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صٟٞتز 

 

ًجٕ ٛؤالء . أٝال ك٢ ثؽضٔجع ُِذالٕلز, ثصلن ٢ُ إٔ هوٓش صو٣ٌٌث ك٢ دضٌٝؿٌثه ػٖ ثُٔٞٝٞع ثُٖٔجً إ٤ُٚ ك٢ ثُؼ٘ٞثٕ, 1917 ٤ْٗجٕ 4ك٢ 

إٔ , ُٜيث ثُْذخ, ُْٝ ٣ٌٖ دئٌٓجْٜٗ, ًٝجٕ ػ٤ِْٜ إٔ ٣يٛذٞث, ٓ٘وٝد٤ٖ إ٠ُ ثُٔؾِِ ثُؼجّ ُْٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه ُؼجٓز ٤ًّٝج

إٔ ثًًٌ ػ٠ِ , دجّْ ؽ٤ٔغ ثُقج٣ٌٖٝ, ثُي١ ًجٕ ٣ٌأُ ثالؽضٔجع, ِٟخ ٢٘ٓ ثٌُك٤ن ٣ٍ٘ٞك٤٤ق, ٝػ٘و ثٗضٜجء ثالؽضٔجع. ٣ٔ٘ق٢ٗٞ أ١ ِٜٓز 

ثُو٣ٔوٌث٢ٟ ك٢ – ثُلًٞ صو١ٌ٣ٌ ك٢ ثؽضٔجع ُِٔ٘وٝد٤ٖ ثُذالٕلز ٝثُٔ٘جٕلز ثُي٣ٖ ٣ٌؿذٕٞ ك٢ ٓ٘جهٖز ْٓؤُز صٞف٤و فَح ثُؼٔجٍ ثالٕضٌث٢ً 

. (.ً. ه. ث. ع. ؿ)٤ًّٝج

إى ٙوً ك٢ إٓ ٝثفو ػٖ ثُي٣ٖ , ُْ أً ٖٓ فو٢ إٔ ثًكٜ ٛيث ثُطِخ, ًٝؿْ ٓج ٕؼٌس دٚ ٖٓ ٙؼٞدز ُضٌٌثً صو١ٌ٣ٌ ػ٠ِ ثُلًٞ

. ثُي٣ٖ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ّٝؼْٜ كؼال إٔ ٣ٔ٘ق٢ٗٞ أ١ ِٜٓز ٗظٌث ُيٛجدْٜ, ٣ٖج٢ًً٘ٗٞ ك٢ ث٥ًثء ٝػٖ ثُٔ٘جٕلز 

. 1917 ٤ْٗجٕ 7ثُٚجهً ك٢ ," ثُذٌثكوث" ٖٓ 26صِٞس ٓٞٝٞػجص٢ ثُض٢ ٌٖٗس ك٢ ثُؼوه , ٝك٢ ثُضو٣ٌٌ

صِٞٙ٘ج , ٝدؼو ػوه ٖٓ ثالؽضٔجػجس. دجُيثس" ثُذٌثكوث"ٝهو ثّضغجًس ٓٞٝٞػجص٢ ٝثُضو٣ٌٌ ثُنالكجس د٤ٖ ثُذالٕلز أٗلْْٜ ٝك٢ ٤ٛتز صق٣ٌٌ 

ُٔؾِِ فَد٘ج ثُؼجّ ُؼجٓز , دجُضج٢ُ, دجإلؽٔجع إ٠ُ ثُ٘ض٤ؾز ثُضج٤ُز ٢ٛٝ إٔ ٖٓ ثألك٤و ٓ٘جهٖز ٛيٙ ثُنالكجس دًٚٞر ٌٖٓٞكز ٝصوو٣ْ ثُٔجهر

.  ك٢ دضٌٝؿٌثه1917 ٤ْٗجٕ 20ثُي١ ٤ّذوأ أػٔجُٚ ك٢  (ثُِٔضق فٍٞ ثُِؾ٘ز ث٣ًٌَُٔز. ً. ه. ث. ع. ؿ)٤ًّٝج 

دَ ًؿذز ٢٘ٓ ك٢ , هٕٝ إٔ ثهػ٢ ث٢ٗ ثهًُ ك٤ٜج ثُْٔؤُز ٖٓ ؽ٤ٔغ ٓظجٌٛٛج, ثٌٖٗ ثٌُّجةَ ثُٞثًهر أهٗجٙ, ٝص٘ل٤يث ُٜيث ثُوٌثً ٣ٖؤٕ ثُٔ٘جهٖز

. ٤ٙجؿز ثُقؾؼ ثٌُة٤ْ٤ز ىثس ثأل٤ٔٛز ثُِّٔٔٞز دًٚٞر مجٙز دجُْ٘ذز ُِٜٔٔجس ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ صٞثؽٚ فًٌز ثُطذوز ثُؼجِٓز

 

ثٌُّجُز ثأل٠ُٝ 

صو٤٤ْ ثُقوذز ثٌُثٛ٘ز 

ثُْ٘ذز د٤ٖ ثُطذوجس , ٝدًٚٞر ٣ٌٖٔ ٓؼٜج ثُضغذش ٖٓ ٙقضٚ ٓٞٝٞػ٤ج , ػ٠ِ أهم ٝؽٚ, إٕ ثُٔج٤ًًْز صطِخ ٓ٘ج إٔ ٗؤمي دجُقْذجٕ

ً٘ج ْٗؼ٠ هثةٔج ُِضو٤و دٜيث ثُٔطِخ ث١ًٌُٝٞ إٟالهج ٖٓ ف٤ظ ًَ , ثُذالٕلز, ٝٗقٖ. ٝثُنٚجة٘ ثُِّٔٔٞز ك٢ ًَ فوذز ٖٓ فوخ ثُضج٣ًل

. صؼ٤َِ ػ٢ِٔ ٤ُِْجّز

ؿ٤ذج ٝصٌٌثًٛج دٌَ " ث٤ُٚؾ"ّجم٣ٌٖ ػ٠ِ فن ٖٓ صؼِْ , ٌٛيث هجٍ هثةٔج ٓجًًِ ٝثٗؾِِ," إٕ ٓيٛذ٘ج ٤ُِ ػو٤ور ؽجٓور دَ ٌٕٓو ُِؼَٔ"

إال ٌُّْ أٛوثف ػجٓز ٣ؼوُٜج دجًٌُٞٝر ثُٞٝغ ثالهضٚجه١ ٝث٤ُْج٢ّ ثُُِٔٔٞ ك٢ ًَ , ك٢ ثفْٖ ثألفٞثٍ , ث٤ُٚؾ ثُض٢ ال صِٚـ, دْجٟز

. ًٟٞ ٖٓ أٟٞثً ثُٔؾٌٟ ثُضج٣ًن٢

ثُض٢ ٣ضٌصخ ػ٠ِ فَح ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ثُغ٣ًٞز إٔ ٣ْضٌٕو دٜج ُضقو٣و ٜٓجٓٚ ٝأّج٤ُخ ػِٔٚ؟ , ثُٔقوهر دوهز, كٔج ٢ٛ إىٕ ثُٞهجةغ ثُٔٞٝٞػ٤ز 

 21 دضج٣ًل 15 ٝ 14ك٢ ثُؼوه٣ٖ " ثُذٌثكوث"ثًُٖٔ٘ٞر ك٢ , ("ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُغًٞر ثأل٠ُٝ")" ًّجةَ ٖٓ دؼ٤و"ك٢ ًّجُض٢ ثأل٠ُٝ ٖٓ 

دٞٙلٜج ًٟٞ ثٗضوجٍ ٖٓ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ إ٠ُ ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز " أٙجُز ثُقوذز ثٌُثٛ٘ز ك٢ ٤ًّٝج"فوهس ,  ٝك٢ ٓٞٝٞػجص1917٢ آىثً 22ٝ 

ُوو ٌٝدضْ آ٣جس ٖٓ ثُذطُٞز , أ٣ٜج ثُؼٔجٍ: "ًجٕ ك٢ ىُي ثُق٤ٖ, "ٜٓٔز ثُْجػز"ثٕ , ٝهو ثػضذٌس دجُضج٢ُ إٔ ثُٖؼجً ثألّج٢ّ. ٖٓ ثُغًٞر

كؼ٤ٌِْ إٔ صٌٞدٞث آ٣جس ٖٓ ثُض٘ظ٤ْ ثُذ٤ٌُٝضج١ً ٝثُٖؼذ٢ ُض٤ٜتز ثٗضٚجًًْ ك٢ . ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز ٝثُٖؼذ٤ز ك٢ ثُقٌح ثأل٤ِٛز ٝو ثُو٣ٌٚ٤ز

( 15ثُؼوه " ثُذٌثكوث")" ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُغًٞر

ٓج ٛٞ هٞثّ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ؟ 

. هٞثٜٓج ثٗضوجٍ ِّطز ثُوُٝز إ٠ُ ثُذٌؽٞث٣ٍز

ٝػ٠ِ ًأّٜج , ٢ٛ ٟذوز ثُ٘ذالء ثُٔال٤ًٖ ثإلهطجػ٤٤ٖ, ًجٗش ِّطز ثُوُٝز ك٢ ٤ًّٝج د٤و ٟذوز هو٣ٔز ٝثفور, 1917آىثً - هذَ عًٞر ٕذجٟ

. ٤ٌٗٞال١ ًٝٓجٗٞف

. ٢ٛ ثُذٌؽٞث٣ٍز, ٟذوز ؽو٣ور, ؿوس ثُِْطز د٤و ٟذوز أمٌٟ, ٝدؼو ٛيٙ ثُغًٞر

ثُؾ١ٌٛٞ ػ٠ِ ثُغًٞر ّٞثء دٔؼ٠٘ ثٌُِٔز ثُوه٤ن أّ دٔؼ٘جٛج ث٤ُْج٢ّ , ثٌُة٢ْ٤, إٔ ثٗضوجٍ ثُِْطز ٖٓ ٟذوز إ٠ُ أمٌٟ ٛٞ ثُو٤َُ ثألٍٝ 

. ٝثُؼ٢ِٔ

. كجٕ ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز أٝ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز هو ثٗضٜش ك٢ ٤ًّٝج, ُٝيث 

أُْ ٗوَ هثةٔج إٔ ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز " : ثُذالٕلز ثُووٓجء"إال أٗ٘ج ْٗٔغ ٛ٘ج ثفضؾجؽجس ثُٔؼض٤ٌٖٝ ثُي٣ٖ ٣ط٤خ ُْٜ ُٖ ٣ْٔٞث أٗلْْٜ 

؟ َٝٛ ثٗضٜش ثُغًٞر ثًَُثػ٤ز ثُض٢ ٢ٛ أ٣ٞج دٌؽٞث٣ٍز " ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز"ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ال ص٤ٜٜ٘ج إال 

أٜٗج ُْ صذوأ دؼو؟ , دجُؼٌِ, ه٣ٔوٌث٤ٟز؟ أ٤ُِ ٖٓ ثُٞثهغ



دًٚٞر , ك٢ ثُٞثهغ ثُؼ٢ِٔ, د٤و إٔ ثألًٓٞ هو ؽٌس , ًَ ثإلعذجس, دٞؽٚ ػجّ, إٕ أكٌجً ثُذالٕلز ٕٝؼجًثصْٜ هو ثعذش ثُضج٣ًل ٙقضٜج: أؽ٤خ

