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؟ اًّيمَرَه اًماظن ٌةكَبَش ُمِجاهُت نيح ثدحي يذلا ام



2

ىلإ -2018 رياني ىلو األ ةيزيلجن اإل هتعبط يف رداصلا - باتكلا اذه ىعسي

نم ليلقتلا ىلإ لئاملا خيرأتلا ملع يف دئاسلا رايتلا نيب طسو قيرط داجيإ

رود يف ةغلا بملا ىلع نيداتعملا ةرماؤملا يرِّظنُم نيبو ، تاكبشلا رود

. تاكبشلا

ةيسيئرلا تارُّيغتلا ُمْهَف خالاهل نم نكمي ، ةديدج ةيخيرات ًةياور حرتقيف

الت سلستلا ىلع networks ُتاكبشلا اهتحرط ةرِّمدُم ٍتايدحت اهفصوب ىربكلا

. ةمئاقلا hierarchies ةَّيمَرَهلا

ةلئاقلا مويلا نيرِّظنُملا ضعب ىدل ةقثاولا تايضرفلا اًضيأ ُباتكلا ىَّدحتي امك

. يمَرَهلا ماظنلل ةكَبَّشلا ريمدت يف ةليصأ ةيباجيإ ةدئاف دوجوب

اآليت: يسيئرلا لا ؤسلا ب نسجْرِف لَيِن يناطيربلا ُخِّرؤملا لغشني اذل،

، يجولونكتلا و يلا وملا يداصتق اال ديقعتلا ُةكبش هقِحْلُت يذلا ديدهتلا مجح ام

هتقحلأ يذلا ديدهتلا ب هتنراقم دنع ، ةَّيمَرَهلا ةيموقلا مْكُحلا ةمظنأب ، ةنهارلا

ماع ةَّيمَرَهلا ةيموقلا ةيسايسلا ةمظن باأل يسايسلا ديقعتلا ُتاكبش اًرخؤم

، ليزاربلا يف 2015 ماعو ، ايناركوأ يف 2014 ماعو ، طسو األ قرشلا يف 2011

يكَبَّشلا مَلا علل نكمي له : ىرخأ ةغايصب ؟وأ اكيرمأو ايناطيرب يف 2016 ماعو

؟ ِّيمَرَهلا ماظنلا نع الً يدب َمِّدقُي نأ

.(57 لصفلا ةياهن يف َدَرَو (امك

ال يلحتب ةكبشلا ةيرظن قيبطت ىلإ نسجْرِف لَيِن أجلي لا، ؤسلا اذه نع ةباج لوإل

رشع سداسلا نرقلا لئاوأ نم دتمي عساو يخيرات قاطن ىلع ، ةديدجلا اهت

اال يف ةينورتكل اإل ةكبشلا طئاسو ربع ةيسورلا تارابختس اال لُّخدت ىتح

و يكَبَّشلا ميدارابلا نيب الَةق علا اًيصقتْسُم 2016؛ ماع ةيكيرم األ تاباختن

لقنتيف ، يلفاكت وأ يعارص ٍرتوت ِتاظحل نم اهبوشي ام لكب ، يمَرَهلا ميدارابلا

اإلصال تاكبشو ، ةينامل األ ةيروطاربم اإل نمز يف ةيِّرسلا تاميظنتلا ةكبش نيب

ابروأ يف لا ملا تاكبش دوعصو فاشكتس واال ةينوساملا لفاحملا و ريونتلا حو

ايجولونكت تاكبشو ةنهارلا ةيداصتق واال ةيلا ملا تاكبشلا ىلإ لصي ىتح ،

واإل يرشبلا رباختلا و باهر اإل تاكبش نيب حِوارُيف ، ةديدجلا تامولعملا

دادعتس اال ةَبْهُأ ىلع تتاب يتلا ينورتكل اإل موجهلا تاكبش اًريخأو ، ينورتكل

اآلن. ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال وولا نيصلا يف

نيب َرتوتلا نأ يف نمكت ةعم لاال نسجْرِف لَيِن ةركف نأ ئراقلا ظحليسو

ُرتوتلا .ف اهسفن ةيرشبلا مدق ٌميدق ةزَّكَرُملا ةَّيمَرَهلا مُظُّنلا و ةعَّزوُملا تاكبشلا

امهِّيأ يف ايجولونكتلا ترَّثأ نإو ، ايجولونكتلا حةلا نع رظنلا ِّضغب ٌمئاق امهنيب



ث ىلإ نسُجْرِف لمع ةيمهأ دتمت نأ ةريبك ةجردب لمتحملا نم اذل، . ايلعلا ديلا هل

. عيمجلا ب بهذت ىربك ٌةثراك عقت مل ْنإ اذه ، ريدقت لقأ يف ةمداق دوقع الةث
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يتلا يه ةديدع جماالت يف ءاَّرقلا نم ةفلتخم تاَّيعونل باتكلا ةيمهأ لعلو

ةحفصلا لفسأ ةحراشو ةيحاضيإ شماوه ةفاضإ يف َعُّسوتلا َّيلع ْتَضَرَف

وأ ةمجرتلا نتم صوصخب امأو لا. كشتسا نود ةءارقلا ةعباتم رسيتت ىتح

اذكه نيفوقعم نيب امهيف يلُّخدت ُتعضَوف ، ةحفص لك لفسأ فلؤملا شماوه

. فلؤملل وهف ساوقا نودب وه ام ُّلكو ،[]

. قيفوتلا ُّيلَو هللاُ و

، ةرهاقلا ليان يحتف ماسح

2018 ربمسيد



I

األلو مسقلا

ةّيمَرَهلا الت سلستلا و تاكبَّشلا
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مهُضومغو نيرِّونتُملا ُةيّرِس

secretnetwork ٌةيِّرِس ٌةكَبَش ْتَدِجُو ، اًبيرقت فصنو نينرق لبق ، ٍموي َتاذ

لبق ايناملأ يف organization ميظنتلا اذه َسَّسأت مَلا. علا َرييغت ْتلواح

نع الاهل قتسا ةيكيرمأ ةرمعتسم ةرشع النثالث عإ نم طقف نيرهش

the نيرِّونتُملا ماظن :Illuminatenorden نيرِّونتُملا مساب َفِرُعو ،[1] ايناطيرب

.orderofIlluminati

Bund َمسا ، ةيادبلا يف ، هُسِّسؤم هيلع قَلطأو . ةليبن ٌةيماس ميظنتلا ُفادهأ

theLeague)[لا مكلا ىلإ نيلصاولا ةبْصُع وأ ةعِماَج ]،derPerfektibilisten

ُفدهلا ، هسِّسؤُم َلْوَق ميظنتلا ءاضعأ ُدحأ ركذي امكو .(ofthePerfectibles

: نوكي نأ هنم

عربأب ثْبُخلا و ةواَبَغلا ىلع ةمْكِحلا و ةليضفلا ُرْصَن اهُتياغ association ًةَّيعْمَج

جماالت لك يف تافاشتك اال مهأب موقتس ةَّيعْمَج ؛ اًنيمأت اهمَكْحأو بيلا األس

ِزْوَفلا َنيقي مهل نمضتسو ، ءامَظُعو َبُنالء اوريصيل اهَءاضعأ ُمِّلعُتسو ، مْلِعلا

، مْلُّظلا و ةيثراكلا رئاصملا و داهطض نماال مهيمحتس امك مَلا، علا اذه يف مهلا مكب

عيمجب despotism [ قلطُملا مْكُحلا ] نايْغُطلا و دادبتس اال يديأ ُلِّبكُتسو

.1 هلا كشأ

َمويغ ُدِّدبُتس يتلا لقعلا سمش ةطاَسَوب مْهَفلا ُريونت » يئاهنلا ميظنتلا ُفده

ديلا لقعلا ءاطعإ يتياغ الً:« ئاق هُسِّسؤم نلعأ دقو .« زُّيحتلا و ةفارخلا

.2« ايلعلا

league ةبْصُعلا ُفده ف« . ٌةيميلعت ، اههوجو نم ٍهجو يف ، ميظنتلا ُبيلا سأ

ةليضفلا ةدناسمب لب ةيلا عفنا ةيباطخ لئاسوب ال ، ميلعتلا وه ديحولا

قوفو .3(GeneralStatutes(1781 ماعلا اهنيناوق يف َدَرَو امك ،« اهتأفاكمو

secret ةيِّرِس ةَّيِوَخَأ مهفصوب نولمعي [ يتانيموِلإ ] نورِّونتُملا ناك ، كلذ

. ةمراص fraternity

ميدق ينامور وأ ينانوي لصأ تاذ ،[ ةَّيدْوُك ] ةيرفش ءامسأب ُءاضع األ ىَّمسَتف

ةيناطيربلا ةيروطاربم نعاإل ةيكيرم األ ةرشع الث ثلا تارمعتسملل ينوناقلا ُلا صفن اال َعَقَو 1

اال ىلع هتقفاومب يناثلا ُّيِّراقلا ُسرجنوكلا َتَّوَص امدنع 1776 ماع ويلوي نم يناثلا يف

نم عبارلا يف هيلع عيقوتلا و ةيئاهنلا الل قتس الناال عإ ةقيثو ةغيص ُرارقإ َّمتو الل، قتس

َثَدَح ةيئاهنلا اإلعالن ةقيثو ىلع عيقوتلا نأ نيخِّرؤملا ُمظعم جتنتسيو .1776 ماع ويلوي

. مجرتملا - خيراتلا اذه نم اًبيرقت رهش دعب



ناكو .BrotherSpartacus« سوكاترابس ب«األخ ىَّمَسَت هُسفن ُسِّسؤملا غاًبلا:

،Minerval[2]لا فرينمو ،Novice ئِدتبُم : ٍةيوضع ُتاجرد وأ ٍبَتُر ثالُث دجوي

ميظنتلا يف ىند األ ُبَتُّرلا فرعَت IlluminatedMinerval.وال رِّونتُم لا فرينمو

ٍنيقلت َسوقط ُميظنتلا ركتبا .[ ىربكلا ] هفادهأو هبيلا سأ نع ةضماغ ةركف ىوس

ُثَنْحَي نَمو ، ةيِّرِّسلا ىلع نيميلا ُفْلَح اهنيب نم ، هيلإ ِدُدُجلا نيدفاولل ةقيقد

ىلع لأل اًريرقت ُمِّدقُت ٍةلوزعم نيئدتبم ِةِّيلخ ُّلكو . ةقيرط عشبأب تومي هنيِمَيب

. ةيقيقحلا هَتَّيوُه اهُدارفأ فرعي نأ نود ، ةبَتُر

ءاضعأ ةعضب ىوس اونوكي مل . ددعلا يليلق نورِّونتُملا ناك ، ةيادبلا يف

يلا مجإ غلب ، ميظنتلا سيسأت نم نيماع دعب مث .4 ٌةَبَلَط مهُمظعم ، نيسِّسؤُم

داز ،1779 ماع ربمسيد رخاوأ عمو . طقف اًوضع نيرشعو ةسمخ ةيوضعلا

رثكأ ىلإ نينس عضب خالل يف ةيوضعلا تعفترا .مث اًوضع نيتس ىلإ هؤاضعأ

.5 وضع 1,300 نم

Ingolstadt تاتشلوجنإ [ ندُم ] ىلع ، ىلو األ همايأ يف ، ميظنتلا رصتقا

يف ءاضعأ ةعضب ىلإ ةفاض Freising،باإل جنِزيارفو Eichstätt تيتشيآو

نرقلا تاينينامث ريكاوب عم ، نيرِّونتُملا ةكبش تدتما مث .Munich6[3] خينويم

ةمئاق ُمامضنا اذه، نم رثك .األ ايناملأ يف ةريثك ءاحنأ لمشتل ، رشع نماثلا

- كيوزنورب ريمأ Ferdinand دنانيدريف : ميظنتلا ىلإ نامل األ ءارم نماأل ةريثم

Charles زلر اشت Wolfenbüttel-Lüneburg-Brunswick؛ لِتُبنيفلوف - جْرُبنيل

- سكاز قود ErnestII يناثلا تسنرإ Cassel-Hesse؛ ليساك هَّسيه ريمأ

Charles تْسُجوأ زلر اشت Altenburg-Coburg-Saxe؛ جربنتلأ - جروبوك

Eisenach-Weimar-Saxeاألبكر7؛باإل خانزْيأ - رامياف - سكاز قود August

Franz تروفتيد نوف كيرديرف سنارف لا: ثمأ نم الء بنلا تارشع ىلإ ةفاض

، هُمْجَن دعاصلا ،Rhineland الدن ِنيِر يف نيدلا لجر FriedrichvonDitfurth؛

.CarlTheodorvonDalberg8 جريبلا د نوف رودويت لر اك

ريطاس األ يف ةاَّمسُملا ] ةمكحلا إلالةه ينامورلا مس Minerva،اال افرينم ىلإ حيملتلا 2

ا ةقيفر ، ةموب نم [ يتانيموِلإ [وأ رِّونتُملا ُةراش فلأتتو .[ انيثأ [وأ انيثأ ]باالس مساب ةينانويلا

. فلؤملا - حوتفم باتك تاحفص ىلع سلجت إلالةه،

لحم تناك ، ايناملأب ايرافاب والةي يف ايلُعلا ايرافاب ةظفاحمل ةعبات ةنيدم : تاتشلوجنإ 3

.. تيتشيإ ةقطنم يف عقت ةيناملأ ةدلب : تيتشيآ . ايرافاب قود اهريمأ ةماقإ

ثلا ث يهف خنويم امأ . خنويم ةنيدم لا مش عقت ، ايرافاب ةعطاقمل ةعبات ةيناملأ ةدلب : جنِزيارف

103 دْعُب ىلع ، راسيإ رهن ىلع ايناملأ بونج عقت ، ايرافاب والةي ةمصاعو ايناملأ ندم ربكأ

. مجرتملا - اينامل أل ةيفخلا ةمصاعلا اًنايحأ اهيلع ُقَلطُيو لااألبل، بج نم رتم وليك



اوناك ، نيراشتسمو نيدِشْرُم مهفصوب اولمع نيذلا ًةناكم عفر األ نورِّونتُملا و

.9 ميظنتلا يف نيرخآ ءاضعأ

جناجفلوف ناهوي فراعملا دِّدعتُم اميس ،وال نيرِّونتُم اوراص اًضيأ نوفقثملا

ردريه ديرفتوج ناهوي : نيفوسليفلا JohannWolfgangGoethe،و هتوج

FriedrichHeinrich يبوكاي كيرنياه كيرديرفو JohannGottfriedHerder

JohannJoachim هدوب فوتسيرك ميخآوي ناهوي مجرتملا Jacobi،و

يستولا تسيب كيرنياه ناهوي يرسيوسلا يوبرتلا و ،Christoph Bode

.JohannHeinrichPestalozzi10

ىلإ FriedrichSchiller رليش كيرديرف يحرسملا بتاكلا مامضنا مدع مغرو

نود » هتيحرسم يف يروهمجلا يروثلا Posa ازوب ةيصخش َمَسَر دقف ، ميظنتلا

ميظنت يف اًيدايق اًوضع اًمهلتسم ،(Don Carlos (1787 [4]« سولر اك

يف illuminism [5][ مزينيموِلإ ] ةَّيرُّوَنَّتلا ريثأت ُسَمَتْلُي ، اًنايحأو .11 نيرِّونتملا

يانلا »WolfgangAmadeusMozart تراستوم سويدامأ جناجفلوف اربوأ

.12(TheMagicFlute(1791« يرحسلا

Bavarian ةيرافابلا ةموكحلا تردصأ ،1784 ماع وينوي يف ، نكلو

[ ميظنت ]، ةدِّدشتم ةجهلب ، اهيف رظحت ميسارم ثالةث َلوأ government

تأدب ،[ روفلا ىلعو ].13« نيدلل نوداعُمو نونئاخ » مهنأب مهايإ ًةمهّتُم نيرِّونتُملا

َّرَف . ميظنتلا ءاضعأ نم يراد اإل زاهجلا و ةيميداك األ ريهطت يف قيقحت ةنجل

نانثا َنِجُسو ، اوُفُن وأ مهَفئاظو اودقف نورخآو ،Bavaria[6] ايرافاب نم ُضعبلا

نع امأو .Gotha[7] اتوج ىلإ ءوجللا ىلإ ىعس هُسفن ُسِّسؤملا األلق. ىلع

1783و1787، ْيماع نيب رليش اهبتك ، ءازجأ ةسمخ نم ةيخيرات ايديجارت : سولر اك نود 4

ريمأ سولر اك اهيف ةيسيئرلا ةيصخشلا .1787 ماع جروبماه يف ةرم أللو ْتَجِتْنُأو

كلم يناثلا بيليف دهع يف رشع سداسلا نرقلا ىلإ ةيخيراتلا اهثادحأ دوعتو ، سايروتسأ

. مجرتملا - اينابسإ

، فِداَرُتو . رشبلا ةلْمُج ىلع اهغولب رذعتي رُّونتلا نم حةلا ىلإ لصو هنأ ءرملا مْعَز : ةّيرُّونتلا 5

يف تأدب يتلا ةكرحلا هفصوب يفسلفلا هانعمب [ ريونتلا ]enlightenment َةملك ، اًنايحأ

تايادب ىتح اسنرف يف تلصاوت مث ،1688 ماع ارتلجنإ يف « ةديجملا ةروثلا » باقعأ

. مجرتملا - اهدعب امو 1789 ماع ةيسنرفلا ةروثلا

اهتمصاع . ةيداحت اال ايناملأ ةيروهمجل ةنّوكملا تاي ال ولا ىدحإ : ايرافاب ةيروهمج ،وأ ايرافاب 6

. مجرتملا - خنويم اهندم ىربكو

- ايناملأ تاي وال ىدحإ ةلقتسملا نجنيروت والةي وأ نجنيروت يف عقت ةيناملأ ةدلب : اتوج 7

. مجرتملا



ماع ةياهن لولحب اهلجأ نم لمعلا نع اوفقوتف ، مهفادهأو نيرِّونتُملا دصاقم

دقف . ليوط تقول ُيزخلا مهقحلو ةعْمُسلا ُءوس مهَدراط ، كلذ مغرو .1787

KingFrederick يناثلا مايليو كيرديرف Prussia [8] ايسورب ُكلم َرِّذُح

ءاحنأ عيمج يف ةريطخ ةيبيرخت ًةوق نولا الزي نيرِّونتُملا نأ نم WilliamII

نوج قومرملا يدنلتكس اإل ءايزيفلا عُمِلا َرَشَن ،1797 ماع يفو . ايناملأ

ابروأ نايدأ لك دض ةرماؤم دوجو ُةلدأ » هَباتك JohnRobison[9] نوسيبور

نيرِّونتُملا و رارح األ نيينوساملا تاعامتجا يف اهُذيفنت لصاوتي ، اهتاموكحو

ProofsofaConspiracyagainstAllthe« ةيِّرسلا ةءارقلا تاّيعمجو

ReligionsandGovernmentsofEurope,carriedonintheSecret

.MeetingsoftheFreeMasons,Illuminati,andReadingSocieties

ريونت ةعيرذ تحتو ، اًماع نيسمخ نوضغ يف » هنأ باتكلا اذه يف َمَعَزف

و ةينيدلا تافارخلا مويغ ديدبت ةعيرذبو ، ةفسلفلا ةَلْعُشب ةعداخلا مَلا علا

،[ ةرماؤملا هذه ذيفنتل ] جَهْنَمُم لكشب association ٌةَّيعْمَج ْتسَّمحت ...، ةَّيندملا

لك الع «تقا اهُفده ،« اهئاوغإ ةدشل اهتمواقم ، اًبيرقت ، رَّذعتُملا نم راص ىتح

اًقبطو .« ابروأ يف ةمئاقلا تاموكحلا لك طاقسإو ةينيدلا تاسسؤملا

French ةيسنرفلا ةروثلا لا عشإب اهتادوهجم ةَّيعْمَجلا تَجَّوت ، نوسيبورل

ىَعْدُي قباس ٌّيسنرف ٌّيعوسي هَسفن َءاعِّد اال ىَعَّدا دقو .Revolution

ةيحاضيإ تارِّكذُم » هباتك يف AugustindeBarruel ليوراب ود نيتسُجوأ

Memoirs Illustrating the History of [10]« ةيبوقعيلا خيرات لوح

ايسورب » اًقح ال اهيلع قِلطُأ يتلا ةينامل األ ةعطاقملا ىلع لص األ يف ُقَلْطُي مسا : ايسورب 8

لوص األ يوذ نم نييِّسوربلا نييلص األ ناكسلا مسا ىلع ةقطنملا تيِّمُسو .« ةيقرشلا

، ىمظع ةيبروأ ةوق ةبترم ىلإ ،1701 ماع نم اًءدب ، ايسورب ةكلمم تقترا . ةيقيطلبلا

1871اإل ماع تسَّسأو ، ةينامل األ لودلا ةدايق نع ةيرصيقلا اسمنلا َةكلمم تحازأف

- اهيف رطيسملا يداحت اال َوضعلا ايسورب تحبصأ يتلا ةينامل األ ةيرصيقلا ةيروطاربم

. مجرتملا

ةكلمم نم عرتخمو يئايزيفو يئايميكو تايضاير :(1739-1805)،عمِلا نوسيبور نوج 9

. مجرتملا - يدنلتكسإ لصأ نم ، ىمظعلا ايناطيرب

لص األ يف عجري . ةيسنرفلا ةروثلا ءانثأ فرطتلا ديدش يروث يسايس بهذم : ةيبوقعيلا 10

ال ترَّيغت »،مث روتسدلا ءاقدصأ ةّيعمج » ىلو األ ةيمستلا تناك . ةّيكلَملل نيِداعُملا باوُّنلا ىلإ

مهنأ ىلإ « يبوقعي » ةفصلا دوعتو .« ةاواسملا و ةيرحلا ءاقدصأ ةبقاعيلا ةّيعمج » ىلإ اًقح

مهيلع قلطَأف ، مهتاعامتج ال اًرقم سيراب يف هيرونوأ ناس عراش يف بوقعي َريد اورجأتسا

يدان » مساب اًضيأ نوفَرْعُي امك . ةيرخسلا ليبس ىلع ةبقاعيلا َمسا نويسايسلا مهؤادعأ

َةرطيسلا عاطتسا يذلا ، ةيسنرفلا ةروثلا ءانثأ اًفرطت رثك األ يسايسلا يدانلا وهو ،« ةبقاعيلا



اوطَّطخ ريبدتلا يقيمع رارش األ ةيِّرُذ ».1797 ماع اًضيأ روشنملا ،Jacobinism

لا األمع عظفأ اوفرتقي يك .... اودَّصَرَتو اًعم اوعمتجا مث ، ةيِّنلا اوتَّيَبو اًفلس

ةثَرَو مه مهُسفنأ Jacobins ةبقاعيلا نإ ليوراب لوقيو .« ةيسنرفلا ةروثلا ءانثأ

،EdmundBurke14[11] كريب دنومدإ اهحدتما يتلا تاءاعِّد اال هذه . نيرِّونتُملا

نيرخآ نيب نم اهاَّنبتف ، ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ اهَقيرط ْتَّقش ام ناعرس

ىلعو .15[ نماثلا ]Yale ليي ةعماج سيئر TimothyDwight تياود يثوميت

ريغ اًرود نورِّونتُملا بعل ، نيرشعلا و رشع عساتلا نينرقلا مظعم دادتما

اميف ،conspirators-Ur نييلص األ نييجذومنلا نيرمآتملا مهفصوب دوصقم

ىَسْنُي ال وحن ىلع RichardHofstadter[12] رتاتسفوه دراشتير هامسأ

نودمصيس مهنأ ةاعُّدلا مَعَز نيح ، ةيكيرم األ ةسايسلا يف « ايونارابلا بولسأ »

ةثيبخ ، ةلئاه ةيلود ةيرمآت ةكبش » دض لَّزُعلا سانلا ةّماع نع عافِّدلا يف

.16« ةيناطيشلا اآلماث ربكأ فارتقا ىلع مِّمَصُت ، ٌقراخ اهُذوفن ، ةريرشو

يف رِّونتُملا ةيصخش اهب ترهظ يتلا حم ال ملا اذه، ىلع طقف نيلا ثم ِطْعُنْلو

؛ ةيعويشلل ةضِهانُملا JohnBirchSociety[13] شريب نوج ةّيعمج تاعوبطم

ماظنلا »PatRobertson[14] نستربور تاب ظِفاحُملا يحيسملا باتك يفو

.17(NewWorldOrder(1991« ديدجلا يملا علا

تاباتكلا ضعب نأ ٌحيحص اذه. انموي ىتح نيرِّونتُملا ةروطسأ ترمتسا

َمَكَح .1794 فصتنم ىلإ 1793 ماع فصتنم نم اسنرف يف ةيروثلا ةموكحلا ديلا قم ىلع

َيِضُق . رييبسبور مهئامعز زربأو ،« باهر اإل دهع ب« َفِرُع اميف باهر الَدباإل بلا ُةبقاعيلا

. مجرتملا - هقافر نم 21 عم همادعإو مْكُحلا نع رييبسبور ةحازإ دعب مهيلع

لوح الت «مأت هلا معأ رهشأ نم . يدنلر يأ يسايس ركفم ،(1797-1729): كريب دنومدإ 11

واال ةنتفلل ريثملا نييروثلا ِعَلَو نم هضاعتما نع هيف رَّبع .1790 ماع « ةيسنرفلا ةروثلا

ةيكيرم األ ةروثلل نيديؤملا نم ناك دقف ةيسنرفلا ةروثلا تاعبت نم هريذحت مغرو . بارطض

. مجرتملا -

ةيراسي ةيؤر يِّنبت نم لقتنا . يكيرمأ خِّرؤم ،(1970-1916): رتاتسفوه دراشتير 12

خِّرؤملل اًزمر حبصأف ، نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ يف ةيقفاوت ةيؤر ىلإ خيراتلل ةفرطتم

. مجرتملا - برحلا دعب يلا ربيللا يقفاوتلا

ُفَصوُتو . ةيعويشلل ةضِهانُمو ةظِفاحُم اهنأب اهَسفن فصت ةعومجم : شريب نوج ةّيعمج 13

. مجرتملا -1958 ربمسيد يف تسَّسأت . يلا كيدار ينيمي ميظنت اهنأب اًضيأ

ةسائرلا تاباختنا يف َحَّشرت ، يبونج ينادمعم ّسق ،1930 ماع ديلا وم نم : نستربور تاب 14

فئاوطلا فصوو ، هموصخ دض هبناجب فقي هللا نأ ىَعَّدا .1988 ماع ةيكيرم األ

اهنأب ةيبرغلا ةيوْسِّنلا تاكرحلا َفَصَو امك ، حيسملل ةيداعُم اهنأب ىرخ األ ةيتناتستوربلا

. مجرتملا لإلسالم- ةئيسملا تاحيرصتلا نم اًعساو الً جس كلتمي ةرس. لأل ةيِداعُم



« رِّونتُملا » ثالةيث اميس لا]،وال [يخ بدأ اهنأب َحِّرُص ميظنتلا نم ةاحوتسملا

نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف ةروشنملا Illuminatus [15][ سوتانيموِلإ ]

RobertAnton نسليو نوطنأ تربورو RobertShea ياش تربور اهْيفلؤمل

Foucault’s« وكوف لودنب »UmbertoEco وكيإ وتريبموأ ةياورو ،Wilson

LaraCroft:Tomb« ردير بموت : تفورك «الار مليفو ،(Pendulum (1988

« نيطايشو ةكئ «مال ةريثملا DanBrown نوارب ناد ةياورو ،(Raider(2001

.18(AnglesandDemons(2000

نودوجوم نيرِّونتُملا نأب رشتنملا داقتع وهاال ريسفتلا و حرشلا ىلع بعص األ

معزتف . اهيلع اونوكي نأ مهُسِّسؤم مزتعا يتلا اهسفن ةوقلا ،بو مويلا عفالً

باال مستي اهنم عقوم ،وال نيرِّونتُملا لثمت اهنأ حاًيلا ةينورتكلإ ُعقاوم

.19 ةيفارتح

ميظنت يف ءاضعأ اوناك ةدحتملا تاي ال ولا ءاسؤر نم اًددع نأ ُمَعْزُي ، كلذ عمو

Thomas نسرفيج ساموتو John Adams زمادآ نوج : نيرِّونتُملا

، ةليوط ٌةبطخ ُفِصَت .21 اًضيأ BarackObama امابوأ كاراب لب ،Jefferson20

حمطت ةينغ ةمكاح ةبْخُن » مهنأب نيرِّونتُملا ( ريفو عون اذهو ام،( اًعون ةيجذومن

:« ديبعلا نم عمتجم قْلَخ ىلإ

ىوق األ تاكرشلا مظعمو طفنلا تاكرشو ، ةيلودلا كونبلا لك نورِّونتُملا كلتمي

َمظعم نوكَّلمتَيو ، ميلعتلا و ةسايسلا ىلإ نوللستي امك ، ةراجتلا و ةعانصلا يف

ةعانصو دوويلوه نوكِلتمَي لب . اهيلع نورطيسي األلق ىلع وأ ، تاموكحلا

لضفأ ... اًضيأ تاردخملا ةراجت َةعانص نودوقي نورِّونتُملا ... ىقيسوملا

نم نوردحني [ نيضماغ ] نييِّرِس الف سأ نم ةيانعب نوراتخُي ةسائرلا يحَّشرُم

، ةدحاو ةيملا ع ةموكح ُءاشنإ يسيئرلا مهفده ... ةرِّونتُم ةلئاع ةرشع ثالث

قْلَخ نوديري مهنإ ... ةيروتاتكيدلا و دابعتس باال مَلا علا مْكُحل اهسأر ىلع نونوكي

ىلع ِمَلا علا اذه بالد نوكت ىتح ، قَّفلُم يبنجأ وزغ وأ ،« يجراخ ديدهت »

. اًدحاو اًدلب اهفصوب دُّحوتلل دادعتسا

ُفَّنَصُتو 1969و1971، ْيماع نيب ةياورلا ءازجأ تردص : سوتانيمولإ وأ رِّونتُملا ةيث 15ثال

و ةرماغملا ِّسح نم ولخت ،ال ةثادحلا دعب ام حورب رثأتم رخاس يملع لا يخ اهنأ ىلع

يف اذه لكو ، دوسأ رحسو ةيسنج تاسراممو ةيسفن ةيودأ نمضتت رصانعو قيوشتلا

ىلع الةث ثلا ءازج األ نيوانع . يتانيموِل اإل ةعامج لوح موحت ةرماؤم تايرظن قايس

. مجرتملا -« ناثايفللا »،« ةيبهذلا ةحافتلا »،« مرهلا يف نيع يه:« بيترتلا



.« مَلا علا مْكُح ةرماؤم »:1 مقر لكشلا

دليشتور ةلئاعو نيرِّونتُملا نيب ةرماؤملا ةيرظنل ةيجذومنلا ةياورلا طبرت
[17] جريبردليب ةعومجمو ،[16]RoundTable ةريدتسملا ةدئاملا Rothschild،و

ىسنن TrilateralCommission[18]؛وال الةيث ثلا ةنجللا BilderbergGroup،و

يسايسلا حناملا ]hedgefundو ةيئاقولا ةظفحملا ] رامثتس اال قودنص ريدم

.GeorgeSoros22 سروس جروج : ِّربلا لجرو

سانلا نم ريبك ٌددع ةَّيدجب اهاَّنبتَي األلق ىلع ،وأ داقتعا ُّلحم تايرظنلا هذه

و ةيلخادلا امهراودأو ةريدتسملا ةدئاملا و دليشتور ةلئاع نع اًيليصفت ثيدحلا يتأيس 16

- سروس جروج نع كلذكو ، ةمداقلا شماوهلا ضعب يفو باتكلا نتم يف ةيجراخلا

. مجرتملا

ةطلسلا باحصأو ملا علا ءايرثأ نم ددع ةردابمب 1954 ماع تسَّسأت : جريبردليب ةعومجم 17

لوأ داقعنا لحم ، ادنلوهب كيبريتسوأ ةيرقب جريبردليب قدنف ىلإ مس اال دوعيو . ذوفنلا و

. ةدحتملا تاي ال ولا نم ةيقبلا و ءاضع األ يثْلث نويبرو األ لثمي .1954 ماع ةعومجملل عامتجا

مستت ملا. علا يف اًذوفن كونبلا و لا واألمع ةسايسلا جراالت ىوقأ نم ءاضع األ مظعم

و ةيداصتق واال ةيملا علا تاعوضوملا نم ديدعلا لوح ةديدشلا ةيِّرسلا ب ةعومجملا تاشاقن

-« ةيفخلا ةبلصلا ةاوُّنلا ءاضعأ » ىَّمَسُي ام ةعومجملا هذه يف دجوي . ةيركسعلا و ةيسايسلا

. مجرتملا

ماع رلفكور ديفيد اهسَّسأ . ةيبزح ريغو ةيموكح ريغ شاقن ةعومجم الةيث: ثلا ةنجللا 18

نطنشاو نم ذختتو ، نابايلا و ابروأو ةدحتملا تاي ال ولا نيب قيثولا نواعتلا زيزعتل 1973

مهأ دحأ ةنجللا هذه نأ ةرماؤملا ةيرظن باحصأ ىري اهل. ةيسيئر تارقم ويكوطو سيرابو

قفو هيلع ةرطيسلا و ملا علا ةراد إل ىربكلا ةيفرْصَملا الت تكتلا و ةيملا علا ةينوساملا تاودأ

. مجرتملا - ةضَرتفُم ةيملا ع ةموكح ىلإ وبصت ةجيتن



.23 ظوحلم لكشب

يف الٌع طتسا مهلمش يكيرمأ فلأ نم ،(51%) فصنلا ىلع الً يلق ديزي ام

ٌةعومجم هرِّرقُت مويلا ملا علا يف ثدحي ام مظعم » نأ ىلع اوقفاو ،2011 ماع

.24« نيموتَكلا دارف نماأل ةيِّرس ةريغص

ةيراجلا ةيلا ملا ةمز «األ نأ ىلع اًيكيرمأ 1.935 لمشت ربكأ ةنِّيع عْبُر قفاوو

WallStreet تيرتس لوو يف نييفرْصَملا نم ةريغص ٌةعومجم اًّرس اهترَّبد

لب ،FederalReserve يلا رديفلا يطايتح ]اال كنبلا ] ىلع مهتطْلُس طْسَبل

.25« اًضيأ ملا علا داصتقا ىلع مهترطيس طْسَبل

سروس جروج ريدرايلملا » نأ ىلع (19%) ةسمخ لك نم ٌدحاو قفاو ، اًبيرقتو

ا لئاسو ىلع ةرطيسلا و ةيكيرم األ ةموكحلا رارقتسا ةعزعزل ةَّيفخ ةطخ ءارو

.26« هترطيس تحت مَلا علا عْضوو [ ايديملا إلعالم[

ورِّظنم لوقي اميف ، نيرِّونتُملا ميظنتب ةينيتور عالةق ىلع هُسفن سروس

.AlexJones27[19] زنوج سكيلأ لا ثمأ نم نويبْعَّشلا ةرماؤملا

درجم نم رثكأ بذتجي ٌلَبَخ هنكلو ، لَبَخلا نم اًعون ُريكفتلا اذه نوكي دق

راشتنا نع ةثيدح ةيميداكأ ةسارد وفِّلؤم ُصُلْخَيو . ةيشماه تاعومجم

اآليت: ىلإ ةرماؤملا تايرظن

رظنلا ِّضغبو األلق... ىلع ةدحاو ةرماؤم [ ةيرظن عم[ نييكيرم األ ُفصن قفتي

ليلضت ُجاتِن وأ نييسايسلا ُغالة ضعب ىدل ٌّذاش ٌريبعت يرمآتلا َروظنملا نأ نع

األ فيطلا ربع راشتن اال عساو اًهاجتا ةسايسلا يف لِّثمُي وهف ، ميسج

تاي ال ولا يف ةدئاسلا داقتع اال قاسنأ نم ديدعلا ...ف هلمكأب يجولويدي

Satan...مأ ناطيشلا هللاGodو نع ةيحيسم تاَّيوْرَم تناك ءاوس ، ةدحتملا

ىوق دوجو ةركف ىلإ دنتست ،... ةديدجلا ةيلا ربيللا نع يراسيلا حانجلا تاَّيوْرَم

.28 ةرصاعملا ثادح األ غوصت ، ةيدْمَعو ، ةيئرم ريغ

ميقي ، يكيرمأ لثممو جرخمو عيذمو يفحص ،1974 ماع رياربف ديلا وم نم : زنوج سكيلأ 19

برح ]InfoWars ةعاذإ زنوج سكيلأ كلمي . ةيكيرم األ ساسكت وبالةي نتسوأ ةنيدم يف

يف عولضلا ب ةدحتملا تاي ال ولا َةموكح زنوج َمهَّتا . همساب بويتويلا ىلع ًةانقو ،[ تامولعملا

11 تامجه نأ َةركف ىَّنبتي 2001،ذإ ماع ربمتبس 11 تامجهو يتيس اموه ال كوأ تاريجفت

ريبدت نم سيلو ةيكيرم األ ةموكحلا يف ةيمارجإ رصانع ةدايقب يلخاد ٌلمع ربمتبس

ىلع لمع ىلو األ هتايادب ذنمف . ةرماؤملا تايرظن عابتأ نم هنأ ىلع زنوج ُفَّنصُي . ةدعاقلا

ةكرحلا اهنمض نمو ، يدينيك نوج تلا تغا يتلا ةيِّرسلا تاعامجلا و ةيملا علا ةبْخُّنلا حضف

« يميهوبلا ناتسبلا يدان » ءاضعأ ريوصت نم َنَّكمت ، ةينهملا هتايح ةيادب يف . ةينوساملا

واإلعالم ةعانصلا و لا األمع لا جرو ةدحتملا تاي ال ولا يف ةلودلا لا جر رابك مضي يذلا

. مجرتملا - ةميدقلا ةيلبابلا ةنايدلا سوقط َدحأ نوميقي مهو ، نيمرضخملا



، قارعلا برح ءانثأف . ةدحتملا تاي ال ولا يف ٍةَّذاشب ُةرهاظلا هذه تسيلو

9/11 تامجه نع ةيلوؤسملا نأ ينامل األ روهمجلا نم ةريبك ٌبَسِن ْتدقتعا

، قيثولا لصاوتلا و ةيلخادتلا ب فصتت ، ةخسار حلا صم تاكبش » قتاع ىلع عقت

َجاتن ُحلا صملا هذه تسيلو ، اًضيأ دودحلل ةرباعو [ ةيزكرم ريغ ] ةيراشتنا لب

.29«... ةرورضلا ب ةّيعْمَج وأ ةيدرف ةيدْصق

، ةرماؤملا تايرظنب نيبخانلا نم ةريبك ٌدادعأ نمؤت ، اًضيأ اسمنلا و ايناطيرب يف

.30 نوثحاب اهعرتخا ٌتايرظن اهيف امب

،31 ةيكيرمأ ةدايقب ةرماؤم تايرظن ىلإ ، صاخ لكشب ، سوُّرلا باَّتُكلا بذجنيو

هيف ىَّشفتت يذلا Muslimworld مِلْسُملا مَلا علا عِراضُي ملا علا يف ناكم وال

.329/11 تامجه ذنم conspiracism« ةيرمآت ةعزن »

يرِّظنم دحأف . ةيواسأم بقاوع ىلع تاداقتع اال نم عونلا اذه يوطني

،MiltonWilliam Cooper[20] ربوك مايليو نوتليم ، نييكيرم األ ةرماؤملا

هبرُّهت ببسب هيلع ضبقلا هتمواقم ءانثأ َرانلا لا قتع اال ُتاطلس هيلع تقلطأ

تاوقل هتمواقم يف ربوك دنتسا دقو . ةيران ةحلسأ ةزايح مئارجو يبيرضلا

.33 نورِّونتُملا اهيلع رطيسي ةيلا رديفلا ةموكحلا نأب مزاجلا هناميإ ىلإ ةطرشلا

نيمِلْسُملا نأ دجن ، هعفاودو باهر اإل نع ةيملا ع تايئاصحإ ىلإ ماكتح بواال

ىلإ مهئوجل حَّجرملا نم ، مهنيد دض ةيكيرمأويهص ةرماؤم دوجوب نينمؤملا

لوبقملا ماعلا ريسفتلا يف نوُّكشَي نيذلا » نييكيرم األ ءوجل نم رثكأ فنعلا

« يقيقحلا ريسفتلا ءافخ إل ةيمسر ةرماؤم دوجوب اًمْزَج نيدقتعم ام، ٍثدحل

.[21]«American«Truthers

نع ةباتكلا يف ةيسيئرلا ةلكشملل اًيجذومن ثماالً نيرِّونتملا ُخيرات مِّدقي

عوضوملا .وألن ةيِّرِس تلظ يتلا تاكبشلا ةصاخبو ، ةيعامتج اال تاكبشلا

ىلع هولمحي نأ نيفرتحملا نيخِّرؤملا ىلع بعصلا نمف ، نيسووهملا يوهتسي

ةرْدُن ةلكشم ةدَهاَجُم ىلإ رطضي ، مهنم كلذ لعفي نَم ىتحو . ّدجلا لمْحَم

ماع ربمفون 5 موي يران قلطب بيصأ ،1943 اينروفيلا ك ديلا وم نم : ربوك مايليو نوتليم 20

رظنا » باتك فِّلؤمو ، ةرماؤملا ةيرظن ديؤي يكيرمأ يعاذإ مِّدقُم . هتافو ىلإ ىَّدأ 2001

ركتبم اهضعب ، ةيملا علا تارماؤملا نم ريثكلا ب ةمئاق هيف دصري يذلا ،« بحاشلا ناصحلا

ولا دوسلا فادهتس ال ُناسن اإل هَعَنَص ءابو زدي اإل ضرم نأ ربوك ىري . ةيئاضف تانئاكب قلعتي

. مجرتملا - هراشتنا لبق رفوتم عالهج نأو ، نييلثِملا و نيينيت ال

نيذلا »: ىلإ اًحرش اهَتمجرت ُترثآف truthers ةملك اهب ُمِجْرَتُأ ةدحاو ةملك ىلع رثعأ 21مل

ءافخ إل ةيمسر ةرماؤم دوجوب اًمْزَج نيدقتعم ام، ٍثدحل لوبقملا ماعلا ريسفتلا يف نوُّكشَي

. مجرتملا -« يقيقحلا ريسفتلا



اوظفتحا نويرافابلا نوفِشْرؤُملا . ةحاتم تافيشرأب تاكبشلا هذه ظافتحا

الء يتس اال مت يتلا ةيلص األ قئاثولا اهيف امب ، نيرِّونتُملا دض ةلمحلا قاروأب

- نويميداك األ ماق ، بسحف ةريخ األ ةنو اآل يفو . ميظنتلا ءاضعأ نم اهيلع

نيرِّونتُملا الت سارم نم ىَّقبت ام ريرحتب - ةريبك ةَّقَشَمو يجهنم لكشب

امب ، ةفلتخمو ةعونتم تاطقل ةعومجم نم ُفَّلأتت يتلا ، ةيميظنتلا مهئدابمو

.Masoniclodges34 ةينوساملا لفاحملا تافيشرأ اهيف

يخِّرؤُم دحأ رارصإ يف َببسلا عوضوملا لوانت قئاوع نم ُعونلا اذه ُرِّسفُيو

دَقتعُي ام «نع ةباتكلا ىوس عيطتسي ال هنأ ىلع نيزرابلا Oxford دروفسكأ

تاَّيعْمَجلا نع سيلو ،secretsocieties ةيرسلا تاَّيعْمَجلا نأشب لا قُيو

.35« اهسفن ةيِّرسلا

نم لضفأ networks تاكبشلل ةيخيراتلا َةيمه األ حِّضوُت حٍةلا نم ،ام كلذ عمو

مل نورِّونتُملا .ف ًةمهم ًةكرح نكي مل هتاذ دحب ميظنتلا اذهف . نيرِّونتُملا حةلا

بعاتملا نم ريثكلا ىتح وأ ، ةيسنرفلا ةروثلا لا عشإ يف ، اًنيقي ، اوبَّبستي

ك رشتنا مهتيِص ألن نيِّمِهُم اوراص مهنكلو . ايرافاب اهتضاخ يتلا ةيقيقحلا

ريونتلا ُرصع هب َلَّجَع يسايس ٌبارطضا هيف َثَدَح يذلا تقولا يف ، سوريفلا

؛و يسلط األ طيحملا ْيبناج ىلإ ةيروثلا هُتورذ تلصوو Enlightenment

. لئاه ريثأت يوذ networkofintellectuals نيرِّكفُم ِةكبش ُزاجنإ ُريونتلا

خيرأتلا ملع يف دئاسلا رايتلا نيب طسو قيرط داجيإ ىلإ باتكلا اذه ىعسي

ةرماؤملا يرِّظنم نيبو ، تاكبشلا رود نم ليلقتلا ىلإ لئاملا historiography

، ةديدج ةيخيرات ًةياور حرتقيو . تاكبشلا رود يف ةغلا بملا ىلع نيداتعملا

ىلإ اهخيرات عجري يتلا -[ ىربكلا ] ةيسيئرلا تارُّيغتلا ُمْهَف خالاهل نم نكمي

مل ْنإ Reformationاإلصالح رصعو AgeofDiscovery فاشكتس اال رصع

networks ُتاكبشلا اهتحرط ةرِّمدُم ٍتايدحت ، اًساسأ ، اهفصوب - قبسأ نكي

اًضيأ ُباتكلا ىَّدحتَي امك . ةمئاقلا hierarchies ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ىلع

ةيباجيإ ةدئاف دوجوب ةلئاقلا مويلا نيقِّلعُملا ضعب ىدل َةقثاولا ِتايضرفلا

. ِّيمَرَهلا ماظنلل ةكَبَّشلا ريمدت يف ةليصأ

اهب لقنت يتلا قرطلا ديدحتل نيرشعلا و رشع عساتلا نينرقلا َةبرجت لمأتيو

. اهيوتحت يتلا َةيروثلا ِتاقاطلا ُتاكبشلا
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بكي شلا انرصع

،2017 ماع نم األلو عوبس األ يف . مويلا ، ناكم لك يف ٌةرشتنم ُتاكبشلا

ةملك اهيف ْتَدَرو ًةصق NewYorkTimes،136 زميات كرويوين ةفيحص ترشن

اتنثا ةمثو ، نويزفلتلا تاكبش نع صصقلا ثْلث نم رثكأ .network« ةكبش »

ةعونتم ةيسايس تاكبش نع صصق رشعو ، رتويبمكلا تاكبش نع ةصق ةرشع

تاكبشو ، ةيلا ملا تاكبشلا و لقنلا تاكبش نع اًضيأ صصق كانه لب ، ةفلتخمو

ةيميلعتلا و ةيعامتج اال تاكبشلا نع كيهان ، ةيحصلا ةياعرلا تاكبشو باهر اإل

. رُباَخَّتلا تاكبشو ، ءابرهكلا و ويدارلا و نوفيلتلا تاكبشو ، ةميرجلا تاكبشو ،

ضعب .« طبارتمو ٌلِصَّتُم انِمَلا ع يف ٍءيش «َّلك نأ اذه لك ُةعلا طم ينعتو

نيب اآلرخ اهضعبو ]؛ نيلتاقملا وأ نيلضانملا ] ءاطَشُّنلا نيب طبرت تاكبشلا

اًضيأ كانه اآليل. فرَّصلا تانيكام نيب طبرت ىرخأ تاكبش ةمثو ؛ نيفِعْسُملا

يف شيعت ةلتاق ناتيح ] اكرو األ ةكبشو ، داهِجلا ةكبشو ، ناطرسلا ةكبش

،36« ةلئاه ةمخض » اهنأب غاًبلا فصوتو ةيلود تاكبشلا ضعب .orca[ تاعومجم

اآلرخ اهضعبو ، يريثأ اهضعب ]؛ ةَّيلحم وأ ةَّيوَهَج [وأ ةيميلقإ ىرخأ تاكبشو

.[22] ضر األ تحت

بُع َتال ةكبش ىتح لب ؛ سُّسجت تاكبشو قافنأ تاكبشو داسف تاكبش ةمث

لكو . ةكبشلا نع نيعفادملا عم نوكراعتي ةكبشلا ومِجاهُم . تايرابملا جئاتنب

. ةيعانص رامقأ ةكبشو ةيضرأ الت باك ُةكبش ثه، ال وحن ىلع ، هيِّطَغُت كلذ

لك يف رشتني بابضلا ناك BleakHouse[23]« بيئكلا لزنملا » ةياور يف

رهنلا عبْنَم دنع -Dickens زنكيد نم سبتقنْلو - ُتاكبشلا دجوت ، مويلا .و ناكم

. هِّبَصَمو

:HarvardBusinessReview37 ويفير سنزيب درافراه [ ةيرود ] يف علا طن امكو

نأ اهُسفن ُةيرودلا دكؤتو .« لشفلا وه [ يكبَّشلا لصاوتلا [و تاكبشلا ليدب »

تحت تاكبشلا .و هبشأ امو ةيعانصلا رامق واأل لومحملا فتاهلا تاكبشك ةيريث األ تاكبشلا 22

. مجرتملا - هبشأ امو تنرتن التاإل باك لثم ضر األ

يف زيلجن اإل نييئاورلا مظعأ (1870-1812) زنكيد زلر اشت اهبتك ةياور : بيئكلا لزنملا 23

تاينيث ثال يف اهثادحأ رودتو ،1853 ماع ربمتبس يف ةياورلا رشن لمتكا . يروتكيفلا رصعلا

يف ءاضقلا و نوناقلا الح صإ ىلإ َةيعاسلا ِتاكرحلا ُةياورلا تزَّفح . اًبيرقت رشع عساتلا نرقلا

. مجرتملا - رشع عساتلا نرقلا تاينيعبس



ةعساو تاكبش يف اًدجاوت لقأ نهنأ ةدايقلا نع ءاسنلا فُّلخت يف ببسلا »

الت»38. متحم تادئاق نهفصوب َّنهعِّجشُتو َّنهمَعدَت

ةيرامثتس اال قيدانصلا يريدم » نأ اهسفن ةيرودلا يف ىرخأ ٌةلا قم ُنِّيبُت

رْبع طباورو صالٌت مهتعمج نيذلا ءاكَرُّشلا ىلع ، اًزيكرت ربكأ لكشب ، نونهاري

.39 طسوتملا نم [24] لضفأ دئاوع ققحت تارامثتس اال هذه نأو ،« ميلعتلا ةكبش

يه oldboys[25]« ىمادِقلا «األوالد ةكبش نأ َجاتنتسا كلذ ىنعم سيل نكلو

. ىمادِقلا ُتايتفلا اهدِّلقُت نأ قحتست ، ةديمح ةوق

تاونق اهنْوَك نع ْتفَّشكَت « ءارَبُخلا تاكبش » ضعب ، ةيلا ملا الت ماعتلا يف

.40 ةدئافلا رعسب ةبراضملا وأ يلخادلا لوادتلل

globalfinancial ةيملا علا ةيلا ملا ةمز األ نع ًةلوؤسم اًضيأ ُتاكبشلا تَرِبُتْعا

ْتلَّوح يتلا ديقعتلا ةديازتم ةكبشلا ، ديدحتلا هجو ىلعو 2008؛ ماع crisis

ال ولا يف رطاخملا ةيلا ع ةيراقعلا ضورقلا رئاسخ لوادت ِماظن ىلإ مَلا علا َكونب

.41 اهميخضتو ةدحتملا تاي

رواحملا » اهباتك يف SandraNavidi[26] يديفان اردناس هتفصو يذلا مَلا علا

-« ةراتخُم ةّلِق »: اهريبعت ِّدح ىلعو . ضعبلل اًنتاف ودبي دق Superhubs« ةقئافلا

عال ةكبش : اًيرْصَح ىوق األ َلوص األ ريدُت »- طقف اًصخش رشع ينثاب اهدِّدَحُت

ُغاَصُتو ُتاق ال علا هذه ُزَّكرتَتو .« ةيضر األ ةركلا ربع دتمت ةديرف ةيصخش تاق

ايجولونكتلل ستسوشتاسام دهعم : تاسسؤملا نم ددع لقأ يف

Goldman سكاس نامدلوج ،MassachusettsInstituteofTechnology

ثوالث WorldEconomicForum؛ يملا علا يداصتق اال ىدتنملا ،Sachs

ةعماجلا يف يذيفنتلا ُريدملا و ةيرامثتس اال ةظفحملا ُريدم لمازت امدنع 21% دئاعلا ناك 24

دجوي ال نيح ب13% ًةنراقم ، ينمزلا لخادتلا نم ردقب اهسفن ةجردلا ىلع ال صحو اهسفن

. فلؤملا - طبارتلا و لا االصت اذه ُلثم

ىلإ ريبعتلا ريشي .« ىمادِقلا األوالد يدان » اًضيأ ىَّمَسُتو ، ةَّيعمج وأ ةكبش : ىمادِقلا 25األوالد

ةبخُّنلا نيب ُحلطصملا أشن دقو . طقف روكذلا سرادملا ذيم تال نيب ةميدقلا الت صلا و طباورلا

نع رظنلا ِّضغب ، ةدحاو ةسردم يجيرخ ةكبش ىلع اًضيأ قبطنيو الةل. دلا هذهب ةيناطيربلا

التاال ِّصلا و طباورلا ةكبش ىلإ اًضيأ ريشي امك .« نيجيرخلا ةيعمج ب« ُفَرْعُت يتلا ، مهسنج

ىلإ ةراش لإل ُريبعتلا لَمعتْسُي . ةقومرملا سرادملا فلتخم يجيرخ نيب ةيراجتلا و ةيعامتج

. مجرتملا - ماع هجوب ةيعامتج اال بَخُّنلا ىلع ظافحلا

رثك األ مئاوق يف اهُبتك ُفَّنَصُت . ةماع ةثِّدحتمو ةيراشتساو ةيلود ةيماحم : يديفان اردناس 26

ةيلودلا ةيجيتارتس اإل تاراشتس BeyondGlobalلال ةكرشل ةيذيفنت ةسيئرو ةسِّسؤم . اًعيبم

. مجرتملا -



،ClintonGlobalInitiative ةيملا علا نوتنيلك ةردابم اهنيب نم ، ةيريخ تانايك

.42 كرويوين يف FourSeasons نوزيس روف معطمو

.DonaldJ بمارت دلا نود ةلمح يف ةيرهوجلا لئاسرلا ىدحإ نإ لب

« ةيملا علا ةصاخلا حلا صملا » نأ 2016 ماع يف ةحجانلا ةيباختن Trumpاال

يهالير اهدِّسجُت يتلا « ةدسافلا و ةلشافلا ةيسايسلا ةسسؤملا » فلخ فقت

.43 بمارت اهمزه يتلا ةسائرلا ةحَّشرُم ،HillaryClinton نوتنيلك

راود األ ةشقانم نود 2016 ماع ةيكيرم األ ةسائرلا تاباختنا ريسفت لمتكي نلو

Fox زوين سكوف نم اًءدب ،medianetworks ايديملا تاكبش اهتبعل يتلا

رايتخا ةكبش :Twitter رتيوت ب ًءاهتنا ،Facebook كوبسيف ب اًرورم ،News

.[27] رِصتنملا حّشرملا

اًّيكَبَش ةَدوقَملا بمارت ةلمح نأ تاباختن اال هذه يف ةديدعلا تاقرافملا ىدحإ

ىمتنا ةكبش : نوتنيلك يهالير ةبْخُن ةكبش ىلإ اهنارين نم َريثكلا تَهَّجَو

لفح يف نيينوتنيلكلا ُدوجو كلذ ىلع دهشيو ، موي تاذ اهيلإ هُسفن بمارت

ةكبش » ىَّمَسُي ٌنايك َدِجُو ، ةليلق تاونسب تاباختن اال لبق . ثلا ثلا هفافز

ِّمكُم لثم تاجتنم عْيبل 2009 ماع يف ئِشْنُأ -TheTrumpNetwork« بمارت

هس. فإال رهشأ دق - بمارت نم ةقفاومب نيماتيفلا الت

« يف يت بمارت » نويزفيلت َةكبش ُقِلْطُيس ناك ، تاباختن اال بمارت رسخ ول

ا ةكبش ]نأ تاباختن اال يف ] هتراسخ مدعل ةديدعلا بابس األ دحأو .TrumpTV

مادختساب ، هتسفانم ةعْمُس ريمدتل اهدهج ىراصق تلذب ةيسورلا تارابختس ال

ٍتاودأ RT يت رآ نويزفلت ةكبشو ينورتكل WikiLeaksاإل سكيليكيو عقوم

األ تارابختس اال ةلا كو يف ام، اًعون ، فَّنصُم ريغ ٍريرقت َقْفَوو اهل. ًةيسيئر

ةلمح هيجوتب VladimirPutin نيتوب ريميد فال يسورلا ُسيئرلا ،«َرَمأ ةيكيرم

يهالير قبس األ ةيجراخلا ةريزو ةعْمُس هيوشت » فدهب ،«2016 ماع يف ريثأت

سكعي يذلا »،األرم ةلمتحملا اهتسائرو ةيباختن اال اهتلمحب رارض واإل نوتنيلك

: ريرقتلا اذهل اًقبط . بمارتل حيرصلا Kremlin نيلميركلا ليضفت

ةينطولا ةنجللا تاكبش ةيسورلا تارباخملا تقرتخا »،2015 ماع ويلوي يف

ا اذه يف ترمتساو ،(DemocraticNationalCommittee(DNC ةيطارقميدلا

َلئاسر جَهْنَمُم لكشب ترشنو ،« ريدقت لقأ ىلع 2016 ماع وينوي ىتح قارتخ ال

تقولا يفو . سكيليكيو عقوم رْبع ، اهيلع تلصح يتلا ينورتكل اإل ديربلا

- ايسور يف ُةلودلا اهريدُت يتلا [ ادناجابوربلا ] ةياعدلا «ُةلآ ْتمهسأ ، هسفن

وهو . رتيوت ىلع عِباتُم نويلم 33.8 بمارت دلا نود ىدل ناك ، باتكلا اذه ىلع لمعلا ءانثأ 27

. فلؤملا - طقف ةسَّسؤم وأ اًصخش 45 عباتي ناك هسفن



كينتوبسو RT يت رآ ةكبشك تاونقو يلخادلا الاهم عإ زاهج نم ةنَّوكملا

هْبِش trolls[ نيينورتكلإ ] نيدِّيصتم ةكبشو ، ةيملا ع ريهامج فدهتست ،Sputnik

نيلميركلا َةصنم اهفصوب اهلمع خالل نم ، ريثأتلا ةلمح يف تمهسأ - ةيموكح

.44« ةيلودلا و ةيسورلا ريهامجلا ىلإ ُّثبت يتلا

مساب ةفورعملا ةيم اإلسال ةيباهر اإل ةكبشلا وه بمارت زوفل رخآ اًببس نأ ريغ

ىدم ىلع تامجه ةَّدِع ْتَذَّفن يتلا IslamicState ةيم اإلسال ةلودلا [ ميظنت ]

يف ) ةدحتملا تاي ال ولا يف ناموجه اهنم ، تاباختن اال لبق اًرهش رشع ينثا

هذه ْتزَّزع دقو .(Orlando ودن وأورال SanBernardino ونيدرانرب ناس

لا... صئتسا »،و« ثاثتجا »،و« حْضف ب« بمارت تادُّهعت َةيبذاج ُتامجهلا

األ ولت ًةدحاو ... دلبلا اذه يف RadicalIslam يلا كيدارلا اإلسالم معد تاكبش

.45« اًمامت يناري اإل يملا علا باهر اإل ةكبش كيكفت »،و« ىرخ
[28] ومار اوشوج هامسأ ام وهو .46« ةكبشلا رصع » يف شيعن نحن ، راصتخابو

.47« ةكبشلا ةطْلُس رصع »JoshuaRamo

تاكباشتلا رصع ب« هتيمست AdrienneLafrance سنارف ال نايردإ ُلِّضفُيو

ملع - اًديدج اًيفرعم اًعرف ParagKhanna[29] اناخ جاراب حرتقي »48.لب ةدقعملا

.49« ةيملا علا ةكبشلا ةروث » ةطيرخ مْسَرل -Connectography يفارجوتكِّنوُكلا

اًرُّيغت ةكبشلا عمتجم لثمي »:ManuelCastells[30] سلِتساك ليونامل اًقبطو

.50« ةيناسن اإل ةربخلا يف اًّيعون

مأ لضف األ ىلإ له نكل .51 اهَسفن َةيطارقميدلا و ماعلا َلا جملا ُلِّوحُت تاكبشلا

JaredCohen[31] نيوك دراج راكف Googleلأل لجوج ريدم َبَتَك ؟ أوس األ ىلإ

سيئرلا و ةراد اإل سلجم سيئر بئان ،1968 ماع ربمسيد ديلا وم نم : ومار اوشوج 28

. هسفن رجنسيك اهسَّسأ يتلا « ستِشوسأ رجنسيك ل« كِراشُملا يذيفنتلا

»،و هروصت نكمي امال رصع امه:« اًعيبم اهلضفأ نم ناباتك اهيف امب ، بتكلا نم ديدعلا فِّلؤم

. مجرتملا -« ةعباسلا ةَّساحلا »

،و ةيدنهلا ةيكيرم األ ةيلودلا تاق ال علا ريبخ ،1977 ماع ويلوي ديلا وم نم اناخ: جاراب 29

. مجرتملا -FutureMapل يرادإ كيرش . اًعيبم رثك األ فلؤملا

ا يسرك لغشي االصتاالت، يف بتاكو روسيفورب ،1942 ماع ديلا وم نم : سلِتساك ليونام 30

ك بونج ةعماجل ةعباتلا جربننأ ةسردم يف عمتجملا و ايجولونكتلا لالصتاالتو ةيذاتس أل

- اينابسإب اتربوأ ةعماج يف اينولا تك تنرتنإ عورشم ريدمو ، ةدحتملا تاي ال بولا اينروفيلا

. مجرتملا

ىلع لصح . ةيكيرمأ ةيدوهي ةرسأ ىلإ يمتني ،1981 ماع ديلا وم نم : نيوك دراج 31

الةق. طب ةيبرعلا ةغللا ديجيو ، دروفسكأ ةعماج نم ةيلودلا تاق ال علا يف ةفسلفلا ريتسجام



... ةيلا حلا ةكبشلا ايجولونكت »: نْيلئاق EricSchmidt[32] تيمش كيريإ اهسيئرو

سانلا نم ٌةرثك ْتلصاوَت ْنأ لبق نم ثدحي ً».«مل عفال نينطاوملا ُدِناسُت

« ةبعللا رييغت » راثآ نم كلذ هيلع يوطني امب ،« ةيروف ةباجتسا تاذ ةكبش رْبع

رظن ةهجو ةمث .52 ناكم لك يف ةسايسلا ىلإ ةبسنلا ب changing-game

ًةنميه » جَهْنَمُم لكشب ُقِّقحُت ، لجوج لثم ، ةيملا علا تاكرشلا نأب لوقت ةرياغم

ةسايسلا و ةينطولا ةدايسلا لكآت ىلع لمعلا يف تاكبشلا ًةلِغتسُم ،« ًةيلكيه

.53 كلذ اهنكمأ املك ، ةَّيعْمَجلا

له : يلودلا ماظنلا يف تاكبشلا ريثأت صوصخب هسفن لا ؤسلا حرط نكميو

MarieSlaughter-Anne[33] رتولس يرام نآ ىرت ؟ أوس األ ىلإ مأ لضف األ ىلإ

ةعقر » ةيسامولبيد نيب عْمَجلا ب ةيملا علا ةسايسلا ليكشت ةداعإ لوقعملا نم هنأ

،« تاكبشلا رْبع ... دقعم لصاوت ماظن » نيبو ، لودلا نيب ةيديلقتلا « جنرطشلا

.54 عُّسوتلا ةيلباقو ، فُّيكتلا ىلع ةردقلا ،و ةيفافشلا (ك تاكبشلا ايازم الل غتساب

يف الت عاف » َّنُكَتس لبقتسملا يف stateswomen ةلودلا تادِّيَس نإ لوقتو

اال تايجيتارتسإ ب« « تاموكحلا عم َةدايقلا و َةطلسلا نسراميف web بيولا

وأ دادم اإل ةلسلس «عمَلا ىلإ ةوشنلا نم عونب اناخ جاراب علطتيو لا»55. صت

ىربكلا ُندملا و ةيملْوَعلا ُتاكرشلا هيف نوكت chainworld-supply« زيهجتلا

aerotropolises[ راطملا ُةنيدم ]« سيلوبورتوري megacitiesو«اإل ةمخضلا وأ

ةبعل يف ًةكِراشُم regionalcommonwealths« ةيميلق اإل ُتاثلونموكلا و«

لاال ةدِّدعتم ةلئاه ًةبعل » هِبْشُت ، اهرهوج يف ةيمْلِس اهنكلو ، ةيئاهن »،ال ٍلْبَح ِّدش »

راكفأ قباسلا اهمساو )Jigsaw وسجي چ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم حاًيلا لغشي

طيطخت مقاط نمض ةيجراخلا ةرازول سيار ازيلودنوك هتَّمض .(GoogleIdeas لجوج

و باهر اإل ةحفاكم ىلع نيوك َزَّكر . ةيكيرم األ ةموكحلا خيرات يف وضع رغصأك تاسايسلا

،2008 ماع يفو . ايجولونكتلا و بابشلا و ايسآ بونجو طسو األ قرشلا نوؤشو فرطتلا

ُزِّكرُت »؛ ةيبابشلا تاكرحلا فلا «حت ْتَيِّمُس ، ةيكيرم األ ةيجراخلا ُةرازو اهتمسر ًةطخ رادأ

ًةادأ اهفصوب « كوبسيف » لثم ةيعامتج اال ةينورتكل اإل عقاوملا مادختسا ةيفيك ىلع ُةطخلا

ُّدَعُي ، زميات كرويوين بسحو . ةيعمقلا ةمظن األ يف ةيبابشلا تاطاشنلا و تاميظنتلا زيزعتل

و يداحلا نرقلا يف لودلا ةعانص 2010ب« ماع َفِرُع امل نييسيئرلا نيمِّمَصُملا دحأ نيوُك

هنأب نيوُك فصوي . ةيكيرم األ ةيجراخلا ةرازو يف نيرخآو يلوب دراشتير عم « نيرشعلا

game ةبعلل رِّيَغُم ةئم نم دحاو نيوك . ةيلمخملا تاروثلا و ةيمقرلا ةيطارقميدلا سدنهم

. مجرتملا -changers

اهل، قباس يذيفنت ريدمو ، لجوج ةكرش سيئر ،1955 ماع ديلا وم نم : تيمش كيريإ 32

. مجرتملا - لبأ ةكرش ةرادإ سلجم يف قباس وضعو

ترادأ ، ةيكيرمأ ةيعماج ةذاتسأو ةيماحم ،1958 ماع ربمتبس ديلا وم نم : رتولس يرام 33نآ

. مجرتملا - درافراهو نوتسنرب ةعماج



ىدل - كش َّلحم ودبي ، كلذ عمو . ةيداصتق اال عفانملا لجأ نم ،.56« نيبعا

ْنأ - اًضيأ HenryKissinger رجنسيك يرنه هذاتسأ ىدل لب ، ومار اوشوج

نإ رجنسيك .قلا يملا علا رارقتس اال زيزعت ىلع تاهاجت اال هذه لثم لمعت

و ةيعانصلا و ةيلا وملا ةيعامتج اال تاعاطقلا يف ةيكَبَّشلا االصتاالت راشتنا »

:« ةيركسعلا

ُةروثلا هذه زواجتتو .[ رُّثأتلا و ريثأتلا ] ةيساسحلا ةيلباق يف ًةروث ... ثدحأ دق

نم ، ًةقِلا )،خ نيمِّظنُملا نم ديدعلا ىدل ينقتلا مْهَفلا (لب مُظُّنلا و دعاوقلا َمظعم

اًقفو - اهنم ُص ال خلا رَّفو يتلا stateofnature ةعيبطلا ،حَةلا يحاونلا ضعب

نم ٌعونو ُلثامت ...[لاال] يسايس ماظن ءاشنإ ىلإ ةعفاد ًةوق -Hobbes[34] زبوهل

ةينورتكل اإل ىوقلا نيب تاق ال علا لخاد اًيئاقلت ٌبَّكرُم ، يملا ع بارطضا

لمعيسو ... ءاوس ٍّدح ىلع ةيجيتارتس اإل يفو ةيسامولبيدلا يف [ ةيناربْياَّسلا ]

ميمص نم ةمزأ ءوشن ىلع يلودلا كولسلا دعاوق ضعب يف ُسابتل اال

.57 يلخادلا ماظنلا تايمانيد

firstworld« ىلوأ ةيملا ع ةينورتكلإ برح » تأدب اذإ ، ُضعبلا يعَّدَي امكو

.58 تاكَبَّشلا نيب اًبرح نوكتسف ،cyberwar

يِّدؤُيس ةدحاو ةيملا ع ةكبش دوجو نأ اذه لك نم قلقلل ًةراثإ رثك لااأل متح اال

اًدئاز [Homosapiens زنيباس وموهلا ] لقاعلا ناسن اإل لْعج ىلإ ، ةياهنلا يف ،
[35] يرارِه لا فوي لوقي ،HomoDeus هباتك يف . اًضرقنم َّمث نمو ، ةجاحلا نع

، قاطنلا ةعساو ،« ةمخضلا ةينواعتلا تاكبشلا » رصع نإ YuvalHarari

يه] يتلا ]- ايجولويدي واأل ةفاقثلا و دوقنلا و ةبوتكملا ةغللا ىلع ةدمتعملا

هَناكم يلْخُيس - نوبركلا ىلع ةدمتعملا ةيرشبلا ةيبصعلا تاكبشلا تاجَتْنُم

ىلإ دنتسملا نوكيلِّسلا ىلع ةدمتعملا رتويبمكلا تاكبش نم ديدج رصعل

.algorithms تايمزراوخلا

ةيمهأ ردقب تايمزراوخلل نيِّمهم انَسفنأ دجنس ام ناعرس ، ةكبشلا هذه يف

ةفس فال ربكأ دحأ ، يزيلجنإ فوسليفو تايضاير :(1588-1689)،عمِلا زبوه ساموت 34

اًرود تبعل يتلا ميهافملا نم ريثكل سيسأتلا يف مهسأ . ارتلجنإ يف رشع عباسلا نرقلا

اال دقعلا موهفم اهسأر ىلعو ، يسايسلا قيبطتلا و ةيسايسلا ةيرظنلا ىوتسم ىلع اًريبك

يف ةحورطملا اياضقلا نم ريثكلا هب رَّسف يذلا يعيبطلا قحلا موهفم اًضيأ اهنمو ، يعامتج

ةيبرغلا ةيسايسلا ةفسلفلا مظعمل َساس 1651األ ماع رداصلا « ناثايفللا » هُباتك عضو . هرصع

. مجرتملا - يعامتج اال دقعلا ةيرظن روظنم نم

ب خيراتلا مسق يف ذاتسأو ، يليئارسإ خِّرؤم ،1976 ماع ديلا وم نم : يرارِه حون لا فوي 35

هريغو ،« يرشبلا سنجلل رصتخم خيرات : لقاعلا » باتك فِّلؤم . سدقلا يف ةيربعلا ةعماجلا

. مجرتملا - بتكلا نم



ب َتوملا ةكبشلا ب لا االصت ُعْطَق ينعيسو . يلا حلا تقولا يف انل تاناويحلا

اال نكلو . ةعاسلا رادم ىلع انتَّحِص ىلع ظفاحتس ةكبشلا ،ف درفلا ىلإ ةبسنلا

اهساسأ ىلع يتلا سيياقملا »: يرشبلا عونلا َضارقنا ةياهنلا يف ينعيس لا صت

ةبقح نم ضرقنم معالق ليف ] ثوماملا ب انقحتلا اننأب انُمِهَّتتس انَسفنأ سِّدقُن

مييقت ساسأ ىلعو .59« نايسنلا رحب يف ةينيصلا رهنلا نيف دوال [ نيسوتسيلبلا

.60 هقحتسن ام اذه ودبيسف ، يرشبلا يضاملل بيئكلا يرارِه

األقد ىلع ،وأ لبقتسملا نع هنم رثكأ يضاملا نع [ يلا حلا انباتك ] باتكلا اذه

،دبال اًساسأ يضاملا ةسارد خالل نم لبقتسملا ىلع فُّرعتلا ىلإ ىعسي باتك

ةديدج تاهاجت ال يوْفَعلا طاقس وأاإل يلا يخلا قيلحتلا يف طارخن اال نم ً

Silicon[36] نوكيلِّسلا يداو نِم اميس (وال نوككشتي نَم ةمث . لبقتسملا ىلع

تاعارتخ اال هذه لثم ءانثأ ، هايإ مهمِّلعُيل ريثكلا هيدل خيراتلا نأ يف (Valley

.61 ةعراستملا ةيجولونكتلا

ٌةرهاظ ةيعامتج اال تاكبشلا نأ ِّوتلل هُتصَّخل يذلا شاقِّنلا ُمظعم ضرتفي لب

ىتحف . حيحص ريغ اذه . ليثم هل قبسي مل نهارلا اهراشتنا نأو ، ةديدج

ِّدِج مْهَف ىوس انمظعم ىدل سيل ، تاكبشلا نع رارمتساب ثدحتن نحنو

. تءاج نيأ نِم نأشب انيدل ةفرعم ال اًبيرقتو اهب، لمعت يتلا ةقيرطلل دودحم

رودلا ،و يعيبطلا مَلا علا يف تاكبشلا راشتنا ىدم ، ريبك دح ىلإ ، لهاجتن نحن

يضاملا نم أزجتي ال ءزج اهنأو ، اًعون انفصوب انمُّدقت يف هتبعل يذلا يسيئرلا

، يضاملا يف تاكبشلا ةيمهأ نم ليلقتلا ىلإ ليمن ، كلذل ًةجيتنو . يرشبلا

. عوضوملا اذه نأشب هايإ انُمِّلعُي ام هيدل سيل خيراتلا نأ ضارتفا يف ُئِطْخُنو

نكت ملو . مويلا انملا ع يف اهارن يتلا ةلئاهلا تاكبشلا هذه لثم دجوت نكت مل

لك اسيل ةعرسلا و مجحلا نكلو . لكشلا اذهب ةعراستم ّدج تامولعملا تاقفدت

. ءيش

نأ ةصاخبو - ةعيرسلا ةقيشرلا نهارلا انتقو تاكبش ىلع َلِّوعُن أال يغبني

مأ اًجِهْبُم اًيريرحت نوكيس ةكبشلا رصع ناك اذإ ام نأشب ةدودحم انتفرعم

واأل رغص األ يضاملا تاكبش ةسارد دعب -إال اًعيرُم anarchic[ اًيوضوف ] اًيكرانأ

ةياغلل ًةيوق تناك لب ، اًضيأ ناكم لك يف ترشتنا اهئْطُبو اهرَغِص عمف أطب؛

اينروفيلا ك يف وكسيسنارف ناس جيلخ بونج ةعقاولا ةقطنملل اًمسا راص : نوكيلِّسلا يداو 36

تاقاقر وأ حئارش يجتْنُمو يرِّوطُم نم ريبك ددع دوجو ببسب ، ةدحتملا تاي ال بولا

اهُمسا راصف ةيلا علا ةينقتلا لا معأ عيمج ةقطنملا مضت اًيلا حو ،( ةلماكتملا رئاودلا ) نوكيلِّسلا

تاعارتخ واال ريوطتلا لا جم يف وهاأللو نوكيلِّسلا يداو . ةيلا علا ةينقتلا حلطصمل اًفدارم

ةديدجلا عيراشملا لا جم يف ةيرامثتس اال تادئاعلا ثْلث يف مهسيو ، ةروطتملا ةيجولونكتلا

. مجرتملا - ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال بولا



. اًنايحأ
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ناكم لك يف تاكبش ، تاكبش

لا مكلا ىلإ برقأ ةبِّعشتم تاكبش » نم - رِّيحم دح ىلإ - يعيبطلا ُمَلا علا ُنَّوكتَي

،GeoffreyWest[37] تسيو يرفيج يئايزيفلا ريبعت ِّدح ىلع ،« ناكم لك يف

روطتت اهلكو ، لمنلا ةرمعتسم ىتح ةيرشبلا ةيومدلا ةرودلا ماظن نم اًءدب

[ ةيبوكسوركام ] ةدرجملا نيعلا ب ىَرُت تاناَّزخ نيب داوملا و ةقاطلا عيزوتل

ديزي اميف microscopic[ ةيبوكسوركيم ] ةيرهجم عقاومو macroscopic

و ةيومدلا ةمظن .األ مجحلا ثيح نم اًشهدم اًماظن نيرشعو ةعبس ىلع

ا كلذك . ةيعيبط تاكبش اهلك يه تاناويحلا ىدل ةيبصعلا و ةَّيوَلُكلا و ةيسفنتلا

و microtubial [38] ةيبوتوركيملا تاكبشلا و ةيتابنلا ةيئاعولا ةمظن أل

.62 اًضيأ الاي خلا لخاد mitochondrial[39] ةيردنوكوتيملا

وه caenorhabditiselegans[40]« ةقيشرلا ءادْبَّرلا » ةيطْيَخلا ةدودلا غامد

دقع األ ةغمد األ امأو ، لماك لكشب ْتَمِسُر يتلا ةديحولا ةيبصعلا ةكبشلا

ىلإ ناديدلا ةغمدأ نمو .63 هَسفن َضارعتس اال بسانملا تقولا يف يطعُتسف

يف ٍتاكبش ةثيدحلا ايجولويبلا فشتكت ،(« ءاذغلا تاكبش » (وأ ءاذغلا لس سال

.64 ضر األ حطس ىلع ةايحلا تايوتسم عيمج

يه [ اهيف ] ُدَقُعلا »،« تانيجلل ةيميظنت ةكبش » نع َفَشَك مونيجلا لسلست

، اًضيأ ٌةكبش ٍرهن ِّيأ اتلد الت»65. عافتلا لس سال يه طباورلا ،و تانيجلا

. ٍتاكبش لِّكشُت مارو .األ ةكبشلا هذه طئارخ مسري يسردملا كُسلطأو

رابك دحأو ، ةيرظنلا ءايزيفلا ذاتسأ ،1940 ماع ديلا وم نم يناطيرب : تسيو يرفيج 37

. مجرتملا - ندملل يملع جذومن ىلع نولمعي نيذلا ءاملعلا

اًنايحأو الاي، خلا المز بوتيس يف دادعأب ةدوجوم ةيرهْجِم ةيبوبنأ ةينب : ايبوتوركيملا 38

. مجرتملا - دقعأ ةينبأ نيوكتل عَّمجتت

تايلمعلا ثدحت ثيح الاي، خلا مظعم يف ةريبك دادعأب ةدوجوم ةَّيضُع : ايردنوكوتيملا 39

ةيلخادلا ةقبطلا .و جودزم ءاشغ اهل . ةقاطلا جاتنإو سفنتلل ةمز لاال ةيويحلا ةيئايميكلا

. مجرتملا - ىرخأ تاقبط لكشتل لخادلا ىلإ ةَّيوطم

يف شيعت مم، 1 اهلوط غلبي ، ةفافشلا ةيناوطس األ ناديدلا عاونأ دحأ : ةقيشرلا ءادْبَّرلا 40

ثالةث نم اهتايح ةدم . تانئاكلا نم اهريغ ىلع لّفطت نود ةَّرح ةشيعم ةبطرلا ةبرتلا ةئيب

. مجرتملا - اًبيرقت نيج 19000 يلا وح اهتانيج ددعو ، عيباسأ ةعبرأ ىلإ





يف ScotianShelf« يدنلتكس اإل فرجلا ل« ةيئزج ءاذغ ةكبش -2: لكشلا

األ ىلإ « ةسيرَفلا » عاون نماأل مهس األ هاجتا . يسلط األ طيحملا برغ لا مش

.« ةسِرتفُملا » عاون

.networkanalysis يكبَّشلا ليلحتلا إالب اهلح نكمي التال كشملا ضعبو

وكسيسنارف ناس جيلخ باصأ يذلا بلا حطلا رُّهَزَت حرش ىلإ ءاملعلا ىعسي

مهنُّكمت لبق ةيرحبلا ةايحلا ةكبش مْسَرل 1999 ماع يف SanFranciscoBay

تاكبشلل ةلثامم ةطيرخ مْسَر يرورضلا نم ناكو . يقيقحلا ببسلا ديدحت نم

ةركاذلا ناكم وه [41]hippocampus سوبماكوبيهلا نأ ديدحتل ةيبصعلا

ةيكبشلا ةينبلا عم ىشامتت ٍدْعُم ٌضرم اهب رشتني يتلا ةعرسلا .66 ةيرشبلا

امك ، ضرملا ةَّدح عم هب ىشامتت يذلا هسفن ردقلا ،ب ةباص لإل نيضَّرَعُملا ناكسلل

RockdaleCounty ليدكور ةعطاقم يف نيقهارملا نيب رشتنا ٌءابو كلذ رهظأ

رواحم نم ليلق ددع دوجو نإ .67 اًماع نيرشع ذنم Georgia ايجروج وبالةي

ةلحرم دعب ةَّيِّسُأ ًةدايز ديزيل ضرملا َراشتنا بِّبسُي اًقيثو االً صتا ةلصتم

زكرم اهنأ دقتعُي ، غامدلا بناوج ةيضرأ ىلع ةلواطتم ّفاوح : نيصحلا وأ سوبماكوبيهلا 41

مج. رتملا – يدارإ لاال يبصعلا زاهجلا و ةركاذلا و ةفطاعلا



.68 ءيطبلا ومنلا نم ةيلوأ

اآل صاخش »(ّمَكاأل يساس األ رثاكتلا ددع » ناك اذإ : فلتخم لكشب كلذ ْغُصَنْلو

، دحاو قوف ( يجذومن باصُم صخش ةَطاَسَوب اًثيدح نيباصملا نيرخ

اال ىلإ ليميسف دحاو نم لقأ ناك اذإو ]؛ اًيئابو ] اًنِّطوتم ضرملا حبصيسف

ام ردقب اهبيصي يتلا ةكبشلا ُةينب هدِّدحُت يساس األ رثاكتلا ددع نكل . ءافتخ

َةقدلا و َةعرسلا اًضيأ ُدِّدحُت ةكبشلا ةينبأ .69 ةيعيبطلا ضرملا ىَوْدَع هدِّدحُت

.70 ضرملا اهب ُصَّخَشُي يتلا

اًدرق هفصوب [ لقاعلا ناسن [اإل زنيباس وموهلا َرَّوَطَت ، خيراتلا لبق ام روصع يف

انزِّيمُت - يعْمَجلا لعفلا و لصاوتلل - ةكبش ءاشنإ ىلع ةديرف ةردق ،اذ اًينواعت

فيزوج ةيرُّوطتلا ءايح األ عمِلا ريبعت ِّدح ىلعو . ىرخ األ تاناويحلا لك نع

لقأو اًغامد ربكأ يزنابمش ةطاسب لكب انسل نحن ،JosephHenrich[42] كيرنه

ةَّيعْمَجلا ةغمد األ يف ... نمكي الً« قاع اًعون انفصوب انحاجن ُّرِس ؛ اًرْعَش

قيرط نع ، يعامتجا لكشب ملعتن نحن ، يزنابمشلا خالف ىلعف .71« انتاعامجل

. ةكراشملا و مُّلعتلا

ربك، األ انغامد ،RobinDunbar[43] رابْنُد نبور يرُّوطتلا يجولوبورثن لأل اًقبطو

تاعومجم يف لمعلا نم اننيكمتل َرَّوطت دق ، اًروطت رثك األ ةَّيخُملا هترشقب

ىدل 50 يلا وحب ًةنراقم ) اًدرف 150 يلا وح نم اًيبسن ةريبك ةيعامتجا

Homo سويتكيد وموه ب لقاعلا انعون ىَّمَسُي نأ يغبني لب .72( يزنابمشلا

نم سبتقنْلو -« انتغمدأ »networkman)؛ألن« يكَبَّشلا ناسن dictyous(«اإل

سميجو NicholasChristakis[44] سيكاتسيرك الس وكين نْييجولويسوسلا

اال تاكبشلا بسانت ةقيرطب ًةينبم ودبت »-James Fowler[45] رلواف

ةيرشبلا ةيروطتلا ايجولويبلا مسق يف ذاتسأ ،1968 ماع ديلا وم نم : كيرنه فيزوج 42

. مجرتملا - درافراه ةعماجب

ملع يئاصخأو يناطيرب ايجولوبورثنأ 1947.عمِلا ماع وينوي ديلا وم نم : رابْنُد نبور 43

ةعومجم سيئر بصنم حاًيلا لغشي . تايسيئرلا كولس يف صصختمو يروطتلا سفنلا

ةعماج يف يبيرجتلا سفنلا ملع مسقب ةيروطتلا و ةيعامتج اال باصع األ ملع ثاحبأ

. مجرتملا - دروفسكأ

لصأ نم يعامتجا ثحابو يكيرمأ بيبط .1962 ماع ديلا وم نم : سيكاتسيرك الس وكين 44

،و ةيعامتج اال تاكبشلا يف هثاحبأب َفِرُع ، درافراه ةعماج يف روسيفوربو ، ينانوي

ةحصلا و كولسلا صخي ام يف ، ةيويحلا ةيعامتج ،واال ةيداصتق اال ةيعامتج اال تادِّدحُملا

. مجرتملا - رمعلا لوطو

يف صصختم يكيرمأ عامتجا 1970.عمِلا ماع رياربف ديلا وم نم : رلواف سميج 45



.73« ةيعامتجا

وه EdwinHutchins[46] زنيشْتاه نيودإ يفارجونث اإل هغاص يذلا حلطصملا و

ب نيمزتلم » اوناك لئاو الانفاأل سأ .distributedcognition[47]« عَّزَوُملا كارد «اإل

و ماعطلا ىلع لوصحلل اآلرخ ىلع مهدحأ دمتعاف ،« تاراغلا ِّنش دنع نواعتلا

.74 ءفدلا سامتلا و ىوأملا

ةردق يف اهب ةطبترملا تاروطتلا كلذكو ، ثيدحلا ةغل َرُّوطَت نأ حَّجرملا نمو

تاسرامم نع تروطت يتلا ، اهسفن ةيلمعلا هذه نم ٌءزج ، هتيْنِبو غامدلا

نكمي ام وهو .grooming75[48] ةلا متس كاال درقلا تاسراممب ةهيبش [ ةيعامتجا ]

.76 سوقطلا و صقرلا و ِّنفلا ك تاسرامم نع اًضيأ هلوق

William H.McNeill[49] لينكَم مايليو لا ثمأ نم نيخِّرؤم ريبعت ِّدح ىلعو

يلا وح ذنم « ةيملا ع ةكبش لوأ » ترهظ ،J.R.McNeill[50] لينكَم .رآ. يجو

ةنس. 12,000

. اًيكبش الً صاوتم نوكيل اهل ليثم ال يتلا ةيبصعلا هتكبشب ُناسن اإل َدِلُو دقل

اهُلِّكشُي [ لكايه [وأ ةينبأ يه socialnetworks ةيعامتج اال تاكبشلا ، نذإو

إل اهلمعتسن يتلا ةعونتملا ليثمتلا روصو ةفرعملا نم ًةيادب ، اًيئاقلت ُرشبلا

يتلا familytrees ةيلئاعلا راجش األ اًضيأ لا حلا ةعيبطبو ، ةفرعملا هذه لا صي

سردي يذلا ملعلا ْيأ ، ةيسايسلا تانيجلا و ةكراشملا و نواعتلا و ةيعامتج اال تاكبشلا

ذاتسأو ، بطلا ةيلك يف ةيبطلا ةثارولا ذاتسأ .حاًيلا، ينيج ساسأ ىلع يسايسلا كولسلا

. مجرتملا - اينروفيلا ك ةعماجب ، ةيعامتج اال مولعلا ةبعش يف ةيسايسلا مولعلا

دحأ . اينروفيلا ك ةعماجب ةيفرعملا مولعلا مسق سيئر اًقباسو ، روسيفورب : زنيشْتاه نيودإ 46

. مجرتملا -« عَّزوُملا كارد «اإل ةركفل نييساس األ نيرِّوطُملا

ىلع موقي لمع راطإ اهفصوب ةيعامتج اال كارد اإل بناوج ىلع ُزِّكرُت ةيرظن : عَّزوملا كارد 47اإل

نرقلا تاينينامث فصتنم يف ترهظ . ةيئيبلا و ةيداملا رصانعلا و دارف األ نيب قيسنتلا

. مجرتملا - نيرشعلا

يف امب ، ةيعامتج اال تاناويحلا هيف موقت كولس :socialgrooming ةيعامتج اال ةلا متس 48اال

يعامتجا طاشن يهف . مامته واال ةياعرلا ربع عونلا سفن نم اآلرخ ةلا متساب ، رشبلا كلذ

. مجرتملا - ةقفُّرلا ءانبو ةيلئاعلا طباورلا و ةيعامتج اال لكايهلا ُزيزعت خالهل نم متي ريبك

. يدنلتكسإ لصأ نم يدنك يكيرمأ خِّرؤمو بتاك ،(2016-1917): لينكَم مايليو 49

. مجرتملا - ةيبرغلا ةراضحلا يف صِّصختم

ذاتسأو ، يئيب يكيرمأ فلؤمو خِّرؤم ،1954 ماع ربوتكأ ديلا وم نم : لينكَم تربور نوج 50

. مجرتملا - نواتجروج ةعماجب



ليصافتب ةفرعم ىلع ، طقف اَّنِم، ضعبلا ناك ول ىتح ، اًمتح انلك اهيلإ يمتنن

جاوزلا ] سانج األ جزامتو ةرجهلا و ناطيتس اال َطامنأ ُتاكبشلا لمشت . بَسَّنلا

و ُّدَعُت ال اًسوقطو تادابع كلذكو ملا، علا حطس رْبع انَعون َعَّزَو يذلا [ طلتخملا

نوكتت ، ىرنس امكو . ةدايرلا و دُّمعتلا نم ىندأ ٍّدحب اًيرود اهُجِتْنُن ىَصْحُت ال

ةيِّرسلا تاَّيعْمَجلا نم اًءدب ، ماجح واأل لا كش األ عيمجب ةيعامتج اال تاكبشلا

-open ردصملا ةحوتفم تاكرحلا ىلإ exclusivesecretsocieties ةَّيرْصَحلا

، ميظنتلا يتاذ يئاقلت عباط اهل تاكبشلا ضعب .[51]sourcemovements

نم اًءدب - َثَدَح ام لكو . ًةلَكْيَهو اًميظنتو ًةيجهنم ُدقعأ ىرخأ تاكبشو

تلَّهَس دق ةديدجلا [ تاينقتلا ] تايجولونكتلا نأ وه - ةبوتكملا ةغللا عارتخا

.[ ةكبشلا خالل نم لمعلا [وأ ةكبشلا وحن ميدقلا يرطفلا انعافدنا

ةَّيمَرَهلا الُت سلستلا تَدَّيَسَت ، نَّودُملا خيراتلا مظعم يف زغل. دجوي ، كلذ عمو

َمِّظُنف . اهمجحو اهقاطن ثيح نم ،networks تاكبشلا ىلع hierarchies

تاذ ،hierarchical[ ةيبتارت وأ ةيكراريه ] ةَّيمَرَه ةينبأ يف ُءاسنلا و ُلا جرلا

وأ ميعز يديأ يف [ يمَرَهلا لسلستلا يف ةطقن ىلعأ ] ةمقلا دنع ةزَّكَرُم ةطلس

نم ةطسوتملا دارف األ ُةكبش ْتَمِّزُق ، لباقملا يفو . روطاربمإ وأ كلم وأ درول

مظعم يف ُرشبلا هيلع ناك ام فصت ةملك يهو - يطمنلا الح .فلا اهقاطن ثيح

ربكأ دوقنع لخاد ، ةلئاع ىَّمَسُي ريغص دوقنع يف اًقلا ع ناك - نوَّدُملا خيراتلا

ةقيرطلا يه كلت . عسو األ ملا بعلا اًبيرقت طباور يأ نود ، ةيرق ىَّمَسُي الً يلق

، مويلا ىتحو ماع. ةئم لبق ةريخ األ ةنو اآل يف رشبلا مظعم اهب شاع يتلا

. يعامتجا فاحل » رْبع لا، وح األ لضفأ يف ، ةيدنهلا ىرقلا ناكُس لصاوتي

معدل طقف يفكي امب ٌةريبك اهنم clique ةرْمُز ُّلك ، ةريغص ِرَمُز نم داحتا

َرودلا بعليو اًعم»77. رَمُّزلا كباشتت ثيحب اهئاضعأ عيمج نيب نواعتلا

يراشتنا زكرم ووذ » ٌدارفأ ةلوزعملا تاعامجلا هذه لثم يف يسيئرلا

صيخارت مادختسا معدت ٌتاكرح ، تنرتن اإل ةكبش يف : ردصملا ةحوتفم تاكرحلا 51

. حوتفملا نواعتلل عسو األ موهفملا نم ءزج يهو ، جماربلا لك وأ ضعبل ردصملا ةحوتفم

ةباتكلا ب ةحوتفملا رداصملا عمتجم يف ةكرحلا َةفسلف نومعدي نيذلا نوجِمْربُملا ُمِهْسُي

ريوطت يف بولس األ اذه حيتيو . تايجمربلا ريوطتل ةيجمربلا تاميلعتلا لدابتو ةَّيعْوَطلا

الت يدعتلا هذه ُعَّزَوُت مث ، هليدعتو ردصملا حوتفم دوك ىلع لوصحلا صخش ألي جماربلا

نع ُفَشْكُي ، ةياهنلا يفو . ةحوتفملا رداصملا عمتجم لخاد نيرِّوطُملا ىلع ىرخأ ةرم

؛ تقولا رورمب ةرفشلا ليوحت ُقَّثَوُيف ، ةرفشلا ليدعت يف نيكراشملا دارف األ عيمج تاَّيوُه

زيزعت ىلع لمعي يذلا ؛األرم دوكلا نم نيعم ءزج ةيكْلِم تابثإ ةبوعص هيلع بترتي ام وهو

ىلع نيرخآ عم ينواعتلا لمعلا ةركف زيزعت هسفن تقولا يفو ، ةينقتلا ةيلا ع جمارب جاتنإ

. مجرتملا - اهسفن ةراهملا ىوتسم



.gossip78 باَّرَعلا مساب ًةداع نوفَرْعُي ،«[52]diffusion–central

دارف األ ضعب نأ ةجرد ىلإ ، ٌةِّيعْمق ريغصلا قاطنلا تاذ ةيديلقتلا ُتاكبشلا

Robert[53] زنرب تربور ُةيئانغ يفتحتو . ةلماك ةلزع ىلإ عجارتلا نولِّضفي

ةلْزُعلا نم ًاعون هفصوب تاذلا ىلع دامتع »Naebody،باال دحأ Burns،«ال
[54]« ديحولا سراحلا » مليف نم اًءدب ، نولصفنملا ُدارف الءاأل ؤهف . ةروسجلا

،HighPlainsDrifter[55]« ةيلا علا لوهسلا لا َّوَج » مليف ىتح LoneRanger

theCoen[56] نيوك نيوخ األ مليف يف . نرِتْسِولا امنيس يف نورِّركتم ٌلا طبأ

ةيدرفلا نم اًمَلا ع يوارلا شيعي ،BloodSimple[57]« طيسبلا مدلا »brother

: هناسل ىلع ءاج دقو ، ةَّيشحولا ةحماجلا

سانلا . برهي هارتسو ، َةدعاسملا بلطاو ، كلكاشمب كَراج ْرِبْخَأ ، ِكتْشاو بهذا »

: ضعبلا مهضعب نودناسي ثيحب مهسفنأ ميظنتب اوماق Russia ايسور يف

... انهف .Texas ساسكت وه هب ريبخ انأ ام نكلو حلا. ةيأ ىلع ةركفلا يه هذه

.79« كدرفمب تنأ

قلا امكو . ةدعاقلا تسيلو ، ءانثتس اال يه ةيِّشفتملا ةيدرفلا ةعزنلا هذه نكلو

، ةدودحم ةَّيمَرَه ةيعامتجا ةكبش زكرم ِفَصَول ًةداع لَمعتسُي حلطصم : يراشتن اال زكرملا 52

. مجرتملا - ةدقعملا و ةمخضلا ةيعامتج اال تاكبشلا بساني ال هنكلو

اإل ةغللا ب دئاصقلا نم ديدعلا فلؤم ، ينطولا ادنلتكسإ رعاش ،(1796-1759): زنرب تربور 53

يف بقَلُي ، ريشريآ رعاشو الح فلا رعاشلا هباقلأ نم . ةضفخنملا يضار األ ةجهلو ةيزيلجن

هراعشأ رهشأ نم . هرعش يف ةجرادلا ةيدنلتكس اإل هلا خدإب زَّيمت .« رعاشلا ب« ادنلتكسإ

. مجرتملا -« عادولا ديشن »

ةيضق لوح رودي ،2013 ماع جاتنإ نم يكيرمأ ةرماغم مليف :« ديحولا سراحلا »54

. مجرتملا ةلا»- دعلا »

ماع جِتْنُأ ، يكيرم األ نرِتْسِولا فأالم نم :« رتفيرد زنيلب ياه » »وأ ةيلا علا لوهسلا لا َّوَج »55

. مجرتملا -1973

اهناجِرْخُيو امهم فأال نابتكي ، نيوك يسيج ناثيإو نيوك ديفيد ليوج امه : نيوك ناوخ 56األ

-« زنيج كيردور » وه راعتسم مسا تحت امهم فأال جاتنومب ناموقي امك ، اًيوس اهناجتنُيو

. مجرتملا

ةياور نم دمتسم مليفلا ناونع .1984 ماع جاتنإ نم يكيرمأ ةميرج مليف :« طيسبلا مدلا »57

ناونع اهلمحي يتلا تاراش اإل نم .1929 ماع ةروشنملا « رمح األ داصحلا » تيماه لييشاد

يف ةليوط ةرتفل قارغتس اال ةجيتن ةفئاخلا و ةرَّمدُملا سانلا ةيلقع ىلإ ُةراش اإل مليفلا

. مجرتملا - ةفينع تاقايس



« ةئراطلا فورظلا يف تاولص » هباتك يف JohnDonne[58] نود نوج

:DevotionsuponEmergentOccasions

نم ءزج ، ةراق نم ءزج ناسنإ لك ؛ هسفنل هُّلك ،[ ةلوزعم ] ةريزج ناسن اإل سيل

لكآت اذإ اًضيأ كلذك ، ابروأ ُّلِقَتسف رحبلا لعفب ُةسبايلا تلكآت اذإ . ةيحلا ةوقلا

ناسنإ يأ ُتوم . كُتعرزم وأ كقيدص ُةعرزم تلكآت اذإ كلذكو ، يجيلخ ٌءوتن

ِةفرعم بلط يف ْلِسْرُت ال اذلو ؛ يرشبلا سنجلا يف كراشأ ألين يِّنِم صقتني

. كلجأ نم قدي وهف ؛ سرجلا قدي نَمل

[ ناسن اإل ودع ] شِحوتسُملا امأ ، يعامتجا ٌناويح ، هرمأ ةقيقح يف ، ُناسن اإل

نيدَبْعَتْسُم نوكن فيكو اذامل وه زغللا . اًضيأ هنوبنتجيو َسانلا بنتجيف

اننأ عم ، مراص وحن ىلع اًيسأر ةلَكَيْهُم يسَّسؤم عباط تاذ ةَّيمَرَه الت سلستب

؟ ةعيبطلا مْكُحب نويكَبَش

ينعت ةميدق ةينانوي ةملك نم ٌةقتشم [ يمَرَهلا لسلستلا ]hierarchy ةملك

ةيادبلا يف ْتَلِمْعُتْساو ،ruleofahighpriest« ةنهكلا سيئر مْكح » اًيفرح

ماظن فْصَول ّمعأ وحن ىلع مث ، ةيوامسلا مهرماوأو ةكئ ال ملا بتارم فْصول

ةملك ُّلدت مل ، كلذ نم ضيقنلا ىلعو . ينمزلا وأ يحورلا يبتارتلا مْكُحلا

ةجوسنم ةكبش نم رثكأ ىلع - رشع سداسلا نرقلا ىتح -network« ةكبش »

