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ضىاضَّ :زَظطاٍ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ 175 ........................................................
بةشي حةوتةم :جةنطي شارد و دةركةوتين دووجةمصةري لة جيواندا 989 ..................................

يُنُّ :ثًَٓاؽ و ٖؤناضَناٌْ دُْطٌ غاضز 181 ...................................................
زووَّ :ضؤًَْيت بُضِيَىَضىوٌْ دُْطٌ غاضز و ضووزاوَناٌْ 185 ......................................
غًًَُّ :باضوزؤخٌ ْاوخؤيٌ ئَُُضيها يُغُضزٌََ دُْطٌ غاضززا 194 ...............................
َىَؾاْسُْوَ و نؤتايٌ دُْطٌ غاضز 197 .......................
ضىاضَُّْٖ :طاوَناٌْ غؤظًت بُضَو ُٖي
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ثيَشةكي
ًََصووٍ ٖاوضُضخٌ ظهلًَعَنإ بُؾًَهٌ ظؤض ططْطُ يُ ًََصووٍ دًٗإ و يُنًَهُ يُ بابُتُ
ظؤض ظيٓسوو و ثط ِبايُخُنإ ،نُ غىوزيَهٌ طُوضَ بُ خىيَُٓض زَبُخؿًَت ،بُتايبُتًـ بُ
خىيَٓسناضاٌْ بُؾٌ ًََصوو يُ ظاْهؤناْسا ،ضىْهُ ئُّ بابُتُ و تُواوٍ ئُو طُؾُغُْسٕ و
ضووزاواُّْ ،نُ يُ ًََصووٍ ئُو ظهلًَعاُْزا ضوويإ زاوَ ،ثُيىَْسيٌ ضاغتُوخؤيإ بُ ًََصووٍ
ٖاوضُضخٌ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ طُالٌْ دًٗاُْوَ ُٖيُ و يُ ًَْىيؿًاْسا طُالٌْ ضؤشُٖآلتٌ
ْاوَضِاغت ،بُ نىضزيؿُوَُٖ .ض بؤيُ خىيَٓسُْوَ و بُ ئاطايٌ يُّ بابُتُزا ضيَدؤؾهُض و
ياضَُتًسَضيَهٌ باف زَبًَت بؤ خىيَُٓض تا بتىاًَْت يُ تُواوٍ نايُناٌْ ًََصووٍ ٖاوضُضخٌ
بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ طُالٌْ دًٗإ و ْاوضُنُ و نىضز تًَبطات ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ تًَطُيؿنت
يُّ بابُتُ وؾًاضيًُنٌ باف بؤ تًَطُيؿنت يُ ضووزاوَناٌْ غُضزَّ و ًَٖعَ ؾاضاوَناٌْ ثؿت
ئُو ضووزاواُْ زَبُخؿًَت و ئاغيت وؾًاضيٌ ًََصوويٌ غًاغًٌ فطاوإ زَنات.
َُإ زاوَ ئُّ
يُّ غؤْطُيُوَ بريؤنُّ ْىوغًين ئُّ بابُتُ زَضنُوتىوَ و يًَطَوَ ُٖوي
بابُتُ يُباضَّ ًََصووٍ ظهلًَعَناُْوَ بٓىوغني ،تا بتىاْني نُيًًََٓهٌ بضىوى يُ نُيًَُٓناٌْ
نتًَبداُّْ نىضزٍ يُّ بىاضَزا ثطِ بهُيُٓوَ و بُزيىيَهٌ تطيؿسا نُضَغتُيُى يُباضَّ ئُّ
قؤْاغُّ ًََصووٍ ٖاوضُضخٌ دًٗاُْوَ بُضزَغيت خىيَٓسناضاٌْ بُؾٌ ًََصووٍ ظاْهؤناٌْ
نىضزغتإ خبُئ و بُّ ناضَمشإ بُؾًَو يُو نَُىنىضِيًاُْ ثطِ بهُيُٓوَ نُ خىيَٓسناضاٌْ ئُّ
بُؾُ يُباضَّ نٌَُ غُضضاوَ بُ ظَاٌْ نىضزيًُوَ ُٖياُْ .نُواتُ بُؾًَهٌ ظؤضّ َُبُغيت
ئًَُُ يُّ ناضَزا يًَطَوَ غُضضاوَّ ططتىوَُٖ ،ض بؤيُ ناضَنَُإ ظياتط يُ ؾًَىَّ طًَطِاُْوَّ
ضووزاوَناْسا زَضزَنُويَت ُْى ؾًهطزُْوَ و يًَهساُْوَّ ًََصوويٌَُ ،بُغيت غُضَنًـ يُّ
ناضَ خػتُٓضِووٍ ثىختُيُنٌ ظؤض نىضتٌ ًََصووٍ غًاغًٌ وآلتُ ظهلًَعَناُْ يُو غُضزََُ
ًََصوويًُزا ،نَُرت بُْاخٌ ثُيىَْسيًُ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و فُضُْٖطًًُناْسا ضؤضىويُٓ.
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بُؾًَىَيُنٌ طؿيت بابُتُناٌْ ئُّ نتًَبُ بُغُض سُوت بُؾٌ غُضَنًسا زابُف نطاوَ،
بُّ دؤضَ:
ي ُ بُؾٌ يُنَُسا باؽ يُ باضوزؤخٌ دًٗإ و ظهل ًَعَنإ نطاوَ بُض يُ دُْطٌ
يُنٌَُ دًٗإ و يُو ضووَؾُوَ باغٌ ٖؤناضَنإ و ضؤًَْيت زَضنُوتين دُْطٌ
يُنٌَُ دًٗاِْ و زواتطيـ ضووزاوَناٌْ دُْطُإ باؽ نطزووَ .يُ بُؾٌ زووًََؿسا
ضىويُٓتُ غُض باغٌ نؤْططَّ ئاؾيت و نؤَُيَُّ ط ُالٕ ،نُ تًايسا بُؾًَىَيُنٌ
قؤْاغبُْس باؽ يُ ُْٖطاوَناٌْ نؤْططَ و ثُميآْاَُنإ و بُؾ ًَهٌ ظؤض يُ
بُْسَناٌْ نطاوَ ،زواّ ئُوَف وضزَناضٍ يُغُض نؤَُيَُّ طُالٕ و ئُضى و ئاَاْر و
زَظطا دًادًاناٌْ نطاوَ .بُؾٌ غً ًٌََُ ئُّ نت ًَبُف تايبُتُ بُ ضووْهطزُْوَّ
باضوزؤخٌ ظ هلًَعَنإ يُ ًَْىإ ُٖضزوو دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ و زووََسا ،يُوي َسا بُ
دًا باؽ يُ باضوزؤخٌ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ ُٖضيُى يُ ظهل ًَعَناٌْ ئُو
غُضزََُ نطاوَ و ُٖض يُّ بُؾُؾسا ئاَاشَ بُ قُيطاٌْ زاضايٌ غايٌَ  1929نطاوَ و
ؾًهطاوَتُوَ .بُؾٌ ضىاضٌََ ناضَنُف بؤ قُيطاُْناٌْ بُض يُ دُْطٌ زووٌََ
دًٗإ تُضخاْهطاوَ و يًَُاُْيسا ُٖضيُى يُ قُيطاٌْ َُْؿىضيا و ًَٖطؾٌ ئًتايًا بؤ
غُض سُبُؾُ و ثُهلاويَصيًُناٌْ ئُيَُاًْا ضووْهطاوَتُوَ و زواٍ ئُويـ باغٌ دُْطٌ
ًَْىخؤيٌ ئًػجاًْا و ناضيطُضيًُناٌْ يُغُض ثُيىَْسيًُ ًَْىزَويَُتًًُن اٌْ ئُو
ناتُزا نطاوَ .غُباضَت بُ بُؾٌ ث ًَٓذًَُـ ،تايبُتُ بؤ باغهطزٌْ ٖؤناضَناٌْ
دُْطٌ زووٌََ دًٗإ و ضووزاوَناٌْ ئُو دُْطُ بُ وضزٍ ،تا نؤتايٌ ٖاتين
دُْط .يُ بُؾٌ ؾُؾًَُؿسا تًؿو خطاوَتُ غُض دًٗإ يُ زواّ دُْطٌ زووٌََ
دًٗإ و باؽ يُ ئُجناَُناٌْ ئُو دُْطُ و ت ُواوٍ ئُو نؤْططَ و ثُميآْاَاُْ نطاوَ،
نُ يُ زواّ دُْطُوَ يُ اليُٕ وآلتُ بطاوَناْسا بُغُض وآلتُ زؤضِاوَناْسا غُث ًَٓطاوَ،
ُٖض يُّ بُؾُؾسا باؽ يُ زاَُظضاْسٌْ زاَُظضاوَّ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ نطاوَ و
ئاَاْر و ئُضى و زاَىزَظطاناٌْ ضووْهطاوُْتُوَ .بُؾٌ سُوتُّ و ن ؤتايًـ بؤ
دُْطٌ غاضز تُضخاْهطاوَ و يُ ًَاُّْ ئُّ بُؾُؾسا بُ نىضتٌ باؽ يُ ٖؤناضَناِْ
دُْطُنُ و ضؤًَْيت بُضِيَىَضىوٌْ و ططْطرتئ ن ًَؿُنإ و ئُجناَُناٌْ دُْط نطاوَ.
بُو ًٖىايُّ يُ ضيَطُّ ئُّ ناضَوَ بتىاْني خعَُتًَهٌ بضىوى بُ نتًَبداُّْ نىضزٍ
بهُئ يُّ ضووَوَ.
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بةشي يةكةم
جةنطي يةكةمي جيوان:
يُ غُضَتاناٌْ غُزَّ بًػتَُسا ،يُنًَو يُ طُوضَتطئ ضووزاوَ ًََصوويًُناٌْ دًٗإ
ًََني بُض يُّ ضووزاوَ،
ضووٍ زا ،نُ يُ ًََصووزا بُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ْاغطاوَ ،زَنطيَت بً
َطؤظايُتٌ دُْطٌ بُّ دؤضَ فطاوإ و طؿتطريَّ بُخؤيُوَ ُْبًين بىو ،يُّ دُْطُزا ضُْسئ
وآلت يُ ضُْسئ نًؿىَضّ دًٗإ بُؾساضبىوٕ و ْىيَرتئ دؤضَناٌْ ضُنٌ تًَسا بُناضٖاتىوَ،
ْعيهُّ ًًَ 65ؤٕ َطؤظ غىوتًًَُُُْنُّ بىو ،ضووزاو و ئُجناَُناٌْ بُغُض تُواوٍ
دًٗاُْوَ ناضيطُضبىوٕ ،ئُّ دُْطُ يُ ًَْىإ زوو دَُػُضّ غُضَنًسا ضووٍ زا ،نُ
دَُػُضيَهًإ ئًٓطًتُضا و فُضَْػا و ضووغًا و ٖاوثُمياُْناًْإ بىوٕ و بُ ٖاوثُمياْإ
َُاًْا و
ْاغطابىوٕ ،دَُػُضَنُّ تطيؿٌ بُ وآلتاٌْ ًَشىَض ْاغطابىوٕ ،نُ يُ ئُي
َُتٌ عىمساٌْ و بىيطاضيا ثًَهسَٖات.
ئًُجطاتؤضياّ َُْػا و َُدُض و زَوي
َِ 1914زا بىو ،بُآلّ يُ ضاغتًسا نُوتُٓوَّ ئُّ
ئُطُضضٌ زَغتجًَهٌ ئُّ دُْطُ يُ غاي
َُتٌ زَنطز ،نُ ضَط و ضيؿُنُّ زَطُضِايُوَ بؤ
دُْطُ طىظاضؾيت يُ زؤخًَهٌ ًَْىزَوي
ًََو طؤضِاْهاضٍ بُغُض اليٌُْ غًاغًٌ و
زوازوايٌ غُزَّ ُٖشزَ و يُ غُزَّ ْؤظزَؾسا نؤَُي
ئابىوضٍ ئُوضوثازا ٖات ،نُ زواداض ناضيطُضيٌ طُوضَيإ بُغُض غًػتٌَُ غًاغٌ وآلتاٌْ
ئُوضوثا و زَضنُوتين ضُْس ًَٖعيَهٌ طُوضَوَ بىو و يُ ئُجناًَؿسا دؤضيَهٌ ْىيًَإ يُ
ثُيىَْسٍ يُ ًَْىإ ًَٖعَ طُوضَنإ ًَٖٓايُ نايُوَ ،يُنًَو يُو طؤضِاْهاضيًاُْ ،زَضنُوتين
ؾؤضِؾٌ ثًؿُغاظٍ و ئُو وَضضُضخاُْ طُوضَيُ بىو ،نُ بُغُض ؾًَىاظٍ بُضًََُٖٗٓاْسا ٖات
يُ ئُوضوثا و بىوَ ٖؤناضّ ظيازبىوٌْ بُضُّٖ يُو وآلتاُْزا ،نُ ئَُُف وايهطز ئُو وآلتاُْ بؤ
غاغهطزُْوَّ نُيىثُيُ ْىيًَُناًْإ و زضيَصَزإ بُ بُضًََُٖٗٓاًْإُٖ ،ضوَٖا وَطُضِ خػتين
َهُنُ زَبىو و طىاغتُٓوَيإ بؤ باظاضَِناٌْ
ئُو غُضَايُ ظؤضَّ نُ تا زَٖات يُ ئُوضوثا نُي
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زَضَوَّ ئُوضوثا ،ثًَىيػتًإ بُ باظاضِّ ْىٍَ و نُضَغتُّ خاو بًَت ،يُّ ثًَٓاوَؾسا ضووبهُُْ
ْاوضُناٌْ تط و بُتايبُت ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلت و يُ ئُجناٌَ ئَُاُْؾسا يُ غُزَّ ْؤظزَوَ
غًػتٌَُ نؤيؤًْايًعٌَ ْىٍَ زَضنُوت ،نُ بطييت بىو يُ وَبُضًَٖٓاٌْ ئُو غُضَايُ
ظيازَيُّ يُ ئُوضوثا ُٖبىو يُ وآلتُ زوانُوتىوَناْسا ،نُ غُضَجناّ ئَُاُْ بىوُْ ٖؤّ ئُوَّ
يُ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَزا ضُْس ظهلًَعيَو يُ ئُوضوثا زَضنُوٕ ،نُ غٓىوضٍ ئابىوضيًإ تا
ئُوثُضِّ ضؤشُٖآلت فطاوإ بًَتُوَ و يُويَسا ًَُالًًَُْنٌ قىضؽ يُغُض ْاوضُ نؤيؤًْايًًُنإ
بهُٕ ،ئُوَ بىو ُٖض يُ غُضَتاّ غُزَّ ْؤظزَوَ ئاضاغتُّ وآلتاٌْ ئُوضوثٌ بُضَو ْاوضُناٌْ
ضؤشُٖآلت ضىو ،بُتايبُتًـ ًَُالًًَُْنٌ ظؤض يُغُض ْاوضُناٌْ ئُفطيكا نُوتُوَ ،بؤ منىوُْ
َِ 1830زا دُظايطّ زاطرينطز و زواتطيـ يُ فطاواخنىاظيًُناٌْ يُو ْاوضُيُزا
فُضَْػا يُ غاي
َِ 1882زا
َِ 1881يؿسا طُيؿتُ تىْؼُٖ ،ضوَٖا بطيتاًْاف يُ غاي
بُضزَواّ بىو ،يُ غاي
ًَػطٍ زاطرينطز ،يُ زواّ يُنًَيت ئًتايًاف ،ئًتايًا وَى يُنًَو يُ ًَٖعَ ْىيًَُنإ يُو
ٌَ زا فطاواخنىاظيًُناٌْ يُ ضُْس ْاوضُيُنٌ ئُفطيكا ئُجناّ بسات،
ْاوضُيُزا زَضنُوت و ُٖوي
َِ 1896زا تا ضازَيُى ُْٖطاوَناٌْ بُضبُغت نطإ ،بُ
بُآلّ يُ ؾُضِّ عُزواّ غاي
ؾًَىَيُنٌ طؿيت ئُّ وآلتاُْ يُو ْاوضُيُزا ظؤضداض بُضشَوَْسيًُناًْإ زَنُوتُٓ ًَُالٌَْ و
َُاًْا ئُوَْسَّ تط
َاِْ 1899-1800زا بُٖاتُٓ ْاوَوٍَ ئُي
َجصإ و يُ ًَْىإ غاي
ثًَهساُٖي
َؤظتط بىو ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ يُ ْاوضُناٌْ نًؿىَضّ
نًَؿُناًْإ يُغُض ئُّ ْاوضاُْ ئاي
ئاغًاف بُ َُٖإ ؾًَىَ ًَُالًٌَْ قىضؽ يُ ًَْى ئُّ وآلتاُْزا ُٖبىو ،بؤ منىوُْ ظؤض زًَََو
َُتٌ عىمساٌْ يُ
بىو فُضَْػا و ضووغًا و بطيتاًْا يُغُض ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ زَوي
َُاًْاف ٖاتُ ْاو
نًَبُضِنًٌَ قىضؽ و بُضزَواَسا بىوٕ ،نُ يُ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزََُٖسا ئُي
نًَؿُنُوًََُ ،الًَْهُ ًَٖٓسَّ زٍ قىضغرت بىوٖ ،اونات يُ ضؤشُٖآلتٌ زووضيـ يُغُض
ْاوضُناٌْ ضني و زووضطُناٌْ ئُو ْاوضُيًَُُ ،الًًَُْنٌ قىضؽ يُ ًَْىإ شاثؤٕ و ضووغًا
َُاًْاف يُ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَوَ خؤّ خعاْسبىوَ ْاو ئُو
زَغتًجٌَ نطزبىو ،ئُي
َُتًًُنإ ًَٖٓايُ ئاضاوَ ،نُ يُ
ًَُالًًَْاُْوَ ،ئَُُف دؤضيَهٌ ْىٍَ يُ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
َؤظٍ و ططشبىوٌْ بُضزَواَسا بىو ،ضُْسئ داض تا ئاقاضٍ نُوتُٓوَّ ؾُضِ زَضِؤيؿت ،دطُ
ئاي
يُ ؾؤضِؾٌ ثًؿُغاظٍ ،يُ ضاضَطٌ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَ بُزواوَ ،زوو ضووزاوٍ طُوضَ يُغُض
َُاًْا بىوٕ ،نُ ظؤض
ؾاْؤّ غًاغًٌ ئُوضوثا ضوويإ زا ،ئُواًْـ يُنًَيت ئًتايًا و يُنًَيت ئُي
َُتٌ بًَُٖعٍ غُض ؾاْؤّ غًاغٌ يُ ئُوضوثا و يُ َاوَيُنٌ ظؤض
بُخًَطايٌ بىوٕ بُ زوو زَوي
نَُسا تىاًْإ غٓىوضٍ ئابىوضيًإ بُدؤضيَو فطاوإ بهُٕ ،نُ يُ ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلتسا يُطُأل
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ظهلًَعَناٌْ تطزا بهُوُْ ًَُالًَْىَ و غُضَجناًَـ ئَُُ ئُوَْسَّ تط ًَُالًَْهُّ قىضغرت
نطز ،ضىْهُ ئَُإ ثًَؿرت ًٖض ؾىيًََٓهٌ نؤيؤًْايًإ ُْبىو ،بؤيُ غُضؾًَتاُْ نُوتبىوُْ
َجُّ ثُيسانطزٌْ ْاوضُّ نؤيؤًْايٌ ،يُّ ثًَٓاوَؾسا بُ تىْسٍ نُوتُٓ ًَُالًَْىَ يُطٍَُ
ُٖي
َؤظتط زَبىو ،نُ
َُتٌ تا زَٖات ططش و ئاي
ظهلًَعَ نؤُْناْسا و يًَطَؾُوَ باضوزؤخٌ ًَْىزَوي
غُضَجناّ وضزَ وضزَ ٖؤناضَناٌْ نُوتُٓوَّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاٌْ ظَقرت زَنطزَوَ.
يةكةم; يؤكازةكاني جةنطي يةكةمي جيًاى
 .1طؤرِاني ياوشةنطي ييَسة جيًانييةكاى:
يُنًَو يُ ٖؤناضَناٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،ئُو طؤضِاْهاضيًُ بىو ،نُ يُ ًْىَّ
زووٌََ غُزَّ ْؤظزَزا بُغُض ٖاوغُْطٌ ًَٖعَ دًٗاًًُْناْسا ٖات ،تايبُت يُ ضووٍ
ئابىوضيًُوَ ،ئُوَ بىو يُ ًْىَّ زووٌََ غُزَّ ْؤظزَوَ وَى ثًَؿرتيـ ئاَاشَّ ثًَهطا ،ضُْس
َُاًْا و ئًتايًا يُ ئُوضوثا و شاثؤٕ يُ ئاغًا و ُٖضوَٖا
وآلتًَهٌ ْىٍَ زَضنُوتٔ يُواُْ ئُي
ئَُُضيها ،نُ ثًَؿرت ئُّ وآلتاُْ يُ ضيعٍ وآلتُ بُضًََُُٖٗٓضَناْسا ُْبىوٕ ،بُآلّ يًَطَ بُزواوَ
وضزَ وضزَ بُضَُُٖناًْإ زَنُوتُٓ باظاضَِناُْوَ و نًَبُضنًٌَ وآلتُ بُضًََُُٖٗٓضَ نؤُْناًْإ
زَنطز ،بُتايبُت فُضَْػا و بطيتاًْا.
ٌَ 1871زا و زَغتططتين بُغُض ْاوضُ
َُاًْا زواّ بُزَغتًَٗٓاٌْ يُنًَتًًُنُّ يُ غاي
ئُي
ََُُْسَناٌْ ئُيعاؽ و يؤضيٓسا ،زَغيت نطز بُ زاَُظضاْسٌْ ناضطُّ طُوضَ و ظؤض
زَوي
بُخًَطايٌ ثطوؾهٌ ناضيطُضيًُناٌْ ؾؤضِؾٌ ثًؿُغاظٍ ططتًًُوَ و ضؤش بُ ضؤش بُضَُُٖناٌْ
بُ باظاضَِناٌْ ئُوضوثازا بآلو زَبىوُْوَ و ثًَطُّ يُ ًَْى وآلتُ ثًؿُغاظيًُناْسا فطاوإ زَبىو،
َُاًْا ثالًَْهٌ ظؤض فطاواٌْ بؤ بُضفطاواْهطزٌْ ثًؿُغاظيٌ ضيَطُوبإ و طىاغتُٓوَ
ٖاونات ئُي
َُاًْا خاوَٕ زووَّ ًَٖعٍ زَضيايٌ
َِ  1900بُزواوَ ،ئُي
و بُْسَضَنإ زاضِؾت ،بُدؤضيَو يُ غاي
َُاًْا بُ تُواوٍ يُ
بىو يُزواّ بطيتاًْا ،دطُ يُوَّ ُٖض يُو ًََصووَ بُزواوَ بُضَُُٖناٌْ ئُي
َُْسا ،باظاضِيإ ثُيسانطزٖ ،اونات يُ ًَْى خىزٍ
باظاضَِناٌْ ئُوضوثا و تايبُتًـ يُ بُجلًها ٖؤي
َُاًْا تىاٌْ ئُو
َضين ،ئًسٍ ئُي
بطيتاًْاف وضزَ وضزَ تُْطًإ بُ بُضَُُٖ بطيتاًًُْنإ ُٖي
ٖاوغُْطًًُ ئابىوضيًُّ نُ ثًَؿرت ُٖبىو ،وضزَ وضزَ بؿًَىيًََٓت و ببًَت بُ يُنًَو يُ وآلتُ
غُضَايُزاضيًُ طُوضَنإ و بًَتُ ًَْى ًَُالٌَْ نؤيؤًْايًًُناُْوَ ،بُ ضازَيُى نًَبُضنٌَ يُطٍَُ
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َِ 1880زا ْعيهُّ
َبضًَٓت ،نُ باظضطاٌْ بطيتاًْا يُ غاي
بطيتاًْازا بهات و تُْطٌ ثًَُٗي
َِ  1914بؤ  %17ئُو باظضطاًًُْ
 ٍ%23باظضطاٌْ دًٗاٌْ زَططتُوَ ،نُضٌ يُ غاي
َُاًْا ُٖض يُو َاوَيُزا يُ ضيَصَّ َ%9وَ بؤ %12
زابُظيبىو ،يُ بُضاْبُضيؿسا باظضطاٌْ ئُي
ظيازٍ نطزبىو ،نُ بُؾًَهٌ ظؤضٍ ئُّ ظيازبىوُْف يُغُض سػابٌ ظهلًَعَناٌْ ثًَؿىوتط بىو بُ
َُاًًُْنإ زَظاٌْٖ .اونات ئُو ًَُالًًَُْ
تايبُتًـ بطيتاًْا ،نُ ئُو نَُبىوُّْ يُضاو ئُي
يُثًَٓاو باظاضِ وضزَ وضزَ بُضَو زَضَوَّ ئُوضوثاف ضؤيؿت و ْاوضُناٌْ ئَُُضيهاٍ باؾىوض و
َُتٌ عىمساًْؿٌ ططتُوَ و بَُُف تا زَٖات
ضؤشُٖآلت و ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ زَوي
ًَُالٌَْ و نًَبُضنًَهإ يًَُْى ئُو ظهلًَعاُْزا تىوْستط و فطاواْرت زَبىو.
 .2ملمالنيَ كؤلؤنياليصتييةكاى:
يُنًَهٌ تط يُ ٖؤناضَ ُٖضَ ططْطُناٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،ئُو ْانؤنًًُّ ًَْىإ
ظهلًَعَنإ بىو ،نُ يُو َاوَيُزا تا زَٖات بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ نؤيؤًْايًًُنإ تىوْستط زَبىو و
يُ غُضَتاّ غُزٍَ بًػتًَُؿسا طُيؿتُ يىتهُ ،ضىْهُ ئُو وآلتُ تاظَ ثًَؿهُوتىواُّْ
باغهطإ ،نُ تا زَٖات ثًَطُّ ئابىوضيًإ فطاوإ زَبىو ،يُ قؤْاغًَهٌ زياضيهطاوزا واٍ
يًَسَٖات ثًَىيػتًإ بُ ْاوضُّ نؤيؤًْايٌ بىو ،بُآلّ ئُو ْاوضُ نؤيؤًْايًًاُّْ نُ ُٖياْبىو،
يُطٍَُ ئُو ئاغيت طُؾُغُْسُّْ نُ بُغُض ثًَطُّ ئابىوضيًُنُياْسا زَٖاتُْ ،زَطىجنا ،ئَُُ
يُناتًَهسا بىو ،نُ ظهلًَعَ نؤُْناٌْ وَى فُضَْػا و بطيتاًْا و ضووغًا ،وَى ثًَؿرت باؽ نطا
ًَإ زَطًَطِاْ ،اوضُيُنٌ نؤيؤًْايٌ فطاواًْإ يُ ئُفطيكا و ئاغًا
زًَََو بىو يُو بىاضَزا ضؤي
ًَإ
يُبُضزَغتسا بىو ،بؤيُ ئُو وآلتُ نؤيؤًْايًػتُ تاظَ ثًَطُيؿتىواُْ بَُُٖىو دؤضيَو ُٖوي
زَزا وآلتُ نؤيؤًْايُنإ داضيَهٌ تط بُؾًَىاظيَهٌ تط زابُف بهطيَتُوَ ،تُْاُْت ئُطُض
َُاًْا و ئًتايًا بُ
بُضيَطُّ تىْسوتًصٍ و غُضباظيـ بًَت ،ضىْهُ يُو ناتُزا ُٖضيُى يُ ئُي
تىْسٍ ٖاتُٓ ًَْى ًَُالًَْهاُْوَ يُ ئُفطيكا و ئاغًا ،نًَؿُناٌْ ئًتايًا ظؤض بُ ضِووٌْ يُ
َُاًْاف غُضباضّ ئُوَّ نُ يُ ئُفطيكا و ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ
ئُفطيكا زَضنُوتٖٔ ،اونات ئُي
زووض ًَُالًًَُْنٌ ظؤضّ زَغتجٌَ نطزبىو و ضاويَهٌ ظؤضيؿٌ بطِيبىوَ ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ
َُاًْا يُ
َتاٌْ عىمساًْسا بُضِازَيُنٌ ظؤض ْعيو بىوبىوَوَ ،نًَؿُّ ئُي
عىمساٌْ ،يُطُأل غىي
َُتٌ
ٌَ ئاغين بُغسا-بُضيًين يُ زَوي
ْاوضُيُزا ئُوناتُ ظيازيهطز نُ دًاوطٌ ضانًَؿاٌْ ًًَٖ
َُاًْا ضاالنرتيًٓإ بىو يُو باضَزا وآلتٌ ُٖضَ يُثًَـ بىو ،زووباضَ
عىمساٌْ بُزَغتًَٗٓا .ئُي
َُاًْا
زاخىاظٍ زابُؾهطزُْوٍَ نؤيؤًْايُناٌْ زَنطز و يُّ غؤْطُيُؾُوَ وَظيطٍ زَضَوَّ ئُي
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َُاًْا خاوَٕ ًَٖع و ضاالنٌ و ئابىوضيًُنٌ فطاوإ و
بُ ئاؾهطا زَيطىت" :ئًُجطاتؤضيُتٌ ئُي
طُؾُيُنٌ خًَطاٍ زاًْؿتىواُْ ،بؤيُ َايف خؤيُتٌ بُؾًَهٌ واٍ ُٖبًَت ،نُ يُطٍَُ ئُّ
ططْطًًُيسا بطىجنًَت يُناتٌ زابُؾهطزٌْ يإ زووباضَ زابُؾهطزُْوَّ نؤيؤًْايُناْسا" .يُ
ًَإ زَزا ثاضيَعطاضّ يُ
بُضاْبُضيؿسا وآلتُ نؤيؤًْايًػتُ نؤُْنإ بُ َُٖىو دؤضيَو ُٖوي
َُناٌْ ظهلًَعَ تاظَ ثًَطُيؿتىوَنإ ببُٓوَ بؤ
زؤخُنُ بهُٕ و بُضَْطاضٍ َُٖىو ُٖوي
فطاواخنىاظٍ و زووباضَ زابُؾهطزُْوَّ نؤيؤًْايُنإ ،نُ ئَُُف ضؤش بُ ضؤش ثُيىَْسيًُ
َؤظٍ ظياتط زَبطز.
َُتًًُناٌْ بُضَو ططشٍ و ئاي
ًَْىزَوي
 .3ياوثةميانيَتيية نيَودةولَةتييةكاى:
َُتًًُنإ يُ ططشٍ بُضزَواَسا بىوُٕٖ ،ض يُ زواّ
يُ ناتًَهسا نُ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
َُاًْاوَ ئًسٍ غًاغُتًَهٌ ْىٍَ يُ ًَْى وآلتُ ظهلًَعَناْسا زَضنُوت ،نُ بُ غًاغُتٌ
يُنًَيت ئُي
َُتٌ ْاغطاوَ ،ئُّ غًاغُتُ يُنًَو بىو يُ ُْٖطاوَ ططْطُناٌْ
ٖاوثُمياًَْيت ططتين ًَْىزَوي
َِ
َُاًْا يُ غاي
بُضَو زوو دَُػُضبطزٌْ ظهلًَعَناٌْ دًٗإُٖ .ض يُ زواّ ئُوَّ نُ ئُي
 1871-1870ؾهػتًَهٌ طُوضَّ بُغُض فُضَْػاو ُٖضزوو ْاوضُّ ئُيعاؽ و يؤضيين خػتُ
شيَط زَغيت خؤٍ و غعايُنٌ ظؤضّ بُغُض فُضَْػازا غُثاْس ،ئًسٍ ُٖض يُنُ يُّ زوو وآلتُ
ًَٓا بىو ،نُ فُضَْػا
َُاًْا يُوَ زي
بُضاوٍ طىَاُْوَ زَياْطِواًًُْ ئُويرتيإ ،يُ اليُى ئُي
َُ غُْسُْوَ ،يُوالؾُوَ فُضَْػا
ئَُُّ بريْاضًَت و بُضزَواّ يُ ضاوَضِواٌْ ُٖيًَهسايُ بؤ تؤي
َُتًًُنُّ خؤيسا بىو ،واتا ئُّ زوو
ٌَ خؤبًَُٖعنطزٕ و طًَطِاُْوَّ ثًَطُ ًَْىزَوي
بُضزَواّ يُ ُٖوي
َُتُ بُضزَواّ بُضاوٍ طىَاُْوَ زَياْطِواًًُْ يُنسٍ و يًَطَؾُوَ ًَٖسٍ ًَٖسٍ بىوٕ بُ
زَوي
َانٌ زوويُتبىوٌْ ظهلًَعَنإ و دَُػُضططتًٓإ بُزَوضّ ُٖض يُنًَو يُّ زوو ًَٖعَزا بُثًٌَ
ٌَ َ1872وَ ضُْس ٖاوثُمياًَْتًًُى بُثًٌَ بُضشَوَْسٍ
بُضشَوَْسيًُناًْإ ،بؤيُ ُٖض يُ غاي
َُاًْا يُ ًَْىإ ظهلًَعَناْسا بُغرتا ،يُواُْف:
فُضَْػا و ئُي
يةكةم; كؤمةلَةى ضيَ ئينجساتؤزةكة ;2998-2983
َِ 1872زا يُ ًَْىإ ُٖضغٌَ ئًُجطاتؤض (ويًاٌَ يُنُّ)ٍ
ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُ يُ غاي
َُاًْا و (ئُيهػاْسَضّ زووَّ)ٍ ضووغًا و (فطاْػىا دؤظيَف)ٍ َُْػا بُغرتا ،نُ ئاَاجنٌ
ئُي
غُضَنٌ ثاضاغتين زؤخٌ غًاغٌ بىو يُ ُٖض غٌَ ئًُجطاتؤضيًُتُنُ و بُضَْطاضبىوُْوَّ
بعووتُٓوَ ؾؤضِؾطًَطِيًُنإ بىو ،بُآلّ يُ نؤْططَّ بُضيًين 1881زا تا ضازَيُى الوظٍ نُوتُ
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ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُوَ ،ضىْهُ ضووغًا يُوَ ًْطُضإ بىو نُ بؤغُٓ و ُٖضغو خبطيَتُ شيَط
بُضِيَىَبطزٌْ َُْػاوَ ،يُبُض ئُوَّ زَيُويػت يُشيَط بُضِيَىَبطزٌْ غطبًاٍ ٖاوثُمياًْسا بئ ،
دطُ يُوَّ ضووغًا خؤّ بُثاضيَعطاضيهاضّ طُيُ غالظًًُنإ زَظاٌْ و ئَُُّ ثٌَ خؤف ُْبىو،
بُآلّ داضيَهٌ تط ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُ بُ ضُْس بطِطُيُنٌ ْىيَىَْ ،ىيَهطايُوَ نُ ططْطرتئ ئُو
َُتٌ
بطِطاُْ ئُوَ بىو ئُو غٌَ وآلتُ طفتىطؤّ ثًَؿىَخت يُغُض ُٖض ثًَؿٗاتًَو بهُٕ نُ يُ زَوي
َِ  1887بُٖؤّ تًَهضىوٌْ ثُيىَْسيًُناٌْ ًَْىإ
عىمساٌْ ضووبسات ،بُآلّ يُ ئُجناَسا يُ غاي
َهإ ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُ نؤتايٌ ثًَٗات.
ضووغًا و َُْػاوَ يُغُض ْاوضُناٌْ باي
دووةم; ياوثةميانيَيت دووقؤلَي ئةلَناني-نةمطايي ;299:
َُاًْا و ضووغًا ًَْىاًْإ بُضَو ططشٍ ضىو ،ضووغًا
َِ 1887زا ئُي
زواٍ ئُوَّ يُ غاي
َُاًْا،
َهطز ،ضؤشْاَُناٌْ نُوتُٓ ًَٖطؾهطزُْ غُض ئُي
َُاًْا َؤي
غىثاٍ يُغُض غٓىوضٍ ئُي
ضووغًا يُ فُضَْػا و ئًتايًا ْعيو نُوتُوَ ،يُ َُٖإ ناتًؿسا َُْػا ًٖض ئىًََسيَهٌ بُ
َُاًْا يُ زشٍ ضووغًا
ٌَ يُطٍَُ ئُي
ٌَ َُْابىو ،بؤيُ زَيُويػت زووقؤي
ٖاوثُمياًَْيت غٌَ قؤي
ٌَ يُ ًَْىإ َُْػا و
ضيَو بهُويَت ،ئًسّ يُ تؿطيين زووٌََ 1889زا ضيَههُوتًَٓهٌ زووقؤي
َُاًْازا َؤضنطا ،نُ تًايسا ٖاتبىو ُٖض دؤضَ زَغتسضيَصيًُى بؤغُض ُٖض اليُى يُّ زوو
ئُي
وآلتُ ،زَغتسضيَصيهطزُْ بؤ غُض ُٖضزوو ال ،واتا ئُطُض ضووغًا ًَٖطؾًهطزَ غُض ُٖض
اليُنًإ ،ئُوا ثًَىيػتُ اليُنُّ تطيـ ؾُضِ يُ زشٍ ضووغًا ضابطُيًَُْت ،بُآلّ ئُطُض اليُى
يُّ زوو وآلتُ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض وآلتًَهٌ تط ،ئُوا ثًَىيػتُ اليُنُّ تط بٌَ اليٌُْ
َِ 1902زا ْىيَهطايُوَ و
َِ  1883و زواتطيـ يُ غاي
ضابطُيًَُْت .ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُ يُ غاي
َِ  1918و تُواوبىوٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ُٖض بُضزَواّ بىو .يُ ضاغتًسا ئُّ
تا غاي
ٖاوثُمياًَْتًًُ َانٌ يُنالنُضَوَّ زووبُضَيٌ ئُوناتُّ ظهلًَعَنإ بىو ،ضىْهُ بُضَّ
َُاٌَُْْ-ػايٌ تا نؤتايٌ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ دًَطرينطز.
ئُي
ضيَيةم; ياوثةميانيَيت ضيَ قؤلَي ;2994
َُاًْا و َُْػا و َُدُض و ئًتايًازا بُغرتا ،نُ َُبُغيت
ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُ يُ ًَْىإ ئُي
َُاًْا بىو يُغُض ؾاْؤّ غًاغًٌ ئُوضوثا ،ئَُاُْ
َهطزٌْ ئُي
غُضَنٌ طؤؾُطرينطزٌْ فُضَْػا و ظاي
َُاًْا و َُْػاَُ-دُض ٖاوناضّ ئًتايًا بهُٕ ئُطُض
يُغُض ئُوَ ضيَههُوتٔ ،نُ ُٖضيُى يُ ئُي
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َُاًْا بسات ئُطُض فُضَْػا ًَٖطؾٌ بؤ ًَٖٓا و
فُضَْػا ًَٖطؾٌ بؤ ًَٖٓا ،ئًتايًاف ياضَُتٌ ئُي
ُٖضناتًَهًـ ضووغًا و فُضَْػا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ُٖض اليُى يإ زووإ يُ ئُْساَاٌْ ئُّ
ٖاوثُمياًَْتًًُ ،ئُوا ثًَىيػتُ ُٖض غٌَ اليُُْنُ بهُوُْ ؾُضَِوَ .يُ ضاغتًسا ئًتايًا ُٖضضُْسَ
زوشَٓايُتًًُنٌ ًََصوويٌ يُطُأل َُْػازا ُٖبىو ،بُآلّ يُبُض ئُوَّ فُضَْػا يُوغُض و سُزَزا
تىْػٌ زاطرينطزبىو ،ئًتايًاف بَُُ ًْطُضإ بىو ،بؤيُ بُؾساضٍ ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُّ نطز .ئُّ
ضيَههُوتُٓ تا زَغتجًَهٌ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،بُضزَواّ بىو.
ضوازةم; ياوثةميانيَيت بسيتانيا و ئتياليا و نةمطا ـ مةجةز لة ضالَى 2998دا;
يُو َاوَيُزا نُ ظهلًَعَناٌْ ئُوضوثا يُ ٖاوثُمياٌْ ططتٓسا بىوٕ ،بطيتاًْا غًاغُتًَهٌ
َُاًْا تًَىَبطًًَت،
طؤؾُطرياُّْ ثًازَزَنطز و ُْيسَويػت يُ نًَؿُناٌْ ًَْىإ فُضَْػا و ئُي
ئُو بُضزَواّ يُطُأل ئاؾتًسا بىو بؤ ثاضاغتين باظضطاًًُْنُّ ،بُآلّ ئُو ٖاوثُمياًَْتًاُْ وضزَ
وضزَ زَبىوُْ تطؽ يُغُض بُضشَوَْسيًُناٌْ بطيتاًْا ،ضىْهُ ئُو ثًَطُّ نؤيؤًْايًاُّْ يُ
َُٖىو ؾىيًََٓهسا ُٖبىو ،بُضشَوَْسيًُناٌْ ثُضتُواظَ نطزٕ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ُٖغيت بُ
ُٖضَِؾُّ ئُو ٖاوثُمياًَْتًاُْ يُغُض ئاضاٌَ بطيتاًْا نطز ،بؤيُ يُ قؤْاغًَهٌ زياضيهطاوزا
ئًسٍ ُْيتىاٌْ بُ تُْٗا ضووبُضِووٍ ئُو َُتطغًًاُْ ببًَتُوَ ،نُ زووضاضّ بُضشَوَْسيًُناٌْ
زَبىوُٕٖ .ض يُبُض ئُواُْ بُْاضاضٍ نؤتايٌ بُّ طؤؾُطرييًُ ًَٖٓا و غُضَتاّ ُْٖطاوَناًْؿٌ
بُغتين ثُميآْاَُ بىو يُطٍَُ ئًتايًا ،نُ تًايسا زاٌْ بُ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئًتايًا زاْا يُ
تُضابًىؽ ،يُ بُ ضاْبُضيؿسا ئًتايًا زاٌْ بُزاطرينطزٌْ ًَػط زاْا يُاليُٕ بطيتاًْاوَ ،زواتطيـ
َُْػا ٖاتُ ًَْى ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُوَ و نُ يُزوايًؿسا زَضنُوت ئُّ ٖاوثُمياًَْتًًُ يُ زشٍ
َُاًْا ،ضىْهُ تا ئُوناتًـ بطيتاًًُْنإ
ضووغًا و فُضَْػا بىوَ و ثؿتًىاًًُْى بىوَ بؤ ئُي
ُٖض فُضَْػا و ضووغًايإ بُ ضنابُضّ غُضَنٌ خؤيإ زَظاٌْ ،يُبُض ئُوَّ ئُو غٌَ وآلتُ
ضنابُضيًُنٌ ًََصوويًإ يُ ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلت ُٖبىوُٖ ،ضبؤيُ غُضَتاّ
ٖاوثُمياًَْتًًُناٌْ بطيتاًْا يُبُضَّ زش بُ فُضَْػا و ضووغًا بىو ،بُآلّ زواداض ضَوتٌ
َُاًْا و تطغُناٌْ بؤغُض بُضشَوَْسيًُناٌْ بطيتاًْا،
ضووزاوَنإ و غُضنًَؿًًُناٌْ ئُي
ٖاونًَؿُنُيإ بُثًَضُواُْوَ طؤضٍِ.
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ثيَهجةم; ياوثةميانيَيت زووضي-فةزةنطي ;29:5-29:2
ٌَ زَزا خؤّ يُ ٖاوثُمياًَْتًًُنإ بُزووض بهطيَت،
ئُطُضضٌ يُ غُضَتازا فُضَْػا ُٖوي
َُاًْازا بهُويَتُ نًَؿُوَ ،بُآلّ ثػُاضى تىاٌْ بُ
ضىْهُ ُْيسَويػت داضيَهٌ تط يُطُأل ئُي
تُواوٍ طَُاضؤٍ فُضَْػا بسات ،بؤيُ ئُو خؤبُزووضططتُّٓ فُضَْػا يُ غايُّ ئُو َُٖىو
َُتًًُزا تىاْاّ بُضزَواٌَ و فُضَْػا زَبىو بُزواّ ٖاوثُمياًَْهسا
ٖاوثُمياًَْتًًُ ًَْىزَوي
بطُضِيَت ،نُ يُ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئُوَوَ ْعيو بًَت ،ئُويـ تُْٗا ضووغًا بىو ،ضىْهُ يُو
َُاًْا و َُْػازا يُبُضيُى بىوٕ،
ناتُزا ضووغًا ضنابُضّ َُْػا بىو ،بُّ دؤضَف يُطُأل ئُي
َُاًْا ْعيو
َُاًْا بىو ،نُواتُ زَبىو يُ زوشَين ئُي
فُضَْػاف يُبُضئُوَّ زوشَين ئُي
بهُويَتُوَ ،نُ يُو ناتُزا ضووغًا بىو ،بؤيُ فُضَْػاف يُطُأل ضووغًازا ٖاوثُمياًَْتًًُنٌ
بُغت ،نُ بُثًٌَ ئُو ٖاوثُمياًَْتًًُ ،زَبىو ضووغًا ٖاوناضّ فُضَْػا بهات ئُطُض ٖاتى
َُاًْا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض فُضَْػاٖ ،اونات
َُاًْا يإ َُْػاَُ-دُض بُياضَُتٌ ئُي
ئُي
َُاًْا
َُاًْا يإ َُْػاَُ-دُض بُياضَُتٌ ئُي
فُضَْػاف ياضَُتٌ ضووغًا بسات ئُطُض ئُي
ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ،نُ ياضَُتًًُنُف خؤّ يُ ياضَُتٌ غُضباظيسا زَبًًًُٓوَ .نُواتُ ئُّ
ٖاوثُمياًَْتًًُ باغٌ يُ ياضَُتٌ غُضباظٍ زَنطز.
شةشةم; زيَككةوتههامةى ئيتالي-فةزةنطي ;2:11
َِ 1900زا يُ ًَْىإ ئًتايًا و فُضَْػازا بُغرتا ،نُ بُثًٌَ ئُّ
ئُّ ضيَههُوتُٓ يُ غاي
ضيَههُوتُٓ ،ئًتايًا زاٌْ بُ بُضشَوَْسيًُناٌْ فُضَْػا زاْا يُ َُضانًـ ،يُبُضاْبُضيؿسا
فُضَْػا زاٌْ بُ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئًتايًا زاْا يُ تُضابًىغٌ ضؤشئاواُٖ ،ضزوو الف يُغُض
ئُوَ ضيَههُوتٔ نُ يُ ناتٌ ُٖض ضووبُضِووبىوُْوَيُنٌ ُٖض اليُنًإ بؤ ًَٖطؾٌ اليٌُْ
غًًَُّ ،ثًَىيػتُ بًَاليٌُْ بجاضيَعٕ.
حةوتةم; ويفاقي دؤضتانةى نيَواى بسيتانيا و فةزةنطا ;2:15
َُاًْا
يًَطَ بُزواوَ ئًسٍ ْعيهبىوُْوَّ فُضَْػا و بطيتاًْاٍ نؤُْنابُض يُبُضاْبُض ئُي
ٌَ َ1871وَ زوشَين غُضَنٌ
َُاًْا ُٖض يُ غاي
زيَتُثًَـ ،ضىْهُ وَى ثًَؿرت باغهطا ،ئُي
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َُتًَهٌ ثًؿُغاظٍ
َُاًْا بىو بُ زَوي
فُضَْػا بىوُٖ ،ضوَٖا يُو غُضوبُْسَؾسا بىو نُ ئُي
طُوضَ و وضزَ وضزَ نًَبُضِنًٌَ يُطُأل بطيتاًْا يُ ْاوضُ نؤيؤًْايًًُناًْسا زَنطز ،بَُُف تا
َُاًْا زَبىو بُ زوشَين ُٖضزووال و يًَطَؾُوَ ُٖضيُنُ يُ بطيتاًْا و فُضَْػا
زَٖات ئُي
َُاًْا بُ تُواوَتٌ يُنال بهُُْوَ،
زَياْىيػت بُضشَوَْسيًُ نؤيؤًْايًًُناًْإ يُطُأل ئُي
ُٖضبؤيُ يُ ًْ ٍ8ػاٌْ 1904زا ضيَههُوتًَٓهًإ َؤضنطز نُ تًايسا ٖاتبىو:
أ .ئُو نًَؿاُْ ضاضَغُضبهطئَ ،نُ يًَُْىاًْاْسا ُٖبىو يُغُض ضاوََاغٌ يُ ًْىفاوْالْس،
ُٖضوَٖا غٓىوضٍ ًَْىإ ُْٖسيَو يُ ْاوضُ نؤيؤًْايًًُناٌْ ُٖضزووال ضيَو خبطيَت.
ب .ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُناًْإ يُ غًاّ و َُزغُؾكُض و ًْىًَٖطزؽ.
ت .بطيتاًْا زإ بُ بُضشَوَْسيٌ فُضَْػًًُناْسا بًَٓت يُ َُضانـ و فُضَْػاف زإ بُ
بُضشَوَْسيًُناٌْ بطيتاًْازا بًَٓت يُ ًَػط.
بُّ دؤضَف بطيتاًْا و فُضَْػا نؤتايًإ بُ نًَؿُ و ًَُالًَْهاًْإ ًَٖٓا و يًَطَؾُوَ َانٌ
دَُػُضٍ زووٌََ دُْطٌ دًٗاًْـ زَضنُوت ،نُ ٖاوثُمياُْنإ بىوٕ.
يةشتةم; زيَككةوتين بسيتاني-زووضي ;2:18
زواٍ غٌَ غاٍَ يُ ضيَههُوتين فُضَْػا و بطيتاًْا ،ناتٌ يُناليًهطزُْوَ و نؤتايًًَٗٓإ بُ
نًَؿُناٌْ ًَْىإ ضووغًا و بطيتاًْا ٖات ،ضىْهُ بطيتاًْا بُضِيَههُوتين يُطُأل فُضَْػا ،بىو
َُاًْا و َُْػا ،ضووغًاف ُٖض وَنى باؽ نطا ،زًَََو بىو ضنابُض و زوشَين
بُ ضنابُضٍ ئُي
ٌَ
ئُو بُضَيُ بىو ،يُبُض ئَُُف زَبىو ئُو زوو وآلتُف يًَهرت ْعيو بىوبىوْايُوَ ،بؤيُ يُ غاي
1907زا ،ضيَههُوتًَٓو يًَُْىإ ضووغًا و بطيتاًْاؾسا بُغرتا ،نُ تًايسا غُضدُّ نًَؿُناٌْ
خؤيإ يُ ئاغًا ضاضَغُضنطز ،تايبُت ئُوَّ ثُيىَغت بىو بُ ئًَطاُْوَ ،نُ بؤ غٌَ ْاوضُ
زابُؾهطا ،بانىوض بؤ ضووغًا و باؾىوض بؤ بطيتاًْا و ْاوَضِاغتًـ بًَاليُٕ ،يُ اليُنٌ تطيؿُوَ
ًََين زا
ضووغًا زاٌْ بُ بُضشَوَْسيًُناٌْ بطيتاًْا زاْا يُ نُْساوٍ فاضؽ ،بطيتاًْاف بُي
ئاغاْهاضٍ بؤ ضووغًا بهات يُ نطزُْوَّ طُضووَنإ يُ بُضزَّ نُؾتًًُ دُْطًًُناًْسا،
ٖاونات ُٖض يُو غُضسُززَزا بىو نُ ضووغًا و شاثؤًْـ ضيَههُوتٔ و فُضَْػا و شاثؤًْـ
ضيَههُوتًٓإ َؤضنطز.
ٌَ 1907زا ظهلًَعَناٌْ ئُوضوثا بُ تُواوَتٌ بُغُض زووبُضَّ زشيُنرتزا زابُؾبىوٕ،
يُ غاي
َُاًْا و َُْػاَُ-دُض و ئًتايًا) و يُوالؾُوَ
ٌَ (ئُي
نُ ئُويـ بُضَّ ٖاوثُمياٌْ غٌَ قؤي
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َىيَػيت ئًتايًا
بُضَّ ويفاقٌ زؤغتاُّْ (ضووغًا و فُضَْػا و بطيتاًْا) بىو ،يُناتًَهسا ُٖي
َِ 1902زا نًَؿُناٌْ
ًَسا بُتُواوَتٌ دًَطري ُْبىو ،ئُوَ بىو يُ غاي
يُتُى ٖاوثُمياٌْ غٌَ قؤي
خؤّ يُطٍَُ فُضَْػا نؤتايٌ ثًًََٗٓا و يُغُض ئُوَ ضيَههُوتٔ نُ فُضَْػا يُ ضؤشئاوازا زَغت
واآل بًَت يُ بُضاْبُض ئُوَّ ئًتايًا يُ يًبًا زَغت واآل بًَت ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ ئًتايًا يُ
َهإ وَى خؤّ
َِ 1909ؾسا يُطٍَُ ضووغًا يُغُض ئُوَ ضيَههُوتٔ نُ باضوزؤخٌ ْاوضُّ باي
غاي
َىيَػيت زؤغتاُْ يُبُضاْبُض بُضشَوَْسيًُناٌْ ضووغًا يُ طُضووَناٌْ
مبًًََٓتُوَ و ئًتايًا ُٖي
تىضنًازا بٓىيًََٓت بُضاْبُض بُوَّ ضووغًا زإ بُ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئًتايًازا بًَٓت يُ يًبًا .يُ
ضاغتًسا ئُّ ضيَههُوتٓٓاَُ و ٖاوثُمياًَْتًًاُّْ ،نُ باؽ نطإ ،بُضِووٌْ ضَْطساُْوَّ زؤخٌ
ططش و ثطِ طىَاٌْ ئُوناتُّ ظهلًَعَناُْ و يُ ْاواخٓسا خؤغاظزاُْ بؤ ضووبُضِووبىوُْوَ و
َىيَػيت
َجصاًْإ يًَُْى يُنرتيسا ،نُ ئَُاُْف ًَٖٓسَّ تط بىوُْ َايُّ تىْسنطزٌْ ُٖي
ثًَهساُٖي
ئُو وآلتُ ظهلًَعاُْ يُ بُضاْبُض يُنرتيسا بُو ًْاظَّ ئُطُض ُٖضيُنًَو يُو وآلتاُْ يُطٍَُ
بُضاْبُضَنُيسا بهُويَـتُ دُْطُوَ ،ئُوا ٖاوثُمياُْنُّ ٖاضيهاضّ زَنات ،نُ ئَُُف ظياتط
ظًََُٓغاظٍ نُوتُٓوَّ دُْطٌ زَنطز.
 .4ثةرةشةندني طياني شةربازي و كيَبةرِكيَي خؤثرِضةككردى:
َِ -1870
َُاًْاوَ يُ غاي
زواّ ئُوَّ يُزواّ دُْطُناٌْ يُنًَيت ئًتايًا و يُنًَيت ئُي
 1871بُزواوَ ،تا ضازَيُى ئُو زؤخُ دًَطريٍ و بٌَ دُْطًًُّ نُ يُ زواّ نؤْططَّ
ظًُْٓاوَ ٖاتبىوَ ئاضاوَ يُ ئُوضوثا نؤتايٌ ثًَٗاتَ .اوَّ ًَْىإ  1914-1870ئُطُضضٌ
غُضزٌََ ئاؾيت و بٌَ دُْطٌ بىو ،بُآلّ ئاؾتًًُنٌ ثطِ َُتطغٌ و ضُنساضاُْ بىو ،يُو
َاوَيُزا وآلتاٌْ ئُوضوثا ،تايبُت ظهلًَعَنإ ،يُ ضووٍ غُضباظيًُوَ نُوتُٓ خؤضِيَهدػتُٓوَ و
خؤثطِضُنهطزٕ و بطِياضّ غُضباظٍ ظؤضًًًٌَََ يُبُؾٌ ُٖضَظؤضٍ ئُو وآلتاُْزا زَضزَنطا و تا
زَٖات شَاضَّ غُضباظَنإ ظياتط زَبىوٕ ،بُ ضازَيُى يُو َاوَيُزا ئُوضوثا يُ ضُؾين
غُضباظطُيُنٌ ثطِضُنٌ يًَٗاتبىو ،نُ ئَُُف ثُيىَْسيًُنٌ ظؤضّ بُ غًاغُتٌ
ٖاوثُمياًْططتُٓوَ ُٖبىو ،نُ ثًَؿرت باغهطا ،ضىْهُ ئُو وآلتاُْ يُ تطؽ و طىَإ يُبُضاْبُض
ضنابُضَناًْإ ٖاوثُمياًَْتًإ زَبُغت ،بؤيُ زَبًٓطيَت يُبُؾٌ ُٖضَ ظؤضٍ ٖاوثُمياُْناْسا
ئُطُضٍ دُْط و ضووبُضِووبىوُْوَّ غُضباظٍ باؽ نطاوٕ ،يُبُض ئَُُف ئُوإ بُضزَواّ
ًَإ زَزا تىاْاّ غُضباظيؿًإ يُ ئاغتًَهٌ بُضظزا بًَت ،تا بتىأْ ضووبُضِووٍ تطغٌ وآلتُ
ُٖوي
ُْياضَناًْإ ببُٓوَ ،ئُّ باضوزؤخُف وايهطز يُ بُؾٌ ظؤضّ ئُو وآلتاُْزا ططوثُ
18

غُضباظيًُنإ وضزَ وضزَ بُغُض اليٌُْ غًاغًٌ و ئًساضّ وآلتسا ظاٍَ بٔ و وآلت يُ
ضىاضضًَىَيُنٌ غُضباظيًاُْزا ئاضاغتُ بهُٕ ،بَُُف ئُو َاوَيُّ ًََصووٍ ئُوضوثا بطييت بىو
يُ َاوَّ ًَُالٌَْ و نًَبُضِنًًَُنٌ غُضباظيًاُْ و خؤثطِضُنهطزًَْهٌ تطغٓاى بُ ضازَيُى
ئُطُض غُيطّ ئاَاضَ غُضباظيًُناٌْ ئُو غُضزَّ بهُئ ،بطِّ ظيازبىوٌْ تًَضىوُْ
َُاًْا و بطيتاًْا غٌَ بُضاْبُض ظيازٍ
غُضباظيًُنإ يُ ًَْىإ غاآلٌْ 1914-1875زا يُ ئُي
نطز ،يُ فُضَْػاف زوو بُضاْبُض بُضظبىوبؤوَ و يُ ضووغًاف خُضدٌ غُضباظٍ يُى يُغُض
غًٌَ بىزدُّ وآلتٌ ثًَهسًََٖٓا ،ئًتايًاف بُزَغت ظؤضّ خُضدًًُ غُضباظيًُناُْوَ
زَيٓاآلْس .ثُضَغُْسٌْ ضؤش يُ زواّ ضؤشّ ئُّ خؤثطِضُنهطزُْ بُضزَواَُ وايًًَٗات نُ يُ
َُتٌ ظؤض زَضبهُويَت بؤ غٓىوضزاضنطزٌْ ئُّ
ًََهٌ ًَْىزَوي
زوازوايٌ غُزَّ ْؤظزَزا ُٖوي
َُ ًٖض
باضوزؤخُ ،بُآلّ يُبُض ئُوَّ زؤخُنُ تازَٖات زشواضتط زَبىو ،ئُجمؤضَ ُٖوي
َُنُّ (ًْهؤالٍ زووَّ)ٍ قُيػُضّ ضووغًا بىو،
ئاناًََهًإ ُْبىو ،يُنًَو يُو ُٖوآلُُْٖ ،وي
َِ 1898زا وآلتُ ئُوضوثًًُناٌْ بُ َُبُغيت ضاضَغُضنطزٌْ ئُّ نًَؿُيُ بؤ الٖاٍ
نُ يُ غاي
َِ 1899ؾسا ئُّ نؤْططَيُ بُ ئاَازَيٌ  26وآلت بُغرتا بُبٌَ ئُوَّ
باْطًَٗؿت نطز ،يُ غاي
َِ 1907يؿسا نؤْططَيُنٌ تط بؤ
ًٖض ضيَههُوتًَٓهٌ يٌَ بهُويَتُوَُٖ ،ض يُ الٖاٍ و يُ غاي
َُٖإ َُبُغت بُ ئاَازَبىوٌْ ْىيَُٓضّ  44وآلت بُغرتا ،نُ ئًَُـ ُْيتىاٌْ ًٖض
َُناٌْ  1908و  1912ضُْس ُٖوَيًَهٌ تط زضا بؤ
ئاناًََو بُزَغت بًًََٗٓت ،زواتطيـ يُ غاي
َُٖإ َُبُغت ،بُآلّ ئُواًْـ بٌَ ئُجناّ بىوٕ و خؤثطِضُنهطزٕ و خؤغاظزاٌْ غُضباظٍ يُ
وآلتُ ظهلًَعَناْسا تا زَٖات ظياتط بطَوٍ زَغُْس و نًَبُضِنًَهاًْإ تىْستط زَبىوٕ بُ ضازَيُى
َِ 1914زا ُٖضيُنًَو يُ ظهلًَعَ ئُوضوثًًُنإ بُ ًًَؤُْٖا غُضباظ و بطِيَهٌ
يُ غُضَتاٍ غاي
َُتًًُناٌْ ططش
ظؤض يُ ضُى و دبُخاُْيإ ُٖبىو ،نُ ئَُُف ئُوَْسَّ تط ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
َؤظ زَنطز و يُوناتُزا ظهلًَعَناٌْ بُضَو ئاقاضٍ ؾُضِ زَبطز.
و ئاي
 .5رؤلَي رؤذنامةطةري و ثرِوثاطةندة:
َؤظيًُّ نُ تا زَٖات يُ ًَْى وآلتُ ظهلًَعَناْسا ظياتط زَبىو،
يُناتٌ ئُوططشبىوُْ و ئاي
ضؤشْاَُطُضٍ و ثطِوثاطُْسَف ضؤَيًَهٌ باؾًإ بًين يُ ظياتط تًَهضىوٌْ ثُيىَْسيًُنإ و
ٌَ زش
بُضَوؾُضِبطزٌْ دًٗإ ،ضىْهُ ظؤضداض ضؤشْاَُنإ يُو وآلتاُْزا ُٖواي
بُبُضشَوَْسيًُناٌْ يُنرتيإ بآلو زَنطزَوَ و ثطِوثاطُْسَّ خطاثًإ ض بُ َُبُغت و ض بٌَ
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َُبُغت ،بآلوزَنطزَوَ ،دطُ يُوَّ ُْٖسيَو داضيـ خىزٍ سهىَُتُنإ زَنُوتُٓ ؾُضِّ
ضاطُياْسٕ و ثطِوثاطُْسَيإ يُ زشٍ يُنرت بآلوزَنطزَوَ ،نُ َُٖىو ئَُاُْ ناضيطُضبىوٕ يُوَّ
َُتًًُنإ فطاواْرت بهُٕ و يُوناتُزا ظهلًَعَنإ بُضَو دُْط بُضٕ.
زضظٍ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي

 .6بسووتهةوة نةتةوايةتييةكاى:

يُنًَهٌ تط يُو ٖؤناضاُّْ نُ يُ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَوَ ناضيطُض بىو يُ ضيَدؤؾهُضيًُناٌْ
َُتٌ ُْتُوَيٌ بىو ،ضىْهُ يُوناتُزا
دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،زَضنُوتين نًَؿُ ُْتُوَيًُنإ و زَي
يُاليُنُوَ ْعيهُّ  25وآلتٌ غُضبُخؤ يُ ئُوضوثازا ُٖبىوٕ نُ ًٖض يُنًَهًإ زاًْإ بُ غُضوَضيَيت
ٌَ ثاضاغتين غُضبُخؤيٌ تُواوٍ خؤياْسا بىوٕ يُ ٖاوثُمياًَْيت بُغنت و
ئُويرتياْسا ُْزَْا و يُ ُٖوي
ٌَ فطَواْبىوٌْ ئابىوضٍ خؤياْسا بىوٕ ،نُ
ضاطُياْسٌْ دُْط و ٖتس ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ يُ ُٖوي
ئَُاُْ بىاضّ ًَُالًٌَْ ًَْىاًْاٌْ خؤؾرت نطزبىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ يُوناتُزا ضُْس ضَطُظيَو
ًَإ زَزا يُنًَيت طؿتطري و ثاْطَِطُظٍ زضوغت بهُٕ و يًَطَؾُوَ تطؽ يُغُض
يُئاضازا بىوٕ نُ ُٖوي
ٌَ زضوغتهطزٌْ يُنًَيت
َُاًًُْنإ ُٖوي
طُالٕ و ًًًَُتاٌْ تط زضوغت بهُٕ ،وَى ئُوَّ نُ ئُي
دُضَُُْناًْإ زَزا ،ضووغُناًْـ بؤ زاَُظضاْسٌْ يُنًَيت غالظًُنإ تًَسَنؤؾإ ،نُ ئَُاُْ
َُٖىوٍ بؤ ظهلًَعَناٌْ تط يُو غُضزََُزا ُْخىاظضاو بىوٕ و بُ تطغًإ زَظاٌْ يُغُض
َُ
بُضشَوَْسيًُناٌْ خؤيإ ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ يُو غُضزََُؾسا طًاٌْ ُْتُوايُتٌ و ُٖوي
ضظطاضخيىاظيًُنإ الٍ بُؾٌ ظؤضّ طٍُ و ُْتُوَ شيَطزَغتُنإ يُ بىشاُْوَ و طُؾُغُْسْسا بىوٕ،
ئَُُف بىو بىو بُ ضيَطُيُنٌ تط بؤ ظيازبىوٌْ ًَُالًٌَْ ظهلًَعَنإ ،ضىْهُ يًَطَوَ ُٖضيُنُ يُو
َكىضتاْسٕ يُ نًَؿُناٌْ ظهلًَعَناٌْ تط و َُتطغٌ خػتُٓ
ظهلًَعاُْ ضيَطُّ بؤ خؤف بىوبىو بؤ خؤُٖي
غُض بُضشَوَْسيًُناٌْ يُنسٍ ،ئَُُف ئُوَْسَّ تط ثُيىَْسيًُناًْاٌْ ططشتط زَنطز ،بؤ منىوُْ
َُتٌ عىمساٌْ.
َُْسيًُنإ و نطواتًًُنإ و طُالٌْ شيَط زَغُآلتٌ َُْػا و ضووغًا و زَوي
نًَؿُّ ثؤي
غُضَجناّ يُ غُضَتاّ غُزَّ بًػتَُسا يُ ئُجناٌَ ئُّ ٖؤناضاُْزا ثُيىَْسٍ ًَْىإ وآلتُ
َرت زَبىوٕ ،نُ ئَُاُْ َُٖىوٍ
َؤظ و ططشتط زَبىوْ ،انؤنًًُنإ قىي
ظهلًَعَنإ ضؤش بُ ضِؤش ظياتط ئاي
َُتًًُنإ بىوٕ يُوناتُزا و وآلتاٌْ دًٗاًْإ ظياتط بُضَو ؾُضِ
َطُّ تًَهضىوٌْ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
نًًَ
زَبطزٖ .اونات ُٖض ئُو ًَُالًًَْاُْ بُض يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،ضُْسئ داض قُيطاٌْ غًاغًٌ
ئُوتؤيإ زَخػتُوَ نُ ظؤضداض تا ئاقاضٍ ؾُضِ زَضِؤيؿت ،بُآلّ يُبُض ئُوَّ باضوزؤخُ ًََصوويًُنُ
ُْطُيؿتبىوَ ئاغيت دُْط ،بؤيُ ئُّ قُيطاْاُْ تُْٗا وَى ضُْس قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ َاُْوَ ،بُآلّ
َُتًًُنإ.
َؤظتطنطزٌْ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ٌَ طُوضَيإ طًَطِا يُ ظياتط ئاي
يُطُأل ئُوَؾسا ضؤي
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دووةم :قةيرانة شياشييةكاني ثيَض جةنطي يةكةمي جيوان
زواّ ئُوَّ يُ ئُجناٌَ ئُو ظجنريَ ٖاوثُمياًَْيت و ضيَههُوتٓٓاَُيُّ نُ ثًَؿرت باؽ نطا
َِ  1907بُزواوَ ،ظهلًَعَناٌْ ئُوضوثا بُغُض زوو غُضباظطُّ طُوضَزا زابُف بىوٕ ،بُض
يُ غاي
ًََو ضُْس قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ يُ ًَْىإ
يُوَّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ بهُويَتُوَ ،بُ ضُْس غاي
ظهلًَعَناْسا نُوتُوَ نُ ثؿًَىيًُنٌ طُوضَّ يُ ًَْىإ ئُّ زوو دَُػُضَزا ْايُوَ بُ دؤضيَو
ًَٖٓسٍَ َُْابىو ُٖضيُنًَو يُّ قُيطاْاُْ ظهلًَعَناٌْ ئُو غُضزََُ بُضَو دُْطًَهٌ طُوضَ
بُضيَت و ببًَتُ زَغتجًَهٌ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،بُآلّ يُبُض ئُوَّ ظًََُٓ ًََصوويًُنُ
ُْطُيؿتبىوَ ئُو ؾىيَُٓ ،بؤيُ ئَُاُْ تُْٗا وَى ضُْس قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ ثًَـ دُْطٌ
يُنٌَُ دًٗإ َاُْوَ ،بُآلّ ضؤَيًَهٌ ظؤضيؿًإ بًين يُ ظياتط ططشنطزٌْ ثُيىَْسيًُنإ و
بُضَو دُْط بطزٌْ دًٗإ نُ بطييت بىوٕ يُو قُيطاْاُّْ الّ خىاضَوَ:
1ـ قةيراني مةراكيشي يةكةم (:)1995-1994
ْاوضُناٌْ ئُفطيكا يُنًَو بىوٕ يُ ْاوضُ ُٖغتًاض و ثطِ نًَؿُناٌْ ثًَـ دُْطٌ يُنٌَُ
َُاًْا و
دًٗإ و طؤضَِثاٌْ ًَُالٌَْ و نًَؿُيُنٌ تىْسٍ ًَْىإ ظهلًَعَنإ بىوٕ ،بُتايبُتًـ ئُي
َِ 1881يؿسا
َِ 1830زا دُظائريّ زاطرينطز و يُ غاي
فُضَْػا ،زواّ ئُوَّ فُضَْػا يُ غاي
َُناٌْ بؤ زاطرينطزٌْ
ضىوَ ْاو تىْػُوَ ،يُغُضَتاّ غُزَّ بًػتَُسا بُضزَواّ بىو يُ ُٖوي
َُضانًـ (َُغطيب) نُ تا ئُوناتُ غُضبُخؤيٌ خؤّ ثاضاغتبىو ،يُّ ثًَٓاوَؾسا فُضَْػا
ظجنريَيُى ضيَههُوتٓٓاَُّ يُطٍَُ ئُو وآلتاُْزا بُغت ،نُ ئُواًْـ َُبُغيت زاطرينطزٌْ
َِ 1902زا
َُناٌْ فُضَْػازا ْانؤى زَبىوٕ ،ئُوَ بىو يُ غاي
َُضانًؿًإ ُٖبىو ،يُطٍَُ ُٖوي
فُضَْػا تىاٌْ يُطٍَُ ئًتايًا ضيَو بهُويَت و ضاظيبىو يُغُض ئُوَّ ئًتايًا يًبًا زاطري بهات
َِ 1904يؿسا،
بُضاْبُض بُوَّ ضاوثؤؾٌ يُ ويػتُناٌْ فُضَْػا بهات يُ َُغطيب ،يُ غاي
بُثًٌَ ضيَههُوتُٓنُّ يُطٍَُ بطيتاًْا ،تىاٌْ بطيتاًْا ضاظيبهات بُوَّ نُ فُضَْػا يُ
َُغطيب زَغتىاآل بًَت بُضاْبُض بُوَّ نُ بطيتاًْا يُ ًَػط زَغتىاآل بًَتُٖ ،ض يُّ
َِ
ضيَههُوتٓٓاَُيُؾسا ضَضاوٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئًػجاًْا يُ َُغطيب نطا و يُ غاي
1904يؿسا يُطٍَُ ئًػجاًْازا ضيَههُوتٔ و غٓىوضٍ ْفىظٍ خؤيإ يُ ْاوضُناٌْ َُضانًـ
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زَغتًٓؿإ نطز ،بُتايبُتٌ يُ بُْسَضّ تُجنُ .غُباضَت بُ ضووغًاف ُٖض خؤّ ٖاوثُمياٌْ
َِ  ،1894ثُميآْاَُّ غُضباظٍ يُ ًَْىاًْاْسا ُٖبىو،
فُضَْػا بىو نُ بُثًٌَ ثُميآْاَُّ غاي
ئَُُ دطُ يُوَّ نُ ضووغًا بُضشَوَْسيًُنٌ ئُوتؤّ يُ َُغطيب ُْبىو ،بؤيُ ًٖض
ضيَططيًُنٌ يُبُضزَّ فطاواخنىاظيًُناٌْ فُضَْػا يُوٍَ ُْزَنطز .نُواتُ فُضَْػا غُضدُّ ئُو
اليُْاُّْ ضاظيهطز نُ بُضبُغت بىوٕ يُبُضزَّ ئُّ ُْٖطاوَيسا.
ُٖض يُ غُضوبُْسٍ ئُّ ناضاُْؾسا ،فُضَْػا وَى زَغتجًَهٌ ضىوُْ ْاو َُغطيبُوَ،
قُضظيَهٌ ظؤضّ زا بُ َُغطيب تا يُ ضيَطُّ ئُّ قُضظَوَ بتىاًَْت زَغت يُ ناضوباضٍ َُغطيب
َِ 1904زا بطِّ ئُّ قُضظَ طُيؿتُ ًًَ 62ؤٕ و
وَضبسات و زواتطيـ زاطريٍ بهات ،نُ يُ غاي
ًْى فطَْو ،يُثاٍ ئَُُف يُ  ٍ%60زاٖاتٌ طىَططٌ َُغطيب وَى باضَتُّ ئُّ قُضظَ زضا
بُ فُضَْػا و ئًساضَيُنٌ فُضَْػٌ تايبُت بُّ قُضظاُْف يُ َُغطيب زاْطاُٖ ،ض بؤ ئُّ
َِ 1905زا ،ؾاْسيَهٌ فُضَْػٌ بُ غُضؤنايُتٌ (ضيًُٓ تاالْسيًُ) طُيؿتُ
َُبُغتُف يُ غاي
َُغطيب و زَغيت بُ طفتىطؤناٌْ نطز غُباضَت بُ زووباضَ ضيَهدػتُٓوَّ ئًساضَ و
زَظطاناٌْ ثؤيًؼ و زاضايٌ و ئابىوضٍ يُ َُغطيب ،نُ يُ ثًَؿًٓاضَناًْسا ٖاتبىو ثًَىيػتُ
َُغطيب زووباضَ يُ شيَط ضاوزيَطّ فُضَْػا و يُو ْاوضاُّْ يُشيَط غايُّ ئًػجاًْا ،يُ شيَط
ضاوزيَطّ ئًػجاًْا ضيَو خبطيَتُوَ و باْهٌ َُغطيب يُشيَط ضاوزيَطّ باْهُ فُضَْػًًُنإ
ٌَ ئاغين و بُْسَضَنإ و زاضغتإ و ناْعاغاظٍ و ضُْس اليًَُْهٌ
زامبُظضيَت و دًاونٌ ًًَٖ
تطيـ بسضيَتُ نؤَجاًْا َؤْؤثؤيُناٌْ فُضَْػا ،واتا َُغطيب بهطيَت بُ ًُْضُزاطرينُيُنٌ
َتاٌْ َُغطيبًـ نُ ئُونات (َُوالْا عُبسويعُظيع) بىو ،1908-1892
فُضَْػٌ .غىي
َُاًْا خؤّ خػتُ ْاو نًَؿُنُوَ
ًَٖٓسَّ َُْابىو بُّ ثًَؿًٓاضَ ضاظيبًَت ،بُآلّ يُو ناتُزا ئُي
و بَُُف قُيطاٌْ َُضانًؿٌ يُنُّ زَضنُوت.
َُاًْا ئُطُضضٌ زَيعاٌْ نُ فُضَْػا ظوو بًَت يإ زضَْط زَغت بُغُض َُغطيبسا
ئُي
زَططيَت ،بُآلّ َُبُغيت يُّ زَغتتًَىَضزاُْزا زوو ئاَاجنٌ غُضَنٌ بىو :يُنًَُإ ئُوَ بىو
َُاًْاف ظهلًَعَ و ْانطيَت ثؿتطىٍَ خبطيَت و بًطُيًَُْتُ
فُضَْػا يُوَ ئاطازاض بهاتُوَ نُ ئُي
ئُو باوَضَِّ تُْٗا بُ ٖاوثُمياًَْتًبُغنت و ضيَههُوتٔ يُطٍَُ بطيتاًْازا ْاتىاًَْت َُٖىو ؾتًَو
بهات ،زووًََؿًإ ئُوَ بىو نُ ؾهػتًَهٌ زيجًؤَاغٌ بُ فُضَْػا بطُيًَُْت ،يُو ناتُؾسا
َِ  1905بىو،
ٌَ ؾُضِّ شاثؤًًُْنإ و ؾؤضِؾٌ غاي
نُ ضووغًاٍ ٖاوثُمياٌْ فُضَْػا غُضقاي
َُاًًُْنإ ئُوَْسَّ تط يُغُض ئُّ ناضَيإ ثًَساططبىوٕ.
بؤيُ ئُي
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َِ َ1904وَ و يُ ناتٌ بُغتين
َُاًْا (بًَطْاضز فؤٕ بىيؤظ) ُٖض يُ غاي
ضاويَصناضّ ئُي
ثُمياٌْ زؤغتاُّْ ًَْىإ فُضَْػا و بطيتاًْا ،ثًَؿًٓاضٍ بؤ ئًُجطاتؤض نطزبىو ،نُ نُؾيت
دُْطٌ بًَٓطُْ نُْاضَناٌْ َُغطيب ،بُآلّ ئًُجطاتؤض نُ ئُوناتُ (ويًًٌَُ زووَّ) بىو
 ،1918-1888بَُُ ضاظٍ ُْبىو ،زواّ ئُوَّ ؾاْسَنُّ فُضَْػا طُيؿتُ َُغطيب،
داضيَهٌ تط (فؤٕ بىيؤظ) ثًَؿًٓاضّ نطزَوَ بؤ ئًُجطاتؤض نُ يُو طُؾتُيسا بؤ ْاوضُناٌْ
زَضياٍ ْاوَضِاغت زَيهات ،غُضزاٌْ َُغطيب بهات ،ئُوَ بىو ئًُجطاتؤض بَُُ ضاظيبىو ،يُ
َِ 1905زا طُيؿتُ بُْسَضّ تُجنُ و طىتاضيَهٌ ثًَؿهُف نطز و تًايسا ئاَاشَّ بُوَ نطز
غاي
َتاٌْ ٖاوضِيٌَ و ئاَازَؾُ بُضططٍ يُ غًازَ و غُضبُخؤيٌ
نُ ٖاتىوَ بؤ غُضزاٌْ غىي
َتاٌْ
َُغطيب بهات و زش بُ بُضشَوَْسيًُناٌْ فُضَْػا بىوَغتًَتُوَ ،ئَُُف واٍ يُ غىي
َُغطيب نطز نُ ثًَؿًٓاضَناٌْ ؾاْسَ فُضَْػًًُنُ ضَت بهاتُوَ و زاواّ ئُوَ بهات نُ ئُو
َُاًْاف ضاغتُوخؤ ثؿتطريٍ يًَهطز ،بُآلّ
َُتٌ .ئُي
ثًَؿًٓاضاُْ بسضيَتُ نؤْططَيُنٌ ًَْىزَوي
َُاًًُْنإ
فُضَْػا بَُُ ضاظٍ ُْبىو و بَُُف قُيطاٌْ َُضانًؿٌ يُنُّ زَغتًجًَهطز .ئُي
َُتٌ بؤ ئُّ نًَؿُيُ ببُغرتيَت ،ضىْهُ
دُختًإ يُغُض ئُوَ زَنطزَوَ نُ نؤْططَيُنٌ ًَْىزَوي
ثًًَإ وابىو بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ ظهلًَعَنإ ثؿتطريّ يُ غُضبُخؤيٌ َُغطيب زَنُٕ ،ئَُُف
زَبًَتُ غُضنُوتًَٓهٌ زيجًؤَاغٌ طُوضَ و بٌَ ئُوَّ ًٖض تًَضىوًَْهٌ َاززٍ تًَبضًَت ،يُ
بُضاْبُضيؿسا وَظيطّ زَضَوَّ فُضَْػا( ،زيٌَ ناغًُ) ،زاواّ يُ سهىَُتٌ فُضَْػٌ نطز نُ
َُاًْا خؤضِاطط بٔ ،بُآلّ وَظيطَناٌْ تطّ فُضَْػا نُوتُٓ
يُ بُضاْبُض ئُّ فؿاضاُّْ ئُي
قُيطاُْوَ و يًَُْى خؤياْسا بىوٕ بُ زووبُضَ ،بُضَيُنًإ يُطٍَُ خؤضِاططيسا بىوٕ و
َُتٌ ضاظينب( ،فؤٕ بىيؤظ)ٍ ضاويَصناضّ
بُضَيُنًؿًإ يُطٍَُ ئُوَزا بىوٕ نُ بُ نؤْططَّ ًَْىزَوي
َُاًْـ ئَُُّ قؤغتُوَ و فؿاضٍ ظياتطٍ خػتُ غُض فُضَْػًًُنإ و ُٖضَِؾُّ
ئُي
بُناضًَٖٓاٌْ غىثاٍ يُ فُضَْػا نطز ئُطُض َُغطيب زاطري بهات ،ئَُُف ئُوَْسَّ تط زؤخٌ
َؤظنطز و وايهطز نُ (زيٌَ ناغًُ) ُْتىاًَْت باوَضِ بُ فُضَْػًًُنإ
ْاوخؤيٌ فُضَْػاٍ ئاي
َُاًًُْناُْ بؤ يُخؿتُبطزٌْ فُضَْػًًُنإ ،بؤيُ يُ
ًََهٌ ئُي
بًًََٗٓت نُ ئَُُ تُْٗا فًًَ
ٌَ 1905زا زَغيت يُناضنًَؿايُوَ ،نُ ُٖض ئَُُ بؤخؤّ غُضنُوتًَٓهٌ
سىظَيطاٌْ غاي
َُاًًُْنإ و زواتطيـ فُضَْػًًُنإ بُ بُغتين نؤْططَّ
زيجًؤَاغٌ طُوضَ بىو بؤ ئُي
َُاُْنإ.
َُتٌ ضاظيبىوٕ .ئَُُف غُضنُوتًَٓهٌ تط بىو بؤ ئُي
ًَْىزَوي
23

َِ 1906زا يُ زووضطُّ غُوظٍ ئًػجاًْا نؤْططَيُنٌ
يُ  ٍ15ناْىوٌْ زووٌََ غاي
َُتٌ بؤ نًَؿُّ َُضانًـ بُغرتا ،نُ بُ نؤْططَّ غُوظ ْاغطا ،يُّ نؤْططَيُزا دطُ يُ
ًَْىزَوي
َُاًْا ،فُضَْػاْ ،ىيَُٓضّ ُٖضيُنُ يُ بطيتاًْا و ضووغًا و ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض
ْىيَُٓضٍ ئُي
َُْسا و وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها و ثؤضتىطاٍ و
و ئًػجاًْا و بُجلًها و ئًتايًا و ٖؤي
ٌَ خاياْس و ْىيَُٓضاٌْ
َُغطيبًـ ئاَازَبىوٕ .طفتىطؤناٌْ ئُّ نؤْططَيُ تا ًْػاٌْ َُٖإ غاي
َُاًْا زَنطز و ْىيَُٓضاٌْ وآلتُناٌْ تطيـ بُ تايبُت
َُغطيب و َُْػاَُ-دُض ثؿتطرييًإ يُ ئُي
َُْاَُّ دُظائري بىو نُ
ضووغًا ثؿتطرييًإ يُ فُضَْػا زَنطز ،غُضَجناٌَ نؤْططَنُف طُآلي
تًايسا دُخت يُغُض غُضبُخؤيٌ و يُنًَيت خانٌ َُغطيب نطايُوَ و ُٖضوَٖا تًايسا ٖاتبىو نُ
َايف ئاظازٍ باظضطاٌْ بؤ َُٖىو وآلتإ يُ َُغطيب يُنػإ بًَت و بطِياضّ ُْٖسيَو ضانػاظيـ زضا
نُ ثًَؿرت يُ ثًَؿًٓاضَناٌْ ؾاْسَنُّ فُضَْػازا ُٖبىو و ثاضاغتين بُْسَضَناٌْ َُغطيب زضايُ
فُضَْػا و ئًػجاًْا و بطِياضيـ زضا باْهًَهٌ َُغطييب زاَُظضيَت نُ َُٖىو وآلتاٌْ بُؾساضبىوٍ
نؤْططَنُ ثؿهًإ تًَسا بًَت ،بُ َُضدًَو ُٖض وآلتًَو يُى ثؿو بًَت ،بُآلّ فُضَْػا غٌَ ثؿهٌ
ُٖبًَتُٖ ،ضوَٖا ئُضنٌ ثاضاغتين غٓىوضٍ دُظائري و َُغطيب زضا بُ فُضَْػا ،نُ بُؾٌ ظؤضٍ
ئُّ خاآلُْ يُ ثًَؿًٓاضَناٌْ ؾاْسَنُّ فُضَْػازا ُٖبىوٕ ،نُواتُ ئُطُضضٌ بُغتين نؤْططَنُ
َُاًْا ،بُآلّ ئُجناَُناٌْ ؾهػت بىو بؤّ و بططَ
غُضنُوتًَٓهٌ زيجًؤَاغٌ طُوضَبىو بؤ ئُي
َُناٌْ ثًَؿًٓاضَناٌْ ؾاْسَنُّ فُضَْػا
غُضنُوتًٓـ بىو بؤ فُضَْػا ،ضىْهُ بُؾٌ ظؤضّ خاي
َُاًْا زَيىيػت يُ
ضَضاو نطابىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ٖاوثُمياًَْتًًُنُّ بطيتاًْا و فُضَْػا ،نُ ئُي
ضيَطُّ ئُّ نًَؿُيُوَ طىضظٍ يٌَ بىوَؾًًََٓت ،ئُوَْسَّ تط بُتني بىو ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ
َُاًْا.
ئاؾتبىوُْوَّ ضووغًا و بطيتاًْاٍ يًَهُوتُوَ ،ئًَُـ طىضظيَهٌ تط بىو بؤ ئُي
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َؤظ و ثطِ نًَؿاُّْ بُض يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإْ ،اوضُناٌْ
يُنًَهٌ تط يُو ْاوضُ ظؤض ئاي
َهإ بىو ،نُ ْاوضُيُنٌ ططْط و ثطِ ًَُالًٌَْ ًَْىإ ظهلًَعَنإ بىو بُتايبُت ضووغًا و
باي
َهإ نُ يُ يؤْإ و غطبًا و ضؤَاًْا و بىيطاضيا و َؤْتًٓططؤ و ئُيباًْا و
َُْػا .وآلتاٌْ باي
َُتٌ عىمساًْسا بىو،
بؤغُٓ ُٖضغو ثًَهسَٖات و ُٖض يُ غُزَّ ضىاضزَوَ يُ شيَط زَغُآلتٌ زَوي
بُآلّ زواّ ئُوَّ يُ غُزَّ ْؤظزَزا ُٖغتُ ُْتُوايُتًًُنإ يُطُؾُغُْسْسا بىوٕ يُ ئُوضوثاوَ
َهإ تُؾُُّْ زَنطز ،ئًسٍ ظجنريَيُى ؾؤضِؾٌ يُى يُزواّ يُى يُو ْاوضاُْ
بُضَو ْاوضُناٌْ باي
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َُتٌ عىمساٌْ زَضنُوتٔ .ضووغًاف بُ بًاْىوٍ ثاضاغتين َُغًشًًُ
يُ زشٍ زَوي
َهإُٖ ،ض يُ غُضَتاوَ ثؿتطريٍ بُؾًَهٌ ظؤضّ ئُو
ئُضتُزؤنػًًُنإ و ضَطُظٍ غالظٌ يُ باي
َِ 1832زا يؤْإ
بعووتُٓواُّْ زَنطز ،نُ غُضَجناٌَ ئُو بعووتُٓواُْف ئُوَ بىو يُ غاي
َِ 1829ؾسا غطبًا و ضؤَاًْا زَغُآلتٌ ئؤتؤْؤًَإ
غُضبُخؤيٌ خؤّ بُزَغتًَٗٓا و يُ غاي
بُزَغتًَٗٓا و يُ ٖاويين 1878يؿسا يُ نؤْططَّ بُضيني ،بطِياضزضا نُ غُضبُخؤيٌ تُواو بسضيَت
بُ غطبًا و ضؤَاًْا و ئؤتؤْؤًَـ بُ بىيطاضيا يُ شيَط سىنٌُ (ئُيًهػاْسَض زؤباتًَٓطيهٌ)
اليُْططٍ ضووغٌُٖ ،ضوَٖا غُضبُخؤيٌ بُ َؤْتًٓططؤ و بُضِيَىَبطزٌْ بؤغُٓ و ُٖضغهًـ زضا
َُتٌ عىمساٌْ ،ضووغًا وَى
بُ ئًُجطاتؤضياّ َُْػاَُ-دُض بُ َُضدًَو بُؾًَو بٔ يُ زَوي
َهاٌْ بُ ْاوضُّ ْفىظٍ خؤّ زَظاٌْ و بُضزَواّ
ثًَؿرت باؽ نطا ،ظؤضزًَََو بىو ْاوضُناٌْ باي
ٌَ زَزا يُويَىَ بطاتُ طُضوَناٌْ فؤغفؤض و زَضزًٌَْ ،بؤ ئَُُف ُٖض يُ غُضَتاوَ
ُٖوي
ضووبُضِووٍ بُضشَوَْسٍ ظهلًَعَنإ بىوبىوَوَ ،بُ تايبُتٌ بطيتاًْا ،يُ سُفتاناٌْ غُزَّ ْؤظزَف
َُاًْا و
بُزواوَ ،زواّ ئُوَّ ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض ْاوضُيُنٌ ظؤضّ بُٖؤّ يُنًَيت ئُي
َهإ نطز ،ئًسٍ ضووغًا
يُنًَيت ئًتايًاوَ يُزَغت زا و ضووٍ فطاواخنىاظيًُناٌْ يُ ْاوضُناٌْ باي
َِ
ضووبُضِووٍ ًَُالًٌَْ َُْػاَُ-دُضيـ بىوَوَ يُ ْاوضُنُزا ،بُتايبُتٌ زواّ ئُوَّ يُ غاي
1878زا ئًُجطاتؤضياّ َُْػاَُ-دُض َايف ئًساضَنطزٌْ بؤغُٓ و ُٖضغو بُزَغت ًَٖٓا،
َِ 1898زا بُ ْاضاضٍ ضووغًا
ئُوَْسَّ تط نًَؿٍُ ضووغًا يُطُأل َُْػا قىٍَ بؤوَ ،بُآلّ يُ غاي
َهاْسا بجاضيَعضيَت ،نُضٌ زواّ زَ غاٍَ ئُّ
و َُْػا ضيَههُوتٔ يُغُض ئُوَّ نُ زؤخٌ باو يُ باي
ضيَههُوتُٓ يُاليُٕ ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُضَوَ ؾهًَٓطا و داضيَهٌ تط نًَؿُناٌْ ًَْىإ
َهاٌْ يًَهُوتُوَ.
َسايُوَ و قُيطاٌْ يُنٌَُ باي
ضووغًا و َُْػا غُضيإ ُٖي
َِ 1903زا يُ بُيططازٍ ثايتُخيت غطبًا
نًَؿُنُ ظياتط يُويَىَ زَغتًجًَهطز ،نُ يُ غاي
نىزَتايُى ضووٍ زا و البطزٌْ ئُو ثاؾايُّ يًَهُوَ نُ اليُْططٍ َُْػا بىو ،و ثاؾايُى ٖاتُ
غُض سىنِ نُ غُض بُ ضووغًا بىو ،زواّ َاوَيُنٌ نُّ زَغُآلتُناٌْ َُْػاٍ يُ غطبًا
ًَُْٖؿت ،بؤيُ َُْػاَُ-دُض يُ تطغٌ نَُبىوُْوَّ بُضشَوَْسيًُناٌْ يُ ْاوضُنُ و
َؤقُ بسات و
يُاليُنٌ تطيؿُوَ يُنططتين غالظًُنإ يُشيَط غايُّ غطبًا زَيُويػت غطبًا ئابً
َُ بطًَطِيَت نُ غُضزيًٓا يُ ئًتايًا طًَطِاٍ و بريٍ يُوَ نطزَوَ نُ بُ
ًََت َُٖإ ئُو ضؤي
ًًَُْٖ
َؤقُّ
َُتٌ ئُيباًْا ئابً
ظجنريَيُى ٖاوثُمياًَْيت يُطٍَُ ضؤَاًْا و بىيطاضيا و زاَُظضاْسٌْ زَوي
ًََت بُضَو ْاوضُّ ئُزضياتًو بهؿًَت .نُواتُ غطبًا يُ ْاوضُنُزا بىو بُ
غطبًا بسات و ًًَُْٖ
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يُنًَو يُ زوشَُٓناٌْ َُْػاَُ-دُض و ٖاوثُمياٌْ ضووغًا ،يُو غُضوبُْسَزا بىو ،نُ وَظيطّ
زَضَوَّ ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض و غُضؤنٌ غىثانُّ بىوٕ بُو نُغاُّْ نُ غًاغُتٌ
َؤظتط زَبىوُٖ ،ض يُوناتُؾسا
تىْسيإ بُضاْبُض بُ غطبًا ُٖبىو ،نُواتُ تا زَٖات نًَؿُنُ ئاي
ٌَ  1907ضووغًا نًَؿُناٌْ خؤّ يُطٍَُ بطيتاًْا نؤتايٌ ثًًََٗٓابىو و داضيَهٌ
بىو نُ يُ غاي
َهإ ،نُواتُ يُو َاوَيُزا نًَؿُنُ بُضِازَيُنٌ ظؤض
تطٍ ضاوٍ بطِيبىوَوَ ْاوضُناٌْ باي
َِ 1908زا بُ َُبُغيت ًَٖىضنطزُْوَّ ئُو زؤخُ ُٖضزوو
يُبطَوغُْسْسا بىو ،بؤيُ يُ غاي
وَظيطّ زَضَوَّ ضووغًا و َُْػاَُ-دُض ضيَههُوتٓٓاَُيُنًإ نطز و تًايسا وَظيطّ زَضَوَّ
َُتٌ عىمساٌْ
َُْػا ضاظيبىو نُ ثؿتطرييٌ ضووغًا بهات بؤ نطزُْوَّ تُْطُبُضَناٌْ زَوي
بُضِووٍ نُؾتًًُ دُْطًًُناًْسا يُ بُضاْبُض ئُوَّ بؤغُٓو ُٖضغو بسضيَت بُ َُْػا و
يًَطَؾُوَ طىضظيَهٌ طُوضَ بُ يىتبُضظيًُنُّ غطبًا بهُويَت ،نُ زًَََو بىو زَيىيػت ئُو
َُتٌ
َِ  ٍ1908ئًتًشازوتُضَقٌ يُ زَوي
ْاوضاُْ خباتُ شيَط زَغُآلتٌ خؤيُوَ .نىزَتاّ غاي
عىمساٌْ ضيَدؤؾهُضَيُنٌ ظؤضٍ ئُّ ضيَههُوتٍُٓ ضووغًا و َُْػاَُ-دُض بىو.
َُتٌ
بُآلّ ضووغًا بؤ ئُوَّ ئُو وآلتاُْ ضاظيبهات ،نُ ثُيىَْسيًإ بُ تُْطُبُضَناٌْ زَوي
َهى
عىمساًًُْوَ ُٖيُ ،ثًَىيػيت بُ ناتٌ ظؤض بىو ،نُضٌ َُْػا ضاوَضِيٌَ ئَُُّ ُْنطز ،بُي
يُ  ّ5تؿطيين يُنٌَُ 1908زا ضايطُياْس نُ بؤغُٓ و ُٖضغو يُشيَط غايُّ ئُوزإ.
َُتٌ عىمساٌْ يَُُ
َُتٌ خػتُوَ ،ضىْهُ زَوي
ئُّ ناضَّ َُْػا ْاضَِظايُتًًُنٌ ًَْىزَوي
ضاظيُٓبىوُٖ ،ضوَٖا غطبًُناًْـ بُّ ناضَ ًْطُضإ بىوٕ ،ضووغًاف بُو بًاْىوَّ نُ
َهإ تًَهضىوًَْ ،طُضاٌْ خؤّ يُّ زؤخُ زَضبطٍِ ،فُضَْػا و بطيتاًْاف
ٖاوغُْطٌ ًَٖع يُ باي
زَياْطىت ئَُُ ؾهاْسٌْ ثُميآْاَُّ بُضيًُٓ و ثًٌَ ضاظٍ ُْبىوٕ ،بؤيُ ئُّ ناضَّ َُْػا
َؤظٍ بطز ،بُ تايبُتٌ ضووغًا ظؤض بُ تىْسٍ بُضثُضضٌ ئُّ ُْٖطاوَّ
باضوزؤخُنُّ بُضَو ئاي
َُْػاٍ زايُوَ و وَظيطّ زَضَوَّ بُ ئاؾهطا ئاَاشَّ بُوَ نطز ضَْطُ نًَؿُّ غُضباظٍ
يًَُْىإ َُْػا و ضووغًا يُ ئُجناٌَ ئُّ زؤخُزا بهُويَتُوَٖ ،اونات ُٖضزوو غُضؤى
َُاًْا و َُْػاف بُ سهىَُتُناٌْ خؤيإ ضاطُياْس نُ ناتٌ ضووبُضِووبىوُْوَّ
ئُضناٌْ ئُي
فُضَْػا و ضووغًا ٖاتىوَ ،نُواتُ زؤخُنُ بىو بُقُيطاًَْهٌ غًاغًٌ طُوضَ يُ ًَْىإ ضووغًا
َُاًْاف دُخيت نطزَوَ يُغُض ئُوَّ نُ ئُطُض َُْػا يُطٍَُ ضووغًا
و َُْػا يُوناتُزا ،ئُي
بهُويَتُ دُْطُوَ ئُوا ثؿتطريّ َُْػا زَنات ،بُآلّ يُ بُضاْبُضزا فُضَْػا و غطبًاٍ
َىيَػتًَهٌ تىْسيإ ُْبىو بؤ ثؿتطرييهطزٌْ ضووغًا ،بؤيُ يُو
ٖاوثُمياْاٌْ ضووغًا ُٖي
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َىيَػيت َُْػا يُ ضووغًا بًَُٖعتط بىو ،ئَُُف ضووغًاٍ ْاضاضنطز ٌَ بؤ
قُيطاُْزا ُٖي
ضَوؾُنُ بسات و بُ ُْٖطاوَناٌْ َُْػا ضاظيبًَت ،نُ غُضنُوتًَٓهٌ زيجًؤَاغٌ طُوضَ بىو
ٌَ،
بؤ َُْػا ،بُآلّ يُاليُنٌ تطَوَ بىوَ َايُّ ْعيهبىوُْوَّ وآلتاٌْ ويفاقٌ غٌَ قؤي
ُٖضوَٖا بىوشاُْوَّ ُٖغيت زشََُْػايٌ يُ غطبًا و زاَُظضاْسٌْ ضُْس ضيَهدطاوَيُنٌ
َُّ زَغيت
تايبُت بُ زشايُتًهطزٌْ زَغُآلتٌ َُْػايٌ يُ بؤغُٓ ،نُ يُنًَو يُواُْ نؤَُي
َُّ
ضَف بىو و ٖؤناضّ ضاغتُوخؤّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ نىؾتين يُنًَو يُ بَُٓاي
ٖابػبؤضط بىو يُغُض زَغيت ئُْساًََهٌ ئُّ ضيَهدطاوَيُ.
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َُاًْا و فُضَْػا نؤتايٌ
نؤْططَّ زووضطُّ غُوظ ُْيتىاٌْ بُ تُواوٍ نًَؿُناٌْ ًَْىإ ئُي
َُناٌْ فُضَْػا بىو يُو ْاوضُيُزا ،بُآلّ
َُاًْا بُ بُضزَواٌَ ضاوزيَطّ دىي
ثًَبًًََٗٓت ،بؤيُ ئُي
يُ  ّ9ؾىباتٌ 1909ؾسا ضيَههُوتًَٓو يُ ًَْىإ ُٖضزوو اليإ بُغرتا نُ تًايسا دُخت
َُاًْاف زاٌْ بُ بُضشَوَْسيًُناٌْ
يُغُض َاززَناٌْ ويفاقٌ دُظيطَ نطايُوَُٖ ،ضوَٖا ئُي
فُضَْػا زاْا يُ َُغطيب بُضاْبُض بُوَّ فُضَْػاف زإ بُ بُضشَوَْسيًُ ئابىوضيًُناٌْ
َُاًْازا بًَٓت يُوٍَ ،بُآلّ ًَٖٓسَّ ُْبطز داضيَهٌ تط ْانؤنٌ يُ ًَْىإ ئُّ زوو اليُُْ يُ
ئُي
َُتٌ.
َِ 1911زا زَضنُوتُوَ و بىو بُ قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ ًَْىزَوي
غاي
َتإ َُوالٍ عُبسوحلُفًعٍ َُغطيب (-1908
َُزا ضُْس ٖؤظيَو يُ زشٍ غىي
يُو غاي
 ) 1913ضاثُضِيًٓإ بُضثا نطز ،فُضَْػاف ئَُُّ قؤغتُوَ و بُبًاْىوٍ ثاضيَعطاضيهطزٕ يُ
َتإ غىثايُنٌ ْاضزَ َُغطيب و ضُْس ؾاضيَهٌ َُغطييب زاطرينطز ،يُ َُٖإ ناتًؿسا
غىي
َُاًْا بطِياضٍ زا زَغت
غىثاٍ ئًػجاًْاف ضُْس ؾاضيَهٌ تطّ زاطرينطز ،يُبُضاْبُض ئَُُزا ئُي
يُ ناضوباضّ َُغطيب وَضبسات و يُّ ثًَٓاوَؾسا ضُْس ْاوضُيُنٌ ططْط زاطري بهات وَى
ثُضضُنطزاضيَو بؤ ناضَناٌْ فُضَْػا و ئًػجاًْا ،بؤيُ يُ  ّ1تُممىظٍ 1911زا نُؾتًًُ
دُْطًًُناٌْ خؤّ ْاضزَ بُْسَضّ ئُغازيطٖ ،اوناتًـ يازاؾتًَهٌ زايُ ظهلًَعَنإ نُ تًايسا
ٖؤناضّ ئُّ ناضَّ خؤّ ضووٕ نطزبؤوَ نُ بطييت بىوٕ يُ
َُاًًُْنإ يُ َُغطيب.
أ .بُٖاْاوَضىوٌْ خاوَٕ بُضشَوَْسيًُ ئُي
َُاًْا يُ ضاضَغُضنطزٌْ
َُاًْا يُ زووضَثُضيَعخػتين ئُي
بًْ .طُضاٌْ ضِاٍ طؿيت ئُي
نًَؿُناٌْ َُغطيب.
ت .فُضَْػا و ئًػجاًْا بطِياضَناٌْ نؤْططَّ غُوظيإ ؾهاْسووَ.
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َُاًْا ضايطُياْس نُ ئاَازَ ًًُْ نُؾتًًُناٌْ يُو بُْسَضَزا بهؿًًََٓـتُوَ تا ئُو
ئُي
َبىوُْوَ،
ناتُّ فُضَْػا و ئًػجاًْا ًَٖعَناًْإ ُْنؿًَُٓٓوَ ،نًَؿُنإ بُ ضازَيُنٌ ظؤض قىي
َُاًْا و فُضَْػا زَغتًجًَهطز و تا ّ4
بُآلّ يُ  ّ10تُممىظٍ 1911زا طفتىطؤ يُ ًَْىإ ئُي
َِ خاياْس و يُ ئُجناًَؿسا ُٖضزووال طُيؿتُٓ ضيَههُوتٔ و
ناْىوٌْ زووٌََ َُٖإ غاي
َُاًْا زإ بُ ضاوزيَطّ فُضَْػٌ بُغُض
نؤتايٌ بُ نًَؿُنُ ٖات و بُثًٌَ ئُّ ضيَههُوتُٓف ئُي
َُغطيبُوَ بًَٓت يُبُضاْبُض ئُوَّ فُضَْػا زَغتبُضزاضّ بُؾًَو يُ نؤْطؤٍ فُضَْػٌ بًَت
َُاًْا ،بَُُف نؤتايٌ بُ قُيطاُْنُ ٖات و ئُّ قُيطاُْف بىوَ َايُّ ظياتط ططشنطزٌْ
بؤ ئُي
َُاًْا يُاليُى و فُضَْػا و بطيتاًْاف يُ اليُنٌ تط ،ضىْهُ يُ ناتٌ
ثُيىَْسٍ ًَْىإ ئُي
َُاًْا و فُضَْػا ُٖضَِؾُّ بُناضًَٖٓاٌْ ضُنًإ يُبُضاْبُضّ
طفتىطؤناْسا ُٖضيُنُ يُ ئُي
َُاًْا يُ زشٍ فُضَْػا ؾُضِ بهات ،ئُوا
ئُويرتيإ زَنطز ،بطيتاًْاف ضايطُياْس نُ ئُطُض ئُي
ئُو ثؿتطرييٌ فُضَْػا زَنات ،بُّ دؤضَف ئُّ قُيطاُْ ئُطُض ضٌ يُنًَو بىو يُو نًَؿُ
غًاغًًاُّْ نُ ثؿًَىيًُنٌ طُوضَّ ْايُوَ بُض يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإٖ ،اونات
ُْٖطاوَناٌْ بُضَو زوودَُػُضٍ دًٗاٌْ خًَطاتط نطز.
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َُزا ُٖض
غُضَتاناٌْ ئُّ قُيطاُْ زَطُضِيَتُوَ بؤ بُٖاضّ  ،1912ضىْهُ يُ َاضتٌ ئُو غاي
يُى يُ غطبًا و بىيطاضيا ثُميآْاَُيُنًإ بؤ زابُؾهطزٌْ َُنسؤًْا بُغت ،يُ َاْطٌ ئاياضٍ
ًَؿسا ُٖضيُنُ يُ يؤْإ و َؤْتًٓططؤ ضىوُْ ْاو ضيَههُوتٓٓاَُنُوَ و بَُُف
َُٖإ غاي
َُتٌ عىمساٌْ زاَُظضا و يُو
َُيُ ظياتط يُزشٍ زَوي
َهاٌْ زاَُظضا ،ئُّ نؤَُي
َُّ باي
نؤَُي
ناتُؾسا خطاثٌ بُضِيَىَبطزٌْ تىضنًا يُ ْاوضُنُ و ؾهػتُناٌْ غىثاٍ عىمساٌْ يُبُضاْبُض
َُيُ.
ٌَ طُوضَيإ ُٖبىو يُ زاَُظضاْسٌْ ئُّ نؤَُي
ئًتايًا يُ يًبًا ضؤي
َُنُوَ ضووغًا ثؿتطرييًُنٌ ظؤضّ يًَسَنطز ،ضىْهُ
ُٖض يُ غُضَتاّ زَضنُوتين نؤَُي
وَى بُضبُغتًَو زاٍ زَْا يُبُضزَّ ُٖض زظَنطزًَْهسا بُضَو ئُو ْاوضُيُ ،نُ بُ ْاوضُّ ْفىظٍ
خؤّ زَظاٌْ ،ئُوَ بىو ضووغًا خؤّ يُ بىيطاضيا ْعيو نطزَوَ و يُبُزَغتًَٗٓاٌْ
غُضبُخؤيًُنُّ يُشيَط زَغُآلتٌ عىمساًْسا ،ياضَُتًًُنٌ ظؤضّ زاُٖ .ض يُو ناتُؾسا ضووغًا
ويػيت وا يُ فُضَْػا بهات ياضَُتٌ بسات يُ نًَؿُناٌْ يُ طُضووَناٌْ تىضنًا و
غًاغُتُناٌْ يُ ْاوضُ غالظًًُناْسا.
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َُتٌ عىمساٌْ
َهاٌْ دُْطًإ يُ زشٍ زَوي
َُّ باي
يُ  ّ18تؿطيين يُنٌَُ 1912زا نؤَُي
ضاطُياْس ،يُ َاوَّ ؾُف سُفتُزا تىاًْإ ْعيهُّ ُٖ 600ظاض غُضباظ بًَٓطُْ بُضَناٌْ
دُْط و ؾهػتًَهٌ طُوضَف بُ عىمساًُْنإ بسَٕ و غُضدُّ ْاوضُ ئُوضوثًًُنإ ،دطُ يُ
َُتٌ عىمساٌْ بًَُٗٓٓ زَضٍَ .ئُّ غُضنُوتُٓ طُوضَيُ و ئُّ
ئُغتُْبىٍ ،يُشيَط زَغُآلتٌ زَوي
َُتٌ دؤضاودؤضّ يًَهُوتُوَ ،ضىْهُ
طؤضِاُْ طُوضَيُ يُ ْاوضُنُزا ،ثُضضُنطزاضيَهٌ ًَْىزَوي
ظهلًَعَنإ بُّ ضووزاوَ خؤيإ يُبُضزَّ طؤضِاْهاضيًُنٌ ضيؿُيٌ يُ ْاوضُنُزا بًًًُٓوَ ،نُ
ثًَضُواُّْ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئُوإ بىو .ئًُجطاتؤضياّ َُْػاَُ-دُض بُّ زؤخُ ظؤض ًْطُضإ
بىو ،ضىْهُ ئُّ غُضنُوتُٓ بُ ضازَيُنٌ ظؤض يُ ثًَطُّ غطبًاٍ زوشَين ظياز زَنطز،
ضووغًاف بؤ ثاضاغتين بُضشَوَْسيًُناٌْ يُ طُضووَ تىضنًًُناْسا ثًٌَ باف ُْبىو ئُغتُْبىٍ
َُاًْاف بُو زؤضِاُْ ظؤض بًَعاض بىو ،ضىْهُ ئُو بىو َُؾكٌ بُ
يُشيَط زَغيت بىيطاضيازا بًَت ،ئُي
غىثاٍ عىمساٌْ زَنطز و ثطِضُنٌ زَنطز ،دطُ يَُاًْـ ُٖضيُنُ يُ بطيتاًْا و فُضَْػا بُ
ًًَُنٌ طُوضَوَ زَياْطِواًًُْ ضَوؾُنُ ،ضىْهُ طؤضِاْهاضيًُنإ بُثًٌَ ويػيت ئُوإ
زووزي
َُتٌ عىمساٌْ زاواّ يًَهطزٕ بًَُٓ ْاو نًَؿُنُوَ،
ُْبىو ،بؤيُ ظهلًَعَنإ زواّ ئُوَّ نُ زَوي
َهاْسا غُثاْس ،ئُوَ بىو زواّ
ظؤض بُ خًَطايٌ ٖاتُٓ ْاوَوَ و ئاططبُغتًإ بُغُض وآلتاٌْ باي
ئاططبُغتُنُ يُ  ّ3ناْىوٌْ يُنٌَُ 1912زا نؤْططَيُنٌ ئاؾيت يُ يُْسَٕ بُغرتا ،يُّ
نؤْططَيُؾسا ًَُالٌَْ و ْانؤنٌ يُباضَّ ضَوؾُنُوَ يُ ًَْىإ ظهلًَعَنإ زَضنُوت ،ضىْهُ
َُتٌ ئُيباًْا زَنطزَوَ بؤ
ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض ظؤض ثًَساططّ يُ زاَُظضاْسٌْ زَوي
ئُوَّ ضيَطط بًَت يُ غطبًاٍ زوشَين ،نُ زَضواظَيُنٌ ُْبًَت بؤ غُض زَضياٍ ئُزضياتًو،
ئَُُ يُ ناتًَهسا بىو نُ ضووغًا غىوضبىو يُغُض ئُوَّ ئُّ زَضواظَيُ بؤ غطبًاٍ ٖاوثُمياٌْ
بُزَغت بًًََٗٓت ،ئَُُف بىوَ ٖؤناضّ ًَُالًًَُْنٌ قىضؽ يُ ًَْىإ ُٖضزوونًاْسا ،نُ تا
َُاًْا تىاٌْ َُْػا ًَٖىض
ضازَّ نُوتُٓوَّ دُْط يُ ئُوضوثا تىْس بىو ،بُآلّ زواتط ئُي
بهاتُوَ و بطيتاًْاف ضووغًا غاضز بهاتُوَ و نًَؿُنُف بُودؤضَ يُنال بهطيَتُوَ نُ
َُاًًُْوَ سىنِ بهطيَت.
َُتًَهٌ ئُيباٌْ غُضبُخؤ زامبُظضيَت نُ يُ اليُٕ اليُْططيَهٌ ئُي
زَوي
َُّ
َُتٌ عىمساٌْ و نؤَُي
يُ غُضوبُْسٍ نؤْططَّ يُْسَْسا داضيَهٌ تط دُْطٌ ًَْىإ زَوي
َُتٌ عىمساًْسا تىضنُ الوَنإ بُضِيٌَ
َهاٌْ ضووٍ زايُوَ ،ضىْهُ يُو ناتُزا يُ زَوي
باي
نىزَتايُنُوَ ٖاتُٓ غُض سىنِ و ئُو ؾهػتُ طُوضَيُّ تىضنًايإ ثٌَ قبىٍَ ُْبىو و
َُّ
ضاظيُٓبىوٕ بُوَّ نُ وآلتُنُيإ ئُو ْاوضُ ظؤضَ يُزَغت بسات ،بؤيُ ؾُضِيإ يُزشٍ نؤَُي
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َهاٌْ ضاطُياْسَوَ ،بُآلّ ئُجناٌَ دُْطُنُ ظؤض يُوَّ ثًَؿىوتط خطاثرت بىو ،ضىْهُ غىثاٍ
باي
َهاٌْ يُ داضٍ ثًَؿىوتط خطاثرت ؾهػيت بُ غىثاٍ عىمساٌْ ًَٖٓا و ْاضاضّ نطز
َُّ باي
نؤَُي
نُ ْاوضُّ ئُزَضُْف بسات بُزَغتُوَ ،بؤيُ داضيَهٌ تط يُ  ٍ30ئاياضٍ 1913زا
َُتٌ عىمساٌْ زَغتبُضزاضّ تُواوٍ ْاوضُناٌْ ئُوضوثا
ثُميآْاَُّ يُْسَٕ بُغرتايُوَ و زَوي
بىو ،تُْٗا ئُغتُْبىٍَ و ًُْضُ زووضطُّ طايًبؤىل ُْبًَت.
زواّ بُغتين ثُميآْاَُّ يُْسَٕ ،نًَؿُ غُضَنًًُنإ يُ ًَْىإ وآلتاٌْ ئُْساٌَ
َُتٌ تاظَ
َىاغطاوٍ َابىوُْوَ ،نُ ئُويـ زياضيهطزٌْ غٓىوضٍ زَوي
َهاْسا بُ ُٖي
َُّ باي
نؤَُي
َُ زَغيت بُغُضزا ططتبىو ،بُآلّ
زاْطاوٍ ئُيباًْا و زابُؾهطزٌْ ئُو ْاوضاُّْ نُ نؤَُي
َُ يُّ ضووَوَ ُْياْتىاٌْ بطُُْ ضيَههُوتًَٓهٌ يُنالنُضَوَ ،ضىْهُ
وآلتاٌْ نؤَُي
َُتٌ ئُيباًْا بًَُٓوبُضَيُنٌ ظؤضّ يًَُْىاًْاْسا ْابؤوَُٖ ،ضوَٖا ئُو
زاَُظضاْسٌْ زَوي
نًَؿُيُّ نُ ئايا غطبًا ؾىئَ ثًٌَ بطاتُ زَضياّ ئُزضياتًو يإ ْا ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ
َُتاُْ زضوغت بىوبىو ،بؤيُ بىيطاضيا
يُغُض ضُْس ْاوضُيُنٌ تط نًَؿُ و ُٖضا يُ ًَْىإ ئُو زَوي
َُتٌ عىمساًْسا يُغُض ؾإ بىو ،ثًًَىابىو
بُو ثًًَُّ نُ باضّ ُٖضَ طُوضَّ ؾُضِّ يُطٍَُ زَوي
ظؤض بُ ئاغاٌْ زَتىاًَْت زشٍ يؤْإ و غطبًا بُيُنُوَ ظُْطًَت ،ئُوَ بىو يُ  ٍ29سىظَيطاٌْ
1913زا بُبٌَ ئاطازاضنطزُْوَ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض يؤْإ و غطبًا ،بَُُف دُْط يُ ًَْىإ
َهاٌْ نُوتُوَ ،بُآلّ باضوزؤخُنُ بُودؤضَ ُْبىو نُ بىيطاضيا زايٓابىو،
َُّ باي
وآلتاٌْ نؤَُي
َُتٌ عىمساٌْ تىاًْإ
ضىْهُ ئُّ زوو وآلتُ بُياضَُتٌ غىثاٍ ضؤَاٌْ و ثؿتطريّ زَوي
ؾهػت بُ بىيطاضيا بًَٗٓٔ و ْاضاضٍ بهُٕ بُ بُغتين ثُميآْاَُّ ئاؾيت بىخاضيَػت ،بُثًٌَ
ئُّ ثُميآْاَُيُف ْاوضُناِْ َُنسؤًْا و تطاقًا و ضُْس ْاوضُيُنٌ تط بُض غطبًا و يؤْإ و
ضؤَاًْا نُوتٔ ،يُ  ّ29ئُيًىيٌ 1913ؾسا بُثًٌَ ثُميآْاَُيُنٌ تط ْاوضٍُ ئُزَُْ زضايُوَ
َُتٌ عىمساٌْ ،زواّ ئُويـ يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ 1913زا ثُميآْاَُّ زووٌََ يُْسَٕ
بُ زَوي
َهإ
َُتٌ ْىيٌَ ئُيباًْا بُغرتا ،بُّ دؤضَف قُيطاٌْ زووٌََ باي
بُ َُبُغيت ضيَهدػتين زَوي
َهى ُٖضيُنًَو
نؤتايٌ ثًَٗات ،بُآلّ بٌَ ئُوَّ ضاضَغُضيَهٌ نؤتايٌ بؤ نًَؿُنإ بهطيَت ،بُي
يُّ قُيطاْاُْ تُْٗا بُ ئاؾتًًُنٌ َاوَ نىضت ،نؤتايًإ ثًَٗات و ضؤَيًَهٌ طُوضَيإ ُٖبىو
َؤظتط بهُٕ
َرت بهُُْوَ و نًَؿُناٌْ ًَْىإ ئُّ زوو بُضَيُف ئاي
يُوَّ زووبُضَيٌ ظهلًَعَنإ قىي
و ئُطُضَناٌْ نُوتُٓوَّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ َػؤطُضتط بهُٕ.
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 يؤكازي زاضتةوخؤى جةنطبُ باغهطزٌْ ئُو ٖؤناض و باضوزؤخاُّْ نُ ثًَؿرت باغهطإ ،بؤَإ زَضنُوت نُ ظهلًَعَناٌْ
َُتًًُنإ ططش و
ئُونات ضؤش بُ ضؤش ظياتط بُضَو ئاقاضّ دُْط زَضِؤيؿنت و ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
َؤظتط زَبىوٕ و يًَطَو يُوٍَ ضُْسئ داض ظهلًَعَنإ يُ دُْط ْعيو زَبىوُْوََ ،ابؤوَ ئُوَّ نُ
ئاي
يُ ضووزاويَهسا ئاططٍ ئُّ دُْطُ بُ تُواوَتٌ بتُقًَتُوَ ،ئُويـ ئُو ضووزاوَ بىو نُ يُ ّ28
َِ  1914يُ (غُضايعؤ)ّ ثايتُخيت بؤغُٓ ضووٍ زا ،نُ نىؾتين دًَٓؿًين
سىظَيطاٌْ غاي
َُْػاَُ-دُض ئُضؾًسؤى (فطاْػًؼ فًَطزيٓاْس) و خًَعاُْنُّ بىو يُاليُٕ (طُظُضيؤ ثطَْػًح)َوَ
نُ يُنًَو بىو يُ ئُْساَاٌْ ضيَهدطاوَّ زَغيت ضَف ،نُ بؤ يُنًَيت غطبًا ناضٍ زَنطز .ئُّ
َطريغاٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ.
ضووزاوَ بىو بُ ٖؤناضّ ضاغتُوخؤّ ُٖي
ًَإ زا ئُّ ضووزاوَ بؤ نؤتايًًَٗٓإ بُ
يُ غُضَتاّ ضووزاوَنُوَ َُْػايًُنإ ُٖوي
ًَٓا بىوٕ نُ ضاطُياْسٌْ دُْط يُ زشٍ
زَويَُتٌ غطبًا بًكؤظُْوَُٖ ،ضضُْسَ يُوَف زي
غطبًا تًَىَطالٌْ ض ووغًاؾٌ يًَسَنُويَتُوَ ،زواّ ضووزاُْنُ ،سهىَُتٌ َُْػاَُ-دُض يُ
 ّ23تُممىظٍ  1914زا ئاطازاضنطزُْوَيُنٌ ئاضاغتُّ سهىَُتٌ غطبًا نطز و تًايسا
ٖاتبىو ثًَىيػتُ غُضدُّ ئُو ضيَهدطاواُْ ُٖيَىَؾًًََٓتُوَ نُ زشٍ ئًُجطاتؤضياّ َُْػا-
َُدُض ثطِو ثاطُْسَ بآلوزَنُُْوَ و ضيَهدطاوَّ زَغيت ضَؾًـ يُ ثًَـ َُٖىوياُْوَ بًَت،
ُٖضوَٖا زاواّ نطزبىو غطبًا بُؾىئَ ئُو نُغاُْزا بطُضِيَت نُ زَغتًإ يُ تاواُْنُزا
ُٖبىوَ و زَغتطرييإ بهات ،ئاَاشَؾٌ بؤ ئُوَ نطزبىو نُ ئُفػُضيَهٌ َُْػايٌ ضَواُّْ
غطبًا بهطيَت و بُزوازاضىوٕ بؤ ضووزاوَنُ بهات .ئُط ُضضٌ سهىَُتٌ غطبًا ضَْطُ بُ
َُّ نُ ثُيىَغت بىو بُ ْاضزٌْ ئُفػُضيٌ
َُناٌْ ثًَؿىوتط ضاظٍ بىوبىوايُ ،بُآلّ ئُو خاي
خاي
َُْػايًُوََ ،ايُّ قبىيَهطزٌْ غطبًُنإ ُْبىو ،ئَُُف بىوَ ٖؤّ نُوتُٓوَّ
َُتًًُناٌْ ئُوناتُزا ُٖويًََهٌ ظؤض بؤ
بًَُٓوبُضَيُنٌ طُوضَ يُ ئاغيت ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ًَٖىضنطزُْوَّ باضوزؤخُنُ زضا ،بُآلّ ضَوؾُنُ ظياتط بُالّ تًَهضىوْسا بىو تا ئُوَّ يُ
 ّ25تُممىظٍ  1914زا ثُيىَْسيًُ زيجًؤَاتًًُناٌْ ًَْىإ ُٖضزوو ال بجضطِيَت و زواّ غٌَ
ضؤشيـ ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ -دُض ؾُضِ يُ زشٍ غطبًا ضابطُئُْ.
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ضووغًاف نُ يُو ناتُزا ٖاوثُمياٌْ ْعيهٌ غطبًا بىوُْ ،يسَتىاٌْ زَغتبُضزاضّ
ٖاوثُمياًَْتًًُنُّ ببًَت ،بؤيُ زاواّ يُ َُْػا نطز نُ نطزاضَ غُضباظيًُناٌْ ضابططيَت و وَى
ئاَاشَيُنًـ بؤ اليُْطرييهطزٌْ غطبًاًْ ،ىَئاَازَباؾٌ ضاطُياْس ،نُ ٖؤناضّ غُضَنٌ ئُّ
َىيَػتُؾٌ يُويَىَ غُضضاوَّ ططتبىو ،ثًًَىابىو ئُطُض ثؿتًىاٌْ غطبًا ُْنات ئُوا
ُٖي
َتُاُّْ خؤّ يُالّ طُالٌْ تطٍ ْاوضُنُ يُزَغت زَزاتُٖ ،ضوَٖا ئُطُض َُْػا بُغُض
َهإ و زاْىب فطاواْرت زَبًَت ،وَى
غطبًازا ظاٍَ بًَت ،ئُوا زَغُآلتٌ يُ ْاوضُناٌْ باي
َُاًْاف يُ  ّ29سىظَيطاٌْ 1914زا
َىيَػتُّ ضووغًا ،ئُي
وَآلَساُْوَيُى بؤ ئُّ ُٖي
َُاًْا بطِياضٍ
ضايطُياْس ئُطُض ضووغًا يُ بطِياضّ ًْىَئاَازَباؾٌ ثاؾطُظ ُْبًَتُوَ ،ئُوا ئُي
ئاَازَباؾٌ طؿيت ضازَطُيًَُْت ،يُ بُضاْبُضيؿسا ضووغًا بُ ضاطُياْسٌْ ئاَازَباؾٌ طؿيت،
َُاًْاف يُ وَآلٌَ ئُّ ُْٖطاوَّ ضووغًازا ،يُ  ّ31تُممىظزا
َُاًْاٍ زايُوَ ،ئُي
وَآلٌَ ئُي
ئاطازاضنطزُْوَيُنٌ ئاضاغتُّ ُٖض يُنُ يُ ضووغًا و فُضَْػا نطز و يُ  ٍ1ئابًؿسا
ئاَازَباؾٌ طؿيت ضاطُياْس ،يُ وَآلٌَ ئَُُؾسا فُضَْػا وَى ثؿتطرييًُى بؤ ضووغًاٍ
َؤظٍ و ططشٍ
ٖاوثُمياٌْ ،ئاَازَباؾٌ طؿيت ضاطُياْس .نُواتُ باضوزؤخُنُ تا زَٖات بُضَو ئاي
زَضىو ،بُآلّ يُو ناتُزا بطيتاًْا ضايطُياْس نُ ئاَازًًَُْ ئاَازَباؾٌ طؿيت ضابطُيًَُْت و
َُاًْازا بهُويَتُ
ْاضاضيـ ًًُْ ياضَُتٌ غُضباظٍ بسات بُ فُضَْػا ،ئُطُض يُطٍَُ ئُي
َؤظ نطز ،ضىْهُ ًَٖٓسَّ تط
َىيَػتُّ بطيتاًْا ئُوَْسَّ تط زؤخُنُّ ئاي
دُْطُوَ ،ئُّ ُٖي
َُاًْا بىو بؤ ئُوَّ فُضَإ بُ غىثاناٌْ بهات يُ  ٍ2ئابٌ  1914يُضِيٌَ
ٖاْسَضّ ئُي
بُجلًهاوَ بُضَو زاطرينطزٌْ فُضَِْػا بطِؤٕ ،ئُطُضضٌ بُجلًها وآلتًَهٌ بٌَ اليًُْـ بىو ،بُآلّ
َُاًْا ثُضضُنطزاضيَهٌ بًَُٖعٍ يُ ضاٍ طؿيت بطيتاًْاٍ يًَهُوتُوَ ،ضىْهُ
ئُّ ناضَّ ئُي
بطيتاًًُْنإ زاطرينطزٌْ بُجلًهايإ بُ َُتطغًًُنٌ طُوضَ بؤغُض بُضشَوَْسيًُناًْإ
َُاًْا و ُْ بُ ًٖض ظهلًَعيَهٌ تط زَزَٕ
يًَهسايُوَ ،بؤيُ ضاياْطُياْس نُ ئُوإ ضيَطُ ُْ بُ ئُي
َىيَػيت خؤيسا
بَُٓاناٌْ ثاضغُْطٌ ًَٖع تًَو بسات ،ئَُُف وايهطز نُ بطيتاًْا بُ ُٖي
بضًَتُوَ و يُ  ّ4ئابسا ضايبطُيًَُْت نُ يُّ دُْطُزا بُؾساضٍ ٖاوثُمياُْناٌْ زَنات ،بُّ
دؤضَف يُزَغتجًَهٌ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا ئُو وآلتاُّْ نُ بُؾساضبىوٕ يُبُضَّ ويفاقٌ
زؤغتاُْزا بطييت بىوٕ يُ فُضَْػا و ضووغًا و بطيتاًْا و غطبًا ،يُبُضَّ بُضاْبُضيؿسا
َُاًْا و َُْػاَُ-دُض بىوٕ.
ئُي
32