. ُوو ؽٌس دًٚٞر ثًغٌ أٙجُز ٝثًغٌ ص٘ٞػج, صٞهؼٚ (أ٣ج ًجٕ)صنضِق ػٔج ًجٕ دّٞغ ثٌُٔء 

دوًٝ ٖٓؤّٝ ك٢ صج٣ًل فَد٘ج , ثًغٌ ٖٓ ٌٓر, ثُي٣ٖ هجٓٞث" ثُذالٕلز ثُووٓجء"ؽؼَ ٗلْٚ ٕذ٤ٜج ُٜؤالء , كئىث صؾجَٛ ثٌُٔء ىُي أٝ ص٘جّجٙ

. دوال ٖٓ هًثّز أٙجُز ثُٞثهغ ثُؾو٣و ثُق٢, دضٌه٣وْٛ ٤ٙـز ٓقلٞظز ؿ٤ذج ٝػٖ ؿ٤ٌ ٝػ٢

ال ص٘٘ إال ػ٠ِ ْٗذز " ث٤ُٚـز" الٕ ٛيٙ , هو صقووش ك٢ ثُغًٞر ث٤ٌُّٝز" ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٢ٟ"إٕ 

" صِي ٢ٛ , "ّٞك٤٤ش ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه. "ال ػ٠ِ ٓؤّْز ٤ّج٤ّز ِّٓٔٞز صؼذٌ ػٖ ٛيٙ ثُْ٘ذز ٝػٖ ٛيث ثُضؼجٕٝ, ثُوٟٞ د٤ٖ ثُطذوجس

. ثُض٢ فووضٜج ثُق٤جر, "ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز

. ٝػوُضٜج دجُضج٢ُ, ٝؽْوصٜج, ٝٗلنش ك٤ٜج ثُق٤جر, هو ٗوِضٜج ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز ٖٓ ٌِٓٔز ث٤ُٚؾ إ٠ُ ٌِٓٔز ثُٞثهغ. إٕ ٛيٙ ث٤ُٚـز هو ٕجمش

ٖٓ ثُؼ٘جٌٙ ثُٔ٘جٛٞز َُ٘ػز )د٤ٖ ثُؼ٘جٌٙ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز , ك٢ هِخ ٛيٙ ثُو٣ٌضجص٣ًٞز, ثُلَٚ: ؽو٣و ك٢ ؽوٍٝ ثألػٔجٍ,٣ٝٞٝغ ٛوف آمٌ 

ٝد٤ٖ ػ٘جٌٙ ثُٔال٤ًٖ ثُٚـجً أٝ ػ٘جٌٙ ثُذٌؽٞث٣ٍز , (ثُٔ٘جه٣ز دجالٗضوجٍ إ٠ُ ثٌُٞٓٞٗز, "ث٤ُٖٞػ٤ز", ثُؼ٘جٌٙ ثأل٤ٔٓز, ثُوكجع ػٖ ثُٟٖٞ

ثمٚجّ ثُقًٌز ٗقٞ , ثُغ٣ًٕٞٞ ٝؿ٤ٌْٛ ٖٓ ثُغ٤٣ًٖٞ أٗٚجً ثُوكجع ػٖ ثُٟٖٞ- ٝثالٕضٌث٤ًٕٞ, ّض٤ٌِٞف, ص٣ٌ٤ْض٢ِ٤, صٖن٤٤وٍٙ )ثُٚـ٤ٌر

. (ثُذٌؽٞث٣ٍز ٝثُقٌٞٓز ثُذٌؽٞث٣ٍز" هػْ"أٗٚجً , ثٌُٞٓٞٗز

إ٠ُ , ػ٤ِٔج, دجُضج٢ُ, ٣٘ضوَ, ٣ضؤمٌ ػٖ ًٓٞخ ثُق٤جر" ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز" ثٕ ٖٓ ال ٣ضقوط ث٤ُّٞ إال ػٖ 

إ٠ُ , ٝهو ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ )ٓج هذَ ثُغًٞر " ثُذِٖل٤ز"٣ْٝضقن ٗذيٙ إ٠ُ أ٤ًٕق ثُٖيٝى , ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر ٝو ثُ٘ٞجٍ ثُذ٤ٌُٝضج١ً ثُطذو٢ 

. ("ثُذالٕلز ثُووٓجء"أ٤ًٕق 

ٝٓغ ػور صؼو٣الس ػ٠ِ ثًذٌ , ٌُٖٝ دًٚٞر أ٤ِٙز إ٠ُ أه٠ٚ فو, إٕ ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز هو صقووش

ك٤٘ذـ٢ ثّض٤ؼجح ٛيٙ ثُقو٤وز ثُض٢ ال ؽوثٍ فُٜٞج ٢ٛٝ , أٓج ث٤ُّٞ. ّٝؤصقوط ػٖ ىُي ػ٠ِ فور ك٢ إفوٟ ًّجة٢ِ ثُٔوذِز. ؽجٗخ ٖٓ ثأل٤ٔٛز

ال , ًٌَ ٗظ٣ٌز, ثُض٢ ٢ٛ, ال إٔ ٣ضٖذظ د٘ظ٣ٌز ثألِٓ, ُٞهجةغ ثُق٤جر ثُوه٤وز, ثٗٚ ٣ضٌصخ ػ٠ِ ثُٔج٢ًًْ إٔ ٣قْخ ثُقْجح ُِٞثهغ ثُق٢

. ؿ٤ٌ إٔ صوضٌح ٖٓ َٕٔ صؼوو ثُق٤جر, ثُؼجّ, ؿ٤ٌ إٔ صٌّْ ثُؾ١ٌٛٞ, ك٢ ثفْٖ ثألفٞثٍ, صلؼَ

" ٌُٖٝ ٕؾٌر ثُق٤جر مٌٞثء إ٠ُ ثألدو, ٣ج ٙو٣و٢, إٕ ثُ٘ظ٣ٌز ًٓجه٣ز ثُِٕٞ"

. ٣ٞق٢ دجُٔج٤ًًْز ثُق٤ز ُٚجُـ ثٌُِٔز ث٤ُٔضز, ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز" إٗؾجٍ"إٕ ٖٓ ٣ٞغ ػ٠ِ ث٠ُٔ٘ ثُوو٣ْ ْٓؤُز 

. ٝه٣ٌضجص٣ًٞضْٜ, ٣ٌٖٔ ٣ٝؾخ إٔ صقَ ٤ّجهر ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ , ٓقَ ث٤ُْجهر ثُذٌؽٞث٣ٍز: ًجٗش ث٤ُٚـز ثُوو٣ٔز صوٍٞ

 (ثُٔؼٌح- أ١ ٤ّجهر ثُذٌؽٞث٣ٍز ٤ّٝجهر ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ)صٖجدي د٤ٖ ثالع٘ض٤ٖ : هو فوط ك٢ ثُق٤جر ثُٞثهؼ٤ز ٢ٕء آمٌ صٔجٓج, ٝثُقجٍ

٤ّجهر , ٝك٢ إٓ ٝثفو, ٝٓؼج, كئٗ٘ج ٌٟٗ ؽ٘ذج إ٠ُ ؽ٘خ. صٖجدي ؽو٣و إ٠ُ هًؽز ثٗٚ ُْ ٣ْذن ُٚ ٓغ٤َ, صٖجدي أ٤َٙ إ٠ُ أػ٠ِ هًؽجس ثألٙجُز,

ثُض٢ صض٘جٍٍ دَٔء إًثهصٜج ػٖ ثُِْطز , ٝه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز (فٌٞٓز ُلٞف ٝؿٞصٌٖٞف )ثُذٌؽٞث٣ٍز

. ػذجًر ػٖ ى٣َ ُِذٌؽٞث٣ٍز, دَٔء إًثهصٜج, ُِذٌؽٞث٣ٍز ٝصٚذـ

ٝثُقٌٞٓز ثُؾو٣ور ال صوّٞ ٝال صْضط٤غ إٔ صوّٞ دؤ١ : إى ثٗٚ ٣٘ذـ٢ أال ٠ْ٘ٗ إٔ ثُِْطز ك٢ دضٌٝؿٌثه ٓٞؽٞهر كؼال دؤ٣و١ ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه

ٝٛٞ . ٛيث ٛٞ ثُٞثهغ. ٝال هٝث٤٘٣ٝز ٤ًِز ثُؾذٌٝس هجةٔز كٞم ثُٖؼخ, إى ثٗٚ ال ٣ٞؽو ال د٤ُِٞ ٝال ؽ٤ٔ ٓلٍٚٞ ػٖ ثُٖؼخ, إًٌثٙ صؾجٜٛج

٣٘ذـ٢ إٔ ٗؼٌف ٤ًق ٤ٌٗق . ٝٛيث ثُٞثهغ ال ٣٘طذن ػ٠ِ ثُٔنططجس ثُوو٣ٔز. دجُٞذ٠ ٝثهغ صض٤َٔ دٚ هُٝز ٖٓ ٌٟثٍ ًٞٓٞٗز دج٣ًِ

. دٞؽٚ ػجّ" ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ"فٍٞ , ال إٔ ٌٗهه ًِٔجس كووس ٓؼ٘جٛج , ثُٔنططجس ٝكوج ُِق٤جر

. ُ٘ض٘جٍٝ ثُْٔؤُز ٖٓ ؽٜز أمٌٟ ُ٘ٞٝقٜج ػ٠ِ ٝؽٚ ثكَٞ

أ٤ُْٞث , ّٝٞثه ثُلالف٤ٖ. إٕ ثُذٌؽٞث٣ٍز صضِْْ ٍٓجّ ثُِْطز. ٣٘ذـ٢ ػ٠ِ ثُٔج٢ًًْ أال ٣ذضؼو ػٖ ٤ٓوثٕ ثُضق٤َِ ثُوه٤ن ُِؼالهجس د٤ٖ ثُطذوجس

ثُغًٞر " ٓ٘ؾَر"ٖٓ ٟجدغ آمٌ؟ ٖٓ أ٣ٖ ٣٘ؾْ إٔ ٛيٙ ثُلتز ال صْضط٤غ إٔ صَٚ إ٠ُ ثُِْطز ,ٖٓ ٗٞع آمٌ, أ٣ٞج دٌؽٞث٣ٍز ٖٓ كتز أمٌٟ

ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز؟ ُٔجىث ٣ْضق٤َ ىُي؟ 

. ٌٛيث ؿجُذج ٓج ٣لٌٌ ٣ٝقَِ ثُذالٕلز ثُووٓجء

. ال ٖٓ ثٌُٖٔٔ, إٔ ٣٘طِن ٖٓ ثُٞثهغ, ػ٘و صو٤٤ْ ثُقوذز ثٌُثٛ٘ز, د٤و ثٗٚ ٣ضٌصخ ػ٠ِ ثُٔج٢ًًْ,إٕ ٛيث ٌٖٓٔ صٔجٓج : ٝثؽ٤خ

, إٝجك٤ز,٣ٖضًٌٕٞ دق٣ٌز ك٢ فٌٞٓز عج٣ٞٗز, ثٗضنذٞث دق٣ٌز, ٝثُقجٍ إٕ ثُٞثهغ ٣ذ٤ٖ ُ٘ج ثُقوط ثُلؼ٢ِ ثُضج٢ُ ٝٛٞ ثٕ ٗٞثدج كالف٤ٖ ٝؽ٘ٞهث