لكشب webوnet ْيتملك اًنايحأ لمعتسي ريبسكش ناكو . ةلخادتم طويخ نم

»؛ اًعيمج مهداطصتس ٌةكبش »Othello ليطع دض Iago وجايإ ُةرماؤم : يزاجم

.80 هتايحرسم نم ٍّيأ يف رهظت ملف اهتاذ دحب network ةملك امأ

تاكبش دوجو ىلإ ، رشع نماثلا و رشع عباسلا نينرقلا يف ، ُءاملعلا َنِطَف دقو

ةيرشبلا ةيومدلا ةرودلا ماظن ىتح بكانعلا تاكبش نم اًءدب ، ةعيبطلا يف

ةملكلا ُلا معتسا ، هلبق سيلو ، رشع عساتلا نرقلا يف أدب .مث اهنييارشو اهتدروأب

ككسلا و ةيئاملا تارمملا فْصَول نيسدنهملا و نييفارغجلا ىدل ربكأ ةيزاجمب

رعاشلا ثَّدحتف . سانلا نيب تاق ال علا فْصَول باَّتُكلا ىدلو ، ةيديدحلا

خِّرؤملا ثَّدحتو ،« ةصاخ تايكْلِم ةكبش » نع (Coleridge(1817[59] جدريلوك

يف نهاك ، رشع عباسلا نرقلا يف زيلجن اإل ءارعشلا زربأ نم ،(1631-1572): نود نوج 58

. مجرتملا - نرقلا كلذ ظعاوم لضفأ اهنأب هظعاوم ْتَفِصُو ، ةيزيلجن اإل ةسينكلا

هليمز عم نلعأ . ةفسلفلا ب لغتشمو دقانو يزيلجنإ رعاش ،(1834-1772): جدريلوك 59

-« ةيئانغلا ديشان «األ كرتشملا امهناويدب ارتلجنإ يف ةيكيتنامورلا ةكرحلا َءدب ثروزدرو

مجرتملا



.81« ةيعاطقإ تازايح ةكبش » نع (Freeman(1876[60] ناميرف

ىلع توتحا ةيزيلجن باإل ٌبتك ْتَرِشُن ،1880 ماع يلا وح ىتحف ، كلذ عمو

رظنا )[ ةكبش ]«network» ةملك نم رثكأ [ يمَرَه لسلست ]«hierarchy» ةملك

.(3 لكشلا

ضرمب تام يزيلجنإ خِّرؤم ،(1892-1823) ناميرف سطسغوأ دراودإ وه : ناميرف 60

. مجرتملا - يردجلا



«network»و ْيتملك روهظ دُّدرتل لجوج ثحب كِّرَحُم سايق -3: لكشلا

1800و2000. ْيماع نيب ةيزيلجن اإل ةغللا ب تاعوبطم يف «hierarchy»

ُةياور اهرِّوصُت يتلا ةيعامتج واال ةيسايسلا تاق ال علا عاضخإ نكمملا نمو

،PhineasFinn[62]« نيف ساينيف »AnthonyTrollope[61] بلورت ينوتنأ

نأ عم ،82 يعجر رثأب networkanalysis يكبشلا ليلحتلل ،1869 ماع ةروشنملا

[« تاكبش »]networks ةملك تأدب الاًق. طإ صنلا يف رهظت »مل ةكبش » ةملك

تاكبشلا و لقنلا تاكبش وأالً : طقف نيرشعلا نرقلا رخاوأ راشتن اال يف

تاكبشو رتويبمكلا تاكبش اًريخأو ، نويزفلتلا و نوفيلتلا تاكبش ،مث ةيبرهكلا

تَلِمْعُتْسا مث .onlinesocialnetworks تنرتن اإل ربع يعامتج اال لصاوتلا

ا عباطلا ىنعم ُديِفُي عفالً اهفصوب ، هلبق سيلو ،1980 ماع يف network ةملك

. هَّجوُملا و فداهلا يعامتج ال

. مجرتملا - يروتكيفلا رصعلا نم يزيلجنإ يئاور ،(1882-1815): بلورت ينوتنأ 61

ةلجم يف 1869 ماع ىتح 1867 ماع نم اًءدب ةلسلسم ةياورلا تَرِشُن : نيف ساينيف 62

. ةيسيئرلا اهتيصخش مسا وه نيف ساينيفو . باتك يف ،مث لوب تناس

واإل رشع عساتلا نرقلا تاينيتس يف ةيناطيربلا ةيناملر بلا ةسايسلا عوضوم ةياورلا لوانتت

. مجرتملا - ةيباختن اال تاح صال
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؟ ةيمرهلا الت سلستلا اذامل

ام تارتف ىدحإ Venice ايسينيف ةنيدم روزي يذلا ُحئاسلا َصِّصَخُي نأ الدب

لخاد ، كانهف . ةعئارلا ةليمجلا Torcello ولليشتروت ةريزج ةرايزل رهظلا دعب

دجوي CattedralediSantaMariaAssunta اتنوسأ ايرام اتناس ةيئاردتاك

نم ءاسِفْيَسُف االةيت): ةحوللا رظنا ) يمَرَهلا لسلستلا ب هينعن امل لماك ٌريوصت

ةسْمَخ يف LastJudgement ريخ األ َباسحلا ُرِّوَصُت رشع يداحلا نرقلا

. لفس األ يف ميحجلا نارينو ، ىلع األ يف حيسملا ، تايوتسم



الت سلستلا يف سانلا مظعم اهب ركفي يتلا ةقيرطلا يه ، اًبيرقت ، هذهو

ةعيبط يذ لا صتاو ةرطيسو ةدايقب زيمتت اًيسأر ةلَكْيَهُم تاميظنت : ةَّيمَرَهلا

تأدب ةَّيمَرَهلا الت سلستلا نأ اًيخيرات تباثلا نم . لفسأ ىلإ ىلعأ نم ةيزكرم

ٌتاسسؤم ْترَّوطت ( اهلباقم (وأ اهنمو ، ةلئاعلا ىلإ ةدنتسملا لئابقلا و رئاشعلا عم

نيب نمف .83 لَمَع تاجرد وأ بَتُرو يجهنم ميسقتو يقبط فينصت تاذ دقعأ

ٌتانيوكت ، ةثيدحلا لبق ام ةرتفلا يف ترشتنا يتلا يمَرَهلا لسلستلا تاعيونت

يف ةَّيكَلَم - ربكأ لودو ، ةراجتلا ىلع دمتعت ةياغلل ةمَّظنم ةيرَضَح ةيسايس

شويجو ؛ سئانك ىَّمَسُت اًيزكرم ُراَدُت ةينيد مُظُنو ؛ ةعارزلا ىلع دمتعت - بلا غلا

ةيوضع ىلع رطيست تاباقنو ؛ لودلا لخاد [ تايطارقوريب ] ةيرادإ ةزهجأو



فدهتست - ةثيدحلا ةرتفلا ريكاوب ذنم - ةلقتسم تاكرشو ؛ ةراهملا تاذ فَرِحلا

نع economiesofscopeandscale[63] قاطنلا و مجحلا تاداصتقا رامثتسا

؛ تاعماجلا ك ةيميداكأ تاسسؤمو ؛ ةيراجتلا قوسلا تايلمع باعيتسا قيرط

. تايروطاربمإ ىَّمَسُت دودحلل ةرباع ةقِلْمَعَتُم لودو

َةسرامم لعجي هنأ يمَرَهلا لسلستلا ماظن ليضفت ىلإ مساحلا ُعفادلا ناك

، يغلي يذلا bigman« ريبكلا لجرلا » يديأ يف ةيزكرم ةرطيس : َأفْكأ ةطلسلا

يتلا ،و هلعف بجي ام لوح تاشقانم يف قَرغتسُملا تقولا ُلِّلقُي األلق ىلع وأ

.84 كِلْهُم عارص ىلإ ةظحل ةيأ يف دعاصتت دق

ةطلسلا ُضيوفت ناك ،BenoîtDubreuil يورِبود اَوْنِب فوسليفلل اًقبطو

حالً ةبْخُن وأ درفل -[ نيمث [وأاآل نيكِهتْنُملا باقع ةطلس - ةيئازجلا و ةيئاضقلا

تمصت نأ سانلا ةيبلا غ ىلع ضرفت يتلا ةيعارزلا تاعمتجملا يف لثمأ

ديكأتلا ُلِّضَفُيف PeterTurchin[64] نيشتروت رتيب امأو .85 لوقحلا يف حدكتو

ةيركسعلا [ ايجولونكتلا ] ةينقتلا يف تارييغتلا نأ ةجحب ، برحلا رود ىلع

.86 اًّيمَرَه ةمَّظنم شويجو لود راشتنا ىلع ْتعَّجش

اال كسامتلا ردصم وه absolutism[65] قلطملا مْكُحلا نأب لوقلا اذه، نم رثك األ

ميسكم ّباشلل Nikiforych شتيروفيكين يرصيقلا يطَرُّشلا حِّضوي . يعامتج

، يئرم ريغ طيخ ةمث الً:« ئاق 1890 ماع يلا وح MaximGorky[66] يكروج

ةفلكتلا طسوتم ضيفخت ىلع مجحلا تاداصتقا لمعت امنيب : قاطنلا و مجحلا تاداصتقا 63

ىلع قاطنلا تاداصتقا لمعت ، تاجتنملا نم دحاو عونل جاتن اإل مجح ةدايزب ةدحو لكل

. مجرتملا - تاجتنملا عاونأ نم ديزملا جاتنإب ةفلكتلا طسوتم ضفخ

و يفاقثلا روطتلا يف صصختم ،1957 ماع ديلا وم نم يكيرمأ يسور : نيشتروت رتيب 64

. مجرتملا - ةيخيراتلا تاعمتجملا تايمانيدل يئاصح اإل ليلحتلا و ةيضايرلا ةجذْمنلا

اهيف مكحي ،absolutemonarchy ةقلطم ةيكَلَم ىلإ ٍةيحان نم ريشي : قلطملا مْكُحلا 65

ماع ىتح 1610 ماع نم ةرتفلا يف اميس ،وال اًينوناق ةمَّظنم ةضَراعم وأ نيناوق نود كلَملا

enlightened رينتسملا دادبتس اال ىلإ ، ةيناث ةيحان نم ، ريشي امك . ابروأ يف 1789

يف رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىتح رشع نماثلا نرقلا يف ريونتلا رصعب رثأتملا absolutism

يسايسلا دادبتس اال وأ autocracy ةيطارقوتو األ ىلإ ، ةثلا ث ةيحان نم ، ريشيو . ابروأ

ىلع ضبقي نأ يغبني اًدحاو اًصخش نأب لوقت ةيسايس ةيرظن يهو ،politicalabsolutism

. مجرتملا - ةطلسلا

سِّسؤم ، يسور يسكرام يسايس طشانو بيدأ ،(1936-1868): يكروج ميسكم 66

. مجرتملا - بد لأل ةيسكراملا َةرظنلا دِّسجُت يتلا ةيكارتش اال ةيعقاولا ةسردم



[67] ثلا ثلا ردنسكلأ روطاربم جالةلاإل بلق نم ًةرشابم جرخي ، توبكنعلا ةكبشك

ةداعس خالل نم ، ءارزولا عيمج ربع رمي رخآ طيخ كانهو ».«AlexanderIII

لك . يدنج رغصأ ىلإ مث َّيلإ لصي ىتح ىند األ بَتُّرلا ىلإ الً وزن مكاحلا

.87« ةيئرملا ريغ هتوقب ... طيخلا اذهب اًعم ٌمَكْحُمو طبارتم ءيش

يئرملا ريغ َطيخلا اذه ُلِّوحُي Stalin نيلا تس ىأر ىتح يكروج شاع دقو

. ةرصايقلا فنعأ الَم حأ تقاف ةيعامتج اال ةرطيسلل ةيذ وفال الك سأ ىلإ

رظنلا ِّضغب ، دحأ .فال اًضيأ ةحضاو autocracy دادبتس اال بويع ، كلذ عمو

، يروطاربم اإل مْكُحلا تايِّدحت لكل يِّدصتلا ىلع ٍرداقب ، هتبهوم ىدم نع

.اال ةقلطم ةطلس يأ ىدل ةدسافلا تاحومطلا ةمواقم ىلع ٍرداقب دحأ ال اًبيرقتو

ذنمو . ءاوس ٍّدح ىلع ٌةيداصتقاو ٌةيسايس ةَّيمَرَهلا ةلودلل ةهَّجوملا ُتاداقتن

ىؤر نم ةيباجيإ رثكأ ةيطارقميدلل ًةيؤر يبرغلا ُمَلا علا ىَّنبت ، رشع نماثلا نرقلا

رثكأ ةيؤر األلق ىلع ،وأ ةضهنلا رصع يرِّظنمو ىمادِقلا نييسايسلا نيرِّظنملا

ةيليثمتلا ةئيهلا لا كشأ نم لكشبو ةلقتسم مكاحمب دَّيقُملا مْكُحلل ةيباجيإ

ةيبذاجلا نع رظنلا ِّضغبو . ٌتاسكن اهْترَوتْعا نإو ،representative[ ةيباينلا ]

يتلا ] لمش األ ةيسايسلا ُتانيوكتلا تطبترا ، ةيسايسلا ةيرحلا يف ةنماكلا

.88 ةمادتسا رثكأ يداصتقا ريوطتب [ ربكأ دارف نماأل اًددع نمضتت

مدقتلا و ناكسلا ِّومنك ٍتاديقعت عم لماعتلا ىلع اًضيأ لضفأ لكشب ردقأ يهو

لجر مكحي امدنع :decapitation سأرلا عْطَقب اًرثأت لقأ اهنأ امك . يجولونكتلا

تقولا يفو . هلمكأب يمَرَهلا ماظنلل ئجافم رايهنا ىلإ هُلا يتغا يِّدؤُي ، دحاو

قوسلا ماظن نإ AdamSmith[68] ثيمس مدآ ذنم نويداصتق اال لوقي ، هسفن

وأ صاخ ديحو ركتحم نم دراوملا ميسقت يف هتعيبطب لضفأ يوْفَعلا ةرحلا

اًدج. ةيوق ةموكح

[اال نييطارقوتو األ ماَّكُحلا نم ةريبك ٌةبسن تكرت ، ةيلمعلا ةيحانلا نمو

، بئارضلا اومَّظن ْنإو ، قوسلل ةطلسلا نم اًريبك اًردق خيراتلا يف [ نييدادبتس

زارط نم ًةنيدم نأ يف ببسلا وه كلذ . قوسلا تايلمع يف اًنايحأ اولخدت وأ

َمَكَح ، رشع عباسلا ايسور روطاربمإ ، فونامور ةرسأ نم (1894-1845): ثلا ثلا ردنسكلأ 67

سلا عناص » يِّمُسف ، ةريبك اًبورح هدهع يف ايسور ْضُخَت 1894.مل ماع ىتح 1881 ماع نم

. مجرتملا الم»-

اال ملع سِّسؤم . يدنلتكسإ داصتقا مِلا عو يق ال خأ فوسليف ،(1790-1723): ثيمس مدآ 68

ةيرظن » نييكيس ال كلا هيباتكب رهتشا . يسايسلا داصتق اال داَّور نمو ، يكيس ال كلا داصتق

،1776 ماع « اهبابسأو األمم ةورث ةعيبط يف ثحب 1759،و« ماع « يق األخال روعشلا

. مجرتملا األمم»- ةورث ب« اًراصتخا فورعملا



انييس ةنيدم لثم - ثيدحلا رصعلا ريكاوب وأ ىطسولا روصعلا يف يجذومن

لثمي يذلا ،tower جْرُبلا اهيف دجن -Tuscany يناكسوت [ ميلقإ ] يف Siena

الهل ظب يقلُي لب square ةحاسلا راوجب فقي ،[ ةيويندلا ] ةينامْلَعلا ةطلسلا

ماعلا لدابتلا نم ىرخأ لا كشأو ةيراجتلا قوسلا تايلمع يرجت ثيح ، اهيلع

االةيت). ةحوللا رظنا )



دوجول هرُّوصت يف FriedrichHayek[69] كياه كيرديرف ةعباتم أطخلا نم اذل،

َراط اإل دِّدحُي مْكُحلا ماظن ألن كلذو . قوسلا و ةلودلا نيب ةطيسب ةيئانث

و قاوس األ نأ ىلإ ةفاض ،باإل قوسلا خالهل نم لمعي يذلا ينوناقلا

امه -MaxBoisot[70] تزياوِب سكام دعب اميف قلا امك - اًضيأ تايطارقوريبلا

وأاإل رئاشعلا ،ك تامولعملا لدابت تاكبش طامنأ نم نايلا ثم ناطمن امهتاذ دحب

.89 تايعاطق

مِلا عل اًقبط - عونلا اذه نم تاكبش يفف . ةفلتخم ةيمسرلا ريغ تاكبشلا نكل

تايلمعلا ثدحت WalterPowell[71]-«ال لِواب رتلا و يميظنتلا كولسلا عامتجا

دارفأ تاكبش خالل نم لب ، يرادإ رمأ رْبع وال ةلصفنم الت دابت رْبع ةيراجتلا

ىلع يوطنت ...وال لدابتلا ب اهنومعدي ةيليضفتو ةيلدابت لا عفأ يف نوكراشي

َفِرُع ، يناطيرب يواسمن يسايس رِّظنمو يداصتقا ،(1992-1899): كياه نوف كيرديرف 69

ا ركفلل هدقنو رحلا قوسلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيلا مسأرلا و ةيكيس ال كلا ةيلا ربيللا نع هعافدب

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا تاينيتس خالل يعامجلا و يكارتش ال

ةيلك يف ةيجيتارتس اإل ةراد اإل ذاتسأو يميظنت رِّظنم ،(2011-1945): تزياوِب سكام 70

. مجرتملا - ةنولشربب لا األمع ةرادإ

ذنم دروفناتس ةعماجب ذاتسأو ، يكيرمأ عامتجا 1951،عمِلا ماع ديلا وم نم : لِواب رتلا 71و

new ةديدجلا ةيسَّسؤملا اميس ،وال ميظنتلا ةيرظن يف هتاماهسإب رهتشي ،1999 ماع

. مجرتملا - ةكبشلا ةيرظنو institutionalism



لسلستلا يف ةفولأملا paternalism ةيوب األ ىلع ،كالوال قوسلل حيرص رايعم

corporategovernance تاكرشلا [ ةرادإ ] ةمكْوَح وسراد كردأ دقو .90« يمَرَهلا

اال ضعب يف ةلخادتملا ةراد اإل سلا جم تاكبش رود ، ليوط تقو ذنم ،

تاعومجم ىدحإ يه ةينابايلا keiretsu[72] وستريك تاعومجم . تاداصتق

مال عونلا اذه نم ٌتاميظنت يعدتستو لا. واألمع ةراجتلا تاكبش نم ةديدع

اًعم نوعمتجي ام اًردان ةدحاولا ةراجتلا لهأ » نأب ةريهشلا ثيمس مدآ َةظح

األ عفر لجأ نم ،وأ ةماعلا دض ةرماؤم ىلإ يهتنت ةثداحمل لب ، ةيلستلا و وهلل

لتحت تاكبشلا نأ اًضيأ ةسايسلا ءاملع ضعب كردي ، ةبوعصبو .[73]« راعس

ناك ول ىتح ، ًةسْلِخ نورجاتي ام، ةكبش يف نوكراشملا له .91 ىطسو ةقطنم

تاكرش يه تاكبشلا لهو ؟92 ةيدقنلا قارو األ نم دبالً اياطع ُلَدابَتُي ام

األ هذه تاباجإ نع شيتفتلا ةكبشلا ورِّظنم لواح ؟93 ةلئاس ةقيرطب ةلَكْيَهُم

،و تقولا مظعم ُلَهاجَتُي مهلمع ناك كلذ عمو ، ةديدع تاونس ىدم ىلع ةلئس

. بيرق ِّدِج تقو ىتح نيخِّرؤملا نم اميس ال

بال نيكباشتم نيمهاسمو ةكباشتم ةيراجت تاق عال تاذ تاكرش ةعومجم : وستريك 72

دعاسي . يساسأ كنب لوح زكرمتتو ، ىرخ األ يف ةصح اهل اهنم ةكرش لكو . يمَرَه بيترت

وستريك تظفاح . ذاوحتس التاال واحمو قوسلا تابلقت نع ةكرش لك لزع ىلع ماظنلا اذه

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ينابايلا داصتق اال ىلع اهتنميه ىلع

اًعّمجت Keiretsu ةملك ينعت ةيفرحلا ةمجرتلا يف .10 لصفلا األلو، باتكلا األمم»، ةورث »73

ةَّدِع اًعم اهيف طبارتت يتلا ةكرشلا لكيه ىلع ُقَلْطُي يذلا مس اال وه اذهو . ةدايق بال

، ءاكرش ةينعملا تاكرشلا نوكتس اًبلا غو . ةيلدابت ةريغص صصح قيرط نع ًةداع ، تاميظنت

. فلؤملا -supplychain دادم اإل ةلسلس يف ثمالً



5

تسلا تاجردلا ىلإ ةعبسلا روسجلا نم

مايأ ، رشع نماثلا نرقلا فصتنم ىلإ تاكبشلل ةيجهنملا ةساردلا خيرات دوعي

East ةيقرشلا ايسورب ةمصاع Königsberg [74] جربسجينوك ةنيدم دجم

دهاشم نيب نِم .ImmanuelKant طناك ليوناميإ فوسليفلا نطوم ،Prussia

نيب طبرت PregelRiver ليجيرب رهن ربع روسج ُةعبس جربسجينوك ةنيدم

رظنا ) اًضيأ اًعم نيتريزجلا طبرت امك ، هطسو يف نيتريزجو رهنلا ْيتفض

.(4 لكشلا

اهلك ةعبسلا روسجلا ربع يْشَملا ُةلا حتسا ةنيدملا ينطاوم ىدل اًفولأم اًزغل ناك

تبذج يتلا ةلكشملا يهو هنما[75]. ٍّيأ ىلع ىرخأ ةرم روبعلا نود ، ةدحاو ةرم

،LeonhardEuler[76] رليوأ تراهنويل ريبكلا يرسيوسلا تايضايرلا عمِلا هابتنا

ىلع اًيجهنم نهربيل networktheory ةكبشلا ةيرظن 1735 ماع يف ركتبا يذلا

دجوت ،(5 لكشلا رظنا ) طَّسبملا ينايبلا مسرلا يف . يْشَملا اذه ةلا حتسا ببس

و ىرغصلا نيتريزجلا و نيتيسيئرلا رهنلا ْيتفض لثمت nodes« دَقُع » عبرأ

رليوأ نهرب . اهنيب طبرت يتلا َروسجلا لثمت edges« ٍّفاوح » عْبَسو ، ىربكلا

نأ ،الدب طقف ةدحاو ةرم ، ةَّفاح لك رُبْعَي راسم دوجو لا متحا نأ ىلع اًيجهنم

ينايبلا مسرلا ).و ةدْقُع لك سِم ُتال يتلا ِّفاوحلا ددع ) دَقُعلا ةجرد ىلع دمتعي

مسرلا .وألن يوتحي ال وأ يدرف ٍّفاوح ددعب نيتدْقُع ىلع يوتحي نأ امإ

ةَدْقُع ) عونلا اذه نم دَقُع عبرأ ىلع يوتحي جربسجينوك روسجل ينايبلا

رمتسا . ةيقرشلا ابروأ يف ىطسولا نورقلا رخاوأ ةيقرشلا ايسورب ةمصاع : جربسجينوك 74

تطقس نأ ىلإ ، رلته فلودأ يزانلا ميعزلا ىتح ةينامل األ ةيروطاربم لإل عباتلا مْكُحلا اهيف

- دارجننيلا ك يه ةديدج ةيمستب هيلإ يتييفوسلا داحت اال اهَّمَضف ،1945 ماع ةنيدملا

. مجرتملا

اهيلع مهتاعاس نوطبضي سانلا ناك يتلا - ةيمويلا طناك ةيشمت نأ لآلملا بيخملا نم 75

َلَّضَف ،HeinrichHeine هنياه كيرنياه رعاشلل اًقبطو . ةعبسلا روسجلا لمشت -مل ةقد لكب

فِرُع ، راجش األ هيبناج ىلع فطصت عراش يف اًطوبهو اًدوعص تارم ينامث يشملا طناك

. فلؤملا -« فوسليفلا قيرط » مساب كلذ دعب

سدنهمو قطنمو كلف مِلا عو يئايزيفو يتايضاير ،(1783-1707): رليوأ تراهنويل 76

هتافاشتك ال ةيرشبلا خيرات يفو رشع نماثلا نرقلا يف نييتايضايرلا زربأ دحأ . يرسيوس

يف ةيدايرلا هتاماهس وإل ، تاطَّطخُملا ةيرظنو يتايضايرلا ليلحتلا يف ةرثؤملا

. مجرتملا - ةيليلحتلا دادع األ ةيرظنو ايجولوبوطلا



.نإ رليوأ راسم دجوي نأ نكمي )،فال ٍّفاوح ثبالث دَقُع ثوالث ٍّفاوح سْمَخب

ٌةَّفاح ْتَليزُأ ،ول طقف اًنكمم نوكيس ، طقف ةدحاو ةرم ، رسج لك ربع يشملا

طقف نيتدْقُعل نوكيس ، ٍذئدنعو . نيتريزجلا نيب طبري يذلا رسجلا : ةدحاو

مسرلا ةيرظن يف ةيساس األ تادحولا ، رليوأ نمز ذنم . يدرف مقر تاذ ةجرد

nodes(وأ ٍدَقُع ىلع يوتحت -« عقوملا ةسدنه » َمسا اهل َرَكَتْبا يتلا - ينايبلا

.(links طباور edges(وأ ٍّفاوحو (vertices سوؤر



هباتك نم 1 مقر رليوأ لكش -4: لكشلا

.(Solutioproblematisadgeometriamsituspertinentis(1741

نم نْيرسج ؛ألن اًيفرح كلذ مهنكمي نل رليوأ ةيرظن رابتخا نوديري نَم

ةيناثلا ةيملا علا برحلا يف ةنيدملا فْصَق دعب ايقبي مل ةيلص األ ةعبسلا روسجلا

Kaliningrad دارجنينيلا ك مساب ةنيدملا تَيِّمُس نأ دعب نارخآ نارسج َمِدُهو ،

. يتييفوسلا مْكُحلا تحت



. رليوأ دنع جربسجينوك رسج ةلكشمل طَّسبم ينايب مسر -5: لكشلا

ُّلَحُت (4 لكشلا يف نيتريزجلا نيب طبري يذلا رسجلا ) ىطسولا ةَّفاحلا ةلا زإبف

. ُةلكشملا

مسر نم اًءدب ، ءيش لك ىلع راط اإل اذه قيبطتب رشع عساتلا نرقلا ءاملع ماق

تابَّكرملا isomers[77] تارموسيأب ًءاهتنا ةيبرهكلا رئاودلا ب اًرورم طئارخلا

.94 ةيوضعلا

ُدوجو رصعلا كلذ يف نييسايسلا نيركفملا رابك ضعب بلا يف َرَطَخ دقو

تسجوأو ،JohnStuartMill لِم تراويتس نوج اميس ،وال ةيعامتجا تاكبش

AlexisdeTocqueville[78]؛ ليفكوت يد سيسكيلأو ،AugusteComte تنوك

ةدحتملا تاي ال ولا ريكاوب يف ةيرثلا ةيعامجلا ةايحلا نأ ليفكوت كردأ دقو

ٌدحأ لواحي ،مل كلذ عمو . ةيكيرم األ ةيطارقميدلا ليغشت يف ًةمساح تناك

ا تاكبشلا ةساردل ُخَّرؤُي امبر اذل، . ةيؤرلا هذه ىلع يجهنم عباط ءافضإ مهنم

ىدحإب سِّردملا و يواهلا ، يعامتج اال مِلا علا رشن نيح ،1900 ماعب ةيعامتج ال

ثال تاقادص رِّوصُت ًةفوفصم JohannesDelitsch شتليد سناهوي ، سرادملا

.951881-1880 ماع يساردلا هلصف يف مهل ُسِّرَدُي ناك اًذيملت نيسمخو ةث

األ مهبيترتو ةيعامتج اال ذيم ال تلا تابراقت نيب ةقيثو عالةق شتليد دَّدح دقل

ىلإ ٌلثامم ٌلمع . لوصفلا يف سولجلا َساسأ األماي كلت يف ناك يذلا يميداك

بيبطلا لمعتسا امدنع ،NewYork كرويوين يف دوقع ثالةث دعب َّمت ام، دح

عونب اًبلا غو ، اهسفن ةيئايميكلا ةغيصلا اهل تائيزج ، ءايميكلا يف ، رئاظنلا : تارموسي 77األ

هذه لكشت يتلا ةيفيظولا تاعومجملا بيترت يف فلتخت اهنكل ، تاّرذلا نيب هسفن طباورلا

نع فلتختو ، اهسفن ةيئيزجلا ةغيصلا اهل ةيوضع تابكرم ةدع : طسبأ ريبعتب .وأ تابَّكرملا

. مجرتملا - ةيئايميكلا و ةيئايزيفلا اهتّصاخب ضعبلا اهضعب

ةسايسلا ب متها ، يسنرف يسايس رِّظنمو خِّرؤم ،(1859-1805): ليفكوت يد سيسكيلأ 78

. مجرتملا - يخيراتلا اهدْعُب يف



دض هنكلو دلْوَملا يواسمن -JacobMoreno[79] ونيروم بوكاج يسفنلا

تايتفلا نيب تاق ال علا ةساردل sociograms[80] مارجويسوسلا – ةيديورفلا

. كرويوين Hudsonوبالةي نسده يف ةيح ال صإ ةسردم يف « تاحناجلا »

WhoShall«؟ ىقبيس «نَم ناونع تحت -1933 ماع يف روشنملا هثحب نِّيبُيو

يف [ تادِّرشتملا ] تابراهلا تايتفلا ددع يف ةئجافملا ةدايزلا نأ Survive؟-

و بذجلا » ةكبش يف تابراهلا عقاوم ثيح نم اهريسفت نكمي 1932 ماع

اال ةحوللا رظنا ) اًعم ًةيسنجو ًةيقْرِع تناك يتلا ، ةسردملل ةيعامتج »اال درطلا

ةيت).

سفنلا ملع سِّسؤم ، يكيرمأ ينامور يسفن بيبط ،(1974-1889): ونيروم بوكاج 79

. مجرتملا - يعامجلا يسفنلا الج علا يف دئار لوأو يماردلا

اال تاق ال علا لثمي ينايب مسر وأ طيطخت وه يعامتج اال سفنلا ملع يف : مارجويسوسلا 80

اذه دئار ونيروم ُّدَعُيو . ةيبلس مأ ةيباجيإ تناك ءاوس ةنيعم ةعامج ءاضعأ نيب ةيعامتج

. مجرتملا لا- جملا



نأ دقتعاو .« رشبلا ىلع نميهت ةيعامتج اال ىوقلا » نأ ونيروم معزي انه،

.96« ةيرشبلا تاعمتجملا و يعامتج اال كولسلل ديدج سدقم ٌباتك » َباَتِكلا
[81] دليفراج نيجوي يفارجويلببلا و تايوغللا عُمِلا ماق ، اًماع نيث ثال دعب مث

ةيملعلا لوقحلا خيرات ريوصتل ةلثامم ةينايب ةينقت راكتباب EugeneGarfield

لماوع و« سابتق اال ُسراهف ْتَدِجُو دقل . تاسابتق »لال خيرأت » ءاشنإ قيرط نع

يهو . مْلِعلا يف يميداك األ زاجن لإل ًةيرايعم ٍتاءارجإ تراص نأ ذنم « ريثأتلا

نع ثمالً فشكت ذإ ، يملعلا راكتب اال ِةيلمع ِةطيرخ مْسَرل ٌةقيرط اًضيأ

الاًف تخا فلتخت يتلا ، سابتق اال تاكبش يف ةنَّمَضُملا « ةيئرملا ريغ دوشحلا »

.97 ءاملعلا مظعم اهلمعتسي يتلا ةيلعفلا دوشحلا نع اًريبك

يف صصختم ، يكيرمأ لا معأ لجرو تايوغل :(1925-2017)،عمِلا دليفراج نيجوي 81

. مجرتملا - بوساحلا تاسارد



يف مهنولِثامُي ءاملع لمعب داهشتس اال ىلإ ءاملعلا َلْيَم سيياقملا هذه ُنِّيبُتو

اال ىلع قبطني عقت.ام اهلا كشأ ىلع رويطلا ، ميدقلا لثملا لوقي امكو . ريكفتلا

ةمثف ةثلا ث ةدْقُعب ناتدْقُع طبترت امدنع . ّمعأ وحن ىلع قبطني تاسابتق

سميج يداصتق اال ريبعت ِّدح ىلع ،ألهن( ىرخ باأل ةدْقُع لك طبترت نأ لا متحا

نأ حجر األ نم يب، ةفرعم ىلع ناصخش »(JamesE.Rauch[82] شتوار

.98« اًيئاوشع ناراتخُي نيصخش الف خب اآلرخ، امهدحأ فرعي

ُدِّسجُي « نزاوتم «ثاليث هنإ لا ،قي ةيباجيإ رعاشمب هُدارفأ لصاوتي ثاليث ُّيأو

امهنم نانثا فرعي ال يذلا اليث ثلا امأ .« يقيدص وه يقيدص قيدص » نأ ةركف

اليث «ثلا اًنايحأ ىَّمسُيف ، ثلا ثلا صخشلا ب امهتفرعم مغر اآلرخ، امهدحأ

أل مْصَخ ثلا وثلا ناَّباحتم ناصخش هيف يذلا ، فلا ختملا اليث ».(وثلا عوطقملا

اًضيأ وه يقيدص مْصَخ نوكي » امدنع ةحيرم ريغ حًةلا لثمي ، امهدح

.99(« يقيدص

انل(ام نيهباشم صاخشأ ىلإ باذجن اال ىلإ انلْيَم -homophily[83] يليفوموهلا

األلو نوناقلا نذإ هرابتعا نكمي -(assortativity سناجتلا ب اًضيأ ُفَرْعُي

.socialnetworks ةيعامتج اال تاكبشلل

اناك DilipBhowmik[85] كيموب بيليدو EverettRogers[84] زرجور ترفيإ

َقاطن قِّيضُي هل،ألهن ةزيم ال يليفوموهلا نأ ىلإ ناريشي نْييجولويسوس لوأ

« لثم [االتخالط]األ يليفورتيهلا » دجوي ناك هنأ ناضرتفيو ؛ درفلا ةئيب

- وجييد ناس ، اينروفيلا ك ةعماجب داصتق اال ذاتسأ ،1959 ماع ديلا وم نم : شتوار سميج 82

. مجرتملا

امه نيتميدق نيتينانوي نيتملك نم : قِباطُملا وأ لِثامُملا ىلإ لْيَملا وأ ، يليفوموهلا 83

األ لْيَم ىلإ يليفوموهلا ريشت .« ةقادصلا » ينعت يتلا philiaاًعم»و » ينعت يتلا homou

اهلا كشأ ىلع رويطلا » رئاسلا ُلثملا كلذ نع رِّبعُي امك ، مهل نيلثامُم نيرخآب نارتق اال ىلإ دارف

لمشتو .networkstudies ةكبشلا تاسارد خالل نم يليفوموهلا دوجو َفِشُتْكا .« عقت

و ميقلا و تادقتعملا ،و يميظنتلا رودلا و ةقبطلا و سنجلا و رمعلا : لثامتلا وأ هباشتلا ُرصانع

يليفوموهلا سكعو . لهسأ الةق علا نيوكتو لصاوتلا لعجي امب ، اهريغو ميلعتلا

االتخالَطو ينعت يتلا intermingling وأ heterophily يليفورتيهلا وه homophily

. مجرتملا - ةيروطتلا ايجولويبلا يف عساو قاطن ىلع يليفوموهلا تَسِرُد . جزامتلا

االصتاالت يرِّظنُم زربأ دحأو ، يكيرمأ عامتجا :(1931-2004)،عمِلا زرجور ترفيإ 84

وين ةعماجب ةفاحصلا االصتاالتو مسق يف اًزيمتم اًيرخف اًذاتسأ ناك . تامولعملا لدابتو

. مجرتملا - وكيسكم

- يسينيت ليفشان ، كسيف ةعماجب ايجولويسوسلا مسق يف دعاسم ذاتسأ : كيموب بيليد 85

. مجرتملا



.optimalheterophily

نرقلا تاينيعبس يف ؟ اهزييمت وأ تاذلا لْزَع نم اًعون يليفوموهلا ناك لهف

يدان ءاضعأ نيب ةقادصلا َةكبش WayneZachary يركاز نيَو مسر ، نيرشعلا

نيزيامتم [ نيدوقنع ] نيعُّمجت دوجو نع حوضوب فشكف . يعماجلا هيتاراكلا

ةثوروم تافص ) ةكرتشملا ةناكملا ساسأ ىلع يليفوموهلا موقي . يدانلا لخاد

وأ نيدلا لثم ةبستكم تافصو ، رمعلا وأ سنجلا وأ الةل سلا وأ قْرِعلا لثم

تامسلا نع اهزييمت نكمي ةكرتشم ميق )،وأ كولسلا طامنأ وأ ةنهملا وأ ميلعتلا

.100 ةبستكملا

ب اهزييمتو تاذلا لْصَف ىلإ ةيكيرم األ سرادملا ذيم تال لْيَم وه فولأملا لا ثملا

توافت ىلإ ريشت ةثيدحلا ثاحب نأاأل مغر ةاالةيت)، حول ا رظنا ) قْرِعلا و الةل ُّسلا

.101 ةيقْرِعلا تاعومجملا نيب اميف ، ريبك لكشب ، لْيَملا اذه

ىتح ثدحي ؟مل نيِّمهُم دارف األ َّيأ عونلا اذه نم ةينايب ٌموسر انل نِّيبُت له

importance َةيمه األ تايضايرلا ءاملعو نوثحابلا َفَّرَع ْنأ نيرشعلا نرقلا

.centrality« ةَّيزُكْرَمَت » اهنأب اًيجهنم



ةجرد يه يجهنملا ةكبشلا ليلحت يف األُّمه الةث ثلا ةيمه األ ُسيياقم

betweenness [87] ةينْيَبلا ةيزُكْرَمَّتلا و ،degree centrality [86] ةيزُكْرَمَّتلا

ُدِّدَحُت .closenesscentrality[88] بْرُقلا وأ رواجتلا ةَّيزكْرَمَتو ،centrality

ىَّمَسُي ام - ةنيعم ةدْقُع نم ةثعبنملا ِّفاوحلا ددع ْيأ - ةيزكرمتلا ُةجرد

ددع :sociability[ نيرخ االتخالطباآل ّبح وأ ةسناؤملا ] ةيعامتج اال ةطلا خملا

ةدْقُع لك دنع ةعقاولا طباورلا ددع اهنأب ينايبلا مسرلا ةيرظن يف فَّرَعُت : ةيزكْرَمَّتلا ةجرد 86

ةرِشابملا ةروطخلا ثيح نم ةجردلا ريسفت نكميو . طباور نم ةدْقُع لك هكلتمت ام ،وأ

دوجو حةلا يف ام). تامولعم وأ سوريفلا (ك ةكبشلا ربع قفدتي ام لك دايطصا يف ةدْقُعلل

ةجردل نيفلتخم نيسايقم ًةداع ُدِّدحن ،( هاجتا طباورلل نوكي امدنع ) ةهَّجوم ةكبش

outdegreeو، ةدْقُعلا ىلإ ةهَّجوملا طباورلا َددع اهب بسحن يتلا indegree امه ، ةيزكرمتلا

ضعبب طباورلا قلعتت امدنع . تايرخُأ ىلإ ُةدْقُعلا اههِّجوُت يتلا طباورلا َددع اهب سيقن يتلا

لا كشأ نم لكش اهنأب indegreeغاًبلا لا ُرَّسَفُت ، نواعتلا وأ ةقادصلا ك ةيباجي اإل رهاظملا

. مجرتملا - ةفلأو ةرشاعم اهنأب outdegree ،ولا ةيبعشلا و جاورلا

ىلع مئاق ينايب مسر يف ةيزكرمتلل ينايبلا مسرلا ةيرظن يف سايقم : ةينْيَبلا ةيزكْرَمَّتلا 87

ٌراسم األلق ىلع دجوي ، لصتم ينايب مسر يف نيتدْقُع وأ نيسأر لكلف . تاراسملا رصقأ

يف ) راسملا اهربع رمي يتلا ِّفاوحلا ددع لصي ثيحب دَقُعلا وأ سوؤرلا نيب رصقأ دحاو

ةينايبلا تاموسرلا يف ) ّفاوحلا تانزاوت عومجم )وأ ةنزاوتملا ريغ ةينايبلا تاموسرلا

رصقأ يه ةدْقُع وأ سأر لك ىلإ ةبسنلا ب ةينْيَبلا ةيزكرمتلا .و ىند األ هدح ىلإ ( ةنزاوتملا

. مجرتملا - ةدْقُعلا وأ سأرلا ربع رمت يتلا تاراسملا هذه

َةيزكرمتلا سيقي ةدْقُع ةيزكرمت ُبْرُق ، لصتم ينايب مسر يف : بْرُقلا وأ رواجتلا ةيزكرمت 88

و ةدْقُعلا نيب تاراسملا رصق أل لدابتملا لوطلا عومجم هفصوب هباسح متيو ، ةكبشلا يف

عيمج ىلإ برقأ تناك ًةيزكرمت ُةدْقُعلا تناك املك َّمث، نمو . ينايبلا مسرلا يف ىرخ األ دَقُعلا

. مجرتملا - ىرخ األ دَقُعلا



. نيرخ ،باآل طيسبلا ام، درف تاق عال

Linton[89] ناميرف نتنيل يجولويسوسلا اهَجَهْنَم يتلا ةينْيَبلا ةيزكرمتلا امأ

لا قتنا ىدم سيقتف ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبس رخاوأ يف Freeman

- ةدِح ىلع ٍّلك - نوثحبي نيذلا باكُّرلا ك اًمامت . ةددحم ةدْقُع ربع تامولعملا

نم ليلق ددع يف رورملا َةكرح نوزِّكرُيف ، مهتهْجِو ىلإ قرطلا رصقأ نع

غ نودمتعي ام،ذإ ٍةكبش يف سانلا حلا اًضيأ كلذك ، ةظتكملا قرطلا تاعطاقت

ووذ ُدارف .األ ةديعب تاعومجم وأ دارفأب مهطْبَرل نييسيئر دارفأ ىلع اًبلا

مهيدل نكلو ، ةرورضلا ب طباورلا مظعم مهيدل تسيل ةيلا علا ةينْيَبلا ةيزكرمتلا

نَم مهملا لب ، مهفرعت نَم ددع مك ُّمهي ،ال ىرخأ تاملكبو ). ةَّمِهُملا طباورلا

« تاوطخلا » ددع َطسوتم بْرُقلا وأ رواجتلا ةيزكرمت سيقت ، اًريخأو .( فرعت

فاشتك ال غاًبلا ُلَمْعَتْسُتو ، ىرخ األ دَقُعلا لك ىلإ لوصولل ٌةدْقُع اهبلطتت يتلا

قاطن ىلع ةعَّزوُم اهنأ ضارتفا ىلع ، تامولعملا ىلإ لوصو لضفأ هيدل نَم

.102 عساو

وأ ةينْيَب ةيزكرمت وأ ةيلا ع ةَّيزُكْرَمَت ةجرد تاذ ةيعامتجا تاكبش يف دارف واأل

.hubs« رواحم » مهفصوب - ةفلتخملا مهقرطب - نولمعي ، رواجتلا ةيزكرمت

صئاصخل انمْهَف ىدم يف اًمهم اًمُّدقت ، اًضيأ ، نيرشعلا نرقلا فصتنم َدِهَش

يف . ةدرفم ةدْقُع ةيأ روظنم نم غاًبلا ةيئرم ريغ يه يتلا ، ةيلا اإلمج ةكبشلا

Massachusetts Institute of ايجولونكتلل ستسوشتاسام دهعم

Albert يريب تربلأو R.DuncanLuce[90] سول ناكْند رآ َحرتقا ،Technology

ا ىدم سايقل clusteringcoefficient[91]« عيمجتلا الت« ِماعُم لا معتسا Perry

طبترت يتلا ىوصقلا َةلا حلا ُنِّوَكُت ةريغص ةعومجمب ، دَقُع ةعومجم نيب لا الصت

ُلِماعُم ، ةينقتلا ةيحانلا (نم ةكبشلا يف ىرخ األ دَقُعلا عيمجب ةدْقُع لك اهيف

عامتج اال ملع يف صصختم ، يكيرمأ عامتجا :(1927-2018)،عمِلا ناميرف نتنيل 89

ةعماجب اًيرخف اًذاتسأ ناك . ةيعامتج اال تاكبشلا ةسارد يف ةدئارلا هلا معأب روهشم ، يوينبلا

. مجرتملا - اينروفيلا ك

تايرخأ يف لغش . يكيرمأ تايضايرو عامتجا :(1925-2012)،عمِلا سول ناكْند 90رآ

. مجرتملا - اينروفيلا ك ةعماجب ةيفرعملا مولعلا يف زيمتملا ثحبلا ذاتسأ بصنم هتايح

تاساردلا تتبثأ . ضعبلا اهضعب عم دَقُعلا عُّمجت ةجرد ىلع دةلا ةميق : عيمجتلا لِماَعُم 91

ليكشت وحن اًصوصخ ةيضارتف اال تاكبشلا و اًمومع ةيعقاولا تاكبشلا يف ماع لْيَم دوجو

وهو . ِّفاوحلا نم اًيبسن ريبك ددعب اهنيب اميف ةوقب ةطبارتملا دَقُعلا نم ةريغص تاعومجم

ام. ةدْقُع يف نيبَّرقُم نينثا طابترا لا متح ال سايقم

. مجرتملا - ربكأ داحتا ىلإ ىلع األ عيمجتلا لِماعُم ريشيو



نأ ىنعمب الً، ماك االً صتا ةلصتملا ةيعامتج اال تايث ال ثلا ةبسن وه عيمجتلا
[92] ةكبشلا « ةفاثك ).و« نيرخ اآل نيوضعلا ب لصتم اليث ثلا يف وضع لك

[ يلعافتلا لا [االصت طبارتلل لثامم سايقم يه densityofnetwork

.interconnectedness

ىرجأ امدنع ،1967 ماع يف عونلا اذه نم سيياقم ُةيمهأ ترهظ دقو

هتبرجت StanleyMilgram [93] مارجليم يلناتس يعامتج اال يجولوكيسلا

Wichita اتيشتيو يف اًيئاوشع نيراتخُم ناكس ىلإ ٍتاباطخ َلَسْرَأ : ةفورعملا

نم بلطو .Nebraska اكساربنو Omaha اهاموأو Kansas ساسناكو

ىلع - دوصقملا يئاهنلا مِلتسُملا ىلإ ًةرشابم ةلا سرلا هيجوت ةداعإ نيمِلتسُملا

يف ةصروب راسمسو Harvard درافراه يف ٍتوه ال ِسراد ُةجوز : يلا وتلا

هيجوت ةداعإ ؛وأ مهل هصْخَشب اًفورعم صخشلا اذه ناك اذإ -Boston نطسوب

اوفرعي نأ ةطيرش ريخ، األ مِلتسُملا فرعي هنأ نودقتعي صخش ىلإ ةلا سرلا

ةيديرب ةقاطب مارجليمل اولسري نأ اًضيأ بلط امك األلو، همساب طيسولا اذه

ةلا سر 160 نم ةلا سر 44، مارجليمل اًقبط ، اًريخأو . هولعف امب هربخت « ةعباتملل »

ف103. اطملا ةياهن يف تلصو اكساربن نم

ةلمتكملا لس ال سلا تحاتأ .104( طقف ةلا سر 21 اهنأ ىلإ ثدحأ ٌةسارد تراشأو )

يف : اهفده ىلإ ةلا سرلا لوصول نيبولطملا ءاطسولا ددع باسح مارجليم ىدل

.105 ةسمخ طسوتملا

Frigyes [94] يثنيراك سياجيرف يرجملا بتاكلا اهعَّقوَت ةجيتنلا هذهو

ددعلا يلا مجإب ةقلعتملا تاكبشلا ىدحإ يف ةرشابملا طباورلا ةبسن : ةكبشلا ةفاثك 92

اًصن وأ رتويبمك زاهج وأ اًصخش نوكت دق ام ةكبش يف ةدْقُعلا : ىرخأ ةغايصب .وأ لمتحملا

ُةفاثك » فصتو ،« اًّفاوح » وأ «صالٍت» دَقُعلا نيب طباورلا وأ االصتاالُت ىَّمسُتو ، اًيبُّعشت

. مجرتملا - ةيلعف صالت تاذ ةكبش يف ةلمتحملا نماالصتاالت َءزجلا كلذ « ةكبشلا

ناعذ اإل هثوحب رهشأ نم ، يكيرمأ يعامتجا سفن :(1933-1984)،عمِلا مارجليم يلناتس 93

رثأت يذلا ،و ليي ةعماج يف هلمع ءانثأ نيرشعلا نرقلا تاينيتس خالل هزجنأ يذلا ةطلسلل

، ًةرهش هاطعأ يذلا اآلرخ هثحب امأ . نامخيأ فلودأ تامكاحمو تسوكولوهلا ثادحأب هيف

يف رظنلا ىلإ َءاملعلا تداق يتلا « ريغصلا مَلا «علا ةاَّمسُملا هتبرجت وهف ، دعب اميف ْتزَّزعت

طبارتلا َةجرد ُرِّسفُت يتلا ةيضايرلا الةق علا يف ثحبلا و ةيعامتج اال تاكبشلا تامزيناكيم

. مجرتملا - تِّسلا لا صفن اال تاجرد أدبمو

ناك . يفحصو رعاشو يحرسم بتاكو يرجم فِّلؤم ،(1938-1887): يثنيراك سياجيرف 94

يهو لس». «سال ةريصقلا هتصق يف تِّسلا لا صفن اال تاجرد أدبم وأ موهفم ةاعُد لوأ

ّتِس رادقمب هريغ نع دعتبي ملا علا يف رخآ ءيش لكو ةيحلا تانئاكلا لك نأ اهدافم ةركف

طْبَرل تاوطخ ّتِس ىصقأ ٍّدحب « قيدصل قيدص «نم ةلسلس لمع نكمي ثيحب ، تاوطخ



:(1929 ماع ةروشنملا )Lancszemek«لس «سال هتصق يف Karinthy

ىلع هنوراتخي صخش يأب هسفن طْبَر عيطتسي هنأ ىلع اهَقافر ُنِهارُت ةيصخش

فرعي نأ طرش ىلع ، هفراعم نم ةسمخ نع ديزي خاللامال نم ضر األ حطس

ءاملع اهارجأ ةلصفنم ُبراجت ، اًضيأ ، هَتحص تتبثأ ام وهو . اًيصخش مهدحأ

IthieldeSola[95] لووب وسال يد ليثيإ يسايسلا مِلا علا اميس ،وال نورخآ

.ManfredKochen[96] نخوك ديرفنام تايضايرلا مِلا عو Pool

. ٍّفاوح ِّتِس ىلع ءاطسُو ةسمخ ربع نيتدْقُع نيب طبرت يتلا ةكبشلا يوتحت

ىتح ْغَصُت لا»sixdegreesofseparationمل صفنا تاجرد ّتِس » ةرابعو

ماع ةروشنملا و ناونعلا اذه لمحت يتلا JohnGuare[97] يرَوُج نوج ةيحرسم

small« ريغص «عمَلا ِموهفم ُنأش اهُنأشف . ليوط خيرات تاذ اهنكلو ،1990

ماع يف ةركتبملا Disneyland الدن ينزيد ُةهزن ًةرهش هتبسكأ يذلا )world

اإل َّومن ةقدب ُةرابعلا تصَّخل دقل . بْرُقلا نع ًةينقت رثك األ موهفملا 1964)،وأ

نيحلا كلذ ذنم ةمثف . نيرشعلا نرقلا فصتنم يف طبارتلا و لا باالصت ساسح

Marlon ودنارب نولر ام تاجرد ُّتِس : ةميتلا هذه ىلع ةديدع تاعيونت

تاجرد ُّتِسو ،MonicaLewinsky يكسنيول اكينوم تاجرد ُّتِسو ،Brando

سيول تاجرد ُّتِسو ،( ةلواط ةبعل تراص يتلا )KevinBacon نُكيب نيفيك

Malcolm ليود جال موكلا م ءاقدصأ دحأ LoisWeisberg(ّمأ جريبسياو
[98] سودريإ لوب تايضايرلا عمِلا تاجرد ُّتِس يميداك األ اهريظنو Gladwell)؛

ثوحبلا ريشت .106 انيأر امك ، ةكبشلا ةيرظن دئار هسفن وهو ،PaulErdös

اًرُّيغت لقأ نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنم يجولونكتلا ريغتلا نأ ىلإ ةثيدحلا

- مارجليم دنع « ريغصلا مَلا ل«علا اًفدارم لَمعتسُي أدبملا اذه راص . امهضعبب نيصخش

. مجرتملا

، ةيعامتج اال مولعلا لا جم يف ةيروث ةيصخش ،(1984-1917): لووب وسال يد ليثيإ 95

فصول براقتلا حلطصم غاص . عمتجملا ىلع اهرثأو ايجولونكتلا يف ةدئار اًثوحب ىرجأ

ةقيقد تاعقوت يطعي ناك . لبقتسملا يف عمتجملا ىلع ةيملعلا تاراكتب اال فلتخم ريثأت

. مجرتملا - عمتجملا ب ايجولونكتلا عالةق صوصخب ةلهذمو

يف ةدئار ثوحب ،هل يكيرمأ يواسمن تايضاير :(1928-1989)،عمِلا نخوك ديرفنام 96

ّومن »و« ريغصلا مَلا «علا هلا معأ مهأ نم لا، صفنا تاجرد ّتِس ةيرظنو ةيعامتج اال تاكبشلا

. مجرتملا -« ةفرعملا

. مجرتملا -1938 ماع ديلا وم نم يكيرمأ يحرسم بتاك : يرَوُج نوج 97

ب رهتشا . راوط األ بيرغ يرجم تايضاير :(1913-1996)،عمِلا شودريإ وأ سودريإ لوب 98

ةيرظنو يضايرلا ليلحتلا و دادع األ ةيرظنو تاطَّطخُملا ةيرظنو تايقفاوتلا ىلع لمعلا

. مجرتملا متحاالت- اال ةيرظنو تاعومجملا



4.6 ةكرش فلأ ةورث يريدم دنع لا صفن اال تاجرد ، كلذ عمو .107 عئاش وه امم

.108

طقف 1092012،و3.57 ماع 3.74 تناك كوبسيفلا يمِدختسُم ىلإ ةبسنلا بو

.1102016 ماع
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ةيسوريف راكفأو ةفيعض طباور

ا تاكبش يف ريكفتلا ىلإ انُلْيَم مامته لال اًريثم جئاتنلا نم َعونلا اذه لعجي ام

عومجم اهفصوب ءاقدص أل

يف نيهباشتمو نيلثامتم سانُأ نم ةنَّوكم اًيبسن ةريغص رَمُز وأ ةريغص تا

ةفلتخم تابراقت ىلع اهؤاضعأ يوطني ىرخأ تاعومجم نع ًةلوزعم ، ريكفتلا

نم طقف تاجرد ِّتِس دْعُب ىلع ءيش لك مغر اننأ ةقيقحو . ضعبلا مهضعب عم

كرام يجولويسوسلا هامسأ ام هحضوي ٌرمأ ،[99] يكسنيول اكينوم

طباورلا ةوق »، ةقرافم هيف وحن ىلع ،MarkGranovetter[100] رتيفونارج

.thestrengthofweakties111[101]« ةفيعضلا

ىلع ةرصتقملا طباورلا ] ةيوقلا ةيليفوموهلا طباورلا ك طباورلا لك تناك اذإف

ب نوكيس مَلا علا نإف ، نيميمحلا انئاقدصأ نيبو اننيب [ قِباطُملا وأ لِثامُملا

يه - اًريثك اننوهبْشُي »ال فراعم -ب« فعض األ طباورلا نكل . اًيظشتم ةرورضلا

رتيفونارج زيكرت ناك .smallworld« ريغصلا مَلا «علا ةرهاظل يسيئرلا حاتفملا

يف مهدعاسي فئاظو نع سانلا اهب ثحبي يتلا ةقيرطلا ىلع يلَّو األ

َزَّكر قح، ال تقو يف ،مث نيبَّرقُملا ءاقدص نماأل رثكأ ُفراعملا اهيلع لوصحلا

قبس األ يكيرم األ ُسيئرلا اهعم َطَّروت ،1973 ماع ديلا وم نم ةيكيرمأ : يكسنيول اكينوم 99

تاينيعست فصتنم « اكينوم ةحيضف ب« الاًيم عإ ْتفِرُع ، ةيسنج ةحيضف يف نتنيلك ْلِب

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا

، دروفناتس ةعماجب ذاتسأو يكيرمأ عامتجا 1943،عمِلا ماع ديلا وم نم : رتيفونارج كرام 100

هتيرظن اميس ؛وال يداصتق اال عامتج اال ملعو ةيعامتج اال تاكبشلا ةيرظن يف هلمعب رهتشا

-« ةفيعضلا طباورلا ةوق ب« ةفورعملا ةيعامتج اال تاكبشلا يف تامولعملا راشتنا لوح

. مجرتملا

ةيعامتجا تاق يه:عال رتيفونارج اهُفِّرَعُي امك ةفيعضلا طباورلا : ةفيعضلا طباورلا ةوق 101

. ةلدابتملا تامدخلا نم خيرات دوجو مدعو يفطاعلا بْرُقلا بايغو ، ردانلا لا باالصت فصتت

ال صو . ةعساولا كتكبش يف نوعقي نيذلا صاخش مهاأل ةفيعضلا طباورلا نمض فراعملا ف

. نظن امم ريثكب رثكأ ةدوجوم ةفيعضلا طباورلا ت

صالت ىلع موقت لا األمع تاكبش مظعمو . ةعساولا مهتاكبش ىلإ سانلا مظعم أجليف

يذلا « رسجلا » موهفمب طبترت نيح اميس ،وال اهتوق يتأت انه نمو . اًيبسن ةفيعضلا طباورلا

نيب ديحولا َطبارلا مِّدقُيف ةكبشلا يف ةيوينب ًةوجف ةفيعضلا هُطباور متأل درف نع ةرابع وه

لوط األ قيرطلا قيبطت رذعتي امدنع قرطلا رصقأ نمضتي ام وهو ، نيتعومجم وأ نيدرف

. مجرتملا - ةيلا ع ةرطاخم ببسب



األ رشتنتس » اًيبسن ددعلا ةليلق ةفيعض طباور يذ عمتجم يف هنأ ةركف ىلع

ةيعرفلا تاعومجملا امأ ؛ ةيمْلِعلا ُدوهجلا قاعُتسو ، ءطبب ةديدجلا راكف

هِجاوُتسف ىرخأ صئاصخ ةيأ وأ ايفارغجلا وأ الةل ُّسلا وأ قْرِعلا ببسب ةلوزعملا

modus اًيمْلِس اًشياعت نمضت ةتقؤم ةيوست ىلإ لُّصوتلا يف ًةبوعص

نيب ةيويحلا روسجلا يه ةفيعضلا طباورلا ، ىرخأ تاملكبو .112«vivendi

الاًق113. طإ اهلا صتا ىلإ ليبس ال ةفلتخم تاعومجم

الت باقم ىلع ةمئاق ةيجولويسوس ةظح مال نع ةرابع رتيفونارج ةركف تناك

تفشكف . ةيناديم تاسارد ساسأ ىلع حيقنتلل تضَّرعتو ، ةلثامتم تانايبو

طباورلا نم رثكأ ءارقفلل ٌةَّمِهُم ةيوقلا َطباورلا نأ ثمالً، ، تاساردلا هذه

مَلا علا يف كسامتلا ةَمَكْحُم تاكبشلا نأ ىلإ ريشي يذلا ،األرم ةفيعضلا

،ع هلبق سيلو ،1998 ماع يف َرَهْظَأ دقو .114 رقفلا ةمادإ ىلإ ليمت يراتيلوربلا
[103] ستاجورتس نفيتسو DuncanWatts[102] ستاو نِكْنُد تايضايرلا امِلا

[ ةيليفوموه ] تاعومجمب زيمتي اًمَلا ع نأ يف َببسلا StevenStrogatz

ستاو َفَّنص دقل . ريغص عمَلا وه لِثامُملا وأ قِباطُملا ىلع ةرصتقم

ةيزكرمت طسوتم : اًيبسن نيتلقتسم نيتَّصاخ ثيح نم تاكبشلا ستاجورتسو

ةيرئاد ةكبشب آدب . ةكبشلا يف ماعلا عيمجتلا لِماعُمو ةدْقُع لك يف رواجتلا

اإل نأ انَّيَبف ، طقف برق األ يناوثلا و ِلَُّو األ اهتاراجب ةدْقُع ُّلك اهيف طبترت

لك نيب بْرُقلا ةدايزل ْتَفَك ةدئازلا ِّفاوحلا نم ليلق ددعل ةيئاوشعلا ةفاض

ةساردب هلمع ستاو أدب .115 يلكلا عيمجتلا لِماعُم يف ةريبك ةدايز نود ، دَقُعلا

رشبلا ىلع ستاجورتس جئاتنو هجئاتن راثآ نكلو ، نمازتملا ريصارصلا توص

ريبك مَلا عل ينايب مسر نيب :«االتخالف ستاو ريبعت ِّدح ىلعو . ةحضاو تناك

نكمي ال رييغت وهو ، ةبولطم ةيئاوشع ٍّفاوح عضب ةلأسم وه ريغص مَلا عو

يعيمجتلا ُعباطلا يِّدؤُيو ... ةيدرفلا [ دَقُعلا ] سوؤرلا ىوتسم دنع هفاشتكا

،« ٌديعب » اًنيعم اًضرم نأب سْدَح ىلإ ريغص مَلا عل ةينايبلا تاموسرلا يف يلا علا

.116« بيرق ّدج سكعلا ب هنأ نيح ىلع

راثآ ىلع ةكبشلا ملع يف مُّدقتلا ىوطنا ، اًضيأ ، داصتق اال ءاملع ىلإ ةبسنلا بو

ثاحبأ زكرم يف لمعي ، دلوملا يلا رتسأ ثحاب ،1971 ماع ديلا وم نم : ستاو نِكْنُد 102

. مجرتملا - ةدحتملا تاي ال ولا يف تفوسوركيام

تايضايرلا ذاتسأو يكيرمأ تايضاير 1959،عمِلا ماع ديلا وم نم : ستاجورتس نفيتس 103

و مظُّنلا ةيكيمانيد نمازت ةسارد يف هتاماهسإب فورعم . لينروك ةعماج يف ةيقيبطتلا

. مجرتملا - ةدّقَعُملا ةكبشلا ةيرظنو ةيضايرلا ايجولويبلا



ريغ اًقاوسأ اًنايحأ standardeconomics[104] يرايعملا ُداصتق اال َلَّيخت . ةمهم

. ةلماك تامولعمبو ةعفنملا نم ةجرد ىلعأب نييدرف الء كوب ةلوهأم ةزيامتم

Ronald[105] سَوك دلا نور يزيلجن اإل ُّيداصتق اال اهَّلَح يتلا - ُةلكشملا تناك

دوجو يف ببسلا َحاضيإ الت[106]– َماعُملا فيلا كت ةيمهأ حضوأ يذلا ،Coase

لثم مويلا لوط انل عَفْدُيو رَجأتسُن ، ءانيملا لا َّمع لك انسل نحن ). تاكرشلا

»OntheWaterfront[107]،ألن ةيرحبلا ةهجاولا ىلع » مليف يف ودنارب نولر ام

لا َّمُع راجئتسا دنع أشنت يتلا َفيلا كتلا ُلِّلقُي تاكرش لخاد ماظتناب انفيظوت

.( يموي ساسأ ىلع

ًةطبارتم ٍتاعومجم اهيف سانلا ُمظعم لِّكشُي ، تاكبش قاوس األ تناك اذإ نكل

هدِّدحُتس تامولعملا قفدت ،ألن فلتخم َّدِج يداصتق اال ُمَلا علا ودبيسف ، اًبيرقت

ةدحاو ةرمل ةقفص درجم تسيل الت َدابملا نم ديدعلا .117 تاكبشلا ُلكايه

. بلطو ضرع ةلأسم اهيف ُرعِّسلا نوكي

نيلثامتم سانُأ ةعومجم لخاد ىلعأ هرودب نوكيو ةقث، ةفيظو وه نامتئ اال

قاوسأ ىلإ ةبسنلا ب سيل راثآ ىلع اذه يوطنيو .( نيرجاهم ةعامج (ثمالً،

.118 رتيفونارج اهسرد يتلا ةلا حلا يهو ، طقف [ ليغشتلا ] لمعلا

، ةعفنملا رود ميظعت ىلإ ىعسي يذلا درفلا أدبم هنأب ُفَّرَعُي يديلقتلا وأ يرايعملا داصتق 104اال

ةيحان نمو . درفلا اذه اهكلهتسي يتلا تامدخلا و علسلا ةيمك ىلع دًةلا ُةعفنملا نوكت ثيح

يف اهسيردت متي امك ةيداصتق اال جذامنلا و تايرظنلا و فراعملا ةعومجم ىلإ ريشي ، ىرخأ

عماال ةنراقملا ،ب ةشقانملل اًساسأ اهفصوب ماع لكشب نويداصتق اال اهلبقي يتلا ، تاعماجلا

. مجرتملا - اهودِّيؤم اهلبقي ةفلتخم جهانم وأ سرادم لمشي يذلا يديلقتلا ريغ داصتق

بصانم لغش ،مث داصتق لال ندنل ةسردم يف اًذاتسأ لمع ،(2013-1910): سَوك دلا نور 105

. مجرتملا - ىرخأ ةرم سيردتلا ىلإ داع ،مث اهئانثأو ةيناثلا ةيملا علا برحلا لبق ةيموكح

ذيفنت لجأ «نم هنأب الً ئاق (15،1960)« ةيعامتج اال ةفلكتلا ةلكشم » يف سَوك لداجي 106

الم عإو هعم، لماعتلا يف ُءرملا بغري يذلا نَم فاشتكا يرورضلا نم ، قوسلا يف ةلَماعُم

عْضَوو ، ةقفص ىلإ يِّدؤُت تاضوافم ءارجإو ، طورش ةيأبو َلماعتلا ديري ءرملا نأب سانلا

-ك تامَّظنُمو .« اذكهو ، دْقَعلا طورش ةاعارم نم دكأتلل يرورض شيتفت ءارجإو دْقَع

دوقعب ثمالً، الت، َماعُملا هذه فيلا كت ءاغلإ وأ ضْفَخل دجوت - ىتح لودلا لب تاكرشلا

لج. األ ةليوط ةدَّحوم فيظوت

تاداصتقا وأ مجحلا تاروُفُو » َّمث نمو ، ربكأ ةءافكب كلذ لمع اهنكمي األربك تادحولا

. فلؤملا -economiesofscale« ةَعِّسلا تاداصتقا وأ مجحلا

مليفلا ردص . نازاك ايليإ جارخإ نم ، يكيرمأ ةميرجو امارد مليف : ةيرحبلا ةهجاولا ىلع 107

. مجرتملا - اهنم ةينامثب زاف ، راكسو األ ةزئاجل حيشرت 12 ىلع زاحو ،1954 ماع ويلوي يف



امأ . راكتب اال عنمتو روهمجلا دض أطاوتت نأ نكمي ةقلغملا راجُّتلا تاكبش

ىلإ لصت ةديدج اًراكفأ هفصوب راكتب اال عِّجشتف اًحاتفنا رثك األ تاكبشلا

يف - تاظح ال ملا هذه تراثأ دقو .119 ةفيعضلا طباورلا ةوق لضفب ةعومجملا

.120 طبضلا هجو ىلع تاكبشلا لكشتت فيك نع َلا ؤسلا األلو- ماقملا

و ءاملعلا جتنأ دقل . تاكبشلا نَّوكتت فيك اًحضاو ودبي ، ةيلمعلا ةيحانلا نم

رشع يداحلا نرقلا ،121 طسوتملا رحبلا يف ةبراغملا راجُّتلا نم اًءدب - نوثحابلا

يف نيريدملا و لا األمع داَّوُر ىلإ ،AvnerGreif[108] فيرج رنفأ مهسرد نيذلا ،

نع ةينغ ٍتايبدأ -RonaldBurt[109] تريب دلا نور مهسرد نيذلا ثيدحلا رصعلا

اال لا ملا سأر ديلوت يف businessnetwork[110]لا األمع تاكبش رود

األ نيب سفانتلا ، تريب تاحلطصمب . هطابحإ وأ راكتب اال عيجشتو [111] يعامتج

تاوجف ]« ةيلكيه تارغث » دوجو عم ، ُتاكبشلا هُلِكْيَهُت تاكرشلا و دارف

طباورلا بايغ ببسب تاعومجملا نيب -122structuralholes[112][ ةيوينب

و تيقوتلا و تامولعملا ىلإ لوصولا لجأ نم ةيدايِّرلا صَرُفلا » لثم - ةفيعضلا

ِّدس » ىلع نورداق سانُأ مهو -brokers ءاطَسُولا »123.و ةرطيسلا و تارواشتلا

»،ألن يلماكتلا مهلمع ىلع ( اوأَفاكُي نأ يغبني (وأ نوأَفاكُي »-« تارغثلا

ةاناعملل اًضُّرعت لقأ (وأ حجر األ ىلع ةيعادبإ اًراكفأ نوكلتمي مهلعجي مهعقوم

ؤهالء ، ةيراكتب اال تاسسؤملا يفف .(think-group يعامجلا ريكفتلا نم

رِكتبُم طيسو نيب تاسفانتلا مظعم يف ، كلذ عمو . اًمئاد ريدقت ُّلحم ُءاطَسُولا

غ ةكبشلا هذه رصتنت ( سناجتلا و ةيلا «االغنالق»(ْيأ:االزعن ىلإ ليمت ةكبشو

- يداصتق اال خيراتلا يف صصختم يليئارسإ ،1955 ماع ديلا وم نم : فيرج رنفأ 108

. مجرتملا

واإل عامتج اال ملع ذاتسأو يكيرمأ عامتجا 1949،عمِلا ماع ديلا وم نم : تريب دلا نور 109

اال لا ملا سأرو ةيعامتج اال تاكبشلا يف هثوحبب رهتشا . وغاكيش ةعماج يف ةيجيتارتس

. مجرتملا - ةيعامتج اال تاكبشلا يف ةيلكيهلا بوقثلا نع هموهفم اميس ،وال يعامتج

، ةنيعم فادهأ قيقحتل اًعم لمعت تاكرشلا نم ةدقعم ةكبش :[ سنزيبلا ] لا األمع ةكبش 110

. مجرتملا - اهسفن ةيراجتلا لا نماألمع ريثكب رثكأ يهو

ةعومجم وأ درف اهلصحي يتلا ةميقلا وه: هل فيرعت طسبأ يف يعامتج اال لا ملا سأر 111

. مجرتملا - ةيعامتج اال ةكبشلا نم

، ةفيعضلا طباورلا بايغ ببسب ةكبشلا يف عاطقنا : ةيوينبلا ةوجفلا وأ ةيلكيهلا ةرغثلا 112

َةرغثلا ميأل فيعض طبار نع ةرابع وه يذلا رسجلا موهفمب ةوجفلا وأ ةرغثلا ُّدس طبتريو

. مجرتملا - نيتعومجم وأ نيدرف نيب الً صاو



يفظوم ىلع قبطني ام ردقب نييميداك األ ةفس ال فلا ىلع كلذ قبطنيو .124 اًبلا

.125 ةيكيرمأ تاينورتكلإ ةكرش

، لماك يعرف لقح وهو ،organizationalbehavior« يميظنتلا كولسلا »

لا. األمع ةرادإ يف ريتسجاملا جمارب مظعم يف ةيسيسأت ةناكم اآلن لتحي

ريغ نم رثكأ حجر األ ىلع نوِّيكَبَش نيريدملا نأ ةثيدحلا هجئاتن نيب نمو

و يجاتن اإل نواعتلل لضف األ يه ةَّيمَرَه األلق ةكبشلا » نأو 126؛ نيريدملا

ِّدس يف حجر األ ىلع نوحجني ءاطَسُولا نأو »127؛ ةيميظنت ةفاقث يف سناجتلا

نأ نيح يف ،« ةيميظنتلا مهتعومجم عم اًيفاقث اومء «تال اذإ ةيلكيهلا تارغثلا

.« اًيفاقث نوزيامتي » نيح لضفأ نوحجني « اًيلكْيَه نينَّمضُملا » كئلوأ

ىلإ نوليمي « نولماكتملا نوُّقشنُملا »و« نوسناجتملا ءاطسولا »، راصتخابو

اًراكفأ ةكبشلا ُةيرظن ُمِّدقُت ، اًضيأ انه، 128 مهئارظن نم لضفأ ةقيرطب لعفلا

يكير هنم ُرَخْسَي يذلا يطمنلا ةكرشلا ِّلحم نم دعبأ ةدئاف ىلع يوطنت

RickyGervais’sThe[113]« بتكملا » ينويزفيلتلا هلسلسم يف سيَفريج

.office

َمجح نكلو اًدج. ًةريبك بتاكملا ُتاكبش نوكت ام اًردان ، كلذ نع الً ضفو

ا عرتخم مساب ىَّمسُملا -Metcalfe’sLaw فلا كتيم نوناق ببسب ٌّمهم ةكبشلا

يف ) ُّصني يذلا -RobertMetcalfe فلا كتيم تربور ،Ethernet[114] تنرثي إل

ا ددع عبرم عم بسانتت دْعُب نع االت صتا ةكبش ةميق نأ ىلع ( ةيلص األ هتروص

كلذ لقنلو ماع، هجوب تاكبشلا ىلع كلذ قبطنيو . لصاوتلا ةقفاوتملا ةزهج أل

دَقُعلا ىلإ ةبسنلا ب ةكبشلا ةميق تداز ةكبشلا يف دَقُعلا ُددع داز املك : ةطاسبب

ىلإ ةبسنلا ب ةلهذم دئاوع ىلع كلذ يوطني ، ىرنس امكو . اهعومجم يف

تاكبشلا ىلإ ةبسنلا ب ةدودحم دئاوع لباقملا يفو ، ةحوتفملا ةريبكلا تاكبشلا

اهفصوب لمعت ٌدَقُع ةمث ربك األ تاكبشلا يف ىتحو لب . ةيرْصَحلا و/وأ ةيِّرسلا

. رواحم وأ ءاطَسُو

اًسأك ، اًرئاس وقالً تحبصأ togoviral[115]« يسوريفلا راشتن «اال ةرابع

يف 2001 ماع عيذُأ ، كارتش باال سيَفريج يكير هفلأ يناطيرب يلزه لسلسم : بتكملا 113

ىدحإ يف بتاكملا يفظومل ةيمويلا ةايحلا لوانتي ،2 يس يب يب ىلع ةدحتملا ةكلمملا

. مجرتملا - يهاكُف لكشب تاكرشلا

، ةيميلقإ وأ ةيلحم ةكبش ليكشتل رتويبمكلا ةمظنأ نم ددع ليصوتل ماظن : تنرثي 114اإل

- رثكأ وأ نيماظن لبق نم نمازتملا لا اإلسر عْنَمو تامولعملا ريرمت يف ٍمُّكحَت تاءارجإب

. مجرتملا

هريرمت نكمي يذلا تنرتن اإل ىوتحم ىلإ ةراش اإل يف ةرابعلا لَمعتسُت : يسوريفلا راشتن 115اال



network ةكبشلا ُملع مِّدقُي ، كلذ عمو .129 نيقِّوسُملا و نينِلْعُملا ىدل ةسدقم

.ف ةريبك ةعرسب راكف األ ضعب راشتنا يف ببسلا مْهَفل ىَلْثُملا َةقيرطلا science

خالل نم لقتنت - ةنْمِّسلا نأش اهنأش ةينادجولا فورظلا و لا وح لباأل - راكف األ

(وأ راكف األ امأ .contagiousvirus يِدْعُملا سوريفلا ك ةيعامتجا ةكبش

و ءوشنلا ب نينمؤملا ىدل ةديدجلا ةظفللا انلمعتسا اذإ ،memes[116]« تاميملا »

تاسوريفلا موقت . تاسوريفلا نم ىوْدَع ُّلقأ ماع، هجوب ، يهف ( ءاقتر اال

،أل ةكبش ربع « يئاقلت عساو راشتنا ب« ًةداع رتويبمكلا تاسوريفو ةيجولويبلا

ةدْقُع َّلك ُرِواجُي ام َعيمج ًةفدهتسم ، نكمي ام ىصقأب اهسفن رشن وه اهفده ن

ىَّقلتن وأ مهل ةركف ليصوت ديرن يتلا انتكبش ءاضعأ راتخنف نحن امأ . اهْتَباصأ

[ قايسلا اذه يف ] ركبملا ُماهس اإل يِّمُس .130 ةقوثوم ًةركف اهفصوب ًةركف مهنم

stepflowofcommunication-two[117]« نيتوطخ ربع لا االصت طمن قفدت »

طبارلا وأ ويديفلا عطقم وأ ةروصلا ؛ف ةيعامتج اال تاكبشلا عقاومو ينورتكل اإل ديربلا ربع

،« يسوريف » هنأب فصوي مهنيب رشتنيف تنرتن اإل ومِدختسُم هكراشتيو هُلا سرإ ُداَعُي يذلا

.« يسوريف لا قتنا » اهنأب هراشتنا ةعرس فصوتو

ىوتحملا : تنرتن اإل تاعمتجم يف اًيسوريف اًراشتنا رشتنت يتلا تاعوضوملا ةلثمأ نمو

ةباعدلا ، ةيلسم ةيلزنم ويديف عطاقم ، ثراوكلا رابخأ ، ريهاشملا رابخأ ، يوقلا يسايسلا

. مجرتملا - ةّجفلا ةيسنجلا

زنكواد دراشتير ايجولويبلا 1976عمِلا ماع ، اًضَرَع ، هثدحتسا ظفل : تاميم عمجلا ،و ميملا 116

رخآ ىلإ لقع نم لقتني يذلا « يفاقثلا رصنعلا » »وأ ةيفاقث تامولعم ةدحو » ىلإ ريشيو ،

يه تانيجلا ثيح ، رثاكتلا ةيلمع خالل رخآ ىلإ درف نم تانيجلا لا القتن ةهباشم ةقيرطب

رُّوطتلا ملع » memeticsوأ تاميملا ملع ىَعْدُي ملع اًقح ال رهظ .مث ةيثارو تامولعم ةدحو

ةعومجم اهفصوب اًعم تاميملا رشتنت . اهتاقيبطتو ةركفلا هذه ةساردب ىَنْعُي يذلا « يفاقثلا

واأل تايرظنلا ضعب ضرتفتو .« تاميملا دَقْعَم ب« اهيلإ راشيو اًعم لمعت ةلماكتم رَمُز وأ

زلر اشت راكف أل ةهباشم ةقيرطب يعيبط ءافطصا ةيلمع خالل نم روطتت تاميملا نأ راكف

علولا رهظ ، نيرشعلا نرقلا تاينينامث فصتنم يفو . يجولويبلا روطتلا صخي اميف نيوراد

زربأ نمو ، رداتشفوه الس جود دي ىلع « ةديدجلا ةيتاميملا ةكرحلا ب« ُفَرْعُي اميف تاميملا ب

األ ريغ نم لب ، ناسن اإل ملعو عامتج اال ملع راطإ جراخ نم اهيطشان مظعم نأ اهتامس

ةرم ، تاميملا حلطصم لمعتسيل زنكواد دراشتير داع 1993 ماع يف مث الً. صأ نييميداك

تانايدلا تامسو ةينيدلا تادقتعملا ةرهاظ حرشيل « لقعلا تاسوريف » هلا قم يف ، ىرخأ

. مجرتملا - ةمَّظنملا

ةداق ىلإ اإلعالم لئاسو نم قفدتت راكف األ نأب لوقي : نيتوطخ ربع لا االصت طمن قُّفدت 117

. سانلا ىلإ اهنورِّرمُي مث صاخلا مهَريسفت اهيلع نوفْضُي نيذلا يأرلا

ًةرشابم نورثأتي سانلا مظعم نأ دكؤي يذلا ةدحاو ةوطخ ربع قفدتلا لباقم يف كلذو

. مجرتملا اإلعالم- طئاسوب



PaulLazarsfeld[118] دليفسراز ال لوب عامتج اال ْيملا عب طبترملا ،model

نإاأل نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ يف قاال نْيذللا ،ElihuKatz[119] ستاك وهيلإو

.131 يأرلا « ةداق » ةطاَسَوب عسو األ روهمجلا ىلإ ايديملا نم قفدتت راكف

يتلا ةعرسلا َسايق ، نيرشعلا نرقلا رخاوأ يف ، نورخآ نوثحاب لواح دقو

هنأ رهظأ ، ثدحأ ثحب ةمثو . ةديدجلا راكف وأاأل تاعئاشلا وأ رابخ اهباأل لقتنت

.132 ةكبشلا خالل نم لقتنت ةينادجولا لا وح األ ىتح

نع نوكي ام دعبأ ةيجراخلا و ةيلخادلا ةكبشلا تاريثأت نيب زييمتلا نأ مغرو

مهيدل نيذلا ةبلطلا »: حضاو ىَوْدَعلا نم عونلا اذه ىلع ليلدلا 133،ف ةلوهسلا

عم ِءاشعلا ُلوانت . ةساردلا ب اًعَلَو رثكأ نوريصي ةساردلا ب نوعَلوُم قافر

، اننكمي ،ال كلذ عمو .134« ماعطلا نم ديزملا لوانت ىلإ عفدي نيلوكأ صاخشأ

ىلإ تايكولسلا و راكف األ لقن ،Fowler رلوافو Christakis سيكاتسيركل اًقبط

تاجرد ثالث ربع ، ىرخأ تاملكبو ) انئاقدصأ ءاقدصأ ءاقدصأ نم دعبأ

االً صتا بلطتي ، كولس اهلا،وأ بقتساو ةركف لقن ألن كلذو .( طقف لا صفنا

الً صاوت )،وأ مارجليم ةبرجت حةلا يف (امك ةلا سر لا سرإ ةداعإ نم ىوقأ

. ةدَّدحم لا غتشا َةصرف حيتُي

يك مهيف ريثأتلا اهب عيطتسن يتلا ةفرعملا يه تسيل سانلا ةفرعم درجم

ةروص يه ، اهتقيقح يف ، ةاكاحملا . ماعطلا لوانت يف اوطِرْفُي وأ رثكأ اوسردي

. يعو بال نوكت نيح ىتح ، قدص األ قُّلمتلا

- ايبمولوك ةعماج ، يكيرمأ يواسمن عامتجا :(1901-1976)،عمِلا دليفسراز ال لوب 118

. مجرتملا

- يليئارسإ يكيرمأ ، لصاوت تايرظنو عامتجا 1926،عمِلا ماع ديلا وم نم : ستاك وهيلإ 119

. مجرتملا



ينايبلا مسرلا يف ةطقن لك . ةكبشلا ةيرظن يف ةيساس األ ميهافملا -6: لكشلا

ةيزكرمت ةجرد ىلعأ كلتمت يتلا ةطقنلا .و ةَّفاح وه رطس لكو ، ةدْقُع يه

عيمجت لِماعُم وأ ىلعأ ةفاثك كلتمت يتلا دقُعلا .و روحم ىَّمَسُت ةينْيَب ةيزكرمتو

»وأ لتكت » ىَّمَسُت ينايبلا مسرلا يف ىرخ األ ءازج نماأل ىلعأ يعضوم

.« عُّمجت »

يوطنت ةكبشلا ةينب نأ ، ةيئابولا ضارم عماأل لا حلا وه امك ، ةيسيئرلا ةطقنلا

135.و هادمو راشتن اال ةعرس ديدحت يف اهسفن ةركفلا َةيمهأ ُلِداعُت ةيمهأ ىلع

درجم تسيل يتلا ُدَقُعلا هبعلت يسوريفلا راشتن اال ةيلمع يف يسيئرلا رودلا

اوناك اذإ ام نورِّرقُي سانأ :« ةباوب ساَّرُح » لب ، بسحف ءاطَسُو وأ رواحم

دح ىلإ ، مهرارق دمتعيسو ال136. مأ ةكبشلا يف مهفرط ىلإ تامولعم نولقنيس

، ةركف لوبق بلطتيسو . مهيلع تامولعملا ساكعنا ىدمب مهداقتعا ىلع ام،

ضرم سكع ىلعف . نْيردصم وأ ردصم نم رثكأ ةطاَسَوب َلقنُت نأ ، هرودب

ةجرح ةلتك قيقحت ىلإ ،وأالً ةدقعملا ةيفاقثلا ىَوْدَعلا جاتحت ، طيسب يئابو

األ نم اًيبسن ةريبك دادعأ ) ةيلا ع ةيزكرمت ةجرد يوذ لئاو األ نيِّنبتُملا نم

ِلا متحا ِريدقت ُحاتفم ، ستاو ناكنُد ريبعت ِّدح ىلعو .137( نيرِّثؤملا ءاقدص

، ُزفاحلا اهُبيِصُي يتلا ةكبشلا ةينب ىلع زيكرتلا » وه ىَوْدَعلا ب هيبش ٍعباتت ِدوجو

.138« هسفن زفاحلا ىلع سيلو

نأ يف ببسلا حاضيإ ىلع اذه دعاسي ، اًيسوريف رشتنت ةركف لكب قلعتي اميفو

لتكتلا وأ ةدْقُعلا نم تأدب المألاهن ظلا يف ُدَّدبتَت ىَصْحُت ال ىرخأ اًراكفأ كانه

. أطخلا ةكبشلا وأ
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ةكَبَّشلا فانصأ

.ثمال اًمامت فلتخم عمَلا يف اَّنُكَل ، ًةدحاو ةيعامتج اال ةكبشلا ةينبأ ُّلك تناك ول

ُدادعأ نوكت ثيحب - اًيئاوشع ىرخ باأل اهادحإ ُدَقُعلا هيف لصتت يذلا مَلا علا ،ً

ىلع يوطنيس - سرجلا ىنَحْنُم لكش ىلع ًةداع ًةعَّزوُم ةدْقُع لك ِّفاوح

نم ديدعلا ألن كلذو .[120] انمَلا ع لثم نوكي نل هنكلو ،« ريغص «عمَلا ِّصاوخ

تاكبش :Pareto وتيراب عيزوتب ةهيبش ٍتاعيزوت ُعَبْتَت يقيقحلا مَلا علا تاكبش

لقأ ٍددعب دَقُعلا نم ديزملا ،و ريبك ِّدِج ٍّفاوح ددعب دَقُعلا نم ديزملا ىلع يوطنت

يجولويسوسلا هيٍّمسُي امم ًةخسن ُّدَعُي ام وهو . ةيئاوشع ةكبش يف امم اًريثك

،theMattheweffect« ىَّتَم ريثأت »RobertK.Merton[121] نتريم تربور

يذلا هل،ف سيل نَمو ؛ دادزيف ىَطْعُي هل، نَم لك :«ألن ىَّتَم سيدقلا ليجنإب اًنُّميت

، لعفلا ب ةزئاج هيدل نَم : َحاجنلا ُدِّلوُي ُحاجنلا ، مْلِعلا يف [122]« هنم ُذَخْؤُي هدنع

داصتقا » يف لثامم ءيش ىلع فوقولا نكميو . زئاوجلا نم ديزملا ىَطْعُيس

تاكبشلا نم ُديدعلا تعَّسوت املك ، اهسفن ةقيرطلا بو .139« ريهاشملا و موجنلا

لعفلا ب اهيدل يذلا ددعلا عم بسانتي امب ةديدج اًّفاوح ُدَقُعلا تبستكا ، ةريبكلا

preferential[123]« ٌّيزييمت ٌقاحلإ » راصتخاب ةمث .(« اهتءافك » وأ اهتجرد )

László[124] يساباراب الولز يئايزيفلل ةركفلا هذهب نيدن نحنو .attachment

، اًريثك امهب دهشتسُيو ، جاتن اإل ْيريزغ تايضاير امِلا وأالًع اهَسَرَد ةيئاوشعلا تاكبشلا 120

يف نيديدعلا هيكراشم دحأ ،AlfrédRényi هينير ديرفلأو PaulEerdös سودرإ لوب امه

لك طْبَر مث ، وتسم حطسم ىلع n دَقُعلا عضوب يئاوشعلا ينايبلا مسرلا نوكتي . فيلأتلا

ةرم،وأ نم رثكأ دَقُعلا رايتخا نكميو .m ّفاوح قيرط نع يئاوشع لكشب اًعم اهنم نيجوز

. فلؤملا -ً ال صأ اهرايتخا مدع

ميهافم َرَّوط . ايبمولوك ةعماج يف يكيرمأ عامتجا :(1910-2003)،عمِلا نتريم تربور 121

ةءوبنلا » حلطصمب رهتشا .« ةيعجرملا ةعومجملا »و« ةدوصقملا ريغ بقاوعلا » لثم ةديدع

لعجي امب ، اًديدج اًكولس يعدتسي فقومل اًئطاخ اًديدحت ينعي يذلا ،« اهَسفن ُقِّقحُت يتلا

. مجرتملا -« ققحتت الً صأ ةئطاخلا َةركفلا

. فلؤملا -29 25،اآلةي حاحص :األ ىَّتم 122

نماأل ددع ىلع ام، ٌةيمك هيف ُعَّزَوُت تايلمعلا نم عون :ُّيأ يليضفتلا وأ يزييمتلا قاحل 123اإل

. مجرتملا - لعفلا ب مهيدل امل اًقفو دارف

ةعماج زكرم ريدمو زيمتم ذاتسأ ، يرجم يئايزيف ،1967 ماع ديلا وم نم : يساباراب 124الولز

اناد دهعم ، ناطرسلا مُظُن زكرم يف كراشم وضعو ، ةدقعملا ةكبشلا ثوحبل نرتسيإ ثرون

. مجرتملا - درافراه ةعماج ، ناطرسلل ربراف



نأ اضرتفا نَم لوأ امهف ،RékaAlbert[125] تربلأ اكير ةيئايزيفلا Barabásiو

powerlaw [126] عفَّرلا نوناق تاعيزوت عبتت يقيقحلا ملا علا تاكبش مظعم

دحب تاكبشلا .[128]scale–free[127]« قاطنلا ةَّرُح » نوكت وأ distribution

نم رثكأ ةديدع ٍّفاوح تاذ hubs رواحم ريصت اهيف ةليلق ٌدَقُعو ، ُرَّوطتت اهتاذ

فلأ ةورث ةرادإ سلا جم نم حوارتت ، ةريفو تاكبشلا هذه ةلثمأو .140 ىرخأ دَقُع

بيولا تاحفص نم طباورلا و ءايزيفلا الت جم يف تاداهشتس اال ىلإ ةكرش

: يساباراب ريبعت ِّدح ىلعو .141 اهيلإو

صتا ةلصتم ةدْقُع اًعم، تاكبشلا هذه دوجو ظفحي رواحملل يمَرَه لسلست ةمث

األ دَقُعلا تارشعب ةعوبتم االً، صتا لقأ ٍدَقُع ُةَّدِع بْرُق نع اهيلي االًعاًيلا

لك يف مكحتت ، ةيتوبكنعلا ةكبشلا طسو يف ةيزكرم ةدْقُع دجوت رغص.وال

. ةكبشلا مْدَه ىلإ اهُتلا زإ يِّدؤُت ةدرفم ةدْقُع دجوت .ال امهبقارتو ةدْقُعو طبار

يف ءايح األ ملعو ءايزيفلا ةذاتسأ ، ةيرجم ةمِلا 1972،ع ماع ديلا وم نم : تربلأ اكير 125

ةَّرُح تاكبشلا يف اهثوحببو ،« تربلأ - يساباراب » جذومنب ترهتشا . اينافلسنب والةي ةعماج

. مجرتملا - ةيجولويبلا ةمظن األ ةجذْمَنو قاطنلا

يف يبسنلا ُرُّيغتلا ُبَّبستي ثيح ، نيتيمك نيب ةِّيلا د عالةق وه ءاصح اإل يف عْفَّرلا نوناق 126

اال نيتيمكلا مجح نع رظنلا ِّضغب ، بسانتم لكشب ىرخ األ ةيمكلل يبسن رُّيغت يف ةيمك

. مجرتملا - ةيرشبلا و ةيجولويبلا و ةيعيبطلا رهاوظلا ىلع اذه قبطنيو . يئادتب

تاكبش نأب لوقي ثيدحلا تاكبشلا ملع يف يسيئر ءاعدا ةمث : قاطنلا ةَّرُح ةكبشلا 127

األةلد نكلو . عفرلا َنوناق عبتت ْيأ ،« مجحلا وأ قاطنلا ةَّرُح » ًةداع نوكت يقيقحلا مَلا علا

.ف يقيقحلا ملا علا تاكبش نم اًيبسن ريغص ددع نم ةدمتسم داقتع اال اذهل ةيبيرجتلا

ةينب دوجو ىلع الً يلد مِّدقُت يتلا االت حلا نم طقف 4% دوجو تبثت ةيئاصح اإل تاساردلا

، قاطنلا ةفيعض اهلا، وحأ نسحأ يف يه، ةيعامتج اال تاكبشلا ، نذإو . قاطنلا ِّرُح لكيه وأ

اهنأب فصوت نأ نكمي ةيجولويبلا و ةيجولونكتلا تاكبشلا نم الً يلق اًددع نأ نيح يف

نع فشكت امك ، قاطنلا ةَّرُح تاكبشلا ةيمَلا ع ضيوقت ىلإ جئاتنلا هذه يِّدؤتو . قاطنلا ةَّرُح

ٍتايلآو اًراكفأ بلطتي وحن ىلع اًيرث اًيوينب اًعونت ةعونتم يقيقحلا ملا علا تاكبش نأ

. مجرتملا - اهحرشل ًةديدج

ةجردلل يبسنلا لا متح »fattails،ألناال زُجَعلا ُةنيمس » عفرلا نوناق عبتت يتلا ُتاعيزوتلا 128

ةيحانلا نم . اًيئاوشع ةلَّكَشُم طباورلا تناك ول امم ىلعأ ةياغلل ةضفخنملا و ةياغلل ةيلا علا

يبسنلا راركتلا «نأ ةقيقح ىلإ scale-free« مجحلا وأ قاطنلا «ّرُح حلطصم ريشي ، ةينقتلا

kd ةجردلا نم دَقُعل يبسنلا راركتلا هسفن وه d́ ةجردلا نم دَقُعب ًةنراقم ،d ةجردلا نم دَقُعل

ةكبش يف .«k>o يئاوشع لماع ةطاَسَوب سايقلا ةداعإ دنع ،́kd ةجردلا نم دَقُعب ًةنراقم

َءيشلا دَقُعلا نيب »االتخالف ُسايق » ُنِّيبُي كلذ عمو ، ةيجذومن ةدْقُع دجوت ال قاطنلا ةَّرُح

: ةيليتكارف ةسدنهب قاطنلا ّرُح مَلا علا زيمتي ، ىرخأ ةرابعبو . ناكم لك يف هَسفن

. فلؤملا - ةريبك ٌةنيدم ُةكلمملا ،و ةريبك ٌةدلب ُةنيدملا ،و ةريبك ٌةلئاع يه ُةدلبلا



.142 توبكنع نود ةكبش يه ِقاطنلا ُةَّرُح ُةكبشلا

-takes-thewinner« ءيش لك ذخأي زئافلا » جذومن (ْيأ ىوصقلا ةلا حلا يف

رثكأ يفو . اًبيرقت اهلك ،وأ طباورلا لك ىلع بسن األ ُةَدْقُعلا لصحت ،(allmodel

ةلصتم ٌةدْقُع » دجوت »fitgetrich،ذإ ينتغَي «لاالقئ ُجذومن دجوي ، نايح األ

نم تارشعب ةعوبتم االً، صتا لقأ دَقُع ُةَّدِع ٍبْرُق نع اهيلت االًعاًيلا صتا

تاكبش :ثمالً، ةطسوتملا ةكبشلل ىرخأ ٌةينبأ اًضيأ دجوت .143« رغص األ دَقُعلا

.144 قاطنلا ةَّرُح وال ةيئاوشع تسيل نييكيرم األ نيقهارملا ةقادص

لك يوتحت ، ليوط تقو ذنم يانيرو سودرإ َنَّيَب امك ، ةيئاوشعلا ةكبشلا يف

ىلع لا ثم لضفأو . ىرخ األ دَقُعلا ب هسفن طباورلا ددع ىلع ةكبشلا لخاد ةدْقُع

تاي ال ولا يف ةيلحملا ةعيرسلا قرطلا ةكبش وه يقيقحلا ملا علا تاكبش

يذلا هسفن ةعيرسلا قرطلا َددع ةيسيئر ةنيدم ُّلك زوحت خالاهل نمف ، ةدحتملا

. ىرخ األ ندملا ب اهطبري

، ةدحتملا تاي ال بولا يوجلا لقنلا ةكبش وه قاطنلا ةَّرُح ةكبشلا ىلع لا ثملا و

، مجحلا ةطسوتم تاراطمب ةريغصلا تاراطملا نم ريبك ددع اهيف طبتري يتلا

ىرخأ تاكبش ةمثو . ةظتكملا ةمخضلا رواحملا نم ليلق ددعب اهرودب طبترت

مْهَف قرط ىدحإ . قاطنلا ةَّرُح ةرورضلا ب نوكت نأ نود ةياغلل ةيزكرم

Hamlet« تلماه » ريبسكش ةيحرسم يف ُفَّشكتَت يتلا [ ةاسأملا ] ايديجارتلا

ُتلماه زوحي اهيف يتلا ، تايصخشلا نيب تاق ال علا ةكبش مْسَر يف لثمتت

: ّفاوحلا ددع (ْيأ ىلع األ ةيزكرمتلا َةجرد Claudius سويدولك هِّمأ ُجوزو

.(7 لكشلا رظنا



دوقي تلماه . ريبسكش « تلماه »: ةيديجارت اهنكلو ةطيسب ةكبش -7: لكشلا

.( سويدولك ىدل ةرشع ثبالث ًةنراقم ةرشع ّتِس ) ةيزكرمتلا ةجرد ثيح نم

تلماه نم ٍّلكب َةلصتملا ِتايصخشلا ةيحرسملا يف « توملا ُةقطنم » لمشتو

. سويدولكو

نع فلتخت نأ ةكبشل اهب نكمي يتلا قرطلا َّلك ،اآلن، نابسحلا يف ْعَضنْلو

.(8 لكشلا رظنا ) ةيئاوشعلا ةخسنلا



ْيأ ، يانير - سودريإ :ER؛ قاطنلا ةَّرُح :SF) ةكبشلا فانصأ -8: لكشلا

.( ةيئاوشع

ةقيشعت لثم ، ةيئاوشع ريغو ديدحتلا َةيلا ع ُةكبشلا نوكت نأ نكمملا نم

هُسفن ِّفاوحلا ُددع اهل ةدْقُع لك ثيح لا، تسيركلا lattice ةَّيريعَش meshوأ

تادحو َةكبش ُةكبشلا نوكت نأ نكميو .( لفسأ نم اًراسي ) ىرخ األ دَقُعلا رئاسك

اًعم اهطبارت مغر ةلصفنملا تاعُّمجتلا نم ددع ىلإ اهميسقت نكمي ْيأ modular؛

.( لفسأ نم اًنيمي ) ةيريسجتلا ِّفاوحلا نم ليلق ددعب

اهيف ةدْقُع ُّلك توافتتف ، ةسناجتم َريغ ُةكبشلا نوكت نأ اًضيأ نكمملا نمو

ُزِّيمُت يتلا قاطنلا ةَّرُح تاكبشلا ،ك ةَّيزكْرَمَّتلا ةيمه األ ثيح نم اًريبك اًتوافت