 زووداوةكاني جةنطدًاواظٍ يُ ئاغت و ئًُهاًْاتٌ ُٖضيُى يُّ زوو بُضَيُ وايهطز ئُّ دُْطُ َاوَيُنٌ
َُاًْا زًَََو بىو يُضِووٍ ضُى و غىثاوَ خؤّ غاظزَزا ،بؤيُ
زووض و زضيَص خبايًَُْت ،ضىْهُ ئُي
غىثايُنٌ ثطِضُنرت و غُضباظيَهٌ باؾرتٍ يُ وآلتاٌْ ويفاقٌ زؤغتاُْ ُٖبىو ،يُ بُضاْبُضيؿسا
ئُوإ تىاْايُنٌ طُوضَّ ئابىوضٍ و ناْعايإ ُٖبىوُٖ ،ضوَٖا غىوزيؿًإ يُ ثًؿُغاظٍ وآلتُ
يُنططتىوَنإ و شاثؤٕ وَضزَططت ،تُْٗا ضووغًا ُْبًَت ،نُ يُ ضووٍ ئابىوضيًُوَ ظؤض
بُخًَطايٌ تىوؾٌ تُْطُُْفُغٌ بىو .ئُّ ْابُضابُضيًُف وايهطز خػتين يُنذاضَنٌ
ُٖضاليُنًإ ناضيَهٌ ئاغإ ُْبًَت.
َُاًْا ظؤض ثًَـ ئُوَ ثالًَْهٌ غُضباظٍ بؤ دُْطُنُ ُٖبىو،
ناتًَو نُ دُْط ضووٍ زا ،ئُي
َُاًْا نُ ْاوٍ "ؾًعني" بىو ثالًَْهٌ
َِ َ1905وَ غُضؤى ئُضناٌْ ئُي
ئُوَ بىو ُٖض يُ غاي
غُضباظٍ بؤ وآلتُنٍُ زاضِؾتبىو ،نُ تًايسا ٖاتبىو يُ ناتٌ دُْطسا يُطٍَُ فُضَْػا و ضووغًا
و بطيتاًْا ثًَىيػتُ طىضظيَهٌ طُوضَ يُ بانىوضٍ فُضَْػا و ضووغًا بىَؾًَٓطيَت بُض يُوَّ
َُاًْا
ٖاوناضّ بطيتاًْايإ ثًَبطات ،بؤيُ بُثًٌَ ئُّ ثالُْ ُٖض يُ غُضَتاّ دُْطُنُوَ ئُي
ضوويهطزَ بُضٍَ ضؤشئاوا و تُْٗا زوو يُنُّ غُضباظٍ ْاضزَ بُضَّ ضؤشُٖآلت بؤ ئُوَّ يُطٍَُ
َُاًْا بُضَّ
غىثاٍ َُْػاَُ-دُضزا فؿاض بهُُْ غُض غىثاٍ ضووغٌ تا ئُوناتُّ غىثاٍ ئُي
ضؤشئاوا تًَهسَؾهًًََٓـت و زواتطيـ ًَٖطؾًَهٌ ٖاوؾًَىَ زَناتُ غُض غىثاٍ ضووغًا و
تًَهًسَؾهًًََٓت.
َُاٌْ بىو ،ئُوَ بىو ُٖض
يُ زَغتجًَهٌ دُْطسا (شَُْضاٍ َؤيسنُ) غُضؤى ئُضناٌْ غىثاٍ ئُي
يُطٍَُ زَغتجًَهٌ دُْطسا بُجلًهاّ ئاطازاض نطزَوَ نُ ضيَطُّ بسات بُ خانُنُيسا تًَجُضِ بًَت،
َُاًْا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض بُجلًها و تىاًْإ يُ
بُآلّ ناتًَو بُجلًها ضاظيُٓبىو غىثاٍ ئُي
َاوَيُنٌ ظؤض نىضتسا غُضَضِاٍ ئُو بُضططيًُ ظؤضَّ بُجلًها ،بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ وآلتُنُ زاطري
َُاٌْ يُبُضَوثًَؿضىوُْناٌْ بُضزَواّ بىو بُضَو
بهُٕ ،زواّ زاطرينطزٌْ بُجلًها غىثاٍ ئُي
َُاًْا يُغُض غٓىوضٍ بُجلًها-فُضَْػا
فُضَْػا ،ئُوَ بىو يُ  ّ21ئابٌ 1914زا غىثاٍ ئُي
ضووبُضِووٍ غىثاٍ فُضَْػٌ-بطيتاٌْ بىوَوَ و ؾُضِيَهٌ طُوضَّ يًَهُوتُوَ نُ ضىاض ضؤشّ
خاياْس و بُؾُضِّ غُض غٓىوض ْاغطا ،ئُّ ؾُضَِ بُ ؾهػيت ٖاوثُمياْإ نؤتايٌ ثًَٗات ،بُآلّ يُو
ناتُزا يُبُضَّ ضؤشُٖآلت دُْطًَهٌ قىضؽ يُ ًَْىإ غىثاٍ ضووغًا و غىثاٍ َُْػاَُ-دُضزا
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ًََهٌ باؾٌ ُٖبىو يُ نَُهطزُْوَّ فؿاض يُغُض فُضَْػا ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ
نُوتُوَ ،نُ ضؤي
َُاٌْ ًَٖطؾًَهٌ ٖاوبُؾًإ نطزَ غُض ثؤيُْسا ،نُ غىثاٍ
ُٖض يُو ناتُزا غىثاٍ َُْػايٌ-ئُي
َبىوٍ
ضووغًا تىاٌْ بُضيإ ثًَبططيَت ،دطُ يُوَف ضُْس غُضنُوتًَٓو بُغُض غىثاٍ َؤي
َُاٌَُْْ-ػايٌ بُزَغت بًًََٗٓت يُ ؾُضِّ واضؾؤ-ئًفاْهؤضتسا نُ يُنًَو بىو يُ ؾُضَِ
ئُي
ططْطُناٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،ئُّ غُضنُوتُٓف يُو ؾُضَِزا ثالُْناٌْ غُضنطزايُتٌ
َُاًْاّ ثىوضٍَُ نطزَوَ و ْاضاضيهطزٕ بُؾًَو يُ غىثانُيإ يُبُضَّ ضؤشئاوايًُوَ بطىاظُْوَ
ئُي
بؤ بُضَّ ضؤشُٖآلت ،بؤ ئُوَّ يُو بُضَيُزا بُ تُواوَتٌ ؾهػت ًَُْٖٓٔ.
َُاًًُْنإ دُْطٌ يؤتعيًٓإ زَغتجًَهطز ،نُ ْعيهُّ زوو
يُ  ّ11تؿطيين زووََسا ئُي
سُفتُّ خاياْس و تًايسا تىاًْإ بُض بُ غىثاٍ ضووغٌ بططٕ بؤ ئُوَّ ظياتط ثًَؿطَِوٍ ُْنات
يُْاوضُناٌْ طايًػًاوَ ،بُآلّ ضووغًا ظؤض ثاؾُنؿُّ ُْنطز ،ئَُُف وايهطز نُ دُْطُنُ
يُناليًهُضَوَ ُْبًَت ،دطُ يُوَّ نُ ُٖض يُو َاوَيُزا ضُْس دُْطًَو يُ ْاوضُّ غطبًا
ضووٍ زا و َُْػايًُنإ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض غطبًا و ضُْس داضيَو ضىوُْ ْاو خانٌ غطبًاوَ،
بُآلّ يُشيَط فؿاضّ غطبًًُناْسا ثاؾُنؿُيإ نطز.
َِ  ّ1914دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،دُْطٌ
يُنًَهٌ تط يُ دُْطُ ُٖضَ ططْطُناٌْ غاي
َاضٕ بىو نُ ناضيطُضيًُنٌ طُوضَّ يُغُض ضَوتٌ ضووزاوَناٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ
َُاًًُْنإ ثًًَاْىابىو ضؤشئاوايًُنإ يُ زواّ دُْطٌ
ُٖبىو ،ئُو دُْطُ ناتًَو ضووٍ زا نُ ئُي
غُضغٓىوض يُضِووٍ غُضباظيًُوَ تىاْايُنٌ ئُوتؤيإ َُْاوَ و ئُجناٌَ ؾُضِّ غُضغٓىوض يُ
َُاًًُْنإ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض بُضَّ ضؤشئاوا
بُضشَوَْسٍ ئُواْسا بىوَ ،بؤيُ يُ  ّ23ئابسا ئُي
و تىاًْإ ضُْس ثًَؿطَِويًُى بهُٕ و طُيؿتُٓ ْاوضُّ ضووباضّ َاضٕ يُ باؾىوضٍ ضؤشُٖآلتٌ
ثاضيؼ ،بُآلّ غىثاٍ فُضَْػٌ تىاٌْ بُضبُغتًإ بهات و زشَ ًَٖطؾًإ بهاتُ غُض و
َُاًْا يُو ْاوضاُْ تًَو بؿهًًََٓت ،بَُُف ؾُضٍِ َاضٕ ،نُ يُ ّ12
تاضِازَيُى ًَٖطؾُناٌْ ئُي
َُاًْاٍ ثىوضٍَُ نطزَوَ.
ئُيًىويسا تُواو بىو ثالٌْ غُضباظٍ ئُي
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 تيَخصيين دةولَةتي عومساني بؤ جةنطَُتٌ عىمساٌْ ثُيىَْسيًُنٌ
يُغُضوبُْسٍ زَغتجًَهطزٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا زَوي
َُاًْا نَُرت يُ وآلتُ ظهلًَعَناٌْ تط
َُاًْازا ُٖبىو ،ضىْهُ ثًًَاْىابىو نُ ئُي
باؾٌ يُطٍَُ ئُي
ضاوٍ بطِيىَتُ ْاوضُناًْإ دطُ يُوَّ يُو ناتُزا غىثاٍ عىمساٌْ يُغُض زَغيت ئُفػُضاٌْ
َُاًْا ضؤشيَو زواّ دُْط،
َُاًْا ضيَهسَخطايُوَ و َُؾكٌ ثًَسَنطا ،ويَطِاٍ ئُوَّ نُ ئُي
ئُي
َُتٌ عىمساٌْ بٌَ اليٌُْ خؤّ ضاطُياْس ،تىاًْبىوٍ ثُمياٌْ ٖاوثُمياًَْيت
زواّ ئُوَّ نُ زَوي
َُتٌ عىمساٌْ يُثاٍَ خؤياْسا
ًَؿًإ زَزا نُ زَوي
َُتٌ عىمساًْسا َؤضبهات و ُٖوي
يُطٍَُ زَوي
بًَُٗٓٓ دُْطُوََُ ،بُغتًؿًإ بُّ ُْٖطاوَ زاخػتين تُْطُبُضَ عىمساًًُْنإ يُ زَضياٍ
ضَف يُبُضزَّ ٖاوثُمياْإ و ثُندػتين طُيؿتين ٖاوناضيًُ غُضباظيًُنإ بؤ ضووغًا و
ثضطِاْسٌْ ثُيىَْسٍ ًَْىإ بطيتاًْا و زاطرينُناٌْ بىوُٖ ،ضوَٖا زَياْىيػت تُواوٍ دًٗاٌْ
َُتٌ
ئًػالٌَ بُالّ خؤياْسا ضابهًَؿٔ يُ ضيَطُّ ضاطُياْسٌْ دًٗازٍ ثريؤظَوَ يُاليُٕ زَوي
َُتٌ بطيتاٌْ يُ زاطرينُ ئًػالًًَُناًْسا بًًََٗع بهُٕ،
عىمساًًُْوَ ،بَُُف ثًَطُّ زَوي
َُتٌ عىمساٌْ ْاوضُناٌْ نافهاؽ زاطريبهات و
َُبُغتًَهٌ تطيؿًإ ئُوَ بىو نُ زَوي
بَُُف بُضَيُنٌ ْىيٌَ دُْط يُبُضاْبُض ضووغًازا بهاتُوَ ،بؤيُ يُ  ّ29ناْىوٌْ يُنٌَُ
َُاًًُْناُْوَ ضىوُْ ؾُضَِوَ ،ئَُُف بىوَ ٖؤناضّ
َُتٌ عىمساٌْ يُثاٍَ ئُي
َِ 1914زا زَوي
غاي
َُتٌ عىمساًْسا
ئُوَّ ثُيىَْسٍ ًَْىإ ضووغًا و ٖاوثُمياُْناٌْ يُ ضيَطُّ تُْطُبُضَناٌْ زَوي
بجضطِيَت و بُضَيُنٌ دُْطٌ ْىيَـ يُ ضؤشُٖآلت بُضاْبُض بُ ضووغًا بهطيَتُوَ ،ضىْهُ
َُتٌ عىمساٌْ ْعيهُّ ُٖ 500ظاض غُضباظٍ ْاضزَ بُضَناٌْ دُْطُوَ.
زَوي
َُاًْاوَ،
َُتٌ عىمساًْـ بؤ ئُّ دُْطُ يُثاٍَ ئُي
َُٓضٍ غُضَنٌ ضىوُْ ْاوَوَّ زَوي
ثاي
َُتٌ عىمساًْسا بُ وآلتُ
بطييت بىو يُو غًػتٌَُ دًاوط و َافُ تايبُتًاُّْ نُ يُ زَوي
َُاًْا ؾىيَين فُضَْػا و بطيتاًْا و ضووغًا بططيَتُوَ،
ئُوضوثًًُنإ بُخؿطابىو و زَيىيػت ئُي
دطُ يُوَّ واٍ ُٖغتسَنطز نُ زَغُآلتٌ بُغُض بُْسَضَناًْسا تُواو ًًُْ و يُّ ضيَطُيُؾُوَ
َُتُنُّ
زَيُويػت ئُّ ئاَاجناُْ بُزَغت بًًََٗٓت :يُنًَُإ ضظطاضنطزٌْ زَوي
يُزَغتًَىَضزاٌْ زَضَنٌ و طُضِاْسُْوَّ ئُو وياليُت و ْاوضُ عىمساًْاُّْ نُ نُوتبىوُْ شيَط
زَغُآلتٌ بًَطاُْ وَى ًَػط و قىبطؽ و ضُْس ْاوضُيُنٌ تط ،زووًََؿًإ طًَطِاُْوَّ ئُو
35

ْاوضاُّْ نُ ضووغًا يُ نافهاؽ و تىضنػتإ زاطريٍ نطزبىوٕ ،غًًًََُؿًإ دًَطرينطزٌْ
َُت و خًالفُّ عىمساٌْ بُغُض غُضدُّ ْاوضُ ئًػالًًَُناْسا.
زَغُآلتٌ زَوي
 تيَخصيين ذاثؤى بؤ نيَو جةنطَُتُ ئاغًايًاُّْ نُ يُ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَوَ طُيؿتبىوَ
شاثؤٕ يُنًَو بىو يُو زَوي
ئاغتًَهٌ بُضظٍ طُؾُغُْسٕ يُضِووٍ ئابىوضٍ و غًاغًًُوَ و يُ ناتٌ زَغتجًَهطزٌْ دُْطسا
َُتٌ ئاغًايٌ بىو يُ دُْطٌ
وَى يُنًَو يُ ظهلًَعَناٌْ ْاوضُنُ زَضنُوتبىو ،بؤيُ تانُ زَوي
يُنٌَُ دًٗاْسا بُؾساضٍ نطز و بُؾساضيهطزُْنُيؿٌ يُثاٍَ ٖاوثُمياْاْسا بىو ،بُ نُوتُٓوَّ
ٌَ ضني بهات،
دُْط ضَوؾٌ ضؤشُٖآلتٌ زووض ظياتط يُباض بىو بؤ شاثؤٕ بؤ ئُوَّ نؤْرتؤي
ئُويـ ظؤض بُخًَطايٌ ئُّ ُٖيُّ قؤغتُوَ و يُ  ٍ15ئابٌ 1914زا وضيانطزُْوَّ نؤتايٌ زا
َُاًْا و زاواّ يًَهطز نُ ْاوضُّ (غًاودؤ)ّ بؤ ضؤٍَ بهات بُو بًاْىوَّ نُ ناض يُغُض
بُ ئُي
َُاًْا وضيانطزُْوَنُّ ضَتهطزَوَ ،بؤيُ يُ  ٍ23ئابسا
طُضِاْسُْوَّ زَنات بؤ ضني ،بُآلّ ئُي
َُاًْاٍ يُ ْاوضُّ ضؤشُٖآلتٌ زووض بُ تايبُت يُ
شاثؤٕ دُْطٌ ضاطُياْس و زاطريطُناٌْ ئُي
ضني ،زاطرينطز ،نُ ئًَُـ غُضَتايُى بىو بؤ وَزَضْاٌْ زَغُآلتٌ ئُوضوثٌ يُ ْاوضُنُ بُ
َسا َؤضبهات ،نُ
طؿيت ،زواّ ئُّ ُْٖطاوَ شاثؤٕ ضًين ْاضاضنطز ضيَههُوتٓٓاَُيُنٌ يُطُي
ًََو دًاونٌ غًاغًٌ و ئابىوضٍ يُْاوضُنُ بُزَغت ًَٖٓا،
بُث ًٌَ ئُو ضيَههُوتٓٓاَُيُ نؤَُي
بُّ دؤضَ شاثؤٕ يُنًَو بىو يُو وآلتاُّْ نُ يُ ثاٍَ ٖاوثُمياْاْسا ضىوَ دُْطٌ يُنٌَُ
دًٗاْ ُوَ ،بُآلّ بُؾساضيهطزٌْ ئُو ،بُؾًَىَيُنٌ غٓىوضزاض بىو ،تُْٗا بؤ ئُوَ بىو نُ
ئاَاجنُناٌْ خؤّ بُزيبًًََٗٓت ،ضىْهُ ناتًَو ٖاوثُمياْإ زاواٍ ئُوَيإ يًَهطز ًَٖع بًَٓطيَتُ
ئُوضوثا بؤ ضووبُضِووبىوُْوَّ وآلتٌ ْاوَْس ،شاثؤٕ ئَُُّ ضَتهطزَوَ ،ضىْهُ يُ بُضشَوَْسٍ
خؤّ ُْزَظاٌْ يُ دُْطٌ ْاوضُ ئُوضوثًًُناُْوَ تًَىَطًًَت.
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 تيَخصيين ئيتاليا بؤ جةنطئًتايًا بُض يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،وَى ثًَؿرت ئاَاشَّ ثًَهطا ٖاوثُمياًَْيت زؤغتاُّْ
َُاًْا و ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُضزا ُٖبىو ،بُآلّ نُ دُْط زَغيت ثًَهطز ،ئُو
يُطٍَُ ئُي
يُطٍَُ ضؤَاًْا و بىيطاضيا و يؤْإ بًَاليٌُْ خؤيإ ضاطُياْس ،ئُّ وآلتاُْف يُو ناتُزا بايُخٌ
غرتاتًصٍ و غُضباظٍ خؤيإ ُٖبىو بؤ دُْطُنُ ،ئًتايًا يُبُض ئُوَّ ًَٖعيَهٌ َطؤيٌ و
غُضباظٍ طُوضٍَ ُٖبىوُٖ ،ضيُى يُ ضؤَاًْا و بىيطاضيا و يؤْاًْـ ؾىيًََٓهٌ غرتاتًصٍ و
دىططافًططْطًإ ُٖبىو ،غُباضَت بُ سهىَُتٌ ئًتايًا ،يُو ناتُزا نُ بُ غُضؤنايُتٌ
َطريغاٌْ دُْطسا بُ فُضٌَ بًَاليٌُْ خؤّ ضاطُياْس ،بُآلّ يُ
(غالْسضا) بى و ،يُناتٌ ُٖي
َُٖاْهاتًؿسا زَضطاناٌْ زاْىغتاْسٌْ يُطُأل اليُُْ ؾُضِنُضَناْسا زاُْخػتبىو ،نًَؿُّ
ئًتايًا ئُوَ بىو نُ يُو ناتُزا زَيُويػت ُْٖسيَو يُو ْاوضاُّْ ئًتايًا نُ نُوتبىوُْ شيَط
زَغُآلتٌ ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض بطًَطِيَتُوَ ،بُآلّ ْاوَْسٍ زَغُآلتساضيَيت َُْػا بَُُ
َُاًْا يُ دُْطٌ َاضٕ و ئُو غُضنُوتٓاُّْ ضووغًا يُ ْاوضُناٌْ
ضاظيُٓبىو ،زواّ ؾهػيت ئُي
طايًػًا بُزَغيت ًَٖٓا ،ئًتايًا بُ باؾٌ ظاٌْ يُطٍَُ فُضَْػا و بطيتاًْازا زَغت بُ طفتىطؤ
بهاتُٖ ،ض يُو ناتُؾسا ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض داضيَهٌ تط طفتىطؤناٌْ يُطٍَُ ئًتايًا
زَغتجًَهطزَوَ ،ئًتايًاف يُثًَٓاو بُضشَوَْسيًُناًْسا وَآلٌَ َُْػاَُ-دُضٍ زايُوَ بٌَ
ئُوَّ طفتىطؤناٌْ يُطٍَُ ٖاوثُمياُْناْسا بجضطِيًََٓت ،زواتطيـ زواّ ئُوَّ بُضاوضزيَهٌ نطز
ًََُٓناٌْ ٖاوثُمياْإ ظياتط يُ قاظاجنٌ ئُو
ًََُٓناٌْ ُٖضزووال بؤّ زَضنُوت نُ بُي
يُ ًَْىإ بُي
ًََُٓيإ ثًَسابىو نُ زواّ غُضنُوتًٓإ ُْى تُْٗا ْاوضُناٌْ شيَط
زايُ ،ضىْهُ ئُوإ ئُو بُي
َهى ضُْس زووضطُيُنٌ زَضياٍ ئُزضياتًهٌ و
زَغُآلتٌ َُْػاَُ-دُضٍ بؤ زَطًَطُِْوَ ،بُي
َُاًْؿٌ يُ ئُفطيكا ثًَسَزَٕ ،بؤيُ ئًتايًا يُ ًْ ٍ26ػاٌْ 1915زا
زاطرينُيُنٌ ئُي
ضيَههُوتٓٓاَُيُنٌ ًَْٗين يُ يُْسَٕ يُطٍَُ ٖاوثُمياْاْسا َؤضنطز و يُ َ ّ23ايػٌ
َُاًْا و ٖاوثُمياُْناٌْ ضاطُياْس ،بُّ دؤضَف بُضَيُنٌ تطٍ
1915ؾسا دُْطٌ يُ زشٍ ئُي
دُْط يُ ئُوضوثازا بؤوَ.
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 كسدازة ضةزباشييةكاني ضالَى 2:26َُاًْا طؤضِاْهاضٍ يُ ثالُْ غُضباظيًُناٌْ و
َِ 1915زا غُضنطزايُتٌ ئُي
يُ غُضَتاّ غاي
غُضنطزَناٌْ نطز ،ئُوَبىو شَُْضاٍَ (فؤيهٔ ٖائ) خطايُ ؾىيَين (شَُْضاٍ َؤيسنُ) و
ثالُْنُيؿًإ بُو دؤضَ طؤضِّ نُ ضاالنًًُ غُضباظيًُناٌْ بُضٍَ ضؤشئاوا ببًَتُ دُْطٌ غُْطُضاُْ
َُناًْإ ئاضاغتُّ بُضَّ ضؤشُٖآلت بهُٕ ،بؤ ئُوَّ ًَٖعَناٌْ ضووغًا يُو ْاوضاُْ وَزَضًَْٔ
و ُٖوي
َُاًْازا ،دُخت
نُ زاطرييهطزووٕ و َُْػا يُ فؿاضٍ ضووغٌ ضظطاض بهُٕ ،يُ ثالُْ ْىيًَُنُّ ئُي
يُغُض ئُوَ نطابؤوَ نُ بىيطاضيا بُالّ خؤياْسا ضانًَؿُٓ ْاو دُْطُنُوَ ،بؤ ئُوَّ يُ ضيَطُّ
َُاٌْ ئاَازَّ ضووبُضِووبىوُْوَّ ئًتايًا بًَت ،ئُطُض
ئُوَوَ غطبًا تًَو بؿهًَٓٔ ،تا غىثاٍ ئُي
ٖاتىو ئُّ ثالُْف غُضنُوت ،ئُونات يُبُضَّ ضؤشُٖآلتُوَ ضووزَناتُ بُضَّ ضؤشئاوا و طىضظٍ
نىؾٓسَ يُ فُضَْػًًُنإ زَوَؾًًََٓت ،زواتطيـ زَضًَتُوَ بُالّ بطيتاًْا و ًَٖطؾُ شيَط
زَضيايًُناٌْ بؤغُض نُؾتًطُيُناٌْ بطيتاًْا زَغت ثًَسَنات و ئُطُض بطيتاًْا ًَٖعَ زَضيايًُنُّ
يُزَغت زا ،نُواتُ ًَٖعٍ غُضَنٌ خؤّ يُزَغت زاوَ.
َِ  1915بُضَّ ضؤشُٖآلت ضُْس ؾُضِيَهٌ
بُّ دؤضَف بُزضيَصايٌ غٌَ َاْطٌ يُنٌَُ غاي
طُوضَّ بُخؤيُوَ بًين ،بُآلّ غىثاٍ ضووغًا غُضنُوتين زياضّ بُزَغت ًَٖٓا تا ئُو ضازَيُّ
نُ غُضنطزايُتٌ َُْػاَُ-دُض بري يُوَ بهاتُوَ نُ تاناليُْاُْ يُطُأل ضووغًا ئاؾيت
َُاًًُْنإ يُْاوضُناٌْ طايًػًا
َُاًْا وايهطز نُ ئُي
ببُغتًَت ،بُآلّ بُٖاْاوَٖاتين غىثاٍ ئُي
غُضنُوتٔ بُغُض ضووغُناْسا بُزَغت بًَٗٓٔ و ْاضاضيإ بهُٕ تا غٓىوضٍ خؤيإ ثاؾُنؿٌَ
بهُٕ و ضُْس ْاوضُيُنٌ تطّ ثؤيُْسا و زَوضوبُضيؿٌ زاطريبهُٕ ،بُضازَيُى نُ ًَٖعٍ
َُاٌْ و َُْػايًُنإ ًْاظٍ ئُوَيإ ُٖبىو بُ تُواوَتٌ ضووغُنإ ئابًؤقُ بسَٕ و يُْاويإ
ئُي
بُضٕ ،بُآلّ غُضنُوتىو ُْبىوٕ ،ئُّ دُْطاُْ يُبُضَّ ضؤشُٖآلتسا بُضزَواّ بىو تا نؤتايٌ
َِ  ،1915يُويَىَ وضزَ وضزَ دُْطُنإ بُضَو غاضزبىوُْوَ و زاَطناْسُْوَ
ئُيًىويٌ غاي
زَضِؤيؿنت.
َِ 1915زا تىاًْإ بىيطاضيا بُالّ خؤياْسا
َهاًْؿسا وآلتاِْ ْاوَْس يُ غاي
يُبُضَّ باي
ضابهًَؿٔ و زشايُتٌ غطبًاٍ ثٌَ بهُٕ ،وا يُ غطبًا بهُٕ ْاضاضبًَت يُ غٓىوضٍ ئُيباًْا
َُتٌ عىمساًْإ
ثاؾُنؿٌَ بهات .يُاليُنٌ تطيؿُوَ ،وآلتاٌْ ًَشىَض ٖاوناضّ ًَٖعَناٌْ زَوي
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َُناٌْ بطيتاًْا بؤ
نطز بؤ ثُندػتين ًَٖطؾُناٌْ بطيتاًْا بؤغُض تُْطُبُضَنإ و تىاًْإ ُٖوي
َهطزٌْ تُْطُبُضّ زَضزًٌَْ ثىوضٍَُ بهُُْوَ.
نؤْرتؤي
غُباضَت بُ بُضَّ ضؤشئاواف ،زياضتطئ ضووزاوَناٌْ ،ئُو ًَٖطؾُ قىضغُ بىو نُ
ٌَ ئًبُض ئُجناًَإ زا ،بؤ ئُوَّ بطُُْ ثاضيؼ ،نُ
َُاُْنإ يُ ًْ ٍ22ػاْسا بؤ غُض نُْاي
ئُي
َُاًًُْنإ طاظٍ شَٖطاويإ بُناضًَٖٓا ،بُآلّ ئُّ دُْطُ ًٖض
يُّ دُْطُزا بؤ يُنُّ داض ئُي
ئاناًََهٌ يُناليًهُضَوَّ ُْبىو ،ضىْهُ ٖاوثُمياُْناًْـ ُٖض يُ َُٖإ ناتسا زوو ًَٖطؾٌ
َُاًْا و يُ خانٌ فُضَْػا و ْاوضُ قاميُنإ زَضيإ نطزٕ ،بُآلّ
طُوضَيإ نطزَ غُض ئُي
ئَُاًْـ بُتُواوَتٌ يُبُزيًَٗٓاٌْ َُبُغتُناًْإ غُضنُوتىو ُْبىوٕ ،زواّ ئُّ دُْطُف،
َِ  1915طؤضِاًَْهٌ ئُوتؤ يُبُضَّ ضؤشئاوا ضووٍ ُْزا.
بُزضيَصايٌ غاي
َُزا يُ بُضشَوَْسٍ ٖاوثُمياْاْسا ُْبىو ،ضىْهُ
بُآلّ ؾُضِ يُبُضَّ ئًتايًا يُو غاي
تؤبؤططافًاٍ ْاوضُ غٓىوضيًُناٌْ ًَْىإ َُْػا و ئًتايًا وايهطزبىو َُْػايًُنإ يُ زؤخًَهٌ
باؾرتزا بٔ ،يُبُض ئُوٍَ ئُوإ بُغُض تُواوٍ ظجنريَ ضًاناْسا ظاٍَ بىوٕ ،ئَُُف وايًًَهطزبىوٕ
ًًَُنإ بهُٕ.
َُّ غىثاٍ ئًتاي
نؤْرتؤيٌ دىي
 تيَخصيين بولطازيا بؤ نيَو جةنطَِ  1915ضىوُْ ْاوَوَّ بىيطاضيا بىو بؤ دُْط بُالّ
يُنًَو يُ ضووزاوَ ططْطُناٌْ غاي
وآلتاٌْ ًَشىَضزاُٖ ،ضضُْسَ يُ بىيطاضيازا ضَوتًَهٌ بًَُٖع ُٖبىو ،دُختًإ يُغُض َاُْوَّ
َُاًْا غىوزٍ ُٖبىو،
ثُيىَْسيًُ باؾُناًْإ يُطٍَُ ضووغًازا زَنطزَوَ ،بُآلّ ئُوَّ بؤ ئُي
ئُوَ بىو نُ بىيطاضيا يُاليُنُوَ ضاوٍ بطِيبىوَ غطبًا و يُاليُنٌ تطيؿُوَ ثًَؿطَِويًُناٌْ
َُاًْا و َُْػا يُبُضَّ ضؤشُٖآلت وايهطزبىو بىيطاضيًُنإ
َِ  ٍ1915ئُي
نؤتايٌ غاي
واتًَبطُٕ نُ وآلتاٌْ ًَشىَض غُضنُوتىوٕ ،ئَُاُْف بىوُْ ٖؤّ ئُوَّ نُ يُ ٍ16
َُاًْا و َُْػاَُ-دُضزا ببُغتًَت و بُثًٌَ ئُّ
ئُيًىويسا بىيطاضيا ثُميآْاَُيُى يُطٍَُ ئُي
ثُميآْاَُيُف ببًَتُ اليٌُْ ضىاضٌََ غُضباظطُّ وآلتاٌْ ًَشىَض و ُٖ 300ظاض غُضباظ
يُغُض غٓىوضٍ ًَْىإ خؤّ و غطبًا َؤأل بهات.
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 تيَخصيين يؤناى بؤ نيَو جةنطناتًَو نُ دُْط ضووٍ زا ،يُ يؤْاْسا زوو ئاضاغتُ ُٖبىوٕ ،يُنًَهًإ ثاؾا (نؤْػتُْتني)
غُضنطزايُتٌ زَنطز ،ئُو ئاضاغتُيُ بىو ،نُ دُخيت يُغُض ئُوَ زَنطزَوَ بًَاليٌُْ بجاضيَعٕ،
بُو بًاْىوَّ ئُوإ خاوَٕ ؾىيًََٓهٌ غرتاتًصئ و يُغُض زَضياٍ ْاوَضِاغنت ،خؤ ئُطُض بضُٓ
ًَْى دُْطًؿُوَ ئُوا وا باؾُ يُ ثاٍَ وآلتاٌْ ًَشىَضزا بضُٓ دُْطُوَ ،ضىْهُ ثًًَإ وابىو
َُاًْا يُضِووٍ غُضباظيًُوَ بُتىاْاتطَ و ئُطُضٍ غُضنُوتين ظياتطَ ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ
ئُي
َُاٌْ (ويًًٌَُ زووَّ) بىو ،ئاضاغتُنُّ
خًَعاٌْ (ثاؾا نؤْػتُْتني) خىؾهٌ ئًُجطاتؤضٍ ئُي
زووًََـ نُ سعبٌ يًربايٌ بُ غُضؤنايُتٌ غُضؤى وَظيطإ (فًعيًًؤؽ) ْىيَُٓضايُتٌ زَنطز،
يُطٍَُ ئُوَزا بىو يؤْإ يُثاٍَ وآلتاٌْ ٖاوثُمياْاْسا بضًَتُ ًَْى دُْطُوَ ،يُبُضئُوَّ ثًًَإ
وابىو باؾرتئ ضيَطايُ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ بُضشَوَْسيًُ ُٖضيًًَُُناٌْ يؤْإ ،ضىْهُ بُض يُ
َُتٌ عىمساًْسا ظُْطًَت.
َُٖىو ؾت يؤْإ ثًَىيػتُ زشٍ زَوي
يُ ناتٌ دُْطسا بُ ثالٌْ غُضؤى وَظيطإ يؤْاًًُْنإ ياضَُتًإ ثًَؿهُف بُو ًَٖعٍَ
ٖاوثُمياْإ نطز ،نُ بُضَو زَضزًٌَْ و بىغفؤض زَنؿا ،ئُّ ئاضاغتُيُ بُ دؤضيَو زَضىوُْ ثًَـ
نُ ئُوَْسَّ َُْابىو خؤيإ بُغُض زؤخُنُزا بػُثًَٓٔ ،بُآلّ ثاؾا يُ َاضتٌ 1915زا
َىَؾاْسَوَ ،بؤيُ (فًعيًًؤؽ) ؾاضّ ئُغًٓاٍ
(فًعيًًؤؽ)ٍ يُغُضناض الزا و ثُضيَُاٌْ ُٖي
ثايتُخيت بُدًًََٗؿت و ضوويهطزَ ْاوضُّ غايؤًْو و يُوٍَ سهىَُتًَهٌ غُضبُخؤّ
زاَُظضاْس و ئُو ْاوضُيُ و زووضطُناٌْ زَوضوبُضّ نؤْرتؤٍ نطز ،ئُو سهىَُتُ يُاليُٕ
ٖاوثُمياْاُْوَ ثؿتطريٍ يًَسَنطا و زواّ َاوَيُنًـ بُ ثؿتًىاٌْ ٖاوثُمياُْنإ ُٖضَِؾُّ
بؤَباضاْهطزٌْ ثايتُخيت نطز ،بَُُف ثاؾاٍ ْاضاضنطز زَغتبُضزاضّ تُخيت ثاؾايُتٌ ببًَت
بؤ ئُيًهػاْسَضّ نىضِّ نُ ئُويـ غًاغُتُنُّ (فًعيًًؤؽ)ٍ دًَبُدًَهطز و (فًعيًًؤؽ)ٍ
َِ
زاوانطز بؤ زاَُظضاْسٌْ نابًُٓيُنٌ ْىٍَ و داضيَهٌ تط يؤْإ يُندطايُوَ و يُ غاي
1917ؾسا بُ فُضٌَ يُثاٍَ ٖاوثُمياْاُْوَ ضؤ ًَْى دُْطُوَ.
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 كسدازة ضةزباشييةكاني ضالَى 2:27َِ 1915زا ٖاوثُمياْإ بؤيإ زَضنُوت نُ نطزاضَناًْإ
زواّ ئُوَّ يُ ئُظَىوُْناٌْ غاي
يُ غُضدُّ بُضَناْسا بُٖؤّ ُْبىوٌْ َُٖاُْٖطٌ و ْابُضابُضيًُوَ غُضنُوتًَٓهٌ ئُوتؤيإ
َِ  1916و ثالُْناًْإ بُ
بُزَغت ًَُْٖٓاوَ ،بؤيُ بُباؾًإ ظاٌْ نطزاضَ غُضباظيًُناٌْ غاي
دؤضيَو ضيَو خبُُْوَ نُ بتىأْ يُ َُٖىو بُضَناُْوَ يُ يُى ناتسا زَغتجٌَ بهُٕ.
َِ َ1916وَ بُ
َُاًًُْنإ بُض يُ زَغتجًَهطزٌْ ٖاوثُمياْإُٖ ،ض يُ غُضَتاّ غاي
بُآلّ ئُي
ًَإ زا بضُٓ ًَْى قىآليٌ فُضَْػاوَ ،بُآلّ
ًَٖطف يُبُضّ ضؤشئاواوَ زَغتًإ ثًَهطز و ُٖوي
َُنُيإ بٌَ ئاناّ بىو و ظياًَْهٌ طُوضَيؿًإ بُضنُوت ،فُضَْػاف تىاٌْ ئُو ْاوضاُّْ
ُٖوي
َُاًًُْنإ زاطرييإ نطزبىو ،ضظطاضّ بهاتُوَ ،ئُويـ بُٖؤّ ئُو ًَٖطؾُ بُضبآلوَّ نُ
نُ ئُي
َُاًًُْنإ ْاضاض بىوٕ ًَٖعٍ
يُبُضَّ ضؤشُٖآلتُوَ ضووغًا ئُجناٌَ زا ،نُ يُو ًَٖطؾُزا ئُي
يُزَطٌ بُضَّ ضؤشئاوا بؤ بُضَّ ضؤشُٖآلت بًَٓطٕ.
ٌَ زَضيايٌ
يُو َاوَيُؾسا ًَٖعَ زَضيايًُناٌْ بطيتاًْا تىاًْبىوٍ بُ تُواوَتٌ نؤْرتؤي
َُاًًُْنإ
َُاًْاٍ بُ تُواوَتٌ يُ بُضَناٌْ دُْط زابطٍِ بىوُٖ ،ضضُْسَ ئُي
بهات ،ئُي
ًََهٌ
َُاًْا ُٖوي
َِ 1916زا ئُي
ُٖضَِؾُّ بُناضًَٖٓاٌْ شيَط زَضيايًُناًْإ زَنطز .يُ ئابٌ غاي
ظؤضّ زا ئُو ئابًؤقُ زَضيايًُ بؿهًًََٓت نُ ٖاوثُمياْإ خػتبىوياُْ غُض نُْاضَناٌْ ،ئُوَ
َُاٌْ و
بىو يُّ ثًَٓاوَزا دُْطٌ زَضيايٌ (طؤتالْس) يُ ًَْىإ ُٖضزوو نُؾتًطُيٌ ئُي
ئًٓطًًعٍ ضووٍ زا ،نُ طُوضَتطئ دُْطٌ زَضيايٌ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ بىو .يُ نؤتايٌ
ئُّ دُْطُزاُٖ ،ضزووال غُضنُوتين خؤيإ ضاطُياْس ،بُآلّ ضاغتًًُنُيؿٌ ئُوَ بىو نُ
َُاٌْ ؾهػيت خىاضزبىو و ثاؾُنؿُّ نطزبىو بُضَو ْاوضُّ نًٌَ ،بَُُف
نُؾتًطُيٌ ئُي
ئًٓطًًعَنإ بُ تُواوٍ بُغُض زَضيا باآلزَغت بىوٕ.
يُبُضَّ ئًتايًاؾسا ًَٖعَناٌْ َُْػاَُ -دُض يُ ئاياضٍ غايَِ 1916زا ًَٖطؾًَهٌ
طُوضَيإ يُ زشٍ غىثاٍ ئًتايًا زَغتجًَهطز و ثًَؿطَِويًُنٌ ظؤضيإ نطز ،بُ ضازَيُى نُ
ُٖضَِؾُيإ طُيؿتُ غُض ثًَسَؾتُناٌْ ظًٓػًا ،ئُّ غُضن ُوتُّٓ َُْػا واٍ يُ ضووغًا
نطز ،بؤ نَُهطزُْوَّ فؿاض يُغُض ئًتايًاًَٖ ،طؾًَهٌ طُوضَ يُبُضَّ باؾىوضٍ
ضؤشئاواوَ زَغتجٌَ بهات و تىاٌْ يُ  ّ 4سىظَيطاْسا بُض بُ ثًَؿطَِوٍ غىثاٍ َُْػا
بططيَت و فؿاضٍ َُْػا يُغُض ئًتايًا نُّ بهاتُوَ و ضُْس غُضنُوتًَٓهًـ بُزَغت
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بًَٗٓ ًَت ،بَُُف غُضنطزايُتٌ ئُيَُاًْاٍ ْاضاضنطز ًَٖطؾُناٌْ بؤ غُض فُضَْػا يُبُضَّ
ضؤشئاوازا ضابططيَـت و ُْٖسيَو يُ غىثانُّ بًَٓطيَت بؤ ياضَُتًساٌْ َُْػاَُ -دُض ،بُآلّ
غىثاٍ ضووغٌ داضيَهٌ تط تىاٌْ بُضثُضضٌ ئُّ ًَٖطؾُ بساتُوَ ،نُ ًَٖعَنُّ ئُيَُاًْا
يُطٍَُ َُْػايًُناْسا يُ  ّ 16سىظَيطاْسا ئُجناًَإ زا ،يُ ئُجناٌَ ئُّ ؾُضِاُْؾسا
ضووغُنإ ْعيهُّ ُٖ 420ظاض غُضباظ و ئُفػُضّ َُْػايًإ بُ زيٌ ططت ،دطُ يُ
زَغتهُوتًَهٌ دُْطٌ ظؤض ،نُ ئَُُ طىضظيَهٌ طُوضَ بىو بُض غىثاٍ َُْػاَُ-دُض
نُوت و ُْٖطاوَناٌْ بُضَو ُٖيَىَؾاُْوَ خًَطاتط ن طز يُ ئُجناٌَ ئُوَؾسا ئًتايًًُنإ
زشَ ًَٖطؾًَهًإ بؤغُض َُْػا ئُجناّ زا ،ئَُُف زؤخًَهٌ يُباضتطٍ بؤ فُضَْػٌ و
ئًٓطًًعَنإ ضَخػاْس بؤ ئُوَّ ًَٖطف بهُُْ غُض ضووباضٍ غىّ ،نُ يُويَسا يُنًَو يُ
تىْسوتًصتطئ ؾُضَِناٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ضووٍ زا بٌَ ئُوَّ ًٖض اليًَُْو
غُضنُوتًَٓهٌ ئُوتؤ بُزَغت بًًََٗٓت ،تُْٗا ئُوَ ُْبًَت نُ ْعيهُّ ًْى ًًَؤٕ
غُضباظيإ يُزَغت زا ،نُ باؾرتئ غُضباظَناٌْ ٖاوثُمياْإ بىوٕ ،يُّ دُْطُؾسا بىو نُ
بؤ يُنُجماض يُ ًََصووزا ٖاوثُمياْإ تاْهًإ بُناضًَٖٓا ،نُ ناضيطُضٍ طُوضٍَ بُغُض
دُْطُنُوَ ُٖبىو.
 تيَخصيين زؤمانيا بؤ جةنطئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض زًَََو بىو زَغيت بُغُض ْاوضُناٌْ (تطاْػًعاًْا و
َهٌ ضؤَاٌْ تًاياْسا زَشيا،
بؤنؤظًًٓا و باْات) زا ططتبىو ،نُ ظياتط يُ غٌَ ًًَؤٕ خُي
َِ
ضؤَاًْاف يُ ُٖيًَو زَطُضِا بؤ طًَطِاُْوَّ ئُو ْاوضاُْٖ ،اونات يُ تؿطيين يُنٌَُ غاي
1914زا ضووغًا تىاًْبىوٍ ضيَههُوتٓٓاَُيُنٌ ًَْٗين يُطٍَُ ضؤَاًْازا ببُغتًَت ،نُ تًايسا
زاٌْ بُ َافُناٌْ ضؤَاًْازا ْابىو بؤ طًَطِاُْوَّ ئُّ ْاوضاُْ بَُُضدًَو ثابُْسٍ بًَاليًًُُْنٌ
زؤغتاُْ بًَت بُضاْبُض بُ ضووغًا ،يُطُأل ئَُاُْؾسا زَغتجًَهٌ دُْط وايُٓنطز نُ ضؤَاًْا
َهى ضاوزيَطّ ضووزاوَناًْإ زَنطز،
ُٖض يُ غُضَتاوَ يُثاٍَ ٖاوثُمياْاْسا بضًَتُ دُْطُوَ ،بُي
زواّ زوو غاٍَ يُ دُْط ضؤَاًًُْنإ طُيؿتُٓ ئُو باوَضَِّ نُ غُضنُوتين ٖاوثُمياْإ
طىَاًَْهٌ تًَسا َُْاوَ ،بؤيُ يُ  ّ17ئابٌ  1916ثُميآْاَُيُنًإ يُطٍَُ ٖاوثُمياْاْسا
بُغت نُ تًايسا ٖاوثُمياُْنإ زاًْإ بُ َافُناٌْ ضؤَاًْازا ْا بؤ طًَطِاُْوَّ ئُو غٌَ
ْاوضُيُ ،ضؤَاًْاف يُ  ّ27ئابٌ 1916زا بُ فُضٌَ ؾُضِّ يُ زشٍ َُْػاَُ-دُض ضاطُياْس
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و ظؤض بُخًَطايٌ تىاٌْ بضًَتُ ْاو تطاْػًعاًْاوَ ،بُآلّ زواتط يُ ْاوضُّ زوبطؤدُ بُ تىْسٍ
َُاًْا غىثايُى بُ زوو
يُغُض زَغيت بىيطاضيًُنإ تًَو ؾهاُٖ ،ض ئَُُف وايهطز ئُي
ئاضاغتُزا بًَٓطيَتُ غُض ضؤَاًْا ،ئاضاغتُيُنًإ يُ ضًاّ نُضباتُوَ و ئُويرتيؿًإ يُضِيٌَ
زوبطؤدُوَ نُ تىاٌْ بُؾًَهٌ ظؤضّ ْاوضُناٌْ ضؤَاًْا زاطريبهات و بطاتُ بىخاضيَػيت
ثايتُخت ،يًَطَوَ َُٖىو غاَاٌْ غطوؾيت و نؿتىناٍَ و ُْوتٌ ضؤَاًْا نُوتُٓ شيَط زَغيت
َُاًْاوَ.
ئُي
 يةولَةكاني ئاشيتَِ غًًٌََُ زابىو ،بُآلّ ئاَاشَ ئابىوضٍ و غًاغًًٌ و
ضووزاوَناٌْ دُْط يُ غاي
غُضباظيًُنإ بُودؤضَ ُْبىوٕ ،نُ ًٖض اليًَُْو يُ اليُُْ ؾُضِنُضَنإ تىاْاٍ غُضنُوتين
يُناليًهُضَوَيإ ُٖبًَت ،ضىْهُ ئُوإ بُ تايبُتًـ وآلتاٌْ ًَشىَض ،بُضَو يُبُضبطِإ و
َُْاٌْ غُضضاوَ بُٓضَِتًًُنإ زَضىوٕ ض يُ ضووٍ َطؤيًُوَ ض يُ ضووٍ ئابىوضيًُوَ ،يُ
َِ 1916زا ْعيهُّ ًًَ 25ؤٕ غُضباظٍ ٖاوثُمياْإ يُ بُضَناٌْ دُْطسا بىوٕ،
نؤتايٌ غاي
يُبُضاْبُضزا ًًَ 15ؤٕ غُضباظٍ وآلتاٌْ ًَشىَضيـ يُبُضَناٌْ دُْطسا بىوٕ ،ئَُُ
يُناتًَهسا بىو ،نُ تا ئُوناتُ اليُُْ ؾُضِنُضَنإ ْعيهُّ ًًَ 6ؤٕ نىشضاو و ظياتط يُ 10
ٌَ تا زَٖات ْعَرت
ًًَؤٕ بطيٓساضيإ ُٖبىو ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ بُضًََُٖٗٓاٌْ نؿتىناي
زَبىو ،بُ دؤضيَو نُ ثًَؿرت ؾيت وَٖاّ بُخؤيُوَ ُْبًًٓبىو ،دطُ يُو قُيطاُْ نُّ ويَُٓيُّ
َِ  ،1916نُ ئَُُ ناضيطُضٍ ظؤض خطاثٌ ُٖبىو يُغُض
غىوتٌَُُْ و ئُو غاضزيًُّ غاي
َُّ ٖاتىضؤ و طىاغتُٓوَّ بُضوبىوَُنإْ ،طر ضؤشبُضِؤش يُبُضظبىوْسا بىو ،ئَُاُْف تا
دىي
زَٖات ضَوؾٌ طُالٌْ خطاثرت زَنطزَُٖ ،ىو ئَُاُْ واياْهطز طُالٌْ ؾُضِنُض يُوَ تًَبطُٕ
نُ ئُّ دُْطُ يُ بُضشَوَْسٍ ئُواْسا ًًُْ ،غُضَجناًَـ ئَُاُْ ناضزاُْوَيإ يُ ًَْىَْسَ
غًاغًًٌ و غُضباظيًُنإ و ضاٍ طؿيت ُٖضزوو الّ ؾُضِنُضزا زَبىو ،بؤ منىوُْ فُضَْػا يُ
َِ 1916زا ضووبُضِووٍ قُيطاًَْهٌ غُضباظٍ طُوضَ بىوَوَ ،يُ بطيتاًْاف بُ َُٖإ ؾًَىَ
غاي
نًَؿُ يُ نابًُٓ وَظاضيًُناْسا زضوغت بىو ،يُ َُْػاف ُٖض يُو غُضوبُْسَزا بىو نُ
َُاًْاف ضُْس طؤضِاْهاضيًُى يُ غُضنطزايُتٌ غُضباظيسا ضووٍ
غُضؤنٌ وَظيطإ نىشضا ،يُ ئُي
َِ 1916زا تا زَٖات
زا ،دطُ يُوَّ يُ ضووغًا تُقُال ؾؤضِؾطًَطِيًُنإ يُ نؤتايٌ غاي
تىْستط زَبىوٕ و ُْٖطاوَناٌْ بُضَوغُضنُوتٔ خًَطاتط زَبىو .غُضَجناٌَ َُٖىو ئَُاُّْ
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باؽ نطإ ،يُ ًَْىَْسَ غًاغًًُناٌْ وآلتُ ؾُضِنُضَناْسا ئاضاغتُيُى زَضنُوت نُ برييإ يُ
وَغتاْسٌْ خًَطاٍ دُْط زَنطزَوَ ،ئُويـ يُ ضيَطُّ طُيؿنت بُ ضيَههُوتًَٓو ،نُ
بُضشَوَْسٍ و زاواناضيًُناٌْ ُٖضزووال زَغتُبُض بهات بٌَ ئُوَّ ًٖض اليُنًإ غُضنُوتين
يُناليًهُضَوَ بُزَغت بًَٗٓٔ .بُآلّ ئُّ تًَطِوآًُْ يُ اليُٕ غُضباظَناٌْ وآلتُ
ؾُضِنُضَناُْوَ ضووبُضِووٍ ئاضاغتُيُنٌ ثًَضُواُّْ بًَُٖع بؤوَ نُ غىوضبىوٕ يُغُض
زضيَصَثًَساٌْ دُْط تا غُضنُوتٔ ،نُ ئَُاُْ خاوَٕ ًَٖع و ثًَطُّ طُوضَتط بىوٕ ،بؤ منىوُْ يُ
َُاًْا ظؤض ثًَساطط بىوٕ يُغُض
َُاًْا خىزٍ ئًُجطاتؤض و طُوضَ غُضنطزَ غُضباظيًُناٌْ ئُي
ئُي
َُاًْا
ًَٓا بىوٕ نُ ئُي
بُضزَواٌَ دُْط ،يُ بُضاْبُضيؿسا بُؾٌ ظؤضّ غًاغُمتُزاضإ يُوَ زي
يُضِووٍ غُضباظيًُوَ بُضَو تًَو ؾهاُْ ،بؤيُ زاواّ وَغتاٌْ دُْطًإ زَنطز ،بُآلّ
يُبُضئُوَّ ئاضاغتُّ يُنُّ بًَُٖعتط بىو ،بؤيُ ؾُضِ ُٖض بُضزَواّ بىو ،ئَُُ يُناتًَهسا بىو
ٌَ ئاؾيت زَزَٕ،
نُ ْاوَْسٍ زَغُآلتٌ وآلتُ ؾُضِنُضَنإ وايإ ًْؿإ زَزا نُ ئُوإ ُٖوي
ئَُُف يُبُض ئُوَ بىو ،ضىْهُ ناضيطُضيٌ ضَوتٌ زشَ ؾُضِ طُيؿتبىوَ خىزٍ بُضَناٌْ
َُاًْا ُٖوٍَ يسا تاى اليُْاُْ دُْط يُطُأل ضووغًازا ضابططيَت،
َِ َ1915وَ ئُي
دُْط ،يُ غاي
َِ 1916زا بُ ْاوٍ
َُنُّ ؾهػيت ًَٖٓا ،زواّ ئُوَ يُ  ّ12ناْىوٌْ يُنٌَُ غاي
بُآلّ ُٖوي
غُضدُّ ٖاوثُمياُْناًًُْوَ ،ثًَؿًٓاضيَهٌ بؤ وآلتاٌْ ٖاوثُمياْإ نطز بؤ ئُوَّ طفتىطؤّ
ئاؾيت يُ ًَْىاًْاْسا زَغتجٌَ بهات ،بُآلّ ئُويـ ًٖض ئُجناًََهٌ بُزَغت ًَُْٖٓا.
ٌَ 1916زا ضُْس ثًَؿًٓاضيَهٌ تط بؤ ئاؾيت يُ اليُٕ وآلتُ بًَاليُُْناُْوَ
يُ نؤتايٌ غاي
ثًَؿهُف نطا ،وَنى وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها و غىيػطا و غىيس و زاًُْاضى و ُْضويض،
بُآلّ يُ  ٍ30ناْىوٌْ زووٌََ 1917زا ٖاوثُمياْإ وَآلٌَ ُْضيًَٓإ زايُوَ ،دُختًإ
َُاًْازا ببُغرتيَت تا ئُو ناتُّ بُ تُواوٍ
يُغُض ئُوَ نطزَوَ نُ ْانطيَت ئاؾيت يُطٍَُ ئُي
َُّ غُضدُّ ئُو ظياْاُّْ خػتىويُتًًُوَ ،يًَُٓنطيَتُوَ .بُّ دؤضَف
ُْيبُظيَٓٔ و تؤي
َُناٌْ ئاؾيت ؾهػتًإ خىاضز و ؾُضِ ُٖض بُضزَواّ بىو.
ُٖوي
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 ختيَصيين وآلتة يةكطستووةكاني ئةمةزيكا بؤ نيَو جةنطناتًَو دُْط زَغيت ثًَهطز ،وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها بُ فُضٌَ بًَاليٌُْ خؤّ
َىيَػتٍُ ئَُُضيهاف زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ:
ضاطُياْسٖ ،ؤناضّ ئُّ ُٖي
أ .ئةمةريكا بةثيَي ثرةنصيجةكاني مؤنرؤي شالَى  1823رايطةياندبوو كة ئةمةريكا
دةشت لةكاروبارى وآلتاني تر وةرنةدات و ييض وآلتيَكيش دةشت لةكاروبارى ئةو
وةرنةدات.
ب .ثًَهٗاتُّ نؤَُآليُتٌ طُيٌ ئَُُضيهٌ ثًَهٗاتُيُنٌ تًَهٍَُ بىو يُطُالٌْ
ئُوضوثا ،ئَُُف واٍ يُ زَغُآلتساضاٌْ ئَُُضيها نطزبىو نُ ثًًَاْىابًَت ضىوُْْاوَوَيإ بؤ
دُْط ،طُيٌ ئَُُضيها يُتًُت و ثُضتُواظَ زَنات.
ج .ئَُُضيها زَيُويػت ظياتط بطَو بُ بُضشَوَْسيًُ ئابىوضيًُناٌْ خؤٍ بسات،
ضىْهُ يُو ن اتُزا ثًؿُغاظٍ وآلتاٌْ ئُوضوثا بُ تُواوَتٌ بؤ دُْط تُضخاْهطابىو ،بؤيُ
بُضٌَُٖ ئَُُضيهٌ تا زَٖات باظاضِّ ئُوضوثٌ ظياتط نؤْرتؤٍ زَنطز و
ئَُُضيهًًُناًْـ زَياُْويػت ئُّ زؤخُ بجاضيَعٕ ،دطُ يُوَّ ئَُُضيها بىوبىوَ
غُضضاوَّ غُضَنٌ بُخؿًين قُضظ بُ وآلتُ ؾُضِنُضَنإ و ُْيسَويػت يُناتٌ تًَىَطالٌْ
يُ ثاٍَ ُٖض اليًَُْهسا ،قُضظَنُّ الٍ اليُُْنُّ تطٍ بفُوتًَت ،ئَُُ دطُ يُوَّ
ئَُُضيها زش بُ غُضنُوتين يُناليًهُضَوَّ ُٖض اليًَُْو يُ اليُُْ ؾُضِنُضَنإ بىو،
ئُو ئاَاجنٌ الواظبىوٌْ ُٖضزوواليإ بىو ،ضىْهُ غُضنُوتين يُنذاضَنٌ ُٖض اليُنًإ
َاْاٍ نؤْرتؤيَهطزٌْ ئُوضوثا بىو يُاليُٕ ئُو اليُُْوَ ،نُ زواداضيـ ئَُُ زَبىوَ
غُضَتاٍ نؤْرتؤيَهطزٌْ َُٖىو دًٗإ.
بُآلّ يُثطِ ئُّ غًاغُتُّ ئَُُضيها طؤضِا و يُ غايَِ  1917زا ضىوَ دُْطُوَ،
فانتُضّ غُضَنًؿٌ يىتبُضظٍ و غُضَضِؤيٌ ئُيَُاًًُْنإ بىو ،نُ وايًًَهطزبىوٕ بًَباناُْ
ُٖيَُّ غًاغًٌ طُوضَ بُضاْبُض بُ ئَُُضيها ئُجناّ بسَٕ ،ئُوَ بىو يُ َ ّ24اضتٌ
 1916يُنًَو يُ شيَط زَضيايًُ ئُيَُاًًُْنإ ثاثؤضيَهٌ ُْفُضُٖيَططٍ ئَُُضيهٌ ْىقٌُ
ظَضيا نطز ،ئَُُف واٍ يُ غُضؤنٌ ئَُُضيها نطز يازاؾتًَهٌ ْاضَِظايًاُْ ئاضاغتُّ
ئُيَُاًْا بهات و تًايسا ُٖضَِؾُّ بطِيين ثُيىَْسيًُ زيجًؤَاغًًُنإ بهات ،بُآلّ
ئُيَُاًْا ُٖض يُ غُضنًَؿًًُناٌْ بُضزَواّ بىو ،بؤيُ يُ  ّ3ؾىباتٌ  1917غُضؤنٌ
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ئَُُضيها ثُيىَْسيًُ زيجًؤَاغًًُناٌْ يُطٍَُ ئُيَُاًْا ثضطِاْس و يُ  ٍ26ؾىباتًؿسا
زاواّ يُ نؤْططيَػٌ ئَُُضيهٌ نطز بىاض بسات نُؾتًًُ باظضطاًًُْناٌْ ئَُُضيها خؤيإ
ضُنساض بهُٕ ،بؤ ئُوَّ بتىأْ بُضططٍ يُخؤيإ بهُٕ ،دطُ يُوَّ ثًَساططٍ
ئُيَُاًًُْنإ يُغُض زضيَصَثًَسإ بُ ؾُضِّ شيَطزَضيايًُناًْإ ضاٍ طؿيت ئَُُضيهايإ
وضوشاْس و واٍ يُ زَغُآلت ساضاٌْ ئَُُضيها نطز ،نُ بُضثُضضٌ ئُيَُاًْا بسَُْوَ ،ئَُُ
دطُ يُوَّ ئَُُضيها بؤ ثاضاغتين بُضشَوَْسٍ و قُضظَناٌْ ،نُ بُ زَيإ ًًَاض زؤالض
زَبىوٕ الّ ٖاوثُمياْإ ،ضىوَ ًَْى دُْطُوَ ،ضىْهُ بُغُضنُوتين ئُيَُاًًُْنإ ،ئُو
قُضظاُّْ زَفُوتإُٖ ،ضوَٖا بُضِووخاٌْ غًػتٌَُ قُيػُضّ يُ ضووغًا و َُْاٌْ
زَغُآلت ٌ ئؤتؤنطاتٌْ ،عيهبىوُْوَ يُ ًَْىإ غًػتٌَُ سىنٌُ ئَُُضيهٌ و ضووغًاف
زضوغت بىو ،بؤيُ ئَُُضيها ظؤض بُخًَطايٌ زاٌْ بُ سهىَُتٌ ناتٌ (نًَطْػهٌ)زا ْا،
يُثاٍَ َُٖىو ئَُاُْؾُوَ يُوناتُزا ئَُُضيهًًُنإ ثالٌْ ًَْىإ ئُيَُاًْا و َُنػًهًإ
بؤ زَضنُ وت نُ وَظيطّ زَضَوَّ ئُيَُاًْا يازاؾتًَهٌ بؤ بايًَؤظٍ َُنػًو ْاضزبىو تًايسا
ٖإ يسابىو ،نُ يُناتٌ نُوتُٓوَّ ؾُضِّ ًَْىإ ئُيَُاًْا و ئَُُضيهازا ًَٖطف بهُُْ غُض
ئَُُضيهاَُٖ ،ىو ئَُاُّْ باؽ نطإ واٍ نطز وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها يُ ٍ6
ًْػاٌْ غايَِ 1917زا ؾُضِ يُ زشٍ ئُيَُاًْا ضابطُيًَُْت ،بَُُف زَويََُُْستطئ و
طُوضَتطئ وآلتٌ بُضًََُٖٗين دًٗاٌْ ضىوَ ًَْى دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْ ُوَ يُثاٍَ
ٖاوثُمياُْناُْوَ و بُ تُواوٍ ثاضغُْطٌ ًَٖع بُالّ ٖاوثُمياُْناْسا نُوت و ناضيطُضّ
طُوضَّ يُغُض ضَوتٌ ضووزاوَناٌْ دُْط ُٖبىو.
 زةوشي يةزدوو بةزةى زؤذيةآلتي و زؤذئاوايي لة ضالَى 2:28دازواّ ئُوَّ يُ غايٌَ  1917زا ضُْس ضووزاويَهٌ ططْطٌ وَى ؾؤضِؾٌ ضووغًا و
ٖاتُْٓاوَوَّ ئَُُضيها بؤ دُْط ضوويإ زا ،طؤضِاْهاضٍ طُوضَ بُغُض ضَوتٌ دُْطُنُزا
ٖات ،يُ اليُنُوَ ئُو ًَٖطؾُّ ٖاوثُمياْإ نُ ثالْطِ يَصيإ بؤ نطزبىو يُ غايَِ 1917زا
ئُجناٌَ بسَٕ ،بؤيإ ئُجناّ ُْزضا ،ضىْهُ غىثاٍ ضووغًا ُْيتىاٌْ ًَٖطؾُنُ ئُجناّ بسات
يُبُض نٌَُ ضُى و ظَخريَ ،زواتطيـ يُبُض ئُوَّ غىثانُّ يُ ئُجناٌَ ؾؤضِؾُناٌْ
ضووغًا يُبُضيُى ُٖيَىَؾايُوَ .ئُطُضضٌ شَُْضاٍ (ًْفٌ)ٍ فُضَْػٌ نُ غُضنطزَّ طؿيت
ئُّ ًَٖطؾُ بىو ،باضوزؤخُنُّ يُبُضضاو ُْططت و بطِياضٍ زا ًَٖطف بهاتُ غُض زوشَُٓناٌْ
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َُاًْا يُ
بؤ طًَطِاُْوٍَ ظَويً ُ زاطرينطاوَناٌْ شيَط زَغيت ئُيَُاًْا ،بُآلّ غُضنطزايُتٌ ئُي
ثالُْناٌْ ئًٓطًًع و فُضَْػا ئاطازاض بىو ،بؤيُ ئُو ًَٖطؾُّ نُ ٖاوثُمياْإ ئُجناًَإ زا،
غُضنُوتىو ُْبىو ،تُْاُْت ْعيهُّ غُز ُٖظاض غُضباظيؿًإ بُ نىشضاو و بطيٓساضَوَ
يُزَغت زا ،نُ ئَُُف ناضزاُْوَّ ُْضيَين يُ ًَْى خىزٍ غىثاٍ فُضَْػًسا يًَهُوتُوَ و
بىوَ َايُّ قُيطاًَْهٌ طُوضَ يُ ًَْى غُضنطزايُتٌ فُضَْػازا و غُضَجناَُنُيؿِ طؤضِيين
غُضنطزَّ غُضباظي ٌ فُضَْػٌ بىو ،يُاليُنٌ تطَوَ يُ ضووغًا ،سهىَُتٌ ناتٌ
بُغُضؤنايُتٌ (نًَطْػهٌ) يُ  ٍ1تُممىظٍ  1917زا ًَٖطؾًَهٌ بُضفطاواٌْ نطزَ غُض
بُضَناٌْ باؾىوضٍ ضؤشئاوا ،يُّ دُْطُزا ئُطُضضٌ غُضَتا ضووغًًُنإ ضُْس
غُضنُوتًَٓهًإ بُزَغتًَٗٓا و ضُْس ْاوض ُيُنٌ َُْػايًُناًْإ زاطرينطز ،بُآلّ بُٖؤّ
َُاًًُْناُْوَ غىثاٍ َُْػايًُنإ ،تىاًْإ ًَٖطؾُنُ
بُٖاْاوَٖاتين ظؤض بُخًَطايٌ ئُي
بُضبُغت بهُٕ و ضووغُنإ بُ ثاؾُنؿٌَ ْاضاض بهُٕ و تُْاُْت ضُْس ْاوضُيُنًـ يُ
طايًػًا و بؤنؤظًًٓا يُزَغتًإ زَضبًَٓٔ ،نُ ئَُُف ئُوَْسَّ تط بىوَ َايُّ
َىَؾاُْوَّ غىثاٍ ضووغٌ و بىوشاُْوَّ طًاٌْ ؾؤضِؾطًَطِاُْ يُ ًَْى غىثانُيسا،
يُبُضيُنُٗي
َُاًًُْنإ بىو و ئُيَُاُْناًْـ بُ قؤغتُٓوَّ ئُّ زؤخُ و
ئُّ زؤخُف يُ خعَُت ئُي
ضَوؾٌ ْايُباضٍ غىثاٍ ئًٓطًًع و فُضَْػاًَٖ ،طؾًَهٌ بُضفطاواًْإ يُطٍَُ غىثاٍ
ْ َُػايًسا نطزَ غُض غىثاٍ ئًتايًا و بُ ضازَيُى ئًتايًًُناًْإ تًَو ؾهاْس ،نُ ئُطُض
غىثاٍ ئًٓطًًعٍ و فُضَْػٌ بُٖاْاياُْوَ ُْٖاتايًَُٖ ،طؾُنُ بُضزَواّ يُ ثًَؿطَِويسا بىو.
ئُطُضضٌ ٖاوثُمياْإ يُبُضَناٌْ ئُوضوثا تا ضازَيُى يُ زؤخًَهٌ خطاثسا بىوٕ ،بُآلّ
َِ 1917زا تىاٌْ يُ عرياقسا باضوزؤخٌ خؤّ بُضَو باؾرت بُضيَت ،زواّ
غىثاٍ بطيتاًْا يُ غاي
ئُوَّ يُ باؾىوضَوَ زَغيت بُ ثًَؿطَِويًُناٌْ نطز و يُ َاْطٌ َاضتسا طُيؿتُ ْاو بُغسا و
َُزا
يُويَؿىَ بُزوو ئاضاغتُزا بُضَو ْاوضُناٌْ نىضزغتإ نُوتُضٍَِ ،دطُ يُوَّ ُٖض يُو غاي
ًَٖعَناٌْ بطيتاًْا يُ ْاوضُناٌْ فُيُغتني ضُْس غُضنُوتًَٓهٌ طُوضَيإ بُغُض غىثاٍ
عىمساًْسا بُزَغتًَٗٓا و يُ تؿطيين زووٌََ 1917زا ضىوُْ ْاو غُظظَوَ و زواتطيـ يافا و
َُاًْا و
زواّ ئُويـ ضىوُْ ْاو قىزغُوَ ،نُ ئَُُ ناضيطُضيًُنٌ خطاثٌ يُغُض ُٖيبُتٌ ئُي
َُتٌ عىمساٌْ ُٖبىو يُ ْاوضُ ئًػالًًَُناْسا ،يُ اليُنٌ تطَوَ ضؤشبُضِؤش ناضيطُضيٌ
زَوي
َُاُْنإ
َُاًْا بُغُض ًَٖعٍ ٖاوثُمياْاُْوَ يُ نَُبىوْسا بىو و ئُي
دُْطٌ شيَطزَضيايًُناٌْ ئُي
ضًرت ُْياْسَواتٌ يُو ضيَطُيُوَ نًَؿُّ ئابىوضٍ بؤ ئًٓطًًعَنإ زضوغت بهُٕ ،بُ
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َُاًًُْناُْوَ ظيَرت بىو ،بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا
ثًَضُواُْوَ ،ناضيطُضيً ُنُّ بُغُض خىزٍ ئُي
َُاًًُْنإ يُ دُْطُ شيَطزَضيايًُناٌْ خؤيإ بُضزَواّ بىوٕ ،نُ ظياتط َُبُغتًإ
ئُي
ْاضاضنطزٌْ ٖاوثُمياْإ بىو بؤ َؤضنطزٌْ ئاؾتًٓاَُ ،بُ تايبُت نُ ؾؤضِؾٌ ضووغًا ئُوَْسَّ
تط ئُو ئىًََسَّ ثٌَ بُخؿًبىوٕ.
 كازيطةزي شؤزِشي ئؤكتؤبةزى ضالَى 2:28ي زووضيا لةضةز جةنط*زواّ غُضنُوتين ؾؤضِؾٌ ئؤنتؤبُض بُ يُى ضؤش ،زَغُآلتٌ ْىيٌَ بُيؿُفًًُنإ يُ ضووغًا
بُياٌْ ئاؾتًٌ ضاطُياْس ،نُ تًايسا باْطُؾٍُ بؤ نؤتايًًَٗٓإ بُو دُْطُ زَنطز و دُخيت
يُغُض نؿاُْوَّ ضووغًا يُ دُْط زَنطزَوَ و باْطُواظٍ ئاضاغتُّ غُضدُّ طُالٌْ وآلتُ
ؾُضِنُضَنإ نطز ،نُ ُٖضضٌ ظووتطَ زَغت بُ طفتىطؤ بهُٕ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ئاؾيت
غُضتاغُضٍ بٌَ ئُوَّ ًٖض وآلتًَو وآلتًَهٌ تط زاطريبهات ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ئُّ زَغُآلتُ
ْىيًَُ غُضدُّ ثُميآْاَُ ًًًَُْٗٓناٌْ ًَْىإ ضووغًاٍ قُيػُضّ و ٖاوثُمياْاٌْ ئاؾهطانطز و
ٌََُ زإ ،نُ ئَُُف طىضظيَهٌ طُوضَ بىو بُض ُٖيبُت و ضاطُياْسٌْ
بُ ثىوضٍَُ بىو يُ قُي
ٖاوثُمياُْنإ بُ تايبُت و ظهلًَعَنإ بُ طؿيت نُوت ،ضىْهُ تُواوٍ طُالٌْ يُو غًاغُتٌ
فطيىزإ و يُخؿتُبطزُّْ ظهلًَعَنإ ئاطازاض نطزَوَ نُ يُشيَط ثُضزَّ ؾُضِيَهٌ عازيالُْزا
ثًازَيإ زَنطز.
زواّ ئُوَّ ٖاوثُمياْإ ثًَؿًٓاضَنُّ ضووغًايإ قبىٍَ ُْنطز ،ضووغًا ْاضاض بىو يُناليُْاُْ
َُاًْازا
َُاًْازا ضيَو بهُويَت و يُ  ٍ15ناْىوٌْ يُنٌَُ 1917زا ثُمياًَْهٌ يُطٍَُ ئُي
يُطٍَُ ئُي
َُاًْا و
بُغت ،نُ ئُّ ثُمياُْ ضيَدؤؾهُض بىو بؤ ئاؾتًٓاَُّ (بطيػت يًؤتؤفػو)ٍ ًَْىإ ئُي
ضووغًا .يُ ناتٌ طفتىطؤناٌْ ئُّ ئاؾتًٓاَُيُؾسا ضووغُنإ داضيَهٌ تط زاوايإ يُ ٖاوثُمياْإ
َىيَػيت خؤيإ بطؤضِٕ ،بُآلّ ٖاوثُمياْإ ًٖض وَآلًََهٌ ئُضيًَٓإ ُْبىو ،بؤيُ ضووغُنإ
نطز نُ ُٖي
َُاًْازا َؤضبهُٕ ،يُ ثًَٓاو
ْاضاض بىوٕ يُ  ٍ3ئاظاضٍ 1918زا يُنالُْْاُْ ئاؾتًٓاَُنُ يُطٍَُ ئُي
ثاضاغتين زَغتهُوتُناٌْ ؾؤضِف و ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُ ْاوخؤيًُناٌْ ،ضووغًا بُغُضدُّ
َُاًْا ًَٖع يُبُضاْبُض ضووغًا
َُاًْا ضاظيبىو بؤ ئُوَّ داضيَهٌ تط ئُي
َُضدُناٌْ ئُي
بُناضًًََُْٖٓتُوَ ،ضىْهُ يُو ناتُزا سهىَُتٌ ضووغٌ تىاْاٍ بُضططيهطزٌْ ُْبىو.
* غُباضَت بُ ضووزاوَناٌْ ؾؤضِؾُنُ يُ بابُتٌ ضووغًا يُ ًَْىإ ُٖضزوو دُْطسا باؽ زَنطيَت.
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ئُّ نؿاُْوَيُّ ضووغًا يُ دُْط ناضيطُضيًُنٌ ضاغتُوخؤّ يُغُض بُضَّ ٖاوثُمياْإ
ُٖبىو ،بُتايبُتًـ يُبُضَّ ضؤشُٖآلتٌ دُْطسا ،نُ نُيًًََٓهٌ طُوضَّ تًَهُوت ،ئَُُف يُ
َُاًْا بىو و زواداضيـ بىوَ َايُّ خؤبُزَغتُوَزاٌْ ضؤَاًْا.
بُضشَوَْسٍ ئُي
 خؤبةدةضتةوةداني زؤمانيابُ نؿاُْوَّ ضووغًا يُ دُْطُنُ و ضيَههُوتين يُطٍَُ ئُيَُاًْا ،ضؤَاًْا نُوتُ شيَط
فؿاضيَهٌ ظؤض طُوضَ و تىاْاٍ خؤضِاططتٔ و بُضزَواًَسإ بُ دُْطٌ َُْا ،بؤيُ يُ ٍ7
َايػٌ 1918زا ثُميآْاَُيُن ٌ يُ بىخاضيَػت يُطٍَُ وآلتاٌْ ًَشىَضزا بُغت و بُثًٌَ
ئُو ثُميآْاَُيُف ،ضؤَاًْا غُضبُخؤيٌ ئابىوضٍ يُزَغتساُٖ ،ضوَٖا زَغتبُضزاضّ
ْاوضُّ زوبطؤدُ بىو بؤ بىيطاضيا و ُٖض بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُف ،نؤَجاًْا ُْوتًًُناٌْ
ئُيَُاًْا بىوٕ بُ خاوٌَْ َايف نُٓنطزٕ و زَضٖ ًَٓاٌْ ُْوت يُ ْاوضُناٌْ ضؤَاًْا بؤ
َاوَّ  90غاٍَ.
 زووداوة ضةزباشييةكاني بةزةى زؤذئاوا لة ضالَى 2:29داَُاًْا يُوَ طُيؿتبىو ،نُ ثًَىيػتُ
زواّ ٖاتُْٓاوَوٍَ ئَُُضيها بؤ دُْط ،ئُي
دُْطًَهٌ قىضؽ يُ بُضَّ ضؤشئاوازا بهات و بُض يُ طُيؿتين غىثاٍ ئَُُضيها و
ٖاوناض يًُناٌْ ،طىضظيَهٌ خًَطا يُ ًَٖعَناٌْ ئًٓطًًع و فُضَْػا بىَؾًًََٓت ،بؤيُ يُ َاْطٌ
َُاًًُْنإ يُو بُضَيُزا ضىاض ًَٖطؾًإ و يُ
َِ  ،1918ئُي
َاضتُوَ بؤ َاْطٌ سىظَيطاٌْ غاي
ظؤض ؾىيَُٓوَ ثًَؿطَِوٍ طُوضَيإ نطز ،تُْاُْت طُيؿتُٓ غُض ضووباضّ َاضٕ ،نُ 70
نًًؤَُتط يُ ثاضيػُوَ زووضَُٖ ،ضضُْسَ ئُو غُضنُوتٓاُْ غىثاٍ ٖاوثُمياْاًْإ تًَو ؾهاْس،
َُاًْا و بُفريِؤضىوٌْ
بُآلّ تُْٗا ناتٌ بىوٕ ،و ظياتط بىوُْ َايُّ َاْسووبىوٌْ ًَٖعٍ ئُي
َُاًًُْنإ بؤخؤيإ يُ قُيطاًَْهٌ ضاغتُقًُّٓ
نُضَغتُ يُزَطُناًْإ ،يُناتًَهسا  ،نُ ئُي
ٌَ بىوٕ و ناضطُناًْإ يُناض نُوتبىوٕ ،غىثاٍ
ئابىوضيسا بىوٕ و غُضدُّ ئُْباضَناًْإ خاي
ٖاوثُمياْاًْـ يُوناتُزا يُضِووٍ تُنًٓو و يُضِووٍ غُضباظيؿُوَ وضزَ وضزَ بُضَو
خؤضِيَهدػتُٓوَ و بًَُٖعبىوٕ زَضىو ،يُو ناتُزا ٖاوثُمياْإ غُضنطزايُتًًُنإ يُندػت و
شَُْضاٍ (فؤؾٌ) فُضَْػًإ نطز بُ غُضنطزَّ طؿيت غىثاٍ ٖاوثُمياْإ ،بُ غىوزوَضططتٔ يُو
َِ 1918زا تىاْاّ بُضططيهطزٌْ
َُاًْاف نُ تُْاُْت يُ ْاوَضِاغيت غاي
الواظيًُّ ئُي
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َُاًًُْنإ و تىاًْإ
زضيَصخايًُْؿًإ يُ زَغتسابىو ،فُضَْػًًُنإ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ئُي
َُاًْا زاطريٍ نطزبىوٕ ،بطًَطُِْوَ شيَط زَغُآلتٌ خؤيإ،
ْاوضُيُنٌ فطاوإ يُو ْاوضاُّْ نُ ئُي
يًَطَؾُوَ ،دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ثًٌَ ْايُ قؤْاغٌ يُناليًبىوُْوَ و بُضَّ وآلتاٌْ ًَشىَض
تا زَٖات بُضَو ُٖضَؽ زَضىو و ططْطرتئ ضَطُظَناٌْ دُْط وَى ظَخريَ و نُضَغتُ
َُاًْا ئُّ ضاغتًًُّ
غُضَنًًُناٌْ دُْطٌ يُزَغت زابىو ،بُآلّ غُضنطزايُتٌ غُضباظيٌ ئُي
يُ سهىَُتُنُّ و ًَٖعَ غًاغًًُناٌْ وآلت ؾاضزبؤوَ ،تا نؤتايٌ َاْطٌ ئُيًىويًـ زاٌْ
بُو ضاغتًًُزا ُْْا ،نُ تىاْاٍ خؤضِاططتٔ و بُضططيهطزٌْ َُْاوَ.
َُاًْا و غُضَجناًَـ يُ
ئُو باضوزؤخُ بىوَ ٖؤناضّ قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ يُ ْاوَوَّ ئُي
َِ 1918زا سهىَُتًَهٌ ْىٍَ زاَُظضا ،ئُّ سهىَُتُ يُ  ٍ4تؿطيين
 ٍ20ئُيًىويٌ غاي
َػٔ بىو ،يُو يازاؾتُزا
يُنَُسا يازاؾتًَهٌ زايُ غُضؤنٌ ئُوناتٌ ئَُُضيها نُ غُضؤى وي
زاواٍ نطزبىو ئاططبُغت ضابطُيُْطيَت و ئاَاشَّ بُوَ نطزبىو نُ ئُوإ ئاَازٍَ ئاؾتني بُثًٌَ
َػٔ ،بؤ ئُّ َُبُغتُف َاوَّ يُى َاْط طؤضِيُٓوَّ يازاؾت يُ ًَْىإ
ضىاضزَ بُْسَنُّ وي
َُاًْا و ئَُُضيها بُضزَواّ بىو ،ئَُُف بُتُواوَتٌ ٖاوثُمياْاٌْ طُياْسَ ئُو باوَضَِّ نُ
ئُي
َُاًْا
َُاٌْ تُواو ُٖضَغٌ ًَٖٓاوَ و ًَٖٓسَّ َُْاوَ نًَؿُ و ؾؤضِف يُ ْاوَوَّ ئُي
غىثاٍ ئُي
زَغتجٌَ بهات و بؤيُ زَغتبُضزاضّ ئُو ًَٖطؾُ غُضباظياُْ بىوٕ ،نُ ثالْطِيَصيإ بؤ نطزبىوٕ
َُتُ ْىيًٍَُ ضووغًا
َُاًْا يُبُضاْبُض ئُو زَوي
َُاًْا ،ضىْهُ زَياْىيػت غىثاٍ ئُي
بؤغُض ئُي
َُاًْا يُى يُ زواّ يُى ُٖضَغًإ زًََٖٓا و
مبًًََٓتُوَ ،يُو غُضوسُزَؾسا بىو ٖاوثُمياْاٌْ ئُي
َُاًْاٍ الواظ زَنطز و دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاًْؿٌ يُ
خؤيإ بُزَغتُوَ زَزا ،ئَُُف ظياتط ئُي
نؤتايٌ ْعيو زَنطزَوَ.
 خؤبةدةضتةوةداني بولطازيا و دةولَةتي عومسانيَُاًْا ضؤش يُزواّ ضؤش يُ بُضَّ ضؤشئاوازا ثاؾُنؿُّ زَنطز و
يُو غُضوبُْسَزا نُ ئُي
َ ُناٌْ بؤ َؤضنطزٌْ ئاؾتًٓاَُ بُضزَواّ بىوٖ ،اوثُمياُْناٌْ يُى زواّ يُى ُٖضَغًإ
ُٖوي
زًََٖٓا و يُ دُْط زَضىوُْ زَضَوَ ،بُض يُ َُٖىواًْـ بىيطاضيا بُٖؤّ ئُو قُيطاُْ
ئابىوضيًُ تىْسَّ نُ بُغُضيسا ٖاتبىو ،يُ تىاْايسا َُْابىو يُبُضاْبُض ثًَؿطَِويهطزُْناٌْ
ٌَ 1918زا ضيَههُوتًَٓهٌ
ٖاوثُمياْإ خؤضِابططيَت ،بؤيُ ْاضاض بىو يُ  ٍ29ئُيًىويٌ غاي
َُضدساض يُطٍَُ ٖاوثُمياْاْسا َؤض بهات.
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َُتٌ عىمساٌْ نُ ُٖض يُ غُضَتاوَ بُبٌَ ًَٖعيٌ ٖاتُ ْاودُْطُوَ،
زواّ بىيطاضياف ،زَوي
زواتطيـ ضؤش بُضؤش بُضَو زاتُثني زَضىو ،بُ تُواوٍ يُ بُضاْبُض غىثاٍ ئًٓطًًعَنإ ُٖضَغٌ
ًَٖٓا و يُ ْاوضُناٌْ غىوضيا و عريام و فُيُغتني تًَو ؾها ،بؤيُ ْاضاضبىو يُ  ٍ30تؿطيين
يُنٌَُ 1918زا غُضدُّ َُضدُناٌْ ئًٓطًًع قبىٍَ بهات و ضيَههُوتٓٓاَُّ َؤزضيؼ
َُتٌ عىمساٌْ نُوتُٓ شيَط
َؤضبهات و بُثًٌَ ئُّ ضيَههُوتٓٓاَُيُف ،تُواوٍ ْاوضُناٌْ زَوي
ٌَ غُضباظياُّْ ٖاوثُمياْاُْوَ.
نؤْرتؤي
يُ باضَّ ئًُجطاتؤضياّ َُْػاَُ-دُضيؿُوَ يُو ناتُزا ئُو تُوشَُ ؾؤضِؾطًَطِاُّْ نُ
يُاليُٕ طُيُ دًادًاناٌْ شيَط زَغُآلتٌ َُْػاَُ-دُضَوَ زَضنُوت ،بُ تُواوٍ ؾجطظٍَ
نطزبىو و بعووتُٓوَ ُْتُوَيًُناٌْ بُؾًَهٌ ظؤضّ ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ ،دًابىوُْوَّ
خؤيإ ضاطُياْسبىو و غُضبُخؤ بىوبىوٕ و بَُُف ئُو ئًُجطاتؤضيايُ بُ تُواوٍ ُٖضَغٌ
ًَٖٓابىو ،يُو ناتُؾسا ئًتايًا زوايني ًَٖطؾٌ خؤّ نطزَ غُض ئًُجطاتؤضيًُنُ و ْاضاضٍ نطز يُ
َِ 1918زا ئاططبُغت يُطٍَُ ئًتايًازا َؤضبهات.
 ّ2تؿطيين زووٌََ غاي
َُاًْا تا ئُو ناتُف زَغتبُضزاضّ غًاغُتُ
يُطٍَُ َُٖىو ئَُاُْؾسا ،غُضنطزايُتٌ ئُي
غُضنًَؿًًُنُّ خؤّ ُْبىوبىو و يُ  ٍ30تؿطيين يُنٌَُ 1918زا بطِياضيإ زا ًَٖطؾًَهٌ
زَضيايٌ طُوضَ ئاضاغتُّ نُؾتًطُيٌ ئًٓطًًع بهُٕ ،ئُّ بطِياضَف وايهطز زَضياواُْ
َُاًًُْنإ يُ زشٍ ئُّ بطِياضَ يُ نًٌ ضاثُضِيًَٓو ئُجناّ بسَٕ ،نُ زواتط ثطوؾهٌ ئُّ
ئُي
َُاًْاٍ ططتُوَ و بىو بُ غُضَتاّ ؾؤضِؾًَهٌ طؿتطري يُ
ضاثُضِيُٓ تُواوٍ ْاوضُناٌْ ئُي
َىَؾايُوَ و ئًُجطاتؤض (ويًًٌَُ غًًَُّ) وآلتٌ
َُاًْا و غًػتٌَُ ئًُجطاتؤضيٌ ُٖي
ئُي
دًًََٗؿت و غًػتٌَُ نؤَاضٍ ؾىيَين ططتُوَ و سهىَُتًَهٌ ناتٌ بُ غُضؤنايُتٌ (ئًَربت)
نُ نُغًَهٌ غؤغًاٍ-زميىنطات بىو ،زاَُظضا.
يُنُّ ئُضنٌ ئُّ سهىَُتُف ضاطُياْسٌْ ئاططبُغت يُطٍَُ ٖاوثُمياْاْسابىو ،يُ
َِ 1918زا شَُْضاٍ (فؤؾٌ) فُضَْػٌ َُضدُناٌْ
نؤتايًؿسا ،يُ  ٍ11تؿطيين زووٌََ غاي
َُاًْا ضاظيبىو يُ
َُاًًُْناْسا ضاطُياْس و بُثًٌَ ئُّ َُضداُْف ،ئُي
ئاططبُغيت بُغُض ئُي
تُواوٍ ئُو ْاوضاُْ ثاؾُنؿُ بهات نُ زاطريٍ نطزووٕ و يُ َاوَّ  15ضؤشيؿسا يُ فُضَْػا
َُاًًُْناٌْ الٍ ضُثٌ ضووباضٍ ضائ بهًَؿتُوَُٖ ،ضوَٖا
و بُجلًها و يؤنعْبًَطط و ْاوضُ ئُي
غىثاناٌْ يُ ُٖضيُنُ يُ تىضنًا و ضؤَاًْا و ئًُجطاتؤضياّ َُْػاَُ-دُض و زاطريطُناٌْ
ئُفطيكا بهؿًًََٓتُوَ ،ضاظيؿبىو نُ فطؤنُ و تؤخ و دبُخاُْناٌْ و شَاضَيُنٌ ظؤض يُ
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ؾَُُْسَفُضَاٌْ و بُؾًَهٌ ظؤض يُ نُؾتًطُيُنُّ ضازَغيت ٖاوثُمياْإ بهات ،بُآلّ
َُاًْا زاطريٍ نطزبىو ،يُبُضئُوَّ ئُو ناتُ سهىَُتٌ
غُباضَت بُ ْاوضُناٌْ ضووغًا نُ ئُي
َُاًْا ُٖض يُوٍَ َاُْوَ .بُّ دؤضَف زواّ ظياتط يُ ضىاض
ضووغًاٍ ْىٍَ ُٖبىوًَٖ ،عَناٌْ ئُي
َىيَطاٌْ ،دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ نؤتايٌ ثًَٗات.
غاٍَ يُناويهاضّ و َاي

ضوارةم :ئةجنامةكاني جةنطي يةكةمي جيوان
ًََو ئُجناٌَ
دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ئُو ضووزاوَ ًََصوويًُ طُوضَيُ بىو نُ نؤَُي
نؤَُآليُتٌ ،غًاغًٌ و ئابىوضٍ طُوضَّ يٌَ نُوتُوَ و يُ ئاناٌَ ئُّ دُْطُزاُْ ،خؿُّ
َُتٌ ْىٍَ يُغُض
غًاغًٌ دًٗإ طؤضِاْهاضيًُنٌ طُوضَّ بُغُضزا ٖات و ضُْسئ زَوي
ًَََُؿٌ وآلتُ طُوضَناٌْ ثًَؿىوتط زَضنُوتٔ و طؤضِاًَْهٌ طُوضَف بُغُض ثُيىَْسيًُ
خؤي
َُتًًُناْسا ٖات بُّ دؤضَّ الٍ خىاضَوَ:
ًَْىزَوي
َُتٌ عىمساٌْ و ضووغًا
َُاًْا و َُْػاَُ-دُض و زَوي
ُٖ .1ض يُنُ يُ ئًُجطاتؤضياٍ ئُي
َُيُنٌ ثاؾايٌ ٖات يُواُْ
نؤتايًإ ثًَٗاتٖ ،اونات نؤتايٌ بُ زَغُآلتٌ ضُْس بَُٓاي
َُاٌْ ْىٍَ زاَُظضا ،نُ بُؾٌ ظؤضّ
َُاٌْ و يُ ؾىيًَٓسا نؤَاضيَهٌ ئُي
َُّ ٖؤٖٓعيطٌْ ئُي
بَُٓاي
َُاًًُْناٌْ زَططتُوَ ،بُآلّ ْاوضُناٌْ ئُيعاؽ و يؤضئ طُضِاُْوَ بؤ فُضَْػا و
ْاوضُ ئُي
َُاًْاف بُض َُْػا و نؤَاضٍ ضًهؤغًؤظانًا نُوتٔ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ
َهٌ ئُي
بُؾًَو يُ خُي
َُّ ٖؤبػبًَطط يُ َُْػا ٖات و نؤَاضيَهٌ َُْػايٌ بضىوى
نؤتايٌ بُ زَغُآلتٌ بَُٓاي
زاَُظضا و ضُْسئ طُيٌ وَنى يؤطػالظٌ و ضًو و غًؤظانٌ و ضؤَاٌْ و ثؤيُْسٍ يٌَ
دًابؤوَُٖ ،ضوَٖا دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ٖؤناضيَهٌ ططْط بىو بؤ نؤتايًًَٗٓإ بُ زَغُآلتٌ
َُّ ضؤَاْؤظ يُ ضووغًاٖ ،اونات زَغُآلتٌ خُيًفُ عىمساًًُْناًْـ نؤتايٌ ثًَٗات و
بَُٓاي
نؤَاضٍ تىضنًاٍ ْىٍَ زاَُظضا و غُضدُّ وآلتُ عُضَبًًُنإ و ضُْس ْاوضُيُى يُ ئُوضوثا و
زووضطُناٌْ زَضياّ ئًذُّ يٌَ دًابؤوَ.
َُتًَهٌ ْىٍَ يُغُض ُْخؿُّ غًاغًٌ دًٗإ زَضنُوتٔ ،يُواُْ نؤَاضٍ
 .2ضُْس زَوي
َُْسا و نؤَاضّ ضًهؤغًؤظانًا و نؤَاضّ تىضنًا و ؾاْؿًين يىطػالظًا
َُْػا و نؤَاضّ ثؤي
و ؾاْؿًين َُدُض.
 .3ضووبُضِووٍ ُْٖسيَو وآلتٌ وَى فُضَْػا و غطبًا و ضؤَاًْا ظيازبىوٌْ بُخؤيُوَ بًين.
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 .4زَضنُوتين ضُْس وآلتًَهٌ ْىٍَ يُ ْاوضُ عُضَبًًُناْسا وَى غىضيا و يىبٓإ و
فُيُغتني و عريام و ًَػط و غىوزإ و يًبًا و تىْؼ ،نُ ُٖض يُنًَو يَُاُْ زَنُوتُ شيَط
ئًٓتًسابٌ يُنًَو يُ وآلتُ ٖاوثُمياُْنإ ،بُتايبُت فُضَْػا و بطيتاًْا.
ُٖ .5ض يُ ئُجناٌَ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا بىو ،نُ نىضزغتإ بُغُض تىضنًا و ئريإ
و عريام و غىضيازا زابُف بىو ،ثاضضُيُنٌ بضىونًؿٌ بُض ضووغًا نُوت.
َُّ طُالٕ وَى ُْٖطاوٍ يُنٌَُ زَضنُوتين ضيَهدطاوَيُنٌ
 .6زَضنُوتين نؤَُي
ًَْىُْتُوَيٌ بؤ ثاضاغتين ئاؾيت و ئاغايؿٌ دًٗإ.
 .7زَضنُوتين غًػتٌَُ ئًٓتًساب يُبطٍ غًػتٌَُ نؤيؤًْايًػيت نؤٕ.
 .8زَضنُوتين يُنًَيت غؤظًَت وَى ظهلًَعيَهٌ ْىيٌَ دًٗاٌْ يُغُض بَُٓاّ
غؤغًايًػيت.
َُتًسا و طؤضِاٌْ
 .9ضووزاٌْ طؤضِاْهاضيًُنٌ ضيؿُيٌ يُ غًػتٌَُ غًاغُتٌ ًَْىزَوي
َضًٓين بُ ئُوضوثا يُ
ثاضغُْطٌ ًَٖع و زَضنُوتين ئَُُضيها وَى ظهلًَعيَهٌ ْىٍَ و تُْطُٗي
غُضدُّ بىاضَ غًاغًٌ و ئابىوضيًُنإ.
َبىوُْوَّ وؾًاضّ ُْتُوَيٌ و ُٖغيت ًْؿتًُاٌْ ،تايبُت الّ ئُو طُالُّْ نُ
 .01قىي
شيَطزَغتُ و زاطرينطاو بىوٕ ،ئَُُف بىوَ ٖؤّ ئُوَّ يُ ضُْس وآلتًَهسا غُضبُخؤيٌ بُزَغت بًَٗٓٔ.
 .11دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ظياًَْهٌ ظؤض طُوضَّ َطؤيٌ و ئابىوضٍ يًَهُوتُوَ ،نُ
ظياتط يُ زَ ًًَؤٕ نُؽ نىشضإ و سُوت ًًَؤٕ نُغًـ بًَهاض نُوتُٓوَ ،بُ غُزإ ًًَاض
زؤالضيـ بُبٌَ ًٖض زَغتهُوتًَو بُفريِؤ ضىو.
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بةشي دووةم
َةى طةالن:
كؤنطرةى ئاشيت و كؤمةل
يةكةم; كؤنطسةى ئاشيت;
زواّ تُواوبىوٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ  ،وآلتُ بطاوَنإ نُوتُٓخؤ بؤ بُغتين
نؤْططَيُنٌ فطاوإ بُ َُبُغيت يُناليًهطزُْوَّ نًَؿُنإ و غُثاْسٌْ غعانإ ب ُغُض
وآلتُ زؤضِاوَناْساُْٖ ،سيَهًإ ثًًَإ باف بىو نؤْططَنُ يُ ؾاضّ شًَْفٌ ثايتُخيت
غىيػطا بهطيَت ،ضىْهُ وآلتًَهٌ بٌَ اليُٕ بىوَ و زووض بىوَ يُ ناضيطُضيًُناٌْ
دُْط ،بُآلّ ُْٖسيَهٌ تطيإ نُ ظؤضيُٓ بىوٕ ،ثًًَإ و ابىو زَبًَت ئُّ نؤْططَيُ يُ
ؾاضّ ثاضيػٌ فُضَْػا ببُغرتيَت ،ضىْهُ فُضَْػا ضؤيَِ طُوضَّ ُٖبىوَ يُ دُْطُنُ و
وآلتُنُّ طؤضَِثاٌْ دُْطُنإ بىوَُٖ ،ضوَٖا ئُونات ئُطُض ضٌ ُْٖسيَو يُ
ئَُُضيهًًُنإ زَياُْويػت نؤْططَنُ يُ واؾًٓطتؤٕ ببُغرتيَت بُو بًاْىوَّ
ئَُُضيها ضؤيٌَ يُناليًهُضَوَّ ُٖبىوَ يُ دُْطسا ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا
ئَُُضيهًًُنإ ضاظيبىوٕ بُوَّ يُ ثاضيؼ نؤْططَنُ ببُغرتيَت ،ضىْهُ غىثايُنٌ
ئَُُضيهًؿٌ يًَبىو بؤ ثاضاغتين غُضؤى ويَػٔ ،بؤيُ يُ  ّ 18ناْىوٌْ زووٌََ غايَِ
 ، 1919نؤْططَنُ زَغيت ثًَهطز.
يُّ نؤْططَيُزا ئُطُضضٌ ْىيَُٓضّ  29وآلت ئاَازَ بىوٕ ،بُآلّ ضاٍ غُضَنٌ ُٖض بؤ
ْىيَُٓضاٌْ ضىاض وآلتُ ظهلًَعَنُ بىو ،ئًٓطًًع و فُضَْػا و وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها و
ئًتايًا ،شاثؤًْـ ُٖضضُْسَ يُ دُْطسا ٖاوثُمياًْإ بىو ،بُآلّ تُْٗا يُو باغاُْزا ئاَازَيٌ
ُٖبىو نُ ثُيىَغت بىو بُ ضؤشُٖآلتٌ زووضَوَ.غُباضَت بُ ْىيَُٓضَ غُضَنٌ و زياضَناٌْ ْاو
نؤْططَ ،بطيَيت بىوٕ يَُاُْ:
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َػٔ ،نُ غُضؤنٌ ئَُُضيها بىو يُو ناتُزا و غُضؤنٌ ؾاْسٍ ئَُُضيهٌ
 .1يؤضز وي
بىو يُ نؤْططَنُزا ،ئُّ نُغايُتًًُ ثًَؿرت غُضؤنٌ ظاْهؤّ ثطغتؤٕ بىوَ و زواتطيـ سانٌُ
وياليُتٌ ًْىدًَطغٌ بىو ،بُض يُوَّ ببًَـتُ غُضؤنٌ وآلتُ يُنططتىوَناًْـَ ،اَؤغتاٍ
َُّ
ظاْػتُ غًاغًًُنإ بىوَ .يُنًَو بىوَ يُو نُغاُّْ خاوٌَْ بريؤنُّ زاَُظضاْسٌْ نؤَُي
ٌَ
َُتًسا بىو ،ئُو يُ نؤْططَنُزا ظياتط ُٖوي
طُالٕ بىوَ و ظؤض يُطٍَُ ثاضاغتين ئاؾيت ًَْىزَوي
زَزا بؤضىوُْناٌْ خؤّ بُغُض ؾاْسَناٌْ تطزا بػُثًًََٓت ،بُآلّ غُضنُوتىو ُْبىو.
 .2نًًُُْػؤ ،غُضؤى وَظيطاٌْ فُضَْػا بىو و غُضؤنٌ ؾاْسٍ فُضَْػًُناًْـ بىو،
ًَٓط زَْاغطا،
نًًُُْػؤ ثاضيَعَضيَهٌ ظؤض باف و غًاغًًُنٌ ظؤض يًَٗاتىو بىو ،نُ بُ ثً
ٖاونات نُغايُتًًُنٌ ضؤؾٓبري و زيجًؤَاتًَهٌ ناضاَُف بىوَُ ،بُغيت غُضَنٌ ئُو يُ
َُاًْا تا بتىأْ
َُغتاْسُْوَ بىو يُ ئُي
نؤْططَنُزا بُزَغتًَٗٓاٌْ خىاغتُناٌْ فُضَْػا و تؤي
َُاًْا بُضِازَيُى بُضبُغت بهُٕ ،نُ داضيَهٌ تط ُْبًَتُوَ َايُّ تطؽ بؤ فُضَْػا.
ئُي
 .3ؾاْسَنُّ بطيتاًْاف بُغُضؤنايُتٌ يىيس دؤضز بىو ،نُ بًفؤضٍ وَظيطّ زَضَوَيؿٌ
َسا بىو ،يىيس دؤضز ثاضيَعَضيَهٌ ضيَعزاض و ثُضيَُاْتاضيَهٌ ناضاَُ و غًاغًًُنٌ
يُطُي
ُْضَىًْإ بىو ،ئُو غُضؤنٌ ثاضتٌ يًربايٌ بطيتاًْا و غُضؤى وَظيطاٌْ بطيتاًْاف بىو،
َُاًْا
َُبُغيت بطيتاًًُْنإ ظياتط دًَطريبىوٌْ ئُوضوثا بىو و ؾاْسَنُؾًإ زَيُويػت ئُي
َُ يُطٍَُ
ْاضاض بهات تًَضىوٌْ دُْطُنُ بساتُوَ و بُآلّ ُْيسَويػت ظؤض بُ تىْسٍ َاَُي
َُاًْازا بهطيَت بُضِازَيُى ببًَتُ ٖؤّ بآلوبىوُْوَّ نؤَىًْػيت يُويَسا .بُزضيَصايٌ
ئُي
ٌَ
نؤْططَنُ ،يىيس دؤضز ضاوزيَطٍ زؤخٌ ْاوَوَّ بطيتاًْا و طؤضِاْهاضيًُناًْؿٌ زَنطز و ُٖوي
زَزا طىجناْسًَْهٌ وَٖا زضوغت بهات ،نُ ْاضَِظايٌ بُضاْبُض ناضَناٌْ زضوغت ُْبًَت.
 .4ئؤضالْسؤ ،غُضؤنايُتٌ ؾاْسٍ ئًتايًاٍ زَنطز ،نُ ثاضيَعَضيَهٌ ؾاضَظا و
ٌَ ئُوَّ زَزا بُْسَناٌْ ثُميآْاَُ
نُغايُتًًُنٌ خؤؾُويػيت وآلتُنُّ بىو .ئُّ ظياتط ُٖوي
َِ ًَْ ٍ1915ىإ ئُوإ و ٖاوثُمياْإ دًَبُدٌَ بهطيَت ،ضىْهُ
ًًًَُْٗٓنُّ يُْسٌَْ غاي
ًََين ثًَساٌْ ْاوضُيُنٌ ظؤضيإ ثًَسابىو ،بُآلّ ئؤضالْسؤ
ٖاوثُمياُْنإ وَى ثًَؿرت باؽ نطا ،بُي
َُناًْسا غُضنُوتىو ُْبىو و بؤيُ يُ نؤْططَ نؿايُوَ و طُضِايُوَ بؤ وآلتُنُّ.
يُ ُٖوي
 .5وَفسٍ شاثؤٌْ نُ بُ غُضؤنايُتٌ (غًؤٕ دٌ) بىو ،ئَُإ نَُرت يُو نًَؿاُّْ
تايبُت بىوٕ ئُوضوثاوَ بُؾساضزَبىوٕ ،ضىْهُ ئُو ُْيسَويػت ًٖض وآلتًَهٌ تط يُ زشٍ شاثؤٕ
بىضوشيًََٓت ،بؤيُ تُْٗا يُو نًَؿاُْزا بُؾساضٍ زَنطز ،نُ تايبُتبىوٕ بُ ضؤشُٖآلتٌ زووضَوَ.
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ؾاْسَنُّ شاثؤٕ زاواٍ ئُوَيإ زَنطز نُ ئُو ثُميآْاَُيُّ يُ  ٍ16ؾىباتٌ 1917زا يُ
ًََين
ًَْىإ ئُوإ و ئًٓطًًعزا بُغرتابىو ،دًَبُدٌَ بهطيَـت ،ضىْهُ يُويَسا ئًٓطًًعَنإ بُي
ئُوَيإ زابىو نُ ضُْس ْاوضُيُى يُ زووضطُناٌْ ظَضياٍ ًَُٖٔ و ضُْس ْاوضُيُنٌ تط نُ
َُاٌْ بىوٕ ،بسَٕ بُ شاثؤٕ.
زاطريطُّ ئُي
 .6يُنًَهٌ تط يُ ؾاْسَناٌْ نؤْططَنُ ،شَُْضاٍ (مسًؼ)ٍ ْىيَُٓضٍ ئُفطيكاٍ باؾىوض
بىو ،ئُّ بىو نُ غًػتٌَُ ئًٓتًسابٌ ثًَؿًٓاضنطز و زواداضيـ ثُغُْسنطاُٖ .ضوَٖا ْىيَُٓضٍ
ضًهؤغًؤظانًا و ثاؾاٍ بُجلًها يُوٍَ بىوٕ ،يُطٍَُ ْىيَُٓضٍ ضُْسئ وآلت و طُيٌ تط.
يُ  ٍ18ناْىوٌْ زووٌََ 1919زا ،نؤْططَنُ نطايُوَ و ْىيَُٓضّ  70اليُٕ يُ يُنُّ
زاًْؿتٓسا ئاَازَ بىوٕ ،بُآلّ وآلتُ زؤضِاوَنإ و ضووغًا ضيًَإ ثًَُٓزضا ئاَازَّ نؤْططَنُ بٔ،
َُّ طُالٕ،
يُّ نؤْططَيُزا ؾُف زاًْؿتين طؿيت بُغرتا ،نُ يُنًَهًإ تايبُت بىو بُ نؤَُي
ئُواٌْ تطيـ بُو دؤضَ ططْط ُْبىوٕ ،زواّ ئُوَ ،ئُْساَُنإ بُغُض يًصُْناْسا زابُف نطإ
ٌَ ئُو يًصْاُْيإ نطزبىو .يُنًَو يُ يًصُْ غُضَنًًُنإ
و ْىيَُٓضّ ظهلًَعَ طُوضَناًْـ نؤْرتؤي
يًصُْيُنٌ زَ ئُْساٌَ بىو ،بُو َُضدُّ زوو ئُْساٌَ ُٖض ظهلًَعيَهٌ تًَسا بًَت يُ ثًَٓر
ظهلًَعَنُ ،نُ ئُضنٌ غُضَنٌ تاوتىيَهطزٕ و طفتىطؤنطزٌْ نًَؿُ ططْطُنإ بىو ،زواتطيـ
يًصُْيُى زاْطا ،نُ تُْٗا يُ ثًَٓر غُضؤى ؾاْسَ طُوضَنُ ثًَو زَٖات ،بُآلّ ْىيَُٓضّ شاثؤٕ
ٌَ الوَنٌ تًَسا زَطًَطِا ،زواّ نؿاُْوَّ ئؤضالْسؤف ،يًصُْنُ يُ غٌَ ئُْساّ ثًَهسَٖات.
ضؤي
َِ 1919زا ،زواّ بًَُٓوبُضَ و طفتىطؤ و نًَؿُو َؿتىَطِيَهٌ
يُ  ّ28سىظَيطاٌْ غاي
ظؤض ،ثُمياٌْ ظًَطغاٍ َؤضنطا ،زواتطيـ ضُْس ثُمياًَْهٌ تط يُطٍَُ وآلتُ زؤضِاوَناْسا َؤضنطا،
َِ 1921زا ،نؤْططَنُ نؤتايٌ بُناضَناٌْ خؤّ ًَٖٓا ،يُ
يُ  ٍ21ناْىوٌْ زووٌََ غاي
َؤظ بىو ،نُ
ضاغتًسا ئُّ نؤْططَيُ بؤ ٖاوثُمياْإ ظؤض زشاوض بىو ،ضىْهُ زؤخُنُ بُ ضازَيُى ئاي
َسا بهُٕ ،يُبُض ئُوَّ ُٖض يُنًَهًإ ؾاْسٍ وآلتًَهٌ
َُّ يُطُي
ئاغإ ُْبىو ئُّ ؾاْساُْ َاَُي
نؤيؤًْايًػيت طُوضَّ خاوَٕ بُضشَوَْسٍ فطاوإ بىوٕ ،بؤيُ ظؤض بُ ئاغاٌْ يُغُض نًَؿُنإ و
يُناليًهطزُْوَيإ ضيَو ُْزَنُوتٔ ،نُ ُْٖسيَو داض باضوزؤخٌ ًَْىاًْإ تا قُيطإ زَضىو.
بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا نؤْططَنُ ضُْس ثُميآْاَُيُنٌ يُطُأل وآلتُ زؤضِاوَناْسا َؤضنطز،
يُواُْف:
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َُّ طُالٕ.
َُْاَُنُّ نؤَُي
أ .بُؾٌ يُنٌَُ ثُميآْاَُنُ تايبُت بىو بُ طُآلي
َُاًْا بُّ دؤضَ:
ب .بُؾًَهٌ تطٍ تايبُت بىو بُ ضيَهدػتين غٓىوضٍ ئُي
 .1طًَطِاُْوَّ ْاوضُناٌْ ئُيعاؽ و يؤضئ بؤ فُضَْػا بُثًٌَ َاززَّ .510
َىظيًُنإ ،بؤ َاوَّ 15
ََُُْس بىو بُ ناُْ خُي
ْ .2اوضُّ غاض نُ ْاوضُيُنٌ زَوي
غاٍَ خطايُ شيَط زَغُآلتٌ فُضَْػاوَ بُو َُضدُّ يُ نؤتايٌ ئُو َاوَيُزا ضاثطغًًُى يُو
ْاوضُيُ ئُجناّ بسضيَت بؤ ئُوَّ خؤيإ ضاضَْىوغٌ خؤيإ زياضٍ بهُٕ.
ُٖ .3ض غٌَ ُٖضيٌَُ (ئؤبٔ و َايًٓسٍ و َؤضغٔ) زضإ بُ بُجلًها.
 .4بطِياضزضا يُ بُؾٌ بانىوضٍ ؾًعظًط ضاثطغًًُى بهطيَت تا زاًْؿتىاُْنُّ
ضاضَْىوغٌ خؤيإ زياضٍ بهُٕ.
 .5بطِياضزضا يُ غُض غُضبُخؤيٌ ثؤيُْسا ،بُ َُضدًَو ضيَطَِويَهٌ  ًٌَ 60ثاٌْ ثًَسضا بؤ
ئُوَّ بطاتُ غُض زَضياٍ بُيتًو.
 .6غًًًعياٍ غُضوو يُ ًَْىإ ثؤيُْسا و ضًهؤغًؤظانًا زابُف نطا و ظؤضيُٓف بُض
َُّ طُالٕ بَُُضدًَو ثؤيُْسا يُبطٍ
ثؤيُْسا نُوتْ .اوضُّ زا ْتعيو خطايُ شيَط ضاوزيَطّ نؤَُي
ئُو بُضِيَىَّ بُضيَت.
َُاًْا زَغت يُ غُضدُّ
َُاًْا ،نُ ئُي
ز .بُؾًَهًؿٌ تايبُت بىو بُ زاطريطُناٌْ ئُي
َبططيَت ،ئُّ ْاوضاُْ بُغُض ٖاوثُمياْاْسا زابُف
زاطريطُنإ و ئًُتًاظَناٌْ يُويَسا ُٖي
َُاًْا ْاضاض بىو زَغت يُ غُضدُّ دًاوط و بُضشَوَْسيًُناٌْ يُ
بهطيَتُٖ .ضوَٖا ئُي
َبططيَت.
َُتٌ عىمساٌْ و بىيطاضيا و ئًُجطاتؤضياّ َُْػاَُ-دُض ُٖي
زَوي
ز .يُضِووٍ غُضباظيًؿُوَ بطِياضزضا:
 .1بُؾٌ ضؤشئاواٍ ضووباضٍ ضائ بؤ َاوَّ  15غاٍَ يُاليُٕ غىثاٍ فُضَْػًًُوَ
َُاًْا بطرييَت.
بُضِيَىَبربيَت ،بؤ ئُوَّ بُض بُ فطاواخنىاظيًُناٌْ ئُي
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 .2غُضدُّ قُآل و ؾىيَُٓ غُختُناٌْ بُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ ضووباضٍ ضائ بُ ضووبُضٍ 50
نًًؤَُتط تًَو بسضيَت و ئُو ْاوضُيُ نطا بُ ْاوضُّ بٌَ ضُى ،واتا ْابًَت ضُنساض يإ غُضباظ
يُويَسا ُٖبًَت.
َُاًْا
َُاًْا زَضنطا و ئُي
َىَؾاْسُْوَّ غُضؤنايُتٌ ئُضناٌْ غىثاٍ ئُي
 .3بطِياضٍ ُٖي
ْاضاضنطا نُ يُ ُٖ 100ظاض غُضباظ و ُٖ 4ظاض ئُفػُض ظياتطٍ ُْبًَت .غىثاٍ زَضيايٌ و
نُضَغتُّ دُْطٌ زَضيايٌ و نُؾتًطُيُنُؾٌ غٓىوضزاضنطا.
َُاًْا فطِؤنُّ دُْطٌ زضوغت بهات و غىثاٍ ئامساٌْ زامبُظضيًََٓت.
 .4قُزَغُنطا ئُي
 .5بطِياضزضا ضاوزيَطيًُنٌ تىْس خبطيَتُ غُض زضوغتهطزٌْ ضُى و نُضَغتُ غُضباظيًُنإ
َُاًْا.
يُ ئُي
َُاًْا طاظٍ شَٖطاوٍ يإ ؾًُّ ٖاوؾًَىَّ زضوغت بهات.
 .6قُزَغُنطا ئُي
َُاًْا بؤّ ُْبًَت ظضيجؤف و تاْو زضوغت بهات يإ يُزَضَوَ
 .7بطِياضزضا نُ ئُي
بًاًًََْٗٓت.
َُاًْا زضا.
َىَؾاْسُْوَّ خعَُتٌ غُضباظٍ ظؤضًٌَََ يُ ئُي
 .8بطِياضّ ُٖي
بُثًٌَ َاززَّ  ٍ231نؤْططَنُف ،بُضثطغًاضيَيت دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ زضايُ ثاٍَ
َُاًْا بىو بؤ ئُوَّ ئُو
َُاًْا و ٖاوثُمياُْناٌْ ،نُ َُبُغتًـ يَُُ ْاضاضنطزٌْ ئُي
ئُي
ظياْاُّْ نُ بُض ٖاوثُمياْإ يإ يُنًَو يُ وآلتُ اليُْططَناٌْ بُٖؤّ دُْطُوَ نُوتىوَ،
بططيَتُئُغتؤ.
ه .قُضَبىوَنإ:
يُ ضاغتًسا نؤزَْطًًُى يًَُْى ٖاوثُمياْاْسا ُْبىو يُّ باضَيُوَُٖ ،ض يُ غُضَتاوَ
َُاًْا و ٖاوثُمياُْناٌْ زَبًَت ْاضاض بهطيَت غُضدُّ
ئاضاغتُيُنًإ ُٖبىو ،نُ ثًًَىابىو ئُي
تًَضىوُْناٌْ دُْط بسَُْوَ ،بُآلّ زواّ وضزبىوُْوَ ،زَضنُوت نُ دًَبُدًَهطزٌْ ئَُُ يُ
َُاًْا ْاضاض بهطيَت تُْٗا ئُو ظياْاُْ بساتُوَ ،نُ
تىاْازا ًًُْ ،بؤيُ برييإ يُوَ نطزَوَ ،ئُي
َهٌ بٌَ ضُى نُوتىوَ ،زواتطيـ َىوضُّ خاُْْؿًين غُضباظيًُناًْؿٌ خطايُغُض،
بُض خُي
َُاًْا ْاضاض بهطيَت نُ طُوضَتطئ قُضَبىو بساتُوَ ،بؤ ئُوَّ بُ
بُآلّ فُضَْػا زَيُويػت ئُي
َػٔ بُوَ ضاظيُٓبىو
َُاًْا الواظ بهطيَت و فُضَْػاف ببىوشيَتُوَ ،بُآلّ غُضؤى وي
تُواوَتٌ ئُي
َسا بهطيَت ،ئُويـ يُ تطغٌ بآلوبىوُْوَّ
َُّ يُطُي
َُاًْا بُو تىْسيًُ َاَُي
نُ ئُي
نؤَىًْػيت يُويَسا ،بؤيُ زاواّ ًٖض قُضَبىويُنٌ بؤ ئَُُضيها ُْنطز ،زواتطيـ ئاضاغتُيُى
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َُاًْا بىو بؤ زاُْوَّ قُضَبىوَنإُٖ ،ضضُْس
ٖاتُطؤضٍَِ ،ئُويـ ضَضاونطزٌْ تىاْاّ ئُي
بريوبؤضىوُْنإ يُّ باضَيُوَ دًاواظبىوٕ ،بُآلّ يًصُْيُى بُ غُضؤنايُتٌ غُضؤى وَظيطاٌْ
َُاًْاٍ بُ ُٖ 24ظاض ًًَؤٕ ثاوَْس َُظَْسَ نطز،
ئىغرتايًا بؤ ئُّ َُبُغتُ زاْطا و تىاْاٍ ئُي
بُآلّ زواّ طفتىطؤيُنٌ ظؤض ،ئُّ بطَِ ثُغُْس ُْنطا و بطِياضزضا يًصُْيُنٌ تط بؤ ئُّ َُبُغتُ
ثًَو بًَت و ئُّ يًصُْيُ ناضَناٌْ قُضَبىونطزُْوَ بططيَتُ ئُغتؤ.