ثُذضز ثُ٘ظ٣ٌز " ٣نجُق"ثألٌٓ ثُي١ ال , ٝدجُق٣ٌز ٗلْٜج ٣ِْٕٔٞ ثُِْطز إ٠ُ ثُذٌؽٞث٣ٍز, ٣ٝضوٜ٘ٞٗج دق٣ٌز, ٣ٝطًٜٞٝٗج, ٣ٌِٜٝٔٞٗج

, ٝثٗٔج صذو٠ أ٣ٞج دلَٞ ًصجدز ثُؾٔج٤ٌٛ, ألٗ٘ج ػٌك٘ج هثةٔج ٝأٝٝق٘ج ٌٓثًث إٕ ثُذٌؽٞث٣ٍز ال صذو٠ دٞثّطز ثُؼ٘ق ٝفْخ, ثُٔج٤ًًْز

. ٝػوّ ص٘ظ٤ٜٔج, ٝػوّ ٝػ٤ٜج, ٝٛٔٞه ٛٔضٜج

" ثإلٌٓج٤ٗجس"ٖٓ ثُْنق فوج إٔ ٗو٣ٌ ظًٜٞٗج ُِٞهجةغ ثُلؼ٤ِز ٝثٕ ٗضقوط ػٖ , أٓجّ ٛيث ثُٞثهغ ثٌُثٖٛ

دَ أٙٞؽ ثُذٌٗجٓؼ . ٢ٌُ٘ٝ ال أ٠ْٗ ٛيٙ ثإلٌٓج٤ٗز ٝال أكو٢ ك٢ ث٤ُّٞ ثُقج٢ُ كو٠. ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ ٣ؤمي ثُلالفٕٞ ؽ٤ٔغ ثألًث٢ٝ ًَٝ ثُِْطز

, ٛٞ ثٗلٚجٍ ثألؽٌثء ثًَُثػ٤٤ٖ ٝثُلالف٤ٖ ثُلوٌثء ػٖ ثُلالف٤ٖ أًدجح ثُؼَٔ, آميث دؼ٤ٖ ثالػضذجً ٝثهؼج ؽو٣وث, ثًَُثػ٢ ٝثٝقج هه٤وج 

. ثٗلٚجال ثػٔن

ثُي١ ٣نٞغ , فَح ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر, ثُغ٤٣ًٖٞ- كوو ٣ٚـ٢ ثُلالفٕٞ إ٠ُ ٗٚجةـ فَح ثالٕضٌث٤٤ًٖ: ٌُٖٝ عٔز إٌٓج٤ٗز أمٌٟ ٓضٞكٌر

ًؿْ إٔ ٓٞػو , ٝثُي١ ٢ٙٞ٣ ثُلالف٤ٖ دجالٗضظجً فض٠ ثٗؼوجه ثُؾٔؼ٤ز ثُضؤ٤ْ٤ّز, ٝثُي١ ثٗضوَ إ٠ُ ٓٞهغ ثُوكجع ػٖ ثُٟٖٞ, ُضؤع٤ٌ ثُذٌؽٞث٣ٍز

! ثٗؼوجهٛج ُٔج ٣قوه

دَ ثُلؼ٤ِز أ٣ٞج ثُض٢ ثؽٌٝٛج ث٤ُّٞ ٓغ ثُذٌؽٞث٣ٍز ػٖ ٣ٌٟن ّٞك٤٤ض٤جس , إٔ ٣ٞثِٙٞث ثُْٔجٝٓز ث٤ٌُِٖز, ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ ٣ذو٠ ثُلالفٕٞ

. ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه

إال ثٗٚ ٖٓ كجهؿ ثُنطؤ أ٣ٞج إٔ ٠ْ٘ٗ ثُٞثهغ ثُي١ . ٖٝٓ كجهؿ ثُنطؤ إٔ ٠ْ٘ٗ ثُقًٌز ثًَُثػ٤ز ٝثُذٌٗجٓؼ ثًَُثػ٢. ٕض٠ ثُل٤ٌٝجس ٌٓٔ٘ز

فوط صؼجٕٝ ٟذو٢ د٤ٖ , ٝىثس ٙلز ثهضٚجه٣ز ٟٝذو٤ز ثًذٌ, ىثس ٙلز فوٞه٤ز ثهَ, إىث ثّضؼِٔ٘ج صؼذ٤ٌث أهم, أٝ, ٣ذ٤ٖ ُ٘ج فوط ثصلجم

. ثُذٌؽٞث٣ٍز ٝثُلالف٤ٖ

٣ٝؤميٕٝ ثُِْطز , ٣ٝؤميٕٝ ثألًٛ ؿٚذج ػٜ٘ج, ػ٘وٓج ٣٘لَٚ ثُلالفٕٞ ػٖ ثُذٌؽٞث٣ٍز, ػ٘وٓج ٣ٌق ٛيث ثُقوط ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٝثهؼج

. ٌٓفِز ّ٘ضقوط ػٜ٘ج دٞؽٚ أم٘, ػ٘و ىثى ّض٘لضـ ٌٓفِز ؽو٣ور ٖٓ ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز, ؿٞذج ػٜ٘ج



إى ثٗٚ . إٗٔج ٣ٌٕٞ دٌؽٞث٣ٍج ٙـ٤ٌث, ٝثُلالفٕٞ ٣ضلوٕٞ ٓغ ثُذٌؽٞث٣ٍز, إٕ ثُٔج٢ًًْ ثُي١ ص٤ْ٘ٚ إٌٓج٤ٗز ٛيٙ ثٌُٔفِز ثُٔوذِز ٝثؽذٚ ث٥ٕ

٣٘ذـ٢ ُٜج إٔ ص٘لَٚ ػٖ , ٛيٙ ثُؾٔج٤ٌٛ ثُلالف٤ز, ٛيٙ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر")دجُلؼَ ٣وػٞ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج إ٠ُ ثُغوز دجُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر 

ْٓضوذَ دجّْ ٣ٌٟق ال ٣ذو٠ ك٤ٚ ثُلالؿ ك٢ ى٣َ ثُذٌؽٞث٣ٍز " إٌٓج٤ٗز"إٕ . ("ك٢ ٗطجم ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز دجُيثس, ثُذٌؽٞث٣ٍز

ٛيث " إٌٓج٤ٗز"إٕ , ٝثُْجهر صٖن٤٤وٍٙ ٝص٣ٌ٤ْض٢ِ٤ ّٝض٤ٌِٞف ٝثٌٝثدْٜ أى٣جال ُِقٌٞٓز ثُذٌؽٞث٣ٍز, ثُغ٣ًٕٞٞ- ٝال ٣ذو٠ ك٤ٚ ثالٕضٌث٤ًٕٞ

- ثُغ٣ًٕٞٞ ٝثالٕضٌث٤ًٕٞ- ٝٓج ٣َثٍ ك٤ٚ ثالٕضٌث٤ًٕٞ, ثُْٔضوذَ ثُذجّْ ّض٤ْ٘ٚ ثُقجٌٝ ثٌُت٤خ ثُي١ ٓج ٣َثٍ ك٤ٚ ثُلالؿ ك٢ ى٣َ ثُذٌؽٞث٣ٍز

. ُلٞف" ُٚجفخ ثُؾالُز"ًٔؼجًٝز , ثُو٣ٔوٌث٤ٟٕٞ ٣وٕٞٓٞ دوًْٝٛ ًي٣َ ُِقٌٞٓز ثُذٌؽٞث٣ٍز

. ُٖٝ ٣ٖذٚ ك٢ ٢ٕء ثُٔج٢ًًْ ثُغ١ًٞ, ٤ٌٚٗٝث ٓؼْٞال ٖٓ أٗٚجً ًجٝص٢ٌْ, إٕ ٛيث ثُٖن٘ ثُٔلضٌٛ ٤ّٖذٚ ٣ُِٞ دالٕ ػيدج

ٝثُض٢ ال صَثٍ ٖٓٞدز - ؿ٤ٌ ثُٔ٘ض٤ٜز, ٖٓ كٞم ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز" ثُولَ"ك٢ ًؿذز , أال ٗضؼٌٛ ُنطٌ ثُٞهٞع ك٢ ثُيثص٤ز

إ٠ُ ثُغًٞر ثالٕضٌث٤ًز؟ - د٤َٔثس ثُقًٌز ثُلالف٤ز

ٝثٗٔج هِش ٤ٕتج آمٌ هِش ثٗٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ , ٢ٌُ٘ٝ ُْ ثهَ ٛيث. صؼٌٝش ُٜيث ثُنطٌ, "دَ ٣ٌٗو فٌٞٓز ػٔجٍ, ال ٣ٌٗو ثُو٤ٌٚ: "إىث هِش

ٝهِش ثٗٚ ال . ؿ٤ٌ ّٞك٤٤ضجس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثألؽٌثء ثًَُثػ٤٤ٖ ٝثُؾ٘ٞه ٝثُلالف٤ٖ (دجّضغ٘جء ثُقٌٞٓز ثُذٌؽٞث٣ٍز)عٔز ك٢ ٤ًّٝج فٌٞٓز 

, إال إ٠ُ ٛيٙ ثُْٞك٤٤ضجس ثُض٢ ٤ْ٣طٌ ك٤ٜج دجُٞذ٠ ثُلالفٕٞ ٝثُؾ٘ٞه, ٖٓ ؿٞصٌٖٞف ُٝٝلٞف, ٣ٌٖٔ إٔ ص٘ضوَ ثُِْطز ث٤ُّٞ ك٢ ٢ًّٝ

ٖٓ , ٖٓ ُـز ًؽَ ثُٖجًع, إىث ثّضنوٓ٘ج صؼ٣ٌلج ؿ٤ٌ ْٓضٔو ٖٓ ثُِـز ث٤ٓٞ٤ُز, ٓج٤ًًْج, ٛيث إىث ثّضؼِٔ٘ج صؼذ٤ٌث ػ٤ِٔج, ٝثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر

. إىث ثّضنوٓ٘ج صؼ٣ٌلج ٟذو٤ج, ثُِـز ث٤ُٜ٘ٔز

, ثُض٢ ُْ صْض٘لو ّٝؼٜج, ك٢ ٓٞٝٞػجص٢ ًَ ثفضٔجٍ دجُولَ ٖٓ كٞم ثُقًٌز ثُلالف٤ز أٝ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر دٞؽٚ ػجّ, ُوو صؾ٘ذش إٟالهج

إى أ٢ٗ ثّضٖٜوس دٌٚثفز دضؾٌدز ًٞٓٞٗز , ًَ ٓـجٌٓر دال٤ٌٗز أ٣ج ًجٗش, ٖٓ هذَ فٌٞٓز ػٔج٤ُز" ثمي ثُِْطز"ًَ ثفضٔجٍ دِؼخ ُؼذز 

, هو ٗلش ثُذال٤ٌٗز إٟالهج, 1891ٝثٗؾِِ ك٢ , 1871ًٝٔج ثعذش ٓجًًِ دوهز ك٢ , ًٔج ٛٞ ٓؼٌٝف, إٕ ٛيٙ ثُضؾٌدز, ٝثُقجٍ. دج٣ًِ

. ًٝلِش ٖٗجٟ ثُؾٔج٤ٌٛ ٓض٘جّذج كو٠ ٓغ ٖٗجٟ ٛيٙ ثألؿِذ٤ز ثُٞثػ٢, ؿ٤ٌ ثٌُٖٟٔٝز, ثُل٣ًٞز, ٝٝٔ٘ش إٟالهج ٤ّطٌر ثالؿِذ٤ز ٝ ثُٔذجٌٕر