ُتاذو ٌةَّيمَرَه تاكبشلا ُضعبو .( ىلعأ نم اًراسي ) تنرتن اإل ىلع تاعامجلا

[ ضْي [األ يئاذغلا ليثمتلا تايلمع ُمِّظنُت يتلا ةدَّقَعُملا ةينيجلا مُظُّنلا ،ك تادحو

.145( ىلعأ نم اًنيمي ) ىرخأ مُظُن ةرطيس تحت ةيعرف ٌمُظُن اهيف دجوت يتلا ،و

َضيقن هنْوَك نع اًديعبو - يمَرَهلا لسلستلا نأ مْهَف حضاو لكشب اآلن اننكمي

ُّفاوحلا ،9 ُلكشلا ُنِّيَبُي امكف . ةكبشلا عاونأ نم صاخ عون درجم وه - ةكبشلا

روذج (وأ ةبولقملا ةرجشلا طمنك ، اًمظتنم اًطمن عبتت ةيلا ثم ةَّيمَرَه ةكبش يف

دَقُعلا نم اًنَّيعم اًددع ْفِضَأو ، ايْلُع ةدْقُعب ْأدبا ، ةَّيمَرَه ةكبش ءانبل .( ةرجشلا

. ةعباتلا

وهاإل حاتفملا . اذكهو ، ًةيناث ةعباتلا دَقُعلا ددع ْفِضَأ ةعبات ةدْقُع لك ىلإو

تاكبشلا . اًيقفأ دَقُعلا ليصوتب اًدبأ ْمُقَت ال نكلو ، لفس نماأل ٍدَقُعل ةمئادلا ةفاض

راسم ال هنأ ىنعمب ، تارود دجوت ال .ذإ ةددحم ٌّصاوخ اهل ةقيرطلا هذهب ةّينْبَملا

،األرم نيتدْقُع يأ نيب طبري طقف دحاو راسم ةمث . اهيلإ اًدئاع ةدْقُعلا نم جرخي



ايْلُعلا ةَدْقُعلا نأ لا.األُّمه ]واالصت ةرطيسلا ] ةدايقلا لس سال حضوي يذلا

نم ديزيل ُماظنلا ُمَّمَصُي ْيأ : ىلعأ ، ٍرواجت ِةيزكرمتو ةينْيَب ةيزكرمت ىلع يوطنت

. نكمي ام ىصقأب اًعم، اهيف مُّكحتلا و تامولعملا ىلإ لوصولا ىلع ةدْقُعلا ةردق

قُّفدت ىلع ةيلكلا َةرطيسلا هذه ٌةليلق ةّيمَرَه الٌت سلست ُقِّقحُت ، ىرنس امكو

. كلذ نم Stalin نيلا تس دهع يف يتييفوسلا داحت اال برتقا دقو ، تامولعملا

ال سلستلا » هِبْشُتو ، طقف اًيئزج ، ةيلمعلا ةسرامملا يف ٌةَّيمَرَه تاميظنتلا ُمظعم

يف ريكفتلا ديفملا نم ، كلذ عمو .146 يعيبطلا مَلا علا يف « ةينواعتلا َةَّيمَرَهلا ِت

ُرَظْحُت ثيح ام؛ ىنعمب « ةيئاوشعلل اًضِهانُم » هفصوب تحبلا يمَرَهلا لسلستلا

هيف ُرَظْحُي امك ، تاكبشلا ب ةطبترملا [ ةيقارتخ [اال ةيعرشلا ريغ ُةيلا االصت هيف

. لتكتلا وأ ُعُّمجتلا ءيش لك لبق



حَّضوملا لا ثملا يف . تاكبشلا نم صاخ عون يمَرَهلا لسلستلا -9: مقر لكشلا

وأ بْرُق ةيزكرمت ىلعأو ةينيب ةيزكرمت ىلعأ كلتمت ةمقلا يف ةدقُعلا انه،

اذه خالل نم ىرخ األ دقُعلا مظعم عم لصاوتت نأ ىرخ األ دقُعلل نكميو . رواجت

. مكاحلا روحملا

ةدماج تافينصت اهفصوب ، كلت ةكبشلا فانصأ ىلإ َرَظْنُي أال يغبني

ٌةمظنأ ةريبكلا ُتاكبشلا . تقولا رورمب دَّمجتت ام اًردان تاكبشلا ].ف ةيكيتاتسإ ]

ةديدجلا صئاصخلا و لا كش واأل ُةينب »؛فاأل ةئراط صاوخ » ىلع يوطنت ، ةدقعم

اهب. ءوبنتلا نكمي »ال ةيلحرم خالل«قنالت نم اهسفن نع ريبعتلا ىلإ ليمت

. ةَّيمَرَه ةكبش ىلإ ةلهذم ةعرسب روطتت نأ ةيئاوشع ةكبشل نكمي ، ىرنس امكو
[129][ ةيلومشلا ] ةيراتيلا توتلا ةلودلا و يروثلا دشحلا نيب تاوطخلا ددعف

ىلعو . لهذم لكشب ليلق ددع هنأ ةرم، نم رثكأ ، َتَبث totalitarianstate

.147 ةلهذم ةعرسب كَّكفتت [ ةدماجلا ] ةبلصلا يمَرَهلا ماظنلا ةينبأ ، هسفن لا ونملا

. تاكبشلا يسراد اذه مدصي وال

لكشب ، ةديدجلا ِّفاوحلا نم ريغص ِّدِج ددع ةفاضإ نأ اآلن فرعن نحنف

نم ُريثكلا اًبولطم سيل . دَقُعلا نيب لا صفن اال َلَّدعم ريبك لكشب ُلِّلقُي ، يئاوشع

. لصاوتلل ةمكاحلا ةدْقُعلا راكتحا ريمدتل (9 مقر لكشلا ) يف ةيفاض اإل ِّفاوحلا

، خيراتلا ،خالل كولملا و ةرطاب األ نأ يف ببسلا ريسفت ىلع كلذ دعاسيو

. تارماؤملا نم نوقَلْقَي

ةينطولا ةايحلا ب ُةلودلا هيف جمدنت اًيسايس اًماظن ىَّنبتت : ةيلومشلا وأ ةيراتيلا توتلا ةلودلا 129

و ةيعامتج واال ةيداصتق واال ةيسايسلا ةطشن األ عيمج ىلع مراص لكشب رطيستف اهلك،

لا معتسا عم ملا، علا ةيؤر ةيداحأو ةطلسلا ةيداحُأ راطإ يف ، ةيباقنلا و ةينيدلا و ةيفاقثلا

، موهفملا اذه نم الاًق طناو . ةراد واإل لا واالصت ميظنتلا جماالت يف ةثيدحلا تاينقتلا

نم اًنوكم اًيلك اًمسج لكشت يتلا ةلودلا يف ْيأ ، لكلا يف بوذي نأ درفلا ىلع يغبني

، يشافلا و يزانلا ماظنلا ىلع ةيراتيلا توتلا موهفم قبطنيو . دارف نماأل ْيأ الاي خلا ةعومجم

. مجرتملا - ةيعويشلا ةمظن األ ىلع اًنايحأو



camarillasو نيراشتسملا ةناطبو ،cabals[130][ ةّيرسلا تاَّيعْمَجلا [وأ بَصُعلا

دالالٌت اهل تاملكلا هذه لك :coteries للِّشلا cliquesو رَمُّزلا الايcellsو خلا

hierarchs[ نويكراريهلا ] نويمَرَهلا كردأ دقل . يكَلَملا الط بلا قايس يف ٌةريِّرِش

القنالب ًةمدقم نوكي نأ نكمي عابت األ نيب يخآتلا نأ ليوط تقو ذنم

.palacecoup[131] رصقلا

ميظنت ربع ةدِحَّتم سانلا نم ةريغص ةعومجم : ةيرسلا ةيعمجلا وأ ةَبْصُعلا وأ لا بِكلا 130

قيرط نع ، ةنيعم ةيجولويديأ تامامتها وأ ةصاخلا اهرظن ةهجول ًةداع ُجِّوَرُت ، قيثو

هذه لا معتسا لمحي . مهريغل نيفورعم ميظنتلا وأ ةبْصُعلا دارفأ نوكي غاًبلا.وال تارماؤملا

. مجرتملا - يرمآتو يسايس ضرغ تاذ ةيبلس دالالت ةملكلا

ال بلا غلا يفو هعم، نيلماعلا نم ةعومجم قافتاب ةطلسلا سأر ةلا :زإ رصقلا الب 131قنا

. مجرتملا - ةيعامتجا ٌتابارطضا هبحصت



8

تاكبشلا يقتلت امدنع

لعافت ةيفيك يف رظنلا وه - خِّرؤملا دنع -واألُّمه ريخ األ يميهافملا يِّدحتلا

تيجداب نوج يسايسلا ُمِلا علا َضَرَتَفا . ىرخ عماأل اهادحإ ةفلتخم تاكبش

نيلداجم ، يئايميكويب رظانت َدوجو ، فيلأتلا يف هوكراشمو ،JohnPadgett

ثال ذختيو ، تاكبشلا نيب لعافتلا ُجاتن امهيلك راكتب واال يميظنتلا َديدجتلا نأب

.148« زيفحتلا »،« فيظوتلا ةداعإ »،« ليدعتلا وأ ليوحتلا »: ةيسيئر لا كشأ ةث

اإل اهدعاوق رييغت ةمواقم ىلإ اًيئاقلت يمالً ليمتس ةنرملا ةيعامتج اال ةكبشلا

نم ، اهطامنأو ةيعامتجا ٌةكبش ُلقْنُت نيح امأ لا. التاالصت وكوتوربو ةيجاتن

.149 راكتب لباال ديدجتلا ثدحيسف ، رخآ قايس يف اهفيظوت َداعُي يك قايس

ةنيدم ةينب يف تارُّيغتلا حرشل ، ىرنس امك ، ةركفلا هذه تيجداب لمعتسا دقو
[132] يشتيديم لآ دهع يف ةيعامتج واال ةيداصتق Florenceاال اسنرولف

نمو . ةنيدملا ةسايس يف ةيفرْصَملا تاكاَرَّشلا تَجِمْدُأ امدنع ،Medici

لقن تايلآ اهفصوب ال ةَّمِهُم تاكبشلا . ّمعأ تاقيبطت تيجداب ةركفل نأ حضاولا

ُّلك تسيل نكلو . اهسفن ةديدجلا راكف األ رداصم اهفصوب ،لب طقف ةديدج راكفأ

ىلإ ةيعيمجتلا ةفاثكلا تاذ تاكبشلا ضعب ليمت ؛ذإ رييغت َةنضاح تاكبشلا

بسانملا لحملا يه ةعونتم تاكبش نيب ءاقتل اال ةطقن نكلو . رييغتلا ةمواقم

ىق تتال امبر . كلت ءاقتل اال ةطقن ةعيبط ام وه لا ؤسلا .150 ةَّدِجلا نع ثحبلل

ثدح امك ، اًضيأ ىرخ األ اهادحإ مجاهت دق اهنكلو ، اًيمْلِس رهصنتو تاكبشلا

قارتخا يف ةيتييفوسلا تارباخملا تحجن نيح ( هاندأ ُشَقانُيس لا ثم يف )

نم تاسفانت يف . نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال يف جديربمك ةعماج ةبلط تاكبش

تاكبشلا يف ، ةيبسنلا ، فعضلا و ةوقلا ُطاقن َةجيتنلا ُدِّدحُيس يذلا ، عونلا اذه

ىَوْدَعب رُّثأتلل اهتيلباق ىدم ؟ام ةنورملا و فُّيكتلل اهتيلباق ىدم .ام ةسفانتملا

وأا ريمدتو ،« ةقئافلا رواحملا » نم رثكأ وأ دحاو ىلع اهليوعت ىدم ؟ام ةرِّمدم

اًيعامتجا األّمه رودلا تبعل يتلا ايلا طيإ يف اسنرولف الت ئاع رهشأ دحأ : يشتيديم 132لآ

لص األ يف ةلئاعلا دارفأ ناك . رشع نماثلا و رشع سماخلا نينرقلا نيب اًيفاقثو اًيسايسو

ناكف ، ةعساو ةطْلُسو ةلئاط ًةورث اوبستكاف يفرْصَملا عاطقلا يف اولمع مث ، فوص راجت

َةطلسلا ُةلئاعلا تبستكا . ابروأ يف اًراهدزاو اًمارتحا فراصملا رثكأ َدحأ يشتيديم ُفرْصَم

تارتف ءانثتساب . ابروأو ايلا طيإ يف عسوأ قاطن ىلع مث األرم ئداب اسنرولف يف ةيسايسلا

لآ رهتشا امك .1737 ماع ىتح 1434 ماع نم اسنرولف يشتيديم لآ َمَكَح ةريصق

. مجرتملا - نينانفلا و نفلل مهتياعرب يشتيديم



ةاكاحمب الهؤ مزو يساباراب ماق ؟ لكك ةكبشلا رارقتسا نم للقي امب كاسم إل

اهتراسخ مامأ دومصلا عيطتست اهنأ اودجوف قاطنلا ةَّرُح تاكبش ىلع تامجه

رواحم ىلع يفادهتس اال موجهلا امأ . دحاو روحمل وأ دَقُعلا نم ريبك ءزجل

ةَّرُح ةكبشلا نأ اذه، نم ًةيمارد رثك األ لب .151 اًمامت َةكبشلا ُمِدْهَيف ةددعتم

.152 دَقُعلا ب كتفي ٍدْعُم سوريف ةيحض ةمات ةلوهسب طقست قاطنلا

؟ا اًيمْلِس االً صتا اهب لصتت نأ نم ،دبالً ىرخأ ًةكبش ٌةكبش مجاهت اذامل نكل

لبِق نم أدبت ال ةيعامتج اال تاكبشلا ىلع تامجهلا مظعم نأ يه ةباج إل

تانايك لبِق نم هيلع ُعَّجَشُت األلق ىلع ]،وأ موجهلا [ب ُرَمؤُت لب ، ىرخأ تاكبش

ثماالً ةيكيرم 2016األ ماع تاباختنا يف يسورلا لُّخدتلا ُّدَعُيو . ةَّيمَرَه

لُّخدتلا ناك اله- عأ انركذ امك - ةيكيرم األ تارباخملل اًقبط اذه: ىلع اًيجذومن

يف اًحُّجبت رثك األ نييطارقوتو األ ماكحلا دحأ ،Putin نيتوب سيئرلا نم نذإب

Democratic ةيطارقميدلا ةينطولا ةنجللا ىلإ ُلُّخدتلا هَّجَوُي ملو ملا، علا

ةيكيرم األ ايديملا تاكبش بَّكَرُم ىلإ لب ، بسحف NationalCommittee

.ف ةَّيمَرَهلا الت سلستلا و تاكبشلا نيب يساس األ قرفلا حضوي اذهو . هلمكأب

نيب جزملا يف اهتقيرط ببسبو ، اًيبسن ةيزكرم لاال اهتينب ببسب تاكبشلا

اإل ىلإ ليمت ، رُّوطتلا و فُّيكتلا عيطتست ،وألاهن ةفيعضلا طباورلا و عيمجتلا

اال نأ ، ىرنس امك ، اًيخيرات تباثلا نمو . ةَّيمَرَهلا الت سلستلا نم رثكأ ةيعادب

ةلكشملا . ةَّيمَرَهلا الت سلستلا نم ُدَّلوتت امم رثكأ تاكبشلا نم ُدَّلوتَت تاراكتب

زيكرت بلطتي ام وهو ... كرتشم فده وحن » ةلوهسب هَّجوُت ال تاكبشلا نأ يه

و تايطارقوريبلا و شويجلا ك ةريبك تاميظنت لخاد اًينامزو اًيناكم دراوملا

.153« يسأرلا ميظنتلا تاذ تاكرشلا و ةريبكلا عناصملا

ةيملا علا برحلا . ةيجيتارتسإ تسيل اهنكلو يوْفَع لكشب ٌةيعادبإ ُتاكبشلا

ٌتاكبش تبعل ْنإو ىتح ، ٌةكبش اهيف ْزُفَت theSecondWorldWarمل ةيناثلا

.Allied ءافلحلا راصتنا يف اًمهم اًرود ( ريفشتلا وأ ةرذلا ءاملع تاكبش ) ةقئاف

اهرْشَنو ةئِّيسلا راكف األ عادبإ ىلع ةرداق تاكبشلا نإ لب ، بسحف اذه سيل

ا ىَوْدَعلا حاالت يف . ءاوسب ءاوس اهرْشَنو ةديجلا راكف األ عادبإ ىلع اهتردقك

ةلوهسلا ب بعُّرلا و عَلَهلا رْشَن تاكبشلل نكمي ، راكف »األ تاعافدنا » وأ ةيعامتج ال

:wisdomofcrowds دوشحلا ةمْكِح ليصوت اهب عيطتست يتلا

لجأ نم اهب سَّوهتَت يتلا اهسفن ةلوهسلا ب تارحاسلا قْرَح لجأ نم عزْجَت

. ططقلا روص

ةيكيرم األ ءابرهكلا ةكبش نم لضفأ لكشب ةمَّمصُم مويلا تاكبش نأ ٌحيحص

ُلشف َبَّبسَت ْنأ ةجرد ىلإ اًدج ًةَّشه تناك يتلا نيرشعلا نرقلا تاينيعست يف

طوطخلا نم تائم رُّثعت يف ،Oregon نوجيروأ والةي برغ ، دحاو ٍةقاط ِّطخ



املك يفيظو ٌللخ اهيرتعي ةيوقلا ةكبشلا ىتح هنأ فرعن اننكلو . تادِّلوُملا و

: ترَّوطتو ْتَمَن

ىلع ثماالً ُّدَعُي ةيكيرم األ تاراطملا يف داتعملا ريخأتلا حواالت ماحدز اال

ىلإ يهتنت اهنكلو ، ةمدخلا رواحم ىلع ناريطلا تاكرش سفانتت ثيح ، كلذ

َةينبلا فدهتسي اًموجه نأ يف كش ،فال اًمامت تنرتن اإل انْيَّحَن ولو .154 اهتلقْرَع

ةيبيرخت بقاوع هل نوكيس ةدحتملا تاي ال ولا يف ءابرهكلا و لقنلل ةيتحتلا

يه ةدحتملا تاي ال ولا ،Amyzegart[133] تراجيز يميإ تلا ق امكو . ةرِّمدم

.[ ةيناربْياس ] ةينورتكلإ ٍبرح حرسم ىلع اًعم، ٍنآ يف ، فعض واأل ىوق األ لعافلا

و اهدوقن يتلا تارايسلا ُّلُشَتس ةينورتكل اإل دغلا تاديدهت » نإ ًةلئاق ُرِّذحُتو

بلا ءاحنأ عيمج يف ندملا نع هايملا وأ َةقاطلا عطقتسو ، اهبكرن يتلا تارئاطلا

لِّوحُت ىتح وأ زْجَعلا ب انَشْيج بيصُت نأ نكميو ، رثكأ وأ عيباسأ وأ الدألماي

ب فارتع لال ةدعتسم ريغ ودبت » ةدحتملا تاي ال ولا نكلو .155« اندض انَتحلسأ

اإل انتشاشه وأ ةديدجلا ةينورتكل اإل تايجولونكتلا يف ةيساس األ قئاقحلا

و ةيلبقتسم تامجه عْدَرل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختا نع كيهان ، ةينورتكل
[134] ينورتكل اإل ياركاناو موجه باصأ نيح ،2017 ماع ويام ُءابو .156« عافدلا

،ذإ ةلود 150 يف بيساوحلا نم اآلالف تائم «WannaCry«ransomware

نيوكتيب ةلْمُعب ةيدف عْفَدب اًبِلا طُم harddrives ةبلصلا صارق األ تاكرحم َرَّفَش

، ردقلا ةيرخسل ايو لب، ، ةيبرو الداأل بلا َةشاشه َحَضَف موجهلا اذه -Bitcoin

. ةيمارج اإل تامجهلا مامأ ، اًضيأ ايسور ةشاشه

يفف . يلا حلا اننمز يف تاكبشلا ومن راثآ هانكتسا بعصلا نم هنأ ةقيقحلا و

طيشنتو بابشلا نيكمت ثيح نم َةيباجي اإل اهِتاريثأت ُدِّجمُت ةلا قم لك

ناك -2012 ماع ىتح 2010 ماع ذنم ةيبرعلا تاروثلا ثمالً، - ةيطارقميدلا

كاإلسالم ةرِطَخ ىوق نيكمتب ةقلعتملا ةيبلسلا اهتاريثأت نم رخآ ريذحت ةمث

تنرتن نماإل أشني ثيح « ةديرف ةدحو ب« ُرِّشَبُي باتك ُّلكو ثمالً. يسايسلا

وا رايهن باال ىرخأ ٌةءوبن هيف دجوت ،157« يبكوك قراخ نئاك » »وأ يملا ع غامد »

.158 ضارقن ال

اًيجيردت فشتكتس ، ىرخأ ىوقو ، ةدحتملا تاي ال «ولا نأ رتولس يرام نآ عقوتت

األ زكرمل ةكِراشُم ًةريدم لمعت ، ةيكيرمأ ةيميداكأ ،1967 ماع ديلا وم نم : تراجيز يميإ 133

تاساردلا ةيلك يف يسايسلا داصتق اال ةذاتسأو ، دروفناتس ةعماجب يلودلا نواعتلا و نم

. مجرتملا - اهسفن ةعماجلا لاب لألمع ايلعلا

12 موي ىلو األ تاعاسلا يف أدب ، ةيْدِفلا ةيجمربب موجه : ينورتكل اإل ياركاناو موجه 134

ىلع تانايبلا عيمج ريفشتب موقي ،ألهن ةيْدِفلا سوريف اًضيأ ىَّمسُيو .2017 ماع ويام

. مجرتملا - ةرفشملا تانايبلا نع جارف اإل لباقم ةيْدِف عفد بوجوب ديفت ةلا سر عم بوساحلا



علطتتو ،« اًدج ةعَّزوُم تسيلو اًدج ةزَّكرُم تسيل : ةكبشلا ةوقل يبهذلا ىنعملا

ىلع لمعي ماظن ، ًةنورم رثكأو عرسأو [ ًةيقفأ ] اًحُّطست رثكأ ماظن » روهظ ىلإ

.159« لودلا كلذكو نينطاوملا ىوتسم

اًقثاو بتكي Graham Allison[135] نسيلأ ماهارج ناك ،9/11[ تامجه ] لبق

تاكبشلا عملا يف ةيتاذ ةيلضفأ زوحتس ةدحتملا تاي ال ولا نأ يف اًيبسن

ةطيسبلا ةركفلا »: لوقي ،ذإ ريثكب الً ؤافت لقأف ومار اوشوج امأ .160 ةمَلْوَعُملا

لااآلن ».«االصت ٌةئطاخ ٌةركف يه ، ٌريرحت َلا ،نأاالصت اًموي ًةباّذج تناك يتلا

.« يمانيدلا داحلا رتوتلا نم ءاشِغ هانعم

ببسلا » وه NetworkAge ةكبشلا رصع مْهَف نع ىمادقلا رابكلا ةداقلا ُزْجَع

ريغ ىربكلا انتيجيتارتسإ نأ يف ببسلا وه ، لشفلا وهو ... مهتيعرش يف

يساس األ ديدهتلا » نأ ىريو اًقح». ٌّيروث انرصع نأ يف ببسلا وهو ، ةكسامتم

رُّوطت نم لب ، ناريإ وأ ةدعاقلا ميظنت وأ نيصلا نم يتأي ال ةيكيرم األ حلا صملل

.161« هتاذ دحب ةكبشلا

ءاملع نم ٌةَّلِق : طقف ةدحاو ةيحان نم ءار اآل يف اًقفاوت كانه نأ ودبي

بَخُّنلا اميس -وال ةرقتسملا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا حاجن نوعقوتي تايلبقتسملا

اًدج ديج لكشب - اًضيأ ةرتف ذنم ةرقتسملا تاكرشلا لب ، ةيديلقتلا ةيسايسلا

لكشب ،FrancisFukuyama امايوكوف سيسنارف لوقيو .162 لبقتسملا يف

،ألن فاطملا ةياهن يف دوسي نأ دب ال يمَرَهلا لسلستلا نإ ، داتعم ريغ

ةيداصتق اال ةيمنتلل رقتسم يسَّسؤم راطإ ريفوت عيطتست نل اهدرفمب تاكبشلا

: لوقيو . يسايسلا ماظنلا وأ

ضفخنم ٌعمتجم اهب ُمَّظَنُي يتلا ةديحولا ةقيرطلا وه ... ُّيمَرَهلا ُميظنتلا » لب

.163«trustsociety-low [136] ةقثلا
[137] زجنيماك كينيمود دِّرمتملا يناطيربلا يسايسلا ضرتفي ، لباقملا يفو

ماظن ةقيرطب لا غتش اال ىلإ رطضتس لبقتسملا ةلود DominicCummingsنأ

. درافراه ةعماجب يكيرمأ ةيسايس مولع ذاتسأ ،1940 ماع ديلا وم نم : نسيلأ ماهارج 135

عم ، ةيكيرم األ عافدلا و يموقلا األنم ةسايس ليلحتب نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنم متها

. مجرتملا - باهر واإل ةيوونلا ةحلس باأل صاخ مامتها

ال ثيح ، اًيبسن ةضفخنم صاخش األ نيب ةقثلا هيف نوكت عمتجم : ةقثلا ضفخنم عمتجم 136

. مجرتملا - ةيق ال خأ ميق ةيأ مهنيب اميف نوكراشتي

رادأ . يناطيرب يجيتارتسإو يسايس راشتسم ،1971 ماع ديلا وم نم : زجنيماك كينيمود 137

. مجرتملا -VoteLeave يبرو األ داحت لال ةدحتملا ةكلمملا ةرداغم ىلع تيوصتلا َةلمح



ْيأ،اال . ةيديلقتلا ةلودلا رطضتس امم رثكأ لمنلا ةرمعتسم وأ ةيرشبلا ةعانملا

نود ، يتاذلا ميظنتلا ىلع ةردقو ، ةئراط ٍّصاوخ تاذ ٍةكبش ِةقيرطب لا غتش

حاجنلا زيزعتو بيرجتلا ةيلا متحا ىلع دامتع ،باال يزكرم قيسنت وأ ططخ

ال يلقت اذه نوكي امبر .164 ةرْفَولا خالل نم ام اًعون ةنورم قيقحتو ، لشفلا ذْبَنو

تاكبشلا فعض نطاومو ةميدقلا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ةنورم نأش نم ً

ةطْلُس ةينبأ ليكشتل راهصن اال ىلع اهتردق نع كيهان ، ءاوسلا ىلع ةديدجلا

ةيراتيلا توتلا يضاملا نرقلا لود تاردق نم ىتح ربكأ تاردقب مستت ، ّدجأ

.[ ةيلومشلا ]
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رئاصب ُعْبَس

« ةبقاث راكفأ »

اهروص لكب ةكبشلا ةيرظن تاراصبتسا يوطنت ، خِّرؤملا ىلإ ةبسنلا ،ب نذإو

وحنلا ىلع نيوانع ةعبس يف اهصيخلت ُتلواح دقو . ةقيمع راثآ ىلع اهلا كشأو

اآليت:

.ً ةريزج ناسن اإل سيل /1

عال ثيح نم مهُمْهَف نكمي ، تاكبش يف اًدَقُع مهفصوب دارف األ ىلإ ُرَظْنُي نيح

.ف ًةيواستم دَقُعلا ُّلك تسيلو . مهنيب طبرت يتلا ّفاوحلا : ىرخ األ دَقُعلا ب مهتاق

ةَدْقُعلا ةَّيزكْرَمَت ةجردب ال همييقت نكمي ، ةكبشلا يف هعقوم ثيح نم درفلا

نيب اًرْسَج اهنْوَك لا متحا ) اًضيأ ةينْيَبلا اهتَّيزكْرَمَتب لب ، طقف ( اهتاق عال ددع )

،[138] اًيتاذ ةهِجَّتُملا ةَّيزكرمتلا سايقم ىرخ األ سيياقملا لمشتو ).( ىرخأ دَقُع

رهظي نل اذه نكلو ، رابتعا تاذ وأ لا االصت ةيلا ع دَقُع نم اهبْرُق سيقي يذلا

، ةيخيراتلا درفلا ةيمهأ سيقي يذلا مهملا سايقملا ، ىرنس امكو .(165 يتأي اميف

امك ، اًنايحأ حضتيو . اًيكبش اًرْسَج درفلا اذه نْوَك ىدم وه ، ٌلَمْهُم سايقم هنكلو

ال ةمساحلا راود األ نأ ،AmericanRevolution ةيكيرم األ ةروثلا حةلا يف

.connectors طباورلا لب ةداقلا اهبعلي

عقت. اهلا كشأ ىلع رويطلا /2

اال تاكبشلا مْهَف نكمي ،[ قِباطُملا و لِثامُملا ىلإ لْيَملا ] يليفوموهلا ببسب

اًيهيدب سيل ، كلذ عمو . هيبشلا ىلإ باذجن اال ثيح نم ام، دح ىلإ ، ةيعامتج

اًعم. سانلا عيمجت ىلإ كرتشملا ليضفتلا وأ ةكرتشملا تافصلا يِّدؤُت نأ اًمئاد

له . ةكبشلا طباور ةعيبط نأشب نيحضاو نوكن نأ بجي ، كلذ ىلع الةو عو

مأ ةلئاع ةرجش يف رظنن له ؟ مُهاَفَت مأ ٍفراعم ُتاق عال دَقُعلا نيب ُطباورلا

وأ -ملا ةفرعملا ىوس رخآ ٌءيش ُلُداَبَتُي له ؟ يِّرِس ميظنت مأ ءاقدصأ ةرئاد

هنكمي ٍةكبشل ينايب مسر دجوي ؟ال ةكبشلا لخاد -ً ثمال دراوملا نم هريغ

يفكي ام اًنايحأ فرعن اننكل ، ةيناسن التاإل عافتلا ديقعت ءارث ةقيقح نييْبَت

اال ةيلا ع دَقُعب ةينْعَملا ةدْقُعلا لا صتا :eigenvectorcentrality اًيتاذ ةهجتملا ةيزكرمتلا 138

- لا االصت ةضفخنم دَقُعب اهلا صتا حةلا نم ىلعأ ةيزكرمت تاذ اهلعجي يذلا لا،األرم صت

. مجرتملا



«س»)، عم ماني هنكلو «ب»، فرعي ً،«أ» (ثمال ِّفاوحلا تاهاجتا نيب زييمتلل

.( موي لك «س» ىري هنكلو ، اًنايحأ «ب» لباقي ً،«أ» (ثمال اهنازوأو

.ٌ ةيوق ةفيعضلا طباورلا /3

تاعُّمجت وأ الت تكتب اهلا صتا ةقيرطو ، ةكبشلا ةفاثك ىدم اًضيأ مهملا نم

. ةفيعضلا طباورلا نم ليلق ددع ةطاَسَوب ول ىتح ، ىرخأ

لصفت » دَقُع ْيأ ،« ةيكبش لزاوع » دجوت لهو ؟ ربكأ ةكبش يف نِّوكُم يه لهو

ءاطَسُو كانه لهو Burns؟ زنرب ىدل شِحوتْسُملا [ ناسن [اإل لثم اًمامت « ةكبشلا

َصئاصخ ضرعَت ةكبشلا له ؟ ةكبشلا يف ةيوينب تارغث الل غتسا ىلإ نوعسي

ددع ام (ْيأ اًريغص ُمَلا علا اذه نوكي فيكف كلذك ناك اذإو ،« ريغص «عمَلا

يتلا تادحولا نوكت ٍوحن ِّيأ ىلعو )؟ دَقُعلا نيب دجوت يتلا لا صفن اال تاجرد

؟ ةكبشلا َةينب نِّوكُت

.[ راشتن اال ةيسوريف ] راشتن اال ةعرس ددحت ةينبلا /4

وأ ام، ةركف راشتنا نأ ضارتفا ىلإ نوليمي نيخِّرؤملا نم ديدعلا لا زي ال

اًعون ضماغ ، ددحم قايس يف ليص األ اهاوتحم [دةّلا] ةفيظو وه ، ايجولويديأ

ببسب اًيسوريف لقتنت راكف األ ضعب نأب فارتع اال نم دب ،ال كلذ عمو ام.

اًراشتنا لقأ اهنأ لمتحملا نمو . اهرْبَع رشتنت يتلا ةكبشلا يف ةيوينب صئاصخ

دِّنلا طباور ُرَظْحُت ثيح ، لفسأ ىلإ ىلعأ نم ةموكحملا ةَّيمَرَهلا ةكبشلا يف

ا ةيداحأ ةيسأرلا تسيلو ةيقف األ طباورلا ُرَظْحُت ] ةيقف peer-to-peerاأل دِّنلل

.[ هاجت ال

. مانت وأ نكست ال تاكبشلا /5

قاطنلا َةَّرُح مأ ًةيئاوشع تناك ءاوسو . ةيمانيد لب ةيكيتاتسإ تسيل تاكبشلا

ةدقعم ةفِّيكتم ةمظنأ ىلإ َرَّوطتت نأ اهنكمي .ذإ ةيلحرم القتناالت ةضْرُع يهف

طقف ٍّفاوح عضب ةفاضإك - ةريغص ِّدِج تارييغت ثودحف . ةئشان ٍّصاوخ تاذ

. اًيرذج اًرييغت ةكبشلا كولس رِّيغُي -

. كباشتت تاكبشلا /6

ٌةكبش ُلِّطعُت امدنعو . اًراكتباو اًديدجت ُةجيتنلا نوكت تاكبشلا لعافتت امدنع

نيحو . سافن األ طاقتلا ةعرسب هب ةحاط اإل اهنكمي ، اًرِّجحتم اًّيَمرَه الً سلست

. ةكبشلا َرايهنا ُةجيتنلا نوكت ةَّشه ًةكبش ٌّيمره ٌلسلست ُمِجاهُي

. ىنغأ حبصي ينغلا /7

ةيعامتج اال تاكبشلا ُمظعم قِّقحُت ]،ال يليضفتلا [وأ يزييمتلا قاحل اإل ببسب

. قيمع وحن ىلع َةاواسملا



ُخيرات ودبيس ، ةكبشلا ملع يف ةيرهوجلا تاراصبتس اال هذه مهفن نيح

»،ب رخآ فيخس ءيش ءارو اًفيخس اًئيش » نأ سيل : اًمامت اًفلتخم ةيرشبلا

AlanBennet166[139]،وال تينيب أالن يحرسملا بتاكلا ىدل كحضملا ريبعتلا

با اهدحأ طبتري ءايش األ تارايلم نإ ،لب فيخس ءيش ءارو دحاو ءيش ىتح

ال طإ هدحو سيل وهو ، يسنجلا لا االصت اهنمو ) ىَصْحُت وال ُّدَعُت ال قرطب آلرخ،

.( كلذ يف اًق

، حيحصلا يخيراتلا هقايس يف نهارلا نمزلا عضوي امدنع اذه، ىلع الةو عو

يف ، ىرنس امكو . ةفلأ رثكأو باصع لأل ةراثإ لقأ وحن ىلع قباس َريغ ودبيس

َةَّيمَرَهلا ِتاسسؤملا ٌةديدج ٌتاكبش هيف ىَّدحَتَت يذلا ، يناثلا بيولا رصع

سايقلا ساسأ ىلعو . ةديدجلا ايجولونكتلا ةطاَسَوب اهُريثأت ُمَّخضتَي ، ةقيتعلا

ُتاكبشلا هدوقت اًرمتسم الً يطعت ، امبر ، عقوتنس ، حضتيس امك ، يخيراتلا

لا متحا اًضيأ ةمث نكل ، اهسفن الح صإ عيطتست ال يتلا ةَّيمَرَهلا الت سلستلل

يدافت اهنكمي ال اهدرفمب تاكبشلا نأ حضتي نيح ِّيمَرَهلا ماظنلا ةداعتسا

.anarchy[ ةيكران [األ ىضوفلا يف طوقسلا

بتاكو يحرسم بتاكو ويرانيس بتاكو لثمم ،1934 ماع ديلا وم نم : تينيب 139أالن

. مجرتملا - يناطيرب تايموي
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نوروني نورونتملا

يف رظنلا ةداعإ عيطتسن ، ةكبشلا ةيرظن تاراصبتسا اننيعأ بصن عضن نيح

سِّسؤُم ناك .( ةرماؤملا ةيرظن ةقيرط ىلع سيل )[ يتانيموِلإ ] نيرِّونتُملا خيرات

مدآ ىَعْدُي ايناملأ بونج نم اًرومغم اًيميداكأ حهلا، ةقيقح يف ، ميظنتلا

َسَّسأ امدنع اًماع نيرشعو ةينامث هرْمُع ناك .AdamWeishaupt تبُهْسياف

ةعماج يف نوناق ذاتس أل اًميتي اًنبا ،1748 ماع تبُهْسياف َدِلُو . ميظنتلا

. ايرافاب طسو يف تاتشلوجنإ

BaronJohannAdam [140] تاتسكيإ مدآ نوج نورابلا ةياعر لضفبو
[141] فيزوج ثلا ثلا نايليمسكام ُبخانلا ةعماجلل اًسيئر هنَّيع يذلا Ickstatt

اهيلع نميهي يتلا ةعماجلا إلصالح يمسر رمأب MaximilianIIIJoseph

يفف . هدلا و ىطخ ىلع ريسي نأ تبُهسياف عاطتسا ،Jesuit[142] نويعوسيلا

ماع دعب ]،مث هدلا و ناك canonlaw،[امك يسنك نوناق ذاتسأ نِّيُع ،1773 ماع

.167 نوناقلا ةيلكل اًديمع راص

، ةيِّرِس ةَّيعمج سيسأت ىلإ ، تاونس ثالث دعب ، باشلا روسيفوربلا عفد يذلا ام

حبصأ ، تاتسكيإ نم ريثأتب هنأ يه ةباج ؟اإل ةيروث ، ةديدع ٍحاون نمو

يسنرفلا ريونتلا يف ًةيلا كيدار ةفس ال فلا رثكأ لا ألمع اًسّمحتم اًئراق تبُهْسياف

Claude [143] سويتفلِه نايردأ دولك اميس FrenchEnlightenment،وال

، تاتشلوجنإ ةعماج ريدمو يناملأ فقثم ،(1776-1702): تاتسكيإ مدآ نوج نورابلا 140

. مجرتملا - تبُهسياف آلمد يحورلا ،واألب ايرافاب يف ةرانتس اال تاكرح يدِّيؤم ربكأ دحأ

وهو ، بخان ريمأ َبصنم ىَّلوت ،(1777-1727): ايرافاب بخان ، ثلا ثلا نايليمسكام 141

دوجوب يضقي يذلا يبهذلا ُموسرملا هبجوأ ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم اإل يف بصنم

رشع ثلا ثلا نرقلا ذنم هل َدِنْسُأ يذلا يباختن اال َعَمْجَملا نولكشي ءارم األ نم دودحم ددع

. مجرتملا - سدقملا ينامورلا روطاربم اإل ُباختنا

ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يف ةلعافلا تاينابهرلا مهأ ىدحإ : ةيعوسيلا ةنبْهَّرلا وأ نويعوسيلا 142

مايأ اينابسأ يف رشع سداسلا نرقلا يف ال ويول يد سويطانغإ سيدقلا دي ىلع تسَّسأت ،

ةسينكلا تاميظنت ىوقأ نم ُّدَعُت . داضملا اإلصالح نم اًءزج اهفصوب ، سداسلا سلوب ابابلا

،األرم ةيبرو األ تاطلسلا ضعبب رشع نماثلا نرقلا رخاوأ تمدطصا . ةرثؤملا ةيكيلوثاكلا

. عباسلا سويب ابابلا دي ىلع 1814 ماع يِغْلُأ يذلا رارقلا وهو ،1773 ماع اهِّلح ىلإ ىَّدأ يذلا

. مجرتملا - ةيزكرم لاال ةراد اإل طمن عبتتو ، امور يف يسيئرلا اهزكرم عقي

لوقت ةيرظن ،هل يسنرف يعوسومو فوسليف ،(1771-1715): سويتفله نايردأ دولك 143

. نيتوافتم مهلعجت ميلعتلا و ةيبرتلا فورظ نكلو ، ةيواستم تاردقب اودِلُو سانلا لك نإ



،(Del’esprit(1758« حورلا «نع ناونعب رهش األ هباتكو ،AdrienHelvétius

Le« ةعيبطلا ماظن » باتك فِّلؤم HenriThiry-Paul[144] يريت يرنوأ لوبو

Baron خابلود نوراب راعتسملا همساب (Systèmedelanature(1770

ةبرجت يهو ، نييعوسيلا دي ىلع مَّلعَت اًيبص تبُهْسياف ناك نيح .d’Holbach

سويتفله ىدل ةيداحل اإل ُلويملا ، ةريبك ةجردب ، هتراثأ دقل هل. ةعتمم نكت مل

كيلوثاكلا نيدلا ُلا جر ُضِّرَحُي ثيح ، ةظِفاحُملا ايرافاب يف نكلو . خابلودو

ُءار اآل تناك ،Enlightenment-counter« ريونتلا ةضَهانُم » ىلع نوينامورلا

يف ] اًيسرك َحِنُم يذلا باشلا تبُهْسياف ناك . ًةرِطَخ يداحل اإل عونلا اذه نم

. طغض تحت شيعي -[ تيوزيجلا ] نويعوسيلا ىضم اميف هركتحا -[ ةعماجلا

نع ىتح ةيقيقحلا اهَفادهأ يفْخُت ، ةيِّرِس ةَّيعمج سيسأت ُةركف ْتَدَب اذل،

نم َةركفلا َفَّقلت هنإ هسفن تبُهْسياف قلا دقو . ًةيقطنم ًةركف ، دُدُجلا اهئاضعأ

ErnstChristoph رجنينيه فوتسيرك تسنرإ ىَّمَسُي يتناتستورب بلا ط

تروفرإو Jena انيي يف الةيب طلا تاَّيعْمَجلا نع هعم َثَّدحت ،Henninger

.168 اًقباس َسَرَد ثيح ،Leipzig جيزبي Halleوال يلا هو Erfurt

ُةيعوسيلا ،و نييعوسيلا رارغ ىلع نورِّونتُملا َلَّكَشَت ، ةقرافم هيف وحن ىلعو

Pope رشع عبارلا تنميلك ابابلا اهَكَّكَف ةيفافشلا نع ةديعبو ةيوق ٌةكبش

اإل َةسردم » ناك تبُهسياف ىدل يلَّو األ ُطَّطخُملا .1773 ماع ClementXIV

رتفدب وضع لك ظفتحي ْنأ اًرِّوصتُم ،ASchoolofHumanity« ةيناسن

امك هنع؛ اًزجوم هئاسؤرل عفري مث ، هَرعاشمو هَراكفأ هيف نِّودُي تايموي

لأل دئاوفلا نم اهريغو ، ةيامح وأ نيمأتو ةيحص ةياعرو ٌةبتكم دجوتس

هَّقح؛ذإ هُسَخْبَنَسف ةيئاقتنا اهنأب تبُهْسياف ريكفت ةقيرط انفصو 169.ول ءاضع

سيسويلإ رارسأ نم رصانع ىلع ، اًضيأ ، ميظنتلا ب ةصاخلا هططخ تلمتشا

نم رصانعو ، ةميدقلا Greek Eleusinian mysteries [145] ةينانويلا

اًقِطْرَهُم هَباتك اوربتعا نيذلا نييحيسملا ةسواسقلا عم لكاشم « حورلا «نع هُباتك هل َبَّبس

. مجرتملا - اًرطخ

يعوسومو فوسليف ، خابلود نوراب راعتسملا همسا ،(1789-1723): يريت يرنوأ لوب 144

تانولا صلا هدايتراب َفِرُع امك ، يسنرفلا ريونتلا رصع داَّور َدحأ هنْوَكب َفِرُع . يناملأ يسنرف

. مجرتملا - هراكفأب سكرام رثأت . نيدلا دض تاباتك ةدع .هل هداحلإبو ةيبد األ

، ينوفيسريبو رتيميد ةدابعل ماع لك ماقُت سوقط : ةميدقلا ةينانويلا سيسويلإ رارسأ 145

مَلا علا كلم دي ىلع رتيميد اهتدلا و نم ينوفيسريب فاطتخا َةروطسأ ُرارس األ هذه لثمتو

هذه تلظ . دوعصلا ، ثحبلا ، طوبهلا يه: لحارم ثالث يف ُدَّسجتتو ، سيداه يلفسلا

ةقيرطب اهيلع ُظَفاَحُي ناكف ، ةيِّرسلا روم األ نم ةينيدلا تادقتعملا فتحاالتو واال سوقطلا

نأ ءاملعلا ُضعب دقتعي . امور ىلإ تلقتنا اهنمو ، ةميدقلا ةينانويلا روصعلا ذنم ةددشتم

. مجرتملا - ةسولهلا بِّبسُت داوم يطاعت خالل نم متت تناك رارس األ هذه ةسرامم



.( ميدقلا يسرافلا ميوقتلا لا معتسا اهنم )Zoroastrianism [146] ةيتشداَرُّزلا

،Alumbrados[147][ نابس اإل نورِّونتُملا ] سوداربمول وهاأل رخآ ماهلإ ردصم ةمث

. رشع عباسلا نرقلا اينابسإ يف ةيحور ةكرح يهو

ذنم مهانيسن اَّنُكَل ، يلص األ تبُهسياف ططخمل نيصلخم نورِّونتُملا يقب ول

اًقح، ال مهتَرْهُشو ، مِهُّومن حاتفم الاًق. طإ ٌدحأ مهب عمسيل نكي ملو ، ديعب نمز

.GermanMasoniclodges ةينامل األ ةينوساملا لفاحملا ىلإ مهلُّلست نم ءاج

، ىطسولا نورقلا يف نيئاَّنَبلا تاَّيوخَأ ىلإ عجرت لفاحملا هذه روذج نأ مغرو

ًةكبش اهسفن Freemasonry ُةينوساملا تناك رشع نماثلا نرقلا لولحبف

تعتمت ةيروكذ [148] ةسَنْأَم تمَّدقو ، ارتلجنإو ادنلتكسإ يف تأدب ، ومنلا ةعيرس

ثيح ، اهيف ُسَراَمُت يتلا سوقطلا و ايجولوثيملا ببسب الل جلا و ةراث اإل وجب

و ةيطارقوتسر األ نيب ةيعامتج اال ةناكملا قراوف نم ُءاضع األ َرَّرحَت

امب ، ايناملأ ءاحنأ عيمج يف ةينوساملا ترشتنا ام ناعرس [149].مث ةيزاوجربلا

ةينامورلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا دوهج مغر ، ةيبونجلا ةينامل األ تاي ال ولا اهيف

نيينوسام اوحبصي نأ نم كيلوثاكلا عْنَمل Roman CatholicChurch

،FranzXaverZwackh[150] كافست ريفاس سنارف َحرتقا نأ ناكو .Masons170

]األ ةينوساملا ] لفاحملا يف ءاضعأ نيرِّونتُملا َلْعَج ، تبُهْسياف ةذم تال ُدحأ

. مهتكرح نم نيينوساملا نم ديدعلا ىدل ديازتملا ءايتس ًاال ال غتسم ، ةينامل

. ةيويسآ ةينيد ةفسلفو ةميدق ةيناريإ ةنايد :« ةيسوجملا ب« اًضيأ ُفَرْعُتو ، ةيتشدارزلا 146

نم نيرجاهم ىلإ ةفاض ،باإل ناجيبرذأو ناتسناغفأو ناريإو دنهلا يف مويلا اهيقنتعم مظعم

ضعب اهُفِّنَصُي . ةروفاغنسو ادنكو ايلا رتسأو ابروأو ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ قطانملا هذه

هلإ دوجو روصت ىلإ تّدأ ، اهسِّسؤم ، تشدارز راكفأ ألن ةيديحوتلا تانايدلا نمض ءاملعلا

دق دوهيلا نوكي نأ لمتحملا نم .« ةئيضملا ةمكحلا » ينعي يذلا « ادزاماروهأ » وه دحاو

ةيتشدارز رصانع تلقتنا مهدي ىلعو ، يلبابلا يْبَّسلا خالل ةيتشدارزلا راكف األ ضعب اوملعت

سدقملا ةيتشدارزلا باتك . عساو لكشب نايد األ ءاملع دقتعي اميف ، ةيميهارب اإل تانايدلا ىلإ

. مجرتملا - نتملا وأ لص األ ينعت ةيسراف ةملك يهو ،« اتسيف «األ ىَّمسُي

يحيسملا فوصتلا نم كشالً ُسِرامُت ةعامج : نابس اإل نورِّونتملا ،وأ سوداربمول 147األ

. ةيقطره رظن تاهجو ىَّنبتت اهبهاذم ضعب ، رشع سماخلا نرقلا رخاوأ نم اًءدب اينابسإ يف

. مجرتملا - ةينابس اإل شيتفتلا مكاحمل لئاو األ اياحضلا ضعب اوناكف ، ةدشب اوعِمُق

. مجرتملا ام- ةعامج ءاضعأ نيب ةدوملا رصاوأ قيثوتل ماقت ةلفح : ةَسَنْأَملا 148

. فلؤملا - يناثلا لصفلا رظنا ، ةينوساملل ةلماك ةشقانم صوصخب 149

سيئر لوأو يكَلَملا ايرافاب والةي سلجم وضع ،(1843-1756): كافست ريفاس سنارف 150

. مجرتملا - ايرافاب والةي ةقطنمل



األ ةينوساملا لخاد رُّمذتلا نم عون رشتنا ، رشع نماثلا نرقلا تاينيعبس رخاوأ

ىلع purists[151] نييئافَّصلا ضعب ضرتعا GermanFreemasonry،ذإ ةينامل

نم ةينوساملا رادحنا ةروطسأ مارتحا ُعجارت مهجعزأو ةيِّرسلا ب مازتل اال مدع

طابضن اال سقط » دكؤي امك ،Knights Templar [152] لكيهلا ناسرف

نم نيئاتسُملا كئلوأ دحأ .RiteofStrictObservance171 [153]« مراصلا

بال ةيه ،ال ماعط لوانت فحالت درجم ىلإ ، رهاظلا ، ةينوساملا ميلا عتلا طاطحنا

AdolfFranzFriedrich[154] جيفدول كيرديرف سنارف فلودأ وه - ىنعم

ريبك فظوم نبا ،BaronvonKnigge هجينك نوف نوراب ب] بّقَلُملا ]،Ludwig

ب قحتلا Göttingen،و نجنِتوج ةعماج يف هَميلعت ىَّقلَت ،Hanover رفوناه يف

ُمَّدَقُي امم ىمسأو مَكْحَأ ءيش ىلإ هجينك حمط .1772172 ماع ذنم ةينوساملا

،Frankfurt تروفكنارفو Cassel ليساك يف اهيلع َدَّدرت يتلا لفاحملا يف

يد وزناتسوك زيكراملا وه رخآ يطارقوتسرأ ينوسامل اهنع برعأ ةبغر يهو

ب هجينك بيصُأ دقو .1780 ماع يف CostanzodiCostanzo وزناتسوك

ب يوبْخُّنلا ميظنتلا اذه لثم دوجوب وزناتسوك يد زيكراملا هربخأ نيح لوهذلا

واأل دعاوقلا ب قلطملا مازتل اال ىلع نوُّرِصُي اًصاخشأ ينعت ، قايسلا اذه يف ، نويئافَّصلا 151

. مجرتملا - ةيلص األ ةيديلقتلا ةينب

ناميلس لكيهو حيسملا دونج ب« اًضيأ نوبقلُملا ، دبعملا ناسرف وأ لكيهلا ناسرف 152

اهارثأو ، يبرغلا يحيسملا ركفلا قنتعت يتلا ةيركسعلا تاميظنتلا ىوقأ دحأ :« ءارقفلا

نامزلا نم نينرق ةبارق مهطاشن ماد . يحيسملا داصتق اال يلثمم زربأ دحأو ، اًذوفن اهرثكأو

يلا وح ةيكيلوثاكلا ُةسينكلا هيلع تقداص نأ دعب ميظنتلا تيص عاذ . ىطسولا روصعلا يف

تادحولا رهمأ ىدحإ هفصوب ةيبيلصلا الت محلا يف يركسعلا هُحانج كراش .1129 ماع

قاطنلا ةعساو ةيداصتقا ةيتحت ًةينب رادأف يندملا ميظنتلا حانج امأ . اهرطخأو ةيركسعلا

تراص ةيلا م قرط راكتبا يف ُلضفلا هيلإ ىَزْعُيو ، يبرغلا يحيسملا ملا علا ءاحنأ يف

كلم عبارلا بيليف ماق ،1307 ماع يف . ثيدحلا كونبلا و فراصملا ماظنل ىلو األ تانبَّللا

يفو . مهنم ريثكلا مادعإو مهتاكلتمم ةرداصمو اسنرف يف ميظنتلا ءاضعأ لا قتعاب اسنرف

ىَّدأ . ميظنتلا ِّلحب ، بيليف كلملا نم طغض تحت ، سماخلا تنميلك ابابلا ماق ،1312 ماع

هتيهام لوح ريطاس واأل ليواق األ ترشتناف ، ئجافملا هئافتخاو ميظنتلا كيكفت ىلإ اذه لك

. مجرتملا - مويلا ىتح اًيقاب همسا لعج يذلا ،األرم ةيميظنتلا هبيلا سأو

تدارأ ةينوساملا لخاد ٌةئيه تأشن ، رشع نماثلا نرقلا يف : مراصلا طابضن اال سقط 153

ءاضع األ يِّقرَت َريياعم ُدِّدحُي مراص طابضنا سقطب مازتل اال ربع سناجتلا و كسامتلا َةداعإ

- ميظنتلا لخاد ةيح ال صإ ةئيه ةباثمب « مراصلا طابضن اال سقط » ُّدَعُي اذل، . ميظنتلا لخاد

جرتملا

يناملأ بتاك ،(1796-1752): هجينك نوف نوراب ، جيفدول كيرديرف سنارف فلودأ 154

. مجرتملا - نيرِّونتُملا ةَّيعمج يف زراب وضعو ينوسام



1777 ماع دعب .Diomedes سديمويد وه راعتسم مساب هيف وضع هنأو ، لعفلا

تبُهْسياف أدب ،ZurBehutsamkeit« اًرذح Munich«ْنُك خينويم لفحم يفو ،

نم أزجتي ال ءزجو ةيِّرس ةكبش » مهنأ هُدافُم نيرِّونتُملل اًقيقد اًفيصوت ُسِّرَكُي

.173« يليفطلا تابنلا ...ك ةينوساملا
[155]« يدرولا بيلصلا » وه ، اًضيأ ، لثامم يليفط ميظنت أشن دقو

ةئف ىلع نيرِّونتُملا ميظنت نم اًراصتقا رثكأ ةكرح وهو ،Rosicrucianism

اهنكلو ، رشع عباسلا نرقلا ريكاوب يف ُريثكلا اهنع َبِتُك ، سانلا نم ةنيعم

theGolden« يدرولا و يبهذلا بيلصلا » مسا تحت اًكسامتم كشالً تذختا

خيراتلا يف ، ةينامل األ ةينوساملا لفاحملا نم ددع لخاد andRosyCross

.[1777 ماع دعب [ْيأ اًبيرقت هسفن

لضفأ هتاطابتراو االهت صتا نأ .األلو نيببسل لُّوحت َةطقن هجينك ُدينجت ناك

األ نوينوساملا هيلإ حمطي ام بعوتسي هجينك نأ اًيناثو . تبُهْسياف نم

Philo وليف مساب ىَّمسَت يذلا هجينك .174 ريكفتلا يف هل نولثامملا طارقوتسر

ميظنتلا خالاي ةيئادب ىدم ُفاشتكا هَعَّوَر ، نيرِّونتُملا ىلإ همامضنا دعب

ةحارصب تبُهْسياف هل فرتعا دقو .175( اهراز نيح ايرافاب عجارت ىدم كلذكو )

يتعْدُخ يل ترفغ اّلَهف ... ينهذ يف إال دعب ْدَجْوُي مل ميظنتلا الً:«نإ ئاق

ةردابملا ىلع ذوحتسا لب ، طقف تبُهسيافل هجينك رفغي مل ؟». كلت ةريغصلا

ماقف .176 اهسفن ةينوساملل يرذج الح صإ َةادأ نيرِّونتُملا اًرِّوصتم ، ةسامحب

هميسقتب هعيسوتو ، تبُهْسياف هَرَّوَصَت يذلا يميظنتلا لكيهلل يرذج حيقنتب

سوقطلا نم ريبك ردق ةفاضإو ، نيرِّونتُملا نم تاقبط وأ بتارم ثالث ىلإ

: نيتجرد ىلإ ةيئادتب لااال فرنيملا ةقبط مَّسقف . ةينوساملا

.IlluminatusMinor رِّونتُملا رونيملا لاMinervalو فرنيملا

Illuminatus رِّونتُم روجيم : اًضيأ نيتجرد ىلإ ةيناثلا ةينوساملا ةقبطلا مَّسقو

رِّونتُملا ةداقو ،Scottish Novice « يدنلتكس اإل ئدتبملا » وأ major

.ScottishKnight« يدنلتكس اإل سرافلا Illuminatusdriginesوأ«

Lesser« ىند األ رارس األ ةجرد » ىلإ اهتاجرد تدازف ةثلا ثلا ةيِّرسلا ةقبطلا امأ

ةرم أللو هدوجوب َمِلُع يِّرس ميظنت : نويشوركيزورلا ،وأ زورك ازور ،وأ يدرولا بيلصلا 155

، مهنم ةَّلِق ىلع ةرصتقم ةيِّرِس ًةمكح نوكلتمي مهنأ هؤاضعأ معزي ، رشع عباسلا نرقلا لئاوأ

ٌسراف مهتَّيعمج ئِشْنُم نأو ، مَدِقلا يف لغوم دهع نم مهيلإ تردحنا ةمكحلا هذه نأو

سبتقاف ، برغملا و رصمو ايروس ديدحتلا هجو ىلعو ، قرشلا نادلب نم اًددع راز يناملأ

ىلع ةيرشبلا ةدعاسم ىربكلا ميظنتلا اذه فادهأ نم . ميظنتلا يف ةيِّرسلا بيلا األس اهنم

ىلإ بيلصلا ،و حورلا ىلإ درولا زمري ، بيلص هلخادب درولا نم ٌليلكإ هُزْمر . يحورلا روطتلا

. مجرتملا - ةداملا



األ رارس األ ةجرد princeps)و« ميعز presbyterوأ نهاك ةجرد )Mysteries
[157][ يرهاظلا ]« يتيسودلا » magus[156]وأ يسوجملا تاجرد اهيفو )« مظع

.(philosophus« ةفسلفلا ّبِحُم rexوأ« كِلَملا docetist،و

نيفظوملا ىلعأ هابتنا اوتفل ةريخ األ َةجردلا هذه نورِّونتُملا عضو نأ ذنمو

يف نيلوؤسملا رابكو ، نوينطولا نوشتفملا :[ ٍذئتقو مكاحلا ] ماظنلا يف ًةناكم

َّلحم ىلع األ تاجردلا هذه ْتَّلح . ةنهكلا ءاَرَبُكو ، تاعطاقملا و تايريدملا

«األ ، تبُهسياف تاجرد ةموظنم يف مظع األ ةيلص األ ةجردلا

.Areopagites177[158]« نييسوجابوير

تراص ةدقعملا ةيليصفتلا « تاجردلا » هذه ْتَرِكُتْبا امدنع ، هسفن تقولا يفو

لا» فرينم فئاوط » تاذو ، َدقعأ ، ومنلا مظاعتملا ميظنتلا يف ، ةيميظنتلا ُةينبلا

و « تاعطاقملا و« « تايريدملا » ىلإ ريراقتلا عفرت ةدِّدعتم ةيلحم

.178« تاشيتفتلا »

ةكبش اهنأ Illuminism[ مزينيموِل [اإل ةيرُّونَتلا يف ىلو األ ةقرافملا تناك ، نذإو

دقل . ةمئاقلا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ب اهديدنت عم ، ةدقعم ةَّيمَرَه ةينب ىلإ تحمط

هَتيؤر ، نيرِّونتُملا َةداق اهيف ُزِّفَحُي يتلا 1782 ماع هتبطخ يف ، تبُهْسياف َدَّدح

ميسقتلا امأ ؛ ءادَعُسو نيواستمو اًرارحأ سانلا ناك ، ةعيبطلا حةلا يف ملا. علل

دقف ، ةلودلا نيوكتو يصخشلا حومطلا و ةصاخلا ةيكْلِملا روهظو تاقبط ىلإ

يتلا ةفيرشلا ريغ للِعلا و ةريبكلا ةيسيئرلا لماوعلا » اهفصوب اًقح، ال تءاج

، ةريبك ةدحاو ةلئاع » نوكت نأ نع ُةيرشبلا تَّفَك .« انسؤبو انتساعت يف ْتبَّبست

اآل نع مهدحأ ، مهسفنأ زييمت يف لا جرلا ةبغر » ببسب « ةدحاو ةيروطاربمإو

، ةيِّرسلا تاَّيعمجلا ءاطَشُن هرشني يذلا ،Enlightenment ريونتلا نكل رخ».

األ يفتخيس » َّمث نمو ، عمتجملل يقبطلا ميسقتلا اذه ىلع بُّلغتلا هرودقمب

، فنعلا ىلإ ةجاح يأ نود ضر األ حطس ىلع نم لودلا يفتختسو ءارم

قعال ٍتانئاك َنطوم ُمَلا علا حبصيسو ، ةدحاو ًةلئاع يرشبلا ُسنجلا حبصيسو

تيب يف هتد وال دنع حيسملا ىلإ ايادهلا اولمح نيذلا الةث» ثلا ءامكحلا » دحأ : يسوجملا 156

. مجرتملا - مارتح اال ضورف هل اومَّدقو ، محل

يذ ريغ ناك حيسملا نأب ةلئاقلا ةيحيسملا ةيرهاظلا عابتأ نم : يرهاظلا وأ يتيسودلا 157

. مجرتملا إال- سيل ٌّيرهاظ بيلصلا ىلع هتوم نأو ، دسج

ُدَقْعُت تناك ٌّلت سوجابوير لص،األ األ يف : يسوجابوير األ مهدحاوو ، نويسوجابوير 158األ

.واأل هيلإ ًةبسن همساب سلجملا كلذ َيِّمُسف ةميدقلا انيثأ يف ىلع األ سلجملا ُتاسلج هيلع

. مجرتملا - سلجملا اذه ُوضع ُّيسوجابوير



دينجتل ةحجانلا هجينك ةلمح عم ةلوهسب ةيؤرلا هذه قفاوتت »179.وال ةينا

.180 ميظنتلا يف الء وبنلا ءارم األ ةقبط نم نيينوسام

ب ةجودزملا اهتق عال يهف [ ةيرُّونتلا ] مزينيموِل اإل يف ةيناثلا ةقرافملا امأو

ازونيبسإب اًبجعم هجينك ناك )Deist[159] اًيبوبُر ودبي هسفن هجينك . ةيحيسملا

اذه تبُهْسياف هكراش امبرو .( اهاقلأ دق ناك ظعاوم اًضيأ رشن هنأ عم ،Spinoza

نولمحي نيذلا - طقف ميظنتلا ةبْخُن نأب ةلئاقلا رظنلا ةهجو ىَّنبت هنكلو ، لْيَملا

تاباتك ضعب يفو . خابلود عم مهَفطاعت اونِلعُي نأ مهل -rex كلم ةَبْتُر

يبنو ،« ةيرشبلا لكو هبعش ُرِّرحُم » هنأ ىلع حيسملا ُعوسي ُرَّوَصُي ، تبُهسياف

نيب اميف ةاواسملا و ةماعلا ةيرحلا ميدقت » ىمس األ اهفده يتلا ،« لقعلا ةديقع »

.« ةروث يأ نود سانلا

نأ LessonintheFirstChamber« ىلو األ ةعاقلا سرد » يف هجينك ةَّجُح

ةاواسملا ىلإ ةيعادلا ةيلص األ حيسملا ةلا سر اولمح [ لئاو [األ نيرِّونتُملا ةنهك

اًناميإ كلذب لجر ُّيأ نمؤي 181.مل نورقلا ِّرَم ىلع ْتِهِّوُش اهنكلو ، ةماع ةروصب

،( اًيصخش هجينك فرتعا »(امك عَرَولا ب اًرهاظت » ءيش لك ناك لب ؛ اًيقيقح

نيرِّونتُملا ُفده ناك ، اذكهو . ىلع األ َةجردلا ُرِّونتُملا غلبي امدنع كلذ حضتيو

ريونتلا راكفأ ىلإ دانتس باال ينيد هْبِش الاًح صإ « ملا علا الَح «صإ يئاهنلا

.Enlightenment182

رَّمذت دقو ، نورِّونتُملا َسَّسأت - اًعم ةينيدلا و ةيميظنتلا - روخصلا هذه ىلع

.« تبُهْسياف ىدل يعوسيلا عباطلا » نم هجينك
[160] رديف كيرنياه جروج ناهوي امه ، نيزرابلا نجنِتوج يرِّونتُم نم نانثا

Christoph [161] سرنيام فوتسيركو Johann Georg Heinrich Feder

-Jean وُّسور كاج ناج تايرظن وحن ليملا ب تبُهسياف امهَّتا ،Meiners

نوف لر اك سنارف وه رخآ ٌرِّونتُم . ةيلا كيدارلا ةيسايسلا JacquesRousseau

راص امدنع لا قتسا ،FranzCarlvonEckartshausen[162] نزواهستراكيإ

نيدب ناميإ ةيبوبرلا .و ةلَّزَنُم تانايد يف داقتعا ريغ نم هللا ب نمؤي صخش : يبوبُّرلا 159

هللا لُّخدت ركنيو ، ةديمحلا األخالق بوجو دكؤي ، يحولا ىلع ال لقعلا ىلع ينبم يعيبط

ريتلوفو ويكستنوم ُّدَعُيو ، رشع عباسلا نرقلا ابروأ يف ةيبوبرلا ترهظ . نوكلا سيماون يف

. مجرتملا اهل- نيعادلا زربأ نم وُّسورو

. مجرتملا - يناملأ فوسليف ،(1821-1740): رديف كينرياه جروج ناهوي 160

. مجرتملا - يناملأ خِّرؤمو فوسليف ،(1810-1747): سرنيام فوتسيرك 161

- يناملأ يئايميكو يتوه وال فوسليف ،(1803-1752): نزواهستراكيإ نوف لر اك سنارف 162



فيشرأ نع لوؤسملا هفصوبو . خابلودو سويتفلهب تبُهْسياف باجعإب اًيعاو

PrinceElector بخانلا هنيت باال ريمأ ،CharlesTheodore رودويت زلر اشت

Bavarian يرافابلا يباختن اال عمْجَملا ةيوضع ثرو يذلا Palatine

ناك ،1777 ماع يف MaxJoseph فيزوج سكام ةافو دنع Electorate

،1784 ماع يفو . ميظنتلا رْظحل طغ لاض نِّكمُي بٍ صنم في نزواهستراكيإ

،(Goethe هتوج روضحب اهضعب )Weimar رامياف يف ةليوط تاشقانم دعبو

.183 ةلا قتس اال ىلع هجينك َرِبْجُأ

Countال سور جربلوشست نيترام ناهوي تنوكلا ىلإ َةدايقلا تبُهْسياف َمَّلَسف

يف ميظنتلا َّلَح هنأ ُدَقَتْعُي يذلا ،Rossla-JohannMartinzuStolberg

تاَّيعمجلا دض يناثلا يرافابلا موسرملا نم طقف دحاو رهش دعب ،1785 ليربأ

ماع فصتنم ىتح طاشنلا رارمتسا ىلع األةلد ضعب كانه نأ مغر ،184 ةيِّرسلا

ميظنتلا ءايحإ ةركف نع هدوب فوتسيرك ميخآوي ناهوي َّلختي مل امك ،1787

، نورِّونتُملا رَظْحُي مل ول ىتح هنأ حضاولا نمو .1788185 ماع ىتح رامياف يف

هسفن تبُهْسياف . ةيسنرفلا ةروثلا ةيادب نم نيماع لبق مهسفنأ اوُّلَح اوناكَل

- اتوج - سكاز قود ،ErnestII يناثلا تسنرإ ةيامح تحت هتايح َةيقب ىضق

Regensburgمث جروبسنِجير يف Atenburg-Gotha-Saxe،وأالً جربنتلأ

ال لماكلا خيراتلا » لثم ةناَّنط ةيريربت تافَّلؤمب ُضِّرحُي ، اهسفن اتوج يف

AcompleteHistoryofthePersecutions« ايرافاب يف نيرِّونتُملا داهطض

APictureof« مزينيموِل اإل ةروص oftheIlluminatiinBavaria(1785)و«

AnApologyfortheIlluminati« نيرِّونتُملل راذتعا Illuminism)و« (1786

.(1786)

ينامل األ داحت اال ىلإ نيرِّونتُملا نم ، ةيرارمتس اال ضعب دوجو نم مغرلا ىلعو

يغبنيف ،KarlFriedrichBahrdt’sGermanUnion تراب كيرديرف لر اك دنع

ريسفت » هسفن نع هيف عفاد يذلا هلمع يف هجينك راشأ امكو . اهيف َغَلا أالَبُي

ذنم نورِّونتُملا ناك ،(Philo’sEndlicheErklärung(1788« يئاهنلا وليف

هَسفن ُنِّفَكُي نيح ىلع َريونتلا مدخي ميظنت مهنإ ثيح نم نيضقانتم ةيادبلا

. ضومغلا و ةيِّرسلا ليباحأب

ةروثلا موصخو ةدئاسلا ةينوساملا نع نيعفادملا ىدل دجوت تناك ، كلذ عمو

امهتاباتك يف . مهررضو نيرِّونتُملا لقث ميخضتل ةيوق زفاوح ، ةيسنرفلا

سيئرو JohnRobison نوسيبور نوج نم ٌّلك رطضا ،1797 ماع [ ةيئاعدلا ]

لا، يخلا ةعساو ، ةينامل األ رداصملا ضعب ىلإ انكري نأ ،Barruel ليوراب ريدلا

ءاعد اال اميس ،وال ةيقادصم تاذ ودبت ثيحب نيرِّونتُملا دض امهتاماهتا هيجوتل

. مجرتملا



ب ريدج طبار دوجو ىلإ ءيش برقأو . ةيسنرفلا ةروثلا يف اوبَّبست مهنأب

Honoré[163] يتيكير لييرباج هيرونوأ نأ وه ةروثلا و نيرِّونتُملا نيب قيدصتلا

َلَباق comtedeMirabeau وباريم يد تنوكلا ب فورعملا GabrielRiqueti

ناهوي نم عيجشتب اًرِّونتُم حبصأ يذلا -JacobMauvillon نويفوم بوقعي

Brunswick كيوزنورب وباريم يد تنوكلا راز امدنع - هدوب فوتسيرك ميخآوي

. رشع نماثلا نرقلا تاينينامث فصتنم يف

تناك FrenchMasoniclodges ةيسنرفلا ةينوساملا لفاحملا نأ ةركف نكلو

مامأ دومصلا اهنكمي ال تاتشلوجنإ نم سيراب ىلإ ةيروثلا راكف األ لقن تاونق

. سيراب يف ةيروثلا راكف األ تأشن ، ءيش لك نم مغرلا ىلعف . قيقد صحف يأ

ىلإ ةيسنرفلا ةمصاعلا تانولا ص نم تناكف ةيقيقحلا لا االصت طوطخ امأو

ذاتسأ ، تاتسكيإ لا ثمأ نم نيرينتسملا نيلوؤسملا تابتكم ربع ، ايرافاب

ال فلا نيب طبرت ةيلود ةكبش دجوت تناك ، ىرنس امكو . سكعلا سيلو ، تبُهْسياف

ىلإ يطنلط األ ربع تدتما لب ، ابروأ ءاحنأ عيمج ربع نيرخآ ءاملعو ةفس

األلو. ماقملا يف الت سارمو بتك لدابتو ٍرْشَن ةكبش اهنكل . ةيلا مشلا اكيرمأ

تانولا صلا نكل ام؛ اًرود ةيِّرسلا تاَّيعمجلا و ةينوساملا لفاحملا تبعل دقو

األمه. رودلا تبعل تابتكملا و رشنلا روُدو

لئاسوب ةموعدم ةريدق ةرماؤم هفصوب نيرِّونتُملا ميظنت مَهْفُي أال بجي اذل،

. ريونتلا خيراتب َصَهْرَأ اًشماه هفصوب لب ، نينرق نم رثكأ ىدم ىلع ةريرش

ةفسلفلا و ةينوساملا تاكبش نمض ةكبش هفصوب - تبُهْسياف ُميظنت يِطْعُيو

راكفأ نع ُريبعتلا هيف ةرَطاخُملا نم ناك ٍرصع ىلع ثماالً - األربك ةيسنرفلا

.[ ٍذئنيح ] مئاقلا يسايسلا و ينيدلا َعضولا ىَّدحتت

ةمكاحلا تاطلسلا تلعج ، ةياهنلا يف ، ةيِّرسلا نكلو . ىنعم اهل ناك ةيِّرسلا

. نورِّونتُملا هلِّكَشُي يذلا يروثلا ديدهتلا مجح نم ُمِّخَضُت

يتلا يه عسو networkofEnlightenmentاأل ريونتلا ةكبش نأ ةقيقحلا و

يف ةلماك ةيِّرُحب اهلوادت َّمَت ةحورطملا راكف ،ألناأل يروث لا متحا ىلع توطنا

مل نإو ىتح اكيرمأو ابروأ يف اًيسوريف رشتنتس تناكو الت، جمو بتك

. تبُهْسياف دجوي

تاكبش نأش مهنأش - نيرِّونتُملا ،ألن خيراتلا اذه ةباتكل نوخِّرؤملا لضان دقل

يسنرف يروث ،(1791-1749): وباريم يد تنوكلا ب فورعملا ، يتيكير لييرباج هيرونوأ 163

ماظن ىلإ يماالً ناك . ةيسنرفلا ةروثلا بيطخو يسايسو يسامولبيدو يفحصو بتاكو

ماظنلا عم ةلشاف ةيِّرس تاضوافم رادأ . ةدحتملا ةكلمملا جذومن رارغ ىلع يروتسد يكَلَم

. مجرتملا - ةروثلا نيبو هنيب قيفوتلل يسنرفلا يكَلَملا



األ لظو ، ةقِّرفتم الت جس ،لب اًمَّظنم اًدحاو اًفيشرأ مهءارو اوكرتي -مل ةديدع

ناك ،ذإ ةينوساملا لفاحملا [ تاظوفحم ] ُتافيشرأ تحيتُأ ىتح اذكه رم

موصخ اهرشنو ْتَرِدوُص قئاثوو تاركذم ىلع اًساسأ نودمتعي نوثحابلا

كافست ريفاس سنارف ةزوح يف تناك اهنإ ليق يتلا داوملا نيب نمو . ميظنتلا

تاحورطأو ريوزتلا يف لَمعتْسُت ةيموكح ٌماتخأ ،FranzXaverZwackh

تاميلعتو ، يِّرِس ربحو ٍّماس زاغ ةعانصل ةيداشرإ تاوطخو راحتن نعاال عافدلل

عْنُصل ةفْصَو اهنم ، َضاهج اإل ُبِّبسُت تافصوو ، اهتيامحو ةيِّرسلا قارو األ ظفحل

نمض نكي مل اذه لك نأ اآلن فرعن نحنو . ضاهج اإل ُبِّبَسُي ياشلا نم عون

نيرِّونتُملا و هدوب نيب الُت سارملا اذه، لك نم 186.واألمه ميظنتلا تاطاشن

يف ةنماكلا ةيساس األ تارتوتلا فشكت يتلا ، نجنِروُت ةدلب يف مهدَّنج نيذلا

اًميمح اًيتاذ اًحوب عقوتت ةَّيمَرَه ةكبش : ريونتلا ةعاشإ فدهتست ةيِّرس ةَّيعمج

.187 لباقملا يف الت بْعَزُخ مهل تمَّدقف ، نيئدتبملا نم

زلر اشت بخانلا اهيلع رطيسي يتلا ةلئاهلا ةيرافابلا ةلودلا ُةوق مهتهجاو نيحو

بخانلا نأ عم . اًقحس نورِّونتُملا َقِحُس ElectorCharlesTheodore رودويت

طقف تاونس رشع دعبف .[ عئاضلا تقولا ] راعتسم تقو يف شيعي ناك هسفن

]باال ميلقإ ] ةيروثلا اسنرف ُشويج تحاتجا ، ةيِّرسلا تاَّيعمجلا هرْظَح نم

وحن ْتمَّدقتو ، اًضيأ رودويت زلر اشت همكحي ناك يذلا Palatinate[164] تانيت

BattleofLeipzig[165] جيزبي ال ةكرعم ةيشع ىتح 1799 ماع ذنمو . ايرافاب

يفو . نويلبان ةيروطاربمإ ىَّمَسُي حبصأ امل ًةعبات ايرافاب تناك ،1813 ماع يف

ناك - اهل ًىوأم نيرِّونتُملا اياقب ْتَدَجَو ثيح - اتوج يف ، اهسفن ءانث األ

اًنسح بالًء يلْبُي ، هثيروو Ernest تسنرإ قودلا نبا Augustus ستسجوأ

.[ نويلبان ] يسنرفلا ةيغاطلا هقُّلمتب

مهنأ عم ، نويلبان دوعص نع كيهان ، ةيسنرفلا ةروثلا يف نورِّونتُملا بَّبستي مل

مهضعب راصو ، مهنع َيفُع ، تبُهْسياف ءانثتساب ، مهعيمجف ) هنم اودافتسا

مهطَّطَخُم رارمتسا نع رظنلا ِّضغبو .(Dalberg جريبلا د اميس اًدج،وال ءايوقأ

تاينينامث يف لمعلا نع اوُّفك دقف ، رضاحلا تقولا ىلإ مَلا علا مْكُحل [ يفخلا ]

ٌةفئاز نيرشعلا نرقلا يف ميظنتلا ءايح إل ةلوذبملا ُدوهجلا ،و رشع نماثلا نرقلا

. مجرتملا - هنيت بلاال ةيئاضقلا الةي ولا تحت ايناملأ برغ بونج ةيناملأ ةقطنم : تانيت 164باال

يف اهاحر تراد ، ىلو األ ةيملا علا برحلا لبق ةكرعم ربكأ األمم: ةكرعم وأ جيزبي ال ةكرعم 165

- ةقحاس ًةميزه نويلبان اهيف َمِزُهو ، ةيناملأ ضرأ ىلع ،1813 ماع ربوتكأ 19-16 مايأ

. مجرتملا



ةيخيراتلا ةيلمعلا نم أزجتي ال ءزج مهتصقف ، كلذ عمو يبكر[166]. دح ىلإ

Revolution ةروثلا ىلإ Enlightenment ريونتلا نم ابروأ تداق يتلا ةدقعملا

اًمساح اًرود ةيركفلا تاكبشلا اهيف تبعل ةيلمع ،Empire ةيروطاربم اإل ىلإ

كش. نود

صيلخت ىلإ باتكلا اذه ىعسي ، ةثيدحلا فراعملا لضفأ ىلع دامتع بواال

يخيراتلا رييغتلا نأ حاضيإو ، ةرماؤملا يرِّظنُم نثارب نم تاكبشلا خيرات

دضاأل ةكبشلا هب موقت يذلا عونلا نم تامجه خالل نم ،غاًبلا، همْهَف نكمي

. كلذك مَهفُي نأ يغبنيو ، ةَّيمَرَهلا ةمظن

بناج ىلإ 1901 ماع سرام يف نيرِّونتُملا ءايحإب LeopoldEngel لجنإ دلوبويل ماق 166

يوبْخُّنلا ] يتلويكو األ ديسلا دعاسم اًقح ال حبصأ يذلا ،TheodorReuss سيور رودويت

برحلا ءانثأو .AleisterCrowley يلوارك رتسيلأ ريهشلا يناطيربلا occult[ رينتسملا

سوكنيب سوراز ال سكليف ىَّمَسُملا يرسيوسلا يداصتق اال رود ءاج ، اهدعبو ةيناثلا ةيملا علا

HermannJoseph رجزتيم فيزوج نامريه ىَعْدُي زاّبخو FelixLazerusPinkus

تناك AnnemarieAeschbach خابشيآ يرام نآ ةافو ىتحو مس. اال ءايح Metzgerإل

CantonofOuter لِزنِبأ رتْوَأ نوتناك يف ةيرسيوسلا Stein نياتس ةيرق نأ معزت

. فلؤملا - نيروِّنتُملل ثيدحلا نطوملا يه Appenzell
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ِّيمَرَهلا لسلستلل زجوم خيرات

و بيطلا »،SergioLeone[167] نويل ويجرس [ يلا اإلطي جرخملا ] مليف يف

فأالم ةيعون نم وهو ،TheGood,theBadandtheUgly« حيبقلا و ريرشلا

Clint دووتسيإ تنيلك ىعسي ،spaghettiwestern[168] نرتْسِو يِّتيجابس

ةموكحلا بهذ نم ةبوهنم ةورث ءارو EliWallach كِلوو الي يإو Eastwood

. ةيلا ردفنوكلا

ةيله األ برحلا ىلتق نفادم يف ربق دهاش تحت ٌنوفدم ، هافشتكا يذلا ُزنكلا

ذخَّتا نأ دعبو . ربقلا دهاش نع امهيدل ةركف ،ال ظحلا ءوسلو . ةلئاهلا CivilWar

اًظِّفلتم هيلإ َتفتلا ، كِلوو َسدسم غرفأف ، قباس تقو يف ، هتَطْيَح دووتسيإ

عون . يقيدص ،اي سانلا نم ناعون دجوي ملا علا اذه يف »: ةدلا خ تاملكب

.« ْرُفْحا . رفحي عونو ، تاسدسملا لمحي

، خيراتلا تارتف مظعم يفف . ةميدق ةقيقحل اًثيدح ثماالً ُفقوملا اذه ُّدَعُي

يتأت يتلا تازايتم باال عتمتست سانلا نم ٌةَّلِق . اًّيمَرَه ًةلسلستم ُةايحلا تناك

. رُفْحَي وهف مهادع نَم ُّلك امأ ، فنعلا راكتحا نم

خيراتلا يف networks ِتاكبَّشلا hierarchies ُةَّيمَرَهلا الُت سلستلا تقبس اذامل

[ ناسن اإل هابشأ ] زدَيُوْنيِمْوُهلا ةعومجم ىتح هنأ يه ةحضاولا ةباج ؟اإل

لمعلل ٌميسقت مهيدل َدِجُو ، خيراتلا لبق ام رصع يف ، برق hominoidsاأل

، ببسلا اذهلو . ةعيبطلا مْكُحب ةيلقع ةردقمو ةيدسجلا ةوقلل ٌّيمَرَه ٌلسلستو

اهنم ةينواعتلا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ب اًهبش َبرقأ لا، ،والزت ةيئادبلا ُلئابقلا تناك

ىلإ جاتحي « ينواعتلا ماعطلا عْمَجب مازتل «اال ىتحف 188 ةعَّزوُملا تاكبَّشلا ىلإ

.189 ةدايق

، نرِتْسِو يتيجابس فأالم هجارخإب رهتشا يلا طيإ جرخم ،(1989-1929): نويل ويجرس 167

. مجرتملا - يلا اإلطي جارخ واإل جاتن اإل تاذ نرِتْسِولا فأالم يأ

األ برغلا يف اهثادحأ رودت فأالم ةعومجم ىلإ حلطصملا ريشي : نرتْسِو يِّتيجابس 168

نواعتلا ب نويلا طيإ اهوجرخم . نيرشعلا نرقلا تاينيتس خالل ةشاشلا ىلع ترهظ ، يكيرم

، نييوناث نيلثمم مقاطب ، اينابسإ وأ ايلا طيإ يف ُرَّوَصُتو األرم، بلا غ يف ينابسإ كيرش عم

ةفْلُك َضْفَخ ُفدهلا ناك . نييكيرمأ موجن بناج ىلإ ، نابس واإل نييلا نماإلطي ينقت قيرفو

و ةيكيسكملا ةروثلا لوح اهتاعوضوم رودتو ، دوويلوهب ًةنراقم نيلثمملا روجأو ريوصتلا

ثالةيث ةئفلا هذه فأالم رهشأ نم . كيسكملا و ةدحتملا تاي ال ولا نيب ةيدودحلا قطانملا

. مجرتملا - دووتسيإ تنيلك ةلوطب « مسا بال لجر »



]و ةياعرلا و ةيانعلا ] ةلا متس نعاال فقوتي ىتم ِرارق ذاختا ىلإ رطضي ٌصخش

لوصح نامضو ديصلا ةمينغ عيزوت ىلإ رطضي ٌصخشو . ديصلا يف ءدبلا

ب مايقلا ىلإ رطضي رخآ صخشو . مهبيصن ىلع زئاجعلا و فيعضلا يبصلا

. رْفَحلا

لا كشأ نم ديزملا يف كارتش واال ربكأ تاعومجم ليكشت يف ُرَشَبلا أدب امدنع

األ ةيميهافملا َرُُط األ ركبم تقو يف اورَّوط ، ةدقعملا ماعطلا عْمَجو دْيَّصلا

- ةعيبطلا يف مكحتت ةقئاف ةيرشب ىوق تاذ ٍةهلآ نع ةيريسفت ريطاسأ - ىلو

ىَلوُأ اًضيأ اوملعت .190 ةيلقعلا ةردقلا نيسحتل اًّداومو ٍتاسرامم اورَّوط امك

ك ةيساس األ ةحلس األ نم ًةعئار ٍتايعون اوبختناف ، ةيئادبلا برحلا نونف

يف ىلو األ ةيعارزلا تاعامجلا ترطضاو .191 ماهِّسلا و ساوق واأل تاطلبلا

يلا وح نم اًءدب )NeolithicAge[ يثيلوينلا رصعلا ] ثيدحلا يرجحلا رصعلا

(وأ نيريِغُملا دض اهسفن نع عافدلل ةريبك دراوم صيصخت ىلإ 10,200ق.م.)