ثةميانهامةى ضاى جيَسماى لةطة َل نةمطا

بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُ ،نُ يُ  ٍ10ئُيًىويٌ 1919زا يُ ًَْىإ ٖاوثُمياْإ و َُْػازا
بُغرتا ،ضووبُضٍ َُْػا بُ ُٖ 84ظاض نِ 2زياضٍ نطا و َُْػاف بىو بُ نؤَاضيَهٌ بضىوى،
نُ زاًْؿتىواُْنُّ ؾُف ًًَؤٕ و ًْى بىو ،غىثانُؾٌ بُ ُٖ 30ظاض غُضباظ غٓىوضزاض نطا،
َُاًْا قُزَغُنطاُٖ ،ضوَٖا بطِياضزضا
ُٖض يُّ ثُميآْاَُيُؾسا يُنططتُٓوَّ َُْػا يُطٍَُ ئُي
نُ ُٖضيٌَُ تطيػتا يُ َُْػا دًابهطيَتُوَ و بسضيَتُ ثاٍَ ئًتايًا و ُٖضزوو ُٖضيٌَُ بؤًًُٖا و
َؤضاظًا بسضيَتُ ضًهؤغًؤظانًا و َُْػا زَغتبُضزاضّ طايًػًا بًَت بؤ ثؤيُْساُٖ ،ضوَٖا
ًََين ئُوَ بسات ،نُ ضيَع يُ َايف نَُُ ُْتُوَيٌ و ئايًًًُٓناٌْ
ثًَىيػتُ َُْػا بُي
ضىاضضًَىَّ َُْػا بططيَت.


ثةميانهامةى تسيانؤى

َِ 1920زا يُ ًَْىإ ٖاوثُمياْإ و َُدُضزا يُ
ئُّ ثُميآْاَُيُ يُ  ّ14سىظَيطاٌْ غاي
َُتٌ َُدُضٍ ْىٍَ بُ 92
نؤؾهٌ تطياْؤٕ َؤضنطا ،بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُ ضووبُضٍ زَوي
ُٖظاض نًًؤَُتط نِ 2زياضٍ نطا و شَاضَّ زاًْؿتىواُْنُيؿٌ ًًَ 8ؤٕ نُؽ بىو و
غىثانُيؿٌ بُ ُٖ 35ظاض غُضباظ غٓىوضزاض نطاُٖ ،ضوَٖا قُضَبىوٍ دُْطًؿٌ خطايُ غُض.
ُٖض بُثًٌَ بُْسَناٌْ ئُّ ثُميآْاَُيُُٖ ،ضيٌَُ تطاْػًًعاًْا يُ َُدُض دًانطايُوَ و خطايُ
ثاٍَ ضؤَاًْاُٖ ،ضوَٖا نطواتًا و بُؾًَو يُ ُٖضيٌَُ باْات زضايُ يىطػالظًا.
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ثةميانهامةى نؤلي لةطة َل بولطازيا

َِ 1919زا
ئُّ ثُميآْاَُيُف يُ ًَْىإ ٖاوثُمياْإ و بىيطاضيا يُ  ٍ27تؿطيين غاي
َؤضنطا ،نُ تًايسا غىثاٍ بىيطاضيا بُ ُٖ 20ظاض غُضباظ غٓىوضزاض نطا و بُؾًَهٌ طُوضَّ
بُؾُ ضؤشئاوايًُناٌْ بىيطاضيا زضا بُ يىطػالظًا نُ ظؤضيُٓيإ بىيطاضيـ بىوُٕٖ ،ضوَٖا
بطِياضزضا نُ تطاقًاٍ ضؤشئاوا بسضيَتُ يؤْإ ،يُ نؤتايًؿسا قُضَبىويُنٌ دُْطٌ بُغُض
بىيطاضيازا غُثًَٓطا ،نُ زَبىو بًسات بُ وآلتُ غُضنُوتىوَنإٖ .اونات زَبىو غُضدُّ
خُضدٌ ئُو يًصْاُّْ نُ بؤ َُبُغيت دًَبُدًَهطزٌْ ئُّ ثُميآْاَُيُ زاْطابىوٕ ،يُ ئُغتؤ
َُتًًاُْوَ نُ يُ ًَْى خانُنٍُ زإ.
بططيَت ،بُ خُضدٌ ئُو غىثا ًَْىزَوي


ثةميانهامةى ضيَظس

َُتٌ عىمساًْسا
َِ 1920زا ٖاوثُمياْإ ئُّ ثُميآْاَُيُيإ يُطٍَُ زَوي
يُ  ّ10ئابٌ غاي
َؤضنطز ،نُ ططْطرتئ بُْسَناٌْ بطييت بىوٕ يُوَّ تُْطُبُضَناٌْ زَضزًٌَْ و بىغفؤض
َُتٌ ضاوزيَطّ بهاتُٖ ،ضوَٖا
َطاو و يًصُْيُنٌ ًَْىزَوي
بهطيَتُ ْاوضُيُنٌ يُ ضُنساَاي
بطِياضزضا ضُْس ْاوضُيُنٌ ططْط و بُ ْاوضُّ ئُظَرييؿُوَ بسضيَت بُ يؤْإ ،زوضطُّ ضؤزؽ و
زؤزيهاْع بسضيَتُ ئًتايًا و غُضبُخؤيٌ ئُضًًَٓاف يُبُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ ئُْازؤٍ يُشيَط ضاوزيَطّ
وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيهازا ضابطُيُْطيَتُٖ .ضوَٖا ئؤتؤْؤٌَ بسضيَتُ نىضزغتإُٖ ،ض
َتاًْـ
بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُ بطِياض وابىو غىثاٍ تىضنٌ و ًَٖعٍ دُْسضَُ و ثاغُواْاٌْ غىي
غٓىوضزاض بهطيَت ،بُآلّ ئُّ ثُميآْاَُيُ يُاليُٕ بعووتُٓوَّ َػتُفا نَُاٍ ئُتاتىضنُوَ
ٌَ بهاتُوَ و بًطؤضِيَت بُ ثُميآْاَُّ يؤظاٌْ
زشايُتٌ نطا و يُ زواداضيؿسا تىاٌْ ثىوضُي
َِ  ، 1923نُ بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُ ،تىضنًا زَغتبُضزاضٍ زوضطُّ عُضَبٌ و غىضيا و
غاي
عريام و فُيُغتني و ًَػط و غىوزإ و قىبطؽ بىوُٖ ،ضوَٖا تُواوٍ زَغُآلتٌ تىضنًا بؤ
ئُغتُْبىٍ طُضِايُوَ و زإ بُ زَغُآلت و غًازٍَ تُواوٍ زاْطا يُ ْاوضُّ ئُْازؤٍٖ ،اونات
غُضدُّ ئُو قُضَبىو اُّْ نُ يُ غًَعطزا بُغُض تىضنًازا غُثًَٓطابىوٕ ،ثىوضٍَُ نطاُْوَ و
ب طِياضف زضا نُ بُْسَضَناٌْ تىضنًا ئاظاز بًَت بؤ َُٖىو نُؾتًًُى و قُزَغُف نطا نُ
تىضنًا بٓهُّ غُضباظٍ و قُآل يُ غُض ضؤخٌ زوضطُنإ زامبُظضيًََٓت.
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يُ نؤتايًسا يُزواّ دُْط ،بُْسَناٌْ ئُو ثُميآْاَاُْ بىوٕ بُ بٓاغُ و بَُٓاّ ئُو
َُتًًاُّْ ،نُ يُزواّ دُْطسا دًٗاٌْ ططتُوَ ،ئُويـ يُ ضىاضضًَىَّ
ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ضَضاونطزٌْ بُضشَوَْسيٌ وآلتُ بطاوَناٌْ دُْط يُغُض سػابٌ بُضشَوَْسٍ وآلتاٌْ تط .يُ
ضاغتًسا ئُّ ثُميآْاَاُْ بُؾًَهٌ ظؤض يُ نًَؿُناٌْ ثًَؿىوتطيإ ًَٖؿتُوَ و ئَُُ دطُ يُوَّ
نُ ضُْس نًَؿُيُنٌ ْىيَؿًإ غُضباضٍ نطز ،نُ زواداض ئُّ ناضَيإ زؤخًَهٌ غًاغًٌ ًَٖٓسَ
َؤظيٌ ْايُوَ ،نُ غُضَجناَُنُّ نُوتُٓوَّ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ بىو.
ئاي

َةى طةالن
دووةم :كؤمةل
يُنًَو يُو ناضاُّْ نُ نؤْططَّ ئاؾيت ثاضيؼ نطزٍ ،زاَُظضاْسٌْ زَظطايُنٌ
َُتٌ بىو بؤ ثاضاغتين ئاؾيت دًٗاٌْ و ضاضَغُضنطزًَْهٌ ئاؾتًًاُّْ نًَؿُ
ًَْىزَوي
َُيُ يُ ئُجناٌَ
َُتًًُنإ ،وَى بُؾًَو يُ دًَبُدًَهطزٌْ نؤْططَّ ئاؾيت ،ئُّ نؤَُي
ًَْىزَوي
زاواناضّ ُْٖسيَو يُ بريياض و ضيَهدطاوَ و غًاغُمتُزاضّ ئُوناتُ زاَُظضا ،نُ باْطُؾُيإ بؤ
ٌَ غُضَنٌ يُ ضيَهدػتين
َُتٌ زَنطز ،بؤ ئُوَّ ضؤي
زاَُظضاْسٌْ زَظطايُنٌ ًَْىزَوي
َُتًًُنإ بُ ؾًَىاظيَهٌ ئاؾتًًاُْ و ثُْاُْبطزٕ بؤ ضُى بطًَطِيَت.
ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ُٖض ضؤًَْو بًَت يُ  ٍ25ناْىوٌْ زووٌََ 1919زا ئُجنىوٌَُْ باآلٍ ٖاوثُمياْإ وَى
َُاًْا بطِياضٍ زا يًصُْيُى يُ ْىيَُٓضٍ  14وآلت بُ
بُؾًَو يُ بطِياضَناٌْ ئاؾتًٌ يُطٍَُ ئُي
َُّ طُالٕ زامبُظضيَت ،ئُوَ بىو يُ
َُْاَُّ نؤَُي
َػٔ بؤ زاْاٌْ طُآلي
غُضؤنايُتٌ غُضؤى وي
َُْاَُنُ زضا و يُ  ٍ10ناْىوٌْ
َِ  ،1919بطِياض يُغُض ثطؤشَّ طُآلي
ًْ ٍ28ػاٌْ غاي
َُّ طُالٕ بُ فُضٌَ نطايُوَ.
َِ 1920يؿسا نؤَُي
زووٌََ غاي
َُيُزا ئُْساّ بىوٕ ،بُآلّ زواّ غُضبُخؤبىوٌْ ضُْس وآلتًَو
َُ ت يُّ نؤَُي
غُضَتا  24زَوي
َُّ طُالٕ بُض يُ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ،شَاضَّ ئُْساَاْاٍ
و ٖاتُْٓاوَوَيإ بؤ نؤَُي
َُت بىو .ئُوَّ دًٌَ غُضجنُ ئُوَيُ ،نُ ُٖضضُْسَ غُضؤنٌ يًصُّْ
َُّ طُالٕ  63زَوي
نؤَُي
َُّ طُالْسا ئُْساّ
َػٔ بىو ،بُآلّ ئَُُضيها يُ نؤَُي
ٍَُ طُالٕ غُضؤى وي
َُْاَُّ نؤَُي
طُآلي
َُّ
ُْبىو ،ضىْهُ نؤْططيَػٌ ئَُُضيهٌ واشووٍ يُغُض ثُميآْاَُّ ئاؾيت بُ طؿيت و نؤَُي
طُالًْـ ُْنطز.
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َُْاَُنُزا
َُّ طُالٕ بُو ثًًَُّ يُ طُآلي
غُباضَت بُ ئاَاجنُ غُضَنًًُناٌْ نؤَُي
َهطزٌْ ٖاضيهاضّ
َُتٌ و تىْسوتؤي
ٖاتىوَ ،بطييت بىوٕ يُ ثاضاغتين ئاؾيت و ئاغايًؿٌ ًَْىزَوي
َُتًًُنإ و زاَُظضاْسٌْ
َُتٌ و ثُميآْاَُ ًَْىزَوي
يُ ًَْى وآلتاْسا و ضيَعططتٔ يُ ياغا ًَْىزَوي
ثُيىَْسي ٌ زؤغتاُْ يُ ًَْى وآلتُناْسا يُغُض بَُٓاّ زازوَضٍ و يُنػاٌْ ،دطُ يُوَّ نُ يُ
َُاًْا و
َُْاَُنُزا بطٍِِطُيُى ُٖبىو غُباضَت بُ ضؤًَْيت بُضِيَىَبطزٌْ زاطريطُناٌْ ئُي
طُآلي
َُتٌ عىمساٌْ ،نُ بُ غًػتٌَُ ئًٓتًساب ْاغطابىو.
ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ زَوي


ثيَكًاتةكاني كؤمةلَةى طةالى

َُّ طُالٕ ثًَو
َُيُ يُ ْىيَُٓضّ غُضدُّ ئُْسَُناٌْ نؤَُي
َُ :ئُو نؤَُي
 نؤَُيزَٖات ،بُ َُضدًَو ًٖض وآلتًَو يُ غٌَ ْىيَُٓض ظياتطّ ُْبًَت ،نُ تُْٗا يُنًَهًإ َايف
َُيُ يُ َاْطٌ ئُيًىويٌ َُٖىو غاَيًَهسا نؤبىوُْوَ ئاغايًُناٌْ
زَْطساٌْ ُٖبًَت .ئُّ نؤَُي
خؤّ ئُجناّ زَزا ،ويَطِاٍ ئُوَّ زَنطا نؤبىوُْوَّ ْائاغايًـ ئُجناّ بسضيَت.
 ئُجنىوَُٕ :بطييت بىو يُ زَظطاّ دًَبُدًَهطزٕ يُ ضيَهدطاوَنُزا ،ناضَناٌْ يَُُ فطاواْرت بىو ،زوو دؤض ئُْساٌَ يُ خؤزَططت ،يُنُّ ،ئُْساَُ ًَُٖؿُيًُنإ ،نُ يُ
نؤَُي
ناتٌ زاَُظضاْسٌْ ضيَهدطاوَنُزا شَاضَيإ ثًَٓر ئُْساّ بىوٕ ،ئُواًْـ بطيتاًْا و فُضَْػا و
وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها و شاثؤٕ و ئًتايًا ،بُآلّ وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها
َُاًْا و يُنًَيت غؤظًَت بىوٕ بُ ئُْساٌَ
وَنى ثًَؿرت باؽ نطا بُؾساض ُْبىو ،زواتطيـ ئُي
ًَُٖؿُيٌ.
َسَبصيَطزضإ،
َُوَ بؤ ناتًَهٌ زياضيهطاو ُٖي
زووَّ ،ئُو وآلتاُْ بىوٕ نُ يُاليُٕ نؤَُي
َِ
َُت بىو ،بُآلّ يُ غاي
ئَُاُْ يُناتٌ زاَُظضاْسٌْ ضيَهدطاوَنُزا شَاضَيإ ضىاض زَوي
َُتٌ
َُت .ئُجنىوَُٕ زَغُآلتٌ ثاضيَعطاضيهطزٌْ ئاغايًؿٌ ًَْىزَوي
1936زا بىوٕ بُ ياْعَ زَوي
ُٖبىو دا ض بُضِيَطُّ ئاؾيت بىايُ يإ ضيَطُّ غعاّ ئابىوضٍ و غُضباظٍ بُنؤّ زَْط ،بُثًٌَ
َُْاَُنُف ئُضنُناٌْ ئُجنىوَُٕ بطيتني بىوٕ يُ:
طُآلي
 .1ثاضاغتين وآلتاٌْ ئُْساّ يُ زَغتسضيَصٍ.
َني.
 .2نًَؿُّ ضُنساَاي
ْ .3اوبصيىاًْهطزٕ يُ ناتٌ ضووزاٌْ قُيطاُْ دًٗاًًُْناْسا.
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 .4وَضططتين ئُو ضاثؤضتاُّْ نُ يُاليُٕ وآلتُ ْانؤنُناُْوَ زَٖاتٔ و تاوتىيَهطزًْإ و
ئاضاغتُنطزًْإ بؤ ئُجنىوَُٕ.
 غهطتاضيُتٌ بُضزَواّ :ئُّ غهطتاضيُتُ يُ غهطتًَطّ طؿيت و شَاضَيُنٌ ظؤض يُفُضَاْبُض ثًَو زَٖات ،نُ ْعيهُّ  200نُؽ زَبىوٕ ،ئُضنٌ غهطتاضيُت بطييت بىو يُ
ضيَهدػتين ناضَنإ و وَضططتين ضاثؤضت و زاواناضيًُنإ و ثًَؿهُؾهطزٌْ بُ ئُجنىوٌَُْ
َُُٖ .ضوَٖا تؤَاضنطزٌْ ثُميآْاَُنإ و ضاوزيَطيهطزٌْ بُضِيَىَضىوٌْ
َُ و نؤَُي
نؤَُي
َُّ طُالٕ.
نؤَُي
َُّ طُالٕ ضؤَيًَهٌ ظؤض غٓىوضزاضٍ طًَطِا ،ضىْهُ ناضَناٌْ
بُؾًَىَيُنٌ طؿيت نؤَُي
طىظاضؾتًإ يُ بُضشَوَْسٍ وآلتُ غُضنُوتىوَنإ زَنطز و ظياتط َؤضنًَهٌ ئُوضوثًاُْ بُ
َُيُ
َُنُوَ زياض بىو ،بُتايبُتًـ فُضَْػٌ و بطيتاٌْ ،بُآلّ غُضَضِاٍ ئُوَف ،ئُّ نؤَُي
نؤَُي
َُّ
َُتٌ .يُ ًََصووٍ ناضنطزًْسا ،نؤَُي
ضُْس ُْٖطاويَهٌ ْا بؤ ضيَهدػتين ناضوباضّ ًَْىزَوي
طُالٕ ضُْسئ نًَؿُّ ططْطٌ ئاضاغتُ نطا ،يُواُْ نًَؿُّ ًَْىإ غىيَس و فًٓالْس يُغُض
زوضطُناٌْ ئاالْس و ضاثطغٌ غًًًعياٍ غُضوو و نًَؿُّ عريام و تىضنًا يُغُض وياليُتٌ
َىغٌَ و نًَؿُّ َُْؿىضيا و ًَٖطؾٌ ئًتايًا بؤغُض سُبُؾُ و ضُْسئ نًَؿُّ تط ،نُ تىاٌْ
ُْٖسيَهًإ ضاضَغُض بهات و ُْٖسيَهٌ تطيؿًاٌْ ثٌَ ضاضَغُض ُْنطا ،نُ غُضَجناّ
َُّ طُالٕ و ئُّ الواظيًُّ
ضاضَغُضُْنطزٌْ ئُّ نًَؿاُْف بىوُْ ٖؤناضّ الواظيٌ نؤَُي
َُف ،يُنًَو بىو يُ ٖؤناضَناٌْ نُوتُٓوَّ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ.
نؤَُي
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َُّ طُالْسا ٖاتبىو ،نُ ثًَىيػتُ ضيَهدطاوَيُى ُٖبًَت
َُْاَُّ نؤَُي
يُ بطِطُّ  ٍ 23طُآلي
َُتٌ يُ ثًَٓاو ضَخػاْسٌْ زؤخٌ َطؤيٌ طىجناو بؤ نطيَهاضاٌْ ثًاو و شٕ يُ
بؤ ناضّ ًَْىزَوي
َِ 1919زا وَى زَظطايُنٌ غُضبُخؤ يُ ضىاضضًَىَّ
غُضدُّ وآلتاْسا ،ئُّ ضيَهدطاوَيُ يُ غاي
َُّ طُالْسا ،زاَُظضا .ئُضنٌ غُضَنٌ ضيَهدطاوَنُف باؾرتنطزٌْ ضَوؾٌ ناض و
نؤَُي
َُضدُناٌْ و ضيَهدػتين ناتٌ ناض و ًَُْٖؿتين بًَهاضّ و زَغتُبُضنطزٌْ ئاظازٍ
غُْسيهايٌ بىو ،يُو ضيَهدطاوَيُزا ْىيَُٓضاٌْ ُٖض يُنُ يُ سهىَُت و نطيَهاض و خاوَْهاض
بُؾساضبىوٕ ،ططْطرتئ زَظطاناٌْ ضيَهدطاوَنُف بطييت بىوٕ يُ:
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َُتٌ :نُ باآلتطئ زَظطايُ و ُٖض
 نؤْططَّ طؿيت يإ نؤْططَّ ناضّ ًَْىزَويَُتًَو بُ زوو ْىيَُٓض بُؾساضٍ زَنات ،نُ يُنًَهًإ ْىيَُٓضّ نطيَهاضاُْ و ئُويرتيؿًإ
زَوي
ْىيَُٓضّ خاوَْهاض.
 ئُجنىٌَُْ بُضِيَىَبطزٕ :ئُّ ئُجنىوَُُْ ضاوزيَطيِ ناضَناٌْ غهطتاضيُتٌ زَنطز وخؿتُّ ناضّ نؤْططَناٌْ ئاَازَ زَنطز ،نُ يُ  40ئُْساّ ثًَو زَٖات و بًػتًإ ْىيَُٓضّ
سهىَُت و نطيَهاضإ بىوٕ و بًػتُنُّ تطيؿًإ ْىيَُٓضّ خاوَٕ ناضَنإ.
 غهطتاضيُتٌ بُضزَواّ :ئُّ غهطتاضيُتُ يُاليُٕ بُضِيَىَبُضّ طؿيت ضيَهدطاوَنُغُضؤنايُتٌ زَنطا و باضَطانُّ يُ ؾاضّ شًَْعٌ غىيػطا بىو.
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ئُّ زازطايُ يُ ئُجناٌَ ثًَؿًٓاضّ ثطؤشَيُنٌ تايبُتُوَ بؤ زاَُظضاْسٌْ زازطاّ زازٍ
َُتًًُنإ ،ئُّ زازطايُ يُ 15
َُتٌ ٖاتُنايُوَ و ئُضنٌ طىيَططتٔ بىو يُ غهاآل ًَْىزَوي
ًَْىزَوي
َسَبصيَطزضإ و باضَطانُيؿٌ يُ ؾاضّ الٖاٍ بىو يُ
زازوَض ثًَهسَٖات ،نُ بؤ َاوَّ  9غاٍَ ُٖي
ٌَ
ًََهٌ ظؤضّ ُْطًَطِا ،يُبُض ئُوَّ يُشيَط ناضيطُضّ و نؤْرتؤي
َُْسا ،بُآلّ ئُّ زازطايُ ضؤي
ٖؤي
ظهلًَعَناْسا بىو.

َةتييةكان لة نيَوان هةردوو
شيَيةم :كيَصةى ئاشيت و ثةميانة نيَودةول
جةنطدا
َُتٌ و ظآَهطزٌْ ثًَهُوَ شيإ ،يُ ًَْىإ
ُٖض بَُُبُغيت ثاضاغتين ئاؾتًٌ ًَْىزَوي
َُّ طُالًْـ يُّ
ًََو ضيَههُوتٓٓاَُ يُ ًَْى ظهلًَعَناْسا َؤضنطا و نؤَُي
ُٖ ضزوو دُْطسا نؤَُي
َِ  1924بىو،
ضووَوَ ُٖوَيًَهٌ ظؤضّ زا ،يُنًَو يُو ضيَههُوتٓٓاَاُْ ،ثطؤتؤنؤيٌ شًَْفٌ غاي
َُناٌْ بطيتاًْا ٖاتُنايُوَ ،نُ ثًَؿًٓاضيإ زَنطز
ئُّ ثطؤتؤنؤيُ وَى يُنًَو يُ ُٖوي
َُتًًُنإ بُضِيَطُّ ئاؾتًًُوَ زابٓطيَت و ضٍَ
ضيَطُضاضَيُى بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ًَُالٌَْ ًَْىزَوي
بُ داضيَهٌ تط ضووزاُْوَّ دُْط بطرييَت ،ئًَُـ ثطؤتؤنؤيٌ شًَْفٌ يًَهُوتُوَ .بُثًٌَ ئُّ
ثطؤتؤنؤيُ ،زَبىو وآلتإ ثاْس بُٕ بُوَّ نًَؿُناًْإ خبُُْ شيَط زَغيت زازطاٍ زازٍ
َُتًًُوَُٖ ،ض ناتًَهًـ ُٖض وآلتًَو ُْضىوَ شيَط باضٍ بطِياضَناٌْ زازطاوَ ،يإ ضَتٌ
ْ ًَىزَوي
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َُّ زَزضيَت .بطيتاًْا ثًٌَ وابىو بُّ دؤضَ
نطزَوَ ،ئُوا بُ وآلتًَهٌ زَغتسضيَصيهاض يُ قُي
زَتىاْطيَت غٓىوضيَو بؤ ؾُضِ و زوشَٓهاضّ زابٓطيَت و زَغتسضيَصيهاض زَغتًٓؿإ بهطيَت ،ئُّ
َِ 1924زا زاٌْ ثٌَ زاْطا ،نُ
َُّ طُالُْوَ يُ غاي
َُّ طؿيت نؤَُي
ثطؤتؤنؤيُ يُاليُٕ نؤَُي
ظياتط َُبُغيت ثاضاغتين ئُو ضَوؾُ بىو ،نُ ئُونات يُ ئاضازا بىو.
َِ 1925زا يُ
يُنًَهٌ تط يُو ضيَههُوتٓٓاَاُْ ،ضيَههُوتٓٓاَُّ يؤناضْؤ بىو ،نُ يُ غاي
َُاًْا و فُضَْػا ،بُجلًها،
ؾاضّ يؤناضْؤّ غىيػطا بُغرتا ،زواّ نؤبىوُْوَّ ُٖضيُنُ يُ ئُي
َُاًْا يُاليُى و
بطيتاًْا ،ئًتايًا ،ثؤيُْسا ،ضًهؤغًؤظانًا ،ئُو ضيَههُوتُٓف يُ ًَْىإ ئُي
فُضَْػا و بُجلًها و ضًهؤغًؤظانًا يُاليُنٌ تطَوَ َؤضنطا ،نُ ظياتط زَضباضَّ نًَؿُّ
َُاًْا بىو ،ضىْهُ فُضَْػا بُ بُضزَواٌَ يُ بًَُٖعبىوُْوَّ
غٓىوضٍ ًَْىإ فُضَْػا و ئُي
َُاًْا ثُميآْاَُّ زؤغتاُّْ يُطٍَُ يُنًَيت
َُاًْا زَتطغا ،بُتايبُتًـ ،زواّ ئُوَّ نُ ئُي
ئُي
َُاًْا بىو بُ يُنُّ وآلتٌ
َِ 1922زا ،نُ بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُ ئُي
غؤظًَتًسا بُغت يُ غاي
َسا
َُتٌ غؤظًَتًسا بًَٓت و ثُيىَْسيٌ باظضطاٌْ يُطُي
ئُوضوثاٍ ضؤشئاوا نُ زإ بُ زَوي
َُاًْا تىاْاٍ زاُْوَّ
زامبُظضيًََٓتٖ .ؤناضٍ غُضَنٌ ئُّ نؤْططَيُف ئُوَ بىو ،نُ ئُي
َِ 1923زا ،فُضَْػا ًَٖطؾٌ نطزَ غُض ؾاضّ
قُضظَناٌْ فُضَْػاٍ ُْبىو ،بؤيُ يُ غاي
َُاًْا بُ تُواوَتٌ تًَو ضىو ،بؤيُ
َُاٌْ و زاطريٍ نطز ،بُّ دؤضَف باضوزؤخٌ ئُي
ضؤُٖضٍ ئُي
َُاًْا ،نُ ئُونات (ؾرتيػُإ) بىو ،ثًَؿًٓاضّ ئُوٍَ
َِ 1924زا غُضؤى وَظيطاٌْ ئُي
يُ غاي
ًَٓايٌ و زَغتسضيَصيُٓنطزٕ يُ ًَْىإ وآلتاْسا ببُغرتيَت،
نطز ،نُ ثُميآْاَُيُنٌ طُضَْيت و زي
ٌَ 1925زا ،ثُميآْاَُّ يؤناضْؤ بُغرتا و يُ بطِطُّ  ٍ1ثُميآْاَُنُؾسا
ئُوَبىو يُ غاي
ًََٔ بسَٕ ضيَع
َُاًْا و فُضَْػا و بُجلًها ،يُ ؾًَىَّ تاى و نؤ ،بُي
ٖاتبىو ،نُ ُٖضيُى يُ ئُي
َُاًْا فُضَْػا بططٕ و ًَٖطف ُْنُُْ غُض ْاوضُّ
َُاًْا بُجلًها و ئُي
يُ غٓىوضٍ ًَْىإ ئُي
َُاًْا و فُضَْػا ٖاْا بؤ ضُى ُْبُٕ ،تُْٗا يُناتٌ
َطاوٍ ضائُٖ ،ضيُنُ يُ ئُي
يُضُى زاَاي
َُاًْا و ُٖضيُى يُ
بُضططيهطزْسا ُْبًَت .زواّ ئُوَف ضُْس ثُميآْاَُيُنٌ تط يُ ًَْىإ ئُي
فُضَْػا و بُجلًها و ثؤيُْسا و ضًهؤغًؤظانًا بُدًادًا بُغرتا بؤ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُناًْإ
بُ ؾًَىَيُنٌ ئاؾتًاُْ.
َُْاَُيُ
َِ  1928بىو ،ئُّ طُآلي
َُْاَُّ ثاضيػٌ غاي
يُنًَهٌ تط يُو ُٖوآلُْ ،طُآلي
َِ 1927زا ثًَؿًٓاضّ بؤ وَظيطٍ
يُويَىَ غُضضاوَّ ططت ،نُ وَظيطّ زَضَوَّ فُضَْػا يُ غاي
زَضَوَّ ئَُُضيها نطز ،نُ ضًسٍ ٖاْا بؤ ضُى ُْبطيَت بؤ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُنإ ،ئُّ
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ثًَؿًٓاظَف بُ بؤُّْ تًَجُضِبىوٌْ زَ غاٍَ بُغُض بُؾساضبىوٌْ ئَُُضيها يُ دُْطٌ يُنٌَُ
دًٗاًُْوَ بىو ،نُ ثُضضُنطزاضيَهٌ طُوضَّ يُ ْاوَْسٍ غًاغًٌ ئَُُضيهٌ و نؤؾهٌ غجٌ
بىو ،بؤيُ وَظيطّ زَضَوَّ ئَُُضيها ثًَؿًٓاضّ ئُوٍَ نطز ئُّ ناضَ باْطًَٗؿتًَهٌ
َُتٌ
ٌَ بًَت ،ئُوَ بىو نؤبىوُْوَيُنٌ ًَْىزَوي
َُتٌ بؤ بهطيَت ُْى بُ ؾًَىَيُنٌ زوو قؤي
ًَْىزَوي
َُْاَُنُ نطز ،نُ زواتط
يُ ثاضيؼ ئُجناّ زضا و ْعيهُّ ثاظزَ وآلت واشوويإ يُغُض طُآلي
َُْاَُنُ بُطُضِخطا و تًايسا دُْط
َِ 1929ؾسا ،طُآلي
شَاضَيإ ظياتطيـ بىو ،يُ غاي
قُزَغُنطا ،تُْٗا يُّ ناتاُْزا ُْبًَت:
 .1بُضططٍ يُخؤنطزٕ.
َُتًَهُوَ.
َُتًًُنإ يُاليُٕ زَوي
 .2يُناتٌ غُضثًَضًهطزٌْ بُْسَناٌْ ثُميآْاَُ ًَْىزَوي
 .3ناتًَو نُ بطيتاًْا زَيُويَت بُضططٍ يُ زاطريطُناٌْ بهات يإ ناتٌ دًَبُدًَهطزٌْ
َُّ طُالٕ.
ئُو ئُضناُّْ نُ بُغُض وآلتاْسا غُثًَٓطاوَ وَى ئُْساًََهٌ نؤَُي
َُْاَُيُّ نطز،
ئُطُضضٌ غؤظًَـت يُ غُضزٌََ بُغتين نؤْططَنُزا ئًساُّْ ئُّ طُآلي
َُْاَُنُّ َؤضنطز ،زواتطيـ ُٖضيُى يُ ثؤيُْسا و يًتىاًْا
َِ 1929زا طُآلي
بُآلّ زواتط يُ غاي
و التًعًا و ئًػتىاًْا و ضؤَاًْا ٖاتُٓ ًَْى ضيَههُوتُٓنُوَ.
َُّ طُالٕ
َُناٌْ نؤَُي
َُتًًُنإ و ُٖوي
َُ ًَْىزَوي
ُٖضضُْسَ يُ ًَْىإ ُٖضزوو دُْطساُٖ ،وي
تا زَٖات بُ َُبُغيت ضاضَغُضنطزٌْ ئاؾتًًاُّْ نًَؿُنإ ضطِتط زَبىوٕ ،بُآلّ زؤخُنُ و
َرت زَبىوٕ و
بُضشَوَْسيًُ دًادًانإ و قُيطاُْنإ يُّ ُٖوآلُْ طُوضَتط بىوٕ و ضؤش بُ ضؤش قىي
دًٗاًْإ بُضَو ْادًَطريٍ زَبطز.

َني
ضوارةم :كيَصةى ضةكدامال
َُتٌ نُ يُ غُضزٌََ دُْط و زواٍ
ٌَ ًَْىزَوي
يُنًَو يُ خىاغتُ غُضَنًًُناٌْ نؤَُي
َػًٓـ يُ 14
ًَين ضُى ،نُ غُضؤى وي
دُْطًـ باْطُؾُيإ بؤ زَنطز ،ياغايُى بىو بؤ زاَاي
َُّ طُالًْـ،
َُْاَُّ نؤَُي
بُْسَنُيسا دُخيت يُغُض نطزبؤوَُٖ ،ضوَٖا بطِطُّ  ّ18طُآلي
ًَين نطزبىو بُ َُضدًَهٌ بُٓضَِتٌ بُئُْساَبىوٌْ وآلتُنإ ،يُ نؤْططَّ ظًَطغايؿسا
ضُنساَاي
ًَين دًٗإ ُٖشَاضنطا ،غُضَضِاّ
َُاًْا وَى ُْٖطاوٍ يُنٌَُ ضُنساَاي
ًَين ئُي
ضُنساَاي
ئَُاُْفُٖ ،ض بؤ ئُّ َُبُغتُ ،يُ زواّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاًُْوَ ضُْس نؤْططَيُنٌ تطّ
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َُتٌ بُغرتإ ،بُ تايبُت يُ باضَّ ضُنٌ زَضيايًُوَ ،ضىْهُ زواّ دُْطٌ يُنٌَُ
ًَْىزَوي
دًٗإ ،نًَبُضِنًًَُنٌ تىْس يُّ باضَيُوَ يُ ًَْى ظهلًَعاْسا ٖاتُئاضا ،تايبُت بطيتاًْا و
َِ 1921زا ُٖضيُنُ يُ بطيتاًْا و فُضَْػا و
ئَُُضيها و شاثؤُٕٖ ،ض بؤيُ ئَُُضيها يُ غاي
شاثؤٕ و ئًتايًاٍ باْطًَٗؿيت واؾًٓطتؤٕ نطز و نؤْططَيُنًإ يُ باضَّ غٓىوضزاضنطزٌْ ئُّ
َُْسا و ثطتىطايًـ باْطًَٗؿتهطإ.
زياضزَيُوَ ططٍَ زا ،نُ زواتط بُجلًها و ٖؤي
نؤْططَنُ يُ ؾىباتٌ 1922زا بُغرتا و تًايسا بطِياض زضا تا َاوَّ  10غاٍَ نُؾيت
زَضيايٌ زضوغت ُْنطيَت و  ٍ%40بىضدُ زَضيايًُناٌْ ظهلًَعَنإ نَُبهطيَتُوَ ،بُناضًَٖٓاٌْ
طاظٍ شَٖطاويـ يُاليُٕ ُٖض يُنًَو يُ وآلتاٌْ بُؾساضبىو قُزَغُ بهطيَت و زضوغتهطزٌْ
شيَطزَضيايًـ غٓىوضزاض بهطيَت ،بُآلّ بُٖؤّ ْانؤنٌ ُْٖسيَو يُ بُؾساضبىوإ يُغُض نًَؿُّ
زضوغتهطزٌْ شيَطزَضيايٌ و نَُهطزُْوَّ ئاًََطَ دُْطًًُ زَضيايًُنإ ،ئُّ نؤْططَيُ
ئاناًََهٌ وَٖاّ يًَُٓنُوتُوَ و بُثًَضُواُْوَ ،زواّ نؤْططَنُ بٌَ َتُاُْيٌ يُ ًَْىاًْإ
ظياتطبىو و نًَبُضِنًَهُ فطاواْرت بىوُٖ ،ض بؤيُ غُضؤنٌ ئَُُضيها زواّ َاوَيُنٌ تط زاواّ
نطز نُ نؤْططَيُنٌ تط يُ شًَْف ببُغرتيَت ،بُآلّ ئُّ نؤْططَيُف بُٖؤّ نًَؿُ و
ْانؤنًًُناٌْ ًَْى وآلتُ ظهلًَعَنإ ئاناًََهٌ ئُوتؤّ ُْبىو.
َِ 1930يؿسا داضيَهٌ تط نؤْططَيُنٌ بٌَ ئاناٌَ تط بؤ
زواّ ئُو نؤْططاُْف يُ غاي
َبىوُْوَّ نًَؿُنإ و ظيازبىوٌْ
َُٖإ َُبُغت يُ يُْسَٕ بُغرتا ،بُآلّ ئُويـ ظياتط قىي
نًَبُضِنًَهاٌْ يًَهُوتُوَ ،بُّ دؤضَف ئُّ نؤْططاُْ ُْياْتىاٌْ ًٖض ئاناًََهٌ ئُوتؤ يُ
ًَإ يُ
ًَين زَضيايًُوَ بُزَغت بًَٗٓٔ ،تُْٗا ئُوَْسَ ُْبًَت تا ضازَيُى ضؤي
باضَّ ضُنساَاي
نَُهطزُْوَّ نُؾتًًُ زَضيايًُ ظؤض طُوضَنإ ُٖبىو.
يُباضَّ ضُنُ وؾهاًًُْناًْؿُوَ ،بُثًٌَ بطِطُّ  ٍ 8نؤَُيَُّ طُالٕ ،يًصُْيُنٌ
ضاويَصناضّ بُضزَواّ بؤ ئُّ َُبُغتُ زاَُظضا ،نُ يُ غايَِ  1921بُزواوَ ئُّ يًصُْيُ
زَغيت بُ يًَهؤيًَُٓوَناٌْ يُباضَّ نًَبُضِنًٌَ ضُى يًَُْى وآلتاْسا نطز ،زواّ
طُآليَُْاَُّ يؤناضْؤف ،ئ ُجنىوٌَُْ نؤَُيَُّ طُالٕ يُ ناْىوٌْ 1925زا زَظطايُنٌ
تايبُتٌ بُ َُبُغيت زَغتًٓؿاْهطزٌْ ضُى و دؤضَناٌْ ضُى و ضيَطاناٌْ بُناضًَٖٓاٌْ
زاَُظضاْس ،نُ يُ ْىيَُٓضّ  32وآلت ثًَو ٖاتبىو ،ئُّ زَظطايُ يُ َايػٌ غايَِ
َ 1926وَ زَغيت بُ نؤبىوُْوَناٌْ نطز ،نُ بؤ داضٍ يُنُّ بىو يُ زواّ دُْطٌ
يُنٌَُ دًٗاْ ُوَ ،ؾاْسٍ ئُيَُاًْـ بُؾساض بىو ،يُويَسا ئاَازَبىواٌْ نؤْططَنُ ئُو
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ثُمياُّْ ظًَطغايإ وَبريًَٖٓايُوَ نُ غٓىوضزاضنطزٌْ ضُىَُٖ ،ىو وآلتُنإ زَططيَتُوَ و
زاواّ ئُوَيإ نطز نُ ْابُضابُضّ يُ ضُنػاظيسا يًَُْى ئُْساَاٌْ نؤَُيَُّ طُالْسا
ًًَََُْٓت ،نؤْططَنُ داضيَهٌ تط يُ غايَِ 1932زا ،بُ بُؾساضبىوٌْ  60وآلت ،نُ
ئَُُضيها و ئُيَُاًْا و غؤظًَتًؿٌ تًَسا بىو ،يُ شًَْف بُغرتايُوَُٖ ،ض يُ غُضَتاّ
نؤبىوُْوَنُوَ نًَؿُ و ًَُالٌَْ نُوتُ ًَْى ئُْساَاٌْ نؤْططَنُوَ و يُزوا ئُجناًَؿسا
غُضؤنٌ ئَُُضي ها ثًَؿًٓاضّ ئُوٍَ نطز زوو دؤض ًَٖع ُٖبًَت ،يُنًَُإ ثؤيًؼ بؤ
ثاضاغتين ئاغايًؿٌ ْاوخؤ و زووًََـ غُضباظٍ بؤ بُضططٍ زَضَنٌ ،بَُُضدًَو غىثاٍ
زَضَنٌ بُضِيَصٍَ  1/3نُّ بهطيَتُوَ ،بُآلّ َؿتىَطِ و ْانؤنًًُنٌ يًَُْى ئُْساَاٌْ
نؤْططَزا يُباضَّ ضاظيبىوٕ و ضاظيُٓبىوٕ بُّ ثًَؿًٓاضَ ٖاتُئاضاوَ ،بؤيُ ئُيَُاًْا ُٖض
يُويَسا ضايطُياْس نُ داضيَهٌ تط بُؾساضٍ ئُّ نؤْططَيُ ْابًَتُوَ.
َُاًْا غُضَضِاّ ئُوَّ سىنٌُ
ٌَ 1933زا نؤْططَنُ داضيَهٌ تط بُغرتايُوَ و ئُي
يُ غاي
ًٖتًُضيـ زَغيت ثًَهطزبىوُٖ ،ض ويػيت بُؾساضبىوٌْ يُ نؤْططَنُزا ُٖبىو ،بُآلّ بُٖؤّ
ْانؤنًًُناُْوَ نؤْططَنُ ضُْس َاْطًَو زواخطا و بُض يُ بُغتين نؤْططَنُف بُ زوو ضؤش،
َِ 1934ؾسا داضيَهٌ تط ئُو نؤْططَيُ بُغرتايُوَ،
َُاًْا نؿاُْوَّ خؤّ ضاطُياْس .يُ غاي
ئُي
بُآلّ ئُو داضَف غُضنُوتًَٓهٌ بُزَغت ًَُْٖٓا .بُّ دؤضَ تُواوٍ ئُو نؤْططاُْ و
َني و نَُهطزُْوَّ نًَبُضِنًٌَ ضُنػاظٍ،
َُناٌْ زواّ دُْط يُ ثًَٓاو ضُنساَاي
ُٖوي
ؾهػتًإ ًَٖٓا و زَغتهُوتًَهٌ وايإ بُزَغتُوَ ُْزا.
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بةشي شيَيةم
زهليَسةكان لة نيَوان هةردوو جةنطدا
يةكةم; بسيتانيا
بطيتاًْا يُنًَو بىو يُ وآلتُ غُضنُوتىوَناٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،نُ ظياُْ طًاٌْ و
َاززيًُناٌْ يُ ضاو وآلتُ ؾُضِنُضَناٌْ تطزا نَُرت بىو ،بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا يُزواّ
ًََو نًَؿُّ نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ بؤ زضوغت بىو ،ضىْهُ يُناتٌ دُْطسا
دُْطُوَ نؤَُي
سهىَُتٌ بطيتاًْا بُثًٌَ ثًَساويػتًًُناٌْ دُْط وآلتٌ بُضِيَىَ زَبطز ،بؤيُ زواّ دُْط،
ٌَ 1918زا سهىَُتٌ
زَبىو ضُْس طؤضِاْهاضيًُى ئُجناّ بسات ،ئُوَ بىو ُٖض يُ نؤتايٌ غاي
َبصاضزٌْ ثُضيَُاًْسا
بطيتاٌْ ضُْس ضانػاظيًُنٌ يُ بىاضّ ثُضوَضزَ و فًَطنطزٕ و ُٖي
ٌَ زا ئاغيت خىيَٓسٕ و خىيَٓسَواضّ و ضؤؾٓبريّ يُ وآلت بُضظ بهاتُوَ
ئُجناَسا ،يُواُْ ُٖوي
َبصاضزٕ بؤ َُٖىو بطيتاًًُْى فُضاُّٖ بهات،
بُضِيَطُّ ٖاْساٌْ خىيَٓسُْوَُٖ ،ضوَٖا َايف ُٖي
ٌَ بُغُضَوَ.
ٌَ بُغُضَوَ بًَت بؤ (ًَْط) و بؤ (ٌََ)ف يُ  30غاي
نُ يُ تٌَُُْ  21غاي
َبصاضزٌْ زواّ دُْطسا (يىيس دؤضز) غُضنُوتين بُزَغت ًَٖٓا و سهىَُتًَهٌ
يُ ُٖي
ئًئت اليف زاَُظضاْس ،نُ ضُْس نُغايُتًًُنٌ زياضٍ غُضزٌََ دُْط يُ نابًُٓنُيسا بُؾساض
بىوٕ ،بُآلّ يُبُض ئُوَّ ئُّ سهىَُتُ ضاغتُوخؤ يُزواّ دُْط ٖاتُ غُضناض ،ضووبُضِووٍ
ضُْس نًَؿُيُى بىوَوَ ،يُنًَو يُو نًَؿاُْف زَضنُوتُٓوَّ ثاضتٌ نطيَهاضٍ يُنططتىو بىو
بُزَغتىوضيَهٌ ْىيَىَ ،ئُو ثاضتُّ نُ بُٖؤّ دُْطُوَ يُ غُضزٌََ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا
زوو يُت بىوبىو ،بُآلّ يُ زواّ دُْطُوَ ْعيهبىوُْوَ يًَُْىإ ثاضضُناًْسا زضوغت بؤوَ و
َػتهاضٍ
ثاضتًَهٌ يُنططتىويإ زاَُظضاْس و بُ بُضْاَُيُنٌ ْىيَىَ ٖاتُٓوَ َُيسإ و بُضُٖي
سهىَُتُ ْىيًَُنُيإ زَنطز.
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يُنًَهٌ تط يُ نًَؿُناٌْ ئُو سهىَُتُ ناضيطُضّ ؾؤضِؾٌ ئؤنتؤبُضّ ضووغًا بىو ،نُ
َػتهاضَناٌْ
بىوَ ٖؤناضٍ زَضنُوتين ثاضتٌ نؤَىًْػيت يُ بطيتاًْا و يُنًَو يُ بُضُٖي
سهىَُتٌ ْىٍَ .نًَؿُيُنٌ تطّ ئُّ سهىَُتُ ظؤضبىوٌْ بًَهاضّ بىو ،تايبُت زواّ ئُوَّ
نُ بُنؤتايًٗاتين دُْطْ ،عيهُّ ًًَ 4ؤٕ نُؽ يُ ئُضنٌ غُضباظٍ زَضنطابىوٕ و وَنى
ٌَ
بًَهاض نُوتبىوُْ باظاضَِناُْوَ ،غُضباضٍ ئُّ نًَؿاُْف ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ البطزٌْ نؤْرتؤي
َُت بُغُض باظاضَِوَ وايهطزبىو نُ ضؤش بُ ضؤش ْطر يُبُضظبىوُْوَزا بًَت ،ئَُُف باضوزؤخٌ
زَوي
َُّ غُْسيها نطيَهاضيًُنإ ظياتطٍ نطزبىو و
نطيَهاضاٌْ بُضَو خطاثٌ بطز و يًَطَؾُوَ دىي
َهؿاْسا بىوٕ .نًَؿُّ بًٓانطزُْوَ و خاْىوبُضَف نًَؿُيُنٌ
َاْططتُٓ نطيَهاضيًُنإ يُ ُٖي
تطٍ ئُو غُضزََُ بىو ،ضىْهُ بُٖؤّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاُْوَ ،بُؾًَهٌ ظؤض يُخاْىوبُضَ و
ناضطُنإ زاضَِابىوٕ ،بؤيُ يُنًَو يُ بطِياضَ ططْطُناٌْ (يىيس دؤضز) بطِياضّ بًُُّ
ٌَ 1920زا زَضٍ نطز ،نُ ْعيهُّ ًًَ 12ؤٕ يُ بًَهاض و ُْخؤف
نؤَُآليُتٌ بىو ،نُ يُ غاي
و ثُنهُوتُ يًٌَ غىوزَُْس بىوُٕٖ ،ضوَٖا بطِياضّ خاْىوبُضَ و بًٓانطزُْوَ و خعَُتطىظاضيًُ
َطُّ
نؤَُآليُتًًُنإ نُ ئُّ بطِياضاُْ ناضيطُضيًُنٌ طُوضَيإ ُٖبىو بؤ ئُوَّ نؤَُي
بطيتاٌْ بُ تُواوَتٌ ُٖضَؽ ًًََُْٖٓت.
غُباضَت بُ غًاغُتٌ زَضَنًـ (يىيس دؤضز) ظؤض دُخيت يُغُض بىوشاْسُْوَّ ئابىوضٍ
غُضتاغُضّ ئُوضوثا و ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُّ بًَهاضّ زَنطز ،ضىْهُ ثًًَىابىو بىوشاُْوَّ
ئُوضوثا يُ قاظاجنٌ بطيتاًْا زَبًَتُٖ ،ض يُو غؤْطُيُؾُوَ ظؤض زشايُتًٌ فُضَْػاٍ زَنطز
َُاًْاوَ ،دطُ يُوَّ ُٖض يُ ثًَٓاو بُضشَوَْسيًُ ئابىوضيًُناْسا،
يُباضَّ نًَؿُّ قُضَبىوٍ ئُي
َسا زضوغت بهات.
يىيس دؤضز زَيُويػت يُطٍَُ غؤظًَتسا ثًَو بًَت و ثُيىَْسٍ باظضطاٌْ يُطُي
نًَؿُناٌْ (يىيس دؤضز) تا زَٖات ظياتط زَبىوٕ ،يُنًَهٌ تط يُ نًَؿُناٌْ ،نًَؿُّ
َِ 1922زا،
ئرييُْسيًُنإ بىو ،ضىْهُ يىيس دؤضز بُض يُوَّ بضًَتُ نؤْططَّ دُُْوا يُغاي
ثُمياٌْ بُ ئرييُْسيًُنإ زابىو نُ سهىَُتًَهٌ ئؤتؤْؤٌَ بسات بُ ئرييُْسَّ باؾىوض و َايف
غُضثؿههطزًْـ بسات بُ ئرييُْسَّ بانىوض نُ ئايا يُطٍَُ بطيتاًْا زًًََََٓـُوَ يإ زَضًَتُ
ثاٍَ ئرييُْسَّ باؾىوض ،بُآلّ ناتًَو يُ نؤْططَنُزا بىو ،دُْطٌ ًَْىإ ئرييُْسا و بطيتاًْا
زَغيت ثًَهطزَوَ ،ئَُُف زؤخًَهٌ خطاثٌ بُغُض (يىيس دؤضز)زا ًَٖٓا ،يُ نؤْططَنُف
ؾهػيت خىاضز ،نُ بُ َُبُغيت ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُناٌْ ئُوضوثا و طًَطِاُْوَّ ثُيىَْسيًُ
ئابىوضيًُناٌْ ًَْىإ ئُوضوثا بىو ،نُ يُناتٌ دُْطسا ثضطِا بىو.
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ُٖضوَٖا وَنى باؽ نطا (يىيس دؤضز) ويػيت خؤ ْعيههطزُْوَّ ُٖبىو يُ غؤظًَت ،بُآلّ
َُّ غُضٍ ُْططت ،تايبُت نُ غؤظًَتًـ يُو
يُبُض ئُوَّ فُضَْػا بَُُ ضاظيُٓبىو ،ئُّ ُٖوي
َُاًْازا ضيَههُوتبىو ،ئَُاُْ َُٖىوٍ ٖاونات بىوٕ
ناتُزا بُثًٌَ ثُمياٌْ ضابايؤ يُطٍَُ ئُي
يُطٍَُ ؾجطظَبىوٌْ بطيتاًْا يُ ْاوضُناٌْ يؤْإ و شيَط زَغُآلتٌ عىمساًْسا و غُضنُوتُٓ يُى
يُ زواّ يُنُناٌْ َػتُفا نَُاٍ ئُتاتىضى بُغُض يؤْاًًُْناْسا ،غُضَجناًَـ ئُو باضوزؤخُ
وايهطز بُؾًَو يُ ثاضيَعطاضَناٌْ بطيتاًْا (يىيس دؤضز) بُ تطغًَو بعأْ بؤغُض يُنطِيعيٌ
ثاضيَعطاضَنإ و بُؾًَهٌ ظؤضيؿًإ بطِياضٍ نؿاُْوَ بسَٕ يُ سهىَُتُ ئًئتالفًًُنُّ يىيس
دؤضز ،بؤيُ (يىيس دؤضز) ْاضاض بىو زَغت يُناضبهًَؿًَتُوَ.
َبصاضزٕ ئُجناّ زضايُوَ،
زواّ ئُوَّ (يىيس دؤضز) زَغيت يُناض نًَؿايُوَ ،داضيَهٌ تط ُٖي
نُ تًايسا ثاضيَعطاضَنإ  347نىضغًإ بُزَغتًَٗٓا و ثاضتٌ نطيَهاضاًْـ  142نىضغٌ و
َبصاضزُْنُ ،غُضؤنٌ ثاضتٌ ثاضيَعطاضإ نابًُٓيُنٌ
يًربايُناًْـ  117نىضغٌ ،زواّ ُٖي
زاَُظضاْس ،بُآلّ ْايُباضّ يُضِووٍ تُْسضوغتًًُوَ ،وايهطز زَغت يُناض بهًَؿًَتُوَ ،يُ
َبصاضزُْزا بُزٍ
ؾىيَين ئُوزا( ،غتاًٌْ بايسؤئ) ببًَت بُ غُضؤنٌ وَظيطإ .ئُوَّ يُّ ُٖي
زَنطٍَ ئُوَيُ ثاضتٌ نطيَهاضإ نُ يُغُضَتاّ غُزَّ بًػتَُُوَ زاَُظضابىو ،تىاٌْ ؾىيَين
ثاضتٌ يًربايُنإ بططيَتُوَ و ببًَت بُ زووَّ ثاضتٌ طُوضَّ وآلت ،يًربايُناًْـ بُٖؤّ
ثُضتُواظيًُوَ ثاؾُنؿٌَ بهُٕ .ثاضتٌ نطيَهاضإ نُ وَى ثًَؿرت باؽ نطا يُناتٌ دُْطسا
ثُضتُواظَ بىوبىو ،بُآلّ زواّ دُْط داضيَهٌ تط خؤّ نؤنطزَوَ و ثاضضُ دًادًاناٌْ يُنًإ
ططتُوَ و بُ بُضْاَُيُنٌ ْىيَىَ ٖاتُٓ طؤضٍَِ و بُتايبُتًـ زواّ ئُوَّ ضايإ طُياْس ،نُ
ئُوإ زَياُْويَت غؤغًايًعّ بُضِيٌَ زميىنطاتٌ و ثُضيَُاُْوَ دًَبُدٌَ بهُٕ ،يُاليُٕ ضًين
َِ 1923زا،
َبصاضزُْنُّ نؤتايٌ غاي
ْاوَضِاغتُوَ ثؿتطرييًُنٌ ظؤضّ يًَهطا ،بؤيُ يُ ُٖي
ثاضتٌ ثاضيَعطاضإ ثاؾُنؿُيُنٌ ظؤضّ نطز و  285نىضغٌ بُزَغت ًَٖٓا و يًربايُناًْـ
 158نىضغٌ ،بُآلّ ثاضتٌ نطيَهاضإ  191نىضغٌ بُزَغت ًَٖٓاُٖ ،ضضُْسَ ثاضيَعطاضَنإ
ظؤضيُٓبىوٕ ،بُآلّ بىاضيإ بُ ثاضتٌ نطيَهاضإ زا سهىَُت زامبُظضيَٓٔ ،ئُوَ بىو يُ غُضَتاّ
َِ 1924زا ،نابًٍُٓ نطيَهاضإ بُ غُضؤنايُتٌ (ضََعٍ َُنسؤْايس) زاَُظضا.
غاي
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ضةزدةمي ثازتي كسيَكازاى

َُنسؤْايس نُ ٖاتُ غُض سىنِ ،يُبُض ئُوَّ زؤخُنُ يُباض ُْبىو ،غًاغُتٌ غؤغًايًػيت
َهى ُْٖسيَو ضانػاظيٌ غُضَتايٌ ئُجناّ زا ،يُواُْ زضوغتهطزٌْ بًٓاّ
دًَبُدٌَ ُْنطز ،بُي
ًْؿتُدًَبىوٕ و ضيفؤضّ يُ غًػتٌَُ ثُضوَضزَ و خىيَٓسٕ و بُضِيَىَبطزٌْ سهىَُت يُغُض
ضيَباظٍ باظضطاُْ ئاظازَنإ.
َُّ طُالٕ ُٖبىو بؤ
يُضِووٍ غًاغُتٌ زَضَوَفَُ ،نسؤْايس باوَضِيَهٌ ظؤضّ بُ نؤَُي
َُاًْا و فُضَْػا
ٌَ زَزا ثُيىَْسٍ ًَْىإ ئُي
َُتًًُنإُٖ ،ضوَٖا ُٖوي
ضاضَغُضٍ نًَؿُ ًَْىزَوي
َُاًْا نُّ بًَت ،يُنًَهٌ تط يُ
بُثًٌَ ويػيت بطيتاًْا بًَت و قُضظ و قُضَبىوَناٌْ غُض ئُي
ُْٖطاوَناٌْ َُنسؤْايس ئُوَ بىو ،نُ يُشيَط ناضيطُضّ ضُْس ئُْساًََهٌ ْاو ثاضتٌ نطيَهإ
َسا نطزَوَ ،نُ
زاٌْ بُ يُنًَيت غؤظًَت زاْا و ثُيىَْسيًُ زيجًؤَاغٌ و باظضطاًًُْناٌْ يُطُي
ئَُُف ثاضيَعطاضَناٌْ تُواو ثُغت و ًْطُضإ نطز و قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ يُ ْاوَوَّ وآلت
َبصاضزٌْ ثًَؿىَخت بهات ،ئُوَ بىو نُ
خػتُوَ ،بُضِازَيُى واّ يُ َُنسؤْايس نطز زاواّ ُٖي
َبصاضزًْـ نطا ،ثاضيَعطاضَنإ تىاًْإ ظؤضيُٓ بُزَغت بًَٗٓٔ ،يًربايُناًْـ يُّ
ُٖي
ًَإ َُْا و تُْٗا  42نىضغًإ بُزَغتًَٗٓا ،يُ  ٍ4تؿطيين
َبصاضزُْزا بُ تُواوٍ ضؤي
ُٖي
َِ 1924يؿساَُ ،نسؤْايس زَغيت يُناض نًَؿايُوَ و داضيَهٌ تط نابًُّٓ
زووٌََ غاي
ثاضيَعطاضَنإ زاَُظضايُوَ.


ضةزدةمي ثازيَصطازةكاى

(غتاًٌْ بايسؤوئ) داضيَهٌ تط نابًُٓيُنٌ ْىيٌَ ثاضيَعطاضاٌْ زاَُظضاْسَوَ و يُنُّ ناضٍ
َهطزُْوَّ ئُو ثُميآْاَاُّْ نُ نابًُّٓ ثاضتٌ
ئُّ نابًُٓيُف بطييت بىو يُ ثىوضُي
نطيَهاضإ يُطٍَُ غؤظًَتسا ئُجناًَإ زابىو و ثضطِاْسٌْ ثُيىَْسيًُ زيجًؤَاغًًُناًْإ.
َُْاَُالّ يؤناضْؤ بُغرتاُٖ ،ض يُو
ُٖضوَٖا يُ غُضزٌََ ئُّ نابًُٓيُزا بىو ،نُ طُآلي
َُّ طُالْسا قبىٍَ نطا ،نُ ئَُاُْ ُْٖطاوٍ ططْط بىوٕ بُضَو
َُاًْا يُ نؤَُي
غُضزََُؾسا ئُي
ًََو ضانػاظيٌ ئابىوضٍ و
ئاؾيت ئُوضوثا .يُضِووٍ ْاوخؤيًؿُوَ ،ئُّ نابًُٓيُ نؤَُي
نؤَُآليُتٌ ئُجناّ زا ،يُواُْ ياغاناٌْ ثُنهُوتُ و ُٖتًى و بًَىَشٕ و طؤضِيين َايف زَْطساٌْ
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شْإ ،بُآلّ ُٖضضُْسَ ئُّ ُْٖطاواُّْ ضُْس غُضنُوتًَٓهًإ بُزَغت ًَٖٓا ،نُضٌ ئُّ
نابًُٓيُ بُٖؤّ نًَؿُناٌْ ْاو ثاضتُنُوَ ،تا زَٖات بُضَو الواظٍ زَضىو ،بؤيُ يُ
َِ 1929زا ،ثاؾُنؿُيإ نطز و ثاضتٌ نطيَهاضإ بُ ظؤضيُٓيُنٌ
َبصاضزٌْ َ ٍ30ايػٌ غاي
ُٖي
ظؤض نُّ ،تىاًْإ غُضنُوتٔ بُزَغت بًَٗٓٔ و داضيَهٌ تط بُ ياضَُتٌ يًربايُنإ ،سهىَُتًَو
بُ غُضؤنايُتٌ َُنسؤْايس ثًَو بًَُٗٓٓوَ.


دامةشزاندنةوةى حكومةت لةاليةى ثازتي كسيَكازانةوة

زاَُظضاْسٌْ ئُّ نابًُٓيُ يُناتًَهسا بىو ،نُ قُيطاٌْ ئابىوضٍ يُ دًٗاْسا يُ ثُضَغُْسْسا
بىو و زواّ َاوَيُنٌ نًَُـ ،ناضيطُضيًُناٌْ ئُّ قُيطاُْ بطيتاًْاؾٌ ططتُوَ و ضيَصَّ
بًَهاضّ يُ بطيتاًْا ضؤش بُ ضؤش ضوو يُ ظيازبىوٕ بىو و تا وايًًَٗات يُ يُى ًًَؤٕ و ًْىَوَ
بطاتُ غٌَ ًًَؤٕ بًَهاض ،ئَُُف وا يُ سهىَُت بهاتْ ،اضاض بًَت ثاضَيُنٌ ظؤض بؤ
زاَىزَظطا بًُُيًُنإ تُضخإ بهاتُٖ ،ض يُو ناتُؾسا بىو نُ ظيَطِّ وآلت وضزَ وضزَ بؤ
زَضَوَ زَضىو و زاٖاتٌ بادًـ تا زَٖات نُّ زَبؤوَ ،نُ ئَُاُْ بُ تُواوٍ سهىَُتًإ
ؾُنُت نطزبىو و َُنسؤْايسيإ ْاضاضنطز ئاَؤشطاضيًُناٌْ يًصُّْ ثػجؤضّ زاضايٌ يُطىٍَ
بططيَت و ثالٌْ ثًازَنطزٌْ غًاغُتًَهٌ ئابىوضيًاُّْ تىْسوتًص بططيَتُبُض و بًُُ بًَهاضيًُنإ
نُّ بهاتُوَ ،ئَُُف ناضيطُضٍ ظؤضّ بىو يُ ٖاتُٓخىاضَوَّ ثًَطُّ ثاضتٌ نطيَهاضإ يُْاو
َساٖ .اونات ُْٖسيَو يُ وَظيطَناٌْ غُض بُ ثاضتٌ نطيَهاضاًْـ بَُُ ْاضِاظيبىوٕ،
نؤَُي
ئَُاُْف بىوُْ َايُّ نًَؿُيُنٌ طُوضَ بؤ سهىَُتُنُّ َُنسؤْايس و ضووبُضِووٍ قُيطاٌْ
وَظاضٍ بىوَوَ ،بؤيُ ْاضاض بىو نابًُٓيُنٌ ئًئتاليف ْىٍَ زامبُظضيًََٓت بُْاوٍ (يُنًَيت
َِ 1931زا ،ئُّ ئًئتالفُ غُضنُوتًَٓهٌ طُوضَّ
َبصاضزٌْ غاي
ًْؿتُاٌْ) ،ئُوَبىو يُ ُٖي
بُزَغت ًَٖٓا و داضيَهٌ تط َُنسؤْايس نابًُّٓ ْىيٌَ يُنًَيت ًْؿتُاٌْ زاَُظضاْسَوَ.


ضةزدةمي كابيهةى يةكيَيت نيشتناني

ئُضنٌ غُضَنًٌ ئُّ نابًُٓيُ يُندػتُٓوَّ ًَٖعَ ًْؿتُاًًُْنإ و يُنًَيت ضيعَنإ بىو
يُثًَٓاو ضووبُضِووبىوُْوَّ نًَؿُ ئابىوضيًُناْسا ،يُنًَو يُو ضيَطاياُّْ نُ ئُّ سهىَُتُ
ويػيت يُ ضِيَطُيُوَ ضووبُضِووٍ نًَؿُ ئابىوضيًُنإ ببًَتُوَ ،نَُهطزُْوَّ خُضدًًُناٌْ
75

سهىَُت و نَُهطزُْوَّ دىٍُْ ئًػتُضيًين و غٓىوضزاضنطزٌْ ئاظازيًُ باظضطاًًُْنإ بىو.
ُٖضوَٖا زَضنطزٌْ غًػتٌَُ ئُويُويُتٌ ئًُجطاتؤضيًُت نُ ئُويُويُت زضا بُ بُضَُُٖ
ثًؿُغاظيًُناٌْ بطيتاًْا ،يُ (زؤَؤًْؤُْنإ)*ٍ بطيتاًْا ئُويُويُت زضا بُ بُضَُُٖ
ًًَُناٌْ
ثًؿُغاظيًُناٌْ بطيتاًْا .يُ ْاو بطيتاًْاف ئُويُويُت زضا بُ بُضَُُٖ نؿتىناي
زؤَؤًْؤُْنإُٖ ،ضضُْسَ ئُّ غًاغُتُ ئابىوضيًُّ نُ ئُّ سهىَُتُ ثًازٍَ نطزُْٖ ،سيَو يُ
باضقىضغٌ قُيطاٌْ ئابىوضٍ نُّ نطزَوَ ،بُآلّ ُْيتىاٌْ نؤتايٌ بُ نًَؿُنإ بًًََٗٓت و
بًَهاضّ بُٓبطِ بهات.
َِ 1935زا ،نؤتايٌ بُ سهىَُتُنُّ (َُنسؤْايس) ٖات و (غتاًٌْ بايسؤوئ)
يُ غاي
ؾىيَين ططتُوَ ،يُ غُضزٌََ ئَُسا ،ئُو نًَؿُ زَغتىوضيًُ يُ بطيتاًْا ضووٍ زا ،نُ يُغُض
شٕ و شخنىاظٍ ثاؾاٍ وآلت بىو ،ئُوَ بىو (ئًَسواضزٍ ُٖؾتُّ) نُ يُزواّ َطزٌْ باونٌ بىو بُ
ثاؾاٍ وآلت ،نُوتبىوَ زاواٍ خؤؾُويػيت بًَىَشًَْهٌ ئَُُضيهًًُوَ و زَيُويػت
َسا بهات ،بُآلّ يُ بُض ئُوَّ ئَُُ بُثًٌَ زَغتىوضٍ وآلت ضيَجًَُٓزضاو
ٖاوغُضطرييٌ يُطُي
بىو ،بؤيُ نًَؿُيُنٌ غًاغًٌ خػتُوَ ،ضىْهُ بايسؤوئ بُّ ٖاوغُضطرييًُ ضاظيُٓبىو ،بؤيُ
ًََت،
(ئًَسواضزٍ ُٖؾتُّ) ْاضاضبىو تُخيت ثاؾايُتٌ بؤ (دؤضدٌ ؾُؾُّ)ٍ بطاٍ دًَبًًَٗ
َِ
ئَُُف ناضيطُضيٌ باؾٌ بىو يُغُض ثًَطُ و ُٖيبُتٌ بايسؤوئ ،بُآلّ يُ غُضَتاّ غاي
َططت و
َ1937وَ (بايسؤوئ) زَغيت يُ غُضؤنايُتٌ وَظيطإ و شياٌْ غًاغًٌ بُ طؿيت ُٖي
يُ ؾىيَين ئُوزاًْ( ،عٌ ضَُبُضئ) بىو بُ غُضؤنٌ وَظيطإ و غُضؤنٌ ثاضتٌ ثاضيَعطاضإ ،نُ
ٌَ ُٖبىو يُ
تا نُوتُٓوَّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،غُضؤنٌ وَظيطاٌْ بطيتاًْا بىو و ضؤي
َُتًًُنإ.
ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ًََو نًَؿُّ تطٍ
يُ ثاٍَ َُٖىو ئُو نًَؿُ ًَْىخؤيًاُّْ نُ باؽ نطإ ،بطيتاًْا نؤَُي
ُٖبىو ،نُ نًَؿُّ ْاوضُ زاطرينطاوَناٌْ شيَط زَغُآلتٌ بىو ،ضىْهُ بطيتاًْا ئًُجطاتؤضيُتًَو
بىو ضُْسئ زؤَؤًْؤٕ و ْاوضُّ ئًٓتًساب و زاطريطُّ ُٖبىو ،نُ يُ زواّ دُْطٌ يُنٌَُ
دًٗاًُْوَ يُّ ْاوضاُْزا ضُْسئ نًَؿُ ضووبُضِووٍ بطيتاًْا بىوُْوَ ،يُواُْ نًَؿُناٌْ ًَػط و
عريام و فُيُغتني يُ ًَْىإ غاآلٌْ ُٖ ،1922-1920ضوَٖا يُ ٖٓسغتاًْـ زَضنُوتين
* طُالٌْ ْاوضُناٌْ ضىاض ضًَىَّ ئًُجطاتؤضياّ بطيتاًْا نُ يُضِووٍ غُضبُخؤيًُوَ يُ وآلتاٌْ شيَـط ئًٓتًـساب
ثًَؿهُوتىوتط بىوٕ.
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نًَؿُّ طاْسيعّ ،ئَُُ دطُ يُوَّ يُ زؤَؤًْؤُْناًْـ نُ يُضِووٍ غًاغًًُوَ زؤخًإ يُ
ْاوضُ ئًٓتًسابًًُنإ باؾرت بىو ،يُزواّ دُْطُوَ ُٖغيت ُْتُوايُتًًإ بىوشايُوَ و
َُناًْإ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ غُضبُخؤيٌ تُواو بُضزَواّ بىو ،يُنًَهٌ تط يُ ططفتُناٌْ
ُٖوي
َُّ بُضزَواّ زا
بطيتاًْا ،نًَؿُّ ْاوضُّ ئرييُْسا بىو ،نُ ئرييُْسيًُنإ يُ بعووتُٓوَ و دىي
بىوٕ يُ ثًَٓاو غُضبُخؤيًساَُٖ ،ىو ئُّ نًَؿاُّْ باؽ نطإ وايإ نطزبىو نُ يُ ًَْىإ ُٖضزوو
دُْطسا ،زؤخٌ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ يُ بطيتاًْا تا ضازَيُنٌ ظؤض يُ ْادًَطرييسا
بًَت و تُْاُْت غًػتٌَُ زميىنطاغًـ بهُويَتُ قُيطاُْوَ.

دووةم :فةرةنصا
فُضَْػاف يُنًَو بىو يُو وآلتاُّْ نُ غُضنُوتىواُْ يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ
ََُُْسٍ ئُيعاؽ و يؤضيين بُزَغت ًَٖٓايُوَ ،بُآلّ يُنًَو
ٖاتُزَضَوَ و ُٖضزوو ْاوضُّ زَوي
بىو يُو وآلتاُّْ نُ ظؤضتطئ ظَضَض و ظياٌْ َاززٍ و َطؤيٌ يُ دُْطُنُزا بُضنُوت و دطُ
َُاًْا،
يُوَّ يُزواّ دُْطًؿسا ،غُضَضِاٍ ئُو َُٖىو بًًََٗعنطزٕ و الواظنطزُّْ ئُي
َُاًْا َابىوٖ ،اونات نًَؿُيُنٌ تطٍ فُضَْػا يُزواّ
فُضَْػًًُنإ ُٖض تطغًإ يُ ئُي
دُْط ،زشايُتًهطزٌْ بُيؿُفًًُنإ بىو ،يُبُض ئُوَّ بُيؿُفًًُنإ ،نُ ٖاتُٓ غُض سىنِ،
تُواوٍ ٖاوثُمياًَْتًًُناًْإ يُطٍَُ وآلتُ ئُوضوثًًُناْسا ثىوضٍَُ نطزبؤوَ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ
فُضَْػا يُ زظَنطزٌْ نؤَىًْعّ بؤ ْاو فُضَْػا زَتطغا ،دطُ يُوَّ نُ سهىَُتٌ غؤظًَت
غُضدُّ ئُو قُضظاُّْ ثىوضٍَُ نطزبؤوَ نُ يُغُض ضووغًا بىو ،نُ بُؾٌ ظؤضيإ قُضظٍ
فُضَْػًًُنإ بىوٕ ،ئَُاُْف وايهطزبىو نُ زشايُتًهطزٌْ ضووغًاٍ نؤَىًْػيت ،يُنًَو
َُ بُٓضَِتًًُناٌْ غًاغُتٌ فُضَْػاٍ زواٍ دُْط.
بًَت يُ خاي
َِ َ1916وَ و يُ غُضَتاٍ بًػتُناًْؿسا ،سهىَُتُناٌْ فُضَْػا ظياتط يُ
يُزواّ غاي
ئًئتاليف ثاضتُ ضاغرتَِو و ثاضيَعطاضَنإ ثًَو زَٖات ،ئُو ثاضتاُّْ نُ يُاليُٕ باظضطإ و
ًًَُوَ ثؿتطريٍ زَنطا ،ئُّ ثاضتاُْ ظياتط َُيًًإ يُ دًَطريٍ باضٍ
ُْٖسيَو تىيَصٍ نؿتىناي
َِ
ئابىوضٍ و ًَٖىضنطزُْوَّ زؤخٌ ْاوخؤ و ثؿتطريٍ غىثا بىو ،ئُّ ئًئتالفُ يُ غاي
َ1919وَ بُْاوٍ سهىَُتٌ نىتًُّ ًْؿتُاًًُْوَ غُضنُوت ،نُ يُ ًَْىإ 1924-1919
سىنٌُ نطز ،يُ َاوَّ سىنًُسا ئُّ ئًئتالفُ ثؿتًىاًًُْنٌ ظؤضّ نؤْططَّ ظًَطغاٍ زَنطز و
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َُاًْازا بػُثًَٓطيَتٖ ،اونات يُضِووٍ غًاغُتٌ
زاواٍ زَنطز غعاٍ تىْس بُغُض ئُي
زَضَنًؿُوَ ،غًاغُتًَهٌ زشَ غؤغًايًػتاُّْ ثُيطَِو زَنطز و ثُيىَْسيًُ
زيجًؤَاغًًُناًْؿٌ يُطٍَُ ظاتًهاْسا باؾرت نطزُٖ ،ض يُ غُضزٌََ ئُّ نابًُٓيُؾسا بىو ،نُ
َُاًْاٍ زاطرينطز.
ٌَ 1923زا فُضَْػا ؾاضّ ضؤُٖضّ ئُي
يُ غاي
ٌَ 1924زا ،غؤغًايًػتُ ضازيهايُنإ تىاًْإ غُضنُوتٔ بُزَغت
َبصاضزُْناٌْ غاي
يُ ُٖي
بًَٗٓٔ و بُ ثؿتًىاٌْ ثاضتٌ غؤغًايًػيت فُضَْػا سهىَُتًَو بُ غُضؤنايُتٌ (ٖطيؤ)
َِ  1926زضيَصَّ نًَؿا ،ئُّ ثاضتُ
َِ َ1924وَ تا غاي
زاَُظضيَٓٔ ،نُ ئُّ سهىَُتُ يُ غاي
ئُطُضضٌ ْاوٍ غؤغًايًػيت بىو ،بُآلّ يُنًَو بىو يُو ثاضتاُّْ نُ غُضغُختاُْ بُضططيٌ يُ
َهايُتٌ تايبُت و ئاظازيٌ تاى زَنطز و ظؤض زشٍ زَغُآلتٌ
نُضتٌ تايبُتٌ ئابىوضٍ و َىي
ًََػا بىو ،بُثًٌَ ثطَْػًجُناٌْ ئُو ثاضتُ ،زَيتىاٌْ ئًئتالف يُطٍَُ ضاغت و ضُخ و
نً
غؤغًايًػت و ئُواٌْ تطيؿسا بهات ،يُ غُضزٌََ ئُّ نابًُٓيُزا ،يُ فُضَْػا غًاغُتًَهٌ
ًََػا ثُيطَِو نطا .يُضِووٍ غًاغُتٌ زَضَوَ ضُْس ُْٖطاويَو ْطا ،يُواُْ
عُملاًْاُّْ زشَ نً
َِ  1925بؤ
نًَؿاُْوَّ غىثاٍ فُضَْػا يُ ضؤُٖض و بُغتين ثُميآْاَُّ يؤناضْؤٍ غاي
ًَين ْاوضُّ ضائ .يُنًَو يُ
َُاًْا و فُضَْػا و يُضُنساَاي
زياضيهطزٌْ غٓىوضٍ ًَْىإ ئُي
نًَؿُ ططْطُناٌْ ئُو ناتٌ فُضَْػا ،نًَؿُّ بًٓانطزُْوَ و ضانهطزُْوَّ وآلتٌ ويَطاٌْ زواّ
دُْط بىو ،بؤيُ سهىَُتٌ فُضَْػٌ يُو ناتُزا زَغيت نطزبىو بُ ثطؤغُيُنٌ بًٓاناضٍ
فطاوإ بؤ ضانهطزُْوَّ ثامشاوَناٌْ زواّ دُْط ،بُتايبُتًـ يُ ْاوضُناٌْ بانىوض و
ضؤشُٖآلتٌ فُضَْػا ،دًَبُدًَهطزٌْ ئُّ ثطؤشاُْف ،ظياتط يُغُض ئُو قُضَبىواُْ بىو نُ يُ
وآلتُ زؤضِاوَنإ وَضزَطريا ،بؤيُ يُ ناتٌ ُْزاُْوَ و زوانُوتين قُضَبىوَنإ ،نًَؿُّ بؤ
ئابىوضيٌ فُضَْػا زضوغت زَبىو ،يُ ناتًَهسا نُ فُضَْػا بؤخؤّ يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ بُزَغت
ضُْس نًَؿُيُنُوَ زٍَ ْاآلْس ،يُواُْ خُضدًًُناٌْ سهىَُت و نؤٌْ غًػتٌَُ باز و ٖتس،
َِ 1926زا طُيؿتُ يىتهُ ،يُو
نُ ئُّ نًَؿُ ئابىوضيًاُْف بىوٕ بُ قُيطاًَْو و يُ غاي
َُؾسا سهىَُتِ غؤغًايًػتُنإ نؤتايٌ ثًَٗات و نابًُّٓ يُنًَيت ًْؿتُاٌْ بُ
غاي
غُضؤنايُتٌ (ضميؤٕ بؤْهاضاٍ) ضاغرتَِوٍ ًَاْطَِو زاَُظضا.
يُ غُضزٌََ نابًُّٓ يُنًَيت ًْؿتُاًْسا ضُْس ضانػاظيًُى يُ غًػتٌَُ باز و ضؤًَْيت
ًََو ثطؤشَّ ئابىوضٍ خطاُْطُضِ،
نؤنطزُْوٍَ و غُثاْسٌْ ضُْس بادًَهٌ ْىٍَ ئُجناّ زضا و نؤَُي
بؤيُ يُ ًَْىإ غاآلٌْ  1929-1926ئابىوضٍ فُضَْػا طُؾُغُْسًَْهٌ باؾٌ بُخؤيُوَ بًين
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و ثًؿُغاظٍ ثًَؿهُوت و وضزَ وضزَ ناضطُ ْىيًَُنإ ؾىيَين ناضطُ تًَهؿهاوَناٌْ غُضزٌََ
دُْطًإ زَططتُوَ و ْاوَْسَناٌْ بُضًََُٖٗٓاٌْ ثًؿُغاظٍ بُضظبىوَوَ ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا
ئُّ سهىَُتُ بٌَ نًَؿُ ُْبىو ،ضىْهُ َُٖىو ئَُاُْ غىوزيَهٌ ئُوتؤيإ بؤ نطيَهاضإ ُْبىو
و ُٖض يُزواّ دُْطُوَ يُنًَو يُ نًَؿُناٌْ سهىَُتُناٌْ فُضَْػاَ ،اْططتُٓ يُى يُزواّ
يُنُناٌْ نطيَهاضإ بىوُٖ ،ضضُْسَ ئُو َاْططتٓاُْ ئُجناًََهٌ ئُوتؤيإ ُْزَبىو ،ضىْهُ
نطيَهاضاٌْ فُضَْػا ئُونات بىو بىوٕ بُ زوو بُؾُوَ ،بُؾًَهًإ اليُْططٍ نؤَىًْػيت
غؤظًَيت بىوٕ و بُؾًَهٌ تطيإ ئُواُْ بىوٕ ،نُ غُض بُ نؤَىًْػيت غؤظًَيت ُْبىوٕ،
َِ 1930يؿسا بطِياضٍ بًُُ
ئُطُضضٌ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُّ نطيَهاضإ يُ غاي
نؤَُآليُتًًُنإ زَضضىو ،بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا نًَؿُ نطيَهاضيًُناٌْ غاضز ُْنطزَوَ،
َِ  1929بُزواوَ ،قُيطاٌْ ئابىوضٍ زوًْاٍ ططتبىوَوَ و وضزَ وضزَ
بُتايبُتٌ ،ضىْهُ يُ غاي
ناضيطُضيًُناٌْ فُضَْػاؾٌ زَططتُوَ ،ناضيطُضيًُناٌْ ئُّ قُيطاُْ يُضاو وآلتُ
ثًؿُغاظيًُناٌْ تط ،تا ضازَيُى زضَْطرت فُضَْػاٍ ططتُوَ ،نُ ثًَسَضًَت يُبُض ئُوَ بىوبًَت
نُ يُ فُضَْػازا بُضِازَيُنٌ ظؤض ٖاوغُْطٌ يُ ًَْىإ بُضَوثًَؿضىوٌْ ثًؿُغاظٍ و
َِ  1930بُزواوَ ناضيطُضيًُناٌْ قُيطاٌْ
َسا ُٖبىوبًَت ،بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا يُ غاي
نؿتىناي
َُاًْا تاضِازَيُى
زاضايٌ وضزَ وضزَ بُضِووٌْ يُ فُضَْػا زَضنُوت ،بُآلّ يُضاو ئَُُضيها و ئُي
ًَٖىضتط بىو ،ئُوَ بىو يُوٍَ بُزواوَ باظضطاٌْ بُضَو زاتُثني ضىو و بًَهاضّ تازَٖات ظيازٍ
زَنطز ،بُضٌَُٖ ثًؿُغاظيـ ضؤش بُ ضؤش يُ ُٖضَغسا بىو .ئُّ باضوزؤخُ ئابىوضيًُ بًَطىَإ
ضَْطساُْوَّ زياضّ بُغُض سهىَُت و نابًُٓ وَظاضيًُناْسا ُٖبىو و نابًُٓنإ ْادًَطري و
َسا يُ
َِ 1935زا ؾُف نابًُٓ طؤضِإ و يَُاوَّ زوو غاي
تَُُٕ نىضت بىوٕ ،بؤ منىوُْ يُ غاي
ًَْىإ ُٖضزوو دُْطْ ،عيهُّ  40نابًُّٓ وَظاضّ زاَُظضإ ،نُ ئَُُ بؤخؤّ َاْاٍ ئُوَ
بىو نُ غًػتٌَُ زميىنطاغٌ بُٖؤّ نًَؿُناٌْ زواّ دُْطُوَ يُ ظهلًَعَناٌْ ئُوضوثا
نُوتبىوَ قُيطاُْوَ.
دطُ يُو قُيطاْاُْفٖ ،اونات يُو زؤخُ ئابىوضيًُ قىضغُزا ،ئاضاغتُيُنٌ تط يُ فُضَْػا
زَضنُوت ،ئُواًْـ فاؾًػتُنإ بىوٕ ،نُ ٖاوؾًَىَّ فاؾًػتُناٌْ ئًتايًا بىوٕ ،يُو
َُّ خاضٌ ئاططئ بىو
َُّ فاؾًػيت زَضنُوتٔ ،نُ زياضتطيًٓإ نؤَُي
َاوَيُزا ضُْسئ نؤَُي
ََُُْس و ثًؿُغاظيًُ
ًََو يُ زَوي
و يُاليُٕ (نؤيؤًٌْ زيالضؤى)َوَ زاَُظضابىو و نؤَُي
َُ فاؾًػتاُْ نًَؿُيُنٌ ظؤضيإ بؤ سهىَُتُناٌْ
طُوضَنإ ثؿتًىاًْإ يًَسَنطز ،ئُّ نؤَُي
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ٌَ 1934زا طُيؿتُ يىتهُ ،و خؤثًؿاْساُْنإ بُضِازَيُنٌ ظؤض
فُضَْػا ْايُوَ ،نُ يُ غاي
فطاوإ بىو و ُٖضَِؾُيإ يُ ثُضيَُإ نطز و ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ثؤيًؼ و ضُْسئ نىشضاو و
ٌَ يًربايُنإ و زميؤنطاتُنإ
بطيٓساضّ يًَهُوتُوَ ،ئُّ باضوزؤخُ تطغًَهٌ طُوضَّ خػتبىوَ زي
و غُْسيهايًُنإ و ثاضتٌ غؤغًايًػتًـ ،نؤَىًْػتُناًْـ يُو ناتُزا يُناتًَهسا نُ
يُطٍَُ سهىَُتسا ًَْىاًْإ خطاخ بىو ،يُ َُٖإ ناتسا زشٍ فاؾًًُناًْـ بىوٕٖ ،اونات يُ
شيَط ناضيطُضٍ ئاضاغتُناٌْ نؤَىًْػيت غؤظًَيت نُ ُٖغتًإ بُ تطغٌ غُضنُوتين
فاؾًػتُنإ نطزبىو يُ فُضَْػا ،بؤيُ ْاضاض بىوٕ ٖاوثُميإ بٔ يُطٍَُ تُواوٍ ضَطُظَ زشَناٌْ
تطٍ فاؾًػتُنإ ،زواّ َاوَيُى يُو ثؿًَىيًُّ فُضَْػا ،غؤغًايًػتُ ضازيهايُنإ و
غؤغًايًػتُنإ و نؤَىًْػتُنإ ئًئتالفًَهٌ غًاغًًإ بُْاوٍ (بُضَّ طٍُ)َوَ زاَُظضاْس،
ٌَ بُضططيهطزٕ يُ غًػتٌَُ نؤَاضّ يُ بُضاْبُض
ئُّ بُضَيُ ضاٍ طُياْس ،نُ ئُّ ضؤي
ًََو ضيَههاضّ غُضنُوتىواُْ يُ زشٍ قُيطاٌْ
فاؾًػتُناْسا زَطًَطِيَت و ُٖضوَٖا نؤَُي
ئابىوضٍ وآلت زَططيَتُبُض و ضُْس ضانػاظيًُنٌ نطيَهاضيًاُْ ئُجناّ زَزات ،بؤيُ يُ
َِ 1936زا ،غُضنُوتًَٓهٌ طُوضَيإ بُزَغت ًَٖٓا و نابًُٓيُنٌ
َبصاضزٌْ بُٖاضّ غاي
ُٖي
ْىيًَإ بُ غُضؤنايُتٌ (يًؤٕ بًؤّ)ٍ غُضؤنٌ غؤغًايًػتُنإ زاَُظضاْس.
(يًؤٕ بًؤّ) نُغايُتًًُنٌ دىيُنُ بىو ،يُ غُضَتاناٌْ شياًْسا وَنى ضَخُٓططيَو زَغيت
َُت بىوُٖ ،ضوَٖا
ثًَهطز و زواتطيـ بؤ َاوَيُنٌ زضيَص ئُْساٌَ ئُجنىوٌَُْ زَوي
ئُظَىوًَْهٌ باؾًؿٌ يُ بىاضّ زاضايٌ و بُضِيَىَبطزْسا ُٖبىوٖ ،اتُٓغُضناضّ (بًؤّ) يُ ناتٌ
َؤظَزا ئىًََسيَهٌ باف بىو بؤ ضًُٓناٌْ خىاضَوَ و
ئُو باضوزؤخُ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتًًُ ئاي
ثًًَإ وابىو يًَطَوَ غُضزًَََهٌ ْىٍَ يُ ضانػاظيٌ ئابىوضيٌ زَغت ثًَسَنات و زؤخٌ ئابىوضٍ
و نؤَُآليُتًًإ بُضَو باؾرت زَضِوات ،بُآلّ ُٖض يُو ناتُؾسا نطيَهاضإ ظجنريَيُى َاْططتًٓإ
يُ ناضطُناٌْ ثاضيؼ و زواتطيـ ُٖضيَُُناٌْ تط زَغت ثًَهطز.
ناضّ يُنٌَُ ئُّ نابًُٓ ْىيًَُ طًَطِاُْوَّ دًَطريٍ بىو بؤ ناضطُ فُضَْػًًُنإ و
َُّ
َسإ بىو بؤ ٖاْساٌْ طًَطِاُْوَّ نطيَهاضإ بؤ ناض و يُّ ضيًَُؾُوَ ضاالنهطزُْوَّ دىي
ُٖوي
ًََو ياغايإ يُ
ًََو ضانػاظيًإ ئُجناّ زاُٖ ،ضوَٖا نؤَُي
ئابىوضيٌ وآلت ،يُّ بىاضَؾسا نؤَُي
بُضشَوَْسٍ نطيَهاضاْسا زَنطز ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ضُْس ياغايُنًإ بؤ باؾهطزٌْ باضوزؤخٌ
َهطزٌْ ئُْباضَنإ و باظاضَِناٌْ طُمن يُ ْاوَوَ و
ٌَ زاْاٌْ ْطخٌ ْىٍَ و نؤْرتؤي
نؿتىناي
ًََو ضانػاظٍ بىوٕ بُ َُبُغيت
زَضَوَّ فُضَْػا زَضنطز ،نُ ئَُاُْ َُٖىوٍ نؤَُي
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بىشاْسُْوَّ شياٌْ ئابىوضٍ نُ (بًؤّ) ثًٌَ زَطىتٔ ًْىزيٌ فُضَْػٌ ،بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا ئُّ
ُْٖطاواُّْ بًؤّ ُْياْتىاٌْ نًَؿُّ زاضايٌ وآلت بُ تُواوٍ ضاضَغُض بهُٕ و ئَُُ دطُ
يُوَّ نُ ُْٖطاوَناٌْ بًؤّ بىوُْ ٖؤناضّ ئُوَّ ثاضيَعطاضَناٌْ فُضَْػا يُ بُضاْبُض ئُّ
نابًُٓيُزا ًْطُضإ و ثُغت بٔ و زاواٍ طؤضِيين بهُٕ بُو بًاْىوَّ نُ ْانطيَت فُضَْػا
بُزَغت دىيُنُيُنِ غؤغًايًػتًًُوَ بًَت ،بؤيُ ضاوَضِيٌَ ُٖيًَهًإ زَنطز بؤ يُْاوبطزٌْ،
يُاليُنٌ تطيؿُوَ ئُّ ضانػاظيًاُّْ بًؤّ وَى ياضَُتًساٌْ نطيَهاضإ و نَُهطزُْوَّ ناتٌ
َُتٌ خػتبىوَوَ ،بؤيُ دطُ يُوَّ ُٖض يُنُ يُ ًٖتًُض و
ناضْ ،اضَِظايًُنٌ ًَْىزَوي
َؤغؤيًين غُضؤنايُتٌ دىيُنُيُنٌ غؤغًايًػتًإ بُ غىنايُتٌ بؤ نُغايُتٌ خؤيإ
زَظاٌْٖ ،اونات ثاضيَعطاضَناٌْ بطيتاًْاف زوشَٓايُتٌ بًؤًَإ زَنطز بُو بًاْىوٍَ نُ
زوشَين ئُضغتؤنطاتُنإ و خاوَٕ ئًُتًاظَناُْ ،غُضَجناّ يُ ئُجناٌَ ظيازبىوٌْ ْاضَِظايًُ
َِ 1937زا ْاضاض بىو زَغت يُناض
زَضَنٌ و ْاوَنًًُنإ ،يًؤٕ بًؤّ يُ سىظَيطاٌْ غاي
ٌَ
َِ  1938وَنى دًَططٍ غُضؤى َابىوَوَ ،بُآلّ يُ غاي
بهًَؿًَتُوَ ،ئُطُضضٌ تا َاضتٌ غاي
1938زا نؤتايٌ بُ نابًُٓنُ ٖات و (ئًَسواضز زيالزيا) نابًُٓيُنٌ ْىيٌَ زاَُظضاْس و يًَطَوَ
َُتًًُناٌْ بُض يُ
بىو بُ يُنًَو يُو نُغايُتًًاُّْ نُ ضؤَيًَهٌ بُضضاوٍ يُ غًاغُتُ ًَْىزَوي
نُوتُٓوَّ دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا طًَطِا.