ػ٠ِ ثُ٘ٞجٍ ٖٓ ثؽَ ثُ٘لٞى ك٢ هِخ ّٞك٤٤ضجس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثألؽٌثء , دًٚٞر ٝثٝقز ًَ ثُٞٝٞؿ, ًًَس ًَ ٢ٕء, ٝك٢ ٓٞٝٞػجص٢

إٌٔس ٌٓص٤ٖ ك٢ ٓٞٝٞػجص٢ إ٠ُ ًٌٝٝر ثُو٤جّ دؼَٔ , ٢ٌُٝ ال ثهع أ١ ٓؾجٍ ُٖي فٍٞ ٛيٙ ثُ٘وطز. ثًَُثػ٤٤ٖ ٝثُلالف٤ٖ ٝثُؾ٘ٞه

". ٤ٌٓق ُقجؽجس ثُؾٔج٤ٌٛ ثُؼ٤ِٔز", ػ٤٘و, ٓ٘ضظْ, هثةخ," ص٤ٝٞق٢"

ٌُٖ ٖٓ ٣ٌ٣و إٔ ٣لٌٌ ٣ٝضؼِْ ال ... ثُل, دال٤ٌٗز, إٕ عٔز ك٣ٞٝٞز, أٓغجٍ ث٤ُْو د٤ِنجٗٞف ٝثٌٝثدٚ, هو ٣َػن ؽِٜز أٝ ٌٓصوٕٝ ػٖ ثُٔج٤ًًْز

ثُٔ٘ظٔز ثُل٣ًٞز , دٌَ صؤ٤ًو, ٢ٛ, ثُل, د٤٘ٔج ّٞك٤٤ضجس ٗٞثح ثُؼٔجٍ, ٣ْضط٤غ إال إٔ ٣وًى ثٕ ثُذال٤ٌٗز ٢ٛ ثّض٤الء أه٤ِز ػ٠ِ ثُِْطز

ال ٣ٌٖٔ أدوث إٔ ٣٘ٚخ ك٢ , إٕ ػٔال ٓٞؽٜج دوهز إ٠ُ ثُ٘ٞجٍ ٖٓ ثؽَ ثُ٘لٞى ك٢ هِخ ٛيٙ ثُْٞك٤٤ضجس ٣ٌٖٔ ُٚ . ثُٔذجٌٕر ألؿِذ٤ز ثُٖؼخ

ألٕ ثُل٣ٞٝٞز صٌٌ٘ ًٌٝٝر ثُوُٝز ِّٝطز ثُوُٝز مالٍ ػٜو , ًٔج ال ٣ٌٖٔ ُٚ أ٣ٞج إٔ ٣٘ٚخ ك٢ ْٓض٘وغ ثُل٣ٞٝٞز. ْٓض٘وغ ثُذال٤ٌٗز

أهثكغ ػٖ ًٌٝٝر ثُوُٝز ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز دٞٝٞؿ ٣٘ل٢ ًَ , ؿ٤ٌ أ٢ٗ ٝ دجُؼٌِ. ثالٗضوجٍ ٖٓ ٤ّجهر ثُذٌؽٞث٣ٍز إ٠ُ ٤ّجهر ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج

دَ هُٝز , هُٝز دٌُٔج٤ٗز دٌؽٞث٣ٍز ػجه٣ز- ٝٛيث ٓج ٣ضلن ٓغ ٓجًًِ ٝٓغ صؾٌدز ًٞٓٞٗز دج٣ًِ– إٌٓج٤ٗز ُْٞء ثُلْٜ ٌٕٟ أال صٌٕٞ ثُوُٝز 

. دوٕٝ هٝث٤٘٣ٝز ٓٞٝٞػز كٞم ثُٖؼخ, دوٕٝ د٤ُِٞ ٓٞجه ُِٖؼخ, دوٕٝ ؽ٤ٔ ٗظج٢ٓ

كٜٞ ال ٣ؼط٤٘ج ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ ّٟٞ ه٤َُ ؽو٣و ػ٠ِ , إٕ عٔز ك٣ٞٝٞز, "ث٣و٣ْ٘ضلٞ"كئىث ًجٕ ث٤ُْو د٤ِنجٗٞف ٣َػن دٌَ هٞثٙ ك٢ ؽ٣ٌور 

إٔ ٣وٍٞ ُ٘ج ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ صؼ٤ِْ ٓجًًِ ٝثٗؾِِ فٍٞ ثُوُٝز ك٢  (26ثُؼوه )" ثُذٌثكوث"ُوو صقو٣ش د٤ِنجٗٞف ك٢ . هط٤ؼضٚ ٓغ ثُٔج٤ًًْز

ٓغ إٟالهٚ , ٌُٝ٘٘ج ٌٟٗ ث٤ُْو د٤ِنجٗٞف ٓٞطٌث ٤ّٝظَ أدوث ٓٞطٌث إ٠ُ َُّٝ ثُٚٔش فٍٞ ؽٌٞٛ ثُْٔؤُز, 1875ٝ , 1872ٝ , 1871

. ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ ٍػوجس ٓٔجعِز َُػوجس ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُـجٝذز

ٛيث ٓغ ثُؼِْ ثٕ ديًٝ ػوّ ثإلهًثى ٛيث . إٕ ثُٔج٢ًًْ ثُْجدن ث٤ُْو د٤ِنجٗٞف ُْ ٣وًى إٟالهج أ١ ٢ٕء ٖٓ ٓيٛخ ثُٔج٤ًًْز دٚوه ثُوُٝز

. دجًٍر ك٢ ًٌثّٚ ثألُٔج٢ٗ فٍٞ ثُل٣ٞٝٞز

 

 * * *

 

. ٓغ ٓٞٝٞػجص٢ ٝث٥ًثء ثُٔؼٌٝٝز آٗلج" مالكجصٚ", " ثُذٌثكوث" ٖٓ 27ٌُ٘ ث٥ٕ ٤ًق ٣ؼٌٛ ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق ك٢ ٓوجُٚ ثُٚجهً ك٢ ثُـوه 

. ثألٌٓ ثُي١ ٣ض٤ـ ُ٘ج كٜٜٔج دٌَٖ ثكَٞ

: ٣وٍٞ ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق

ألٗٚ ٣٘طِن ٖٓ ثالػضٌثف دؤٕ ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز , ٣ذوٝ ُ٘ج ثٗٚ ال ٣ٌٖٔ هذُٞٚ, ك٤ٔج ٣ن٘ ثُٔنط٠ ثُؼجّ ثُي١ ٝٝؼٚ ثٌُك٤ن ٤٘٤ُٖ"

...." ثُو٣ٔوٌث٤ٟز هو ثٗضٜش ٝألٗٚ ٣ؼٍٞ ػ٠ِ صقٍٞ ٛيٙ ثُغًٞر كًٞث إ٠ُ عًٞر ثٕضٌث٤ًز

. مطإٓ ًذ٤ٌثٕ, ٛ٘ج

ىثس ؽجٗخ ٝثفو , ٓذْطز, ك٢ٜ ٓطٌٝفز دًٚٞر ٓؾٌهر. ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز هو أ٢ّء ٌٟفٜج" ثٗضٜجء"إٔ ْٓؤُز . ثُنطؤ ثألٍٝ

َٛ ثٗضٜش ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز : "ٖٓ ٣ْؤٍ ث٤ُّٞ, إٕ ٖٓ ٣طٌؿ ثُْٔؤُز ٌٛيث. ٝال ص٘طذن ػ٠ِ ثُٞثهغ ثُٔٞٝٞػ٢, إىث ؽجٍ ثُوٍٞ, كو٠

كجٗٚ , أٓج ك٢ ثُضطذ٤ن ثُؼ٢ِٔ. ٛيث ٗظ٣ٌج. إٗٔج ٣قٌّ ٗلْٚ إٌٓجٕ كْٜ ٝثهغ ك٢ ٓ٘ض٠ٜ ثُضؼو٤و ُٝٚ ؽجٗذجٕ ػ٠ِ ثألهَ, ال ثًغٌ" ثُو٣ٔوٌث٤ٟز

. ٣ْضِْْ دًٚٞر ٣ٌع٠ ُٜج َُِ٘ػز ثُغ٣ًٞز ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر

ٝٝؽٞه  (ٖٓ ثُطٌثٍ ثُؼجه١" ٓ٘ض٤ٜز"عًٞر دٌؽٞث٣ٍز ه٣ٔوٌث٤ٟز )ثٗضوجٍ ثُِْطز إ٠ُ ثُذٌؽٞث٣ٍز , ك٢ إٓ, ٝثُقجٍ إٕ ثُق٤جر ثُٞثهؼ٤ز صذ٤ٖ ُ٘ج 

هو " ٢ٛ أ٣ٞج- ثُقٌٞٓز"ٝٛيٙ " . ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُؼٔجٍ ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز"٢ٛ , إ٠ُ ؽجٗخ ثُقٌٞٓز ثُقو٤و٤ز, فٌٞٓز عج٤ٗز

. ٝه٤وس ٗلْٜج د٘لْٜج دجُقٌٞٓز ثُذٌؽٞث٣ٍز, ص٘جٍُش دٌَ ٤ٟذز مجٌٟ ػٖ ثُِْطز ُِذٌؽٞث٣ٍز

صؼٌِ ٛيث ثُٞثهغ؟ " إٕ ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ُْ ص٘ضٚ : "كَٜ ٤ٙـز ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق ثُذِٖل٤ز ثُوو٣ٔز

. ٝػذغج ٣قجُٕٝٞ دؼغٚ ٝ إف٤جءٛج. إٜٗج ٤ٙـز ٤ٓضز. ُْٝ صؼو صِٚـ ٢ُٖء. إٔ ٛيٙ ث٤ُٚـز هو ٕجمش, ًال

ثُٔ٘لِٚز ػٖ ثُقٌٞٓز , ثُنجٙز, " ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز"ٖٓ ؿ٤ٌ ثُٔؼٌٝف إىث ًجٗش . ْٓؤُز ػ٤ِٔز. عج٤ٗج

. ال ٣ؾٍٞ د٘جء ثُضٌض٤ي ثُٔج٢ًًْ ػ٠ِ ثُٔؾٍٜٞ, ٝثُقجٍ. ال صَثٍ ٌٓٔ٘ز ك٢ ٤ًّٝج ك٢ ثُٞهش ثُقجٌٝ, ثُذٌؽٞث٣ٍز 



ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز ك٢ , كَٚ ثُؼ٘جٌٙ ث٤ُٖٞػ٤ز: ٝٝثفو كو٠, ك٤ِِ ٖٓ ّذ٤َ ُذِٞؿٚ إال ّذ٤َ ٝثفو, ٌُٖٝ إىث ًجٕ ىُي ال ٣َثٍ ٌٖٓٔ ثُٞهٞع 

. ػٖ ثُؼ٘جٌٙ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر, ٜٗجة٤ز, ٝدًٚٞر هجٟؼز, ػ٠ِ ثُلًٞ, ثُقًٌز