، ديبعو ةداس ىلإ عمتجملا ميسقت نأ ودبي .( اهيلع نيريِغُملا ىلع تاراغ ميظنت

عمو . رِّكبم تقو يف أدب دق ، نيلِّسَوَتُمو ةنهك ىلإو لا، َّمُعو نيبراحم ىلإو

نيزختل األلو ُلكشلا َدِلُو ، فوهكلا رادج ىلع مسرلا نم ةيزمرلا ةباتكلا روطت

. ةديدج نيمِّلعتُم ُةقبط هعم ْتَدِلُوو ، غامدلا جراخ [ تامولعم [وأ تانايب

رثكأ اهُضعبف - ةركابلا ةيسايسلا لكايهلا عُّونت نم مغرلا ىلع ، ىرخأ تاملكبو

[ ةيعامج ] ةيكراشت رثكأ اهضعبو autocratic [ ةيدادبتسا ] ةيطارقوتوأ

. يرهوج يقبط يعامتجا ميسقت ىلع ماع، هجوب ، توطنا دقف -corporate

سلجمل وأ دارف األ ضعبل ، اًبيرقت ، اًمئاد ُضَّوَفُت نيكِهتْنُملا ةبَقاعُم ةطلس تناك

. ِّنِّسلا رابك نم

، ُةلودلا تناك . ةيسيئرلا مكاحلا َةفص ةحجان برح ِّنَش ىلع ُةردقلا تراصو

ُقابس َدَّهَم ، اًضيأ اذكهو .192« ناسن اإل ةعيبطل ةعَّقوتُم ًةجيتن ُلا،« َقُي اميف

لويخلا و ىوق األ حامرلا ةَّنِسَأ - ةيركسعلا ايجولونكتلا يف تاراكتب واال حُّلستلا

رهظ اذل، .193 ةورثلا و ةطلسلا ىلإ ةرصتخم اًقرط - ةيموجه تابَكْرَم اهفصوب

نكي »BigManمل ٌريبك ٌلجر » هيلع نميهُي ِّيمَرَهلا لسلستلا نم ديدج عون »

ةبْصُعل لا] [ملا عفدي يك اًّيرث نوكي نأ يفكي لب ، ةيدسج ةوق ىلإ ةجاح يف

.194« مهيف قوثوملا نيحَّلسُملا عابت نماأل ةريغص

. مْكُحلا يف كلذكو داصتق اال يف ، ةديدع دئاوف ىلع ُّيمَرَهلا لسلستلا يوطني

لئاوأ ىتح ميدقلا ملا علا ذنم ةيلمعلا تاسايسلا نْوَكل ةهيجو بابسأ ةمثو

تاكرشلا كو . ةقحاسلا اهتيبلغأ يف ، ةينبلا َةَّيمَرَه ةثيدحلا ةرتفلا

تاداصتقا الل غتسا ىلإ ةركابلا ُلودلا تعس قح، ال رصع يف corporations



]،وال ةيراجتلا الت[ َماعُملا فيلا كت ِضْفَخو ،economiesofscale[169] مجحلا

ريبك ددع ىَعْسَمل ةهيجو ٌبابسأ اًضيأ ْتدِجُو . يركسعلا لمعلا لا جم يف اميس

عماآلةهل. مهسفنأ ةقباطمب مهِتَّيعرش زيزعت ىلإ نيحومطلا نييطارقوتو نماأل

نيرباص َةَّقشملا نودَّبكتَي helots[170][ توليهلا ] َنانق األ َلَعَج ُّيمَرَهلا لسلستلا

ىلع لا، ،والزي ىوطنا ريبكلا لجرلا مْكُح نكلو اآلةهل. مساب نورَمؤُي نيح

ريبكلا لجرلا ةَّيهش ءاضر إل دراوملا عيزوت ةءاسإ اميس ،وال ةنِمْزُم ئواسم

خيراتلا يف ، ةيملا علا هْبِشو ، ةرركتملا ُةلكشملا . نيبَّرقُملا هعابتأو هتيِّرُذو

بَخُنل ةطِرْفُم تايح صال نع ةبِراحتُملا لودلا ينطاوم ُلُزانَت ، ميدقلا

دئاقعلا ُسْرَغ اهُتفيظو يتلا اًضيأ ةيتونهكلا بَخُّنللو ، ةثارولا ب نيبراحملا

اال تاكبشلا تناك اذه، َثَدَح امنيأو . ةيعيرشتلا راكف األ نم اهريغو ةينيدلا

hierarchy ِّيمَرَهلا لسلستلا تايح ال صل عضخت socialnetworks ةيعامتج

و يداعلا لجرلا بيصن امأ . اًزايتما ةباتكلا و ةءارقلا ُةفرعم تناك . هتازايتماو

ريبعتب )« اًيفرح نيلوزعم »، مهارق يف نوشيعي اوناك . حْدَكلا وهف ةيداعلا ةأرملا

؛ برق األ مهناريج ءانثتساب عيمجلا نع (ErnestGellner[171] رنليج تسنرإ

Kazuo[172] وروجيشيإ وزاك ُةياور ةَّدِحب اهنع ْترَّبَع لا زعنا حةلا يهو

بابضلا نم اًعون اهفصوب ،TheBuriedGiant195« نوفدملا الق معلا »Ishiguro

ةيكبش طباور زيزعت ىلع ةرداقلا يه ، اهدحو ، ةمكاحلا ةبْخُّنلا . مئادلا يلقعلا

عبارلا نرقلا يف ، نييرصملا ةنعارفلا تاكبش تدتما ثمالً، : تافاسملا ربع

لثم ندم يف مهئارظن ىلإ نييلحملا نييناعنكلا ماَّكُحلا نم الد، يملا لبق رشع

تناك ، كلت ةبْخُّنلا تاكبش ىتح نكل .196[173]Mitanni يناتيمو Babylon لباب

لج األ يف ةيلكلا ةفلكتلا طسوتم ضافخنا : مجحلا تاروُفُو وأ مجحلا تاداصتقا 169

عساو جاتن اإل تاداصتقاب طبترم حلطصم وهو ، ةكرشلا جاتنإ مجح عفترا املك ليوطلا

ىلع فيلا كتلا طسوتم ضافخنا ىلإ جاتن اإل يف ةدِرَّطُملا ُتادايزلا يِّدؤُت ثيح ، قاطنلا

. مجرتملا - ليوطلا ىدملا

و ديبعلا نيب ىَطْسُو ًةلزنم لتحت يتلا ةميدقلا ةطربسإ يف نانق األ ةئف : توليهلا 170

. مجرتملا - ةيعارزلا تاعمتجملا يف ضر األ ديبع مه ،وأ نينطاوملا

. مجرتملا - يعامتجا يجلوبورثنأو يناطيرب فوسليف ،(1995-1925): رنليج تسنرإ 171

. لبون ةزئاج ىلع زئاح يناطيرب يناباي يئاور .1954 ماع ديلا وم نم : وروجيشيإ وزاك 172

- ايزاتنافلا تاياور ةئف نمض ةفَّنَصُملا ،2015 ماع « نوفدملا الق معلا » هتياور تردص

. مجرتملا

بونج ، ةميدقلا نيرهنلا نيب بالدام ةلود اإلهل»، ةباوب » ةيداك باآل ينعت : ةيلبابلا وأ لباب 173

ب اهُتق عال تقثوَت ، ايروس يف بيصخلا الل هلا لا مش يفف يناتيم ةكلمم امأ حاًيلا. دادغب

طسو يف عقت ، نييثيحلا ةمصاع يه ساسوتح وأ اسوتاهو . يناثلا سيسمر مايأ ةنعارفلا



تانَّودُملا مدقأ يف أرقن :hierarchicalorder يمَرَهلا ماظنلا ىلع رطخ ردصم

دضا تارماؤملا plots،ك ةّيفخ ططُخو conspiracies تارماؤم نع ةيخيراتلا

لخاد ةدقاح ةيم ظال تاعُّمجت :AlexandertheGreat [174] األربك ردنكس إل

.197 ةكبشلا

ب هيف ُمَكْحُي اًمَلا ع لب ، نورِكَتْبُملا وأ نودِّدَجُملا هيف ُعَّجَشُي اًمَلا ع اذه نكي مل

ىلعأ ىلإ لفسأ نم تامولعملا هيف قفدتت اًمَلا ع نكي .مل نيقراملا ىلع توملا

ول اذه ، لفسأ ىلإ ىلعأ نم تامولعملا هيف قفدتت اًمَلا ع لب ، يقفأ لكشب وأ

ُس خيرات رارغ ىلع يجذومنلا ميدقلا ُخيراتلا َلَّكشَت َّمث، نمو الً. صأ تقفدت

يف 2100-2000ق.م.)، يلا وح )ThirdDynastyofUr ةثلا ثلا روأ الةل

قاطن ىلع ٍّيَر ماظن ءانب تعاطتسا يتلا ،Mesopotamia نيرهنلا بالد بونج

ليصاحملا رايهناو ةبرتلا حُّلمت ةلكشم ةهجاوم نع تزجع مث ، عساو

.198 ةيعارزلا

يف تلشف يتلا ، ةيسابعلا الةف خلا ب لثامم ٌريصم َّلَح قح، ال تقو يفو )

تاعارصلا ببسب ، قارعلا بونج وهاآلن اميف ، ةيتحتلا ِّيرلا ةينب ىلع ظافحلا

ةَّيمَرَهلا الت سلستلا يف ةعئاش ضارمأ هذهو الةف. خلا ىلع ةرِّركتملا

.199( ةيثارولا

- ةطلسلل اًعيزوت رثكأ ةيسايس ةينبأ تاذ براجت ْتَدِجُو لا، حلا ةعيبطبو

Atheniandemocracy200،و ةينيث األ ةيطارقميدلا يف « ريغصلا مَلا «علا

ال يوط دمصت مل براجتلا هذه نكلو -RomanRepublic ةينامورلا ةيروهمجلا

ةروثلا » ةيكيس ال كلا هتسارد يف RonaldSyme[175] مياس دلا نور لوقي .ً

ٌةيطارقوتسرأ اهترادأ ةيروهمجلا نإ TheRomanRevolution« ةينامورلا

ظح يال اميفف . ةيلهأ برح ىلإ رادحن باال ايلا إلطي اهُتاف خال تحمس ةينامور

و ةيلمعلا ةسايسلا »: ٍةيرخس َحور دروفسكأ ُةعماج هيلع ْتَفْضَأ يذلا مياس

ُةيكراجيلو األ امُهْتهَّجَو RomanPeople ينامورلا بعشلا ىدل تاسرامملا

أشن ».« ةيكراجيلوأ حورب ثادح الُتاأل جس ْتَبِتُكف ،oligarchy[ ةمكاحلا ةَّلِقلا ]

أل ةلَقانتملا ةركاذلا نمو الء، َبُّنلا تاراصتناو تايلصنقلا تانَّودُم نم خيراتلا

.« اهتاف ال خو اهتافلا حتو مهت ال ئاع لوص

. مجرتملا - ةرقنأ نم قرشلا ىلإ ايكرت

كولم دحأ ينودقملا ثلا ثلا ردنكس وهاإل األربك:(365ق.م.-323ق.م.)، ردنكس 174اإل

. مجرتملا - خيراتلا ربع نيحتافلا نييركسعلا ةداقلا رهشأو قيرغ اإل اينودقم

. مجرتملا - يناطيرب يدنليزوين خٍّرؤم ،(1989-1903): مياس دلا نور 175



أل لب ، طقف اًبوهوم ناك ألهن سيل ةطلسلا ىلإ Augustus[176] سطسغوأ ءاج

يف هعابتأ زيزعت خالل نمف . اًضيأ « عابتأو ... ءافلح » دوجو ةيمهأ كردأ هن

يف ةطلسلا َزيكرت سطسغوأ عاطتسا ،Caesarianparty« ةيرصيقلا قيرف »

بناوج يف »: مياس لوقي . اًيمسا « ةيروهمجلا » داعتسا هنأ مغر ، اًيجيردت هيدي

: ترمتسا « ةميدقلا تافينصتلا و ميدقلا راط ».«اإل ةيباقن هتماعز تناك ، ةنيعم

، هلبق ةيروهمجلا نأش اهنأش ،Augustus’smonarchy سطسغوأ ُةَّيكَلَم تناك

.201 ةيكراجيلو األ اهئارو نم مكحت ًةهجاو

ىلع يهو ،SilkRoads[177] ريرحلا قُرُط اًضيأ ةينامورلا روصعلا يف ْتَدِجُو

:PeterFrankopan[178] نابوكنارف رتيب ريبعت ِّدح

و ودبلا و نوبراحملا و ُجاَّجُحلا اهرْبع لقنتي قرط ، هاجتا لك يف رشتنت ةكبش »

اهيِّنبت ثدحيف ُراكف األ ُلَدابَتُتو ، ىرَتْشُتو عاَبُتو ُعئاضبلا ُجَتْنُت ثيح ، راجُّتلا

ام ردقب ضارم األ راشتنا ىلع تدعاس ةكبشلا هذه نكلو .202« اهحيقنتو

اذه لوط ىلع ةرهدزملا ةَّيرَضَحلا رواحملا امأ ، يراجتلا لدابتلا ىلع تدعاس
[179] ونجنويشلا لا ثمأ نم ةيودب تامجهل اًمئاد ًةضْرُع تناكف قيرطلا

روطاربمإ لوأ . يركسع ميعزو ينامور ةلود لجر :(63ق.م.-14م.)، سطسغوأ 176

لدجلل ًةراثإو ًةيلعاف ةداقلا رثكأ . هتافو ىتح 27ق.م. نم ةيروطاربم اإل امور ىلع رطيسي

. مجرتملا - ةيرشبلا خيرات يف

وه، يذلا « ريرحلا قيرط دالالت« دوصقملا ،و يزيلجن لصاإل األ يف عمجلا :ب ريرحلا قُرُط 177

يصاقأو نيصلا نم ، ةطبارتملا قرطلا نم ةعومجم وأ ةددحم تاراسم ةدع ، هلصأ يف

ريدصتب أدب ألهن مس اال اذهب يِّمُس . ابروأ طسوو ايقيرفأ لا مشو ايسآ طساوأ ىلإ ايسآ

اذهل ناك . ةريثك عئاضب هعم تبرسنا ام ناعرس مث مَلا، علا ءاجرأ ىلإ نيصلا نم ريرحلا

ةينامورلا و ةيدنهلا و ةيرصملا و ةينيصلا ك ةميدقلا تاراضحلا راهدزا يف ديعب ٌريثأت قيرطلا

. مجرتملا -

ةيطنزيبلا تاساردلا زكرم ريدمو يناطيرب خِّرؤم ،1971 ماع ديلا وم نم : نابوكنارف رتيب 178

. مجرتملا - دروفسكأ ةعماجب

ذنم ايسآ قرش لوهس تنكس ةيودب بوعش نيب ميدق يلا ردِفنوك داحتا : ونجنويشلا 179

اوراصف ، ةينيصلا رداصملل اًقفو اليد يملا األلو نرقلا رخاوأ ىتح الد يملا لبق ثلا ثلا نرقلا

عال تناك . ايلوغنم مساب اًقح ال ْتَفِرُع يتلا ةقطنملا يف ايسآ قرش لا مش ىتح ةنميهم ًةوق

. تاعازنلا و تادهاعملا اهبوانتت ةدقعم ةرواجملا ةينيصلا الالت سلا عم ونجنويشلا تاق

»وأ نوهلا » لئابقب مهتقباطمو ، تايضرفلا نم ديدع ُّلحم يقْرِعلا ونجنويشلا لصأ ةَّيوُهو

. مجرتملا - لدجلل ةريثم ةيضرف « انوهلا »



.Scythians203[181] نييثيسلا Huns[180])و نوهلا لئابق )Xiongnu

اهؤانب يغبني ةطلسلا نأ ةيكيس ال كلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف يرهوجلا سردلا

. ربكأ ةيسايس ًةدحو تراص ةَّلِقلا يديأ يف تزَّكرت املك ةطلسلا نأو ، اًّيمَرَه

ْيتل سال ةيروطاربمإو ةينامورلا ةيروطاربم اإل ترَّوطت ، رظنلل ةتف ال ةجردبو

، سداسلا نرقلا ىتح األلق ىلع ، ةلثامتم قرطب Han-Qin [182] ناه - نيشت

.204 ةهباشتم تايدحت اتهجاو امهنأ كلذ

ُةلع تناك هنم، دئاوفلا زواجتت يميلق اإل عُّسوتلا فيلا كت تأدب نأ درجمبو

هرِّفوُي يذلا ماظنلا المو سلا َظفح يروطاربم اإل ماظنلا raisond’être دوجو

هذه ةيطغت تَّمت دقو ،[ بِّعشتم ] يطارقوريب زاهجو ريبك يروطاربمإ ٌشيج

.[183] ةلمعلا ةميق ضيفختو بئارضلا نيب عْمَجلا ب فيلا كتلا

نم يبرغلا Eurasia ايساروأ بناج يف ةيروطاربم اإل نكمتت ،مل نذإ ، اذاملف

امور نأ يه ةيكيس ال كلا ةباج ؟اإل يقرشلا اهبناج يف تيقب نيح ىلع ، ءاقبلا

لئابقلا - وزغ ُضعبلا لوقيسو - تارجه طوغض مامأ دومصلا عطتست مل

خالفاإل ىلعو اذه، نم رثك .واأل ةديازتملا Germanictribes[184] ةينامرجلا

ىلإ ىَّدأ ديدج نيد ريثأت عم لماعتت نأ امور ىلع ناك ، ةينيصلا ةيروطاربم

ىلإ اورجاه حاًيلا، ايسور يف اجلوفلا رهن ءارو نم اورهظ ، لَحُّر ةاعُّر ةعومجم : نوهلا 180

ةيروطاربم اإل تراهنا مث ، كانه ةيروطاربمإ ءانبب اوماقو 370م ماع ةيقرشلا ابروأ دودح

نيب ًةداع ىمادقلا نوخِّرؤملا طبري . لئابقلا هذه تضرقناف ، ينوهلا ال يتأ اهسِّسؤم ةافوب

ونجنويشلا نيبو اليد يملا عبارلا نرقلا يلا وح ابروأ دودح ىلع اورهظ نيذلا نوهلا

. مجرتملا - طْبَّرلا اذه ىلع ليلد دجوي اليد،وال يملا األلو نرقلا يف ايلوغنم نم نيرجاهملا

مه ةيناريإ لوصأ نم ردحني لقنتم يودب بعش دوجوب تزيمت : ايثيس ةكلمم 181

. ةديدع نورقل ترمتسا ةيوق ةيروطاربمإ سيسأت نم اونكمت نيذلا نويثوكسلا

نوريثي اوناك مهن ،أل جوجأم بعش مهنأب سوفيسوي سويف فال يدوهيلا خِّرؤملا مهفصو

. ليخلا بوكر يف مهتراهمو مهتكرح ةَّفِخل مهفوخو مهناريج َباجعإ

. مجرتملا - مرقلا ةريزج هبشب مويلا ُفَرْعُت يتلا ةقطنملا يف اوزكرمت

س اهتلت ، نيصلا يف ةمكاحلا ىلو األ ةيروطاربم الةلاإل سلا يه نيشت : ناهو نيشت 182سالاتل

. مجرتملا - نيصلا خيرات يف اًيبهذ اًرصع تارتفلا هذه ُّدَعُتو ناه، الةل

. مجرتملا - سيسخ ندعم نم هنمضتت ام ةدايزب ةيبهذلا ةلمعلا ةميق ضيفخت 183

نم ردحنتو ةينامرجلا تاغللا ب ثدحتت لئابقو بوعش : نوينوتيتلا وأ ةينامرجلا لئابقلا 184

َردصم اوناكو ، ةينامورلا ةيروطاربم لإل ةيذاحملا قطانملا اونطوتسا . دحاو يقْرِع لصأ

. مجرتملا - اهطوقس يف ةيسيئرلا بابس األ دحأ اوراص ىتح اهل، مئاد جاعزإ



رْبَع ةقِطْرَهُم ةيدوهي ٌةقرف هترشن ، ةيحيسملا وه ، ةيروطاربم لااإل صوأ قيزمت

سلوب )SaulofTarsus يسوسرطلا لواش دوهج لضفب ينامورلا مَلا علا

يلا وح قشمد ىلإ قيرطلا ىلع هتياده دعب [185](theapostlePaul لوسرلا

ةيد. 36-31يمال

فصتنم ىتح يناثلا نرقلا فصتنم ذنم ترشتنا يتلا ُةئبو األ تقلخ دقو

ِفتكت مل ةيحيسملا ،ألن ةينيدلا ةكبشلا هذهل اًحتف اليد يملا ثلا ثلا نرقلا

ِّرِبلا لا معأك ) اًضيأ كولسلا نساحم ىلع ْتَّثح لب ، ثراوكلل ريسفت ميدقتب

ريغ ةئيب يف اهب نينمؤملا شْيَع ىلإ ىَّدأ يذلا )،األرم ىَضْرَملا ةياعرو

.205 ةسناجتم

بَتُر عبرأ ،اذ اًّيقيقح اًّيمَرَه الً سلستم اًماظن ةينامورلا ةيروطاربم اإل تناك

نكل - نامورلا ةماع ، نييرادإ ، ناسرف ، خويش سلجم - ةيسيئر ةيعامتجا

.206 تائفلا هذه نم ةئف لك يف تلغلغت ةيحيسملا

ةيروطاربم اإل حاتجا يذلا ينيدلا سَوَهلا لا كشأ حجنأ ةيحيسملا تناك

JupiterDolichenus سينيشتيلود رتيبوج ةفصاعلا هلإ ةدابع : ةينامورلا

بونج ىلإ ايروس لا مش نم اًضيأ ترشتنا يتلا ايروس لا مش نم ةمداقلا

شيجلا طابض يِّنبت ببسب اليد، يملا يناثلا نرقلا لئاوأ ذنم ادنلتكسإ

.207 ةدابعلا هذهل ينامورلا

مل يتلا -و ُةكبشلا اهتدَّلو يتلا تاديدهتلا هذه تلمع : ىَوْدَعلا و نيدلا و ةرجهلا

اإل مْكُحلا ةينب روهدت ىلع - اًيسوريف ترشتنا اهنكلو ، اهَداق وأ ٌدحأ اهل طِّطخُي

اياقب ىوس تكرت امف ، سماخلا نرقلا لولحب ةَّيمَرَهلا ينامورلا يروطاربم

، عباسلا نرقلا نم اًءدبو . ةمداق نورقل نييبرو َلااأل يخ ُرِواَسُي لظ ميدق ماظن

َلَّدبَت -اإلسالم- ديدج ٍّيديحْوَت ٍميلست ُنيد ةيبرعلا ةريزجلا يراحص نم علدنا

ةيسايس ايجولويديأ ىلإ ٌّيبن اهدوقي ةديقع درجم نم ، ةنيدملا و ةكم نيب

. فيسلا ب اهَسفن ضرفت ةبِراحُم

امهسَّسأ واإلسالم] ةيحيسملا ] نيتريبكلا نيتيديحوتلا نيتكرحلا اتلك نأ عمو

. يسوريفلا امهراشتنا ثيح نم َةكبشلا ناهبشت اتناك دقف نايمزيراك ناَّيبن

جاتنإ ىلإ اتَلآ ، تايوتسملا عيمج ىلع ، ينامورلا مْكُحلا روهدت ببسب امهنكلو

. دادغبو ةطنزيب يف theocratic [ ةينيد ] ةيطارقويث ةّيمَرَه الت سلست

باال ةيسكذوثر نعاأل تعطقنا يتلا -WesternChristianity ةيبرغلا ةيحيسملا

األمم»، لوسر »و« سلوب سيدقلا ب« اًضيأ ُفَرْعُي : لوسرلا سلوب وأ يسوسرطلا لواش 185

عوسي دعب ةيحيسملا خيرات يف ةيصخش مهأ يناثو األلو، يحيسملا ليجلا ةداق ُدحأ

. مجرتملا - امور راوسأ جراخ نِفُد . ابروأو ، ىرغصلا ايسآ هنطوم يف ةيحيسملا ب َرَّشب ، هسفن



يف صاخلا اهلكشل تعضخ -1054 ماع GreatSchism [186] ميظعلا قاقشنا

كلذ عمو . يقبطلا يِسَنَكلا ماظنلا و ةينامورلا ةيوبابلا دوعصب ةَّيمَرَهلا ةرطيسلا

رثكأ ، ةيسايسلا ةيحانلا نم ،WesternChristendom يحيسملا برغلا لظ ،

: ةكبشلا ب اًهَبَش

ةيليتكارف ٌةسدنه ، برغلا يف ةينامورلا ةيروطاربم اإل ضاقنأ نم ، تقثبنا

اهضعبو ، ةيثارو تاَّيكَلَم اهبلغأ ؛ ريبك اهنم ليلقو ، ريغص اهمظعم ، لودلل

states-city ةنيدم ُلود اهنم ٌةنفحو ، ةسرامملا ثيح نم تايطارقوتسرأ

سدقملا ينامورلا ُروطاربم اإل ثرو ، ةيرظنلا ةيحانلا نم . تايكراجيلوأ اهريدُت

ابابلا راصتنا دعب ، ةيلمعلا ةيحانلا نمو . تانايكلا هذه مظعم ىلع َةطلسلا

HenryIV عبارلا يرنه روطاربم اإل ىلع PopeGregoryVII عباسلا يروجيرج

ُّيسركلا كلتما ،Investiture Controversy [187] بيصنتلا عازن يف

ىلع رطيسف ، دودحلا ربع مظع األ ةيعجرملا َةطلسلا HolySee[188] يلوسرلا

نوناق ءايحإ ) يِسَنَكلا هنوناقل ٍناكم َّلك عضخأو ، ةنهكلا و ةفقاس األ بيصنت

ةينمزلا ةطلسلا ْتعَّزوتو .( سداسلا نرقلا نم JustinianCode[189] ناينتسوج

وأاال شيجلا و ةثراوتملا ضر األ ةيكْلِم تادنس ماظن خالل نم ، اهرهوج يف ،

ةطلسلا تناك ، اًضيأ انه .feudalism عاطق اإل مساب ةفورعملا ةيريم األ تامازتل

[ ةيبرو [األ ةراقلا يف ( ةينامورلا نيناوقلا نم دمتسملا ) يندملا : ُنوناقلا اهدِّدحُي

. ارتلجنإ يف ( ٍةَقِباس ساسأ ىلع ) يفْرُعلا ؛و ادنلتكسإو

كلا مملا ةبرجت نم نيصلا يف دافتسملا سردلا ناك ، كلذ نم ضيقنلا ىلعو

اًعرف كلذب ًةلكشم ، ضعبلا اهضعب نع برغلا و قرشلا سئانك قاقشنا : ميظعلا قاقشن 186اال

ءافجلا نم ةليوط ةرتف ةجيتن ،( اًيسكذوثرأ ) اًيطنزيب اًيقرش اًعرفو ( اًيكيلوثاك ) اًينيت ال اًيبرغ

ةينمزلا ابابلا ةطلسب قلعتت بابسأ هلو . ةينانويلا ةيحيسملا و ةينيت لاال ةيحيسملا نيب

. مجرتملا - ةيسقطو ةيدَقَع بابسأو

نينرقلا يفف . ىطسولا نورقلا ابروأ يف ةلودلا و ةسينكلا نيب عارص مهأ : بيصنتلا عازن 187

يف ةيبرو األ كلا مملا َةطلس تاوابابلا نم ٌةعومجم ْتَّدحت رشع يناثلا و رشع يداحلا

. مجرتملا - ةيسنكلا بتارملا ب ةصاخلا تابيصنتلا و تانييعتلا ىلع ةرطيسلا

سأر »وأ امور فقسأ » هسأري اًيلود هب فرتعم ينوناق يسايس نايك : يلوسرلا يسركلا 188

ةيوابابلا ُةراد اإل لثمتو . ينامورلا رْبَحلا وأ امور اباب مساب فورعملا ، ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

تارادإ ةعومجم نع ةرابع يه يتلا ، يلوسرلا يسركلا يف ةيزكرملا َةموكحلا ةينامورلا

. مجرتملا - ابابلا اهسأري ةيسنك تائيهو

َضعب األلو ناينتسوج يطنزيبلا ُروطاربم اإل رمأ ، نيناوق ةعومجم : ناينتسوج نوناق 189

اإل ربكأ نم اهنإ لا .قُي ةينامور نيناوق ةعومجم نيب نم اهئاقتناب يحيسملا نيدلا لا جر

. مجرتملا - ةراضحلا لا جم يف ةينامورلا تاماهس



، ةسناجتم ةدحاو ةيروطاربمإ يف إال هقيقحت نكمي ال رارقتس نأاال ةبراحتملا

األ ىوقت ] نيدلا ولا ةعاط ىلع موقت (Confucianism ةيشوفنوكلا ) ةفاقث تاذ

208.مل روطاربم اإل ىلع ةقوفتم ةينيد ةطلس كانه نكت xiao).مل وايش )[ ءانب

.209 روطاربم اإل نيناوق ىوس نوناق دجوي نكي

ةبَّتَرُمو ةنَّيعُم ٌةيروطاربمإ ٌةيطارقوريب اهُعِجاَرُت ةيلحملا و ةيميلق اإل ةطلسلا و

بابشلل حيتت ٍةَّيندم ٍةمدخ ِتارابتخا ماظنب ، ةءافكلا و ةرادجلا ساسأ ىلع

كال يف ، كلذ عمو . دِلْوَملا سيلو ةبهوملا ساسأ ىلع بصانملا يف يِّقرَّتلا

ةرقتسم ةلود نيوكت مامأ ةيسيئرلا ُةبقعلا تناك ، ينيصلا و يبرغلا نيماظنلا

.210 ةَّيلَبَقلا وأ ةيرئاشعلا وأ ةيلئاعلا تاكبشلا َرارمتسا

يتلا عويرلا ىلع ةرطيسلل - عونلا اذه نم تاكبش نيب تاسفانتلا تَّدأ ذإ

ُسالةيل. تاعارص اهنأب تزيمت ، ةيرود ةيلهأ بورح ىلإ - مْكُحلا اهبلجي

ةلا حتسا يف ةحجارلا لوقعلا باحصأو ءامكحلا َرَّكَف ، نورق ىدم ىلعو

،باأل قرولا وأ قَّرلا ىلع مهراكفأ اوبتكو . اًبيرقت ةقلطم ةطلس نود ماظن دوجو

مهقافر نم ةليئض ةيلقأ نأ ةفرعملا َّقَح نوفرعي مهو ، شَيِّرلا وأ قالم

ةبتكم يف َظَفْحُتو مهُتاباتك َخَسْنُت نأ دولخلا يف مهلمأ لضفأ نأو ، اهنوأرقيس

- ةيردنكس اإل ةبتكم ريصم نكلو . ةميظعلا رصعلا كلذ تابتكم نم رثكأ وأ

َنَّيَب -[190] ةيد 391يمال ماع يف اهتورذ تغلب تامجه ةلسلس يف ْترِّمُد يتلا

اًبيرقت لماكلا راقتف اال ناك . ميدقلا ملا علا يف تامولعملا نيزخت ةشاشه ىدم

نأ ينْعَي ىطسولا و ةميدقلا روصعلا يف نيصلا و ابروأ نيب يركفلا لدابتلا ىلإ

. ةتيِمُم ةدحاو ةيحان يف ؛إال ةدحاو ًةكبش هنْوَك نع ديعب َّدِج لا الزي مَلا علا

- ةيردنكس اإل ةبتكم ريمدتب األلو سويسودويث ينامورلا روطاربم اإل رمأ ،391 ماع يف 190

. مجرتملا
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األلو يكَبَّشلا رصعلا

األ ُتوملا ، رشع عبارلا نرقلا يف ، اهَناَّكُس حاتجا ، اهلمكأب ةيسارو األ يضار األ

bubonicplague ّيلْبَّدلا نوعاطلا ]BlackDeath،وأ دوس األ نوعاطلا ] دوس

اهلقني يتلا ، ةيريتكبلا YersiniaPestis اينيسري ُةموثرج هيف ُبَّبستت يذلا

ةيسارو األ ةراجتلا تاكبش لوط ىلع تيِمُملا ءابولا اذه لقتنا . ثوغربلا

نيب طباورلا -وألن ةرثانتم تناك تاكبشلا هذه اله.وألن عأ ةفوصوملا

عبرأ ىَوْدَعلا ديدش ضرملا اذه قرغتسا - ةليلق نيميقملا ناكسلا تاعومجم

نكل .211 ةنسلا يف رتم وليك فلأ نم لقأ ةعرسب ايسآ ربع لقتني يك تاونس

، امبر ، مهيف نَمب ) اًبيرقت ناكسلا ُفصن َكَلَه ،ذإ فلتخم َّدِج ناك ابروأ يف َعْقَولا

. ايسآب ًةنراقم ( ابروأ بونج ناكس عابرأ ثالةث

ىلإ ىَّدأ يذلا ،األرم برغلا ىصقأ يف ُّدحأ ةلماعلا يدي األ َصقن نأ ادب ثمالً،

ا َلَّثمَت ، كلذ عمو . ارتلجنإ يف ةصاخبو ، ةيقيقحلا روج األ يف ةريبك تاعافترا

يف ،1500 ماع دعب اهقرشو ايساروأ برغ نيب يسيئرلا يسَّسؤملا التخالُف

.مل قرشلا يف اهنم رثكأ ةَّيمَرَهلا ةنمْيَهلا نم اًيبسن ْترَّرحت برغلا تاكبش نأ

، ةديدع ٌتارامإ ترشتنا ؛ذإ برغلا يف ةسناجتم ٌةيروطاربما ًةيناث ْرَّركتت

Holy ةسدقم ةينامور ةيروطاربمإو ةيوباب دوجو لظ يف غاًبلا، ةفيعض

ةيروطاربم اإل ةطلسلا نم ةيقابلا ةيقبلا يه ، ةوْخَر ةينب تاذ RomanEmpire

. يقيقحلا ةرطاب األ َثيرو اهَسفن ُةطنزيب ْتَرَبَتْعا هسفن تقولا يفو ، ةينامورلا

ىلإ ، ًةدودحم كِلَملا ُةطلس تناك - ارتلجنإ يه - ةقباس ةينامور ةعطاقم يف

مهنوؤش ةرادإ ةيرحب اوعتمت رشع يناثلا نرقلا يف ةمصاعلا راجُت نأ ةجرد

ًةيلئاع ةمهملا ُتاكبشلا تناك ، قرشلا يفو . ةلقتسم ةباقن خالل نم ةصاخلا

، ةيدرفلا ب اًروعش رثك األ ةيبرغلا ابروأ يف امأ . ةيرئاشع طباور : اهمظعم يف

نم دبالً ةيمس اال ةَّوُخ األُّمه:األ يه طبارتلا نم ىرخأ لا كشأ ةمثف

.212 ةيقيقحلا



تلعج رشع عبارلا نرقلا ُسالةل ةيجيتارتسإ : يشتيديم ةكبش -10: لكشلا

. اسنرولف يف نميهُت ةدحاو ًةلئاع

« ريبك دعابت ل« خيرأتلا مدع ىلع نيصيرح نوكن نأ ، كلذ عم ، انيلع يغبنيو

نيب يداصتق اال خيراتلا يف هابتن لال تفل األ ةمسلا وه لظي ، قرشلا و برغلا نيب

ابروأ ُبعش لظ ول .213 نيرشعلا نرقلا رخاوأو رشع سماخلا نرقلا رخاوأ

نرقلا يف ،Mongol لوغملا ُةاَزُغلا َمَّدقت ول -وأ هئطاوشب اًروصحم ةيبرغلا

ةيبرغلا ابروأ خيرات فلتخ -ال يرجملا لهسلا ءارو ام ىلإ اًبرغ ، رشع ثلا ثلا

خال نم ، رشع عبارلا نرقلا ابروأ يف الةيل، ُّسلا تاكبشلا ةيرارمتسا حضتت . اًمامت

اهُدارفأ لتحا يتلا ،Florence اسنرولف يف Midici يشتيديم ةلئاع دوعص ل

ةيسنرولفلا الت ئاعلا ةكبش لخاد brokers ءاطَسُو مهفصوب اًديرف اًعقوم

رظنا ) ماظنلا يف ةعونتملا ةيلكيهلا تارغثلا نيلغتسم ، ةيوبْخُّنلا Florentine

.214(10 لكشلا

اذه لمشي ) يجيتارتسإ جاوز ةلأسم ام، دح ىلإ ، يشتيديم لآ دوعص ناك

Strozzi[191] يزورتس الت ئاعك ةيداعتملا الت ئاعلا َدارفأ اًضيأ ُجاوزلا

لا األمع ةراجت يف تأدب ، ةيسنرولفلا ةميدقلا ةليبنلا الت ئاعلا ىنغأ نم : يزورتس 191

ىوس اهسفاني نكي ملو ، انييس ةنيدم ىلع ترطيسو ةسايسلا ىلإ اهلا قتنا لبق ةيفرْصَملا

امهنيب سفانتلا ىهتناو ، اسنرولف ىلع رطيست تناك يتلا اًيلا مو اًيسايس يشتيديم ةلئاع

. مجرتملا - يشتيديم آلل ةياهنلا يف اًقوفت ىطعأ يذلا ،األرم تاجيزلا لدابتب



لبق تاعمتجملا مظعم يف امك ، انهو :(Pitti يتيبو Pazzi[192] يستابو

.215 ةلئاعلا ةرجش يه األمه ةكبشلا ، ةثيدحلا

TheRevoltofthe[193] يبمويشت ةروث ىلع ةيلا تلا ةرتفلا يف ، كلذ عمو

Ciompi

ِّفاصم ىلإ ، يشتيديم لآ لا ثمأ نم نييفرْصَم دوعص ىَّدأ ،(1382-1378)

ةفئاط بيلا سأ لقن : ريبك ٍّيداصتقا ٍعادتبا ىلإ ، ةيسنرولفلا ةيسايسلا ةبْخُّنلا

نييفرْصَملا )Arte della cambio ةفارِّصلا نف يف ةصصختم ةيلحم

Artedella شامقلا راجت اآلن ىتح هيلع نميهي يلود ىوتسم ىلإ (bankers

ةيلا ملا ةيلا مسأرلا نم ديدج ٍعون َساسأ اهفصوب ةكاَرَّشلا روهظو ،Calimala

.finanacialcapitalism216

« ةضهنلا ُلجر » َدِلُو ،1434 ماع يشتيديم لآ مْكُح ءيجم عم مث

و ةراجتلا و لا ملا يف كراشي يذلا فراعملا ُدِّدعتُم ،Renaissanceman

، يسايس هنم ءزجو لا، معأ لجر هنم ءزج اًعم:« ةفسلفلا و نفلا و ةسايسلا

.217« يركف ةقاَّوذ هنم ءزجو ،patriarch[194] يكريرطب هنم ءزجو

. ةماعلا بصانملل اهُدارفأ َبَختْنُي يك اهباقلأ نع تَّلخت ةيناكسوت ةليبن ةلئاع : يستاب 192

ةرماؤم ب« ةلئاعلا ُمسا طبترا . ًةيفرْصَم رشع سماخلا نرقلا خالل ةيسيئرلا مهُتراجت تناك

يد وزنيرول هقيقش لتق ةلواحم عم نمازتلا ب يشتيديم يد ونايلوج لا يتغ »ال يستاب

. مجرتملا -1478 ماع ليربأ 26 موي يف يشتيديم

لا ّمُع ةدايقب ، ةرخأتملا ىطسولا روصعلا ، اسنرولف يف ةيبعش ةروث : يبمويشت ةروث 193

- ةيدلبلا ةرادإ يف مهل تاوصأب ةبلا طملل « يبمويشت » مساب نيفورعملا نييلا اإلطي فوُّصلا

. مجرتملا

نَم ىلإ ريشت ،« سيئرلا «األب ةيفرحلا اهتمجرتو ، ةينانوي لوصأ تاذ ةملك : كريرطب 194

ىَّمسُي األب ةطلس ىلع دِمتعُملا ماظنلا .و ةلئاعلا ىوتسم ىلع األب، هفصوب َةطلسلا سرامي

. مجرتملا -« يكريرطبلا ماظنلا »
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ةضْهَّنلا ِةقفص ُّنَف

يشتيديم نم ًةرهش ُّلقأ BenedettoCotrugli[195] يلجورتوك وتيدينب نأ مغر

ةيبرو األ ُتاكبشلا اهب ترَّوطت يتلا بيلا لألس اًيجذومن ثماالً يطعي وهف ،

دارف األ نم ةديدج ةيناتيلوبومزوك ةقبط تقلخ بيلا سأ : ةضهنلا رصع يف

BookoftheArtofTrade[196]« ةراجتلا ّنف باتك ». مهنيب اميف نيطبارتملا

سماخلا نرقلا يف ريظنلا هنأ ضارتفاب انيرْغُي ، يلجورتوك هرشنو هفَّلأ يذلا
[197]« ةقفَّصلا «ّنف ناونع تحت DonaldTrump بمارت دلا نود هفَّلأ ٍباتكل رشع

.ArtofTheDeal

يتلا ةميكحلا حئاصنلا نم ديدعلا نيب نمف . بمارت نكي مل يلجورتوك نكل

،ذإ ةسايسلا يف مهسفنأ طيروت نم َراجتلا ُرِّذحُي هدجن ، يلجورتوك اهُمِّدقُي

أال األلو ماقملا يفو ، مكاحملا عالةقب هل نوكي نأ َرجاتلا ُبِساَنُي :«ال لوقي

ب ةفوفحم روم األ هذه ،ألن ةيندملا ةراد اإل وأ ةسايسلا يف هَسفن َطِّروُي

ةورثلا ب هيهابتو هرخافت نع رظنلا ِّضغب - يلجورتوك ناك .218« رطاخملا

ُرجاتلا دِّسجُيو ، اًيقار اًميلعت اًملعتمو ةيناسن اإل ةعزنلل اًريصن - لذتبم بولسأب

نوينانويلا اهرَّوصَت امك ، يداعلا نطاوملا ىدل ةيكيس كال َلئاضف هدنع يلا ثملا

رصع يف نويلا اإلطي نوثحابلا و ُءاملعلا اهَفاشتكا داعأو نامورلا و ءامدقلا

. ةضهنلا

Bologna اينولوب ةعماج يف سوردلا روضحب ، هبابش يف ، يلجورتوك ىنتعا

هنأ ىلع ظحلا ُءوسو ُريصملا قفتا »( ٍفسأب ُظِح ُيال (امك نكلو ايلا]، طيإ يف ]

راصنأ نم ، يسامولبيدو مِلا عو يداصتقاو رجات ،(1469-1416): يلجورتوك وتيدينب 195

. مجرتملا - ةيناسن اإل ةعزنلا

رصع ريكاوب يف طسوتملا رحبلا ضوح نم رجات ةايحل يويح درس :« ةراجتلا نف باتك »196

ا نمضتي امك ، ةيراجتلا تاسرامملا ةيعورشم نع اًراح اًعافد لِّثمُي .1458 ماع َبِتُك ، ةضهنلا

: ىلع ىلو األ ةعبر األ هُماسقأ ُزِّكَرُت .« دْيَقلا ةجودزم رتافدلا كْسَم » ىلإ ىلو األ ةيملعلا ةراش إل

هنوؤشو ةماعلا رجاتلا ةايح اًريخأ ؛مث نيمأتلا ىلإ ةبساحملا نم ؛ لوادتلا و ةرَجاَتُملا تاينقت

. مجرتملا - ةيلئاعلا

ينوت يفحصلا عم كارتش باال بمارت دلا نود لا األمع لجر هفَّلأ باتك :« ةقفصلا 197«نف

ىلع لصح . حئاصنو تاركذم امه: نيءزج نم باتكلا نوكتي .1987 ماع َرِشُنو ، زتراوش

هنإ بمارت لوقيو . ماعلا كلذ يف اًعيبم بتكلا رثك أل زميات كرويوينلا ةمئاق يف األلو زكرملا

،2016 ماع ةيكيرم األ ةسائرلا تاباختنا دعب . سدقملا باتكلا دعب يناثلا لضفملا هباتك

. مجرتملا - نيعبر واأل سماخلا ةدحتملا تاي ال ولا سيئر بمارت حبصأ



َحِبْصُأو ةساردلا نع َّفُكأ ،نأ ةيفسلفلا تاساردلا ةعْتُم ةرْمَغ يف ، باوصلا نم

اهجهابمو ةساردلا تاَّرسم نع ُتْيَّلختو ، ةراجتلا ةسراممب ُتمزتلا ،ف اًرجات

.219«... اًمامت اهل يسفن تسَّرَك دق ُتنك يتلا

Ragusa(حاًيلا ازوجار يف ةيراجتلا هتلئاع لا معأ ةرَشابُم ىلإ يلجورتوك داع

هتئيب يف يفاقثلا ىوتسملا يِّدرت هَلا َهف ،[198](Dubrovnik كينفوربود

دجوي نكي ،مل يجهنملا يراجتلا ميلعتلا نم عون ِّيأ بايغ يفو . ةديدجلا

، يئاوشعو ، ٍفاك ريغ » ةراجتلا ةنهم يف ةبستكم ةفرعم ماظن نم رثكأ

ديفملا طاشنلا اذه نأ ينملآ دقو ، يتقفش تراثأ ةجرد ىلإ ، قيتعو يطابتعاو

لا دتعا نود هنوسرامي ، نيطبضنم ريغ الف جأ سانُأ يديأ يف َعَقَو يرورضلا و

.220« هنع نوفرحنيو َنوناقلا نولهاجتيو ، ماظن وأ

ةيضق ةراث إل يلجورتوك نم ًةلواحم ، ةديدع ٍحاون نم ،« ةراجتلا ّنف باتك » ُّدَعُي

ىلعو . اًضيأ اهسفن ةيراجتلا لا األمع ةناكم عْفَرو ، يراجتلا ميلعتلا ريياعم

فْصَول ركَْب األ َلمعلا هفصوب اًديج نيثحابلل فورعم باتكلا نأ نم مغرلا

َرِشُن keeping-entrybook-double،ذإ دْيَقلا ةجودزم رتافدلا كْسَم ماظن

Decomputiset رهش LucaPacioli[199]األ يلوشتاب اكول ةلا سر لبق

وهاألزرب « ةراجتلا ّنف باتك » نإف - اًماع نيث ثال نم رثكأب (scripturis(1494

نم َرثكأ يلجورتوك هيف مَّدق . هضْرَع ةقيرطو هعوضوم عاستا ةيحان نم

سيل وهف . لماك ةايح َبولسأ َضَرَع .ذإ ةبساحملا نع ةيلمع ةحيصن درجم

لا جر ِّفاصَم ىلإ اوقتري يك راجتلا الهئ مزل اًحْصُن لب ، اًفاج اًيسارد اًباتك

. ةضهنلا رصع لا معأ

ىَش. تال عٍمَلا نع ةعئار ًةحمل ، اًضيأ ، َثيدحلا َئراقلا يلجورتوك ُباتك يطْعُي

نادروتسي اناك ، ازوجار يف نادولوملا Michele ليكيم هقيقشو يلجورتوك

رثك األ وأ ، ةيناقلبلا ةَّضِفلا ب ناعفديو ، غابص األ كلذكو ، ينولا تاكلا فوصلا

يف اًتقو ىضق ، ةراجتلا ةنهمل هتلوازم نوضغ يفو . ةضياقم كوكص اًعويش

يلوبان اًريخأو ،Venice ةيقدنبلا Florenceو اسنرولفو Barcelona ةنولشرب

ًةايح اًّقح تناك .1469 ماع ىتح 1451 ماع نم شاع ثيح ،Naples

ولاال ةيلا (باإلطي كينفوربود ةنيدم يف تزَّكرت ةيرحب ةيروهمج : كينفوربود وأ ازوجار 198

اهتورذ ىلإ تلصو ،( ةثيدحلا ايتاورك بونج يف مويلا ) ايساملا د يف ( ازوجار : ةينيت

نأ لبق ةينامثعلا ةلودلا ةيامح تحت رشع سداسلا و رشع سماخلا نينرقلا يف ةيراجتلا

. مجرتملا -1808 ماع تربانوب نويلبان اهوزغي

عضو يف لضفلا هيلإ ُبَسْنُي ، يلا طيإ تايضاير :(1447-1517)،عمِلا يلوشتاب اكول 199

تايضايرلا ءاملعل َةدعاقلا - اهتلق مغر - تايضايرلا يف هُلا معأ تناك . ةبساحملا ملع لوصأ

. مجرتملا - رشع سداسلا نرقلا يف



َرحبلا يلجورتوك َفَرَعف ]؛ طسوتملا ضيب األ رحبلا ضْوَح ىلإ ًةبسن ] ةيطِّسوَتُم

De«الةح ملا «نع ناونع تحت عوضوملا نع رخآ باتك ةباتكل يفكي امب

َمَدَخ امك .VenetianSenate ةيقدنبلا خويش سلجم ىلإ هادهأ ،navigatione

هفصوب ،[ اينابسإ قرش لا Aragon[مش نوجارأ َكلم Ferdinand دنانيدرف اًضيأ

سماخلا نرقلا يف َةايحلا نكلو . يلوبان يف اًبِرَذ اًمِّلعُمو ازوجار ىلإ اًريفس

،1460 ماع يفف . حجان رجات ىلإ ةبسنلا ب ىتح ، اًضيأ رطاخملا ب ٌةفوفحم رشع

ئِّرُب ،مث ةعورشم ريغ ةقيرطب ةيبهذ كئابس ريدصت هتلواحمب يلجورتوك َمِهُّتا
[200] وكيبريس وبروس فير يف « ةراجتلا «ّنف هَباتك يلجورتوك َفَّلأ . ةمهتلا نم

يف ناك . يلوبان يف نوعاطلا يِّشفت نم اًبره اهيلإ أجل يتلا ،SorboSerpico

.1469 ماع تام نيح هرمع نم نيسمخلا لئاوأ

ناك هنكلو ، اينولوب تابتكم هتتاف امبر . ًةبيط ًةايح يلجورتوك شاع ، كلذ عمو

«ّنف هباتك نم ءازجأ نإ لب اهب. ءاقتر اال ىلإ هتوعدو ةيراجتلا هتنهمب اًروخف

و عشجلا و ابِّرلا -ك ٍمَهُت دض راجُّتلا نع اًعافد اهفصوب اهتءارق نكمي « ةراجتلا

هُسفن يلجورتوك نلعأ . تقولا كلذ يف نوينيد نوبِّصعتم مهل اههَّجو - عمطلا

، ةديفم َّدِج اهنْوَك عم ، َةفارِّصلا نونيِدُي نييتوه لاال نم ديدعلا نأ نم هَشاهدنا »

ناك يذلا تقولا يف ).221« ةيرشبلا نوؤشلا ةراد إل اًمامت ةيرورضو ةريسيو

مهنأب نيبارُملا فيرعت ىلع يلجورتوك صرح ، يعرش ريغ لا الزي ابِّرلا هيف

نيضرتقملا ىلع دئاوف نود هوُّدُمَي نل - نْيَّدلا ناوأ دنع - نيذلا كئلوأ »

، ةقيقدلا ةَبَساحُملا [ّنف] خيسرت ىلإ ةفاض »)222.بواإل اًروف عفدلا نع نيزجاعلا

ليلقتو ةراد اإل يف اًبولسأ هفصوب عيونتلا ب ركبم تقو يف يلجورتوك َنَمآ

تاكاَرَش يف َلوخدلا يسنرولفلا رجاتلا ىلع َّنأ ضرتفي ناكف . رطاخملا

َضعب رمثتسيف ،Avignon[201] نوينيفأو امورو ةيقدنبلا يف راجت عم ةعونتم

يدي ُتعضو نأ دعب »: لوقي . ريرحلا يف اآلرخ هَضعبو فوصلا يف هلا مسأر

اال ىوس اًئيش بسكأ نل ، نِمآو مَّظنم بولسأب تاقفصلا نم ديدعلا ىلع

الً: ئاق فيضيو .223« ىنميلا دعاستس ىرسيلا ديلا ،ف اًعيمج اهنم ةدافتس

ةنيفس ُةلومح كينْغُت دق : اًرحب وأ اًّرب ، ًةدحاو ًةرم ريثكلا ب َرِطاخُت أال بجي »

.224« ةريبك ةعابط حاول أل ةعطق فلأ رثك،وأ األ ىلع ةيبهذ ةعطق ةئامسمخب

انه نمو ؛ ةرهدزم ةيراجت ضورقو نامتئا ةكبش يف ًةَدْقُع يلجورتوك ناك

وال اذه مهنيِدُي ْمَكو ، تاباسحلل دحاو دومعب نوكِسْمُي نيذلا كئلوأ ل« هتنادإ

األ رجاتلا جذومن » مهامسأ نَم مُهو ،« كلذ مهنم نوعقوتي نيذلا نيرخ اآل نيِدُي

. مجرتملا - ايلا طيإ بونج ، ونيليفأ ةعطاقم يف ةدلب : وكيبريس وبروس 200

. مجرتملا - اسنرف قرش بونج زولكوف ميلقإ يف ةيدلب : نوينيفأ 201



نأ رجاتلا ىلع يغبني »: يلجورتوك لوقي .225« اًرْوَجو اًطاطحنا رثك ،األ أوسأ

عم لماعتلا ىلع مزالهئ- نم رثكأ - ردق لا،واأل جرلا نيب ًةيملا ع َرثك األ نوكي

لجرلا اهفرعي دق ةفرعم ف«ُّلك .« ةيعامتج اال تاقبطلا و لا جرلا فلتخم

[ نوكلا فاصوأ ملع ] ايفارجومزوكلا كلذ يف امب ،« رجاتلل ٌةديفم

. نوناقلا و توه ولاال موجنلا عقاوم ملعو ةفسلفلا و ايفارغجلا cosmographyو

[ وتسفينام ] َنايب هفصوب « ةراجتلا ِّنف باتك » ةءارق نكمملا نم ، راصتخابو

. اًضيأ ِفراعملا ِدِّدعتُم ٍديدج ٍّيكَبَش ٍعمتجم
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نوفِشكتْسُملا

ثيح نم - ابروأ نأ ُنِّيَبُي اهب، طيحي امو ،Italy ايلا طيإ يف َقَّقحَت يذلا مُّدقتلا

نرقلا ةياهن لبق ملا علا ةيقب نع تفلتخا - يداصتق واال يفاقثلا روطتلا

َرصع َقبَتْسا يذلا ، مساحلا ئجافملا [ قارتخ [اال مُّدقتلا نكلو . رشع سماخلا

اال رصع ناك ام ردقب ةيلا اإلطي َةضهنلا نكي ملا،مل علا ىلع ةيبرو األ ةنميهلا

.Iberianageofexploration[202] يريبي األ فاشكتس

-1415)[203]HenriquetheNavigatorالح ]ملا كيرنه ] يرنه دهع نم ًءادتباف

اًبونج ،وأالً ابروأ نم دعبأ راحب اإل َةرماغم نويلا غتربلا ُةراحبلا أدب ،(1460

األ نيطيحملا ربع قيرطلا لوط ىلع اًيناثو ، ايقيرفأ برغ لحاس ةاذاحمب

ةيئانثتس الُتاال حرلا هذه تقلخ . يداهلا طيحملا اًريخأ مث ، يدنهلا و يطنلط

ْتَلَّجَع ، تاطيحملا ربع ةديدج ةيراجت ٍقرط َةكبش ةحومطلا و ةرِطَخلا

. دحاو يملا ع قوس ىلإ ةيميلقإ قاوسأ نم يملا علا داصتق اال ليوحتب

، ةيعامتجا ًةكبش مهسفنأ ِّدحب اوناك دقف ، نيفشكتسملل ةَّيكَلَملا ةياعرلا مغرو

غاًبلا ثدحي امكو . برحلا و ايفارغجلا و الةح وملا نفسلا ءانب َةفرعم ُكَراشتَت

ةديدجلا تاكبشلا هذه َروهظ ةديدجلا ُتايجولونكتلا تَّثحتسا ، خيراتلا يف

، نفسلا ُلضفأ . تاراكتب اال لَّدعُم عيرست ىلع ، هسفن تقولا يف ، تلمع يتلا

- قدانبلا ُلضفأو ، طئارخلا ُلضفأو ،astrolabes تاب ُطَْسرال األ ُلضفأو

ا ربع تلقتنا ، اًضيأ كلذك . ةريثملا فاشكتس اال رصع تازاجنإ يف اهُّلك تمهسأ

NativeAmericans نييلص األ نييكيرم األ ىلإ ةيسارو األ ُضارم األ يطنلط أل

New ديدجلا ملا علا يف ، ضارم األ هذه ْتَلَّفكت اهل. ٌةمواقم مهيدل نكي مل نيذلا

. اًضيأ ٍوْزَغ َرصع فاشكتس اال ُرصع نوكي نأب ، ايسآ نم رثكأ World

سأر روبع يف GilEanes[204] سنيإ ليج حجن امدنع ،1434 ماع نم ًةيادب

، رشع سماخلا نرقلا لئاوأ عم أدب ماع، هجوب ، فاشكتس :اال يريبي األ فاشكتس اال رصع 202

جراخ قاطنلا عساو فاشكتساب نويبرو األ ماق ثيح ، رشع نماثلا نرقلا ةياهن ىتح رمتساو

«األ ةفص انه نمو ، نابس واإل نويلا غتربلا هحتتفا . ةملْوَع لا َةيادب ُضعبلا هاريو ، ةراقلا

. مجرتملا -« يريبي

. كاذنآ لا غتربلا كلمل ثلا ثلا ،االنب يلا غترب ريمأ الح:(1460-1394)، ملا [ كيرنه ] يرنه 203

ُّدَعُي . ًةديدج َيضارأ تفشكتسا يتلا الت حرلل هميظنت ببسب الح» «ملا مسا ىلع لصح

. مجرتملا - يبرو األ يرامعتس اال عُّسوتلا تأدب يتلا ةيصخشلا

. مجرتملا - يلا غترب فشكتسمو :مالح سنيإ ليج 204



ءارحصلا َلحاس راص امل « خفتنملا سأرلا »-CapeBajador[205] روداجوب

،Sagres[206] سيرجاس فرج دنع اوفقوت نيذلا ُةراحبلا َّدَم - يلا مشلا ةيبرغلا

. ضر األ ىأرم نم دعبأ تارماغمب اوماقف ، ةيلا غتربلا مهتح مال َقاطن ، اًيجيردت

ام ىلإ BartolomeuDias[207] زايد ويمولوتراب لصو ،1488 ماع عيبر يف

Eastern ةيقرشلا سأرلا مويلا ىَّمسُتو ،Kwaaihoek[208] كوهياوك يِذاحُي

Cape حلا صلا ءاجرلا َسأر لا غتربلا ىلإ هتدوع قيرط يف َفشكتساف ،Cape

Vasco اماج اد وكساف َةلحرلا لصاو ، نامزلا نم دقع دعب ofGoodHope.مث

دِشْرُم ةبحصب - يدنهلا طيحملا َرَبَع Mozambique،مث قيبمزوم ىلإ dGama
ريكاال[210] والةي يف (Kozhikode دوكيزوك )Calicut[209] توكيلا ك ىلإ - يلحم

لا رباك سيرافلأ ورديب هباقعأ يف قلطنا ،1500 ماع رياربف يفو .Kerala

حاالت اًبِّنجتم ، يبرغلا بونجلا ىلإ رحبأ هنكلو ،PedroÁlvaresCabral

ةياهن يف لصو ىتح ،GulfofGuinea اينيغ جيلخ يف [211] يئاوتس اال دوكرلا

توكيلا ك ىلإ َمَّدقَتف هفشكتسا امب لا رباك ْعَنْقَي .مل ليزاربلا لحاس ىلإ فاطملا

دعبأ رحبأ - نيسفانملا نيملسملا راجتلا عم ةفينع ةكحامم دعب - كانه نمو ،

.[212](Kochi يشتوك )Cochin نيشوك ىلإ اًبونج

ةكلمملا مكح تحت ، ةيبرغلا ءارحصلل يبرغلا يلا مشلا لحاسلا ىلع : روداجوب سأر 205

. مجرتملا - ةيبرغملا

ةبسنلا ب ناك . ةيبرو األ ةراقلا برغ بونج ىصقأ ُّدَعُيو لا، غتربلا بونج : سيرجاس فرج 206

. مجرتملا - ملا علا ةياهن لِّثمُي نييبرو األ ىلإ

قيرط لوح ُرِحْبُي يبروأ لوأو ، يلا غترب فشكتسم ،(1500-1450): زايد ويمولوتراب 207

. مجرتملا -1488 ماع يف حلا صلا ءاجرلا سأر

بونج ةيقرشلا باكلا ةعطاقم يف اوجلأ جيلخ لحاس ىلع يرخص سأر : كوهياوك 208

. مجرتملا - ايقيرفأ

. مجرتملا ماالراب- لحاس ىلع ، دنهلا بونج ريكاال، والةي يف ةنيدم : توكيلا 209ك

ىلع لطت . ةيدنهلا ةراقلا هْبِشل يبونجلا لحاسلا ىلع ، دنهلا يف ةيئاوتسا ريكاال:والةي 210

. مجرتملا - ةيئاوتسا تاباغو ةيئام تاونق اهبو ، يدنهلا طيحملا

ىلإ ريشي ، يخيراتلا يرحبلا مادختس نماال دمتسم ريبعت :doldrums يئاوتس اال دوكرلا 211

لوح طغضلا ةضفخنم ةقطنمب ةرثأتملا يداهلا و يطنلط األ نيطيحملا يف قطانملا كلت

- ديجلا راحب اإل ىلع دعاسي امال وهو ، ةئداه ةدئاسلا حايرلا نوكت ثيح ، ءاوتس اال طخ

. مجرتملا

الم- وكانريإ ةعطاقم ريكاال، وبالةي ةيدنهلا ةيرحبلا ئناوملا مهأ نم : يشتوك وأ نيشوك 212



َةكبش ، ةجَهْنَمُم ةيماظن ةقيرطب ، نويلا غتربلا َأشنأ 1502و1511، ْيماع نيب

KilwaKisiwani[213] يناويسيك اوليك َةريزج ْتَلَمَش ، ةنيصح ةيراجت زكارم
[215] روناكو ،(Kenya اينيك )Mombasa[214] اسابمومو ،(Tanzania اينازنت )

ايزيلا (م Malacca [216] اّقَلَمو ،Goa اوجو ،(Kerala ريكاال ) Kannur

األ نييبرو األ ُلا يجأ اهفرعت نكت مل يتلا نكام األ لك يه كلت .226(Malaysia

. قبس

لحاس ةلا بق ةيلا غترب نفس ينامث ْتَسَر ،1517 ماع سطسغأ يف

،أل اهيف ضيفتسن نأ ةبسانملا هذه قحتستو .Guangdong[217] جنودجناوج

وكرام نمز ذنم ةينيصلا ةيروطاربم واإل نييبرو األ نيب االصتاالت لوأ ُدحأ اهن

لوطس األ دئاق ناك .[219] رشع ثلا ثلا نرقلا رخاوأ MarcoPolo[218] ولوب

،FernãoPeresdeAndrade[220] يداردنأ يد سيريب وانريف ريغصلا يلا غتربلا

. مجرتملا

، اينازنت ةيروهمج حاًيلا عبتت ، يقرشلا ايقيرفأ لحاس ىلع ةريزج : يناويسيك اوليك 213

ةراجتلل اهيلع ُبرعلا َدَّدرت مك. 3 هضرع يرحب ٌقيضم ةينازنتلا يضار األ ةيقب نع اهلصفيو

ال ْترَّوحت يتلا ةيبرعلا ةغللا راشتنا ىلإ ىّدأ يذلا ،األرم اهونطوتساو يوم األ رصعلا ذنم

. مجرتملا - ةيليحاوسلا ةغللا ىلإ اًقح

اال طخ ىلع اًبيرقت عقيو ، يدنهلا طيحملا ىلع لطي اينيك يف يسيئر ءانيم : اسابموم 214

مجرتملا - ءاوتس

مجرتملا – يدنهلا طيحملا ىلع لطت ريكاال، وبالةي ةيدنه ةنيدم : روناك 215

ىلع لطت ماالوي، ةريزج هبش نم ةيبونجلا ةهجلا يف ، ايزيلا م ميلا قأ رغصأ ثلا :ث اّقَلَم 216

. مجرتملا - اهمسا لمحي قيضم

اهلوهس مهأ ، نيصلا رحب فافض ىلع الد بلا بونج يف عقت ةينيص ةعطاقم : جنودجناوج 217

. مجرتملا -« ؤلؤللا »وأ«رهن وشت » اتلد

بئاجع » هبتك رهشأ نم . بتاكو فِشكتْسُمو يلا طيإ رجات ،(1324-1254): ولوب وكرام 218

، ةينيصلا َةيروطاربم اإل نييبرو لأل هيف فصي .« ولوب وكرام الت ب«حر فورعملا « ملا علا

. مجرتملا - ةيويس اآل ندملا نم اًديدعو

يف JorgeÁlvares سيرافلأ جروج امه: ةرتفلا هذه يف نيصلا ىلإ ال صو نيرجات لوأ 219

-1516/1515 ْيماع يف RafaelPerestrello وليرتسيرِب ليئافر يلا 1514،واإلطي ماع

. فلؤملا

، يمسر يسامولبيدو يلديصو يلا غترب رجات ،(1552-1458): يداردنأ سيريب وانريف 220

. مجرتملا - ولوب وكرام نمز ذنم فقوتلا دعب نيصلا عم يبرو لااأل االصت فانئتساب فِّلُك



ناك يذلا ،ToméPires[221]س يريب يموت ُّيلديصلا اًضيأ مقاطلا نَمِض هعمو

ةرطابأ جنيم ةرسأ ]Mingcourt جنيملا بالط ىلإ يلا غتربلا جاتلا َثوعبم

.[ نيصلا

مل اهنأ نايسنلا ُبهايغ - ريبك دح ىلإ - اهْتَّفَل دق ةثعبلا نأ يف ببسلا لعلو

سيأ جنيدجنيل يان Tunmen(حاًيلا، نِمْنوت يف ةرجاتملا دعب . ءيش نع ْرِفْسُت

،PearlRiver ؤلؤللا رهن ِّبَصَم دنع ةعقاولا [222]NeiLingdingIsland الدن

دحأ دعبو .1518 ماع ربمتبس يف ىرخأ ةرم ريغصلا يلا غتربلا [ لوطس [األ رداغ

يداردنأ يد واميس ةدايقب ةرملا هذه ، ةيلا غترب ٍنفس ثالُث تداع ، اًرهش رشع

سيريب يموت علقأ ،1520 ماع رياني يفو . وانريف قيقش ،SimãodeAndrade

Zhengde[223]يد جنشت روطاربم اإل ةلباقم يف حاجنلا لمأ ىلع لا مشلا هاجتاب

َدَجَو ،1521 ماع ليربأ 19 موي روطاربم اإل ةافو عم َّمث ، اًريثك َفِّوُس هنكلو ،

األرْس. يف اًعقاو هَسفن

Diogo وفلا ك وجويد ةدايقب رخآ يلا غترب ٌلوطسأ َلَصَو ، ريصق تقو دعب مث

، ةرداغملا وفلا ك نم نوينيصلا نولوؤسملا بلط . نِمْنوت يف اَسَر ،Calvo

نيتنيفس لوصو دعب ىتح ، وفلا ك عطتسي ملو ُلا. تقلا َبَشَن َضَفَر امدنعو

ينيصلا لوطس األ يديأ ىلع ةنيهُم ًةميزه ىدافتي نأ ، اّقَلَم نم نيتيفاضإ

.WangHong جنوه جناو [ يرحب ديمع ] جنيملا يلا ريمأ ةدايقب

،1522 ماع سطسغأ يف ماع، دعب ثالةث.مث ادع ، تقرغ ةيلا غتربلا قراوزلا ُّلك

ميترام ةدايقب ، نِمْنوت ىلإ نفس ثالُث ْتَلَصَوف ىرخأ ًةرم نويلا غتربلا لواح

ةيلا غتربلا َنفسلا تبحاص ةَّيكَلَم ًةنجل نأ عمو .Martim Coutinho وهنيتوك

َدِّيُق . ناتيلا غترب ناتنيفس ْتَقِرْغُأو ، ىرخأ ةرم ُلا تقلا َبَشَن الم، سلا دْقَع ضرغب

ةيبشخ قاوطأ )cangues.[224] تاجناكلا ب نوروسأملا نويلا غتربلا ُةراحبلا

يف نورخآ ءاضعأو يموت َرِبْجُأو .1523 ماع ربمتبس يف اومِدْعُأ َّمث ،( ةليقث

بلطب ُديفُت مهنطو ىلإ لئاسر ةباتك ىلع ةيلص األ ةيسامولبيدلا ةثعبلا

ىلإ ةيبروأ ةرافس َلوأ سأرت . يلا غترب يلديص ،(1540 :(1465؟-1524وأ سيريب يموت 221

. مجرتملا - نيصلا ةرطابأ جنيم ةرسأ دهع خالل نيصلا

. مجرتملا - نيصلا قرش بونج ، جنودجناوج ةعطاقم يف ةريزج : جنيدجنيل 222

هدهع يِّمُس . جنيم سالةل نم رشع يداحلا نيصلا روطاربمإ يد:(1521-1491)، جنشت 223

. مجرتملا -« ةّقحلا ةليضفلا » مساب

ضعب يفو ، نيصلا يف يندبلا باقعلا و ينلعلا اإلذالل يف ْتَمِدْخُتسا ةادأ : جناكلا 224

ليطتسم نم نوكتت . نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىتح ايسآ قرش بونجو ايسآ قرش قطانملا

. مجرتملا - بَقاَعُملا وأ ريس األ سأر هنم ذفنت ليقث يبشخ قوط وأ يبشخ



. يعرشلا اهكلا م ىلإ اّقَلَم نويلا غتربلا ديعي نأ ةينيصلا تاطلسلا

راحبلا ربع يبرو األ عُّسوتلا نأب ريكذت ىوس اًئيش َثَدَح ام نكي ،مل راصتخابو

تضَّرعت يتلا رطاخملا نع يضاغتلا لهسلا نم لب . ًةنِّيهو ًةَسِلَس ًةيلمع سيل

ىلو األ اماج اد وكساف ةلحر يفف اله. عأ ةروكذملا ةيرحبلا الت حرلا عيمج اهل

يتنثاب لا رباك اَسَر دقل . هقيقش مهيف نَمب ، همقاط فصن رسخ ، توكيلا ك ىلإ

دَّبكتي اذاملف . طقف اهنم نفس ُسْمَخ تداع ،1500 ماع يف ةنيفس ةرشع

يتلا بساكملا نأ ُةباج ؟اإل عونلا اذه نم ًةريبك َرطاخم ، نذإ ، نويلا غتربلا

قحتست ايسآ عم ةراجتلل ديدج قيرط - راكتحا َّمث نمو - ءاشنإ نم ىَنْجُتس

لثم ةيويس اآل لباوتلا ىلع يبرو األ بلطلا نأ اًديج فورعملا نمف . ةرطاخملا

نرقلا يف ةعرسب ىمانت ، اهريغو لفنرقلا و بيطلا ةزوجو ليبجنزلا و لفلفلا

يف ًةلئاه تناك ةيبرو واأل ةيويس اآل قاوس األ نيب رعسلا قورف . رشع سداسلا

ِّقَش نم نويلا غتربلا هيلإ لصو ام ىدم ، لقأ ةجردب فورعملا نكلو . ةيادبلا

يف نيصلا ىلإ قفدتي ناك .ام ايسآ لخاد ةمئاقلا ةراجتلا يف ةوقلا ب مهقيرط

نويف لباأل ، طقف ةرطموس نم لفلفلا نكي MingChinaمل جنيملا ُسالةل دهع

بطلا يف مدختسملا tannin كيلا طنطلا ضمح الص ختس (ال تارَّسكملا و

ةغبصلا و شامقلا و ناجرملا و نارفعزلا و ،( اًضباق ءاود هفصوب ينيصلا

(pachak كاشتابلا )putchuck كوشتوبلا دوس،و األ بشخلا و قبئزلا و ةيزمرقلا

ناكف نيصلا نم قفدتي ناك يذلا امأ . اًضيأ ، جاعلا و نابللا ،و روخبلا لجأ نم

ال سأ مزح الت[ باكلا ،و ناتكلا طويخو ّبشلا رجحو صاصرلا و حلملا و ساحنلا

داوم لثم ) ةيريرح الت وغشمو ريرحلا و ّراقلا و ديدحلا الت وغشمو [ ةيندعم ك

بهذلا و ةضفلا و كسملا ،و فزخلا )،و زيراطتلا و ناتاسلا و شرافملا نييزت

بَّهذملا بشخلا و بهذلا ب ةيلطم ةيفرخز عطقو ةريغصلا ؤلؤللا تاَّبحو

لإل ىرخأ عفاود دوجو يف كش 227.وال ةشكرزملا ديلا حوارمو ةدئاملا قابطأو

مَلا. علا لوح قيرطلا فصن لوط ىلع راحب

األ ةفرعملا ىلع ، يحاونلا ضعب نم ، ةقوفتم ةينيصلا ةيبطلا ةفرعملا تناك

يف لمأي [ ساس األ يف ُّيلديصلا ] سيريب يموت ناكو ، تقولا كلذ يف ةيبرو

لكشب امن يذلا ، ةيحيسملا رشنل ينيدلا عفادلا اًضيأ ةمث . اهنع ديزملا ةفرعم

ةينامور ةيكيلوثاك ٌةكبش ْتسَّسأتف ، ايسآ ىلإ نييعوسيلا لوصو عم ربكأ

ث يف IgnaciodeLoyola.[225]ال ويول يد ويسانجإ ينابس اإل يدنجلا ةطاَسَوب

عال ةماقإ نم دئاوف بير نود ْتَدِجُو ، اًريخأو . رشع سداسلا نرقلا تاينيث ال

اًينيد اًماظن سَّسأ . ينيت لاال قطنلا ب سويطانغإ ال:(1492-1556)،وأ ويول يد ويسانجإ 225

ب ريشبتلا هقتاع ىلع ذخأ ، داضملا اإلصالح نم اًءزج هفصوب ،« ةيعوسيلا » مساب َفِرُع

. مجرتملا - ديدجلا ملا علا يف ةيحيسملا



ةيراجتلا ةيمتحلا ،ولال كلذ لك عمو . ينيصلا روطاربم عماإل ةيسامولبيد تاقا

كلت ِّقاشم لُّمحت ىلع لا جرلا ِّثحل يفكتس ىرخ األ عفاودلا نكت مل ،

واألىذ. بعاصملا دُّبكتو ةلئاهلا تافاسملا

اآل نيكلهتسملا ىلع اهوضرعيل ةديدعلا مهتاجتنمب نويلا غتربلا لصي مل

ةيناطيتس اال مهدعاوق نم بهذلا و ديبعلا َضعب مهعم اوبلج ْنإو ) نييويس

نيمزاع ًةازغ مهفصوب اوتأي ملو .كال، مهضرغ كلذ نكي ).مل ايقيرفأ برغ يف

ُةلسلس وه نييلا غتربلا ىدل ناك امف . مهكِلَمل ٍدُدُج اياعر وأ ٍضارأ بسك ىلع

، ةقِّوفتمو ةديدج ةيراجت ةكبش ءاشنإ مهَتلواحم تلعج ةيجولونكت ايازم

و ةيسابعلا و ةيبرعلا صوصنلل مهتسارد دعب اونَّكمت دقل .228 قيقحتلل ًةلباق

quadrants.[226] تاَّيعْبُّرلل حيحصلا يجهنملا مادختس اال مُّلعت نم ةيدنهلا

Regimento do Estrolabio do لثم صوصن يف تاب ُطَْسرال واأل

يدرافسلا يكلفلل (AlmanachPerpetuum(1496 Qoudrante(1493)ولا

يف اورقتسا نيذلا دوهيلا دحأ ،AbraãoZacuto[227] وتوكاز [ ماهاربأ ] واربأ

.1492 ماع يف اينابسإ نم مهدرط دعب لا غتربلا

وسوبار سوج يد ونيتسوجأ لا ثمأ نم - ةرَهَملا نويلا غتربلا نوّيفرِحلا نقتأف

،FranciscoGois سيوج وكسيسنارفو ،AgostinhodeGoesRaposo

ليفاراكلا . ةريبك ةيرَحَب تاَّدِعُمو نفس َدييشت -JoãoDias زايد واوجو

نويلغلا thegreatnau(1480)و ريبكلا وانلا الهف خأو ،[228] يلا غتربلا caraval

كلذ يف ىرخ األ راحب اإل نفس نم اًريثك َلضفأ اًنفس تناك -(galleon(1510

اال سايقل الةح وِملا كلفلا يف ُمَدختسُت ةادأ : ةَّيعْبُرلا تاذ يه : ةّيعْبُّرلا اهدرفمو تاَّيعْبُّرلا 226

. مجرتملا - ةجرد نيعست ىلإ مَّسَقُم سوق نم فَّلأتتو ، عافتر

. ينابسإ يدوهي خِّرؤمو كلفو تايضاير :(1452-1515)،عمِلا وتوكاز [ ماهاربأ ] واربأ 227

الط بلا يف اًيكلفو اًخِّرؤم نِّيُع ثيح لا غتربلا ىلإ وتوكاز أجل اينابسإ نم دوهيلا درط بقع

رثإ لا غتربلا ةرداغم ىلإ رطضا .مث فاشكتس اال رصع يف اًريبك اًرود هتافلؤم تبعل . يكلملا

ُةَفِصو . تام ثيح ةينامثعلا ةيروطاربم اإل يف رقتساو ،1497 ماع يلا وح ةيرْسَق الت ُّوحت

ايريبيأ ىلإ ىلو األ مهلوصأ دوعت نيذلا دوهيلا ب ساس األ يف طبترت يدرافسلا وأ ميدرافسلا

ايسآو ايقيرفأ لا مش يف اوقَّرفتو ةيرْسَق الت َّوحتل اهنم اودِرُط مث لا)، غتربلا و اينابسإ )

ةعضاخلا قطانملا يف ةينامثعلا ةيروطاربم اإل اياعر نم اوناك مهنم ريثكو ، ماشلا و ىرغصلا

. مجرتملا اهل-

نويلا غتربلا اهرَّوط ، ةروانملا ىلع ةيلا ع ةردق تاذ ةيعارش ةنيفس : يلا غتربلا ليفاراكلا 228

و رشع سماخلا نينرقلا ىدم ىلع ةيفاشكتس اال مهت ال حرب مايقلل رشع سماخلا نرقلا يف

. مجرتملا - رشع سداسلا



َقَّقح ،1502 ماع CantinoMap[229] ونيتناك ةطيرخ عم ، اًريخأ مث . تقولا

:Cartography[ ايفارجوتراكلا ] طئارخلا مسر يف اًئجافم اًمُّدقت نويلا غتربلا

برغلا و قرشلا يف ةيلا غتربلا ةيفارغجلا تافاشتك اال ُرِّوَصُت ةطيرخ مدقأ : ونيتناك ةطيرخ 229

. مجرتملا - اًيكلف ةدَّصَرُملا ضرعلا طوطخل اًقفو َنكام األ رِّوَصُت ةيرحب ةطيرخ برقأ يهو ،



تاراقل دح- دعبأ ىلإ - ةقيقد تاموسرب مَلا، علا ةيفارغجل ثيدح طاقسإ لوأ

[ اكيتكراتنأ ] ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلا و ايلا رتسأ ءانثتساب ، ةيسيئرلا مَلا علا

.Antarctica

ةيئانثتس اال ةيراكتب واال ةيمانيدلا ةكبشلا هذه ْتَعَس امدنع - َثَدَح امم حضتي

ٌةكبش هِجاوُت نيح لشفلا ىدم - نيصلا بونج يف ةديدج « ةدْقُع » ةماقإ ىلإ

نم مُكْحَي ينيصلا روطاربم اإل ناك . يسَّسؤم عباط اذ اًنيصح اًّيمَرَه الً سلست

اهيِدوُيَأ مكاح ىلإ Yongle[230] يلجنوي روطاربم اإل بتك .[ مرهلا سأر ] ىلع األ

َضيوفت راقوب ُتلَّمحت 1419اآليت:«دقل ماع Thailand الادن يات يف Ayudyha

َةبحملا ُدِّسجأ ، يمْكُح خالل نمو .Yi يي بعشو نيينيصلا مكحأ انأو ءامسلا

مدق ىلع عيمجلا ىلإ ُرظنأو ، ءايش لكاأل ةياعرب ءانتع واال ضر واأل ءامسلا نيب

]األ ينيصلا روطاربم اإل ادع ] ماَّكُحلا امأ .« رخآو ءيش نيب زييمت نود ةاواسملا

مازتل »باال اًماقم عفر األ ةمدخو ءامسلا مارتحا » ُميلسلا مهُرودف ًةلزنم لق

يفف . تاطيحملا يف الةح ملا لِّضفُي يلجنوي روطاربم 229.اإل ةدافِولا ماظنب

لحاس ةاذاحمب زنكلا هَلوطسأ ZhengHe[231] يه جنشت يلا ريم األ داق ، هدهع

.230 ايقيرفأ قرش

ماع نم َمْكُحلا ىَّلوت ، جنيم ةرسأ يف ثلا ثلا نيصلا روطاربمإ ،(1424-1360): يلجنوي 230

. مجرتملا -1424 ماع ىتح 1402

، ملسم ينيص راحب ، سمش دومحم يّجح ةيبرعلا ب ىَّمسُيو يه:(1433-1371)، جنشت 231

. نيصلا برغ بونج نانوي ةعطاقم يف «ام»، ىَعْدُت ةملسم ةرسأ نم

طيحملا لحاس ىلع ةعقاولا الَد بلا اهيف راز ، اًماع 28 تقرغتسا ةيرحب الت حر عبسب ماق

، ةمركملا ةكمو رمح األ رحبلا و جيلخلا ةقطنم ىلإ لصو امك ، ايقيرفأو ايسآ بونجو يدنهلا

ةيبطلا ريقاقعلا و تارهوجملا و ةيريرحلا تاجوسنملا نم ةريثك عئاضب هعم الً ماح

. مجرتملا - ةينيصلا



َءافتك اال ةيروطاربم اإل ةيطارقوريبلا ليضفتل اوملستسا يلجنوي ءافلخ نكلو

يف . اًيمسر راحبلا ربع [ ةيجراخلا ] ةراجتلا رْظَح ةجرد ىلإ ،[ ةيلا [االزعن يتاذلا

Chi-Lang-Fo« يشت الجن «وف مه نويلا غتربلا نولِّفطتُملا ، جنيملا ةرسأ يأر

نم ةدمتسملا ،ferengi« يجنرف » ةيويسآ قرش بونج ِيدنهلا ِةملكلا (نم

الت محلا يف Franks[232]« نييكنرفلا » ىلع ْتَقِلطُأ يتلا ةيبرعلا ةملكلا

ةيأ نع [ يشت الجن [وف نوينيصلا اهقلطأ يتلا ُةرابعلا رِّبَعُت ملو .( ةيبيلصلا

ترشتناو .« ةرذق بولق َباحصأ » َبناج األ نوينيصلا ربتعا دقل . ةَّدَوَم

. مهنولكأيو لا األفط نووْشَي مهنأب تاعئاشلا

. ًةيقيقح ًةيداصتقا ًةصرف ْتمَّدق نيصلا نأ يف نويلا غتربلا ئِطْخُي مل

اّقَلَمو الدناآلن] Siam[يات ماَيَس نم ٍّلك عم ةعورشملا ريغ ةراجتلا ترهدزا

يف Zhangzhou وهزجناهز ةنيدم نم ةبيرقلا )Kang-Yueh جناك وي َرْبَع

- ةيروطاربم اإل ةراد اإل يفظوم ُرابك َدارأ امنيب ذإو .(Fujian نايجوف ةعطاقم

He وآ يهو long-QiuDao جنول واد ويك لا ثمأ نم ُءاملُعلا ُةاضقلا و ماَّكُحلا

الطاإل بلا ىلع نورطيسملا - ُنايْصِخلا ىَهَتْشا ، ةيبنج االصتاالتاأل َليلقت -Ao

ةيبنج األ ةضفلا كلذكو ،[ جراخلا نم ةبولجملا ] َةيبنج األ ِتادراولا - يروطاربم

لهاجت . هيلع نووْقَي امم رثكأ لمع اولواحف نويلا غتربلا امأو . ةراجتلا نم

ةقفاوم نود - ماقف اهب. اًرتهتسم ةيلحملا تايساسحلا يداردنأ يد واميس

اًيلا غترب اًراحب َقَنَشو ، نِمْنوت يف نصح ءانبب - نييروطاربم اإل نيلوؤسملا

امدنعو ، ءانيملا نع ةيلا غتربلا ريغ َنفسلا ىصقأو ، ينيصلا َنوناقلا اًكِهَتْنُم

نيينيصلا لا لألفط رِّركتُملا هؤارش . ريبك فظوم َةعبق َطَقْسَأ لعف امب هِبوُج

موحل ةَلَكَأ نم [ ةجنرفلا ] يشت الجن وفلا نأب َكوكشلا ىَّذَغ ، اًمدخ مهفصوب

، سيريب يموت عم ، اهبناج نم ةينيصلا ةيطارقوريبلا تلماعتو عفالً. رشبلا

ىلإ ةقاشلا ةليوطلا مهَتلحر هُقافرو سيريب َّمتأ نأ دعبف . ةسرطغو ءاردزاب
[233] ةمَّرحُملا ةنيدملا روس مامأ اياَزَخ فوقولا و باهذلا ب اورِمُأ ،Beijing نيكب

روطاربم اإل ناك . يرمق رهش لك نم رشع سماخلا و األلو يف ForbiddenCity

أللو مهركذ َدَرَو ، ةينامرجلا بوعشلا نم ةعومجم : سيسنرفلا وأ ةجنرفلا وأ نويكنرفلا 232

لئابقلا فلا «حت مساب َفِرُع ام اولَّكش . ثلا ثلا نرقلا يف ةينامورلا رداصملا يف ةرم

برغ نم ءازجأو اسنرف (حاًيلا لا غلا بالد نم ةيلا مشلا قطانملا اونطوتساو ،« ةينامرجلا

. لئابقلا هذه نم ذوخأم ةثيدحلا « اسنرف » مساو . ةلقتسم هْبِش ًةرامإ اهيف نينِّوكم ،( ايناملأ

. مجرتملا - اًمومع يبروأ وه ام لك ىلإ ةثيدحلا ةيبرعلا تاقايسلا يف ةملكلا ريشت

ملا عملا نم : يروطاربم اإل رصقلا وأ ةمَّرحملا ةيزمرقلا ةنيدملا وأ ةمَّرحُملا ةنيدملا 233

ةرطاب األ رقم . نيكب بلق يف يروطاربم اإل رصقلا عقيو ، نيكب ةنيدم يف ىربكلا ةيخيراتلا

. مجرتملا -« جنيشت » »مث جنيم » ْيترسأ نم



ركفي مل هنأ ةجرد ىلإ هِّيِغ، يف اًرداس ، مهل لوهجملا ،Zhengde يد جنيشت

. اهنوديري يتلا ةلباقملا ب مهل حامسلا يف ًةظحل

ُرهوجف .[234] ةدافِولا ماظن مهريدقت َمدع تناكف ىربكلا نييلا غتربلا ةطلغ امأو

اإل دودحلا نم دعبأ ىلإ ينيصلا روطاربم اإل ريثأت دادتما ينعي ةَّيمَرَهلا ةينبلا

ملو . مهل اًكْلِم يويحلا يراجتلا اّقَلَم َروحم نويلا غتربلا ربتعا دقو . ةيروطاربم

نتنيب ةريزج )RajaofBintang جناتنيب كلم هاش دومحم يأر كلذ نكي

ِتاطلسلا نيكب يف هُريفس َرَّذحف . اّقَلَم كلم نبا ،[ ايسينودنإ يف ]Bentan

ىلع ،«[ صوصل ] ةباصع اننأو انل... دلبلا نوكيل » نييلا غتربلا رمآت نم َةينيصلا

ُدحأ ChristovãoVieyra ارييف وافوتسيرك اهبَتَك ةلا سر يف َدَرَو ٍريبعت ِّدح

ىدل ًىدص ُريذحتلا اذه َدَجَو اًقح. ال نوينيصلا هلقتعا دقو ، نييلا غتربلا ةراحبلا

: نييروطاربم اإل نيلوؤسملا

.231 بئارضلا عفدي ةقثلا ب ٌريدج ٌعِباَت هاش دومحم
[235] واكام اولعج نأ ةجرد ىلإ ، فاطملا ةياهن يف نويلا غتربلا داس نذإ اذاملف

يف ترمتساو اهيلع اوذوحتساف ،1557 ماع يف مهتكبش نم اًءزج Macau

رْظَحلا ،ً .وأال ارَّيغت دق نيئيش نأ يه ةباج ؟اإل ةنس ةئمعبرأ نم رثك أل مهيديأ

نم امهِّوتل الن صاولا الن جرلا .ف ذافنلا لباق ريغ هنأ َتَبث ةراجتلا ىلع ينيصلا

Simão اديملأ يد واميسو LeoneldeSousa[236] ازوس يد لينويل - لا غتربلا

عمو . جنودناوج ةراجت يف نييلا غتربلا مادقأ تيبثت يف احجن -d’Almeida

بئانلا WangPo وب جناو لا ثمأ نم نولوؤسم عاطتسا ةمئ، ال ملا تازيفحتلا

ا مهيلع ضرفي بناج عماأل ةيراجتلا و ةيسامولبيدلا تاق ال علا يف ينيص ماظن : ةدافِولا 234

لباقم بئارض عفدو ةنيمثلا ايادهلا ميدقتب الهل جإو روطاربم اإل ميظعت نع بارع إل

. مجرتملا - ةيراجتلا مهتطشنأ

نيصلا ةيروهمجل نيتعبات ( جنوك جنوه ةيناثلا (و نيتّصاخ نيتيرادإ نيتقطنم ىدحإ : واكام

واكام تلظ . ةيبونجلا نيصلا لحاوس ىلع عقتو مك، 30 نم لقأ اهتحاسم . ةيبعشلا

نم ديدعلا دوجوب حاًيلا واكام زيمتت .1999 ربمسيد 20 موي ىتح ةيلا غترب ًةرمعتسم
235. مجرتملا - اًنوناق صَّخرُملا رامقلا راشتناو تاهونيزاكلا

يف ةيلحملا تاطلسلا عم ضوافتلا عاطتسا ،1554 ماع يف : ازوس يد لينويل 236

ةيراجتلا ةطشن األ ىلع يمسرلا ينيصلا قيدصتلا ب حمست ةيقافتا دْقَعو وشتجناوج

ام ىلإ واكام ليوحتل همامأ َقيرطلا ُةيقافت اال هذه تحتف . بئارض عفد لباقم ةيلا غتربلا

ازوس يد لينويل راص ،1558 ماع يفو . تاونس خاللثالث ةيلا غترب عئاضب نزخم هبشي

دعب ةينيصلا ةيلا غتربلا تاق ال علا نم ةديدج ٍةبقح َحتاف ُّدَعُي .« واكام مكاح » ُلدِاعُت ةبْتُر يف

.1522 ماع ذنم نييلا غتربلا ةطشن أل ينيصلا رْظَحلا

. مجرتملا - ةيلا غترب ةرمعتسم ىلإ واكام تلوحت ، اًيجيردتو



مْصَخلا فقوم نم لوحتي ،نأ جنودجناوج يف يرحبلا عافدلا ةرئادل ضَّوفُملا

. يراجتلا كيرشلا فقوم ىلإ

، نييلا غتربلا ىلع ةركابلا ةيرحبلا تاهجاوملا يف نيينيصلا راصتنا مغر ، اًيناثو

رابك نأ األَرم َمَسَح يذلا .و ةيلا غتربلا عِفاَدَملا و نفسلا َقّوفت اورَّدَق مهنإف

قرش ةنصارق عم ةنراقملا اًّرش،ب َّلقأ نييلا غتربلا اوربتعا جنيملا ةرسأ يلوؤسم

اجيف اد زاف ماتسيرت دعاس ،1568 ماع وينوي يف . نييلحملا ناكسلا نم ايسآ

دض واكام نع عافدلا يف ةينيصلا َةيرحبلا َتاوقلا TristamVazdaVeiga

ُبِراَحُتس ،1601 ماع دعبو .232 ةنيفس ةئم يلا وح هُددع ٍةنصارق لوطسأ

. ادنلوه نم ٍدُدُج نيلِّفطتُم ِّدَصل اًعم ةينيصلا و ةيلا غتربلا ُتاوقلا
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واإلاكن ورازيب

و برغلا ىلإ ُنابس اإل َبَهَذ ، قرشلا يف ةيلا غتربلا ةيرحبلا ةكبشلا راشتنا عم

،(TreatyofTordesillas(1494[237]الس يسدروت ةدهاعم بجومب .َّمث بونجلا

نيب ٍناث قرف ةمثو . ليزاربلا بناج ىلإ نيتيكيرم باأل اينابسإ تبلا ط

األّمع بلغ األ يف ، نويلا غتربلا نوفِشكتسُملا َعَنَق امنيب .ذإ نابس واإل نييلا غتربلا

لُّغوتلا ىلإ نابس اإل مهؤارظن حمط ،[238] ةنيصح ةيراجت زكارم ةكبش ءاشنإب ،

. ةضفلا و بهَّذلا نع اًثحب ةفَشكتسُملا يضار األ قمع يف

تعاطتسا نويلا غتربلا اههجاو يتلا ةيويس اآل تايروطاربم نأاإل ثلا ثلا قرفلا

، ةفيفط ةيميلقإ الت زانت ىوس هنع جتنَي مل يذلا ،األرم مهتاراغ مامأ َدومصلا

ةعرسب نابس اإل اهمجاه يتلا ةيكيرم األ تايروطاربم اإل تراهنا نيح ىلع

ضارم نعاأل ةجتانلا ةيريمدتلا اآلراث لضفب عيرسلا ُرايهن اال اذه َثَدَح . ةلهذم

هنْوَك نم رثكأ ، يطنلط األ ربع مهعم نابس اإل اهبلج يتلا ةيِدْعُملا ةيسارو األ

هَجاَوَت نيح َثَدَح ام ، ىرخأ ٍحاون نم نكلو . ةيجولونكت ةَّيزم يأ َجاتِن
[240] ابلا واتأ عم 167 لا هناوعأو FranciscoPizarro[239] ورازيب وكسيسنارف

ربمفون Cajamarca[242] اكراماخاك ةكرعم يف ،[241] اإلاكن روطاربمإ Atahualpa

ةلا تشق جاتو لا غتربلا دهع يلو نيب ءاقللا ناكم الس يسدروت الس: يسدروت ةدهاعم 237

يضار األ تمِّسُق ةدهاعملا ىضتقمب ؛ اينابسإ ديلولا دلب ةعطاقم يف حاًيلا يهو ،( اينابسإ )

رضخ األ سأرلا ةريزج برغ خسرف 370 لوطلا طخ ىلع ابروأ جراخ اًثيدح ةفشكتسملا

لا،واأل غتربلا ىلإ اًقرش ةهجتملا يضار األ يمتنت ثيحب ، ايقيرف أل يبرغلا ئطاشلا جراخ

ىضتقمب امهنيب ُمَّسَقُيسف مَلا علا نم اآلرخ ءزجلا امأ . اينابسإ ىلإ اًبرغ ةهجتملا يضار

ةيلص األ خسنلا .1529 ماع ليربأ 22 موي ْتَعِّقُو يتلا ( اسوجاراس ) ةطسقرس ةدهاعم

ةينطولا تاظوفحملا يفو ، سايدنإ يف ماعلا ينابس اإل فيشر األ يف ةظوفحم تادهاعملل

. مجرتملا - وبموت يروت يف ةيلا غتربلا

يضار األ يف لحاوسلا ىلع مهل ةيراجت زكارم نيصحتب اوفتكا نييلا غتربلا نأ ىنعمب 238

. مجرتملا - ةفشكتسملا

فِشكتسُم ،(1541-1478): وراثيب وكسيثنارف ينابس اإل قطنلا ، ورازيب وكسيسنارف 239

. مجرتملا - ةيلا حلا وريب ةمصاع اميل ةنيدم سَّسأو اإلاكن، ةيروطاربمإ ازغ ، ينابسإ

ىلع هلوصح دعب امهنيب اًقافتا اًفلا خم همدعأ مث ورازيب همزه اإلاكن، كولم رخآ ابلا: واتأ 240

. مجرتملا - هتثج ْتَقِرْحُأو اًقنخ توملا ب هيلع َمِكُح . ًةنايخو اًردغ ، ةيدفلا

دونهلا ُبوعش اهْتَنَب . يبمولوكلا لبق رصعلا يف اهمدقأو تايروطاربم اإل ربكأ 241اإلاكن:



لبق [ نيينيصلا و نييلا غتربلا نيب ] جنودناوج يف َثَدَح ام ُلِثاَمُي ،1532 ماع

. يبروأ ريغ اًّيمَرَه الً سلست تمجاه ٌةيبروأ ٌةكبش : قباس دقع

مهَتريسم ِغالاًظ،ألن ًةاسق اوناكو .[ ةفلتخم لوصأ [نم ةرفانتم ٌةباصع ُةاَزُغلا

مهقدانبو مهلويخب ، اًضيأ اوناك . يطنلط لأل روبع ِّيأك ، ةّقاش ُّدِج اًبونج ةليوطلا

نيحَّلسُم الذ، وفلا نم ةعونصملا مهفويسو [243](arquebuse هَّسبيِوُكْر (األ

نأش مهنأش نابس .اإل ةيبشخلا مهتاوارهب نييلص األ وريب بوعش نم لضفأ

: ٌّيداصتقا يلَّو األ مهُزفاح ، نييلا غتربلا نيفشكتسملا

اإل ةيروطاربمإ يف نيريفولا ةضفلا و بهذلا بْهَن لب ، ةراجتلا ضرغب اوتأي مل

طاريق نم بهذ لطر 13,420 نع ، اهدحو ، ىلو األ ورازيب ةلمح ترفسأ اكن.

(امب ةضف لطر ،و26,000 يكيرمأ ودالر نويلم 265 مويلا يواسي امب ،22.5

مهعم نابس اإل بلج ، نويلا غتربلا لعف امكو ودالر). نيي مال ةعبس مويلا يواسي

ديق ىلع ٌدحاو مهنم يقب ، ناكينيمود نابهر ةتس ) يحيسملا نيدلا َلا جر

، ةمواقملا ىلع بلغتلل َفنعلا ُنابس اإل مدختسا ، اًضيأ نييلا غتربلا كو .( ةايحلا

نكلو . يئاوشعلا لتقلا و قْرَحلا و يعامجلا باصتغ واال بيذعتلا كلذ يف امب

غاًبلا، يومدلا ، راجشلا ىلإ يعيبطلا مهُعوزن رظنلل ةتف لاال ةازُغلا تامس َزربأ

يد وجييدو ،Hernando ودنانريه ، ورازيب قيقش نيب ُءاَدَعلا . مهنيب اميف

نابس اإل ةازُغلا ةوق نكت .مل ةريثك تاءادَع ُدحأ DiegodeAlmagro ورجاملأ

يذلا [وه ةيروطاربم اإل ُفْعَض لب اإلاكن، ةيروطاربمإ ىلع تضق يتلا يه

.[ اهيلع ىضق

Cuzco [245] وكزوكو ،Pachacamac [244] كاماكاشتابلا ةسدنه ُنِّيَبُت امكو

و يليش نم اًءزجو روداوك واإل وريبو ايفيلوب اإلاكن ضرأ لمشت . ةيبونجلا اكيرمأ يف رمحلا

، زيدن األ لا بج ىلع روصقلا و دباعملا ب ةئيلم ةفرتم ٌةنيدم ،« وكزوك » اهتمصاع . نيتنجر األ

. مجرتملا -« ةسدقملا سمشلا ةنيدم » مسا اهيلع رمحلا دونهلا قلطأ

ددعلا ةريغص هتوقب - ورازيب هيف رصاح ، عَّقوتم ريغ يعادخ نيمك : اكراماخاك ةكرعم 242

هتوقو ورازيب لتقف ، اًبيرقت حلسملا ريغ ريبكلا هدشحب اإلاكن روطاربمإ - قدانبلا ب ةحلسملا

ىربكلا ةحاسلا يف نيحلسملا ريغ هتداقو هيراشتسمو ابلا واتأ ناوعأ نم اآلالَف ةريغصلا

اإل ةراضح وزغل ةيحاتتف اال ةلحرملا تأدب همادعإ مث ابلا واتأ ىلع ضبقلا .بو اًعادخو اًردغ

. مجرتملا - وريب يف ةيبمولوكلا لبق ام اكن

سماخلا نينرقلا نيب َمِدْخُتْسا ، ةهوفلا نم أَّبعُي رِّكَبُم يران :سالح ةنيبرقلا وأ هَّسبيِوُكْر 243األ

هلمح نكمي يران سالح لوأ . ليتف هل نأب يوديلا هقباس نع زيمتي ، رشع عباسلا و رشع

. مجرتملا - اًرتم 50 رثؤملا هادمو ديدستلا يف ةقدلا َضعب يطعيو

ةيوست تمت . نيرول رهن يداو يف ، وريب ، اميل قرش بونج يرثأ عقوم : كاماكاشتابلا 244

اشتاب :« ضر األ قلا «خ اإلهل مسا ىلع يِّمُسو الد، يملا دعب 200 ماع يلا وح ةرم أللو عقوملا



اإل ُةرطابأ َمَكَح اذه، انموي ىتح ةيقابلا MachuPicchu[246] وشتيب وشتامو

تحت تاعطاقم عبرأ ]« ةعبر األ داحتا » اهيلع اوقلطأ ، ةرِّوطتمو ةّيرث ًةراضح اكن

.Tahuantinsuyo[اإلاكن مْكُح

، زيدن األ يضارأ نم عبرم ليم 14.000 نم رثكأ ىلع اورطيس ، نرق ىدم ىلعف

مهتكلمم تلصتا . ةمسن نويلم 10 ىلإ 5 نيب امب حاًيلا مهرِّدقُن نيذلا اهناّكُسب

ىلإ مدَختسُي اهنم ديدعلا لا ،الزي روسجو تاجَّردُمو قرط ةكبشب اًعم ةيلبجلا

ناكو . ًةيفاك تناك ، سطاطبلا لاالامو فوص ىلع ةمئاقلا ، مهتعارز .233 مويلا

سيلو ةفرخزلا يف ةضفلا و بهذلا اومدختسا مهنأ مغر ، اًيبسن اًينغ مهعمتجم

ةعونصملا )quipucamayoc كويامكِبيِوك مادختسا نيلِّضفم ماالً، امهفصوب

.234 ةيراد اإل ضارغ واأل ةبساحملل ( دَقُع اهب لا بح نم

ةيرشبلا ةيحضتلا عم يزاوتلا ب َسمشلا اودبع . مراص ٌّيمَرَه اإلاكن مْكُح ُرهوج

ةقبط هتجتنأ يذلا ضئافلا ىلع ةيطارقتسر األ تشاعو . ةيشحولا تابوقعلا و

: نيصلا ةراضح رِّوطتك ةرِّوطتم اإلاكن ةراضح نكت ]helot.مل نانق [األ توليهلا

.235 نيناوق ةنَّودم وأ بدأ نع كيهان ، ةبوتكم ةغل ىلإ ترقتفا ذإ

يف يددعلا قوفتلا ببسب مهيلع هلا جرو ورازيب راصتنا نكي ،مل ودبي ام ىلعو

امهنأ اتتبثأ ٍفْعَض اتطقن ةمثف .1:240 ةبسن غلب يذلا ، اكراماخاك ةكرعم

. ناتلتاق

، نييلص األ ناكسلا نم مظع األ َمسقلا َكَلْهَأ يذلا يرَدُجلا ُضرم واألمه، ىلو األ

مهعم هوبلج نيذلا نابس اإل ةكرح نم عرسأ اًكِّرحتُم ، اًبونج ةعرسب رشتنا ذإ

وزغلا تقو يفف ؛ ماسقن اال يه ةيناثلا ةطقنلا NewWork.و ديدجلا ملا علا ىلإ

راكساوه ، قيقشلا ريغ هيخأ دض الٍف ختسا َبرح ُّنُشَي ابلا واتأ ناك ، ينابس اإل

Huayna كاباك انياو اإلاكن روطاربم إل يعرشلا ثيرولا امهِّيأ ىلع ،Huáscar

هل. نييلحم نيدعاسم دينجت يف ًةبوعص ورازيب دجي ملو .Cápac

يف كش ؟ال َثَدَح ام فصول ةحيحصلا ةملكلا وه conquest« وزغلا » له نكل

. مجرتملا - وريبل نابس اإل وزغ ىتح اًرهدزم ناك . كاماك

األ لا بجب ابمابوروأ يداو نم برقلا ،ب وريب قرش بونج يف ةنيدم : وكسوك وأ وكزوك 245

ا ىلع ًءاوتحا رثك األ ةعقبلا يهو . سمشلا ةدابعب ةفورعملا اإلاكن ةيروطاربمإ ةمصاع . زيدن

. مجرتملا - ضر األ بكوك يف ةيجسفنبلا قوف ةعش أل

ةعلقلا »،وأ ةميدقلا لبجلا ةمق » ةميدقلا ةيكن اإل ةغللا ب ينعي ةنيدم مسا : وشتيب وشتام 246

ةيواه اهيبناج كال ىلعو ، زيدن األ لا بج ةلسلس نم نيلبج نيب وكزوك يف عقت . ةعئاضلا

. مجرتملا - ةقيحس



Manco[247] اكنإ وكنام دُّرمت َعْمَق ابلا،مث واتأ َلَتَق اًريخأو ، َبَلَسو َّلذأ ورازيب نأ

يبيليف ُباتك يويح لكشب اهرَّوَص ثادحأ ةلسلس يهو ،1536 ماع يف Inca

ب نونعملا Ayala[248]FelipeGuamanPomadeيأاال يد اموب ناماوج

NuevaCorónicayBuen « حلا صلا مْكُحلا و ةديدجلا ىلو األ ةيادبلا »

.(1615-Gobierno(1600

هَتصق يكحي ، ةينابس واإل اإلاكن ةغل نم جيزملا ، هُسفن باتكلا فِّلؤم ُمساو

يف جامدن اال ناك ، ةيلا مشلا اكيرمأ يف عضولا نم سكعلا ىلعف . ةصاخلا

نونطوتسملا و اًددع ُّلقأ نويلص األ ناكسلا ثيح ، اًيموي اًنأش ةيبونجلا اكيرمأ

ًةليلخ ورازيب وكسيسنارف َذخَّتا ، اًدحاو ثمالً برضنْلو . اًددع ُرثكأ نويبرو األ

نم ْتجَّوزت ، هتوم دعبو . جاوزلا ب هل اهُقيقش اهاطعأو ، ةريث األ ابلا واتأ تخأ

اهتنبا اهعمو ، اينابسإ ىلإ ترداغو Ampuero وريُبْمأ ىَعْدُي ينابسإ سراف

مث . يروطاربمإ موسرمب َةيعرشلا تبستكا يتلا Francisca اكسيسنارف

نبا نم FranciscaPizarroYupanqui يكنابوي ورازيب اكسيسنارف تجوزت

.1537 ماع ربوتكأ يف اينابسإ يف ،HernandoPizarro ورازيب ودنانريه اهِّمع

ةجوز نم Francisco وكسيسنارف وه يعرش ريغ نبا هل ناك اًضيأ ورازيب

األلو ُليجلا اهب ماقأ يتلا ةقيرطلا جذومن وه كلذ . ًةليلخ اهذختا يتلا ابلا واتأ

ةيعرشلا ءافضإ فدهب ، ةديدج « تافاقثلا ةددعتم ةيلئاع ًةكبش » ةازُغلا نم

.(11 لكشلا ) اهيلع اولوتسا يتلا ةَّيمَرَهلا ةمظن األ ىلعأ يف مهعقوم ىلع

األ خِّرؤملا )mingling-co«االتخالط» وه وزغلا نم بسن األ حلطصملا لعلو

هسفن وه ،GarcilasodelaVega اجيف ال يد وس ال يسراج ينابس اإل وزغلل رهش

.(PallaChimpuOcllo 236 ولكوأ وبميشت باال اإلاكن ةريمأو ةازُغلا دحأ نبا

؛ك ديدجلا ملا علا يف نورخآ نويبروأ نونطوتسم اهعبَّتا ٌةلثامم ٌتايجيتارتسا
[249] ايكساكساك يف اورقتسا نيذلا وْرَفلا راَّجُتو نييسنرفلا نيعرازملا

دحأ وهو ، نابس لإل ةيعبتو قافتاب ، ةلقتسملا اكنإ وين سِّسؤم ،(1544-1516): اكنإ وكنام 247

. مجرتملا اًقح- ال نابس اإل ىلع درمتلا لواح ، راكساو ل رغص واألخاأل كاباك انياو ءانبأ

هتنادإو هخيرأتب َفِرُع ، اوشتيك بنالء دحأ يأاال:(1616-11535)، يد ناماوج يبيليف 248

يأا يد اهبتك ، ديلا طخب ةطوطخم نع ةرابع هباتكو . زيدن األ ناكسل ةئيسلا نابس اإل ةلماعمل

اإل رصع ذنم زيدن األ لا بجل يخيرات فصو ءاطعإ ضرغب ، ثلا ثلا بيليف اينابسإ كلمل ال

اال ةرورض ىلإ ًةوعد اًضيأ باتكلا ُّدَعُي امك ، ينابس اإل وزغلا و اإلاكن رصع ىتح األلو ناسن

. مجرتملا - ةقطنملا يف ةينابس اإل ُةموكحلا اهبِّبسُت يتلا ةقيمعلا لكاشملا ىلإ هابتن

يف يونيلإ داحتا تلكش يتلا ةرشع يتنث اال رمحلا دونهلا لئابق ىدحإ : ايكساكساك 249

باأل مهل لا صتا لوأ . ىربكلا تاريحبلا ةقطنم يف ميدقلا مهنطو ناكو ، ةيلا مشلا اكيرمأ

- ةدحتملا تاي ال ولا ، نوسنوكسيو والةي يف ةيلا حلا ياب نيرج نم برقلا ب ناك نييبرو



نرقلا نم األلو دقعلا يف ،Illinois يونيلإ [ ةيكيرم الةياأل Kaskaskia،[بولا

.237 رشع نماثلا

األ ةرادإو ةمئاقلا [ ةيسايسلا ] ةراد اإل ةمظنأ ىلع نويبرو »األ ةازُغلا » ِلوتْسَي مل

.238 ةيلص األ تاعمتجملا يف اًيثارو اورهصنا ؛لب طقف يضار

. مجرتملا



واإلاكن. كيتز نماأل ةبْخُّنلا الت ئاعو ةاَزُغلا جوازت :« وزغلا » ةكبش -11: لكشلا

فرتعت ًةفاقث ةيبونجلا اكيرمأ يف جْهَّنلا اذهل رمتسملا ُثر اإل نكي ،مل كلذ عمو

« مدلا ءاقن ل« اًقبط َسانلا ُفِّنَصُت ًةفاقث ناك لب ،239 ينيجلا جازتم اال ةقيقحب

نم ديدجلا مَلا علا ىلإ مهعم نابس اإل هبلج موهفم وهو ،(limpiezadesangre)

. دوهيلا و ةبراغملا درط ثرإ

اينابسإ نم ، رشع نماثلا نرقلا تاحول يف ةرَّوصُملا casta[250] اتساك تافينصت

ةأرماو ينابسإ لجر -«نِم اًبيرقت فولأملا ب أدبت ،NewSpain[251] ةديدجلا

ومال ُدَلوُي ءادوس ةأرماو ينابسإ لجر mestizo»،و«نِم وزيتسيم ُدَلوُي ةيدنه

دنع الً، ثمف . ًةبيرغ حبصت ام ناعرس تافينصتلا هذه نكل -(«mulatto وت

قبطني )Morisco وكسيروم جتانلا ىلع ُقَلطُي ومالوت ةأرما عم ينابسإ نيجهت

نيقباسلا نيملسملا ىلع اينابسإ يف Moorish[ يبراغملا ] يروملا حلطصم

ومال نيجهت امأ .(reconquista[252] دادرتس اال دعب ةيحيسملا ىلإ اولَّوحت يذلا

نيجتانلا ، ةينابس اإل اكيرمأ يف ةطلتخملا قارع األ يوذ دارف األ فصول حلطصم : اتساك 250

تافينصتلا توطنا دقو . ةقراف واأل نييكيرم األ دونهلا ب نابس اإل ضيِبلا نييبرو األ جوازت نع

يف اًمِّظَنُم ًأدبم ةيقْرِعلا ةناكملا تناك ثيح ، ةيعامتجاو ةينوناق بقاوع ىلع ةيرصنعلا

اًدقعم اًيمَرَه اًماظن ةيرامعتس اال ةينابس اإل ةبْخُّنلا تقلخف ، ينابس اإل يرامعتس اال مْكُحلا

،باإل امنب خزرب ىتح اكس أال لفسأ نم تدتما يتلا ةديدجلا اينابسإ يف قْرِعلا فينصتل

. مجرتملا - يبيراكلا رحبلا ىلإ ةفاض

هيلع َقِلْطُأ ام وأ ينابس اإل جاتلا مْكُحل ةعباتلا يضار األ لمشت : ةديدجلا اينابسإ 251

اكيرمأ لا مشو ىطسولا اكيرمأو ةيلا مشلا اكيرمأ بونج يف ةديدجلا تارمعتسملا

. مجرتملا - ةيبونجلا

اإل دادرتسا : ةينابس اإل رداصملا اهيمست امك ةداعتس واال دادرتس اال بورح ،وأ دادرتس 252اال



.Calpamulato الوت ومابلا ك جِتْنُيف ةيدنه عم وتا

اهمَّدَق يتلا ةرشع ّتِّسلا تاحوللا ةلسلس يف ىرخ األ تارِّيغتملا تلمتشا دقو

JoséJoaquín نوجام نيكاوخ هيسوخ يكيسكملا نانفلا 1770 ماع يف

اجوبماكو ،(« بئذلا » اًيفرح ينعت يتلا )Lobo وبول : تائف ىلع Magón

يتويوكو Cuarteron نوريتراوكو ،Sambahiga اجيِهَبماسو ،Cambuja

TenteenelAire ىَّمسُت ٌةئف اًضيأ ْتَدِجُو .Albarazado ودِزارِبْلأو ،Coyote

نيوكتلا عاونأ ددع حوارتيو .240(Air-SuspendinMid« ءاوهلا يف ُقَّلَعُملا »)

اًعون نيرشعو رشع ةتس نيب ، تافينصتلا كلت يف ، ةفلتخملا ، يرهاظلا يثارولا

ىلع ديزت ًةمئاق عضت رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف رداصملا ضعب نكلو ، ًةداع

مامتها درجم نم َرثكأ [ يقْرِعلا فينصتلا يف ] اتساك ُماظن ناك ةئف. ةئم

. ةرصاعملا ةثارولا تايرظن قيبطتل ةليصأ ًةلواحم َسَكَع ْنإو ، يجولوبورثنأ

جاوزلا ب هنكمي وزيتسيملا ]-ف ةيقْرِعلا ]« ةيقنتلا » ناكمإ دوجو نم مغرلا ىلعو

ب ينابسإ َجاتنإ هنكمي هرودب يذلا ،Castiza ازيتساك َجاتنإ ٍةيقن ٍةينابسإ نم

اإل لص األ يوذ دض اًزييمت اًنمض ينعي لكك ماظنلا نإف - ةينابسإ نم جاوزلا

ا ةينوناقلا ةنَّودملا يف اًيمسر ْجَمْدُي مل (ألهن اًمامت مدعنملا وأ فيعضلا ينابس

طقلا دْهَم ىلع يمَرَهلا لسلستلا نم ديدج ٌعون َضِرُف ، اذكهو .( ةيرامعتس ال

. ةينابس اإل اكيرمأ َدجْوأ يذلا هجوازت يف

رداصملا اهيمست امك سلدن األ طوقس وأ ، نيملسملا نينطوتسملا نم مهيضار أل نابسإ

يملا عساتلا نرقلا ةياهن عم ةرم أللو ةيحيسملا ةداعتس وأاال دادرتس اال موهفم رهظ . ةيبرعلا

. مجرتملا -1492 ماع ةطانرغ حيتافم ميلستو ةيحيسملا كلا مملا عيسوتب ىهتناو اليد،
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رثول عم جربن ِ توج ىق تيال امدنع

مَلا علا اتَرَّيَغ نيتكبش ىدحإ ، ةيريبي ،األ ةازُغلا و نيفِشكتسُملا ةكبش تناك

، اهسفن ةرتفلا يف ،CentralEurope ىطسولا ابروأ يفف . ركابلا ثيدحلا

يسايسو ينيد بارطض ال نانعلا الق طإ ىلع ةديدجلا ايجولونكتلا تدعاس

مامأ قيرطلا ديهمت كلذكو ،Reformation[253]اإلصالح هنأب هُفِرْعَن ، لئاه

،Enlightenment ريونتلا ةكرحو ScientificRevolution ةيملعلا ةروثلا

يف ُةعابطلا تَدِجُو دقل نماإلصالح. يلص األ فدهلل اًضقانم ناك امم ، اهريغو

عطتست مل ةينيص ةعباط ةيأ نكلو ، ريثكب رشع سماخلا نرقلا لبق نيصلا

اًعاطق قلخ يذلا JohannesGutenberg[254] جربنِتوُج ناهوي هلعف ام قيقحت

. اًمامت اًديدج اًيداصتقا

ْيماع نيب ةرتفلا يف Mainz[255] ستنيام يف ىلو األ جربنِتوُج ُةعبطم ْتسَّسأت

َةديدجلا ايجولونكتلا هذه ُةَرَهَملا ُنامل األ َرَشَن ام ناعرسو 1446و1450.