شيَيةم :ئةمةريكا
ئَُُضيها ئُو وآلتُ غُضنُوتىوٍَ دُْط بىو ،نُ ظياٌْ ظؤض يُ وآلتٌ تطّ بُؾساضبىوٍ
دُْط نَُرت بىو ،يُضِووٍ َاززيؿُوَ ،ئَُُضيها يُنًَو بىو يُو وآلتاُّْ قاظاجنًَهٌ ظؤضٍ
نطز ،ضىْهُ بُٖؤّ دُْطُوَ ،ئَُُضيها بىو بُ باظاضٍِ نُضَغتُ دُْطًًُناٌْ ٖاوثُمياْإ و
ؾىيَين ثًؿُغاظيٌ قىضغٌ ظؤض ثًَؿهُوتىو ،بُ دؤضيَو ؾاضّ ًْىيؤضى تىاٌْ ؾىيَين يُْسَٕ
بططيَتُوَ وَى ْاوَْسٍ زاضايٌ دًٗإ ،زؤالضٍ ئَُُضيهًـ ؾىيَين بُ دىُْيٌٗ ئُغتُضيًين يُم
ٌَ َ1919وَ ئاضاغتُيُى يُ
نطز ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا يُ زواّ دُْط و تايبُت يُ زواّ غاي
ئَُُضيها زَضنُوت نُ بُ تىْسٍ زشٍ دُْط و تًَىَطالٕ بىو يُ نًَؿُناٌْ ئُوضوثاوَ.
َُناٌْ سىنٌُ ئَُُضيها
يُ زواّ دُْط و يُ بًػتُناٌْ غُزَّ ضابطزووزا ظؤضبُّ غاي
َِ 1920زا نؤَاضيًُنإ تىاًْإ بُغُض
َبصاضزٌْ غاي
بُزَغت نؤَاضيًُناُْوَ بىو ،يُ ُٖي
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َِ َ1913وَ
زميىنطاتُناْسا غُضنُوتٔ بُزَغت بًَٗٓٔ ،زواّ ئُوَّ نُ زميىنطاتُنإ يُ غاي
َبصاضزٕ
سىنٌُ وآلتًإ زَنطز ،بُآلّ زواتط نؤَاضيًُنإ تىاًْإ بؤ َاوَّ غٌَ خىيٌ ُٖي
سىنٌُ وآلت بططُْ زَغت ،ئُواًْـ ٖاضزيٓط ( ،)1923-1921نايعٔ نؤيًسز (-1923
ًَٖ )1929طبُضت ٖؤظُض (.)1933-1929
يُ ضاغتًسا ئُو تُوشَُ بًَُٖعَّ نُ ئاضَظووٍ يُ طؤؾُطريٍ و نؿاُْوَ يُ نًَؿُ غًاغًًُ
َُتًًُنإ بىو ،يُ زواٍ دُْطسا ضَْطساُْوَيُنٌ طُوضَّ بُغُض غًاغُتٌ ئَُُضيهاوَ
ًَْىزَوي
َُّ
ُٖبىو ،يُواُْف ُٖض يُ غُضَتاوَ ئُجنىوٌَُْ ثرياٌْ ئَُُضيها ثُمياٌْ ظًَطغاٍ نؤَُي
ٌَ طُوضَّ
طُالٌْ ضَتهطزَوَُٖ ،ضضُْسَ ئاضاغتُيُنٌ تط ُٖبىو نُ ثًٌَ وابىو ئَُُضيها ضؤي
َُاًْازا ،بؤيُ ثًَىيػت بُ طؤؾُطريٍ ْانات.
بىوَ يُ غُضنُوتين بُضَّ ٖاوثُمياْإ بُغُض ئُي
ئُّ غًاغُتٌ طؤؾُطرييًُ اليٌُْ ئابىوضيؿٌ ططتُوَ ،ضىْهُ ئَُُضيها يُو ناتُزا تطغٌ
َُت
َُنطزٕ يُطٍَُ باظاضَِ زَضَنًًُناْسا ُٖبىو ،بؤيُ زَوي
يُ نًَبُضِنًٌَ وآلتاٌْ بًَطاُْ و َاَُي
يُو َاوَيُزا ثُْاٍ بؤ غًاغُتٌ غُثاْسٌْ طىَططٌ ظؤض بطز ،بؤ ئُوَّ بتىاًَْت بُضبُغتًَو
َِ
بؤ ٖاوضزَ و ُْٖاضزَ زابًَٓت ،ئُوَ بىو ُٖض يُ زواّ ٖاتُٓ غُضناضّ نؤَاضيًُنإ يُ غاي
1922زا بُ دؤضيَو طىَططًإ بُضظ نطزَوَ نُ ثًَؿرت ؾيت وَٖاّ بُخؤيُوَ ُْبًين بىو ،زواٍ
َِ 1930زا طىَطط
ئُوَف ضُْس داضيَهٌ تط ئُّ بُضظنطزُْوَيُيإ ئُجناّ زا ،تا يُ غاي
طُيؿتُ بُضظتطئ ئاغيت خؤّ يُ ًََصووٍ ئَُُضيهازا ،ئُّ غًاغُتُّ بُناضيإ ًَٖٓا ،تُْٗا
َهى باظاضَِناٌْ
ُْبىوَ َايُّ زاخطاٌْ باظاضَِناٌْ ئَُُضيها بُضِووٍ بُضٌَُٖ ئُوضوثًسا ،بُي
ئُوضوثًؿٌ بُضِووٍ ئَُُضيهازا زاخػت ،بُآلّ ؾتًَهٌ ئاغايًُ نُ يُ غًػتٌَُ
غُضَايُزاضيسا ئُّ غًاغُتٌ طؤؾُطرييًُ ئابىوضيًُ تىاْاٍ ثًازَنطزٌْ تُواوٍ ًًُْ ،بؤيُ يُ
َِ
تىاْاٍ ئ َُُضيهازا ُْبىو يُغُض ئُّ غًاغُتٌ طؤؾُطرييًُ بطِ بهات ،ئُوَ بىو يُ غاي
َُتًًُناُْوَ ،يُواُْ وَظيطٍ
1928زا ئَُُضيها وضزَ وضزَ خؤّ خعاْسَوَ ًَْى نًَؿُ ًَْىزَوي
زَضَوَّ ئَُُضيها (فطاْو نًًؤى) بُ ٖاوبُؾٌ يُطٍَُ (ئُضغتًس بطيإ)ٍ وَظيطٍ زَضَوَّ
فُضَْػازا ،ثطؤشَيُنٌ غُباضَت تُسطميهطزٌْ دُْط ثًَؿهُف نطز و زواتطيـ بُْاوٍ
َُْاَُّ ثاضيػٌ (نًًؤى-بطيإ)َوَ ْاغطا ،نُ يُاليُٕ  23وآلتُوَ َؤضنطا ،ئَُُف
طُآلي
َُتٌ ناضيطُضَ يُ غًاغُتٌ ئَُُضيها و
ئُوَّ زَطُياْس نُ ئاؾتًٌ ًَْىزَوي
بُضشَوَْسيًُناٌْ ،بؤيُ ْاتىاًَْت يُّ ضووَوَ خؤّ زووضَثُضيَع بططيَت و بُ طؤؾُطريٍ
مبًًََٓـتُوَ ،ئَُُ ويَطِاٍ ئُوَّ نُ يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ غُضَايُّ ئَُُضيهٌ و بعْػُاُْناٌْ
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ئَُُضيها و بُضٌَُٖ ئَُُضيها يُ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ دًٗاْسا بىوًْإ ُٖبىو ،ئَُُ
َِ
وايهطزبىو نُ ئَُُضيها يُ ظؤضبُّ نًَؿُناٌْ وآلتاْسا تًَىَبطًًَت ،بؤ منىوُْ ُٖض يُ غاي
ٌَ بُضضاوٍ يُ نًَؿُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ زووضزا بًين ،يُو ثُميآْاَُ
َ1922وَ ئَُُضيها ضؤي
َُتًًُزا بُؾساض بىو ،نُ يُباضَّ غًازَ و يُنًَيت ضًُٓوَ ئُجناّ زضا ،بُّ دؤضَ زَبًٓني
ًَْىزَوي
نُ ظهلًَعيَهٌ وَنى ئَُُضيها غُضَضِاّ ثًازَنطزٌْ غًاغُتٌ طؤؾُطرياُْفُْ ،يسَتىاٌْ بُ
تُواوَتٌ خؤّ يُ نًَؿُنإ زووضَثُضيَع بططيَت.
َِ َ1923وَ غُضزٌََ سىنٌُ (نؤيًسز) زَغت ثًَسَنات ،نُ يُ غُضزٌََ ئُوزا
يُ غاي
بىوشاُْوَيُنٌ ئابىوضٍ باف وآلتٌ ططتبىوَوَ ،بُآلّ ئُو بىوشاُْوَيُ بُؾًَىَيُنٌ يُنػإ و
ٌَ
ٖاوتُضيب ُْبىو يُ ًَْ ى نُضتُ دًادًاناٌْ ئابىوضٍ ئَُُضيهازا ،بؤ منىوُْ اليٌُْ نؿتىناي
بُزضيَصايٌ بًػتُنإ يُ قُيطاْسا بىو ،ضىْهُ دىتًاضاٌْ ئَُُضيها ُٖض بُو ًْاظَّ ناتٌ
دُْطُوَ بُضًَُٖإ زًََٖٓا ،نُ ضؤش بُ ضؤش ْطر ضوو يُ بُضظبىوٕ بىو ،بؤيُ ئُواًْـ تا
زَٖات بُضًَُٖإ ظياز زَنطز ،بُآلّ يُبُض ئُوَّ دُْط نؤتايٌ ثًَٗاتبىو ،باظاضَِ
زَضَنًًُنإ زاواناضيًُنُّ ثًَؿىويإ َُْابىو ،باظاضٍِ ًَْىخؤيًـ يُ ئاغت ئُو َُٖىو
ًًَُنإ ضؤش بُ ضؤش يُ زابُظيٓسا بىو و قُيطاٌْ
بُضَُُٖزا ُْبىو ،بؤيُ ْطخٌ بُضَُُٖ نؿتىناي
بؤ شياًْإ زضوغت زَنطز ،نُضٌ بُ ثًَضُواُْوَ ثًؿُغاظيًُ قىضغُنإ يُ غُضزٌََ
َِ 1929زا ،ئُّ بىوشاُْوَيُ وَغتاًَْهٌ
(نؤيًسز)زا بُضِازَيُنٌ ظؤض ثًَؿهُوت ،بُآلّ يُ غاي
َُزا باظاضٍِ ئَُُضيها بُ ؾًَىَيُنٌ ظؤض
نتىثطِّ بُخؤيُوَ بًين ،ئُوَ بىو يُ ثايًعٍ ئُو غاي
خطاخ ٖاتُ خىاضَوَ و بىوَ ٖؤّ َايُثىوضبىوٌْ بُؾٌ ظؤضٍ باْو و نؤَجاًْا و
وَبُضًَُٖٓضَنإ ،نُ ئَُُف قُيطاًَْهٌ زاضايٌ طُوضَّ يُ ئَُُضيها خػتُوَ ،نُ بُ قُيطاٌْ
زاضايٌ ْ 1933-1929اغطا.
قةيساني دازايي
َِ 1933زا شَاضَّ بًَهاضاٌْ
ئُّ قُيطاُْ زاضايًُ بُ ضازَيُى بىو يُ ئَُُضيها ،نُ يُ غاي
خؤّ يُ ًًَ 21ؤٕ ن ُؽ زَزا ،يُ غُضَتازا بُؾًَو يُ غًاغُمتساض و بعْػُاُْناٌْ ئَُُضيها
َُّ زَزا ،بُآلّ زواتط زَضنُوت نُ
ئَُُيإ بُ ططشبىوُْوَ و قُيطاًَْهٌ ئابىوضٍ ناتٌ يُ قُي
َِ خاياْس ،ئُّ قُيطاُْ بُ
ئُّ قُيطاُْ يُ قُيطاُْناٌْ ثًَؿىوتط دًاواظَ و ْعيهُّ ضىاض غاي
ثًَضُواُّْ قُيطاُْناٌْ ثًَؿىوتط يُ ئُجناٌَ ظؤضّ بُضَُُٖوَ بىوُْ ،ى بُٖؤّ نٌَُ
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َهٌ غًػتٌَُ زابُؾهطزٌْ
َطُيُى بىو بؤ ضظيىٍ و بًَهُي
بُضَُُٖوَ بًَت ،نُ ئَُُف بُي
غاَإ يُو وآلتُزا ،قىضغٌ ئُّ قُيطاُْ بُ دؤضيَو بىو نُ تُواوٍ بعْػُإ و غًاغُمتُزاضاٌْ
َػؤظيًُنٌ طُوضَوَ ناض بؤ ضاضَغُضنطزٌْ بهُٕ ،بؤيُ ناتًَو نُ
ئُو وآلتُّ ْاضاضنطز ،بُ زي
(ٖؤظُض) ٖاتُ غُض سىنِ ،ناتٌ قُيطاُْ زاضايًُنُ بىوْ ،اضاض بىو زاوا يُ نؤْططيَؼ بهات
بىزدُّ تايبُت بؤ دًَبُدًَهطزٌْ ثطؤشَنإ و وَطُضِخػتُٓوَّ باظاضِ زابًَٖٓٔ( ،ؤظُض) بُ
َُناٌْ بٌَ ئاناّ
ٌَ زَزا بُغُض قُيطاُْنُزا ظاٍَ بًَت ،بُآلّ تُواوٍ ُٖوي
َُٖىو دؤضيَو ُٖوي
َِ 1932زا زواّ َاوَيُنٌ زضيَص يُ سىنٌُ نؤَاضيًُنإ،
َبصاضزٌْ غاي
بىوُٕٖ ،ض بؤيُ يُ ُٖي
َِ 1933ؾسا (فطاْهًني
داضيَهٌ تط زميىنطاتُنإ تىاًْإ غُضنُوتٔ بُزَغت بًَُٗٓٓوَ و يُ غاي
زيالْؤض ضؤظفًًَس) وَى غُضؤنًَهٌ زميىنطاتُنإ زَغيت بُناض نطزَوَ.
يُناتًَهسا بىو نُ وآلت يُ ُٖضَِتٌ قُيطاُْنُزا بىو ،بؤيُ (ضؤظفًًَس) بُبايُخًَهٌ ظؤضَوَ
ٌَ زا ئُّ قُيطاُْ ضاضَغُض بهات ،يُّ ثًَٓاوَؾسا غًاغُتًَهٌ زاضِؾت ،نُ بُ غًاغُتٌ
ُٖوي
ًْىزٍ (ضيَباظٍ ْىٍَ) ْاغطاوَ .ئُّ غًاغُتُف بطييت بىو يُ ثؿتبُغنت بُ َاَؤغتاياٌْ
ًََو َاَؤغتاٍ ظاْهؤّ يُ خؤّ
ظاْهؤ( ،ضؤظفًًَس) يُ ضىاضضًَىٍَ ئُّ غًاغُتُزا ،نؤَُي
نؤنطزَوَ نُ ططْطرتيًٓإ (ضميؤْس َؤيٌ) و (تؤنىيٌَ بىوٕ) ،ئُّ َاَؤغتاياُْ ضؤظفًًَسيإ بؤ
ًََو
ًََو ضانػاظٍ يُ غُضدُّ بىاضَناْسا ضيَٓىيَين نطز ،ئُوَ بىو (ضؤظفًًَس) نؤَُي
نؤَُي
ضانػاظٍ يُ ناض و ثطؤشَناْسا ئُجناّ زا ،بُؾًَهٌ ئُّ ثطؤشَيُ َُبُغيت يُ بىوشاُْوَ و
ياضَُتًسإ بىو ،بُؾُنُّ تطيؿٌ وَى ضيفؤضّ وابىو ،يُ بىاضّ ياضَُتًساُْناْسا،
ياضَُتًًُنٌ ظؤضّ ئُو نُغاُّْ زا نُ يُ تُْطاُْزا بىوُٕٖ ،ضوَٖا قُضظيَهٌ ظؤضيؿٌ بؤ
بىاضّ بًٓاغاظٍ و ضيَطُوبإ بُخؿٌ و بَُُف ُٖيٌ ناضّ ضَخػاْسُٖ ،ضوَٖا غًػتًََُهٌ
وضزٍ بؤ ياضَُتًساٌْ بًَهاضَنإ زاْا ،يُ بىاضّ ضانػاظيؿسا ،ئُّ ثطؤشَيُ بُضّ بُ غًاغُتٌ
ََُُْسَنإ و نؤَجاًْا
نًَبُضِنًٌَ ظياْبُخـ ططتٖ ،اونات بادٌ غُض زاٖاتٌ ضًُٓ زَوي
ًَؿسا ضُْس ُْٖطاويَهٌ ططْطٌ
طُو ضَناٌْ ظياز نطز ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ يُ بىاضّ نؿتىناي
ًًَُنإ تا
ْا ،يُواُْف ُٖوَيًَهٌ ظؤضّ زا بؤ بُضظنطزُْوَّ ْطخٌ بُضوبىوَُ نؿتىناي
بطُضِيَتُوَ بؤ ئاغيت ثًَـ دُْطُٖ ،ضوَٖا ُٖوَيًَهٌ ظؤضيؿٌ خػتُطُضِ بؤ ًَٖؿتُٓوٍَ
ظَويًُنإ بُثًيتٖ ،اونات ئاغاْهاضٍ بؤ دىتًاضَنإ نطز يُ بُزَغتًَٗٓاٌْ ثاضَ ،ناضيؿٌ بؤ
نطزُْوَّ باظاضٍِ ْىٍَ يُ زَضَوَ و ْاوَوَ بؤ بُضوبىوَُناًْإ نطز .يُ بىاضّ ناضيؿسا يُى
َِ 1933زا ،نُ تًايسا
ظجنريٍَ يُ ياغا زَضنطز ،يُواُْف ياغاٍ بىوشاُْوَّ ًْؿتُاٌْ يُ غاي
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َِ
ٌَ زا ناتصًََطّ ناض نَُبهاتُوَ و نطٍَ بُضظ بهاتُوَ و ُٖيٌ ناض بطَِخػًًََٓت ،يُ غاي
ُٖوي
 1937يؿسا ،نؤْططيَؼ ظجنريَيُى ياغاٍ بؤ بًُُّ نؤَُآليُتٌ زَضنطز ،يُواُْ َىوضُّ
بُغاآلضىوإ و بًُُّ بًَهاضّ و ياضَُتٌ ثُنهُوتىوإ و شْاٌْ بًَهاض و َٓساآلٌْ نَُئُْساّ.
ُٖضضُْسَ ْاوَْاوَ ْاضَِظايُتٌ و طفتىطؤّ تىْس يُباضَّ ئُّ غًاغُتُّ (ضؤظفًًَس)َوَ
زَنطاُْٖ ،سيَو بُوَيإ زَظاٌْ نُ زَغتىَضزاُْ يُ َافُ ؾُضعًًُناًْإ ،نؤَاضيًُناًْـ
َػتهاضٍ بىوٕ بُو بًاْىوٍَ نُ غُضثًَضٌ زَغتىوضٍ ئَُُضيهايُ ،بُآلّ ئُّ غًاغُتُ
بُضُٖي
َبىوٌْ (ضؤظفًًَس) بُغُض نًَؿُ ئابىوضيًُنإ و قُيطاُْ
ضؤَيًَهٌ طُوضَّ ُٖبىو يُ ظاي
زاضايًُناْسا ،بؤيُ يُوَ بُزواوَ بىو بُ نُغايُتًًُنٌ خؤؾُويػيت ًَْى طُيٌ ئَُُضيهٌ و يُ
َبصاضزٌْ 1944 ،1940 ،1936زا غُضنُوتين بُزَغتًَٗٓا و يُ زَغتجًَهٌ
ُٖضغٌَ ُٖي
دُْطٌ زووٌََ دًٗاًْؿسا ُٖض ئُو غُضؤنِ ئَُُضيها بىو.

ضوارةم :يةكيَيت شؤظيَت
ُٖضضُْسَ ضووغًاٍ قُيػُضّ ُٖض يُ غُزَّ سُظسَوَ يُنًَو بىو يُ ظهلًَعَناٌْ ئُوضوثا و
ئًُجطاتؤضيايُنٌ طُوضَ و فطاوإ بىو و غُْط و قىضغايٌ بُضضاوٍ ُٖبىو يُ ثُيىَْسيًُ
َُتًًُناْسا و يُنًَهًـ بىو يُو وآلتاُّْ نُ يُ نُوتُٓوَّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا
ًَْىزَوي
ٌَ بُضضاوٍ طًَطِا ،بُآلّ غُضَضِاّ ئُوَف ئُو غًػتَُُ تطازيػًؤًًُْ نؤُّْ سىنٌُ
ضؤي
َبىوُْوَّ
قُيػُض و َاُْوَّ زَغُآلتساضيَتًًُنُّ بُزوانُوتىويٌٖ ،ؤناضيَو بىوٕ بؤ قىي
َطُّ طُؾُغُْسووٍ ضووغًا و زَغُآلتُ نؤُْنُّ ،نُ ُْيتىاًْبىو يُطٍَُ
ْانؤنٌ ًَْىإ نؤَُي
ئُو طُؾُغُْسْاُْزا بطِ بهات ،بُضِازَيُى نُ ئُّ زَغُآلتُ يُ غُضَتاّ غُزَّ بًػتَُسا بؤ
خؤثاضاغنت تا زَٖات غتَُهاض و تىْسوتًصتط زَبىوُٖ ،ض بؤيُ يُ غُضَتاّ غُزَّ بًػتَُُوَ
بعاظًَهٌ ؾؤضِؾطًَطِاُّْ تىْس يُ ضووغًا زَغيت ثًَهطز ،نُ غُضَتا يُ ضىاضضًَىَّ َاْططتين
ٌَ 19107-1905زا
نطيَهاضاُْ و ضاثُضِئ و ياخًبىوٌْ طُالٌْ ْاضِووغُوَ زَضنُوت و يُ غاي
تُوشٌَ ؾؤضِؾًَهٌ طُوضَ ضووغًاٍ ططتُوَ و تطغًَهٌ طُوضَيؿٌ يُغُض خىزٍ زَغُآلتٌ
قُيػُض زاْا ،بُآلّ زَغُآلت ُنُّ قُيػُض يُو قؤْاغُزا تىاٌْ بُضِيَطُّ ظَبط و ظَْط و
غُضنىتهطزُْوَ نؤتايٌ بُو ؾؤضِؾُ بًًََٗٓت .يُطٍَُ زَغتجًَهطزٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا و
ناضيطُضيًُ ُْضيًًَُٓناٌْ بُغُض شياٌْ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ ضووغًاوَ ،باضوزؤر يُ ضووغًا
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َؤظتط بىو ،زَغُآلتٌ قُيػُضيـ تازَٖات الواظتط زَبىو ،ظًََُّٓ زَضنُوتين ؾؤضِؾًَهٌ
ئاي
غُضتاغُضيـ ضؤش بُضؤش يُ باضتط زَبىو ،نُ غُضَجناّ ؾؤضِف يُ ضووغًا بُ زوو قؤْاغ تىاٌْ
نؤتايٌ بُ زَغُآلتٌ قُيػُضّ بًًََٗٓت و سهىَُتًَهٌ ضووغٌ ْىٍَ زامبُظضيًََٓت ،نُ زواتط يُ
َاوَيُنٌ نَُسا بىو بُ يُنًَو يُ ًَٖعَ غُضَنًًُناٌْ دًٗإ.


شؤزِشةكاني ضالَى 2:28

يةكةم :شؤرِشي مارتي 1917
ُٖضوَنى ثًَؿرت ئاَاشَّ ثًَهطا ،بُزَغتجًَهطزٌْ دُْط ،قُيطاُْناٌْ ضووغًا ظياتط قىٍَ
بىوُْوَ ،ضىْهُ ضووغًا يُ ًٖض ضوويُنُوَ ئاَازَّ ئُّ دؤضَ دُْطُ ُْبىوُٖ ،ض بؤيُ
تًَضىوٕ و ئُضنُناٌْ دُْط ظؤض بُخًَطايٌ بىوٕ بُ باضيَهٌ قىضؽ بُغُض ؾاٌْ سهىَُت و
َطُّ ضووغًًُوَ ،يُبُض ئُوَّ ضووغًا يُاليُنُوَ ُٖض بؤخؤٍ نَُىنىضِيًُنٌ ظؤضّ
نؤَُي
ُٖبىو يُضِووٍ ناضطُ ضُنػاظٍ و ئاًََطَ ْىيًَُناٌْ طىاغتُٓوَ و ثًَهٗاتُ و غُضنطزايُتٌ
ْىيٌَ غىثاوَ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ئُو غىثا ظؤضَّ نُ بؤ دُْط نؤٍ نطزَوَ ،نُ يُ غٌَ
ٌَ يُنٌَُ دُْطسا ْعيهُّ ًًَ 15ؤٕ زَبىوٕ ،يُغُضووٍ تىاْاٍ ضووغًاوَ بىو و
غاي
ُْيسَتىاٌْ ثًَساويػتًًُ دُْطًًُنإ ضَواُّْ بُضَناٌْ دُْط بهات يُ خؤضاى و ضُى و
ثًَساويػتًًُناٌْ تط ،ئُّ زؤخُف ضؤش بُ ضؤش غُضباظَناٌْ يُو سهىَُتُ بًَعاض زَنطز ،دطُ
يُوَّ ئُو ًًَؤُْٖا غُضباظَ بُؾٌ ظؤضيإ يُ دىتًاضَنإ بىوٕ و يُ ظَوٍ و ظاض و ناض
زووضخطابىوُْوَ ،ئَُُف بُ ضوويُنٌ تطزا زَبىوَ َايُّ نَُبىوُْوَّ بُضوبىوَُ
ٌَ ئُوناتُّ
َطُّ نؿتىناي
ًًَُنإ و ناضيطُض زَبىو يُغُض بصيَىٍ شياٌْ نؤَُي
نؿتىناي
ضووغًاٖ ،اونات يُ ثاٍَ َُٖىو ئَُاُْزا ؾهػتُ يُى يُزواّ يُنُناٌْ ضووغًا يُ دُْط،
ًَٖٓسَّ تط زؤخٌ ضووغًاٍ قُيطاْاويرت زَنطز و ظًََُّٓ ؾؤضِؾٌ يُ باضتط زَنطز ،ئَُُ دطُ
َطُّ ضووغًسا
ٌَ ْاضِاظٍ يُ نؤَُي
يُوَّ ُٖض يُو غُضوبُْسَؾسا بىو ضُْسئ ططوخ و نؤَُي
زَضنُوتٔ نُ بُضزَواّ و بُؾًَىَيُنٌ ضاالناُْ خؤيإ بؤ ؾؤضِف و ضاثُضِئ ئاَازَ زَنطز،
يُواُْ زميىنطاتُنإ ،زَغتىوضيًُنإ ،غؤغًاٍ-زميىنطاتُنإ و غؤغًايًػتُنإ.
َِ 1917زا ضووغًا بُ تُواوٍ يُ قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ-ئابىوضيسا
بُّ دؤضَ يُ غُضَتاّ غاي
زَشيا و غُضَجناٌَ ئُّ قُيطاُْف ،ؾؤضِؾًَهٌ طُوضَ بىو ،نُ يُ غُضَتاٍ َاْطٌ َاضتسا زش
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بُ زَغُآلتٌ قُيػُضّ زَضنُوت ،يُ َ ٍ8اضتٌ 1917زا يُ ؾاضّ ثُتطؤططاتُوَ
خؤثًؿاْساُْنإ بُ زضومشٌ زش بُقُيػُضّ ،زَغتًإ ثًَهطز ،زواٍ غٌَ ضؤشيـ ياخًبىوٕ يُ
ضيعَناٌْ غىثازا زَضنُوت ،ضىْهُ ئُوإ ضاظيُٓبىوٕ تُقُ بُضِووٍ خؤثًؿاْسَضاْسا بهُٕ و بُ
ثًَضُواُْوَ ضىوُْ ثاٍَ خؤثًؿاْسَضإ ،زواّ ئُوَف تىاًْإ بُ تُواوٍ ثايتُخت نؤْرتؤٍَ بهُٕ،
زواّ ئُوَّ ثايتُخت نؤْرتؤٍَ نطا ،زوو يًصُّْ ؾؤضِؾطًَطِاُْ زاَُظضا ،يُنًَهًإ ئُجنىوٌَُْ
ْىيَُٓضايُتٌ (زؤَا) بىو ،نُ ًَاْطَِوَنإ بىوٕ ،ئُويرتيؿًإ ئُجنىوٌَُْ غؤفًتاتٌ
نطيَهاضَنإ بىو (ضازيهايُنإ) ،ئُّ زوو يًصُْيُ ُٖض يُ غُضَتاوَ ًَُالًَْهاًْإ يُغُض
زَغُآلت زَغيت ثًَهطز ،زواّ ئُوَّ ثايتُختًإ نؤْرتؤٍَ نطز ،ؾؤضِف تُواوٍ ؾاضَ
طُوضَناٌْ ططتُوَ و غىثاف ياخًبىوٌْ خؤّ زَضبطِّ و ئَُُف (ًْهؤالٍ زووَّ)ٍ قُيػُضّ
َططيَت ،نُ زواّ َاوَيُنٌ ظؤض نىضت
ْاضاضنطز زَغت يُ تُخيت ثاؾايُتٌ بؤ بطاظانُّ ُٖي
َُّ ضؤَاْؤظ يُ ضووغًا بُ تُواوَتٌ
ئُويـ زَغتبُضزاضّ تُخت بىو ،بَُُف زَغُآلتٌ بَُٓاي
نؤتايٌ ثًَٗات.
َرت و تىْستط بىو ،نُ يُ
َُّ ضؤَاْؤظًَُ ،الًٌَْ ًَْىإ زوو ئاضاغتُنُ قىي
بُ َُْاٌْ بَُٓاي
غُضَجناَسا ئاضاغتُّ بؤضدىاظَنإ يإ ًَاْطَِوَنإ ،بُ غُضنطزايُتٌ (يًفؤف) ،تىاًْإ سهىَُتًَهٌ
ناتٌ زامبُظضيَٓٔ ،بُآلّ زواّ َاوَيُنٌ نىضت (نريْػهٌ) ؾىيَين (يًفؤف)ٍ ططتُوَ.
شؤزِشي ئؤكتؤبةزى 2:28
ضَوتُنُّ تط نُ ضازيهايُنإ بىوٕ و بُ غُضؤنايُتٌ (يًٓني) بىوُٖ ،ض يُ غُضَتاّ
زاَُظضاْسٌْ زَغُآلتٌ سهىَُتٌ ناتًًُوَ ،نُوتُٓ بُضبُضَناٌَْ يُطُأل ئُو سهىَُتُزا،
بُتايبُت نُ سهىَُتٌ ناتٌ ُْيتىاٌْ ضانػاظيًُنٌ ئُوتؤ يُ بىاضّ ئابىوضٍ و غًاغًًُوَ
بهات و ًٖض ُْٖطاويَهٌ ضاغتُقًُٓؾٌ بؤ زاْاٌْ زَغتىوضيَهٌ ْىٍَ بؤ وآلت و نؿاُْوَ يُ
دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ُْزَْا ،يُ بُضاْبُضيؿسا بُيؿُفًًُنإ زاواناضّ طؤضِاْهاضّ ضيؿُيٌ
بىوٕ يُ بىاضّ نؤَُآليُتٌ و غًاغًًُوَ و ثًَساططيؿًإ يُغُض نؿاُْوَ يُ دُْط زَنطز ،ئُّ
َِ 1917زا بُ تايبُتٌ زواّ
ًَُالًًَُْ ضؤش بُ ضؤش تىْستط زَبىو ،تا يُ ْاوَضِاغيت غاي
َُاًْا يُ َاْطٌ سىظَيطاْسا
ؾهػيت ضووغًا يُ بُضَناٌْ دُْطسا يُبُضاْبُض ًَٖعَناٌْ ئُي
قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ ْىيٌَ يُ وآلتسا نُوتُوَ ،نُ يُ ئُجناَسا يُ ثُتطؤططاز و َؤغهؤ و ضُْس
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ؾاضيَهٌ تطٍ ضووغًا خؤثًؿاْساٌْ طُوضَ زَغيت ثًَهطز ،نُ ئُّ زؤخُ ظياتط بُيؿُفًًُناٌْ
َِ 1917زا غُضباظَناٌْ ثايتُخت
بًَُٖعتط و فطاواْرت زَنطز ،غُضَجناّ يُ تؿطيين زووٌََ غاي
ئُوَيإ ضاطُياْس نُ ضىوُْتُ ثاٍَ بُيؿُفًًُنإ ،يًَطَوَ سهىَُتٌ ناتٌ ظؤض بُ تىْسٍ
ٌَ غُضنىتهطزُْوٍَ
ويػيت ضووبُضِووٍ بُيؿُفًًُنإ ببًَـتُوَ و بُ َُٖىو ؾًَىَيُى ُٖوي
زإُٖ ،ض يُ زاخػتين ضؤشْاَُناًْإ و ضاوَزووْاٌْ ئُْساّ و غُضنطزَناًْإ و بُناضًَٖٓاٌْ
غىثا يُبُضاْبُضيإ ،بُآلّ ًٖض يُنًَو يَُاُْ ئُجناًََهٌ ئُوتؤّ ُْزا بُزَغتُوَ ،بؤيُ
(نريْػهٌ) بُ ْاضاضٍ وآلتٌ بُدًًََٗؿت و ضوويهطزَ ئَُُضيها.
َِ 1917زا (يًٓني) غُضنُوتين
بُّ دؤضَف يُبُضَبُياٌْ  ٍ7تؿطيين زووٌََ غاي
ؾؤضِؾٌ غؤغًايًػيت يُ وآلتسا ضاطُياْس و سهىَُتٌ ْىيٌَ وآلتٌ بُ غُضؤنايُتٌ خؤّ
ضاطُياْس.


كازةكاني دةضةآلتي نويَ ضؤظيَيت لة دواى شؤزِش

زواّ غُضنُوتين ؾؤضِف ،سهىَُتٌ ْىيٌَ بُيؿُفًًُنإ بؤ ثاضاغتين ؾؤضِف و
ًََٓاُّْ زابىوٍ ،دًَبُدٌَ بهات .ئُوَبىو يُزواّ
دًَطرينطزٌْ زَغُآلتُنُّْ ،اضاض بىو ئُو بُي
غُضنُوتًٓإ ضاغتُوخؤ زوو بُيآْاَُّ غُضَنًًإ ضاطُياْس ،يُنًَهًإ بُ (بُيآْاَُّ
ئاؾيت) ْاغطاوَ ،نُ تًايسا زاواّ زَغتجًَهطزٌْ طفتىطؤ و وَغتاٌْ دُْطٌ يُنٌَُ
دًٗاًْإ زَنطز و ئُويرتيؿًإ بُ (بُيآْاَُّ ظَوٍ) ْاغطاوَ ،نُ تًايسا غُضدُّ ظَويًُناٌْ
ٌَ
َهساضَناْسا ًَٖٓطايُ زَض و ُٖضوَٖا نؤْرتؤي
ٌَ زَضَبُط و َىي
وآلت يُشيَط زَغُآلت و نؤْرتؤي
َىيَػيت
َُت بُغُض تُواوٍ زَظطا ثًؿُغاظيًُناٌْ وآلتسا غُثًَٓطا ،غُباضَت بُ ُٖي
زَوي
بُيؿُفًًُنإ يُ ؾُضِّ يُنَُِ دًٗاٌْ  ،ئُوا وَى ثًَؿرت باغهطاوَ ،ضووغُنإ زواّ ئُوَّ
يُ ضاظيهطزٌْ وآلتُ ؾُضِنُضَنإ بؤ وَغتاْسٌْ دُْط غُضنُوتىو ُْبىوٕ ،ئُوَ بىو
َُاًْا بُ
َُاًْازا ضاطُياْس ،بُتايبُت زواّ ئُوَّ ًَٖعَناٌْ ئُي
يُناليُْاُْ ئاؾتًًإ يُطُأل ئُي
ضِووبُضيَهٌ ظؤض ٖاتبىوَ ْاو خانٌ ضووغًاوَ ،بؤيُ يُ َ ٍ3اضتٌ 1918زا ،ضوغًاٍ ْىٍَ
َُاًْازا ضيَههُوت ،نُ تًايسا زَغتبُضزاضٍ
بُثًٌَ ثُميآْاَُّ (بطيػت يًىتؤفػو) يُطُأل ئُي
بُؾًَهٌ ظؤض يُْاوضُناٌْ و بُضشَوَْسيًُناٌْ بىو.
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بُّ دؤضَ ضووغًاٍ غؤظًَيت يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ٖاتُزَضَوَُٖ ،ضضُْسَ ظؤض
يُغُضٍ نُوت ،بُآلّ ئاؾيت يُ وآلتسا بُضقُضاض نطز و يًَطَوَ زَغيت بُ ضيَهدػتين ناضوباضّ
ْاوخؤٍ وآلت نطز ،بؤيُ ُٖض زواّ بُغتين ئاؾتًٓاَُنُُْٖ ،طاوٍ زووٌََ زَغت ثًَهطز،
َِ 1918زا يُ
نُ زاْاٌْ زَغتىوضيَهٌ ْىٍَ بىو بؤ وآلت ،ئُوَ بىو يُ  ٍ10تُممىظٍ غاي
نؤْططَّ ثًَٓذٌَُ غؤفًساتُناٌْ ضووغًازا ،يُنُّ زَغتىوضٍ نؤَاضٍ ضووغًاٍ يُنًَيت
َهايُتٌ تايبُتٌ
غؤظًَيت يُغُض بَُٓاّ غؤغًايًػيت ضاطُيُْطا .يُ زَغتىوضَنُزا َىي
َىَؾًَٓطايُوَ ،غُضدُّ باْو و باظضطاًًُْ زَضَنًًُنإ و بُؾًَهٌ
ٖؤيُناٌْ بُضًََُٖٗٓإ ُٖي
َُتُوَ ،يُضِووٍ غًاغًًؿُوَ بُثًٌَ
ظؤضّ دىَطُ ئابىوضيًُناٌْ تط خطاُْ شيَط زَغُآلتٌ زَوي
بُْسَناٌْ زَغتىوض ،زَغُآلتٌ غًاغًٌ وآلت خطايُ شيَط زَغيت ضًين نطيَهاضإ بُ
َبصاضزٕ زضا بُ
ٖاوثُمياًَْيت يُطُأل دىتًاضإ و ضؤؾٓبريَ ؾؤضِؾطًَطَِنإُٖ ،ضوَٖا َايف ُٖي
َُٖىو ٖاووآلتًًُنٌ ضووغٌ نُ تٌَُُْ يُ  18غاٍَ بُغُضَوَ بًَت بُبٌَ دًاواظٍ ضَطُظ و
ُْتُوَُٖ .ضوَٖا يُ زَغتىوضزا بطِياض يُغُض يُنػاٌْ ضَٖاّ ٖاووآلتًإ يُ َافُناًْإ زضا
بُبٌَ ضَضاونطزٌْ ُْتُوايُتًًإ.


جةنطي نيَوخؤيي لة ضؤظيَت

زَغُآلتٌ غؤظًَيت ئُطُضضٌ ظؤض بُ خًَطايٌ ئُّ زَغتىوضَّ ضاطُياْس ،بُآلّ
يُدًَبُدًَهطزٌْ بُْسَناٌْ زَغتىوضَنُ و ثًازَنطزٌْ بُضْاَُ ضانػاظيًُنإُْ ،يتىاٌْ بُو
خًَطايًُ ُْٖطاو بًَٓت نُ خؤّ زَيُويػت ،ضىْهُ يُو ناتُزا ضُْسئ ططفت و بُضبُغيت
دؤضاودؤض يُاليُٕ زوشَُٓ زَضَنٌ و ْاوخؤيًُناٌْ ؾؤضِؾُوَ خطاُْ بُضزَّ ئُو ُْٖطاواُْ و
يُو َاوَيُؾسا ؾُضِيَهٌ ًَْىخؤيٌ طُوضَ و زَغتًَىَضزاًَْهٌ زَضَنٌ يُ يُى ناتسا ضوويإ زا،
ٌَ
ضىْهُ ظؤض ئاغايٌ بىو نُ زوشَٓاٌْ ؾؤضِؾٌ ئؤنتؤبُض يُ ْاوَوَ و زَضَوَ ُٖوي
بُضبُغتهطزٌْ ُْٖطاوَناٌْ ئُّ ؾؤضِؾُ بسَٕ ،بؤيُ تُْٗا زواّ ضُْس ضؤشيَهٌ نُّ
ًَإ زا زَغُآلتٌ غؤظًَيت يُ ثُتطؤططاز
(نريْػهٌ) و بُؾًَو يُ غُضنطزَ غُضباظيًُناٌْ ُٖوي
َهًَهٌ ظؤض يُ زشٍ ؾؤضِف يُ زَوضٍ خؤياْسا
بُض يُوَّ دًَطري بًَت ،يُْاوبُضٕ و تىاًْإ خُي
نؤبهُُْوَ ،زَغُآلتٌ غؤظًَيت يُو ناتُزا يُ تىاْايسا بىو ظؤض بُخًَطايٌ زوشَُٓ
ْاوخؤيًُناٌْ يُْاو بُضيَت ،بُآلّ ثؿتًىاًًُْ زَضَنًًُ ظؤضَنإ واياْهطز زَغُآلتٌ غؤظًَيت
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َآ 1918زا غىثاٍ بطيتاٌْ و
ُْتىاًَْت ئُّ ُْٖطاوَ ظؤض بُخًَطايٌ ئُجناّ بٓئ ،ئُوَ بىو يُ غاي
ئَُُضيهٌ و فُضَْػٌ و شاثؤٌْ يُ ْاوضُناٌْ نافهاغُوَ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ضووغًا ،دطُ
َُاًْاٍ خاوَٕ
َُتٌ تطٍ وَى تىضنًا و ضؤَاًْاو ثؤيُْسا و تُْاُْت ئُي
يَُاُْ ،ضُْسئ زَوي
ثُميآْاَُف ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ضووغًا ،بُ دؤضيَو ْعيهُّ  14غىثا بُؾساض بىوٕ يُ ؾُضٍِ
زشَ ضووغًا ،نُ ئُّ غىثايُ بُ غىثاٍ غجٌ ْاغطابىو و ضىاض يُنٌ ضووبُضٍ ضووغًايإ
زاطرينطز ،ئُّ ؾُضَِ يُ ضاغتًسا باضوزؤخًَهٌ ظؤض خطاثٌ بُغُض ضووغًازا ًَٖٓا بُ تايبُت
يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ ،دطُ يُوَّ يُضِووٍ غًاغًًُوَ باضوزؤخٌ وآلتٌ ؾجطظَ نطز و زَغُآلتٌ
غؤظًَيت تُواوٍ تىاْاناٌْ بؤ بطزُْوَّ ئُّ ؾُضَِ تُضخاْهطز ،غُضَجناّ يُ زواّ غٌَ غاٍَ يُ
َِ 1921زا غىثاٍ غىوضٍ غؤظًَيت تىاٌْ بُغُض غىثاٍ غجًسا غُضبهُويَت و
ؾُضِ ،يُ غاي
نؤتايٌ بُ دُْطُ ًَْىخؤيٌ و زَضَنًًُناٌْ بًًََٗٓت.


ضياضةتي نويَي ئابووزي

ُٖضزوو دُْطٌ دًٗاٌْ و دُْطٌ ْاوخؤيٌ ناضيطُضيًُنٌ ُْضيَين ظؤض طُوضَيإ بُغُض
ئابىوضٍ ضووغًاوَ بُدًًََٗؿت ،بؤيُ يُنًَو يُ ئُضنُ ططْطُناٌْ سهىَُتٌ ْىٍَ ئُوَ بىو
يُضِيٌَ غًاغُتًَهٌ ئابىوضٍ ْىيٌَ طؿتطريَوَ ضاضَغُضٍ نًَؿُ ئابىوضيًُناٌْ وآلت بهات،
ُٖض بؤيُ يًٓني خىزٍ خؤّ ضاوزيَطّ زاضِؾتين ئُو غًاغُتُ ئابىوضيًُ ْىيًَُّ نطز نُ يُ
نؤْططَّ  ّ10ئاظاضٍ 1921زا ثاضتٌ نؤَىًْػيت غؤظًَيت ضايطُياْس ،يُّ غًاغُتُ
َُتُوَ ،بُآلّ ُْٖسيَو
ئابىوضيًُ ْىيًَُزا تُواوٍ اليُُْ ئابىوضيًُنإ خطاُْ شيَط زَغُآلتٌ زَوي
يُ ضاالنًًُ تانُنُغًًُنإ بُ ؾًَىَيُنٌ ناتٌ َاُْوَ ،بُتايبُتٌ يُ بىاضٍ ثًؿُغاظٍ و
ٌَ زا غىوز يُ ئُظَىوٌْ وآلتُ
باظضطاٌْ ْاوخؤيٌ غٓىوضزاضُٖ ،ضوَٖا ئُّ غًاغُتُ ْىيًَُ ُٖوي
غُضَايُزاضيًُنإ وَ ضبططيَـت ،نُ ئَُُ تىْسضَِوَناٌْ يُ زشٍ يًٓني وضوشاْس ،بُآلّ يًٓني بُو
بًاْىوَّ نُ ئَُُ تانُ ضيَطاّ ضظطاضنطزٌْ وآلتُ ،بُضططٍ يُ بؤضىوُْناٌْ خؤّ نطز.
َُ بُغت،
غًاغُتٌ ئابىوضٍ ْىٍَ ظياتط ثؿيت بُ ثالًَْهٌ غؤغًايًػيت و ثالٌْ ثًَٓر غاي
نُ ئَُاُْ بُؾًَىَيُنٌ يُى يُزواٍ يُى و بُ غُضنُوتًَٓهٌ بُضضاو بُضِيَىَزَضىو ،ئُوَ بىو
ًَسا غُضنُوتًَٓهٌ طُوضَّ بُزَغتًَٗٓا ،يُ بىاضّ ثًؿُغاظيؿسا ،غًاغُتٌ
يُ بىاضٍ نؿتىناي
ْىيٌَ ئابىوضٍ دُخيت يُغُض ثًَؿدػتين ثًؿُغاظٍ قىضؽ زَنطزَوَُٖ ،ضوَٖا بايُخًَهٌ
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ظؤضيؿٌ بُ بُضًََُٖٗٓاٌْ وظَ ،بُتايبُتًـ ناضَبا زَزا ،دًَبُدًَهطزٌْ غًاغُتٌ ْىٍَ يُ
ضاغتًسا فؿاض و تىْسوتًصيًُنٌ ظؤضّ يُاليُٕ زَغُآلتٌ غؤظًَتًًُوَ ويػت ،بُتايبُتًـ يُ
غُضزٌََ غتايًٓسا ،نُ بُ ُٖظاضإ نُغٌ نطزَ قىضباًٌْ ثًازَنطزٌْ غًاغُتُ ئابىوضيًُنإ،
بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا زَغتهُوتًَهٌ طُوضَّ بؤ يُنًَيت غؤظًَت يًَهُوتُوَ ،نُ وايًًَهطز بُ
َاوَيُنٌ نُّ ثًُّ يُنٌَُ ئُوضوثا بططيَت يُ بىاضّ بُضًََُٖٗٓاْسا ،يُ دًٗاًْؿسا ببًَت بُ
ثًُّ زووَّ ،بؤ منىوُْ قُباضَّ بُضًََُٖٗٓاٌْ ثًؿُغاظٍ غؤظًَيت يُ 1932زا غٌَ بُضاْبُضٍ
َِ  1913بىو ،نُ ٖاوؾإ يُطٍَُ ئُو طُؾُغُْسُْ ئابىوضيًاُْؾسا ،طُؾُغُْسًَْهٌ
غاي
ضؤؾٓبريّ و نؤَُآليُتٌ طُوضَف وآلتٌ ططتُوَ ،بُ ضازَيُى يُ غًًُناٌْ غُزَّ ضابىضزووزا
شَاضَّ خىيَٓسناضاٌْ ثُمياْطا تُنًٓهًًُنإ و ظاْهؤنإ و ثُمياْطا باآلنإ بُضِازَّ غٌَ
بُضاْبُض ظيازٍ نطزبىو ،شَاضَّ ثُمياْطا و ظاْهؤناًْـ ثًَٓر بُضاْبُض ظيازٍ نطزبىو.


زاطةياندني يةكيَيت ضؤظيَت

زوابُزواّ غُضنُوتين غىثاٍ غىوض و وَزَضْاٌْ غىثاٍ بًَطاُْ يُ خانٌ ضووغًازا،
َِ 1922زا
ُْٖطاوَناٌْ دًَطرينطزٌْ وآلت يُْاوخؤوَ زَغيت ثًَهطز ،ئُوَبىو يُ غاي
نؤَاضَناٌْ ضووغًاٍ يُنططتىو ،ئؤنطاًْا و بًالضووغًا و يُنًَيت نؤَاضَناٌْ ثؿتُوَّ
َُتًَهٌ ْىيًَإ زاَُظضاْس نُ
نافهاؽ نُ يُ ئاظضبادنإ و ئُضًًَٓا و دؤضدًا ثًَهٗاتبىو ،زَوي
بُ يُنًَيت نؤَاضَ غؤغًايًػتُ غؤظًَتًًُنإ ْاغطابىو و ْعيهُّ  15نؤَاض و ضُْس
َِ 1923ؾسا زَغتىوضيَهٌ تايبُت بؤ ئُّ
يُنُيُنٌ غًاغًٌ تط يُخؤزَططت ،يُ غاي
يُنًَتًًُ زاْطا.


كيَشة ناوخؤييةكاني ضؤظيَت

يُنًَو يُ ططفتُ غُضَنًًُناٌْ يُنًَيت غؤظًَت ،وآلتُ غُضَايُزاضيًُنإ بىوٕ و تطغٌ
غؤظًَت بىو يُ زَغتًَىَضزاٌْ ئُو وآلتاُْ يُ ْاوَوَّ غؤظًَت ،بؤيُ يُ غؤظًَتسا بُضزَواّ
َُّ زَزضإ و ظؤض
َػتهاضَنإ بُ زَغتهطزٍ وآلتاٌْ زَضَوَ و غُضَايُزاضَنإ يُقُي
بُضُٖي
َهُ فطاواُْنإ و ئُو نًَؿاٍُْ نُ يُ الزيَهاْسا يُ
بًَبُظَيًاُْ غُضنُوت زَنطإ ،خاوَٕ َىي
ًَهطزٌْ ظَويًُناْسا زَغتًإ ثًَهطز يُنًَو بىوٕ يُ نًَؿُ ْاوخؤيًُناٌْ
غُضَتاّ خؤَاي
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َهُ طُوضَنإ
غؤظًَت،يُزواّ ئُوَّ نُ سهىَُت غُضدُّ ظَويًُناٌْ يُ خاوَٕ َىي
وَضططتُوَ ،ضُْسئ ياخًبىوٕ و دىآلُْوَّ ضُنساضيًاُْ يُ زشٍ زَغُآلت زَضنُوت،
نًَؿُيُنٌ تطٍ زَغُآلتٌ غؤظًَت يُ ْاوخؤزا نًَؿُّ ئُو ًَُالٌَْ تىْسَ بىو نُ يُ زواّ
َِ  1924يُ ًَْىإ ضَوتُ دًادًاناْسا يُغُض زَغُآلت زَضنُوت،
َطزٌْ يًًُٓٓوَ يُ غاي
بُتايبُتٌ نًَؿُّ ًَْىإ (تطؤتػهٌ) و (غتايني) ،نُ غُضَجناَُنُّ غُضنُوتين (غتايني) و
زاَُظضاْسٌْ زَغُآلتًَهٌ تانطَِواُّْ غتايًين بىو.
َػتهاضٍ بىوَوَ ،بىاضيَهًإ
يُ زوو بىاضّ تطزا ،غًػتٌَُ غؤظًَيت ضووبُضِووٍ بُضُٖي
ًََػاٍ ئُضتؤزؤنػٌ يُ تُواوٍ
بىاضّ ئايًين بىو ،ضىْهُ ؾؤضِف يُضِووٍ ئايًًًُٓوَ نً
ٌَ و ًٖض ضؤَيًَهٌ غًاغًٌ بؤ ًَُْٖؿتُوَ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ
َهُناٌْ زاَاي
زَغُآلت و َىي
َُتٌ غؤظًَيت يُغُض بَُٓاّ غؤغًايًعّ زَضِؤيؿت ،نُ بُ َُٖىو
يُضِووٍ فُيػُفًًُوَ زَوي
ًََػاٍ زَنطز يُ زَغُآلت و بُ تُواوٍ زشايُتًٌ باْطُؾُ و
ًَٖعيًُوَ زاواّ زووضخػتُٓوَّ نً
ًََػاٍ زاخػت و
غطوتُ ئايًًًُٓناٌْ زَنطز و تُواوٍ زَظطا و ْاوَْسَ فًَطناضيًُناٌْ نً
غُضدُّ بؤُْ و غطوتُ ئايًًًُٓناًْؿٌ قُزَغُ نطزبىو ،نُ ئَُُ بؤخؤّ نًَؿُيُنٌ قىضغٌ
نؤَُآليُتٌ بؤ يُنًَيت غؤظًَـت ْابؤوَ و ْاضَِظايُتًًُنٌ ظؤض بُضاْبُض بُّ غًاغُتُّ
َِ َ1936وَ بىاضٍ بؤ اليُُْ
َطازا ُٖبىو ،بؤيُ وضزَ وضزَ يُزواٍ غاي
سهىَُت يُْاو نؤَُي
ئايًًًُٓنإ زَضَِخػاْسَوَ ،اليُُْنُّ تطيـ اليٌُْ ُْتُوَيٌ بىو ،ضىْهُ ُٖض ظؤض خًَطا
ئاضاغتُيُنٌ ُْتُوَيٌ يُ ْاوضُناٌْ ئُوضوثا بُ تايبُت يُ وآلتاٌْ بُيتًو و ئؤنطاًْا يُزشٍ
َُتٌ غؤظًَيت زَضنُوت ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ يُ ْاوضُ ئاغًايًُناْسا ٖاوثُمياًَْتًًُنٌ
زَوي
َُ ُْتُوَيًُنإ يُ زشٍ زَغُآلتٌ غؤظًَيت زَضنُوتٔ و
َُ ئايًين و دىي
تىْس يُ ًَْىإ دىي
َِ
َػتهاضيًُنٌ طُوضَّ ئُو زَغُآلتُيإ زَنطز ،ئَُُف وايهطز غؤظًَـت ُٖض يُ غاي
بُضُٖي
َ1938وَ ضُْس بطِياضيَهٌ بؤ ضَضاونطزٌْ َافُ ئايًين و ُْتُوَيًُناٌْ ئُو وآلتاُْ زَنطز،
َُتٌ غؤظًَيت بطييت بىو يُ زَغُآلتٌ مشىيٌ تاى
يُاليُنٌ تطيؿُوَ يُنًَو يُ نًَؿُناٌْ زَوي
ثاضتًاُُْٖ ،ضوَٖا غًاغُتٌ غتَُهاضّ و بُناضًَٖٓاٌْ تىْسوتًصّ و ئُؾهُجنُ و نىؾنت
يُبُضاْبُض ٖاووآلتًإ و ثًَؿًًَهطزٌْ َافُ َُزًًَُْناٌْ ٖاووآلتًًُنإ بُتايبُت يُ
غُضزٌََ غتايًٓسا.
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ضياضةتي دةزةكي ضؤظيَت

بُ سىنٌُ ئُو طؤؾُطرييًُّ نُ يُزواّ ؾؤضِؾٌ ئؤنتؤبُضَوَ غؤظًَيت ططتبؤوَ ،غؤظًَت
ٌَ زَزا غًاغُتًَهٌ ًَاْطَِواُْ بُناضبًًََٗٓت تا
يُضِووٍ غًاغُتٌ زَضَنًًُوَ بُضزَواّ ُٖوي
بتىاًَْت يُو طؤؾُطرييًُ ضظطاضٍ بًَت ،ئُوَّ ياضَُتٌ غؤظًَيت زا بؤ زَضضىوٕ يُو
َُتًًُ بىو نُ يُزواٍ دُْطُوَ يُ ًَْى وآلتاٌْ دًٗإ
طؤؾُطرييًُ ،ئُو ًَُالٌَْ ًَْىزَوي
ُٖبىو ،تايبُت بطاوَ و زؤضِاوَناٌْ دُْط ،بؤيُ ُٖض يُ غُضَتاٍ بًػتُناُْوَ يُنًَيت
َُتًَهٌ ئُوضوثٌ و
غؤظًَت تىاٌْ ثُيىَْسيًُ ئابىوضيٌ و زيجًؤَاغًًُناٌْ يُطٍَُ ضُْس زَوي
َِ َ1926وَ ثُيىَْسٍ يُطٍَُ
ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغتسا ببُغتًَت،يُ ئُوضوثا تىاٌْ يُ غاي
َُاًْا ببُغتًَتُوَ ،يُ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغتًـ تىاٌْ ثُيىَْسٍ يُطٍَُ تىضنًا و ئريإ و
ئُي
ئُفغاْػتاْسا ببُغتًَت ،زواتطيـ ثُيىَْسٍ يُطٍَُ فٓالْس و وآلتاٌْ بُيتًهسا بُغت،
بُضِازَيُى بُض يُ نؤتايًٗاتين زَيُّ بًػتٌَُ غُزَّ ضابىضزوو ،يُنًَيت غؤظًَت ثُيىَْسيًُ
باظضطاٌْ و زيجًؤَاغًًُناٌْ يُطُأل ضُْس وآلتًَهٌ تطيؿسا بُغت يُواُْ بطيتاًْا و فُضَْػا،
ئُطُضضٌ ئُّ ثُيىَْسيًاُْ دًَطري ُْبىوٕ ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا يُنًَيت غؤظًَت يُ غًًُناْسا
َِ 1933ؾسا تىاٌْ
َُتًسا بُؾساضبىو ،يُ غاي
يُ ضُْس نؤبىوُْوَ و نؤْططَيُنٌ ًَْىزَوي
َُزا وآلتُ
غُضنُوتًَٓهٌ زياض يُ غًاغُتٌ زَضَنًسا بُزَغت بًًََٗٓت بُوَّ نُ يُو غاي
َُؾسا تىاٌْ ثُيىَْسٍ
يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها زاٌْ بُ يُنًَيت غؤظًَت زاْاُٖ ،ض يُو غاي
زيجًؤَاغٌ يُطٍَُ ئًػجاًْا وئؤضاطىاٍ و ضُْس وآلتًَهٌ تطيؿسا ببُغتًَـت.
بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت يُ غًًُناٌْ غُزَّ ضابىضزووزا يُنًَيت غؤظًَت يُ غُضدُّ
ضووَناٌْ ئابىوضٍ و غًاغُتٌ ْاوخؤيٌ و غًاغُتٌ زَضَنًسا ضؤش بُ ضؤش ظياتط زَضىوَ ثًَـ و
َُتًسا غُْطٌ
بُ ضازَيُى بُض يُ زَغتجًَهطزٌْ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ،يُ غًاغُتٌ ًَْىزَوي
يُنًَيت غؤظًَت بُؾًَىَيُنٌ ظؤض زياض ظيازٍ نطز.
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ثيَهجةم :ذاثؤن
شاثؤٕ يُنًَو بىو ي ُو وآلتُ ئاغًايًاُّْ ،نُ يُ ًْىَّ زووٌََ غُزَّ ْؤظزَوَ
ُْٖطاوَ ئابىوضيًُناٌْ وضزَ وضزَ بُضَو طُؾُغُْسٕ زَغتًإ ثًَهطزبىو و بُضٌَُٖ
ثًؿُغاظٍ و باظضطاٌْ يُ ْاوَوَّ شاثؤْسا بطَويإ زَغُْس و ًًََُٖ ئاغًُٓٓناٌْ فطاواْرت
زَبىوٕ ،بُآلّ ُْٖطاوٍ ضاغتُقًُّٓ شاثؤٕ ظي اتط يُ زواّ دُْطٌ غايَِ ٍ1904
ضووغٌ -شاثؤًًُْوَ خًَطا بىو ،نُ يًَطَ بُزواوَ ضؤيَِ باظضطاٌْ و ثًؿُغاظٍ شاثؤٕ تا
زَٖات يُ بطَوغُْسْسا بىو ،بؤيُ يُ ناتٌ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْ سا ،شاثؤٕ وَى يُنًَو
يُ ظهلًَعَناٌْ ْاوضُنُّ خؤّ زَضنُوتبىو و ضاوٍ بطِيبىوَ زاطرينطزٌْ ْاوضُناٌْ
زَوضوبُضّ ،نُ ئَُُف ظياتط يُغُض سػابٌ زاطريطُ ئُيَُاًًُْنإ بىو ،نُ زواداض ُٖض
يُبُض ئَُُف يُ ئابٌ غايَِ َ 1914وَ شاثؤٕ يُثاٍَ ٖاوثُمياْاُْوَ ضىوَ ْاو دُْطٌ
يُنٌَُ دًٗاْ ُوَ تا بتىاًَْت زَغت بُغُض زاطريطُ ئُيَُاًًُْناٌْ ظَضياٍ ًَُٖٔ و
ْاوضُناٌْ ضًٓسا بططيَت و يُاليُنٌ تطيؿُوَ بُض بُ فطاواخنىاظيًُناٌْ ئَُُضيها
بططيَت يُ ضؤشُٖآلتٌ زووض.
يُ ضاغتًسا دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ناضيطُضّ ئُضيَين بُغُض شاثؤُْوَ ُٖبىو ،ضىْهُ يُ
ضووٍ ئابىوضيًُوَ بُٖؤّ ثُنهُوتين ناضطُناٌْ ئُوضوثاوَ ،ناضطُناٌْ شاثؤٕ قاظاجنٌ
طُوضَيإ نطز و بُضًََُٖٗٓإ يُشاثؤٕ تا زَٖات ظيازٍ زَنطز و نؤَجاًْانإ فطاواْرت زَبىوٕ،
َِ 1917ؾُوَ زواٍ ضووخاٌْ غًػتٌَُ قُيػُضّ يُ ضووغًا ،بىاضّ ظياتط بؤ
يُ غاي
شاثؤًًُْنإ ضَخػا نُ يُ ْاوضُناٌْ غًربيا فطاواخنىاظٍ بهُُٕٖ ،ضضُْسَ ئُّ فطاواخنىاظيًُ
ًَُالٌَْ و ْانؤنًٌ يُ ًَْى سهىَُت و غىثاٍ شاثؤْسا زضوغت نطز و زواتط بىوَ َايُّ
َىَؾاْسُْوَّ سهىَُتُنٍُ (ترياوؾٌ) نُ زوايني زَغُآلتٌ تطازيػًؤٌْ بىو يُ
يُبُضيُنُٗي
شاثؤٕ ،يًَطَؾُوَ بؤيُنُجماض سهىَُتًَو يُ شاثؤٕ بُ غُضؤنايُتٌ (ٖاضاٍ) غُضؤنٌ ثاضتٌ
(غايؤناٍ) زاَُظضا ،نُ يُغُض بَُٓاّ غًػتٌَُ ثاضتايُتٌ بًَت ،ضىْهُ (ٖاضاٍ) غُض بُ
َُيُنٌ زَغُآلتساضّ تطازيػًؤٌْ ُْبىو ،يًَطَؾُوَ
َُيُنٌ ئُضيػتؤنطاتٌ و بَُٓاي
ًٖض بَُٓاي
َسا.
غُضَتاناٌْ يًربايًعّ يُ شاثؤٕ غُضيإ ُٖي
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يُزواّ دُْطُوَ بىوشاُْوَيُنٌ طُوضَ بُغُض ئابىوضٍ شاثؤْسا ٖات و شاثؤٕ يُضِووٍ
ئابىوضٍ و نؤَُآليُتًًُوَ بُ تُواوَتٌ بُضِووٍ ْاوضُناٌْ تطزا نطايُوَ بُتايبُتًـ ئُوضوثا،
نُ ضاغتُوخؤ ئُّ نطاُْوَيُ ناضيطُضبىو يُ نىيتىوض و ئُزَب و تُْاُْت ؾًَىاظٍ شياًْـ يُ
ٌَ
شاثؤٕ ،يُويَىَ ئًرت ثًؿُغاظٍ بُضِازَيُنٌ ظؤض ثًَؿهُوت و ؾاضَ طُوضَنإ زَضنُوتٔ و ضؤي
ضًين بؤضشواظٍ و باظضطإ و ثًؿُغاظٍ تازَٖات ظياتط زَبىو و ٖاونات دًاواظيًُ
َرت زَبىوٕ و شَاضَّ نطيَهاضإ و فُضَاْبُضإ و خىيَٓسناضإ ظياتط زَبىوٕ،
ضًٓايُتًًُنإ قىي
بَُُف نًَؿُُنًَـ و ًَُالٌَْ نؤَُآليُتًًُنإ ظياتط و َُُٖاليُْرت زَبىوٕ ،ئًسٍ يُّ
َطُ ْىيًَُزا زاواناضٍ بؤ َافُ غًاغًًُنإ و َايف خؤضِيَهدػنت و غُْسيهايًُنإ ظؤضتط
نؤَُي
زَبىوَُٕٖ ،ىو ئَُاُْف يُ ناتًَهسا بىوٕ نُ ئُو سهىَُتُّ ٖاضا ()1921-1918
ُٖضضُْسَ يُغُض بَُٓاّ ثاضتايُتٌ و غُضَتاّ يًربايًعّ بىو ،بُآلّ ًٖض ُْٖطاويَهٌ بؤ
طؤضِاْهاضّ يُ زَغُآلتسا ُْْابىو ،تا يُطٍَُ طُؾُغُْسٕ و ثًَؿٗاتُ ْىيًَُناْسا بطىجنًَت ،بؤيُ
يُو َاوَيُزا يُ شاثؤٕ نًَؿُّ زَغتهاضيهطزٌْ سهىَُت و ؾًَىاظٍ بُضِيَىَضىوٌْ زَغُآلت
َبصاضزٕ و
تا زَٖات قىضغرت زَبىو و زاواناضيًُناٌْ طؤضِيين غًػتُّ بؤ غًػتٌَُ ُٖي
َبصاضزٕ ظياتط بطَويإ زَغُْس .بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ئُّ َاوَيُ
َافُناٌْ بُؾساضيهطزٕ يُ ُٖي
َبصاضزٕ و
يُ ًََصووٍ شاثؤٕ َاوَّ نًَؿُُنًَؿُ يًربايًًُنإ و نطاُْوَّ زَغتىوضٍ و ُٖي
فطَيٌ و فطاواْبىوٌْ ثاضتُنإ بىو ،نُ ٖاوتُضيب بىو يُطٍَُ طُؾُغُْسُْناٌْ شاثؤْسا.
بُآلّ يُغُضَتاّ غًًُناْسا ضُْس طؤضِاْهاضيًُنٌ طُوضَّ ًَْىخؤيٌ و زَضَنٌ ضوويإ زا
نُ ناضيطُضيٌ طُوضَيإ ُٖبىو يُغُض غًاغُتٌ ْاوَوَ و زَضَوَّ شاثؤٕ ،نُ يُنًَهًإ
َِ  1929بىو ،زواّ َاوََيُى يُ زَضنُوتين ،ئُّ قُيطاُْ
قُيطاٌْ ئابىوضيِ دًٗاٌْ غاي
شاثؤًْؿٌ ططتُوَ و ظؤض بُ خًَطايٌ شَاضَّ بًَهاضإ ظيازيهطز و بُضِازَيُى ضيَصَنُّ طُيؿتُ
غٌَ ًًَؤٕ نُؽ و زاٖاتٌ ُْختًُٓيٌ بُضِازَيُنٌ بُضضاو زابُظٍُٖ ،ضضُْسَ سهىَُت يُ
َِ َ1931وَ وضزَ وضزَ تىاٌْ ئُّ نًَؿُيُ ضاضَغُض بهات ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا ثؿًَىٍ و
غاي
َُشاًَْهٌ طُوضَّ نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ يُ شاثؤْسا خػتُوَ ،يُنًَهٌ تط يُ نًَؿُنإ نُ
ؾً
بُضَو ضووٍ شاثؤٕ بؤوَ يُو َاوَيُزا بطييت بىو يُ بىوشاُْوَّ ُٖغيت ُْتُوَيٌ زش بُ شاثؤٕ
يُ َُْؿىضيا ،نًَؿُّ َُْؿىضيا يُنًَو بىو يُو نًَؿاُّْ نُ زؤخًَهٌ قىضغٌ بُغُض شاثؤْسا
ًَٖٓا ،ئُوَ بىو يُ غُضَتاّ غًًُناُْوَ يُ َُْؿىضيا دىوآلُْوَنإ زش بُ شاثؤٕ زَضنُوتٔ،
َُشاًَْهٌ ئابىوضٍ قىضغُوَ،
نُ ٖاونات بىوٕ يُطُأل ئُو قُيطاُْ زاضايًُّ شاثؤٌْ خػتبىوَ ؾً
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ُٖض بؤيُ غُضباظيًُنإ بؤ زاَطناْسُْوَّ ئُو دىآلُْ و ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُ ئابىوضيًُناٌْ
شاثؤٕ ،ثًَساططيإ يُغُض ئُوَ زَنطز شاثؤٕ ْاوضُناٌْ َُْؿىوضيا زاطريبهات ،ئَُُف بىوَ
ٖؤناضّ ْانؤنٌ ًَْىإ غىثا و غًاغًًُنإ يُ شاثؤٕ ،ضىْهُ غىثا يُ ًََصووٍ شاثؤْسا
غُضبُخؤيٌ تُواوٍ خؤّ ُٖبىو و ضاغتُوخؤ ثُيىَغت بىو بُ ئًُجطاتؤضَوَ ،شَُْضايُنإ
ناضيطُضيٌ ضاغتُوخؤيإ بُغُض غًاغُتٌ شاثؤُْوَ ُٖبىو ،بُآلّ بُ زَضنُوتين ثاضتُ
ٌَ غىثا وضزَ وضزَ بُضتُغو بؤوَ تا ناتٌ زَضنُوتين
ًَإ ،ضؤي
غًاغًًُنإ و ظيازبىوٌْ ضؤي
نًَؿُّ َُْؿىضيا ،يُبُض ئُوَّ غُضباظيًُنإ ْاوضٍُ َُْؿىضيايإ بُ ْاوضُّ زَغُآلتٌ
خؤيإ زَظاٌْ ،بؤيُ ناتًَو بُضشَوَْسيًُناًْإ يُويَسا نُوتُ شيَط ُٖضَِؾُّ ُٖغيت
َكىضتاْسَوَ و
ُْتُوايُتٌ ضًًًُٓوَ ،داضيَهٌ تط غُضباظَنإ خؤيإ يُ غًاغُتٌ شاثؤٌْ ُٖي
َُتٌ
غُضنًَؿاُْ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ْاوضُنُ و ْاوضُّ (َُطسٕ)يإ زاطرينطز و زَوي
َُتًٌ طُوضَ بؤ
(َُْؿؤنؤ)يإ يُوٍَ زاَُظضاْس ،ئَُُف بىوَ ٖؤناضّ نًَؿُيُنٌ ًَْىزَوي
َُتًٌ طُوضَ ٖاتُ
شاثؤٕ ،ضىْهُ يُ بُضاْبُض ئُّ نطزاضَّ شاثؤْساْ ،اضَِظايُتًًُنٌ ًَْىزَوي
َِ
َُّ طُالٕ يًَهُوتُوَ يُ غاي
ئاضاوَ و غُضَجناٌَ نًَؿُنُف نؿاُْوَّ شاثؤٌْ يُ نؤَُي
 ، 1933يُ ْاو شاثؤًْـ بىوَ ٖؤناضّ ًَُالًًَُْنٌ تىْسٍ ًَْىإ غُضباظ و غًاغًًُنإ ،ئُوَ
َِ 1931زا سهىَُتٌ (زاناتػهٌ)
بىو ُٖض يُ ئُجناٌَ ئُو ًَُالًًَُْزا ،يُ نؤتايٌ غاي
َىَؾايُوَ و سهىَُتًَهٌ تط بُ غُضؤنايُتٌ (ئُْؤناٍ) زاَُظضا.
ُٖي
ٌَ زا يُطٍَُ ضًٓسا بهُويَتُ طفتىطؤ ،بُآلّ غُضباظيًُنإ
سهىَُتُنُّ (ئُْؤناٍ) ُٖوي
َِ 1932زا (ئُْؤناٍ) تريؤضنطا ،بُ
بُّ طفتىطؤيُ ضاظيُٓبىوٕ و غُضَجناًَـ يُ غاي
ٌَ غًاغًًُنإ نُّ زَبىوَوَ و يُ بُضاْبُضيؿسا
تريؤضنطزٌْ (ئُْؤناٍ) ئًسٍ وضزَ وضزَ ضؤي
ضيَطُ بؤ غُضباظيًُنإ واآل بىو ،نُ داضيَهٌ تط زَغت يُ زَغُآلتٌ غًاغًٌ وَضبسَُْوَ و
ًَإ يُ غًاغُتٌ ْاوَوَ و زَضَوَّ شاثؤْسا ظياز بهات ،بَُُف ظياتط شاثؤًْإ بُضَو
ضؤي
َِ ُٖ 1937ضوا بُ
غُضنًَؿًًُنإ بطز ،نُ ئُّ ًَُالٌَْ غُضباظٍ و غًاغًًُ تا ْعيهٍُ غاي
تىْسٍ َايُوَ.
يُنًَهٌ تط يُ ضووزاوَناٌْ غًًُنإ نُ ناضيطُض بىو بُغُض غًاغُتٌ شاثؤُْوَ،
َُاًْا بىو ،زواّ ئُوَّ نُ شاثؤٕ يُ
ٖاتُٓغُضناضّ َؤغؤيًين يُ ئًتايًا و ًٖتًُض يُ ئُي
َُّ طُالٕ نؿايُوَ ،زووضاضّ طؤؾُطرييًُنٌ غًاغًٌ بىو يُ ثُيىَْسيًُ
نؤَُي
َُتًًُناْسا ،بؤيُ بُزواّ ٖاوثُمياًَْهسا زَطُضِا نُ يُو طؤؾُطرييًُ ضظطاضّ بًَت ،ئُوَ
ًَْىزَوي
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بىو يُو ناتُزا ُٖضيُنُ يُ َؤغؤيًين و ًٖتًُض ٖاتبىوُْ غُض سىنِ و يُ غًاغُتُناًْاْسا
بُضِ ازَيُنٌ ظؤض يُ غًاغُتٌ ئُو ناتٌ شاثؤُْوَ ْعيو بىوٕ ،بُتايبُتٌ يُ زشايُتًهطزٌْ
يُنًَيت غؤظًَت و بُْسَناٌْ ثُميآْاَُّ ئاؾيت  ،1919بؤيُ وضزَ وضزَ شاثؤٕ يُطٍَُ
َِ 1936زا ثُميآْاَُّ زشَ ئُْتُضْاغًؤْايًػيت يُطٍَُ
َُاًْازا ْعيو بؤوَ ،ئُوَ بىو يُ غاي
ئُي
ٌَ زا ثُميآْاَُيُنٌ تط يُطٍَُ
َِ ُٖ 1939وي
َُاًْازا بُغتُٖ ،ضضُْسَ يُ غاي
ئُي
َُاًْا يُطٍَُ غؤظًَتسا
َُاًًُْناْسا ببُغتًَت ،بُآلّ غُضٍ ُْططت ،ئُوَ بىو ئُي
ئُي
ثُميآْاَُيُنٌ ططٍَ زا ،بُآلّ طؤضِاْهاضيًُناٌْ ئُو َاوَيُ وايهطز نُ ْعيهبىوُْوَ يُ ًَْىإ
َُاًْا و شاثؤٕ و ئًتايًا بُ
َُاًْا و شاثؤٕ زضوغت ببًَتُوَ ،زواتطيـ ُٖض يُى يُ ئُي
ئُي
تُواوَتٌ يُ يُنرتٍ ْعيو بىوُْوَ و يُ  ٍ27ئُيًىويٌ 1940زا ثُميآْاَُيُنٌ طُوضَ بُْاوٍ
(ضؤَا-بُضيني-تؤنًؤ) ببُغنت.

شةشةم :ئيتاليا
ئًتايًا يُنًَو بىو يُو وآلتاُّْ نُ يُ دُْطٌ دًٗاًْسا يُ ثاٍَ ٖاوثُمياْإ بُؾساض بىو و
ٌَ وَنى فُضَْػا و بطيتاًْا ُْبىو،
بُغُضنُوتىويٌ يُ دُْط ٖاتبىوَ زَضَوَ ،بُآلّ ضؤي
ٌَ طُوضَّ يُ دُْطُنُزا طًَطِاوَ و بُٖؤّ
نًَؿُّ ئًتايًا ئُوَ بىو ،نُ ثًًَىابىو ئُو ضؤي
ئُوَوَ ٖاوثُمياْإ غُضنُوتىوٕ ،بؤيُ زَبًَت ثؿهٌ ؾًَط يُ ئُجناَُنإ وَضبططيَـت ،ضىْهُ
ئُو خؤّ ُٖض بُو َُبُغتُ ضىوبىوَ ؾُضَِوَ ،نُ ٖاوثُمياْإ بُثًٌَ ثُميآْاَُّ ًًٌَْٗٓ
ًًََٓإ ثًَسابىو ،بُآلّ ُٖض وَى ثًَؿرت باؽ نطا ؾاْسٍ ئًتايٌ
ٌَ  1915بُي
يُْسَٕ يُ غاي
ُْيتىاٌْ يُ نؤْططَّ ظًَطغاٍ ئُو زَغتهُوتاُْ بُزَغت بًًََٗٓت ،نُ بؤٍ ضىوبىو ،بؤيُ
َُ
ُٖضضُْسَ ضُْس ْاوضُيُنٌ بُضنُوت ،بُآلّ بُالٍ ئُواُْوَ ئَُُ بُقُز ئُو ظيإ و ضؤي
ُْبىو ،نُ ئُوإ يُ دُْطُنُزا بًًٓبىويإ ،بؤيُ ُٖض يُ زواّ طُضِاُْوَّ (ئؤضالْسؤ)ّ
غُضؤنٌ ؾاْس و غُضؤنٌ ئُوناتٌ وَظيطإ ،نؤتايٌ بُ نابًُٓنُّ ٖات و نابًُٓيُنٌ ْىٍَ بُ
غُضؤنايُتٌ (فطاْػًػهؤ بًًٓيت) ،غُضؤنٌ غؤغًايًػتُنإ زاَُظضا ،بُآلّ بُٖؤّ
َىَؾايُوَ و
باضوزؤخٌ خطاثٌ ئًتايًاوَ يُوناتُ ،نابًُٓنُّ ئُويـ يُ غاَيًَهسا غٌَ داض ُٖي
زاميُظضاْسَوَ.
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َهٌ
ئًتايًا ُٖضوَنى وآلتاٌْ تطٍ ئُوضوثا يُ باضوزؤخًَهٌ زشواضزا زَشيا ،يُاليُنُوَ خُي
ئًتايًا بُ تُواوٍ يُبُْسَناٌْ ظًَطغاٍ ْاضِاظيبىوٕ و يُاليُنٌ تطيؿُوَ بًَهاضّ بُ تايبُت
ٌَ زوو ًًَؤٕ غُضباظ ،ضؤش بُضِؤش ظيازٍ زَنطزٖ ،اونات بُٖاّ زضاويـ يُ
زواّ ضىوُْوَ َاي
ْعَبىوُْوٍَ بُضزَواَسا بىو ،ثًؿُغاظٍ ئًتايًاف يُ زؤخًَهٌ خطاثسا بىو و َاْططتين
نطيَ هاضإ يُ َُٖىو ؾىيًََٓهٌ ئًتايًازا بُضزَواٌَ ُٖبىو ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ دىتًاضإ يُ
َطُ طُوضَنإ ياخًبىوٕ و يُظؤض دًَطُ زَغتًإ بُغُض ظَويًُناًْاْسا
خاوَٕ ظَوٍ و نًًَ
ططتبىو و يُ ُْٖسيَو ؾىيًَٓـ نطيَهاًْإ ُْزَزاٌَْ ،ئُوَّ يُ َُٖىو ؾتًَو زشواضتط بىو بؤ
ئًتايًا ،ئُوَ بىو نُ يُو ناتُزا سهىَُت ضؤَيًَهٌ ئُوتؤّ ُْبىو يُ ًَٖىضنطزُْوَّ زؤخُنُ و
غًاغُتًَهٌ ضووٌْ ُْبىو بُضاْبُض بُّ ضَوؾُ ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ ُٖض ئًتايًا بؤ خؤٍ
ٌَ يُ زيَُؤنطاغًسا ُْبىو ،بؤيُ ئَُُ نًَؿُيُنٌ طُوضَّ بؤ غًػتٌَُ
ًََصوويًُنٌ قىي
زميىنطاتٌ و سهىَُتُناٌْ ئًتايًا يُو َاوَيُزا زضوغت نطز و يُو َاوَيُؾسا قُيطاًَْهٌ
طُوضَ يُ نابًُٓ وَظاضيًُناْسا ضووٍ زا و نابًُٓيُنٌ دًَطري ُْزَٖاتُ غُض ناض.
يُاليُنٌ تطيؿُوَ ُٖض يُو َاوَيُزا و بُ تايبُت يُ ًَْىإ غاآلٌْ 1920-1919
ًًَُناْسا،
نؤَىًْعّ بُ ؾًَىَيُنٌ بُضضاو يُ ئًتايًا بآلوبىوبؤوَ ،بُتايبُتًـ يُ ْاوضُ نؿتىناي
ٌَ يُ وآلت،
نُ بىوبىوُْ َايُّ ياخًبىوٌْ دىتًاضإ و ْاُْوَّ نًَؿُ بؤ نُضتٌ نؿتىناي
ٖاونات يُنايُّ ثًؿُغاظيؿسا يُوناتُزا بُزَيإ َاْططتٔ و وَغتاْسٌْ ناض يُؾاضَ طُوضَناْسا
ٌَ 1920زا ْعيهُّ ًْى ًًَؤٕ نطيَهاض َاٌْ ططتبىو ،ئُّ باضوزؤخُ بُضِازَيُى
ُٖبىو ،نُ يُ غاي
زؤخٌ ئًتايًاٍ ؾجطظَ نطزبىو ،نُ يُ َاوَّ ًَْىإ ْ 1922-1919عيهُّ ضىاض نابًُٓ يُ
ئًتايًا طؤضِا ،بؤيُ بُْاضاضٍ يُ تؿطيين يُنٌَُ 1922زا ثاؾا ْاضاض بىو (بًُْتؤ َؤغؤيًين)
بؤ ثًَهًَٗٓاٌْ نابًُٓيُنٌ ْىٍَ باْطًَٗؿت بهات.


بةنيتؤ مؤضؤليين

َِ  1883يُ طىْسٍ (فؤضيٌ) يُ وياليُتٌ (ضؤَاْا)ٍ بانىضٍ ئًتايًا
َؤغؤيًين يُ غاي
يُزايهبىوَ ،باونٌ َؤغؤيًين ئاغٓطُض بىوَ و زايهًؿٌ َاَؤغتاٍ غُضَتايٌ بىوَ،
ًَسا بىوَتُ َاَؤغتا و زواّ ئُوَف ضىوَتُ غىيػطا
َؤغؤيًًٓـ بؤ خؤّ يُ تٌَُُْ  18غاي
و يُ ظاْهؤناٌْ يؤظإ و شًَْف خىيَٓسوويُتٌ ،يُويَـ ثُيىَْسيٌ بُ غُْسيها نطيَهاضيًُناُْوَ
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نطزووَ و ضؤَيًَهٌ باؾٌ يُ ٖاْساٌْ نطيَهاضإ بؤ َاْططتٔ طًَطِاوَ ،بؤيُ سهىَُتٌ غىيػطا يُ
وآلتُنُّ زَضيهطزوَ .ناتًَو طُضِاوَتُوَ بؤ ئًتايًافَ ،ؤغؤيًين بُؾساضّ بُضضاوٍ بىوَ يُو
َِ 1908زا زَغتطري
َاْططتٓاُّْ نُ يُ ْاوضُ طىْسْؿًُٓناْسا ئُجناّ زضاوٕ ،بؤيُ يُ غاي
َىيَػتاُّْ
نطاوَ ،زواّ ئاظازبىوًْؿٌ ،ضؤتُ فُضَْػا و زواتطيـ َُْػاُٖ ،ض يُبُض ئُو ُٖي
َِ 1909زا طُضِاوَتُوَ بؤ ئًتايًا و يُوَ بُزواوَ
يُو وآلتاُْف َُْاوَتُوَ و يُ غاي
ُٖفتُْاَُيُنٌ زَضنطزووَ بُْاوٍ ًَُالًٌَْ ضًٓايُتٌ.
َِ
َؤغؤيًين يُنًَو بىو يُو نُغاُّْ نُ ضَخُّٓ يُو ًَٖطؾُ ططت ،نُ ئًتايًا يُ غاي
َىيَػتُيسا َاوَّ ثًَٓر َاْط ظيٓساٌْ
1911زا نطزيُ غُض يًبًا ،بؤيُ يُ ئُجناٌَ ئُو ُٖي
َِ 1911زا نطا بُ غُضْىوغُضٍ ضؤشْاَُّ (ئاظاْتني)ٍ
نطا .زواّ ئاظازنطزٌْ ،يُ نؤتايٌ غاي
َِ 1913يؿسا َؤغؤيًين خؤّ ناْسيسنطز بؤ
ٌَ ثاضتٌ غؤغًايًػيت ئًتايًا ،يُ غاي
ظَاحناي
ئُْساًََيت ثُضيَُإ ،بُآلّ غُضنُوتىو ُْبىو.
يُطٍَُ زَغتجًَهطزٌْ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْساَ ،ؤغؤيًين يُطٍَُ ئُوَزا بىو ئًتايًا
بًَاليٌُْ بجاضيَعيَت ،بُآلّ بُ نىتىثطِّ يُ تؿطيين يُنٌَُ 1914زا ئُّ بؤضىوُّْ طؤضِّ و
َىيَػتُؾٌ يُطٍَُ
زاواّ ئُوَّ زَنطز نُ ئًتايًا يُطٍَُ ٖاوثُمياْاْسا بضًَتُ دُْطُوَ ،ئُّ ُٖي
َىيَػيت ثاضتٌ غؤغًايًػيت ئًتايًسا زش يُى بىو ،بؤيُ ُّٖ يُ ثاضت زَضنطا و ُّٖ يُ
ُٖي
غُضْىوغُضٍ ضؤشْاَُنُف البطا و بُوَف تاواْباضنطا نُ ثاضَّ يُ سهىَُتٌ فُضَْػا
وَضططتىوَ ،زواّ ئَُُ َؤغؤيًين ضوويهطزَ ؾاضّ ًَالٕ و يُوٍَ ضؤشْاَُيُنٌ ْىيٌَ زَضنطز
بُ ْاوٍ ضؤشْاَُّ (طٍُ)َوَ ،نُ تًايسا باْطُؾُّ بؤ بُؾساضيهطزٌْ ئًتايًا يُ دُْط زَنطز،
ُٖض يُو َاوَيُؾسا بىو نُ ؾاُْ غُضَتايًُنٌ فاؾًعّ يُ ئًتايًا وضزَ وضزَ ثُضَيإ زَغُْس،
ٌَ 1915زا
ئُوَ بىو َؤغؤيًين بىو بُ بُضثطغٌ ضيَهدطاوَّ فاؾًعّ يُ ًَالٕ .يُ غاي
َؤغؤيًين زاواّ يُغُضدُّ ضيَهدطاوَ فاؾًًُناٌْ ئًتايًا نطز بؤ بُغتين نؤْططَيُنٌ
طؿيت ،نُ ْعيهُّ ُٖ 9ظاض ئُْساّ يُو نؤْططَيُزا بُؾساض بىوٕ و غُضَجناٌَ نؤْططَنُف
ٌَ 1915زا بىو نُ َؤغؤيًين خؤبُخؿاُْ
زاوانطزٌْ بُؾساض بىوٕ بىو يُدُْطُٖ .ض يُ غاي
َِ
ضىوَ ْاو غىثاوَ و يُبُض يًَٗاتىويٌ ظؤض بُخًَطايٌ ثًُناٌْ بطٍِ و بىو بُ عُضيف ،يُ غاي
1917زا َؤغؤيًين يُ دُْطسا بطيٓساض نطا ،يُزواّ ضانبىوُْوَّ بطيُٓنُّ ،داضيَهٌ تط
زَغيت نطزَوَ بُ زَضنطزُْوَّ ضؤشْاَُّ (طٍُ) ،يُ َاضتٌ 1919زا َؤغؤيًين باْطًَٗؿيت
غُضدُّ نؤُْ دُْطاوَض و ئُفػُضَناٌْ ئًتايًاٍ نطز بؤ ئُوَّ نؤببُٓوَ و نًَؿُناِْ ئًتايًا
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تاوتىٍَ بهُٕ ،يُو ناتُؾسا فاؾًًُنإ وضزَ وضزَ يُ بطَوغُْسْسا بىوٕ ،نُ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضيإ
َُزا َؤغؤيًين داضيَهٌ تط خؤّ بؤ ثُضيَُإ
يُ طُجنُنإ ثًَهسَٖات ،بؤيُ ُٖض يُو غاي
ناْسيس نطزَوَ و يُ باْطُؾُناًْسا ،باْطُؾُّ ئُوَّ زَنطز نُ سهىَُت ظؤض الواظَ و ًٖض
تىاْايُنٌ ًًُْ ُْ يُضِووٍ ْاوخؤيًُوَ ُْ يُضِووٍ زَضَوَ ،بُآلّ داضيَهٌ تط غُضنُوتىو ُْبىو
يُوَّ بطاتُ ثُضيَُإ.
ًًَُنإ،
َطُ نؿتىناي
يُ غُضَتازا نُ نؤَىًْػتُنإ زَغتسضيَصيإ زَنطزَ غُض نًًَ
َؤغؤيًين بًَاليٌُْ خؤّ ًْؿإ زا ،بُآلّ ناتٌَ ظاٌْ نُ غُضنُوتىو ْابٔ و تُْٗا ئاشاوَ
زًََُْٓوَ ،نُوتُ زشايُتًهطزًْإ و ؾاُْ فاؾًػتًًُناٌْ يُ ْاوَضِاغت و بانىوضٍ ئًتايًا
َجؿيت ئُفػُضَ نؤُْنإ و خاوَٕ ظَوٍ و ناضطُنإ ،زَغيت نطز بُ
زاَُظضاْسَوَ و بُ ثاي
َهٌ و بُتايبُتًـ نطاؽ
ضووبُضِووبىوُْوَّ نؤَىًْػتُنإ ،يُ طىتاضَناًْسا َؤغؤيًين خُي
ضَؾُ فاؾًػتُناٌْ يُ زشٍ نؤَىًْػتُنإ ٖإ زَزا ،يُّ ناضَّ َؤغؤيًًٓؿسا ،سهىَُت
يُبُض ئُوَّ ًٖض تىاْايُنٌ ضووبُضِووبىوُْوَّ نؤَىًْػتُناٌْ ُْبىو ،بُ َُٖىو دؤضيَو
ياضَُتٌ َؤغؤيًين زَزا ،وَى ثًَساٌْ ضُى و ضيَطُثًَساًْإ بؤ بُناضًَٖٓاٌْ ئاًََطَناٌْ
َطُزا ظيازٍ
طىاغتُٓوَ بُخؤضِايٌ ،بُّ ُْٖطاوَف ثًَطُّ فاؾًًُنإ وضزَ وضزَ يًَُْى نؤَُي
َبصاضزُْناْسا  35نىضغٌ ثُضيَُاًْإ بُزَغت ًَٖٓا ،يُبُض ئُوَّ
زَنطزُٖ ،ض بؤيُ يُ ُٖي
َسا بآلوببُٓوَ،
فاؾًًُنإ يُضِيٌَ زضومشُناًْاُْوَ تىاًْبىويإ يًَُْى بُؾًَهٌ ظؤضّ نؤَُي
يُاليُى خاوَٕ ناضطُنإ ثًًَاْىابىو يُضِيَطُّ ئُّ بعاظُوَ ياخًبىوٌْ نطيَهاضإ ْآًًَََت و
نطيَهاضَنإ زَطُضِيَُٓوَ غُض ناض ،خاوَٕ ظَويًُناًْـ وايإ زَظاٌْ فاؾًعّ يُ ًَٖطف و
زَغتسضيَصٍ دىتًاضَنإ زَياْجاضيَعيَت ،ضًين بؤضشواظيـ ثًًَىابىو يُضِيٌَ ئَُاُْوَ ئاغايًـ و
دًَطريٍ بؤ وآلت زَطُضِيَتُوَ ،نُ ئُوَف يُ بُضشَوَْسٍ ئُواْسا بىو .يُوالؾُوَ
ًْؿتُاْجُضوَضَنإ يُوباوَضَِزا بىوٕ نُ فاؾًعّ ثًَساططَ يُغُض ُْتُوايُتٌ و طُضِاُْوَّ
غُضوَضيَيت ضؤَاٌْ نؤٕ و بًَُٖعبىوُْوَّ وآلت ،بؤيُ تُواوٍ ئُّ ضًٓاُْ ثؿتطرييًإ يُ
فاؾًعّ زَنطز و الوَناًْإ زَضىوُْ ًَْى نطاؽ ضَؾُناُْوَ و بَُُف َؤغؤيًين وَى مسبىيٌ
ئاؾيت و ئاغايًـ و غُضوَضٍ وآلت زَضنُوت .بُ نىضتٌ الواظٍ سهىَُت و ؾهػيت
َهطزٌْ وآلت و بىشاُْوَّ ضًين بؤضشواظٍ و بآلوبىوُْوَّ طًاٌْ
نؤَىًْػتُنإ يُ نؤْرتؤي
ًْؿتُاْجُضوَضّ و ضقئُغتىوضٍ بُضاْبُض بُ نؤْططَّ ئاؾيت ثاضيؼٖ ،اونات ويػيت
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َطُ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ سهىَُتًَهٌ بًَُٖع غُضدًَُإ ضيَدؤؾهُض و ظًََُٓغاظ بىوٕ
نؤَُي
بؤ غُضنُوتين فاؾًػتُنإ.
َِ 1921زا بعووتُٓوَّ فاؾًعّ وَضضُضخاًَْهٌ طُوضَّ بُغُضزا ٖات ،ئُوَ بىو
يُ غاي
َُزا ثاضتٌ فاؾًػيت ئًتايًا ضاطُيُْطا و يُضِيٌَ باْطُؾُ و زضومشُناًًُْوَ ،نُ تُواو
يُو غاي
َهًَهٌ ظؤض يُخؤّ نؤبهاتُوَ ،ططْطرتئ زضومشٌ
غىوزيإ يُو زؤخُ وَضططتبىو ،تىاٌْ خُي
فاؾًػتُنإ ئُوَ بىو نُ نؤَىًْػتُنإ ٖؤناضّ ؾهػيت وآلتٔ و سهىَُتًـ ظؤض الواظَ يُ
ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُنإ ،ئَُُف وضزَ وضزَ ثًَطُياٌْ فطاواْرت نطز بُ ضازَيُى ُٖض يُو
َُزا َؤغؤيًين زاواّ يُ (فانتا)ّ غُضؤى وَظيط نطز زَغت يُناض بهًَؿًَتُوَ و
غاي
نابًُٓيُنٌ ْىٍَ زامبُظضيًََٓت ،نُ ثًَٓر وَظيطّ فاؾًػيت تًَسابًَت ،بُآلّ (فانتا) ئَُُّ
ضَتهطزَوَُٖ ،ض بؤيُ يُ تؿطيين يُنٌَُ  1922يُ ْاثؤيٌ نؤبىوُْوَّ طؿتًٌ فاؾًػتُنإ
ئُجناّ زضا و غُضَجناًَـ َؤغؤيًين داضيَهٌ تط ُٖضَِؾُّ يُ سهىَُت نطزَوَ نُ يإ
زَغت يُناض بهًَؿًَتُوَ يإ ئُوإ ًَٖطف زَنُُْ غُض ضؤَا و زاطريٍ زَنُٕ ،زواّ ئَُُف
فاؾًػتُنإ ثايتُختًإ ئابًؤقُ زا و ئُطُضٍ نُوتُٓوَّ دُْطٌ ْاوخؤيٌ ٖاتُ ثًَـ ،بؤيُ
ثاؾا بُْاضاضٍ زاواّ يُ (فانتا) نطز زَغت يُ سهىَُت بهًَؿًَتُوَ و َؤغؤيًًٓؿٌ بؤ
زاَُظضاْسٌْ سهىَُتًَهٌ ْىٍَ باْطًَٗؿت نطز.


مؤضؤليين لةضةز دةضةآلت

نابًُٓنُّ َؤغؤيًين يُ غُضَتازا نابًُٓيُنٌ ئًئتاليف بىو ،بُآلّ ظؤضبُّ وَظيطَناٌْ يُ
فاؾًًُنإ بىو .زواّ َاوَيُى َؤغؤيًين وضزَ وضزَ ُْٖطاوَناٌْ بُضَو سىنٌُ تانطَِوٍ
َِ  1923زَغُآلتٌ تانطَِواُّْ
زَغت ثًَهطز ،يُواُْ زاواّ يُ ثُضيَُإ نطز تا نؤتايٌ غاي
ثًَببُخؿًَت ،زواّ ئُوَف ثُضيَُاٌْ ْاضاضنطز نُ ياغايُى زَضبهات و بُثًٌَ ئُو ياغايُ
ئُو زَغُآلت ُ بُ سهىَُت ببُخؿًَت ،ئُو فُضَاْبُضاُْ يُغُض ناض البُضيَت نُ باوَضِيإ بُ
َُْاَُيُنٌ
بريوبؤضىوْ ُناٌْ َؤغؤيًين ًًُُْٖ ،ض يُو غُضوبُْسَؾسا بىو نُ َؤغؤيًين طُآلي
َبصاضزٕ نُ بُ دؤضيَو بىو ظؤضيُٓ
زا بُ ثُضيَُإ بُ َُبُغيت ضيَهدػتُٓوَّ َُضدُناٌْ ُٖي
َِ 1924زا فاؾًػتُنإ يُ
َبصاضزُْنُّ غاي
بؤ فاؾًػتُنإ َػؤطُض بهات ،ئُوَ بىو يُ ُٖي
 ٍ%60نىضغًًُناًْإ بُزَغتًَٗٓا ،بُّ دؤضَف بُغُض ثُضيَُاْسا ظاٍَ بىوٕ ،زواّ ئُوَّ
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بُغُض ثُضيَُاْسا ظاٍَ بىوٕ ،ئًسٍ ياغازاْإ نُوتُ زَغيت فاؾًػتُنإ و بُثًٌَ ويػيت
خؤيإ ياغاناًْإ زازَضِؾت.
َِ -1925
يُنًَو يُو ُْٖطاوَ تطغٓاناُّْ نُ فاؾًػتُنإ ْايإ ئُوَ بىو نُ يُ غاي
َبصاضزٌْ ؾاضَواٌْ و ُٖضيًًَُُنإ يُ وآلتسا َُْإ ،بَُُف
 1926بًُٖض دؤضيَو ُٖي
زَغُآلت ٌ ًًًَُت بُغُض بُضِيَىَبطزُْ خؤدًًَُناْسا َُْا ،زواّ ئُوَف َؤغؤيًين بىو بُو
زيهتاتؤضَّ نُ تُْٗا بُضاْبُض بُ ثاؾا بُضثطغًاض بىو ُْى بُضاْبُض بُ ثُضيَُإُٖ ،ضوَٖا
زَغُآلتٌ تُواويؿٌ بُغُض ًَٖعٍ زَضيايٌ و وؾهاٌْ و ئامساٌْ وآلتسا غُثاْس ،ئُو يُضِيٌَ
ضُْس فُضَاًَْهُوَ سىنٌُ زَنطز نُ وَى ياغا وابىوُْٕ ،زَبىو ًٖض ثًَؿًٓاضيَو خبطيَتُ
بُضزَغيت ثُضيَُإ بٌَ ضَظاَُْسٍ ئُو ،زواتطيـ ئُو ْاظْاوٍ غُضؤنٌ سهىَُتٌ يًَٓطا ُْى
غُضؤنٌ وَظيطإُٖ ،ضضُْسَ َؤغؤيًين يُّ ُْٖطاواُْيسا ضووبُضِووٍ ْاضَِظايُتٌ و
َػتهاضّ ظؤض بىوَوَ ،بُآلّ ظؤض بُ تىْسٍ و بُ َُٖىو ضيَطُيُنٌ ططتُبُض بؤ
بُضُٖي
غُضنىتهطزُْوَيإ .دطُ يَُاُْ َؤغؤيًين غاْػؤضيَهٌ تىْسٍ خػتُ غُض ضؤشْاَُطُضّ و
غُضدُّ ضؤشْاَُ و ضاطُياْسُْناٌْ زاخػت و تُْٗا ضؤشْاَُطُضّ فاؾًػتًًُناٌْ ًَٖؿتُوَ،
ُٖضوَٖا تُواوٍ ثاضتُناٌْ تطٍ زاخػت و تُْٗا ثاضتٌ فاؾًعّ َايُوَُٖ ،ضوَٖا غُضدُّ
بُضِيَىَبُضٍ خىيَٓسْطا و غُضؤنٌ ظاْهؤ و ضاططٍ ثُمياْطانإ نطإ بُ ئُْساَاٌْ فاؾًػيت،
َهى تانُ
ٌَ َُْا ،بُي
بًُٖض دؤضيَو َُضدٌ تىاْا و تىاْػيت ظاْػيت بؤ ئُّ َُبُغتُ ضؤي
َُضز فاؾًػيت بىوٕ بىوُٖ ،ضوَٖا َاَؤغتايإ ْاضاض نطإ غىيَٓسٌْ (وَال) بؤ فاؾًعّ خبؤٕ،
ئُواُّْ ثًَضُواٍُْ ئُّ بطِياضَف بىوٕ يُ ئُضنُنُيإ زَضنطإ ،غُضَضِاّ ئَُاُْف َؤغؤيًين
ثؤيًػًَهٌ ًَْٗين ظؤض تؤنٍُُ بؤ غُضنىتهطزٌْ ُْياضاٌْ زاَُظضاْس ،نُ ظؤضداض يُضِيَطُّ
تريؤض و تؤقاْسٕ و ضفاْسُْوَ ناضَناًْإ ئُجناّ زَزا .بُالّ َؤغؤيًًًُٓوَ زميىنطاغًًُت
بُغُضضىو بىوُٖ ،ضوَٖا يًربايٌ و ئاظازٍ باظضطاٌْ و غُضَايُزاضّ و َاضنػًعًَـ
بُغُضضىوبىوٕ ،ئُو يُبطٍ ئَُاُْ ،زاواّ يُنًَيت ُْتُوَيٌ و زاَُظضاْسٌْ وآلتًَهٌ
يُنططتىوٍ زَنطز يُ شيَط غايُّ غُضنطزَيُنٌ ئاظا و ظاْازا.
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َُ
َُتٌ غُْسيهايٌ بُثًٌَ نؤَُي
فاؾًػتُنإ دُختًَهٌ ظؤضيإ يُغُض زاَُظضاْسٌْ زَوي
بُضًََُُٖٗٓضَ غُضَنًًُنإ زَنطزَوَ ،واتا زَغتُدَُعٌ شَاضَيُى بُضشَوَْسٍ يإ نؤَجاًْاّ
َهطزٌْ
َهطزٌْ بُضشَوَْسيًُ طُوضَنإ يُاليُٕ سهىَُتُوَُٖ ،ضوَٖا نؤْرتؤي
تايبُت و نؤْرتؤي
َُتًـ ئابىوضيٌ ًْؿتُاٌْ ضيَو خبات ،نُ َُبُغتًإ يُّ ُْٖطاوَ
َُتُوَ و زَوي
نطيَهاضإ يُاليُٕ زَوي
ئُوَ بىو ئًتايًا ثؿت بُ وآلتاٌْ تط ُْبُغتًَت .يُغايُّ غًػتٌَُ فاؾًعَسا تُواوٍ غُْسيها
َىَؾًَٓطاُْوَ و ضيَهدطاوَ نطيَهاضيًُ فاؾًػتًًُنإ ؾىيًَٓإ ططتُٓوَ ،غُْسيهانإ يُ
نؤُْنإ ُٖي
َسَبصيَطزضإ نُ
غًػتٌَُ فاؾًعَسا خاوَْهاضَناًْؿٌ يُخؤزَططت ،بؤ غُْسيهانإ ئُو نُغاُْ ُٖي
سهىَُت خؤّ زايٓابىوٕ و َُٖىو قػُنطزًَْهًـ يُباضَّ خؤثًؿاْسإ و َاْططتُٓوَ قُزَغُ بىو،
َِ 1930زا ؾًَىَّ
َؤظزا تًَجُضٍِ و يُ غاي
ئُّ غًػتٌَُ غُْسيهايًُ يُ ئًتايًا بُ قؤْاغًَهٌ ئاي
نؤتايٌ خؤّ وَضططت نُ غُضدُّ اليُُْناٌْ شياٌْ ئابىوضٍ بُغُض  22بُؾسا زابُف نطاُٖ ،ض
بُؾًَهًـ يَُاُْ غُْسيهايُنٌ تايبُتٌ بؤ زاْطا ،نُ ْىيَُٓضاٌْ نطيَهاضإ و خاوَْهاض و سهىَُت
واتا (ثاضت)ٍ تًَسا نؤزَبؤوَ بؤ تاوتىيَهطزٌْ نًَؿُناٌْ ناض و نطٍَ و ْطرُٖ ،ضوَٖا ْىيَُٓضّ غُضدُّ
غُْسيهانإ يُ ئُجنىوٌَُْ ًْؿتُاٌْ نؤزَبىوُْوَ بؤ زاضِؾتين ئُو ثالْاُّْ نُ يُ تىاْاياْسايُ
خؤبصيَىٍ ئًتايًا زَغتُبُض بهُٕ ،بُآلّ يُ َُٖىو نايُناْسا سهىَُت خؤّ يُنالنُضَوَ بىو ،يُ
ُْٖطاوٍ نؤتايًؿسا ئُّ غُْسيهاياُْ بُ تُواوٍ ئاويَتُّ سهىَُت بىوٕ ،يًَطَؾُوَ فاؾًػتُنإ
َِ 1938زا
غُضدٌَُ ناض و ثطؤغُّ بُضًََُٖٗٓاٌْ وآلتًإ نؤْرتؤٍَ نطز ،نُ يُ زواداضيؿسا يُ غاي
ئُجنىوٌَُْ ضيَهدطاوَ غُْسيهايًُنإ بُ تُواوَتٌ ؾىيَين ثُضيَُاٌْ ططتُوَ.


قةيساني دازايي لة ئيتاليا

يُناتٌ قُيطاُْ ئابىوضيًُنُزا زَغُآلتٌ ئابىوضٍ ئًتايًا يُ تىاْايسا ُْبىو ضووبُضِووٍ ئُو
قُيطاُْ ببًَتُوََ ،ؤغؤيًًٓـ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ قُيطاُْنُ و خؤثُضِاْسُْوَ يُ نًَؿُنإ،
تُواوٍ نًَؿُ ئابىوضيًُناٌْ زَخػتُ ئُغتؤّ ئُو قُيطاُْ دًٗاًًُْوََ .ؤغؤيًين
زَيُويػت بُضْاَُيُنٌ ضاالى بؤ خعَُتهطزٌْ طؿيت و ظيازنطزٌْ خؤبصيَىٍ ئابىوضٍ
زابطِيَصيَت ،نُ غُضَتاّ ُْٖطاوَناٌْ بُ (دُْطٌ طُمن) زَغيت ثًَهطز ،نُ بطييت بىو يُ
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ٌَ زا ظَويًُنإ بُثًترت
َسإ بؤ بُضظنطزُْوَّ بُضَُُٖ خؤضانًًُنإ ،يُّ ثًَٓاوَؾسا ُٖوي
ُٖوي
ٌَ بُناضيإ بًًََٗٓتُٖ ،ضوَٖا اليًَُْهٌ
بهات و ظؤيطاوَنإ ثطِ بهاتُوَ وَى ظَوٍ نؿتىناي
َىظ و بؤ
َُناٌْ باؾرتنطزٌْ بُضًََُٖٗٓاٌْ ناضَبا بىو ،وَى دًَططَوَيُى بؤ خُي
تطّ ُٖوي
ئُوَّ ئَُاُْ ٖاْسَضيَو بٔ بؤ بُضَوثًَؿضىوٌْ ثًؿُغاظٍ و زاَُظضاْسٌْ ثًؿُغاظٍ طُوضَ،
ٌَ 1933يؿسا قُضظيَهٌ زضيَصخايٌُْ بُخؿًًُ بىاضَ ثًؿُغاظيًُنإ ،تايبُت ئُو بىاضَ
يُ غاي
ثًؿُغاظيًاُّْ نُ يُ قُيطاْسا بىوٕ ،يُطُأل َُٖىو ئُو ُْٖطاواُْؾسا ،قُيطاُْنُ ناضيطُضّ
َِ 1933زا يُى ًًَؤٕ بًَهاض يُ ئًتايًا ُٖبىو ،بؤيُ
خؤٍ ُٖض ُٖبىو ،بُضِازَيُى يُ غاي
يُنًَو يُ ُْٖطاوَناٌْ تطٍ َؤغؤيًين نطزُْوَّ ضُْس ثطؤشَيُى بىو بؤ نَُهطزُْوَّ
بًَهاضّ و ُٖضوَٖا ناتٌ ناضٍ بؤ ُٖؾت غُعات يُ ضؤشيَهسا ضٌ غُعات يُ سُفتُيُنسا
زياضيهطز و نطيٌَ ناضيؿٌ بُضظنطزَوَُٖ ،ضضُْسَ ئُّ ُْٖطاواُّْ َؤغؤيًين تا ضازَيُى
َِ
ناضيطُضيًإ يُ نَُهطزُْوَّ نًَؿُ زاضايًُنإ ُٖبىو ،بُآلّ نًَؿُّ سُبُؾُ يُ غاي
 1935و زَغتًَىَضزاٌْ ئًتايًا يُ دُْطٌ ًَْىخؤيٌ ئًػجاًْا  1939-1936داضيَهٌ تط
َُّ
ناضيطُضيٌ خطاثًإ يُغُض ئابىوضٍ ئًتايًا زاْا ،بُ ضازَيُى نُ غُضَضِاّ ئُو َُٖىو ُٖوي
فاؾًػتُنإ يُ بىاضّ ئابىوضيساُْ ،ياْتىاٌْ ططَْيت ئابىوضٍ بؤ تانُناٌْ ئًتايًا زابني بهُٕ.


مؤضؤليين و ثاثا

غُباضَت بُ ثُيىَْسي ٌ َؤغؤيًًٓـ يُطُأل ثاثازا ،ئُوا َؤغؤيًين تىاٌْ نؤتايٌ
بُو نًَؿُيُ بًًََٗٓت نُ يُ غايَِ َ 1870وَ يُ ًَْىإ ثاثا و سهىَُتٌ ئًتايًسا ُٖبىو،
ئُويـ بُ بُغتين ضيَههُوتٓٓاَُّ (التريإ) ؾىباتٌ غايَِ  1929يُطُأل ثاثازا ،نُ
بُثًٌَ ئُو ضيَههُوتٓٓاَُيُ ،زَغُآلت ٌ زوًْايٌ ثاثا تُْٗا بُغُض ْاوضُيُنٌ
زياضيهطاوٍ ظاتًهاْسا َايُوَ ،نُ ضووبُضَِنُّ  108زؤمن بىو ،يُويَسا زَويَُتٌ
غُضبُخؤ بؤ ثاثا زاَُ ظضا و ئايًٓعاٍ ناتؤيًهًـ بىو بُ ئايًٓعاّ فُضٌَ وآلتُنُ ،يُ
بُضاْبُضيؿسا سهىَُتٌ ئًتايًا يُبطٍ ئُو ظَوٍ و ظاضَّ نُ ُٖيبىو قُضَبىويُنٌ ظؤضّ
زا بُ ثاثا ،بُثًٌَ ئُو ضيَههُوتٓٓاَُيُف ،ثاثا َايف بُغتين ثُيىَْسٍ زيجًؤَاغٌ
يُطُأل وآلتاٌْ تطزا ُٖبًَت ،يُ ئًتايًاف ْ ُ ثاثا زَغت يُ ناضوباضّ سهىَُت
وَضزَزات و ُْ سهىَُتًـ زَغت يُ ناضوباضّ ثًاواٌْ ئايًين.
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ضياضةتي دةزةوة

يُباضَّ غًاغُتٌ زَضَوَف َؤغؤيًين َُيًٌ يُ زاَُظضاْسٌْ ئًُجطاتؤضيُتًَو بىو نُ بُغُض
تُواوٍ زَضياٍ ْاوَضِاغت و زَضياٍ ئُزضياتًهًسا ظاٍَ بًَت ،نُ ئَُُف زَبىوَ ٖؤناضّ تًَهضىوٌْ
َِ 1933زا
ثُيىَْسٍ ئًتايًا يُطُأل بطيتاًْا و فُضَْػا و يؤْإ و يىطػالظًاُٖ ،ضضُْسَ ئًتايًا يُ غاي
َُْاَُيُنٌ بؤ وآلتاٌْ ئُوضوثا ثًَؿًٓاضنطز بؤ ُٖضَوَظٍ و يُنططتىويٌ يُ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُ
طُآلي
َِ 1934يؿسا َؤغؤيًين
غًاغًًُناْسا ،بُآلّ وآلتُ ئُوضوثًًُنإ ثًٌَ ضاظيُٓبىوٕ ،يُ غاي
ثطؤتؤنؤيٌ ضؤَاّ يُطُأل َُْػازا َؤضنطز ،نُ تايبُت بىو بُ ٖاوناضّ باظضطاٌْ.
َِ  1935بُزواوَ ثُيىَْسيًُ زَضَنًًُناٌْ ئًتايًا ضوو يُ خطاثٌ ضىو ،ضىْهُ يُو
يُ غاي
َُزا ئًتايًا ًَٖطؾٌ نطزَ غُض ْاوضُّ سُبُؾُ و زاطرييهطز ،نُ ئَُُ بىوَ ٖؤناضّ
غاي
َِ 1936
َُّ طُالٕ و زووضاضّ طؤؾُطريّ غًاغًٌ نطز ،بؤيُ يُ غاي
نؿاُْوَّ يُ نؤَُي
ٌَ (ضؤَا-
َُاًْا ْعيو نُوتُوَ و باي
بُزواو َ ،ئًتايًا بؤ خؤضِظطاضنطزٕ يُو طؤؾُطرييًُ ،يُ ئُي
َُاًْا يُثاٍَ ئًتايًاوَ وَى بُؾًَو يُ
بُضيني)يإ زاَُظضاْس ،زواتطيـ يُ دُْطٌ ئًػجاًْازا ئُي
َؤظَناٌْ يُطُأل غؤظًَتسا ثؿتطرييِ يُ بُضَّ فطاْهؤ نطزُٖ ،ضوَى زشايُتٌ بؤ
ثُيىَْسيًُ ئاي
َِ 1937يؿسا ٖاوثُمياًَْيت يُطُأل شاثؤْسا ططيًَسا.
ضووغًاٍ غؤظًَيت ئًتايًا يُ غاي

َمانيا
حةوتةم :ئةل


كؤمازى ظامياز

ًََو نًَؿُّ
َُاًْا يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا ،وآلتُنُ ضووبُضِووٍ نؤَُي
بُزؤضِاْسٌْ ئُي
ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ بىوَوَ ،نُ ئُجناَُنُّ ظجنريَيُى ضاثُضِئ و ؾؤضِف بىو يُ
زشٍ زَغُآلتٌ ئًُجطاتؤض ويًًٌَُ زووَّ ،نُ وَى ثًَؿرت ئاَاشََإ ثًَهطزووَْ ،اضاض بىو
زَغتبُضزاضّ تُخت بًَت ،زواّ ضؤيؿتين ئًُجطاتؤضيـ ،ئُجنىوًََُْهٌ ًْؿتُاٌْ يُ ناْىوٌْ
َُاٌْ بُغرتا ،ئُّ ئُجنىوَُُْ بُؾًَىَيُنٌ
َِ 1919زا بؤ زاْاٌْ زَغتىوضٍ ئُي
زووٌََ غاي
ناتٌ يُ ؾاضّ ظامياض نؤبىوَوَ ،ضىْهُ يُو ناتُزا بُضيني ثطِبىو يُ نًَؿُ ،يُ ئُجناٌَ
َُاًْا بُ
نؤبىوُْوَناٌْ ئُّ ئُجنىوَُُْف ،نؤَاضيَهٌ ْىٍَ ٖاتُ ئاضاوَ ،نُ يُ ًََصووٍ ئُي
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نؤَاضّ ظامياض ْاغطاوَ و يُنُّ غُضؤنًؿٌ (ئًَبُضت) بىوَ ،نُ نُغايُتًًُنٌ غؤغًاٍ-
زميىنطات بىو ،بُثًٌَ ئُو زَغتىوضَّ ئُجنىوٌَُْ ًْؿتُاٌْ زايٓابىو ،زَغُآلتٌ باآل يُ
َُت و وَظيطَنإ بُضثطؽ بىوٕ
َُاًْا زضابىوَ ضايؿتاط (ثُضيَُإ) و َُٖىو غُضؤنٌ زَوي
ئُي
يُ بُضاْبُض ضايؿتاطساُٖ ،ض بُثًٌَ ئُو زَغتىوضَ ،غُضؤنٌ وآلت سُوت غاٍَ داضيَو بُضِيٌَ
َبصاضزٌْ ضاغتُوخؤوَ زَغتًٓؿإ زَنطا ،نُ زَغُآلتًَهٌ فطاواٌْ ُٖبىو بُدؤضيَو زَيتىاٌْ
ُٖي
َُتٌ ْائاغايًؿسا تىاْاٍ
َبصاضزًَْهٌ ْىٍَ ضابطُيًَُْت ،يُ ساي
َىَؾًًََٓتُوَ ،يإ ُٖي
ضايؿتاط ُٖي
ضاطُياْسٌْ دُْطٌ ُٖبىو.
ًََو
سهىَُتٌ ظامياض بُثًٌَ ئُو باضوزؤخُّ نُ تًايسا زاَُظضابىو ،ضووبُضِووٍ نؤَُي
َُاًْا ظؤض بُو ؾهػت و زؤضِإ و ًَهُضًًُ
َهٌ ئُي
نًَؿُّ ظؤض زشواض بىوَوَ ،ضىْهُ خُي
ًْطُضإ بىوٕ ،نُ يُ غُضزٌََ ئَُاْسا بُضاْبُض ٖاوثُمياْإ ضوويإ زابىوُٖ ،ضوَٖا طُيٌ
ًَإ نطز و ثُميآْاَُّ
َُاًْا ثًًَإ وابىو ئَُإ بىوٕ َُضدُناٌْ ئاططبُغتًإ قبىي
ئُي
ظًَطغايإ َؤضنطز ،بؤيُ وايإ زازَْا نُ بُضثطغًاضيَيت غُضدٌَُ ئُو ؾهػت و ئابطِووضىوُّْ
َُيُنٌ ضَف بُ ْاوضُواٌْ
َُاًْا يُ ئُغتؤّ ئُّ سهىَُتُزايُ و َُٖىو ئَُاُْيإ بُ ثُي
ئُي
َؤظتط نطزبىو،
ئُّ غًػتَُُ نؤَاضيًُوَ زَظاٌْ .ئُوَّ ظياتط زؤخُنُّ بؤ ئُو سهىَُتُ ئاي
َُاًْا يُ ئُجناٌَ دُْط و قُضَبىوَنإ و زواتطيـ
ئُو زاضَِاُْ ئابىوضيًُ طُوضَيُ بىو نُ ئُي
َُاًْا يُ ُٖآلوغاًَْهٌ بٌَ
يُ زَغتساٌْ ؾاضّ ضؤُٖضَوَ تًٌَ نُوتبىو ،نُ يُو ناتُزا ئُي
َُاٌْ بُدؤضيَو زابُظيبىو نُ ثًَؿرت ؾيت وَٖاٍ بُخؤيُوَ
ويَُٓزا زَشيا و بُٖاّ َاضنٌ ئُي
َىيَػيت طُيٌ
ُْبًًٓبىوَُٖ .ىو ئَُاُْ ظؤض بُ خطاثٌ ناضيطُضيٌ خطاثًإ بُغُض ُٖي
َُاًْاوَ ُٖبىو بُضاْبُض بُ نؤَاضّ ظامياض ،بؤيُ نؤَاضّ ظامياض بؤ َاُْوٍَ خؤّ ،زَبىو
ئُي
بُغُض تُواوٍ ئُّ زشواضيًاُْزا ظاٍَ بًَت نُ يُتىاْايسا ُْبىو.