ُٔجىث؟ 

َٗػز ثُوكجع ثُغ١ًٞ ػٖ = )دَ ٖٓ دجح ثًٌُٞٝر إٕ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر ًِٜج هو ثٗؼطلش إ٠ُ ثُٖٞك٤٘٤ز , ألٗٚ ٤ُِ ٖٓ دجح ثُٚوكز

. ٌٝٛيث هٝث٤ُي, ِْٝٛ ؽٌث, إ٠ُ ثُنٞف ٖٓ ثالّضـ٘جء ػٜ٘ج , إ٠ُ ثُضذؼ٤ز ُِذٌؽٞث٣ٍز, ثُذٌؽٞث٣ٍز" ْٓجٗور"إ٠ُ , (ثُٟٖٞ

ٌُٜٝ٘ج ال ص٣ٌو ثّضالٓٚ؟ , ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر إ٠ُ ثُقٌْ إىث ًجٗش صْضط٤غ ثّضالٓٚ ٓ٘ي ث٥ٕ" هكغ"ك٤ٌق ٣ٌٖٔ 

إٕ صالفْ . د٘ٞجٍ ٟذو٢ د٤ٌُٝضج١ً مجٍ ٖٓ ٝؽَ ٛؤالء ثُذٌؽٞث٤٣ٍٖ ثُٚـجً, ثُذ٤ٌُٝضج١ً, دلَٚ ثُقَح ث٤ُٖٞػ٢, دط٣ٌوز ٝثفور كو٠

صقش " صقضٌم"ٛٞ ٝفوٙ ثُي١ ٣ْضط٤غ إٔ ٣ؾؼَ ثألًٛ , ٖٓ ٗلٞى ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر, دجُلؼَ ال دجُوٍٞ, ثُذ٤ٌُٝضج٤٣ًٖ ثُي٣ٖ صنِٚٞث

فض٠ ثٗٚ ٤ُِ ٖٓ ثُْٔضذؼو إٔ ٣ٞثكن , إ٠ُ ثّضالّ ثُقٌْ, ك٢ ظٌٝف ٓؼ٤٘ز, دق٤ظ أٜٗج صٌٟ ٗلْٜج ٓٞطٌر , أهوثّ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر

, ٝص٣ٌ٤ْض٢ِ٤, ػ٠ِ إٔ صٌٕٞ ثُِْطز د٤ٌِضٜج ٝدال ٓ٘جٍع ك٢ أ٣و١ صٖن٤٤وٍٙ, أ٣ٞج, ك٢ ظٌٝف ٓؼ٤٘ز–ؿٞصٌٖٞف ٤ِ٤ًٓٝٞٞف 

"! أٗٚجً َٗػز ثُوكجع"ٖٓ , ًؿْ ًَ ٢ٕء, ألٕ ٛؤالء ْٛ, ّٝض٤ٌِٞف, ثُغ٤٣ًٖٞ- ٝثالٕضٌث٤٤ًٖ

ػٖ ثُؼ٘جٌٙ ثُذٌؽٞث٣ٍز  (ثُذ٤ٌُٝضج١ً, أ١ ثُقَح ث٤ُٖٞػ٢)ثُؼ٘جٌٙ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز ك٢ ثُْٞك٤٤ضجس , كًٞث ٜٝٗجة٤ج, إٕ ٖٓ ٣لَٚ ٓ٘ي ث٥ٕ

ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج "ك٢ فجُز ٓج إىث ػٌكش ٤ًّٝج : إٗٔج ٣ؼذٌ دؤٓجٗز ػٖ ٓٚجُـ ثُقًٌز ك٢ ثُقجُض٤ٖ ثٌُٔٔ٘ض٤ٖ ثُضج٤ُض٤ٖ, ثُٚـ٤ٌر

ًٔج ك٢ فجُز ٓج إىث ُْ صضَٞٙ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر إ٠ُ ثالٗلٚجٍ ػٖ , ؿ٤ٌ ثُنجٝؼز ُِذٌؽٞث٣ٍز, ثُْٔضوِز, ثُنجٙز" ٝثُلالف٤ٖ 

. د٤ٜ٘ج ٝد٤٘٘ج (أ١ فض٠ ثالٕضٌث٤ًز)ثُذٌؽٞث٣ٍز ٝصٌههس هثةٔج 

إىث ؽجٍ , ًل٤ال, دجُضج٢ُ, إٗٔج ٣ؼِٖ ٗلْٚ, " إٔ ثُغًٞر ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ُْ ص٘ضٚ"إٕ ٖٓ ٣ْضٌٕو ك٢ ٖٗجٟٚ دٔؾٌه ث٤ُٚـز ثُذ٤ْطز 

ٝدًٚٞر , ٣ْضِْْ ك٢ ثُٞهش ثُقجٌٝ, ٝػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ. ػ٠ِ ثالّضوالٍ ػٖ ثُذٌؽٞث٣ٍز, دٌَ صؤ٤ًو, دجٕ ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر هجهًر, ثُوٍٞ

. ُِذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر, ٣ٌع٠ ُٜج

إٔ ٗضيًٌ أ٢ٗ إٌٔس ػ٠ِ ثألم٘ ك٢ , ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ" :٤ٙـز"ف٤ش ٣ض٘جٍٝ ثٌُالّ , ٖٓ ثُْٔضقْٖ ٓغ ىُي. ُِٝٔ٘جّذز

: إ٠ُ ٓج ٢ِ٣ (1905صٍٔٞ )" مطضجٕ"ًضجد٢ 

ٛٞ , ٝٓج٤ٜٝج. ُٜج ٓجٛ ْٝٓضوذَ ًٔج ٌَُ ٓج ٛٞ ٓٞؽٞه ك٢ ثُؼجُْ, ثٕ ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز"

ٛٞ ٗٞجٍ ثُؼجَٓ ثألؽ٤ٌ , كٜٞ ثُ٘ٞجٍ ٝو ث٤ٌُِٔز ثُنجٙز, أٓج ْٓضوذِٜج... ٝثالٓض٤جٍثس, ٝث٤ٌُِٔز, ٝثُو٘جٗز,  (ثُقٌْ ثُٔطِن)ثألٝصٞهٌث٤ٟز 

..." ٛٞ ثُ٘ٞجٍ ك٢ ّذ٤َ ثالٕضٌث٤ًز, ٝو ًح ثُؼَٔ 

. إال إ٠ُ ٓج٢ٝ ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُلالف٤ٖ ثُغ٣ًٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز,  أ٣ٞج1917ك٢ ػجّ , إٕ ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق ٣نطب ف٤ٖ ال ٣ٌٟ

ٝىُي ك٢ ْٓؤُز ًة٤ْ٤ز ًٔج , إٔ ثُْٔضوذَ هو دوأ كؼال دجُْ٘ذز ُٜج ألٕ ٓٚجُـ ثُؼجَٓ ثألؽ٤ٌ ًٝح ثُؼَٔ ٤ّٝجّضٜٔج هو ثمضِلش كؼال, ٝثُقجٍ

. ْٓؤُز ثُٔٞهق ٖٓ ثُقٌح ثإلٓذ٣ٌج٤ُز, "َٗػز ثُوكجع"٢ٛ ػ٤ِٚ ْٓؤُز 

صقٍٞ ٛيٙ ثُغًٞر  "ك٢ ٓنطط٢ ػ٠ِ " أػٍٞ" ثٗٚ ٣٘ضوو٢ٗ ٢ٌُٗٞ . ٝٛ٘ج ثَٙ إ٠ُ ثُنطؤ ثُغج٢ٗ ك٢ ٓقجًٔز ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق ثُٔيًًٞر أػالٙ

". كًٞث إ٠ُ عًٞر ثٕضٌث٤ًز (ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز)

دَ أفيً أ٣ٞج ٌٙثفز ٖٓ ٛيٙ . ٤ُِٝ ٛيث ٝفْخ, إ٠ُ عًٞر ثٕضٌث٤ًز" كًٞث"عًٞص٘ج " صقٍٞ"ػ٠ِ " أػٍٞ"كؤٗج ال . ٛيث ؿ٤ٌ ٙق٤ـ

...". ثالٕضٌث٤ًز" كٌٛ"ٜٓٔض٘ج ثُٔذجٌٕر ال :"...8ٝ ثػِٖ ٌٙثفز ك٢ ثُٔٞٝٞػز ًهْ, ثُط٣ٌوز ك٢ ثُ٘ظٌ إ٠ُ ثألًٓٞ

أ٤ُِ دو٤ٜ٣ج إٔ ٖٓ ٣ؼٍٞ ػ٠ِ صقٍٞ عًٞص٘ج كًٞث إ٠ُ عًٞر ثٕضٌث٤ًز ال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؼجًٛ ك٢ كٌٛ ثالٕضٌث٤ًز دجػضذجًٙ ٜٓٔز ٓذجٌٕر؟ 

ألٗٚ , "كًٞث"ك٢ ٤ًّٝج  (أ١ هُٝز ٖٓ ٌٟثٍ ًٞٓٞٗز دج٣ًِ)" ًٞٓٞٗز– هُٝز "ٝدجإلٝجكز إ٠ُ ىُي ٗوٍٞ ثٗٚ فض٠ ٖٓ ثُْٔضق٤َ كٌٛ 

- ثُْٞك٤ضجس دٞٝٞؿ ٓج ٣ضٚق دٚ صٌض٤ي ٤ّٝجّز ثالٕضٌث٤٤ًٖ (أٝ ك٢ ٓؼظْ )٣٘ذـ٢ ُٜيث ثُـٌٛ إٔ صوًى أؿِذ٤ز ثُ٘ٞثح ك٢ ؽ٤ٔغ 

كو٠ ػ٠ِ " أ٢ٗ أػٍٞ""ث٢ٗ أػِ٘ش دٌَ ٝٝٞؿ , ٝثُقجٍ. ٖٓ مطؤ ًٌٝٝ, ٝصٖن٤٤وٍٙ ٝص٣ٌ٤ْض٢ِ٤ ّٝض٤ٌِٞف ٖٝٓ ُق ُلْٜ, ثُغ٤٣ًٖٞ

! (؟" كًٞث"ٝأ٣ز فجؽز ُِٚذٌ ٖٓ ثؽَ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ صـ٤٤ٌ ٣ٌٖٔ صقو٤وٚ )ك٢ ٛيث ثُٔٞٔجً " ٙذًٞ"ػَٔ إ٣ٞجف٢ 

ًًٌٝ ثُْٞٛ ثُذٌؽٞث١ٍ دٚوه ًٞٓٞٗز دج٣ًِ ثَُثػْ أٜٗج ٕجءس إٔ صطذن , "كجًؽ ٙذٌٙ"إٕ ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق هو دجُؾ ٗٞػج دوثكغ ٖٓ 

إٕ ً٘ٚ ثٌُٞٓٞٗز ثُقو٤و٢ . ك٢ صطذ٤ن ثالٕضٌث٤ًز, ُْٞء ثُقع, كجٕ ثٌُٞٓٞٗز هو صؤمٌس ًغ٤ٌث. ٛيث ثَُػْ ؿ٤ٌ ٙق٤ـ". كًٞث"ثالٕضٌث٤ًز 

إٕ هُٝز ٖٓ ٛيث ثُ٘ٞع هو ظٌٜس إ٠ُ ثُٞؽٞه ك٢ , ٝثُقجٍ. إٗٔج ٛٞ ك٢ إٖٗجء ٗٞع هُٝز مجٗ, ٤ُِ ف٤ظ ٣ذقظ ثُذٌؽٞث٣ٍٕٞ ػجهر ػ٘ٚ