لوح زكرملا ةدِحَّتُم رئاود يف [ ةلقنتملا ةيكيناكيملا ةعابطلا [ْيأ ةكِّرحتُملا

دعب ةيكيلوثاكلا ةسينكلا الح صإ اهفده رشع سداسلا نرقلا يف تأدب ةكرح 253اإلصالح:

، نارفغلا كوكص عيب اهزربأ ، ةسينكلا مسج لخاد ةقئ ال ريغ تافرصتو ةلطاب راكفأ راشتنا

نترام نلعأ ،1517 ماع يف . ابابلا يسركب ًءاهتناو اهاندأ نم اًءدب ةينيدلا بصانملا ءارشو

، رهْطَملا ، نارفغلا كوكص : تلمش يتلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا داقتنا يف هَتحورطأ رثول

. ابابلا ةطلس ، ةّيِسَنَكلا رارس األ مظعم ، نيسيدقلا ةعافش الص، خلا يف ميرم ةكارش ، ةنونيدلا

.« جاجتح «اال ينعت يتلا ةيتناتستوربلا وه ديدج يحيسم ٌبهذم اإلصالح ةكرح نع أشن

و ةيخيشملا و ةينيفلا وكلا ةيرثوللا نم ةيح اإلصال ةيتناتستوربلا تاعامجلا مهأ تردحناو

ةصرفلا ءاطعإ ىلإ اًقح ال َةيكيلوثاكلا َةسينكلا ُةكرحلا هذه تعفد . ةيناكيلجن واأل ةينادمعملا

ىلع اًّدرو ، ديدج قاقشنا ثودحل اًيدافت اهتياعرب ةيلخاد ةيح ال صإ تاكرح مامأ

. مجرتملا - داضملا باإلصالح َفِرُع ام وهو ، ةيتناتستوربلا

راكتباب ماق . يناملأ رشانو ةعابط يّنفو غئاصو داَّدح ،(1468-1394): جربنِتوُج ناهوي 254

ىوتسم ىلع عمتجملا َةينب َرَّيَغ يذلا ،األرم ةكِّرحتملا ةيكيناكيملا ةعابطلا ب ُفَرْعُي ام

تدَّدهو َدودحلا تزواجت يتلا ةيروثلا راكف األ اهيف امب - تامولعملل دَّيقملا ريغ لوادتلا

ىطسولا َةقبطلا َمَعَدو ةملعتملا ةبْخُّنلا َراكتحا َرَسَكو - ةينيدلا و ةيسايسلا تاطلسلا

- ابروأ غلبي مل مهعارتخا نكلو َةعابطلا نوينيصلا ركتبا اذه، نم نورق لبقو . ةئشانلا

. مجرتملا

يتلا ةنيدملا اهنأب رهتشت . ايناملأب تانيت الدنباال نيار والةي ندم ربكأو ةمصاع : ستنيام 255

. مجرتملا - ابروأ خيرات يف باتك َلوأ جربْنِتوج اهيف عبط



دبال ةدِّدعتم ةيلحم تاعباط دوجو اًيداصتقا لَّضفُملا نم ،ألهن ستنيام ةنيدم

لولحبو . ةعوبطملا داوملا لقن ةفلكت عافترا ببسب ، يزكرملا جاتن اإل نم ً

Rome امور يف ىلو األ َةعبطملا UlrichHahn ناه كيرلوأ َسَّسأ ،1467 ماع

جروجو HeinrichBotel ليتوب كيرنياه حتتفا ، تاونس ّتِس دعب ايلا].مث طيإ ]

ماع يفو .Barcelona ةنولشرب يف ًةعبطم GeorgvonHolz سلوه نوف

Modena انيدوم يف َةعابطلا HansWurster رتسروو سناه أدب ،1475

Hans رزتينجيب سناه أشنأ ،1496 ماع لولحبو .[ يلا لااإلطي مشلا يف ةنيدم ]

،Granada ةطانرغ يف ًةعبطم MeinardUngat تاجْنُأ درانيمو Pegnitzer

رخآ ،MuhammadXII[256] رشع يناثلا دمحم لزانت نم طقف تاونس عبرأ دعب

دنانيدرفل Alhambra ءارمحلا رصق نع ،[ فئاوطلا كولم [نم رصن ينب كولم

سْمَخ تدمتعا ، اًبيرقت 1500 ماع لولحب مث .Isabellaال يبازيإو Ferdinand

.241 ةعابطلا ىلع ةيناملأو ةيدنلوهو ةيكرامندو ةيرسيوس ندم

تجتنأ ،1495 ماع يفف . ةياهنلا يف بْكَّرلا ب تقحل اهنكلو ، ارتلجنإ ْتَفَّلخَت

ةرشع ُسْمَخ ْتَسَّسأت ،1545 ماع لولحب .مث طقف اًناونع رشع ةينامث ارتلجنإ

،1695 ماع عمو . اًباتك 119 ىلإ اًيونس ةعوبطملا نيوانعلا ددع عفتراو ، ةعبطم

. اًباتك 2092، نوعبسلا ةعابطلا ُتاسَّسؤم تجتنأ

نمم رخآ ٍقِطْرَهُم َدرجم Luther[257] رثول راص امبرل ، جربْنِتوُج دوجو نود

.JanHus242[258] سوه ناي لثم ، قوزاخلا ىلع ُةسينكلا مهتقرحأ

األ كولم رخآ هللا»:(1533-1460)، ب بلا ب«غلا بَّقلُملا ، رشع يناثلا دمحم هللا دبع وبأ

،مث نابس اإل ىلع كراعملا دحأ يف رصتنا . نيترتف سلدن األ يف ةطانرغ َةكلمم َمَكَح ، سلدن

دنانيدرف اينابسإ كلمل ةطانرغ حيتافم ميلستب اهرثإ ىلع ماق ، ةيلا تتم مئازه هتقحل

كانه شاعو ، ساف ةنيدم ىلإ لقتنا ، ميلستلا دعب .1492 ماع رياني 2 موي ال يبازيإ هتجوزو
256. مجرتملا - طيرفتلا و ةنايخلا و راعلا ب اًمهَّتُم ، تام ىتح اًئيش اهنع ٌدحأ فرعي مل ًةايح

اإلصال رصع حِتتفُمو ، توه ال ذاتسأو سيسقو يناملأ بهار ،(1546-1483): رثول نترام 257

ةفَّلؤملا ةريهشلا هَتلا سر 1517 ماع يف رشن . نارفغلا كوكص ىلع هضارتعا دعب ابروأ يف ح

نويل ابابلا هنم بلط . ابابلا ةطلسو ريرحتلا توه بال اهبلغأ قلعتت ةطقن نيعستو سمخ نم

ماع يف ، سماخلا لر اش روطاربم اإل يف ًةلثَمُم ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم ،واإل رشاعلا

هيْفَن ىلإ ىَّدأ يذلا ،األرم ضفر رثول نكلو ، نيعستلا و سمخلا هطاقن نع َعجارتلا ،1520

. مجرتملا - ةقَطْرَهلا ب هتنادإو يسَنَكلا هنامرحو

ب َةسينكلا َمَهَّتا . يكيشت حلصمو فوسليفو ينيد ركفم ،(1415-1369): سوه ناي 258

يقيقحلا مهبجاو نع مهفارحناب َةنراطملا و َةسواسقلا ،و نيدلا ئدابم نع جورخلا

نم ُريثكلا هلوح َّفتلا . ءاطسبلا سانلل يداملا مهل ال غتساو ةيصخشلا مهحلا صمب مهمامتهاو

نارينلا ب اًقرح ُمْكُحلا هيف َذِّفُن ، ةقدنزلا ب هماهتاو هريفكتب ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تماقف ، سانلا

. مجرتملا -1415 ماع ويلوي 6 موي قوزاخلا ىلع



ٌداقتنا األلو، ماقملا يف يه، ةَعَدَتْبُملا نوعستلا و ُسْمَخلا رثول تاحورطأ

ىلإ ًةلا سر اهفصوب اًساسأ اهلسرأ ، نارفغلا كوكص عْيَبك ةدسافلا تاسرامملل

ناك اذإ اًمامت حضاولا نم سيلو .1517 ماع ربوتكأ 31 موي ستنيام نارطم

’AllSaints نيسيدقلا عيمج ةسينك ىلإ اهنم ًةخسن ، اًضيأ ، لسرأ دق رثول

. مهم ريغ اذه نكلو ،Wittenberg[259] جربنتيف [ ةنيدم يف ]Church

يفف . ىرخأ ٌةقيرط اهَّلحم ْتَّلح دق رشنلا يف ةقيرطلا هذه نأ عفالً مهملا

رثول تاحورط [أل يلص األ ينيت لاال صنلا نم ٌخَسُن ْتَعِبُط ، رهشأ نوضغ

جربمِرونو Leipzig جيزْبي وال Basel[260] لزاب يف [ نيعستلا و سمخلا

موسرمب ةقَطْرَهلا ب اًيمسر رثول هيف َنيِدُأ يذلا تقولا لولحبو .Nuremberg

اهُّلك ترشتنا دق هتاباتك تناك ،1521 ماع يف EdictofWorms[261] زمروو

. ةينامل باأل ةقطانلا ابروأ ءاحنأ عيمج يف

يحيسملا بهذلا غئاصو LucasCranach خانارك ساكول نانفلا عم هلمعبو

لا االصت يف لب ، ةيبرغلا ةيحيسملا يف ًةروث رثول َثَدَحأ ،Döring جنيرود

نم برقي ام ةينامل األ تاعباطلا تجتنأ ، رشع سداسلا نرقلا يفف . اًضيأ هسفن

انلخدأ اذإ ةعبط 3000 اهيلإ فيضن نأ نكميو ، رثول لا ألمع ةعبط 5000

.LutherBible[262] يرثوللا سدقملا باتكلا ك رثول اهيف كراش ىرخأ عيراشم

80% ناك ،[ ةينامل األ ةغللا [ب ةخسن 4,790 اهددع غلا بلا خَسُّنلا هذه نيب نمو

ىدل ةيملا علا ةغللا تناك يتلا ةينيت لاال ةغللا نم ،دبالً ايناملأ يف اًبيرقت اهنم

.243 ةيكيريلك اإل ةبْخُّنلا

ةدحاو ٌةعبطم اهيف ْتَدِجُو يتلا ندملا اإلصالح.ف َحاجن ُةعابطلا تمسح دقل
[263] ةيتناتستوربلل اهيِّنبَت ُلا متحا ناك ،1500 ماع يف األلق ىلع

. مجرتملا - ايناملأ ، تلا هنأ اينوسكس والةي يف ةنيدم : جربنتيف 259

نيارلا رهنلا ىلع لود ثالث دودح ىلع ، فينجو خرويز دعب ارسيوس ندم ثلا :ث لزاب 260

. ايناملأ قرش اينوسكس والةي ندم ربكأ يناث : جيزبي الد.ال بلا برغ لا مش

. مجرتملا - ايناملأ يف ايرافاب والةي ندم ربكأ يناث : جربمرون

هيف رظحي ،1521 ماع ويام 25 موي سماخلا لر اش روطاربم اإل هردصأ : زمروو موسرم 261

« زمروو » ةنيدم عقتو لا. وأاألعف لا باألوق امإ رثول نترام لا وقأ َليضفت صخش يأ ىلع

. مجرتملا - ايناملأ برغ بونج

ةميدقلا ةينانويلا و ةيرْبِعلا نم سدقملا باتكلل ةينامل األ هتمجرت : يرثوللا سدقملا باتكلا 262

. مجرتملا -

ىلإ اهلوصأ دوعتو . يحيسملا نيدلا يف نامي اإل بهاذم لا كشأ دحأ : ةيتناتستوربلا 263



يتلا ندملا امأ ، ٌةعبطم اهيف دجوي مل يتلا ندملا نم َربكأ Protestantism

.244 ةيتناتستوربلا ىلإ اهلُّوحَت حجر نماأل ناكف ٌةسفانتم ُعباطم اهيف ْتدَّدعت

»245.فاإل يرشبلا خيراتلا يف ةمساحلا ةدوع لاال ةطقن » ةعبطملا ىلع َقِلْطُأ دقل

ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةطلس دض ينيد دُّرمت ةَجْوَمل َنانعلا قلطأ صالُح

. ةينامورلا

ىلإ يح اإلصال هُّجوتلا يوذ ءاملعلا و نيدلا لا جر نم ةجوملا ترشتناو

لا مش لكب مث وأالً، ايناملأب تقلأف ، نييم األ نيح ال فلا ىلإو ةيرَضَحلا بَخُّنلا

ال فلا ُدُّرمت علدنا ،1524 ماع يفف . ىضوفلا و بارطض اال نوتأ يف ةيبرغلا ابروأ

يفكي ام تناتستوربلا ءارم األ نم َدِجُو ،1531 ماع لولحبو . مهعيمج نيح

اإل دض (SchmalkaldicLeague [264] يدلا كلا مش داحتا ) فلا حت ليكشتل

األ ةميزه مغرو .CharlesV[265] سماخلا زلر اشت سدقملا ينامورلا روطاربم

]اإلصال تابستكم ] ىلع ظافحلل يفكي امب ءايوقأ اوناك دقف تناتستوربلا ءارم

PeaceofAugsburg[266] جربسجوأ حْلُص لظ يفو . ةرثانتم ميلا قأ يف ح

وه: مساح ٌأدبم َعِضُو ،(1555 ماع )

يف هغاص )[267]cuiusregio,eiusreligio« هنيد رايتخا يف ُّقحلا ٍمكاح ِّلكل »

اال دحأ مويلا يهو . رشع سداسلا نرقلا لئاوأ رثول نترام اهحتتفا يتلا ةيح اإلصال ةكرحلا

. ةيقرشلا ةيسكذوثر واأل ةيكيلوثاكلا بنج ىلإ اًبنج يحيسملا ملا علا يف ةيسيئرلا تاماسقن

ًةلقتسم ةيناكيلجن األ ةسينكلا ُّدَعُت اًنايحأف يرثوللا توه لاال ىلإ عجرت ةيناكيلجن نأاأل عمو

. مجرتملا - ةيتناتستوربلا ةسينكلا نع

ةيروطاربم اإل لخاد نييرثوللا ءارم األ نم َلَّكَشَت يعافد فلا حت : يدلا كلا مش داحتا 264

موي ، ايناملأب نجنروت يف ندلا كلا مش هسيسأت ةنيدم نم همسا ذختاو ، ةسدقملا ةينامورلا

اهضُّرعت حةلا يف تناتستوربلا ءارم األ يضارأ نع عافدلا هنم ضرغلا .1531 ماع رياربف 27

. مجرتملا - سماخلا زلر اشت ينامورلا روطاربم نماإل موجهل

لآ نم ينامور روطاربمإ ،(1558-1500): سماخلا سولر اك وأ ، سماخلا زلر اشت 265

نإ ليق ىتح ، تاراق ثالث ىلع ةعَّزوُمو فارط األ ةيمارتم ًةيروطاربمإ َمَكَح . جروبسْباه

. مجرتملا - اهنع بيغت ال سمشلا

هيخأ َّلحم َّلح يذلا األلو، دنانيدرف روطاربم اإل نيب ْتَعِّقُو ةدهاعم : جروبسجوأ حْلُص 266

تهنأ . ايناملأب ايرافاب يف جروبسجوأ ةنيدمب يدلا كلا مش داحتا تاوقو ، سماخلا زلر اشت

اًمئاد اًيعرش االً صفنا تَّرقأو ، ةيكيلوثاكلا و ةيتناتستوربلا نيب ينيدلا َعارصلا ُةدهاعملا

تدكأو ، ةيتناتستوربو ةيكيلوثاك نيب ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم اإل لخاد ةيحيسملل

. مجرتملا - ينيدلا مهبهذمو مهيضارأب ءارم اللاأل قتسا

لكل ]toeachruler,thereligionhechooses:يه ةيزيلجن اإل ىلإ لضف األ ةمجرتلا 267

ةيروطاربم اإل يف مهف ال تخا ىلع ءارم لأل ُةدهاعملا تحمس .[ هنيد رايتخا يف قحلا مكاح



،(JoachimStephani ينافيتس ميخآوي ينامل األ ينوناقلا هيقفلا 1582 ماع

نونوكيس مهاياعر ناك اذإ ام َديدحت ءارم واأل كولملل أدبملا اذه كرت دقو

، ةئداه ران ىلع ينيدلا عارصلا رمتسا ، كلذ عمو . نامور كيلوثاك مأ نييرثول

يتلا ،ThirtyYears’War[268] اًماع نيث ال ثلا برح يف ىرخأ ةرم رجفنا ىتح

. ىتْوَملا ثثُج ظْفِحل ثالةج ىلإ ىطسولا ابروأ ْتلَّوح

ىلع مهترطيس ضْرَف ةداعإ ابروأ كولم عاطتسا ، ليوط يومد عارص دعب مث

. ابابلا ةرطيسك ةلماك نكت مل ةرطيس اهنكلو ، ةديدجلا ةيتناتستوربلا فئاوطلا

داجيإ نم اًعادتبا نيفِّلؤملا ُرثكأ َنَّكمَتف ، ًةمراص نكت ،مل ةباقرلا رارمتسا مغرو

نم ةينامورلا ةيكيلوثاكلا ديطوت ُةلا حتسا َتَبث دقو . مهَلا معأ عبطي صخش

ةيروهمجلا و ادنلتكسإو ارتلجنإ - ابروأ برغ لا مش يف اميس ،وال ديدج

هَتيجيتارتسإو اإلصالح ِتايجولونكت امور ْتَبَلَق امدنع ىتح - ةيدنلوهلا

رثكأ باقعو بيذعت ةمظنأ اهعابِّتا نع الً ضف اإلصالح[269]، دض َةيكَبَّشلا

. ةسينكلا ةوق َببس ةليوط ةرتفل تلظ ًةيشحو

اذه نع ةدحاو ةباجإ ةمث ؟ عمقلل ًةديدش ةيتناتستوربلا ُةمواقم تناك اذامل

لا مش ءاحنأ عيمج يف ترشتنا يتلا - ةيتناتستوربلا فئاوطلا نأ يه لا ؤسلا

ىناع دقل . لهذم لكشب ةنِرَم ةَّيكَبَش [ لكايه ] ًةينبأ ْترَّوط - ابروأ
[270] ىلو األ يرام دهع ءانثأ ارتلجنإ يف ديدش داهطضا نم نويتناتستوربلا
[271] سكوف نوج باتِكَك ٍلا معأ يف اهاركذ ْتَدِّلُخ ٍنَحِمو ٍتامكاحمو ،MaryI

يتلا مهتايعاطقإ لخاد ةيكيلوثاكلا وأ ةيرثوللا امإ اوراتخي نأ ةسدقملا ةينامورلا

يف ىرخأ تارايت ًةحارص دعبتسا هنأ قافت اال يف ةيسيئرلا فعضلا ةطقن . اهنومكحي

. فلؤملا -Calvinism ةينيفلا كلا لثم ةيتاتستوربلا

اهُكراعم تأدب ، ابروأ ْتقَّزَم ةيماد تاعارص ةلسلس ،(1648-1618): اًماع نيث ال ثلا برح 268

ملو . رصعلا كاذ يف ةيبرو األ ىوقلا ُمظعم اًعابت اهيف تكرتشا ،مث ىطسولا ابروأ يف وأالً

. مجرتملا - ايسور وال ارتلجنإ اهيف طروتت

. مجرتملا - ةيبرغلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا هتداق يذلا داضملا اإلصالح مساب ُفَرْعُي ام وهو 269

تهجاو يتلا ارتلجنإ ةكلم ،(1558-1516): ةيومدلا يرام وأ رَدْويت يرام وأ ىلو األ يرام 270

اًيصخش اهتفدهتسا يتلا تادرمتلا نم َديدعلا تدمخأو ، فنع لكب ةيتناتستوربلا راكف األ

. مجرتملا اآلالف- مادعإ ىلإ تَّدأ ةفينع تاءارجإب

خيراتل هليجستب رهتشا ، يزيلجنإ نيد لجرو خِّرؤم ،(1587-1516): سكوف نوج 271

زيلجن اإل نوحلصملا دنتسا دقو . تناتستوربلا زيلجن اإل ةاناعم اميس ،وال ةيحيسملا ءادهش

- ةيكيلوثاكلل اًيداعُم اًيزيلجنإ اًماع اًيأر مهليكشت يف 1563 ماع روشنملا سكوف باتك ىلإ

. مجرتملا



Book« ءادهُّشلا باتك »)ActsandMonuments« راثآو لا JohnFoxe«عفأ

اولَسار نيذلا اًمزتلم اًيتناتستورب 377 مهددع غلا بلا صاخش ofMartyrs).األ

[ب ةلصتم رداصم يفو هلئاسر يف اورِكُذ وأ لئاسر هنم اوقلت وأ سكوف

: ةيسيئرلا « رواحملا » نم ددع يف تزكرمت ًةيوق ًةكبش اولَّكش ،[ عوضوملا

John سيلر يك نوجو ،JohnBradford دروفدارب نوج لا ثمأ نم ءادهش

Jhon توبليف نوجو Nicholas Ridley يلدير الس وكينو Careless

.Philpot246

ًةبَّتَرُم ) ىلع األ نيرشعلا دَقُعلا نم ةدْقُع ةرشع عبرأ نع لقي ال ام مادعإ نإ

نيرخ اآل نيب َلا ،االصت بير نود ، َضَّفَخ دق [272]( ةينْيَبلا ةَّيزكْرَمَّتلا بسح

تاذ ىرخأ تايصخش ؛ألن ةكبشلا رِّمدي مل هنكلو ، ةايحلا ديق ىلع نيقابلا

نيتسجوأ لا ثمأ نم نييلا ملا نيمعادلا و لئاسرلا يلقانك ، ةيلا ع ةينْيَب ةيزكرمت

باألرم247. اوعلطضا ،WilliamPunt تنوب مايلوو AugustineBerner رنريب

لعل ، رشع سداسلا نرقلا يف ِّيمَرَهلا ماظنلا ةمزأ ىلإ زمرت ةليلق ٌثادحأ ةمثو

ىربكلا HenryVIII[273] نماثلا يرنه ةنبا اهتلذب يتلا ةميقعلا الت واحملا اهاوقأ

َةصرفلا اهُدلا و منتغا يتلا ،و ةينيدلا ةروثلا كيكفتل [ ىلو األ يرام ةكلملا ]

. اهَّمأ قِّلطُي يك ةحناسلا

يف ةفلتخم ماسقأ نيب طبرلا يف اهتفيظول ةدْقُع ءادأ ىدم سايقم وه اذه : ةظوحلم 272

. فلؤملا - اًروحم اهفصوب لمعت اهنأ ىنعمب ، ةكبشلا

. هتافو ىتح 1509 ماع ليربأ 21 موي ذنم ارتلجنإ كلم ،(1547-1491): نماثلا يرنه 273

َةطلس َضَراَعو ، ةيمزيراك ةيصخشب فصتا . عباسلا يرنه هدلا ول اًفلخ رَدْويت ةرسأ كولم يناث

داقو ، تارم َّتِس اًيمسر جوزتف ، ارتلجنإ لخاد يسايسلا و ينيدلا رارقلا ًب ال قتسم ابابلا

و ينيدلا لا صفن اال يف هتبغرل اًديسجت طالهق ةيضق تناك . يزيلجن اإلصالحاإل َةكرح

تاسرامملا يف ةعساو تارييغت ىرجأ ايلا. طيإ يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نع يسايسلا

دبالً ةينيدلا سوقطلا يف ةيزيلجن اإل ةغللا لا معتسا دالًةل اهرثكأ نم ، ةيديلقتلا ةينيدلا

. مجرتملا - ةينيت لاال نم



دروفدارب نوج مادعإ لبق ةيزيلجن اإل ةيتناتستوربلا ةكبشلا -12: لكشلا

ةدقُعلا ) دروفدارب توم ىَّدأ .1555 ويلوي 1 موي يف ( اًنيمي ) هدعبو ( اًراسي )

لْزَع ىلإ ( نيميلا ىلع يدامرلا نوللا ،بو راسيلا ىلع دوس باأل ةنَّولملا ةريبكلا

.( نيميلا ىلع ضيب باأل ةنولملا دقُعلا ) هِّمأ لوح تزكرمت اهلماكب ةليدب ةكبش

، جنودجناوج لحاس ىلإ ةيلا غتربلا نفسلا لوصو ذنم ٍةيفلأ ُفصن َّرماآلن دقل

ةنيدم يف نيسيدقلا عيمج ةسينك باب ىلإ هتاحورطأ رثول لسرأ نأ ذنمو

. جربنتيف

ماع يف ُمَلا علا ناك ، يبرو واإلصالحاأل فاشتك اال تابارطضا يرجت امنيب ذإو

اإلاكن روطاربمإو يد جنشت [ ينيصلا ] روطاربم .اإل ةَّيمَرَه ٍةمظنأ 1517عَمَلا

،1517 ماع يفو . ةيملا ع ٍةاَغُط ةبْخُن يف نْيوضع َدرجم اناك ، كاباك انايوه

-SelimtheGrim [274] سِباعلا ميلس - األلو ميلس ينامثعلا ناطلسلا رصتنا

ايروس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا هْبِش نم تدتما يتلا ةيكولمملا ةنطْلَّسلا ىلع

. اهسفن رصمو نيطسلفو

ُقَلْطُي يتلا قطانملا َّلك يوَفَّصلا ليعامسإ ُهاشلا َمَكَح دقف قرشلا يف امأو

األ قرشو ناسارخو اينيمرأو ناتسغاد بونجو ناجيبرذأو ناريإ اًثيدح اهيلع

-CharlesI األلو زلر اشت َمَكَح لا، مشلا يفو . نيرهنلا نيب بوالدام لوضان

-Valois يدنجروب - اولا فو ،HousesofHabsburg جروبسْباه الت ئاع ُثيرو

Aragon نوجَرأ يف ةينابس اإل َكلا مملا -Trastámara اراماتسارتو Burgundy

هفصوب ، نيماع نوضغ يفو Netherlands؛ ادنلوه كلذكو Castile ةلا تشقو

وأ يزاغلا ميلس ب« كارت األ دنع ُبّقَلُي ، ةينامثعلا ةلودلا نيط سال عسات : سِباعلا ميلس 274

« سباعلا ب« زيلجن اإل دنع ُبَّقَلُيو . ةكرعملا ةحاس يف هميمصتو هتعاجشل اًرظن « عطاقلا

. مجرتملا -« بيهرلا ميلس ب« نويسنرفلا هبِّقَلُيو . مئادلا ههجو مُّهجتل اًرظن



اًفلخ اًسدقم اًينامور اًروطاربمإ اًضيأ ُبَختنُيس ،CharlesV سماخلا زلر اشت

رشاعلا ويل ، امور يف ابابلا ناكو .MaximilianI األلو نايلميسكام ألهيب هِّدَجل

امنيب ذإو .Lorenzode’Medici يشتيديم يد وزنيرول ل يناثلا LeoX،االَنب

HenryVIII نماثلا يرنه َمَكَح ، اسنرف مكحي FrancisI األلو سيسنارف ناك

يرثوللا اإلصالَح ُةكلمملا تَّنبَت هتاوزن نم عفادبو ؛ اًضيأ اًقلطم اًمْكُح ارتلجنإ

ىوس ُّيمَرَهلا ُلسلستلا نكي ،مل انيأر امكو .( قسانت بوال ةأَّزَجُم ةقيرطب نإو )

. تاجردلا ىلعأب ةمكاحلا ةدْقُعلا ُةيزكرْمَت اهيف عتمتت ، صاخ عون نم ةكبش

Tudor[275]« رَدْويت ةلود قاروأ » نم ةطبنتسملا ةيعامتج اال ُةكبشلا ُحِّضَوُتو

ُحِّضَوُت ، صخش فلأ 20 نم رثكأ تاباطخ ىلع يوتحت يتلا StatePapers

ساموت ىلع األ ةجردلا وذ ُصخشلا ناك ، نماثلا يرنه دهع يفف . ةطقنلا هذه

ظفاحو ِّرسلا متاكو ، كِلَملل ماعلا نيم ThomasCromwell[276](األ ليومورك

1,134 هُسفن ُكِلَملا هيلي ، ةلَسارم 2,149 يلا وحب ( ةنازخلا ريزوو يكَلَملا مْتَخلا

راشتسم CardinalThomasWolsey يسلوو ساموت لا نيدراكلا ،و ةلَسارم

وأال248ً. يتأي كِلَملا ف ةينْيَبلا ةيزكرمتلا ثيح نم امأ . ةلَسارم 682 كِلَملا

ا كلت لك يف ةطلسلا ةسرامم هباشت يه ِّيمَرَهلا مَلا علا اذه يف ةتف لاال ةمسلا

ا ريغو يبرو األ نيمَلا علا نيب االصتاالت ةشاشه مغر ، كلا مملا و تايروطاربم إل

يف كولملا طرخنا ثيح ابروأ جراخ الً.(امأ صأ ْتَدِجُو ْنإ اذه ، يبرو أل

.( ٍةاَغُط ُةكبش دجوت نكت ملف ، ةمئاد ةيسامولبيد ةيلئاع تاق ال عو بورح ةرود

ىلإ ، َريثكلا مهنم مدعأف ، رابكلا هناوعأ هاجت ةوسقلا ب رهتشا سِباعلا ميلس

يرنه َلَماَعَتو . ًةيكرت ًةنعل « ميلسل اًريزو نوكت «دق لثم ٌةرابع تراص نأ ةجرد

ريمأ ،VasiliIII[277] ثلا ثلا يليساف امأ ، لقأ ةوسقب هتاجوزو هئارزو عم نماثلا

دارفأ ىوقأ ىلع مادع باإل ماكحأ رادص إل دادعتسا ىلع ناكف ، مَّظَعُملا وكسوم

باجنإ يف تلشف نيح ىلو األ هَتجوز َقَّلط يرنه لثمو ؛ ةّيكَلَملا هتيشاح

اهَلَّلخت ةيزليو لوصأ تاذ 1485و1603، ْيماع نيب ارتلجنإ ْتَمَكَح ةيكلم ٌةلئاع : رَدْويت 275

لجس . ىلو األ ثيبازيلإ ةكلملا مهرخآو عباسلا يرنه كلملا ُسِّسؤملا مهلوأ ، كولم ُةسمخ

. مجرتملا - تنرتن اإل ةكبش ىلع رفوتم ردويت لآ كولمل يمسرلا تاظوفحملا

سيئر بصنم لغش ، ةلود لجرو يزيلجنإ يماحم ،(1540-1485): ليومورك ساموت 276

موي َمِدْعُأ . ةيزيلجن اإلصالحاإل ةكرح يف اًمهم اًرود بعلو ، نماثلا يرنه دهع يف ءارزولا

. مجرتملا -1540 ماع ويلوي 28

ربمفون ذنم ايسور مومع رصيقو ، مَّظعُملا وكسوم ريمأ ،(1533-1479): ثلا ثلا يليساف 277

. مجرتملا - هتافو ىتح 1505 ماع



[278] يناثلا تيوُد ايبويثأ روطاربمإ َّنَش دقف ايقيرفأ قرش يف امأ . ثيرو

قرطب MuslimEmirateofAdal[279] ةمِلْسُملا لداعلا ةرامإ ىلع اًبرح DawitII

يتلا نيملسملا و نييحيسملا ماَّكُحلا نيب تاعارصلا نع اًريثك فلتخت ال

. طسوتملا ضيب األ رحبلا ىلع ةيلحاسلا قطانملا لوح ةليوط ةرتفل تمدتحا

ةَّيقودو ةكلممو ةيروطاربمإ نيث ثال نم رثكأ دوجوب مويلا نوخِّرؤملا ُمِّلَسُيو

.1517 ماع َعِمَلا يف ، ةلودلا ةركف نم برتقي ٍكُساَمَتو ةدتمم ةعقر تاذ ، ةريبك

يديأ يف ُةطلسلا تَزَّكرَت -Venice ةيقدنبلا ةيروهمج ىتح - اهنم لك يفو

[وأ اناوُج يه ماعلا كلذ يف ةمكاحلا ةديحولا ىثن (األ ًةداع لجر ، دحاو ٍدرف

.(QueenJoannaofCastile ةلا تشق ةكلم [ اناوُخ

نكلو ) باختن باال َشرعلا نورخآ ىلتعاو . دِلْوَملا ب مهَشورع اوثِرَو كولملا ضعب

كلم غنوجغْنُج لا ثمأ نم ، ُضعبلا َدَعَص .( اًيطارقميد مهنم ٌّيأ ْبَخَتْنُي مل

َدِجُوو . فنعلا ب مهشورع ىلإ ،( ايروك )JungjongofJoseon[280] نوسوج

يف ناك ادنلتكسإ كلم JamesV سماخلا سميج ) اًضيأ ٌلا فطأ ٌكولم

األلو تنومْجيِز ) زئاجع كولم ةمثو ،(1517 ماع يف ، هرمع نم ةسماخلا

ىتح َرَّمَع ، ريبكلا Lithuania ايناوتيل قودو Poland ادنلوب كلم SigismundI

.( اًماع نينامثو دحاو

روطاربم اإل اميس ،وال اًفاعِض [ نييمس [اال بقللا يلماح ماَّكُحلا نم ٌةَّلِق ْتَدِجُوو

ةيقيقحلا ةطلسلا تزَّكرت ،ذإ نابايلا يف Kashiwabara-Go ارباويشاك وج-

دقو .AshikagaYoshiki يكيشوي اجاكيشأ shogun[281] نوجوشلا يديأ يف

كلا مملا ُضعب . ناكم ىلإ ناكم نم األلق، يضار ُمالكاأل ُةطلس تتوافت

كراعم َةَّدع َضاخ ، نورشعلا و سماخلا ايبويثأ روطاربمإ ،(1540-1496): يناثلا تيوُد 278

يذلا ،األرم ةينامثعلا ةيروطاربم نماإل اًمْعَد ىَّقلتت تناك يتلا ةيلا موصلا لداعلا ةنطْلَس دض

. مجرتملا - نييلا غتربلا نم معدلا بلط ىلإ يبويث األ روطاربم اإل عفد

ىتح 1415 ماع يلا وح ذنم ترهدزا ، يقيرف األ نرقلا يف ةكلمم : ةمِلْسُملا لداعلا ةرامإ 279

- ةينامثعلا ةيروطاربم عماإل ةيوق ةيسايسو ةيراجت تاق عال ىلع تظفاح .1577 ماع

. مجرتملا

لصحو حاًيلا، ايروك يه نوسوج ةكلمم ،(1544-1488): نوسوج ُكِلَم غنوجغْنُج 280

. مجرتملا هب- حاطأ قيقشلا ريغ هيخأ ىلع فينع الب قناب شرعلا ىلع غنوجغْنُج

-1868 ماع ىتح 1192 ماع ذنم نابايلا يف يركسعلا مكاحلا ىلع ُقَلْطُي ٌبقل : نوجوشلا 281

. مجرتملا



.ShõShin نيشوشلا دهع يف Ryukyu[282] ويكوير لثم ، ٌةيمْلِس اهُتشيعَم

تاَّيكَلَملا مظعم نكلو . ُتاعازنلا اهتقَّزَم - ادنلتكسإ ةصاخبو - ىرخأ كلا ممو

- ةدَّيقُملا ريغ ةيصخشلا ةطلسلا نم عونب تعتمت ةركابلا ةثيدحلا ةرتفلا يف

نم ليلق ددع يف مويلا ُدَجْوُت يتلا -ك مهتتامإو اياعرلا ءايحإ ةطلس اهيف امب

نييطارقوتوأ ٍماَّكُح لا صفنا نم مغرلا ىلعو . اهقرشو ايسآ طسو لود

روطاربمإ Krishnadevaraya ايرافدانشيرك لا ثمأ نم نيحجان نييويسآ

نرقلا لئاوأ دنهلا يف ىوق األ يسودنهلا مكاحلا -Vijayanagara اراجاناياجيف

هيرصاعمل ةلثامم بيلا سأب َفَّرَصَت دقف ، ابروأ نع لا -آبالفاأليم رشع سداسلا

ةيركسعلا هتعاربب رخافتو ، رظنلل تف ال وحن ىلع ، ةضهنلا رصع نمز ابروأ يف

. باد واآل نونفلل هتياعربو ، ةيئاضقلا و

يمَرَهلا لسلستلا عُمَلا َضَّرعت ، رشع سداسلا نرقلا نم األلو دقعلا ريكاوب ذنم

»و نوفِشكتْسُملا » َرَحْبأ دقف . ةيروثلا تاكبشلا نم ةجودزم تامجَهِل اذه،

نيرِّخسُم ، ةديازتم دادعأب ، ىرخأ تاراق ىلإ ةيبرغلا ابروأ نم « ةازُغلا »

- اوحاطأف ، ةديدج ةيراجت ٍصَرُف ىلإ اًيعس ، ةقوفتملا ةيرحبلا مهتيجولونكت

ا يف نيخسارلا ماَّكُحلا لكب - مهعم اهولمح يتلا ضارم األ تابِّبسُم ةدعاسمب

ىلع ءطبب تلمع ، ةيملا ،ع ةنيصح ٍةيراجت زكارم َةكبش اوسَّسأو ، نيتيكيرم أل

اورذب ، هسفن تقولا يفو . ةيقيرف واأل ةيويس اآل ةيسايسلا ةمظن األ ةدايس لكآت

مساب َفِرُع ، اًينيد اًسوريف ، نيرِّشَبُملا خالل نمو ، ةعابطلا خالل نم

ىلإ هُبَسَن عجري يذلا يسَنَكلا يمَرَهلا َلسلستلا تقَّزَم يتلا ةيتناتستوربلا

وأالً، ابروأ يف اإلصالح ُبقاوع ْتبِّرُج دقل .StPeter[283] سرطب سيدقلا

.249 لعفلا ب ًةبيهر تناكو

َبارخلا ةرِّركتملا ةينيدلا ُبورحلا تلزنأ ،1648 ماع ىتح 1524 ماع نم اًءدب

ُلا مش َدِهَشو ، امور ةطلس يِّدحَت حجن دقل . ىرخأو ةكلمم نيب اميفو ، كلا مملا ب

- وشويك ةينابايلا ةريزجلا قرش بونج يداهلا طيحملا يف رزج ةلسلس : ويكوير 282

. مجرتملا

ًةزراب ًةناكم لتحي ، رشع ينث اال حيسملا ذيم تال دحأ : سرطب ناعمس ،وأ سرطب سيدقلا 283

ينث اال ذيم ال تلا دحأ سواردنأ قيقش ، لسرلا لا معأ رفس يفو ديدجلا دهعلا ليجانأ يف

َةسينك َسَّسأ . ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تاواباب َلوأ ةَّيِسَنَكلا ديلا قتلا يف ُّدَعُي . اًضيأ رشع

عْبُر اهب َّلظ يتلا اهتسينك ُسِّسؤيو امور ىلإ بهذي نأ لبق تاونس عبس اهب َّلظو ةيكاطنأ

هنامثج 67م. ماع نورين روطاربم اإل مايأ نييحيسملا داهطضا خالل اًبولصم َلِتُق . نرق

. مجرتملا - سرطب سيدقلا ةيئاردتاك يف نوفدم



[284] نوينيفلا كلا مهاَّدحت ام ناعرس نويرثوللا :ف ينيدلا ديدجتلا َءابو ابروأ

سقط يف رثول يأر نيضفارلا ،Zwinglians[285] نويلجنيوزلا Calvinistsو

حيسملا دسج يه ، ذيبنلا و زبخلا ، ميسرتلا رصانع نأب لئاقلا ، سدقملا نابرقلا

. نايقيقحلا همدو

اآل لوح الف خلا ) ةيحيسملا لخاد قبس األ تاقاقشن اال سكع ىلعو

ةيبرغ ةيحيسم نيب ريبكلا قاقشن ،واال عبارلا نرقلا يف Arianism [286] ةيسوير

ْيماع نيب نيسفانتملا تاوابابلا ةرتفو ،1054 ماع يف ةيقرش ةيحيسمو

َماسقن اال لعج وحن ىلع اإلصالح رصع ُتاماسقنا ترثاكت 1378و1417)،

[األ دامعلا ديدجتب نولئاقلا اذه، ىلع األزرب ُلا ثملا هل. ةزيمملا هتامس ىدحإ

َةيدومعملا نوكت نأ بوجوب اوكَّسمت نيذلا Anabaptists[287][ نويتستبابان

اوعضخي نأ نم رغصأ لا األفط نأو ، اًيعْوَطو [ اًيعاو ] اًيدصق اًسقط baptism

هل.

ناج ةدايقب ، دامِعلا ديدجتب نيلئاقلا نم ٌةعامج تلوتسا ،1534 ماع رياربف يف

ناجو [288]Leiden ندي ال يف دامِعلا ساَّدُق دئاق )JanBockelson نوسليكوب

ةّيرَدَقلا ب لوقلا ب رثول نع درفنا يذلا (1564-1509) نفلا ك نوج عابتأ : نوينيفلا 284كلا

. مجرتملا - هلا عفأ نع ناسن اإل ةيلوؤسمل رابتعا نود قلطم لكشب هللا ةدايسو

ال صإب مايقلا ىلع عجش يذلا (1532-1484) شتيردلوه يلجنيوز عابتأ : نويلجنيوزلا 285

ُفَرَعُيو ، ادنلتكسإو اسنرفو ارتلجنإ يف هميلا عت ترثأ . رثول تاح ال صإ نم اًفرطت رثكأ تاح

. مجرتملا -« نيينوغوهلا » مساب اسنرف يفو ،« نييناتيرويبلا » مساب ارتلجنإ يف هُعابتأ

250) سويرآ ىلإ ُبَسْنُي ، نهارلا تقولا يف دوجو هل دعي مل يحيسم بهذم : ةيسوير 286اآل

. طقف األب مونقأ يف ةقلطملا ةهول األ تافص رصح يذلا ةيردنكس اإل ةنهك دحأ م-336م)

نوؤش يف ةرطاب األ لخدتو توه لاال سييست سويرآ ةكرحل ةدوصقملا ريغ جئاتنلا نم ناك

. مجرتملا - ةسينكلا

نرقلا يف ترهظ ةيح ال صإ ةيحيسم ٌةكرح : نويتستبابان وأاأل دامِعلا ديدجتب نولئاقلا 287

. يتناتستوربلا اإلصالح ةيادب عم نمازتلا ب ارسيوسو ادنلوهو ايناملأ يف رشع سداسلا

بوجوو ، ةيِّرُحب نامي وأاإل ينيدلا مازتل نعاال نوزجاع مهن أل لا األفط ديمعت مدع ىلإ وعدت

. مهتلوفط ءانثأ اودِّمُع نيذلا نيغلا بلا ديمعت ديدجت

ولاال ُةاواسملا تناكف ، ةَّيسَنَكلا ةطلسلل اهذْبَنب ةينيفلا وكلا ةيرثوللا نع ةكرحلا فلتخت

. مجرتملا - ةكرحلا هذه ىلإ ةيمتنملا تاعامجلا يف نيتيساسأ نيتفص ُةَّيمَرَه

. ادنلوه ، ندي ال يف ديمعتلا ساَّدُق دئاق ،(1536-1509): ندي ال نوج وأ نوسليكوب ناج 288

- سيتام ناج هقيفر بناج ىلإ - ايناملأب ايلا فتسيو لا مش رتسنوم ىلإ لقتنا ،1533 ماع يف

.1534 ماع رتسنوم ىلع اًكلم هَسفن نلعأ . رتسنوم ةضافتن ال اًدئاقو اًرثؤمو اًمِهْلُم راصو

. مجرتملا - َمِدْعُأ مث بِّذُعو هيلع َضِبُقو ، ةنصحملا ةنيدملا راصح دعب هُتضافتنا ْتَعِمُق



ةيلا فتسيولا رتسنوم ةنيدم يف ةطلسلا ىلع ،Jan Matthys سيتام

:« ةيحيسم ةلود » هتيمست اننِكمُي ام اسَّسأو ،WestphaliantownofMünster

باتكلا ةَّيفْرَح ىلإ دنتسي يطارقويثو يدُّرمت مْكُح ماظن ، اًمامت ةلماك ةاواسم

سدقملا باتكلا ءانثتساب بتكلا َعيمج دامِعلا ديدجتب نولئاقلا قرحأ . سدقملا

اودعتساو ، تاجوزلا َدُّدعت اوعَّرَشو ،« ةديدجلا سدقلا » رتسنوم ىلع اوقلطأو ،

Christ’s[289] يناثلا حيسملا ءيجمل اًبُّسَحَت نينمؤملا ريغ ىلع ٍبرح ِّنَشل

ا ثلونموكلا ةرتف يف ، رشع عباسلا نرقلا فصتنم لولحبو .SecondComing

- تناتستوربلا نوّقَشْنُملا َلَّكَش ،EnglishCommonwealth [290] يزيلجن إل

- ةيكيلوثاكلا و ةيرثوللا نيب « طَسَولا يناكيلجن األ قيرطلا » اوضفر نيذلا

اًقفو )FifthMonarchists« نييكَلَملا ُسِماخ » اهزربأ ، ًةديدع ًةسفانتم َفئاوط

قبستس ةميدق تاّيكَلَم عبرأ نأب ةلئاقلا BookofDaniel لا يناد رفس ةءوبنل

كيودوول مساب اوُّمُس )Muggletonians نوينوتيلْجَملا )،و حيسملا ةكلمم

األ رخآ امهنأ اَمَعَز ندنل يف نْيطاَيَخ دحأ ،LodowickeMuggleton نوتيلْجَم

Quakers زركيوكلا BookofRevelation)،و ايؤرلا رْفِس يف مهب أَّبنَتُملا ءايبن

مهِلُّتَبَتل كلذب اوُّمُس )Ranters زرتنارلا »)،و برلا ةملك مامأ نوفجترملا »)

.( نومعزي اميف ةعتملل ريثملا بخاصلا

ا ملع يف تاءوبن ىلإ دانتس باال حيسملا عوسيل ةعقوتم ةدوع : حيسملل يناثلا ءيجملا 289

. مجرتملا - ءاوسلا ىلع يم واإلسال يحيسملا تايورخ أل

. هسأرتو 1653 ماع ليومورك رفيلوأ هَسَّسأ : ارتلجنإ ثلونموك وأ يزيلجن اإل ثلونموكلا 290

- ناملر بلا راصنأو كلملا راصنأ نيب ةرئادلا ةيله األ برحلا يف نييكَلَملا مزه نأ ثبل امو

. مجرتملا



Peace ايلا فتسيو حْلُص خيرات وهو ،1648 ماع لولحب ؟ ًةثراك اإلصالُح ناك له

دادعأ ةمدص نع - بير نود -ً ال وؤسم اإلصالح ناك ،[291]ofWestphalia

ةيناطيربلا رزجلا يف امأ غاًبلا. ةيشحوو ةيساق ةفينع قرطب نيلوتقملا ىتوملا

أل اًقبط - ْتأدب . ةيسايس ةروث يف - فاطملا ةياهن يف اإلصالُح- َبَّبّسَت دقف ،

Bedfordو دروفديب لر يإ سئاسدل ةجيتن اهفصوب - ةركتبملا ريسافتلا دح

كال ىعس )،ذإ دِّدشتُملا يتناتستوربلا Warwick(ْيأ كيوراو لر يإ يناتيرويبلا

ام ردقب ةيسايس بابس KingCharlesIأل األلو زلر اشت كلملا دييقت ىلإ امه

لب ، ةينيد ةروث ىلإ ةيطارقتسر »األ ةمغُّطلا » هذه حمطت نكت ملو . ةينيد يه

أل اًعضاخ ، ةيقدنبلا ةاضق سيئر نم الً يلق رثكأ ارتلجنإ كلم لْعَج ىلإ

.250 مهتيكراجيلو

راصنأ »و« ةَّيكَلَملا راصنأ » نيب 1642 ماع تارتوت دعب روم األ تدعاصت مث

. كِلَملا اهرسخ ، ةيلهأ برح ىلإ - ادنلر يأو ادنلتكسإو ارتلجنإ نيبو -« ناملر بلا

ةَّيمَرَهلا ةينب األ ُضْرَف اهيف َديِعُأ ةظحل هنأ ىلع ايلا فتسيو حلص ىلإ رركتم لكشب راَشُي 291

ةدحاو ، ةزيمتم تادهاعم نمثالث فلأتي وهو . اًماع نيث ال ثلا برح بارطضا دعب ابروأ ىلع

اسنرفو ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم اإل نيب ةدحاوو ، اينابسإو ةيدنلوهلا ةيروهمجلا نيب

دفو ةئم نم رثكأ نأ عمو . اهئافلحو ديوسلا و ةسدقملا ةيروطاربم اإل نيب ةدحاوو ، اهئافلحو

ةيرثوللا كوربانسوأو ةيكيلوثاكلا رتسنومل ةرواجملا ندملا يف تاضوافملا يف كراش

ىلع اًمئاق اًراطإ َنَّشد ايلا فتسيو حلص نإ ًةداع ُلا َقُيف ام، دح ىلإ LutheranOsnabrück

اهضعب نوؤش يف لخدتلا مدع ىلع تقفاوتو ، ةسفانتم اهنكلو اًعم، ةشياعتم لود ةيدايس

حلص يف لعفلا ب َسَّسأت دق أدبملا اذه ناك .( ةينيدلا نوؤشلا (ْيأ ةيلخادلا ضعبلا

. فلؤملا - ايلا فتسيو يف ًةيناث هيلع ديكأتلا مت هنكلو ، اًبيرقت نرق لبق جروبسجوأ



اهنأ ارتلجنإ تنلعأ ،1649 ماع رياني 30 موي كِلَملا سأر عطق دعب مث

مدي ،مل ةيكيس ال كلا ةيسايسلا ةيرظنلا تاعُّقوت َقْفَوو . يروهمج « ثولونموك »

NewModel ديدجلا يجذومنلا ُشيجلا َّلَح ،1653 ماع يفف الً: يوط كلذ

ليومورك رفيلوأ ىَّمَسو RumpParliament« بمارلا ناملر «ب ىَّمسُي Armyام

هذه اًضيأ ْمُدَت مل .LordProtector« يماحلا دروللا »OliverCromwell

، طقف نيماعب ليومورك توم دعب ،1660 ماع ويام يفف الً؛ يوط ُةسسؤملا

مادعإ ذنم يقيقحلا كلملا وه CharlesII يناثلا زلر اشت نأ ٌديدج ٌناملر ب نلعأ

مهَتايح اودَقَف ،Wales زليوو ارتلجنإ يف ، صخش فلأ ةئم نم برقي .ام هدلا و

.CivilWar[292] ةيله األ برحلا يف

لب . ادنلر يأ يف ريثكب ىلعأو ، امبر ، ادنلتكسإ يف ىلعأ ىلتقلا الت دعم تناك

ةعاجملا يف اهرئاسخ نم رثكأ حاور األ يف رئاسخ نم ادنلر يأ تناع

- ديكأت لكب - ْتناعف ، رشع عساتلا نرقلا تاينيعبرأ GreatFamine[293] ىربكلا

. اًماع نيث ال ثلا برح يف ايناملأ تناع ام ردقب

ُدعبأ اإلصالح، ُرصع اهَنانع قلطأ يتلا تاداهطض واال َبورحلا نأ يف بير ال

مهح ال صإب ، اوقبأ مهنأ نامورلا كيلوثاكلا ُلْضَف . رثول هَدَصَق اَّمع نوكي ام

و ةينابس اإل نيتيروطاربم اإل جراخو ) ابروأ بونج جراخ َةيتناتستوربلا ، داَضُملا

وا ةيوبابلا َةَّيمَرَهلا هِجاوُت يتلا تايدحتلا : حضاو َّدِج ىزْغَملا ناكو ،( ةيلا غتربلا
[294]« نينمؤملا لك تونهك » اهَسفن يِّمَسُت ٌةكبش اهْتضَرَفو ، ةيفقس أل

يف bloodyanarchy ةيومد ىضوف ىلإ ْتَّدأ ،priesthoodofallbelievers

ذإ . اًفلتخم اًسرد اومَّلعت نييناطيربلا نييطارقوتسر األ نكلو . ريصق تقو

ةيكيلوثاكلا ةداعتسا JamesII[295] يناثلا سميج ةلواحم دعب ، اوُصَلَخ

نييكَلَملا و نييناملر بلا نيب ةيسايسو ةحلسم تاعارص ةلسلس : ةيزيلجن اإل ةيله األ برحلا 292

1648و1649،و يماع نيب ةيناثلا تدتماو 1642و1646، يماع نيب اهنم ىلو األ تدتما ،

. مجرتملا - ليوموركو زلراأللو اشت كلملا مِدْعُأ اهءانثأو 1649و1651. يماع نيب ةثلا ثلا

تباصأ رشع عساتلا نرقلا تاينيعبرأ يف : ىربكلا سطاطبلا ةعاجم ،وأ ىربكلا ةعاجملا 293

ببسب ، ربكأ لكشب ْترَّرضت ادنلر يأ نكلو ، ابروأ لك يف سطاطبلا َليصاحم ةيعارز ٌةفآ

. ةيرشبلا رئاسخلا اهيف تمقافتف ، مهرقفل سطاطبلا ىلع ناكسلا ثْلث نم رثكأ دامتعا

تحبصأو األدب، ىلإ ادنلر يأ يف يفاقثلا و يسايسلا و يناكسلا َدهشملا ُةعاجملا هذه ترَّيغ

. مجرتملا - دلبلا ةايح يف ةلصاف ةيخيرات ةطقن

َناكمإ مهحنم َّمت دق حيسملا خالل نم هنأ تناتستوربلا دقتعي : نينمؤملا عيمج تونهك 294

. مجرتملا - ةيكيلوثاكلا يف ةدوجوملا طئاسولا نود هللا ىلإ رشابملا لوصولا

ادنلتكسإو ارتلجنإ َمَكَح ، كيلوثاكلا نامورلا كولم رخآ ،(1701-1633): يناثلا سميج 295

يهو ،1688 ماع ةديجملا ةروثلا يف هب ةحاط اإل ىتح 1685 ماع نم ةرتفلا يف ادنلر يأو



،ب اًمئاد ، كلملا تاطلس دييقت ةرورض ىلإ ، لشفلا ب اهيلع موكحملا ةينامورلا

ةرورض ىلإو ةلا، فكلا و ةياعرلا تاكبش ةَطاَسَوب اهيلع اورطيس يتلا تاناملر بلا

َقيرطلا مسرت يتلا ةيناكيلجن األ ةسينكلا ةَطاَسَوب ينيدلا « سامحلا » دييقت

نم ريبك ردق ةمث .Popery« ةيوبابلا Puritanismو« ةيناتيرويبلا نيب َطَسَولا

دئاوفلا نع اولفاغت نييطارقتسر األ كئلوأ نكلو . نيتيؤرلا اتلك يف ةقيقحلا

هل ُرثول قلطأ يذلا بارطض اال يف ، ةدوصقملا ريغ ، ةيويحلا و ةيتاواسملا

. َنانَعلا

. مجرتملا - ناملر بلا ةقفاومب إال كلملا مكحي أال أدبم ترقأ يتلا ةروثلا
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ةيداصتق اإلصالحاال بقاوع

طابحإ يف Reformation-Counter [296] داضملا اإلصالح لشفل ناك

ُبقاوع ، اًيئاهن 251 CalvinistInternational00 [297]« ةيلودلا ةينيفلا «كلا

زييمتل اًيبسن ليلقلا ةمث ناك اإلصالح، لبق . ىدملا ةديعب ةيفاقثو ةيداصتقا

اإل يف -ً ثمال - يداصتق اال ءاد األ نع يداصتق اال ابروأ برغ لا مش ءادأ

لودلا تأدب ، رثول ةروث دعب مث . ةينامثعلا وأ ةينيصلا نيتيروطاربم

يه ةباج ؟اإل اذامل . ربكأ ةيداصتقا ةيمانيد ىلع تام عال ُرِهْظُت ةيتناتستوربلا

ةداعإ ىلإ ىَّدأ - ةسينكلا ةيقنت يف رثول ةبغر نع رظنلا ِّضغب اإلصالح- نأ

ْتَقِلْغُأ . ةينامْلَعلا تاطاشنلا ىلإ ةينيدلا تاطاشنلا نم ، دراوملل ةلماش عيزوت

دقف ىرخ األ لوص واأل يضار األ امأ ، ةيتناتستوربلا ايناملأ يف ةريد األ اثْلث

يف اذه َثَدَحو ، ءايرث األ اياعرلل اهوعابو نوينامْلَعلا ماَّكُحلا اهيلع ىلوتسا

ةايحلا راكفأ نع ةعماجلا ةبلط نم ةديازتم دادعأ تعلقأ . اًضيأ ارتلجنإ

ا تدازو ، سئانكلا ُءانب َّلَق . ًةيويند رثكأ نهم ىلإ مهمامتها اولَّوَحو ، ةينابْهَّرلا

، اًتاتب ةدوصقم ريغ بقاوع لإلصالح ناك اًقح، َظِحوُل امكو . ةينامْلَعلا ةينب أل

Europe’s ابروأ [298] ةنَمْلَع يف مهسأ ، ةينيد ةكرح » هنْوَك خالل نِمف

ةكرح .« يكيلوثاكلا ءايح «اإل »وأ يكيلوثاكلا ب«اإلصالح اًضيأ ُفَرْعُي : داضملا 296اإلصالح

اإلصالح ةضَهانُم هسفن تقولا يفو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا الح صإ تفدهتسا ةينيد

ةينيد دهاعم سيسأتو يسنكلا لكيهلا ليكشت َةداعإ ُةكرحلا تنمضت . يتناتستوربلا

ا ةيحورلا اهلوصأ ىلإ ةينيدلا مُظُّنلا ةداعإ خالل نم ةينيدلا ةايحلا الح صإو ، ةنَهَكلا بيردتل

روهظ ىلإ ىَّدأ يذلا ،األرم حيسملا ب ةصاخلا الةق وعلا ةيدُّبعتلا ةايحلا ىلع زيكرتلا ،ب ىلو أل

. مجرتملا - ةيناحورلا ةيسنرفلا ةسردملا و نابس اإل نييفوصلا

ك نوج يسنرفلا حلصملا ىلإ هسيسأت عجري يتناتستورب يحيسم بهذم : ةينيفلا 297كلا

.« يحيسملا نامي اإل ئدابم » هَباتك 1536و1559 ْيماع نيب َفَّلأ يذلا نفلا

درفنا هنكلو لا، باألمع سيلو طقف نامي باإل ثدحي الص خلا نأب - رثول لثم - نفلا ك دقتعي

هلا. عفأ نع ناسن اإل ةيلوؤسم يفنو ةقلطملا ةّيرَدَقلا ب لوقلا ب رثول نع

عرفت ام لكب ةيتناتستوربلا تعس . يروهّطلا وأ يناتيرويبلا ُبهذملا ةينيفلا كلا نع َعَّرفَت

اإل ىري يعوضوم موهفم ءانب ىلإ ، ديدحتلا هجو ىلع ةينيفلا كلا اهنمو ، بهاذم نم اهنع

نود ءارثلا و حافكلا و لمعلل ةيناَّبرو ةيناحور ةيناميإ عفاود هيدل « اًطيشن اًدهاز » َناسن

قيرط هفصوب اًضيأ بوغرم يداملا يويندلا حاجنلا .ف نامي اإل ةيناحور عم يمتح ضراعت

. مجرتملا - هقيقحت يف حاجنلا ىلع الةم عو يورخ الصاأل خلا

ُةحورطأ ريشتو . ةيفاقثلا و ةيعامتج اال هَتيمهأ ُنيدلا اهيف دقفي ةيخيرات ةيلمع : ةنَمْلَعلا 298

عيمج يف هَتطلس ُنيدلا دقفي ، ثيدحتلا راطإ يف ، تاعمتجملا مُّدقت عم هنأ ىلإ ةنَمْلَعلا



.252«secularization

ىلع ، اًنكمم اإلصالَح تلعج يتلا ، ةعابطلا ُةروث توطنا ، هسفن تقولا يفو

ِبُتُكلا ُرْعِس ضفخنا 1450و1500، ْيماع نيب .[ اًضيأ ] ةدوصقملا ريغ اهبقاوع

. كلذ دعب رعسلا ضافخنا رمتساو ، نيثْلثلا رادقمب

بتكي يك ، اًموي 208 ةدمل ٍبتاك َرْجأ لداعت ةفلكتلا تناك ،1383 ماع يف

ةنيدم ]Westminster رَتْسنِمتْسِو فقس )أل ةمدخلا باتك ) دحاو صالة ساَّدُق

لضفب ، ارتلجنإ يف َعيِب ، رشع عباسلا نرقلا تاينيعبرأ لولحبو .[ ارتلجنإ يف

50 ىلإ 45 نم اهنم لك ، اًيونس ةيبعش ةمانزور فلأ 300 ىلع وُبْرَي ،ام ةعابطلا

ُرْجأ هيف ناك يذلا تقولا يف ، طقف نْيَسْنِب ةفلكتب ، اًبيرقت ةليوط ةحفص

بتكلا رعس ضفخنا ، طسوتملا يف . اًيموي اًسْنِب 11.5 رهاملا ريغ لماعلا

سماخلا نرقلا نم األلو دقعلا رخاوأ نيب 90% ةبسنب ارتلجنإ يف يقيقحلا

نم رثكأ ْتثَدَح دقل .253 رشع سداسلا نرقلا نم األلو دقعلا رخاوأو رشع

ْتئِشْنُأ يتلا ُندملا تَمَن 1500و1600، ْيماع نيبف . باتكلا يف ةرفط درجم

20% نع لقي ال امب ، رشع سماخلا نرقلا نم األلو دقعلا رخاوأ ، عباطم اهيف

. اًركبم عباطم اهيف أَشْنُت مل يتلا الاهت يثم نم عرسأ (80% لداعي امب امبرو )

1500 ْيماع نيب يرَضَحلا ومنلا نم %18و80% نيب امب ةعابطلا ُراشتنا رثأتسا

باتكلا راهدزا ريثأت » نأب لوقلا ِّدح ىلإ Dittmar رامتيد بهذ دقو و1600254.

رشع سداسلا نرقلا تاينيعبرأ لولحب لْخَّدلا نم 4% لداعي ناك عوبطملا

اذهو ؛ رشع عباسلا نرقلا نم األلو دقعلا فصتنم لولحب لْخَّدلا نم ،و10%

ديزي ال امب رَّدَقُملا ، انرصع يف يصخشلا رتويبمكلا راهدزا ريثأت نم ريثكب ربكأ

رتويبمكلا رعس يف ُضافخن اال عبَّتا دقل .2004255 ماع يف لْخَّدلا نم 3% نع

رعس يف ضافخن لال اًمامت الً ثامم اًراسم 1977و2004 ْيماع نيب يصخشلا

يف . رشع عباسلا نرقلا تاينيث ثوال رشع سماخلا نرقلا تاينيعست نيب باتكلا

. ربكأ اًيداصتقا اًريثأت ْترَّثأ تامولعملا ايجولونكت ُةروث تأطبأ املك ، يضاملا

ريغ - ةيساسأ ةفرعم رشن يف ةعابطلا رود وه قرفلا اذهل ريسفت لضفأو

تايضايرلا يف عوبطم صن لوأ . ثيدحلا داصتق اال ليغشتل - كاذنيح ةحاتم

.(TrevisoArithmetic(1478 ناك

LucaPacioli’s يلوشتاب اكول ُباتك ةيقدنبلا يف َرِشُن ،1494 ماع يفو

،Summadearithmetica,geometria,proportionietProportionalita

نع ٍبُتُك ُرْشَن امتاله ناعرس . دْيَقلا ةجودزم رتافدلا كْسَم َعفانم ُمِّظَعُي يذلا

َلَفَك يذلا ،األرم جاجزلا عينصتو ةَعِجلا ريمخت لثم عينصتلا تايجولونكت

ٍرُطُأ يف نيدلا ءاقب ىلإ ريشت ةلدتعملا ةنَمْلَعلا تاهاجتا ضعب تناك نإو ، ةايحلا بناوج

. مجرتملا - طقف ةيدرف



. تاسرامملا لضفأ راشتنا َةعرس



ابروأ يف ةيفاقثلا ُةايحلا تزكرمت اإلصالح، لبقف . ءيش َّلك اذه نكي ملو

األ ةفاقثلا ُةكبش تَرَّيغت ، رثول ةروث دعب مث .Rome امور لوح اًيوق اًزكرمت

نييبرو األ نيركفملا يمالد ِنكامأ ِتانايب ىلإ دانتس بواال الً. ماك اًرُّيغت ةيبرو

لك ذخأي زئافلا » ِمْكُح ماظن : نيتلخادتم نيتكبش روهظ عُّبتت عيطتسن ، مهتافوو

حبصي رداقلا » ِمْكُح ماظنو ،Paris سيراب لوح لئاه لكشب زكرمتملا ،« ءيش

عيمج ربع تاعومجم يف عماآلرخ اهدحأ ةليدب زكارم سفانتت ثيح ،« ىنغأ

قرطلا ُّلك دعت مل ،1500 ماع دعب .256 ايلا طيإ لا مشو ىطسولا ابروأ ءاحنأ

. امور ىلإ يِّدؤُت
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راكف األ لوادت

يتلا تابارطض اال مغرو . نوسردي نورخآ ناك ، حَبْذَيو ُلُتْقَي ضعبلا ناك امنيب

ماع رخاوأ ، اًيدنلتكسإ اًدُّرمت ُّثِحتست تلظ يتلا اإلصالُح-و َنانعلا اهل قلطأ

- ةعولخملا ةيكيلوثاكلا Stuartdynasty[299] تراويتس سالةل معدل ،1745

عباتتب رشع نماثلا و رشع عباسلا نينرقلا يف يبرو األ يركفلا ُخيراتلا َزَّيمَت

ScientificRevolution ةيملعلا ةروثلا اهُّمهأ ، ُتاكبشلا اهدوقت ٍديدجت ِتاجوم

ةديدجلا ِراكف األ ُكُراَشَت َجتنأ ، امهنم حةلا لك يفو .Enlightenment ريونتلا و

األ ىلعو . ةفسلفلا يفو ةيعيبطلا مولعلا يف اًريبك اًمُّدقت ءاملعلا تاكبش لخاد

راشتن ال يفارغج طمن ةّمث ، ةعابطلا ايجولونكت راشتنا يف نأشلا وه امك حص،

نرقلا يف . ةيدرفلا ءاملعلا ةايح ىرجم ساسأ ىلع هئانب ةداعإ نكمي ، مْلِعلا

،Padua[300] افوداب ةنيدم يسيئرلا ةيمْلِعلا ةكبشلا روحم ناك ، رشع سداسلا

طباور ْتَدِجُوو . تاعماج اهب ىرخأ ةيلا طيإ ندم ةعومجم زكرم تناك يتلا

امك ، ابروأ بونج يف ىرخأ ةيسيئر ندم عست ىلإ ةعومجملا هذه نم دتمت

London ندنلو Cambridge جديربمكو Oxford دروفسكوأ ىلإ تدتما
[302] انييو Wittenberg[301] جربنتيف - ناتيناملأ ناتَدْقُع كانه تناك . ةديعبلا

، رشع عباسلا نرقلا نوضغ يف مث . طقف ىرخ باأل امهادحإ الن صتت -Jena

،Leiden[303] ندي ،ال ندنل يه: ، ىرخأ يمْلِع طاشن رواحم ةعبرأب افوداب ْتَطِبُر

ًةبسن ) نييناتيربلا نيرماغملا دحأ ىلإ اهلوصأ يف تراويتس ةرسأ عجرت : تراويتس 299سالةل

شيج طالعئ عم ايناطيرب ىلإ ءاج يذلا دلا، فزتيف وهآالن ( اسنرف يف يناتيرب ةعطاقم ىلإ

نم ماوع األ يف ايناطيرب مث ادنلتكسإ يف ُةرس األ تَمَكَح . يدنمرونلا حتافلا األلو مايليو

. مجرتملا -1714 ىتح 1371

ْتسَّسأت يتلا افوداب ةعماج اهب الد، بلا لا مش وتينيف ميلقإ يف ةيلا طيإ ةنيدم : افوداب 300

- ايلا طيإ يف اهمدقأ يناثو ملا، علا يف تاعماجلا مدقأ نيب نم ُّدَعُت يتلا 1222،و ماع

. مجرتملا

وال بخان َّرقم تناك . يبلإ رهن ىلع ، تلا هنأ - اينوسكس والةي يف ةيناملأ ةنيدم : جربنتيف 301

- يتناتستوربلا اإلصالح رجفو رثول نترامب اهنكامأ نم ديدعلا طبتريو . اينوسكس ةي

. مجرتملا

يه ةينامل األ تاعماجلا مدقأ نم ةدحاو اهيفو . ايناملأب نجنِروت والةي يف ةنيدم : انيي 302

. مجرتملا -1558 ماع ْتسَّسأت يتلا « انيي ةعماج »

مدقأ ندي ال ةعماج اهبو . نيارلا رهن فافض ىلع بونجلا يف ةيدنلوه ةنيدم : ندي 303ال



دَقُع ةَّدِع نم ًةدحاو Copenhagen[304] نجاهنبوك تراص مث . انيي ، سيراب

.257 يفارغجلا طيحملا ىلع ةديدج

ليعامسإ ناك . ةيمْلِعلا ةروثلا رُّوطتل قمعأ ًةيؤر ةلسارملا تاكبش انل حيتت

ولا خيراتلا ب َّمتها ، اًيسنرف تايضاير َمِلا عو اًيكلف IsmaëlBoulliau[305] وويلوب

: ةريزغ الهت سارم . اًضيأ ةيكيس ال كلا تاساردلا و توه ال

800 ىلإ ةفاض 1693،باإل ىتح 1632 نم تاونسلا ىدم ىلع ةلا سر 4,200

« وويلوب ةعومجم » يف ةَجَرْدُم ريغ هنع ةرداص وأ هيلإ ةدراو ةلا سر

اسنرف نم دعبأ ، اًضيأ عساو قاطن ىلع الهت سارم تدتما .CollectionBoulliau

األ قرشلا Scandinaviaو ةيفاندنكس اإل لودلا و ادنلوبو ايلا طيإو ادنلوه ىلإ ،

الت سارمب قاطنلا و مجحلا ثيح نم اهتنراقم نكميو .NearEast258 ىند
[307] ةّيكَلَملا ةّيعْمَجلا لوأ ريتركس ،HenryOldenburg[306] جروبندلوأ يرنه

1641و1677.بفا ْيماع نيب ةلا سر 3,100 ىَّقلت وأ َبَتَك يذلا ،RoyalSociety

قرشلا و ايلا طيإو ادنلوهو اسنرف جروبندلوأ ُةكبش تلمش ، ارتلجنإ ىلإ ةفاض إل

كلذ نكي مل ، ِّمَكلا ةيحان نم .259 ةيزيلجن اإل تارمعتسملا نم اًددعو ىند األ

نم اًّمَك تجتنأ واإلصالح ةضهنلا رصع يف ةدئارلا تايصخشلا .ف اًديدج اًئيش

،Erasmus [308] سومزاريإ نم تيقب ةلا سر 3000 نم رثكأ : اًبراقتم لئاسرلا

ةلا سر 6000 نم رثكأو ،Calvin نفلا كو Luther رثول نم ةلا سر 4000 نم رثكأو

Societyof عوسي ةّيعمج سِّسؤم IgnatiusLoyolaال ويول سويطانغإ نم

. مجرتملا - ادنلوه تاعماج

دادزت تذخأ مث ، كمسلا يدايصل ةيرق اهفصوب رشاعلا نرقلا يف تسَّسأت : نجاهنبوك 304

سماخلا نرقلا فصتنم ذنم كرامندلا ةكلمم ةمصاع تحبصأ ىتح اهئانيم ببسب اهتيمهأ

. مجرتملا - اًبيرقت رشع

و توه ولاال خيراتلا ب اًضيأ َّمتها ، تايضايرو كلف :(1605-1694)،عمِلا وويلوب ليعامسإ 305

ةعامج يهو ،« باد اآل ةيروهمج » يف اًطِشَن اًوضع ناك . ةغللا هقفو ةيكيس ال كلا تاساردلا

. مجرتملا - َراكف األ ُلدابتت ةيركف

يتوه وال يعيبط فوسليفو يسامولبيد ،(1677- اًبيرقت 1619): جروبندلوأ يرنه 306

ةيعمجلا سيسأت دنعو . رشع عباسلا نرقلا ابروأ يف ةعساو الت سارم َةكبش َزاَح . يناملأ

. مجرتملا - ةيبنج التاأل سارملا ةيلوؤسم ىَّلوت ةّيكَلَملا

ماع ْتسَّسأت ،« ةيعيبطلا ةفرعملا ريوطتل ةّيكَلَملا ندنل ةيعمج » يه : ةّيكَلَملا ةّيعمجلا 307

. مجرتملا - مْلِعلا رشن ىلع لمعت ةئيه اهفصوب 1660

. ابروأ يف ةيناسن اإل ةكرحلا داّور نم ، يدنلوه فوسليف ،(1536-1466): سومزاريإ 308

. مجرتملا - ةديدجلا ةيح اإلصال تاكرحلا و ةيكيلوثاكلا ئدابم نيب بيرقتلا لواح



وا راجتلا ُضعب اهجتنأ ، ظوحلم لكشب ، لئاسرلا نم ةريبك دادعأ ةمثو .Jesus

روهظ عم ، ةيمْلِعلا الت سارملا نأ يف نمكي قرفلا نكلو .260 نييطارقوتسر أل

. ٌّيعْمَج ىَعْسَم اهنأ ول امك ْتَدَب ، ةّيكَلَملا ةّيعمجلا لثم تاسَّسؤم

وه تاكبشلا هذه ربع مْلِعلا اهب رشتنا يتلا ةقيرطلا ىلع ديجلا لا ثملا لعلو

عالج يف AntonievanLeeuwenhoek[309] كوهنيفيل ناف ينوتنأ ثحب

ىلو األ ةرملل َظِحوُل لا، َّعف عالج نع فشك يذلا [ لصافملا باهتلا ءاد ] سرقنلا

ريرقت .( ايسينودنإ نم ءزج اآلن يه ) ةيدنلوهلا Batavia ايفاتاب ةرمعتسم يف

لب ، ةّيعمجلا ءاضعأ نيب ةديدجلا َةفرعملا َرَشَن ةّيكَلَملا ةّيعمجلا ىلإ كوهنيفيل

كال ةفيعض طباور يهو - ةّيعمجلا ءاضعأ ريغ ىلإ الت سارملا . اًضيأ مهنم دعبأ

ندنل يف ْتلَّكشت يتلا ةيركفلا ةعومجملا ىلإ جولولا َةصرف مهتحنم - ةيكيس

ا261. هلوح امو

اهئاضعأو اهسلجمو اهسيئر حْنَم يف اًحيرص ةّيكَلَملا ةّيعمجلا قاثيم ناك

ىلع بناج واأل ءابرغلا عم ةفرعملا و تامولعملا لدابتب عُّتمتلا » َةيرح مهئافلخو

نود ، نييسايس مأ لا معأ باحصأ ، تاعماج مأ اًدارفأ اوناك ءاوس ، مهف ال تخا

َديفُي نأ وه ديحولا طرشلا .262« عون يأ نم جاعزإ وأ لُّخدت وأ ةقياضم يأ

ُءانمأ بعل ، جروبندلوأ نم اًءدبو . اهَتحلصمو َةّيعْمَجلا تامولعملا ُلدابت

حاجن تاجردب ْنإو ) اًمساح اًرود نوبقاعتملا األلو] ريتركسلا ] ةّيعمجلا

دنومدإ ةرادإ لظ يف . عساو قاطن ىلع ةّيعمجلا الت سارم ةرادإ يف ( ةتوافتم

( كوهنيفيل لئاسر اهنيب نمو ) ةدراولا لئاسرلا تمكارت ،EdmondHalley يلا ه

JamesJurin نيروج سميج يئايزيفلا هُتفيلخ حبصأ نيح امأ ، ةءارق نود

وا نوحارجلا مهيف نَمب ، ةيلود ءاملع ةكبش َروحم ُةّيعمجلا تَدَب ، لوأ اًريتركس

، ابروأ يف مهُعْبُر ، ةلدايصلا و نيدلا لا جرو تاعماجلا ةذتاسأو ءابط أل

،1723 ماع ربمسيد يف . ةيلا مشلا اكيرمأ لخاد تارمعتسملا يف 5% يلا وحو

ةبقارم قيسنت ىلإ هيف اعد ،« ةكرتشم ةّيوج داصرأ نأشب هَحرتقم » نيروج أرق

سقطلا ةيرظن » نأ هتيضرف تناك . نيلِسارَتُم ةكبش ربع ةّيوجلا داصر األ

بلطتت » لب ،« دحاو ناكم يف ةبقاعتملا تارُّيغتلا ةفرعمب ققحتت ال ةيقيقحلا

.263«[ ةفلتخم نكامأ يف ] نيديدع نيبقارم نيب اًكرتشم اًنواعت

يلوبانو ندي وال نيلر ب نم تابقارم جئاتن ىَّقلَت ، ةيلا تلا رهش اللاأل خو

St جربسرطب ناسو Uppsala اال سبوأو Lunéville ليفِنولو نطسوبو

و مولعلل يبهذلا رصعلا نم يدنلوه :(1632-1723)،عمِلا كوهنيفيل ناف ينوتنأ 309

ءاملع لئاوأ دحأو ،« ةقيقدلا ءايح األ ب«وبأ ُفَرْعُي ، ةيدنلوهلا ايجولونكتلا

يرهجملا صحفلا يف دئارلا هلمعب رهتشا . يجولويبوركيملا و يجولوبوكسوركيملا

. مجرتملا - اًيملع جماالً هفصوب ةيرهجملا ءايح األ ملع ءاشنإ يف هتاماهسإو



.Petersburg

مولعلا ُةيميداكأ تناك ،[ ارتلجنإ يف ] ةَّيكَلَملا ةّيعمجلا نم ضيقنلا ىلعو

جاتلل ةصاخ ًةيكْلِم سيراب يف Académiedessciences[310] ةيسنرفلا

. اًساسأ يكَلَملا

يف ُعامتج اال ناك ،1666 ماع ربمسيد 22 موي ىلو األ ةرملل تعمتجا امدنعف

ال وادملا و تاشقانملا لك . ةيِّرسلا ب فصتت ةماع ًةسايس اهل َعَضَوو ، كِلَملا ةبتكم

.264 تاسلجلا روضح نم ءاضع األ ريغ َعِنُمف ، ةصاخ ت

ب تلَّجع يتلا ومنلا ةعراستم ابروأ مومع ةكبش نع اهؤاضعأ َلِزُع كلذبو

نكي ملف . ةيكيلوثاكلا ابروأ ءاحنأ نم ريثك يف ُفقوملا هَباَشَتو . ةيملعلا ةروثلا

اال نم اونّكمت نيذلا ، نويلا غتربلا نوركفملا َفَصوُي نأ ةفداصملا ليبق نم

«األ ينعت يتلا ،estrangeirados مهنأب ، عسو األ ةيملعلا ةكبشلا ب قاحتل

ةكبشلا َةيرظن ْتدَّلَو ةيناتيلوبومزوك ةيمْلِع ةكبش ُروهظ تالَمَء دقل .265« بناج

Königsberg جرِبسْجينوك رسج ةلكشمب Euler رليوأ لا غشنا عم ، اهسفن

ثيح ،Bazel لزاب يف رليوأ َدِلُو .( ةمدقملا رظنا )[ ةيقرشلا ايسورب ةمصاع ]

ىلإ ىَّقرَت مث ،JohannBernoulli[311] يلونريب ناهوي فارشإ تحت َسَرَد

سيراب ةيميداكأ ةزئاج ةقباسم يف يناثلا زكرملا ىلع هلوصح دعب ةَرْهُّشلا

رليوأ ناك . طقف هرمع نم نيرشعلا يف وهو ParisAcademyPrizeProblem

ImperialRussian[312] ةيروطاربم اإل ةيسورلا مولعلا ةيميداكأ يف لمعي

،مث جرِبسْجينوك زغل َّلَح امدنع ، جربسرطب ناس يف AcademyofSciences

يف FredericktheGreat[313] ميظعلا كيرديرف نم ةوعدب نيلر ب ىلإ لقتنا

.( ايسور ىلإ اًقح ال رليوأ داعف ، امجسني مل نيلجرلا نكل )1741 ماع

عبارلا سيول دهع يف ،1666 ماع ْتَسَّسأت ةيمْلِع ةّيعمج : مولعلل ةيسنرفلا ةيميداك 310األ

يسنرفلا يملعلا ثحبلا حور عيجشت فدهب ، ريبلوك تسيتاب ناج نم حارتقاب رشع

. مجرتملا - هتيامحو

. مجرتملا - يرسيوس تايضاير :(1667-1748)،عمِلا يلونريب ناهوي 311

. مجرتملا -1724 ماع يف ْتَسَّسأت 312

رهتشا ، نرلوستنهوه سالةل نم يناثلا كيرديرف وه ،(1786-1712): ميظعلا كيريديرف 313

ثيدحتب ماق ، رينتسملا قلطملا مْكُحلا ةاعُد نم ناكو . ةيركسعلا الت محلا يف هئاهدب

َفِرُع . هتكلمم ءاجرأ يف ينيدلا َحماستلا َزَّزعو ةيندملا ةمدخلا و ةَّيسوربلا ةيطارقوريبلا

- ةينوساملا تاكبش يف اًريبك اًرود بعل هنإ لا قي . ءاملعلا و ةفس ال وفلا نونفلل هتياعرب

. مجرتملا



يتلا يه اهدحو mathematicaltheorems ةيضايرلا تاَرَظَّنلا نكت مل

األ ربع ةرجهلا و ُةراجتلا اهتقلخ يتلا تاكبشلا . رشع نماثلا نرقلا يف ْتَلِدوُبُت

األ نونطوتسملا و ُراجُّتلا لغتسا ،ذإ اًضيأ تقولا كلذ يف دارطاب ْتَمَن يطنلط

يف [ لباقم [بال يضار األ ةرفوو ، لقنلا فيلا كت يف عيرسلا َضافخن اال نويبرو

ا َفِصُو دقل . ايقيرفأ برغ يف ةصيخرلا قيقرلا ةلا مع كلذكو ، ةيلا مشلا اكيرمأ

فرعي ، ةمخض ةيراجت ةكبش » هنأب رشع نماثلا نرقلا يف يطنلط األ ُداصتق ال

مهَءاقدصأو صخشلا اذه ءاقدصأ َّلك لب اآلرخ، َصخشلا ٍصخش ُّلك اهيف

و لا االصت ةددعتم تاكبش دوجو يف ريكفتلا األقد نم هلعلو .266« اًضيأ

وه اذهل ديجلا لا ثملا .267 رواحم اهفصوب لمعت ةيسيئر ئناوم تاذ ، طباورلا

يف ذيبنلا ةراجت يف اًنميهم اًرود نويدنلتكس اإل راجتلا اهب بعل يتلا ةقيرطلا

ناك ،1768 ماع لولحبف . رشع نماثلا نرقلا ءانثأ Madeira[314] اريدام رُزُج

نَمب ، نييدنلتكسإ اريدام يف نيميقملا اًيبنجأ اًرجات نيعبر واأل الةث ثلا ُثْلث

راَّجُت ضعب نأ نم مغرلا ىلعو . ذيبن يرِّدصُم ةرشع ربكأ نم ٌسْمَخ مهيف

نيب تناك ةكبشلا يف طباورلا مظعم نإف ، ضعبلا مهضعبب صالت ىلع ذيبنلا

نأ حيحص .connections « طباورلا و« correspondents « نيلِسارُملا »

لا األمع باحصأف ، بويع ىلع توطنا طباورلا هذهل ةيبسنلا ةلويسلا

تاقُّفدت نأ امك . مهئ ال كول تاهيجوتلا ليصوت يف ةداتعم تابوعص نوهجاوي

فيلا كتو ؛ تقولل ةعِّيضُملا ُتاعئاشلا هبوشت اهمظعم نكلو ، ٌةريزغ تامولعملا

ةيحان نم نكل .268 رارمتساب اآلَرخ مهُدحأ ُضِواَفُي راجتلا ألن ةيلا ع تاقفصلا

.269 قوسلا تارُّيغت عم ًةبِواجتمو ًةيمانيد ُةكبشلا هذه تناك ، ىرخأ

ةراد اإل رصانع ضعبو يكَبَّشلا لصاوتلا دئاوف نيب عمجلا وه لولحلا دحأ

East[315] ةيقرشلا دنهلا ةكرش وريدم رطيس ، ةيمسرلا ةيحانلا نم . ةَّيمَرَهلا

ابروأو دنهلا نيب ةراجتلا نم ريبك ءزج ىلع ندنل يف (IndiaCompany(EIC

ماق ، ةكرشلا راَّجُتل ةلحر 4,500 ىلع ديزي الُتام جس ُنِّيَبُت امك نكلو . ةيبرغلا

مهباسحل اوعابو اورتشاف ، ةعورشم ريغ ةيبناج الت حرب نفسلا ُةَنِطاَبَق

- لا غتربلا عبتت ايقيرفأ برغ لا مش يطنلط األ طيحملا يف رُزُج ةعومجم : اريدام 314

. مجرتملا

ارتلجنإ ةكلم نم موسرمب 1600 ماع ربمسيد 31 موي ْتَسَّسأت : ةيقرشلا دنهلا ةكرش 315

يف اهتارمعتسم عيمجو دنهلا ةراجت ىلع ةيراكتحا تاطلس اهتحنمو ، ىلو األ ثيبازيلإ

قلطأ ، نويف واأل ياشلا و ريرحلا و نطقلا يف اًساسأ ُةكرشلا ترجات . ايسآ قرش بونج

تلوحت ةكرشلا نكلو .« روداهب ةكرش » دنهلا لهأ اهيلع قلطأو ،« نوج ةكرش » اهيلع ُةماعلا

يناطيربلا جاتلا تارمعتسمو ةيدنهلا تاي ال ولا عيمج مكحت ةسسؤم ىلإ يراجت عورشم نم

. مجرتملا - ايناطيرب نم يركسعو يسايس مْعَدب ةقطنملا يف



ةيراجتلا ةكبشلا يناوم ددع داز ، رشع نماثلا نرقلا رخاوأ لولحبو .270 صاخلا

سراْدِم ةنيدمك حوتفم يراجت زكرم نيب ،ام ءانيم ةئم نم رثكأ ىلإ ةجتانلا

Canton نوتناك ةنيدمك ةمَّظنم قاوسأ ىلإ [ ةيدنهلا يانيشت ]Madras

.271(Guangzhou[316] وزناوج )

مل ةيلحم تاعومجم نيب ْتَلَصَو ةفيعض َطباور ةصاخلا ُةراجتلا ترَّفو لب

اهتايح ىلع ُةكبشلا هذه توطنا دقو .272 ىرخأ ةقيرطب اهنيب اميف لصتتل نكت

ناك لب . ندنل يف ةيقرشلا دنهلا ةكرش وريدم اهيلع رطيسي مل يتلا ةصاخلا

ًةكبش تناك ؛ألاهن ةكرشلا حاجنل ةيسيئرلا حيتافملا َدحأ اذه، ةرطيسلا الُت فنا

اهيفَّظوم ىلع ْتَرَظَح دقف ةيدنلوهلا اهُتَسِفانُم امأ . اًّيمَرَه الً سلست اهنم رثكأ

.273 اهَّلحم ْتَّلح اهنأ يف ببسلا ريسفت ىلع اذه دعاسي امبرو . ةصاخلا َةراجتلا

، اًّيمَرَه اًميظنت ةمَّظنم َيناوم ةيقرشلا دنهلا ةكرش ُراجت هَجاَو نأ درجمبف

ةيلا هنيسلا ةّيكَلَملا ُةلئاعلا هتركتحا يذلا -Batticaloa[317] اوَلا كيتاب ءانيمك

.274 لماعتلا يف ةّيكبشلا مهُتيجيتارتسإ ْتَلِشَف -Sinhalese

ىلع َزِّكرُتل ايسآ لخاد ةراجتلا نم ةيقرشلا دنهلا ةكرش تبحسنا امدنع

مث .275 ةمساح اهنأ ةيرحبلا اهتكبش ُةفاثك تتبثأ ابروأو ايسآ نيب اهتراجت

بئارض ضْرَف ىلإ ةراجتلا نم لا األمع ةرادإ يف ةكرشلا بولسأ رُّيغت درجمب
[318] في كال تربور ةرادإ نمز لولحب .مث ًةَّيمَرَه رثكأ اهُتينب تراص دونهلا ىلع

تاذ ةيرامعتسا ةموكح َعباط ةيقرشلا دنهلا ُةكرش تذختا ،RobertClive

. برحلا ِّنَش ىلع ةريبك ةردق

ىلع عقت نيصلا بونج يف ةنيدم ،« نوتناك » مساب اًضيأ ُفَرْعُت : وشتجناوج وأ وزناوج 316

ريرحلا قيرط يف ةيسيئر ةطحم . واكام لا مشو ، جنوك جنوه برغ لا مش ؤلؤللا رهن ةفض

. مجرتملا - مويلا ىتح لقن زكرمو ، ءانيمو ، يرحبلا

. مجرتملا - يقرشلا لحاسلا ىلع الاكن يرس ندم ىدحإ : اوَلا كيتاب 317

ةدايسلا ةماقإ يف لضفلا هل ناك ، يناطيرب طباض في:(1774-1725)، كال تربور 318

جاتلا حلا صل ةبستكملا تاورثلا نيمأتو ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ةيسايسلا و ةيركسعلا

. مجرتملا - يناطيربلا



1620و ْيماع نيب ةيناطيربلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش ةراجت ةكبش -13: لكشلا

نم تدافتساف ةكرشلا امأ ، ةكرشلل ةيتحتلا ةينبلا نم راجتلا دافتسا .1824

. ةددعتم يناوم نيب ةكبش ءانب ىلع راجتلا ةردق

اإل يضار األ يف ًةّيماع موي تاذ تناك ، ةرِماغُمو ةحومط ةلئاع ىلإ ةبسنلا بو

نم اًمَلا ع مَلا علا اذه َرِبُتْعا ،ScottishLowlands[319] ةضفخنملا ةيدنلتكس

يف Westerhall لوهرتسيو نم Johnstones نوتسنوج لآ َقَّفدت .276 صَرُفلا

اهنأب DanielDefoe[320] وفيد لييناد اهَفَصَو يتلا ،Dumfriesshire ريشريفمَد

.« ةبآكلا و بارخلا ىوس اهنم ُعَّقَوَتُي ،ال ةيلبج ةيِّرب ةقطنم »

دح JamesandBarbaraJohnstoneاأل نوتسنوج ارابرابو سميج ءانبأ

اًبيرقت مهُعيمج ىضق ، غولبلا ِّنس ىتح ةايحلا ديق ىلع اولظ نيذلا ، رشع

James سميج ، ةعبر األ ةوخ .األ ادنلتكسإ جراخ مهتايح نم اًريبك اًءزج

سلجم يف اًريخأ اوبِخُتْنا ،John نوجو George جروجو ،William مايليوو

َدِجُو ،1805 ماع ىتح 1768 ماع ذنمو HouseofCommons[321]؛ مومعلا

، يناثلا االنب ىرتشا . ناملر بلا يف األلق ىلع نوتسنوج ةلئاع دارفأ ُدحأ اًمئاد

اهامسأ Grenada ادانيرج يف ةريبك ًةعرزم ،Alexander ، ردنسكلأ

. مجرتملا - ادنلتكسإ يف ةيفاقثو ةيخيرات ةقطنم 319

ةياورلا يسِّسؤم نيب نِم ، يفحصو بتاكو يزيلجنإ رجات ،(1731-1660): وفيد لييناد 320

. مجرتملا - ةيزيلجن اإل

ةفرغلا امأو ، ةدحتملا ةكلمملا ناملر نمب ىلْفُّسلا َةفرغلا لغشي : يناطيربلا مومعلا سلجم 321

. مجرتملا - تادروللا ُسلجم اهلغشيف ايلعلا



نوتسنوج مايليو ريسلا رغص، األ هوخأ داقو .Westerhall« لوهرتسيو »

يف اورتشاو نيرمثتسم َةطبار ،SirWilliam JohnstonePultney ينيتلوب

والةي برغ يف ةقطنم يهو ،GeneseeTract تكارت يسنيج 1792 ماع

ْتَمَكاَرَت ، هتافو تقو لولحبو . نادف نويلم نم رثكأ اهتحاسم غلبت كرويوين

Tobago وجابوتو ، ادانيرجو Dominica اكينيمود يف تاكلتمم اًضيأ هيدل

Patrick كيرتابو John نوج - رغص الةثاأل ثلا ةوخ األ امأ .Florida اديرولفو

يف ةيدنهلا ةراقلا هْبِش يف اًتقو مهُعيمج اوضمأ دقف -Gideon نويديجو

و ةيسرافلا ةغللا يف َعَرَبو ، نوج ةايح ترهدزا . ةيقرشلا دنهلا ةكرشب فئاظو

ك بقث » يف اًماع رشع ةعست نع َكَلَهف كيرتاب امأ . ةريبك ًةورث َسَّدَكو ةيلا غنبلا

.1756 ماع BlackHoleofCalcutta[322]« دوس األ اتوكلا

: ةيلا مشلا اكيرمأ يف ةيناطيربلا تارمعتسملا يف اًضيأ نوتسنوج لآ َمَدَخ

ادنك يف ٍشيج ُطباض ردنسكلأو ،WestFlorida ةيبرغلا اديرولف جروج َمَكَح

. يطنلط األ طيحملا لحاس ىلع ٌّيرحب ٌطباض نويديجو ، كرويوين لا مشو

Mauritius سويشيرومو ةرْصَبلا يف اًضيأ اًتقو ىضمأ نوتسنوج ةلئاع رغصأ

CapeofGood حلا صلا ءاجرلا سأرو [ يدنهلا طيحملا طسو يف ةريزج ]

رهن نم َهايملا عيبت ًةكرش رادأ ، ةينهملا هتايح ةريسم يف ةلحرم دنعو .Hope

.277 دونهلا جاَّجُحلا ىلإ [ دنهلا راهنأ ربكأ دحأ ]Ganges جناجلا

االةيت). ةحوللا رظنا ، نوتسنوج لآ ةكبشل ينايب ليثمت صوصخب )

ىرسأ نويلا غنبلا اهيف َزجتحا ، اتوكلا ك يف ةنازنز وأ ريغص نجس دوس: األ اتوكلا ك بقث 322