ييَصة بةزيةلَطتكازةكاى

ُٖض يُ غُضَتاّ زاَُظضاْسًًُْوَ ،سهىَُتٌ ظامياض ضووبُضِووٍ ظجنريَيُنٌ يُى يُزواّ
َػتهاضّ بىوَوَ ض يُاليُٕ ضُثطَِوَناُْوَ يإ يُ اليُٕ ثاضيَعطاضَناُْوَ بًَت.
يُى يُ بُضُٖي
غُباضَت بُ ضُثطَِونإ ،يُوناتُزا نؤَىًْػتُ ضازيهايُنإ بىوٕ ،ئُوإ بُ ؾؤضِؾٌ ّ17
ئؤنتؤبُضّ ضووغٌ ناضيطُضبىوٕ و ئُّ بريؤنُيُ يُ ًَْى نطيَهاضإ و تىيَصيَهٌ زياضيهطاوٍ
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َِ 1919زا
غُضباظاْسا ،بىو بىو بُ بعووتُٓوَيُنٌ نؤَىًْػتاُْ و يُ ناْىوٌْ زووٌََ غاي
ٌَ
ؾؤضِؾٌ (غجاضت)يإ* ضاطُياْس و تىاًْإ بؤ َاوَيُى بُضيًين ثايتُخت خبُُْ شيَط نؤْرتؤي
خؤياُْوَ و سهىَُتًَهٌ ناتٌ زامبُظضيَٓٔ ،بُآلّ زواّ َاوَيُنٌ نىضت نؤَاضيًُنإ تىاًْإ
َػتهاضَناٌْ نؤَاضّ ظامياض ثاضيَعطاضَنإ بىوٕ ،ئُوإ
يُْاويإ بُضٕ .يُنًَهٌ تط يُ بُضُٖي
زاواّ طُضِاُْوَّ غًػتٌَُ ثاؾايُتٌ و ئُضيػتؤنطاتٌ غُضباظيًإ زَنطز ،ئَُاُْ ُٖضضُْسَ
ًَإ زَزا داضيَهٌ تط ثاؾايُتٌ و
َٗاتبىو ،بُآلّ ئُوإ ُٖوي
َُْسا ُٖي
ئًُجطاتؤض ويًًُّ بؤ ٖؤي
ًََو زاواناضيًإ
َُاًْا بطًَطُِْوَ .يُ َاضتٌ 1920زا ئُّ ثاضيَعطاضاُْ نؤَُي
ئًُجطاتؤض بؤ ئُي
خػتُ بُضزَّ سهىَُتٌ ظامياض ،نُ تًايسا زاوايإ نطزبىو نؤْططَّ ظًَطغاٍ ضَتبهطيَتُوَ و
ًًَٓـ ضابطرييَت ،ئُّ ئاضاغتُيُ يُاليُٕ ُْٖسيَو يُ غُضباظَ
نَُهطزُْوَّ غىثا و ضُنساَاي
ٌَ
َُاًْاوَ ثؿتطرييًُنٌ ظؤضّ يًَسَنطا و ئَُاًْـ بؤ َاوَيُى تىاًْإ نؤْرتؤي
زياضَناٌْ ئُي
ثايتُخت بهُٕ ،بُآلّ ئاناًََهٌ وَٖايإ بُزَغت ًَُْٖٓا و يُ زوائُجناَسا ؾهػتًإ ًَٖٓا.
بُّ دؤضَ سهىَُتٌ ظامياض ُٖض يُ غُضَتاوَ ضووبُضِووٍ ضُْسئ نًَؿُّ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ
َِ َ1923وَ باضوزؤخٌ ئابىوضٍ و غًاغًٌ
و غًاغًٌ بىوبىو ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا يُزواّ غاي
َُاًْا تا ضِازَيُى باؾرتبىوٌْ بُخؤيُوَ بًين ،تايبُت زواّ ئُوَّ (طؤغتاظ ؾرتيػُإ) بىو بُ
ئُي
َُاًْا .بُٖاتين (ؾرتيػُإ) سهىَُت تىاٌْ بُٖاّ َاضنٌ
ضاويَصناض ،واتا غُضؤى وَظيطاٌْ ئُي
َُاٌْ بُ ضازَيُنٌ بُضضاو بُضظناتُوَ و فُضَْػا بُ نؿاُْوَ يُ ضؤُٖض ضاظيبهات ،دطُ يُوَّ
ئُي
َُّ طُالٕ و ثًَطُّ
َُاًْا بىو بُ ئُْساٌَ نؤَُي
َِ 1926زا ئُي
ُٖض يُو غُضزََُزا و يُ غاي
َِ َ 1929-1924اوَّ بىوشاُْوَّ ئابىوضٍ و
َُتٌ بؤ طُضِايُوَ ،بؤيُ َاوَّ ًَْىإ غاي
ًَْىزَوي
َِ 1929زا بُٖؤّ قُيطاٌْ
َُاًْا بىو ،بُآلّ يُ غاي
َُتًٌ ئُي
غًاغًٌ و طُضِاُْوَّ ثًَطُّ ًَْىزَوي
َُاًْا داضيَهٌ تط ضووبُضِووٍ نًَؿُ بىوَوَ.
زاضايٌ دًٗاًًُْوَ ،ئُي
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َِ
َُاًْا غاي
ٌَ قُيطاٌْ زاضايٌ بىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ بؤ ئُي
َِ  1929يُاليُنُوَ غاي
غاي
َُاًْا بىو .زواّ َطزٌْ ؾرتيػُإ( ،بطاوْط)
َطزٌْ (ؾرتيػُإ) و بُضَوقُيطاْضىوٌْ ئُي
* يُ ْاوٍ ؾؤضِؾٌ غجاضتانؤغٌ ضؤَاًًُْوَ وَضطرياوَ
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َُاًْا زَغيت ثًَهطزَوَُٖ ،ض
ٖاتُ ؾىيَُٓنُّ ،بَُُف غُضزًَََهٌ ْىٍَ يُ ناضَغاتُناتٌ ئُي
يُو ناتُؾسا بىو قُيطاٌْ زاضايٌ يُ ئَُُضيها زَغيت ثًَهطزبىو و ناضيطُضيًُناٌْ وضزَ وضزَ
َُاًْا يُنًَو يُو وآلتاُّْ ظؤض بُ خًَطايٌ ضووبُضِووٍ
وآلتاٌْ تطيؿٌ زَططتُوَ ،نُ ئُي
ناضيطُضيًُناٌْ ئُّ قُيطاُْ بىوَوَ ،ضىْهُ بُ زَضنُوتين قُيطاٌْ زاضايٌ يُ ئَُُضيها ،ظؤض
َُاًْا زَضنطز ،نُ
خًَطا ئَُُضيها بطِياضّ نًَؿاُْوَّ تُواوٍ غاَإ و قُضظَناٌْ خؤّ يُ ئُي
َُاًْا ثؿيت ظؤض
َُاًْا خػتُوَ ،ضىْهُ يُضِووٍ زاضايًُوَ ئُي
ئَُُ ناضَغاتًَهٌ طُوضَّ يُ ئُي
بُو قُضظ و غاَاُْ ئَُُضيهًًُ زَبُغت ،بؤيُ ئُّ ناضَّ ئَُُضيها بىوَ ٖؤّ ئُوَّ
بُؾًَهٌ ظؤض يُ باْهُنإ زَضطا زاخبُٕ و ناضطُنإ زَغت بُ زَضنطزٌْ نطيَهاضَنإ بهُٕ و
بُضًََُٖٗٓإ بُضِازَيُنٌ بُضضاو بًَـتُ خىاضَوَ و شَاضَّ بًَهاضيـ بطاتُ ضُْسإ ًًَؤٕ.
َؤظ بىو ،نُ ظؤض ئُغتُّ بىو بُوَٖا سهىَُتًَو ضاضَغُض بهطيَت
باضوزؤخُنُ بُضِازَيُى ئاي
َُضِاونٌَ زَنطز ،يُّ ثًَٓاوَؾسا
و ئُّ زؤخُف ضؤش بُ ضؤش ظياتط نطيَهاضاٌْ تىوؾٌ تطؽ و زي
َؤظ بىو ،نُ
زاواناضيًُناًْإ بؤ باؾرتنطزٌْ شياًْإ ظياتط زَبىو ،ئُّ باضوزؤخُ بُضِازَيُى ئاي
ضُْسئ زياضزَّ تريؤض و تؤقاْسٕ يُاليُٕ ضُْس ثاضتًَهٌ ضُثطَِو و ضاغرتَِوَوَ يُ زشٍ
ٌَ زا ئُو دىآلُْ غُضنىت بهاتُوَ ،ئُوإ
سهىَُت ئُجناّ زَزضإ ،ناتًَهًـ (بطاوْط) ُٖوي
ظؤض بُ تىْسيًُوَ ضووبُضِووٍ بىوُْوَ و (بطاوْط)يـ بَُُ ظياتط ثًَطُّ خؤّ يُزَغت زا ،يُ
َِ 1932ؾسا بؤ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿٍُ ئابىوضٍ وآلت( ،بطاوْط) خعَُتطىظاضيًُ
غاي
نؤَُآليُتًًُناٌْ نَُهطزَوَ و نُوتُ نَُهطزُْوَّ بًُُّ بًَهاضٍ و َىوضُّ فُضَاْبُضإ
ًَإ ُٖبىو يُوَّ نُ يُ
و خاُْْؿًٓإ و ُْزاٌْ قُضَبىوَنإٖ...تس ،نُ ئَُاُْ َُٖىوٍ ضؤي
َِ 1932زا ناتًَو (ًٖٓسْبًَطط) بىو بُ غُضؤى نؤَاض ،يُ
َبصاضزٌْ غاي
زواّ ئُوَّ يُ ُٖي
ؾىيَين (بطاوْط)زا( ،فؤٕ بابٔ) بهات بُ غُضؤنٌ وَظيطإ.
ئُّ سهىَُتُ ْىيًَُف ضووبُضِووٍ ضُْسئ نًَؿُّ طُوضَ بىوَوَ ،نُ ططْطرتيًٓإ بًَهاضٍ
و نَُبىوُْوَّ بُضًََُٖٗٓإ و بآلوبىوُْوَّ تُوشًََهٌ تىْسّ تىْستًصيٌ بىوٕ ،ؾإ بُؾاٌْ
ئُو نًَؿاُْ يُو ناتُؾسا ًَُالًًَُْنٌ قؤضؽ يًَُْىإ نؤَىًْػتُنإ و ْاظيًُناْسا زَضنُوت،
َبصاضزُْزا ًَٖعٍ
َبصاضزٕ نطايُوَ ،ئُوَ بىو يُو ُٖي
َِ 1932ؾسا داضيَهٌ تط ُٖي
يُ تُممىظٍ غاي
ْاظيًُنإ زَضنُوت و يُ نؤّ  608نىضغًسا 230 ،نىضغًإ بُزَغت ًَٖٓا ،بؤيُ ثابٔ بُ
ٌَ ًٖتًُض ،ثًَؿًٓاضٍ نطز نُ ثًُّ دًَططٍ غُضؤنٌ وَظيطاٌْ ثًَبسات،
َُبُغيت ضاططتين زي
بُآلّ ًٖتًُض بَُُ ضاظيُٓبىوْ ،اظيًُنإ بُضزَواّ بىوٕ يُ ضَخُٓططتٔ يُ سهىَُت و ئُو
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َِ
َُّ زَزا .يُ تؿطيين زووٌََ غاي
سهىَُتُيإ بُ سهىَُتًَهٌ نؤُْثاضيَع و زوانُوتىو يُقُي
َؤظٍ نًَؿُناُْوَ( ،فؤٕ بابٔ) ْاضاض بىو زَغت يُناضبهًَؿًَتُوَ
1932زا بُٖؤّ قىضغٌ و ئاي
َسا (فؤٕ ؾًُيؿُض) نابًُٓيُنٌ ْىيٌَ سهىَُتٌ زاَُظضاْس،
و يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ َُٖإ غاي
نُ بُضْاَُيُنٌ ثطِ يُ بَُئًَ و ضانػاظيٌ نؤَُآليُتٌ ضاطُياْس.
يُ ضاغتًسا ُٖضيُى يُ (فؤٕ بابٔ) و (ًٖتًُض) بُّ سهىَُتُ ْىيًَُ ضاظيُٓبىوٕ ،ئُوَبىو يُ
َُناًْإ يُ زشٍ ئُّ سهىَُتُ يُندػت و زواّ َاوَيُى
ناْىوٌْ زووٌََ 1933زا ُٖوي
َؤظ بىو (ؾًُيؿُض) زاواٍ يُ (ًٖٓسْبًَطط)ٍ غُضؤى نؤَاض نطز
يُوَّ نُ باضوزؤخُنُ ظياتط ئاي
َىَؾًًََٓـتُوَ و زَغُآلتٌ فطاوإ بسات بُ ًٖتًُض ،بُآلّ (ًٖٓسْبًَطط)
نُ ثُضيَُإ ُٖي
يُتطغٌ نُوتُٓوَّ دُْطٌ ْاوخؤيٌ بَُُ ضاظيُٓبىوَُٖ ،ىو ئَُاُْ ضؤش بُ ضؤش ظياتط
ضيَدؤؾهُضيإ بؤ ٖاتُٓ غُضسىنٌُ ًٖتًُض زَنطز ،يُ  ّ28ناْىوٌْ زووٌََ 1933
(ؾًُيؿُض) بُٖؤّ قىضغٌ باضوزؤخُنُوَ زَغيت يُناض نًَؿايُوَ و زواٍ زوو ضؤشيـ يُ ٍ30
َُٖإ َاْطسا (ًَٖٓسْبًَطط) ًٖتًُضٍ بُ زاَُظضاْسٌْ نابًُٓيُنٌ سهىَُتٌ ْىٍَ ضاغجاضز،
بَُُف نؤتايٌ بُ سهىَُتٌ نؤَاضّ ظامياض ٖات و يًَطَوَ ْاظيًُنإ زَغتًإ بُغُض سىنٌُ
َُاًْا.
وآلتسا ططت ،نُ ئَُُ زَغتجًَهٌ قؤْاغًَهٌ ْىٍَ بىو يُ ًََصووٍ ئُي
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َِ 1889زا يُ ؾاضّ بطْؤ ،يُ ُٖضيٌَُ باظاضيا
ئُزؤيف ًٖتًُض يُ ًْ ٍ20ػاٌْ غاي
يُزايهبىوَ ،باونٌ ًٖتًُض فُضَاْبُض بىوَ يُ بُضِيَىَبُضايُتٌ طىَطط ،زواّ تُواونطزٌْ
َِ 1903زا ضؤتُ ظًًُْا و يُوٍَ بؤياخضًَيت نطزووَ ،يُ غُضَتازا
خىيَٓسٌْ غُضَتايٌ ،يُ غاي
ًٖتًُض سُظ ٍ ظؤضٍ يُ ئُنازميًاّ ٖىُْضَ دىاُْنإ بىو ،بُآلّ بؤّ ُْيىا بضًَتُ ئُّ بىاضَوَ.
ٌَ ًٖ 1914تًُض خؤبُخؿاُْ بىو بُ غُضباظ يُ
يُ زَغتجًَهٌ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا يُ غاي
َِ 1917زا
غىثاٍ باظاضيا ،يُ َاوَّ غُضباظيؿسا يُنًَو بىو يُ غُضباظَ ئاظانإ ،يُ غاي
َِ
َِ 1918ؾسا بُض غاظٍ شَٖطاوٍ نُوتىوَ ،يُزواّ دُْط يُ غاي
ًٖتًُض بطيٓساض بىو ،يُ غاي
َُاٌْ ،نُ بُ
 1919زا ًٖتًُض بىو بُ ئُْساّ يُ ثاضتٌ نطيَهاضٍ غؤغًايًػيت ًْؿتُاٌْ ئُي
َُاًْا نُ بُزؤخٌ زواّ دُْط
ثاضتٌ ْاظٍ ْاغطابىو ،ئُّ ثاضتُ يُنًَو بىو يُو ثاضتاُّْ ئُي
َهطزُْوَّ نؤْططَّ ظًَطغاٍ و
ضاظيُٓبىو ،زاواناضيًُ غُضَنًًُناٌْ بطييت بىوٕ يُ ثىوضُي
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َُتًَهٌ ْاوَْسٍ بًَُٖعزا و زاَُظضاْسٌْ غىثاٍ ًْؿتُاٌْ و
َُاًْا يُ زَوي
يُنططتين ئُي
َُاًًُْنإ و بُضبُضَناًَْهطزٌْ دىيُنُنإ يُ بُزَغتًَٗٓاٌْ ثًُ و
طًَطِاُْوَّ زاطريطُ ئُي
َُاًْا.
ثايُّ طُوضَ يُ ئُي
َِ َ1921وَ ًٖتًُض يُنًَو بىو يُو نُغاُّْ نُ يُ ضُْسئ بؤُْ و ؾىيَين
ُٖض يُ غاي
دًاواظزا ضَخُّٓ يُ سهىَُتٌ ظامياض و غًاغُتٌ فُضَْػا و ثُميآْاَُّ ظًَطغاٍ زَططت ،ئُّ
زضومشاُّْ ثاضتٌ ْاظٍ و ُْناضايٌ سهىَُتٌ ظامياض يُ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُنإ و خطاثٌ
َُاًْا ،وايهطزبىو نُ ضيَصَّ ئُْساّ و اليُْططاٌْ ثاضتٌ
باضوزؤخٌ ئابىوضٍ و غًاغًٌ يُ ئُي
ٌَ زا نىزَتايُى
َِ 1923زا ُٖوي
ْاظٍ ضؤش بُ ضؤش يُ ظيازبىوْسا بًَتُٖ ،ضبؤيُ ًٖتًُض يُ غاي
بها ،بُآلّ يُّ ُْٖطاوَيسا غُضنُوتىو ُْبىو ،بؤيُ سىنٌُ ثًَٓر غاٍَ ظيٓساٌْ بُغُضزا
غُثًَٓطا ،نُ تُْٗا ْؤ َاْطٌ يُ ظيٓساْسا بىو و يُو َاوَيُؾسا نتًَبُ بُْاوباْطُنُّ "خُباتٌ
َُ غُضَنًًُناٌْ بريوضِا غًاغًًُ
َٔ"ٍ ْىوغٌ ،نُ يُ زووتىيٌَ ئُّ نتًَبُزا ضايُي
ضَطُظثُضغتاُْنُّ بُ ؾًَىَيُنٌ ظؤض ْاضِووٕ خػتؤتُضِوو ،نُ تًايسا ئاَاشَ بُ باآليٌ ضَطُظٍ
َُتُ زَنات نُ زَيُويَت بؤ
ئاضٍ بُغُض ضَطُظَناٌْ تطَوَ زَنات و قػُ يُغُض ئُو دؤضَ زَوي
َىَؾاُْوَّ
َُاًْا و ُٖي
َُاًْا زاميُظضيًََٓت و ناضَ غُضَنًًُناًْؿٌ بُ طًَطِاُْوَّ ثًَطُّ ئُي
ئُي
َُاًْا
َني و طُضِاُْوَّ ْاوضُ يُزَغتسضاوَناٌْ ئُي
نؤْططَّ ظًَطغاٍ و َُضدٌ ضُنساَاي
زَظاًَْت.
َِ َ 1929اوَيُنٌ
َِ  1924تا غاي
زواّ زَضضىوٌْ ًٖتًُض يُ بُْسخياُْ َاوَّ ًَْىإ غاي
زشواض بىو بؤ ْاظيًُنإ ،ضىْهُ يُو َاوَيُزا ضووبُضِووٍ ًَُالًٌَْ ًَْىخؤيٌ و ثًالْطًَطِيًُنٌ
َُاًْا ،نُ ئَُُف
ظؤض بىوُْوَُٖ ،ضوَٖا ئُّ َاوَيُ َاوَّ بىوشاُْوَّ ئابىوضٍ بىو يُ ئُي
َُاُْنإ نَُرت طىٍَ بؤ ْاظيًُنإ بططٕ ،بؤيُ يُو َاوَيُزا شَاضَّ
وايهطزبىو ئُي
َِ 1924زا تُْٗا 32
نىضغًًُناٌْ ْاظيًُنإ يُ نَُبىوٌْ بُضزَواَسا بىو ،ئُوَبىو يُ غاي
َِ
َِ 1926زا شَاضَنُ بؤ  14نىضغٌ نَُبىوَوَ ،يُ غاي
نىضغًإ بُزَغتًَٗٓا ،نُضٌ يُ غاي
1928يؿسا طُيؿتُ  12نىضغٌ ،بُآلّ بُ ٖاتين قُيطاٌْ ئابىوضٍ و ؾهػتُ يُى يُزواٍ
َُاًْا ،وضزَ وضزَ باضوزؤخٌ ْاظيًُنإ
يُنُناٌْ سهىَُتٌ ظامياض يُ ضاضَغُضنطزٌْ زؤخٌ ئُي
َِ 1930زا شَاضَّ نىضغًًُناًْإ طُيؿتُ 107
ضوو يُباؾرتبىوٕ ضىو ،ئُوَ بىو يُ غاي
َِ 1932زا بؤ  230نىضغٌ بُضظ بىوَوَ.
نىضغٌ ،زواتطيـ يُ غاي
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َهًَهٌ ظؤض يُ زَوضّ خؤيإ
ْاظيًُنإ بُو بُضْاَُيُّ نُ ُٖياْبىو ،تىاًْإ خُي
َُاًْا
َىَؾاْسُْوَّ ثُميآْاَُّ ظًَطغاٍ و طُياْسُْوَّ ئُي
نؤبهُُْوَ ،يُواُْف زاوانطزٌْ ُٖي
َُاًًُْنإ يُ َُْػا و ضًهؤغًؤظانًا و ثؤيُْسا و
بُ ضيعٍ ظهلًَعَنإ و يُنططتُٓوَّ ئُي
َُاًْا وَى دىيُنُ و نؤَىًْػت و
زووضخػتُٓوَّ تىخِ و ضَطُظَ طىَاًًَْهطاوَناٌْ ئُي
دؤظيًًُٓنإ ،ضىْهُ ئُوإ دىيُنُناًْإ بُ بُضثطغٌ يُنٌَُ خطاثٌ زؤخٌ ئابىوضٍ وآلت
زَ ظاٌْ ،بُّ بُضْاَاُْف ضني و تىيَصيَهٌ ظؤضيإ يُخؤيإ نؤنطزبؤوَ وَى نطيَهاضإ و
فُضَاْبُضإ و وضزَ باظضطاْإ و دىتًاضإ و الوَناٌْ ْاو غىثا ،نُ وضزَ وضزَ ُْناضيٌ
َُاًْا ،ظًََُٓغاظيًإ بؤ ْاظيًُنإ
غًػتٌَُ نؤَاضٍ و نًَؿُ يُى يُزواّ يُنُناٌْ ئُي
َُاًْا بططُْ زَغت.
نطز تا زَغُآلت يُ ئُي


ييتمةز و دةضةآلتي ئةلَنانيا

زواّ زَغت يُناضنًَؿاُْوَّ (ؾًُيؿُض) يُ  ٍ30ناْىوٌْ زووََسا نابًُٓيُنٌ ْىٍَ بُ
غُضؤنايُتٌ ًٖتًُض زاَُظضا ،نُ ئُّ نابًُٓيُ تُْٗا زوو وَظيطٍ ْاظٍ يُخؤ زَططت( ،فؤٕ
بابٔ)يـ دًَططٍ غُضؤى وَظيطإ بىو ،ئُّ باضوزؤخُ بُ ًٖض دؤضيَو ئُوَ ُْبىو نُ ًٖتًُض
زَيُويػت ،ضىْهُ ًٖتًُض ويػيت وابىو ثاضتٌ ْاظٍ بهات بُ تانُ ثاضتٌ وآلت و خؤيؿٌ
ببًَت بُ غُضؤنٌ بٌَ ضنابُضُٖ ،ض بؤيُ ظؤض خًَطا ُْٖطاوَناٌْ بؤ ئُّ َُبُغتُ زَغت ثًَهطز،
َبصاضزٌْ ْىٍَ بىو ،يُ
َىَؾاْسُْوَّ ثُضيَُإ و ئُجناَساٌْ ُٖي
نُ غُضَتانُّ بطِياضٍ ُٖي
َبصاضزُْنُزا ًٖتًُض ضُْس ُْٖطاويَهٌ بؤ ظآَهطزٌْ بُزَغتًَٗٓاٌْ ظؤضيُٓ ْا ،يُواُْ
ُٖي
َُاًْا و بُناضًَٖٓاٌْ تىْسوتًصٍ
ًََين طُضِاْسُْوَّ غُضوَضيًُناٌْ ئُي
ثًَساططٍ يُغُض بُي
بُتايبُت يُبُضاْبُض نؤَىًْػتُنإ و غؤغًاٍ-زميىنطاتُنإ و بُناضًَٖٓاٌْ زاَىزَظطا
سهىًًَُنإ يُ خعَُت ثاضتٌ ْاظٍ و طؤضِيين ئُفػُضَ نؤُْنإ بُ ئُفػُضّ ْاظٍ و
َهىتاُْ غُض باضَطاّ ثاضتُناٌْ تط و
بُناضًَٖٓاٌْ تًجٌ طُضزَيىوٍ ( )S.Sو ُٖضوَٖا ُٖي
تؤَُتباضنطزٌْ نؤَىًْػتُنإ بُ غىتاْسٌْ ضايؿتاط و زَغتطرينطزٌْ بُؾٌ ظؤضّ
ٌَ ثاضتُناٌْ تطزا ،نُ ئَُاُْ َُٖىوٍ بىوُْ ٖؤناضٍ
ئُْساَُناٌْ و ْاُْوَّ تطؽ يُ زي
َِ 1933زا يُ نؤٍ  647نىضغًسا288 ،
َبصاضزٌْ  ّ5ئاظاضٍ غاي
ئُوَّ ْاظيًُنإ يُ ُٖي
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نىضغٌ بُزَغتبًَٗٓٔ و ٖاوثُمياًَْيت يُطٍَُ ثاضتٌ ًْؿتُاًْسا ببُغنت و ئُْساَُ
نؤَىًْػتُناًْـ زووضخبُُْوَ.
َبىوٕ بُغُض زَغُآلتسا
يُ َ ّ23اضتٌ 1933زا ًٖتًُض يُنًَهٌ تط يُ ُْٖطاوَناٌْ بؤ ظاي
ْا ئُويـ ثًَؿهُؾهطزٌْ ثطؤشَياغايُى بىو بؤ ثُضيَُإ ،نُ تًايسا زاوانطابىو بٌَ طُضِاُْوَ
بؤ ثُضيَُإ سهىَُت بؤ َاوَّ ضىاض غاٍَ بطِياضَناٌْ خؤّ زَضبهات ،يُّ ثًَٓاوَؾسا تُواوٍ
ضيَطاناٌْ بؤ ْاضاضنطزٌْ ئُْساّ ثُضيَُاُْنإ بُضِاظيبىوٕ يُغُض ئُّ ثطؤشَ ياغايُ ططتُ بُض،
ئُوَ بىو ثُضيَُإ ضَظاَُْسٍ يُغُض ئُّ ثطؤشَ ياغايُ زا و بَُُف ضيَطُ بؤ ًٖتًُض خؤف
َػتهاضَناْسا
 ،بىو سهىَُت بؤ بًَُٖعنطزٌْ ثًَطُّ خؤّ و غُضنُوتين بُغُض ُْياض و بُضُٖي
بُناضبًًََٗٓت ،يُّ ضيَطُيُؾُوَ فُظاٍ تريؤض و نىؾنت و بطِئ و تؤقاْسٕ بآلوبهاتُوَ ،ئَُاُْف
َبىَؾًَُٓٓوَ ،ئُو ثاضتاُْف نُ
َُٖىوٍ واياْهطز نُ بُؾًَهٌ ظؤضّ ثاضتُنإ خؤيإ ُٖي
َابىوٕ ،بُ ثاضتٌ ًْؿتُاٌْ ٖاوثُمياٌْ ْاظيًُناًْؿُوَ ،يُ تُممىظٍ 1933زا سهىَُت بؤ
ًَإ بىَؾًًََٓتُوَ .بُّ دؤضَف يُ َاوَيُنٌ ظؤض نىضتسا ًٖتًُض تىاٌْ ثاضتٌ ْاظٍ
خؤّ ُٖي
َُناٌْ ًٖتًُضزا بؤ نؤنطزُْوَّ زَغُآلت
بهات بُ تانُ ثاضتٌ وآلتُٖ ،ض يُ ًَاُّْ ُٖوي
َُ
يُشيَط زَغيت خؤٍ و نَُهطزُْوَّ ُْياضَناًٌْٖ ،تًُض بطِياضٍ زا تُواوٍ غُْسيها و نؤَُي
َبىَؾًًََٓتُوَ و يُبطٍ ئُواًْـ بُضَّ نطيَهاضَ ْاظيًُنإ
و يُنًَتًًُ نطيَهاضيًُنإ ُٖي
ٌَ ْاظيًُناْسا ناضّ زَنطز و غُضدُّ نطيَهاضاٌْ
زامبُظضيًََٓت ،نُ ئُّ بُضَيُ يُشيَط باي
َُاًْاٍ ْاضاضنطز بنب بُ ئُْساٌَ ئُّ بُضَيُ.
ئُي
َُاًْازا نطز ،يُواُْ
ُٖض بُثًٌَ ياغاف ْاظيًُنإ طؤضِاْهاضيًُنٌ ظؤضيإ يُ سهىَُتٌ ئُي
َِ 1934زا ياغايُى زَضنطا ،نُ بُثًٌَ ئُو ياغايُ غُضدُّ ئُجنىَُُْ ًًًًًَُنإ
يُ غاي
َىَؾًَٓطاُْوَ و زَغُآلتُنُيإ زضا بُ سهىَُتٌ ضايؿتاط و تُواوٍ زَغُآلتُناٌْ
ُٖي
وياليُتُنإ خطايُ شيَط ضاوزيَطٍ سهىَُتٌ ْاوَْسيًُوَ و سانٌُ وياليُتُناًْـ ضاغتُوخؤ
يُشيَط زَغيت وَظيطٍ ْاوخؤزا بىوٕ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ًٖتًُض ناضوباضّ ئايًين وآلتًؿٌ
َُت
َِ 1933زا نطا ُْ ،زَوي
خػتُ شيَط نؤْرتؤيٌ سهىَُتُوَ ،بُثًٌَ ضيَههُوتًَٓو نُ يُ غاي
ًََػاف زَغت يُ ناضوباضّ غًاغًٌ وَضزَزا ،ثاضتٌ
ًََػا وَضزَزا و ُْ نً
زَغت يُ ناضوباضّ نً
ًََػا و ْاظيعّ تا
َىَؾايُوَ ،بُآلّ ثُيىَْسيٌ ًَْىإ نً
ْاوَْسٍ ناتؤيًهًـ بُثًٌَ ياغايُى ُٖي
َِ  1937ناتًَو (ثاثا ثًؤغٌ ياْعَيُّ)
زَٖات بُضَو خطاثٌ زَضىو و تايبُت زواّ غاي
ًََػا تاواْباض نطز ،يًَطَؾُوَ ُٖظاضإ ثًاوٍ ئايًين
ْاظيًُناٌْ بُ زوشَين َُغًح و نً
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ًَسا
َُاًْا خطاُْ ظيٓساُْوَ ،غُباضَت بُ ثطؤتًَػتاْتًًُناًْـًٖ ،تًُض ُٖوي
ناتؤيًهٌ يُ ئُي
َُاًْا ُٖبًَت
َُتسا يُنبدات و يُى غُضؤى ئىغكىف يُ ئُي
ًََػاٍ زَوي
َُٖىويإ يُشيَط ْاوٍ نً
َػتهاضٍ ئُّ بطِياضَ بىوٕ ،بُآلّ
ئُويـ ْاظٍ بًَت ،بؤيُ بُؾًَهٌ ظؤضّ ثًاواٌْ ئايًين بُضُٖي
ْاظيًُنإ ظؤضبُياًْإ يُظيٓساُْناْسا قايِ نطز .يُباضَّ دىيُنُناًْـ ئُوا بُ تُواوَتٌ يُ
َطُ زابطِيَٓطابىوٕ ،يُ غُضَتاوَ ناضَناٌْ وَى ثعيؿهٌ و ثاضيَعَضّ و َاَؤغتايٌ و
نؤَُي
ٌَ 1935يؿسا بُثًٌَ ياغاناٌْ ْؤضَبًَطط يُ
ضؤشْاَُواًْإ يٌَ قُزَغُ نطا ،يُ غاي
َُاٌْ بًَبُف نطإ و شٕ و شخنىاظيؿًإ يُطُأل ْادىيُنُزا يٌَ قُزَغُ نطا،
ضَطُظْاَُّ ئُي
ٌَ ثانتاونطزًْإ زضا.
زواتطيـ بُ َُٖىو ضيَطُيُى ُٖوي
َطُ يُ ضاطُياْسٕ و بآلونطاوَ و فًًِ و
دطُ يُّ اليُْاُْ ،تُواوٍ اليُُْناٌْ تطٍ نؤَُي
ؾاْؤ و ٖىُْض و َؤغًكا يُاليُٕ ْاظيًُناُْوَ نؤْرتؤٍَ نطا بىو و وَظاضَتٌ ضؤؾٓبرييـ
يُزَغيت نُغايُتًًُنٌ ْاظٍ تىْسضَِوزا بىوُٖ ،ضوَٖا يُ بىاضّ فًَطناضّ و ضيَهدطاوَ
َػؤظٍ ْاظيًُنإ
خىيَٓسناضيًُناًْؿسا غُضدُّ ئُو نُغاُْ زووضخطاُْوَ ،نُ ئاضٍ ُْبىوٕ و زي
ُْبىوٕ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ بابُتُناٌْ دىططافًاٍ غًاغٌ و دًؤثؤيُتًو و ظاْػيت بُضططٍ يُ
ثطؤططاَُناٌْ خىيَٓسْسا ظيازنطإ و ًََصوو و بايؤيؤشيـ يُ خعَُت ظَقهطزُْوَّ
ضَطُظثُضغتًسا خطاُْطُضِ .بؤ دًَبُدًَهطزٌْ تُواوٍ ئُو ُْٖطاواٍُْ باؽ نطإْ ،اظيًُنإ
زَظطايُنٌ ثؤيًػٌ ًَْٗين طُوضَيإ بُْاوٍ "طػتاثؤ"وَ زاَُظضاْسبىو بؤ ضاوَزووْإ و
تؤقاْسٌْ ُْياضَناًْإ بُ زَيإ بُْسخياُْ و غُضباظطُّ زَغتطرينطزٌْ طُوضَ طُوضَيإ
َُاٌْ خبُُْ شيَط ضنًَفٌ
َطُّ ئُي
زاَُظضاْسبىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ بؤ ئُوَّ تُواوٍ نؤَُي
خؤيإ و بُ ويػيت خؤيإ ئاضاغتُّ بهُٕ ،ضيَهدطاوَيُنٌ تايبُتًإ بُ َٓساآلٌْ ًَْىإ
تٌَُُْ  15-10غاآلٕ و الواًْـ يُ ًَْىإ  18-15غاآلٕ زاَُظضاْسبىو نُ تًايسا
ثطَْػًجُناٌْ ْاظيإ ثًَسَطىتُٓوَ.
َػتهاضَناٌْ يُْاو
زواّ َُٖىو ئَُاُْ ًٖتًُض ُْٖطاوَناٌْ بُضَو يُ ْاوبطزٌْ بُضُٖي
ثاضتٌ ْاظيسا زَغت ثًَهطز و نُوتُ يُْاوبطزًْإ ،يُواُْ يُْاوبطزٌْ "ئًَطْػت ضؤُٖض"
غُضؤنٌ " "S.Sنُ ْعيهرتئ ٖاوضِيٌَ خىزٍ ًٖتًُض بىوُٖ ،ضوَٖا يُْاوبطزٌْ  400نُغٌ تط
َُت تؤَُتباض نطابىوٕ .بُّ دؤضَف ًٖتًُض وضزَ
ُٖض يُو ضووزاوَزا ،نُ بُثًالْطًَطٍِ زشٍ زَوي
وضزَ بُضَو يىتهُّ زَغُآلت زَضِؤيؿت ،بُتايبُت يُزواّ َطزٌْ ًَٖٓسْبًَططٌ غُضؤى نؤَاض
يُ ئابٌ 1934زا ،ئًسٍ ًٖتًُض يُ يُى ناتسا غُضؤنٌ نؤَاض و غُضؤى وَظيطاٌْ وآلت بىو،
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نُ زواتطيـ ضايطُياْس نُ بُ "ْ "Fuhrerاغطابىو واتا "ضيَبُض" بٓاغطيَت .يُ  ٍ19ئابٌ
َبصيَطزضا .بَُُف بُض يُ نُوتُٓوَّ
1934يؿسا بُ يُ  ٍ%90زَْطُنإ بُ ضيَبُضّ وآلت ُٖي
دُْطٌ زووٌََ دًٗإًٖ ،تًُض بىو بُ يُنًَو يُ غُضنطزَ زياضَناٌْ ئُوضوثا ،نُ وضزَ وضزَ
َُتًًُّ نُ ُٖبىو ،زَغيت
َىَؾاْسُْوَّ ئُو ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ُْٖطاوَناٌْ بُضَو يًَو ُٖي
َىَؾاْسُْوَّ نؤْططَّ ظًَطغاٍ و
َُاًْا و ُٖي
ثًَهطز و يُ ثًَٓاو طًَطِاُْوَّ َُظًَْيت ئُي
َُاًْايُنٌ طُوضَزا دًٗاٌْ بُضَو دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ئاضاغتُ نطز.
زضوغتهطزٌْ ئُي
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يُنًَو يُ ضووزاوَ ططْطُناٌْ ًَْىإ ُٖضزوو دُْط ئُو قُيطاُْ طُوضَيُ بىو ،نُ بُغُض
ئابىوضيٌ دًٗاْسا ٖات و ناضيطُضيٌ طُوضَّ بُغُض اليٌُْ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ
ظهلًَعَناُْوَ ُٖبىو ،غُضَتاّ قُيطاُْنُ يُ وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيهاوَ زَضنُوت ،نُ
ظؤض بُ نتىثطِّ يُ  ّ24تؿطيين يُنٌَُ 1929زا باظاضِّ زضاو و بؤضغُّ ًْىيؤضى ضووبُضِووٍ
قُيطاًَْهٌ طُوضَ بىوَوَ ،يُو ضؤشَزا زابُظيًَٓهٌ بٌَ ويَُّٓ ْطخٌ ثؿهُ ئابىوضيًُنإ يُو
باظاضَِزا ضووٍ زا و ظياًَْهٌ ًًَؤُْٖا زؤالضّ يًَهُوتُوَ ،يُويَؿُوَ ضؤش زواٍ ضؤش باظاضِّ
َُشإ و زاتُثًين بُخؤيُوَ زَبًين ،يُ ئاناٌَ ئُّ ضووزاوَزا ْطخٌ
ثؿو و زضاوٍ دًٗاٌْ ؾً
ناآلنإ تا زَٖات يُ زابُظيٓسا بىوٕ و شَاضَّ َايُثىوضبىوٌْ باْهُناًْـ ضؤش بُ ضؤش يُ
بُضظبىوْسا بىو و بًَهاضاًْـ بُ بُضزَواٌَ ظيازيإ زَنطز ،ئُطُضضٌ بُؾًَو يُ غًاغُمتُزاض و
ئابىوضيٓاغإ يُو ناتُزا ثًًَاْىابىو ئُّ قُيطاُْ ،قُيطاًَْهٌ ناتًًُ و وَنى غُضدُّ
َِ
قُيطاُْناٌْ ثًَؿىوتط بُ خًَطِايٌ تًَسَثُضِيَت ،بُآلّ بُ ثًَضُواُْوَ ئُّ قُيطاُْ يُ غاي
َِ ُٖ 1935ض َابىو ،ئُّ
ٌَ  1933بُضزَواّ بىو و ؾىيَُٓواضَناًْؿٌ تا غاي
َ1929وَ تا غاي
قُيطاُْ بُ ثًَضُواُّْ قُيطاُْناٌْ تطَوَ يُ ئُجناٌَ ظؤضّ بُضَُُٖوَ بىو ُْى نٌَُ بُضُّٖ.
ًََو ٖؤناضّ ئُّ
غُباضَت بُ ٖؤناضَناٌْ ئُّ قُيطاُْف ،بُثًٌَ بؤضىوُْ دًاواظَنإ ضُْس خاي
قُيطاُْ بىوٕ ،نُ بطيتني يُ:
َىطؤضِّ
ُْٖ .1سيَو يُ ئابىوضيٓاغإ ثًًَاْىايُ نٌَُ ظيَطِ يُ دًٗإ نُ بَُٓاٍ ئاي
َُتًٌ دًٗاٌْ بىو ،وايهطزووَ ْطر زابُظيَت ،بُآلّ ُْٖسيَهٌ تطيإ ظيازبىوٌْ ظيى و
ًَْىزَوي
نَُبىوٌْ بُٖانُّ بُٖؤناضٍ ئُّ قُيطاُْ زَظأْ ،يُبُض ئُوَّ ظؤضبىوٌْ ظيى بىوَتُ ٖؤّ
َُ زَنُٕ ،ئُّ
نَُبىوُْوَّ تىاْاٍ نطِيين ئُو وآلتاُّْ نُ بُ زضاوٍ ظيى َاَُي
نَُبىوُْوَيُّ تىاْاٍ نطِيُٓف يُ ئٓذاَسا بىوَتُ ٖؤناضّ تًَهضىوٌْ باظضطاًْهطزٕ.
ًًَُنإ بىو يُ زواٍ
ٖ .2ؤناضيَهٌ تطٍ ئُّ قُيطاُْ ظؤضبىوٌْ بُضوبىوَُ نؿتىناي
دُْطُوَ ،ضىْهُ دىتًاضاٌْ ئَُُضيها يُ زواٍ دُْطًـ ُٖض بُ َُٖإ ؾًَىَّ غُضزٌََ
دُْط بُضًَُٖإ زًََٖٓا و ضؤش بُ ضؤش بُضوبىوَُناًْإ ظياتطزَنطز ،بُو ًْاظَّ نُ باظاضِّ
بُضزَواٌَ ُٖيُ ،بُآلّ وَغتاٌْ دُْط وايهطزبىو ئُو باظاضَِّ ثًَؿىوتط بُضوبىوَُ
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ًًَُ ئَُُضيهًًُنإ ُٖياْبىو ،وضزَ وضزَ ضوو يَُُْإ زَضىو ،ضىْهُ ئُو وآلتاُْ
نؿتىناي
ًًَإ ضوو يُظيازبىوٕ ضىو ،بؤيُ بُضوبىوَُ
يُزواّ دُْطُوَ بؤ خؤيإ بُضوبىوٌَ نؿتىناي
ئَُُضيهًًُنإ بُضَبُضَ باظاضِيإ ُْزََا ،ئَُُف زَبىوَ ٖؤناضّ ئُوَّ ضؤش بُ ضؤش ْطخٌ
ٌَ تىوؾٌ ططفيت
ًًَاُْ بًَتُ خىاضَوَ و يُ زوايًؿسا نُضتٌ نؿتىناي
ئُو بُضوبىَُ نؿتىناي
ئابىوضيٌ زَنطز و دىتًاضَنإ يُ بطٍ قاظاْر تىوؾٌ ظيإ زَبىوٕ و ئَُُف تىاْاٍ نطِيًًٓاٌْ
نُّ زَنطزَوَ .نَُبىوُْوَّ تىاْاٍ نطِئ الٍ دىتًاضإ و ططفيت نُضتٌ نؿتىناٍَ ضاغتُوخؤ
ناضيطُض زَبىو بُغُض نُضتٌ ثًؿُغاظيؿُوَ ،ضىْهُ نَُبىوُْوَّ تىاْاٍ نطِيين ئُوإ،
باظاضٍِ بُضَُُٖ ثًؿُغاظيًُناًْؿٌ نُّ زَنطزَوَ ،يًَطَؾُوَ تا زَٖات ناآل ثًؿُغاظيًُنإ
َُنُ زَبىوٕ و ْطخًإ زازَبُظٍ ،ئُونات ناضطُنإ ْاضاض زَبىوٕ نُ بطٍِ بُضُّٖ و تًَضىوٕ
نُي
نُّ بهُُْوَ ،نُ يُنًَو يُو ضيَطاياُْ نَُهطزُْوَّ غُعاتٌ ناض و زَضنطزٌْ نطيَهاضإ بىوٕ
يُ ناضطُنإ ،نُ ئَُاُْف زَبىوُْ ٖؤّ ظيازبىوٌْ بًَهاضٍ ،واتا بُ ظيازبىوٌْ بًَهاضيـ
بُؾًَهٌ تط يُ نؤٍََُ تىاْاٍ نطِيين ُْزََا ،يُ ئُجناَسا ئَُُف ناضيطُض زَبىو بُغُض
ٌَ و ثًؿُغاظيسا ،ئًسٍ يُ باظاضِزا بُضُّٖ ظؤض زَبىو ،بُآلّ نطِئ نُّ
ُٖضزوو نُضتٌ نؿتىناي
زَبىو ،نُ زواداض ئَُُ قُيطاًَْهٌ ئابىوضٍ طُوضَّ زَخػتُوَ و ضؤش بُ ضؤش بًَهاضٍ يُ
باظاضِزا ظياتط زَنطز.
ٖ .3ؤناضيَهٌ تطٍ قُيطاُْنُ ظيازبىوٌْ زآًَٖاُْنإ بىو ،ضىْهُ يُناتٌ دُْطسا
زآًَٖاًَْهٌ ظؤض ٖاتبىوَ ئاضاوَ ،ئُّ زآًَٖاُْف زواتط ناضيطُضيٌ يُغُض ظؤضبىوٌْ بًَهاضٍ
َُنُبىوًْإ يُ
زَبىوُٖ ،ضوَٖا ئُو ئاًََطَ ْىيًَاُْ زَبىوُْ ٖؤناضّ ظياتطبىوٌْ بُضُّٖ و نُي
باظاضِزا ،بؤيُ ناضطُنإ ظؤضيإ بُ ْاضاضٍ زَضطاٍ ناضيإ زازَخػت و بَُُف ئُوَْسَّ تط
بًَهاضٍ ظيازٍ زَنطزُٖ ،ضوَٖا يُو َاوَيُزا ططْطًًُنٌ ظؤض بُ ضُْس بُضًََُٖهٌ ْىيٌَ
ططاْبُٖا زَزضا و تا زَٖات يُ باظاضِزا ظيازٍ زَنطز ،بؤ منىوُْ ئؤتؤَبًٌَ ،يُ بُضاْبُضيؿسا ئُو
غُضزََُ غُضزٌََ زواٍ دُْط و نَُبىوُْوَّ زضاو و ظيَطِ و نًَؿُ ئابىوضيًُنإ بىو ،بؤيُ
تىاْاٍ نطِيين ئُجمؤضَ بُضَُُٖ ضؤش بُ ضؤش يُ نَُبىوْسا بىو ،يُ بُضاْبُضيؿسا بُضَُُٖنُ تا
زَٖات ظيازٍ زَنطز ،نُ ئَُُف خىاغيت يُغُض ئُو بُضَُٖاُْ نَُرت زَنطز ،يًَطَؾُوَ
داضيَهٌ تط قُيطاُْنُّ فطاواْرت زَنطز.
 .4زواّ غُضبُخؤبىوٌْ ضُْس وآلتًَو يُ زواّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاُْوَ ،ئُو وآلتاُْ
زَغتًإ بُ بُضًََُٖٗٓاٌْ ْاوخؤيٌ نطز و غًاغُتٌ ٖاْساٌْ بُضًََُٖٗٓاٌْ ًَْىخؤيًإ
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ثًازَنطز و بادٌ ظؤضيإ خػتُ غُض بُضَُُٖ ٖاوضزَنإ ،واتا فطؤؾٌ بُضَُُٖناٌْ وآلتُ
ثًؿُغاظيًُ طُوضَنإ ،نُ داضإ يُو ْاوضاُْزا باظاضِيَهٌ طُضٌَ ُٖبىو ،يًَطَ بُزواوَ ئُو
باظاضِّ وضزَ وضزَ يُ نىضتٌ زَزا و ئَُُف يُ زواداضزا ناضيطُضيٌ ُْضيَين بُغُض باظضطاٌْ
َُتًًُوَ زَبىو.
ًَْىزَوي
ٖ .5ؤناضيَهٌ تط يُ ٖؤناضَناٌْ ئُّ قُيطاُْ ،نًَؿُّ قُضَبىو و قُضظَناٌْ غُضزٌََ
دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ بىو ،ضىْهُ يُاليُنُوَ بُؾًَهٌ ظؤض يُ وآلتإ بُزَغت قُضظيَهٌ
ظؤضَوَ زَيآْاآلْس ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ زؤضِاوَناٌْ دُْط ُّٖ بُزَغت قُضظَوَ زَيآْاآلْس
ُّٖ قُضَبىويُنٌ ظؤضيؿًإ يُغُض بىو ،نُ ناضيطُضيٌ طُوضَّ يُغُض تىاْاٍ ئابىوضيًإ
زاْابىو ،نُ ئَُاُْ َُٖىوٍ ناضيطُض بىوٕ يُغُض نَُهطزُْوَّ باظاضٍِ وآلتُ ثًؿُغاظيًُنإ
َُنُبىوٌْ بُضَُُٖناًْإ بُٖؤّ بٌَ باظاضِيًُوَ و زواداض زابُظيين ْطر.
يُّ وآلتاُْزا و نُي
ناضيطُضّ ئُّ قُيطاُْ ظؤض بُخًَطايٌ يُ ئَُُضيهاوَ ثُضِيًُوَ بؤ وآلتاٌْ تط ،بُتايبُتًـ
َُاًْا ،ضىْهُ ئُّ زوو وآلتُ ُٖض يُ
وآلتاٌْ ئُوضوثا ،بُض يُ َُٖىواًْـ َُْػا و ئُي
غُضزٌََ دُْطُوَ يُ زؤخًَهٌ ئابىوضيٌ ؾًَىاوزا بىوُٕٖ ،ضضُْسَ يُ ًَْىإ غاآلٌْ -1924
1929زا تا ضازَيُى بُٖؤٍ قُضظَناٌْ ئَُُضيهاوَ بىوشاُْوَيإ بُخؤياُْوَ زيبىو ،بُآلّ ئُّ
قُيطاُْ ظؤض بُ خًَطايٌ ثُضِيًُوَ بؤ ئُو زوو وآلتُ و ناضيطُضيًُناٌْ بُ قىضغٌ يُغُض ئُّ
زوو وآلتُ نُوتُٓوَ ،ضىْهُ ئُو زوو وآلتُ ضاغتُوخؤ ثؿتًإ بُ قُضظ و غُضَايُناٌْ
ئَُُضيها زَبُغت ،بُآلّ زواّ ئُوَّ نُ ئَُُضيها قُيطإ ططتًًُوَ ،قُضظ و غُضَايُناٌْ
يُو وآلتاُْزا نًَؿايُوَ ،نُ ئَُُ وايهطز ظؤض بُ خًَطايٌ باْهٌ ْاوَْسٍ َُْػا زووضاضّ
نًَؿُيُنٌ زاضايٌ قىضؽ ببًَتُوَ و ُْتىاًَْت ضووبُضِووٍ نًَؿُ زاضايًُناٌْ ببًَتُوَ ،ئَُُف
ضاغتُوخؤ ناضيطُضيٌ بُغُض باظاضٍِ ئُوضوثًسا زَبىو ،ضىْهُ يُو ناتُزا وآلتاٌْ ئُوضوثاٍ
ْاوَضِاغت وابُغتُّ باْهٌ َُْػايٌ بىوٕ ،بؤيُ ئَُُ ظياًَْهٌ طُوضَّ بُض ْاوضُنُ خػت،
بؤيُ سهىَُتٌ َُْػايٌ ظؤض بُ خًَطايٌ بُٖاْاٍ باْهٌ ْاوَْسيًُوَ ضىو و ُٖضوَٖا
بطيتاًْاف قُضظيَهٌ ظؤضّ ثًَبُخؿٌ بؤ ئُوَّ بُ تُواوٍ َايُثىوض ُْبًَتُٖ ،ضضُْسَ باْهٌ
َُْػايٌ َايُثىوضبىوٌْ خؤّ ضاُْطُياْس ،بُآلّ ظياًَْهٌ زاضايٌ طُوضَّ يًَهُوت.
َُاًْاف زواّ نؿاُْوَّ غُضَايُناٌْ ئَُُضيها ،ضووبُضِووٍ زؤخًَهٌ زاضايٌ ظؤض خطاخ
ئُي
بىوَوَ ،بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ ناضطُنإ ضووبُضِووٍ قُيطاٌْ زاضايٌ بىوُْوَ ،تُْاُْت ُْيإ
زَتىاٌْ قُضظَناًْؿًإ بسَُْوَ ،بؤيُ بُؾًَهٌ ظؤض يُو ناضطاُْ زاياخنػتُٖ ،ضضُْسَ
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ٌَ زا يُضِيٌَ قُضظٍ بًَطاُْوَ ضاضَغُضٍ ُْٖسيَو يُ نًَؿُ
َُاٌْ يُوناتُزا ُٖوي
سهىَُتٌ ئُي
ئابىوضيًُناٌْ بهات ،بُآلّ يُبُض ئُوَّ تىوؾٌ بٌَ َتُاُْيٌ بىوبىو ،بؤيُ ئُّ ُْٖطاوَ ظؤض
قىضؽ بىو.
َُاًْا و َُْػا ضاغتُوخؤ ناضيطُضيٌ يُغُض وآلتاٌْ تطٍ ئُوضوثا و
ئُّ قُيطاُّْ ئُي
َُاًْا و
ئَُُضيهاف ُٖبىو ،ضىْهُ غُضَايُّ بطيتاٌْ ضؤَيًَهٌ طُوضَّ يُ بًٓانطزُْوَّ ئُي
َُاًْا و
َُْػازا زَطًَطِا ،بؤيُ ئاغايٌ بىو ئُطُض ئابىوضيٌ بطيتاًْاف بُ قُيطاٌْ زاضايٌ ئُي
َُْػا ناضيطُض بًَت ،دطُ يُوَّ ئَُُضيهاف بُّ زؤخُ ناضيطُض زَبىو يُبُض ئُوَّ بُؾٌ
َُاًْا و َُْػا وَطُضِ خطابىوٕ و ئُو وآلتاُْ باظاضِيَهٌ طُضٌَ
ُٖضَ ظؤضّ غُضَايُناٌْ يُ ئُي
َُاًْا و َُْػا ناضيطُضيٌ يُغُض
بُضَُُٖناٌْ ئُو بىوٕ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ئُّ قُيطاُّْ ئُي
فُضَْػاف ُٖبىو ،ضىْهُ فُضَْػا بُؾًَو يُ زاضايًُنُّ ثؿيت بُو قُضَبىواُْ زَبُغت نُ
يُو وآلتاُْوَ بؤّ زَٖات و زواّ ئُّ قُيطاُْ ئًسٍ زاٌْ ئُّ قُضَبىواُْ تا ضازَيُى قىضؽ
ًََو
بىوُٖ ،ض بؤيُ ٖؤظُضّ غُضؤنٌ ئَُُضيها يُو ناتُزا بطِياضٍ زا بؤ َاوَّ غاي
َُاًْا ضابططيَت ،نُ زواتط وآلتُناٌْ تطيـ َُٖإ ُْٖطاويإ
وَضططتُٓوَّ قُضَبىوَناٌْ يُ ئُي
ططتُبُض.
يُاليُنٌ تطَوَ بطيتاًْا يُبُض ئُوَّ بُضشَوَْسيًُناٌْ ظؤض بُضبآلوبىوٕ و زاضايًُنُّ ظؤض
َُتٌ زَبُغت ،ظؤض بُخًَطايٌ زووضاضّ ئُو قُيطاُْ بىوَوَ و
ثؿيت بُ باظضطاٌْ ًَْىزَوي
بُؾًَهٌ ظؤض يُ وآلتإ َتُاٍُْ خؤيإ يُ يُْسَٕ نًَؿايُوَ و بطيتاًْا بُ ضازَيُى بُّ قُيطاُْ
ٌَ زا ضووبُضِووٍ ببًَتُوَ و ضاضَغُضٍ
ناضيطُض بىو نُ سهىَُت بُ َُٖىو دؤضيَو ُٖوي
بهات ،ئُوَ بىو يُ ئُيًىويٌ 1931زا بطيتاًْا يُ بَُٓاّ ظيَطِ ٖاتُ زَضَ و ْاضاضبىو ْطخٌ
ناآلناٌْ يُ باظاضَِ زَضَنًًُناْسا زابُظيًََٓت و بُٖاّ زضاوٍ خؤّ بًًََٓتُ خىاضَوَ .يُاليُنٌ
تطيؿُوَ ناضيطُضيًُناٌْ ئُّ قُيطاُْ ئُطُضضٌ تا ضازَيُى بُ زضَْطُوَ بىو ،بُآلّ
فُضَْػايؿٌ ططتُوَ و وضزَ وضزَ ضيَصَّ بًَهاضيـ يُ فُضَْػا ظيازيهطز و فُضَْػاف ْاضاض
بىو يُ بَُٓاّ ظيَط بهؿًَتُوَ و ناضيطُضيًُنٌ طُوضَّ بُغُض شياٌْ ئابىوضيًُوَ ُٖبىو .بُآلّ
تانُ وآلت نُ بُّ قُيطاُْ ناضيطُض ُْبىو ،يُنًَيت غؤظًَـت بىو ،ضىْهُ يُو ناتُزا غؤظًَت
يُغُض بَُٓاّ غؤغًايًػيت زَضِؤيؿت و ثُيىَْسيًُنٌ ئُوتؤّ بُ باظاضِ و باظضطاٌْ
دًٗاًًُْوَ ُْبىو.
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بُؾًَىَيُنٌ طؿيت ئُّ قُيطاُْ ناضيطُضيًُنِ ظؤضٍ بُغُض شياٌْ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ
َسا بُ ًًَؤُْٖا زؤالض ظيإ يُو وآلتاُْ
وآلتُ ظهلًَعَناُْوَ ُٖبىو ،ئُوَ بىو يُ َاوَّ ضىاض غاي
نُوت و زاٖاتٌ غاآلُّْ ُٖض يُنًَو يُو وآلتاُْ بُ ًًَؤُْٖا زؤالض ٖاتُ خىاضَوَ و
شَاضَيُنٌ ظؤض يُ باْهُنإ َايُثىوض بىوٕ بؤ منىوُْ تُْٗا يُ ْاو ئَُُضيهازا ؾُف ُٖظاض
يكٌ باْو يُ ناض وَغتإ ،دطُ يُوَّ ضُْسئ ناضطُ و نؤَجاًْاّ طُوضَ يُ ناضَناًْإ
وَغتإ و زاخطإٖ ،اونات ضيَصَّ بًَهاضٍ بُ ضازَيُنٌ تطغٓاى ظيازيسَنطز ،بُ دؤضيَو يُ
َُاًْاف ضيَصَّ بًَهاضيـ
ٌَ 1932زا تُْٗا يُ ئَُُضيها زواظزَ ًًَؤٕ بًَهاض ُٖبىو ،يُ ئُي
غاي
طُيؿتبىوَ ؾُف ًًَؤٕ ،يُ بطيتاًْاف غٌَ ًًَؤٕ نُؽ بًَهاض بىوٕ ،يُ فُضَْػاف ًًَؤٕ و
ًْىيَو بًَهاض ُٖبىو ،غُضَضِاّ ئُّ ظياُْ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتًًاُْٖ ،اونات ئُّ قُيطاُْ
ناضيطُضيًُنٌ طُوضَّ بُغُض غًاغُتٌ ْاوَوَ و زَضَوَّ وآلتاْسا ُٖبىو.
يُ ضووٍ غًاغُتٌ ْاوَوَ ناضيطُضيِ ضاغتُوخؤ و غُضَنٌ ئُّ قُيطاُْ زَغتًَىَضزاٌْ
سهىَُت بىو يُ ئابىوضٍ وآلت ،ضىْهُ بُٖؤّ ئُّ قُيطاُْوَ سهىَُت ضيَطُّ بُخؤيسا
ٌَ ْطر بهات و بُؾًَهٌ ظؤض يُ زاَُظضاوَنإ ًًًٌَ بهات و غًاغُتٌ خؤغُثاْسٕ
نؤْرتؤي
بُغُض ئابىوضٍ وآلتسا بػُثًًََٓت ،نُ ئَُُف ضاغتُوخؤ ثًَضُواُّْ بَُٓاناٌْ يًربايًعّ و
غًػتٌَُ زميىنطاغًًُ ،بؤيُ يُوناتُزا غًػتٌَُ زميىنطاغٌ يُ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضٍ وآلتاْسا
ضووبُضِووٍ قُيطاًَْهٌ طُوضَ بىوَوَ و ُْناضايٌ سهىَُتُنإ يُ ضاضَغُضنطزٌْ قُيطاُْنُزا،
ْادًَطريٍ بُضزَواٌَ يُ غًػتٌَُ سىنِ ْايُوَ ،ئَُُ دطُ يُوَّ يُّ وآلتاُْزا نُ
َُاًْا و ئًتايًا و شاثؤٕ،
غًػتٌَُ زميىنطاغًًإ يُ ضاو وآلتُناٌْ تطزا ْىٍَ بىو ،وَى ئُي
َىَؾا و غًػتَُُ زيهتاتؤضيًُناٌْ وَى
غًػتٌَُ زميىنطاغٌ بُ تُواوَتٌ يُبُضيُى ُٖي
فاؾًعّ و ْاظيعّ و سىنٌُ غُضباظيًُنإ ؾىيًَٓإ ططتُٓوَ.
يُضِووٍ زَضَنًؿُوَ ،بُ ثًُّ يُنُّ ناضيطُضيًُناٌْ ئُّ قُيطاُْ ئُوَ بىو نُ ئابىوضٍ
ًًَُنإ و
خؤبصيَىٍ يُ ْاو وآلتاْسا ظاٍَ بىو و يُ ُٖض وآلتًَهسا باْطُؾُ بؤ بُضَُُٖ خؤَاي
زووضنُوتُٓوَ يُ بُضَُُٖ بًاًًُْنإ زَنطا ،ئَُُف زَبىوَ ٖؤناضّ زابُظيين ثُيىَْسيًُ
َُتٌ و ٖاضيهاضيًُ ئابىوضيًُنإ بُ ضازَيُنٌ ظؤض ،بُدؤضيَو بُثًٌَ يًَهساُْوَّ
ًَْىزَوي
ؾتىَُنٌ ٖاتىوٍ  75وآلت يُ ًَْىإ  1933-1929باظضطاٌْ دًٗاٌْ بُ ضازَّ %69
نٌَُ نطزبىو ،نُ وضزَ وضزَ ئُّ غًاغُتُ سهىَُتُناٌْ بُ ئاقاضٍ خؤبُظيعاْني زَبطز،
يًَطَؾُوَ وآلتُنإ بُضَو خؤططشنطزُْوَ و بُْاوخؤزاضىوٕ ضؤيؿنت ،بُ ضازَيُى يُو نؤْططَ
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َِ  1933بُ َُبُغيت ضاضَغُضنطزٌْ قُيطاٌْ زاضايٌ بُغرتا ،ئُّ
َُتًًُزا نُ يُ غاي
ًَْىزَوي
غًاغُتٌ خؤبُيعاْني و بُْاوخؤزاضىوُّْ وآلتإ ُٖض يُ غُضَتاوَ نؤْططَنُّ بُضَو ؾهػت
بطز ،ئَُُ دطُ يُوَّ ُٖض ئُّ غًاغُتُ غُضَجناَُنُّ زَضنُوتين ْاغًؤْايًعٌَ ئابىوضٍ
ٌَ ناضوباضٍ ًَْىخؤٍ بىو ،بَُُٖىو دؤضيَو نًَؿُ
بىو ،نُ ُٖض وآلتًَو غُضقاي
َُتًًُناٌْ وَال زَْا ،نُ ئَُُ يُ زوا ئُجناَسا وايهطز ناضيطُضيٌ يُغُض خىزٍ
ًَْىزَوي
َُتًًُ بُٖؤّ ئُّ غًاغُتُوَ
َُّ طُالًْـ ُٖبًَت و ئُّ ضيَهدطاوَ ًَْىزَوي
ضاالنًًُناٌْ نؤَُي
َُتًًُنإ و
ضؤش بُ ضؤش الواظتط بًَت و َتُاُّْ خؤّ يُزَغت بسات ،ضىْهُ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ٖاوناضيًُناٌْ ًَْىإ وآلتإ يُزَغت ضىوبىو ،نُ ئُّ زؤخُف يُْاوَوَ و يُ زَضَوَ وضزَ وضزَ
ضيَدؤؾهُضّ بؤ زَضنُوتٔ و بًَُٖعبىوٌْ غًػتَُُ زيهتاتؤضيًُنإ زَنطز ،نُ بٌَ ئاطايٌ ئُّ
وآلتاُْ بىاضٍ ثًَسإ ضًإ زَويَت ئُجناٌَ بسَٕ.
ًََهٌ ظؤضّ طًَطِا يُ زابُؾهطزُْوَّ دًٗإ بُغُض زوو
يُوالؾُوَ قُيطاٌْ زاضايٌ ضؤي
دَُػُضزا ،ضىْهُ ئُّ قُيطاُْ بىوَ ٖؤناضٍ نُوتُٓوَّ زوو دؤض وآلت ،يُنًَهًإ ئُواُْ
بىوٕ نُ خاوَٕ ئابىوضٍ و زاطريطُ و غُضضاوَ غطوؾتًًُ طُوضَناٌْ دًٗإ بىوٕ و تىاًْإ
بُغُض قُيطاُْنُزا ظاٍَ بٔ بُبٌَ ئُوَّ ناضيطُضيٌ يُغُض غًػتٌَُ غًاغًٌ وآلتًإ ُٖبًَت،
نُ ئُواًْـ بطيتاًْا و فُضَْػا و ئَُُضيها بىوٕ ،بُضَنُّ تطيؿًإ ئُو بُضَيُ بىوٕ نُ بُ
َُشاْس ،ضىْهُ
تُواوٍ قُيطاٌْ زاضايٌ باضوزؤخٌ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ ئُواٌْ ؾً
َُاًْا و شاثؤٕ و
ئُو وآلتاُْ ُٖض بؤخؤيإ يُ زؤخًَهٌ ئابىوضٍ خطاثسا بىوٕ ،نُ ئَُاًْـ ئُي
ئًتايًا بىوٕ ،نُ ُٖضغًَهًإ ئُو غٌَ وآلتُ بىوٕ نُ يُ ضووٍ ئابىوضيًُوَ بُٖؤّ غًاغُتٌ
فُضَْػا و بطيتاًْا و ئَُُضيهاوَ يُزؤخًَهٌ خطاثسا بىوُٕٖ ،ضوَٖا ئُو غٌَ وآلتُ بىوٕ ،نُ
يُ بَُٓاناٌْ ظًَطغاٍ ْاضِاظيبىوٕ ،نُواتُ قُيطاٌْ زاضايٌ بُ تُواوٍ ناضيطُض بىو يُغُض
داضيَهٌ تط زوويُتهطزُْوَّ دًٗإ بُثًٌَ بُضشَوَْسيًُنإ و زضوغتهطزٌْ ئُو زوو
َطريغاْس.
دَُػُضَّ نُ يُ زوا ئُجناَسا دُْطٌ سًٗاٌْ زووًََإ ُٖي
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بةشي ضوارةم
قةيرانةكاني نيَوان هةردوو جةنط
ًََو ضووزاو ضوويإ زا ،نُ ناضيطُضيًُنٌ
يُ غًًُناٌْ غُزَّ ضابىضزووزا نؤَُي
تطغٓانًإ بُغُض ضَوؾٌ ئاؾتًًاُّْ دًٗاُْوَ ُٖبىو ،يُواُْف زَضنُوتين ضُْس
زَغُآلتًَهٌ تانطَِواُْ يُ ئُوضوثا ،وَى باؽ نطا يُ بًػتُناُْوَ َؤغؤيًين يُ ئًتايًا و يُ
َُاًْاٖ ،اونات بًَُٖعبىوٌْ ضَوتُ غُضباظيًُناًْـ يُ شاثؤٕ ،نُ
غًًُناًْؿُوَ ًٖتًُض يُ ئُي
ئَُاُْ بُ غًاغُتُناًْإ وضزَ وضزَ بىوٕ بُ تطؽ يُغُض زؤخٌ دًَطريّ دًٗإ و زوًْايإ
بُضَو دُْط بطز ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ئُو باضوزؤخُّ نُ يُ زواّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاُْوَ
بُغُض دًٗاْسا ٖاتبىوٖ ،ؤناضيَهٌ تطٍ بُضَو ْائاضاًَضىوٌْ دًٗإ بىو ،ضىْهُ وَنى طىتطا
يُزواّ نؤْططَّ ظًَطغايُوَ ،دًٗإ بُثًٌَ بُضشَوَْسٍ وآلتُ بطاوَنإ زَضىوَ ضيَىَ ،نُ
غُضَجناّ ئُو باضوزؤخُ ْاضَِظايٌ بُؾًَهٌ وآلتاٌْ دًٗاٌْ يًَهُوتُوَ ،ضىْهُ يُ اليُنُوَ
بُثًٌَ ضيَههُوتٓٓاَُناٌْ نؤْططَّ ئاؾيت َُضدًَهٌ ظؤض خطابىوَ غُض وآلتُ زؤضِاوَنإ
َُاًْا و يُاليُنٌ تطيؿُوَ ُْٖسيَو يُ وآلتُ بطاوَنإ يُو زابُؾهاضيًُّ
بُتايبُتًـ ئُي
نؤْططَّ ظًَطغاٍ ضاظيُٓبىوٕ ،تايبُت ئًتايًا و شاثؤٕ ،نُ ئُّ غٌَ وآلتُف يُ ْاوَضِاغيت
َُتٌ زَضنُوتٔ،
غًًُناُْوَ وَى غٌَ ظهلًَعٍ غُضَنٌ يُغُض ؾاْؤّ غًاغًٌ و ًَْىزَوي
يُنًَهٌ تط يُو زياضزاُّْ نُ يُ غًًُناْسا ئاؾيت دًٗاٌْ خػتُ َُتطغًًُوَْ ،اناضايٌ و
َُتٌ و ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُناٌْ ًَْى
َُّ طُالٕ بىو يُ ثاضاغتين ئاؾيت ًَْىزَوي
الواظٍ نؤَُي
وآلتإ ،نُ ُْيسَتىاٌْ وآلتإ يُ ًَٖطؾُ زَضَنًًُنإ بجاضيَعيَت ،نُ ظؤض داض ئُو وآلتاُْ
َُنُف بىوٕ ،غُضَجناّ ئُّ الواظيًُف فُظايُنٌ يُ بًَػُضو بُضَيٌ و
ئُْساٌَ خىزٍ نؤَُي
َُتًًُنإ ثاؾطُظ ببُٓوَ،
َؤظٍ ْايُوَ و وضزَ وضزَ واٍ يُ وآلتإ نطز نُ يُ ثُمياُْ ًَْىزَوي
ئاي
غُضَجناّ ئاويَتُبىوٌْ ئُو ٖؤناضاُّْ باؽ نطإ يُ ًَْىإ غاآلٌْ 1939-1931زا ضُْسئ
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قُيطاٌْ طُوضَيإ خػتُوَ يُواُْ ًَٖطؾٌ شاثؤٕ بؤغُض َُْؿىوضيا و ًَٖطؾٌ ئًتايًا بؤغُض
َُاًْا و ًَٖطؾُناٌْ بؤغُض ْاوضُناٌْ َُْػا و
سُبُؾُ ،زواتطيـ غُضثًَضًًُناٌْ ئُي
ضًهؤغًؤظانًا و ثؤيُْسا ،نُ زواداض ئَُاُْ دًٗاًْإ بُضَو دُْطٌ زووََِ دًٗاٌْ بطز.

يةكةم :قةيراني مةنصووريا
طُؾُنطزُْناٌْ شاثؤٕ يُ ًْىَّ زووٌََ غُزَّ ْؤظزَ بُزواوَ و زَضنُوتين
ؾؤضِؾٌ ثًؿُغاظٍ يُويَسا وايهطزبىو نُ شاثؤًًُْنإ ويػيت زاَُظضاْسٌْ
ئًُجطاتؤضيُتًَهٌ َُظًْإ الزضوغ ت بًَت ،يُو ناتُؾسا ْاوضُّ َُْؿىوضيا نُ يُنًَو
بىو يُ ْاوضُ زَويََُُْس و ثطِ بُضوبىوَُ غطوؾتًًُنإ و باظاضِيَهٌ باؾًـ بىو ،ظؤض
خًَطا بىو بُ ؾىيَين ضاوتًَربِيين شاثؤًًُْنإُٖ .ض بؤيُ يُ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَوَ
شاثؤًًُْنإ زَغتًإ بُغُض ضُْس ْاوضُيُنٌ َُْؿىوضيا زا ططت ،زواتطيـ يُ دُْطٌ
 1905 -1904زا يُطٍَُ ضووغًا ،شاثؤٕ تىاٌْ ضُْس ئًُتًاظيَو يُ َُْؿىوضيا بُزَغت
بًًََٗٓت ،يُواُْ ضانًَؿاٌْ ًًٌََٖ ئاغٓني ،نُ بًَُٖعٍ شاثؤٌْ بجاضيَعضيَت ،يُ دُْطٌ
يُنٌَُ دًٗاْ ًؿسا ،شاثؤٕ تىاٌْ ثًَطُيُنٌ ئابىوضٍ ظياتط يُ ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ
زووض زامبُظضيًََٓت و ْفىظيَهٌ طُوضَف يُ ضني ،تايبُت يُ ْاوضُّ َُْؿىوضيا و
َُْطؤيًا زامبُظضيًََٓت ،بُّ دؤضَ ظؤض يُ ظووَوَ ْاوضُّ َُْؿىوضيا يُنًَو بىو يُو
ْاوضاُّْ نُ بايُخًَهٌ ظؤضّ بؤ ئابىوضٍ شاثؤٕ ُٖبىو و بُ بُضزَواٌَ شاثؤًًُْنإ بُ
ْاوضُّ ْفىظ و زَغُآلت ٌ خؤيإ زَظاٌْ ،يُ غًًُناٌْ غُزَّ بًػتًَُؿسا قُيطاٌْ
زاضايٌ نًَؿُيُنٌ ئابىوضٍ طُوضَّ بؤ شاثؤًًُْنإ ْايُوَ ،بؤيُ يُنًَو يُ
ُْٖطاوَناًْإ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ئُّ نًَؿُيُ ،فطاواْهطزٌْ ْفىظيإ بىو يُ ْاوضُّ
َُْؿىوضيا وَى باظاضِيَهٌ زَضَنٌ و ٖاونات ؾىيَين بُزَغتٗ ًَٓاٌْ نُضَغتُّ خاو ،نُ
ئًَُـ يُناتًَهسا بىو يُ َُْؿىوضيا ُٖغيت ُْتُوايُتٌ بُ ضازَيُنٌ ظؤض بىوشابؤوَ و
تا زَٖات ظياتط زشايُتٌ شاثؤًْإ زَنطز ،يُنًَو يُو نطزاضاُّْ بُضاْبُض شاثؤًًُْنإ
ئُجناًَإ زا تُقاْسُْوٍَ بؤَبًَو بىو يُغُض ًًٌََٖ ئاغين َُْؿىوضيا يُ ْعيو ؾاضّ
َؤطسٕ ،ئُّ بؤَبُ ئُطُضضٌ ظياًَْهٌ ظؤضٍ ُْبىو ،بُآلّ شاثؤًًُْنإ وَى بًاْىويُى
بُناضيإ ًَٖٓا بؤضىوُْ ْاوَوَّ َُْؿىوضيا ،ئُوَ بىو يُ  ّ18ئُيًىويٌ 1931زا بُبٌَ
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بُضططيًُنٌ ئُوتؤ ،زَغتًإ بُغُض ْاوضُّ َُْؿىوضيازا ططت و سهىَُتًَهٌ غُضبُ
شاثؤًْإ بُْاوٍ س هىٌَُْ َؤْؿهؤوَ يُوٍَ زاَُظضاْس ،نُ ئَُُف نًَؿُيُنٌ طُوضَ
بىو ضووبُضِووٍ ضًًًُٓنإ بىوَوَ.
ضني يُو ناتُزا زَغُآلتٌ وَآلَساُْوَّ غُضباظٍ ُْبىو ،بؤيُ ْاضاض بىو نًَؿُنُ بساتُ
َُّ طُالٕ و طفتىطؤناٌْ يُطٍَُ شاثؤْسا ضابططيَت ،تا ئُو ناتُّ يُ َُْؿىوضيا
نؤَُي
زَنؿًَ تُوَ ،بُآلّ يُو ناتُزا شاثؤٕ بُٖؤّ باآلزَغيت ضَوتٌ غُضباظيًُناُْوَ ُْى ئاَازَ
َهى تا زَٖات ظياتط يُْاو خانٌ ضًٓسا ثًَؿطَِوٍ زَنطز و زَغُآلتٌ ظياتط
ُْبىو بهؿًَتُوَ ،بُي
َِ
زَنطز ،ئُوَ بىو يُ َاضتٌ 1933زا غىثاٍ شاثؤٌْ تا ْعيو زيىاضٍ ضني ضؤيؿت و يُ غاي
َِ 1937زا ظؤضبُّ ْاوضُ ططْطُناٌْ
1935يؿسا ضىوُْ ْاو ثُنًُٓوَ ،زواتطيـ يُ غاي
ضًًٓإ زاطرينطز و دُْطًَهٌ طُوضَ نُوتُوَ نُ تا دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ُٖض بُضزَواّ بىو
و بىو بُ بُؾًَو يُ ضووزاوَناٌْ دُْطٌ زووََِ دًٗاٌْ .
َططًًَُوَ
َُّ طُالًْـ يُباضَّ ئُّ نًَؿُيُوَ غُضَتا ظؤض بُزي
َىيَػيت نؤَُي
غُباضَت بُ ُٖي
نًَؿُنُّ وَضططتبىو و زَيُويػت خؤّ يُّ نًَؿُيُزا بػُملًًََٓت ،بُآلّ زواداض وضزَ وضزَ
زَضنُوت نُ ْاتىاًَْت نًَؿُنُ ضاضَغُض بهات ،ئُوَ بىو يُ غُضَتازا يًصُْيُنٌ بؤ ئُّ َُغُيُيُ
بُ غُضؤنايُتٌ (يؤضز الثتؤٕ)ٍ بطيتاٌْ زاَُظضاْس ،يًصُْنُف ناضَنُّ شاثؤٌْ ئًساُْنطز و
َُّ طُالٕ ْىوغٌ و تًايسا ثًَؿًٓاضٍ زاَُظضاْسٌْ
ضاثؤضتًَهٌ يُ  ّ24ؾىباتٌ 1933زا بؤ نؤَُي
ئؤتؤْؤٌَ بؤ َُْؿىوضيا يُشيَط غايُّ ضني نطزبىو ،بُآلّ شاثؤٕ بُّ ثًَؿًٓاضَ ضاظيُٓبىو و ئاَازَ
َهى يُ زوا ئُجناًَؿسا
ُْبىو غىثاٍ خؤّ يُ ْاوضُّ َُْؿىوضيا بهؿًًََٓتُوَ ُْى ُٖض ئُوَْسَ ،بُي
َُّ طُالًْـ يُّ
َُّ طُالْسا ضاطُياْسٖ .ؤناضّ ئُّ الواظيًٍُ نؤَُي
نؿاُْوَّ خؤّ يُ نؤَُي
َُّ طُالٕ ُْ يُنًَيت غؤظًَت و ُْ ئَُُضيهاّ تًَسا
نًَؿُيُزا زَطُضِايُوَ بؤ ئُوَّ نُ نؤَُي
ُْبىو ،نُ زوو ظهلًَعٍ غُضَنٌ ئُونات بىوٕ .غُباضَت بُ بطيتاًْاف ئُوا بُثًٌَ بُضشَوَْسيًُناٌْ
َػىنُوتٌ زَنطز ،بؤيُ بُضشَوَْسيًُناٌْ خؤّ يُ ْاوَضِاغيت ضًٓسا بىوٕ ُْى َُْؿىوضيا،
خؤّ ُٖي
َُّ طُالٕ يُ
َُ يُطُأل نًَؿُنُزا بهات ،بؤيُ نؤَُي
ئَُُف وايهطزبىو بًَباناُْ َاَُي
ضاضَغُضنطزٌْ ئُّ نًَؿُيُزا ؾهػتًَهٌ طُوضَّ ًَٖٓا ،نُ ئَُُ ناضيطُضيًُنٌ ظؤض خطاثٌ
ٍَُ طُالُْوَ بىو و ٖاْسَضيَو بىو بؤ وآلتُ ظهلًَعَناٌْ تط نُ َُٖإ
بُغُض ُٖيبُتٌ نؤَُي
َُّ طُالٌْ
ُْٖطاوَناٌْ شاثؤٕ بططُْ بُض ،ئُوَ بىو ُٖض يُو َاوَيُزا ئًتايًا ئُّ الواظيًُّ نؤَُي
قؤغتُوَ و ًَٖطؾٌ نطزَ ْاوضُّ سُبُؾُ و زاطريٍ نطز.
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دووةم :هيَرشي ئيتاليا بؤشةر حةبةشة 9111-9111
َىيَػتُ الواظَنُّ ٖاْسَضيَهٌ طُوضَ
َُّ طُالٕ يُ نًَؿُّ َُْؿىوضيا و ُٖي
ؾهػيت نؤَُي
بىوٕ بؤ َؤغؤيًين نُ زَغت بُ فطاواخنىاظيًُناٌْ بهات ،يُّ بىاضَؾسا غُضَتا ًَٖطف بهاتُ
غُض سُبُؾُ.
فطاواخنىاظٍ يُ ئُفطيكا يُنًَو بىو يُو ويػتاُّْ نُ تُواوٍ غُضنطزَ ئًتايًًُنإ يُ
ضاضَنٌ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَوَ زَياْىيػت بُزيبًَٗٓٔ ،تايبُت فطاواخنىاظٍ يُ ْاوضُّ
َِ 1896زا ؾهػت يًَٗٓا ،زواّ ئُوَّ
سُبُؾُ ،بُآلّ ئُّ ويػتُ يُ دُْطٌ عُزواٍ غاي
ئًتايًًُنإ ُْياْتىاٌْ يُو دُْطُزا غُضنُوتىو بٔ ،زواّ ئُوَّ فاؾًػتُنإ ٖاتُٓ
َُناٌْ بُزيًَٗٓاٌْ ئُّ ويػتُ زَضنُوتُوَ ،ضىْهُ يُنًَو يُ
غُضسىنِ ،داضيَهٌ تط ُٖوي
َُغُْسُْوَّ دُْطٌ
زضومشُناٌْ فاؾًػتُنإ طًَطِاُْوَّ غُضوَضيِ ئًتايًا بىو ،نُ تؤي
عُزواؾًإ بُ يُنًَو يُ ئُضنُناٌْ خؤيإ زَظاٌْ.
يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ غايَِ  1934ضووزاوٍ واٍ واٍ ضووٍ زا ،نُ ئُّ ضووزاوَ بىوَ
بًاْىويُى بؤ ئًتايًًُنإ بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض ْاوضُّ سُبُؾُ ،ضووزاوَنُ يُ بُٓضَِتسا يُ
غُض غٓىوضّ ًَْىإ غؤَايٌَ ئًٓطًًعٍ و غؤَايٌَ ئًتايٌ و ْاوضُّ سُبُؾُ ضوويسا ،ئُوَ
بىو يُو ْاو ضُيُزا ثًَهسازاًَْو يُ ًَْىإ ًَٖعٍ ئًتايٌ و ًَٖعٍ سُبُؾُزا نُوتُوَ،
ٖؤناضَنُيؿٌ ئُوَ بىو ئايا ئُّ ْاوضُيُ غُض بُ سُبُؾُيُ يإ غُض بُ ئًتايًايُ ،ئُطُضضٌ
يُّ ثًَهسازاُْزا ئًتايًا تىاٌْ زَغت بُغُض ْاوضُنُزا بططيَت ،بُآلّ غٌ نىشضاوٍ يُ
ضووزاوَنُزا ُٖبىو ،بؤيُ ئُّ نىشضاواٍُْ نطزَ بًاْىويُى بؤ ئُوَّ نًَؿُ يُطٍَُ سُبُؾُزا
بًَٓتُوَ و زاطريٍ بهات ،بؤيُ ئُطُضضٌ زَغيت بُغُض ئُو ْاوضُيُؾسا ططتبىو ،نُ دًٌَ
ْانؤنٌ بىو ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا ئًتايًا زاواّ يُ سُبُؾُ نطز نُ بُ فُضٌَ زاواّ
يًَبىضزٕ بهات و قُضَبىوٍ ظياُْناٌْ ئًتايًا بهاتُوَ ،بُآلّ سُبُؾُ بَُُ ضاظيُٓبىو ،بؤيُ
نًَؿُنُّ خػتُ بُضزَغت نؤَُيَُّ طُالٕ.
َُّ طُالًْـ ُْٖطاوٍ يُنٌَُ ئُوَ بىو نُ ُٖضزووال ثابُْس بٔ بُو ثُمياُْ
نؤَُي
َُّ
َِ 1928زا بُغتىوياُْ ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا نُ نًَؿُنُ يُ نؤَُي
زؤغتاُْيُّ نُ يُ غاي
طُالٕ بىو و ئًتايًا ًْاظخطاثٌ خؤّ ُْزَؾاضزَوَ و غىثايُنٌ ْعيهُّ ُٖ 200ظاض نُغٌ يُ
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ْاوضُنُ نؤنطزبؤوَ ،زواّ ئُوَّ نُ سُبُؾُ زاواناضيًُناٌْ ئًتايًاٍ دًَبُدٌَ ُْنطز و
َُّ طُالٕ ضاظيُٓبىو ،ئُوَ بىو َؤغؤيًين يُ  ّ2تؿطيين
ئًتايًاف يُ ضاضَغُضَناٌْ نؤَُي
َِ 1935زا بطِياضٍ زا دُْط يُ زشٍ سُبُؾُ ضابطُيًَُْت ،بؤ ضؤشٍ زواتطيـ
يُنٌَُ غاي
َِ 1936زا ثايتُخيت سُبُؾُ،
زَغيت بُ ًَٖطؾُناٌْ نطز و يُ َ ّ5ايػٌ غاي
َٗات و يُدًٌَ
(ئُزيػُبابا)ّ ،زاطرينطز و (ًٖال غًالغٌ) ئًُجطاتؤضٍ سُبُؾُ بؤ بطيتاًْا ُٖي
ئُو (ظًهتؤض ئَُاْىئًًٌَ غًًَُّ) بىو بُ ئًُجطاتؤضٍ سُبُؾُ.
َُّ طُالًْـ زواّ ئُوَّ ئًتايًا ثًَؿًٓاضَنُّ ضَتهطزَوَ،
َىيَػيت نؤَُي
غُباضَت بُ ُٖي
ئُوَ بىو سُبُؾُ داضيَهٌ تط نُ ظاٌْ ئًتايًا ًْاظٍ ًَٖطؾهطزٌْ ُٖيُ ،يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ
َُّ طُالٕ نطزَوَ ،بُآلّ ًٖض زَغتهُوتًَهٌ وَٖاّ
1934زا زاواٍ تطٍ ثًَؿهُف بُ نؤَُي
َِ 1935يـ زاواٍ
ُْبىو ،بؤيُ داضيَهٌ تطيـ يُ َاضتٌ  1935و يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ غاي
َُّ طُالٕ بطِياضٍ زا يًصُْيُى بؤ ئُّ
َُّ طُالٕ نطز ،ئُوَ بىو نؤَُي
تطٍ ثًَؿهُف بُ نؤَُي
َُبُغتُ ثًَهُوَ بًَٓت و يُ  ٍ7تؿطيين يُنٌَُ 1935زا يًصُْنُ يُ ناضَناٌْ بىوَوَ و
ضايطُياْس نُ ئًتايًا زَغتسضيَصيهُضَ و بطِياضيٌ غعاّ ئابىوضيٌ بُغُضيسا غُثاْس و زاواّ يُ
َُّ طُالٕ نطز ضُى و ظَخريَ و ياضَُتٌ زاضايٌ ثًَُٓزَٕ ،بُآلّ ئُّ
وآلتاٌْ ئُْساٌَ نؤَُي
َُّ طُالٕ ُٖض يُ اليُٕ خىزٍ ئُْساَُناُْوَ ثًَؿًٌَ نطا ،ضىْهُ ُٖضيُى يُ
بطِياضَّ نؤَُي
َىظ و ثُتطؤٍ نُ يُ َازَ ياغاغُنإ
فُضَْػا و بطيتاًْا ئاَازَ ُْبىوْٕ ،اضزٌْ ئاغٔ و خُي
َبىوُْوَّ غعا ئابىوضيًُنُ و زواتطيـ
بىوٕ ،بؤ ئًتايًا ضابططٕ ،ئَُُف بىوَ ٖؤناضّ ثىوضُي
َُّ طُالُٕٖ ،ض بؤيُ يُو ناتُزا ُٖضيُى يُ فُضَْػا و
الواظنطزٌْ ثًَطُ و زَغُآلتٌ نؤَُي
ب طيتاًْا ضاضَغُضيَهٌ َآَاوَْسيإ زاْا ،نُ بُثًٌَ ئُّ ضاضَغُضَ بُؾًَهٌ يُنذاض ظؤضّ
سُبُؾُ زَزضا بُ ئًتايًا ،بُآلّ ئُّ ضاضَغُضَّ نُ يُاليُٕ ُٖضزوو وَظيطّ زَضَوَّ فُضَْػا
َُتاُْزا ئاؾهطا بىو،
و بطيتاًْا زاْطابىو ،ناتًَو نُ يًَُْى ًَْىَْسٍ غًاغًٌ ُٖض يُى يُو زَوي
َػتهاضٍ و ْاضِاظيًُنٌ ظؤضّ بؤ ثُيسا بىو و ضَخُّٓ ظؤضّ يًَطريا ،بؤيُ ُٖضيُى يُو
بُضُٖي
َُّ طُالٕ و ُْ
زوو وَظيطَ ْاضاض بىوٕ زَغت يُناض بهًَؿُٓوَ ،نُواتُ ُْ ضاضَغُضَنُّ نؤَُي
ضاضَغُضٍ ظهلًَعَنإ ُْياْتىاٌْ نًَؿٍُ سُبُؾُ و ئًتايًا ضاضَغُض بهُٕ ،بُ ثًَضُواُْوَ،
َُّ طُالٕ
َُّ طُالٕ غعاناٌْ زَضنطز ،بطِياضٍ زا يُ نؤَُي
ئًتايًا زواّ ئُوَّ نُ نؤَُي
بهؿًَتُوَ ،يًَطَؾُوَ زَغيت بُ فطاواخنىاظيًُناٌْ نطز يُ سُبُؾُ ،تايبُت زواّ ئُوَّ نُ
ٌَ ئُو ْاوضاُْ بىوٕ و ئًرت
َُاًْا ضىوَ ْاو ْاوضُّ ضايُٓوَ و فُضَْػا و ئًٓطًًع غُضقاي
ئُي
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ئًتايًا بؤ خؤّ يُ فطاواخنىاظيًُناٌْ ئُو ْاوضُيُ زَغتىاآل بىو ،ئُّ ُْٖطاوَّ ئًتايًاف
َُاًْا و
َُاًْا نُ زَغت بُ فطاواخنىاظيًُناٌْ بهات و يًَطَؾُوَ ئُي
ٖاْسَضيَهٌ باف بىو بؤ ئُي
ٌَ ْاظٍ و فاؾٌ يإ ضؤَا-بُضيني زاَُظضيَٓٔ.
ئًتايًا وضزَ وضزَ يًَو ْعيو ببُٓوَ و باي

َمانيا بةرةو جةنط
شيَيةم :هةنطاوةكاني ئةل
َُتًًُنإ و ُْٖطاوْإ
َُاًْا زًَََو بىو زَغيت بُ زشايُتًهطزٌْ ثُميآْاَُ ًَْىزَوي
ئُي
َهطزُْوَّ بُْسَناٌْ ظًَطغاٍ نطزبىو ،بُتايبُتٌ يُ غًًُناُْوَ زواٍ ئُوَّ نُ
بُضَو ثىوضُي
َني و ئاؾتًجاضاغنت و
َُّ طُالٕ يُ تُواوٍ نًَؿُناٌْ وَى نًَؿُّ ضُنساَاي
نؤَُي
َُتٌ
ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُنإ بُ ئاؾيت ؾهػيت ًَٖٓابىو و وَى ضيَهدطاوَيُنٌ ًَْىزَوي
َتُاُّْ خؤّ يُزَغت زابىو ،تُْاُْت خىزٍ ئُْساَُناًْؿٌ باوَضِيَهٌ ئُوتؤيإ ثًََُٓابىو،
َُيُزا ضاضَغُض
وآلتُ ظهلًَعَناًْـ نًَؿُناٌْ خؤيإ بُ بُضزَواٌَ يُ زَضَوَّ ئُّ نؤَُي
َُّ طُالٕ زَبطز و وَنى بًٓطا
زَنطز و تُْٗا يُثًَٓاو بُضشَوَْسيًُناًْإ ثُْايإ بؤ نؤَُي
َُنُ ثاؾُنؿُيإ نطز.
ُْٖسيَهًؿًإ يُثًَٓاو ئاَاجنُناًْاْسا يُ نؤَُي
ُٖضوَنى ثًَؿرت باؽ نطا ،نُ ضؤٕ قُيطاٌْ ئابىوضيٌ وَٖا زؤخًَهٌ خػتُوَ نُ ْاظيًُنإ
َِ 1933زا بُ تُواوٍ ًٖتًُض
وضزَ وضزَ يُ زَغُآلت ْعيو ببُٓوَ و زوا ئُجناًَـ يُ غاي
َُاًْازا بططيَت ،نُ باغهطا يُنًَو يُ ئاَاجنُناٌْ ًٖتًُض و
زَغت بُغُض زَغُآلتٌ ئُي
َُتًًُنإ بىو ،بؤيُ ُٖض
َهطزُْوَّ ظًَطغاٍ و نؿاُْوَ يُ ثُميآْاَُ ًَْىزَوي
ثاضتُنُّ ثىوضُي
َُّ
َني نؿايُوَ و زواتطيـ نؤَُي
يُ تؿطيين يُنٌَُ َ1933وَ يُ بُْسَناٌْ ضُنساَاي
َُ و يُو ناتُؾُوَ بُؾساضيٌ
طُالٌْ يُوَ ئاطازاض نطزَوَ نُ ًْاظٍ نؿاُْوَّ ُٖيُ يُ نؤَُي
َُّ ُْزَنطزًٖ ،تًُض ُٖض بُ ٖاتين يُنًَو يُ غًاغُتُناٌْ،
نؤبىوُْناٌْ ئُجنىوٌَُْ نؤَُي
طؤضِيين ئُو غًاغُت زؤغتاُْيُ بىو ،نُ (ؾرتيػُإ) يُبُضاْبُض ضؤشئاوازا ثُيطَِوٍ زَنطز بؤ
غًاغُتًَهٌ زشناضاُْ ،نُ زواتط وضزَ وضزَ ئُّ غًاغُتُّ يُطُأل ضَوتٌ ضووزاوَناْسا ضووٕ
بؤوَ ،بؤيُ ُٖض خًَطا بُؾًَو يُ وآلتُ ئُوضوثًًُنإ خؤيإ بؤ ضووبُضِووبىوُْوَّ تطغٌ ًٖتًُض
و ْاظيًُ نإ ئاَازَ نطز بُض يُ َُٖىوياًْـ يُنًَيت غؤظًَت ،ئُوَ بىو ُٖض يُ سىظَيطاٌْ
َِ َ1934وَ طفتىطؤناٌْ يُطُأل ضؤَاًْا و ثؤيُْسا بؤ نَُهطزُْوَّ نًَؿُ غٓىوضيًُناٌْ
غاي
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ًَؿسا ثُميآْاَُّ زَغتسضيَصيُٓنطزٌْ يُطُأل
زَغت ثًَهطز و ٖاونات يُ َايػٌ َُٖإ غاي
َُّ طُالٕ.
َُؾسا بىو نُ غؤظًَت بىو بُ ئُْساٌَ نؤَُي
ثؤيُْسا ْىيَهطزَوَُٖ ،ض يُو غاي
يُاليُنٌ تطيؿُوَ ُٖض يُ ضىاضضًَىَّ ضووبُضِووبىوُْوَّ َُتطغًًُناٌْ ْاظيعٌَ
َُْاَُّ ٖاوناضيِ وآلتاٌْ ئُوضوثاٍ
َِ 1934زا طُآلي
ٌَ زا يُ غاي
َُاًْا ،فُضَْػا ُٖوي
ئُي
َُْاَُيُّ ضَتهطزَوَ و ئُوَ بىو فُضَْػا
ضؤشُٖآلت َؤضبهات ،بُآلّ ثؤيُْسا ئُّ دؤضَ طُآلي
يُّ ضووزاوَزا ؾهػيت ًَٖٓا ،بؤ قُضَبىونطزُْوَّ ئُّ ؾهػتُف ثُْاٍ بطزَ بُض ئًتايًا،
بُآلّ ئًتايًاف يُنًَو بىو يُو وآلتاُّْ نُ يُ نؤْططَّ ئاؾيت و فُضَْػاف ًْطُضإ بىو،
ضىْهُ ئُواٌْ بُ بُضثطغٌ يُنٌَُ بًَبُؾبىوٌْ يُ نؤْططَّ ئاؾيت زَظاٌْ ،بؤيُ ًَٖٓسَّ يُ
َُاًْا ْعيو بىو بؤ زَغتهاضيهطزٌْ ظًَطغآًٍَٖ ،سَ طىيٌَ بؤ فُضَْػا ُْططت ،بُآلّ يُطُأل
ئُي
ئُوَؾسا فُضَْػا بؤ ئُوَّ نًَؿُناٌْ يُطُأل ئًتايًا نؤتايٌ ثًَبًًََٗٓت ،يُ 1933زا يُ
ئًتايًا ْعيو بىوَوَ و يُ 1935يـ بُثًٌَ ضيَههُوتًَٓو يُ ًَْىاًْاْسا ،ئًتايًا تىاٌْ زَغت
ٌَ ئًتايًسا بططيَت و ضُْس
بُغُض ْاوضُناٌْ تُضابًىغٌ ضؤشئاوا (يًبًا) و ئُضيرتيا و غؤَاي
زَغتهُوتًَهٌ تطيـ يُ ئُفطيكا بُزَغت بًًََٗٓت.
َُاًْا يُو ناتُزا تا زَٖات بُ ًَْٗين خؤّ
ئَُاُْ َُٖىوٍ يُناتًَهسا بىوٕ ،نُ ئُي
ثطِضُى زَنطز و وآلتاٌْ ضؤشئاواف زضنًإ بُّ ُْٖطاواُّْ ئُيَُاًْا نطزبىو ،ئُطُضضٌ
َُاًْا ئُّ ناضاُّْ خؤّ ظؤض بُ ًَْٗين ئُجناّ زَزا ،يُبُض ئُوَّ زَتطغا بُض يُوَّ تُواو
ئُي
خؤّ ثطِضُى بهاتٖ ،اوثُمياْإ يًٌَ بًَُٓ زَغت ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ يُوَ زَتطغا نُ
ْاوضُّ غاض يُو ناتُزا بُثًٌَ ضاثطغًًُنُ ُْطُضِيَتُوَ شيَط زَغُآلتٌ ،بُآلّ يُطُأل َُٖىو
ئَُاُْؾسا ًٖتًُض يُ ُْٖطاوَناٌْ خؤّ ُٖض بُضزَواّ بىو ،يُنًَو يُ ُْٖطاوَ ططْطُناٌْ
ئُوَ بىو نُ ًٖتًُض يُ َاضتٌ 1935زا ضُْس بطِياضيَهٌ زَضنطز يُواُْ زووباضَ
َُ اًْا و طُضِاْسُْوَّ بُ غُضباظيهطزٌْ ظؤضًٌَََ و ظيازنطزٌْ غىثا بؤ
ضُنساضنطزُْوَّ ئُي
ُٖ 500ظاض غُضباظ يُ ناتٌ ئاؾتًسا ،بًاْىوؾٌ بؤ ئُّ ُْٖطاواُّْ ئُوَ بىو نُ ظًَطغاٍ يُ
ًَٓسا ثىوضٍَُ بؤتُوَ ،ضىْهُ ٖاوثُمياْإ ًٖض اليُنًإ ُْياْتىاًْىَ
بُْسَناٌْ ضُنساَاي
َٔ و غؤظًَتًـ بؤتُ ًَٖعيَهٌ طُوضَ و فُضَْػاف ياغاٍ بُغُضباظيهطزٌْ ظؤضًٌَََ
ضُنسامباي
بؤ زوو غاٍَ زاْاوَ ،بؤيُ ئُويـ ْاضاضَ خؤّ بؤ ُٖض ضووبُضِووبىوُْوَيُنٌ َُتطغًساض
َُاًْا ئُطُضضٌ ُٖض يُى يُ بطيتاًْا و فُضَْػا و ئًتايًا
ئاَازَ بهات ،ئُّ ُْٖطاواُّْ ئُي
َُّ طُالًْـ ثًٌَ ضاظيٓ ُبىوٕ ،بُآلّ غعايُنٌ ئُوتؤيإ بؤ زاُْْاُْ ،ى ُٖض
و نؤَُي
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ئُوَْسَف ،بُيَهى خىزٍ بطيتاًْا يُ غايَِ 1935زا ضيَههُوتين زَضيايٌ يُطُأل ئُيَُاًْازا
َُاًْا بُقُز ًَٖ ٍ%35عٍ بطيتاًْايٌ بًَـت و
بُغت و ضاظيبىو بُوَّ نُ ًَٖعٍ زَضيايٌ ئُي
َايف زضوغتهطزٌْ شيَطزَضيايًؿٌ ثًَسضا.
ُٖض يُو غُضوبُْسَؾسا بىو نُ فُضَْػا تانُ ضيَطُّ بؤ ضووبُضِووبىوُْوَّ ْاظيًُنإ،
َُْاَُّ ٖاوناضّ بىو بؤ َاوَّ ثًَٓر غاٍَ يُطٍَُ غؤظًَتسا نُ يُ َايػٌ
بُغتين طُآلي
َُْاَُيُنٌ ٖاوؾًَىَ يًَُْىإ ضًهؤغًؤظانًا و غؤظًَتسا
 1935زا َؤضنطا ،زواّ ئُويـ طُآلي
َُاًْاٍ ًْطُضإ نطزُٖ ،ض
َؤضنطا ،ئُّ ُْٖطاوَّ فُضَْػا يُطُأل غؤظًَتسا بُ تُواوَتٌ ئُي
َُاًْا ظهلًَعَناٌْ ئاطازاض نطزَوَ نُ ئُّ ضيَههُوتٓٓاَُيُ يُزشٍ ئُوَ ،بُآلّ فُضَْػا
بؤيُ ئُي
ضايطُياْس ئَُُ ًٖض ثُيىَْسيًُنٌ بُوَوَ ًًُْ و بُ ثًَضُواُْوَ زَتىاًَْت بًَتُ ْاو
َؤظتط و
َُتًًُنإ يُو ناتُزا تا زَٖات ئاي
َُْاَُنُوَ ،بُّ دؤضَف ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
طُآلي
َُاًًُْ
زشواضتط زَبىوٕ ،زواّ ئُّ ُْٖطاواٍُْ ًٖتًُض زَغيت بُ طًَطِاُْوَّ ْاوضُ ئُي
َِ 1935زا ًٖتًُض ثًَساططّ يُغُض
َُاًْا نطز و يُ غاي
زابطِاوَنإ بؤ ضىاضضًَىَّ ئُي
َُّ طُالُْوَ نطا
ضاثطغًًُنُّ ْاوضُّ غاض نطز و نُ ضاثطغًًُنُف يُاليُٕ نؤَُي
َِ 1936زا ًٖتًُض
َُاًْا ،زواتطيـ يُ غاي
ئُجناَُنُّ طُضِاُْوَّ ئُو ْاوضُيُ بىو بؤ ئُي
َُاًْا و زواٍ ئُوَف ضوويهطزَ
غىثاٍ ْاضزَ غُض ْاوضُناٌْ ضائ و طُضِاْسيًُوَ بؤ ئُي
َطِاو و
ْاوضُناٌْ ضؤشئاواٍ ضووباضٍ ضائ نُ بُثًٌَ ظًَطغاٍ نطابىوٕ بُ ْاوضُيُنٌ يُضُنساَاي
َُتٌ طُوضَّ يُو ناتُزا ْايُوَ و تُْاُْت وايًًَٗات ظهلًَعَنإ ظؤض بُ
نًَؿُيُنٌ ًَْىزَوي
تطغُوَ بطِوآُْ ئُّ ُْٖطاوَّ ًٖتًُض ،بُتايبُتًـ فُضَْػا ،نُ ئُّ نًَؿُيُ وايًًَهطزبىو يُ
ْاوخؤزا بىو بىو بُ زوو ئاضاغتُوَ ،ئاضاغتُيُنًإ يُطُأل دُْطسا بىو و ئاضاغتُيُنٌ تطيؿًإ
َىيَػيت فُضَْػاٍ الواظ نطز و ُْياْتىاٌْ ضووبُضِووٍ ًٖتًُض
زشٍ دُْط بىو ،نُ ئَُُف ُٖي
َِ 1937يؿسا
َُاًْا ،يُ غاي
ببًَتُوَ و بؤيُ (ًٖتًُض) ئُو ْاوضاُْؾٌ طُضِاْسَوَ بؤ ئُي
ْاظيًُنإ نًَؿٍُ ْاوضُّ (زاْتعيو)يإ ظيٓسوو نطزَوَ نُ بُثًٌَ ظًَطغاٍ ئُو ْاوضُيُ نطابىو
َُاًْا،
َِ 1937زا ْاوضُّ زاْتعيو يهًَٓطايُوَ بُ ئُي
بُ ْاوضُيُنٌ ئاظاز ،بُآلّ ُٖض يُ غاي
زواّ ئَُُف وضزَ وضزَ نًَؿُّ َُْػا يُاليُٕ ًٖتًُضَوَ وضوشيَٓطا.
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َمانياوة
ضوارةم :كيَصةى نةمصا و لكاندني بة ئةل
يُزواّ دُْطٌ يُنَُِ دًٗاًُْوَ يُ َُْػا نؤَاضيَهٌ غُضبُخؤ زاَُظضيَٓطا بٌَ
ئُوَّ بؤٍ ُٖبًَت داضيَهٌ تط يُطٍَُ ئُيَُاًْازا يُنبططيَتُوَ ،بُآلّ ئُّ نؤَاضَ يُ
غًًُناٌْ غُزَّ بًػتَُُوَ ضووبُضِووٍ ضُْسئ نًَؿُّ ئابىوضٍ و غًاغًٌ طُوضَ
بىوَوَ ،بُتايبُت بُٖؤّ قُيطاْ ٌ زاضايٌ دًٗاٌْ و ئُو قُضظَ ظؤضَّ بطيتاًْا و
فُضَْػاف نُ يُ شيَطيسا زَيٓاآلْس ،يُضِووٍ غًاغًًؿُوَ يُ ْاوَوَّ َُْػازا
غؤغًايًػت و ثاضيَعطاضَنإ يُ ًَُالًًَُْنٌ تىْسزا بىوٕ ،ئَُُف وايهطزبىو ،نُ ضيَطُ
بؤ زَغتًَىَضزاُْ زَضَنًً ُنإ خؤف ببًَت ،بُتايبُت زواّ ئُوَ ّ يُ ئُيَُاًْا ْاظيًُنإ
ٖاتُٓ غُض سىنِ و يُنًَو يُ ئاَاجنُناًْإ طًَطِاُْوَّ َُْػا بىوُٖ ،ض يُّ ثًَٓاوَؾسا
ثاضتٌ ْاظيإ يُ َُْػا زاَُظضاْسبىو ،نُ ئُّ ثاضتُ زضومشٌ غُضَنً ٌ طُضِاُْوَّ َُْػا
بؤ غُض ئُيَُاًْا بىو ،بؤ ئَُُف يُ غايَِ  1934زا (زيفؤظ)ٍ غُضؤى وَظيطاٌْ َُْػايإ
نىؾت ،نُ ثًَساطط بىو يُغُض غُضبُخؤيٌ َُْػا ،بَُُف ويػتًإ نىزَتايُى يُ َُْػا
ئُجناّ بسَٕ ،ئَُُ ُْٖطاوٍ يُنٌَُ ضىوُْ ْاوَوَّ ْاظيًُنإ بىو بؤ َُْػا و ُْٖطاوٍ
يُنٌَُ ظَقبىوُْوَّ نًَؿُ ًَْىزَويَُتًًُناًْـ بىو ،ضىْهُ دطُ يُ ْاضِاظايبىوٌْ
فُضَْػا و بطيتاًْا و غؤظًَت بُّ ُْٖطاوَ ٖاونات يُو َاوَيُزا ئًتايًاف بُوَ ضاظيُٓبىو
َُْػا داضيَهٌ تط بضًَتُوَ غُض ئُيَُاًْا ،بُآلّ زواّ ئُوَّ نُ يُ غايَِ 1936زا
يًَهٓعيبىوُْوَ يُ ًَْىإ ئُيَُاًْا و ئًتايًا زضوغت بىو ،ئًتايًا يُّ ُٖيَىيَػتُّ
ثاؾُنؿُّ نطز ،زواّ نؿاُْ وَّ ئًتايًا يُّ ُٖيَىيَػتُّ يُ غايَِ 1936زا باضوزؤخُنُ
بؤ ئُيَُاًْا يُباضبىو بؤ طًَطِاُْوَّ َُْػا ،ضىْهُ يُوناتُزا فُضَْػا غُضقايٌَ نًَؿُّ
ًَْىخؤيٌ و قُيطاٌْ وَظاضٍ بىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ بطيتاًْا بُؾٌ ظؤضّ وَظيطَناٌْ
(ضَُبُضئ) يُو ناتُزا ٖاوغؤظ بىوٕ يُطُأل ئُو غًاغُتُّ ًٖتًُضزا ،ئَُاُْف
واياْهطزبىو نُ ًٖتًُض ضؤش بُ ضؤش ظياتط زَغت خباتُ ْاو َُْػاوَ و ثاضتٌ ْاظيـ ظؤضتط
بضًَتُ ْاو نًَؿُناُْوَ ،بؤيُ (زنتؤض ؾؤؾُْط) نُ يُزواٍ نىؾتين (زيفؤظ)َوَ بىو بُ
غُضؤنٌ وَظيطإ و يُنًَو بىو يُو نُغاُّْ نُ غىوضبىو يُغُض َاُْوَّ غُضبُخؤيٌ
َُْػا ،يُ  ٍ 25ناْىوٌْ زووٌََ  1938زا بطِياضٍ زَغتطرينطزٌْ بُؾًَهٌ ظؤضّ
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ْاظيًُناٌْ زا بُو بًاْىوَّ نُ ُٖويٌَ نىزَتايإ زاوَ ،ئَُُف بىو بُ بًاْىويُنٌ باف
بؤ ًٖتًُض بؤ دًَبُدًَهطزٌْ ثالُْناٌْ يُ ثًَٓاو طًَطِاُْوَّ َُْػا ،ئُوَ بىو يُ ّ10
ؾىباتٌ  1938زا زاواٍ نطز يُطُأل (ؾؤؾُْط)زا زابًٓؿًَت و يُ زاًْؿتُٓنُؾسا
(ًٖتًُض) زاواٍ يُ ؾؤؾُْط نطز نُ طؤضِاْهاضٍ يُ نابًُٓنُيسا بهات و ضُْس وَظيطيَهٌ
وَظاضَتُنُّ يُ ثاضتٌ ْاظٍ َُْػايٌ زابًَٓت ،ئُطُض ْا ْاضاض زَبًَت ثُْابباتُ بُض
ضاضَغُضٍ غُضباظيًاُْ زش بُ َُْػا ،بُ آلّ غُضؤى وَظيط بَُُ ضاظيُٓبىو ،نُ ئَُُ
ُْٖطاويَهٌ تط بىو يُ ُْٖطاوَناٌْ زَغتًَىَضزاُْناٌْ ًٖتًُض ،نُضٌ ًٖتًُض بَُُؾُوَ
ُْوَغتايُوَ ،بُيَهى ضؤش زواّ ضؤش زَغتًَىَضزاُْناٌْ ظياتط زَبىوٕ بُضِازَيُى ئَُُف
واٍ يُ ؾؤؾُْط نطز زاواّ ئُوَ بهات  ،نُ يُ ْاو َُْػازا ض اثطغًًُى ئُجناّ بسضيَت بؤ
ئُوَّ ئايا َُْػا زَيُويَت بضًَتُ ثاٍَ ئُيَُاًْا يإ ْا ،ئُّ زاواناضيًُّ ؾؤؾُْطًـ بُ
تُواوٍ ًٖتًُضّ ثُغت و ًْطُضإ نطز ،بؤيُ زاواّ يُ (غايؼ ئُْطىاضيَت)ٍ غُضؤنٌ
ثاضتٌ ْاظٍ نطز نُ ُٖضَِؾُ يُ ؾؤؾُْط بهات بؤ ئُوَّ زَغتبُضزاضّ بريؤنُّ ضاثطغٌ
ببًَت ،ئُطُضْا ئُوإ َُْػا زاطريزَنَُُْٕ ،ػاف يُو ناتُزا ثؿتىثُْايُنٌ ئُوتؤّ
ُْبىو ،نؤَُيَُّ طُالًْـ ًٖض ضؤيًََهٌ ئُوتؤّ َُْابىو ،بؤيُ بُْاضاضٍ يُ بريؤنُّ
ضاثطغٌ ثاؾطُظ بىوُْوَ ،ئَُُف بُؾًَهٌ َُضاَُناٌْ ًٖتًُضّ ًَٖٓايُزٍ و يًَطَف
بُزواوَ ئُوَْسَّ تط فؿاضَناٌْ ظياتطنطز و ُٖويَُناٌْ بؤ زَغت يُناضنًَؿاُْوَّ
(ؾؤؾُْط) ضطِنطزَوَ تا زوا ئُجناّ يُ َ ّ12اضتٌ َ1938وَ غىثاٍ ئُيَُاٌْ بُبٌَ
بُضططيًُنٌ ئُوتؤ ضىوُْ ْاو َُْػاوَ و زواّ َاوَيُنٌ نىضتًـ ًٖتًُض بُ فُضٌَ
ضايطُياْس نُ َُْػا بُؾًَهُ يُ ئُيَُاًْا ،بَُُف تىاٌْ ًًَ 7ؤٕ ئُيَُاٌْ تط غُضباضٍ
طُالٌْ ئُيَُاًْاّ خباتُ شيَطزَغيت و يًَطَؾُوَ يُنًَو يُ وآلتُ غُضبُخؤناٌْ ْاو
نؤَُيَُّ طُالٕ بًًََٗٓتُ ضىاضضًَىَّ زَويَُتٌ ئُيَُاًْاوَ و غٓىوضٍ ئُيَُاًْا بطُيًَُْتُ
ئًتايًا و بايهإ و يُاليُنٌ تطيؿُوَ ظًََُٓغاظٍ بؤ زاطرينطزٌْ ضًهؤغًؤظانًا بهات.