! ٢ٛٝ ّٞك٤٤ضجس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه: ٤ًّٝج

ٝك٢ ٝثهغ صٖجدٚ ٗٞػٜج ٟٝجدؼٜج ثالؽضٔجػ٢ ٝث٤ُْج٢ّ ٓغ , ك٢ أ٤ٔٛز ثُْٞك٤٤ضجس ثُٔٞؽٞهر, إٕ ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق ُْ ٣ٔؼٖ ثُلٌٌ ك٢ ٛيث ثُٞثهغ

, ك٢ٜ ثٗٚ ٣ِؾؤ دوًٝٙ, أٓج ثُ٘ض٤ؾز" . ك٣ًٞج"ػ٤ِٚ أٗج ٝثػضذٌٙ ْٓضوذال " أػٍٞ"ًثؿ ٣ضقوط ػٔج , ٝدوال ٖٓ إٔ ٣وًُ ثُٞثهغ, هُٝز ثٌُٞٓٞٗز

ػٖ ْٓؤُز ٓج , هٞثٓٚ ٌٙف ثالٗضذجٙ ػٖ ْٓؤُز ٓج٤ٛز ّٞك٤٤ضجس ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه, إ٠ُ أِّٞح ٣ِؾؤ إ٤ُٚ ًغ٤ٌٕٝ ٖٓ ثُذٌؽٞث٤٣ٍٖ, ٓغ ثألّق

ٝثًغٌ أ٤ِٛز ٌُٔجكقز ثُ٘و٘ ك٢ , ٝثًغٌ ه٣ٔوٌث٤ٟز, ٓج إىث ًجٗش ثًغٌ كجةور ُِٖؼخ , إىث ًجٗش ٖٓ ٌٟثٍ أػ٠ِ ٖٓ ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُذٌُٔج٤ٗز

ٌُٜٝ٘ج , ػ٤ِٔز ثُٔظٌٜ, ٝصٞؽ٤ٚ ثالٗضذجٙ ٗقٞ ْٓؤُز ػو٤ٔز- , صٞؼٜج ثُق٤جر ػ٠ِ دْجٟ ثُذقظ, كؼ٤ِز, ٢ٛٝ ْٓؤُز ف٣ٞ٤ز-,. ثُل, ٓغال,ثُقذٞح 

" . أػٍٞ ػ٠ِ صقٍٞ ك١ًٞ"ٝثػ٢٘ دٜج أ٢ٗ , أّضجى٣ز ٌٙف , الؿ٤ز, ك٢ ثُٞثهغ كجًؿز ٖٓ ًَ ٓؼ٠٘

م٤ٌث ٖٓ , ػ٠ِ إٔ ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه ٝثُلالف٤ٖ ٤ّؼٌكٕٞ م٤ٌث ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ, دٞؽٚ ثُقٌٚ, كو٠" أػٍٞ" أ٠ٗ . ْٓؤُز دجِٟز أ٢ّء ٝٝؼٜج

ِْٝٛ ؽٌث ٌٝٛيث , ٝصق٤ْٖ ص٣ٖٞٔ ثُؾ٘ٞه, ٝصق٤ْٖ ص٣ٍٞؼٜج, هٞج٣ج ٣ٍجهر إٗضجػ ثُقذٞح, ٤ًق ٣قِٕٞ ثُوٞج٣ج ثُؼ٤ِٔز ثُٚؼذز, ثُذ٤ُِٞ

. هٝث٤ُي

ٝث٢ٗ ُؼ٠ِ ثهض٘جع ًثّل دجٕ ّٞك٤٤ضجس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه ّضؼٌف م٤ٌث ٖٓ ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُذٌُٔج٤ٗز ٝ ثٌّع ٜٓ٘ج ٤ًق صؾؼَ ٖٓ ٓذجهًر 

دًٚٞر , ّٝضوًٌ دًٚٞر ثكَٞ ٝثٙـ . (ًثؽغ ك٢ ًّجُز أمٌٟ ٓوجًٗز ثًغٌ صل٤ٚال د٤ٖ ٗٔٞىؽ٢ ثُوُٝز)ؽٔج٤ٌٛ ثُٖؼخ أٌٓث ٝثهؼج 

إٕ ًهجدز ثٌُٔٚف ٝهٓؼ ؽ٤ٔغ ثُٔٚجًف ك٢ ٌٓٚف ٝثفو ٤ُْج . ٤ًق ٣ٌٖٔ ثُو٤جّ دنطٞثس ٗقٞ ثالٕضٌث٤ًز ٝدؤ٣ز مطٞثس, ػ٤ِٔز ثًغٌ

ؿ٤ٌ إٔ ّٞك٤٤ش ٗٞثح . ٖٝٓ ٛيٙ ثُنطٞثس ٣ضني ث٤ُّٞ ك٢ أُٔج٤ٗج ث٤ٌٌُٞٗ ٝثُذٌؽٞث٣ٍٕٞ ٝو ثُٖؼخ. دَ مطٞر ٗقٞٛج, دؼو ثالٕضٌث٤ًز

. إىث َٓ ًجٗش ِّطز ثُوُٝز ًِٜج د٤ٖ ٣و٣ٚ, ك٢ ٙجُـ ثُٖؼخ, ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه ٤ّلؼَ ؿوث ٛيث ػ٠ِ ٗقٞ ثكَٞ دٌغ٤ٌ

ٝٓج ثُي١ ٣ؾذٌ ػ٠ِ ثصنجى ٓغَ ٛيٙ ثُنطٞثس؟  



. ثُؾٌثؿ ث٣ٌٌُٜز ثُض٢ صضْذخ دٜج ثُقٌح ُإلْٗج٤ٗز. كظجةغ ثُقٌح. ثإلكالُ ث٤ُٕٞي. صٖٞٓ ثُق٤جر ثالهضٚجه٣ز. ثُٔؾجػز

٣ؤَٓ إٔ ٣وثكغ ػٖ ٝؽٜز ٗظٌٙ ك٢ ٓ٘جهٖز ٝثّؼز دجػضذجًٛج ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ثُٞف٤ور ثٌُٔٔ٘ز "٢ٜ٘٣ٝ ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق ٓوجُٚ دئػالٗٚ ثٗٚ 

ال إٔ صضقٍٞ إ٠ُ , ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثُغ٣ًٞز إىث ًجٗش ص٣ٌو ٣ٝؾخ ػ٤ِٜج إٔ صذو٠ إ٠ُ ثُٜ٘ج٣ز فَح ثُؾٔج٤ٌٛ ثُغ٣ًٞز ٖٓ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج– ُالٕضٌث٤ًز 

". ك٣ٌن ٖٓ ثُوػجر ث٤ُٖٞػ٤٤ٖ

ٝثُقجٍ ". ك٣ٌن ثُوػجر"ح " فَح ثُؾٔج٤ٌٛ"كجٕ ثٌُك٤ن ًج٤٘٤ٓق ٣ؼجًٛ . دٌأ٢٣ إٔ ٛيٙ ثألهٞثٍ صْ٘ ػٖ صوو٣ٌ مجٟب ٤ًِج ُِقوذز ثٌُثٛ٘ز

أكال ٤ِ٣ن دجأل٤٤ٖٔٓ أ٣ٞج إٔ ٣ؼٌكٞث ك٢ ٓغَ ٛيٙ ثُقوذز ٤ًق ٣ولٕٞ . ػٖ ثُٟٖٞ" ثُغ١ًٞ"٢ٛ ث٤ُّٞ ك٣ٌْز ٖٗٞر ثُوكجع " ثُؾٔج٤ٌٛ" إٔ 

أ١ دوال ٖٓ إٔ ٣ْضِْٔٞث ُِؼوٟٝ ثُؼجٓز؟ أُْٝ ٌٗ ثُٖٞك٤٘٤ٖ , ٓغ ثُؾٔج٤ٌٛ" ٣ٌؿذٞث ك٢ ثُذوجء"دوال ٖٓ إٔ " ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز"دٞؽٚ ٛيٙ ثُٖ٘ٞر 

؟ أ٤ُِ ٖٓ ثُٞثؽخ إٔ ٗؼٌف ٤ًق "ثُذوجء ٓغ ثُؾٔج٤ٌٛ"ك٢ ؽ٤ٔغ ثُذِوثٕ ثُٔضقجًدز ثألًٝد٤ز ٣قجُٕٝٞ صذ٣ٌٌ أٗلْْٜ ٓضيًػ٤ٖ دٌؿذضْٜ ك٢ 

ثُ٘وطز ث٣ًٌَُٔز ك٢ ثُقوذز ثٌُثٛ٘ز الّضنالٗ , دٞؽٚ ثُوهز, ؟ أ٤ُِ ٖٗجٟ ثُوػجر"ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز"ٗذو٠ أه٤ِز دؼٜ ثُٞهش ُٔٞثؽٜز ثُٖ٘ٞر 

هو صٌضِش , ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز ٝؿ٤ٌ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز, ثُوكجػ٤ز ٝثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر؟ إٕ ًٕٞ ثُؾٔج٤ٌٛ" ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز"ثُنطز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز ٖٓ ثُٖ٘ٞر 

ثُضقوط دجٍهًثء , ًٔج ٣ذوٝ ٢ُ, كال ٤ِ٣ن ثدوث. ٛٞ ثُي١ ًجٕ ٌٕٟج ٖٓ ٌٕٟٝ ثُؼوٟٝ ثُوكجػ٤ز, هٕٝ أ١ ص٤٤َٔ ٟذو٢ ك٢ هثمَ ٛيٙ ثُؾٔج٤ٌٛ

. ُِنطز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز" ك٣ٌن ثُوػجر"ػٖ 
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ُوو ِٝٙش إ٠ُ دضٌٝؿٌثه ك٢ ٤َُ ثُغجُظ ٖٓ ٤ْٗجٕ كِْ ثّضطغ دجُطذغ إٔ ثهوّ صو٣ٌٌث ػٖ ٜٓٔجس ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ثُغ٣ًٞز ك٢ ثؽضٔجع ثٌُثدغ ٖٓ 

. ٝٓذو٣ج صقلظجص٢ دٚوه أ٠ٗ ُْ ثّضؼو ثالّضؼوثه ثٌُجك٢, ٤ْٗجٕ إال دج٢ّٔ ثُٖن٢ٚ

ٝهو صِٞصٜج . إٗٔج ٛٞ صق٤ٌٞ ٓٞٝٞػجس ٌٓضٞدز-ُ٘ل٢ْ ُِٝٔ٘جظ٣ٌٖ ى١ٝ ث٤ُ٘ز ثُقْ٘ز-ًَٝ ٓج ثّضطؼش ثُو٤جّ دٚ ٖٓ ثؽَ ص٤َْٜ ثُؼَٔ

. عْ ك٢ ثؽضٔجع ثُذالٕلز ٝثُٔ٘جٕلز, ك٢ ثؽضٔجع ثُذالٕلز, أٝال: ٌٝٓص٤ٖ, صِٞصٜج دذ٠ء دجُؾ. ٝأفِش ٜٗٚج إ٠ُ ثٌُك٤ن ص٣ٌ٤ْض٢ِ٤