. مجرتملا -1756 ماع وينوي 20 موي نم اًءدب مايأ ثالةث ةدمل نييناطيرب برح



تاذ ةيلحاس اًندم ةيمَلا علا mercantile[323] ةيليتنكراملا ةكبشلا ُرواحم تناك

،Kingston نوتسجنيك ،London ندنل ،Edinburgh[324] ةربندإ : لثم ، ئناوم

يابموب ،Basra ةرصبلا ،CapeTown نوات بيك ،New york كرويوين

ةيرحبلا تارمملا لوط ىلع قفدتي ام نكي ملو .Calcutta اتوكلا Bombay،ك

اًضيأ ُديبعلا . طقف بهذلا و عئاضبلا metropoles مصاوعلا هذه نيب ةطبارلا

نوتسنوج ةعرزم يف نوحدكي اوناك مهنم تائم . نيي ال بملا يطنلط األ اوربع

َفارتع اال تهنأ يتلا ةمكحملا َةيضق ( نوتسنوج ) نوج رسخ ؛ ادانيرج يف

نَم رخآ ،Belinda ادنيلب كلتما هنكلو ، ادنلتكسإ يف ةيدوبعلا ب ينوناقلا

األ تقفدت . ينوناق لكشب ةدَبْعَتْسُم اهفصوب ادنلتكسإ ُمكاحم مهب تفرتعا

نرقلا يف ةيراجتلا ةكبشلا ربع - ديبعلا ريرحت راكفأ اهيف امب - اًضيأ راكف

َةيبوقعيلا تقنتعا MargaretJohnstone نوتسنوج تيرجرام . رشع نماثلا

يف تتام EdinburghCastle،مث ةربندإ ةعلق يف نجسلا نم ْتَجَنو ، سامحب

ةيعمجب فورعملا ةربندإ يدان ىلإ نوتسنوج مايليو بستنا . اسنرف يف اهافنم

David مويه ديفيدو AdamSmith ثيمس مدآ عم ،SelectSociety ةوْفَّصلا

اًريدقت هَلقع نورِّدَقُي اوناك نيذلا ،Adam Ferguson نسُجْرِف مدآو Hume

ةقراف األ قيقرلا ةراجت ءاغل إل ةربندإ ةيعمجب مايليو نبا نوج قحتلا . اًريبك

رشع سداسلا نرقلا ةيادب ذنم ابروأ يف داس يداصتقا يسايس بهذم : ةيليتنكراملا 323

. مجرتملا - ةيجراخلا ةيراجتلا تاراكتح اال هُدامِع ، رشع نماثلا نرقلا فصتنم ىتح

. مجرتملا لا- مشلا رحب نم برقلا ب يقرشلا ئطاشلا ىلع ، ادنلتكسإ ةمصاع : ةربندإ 324



هاَّمَع .EdinburghSocietyfortheAbolitionoftheAfricanSlaveTrade

اآلرخ. بناجلا َّفَص ذخأف مايليو امأ ؛ اًضيأ َةيدوبعلا اَضَراَع نوجو سميج

AmericanRevolution [325] ةيكيرم األ ةروثلا مْعَد ُةركف هتدوار جروجو

الم سلا ةنجل يف اًوضع هفصوب 1778 ماع يف تارمعتسملا ىلإ َلِسْرُأو

Alexander[326] نوتلماه ردنسكلأ اوفرع نوتسنوج ةلئاع ُدارفأ . ةسوحنملا

لزنم ىلإ ةرايزب ماق يذلا AaronBurr[327] روب نورآ هَمْصَخو Hamilton

.278 ةربندإ يف ةدحاو ةرم Betty[328] يتيب

ميلوجنأ يف ىتح نكل . ةيمَلا ع ةلئاعل ةفرطتم حًةلا نوتسنوج ُلآ ناك امبر

ْتلحترا ،Bordeaux ودروب لا مش يف ةيفير ةيسنرف ةدلب يهو ،Angoulême

جراخ تشاع ،وأ رشع نماثلا نرقلا يف ، نينطاقلا نم ةشهدم ةيلا ع ٌةبسن

ةاالةيت). حوللا ) اسنرف

الل قتسا ىلإ ةياهنلا يف تَّدأ 1765و1783. ْيماع نيب اهثادحأ تعقو : ةيكيرم األ ةروثلا 325
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. مجرتملا

نيسِّسؤملا اآلءاب دحأو يكيرمأ ةلود لجر ،(1804-1757 :(1755وأ نوتلماه ردنسكلأ 326
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ريونتلا تاكبش

هلعلو . َةيملعلا َةروثلا تَّثحتسا امك ، اًنكمم اإلصالَح ةعوبطملا ُةملكلا تلعج

ب ةبوتكملا ةملكلل - رثكأ نكي مل -ْنإ هسفن ردقلا ب ٌنيدم َريونتلا نأ ةقرافملا نم

نكلو . اًحاتم اهنم ديدعلا راصف مهَلا معأ ُةفس ال فلا رشن دقل . ةميدقلا ةقيرطلا

نم ريثكلا ءاقب نإ لب . ةصاخلا لئاسرلا قيرط نع َثَدَح راكف األمهلأل لدابتلا

آالف ةتس نم رثكأ نيب ةلدابتملا لئاسرلا نم اآلالف تارشع الت- سارملا هذه

. ريونتلا ةكبش ءانب ةداعإ نم نيثيدحلا نيثحابلا َنَّكَم يذلا وه - فِّلؤم

طبرت ةيناتيلوبومزوك ةرهاظ هفصوب ريونتلا رصع يف ريكفتلا ىلإ ليمن نحن

يف ]Glasgow وكس جال نم ، ابروأ ءاحنأ عيمج يف ءابد واأل ةفس ال فلا نيب

قيقدلا صحفلا دنع ُنَّيبتي نكلو .[ ايسور يف ] جربسرطب ناس ىلإ [ ادنلتكسإ

ىوتسملا ىلع اًعُّمجت رثكأ اهنأ نيزرابلا رشع نماثلا نرقلا يرِّكفُم الت سارمل

مهنم 70%، لَسارُم ةئمعبرأو فلأ نم رثكأ Voltaire ريتلوف ةكبش .279 ينطولا

رثكأ . ريتلوف لئاسر نم 12% يلا وح ةهْجِوو ردصم فرعن نحنو .280 نويسنرف

َلَداَبَت ريتلوف نأ دكؤملا نمو . اهيلإو سيراب نم ْتَلِسْرُأ (57%) فصنلا نم

Alexander بوب ردنسكلأو JonathanSwift تفيوس ناثانوج عم َلئاسرلا

: ةرومغم ٌتايصخش نويساس األ زيلجن اإل هولَسارُم . ليلق اهددع نكلو ،pope

يذ ريغ رعاشو ، ريرح رجاتو ،SirEverardFawkener رنيكواف دراريفيإ ريسلا

George تيك جروج وه [ ةيسنرف ةدلب ]Ferney ينريف يف ريتلوف هَلَباق ٍرْكِذ

.Keate



ةينوكنارفلا لوح اًزكرمت رثكأ ةكبش يهو . ريتلوف ْيلَسارُم ةكبش -14: لكشلا

. ةيلود ةكرح هنأ عقوتن ريونتلا نع ةيديلقتلا رظنلا ُتاهجو انلعجت امم

وُّسور كاج ناج امه: نارخ اآل نانث ،واال ةرانتسا « رواحم » ثالةث ُدحأ ريتلوف

نوج Encyclopédie ةعوسوملا ُرِّرحُمو ،Jacques Rousseau-Jean

تفصَّتا دقو .BaptisteleRondd’Alembert-Jean ريبملا د دنورول تسيتاب

دقتعا ، عسوأ ةكبش يف ةيسيئر تانِّوكم اهنأب ةيصخشلا ريتلوف تاكبش

.sociétélittéraireousavante281 ةيملع وأ ةيبدأ ةَّيعمج اهنأ نورصاعملا

اًبيرقت غلبت ةنيع نم 12%. سيراب لوح اًيفارغج عسو األ ةكبشلا هذه تزكرمت

.282 ةعوسوملا يف اومهسأ نمم 23% كلذكو ، كانه اوتام اهئاضعأ نم نيفلأ

اًقود ،و45 ةريمأو اًريمأ 18 تلمش ، اًيعامتجا ٌةَلَخْلَخُم ٌةكبش اًضيأ ْتَدِجُو

اًنوراب و39 ، ةسيتنوكو اًتنوك و113 ، ةزيكرامو اًزيكرام و127 ، ًةقودو

.283 ةنورابو

نماثلا نرقلا يف نييسنرفلا ناكسلا نم 0.5% يلا وح نويطارقوتسر األ لَّكش

.republicofletters[329]« باد اآل ةيروهمج ب« ىِّمُس ام سْمُخ يلا وحو ، رشع

ةيروهمجلا هذه تلمش دقف مئاقلا ماظنلل ةيدقنلا اهتيؤرب تطبترا ةكبشلا وألن

ىلإ ليمن اننأ عمو .284 تف ال لكشب نييكَلَملا نيلوؤسملا رابك نم اًريبك اًددع

ٌددع َدِجُو دقف ، ريونتلا و ةيمْلِعلا ةروثلا نيب ةريبك ةيرارمتسا دوجو ضارتفا

مهرثكأو ، ةكبشلا هذه يف ةيملعلا براجتلل نيسرامملا ءاملعلا نم ليلق

Académiefrançaiseواأل ةيسنرفلا ةيميداك األ لثم تانايك يف ءاضعأ

َءابد واأل َءاملعلا تَّمَض ، رشع عباسلا نرقلا رخاوأ تأشن ةيركف ةعامج : باد اآل ةيروهمج 329

. ءاسنلا ىلع ةيعمتجملا دويقلا ببسب لا جرلا نم اهمظعم يف تفّلأتو ، ةينطولا دودحلا ربع

- اهئاضعأ نيب ، ةديعب تافاسم نم لصاوتلل اًيرورض اًرمأ ديلا طخب ةبوتكملا لئاسرلا تناك

. مجرتملا



تناك دقل .Académieroyaledessciences مولعلل ةّيكَلَملا ةيميداكأ

ةكبش اهنم رثكأ قماالت يبتاك َةكبش ، دادعأ ةيروهمج اهنم رثكأ بادآ َةيروهمج

.[ تاربتخملا يف ] نيبِّرجُم

نَم لا. حلا ةعيبطب ، ريونتلا ةصق نم ءزج ىوس ةلسارملا ُتاكبش لوقت وال

ةباتكلا ىلع مهصْرِح مهتلباقم ىلع اوُصِرَح ريبملا د وأ وُّسور وأ ريتلوف اوفرع

تبعل انه نمو ، اًضيأ republicofsalons« تانولا ص َةيروهمج » تناك . مهيلإ

لااليت ءاسنلا َّنُهف ، اًضيأ اًّمِهُم ةطاسو َرود ،salonnières تانولا صلا ُتاديس

نوفقثم نهتاوعد يِّقلَت يف بغريو ، يعامتجا لدابت َزكارم نهُلزانم تسمأ
[330] سيرابب ةيبد األ تيرتس بَرِج ةلا ثُح ىَعْدُت نأ ردانلا نمو .285 نوحماط

ةكبش نيب « ةفيعض طباور » ْتَدِجُو ، كلذ عمو .hacksofParis’sGrubStreet

: نيِّندتُملا gutterpress ءارفصلا ةفاحصلا باَّتك ةكبشو ةعيفرلا نيرينتسملا

literaryunderground ةيبد األ ةلا ثُحلا مهيلع ُقَلْطُي نمم ءاضعأ ةينامث

.286 ريبملا وأد وُّسور وأ ريتلوف عم اولَسارت

ٍّرُح ٍريكفت ُتاكبش ترَّوطت دقو . ةصاخلا اهتقيرطب َريونتلا تفشتكا ٍةمأ ُّلك

َثَدَح امك ، ةربندإ يف ةسينكلا و يكَلَملا جاتلا تاسَّسؤم تاوجف يف ةديدج

. سيراب يف

CourtsofSession ايلعلا ةيندملا ةمكحملل اًّرقم تناك ةيدنلتكس اإل ةمصاعلا

،Exchequer ةلودلا ةنازخو ،HighCourtofJusticiary ايلعلا لدعلا ةمكحمو

مكاحملا theminorCommissarCourts،و ةيوناثلا ةيضَّوفُملا مكاحمو

يلا وح ، ندنل يف عراش ىلإ GrubStreet ريشي : سيرابب ةيبد األ تييرتس بَرِج ةلا 330ثُح

مهقيرط نوقشي نيذلا نيرِّثعتملا بد األ باَّتُك نم ريبك ٌددع هيف شاع ، رشع نماثلا نرقلا

لك ىلإ ريشي اًحلطصم عراشلا مسا راص .مث ةيفاقثلا و ةيبد األ ةايحلا يف ةديدش ةبوعصب

وأ كيلا عصلا سيراب باَّتُك مهنمو ؛ ابروأ نم ىرخأ نكامأ يف ةيعونلا هذه نم باَّتُكلا

ال خأو ةيعامتجا ًةايح نوشيعي نيذلا « ةيبد األ ايراتيلوربلا » مهيلع ُقَلْطُي نَم وأ نيرِّثعتملا

ماظنلا يفو . لشفلا ةيجولوكيس نم بورهلا ىلع ةردقلا ُمدع مهتافص زيمأ . ةيِّدرتُم ةيق

اذه َدَّلَو . ةقومرملا تاسسؤملا نم اًمومع نيدعبتسم اوناك ،[ ةروثلا لبق ] ميدقلا يسنرفلا

يف اولا مف ، ميدقلا يسنرفلا ماظنلا يف يمَرَهلا لسلستلل ةَطِشَن ًةيهارك مهيف ُعضولا

لوانتو libelles[ لِبْي [لاال ريهشتلا تاباتك ىَّمَسُي ام ىلإ اًمومع ةيفحصلا و ةيبد األ مهلا معأ

يتلا literaryunderground اهنأب اًضيأ مهُلا معأ ُفَصوُت . فرطتم بولسأب ةكئاش اياضق

يذلا ريتلوف ةيرخس َّلحم اوناك .« ةيبدأ ناديد » »وأ ةيبدأ ةلا «ثُح ىلإ اًضيأ اهتمجرت نكمي

لك يف باَّتُكلا نم ُةيعونلا هذه دجوت . ةباتكلا يف مهطمن ىلإ دايقن اال نم َبابشلا َرَّذح

و يعامتج اال بارطض اال تاظحل يف إال ةوقب نورهظي ،وال رصم اهنمو مَلا، علا عاقب

. مجرتملا - ةئجافملا يسايسلا



زروب عَمْجَمو ،[331]FacultyofAdvocatesو،AdmiraltyCourts ةيرحبلا

ادنلتكسإ ةسينك سلجمو ،Convention ofRoyalBurghs [332] يكَلَملا

Edinburgh ةربندإ ةعماجو ،AssemblyoftheChurchofScotland

وكس جال يف ) اًيعماج اًذاتسأ ثيمس مدآ حبصأ ،1751 ماع ذنم .University

ةيلك ةبتكم َنيمأ مويه ديفيد حبصأ ،1752 ماع ذنمو .( ةمصاعلا يف سيلو

األ ُةلا فكلا و ُةياعرلا تناك .KeeperoftheAdvocatesLibrary نيماحملا

امك ، ادنلتكسإ يف اًيدام ةيركفلا ةايحلا معدل اًمساح رخآ اًردصم ةيطارقتسر

قودل اًملعم ثيمس لغتشا 1764و1766، ْيماع نيبف . اسنرف يف نأشلا ناك

مهئارظنك ، ةربندإ يرِّكفم ُرابك ناك ام اًردان . ريغصلا Buccleuch شتويلكوب

. نييعجر اونوكي مل مهنكلو . نييروث ، نييسنرفلا

ىلإ ًةبسن ] يرفوناهلا ماظنلا اوّنبتو Jacobitism َةيبوقعيلا مهُمظعم ركنتسا

نواتوينل ةَحَرتقُملا تاميمصتلا دحأ ).Hanoverianorder[ رفوناه ةكلمم

Union داحت اال مَلَع لكش ىلع ناك ،Edinburgh’sNew Town[333] ةربندإ

.287(Flag

يف لب ، ةمئاقلا تاسَّسؤملا يف ٍذئنيح يركفلا طاشنلا ثدحي ،مل كلذ عمو

ةَّيعمجلا :OldTown[ نواتدلوأ ] ةميدقلا ةنيدملا يف ةيمسر ريغو ةديدج ٍداون

وه لقثأ ىَّمسُمب 1737 ماع ْتَسَّسأت )PhilosophicalSociety ةيفسلفلا

Edinburgh ةيعيبطلا ةفرعملا ةصاخبو مولعلا و نونفلا نيسحتل ةربندإ ةيعمج

SocietyforImprovingArtsandSciencesandParticularlyNatural

ركنتسا امكو .(1762-SelectSociety(1754 ةوْفَّصلا ةيعمجو ،(Knowledge

كلذك ، مهتمكاحم ىلإ اوعسو َةفس ال dévotsofFrance[334]فلا اسنرف ويتوفيد

يفو .« ميحجلا نم نيطايش » ادنلتكسإ َءابدأ نوّيخيْشَملا نويديلقتلا ربتعا

سداسلا نرقلا يف ، ةينيفلا كلا ةروثلا ُةثرو راص ، طقف ةليلق لا يجأ نوضغ

مهفصوب نيلوبقملا نيماحملا نم ةلقتسم ةئيه ىلإ ريبعتلا ريشي نأ لمتحملا نم 331

. مجرتملا - ةيدنلتكس اإل مكاحملا مامأ ةاماحملا ةنهم يسرامم

ةيراجتلا تادلبلا يف حلا صملا و تازايتم اال يمحت ةيليثمت ةيعمج : يكَلَملا زروب عمجم 332
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. مجرتملا

1767و1850- ْيماع نيب لحارم ىلع ْتينُب ، ةربندإ يف ةيزكرم ةقطنم : ةربندإ نواتوين 333

. مجرتملا
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« كريك » يه ، ةمراص ةينيد ةسَّسؤم َساَّرُح ، نودِّدشتُملا نويسامحلا ، رشع

.Kirk[ ةيدنلتكس اإل ةسينكلا ]

PresbyterianSynod ادنلتكسإ ةسينكل ُّيخيْشَملا يسنكلا ُعَمْجَملا َمَكاَح ذإ

هَدَّرَجو ًةين، JohnHomeعال موه نوج [ سقلا ]oftheChurchofScotland

، انهو [335](Douglas(1757«الس جود » ةيحرسم بتك ،ألهن ةينيدلا هتبْتُر نم

قودنص اهنأ اهُسفن ُةعبطملا تتبثأ ، ةيتناتستوربلا ابروأ يف ناكم لك يف امك

.Pandora[336] ارودناب

مهنكلو ، يملا ع لكشب نويدنلتكس اإل ءابد األ رَّكَف ، نييسنرفلا نيرينتسملا لثمو

نييدنلتكسإ ةرشع الت سارم نم كلذ حضتيو ، ينطولا ديعصلا ىلع اوفَّرصت

لئاسرلا نم تارشعلا [337](15 لكشلا رظنا ) ثيمسو مويه مهنمو ، نيزراب

ىلإ لئاسرلا بهذت تناك امك ، امهنم تءاجو ةربندإو وكس جال ىلإ تبهذ

. اهنم يتأتو سيراب

. ةيدنلتكسإ تسيلو ةيناطيرب ةكبش هذهف : وكس جال نم مهأ تناك ندنل نكلو

ةدئارلا هؤاوضأ تناك ؛وال طقف ةلسارم َرامضم ُريونتلا نكي حلا،مل ةيأ ىلعو

قودل اًملعم ثيمس مدآ لمعي ناك نيح .[ ةباتك [مزالء ملق مزالء درجم

،و ريبملا )د نيرخآ نييريونت نيب (نم لباق ثيح ، سيراب راز ، شتويلكوب

نيلكنارف نيماينبو ،FrançoisQuesnay يَنيِك اوسنارف يطارقويزيفلا

يف ، نيركفملا رابكو . ًةلقنتم تناك باد اآل ةيروهمج .BenjaminFranklin

. اًضيأ نيحئاسلا ةعيلط يف اوناك ، رشع نماثلا نرقلا

ءاقشلا »: ةينيفلا كلا ريغ طوطخلا هذه ىلع [ كريكلا ] ةيدنلتكس اإل ةسينكلا خويش ضرتعا 335

انُرِبْخُيْلَف : قحتسم ريغ وه ٍرَدَق ُّيأو . بيرغلا ملا علا اذه يف ٌرَدَق ةمث ُيلالم! نكي ملو ؛ هريصم

. فلؤملا -« اذامل نويتوه لاال

رورش لك هلخادبو ، ارودناب هتلمح قودنص ةيقيرغ اإل ايجولوثيملا يف : ارودناب قودنص 336

قبي ملو الهق، غإ ىلإ ارودناب تعراسف ، رورشلا لك هنم تقلطناف ُقودنصلا َحِتُف . ةيرشبلا

. مجرتملا - َرشبلا ْبِصُي مل يذلا األلم نادقف ىوس هلخادب

Lord وتنيم درول )GilbertElliot تويلإ تربليج ،HughBlair ريلب ويه مه: نورخ 337اآل

Lord سيماك درول )HenryHome موه يرنه ،AdamFerguson نسُجْرِف مدآ ،(Minto

Thomas دير ساموت ،AllanRamsay يسمار JohnHome،آالن موه نوج ،(Kames

. فلؤملا -WilliamRobertson نوستربور مايليو ،Reid



، لييافر دنع انيثأ ةسردمل توكس سميج نم ةرخاس ةاكاحم -15: لكشلا

اًضيأ ةحايسلا ىلع تماق ريونتلا ةكبشف .(1751) زدلونير اوشوج ريسلا مساب

الت. سارملا ىلع امك ،

ليدب ةمث نكي مل ، َطيحملا اوربعو اودِلُو نيحومط نيركفم ىلإ ةبسنلا ب

دقو . اسنرفو ىمظعلا ايناطيرب يف تقولا ضعب ءاضق ىوس ،عفالً، يقيقح

يرامعتس اال َريونتلا Benjamin Franklin [338] نيلكنارف نيماينب َدَّسج

نم يناتيرويب رجاهمل رشع سماخلا دولوملا نيلكنارف .[ يلا ينولوكلا ]

هَسفن َمَّلَع ،[ ارتلجنإ طسو يف ةعطاقم ]Northamptonshire ريشنوتبماثرون

تقولا ك لزنملا ب هربتخم يف اًتقو يضقي ناكف ، فراعملا َدِّدعتُم ناكو ، هسفنب

. ةبتكملا يف هيضقي يذلا

نم لا جرلل ٍدان وهو ،Junto[339]« وتنوج لا« نيلكنارف َسَّسأ ،1727 ماع يف

ةفيحص رادصإ يف أدب ، نيماع دعب ءار.مث اآل نولدابتيو هيف نولباقتي هلا ثمأ

َلوأ أشنأ ،1731 ماع يفو .PennsylvaniaGazette« تيزاج اينافلسنب »

ٌةسسؤم اهتقحل ، اًماع رشع ينثا دعب مث . كارتشا موسرب ةيكيرمأ ةبتكم

ةيصخش . ةدحتملا تاي ال ولا يسِّسؤم زربأو مهأ نم ،(1790-1706): نيلكنارف نيماينب 338

ىلو األ هماوعأ يف . يسامولبيدو ةلود لجرو عرتخم ، ءايزيفلا خيراتو ريونتلا يف ةيسيئر

مث ، ماظتناب ةساردلا هل حتت ملو ، عومشلا ةعانصل رجتم يف هدلا و عم لمع نطسوب يف

. مجرتملا - هسفنب هَسفن ُمِّلَعُي أدب ذئنيحو ، هيخأ ةعبطم يف لمع

األخالقو لئاسم ةشقانم فدهب ، ايفلد يفال يف نيلكنارف نيماينب هماقأ ٍدان : وتنوجلا 339

- ةيراجتلا نوؤشلا يف ةفرعملا لدابتل ًةصرف ناك امك ، ةيعيبطلا ةفسلفلا و ةسايسلا

. مجرتملا



AmericanPhilosophical ةيكيرم األ ةيفسلفلا ةيعمجلا يه ىرخأ ةديدج

ايفلد يفال ةيميداك أل سيئر َلوأ نيلكنارف حبصأ ،1749 ماع يفو .Society

Academy,CharitySchoolandCollegeof اهتيلكو ةيريخلا اهتسردمو

نكت مل طقف اًفلأ نيرشعلا و ةسمخلا اهناكسب ايفلد يفال نكلو .Philadelphia

نيلكنارف ىدل نكي 1763،مل ماع لبق . اًددع ربك األ سيراب نع كيهان ، ةربندإك

كلت يف ندنل ىلإ هتلحر دعب مث . ةيكيرم األ تارمعتسملا جراخ مهُلِسارُي نَم

ام ىلإ رفص نم نييكيرم األ ريغ نم مهعم ُلَسارتَي ناك نمم هبيصن زفق ، ةنسلا

، ريتلوف ، اًنمز هل، رصاعملا هريظن عم اًدبأ لَسارتَي مل هنأ مغرو . عْبُّرلا نم برقي

ةكبش نم أَّزجتي ال اًءزج ريصي نأ هل ْتَلَفَك ابروأ ىلإ نيلكنارف تارايز نإف

FelowoftheRoyalSociety ةّيكَلَملا ةّيعمجلا َليمز َبِخُتنا دقل . ريونتلا

يف ،FelowoftheRoyalSocietyofArts نونفلل ةّيكَلَملا ةّيعمجلا َليمزو

ةربندإ نيلكنارف راز ، ندنل ىلإ ةددعتملا الهت حر ىلإ ةفاض بواإل .1756 ماع

هفصوب هروهظ لبق ناك كلذ لك .288 ايناملأو ادنلر يأ ىلإ رفاس امك ، سيرابو

نيذلا األم، دلبلا نع الل قتس اال يف نيبغارلا نيدِّرمتملا نيرِمعتْسُملا كئلوأ دحأ

ٍكِلَم » ِةدايسل ةيكيرم األ تارمعتسملا تعضخأ يتلا ةَّيمَرَهلا طباورلا نوعطقي

نيرِّكفملا نم نيلكنارف ليج ىدل ةقرافملا نمو . ةديعبلا ندنل « ناملر ب يف

نم مهؤايتسا ىمانت ول ىتح ،« اكيرمأ َةمصاع » ندنل تلظ ْنأ نييلا ينولوكلا

.289 مهيلع اهتضرف يتلا ةيسايسلا دويقلا
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ةروثلا تاكبش

نماثلا نرقلا رخاوأ ةريبكلا ةيسايسلا تاروثلا يف اًيويح تاكبشلا ُرود ناك

ُةملكلا تبعل ، ىرخأ ةرمو . قبس األ ةيفاقثلا و ةينيدلا تاروثلا يف ناك امك ، رشع

دئارجلا و تاروشنملا و بتكلا يف ْتَنِّوُد دقل . اًمساح اًرود ةعوبطملا و ةبوتكملا

ُجَجُحلا و ُتاشقانملا ، اًضيأ ديلا طخب ةبوتكملا لئاسرلا نم ىَصْحُي ال اميف ،لب

لكشب ةَّيكَلَملا ةطلسلل ٌتاداقتنا ْترهظ امك ، يلا كيدار يسايس رييغت لجأ نم

رهظيو ، فيسلا نم ىَضْمَأ ُملقلا ودبي ام اًريثك ،« باد لااآل «جر يأر يف . حضاو

رصعلا لا طبأ دحأ هفصوب -ً ال ِداجُمو اًيئاورو اًيحرسمو اًرعاش - ُبتاكلا

ةفاحصلا ىلع بئارضلا نأ يف بجع نم امو . َفوخلا فرعي ال ٌرشان هُرِزاؤُي

نورشانلا و نوفِّلؤملا َدحَّتا .290 يدُّرمت ٍبضغل اًفده تحبصأ [ تاعوبطملا [و

، ةيقيقح ةيعامتجا ٍتاكبش ِةقيشعت يف اًعم يبرغلا ملا علا يف عباطملا باحصأ

نم ، ُةروثلا تناكف . يثارولا مْكُحلا نم جورخلل مهقيرط ةباتك ىلع نيمزاع

ال كلا يف نيعرابلا تاكبش َزاجنإ ،[ اسنرف يف ] ودروب ىلإ [ اكيرمأ يف ] نطسوب

دوشحلا اودشح ةخراصلا مهتاملكب نيذلا ُءابَطُخلا مهُعرْبأو ، ريبك دح ىلإ م

اهب. فْصَعلا و ميدقلا ماظنلا جاربأ ةمجاهم ىلع اوضَّرَحو ةحاسلا يف

ىلإ ْفِضَأ . باَّتُك ىلإ جاتحت امك نيلتاقم ىلإ جاتحت ، حجنت يك ، تاروثلا نكلو

ُلِمْحَت نيح ةلوهسب راهنت ال ىتح ؛ ًةنِرَم نوكت نأ الدب ةيروثلا تاكبشلا نأ اذه

Paul[340] ريفير لوب حُةلا ْتَّدُع ، قايسلا اذه يف . ُةَّيمَرَهلا ُةطلسلا اهيلع

يرنه ةديصق نوركذتي سرادملا لا فطأ دعي .مل ًةمهم ةليوط ةرتفل Revere

اآلن ٌدحأ ركذي HenryWadsworthLongfellow،كالوال وليفجنول ثروسداو

MidnightRide« ليللا فصتنم يف ريفير لوب ةلحر » ةيخيراتلا اماردلا َمليف

.291 ةفولأم ةصقلا لظت نكلو ، ةيكيرم األفالماأل لئاوأ َدحأ ofPaulRevere

دحأو ، ةعانصلا داور دحأو يكيرمأ نداعم راَّفحو ةضف غئاص ،(1818-1735): ريفير لوب 340

يف ، نينطوتسملا ايشيليم هِّبَنُيل ةيليللا هتلحرب رهتشا . ةيكيرم األ ةروثلا يف نيينطولا

يهو ، دروكنوكو نتجنيسكيل ْيتكرعم لبق ةيناطيربلا تاوقلا مودق نم ،1775 ماع ليربأ

ماع « ريفير لوب » ةريهشلا هتديصق يف وليفجنول ثروسداو يرنه اهنع رَّبع يتلا ةلحرلا

َمَدَخو ، يناطيربلا شيجلا ةبقارمل راذنإو تارابختسا زاهج ميظنت يف ريفير دعاس .1861

ءانثأ يثراك عضو يف َبَّبسَت هنكلو ، ستسوشتاسام ايشيليم يف اًطباض هفصوب اًقح ال

يف هتراجت ىلإ داع برحلا دعب . ةيركسعلا هُتمدخ ْتَيِهْنُأف ، ةيكيرم األ ةيروثلا برحلا

و عفادملا ةعانصو ديدحلا ِّبَص يف هعيراشم ليومت يف َحابر األ لغتساو ، ةضفلا ةعانص

حئافص ىلإ ساحنلا ِّفل يف حجني يكيرمأ لوأ ناك ،1800 ماع يفو . ةيساحنلا ريماسملا

. مجرتملا - ةيرحبلا نفسلا ةعانص يف ُمَدْخَتْسُت



يه ،« رحبلا قيرط نع نانثا ناك اذإو ، ربلا قيرط نع دحاو ناك «اذإ ةرابع نإ

ةسينك جْرُب نم ريفير ىلإ ةيويح ةراشإ يف ، ُّنِرَت لا الزت ةديدع تارابع ىدحإ

لا: مشلا

، ٍةيرق ِعراش يف ةعرسم ُرفاوح

الم، ظلا يف ٌمْسِج ، رمقلا ءوض يف ٌحبش

فقوت بال ٌةرارش عمتلت ، ىصحلا تحت نمو

: ةقاشر لكبو فوخ بال ريطي ٌسرف اهقلطأ

، ءوضلا و ةمْلُّظلا ربع نكلو ! ءيش لك كلذ ناك

؛ ةليللا هذه ٍةَّمأ ُريصم لحتري ناك

، هناريط ءانثأ ، ُسرفلا كلذ اهقلطأ يتلا ةرارشلا و

. بَهَل تاذ ٍةلعش ىلإ ةجِّجأتملا َضر األ تلَّوح

ا لقن ةيلمع ىلإ ريشت ةراعتسا يه ةبهتلملا وليفجنول ةرارش نأ اًيئاقلت مهفنو

: رابخ أل

؛ ريفير لوب قلطنا ليللا َرْبَع

ةيريذحتلا هُتخرص ْتبرسنا ليللا َرْبَعو

، سْكِسلديم يف ةعرزمو ةيرق لك ىلإ

، ٍفوخ َةخرص ،ال ٍةهجاوم ُةخرص -

، بابلا ىلع ٌقْرَطو الم، ظلا يف ٌتوص

األدب! ىلإ ددرتت نأ الدب ٌةملكو

ا ةلهولل حضتي MalcolmGladwell،ال ليود جال موكلا م ظح ال امكو ، كلذ عمو

ةيماظنلا تاوقلا ِفْحَز ِةمولعم ليصوت يف ، ريبكلا ، ريفير حاجن ببس ىلو أل

Lexington نتجنيسكيل - نطسوب برغ لا مش تادْلَب ىلإ [ ةيناطيربلا ]

John كوكناه نوج تارمعتسملا ةداق ىلع ضبقلل -Concord دروكنوكو

ةحلسأ ىلع الء يتس مثاال SamuelAdamsوأالً، زمادآ ليومصو Hancock

،ً يمال رشع ثالةث هسَرَف ىلع ريفير لحترا . اًيناث ةيرامعتس اال ايشيليملا

. دونجلا بارتقا نم ةنيدم لك يف َرَّذَحو ، باوب األ ىلع َقَرَطو

نلوكنيل ىلإ تلصوف ، عيطتسي ناك امم ، عرسأبو ، دعبأ ىلإ ترشتنا هرابخأ نكل

،مث اًحابص ةثلا ثلا يف Sudbury يروبْدُس ىلإو ، اًحابص ةدحاولا يف Lincoln

يمالً نيعبرأ ِدْعُب ىلع Andover رفودنأ ىلإ تلصو اًحابص ةسماخلا لولحب



لوقي . مفلا نم ةملك ىوس ىرخأ ايجولونكت ةيأب كلذ ققحتي ملو . نطسوب نم

نإ ، هسَرَف ىلع ريفير ةلحر نع هباتك يف ،DavidHackett تيكاه ديفيد

... ثادح األ زكرم يف هنْوَكل هتيرقبع يف اًيئانثتسا ناك » ريفير

سكع ىلع - ريفير نإ ليود جال لوقيو .292« نيديدع نيرخآ َلا عفأ َكَّرَح وألهن

لعجي نأ عاطتسا -( ةلثامم ةلحرب ماق يذلا )William Dawes زود مايليو

دقف .TheLawoftheFew293« ةَّلِقلا نوناق » ببسب « ًةيئابو مفلا نم ًةملك »

ب اًعلوم »،Connector«ً ال ِّصوُم » ناك : ةردانلا عاون األ كلت دحأ ريفير ناك

اًضيأ ناك هنكلو .294« هحْبَك نكمي ال يئاقلت لكشب اًيعامتجا »،و« سانلا

Rolodex[341] سكيدولور ربكأ » هيدل ناك ، ٍةفرعم َعِّمَجُم ،Maven« اًمرضخم »

نع تامولعملا عْمَج يف طاشنب اًكِراشم » ناك لب ،« ةيرامعتس اال نطسوب يف

.295 اًضيأ « نييناطيربلا

يهف . ةلمتكم ريغ اهنكلو ، ةباَّذج يلالً هسَرَف ىلع ريفير لوب لا حترا ةصق

ًةخسار ًةقيقح اناك نيدِّرمتملا لوسر هفصوب هَقْدِصو ريفير الص خإ نأ ُلِفْغُت

ريفير لوب تيص عويذ يف ببسلا نكي 1775.مل ماع ليربأ لولحب عفالً

غئاص هنأ ،كالوال رهام شاَّقن هنأ وال بد باأل ةمتهملا ةعامجلا دارفأ دحأ هنأ
[342] نطسوب ةحبذم هريوصتل NewEngland الدن جنإ وين يف رهتشا لب ، ةضف

.296 هيف غلا بملا BostonMassacre

ايفلد يفال ىلإ نطسوب نم ريفير لوب لحترا ،1774 ماع ربوتكأ 6 موي يفو
[344] كلوفوس تارارق ،ContinentalCongress[343] يِّراقلا رمتؤملا ىلإ لقنيل

ةعطاقمو بئارضلا عْفَد مدع ىلإ تعد يتلا ، ةيضيرحتلا SuffolkResolves

. مجرتملا - ةيراجلا لا االصت تانايب نيزختل ُمَدْخَتْسُي زاهج : سكيدولور 341

ىلع َرانلا نويناطيرب ٌدونج قلطأ امدنع ،1770 ماع سرام 5 موي تثدح : نطسوب ةحبذم 342

ىلإ تَّدأ يتلا ةمهملا ثادح نماأل ةثداحلا هذه تناك . مهنم ةسمخ اولتقف نييكيرم األ ضعب

. مجرتملا - ايناطيرب دض ةيكيرم األ ةروثلا الع دنا

، ةرمعتسم ةرشع ثالث نع نولثمم هيف ىقتلا عُّمجت : ايفلد يفال رمتؤم وأ يِّراقلا رمتؤملا 343

ال قتس اال برح خالل ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ةرادإ ءاضعأ اًقح، ،ال اوحبصأ نيذلا مهو

. مجرتملا ل-

كلوفوس ةعطاقم ُةداق 1774 ماع ربمتبس 9 موي هردصأ الن عإ : كلوفوس تارارق 344

والةي ةموكح َنوناق اإلعالُن ضفر . ةيسيئرلا اهَتنيدم نطسوب ُّدَعُت يتلا ، ستسوشتاسامو

ءاغلإ متي مل ام ايناطيرب نم ةدروتسملا عئاضبلا ةعطاقم نأشب اًرارق َمَسَحو ، ستسوشتاسام

. مجرتملا - ةرئاجلا نيناوقلا



IntolerableActs [345]« ةلمتحملا ريغ نيناوقلا » ىلع اًدر ةيناطيربلا عئاضبلا

.QuebecAct297[346] كيبيكلا نوناقو

ثومستروب ىلإ قيرطلا َّلك ريفير عطق ،[1774] ربمسيد 13 موي يف َّمث

ةدلبلا الت سارم ةنجل ريذحتل ،NewHampshire ريشبماهوينو Portsmouth

يف ةنَّزخُملا ةريخذلا و ةحلس األ ىلع اًبيرق يلوتست دق ةيماظنلا تاوقلا نأ نم

Portsmouth روبراه ثومستروب ةلا NewCastleIsland،َبِق لساكوين ةريزج

.Harbor298

نم رثكأ لبق - َرِّذَحُيل ليربأ 8 موي دروكنوك ىلإ هقيرط يف لعفلا ب ريفير ناكو

اذإو ، يلا تلا مويلا يف دروكنوك ىلإ ةمداق ةيماظنلا تاوقلا » نأ نم - عوبسأ

.299« ةحبذم عقتسف ... اوءاج

َرِّذحُيل نتجنيسكيل ىلإ لحترا اًقح) ال هُسفن ريفير ركذ (امك ليربأ 16 يفو

رشن نأو ، ٍقاسو ٍمدق ىلع هل، ُدادع اإل يرجي اًريبك اًررض نأ نم زمدآو كوكناه

.300« امهفدهتسي » كيشولا تاوقلا

نأشب تارابختس لال ىرخأ ُرداصم ْتَدِجُو زود، مايليو ىلإ ةفاض بواإل

Somerville ليفرموس ندم ينطاوم نأ نع كيهان ، ةيناطيربلا تاكُّرحتلا

نم مغرلا ىلع ، تاوقلا مُّدقتب اوعمس Menotomy يموتونيمو جديربمكو

يناطيربلا يركسعلا مكاحلا ]ThomasGage جيج ساموت لا رنجلا الت واحم

.301 ةيِّرسلا ىلع ظافحلل ةتيمتسملا [ تقولا كلذ يف ستسوشتاسام ةعطاقمل

ىلإ - اًعم الن حتري اًضيأ اناكو ، ناسفانتي اًعم،وال الن معي زودو ريفير ناك

نم -DrSamuelPrescott توكسيرب ليومص روتكدلا وه ثلا ث لجر بناج

. يفير تيب لك باب ىلع نيقراط ، دروكنوك ىلإ نتجنيسكيل

عبارلا لوسرلا وه ناك .302 نلوكنيل ِّرقمل ةرواجم ةقطنم يف ريفير ىلع َضِبُق

هفلا ح ريفير نكلو .[ ةيناطيربلا ] ةيماظنلا تاوقلا هيلع تضبق يذلا بولطملا

ىلع نويكيرم األ نوينطولا هقلطأ ٌفصو : ةرئاجلا وأ ةيرْسَقلا وأ ةلمتحملا ريغ نيناوقلا 345

ضرغب ، نطسوب ياش ةلفح دعب 1774 ماع يناطيربلا ُناملر بلا اهردصأ يتلا نيناوقلا ةلسلس

هايم يف ياشلا ةنحش نم ةريبك ةيمك مهيْمَرو مهنايصع ىلع ستسوشتاسام والةي ةبقاعم

، يتاذلا مْكُحلا يف ستسوشتاسام والةي ُّقح َرِدوُص ، نيناوقلا كلت بجومبو . نطسوب ءانيم

الع دنا ىلإ اًقح ال ىَّدأ يذلا ؛األرم ةرشع الث ثلا تارمعتسملا ينطوتسم بضغ لعتشاف

. مجرتملا -1775 ماع ةيكيرم األ ةروثلا

ناملر ب هردصأ ،1774 ماعل ةيناطيربلا ةيلا مشلا اكيرمأ نوناقب اًضيأ ُفَرْعُي : كيبيكلا نوناق 346

بضغ تلعشأ ةقيرطب كيبيك ةعطاقم يف مْكُحلا تاءارجإ هيف دَّدحو ، ىمظعلا ايناطيرب

. مجرتملا - نييكيرم األ نينطوتسملا



ُطباضلا َبثَو هعم] قيقحتلا ءانثأ ] ٍةظحل دنعف . هتايحب ةاجَّنلا يف ُّظحلا

تيتفتب » اًدِّدهُم « ريفير سأرب هَسدسم قصلأ و« ةديدش ةيبصعب يناطيربلا

ىضوف ْتثَدَح َصاصرلا قلطأ نأ درجمبو . هتلئسأ نع ْبِجُي مل »نإ هتَمُجْمُج

نأ دعبو .303 هسَرَف نود ، بهذي هنوكرتي ريفيرب نيكِسْمُملا َدونجلا تلعج ةريبك

كوكناه دجي نأ ،َههَلا نتجنيسكيل ىلإ اًدئاع ، ُبَّقرتي وهو ، همادقأ ىلع راس

نم تاعاس ثالث دعب ، هلمع مهيلع بجي ام َريرقت الن واحي الزياالن زمدآو

حجن دق ريفير نكي مل اذإ .304 باوب األ ىلع ةيماظنلا تاوقلا نأب امهايإ هرابخإ

ةيروثلا بورحلا نم اجن دق نكي مل اذإو ، جديربمك ىلإ ةدوعلا يف

،( نينامثلا و ةثلا ثلا ىتح شاع دقف ) َةياكحلا يوريل RevolutionaryWars

. مويلا ىتح ىقبتو هتلحر رهتشت ْنأ هيف كوكشملا نم ناكَل

، ةقيقحلا يفف .305 اًضيأ قدأ وحن ىلع ريفير لوب ةكبش صحف نكمملا نم

نكي مل تاعومجم نيب - نْيفيعض نْيطبار -وأ نْييسيئر نْيطيسَو ُدحأ ريفير

ةكرح يف اًعم مئتلتل نكت مل اهنأ ةجرد ىلإ ، اهنيب لا لالصت ىرخأ ةليسو نم

رثكأب ةيقبطلا ةيحانلا نم ومنت ستسوشتاسام ةرمعتسم تناك . امهنود ةيروث

ديازتت اًعمتجم نطسوب تناكو . ةروثلا لبق ام ةرتف يف هيلع تناك امم

Brahmin[347]« ةيمهَرَب » ةبْخُن نيب ًةريبك ٍتاوجف َدَجْوَأ ٍوحن ىلع ، هُتّيمَرَه

ب ٍمَدَخو ءارقف ٍلا َّمُعو ، نيعرازملا و ةرَهَملا عاَّنُّصلا نم ىطسو ةقبطو ، ةليبن

Dr نِراو فيزوج روتكدو ، رهاملا عناصلا ريفير نيب ةقيثولا الةق علا . ةرْخُّسلا

، نطسوب يفو . ببسلا اذهل اهَتيويح تبستكا ، بيبطلا JosephWarren

:Whig[348]« جيو لا« ةيضق عم ، اًبيرقت ، ةفطاعتم تاّيعمج ُسْمَخ ْتَدِجُو

عمتجا يذلا ينوساملا لفحملا وهو ،StAndrew’sLodge وردنأ تناس لفحم

]GreenDragonTavern[349]؛ رضخ األ نينتلا لُزُن ] نرِفات نوجارد نيرج يف

الدن- جنإ وين يف ايْلُعلا تاقبطلا دارفأ اميس ،وال اًيفاقثو اًيعامتجا ةقوفتم ةقبط : ةيمهَرَب 347

. مجرتملا

ادنلتكسإو ارتلجنإ تاناملر ب يف يسايس بزح مث يسايس ليصف : نويجيولا ،وأ جيو 348

نويجيولا سفانت 1680و1850 ْيماع نيبو . ةدحتملا ةكلمملا و ادنلر يأو ىمظعلا ايناطيربو

ةيروتسدلا َةّيكَلَملا نويجيولا ُدِّيؤُي .Tories( نييروتلا ) نيظفاحملا عم ةطلسلا ىلع Whigs

اوناكف ،1688 ماع « ةديجملا ةروثلا » يف اًيروحم اًرود اوبعلو . ةقلطملا ةّيكَلَملا نوضراعيو

نويجيولا رطيس . ةينامورلا َةيكيلوثاكلا اورَصان نمم مهئايعدأو تراويتس لآ كولم ءادعأ

ىلإ ثلا ثلا جروج كلملا ءاج ىتح نينميهم اولظو ،1715 ماع ةموكحلا ىلع ةلماك ًةرطيس

نويجيولا راص ،1784 ماع لولحب .( نييروتلا ) نيظفاحملا ةدوعب حمسو 1760 ماع شرعلا

. مجرتملا -ToryPartyعم ةسفانم يف WhigParty اًيسايس اًبزح

عقي ، ًةناحو اًضيأ الً ُزُنو تاعامتج لال اًناكم ُمَدْخَتْسُي ماع لزنم : نرِفات نوجارد نيرج 349



ميظنت َةاون اوناك نيذلا ،LoyalNine[350][ ةعستلا نوصلخملا ] نيان لا يول َّمث

فرطلا لتكت ] سَكْوُك دنإ ثرون َّمث SonsofLiberty[351]؛ ةيرحلا ءانبأ

نرِفات نشِويلا س يف عمتجا يذلا North End Caucus [352][ يلا مشلا

Long[ ةليطتسملا ةفرغلا يدان ] بولك موور جنول َّمث SalutationTavern؛
[353] نطسوب الت سارم ةنجل DassettAlley؛مث يلَأ تيساد يف RoomClub

اوناك الً جر 137 هعومجم BostonCommitteeofCorrespondence.ام

رهظت (%86)مل ىمظعلا مهتيبلغأ نكلو ، تاميظنتلا كلت نم رثكأ وأ ميظنت يف

. اهلك سْمَخلا مئاوقلا يف مهدحأ رهظي مل نيح ىلع ، ةدحاو ةمئاق يف ىوس

لفحم وينوسام 1766 ماع يف هارتشا . نطسوب يف UnionStreet تيرتس نوينوي يف

األ قباطلا وأ وبقلا وأ موردبلا امأ . مهتاعامتج ال األلو قباطلا اومدختساو ، وردنأ سيدقلا

نوخِّرؤملا راص ىتح اهتاعامتج ال اًرقم ةيِّرسلا تاعامجلا نم ديدعلا هتمدختساف يضر

الت سارم ةنجل »و« ةيرحلا ءانبأ » ةعامج هيف عمتجي ناك »،ذإ ةروثلا رقم » هيلع نوقلطي

ياش ةلفحل لزنملا اذه يف طيطختلا مت .BostonCaucus« نطسوب لتكت »و« نطسوب

Tea« ياشلا بزح » ىَّمَسُي امل دعب اميف اًساسأ تراص يتلا BostonTeaParty نطسوب

نتجنيسكيل ىلإ ةيريذحتلا رابخ )باأل ينوساملا ) ريفير لوب َلِسْرُأ لزنملا اذه نمو .Party

اال روتسدلا ىلع ُقفاوتلا َثَدَح ، اًضيأ لزنملا اذه يفو . ةريهشلا هتلحر يف دروكنوكو

يف هسفن مس اال لمحي يذلا ديدجلا ىنبملا عقيو .1854 ماع يف اًمامت ىنبملا َمِدُه . يداحت

. مجرتملا - نطسوب دنإ، ثرون يف لا شرام عراش 11

اًرس اوعمتجا ، نطسوب يف ىطسولا ةقبطلا نم ٍلا معأ ِلا جر ُةعست : ةعستلا نوصلخملا 350

اونكمت .1765 ماع رداصلا StampAct عباوطلا نوناق دض تاجاجتح ال طيطختلا لجأ نم

اال ءانثأ بارشلا و ماعطلا ك تادادم باإل مهديوزتو رهاظتلا ىلإ مهعْفَدو ةّماعلا دشح نم

« ةيرحلا ةرجش » سيسأتب اًقح ال تماق يتلا « ةيرحلا ءانبأ » ُةعامج تجرخ مهنمو . جاجتح

. مجرتملا - نطسوب يف نيينطولا عُّمجتل ايزكرم اًناكم اهفصوب

يتلا بئارضلا ةبراحمو نينطوتسملا قوقح ةيامحل ئِشْنُأ يِّرس ميظنت : ةيرحلا ءانبأ 351

َّلُح .1765 ماع عباوطلا نوناق ةبراحم يف اًيسيئر اًرود بعل . ةيناطيربلا ةموكحلا اهضرفت

يف ةيلحم ةيلا صفنا تاعومجم ىلع ُمس اال َقِلْطُأ نكلو ، نوناقلا ءاغلإ دعب اًيمسر ُميظنتلا

. مجرتملا - ةيكيرم األ ةروثلا ىلع ةقباسلا تاونسلا

ماوع األ يف نطسوب يف ريبك ريثأت هل ناك ، يمسر ريغ يسايس ميظنت : سَكْوُك دنإ ثرون 352

اًعامتجا ينعت يتلا caucus ةملكل لا معتسا لوأ اذه ناكو . اهدعب امو ةروثلا ىلع ةقباسلا

. مجرتملا - كرتشم فقوم ىلع قافت لال ةيسايس لويم مهعمجت دارف أل

نع ةرابع تناك ، نطسوب ةنجل اهنمو ، اًمومع ةلسارملا ناجل : نطسوب الت سارم ةنجل 353

األ ةروثلا ةيشع ةرشع الث ثلا تارمعتسملا يف نوينطولا ُةداقلا اهَلَّكَش لظ» تاموكح »

ا ططخ لدابتو رواشتلا ب موقت تناكو ، ىمظعلا ايناطيرب ىلع َّدرلا اهنيب اميف ْتَّلوت . ةيكيرم

. مجرتملا - اهنيب اميف ةروثلا و جاجتح ال



نم تاعومجم عبرأ يف ناك ، طقف ،JosephWarren[354] نِراو فيزوج

SamuelAdams زمادآ ليومص لثم ، اهنم ثالث يف ريفير لوبو ؛ سْمَخلا

،« ةينْيَبلا ةَّيزكْرمَّتلا » ثيح نم ، نكلو .BenjaminChurch شروشت نيماينبو

.(16 لكشلا رظنا ) نْييسيئرلا نيلجرلا ريفيرو نِراو ناك

ةينطولا تاميظنتلا يف اًيداير اًرود بعل ، يكيرمأ بيبط ،(1775-1741): نِراو فيزوج 354

مايليوو ريفير لوب دَّنج يذلا وهو ، ةيكيرم األ ةروثلا ةيشع ، نطسوب يف ةيِّرسلا ةيكيرم األ

يف نِراو كراش . ةيناطيربلا تاوقلا مودق نم ريذحتلل ةريهشلا امهتلحرب مايقلل زود

. مجرتملا - ةيكيرم األ ةيروثلا برحلا َةيحاتتفا اتناك نيتللا دروكنوكو نتجنيسكيل ْيتكرعم



ةَّيزكْرَمَتلا ْظِح 1775.ال ماع يلا وح ، نطسوب يف ةيروثلا ةكبشلا -16: لكشلا

ُلِّلَقُيس امهيلك وأ امهنم ٍّيأ ُةلا زإف . نِراو فيزوجو ريفير لوب نم لكل ةينْيَبلا

ميظنتلا ةيوضعل اًقبط ةدرفم ٍدقُع يف اًعم ُدارف األ َعِّمُج دقو . ةكبشلا َةفاثك

. ميظنت نم رثكأ ىلإ نايمتني طقف نِراوو ريفير . ةكرتشملا

َرَبَع ٍّيئانث َفصن ناك ريفير لوب نأ نع ةكبشلا ليلحت فشكي مث، نمو

. نيينهملا و ةرَهَملا عاَّنُّصلا نيب ةيروثلا ستسوشتاسام يف يقبطلا َميسقتلا

يتلا تاميظنتلا ِّيأ حاضيإ عيطتسي ،ال بقاث هنأ مغر ، ليلحتلا اذه نكلو

ةينوساملا نأ لوقعملا نيمختلا األمه. يه نِراوو ريفير اهيلإ ىمتنا

. ةيكيرم األ ةروثلا يف ةيسيئرلا ةكبشلا يه Freemasonry

Freemasonry in the « ةيكيرم األ ةروثلا يف ةينوساملا » باتك يف

سروم ينديس لوقي ،1924 ماع يف روشنملا ،AmericanRevolution

رمتؤم يف اوعمتجا » نيينوساملا نإ ( ينوسام هسفن وهو )SydneyMorse

.« ةيرحلا لجأ نم حافكلا » ضرغب « نيينطولا ةداقلل يِّرس

،1772 ماع Gaspee[355] يبساج اوقرغأ نيذلا مه نوينوساملا ، سرومل اًقبطو

نيذلا مهو ،BostonTeaParty[356] نطسوب ياش ةلفح اومَّظن نيذلا مهو

ةعومجم ماق نيح ، ةيكيرم األ ةروثلا ب َصَهْرَأ مهم ٌثَدَح : يبساج ةيضق وأ يبساج 355

يف تنيوب يبساج نم برقلا ب اهقارغإو ةيناطيرب ةنيفس يف نارينلا لا عشإب نييكيرمأ

. مجرتملا يأالدن- دور ، كيوراو

لبق 1773 ماع يف نويكيرم األ نورمعتسملا اهمَّظن ةفينع ةرهاظم : نطسوب ياش ةلفح 356

اوقلأو نطسوب ءانيم يف نفسلا حطس نورهاظتملا ىلتعا ،ذإ ةيكيرم األ ةروثلا الع دنا

هيف نكي مل يذلا ، يناطيربلا ناملر بلا ضْرَف ىلع اًجاجتحا ءاملا يف ياشلا ةنحشب

. مجرتملا - ياشلا ىلع ةبيرض ، ليثمت نيرمعتسملل



، َةروثلا تداق يتلا [ ةديلولا ] تاسسؤملا ]و تاميظنتلا و تاَّيعمجلا ] ىلع اونميه

سروم اهب دهشتسا يتلا ءامس األ ُدحأ ريفير لوب .306 يِّراقلا رمتؤملا اهيف امب

.307 اًريثك

يسنرفلا خِّرؤملا لا معأ يف نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال يف هِرْكِذ راركت مغرو

ةروثلا وخِّرؤم ةليوط ةرتفل َمعزلا اذه لهاجت دقف ،BernardFaÿ ياف درانريب

يف RonaldE.Heaton نوتيه دلا نور ثحب امدنعو .308 داَّورلا ةيكيرم األ

طقف 68 نأ َدَجَو ،241 مهددع غلا بلا « نيسِّسؤملا «اآلءاب تايفلخ

Declaration[357]الل قتس الناال عإ ىلع اًعِّقوُم 56 نم طقف 309.و8 نوينوسام

ىلعو [358]Masoniclodges ةينوسام لفاحم ىلإ نومتني ofIndependence

ناك اذإ ام هيف كوكشملا «نم هنأب ةلئاقلا رظنلا ُةهجو ْتَداَس ، تاونس ىدم

اًمهم اًرود اوبعل دق ، نيينوسام مهفصوب ،Freemasons رارح األ نوينوساملا

ِّضغبو هيف. اًكوكشم ودبي هسفن جاتنتس اال اذه نكل .310« ةيكيرم األ ةروثلا يف

نيسِّسؤملا اآلءاب َّلك نأ [ جاتنتس اال كلذ ] ُضِرتفَي ، رخآ ءيش يأ نع رظنلا

ريفير لوب نأ ةكبشلا ُليلحت فشكي نيح ىلع ، ةيمه األ يف نوواستم

يف األّمه ةنيدملا يهو ، نطسوب يف األّمه نْييروثلا اناك نِراو فيزوجو

اهفصوب ةينوساملا ةيمهأ نم اًضيأ [ جاتنتس اال كلذ ] لِّلقُي امك . ةروثلا

ةجردلا ىلع ، ريدقت لقأ يف ، ةينوساملا نأ ىلإ األةلد ريشت . ةيروث ةيجولويديأ

يف ، ةينيدلا بهاذملا ةيمهأ ،وأ ةينامْلَعلا ةيسايسلا تايرظنلا ةيمهأ نم اهسفن

راد يف دقعنا يذلا يناثلا يِّراقلا ُرمتؤملا هدمتعا نايب : ةدحتملا تاي ال ولا الل قتسا الن 357عإ

هيف ءاجو ،1776 ماع ويلوي 4 موي الل»، قتس اال ةعاق اآلنب« ُفَرْعُت يتلا ، اينافلسنب والةي

مْكُحلا تحت دعت ملو ، ةدايس تاذ ةلقتسم تاي وال يه ةرشع الث ثلا تارمعتسملا نأ

ةوطخ ذاختا يف تاي ال ولا هذه تأدب .مث ىمظعلا ايناطيرب عم برح يف اهنأو ، يناطيربلا

. مجرتملا - ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ليكشت وحن ىلوأ ةيعامج

يف يف TunTavernLodge نِرفات نوت لفحم نم نيلكنارف نيماينب مه: ةينامثلا 358ؤهالء

يف StAndrew’sLodge وردنأ تناس لفحم نم JohnHancock كوكناه نوج . ايفلد ال

لفحمل اًينوسام اًرئاز هفصوب َلِّجُس يذلا JosephHewes زويه فيزوج . نطسوب

،NorthCarolina انيلوراك ثرون ،Edenton نوتندإ ،UnanimityLodgeNo.7 يتيمينانوي

،Hanoverlodge رفوناه لفحم نم WilliamHooper ربوه مايلو .1776 ماع ربمسيد يف

،RobertTreatPayne نياب تيرت تربور . انيلوراك ثرون ،Masonborough وروبنوسيم

وينوي يف ، ستسوشتاسام ،Roxbury يروبسكور يف GrandLodge ريبكلا لفحملا رضح

MasterofSt نوج تناس لفحم ذاتسأ RichardStockton نوتكوتس دراشتير .1759 ماع

نوتلا و جروج .1765 ماع يف ستسوشتاسام ،Princeton نوتسنيرب ،John’sLodge

ايجروج ،Savannah انافاس ،Solomon’sLodgeNo.1 ناميلس لفحم ،GeorgeWalton

،Portsmoth ثومستروب ، نوج تناس لفحم ،William Whipple لبيو مايليو .Georgia

. فلؤملا -NewHampshire ريشبماهوين



.311 ةروثلا اوعنص نيذلا لا جرلا كيرحت

Ageof ريونتلا رصع ]AgeofReason لقعلا َرصع ُةينوساملا تدَّوز دقل

ةقيقد سوقطو ةيلود ةيميظنت ةينبو ، ةيوق ةروطسأب [Enlightenment

اهُلوصأ ُةينوساملا . اًزاجم ًةوخأ مهفصوب اًعم نيرِدابُملا َطْبَر تفدهتسا

. رشع نماثلا نرقلا عمَلا تلَّوح يتلا ىرخ األ ءايش األ نم ريثكلا ك ٌةيدنلتكسإ

روصعلا يف لفاحم يف مهَسفنأ نويبرو stonemasonsاأل نوؤاَّنبلا َمَّظن

نيب ( ىطسولا روصعلا يف فَرِحلا لهأ نم مهريغك ) اوزَّيَمو ، ىطسولا

نكلو ،masters ءاَرَبُخلا journeymen،و ةَرَهَملا apprentices،و نيئدتبملا

رخاوأ لبق ، ريبك دح ىلإ ، اًجَهْنَمُم اًعباط ذخأت مل ةيميظنتلا تافينصتلا هذه

Scottish ةيدنلتكس اإل لفاحملل ْتَعِضُو ،1598 ماع يف . رشع عبارلا نرقلا

،SchawStatues وش نيناوق مساب ْتَفِرُع ، ةديدج دعاوق ُةعومجم lodges

Principal يسيئرلا ءانبلا لا معأ دِّيس WilliamSchaw وش مايليو مسا ىلع

،مل رشع عباسلا نرقلا فصتنم ىتحف ، كلذ عمو . جاتلا ىدل MasterofWork

نييفرح ِتاباقن ُّمضت ةضافضف ةكبش نم رثكأ ءيش ىلإ ةينوساملا رَّوطتت

رارحأ نيئاَّنبل عستت ةربندإو Kilwinning جننيوْلِك يف لفاحم اهل ، ةرَهَم

ءاج مث .( ءانبلا ةنهمل نيسِراَمُم ريغ »(ْيأ نيلوبقم » »وأ نييلوضف »Masons

يف نيدربأ ةنيدم ىلإ ًةبسن ] ينيدرب JamesAndersonاأل نوسرِدنأ سميج

TheConstitutionsoftheFree« رارح األ نيئاَّنبلا ريتاسد » هباتكب ،[ ادنلتكسإ

جالل ىلإ مهب دوعي رارح األ نيئاَّنبلل اًديدج اًخيرأت مَّدقف ،(Masons(1723-

مظع األ نوكلا ُسدنهم َبَهَو ،[359] نوسرِدنأ ةَّيوْرَم يف . خيراتلا لبق ام

ةسدنهلا - رارح األ نيئاَّنبلا تاراهم َمدآ SupremeArchitectoftheUniverse

دهعلا ءايبنأ ىلإ مهرودب اهولقن مُهو ، هتيِّرذ ىلإ اهلقن يتلا -« اآلةيل نونفلا و«

.OldTestament ميدقلا

ناكو ،« داعيملا ضرأ مهكُّلمت لبق نيرِّيخ نيئاَّنب » راتخملا هللا ُبعش ناك

األ رارح األ نيئاَّنبلا زاجنإ ناكو .GrandMaster« َميظعلا مهَذاتسأ » ىسوم

هانب يذلا ، سدقلا يف ميظعلا Solomon ناميلس لكيه وه مظع األ لئاو

.312« ضر األ حطس ىلع نوساملا تازاجنإ مظعأ »،HiramAbif[360] يبأ ماريح

Andrew يسمار لكيام وردنأ الً، ثمف . اهيلع ضارتعا نود ةّيوْرَملا هذه ِضْمَت 359مل

نمز نيطسلف ىتح رارح األ نيئاَّنبلا َلوصأ َعَّبتَت ، رخآ يدنلتكسإ وهو ،MichaelRamsay

. فلؤملا - ةيبيلصلا بورحلا

كلم ماريحأ هلسرأ روص نم يقينيف يرامعم : فيبأ ماريح وأ يبأ ماروح وأ يبأ ماريح 360

ديلا قتلا يف ةيصخشلا ترهتشا . هلكيه ءانب ىلع فارش لإل ميكحلا ناميلس يبنلا ىلإ روص

ةراشإ يف ةرامعلا ِّرِس نع عفادي وهو تومي يذلا يرامعملا فيبأ ماريح مساب ةينوساملا



.ذإ ةَّيمَرَه ئدابم ىلع ةينوساملا توطنا ، ةحجانلا تاكبشلا نم ديدعلا لثمو

اهُمظعم طبترا ،locallodges ةيلحم لفاحم ىلإ رارح األ نيئاَّنبلا لك ىمتنا

تلَّكشت يتلا grandlodges ةريبكلا لفاحملا نم رخآ وأ لفْحَم لظ يف اًعم

اًقح Dublin،وال نلبدو ،York كرويو ، ةربندإو ، ندنل يف رشع نماثلا نرقلا يف

master ذاتسأ هل لفْحَم ُّلك . ةيكيرم األ تارمعتسملا و ةراقلا ىوتسم ىلع

نوحَّشرُي نولَمتحُملا نوينوساملا ناك . نورخآ نولوؤسمو wardens نومِّيقو

« نيئدتبم » مهفصوب ، مهنيقلت لبق نكلو ، عامج باإل مهيلع ُقَفاوُيو ةيوضعلل

ب مازتل اال اولبْقَي نأ بجي ، ةينوساملا َرارس واأل َسوقطلا ،apprentices

. نوسرِدنأ « ريتاسد » يف ةدراولا « تايلوؤسملا »

ةيلا فتحا سب موال اًمَسَقو ٍتاراشإ نمضتتو ، ٌةدقعم اهسفن نيقلتلا ُسوقط

ةعْنَّصلا لهأ نم ءاَّنَب ةبَتْرَمك ىلعأ تاجرد ىلإ يِّقرتلا دنع دقعأ يهو ، ةصاخ

نكت مل اهنأ « تايلوؤسملا » ُزِّيَمُي امو .master ذاتسأ ءاَّنَب ةبترمو fellowcraft

، اًرِّيخ الً «جر نوكي نأ بجي [ ينوسام ] ٍّرُح ءاَّنَب لكف لا. كشتسا َّلحم

األ ميدع الً جر ،وال ةأرما ،وال اًدبع سيلو الً، قاع اًموتك اًغلا، اًّرُح،ب ، اًقداص

اًدِحْلُم » نوكي نأ ينوساملل نكمي ».وال كولسلا نَسَح لب ةعْمُّسلا ئِّيَس خالق

لخاد ةوخ كاأل نوواستم مهلك نوينوساملا .« نِّيدتم ريغ اًرِّرحتم وال اًيبغ

لكف ،« لبق نم ٌلجر هيلع َلَصَح ٍفرشب » ُّدتعت ال ةينوساملا نأ عمو ، لفْحَملا

.313 ةقومرملا عقاوملا ىلع ،غاًبلا، اولصح ىلع األ ةيعامتج اال ةناكملا باحصأ

الءو َبُّنلل تحمس اهنأ لفاحملا ةيبذاج نم اًءزج ،ألن ًةديج ًةقفص كلت تناكو

رارح األ نيئاَّنَبلا ىلع ْرَظْحُي ،مل ىرخأ ةيحان نمو اًعم. باالتخالط نييزاوجربلا

نأ ىلع ُّصنت نوسرِدنأ « ريتاسد » نأ ٌحيحص . يسايسلا درمتلا يف ةكَراشملا

طروتي ،أوال ُلَمْعَي وأ ُميِقُي امنيأ ، ةيندملا ةطلسلل ٌعِضاَخ ٌمِلا سُم َّرُحلا ءاَّنَبلا »

يف ةكراشملا نكل .« اهتيهافرو سالماألةم دض تارماؤم وأ ةّيفخ ططخ يف

.314 لفْحَملا نم درطلل اًحيرص اًببس نكت مل ٍدُّرمت

هص ال ختسا نكمي يذلا ،ف ٌّيخَيْشَم ٌنهاك هسفن نوسرِدنأ نأ نم مغرلا ىلعو

.Deism[361] ةيبوبرلا عم ٌةقفاوتم َةينوساملا نأ ةضافضفلا ةينيدلا هريياعم نم

]ب تارمعتسملا يف ] ةيناطيتس اال ةينوساملا لفاحملا ُضعب تفرتعا لب

وه فيبأ ماريح نأ ركذي اهسفن ةينوساملا لخاد نم اًثيدح اًثحب نكلو هص. ال خإ ىلإ

. مجرتملا - روص ةنيدم كِلَم لَبِق نم لَسْرُملا صخشلا سيلو عر ننقس يرصملا نوعرفلا

. نوكلا يف لخدتي ال قلا خ ديدحتلا هجو ىلعو ، ىمسأ نئاك دوجو يف داقتعا : ةيبوبُّرلا 361

تلبق ، رشع نماثلا و رشع عباسلا نينرقلا يف ، ةيركف ةكرحل اًساسأ حلطصملا اذه َلِمْعُتْسا

عم لعافتت ةقراخ ةيهولأب نامي اإل تضفر اهنكلو ، هدحو لقعلا ىلإ دانتس باال ٍقلا خ َدوجو

. مجرتملا - رشبلا



.315 دوهيلا

نم دعبأ ىلإ ةينيدلا مهكوكشب ِّيضُملل نيِّدعتسُم اونوكي مل نيينوساملا نكلو

1751 ماع يف ٌماسقنا َعَقَو انه، نمو .Enlightenment ريونتلا هاجتا يف كلذ

.[ اهسفن ةينوساملا لخاد ]Moderns« نيثَدْحُم »Ancientsو« ءامدق » نيب

تمزلأ يتلا ، نوسرِدنأ « ريتاسد » نم 1738 ماع َةعبط ُءامدقلا َلَّضَف

يذلا ناكملا نع رظنلا ِّضغب ةيحيسملا ميلا عتلل عايصن باال نيينوساملا

نم 1723 ماع َةعبط ، شَّوشُم وحن ىلع ، اولَّضَفف نوثَدْحُملا امأ هيف. نوشيعي

اال اذه . مهنطوم ةنايد عابِّتا ىلع نيينوساملا ُّضحت يتلا ، ىلو »،األ ريتاسدلا »

يلا وح دعب ،1761 ماع يف [ ةدحتملا تاي ال ولا يف ] ستسوشتاسام َغَلَب ُقاقشن

سيدقلا لفْحَم ، ريبك ينوسام لفْحَم لوأ داقعنا نم اًماع نيرشعو ةينامث

.[ ةدحتملا تاي ال ولا يف ] نطسوب يف ،StJohn نوج

ريبكلا « ءامدقلا » لفْحَم َّدمتسا ،[ ارتلجنإ ] ندنل ةياعرب لفحملا اذه ميِقُأ امنيبو

ةربندإ نم ةيعجرملا هَتطْلُس ،StAndrew وردنأ سيدقلا لفحم وهو ، ديدجلا ،

.[ ادنلتكسإ ]

ال فْحَملا جمدنا ؛ذإ رمتسي ملف ، ةيادبلا يف ُماسقن اهباال َمَسَّتا يتلا ةَّدِحلا مغرو

اًيسايسو اًيعامتجا اًماسقنا ةروثلا تقو يف اَسَكَع امهنكلو .1792 ماع يف ن

ُلفْحَم مهدعبتسا نَم هسَّسأ يذلا - وردنأ سيدقلا لفْحَم حبصأ ثيح ، اًيقيقح

ةصاخبو ، ةنتفلا و ضيرحتلل اًبصخ اًعتْرَم - اًيعامتجا ىندأ مهن أل نوج سيدقلا

مظع األ ذاتس األ اًقح ال (مث هَذاتسأ Josephwarren نِراو فيزوج راص نأ دعب

.316( نطسوب ءامدق ُّمضي ديدج ريبك لفحمل

لفْحَم هارتشا يذلا ،[ نرِفات نوجارد نيرج ] رضخ األ نينتلا لُزُن حبصأو

ةمثف .317 نطسوب يف ةيروثلا ةكرحلل اًرقم ،1764 ماع يف وردنأ سيدقلا

1773 ماع ربمسيدو ربمفون ْيرْهَشل لفْحَملا تاسلج رَضْحَم رتفد يف ةراشإ

ةكراشم ةجيتن نيرضاحلا ددع ةَّلِق ببسب تاعامتج اال ليجأت بوجو ىلإ

يذلا - نِراو ُنْفَد َديِعُأ امدنعو .318 نطسوب ياش ةلفح يف ءاضع نماأل ديدعلا

نوتروم زيريب ينوساملا هُليمزو هُقيدص هاثَر -1775 ماع ٍةكرعم يف َلِتُق

يف ةيلا القع خأ وذ هل» ليثم ال ينطو » هنأب هايإ اًفصاو PerezMorton

نِراو طقس دقل . ةصاخلا هتايح يف « ةيناسن لإل جذومن » هنأبو ، ةماعلا هتايح

هفصوب هاركذ ءايحإ يغبني ناك ْنإو ،« ةيناسن واإل ةليضفلا ةيضق » َعيرص

هفصوب نِراو ] هاطعأ يذلا قرشملا جذومنلا » نأ نوتروم دِّكؤُيو . اًينوسام

Compassواال ةلصوبلا بسحب شْيَعلا » وه [grandmaster اًميظع اًذاتسأ

نم ديدعلا ىلإ نِراو ءامتنا مغر ، نوتروم لوقيو .«Square ةحاَّسلل ةباجتس

. ةينوساملا هترَّدَق امك « هردق َّقح اهنم ٌّيأ هرِّدَقُي ملف »،[ تاميظنتلا ] تاَّيعمجلا



ماريح تومب « رارش األ يديأب » نِراو َتوم ًةحارص هِّبَشُي نوتروم نأ ةقيقحلا و

ضفر امدنع - ةينوساملا ديلا قتلل اًقبط - َلِتُق يذلا ) ناميلس لكيه يناب ، فيبأ

.(MasterMasons319[362] رارح األ نيئاَّنَبلا ةذتاسأ ِّرِس ءاشفإ

األ َبئان 1788 ماع يف راص هنكلو اًّرُح؛ ًءاَّنَب هفصوب اًفَّنَصُم نكي مل اًضيأ ريفير

.320 ريبكلا ستسوشتاسام لفْحَمل ميظعلا ذاتس

نأ ةركف ىلإ ، ةليوط ةرتف ذنم لا، يخلا ُباَّتكو ةرماؤملا ورِّظنُم بذجنا دقل

ىلع كلذ دعاسي امبرو . ةيكيرم األ ةروثلا ىلإ تعفد ةَّيفخ ٌةكبش َةينوساملا

اال ةينوساملا سناجت يف غلا أالبن يغبني . نيمرتحملا نيخِّرؤملا كوكش ريسفت

ليولا ه نيماينب لثم ، اًضيأ نطسوب لفاحم يف نولا وم كانه ةمث . ةيرامعتس

امه كوال ،Robert تربور هقيقشو ، يكرمجلا ضَّوفملا ،BenjaminHallowell

نم األلق ىلع ءاضعأ ةتس ىلإ ةفاض ،باإل نوج سيدقلا لفْحَم ىلإ نايمتني

لفحم يف نييروثلا ِةداقلا ُزُّكَرَت لهاجت نكمي .وال وردنأ سيدقلا لفْحَم

ساموت ءايْعَشإ ىلإ ةفاض ،باإل ريفيرو نِراو نولمشي هؤاضعأف . وردنأ سيدقلا

Massachusetts« ستسوشتاسام سوساج » ةديرج رشان IsaiahThomas

William يرفلا ب مايلوو ،NewEnglandAlamanac الدن جنإ وين ميوقتو Spy

ThomasCrafts ستفارك ساموتو ،« ةيرحلا ءانبأ »[ ميظنت ] ريتركس Palfrey

.321« ةعستلا نيصِلْخُملا » ميظنت نم

برحلا ءانثأ اًديدج الً فْحَم رشع ةعست نم ريبكلا ءامدقلا ُلفْحَم َلَّكشت

1777 ماع يف اًديدج اًوضع نيث ثال َلِبَق ، هدحو ، وردنأ سيدقلا لفْحَم ؛ ةيروثلا

نيماعلا ىدم ىلع اًوضع نيعبرأو اًدحاوو ،1778 ماع يف نيرشعو ةسمخو ،

سلجم نم ءاضعأ ُلفْحَملا لبقتسا 1782 ماع وينوي ءاَشَع يف . نييلا تلا

Faneuil[363] ليوناف ةعاق يف يسنرفلا لصنقلا ،و ةيلحملا نطسوب ةموكح

.Hall322

يدتري وهو ، ريفير لوب َعَضَو ،1795 ماع ويلوي 4 موي يف ، اًماع نيث ثال دعب ّمث

ستسوشتاسام والةي سلجم ىنبم ساسأ َرجح ، ًةلماك ةينوساملا هَسب مال

روص، كلمو ، ميكحلا ناميلس يبنلا مه: رارح األ نيئاَّنَبلا ةذتاسأ ناك نمزلا اذه يف 362

- ميدقلا رارح األ نيئاَّنَبلا خيرات نع نوسرِدنأ سميج ةّيوْرَمل اًقفو كلذو ، فيبأ ماريحو

. مجرتملا

زمدآ ليومص اهيف ىقلأ ، ةيرحبلا نطسوب ةهجاو بْرُق عقت : لوه ليوناف ،وأ ليوناف ةعاق 363

اميف اًروهشم الً حم ةعاقلا ُّدَعُت . ىمظعلا ايناطيرب نع الل قتس اال دييأتل اًبطخ نورخآو

ةلسلس نم ءزج اآلن يه .« ةيرحلا دهم » اهفصوب اًنايحأ اهيلإ ُراَشُيو ،« ةيرحلا راسم » ىَّمَسُي

. مجرتملا - ةيخيراتلا نطسوب ةنيدم عقاوم



بسح شْيَعلا » ىلع هيعمتسم ريفير َّثح .MassachusettsStateHouse

يف بغرن يذلا ... ةيناسن اإل «عمَلا راهظإ لجأ نم « نيرِّيَخلا نينطاوملا ةلصوب

Temple لكيهلا يف ُلَبْقُن هيف كراشن نيح يذلا ،و مهعم هاوتسم ىلإ يِّقرتلا

نإ هطاَّبُضو ريفيرل ٌنهاك ،قلا طقف مايأ لبق الم». سلا و تمصلا دوسي ثيح

اذهو .323« ةيناسن اإل يف ةوخأو ، ةمكحلا ذيم توال لقعلا ءانبأ » مه نيينوساملا

يف نيدلا لا جر ضعبو ةينوساملا نيب تقولا كلذ يف َماجسن اال حِّضوُي

رَّقوملا يكريلك وهاإل ، ديجلا ينوساملا نهاكلا جذومن لعلو . ةركابلا ةيروهمجلا

Salem ْمَلِس يف شاع يذلا ةيشرب األ فقسأ ،WilliamBentley يلتْنِب مايليو

نطسوب يلتْنِب راز ،1800 ماع يف .[ ةيخيراتلا ستسوشتاسام ندم ىدحإ ]

َلَوانَتو ،GeorgeWashington[364] نطنشاو جروج ةافو ىركذ ءايحإ روضحل

.324 ساموت ءاَيْعَشِإو ريفير نْيينوساملا هْيقيفر عم َءاشعلا

نيدلا ةوحص » بقاوع نِمف . اًمامت ماعلا ُّوجلا فلتخيس ، طقف اًماع نيث ثال دعب

ال دنا NewEngland الدن جنإ وين يف GreatAwakeningofreligion« ىربكلا

تاردابم يف ٍّداح ضافخنا ىلإ ىَّدأ يذلا ،األرم ةينوساملل ةفينع ةضَهانم ُع

رخآ اًريسفت دجن ، انهاه .325 ههابشأو وردنأ تناس لفْحَم لَبِق نم ةديدج

نكت مل ةينوساملا :ف ةيكيرم األ ةروثلا يف ينوساملا رودلا نم اًقح ال ليلقتلل

يف رشع عساتلا نرقلا ويكيرمأ بغر يتلا ةيروهمجلا سيسأت تامس نم ًةمس

نْوَك ىلإ ةفاض .بفاإل مِزْلُم [ رشابملا ريغ ] يفرظلا ليلدلا ،ف كلذ عمو . اهرُّكذت

ا ةعبطلا رشان اًضيأ ناك ؛ ايفلد يفال يف هلفْحَمل اًميظع اًذاتسأ نيلكنارف نيماينب

.(1734 ماع يف ) نوسرِدنأ « ريتاسد » نم ىلو األ ةيكيرم أل

جْرُبسكيرديرف يف 4 مقر لفْحَملا ىلإ نطنشاو جروج مامضنا نع الً ضفو

، هرمع نم نيرشعلا ِّنس يف وهو Virginia اينيجريف Fredericksburgوبالةي

.AlexandriaLodgeNo ايردناسكيلأ لفْحَمل اًضيأ اًذاتسأ 1783 ماع يف راص

.[ ةدحتملا تاي ال [بولا اًثيدح لَّكشَت يذلا ،22

َنيمي مسقأ ،1789 ماع ليربأ 30 موي ، نطنشاول األلو يسائرلا بيصنتلا يف

1 مقر ينوساملا نوج تناس لفْحَم ةخسنب سدقملا باتكلا ىلع بصنملا

.StJohn’sMasonicLodgeNo.1ofNewYork كرويوين يف

راشتسم RobertLivingston [365] نتسجنيفيل تربور َمَسَقلا َةيلمع رادأ

ماع دئاقو ، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولل سيئر لوأ ،(1799-1732): نطنشاو جروج 364

ولل نيسِّسؤملا اآلءاب دحأو ، ةيروثلا ةيكيرم األ برحلا ءانثأ يِّراقلا شيجلل ةحلسملا تاوقلا

. مجرتملا - ةدحتملا تاي ال

وضعو ، ةدحتملا تاي ال ولل نيسِّسؤملا اآلءاب دحأ ،(1813-1746): نتسجنيفيل تربور 365



ذاتسأ لوأ وه رخآ ينوسامو الةي) ولا يف يئاضق بصنم ىلعأ ) كرويوين

نانفلا مامأ نطنشاو سلج ،1794 ماع يفو . ريبكلا كرويوين لفْحَمل ميظع

تاراعشلا اًيدترم َسيئرلا َمَسَر يذلا ،JosephWilliams زمايليو فيزوج

ةدحتملا تاي ال ولا لوتيباك ساسأ َرجح يِّوَسُي وهو ةلماكلا ةينوساملا ةَّيكَلَملا

يف ةرْهُّشلا ب نطنشاو جروج ُرزئم يِظَح دقو .326 ماع لبق [ سرجنوكلا ّرقم ]

نمو . لبق نم ريفير لوب ُةلحر اهب تيظح امك ةيكيرم األ ةروثلا رولكلوف

نكي مل نإ هب عَّتمت يذلا ريثأتلا ب عتمتيس ناك نيلجرلا نم اًّيأ نأ هيف كوكشملا

ىقلأ .Masonic brotherhood نوساملا ناوخ اإل يف هتيوضع ببسب

مْتَخ ةينوقي أل ةينوساملا لوص األ ىلع كشلا نم ظالالً نوقح لاال نوخِّرؤملا

يذلا ،theGreatSealoftheUnitedStates[366] ميظعلا ةدحتملا تاي ال ولا

رثك 3271935.األ ماع الر ودلا نوناق عورشم يف هجْمَد ذنم اًيمَلا ع اًفورعم تاب

لمتكملا ريغ َمرهلا ُجِّوتُت يتلا ، ءيش َّلك ةيئارلا ةيهل اإل ةيانعلا َنْيَع نأ اذه نم

رزئم نم انيف قِّدحُت يتلا َنْيَعلا اًيوق اًهَبَش هِبْشُت مْتَخلا نم اآلرخ هجولا ىلع

رظنا ) ةينوساملا هسب مبال سيئر ،أللو رشع عساتلا نرقلا لا ثمت يف نطنشاو

االةيت). ةحوللا

نيلكنارف نيماينبو نوسرفيج ساموت عم الل قتس الناال عإ تغاص يتلا ةسمخلا ةنجل

- نرق عْبُر ةدمل بصنملا هلغش دعب « راشتسملا » مساب َفِرُع . نامريش رجورو زمادآ نوجو

. مجرتملا

ةرداص نيعم قئاثو ىلع ةيعرشلا ءافض إل مَدختسُي ٌمْتَخ : ميظعلا ةدحتملا تاي ال ولا مْتَخ 366

رهظ ىلع َعِبُطو .1782 ماع ةرم أللو َمِدخُتْسا . ةيلا رديفلا ةدحتملا تاي ال ولا ةموكح نع

. مجرتملا -1935 ماع نم اًءدب ةيقرولا الر ودلا ةلْمُع



؛أل رشع نماثلا نرقلا يف ةيسايسلا و ةيفسلفلا و ةيملعلا تاروثلا ْتَكَباشَت دقل

جراالً اوناك ةيكيرم األ ةروثلا عاَّنُص . ًةكباشتم تناك اهتلقن يتلا تاكبشلا ن

يجراخلا طيحملا ىلع نيسِّسؤملا اآلءاب دوجو مغرو . بهاوملا يدِّدعتُم

مغرو - ةيفسلفلا و ةيملعلا رصعلا ِتاروث تجتنأ يتلا ةيبرو األ تاكبشلل

نع ةينوساملا اهلفاحمب ىمظعلا ايناطيرب يف ةيتاَّيعْمَجلا ةايحلا مهتاكاحم

ىلع مهرصع يف اًراكتبا رثك األ لا جرلا مهنأ نوسِّسؤملا اآلُءاب تبثأ - ٍدْصَق

وادم نع قثبنا يذلا ، ُروتسدلا فدهتسا ، ةديدع ٍحاون نمف . يسايسلا ىوتسملا

. ةَّيمَرَهلل داضم يسايس ماظن َسيسأت ، رشع نماثلا نرقلا تاينينامث يف مهت ال

براجتلا ب ْتَّلح يتلا رئاصملا ب لماك يعو ىلع مهو ، نوسِّسؤملا ركتبا دقل

لصفي اًماظن ، ةثيدحلا ابروأ ريكاوب يفو ميدقلا مَلا علا يف ةيروهمجلا

مهسيئر ىدل ةيذيفنتلا َةطلسلا ُدِّيَقُيو ، اهَلوادت نمضيو اهضعب نع تاطلسلا



TheFederalist[367]« ةيلا رديفلا قارو «األ ةيادب يف . ريبك ٍّدح ىلإ بَختنملا

َرطخلا ، حوضوب ،AlexanderHamilton نوتلماه ردنسكلأ دِّدحُي ،Papers

: ةديلولا ةدحتملا تاي ال ولا هُهِجاوُتس يذلا يسيئرلا

ةرْصُنل عداخلا ةسامحلا عانِق ءارو ريطخ ٌحومط ُرِتتْسَي ، نايح نماأل ريثك يف

مْكُحلا رارقتس ال ةسامحلا عْنَم رهظم تحت رتتسي امم رثكأ بعشلا قوقح

. هتءافكو

رثكأ دادبتس لال ُدِّهَمُي اًحضاو اًقيرط َّقَش األلو عونلا نأ ُخيراتلا انمِّلعُيسو

تاَّيرُحب اوحاطأ نيذلا لا جرلا قيرط هنأو ، يناثلا عونلا لعف امم ريثكب

اوأدبف ؛ بعشلا مساب ةمكحم ِعْفَدب هتريسم أدب ربك األ ددعلا نأو ، تايروهمجلا

.tyrants328 نيِّدبتسم ًةاغُط اوهتناو demagogues نييجوجاميد

انرِبْخُت »: نوتلماه لوقي .1795 ماع يف اهيلإ داع يتلا ةيسيئرلا ةركفلا يهو

مهعفدي لا جر ُدوجو هاقشأ ، روصعلا لك يف دلب، لك نأب األمم خيرات ُةعَجارُم

مهتيمهأو صاخلا مهقُّوفتب نومِهْسُيس مهنأب مهل ُسِوْسَوُي ّذاش ٌحومط

نودبعي ، نوجئاه وأ نوقِّلمتم نويجوجاميد ٌلا جر تايروهمجلا يف ... ةصاخلا

وأ هصئاقن وأ بعشلا ِفْعَضب نورجاتي ... َدِجُو امنيأ - ةطْلُّسلا - مَنَّصلا

.329« هتابُّصعت

اميس ،وال نييبرو األ َراَّوزلا شهدأ ةقيرطلا هذهب لغتشا يذلا يكيرم األ ماظنلا

هجو ىلع ْتَماد ،1792 ماع يف ًةيروهمج تأشنأ يتلا اسنرف نم نيمداقلا

يسنرفلا يعامتج واال يسايسلا رِّظنُملا ىأر . اًماع رشع ينثا ديدحتلا

األ ةَّيعْمَجلا ةايحلا َةيويح AlexisdeTocqueville ليفكوت يد سيسكيلأ

حاجن ْيحاتفم امهفصوب ، يزكرم ال عباط يذ يلا رديف ماظن ةازاومب ةيكيرم

يف َأَشَن اذهك اًماظن نأ اًقح رظنلا ُتِفْلَي ام ناكو . ةديدجلا ةيطارقميدلا

هتبرجت نع ىَّلخت ٍدلب نم نونِّيدتم نوئج ال اهنكسي يتلا تارمعتسملا

ةناكملا ُلسلست َفَّنَص امنيب »: ليفكوت ركذي امكو .1660 ماع يف ةيروهمجلا

األ نورمعتسملا َمَّدق ،« يروتاتكيد وحن ىلع اًيقبط األّم دلبلا َناكس ُّيمَرَهلا

.« هئازجأ عيمج يف سناجتم عمتجمل اًديدج اًدهشم » نويكيرم

ِةكبش دوجو نم َنَّكَم يناطيتسا عمتجمل زِّيمُملا يتاواسملا عباطلا اذه

- ليفكوت لوقي امك - ُةكبشلا هذهو ، ديرف وحن ىلع ةفيثك ةّيندم ٍتاّيعمج

نوتلماه ردنسكلأ نيتيكيرمأ نيتفيحص يف اهَرَشَن قماالت ةعومجم : ةيلا رديفلا قارو 367األ

1788،مث ماع سطسغأو 1787 ماع ربوتكأ نيب ةرتفلا يف ياج نوجو نوسيدام سميجو

ماع َعِبُط ،ً قماال 93 اهعومجم راصف اهيلإ قماالت ينامث ةفاضإ دعب ٍباتك يف ْتَعِمُج

. مجرتملا -1788



يناثلا ءزجلا يف ليفكوت هَفَصَو يذلا ُدلبلا . ةيكيرم األ ةبرجتلا حاجن ُحاتفم

نيلصفلا يف ،DemocracyinAmerica« اكيرمأ يف ةيطارقميدلا » هباتك نم

هنإ الً ئاق ليفكوت ُدِّكؤيو . ٍّيكَبَش يسايس ماظن لوأ وه ، سداسلا و سماخلا

حجنو ،principleofassociation ةّيعْمَجلا أدبم هيدل مَلا علا يف ٌدلب دجوي «ال

:« اكيرمأ نم رثكأ ، اًبيرقت تاعوضوملا لك يف هقيبطتو هلا معتسا يف

و تاّيدلبلا ءامسأ تحت ُنوناقلا اهدِّدحُي يتلا ةمئادلا تاّيعْمَجلا بناج ىلإف

هنوصتو هيلع قفنت ىرخ األ تانايكلا نم ريبك ٌددع ُلَّكشتي ، تاعطاقملا و ندملا

تاي ال ولا يف ُنطاوملا ُمَّلَعُي .[ ةموكحلا نع نيلقتسملا ] دارف األ نم كواالٌت

مواقي يك ةصاخلا هتادوهجم ىلع َدامتع ،اال ةلوفطلا ةلحرم ذنم ، ةدحتملا

، قلقو ةقث مدعب ةيعامتج اال ةطْلُّسلا ىلإ رظني وهف ؛ اهبعاصمو ةايحلا َرورش

تاي ال ولا يف ... اهنع ءانغتس اال ىلع رداق ريغ نوكي نيح اهتدعاسم ىلإ وعديو

واألخال ةعانصلا و ةراجتلا و ةماعلا الةم سلا زيزعتل ُتاّيعْمَجلا ُسَّسؤُت ، ةدحتملا

ا ةطلس عيمجت َرْبَع اهقيقحت نم ةيرشبلا ُةدار اإل ُطَنْقَت ٍةياغ نم امو . نيدلا قو

.330 عمتجملا يف نيدحَّتُملا دارف أل

ةهباجمل هنع ىنغ ال اًنازيم اكيرمأ يف ةيسايسلا تاّيعْمَجلا ليفكوت ىأر دقل

ىتح ، ةثيدحلا ةيطارقميدلا يف الً يصأ ناك يذلا [ نايغطلا ] دادبتس اال رطخ

يف ىَمْظُعلا يكيرم األ ماظنلا ُةوق نمكت ، كلذ عمو . ةيبلغ األ دادبتسا ناك ولو

: ةيسايسلا ريغ هتاّيعْمَج

.بوا رارمتساب نودِحَّتُم لوقعلا لكو فورظلا لكو رامع لكاأل نم نويكيرم األ

، ُّلكلا اهيف كراشي يتلا ةيعانصلا و ةيراجتلا مهتاّيعْمَج دوجو ىلإ ةفاض إل

ةلغشنملا اهنم ةيق، ال خأو ةينيد : ىرخ األ تاّيعْمَجلا آالف اًضيأ مهيدل دجوي

اًدج، ةصاخلا و اًدج ةماعلا اهنم روم، األ هفاوتب ةلغشنملا اهنمو ، ةريبك اياضقب

ال فحلا ةماقإ يف تاّيعْمَجلا نويكيرم األ لمعتسي اًدج؛ ةريغصلا و ةريبكلا اهنمو

ءانب يفو ةيميلعتلا دهاعملا ةماقإ يفو ، ىركذلا ءايحإو تاناجرهملا تو

ىلإ ةيريشبتلا تاثعبلا لا سرإو ، بتكلا عيزوتو ، سئانكلل تاعربت عْمَجو لُزُّنلا

. سرادملا و نوجسلا و تايفشتسملا نوئِشْنُي ةقيرطلا هذهبو الد؛ بلا جراخ

ةيمنت وأ اهتقيقح ىلع ءوضلا ءاقلإ ىلإ جاتحت ٌةيضق ْتَدِجُو ىتم ، اًريخأو

.331 نوعمتجي مهنإف ىذَتْحُي ميظع جذومنل ٍمْعَد رعاشم

ةيعامتجاو ةيسايس ةينبأ نم [ ةدحتملا تاي ال ولا يف ] هآر ام ليفكوت َنَتَف دقل

دحأ يف - كانه ةروثلا تهتنا اذاملف . اسنرف هسأر طقسم يف امل ةرياغم

لآلملا؟ ةبِّيخُم ةفلتخم جئاتن ىلإ - ةمساحلا ريونتلا رواحم
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دوس واأل رمح األ

LeRougeetleNoir« دوس واأل رمح لاStendhal[368]«األ دنتس ةياور يف

، نيد لجر نوكي نأ هسفنل JulienSorel ليروس نايلوج ُطِّطخُي ،(1830)

ةّيكَلَم ةداعتسا دعب اسنرف يف يِّقرتلا يف اهلضفأو هلا مآ ىصقأ َقِّقحُي ىتح

ب فِصَّتُملا ةرادجلا َماظن - راجَّنلا نبا - ليروس َرثآ دقل .Bourbon[369] نوبروب
[370] تربانوب نويلبان مْكُح َةرتف َزَّيَم يذلا ،« ةبهوملا ىلع ةحتفنم ةينهم ةايح »

يمَرَه لسلست َةيحض ، ةئيس ةياهن ىلإ ىهتنا مث .NapoleonBonaparte

ةّيكَلَم ةداعتسا ]Restorationera ةداعتس اال رصع يف مراص يعامتجا

اًحماست رثكأ هنأ لا دنتس رهظأ دقل .[371] هتلزاغم َةيحض هنْوَك نم رثكأ [ نوبروب

نرقلا يف يسنرفلا بد األ تام عال نم : ليب يرنه يرام همسا لا:(1842-1783)، دنتس 368

»و دوس واأل رمح «األ اتياور هلا معأ زربأ اًعم، ةيفاقثلا و ةيعانصلا ةروثلا نرق ، رشع عساتلا

عوزنو ةيرشبلا سفنلا قامعأ ىلإ ٍردان ٍذافنو ةعراب ةيرخسب هلا معأ تمستا .« مراب ريد »

ب ةيرثلا هتق ال عو ىقيسوملا ب همامتها ةيرثلا هدفاور نم . يعامتج اال دقنلا ىلإ حضاو

ةمز ب«تمال ُفَرْعُي ام اسنرولف ةنيدم ىلإ ةريهشلا هترايز نع أشن . ةيلا اإلطي ةفاقثلا

يف اهضارعأ نع َريبعتلا داجأ يتلا ،« اسنرولف ةمز «تمال لا»StendhalSyndromeوأ دنتس

. مجرتملا -« ويجير ىلإ يمالون نم ةلحر : اسنرولفو يلوبان » هباتك

اسنرف نوبروب لآ ُكولم َدَّحو . نويتيباكلا سالةل نم عرف ، ةيبروأ ةّيكَلَم ةلئاع : نوبروب 369لآ

مث ، ةيسنرفلا ةروثلا ءانثأ مهُتّيكَلَم تطقس ىتح 1555 ماع يف ةريغصلا ارافان ةكلمم عم

ةدايقب ةيسنرفلا ةيروطاربم اإل طوقس دعب )1814 ماع نم اًءدب ةريصق ةدمل اهوداعتسا

ُعرف َمَكَح 1830،مث ماع ويلوي ةروث يف مهب حيطُأ ىتح (1814 ىلإ 1804 ماع نم نويلبان

ابروأ ءاحنأ عيمج تاروثلا حايتجا ءدب ىتح 1830 ماع نم اًماع 18 نوبروب لآ نم نايلر وأ

. مجرتملا -1848 ماع

ال صنق حبصأ ىتح بصانملا يف ىَّقرَت يركسع دئاق ،(1821-1769): تربانوب نويلبان 370

ُةريس لِّثمُت كلذبو ،1814 ماع ىتح 1804 ماع نم اسنرف روطاربمإ مث اسنرفل اًماع ً

ب رشع عساتلا نرقلا نم األلو دقعلا اذه ىَّمَسُي . قاقحتس واال ةرادجلا ماظنل اًقيقحت هتايح

ابروأ ىوتسم ىلع اًيسيئر اًزكرم اسنرفل نويلبان اهيف ققح يتلا « ةينويلوبانلا بورحلا »

األمم» ةكرعم » يف هتميزه رثإ يركسعلا هروهدت أدب . ةعباتتملا ةيركسعلا هتاراصتنا ببسب

نييناطيربلل اهيف ملستسا يتلا 1815 ماع وينوي ولر» «تاو ةكرعم مث ،1813 ماع ربوتكأ

. مجرتملا يهالةن- ةسيدقلا ةريزج ىلإ هوفنو

يتلا ةمراصلا ةيعامتج اال تابتارتلا ةيحضل اًيجذومن اًلا ثم ليروس نايلوج ةيصخش ُّدَعُت 371

ناكو ، عمتجملا يف ايندلا ةئفلا ىلإ ليروس يمتني .« دوس واأل رمح «األ ُةياور اهضرعت

الً يبس ليروس دجي مل .1815 ماع ةيئاهنلا هشيج ةميزه ىتح يلا ثملا هلطب نويلبان

، اًسق حبصيل هتئيهتو هتسارد الل خو ، ةنبْهَّرلا كْلِس يف جاردن اال ىوس يعامتج اال يّقرتلل



د تارابع ةمثو . نوبروب َيُخالءلآ عم هحماست نم ةرِّوهتملا ليروس ةعيبط عم

يف اهنم ديدعلا بحاص وه لا دنتس نكل ) ةسبتقملا ك ودبت ، ةياورلا يف ةلا

، فيخس بقل زيكراملا . قود بقل ؛ دحاو يقيقح لْبُن ىوس دجوي ):«ال ةقيقحلا

! ةمدخلا »: ةرابع كلذك .« اًروف هسأرب ءرملا تفتلي قود ةملك دنع [ نكل ]

: ةرابع اًضيأو .«! قاقحتس واال ةرادجلا ! ةبهوملا

، هسفنل قلا هناصح ىلع لماكلا هِّيزب بكري » وهو مث .« ةيشاح ىلإ ءامتن «اال

نأ ُتَدَدَو ْمَك ؟... اًقود ،وأ يراشتسا سلجم سيئر ،وأ اًريزو نوكأ ال اذامل »

.332«« لس ال سلا ب نيدِّدَجُملا دِّيقأ

الت سلستلا ةداعتسا لجأ نم ةّيكَلَملا نوبروب لآ ُسالةل ةلواحم نأ َتَبث دقل

،1830 ماع يفف . مودت نأ نكمي ancienrégimeال ميدقلا ماظنلا يف ةَّيمَرَهلا

رشع ةينامث دعب مث .Charlesx رشاعلا زلر اشتب ىرخأ ٌةيسنرف ٌةروث تحاطأ

سيول ،[ نوبروب لآ [نم نايلر وأ عرف ديفح هَتفيلخ ٌةثلا ث ٌةروث تطقسأ ، اًماع

ٌةروثو ينامل األ وزغلا حاطأ ،1870 ماع يف ، اًريخأو .LouisPhilippe بيليف

َقيرطلا َدَّهم يذلا NapoleonIII[372]،األرم ثلا ثلا نويلبان روطاربم باإل ىرخأ

يف نايلوج ىأر لا. نير يد ديسلا تادلبلا ىدحإ ةدْمُع ءانب أل اًملعم نوكي نأ هيلع َضِرُع