131

ثيَهجةم :كيَصةى ضيكؤشلؤظاكيا
َُاًْا ظؤض بُ ئاغاٌْ َُْػاٍ زاطرينطز ،بطِياضٍ زا َُٖإ ُْٖطاويـ
زواّ ئُوَّ ئُي
َُاٌْ تًَسا بىو
بُضَو ضًهؤغًؤظانًا بًَٓت .ضًهؤغًؤظانًا يُو ناتُزا ْعيهُّ غٌَ ًًَؤٕ ئُي
نُ يُ ْاوضُّ (غؤزيت)زا زَشيإ و بُثًٌَ نؤْططَّ ئاؾيت ثاضيؼ خطابىوُْ غُض
ضًهؤغًؤظانًا و ثًَؿرت بُؾًَو بىوٕ يُ ئًُجطاتؤضياٍ َُْػاَُ-دُض ،ئُّ ْاوضُيُ يُ
َُاًْايإ ُْبىو ،بُآلّ زواٍ ئُوَّ يُ
ٌَ ًٖ 1936ض ويػتًَهٌ ضىوُْوَ ثاٍَ ئُي
غُضَتازا تا غاي
َُاًْا ،ئًسٍ وضزَ
ٌَ ضايًٓإ خػتُوَ ثاٍَ ئُي
َِ َ1935وَ ْاظيًُنإ ْاوضُّ غاض و زؤي
غاي
َىيَػتًإ طؤضِا ،بُتايبُتٌ زواّ ئُوَّ نُ ْاظيًُنإ بُ َُٖإ ؾًَىَّ
وضزَ ئَُاًْـ ُٖي
َِ 1935زا ثاضتًَهٌ ْاظيإ يُ ضًهؤغًؤظانًاف بُ غُضؤنايُتٌ (نؤْطات
َُْػا يُ غاي
َُاًْازا ُٖبىو و ناضيَهٌ
ًًَٖٓني) زاَُظضاْس ،نُ ئُّ ثاضتُ ثُيىَْسيًُنٌ بُتًين يُطُأل ئُي
َُاًْا يُ ْاوضُّ غؤزيت زَنطز،
ظؤضّ بؤ ظيازنطزٌْ زاواناضيِ غُضبُخؤيٌ و ضىوُْوَ ثاٍَ ئُي
َُاًْا ُٖبىو و ئَُُف ضيَدؤؾهُض
َىيَػيت ضىوُْوَثاٍَ ئُي
نُ ناضيطُضٍ يُغُض تىْسبىوٌْ ُٖي
بىو بؤ ًٖتًُض ظياتط زاواٍ َايف ضاضَْىوؽ يُو ْاوضُيُزا يُ وآلتُ ئُوضوثًًُنإ بهات.
َىيَػيت سهىَُتٌ ضًهؤغًؤظانًاف يُباضَّ طُضِاُْوَّ غؤزيت بؤ
غُباضَت بُ ُٖي
َُاًْا( ،زنتؤض زًْـ) نُ ئُونات غُضؤنٌ وَظيطإ بىو ،ظؤض بُ تىْسٍ زشايُتٌ ئُّ
ئُي
َُاًْاؾٌ زَنطز ،يُو ناتُؾسا ضًهؤغًؤظانًا
بريؤنُيُ و ثاضتٌ ْاظٍ غؤزيت و ئُي
َُاًْازا ُٖبىو ،نُواتُ َُساٍَ بىو بُودؤضَ
ثُيىَْسيًُنٌ باؾٌ يُطُأل فُضَْػاٍ زوشَين ئُي
َُاًْاًْ ،ىَئاَازَباؾٌ
زاواناضيًُ ضاظٍ بًَت ،بؤيُ (زنتؤض زًْـ) يُ تطغٌ ًَٖطؾٌ ئُي
ضاطُياْس ،بُتايبُتٌ زواٍ ئُوَّ نُ سهىَُتٌ ضًهؤغًؤظانًا بُ تىْسٍ ئُو دىآلُْوَيُّ
ٌَ دًابىوُْوَياْسا بىو ،يُوناتُؾسا فُضَْػا و
ْاوضُّ غؤزييت غُضنىت نطزبؤوَ ،نُ ُٖوي
بطيتاًْا تطغٌ ظؤضيإ يُوَ ُٖبىو نُ ئُّ ضووزاوَ ببًَتُ بًاْىويُى بؤ ًٖتًُض بؤ زاطرينطزٌْ
ضًهؤغًؤظانًا ،بؤيُ بطيتاًْا ْىيَُٓضّ خؤّ ْاضز بؤ ْاوبصيهطزٌْ ًَْىإ ضًهؤغًؤظانًا و
ْاوضُّ غؤزيت ،بُآلّ غُضنُوتىو ُْبىو.
ئُّ قُيطاُْ يُ ٖاويين 1938زا بُ يىتهُ طُيؿت ،تايبُت زواّ ئُوَّ نُ ًٖتًُض يُ
َُاًْا زا ،زاواٍ
طىتاضيَهًسا نُ يُ  ّ12ئُيًىويٌ 1938زا يُ نؤْططَّ ثاضتٌ ْاظٍ ئُي
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َُاًًُْناٌْ غؤزيت َايف خؤياُْ ضاضَْىوغٌ خؤيإ زياضٍ بهُُٕٖ ،ضَِؾُّ
نطزبىو نُ ئُي
بُناضًَٖٓاٌْ ًَٖعٍ نطزبىو ،ئُطُض ثًَىيػت بهات بؤ طًَطِاُْوَّ ئُو ْاوضُيُ .بُّ دؤضَف
َؤظبىوٌْ قُيطاُْنُؾسا ئُوَ ضووٕ زَبؤوَ
َؤظ زَبىو ،يُطُأل ئاي
قُيطاُْنُ تازَٖات ططش و ئاي
ًََين بُضططيإ بُ ضًهؤغًؤظانًا زابىو ،يُ ناتٌ ًَٖطؾٌ
فُضَْػا و غؤظًَت نُ ثًَؿرت بُي
ًََُٓيإ ثاؾطُظ بىوُْتُوَ ،ضىْهُ غىثاٍ ضووغًا يُ زؤخًَهٌ خطاثسا بىو و
َُاًْا زا ،يُو بُي
ئُي
تىاْاٍ ًٖض نًَؿُيُنٌ غُضباظيٌ ُْبىو ،فُضَْػاف يُو ناتُزا ًٖض ئاَازَيًُنٌ زَضُْبطٍِ
بؤ ٖاوناضيهطزٌْ ضووغًا بؤ ضظطاضنطزٌْ ضًهؤغًؤظانًا ،ئَُُ ويَطِاٍ ئُوَّ بطيتاًْا يُو
َُاًْا ثًازَ زَنطز و خىزٍ
ناتُزا ظياتط غًاغُتٌ ئاؾيت و ًَٖىضنطزُْوَّ يُطُأل ئُي
َُاًْاٍ نطزبىو ،ضاوٍ بُ (ًٖتًُض) نُوتبىو و يُويَؿسا ضَظاَُْسٍ
(ضَُبُضيني) غُضزاٌْ ئُي
َُاًْا
ضًهؤغًؤظانًا يُغُض زَغتبُضزاضبىوٕ يُ ْعيهُّ ْ ٍ%50اوضُّ غؤزيت بؤ ئُي
ثًَؿًٓاضنطزبىو ،بُآلّ ًٖتً ُض يُ وَآلَسا ثًٌَ طىتبىو ئُوإ ًٖض َتُاُْيُنًإ بُ
َُتٌ بؤ ئُّ
ضًهؤغًؤظانًا ًًُْ ،بؤيُ (ضَُبُضيني) ثًَؿًٓاضٍ نطزبىو نُ نؤْططَيُنٌ ًَْىزَوي
نًَؿُيُ يُ ًَىْذ يُ ًَْىإ ظهلًَعَناْسا ببُغرتيَتًٖ ،تًُضيـ بُّ ثًَؿًٓاضَ ضاظيبىو،
ضًهؤغًؤظانًاف ْاضاض بىو ضَظاَُْسٍ ًْؿإ بسات.
يُ  ٍ29ئُيًىويٌ  1938زا نؤْططَ يُ ًَىْذ بُغرتا و ُٖضيُنُ يُ ًٖتًُض و َؤغؤيًين
و ضَُبُضيني و زيالزياٍ غُضؤى وَظيطاٌْ فُضَْػا تًايسا بُؾساض بىوٕ ،يُّ نؤْططَيُزا
َُاًْا تىاٌْ بُ تُواوٍ خؤّ بُغُض ظهلًَعَناْسا بػُثًًََٓت و تُواوٍ ئُو ْاوضاُْ بُزَغت
ئُي
َُاًْاف
َُاًُْنإ تًايسا ظؤضيُٓ بىوٕٖ ،ؤناضّ ئُّ غُضنُوتُّٓ ئُي
بًًََٗٓت يُ غؤزيت نُ ئُي
ظياتط ئُوَ بىو نُ بطيتاٌْ و فُضَْػًًُنإ يُو ناتُزا زَياْىيػت خؤيإ يُ دُْط بُزووض
َغاًَْو زَظاٌْ بُضاْبُض بُ نؤَىًْػتُناٌْ
بططٕ ،ئَُُ دطُ يُوَّ ئُوإ ْاظيًُناًْإ بُ قُي
غؤظًَت ،ضىْهُ ثًًَاْىابىو ْاظيعّ و نؤَىًْعّ زوو ئاضاغتُّ زشيُنٔ و بَُُف بًَُٖعبىوٌْ
َغاًَْو يُبُضزَّ تُؾُُْنطزٌْ نؤَىًْػتُناْسا ،بُّ دؤضَف يُ ئُجناٌَ
ْاظيعّ زَبًَتُ قُي
َُاًْا.
نؤْططَّ  ٍ10تؿطيين يُنٌَُ 1938زا بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ غؤزيت ضىوَوَ غُض ئُي
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شةشةم :جةنطي نيَوخؤيي ئيصثانيا  9111-9111و كاريطةريي
َةتييةكاني بةر لةجةنطي دووةمي جيوان
لةشةر ثةيوةنديية نيَودةول
ئًػجاًْا تا نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَف وآلتًَهٌ ثاؾايُتٌ بىو ،نُ يُغُض بَُٓاّ ثاؾايُتًٌ
َِ 1885ؾُوَ ثاؾا (ئُيعؤْػؤّ غًَعزَُّٖ) سىنٌُ زَنطز،
زَغتىوضٍ بُضِيَىَ زَضىو و يُ غاي
ًََو نًَؿُّ ْاوخؤيٌ و
بُآلّ يُ نؤتايٌ غُزَّ ْؤظزَزا ،زَغُآلتٌ ئًػجاٌْ ضووبُضِووٍ نؤَُي
َِ 1898زا زووضاضّ دُْطًَهٌ قىضؽ
زَضَنٌ بىوَوَ ،يُضِووٍ زَضَنًًُوَ ئًػجاًًُْنإ يُ غاي
بىوُْوَ يُطُأل ئَُُضيهازا يُغُض ْاوضُّ نىبا ،بُ زؤضِإ يُّ دُْطُؾسا ْاوضُيُنٌ ظؤضّ
يُزَغتسا ،ئَُُ دطُ يُوَّ يُ بًػتُناٌْ غُزَّ بًػتَُسا دىآلُْوَيُنٌ ضظطاضخيىاظاُْ يُ
َُغطيب يُ زشٍ زَغُآلتٌ ئًػجاٌْ زَضنُوت و نًَؿُيُنِ ظؤضّ بؤ ئًػجاًًُْنإ ْايُوَ.
يُضِووٍ ْاوخؤيًؿُوَ يُ غُضَتاناٌْ غُزَّ بًػتَُسا غًػتٌَُ سىنٌُ ئًػجاٌْ
َُغتهاضيًُنٌ ظؤض بىوبؤوَ و يُّ ضووَؾُوَ ظجنريَيُى دىآلُْوَ و ؾؤضِؾٌ
ضووبُضِووٍ بُضُٖي
يُى يُزواّ يُى ضوويإ زا ،بُآلّ بٌَ ئُوٍَ ًٖض يُنًَو يُّ دىآلُْواُْ ئاناًًَإ ببًَت ،تا
َِ 1923زا شَُْضاَيًَهٌ غُضباظٍ بُ ْاوٍ (ثطميًؤ زٍ ضيعًَطا) نىزَتايُنٌ
غُضَجناّ يُ غاي
غُضنُوتىواُّْ يُ زشٍ سهىَُتٌ ثاؾايُتٌ ئُجناّ زا ،يًَطَؾُوَ ئًػجاًْا نُوتُ شيَط
َِ خاياْس ،يُ َاوَّ ئُّ
زَغُآلتٌ سىنًَُهٌ زيهتاتؤضيًاٍُْ غُضباظٍ نُ َاوَّ سُوت غاي
َىَؾاْسُْوَّ ثُضيَُإ و غٓىوضزاضنطزٌْ ئاظازيًُنإ و
سهىَُتُزا ،سىنٌُ عىضيف و ُٖي
َِ 1928زا
ضاوزيَطيهطزٌْ تىْسٍ ضؤشْاَُطُضٍ ثًازَنطا ،بؤيُ ئُّ سهىَُتُف يُ غاي
َػتهاضيًُنٌ تىْس بىوَوَ ،ئُّ ْاضَِظايًاُْف بُٖؤّ قُيطاٌْ ئابىوضيًُوَ يُ
ضووبُضِووٍ بُضُٖي
َِ  1930بُزواوَ ئُوَْسَّ تط بطَوٍ غُْس تا يُ ئُجناَسا نؤتايٌ بُ سىنٌُ (ضيعًَطا)ف
غاي
َِ 1931زا ئُجناَسضا نؤَاضيًُنإ
َبصاضزٍُْ يُ غاي
ٖات ،زواّ سىنٌُ (ضيعًَطا) ،يُو ُٖي
غُضنُوتٔ و سهىَُتًَهًإ بُ غُضؤنايُتٌ (ظاَؤضا) زاَُظضاْس ،بَُُف نؤتايٌ بُ سىنٌُ
ثاؾايُتٌ ٖات يُ ئًػجاًْا و ثاؾاف ضَواُّْ زَضَوَّ وآلت نطا و يًَطَؾُوَ غًػتٌَُ
نؤَاضٍ يُ ئًػجاًْا زَغيت بُ سىنِ نطز.
غًػ تٌَُ نؤَاضّ يُ َاوَّ ضىاض غاٍَ و ًْىٍ سىنًُسا يُ زؤخًَهٌ ظؤض خطاثسا بىو،
َىطؤضِّ بُضزَواَسا بىوٕ ،يُ اليُنٌ
يُاليُنُوَ نابًُٓ وَظاضيًُنإ دًَطري ُْبىوٕ و يُ ئاي
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تطَوَ ًَُالًٌَْ بُضزَواّ يًَُْى تىيَصَ دًادًاناٌْ وآلتسا ُٖبىو ،بُتايبُت ضُثطَِوَنإ و
ثاضيَعطاضَنإًَُ ،الًَْهاًْؿًإ ضؤش بُ ضؤش ظياتط بطَوٍ زَغُْس ،تايبُت زواّ ئُوَّ يُ
َبصاضزُْناٌْ ثُضيَُاًْإ بطزَوَ و ثاضتُ
َِ  1936زا ضُثطَِوَنإ بُ ظؤضيُٓيًُنٌ نُّ ُٖي
غاي
ضُثطَِوَنإ بُضَيُنًإ بُ ْاوٍ (بُضَّ طٍُ)ـُوَ ثًَو ًَٖٓا و زواّ ئُوَف سهىَُتًَهًإ
ُٖض بُ َُٖإ ْاوَوَ زاَُظضاْس ،ئُّ سهىَُتُ غًاغُتًَهٌ غؤغًايًػتًاُّْ ًَاُْضَِويإ
ًََو ُْٖطاوٍ ضانػاظيًاُْيإ ْا ،يُواُْ ضُْس ضانػاظيًُى يُ ضِووٍ
ضاطُياْس و نؤَُي
َهساض و
َُت يُ ثًؿُغاظٍ و تىْسوتًصّ ْىاْسٕ بُضاْبُض بُ َىي
ٌَ و زَغتًَىَضزاٌْ زَوي
نؿتىناي
ثاضيَعطاضَنإ ،بُؾًَىَيُنٌ طؿيت ئُّ سهىَُتُ غًاغُتًَهٌ زشَثاضيَعطاضَناٌْ ،وَى خاوَٕ
غاَإ و خاوَٕ ناضطُ و ثًاواٌْ ئايًين بُناضزًََٖٓا ،ئَُُف وايهطزبىو ضؤش بُ ضؤش ططشٍ و
َؤظٍ و تىْسوتًصٍ بطَوبػًَُْت ،تا ئُو ناتُّ يُ  ّ18تُممىظٍ 1936زا ئُّ باضوزؤخُ
ئاي
َُيٌ يًَهُوتُوَ.
دُْطًَهٌ ًَْىخؤيٌ غٌَ غاي
دُْطٌ ًَْىخؤيٌ يُ ًَْىإ سهىَُتٌ ئًػجاٌْ و بعووتُٓوَيُنٌ ياخًبىوزا بىو نُ يُاليُٕ
شَُْضاَيًَهٌ غُضباظٍ ئًػجاًًُْوَ بُْاوٍ شَُْضاٍ (فطاْػًػهؤ فطاْهؤ)وَ غُضنطزايُتٌ
زَنطا ،بعووتُٓوَنُ يُ زاطريطُناٌْ ْاوضُناٌْ ئًػجاًْاوَ زَغيت ثًَهطز ،تايبُت يُ ْاوضُّ
ٌَ ،يُ
َُضانًؿُوَ بآلوزَبىوَوَ و ٖاونات ظؤضبُّ ئُفػُضَ زووضخطاوَنإ زَضىوُْ ثاي
نؤتايٌ 1936زا فطاْهؤ تىاٌْ بُؾًَهٌ ظؤضّ وآلت تايبُت يُ باؾىوض و ضؤشئاوا و بانىوضٍ
ضؤشئاواٍ ئًػجاًْا ،نُ ْعيهُّ ًْىَّ وآلت بىو ،خباتُ شيَط ضنًَفٌ خؤيُوَ ،نُ ئَُُف
وايهطز نؤَاضيًُنإ بُ ْاضاضٍ زَغُآلت يُ َُزضيسَوَ بطىاظيَتُوَ بؤ ظاالْػًا و
ياخًبىوَناًْـ وضزَ وضزَ ثًَؿطَِوٍ بهُٕ بؤ ْعيو ؾاضّ َُزضيس ،يًَطَؾُوَ نؤَاضيًُنإ
َِ خاياْس و بَُُف
تىاًْإ ؾُضِيَهٌ زووض و زضيَصخايُٕ يُ زشٍ ياخًبىوَنإ بهُٕ نُ غٌَ غاي
نًَؿُّ ئًػجاًْا بُ تُواوٍ ثُضَيػُْس و يُضِووٍ ْاوخؤيًُوَ ئًػجاًْاٍ نطز بُ زووبُضَّ
ََُُْس و غُضَايُزاض
دًاواظَوَ ،بُضَيُنًإ ياخًبىوَنإ بىوٕ نُ اليُْططاٌْ ثاؾايُتٌ و زَوي
و ثًاواٌْ ئايًين و ُْٖسيَو يُ ئُفػُضاٌْ غىثا بىوٕ بُ غُضؤنايُتٌ فطاْهؤ ،بُضَنُّ تطيـ
َهٌ ُٖضيٌَُ باغو ثًَهسَٖاتٔ،
نؤَاضيًُنإ بىوٕ نُ يُ نؤَىًْػت و ًْؿتُاًًُْنإ و خُي
ًََين ئؤتؤْؤٌَ بُّ ُٖضيَُُ زابىو.
ضىْهُ سهىَُت بُي
َُتًًُنإ
َسا ،نُ ضؤش زواّ ضؤش ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
نًَؿُّ ئًػجاًْا يُناتًَهسا غُضٍ ُٖي
َؤظٍ زَضىوٕ و دًٗإ داضيَهٌ تط بُضَو زوودَُػُضبىوٕ زَضىو ،بؤيُ ئُّ نًَؿُيُ
بُضَو ئاي
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ظؤض بُ خًَطايٌ يُ نًَؿُيُنٌ ًَْىخؤيًُوَ بىو بُ نًَؿُيُنٌ ئُوضوثايٌ و ظهلًَعَناٌْ بُضَو
يًَهرتاظإ و زووبُضَيٌ بطز ،ئُوَبىو يُو ناتُزا نًَؿُّ ًَْىإ غُضَايُزاضّ و نؤَىًْعّ يُ
اليُى و يُاليُنٌ تطيؿُوَ ٖاوغؤظٍ ئايسيؤيؤشٍ و بُضشَوَْسٍ يُ َُٖىو دًٗاْسا بُ ضووٌْ
بُالٍ اليُُْ ؾُضِنُضَناٌْ ئًػجاًْازا زَضنُوتٔ ،نُ غؤغًايًػت و نؤَىًْػتُنإ
اليُْططاٌْ نؤَاضيًُنإ بىوٕ و غُضَايُزاض و فاؾًػتُناًْـ اليُْططٍ فطاْهؤ بىوٕ ،بُّ
دؤضَف نؤَاضيًُنإ يُاليُٕ غؤظًَتُوَ ثؿتًىاٌْ زَنطإ و ياضَُتًإ وَضزَططت،
َُاًْا و ئًتايًا و ثطتىطايُوَ ،نُ ُٖضيُى يُّ اليُْاُْ َُبُغت و
ئُواًْرتيـ يُاليُٕ ئُي
بُضشَوَْسيٌ خؤيإ ُٖبىو يُ ياضَُتًساٌْ بُضَ ؾُضِنُضَناٌْ ْاو ئًػجاًْا.
غُباضَت بُ ئًتايًا َُبُغيت ثُيسانطزٌْ ْفىظ بىو يُ ئًػجاًْا بُتايبُتٌ يُو ناتُزا ثاضتٌ
فاؾًػيت يُ ئًػجاًْا زاَُظضابىوُٖ ،ضوَٖا َُبُغتًؿٌ بُزَغتًَٗٓاٌْ ضُْس بٓهُيُنٌ زَضيايٌ
و ئامساٌْ بىو يُ زووضطُناٌْ ئًػجاًْا ،نُ يُويَىَ بتىاًَْت ُٖضَِؾُ خباتُغُض بُضشَوَْسيًُناٌْ
فُضَْػا يُ زَضياّ ْاوَضِاغتُٖ ،ضبؤيُ يُ تؿطيين زووٌََ 1936زا ئًتايًا زاٌْ بُ سهىَُتٌ
َُاًْاؾُوَ ،زَيىيػت بُضِيٌَ ئُّ
فطاْهؤ زاْا و ياضَُتًًُنٌ ظؤضّ ثًَبُخؿٌ .يُباضَّ ئُي
َؤظٍ بُضيَت ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ بُ
دُْطُوَ ثُيىَْسيٌ ًَْىإ ئًتايًا و فُضَْػا بُضَو ئاي
ٖاوثُمياًْهطزٕ يُطُأل ئًػجاًْا تطغًَو بؤ فُضَْػا زضوغت بهات ،ناتًَو نُ دُْطٌ بىو يُطُأل
ًََتُوَُٖ ،ضوَٖا زَيُويػت ئًػجاًْا
فُضَْػا ُْٖسيَو يُ غىثانُّ يُغُض غٓىوضٍ ئًػجاًْا بًًَٗ
بهات بُ َُيساًَْو بؤ تاقًهطزُْوَّ ئُو ضُناُّْ تاظَ بُضٌَُٖ ًَٖٓابىوٕ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ
َىظ و ئاغٔ و َُْطًُْع،
ئًػجاًْا بهات بُ ْاوضُيُى بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ نُضَغتُّ خاوٍ وَى خُي
ُٖض بؤيُ ئُويـ يُ تؿطيين زووٌََ 1936زا زاٌْ بُ سهىَُتٌ فطاْهؤ ْا و ياضَُتًٌ غُضباظٍ
و ضُنٌ ثًَسا .ثطتىطايًـ يُبُض ئُوَّ ُٖض خؤّ خاوَٕ غًػتًََُهٌ زيهتاتؤضّ زشَ
َجؿيت فطاْهؤ زَنُٕ خانٌ ئُو بؤ طىاغتُٓوَّ
نؤَىًْػيت بىو ،بؤيُ ضيَطُّ بُو وآلتاُْزا نُ ثاي
ياضَُتًًُناًْإ بؤ فطاْهؤ بُناضبًَٗٓٔ.
غؤظًَتًـ ياضَُتًٌ نؤَاضيًُناٌْ زَزا ،نُ بًاْىوٍ ئُو ظياتط بًاْىوٍ فًهطٍ بىو،
ضىْهُ نؤَاضيًُناًْـ يُغُض ضيَباظٍ غؤغًايًػيت بىوٕ ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ زَيُويػت
ؾىئَ ثًٌَ خؤّ يُضِيٌَ ئًػجاًْاوَ يُ ئُوضوثاٍ ضؤشئاوا بًَُٖع بهاتُٖ ،ضوَٖا َُبُغتًؿٌ
َُاًْا ئًتايًا يُاليُنٌ
ْاُْوَّ ئاشاوَّ ظياتط بىو يُ ًَْىإ فُضَْػا و بطيتاًْا يُاليُى و ئُي
تطَوَ ،نُ غُضدًَُاٌْ بُ زوشَين خؤّ زَظاٌْ.
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غُباضَت بُ فُضَْػا و بطيتاًْاف ظياتط ئُو غًاغُتُيإ بُناضزًََٖٓا نُ ضيَططبٔ يُ
َُاٌْ يُ ضؤشئاواٍ زَضياٍ ْاوَضِاغت ،ضىْهُ ثًًَاْىابىو
بُضزَّ ُٖضزَغتهُوتًَهٌ ئًتايٌ-ئُي
ئُطُض ئُوإ بٓهُّ غُضباظيًإ يُ ئًػجاًْا ُٖبًَت ،ئُونات تطغًَهٌ طُوضَ بؤ
بُضشَوَْسيًُناٌْ ئُوإ يُ زَضياٍ ْاوَضِاغت زضوغت زَبًَت ،ئَُُف بُضَو دُْطٌ دًٗاًْإ
زَباتُٖ ،ض بؤيُ يُ ئُيًىويٌ 1936زا فُضَْػا ثًَؿًٓاضّ بؤ وآلتاٌْ ئُوضوثا نطز نُ
َُت بَُُ
َُاًْا و غؤظًَت بُضِواي
غًاغُتٌ زَغتًَىَضُْزإ ثًازَ بهُُٕٖ ،ضضُْسَ ئًتايًا و ئُي
َُّ طُالًْـ ضؤَيًَهٌ
َُتسا َايُوَ .غُباضَت بُ نؤَُي
ضاظيبىوٕ ،بُآلّ ئَُُ تُْٗا يُ ضِواي
َُ
ئُوتؤّ يُّ نًَؿُيُزا ُْطًَطِاُٖ ،ضضُْس سهىَُتٌ ئًػجاًْا غهاآلٍ ثًَؿهُف بُ نؤَُي
َُّ طُالٕ ُْيتىاٌْ ًٖض ُْٖطاويَو يُباضَّ ئُّ نًَؿُيُوَ بًَٓت.
نطز ،بُآلّ نؤَُي
ٌَ خاياْس و يُ  ٍ1تؿطيين يُنٌَُ 1936زا فطاْهؤ خؤّ بُ
ئُّ دُْطُ ْعيهُّ غٌَ غاي
غُضؤنٌ وآلتٌ ئًػجاًْا ضاطُياْس نُ باضَطانُّ يُ (بؤضطؤؽ) بىو ،بُؾًَهٌ ظؤضٍ وآلتُ
ظهلًَعَناًْـ زاًْإ ثٌَ زاْا و دُْطًـ يُ ًَْىإ غىثاٍ فطاْهؤ و نؤَاضيًُنإ تا َاضتٌ
 1939زضيَصَّ خاياْس ،تا ئُو ناتُّ فطاْهؤ تىاٌْ نؤتايٌ بُ سىنٌُ نؤَاضيًُنإ بًًََٗٓـت،
بَُُف نؤتايٌ بُ دُْطٌ ًَْىخؤيٌ ئًػجاًْا ٖات نُ ْعيهُّ ُٖ 250ظاض نُؽ بىوٕ بُ
َىيَطاًًُْنٌ ظؤضّ بؤ ئًػجاًْا خػتُوَ ،زواّ غُضنُوتًٓؿٌ ،فطاْهؤ نؤتايٌ بُ
قىضباٌْ و َاي
غًػتٌَُ نؤَاضٍ ًَٖٓا و سهىَُتًَهٌ زيهتاتؤضٍ يُ ئًػجاًْا زاَُظضاْس ،نُ تا َطزٌْ
َِ  1975بُضزَواّ بىو ،بُآلّ ئُوَّ دًٌَ ئاَاشَيُ ئُوَيُ نُ زواّ غُضنُوتين،
خؤّ يُ غاي
ٌَ ُْزايُ ثاٍَ ًٖض اليًَُْو يُ ؾُضِنُضَنإٖ .اونات
(فطاْهؤ) ،بًَاليٌُْ خؤّ ضاطُياْس و ثاي
َهطزُْوَّ نًَؿُّ ًَْى ظهلًَعَناٌْ ئُو ناتُزا
ئُو دُْطُف ضؤَيًَهٌ ظؤضّ ُٖبىو يُ ظياتط قىي
َبىوُْوٍَ زووبُضَيًإ.
و قىي
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بةشي ثيَهجةم
جةنطي دووةمى جيواني
يةكةم; كيَشةى ثؤلةندا و كةوتهةوةى جةنطي دووةمى جيًاني
َُاًْا زَغت بُغُضاططتين َُْػا و بُؾًَهٌ ظؤضّ ضًهؤغًؤظانًاٍ بؤ
زواّ ئُوَّ ئُي
َىيَػتًًٍُ ظهلًَعَناًْـ ئُوَْسَّ تط ًٖتًُضٍ ٖاْسا فؿاضَناٌْ بؤ غُض
ضىوَغُض ،ئُو بٌَ ُٖي
َُاًْا بُ َُٖإ ؾًَىَ زَطُضِايُوَ بؤ نًَؿُناٌْ
ثؤيُْسا زَغت ثًَبهات ،نًَؿُّ ًَْىإ ثؤيُْسا و ئُي
َُْسٍ
نؤْططَّ ئاؾتًٌ ثاضيؼ ،ضىْهُ ٖاوثُمياْإ يُويَسا بطِياضيإ زابىو نُ ضيَطَِويَهٌ ثؤي
زامبُظضيَٓٔ و يُضِيَطايُوَ ثؤيُْسا بُ زَضياٍ بُيتًهُوَ ببُغتًَتُوَ يُغُض بُْسَضّ زاْتعيو،
َُّ طُالْسا بًَت ،ئَُُف بىوَ ٖؤّ
زاْتعيهًـ ببًَتُ ؾاضيَهٌ غُضبُخؤ و يُشيَط ضاوزيَطّ نؤَُي
َُاًْا زابربِيَت ،تانُ ضيَطُّ ثُيىَْسيٌ ًَْىإ ئُو
ئُوَّ نُ ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ ثطووغًا يُ ئُي
َُْسا بًَت.
ًََهٌ ئاغين بًَت ،نُ بُ تُواوٍ يُشيَط زَغُآلتٌ ثؤي
َُاًْا ًًَٖ
ْاوضُيُ و ئُي
َِ 1934زا ثُميآْاَُّ زَغتسضيَصيُٓنطزٌْ يُطُأل ثؤيُْسا بؤ َاوَّ
َُاًْا يُ غاي
ئُطُض ضٌ ئُي
 10غاٍَ َؤضنطز بىو ،بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا ْاظيًُنإ زواٍ غُضنُوتُٓناًْإ يُ ْاوضُناٌْ
َىيَػيت بطيتاًْا و فُضَْػا ،ثابُْس ُْبىوٕ بُو ثُميآْاَُيُ و وضزَ وضزَ
ثًَؿىوتط و الواظٍ ُٖي
ًَٖطؾُناًْإ يُضِووٍ ضاطُياْسٕ و ثطِؤثاطُْسَوَ بؤ غُض ثؤيُْسا زَغتجًَهطز ،بُتايبُتٌ يُ ٖاويين
َُاًُْناْسا
َُ خطاثُّ يُبُضاْبُض نًَُُٓ ئُي
َِ 1939زا ًَٖطؾًَهٌ تىْسيإ زَضباضَّ ئُو َاَُي
غاي
ئُجناٌَ زَزات نطزَ غُض ثؤيُْسا و زاوايإ يُ ثؤيُْسا زَنطز نُ ؾاضّ زاْتعيو بطًَطِيَتُوَ و
َىيَػتُ
َُاًْا ،ئُّ ُٖي
زَغتبُضزاضّ ئُو ضيَطَِوَ بًَت نُ زَيطُيًَُْتُ غُض زَضياٍ بُيتًو بؤ ئُي
َىيَػيت ُٖضيُنُ يُ
ًَٓا بىو يُوَّ ُٖي
تىْسَّ ًٖتًُضيـ يُويَىَ غُضضاوَّ ططتبىو ،نُ ظؤض زي
َىيَػيت ثًَؿىوتطيإ زَبًَت نُ بُضاْبُض بُ
بطيتاًْا و فُضَْػا بُضاْبُض نًَؿُّ ثؤيُْساف َُٖإ ُٖي
نًَؿُّ ضًهؤغًؤظانًا ُٖياْبىو ،ئُوإ يُو ناتُزا ئُو دؤضَ غُضنًَؿًًُ ْانُٕ نُ بضُٓ
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دُْطُوَ ،بؤيُ ضؤش بُ ضؤش ًٖتًُض فؿاضَناٌْ ظياتط زَنطز .يُ ئُجناٌَ ئُّ فؿاضاٍُْ ًٖتًُضزا
ًَإ زا بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ئُّ نًَؿُيُ يُطُأل ضووغًازا ضيَبهُوٕ بُ
ئًٓطًًع و فُضَْػا ُٖوي
َُاًْا بؤ غُض ثؤيُْسا،
َُبُغيت ناضٍ ٖاوبُف يُثًَٓاو بُضططتٔ يُ ُٖض دؤضَ زَغتسضيَصيًُنٌ ئُي
بُآلّ يُنًَيت غؤظًَت وَآلَساُْوَيُنٌ بؤ زاواناضيًُنُيإ ُْبىو ،ضىْهُ ثًًَىابىو وآلتُ
ئُوضوثًًُنإ يُ نؤْططَّ ًَىخنسا نُ يُباضَّ ضًهؤغًؤظانًاوَ بُغرتا ،ئُويإ ثؿتطىٍَ خػتبىو
و ًٖض ثطغًَهًإ ثًَُٓنطزبىو ،بُآلّ زَياُْويَت يُ نًَؿُّ ثؤيُْساوَّ بطًًَٓٔ ،يُاليُنٌ تطَوَ
نًَؿُّ وآلتاٌْ بُيتًهًـ يُنًَهٌ تط بىو يُ ٖؤناضَناٌْ غُضُْنُوتين ئُو طفتىطؤياُْ ،ضىْهُ
غؤظًَت زاواّ ئُوَّ زَنطز ئُطُض ُٖض ٖاوثُمياًَْتًًُى يُطُأل ئُواْسا ببُغتًَت ،ثًَىيػتُ يًتىاًْا
و ئًػتًىاًْا يُشيَط ضاوزيَطّ ئُوزا بٔ ،ئُواًْـ بَُُ ضاظيُٓبىوٕ ،بؤيُ ئُّ طفتىطؤيُ غُضٍ
َُاًْا وضزَ وضزَ يُ ضِووغًا ْعيو زَبىوَوَ و طفتىطؤناًْإ بُضَو
ُْططتُٖ ،ض يُو ناتُؾسا بىو ئُي
َُّ بطيتاًْا و فُضَْػا ،بؤيُ يُ
ضيَههُوتٔ زَضِؤيؿت ،بُتايبُتٌ زواّ ؾهػتدىاضزٌْ ئُو ُٖوي
َُاًْا و ضووغًا ضيَههُوتين زَغتسضيَصيُٓنطزًْإ َؤضنطز ،نُ يُّ
 ّ23ئابٌ 1939زا ئُي
َُاًْا نُوتُ دُْطُوَ بًَاليٌُْ بجاضيَعيَتُٖ ،ضوَٖا
ًََين زابىو ،ئُطُض ئُي
ضيَههُوتُٓزا ضووغًا بُي
َُاٌْ .بُّ
ضيَههُوتبىوٕ يُغُض زابُؾهطزٌْ ضؤشُٖآلتٌ ئُوضوثا بؤ ْاوضُّ ْفىظٍ ضووغٌ و ئُي
دؤضَف ًٖتًُض تىاٌْ يُ اليٌُْ غؤظًَتُوَ ثؿيت غىثانُّ قايِ بهات ،ناتًَو نُ ئَُُؾٌ نطز
ٌَ ُْنطزَوَ و ًَٖطؾٌ ضاطُياْسٌْ بؤغُض ثؤيُْسا
ئًسٍ يُ ُٖض يُنُ يُ فُضَْػا و بطيتاًْا غً
َُاًْا ُٖضَِؾُّ يُ ثؤيُْسا نطز نُ
داضيَهٌ تط زَغتجًَهطزَوَ ،ئُجماضَيإ ظؤض تىْستط يُ داضإ ،ئُي
َُاًْا يُباضَّ زاْتعيهُوَ ثُغُْس
ًَٖطؾٌ غُضباظٍ زَناتُ غُضٍ ،ئُطُض زاواناضيًُناٌْ ئُي
َِ 1939زا
ُْنات .بُآلّ ثؤيُْسا ئُّ زاواناضيًاُّْ ضَتهطزَوَ ،بؤيُ يُ غُضَتاّ ئُيًىويٌ غاي
َُاًْا بُ ضطٍِ زَغتًإ بُ
َُاًْا ًَٖطؾٌ نطزَ غُض ثؤيُْسا و فطؤنُ غُضباظيًُناٌْ ئُي
غىثاٍ ئُي
بؤضزوَاْهطزٌْ واضؾؤٍ ثايتُخت نطز.
ئُّ باضوزؤخُ فُضَْػا و بطيتاًْاٍ ًَٖٓايُ زَْط ،ضىْهُ تا ئُو ناتُف ئُوإ ثًًَاْىابىو
َُاًْا ،نُ
َُاًًُْناُْ بؤ شيَط زَغيت ئُي
نُ ْاظيًُنإ تُْٗا َُبُغتًإ طًَطِاُْوَّ ْاوضُ ئُي
َسا بىو ،بُآلّ زواّ ئُوَّ نُ
ئَُُ دؤضيَو يُ ٖاوغؤظٍ ْاوَْسَ غًاغًًُناٌْ ئُوضوثاٍ يُطُي
َُاًْا زَضنُوت ،نُ َُبُغيت
َُاًْا ًَٖطؾٌ نطزَ غُض ثؤيُْسا ،بُ تُواوٍ ًْاظَناٌْ ئُي
ئُي
فطاواخنىاظيًُنٌ بُضبآلوَ ،بؤيُ يًَطَوَ تطغًإ يًًَٓؿت و زَغتًإ بُ ُٖضَِؾُناًْإ يُ
َُاًْا ئُّ
َُاًْا نطز و زاوايإ نطز بُ ظووتطئ نات يُ خانٌ ثؤيُْسا بهؿًَتُوَ ،بُآلّ ئُي
ئُي
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َِ 1939زا
زاواناضيًُّ فُضَْػا و بطيتاًْاٍ ضَتهطزَوَ ،بؤيُ ئُواًْـ يُ  ٍ3ئُيًىويٌ غاي
َُاًْا ضاطُياْس و يًَطَؾُوَ دُْطٌ زووََِ دًٗاٌْ زَغيت ثًَهطز.
ؾُضِيإ يُ زشٍ ئُي

دووةم :هؤكارةكاني جةنطي دووةمي جيوان
غُضَجناٌَ ئُو ضووزاواُّْ باؽ نطإ ،زَتىاْني ضُْس ٖؤناضيَهٌ غُضَنٌ نُ ناضيطُضيٌ
طُوضَيإ ُٖبىو يُ نُوتُٓوَّ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ زَغتًٓؿإ بهُئ ،يُواُْ :وَى ثًَؿرت
ئاَاشَّ بؤ نطا نًَؿُناٌْ غُضزٌََ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ و بُْسَناٌْ نؤْططَّ ئاؾتًٌ
ثاضيؼ .ضىْهُ ُْٖسيَو وآلت يُّ ضَوؾُّ نُ يُ زواّ دُْطُوَ ٖاتبىوَ ئاضاوَ ،ضاظيُٓبىوٕ،
َُاًْا يُبُض ئُوَّ ُٖض يُ غُضَتاوَ بُ بُْس و
َُاًْا و ئًتايًا و شاثؤٕ ،ئُي
بُتايبُتًـ ئُي
َُضدُناٌْ نؤْططَّ ظًَطغاٍ ضاظيُٓبىو ،يُ بُضئُوَّ ْاوضُيُنٌ ظؤضّ بطِيَٓطابىوُٖ ،ضوَٖا
قُضَبىويُنٌ ظؤضّ خطابىوَ غُض ،ئابًؤقُّ غُضباظٍ و ضُى و دبُخاُّْ بُغُضَوَ بىو ،بؤيُ
َُاًْا بؤ طؤضِيين ئُو
َِ َ1919وَ ئاضاغتُيُنٌ بًَُٖع يُ ْاوَوَّ ئُي
ُٖض يُ زواّ غاي
ضيَههُوتٓٓاَُيُ ناضيإ زَنطز ،نُ زواداض ئُّ ئاضاغتُيُ يُ بُٖاتُٓ غُض سىنٌُ ثاضتٌ
َُناًْإ يُّ
ْاظيعّ ،بُغُضؤنايُتٌ ًٖتًُض زَغتًإ بُ ثًازَنطزٌْ ئُّ ًْاظَيإ نطز و ُٖوي
ثًَٓاوَزا بُضِازَيُى ضطِنطزَوَ ،نُ ُْٖطاو بُ ُْٖطاو بُْسَناٌْ ئُو ضيَههُوتٓٓاَُيُيإ
َىَؾاْسَوَ و باضوزؤخُنُيإ يُطُأل وآلتُ بطاوَناْسا بُضَو ئاقاضيَهٌ تطغٓاى بطز ،يُاليُنٌ
ُٖي
تطَوَ ئًتايًا ئُو وآلتُ بطاوَيُ بىو ،نُ ُٖض يُ غُضَتاوَ بُ بُْسَناٌْ نؤْططَّ ئاؾيت
ثاضيؼ ضاظيُٓبىو ،خؤّ بُبًَبُؾهطاو زَظاٌْ و ُٖض يُ زواّ نؤْططَّ ئاؾتًٌ ثاضيػُوَ،
طُيٌ ئًتايًا طُيؿتبىوُْ ئُو بطِوايُّ نُ زَغتهُوتُناًْإ ًَٖٓسَّ ظياُْناًْإ ُْبىوَ يُ
دُْطسا ،بؤيُ ئَُاًْـ ُٖض يُو ناتُوَ ثًَساطط بىوٕ يُغُض طؤضِيين ضيَههُوتٓٓاَُّ ئاؾتًٌ
َىيَػيت ئًتايًاٍ ُٖبىو.
ثاضيؼُٖ .ضوَٖا ،شاثؤًْـ نُ بطاوَّ دُْط بىوَُٖ ،إ ُٖي
دطُ يَُاُْ يُنًَهٌ تط يُ ٖؤناضَناٌْ نُوتُٓوَّ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ  ،الواظٍ و
َُتٌ و ضاضَغُضنطزٌْ
َُّ طُالٕ بىو يُ ثاضاغتين ئاؾيت و ئاغايؿٌ ًَْىزَوي
بًَسَغُآلتٌ نؤَُي
َُ
َُتًًُنإ بُ ؾًَىاظيَهٌ ئاؾتًًاُْ ،ضىْهُ ئُو ؾهػتاُّْ نُ ئُّ نؤَُي
نًَؿُ ًَْىزَوي
َُتًًُ يُ نًَؿُناٌْ َُْؿىوضيا و سُبُؾُ و ضُْسئ نًَؿُّ تط خىاضزٍ ،واياْهطز نُ
ًَْىزَوي
بُؾًَهٌ ظؤض يُ وآلتإ داضيَهٌ تط ثُْا بؤ ؾًَىاظَ نالغًهًًُنُ بُضُْوَ يُ ضاضَغُضنطزٌْ
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ٌَ يُ زَضَوَّ
ٌَ و غٌَ قؤي
نًَؿُناًْإ ،وَى ثُْابطزٕ بؤ ضُى و ٖاوثُمياًَْيت زوو قؤي
ٌَ طُوضَيإ
َُّ طُالٕ و ثُْابطزٕ بؤ خؤثطِضُنهطزٕ و ٖتس ،نُ ئَُاُْ َُٖىوٍ ضؤي
نؤَُي
ُٖبىو يُ بُضَو دُْطربزٌْ دًٗإ يُو ناتُزا.
زَضنُوتين غًػتَُُ فاؾٌ و تؤتايرييًُناٌْ ئُوضوثا يُ غًًُناٌْ غُزَّ بًػتَُسا،
ٖؤناضيَهٌ تطٍ ظؤض بًَُٖعٍ نُوتُٓوَّ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ بىو ،ضىْهُ زَضنُوتين ُٖض
َُاًْا ،ناضيطُضيًُنٌ طُوضَّ ُٖبىو يُغُض
يُنُ يُ فاؾًًُناٌْ ئًتايًا و ْاظيًُنإ يُ ئُي
طؤضِيين ئاضاغتُّ ضووزاوَنإ يُ ئُوضوثا ،يُبُض ئُوَّ ُٖض يُنًَو يَُاُْ بؤ طًَطِاُْوَّ ًَٖع
َُتًًُنُّ خؤّ ناضٍ زَنطز ،يُّ ثًَٓاوَؾسا بُ َُٖىو ضيَطاناْسا زَضِؤيؿت،
و ثًَطُ ًَْىزَوي
َُّ طُالٕ نؿايُوَ،
تُْاُْت ز اطريناضيـ ،يُواُْ ئًتايًا سُبُؾُّ زاطرينطز و يُ نؤَُي
َىَؾاْسُْوَّ بُْسَناٌْ ظًَطغاٍ يُضِيَطُّ
َُاًْا بُضَو يُبُضيُنُٗي
ُٖضوَٖا ُْٖطاوَناٌْ ئُي
ٌَ طُوضَيإ ُٖبىو يُوَّ نُ ثُيىَْسيًُ
ًَٖطف و ضُنُوَ ،ئَُاُْ َُٖىوٍ ضؤي
َؤظ و ثطِ نًَؿُ بهُٕ و بُ ئاقاضٍ ؾُضِزا بًبُٕ ،دطُ يُواُْف،
َُتًًُنإ تُواو ئ اي
ًَْىزَوي
ٌَ غُضباظيًُنإ يُ شاثؤٕ و ثؿتًىاًًُْنإ يُ فطاواخنىاظيُناٌْ شاثؤٕ يُ ضني و
ظيازبىوٌْ ضؤي
َُْؿىوضيا ،غُضَجناّ ئُّ غٌَ زَغُآلتُ بُضشَوَْسيًُناًْإ يُيُنرت ْعيو بىوَوَ و بىوٕ بُ
دَُػُضيَهٌ ْىٍَ يُ دًٗاْسا.
َىيَػت و غًاغُتٌ ُٖضيُنُ يُ بطيتاًْا و فُضَْػا يُو ناتُزا،
غُضَضِاّ ئَُاُُْٖ ،ي
يُنًَهٌ تط بىو يُ ٖؤناضَناٌْ نُوتُٓوَّ دُْطٌ زووََِ دًٗاٌْ يُنُّ ،ضىْهُ ئُو
غًاغُتٌ ًَٖىضنطزُْوَ و خؤ يُ ؾُضِثاضاغتين نُ ئُوإ ثًازَيإ زَنطزٖ ،اْسَضيَهٌ ططْط
بىو بؤ ًٖ تًُض و َؤغؤيًين و تُْاُْت غُضباظيًُناٌْ شاثؤًْـ ،نُ يُ ُْٖطاوَ
فطاواخنىاظيًُناًْإ بُضزَواّ بٔ ،يُبُض ئُوَّ يُو ناتُزا ُٖض يُنُ يُ بطيتاًْا و فُضَْػا ئُو
َُاًْا و
غًاغُتُيإ بُناضزًََٖٓا نُ بطييت بىو يُ زووضنُوتُٓوَ يُ ؾُضِ زشٍ ئًتايًا و ئُي
شاثؤٕ و ئُّ ئاضاغتُيُف ،ئاضاغتُيُنٌ طؿيت بىو يُ ئُوضوثاُٖ ،ض يُ زواّ دُْطٌ يُنٌَُ
دًٗاُْوَ تا نؤْططَّ ًَىخنٌ  1938نُ يُويَسا طُيؿتُ يىتهُ ،ضىْهُ ُٖض يُنُ يُ بطيتاًْا
ًََو نًَؿُ و ططفيت ًَْىخؤيٌ بىوبىوٕ ،يُاليُنُوَ ئَُإ
و فُضَْػا يُو ناتُزا طريؤزَّ نؤَُي
ُْياْسَويػت داضيَهٌ تط ضووبُضِووٍ ناضَغاتًَهٌ َطؤيٌ يُ ضُؾين ناضَغاتُنُّ دُْطٌ
يُنٌَُ دًٗإ ببُٓوَُٖ ،ضوَٖا يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ يُ زؤخًَهٌ ئابىوضٍ زشواضزا بىوٕ،
بُتايبُتٌ بُٖؤّ قُيطاٌْ زاضايًُوَ و زواّ قُيطاًْـُٖ ،ضوَٖا يُ ْاوخؤوَ يُ نًَؿُيُنٌ
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غًاغًًسا بىوٕ ،نُ بُضُْسئ قُيطاٌْ وَظاضيسا تًَجُضِزَبىوٕ ،ئَُاُْ و ٖاونات ،ئُوإ بُو
باضوزؤخُّ نُ ُٖبىو و خؤيإ يُ نؤْططَّ ئاؾتًٌ ثاضيػسا زايإ ضِؾتبىو ،ضاظيبىوٕ،
يُاليُنٌ تطيؿُوَ يُ ْاو فُضَْػا يُ ثاٍَ َُٖىو ئُو ٖؤناضاُْزاٖ ،ؤناضّ زوويُتبىوًْـ
ُٖبىو ،ضىْهُ يُو ناتُزا ْاوَْسٍ غًاغًٌ فُضَْػٌ بىوبىوٕ بُ زوو ئاضاغتُوَ،
ئاضاغتُيُنًإ يُطُأل ثاضاغتين ًَُٖين و غًاغُتٌ ًَٖىضنطزُْوَ و خؤزووضخػتُٓوَ يُ دُْط
بىو ،ئاضاغتُيُنٌ تطيؿًإ يُطُأل دُْطسا بىو ،ئَُُ يُناتًَهسا نُ يُو ناتُزا فُضَْػا
بُغُض ضاغرتَِو و ضُثطَِويؿسا زابُف بىوبىو و بُؾًَو يُ ضاغرتَِوَنإ غُضغاٌَ خىزٍ
نُغايُتٌ ًٖتًُض بىوُٕٖ ،ضوَٖا يُضِووٍ غُضباظيؿُوَ فُضَْػا يُو ناتُزا ظؤض الواظ بىو ،نُ
ٌَ بًًََٗعٍ بىوٕ بؤ فُضَْػا ،ئَُُ ويَطِاّ ئُوَّ نُ ئُو طؤؾُطريّ و بٌَ
ئَُاُْ َُٖىوٍ خاي
َىيَػتًًُّ ئَُُضيها يُ زواّ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاُْوَ يُ بُضاْبُض ضووزاوَناٌْ ئُوضوثا
ُٖي
ططتبىويُبُضٖ ،اْسَضيَهٌ تط بىو بؤ غُضنًَؿًًُناٌْ ًٖتًُضَُٖ .ىو ئَُاُّْ باؽ نطإ
واياْهطز نُ ًٖتًُض ًَٖٓسَّ تط يُغُض ُْٖطاوَناٌْ غىوضبًَت و دًٗإ بُضَو دُْط بُضيَت.
يُغُض َُٖىو ئَُاُْؾُوَٖ ،ؤناضَ ئابىوضٍ و نؤيؤًًُْنإٖ ،ؤناضيَهٌ تطٍ دُْطُنُ
َُاًْا يُ ًَْىإ ُٖضزوو دُْطسا يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ بُ ؾًَىَيُنٌ ظؤض
بىوٕ ،يُبُض ئُوَّ ئُي
خًَطا و ضاوَضِوآُْنطاو يُ ثًَؿهُوتٓسا بىو ،ئَُُف يُناتًَهسا بىو نُ تُواوٍ باظاضِ و
غُضضاوَّ َاززَ خاوَنإ و بىاضّ وَطُضِخػتين غُضَايُ يُزَغت بطيتاًْا و فُضَْػا و
َُاًْا زاواّ زووباضَ
ئَُُضيهازا بىو ،بؤيُ داضيَهٌ تطيـ يُ غًًُناٌْ غُزَّ بًػتَُسا ،ئُي
زابُؾهطزُْوَّ دًٗإ و زاطريطُنإ زَنات و ُٖض يُنُ يُ ئًتايًا و شاثؤًْـ بُٖؤّ
ْعيهًإ يُ بُضشَوَْسيًُناًْاُْوََُٖ ،إ زاواناضيإ زَبًَت ،نُ ئَُُف ضاغتُوخؤ زَبًَتُ
تطؽ بؤ بُضشَوَْسيًُناٌْ ُٖض يُنُ يُ ئًٓطًًع و فُضَْػا و ئَُُضيها و يًَهٓعيهبىوُْوَيإ،
نُ زواداض ئَُاًْـ بُٖؤّ بُضشَوَْسيًُناًْاُْوَ يُيُى ْعيهسَبُٓوَ و ٖاوثُمياًَْتًًُى
َُّ نُ قُيطاٌْ زاضايٌ طًَطِاٍ يُ
زضوغت زَنُٕ .يُ ثاٍَ َُٖىو ئُو ٖؤناضاُْف ئُو ضؤي
ظَقهطزُْوَّ غُضدُّ ئُو ٖؤناضاُّْ باؽ نطإ ،يُنًَهٌ تط بىو يُ ٖؤناضَناٌْ بُضَو دُْط
ضؤيؿت .نُواتُ ضَوتٌ ضووزاوَنإ ُٖضوَى ثًَـ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ ،بُض يُ دُْطٌ
زووٌََ دًٗاًْـ وضزَ وضزَ ظهلًَعَناٌْ دًٗاٌْ بُغُض زوو دَُػُضٍ زشيُنسا زابُف نطز،
نُ ئُّ زوو دَُػُضَ ضؤ ش بُ ضؤش بُضَو ئاقاضٍ دُْط زَضِؤيؿنت و خؤيإ بؤ ؾُضِيَهٌ تط
َُاًْاوَ ،ئُّ ؾُضَِ زَغيت ثًَهطز.
غاظزَزا و غُضَجناًَـ بُ زاطرينطزٌْ ثؤيُْسا يُاليُٕ ئُي
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شيَيةم :رووداوةكاني جةنطةكة
ييَسشي ئةلَنانيا بؤ ضةز ثؤلةندا
يُ بُضَبُياٌْ  ٍ1ئُيًىويٌ 1939زاًٖ ،تًُض غىثاناٌْ خعاْسَ ًَْى خانٌ ثؤيُْساوَ،
ُٖضضُْسَ يُو ثُمياُْف ئاطازاض بىو نُ فُضَْػا و ئًٓطًًع بؤ ياضَُتًساٌْ ثؤيُْسا يُ ناتٌ
َُاًْا بؤ ثؤيُْسا،
َُاًْازا ،بُ ثؤيُْسايإ زابىو ،يُطُأل ضىوُْ ْاوَوَّ غىثاٍ ئُي
ًَٖطؾٌ ئُي
َُاًْايإ ئاطازاضنطزَوَ نُ يُ ثؤيُْسا بهؿًَتُوَ ،بُآلّ
ُٖضيُنُ يُ بطيتاًْا و فُضَْػا ئُي
َُاًْا طىيٌَ بؤ زاواناًْإ ُْططت ،بؤيُ يُ ؾُوٍ  ٍ3ئُيًىويسا ئُواًْـ دُْطًإ يُ زشٍ
ئُي
َُاًْا ضاطُياْس ،بطيتاًْا و فُضَْػا يُ غُضَتاوَ تُْٗا ؾُضِيإ ضاطُياْس و ًٖض نطزاضيَهٌ
ئُي
غُضباظيًإ ئُجناّ ُْزا ،ضىْهُ تا ئُو ناتُف ثًًَإ وابىو تُْٗا ضاطُياْسٌْ ؾُضِ بُغُ بؤ
ئُوَّ ًٖتًُض ًَٖطؾُناٌْ يُ زشٍ ثؤيُْسا ضابططيَت ،غُباضَت بُ ئَُُضيهاف بُ َُٖإ
ؾًَىَّ دُْطٌ يُنَُِ دًٗاٌْ  ،بًَاليٌُْ خؤّ ضاطُياْس.
َُاٌْ
ًََهُوَ ًَٖطؾُناٌْ بؤ غُض ثؤيُْسا بُضِيَدػت و يُ بُضئُوَّ غىثاٍ ئُي
َُاًْا يُ ضُْس قؤي
ئُي
ظؤض يُ غىثاٍ ثؤيُْسٍ ثًَؿهُوتىتط و ثطِضُنرت و بُشَاضَ ظياتط بىو ،بؤيُ ظؤض بُ خًَطايٌ تىاًْإ
َُناٌْ بُضططٍ ثؤيُْسا تًَو بؿهًَٓٔ و بُضَو واضؾؤّ ثايتُخت ُْٖطاو بًَٓٔ ،نُ غُضَضِاّ ئُو
ًًَٖ
َُاٌْ تىاٌْ بُ
بُضططيًُ بٌَ ويَُٓيُّ ثؤيُْسيًُنإ نطزيإ ،بُآلّ يُ  ٍ28ئُيًىويسا غىثاٍ ئُي
تُواوَتٌ بضًَتُ ْاو واضؾؤوَ و نؤتايٌ بُ بُضططيٌ ثؤيُْسٍ بًًََٗٓت ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ،يُ ٍ17
ئُيًىويسا ،يُ ضؤشُٖآلتُوَ ًَٖطؾٌ ًَٖعَناٌْ ضووغًا بؤ غُض ثؤيُْسا زَغيت ثًَهطزَوَ و بُثًٌَ ئُو
َُاًْازا بُغتبىوٍ ،زَغيت بُغُض ئُو ْاوضاُْزا ططت ،نُ يُ
ضيَههُوتُّٓ نُ ثًَؿرت يُطُأل ئُي
ضيَههُوتُٓنُزا ٖاتبىو ،بُّ دؤضَف ثؤيُْسا نُوتُ ًَْىإ زوو بُضزاؾٌ طُوضَوَ و ْاضاض بىو خؤّ
بسات بُزَغتُوَ و نؤتايٌ بُ ؾُضِّ ثؤيُْسا بًَتُٖ .ض يُ َُٖإ ضؤشّ خؤبُزَغتُوَزاٌْ ثؤيُْسازا
َُاًْا و غؤظًَت يُ َؤغهؤ َؤضنطا ،نُ
يُ  ٍ28ئُيًىويٌ  ،1939ثُميآْاَُيُنٌ ْىٍَ يُ ًَْىإ ئُي
تًايسا غٓىوضٍ ْاوضُ زاطرينطاوَناٌْ ثؤيُْسايإ يُ ًَْىإ ُٖضزووال زياضٍ نطز ،بُثًٌَ ئُو
َُاًْا يُ ثؤيُْسا فطاواْرت
ضيَههُوتُٓف يًتىاًْا بُض ضووغًا نُوت و يُ بُضاْبُضيؿسا ْاوضُّ ْفىظٍ ئُي
َُاًْا نُوتبىو ًًَ 22ؤٕ
بىو ،بُؾًَىَيُنٌ طؿيت ثؤيُْسا نطا بُزوو بُؾُوَ ،بُؾُنُّ بُض ئُي
زاًْؿتىاٌْ تًَسا بىو ،بُؾُنُّ ضووغًاف ًًَ 13ؤٕ.
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ٌَ زَزا ًًًَََٖهٌ
زواّ ئُوَّ ضووغًا زَغيت بُغُض بُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ ثؤيُْسازا ططتُٖ ،وي
بُضططٍ يُبُضاْبُض ضؤشئاوايًُنإ زامبُظضيًََٓت ،بؤيُ يُ  ٍ29ئُيًىويٌ 1939زا ٖاوثُمياًَْيت
َىطؤضِّ ٖاضيهاضّ يُطُأل ئًػتًىاًْا بُغت و بُثًٌَ ئُو ٖاوثُمياًَْتًًُ ضُْس بٓهُيُنٌ
ئاي
وؾهاٌْ و زَضيايٌ يُ ئًػتًىاًْا زاَُظضاْس ،زواّ ئُوَف ُٖضيُنُ يُ التًعًا و يًتىاًْا،
ضيَ طُيإ بُ ضووغًا زا نُ بٓهُّ غُضباظٍ يُ خانٌ ئُواْسا زامبُظضيًََٓت ،يُ ثاف ئُّ
ُْٖطاواُْ غؤظًَت زاواناضيًُنٌ ٖاوؾًَىَّ خػتُ بُضزَغت فًٓالْس ،نُ تًايسا زاواّ
َططيَت و يُّ ْاوضاُْزا
يًَهطزبىو يُ ُْٖسيَو زووضطُ و نُْساو و بُْسَضّ فًٓالْسٍ زَغت ُٖي
ٌَ بُضططيهطزٕ يُ
بٓهُّ زَضيايٌ و ئامساٌْ غؤظًَيت زامبُظضيَت ،تا غؤظًَت بتىاًَْت ًًَٖ
يًًٓٓططاز بًَُٖعتط بهات ،بُآلّ فًٓالْس ئَُُّ ضَتهطزَوَُٖ ،ض بؤيُ يُ  ٍ30تؿطيين
يُنٌَُ 1939زا غؤظًَت ًَٖطؾٌ نطزَ غُض فًٓالْس و (ًًٖػٓهٌ) ثايتُخت و ضُْس ؾاضيَهٌ
تطٍ بُ فطؤنُ بؤَباضإ نطز ،يًَطَؾُوَ ؾُضِ يُ ًَْىإ فًٓالْس و ضووغًا زَغت يجًَهطز ،ئُطُض
ضٌ يُّ ؾُضَِؾسا ٖاوثُمياْإ ثؿتطرييًُنٌ ظؤضيإ يُ فًٓالْس نطز ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا يُ
َ ٍ30اضتٌ 1940زا غؤظًَـت تىاٌْ ثُميآْاَُيُى بُغُض فًٓالْسزا بػُثًًََٓت ،نُ تًايسا
فًٓالْس زَغتبُضزاضّ ضُْس ْاوضُيُى بىو بُو دؤضَّ نُ ضووغًا زَيىيػت.
ييَسشي ئةلَنانيا بؤ ضةز دانينازك و نةزوير
َُاًْا يُ غىيسَوَ زَٖات ،بُآلّ يُو َاْطاُْزا ،نُ
بُؾًَهٌ ظؤض يُ ئاغين خاوٍ ئُي
َُاًْا ْاضاض زَبىو يُ ضِيَطُّ ًَٓاٍ ْاضظهٌ
َُنُوَ زَيبُغت ،ئُي
بُيتًو بُٖؤّ بُغتُي
ُْضويصيً ُوَ ئُو نُضَغتاُْ بُزَغت بًًََٗٓت ،بؤيُ بطيتاًْا ثالًَْهٌ زاْا بؤ ئُوَّ ئُو
بُْسَضَ زَغتبُغُض بهات ،يإ خىزٍ ئُو ناُْ ئاغٓاُْ تًَو بسات نُ يُ غىيس ُٖبىوٕ ،نُ
بَُُف َُبُغيت نطزُْوَّ بُضَيُنٌ تطٍ دُْط بىو بُضاْبُض ًٖتًُض يُ ْاوضُناٌْ
ئُغهُْسَْاظًا ،بُآلّ ًٖتًُض ظؤض بُ تىْسٍ وَآلٌَ ئَُُّ زايُوَ و تُْٗا بُوَؾُوَ ُْوَغتا
َهى بطِياضٍ زا ُٖض ْاوضُنُ زاطري بهات ،بؤيُ يُ
ضيَطاناٌْ يُو ْاوضُيُزا بجاضيَعيَت ،بُي
َُاًْا بٌَ بُضططيهطزًَْهٌ ئُوتؤ ،زاًُْاضنًإ
بُضَبُياٌْ ًْ ٍ9ػاٌْ 1940زا ًَٖعَناٌْ ئُي
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َُاًْا زابُظٍ
زاطرينطزُٖ ،ضوَٖا يُ ضُْس ؾىيًََٓهُوَ بُ زضيَصايٌ نُْاضّ ُْضويصٍ غىثاٍ ئُي
زاطريٍ نطز ،ئَُُ يُناتًَهسا بىو نُ ًَٖعيَهٌ زَضيايٌ فُضَْػٌ بطيتاٌْ يُ نُْاض ئاوَناٌْ
َُاًْاٍ ثًَسا تًَسَثُضِّْ ،اوضُنُيإ ًَٓطِيَص زَنطز.
ُْضويصزا ،نُ نُؾتًًُناٌْ ئُي
َُاًْا ضظطاض بهُٕ ،يُ 15
ٖاوثُمياْإ ُٖوَيًَهٌ ظؤضيإ زا بؤ ئُوَّ ُْضويص يُ زَغيت ئُي
و ًْ ٍ16ػاْسا ؾُضِيَهٌ قىضغًإ ئُجناّ زا ،بُآلّ ًٖض غىوزيَهٌ ُْبىو ،زواّ ئُوَف
غىثايُنًإ يُ ُٖضيُى يُ غىثاٍ فُضَْػٌ و ئًٓطًًعٍ و ثؤيُْسٍ و ُْضويصٍ زاَُظضاْس،
بًُْاظٍ زاطرينطزٌْ بُْسَضّ ْاضظوُٖ ،ضضُْسَ يُ غُضَتازا تا ضازَيُى غُضنُوتٔ ،بُآلّ
بُٖؤّ خطاثٌ زؤخٌ بُضَّ ضؤشئاواوَْ ،اضاض بىوٕ ثاؾُنؿُ بهُٕ و ْاوضُنُ بسَٕ بُ
َُاًْا
َاتٔ ،تا يُويَىَ يُ زشٍ ئُي
زَغتُوَ ،ثاؾاٍ زاًُْاضى و وَظيطَناًْؿٌ بُضَو بطيتاًْا ُٖي
ظُْطٔ .بُٖؤّ ئُّ غُضنُوتٓاُْوَ تُواوٍ غُضضاوَناٌْ نُضَغتُ خاوَنإ و بُؾًَهٌ ظؤض يُ
َُاًْا ،نُ ُٖض ئُّ غُضنُوتٓاُْف
َتًو و ئُغهُْسَْاظًا نُوتُٓ شيَط زَغيت ئُي
ْاوضُّ بُي
بىوُْ ٖؤناضّ ضووخاٌْ سهىَُتُنُّ (ضَُبُضيني) يُ ْاوَوَّ بطيتاًْا ،زواّ ئُوَ
سهىَُتًَهٌ ئًئتًاليف بُ غُضؤنايُتٌ (ويٓػتؤٕ ضُضضٌ) يُ  ٍ10ئاياضٍ  1940زاَُظضا و
ضُضضأل بىو بُ ثًاوٍ دُْط يُ بطيتاًْا.
ييَسشي ئةلَنانيا بؤ ضةز ناوضةى شةويية نصمةكاى (يؤلةندا)وفةزةنطا
َُاًْا داضيَهٌ تط زَغيت بُ ًَٖطؾُناٌْ
زواّ ْعيهُّ َاْطًَو يُ زاطرينطزٌْ ُْضويص ،ئُي
َُاًْا دطُ يُ غٓىوضَناٌْ فُضَْػاُٖ ،ض يُى
نطزَوَ بؤ غُض بُضَّ ضؤشئاوا ،ئُّ ًَٖطؾُّ ئُي
َُاًًُْنإ يُيُى ناتسا ًَٖطؾًإ
َُْسا و بُجلًهاؾٌ ططتُوَ ،يُ  ٍ1ئاياضٍ 1940زا ئُي
يُ ٖؤي
َُْسا و بُجلًها و يؤنعَبؤضط بٌَ ضاطُياْسٌْ ثًَؿىَخيت ؾُضِ،
نطزَ غُض ُٖضيُى يُ ٖؤي
َُْساف
َُاٌْ يُ َاوَّ ضُْس ناتصًََطيَهسا زَغيت بُغُض يؤنعَبؤضطسا ططتٖ ،ؤي
غىثاٍ ئُي
تىاٌْ بؤ َاوَّ ثًَٓر ضؤش بُضططٍ بهات ،بُآلّ زواتط خؤّ زا بُزَغتُوَ و ثاؾا و سهىَُتُّ
َُاًْا يُيُى
َ اتٔ بؤ ئُوَّ يُويَىَ بُضزَواٌَ بُ دُْط بسَٕ ،زواّ ئَُُ ئُي
بُضَو بطيتاًْا ُٖي
ناتسا ًَٖطؾًَهٌ تطٍ بؤ غُض بُجلًها و فُضَْػا زَغت ثًَهطز ،يُّ ًَٖطؾُزا بُجلًها زاواّ
ٖاضيهاضيِ يُ فُضَْػا و بطيتاًْا نطز ،غىثاٍ فُضَْػٌ بطيتاٌْ ضىوُْ ْاو خانٌ بُجلًهاوَ بؤ
َُناٌْ بُضططٍ غىثاٍ ٖاوثُمياْإ
َُاٌْ ظؤض بُخًَطايٌ تىاٌْ ًًَٖ
بُضططيهطزٕ ،بُآلّ غىثاٍ ئُي
ببُظيًََٓت و يُ ضووباٍ (ًَؼ) بجُضِيَتُوَ و بطاتُ زاضغتاُْناٌْ ئُضزٕ و بُؾًَهٌ تطيؿًإ
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بُضَو ضؤشئاوا و ؾاضّ ئًَُإ بضُْٖٔ ،سيَهٌ تطيؿًإ بُضَو باؾىوضٍ ؾاضٍ (ضميؼ) بهُوُْ
َُاٌْ واآل بىو بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض نُْاضَناٌْ
ضٍَ ،بُّ دؤضَف ضٍَ يُبُضزَّ غىثاٍ ئُي
باؾىوضٍ ضؤشُٖآلتٌ فُضَْػا و ثاؾاٍ بُجلًهاف (يًؤبؤيسٍ زووَّ)ْ ،اضاض بىو زاواّ
ئاططبُغت بهاتُٖ ،ضوَٖا غىثاٍ ٖاوثُمياْاًْـ بُْاضاضٍ خانٌ بُجلًهاٍ بُدًًََٗؿت.
ييَسش بؤضةز فةزةنطا
َُاًْا يُ ْاوضُناٌْ ظَويًُ ْعَُنإ ،باضوزؤخٌ ًَْىخؤيٌ فُضَْػا
بُ غُضنُوتُٓناٌْ ئُي
َُشاًَْهٌ غًاغًٌ زَضىو ،فُضَْػا يُ ْاوخؤزا بُغُض ضُْس
َؤظ زَبىو و بُضَو ؾً
تا زَٖات ئاي
ضَوتًَهٌ غًاغًًسا زابُف بىو و يُنطِيعٍ ْاوَوَّ فُضَْػا ثُضتُواظَ بىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ
َُاٌْ نَُرت ُْبىو ،بُآلّ يُضِووٍ
غىثاٍ فُضَْػا ُٖضضُْسَ يُضِووٍ شَاضَوَ يُ غىثاٍ ئُي
ضُى و ثالٕ و غُضنطزايُتًًُوَ زوانُوتىوتط بىو ،ضىْهُ يُو ناتُزا غىثا يُ شيَط زَغيت ضُْس
شَُْضاَيًَهٌ زوانُوتىوٍ غُضزٌََ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْسا بىو ،نُ نَُرت يُ ؾًَىاظٍ ْىيٌَ
دُْط ؾاضَظابىوٕ ،بؤيُ ظؤضيُّٓ ئُو غُضنطزَ غُضباظيًاُْ اليُْططٍ ئاططبُغت بىوٕ ،بُآلّ
يُو ناتُزا يُنًَو يُ غُضنطزَ غُضباظيًُ بُْاوباْطُناٌْ فُضَْػا نُ (شَُْضاٍ ؾاضٍ زيطؤٍ)
ٌَ زا ضانػاظٍ يُ غىثازا
بىو ،زش بُ بريؤنُّ خؤبُزَغتُوَزإ و ئاططبُغت بىو ،ئُو ُٖوي
َُناٌْ بُضططٍ خؤيإ
ًَإ زا ًًَٖ
بهات و يُ بُضططٍ بُضزَواّ بًَت ،بؤيُ غىثاٍ فُضَْػٌ ُٖوي
يُغُض غٓىضَناٌْ بانىوض و بانىوضٍ ضؤشُٖآلت تىْس و بًَُٖع بهُٕ ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا
َُاُْنإ بططٕ ،ئُوَ بىو غىثاٍ ٖاوثُمياْإ يُ ئُجناٌَ
ُْياْتىاٌْ بُض بُ ًَٖطؾٌ بُفطاواٌْ ئُي
َُاًْاوَ بىوٕ بُ زوو يُتُوَ و غىثاٍ فُضَْػًـ زَغيت بُ ثاؾُنؿُ نطز ،يُّ
ًَٖطؾُناٌْ ئُي
َُاًْا ضوو يُ غُضنُوتُٓ ،بؤ
ناتُ ْاغهُّ فُضَْػاؾسا بىو ،نُ ئًتايًا زواّ ئُوَّ ظاٌْ ئُي
ئُوَّ يُ زَغتهُوتُنإ بًَبُف ُْبًَت ؾُضِّ يُ زشٍ ٖاوثُمياْإ ضاطُياْس ،ئَُُف ئُوَْسَّ
تط نًَؿُّ فُضَْػاٍ قىٍَ نطزَوَ ،ضىْهُ بُؾًَو يُ غىثانٍُ بؤ ضووبُضِووبىوُْوَّ
ئًتايًُنإ تُضخإ نطا و ئَُُف ئُضنٌ فُضَْػًًُناٌْ ئُوَْسَّ تط قىضؽ نطزُٖ ،ض بؤيُ
َُاًْا بُضَو ثاضيػٌ ثايتُخُت نُوتُضٍَِ و فُضَْػًًُناًْـ ْاضاض
ًَٖطؾُ بُضزَواَُناٌْ ئُي
بىوٕ ثايتُخيت وآلت بؤ ؾاضّ (تؤض) بطىاظُْوَ و زواّ ئُوَف بًبُُْ ؾاضّ (بؤضز) و زاواّ
ياضَُتًـ يُ بطيتاًْا و ئَُُضيها بهُٕ ،يُ َُٖإ ناتًؿسا برييإ يُ ئاططبُغتًـ
َُاُْنإ
زَنطزَوَ ،بُآلّ باضوزؤخُنُ ضؤش بُ ضؤش زشواضتط زَبىو ،بُتايبُتٌ زواّ ئُوَّ ئُي
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ضىوُْ ْاو ؾاضّ ثاضيػُوَ ،ئُوَ بىو (ثؤٍ ضيٓؤ) نُ يُو ناتُزا غُضؤى وَظيطإ بىو ،زَغيت
يُناضنًَؿايُوَ و يُ ؾىيَين ئُوزا (شَُْضاٍ ثًتإ) سهىَُتًَهٌ ْىيٌَ يُ ؾاضّ (فًؿٌ)
زاَُظضاْس و (شَُْضاٍ زيطؤٍ)يـ بُضَو بطيتاًْا وآلتٌ دًًََٗؿت و يُوٍَ سهىَُتًَهٌ
َػتهاضّ بُْاوٍ سهىَُتٌ فُضَْػاٍ ئاظازَوَ زاَُظضاْس.
بُضُٖي
ٖاتُٓغُضناضّ سهىَُتٌ فًؿٌ يُ فُضَْػا َاْاٍ خؤبُزَغتُوَزاٌْ فُضَْػًًُنإ بىو،
ضىْهُ ُٖض يُزواّ زَغتبُناضبىوًًُْوَ ،ئُّ سهىَُتُ زاواّ ضاططتين دُْط و ئاططبُغيت
َُاًْا نطز و يُ  ٍ22سىظَيطاٌْ 1940يؿسا طفتىطؤيإ يُ َُٖإ فاضطؤٌْ ئُو
يُ ئُي
َُاًْا تًايسا بُ ئاططبُغت و َُضدُناٌْ ٖاوثُمياْإ
َِ 1918زا ئُي
ؾَُُُْفُضَّ نُ يُ غاي
َُاًْاٍ قُبىٍَ نطز ،بُثًٌَ ئُو ئاططبُغتُف
ضاظيبىو زَغت ثًَهطز و فُضَْػا َُضدُناٌْ ئُي
َُاًْا ْعيهُّ ًْىَّ خانٌ فُضَْػاٍ زاطرينطز ،تُْٗا ضُْس ْاوضُيُنٌ شيَط زَغُآلتٌ
ئُي
سهىَُتٌ (فًؿٌ) ُْبًَت ،نُ سهىَُتًَهٌ بُْاو غُضبُخؤّ يًَساَُظضابىو بُْاوٍ سهىَُتٌ
فًؿًًُوَُٖ ،ضوَٖا زَبىو فُضَْػا تُواوٍ خُضدًًُناٌْ ًَٖعٍ زاطرينُض يُئُغتؤ بططيَت و
غُضدُّ غىثاٍ زَضيايٌ و وؾهاًْؿٌ تُْٗا يُ ُٖ 100ظاض غُضباظزا مبًًََٓتُوَٖ ،اونات
َُاًْا زيًُ فُضَْػًًُنإ
َُاًًُْنإ ئاظاز بهات ،بُآلّ ئُي
زَبىو فُضَْػا غُضدُّ زيًُ ئُي
ًََتُوَ نُ شَاضَيإ يُى ًًَؤٕ و ُٖؾت ُٖظاض نُؽ زَبىوْ ،اوضُّ ئُيعاؽ و يؤضيًٓـ
بًًَٗ
َُاًْا ،زاطريطُناٌْ فُضَْػاف يُ ًَْىإ ُٖضزوو سهىَُتٌ (فًؿٌ) و
بطُضِيَتُوَ بؤ ئُي
سهىَُتُنُّ (زيطؤٍ)زا زابُف نطا ،نُ بانىوضٍ ئُفطيكا و غىضيا و يىبٓإ بُض سهىَُتٌ
فًؿٌ نُوت و ناَريؤٕ و ئُفطيكاٍ ئًػتىايٌ بُض سهىَُتٌ زيطؤٍ نُوتَُٔ ،ضدُناٌْ
ئًتايًاف ئُوَ بىو نُ فُضَْػا ْاوضُيُنٌ زياضيهطاو يُ باؾىوضٍ فُضَْػا و زاطريطُناٌْ يُ
ًََت و غُضدُّ نُضَغتُ دُْطًًُناٌْ بُضَناٌْ ئًتايًا بسات بُ زَغيت
ضُى و غُضباظ زاَاي
ئًتايًاوَ.
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شةزِ لة ئةفسيقا و دةزياي ناوةزِاضت
زواّ ئُوَّ َؤغؤيًين يُ ثاٍَ ًٖتًُضزا ضىوَ دُْطُوَُٖ ،ض ظوو ضاوٍ بطِيًُ ْاوضُناٌْ
ئُفطيكا  ،نُ ْاوضُيُنٌ ططْط بىوٕ بؤ ئًتايًا و بُؾًَهٌ ئُو ْاوضُيُ يُشيَط زَغُآلتٌ
َُاًْا ،دُْطُنُف
ٌَ دُْط بىو يُطُأل ئُي
بطيتاًْازا بىو ،يُو ناتُؾسا بطيتاًْا غُضقاي
طُيؿتبىوَ يىتهُ و ئًٓطًًعَناًْـ يُزؤخًَهٌ خطاثسا بىوُٕٖ ،ض بؤيُ َؤغؤيًين ئُّ
ٌَ
باضوزؤخُّ قؤغتُوَ و يُ تُممىظٍ 1940زا ضىوَ ْاو نًًٓا و غىوزإ و زواتطيـ غؤَاي
َبُْسٍ بطيتاًًُْنإ يُ عُزَٕ و زَضياٍ
بطيتاًًُْوَ ،بَُُف ُٖضَِؾُيإ نُوتُ غُض َُي
ْاوَضِاغت ،زواّ ؾُف َاْط يُو ًَٖطؾاُْ غىثاٍ بطيتاًْا ،زشَ ًَٖطؾًَهًإ نطزَ غُض ئًتايًا
و يُ ضؤشُٖآلتٌ ئُفطيكا تًَهًإ ؾهاْس و يُ ئُضيرتيا و ئُزيػُبابا زَضيإ نطز و يُ تؿطيين
َِ 1941زا ثامشاوَّ ًَٖعَناٌْ ئًتايًا ْاضاضبىوٕ بُبٌَ َُضز خؤيإ بسَٕ
زووٌََ غاي
بُزَغيت بطيتاًْاوَ.
يُاليُنٌ تطيؿُوَ يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ 1940زا ًَٖعَ ئًتايًًُنإ يُ يًبًاوَ غٓىوضٍ
ًَػطيإ بُظاْس و بُ دؤضيَو ثًَؿطَِويإ نطز نُ تطغًَهٌ طُوضَيإ بؤ بُضشَوَْسيًُناٌْ
بطيتاًْا يُ نُْايٌ غىيَؼ زضوغت نطز ،بؤيُ بطيتاًًُْنإ غىثايُنٌ طُوضَيإ بُ
غُضنطزايُتٌ شَُْضاٍَ (ويعٌ) بُ ٖاوبُؾٌ يُطُأل ًَٖعٍ (نؤًَُْت)* ْاضزَ غُض غىثاٍ ئًتايًا
َِ 1941زا زَغتًإ بُغُض يُنًَو يُ بٓهُ زَضيايًُ ططْطُناٌْ
و يُ ناْىوٌْ زووٌََ غاي
ئًتايًازا ططت يُ بُضقُ ،زواتطيـ بُ تُواوٍ ئًتايًًُناًْإ يُ بُضقُ وَزَضْا و ْعيهُّ 100
َُاًْا ناتًَو ئُّ
ُٖظاض غُضباظٍ ئًتايٌ بُزيٌ نُوتُٓ زَغيت بطيتاًًُْنإ ،بُآلّ ئُي
ٌَ زا بُٖاْاٍ ئًتايًًُناُْوَ
باضوزؤخٍُ ئًتايًاٍ بًػت يُ ْاوضُّ ئُفطيكا ،ظؤض خًَطا ُٖوي
بضًَت ،تايبُت زواّ ئُوَّ بطيتاًًُْنإ يًبًايإ زاطرينطز ،نُ ئَُُ تطغًَهٌ طُوضَ بىو بؤ
َطُ ُْوتًًُناٌْ
َُاُْنإ ،ضىْهُ ُٖضَِؾُ بىو بؤ غُض باؾىوضٍ ئُوضوثا و يُويَؿُوَ نًًَ
ئُي
ضؤَاًْا ،يُوناتُؾسا بطيتاًًُْنإ ًَٖعيَهٌ طُوضٍَ خؤيإ يُ بانىوضٍ ئُفطيكاوَ ضَواُّْ
َىيَػيت بطيتاًًُْنإ يُ بانىوضٍ ئُفطيكا
يؤْإ نطزبىو ،بؤيُ يُ بُٖاضّ 1941زا ُٖي
َُاُْنإ ًَٖعيَهٌ وؾهاٌْ و ئامساٌْ ثطِضُنٌ خؤيإ بُ
تاضِازَيُنٌ ظؤض الواظ بىوُٖ ،ض بؤيُ ئُي
* ًَٖعٍ يُنططتىوٍ طُالٌْ بطيتاًْا ،نُ يـُ طـُالٌْ ًٖٓـس و باؾـىوضٍ ئـُفطيكا و ًْىظيالْـس و ئىغـرتايًا
ثًَهٗاتبىو.
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غُضنطزايُتٌ شَُْضاٍ (ئطئ ضؤٌَ) ْاضزَ ْاوضُنُ و بُٖاضيهاضٍ يُطٍَُ ئًتايًًُناْسا تىاًْإ
غُضنُوتًَٓهٌ خًَطا بُزَغت بًَٗٓٔ و بطيتاًًُْنإ ْاضاض بهُٕ بهؿًَُٓوَ بؤ ْاو ًَػط و
ؾهػتُنُؾًإ بُدؤضيَو بىو نُ ًَٖٓسَّ َُْابىو غُضيُبُضّ ًَػطيـ يُزَغت بسَٕ.
شة ِز لة بالكاى و دةزياي ناوةزِاضت
َهإ و زَضياٍ ْاوَضِاغت بىو ،نُ ئًتايًا
بُضَيُنٌ تطٍ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ،ؾُضِّ باي
َطريغاْس ،نُ بُ الّ ُْٖسيَو
زَغتجًَؿدُضٍ ئُّ ؾُضَِ بىو و َؤغؤيًين ئُّ دُْطُّ ُٖي
غُضضاوَوَ ئَُُ الغايًهطزُْوَّ ًٖتًُض بىو ،ئُوَ بىو يُ  ٍ28ناْىوٌْ زووٌََ 1940زا
ًَٖعَناٌْ ئًتايًا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض بٓهُ يؤْاًًُْنإ يُ ئُيباًْا ،بُآلّ بُ ثًَضُواُّْ
ثًَؿبًًًُٓناٌْ خؤياُْوَ ،نُ ثًًَاْىابىو ظؤض بُخًَطايٌ زاطريٍ زَنُٕ ،يُو ًَٖطؾُزا ؾهػتًإ
ًَٖٓا و يؤْاًًُْنإ بُضططيًُنٌ ظؤضيإ يُ خانٌ خؤيإ نطز ،بُضِازَيُى ُْى ُٖض ؾهػتًإ
َهى ًَٖٓسَّ َُْابىو ضُْس نًًؤَُتطيَهًـ بضُٓ ْاو خانٌ ئُيباًْاوَ.
ًَُْٖٓا ،بُي
َُاًًُْنإ يُو ناتُزا يُ خؤغاظزاًَْهٌ طُوضَزا بىوٕ بؤ ئُوَّ زَغت
يُاليُنٌ تطَوَ ئُي
بُغُض ْاوضُّ بايهاْسا بططٕ ،ض يُضِووٍ غًاغًًُوَ و ض يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ ،بُتايبُت نُ
َُاًْا يُو ناتُزا تىاًْبىوٍ ثًَطُيُنٌ بًَُٖع يُو وآلتاُْزا يُضِيٌَ زيجًؤَاغًٌ و فؿاضٍ
ئُي
ئابىوضيًُوَ زضوغت بهات ،بُآلّ ئُو ؾهػتُّ ئًتايًا يُ يؤْإ غُضٍ يُ ًٖتًُض ؾًَىاْس و
َُاُْنإ زَغتًإ بُ ثًَؿطَِوٍ نطز بؤ ْاوضُّ بايهإ،
َؤظ نطزُٖ ،ض بؤيُ ئُي
زؤخُنُّ يٌَ ئاي
َُاًْا زاواٍ يُ ضؤَاًْا نطز ضٍَ بُغىثاناٌْ بسات بُ خانٌ
ئُوَبىو يُ ًْػاٌْ 1941زا ئُي
ئُوزا تًَبجُضِٕ ،يُ شيَط فؿاضٍ ظؤضّ ًٖتًُضزا ضؤَاًًُْنإ بَُُ ضاظيبىوٕ ،زواّ ضؤَاًْاف،
ُٖض يُنُ يُ ُْٖطاضيا و بىيطاضيا بُ َُٖإ ضاضَْىوغٌ ضؤَاًْازا تًَجُضِئ ،زواتطيـ طُيؿتُ
غُض يىطػالظًا ،بُآلّ يىطػالظًا بَُُ ضاظيُٓبىو و يُ ْاوَوَّ يىطػالظًا ؾؤضِؾًَو يُ زشٍ
َُاًْا و
دًًَٓؿًين يؤطػالظٌ (ثؤٍ) زضوغت بىو ،نُ ضَظاَُْسٍ يُغُض ٖاوثُمياًَْيت يُطُأل ئُي
َُاٌْ زاَُظضا،
ئًتايًا زَضبطِيبىو ،ئُّ دًَٓؿًُٓ البطا و يُ ؾىيَين ئُوزا سهىَُتًَهٌ زشَ ئُي
َُاًْا ؾُضِّ يُزشٍ يىطػالظًا ضاطُياْس و يُ َاوَّ 11
ُٖض بؤيُ يُ ًْ ٍ6ػاٌْ 1941زا ئُي
ضؤشزا زاطريٍ نطز.
َُاًْا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض يؤْإ و ْاضاضيإ نطز يُ
ُٖض يُ ًْ ٍ6ػاًْؿسا بىو ًَٖعَناٌْ ئُي
تطاقًاٍ ضؤشئاوايٌ ثاؾُنؿُ بهُٕ ،ئُطُضضٌ بطيتاًْا ٖاضيهاضٍ ظؤضّ يؤْاًًُْناٌْ نطز
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بُثًٌَ ئُو ضيَههُوتٓٓاَُيُّ يُ ًَْىاًْاْسا بىو ،بُآلّ ًٖض غىوزيَهٌ ُْبىو ،ضىْهُ ًَٖعٍ
َُاًْا بططٕ و يُ زواداضزا يُ
بطيتاٌْ و يؤْاٌْ و نؤًَُْت ُْياْتىاٌْ بُض بُ ًَٖطؾُناٌْ ئُي
ًْ ٍ21ػاْسا غىثاٍ يؤْاٌْ خؤٍ بُزَغتُوَزا .غُباضَت بُ غىثانٍُ بطيتاًْا و ًَٖعٍ
نؤًَُْتًـْ ،عيهُّ ُٖ 40ظاضيإ ضىوُْ زووضطُّ نطيتُوَ ،بُآلّ ْعيهُّ ُٖ 15ظاض غُضباظ
و بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ ظَخريَ غُضباظيًُناًْإ يُزَغتسابىو ،قؤْاغٌ نؤتايٌ ؾُضِّ بايهاًْـ
َُاًْا يُضِووٍ ئامساًًُْوَ نطزيًُ غُض ئُو غىثايٍُ بطيتاًْا و ًَٖعٍ
ئُو ًَٖطؾُ بىو ،نُ ئُي
ٌَ ظؤضٍ يًَسإ و ْاضاض بىوٕ
نؤًَُْت نُ ضىوبىوُْ زووضطُّ نطيتُوَ و ظياًَْهٌ طًاٌْ و َاي
َُاُْناُْوَ.
بُضَو ًَػط ثاؾُنؿُ بهُٕ ،بَُُف زووضطُنُ نُوتُ شيَط زَغيت ئُي
بُّ دؤضَف بُض يُ ٖاويين 1941زا تُواوٍ وآلتاٌْ ضؤشئاوا و ْاوَضِاغيت ئُوضوثا و
َُاًْا بىوٕ يإ ثاؾهؤٍ ئُو بىوٕ ،بُآلّ
ْاوضُناٌْ بايهإ ،يإ يُشيَط نؤْرتؤيٌ ضاغتُوخؤّ ئُي
َُاًْا يُو
َػتهاضٍ يُ زشٍ ئُي
يُطُأل ئُوَؾسا بعووتُٓوَيُنٌ فطاواٌْ بُضَْطاضبىوُْوَ و بُضُٖي
وآلتاُْ زَضنُوتبىو.
ييَسشي ئةلَنانيا بؤ ضةز بسيتانيا
زواّ ُٖضَغًَٗٓاٌْ فُضَْػا و نؿاُْوَّ يُ دُْط ،بطيتاًْا بُتُواوٍ نُوتُبُض تطؽ و
َُاًْا ،تايبُت زواٍ ئُوَّ بُتًُْا يُ طؤضَِثاُْنُزا َايُوَُٖ ،ض بؤيُ بُؾٌ
ُٖضَِؾُّ ئُي
ظؤضّ ؾاضَظاياٌْ غًاغًٌ و غُضباظٍ يُوناتُزا ثًًَإ وابىو بطيتاًْاف ُٖضَؽ زًًَََٖٓت،
ضىْهُ باضوزؤخٌ بطيتاًْا يُو ناتُزا ظؤض خطاخ بىو ،يُبُضئُوَّ يُاليُنُوَ ظَضَض و ظياًَْهٌ
ظؤضّ يُ دُْطُناٌْ ثًَؿىوتطزا يًَهُوتبىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ نؿاُْوَّ فُضَْػا تُضاظووٍ
َُاًُْناْسا خػتبىو ،بُآلّ ئُوَّ بطيتاًْاٍ ًَٖؿتُوَ ،ئُو بُضططيًُ نُّ
ًَٖعٍ بُالّ ئُي
ويَُٓيُ و خؤضِاططيًُ بىو نُ بطيتاًًُْنإ ْىاْسيإ ،بُتايبُتٌ زواّ ٖاتُٓغُضناضٍ سهىَُتٌ
ضُضضٌَ يُ ئاياضٍ 1940زا ،نُ تىاٌْ بطيتاًْا يُ ُٖضَغٌ يُنذاضَنٌ ضظطاض بهات.
َُاًًُْنإ زواّ ئُوٍَ يُ فُضَْػا غُضنُوتٔ ،ثطؤشَّ ئاططبُغتًَهًإ خػتُ بُضزَّ
ئُي
َُاًْازا بًَٓت يُ نًؿىَضّ ئُوضوثا ،بُآلّ
بطيتاًْا بُضاْبُض بُوَّ بطيتاًْا زإ بُزَغُآلتٌ ئُي
بطيتاًًُْنإ بَُُ ضاظيُٓبىوٕ و ضُضضٌَ يُ طىتاضيَهًسا يُ  ٍ18سىظَيطاٌْ 1940زا ئُوَّ
ضاطُياْس نُ بطيتاًْا بُ ثؿتًىاٌْ خؤّ زضيَصَ بُّ دُْطُ زَزاتُٖ ،ض بؤيُ ًٖتًُض ثالًَْهٌ
دُْطٌ بُْاوٍ (ثطؤغُّ ؾًَطّ زَضيا)وَ بؤ دُْط يُ زشٍ بطيتاًْا زاضِؾت ،نُ ْاوَضؤنٌ
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ثالُْنُ بطييت بىو يُ ثطؤغُّ زابُظئ يُ بُضَيُنٌ بُضفطاواٌْ نُْاضَناٌْ بطيتاًْا و زواتطيـ
ًَٖطؾهطزٕ بؤ زاطرينطزٌْ يُْسَٕ ،ثالُْنُيإ بُ ًَٖطؾًَهٌ ظؤض ضطِ و تىْس زَغت ثًَهطز نُ
بطيتاًًُْنإ بُ (ؾُضِّ بطيتاًْا)ٍ ْاوزَبُٕ ،ئُوَبىو يُ  ٍ12ئابُوَ تا  ٍ30ئُيًىويٌ
َُاًْا بؤ غُض بطيتاًْا بُضزَواّ بىو ،نُ طُوضَتطئ دُْطٌ
ًَٖ 1940طؾُ ئامساًًُْناٌْ ئُي
َُاًُْنإ ْعيهُّ غٌَ ُٖظاض فطؤنُيإ بؤ ئُو دُْطُ تُضخإ
ئامساٌْ بىو يُ ًََصووزا و ئُي
نطزبىو ،نُ غُضَتاٍ ًَٖطؾهُ ،بُ ًَٖطف بؤ غُض ناضواٌْ نُؾتًًُ باظضطاًًُْناٌْ بطيتاًْا
زَغتًإ ثًَهطز ،زواّ ئُوَف بؤغُض ؾاضَ نُْاضيًُناٌْ باؾىوضٍ ضؤشُٖآلتٌ بطيتاًْا ،ئًٓذا
بؤغُض ضازاض و ئاًََطَ ضاوزيَطيهُضَنإ ،زواداضيـ ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ناضطُناِْ فطؤنُ و
َُاًْا بطِياضيسا
ظَخريَ و ضُى ،نُ يُ  ٍ7ئُيًىويسا ئُّ ًَٖطؾاُْ طُيؿتُ يىتهُ ،ناتًَو نُ ئُي
َِ 1940
ًَٖطؾُنُ بُضطٍِ خباتُ غُض يُْسٌَْ ثايتُخت ،ئُوَبىو يُ  ٍ17ئُيًىويٌ غاي
بُزواوَ بُ ؾُو و ضؤش بؤضزوَاُْ ئامساًًُْنإ يُغُض يُْسَٕ بُضزَواّ بىوٕ ،زواتطيـ
َس
ًَٖطؾُنإ بُضَو ؾاضَ ثًؿُغاظيًُ طُوضَناٌْ وَى بًَطًَٓطٗاّ و َاْضػتُض و ؾُفًًَ
زَغتًإ ثًَهطز ،نُ يُّ ًَٖطؾاُْزا بُ ُٖظاضإ نُؽ نىشضإ و ظياًَْهٌ ظؤض طُوضَؾٌ
خػتُوَ ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا بطيتاًْا بُٖؤّ ئُو تؤضَِ ضازاضَ بًَُٖعَّ نُ ُٖياْبىوٖ ،اونات
ئُو خؤضِاططيًُ بٌَ ويَُٓيُياُْوَ ،تىاًْإ خؤيإ يُبُضزَّ ًَٖطؾُناٌْ ًٖتًُض ضابططٕ و زضيَصَ
بُ دُْط بسَُٕٖ ،ض بؤيُ ًٖتًُض بطِياضٍ زا بُؾًَىَيُنٌ ناتٌ ثطؤغُّ زاطرينطزٌْ بطيتاًْا
ضابططيَت و يُ بطٍ ئُوَ غىثانُّ ضووبهاتُ غؤظًَت بؤ ئُوَّ زَغت بُغُض ئُو زَضاَُتُ
غطوؾتِ و ناْعا ظؤضَّ ضووغًا نُ ُٖيُتٌ ،بططيَت ،تا بتىاًَْت يُضِيَِ غىوزوَضططتٔ يُو
ََُُْسيًٍُ غؤظًَتُوَ بطيتاًْاف زاطريبهات ،ئَُُف يُنُّ وَضضُضخاٌْ طُوضَ بىو يُ
زَوي
ضَوتٌ ضووزاوَناٌْ دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا ،نُ بطيتاًْاٍ وايًَهطز ظياتط غىوض بًَت يُغُض
َُاًْاٍ ْاضاضنطز تاى تانُ يُ بُضَناْسا ؾُضِ بهات.
بُضططيهطزٕ و يُ زوا ئُجناًَؿسا ئُي
ييَسشي ئةلَنانيا بؤضةز زووضيا
َُاًْا و ضووغًا ثُميآْاَُّ زَغتسضيَصيُٓنطزًْإ بؤ َاوَّ
ُٖضضُْسَ يُ ئابٌ 1939زا ئُي
 10غاٍَ بُغتبىو ،بُآلّ ثُيىَْسيٌ ًَْىإ ئُّ زوو اليُُْ ظؤض بُ ظوويٌ زضظٍ تًَهُوت ،ئُويـ
َِ َ1941وَ زَضنُوت
يُغُض زابُؾهطزٌْ ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ ئُوضوثا ،ضىْهُ ُٖض يُ غاي
َُاًْا نؤْرتؤيٌ تُواوٍ بُغُض ْاوضُناٌْ بايهإ و باؾىوضٍ ضؤشُٖآلتٌ زَضياٍ
نُ ئُي
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ْاوَضِاغتسا غُثاْس ،يُوالؾُوَ ضووغًا فطاواخنىاظيًُناٌْ خؤّ يُ ْاوضُناٌْ ضؤَاًْا و وآلتاٌْ
َُاًْا ًَُْٖؿت ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ
بُيتًو ئُجناّ زا ،نُ ئَُُ َتُاُّْ ضووغًاٍ الٍ ئُي
َُاًْاٍ الٍ ضووغًا بٌَ َتُاُْ نطزبىو ،بؤيُ زواّ
َُاًْا ،ئُي
فطاواخنىاظيًُناٌْ ئُي
َُاًًُْنإ برييإ يُ ًَٖطؾهطزٕ بؤ غُض ضووغًا
َُاًْا يُ بُضَّ ضؤشئاوا ،ئُي
زَغتىاآلبىوٌْ ئُي
نطزَوَ ،ضىْهُ ًٖتًُض ثًًَىابىو زَتىاًَْت يُضِيٌَ غُضنُوتين بُغُض ضووغًاوَ ،نُضَغتُيُنٌ
خاوٍ ظؤض بُزَغت بًًََٗٓتٖ ،اونات ئابًؤقُيُنٌ ئابىوضٍ خباتُغُض وآلتاٌْ ٖاوثُميإ و
زواتطيـ بازاتُوَ غُض بطيتاًْا و ئُويَـ زاطريبهات ،ئُوَّ ًٖتًُضّ ٖإ زا بؤ ئُو ؾُضَِ
ظياتط ئُو ؾهػتاُْ بىوٕ نُ غىثاٍ ضووغًا يُبُضاْبُض فًٓالْسزا زَيإ خىاضز ،نُ
وايًًَهطزبىو بُضاوٍ غىونُوَ يُ غىثاٍ ضووغًا بطِواًَْت.
َُاًْا ضووٍ
ُٖض ضؤًَْو بًَت يُ تؿطيين يُنٌَُ 1940زا طفتىطؤ يُ ًَْىإ ضووغًا و ئُي
زا ،بُآلّ يُّ طفتىطؤيُزا بًُٖض ئاناًََو ُْطُيؿنت و بُثًَضُواُْوَ َُضدُناٌْ ضووغًا
ًَٖٓسَّ تط َُضاَُ فطاواخنىاظيًُناٌْ ضووغًاٍ زَضخػت و ًٖتًُضّ يُ بُضاْبُض ضووغُنإ ضم
ئُغتىوضتط نطز و غىوضتطٍ نطز يُغُض يُنالنطزُْوَّ نًَؿُناٌْ يُطُأل غؤظًَتسا ،ئُوَبىو
َُاُْنإ خؤيإ بؤ ًَٖطؾهطزُْ غُض ضووغًا
ُٖض زواّ ضاططتين ًَٖطؾُنإ بؤ غُض بطيتاًْا ،ئُي
َُّ زَزا ،يُبُض
ئاَازَ زَنطز ،نُ ًٖتًُض ئَُُّ بُ خؤثاضيَعٍ و بُضططٍ يُخؤنطزٕ يُقُي
َِ  ٍ1939بًَُٖطؾهطزٕ بؤغُض ضؤَاًْا و
ئُوَّ بُ طىتُّ ئُو ،ضووغًا ثُميآْاَُّ غاي
ْاوضُناٌْ بُيتًو ،ثًَؿًٌَ نطزووَ .يًَطَؾُوَ يُ ْاوَوَّ غؤظًَتًـ ثطؤثاطُْسَ و
َُاًْا زَغيت ثًَهطز و ئُواًْـ زَغتًإ بُ نؤنطزُْوَّ
ضاطُياْسُْنإ زش بُ ْاظيًُنإ و ئُي
ٌَ زا ئُّ دُْطُ ضووُْزات ،بُآلّ
غُضباظ نطز يُ ْاوضُناٌْ ثؤيُْسا ،ئُطُضضٌ غتايني ُٖوي
ًٖتًُض يُغُض دُْطُنُ غىوض بىو.
َُاًْا ًَٖعيَهٌ طُوضَّ نؤنطزَوَ نُ ْعيهُّ  150يُنُّ غُضباظٍ و ُٖ 5ظاض
ئُوَبىو ئُي
فطؤنُ و  3550تاْو زَبىوُٖ ،ضوَٖا ثؿتًىاٌْ ُٖض يُى يُ ئًتايًا و ُْٖطاضيا و ضؤَاًْا و
ًََين بُ ضووغًا زابىو نُ ثؿتطريٍ بهات.
فًٓالْسيؿٌ بُزَغت ًَٖٓا ،يُوالؾُوَ بطيتاًْا بُي
يُ  ٍ22سىظَيطاٌْ 1941زا بُبٌَ ًٖض ئاطازاضنطزُْوَيُنٌ ثًَؿىَختًٖ ،تًُض ًَٖطؾٌ
نطزَ غُض خانٌ ضووغًا و بُثًٌَ ثًالٌْ (باضباضؤغا)ًَٖ ،طؾُنُّ زَغت ثًَهطز ،نُ بُزضيَصايٌ
بُضَيُنٌ  ًًٌَ 1800يُزَضياٍ بُيتًهٌ بانىضَوَ تا زَضياٍ ضَف يُ باؾىوضٍ ضؤشُٖآلتُوَ
َُاُْنإ يُغُضَتازا غُضنُوتًَٓهٌ ظؤض خًَطايإ بُزَغت ًَٖٓا و
ًَٖطؾُنُ بُضبآلوبىو .ئُي
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َُ بُضططيًُناٌْ غؤظًَت ببُظيَٓٔ و ًَٖعَ ضىاض ًًَؤًًُْنُيإ ظؤض بُخًَطايٌ
تىاًْإ تُواوٍ ًًَٖ
بطُيُُْٓ زَوضوبُضّ يًًٓٓططاز ،بُآلّ يًَطَوَ بُضططيٌ بٌَ ويَُّٓ ضووغًًُنإ زَغيت ثًَهطز و
َُاٌْ ْاضاضبىو يُ ئابًؤقُزاٌْ ئُّ ؾاضَ بهؿًَتُوَ
يُزواّ ؾُف َاْط ئابًؤقُزإ ،غىثاٍ ئُي
و ضووبهاتُ َؤغهؤ ،نُ يُ تؿطيين زووََسا طُيؿتُ زَوضوبُضّ َؤغهؤّ ثايتُخت و
ئابًؤقُّ زا.
َُاٌْ يُغُضنُوتٔ بُزَضنُوتٔ،
بُآلّ يًَطَ بُزواوَ وضزَ وضزَ غُضَتاناٌْ وَغتاٌْ ًَٖعٍ ئُي
ضىْهُ ًٖتًُض واٍ زاْابىو يُ بُٖاضزا ًَٖطؾُنُ بهات و غىوز يُ وَضظٍ ٖاوئ وَضبططيَت ،بُآلّ
بُٖؤّ ؾُضَِناٌْ بايهإ و بانىوضٍ ئُفطيكاوَ ،دُْطُنُ َاوَيُى زوانُوت ،بؤيُ وضزَ وضزَ
نُوتُ ْاو وَضظٍ ظغتاُْوَ و غُضَتاٍ باضإ باضيُٓوَ ،نُ بُٖؤّ ئُو باضاُْ ظؤضَوَ تُواوٍ ضيَطانإ
َُّ غىثانُّ ًٖتًُض تىوؾٌ ئًفًًذٌ بىو و يُاليُنٌ تطيؿُوَ زابُظيين ثًُّ طُضٌَ
طريإ و دىي
بؤ  40ثًٍُ خىاض غفطٍ غُزيًُوَ ًَٖٓسَّ زٍ ئُو غىثايُّ ثُندػت ،ئَُُ يُناتًَهسا بىو نُ
َُاُْنإ يُناتٌ زَضضىوًْإ ًٖض سػابًَهًإ بؤ ٖاتين وَضظٍ ظغتإ ُْنطزبىو و نُيىثٍُ و
ئُي
دًىبُضط و ظَخريَّ ظغتاًْإ ثًَُٓبىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ بُضططيًُناٌْ ضووغًا يُ بُضاْبُض
َُاًْا وضزَ وضزَ بًَُٖعتط زَبىوٖ ،اونات بُؾًَىَيُنٌ طؿتًـ زؤخٌ غؤظًَت ضؤش بُ ضؤش باؾرت
ئُي
زَبىو بُٖؤّ ياضَُتًًُناٌْ بطيتاًْا و ئَُُضيهاوَ ،تايبُت زواّ ضيَههُوتين تُممىظٍ ٍ1941
َُاُْنإ
ًَْىإ ُٖضغًَهًإُٖ ،ض بؤيُ زواّ ْعيهُّ ؾُف َاْط ،ئًسٍ وضزَ وضزَ ؾهػيت ئُي
ٌَ ططْطٌ وَضضُضخاٌْ غُضَنًٌ بىو يُ ضَوتٌ ضووزاوَناٌْ
زَغيت ثًَهطز نُ ئَُُ زووَّ خاي
دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا ،يًَطَؾُوَ دُْطُنُ ظياتط بىو بُ دُْطًَهٌ دًٗاٌْ طؿتطري و ُٖض
يُنُ يُ شاثؤٕ و ئَُُضيهاف ٖاتُٓ ْاو دُْطُنُوَ و ثطيؿهٌ دُْطُنُ ضؤشُٖآلتٌ زووضيؿٌ
َُاًْاف زَغيت ثًَهطز.
ططتُوَ و غُضَتاناٌْ بُضَو ُٖضَغًَٗٓاٌْ ئُي
ياتهةناوةوةى ئةمةزيكا بؤ جةنطي دووةمي جيًاى
ئُطُض ضٌ ئَُُضيها يُناتٌ زَغتجًَهطزٌْ دُْطسا غًاغُتٌ طؤؾُطرييِ ثُيطَِو زَنطز و
بطِياضٍ بًَاليٌُْ خؤّ ضاطُياْس ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا ُٖض يُ غُضَتاوَ ئَُُضيهًًُنإ
َِ 1937زا (ضؤظفًًَس)ٍ غُضؤنٌ
ًَٓا ُْبىوٕ ،ئُوَ بىو ُٖض يُ غاي
َُاٌْ زي
يُبُضَّ ئُي
َكًَُٓضّ تطغٔ و ضيَع يُ
ئَُُضيها يُ طىتاضيَهسا ًَٖطؾٌ نطزَ غُضيإ و بُوٍَ ْاوبطزٕ نُ خىي
َطريغاٌْ ؾُضِزا يُ غُضَتازا ئَُُضيها بُبٌَ
َُتًًُنإ ْاططٕ ،بُآلّ يُناتٌ ُٖي
ياغا ًَْىزَوي
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دًاواظٍ ئابًؤقُّ ُْٖاضزٌْ ضُنٌ خػتُ غُض ُٖضزوو اليٌُْ ؾُضِنُض ،ئُطُضضٌ ُٖض يُ
غُضَتاوَ (ضؤظفًًَس) َُيًًَهٌ ظؤضّ بُالٍ ٖاوثُمياْاْسا ُٖبىو ،بؤيُ ْاوَ ْاوَ بؤ طؤضِيين
ٌَ زَزا ،بُدؤضيَو نُ ضيَطُبسات بُ ْاضزٌْ ضُى و ظَخريَّ غُضباظٍ بُ
ياغاٍ بًَاليٌُْ ُٖوي
َِ 1939زا نؤْططيَؼ ئُّ
تايبُت بؤ ٖاوثُمياْإ ،ئُوَ بىو يُ  ٍ3تؿطيين زووٌََ غاي
زاواناضيًُّ (ضؤظفًًَس)ٍ ثُغُْس نطز و بُثًٌَ ئَُُف ئَُُضيها نُضَغتُ دُْطًًُناٌْ بُ
بطيتاًْاو فُضَْػا زَفطؤؾت بُو َُضدُّ ثاضَنُّ بُ ُْخت بًَت و بُ نُؾيت ئَُُضيهًـ
ُْطىاظضيَتُوَ .زواّ ُٖضَغًَٗٓاٌْ فُضَْػا يُ سىظَيطاٌْ 1940زا و َاُْوَّ بطيتاًْا
بُتًُْاَُ ،يًُناٌْ ئَُُضيها بُالٍ بطيتاًْازا ظياتطٍ نطز و يُ ضاطُياْسًَْهسا نُ (ضؤظفًًَس)
يُ  ٍ10سىظَيطاْسا ضايطُياْس ،تًايسا ٖاتبىو ئَُُضيها ياضَُتٌ ئُو وآلتاُْ زَزات نُ
َُناٌْ (ضؤظفًًَس) بؤ
ْاظيًُنإ زَغتسضيَصيإ زَنُُْ غُض ،بَُُف ُٖض يُو ناتُوَ ُٖوي
ياضَُتًساٌْ بطيتاًْا بُضِووٌْ زَضنُوت و يًَطَوَ ضُضضأل ضُْسئ داض زاواّ ياضَُتٌ يُ
ئَُُضيها نطز و زاواؾٌ يًَهطز زشٍ ْاظيًُنإ يُطُأل بطيتاًْا بًَتُ دُْطُوَ ،ئُطُض ضٌ
َِ
(ضؤظفًًَس) غُضَتا ضاظيُٓبىو بضًَتُ ْاو دُْطُوَ ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا يُ ئُيًىويٌ غاي
1940زا ضيَههُوتًَٓهٌ يُطُأل بطيتاًْا َؤضنطز ،نُ بُثًٌَ ئُو ضيَههُوتُٓ ضُْس ثاضضُ
ضُنًَهٌ زَضيايٌ طُوضَّ بُ بطيتاًًُْنإ بُخؿٌ بُضاْبُض بُوَّ نُ بطيتاًًُْنإ ضُْس
زووضطُيُنٌ خؤيإ بُنطٍَ بسَٕ بُ ئَُُضيها ،زواّ ئُوَف نؤْططيَؼ ضاظيبىو بُ ياغاٍ
(بُنطيَسإ و خىاغنت) يُطُأل ٖاوثُمياْاْسا ،نُ بَُُف َايف بُخؿًين قُضظ و ياضَُتًساٌْ
نُضَغتُّ غُضباظٍ زَغتُبُضنطز ،يًَطَوَ ئًرت ياضَُتًًُناٌْ ئَُُضيها بؤ ٖاوثُمياْإ
ئُوَْسَّ تط ظيازٍ نطز ،نُ طُيؿتُ ْعيهُّ ًًَ 50اض زؤالض ،نُ زابىوٍ بُ ُٖضيُنُ يُ ضني
و بطيتاًْا و ضووغًا.
زواّ ئُو نؤبىوُْوَيُّ نُ (ضُضضأل) و (ضؤظفًًَس) يُغُض نُؾتًٌ دُْطٌ ئَُُضيهٌ
(ئؤطُغتا) يُ نُْاضٍ ًْىفاوْسالْس يُ ئابٌ  1941ئُجناًَإ زا ،ثُيىَْسيٌ ًَْىإ
َُْاَُّ ئُتًُْتًهًإ َؤضنطز ،نُ يُّ
ئَُُضيها و ٖاوثُمياْإ ضطِتط بؤوَ و يُويَسا طُآلي
َُْاَُيُزا ٖاتبىو ضيَع يُ َافُناٌْ َطؤظ بطرييَت و بٌَ ضَظاَُْسٍ طُالٌْ خاوَٕ خاى
طُآلي
َبصيَطيَت و ُٖضوَٖا
زَغتهاضٍ غٓىوض ُْنطيَت و َايف ُٖض طُيًَهُ دؤضّ زَغُآلتٌ خؤّ ُٖي
َُٖىو وآلتًَ و َايف ُٖيُ بُ يُنػاٌْ نُضَغتُّ خاوٍ زَغتهُويَت ،تُْاُْت دُخت
َُْاَُيُف
يُغُض ئاظازي ٌ زَضياواٌْ و ضُْسئ ؾيت تطيـ نطابىوَوَ ،غُضَضِاّ ئُّ طُآلي
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ئَُُضيها ُٖض بًَاليُٕ َايُوَ ،نُواتُ ويَطِاٍ َُٖىو ئُو ُٖوآلُّْ ضُضضأل ،ئَُُضيها
ُْٖاتُ ْاو دُْطُوَ ،بُآلّ ئُوٍَ وايهطز نُ ئَُُضيها بًَتُ ْاو دُْطُوَ زوشَُٓناٌْ
َُاًًُْنإ طًَضُيًَإ بُ نُؾتًطُيًًُ
بطيتاًْا بىوٕ ،ضىْهُ زًَََو بىو شيَطزَضيايًُ ئُي
ئَُُضيهًًُنإ زَططتُٖ ،ض بؤيُ ئَُُضيها ضايطُياْس نُ بىوٌْ ُٖض نُؾيت و فطؤنُ و
َُاٌْ يإ ئًتايٌ يُ ْاوضُن اٌْ ئَُُضيها قُزَغُيُ ،نُ ئَُُف
شيَطزَضيايًُنٌ ئُي
َُاٌْ ئايَؤظتط نطز ،بُآلّ ٖؤناضّ ضاغتُقًُّٓ ضىوُْ
ثُيىَْسي ٌ ًَْىإ ئَُُضيها و بُضَّ ئُي
ْاوَوَّ ئَُُضيها طؤضِاْهاضيًُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ زووض بىو ،بُتايبُتًـ تًَهضىوٌْ
َِ َ1940وَ شاثؤًًُْنإ
ثُيىَْسي ٌ ًَْىإ ئَُُضيها و شاثؤٕ ،ضىْهُ يُ ئُيًىويٌ غاي
َُاًْا و
َُْاَُ غٌَ قؤيًًَُنُّ  ٍ27ئُيًىويٌ غايَِ ًَْ ٍ 1940ىإ ئُوإ و ئُي
بُثًٌَ طُآلي
َُاًْا و ئًتايًا ْا يُ ئُوضوثا يُ
ئًتايًا زَدىآليُوَ ،ئُوَبىو شاثؤٕ زاٌْ بُ غُضوَضٍ ئُي
َُاًْا زاٌْ بُغُضوَضّ شاثؤْسا ْا يُ ضؤشُٖآلتٌ زووضزا ،ضيَهًؿهُوتٔ
بُضاْبُضيؿسا ئُي
يُغُض ئُوَّ يُناتٌ دُْطسا ٖاضيهاضٍ يُنرتٍ بهُُٕٖ ،ضبؤيُ يُ ٖاويين غايَِ 1940زا
شاثؤٕ زَغيت زايُ غًاغُتًَهٌ تىْسٍ فطاواخنىاظٍ يُ باؾىوضٍ ضؤشُٖآلتٌ ئاغًازا ،يُ
زضيَصَّ ئُّ غًاغُتُؾسا يُ تُممىظٍ غايَِ 1941زا شاثؤٕ زاواّ يُ سهىَُتٌ فًؿٌ
فُضَْػٌ نطز ،ضيَطُّ ثًَبسات نُ بٓهُّ غُضباظٍ يُ ًٖٓسٍ ضًين فُضَْػٌ زامبُظضيًََٓت و
ئُواًْـ بَُُ ضاظيبىوٕ ،بُآلّ شاثؤًًُْنإ بُوَ ُْوَغتاُْوَ و بُضَو ْاوضُناٌْ بانىوضٍ
ًٖٓسٍ ضًين فُضَْػايًـ ضؤيؿنت ،نُ ئَُُ تطؽ بىو يُغُض بُضشَوَْسيًُناٌْ بطيتاًْا يُو
ْاوضاُْزاُٖ ،ض وَٖا تطؽ بىو يُغُض بىوٌْ ئَُُضيها يُ فًًجنيُٖ ،ض بؤيُ شاثؤٕ ُٖويٌَ زا
ثؿتًىاٌْ ُٖضيُنُ يُ ئَُُضيها و ئًٓطًًع بؤ ئُّ َُبُغتُ بُزَغت بًًََٗٓت ،ئُوَ بىو
ؾاْسٍ تايبُتٌ بُّ َُبُغتُ ْاضزَ ُٖض يُنًَو يُو وآلتاُْ.
يُناتٌ نؤبىوُْوَنُيؿًسا يُطُأل ئَُُضيهًًُنإ يُ واؾًٓطتؤٕ يُ  ٍ7ناْىوٌْ يُنٌَُ
1941زا ،فطؤنُناٌْ شاثؤٕ يُ بٓهُّ (بًَطٍ ٖاضبُض) يُ ظَضياٍ ًَُٖٔ نُؾتًطُيٌ
ٌَ زَغتجًَهٌ ضىوُْ ْاوَوَّ ئَُُضيها بىو بؤ
ئَُُضيهًإ بؤَباضإ نطز ،نُ ئَُُ خاي
دُْط و ضؤشّ زواتط ُٖضيُى يُ ئَُُضيها و ئًٓطًًع ؾُضِيإ يُ زشّ شاثؤٕ ضاطُياْسُٖ ،ض يُ
َُاًْا و ئًتايًا ؾُضِيإ يُ زشّ ئَُُضيها ضاطُياْس ،بَُُف
َُٖإ ضؤشيؿسا ُٖض يُى يُ ئُي
ئَُُضيها ٖاتُ ْاو دُْطٌ زووٌََ دًٗاُْوَ و بىو بُ يُنًَو يُ وآلتاٌْ تطٍ ٖاوثُمياْإ يُ
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َُاًْا و ٖاوثُمياُْناٌْ ،دُْطٌ دًٗاًْـ يُ ئُوضوثاوَ ثُيًٗاويؿتُ ْاوضُناٌْ
بُضاْبُض ئُي
ضؤشُٖآلتٌ زووض و بىو بُ دُْطًَهٌ طؿتطريّ دًٗاٌْ.
ٖؤناضّ غُضَنًـ يُ ضىوُْ ْاوَوَّ ئَُُضيها بؤ دُْط ،يُ ضُْس خاَيًَهسا خؤّ
زَبًًَٓتُوَ:
َُاًْا زَغت بُغُض َُٖىو ئُوضوثازا بططيَت و بَُُف
 .1ئَُُضيها يُوَ زَتطغا نُ ئُي
ظيإ بُ بُضشَوَْسيًُ ئابىوضيًُناٌْ ئَُُضيها بطُيًَُْت.
 .2ئَُُضيها ثًًَىابىو نُ يُ ثاٍَ بطيتاًْا و فُضَْػاوَ بضًَتُ دُْطُوَ باؾرتَ يُوَّ يُ
َُاًْا بُغُض بطيتاًْا و فُضَْػازا
زاٖاتىوزا بُ تُْٗا خؤّ ئُّ دُْطُ بهات ،زواّ ئُوَّ ئُي
غُضزَنُويَت.
ٌَ بُضططٍ يُنَُُ بؤ ئُو.
 .3ئَُُضيها طُيؿتُ ئُو باوَضَِّ نُ بطيتاًْا ًًَٖ
 .4تطغٌ ئَُُضيها يُو غًاغُتُ فطاواخنىاظيًُّ شاثؤٕ نُ يُ ضؤشُٖآلتٌ زووض و باؾىوضٍ
ضؤشُٖآلتٌ ئاغًاٍ ططتبىوَوَ و بىوبىوَ َايُّ ُٖضَِؾُ بؤ بُضشَوَْسيًُناٌْ.
ُٖ .5ضوَٖا يُبُض ئُوَّ غًػتٌَُ سىنُطِاًٌْ بطيتاٌْ و فُضَْػٌ ،نُ يُغُض بَُٓاّ
َبصاضزٕ و زميىنطاغٌ بىو ،ظياتط يُ غًػتٌَُ زيهتاتؤضيًاُّْ فاؾًعٌَ ئًتايٌ و ْاظيعٌَ
ُٖي
َُاٌْ ْعيهرت بىو بؤ ئَُُضيها ،نُ ئُويـ يُغُض بَُٓاّ زميىنطاغٌ بىو.
ئُي
زواّ ئُوَّ شاثؤٕ ضىوَ دُْطُوَ ،ؾهػيت ٖاوثُمياْإ تايبُت يُضِووٍ زَضياوَ ،وضزَ
وضزَ زَغيت ثًَهطز ،يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ 1941زا ًَٖطؾٌ ئامساٌْ شاثؤٌْ تىاٌْ ضُْس
نُؾتًًُنٌ دُْطٌ بطيتاٌْ ْكىّ بهات و يُ ؾىباتٌ 1942ؾسا نُؾتًطُيٌ شاثؤٕ يُ زَضياٍ
داوَ ًَٖعيَهٌ طُوضَّ زَضيايٌ ٖاوثُمياْاٌْ تًَو ؾهاْس ،بُّ دؤضَف شاثؤٕ يُ ظَضياٍ ًَُٖٔ
و ئاوَناٌْ ضؤشُٖآلتٌ ئاغًا باآلزَغيت بُزَغت ًَٖٓا ،ئَُُ دطُ يُوَّ يُضِووٍ وؾهاٌْ و
ئامساًْؿُوَ تىاٌْ بُؾٌ ظؤضّ َُضاَُناٌْ يُ باؾىوضٍ ضؤشُٖآلتٌ ئاغًا بُزٍ بًًََُٖٓت ،نُ
يُ  ٍ25ناْىوٌْ زووٌََ 1942زا (ٖؤْط نؤْط)ٍ زاطرينطز و زواتطيـ زَغيت بُغُض
ًَؿسا بٓهُّ زَضيايٌ ئًٓطًًعيٌ
(نىاالَبؤض) زاططت و يُ  ّ15ؾىباتٌ َُٖإ غاي
غُْطافىضٍَ ططت ،زواّ ئُوَف يُ ضُْس ًَٖطؾًَهٌ ضُْس َاْطًساًَٖ ،طؾٌ نطزَ غُض بؤضَا
َُْسٍ و فًًجني و بُؾٌ ظؤضّ ضؤشئاواٍ ظَضياٍ
و زووضطُناٌْ ًٖٓس و ًٖٓسٍ ضؤشُٖآلتٌ ٖؤي
ًََُٖٔ ،ابىوَوَ ئُوَّ ًَٖطؾُناٌْ زواتطٍ بؤ غُض ًٖٓسغتإ و ئىغرتايًا بًَت ،بُو ثًًَُّ نُ
َهطزٌْ باٍ وَضظٍ بىو بُ بُضبُغتًَو يُ بُضزَّ ئُّ ُٖوآلُْيسا ،بؤيُ
ضاوَضِوإ زَنطا ،بُآلّ ُٖي
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تُْٗا يُو ْاوضاُْزا َايُوَ نُ زاطريٍ نطزبىو و ًَٖطؾُناٌْ ضاططت .بُ طؿيت
َُ
فطاواخنىاظيًُناٌْ شاثؤٕ يُ 1942زا يُو ْاوضاُْ ،طُيؿتُ يىتهُ ،بُآلّ نؤتايٌ ئُو غاي
زَغتجًَهٌ طؤضِاٌْ زؤخُنُ بىو بُالّ ئَُُضيهًًُناْسا ،ضىْهُ ئَُُضيهًًُنإ تىاًْإ
طىضظٍ طُوضَ يُ شاثؤًًُْنإ بىَؾًَٓٔ و نُؾتًطُيٌ ئَُُضيهٌ يُ ؾُضِّ (َُضدإ)زا ئُو
ًَٖعَ شاثؤًًُّْ تًَو ؾهاْس نُ َُبُغيت بىو بُْسَضّ َؤضغًؼ زاطريبهات ،ئَُُف بىوَ
ٖ ؤّ تطؽ بؤ شاثؤًًُْنإ و غُضَتايُى بىو بؤ غُضنُوتُٓناٌْ تطٍ ئَُُضيها بُغُض
نُؾتًطُيٌ شاثؤْسا يُو ْاوضاُْزا و ئَُُضيهًًُنإ تىاًْإ تطغٌ شاثؤٌْ بؤ زاطرينطزٌْ
ئىغرتايًا بطَِويَُٓٓوَ و يًَطَؾُوَ وضزَ وضزَ غُضنُوتُٓناًْإ بُزَغت بًَٗٓٔ.
طؤزِاني زةوتي زووداوةكاني جةنط لة بةزذةوةندي ياوثةمياناندا
َىيَػيت غُضباظٍ بُزضيَصايٌ دُْط ُٖض يُ زَغتجًَهطزًًُْوَ يُ
وَى ثًَؿرت باؽ نطاُٖ ،ي
َُاًْا و ٖاوثُمياُْناًْسا بىو،
ئُيًىويٌ 1939زا تا زوازوايًُناٌْ  1942يُ بُضشَوَْسٍ ئُي
ًََو ضووزاوٍ
بُآلّ ئُّ زؤخُ يُ غُضَتاّ َ1943وَ بُٖؤّ ٖاتُْٓاوَوَّ ئَُُضيها و نؤَُي
تطَوَ ثًَضُواُْ نُوتُوَ ،ضىْهُ يُو ناتُوَ ٖاوثُمياْإ زَغتًإ بُ زشَ ًَٖطؾٌ طُوضَ نطز،
يُ بُؾٌ ظؤضّ بُضَناٌْ دُْطسا ،نُ يُ ًَاُّْ ئُّ ًَٖطؾاُْزا ضُْس غُضنُوتًَٓهٌ طُوضَيإ
بُزَغتًَٗٓا ،يُواُْ:
جةنط لة بةزةى زؤذيةآلت و شكطيت ئةلَنانةكاى
َُاًْا ُْيتىاٌْ ظؤض
َُاُْنإ ؾهػيت ًَٖٓا و ئُي
زواّ ئُوَّ نُ ثطؤغُّ باضباضؤغاٍ ئُي
ٌَ زا ثالًَْهٌ ْىٍَ بؤ ئُّ ًَٖطؾُ زابًَٓت ،ئُويـ
بُخًَطايٌ بُغُض غؤظًَتسا غُضنُوتًَتُٖ ،وي
َُناًْإ بؤ زاطرينطزٌْ ْاوضُ باؾىوضيًُناٌْ غؤظًَت ،نُ
يُ ضِيَطُّ ضطِنطزُْوَّ ُٖوي
َُاًًُْنإ زَياْىيػت يُ
ََُُْس بىوٕ بُ بُضووبىوَُ ئابىوضيًُنإ ،ئُي
ْاوضُطُيًَهٌ زَوي
ضِيَطُّ ئَُُوَ نَُىنىضِيًُناٌْ خؤيإ يُضِووٍ خؤضاى و غىتًًَُُُْوَ ثطِبهُُْوَ ،نُ يُ
َسابىو ،ئُو ُٖيُيإ قؤغتُوَ نُ يُ ئُوضوثا ًٖض بُضَيُنٌ ْىٍَ
َِ َ1941وَ غُضيإ ُٖي
غاي
بُضاْبُض بُ ًَٖعَناٌْ ئُوإ زَغيت ثًَُٓنطز ،بؤيُ بُؾًَهٌ ظؤضّ ئُو غىثاياُّْ ُٖيبىو يُ
َِ 1942زا داضيَهٌ تط
ئُوضوثا ،طىاغتُوَ بؤ يُنًَيت غؤظًَت،يُ نؤتايٌ سىظَيطاٌْ غاي
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َُاُْنإ ًَٖطؾًإ نطزَوَ غُض غؤظًَت و ضُْس ْاوضُيُنًإ زاطرينطز و تا طُيؿتُٓ
ئُي
زَوضوبُضّ ؾاضّ غتايًٓططاز و يُوٍَ يُنًَو يُ طُوضَتطئ دُْطُناٌْ دُْطٌ زووََِ
َُاٌْ بؤ َاوَّ ضُْس َاْطًَو ئابًؤقُّ ؾاضَنُيإ زا ،بُآلّ
دًٗاٌْ ضوويسا ،ئُوَ بىو غىثاٍ ئُي
َُاًًُْنإ ُْتىأْ بضُٓ ْاو ؾاضَنُوَ و
خؤضِاططٍ و بُضططيهطزٌْ غؤظًَتًًُنإ وايهطز نُ ئُي
بُثًَضُواُْوَ ،يُ ْاوَضِاغيت َاْطٌ تؿطيين 1942زا غؤظًَتًًُنإ زَغتًإ بُ زشَ ًَٖطف بؤ
َُاُْنإ نطز و بُؾًَهٌ ظؤضيإ يُ غىثانُ بُ يُنًَو يُ غُضنطزَ زياضَناٌْ غىثانُوَ
غُض ئُي
زَغتطرينطز ،زواّ ضُْس َاْطًَو تىاًْإ بُ تُواوٍ ئُو غىثايُّ نُ يُ ْاوضُّ ظؤيطا و ئُو
َُاًًُّْ نُ يُ ْاوضُّ نافهاؽ
ْاوضاُْ بىو ،زَغتطري بهُٕ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ئُو غىثا ئُي
بىو ،يُغُض نُوتٔ و ثًَؿطَِوٍ بُضزَواّ زابىو ،يُ زواّ دُْطٌ غتايًٓططازَوَ ،وضزَ وضزَ ئُو
غىثايُف يُ ثًَؿطَِويًُناٌْ وَغتا و ئًسٍ بُٖؤّ ئُوَّ نُ بُؾًَهٌ ظؤضّ ئُو غىثايُ
طىاظضايُوَ بؤ غتايًٓططاز ،ئُّ غىثايُف ؾهػيت ًَٖٓا و غؤظًَتًًُنإ غُضنُوتين طُوضَيإ
بُزَغت ًَٖٓا .ئُّ غُضنُوتٓاُّْ غؤظًَتًًُنإ ٖاْسَضيَهٌ باف بىوٕ بؤ ئُوَّ ًَٖطؾُناًْإ يُ
َُاُْنإ فطاواْرت بهُٕ و غُضنُوتين طُوضَ بُزَغت بًَٗٓٔ ،بُضِازَيُى نُ يُ َاوَّ
زشٍ ئُي
َُاُْنإ زاطرييإ نطزبىوُْ ،ى
ثًَٓر َاْطسا ْعيهُّ 700-600نِ يُو خانُ بطًَطُِْوَ ،نُ ئُي
َِ 1943زا بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ وآلتُنُيإ يُ شيَط زَغُآلتٌ
َهى يُ نؤتايٌ غاي
ُٖضئُوَْسَ ،بُي
َُاُْنإ يُّ ؾُضَِزا،
َُاُْنإ ًَٖٓايُ زَضٍَ ،بُّ دؤضَف ؾُضِّ غتايًٓططاز و ؾهػيت ئُي
ئُي
ٌَ
َُ ططْطُناٌْ طؤضِاٌْ ضَوتٌ ضووزاوَناٌْ دُْط و ئًسٍ ضووغًا يُ غاي
يُنًَهٌ تط بىو يُ خاي
َُاًْا و زَغُآلتُناٌْ ْاوضُّ بايهإ ثًَؿطَِوٍ نطز و يُ بانىوضَوَ
1944زا تا ْعيو خانٌ ئُي
طُيؿتُ ئًػتىاًْا و يُ ْاوَضِاغتُوَ تانى ثؤيُْسا ضؤيؿت و يُباؾىوضيؿُوَ غٓىوضٍ ضؤَاًْاّ
تًَجُضِاْس ،ئُّ غُضنُوتٓاُّْ ضووغًا يُ ضاغتًسا وضَيُنٌ ظؤض طُوضَّ بُ ٖاوثُمياْإ بُخؿٌ و
َُاًْا نُوتُ بُض ُٖضَِؾُ و تطغٌ
يًَطَوَ تُضاظووٍ ًَٖع بُالّ ٖاوثُمياْاْسا نُوت و خىزٍ ئُي
ًَٖطؾٌ ٖاوثُمياْإ.
نويَبوونةوةى جةنط لة بةزةى باكووزي ئةفسيقا و شكطيت ئةلَناني و ئيتالييةكاى
َُاٌْ بُ غُضنطزايُتٌ ضؤٌَ يُ ْاوضُّ تُبطى بُزَغيت
زواّ ئُو غُضنُوتٓاُّْ نُ غىثاٍ ئُي
َُاٌْ و ئًتايٌ
ًَٖٓا و ثًَؿطَِويًُناٌْ بؤ ًَػط بُضزَواّ بىو ،يُ َايػٌ 1942زا غىثاٍ ئُي
طُيؿتُٓ ْاوضُّ عُئًََُ ،نُ 60نِ يُ ضؤشئاواٍ ئُغهُْسَضيُيُ ،بُآلّ يُ ضىوُْ ْاوَوٍَ ئُو
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ٌَ غُضؤنٌ بطيتاًْا يُ سىظَيطاٌْ 1942زا
ْاوضُيُ ؾهػتًإ ًَٖٓا ،يُو ناتُزا بىو نُ ضُضضً
غُضزاًَْهٌ بؤ ئَُُضيها ئُجناّ زابىو و يُوٍَ يُطُأل ضؤظفًًَسٍ غُضؤنٌ ئَُُضيها نؤبىوبىوُْوَ و
َُاٌْ ئًتايٌ يُ بانىوضٍ ئُفطيكا
يُغُض ئُوَ ضيَههُوتبىوٕ نُ ًَٖطؾًَهٌ بُضفطاوإ زشّ غىثاٍ ئُي
ئُجناّ بسَٕ ،وَى زَضواظَيُى بؤ ضىوُْ ْاوَوَّ بُضَّ ضؤشئاوايٌ يُ ئُوضوثا ،غؤظًَتًـ ظؤض يُغُض
َُاًْا يُ غُض ًَٖعَناٌُْٖ ،ضزوو ال
نطزُْوَّ ئُّ بُضَيُ غىوضبىو ،بؤ نَُهطزُْوَّ فؿاضّ ئُي
يُغُض ئُوَ ضيَههُوتٔ نُ ًَٖطؾًَهٌ ٖاوبُف بهُُْ غُض بانىوضٍ ئُفطيكا و يُيُى ناتسا يُ
ُٖضزوو ضووٍ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاواوَ ،بُثًٌَ ئُّ ثالُْ غىثاٍ بطيتاٌْ يُ ًَػطَوَ ًَٖطؾُناٌْ بؤ
َُاٌْ يُ
َُاٌْ ئًتايٌ زَغت ثًَهطز ،تىاٌْ ثًَؿطَِويًُناٌْ ًَٖعٍ ئًتايٌ ئُي
غُض غىثاٍ ئُي
تُممىظٍ 1942زا بىوَغتًًََٓت و ئُو زوو غىثايُ يُ ْاوضُّ عُئًََُ ضووبُضِووٍ يُى بىوُْوَ ،نُ
ؾُضِيَهٌ طُوضَ بُْاوٍ ؾُضِّ (عُئًََُ)َوَ يُ ًَْىإ ئُو زوو غىثايُزا ضووٍ زا و يُ ٍ23
تؿطيين يُنَُُوَ تا  4تؿطيين زووٌََ  ٍ1942خاياْس و بُ غُضنُوتًَٓهٌ طُوضَّ
َُاٌْ ئًتايٌ بُزيٌ طريإ و ئُو غىثايُ
بطيتاًًُْنإ نؤتايٌ ٖات و شَاضَيُنٌ ظؤض يُ غىثاٍ ئُي
ْاضاض نطا يُ ًَػط بهؿًَتُوَ ،نُ ٖؤناضّ غُضَنًٌ غُضنُوتُٓناٌْ بطيتاًْاف بؤ ئُو
ياضَُتًًاُْ زَطُضِايُوَ نُ ئَُُضيهًًُنإ يُضِووٍ ضُى و دبُخاُْ و غىثاوَ بؤ بطيتاًًُْناًْإ
ًََهٌ طُوضَّ يُّ غُضنُوتُٓزا بًين ،نُ بُ
ْاضزبىوٖ ،اونات ًَٖطؾُ ئامساًًُْناٌْ ٖاوثُمياْإ ضؤي
َُاًًْإ تًَو ؾهاْس ،نُ يُ
بُضزَواٌَ بؤَباضاٌْ ئُو ًَٖعاُْيإ زَنطز و ضُْسئ نُؾيت ئُي
َُاًْا زَبطز.
زَضياّ ْاوَضِاغتُوَ ٖاوناضيإ بؤ غىثاٍ ئُي
بًَطىَإ دُْطٌ عُيًًََُٓـ يُنًَهٌ تط بىو يُو دُْطاُّْ نُ وَضضُضخاًَْهٌ طُوضَّ
بُغُض ضووزاوَناٌْ دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا ًَٖٓا و ناضيطُض بىو يُوَّ نُ ْاوضُناٌْ ًَػط و
َُاًْا و ئُو ؾُضَِف بىو ،نُ غُضَتاٍ ثاؾُنؿًَهاٌْ غىثاٍ
ٌَ غىيَؼ ُْنُوُْ زَغت ئُي
نُْاي
َُاٌْ ئًتايٌ يُ بانىوضٍ ئُفطيكا َػؤطُض نطز ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ غىثاٍ بطيتاٌْ ئَُُضيهٌ
ئُي
ٖإ زا بؤ ئُوَّ غىثاناًْإ يُ ْاوضُناٌْ َُضانًـ و َُغطيب زابُظيَٓٔ ،يُ زواّ ئُو
دُْطُوَ غىثانُّ بطيتاًْا بُ ئاضاغتُّ ضؤشئاوا يُ ثًَؿطَِويًُناٌْ بُضزَواّ بىو و تىاٌْ
بُْسَضّ تُبطى يُ تؿطيين 1942زا بطًَطِيَتُوَ و زواتطيـ يُ ناْىوٌْ زووٌََ 1943زا زَغت
َُاٌْ ئًتايٌ ْاضاض بهات بطُضِيَُٓوَ بؤ تىْؼ.
بُغُض تُضابًىغسا بططيَت و غىثاٍ ئُي
يُ  ٍ8تؿطيين زووٌََ 1942زا غىثاٍ ئَُُضيهٌ بطيتاٌْ يُ َُغطيب و دُظايط
ٌَ ئَُُضيهٌ زابُظئ و زَغتًإ بُ ًَٖطؾُناًْإ نطز،
بُغُضنطزايُتٌ (ئُيعْٗاوَض)ّ شَُْضاي
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بُآلّ ضووبُضِووٍ ًٖض بُضَْطاضيًُنٌ ئُوتؤ ُْبىوُْوَ ،ظؤض بُ ئاغاٌْ دُظايط و َُغطيبًإ
َُاٌْ
زاطرينطز و بُضَو تىْؼ ثًَؿطَِويًإ نطز ،بؤ ئُوَّ ًَٖطف بهُُْ غُض ئُو غىثا ئُي
ئًتايًًُّ يُويَسا َابىو ،ئًسٍ ئُّ غىثاياُْ نُوتُٓ ًَْىإ بُضزاؾٌ ًَٖطؾٌ بطيتاًًُْنإ يُ
ضؤشُٖآلتُوَ و غىثانُّ ئُيعْٗاوَض يُ ضؤشئاواوَ ،ئُوَ بىو يُ َايػٌ 1943زا ُٖضزووال ،يُ
يُى ناتسا ًَٖطؾًَهٌ طُوضَيإ نطزُْ غُض و ضىوُْ ْاو تىْػُوَ ،نُ ْعيهُّ ُٖ 248ظاض يُ
َُاٌْ ئًتايٌ بُزيٌ طريإ ،نُ باؾرتئ يُنُناٌْ ئُو غىثايُ بىوٕ ،بُّ دؤضَف يُ
غىثاٍ ئُي
بانىوضٍ ئُفطيكا ٖاوثُمياْإ غُضنُوتٔ و زَغتىاآل بىوٕ يُوَّ بُضَو ئًتايًا بطِؤٕ.
ييَسش بةزةو ئيتاليا
َُاٌْ ئًتايًسا يُ بانىوضٍ ئُفطيكا
زواّ ئُو غُضنُوتٓاُّْ نُ ٖاوثُمياْإ بُغُض غىثاٍ ئُي
بُزَغتًإ ًَٖٓا ،بُ تُواوَتٌ زَضياٍ ْاوَضِاغتًإ نؤْرتؤٍَ نطز ،يُويَؿُوَ غىثاناًْإ يُ ٍ10
َُاٌْ بُضططيًُنٌ ظؤض تىْسٍ
َِ 1943زا يُ زووضطُّ غكًًُ زابُظاْس ،نُ غىثاٍ ئُي
تُممىظٍ غاي
نطز ،بُآلّ غىثاٍ ئًتايٌ بُضططيًُنُّ بُو دؤضَ ُْبىو ،ئَُُف ظياتط بؤ ئُوَ زَطُضِايُوَ نُ
َُاًًُْنإ ُٖبىو ،ضىْهُ َُٖىو ؾتًَو يُ شيَط زَغيت ئُواْسا
ئًتايًًُنإ قًًٓإ بُضاْبُض ئُي
بىوُٖ ،ض ضؤًَْو بًَت يُ ْاوَضِاغيت ئابٌ 1943زا ٖاوثُمياْإ زَغتًإ بُغُض غكًًُزا ططت،
يُو ناتُؾسا ضم و نًين ئًتايًًُنإ بُضاْبُض ْاظيًُنإ يُاليُى و خىزٍ غًػتٌَُ فاؾًعّ
َػتهاضاُّْ تىْس يُ ْاو ئًتايًا زَضبهُويَت،
يُاليُنٌ تط ،وايإ نطز نُ بعووتُٓوَيُنٌ بُضُٖي
فاؾًػتُناًْـ ظؤض بُ تىْسٍ وَآلًَإ زايُوَ و زَغتًإ زايُ ططتٔ و يُ ْاوبطزٌْ بُؾًَهٌ
َػتهاضَناًْإ زاخػت ،يُاليُنٌ تطَوَ
ظؤضّ ضؤؾٓبريإ و نطيَهاضإ ،ضُْسئ ضؤشْاَُّ بُضُٖي
يُو ناتُزا باضوزؤخٌ ئابىوضٍ يُ ئًتايًا يُوثُضِّ زاتُثني زابىو ،يُضِووٍ وضَؾُوَ ئًتايًًُنإ يُ
زواّ يُ زَغتساٌْ ؾاضّ تُضابًىؽ بُؾًَهٌ ظؤضيإ ثًًَإ وابىو نُ ئُوإ ؾُضِيإ زؤضِاْسووَ و
َُاًْاٖ ،اونات نُغايُتٌ
تانُ ضيَطُّ ضظطاضبىوًْؿًإ نؤتايًًَٗٓاُْ بُ ٖاوثُمياًَْيت يُطُأل ئُي
َؤغؤيًًٓـ الٍ ئًتايًًُنإ بىوبىوَ دًٌَ ضَخُٓ و تىاجنٌ بُؾًَهٌ ظؤض ،تُْاُْت بُؾًَو يُ
خىزٍ غُضنطزَ فاؾًػتُنإ ثُجنُّ ضَخُٓيإ بؤ زضيَصزَنطز و زاواناض بىوٕ نُ غٓىوضيَو بؤ
زَغُآلتُناٌْ زابٓطيَت ،بؤيُ يُو نؤبىوُْوَيُزا نُ ئُجنىوٌَُْ باآلّ فاؾًػتُنإ يُ تُممىظٍ
1943زا ئُجناًَإ زا ،بُؾٌ ظؤضّ ئُْساَُنإ زَْطًإ بؤ ئُو ثطؤشَيُ زا ،نُ زاواّ ئُوَّ
َطيَت ،ئَُُف ٖاْسَضيَو بىو بؤ ثاؾاٍ ئًتايًا
زَنطز َؤغؤيًين يُ غُضدُّ زَغُآلتُناٌْ زامباي
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(ظًهتؤض ئَُاْىئًًٌَ غًًَُّ) ،بؤ ئُوَّ طىضظٍ خؤّ بىَؾًًََٓت ،ئُوَ بىو يُ  ٍ25تُممىظٍ
1943زا َؤغؤيًين بؤ نؤؾهُنُّ خؤّ باْطًَٗؿت نطز و زاواّ يًَهطز زَغت يُناض
بهًَؿًَتُوَُٖ ،ضضُْسَ َؤغؤيًين بُّ زاواناضيًُّ ثاؾا ًْطُضإ بىو ،بُآلّ َؤغؤيًين
َُاًًُْنإ ضظطاضٍ ُْنُٕ يُويَىَ
زووضخطايُوَ بؤ زووضطُّ غُضزيًٓا ،زواتطيـ يُبُض ئُوَّ ئُي
بؤ ْاوضُيُنٌ ؾاخاوٍ ئًتايًا طىاظضايُوَ و زواّ زووضخػتُٓوَّ َؤغؤيًًٓـ ،سهىَُتًَهٌ
ْىٍَ بُ غُضؤنايُتٌ (َاضؾاٍ بازؤيًؤ) يُ ئًتايًا زاَُظضا ،غُضَتاّ ناضَناًْؿٌ
بُزَغتجًَهطزٌْ طفتىطؤيُنٌ خًَطا بُ ئاَاجنٌ ئاططبُغت يُطُأل ٖاوثُمياْاْسا زَغت ثًَهطز ،ئُّ
طفتىطؤيُ ْعيهُّ غٌَ ُٖفتُّ خاياْس ،ئُوَ بىو يُ  ٍ3ئُيًىويٌ 1943زا واشوو يُغُض
ئاططبُغت نطا ،بُآلّ تا  ٍ8ئُيًىوٍ ضاُْطُيُْطا.
ططْطرتئ َُضدُناٌْ ئُّ ئاططبُغتُ بطييت بىوٕ يُوَّ نُ غىثاٍ ئًتايٌ زَغتبُدٌَ
دُْط ضابططيَت و بُبٌَ ًٖض َُضدًَو خؤّ بسات بُزَغتُوَ و تُواوٍ نُؾتًطٍُ زَضيايٌ و
ًَٖعٍ ئامساًْإ ضازَغيت ٖاوثُمياْإ بهات و بُْسَض و فطِؤنُخاُْناًْإ خبُُْ شيَط زَغيت
ًَُٖ ،تًُض ًَٖعيَهٌ ْاضزَ غُض ئًتايًا و يُ  ٍ10ئُيًىويٌ
ٖاوثُمياْاُْوَ .بُبًػتين ئُّ ُٖواي
ًََت ،يًَطَؾُوَ
1943زا ضىوَ ْاو ؾاضّ ضؤَاوَ و سهىَُتُ ْىيًَُنُ ْاضاض بىو وآلت بُدًَبًًَٗ
ًٖتًُض ؾُضِّ يُ زشٍ ئًتايًاف ضاطُياْس ،يُو ناتُؾسا بىو نُ غىثاٍ ٖاوثُمياْإ ُٖضيُى يُ
غىثاٍ بطيتاٌْ و ئَُُضيهٌ بُضَو ْاوضُناٌْ ئًتايًا يُ ثًَؿطَِوٍ زابىوْٕ ،اوضُناٌْ غكًًُ و
ْاثؤيٌ و غُضزيًٓا و ضُْس ْاوضُيُنٌ تطيإ زاطرينطزبىو و تا ْاوَضِاغيت ئًتايًا ٖاتبىوٕ ،بُآلّ
َُاُْنإ بىوُْوَ ،بؤيُ تا ناْىوٌْ زووٌََ 1944
يُ ْاوضُ ضًايًُناْسا ضوبُضِووٍ بُضَْطاضّ ئُي
يُ ثًَؿطَِويًُناًْإ وَغتإ ،بُآلّ يُزواّ ئُوَوَ داضيَهٌ تط غُضنُوتُٓناًْإ زَغيت
ثًَهطزَوَ و زواّ ضُْس ؾُضِيَهٌ تىْس ،تىاًْإ يُ  ٍ4سىظَيطاْسا ؾاضّ ضؤَا زاطري بهُٕ ،نُ
يُنُّ ثايتُخيت ئُوضوثٌ بىو يُ شيَط زَغيت ًٖتًُض ًَٖٓطايُ زَض ،زواّ ئُوَف وضزَ وضزَ زواّ
ضُْس َاْطًَو ؾاضَناٌْ تطٍ ئًتايًا نُوتُٓ شيَط زَغيت ٖاوثُمياْإ و يُ ًْػاٌْ 1945زا
َُاًًُْنإ و يُوناتُؾسا يُ ْاوَوَّ ئًتايًا
ٖاوثُمياْإ بطِياضياْسا زوايني ًَٖطف بهُُْ غُض ئُي
َُاُْنإ زَغيت ثًَهطز و بُٖاوناضٍ يُطُأل ٖاوثُمياْاْسا تىاًْإ غُضدُّ ؾاضَ
ؾؤضِف يُ زشٍ ئُي
َُاُْنإ زَضبًَٓٔ.
ططْطُناٌْ ئًتايًا يُشيَط زَغيت ئُي
َُاُْنإ تىاًْإ ضظطاضّ بهُٕ و
غُباضَت بُ َؤغؤيًًٓـ يُ  ٍ12ئُيًىويٌ 1943زا ئُي
سهىَُتًَهٌ فاؾًػيت ْىيًَإ يُ بانىوضٍ ئًتايًا ضاطُياْس ،نُضٌ يُ ئُجناٌَ ؾهػتُنإ،
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َات ،بُآلّ غىثاٍ ؾؤضِؾطًَطَِ
َُاًًُْوَ بُضَو غىيػطا ُٖي
ْاضاض بىو بُ بُضطٌ غُضباظٍ ئُي
ئًتايًًُنإ تىاًْإ يُ ًْ ٍ27ػاْسا زَغتطريٍ بهُٕ و طىيًُ باضاٌْ بهُٕ.
َُاًْاف زواّ ئُوَّ ظاًْإ ئُطُضٍ غُضنُوتًٓإ َُْاوَ ،بؤيُ غىثاٍ
غُباضَت بُ ئُي
َُاٌْ يُ ئًتايًا خؤيإ زا بُزَغتُوَ و يُ َ ٍ2ايػٌ َ1945وَ دُْط يُ ئًتايًا نؤتايٌ
ئُي
َُاًْاف ظياًَْهٌ يؤدػيت و َاززٍ و غُضباظٍ ظؤضّ بُضنُوت و بُؾًَهٌ ُٖضَ ظؤض
ثًَٗات و ئُي
يُ غُضباظ و ئُفػُضَ ضاالى وزياضَناًْإ يُزَغتسا.
زشطازكسدني فةزةنطا و ناوضةي شةويية نصمةكاى
زواّ ئُو غُضنُوتٓاُّْ ٖاوثُمياْإ يُ بُضَناٌْ ئُفطيكا و ئًتايًا و ضووغًاٖ ،اوثُمياُْنإ
َُاُْنإ بؤ
زضنًإ بُوَنطز نُ ناتٌ ئُوَ ٖاتىوَ يُ بُضَّ ضؤشئاواؾُوَ ًَٖطف بهُُْ غُض ئُي
َُاُْناْسا ،يُّ ثًَٓاوَؾسا يُ 1943
ضظطاضنطزٌْ ْاوضُناٌْ ئُوضوثاف يُ شيَط زَغُآلتٌ ئُي
َُناًْإ بؤ ئُّ َُبُغتُ زَغت ثًَهطز و ضُْس نؤْططَيُنًإ يُ َؤغهؤ
بُزواوَ ٖاوثُمياْإ دىي
و تاضإ و نؤؾهٌ غجٌ بُغت ،يُ نؤْططٍَ تاضاْسا بابُتٌ غُضَنٌ ضؤًَْيت ًَٖطؾهطزٕ بىو بؤ
َُاًْا ،ئُوَبىو يُغُض ئُوَ ضيَههُوتٔ نُ بُضَيُنٌ ْىٍَ يُ ضؤشئاوا وَى زَغتجًَهًَو بؤ
غُض ئُي
ئُو ثطؤغُيُ بهطيَتُوَ( ،شَُْضاٍَ ئُيعْٗاوَض)ٍ ئَُُضيهًـ بهطيَـت بُ غُضنطزَّ باآلٍ ئُّ
غىثايُ ،زواٍ ئَُُُٖ ،ضزوواليإ زَغتًإ بُ خؤغاظزاًَْهٌ طُوضَ نطز و ئاَازَبىوٕ بؤ
دُْط ،ئُوَ بىو ًَٖعٍ ٖاوثُمياْإ يُ  ٍ6سىظَيطاْسا يُ نُْاضَ بانىوضيًُناٌْ فُضَْػا زابُظئ
و ظؤض بُ ئاغاٌْ تىاًْإ بُؾًَو يُْاوضُنُ بططٕ و ؾىئَ ثًٌَ خؤيإ يُ نُْاضَناٌْ فُضَْػا
زاَُظضيَٓٔ و ضُْس بٓهُيُنٌ زَضيايٌ بهُُْوَ ،يُويَؿُوَ غىثاٍ ئَُُضيهٌ تىاٌْ يُ ٍ26
سىظَيطاْسا بضًَتُ ؾاضّ (ؾًبىى)َوَ ،غىثاٍ بطيتاًْـ بُضَو زاطرينطزٌْ ؾاضّ (نائ) ضؤيؿت
و زواّ يُى َاْط يُ ؾُضِّ تىْسوتًص ،تىاًْإ بضُٓ ْاو ؾاضَنُوَ ،زواّ ئَُُف غىثاٍ
ٖاوثُمياْإ طُيؿتُ غُض وؾهاٌْ فُضَْػا و يًَطَوَ زَغتًإ بُ ثًَؿطَِويًُناًْإ يُ وؾهاًْسا
َُاًُْنإ ؾاض يُزواّ ؾاض ،فُضَْػايإ دًَسًََٖؿت و ئُّ
نطز و يُ ٖاويين  1944بُزواوَ ئُي
ؾاضاُْ بُضزَغيت ٖاوثُمياْإ زَنُوتٔ ،تُْٗا ضُْس ًًًََو َابىو نُ غىثاٍ ٖاوثُمياْإ بطاتُ
ًََهٌ غُضَنًٌ يُ ئاظازنطزٌْ
ثاضيؼ ،يُ ؾُضِّ ثاضيػسا بعووتُٓوَّ بُضَْطاضّ فُضَْػٌ ضؤي
ثاضيؼ بًين ،ضىْهُ يُ ْاوَوَّ ثاضيؼ ضاثُضِيًَٓهٌ طُوضَيإ ئُجناّ زا و فُضَْػًًُنإ يُ
َُاُْناْسا زَغتًإ زايُ ضُى و يُ  ٍ25ئابٌ 1944زا ؾاضّ ثاضيػًـ ضظطاضنطا.
بُضاْبُض ئُي
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يُو ناتُؾسا نؤَاضّ فُضَْػاٍ ئاظاز بُ غُضؤنايُتٌ (شَُْضاٍ زيطؤٍ) نُ يُ تاضاوطُ بىو،
بىوبىوَ دٌَ َتُاُّْ طُيٌ فُضَْػا ،طُضِايُوَ و سهىَُتًَهٌ ْىيٌَ يُ ثاضيؼ زاَُظضاْس و
زَغتبُدٌَ يُاليُٕ ئًٓطًًع و ئَُُضيهاوَ زاٌْ ثًَساْطا ،زواّ ئُوَف غىثاٍ ٖاوثُمياْإ
بُضزَواًَإ بُ ًَٖطؾُناًْإ زا بؤ ضظطاضنطزٌْ تُواوٍ فُضَْػا ،بُو ضازَيُّ نُ يُ ْاوَضِاغيت
َاْطٌ ئُيًىويٌ 1944زا بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ خانٌ فُضَْػا ضظطاضبىوبىو ،تُْٗا ضُْس
بُْسَضيَهٌ ظَضياٍ ئُتًُْيت و ُٖضزوو ْاوضُّ ئُيعاؽ و يؤضئ ُْبًَت ،زواّ ئُو غُضنُوتٓاُْ
َُْسا زضيَصَثًَسا ،ئُوَ بىو زواّ
يُ فُضَْػا ٖاوثُمياْإ ثًَؿطَِويًُناًْإ بُضَو بُجلًها و ٖؤي
ضظطاضنطزٌْ فُضَْػا ،زَغتًإ نطز بُ ثًَؿطَِويًُناًْإ بُضَو ئُو ْاوضاُْ و ضىوُْ ْاو ْاوضُّ
ئًَُاُْوَ و يُ ضووباضٍ (غى) ثُضِيُٓوَ و غٓىوضٍ بُجلًهايإ بُظاْس و يُ ئُيًىويٌ 1944زا
بطؤنػٌ و ئُْتؤضيبًإ ضظطاض نطز ،يُ ْاوَضِاغيت َاْطٌ ئُيًىويسا غىثاٍ ٖاوثُمياْإ ضُْس
َُْسا و ؾاضّ غرتاغبؤضط،
ؾاضيَهٌ تطيإ يُو ْاوضاُْ ضظطاض نطز و طُيؿتُٓ باؾىوضٍ ٖؤي
َُاًْاٍ ضؤشئاوا و يُوٍَ نؤتايًإ بُ ثًَؿطَِويًُناًْإ ًَٖٓا ،بؤ
يُويَؿُوَ ضىوُْ غُض غٓىوضٍ ئُي
َُاًْا.
زوايني ًَٖطف بؤ غُض ئُي
زشطازى ئةوزوثاي زؤذيةآلت و بالكاى دةضةآلتي ئةلَنانييةكاى
بُٖاتين غايَِ  ،1944ئُيَُاًْا يُ ُٖضزوو بُضَّ ضؤشئاوا و ضؤشُٖآلتُوَ ضووبُضِووٍ
ًَٖطؾٌ تطغٓاى بىوبىوَوَ ،يُبُضَّ ضؤشئاواوَ ٖاوثُمياْإ يُ بانىوض و ضؤشُٖآلتُوَ
ثًَؿطَِويًُناًْإ تازَٖات زَضىوُْ ثًَـ و فُضَْػا و بُجلًها و ٖؤيَُْسايإ ضظطاض نطز،
غُباضَت بُ بُضَّ ضؤشُٖآلتًـ غىثاٍ ضووغٌ تىاًْبىوٍ تُواوٍ خانٌ خؤّ يُشيَط
زَغُآلتٌ ئُيَُاُْنإ بًًََٗٓتُ زَض و ضووٍ نطزبىوَ ْاوضُناٌْ زَضَوَّ غٓىوضّ ضووغًا و
ضىوبىوَ ْاو خانٌ ثؤيُْسا و ضؤَاًْا و بىيطاضيا و يىطػالظًا و ئُو ْاوضاُّْ يُشيَط
زَغيت ْاظيًُنإ ًَٖٓابىوَ زَض.
َُْسا زَغت ثًَهطز و
ضووغُنإ يُ سىظَيطاٌْ 1944زا ثًَؿطَِويًُناًْإ بُضَو ْاوَضِاغيت ثؤي
ًَٖٓسَّ ُْبطز غىثانُيإ طُيؿتُ ْاوضُناٌْ بُيتًو و ثؤيُْسا و ؾاضَ غُختُناٌْ ثؤيُْسايإ
يُى يُزواّ يُى زاطرينطز ،تا طُيؿتُٓ ضووباضّ (ظًػتؤال) و ًَٖٓسَيإ َُْا بطُُْ واضؾؤّ
َُْسا بعووتُٓوَيُنٌ بُضَْطاضٍ يُزشٍ
ثايتُختُٖ ،ض يُو ناتُؾسا بىو نُ يُ ْاوَوَّ ثؤي
َُاُْناُْوَ غُضنىتهطايُوَ ،يُاليُنٌ
َُاُْنإ زَضنُوت ،نُ ظؤض بُتىْسٍ يُاليُٕ ئُي
ئُي
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تطيؿُوَ غىثاٍ ضووغًا يُ ْاوضُناٌْ بُيتًو ظؤض بُخًَطايٌ ثًَؿطَِوٍ زَنطز و طُيؿتبىوُْ
َُاُْناُْوَ
غٓىوضٍ ثطووغًاٍ ضؤشُٖآلتٌ و يُويَسا بؤَاوَيُى بُٖؤّ بُضَْطاضٍ ئُي
َُاُْنإ زَغت
َىَغتُيإ نطز ،يُ ٖاويين 1944زا ضووغُنإ ًَٖطؾًَهٌ ْىيًَإ بؤ غُض ئُي
ُٖي
َُاُْناًْإ يُوٍَ وَزَضْا و ثًَؿطَِويًُناًْإ بُضَو ْاو خانٌ ضؤَاًْا
ثًَهطز و ظؤض بُ ئاغاٌْ ئُي
بُضزَواّ بىو.
َُاُْنإ ضاطُياْسٖ ،اونات
ضؤَاًْاف يُشيَط ناضيطُضّ ضووغًا ؾُضِّ يُ زشٍ ئُي
بىيطاضياف َُٖإ ُْٖطاوٍ ضؤَاًْاٍ ْا و يُطُأل ضووغًازا ضيَههُوت و ؾُضِّ يُزشٍ
َُاًْا ضاطُياْس ،غُباضَت بُ يىطػالظًاف تا ئُوناتًـ ُْضىوبىوَ شيَط بايٌَ ضووغًاوَ.
ئُي
ُٖضضُْسَ غىثاٍ ضظطاضخيىاظٍ ًْؿتُاٌْ يىطػالظٌ ْاوضُيُنٌ ظؤضّ يىطػالظٌ يُشيَط زَغيت
َُاُْنإ تا ئُو ناتًـ يُو وآلتُزا
َُاُْنإ زَضًَٖٓابىو ،نُضٌ ًَٖعيَهٌ طُوضَّ ئُي
ئُي
َابىوُْوَُٖ ،ض بؤيُ غُضنطزايُتٌ غًاغًٌ يىطػالظًا يُ زواداضزا ْاضاض بىو ٖاوناضّ
غىثاٍ ضووغٌ قبىٍَ بهات و ًَٖطؾًَهٌ ٖاوبُؾِ غىثاٍ يىطػالظٌ و ضووغٌ و بىيطاضٍ
َُاًْا ضظطاض
زَغت ثًَبهات ،بُّ ًَٖطؾُف تىاًْإ تُواوٍ خانٌ يىطػالظٌ يُشيَط زَغيت ئُي
َُاًْاُْف زضوغتهطز نُ يُ يؤْإ و ئُيباًْازا
بهُٕ ،نُ غُضَجناّ ئُو دُْطُ تطغٌ بؤ ئُو ئُي
َُاًْا ويػيت بُخًَطايٌ ئُو غىثاياُْ بهؿًًََٓتُوَ ،بُآلّ غىثاٍ ًْؿتُاٌْ
بىوٕ ،بؤيُ ئُي
بىيطاضيا و يىطػالظًا ًَٖطؾًإ نطزَ غُض ئُو غىثاياُْ و ظياًَْهٌ ظؤضيإ يًَسإُٖ ،ض يُو
ناتُؾسا بطيتاًًُْنإ بُخًَطايٌ غىثايإ ْاضزَ يؤْإ و بُٖاضيهاضيِ ئُّ غىثايُ ،بعووتُٓوَّ
َُاٌْ بهُويَـت و يُ نؤتايٌ
ضظطاضخيىاظٍ يؤْاٌْ تىاٌْ ؾىئَ غىثاٍ ثاؾُنؿُثًَهطاوٍ ئُي
1944زا بُ تُواوَتٌ يؤْإ ضظطاض بهات.
َُاًْازا َابىوَوَ ،بُآلّ
ُْٖطاضيا زوايني وآلتٌ ئُوضوثاٍ خؤضُٖآلتٌ بىو نُ يُشيَط زَغيت ئُي
َاُْوَّ بُو دؤضَ يُو ناتُزا ناضيَهٌ ئُغتُّ بىو ،بُتايبُتٌ زواّ ئاظازبىوٌْ ضؤَاًْاُٖ ،ض
بؤيُ ضووغُنإ غٓىوضٍ ُْٖطاضيايإ يُالٍ ضؤَاًْاوَ تًَجُضِاْس و ظؤض بُخًَطايٌ طُيؿتُٓ
َُاٌْ و ُْٖطاضٍ
بىزاثًَػيت ثايتُخت ،بُآلّ يُويَسا ضووبُضِووٍ بُضَْطاضيًُنٌ تىْسٍ ًَٖعٍ ئُي
بىوُْوَ ،ئُطُضضٌ بُؾًَو يُ ُْٖطاضيًُنإ ضىوبىوُْ ثاٍَ ضووغُنإ ،بُآلّ بُؾًَهًإ يُ ثاٍَ
َُاًْا يُ ٍ20
َُاُْناْسا َابىوُْوَُٖ ،ض ضؤًَْو بًَت غُضباضٍ َُٖىو ئُو بُضططيًُّ ئُي
ئُي
ناْىوٌْ زووٌََ 1945زا ُْٖطاضياف خؤٍ زا بُزَغتُوَ و ئاططبُغيت يُطُأل ضووغُناْسا
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َِ  ،1945تُواوٍ ئُوضوثاٍ ضؤشُٖآلت و وآلتٌ
واشوونطز ،بُّ دؤضَف بُض يُ نؤتايًٗاتين غاي
يؤْإ يُ زاطريناضّ ْاظيًُنإ ضظطاضيإ بىو.
داطريكسدني بةزلني و يةزةضي ئةلَنانيا
َُاًْا و ٖاوثُمياُْناًْسا ٖات يُ ْاوضُناٌْ ئُفطيكا و بايهإ
َُٖىو ئُو ؾهػتاُّْ بُغُض ئُي
َُاًًُْوَ ُٖبىو ،ضىْهُ يُ ئُجناٌَ ئُو
و ئُوضوثا ،ناضيطُضيًُنٌ ظؤض خطاثًإ بُغُض ًَٖعٍ ئُي
َُاٌْ ظياًَْهٌ ئًَذطاض طُوضَّ يًَهُوت ،ض يُ ضووٍ َازيًُوَ ،ض يُ ضووٍ
زؤضِاْاُْزا غىثاٍ ئُي
يؤدػتًًُوَ و بىوَ َايُّ يُ زَغتساٌْ شَاضَيُنٌ ظؤض يُ غىثانٍُ و نُضَغُيُنٌ دُْطٌ و
ضُى و دبُخاُْيُنًِ ظؤضٖ ،اونات يُ زَغتساٌْ بُؾًَهٌ ظؤض يُ ضاويَصناض و ؾاضَظا
َُاٌْ بُ
غُضباظيًُناٌْ ،ئَُاُْ َُٖىوٍ غُضيًَؿًَىاويًُنٌ غُضباظٍ يًَهُوتُوَ و غىثاٍ ئُي
َُاًْا يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ
تُواوٍ ؾجطظَ بىو ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ ُٖض يُ زَغتجًَهٌ دُْطُوَ ئُي
ضؤش بُ ضؤش باضوزؤخٌ ضوو يُ خطاثٌ بىو و بؤضزوَاُْ ئامساًًُْنإ ناضيطُضيًُنٌ ظؤضيإ يُغُض
َُاًْا
َُاٌْ ُٖبىو ،دطُ يُوَّ وضزَ وضزَ بُضوبىوَُناٌْ ئُي
ناضطُ و بُضًََُٖٗٓاٌْ ثًؿُغاظٍ ئُي
َُاًْا
ضوو يُ نَُبىوٕ بىوَُٖ ،ىو ئَُاُْف يُ زواداضزا باضوزؤخًَهٌ خطاثٌ يُ ْاوَوَّ ئُي
َػتهاضيًُنٌ تىْس نطزَوَ ،وَى بُ بُضثطغٌ
خػتُوَ و زَغُآلتٌ ًٖتًُضٍ ضووبُضِووٍ بُضُٖي
َُاًْازا ٖاتبىو ،زَظاْطاُٖ ،ض بؤيُ ًٖتًُض ضُْسئ داض
يُنٌَُ ئُو ضَوؾُ خطاثُّ بُغُض ئُي
ضووبُضِووٍ نطزاضّ تريؤضيػيت بىوَوَ ،نُ زياضتطيًٓإ يُ  ٍ20تُممىظٍ  1944بىو ،بُآلّ
غُضنُوتىو ُْبىو ،بىوَ ٖؤناضّ ئُوَّ ًٖتًُض ؾاآلويَهٌ تىْسوتًص يُ ثانتاوٍ دُغتُيٌ زَغت
ثًَبهات و بُؾًَو يُ زياضتطئ غُضنطزَناٌْ ْاظيعّ يُ ًَْىبُضيَت .بَُُف ًَٖٓسَّ تط باضوزؤخٌ
َُاًْا يُضظؤنرت بىو.
خىزٍ ثاضتٌ ْاظٍ و ئُي
يُناتً َهسا نُ ئُيَُاًْا بُو باضوزؤخُزا تً َسَثُضِّ ،غُضنطزَناٌْ ئَُُضيها و
بطيتاًْا و يُن ًَيت غؤظًَت غُضقايٌَ ثالْطِ يَصٍ بىوٕ بؤ زاطرينطزٌْ ئُيَُاًْا و
زابُؾهطزٌْ يُ ًَْىإ خؤياْسا و ُٖض يُ زواّ نؤْططَّ تاضاٌْ غايَِ َ1943وَ
غُضَتاناٌْ ئُو بريؤنُيُ ضُنُضَّ نطز و وضزَ وضزَ يُ ْ ًَى ئُو غُضنطزاُْزا تاوتى ٍَ
زَنطا ،تا زواداض يُ نؤْططَّ يايَتا نُ يُ  ٍ4ؾىباتٌ 1945زا يُ ًُْضُزووضطُّ قطّ
بُغرتا ،غُضنطزَّ وآلتاٌْ ٖاوثُمياْإ بُ تُواوٍ يُغُض ئُو ثالُْ غُضباظيًُ يُناليٌ
بىوُْوَ ،نُ بؤ زاطرينطزٌْ ئُيَُاًْا زايإ ض ِؾتبىو ،يُو ي َسا بط ِياضيإ زا ئُيَُاًْا
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بُؾًَىَيُنٌ ٖاوبُف يُاليُٕ ئَُُضيها و بطيتاًْا و غؤظًَتُوَ زابُف بهط يَت و ُٖض
يُنًَو يُو وآلتاُْ ْاوضُيُنٌ زاطريطُ وَزَغت بًَ ٖٓٔ ،اونات فُضَْػاف ضاوزيَطٍ
ْاوضُيُنٌ تطٍ زاطريطُ بهات ،واتا ئُيَُاًْا بُغُض ضىاض ْاوضُّ زاطرينطاوزا زابُف
بهط يَت ،بؤ دًَبُدً َهطزٌْ ئُّ ثالُْف يُ  ٍ8ؾىباتٌ َ1945وَ ًَٖطؾٌ ٖاوثُمياْإ
زَغيت ثً َهطز و يُ نؤتايٌ َُٖإ َاْطسا تىاًْإ ًًٌََٖ بُضططٍ ئُيَُاًًُْن إ تً َو
بؿهًَٓٔ و يُ َاْطٌ َاضتسا ظؤض بُ ئاغاٌْ يُ ضووباضٍ ضائ بجُضُِْوَ ،يُ ٍ25
َاضتًؿسا تُواوٍ بُضططيًُناٌْ ئُيَُاًْا يُ ضؤشئاواٍ ضووباضّ ضائ نؤتايٌ ثً َبًَٗٓٔ،
زواّ ئُوَّ غىثاٍ ٖاوثُمياْإ يُ ضائ ثُض ِيًُوَ ،بُ غٌ َ ئاضاغتُ بُضَو ْاوَوَّ
ئُيَُاًْا ضؤيؿت ،ئُّ غىثاياُْ ظؤض بُخًَطايٌ غُضنُوتًٓإ بُزَغت ٖ ًَٓا و وضزَ وضزَ
بُضَو ؾاضّ بُضيني زَ ضِؤيؿنت و غىثاٍ ئُيَُاًْـ يُ ُٖضَؽ ًَٖٓاْسا بىو و ؾاضَناٌْ
ئُيَُاًْا يُى يُزواّ يُى خؤيإ بُزَغتُوَ زَزا.
يُ ضؤشُٖآلتًؿُوَ ًَٖعَناٌْ غؤظًَت بُ ٖاوبُؾٌ يُطُأل ًَٖعَناٌْ ثؤيَُْسا و
ضًهؤغًؤظانًاو بىيطاضيا و ضؤَاًْا ،يُ  ٍ12ناْىوٌْ زووََُوَ ًَٖطؾُناًْإ زَغت
ثًَهطز ،زواّ ثًَٓر ضؤش ئُّ ًَٖعاُْ تىاًْإ واضؾؤ زاطريبهُٕ و زواتطيـ زَغت بُغُض
بُؾًَهٌ فطاواٌْ ضًهؤغًؤظانًازا بططٕ ،ئُطُض ضٌ بُٖؤّ ْاضزٌْ غىثاٍ ئُيَُاًًُْوَ بؤ
بُضَّ غؤظًَيت ،تا ضازَيُى ثًَؿطَِويًُناٌْ ئُّ ًَٖعَ ًَٖىض بىوُْوَ ،بُآلّ
ثًَؿطَِويًُناًْإ نؤتايٌ ثًَُٖٓات ،داضيَهٌ تط زَغتًإ بُ ًَٖطؾُناًْإ نطزَوَ تا يُ
ًْ ٍ17ػاٌْ 1945زا ظًُْٓاٍ ثايتُخيت َُْػايإ زاطرينطز و بُتُواوٍ زَغتًإ بُغُض
بُؾٌ ضؤشُٖآلتٌ َُْػازا ططت ،ئَُُ يُناتًَهسا بىو نُ ضُْس يُنُيُى يُ غىثاناٌْ
غؤظًَت طُيؿتبىوُْ ضووباضّ (ئؤزَض) نُ 60نِ يُ ضؤشُٖآلتٌ بُضيني بىو ،زواّ ئُوَف يُ
ًْ ٍ16ػاْسا ئُّ يُناُْ ًَٖطؾُناًْإ بؤ غُض بُضيني زَغت ثًَهطز و وضزَ وضزَ يُ بُضيني
ْعيو بىوُْوًََٖ ،عَناٌْ ٖاوثُمياْإ يُ ضؤشئاواوَ و ًَٖعَناٌْ غؤظًَتًـ يُ ضؤشُٖآلتُوَ
ضؤش بُ ضؤش تُْطًإ بُ غىثاٍ ئُيَُاٌْ ُٖيَسَضين و يُ بُضيني ْعيو بىوبىوُْوَ ،تا ئُو
ناتُّ يُ ًْ ٍ27ػاْسا غىثاٍ غؤظًَيت تىاٌْ ؾُضِ بطُيًَُْتُ ْاو دُضطُّ بُضيني و يُ
ًْ ٍ30ػاٌْ 1945يؿسا ثُضيَُاٌْ ئُيَُاٌْ زاطريبهُٕ ،ئُوَ بىو يُ زواّ ئُو ضؤشَوَ
ئًسٍ ًٖتًُض نؤتايٌ ثًَٗات و بُثًٌَ ُْٖسيَو يُ غُضضاوَنإ يُ نطزاضيَهٌ خؤنىشيسا
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نؤتايٌ بُخؤّ ًَٖٓاوَ و تُضَُنُيؿٌ غىوتًَٓطاوَ* ،غُضَجناًَـ يُ َ ٍ2ايػٌ
1945زا بُضيني بُ تُواوٍ نُوتُ شيَط زَغُآلتٌ غىثاٍ غؤظًَتُوَ ،بَُُف ويػيت
بطيتاًًُْنإ بؤ ئُّ ناضَ ؾهػيت خىاضز.
َُاًًُْنإ يُ غُضدُّ بُضَناٌْ تطَوَ بُ تُواوٍ تًَهؿها و يُ َُٖىو
بُ نُوتين بُضيني ،وضَّ ئُي
َُْسا و زاًُْاضنسا خؤيإ بُزَغتُوَ زا ،يُناتًَهسا نُ
َُاًْا و ٖؤي
بُضَناٌْ بانىوضّ ضؤشئاواٍ ئُي
غىثانُّ بانىوضّ ئًتايًايإ يُ ًْ ٍ30ػاُْوَ خؤّ زابىو بُ زَغتُوَ ،يُ َ ٍ7ايػٌ 1945يؿسا
َُْاَُّ خؤبُزَغتُوَزاٌْ بُبٌَ ًٖض
َُاٌْ طُآلي
(شَُْضاٍ يؤزؤٍ) غُضؤى ئُضناٌْ دُْطٌ ئُي
َُاًْا ٖات.
َُضدًَو يُطٍَُ ٖاوثُمياْاْسا واشوو نطز .بَُُف نؤتايٌ بُ ئُي
ييَسشي ياوثةمياناى بؤ ضةز ذاثؤى
َُاًْا و ئًتايًازا غُضنُوتٔ ،ئاضاغتُّ دُْط بُضَو
زواّ ئُوَّ ٖاوثُمياْإ بُغُض ئُي
َُاًْا بىو نُ يُ دُْطسا َابىو.
شاثؤٕ طؤضِا ،ضىْهُ شاثؤٕ تانُ وآلتٌ ٖاوثُمياًَْتًًُنُّ ئُي
َِ َ1943وَ ًَٖطؾُناٌْ يُ ْاوضُّ ضؤشُٖآلتٌ زووض يُزشٍ شاثؤٕ
غىثاٍ ٖاوثُمياْإ ُٖض يُ غاي
َِ 1945زا ًَٖعٍ بطيتاًْا ضُْس ْاوضُيُنٌ
زَغت ثًَهطزبىو ،ئُوَ بىو يُ غُضَتاناٌْ غاي
زاطرينطزبىو ،زَغيت بُغُض (ضاجنؤٕ)ٍ ثايتُخيت بؤضَازا ططتبىو ،زواّ ئَُُف ٖاوثُمياْإ
ويػتًإ غىثا يُ َُاليؤ زابُظيَٓٔ ،بُآلّ بُض يُوَ شاثؤًًُْنإ خؤيإ زابىو بُ زَغتُوَ،
َِ َ1943وَ يُ ظَضياٍ
يُضِوويُنٌ تطيؿُوَ غىثاٍ ٖاوثُمياْإ ُٖض يُ ًْىَّ زووٌََ غاي
ًَُُٖٓوَ ًَٖطؾًإ زَغت ثًَهطزبىو ،ضُْسئ زووضطُّ ططْطًإ يُو ْاوضاُْ يُشيَط زَغيت
َسَضين ،يُ تؿطيين يُنٌَُ
شاثؤًًُْنإ زَضًَٖٓابىو و وضزَ وضزَ تُْطًإ بُ غىثاٍ شاثؤٌْ ُٖي
َِ  1944بُزواوَ ئَُُضيهًًُنإ ضُْس ؾُضِيَهٌ زَضيايٌ ططْطًإ يُبُضاْبُض شاثؤًًُْنإ
غاي
ئُجناّ زا و تىاًْإ بُ تُواوٍ فًًجني يُ شيَط زَغيت شاثؤًًُْنإ زَضبًَٗٓٔ ،زواّ ئُوَف غىثاٍ
ٖاوثُمياْإ يُ ًَٖطف و بؤَباضاُْ ئامساًًُْناًْإ بُضَواّ بىوٕ و غىثاٍ شاثؤٌْ تا زَٖات ظياتط
َىيَػيت شاثؤٌْ
َىيَػيت يُ ْاوضُنُزا الوظ زَبىو ،بُآلّ ئُوَّ ظياتط ُٖي
ؾهػيت زَخىاضز و ُٖي
َُاًْاٍ ٖاوثُمياٌْ بىو ،ئُوَ بىو نُ تُواوٍ غىثاٍ ٖاوثُمياْإ ضوويإ
الواظ نطز ،ضووخاٌْ ئُي
* ثطغٌ َطزٌْ ًٖتًُض و ضؤًَْيت َطزٌْ ًٖتًُض و يُْاوضىوٌْ تا ئًَػتاف بُ تُواوٍ يُناليٌ ُْبىوَتـُوَ و
دًٌَ َؿتىَطِيَهٌ ظؤضَ.
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نطزَ ْاوضُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ زووض و ضووبُضِووٍ غىثاٍ شاثؤٕ بىوُْوَ ،يُ تُممىوظٍ 1945يؿسا
غُضؤنٌ ُٖض يُنُ يُ ئَُُضيها و بطيتاًْاو غؤظًَت يُ بؤتػساّ نؤبىوُْوَ و
ئاطازاضنطزُْوَيُنًإ زايُ شاثؤٕ نُ تًايسا زاواّ خؤبُزَغتُوَزاٌْ زَغتبُدًٌَ و بُبٌَ
َُضدًإ يُ شاثؤٕ نطز ،بُآلّ شاثؤًًُْنإ بَُُ ضاظيُٓبىوٕ و ٖاوثُمياْاًْـ يُو ناتُزا
زَياْىيػت ظؤض بُخًَطايٌ نؤتايٌ بُ دُْطُنُ بًَٗٓٔ ،نُضٌ شاثؤًًُْنإ ُٖض يُ بُضططٍ
بُضزَواَسا بىوٕ ،ئَُُف وايهطز يُ  ٍ6ئابٌ 1945زا فطؤنُ ئَُُضيهًًُنإ بؤَباّ ئُتؤٌَ
بؤ يُنُجماض يُ ًََصووزا يُ ؾاضّ (ٖريؤؾًُا) بىَؾًَٓٔ ،زواّ ئُوَف بُ غٌَ ضؤش ؾاضّ
(ْاناظانٌ) بُض بؤَباّ ئُتؤٌَ بسَٕ ،نُ بُّ زوو ضووزاوَ تىاًْإ ظياًَْهٌ ظؤض طُوضَ بُ
شاثؤًًُْنإ بطُئُْ و تُْٗا يُ (ٖريؤؾًُا) ُٖ 80ظاض نىشضاو و ُٖ 120ظاض بطيٓساض و 100
ُٖظاض بٌَ غُضوؾىيَين يًَهُوتُوَ ،نُ ئَُُ بىوَ ٖؤناضّ ئُوَّ شاثؤًًُْنإ يُ  ٍ14ئابٌ
 1945خؤيإ بسَٕ بُزَغتُوَ و بُ َُضدُناٌْ ٖاوثُمياْإ ضاظينب ،يُ  ٍ2ئُيًىويؿسا
َُْاَُّ خؤبُزَغتُوَزإ يُطُأل ٖاوثُمياْاْسا َؤضبهُٕ ،بُّ دؤضَف نؤتايٌ بُ دُْطٌ
طُآلي
َِ خاياْس و تُواوٍ دًٗاٌْ ططتُوَ و ظَضَضو ظياًَْهٌ
زووَّ دًٗاٌْ ٖات ،نُ ْعيهُّ ؾُف غاي
َاززٍ و َطؤيٌ طُوضَّ يًَهُوتُوَ.
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بةشي شةشةم
جيوان لةدواى جةنطي دووةمى جيواني
بُخؤبُزَغتُوَزاٌْ شاثؤٕ نؤتايٌ بُ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ٖات و ئُّ دُْطُف
ًََو ئُجناٌَ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ طُوضَّ يًَهُوتُوَ:
نؤَُي