ٌٓكوز دٔالفظجس ص٤ٝٞق٤ز ؿجدز ك٢ ثإل٣ؾجٍ؛ ٝهو ًٟٞصٜج ك٢ صو١ٌ٣ٌ ٝثًكوضٜج دضلج٤َٙ ثًغٌ , ٝث٢ٗ ثهوّ ٛ٘ج ٓٞٝٞػجص٢ ثُٖن٤ٚز ٛيٙ

. دٌغ٤ٌ

ٓٞٝٞػجس 

فٌٞٓز ُلٞف , فض٠ ك٢ ػٜو ثُقٌٞٓز ثُؾو٣ور,فٌدج إٓذ٣ٌج٤ُز ٤ُٙٞٚز , ٖٓ ؽجٗخ ٤ًّٝج, دال ٌٓثء,ثُض٢ إلَٗثٍ , إٕ ٓٞهل٘ج ٖٓ ثُقٌح- 1

, "ثُوكجع ثُغ١ًٞ"َُ٘ػز , ٜٓٔج ًجٕ ٟل٤لج, ال ٣وذَ أ١ ص٘جٍٍ, ًٌٕٝجٙ ٌُٜٞٗج فٌٞٓز ًأّٔج٤ُز

ثٗضوجٍ ثُِْطز إ٠ُ أ٣و١ -أ: إٕ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ثُٞثػ٤ز ال ٣ْؼٜج إٔ صٞثكن ػ٠ِ فٌح ع٣ًٞز صذًٌ كؼال َٗػز ثُوكجع ثُغ١ًٞ إال دٌٖٟ

ثُوط٤ؼز - ػ: ػٖ ؽ٤ٔغ ثالُقجهجس, ال ثُٖل١ٞ, ثُضن٢ِ ثُلؼ٢ِ-ثُٞثهلز إ٠ُ ؽجٗخ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج؛ ح, ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج ٝثُؼ٘جٌٙ ثُلو٤ٌر ٖٓ ثُلالف٤ٖ

. ث٤ٌُِز ثُلؼ٤ِز ٓغ ؽ٤ٔغ ٓٚجُـ ثٌُأّٔجٍ

ثُي٣ٖ ال ٣وذِٕٞ ثُقٌح إال دقٌْ , ٝدٔج ثٗٚ ال ٓؾجٍ ُِٖي ك٢ فْٖ ٤ٗز ثُلتجس ثُٞثّؼز ٖٓ أٗٚجً َٗػز ثُوكجع ثُغ١ًٞ د٤ٖ ثُؾٔج٤ٌٛ

دذجُؾ ثُٔغجدٌر ٝثُٚذٌ , كٖٔ ثُٞثؽخ إٔ ٣ٌٖؿ ُْٜ مطؤْٛ, ٝدٔج إٔ ثُذٌؽٞث٣ٍز هو ِِٝضْٜ ٝموػضْٜ, ال ٖٓ أؽَ ثُلضٞفجس, ثًٌُٞٝر

إٔ ٣ذ٤ٖ ُْٜ إٔ إٜٗجء ثُقٌح دِٚـ , ثٕ صٌٖؿ ُْٜ ثُِٚز ثُٞع٤وز ثُض٢ ال ص٘لْٚ ػٌثٛج د٤ٖ ثٌُأّٔجٍ ٝثُقٌح ثإلٓذ٣ٌج٤ُز, ٝثُؼ٘ج٣ز

. ٢ٕء ْٓضق٤َ دوٕٝ هِخ ثٌُأّٔجٍ, ه٣ٔوٌث٢ٟ فوج ال دِٚـ ؽجةٌ

. ص٘ظ٤ْ أّٝغ ٓج ٣ٌٖٔ ٖٓ ثُوػجٝر ُٜيٙ ث٥ًثء ك٢ ٙلٞف ثُؾ٤ٔ ثُٔوجصَ

.  ثُضآم٢

ثُض٢ أػطش ثُقٌْ ُِذٌؽٞث٣ٍز ٗض٤ؾز ُؼوّ , إٗٔج ٛٞ ثالٗضوجٍ ٖٓ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ُِغًٞر, إٕ ث٢ُٖء ثأل٤َٙ ك٢ ثُٞٝغ ثٌُثٖٛ ك٢ ٤ًّٝج- 2

. ُِٝلتجس ثُلو٤ٌر ٖٓ ثُلالف٤ٖ, ثُض٢ ٣ؾخ إٔ صؼط٢ ثُقٌْ ُِذ٤ٌُٝضج٣ًج, إ٠ُ ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز ُِغًٞر, ًلج٣ز ثُٞػ٢ ٝثُض٘ظ٤ْ ُوٟ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج

؛ (أٝكٌ ثُذِوثٕ ف٣ٌز ك٢ ثُؼجُْ, د٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُذِوثٕ ثُٔضقجًدز, إٕ ٤ًّٝج ٢ٛ ث٤ُّٞ)دجُقو ثأله٠ٚ ٖٓ ثُؼ٤ِ٘ز, ٖٓ ؽٜز, ٝٛيث ثالٗضوجٍ ٣ضٚق

أُو أػوثء ثُْالّ , دغوز ثُؾٔج٤ٌٛ عوز ّجىؽز ؿ٤ٌ ٝثػ٤ز دقٌٞٓز ثٌُأّٔج٤٤ُٖ, ٝأم٤ٌث, دجٗؼوثّ ص٠٤ِْ ثُؼ٘ق ػ٠ِ ثُؾٔج٤ٌٛ, ٖٝٓ ؽٜز أمٌٟ

. ٝثالٕضٌث٤ًز

إٕ ٛيث ثُٞٝغ ثُل٣ٌو ٣ضطِخ ٓ٘ج إٔ ٗؼٌف ٤ًق ٤ٌٗق أٗلْ٘ج ػ٠ِ ثُظٌٝف ثُنجٙز ُؼَٔ ثُقَح ك٢ ٙلٞف ثُؾٔج٤ٌٛ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز 

.  ثُض٢ ثّض٤وظش ُِضٞ ػ٠ِ ثُق٤جر ث٤ُْج٤ّز, ثُـل٤ٌر, ثٌُذ٤ٌر

كٞـ ثُقٌٞٓز دوال . صذ٤جٕ ًَ ًيح ٝػٞهٛج ًجكز ٝال٤ّٔج ٜٓ٘ج ثُٞػٞه دجُؼوٍٝ ػٖ ثالُقجهجس, ال صؤ٤٣و ُِقٌٞٓز ثُٔؤهضز ػ٠ِ ثإلٟالم - 3

. ػٖ إٔ صٌٕٞ إٓذ٣ٌج٤ُز, فٌٞٓز ثٌُأّٔج٤٤ُٖ, دجٕ صٌق ٛيٙ ثُقٌٞٓز- إى إٔ ىُي ٣ذظ ثألٝٛجّ, ٝٛٞ أٌٓ ال ٣ؾٍٞ أدوث–" ثُٔطجُذز"ٖٓ 



أٓجّ ًضِز ؽ٤ٔغ ثُؼ٘جٌٙ , ك٢ ٓؼظْ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ, ٝأه٤ِز ٝؼ٤لز ك٢ ثُٞهش ثُقجٌٝ, ثالػضٌثف دجٕ فَد٘ج ٓج ٣َثٍ أه٤ِز- 4

, ثدضوثء ٖٓ ثالٕضٌث٤٤ًٖ ثُٖؼذ٤٤ٖ, ثُض٢ ٝهؼش صقش ٗلٞى ثُذٌؽٞث٣ٍز ٝثُض٢ صٌٖ٘ ٛيث ثُ٘لٞى د٤ٖ ثُذ٤ٌُٝضج٣ًج, ثُذٌؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌر ثالٗضٜج٣ٍز

. ثُل, ثُل, ّٝض٤ٌِٞف,  (ثُل, ص٣ٌ٤ْض٢ِ٤, صٖن٤٤وٍٙ)فض٠ ثُِؾ٘ز ثُض٘ظ٤ٔ٤ز , ثُغ٤٣ًٖٞ- ًٌٝٓٝث دجالٕضٌث٤٤ًٖ

ٓج هثٓش ٛيٙ , ٝثٕ ٜٓٔض٘ج ال ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ ثهٕ, ثٌُٖؿ ُِؾٔج٤ٌٛ إٔ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٢ٛ ثٌَُٖ ثُٞف٤و ثٌُٖٔٔ ُِقٌٞٓز ثُغ٣ًٞز

ص٤ٝٞقج ٤ٌٓلج ػ٠ِ ثُنٚٞٗ , دٚذٌ ٝٓغجدٌر ٝثٗضظجّ, إال إٔ ٗٞٝـ ُِؾٔج٤ٌٛ أمطجء مطضٜج, ثُقٌٞٓز مجٝؼز ُ٘لٞى ثُذٌؽٞث٣ٍز

. ُِقجؽجس ثُؼ٤ِٔز ُٜيٙ ثُؾٔج٤ٌٛ

, ٓؤًو٣ٖ ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ ًٌٝٝر ثٗضوجٍ ًَ ِّطز ثُوُٝز إ٠ُ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ, كئٗ٘ج ٗوّٞ دجالٗضوجه ٝص٤ٝٞـ ثألمطجء, ٝٓج هٓ٘ج أه٤ِز

. ٢ٌُ صضقًٌ ثُؾٔج٤ٌٛ ٖٓ أمطجةٜج دجُضؾٌدز

 

 

 

 

دَ ؽ٣ًٜٞٔز ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ - ,كجٌُؽٞع إ٤ُٜج دؼو ه٤جّ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٣ٌٕٞ مطٞر إ٠ُ ثًُٞثء- , ال ؽ٣ًٜٞٔز دٌُٔج٤ٗز-5

. ٖٓ ثُوجػور إ٠ُ ثُؤز, ٝ ثألؽٌثء ثًَُثػ٤٤ٖ ٝثُلالف٤ٖ ك٢ ثُذاله دؤٌّٛج

. إُـجء ثُذ٤ُِٞ ٝثُؾ٤ٔ ِّٝي ثُٔٞظل٤ٖ

. ٣ؾخ إٔ ال صضؾجٍٝ ًٝثصذْٜ ٓض٠ّٞ أؽٌر ثُؼجَٓ ثُؾ٤و, إٌٓجٕ ثٗضنجح ٝػٍَ ؽ٤ٔغ ثُٔٞظل٤ٖ ك٢ ًَ إٓ 

صؤ٤ْٓ ؽ٤ٔغ . ٓٚجهًر ؽ٤ٔغ أًث٢ٝ ثُٔال٤ًٖ ثُؼوج٤٣ًٖ. ٗوَ ًٌَٓ ثُغوَ ك٢ ثُذٌٗجٓؼ ثًَُثػ٢ إ٠ُ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثألؽٌثء ثًَُثػ٤٤ٖ- 5

ص٤٤َٔ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح . ٝٝغ ثألًث٢ٝ صقش صٌٚف ثُْٞك٤٤ض٤جس ثُٔق٤ِز ُ٘ٞثح ثألؽٌثء ثًَُثػ٤٤ٖ ٝثُلالف٤ٖ, ثالًث٢ٝ ك٢ ثُذاله

 ٓغ فْذجٕ ثُقْجح ُألٝٝجع ثُٔق٤ِز ٝؿ٤ٌٛج ٝثمي ًأ١ ث٤ُٜتجس 300 ه٤ْ٣جص٤ٖ إ٠ُ 100ٖٓ )صق٣َٞ ًَ ػوجً ًذ٤ٌ . ثُلالف٤ٖ ثُلوٌثء