ةدْمُعلا ةجوز ءاوغإ ىلع ددرت نود لمعو ، ايلعلا ةقبطلا طاسوأ ىلإ لوخدلل هتصرف اذه

ٌثادحأ هتفَّرَع .مث ليروس داعبإ َّمت امهتق عال نع ليواق األ راشتنا دعبو . نيقيشع اراص ىتح

ةديدجلا ةصرفلا مانتغا يف ددرتي ملو ، اًصاخ اًريتركس هدنع لمع يذلا لومود زيكراملا ب

ققحتي أدب هملح نأب ليروس رعش نإ امو هب. اهَباجعإ زيكراملا ةنبا ادليتام ترهظأ نيح

وهإال ام ليروس نأب َزيكراملا ُرِبْخُت لا نير يد مادم ىلو األ هتقيشع نم ٌةلا سر تلصو ىتح

ليروس بضغ راثأ يذلا ،األرم ةورثلا و يِّقرتلا ىلإ ىعسي يزاهتناو عيضو ناوج نود

َمِكُح ةديسلا ةاجن مغرو ماع، ناكم يف لا نير يد مادم ىلع صاصرلا الق طإ ىلإ هعفدو

. مجرتملا - مادع باإل هيلع

نوناق رودص دعب . تربانوب نويلبان سيول لر اش وه ،(1873-1808): ثلا ثلا نويلبان 372

هَبابش نويلبان سيول لر اش ىضق ،1816 ماع اسنرف نم تربانوب ةرسأ يفنب يضقي يسنرف

يف يرانوبروكلا لا ثمأ نم ةيروث تاعومجمب طبتراو ، ارسيوسو ايناملأو ايلا طيإ يف

يف ( نوبروب لآ (نم ةّيكَلَملا بيليف سيول ةموكحب ةحاط اإل هتلواحم رثإ نِجُس ايلا. طيإ

َّرف .1840 ماع ( ايلا طيإ يف ) اينولوب يف هتلواحمو 1836 ماع ( اسنرف قرش ) جروبسارتس

ةيسنرفلا ةيروهمجلا روهظ ىلإ 1848 ةروث تَّدأ امدنعو .1846 ماع ارتلجنإ ىلإ هنجس نم

تحت اًروطاربمإ 1852،مث ماع ىتح 1848 ماع نم اًسيئر َبِخُتناو ، اسنرف ىلإ داع ةيناثلا

هيلإ ليعامسإ يويدخلا ءوجل دعب .1870 ماع ىتح 1852 ماع نم ثلا ثلا نويلبان مسا

رصم ىلع اًرئاج اًمْكُح ثلا ثلا نويلبان ردصأ ، سيوسلا ةانق رفح ةكرش عم ٍعازن ببسب

اإل همْكُح ةيادب يف لمع . سيوسلا ةانق رفح ةكرشل يرصم هينج نويلم 3,5 عفدب يضقي

ةيلمع يف حجنو اسنرف يف ةيداصتق واال ةيعامتج اال عاضو األ نيسحت ىلع يروطاربم

. ثيدحتلا



.( تقولا كلذ ىتح ) اهلوطأو اسنرف يف ةسمخلا ةيروهمجلا ريتاسد ثلا ث ىلإ

لك ةشاَشَه ىلإ يبرو األ خيراتلا يف رصعلا اذه رحس نم ريبك ٌردق عجريو

وه ناك رشع عساتلا نرقلا نكلو . يكَلَملا ماظنلا سيسأت ةداع إل ةديدج ةلواحم

- تابثب ْنإو ءطبب - َنانعلا اهل ْتَقَلْطأ ةيروث ٌتاقاط هيف ْتَدِجُو يذلا تقولا

، نوبروب لآ ةدوعب نكي مل نْإف . ةديدجلا ةطْلُّسلا ُةينبأ اهتوتحا يتلا ُعباطملا

؟ اذه َثَدَح فيكف

- ريونتلا و ةيملعلا ةروثلا -اإلصالحو ةكبشلا ىلع ةمئاقلا ُتاروثلا تَلَّوح دقل

تاي ال ولا يف - ةيسايسلا ُتاروثلا تَدَعَو . اًقيمع الً يوحت ةيبرغلا َةراضحلا

رصعب - اًضيأ ابروأو نيتيكيرم األ ءاحنأ عيمج يف لب ، اسنرفو ةدحتملا

ةينوساملا هيلإ ْتَعَد يذلا ةيملا علا ةوخ األ موهفم ىلع مئاق ديدج يطارقميد

« حرفلا ديشن » هتديصق يف Schiller[373] رلليش هراضحتساب جهتباو وأالً،

.OdetoJoy

ىلإ تاكبشلا نم ةيلضف األ رُّيغت يف ببسلا مْهَفلو . ققحتي مل دعولا اذه

ىوطنا دقف . امهنيب فئاز ماسقنا ِدوجو ِلُّيخت ُبُّنجت انيلع ، ةَّيمَرَهلا الت سلستلا

ىلع ، رشع عساتلا نرقلا تاينيرشع ، اسنرف يف قناخلا يقبطلا فينصتلا

ضعب نم ٌةَّيمَرَه تاكبشلا ُمظعم ، انيأر امكو . ةزيمتملا ةيكبشلا هتسدنه

الت سلستلا امأ ، اهريغ نم ًةيزكرم ُرثكأ دَقُعلا َضعب نأ ببسب ، يحاونلا

تامولعملا ُقُّفدت اهيف رصتقي ةصاخ ةيكبش عاونأ ىوس تسيل يهف ةَّيمَرَهلا

كلذ . ةمكاحلا ةَدْقُعلا ةّيزكْرَمَت ميظعت لجأ نم ةنيعم ٍّفاوح ىلع دراوملا وأ

: ةينوبروبلا اسنرف يف ليروس نايلوج طبحأ ام ديدحتلا هجو ىلع

ةجردب ، دامتع اال ىلإ هرطضا يذلا ،األرم يعامتج اال مَلُّسلا دوعص ِقُرُط ُةَّلِق

ةياور يف ةنميهملا ةيزكرملا ةركفلا نأ اذه ىلإ ْفِضأ . ةاَعُّرلا ضعب ىلع ، ةريبك

.impossibletriad ليحتسملا اليث ثلا ةكبشلا ُةيرظن هيِّمَسُت ام يه لا دنتس

لوم يد ادليتام ، يطارقوتسر األ زيكراملا هيعار ةنبا بلقب ليروس زوفي يكل

Madamede كافريفيد مادم ةلمر األ ليضفتب رهاظت ،MathildedeMole

، كيسكملا و ايلا طيإ يف اسنرف دودح جراخ ةيركسع تارماغمب مايقلا يف ةبغرلا هترواس

َرِسُأ . ةحلس األ ايجولونكت يف قوفتملا و يركسعلا و يسايسلا كرامسيب ءاهدب مدطصا هنكلو

ىلإ داعو هنع، َجِرْفُأ ةرتف دعب .مث ايناملأ يف َنِجُسو ناديس ةكرعم يف هتميزه دعب نويلبان

. مجرتملا - تام ثيح ارتلجنإ

عم ُّدَعُي . يناملأ خِّرؤمو فوسليفو يكيس كال يحرسمو رعاش ،(1805-1759): رلليش 373

دعب رامياف يف رلليش هب ىقتلا ، ينامل األ بد األ يف ةيكيس ال كلا ةكرحلا يسِّسؤم نم هتوج

. مجرتملا - اهيلإ ءيجملا هلب قودلا ةوعد



نع ناتزجاع امهف نيتأرملا اتلك َّدو بطخي ليروس نأ عمو .Fervaques

Madame لا نير يد مادم يه ةقباس ٌةقيشع هب ْتَشَو نيح .مث هدض ؤطاوتلا

هتراز ، نجسلا يف وهو مث . اهلتق ليروس لواح ، ادليتام دلا ول ،deRênal

يبد األ دقانلا غاص ،1961 ماع يف . ةدح ىلع امهاتلك لا نير يد مادمو ادليتام

بغرت »mimeticdesire:مل ةدَّلقُملا ةبغرلا » َريبعت ،RenéGirard راريج هينير

. ىرخأ ةأرما نم بوغرم هنأ تكردأ نيح إال ليروس يف ادليتام

نع نوقِّبطُي ىلع األ يف نيذلا ألن اًنايحأ ، ةَّيمَرَهلا اهتمظنأ يف طسبأ تاكبشلا

ىوس اًقح هيف اًمهم نوكي ال يمَرَهلا ماظنلا ألن اًنايحأو ، مُكْحاو ْقِّرَف أدبم ٍدْمَع

ماظنلا بيكرت ةداعإ ىلإ ةلودلا لا جر ىعس دقل . رواحملا نم ريغص ددع

، ةيسنرفلا ةينويلبانلا و ةيروثلا بورحلا ِّدم عافترا دعب ابروأ يف يسايسلا

ىرخأ ًةكبش اوركتباو CongressofVienna[374] انييف رمتؤم يف اوعمتجاف

مكحب - اهيدل ىمظع ىوق سْمَخ نم pentarchy« اًيسامخ اًداحتا »: ةطيسب

اال حاجن دمتعا دقو . َنزاوتلا اهب ُقِّقَحُت يتلا قرطلا نم دودحم ددع - اهتعيبط

َمظعم َرَبَتْعا ، ىرنس امك اذه، ىوقلا نزاوت ام. اًعون ةطاسبلا هذه ىلع داحت

اسمنلا نيب تاق ال علا ىلع نزاوتلا حةلا تدمتعاف ؛ ةمهم ريغ ةيبرو األ لودلا

االةيت). ةحوللا رظنا ) طقف سْمَخلا ؤهالء ، ايسورو ايسوربو اسنرفو ايناطيربو

ماع ربمتبس نم ةرتفلا يف انييف يف ةيبرو األ لودلا ءارفس روضحب دقعنا : انييف رمتؤم 374

ةروثلا بورح نع ةئشانلا اياضقلا نم ديدعلا ةيوست فدهب ،1815 ماع وينوي ىتح 1814

نع رفسأ ام وهو ، ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم اإل كُّكفَتو ةينويلبانلا بورحلا و ةيسنرفلا

نم مايأ ةعست لبق ةيماتخلا رمتؤملا ُةقيثو ْتَعِّقُو . ةراقلل ةيسايسلا ةطيرخلا مْسَر ةداعإ

ُرمتؤملا اذه ُّدَعُي .1815 ماع وينوي 18 موي ولر» تاو ةكرعم » يف ةيئاهنلا نويلبان ةميزه

دبالً ةدهاعم ىلإ لُّصوتلا لجأ نم ىوقلا عامتج ال يبرو األ خيراتلا يف ىلو األ َةلواحملا

ىلإ انييف رمتؤم يف ةيوستلا تَّدأ . ةفلتخملا مصاوعلا نيب لئاسرلا لدابت ىلع دامتع نماال

1914 ماع ىلو األ ةيملا علا برحلا الع دنا ىتح رمتسا ةيبرو األ ةيلودلا ةسايسلل راطإ ليكشت

. مجرتملا -



ِتاكبشلا طِبْحُت مل رشع عساتلا نرقلا يف يمَرَهلا ماظنلا ديكأت ةداعإ نكلو

دقل . ةقباسلا الةث ثلا نورقلا يف ْتأشن يتلا ةيسايسلا و ةيراجتلا و َةيركفلا

اًعم. اشياعت

، اًؤّزجتو ًةيويح رثكأ ةقيرطب يتناتستوربلا مَلا علا يف ةينيدلا ُةايحلا تَمَن لب

- ةيعانصلا ةروثلا هيبشت نكمي .« تاءايح »و«اإل تاوحَّصلا » بقاعت لضفب

ىرخأ تاروثب - ةديدع تايوتسم ىلع تاروثلا لك نم الً يوحت رثك األ يهو

بَّرَدُم مهُضعب ، نيركتبملا ةكبش جاتن اًضيأ اهنأ امك ، رشع نماثلا نرقلا يف

ىتحو ام. ةلأسم يف هقارغتسا ءانثأ هسفنب هَسفن َمَّلَع اآلرخ ضعبلا و اًيمْلِع

عُّسوتلا فادهأ يف اهْتَكراش ،1800 ماع دعب اهَتيمهأ ُةينوساملا تدقف نيح

نم ٌةرثك ( قيضلا ءاقش األ ىنعم نم عسو األ ىنعملا (ب ةّوخ األ ةركف سيسأتو

اميس ،وال اًضيأ ةيموقلا تامظنملا ،و ةيراجتلا تاداحت ،كاال ةديدجلا تاكرحلا

األ ةَّيكَلَملا تاَّيمَرَهلا ِّومُن يف ُقرفلا َلَّثمَت . ةينامل األ ةبلطلا تاَّيوخأ

َترَّخسف ، تاكبشلا هذه لك ةلا متساب لضفأ دارطاب ةّيسَنَكلا و ةيطارقوتسر

. اهتادار إل اهتعَّوَطو ، ةيعادب اإل اهتاقاط
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دادبتس اال ىلإ دشحلا نم

نأ نم EdmundBurke كريب دنومدإ هكردأ ام اهسفن ةعرسلا ب ٌدحأ كردي مل

اإل دهع لولحبو . ةيكيرم األ ةروثلا نم ًةيومد رثكأ نوكتس ةيسنرفلا ةروثلا

لا دبتسا ةلواحمف . روكنم ريغ نيتروثلا نيب قرفلا ناك ،Terror[375] باهر

تقلطأ ، هّلحم « بعشلا ةدارإ الل« حإو LouisXVI[376] رشع سداسلا سيول

ةحبذم موي ذنم اسنرف يف َدِهوُش ءيش ُّيأ هلثامي مل كِلْهُم ٍفْنُعل َنانعلا

االةيت). ةحوللا )1572 ماع Bartholomew’sDayMassacre[377] ويمولوثراب

يف 1794 ويلوي 28 موي ىتح 1793 ماع ربمتبس 5 موي نم تدتما ةرتف : باهر اإل دهع 375

و نييدنوريجلا نم ةرحانتملا ةيسايسلا لئاصفلا نيب عارصلا ببسب ، ةروثلا ءانثأ اسنرف

،« ةروثلا ءادعأ » مهنأب اوفِصُو نَمل ةيعامجلا مادع اإل ماكحأب باهر اإل ُدهع َّمستا . نييبوقعيلا

. مجرتملا اآلالف- اهتيحض حارو

األ ةروثلل ًةنوعم َمَّدق ، ارافانو اسنرف كولم رخآ ،(1793-1754): رشع سداسلا سيول 376

يف . نييسنرفلا راوثلا ةدعاسمل تيياف ال ةدايقب ةيسنرف ًةقرف لسرأف ،1776 ماع ةيكيرم

َّمتو امهيلع ضبقلا يقْلُأ نكلو ، اسنرف جراخ ىلإ هتجوز عم رارفلا لواح ،1793 ماع

. مجرتملا - رييبسبور حارتق ال اًذيفنت سيراب يف ةلصقملا ب امهمادعإ

َحِبُذ ،1572 ماع اسنرف يف تثدح : يميليتراب ناس ةحبذم ،وأ ويمولوثراب ةحبذم موي 377

زلر اشت كلملا نم رماوأب ةيكيلوثاكلا تاطلسلا دي ىلع نويسنرفلا نويتناتستوربلا اهيف

. مجرتملا - اهراشتناو ةيتناتستوربلا ةوطس نم اًفوخ ، يشتيديم يد نيرتاك هتدلا وو عساتلا



روبوف ةيحاض يف بغش لا معأ عم ،1789 ماع ليربأ 21 موي يروثلا فنعلا أدب

صخش 300 يلا وح رهاظت ثيح ،Antoine-FaubourgSaint ناوطنا تناس

، اهسفنب اهَسفن ْتَبَّصَن يتلا NationalAssembly ةينطولا ةيعمجلا مْعَدل

َدَقَف ، ًةرهش رثكأ كابتشا يف ، رهشأ ثالةث دعب مث . ةّيكَلَملا ُتاوقلا مهتلتقف
[378][ هيتساب ] ليتسابلا ةسارح ُدونج قلطأ امدنع مهحاورأ صخش 100 يلا وح

ضعب َّمضنا نيح ، ةرملا هذه تبلقنا دئاوملا نكلو . مهيلع َنارينلا Bastille

. يروثلا دشحلا ىلإ نيعِفادُملا ساَّرُحلا

، مهم ديعصت deFlessellesعالَةم ليسيلف ود ةيماحلا دئاق سأر عطق ُّدَعُيو

هتنبا َجوزو FoulondeDoué هيود ود نولوف َطباضلا اًضيأ ُةماعلا َقَنَش امك

اإل ناكم يف امهلا صوأ اوعَّطقو BertierdeSauvigny هينيفوس يد هيتريب

امهلمحي نيقوزاخ ىلع يناثلا ُبْلَقو األلو ُسأر َقِّلُع ) ويلوي 22 موي بارض

.( عراوشلا يف امهب َجَلا ٌبكوم

تابارطض نماال ٌةجوم تحاتجاو الحإال سلا لمحي يسيرابلا دشحلا دكي ملو

مهتطلس ةداعتس الءال َبُّنلا اهربدي ةرماؤم نم اًفوخف . اًضيأ يسنرفلا َفيرلا

ىلإ اسنرف ءاحنأ عيمج يف نوح ال فلا أجل ، نيضماغ « قرط عاَّطُق » ةنواعمب

lagrandepeur« ريُب دنورج «ال مساب ُفَرْعُي حبصأ يذلا فيصلا كلذ فنعلا

. ذيبنلا ُةيبقأ ْتَبِهُنو ةيعاطق التاإل جِّسلا تَقِرْحُأ ، ةيادبلا يف .( ريبكلا فوخلا )

وأ ةروث درجم نم َرثكأ ، اهتدمو اهقاطن ثيح نم ، ُتابارطض اال هذه تناك دقل

سيراب نع عافدلل اًنصح هفصوب 1370و1383 ْيماع نيب اسنرف يف ئِشْنُأ : ليتسابلا 378

حبصأ نينسلا رورمبو . ةلودلا دض نيضِّرحملا و نيينيدلا و نييسايسلا نيضراعملل اًنجسو

1789 ماع ويلوي 14 موي ىلو األ ةيسنرفلا ةروثلا ةرارش هنم تقلطناو ملظلا و نايغطلل اًزمر

. مجرتملا -



فوخلا » اهب رشتنا يتلا ىَوْدَعلا ةعْرُس نأ] اذه ىلإ ْفِضَأ ]. نيح فال ةضافتنا

اًيبسن االصتاالت رقف ىلإ رظنلا ب اهريسفت بعصي يتلا -و رظنلل ةتف »لاال ريبكلا

راشتنا ةركفل رخآ حاضيإ إال يه ام - تقولا كلذ يف اسنرف ءازجأ نيب

ناك ام عم ةنراقملا 333.بو ةروطتم تامولعم ايجولونكت نود اًيسوريف تاعئاشلا

الً. دتعم اًثدح « ريبكلا فوخلا » ُّدَعُي ، ثدحيس

ثال ىوس مهنم ْلَتْقُي ،مل اونيهُأو اودِّدُه يضار األ باحصأ نأ نم مغرلا ىلعف

ماظنلا لظ يف ]EstatesGeneral ةماعلا ةيعمجلا ل اًبئان لمعي ٌليبن ةث:

لا مش ،Ballon نولا ب يف ) ءاذغلا ركتحم هنْوَك يف َهِبُتْشا ٌفظومو ،[ ميدقلا

،LePouzin نازوب ول يف ) ةيرحبلا تاوقلا يف ٌطباضو ،(LeMans نومول

ال ناك ةيعاطق واإل ةّيكَلَملا روصقلا قْرَح ءابو نكلو .(Avignon نوينيفأ لا مش

ْتَمِّدُه سطسغأ و9 ويلوي 27 يموي نيب نيعوبسأ نم لقأ يفف . رظنلل اًتف

هينيفود ةعطاقم يف طقف اًرصق نونامث َرَّرضَتو ، ضر باأل ْتَّوُسو روصق ُةعست

.334 اسنرف قرش بونج Dauphiné

ْيماع باهرإ تقبس يتلا ىربكلا حباذملا دادعت ىوس انه األرم جاتحي وال

ياسريف يف يكَلَملا رصقلا ىلع موجهلا و ءاسنلا ةريسم :1794-1793

NationalGuard ينطولا سرحلا الق طإ 1789؛ ماع ربوتكأ يف Versailles

ماع ويلوي يف ChampdeMars[379] سرام ود بماش دنع دشحلا ىلع هنارين

لاال محتقا امدنع )1792 ماع SeptemberMassacres ربمتبس رزاجم 1791؛

تائملا اولتقو سيراب َنوجس Culottes-Sans [380][ توليك ناس ] نولِوْرَسَتُم

-Vendée(1793[381] هيدنوف يف راَّوثلا يحفاكم دض برحلا الء)؛ َزُّنلا نم

.(1796

سيرابب عباسلا يحلا يف عقت ءارضخ ةّماع ٌةحاس : سرام ود ةحاس وأ سرام ود بماش 379

يف . ةيركسعلا تابيردتلا ضرغب 1751 ماع يف ْتَمِّمُص . ةيركسعلا ةسردملا و لفيإ جْرُب نيب

يف اًصخش 50 اهتيحض حار ثادح أل اًحرسم ُةحاَّسلا تناك ،1791 ماع ويلوي 17 موي

ىلع رانلا حتفب هَدونج تيياف ال زيكراملا رمأ امدنع ، رشع سداسلا سيول كلملا دض ةرهاظم

. مجرتملا - نيرهاظتملا

اسنرف يف ةريقفلا ايندلا تائفلا ُزِّيَمُي ٍّيز ىلإ ريشي ٌريبعت : توليك ناس وأ نولِوْرَسَتُم 380لاال

يف فرطتلا يديدش نيكراشم مهنم ُريثكلا راص نيذلا مهو ، رشع نماثلا نرقلا رخاوأ

ةيروثلا بورحلا ءانثأ يسنرفلا شيجلا نم األربك َءزجلا اولَّكَش اًقح ،وال ةيسنرفلا ةروثلا

. مجرتملا - نويلبان ةدايقب ةيسنرفلا

شيجلا و يميلق اإل يكَلَملا شيجلا نيب ةيلهأ ٌبرح هيف تثدح ، يسنرف ميلقإ : هيدنوف 381

ىلع تربانوب نويلبان روهظ ىتح عطقتم لكشب اذكه عضولا رمتساو ، ينطولا يروثلا

. مجرتملا - ثادح األ حرسم



Domingue-Saint [382] جنامود ناس يف يمادلا ديبعلا دُّرمت ىسنن وال

ةيناطيربلا ةيكيرم األ تارمعتسملا سكع ىلع هنأ يه ةركفلا .(Haiti يتيياه )

ىلإ ةلا، حم ،ال درمتلا ىَّدأ - نيحلا كلذ ذنم تاروثلا مظعم يف لا حلا وه امك -

ةيرظنلا هعقوتت تناك ام وهو ، دادبتسا ىلإ َّمث نمو anarchy ىضوف

ِتاكبش نويكيرم األ نورِمعتسملا َرَّوَط امنيب ذإ . ةيكيس ال كلا ةيسايسلا

ُتاي ال وولا ةيكيرم األ ُةروثلا اهمحر نم تجرخ يتلا ، ةّيندملا مهتاَّيعمج
[383] ةماعلا الةم سلا ُةنجل . اًمامت ةفلتخم ةقيرطب يسنرفلا ُدشحلا يِنُب ، ةدحتملا

كفس ميظنتل ٌةلواحم إال يه ام اهتاذ دح يف CommitteeofPublicSafety

ةَّماعلا :Canaille[ يانِك ] لذار األ ءاَغْوَغلا هب موقي يذلا مَّظنملا ريغ ءامدلا

.mob335

يسامخلا سلجملا يف مهؤافلخ Jacobinsوأ ةبقاعيلا نم ٌّيأ عطتسي ملو

دهشتو . لكك الد بلا وأ ةمصاعلا يف ءاوس ، رارقتس اال َقيقحت [384]Directory

تناُن يف سانلا نم آلالف دَّمعتملا قارغ ،كاإل ةعِّورُملا يعامجلا لتقلا تايلمع

نكمي ام وهو ، لماكلا هْبِش يسايسلا و يعامتج اال ماظنلا رايهنا ىلع ،Nantes

ةيبرعلا تاروثلا يف ةيشحولا لا األمع عظفأب بولس األ ثيح نم هتنراقم

ايبوتوي مسابف .[2012-2010 ربمسيد ] نهارلا انرصع يف Arabrevolutions

. لتقلا راعُسل َنانعلا sadists نويداسلا قلطأ falseutopia ةبذاك

ةيقب ىلإ ةبسنلا ب كلذ سكع لعف نإو ) اسنرف ىلإ َماظنلا داعأ يذلا لجرلا
ض[385] ومغلا نم تربانوب نويلبان ُدوعص ناك . ةيعيبط ريغ ًةقاط كلتما ( ابروأ

يف يروثلا شيجلا ةيعفدم سالح ةدايق ىلإ Corsican[386] يكيسروكلا

1659 ماع ذنم يبيراكلا يف ال وينابسيه ةريزج يف ةيسنرف ةرمعتسم : جنامود ناس 382

ُةرمعتسملا تنلعأو ،1803 ماع رخاوأ اهنم ةيسنرفلا تاوقلا تبحسنا .1804 ماع ىتح

. مجرتملا - يتيياه مسا تحت الاهَل قتسا

ْتَديِعُأ مث ، ُةبقاعيلا اهيلع رطيسو 1793 ماع سرام يف ْتئِشْنُأ : ةماعلا الةم سلا ةنجل 383

خال اسنرف يف ةيذيفنتلا عقاولا األرم َةموكح ُةنجللا تِرِبُتْعا .1793 ماع ويلوي يف اهُتلكيه

. مجرتملا - ةيسنرفلا ةروثلا لحارم ىدحإ َلّثَم يذلا باهر اإل دهع ل

ماع نم اًءدب ةماعلا الةم سلا ةنجل َّلحم َّلح اسنرف مْكُحل يسامُخ سلجم :Directory384

َةيلصنقلا هنم دبالً أشنأو ، رييمورب الب18 قنا يف تربانوب نويلبان هب حاطأ مث .1795

. مجرتملا - ةيسنرفلا

. مجرتملا - رْكِّذلا مادعناو ةلا هجلا ىنعمب 385

قرش بونجو ايلا طيإ برغ عقت ، طسوتملا ضيب األ رحبلا يف ةيسنرف ةريزج : اكيسروك 386

. مجرتملا - اسنرف



ةعيبطب اًنكمم اًرمأ - باهر اإل دهع ةورذ يف اهاقلت يتلا ةيقرتلا يهو - ايلا طيإ

لبق قيرطلا هيلع قلغيس ناك يذلا يطارقتسر األ ماظنلا رايهنا ببسب لا، حلا

.1789 ماع

َريزو اًقِّلستُم تربانوب ناك لا، دنتس ةياور لطب ، ليروس نايلوج نأش هنأشو

بسانم ٌتيقوتو ِّظحلا نم ٌليلق هل عمتجا ليروس خالف ىلع هنكلو ؛ ءاسن

َقَرَخ - ظاقيتسا ةقيقد لك عمو - تقولا رورمب لجرلا هلعف امو اًعم. ٍنآ يف

َّلك ىَّلوتي لجر : ريغص ٌدئاق دعص نَم ناك ، ىضوفلا تقو يفف اًقح. َفولأملا

ىدحإ يف ، اًرخؤم ىَّقرَت يذلا ،[ ءاوللا دئاق نويلبان ] ديمعلا .قلا هسفنب ةمهم

:1796 ماع خالل طقف رهشأ ةعست نوضغ يف اهبتك يتلا 800 لا هلئاسر

.«[ عفدملا [نم ةعطق ةرشع ّتِس اهب ُلَمْحُت يتلا ةقيرطلا نم ةياغلل نيزح ينإ »

كنأ نم شهدنم chefdebataillon:«انأ ةبيتك دئاق نم رَّمذت اهادحإ يفو

ثالث ءيشلا سفن كل لوقأ نأ اًمئاد يرورضلا ».«نم رماو األ ذيفنتب ٍلا بم ريغ

وزغل هتطخ َمَسَر -ذإ ةريبك ةيجيتارتسإ نم نويلبان ُةيؤر ْتحوارت دقل .« تارم

نود بَّيغتي يذلا فيرعلا نجس ) ةقيقد ليصافت ىلإ - تقولا كلذ يف ايلا طيإ

ةحاس يف لوبطلا يعراق عقوم يف وأ Antibes بيتُْن األ يف ةزاجأ

.336( ضرعلا

[ لمع نِمْدُم ] لمعلا يف ينافتملا اآلن هيِّمسُن امب نويلبان فصو نكمملا نم

رْهَش -1807 ماع ليربأ يف . موي لك ةعاس ةرشع ّتِس لمعي ناك .workaholic

سارم َعيمج يِلْمُي ناك ةلا. سر 443 لسرأ - همْكُح ةرتف يف يداعلا ريغ ءودهلا

مل نإ رخبتتو ، عرسأ رتاوتت راكف ةرم:«األ تاذ .قلا بحلا لئاسر ادع الهت

م رتفد ىلإ عوجرلا نودو ، تابسانملا ىدحإ يف .«! ُروطسلا و ُفورحلا اهْدِّيقُت

األ َحئاول ُدِّدحُت ةدام 517 نع لقي ال ام هتيلخاد ريزو ىلع ىَلْمأ ، هتاظح ال

.Fontainebleau337 ولبنيتنوف يف ةديدجلا ةيركسعلا ةيميداك

نيح ،إال ءاشعلا ةدئام ىلع طقف قئاقد رشع ُءاضق ةماعلا نويلبان تاداع نمو

ةدمل ىقبي امبر ةلا حلا هذه يفو دح؛ األ يلا يل يف هتلئاع عم ماعطلا لوانتي

امكو .338« يبرهك ٌرايت هَّسم يذلا «ك زفقي َةدئاملا رداغي نيح مث . ةعاس فصن

لوط مهَلهاوك ُلمعلا لقثأ نمم هتيراتركس مقاط يف هيفَّظوم ُدحأ ركذي

يلالً انقِهْرُي يذلا ،األرم ةريصق تاوَفَغ ىوس ماني نكي :«مل تقولا

ماع ويلوي يف . ةداوه نود اهسفن ةيويحلا ب اًرفاسم لقنتي ناك .339« اًراهنو

ولك ناس ىلإ Prussia ايسورب يف Tilist تسيليت نم هَتبَكْرَم َّلقتسا ،1807

نأ نود ةعاس ةئم تقرغتسا ةلحر يف ،[ سيراب برغ ةيحاض ]Cloud-Saint

ىلعو ، حابصلا نم ىلو األ تاعاسلا يف لصو . ةحارتس اال َضَفَرو ، هربص دفني

Valladolid ديلولا دلب نم لحترا ، نيماع دعب .340 هئارزو َسلجم ىعدتسا روفلا

زامهملا ب زغنيو يصخشلا هنِواَعُم َناصح ُطوُسَي ناكف »، سيراب ىلإ اينابسإ يف



اًعم». ٍنآ يف هناصح

وهو لب .341 ليم 600 نم رثكأ عطقيل طقف مايأ ةتس هنم ةلحرلا تقرغتسا

يف نوثهلي نيرخ اآل اًكرات ، هرمأ نم ةلجع يف اًمئاد ناك هيمدق ىلع ريسي

برقلا ب صخش ةمثف : تقو َّيأ عِّيضُي ال قلحي وأ ُّمحتسي امدنع ىتحو . هباقعأ

ةفاحصلا نع تامجرتلا اهنمو ، ةرداصلا فَحُّصلا رخآ هل أرقي اًمئاد هنم

.342 اًمئاد ةيِداعُملا ةيناطيربلا

امه - ءاوس دح ىلع - ليصافتلا ىلإ هُهابتناو َلَلَكلا فرعت ال يتلا هتقاط

َحِلْصُأو ، ْتَقِّسُنو ُنيناوقلا تَعِمُجف . ةيسنرفلا ةروثلا ىضوفل اًّدح اَعَضَو ناذللا

، ةرمتسملا تازاجن اإل كلت بناج ىلإو . ةماعلا ُةقثلا تَديِعُتْساو ، يدقنلا ُماظنلا

؛ ارتلجنإ وزغل ُطابضلا مهذخأيس نَم ُددع : ةريغصلا ليصافتلا نيي مال ْتَدِجُو

؛ ةيسنرفلا ةيضقلا ىلإ اومضنا اذإ نويدنلر األي نودِّرمتملا هيدتري دق يذلا ُّيِّزلا

Corporal ادونريب فيرعلا هجاتحي يذلا بْرُّشلا هايم نم ىند األ دحلا

عارذ رسك يذلا حرسملا لماع ةَّيوُه ؛ رشع ثلا ثلا طخلا يف Bernaudat

Paris سيراب اربوأ يف MademoiselleAubry يربوأ ليزاومدام ةيِّنغُملا

.Opéra343

ابروأ لك ةدايق لب ، اسنرف ةدايق يف هسفنب ِّوهْزَملا هناميإب ، نويلبان عرش دقل

، يحاونلا نم ريثكلا يف . ةلئاه ةيوق ةدارإب ، هدوقي مخض شيج اهنأ ول امك

:enlightenedabsolutists نيرينتسملا نيقلطملا ماَّكُحلا رخآ وه نويلبان

ُلَّوأ اًضيأ هنكلو .FrenchFrederichtheGreat ريبكلا يسنرف كيرديرف

ةينقتلا ةيحانلا نمف .modern dictators نيثيدحلا نييروتاتكيدلا

ةدايقو هشيجل كيرديرف ةدايق نيب يقيقح قرف كانه نكي ]،مل ةيجولونكتلا ]

ةعرسبو [387] عسوأ قاطن ىلع َكَّرحت نويلبان شيج نأ ىوس ، هشيجل نويلبان

Carlvon زتيفِزو كال نوف لر اك ، ناريبكلا نايركسعلا رصعلا ارِّظنُم . ربكأ

،HenrideJomini-Antoine ينيموج ود يرْنُأ ناوطنأو Clausewitz

نمكت ، زتيفِزو كال ىري اميفف . نويلبان حاجن نم ةفلتخم اًسورد اصلختسا

لقث زكرم يف ةعرسب هتاوق زيكرت ىلع هتردقم يف نويلبان ةيرقبع

ةكرعملا يه ، ةمساح ةكرعم يف هب ةميزهلا قاحلإو ، مْصَخلا (Schwerpunkt)

يف يسيئرلا حاتفملا نمكي ، ينيموج ىري اميفو .Hauptschlacht ةيسيئرلا

لماح َكولس ٍةرم CarlvonClausewitzأللو زتيفِزو كال نوف لر اك ىأر امدنع كلذو 387

ٍبناج يف لجر فلأ 64 نأ دجوو ،1792 ماع BattleofValmy يملا ف ةكرعم يف ةيارلا

،1813 ماع لولحبو . اًدحاو اًموي ترمتسا ةكرعم يف اآلرخ، بناجلا ىلع اًفلأ 30 نولتاقي

365 ناك ،BattleofLeipzig جيزبي ال ةكرعم يف اًماع اًدئاق هفصوب رتيفِزو كال كراش امدنع

. فلؤملا - مايأ ثالةث ترمتسا ةكرعم يف اًفلأ 195 نولتاقي لجر فلأ



ةيلمعلا يف ةقِّوفتملا ةيلخادلا طوطخلا ايازم الل غتسا ىلع نويلبان ةردق

.(lignesd’opérations تايلمعلا طوطخ )

نيح ىلع .344 برحلا يف ةيملا ع ئدابم قِّبطُي نويلبان نأ ينيموج دقتعا دقل

ببسب اًيخيرات ٌصوصخم برحلا يف نويلبان َبولسأ نأ رتيفِزو كال ىأر

يتلا popularnationalism ةيبعشلا ةيموقلا ةعزنلا اهب لغتسا يتلا ةقيرطلا

Warand«الم سلا و برحلا » ةياور يف .345 ةيسنرفلا ُةروثلا َنانعلا اهل تقَلْطَأ

ىلع ىفنملا يف نويلبان ةافو نم اًماع نيعبرأو ةينامث دعب ةروشنملا ،Peace

ويل َرَخَس ، يطنلط األ بونج ةسئابلا StHelena انيليه تناس ةريزج ضرأ

لجرل نكمأ فيك . ةيروطاربم اإل نويلبان بلا طم نم LeoTolstoy يوتسلوت

فذقي نأو ، ايسور ىلإ اسنرف نم لا جرلا نم اآلالف تائم لسري نأ دحاو

ب كلذ نويلبان لعف دقل ؟ بارطض واال ىضوفلا يف نيرخآ نيي مال تاويحب

يتلا يعرشلا مْكُحلا فراخز انينثتسا -ول نويلبان نأ ةلكشملا تناك . طبضلا

و ةينامورلا و ةيرصملا كلا مملا تاراعش ىلع ىلوتسا نيح اهب َرَّتَسَت

ةمظنأ هيلع دمتعت يذلا ديحولا َءيشلا قِّقحُي مل - اهزومرو ةيجروبسْباهلا

. ةيعرشلا : وهو هب)،أال كسمتتو ) ةَّيمَرَهلا مْكُحلا
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داعتسملا ماظنلا

دالةل روحمتتو . هيلع ٌحاحلإو ءاغل اإل وحن ٌلْيَم هيدل انرصع نأ ماع هجوب ُدَقَتْعُي

روصعلا ذنم ترمتسا يتلا اهتدحوو تاسسؤملا طبارت ءاهنإ لوح ءاغل اإل اذه

راكفأ ريوطت يف مَواقُت ال ٌةبغر ُدَّلوتَت هسفن عبنملا اذه نمو ... ىطسولا

يتلا ةريبكلا تارييغتلا يف ةرورضلا ب ُبَّبستت ، ةريبك ةيطارقميد تاسسؤمو

. اهدهشن

نع 1833 ماع روشنملا LeopoldvonRanke[388] هكنار نوف دلوبويل ُلا قم ُّدَعُي

. رشع عساتلا نرقلا خيرأت يف ٍةوقب اًرِّثؤم معالً ابروأ يف « ىمظعلا ىوقلا »

يتلا َةيروثلا ِتاقاطلا نأب نيعنتقم هيرصاعم نم ديدعلا لظ امنيب ذإف

، ريطأتلا ىلع ٌةّيصَع ةيسنرفلا ةروثلا ىلإ ينامل نماإلصالحاأل ابروأ تحاتجا

ال ماش ودبي يذلا َلْيَملا اذه حبكيس ، لكشتي اًديدج اًيلود اًماظن نأ هكنار ىأر

سْمَخ نيب اًيسامخ اًداحتا هامسأ ام ىلإ ماظنلا اذه دنتسي . ءاغل اإل وحن ً

. ايسور ، ايسورب ، اسنرف ، ايناطيرب ، اسمنلا يه: ىمظع ىوق

مدطصا هنكلو ، رشع نماثلا نرقلا ءانثأ روهظلا يف ماظنلا اذه أدب دقو

اال اذه لا مكتسا نكمأ هتميزه عم مث . ابروأ ىلع ةرطيسلا نويلبان ةلواحمب

: يسامخلا داحت

واإل ةيفصتلا ب هسفن ءاضرإ درجم نع اًديعب ، ًةيباجيإ رثكأ جئاتن انُنرق مَّدق

ءانبلا ىنعمب لب ةيفصتلا ىنعمب ،ال ميظعلا رُّرحتلا هيف لمتكا دقف . ءاغل

هيف ْتدَّدجت لب األلو، ماقملا يف ىمظعلا ىوقلا أشنأ نأب ِفَتْكَي ملف . دِّحوُملا

اذهب ... ةلقتسملا ةلودلا َأدبم َطَّشَن امك ؛ نوناقلا و نيدلا ،و لودلا عيمج ُئدابم

دمتعي [ تايموقلا و لودلا هل...[عم ةزيمملا انرصع ُةمس نمكت هدحو عينصلا

ةمساح ةَطِشَن ةنميه ُةيأو ... ةيموق وأ ةلود لك الل قتسا ىلع ِّلكلا ُداحتا

يِّدؤيس اًعم لودلا ُجْمَدو . ىرخ األ لودلا رايهنا ىلإ يِّدؤتس ىرخأ ىلع ةلودل

قثبنيسف لقتسملا و لصفنملا ريوطتلا خالل نم امأ . ةلود لك رهوج ريمدت ىلإ

.346 ماجسن اال

يف مهعامتجاب ةلودلا ُلا جر هركتبا يذلا اذه، رقتسملا و ديدجلا ىوقلا نزاوت

يرنه لوقي . هكنار نمز ذنم اًبيرقت اًيملا ع اهب اًفرتعم ًةقيقح ناك ، انييف رمتؤم

. ةثيدحلا ةيعضولا َةفسلفلا جهتني يناملأ خِّرؤم ،(1886-1795): هكنار نوف دلوبويل 388

. مجرتملا - ةقح لاال ةيخيراتلا تاباتكلل ريياعملا نم َديدعلا َعَضَو



A World« داعتْسُم األلو،«عٌمَلا هباتك يف HenryKissinger رجنسيك

1815و ْيماع نيب ابروأ اهب تعتمت يتلا يبسنلا الم سلا ةلحرم Restoredنإ

ىوقلا ماظنل « اًمومع ةلوبقملا ةيعرشلا » وه ريبك ءارجإ لضفب تناك 1914

.347 سْمَخلا ىمظعلا

نْييسامولبيد لضفب ُزاجن اإل اذه َقَّقَحَت ، رجنسيك همِّدقي يذلا حاضي لإل اًقبطو

،و يواسمنلا ةيجراخلا ريزو PrinceMetternich شتينرتم ريم :األ نْيبوهوم

وهو - شتينرتم فده . يناطيربلا هريظن LordCastlereagh هيرْلِساك دروللا

- ةيعرش َريغ اهُسفن Liberalism ُةيلا ربيللا هيف نوكت يعرش ماظن ءانب ةداعإ

ططخم َعْضَو ساس األ يف فدهتسا يذلا ، هيرْلِساك فده نع اًيرهوج فلتخا

.balancer348« نازيملا ةناَّمُر » رود ايناطيرب هيف بعلت ىوقلا نزاوتل

هدودح كاردإ نع نويلبان ُزْجَع وه نويلبان لشفو امهحاجنل مساحلا ُببسلا

يِّدحتلا َلَّثمتو .349 اسمنلا روطاربمإ ةنبا نم هجاوز بقع هفقوم تيبثتو
األلو[389] ردنسكلأ رصيقلا روهظ يف هيرْلِساكو شتينرتم هجاو يذلا ريبكلا

« ابروأ مكاح » نوكي نأ ىلإ علطتي الً، متحم اًيروث هفصوب TsarAlexanderI

حاجنلا نم اًعون ةيئاهنلا ةجيتنلا تناك . ايسور يف نويلبان ةميزه بقع

ماظن دييأتب مزتلت نأ ايناطيربل نكمي ،ال فاطملا ةياهن يفف . يديجارتلا

َعَّجَش يذلا ،و هداجيإ ىلإ شتينرتم علطت يذلا عونلا نم ةيروثلا ابرو أل ضِهانُم

اينابسإ يف ةيسايسلا تامز .األ هراكفأ تانب نم هنأب داقتع اال ىلع َرصيقلا

اهآر ايلا]، طيإ ميلا قأ دحأ ]Piedmont تنومديب يف اًقح وال ، يلوبانو

بعاصم َدرجم اهوأرف نويناطيربلا امأ ؛ ديدجلا َماظنلا ُدِّدهُت رطاخم شتينرتم

هسفن ماظنلا كلذ نزاوت مدعل اًيواسم اهيف لخدتلا نوكي امبر ، ةريغص ةيلحم

.350 اًمامت

عاطتسا ،[ اسمنلا يف افابوأ Troppau[حاًيلا وابورت يف دقعنا رخآ رمتؤم يف

ب اهيلع موكحملا -« ةيلا ربيللا و ةيموقلا دض هتكرعم » حرشي نأ شتينرتم

ىأر دقو .351 اًيواسمن نوكي نأ نم دبالً اًيبروأ اًعورشم اهفصوب - لشفلا

ىلإ - هسفن ردقلا -ب لُّخدتلل دادعتسا ىلع ايسور نأ ديدش حوضوب هيرْلِساك

يف لصاح وه امك ، ةينامثعلا ةيروطاربم دضاإل ْتَهِّجُو اذإ ةيموقلا بناج

نم ُرِّجضتملا ، هيرْلِساك ،1822 ماع سطسغأ 12 موي يف .Balkans ناقلبلا

Radicals،و نييلا كيدارلا Whigsو نييجيولا نم هل هَّجوُملا لاالعذ دقنلا

بيج نيكسب هنايرش عطقب رحتنا ، هيلهاك ىلع قاطي ال يذلا هلقث نم ُسئايلا

اسنرفلو ةروثلل ضِهانملا -« أدبملا ُةيعرش » انييف رمتؤم دعب ىَّقبت ام ُّلك . ريغص

ابروأ نم بتكلا داريتساب حمس يذلا ايسور رصيق األلو:(1825-1777)، ردنسكلأ 389

. يراد اإل هزاهجل ةلماش ثيدحت ةيلمع راطإ يف ةصاخلا عباطملا ءاشنإو



.352 ايسورو ، ايسوربو ، اسمنلا نيب « سدقملا فلا حتلا » ةدعاق هفصوب - اًعم

دوجو نم مغرلا ىلعو . هيرْلِساك راحتناب تمت مل ىوقلا نزاوت ةركف نكلو

دقف ، يلا تلا نرقلا يف ةعِّطقتم تارتف ىلع ايناطيرب بناج نم « ٍّيراق مازتلا »

ةيعرش يِّدحت نم ةراقلا يف ىمظع ةوق ةيأ عْنَمل -1914 ماع ىتح - اًيفاك ناك

دقل . نويلبان مْكُح لظ يف اسنرف تلعف امك ، ةيساس األ يسامخلا داحت اال

، ةيِّراق ىمظع ىوق عبرأ نيب نزاوتلا ىلع هرهوج يف يبرو األ رارقتس اال دمتعا

. رخآ ىلإ نيح نم ةيركسع وأ ةيسامولبيد الت ُّخدتب ايناطيرب هتظفح

ماد ٌّيبروأ ٌماظن ُةجيتنلا .و نازيملا ةناَّمُر يه ايناطيرب ، رجنسيك تارابعبو

مدعو OttovonBismarck[390] كرامسيب نوف وتوأ طوقس . نرقلا ةياهن ىتح

نيب SecretReinsuranceTreaty[391] يِّرسلا نيمأتلا ةداعإ ةدهاعم ديدجت

ةيلخادتلا تافلا حتلا ماظن ةشامق نم ّلَسْنُملا األمه طيخلا »- ايسورو ايناملأ

لب ، ةشاشهلا ةجرد ىلإ اًدماج َماظنلا عجال ناذللا امه -353« كرامسيب ىدل

.354 قارتح اال ةيلباق

. ةديدع قرطب ةروصلا هذه ليدعتب ةقح لاال ثوحبلا تماق لا، حلا ةعيبطبو

تضرتفا ،ذإ ةيلودلا ةسايسلا يف يرهوج « لُّوحت » دوجوب ضعبلا لداج

حمطت ةديدج دعاوق مامأ ليبسلا ايلخأ سفانتلا و عارصلا نأ ةميدقلا ُدعاوقلا

ةميدقلا تاق ال علا نأ ىلع نورخآ َّرصأو .355 نزاوتلا ةلا حو مغانتلا ىلإ

يتلا يه طقف « ةقيضلا ةيتاذلا ةحلصملا ؛و« تَّرمتسا دق دقحلا ب ةموسوملا

، ةمساحلا ةطقنلا ىقبت نكلو .356 قاطنلا ةعساو برح بوشن يدافت ىلع تلمع

ًاأل »-وأال ىمظعلا ىوقلا » تَبَّتر انييف يف ْتئِشنُأ ةديدج ًةَّيمَرَه نأ يهو أال

بصنم لغش ، يناملأ يِّسورب يسايسو ةلود لجر ،(1898-1815): كرامسيب نوف وتوأ

األ تاي ال ولا ديحوت ىلع فرشأو 1862و1890، ْيماع نيب ايسورب ةكلمم ءارزو سيئر

َلوأ حبصأو ،« يناثلا ينامل األ خيارلا » ىَّمسُي ام وأ ةينامل األ ةيروطاربم اإل سيسأتو ةينامل

ةراهم لكب لمعتسا ذإ ،« يديدحلا راشتسملا » بقلب َفِرُع .1871 ماع يف راشتسم

. ابروأ يف بساكم نم ةينامل األ ةيرصيقلا هتققح ام ىلع ظافحلل ىوقلا نزاوت ةيجيتارتسإ

اهل، ءافلح داجيإ دعب ، اسنرف اهيف ُنَّكمتت برح ةراثإ نود ةلوليحلل الم سلا الل حإ ىلع لمع

، ةيبرو األ لودلا ةيقب نع اسنرف لزع ىلإ ىعسف ، نيروللا و سازل األ يتعطاقم ةداعتسا نم

ايسور عم نيتهبج ىلع برح ضوخ ىلإ اًقح ال رطضي ال ىتح ايسورو اسمنلا نع ةصاخبو

رداصملا قفو يناثلا مويلغ ،وأ ةينامل األ ةيروطاربم اإل رصيق يناثلا ملهليف ماق . اسنرف عمو
390. مجرتملا -1890 ماع هلزعب ، ةيبرعلا

ةكبش نم اًءزج تناك ، ايسورو ايناملأ نيب ةيِّرِس ةيقافتا : يرسلا نيمأتلا ةداعإ ةدهاعم 391

اال ايناملأ ةنميه ىلع ظافحلا و ابروأ يف الم سلا ظفحل ةركتبملا و ةدقعملا كرامسيب تافلا حت

اذإ دايحلا ىلع امهنم فرط لك لظي نأ ىلع ْتَّصَن . ةيسايسلا و ةيسامولبيدلا و ةيداصتق

. مجرتملا – ةثلا ث ىمظع ةوق عم برح يف اآلرخ فرطلا طرخنا



نورصتنملا (1818 ماع دعب ) مث ،Waterloo ولر تاو يف نورصتنملا ةعبرأ

تمزلأ َّمث، نمو .357 ًةوق األلق لودلا نع رظنلا ِّضغب - ةموزهملا اسنرف مهعمو

ماع ربمفون )QuadrupleAlliance[392] يعابُّرلا فلا حتلا نم ةسداسلا ُةداملا

،وأ مهحلا صم يف رواشتلا ضرغب » ةيرود تاعامتجا دقعب نيعِّقوملا (1815

لودلا ضارغ أل ةدافإ ُربكأ اهيف ىَعاَرُي يتلا ... تاءارج واإل ريبادتلا يف رظنلا

.358« ابروأ يف الم سلا ىلع ظافحلا ،و اهراهدزاو

َرَّذح دقو الهن. عفي ام اكلتمت مل امهنكلو ، ايرافاب ْترَّمذتو اينابسإ ْتَّكشَت امبر

.« ملا علا نوؤش ةراد إل اًيبروأ اًسلجم » ىمظعلا ىوقلا حبصت نأ نم هيرْلِساك

هذه نأ نم ، شتينرتم ريتركس ،FriedrichGentz ستنج كيرديرف قلقي دقو

ال يودلا جاعزإو ملظلا و فُّسعتلل اًردصم » حبصت امبر ةديدجلا « ةيروتاتكيدلا »

نوج باشلا دروللا اًضيأ هيف هكراش يذلا فُّوختلا وهو »؛ ةناكم تاأللق

ىلع اًيجيردت اوداتعا ىمظعلا ىوقلا ةداق نكلو .LordJohnRussell[393] لِسَر

َدَّحَو ،1815 ماع ىلإ رظنلا ،ب ستنج لوقي امكو .359 يعامج ماجسنا ةسرامم

:[ سرجنوكلا ] ِرمتؤملا ُماظن

ةئفلا نم لودلا عضختو ... ىمظعلا ىوقلا فارشإ تحت داحتا يف لودلا َّلك

يتلا تارارقلل ، قباس طرش يأ نودو ، ٍتْمَص يف ةعبارلا و ةثلا وثلا ةيناثلا

ًةلئاع ةياهنلا يف ُلِّكشُت ابروأ نأ ادب دقل ؛ ةبلا غلا ىوقلا كرتشم لكشب اهذختت

.360 اهئاشنإ نم ءامكح عَمْجَم ةياعرب ًةدِحَّتُم ، ًةريبك ًةيسايس

ةيجيتارتسإ دِّيؤُي ال هيرْلِساكف - اياضقلا ضعب ىلع ٌعامجإ دجوي مل اذإ ىتحو

ةلواحم يأ ةمواقم ىلع ينمض قفاوت ةمثف - ةروثلل ةضِهانُملا شتينرتم

برح بوشن نود ةلوليحلا و دحاو فرط بناج نم ةنميهلل ةيلبقتسم

رثكأو ُدقعأ َماظنلا نأ األقد صحفلا دنع ُنَّيبتَي لا، حلا ةعيبطبو .361 ةلماش

ربكأ ةينامثعلا ةيروطاربم .فاإل يسامخلا داحت باال هكنار هينعي ناك امم اًرُّوطت

ام ةقدلا هجو ىلع اذهو ؛ ىمظع ةوق ةسايس يف يبلس عوضوم درجم نم

.362( اهلبقتسم ةصاخبو ) ًةريسع EasternQuestion« ةيقرشلا َةلأسملا » لعج

، ىمظعلا ىوقلا 1818 ماع ربمفون 20 موي سيراب يف اهتعَّقَو ةدهاعم : يعابُّرلا فلا حتلا 392

بيلا األس َلا معتسا اهيف اودَّدج . ايسورو ، ايسوربو ، اسمنلا ،و ىمظعلا ايناطيرب : يهو

1813 ماع يف ةرم أللو ُفلا حتلا اذه َلَّكشَت . ةيبرو األ ةيلودلا تاق ال علا يف ةيضوافتلا

. مجرتملا - تربانوب نويلبان مْكُح ءانثأ اسنرف ةهجاومل

ا رابك نم ُّدَعُي . نيترم ةرازولا ةسائر ىَّلوت ، يناطيرب يسايس ،(1878-1792): لِسَر نوج 393

ىلع ايناطيرب ءاقبإ ىلع دعاس . ايناطيرب يف يناملر نعاإلصالحبلا نيعفادملا لوأو رارح أل

. مجرتملا - ةيكيرم األ ةيله األ برحلا يف دايحلا



ينامل األ خيارلا ىلإ ةفاض ،بفاإل رشع عساتلا نرقلا يف ةديدج ٌلود تأشن امك

كانه ايلا، طيإ ةكلممو ( َمَّخضت يذلا رابكلا ةسمخلا دحأ )GermanReich

َةعيبط َرَّيَغ يذلا ،األرم اًضيأ ايبرصو اينامورو نانويلا و ايراغلبو اكيجلب

،وال َسَّسأت ديدج ءيش دوجو راكنإ دح أل نكمي .ال ةمهم بيلا سأب ةكبشلا

Utrecht تخيرتوأ تانطوتسم ذنم َمَرَصْنا ٍنْرَق الل خف . لمعي أدب هنأ راكنإ

ث ْتَبَشَن ،[1815-1814] انييف رمتؤم داقعنا ىتح (1715-1713)[ ادنلوه يف ]

يف اهب فرتعملا ةرشع ىدح اإل ىوقلا ضعب تلمش ةيبروأ اًبرح نوث ثوال الةث

ادنلوهو كرامندلا و ديوسلا و اينابسإ اهيف (امب اهلك اهتلمش وأ ةرتفلا كلت

.(Saxony اينوسكاسو

اًبرح ةرشع ُعبس ْتبَشَنف ،1914 ماع ىتح 1815 ماع ذنم ةرتفلا ىدم ىلع امأ

ضفخنا دقل . ىمظع ىوق ديوسلا و اينابسإ انددع اذإ كلذ ، هسفن عونلا نم

تبشن لب .363 اًبيرقت ثْلثلا ىلإ برح يف ىمظع ةوق يأ ةكراشم لا متحا

برحف ، نيرشعلا نرقلا يف تبشن امك رشع نماثلا نرقلا يف ةيملا ع ٌبورح

بشنت ملو ، يقيقح يملا ع عارص يه SevenYears’War[394] عبسلا تاونسلا

. رشع عساتلا نرقلا يف ةيملا ع ٌبرح

ةسمخب ، حضاو لكشب اًّيمَرَه اًماظن ُّيملا علا ُماظنلا حبصأ ، ىرخأ ةرابعبو

ٍتابَّكَرُم ِةعيونتب اًعم ُسْمَخلا ُدَقُعلا هذه طبارتتو . اًنميهم اًرود بعلت رواحم

برح يف اهلك لخدت مل اهنكلو ، اهنيب اميف لتاقتت نأ نكمملا نم لب ، ةفلتخم

ماظنلا رارقتسا مدع نم مغرلا ىلعو 1815و1914. ْيماع نيب ةرتفلا يف
[395] ولر تاو نيب ةرتفلا يف تاعارصلا نإف ، اًمامت َبرحلا ُبَّنجتي ثيحب

ايناطيرب اهيف تكراش 1756و1763، ْيماع نيب اهكراعم ترج : عبسلا تاونسلا برح 394

. اينوسكسو ديوسلا و ايسورو اسمنلا و اسنرف دض رفوناه ةلودو ايسوربو

ةيدنلوهلا تاعطاقملا شويج ُدحأ مجوه امدنع برحلا يف لا غتربلا و اينابسإ تلخد مث

نايسيئر ناببس كانهو . دنهلا و اكيرمأ ىتح ابروأ نم كراعملا قاطن دتما . دنهلا يف ةدحتملا

ليبس يف لا ضنلا ؛ اكيرمأ يف اسنرفو ايناطيرب نيب ةيرامعتس اال ةسفانملا امه: برحلل

. كاذنآ ةدَّحوم ةلود نكت مل يتلا ايناملأ يف ذوفنلا و ةرطيسلا

اهفصوب ديدجلا ايسورب َزكرم ْتتَّبث يتلا 1763 ماع سيراب ةدهاعم دقعب برحلا تهتنا

- اسنرف باسح ىلع ملا علا يف ىربكلا ةيرامعتس اال َةلودلا ايناطيرب تلعجو ، ىمظع ةلود

. مجرتملا

ةمصاع لسكورب برق ولر تاو ةيرق يف 1815 ماع وينوي 18 موي ةلصاف ةكرعم ولر: 395تاو

ريغ ًةميزه اهيف َمِزُه يذلا تربانوب نويلبان يسنرفلا روطاربم اإل كراعم رخآ يهو ، اكيجلب

. مجرتملا - ظحلا ئِّيس روطاربم باإل دعب اميف هنوفصي زيلجن اإل لعج يذلا ،األرم ةعقوتم



يتلا تاعارصلا نم ريثكب اًريمدت لقأ تناك [396]Marne نراملا Waterlooو

عساتلا نرقلا يف ةيبروأ برح ربكأ ىتحو . اهتلت يتلا و ةرتفلا هذه تقبس

اهيف ترابت يتلا ،(1856-CrimeanWar(1853 [397] مرقلا برح يهو - رشع

ْفِضَأ . ةينويلبانلا بورحلا نم اًقاطن رغصأ تناك - ايسور دض اسنرفو ايناطيرب

نيبف . تمداصت امم رثكأ ىرخ عماأل اهادحإ تلوادت ىمظعلا ىوقلا نأ اذه ىلإ

ىوقلا نيب اًعامتجا رشع ُةعستو تارمتؤم ُةعبس تدقعنا 1814و1907، ْيماع

.364 ىمظعلا

يف ، ةيعيبطلا روم األ ،حَةلا ةريغص ٌبورح اهتلَّلخت يتلا ، ُةيسامولبيدلا تراص

اًمامت ُسكعلا ناك نيح ،1815 ماع ىلع نيقباسلا نيدقعلا عم ظوحلم نيابت

اذإ ىلو األ ةيملا علا برحلا لوص أل ٌريسفت لمتكي نل ، ىرنس امكو . ةدعاقلا وه

.1914 ماع يف ةلا حلا هذه فُّقوت بابسأ حاضيإ يف َلِشَف

و ةيسنرفلا تاوقلا ،و ةيحان نم ةينامل األ تاوقلا نيب ىلو األ نراملا ةكرعم : نراملا 396

يف ،1914 ماع ربمتبس 6و12 ْيموي نيب نراملا رهن ىلع ، ىرخأ ةيحان نم ةيناطيربلا

. مجرتملا - ةيناطيربلا و ةيسنرفلا تاوقلا راصتناب تهتنا ، ىلو األ ةيملا علا برحلا

ةلودلا و ةيسورلا ةيروطاربم اإل نيب تعلدنا ،« ةيقرشلا برحلا » اًضيأ ىَّمَسُت : مرقلا برح 397

و كراعملا حرسم تناك يتلا مرقلا ةريزج هْبِش يف ةيميلق اإل ايسور عامطأ ببسب ةينامثعلا

ةلودلا بناج ىلإ اسنرفو ايناطيربو سنوتو رصم تمضنا ،1854 ماع يفو . تاهجاوملا

- سيراب ةيقافتا عيقوتو سورلا ةميزهب 1856 سرام 30 موي برحلا تهتنا ، ةينامثعلا

. مجرتملا
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ةيسامولبيد ةَّيمَرَه درجم نم َرثكأ ابرو أل ماظنلا ُةداعإ َبَّلطت ، نويلبان دعب

ُةقيرطلا اهسفن ةيمه باأل ىظحت .ذإ لودلا ةيقب قوف لود َسْمَخ عضت ةديدج

ةيلمعلا هذه يف . اهسفن ةَّيكَلَملا ةسَّسؤم ىلع ةيعرشلا ُءافضإ اهب ديعُأ يتلا

األ ىلعو ، ميدق عون نم ٌتاكبش هتبعل يذلا ُرودلا َلِهوجُت ام ]،غاًبلا ةروريسلا ]

الت ئاعلا ىدحإ تبعل .ذإ ةكباشتملا ةيبرو األ ةّيكَلَملا الت ئاعلا باسنأ صخ

مْكُحلا ب ةصاخلا ةديدجلا راكف واأل ةثارولا أدبم نيب قيفوتلا يف اًمساح اًرود

جروبوك . رشع عساتلا نرقلا ييلا ربيل نم ديدعلا اهقنتعا يتلا يروتسدلا

امدنع ُضارقن اال اهَدَّدَهَت يتلا ةريغصلا ةينامل األ لودلا كلت ىدحإ يه Coburg

أشنأو HolyRomanEmpire ةسدقملا ةينامورلا َةيروطاربم اإل نويلبان حاتجا

ةلمر األ ُءانبأ َنَّكمَت ، كلذ عمو .ConfederationofRhine[398] نيارلا َةيلا ردفنوك

نيب قيقد راسم هيجوت يف حاجنلا نم DuchessAugusta اتْسَجوأ ةقودلا

ا اهنبا ىلإ ُةيقودلا تديِعُأ امدنع بجاولا وحنلا ىلع اوئِفوُكو ، ايسورو اسنرف

ةدحاو ةنبا ادع اميفو .1807 ماع يف ، يسور طغضب ،Ernest تسنرإ ألربك،

،(CountMensdorff فرودسنيم تنوكلا تجوزت يتلا ،Sophie يفوص )

أل اهونمض وأ مهسفن أل ةَّيكَلَم ًةناكم اوققح وأ اًكولم اتْسَجوأ وأالد ُعيمج َجَّوزت

. مهد وال

قود ىرخ ؛واأل ايسور روطاربمإ األلو ردنسكلأ قيقش ْتجَّوزت اهتانب ىدحإ

تْنِك قود ْتجَّوزت ةثلا ]؛وثلا ايناملأ برغ بونج ]Württemberg جريبمِتروف

رغصأ امأ . ىمظعلا ايناطيرب كلم GeorgeIV عبارلا جروج ءاقشأ دحأ ،Kent

- سكاز آلل يقيقحلا سِّسؤملا وهف ،Leopold[399] دلوبويل ، اتْسَجوأ ءانبأ

ةريم األ ىلو األ هتجوز تتام نيح ةديدش ةسكن نم دلوبويل ىناع . جروبوك

يف اهَديلو عضت يهو ، عبارلا جروج ةنبا ،PrincessCharlotte تولر اش

ْتَلَّدبت هلا وحأ نكل . امهجاوز نم طقف اًرهش رشع ةينامث دعب ،1817 ماع ربمفون

نويلبان راصتنا دعب 1806 ماع ُداحت اال َسَّسأت : نيارلا لود داحتا وأ نيارلا ةيلا ردفنوك 398

، ةيسنرفلا ةيقرشلا ةهبجلا نيمأت فدهب ، ايسورو اسمنلا ىلع زتيلر تسوأ ةكرعم يف تربانوب

. مجرتملا - تايرخأ هيلإ َّمضنا ،مث ةيناملأ 16والةي نم ةيادبلا يف ُداحت اال نَّوكت

سَّسأ 1831و1865. ْيماع نيب َمَكَح ، اكيجلب كولم لوأ ،(1865-1790): دلوبويل 399

. ةيبرو األ ةيسامولبيدلا يف ةيسيئر ةيصخش ناكو ، اًديدج اًيناملر ب اًماظن ةثيدحلا هتكلممل

- اسنرفو ارتلجنإ نم ةدعاسمب ، اكيجلب الل قتسا ضفر يذلا ادنلوه كلم تامجهل ىَّدصت

. مجرتملا



بقع ،1831 ماع KingoftheBelgians« نييكيجلبلا كلم » بقل هلوبق دعب

ىلع ِشورعلا ُضْرَع ىلا وت .مث نانويلا شرع لوبق ةركفب لبق نم هفافختسا

نيح 1843 ماع يف دلوبويل تباصأ « كحض َةبون » نأ ةجرد ىلإ ، هتلئاع دارفأ

نورعشتسي مهنأ ، كرويوين نم ، ذوفن بحاصو اًدج يرث يكيرمأ يل َدَّكأ »

نأو ، تاكلتمملا َةيامح عيطتست لص] األ يف اذك ] ٍةموكح ىلإ ةريبك ةجاح

، هانيأر يذلا ئِّيسلا ءاغوغلا مْكُح نم دبالً ةَّيكَلَملا وحن هجتت نيريثكلا راظنأ

. عقوملا اذه لثم جروبوك ةلئاع نم ٌعرف لغشي نأ يف اًيصخش بغري هنأو

دلوبويل تخأ ُةنبا تناك ؟»365. اًقُّلمت اذه سيلأ ، هتخأ َةنبا [ دلوبويل ] لأس دقو

.[400]QueenVictoria ايروتكيف َةكلملا

جروبوك - سكاز ةلئاع ُخيرات ُنِّيَبُي ،1863 ماع يف زمياتلا ُةديرج ْتركذ امكو

ةريمأ اتْسَجوأ دافحأ .366« رخآ ىلإ يِّدؤُي ءارم األ ةايح يف اًدحاو اًحاجن «نأ

لب ، طقف Albert تربلأ اهَجوزو ايروتكيف َةكِلَملا اولمشي مل جروبوك - سكاز

هثيروو هَّيمَس ، دلوبويل َنباو لا، غتربلا َةكلم جَّوزت يذلا Ferdinand دنانيدرف

طباورلا نم ديزمب جروبوك - سكاز ءارمأ طبترا امك . اًضيأ ، اكيجلب شرع يف

.[401] جروبسْباه لآو زنايلر وأ ةلئاع نم مهجاوزب

جَّوزت يذلا ديحولا ،االَنب ُرْكِبلا ، تربلأو ايروتكيف ُنبا نكي ،مل كلذ ىلع الةو عو

بناج ىلإف . اًّيكَلَم اًجاوز اوجوزت ، دحاو ادع ، ةعستلا امهئانبأ لكف : اًّيكَلَم اًجاوز

نايتسيرك ريم :األ ايروتكيف ةكلملا ُراهصأ لمشي ، ايسورب كلم مايلو كيرديرف

ريم Holstein-Schleswig،واأل نياتشلوه - جيفسيلش نم PrinceChristian

ردنسكلأ هُقيقش حبصأ يذلا ،HenryofBattenberg جربنِتاب نم يرنه

اردناسكلأ َةريم :األ اهئانبأ ُتاجوز لمشيو .Bulgaria ايراغلب َريمأ Alexander

يناثلا ردنسكلأ رصيقلا ةنبا Marie يرام َةريم ،واأل كرامندلا نم Alexandra

تقولا لولحبو .AlexanderIII ثلا ثلا ردنسكلأ رصيقلا َتخأو ،AlexanderII

إل ىلو األ هترايز يف ندنل ىلإ NicholasII يناثلا الس وكين هيف لصو يذلا

: ًةيلود َةَّمِق هبشي اميف ةلئاعلا ُلمش َمأتلا ،1893 ماع ارتلجن

1837 ماع وينوي 20 موي ذنم ىمظعلا ايناطيرب ةكلم ،(1901-1819): ايروتكيف ةكلملا 400

ةكلملا تيِّمُس . ةينامرجلا لوص األ تاذ ةيرفوناهلا ةرس األ ىلإ ايروتكيف يمتنت . اهتافو ىتح

. ابروأ يف ةيريم واأل ةّيكَلَملا األرس مظعم ىلإ بستنت اهتيرذ »ألن ابروأ ب«مأ ايروتكيف

نأ دعب « ابروأ رْهِص » بقل نلا يذلا كرامندلا كلم عساتلا نايتسيرك اذه يف اهعم كرتشيو

. مجرتملا - ايروتكيف ةكلملا نبا دراودإ نم ىربكلا هتنبا تجوزت

يناثلا دلوبويل جَّوزتو ،LouisPhilippe بيليف سيول تانب ىدحإ األلو دلوبويل َجَّوزت 401

Charlotteاأل تولر اش هتخأ تجَّوزتو ، اسمنلا ةقوديشرأ MarieHenriette تيرنيه يرام

. فلؤملا - ةزيجو ةرتفل كيسكملا روطاربمإ Maximilian نايليمسكام ظحلا ئِّيس قوديشر



ب: انيقتلا كانهو [ ندنل يف ]CharingCross سورك جنِراشت ىلإ انلصو دقل

Alix سكيلأ ةّمعلا EdwardVII]،و عباسلا دراودإ الً َبقتسم ]Bertie يتريب ّمعلا

سماخلا جروج الً َبقتسم ]Georgie يجروجو ،[ كرامندلا نم اردناسكلأ ]

،واأل هتاقيقش ]Maud دومو Victoria ايروتكيفو Louise ازيولو ،[GeorgeV

نوكاه اًقح ،وال كرامندلا نم PrinceCarl لر اك ريم األ جوزتتس نهنم ةريخ

...[ جيورنلا كلم HaakonVII عباسلا

كلم ChristianIX عساتلا نايتسيرك ]Apapa ابابآ لصو ، نيتعاس دعبو

اهنإ .[ كرامندلا Valdemar[نم راميدلا ف ُّمعلا Amamaو امامآو [ كرامندلا

اًعم... انتلئاع دارفأ نم ديدعلا ُعامتجا ةعئار ٌةصرفل

ديرفلأ ةجوز ]Marie يرام ةّمعلا ةيؤرل ُتبهذ فصنلا و ةعبارلا ةعاسلا يفو

[ يكَلَم ةماقإ رقم ] سواه سنر كال يف [ جروبوك - سكاز قود Alfred

Ducky يكود عمو ، امهعم ةقيدحلا يف ياشلا ُتلوانتو ،ClarenceHouse

.367[VictoriaMelita اتيليم ايروتكيف : امهتنبا ]

،ErnestLouis سيول تسنرإ نم [ اتيليم ايروتكيف ] يكود تجَّوزت امدنع

ةنسلا يف Darmstadt-Hesse تاتشمراد - هّسيه ىربكلا ةيقودلا ِثيرو

اًروطاربمإو ، ةروطاربمإو اًروطاربمإ ُفويضلا ناك ،(17 لكشلا رظنا ) ةيلا تلا

، ءارمأ ةعبسو ، نْييلَبقتسم ةكلمو اًكلمو ، ًةكلمو ، نْييلَبقتسم ةروطاربمإو

. َبراقأ اوناك مهُّلك . اًزيكرامو ، نْيتقودو ، نْيقودو ، تاريمأ رشعو

يفف . مهءادعأ نييجروبوكلل راص ، رشع عساتلا نرقلا تاينينامث لولحبو

،368 ايراغلب ريمأ هفصوب [ جربنِتاب ىلإ ًةبسن ] يجربنتابلا ردنسكلأ لزانت باقعأ

« ةريشع » نم رخسي HerbertvonBismarckنأ كرامسيب نوف تربريهل نكمأ

دجوي ، برق األ اهعورفو ةيزيلجن اإل ةّيكَلَملا ةلئاعلا يف »: رصيقلل لا .قف جروبوك

عورف لكل قلطملا سيئرلا يه ايروتكيف ةكلملا ،ف زَّكَرُملا ةلئاعلا لص أل ٌسيدقت

ىلع نم ةعاطلا عالَةق نورِهْظُي نيذلا بانذ باأل طابترا هنإ . جروبوك ةريشع

.369«( هبلق ءاديوس نم رصيقلا كحضي انهو ). دْعُب

،1894 ماع يفف . نييكرامسيبلا ةطلس مامأ لوطأ اًتقو تدمص ةريشعلا نكلو

الس وكين يلَبقتسملا ُرصيقلا اهبقلي نأ ايروتكيف ةكلملا رورس يعاود نم ناك

هّسيه ةريمأ سكيلأ اهتاديفح رخآ َبَطَخ نأ دعب ،« ةَّدجلا ب« يناثلا

روطاربمإ William II يناثلا مايليو اهديفح )Willy« يليو » عمو .Hesse370

ةلئاع ْتَمَكَح : تققحت األلو دلوبويل الم حأ نأ ول امك تقولا ضعبل ادب ،( ايناملأ

نمو ، نجاهنبوك ىلإ تسراخوب نمو ، نيلر ب ىلإ انيثأ نم ،371 جروبوك – سكاز

Sofia ايفوص ىلإ ملهكوتس نمو ، ولسوأ ىلإ ديردم نمو ، ندنل ىلإ تاتشمراد

نَم 1894 ماع يف َدِلُو امدنع مث . جربسرطب ناس يف لب ،[ ايراغلب ةمصاع ]



نأ ىلع ايروتكيف ْتَّرصأ ،EdwardVIII نماثلا دراودإ الً َبقتسم نوكيس

رثآملا ىلع اًمتخ ناك ول امك -Albert تربلأ ديمعتلا دنع اهِديفح ُنبا ىَّمسُي

: ةيلئاعلا
[402] تِنِجاتن بال لا َسْلِس قباسلا يف ناك امك ، جروبوك لا سْلِس نوكيس اذه

Owen[403] ردويت نيوأ ىلإ دئاعلا )Tudor رَدْويت لا سْلِسو ،Plantagenet

GeorgeI[404]األلو جروج ىلإ دئاعلا كيوزنوربو تراويتس لا سْلِسو ،(Tudor

كيوزنوربلا ىلع ءاقب -لإل جروبوكلا سالُةل نوكت اذكهو األلو سميج نبا وه -

.372 اهب طبتراو اهقبس ام ِّلكو

اذه نوثيدحلا نوخِّرؤملا لمعتسَيو ، اسنرف يف وجنإ يف تأشن ةّيكَلَم ةرسأ : تِنِجاتن 402بال

؛األ وجنأ تنوك بقل تلمح يتلا ةيوجن األ ةرس يه:األ ةّيكَلَم رسأ عبرأ ىلإ ةراش مسلإل اال

. كروي ةرسأ ىَّمسُملا ةرس األ عرف ؛ رتسكن ال ةرسأ ىَّمسُملا ةرس األ عرف ؛ وجنأ ةراسخ دعب ةرس

، شرعلا ىلإ يناثلا يرنه دوعصب 1154 ماع ذنم ، ارتلجنإ َشرع تِنِجاتن ال بلا ةلئاع تقترا

مْكُح لظ يف الت وحت ةدع ارتلجنإ تدهش . ثلا ثلا دراشتير يفوُت امدنع 1485 ماع ىتح

ءانثأ يف . رِّوطتم ةلا دع ماظن ىلإ دانتس باال كلملا ةطلس ديدحت ىلإ تهتنا ، تِنِجاتن ال بلا

و نييدنلتكس واإل نييسنرفلا عم اهعارص خالل ةزيمتم ةينطو ةَّيوُه ارتلجن إل تلكشت ، كلذ

نرقلا يف مث . ةيساس األ ةغللا يه ةيزيلجن اإل ةغللا تحبصأو ، نييدنلر واألي نييزليولا

ب ةلئاع نم ناعرف سفانتو اًنلع. سداسلا يرنه كلملا زيلجن الءاإل بُّنلا ىَّدحت رشع سماخلا

خالةف ىلع -« نيتدرولا برح » مساب ُفَرْعُي اميف - كرويو رتسكن ال ةرسأ امه تِنِجاتن ال

ال ةرسأ نم - عباسلا يرنه حبصأ .1485 ماع يف اهَتورذ ُكراعملا تغلبو ، يزيلجن اإل شرعلا

اًحتتْفُمو ، نيتدرولا برح كلذب اًيهْنُم كروي ثيبازيلإ نم جوزت يذلا ارتلجنإ َكلم - رتسكن

كولم ءاطخأ كلذب نيبِّنجتم ةيكلملا ةطلسلا زيكرت ىلع ردويت ُلآ لمع . ردويت ةرسأ مْكُح

ةيزيلجن اإل ةضهنلا رصع مايقب هوققح يذلا رارقتس اال حمس . نيقباسلا تِنِجاتن بال ةرسأ

. مجرتملا - ةثيدحلا ايناطيرب روهظو

يرنه ةلمرأ نيرتاك جَّوزت ، ةيزليولا ةيشاحلا دارفأ دحأ ،(1461-1400): ردويت نيوأ 403

دُّرمت يف همامعأو نيوأ ودلا كراش . ردويت سالةل سِّسؤم عباسلا يرنه ّدج وهو ، سماخلا

عباسلا يرنه اهنم جرخ يتلا رتسكن ال ةرسأ مامأ قيرطلا اًدهمم يزيلجن اإل مكحلا دض

. مجرتملا - ردويت ةرسأ سِّسؤم

يف هِكْلُم َقاطن َعَّسَو ،( ايناملأ كوربانسوأ 1727- ايناملأ رفوناه األلو:(1666 جروج 404

مث .1707 ماع رفوناه بخان بقل ىلع لصحو ، ةيبرو األ بورحلا نم ةلسلس ربع ايناملأ

ُتاطلسلا تصَّلقت . ةينامل األ رفوناه ةلئاع نم كلم َلوأ َّدَعُيل يناطيربلا َشرعلا ىلتعا

. مجرتملا - ءارزو ُسيئر هدوقي ثيدح يرازو ماظن ىلإ ايناطيرب تلقتناو ، هدهع يف ةّيكَلَملا



ايروتكيف ةكلملا . اتوج - جروبوك - سكاز تيب -17: مقر لكشلا عضوم انه

لفح روضحل اوعَّمجت ،1894 ماع ليربأ 21 موي جروبوك يف اهتلئاع دارفأو

نم نينثا ، ريبكلا هّسيه قود سيول تسنرإو اتيليم ايروتكيف ةريم األ فافز

ةلمر األ ايروتكيف ةيرْكِبلا اهُتنبا ةكلملا راسي ىلإ ُةسلا جلا . نيعبر األ اهدافحأ

.و يناثلا مايليو رصيقلا اهُديفح سلجي اهنيمي ىلعو ؛ ايناملأ ةروطاربمإ

يناثلا الس وقين ايسور ُرصيق ، يمارلا ةعَّبقو ةيحلب ، رصيقلا فلخ فقاولا

هّسيه ةريمأ يه ايروتكيف دافحأ نم ىرخأ ًةديفح هِّوتل َبَطَخ يذلا

ةكلملا ُنبا راسيلا ىلإ رصيقلا فلخو . هراوج ىلإ ةفقاولا ( سكيلأ ) اردناسكيلأ

تايصخشلا نيبو . عباسلا دراودإ كلملا اًقح وال زليو ريمأ يرْكِبلا ايروتكيف

األ يه ايروتكيف ةكلملا دافحأ نم ىرخأ ٌةديفح يفلخلا فصلا يف ةدوجوملا

مل نيذلا دافح األ امأو .1914 ماع يف اينامور َةكلم حبصتس يتلا ايرام ةريم

طقتلا . اينابسإو جيورنلا و نانويلل لبقتسملا يف ٌتاكلم َّنهف ُةروصلا مهلمشت

.EdwardUhlenhuth ثوهنيلوأ دراودإ َةروصلا
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دليشتور ةلئاع

،Rothschilds دليشتور لآب جروبوك - سكاز لآ هَّبَش يذلا يسنرفلا ُلِداجُملا

.ذإ فرعي نأ نود باوصلا نم برتقا ،373 رشع عساتلا نرقلا تاينيعبرأ يف

دوعي ، اًبيرقت ةيلفاكت عبالةق ، ايناملأ بونج نم ، ناتل ال سلا ناتاه تطبترا

يف تولر اش ةريم ،باأل جروبوك سكاز [ قود [نبا دلوبويل نارتقا ىلإ اهخيرات

اال ءانثأ ةمقلا ىلإ ، ظحلا و ةراهملا ،ب جروبوك سكاز لآ عفترا 1816374.دقل ماع

. اهدعب امو ةينويلبانلا تابارطض

. اًضيأ ةمقلا ىلإ اوعفترا ،مث اًعضاوت رثكأ لوصأ نم اوردحناف دليشتور لآ امأ

Mayer[405] دليشتور ليشمأ ريام ُءانبأ زواجت ، اًبيرقت 1810و1836 ْيماع نيب

زارح Frankfurtإل تروفكنارف وتيج َدودح ُةسمخلا AmschelRothschild

تامزأ دوجو مغرو . يملا علا لا ملا يف ريظنلا عطقنم ديدج ةوق عقوم

اولظ دقف ، مهب قاحللا مهيسفانم الت واحمو ةديدع ةيسايسو ةيداصتقا

،مل كلذ دعب ىتحو 1868؛ ماع يف مهرغصأ تام امدنع عقوملا اذه نولتحي

، مهيرصاعم نويع يف يداع َريغ اذه مهُزاجنإ ادب . ءطبب إال مهتنميه صلقتت

تاياورلا ىدح إل اًقبط غاًبلا. ةضماغ تارابعب هريسفت ىلإ اوعس مهنأ ةجرد ىلإ

دليشتور ُةلئاع نيدت ، رشع عساتلا نرقلا تاينيث ثال ىلإ اهخيرات عجري يتلا

ناثان ُةذيوعتلا هذه تنَّكَم دقو .« ةّيرْبِع ةذيوعت » مهك التمال اهتورثب

نأ نم ، ندنل يف ةلئاعلا عرف َسِّسؤم ،NathanRothschild[406] دليشتور

.375« ابروأ يف ةيلا ملا قاوس األ َتوُح » حبصي

.[407]« ةيسورلا يلا ب يف دوهيلا ةنطوتسم » يف ةلثامم ٌصصق ىَوْرُت تأدب

يناملأ يفرْصَم ، دليشتور ةلئاعل سِّسؤملا :(1744-1812)،األب دليفشتور ليشمأ ريام 405

. ةفارِّصلا ب قلعتي ام لك ىلع هَبَّرَد نأ دعب رشع ةيداحلا نس يف وهو هُدلا و يِّفوُت . يدوهي

، فرْصَملا يف اًيئزج اًكيرش حبصأ ىتح ىَّقرت مث ، رمياهنبوأ فرْصَم يف اًبتاك هتايح أدب

ناك يذلا رمح األ عْرِّدلا نم اًذختم ، هوبأ اهكرت يتلا ةريغصلا ةسَّسؤملا ءايحإب متها هنكلو

كرت .« رمح األ عْرِّدلا » ةينامل باأل ينعت يتلا « دليشتور » وه ةلئاعلل اًبقل بابلا ىلع هوبأ هقلعي

- بهذلا و لا ملا ةذباهج نم اونوكي يك اًديج اًبيردت هسفنب مهَبَّرَد ءانب نماأل ًةسمخ هءارو

. مجرتملا

نويلبان ةميزهب ملع هنإ ليق . دليشتور ريام ءانبأ عبار ،(1836-1777): دليشتور ناثان 406

قوس راكتحا قيقحت يف َةمولعملا لغتساف ، ةيزيلجن اإل ةموكحلا لبق ولر تاو ةكرعم يف

. مجرتملا - ةصروبلا

ةيروطاربم لإل يبرغلا ميلق باإل يلا ب يف ةقطنم : ةيسورلا يلا ب يف دوهيلا ةنطوتسم 407



عساتلا نرقلا تاينيعست رخاوأ بْرُق ،RussianPaleofJewishSettlement

.376 رشع

مل رشع عساتلا نرقلا طساوأ لولحبف . اًديدج اًدهع دليشتور ةلئاع تعنص دقل

عمف . دليشتور ُةلئاع هْتَمَكاَر يذلا نم ربكأ يلا ملا لا مسأرلل ٌزيكرت دجوي نكي

لآ مهيسفانم برقأ َلا مسأر اًعِمتجُم مهلا م ُسأر زواجت ،1828 ماع لئاوأ

دكؤيس مهحاجنل قيضلا يداصتق اال ريسفتلا . مجحلا بيترتب ،Barings جنيراب

يتلا لئاسولا ،و يملا علا يموكحلا نْيَّدلا قوسل اهومدق يتلا تاراكتب اال ىلع

لا ملا قاوسأ يف عُّسوتلا ب مهل حمس وحن ىلع مهَلا مسأر اًعيرس اهب اومَكاَر

اًضيأ مهملا نم ، كلذ عمو . نيمأتلا ةعانصو ةيبهذلا كئابسلا و علسلا و يراجتلا

هسفن تقولا يف هْتَمَكَح يذلا ،و مهلا ألمع هوطعأ يذلا زيمملا لكيهلا ُمْهَف

ُعَبْتَت « تويب »ب« ماع كرتشم مامتها »: ةيسنجلا ةدِّدعتم ةمراص ةيلئاع ٌةكارش

دقل . يلوبانو سيرابو انييفو ندنلو تروفكنارف يف اًدحاو اًيلئاع الً صأ

دعب .ذإ مهنيب اميف جوازتلا ب يزكرملا درطلا ىوق ام، دح ىلإ ، دليشتور ُلآ مواق

ىدحإ نيب نمف . دليشتور لآ نم جاوزلا ىلإ دليشتور ُلآ 1824،َمَلا ماع

لقي امال َثَدَح 1824و1877، ْيماع نيب ليشمأ ريام دافح أل ةجيز نيرشعو

ءانبأ نيب جاوزلا نأ عمو . نيرشابملا هدافحأ نيب ةجيز ةرشع سمخ نع

لا األمع باحصأ الت ئاع نيب ةصاخبو - رشع عساتلا نرقلا يف رشتنم ةمومعلا

كيرنياه رعاشلا َرَكَذ . ةيداع ريغ مهتاجيز تناك دقف - ةيدوهيلا ةينامل األ

ةقيرطب ضعبلا مهضعب عم اومغانت دليشتور «لآ HeinrichHeine[408]نأ هنياه

ُطويخ ُلِّكشُتو ، مهنيب نم جاوزلا ءاكرش نوراتخي مهنأ بيرغلا ».« رظنلل تفلأ

لدتو 377« اهُّلح لبقتسملا يخِّرؤم ىلع بعصيس ةبَّكرُم اًدَقُع مهنيب تاق ال علا

مهسفنأ دليشتور لآ نأ ىلع « ةَّيكَلَملا انتلئاع » ليبق نم سفنلا ب ةقثلا تاراشإ

.378 جروبوك سكاز لآ عم مهرظانتب نيعاو اوناك

ةفاض ؛بفاإل مهَتكبش دليشتور ُلآ اهب ىَنَب يتلا ُةعرسلا ، هسفن ردقلا ب مهملا نمو

«األ َدِجُو ، ابروأ ءاحنأ عيمج يف مهب اًطابترا األلق نيلِّومُملا ،و مهئ كوال ىلإ

ربوتكأ يف Salomon نومولا س بتكي . ةيسايسلا « بصانملا ىلعأ يف ُءاقدص

ىلع ُدلا ولا َدَّوَعَت ،ام ناثان يزيزع ،اي اًديج فرعت كلعل الً:« ئاق 1815 ماع

دلا ولا أدبم ركذت كلعلو »: ىرخأ ًةرمو .379« مْكُحلا يف لجرب قاصتل نعاال هلوق

ةيصخشب عالةق ىلع كلعجي ءيش يأ لمعل دادعتس اال ةرورضب لئاقلا

لضفأ نأشب مهرمأ نم ٍةرْيَح يف ليشمأ ريام مهكرتي ملو .380« ةريبك ةيموكح

نم ٍّيأ يف ةتقؤم وأ ةمئاد ةماقإ ُةيأ مهيلع َرِظُحو ، اهيف اوميقي نأب دوهيلل َحِمُس ، ةيسورلا

. مجرتملا -1917 ماع ىتح 1791 ماع ذنم اذكه عضولا لظ . ىرخ األ يلا ب ندم

. مجرتملا - ةيسنامورلا ىلإ يمتني يناملأ رعاش ،(1856-1797): هنياه كيرنياه 408



لخد اذإ هنأ انُدلا و ُموحرملا انمَّلع »: نييسايسلا ؤهالء لثم ىلإ دُّدوتلل ةقيرط

.381« دوهيلا ىلإ يمتنيسف يدوهي عم ةيلا م ةكارش يف بصنملا عيفر صخش

: ةرتفلا كلت يف دليشتور َمُعالء مهأ نيب نم ناكف

ليساك - هّسيه بخانل ربك األ يلا ملا لوؤسملا KarlBuderus سورِدوب لر اك

CarlTheodorvon جرِبلا د نوف رودويت لر Cassel-ElectorofHesse؛اك

ىتح 1806 ماع نم ريبكلا نيارلا ةيلا ردفنوك ريمأ قباسلا رِّونتُملا Dalberg

اًقح وال تولر اش ةريم األ ُنيرق جروبوك سكاز [ قود [نبا دلوبويل 1814؛ ماع

يناطيربلا ضوفملا JohnCharlesHerries زيريه زلر اشت نوج ؛ اكيجلب كلم

ةراجتلا سلجم سيئرو ةنازخلا ريزو اًقح 1811وال ماع ربوتكأ يف ريبكلا

CharlesWilliam تراويتس مايليو زلر اشت )؛ ةزيجو ةرتفل )BoardofTrade

قود ؛ هيرْلِساك دروللا قيقشو ثلا Londonderryثلا يرِدندْنَل زيكرام Stewart

راشتسملا ؛ اسنرف كلم LouisPhilippe بيليف سيول اًقح Orléansوال زنايلر وأ

يف اسمنلا ريفس Esterházy يزاهرتسإ ريم ؛األ شتينرتم ريم األ يواسمنلا

. ندنل

اوقَّوفتو ) ةيسايسلا ةبْخُّنلل دليشتور ُلآ اهب َدَّدوَت يتلا ةمساحلا قرطلا ىدحإ

تامولعم ةكبش مهُك ال تما يه ( سنزيبلا و لا األمع يف مهيسفانم ىلع اهب

ريغو ةئيطب ةيديربلا تامدخلا تناك ، ةرتفلا كلت يف . ةيئانثتسا االت صتاو

نيعبرأو ةينامث قرغتست تروفكنارف ىلإ سيراب نم ةلَسْرُملا تاباطخلا : ةنمآ

ىلإ لصيل اًعوبسأ قرغتسيف ندنل نم ديربلا امأ 1814؛ ماع يف ةعاس

ماع يف مايأ ةينامث نيلر ب ىلإ سيراب نم ةمدخلا قرغتستو ؛ تروفكنارف

ىلع اودمتعاو ، ديربلا نع نولِسارتُملا ةوخ األ ىنغتسا ام ناعرس .1817382

ةيلحاس ةدلب ]Dover رفود يف مهؤ كوال مهيف نَمب ، نييصوصخلا مهتاعُس

لا معأب ةصاخ بكارم راجئتساب مهل َحِمُس نيذلا [ ارتلجنإ قرش بونج

.383 ةيراجتلا دليشتور

رابخأ فرع ندنل يف لجر لوأ وه دليشتور ناثان نأ ليوط ٍتقول َدِقُتعاو

لقن نم دليشتور يعاس نُّكَمَت ةعرس لضفب ولر، تاو ةكرعم يف نويلبان ةميزه

ةمصاع ]Brussels لسكورب يف رداصلا ) يئاهنلا و سماخلا يئانثتس اال نايبلا

[ اسنرف لا مش ءانيم ]Dunkirk كريكْنُد ربع ( وينوي 19/18 ةليل ءانثأ [ اكيجلب

، اًبيرقت ةعاس نيرشعو عبرأ دعب NewCourt تروكوين ىلإ هلا صي Dealإل ليدو

دافي اإل ىلإ MajorHenryPercy يسريب يرنه روجيملا هلقني نأ لبقو

نيث ثوال ٍّتسب .Cabinet384 تنيباكلا ىلإ Wellington نتجنيلِو يف يمسرلا

األلق. ىلع ةعاس

رابخ األ ىَّقلت دليشتور نأ ةقيقح ىقبت نكلو ، كشلا ظالل اهتطاحأ ةصقلا هذه



تامولعملا ب اًديج ديفتسيل »- وينوي 21 موي ناك ول ىتح - يفكي امب اًركبم

كلذ ىلع قح ال تقو يف ةكرعملا جئاتن َريرقت َلَسْرَأ .« رصنلا نع ... ةركابلا

CaledonianMercury[اإل يروكريم ناينودِلا ك ةديرج ىلإ ندنل ُلِسارُم مويلا

Ghent تْنِج نم ةلا سر هيدل ٌصخش قوثوملا » هردصم نأ َرَكَذو ،[ ةيدنلتكس

ةصروب راسمس اذك]، ] دليشتور اهمَّلسَت ،[ لسكورب برغ لا مش ةيكيجلب ةنيدم ]

.385« اًمئاد لضف األ يه هُتامولعم ريبك

مهَتاعُس دليشتور ُلآ مدختسا ، رشع عساتلا نرقلا تاينيرشع طساوأ لولحبو

لسرأ ،1820 ماع نم هدحو ربمسيد رهش يف : مظتنم لكشب نييصوصخلا

[ اسنرف لا مش ةدلب ]Calais هيلِك ىلإ اًيعاس رشع ةينامث سيرابب دليشتور تيب

عم ايناملأ برغ ىصقأ ]Saarbrücken نكوربراس ىلإ )؛ثوالةث ندنل ىلإ اهنمو )

ماع ذنمو .386 يلوبان ىلإ دحاوو ؛ لسكورب ىلإ دحاوو ]؛ ةيسنرفلا دودحلا

ا ضعب يف إال هيلع اودمتعي ملو ، اًضيأ لجازلا َمامحلا ُةوخ األ مدختسا ،1824

. تاقو أل

آلل تحاتأ .وأالً، دئاوفلا نم ٌددع ةنمآو ةعيرس ٍلا صتا ِةكبش ريوطتل ناك

،1822 ماع ندنل يفف . ةيبرو األ ةبْخُّنلل ةزاتمم ةيديرب ةمدخ ميدقت دليشتور

ةقود نم « ةمهم ةّيقْرَب »deChateaubriand نويربوتاش ود ليبنلا ىَّقلت

.387« دليشتور لآ نم هراشتسم » رْبع ،Duras سارويد

نم أزجتي ال اًءزج « دليشتور نم رابخ األ يِّقلت » راص ،1823 ماع لولحبو

.Nesselrode388 دورْلِسَن ةسيتنوكلا نيتور

ةكلملا ُةباشلا 1840 ماع دعب ةيديربلا دليشتور ةمدخل نيسمحتملا زربأ نمو

اًضيأ ةعيرسلا ةيديربلا مهُتمدخ ْتَنَع ، اًيناث .389 تربلأ ريم األ اهُنيرقو ايروتكيف

نم ةديرف رابخأ ةمدخ ميدقت نم مهنِّكمُي اًعقوم نولتحي دليشتور لآ نأ

تامولعملا كلذكو ، ةيسيئرلا ةيسايسلا ثادح األ لقن نم اونّكمت دقل . اهعون

ماع يفو . ةيمسرلا تاونقلا لبق ، ىرخأ ىلإ ةنيدم نم ، ةيصوصخلا و ةيِّرسلا

ةيسنرفلا ةيسامولبيدلا ءابن األ ليصافت لقن ىلإ James سميج ىعس ،1817

ضوفملا ىلإ اهلوصو لبق ناثان هقيقش ىلإ لصت ثيحب ، ندنل ىلإ سيراب نم

.390 يسنرفلا

رمتؤم ىلإ ُدَفْوُملا يناطيربلا يسامولبيدلا « باصأ »،1818 ماع يفو

ةحيحصلا ناثان تامولعم » مدختسا نيح « اًريثك »AixCongress[409] سكيإ

هيفو . نويلبان ةميزه دعب اسنرف نم تاوقلا بحس نأشب 1818 ماع َدِقُع : سكيإ رمتؤم 409