يةكةم :ئةجنامةكاني جةنطي دووةمى جيواني
َُاًْا و ًَُالٌَْ غُضباظيًُنإ ٖات و ُٖضيُنُ
بُ نؤتايًٗاتين دُْط نؤتايٌ بُ تطغٌ ئُي
َطُ و
َُاًْا و وآلتُ ؾُضِنُضَناٌْ تطيـ ضووبُضِووٍ ناويهاضيًُنٌ طُوضَ يُ ؾاض و نًًَ
يُ ئُي
َُناٌْ طىاغتُٓوَ و ثطز و زَظطا ثًؿُغاظيًُناًْإ بىوٕ و يًَطَؾُوَ ظياًَْهٌ
ناضطُ و ًًَٖ
َاززٍ طُوضَيإ بُضنُوتُٖ ،ضوَٖا ئُّ دُْطُ ضُْسئ نًَؿُّ تطٍ وَى نًَؿُّ زيٌ و
بًَهاضّ و بًَىَشٌْ و ُٖتًىٍ خػتُوَ ،ئَُُ دطُ يُوَّ يُو طؤضِاْهاضيًُ بُٓضَِتًًُّ نُ يُ
َُتًسا ًَٖٓايُ ئاضاوَ و نؤتايٌ بُ غًػتٌَُ نؤٌْ باآلزَغيت ئُوضوثٌ
زؤخٌ غًاغُتٌ ًَْىزَوي
ًَٖٓا و ئُو فطَظهلًَعيًُّ نُ ثًَؿرت ُٖبىو ،يُْاوٍ بطز و بطيتاًْاٍ يُغُضدُّ ثًَطُ
َُتًًُنإ و غُضوَضيَيت ئابىوضٍ و غًاغًٌ دًٗإ ًَٖٓايُ خىاضَوَ و يًَطَؾُوَ زوو
ًَْىزَوي
ظهلًَعٍ طُوضَ يُ دًٗإ زَضنُوتٔ ،نُ غؤظًَت و ئَُُضيها بىوٕ.
 .1ئاوارةبووى
يُ ئُجناٌَ ئُّ دُْطُزا تُْٗا يُ ئُوضوثا ْعيهُّ ًًَ 21ؤٕ نُؽ ئاواضَ و بٌَ ؾىئَ و دٌَ
نُوتٔ ،ئَُُ دطُ يُو نُغاُّْ نُ يُ غُضباظطُ ْاظيًُناْسا زَغتبُغُض بىوٕ ،نُ ْعيهُّ 5
ًًَؤٕ ضووغٌ و ًًَؤٕ و ًْىيَو ثؤيُْسٍ و ًًَؤٕ و ًْىيَو فُضَْػٌ بىوُٕٖ ،ض بؤيُ بؤ
َُّ تايبُت ٖاتُ ئاضاوَ ،نُ زواتط يُ
َِ َ1943وَ نؤَُي
ضاضَغُضنطزٌْ ئُّ نًَؿاُْ ُٖض يُ غاي
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ٌَ 1947يؿسا ضُْس زَظطايُنٌ تايبُتٌ غُض بُ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ بؤ َُٖإ َُبُغت
غاي
زاَُظضا.
 .2كاولكاري
يُنًَهٌ تط يُ ئُجناَُناٌْ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ،ئُو ناويهاضيًُ بٌَ شَاضَيُ بىو نُ ئُّ
دُْطُ بُزواّ خؤيسا ًَٖٓاٍ و ًََصوو بُض يُوَ ؾيت وَٖاّ بُخؤيُوَ ُْبًًٓىَ ،ئُّ دُْطُ بىوَ
ٖؤناضّ ضووخإ و ناويبىوٌْ غُزإ و بططَ ُٖظاضإ َاٍَ و خاْىو و ناضطُ و خىيَٓسْطُ و
ٌَ و ضيَطُ و ئاَطاظَناٌْ طىاغتُٓوَ يُ ئُوضوثا و يُ ضني و يُ
َطُّ نؿتىناي
ُْخؤؾداُْ و نًًَ
َُاًْا
شاثؤًْـ ،تُْٗا يُ ثؤيُْسا  3/1بًٓانإ زاضِووخابىوٕ ،يُو ْاوضاُّْ ضووغًاف نُ ئُي
زَغيت بُغُضزا ططتبىو ،ناويهاضيًُنإ ظؤض ظؤض يُوَ ظياتط بىوُٖ ،ضوَٖا ُٖض يُى يُ فُضَْػا و
َُْسا بُ ضازَيُى زووضاضّ ناويهاضّ بىوُْوَ نُ بؤ بًٓانطزُْوَّ ،ثًَىيػتًإ بُ
بُجلًها و ٖؤي
زاٖاتٌ ُْتُوَيٌ غٌَ غاٍَ ُٖبىو بُثًٌَ ثًَىَضَناٌْ ثًَـ دُْط ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ ُٖض
يُنُ يُ ْاناظانٌ و ٖريؤؾًُا بُ تُواوَتٌ ناوٍ بىوبىوٕ ،دطُ يُ ضُْسئ ؾاضّ تطٍ وَنى بُضيني
و ْاوضُناٌْ تطٍ ئُوضوثا .ناويهاضيًُنإ بُ دؤضيَو ناضطُ و ئاًََطَناٌْ طىاغتُٓوَيإ
ٌَ زَويػت بؤ ئُوَّ ئُو وآلتاُْ بطُُْوَ ئاغيت
ططتبىوَوَ ،نُبُثًٌَ ئاَاشَنإ ضُْسئ غاي
ثًَـ دُْط ،تُْاُْت بطيتاًْاف نُ زاطرييـ ُْنطابىو ،بُآلّ ظياًَْهٌ وَٖاّ ثًَطُيؿتبىو
بُٖؤّ بؤَباضاُْ ئامساًًُْناُْوَْ ،عيهُّ  3/1خاْىوَناًْإ ضووخابىو و ئَُُ دطُ يُو ظياُّْ
نُ بُض ناضطُ و ضيَطُوبإ و زاَىزَظطاناٌْ تط نُوتبىو.
 .3اليةني دارايي و ئابووري
دُْطٌ زووََِ دًٗاِْ بُ خُضدٌ و ضووزاوَناًًُْوَ ،نًَؿُيُنٌ ئابىوضٍ و زاضايٌ
طُوضَّ خػتُوَ و بُؾًَهٌ ظؤضّ وآلتاٌْ ضووبُضِووٍ ئايٓسَيُنٌ ْازياضٍ ئابىوضٍ نطزَوَ،
ضىْهُ ئُو وآلتاُْ ثًَىيػتًإ بُ ئابىوضٍ و زاضايًُنٌ طُوضَ بىو بؤ باؾرتنطزُْوَّ زؤخٌ
ئابىوضٍ خؤيإ ،ئَُُ دطُ يُوَّ بُؾًَهٌ ظؤضّ ئُو وآلتاُْوَ بُزَغت قُضظيَهٌ ظؤضَوَ
زَيآْاآلْس ،بؤيُ ُٖض يُ ناتٌ ضووزاوَناٌْ دُْطسا ،ضُْسئ نؤْططَ بُ َُبُغيت
َِ
ضاضَغُضنطزٌْ ئُّ نًَؿاُْ بُغرتا ،يُواُْ نؤْططَّ (بطتني) و (وؤزظ)ُٖ ،ضوَٖا يُ غاي
َُتٌ زاَُظضا ،نُ ئُضنُ غُضَنًًُنُّ زابًٓهطزٌْ ظيَطِ و
1944زا غُْسوقٌ زضاوٍ ًَْىزَوي
زضاوٍ ثًَىيػت بىو بُ َُبُغيت ئاغاْهاضّ يُ باظضطاًْساُٖ ،ضوَٖا يُو َاوَيُزا باْهٌ
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بًٓاغاظٍ زاَُظضا بؤ ئُوَّ قُضظٍ ثًَىيػت بؤ بًٓانطزُْوَ ببُخؿًَت ،دطُ يُوَّ نُ
ُٖوَيًَهٌ ظؤض زضا بؤ نَُهطزُْوَّ طىَطط نُ بُضبُغتًَهٌ طُوضَ بىو يُ بُضزَّ باظضطاًْسا يُ
َِ 1947يؿسا ضيَههُوتًَٓهٌ طؿتطري يُ ًَْىإ وآلتُ ئُوضوثًًُنإ
ًَْىإ ُٖضزوو دُْط .يُ غاي
يُغُض طىَطط و باظضطاٌْ نطايُوَ ،غُباضَت بُ ضووغًاف ،دُْط بىوَ ٖؤناضّ تًَهساٌْ
بُؾًَهٌ ظؤض يُو ثًَؿهُوتٓاُّْ نُ يُ غًًُناْسا بُخؤيُوَ بًًٓبىو و يُثًَٓاو ضانهطزُْوَّ ئُو
زؤخُ ئابىوضيًُؾسا ضووغًا زَيُويػت ثؿت بُخؤّ ببُغتًَت ُْى بُ زَضَوَ ،نُ ئَُُف
َهٌ
َهٌ ضووغًا و يُضِيٌَ قىضباًْساٌْ خُي
داضيَهٌ تط ئُضنُ قىضغُنُّ نُوتُوَ غُضؾاٌْ خُي
ضووغًاوَ وَزَغتًإ ًَٖٓايُوَ.
 .4تاوانةكاني جةنط
دُْطٌ زووٌََ دًٗإ دطُ يُوَّ ،نُ بُ ًًَؤُْٖا نُغٌ يُْاوبطز و بُ ًًَؤُْٖا بطيٓساض
ٌَ 1945زا ضُْس ضووزاويَهٌ تطغٓاى ضووٍ
و نَُئُْساّ و بًَىَشٌْ يًَهُوتُوَٖ ،اونات يُ غاي
َُزا ضُْسئ ضووزاوٍ نىؾنت و بطِيين طُوضَ طُوضَ ضوويإ زا و ٖاونات ُٖض يُو
زا ،يُو غاي
َُزا (ًٖتًُض) و (َؤغؤيًين) و ضُْس غُضنطزَيُنٌ تطٍ فاؾٌ و ْاظٍ يُْاوضىوٕ و ئُواُْؾٌ
غاي
َابىوُْوَ يُ ضِيَطُّ ئُو زازطايًُوَ نُ ٖاوثُمياْإ يُ ْؤضَبًَطط زايإ ْابىو ،ضووبُضِووٍ
زازطايٌ بىوُْوَ و بُؾًَهٌ ظؤضيإ بُ تاواٌْ دؤضاودؤض زازطايٌ نطإ ،نُ ظؤضبُّ تاواُْنإ يُ
ضىاضضًَىَّ تاواٌْ زشََطؤيٌ بىوٕ 12 ،نُؽ يُغُضنطزَ زياضَناٌْ ْاظيًُنإ يُغًَساضَزضإ و
بُؾًَهٌ ظؤضيؿًإ بؤ ُٖتا ُٖتا ظيٓساٌْ نطإ و بُؾًَهٌ تطيؿًإ بُ نطزاضٍ خؤنىشٍ خؤيإ
َِ 1946يؿسا زازطايُنٌ ٖاوؾًَىَ يُ ضؤشُٖآلتٌ زووض بؤ غُضنطزَ
يُْاوبطز .يُ غاي
شاثؤًًُْناًْـ زاَُظضا ،نُ ضُْسئ غُضنطزَّ باآلٍ شاثؤٌْ تًًَسا زازطايٌ نطإ و بُؾًَهًؿإ
يُ غًَساضَزضإ ،ئَُُ دطُ يُوَّ نُ ضُْسئ غاٍَ يُزواّ دُْط زازطايًُ ًَْىخؤيٌ و
َُتًًُنإ بُضزَواّ بىوٕ و
ًْؿتُاًًُْنإ يُ زازطايًهطزٌْ نُغاٌْ بُؾساضبىو يُ تاواُْ ًَْىزَوي
ظياتط يُ ُٖ 2ظاض نُؽ بُض سىنٌُ يُ غًَساضَزإ نُوتٔ.
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دووةم :كؤنطرة و ثةميانهامةكاني ئاشيت
أ .كؤنطرةكاى
َُتٌ يُباضَّ دُْطٌ زووََِ دًٗاًُْوَ
َِ َ1943وَ ضُْس نؤْططَيُنٌ ًَْىزَوي
ُٖض يُ غاي
َِ 1943زا و زواٍ ئُويـ يُ ؾىباتٌ 1945زا
بُغرتإ ،نُ زياضتطيًٓإ ئُوَّ تاضإ بىو يُ غاي
َتا بُ َُٖإ ؾًَىَ نؤْططَيُى يُ ًَْىإ غُضنطزَناٌْ وآلتُ ٖاوثُمياُْناْسا بُغرتا ،نُ
يُ ياي
َُاًْا و غعازاٌْ تاواْباضاٌْ دُْط و غُثاْسٌْ قُضَبىو و
تًايسا يُغُض زابُؾهطزٌْ ئُي
َُاًْا ضيَههُوتٔ ،ئُّ غُضنطزاُْ يُو نؤْططَيُزا يُغُض
نؤتايًًَٗٓإ بُ ًَٖعٍ غُضباظٍ ئُي
ئُوَف ضيَههُوتٔ نُ نؤْططَيُى يُ غإ فطاْػًػهؤ ببُغرتيَت بُ َُبُغيت زاَُظضاْسٌْ
زَظطاّ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ.
بُض يُ نؤتايًًَٗٓإ بُ شاثؤًْـ يُ ئابٌ 1945زا ُٖضغٌَ غُضنطزٍَ ٖاوثُمياْإ يُ بؤتػساّ
َُاًْا نطز،
َُاًْا و ثؤيُْسا و زابُؾهطزٌْ ئُي
نؤبىوُْوَ و قػُيإ يُغُض غٓىوضٍ ْىيٌَ ئُي
َسا
َُّ يُطُي
َُاًْا تُْٗا وَى يُنُيُنٌ ئابىوضٍ غُضبُخؤ َاَُي
ضيَههُوتٔ يُغُض ئُوَّ نُ ئُي
َُاًْاُّْ يُ ُْٖطاضيا
بهطيَتُْ ،ى يُنُيُنٌ غًاغًٌُٖ .ضوَٖا بطِياضيإ زا نُ تُواوٍ ئُو ئُي
َُاًْا بطىيَعُْوَ بُ َُبُغيت زووضنُوتُٓوَ يُ نًَؿُّ
و ثؤيُْسا و ضًهؤغًؤظانًا زَشئ ،بؤ ئُي
نًَُُٓنإ .زواّ َاوَيُنًـ يُ نؤتايٗاتين دُْط ،نؤْططَيُنٌ تط يُ يُْسَٕ يُ ًَْىإ
وَظيطاٌْ زَضَوَزا بُغرتا ،نُ يُّ نؤْططَيُزا بُ ًٖض ضيَههُوتًَٓو ُْطُيؿنت ،يُ  ٍ29تُممىظٍ
1946يؿسا نؤْططَّ ئاؾيت يُ ثاضيؼ بُغرتا نُ ْىيَُٓضّ  21وآلتٌ يُخؤزَططت و ئاَاجنًـ
تًايسا بُزوازاضىوٕ بىو بؤ ثًَؿًٓاضّ وَظيطاٌْ زَضَوَ.
ب .ثةميانهامةكاى
يُ ؾىباتٌ 1947زا ضُْس ثُميآْاَُيُى يُاليُٕ ٖاوثُمياْاُْوَ بُغُض وآلتُ زؤضِاوَناْسا دطُ
َُاًْا و َُْػا غُثًَٓطا ،غُباضَت بُ شاثؤًْـ يُزواّ خؤبُزَغتُوَزاٌْ ،بُؾًَىَيُنٌ ناتٌ
يُ ئُي
نُوتُ شيَط زَغيت ئَُُضيهاوَ ،بؤيُ ئَُُضيهًًُنإ ثًًَإ باؾبىو ،نًَؿُّ شاثؤٕ نَُرت بًَُٓٓ ْاو
نًَؿُناٌْ ئُوضوثا و زواداض بُؾًَىَيُنٌ تانطَِواُْ نًَؿُّ شاثؤٕ يُناليٌ بهُُْوَ ،غُباضَت بُو
ٖاوثُمياًْاُّْ نُ يُطُأل وآلتُ زؤضِاوَناْسا َؤضنطإ ،بطييت بىوٕ يُ:
172

أ .ثةميانهامةى ثاريصي :1947
ئُّ ثُميآْاَُيُ بُغُض ئًتايًا و ُْٖطاضيا و بىيطاضيا و ضؤَاًْا و فًٓالْسزا غُثًٓطا ،نُ
َبىَؾًَُٓٓوَ و غىثاناًْإ
تًايسا زاوا يُ غُضدُّ ئُو وآلتاُْ نطابىو ،ضيَهدطاوَ فاؾًًُناًْإ ُٖي
غٓىوضزاض بهُُٕٖ ،ضوَٖا ئُو وآلتاُْ ْاضاضنطابىوٕ ،قُضَبىويُنٌ تايبُت بُ ضووغًا و
يىطػالظًا و يؤْإ بسَٕ و ئًتايًاف ْاضاضنطا قُضَبىوٍ سُبُؾُف بساتُوَ ،بُآلّ غُباضَت بُ
طؤضِاْهاضيًُ ُٖضيًًَُُنإ و طؤضِْهاضيٌ ُْخؿُّ غًاغًٌ ،ئُوا طؤضِاْهاضيًُنٌ ئُوتؤ ُْبىو،
تُْٗا ئُوَ ُْبٌَ نُ غُضدُّ وآلتُ زؤضِاوَنإ ْاضاضنطإ زَغتبُضزاضّ ويػتُ فطاواخنىاظيًُناًْإ
ببُٓوَ ،بُّ ثًًَُف ئًتايًا زَغتبُضزاضّ زاواناضيًُناٌْ بىو يُ ئُيباًْا و سُبُؾُ و
َُتًَهٌ غُضبُخؤ
ئًُجطاتؤضيًُنُّ ئَُُضيهاٍ التًًٓؿٌ يُزَغتساُٖ ،ض بؤيُ يًبًا بىو بُ زَوي
ٌَ
و ئُضيترييا و سُبُؾُ بىوٕ بُيُى و غؤَايٌ ئًتايًـ بىو بُؾًَو يُ نؤَاضّ غؤَاي
غُضبُخؤ.
ب .ثةميانهامة ثةرتةوازةكاى :1945
ئُّ ثُميآْاَاُْ غؤظًَت بؤ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُناٌْ يُطُأل زضاوغًَهاًْسا غُثاْسٍ ،ئُوَ بىو
بُثًٌَ يُنًَو يُو ثُميآْاَاُْ ثؤيُْسا غٓىوضّ ضؤشُٖآلتٌ خؤّ يُطُأل ضووغًا يُناليًهطزَوَ ،بُؾٌ
ضؤشُٖآلتٌ ضًهؤغًؤظانًا نُ بُ ضًو زَْاغطا ،زضا بُ ضووغًاُٖ ،ضوَٖا يُنًَيت غؤظًَت خعيًُ ًَْى
نًَؿُّ ًَْىإ ضًهؤغًؤظانًا و ثؤيُْسا يُغُض ْاوضُّ (تًؿٔ) ،نُ يُ زوا ئُجناَسا ئُو ْاوضُيُ زضا
بُ ضًهؤغًؤظانًاٖ ،اونات يُنًَيت غؤظًَت يُطُأل ضًٓسا ثُميآْاَُيُنٌ بُغت و بُثًٌَ ئُو
ثُميآْاَُيُ يُ بطٍ شاثؤَُْٕ ،ؿىوضيا نُوتُ شيَط نؤْرتؤيٌ ضًين-ضووغٌ بُ ٖاوبُؾٌ.
ج .ثةميانهامةى شاى فرانصيصكؤ :1951
بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُ شاثؤٕ يُ ضني و زووضطُّ تايىإ خطايُ زَضَ و شاثؤٕ زووضطُناٌْ
ظَضياٍ ًَُٖٔ و ضُْس زووضطُيُنٌ تطيؿٌ نُ يُ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاُْوَ يُ شيَط زَغُآلتٌ
ئُوزابىوٕ ،ضازَغيت ئَُُضيها نطز ،بَُُضدًَو ئَُُضيها ئُّ زووضطاُْ يُشيَط ضاوزيَطٍ ُْتُوَ
يُنططتىوَناْسا بُضِيَىَبُضيَت ،غُباضَت بُ قُضَبىوَناًْـ ُْطُيؿتُٓ ئُجناٌَ نؤتايٌ يُغُض
َطايُوَ بؤ طفتىطؤنطزٕ يُطُأل وآلتُ
بطٍِ ئُو قُضَبىوَّ نُ شاثؤٕ زَبىو بًسات و ئَُُ ًًَٖ
ظياًًَْهُوتىوَنإ ،يُاليُنٌ تطيؿُوَ غُضنُوتين نؤَىًْػتُنإ يُو َاوَيُزا يُ ضني،
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وايهطزبىو ئَُُضيها تا ضازَيُنٌ ظؤض ُْضٌَ يُبُضاْبُض شاثؤْسا بٓىيًََٓت و ْاضاض بىو ضَظاَُْسٍ
بسات شاثؤٕ ٖاوثُمياًَْيت بُضططيهاضياُْ ببُغتًَت.
د .ثةميانهامةى نةمصا :1955
وَنى ثًَؿرت باغهطاًٖ ،تًُض َُْػاٍ نطز بُ بُؾًَو يُ ئُيَُاًْا ،بُآلّ زواّ ؾهػيت
ئُيَُاًْا ،يُ نؤْططَّ بؤتػساَساٖ ،اوثُمياْإ ضيَههُوتٔ يُغُض زابُؾهطزٌْ َُْػا بؤغُض
ضىاض ْاوضُّ زاطرينطاو ،يُ غايَِ 1945يؿسا ضيَطُ بُ َُْػا زضا سهىَُتًَهٌ َُزٌَْ
ُٖيَبصيَطيَت ،بُآلّ ًَٖعٍ زاطرينُضّ ُٖض تًَسا َابىو ،غُباضَت بُ ثُميآْاَُف يُطُأل
َُْػازا ،بُٖؤّ ْانؤنٌ ًَْىإ وآلتاٌْ ٖاوثُمياْإ ،نُ ئَُُضيها ،بطيتاًْا ،فُضَْػا
يُاليُى بىوٕ ،غؤظًَتًـ يُاليُنٌ تط ،ضيَههُوتُٓنُ تا غايَِ  1955زوانُوت ،ضىْهُ
ئُّ وآلتاُْ يُغُض غٓىوضٍ َُْػا و بطِّ قُضَبىوَنإ ضيَو ُْزَنُوتٔ ،بُآلّ يُ غايَِ
1955زا ثُميآْاَُيُنًإ بُغُض َُْػازا غُثاْس ،نُ بُثًٌَ ئُّ ثُميآْاَُيُ َُْػا
زَبىو يُ ًَُالًٌَْ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاوا بًَاليُٕ بًَت و غٓىوضٍ َُْػاف بؤ غٓىوضٍ غايَِ
 1937طُضِيَٓطايُوَ و يُنططتُٓوَيؿٌ يُطُأل ئُيَُاًْا يٌَ قُزَغُنطاُٖ ،ضوَٖا غىثاٍ
غُضباظيٌ َُْػاف بُ ضازَيُنٌ بُضضاو نَُهطايُوَ ،يُ ثُميآْاَُنُؾسا ُْٖسيَو َاف يُ
ُْوتٌ َُْػا زضا بُ يُنًَيت غؤظًَتُٖ ،ضوَٖاّ ئُو َافُّ ثًَسضا نُ زاواّ قُضَبىويُنٌ
طىجناو يُ َُْػا بهات.
َبصاضزًَْهٌ ئاظازَوَ،
َُتًَهٌ بًَاليُٕ ،زواتطيـ يُضِيٌَ ُٖي
بُّ دؤضَف َُْػا بىو بُ زَوي
تىاٌْ وآلتًَهٌ زميىنطاتٌ دًَطري زضوغت بهات ،ئُطُض ضٌ ظؤضبُّ داض نابًُٓنإ ئًئتًالفًـ
بىوٕ .يُ َاوَّ زواّ دُْطسا َُْػا طُؾُغُْسًَْهٌ ثًؿُغاظٍ بُضضاوٍ بُخؤيُوَ بًين،
بىوشاُْوَيُنٌ َُُٖاليُُْ ططتًًُوَ.

َمانيا
شيَيةم :كيَصةى ئةل
ًََو
َُاًْا بىو ،نُ بؤ َاوَّ ضُْس غاي
يُنًَو يُ نًَؿُ ططْطُناٌْ زواّ دُْط نًَؿٍُ ئُي
بُبٌَ ضاضَغُض َايُوَ و بىو بُ يُنًَو يُ غُضضاوَ غُضَنًًُناٌْ ْانؤنٌ ًَْىإ ضؤشئاوا و
َتا و
يُنًَيت غؤظًَت ،وَى ثًَؿرت باؽ نطاٖ ،اوثُمياْإ يُ ُٖضزوو ضيَههُوتٓٓاَُّ ياي
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َُاًْايإ بؤ ضىاض ْاوضُّ زاطرينطاو زابُف نطزبىو ،بُثًٌَ ئُّ زابُؾهاضيًُ
بؤتػساَسا ،ئُي
َُّ نُ بُ ضووباضٍ ئؤزَض و ًْػسا تًَسَثُضٍِ،
تُواوٍ ئُو ْاوضاُّْ زَنُوتُٓ ضؤشُٖآلتٌ ئُو ًًَٖ
بُض يُنًَيت غؤظًَت نُوتبىو و ؾاضٍ بُضيًًٓـ يُْاو قىآليٌ ئُّ بُؾُزا بىو ،بُآلّ ؾاضّ
َُاًْا
َُاًْا بؤ ضىاض ثاضضُّ بضىوى زابُف نطا .زواّ زابُؾهطزٌْ ئُي
بُضيًًٓـ ُٖض وَى ئُي
َُتُ زاطرينُضَنُّ تًَسا بىو بؤ
ئُجنىوٌَُْ ٖاوثُمياٌْ زضوغت نطا نُ ْىيَُٓضّ ُٖض ضىاض زَوي
َُاًْا ،بُآلّ نًَؿُ ئايسيؤيؤشٍ و ْانؤنًًُناٌْ ًَْىإ ٖاوثُمياْإ ،بُتايبُتًـ
بُضِيَىَبطزٌْ ئُي
ئَُُضيها و يُنًَيت غؤظًَت ،ظؤض بُخًَطايٌ ضَْطساُْوَّ بُغُض اليٌُْ غًاغًٌ و ئابىوضٍ
َُتٌ دًا
َُاًْاوَ ُٖبىو ،نُ غُضَجناّ بىوَ ٖؤناضّ زضوغتبىوٌْ زوو زَوي
ْاوضُ دًادًاناٌْ ئُي
َِ َ1948وَ ئُجنىوًََُْهٌ
َُاًْا ،يُنًَهًإ يُ بُؾُ ضؤشئاوايًُنُّ بىو ،نُ ُٖض يُ غاي
يُ ئُي
َُاًْاٍ ضؤشئاوا زاْا ،زواتطيـ نؤَاضّ
بُٓضَِتٌ تًَسا زاَُظضا و زَغتىوضيَهٌ ْىيٌَ بؤ ئُي
َِ 1955يؿسا غُضبُخؤ بىو ،ئُوٍ تطيؿًإ يُ
َُاًْاٍ يُنططتىوٍ زاَُظضاْس .يُ غاي
ئُي
ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ ضووغًا بىو ،نُ ٖاوتُضيب يُطُأل ئُو ضووزاواُّْ يُ ضؤشئاوازا ضووٍ
َِ
َُاًْاٍ زميىنطاتٌ زاَُظضاْس و يُ غاي
زَزا ،يُ تؿطيين يُنٌَُ 1949زا نؤَاضّ ئُي
َُاًْا بىو بُ زوو يُتٌ
1955يؿسا بُ َُٖإ ؾًَىَ غُضبُخؤيٌ خؤّ وَضططت ،نُواتُ ئُي
َُاًْاٍ يُنططتىو بىو و يُغُض بَُٓاّ غًػتٌَُ
دًاواظَوَ ،نُ بُؾًَهًإ نؤَاضّ ئُي
َُاًْاٍ
زميىنطاتٌ ضؤشئاوايٌ و ئابىوضٍ غُضَايُزاضّ زَضِؤيؿت ،ئُوٍ تطيؿًإ نؤَاضّ ئُي
زميىنطاتٌ بىو ،نُ يُضِووٍ غًاغًٌ و ئابىوضيًُوَ غًػتًََُهٌ غؤغًايًػيت ثًازَ زَنطز،
غُباضَت بُ ؾاضّ بُضيًًٓـ بُ َُٖإ ؾًَىَ نطا بُ زووبُؾٌ ضؤشئاوايٌ و ضؤشُٖآلتًًُوَ.