. إ٠ُ ثّضغٔجًر ٗٔٞىؽ٤ز صٞٝغ صقش إٌٕثف ٗٞثح ثألؽٌثء ثًَُثػ٤٤ٖ ٝػ٠ِ ٗلوز ثُٔؾضٔغ, (ثُٔق٤ِز

. هٓؼ ؽ٤ٔغ ٓٚجًف ثُذاله كًٞث ك٢ ٌٓٚف ٢ٟ٘ٝ ٝثفو ٣ٞٝغ صقش إٌٕثف ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ- 6

دَ ثالٗضوجٍ كًٞث ٝكو٠ إ٠ُ ٌٓثهذز ثإلٗضجػ ثالؽضٔجػ٢ ٝص٣ٍٞغ ثُٔ٘ضؾجس ٖٓ هذَ ّٞك٤٤ض٤جس , ثالٕضٌث٤ًز" كٌٛ" ٜٓٔض٘ج ثُٔذجٌٕر ال- 7

. ٗٞثح ثُؼٔجٍ

: ٜٓٔجس ثُقَح- 8

ػوو ٓؤصٌٔ ثُقَح دال إدطجء - أ

: ٝدجُوًؽز ثأل٠ُٝ, صؼو٣َ دٌٗجٓؼ ثُقَح- ح

فٍٞ ثإلٓذ٣ٌج٤ُز ٝثُقٌح ثإلٓذ٣ٌج٤ُز -1

" ًٞٓٞٗز–هُٝز "فٍٞ ثُٔٞهق ٖٓ ثُوُٝز ٝٓطِذ٘ج -2

ثُي١ ٠ُٝ ٍٓ٘ٚ , إٙالؿ دٌٗجٓؼ ثُقو ثأله٠ٗ-3

صـ٤٤ٌ ثّْ ثُقَح - ػ

. صؾو٣و ثأل٤ٔٓز- 9

" ث٠ُّٞ " ثُٖٞك٤٤٘٤٤ٖ ٝٝو - أ٤ٔٓز ٝو ثالٕضٌث٤٤ًٖ, ثُٔذجهًر إ٠ُ إٖٗجء أ٤ٔٓز ع٣ًٞز

٢ٌُٝ ٣ْضط٤غ ثُوجًا إٔ ٣وًى ثُوثكغ ثُي١ هكؼ٢٘ إ٠ُ ثإلٕجًر دٞؽٚ مجٗ إ٠ُ فجُز ثُٔ٘جظ٣ٌٖ ى١ٝ ث٤ُ٘ز ثُقْ٘ز دجػضذجًٛج فجُز ثّضغ٘جة٤ز 

هو ٗٚخ ًث٣ز ثُقٌح ثأل٤ِٛز ك٢ "إٕ ٤٘٤ُٖ , ثهػٞٙ إ٠ُ ٓوجًٗز ٛيٙ ثُٔٞٝٞػجس دجالػضٌثٛ ثُضج٢ُ ثُي١ صووّ دٚ ث٤ُْو ؿُٞوٗذٌؽ, ٗجهًر

( 5ثُؼوه, ٤ُِْو د٤ِنجٗٞف" ث٣و٣ْ٘ضلٞ"ٌٛيث ًٝه ك٢ ؽ٣ٌور )" هِخ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثُغ٣ًٞز

أ٤ُِ ٛيث ثُوٍٞ ٖٓ هًً ثٌُالّ فوج ؟ 

ٝدٔج إٔ ... دٔج ثٗٚ ال ٓؾجٍ ُِٖي ك٢ فْٖ ٤ٗز ثُلتجس ثُٞثّؼز ٖٓ أٗٚجً َٗػز ثُوكجع ثُغ١ًٞ د٤ٖ ثُؾٔج٤ٌٛ : "١ ثًضخ ٝثٌٙؿ ٝثًًٌ

..." كٖٔ ثُٞثؽخ إٔ ٣ٌٖؿ ُْٜ مطؤْٛ دذجُؾ ثُٔغجدٌر ٝثُٚذٌ ٝثُؼ٘ج٣ز, ثُذٌؽٞث٣ٍز هو ِِٝضْٜ ٝموػضْٜ

٤ُْٝٞث ال ٖٓ ثُلتجس ثُٞثّؼز ٝال ٖٓ أٗٚجً , ه٣ٔوٌث٤ٟٕٞ- ثُي٣ٖ ٣وُٕٞٞ ػٖ أٗلْْٜ ثْٜٗ ثٕضٌث٤ًٕٞ, ٌُٖٝ ٛؤالء ثُْجهر ٖٓ ثُذٌؽٞث٤٣ٍٖ

ثُض٢ ُْ ٣ٌه أ١ ىًٌ ُٜج ك٢ )ثُقٌح ثأل٤ِٛز  (!)إٕ ًث٣ز : " ٣ؼٌٕٝٞ آًثة٢ دٞؽٞٙ ٌٖٓهز ًٔج ٢ِ٣, َٗػز ثُوكجع ثُغ١ًٞ د٤ٖ ثُؾٔج٤ٌٛ

..." ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثُغ٣ًٞز)!!( ك٢ هِخ )!( " "هو ٗٚذش (!ثُٔٞٝٞػجس ٝال ك٢ ثُضو٣ٌٌ 

؟ " ًٌّٝج٣ج ك٤ُٞج"ٓج ٛيث ؟ ٝدْ ٣نضِق ػٖ صق٣ٌٜ ْٓذذ٢ ثُٔيثدـ؟ ٝػٖ صق٣ٌٜ 

ثٕ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٢ٛ ثٌَُٖ ثُٞف٤و ثٌُٖٔٔ ُِقٌٞٓز ثُغ٣ًٞز ٝثٕ ٜٓٔض٘ج ال ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ إىٕ إال : "إ٢ٗ ثًضخ ٝ ثٌٙؿ ٝثًًٌ

.." ص٤ٝٞقج ٤ٌٓلج ػ٠ِ ثُنٚٞٗ ُِقجؽجس ثُؼ٤ِٔز ُٜيٙ ثُؾٔج٤ٌٛ , إٔ ٗٞٝـ ُِؾٔج٤ٌٛ أمطجء مطضٜج دٚذٌ ٝٓغجدٌر ٝثٗضظجّ

"!! ثُقٌح ثأل٤ِٛز ك٢ هِخ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثُغ٣ًٞز"ٌُٖٝ دؼٜ ثُٔ٘ظ٣ٌٖ ٖٓ ٌٟثٍ ٓؼ٤ٖ ٣ؼٌٕٝٞ أكٌج١ً ػ٠ِ ثٜٗج ٗوثء إ٠ُ 

ٝهو ديُش . الٗؼوجه ثُؾٔؼ٤ز ثُضؤ٤ْ٤ّز, ٝال أ١ ٓٞػو دٞؽٚ ػجّ, ُوو ٛجؽٔش ثُقٌٞٓز ثُٔؤهضز ألٜٗج ثًضلش دجُٞػٞه ُْٝ صؼ٤ٖ أ١ ٓٞػو ه٣ٌخ

. هٕٝ ّٞك٤٤ض٤جس ٗٞثح ثُؼٔجٍ ٝثُؾ٘ٞه, ؽٜو١ العذش إٔ ثٗوجه ثُؾٔؼ٤ز ثُضؤ٤ْ٤ّز ٤ُِ أٌٓث ٓٞٔٞٗج ٝثٕ ٗؾجفٜج ْٓضق٤َ

!! ٣وػٕٞ أ٢ٗ أػجًٛ ثٗؼوجه ثُؾٔؼ٤ز ثُضؤ٤ْ٤ّز دؤٌّع ٝهش, ٝدؼو ٛيث

ُٞ إٔ ػٌٖثس ث٤ُْٖ٘ ٖٓ ثُ٘ٞجٍ ث٤ُْج٢ّ ُْ صؼ٢ِ٘ٔ إٔ ثػضذٌ فْٖ ٤ٗز ثُٔ٘جظ٣ٌٖ فجُز " ثُٜي٣جٕ"هو ثٗؼش ٛيٙ ثُضؼجد٤ٌ دؤٜٗج ٖٓ دجح 

. ثّضغ٘جة٤ز ٗجهًر

ه٤َِ , ٓضوِوَ, ٌُٖٝ ثٗظٌ إ٠ُ أ١ فو أٗش ثمٌم! أ٣ٜج ث٤ُْو د٤ِنجٗٞف, فْ٘ج ؽوث" . ثُٜي٣جٕ"ُوو ٗؼش ث٤ُْو د٤ِنجٗٞف مطجد٢ ك٢ ؽ٣ٌوصٚ ح

ُٔجىث مٚٚش , ؟ عْ" ٛي٣ج٢ٗ"ك٤ٌق ثّضطجع ٓتجس ثُْٔضٔؼ٤ٖ ثفضٔجٍ , كئىث ً٘ش أُو٤ش مطجد٢ ثُٜجى١ ٟٞثٍ ّجػض٤ٖ. ثُيًجء ك٢ ٓ٘جظٌصي

ٛيث ٝثٙ صٔجٓج , ؟ ٛيث ٝثٙ "ثُٜي٣جٕ"ؽ٣ٌوصي ػٔٞهث ًجٓال ُؼٌٛ ٛيث 



٣ٝيًٌ ٓج هجُٚ ٓجًًِ , ٣ٝٞٝـ, إٔ ١ٌٝ٣, ٣ٝطِن ث٤ُٚقجس ثُؼج٤ُز ٖٓ إٔ ٣قجٍٝ, ٣ٖٝضْ, ٣و٤٘ج ثٕ ٖٓ ثألَّٜ ًغ٤ٌث ػ٠ِ ثٌُٔء إٔ ٣ٌٚك

ػٖ صؾٌدز ًٞٓٞٗز دج٣ًِ ٝػٔج ًجٕ ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ػ٤ِٚ ثُوُٝز ث٣ًٌُٝٞز ُِذ٤ٌُٝضج٣ًج , 1875ٝ ,1872ٝ,1871ٝثٗؾِِ ك٢ 

إٔ ٣ضيًٌ ثُٔج٤ًًْز , ػ٠ِ ٓج ٣ذوٝ, إٕ ثُٔج٢ًًْ ثُْجدن ث٤ُْو د٤ِنجٗٞف ال ٣ٌ٣و

ٝإىث دجُْجهر " . ؽ٤لز ٗض٘ز"ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثألُٔج٤ٗز دؤٜٗج – ثالٕضٌث٤ًز , 1914 آح 4ك٢ , ُوو ثّضٖٜوس دٌٍٝث ًُْٞٔذًٞؽ ثُض٢ ٝٙلش

! ُٖٔ؟ ُِٖٞك٤٤٘٤ٖ ثألُٔجٕ ثُٔٞٙٞك٤ٖ دؤْٜٗ ٕٞك٤٘٤ٕٞ" ... ٣ـضجظٕٞ"د٤ِنجٗٞف ٝؿُٞوٗذٌؽ ٝثٌٝثدْٜ ًٌٕٝجْٛ 

. ثُٖٞك٤٘٤ٕٞ كؼال, ثالٕضٌث٤ًٕٞ هٞال, ثُٖٞك٤٘٤ٕٞ ثٌُُٝ ثُْٔج٤ًٖ– ٛؤالء ثالٕضٌث٤ًٕٞ , ٝٛجْٛ ك٢ ًٟٝز ًذٌٟ
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