ضوارةم :دةزطاى نةتةوة يةكطرتووةكان ()UN
َُّ طُالٕ يُ ضِووبُضِووبىوُْوَّ غًػتَُُ زيهتاتؤضيًُناٌْ ًَْىإ
زواّ ؾهػيت نؤَُي
ُٖضزوو دُْطسا ،يُ زواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗاُْوَ ،دًٗإ ثًَىيػيت بُ زَظطايُنٌ
َُّ
َُتًًُنإ ضيَهبدات و يُ زَظطاّ نؤَُي
َُتًٌ ْىٍَ ُٖبىو ،بؤ ئَُّ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ًَْىزَوي
طُالٕ ثًَؿهُوتىوتط و ناضاتط بًَت ،ئُّ بابُتُ يُ غُضزٌََ دُْطسا ضُْسئ داض تاوتىٍَ نطاوَ و
ًَُٓوَ،
َُتًسا خطاوَتُ بُضباؽ و يًَهؤي
طفتىطؤّ يُباضَوَ نطاوَ و يُ ضُْسئ نؤْططَّ ًَْىزَوي
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َِ
َِ 1942زا و يُ نؤْططَّ (زؤَباتؤٕ ئُضنػٌ) غاي
يُواُْ يُ نؤْططَّ (واؾًٓطتؤٕ)ٍ غاي
َتا)ٍ 1945يؿسا ،زواداضيـ يُ نؤْططَّ (غإ فطاْػًػهؤ) ،نُ
1944زا و نؤْططَّ (ياي
َُتًًُ ْىيًَُوَ نؤتايٌ
يُويَسا بُ تُواوٍ زاْىغتاُْنإ يُباضَّ زاَُظضاْسٌْ ئُّ زَظطايُ ًَْىزَوي
َُْاَُيُى زاضِيَصضا ،نُ يُ  111بُْس ثًَهسَٖات و يُ  ٍ24تؿطيين يُنٌَُ
ثًَٗات و طُآلي
َُّ طُالٕ ئُوَ بىو نُ ئُّ
1945زا بُ تُواوٍ ضاطُيُْطا ،دًاواظيٌ ئُّ ضيَهدطاوَيُف يُ نؤَُي
َُّ طُالٕ ببًَتُ ئاَطاظٍ
ضيَهدطاوَيُ بُؾًَو ُْبىو يُ ثُميآْاَُّ ئاؾيت بؤ ئُوَّ وَى نؤَُي
َهى ضيَهدطاوَيُنٌ غُضبُخؤ بىو ،ئُّ ضيَهدطاوَ يُ
غعازإ بُغُض وآلتُ زؤضِاوَناْسا ،بُي
َِ 1960زا شَاضَّ ئُْساَُناٌْ بىو بُ  100ئُْساّ،
غُضَتازا يُ  50وآلت ثًَهسَٖات ،يُ غاي
َِ 1976يؿسا خؤّ يُ  150ئُْساّ زَزا .بُثًٌَ بُْسَناٌْ ئُّ ضيَهدطاوَيُ ئاَاجنُناٌْ
يُ غاي
يُ ضُْس خاَيًَهٌ غُضَنًسا خؤيإ زَبًًًُٓوَ ،ئُواًْـ بطييت بىوٕ:
َُتٌ ،نُ ئَُاُْ بُ ئُضنٌ يُنٌَُ ضيَهدطاوَنُ
 .1ثاضاغتين ئاغايـ و ئاؾيت ًَْىزَوي
َُْاَُيُزا ئُو بَُٓاياُْ ضووٕ
َُْاَُنُزا ٖاتبىوٕ ،يُو طُآلي
زازَْطإ و يُ بُْسٍ يُنٌَُ طُآلي
َُتٌ بُناضزَٖات.
نطابىوُْوَ ،نُ بؤ ثاضاغتين ئاغايـ و ئاؾيت ًَْىزَوي
 .2طُؾُثًَساٌْ ثُيىَْسٍ زؤغتاُّْ ًَْىإ وآلتإ ،نُ تًايسا ئُو بَُٓاياُْ ضووٕ نطابىوُْوَ
َُتٌ زَبىو بطرييَتُبُض ،يُواُْ
نُ بُ َُبُغيت زضوغتهطزٌْ ثُيىَْسيٌ زؤغتاُّْ ًَْىزَوي
ضيَعططتٔ يُ َايف طُالٕ و َايف ضاضٍَ خؤْىوغني بؤ ُٖض ُْتُوَيُى و ضُْسيين تط.
َُتٌ يُ نًَؿُ ئابىوضٍ و َطؤيًُناْسا ،يُنًَهٌ تط يُ
 .3بُزيًَٗٓاٌْ ُٖضَوَظٍ ًَْىزَوي
َُتٌ بىو بؤ ضاضَغُضنطزٌْ
ئاَاجنُ غُضَنًًُناٌْ ئُّ ضيَهدطاوَيُ بُزيًَٗٓاٌْ ُٖضوَظٍ ًَْىزَوي
نًَؿُ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و ضؤؾٓبريّ و َطؤيًُنإُٖ ،ضوَٖا ضيَعططتٔ يُ َافُناٌْ َطؤظ و
ئاظازيًُناًْإ بُبٌَ دًاواظٍ ضَطُظ و ظَإ و ئايني.
 .4ضيَهدػتين ثُيىَْسيٌ ًَْى ئُْساَُناٌْ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ يُ ثًَٓاو ئاَاجنُ
َُْاَُنُزا ٖاتبىو ،نُ ُْتُوَ
ٖاوبُؾُنإ ،يُ بطِطُّ ضىاضّ َاززَّ يُنٌَُ طُآلي
َُتٌ و ئاضاغتُنطزٌْ ،بُودؤضَّ
ٌَ بُٓضَِتٌ بؤ َُٖاُْٖطٌ ًَْىزَوي
يُنططتىوَنإ ببًَت بُ خاي
َُتًًسا بًَت.
َطُّ ًَْىزَوي
نُ يُ خعَُت نؤَُي
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دةزطا شةرةكييةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان
يةكةم; كؤمةلَةى طشيت
َُيُ يُ غُضدُّ ئُْساَاٌْ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ ثًَهسيَت و بُ ؾًَىَيُنٌ يُنػإ
ئُّ نؤَُي
َُتاُّْ ئُْسأَ ،يُى زَْطًإ ُٖيُ بُبٌَ ضَضاونطزٌْ
َُتًَو يُو زَوي
ناضزَناتَُٖ ،ىو زَوي
َُيُ غاآلُْ يُنذاض يُ َاْطٌ ئُيًىويسا نؤزَبًَتُوَ ،بُآلّ
ََُُْسيإ ،ئُّ نؤَُي
قُباضَ و زَوي
زَنطيَت نؤبىوُْوَّ تطٍ ْائاغايٌ بُثًٌَ ثًَىيػيت ئُجناّ بسات ،ططْطرتئ ئُضنُناٌْ ئُّ
َُيُ بطيتني يُ:
نؤَُي
َُتٌ.
 .1تاوتىيَهطزٌْ ئُو نًَؿاُّْ زَبُٓ ُٖضَِؾُ بؤ غُض ئاؾيت و ئاغايؿٌ ًَْىزَوي
َُتًًُنإ
 .2بطِياضزإ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ئُو ْانؤنًًاُّْ نُ ثُيىَْسيًُ زؤغتاُْ ًَْىزَوي
زَؾًَىيَٓٔ.
 .3بطِياضزإ يُغُض بىزدُّ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ.
 .4ثُغُْسنطزٌْ ئُْساٌَ ْىٍَ.
َبصاضزٌْ ئُْساَُ ناتًًُناٌْ ئُجنىوٌَُْ ئاغايـ و ئُْساَُناٌْ ئُجنىوٌَُْ
ُٖ .5ي
ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ.
َُيُزا زَْطسإ يُغُض نًَؿُ ططْطُنإ بُ ظؤضيُّٓ زوو يُغُض غًًَُ ،بُآلّ يُ
يُّ نؤَُي
نًَؿُ غازَناْسا بُ ظؤضيُٓيُنٌ ئاغايًُ.
دووةم; ئةجنوومةني ئاضايش
ئُّ ئُجنىوَُُْ يُ  15ئُْساّ ثًَهسيَت ،ثًَٓر يُو ئُْساَاُْ ئُْساٌَ ًَُٖؿُيني ،نُ
َِ َ1945وَ ئُْسأَ ،ئُواًْـ ئَُُضيها و غؤظًَت و فُضَْػا و بطيتاًْا،
ضىاضيإ يُ غاي
َِ َ1971وَ بىوَ بُ ئُْساٌَ ًَُٖؿُيٌ .يُ ئُجنىوٌَُْ
ثًَٓذًَُؿًإ ضًُٓ ،نُ يُ غاي
َبصاضزٕ بُ زَْطٌ ،الٌْ نُّ ْؤ ئُْساّ زَبًَت ،بُآلّ غُباضَت بُ نًَؿُ ططْطُنإ
ئاغايؿسا ُٖي
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ثًَىيػتُ وآلتُ طُوضَنإ يُ غُضٍ نؤى بٔ ،و ُٖض يُى يُو ثًَٓر ئُْساَُ َايف ظًتؤيإ ُٖيُ،
ًَبىَؾًَُٓٓوَ.
واتا ئُطُض يُباضَّ نًَؿُيُنُوَ ضَظاَُْس ُْبٔ ،زَتىأْ ُٖي
طسنطرتيو ئةزكةكاني ئةم ئةجنوومةنة بسيتني لة;
َُتٌ.
 .1ثاضيَعطاضيَهطزٕ يُ ئاغايـ و ئاؾتًٌ ًَْىزَوي
َُتًًاُّْ ،نُ ئُطُضٍ ئُوَيإ ُٖيُ ببُٓ
 .2بُزوازاضىوٕ يُو نًَؿُ و ْانؤنًًُ ًَْىزَوي
َُتٌ.
ٖؤناضّ ثًَهسازاٌْ ًَْىزَوي
 .3باْطًَٗؿتهطزٌْ ئُْساَإ بؤ نؤبىوُْوَ بُ َُبُغيت زاْاٍ غعاٍ ئابىوضٍ يُثًَٓاو
ضووُْزاٌْ دُْط يإ وَغتاْسٌْ دُْط.
 .4بطِياضزاٌْ دُْط يُزشٍ وآلتُ زَغتسضيَصيهاضَنإ.
ضيَيةم; ضكستازيةت
يُْاو ُْتُوَ يُنططتىوَناْسا بُثًٌَ زاواناضيِ ئُجنىوٌَُْ ئاغايـ ،غهطتًَطيَو يُاليُٕ
َسَبصيَطزضيَت ،نُ ظياتط ئُّ غهطتًَطَ يُ وآلتُ
َُّ طؿتًًُوَ بؤ َاوَّ ثًَٓر غاٍَ ُٖي
نؤَُي
بًَسَغُآلت و بضىونُنإ زَبًَت ،ئُضنٌ ئُّ زَظطايُ ظياتط بُضِيَىَبطزٌْ ضيَهدطاوَنُيُ و ئُضنٌ
َُّ طؿيت و تًايسا ضاالنًًُناٌْ
غهطتًَطٍ طؿتًـ ئُوَيُ غاآلُْ ضاثؤضتًَو بسات بُ نؤَُي
َُزا ضووٕ بهاتُوَُٖ ،ضوَٖا ئُضنًَهٌ تطٍ ئُّ
ضيَهدطاوَّ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ يُو غاي
زَظطايُف ئُوَيُ نُ ئُجنىوٌَُْ ئاغايـ يُو نًَؿاُْ ئاطازاض بهاتُوَ نُ زَبُٓ تطؽ يُغُض
َُتٌ.
ئاؾيت ًَْىزَوي
ضوازةم; دادطاى دادي نيَودةولَةتي
َُْسا و يُ  15زازوَض ثًَهسيَت ،نُ ئُو زازوَضاُْ
ئُّ زازطايُ باضَطانُّ يُ الٖايُ يُ ٖؤي
َسَبصيَطزضئَ و ُٖض غٌَ غاٍَ
َُّ طؿتًًُوَ بُ ٖاوبُؾٌ ُٖي
يُاليُٕ ئُجنىوٌَُْ ئاغايـ و نؤَُي
داضيَو يُى يُغُض غًًَإ بُ زازوَضّ ْىٍَ زَطؤضِزضئَ.
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ثيَهجةم; ئةجنوومةني زاضجازدى
ئُّ ئُجنىوَُُْ ئُضنٌ غاظزاٌْ زاطريطُنإ بىو بُض يُ قؤْاغٌ غُضبُخؤيٌ بؤ
غُضبُخؤبىوٕ.
شةشةم; ئةجنوومةني ئابووزي و كؤمةآليةتي
َسَبصيَطزضئَ و
َُّ طؿتًًُوَ ُٖي
ئُّ ئُجنىوَُُْ يُ  27ئُْساّ ثًَهسيَت نُ يُاليُٕ نؤَُي
غاآلُْ يُى يُغُض غًًَإ بُ ئُْساٌَ ْىٍَ زَطؤضِزضئَ ،ئُضنٌ ئُّ ئُجنىوَُُْ بطيتًًُ يُوٍَ
ضاوزيَطّ ئُو ناضاُّْ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ زَنات نُ ثُيىَغنت بُ اليٌُْ ئابىوضٍ و
نؤَُآليُتٌ و ثُضوَضزَيًُوَُٖ ،ضوَٖا ناضّ ئُو بطيهاضيًُ تايبُمتُْساُْ ضيَهسَخات نُ غُض بُ
َُتٌ و ضيَهدطاوَّ تُْسضوغيت
ُْتُوَ يُنططتىوَنأْ ،وَى ضيَهدطاوَّ ناضّ ًَْىزَوي
َُتٌ و ٖتس.
ًَْىزَوي
ًََو زَظطا و بطيهاضيٌ تايبُت بُ ضُْس اليًَُْهٌ دؤضاودؤض
يُ ُْتُوَ يُنططتىوَناْسا نؤَُي
َُتٌ،
َُتٌ ،يُنًَيت طُياْسٌْ بُ تٍُ و بًَتُيٌ ًَْىزَوي
ُٖيُ ،يُواُْ يُنًَيت ثؤغتُّ ًَْىزَوي
َُتٌ ،ضيَهدطاوَّ باظضطاٌْ ،ضيَهدطاوَّ خؤضانٌ
ضيَهدطاوَّ فطؤنُواٌْ َُزٌَْ ًَْىزَوي
َُتٌ و ُٖضوَٖا
َُتٌ ،ضيَهدطاوَّ باْهٌ ًَْىزَوي
ٌَ ًَْىزَوي
َُتٌ ،ضيَهدطاوَّ نؿتىناي
ًَْىزَوي
ضيَهدطاوَّ ثُضوَضزَ و فًَطناضّ (يىًْػهؤ ،يىًْػًَف) و ضُْسئ ضيَهدطاوَّ تط ،نُ يُ ضاغتًسا
ُْتُوَ يُنططتىوَنإ ظياتط يُّ بىاضاُْزا تىاًْىيُتٌ ئُضنٌ غُضَنٌ خؤّ ببًًَٓـت.
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بةشي حةوتةم
جةنطي شارد و دةركةوتين دوو جةمصةرى لة جيواندا*
يةكةم :ثيَهاس و هؤكارةكاني جةنطي شارد
َِ َ1947وَ ظؤض بُضِووٌْ زوو
يُزواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ،بُتايبُتٌ يُزواّ غاي
دَُػُضٍ غُضَنٌ يُ دًٗإ زَضنُوتٔ ،نُ ئُّ زوو دَُػُضَ دًاواظيًُنٌ فطاواًْإ يُضِووٍ
َُتًًُناًْاْسا ُٖبىو،
غًػتٌَُ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ و بُضشَوَْسيًُ ًَْىزَوي
يًَطَوَ بُ تُواوٍ غًػتٌَُ زوودَُػُضّ ؾىيَين غًػتٌَُ فطَدَُػُضّ ططتُوَ ،نُ
َبُْسٍ دَُػُضَنإ طىاغرتايُوَ بؤ
َبُْسَنُّ يُ ئُوضوثا بىو ،يُّ غًػتَُُ ْىيًَُزا َُي
َُي
ئَُُضيها و يُنًَيت غؤظًَت ،نُ غُضَجناّ ًَُالٌَْ و ْانؤنًًُنٌ زضيَصخايُٕ يُ ًَْىإ ئُّ زوو
دَُػُضَزا زضوغت بىو ،نُ يُ ًََصووزا بُ دُْطٌ غاضز ْاغطاوَ.
يُّ دُْطُزا ًَُالًًَُْنٌ ظؤض قىضؽ و ْانؤنًًُنٌ ظؤض تىْس ُٖبىو ،بُآلّ يُضِيَطُّ
زَظطاناٌْ ضاطُياْسٕ و ثطؤثاطُْسَ و غًدىضِّ و ًَُالًٌَْ ئابىوضٍ و بُغتين ٖاوثُمياًَْتًًُوَ
بىوُْ ،ى يُضِووٍ غُضباظيًُوَ ،ثُيىَْسٍ ًَْىإ ئُّ زوو دَُػُضَ ظؤض داض زَبىوَ َايُّ
َُتٌ ،بُآلّ يُ تطغٌ بُناضًَٖٓاٌْ ضُنُ ثًَؿهُوتىوَنإ و
قُيطاًَْهٌ تىْسٍ ًَْىزَوي
َُتٌ و ضووزاٌْ دُْطٌ غًًٌََُ دًٗاٌْ ،زاًْإ بُخؤياْسا
زووباضَبىوُْوَّ دُْطٌ ًَْىزَوي
زَططت و ثُْايإ بؤ ضُى ُْزَبطزُٖ ،ض بؤيُ بُ دُْطٌ غاضزيـ ْاغطا ،واتا ئُو دُْطُّ نُ
دًاواظ يُ دُْطُ تطازيػًؤًًُْناٌْ ثًَؿرت ضُنٌ تًَسا بُناضُْٖاتىوََُ .وزاّ ًََصوويٌ ئُّ
َِ  1991نؤتايٌ ثًَسيَت ،يُّ َاوَيُزا
َِ َ1945وَ زَغت ثًَسَنات و يُ غاي
دُْطُف يُ غاي
* بــؤ يُنــُجماض زَغــتُواشَّ دــُْطٌ غــاضز يُاليــُٕ غًاغــُمتُزاضّ ئَُــُيهٌ بــاضور (َ)Baruchوَ
بُناضٖاتىوَ.
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يُضِووٍ ئابىوضٍ و ٖعضٍ غًاغًٌ و ئايسيؤيؤشيٌ و نؤَُآليُتًًُوَ و بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ دًٗإ
بُغُض زوو بًؤنٌ دًاواظزا زابُف بىوبىو ،بًؤنًَهًإ بًؤنٌ ضؤشُٖآلتٌ بىو ،بُغُضؤنايُتٌ
يُنًَيت غؤظًَت و ئُّ بُضَيُ يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ ،غُض بُ غًػتٌَُ غؤغًايًػيت بىو و
ئايسيؤيؤشيًُنُيؿٌ َاضنػًعّ بىو و غًػتٌَُ سىنًُـ يُّ بُضَيُزا يُغُض بَُٓاّ تاى
سعبٌ و تؤتايًتاضيػيت بُضِيَىَ زَضىو ،نُ ظياتط ضووغًا و ئُوضوثاٍ ضؤشُٖآلت و ُٖضوَٖا ضُْس
وآلتًَهٌ تط يُ نًؿىَضَناٌْ ئَُُضيهاٍ التني و ئاغًا و ئُفطيكا يُ يُ ضىاضضًَىَّ ئُّ بًؤنُزا
بىوٕ ،بًؤنٌ زووًََـ ،نُ بُ بُضَّ ضؤشئاوا ْاغطاوَ ،وآلتُ يُنططتىوَناٌْ ئَُُضيها
غُضؤنايُتٌ زَنطز ،ئُّ بًؤنُيإ يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ غُضَايُزاضٍ بىو و غًػتٌَُ
سىنًُؿٌ زميىنطاغٌ بىو و ئايسيؤيؤشيًُنُيؿٌ يًربايٌ بىو ،بؤيُ بَُٓاٍ دُْط يُ ًَْىإ ئُّ
زوو غًػتَُُزا يُغُض بَُٓايُنٌ ْىٍَ زاَُظضابىو ،نُ بَُٓاّ ئايسيؤيؤشيٌ و غًػتٌَُ
ئابىوضيٌ و غًاغًٌ دًاواظ بىو ،ئُّ دًاواظيًاُْف ،نُ ٖؤناضيَهٌ غُضَنًٌ دُْطُنُ بىوٕ،
َِ  ٍ1917ضووغًاوَ زَضنُوتبىوٕ و ُٖض يُو ناتُؾُوَ
ُٖض يُزواّ ؾؤضِؾٌ ئؤنتؤبُضّ غاي
ططشٍ و دًاواظيًُناٌْ ًَْىإ ئُّ زوو بُضَيُ ضُنُضَيإ نطزبىو ،بؤيُ يُزواّ دُْطٌ يُنٌَُ
دًٗاًْؿُوَ ،ظهلًَعَناٌْ خؤضئاوا ُٖض بُ ضاوٍ طىَاُْوَ زَياْطِواًًُْ يُنًَيت غؤظًَـت و بُ
َُتًسا
َسا زَنطز و بؤ َاوَيُنٌ زووض و زضيَصيـ يُ غًاغُتٌ ًَْىزَوي
َُيإ يُطُي
تطغُوَ َاَُي
بايهؤتًإ نطزبىو ،نُ ئَُُف واٍ يُ بُؾًَو يُ ًََصووْىوغإ نطزووَ زَغتجًَهٌ دُْطٌ غاضز
َُناٌْ
َِ  1917و زاَُظضاْسٌْ يُنًَـيت غؤظًَت و ضاطُياْسٌْ ُٖوي
بطُضِيَُٓٓوَ بؤ غاي
َِ ُٖ .1919ضضُْسَ ئُوَ ضاغتُ نُ دًاواظٍ و
ضظطاضنطزٌْ طُالٌْ شيَطزَغتُ يُ غاي
ًَُالًَْهإ يُويَىَ زَضنُوتٔ ،بُآلّ ضاغيت ئُوَيُ ،نُ ئُو دُْطُّ ثًًَسَطىتطيَت دُْطٌ
غاضز ،يُزواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗاُْوَ زَغيت ثًَهطز ،ضىْهُ يُزواّ دُْطٌ زووٌََ
دًٗاُْوَ ئُو دؤضَ دُْطُ يُ ًَْىإ ئُّ زوو بًؤنُزا زَضنُوت نُ ضُنٌ تًَسا بُناضُْٖاتىوَ ،نُ
خىزٍ دُْطُنُف يُو نًَؿاُْوَ زَغت ثًَسَنات نُ يُزواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗاُْوَ يُ ًَْىإ
وآلتُ غُضَايُزاضيًُناٌْ ضؤشئاواو غؤظًَتُوَ زَضنُوتٔ ،يُو ناتُزا نُ ٖاوثُمياٌْ يُنسٍ بىوٕ
َُاًْا بىو ،نُ غُضَتاّ
يُ دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا .يُ ططْطرتئ ئُو نًَؿاُْف ،نًَؿُّ ئُي
ضاغتُقًُّٓ ظَقبىوُْوَّ دًاواظيًُناٌْ ًَْىإ ئُّ زوو دَُػُضَ يُويَىَ زَضنُوتٔ ،يُ ُٖضزوو
َُاًْا نطا يُ ًَْىإ ٖاوثُمياْاْسا ،دًاواظٍ
َتا و بؤتػساَسا باؽ يُ زابُؾهطزٌْ ئُي
نؤْططَّ ياي
بؤضىوٕ و بُضشَوَْسٍ ئُو وآلتاُْ وايهطزبىو نُ بُ ًٖض ئاناًََهٌ يُناليًهُضَوَ ُْطُٕ،
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َرت نطز و بطيتاًْا و فُضَْػا و ئَُُضيهاّ يًَهٓعيو نطزَوَ و
ئَُُف وضزَ وضزَ نًَؿُناٌْ قىي
َُاًْا بُغُض
َُاًْا يُى خبُٕ و ئُي
بُو ضازَيُّ يُ بُضاْبُض غؤظًَتسا ثاضضُناٌْ خؤيإ يُ ئُي
َُاًْا بُغُض ْاوضُّ ضؤشُٖآلتٌ
ضؤشُٖآلت و ضؤشئاوازا زابُف ببًَت ،ئُّ زابُؾبىوُّْ ئُي
غؤظًَيت و ضؤشئاواٍ غُضَايُزاضّ ،يُ ضاغتًسا غُضَتاّ ضُنُضَنطزٌْ ئُو ًَُالًًَُْ بىو ،نُ
دُْطٌ غاضزٍ يًَهُوتُوَ.
نًَؿُّ ئًَطإ يُنًَهٌ تط بىو يُو نًَؿاُّْ ،نُ ظياتط زضظٍ دًاواظٍ و ًَُالًَْهاٌْ ًَْىإ ئُو زوو
بُضَيُّ فطاواْرت نطز ،ئُويـ بُ َُٖإ ؾًَىَ يُنًَو بىو يُ نًَؿُناٌْ غُضزٌََ ٖاوثُمياًَْيت
ئُو وآلتاُْ يُ دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا ،ضىْهُ يُناتٌ دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا ،بُثًٌَ
ضيَههُوتٓٓاَُّ تاضإ ،ئًَطإ بُغُض غٌَ ْاوضُزا زابُؾهطابىو ،بُؾٌ بانىوض بُض غؤظًَت و
َُتٌ ئًَطاٌْ
باؾىوضيـ بؤ بطيتاًْاو ْاوَضِاغتًـ غُضبُخؤ بىو ،ناتًَو نُ دُْط تُواو بىو ،زَوي
زاواّ يُ ٖاوثُمياْإ نطز ،خانٌ ئًَطإ ضؤٍَ بهُُٕٖ ،ضضُْسَ ئَُُضيها و بطيتاًْا غىثاٍ خؤيإ
ٌَ زا
َهى ُٖوي
نؿاْسَوَ ،بُآلّ غؤظًَت ئاَازَ ُْبىو خانٌ ئًَطإ ضؤٍَ بهاتُْ ،ى ُٖض ئُوَْسَ بُي
ظياتط يُضِيَطُّ ئاظَضبادنإ و نىضزغتاُْوَ ،بُضشَوَْسيًُناٌْ خؤّ يُ ئًَطإ دًَطريتط بهات ،نُ
ئَُُف بىوَ َايُّ ًْطُضاٌْ و تطغًَهٌ ظؤضّ ئَُُضيهاو بطيتاًْا ،يًَطَؾُوَ ًْاظَناٌْ
غؤظًَتًإ بُ تُواوٍ بؤ ضووٕ بىوَوَ و ئُوَْسَّ تط غؤظًَتًإ ال طىَاْاوٍ و تطغٓاى بىو.
نًَؿُّ يؤْإ و تىضنًا يُنًَهٌ تط بىو يُو نًَؿاُّْ نُ ثُيىَْسيٌ ًَْىإ ئُّ زوودَُػُضّ
َؤظتط نطز ،ضىْهُ بُثًٌَ ضيَههُوتين ضُضضأل و غتايني يُ َؤغهؤ ،يؤْإ بُض ضؤشئاوايًُنإ
ئاي
نُوتبىو ،بُآلّ زواّ نؤتايًٗاتٔ بُ دُْطُٖ ،ضزوو دَُػُضَنُ خؤيإ بؤ ئُوَ غاظ زَزا نُ
سهىَُتًَهٌ يُ ضَْط خؤيإ بؤ يؤْإ زامبُظضيَٓٔ ،بُتايبُتٌ بطيتاًًُْنإ نُ زَياْىيػت
زَغُآلتٌ (دؤضدٌ زووَّ)ٍ ُٖآلتىو بؤ يؤْإ بطًَطُِْوَ ،ئُوَ بىو يُ غُضَجناٌَ ئُو
َبصاضزُّْ نُ يُ َاضتٌ 1946زا يُشيَط ضاوزيَط خؤياْسا بُضِيَىَضىوُٖ ،ض ئَُُيإ ًَٖٓايُ
ُٖي
ئاضاوَ و دؤضدٌ ثاؾايإ طُضِاْسَوَ ،ئَُُف َايُّ ًْطُضاٌْ بىو بؤ نؤَىًْػتُنإ ،ضىْهُ
ئُوإ ثًًَإ وابىو يؤْإ بُ ياضَُتٌ غؤظًَت يُ زَغيت ْاظيًُنإ ضظطاضّ بىوَ ،بؤيُ بُّ زؤخُ
قايٌ ُْبىوٕ و ئًسٍ ًَُالًَْهإ يُويَؿسا يُ ًَْىإ ئُو زوو بُضَيُ ظياتط قىٍَ بىوَوَ و تا زواداض
بىوَ ٖؤّ ئُوَّ دُْطًَهٌ ًَْىخؤيٌ يُ يؤْاْسا بهُويَتُوَ و يُّ دُْطُؾسا نؤَىًْػتُنإ
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َػتهاضَناٌْ ئُو سهىَُتُيإ زَنطز و غُضَايُزاضَناًْـ ثؿتًىاٌْ
ثؿتًىاٌْ بُضُٖي
َرت نطزَوَ.
سهىَُتُنُ بىوٕ ،نُئَُُف ًَٖٓسَّ تط نًَؿُّ ًَْىإ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاواٍ قىي
غُباضَت بُ تىضنًاف ئُوَ بىو نُ يُزواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗاْسا غؤظًَت زَيُويػت
تىضنًا ثًَساضىوُْوَيُى بُ ضيَههُوتين َؤْرتؤٍ 1936زا بهات ،نُ يُباضَّ بُْسَض و ضيَطا
ئاويًُناًًُْوَ بىو ،بَُُف زَيُويػت ثًَطُّ خؤّ يُ طُضووَناٌْ فؤغفؤض و زَضزًٌَْ
بًَُٖعتط بهات ،بُآلّ تىضنًا بَُُ ضاظيُٓبىو ،ضؤشئاوايًُناًْـ يُ بُضاْبُض تطغٌ غؤظًَتسا،
بُتايبُت ئَُُضيها ثؿتًىاًًُْنٌ طُوضَيإ يُ تىضنُنإ نطز و يُضِيٌَ ثطَْػًجٌ تطوَاُْوَ
ياضَُتًًُنٌ ظؤضّ تىضنًايإ زا بؤ ئُوَّ بتىاًَْت يُ بُضاْبُض ضووغًازا خؤّ ضابططيَت.
دطُ يُو نًَؿاُْٖ ،اونات نًَؿُّ وآلتاٌْ ضؤشُٖآلتٌ ئُوضوثاف يُنًَهٌ تط بىو يُو
نًَؿاُّْ نُ دُْطٌ غاضزٍ ًَْىإ ئُو زوو دَُػُضٍَ خػتُوَ ،ضىْهُ يُ نؤْططَّ ثؤتػساَسا
َبصاضزٕ ئُجناّ بسضيَت ،يُبُض ئُوَّ يُوَ زَتطغا
(غتايني) ضاظيُٓبىو بُوَّ يُو وآلتاُْزا ُٖي
َتا بىو ،نُ بُثًٌَ ئُو
ُْياضَناٌْ غُضنُوتىو بٔ ،نُ ئَُُف ثًَضُواُّْ بُْسَناٌْ نؤْططَّ ياي
َبصاضزًَْهٌ ئاظازَوَ سهىَُتٌ
َتازا ٖاتبىو ،زَبىو ئُو وآلتاُْ يُضِيٌَ ُٖي
بُْسَّ يُ نؤْططَّ ياي
َبصيَطٕ ،بُتايبُتًـ يُ ثؤيُْسا ،ضىْهُ ضؤشئاوايًُنإ زاواّ ئُوَيإ زَنطز يُ ثؤيُْسا
خؤيإ ُٖي
َبصاضزٕ ئُجناّ بسضيَت ،بُآلّ
بُبُؾساضٍ ئُو سهىَُتُّ يُ يُْسَٕ بىو نُ غُض بُ ضؤشئاوا بىوُٖ ،ي
غؤظًَت بٌَ ضَظاَُْسٍ ئُوإ سهىَُتًَهٌ زَغتهطزٍ خؤّ يُ واضؾؤ زاَُظضاْس ،ئَُُ دطُ
يُوَّ نُ ُٖض يُ شيَط فؿاضٍ غؤظًَتسا بُؾًَهٌ ظؤض يُ وآلتاٌْ ضؤشُٖآلتٌ ئُوضوثا ،يُواُْ
ضًهؤغًؤظانًا و يىطػالظًا و ُْٖطاضيا سهىَُتُناًْإ بىوبىٕ بُ نؤَىًْػيت ،نُ ئُّ
ثُهلاويؿتُّٓ غؤظًَتًـ بُضَو ضؤشُٖآلتٌ ئُوضوثا تطغًَهٌ طُوضَّ بؤ ضؤشئاوايًُنإ زضوغت
نطزبىو و ئُوإ ظؤض يُو ثُهلاويَصيًُّ غؤظًَت زَتطغإ.
َُٖىو ئُو نًَؿاُّْ باؽ نطإ ٖؤناضّ ططْطٌ زَضنُوتين غُضَتاناٌْ دُْطٌ غاضز بىوٕ،
ٌَ َ1945وَ
بؤيُ بؤضىوٌْ ظؤضيُٓ ثًًَىايُ نُ غُضَتا ضاغتُقًُٓناٌْ ئُّ دُْطُ يُ غاي
َتا و زواٍ ئُويـ ثؤتػساَُوَ ،واتا ُٖضضُْسَ
زَضنُوت ،بُتايبُتًـ يُ نؤْططَّ ياي
دًاواظيًُنإ يُ ًَْىإ غؤظًَـت و وآلتُ غُضَايُزاضَنإ ُٖض يُ غُضَتاٍ زَضنُوتين سىنٌُ
نؤَىًْػتًًُوَ يُ غؤظًَـت زَضنُوتبىوٕ ،بُآلّ دُْطٌ غاضز بُو َاْايُّ نُ ُٖيُتٌ ،يُزواٍ
دُْطٌ زووٌََ دًٗاُْوَ زَغت ثًَسَنات.
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زواٍ ئُوَّ ُٖض يُى يُ ئَُُضيها و غؤظًَت يُ َُضاَُناٌْ يُنسٍ طُيؿنت و بُ تُواوَتٌ
يُو ضاغتًًُ طُيؿنت نُ ثًَهٗاتًٓإ ناضيَهٌ ئُغتَُُ و ًَُالًٌَْ بُضشَوَْسيًُناًْإ يُوَ
ضىوَتُزَض ضاضَغُض بهطيَت ،ئًسٍ زَغتًإ بُ ُْٖطاوَناًْإ نطز بؤ بطزُْوَّ ئُّ دُْطُ
ْىيًَُ ،يُّ ثًَٓاوَؾسا تُواوٍ ضيَطاناًْإ ططتُبُض ،يُنًَو يُو ضيَطاياُْ نُ يُغُضَتاٍ
دُْطُنُوَ زَضنُوت ،غًاغُتٌ طَُاضؤزإ يإ ئًشتًىانطزٕ بىو ،نُ ئُّ غًاغُتُف ظياتط بُ
ثطَْػًجُنُّ (ٖاضٍ تطوَإ) زَغيت ثًَهطز.
يُزواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ ،يُنًَو يُ نًَؿُنإ الواظٍ ئابىوضٍ بىو ،ئُّ الواظيًُ
ئابىوضيًُ بىوبىوَ نًَؿُيُنٌ طُوضَ بؤ بُؾًَهٌ ظؤض يُو وآلتاُّْ نُ تطغٌ بآلوبىوُْوَّ
نؤَىًْػيت يًَسَنطا ،بؤ منىوُْ يؤْإ يُو ناتُزا يُشيَط فؿاضيَهٌ ظؤضّ غؤظًَت زابىو ،بطيتاًْاف
يُ ياضَُتًساٌْ يؤْإ ضووبُضِووٍ زؤخًَهٌ ئابىوضيٌ ظؤض خطاخ بىوَوَ ،بؤيُ ٖاْاّ بؤ ئَُُضيها
بطز ،يُ اليُنٌ تطيؿُوَ ،بُٖؤّ الواظٍ ئابىوضيًُوَ يُ تىضنًا ،تىضنًا تا زَٖات ظياتط زَنُوتُ
شيَط ُٖضَِؾُّ بآلوبىوُْوَّ نؤَىًْػتًًُوَ ،يُوالؾُوَ غُضنُوتين نؤَىًْػتُنإ يُ ثؤيُْسا،
ئَُاُْ َُٖىوٍ وايإ يُ ئَُُضيها نطز نُ ُٖوٍَ بسات بُض بُ تُوشٌَ بآلوبىوُْوَ و
ثُهلاويؿتين نؤَىًْعّ بططيَت ،يُنًَو يُو ضيَطاياُْف نُ بؤ ئُّ َُبُغتُ ططتًًُ بُض ،بُؾًَو
بىو يُ دُْطٌ غاضز ،ثطَْػًجُنُّ (تطوَإ) بىو ،تطوَإ يُ بُضاْبُض نؤْططيَػسا طىتاضيَهٌ
ثًَؿهُف نطز و تًايسا زاواّ يُ نؤْططيَػٌ ئَُُضيهٌ نطز ياضَُتٌ َاززٍ ثًَؿهُف بُ يؤْإ
و تىضنًا بهطيَت بؤ ئُوَّ يُزَغت ُْضٔ ،ئُوَ بىو يُ شيَط ضَظاَُْسيٌ نؤْططيَؼ ،بطٍِ 250
ًًَؤٕ زؤالض بؤ يؤْإ تُضخإ نطا و ًًَ 150ؤٕ زؤالضيـ بؤ تىضنًا ،بَُُف وضزَ وضزَ ئابىوضٍ
ئُو وآلتاُْ بىوشايُوَ و تطغٌ بآلوبىوُْوَّ نؤَىًْػيت ضَويًُوَٖ ،اونات يُضِيٌَ ئُو
بُخؿًٓاُْوَ ،ئُّ زوو وآلتُ ٖاتُٓ ضىاضضًَىَّ فُيُنٌ ئَُُضيهًًُوَ ،نُواتُ يًَطَوَ دُْطٌ
ْفىظ و طَُاضؤزإ زَغيت ثًَهطز ،واتا ثالُْنُّ (تطوَإ) ،نُ بطييت بىو يُ ياضَُتًساٌْ
َاززٍ ،ئُو وآلتاُّْ يُشيَط َُتطغٌ فطاواخنىاظٍ غؤظًَتًسا بىوُْٖ ،طاوٍ يُنُّ بىو ،بُآلّ ئُّ
ُْٖطاوَ َُٖىو ؾتًَو ُْبىو بؤ ضووبُضِووبىوُْوَ بُضاْبُض تُوشٌَ نؤَىًْػيت ،نُ تازَٖات،
يُ وآلتُ ُٖشاضَناْسا زَضفُتٌ بآلوبىوُْوَّ ظياتط زَبىو ،تايبُت زواّ ئُوَّ نُ بُ نطزَوَ
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َبصاضزُْناٌْ وآلتاٌْ ضؤشئاوا يُ ئُوضوثاف زَضنُوت و ثاضتُ نؤَىًْػتُنإ
ئَُُ يُ ُٖي
زَغتهُوتٌ باؾًإ بُزَغت زًََٖٓاُٖ ،ضبؤيُ (دؤضز َاضؾاٍ)ٍ وَظيطٍ زَضَوَّ ئَُُضيهاف
ثالًَْهٌ تطّ ثًَؿهُف نطز ،ئُويـ بطييت بىو يُ ياضَُتًساٌْ ئُو وآلتاُّْ زَياُْويَت خؤيإ
َسإ
يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ ضيَو خبُُْوَ ،نُ يُ بُٓضَِتسا ئَُُ بُؾًَو بىو يُ ًَُالًَْهإ و ُٖوي
زشٍ تُوشٌَ نؤَىًْػيت ،بُآلّ بُضِيَطُيُنٌ ئابىوضيًُوَ ،نُ يُضِيٌَ ئُّ ثطؤشَيُوَ ئَُُضيها
ْعيهُّ ًًَ 20اض زؤالضٍ وَى ياضَُتٌ بُخؿًًُ وآلتاٌْ ئُوضوثاٍ ضؤشُٖآلت بُ َُبُغيت
بًَُٖعنطزًْإ يُ بُضاْبُض ثُهلاويَصٍ غؤظًَتسا ،بؤيُ يُنًَو يُو ئاَطاظ و ضيَطاياُّْ نُ يُّ
دُْطُزا بُناضزَٖات ،ضيَطُّ ضُنٌ ئابىوضٍ بىو ،نُ زواتط غؤظًَتًـ ٖاْاٍ بؤ َُٖإ ضُى
بطز و َُٖإ غًاغُتٌ بُناضًَٖٓا ،تايبُت يُ وآلتاٌْ دًٗاٌْ غًَسا ،نُ ياضَُتًًُنٌ ظؤضّ
بُؾًَهٌ ُٖضَ ظؤضّ دىآلُْوَ ضظطاضخيىاظَناٌْ ئُو وآلتاُّْ زا يُ زشٍ زَغُآلتُ
غُضَايُزاضيًُنإ و سهىَُتُ غُضَايُزاضيًُنإ زَدُْطإ.
يُنًَهٌ تط يُ ضيَطاناٌْ ئُّ دُْطُ غًاغُتٌ ٖاوثُمياًْبُغنت بىو يُاليُٕ وآلتاٌْ ضؤشئاوا و
ضؤشُٖآلتُوَ ،ئُوَ بىو ُٖض يُنًَو يُّ زوو دَُػُضَ يُثًَٓاو خؤضِيَهدػتُٓوَ و
بُضَْطاضبىوُْوَّ دَُػُضَنُّ بُضاْبُضزا ضُْس ٖاوثُمياًَْيت و ضيَههُوتٓٓاَُيُنِ غًاغًٌ
َِ 1948زا وآلتاٌْ ضؤشئاواٍ ئُوضوثا بؤ يُندػتُٓوَّ
و غُضباظيًإ بُغت ،يُواُْ يُ غاي
َِ  1949ثُمياٌْ بانىوضٍ
ضيعَناًْإ ثُمياٌْ (بطؤنػٌ)يإ بُغت ،زواٍ ئُويـ يُ غاي
َُْسا و بُجلًها و ُْضويص و
َُغٌ  )NATOيُ ًَْىإ ئَُُضيها و بطيتاًْا و ئًتايًا و ٖؤي
(ئُتً
زاًُْاضى و فُضَْػا و نُُْزا و ثؤضتىطاٍ و ئايػالْسزا بُغرتا ،نُ زواتطيـ ُٖض يُى يُ تىضنًا و
شاثؤًْـ زواّ ئُوَّ بؤ دَُػُضّ ضؤشئاوايٌ يُناليٌ بىوُْوَ ،ضىُْ ْاو ئُّ ثُمياُْوَ .يُ
َِ 1953يـ ٖاوثُمياًَْتًًُى يُ ًَْىإ شاثؤٕ و نؤضيا بُغرتا ،ئَُُ دطُ يُ ضُْسئ وضزَ
غاي
ضيَههُوتين تط بُثًٌَ ُٖيىَُضز و باضوزؤر .يُبُضاْبُض ئَُاُْؾسا بًؤنٌ ضؤشُٖآلتٌ َُٖإ ئُو
َِ 1947زا نؤَٓفؤضٌَ ضاطُياْس ،واتا ْىوغًٓطُّ
ُْٖطاواُّْ ططتُبُض ،ئُوَ بىو يُ غاي
ضاطُياْسٌْ ثاضتُ نؤَىًْػتًًُنإ ،نُ َُبُغتًإ يُ ٖاوناضيهطزٌْ ثاضتُ نؤَىًْػتًًُناٌْ
َِ 1955زا
دًٗإ بىو ،نُ ئَُُ ظياتط يُبُضاْبُض ثطؤشَّ َاضؾايسا ٖاتُ ئاضاوَُٖ ،ضوَٖا يُ غاي
وآلتُ نؤَىًْػتًًُنإ يُ بُضاْبُض (ْاتؤ)زا ثُمياٌْ (واضؾؤ)يإ ضاطُياْس ،نُ ثُمياًَْو بىو يُ
ًَْىإ غؤظًَت و ثؤيُْسا و ضؤَاًْا و ُْٖطاضيا و ضًهؤغًؤظانًا و باضَطانُّ يُ واضؾؤ بىو ،يُ
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َػتهاضٍ و
اليُنٌ تطيؿُوَ ،غؤظًَت ٖاوناضّ تُواوٍ ثاضتُ نؤَىًْػتًًُناٌْ بعووتُٓوَ بُضُٖي
ضظطاضخيىاظَناٌْ زَنطز بُتايبُتٌ يُ ئاغًا و ئُفطيكا و بانىوضٍ ئَُُضيهاوئَُطيهاّ التًِٓ.
 كيَشة و قةيسانة طسنطةكاني ئةم جةنطةيُ ئُجناٌَ ئُّ ًَُالًًَُْزا ظؤضداض ْانؤنٌ و ًَُالًَْهإ زَطُيؿتُٓ ئُو ؾىيَُّٓ نُ
قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ طُوضَ و ُْٖسيَهذاضيـ تا ضِازَّ بُناضًَٖٓاٌْ ضُى خباتُوَ ،بُآلّ يُ تطغٌ
ضُنُ قىضغُنإ ُٖض يُى يُ ئَُُضيها و غؤظًَت خؤيإ يُ دُْطٌ ضاغتُوخؤ زَثاضاغت ،بؤيُ
َجصاٌْ بُضشَوَْسيٌ ئُّ زوو دَُػُضَ زَنُوتُوَ،
ظؤضداض ئُو نًَؿاٍُْ نُ يُ ئُجناٌَ ثًَهساُٖي
يُ ضُْس ْاوضُيُنٌ تطزا زَضزَنُوت.
يُنًَو يُ ططْطرتئ ئُو نًَؿاُْ ،نًَؿُّ نؤضيا بىوْ ،اوضُناٌْ نؤضيا نُ يُناتٌ دُْطٌ
زووٌََ دًٗاْسا يُشيَط زَغيت شاثؤٕ بىوٕ ،زواّ دُْط يُاليُٕ ٖاوثُمياْاُْوَ ئُّ ْاوضاُْ يُشيَط
َُاًْا و ضؤشُٖآلتٌ ئُوضوثا،
زَغُآلتٌ شاثؤٕ زَضنطإ و بُ َُٖإ ؾًَىَّ ْاوضُناٌْ تط وَى ئُي
نؤضياف بُغُض زوو يُتسا زابُف نطا ،باؾىوضَنُّ بُض ئَُُضيها نُوت و بانىوضَنُيؿٌ بُض
غؤظًَت ،ئُوَ بىو زواٍ َؿتىَطِ و بًَُٓوبُضَيُنٌ ظؤض ،ئُّ زوو يُتُ ُْياْتىاٌْ يُنبططُْوَ و
َُت زضوغتهطا ،يُنًَهًإ نؤضياٍ بانىوض نُ
بُثًٌَ بطِياضيَهٌ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ زوو زَوي
يُشيَط غايٍُ غؤظًَـتسا بىو ،ئُويرتيؿًإ نؤضياٍ باؾىوض نُ يُ فُيُنٌ ئَُُضيهًسا
َبهُٕ ،بؤيُ يُ
زَخىاليُوَ ،ئُّ زوو وآلتُ يُ ئُجناٌَ نًَؿُناًْإ ُْياْتىاٌْ بُيُنُوَ ُٖي
َُؾسا بىو نُ نؤَاضّ ضًين ًًًٌَ
َِ 1949زا ؾُضِ يُ ًَْىاًْاْسا زضوغت بىوُٖ ،ض يُو غاي
غاي
زاَُظضا ،ئَُُ ظياتط يُ خعَُت بُضشَوَْسيًُناٌْ غؤظًَت و نؤضياٍ بانىوض بىوُٖ ،ض بؤيُ
بُٖؤّ ياضَُتًًُناٌْ (غتايني) و (َاوتػٌ تؤْط)َوًََٖ ،عَناٌْ نؤضياٍ بانىوض تىاًْإ بضُٓ
ْاو خانٌ نؤضياٍ باؾىوضَوَ ،ئُو ؾهػتُّ نؤضياٍ باؾىوض َاْاٍ ؾهػيت ئَُُضيهاف بىو،
ضىْهُ نؤضياٍ باؾىوض بايُخًَهٌ ظؤضّ بؤ ئَُُضيها ُٖبىو ،بَُُف بُضشَوَْسيًُناٌْ
ئَُُضيها يُ ضؤشُٖآلتٌ زووض نُوتُٓ شيَط ُٖضَِؾُ و َُتطغٌ ضني و غؤظًَتُوَ ،بؤيُ بُ ْاضاضٍ
ئَُُضيها ًَٖعٍ خؤّ ْاضزَ ْاوضُنُ و دُْط يُو ْاوضاُْزا بُ ثؿتًىاٌْ ُٖض يُى يُ ئَُُضيها
ٌَ  1953بُضزَواّ بىو ،نُ دُْطُنُ ًَٖٓسَ قىضؽ بىو تا ئُو
و يُنًَيت غؤظًَت و ضني تا غاي
ضازَيُّ ئاضاغتُيُى يُ ْاو ئَُُضيهًًُنإ زَضنُوتبىو زاواٍ وَؾاْسٌْ ضُنٌ ئُتؤٌَ زَنطز
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َجصاْاُّْ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئَُُضيها و
يُ بُضاْبُض ضني ،نُواتُ ئَُُ يُنًَو بىو يُو ثًَهساُٖي
غؤظًَت و ضووزاوَناٌْ دُْطٌ غاضز.
ضووزاوَناٌْ دُْطٌ غاضز و ًَُالًَْهاٌْ ضؤش بُ ضِؤش تىْستط و فطاواْرت زَبىو ،بُآلّ يُطُأل
ئُوَؾسا يُ ْاوَضِاغيت ثُجناناٌْ غُزَّ بًػتَُُوَ تا ْاوَضِاغيت ؾُغتُنإ ،ضُْس
طؤضِاْهاضيًُى ضوويإ زا نُ تا ضازَيُى ططشيًُناًْإ نُّ نطزَوَ ،يُواُْ َُضطٌ غتايني يُ
َِ 1953زا نُ تاضِازَيُنٌ ظؤض طؤضِاْهاضيٌ بُغُض غًاغُتٌ غؤظًَتسا ٖات و غاضزيًُى
غاي
ًَُالًَْهاٌْ ططتُوَ و ُٖضيُنُ يُ (خطؤؾؤظ) و (بؤيهاتني) داضيَهٌ تط ضىوُْوَ ْاو ثُيىَْسيًُ
َُتًًُنإ و يُو َاوَيُؾسا بُٖؤّ ئُو غًاغُتُوَ يُنًَيت غؤظًَت ثُيىَْسيٌ
ًَْىزَوي
َِ 1955يؿسا بُ زاَُظضاْسٌْ َُْػاٍ
زيجًؤَاغٌ يُطُأل ئًػطائًٌ زاَُظضاْس و يُ غاي
ًَين شًَْف نطز ،نُ
َُؾسا بُؾساضّ يُ نؤْفطاْػٌ ضُنساَاي
غُضبُخؤ ضاظيبىو و ُٖض يُو غاي
ئَُُضيهاف يُو نؤْفطاْػُزا بُؾساض بىو ،ئَُُ دطُ يُوَّ يُ نؤْططَّ  ٍ20ثاضتٌ
َِ 1956زا بُغرتا ،ضَخُٓيُنٌ تىْس ئاضاغتُّ خىزٍ غتايني
نؤَىًْػيت غؤظًَتًسا ،نُ يُ غاي
و ناضَناٌْ نطا و دُخت يُوَ نطايُوَ نُ شيإ يُطُأل وآلتُ غُضَايُزاضيًُناْسا ثًَىيػتُ ،يُ
بُضاْبُض ئُّ ُْٖطاواُّْ غؤظًَتًؿسا ُٖض يُو َاوَيُزا يُ ئَُُضيهاف غُضؤى (ئُيعْٗاوَض)
ٖاتُ غُض سىنِ نُ تا ضازَيُى غًاغُتًَهٌ ُْضَرتٍ بُضاْبُض غؤظًَت زَْىاْس.
بُآلّ ئَُُ ئُوَ ْاطُيًَُْت نُ ضووزاوَناٌْ دُْطٌ غاضز بُ تُواوٍ وَغتابٔ ،يإ بُضَو
َِ  1957بُزواوَ داضيَهٌ تط ططشٍ نُوتُوَ ًَْى ثُيىَْسيًُناٌْ
َُْإ ضىوبٔ ،ضىْهُ يُ غاي
َُزا بىو (خطؤؾؤظ) ضايطُياْس نُ غؤظًَت زَغيت بُ زضوغتهطزٌْ
ئُّ زوو اليُُْ و يُو غاي
َىؾُنًَهٌ ْىٍَ نطزووَ نُ زَتىاًَْت بُ ُٖظاضإ نًًؤَُتط ئُتؤّ بٗاويَتُٖ ،ض يُ َُٖإ
ًَؿسا بىو غؤظًَت ،يُنُّ َاْطٌ زَغتهطزٍ خؤّ ْاضزَ ئامسإ ،ئُّ ناضاُّْ غؤظًَـتًـ
غاي
تطغًَهٌ طُوضَّ الّ ئَُُضيها زضوغتهطز و داضيَهٌ تط ُْٖطاوَناٌْ ئَُُضيها بؤ
ًَُالًَْهطزٌْ غؤظًَت زَغيت ثًَهطزَوَ ،بُآلّ ئُجماضَيإ ًَُالًٌَْ ئُتؤٌَ بىو ،ئُوَ بىو يُ
َِ 1958زا ئَُُضيهاف يُنُّ َاْطٌ زَغتهطزٍ خؤٍ ْاضزَ بؤؾايًُنإ و ًَُالًَْهإ تا
غاي
زَٖات تىْستط زَبىو.
يُ غُضوبُزٍ ضطِبىوُْوَّ ًَُالًَْهاًْؿسا بىو داضيَهٌ تط غؤظًَت نًَؿُّ بُضيًين
ٌَ زا ئُو نًَؿاُّْ نُ يُغُض
َآ َ1958وَ داضيَهٌ تط غؤظًَت ُٖوي
ظيٓسوونطزَوَ ،نُ يُ غاي
ؾاضّ بُضيني ُٖبىوٕ ،بىضوشيًََٓتُوَ ،ئُويـ ظياتط يُبُض ئُوَّ نُ ؾًَىاظٍ شيإ و ضازَّ بصيَىٍ
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غًُ بُؾُ ضؤشئاوانُّ بُضيًٓسا باؾرت بىو يُضاو بُؾُ ضؤشُٖآلتًًُنُّ شيَط زَغُآلتٌ اليُْططاٌْ
غؤظًَيتُٖ ،ض بؤيُ بُؾًَهٌ ظؤضّ زاًْؿتىاٌْ بُؾُ ضؤشُٖآلتًًُنُ وضزَ وضزَ بُضَو بُؾُ
ضؤشئاوايًُنُ نؤضًإ زَنطز و الواظٍ زَغُآلتٌ ضؤشُٖآلتًًُنإ زَضزَنُوت ،ئَُُف غُضاٌْ
بُضَّ ضؤشُٖآلتٌ ًْطُضإ زَنطز و واٍ يًَهطزٕ نُ داضيَهٌ تط نًَؿُّ ئُو ؾاضَ بىضوشيَُٓوَ،
َُاًْا ،غُضثًَضٌ
ئُوَ بىو ضاياْطُياْس نُ ضؤشئاوايًُنإ بُ ضُنساضنطزٌْ بُؾٌ ضؤشئاواٍ ئُي
بُْسَناٌْ نؤْططَّ بؤتػساّ زَنُٕ ،بؤيُ ًٖض َافًَهًإ بُ بُضيًُٓوَ َُْاوَ و ثًَىيػتُ ؾاضّ
َُاًْاٍ ضؤشُٖآلتٌ ،ئُّ باضوزؤخُ ضؤش بُ ضؤش تىْستط و
بُضيني يُنبدطيَت و بهطيَتُ ثايتُخيت ئُي
َؤظتط زَبىو ،بُتايبُتٌ يُ تؿطيين زووٌََ 1958زا زؤخُنُ بُيُنذاضٍ تُقًًُوَ ،زواّ
ئاي
َُاًْاٍ ضؤشُٖآلتٌ زَضبطٍِ و
ئُوَّ (خطؤؾؤظ)ٍ غُضؤنٌ ضووغًا بُ فُضٌَ ثؿتًىاٌْ خؤّ بؤ ئُي
باضوزؤخُنُف بُ ئاقاضٍ ُٖضَِؾُنطزٌْ بُناضًَٖٓاٌْ ًَٖعزا ضؤيؿت ،ئَُُف بىوَ ٖؤناضٍ
قُيطاًَْهٌ غًاغًٌ طُوضَ نُ زواٍ ظجنريَيُنٌ زووض و زضيَص يُ نؤبىوُْوَ و نؤْططَّ
َُؾسا بىو نُ زيىاضّ
ٌَ 1961زا نؤتايٌ بُّ نًَؿُيُ ٖات ،بُآلّ ُٖض يُو غاي
َُتٌ يُ غاي
ًَْىزَوي
َُاًْاٍ ضؤشُٖآلتًًُوَ زضوغت نطا.
بُضيني يُ ًَْىإ ُٖضزوو بُضَنُزا يُاليُٕ ئُي
ُٖض يُو َاوَيُؾسا بىو نُ نًَؿُّ نىبا وَى بُؾًَو يُ ًَُالًَْهاٌْ ًَْىإ ئُّ زوو
دَُػُضَ زَغيت ثًَهطز ،يُو غُضوبُْسَزا نُ غؤظًَت غُضقايٌَ تاقًهطزُْوَ ئُتؤًًَُناٌْ
بىو ،يُ غايَِ 1959زا (فًسٍ ناغرتؤ) تىاًْبىوٍ ثاتًَػتاٍ غُضبُ غُضَايُزاضَنإ يُ نىبا
وَزَضًَْت( ،ثاتًَػتا) زًَََو بىو ْاوَ ْاوَ سىنٌُ نىباٍ زَططتُ زَغت و يُنًَو يُ
غًاغًًُ ضاغرتَِوَ زياضَناٌْ نىبا بىو ،بُآلّ يُ غايَِ َ1952وَ يُ نىبا ؾؤضِؾًَهٌ
ضُنساضيًاُّْ بُ غُضنطزايُتٌ ثاضيَعَض (ناغرتؤ)َوَ يُ زشٍ ئُّ زَغُآلتُ ضاطُيُْطابىو و يُ
غايَِ 1958زا زواّ ؾُضِيَهٌ زووض و زضيَص ،ئُو ؾؤضِؾُ تىاٌْ بُ ضازَيُنٌ ظؤض
سهىَُتُنُّ ثاتًَػتا الواظ بهات و يُ غُضَتاٍ غايَِ َ1959وَ غُضنُوتين تُواو
بُزَغت بًًََٗٓتُٖ .ضضُْسَ ناغرتؤ يُ غُضَتازا نؤَىًْػتًَهٌ تُواو ُْبىو ،بُآلّ يُطُأل
ضَوتٌ ضووزاوَناْسا وضزَ وضزَ بُضشَوَْسيًُناٌْ بُالّ غؤظًَتسا نُوتُوَ و تىاٌْ ثؿتًىاٌْ
غؤظًَت بُ تُواوٍ بُزَغت بًًََٗٓت و ببًَتُ ُْياضّ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئَُُضيها يُو
ْاوضُيُ ،يًَطَؾُوَ دُْطًَهٌ طُوضَ يُ ًَْىإ اليُْططاٌْ نؤَىًْػيت بُ ثؿتًىاٌْ غؤظًَت
و ثاضيَعطاضَنإ بُ ثؿتًىاٌْ ئَُُضيها يُ نىبا نُوتُوَ ،نُ تا ْاوَضِاغيت ؾُغتُناٌْ
خاياْس و يُويَىَ وضزَ وضزَ بُضَو ًَٖىضبىوُْوَ ضىو.
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يُ ْاوَضِاغيت ؾُغتُناُْوَ ضُْس ضووزاويَهٌ تط زَضنُوتٔ نُ بىوُْ ٖؤناضٍ طؤضِاْهاضّ
َُّ وآلتاٌْ
طُوضَ بُغُض ضَوتٌ ضوزاوَناٌْ دُْطٌ غاضززا ،يُواُْف زَضنُوتين (نؤَُي
بًَاليُٕ) يُ دًٗاٌْ غًًََُسا و بىوشاُْوَّ ُٖغيت ُْتُوَيٌ يُ ضؤشئاواٍ ئُوضوثا و ظيازبىوٌْ
َُّ
َُتًًُنإ ،يُاليُنُوَ زَضنُوتين نؤَُي
ناضيطُضيٌ ضني و شاثؤٕ بُغُض ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
َِ 1961زا بُ فُضٌَ يُ بُيططاز ضاطُيُْطا و تُْٗا ئُو
َُيُ يُ غاي
وآلتاٌْ بًَاليُٕ ،ئُو نؤَُي
وآلتاُّْ زَططتُوَ ،نُ غُض بُ ًٖض بُضَيُى يُ زوو بُضَنُ ُْبىوٕ ،واتا ُْ غُض بُ ئَُُضيها
بىوٕ و ُْ غُض بُ غؤظًَت ،ئُوَ بىو يُ َاوَّ ناضَناًْازا ضُْسئ نؤْططَيإ يُ قاٖريَ و يؤغانا
َُيُ ْعيهُّ  86ئُْساٌَ يُ وآلتاٌْ
و دُظايط و نؤيؤَبؤ و نىبا ئُجناّ زا ،بُ طؿيت ئُو نؤَُي
َُيُ ،بُدؤضيَو يُ
ئاغًا و ئُفطيكا و ئَُطيهاٍ التني و ئُوضوثا ُٖبىو .زَضنُوتين ئُو نؤَُي
ٌَ ئُو زوو ظهلًَعَ يُ دًٗاٌْ غًًََُسا ،ضىْهُ
دؤضَنإ ناضيطُض بىو يُ نَُهطزُْوَّ ضؤي
َُيُ ضايإ زَطُياْس نُ ئُوإ ُْ غُض بُ ضؤشئاوإ و ُْ غُض بُ ضؤشُٖآلتٔ،
ئُْساَاٌْ ئُو نؤَُي
َهى غُضبُخؤٕ ،نُ ئَُُف تا ضازَيُنٌ ظؤض ناضيطُض بىو يُغُض نَُهطزُْوَّ ناضيطُضيٌ
بُي
ئُو زوو دَُػُضَ يُ ضَْططِيَصنطزٌْ غًاغُتٌ دًٗإ ،ضىْهُ بُؾٌ ُٖضَ ظؤضٍ ًَُالًَْهاًْإ
يُ وآلتاٌْ دًٗاٌْ غًًََُسا بىوٕ.
يُاليُنٌ تطيؿُوَ وآلتاٌْ ضؤشئاواٍ ئُوضوثا نُ بُض يُ دُْط خاوَٕ زَغُآلت و ْفىظيَهٌ
ئابىوضيٌ و غًاغًٌ طُوضَ بىوٕ يُ دًٗاْسا ،بُآلّ يُ زواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗاُْوَ بُ
زَضنُوتين ئُو زوو ظهلًَعَ و يُ ئُجناٌَ َاْسوبىوٕ و ؾُنُتًإ يُ دُْط ،تُواوٍ ئُو ثًَطُ
غًاغًٌ و ئابىوضيًُّ ُٖياْبىو ،يُزَغتًإ زا ،بؤيُ ًَُٖؿُ ضاويإ يُ طُضِاُْوَّ ئُو
َُتًًُناْسا
ٌَ ئُوَزا بىوٕ داضيَهٌ ضؤٍَ يُ ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
ؾهؤَُْسيًٍُ خؤيإ بىو و يُ ُٖوي
ثُيسا بهُُْوَ ،ضىْهُ بُٖؤّ ناضيطُضيِ ئُو زوو دَُػُضَ ناضيطُضيٌ ئُو وآلتاُْ يُ
َِ
َُتًًُناْسا ظؤض نُّ بىوبىو ،يُّ ثًَٓاوَؾسا زواّ ضُْس ُْٖطاويَو يُ غاي
ثُيىَْسيًُ ًَْىزَوي
1957زا يُ ضؤشئاواٍ ئُوضوثا باظاضٍِ ٖاوبُؾٌ ئُوضوثًإ ضاطُياْس ،نُ ئَُُف غُضَتاٍ
زَضنُوتُٓوَيإ بىو وَى ًَٖعيَو ،نُ ظياتط ًَٖعيَهٌ ًَْىَْسٍ بىو ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا تا
ضازَيُى ناضيطُض بىو يُ نَُهطزُْوَّ ناضيطُضٍ ئُو زوو دَُػُضَ يُ ثُيىَْسيًُ
َُتًًُناْسا.
ًَْىزَوي
يُوالؾُوَ زَضنُوتين ضُْس زَغُآلتًَو يُ ئاغًا نُ ضؤش بُ ضؤش يُ ثًَؿهُوتٔ و
بطَوغُْسْسا بىوٕ ،ضؤيٌَ طُوضَيإ ُٖبىو يُ نَُهطزُْوَّ ُٖشَىوٌْ غًاغًًاُّْ ئُّ زوو
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دَُػُضَ يُ ْاوضُنُزا ،ئُّ زوو وآلتُ نُ شاثؤٕ و ضني بىوٕ ،يُنًَهًإ وَى ًَٖعيَهٌ غًاغًٌ
طُوضَ و ئُويرتيؿًإ وَى ًَٖعيَهٌ ئابىوضٍ طُوضَ ،ضؤش بُ ضؤش ظياتط يُ ْاوضُناٌْ خؤياْسا
ناضيطُضيٌ ئُو زوو دَُػُضَيإ نَُرت زَنطزَوَ ،ضني نُ يُ غايَِ 1949زا بُ غُضنطزايُتٌ
(َاوتػٌ تؤْط) تىاٌْ زَغُآلتًَهٌ غؤغًايًػيت زامبُظضيًََٓت ،تا غايٌَ  1957يُنًَو بىو
يُ ٖاوثُمياُْ بًَُٖعَناٌْ غؤظًَت و ياضَُتًسَضيَهٌ طُوضَّ ظاْػيت و ئابىوضٍ و ٖىُْضّ بىو
بؤ ئُو ،بُآلّ زواتط يُو ٖاوثُمياًَْتًًُ نؿايُوَ ،ئَُُف ناضيطُضيِ ُٖبىو يُ الواظنطزٌْ
ُٖضزوو دَُػُضَنُّ دُْطٌ غاضز ،ضىْهُ بُ ضوويُنسا ناضيطُضيًُنٌ طُوضَّ يُغُض
غؤظًَت ُٖبىو و بُضِوويُنٌ تطيؿسا بىوَ ٖؤناضّ ئُوَّ نُ يُ ؾُغتُناُْوَ ضني ظياتط بُالّ
وآلتاٌْ دًٗاٌْ غًًََُسا بؿهًَتُوَ ،زَغُآلت يُ ًَْىَْسَ ضظطاضخيىاظَناْسا ثُيسا بهات و
ظياتط وَى ُٖيَططٍ ئاآلٍ خُباتٌ زشَ ئَُُضيهٌ بٓاغطيَت و يُ غُضَتاّ سُفتاناْسا
زيجًؤَاغًُتٌ ضني ضؤش بُ ضؤش بًَُٖعتط بًَت و ئُو ضاغتًًُ بػُملًًََٓت نُ ئُو ُٖشَىوٌْ زوو
دَُػُضَنُّ قبىٍَ ًًُْ .نُواتُ بُ ضازَيُنٌ ظؤض يُ ثًَطُ و ْفىظٍ غؤظًَت نُّ بهاتُوَ و
زشايُتًًُنٌ قىضغٌ ئَُُضيهاف بهات.
يُوالؾُوَ شاثؤٕ بُثًَؿهُوتُٓ ئابىوضيًُناًًُْوَ ،تىاًْبىوٍ وَى دَُػُضيَهٌ ئابىوضٍ
طُوضَ خؤّ بػُثًًََٓـت و يُ ؾُغتُنإ بُزواوَ بطاتُ ئاغيت ئُو دؤضَ وآلتاُّْ نُ ناضيطُضٍ
ٌَ ُٖض يُنُ يُو زوو دَُػُضَ.
طُوضَّ ُٖبًَت يُ نَُهطزُْوَّ ضؤي
ططْطرتئ نًَؿُناٌْ ئُو َاوَيُّ دُْطٌ غاضزيـ ؾُضِّ ظًَتامن بىو ،نُ بُضشَوَْسيًُناٌْ
ئَُُضيها و ضؤشُٖآلتًًُنإ يُويَؿسا وضزَ وضزَ زَبىوُْ َايُّ زَضنُوتين يُنًَهٌ تط يُ
َِ َ1945وَ
ْاوضُّ ًَُالًَْهاٌْ دُْطٌ غاضز ،نُ ئُويـ ظًَتٓاّ بىو .يُ ظًَتٓاَسا ُٖض يُ غاي
ؾؤضِؾًَهٌ ضظطاضخيىاظٍ بُ غُضؤنايُتٌ (ٖؤؾٌ ًَٓا)ٍ غُضؤنٌ ثاضتٌ نؤَىًْػيت ظًَتٓاَُوَ
يُ زشٍ زاطريناضّ فُضَْػا زَضنُوتبىو ،ئُّ ؾؤضِؾُ ضؤش بُ ضؤش ظياتط زَضىوَ ثًَـ ،بُتايبُتٌ
زواّ ئُوَّ نؤَىًْػتُنإ يُ ضني غُضنُوتٔ و يُويَؿُوَ ياضَُتًًُنٌ ظؤضيإ ثًَطُيؿت و ئُّ
َضين و يُ غُضنُوتين
دىآلُْوَيُ ئُوَْسَّ تط ضىوَ ثًَـ و تُْطٌ بُ فُضَْػًًُنإ ُٖي
بُضزَواَسا بىو ،ئُّ غُضنُوتٓاُّْ ضظطاضخيىاظاٌْ ظًَتٓاّ نُ يُاليُٕ نؤَىًْػتُناٌْ ضني و
غؤظًَتُوَ ثؿتًىاٌْ زَنطاًْ ،طُضاًًُْنٌ طُوضَ بىو بؤ ئَُُضيها و بُضشَوَْسيًُناٌْ يُويَسا بُ
تُواوٍ خػتُ َُتطغًًُوَُٖ ،ض بؤيُ ئَُُضيهاف بطِياضٍ زا ياضَُتٌ فُضَْػًًُنإ بسات ،بُو
ثًًَُّ نُ ئُو ؾُضَِ يُوٍَ زشٍ بًؤنٌ ضؤشُٖآلتًًُ واتا ضني و غؤظًَت ،ئًسٍ ئَُُضيها زَغيت
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بُ ْاضزٌْ ثاضَ و ضُى و غُضباظ نطز بؤ ْاوضُنُ و ؾُضِيَهٌ يُنذاض تىْسوتًص يُ ظًَتٓاّ نُوتُوَ
َِ  1966بُزواوَ.
بُتايبُتٌ يُ غاي
يُ نؤتايٌ سُفتانإ و بُزضيَصايٌ ُٖؾتاناًْـ ،دُْطٌ غاضز ثًٌَ ْايُ قؤْاغًَهٌ ْىيَىَ نُ
َىَؾاُْوَّ بًؤنٌ غؤظًَت بىو ،ئُّ قؤْاغُف يُويَىَ زَغيت ثًَهطز نُ
قؤْاغٌ غُضَتاٍ يًَهُٗي
ٌَ  ٍ1985خاياْس ،ططْطرتئ زياضزَناٌْ
ًَٖعَناٌْ غؤظًَت ضوويإ نطزَ ئُفغاْػتإ و تا غاي
ئُّ قؤْاغُ بطيتًًُ يُ نًَؿُ َىؾُنًًُنإ و ؾُضِّ ئُغتًَطَنإ ،ضىْهُ يُطُأل تىْستطبىوٌْ
ًَُالٌَْ و ْانؤنًًُناْسا تايبُت يُزواّ دُْطٌ ظًَتٓاًَؿُوَ ،بُضًََُٖٗٓاٌْ َىؾُنُ
نًؿىَضبطَِنإ يُ ُٖضزوو دَُػُضّ ضؤشُٖآلت و ضؤشئاوازا تا زَٖات ظياتط زَبىو ،بؤ منىوُْ يُ
َِ
غُضزٌََ (ئايعْٗاوَض)زا ئَُُضيها ْعيهُّ َ 200ىؾُنٌ نًؿىَضبطِّ ُٖبىو ،بُآلّ يُ غاي
1967زا شَاضَّ َىؾُنُناٌْ طُيؿتُٓ َ 1000ىؾُى ،نُ ئًَُـ ظياتط يُ تطغٌ َىؾُنُ
نًؿىَضبطِ و َاْطُ زَغتهطزَناٌْ غؤظًَت بىو .بُ طؿيت ئُّ ًَُالًًَُْ يُ ْاوَضِاغيت
ثُجناناُْوَ يُ ًَْىإ ئُّ زوو دَُػُضَزا زَضنُوت و ضؤش بُ ضؤش يُبطَوغُْسْسا بىو و
بىزدُيُنٌ ظؤض و تىاْايُنٌ ظاْػيت ئًَذطاض طُوضَّ يُ ُٖضزوو دَُػُضَنُزا بؤ تُضخإ
َِ
نطابىو ،بُ ضازَيُى غاآلُْ بُ ًًَاض زؤالض يُّ نًَبُضِنًًَُزا خُضز زَنطإ و يُ ْاوَضِاغيت غاي
 1977بُزواوَ ئًسٍ ُٖضيُنًَو يُّ زوو دَُػُضَ خاوَٕ ْىيَرتئ دؤضَناٌْ َىؾُى و نآلوَّ
ئُتؤٌَ و َاْطُ زَغتهطزَنإ بىوٕ .ططْطرتئ نًَؿُناٌْ ئُو غُضزََُف ،نًَؿُّ ًَُالًًَُْ
يُغُض فطاواْهطزٌْ ْفىظٍ ُٖض يُى يُّ زوو دَُػُضَ يُ دًٗاٌْ غًًََُسا ،يُو َاوَيُزا
ٌَ طُوضَيإ بىو و
ضُْسئ نًَؿُ زَضنُوتٔ نُ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئُّ زوو دَُػُضَ تًايسا ضؤي
َجصاُْناًْإ تا ئاقاضٍ دُْط زَضِؤيؿت ،يُواُْ نًَؿُّ عُضَب -ئًػطائًٌ يُ
ظؤضداض ثًَهساُٖي
1971زا.
نًَؿُّ عُضَب_ ئًػطائًٌ يُنًَو بىو يُو نًَؿاُّْ نُ ُٖض يُ ْاوَضِاغيت ثُجناناٌْ
غُزَّ ضابىضزووَوَ تا ْاوَضِاغيت سُفتانإ بُ ضُْس قؤْاغًَهسا تًَجُضِّ و ُٖغتًاضّ نًَؿُنُ و
ططْطٌ ْاوضُنُف وايهطزبىو نُ ُٖض يُنًَو يُو زوو دَُػُضَ بُثًٌَ بُضشَوَْسيًُناٌْ خؤيإ
ٖاوناضّ الًَْو يُ اليُُْنإ بهُٕ ،بؤ ئُوَّ بُض بُ باآلزَغيت دَُػُضّ بُضاْبُض بسات ،بؤيُ
ئُّ زوو دَُػُضَ يُّ نًَؿُيُزا بُ ؾًَىَّ دؤضاودؤض بُؾساضبىوٕ ،بؤ منىوُْ يُ ؾُضِّ عُضَب –
ئًػطائًًٌ 1956زا غؤظًَت ضاغتُوخؤ بُ ضُى و ياضَُتًًُ ضُنػاظيًُنإ يُثاٍَ عُضَبُناُْوَ
بُؾساض بىو.
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ٌَ طُوضَيإ تًَسا بًين ،نًَؿُّ
يُنًَهٌ تط يُو نًَؿاُّْ يُو ناتُزا ئُّ زوو دَُػُضَ ضؤي
زَغُآلت و سهىَُتُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت و يُناليًهطزُْوٍَ يُ بُضشَوَْسٍ خؤيإ بىو،
بؤ ئُّ َُبُغتُف ئُّ زوو دَُػُضَ بُ تُواوٍ ٖاتبىوُْ ْاو ئُو نًَؿاُْوَ ،يُواُْف نًَؿُّ
َِ  1967و بُعػًًُنإ يُ عريام و سافع ئُغُز يُ
ٖاتين قُظايف بؤ غُض سىنٌُ يًبًا يُ غاي
َِ ،1973
َِ  1968و تُْاُْت يُ ًَػطيـ يُ غُضَتاٍ غُضزٌََ غازاتُوَ تا غاي
غىضيا غاي
يُّ نًَؿاُْزا بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ْفىظ و زَغُآلتٌ غؤظًَت ضوو يُ ظيازبىوٕ بىو و
ياضَُتًًُناٌْ يُضِووٍ ضُنُوَ بُضزَواّ بىو ،تا ئُو ضازَيُّ نُ ئُّ نطزاضاُّْ ضووغًا
ًَإ زَزا بُٖؤّ
ئَُُضيهاٍ ظؤض ًْطُضإ نطزبىو ،ضىْهُ ُٖض يُنُ يُ غؤظًَت و ئَُُضيها ُٖوي
ؾىيَُٓ غرتاتًصٍ و ُٖغتًاضَناًْاُْوَ ئُو سهىَُتاُّْ يُو ْاوضاُْزا زيَُٓغُضناض ،يُ
ضىاضضًَىَّ بُضشَوَْسيًُناٌْ ئُواْسا خبىيًَُٓوَ ،بؤيُ ظؤضداض يُو ثًَٓاوَزا نًَؿُنإ تا ئاقاضٍ
بُناضًَٖٓاٌْ ضُى زَضِؤيؿنت ،يُ غُضَجناٌَ ئُّ نًَؿاُْؾسا يُطُأل ئُوَؾسا نُ غُضَتا غؤظًَت
ٌَ بُضضاوٍ ُٖبىو ،بُآلّ زواتط وضزَ وضزَ ئَُُضيها تىاٌْ ئُو زَغُآلتاُْ بًًََٗٓـتُوَ ْاو
ضؤي
ضىاضضًَىَّ بُضشَوَْسيًُناٌْ خؤّ و يُ سُفتاناٌْ غُزَّ ضابىضزووَوَ يُ بُؾٌ ظؤضّ وآلتاٌْ
ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغتسا ضُْس زَغُآلتًَهٌ تانطَِو و زيهتاتؤضيًاُْ زضوغت بهات و بُ َُٖىو
دؤضيَو ثؿتًىاٌْ يُ َاُْوَيإ بهات ،ئُويـ يُ تطغٌ زضوغتُٓبىوٌْ نًَؿُ يُ ْاوضُنُ و زظَ
ُْنطزُْوَّ غؤظًَت بؤ ْاو نًَؿُنإ و قؤغتُٓوَيإ يُ بُضشَوَْسٍ خؤيإُٖ ،ض ئَُُف وايهطز
نُ يُ ْاوَضِاغيت سُفتاناُْوَ تا ْاوَضِاغيت ُٖؾتانإ تُواوٍ زَغُآلتُناٌْ عريام و غىوضيا و
بُؾٌ ُٖضَ ظؤضّ وآلتاٌْ تطٍ ْاوضُنُ بُ ئرياًْؿُوَ (ُٖضضُْسَ زواتط ئريإ ظؤض خًَطا غًاغُتٌ
ُْ ضؤشُٖآلتٌ و ُْ ضؤشئاوايٌ بُضظنطزَوَ) بُودؤضَ زضوغت بٔ ،نُ يُ بُضشَوَْسٍ ئُواْسا بًَت،
نُ نىضز و نًَؿُنُيؿٌ يُنًَو بىوٕ يُ قىضباًْاٌْ ئُّ غًاغُتُ.
ئَُُ دطُ يُوَّ يُ ئُفطيكاف ئُّ نًَؿاُْ ُٖض بُضزَواّ بىوٕ ،بؤ منىوُْ يُ ئُْطؤال نُ زوو
بُضَّ ًَْىخؤيٌ ُٖبىو ،يُنًَهًإ غُض بُ غؤظًَـت بىو ( ،)NPLAئُويرتيؿًإ غُض بُ
ئَُُضيها بىو ( ،)UNITAئُّ زوو بُضَيُ يُ ًَُالًٌَْ بُضزَواَسا بىوٕ ،غُضَجناّ ؾُضِيَهٌ
زضيَصخايًُْـ يُ ًَْىاًْاْسا نُوتُوَ ،نُ ئُّ ؾُضَِّ ئُْطؤال منىوُْيُنٌ ظؤض بضىونطاوَّ
َجصاٌْ ئَُُضيها و ضووغًا بىو.
ثًَهساُٖي
َرت زَبىو ،يُ ثاٍَ
نًَؿُناٌْ دُْطٌ غاضز ُٖض بُضزَواّ بىوٕ و تا زَٖات فطَضَُِْٖس و قىي
َساُْوَ بؤ ًَٖٓاُْ غُضسىنٌُ ضشيٌَُ نؤَىًْػيت ،ض بُٖؤّ
َُٖىو ئَُاُْزا غؤظًَت يُضِيٌَ ُٖوي
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بىوٌْ ثاضتٌ نؤَىًْػتًًُوَ بًَت بؤ منىوُْ يُ ئُفغاْػتإ ،يإ بعووتُٓوَّ ضظطاضخيىاظيًُوَ
ٌَ زَزا ثًَطُّ غؤغًايًعّ يُ دًٗإ و بُ تايبُتًـ يُ ْاوضُ
بًَت بؤ منىوُْ ئُْطؤالُٖ ،وي
ُٖغتًاضَنإ فطاواْرت بهات ،نُ ئَُُضيهاف بُ َُٖىو دؤضيَو ضيَططٍ يُّ ُْٖطاواُّْ
ٌَ زَزا ئُو زَغُآلتاُْ بًًََٗٓتُ غُض سىنِ نُ يُ ضىاضضًَىَّ
غؤظًَـت زَنطز و يُ بُضاْبُضزا ُٖوي
بُضشَوَْسيًُناٌْ خؤيسا بىوُٕٖ ،ض يُو ثًَٓاوَؾسا نًَبُضِنٌَ و ثًَؿربِنًًَُنٌ ضُنػاظيٌ طُوضَ
يُ ًَْىإ ئُّ زوو دَُػُضَزا ضووٍ زا ،وَى َىؾُنٌ زضيَصخايُٕ و ضُنٌ ئُتؤٌَ و ؾُضِّ
ئُغتًَطَنإ.
يُ ْاوَضِاغيت ُٖؾتاناُْوَ ئُّ نًَؿاُْ و ظؤضّ ًَُالًَْهإ و ْانؤنًًُنإ وضزَ وضزَ ئُّ
زوو ًَٖعَّ بُضَو ؾُنُتبىوٕ بطز و غُضَجناّ ثطزَناٌْ يًَهٓعيهبىوُْوَّ ًَْىإ ئُّ زوو ًَٖعَ
ظياتط بىو ،نُ يُ غُضَتاوَ بُ قؤْاغٌ نَُهطزُْوَّ ططشٍ و زَغتجًَهطزُْوَّ زاْىغتإ يُغُض
َُتًًُنإ
نَُهطزُْوَّ ضُى و ضيَههُوتٓٓاَُ زَغيت ثًَهطز ،نُ يُّ بىاضَزا ضيَهدطاوَ ًَْىزَوي
ٌَ طُوضَيإ بًين ،يُ ْاوَضِاغيت ُٖؾتانإ بُزواوَ وضزَ وضزَ بُيُنطُيؿنت و نؤبىوُْوَناٌْ
ضؤي
ٌَ 1989-1985
ًَْىإ ضيَبُضاٌْ ئَُُضيها و غؤظًَت يُ ظيازبىوْسا بىو ،ئُوَ بىو يُ ًَْىإ غاي
غُضؤى (ضيطإ)ٍ ئَُُضيهٌ و غُضؤى (طؤضباضؤظ)ٍ ضووغٌ زووداض بُيُنُوَ زاًْؿنت.

شيَيةم :بارودؤخي ناوخؤيي ئةمةريكا لة شةردةمي جةنطي شارددا
يُزواّ دُْطٌ زووٌََ دًٗاُْوَ بىوشاُْوَيُنٌ طُوضَ بُغُض ئابىوضٍ ئَُُضيهازا ٖات و
داضيَهٌ تط ئابىوضٍ ئاؾيت ؾىيَين ئابىوضٍ دُْطٌ ططتُوَ و ًًَؤُْٖا غُضباظ طُضِاُْوَ بؤ بىاضَناٌْ
ناض و بُضًََُٖٗٓإ ،يُّ َاوَيُزا (ٖاضٍ تطوَإ) يُ زواّ َطزٌْ ضؤظفًًَس ٖاتُ غُض سىنِ ،بُ ٖاتين
ئُو ،وضزَ وضزَ باضوزؤخٌ ئابىوضٍ يُ ئَُُضيها ثًَؿهُوت ،يُنًَو يُو غًاغُتاُّْ نُ (ٖاضّ
َسضا بصيَىٍ
تطوَإ) زَضيهطز( ،ظًعزٍ) بىو ،واتا ياغاٍ زازثُضوَضّ ،نُ تًايسا بُ ضازَيُنٌ ظؤض ُٖوي
ٌَ  1947-1945زاٖاتٌ ئَُُضيها ظياتط يُ 15
نطيَهاضإ باؾرت بهطيَت ،بُّ دؤضَ يُ ًَْىإ غاي
ًًَاض زؤالض ظيازٍ نطزبىو و شياٌْ ئابىوضيـ يُ ثًَؿهُوتًَٓهٌ بُضزَواَسا بىو .بُآلّ يُطُأل َُٖىو
ئُو ثًَؿهُوتٓاُْزا ،يُنًَو يُ نًَؿُناٌْ سهىَُتٌ تطوَإ نًَؿُّ بًَهاضٍ بىو ،نُ بىوبىوَ َايُّ
ْاضَِظايًُنٌ ظؤضّ غُْسيهانإ و سهىَُتٌ ْاضاضنطزبىو داضيَهٌ تط زَغت يُ ناضوباضّ ئابىوضٍ
وَضبساتُوَ و ضُْس ياغايُى بُ َُبُغيت ضانهطزٌْ ئُّ باضوزؤخُ زاضِيَصيَتُوَ.
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نًَؿُيُنٌ تطٍ ئُو غُضزََُ ،نًَؿُّ ُٖيَبصاضزٌْ غُضؤنٌ وآلت بىو بُو دؤضَّ نُ
َبصيَطزضاو خاوَٕ ظؤضيُّٓ نؤْططيَػًـ بًَت ،ضىْهُ بُثًٌَ ياغا نؤُْنُ ظؤضداض
غُضؤنٌ ُٖي
غُضؤنٌ وآلت يُْاو نؤْططيَػسا ظؤضيُّٓ زَْطُناٌْ ُْبىو ،بؤيُ ئَُُ ططفتًَهٌ طُوضَ بىو
يُبُضزَّ ئُو ياغاياُّْ زَضٍ زَنطز ،يُواُْ ُٖضيُنُ يُ تطوَإ و ئايعْٗاوَض ئُّ نًَؿُيُيإ
ُٖبىو ،ضىْهُ ئُوإ غُضؤنٌ وآلت بىوٕ ،بُآلّ ظؤضيُّٓ نؤْططيَؼ يُ ثاضتُنُّ ئُوإ ُْبىو،
بؤ منىوُْ تطوَإ نُ غُض بُ نؤَاضيًُنإ بىو ،دًَططٍ ضؤظفًًَسٍ زميىنطاتٌ بىو ،زواّ َطزٌْ
َبصاضزُْناْسا ظؤضيُّٓ
ضؤظفًًَس ٖاتُ غُض سىنِ ،زواتطيـ يُ سىظَيطاٌْ غايَِ 1945زا يُ ُٖي
بُزَغت ًَٖٓا ،بُآلّ ظؤضيُّٓ نؤْططيَؼ يُ ثاضتُنُّ ئُو ُْبىوٕ ،بؤيُ ناضنطا بؤ باؾهطزٌْ
ئُّ نًَؿُيُ.
يُنًَهٌ تط يُ نًَؿُناٌْ غُضزٌََ تطوَإ ،ئُوَ بىو نُ ئُّ غُضزََُ غُضزٌََ زواٍ
دُْط بىو ،يُزواٍ دُْطًؿسا ضُْسئ نًَؿُّ وَى زابُظيين بُٖاٍ زؤالض و نًَؿُّ ٖاضيهاضيِ
وآلتاٌْ شيَط ُٖضَِؾُّ نؤَىًْػيت و زابًٓهطزٌْ خُضدًًُناٌْ ثطؤشَّ َاضؾاٍُٖ ،ضوَٖا
نًَؿُّ نىباٍ ضووبُضِوو بىوبىوَوَ ،نُ ئَُاُْ تا ضازَيُنٌ ظؤض ناضيطُض بىوٕ يُ نَُهطزُْوَّ
ُٖيبُت و زَغتُآليـٌ تطوَإ و قُيطاْاويهطزٌْ غُضزََُنُُّٖ .ض يُو ناتُزا ضُْسئ نًَؿُّ
تطٍ وَى قُآلضؤنطزٌْ نؤَىًْػتُناٌْ ْاوَوَّ وآلت و نًَؿُّ بُضيني و غُضنُوتين (َاوتػٌ
تؤْط) يُ ضني و ضُْسئ نًَؿُّ تطيـ ضووبُضِووٍ بىوبىوُْوََُٖ .ىو ئَُاُْ بُ تُواوٍ ئُو
سهىَُتُّ تطوَاًْإ ؾُنُت نطزبىو ،بؤيُ ُٖضضُْسَ نؤْططيَؼ ياغاٍ َايف زووباضَ
َُٓبصاضزَوَ و يُ ؾىيَين
َبصاضزُْوَّ ثُغُْس نطزبىو ،بُآلّ تطوَإ بؤ داضٍ زووَّ خؤّ ُٖي
ُٖي
َبصاضزُْزا (ئُيعْٗاوَض)
خؤيسا نُغًَهٌ بُْاوٍ (غتًعٔ غؤٕ)َوَ ناْسيس نطز ،بُآلّ يُو ُٖي
غُضنُوتىو بىو ،نُ ئُونات غُضنطزَّ طؿيت ًَٖعَناٌْ ْاتؤ بىو.
ٖاتُٓغُض سىنٌُ (ئايعْٗاوَض) يُناتًَهسا بىو ،نُ نًَؿُّ نؤضيا نؤتايٌ ٖاتبىو ،بؤيُ
تاضازَيُى وآلت يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ ،يُ بىوشاُْوَّ ئابىوضٍ و فطاواْبىوْسا بىو ،ئَُُف وايهطز
ٌَ 1956يؿسا (ئايعْٗاوَض) ظؤضيُٓ بُزَغت بًًََٗٓـتُوَ ،بُآلّ يُ
َبصاضزٌْ زووٌََ غاي
يُ ُٖي
َاوَّ زووٌََ سىنُهطزًْسا ،يُنًَو يُ نًَؿُ غُضَنًًُنإ ،نًَؿُّ ضَؾجًَػتُنإ بىو ،ئُّ
ٌَ ُٖبىو ،نُ زَطُضِايُوَ بؤ غُضزٌََ غُضبُخؤيٌ
نًَؿُيُ ُٖضضُْسَ ضَط و ضيؿُيُنٌ قىي
ئَُُضيها ،بُآلّ يُ غُضزٌََ ئايعْٗاوَضزا ظؤض بُخًَطايٌ تُؾُُّْ نطز و بىو بُ يُنًَو يُ نًَؿُ
َؤظَناٌْ ْاوَوَّ سهىَُت و بُ ضازَيُنٌ ظؤض سهىَُتٌ غُضقاٍَ نطز و ْاضاضٍ نطز
ظؤض ئاي
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ُٖوٍَ بسات ضُْس ُْٖطاويَو بؤ نَُهطزُْوَّ دًاواظيًُنإ بًَٓت ،بُآلّ بُضبُضَناٌْ
غجًجًَػتُنإ زَبىوُْ نًَؿُ بؤ سهىَُت.
يُضِووٍ ئابىوضيؿُوَ ،نًَؿُّ ُٖضَ غُضَنٌ غُضزٌََ ئايعْٗاوَض ظيازبىوٌْ بُضوبىوٌَ
ٌَ بىو بُٖؤّ بُناضًَٖٓاٌْ ئاًََطٍ ْىٍَ و ؾًَىاظٍ ْىٍَ يُ بُثًتهطزٌْ ظَوٍ و ظاض ،نُ
نؿتىناي
ًًَُنإ و نَُبىوُْوَّ
ئَُُف بىوَ ٖؤناضّ ظيازبىوًَْهٌ يُ ضازَبُزَضّ بُضوبىوَُ نؿتىناي
باظاضِيإ و زضوغتهطزٌْ قُيطإ بؤ ئُّ نُضتُّ ئابىوضٍ يُ ْاو ئَُُضيها ،بؤيُ سهىَُت بُ
ْاضاضٍ زَغيت وَضزايُ ضاضَغُضنطزٌْ ئُّ نًَؿُيُ و ًَٖىضنطزُْوَّ.
زَضنُوتين َىؾُنٌ بًَُٖعٍ غؤظًَيت و َاْطُ زَغتهطزَناٌْ ،يُنًَهٌ تط بىو يُ نًَؿُناٌْ
سهىَُتٌ ئَُُضيهٌ يُو ناتُزا ،ضىْهُ يُو ناتُزا َىؾُنُناٌْ غؤظًَت باآلزَغيت ئَُُضيهاٍ
يُضِووٍ َىؾُى و ضُنُوَ يُ دًٗاْسا خػتبىوَ َُتطغًًُوَ ،بؤيُ ئَُُضيهًًُنإ خُضدًًُنٌ
ظؤضيإ بؤ ئُّ َُبُغتُ بؤ تىيَصيُٓوَ يُ بىاضّ َىؾُى و بؤؾايٌ تُضخإ نطز.
َبصاضزُْناٌْ 1960زا داضيَهٌ تط زميىنطاتُنإ غُضنُوتُٓوَ و (دؤٕ نًَُٓزٍ) ٖاتُ
يُ ُٖي
غُض سىنِ ،ططْطرتئ ناضَناٌْ غُضزٌََ ئُّ غُضؤنُّ ئَُُضيها ضُْس بطِياضيَو بىو بؤ
ًَُْٖؿتين دًاواظيٌ ضَطُظٍ يُ ًَْىإ غجًجًَػت و ضَؾجًَػتُناٌْ ئَُُضيها و تىاٌْ تا
ضازَيُنٌ ظؤض ئُّ نًَؿُيُ يُ ئَُُضيها نُّ بهاتُوَُٖ ،ض يُ غُضزٌََ ئُويؿسا بىو نُ تىاٌْ
ضووغُنإ وايًَبهات َىؾُنُ نًؿىَضبطَِناًْإ يُ نىبا بهؿًَُٓٓوَ ،نُ ئَُُف ناضيطُضيًُنٌ
طُوضَّ يُغُض ثًَطُّ (دؤٕ نًَُٓزٍ) ُٖبىو ،بُآلّ يُ  ّ22تؿطيين زووٌََ 1963زا يُ
زاالؽ ئُّ غُضؤنُ تريؤضنطا ،زواّ َطزٌْ ئُويـ( ،يًٓسٕ دؤْػٔ)ٍ دًَططٍ ٖاتُ غُض سىنِ،
نُ ئًَُـ َُٖإ ضيَطاناٌْ ئُوٍ يُبىاضّ ًَُْٖؿتين دًاواظٍ و ضَطُظٍ و ثًَؿهُوتين
َبصاضزٌْ 1964يؿسا (دؤْػٔ) تىاٌْ ظؤضيُّٓ زَْطُنإ
ئابىوضيٌ ونؤَُآليُتٌ ططتُبُض ،يُ ُٖي
َُ بطِياض يُ ْاوَوَّ ئَُُضيها يُ
بُزَغت بًًََٗٓت ،يُ غُضزٌََ سىنٌُ دؤْػٓسا ظؤضتطئ نؤَُي
بىاضّ تُْسضوغيت و ٖاضيهاضيٌ ًْؿتُدًَبىوٕ و ياغاناٌْ بىاضّ فًَطناضّ و بىاضّ ثًؿُيٌ و
بًُُ نؤَُآليُتًًُنإ زَضنطإ ،بُآلّ داضيَهٌ تط ًَُالًَْهاٌْ دُْط غاضز تايبُت ؾُضِّ
ظًَتٓاّ ئُّ ُْٖطاواُّْ بُضَو غػيت بطزَوَ ،ضىْهُ ئُو ؾُضَِ بىزدُيُنٌ يُنذاض ظؤضّ وآلتٌ
بؤ تُضخإ نطا و وآلتٌ زووضاضّ ططفت نطز.
بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت يُ ْاوَضِاغيت ؾُغتُناُْوَ ئَُُضيها بىو بُ وآلتٌ ُٖضَ طُوضَّ
دًٗإ ،شَاضَّ زاًْؿتىاُْنُّ ضىوَ غُضووٍ ًًَ 200ؤٕ نُؽ و بىو بُ طُوضَتطئ
196

بُضًََُُٖٗٓض و بُناضبُضٍ دًٗإ و طُوضَتطئ ًَٖعٍ غُضباظيٌ دًٗإ ،يُضِووٍ ْاوخؤيًؿُوَ
غًػتٌَُ يًربايٌ و ًَُالًٌَْ زوو سعبٌ و ئاظازٍ ئابىوضيٌ ثًازَزَنطز ،يُو َاوَيُؾسا ضاٍ
طؿيت ئَُُضيهًًُنإ بُ تُواوٍ يُ غًاغُتٌ طؤؾُطريّ زووضنُوتُوَ ،ئُويـ بُٖؤّ تطغٌ
نؤًَىْػتًًُوَ ،زواٍ دؤْػٔ يُ سُفتاناْسا (ضيضاضز ًْهػؤٕ) ٖاتُ غُض سىنٌُ ئَُُضيها،
بُآلّ بُٖؤّ نًَؿُيُنٌ ئًساضيًُوَ ُْيتىاٌْ َاوَّ سىنُهطزُْنُّ تُواو بهات.
يُنًَو يُ نًَؿُ غُضَنًًُناٌْ غُضزٌََ سُفتانإ يُ ئَُُضيها ،زابُظيين بُٖاّ زؤالض و
بًَهاضّ و زَضنُوتين تطغٌ شاثؤٕ و ئُوضوثًًُنإ يُغُض باظضطاٌْ ئَُُضيهٌ بىو ،يُاليُنٌ
تطيؿُوَ نًَؿُيُنٌ تطيإ تُؾُُْنطزِْ نؤَىًْػيت و زَضنُوتين نؤَىًْػتُنإ بىو يُ
ؾىيَُٓ ُٖغتًاضَناٌْ ْاو سهىَُتٖ .اونات يُو غُضزََُؾسا باضقىضغًًُناٌْ ثًازَنطزٌْ
دُْطٌ َىؾُنٌ و ًَُالًَْهاٌْ تط يُطُأل غؤظًَت ،ضؤش بُ ضؤش ظياتط زَبىو و ُٖض يُنُ يُ
سهىَُتُناٌْ (نُيػُجنُض) و (ضؤْايس ضيطإ)يإ ْ 1988-1980اضاض نطزبىو نُ خُضدًًُنٌ
ظؤض بؤ ئُّ اليُُْ تُضخإ بهُٕ و وضزَ وضزَ يُ ْاوَوَّ ئَُُضيها ضوو يُ ؾُنُتٌ بُضٕ ،نُواتُ
ئَُُضيهاف يُ زؤخًَهٌ ظؤض باؾسا ُْبىو ،بُآلّ يُطُأل ئُوَؾسا ئَُُضيها تىاٌْ يُ دُْطٌ
َسيَط بُضيَت.
غاضززا خؤّ ضابططيَت و وضزَ وضزَ بًؤنٌ ضؤشُٖآلتٌ بُضَو ُٖي

َوةشانةوة و كؤتايي جةنطي شارد
ضوارةم :هةنطاوةكاني شؤظيَت بةرةو هةل
َىَؾاُْوَ ضىوٌْ بًؤنٌ غؤغًايًػيت زًَََو بىو ضُنُضَيإ نطزبىو
ٖؤناضَناٌْ بُضَو ُٖي
و يُطُأل ضَوتٌ ضووزاوَناْسا طُؾُيإ زَنطز و يُ ْاوَضِاغيت ُٖؾتاناٌْ غُزَّ بًػتَُسا
طُيؿتُ يىتهُ و وضزَ وضزَ ئُّ دَُػُضَيإ بُضَو ُٖضَؽ زَبطز.
يُنًَو يُ زياضتطئ ئُو ٖؤناضاُْ ،ئُو قُيطاُْ ئابىوضيًُ بىو نُ يُ نؤتايٌ سُفتاناْسا يُ
غؤظًَت زَضنُوت و ضؤش بُ ضؤش ظياتط ثُضٍَ زَغُْسٖ .ؤناضَناٌْ ئُّ قُيطاُْف ُٖض يُ
زَغتجًَهٌ زاَُظضاْسٌْ غؤظًَتُوَ يُ ئاضازا بىو ،ضىْهُ وَى ثًَؿرت باؽ نطا ،سهىَُتٌ ْىيٌَ
غؤظًَت يُغُض زاض و ثُضزووٍ ضووغًاٍ قُيػُضّ زاَُظضا ،نُ يُو ناتُزا يُنًَو بىو يُ وآلتُ
ُٖضَ الواظَناٌْ ئُوضوثا يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ و دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ بُ تُواوٍ ثُنٌ
خػتبىوٖ ،اونات زواٍ دُْط و بُ ٖاتُٓغُض سىنٌُ نؤَىًْػتُناًْـ ،ضووغًا زووضاضّ ئُو
ًًَُ بىوَوَ ،نُ ناضيطُضيًُنٌ طُوضَّ ُٖبىو يُغُض اليٌُْ ئابىوضٍ
دُْطُ ًَْىخؤيًُ غٌَ غاي
197

غؤظًَت .ئُطُضضٌ يُ ًَْىإ ُٖضزوو دُْطسا يُنًَيت غؤظًَت تىاٌْ يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ تا
ضِازَيُى ثًَؿهُوتٔ بُخؤيُوَ ببًًَٓت ،بُآلّ داضيَهٌ تط ضووزاوَناٌْ دُْطٌ زووٌََ دًٗإ
طىضظيَهٌ طُوضَيإ يُ شياٌْ ئابىوضيٌ ئُو وآلتُ وَؾاْس و زووضاضّ قُيطاًَْهٌ ئابىوضيًإ
نطزَوََُٖ ،ىو ئَُاُْف يُناتًَهسا بىو نُ ئَُُضيها وَى ثًَؿرت باؽ نطا ،قاظاجنًَهٌ ئابىوضٍ
طُوضَّ يُ ُٖضزوو دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ و زووَّ بُزَغت ًَٖٓا ،نُواتُ ُٖض يُ غُضَتاوَ
يُضِووٍ ئابىوضيًُوَ ْابُضابُضيًُى يًَُْىإ ئُّ زوو دَُػُضَزا ُٖبىو.
دطُ يُو ٖؤناضاُّْ باؽ نطإ ،غًاغُتٌ ئابىوضيًاُّْ غؤظًَتًـ ،ناضيطُضيًُنٌ
طُوضَّ ُٖبىو يُغُض بُضَو قُيطاْربزٌْ اليٌُْ ئابىوضٍ ئُّ دَُػُضَ ،ضىْهُ يُويَسا بُثًٌَ
َُتسا ضطِ بىوبىوَوَ و بُ
غًػتٌَُ غؤغًايًعّ تُواوٍ ئابىوضٍ وآلت يُشيَط زَغُآلتٌ زَوي
َُت و ًَٖعٍ ئابىوضيٌ وآلت يُشيَط زَغيت تىيَصيَهٌ زياضيهطاو
تًَجُضِبىوٌْ ناتًـ زَوي
يُغُضاٌْ زياضٍ ْاو ثاضتٌ نؤَىًْػت نؤبىوُْوَ .ثًازَنطزٌْ غًاغُتٌ غؤغًايًػتاُْ وضزَ
وضزَ شياٌْ ئابىوضيٌ غؤظًَيت بُ ئاقاضٍ قُيطاْسا بطز ،ضىْهُ بُٖؤّ ئُّ غًاغُتُوَ طًاٌْ
نًَربِنٌَ و ًَُالٌَْ ئابىوضيًُنإ يُْاوضىوٕ و بُضًََُٖٗٓإ يُ ثًَٓاو باظاضِزا َُْا و وضزَ وضزَ
بُضًََُُٖٗٓضَنإ ،نُ نطيَهاضإ بىوٕ ،زَطُيؿتُٓ ئُو باوَضَِّ نُ ًٖض قاظاجنًَو يُ
ظيازبىوٌْ بُضَُٖسا ْابًُٓٓوَ .ئَُُ دطُ يُوَّ غُضاٌْ غؤظًَت ُٖض يُ زَغتجًَهٌ دُْطٌ
غاضززا نَُرت بايُخًإ بُ ْىيَهطزُْوَّ تُنٓؤيؤشيًاّ بُضًََُٖٗٓإ زَزا ،بُتايبُتًـ يُ
َهى تُواوٍ نُضتُ ئابىوضيًُناٌْ وآلتًإ نطزبىوَ قىضباٌْ
ٌَ و ثًؿُغاظيسا ،بُي
بىاضّ نؿتىناي
اليٌُْ غُضباظٍ و بُؾٌ ُٖضَ ظؤّ تىاْاٍ ئابىوضٍ و ظاْػيت وآلتًإ بؤ بىاضّ ضُى و
ضُنػاظٍ و َىؾُنُ نًؿىَضبطَِنإ تُضخإ نطزبىو ،نُ ئَُُف ناضيطُضيًُنٌ ظؤض خطاثٌ
بُغُض ئابىوضٍ غؤظًَت و ثًَطُيُوَ يُ باظضطاٌْ دًٗاًْسا ُٖبىو ،بُ ضازَيُى يُ نؤتايٌ
ُٖؾتاناْسا تُْٗا  ٍ%8بُضَُُٖ ثًؿُغاظيًُناٌْ غؤظًَت زَضىوُْ ًَُالٌَْ باظضطاًًُْ
ًًَُوَ ئُّ وآلتُ يُ زؤخًَهٌ ظؤض
دًٗاًًُْناُْوَ ،غُضباضٍ ئُوَف ،نُ يُضِووٍ نؿتىناي
خطاثسا بىو و ئُّ نُضتُّ شياٌْ ئابىوضٍ بُ تُواوٍ ثؿتطىٍَ خطابىو ،بُو ضازَيُّ نُ يُطُأل
ٌَ و طُمن بىو ،نُضٌ يُ
ئُوَؾسا ،غؤظًَـت خاوَٕ طُوضَتطئ ضووبُضٍ بُضًََُٖٗٓاٌْ نؿتىناي
َِ 1985زا بطٍِ ًًَ 12اض زؤالضّ بؤ ٖاوضزَنطزٌْ بُضَُُٖ خؤضانًًُنإ يُثًَٓاو
غاي
نَُهطزُْوَّ نَُىنىضِيًُناٌْ يُّ بىاضَزا تُضخإ نطزبىو ،نُواتُ بُضِازَيُى ئُّ اليُُْ
ثؿتطىٍَ خطابىو ،نُ تُْاُْت غؤظًَت ُْيسَتىاٌْ ئاغايؿٌ خؤضانٌ خؤّ زابني بهات و
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بَُُف زَنُوتُ شيَطباضٍ وآلتُ غُضَايُزاضَناُْوَ ،نُ ئَُُ ٖؤناضيَهٌ ططْطٌ الواظٍ
َىيَػيت يُنًَيت غؤظًَت بىو.
ُٖي
يُاليُنٌ تطَوَ َُٖىو ئُو ٖاْسإ و ٖاضيهاضيًُ ئابىوضيًاُّْ نُ غؤظًَـت بؤ وآلتاٌْ
ئاغًا و ئُفطيكا و ئَُُضيهاٍ التًين زَْاضز ،يُ ضىاضضًَىَّ ضووبُضِووبىوُْوَّ
بُضشَوَْسيًُناٌْ ئَُُضيها ،زواداض باضيَهٌ قىضغًإ خػتُ غُض اليٌُْ ئابىوضٍ يُ غؤظًَت،
ضىْهُ غؤظًَت يُ َاوَّ دُْطٌ غاضززاٖ ،اوناضيًُنٌ َاززٍ و ئابىوضٍ ئًَذطاض طُوضَّ
بُّ وآلتاُْ زَبُخؿٌ ،ض يُضِيَطُّ ٖاوناضٍ بُ زضاوَوَ ببىوايُ يإ بُ ضُى يإ بُ َُؾل و
ثًَطُياْسٌْ نازض و ضَخػاْسٌْ بىاضٍ خىيَٓسٕ و ظاْػيت ،نُ َُٖىو ئَُاُْ يُزواداضزا
فؿاضيَهٌ طُوضَ زَبىوٕ يُغُض ئابىوضٍ ئُو وآلتُ ،بؤ منىوُْ يُ ضاثؤضتًَهٌ ( )CIAزَظطاّ
َسا غؤظًَـت يُ ْاوَضِاغيت ثُجناناُْوَ،
َططٍ ئَُُضيهازا ٖاتىوَ ،نُ يُ َاوَّ  23غاي
ُٖواي
بطٍِ ًًَ 33اض زؤالضّ وَى ٖاوناضٍ بُ  68وآلتٌ تاظَ ثًَطُيؿتىو بُخؿًىَ و ُٖض يُو
َاوَيُؾسا ْعيهُّ ُٖ 50ظاض خىيَٓسناضٍ ئُو وآلتاُْ يُ يُنًَيت غؤظًَتسا بىوٕ بؤ خىيَٓسٕ،
ٖاونات ُٖ 67ظاض غُضباظٍ ئُو وآلتاُْف يُ غؤظًَتسا َُؾل و ضآًَٖاًْإ ثًَهطاوَ ،ئَُُ
ويَطِاّ ئُوَّ نُ يُ ْاوَضِاغيت ثُجناناٌْ غُزَّ ضابىضزووَوَ غؤظًَت ضُْس
ضيَههُوتٓٓاَُيُنٌ ئابىوضيٌ يُطُأل بُؾًَو يُ وآلتاٌْ دًٗاٌْ غًًََُسا بُغتىوَ و بُثًٌَ
ئُّ ضيَههُوتٓٓاَاُْف ٖاوناضيًُنٌ َاززٍ ظؤض طُوضَّ ئُو وآلتاُّْ نطزووَ ،بؤ منىوُْ
َِ  1957يُ غىضياُٖ ،ضوَٖا
زضوغتهطزٌْ بُْساويَهٌ طُوضَ يُغُض ضووباضّ فىضات يُ غاي
بُْساويَو يُغُض ضووباضّ ًٌْ يُ ًَػطٖ ،اونات َُٖىو ئُو ٖاوناضيًُ ئابىوضيًاُّْ نُ بؤ
نىبا زَيٓاضزٕ ،ئَُُ ويَطِاّ غُضدُّ ئُو ٖاضيهاضيًاُّْ نُ يُ ؾُضِّ عُضَب-ئًػطائًًسا بُ
عُضَبُناٌْ زَبُخؿٌ و يُ ؾُغتُناًْؿسا ٖاوناضيًُنٌ ظؤضّ غىضيا و عريام و ًَػط و
طُيٌ ظًَتٓاًَؿٌ نطز ،نُ َُٖىو ئَُاُْ يُ زوا ئُجناَسا بُغُض شياٌْ ئابىوضيٌ ضووغًاوَ
زَؾهاُْوَ و وضزَ وضزَ ئابىوضيٌ ئُو وآلتُيإ بُضَو قُيطإ زَبطز ،نُ غُضباضٍ َُٖىو
ًًَُنٌ طُوضَزا زَشيا و ئابىوضٍ وآلت بُ
ئَُاُْفُٖ ،ض يُ غُضَتاوَ غؤظًَت يُ طُْسَي
تُواوٍ يُاليُٕ ئُْساَُ باآلناٌْ ثاضتٌ نؤَىًْػتُوَ قؤضر نطابىو.
ٌَ
دطُ يُاليٌُْ ئابىوضيٌ ،اليٌُْ غًاغًًـ يُنًَهٌ تط بىو يُو ٖؤناضاُّْ نُ ضؤي
َىَؾاُْوَبطزٌْ دَُػُضّ ضؤشُٖآلت .ئُّ دَُػُضَ ئُطُضضٌ باْطُؾُّ
ُٖبىو يُ بُضَوُٖي
غؤغًايًػيت و يُنػاٌْ و ثاضاغتين َايف َطؤظ و ئاظازٍ تاى و ئاظازٍ بريوضِا و َايف طُالٕ و
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َطُّ بٌَ ضًين زَنطز ،بُآلّ يُ ثطانتًهسا غًاغُتًَهٌ تُواو ثًَضُواُّْ ثًازَ زَنطز و
نؤَُي
َطاوَ بىو ،نُ ئُْساَُ باآلناٌْ
َُت يُشيَط زَغيت ططوثًَهٌ ظؤض نٌَُ نؤَُي
يُو وآلتُزا زَوي
ثاضتٌ نؤَىًْػت بىوٕ و بُ بًاْىوٍ زَغُآلتٌ ثطؤيًتاضياوَ ،تُواوٍ دىَطُناٌْ زَغُآلتًإ
قؤضر نطزبىو ،نُئَُُف يُغُض سػابٌ ئاظازيًُناٌْ تاى و ئاظازٍ طىتٔ و زَضبطِئ و
َطاوَ بىو .يُ ثًَٓاو َاُْوَيؿًإ تُواوٍ ضيَطاناٌْ غُضنىتهطزًْإ
ئاظازيًُناٌْ تطٍ نؤَُي
زَططتُبُض و يُنًَو يُ غًاغُتُناًْإ غًاغُتٌ تىْسوتًصٍ و غُثاْسٌْ بًَسَْطٌ بىو ،نُ
ُٖض يُ غُضَتاوَ ئُّ غًاغُتُيإ ثًازَ زَنطزز و يُطُأل ضَوتٌ ضووزاوَناْسا ثُضَيإ ثًَسَزا،
بُتايبُتًـ يُغُضزٌََ (غتايًُٓوَ  ،)*1953-1924نُ بُ تىْستطئ ؾًَىاظ ُْياضاٌْ خؤّ
غُضنىت زَنطز و غًاغُت و بطِياضَناٌْ خؤّ زَغُثاْس ،ئَُُ ويَطِاّ ئُوَّ نُ زَضبطِيين
بضىونرتئ ْاضَِظايٌ و ًْطُضاٌْ يُ سهىَُت ،طُوضَتطئ غعاٍ يًَسَنُوتُوَ ،يُّ ثًَٓاوَؾسا
َهٌ ْاضِاظٍ ظيٓساٌْ نطإ و يُ وآلت وَزَض ْطإ ،يُاليُنٌ
بُ زَيإ ؾاعري و ْىوغُض و خُي
َبىوًَْهٌ يُضِازَبُزَض بىو يُ ًَْىإ ثاضت و
تطيؿُوَ نًَؿُيُنٌ تطٍ ئُّ غًػتَُُ تًَهُي
سهىَُت ،نُ ئَُُ بىو بُ ٖؤناضيَو بؤ ئُوَّ ٍُٖ بؤ ٖاتُٓثًَؿُوَّ بٌَ تىاْا و نُّ
ئُظَىوُْنإ بطَِخػًَت و بتىأْ بُ َُٖىو ضيَطُيُى ثؤغت و ؾىيَُٓ ططْطُناٌْ سهىَُت و
َُت وَضبططٕ و يًَطَؾُوَ ضَْطساُْوَيإ بُغُض نؤّ زَغُآلتُوَ ُٖبًَت و تُواوٍ
زَوي
غًػتَُُنُ بُضَو الواظٍ بُضٕٖ ،اونات يُنًَهٌ تط يُ نًَؿُناٌْ ئُّ سهىَُتُ ططفيت
َُنطزًْإ بىو يُطُأل ئايني و ُْتُوَ دًادًاناٌْ شيَط زَغُآلتًإ ،نُ خطاثٌ
ضؤًَْيت َاَُي
َُنطزًْإ يُّ ضووَوَ ،بىوبىوَ َايُّ ْاضَِظايُتًًُنٌ طُوضَ يُّ غًػتََُُُٖ .ىو ئُّ
َاَُي
ٖؤناضاُّْ باؽ نطإ يُ زواداضزا وايإ نطز يُ ْاوخؤزا غًػتٌَُ غؤغًايًػيت
بُتًَجُضِبىوٌْ نات بهُويَـتُ تُْطصَيُنٌ طُوضَوَ و يُ قُيطاًَْهٌ ًَْىخؤيٌ زضيَصخايُْسا
بصيت.
* غًػتٌَُ سىنُهطزٕ يُ ضووغًا بُودؤضَ بىو ،نُ ُٖض غُضؤنًَو ٖاتبايُ غُض سىنِ تـا َـطزٕ سـىنٌُ
زَنطز و يُ َاوَّ سىنٌُ غؤظًَتًؿسا ضُْس غُضؤنًَو سىنًُإ نطزووَ بُّ دـؤضَ :ظالزميـري يًـٓني -1917
 ،1924دؤظيَف غتايني ًْ ،1953-1924هًتا خطؤؾطظ  ،1964-1953يًؤًْس بًَـطدًٓغ ،1982-1964
يؤضٍ ئُْسضيؤظ  ،1984-1982نؤغتاْتني ضطًْٓهؤ  ،1985-1984زواّ ئـُويـ ًَدائًـٌ طؤضباضـؤظ تـا
نُوتين غؤظًَت.
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يُثاٍَ ئُّ ٖؤناضَ ْاوخؤيًاُْزا ،ضُْس ٖؤناضيَهٌ زَضَنًـ ُٖبىوٕ نُ ضؤَيًَهٌ طُوضَيإ
َىَؾاْسُْوَبطزٌْ بًؤنٌ غؤغًايًػيت طًَطِا ،ضىْهُ غُضَضِاّ
يُ الواظنطزٕ و بُضَوُٖي
ْابُضابُضٍ ًَُالًَْهُ يُ ًَْىإ غؤظًَـ و ئَُُضيها و ئُو فؿاضَ ظؤضَّ نُ يُاليُٕ
ئَُُضيهاوَ زَخطايُ غُض غؤظًَت يُ َُٖىو ضووَناُْوَٖ ،اونات ضُْس نًَؿُيُنٌ زَضَنٌ
زَضنُوتٔ ،نُ بُ ؾًَُٓيٌ بًؤنٌ غؤظًَتًإ بُضَو ضووخإ بطز ،غُضَتاّ ئُّ نًَؿاُْف بُ
تًَهضىوٌْ ثُيىَْسيٌ ًَْىإ ضني و غؤظًَتُوَ زَغت ثًَسَناتَ( ،اوتػٌ تؤْط) ئُطُض ضٌ
يُضِيٌَ ٖاوناضيًُناٌْ يُنًَيت غؤظًَتُوَ تىاٌْ بُغُض (ضإ ناّ ضًو)ٍ زوشًَٓسا
َِ 1951يؿُوَ بىو بُ ٖاوثُمياٌْ غؤظًَت ،نُ ئَُُف ناضيطُضيًُنٌ
غُضبهُويَت و يُ غاي
َىيَػيت غؤظًَت يُ ضؤشُٖآلتٌ زووض ُٖبىو ،بُآلّ زواٍ َاوَيُنٌ
ظؤضّ يُ بًَُٖعنطزٌْ ُٖي
نىضت بُٖؤّ دًاواظيًُ فهطيًُناًْإ يُباضَّ خىيَٓسُْوَّ َاضنػًعّ و نًَؿُ غٓىوضيًُناٌْ
َِ َ1956وَ
ًَْىاًْاُْوَ ،ئُّ ثُيىَْسيًُ وضزَ وضزَ بُضَو يًَهرتاظإ ضؤيؿت و يُ غاي
َؤظتط زَبىو و غُضَتاّ
َرت و ئاي
ططفتُناٌْ ًَْىإ ئُّ زوو وآلتُ تا زَٖات قىي
تؤَُتباضنطزُْناٌْ يُنرت يُباضَّ الزاًْإ يُ َاضنػٌ و يًًُٓٓوَ وضزَ وضزَ ظياتط زَبىو ،تا
َِ 1959زا غؤظًَت ضيَههُوتٓٓاَُّ ئُتؤٌَ ًَْىإ ُٖضزووالّ
ئُو ناتُّ يُ غاي
َِ 1960زا ئُّ زوو وآلتُ بُتُواوٍ نُوتُٓ ؾُضِّ ضاطُياْسُْوَ و ُٖض
َىَؾاْسُْوَ ،يُ غاي
ُٖي
َُؾسا غؤظًَت تُواوٍ ؾاضَظا و ثػجؤضِ و ظاْاناٌْ خؤّ يُ ضني نؿاْسَوَ ،ئُّ نًَؿُيُ
يُو غاي
َؤظتط بىو تا
َِ َ1962-1961وَ بُٖؤّ ططفيت غٓىوضٍ ًَْىإ ُٖضزووال ئاي
ظياتط يُ زواّ غاي
غُضَجناّ يُ ْاوَضِاغيت ؾُغتُناْسا ئُّ زوو وآلتُ بُ تُواوٍ ًَْىاًْإ تًَهضىو و بُضَّ
نؤَىًْػيت بىو بُ زوو يُتُوَ ،يُتًَهًإ يُ ثُنني و ئُويرتيؿًإ يُ َؤغهؤ ،نُ ئَُُ
َىيَػيت غؤظًَتُوَ ُٖبىو.
ناضيطُضيًُنٌ ُْضيَين ظؤض طُوضَّ بُغُض ُٖي
نًَؿُيُنٌ تطٍ غؤظًَت يُضِووٍ زَضَنًًُوَ ،نؿاُْوَّ وآلتاٌْ ضؤشُٖآلتٌ ئُوضوثا بىو يُ
ٖاوثُمياًَْتًإ يُطُأل غؤظًَت ،بُتايبُتٌ زواٍ ططشبىوٌْ ثُيىَْسٍ ًَْىإ َؤغهؤ و ثُنني ،نُ
َِ َ1962وَ يُ
غُضَتاٍ ئُّ ُْٖطاواُْف يُ ضؤَاًْاوَ زَغيت ثًَهطز .ضؤَاًْا ُٖض يُ غاي
يُنًَو يُو نؤبىوُْواُّْ نُ يًصُْ ئابىوضيًُناٌْ وآلتُ نؤَىًْػتُنإ زَيإ نطز ،ثؿتًىاٌْ
خؤّ بؤ غُضبُخؤيٌ ئابىوضٍ و غًازَّ ًْؿتُاٌْ زَضبطٍِ ،زواٍ ئُويـ خؤّ يُنال نطزَوَ،
نُ بًَاليُٕ بًَ ت يُ نًَؿُّ ًَْىإ ثُنني و َؤغهؤ و زواتطيـ باظضطاًًُْنإ يُطُأل ضني و
َِ 1964يؿسا ثاضتٌ نؤَىًْػيت
ئُيباًْاٍ ٖاوثُمياٌْ ضني زَغت ثًَهطز و يُ ًْػاٌْ غاي
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َبصيَطيَت نُ خؤٍ زَيُويَت و
ضايطُياْسُٖ ،ض وآلتًَو َايف خؤيُتٌ نُ ئُو ؾًَىَ غًاغًًُ ُٖي
باوٍ ثاضتٌ باوى و ث اضتٌ نىضِ َُْاوَ ،يُ ْاوَضِاغيت ؾُغتُناُْوَ ضؤَاًْا بُ تُواوٍ يُ
َِ 1968يؿسا ُٖض يُنُ يُ زيطؤيٌ غُضؤنٌ فُضَْػا و ًْهػؤٌْ
غؤظًَت دًابىوَوَ و يُ غاي
َِ َ1967وَ يُ
غُضؤنٌ ئَُُضيها غُضزاٌْ ضؤَاًْايإ نطز .دطُ يُ ضؤَاًْا ،يُ غاي
ضًهؤغًؤظانًاف نُ طُوضَتطئ وآلتٌ غُض بُ غؤظًَت بىو ،بعووتُٓوَيُنٌ تىْس يُ ًَْى خىزٍ
ثاضتٌ نؤَىًْػيت ئُو وآلتُزا زَضنُوت و ئُو ثاضتُّ نطز بُ زوو يُتُوَ ،نُ يُتًَهًإ
َُ غُضنُوتًٓإ بُزَغت
زاواٍ ئاظازٍ و زميىنطاغٌ و فطَيًإ زَنطز ،غُضَجناًَـ ئُّ باي
ًَٖٓا و ضًهؤغًؤظانًاف يُ ٖاوثُمياًَْيت غؤظًَت نؿايُوَ.
َُناًْإ بؤ نؿاُْوَ يُ غؤظًَت زَضنُوتٔ
ٖاونات ُٖض يُنُ يُ ُْٖطاضيا و ثؤيُْساف ،دىي
و ُٖض يُ ْاوَضِاغيت ؾُغتُنإ ُْٖطاضيا زَغيت نطز بُ ثًازَنطزٌْ غًاغُتًَهٌ ئابىوضٍ
تُواو دًاواظ يُوَّ غؤظًَت و وضزَ وضزَ ُْٖطاوَناٌْ بؤ زَضضىوٕ يُ شيَط ضنًَفٌ غؤظًَت
خًَطاتط زَبىوُٖ ،ض يُو غُضوسُزَؾسا بىو ،نُ ثؤيُْسا غُضثًَضٌ غًاغُتٌ ئابىوضٍ غؤظًَيت
َِ 1970ؾسا بُ تُواوٍ ثُيىَْسيًُناٌْ يُطُأل غؤظًَتسا ثضطِاْس.
زَنطز و يُ غاي
بُ دؤضَف وضزَ وضزَ يُنًَيت غؤظًَت ٖاوثُمياُْناٌْ يُزَغت زَزا و ئَُاُْف زَبىوُْ
َايُّ الواظٍ ثًَطُ و ُٖيبُتٌ يُنًَيت غؤظًَت يُ دًٗاْسا ،غُضَضِاّ ئَُاُْف يُو ناتُ
ُٖغتًاضَزا نُ غؤظًَت ضؤش بُ ضؤش بُضَو الواظٍ زَضىو ،غُضاٌْ غؤظًَت نًَؿُيُنٌ زَضَنٌ
تطيإ بؤ بًؤنٌ غؤغًايًػيت ْايُوَ ،نُ زواداض ئُّ نًَؿُيُف بىو بُ يُنًَو يُ ٖؤناضَ
َِ 1979زا بُ بًاْىوٍ
َىَؾاُْوَّ دَُػُضَنُ ،ئُوَ بىو يُ غاي
زَضَنًًُناٌْ يُبُضيُنُٗي
ثاضاغتين ضشيٌَُ نؤَىًْػيت ًَٖطؾٌ غُضباظيًإ بؤغُض ئُفغاْػتإ ئُجناّ زا و زاطرييإ
نطز ،ئُّ ُْٖطاوَّ غؤظًَت وايهطز نُ ئَُُضيها بُ قىضغايًُنٌ طُوضَوَ بهُويَتُ ْاو
نًَؿُنُوَ و ٖاوناضيًُنٌ ئًَذطاض طُوضَّ ضَوتُ ئًػالًًَُناٌْ ئُو ْاوضُيُ يُ زشٍ
غؤظًَت بهات و يًَطَؾُوَ غؤظًَت ضووبُضِووٍ ؾُضِيَهٌ زضيَصخايُٕ و ظؤض تىْسوتًص بهاتُوَ ،نُ
ظياًَْهٌ طًاٌْ و َاززٍ ئًَذطاض طُوضَّ يُبُضَّ غؤظًَت زا و ْاضاضٍ نطز خانٌ
ًََت ،نُ ئَُُ دطُ يُ ظياُْ َاززٍ و طًاًًُْ طُوضَنُّٖ ،اونات
ئُفغاْػتإ دًَبًًَٗ
ناضيطُضيًُنٌ طُوضَّ يُغُض ؾهؤ و ْفىظٍ غؤظًَتسا زاْا و ًَٖٓسَّ تط ُْٖطاوَناٌْ بؤ
ُٖضَغًَٗٓإ خًَطاتطنطز.
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طؤزباضؤظ و زووخاني بمؤكي ضؤضياليطيت
يُغُضوبُْسٍ خطاثٌ زؤخٌ غؤظًَتسا يُ ْاوَضِاغيت ُٖؾتانإ( ،ضًَطًْٓهؤ)ّ غُضؤنٌ يُنًَيت
غؤظًَت َطز و يُ ؾىيَين ئُوزا (ًَدائًٌ طؤضباضؤظ) ٖ 1991-1985اتُ غُض سىنِٖ ،اتُٓ غُض
سىنٌُ طؤضباضؤظ يُناتًَهسا بىو نُ غؤظًَت بُ قىضغرتئ قؤْاغُناًْسا تًَسَثُضِّ و طريؤزَّ
طُوضَتطئ قُيطاٌْ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًٌ بىو .بُضِوويُنسا سهىَُت تُواو طُْسٍََ و
ًَسا بىو و بُ تُواوٍ باضبىو بُغُض ؾاٌْ
ؾجطظَ بىو ،ثاضتٌ نؤَىًْػيت يُ يىتهُّ طُْسَي
َطُوَ ،سهىَُتُنُّ بُ دؤضيَو ثُنٌ نُوتبىو ،نُ تىاْاٍ زابًٓهطزٌْ غُضَتايًرتئ
نؤَُي
َطا يُزَغتسابىو ،بُضِوويُنٌ تطيؿسا غؤظًَت يُو َاوَيُزا يُ
خعَُتطىظاضيًُناٌْ بؤ نؤَُي
قُيطاًَْهٌ زَضَنٌ طُوضَزا بىو ،ضؤشئاوايًُنإ ضؤش بُ ضؤش فؿاضيإ زَخػتُ غُض و تُْطًإ
َسَضين ،بؤيُ (طؤضباضؤظ) نُ ٖاتُ غُض سىنُِٖ ،غيت بُوَ نطز نُ باضوزؤخُنُ ثًَىيػيت بُ
ثًَُٗي
ضاضَغُضيَهٌ خًَطا ُٖيُُٖ ،ض ئَُُف وايهطز ناضَناٌْ طؤضباضؤظ بُ ُٖضزوو بُضْاَُّ
(ثريؤغرتؤيها) و (طالغٓؤغت) زَغت ثًَبهات ،واتا (زووباضَ بىًْازْاُْوَ و ؾُفافًُت) ،طؤضباضؤظ
زَيُويػت يُضِيَطُّ ئُّ زوو بُضْاَُيُوَ ،زووباضَ وآلت يُضِووٍ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و
غًاغًًُوَ بىًْاز بًَٓت و يُّ ثًَٓاوَؾسا باْطُؾٍُ بؤ ضانػاظٍ يُ نُضت و دىَطُ دًادًانإ
زَنطز و ٖاونات يُ بُضْاَُّ زووًََؿًسا زاواّ ؾُفافًُت و ئاؾهطانطزٌْ زؤخٌ ضووغًاٍ
َهى زؤخُنُّ
نطزبىو ،بُآلّ ئُّ غًاغُتُّ طؤضباضؤظ ُْى ًٖض ئاناًََهٌ بُزَغتُوَ ُْزا ،بُي
َؤظ نطز ،ضىْهُ يُاليُنُوَ ضاطُياْسٌْ ئُّ غًاغُتاُْ بىوَ َايُّ ثُغيت و
ًَٖٓسَّ تط ئاي
َػتهاضٍ ئُّ بُضْاَُيُيإ زَنطز ،يُاليُنٌ
ًْطُضاٌْ بُؾًَهٌ ظؤض يُ ئُْساَاٌْ ثاضت و بُضُٖي
تطيؿُوَ زَْطُ ْاضِاظيًُناٌْ يُ غًػتٌَُ تاى ثاضتٌ و ئُو زؤخُ بُضظ نطزَوَ و زاواناضيًُناٌْ
َطُّ ضووغٌ يُ
فطَيٌ و باظاضٍِ ئاظازٍ ظياتط نطزٖ ،اونات طالغٓؤغتًـ ئُوَْسَّ تط نؤَُي
ٌَ و ناضَ بٌَ دًًًَُناٌْ غُضاٌْ غؤظًَت وضيا نطزَوَ و زاواناضيًُناًْاٌْ ظياتطنطز ،نُواتُ
طُْسَي
غؤظًَت نُوتُ زؤخًَهٌ تُواو قُيطاْاويرتَوَ.
ٌَ زا طؤضِاْهاضيًُى يُ
يُضِووٍ زَضَوَف طؤضباضؤظ ُٖض يُ غُضَتاٍ ٖاتًًُٓوَ ُٖوي
ضؤًَْيت بُضِيَىَضىوٌْ غًاغُتٌ زَضَنًًُوَ ئُجناّ بسات ،ئُوَ بىو يُ نؤْططَّ  ّ27ثاضتٌ
َِ  1986يُبُضزَّ ئُْساَاٌْ نؤْططَزا ضايطُياْس نُ ثًَىيػتُ تًَطِواًْين
نؤَىًْػتًسا يُ غاي
ْىيًَإ بؤ ئاغايؿٌ ُْتُوَيٌ ُٖبًَت نُ دًاواظ بًَت يُواٌْ ثًَؿىو ،واتا بُضِووٌْ ويػتُناٌْ
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َُؾسا ئُّ ًْاظاُّْ خؤّ
بؤ ثاؾطُظبىوُْوَ يُ ًَُالٌَْ زَضَنًًُنإ زَضبطٍِ و ُٖض يُو غاي
ئاؾهطا نطز و ئاَازَيٌ خؤّ بؤ ضيَططيهطزٕ و قُزَغُنطزٌْ ضُنٌ ئُتؤٌَ ضاطُياْس و يُ
َِ 1987يؿسا بطِياضٍ غٓىوضزاضنطزٌْ غًػتٌَُ َىؾُنٌ زَضنطز و زواٍ ئُوَف يُ
غاي
َِ  1989-1988تُواوٍ ًَٖعَناٌْ غؤظًَيت يُ ئُفغاْػتإ نؿاْسَوَ.
غاي
دطُ يَُاُْ( ،طؤضباضؤظ) ضايطُياْس نُ ثًَىيػتُ ُٖض وآلتًَو خؤّ ضاضَغُضٍ طىجناوٍ خؤّ
بؤ نًَؿُناٌْ بسؤظيَتُوَ ،يُ ضاطُياْسٌْ نؤتايٌ ٖاوثُمياًَْـيت واضؾؤؾسا ضاؾهاواُْ ضايطُياْس ،نُ
َبصاضزٌْ غًػتٌَُ غًاغًٌ و نؤَُآليُتٌ و ئابىوضٍ خؤّ ُٖيُ ،نُ
ُٖض طُيًَو َايف ُٖي
َىَؾًَـتُوَ و ُٖض وآلتًَهٌ
ئُواُْف ناضيطُضبىوٕ يُوَّ وضزَ وضزَ يُنًَيت غؤظًَت يُبُضيُى ُٖي
َبصاضزٌْ ئُو غًػتَُُ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًًُّ
غؤغًايًػيت غُضثؿو بًَـت يُ ُٖي
نُ خؤّ زَيُويَت و يًَطَؾُوَ بُؾًَهٌ ظؤض يُو وآلتاُْ ُْٖطاوَناًْإ بُضَو غًػتٌَُ
َُاًْاؾُوَ طؤضباضؤظ ُٖض يُ
غُضَايُزاضٍ زَغتِ ثًَهطز ،ئَُُ دطُ يُوَّ يُباضَّ نًَؿُّ ئُي
ٖاتًًُٓوَ وضزَ وضزَ زَغيت يُ ناضوباضّ ئُو ْاوضاُْف نًَؿايُوَ و ُْٖطاو بُ ُْٖطاو ُٖضزوو
َُاًْا بُ
َِ 1990زا ئُي
َُاًْا يُيُنبىوٕ ْعيو بىوُْوَ ،تا يُ  ّ3تؿطيين يُنٌَُ غاي
يُتٌ ئُي
تُواوٍ يُنًططتُوَ و غُضبُخؤيٌ ضاطُيُْطا.
َني و
ؾاْبُؾاٌْ ئُو بُضَو ثًَؿضىوْاُّْ نُ يُ بىاضّ ًَُْٖؿتين ططشيًُنإ و ضُنساَاي
َجصاُْنإ بُضِيَىَ زَضىوٖ ،اونات زيساض و زيسٌَْ غُضاٌْ ُٖضزوو
نَُهطزُْوَّ ثًَهساُٖي
بُضَنُ يُ ُٖؾتانإ بُّ الوَ تا زَٖات ظياتط زَبىو ،بُضِازَيُى يُزواّ ٖاتين طؤضباضؤظُوَ
َسا ضىاض داض غُضؤى ضيطاٌْ ئَُُضيهٌ و غُضؤى طؤضباضؤظٌ غؤظًَيت
يُ َاوَّ ضىاض غاي
َِ
نؤبىوُْوَ و ُْٖطاوَناًْإ بُضَو ضيَههُوتٔ خًَطاتط زَبىو ،تا يُ غُضَجناَسا يُ غاي
َىَؾاْسُْوَّ غؤظًَيت ضاطُياْس .بَُُف نؤتايٌ بُ دُْطٌ
1991زا طؤضباضؤظ بُ فُضٌَ ُٖي
غاضز ٖات و غًػتٌَُ يُنذَُػُضٍ ئَُُضيها و ُْظٌَ ْىيٌَ دًٗإ زَغيت ثًَهطز.
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