اوقفاوف ، تقولا كلذ يف رابكلا عبر األ ىوقلا ىلإ اسنرف مامضنا يسنرفلا لثمملا بلط

. مجرتملا - سْمَخلا ىمظعلا ىوقلا نم اًيسامخ اًداحتا كلذب نيلِّكشُم



ضعب نأ دقتعأو ، هولِّكَشُيس نيذلا صاخش باأل هتفرعمو انبناج ليصافت نأشب

ليتْغُا امدنعو 391«ForeignOffice ةيجراخلا ةرازو يف حَّشرُت مل مهئامسأ

رشاعلا زلر اشت ، يسنرفلا كلملا ءانبأ ثلا ducdeBerry(ث يريب ود قودلا

َةصقلا اوعاذأ نيذلا مه دليشتور لآ ناك ،1820 ماع رياربف يف (CharlesX

ناك ،1821 ماع يف تولر اش ةريم األ تتام امدنعو .392 انييفو تروفكنارف يف

.393 سيراب ىلإ اهولقنو رابخ األ اورشن نيذلا مه اًضيأ دليشتور لآ

دليشتور لآ ُدارفنا هبِجعُي GeorgeCanningمل جنيناك جروج ءارزولا سيئر

تاعوضوم لهاجت عطتسي مل هنكل ، ةيناطيربلا ةرافسلا ريراقت رابخأ رشنب اًمئاد

نِمْرِكأ يف يكرتلا الم ستس اال لثم دليشتور تامولعم ةكبشل ترَّفوت ةمهم

.Ackerman394

نيدربأ دروللا ىلإ ةيسنرفلا 1830 ماع ويلوي ةروث َرابخأ اًضيأ دليشتور ُلآ َلقن

لا Bohemia[مش ايميهوب يف شتينرتم ىلإو ، ندنل يف LordAberdeen

.395[ اسمنلا

يف مهُسفنأ نويسامولبيدلا و ةلودلا لا جر أدبي نأ لبق ليوط تقو ِضمي ملو

ةيمسرلا لا اإلسر ةمظنأ نم عرسأ ،ألاهن دليشتور االت صتا ةكبش مادختسا

ريغ ةعيبطلا تاذ لئاسرلا ،وألن ةيسامولبيدلا الت سارملا لقن يف ةمدختسملا

سارملا ربع ةرشابم ريغ ةقيرطب ةموكح ىلإ ةموكح نم اهلا سرإ نكمي ةيِّرسلا

. دليشتور ةوخ األ ىدل ةصاخلا الت

مهتويب ىلع تامولعملا لدابت يف دليشتور لآ دمتعا اذإ لا، حلا ةعيبطبو

ىلإ َّدتما جماالً اورَّوَط ام ناعرس .ذإ دودحم َّدِج ُماظنلا ناكَل ، طقف ةسمخلا

بغر ليشمأ ريام دافحأ نم دحأ ال .وألهن ةيلص األ ةيبرو األ مهدعاوق نم دعبأ

ةعومجم ءانبب ريوطتلا َّمت دقف ، ديدج « يلئاع عرف » ةماقإب هل) َحِمُس (وأ يف

: ىرخأ قاوسأ يف كنبلا حلا صمب ءانتع باألرج،لال اوفِّظُو ، نيراتخُم كوالء

زنايلر وأ وينو كرويوين مث ، يساسأ لكشب لسكوربو جربسرطب ناسو ديردم

اال ُطوطخ تلَّكش دقو اًقح. ال وكسيسنارف ناسو كيسكملا Havanaو انافاهو

.396 ةديدج ةيراجتو ةيتامولعم ًةكبش الء كولا ؤهالء عم لا صت

ليناد وأ كرويوين يف AugustBelmont تنومْلِب تسجوأ لا ثمأ نم لا جر

ةريبك الةيل قتساب اًمتح اعَّتمَت ، ديردم يف DanielWeisweiller رليافسياف

وأ دليشتور كوالء اًمئاد اولظ مهنكلو ربك؛ األ ةيلحملا مهتفرعمو مهدْعُب ببسب

ُةكبشلا هذه نكت .مل كلذ نايسن ةصرف مهل ْحَتُت ملو ، ءيش لك لبقو الً

ربكأ ، طباور ةكبش ةيمه نماأل هسفن ردقلا ب تناك لب ؛ طقف يمسر ذوفن َةكبش

فحصو ةيزكرملا كونبلا و ةصروبلا ةرسامسو ىرخ األ كونبلا ،ب ًةنورم رثكأو

. ةيلا ملا نوؤشلا



يفف . ةيلا ملا ةوْطَّسلا نم ديدج عون قاثبنا كاردإ نع نورصاعملا أطابتي مل

Vincent ّيِنريف هيينروف تنسنف يسنرفلا يلا ربيللا َمَعَز ،1826 ماع

تراص ةيسنرفلا ةموكحلا نأب ، ةديدع معازم نمض ،Verneuil-Fournier

لكاأل نم ْبُنالً لقأو اًبادجإ رثكأ ةيلا م ةيطارقتسرأ » يديأ يف ًةدساف ًةيْمُد

Thomas بمكْنُد ساموت بئانلا َمَّدق ، نيماع دعب مث .397« تايطارقتسر

: صوصخب ىوكش يناطيربلا مومعلا سلجم يف Duncombe

ريغ ةورث وذ دِّيس : ابروأ يف األماي هذه ىتح ْفَرْعُت ،مل ةلئاهو ةديدج ةوْطَس

ىلع دمتعي لودلا ديصر نأو ، ِبرحلا الِمو سلا ُمَكَح هنأب ىهابتي ، ةدودحم

األ َلَسُر نوقبسي هلَسُر نأو ؛ ددع بال ناكم لك يف هيلسارم نأو هنم؛ ةءاميإ

. مهل عفدي يذلا وه ةلودلا ءارزو نأو ؛ ةقلطملا تادايسلا َلَسُرو ، ةداسلا ءارم

.398... انيلع ةرطيسلا ىلإ حمطي ، ةيراقلا ابروأ ءارزو سلا جم يف هلُّغوتبو

ال ثامم اًمييقت ةيكيرمأ ٌةلجم ترشن ، رشع عساتلا نرقلا تاينيث ثال طساوأ يف

... ةثيدحلا مهتفاَرِصب نوبجعم دليشتور :«لآ ءاردزا لقأ تارابعب نإو ،ً

نود ءارزولا سلجم كرحتي ...وال مهيديأ نيب اهلمكأب ةراق بيب تبال نوكِسْمُي

.399« مهتراشتسا

تقولا يف ،ThomasRaikes سكياَر ساموت يزيلجن اإل تايمويلا ُبتاك َرَكَذو

مهتاسَّسؤم نِمف . ءايوق األ ابروأ َةداس اوحبصأ دليشتور نأ:«لآ ، اًبيرقت هسفن

ىلع ًةرطيس اوققح ، يلوبانو تروفكنارفو انييفو ندنلو سيراب يف ةفلتخملا

اوراصف ، اًقباس اهقيقحت نم قيرف يأ نكمتي مل يتلا ةيبرو األ ةفارِّصلا

ضارتقا اهنكمي ةدايس تاذ ةلود .فال ةماعلا [ ةيلا [ملا دراوملا طويخب نوكِسْمُي

.400« مهتدعاسم نود لا ملا

( ربكأ حوضوب ْنإو ) اهسفن َةيضقلا ٌلوهجم يناملأ ريتاكيراك ُماَّسر راثأ دقو

دليشتور ُرِّوَصُي هنأ حضاولا نم - لكشلا بيرغ يدوهيل اًريتاكيراك مسر امدنع

األ ةملكلا ْيَينعم ىلع DieGeneralpumpe(الاًبع ةيسيئر ةَّخضم هفصوب -

مسرلا ريشي اميف ، دليشتور .( َضَرْقأو َّخَض ينعت يتلا pumpen ةينامل

.401 ملا علا لوح َلا ملا ُّخضت معالةق ٌةلآ ، يروتاكيراكلا

دليشتور لآ نأ رشع عساتلا نرقلا تاينيرشع يف ْترَّركت يتلا ةمْهُّتلا

دح أل اًقبطو .[ ةَّيكَلَملا ءايحإ ] ةداعتس واال ةيعْجَّرلا ىوق عم اًيسايس نوفلا حتم

.402«HolyAlliance[410] سَّدقملا فلا حتلل ةريبكلا ةنازخلا » اوحبصأ ، رداصملا

ايسور رصيق َمَّدَق ،(1815 وينوي -1814 ربمتبس ) انييف رمتؤم بقع : سدقملا فلا حتلا 410

امهب ىدان نيذللا ةبحملا و لدعلا ىلع موقي ىربكلا لودلا نيب سدقم فلا حت ءاشنإ َةركف

تاعارصلا التو كشملا لح يف ةيساس األ ةدعاقلا يه ةيحيسملا نوكت ثيحب ، حيسملا



نع Muskau-Pückler واكسوم رلكوب ريم األ ينامل لااأل َّوجلا ثَّدحت امدنعو

فلا حتلل يسيئر ريصن » هنأ َرَكَذ ، هتجوز ىلإ ةلا سر يف ةرم، ،أللو ناثان

اًفلا «حت يمحي اًراسمس هفصوب اًيروتاكيراك ناثان َمِسُر دقل .403« سدقملا

.404 اًيسايس ابروأ لا عتشا َعْنَم ديري ،« فوجأ

ةصاخبو ، ةيبنجأ ىوقب هطابترا » ببسب لتقلا ب اًديدهت ىَّقلت ،1821 ماع يفو

.405« ابروأ يف تايرحلا دض ةموكحلا كلت ططخ ةيفلخ ىلع ، اسمنلل هتدعاسم

Bremen نميرب [ ةنيدم ] بودنم َرَكَذ ،1820 ماع سطسغأ نم ركبم تقو يفو

German [411] ةينامل األ ةيلا ردفنوكلا سلجم يف [ ايناملأ لا [مش

ىلإ جاتحت اسمنلا » نأ ، تروفكنارف يف دقعنملا Confederation’sDiet

ايسورب تناكو ، يلوبان دض ةيلا حلا اهتريسم يف « دليشتور لآ ةدعاسم

َليجأت دليشتور ُتيب اهل ْحِتُي مل اذإ اهروتسد نم ليوط تقو ذنم يهتنتس

.406« ريرشلا مويلا

أوسأ » مه دليشتور لآ ،LudwigBörne هنروب جيفدول يلا ربيللا بتاكلا دنعو

مظعم نأ يف بير ،وال ةيرحلا سسأ ضيوقتل ءيش لك اولعف األةم. موصخ

نم جراالً نأ ول ةيرحلا الك تماب عتمتتس تناك تقولا اذه يف ابروأ بوعش

.407« مهلا مسأر معدل [ نيدبتسملا ] نييطارقوتو األ اوضِرْقُي ...مل دليشتور لا ثمأ

ةيؤرل يسايسلا دليشتور لآ والء ىدم يف ُغِلا بُت ماكح األ هذه لثم نكلو

ىلإ نميرب بودنم ظح ال امكو . ةظِفاحُملا ةداعتس باال ةقلعتملا شتينرتم

ٍّقح: نع تروفكنارف

ةينامتئ واال ةيفرْصَملا هتاق ال عو ةيلا ملا الهت َماعُمب -ً عفال ُتيبلا اذه َققح

لا ملا قوس ىلع ًةرطيس ام دح ىلإ بستكاف ؛ ةيقيقح ةطلس َعقوم - ةمخضلا

مظعأ لب مهتايلمعو كولملا تاكرح زيزعت وأ ةقاعإ نم هنَّكَم يذلا ،األرم ماعلا

.408 ةيبرو األ ىوقلا

تقولا يفو . اًبسانم نمثلا ناك اذإ اسمنلا ضارقإب دُّهعتلا دليشتور آلل نكمي

نأ يواسمنلا روطاربم اإل َرَكَذ امدنعو . اًضيأ ًةيلا ربيل لودلا رثكأ نوضِرْقُي هسفن

لءاستي .409 اًمامت فراظتي وأ هَّكفتي نكي انأ»،مل ينم ىنغأ » دليشتور ليشمأ

. ماظنلا المو سلا نع عافدلا هللاب نم نوفَّلكم فلا حتلا ىلع نيعِّقوملا َكولملا نأكو ، ةيلودلا

ىوقلا نم نّوكملا يسامخلا داحت باال ةصاخلا هيرْلِساك ةركف ، ةقيقحلا يف هذه، تناك

. مجرتملا - ولر تاو ةكرعم يف ةيئاهنلا نويلبان ةميزه دعب ، سْمَخلا ىمظعلا

بقع َلَّكَشَت ابروأ طسو يف ةينامل باأل ةقطان 39والةي نم داحتا : ةينامل األ ةيلا ردفنوكلا 411

بال هنكلو ، ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم اإل هتكرت يذلا غارفلا ءلمل ،1815 ماع انييف رمتؤم

. مجرتملا - ةيزكرم وأ ةيذيفنت ةطلس



« ناوج نود » هلمع نم رشع يناثلا ديشنلا يف LordByron[412] نورياب درول

:DonJuan

اًّيلا ربيل وأ اًّيكَلَم ءاوس ، سرجنوكلا ريدي / مكحي نَم ؟ مَلا علا نازيمب ُكِسْمُي «نَم

يحيسملا - هقيفرو ، يدوهيلا دليشتور »:( ةرخاس ميقرت تام (عبال بيجيو ؟»

ةطقنلا .410« نويقيقحلا ابروأ تادرول » مه نويفرْصَملا .«Baring جنيراب

ةيلا ربيللا و ةّيكَلَملا مْكُحلا ةمظنأ يف اًرثؤم دليشتور ىأر نورياب نأ ةمساحلا

ةيضقلا ةغايص يف AlexandreWeill لياف ردنسكلأ حجنيو . ءاوس دح ىلع

Rothschildandthe(1841 ماع )« ةيبرو األ لودلا و دليشتور » هلا قم يف

،« دليشتور نوكيل ةلودلا ىلإ ةجاح يف دليشتور ناك »:EuropeanStates

ًةجاتحم لا زت فال ةلودلا امأ ، ةلودلا ىلإ ةجاح يف دعي اآلن«مل هنكلو

.411« هيلإ

: هتديرج يف JulesMichelet هيليشيم لوج يلا ربيللا خِّرؤملا َرَكَذ ماع، دعب

هتاباسح ُّلكو . اًراسمس اًراسمس ةصروبلا ،و اًريمأ اًريمأ ابروأ دليشتور فرعي »

ثدحتيف ؛ كولملا تاباسحو ةصروبلا ةرسامس تاباسح ، هسأر يف ةدوجوم

اذإ رمح األ ىلإ كباسح لوحتيس »: مهدح أل لوقي . هرتافد ةعجارم نود مهيلإ

.412« اذهك ريزو نييعتب تمق

ماع دعب هبيترت َديِعُأ امك « ْعَجْرَتْسُي » مل يمَرَهلا ماظنلا يف رخآ رهظم ةمث ، انهو

اتوج - جروبوك - سكاز تيب تنَّوَك يتلا ةدتمملا ةبارقلا ُةعومجم لعل .1815

ثَدْحُم دليشتور تيب امأ . يكلملا بَسَّنلا َةيعرش ديدجلا َماظنلا تحنم دق

ليومتب َدَّهعتف - تامولعملا ]و يلا [ملا نامتئ اال يف ةديدجلا هتاكبشب - ةمْعِّنلا

. ةيبرو األ ةّيكَلَملا

. مجرتملا - يسنامورلا رعشلا داور نم يناطيرب رعاش ،(1824-1788): نورياب درول 412



26

ةعانصلا تاكبش

لكشب ايناطيرب يف ةينهملا هتايح دليشتور ناثان أدب ، يلا األع كلت غولب لبق

الُت جِّسلا ُرِّفوُتو . ةراقلا ىلإ ريدصتلا ضرغب عَّنصُملا َشامقلا ىرتشاف ، عضاوتم

ةروثلا لحارم يف داصتق لال ةَّيح ًةروص ةركابلا تاونسلا كلت نم ةيقابلا

ةرم، أللو ارتلجنإ ىلإ ناثان لصو امدنع 1799 ماع نيب . ىلو األ ةيعانصلا

يف N.M.Rothschild دليشتور مإ نإ ةكرش اًيمسر أشنأ امدنع 1811 ماعو

نيب لقنت لب ، طقف Lancashire رياشكن ال لوح دليشتور لقنتي مل ، ندنل

جال ىتحو ،Stockport تروبكوتسو Leeds زديلو Nottingham ماهجنِتون

. ايناملأ يف الء معلا ىلإ اهنْحَشل تاجوسنملا نع اًثحب ، اًضيأ Glasgow وكس

نتسكوب ليوَف ساموت بئانلل اًقح ال .ذإقلا زهاجلا شامقلا ءارشب ِفتْكَي ملو

:ThomasFowellBuxton

ءايش ،األ يلا ومأ َّلك ُتقفنأ Manchester رتسشنام ىلإ ُتلصو نأ درجمب »

: دئاوف ثالث ُتينج ام ناعرسو . ةديج اًحابرأ ُتققحو ؛ ةصيخر َّدِج تناك

، ةغْبَّصلا و داوملا ب كُدِّوزأس »: عِّنصُملل تلق . عينصتلا ،و ةغابصلا ، ماخلا داوملا

ةدحاو نم دبالً دئاوف ثالث ُتينج اذكهو .« ةعَّنصُملا عئاضبلا ب يندِّوزُت تنأو

.413« دحأ يأ نم صخرأب عئاضبلا َعْيَب يننكميو ،

عيمج يف ترشتنا ام ناعرس يتلا ةديدجلا جْسَّنلا و لزغلا ايجولونكت عمو

نيعِّنصُملا نم ريغصلا ددعلا عمو ، ادنلتكسإ طسوو ارتلجنإ لا مش ءاحنأ

ماع ربمسيد يف حضوأ امكو . ةلئاه حِفاكُم طيسول صرفلا تناك ، نيسفانتملا

:1802

دلبلا يف نوشيعي نيذلا نوجاَّسنلا بلجي ، سيمخلا مايأو الءاث ثلا مايأ يف

وأ ةعطق نيرشع انه، ىلإ مهعئاضب رتسشنام لوح يمالً نيرشع ةفاسم ىلع

ثو نارهش هتدم نامتئاب راجتلل اهنوعيبي ،مث لقأ نورخآو رثكأ نورخآو ، نيث ثال

ىلعو لا، ملا ىلإ ةلجاع ةجاح يف مهضعب .وألن رهشأ ةتسو رهشأ الةث

ب اًنايحأ يرتشي لا ملا هعم يذلا ،ف حبرلا ضعبب ةيحضتلل دادعتسا

.414 ضورعملا رعسلا نم لقأ 20% 15%وأ

تاكرش ىلإ ريدصتلا يف أدب نيح ةيراجتلا دليشتور لا معأ عُّسوت ءانثأ يف مث

ةينامتئا طورش لب ةضفخنم راعسأ ضْرَع يف أدب ، هدلا و تاكرش ىوس ىرخأ

امك كيدي نيب نامأ يف » هَلا ومأ ربتعَي هنأب هسفن يرتشملا اًرِبْخُم ، اًضيأ ةلوقعم

.األ رطاخملا تناك كلذكف ةريبك تآفاكملا تناك اذإو .415« يبيج يف اهنأ ول



امك لقنلا يف نودِّروملا َلِشَفو . عيرس لكشب تبَّلقت ةدئافلا الت َّدعمو راعسأ

ايناطيرب نيب ةيداصتق اال برحلا راجفنا عمو غاًبلا. عفدلا يف نورتشملا َلِشَف

يف ايناطيرب عم ةراجتلل ابروأ ءاحنأ عيمج يف نويلبان رْظَح دعب اسنرفو

. بيرهتلا ىلإ ءوجللا دليشتور ىلع ناك 1806و1807، ْيماع

ةيعانصلا ُةروثلا تناك ، رشع عساتلا نرقلا يف ةيسايسلا و ةيركفلا تاروثلا كو

اميس (وال ةيموكحلا تاءارج اإل ضعب نأ عم اهب، َرَمَأ مكاح .فال تاكبشلا َجاتن

كش.بوا نود اهب تلَّجع دق ( دنهلا نم شامقلا داريتسا ىلع قييضتلا نيناوق

ْتَدِجُو ، دليشتور ناثان اهيلإ ىمتنا يتلا ةكبشلا ك نامتئ اال تاكبش ىلإ ةفاض إل

عيمجتب نيرمثتسملا و لا األمع باحص أل تحمس ، ةيلا مسأر ٌتاكبش اًضيأ

عِّجَشُملا جاتن اإل لدابت نم تنَّكَم ةيجولونكت ٌتاكبشو ، دراوملا و تامولعملا

هتانيسحت قيقحت JamesWatt[413] تاو سميج عطتسي .مل تاراكتب اال ىلع

بالك فيزوج روسيفوربلا تلمش ةكبش ىلإ ءامتن اال نود يراخبلا كِّرحملا ىلع

Lunar[414] رانول ةيعمج نم ءاضعأو وكس جال ةعماج نم JosephBlack

.416 اًضيأ ماهجنِمْرِب يف Society

امأ ، اًيبسن ليومتلا ةريسيو ةريغص جيسنلا عينصت تاكرش مظعم تناك

نيمأتلا تاكرش وأ ةمهاسملا تاكرشلا ك ةريبكلا ةيلا مسأرلا تاعورشملا

و ُتارداصلا ْتَريدُأو .417 لا األوم فيظوت تاكرش ىلع اًريبك اًدامتعا تدمتعاف

لبق ام رصعلا يف لا حلا ناك امك ، ةيراجت تاكبش قيرط نع ةيلودلا تادراولا

هذه لك يف اًرود كرتشملا نيدلا و ةقادصلا و ةبارقلا تبعل دقو . يعانصلا

تربع يتلا ةديدجلا عينصتلا تايجولونكت ىلع هسفن األرم قبطنيو . تاكبشلا

ٌطبار دجوي نكي 18،مل لكشلا نيبي امكو .418 ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ يطنلط األ

، ايفلد يفال نم ،OliverEvans[415] سنافيإ رفيلوأو تاو سميج نيب رشابم

تاجرد عبرأ عقاولا يف دجوي ناك . يراخبلا يلا علا طغضلا كِّرحم عرتخا يذلا

أل اًقبط ) رشتنا -« ةينيسحتلا ةيلقعلا »- راكتب اال حاحلإ نكل .419 امهنيب لا صفنا

لحارم نم ةلحرم لك يفف .420 اًبيرقت ينيدلا دقتعملا رشتني امك ( ءاملعلا دح

لب ، ةديدجلا تايلمعلا رشن يف مساحلا رودلا تاكبشلا تبعل ، ةيعانصلا ةروثلا

، يراخبلا كِّرحملا ىلع الت يدعت لخدأ ، يدنلتكسإ سدنهم ،(1819-1736): تاو سميج 413

. مجرتملا - عارتخ اال تاءارب نم ديدعلا بحاصو

ماظتناب نوعمتجي اوناك ، نيركفمو ةعيبط ةفس فوال ةعانص َلا جر ْتَّمَض : رانول ةيعمج 414

. مجرتملا 1765و1813- يماع نيب

- ةيراخب آالت مِّمَصُمو نيحاوط عناصو يكيرمأ عرتخم ،(1819-1755): سنافيإ رفيلوأ 415

. مجرتملا



ةيراخب تاكِّرحم ُريوطت ناك امكو لا. ملا سأرو ةيلقعلا ةوقلا عيمجت يف األّمه

لا، طبأ نييدرف نيعرتخم دهج ،ال اًيعامج ٍةكبش َدهج ةديازتم ةءافك تاذ

ل هسفن ردقلا ب ناريطلا ملع يف ةقح ]لاال تاقارتخ [اال ةئجافملا ُتامُّدقتلا نيدت

American ةيكيرم األ نييندملا نيسدنهملا ةيعمج يف نييسيئرلا ءاضع أل

ةيكيرم األ نييكيناكيملا نيسدنهملا ةيعمجو ،SocietyofCivilEngineers

األ مولعلا مُّدقت ةطبارو AmericansocietyofMechanicalEngineers

،AmericanAssociationfortheAdvancementofScience ةيكيرم

.Wright تيار نيوخ لأل كلذكو

ُفِّلؤم ،OctaveChanute توناش فاتكوأ بعل ،« ريغصلا مَلا «علا اذه يف

(ProgressinFlyingMachines(1894« ناريطلا تانيكام يف مُّدقتلا » باتك

.421 ىلو األ ةرئاطلا ريفير لوب ]األمه: طبارلا ] لِّصوُملا َرود ،



ةيعامتج اال ةكبشلا ، نوتلوب ويثام ، تاو سميج :« راخبلا ةكبش »-18: لكشلا

.1800-1700، يراخبلا كِّرَحُملا ايجولونكتل

طبترت مل اذامل وه: عينصتلا رصع ءانثأ يناطيربلا خيراتلا يف يزكرملا زغللا

لكشب لا ؤسلا ةغايص نكمملا نمو ؟ ةيسايسلا ةروثلا ب ةيداصتق اال ةروثلا

ارتلجنإ يف رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ةئشانلا تاكبشلا تناك اذامل : فلتخم

امب ةيوق نكت ملو ، ثيدحلا عينصتلا الد يتس ال يفكي امب ةيوق ادنلتكسإو

يف ةَّيسَنَكلا و ةيطارقوتسر واأل ةَّيكلَملا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ب ةحاط لإل يفكي

رجفنا ،1848 ماع يف ، ةيبرو األ ةراقلا ءاحنأ عيمج يف ؟ ةدحتملا ةكلمملا

ةيروث ةجوم يف ىوكش وأ ةملظم نأشب ضئارع ىلع نوعِّقوُي نيذلا سانلا

.422 شتينرتم طوقس ىلإ تَّدأو انييفو نيلر ب ىلإ ةرملا هذه تدتما ؛ ىرخأ

يرنه ريهشلا Whig يجيولا بيطخلا . كلذ هبشي ام ايناطيرب يف ثدحي ملو

Societyfor ةعفانلا ةفرعملا رشن ةيعمج سَّسأ HenryBrougham ماهجورب

. ةيروهمجلا راكف األ رشنل ةيعمج سيلو theDiffusionofUsefulKnowledge

رصانعلا ضعب اوفاضتساو مهتاعُّمجت اومَّظن ،Chartists[416] نييقاثيملا ىتحو

عساتلا نرقلا يف تطشن ةيزيلجنإ ةيلا مع ةكرح :Chartism ةيقاثيملا وأ نويقاثيملا 416

يذلا People’sCharter« بعشلا قاثيم » اهيلع لمتشا يتلا ئدابملا ساسأ ىلع رشع

اال ئدابملا هذه زربأ نم .1838 ماع Lovett تيفول ميلو يندنُّللا يلا كيدارلا ميعزلا هعضو

وال لْعَجو ، ناملر بلا ةيوضعل نيحَّشرُملا ىلع ةضورفملا ةيكْلِملا طورش ءاغلإو يِّرسلا عارتق



. باختن اال قاطن عيسوتل مهتلمح اهب اومَّظن يتلا ةقيرطلا ،ب ةيروثلا

ىراصق تلذب رشع نماثلا نرقلا تاسايس نأ يف ريسفتلا نم بناج نمكي
[417] نيينوطيربلا لا ثمأ نأ « ايندلا عمتجملا تاقبط » يف سرغت نأ اهدهج

.423 مئاقلا يعامتج اال ماظنلا يف ةينطو ةصح مهيدل Britons

ةضِهانملا نودروج بغش لا معأ تناك يرفوناهلا دهعلا يف بَغَّشلا لا معأ ربكأ

Dickens زنكيد اهرَّوَص يتلا CatholicGordonRiots-anti ةيكيلوثاكلل

.BarnabyRudge[418]« جدور يبانراب » هتياور يف حضاو ِّدِج لكشب

عم ةريبك ةراهمب اهَسفن ْتفَّيك ةيناطيربلا ةبْخُّنلا نأ ريسفتلا نم اآلرخ بناجلا

هجو ىلع - اناك تربلأو ايروتكيف . ةعرسب ةرِّيغتملا يعانصلا رصعلا فورظ

يف امهبراقأ اهيلع نكي مل ةقيرطب ةيسايسلا امهلويم يف نييلا ربيل - مومعلا

لآ اهدَّسج يتلا ةديدجلا ةيلا ملا َةبْخُّنلا نأ اذه ىلإ ْفِضَأ .Hanover رفوناه

نم نوديدعلا هردِّقُي ناك امم يسايسلا ىوتسملا ىلع ًةنورم ُرثكأ دليشتور

. اهداقن

ءاغلإ محالُت ةروثلل ايناطيرب يدافت َبابسأ حِّضوُت يتلا ةديجلا ةلثم األ نم

تايلق األ نيب اميف ناملر بلا جراخ ءاغل اإل ةكرح تأدب . ةيدوبعلا و قيقرلا ةراجت

لمعلا ةّيعمج لثم ةديدجلا تامظنملا Quakers)و زركيوكلا اميس (وال ةينيدلا

SocietyforEffectingtheAbolitionoftheSlave ديبعلا ةراجت ءاغلإ ىلع

Societyfor اًيجيردت اهئاغلإو ةيدوبعلا نم فيفختلا ةيعمج اًقح Trade،وال

ىلإ ةلمحلا تلصو دقو .theMitigationandGradualAbolitionofSlavery

يف ةروثلا هيف تأدب يذلا تقولا يف HouseofCommons مومعلا سلجم

ريثأتلا تاذ هتملك William Wilberforce سروفربليو مايليو ىقلأف . اسنرف

،1789 ماع ويام 12 موي مومعلا سلجم يف « قيقرلا ةراجت لا وهأ «نع يوقلا

يف EstatesGeneral ةماعلا ةيعمجلا طاشن ةيادب نم طقف دحاو عوبسأ دعب

ءاغل باإل بلا طت ضئارع ىلع صخش فلأ 400 نع لقي امال َعَّقَو دقو . سيراب

. مجرتملا - اًدحاو اًماع ناملر بلا ةيا

دوعي . اهنكس نَم َلوأ اوناكف ، ايناطيرب ةريزج يف ْتَدَجاوت ةميدق ةيقْرِع : نوينوطيربلا 417

االتحالل لبق 1200و500قم، ْيماع نيب ام يناطيربلا يديدحلا رصعلا ىلإ مهدجاوت

دوعت مهلوصأ نأ نوثحاب ىري . ةينوسكسولجن األ لئابقلا لوصو لبقو ، ايناطيربل ينامورلا

نوملكتي اوناكو اهلا، مشو ادنلتكسإ قرش يف « نييتكبلا ب« عالةق مهل نأو يناتيرب ىلإ

. مجرتملا -« نويزليو » نوّمسُيف تايقْرِعلا ةيقب امأ ، ةيلخادلا ةيتْلِّسلا تاغللا

،1841 ماع اهرشنو ، زنكيد زلر اشت يناطيربلا يئاورلا اهبتك ةيخيرات ةياور : جدور يبانراب 418

. مجرتملا -1780 ماع نودروج بغش لا معأ ءانثأ اهثادحأ بلغأ رودت



يفو ، نيغلا بلا روكذلا ناكسلا نم 12% يلا وح براقي ام وهو ،1792 ماع يف

.424 ناكسلا ددع فصن نم ةبسنلا تبرتقا رتسشنام

ةراجت فانئتسا ىلع ضارتع اال ضئارع يعِّقوُم ُددع َغَلَب ،1816 ماع يف مث

.4251,375,000 ةيسنرفلا قيقرلا

َعَّقَو ضئارع ناملر بلا ىَّقلت امدنع ،1833 ماع يف ربكأ [ جايهلا [و ضيرحتلا ناك

ليم َفصن اهُلوط َغَلَب ٌةضيرع اهنم ، صخش فصنو نويلم نم برقي ام اهيلع

ساموت ةنبا Priscillaال يسيرب اهتَّنبت اًعم، طاَّيخو ةأرما 350,000 اهيلع َعَّقو

.ThomasFowellBuxton426 نتسكوب ليوَف

هذه نكلو . قيدصتلا ب ةريدج ةكبش ىلع ةمئاق ًةرهاظ ءاغل اإل ُةكرح تناك دقل

سكع ىلع ، ةروث يف دلبلا لا خدإب دِّدهُت مل ةيكيرم األ تارمعتسملا يف ةكبشلا

ةيناطيربلا رزجلا يف سانلا حلا صمب تمتها ةيضقلا نأ حضاولا ببسلا . اسنرف

.و ةيبرغلا دنهلا يف نيعرازملا و ةقراف األ ديبعلا :ب اًضيأ دعبأ لب ،BritishIsles

يف اهيمدق تحت نم طاسبلا بْحَس مغر - ةيسايسلا ةَبْخُّنلا نأ يناثلا ببسلا

ريغ يناملر بلا طغضلل اًيبسن ةعرسب تباجتسا - رشع نماثلا نرقلا تاينيعست

فلأ 800 نم برقي ام ْتَرَّرحو ،1807 ماع يف قيقرلا َةراجت تغلأف ، داتعملا

وهف ريخ واأل ثلا ثلا ببسلا امأ .1833 ماع يف ةيناطيربلا تاكلتمملا يف دبع

سرامت نأ نم رغصأ حلا صم ةعومجم اولَّثَم ةيبرغلا دنهلا يف نيعرازملا نأ

. وتيفلا ةطلس

يف نويناطيربلا ركسلا وجِتْنُم ناك اذإ ام لوح الً يوط شاقنلا مدتحا دقل

اال مهقُّوفت نم اومِرُح مأ ءاغل اإل ةيشع ةمزأ نم لعفلا ب نوناعي يبيراكلا

اهب تلَّوحت يتلا ةعرسلا ىزغم لوح نوخِّرؤملا فلتخا كلذك ، يداصتق

ىلإ يطنلط األ ربع قيقرلا ةراجت يف رطيسملا بع لاال اهنْوَك نم ايناطيرب

ركسلا الك هتسا عافترا مغر هنأ حضاولا نمو .427 طِشَّنلا ينلعلا اهمصخ اهنْوَك

تناك . رشع نماثلا نرقلا خالل هراعسأ ُضافخنا َلَصاَوَت دقف ارتلجنإ يف

، ةينويلبانلا و ةيسنرفلا ةيروثلا بورحلا ءانثأ ظوحلم لكشب ةتباث ركسلا راعسأ

،Domingue-Saint جنامود ناس يف ديبعلا درمت ببسب جاتن اإل لُّطعت ءانثأ

،Cuba ابوك يف عرازملا لوصحم ةدايزب ، طقف اًيئزج ، َضِّوُع دقو

ماع لبق ىرخأ ةرم طبه هنكلو ؛ دنهلا ]و يدنهلا طيحملا يف ] سويشيرومو

ةكرعم يف ةيئاهنلا نويلبان ةميزه دعب الم[ سلا لولحب هطوبه دادزاو ،1807

ولر]. تاو

، كلذ عمو . دْبَعلا رعس طسوتم يف طوبهلا وحن هاجتا كانه نكي ،مل ةنراقملا بو

ركسلا عرازم ريصم يف ْتمَّكحت [ ءاغل اإل وحن ] لويملا هذه نأب ةلئاقلا ةجحلا ف

تسيل -428« ةيبرغلا دنهلا يف ةثراك ىلإ ىَّدأ ءاغل «اإل نأ - ةيبرغلا دنهلا يف



ةدوجوملا ُصَرُفلا ، ابروأ ءاحنأ عيمج يف ركسلا ىلع بلطلا عافترا عمف . ةعنقم

ىلإ ةبسنلا ب اًضيأ دجوتس ، ليزاربلا نع كيهان ، ابوك يف ةيدوبعلا رارمتس ال

اإل ببسب نكل ةلا، معلا ُفيلا كت ةرورضلا ب اهيف تعفترا يتلا ةيناطيربلا عرازملا

. هريغ نود ءاغل

داصتقا عيونت ةعرس يف نييناطيربلا نيعرازملا ىدل ةيقيقحلا ُةلكشملا تلثمت

، هريدصت ةداعإ مث عينصتلا ضرغب ، نطقلا ودروتسم َقاَف ،ذإ ةدحتملا ةكلمملا

تاينيرشع رخاوأ لولحبف . ةريبك ةعرسب ةيمه األ ثيح نم ركسلا يدروتسم

. ةيناطيربلا تارداصلا َفصن ةينطقلا ُعئاضبلا تلَّثم ، رشع عساتلا نرقلا

اًيسايس اًذوفن ، يناطيربلا جيسنلا ةعانص َةمصاع اهفصوب ، رتسشنام تزاحو

نع َفرطلا َّضغت نأ اهنكمأف ،Jamaica اكياماج هتزاح امم رثكأ ندنل يف

اهنم يتأت يتلا ، ةدحتملا تاي ال ولا بونج يف ةيدوبعلا و ديبعلا ةراجت رارمتسا

قباسلا نطقلا رجات - دليشتور ناثان . ماخلا نطقلا نم ةعفترملا رياشكن ال ةصح

ينيلر تسإ هينج نويلم 15 َةموكحلا َضرقأ يذلا وه - يفرْصَم ىلإ َلَّوحت يذلا

.4291833 ماع نوناق دعب ديبعلا ُمالك ضيوعتل

ليوَف ساموت عم ءاشعلا ناثان لوانت ، ديبعلا ريرحت ُنوناق َعِّرُش نأ دعبو

ريرحت ةلمح يف اًدئار اًرود ناثان ءانبأ بعل قح، ال تقو يف مث .430 نتسكوب

ىلإ Nathaniel ليناثان هَديفح ايروتكيف ُةكلملا يِّقرُتسو ؛ ايناطيرب يف دوهيلا

.HouseofLords تادروللا سلجم

ا ُةورث تناك . دئاز لكشب يتاواسم ريغ اًعمتجم ايناطيرب تناك ،1815 ماع يف

مظعم يف امم رثكأ ، ةثارولا ةيطارقتسرأ يديأ يف اًريبك اًزيكرت ًةزَّكرم يضار أل

يبيرض ماظن .ancienrégime ميدقلا ماظنلا اسنرف اهيف امب ، ةيبرو الداأل بلا

ا ىلع بئارضلا نم [ تاداري [اإل يموكحلا لخدلا مظعم ؛ يداع ريغ لكشب ٍّدَرَتُم

ىلع نيضباقلا ءايرث واأل ةيرحبلا و شيجلا ىلإ بهذي قافن اإل مظعم الك؛ هتس ال

ةيناملر بلا تاكرحلا نم ةكرح ،فال كلذ عمو . ةيموكحلا تادنَّسلا و بصانملا

اإلصالح ةكرح ]،وال قيقرلا ءاغلإ ] ءاغل -الاإل رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ةزاتمملا

لسلستلا نأ كلذ . اًيقيقح اًديدهت مئاقلا َماظنلا تدَّده - هتبقعأ يتلا يباختن اال

. حيرلا عم ينحني ىتم فرع - يسنرفلا هريظن خالف ىلع - يناطيربلا يمَرَهلا

1837 ماع يف شرعلا ىلع ةباشلا ايروتكيف ةكلملا َءاقترا اوأر نويئاغل اإل

دييأت نم برتقي ريغصلا لهاعلا ناكو ، همامأ اًقئاع سيلو لإلصالح ًةصرف

. طغضلا تحت مهتلمح

ثالةث دعب ينلع باطخ لوأ ىقلأ يذلا ريم، األ اهجوزل َةمهملا ُةكِلَملا تكرت

.قلااأل ديبعلا ةراجت ىلع ءاضقلا ةيعمج عامتجا يف ، امهجاوز نم طقف رهشأ

لجأ نم ةرباثملا و ةرِّيَخلا ارتلجنإ دوهج ألن قيمع فسأب رعشأ »: تربلأ ريم



راع ةمصوو ايقيرفأ ريمدت ) ةيرشبلا تانئاكلا يف ةيشحولا ةراجتلا هذه ءاغلإ

. ةيضْرُم ةجيتن يأ ىلإ دعب ِّدؤُت اًعم)مل ٍنآ يف ةرِّضحتملا ابروأ نيبج ىلع

ىتح هيعاسم يف اًصلخم ىخارتي نل ميظعلا دلبلا اذه نأ نم قثاو ينكلو

سيساح األ ىقرأو ةيحيسملا حور ىدل ةضيغبلا روم األ هذهل ةيدبأ ًةياهن عضي

.431« انتعيبط يف
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ةنمْيَهلا ىلإ يسامخلا مْكُحلا نم

اهل َقِلْطُأ يتلا ىضوفلا ىلع ُةرطيسلا تَّمت ،1815 ماعل ةيلا تلا تاونسلا يف

اسنرف يف ةَّيكَبَّشلا ىضوفلا تضِّوُرو . رشع نماثلا نرقلا تاينيعست يف نانعلا

يسنرفلا يروثلا يِّدحتلا امأ . نويلبان دهع يف ديدج يمَرَه ماظن ضرفب

فارشإ تحت ديدج « قفاوت » ضرفب هيلع َبِّلُغُتف ىرخ األ ةيبرو األ لودلل

ءانثأو . ةداعتسملا ةيسنرفلا ةّيكَلَملا اهنيب نمو ، سْمَخلا ىمظعلا ىوقلل يعْمَج

لخادو ملا. علا يف نميهملا يسايسلا َلكشلا ُةَّيكَلَملا تلظ ، رشع عساتلا نرقلا

ٌجذومن اًضيأ َدِجُو لب ، طقف يثارولا أدبملا ُةيعرش ْدَعَتْسُت ،مل ةيبروأ ةلود لك

ةيناتيلوبومزوكلا ةّيكَلَملا ةبْخُّنلا هب تلخد يعامتج اال يقبطلا بيترتلل ديدج

ا تَرِخَسو ) ةديدج plutocratic[419] ةيطارقوتولب ةبْخُن عم ةيلفاكت عالةق يف

).«اال امهيلك نم ليمجلل ةركان ةقيرطب اًماقم عفر األ ةينطولا ُتايطارقوتسر أل

(ال اولواح نَمو ، اًصقان اًفْصَو تناك ، ىنعملا اذهب ،[ ةّيكَلَملا ةداعتسا ]« ةداعتس

مل ميدقلا ماظنلا ىلإ ةطورشملا ريغ َةدوعلا ( اسنرف يف نوبروب لآ اميس

الً. يوط اًتقو اورمتسي

األ ىلإ مدقتلا نع اهفاقيإ نكمي .وال ءارولا ىلإ ةدوعلا اهنكمي ال ةعاسلا براقع

، خيراتلا يف ةرم اًعم.وأللو ناكسلا و لوخدلا نم ةيعانصلا ةروثلا تداز مام.

تتبثأو . ةيقرشلا ايسآ ندم نم ربكأ الت دعمب ةيبرغلا ابروأ لا مش ُندم ْتَمَن

. سب ال ملا جاتنإ ةءافك عم ، ةديدعلا اهدئاوف ةديدجلا عينصتلا تايجولونكت

ا تعقوو . اًكتف رثكأ ةحلسأو ، ةعَّرَدُم نفس : ةيعينصت نوكت تأدب اًضيأ برحلا

، ديازتم لكشب ةريبكلا ةيعانصلا تاكرشلا ةوطس تحت ةينطولا تاداصتق ال

ليكشت يف ، اهنولِّومُي نيذلا نييفرْصَملا بناج ىلإ ، اهوريدمو اهباحصأ أدبف

. ميدقلا ماظنلا ب اًقيثو اًطابترا تطبترا نإو ، ةديدج ةيسايسو ةيعامتجا ةبْخُن

ىدحإ : ةزِغْلُم ةيروطاربمإ اماروناب 1900 ماع لولحب مَلا علا ُةطيرخ تراص

ماع) لكشب ،58%) ةسناجتم ريغ ةبصنأ ىلع رطيست ةيبرغ ةيروطاربمإ ةرشع

(%74)432؛ يداصتق اال جتانلا (%57)و اهناكس نع كيهان ، بكوكلا يضارأ نم

. راحبلا ءارو اميف تارمعتسم ىلع ةدحتملا تاي ال ولا تذوحتسا لب

. ءارثلا ب ًةزيمم ةمكاحلا ُةقبطلا نوكت نأ وأ ءايرث األ َمْكُح لص األ يف ينعت : ةيطارقوتولبلا 419

تناك يتلا لودلا ب قلعتت ةيخيرات :دالةل نيتل دال ىلإ ةراش لإل ماع هجوب ُحلطصملا لَمعتسُيو

ب قلعتت ةرصاعمف ةيناثلا الةل دلا امأو ؛ ةيرث ةيكراجيلوأ لبِق نم ةيسايس ةرطيسل ةعضاخ

. مجرتملا - ريبك لكشب لا ملا ريثأتل ةعضاخلا ةيسايسلا ةيلمعلا



ىلإ ريفير لوب هلجأ نم لحترا يذلا َلبقتسملا ديكأت لكب اذه نكي مل

لولحبو .redcoats[420] ءارمحلا تارْتُّسلا ووذ نويناطيربلا زاف . نتجنيسكيل

اهناكس ددع غلا بلا ةكلمملا - ىمظعلا ايناطيرب ، ىلو األ ةيملا علا برحلا ةيشع

ديزي ام ْتَمَكَح - عبرم ليم فلأ 120 نع الً يلق اهتحاسم ديزتو اًنويلم 45.6

. عبرم ليم نويلم و11 صخش نويلم 375 نم رثكأ ىلع

اهتانكثل اهعيزوت وه ةعساشلا ةيروطاربم اإل هذه نأشب األزرب ءيشلا لعلو

يف نيزكرمتم يماظن يدنج فلأ 99 دجوي ناك ،1898 ماع يف . ةيركسعلا

. ةيروطاربم اإل نم ىرخأ نكامأ يف فلأ ،و41 دنهلا يف فلأ ،و75 ايناطيرب

اًفلأ. 48 يلحملا يدنهلا شيجلا ،و رخآ يدنج فلأ 100 ُةيرحبلا تجاتحا

اومِكُح دقو . ةيروطاربم اإل ناكس يلا مجإ نم ةريغصلا ءازج األ لثمي هلك اذهو

نم وضع فلأ نم الً يلق ُرثكأ َدِجُو 1858و1947، ْيماع نيب . اًضيأ ةلوهسب

يلا مجإب ًةنراقم IndianCivilService[421] ةيدنهلا ةيندملا ةمدخلا « يدِّهعتم »

اذه نكي ملو . يناطيربلا مْكُحلا ةياهن عم نويلم 400 زواجت يذلا ناكسلا

اهلمكأب ةيراد اإل ُةبْخُّنلا .ف دنهلا يف هعون نم اًديرف يساس األ يلكيهلا ُفيظوتلا

غلا بلا تارمعتسملا تارشع ىلع ةعَّزوُملا ، ةيقيرف األ ةيرامعتس اال ةمدخلا يف

.1,200433 نم الً يلق رثكأ اهُددع ، اًنويلم 43 يلا وح اهناكس ددع

يفو ، يملا علا خيراتلا يف األربك َةيروطاربم اإل تناك فيكو ؟ كلذ نكمأ فيكف

اال هغاص يذلا يئاردز اال ريبعتلا ِّدح ىلع ، ٍّيليل ٍسراح َةلود هسفن تقولا

1862؟ ماع يف FerdinandLassalle[422]السلا دنانيدرف ينامل األ ُّيكارتش

ُّيز ناك ، رشع عساتلا نرقلا ىتح رشع عباسلا نرقلا فصتنم ذنم : ءارمحلا تارْتُّسلا ووذ 420

. مجرتملا - رمحأ فطعم ىلع لمتشي نييناطيربلا دونجلا

يهو ،« ةيروطاربم اإل ةيندملا ةمدخلا » مساب اًضيأ ْتَفِرُع : ةيدنهلا ةيندملا ةمدخلا 421

ىتح 1858 ماع نم ةيناطيربلا دنهلا يف ةيناطيربلا ةيروطاربم لإل ايلعلا ةيندملا ةمدخلا

. مجرتملا -1947 ماع

تدان . ةينامل األ ةيكارتش اال بهذم يسِّسؤم دحأ السلا:(1864-1825)، دنانيدرف 422

. مجرتملا لا- ّمعلا ريرحت هسفن تقولا يفو ، مكاحلا يعاطق اإل ماظنلا عم نماضتلا ب هتكرح



v

سماخلا مسقلا

ةريدتسملا ةدئاملا ناسرف
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ةيلا يربمإ ةايح

TheThirty[423]« ةوطخ نوث ثوال عست »JohnBuchan ناشوب نوج ةياور يف

BlackStone دوس األ رجحلا مساب ْتَفِرُع ، ةريرش ٌةمظنم دجوت ،NineSteps-

يركسعلا لوطس األ دادعتسا ب« ةصاخلا ايناطيرب ططخ ةقرس لجأ نم رمآتت ،

نم ةدراطم دعبو ، لتق مئارج ةلسلس دعب 1914].مث ماع ]« كُّرحتلل يناطيربلا

ناشوب ُلطب َةرماؤملا ُطِبْحُي ، جئارلا بد األ يف الً يصفت تادراطملا رثكأ

ُّدَعُي .RichardHannay ياناه دراشتير ، َلَلَكلا فرعي ال يذلا ، هنطول ُّبحُملا

ا حورب ُكِسْمُي بتاك َلضفأ ،RudyardKipling[424] جنيلبك درايدور دعب ، ناشوب

.434 نيرشعلا نرقلا ريكاوب يف ةيناطيربلا ةيروطاربم إل

لسلست يف َمَلا علا - هتاباتك مظعمك -« ةوطخ نوث ثوال عست » هُتياور ُمِّظَنُت

: يقْرِع يمَرَه

بونجلا مهيلي وأالً، ىلع األ يف الت ضعلا ولوتفم ءايكذ األ نويدنلتكس اإل

هبتشملا نامل األ امأ ام، اًعون نويركسعلا نويكيرم األ مهيلي الظ، غلا نويقيرفأ

يف مهادع ام ُّلك دقريو ، نامل األ تحت دوهيلا ،و طسولا يفف اًيسنج مهيف

ا سيل ، اًبيرقت اًمئاد ناشوب بدأ يف لا حلا وه امكو ، كلذ عمو .[425] اًبيرقت عاقلا

: تاكبش لب اًدارفأ « ةوطخ نوث ثوال عست » ةياور يف نويقيقحلا ُلا ألطب

اإل ةداسلا نم ةليبن حئارشو ،« دوس األ رجحلا » ةَّيعمجك ةيِّرس تاّيعمج

دئاع يدنلتكسإ ، ةياورلا هذه يف : سُّسجتلا ةحفاكم يف ُكِراشُت نييروطاربم

يسايسو لقتسم يكيرمأ وهو ،[ ايقيرفأ بونج يف ]Rhodesia ايسيدور نم

. ٍضارأ بحاص

. رشع سماخلا ماعلا ادنك مكاح ، يدنلتكسإ خِّرؤمو يئاور ،(1940-1875): ناشوب نوج 423

سطسغأ يف دووك بال ةلجم يف ةرم أللو ًةلسلسم « ةوطخ نوث ثوال عست » هتياور ْتَرِشُن

سمخ ىلوأ يهو ، هسفن ماعلا نم ربوتكأ يف باتك يف اهرشن لبق 1915 ماع ربمتبسو

- ةيئامنيسلا األفالم نم ددع يف ُةياورلا تَسِبُتقا . ياناه دراشتير ةيصخش مضت تاياور

. مجرتملا

ا باتك » هلا معأ مهأ نم ، يناطيرب صاقو رعاشو بتاك ،(1936-1865): جنيلبك درايدور 424

. مجرتملا -1901 ماع « ميك 1894،و« ماع لا» ألغد

يذلا يقيقحلا ساس األ هنإ ليق يذلا يدنجلا ،EdmundIronside دياسنوريإ دنومدإ 425

األي وحن ةصاخ ةيهارك رعاشم نع برعأ »، ةيئاورلا ياناه دراشتير ةيصخش هيلع تماق

. فلؤملا -« يرشبلا سنجلا مظعم ْيأ ،« ىند األ قارع و«األ نيت ولاال دوهيلا و نييدنلر



ةيخيشملا ادنلتكسإ ةسينك نهاكل اًنبا ،1875 ماع Perth ثريب يف ناشوب َدِلُو

يدلا كريك ةعطاقم يف أشنو ،PresbyterianFreeChurchofScotland ةَّرُحلا

ةدحتملا ُةكلمملا هتمَّدق يذلا ينهملا َمَلُّسلا دعص مث ،Kirkcaldy

James[426] ليوزوب سميج نمز ذنم نيحومطلا نييدنلتكس لإل اهُتيروطاربمإو

Hutcheson’s دعاوقلل نسيشتوه ةسردم يف هماود دعبو .Boswell

Literae سروينامويه ارتيل أرق ، وكس جال يف Grammar School

ىَّمَسُتو ، ةميدقلا ةينامورلا و ةينانويلا باد اآل يف ةيميلعت ةرود )Humaniores

،Brasenose سونزيرب ةيلك يف (Greats[ ءامظعلا ]« ستيرج » مساب اًضيأ

ةسائرب زافو األلو زكرملا ىلع لصحف طاًبلا، ناك ثيح ، دروفسكأ ةعماج

ُلِصاوُت ةقومرم شاقِن ةيعمج وهو ،OxfordUnion [427] دروفسكأ داحتا

. يناملر بلا عارصلا لجأ نم لبقتسملا ءارزو ءاسؤر َريضحت

لغش - اهدعب امو BoerWar[428] ريوبلا برح ءانثأ 1901و1903- ْيماع نيبو

يماسلا بودنملا ،LordMilner رنليم درولل صاخ يسايس ريتركس َبصنم

رونيفسورج نازوس مالاًمئ: اًجاوز 1907 ماع يف جوزت .مث ايقيرفأ بونج يف

ناشوب ِفتْكَي Westminster.مل رتْسنِمتْسِو قود مع ةنبا ،SusanGrosvenor

يف اًكيرش راص .مث ةصنملا ىلإ َيِعُدو نوناقلا أرقف ، جاتن اإل ريزغ اًفلؤم هنْوَكب

ضعبل - لمع امك ،ThomasNelson&Sons الهد وأو نسلين ساموت رشن راد

ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأو .TheSpectator روتاتكيبس لاإل اًرِّرحُم - تقولا

، هتحص التعالل يمام األ طخلا نع هداعبإ وأ هتاجن دعبو ،FirstWorldWar

دعب لتحا مث ، ديدجلا DepartmentofInformation تامولعملا مسق رادأ

اًيداحتا اًوضع هفصوب تاونس ينامث ةدمل مومعلا سلجم يف اًدعقم برحلا

ةايحلا ةريسب رهتشا ، يدنلتكسإ سدنهمو ةريس بتاك ،(1795-1740): ليوزوب سميج 426

. مجرتملا - نوسنوج ليومص يزيلجن اإل هقيدص نع اهبتك يتلا

دروفسكأ ةعماج نم اهؤاضعأ ُراَتْخُي ، دروفسكأ ةنيدم يف شاقِن ةيعمج : دروفسكأ داحتا 427

نييسايسلا نم ديدعلل ًةصرف تحاتأو ،1823 ماع ةّيعمجلا تسَّسأت . يساسأ لكشب

. مجرتملا واالصتاالت- ةعمسلا ىلع لوصحلا و ةشقانملا يف مهتاراهم ريوطتل نيئشانلا

نوثدحتي نمم ضيِبلا ايقيرفأ بونج ينطوتسم ىلإ « ريوبلا » ةظفل ريشت : ريوبلا برح 428

ةيسنرف ةيبروأ تايلقأ ىلإ ةفاض ،باإل ةيدنلوه لوصأ نم مهمظعمو ، ةيناكيرف األ ةغللا

موي تعلدنا يتلا « ةيناثلا ريوبلا برح » مساب ُفَرْعُي فلؤملا هدصقي امو . اهريغو ةيناملأو

ْيتيروهمجو ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل نيب ،1902 ماع ويام 31 ىتح 1899 ماع ربوتكأ 11

اهتضاخ يتلا بورحلا ربكأ يهو . زيلجن اإل راصتناب تهتناو ،( جنارو واأل لا فسنارتلا ) ريوبلا

«األ اهيلع ُقِلْطُي . ىلو األ ةيملا علا برحلا و ةينويلبانلا بورحلا نيب ةرتفلا يف ًةقفن ايناطيرب

ماع تهتناو 1880 ماع تعلدناف ىلو األ ريوبلا برح امأ . ةيناثلا الل قتس اال برح « ناكيرف

. مجرتملا - زيلجن اإل ةميزهب 1881



لك ةريثم ةصق : ٍلَلَك نود بتكي ناك ، كلذ لك ءانثأو . ةيدنلتكس اإل تاعماجلل

ءاجو . تادلجملا دِّدعتم GreatWar ىربكلا برحلا خيرات ىلإ ةفاض ماع،باإل

ديوت دروللا هفصوب الء( بنلا ةقبط ىلإ َعِفُر امدنع ،1935 ماع يف هديجمت

ا دنكل اًماع اًمكاح نِّيُعو ،(LordTweedsmuirofElsfield دليفسلإ نم رويمس

.435

اًيميداكأ دعصف ، يروطاربم اإل يمَرَهلا لسلستلا ربع ناشوب ىَّقرت ، راصتخابو

وجري ناك امك عاًيلا هدوعص نكي مل نإو ؛ اًيمسر مث اًيسايسو اًينهمو اًيعامتجاو

نكلو .(Cabinet تنيباكلا يف بصنم األلق ىلع ،وأ دنهلا يف كلملا بئان )

« ةَضْوَّرلا »: اهيلإ ىمتنا يتلا ةكبشلا نع لزعمب اهُمْهَف نكمي ال ةينهملا هتايح

. رنليمب ةطبترملا RoundTable.[429]« ةريدتسملا ةدئاملا » وأ Kindergarten

، ةعْمُّسلا ةئيس تحبصأ يتلا ةيخيراتلا تاكبشلا كلت نم ىرخأ ةكبش يهو

Carroll[430] يلجيوك لوراك رِّثؤملا نواتجروج [ ةعماج ] خِّرؤم تاباتك لضفب

...، اًماع نيسمخ نم رثك أل تلظ ةيِّرس ةّيعمج » اهنأب اهفصو يذلا ،Quigley

، ةيلا يربم اإل ةيجراخلا ةيناطيربلا ةسايسلا ةغايص يف ىوقلا مهأ ىدحإ

.436« اهذيفنتو

األلو ماقملا يفو مَلا، علا ديحوت »، يلجيوكل اًقبط ، ةَّيعمجلا هذه فدهتست

جِّوَرُت ةطبار اهفصوب ،1909 ماع ةريدتسملا ةدئاملا » ةمظنم تسَّسأت : ةريدتسملا ةدئاملا 429

« ةضور » نم تروطت . يتاذلا مْكُحلا ب ةعتمتملا اهتارمعتسمو ايناطيرب نيب قثوأ داحت ال

Lionel سيتروك لينويل وهف يميظنتلا َراط اإل اهاطعأ يذلا امأو هنم، ماهلإب رنليم دروللا

ماعلا يف . اهَريتركس ، ايقيرفأ بونجل قباسلا ريدملا ،PhilipKerr ريك بيليف راصو ،Curtis

اإل ةسايس لوح اهتاعوضوم روحمتتو ، اهَمسا لمحت ةيونس عْبُر ًةلجم تردصأ ، يلا تلا

ماق 1910و1911، ْيماع يف .مث يناطيربلا يروطاربم اإل داحت واال ةيناطيربلا ةيروطاربم

نع رفسأ يذلا ،األرم ةمظنملا ىلإ ةيلحم رصانع ِّمضل ةعساو ةلوجب سيتروك لينويل

الدن دنفوين ةعومجم امأ ، ادنليزوينو ايلا رتسأو ايقيرفأ بونجو ادنك يف تاعومجم ليكشت

جيورتلا ةيادبو ىلو األ ةيملا علا برحلا ةدحتملا تاي ال ولا لوخد عم 1912.مث ماع تئِشْنُأف

ىلإ ةيروطاربم اإل نع اهَموهفم « ةريدتسملا ةدئاملا » ُةمظنم تلَّدع األمم» ةبْصُع ل«

ةدئاملا ُتاعومجم ترمتسا ، نيتيملا علا نيبرحلا نيب ام ةرتف الل خو األمم». ثلونموك »

تاي ال وولا ةيناطيربلا ةيروطاربم التاإل يود نيب نواعت ةسايس ىلإ ةوعدلا يف ةريدتسملا

. مجرتملا - ةدحتملا

ةمدخلا ةيلك يف ةجئار َّدِج تناك تاراضحلا روطت نع ةيساردلا يلجيوك ةقلح 430

ناك ثيح ،Georgetown نواتجروج ةعماج يف SchoolofForeignService ةيجراخلا

.(BillClinton نتنيلك ْلِب ُّباشلا طالهب نيب نم ناك ).1972 ماع ىتح 1941 ماع نم سِّردُي

، كلذ عمو . رنليم ةكبشب اًسووهم راص يلجيوك نأ يف ببسلا اًمامت حضاولا نم سيلو

ةيلا يربم لإل ًةيلخاد ًةيهارك كش نود هيف ْتَسَرَغ Boston-Irish ةيدنلر يأ نطسوبلا هُتَّيفْلَخ

. فلؤملا - ةيناطيربلا



،« ايناطيرب هُزكْرَم [ يداحتا ] يلا رديف لكيه يف ، ةيزيلجن باإل قطانلا مَلا علا

سيلا وكلا ءارو نم يِّرسلا يسايسلا و يداصتق اال ريثأتلا » يف اهبيلا سأ ْتَلثمتو

.437« ةياعدلا و ميلعتلا و ةيفحصلا االت كولا ىلع ةرطيسلا و...

ةدئاملا نإ الً ئاق نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ رخاوأ يف يلجيوك بتك

ا اهئاضعأ نم ُديدعلا ،ف لماك حاجنب اهَدوجو يفْخُت نأ تعاطتسا » ةريدتسملا

ُريغ ، ةطلسلا راهظإ نم دبالً عقاولا الك تماب اوفتكا نيذلا ، اًريثأت رثك أل

: يهف .« نيقِّمعتملا يناطيربلا خيراتلا ةبلطل ىتح نيفورعم

برح يف ْتَبَّبستو 1895؛ ماع JamesonRaid[431] نوسميج ةراغل تطَّطَخ

Rhodes تسرت سدور [ ةحنم ] تأشنأو 1899-1902؛ ماع BoerWar ريوبلا

UnionofSouth ايقيرفأ بونج داحتا ْتسَّسأو ؛ اهيلع ترطيسو Trust

« ةلودلا » ةيقيرفأ بونجلا ةيرودلا تأشنأو 1906-1910؛ ْيماع نيب Africa

ةدئاملا » ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل ةلجم تردصأو 1908؛ ماع يف TheState

؛ ةعومجملا حلا ناسل لا الزت يتلا ،1910 ماع TheRoundTable« ةريدتسملا

لويلا بو AllSouls سلوس لوُأ تايلك يف ىوق األ ديحولا ريثأتلا اهل لظو

؛ ليج نم رثك أل دروفسكأ ةعماج يف NewColleges جيلوك وينو Balliol

ثالث ءانثتساب ، اًماع نيسمخ نم رثك TheTimesأل زمياتلا ىلع ترطيسو

األمم ثلونموك » َمساو َةركف ْتَجَّوَرو 1922؛ ماع ىتح 1919 ماع نم تاونس

1908 ماع نم ةرتفلا يف BritishCommonwealthofNations« يناطيربلا

Lloyd[432] جروج ديول ةرادإ يف يسيئرلا ريثأتلا اهل ناكو 1918؛ ماع ىتح

دفولا ىلع تنميهو 1919؛ ماع ىتح 1917 ماع ذنم برحلل George

عال ىلع تناكو 1919؛ ماع PeaceConferenceالم سلا رمتؤم يف يناطيربلا

اال ماظن ليكشتو اهترادإو LeagueofNations األمم ةبصع ليكشتب ةق

يف ديدحتلا هجو ىلعو ، ةيناثلا و ىلو األ ريوبلا ْيبرح نيب ام ةرتف يف : نوسميج ةراغ 431

اللق قلا َةراثإ ايقيرفأ بونج تانطوتسم يف نويرامعتس اال نولوؤسملا لواح 1895 ماع

ال اوططخف ، بهذلا مجانم يف ةيناطيربلا َةلا معلا نيِّلغتسم لا، فسنارتلا ةيروهمج لخاد

اال متت .مل نوسميج راتس ردنيل ةدايقب ةيركسع ةراغإ عم نمازتلا ب قاطنلا ةعساو ةضافتن

. مجرتملا - نوسميج ىلع َضبقلا لا فسنارتلا ُتاطلس تقلأو ، ةراغلا تلشفو ، ةضافتن

الع دنا عم َلَّوحت . يناطيربلا رارح األ بزح ءامعز دحأ ،(1945-1863): جروج ديول 432

َبصنم لغش . ايناملأ دض برحلل يوق دِّيؤم ىلإ فنعلل هضفر نم ىلو األ ةيملا علا برحلا

ءارزو سلجم سيئرو ،1916 ماع ةيبرحلا ةرازو ىَّلوتو .1915 ماع ذنم يبرحلا داتعلا ريزو

نيب طسو لح ىلإ لصوتلا يف 1919 ماع سيرابب الم سلا رمتؤم ءانثأ حجن يف. ال تئا

. يسنرفلا ءارزولا سيئر ىدل ةتِّنعتملا الم سلا طورشو نوسليو يكيرم األ سيئرلا ةيلا ثم

هنأ ،إال هيلع اًينثُم داعو 1936 ماع رلته راز .1922 ماع ةيمسرلا بصانملا نم لا قتسا

. مجرتملا - رلته ءاضرتسا الت واحمل العذ دقان ىلإ لوحت ام ناعرس



Royal[433] ةيلودلا نوؤشلل يكَلَملا دهعملا ْتَسَّسأو ؛ هترادإو تابادتنا

؛ هيلع رطيست لا 1919والزت ماع يف InstituteofInternationalAffairs

ادنلر يأ هاجت ةيناطيربلا ةسايسلا يف ةيسيئرلا تاريثأتلا ىوقأ دحأ اهل ناكو

ُّدِج ريثأت اهل ناكو 1945؛ ماع ىتح 1917 ماع نم ةرتفلا يف دنهلا و نيطسلفو

ماع ىتح 1920 ماع نم تاونسلا خالل ايناملأ ءاضرتسا ةسايس يف مهم

ةيلا يربم اإل خيرات رداصم يف - ريبك دح ىلإ مكحتت لا -والزت تمَّكحتو 1940؛

.438 هتباتك يفو ، ريوبلا برح ذنم ةيجراخلا ةسايسلا و ةيناطيربلا

ديكأت لكب اهرخآ دعي ملف ، رظنلل ةتف لاال تاءاعد اال هذه ةقيقح تناك امهمو

ةدئاملا نع ةهازنبو ًةين عال نوبتكي اوراص ءاملعلا .ف قيبطتلل الً باق

. يلجيوك معازم راركت ةرماؤملا ورِّظنُم لصاوي نيح ىلع ، ةريدتسملا

ةمظنم .1919 ماع سيرابب الم سلا رمتؤم بقع َسَّسأت : ةيلودلا نوؤشلل يكَلَملا دهعملا 433

قئاقح ميدقتو اهتبقارمو ةيراجلا ةيلودلا ثادح األ ليلحتب موقت ، ةدياحم ، ةيموكح ريغ

هيلع ُبلغت تأدبو . طسو األ قرشلا ب صاخ جمانرب هتطشنأ مهأ نم . نيمتهملا لكل اهنع

-1923 ماع ذنم هل اًرقم مس اال اذهب ريهشلا ىنبملا ىلع هلوصح دعب « سواه ماثاش » ةيمست

. مجرتملا
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ةيروطاربم اإل

اًددع نأ هراكنإ نكمي ال يذلا َمَلا،ف علا ُريِدُت ةريدتسملا ةدئاملا نكت مل ول ىتحو

نكمأ فيك : ْرِّركنلو ملا. علا نم ةريبك قطانم نوريدي نييناطيربلا نم ليلق َّدِج

؟ كلذ

اهب تبعوتسا يتلا ةقيرطلا يف لا ؤسلا اذه نع ةباج اإل نم ٌءزج نمكي

يف . ةمئاقلا ةيلحملا ةطلسلا َلكايه يروطاربم اإل اهدوجو لخاد ايناطيرب

دلا نود ريسلا لواح ثمالً، ،[ ايقيرفأ يف ةلود Tanganyika[حاًيلا اقيناجنط

سيئر ىتح الح... «فلا نم اًءدب طباورلا زيزعت SirDonaldCameron نوريماك

، دئاقلا ىتح دئاقلا بئان نمو ، دئاقلا بئان ىتح لا َّمُعلا سيئر نمو لا، َّمُعلا

يلر بميك دروللا دقتعا ، ايقيرفأ برغ يفو .« ةعطاقملا ريدم ىلإ دئاقلا نمو

دلبلا لهأ » عم عالةق هل نوكي «أال لضف األ نم هنأ LordKimberley

جروج ُّرِصُيو .« طقف ةثارولا ب ءامعزلا عم لماعتأس . اًنايك مهفصوب « نيمِّلعتملا

highcommissioner يماسلا بودنملا بصنم ىلإ ةديدجلا هتيقرت لبق ديول

اميفو .« ريمأ دوجو اًريبك اًريدقت نورِّدقُي نييقرشلا «لك نأ ىلع رصم يف

ةيروطاربم اإل سدنهم ،Frederick Lugard [434] دراجول كيرديرف لوقي

ىلع ُظافحلا » يئاهنلا ةيروطاربم اإل ُفده ، ايقيرفأ برغ يف ةيناطيربلا

...و ريغتم عملا يف يعامتجا نامأ نصح اهفصوب ةيديلقتلا تاموكحلا

دراجول عرتخا دقل .439« ةيعامتج اال ةناكملا َقْفَو نوكي اًقح مهملا فينصتلا

ةنميهلا ىلع ظافحلا متي ثيحب ،« رشابملا ريغ مْكُحلا ل« ةلماك ًةيرظن

ةطلسلا لكب ةمئاقلا بَخُّنلا ضيوفت قيرط نع ةنكمم ةفلكت لقأب ةيناطيربلا

لس ال سلا اميس (وال ةيزكرملا ةطلسلا يف ةيساس األ رصانعلا ِلْعَج عم ، ةيلحملا

هباتك يف ، رشابملا ريغ َمْكُحلا دراجول ُفِّرَعُيو . ةيناطيرب ٍديأ يف ( ةيلا ملا

TheDualMandate« ةيناطيربلا ةيئاوتس اال ايقيرفأ يف يئانثلا ضيوفتلا »

تاسَّسؤمل يجهنملا مادختس «اال هنأب ،(inBritishTropicalAfrica(1922

.440« يلحملا مْكُحلا كوالء اهفصوب ةيفْرُعلا بعشلا

، ةيعامتج اال ةناكملا اهساسأ يتلا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا هذه لك ةمق ىلعو

بصنم لغش . يرامعتسا لوؤسمو يناطيرب طباض ،(1945-1858): دراجول كيرديرف 434

بونج ةيمحمل مكاح رخآو ،1912 ماع ىتح 1907 ماع نم ةرتفلا يف جنوك جنوه مكاح

رخآو ايريجين لا مش ةيمحمل (1906-1900) ٍماس بودنم لوأو ،(1914-1912) ايريجين

. مجرتملا -(1919-1914) ايريجينل ماع مكاح لوأو ،(1914-1912) اهل مكاح



مهُلوكوتورب ناك . ءيش لكل َةمِّوَقُملا ةيلا يربم اإل مهَتَّيمَرَه نويناطيربلا فيضي

ماع يف فَّلأت يذلا ،« ةيولو األ قح ةرادج ب« اًمراص اًمْكُح اًموكحم دنهلا يف

اإل دادتما ىلعو . ةلصفنم ةبْتُر نيعبسو عبس نع لقي ال ام نم 1881

سيدقلا و ليئاخيم سيدقلا ماسو » ةيوضع ءارو نولوؤسملا َثَهَل ، ةيروطاربم

MostDistinguishedOrderofStMichaelandSt[435]« اًزيمت رثك األ جروج

يس يك ةبْتُر CMG(CallMeGod)،وأ يج مإ يس ةبْتُر نم ءاوس ،George

ايلعلا ماَّكُحلا ةقبطل ةرخَّدُملا ةبْتُرلا KCMG(KindlyCallMeGod)وأ يج مإ

دروللا حِّرصُي اميفو .(GCMG (GodCallsMeGod يج مإ يس يج

با نيقطانلا ةعامج [ نيب اميف ] ةَمِهَن ٌةيهش » ْتَدِجُو ،LordCurzon[436] نوزروك

األ ىلإ فيضيو .« ةرادصلا ّقحو باقل األ ىلإ ملا علا ءاحنأ عيمج يف ةيزيلجن إل

نوج حاجن لك مغرو . هسفن ردقلا ب ةبوغرملا تايلا ديملا و َةحشو ،األ ةمسو

ىلع ةناَّنرلا جونُّصلا » كلت نم ةليئضلا هُتمينغ هتبَّذَع دقف ، يويندلا ناشوب

.« ردصلا

نأ ،وال عساولا دادتم اال اذه لثم ىلإ لصتل ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل نكت مل

كيهان ، هدحو يمَرَهلا لسلستلا ىلع دامتع ،باال ثدح امك الً يوط هيف رمتست

عم ْتَدِلُو .لب رشع عساتلا نرقلا يف ةيروثلا تاكبشلا تتالَش ملو الء. َيُخلا نع

ُربكأ لا، معلا و نيفقثملا نيب اميف KarlMarx سكرام لر اك ةديقع راشتنا

: ثيدحلا رصعلا تاكبش

، اًضيأ ىرخأ ةيروث تاكرح ترهدزاو .socialistnetwork ةيكارتش اال ةكبشلا

ةيموقلا ىلإ feminism ةيوْسِّنلا ىلإ anarchism ةيكران األ نيب ام تحوارت

ةينبأ نكلو . رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ،radicalnationalism ةيلا كيدارلا

ىلع ةرطيسلا تعاطتسا - ةيموقلا لودلا و تايروطاربم -اإل ةَّيمَرَهلا رصعلا

كلذو .terrorism باهر اإل ىلإ تأجل امدنع ىتح ، ةمات ةلوهسب تاكبشلا هذه

ككسلا - ةيعانصلا ُةروثلا اهتدجوأ يتلا ةديدجلا لا االصت تايجولونكت ألن

ةيديربلا تامدخلا نع الً ضف ، فتاهلا اًقح ،وال فارغلتلا ، رخاوبلا ، ةيديدحلا

يتلا نييكارتش اال تاكبش نم ريثكب ربكأ ٍتاكبش تقلخ - دئارجلا و ةينطولا

اال يف ةرشتنملا ةديدعلا لا معلا ميظنت لا كشأ نيب طْبَرلا يف تحجن

فرشلا ةموظنم يف ماسو : اًزيمت رثك األ جروج سيدقلا و لكيام سيدقلا ماسو 435

تامدخ نودؤي نَمل ُحَنْمُي ،1818 ماع ايناطيرب كلم عبارلا جروج كلملا هأشنأ ، يناطيربلا

. مجرتملا - نطولا يضارأ جراخ ةيناطيربلا ةيروطاربم لإل ةيركسع ريغ ةليلج

دنهلل ماعلا مكاحلا بصنم لغش ، يناطيرب يسايس ،(1925-1859): نوزروك دروللا 436

ماع نم ايناطيرب ةيجراخ ريزوو ،1905 ماع ىتح 1899 ماع نم ةرتفلا يف ةيناطيربلا

. مجرتملا -1924 ماع ىتح 1919



. اًضيأ ةيزكرملا ةرطيسلل اهَسفن تكرت 441،لب ةيعانصلا تاداصتقا

مايأ يف . حضاو لكشب االصتاالِت ةيبرهكلا الت باكلا و راخبلا ُةقاط ْتعَّرَس دقل

روبعل عيباسأ ةتسو ةعبرأ نيب ام قرغتسي األرم ناك ، ةيعارشلا بكارملا

ث طساوأ يف نيعوبسأ ىلإ رخاوبلا ءانب دعب ُتقولا َّلَق ؛مث يطنلط األ طيحملا

عساتلا نرقلا تاينينامث يف طقف مايأ ةرشع ىلإو ، رشع عساتلا نرقلا تاينيث ال

ةلحرلا تقو َصَّلقت ، هتاينيعستو رشع عساتلا نرقلا تاينيسمخ نيب مث . رشع

ةينامث ىلإ اًموي نيعبرأو نينثا نم CapeTown نوات بيك ىلإ ارتلجنإ نم

اهسفن ةرتفلا يفف ؛ عرسأو ربكأ رخاوبلا تراص ، كلذ ىلع الةو عو . اًموي رشع

لاالمز تقولا رَصِق ىلإ ةفاض .بواإل اًبيرقت ةيلا اإلمج ةلومحلا طسوتم فعاضت

. اًريثك ُةفلكتلا تَّلق ، ةيروطاربم اإل ءاجرأ ىلإ ةمصاعلا نم تاطيحملا روبعل

لوبرفيل ىلإ كرويوين نم حمقلا لا يكمل يرحبلا نحشلا ُةفلكت ْتَصَّلقت

ةرم ُفصنلا اذه صَّلقت مث 1830و1880، ْيماع نيب فصنلا ىلإ ،Liverpool

1880و1914. ْيماع نيب هفصن ىلإ ىرخأ

لقن نكمملا نم ناك ،1866 ماع دعبف . ُفارغلتلا اهراثأ ربك األ بئاجعلا

. ةقيقدلا يف تاملك ينامث لدعمب يطنلط األ ربع تامولعم

ْتميِقُأف . حضاو يروف لكشب ًةيزكرم ةرطيسلا لْعَج وحن ُهاجت اال َصَقانَت

: ةلودلا لُّخدت نم ىندأ ٍّدحب 1826 ماع دعب ةيناطيربلا ةيديدحلا ككسلا ُةكبش

، مهتيروطاربمإ ءاحنأ عيمج يف نويناطيربلا اهماقأ يتلا ةيديدحلا ككسلا

ا عيزوت نمض يذلا ،األرم ٍّيخس يموكح ٍمْعَدب صاخلا عاطقلا ُتاكرش اهتأشنأ

يابموب ةنيدم طبري يذلا ، دنهلا يف األلو طخلا . نيمهاسملا ىلع حابر أل

اًيمسر َحِتُتْفا ،ً يمال نيرشعو دحاو ةفاسمب ،Thane نيث ةنيدمب Bombay

ليم فلأ 25 ِراطقلا ُراسم ىَّطَغ ، اًماع نيسمخ نم لقأ يفو 1853؛ ماع يف

. ةيداصتقاو ةيجيتارتسإ فادهأ تاذ اهتيادب ذنم ُةكبشلا هذهو . اًبيرقت

ماع لولحب دنهلا يف ةءافكب َرِّوُط يذلا ، فارغلتلا ىلع هسفن األرم قبطنيو

دونج همَّظن يذلا ماعلا كلذ نايصع عْمَق يف اًمساح اًرود بعليل 1857

نإ - مادع اإل ىلإ هقيرط يف وهو - نيدرمتملا دحأ .(قلا نودِّرمتم نويلحم

مُّدقتلا ] قارتخ اال امأو .(« ينتقنش يتلا ةنوعلملا ةلسلسلا » وه فارغلتلا

تحت ةنيتم الت باك َءاشنإ ناكف االصتاالت ةيزكرم يف مساحلا [ ئجافملا

. رحبلا
[437][ ةيناطيربلا ]Malayaماالاي نم طاطملا نم عون : يلا يربمإ ٌجتنم الُت باكلا و

ملااالوي ةريزج هْبِش يف تاي وال ةعومجم ىلع مس اال اذه قلطي : ةيناطيربلا 437ماالاي

نيب رشابملا ريغ يناطيربلا مْكُحلا و ةيناطيربلا ةرطيسلل تعضخ ةروفاغنس ةريزجو

. مجرتملا - نيرشعلا و رشع نماثلا نينرقلا



الت باكلا َةعانص َلَعَج percha-gutta [438][ يخربطلا [وأ اكريباتوك ىَّمسُي

ُلوأ هقحلو ،1851 ماع يف لا نقلا ربعي لباك لوأ ُعْضَو َنَكمأف ؛ ًةنكمم ةلزاعلا

فارغلت طخ ُلوأ َعِضُو امدنعو . اًماع رشع ةسمخ دعب يطنلط األ ربعي لباك

ىلإ ادنلر يأ نم َرَبَع يذلا لباكلا .ف ديدج رصع ُرجف َغَزَب ، يطنلط األ َرْبَع حجان

رصع يه نميهُتس يتلا ةوقلا نأب َزَعْوَأ ،Newfoundland[439]الدن دنفوين

باكلا نم 97.568يمالً هعومجم ام دجوي ناك ،1880 ماع لولحبو . فارغلتلا

ايقيرفأو ايلا، رتسأو ادنكو دنهلا ب ايناطيرب طبرت ملا، علا تاطيحم ربع الت

ايلا. رتسأو

ةملكلل تانلش ةعبرأ ةفلكتب ندنل ىلإ يابموب نم ةلا سر ُلقن نكمملا نم راص

دئار ،CharlesBright تيارب زلر اشت ريبعت ِّدح ىلعو . قئاقدلا نم لثامم ردقب

ق امكو .« ةيبرهكلا مَلا علا باصعأ ةموظنم » وه ُفارغلتلا ، ةديدجلا ايجولونكتلا

االصتاال يف ةيروتكيفلا ُةروثلا تققح ، نيزرابلا نييلا يربم اإل نيقِّلعملا دحأ لا

.« ةفاسملل اًمادعإ » ةيبكوكلا ت

يليدلا تنلعأ دقو . ةليوطلا تافاسملا مادعإ اًضيأ اًنكمم لعج ام وهو

.442« اًيفارغلت راص هسفن نمزلا » DailyTelegraphنأ فارجيلت

. يلا يربم اإل يملا علا ماظنلا يِّدحت ىلع اوأرجت نيذلا مه نودِّرمتملا

َعَراَسَت يتلا ، ةيملا علا الت باكلا ةكبش اهتققح يتلا ةيجيتارتس اإل ايازملا مغر

يديأ يف اهتيكْلِم تلظ دقف ، رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اهُّومن

ملحلا تققح يتلا يه ايروتكيف ةكلملا نكت ملف . ريبك دح ىلإ صاخلا عاطقلا

ردنيلب نوج همسا ةرماغملا ب ٌفوغش يدنلتكسإ لب ، يطنلط األ ُرُبْعَت تايقْرَبب

.JohnPlender

ىلو األ هتورث عمجو ،[ ادنلتكسإب ]ValeofLeven نيفيل يداو يف ردنيلب َدِلُو

اًرجات هفصوب هُتبرجت هتَّثح مث ، رتسشنامو وكس جال يف نطقلا ةراجت نم

ةكرش يف وأالً رامثتس اال ىلع ، راحبلا ءارو نم رابخ األ رارمتساب رظتني

EnglishandIrishMagnetic ةيدنلر واألي ةيزيلجن اإل يسيطانغملا فارغلتلا

Atlantic ةيطنلط األ فارغلتلا ةكرش يف مث ،Telegraph Company

عوضوملا ُلباكلا َقَّزمَت امدنع يناثلا هُرامثتسا روهدتو .TelegraphCompany

، لَّهؤم ريغ « ريبك ٍّيئابرهك » ِأطخ ببسب 1858؛ ماع سفن األ ِّقشب [ هايملا تحت ]

، ةيئاوتس اال راجش األ ضعب يف ةرّثختملا سكت لاال ةدام : يخربطلا وأ اكريباتوك 438

. مجرتملا - نانس األ بط يف اًقح ،وال يئابرهكلا لْزَعلا يف مَدختسُتو

- ةيلا مشلا اكيرمأ قرش لا مش يدنكلا يطنلط األ لحاسلا ىلع ةعطاقم الدن: دنفوين 439

. مجرتملا



ث نم رثكأ لماعب يبرهكلا دهجلا ةدايز قيرط نع لا اإلسر حوضو َنيسحت َدارأ

يطنلط األ فارغلتلا ةكرش جمدأف ،1865 ماع يف ةيناث ةرم ردنيلب لواح الةث.

Telegraph هتنايصو فارغلتلا بيكرت ةكرش يه ةديدج ةكرش يف

ةيناثلا ةرملل ٌةثراك تعقوف .ConstructionandMaintenanceCompany

عاق يف قرغو ، ريثكب لقثأ هنكلو ، لضفأ لكشب لوزعم لباك عطقنا امدنع

. يطنلط األ رْبع ةفاسملا فصتنم يف ، طيحملا

Daniel شوج لا يناد هُكيرشو ردنيلب َّرصأ ، ةريبك ٍةعاَجَشو ٍةئداه باصعأبو

يه ةديدج ةكرش أشنأ يذلا يزيلجن اإل ةيديدحلا ككسلا سدنهم -Gooch

AmericanTelegraph-Anglo ةدودحملا ةيكيرمأولجن األ فارغلتلا ةكرش

َفَصَوو . ةثلا ثلا ُةلواحملا تحجنف ، عورشملا لا مكتسا ىلع -CompanyLtd

ةيقرشلا ةرخابلا نم حجانلا لباكلا ِعْضَو ىلع هسفنب فرشأ يذلا - شوج

وه اهب َلِبْقُتْسا يتلا َةجهبلا َفَصَو - اهموي ةرخاب ربكأ ،GreatEastern ةريبكلا

يف ،Heart’sContent تنتنوك ستريه ةنيدم ىلإ اولصو امدنع همقاطو

الدن: دنفوين

نيحرف ُعيمجلا ادب . لبق نم اهرأ مل ةقيرطب اًحومج رثك األ ُةراث اإل تناك ... كانه

يف مهتوص عامسإ نوديري مهنأكو نوخرصيو ءاملا ىلإ نوزفقي ، نونجب

. نطنشاو

ُعيمج تقلطأف ، ئطاشلا نم ٌةراشإ ْتيِرْجُأ َضر األ ُلباكلا سمل نأ درجمبو

عفادملا ددع مك فرعأ .ال ةيحتلا ليبس ىلع اهعفادم َنارين ءانيملا يف نفسلا

ُناخدلا ىفخأ ام ناعرسو الً، ئاه ناك بخصلا نكل ، َةيحتلا تقلطأ يتلا

... ٌةلوُهَم جيلخلا لوح الل تلا نيب عفادملا توص ُءادصأ . اننيعأ نع َنفسلا

...[ لباكلا ] لوصو درجمبو

حماج ةراثإ ُدهشم َثَدَحف ... فارغلت بتكم هفصوب يبشخلا ُلزنملا َمِدخُتْسا

لعفلا ب لجر اهعضو ؛ فرطلا ةلوكأم اهنأكو ْتَدَب ميدقلا لباكلا بناوج . رخآ

.443 اهفشتري أدبو همف يف

Times زمياتلا ةديرج لا قم نوأرقي همقاط دارفأ ضعب شوج ىأر ، نيموي دعب

ليب اي اَّنَسْحأ آلرخ:«دقل مهدحأ قلا .«مث مهزاجنإب يفتحي يذلا يسيئرلا

، ىلعأ ىلإ هسأر اًعفار لا تخي وهو ،« اَّنَسْحأ دقل معن »: ليب َّدَرف ،« انقْرعِل

األلق»444. ىلع نيتصوب

فارغلتلا ةكبش ميمأتب ةيناطيربلا ةموكحلا تماق نيح 1868 ماع يف

؛ اًتقو ردنيلب ْعِضُي ملو . يطنلط لأل ةرباعلا الت باكلا ميمأت لواحت ،مل ةيلحملا

,Falmouth ةطلا مو قراط لبجو ثوملا ف فارغلت ةكرش َسَّسأ 1869 ماع يفف

يرحبلا فارغلتلا ةكرشو ،GibraltarandMaltaTelegraphCompany



IndianSubmarineTelegraphCompany-British،و ةيدنهلا ةيناطيربلا

عضب نوضغ يفو .ChinaSubmarineTelegraph ينيصلا يرحبلا فارغلتلا

ةروفاغنيسو يابموبو ةيردنكس واإل ةطلا مب اًيفارغلت ندنل تلصتا ، طقف تاونس

ردنيلب امهسَّسأ نايرخأ ناتكرش تطبر ،1872 ماع لولحبو . جنوك جنوهو

نأ دعبو . ةروفاغنس قيرط نع ايلا] رتسأ يف ]Adelaide الدي يدأ ةنيدمب يابموب

اهنم لِّكشُيل ةيمانتملا الهت باك ةيروطاربمإ يف ةيرهوجلا رصانعلا ردنيلب جمدأ

بال َعُّسوتلا َلَصاَو ،EasternTelegraphCompany يقرشلا فارغلتلا ةكرش

ماع ليزاربلا يف Pernambuco وكوبمانريب ةنيدمب ةنوبشل َطَبَرف ، فقوت

ردنيلب سَّسأ دقل . ايقيرفأ ىلإ لصو رشع عساتلا نرقلا تاينينامث يفو ،1874

ةعبات تاكرش اهنْوَك ىلإ اهمظعمب لا حلا ىهتنا ، فارغلت ةكرش نيث ثوال نيتنثا

رطيسي ردنيلب ناك ،1896 ماع يف هتافو دنعو . ةيقرشلا فارغلتلا ةكرشل

.( يلا تلا لكشلا ) يملا علا فارغلتلا ماظن ثْلث ىلع اهكلتمي يتلا هتاكرشب



تاموكحلا .و نوسفانتيو نورمثتسي لا األمع لا جرو . نوبِّرَجُي نوعرتخملا

فارغلتلا داحتاك - ةيلودلا ُتانايكلا ْتمِّظُن دقو . ةيجيتارتسإ حلا صم ينجت

.445 اهنيب اميف تمغانت األلق ىلع 1865-وأ ماع ئِشْنُأ يذلا يلودلا

قارْب لإل صاخلا عاطقلا نم ٌّيئانث ٌراكتحا ، فاطملا ةياهن يف رهظ، ام نكل

ا ةكرشلا ترطيس ،1910 ماع دعب ًةناكم ناكيرمأ ولجن األ زرحأ امدنع : يلودلا

، يطنلط األ ربع رورملا ةكرح ىلع WesternUnion نوينوي نرتسيو ةيكيرم أل

ملا. علا َةيقب ترادأف EasternTelegraph يقرشلا فارغلتلا ةكرش امأ

الك تما ىلإ ةجاح يف ةموكحلا نكت ملو ، هلمكأب ماظنلا روحم يه ندنل

ةيريم األ دنهلا تاي وال مْكُح ىلإ ةجاح يف نكت مل امك ، اًرشابم الاًك تما ةكبشلا

يلا ربيللا يداحت اال وضعلا اًقح ،وال يلا ربيللا ردنيلب نأ كلذ . اًرشابم اَمْكُح

لصاحلا ،و رشع عساتلا نرقلا تاينيتس ذنم ناملر بلا يف LiberalUnionist

GCMG يج مإ يس يجو 1888 ماع يف KCMG يج مإ يس يك ماسو ىلع

كلت يف اًمامت الً ماك اًوضع هفصوب هيلع دامتع اال نكمي ،1892 ماع يف

اهرَّوَص يتلا ، ةيعامتج اال ةناكملا ب ةسووهملا ةيناطيربلا ةيسايسلا ةبْخُّنلا

شيعن يتلا ةقيرطلا » هتياور يف يئاجه لكشب Trollope[440] بلورت ينوتنأ

.(TheWayWeLiveNow(1875«اهباآلن

ىلإ الً وصو ، ةئيرجلا ردنيلب تاعورشم نم أدب يذلا ثادح األ لسلست ناك

. مجرتملا - يروتكيفلا رصعلا نم يناطيرب يئاور ،(1882-1815): بلورت ينوتنأ 440



عساتلا نرقلا يف ةيلا يربم لإل ةزيمملا ةمسلا وه ، ةيملا ع فارغلت ةكبش ءاشنإ

ما يف طاطملا عرازم ريوطت ىلإ - ءيشلا ضعب - ٌةلثامم ٌةيلمع تَّدأ دقو . رشع

ربع الت باكلا ُةكبش اًينقت ليحتست اهنودب يتلا ، اكريباتوكلا ردصم الاي،

،HenryWickham ماهكيو يرنه ، راحبلا ربع سكاشملا رماغملا . تاطيحملا

ايفيه طاطملا ةرجش روذب ىلع لصح ، ةعارزلا و ةراجتلا يف هلشف دعب

هَدوهج َمَّعَدو . ندنل ىلإ اهلسرأو ليزاربلا نم Heveabrasiliensis ةيليزارب

ةيفارغجلا ةيعمجلا ريتركس ،ClementsMarkham ماهكرام ستنميلك ريسلا

ريوطتلا و ثحبلا تايلمع تمتو ،RoyalGeographicalSociety ةّيكَلَملا

ويك يف RoyalBotanicalGardens ةّيكَلَملا ةيتابنلا قئادحلا يف ةيقيقحلا

قيدص JosephHooker ركوه فيزوج اهريدمو )[ ندنل برغ بونج ]Kew

Ceylon[الاكن يريس يسالن[ يف الاهت يثمو (CharlesDarwin نوراد زلر اشت

وال اميس ،وال ايسآ قرش بونج ةريبك عرازم يف ُرامثتس اال َكِرُتو . ةروفاغنسو

ملااالويا تاطلس ْكِراشُت ملو . صاخلا لا ملا سأرل ،MalayStates ملااالوي تاي

.446 ىلو األ ةيملا علا برحلا دعب راعس األ تراهنا نيح إال ةيرامعتس ال

عاستا عم ، ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل دومص يف يسيئرلا ُببسلا ناك دقل

- ةَّيمَرَه اهَتيرظن نأ مغرف . ةفيفخ ةيزكرم ٍةطلس ِشوُتُر نم هتغبسأ ،ام اهتعقر

َسنجلا ، ناشوب نوج لا ثمأ نم ، نويرصنعلا نويروتكيفلا نورِّظنملا َفَّنَص لب

ىلع ةيلمعلا اهُتسرامم تزكترا دقف - ةيثارو ءاكذ تايوتسمل اًقبط يرشبلا

سكع ىلعو . ةريبك ةطلسب ةصاخلا تاكبشلا و نييلحملا ماَّكُحلا ضيوفت

ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل نكت ،مل رمعلا ةريصق ةيبرو األ نويلبان ةيروطاربمإ

دمتعا ، نيقئ لاال نيبذهملا ةاوُهلا نم ٍدان اهرادأ لب ، ىَرْغُص ةيرادإ ةيرقبعب ُراَدُت

نويلحم كوالء اهَلَذَب ةلوهجم ٍعاسم ىلع - ةقشم نود هنأ ودبي يذلا - مهُقُّوفت

هذهب يناطيربلا عُّسوتلا بناوج نم بناج ُّلك َريِدُأ . دلبلا لهأ نم نونواعتمو

.448 يريشبتلا لمعلا ىلإ 447[ ةيلا ملا دراوملا لا[ ملا نم اًءدب ، اًبيرقت ةقيرطلا

الةيل قتساب عتمت « عقوملا يف لجرلا » نكلو ، ندنل يف ناك « يسيئرلا بتكملا »

اال حلا ضعب يفو لص». عماأل ملقأتلا » ىلع تام عال َّيأ ْرِهْظُي مل ماد ،ام ةريبك

. اًبيرقت يزكرم هيجوت بال يناطيربلا ذوفنلا رشتنا ت،

، ةينيت لاال اكيرمأ يف يئادتب اال ميلعتلا ىلع ةباقرلا ماظن ُراشتنا كلذ لا ثمو

يذلا يميلعتلا ماظنلا اذه . ةيمسرلا ريغ ُةيلا يربم اإل اهْتَمَكَح ةقطنم يهو

يك AndrewBell ليب وردنأو JosephLancaster رتساكن ال فيزوج هرَّوط

نرقلا يف ةيبونجلا اكيرمأ ىلإ هَبَلَج ، ةيناطيربلا دنهلا و ارتلجنإ يف َقَّبَطُي

، ندنل يف هوفرع ينابسأ لصأ يوذ نييكيرمأ نييسايس ُةعومجم رشع عساتلا

األ سرادملا ةيعمجل لقنتملا لثمملا JamesThomson نوسموط سميجو

باتكلا ةيعمجو BritishandForeignSchoolSociety ةيناطيربلا و ةيبنج



BritishandForeignBibleSociety،و ةيبنج واأل ةيناطيربلا سدقملا

Spanish RealSociedad دلبلا ءاقدص أل ةَّيكَلَملا ةيداصتق اال ةيعمجلا

.EconómicadeAmigosdelPaís449

ةدايز وحن ، حضاو لكشب ، رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف يداصتق اال هاجت راساال

.[441] قاطنلا عساو جاتن باإل دئاوعلا

تاكرشلا تمن . زيكرتلا وحن حضاو ٌهاجتا َدِجُو ، اًبيرقت يعانص عاطق لك يفف

ةكارش لثم ةزراب ةليلق تاءانثتسابو الً. ئاه اًومن تمن اهنم ٌةَّلِقو ، لقأ ردقب

الُت ئاع اهريدتو اهكلمت نأ نع ىربكلا تاكرشلا تَّفَك ، ةيفرْصَملا دليشتور

يف لا حلا ]،ك ادنلتكسإ يف ]RiverClyde كالدي رهن فافض ىلعف . اهيسِّسؤم

stock-joint.[442] ةمهاسملا ُتاكرش تراص ، يعانصلا ملا علا ءاحنأ عيمج

.450 ةريبكلا تاعورشملا ىلع نميهملا َلكشلا companies

تاي ال ولا ىلإ يدنلتكس اإل رجاهملا Andrew Carnegie[443] يجِنْراك وردنأ

ىدحإ يه همساب ةاَّمَسُملا الذ وفلا ةكرشو ، ةعانصلا تربانوب ناك ، ةدحتملا

هل لا قم يف يجِنْراك حرشي . يكيرم األ يبهذلا رصعلا يف الةق معلا تاكرشلا

الً: ئاق 1889 ماع َرِشُن

هعفدي يذلا نمثلا »،ك ةسفانملا نوناق لجأ نم عمتجملا هعفدي يذلا َنمثلا »

- ليوطلا ىدملا ىلع ةيلكلا ةفلكتلا طسوتم ضافخنا ينعي قاطنلا عساو جاتن 441اإل

. مجرتملا

نايك تاذ . لوادتلل ةلباق مهسأ ىلإ لا ملا ُسأر اهيف ُمَّسقُي ةكرش : ةمهاسملا تاكرش 442

قوقح باحصأ نع ةلقتسم ةيرابتعا ةيصخش اهل ْيأ ، اهمهسأ ةَلَمَح نع لقتسم ينوناق

.و ةصاخ ةمهاسم تاكرشو ةماع ةمهاسم تاكرش ىلإ ةمهاسملا تاكرشلا مسقنتو . ةيكْلِملا

. مجرتملا لا- ملا سأر يف هتصح ردق نع إال ةمهاسملا ةكرشلا يف ُكيرشلا ُلَأْسُي ال

نم . يجِنْراك ةسَّسؤم ئِشنُمو يكيرمأ ةعانص لجر ،(1919-1835): يجِنْراك وردنأ 443

ةيداحلا نس يف وهو ةدحتملا تاي ال بولا اينافلسنب ىلإ هتلئاع عم رجاه ، ادنلتكسإ ديلا وم

يف لمعلا ىلإ لقتنا ،مث ةريغصلا عناصملا دحأ يف اًمداخ ةيادبلا يف لمع . هرمع نم رشع

،1862 ماع يف . مون ةَّرِسَأ اهب تارطاق عينصت اهباحصأ ىلع حرتقاو ، ةيديدح ككس ةكرش

هلا.خ معأو هتاكرش فعاضو الذ وفلا ةعانص لا جم يف قلطنا مث روسجلا ءانبل ةكرش سَّسأ

، اًراهدزا - الاهت يثم سكع ىلع - يجِنْراك تاكرش تفرع ،1892 ماع ةيداصتق اال ةمز اللاأل

و ديدحلا تاكرش تجمدنا امدنعو اهلا. معأ ْتَلَّهَس يتلا تاعيرشتلا ضعب نم ًةديفتسم

ام ناعرس هنكل ، ةمخضلا ةيعانصلا ةيروطاربم اإل هذه يجِنْراك سأرت 1901 ماع يف بلصلا

يف أشنأف ، ةيريخلا لا واألمع يفاقثلا طاشنلا ىلإ هجتاو ، يعانصلا طاشنلا لزتعا نأ ثبل

نم اهريغو ودالر، نيي مال ةرشع ملا سأرب ةيفاقثلا ةيريخلا يجِنْراك ةسسؤم 1905 ماع

. مجرتملا - ثاحب األ زكارمو تاسسؤملا



نوناقلا اذه ايازم نكل ؛ ريبك ... ٌنمث ، تايلا مكلا و ةصيخرلا ةحارلا لئاسو يف

َنَّسَح يذلا ، عئارلا يداملا انرُّوطتب نوناقلا اذهل نونيدم نحنف ، اًضيأ ربكأ لظت

ثدحتن ال،نأ مأ اًعفان نوناقلا ناك ءاوس ، انيلع بجيو . اهلسلست يف َفورظلا

اننكمي ؛وال دوجوم وهف لا... جرلا فورظ يف رُّيغتلا نع ثدحتن امك هنع

ب اًنايحأ اًيساق نوكي امبر نوناقلا نأ عمو ؛ اهيلع رثعن هل لئادب ؛وال هبُّنجت

يف حلص لأل ءاقبلا نمضي ،ألهن قْرِعلا ىلإ ةبسنلا ب لضفأ وهف ، درفلا ىلإ ةبسنلا

. عرف لك

يف ةيراجتلا و ةيعانصلا لا األمع زيكرتو ، ةئيبلا يف ريبكلا توافتلا لبقتن اذل،

نوناقو ، اهعم ملقأتلا انيلع يتلا فورظلا اهفصوب ، كلذب يفتحنو ، ةَّلِقلا يديأ

هذه الً... بقتسم قْرِعلا مُّدقتل ٌّيرورض لب ٌديفم ةَّلِقلا هذه نيب ةسفانملا

.451 اًمتح ةَّلِقلل َةورثلا يِطْعُت ... قْرِعلا حلا صم ُلضفأ اهلظ يف ُزَّزعَتَت يتلا ةلا حلا

، ةثوروملا َةورثلا َرقتحا لب ؛ ةيلئاع ُسالةل سيسأت ىلإ َعْسَي مل يجِنْراك نكل

،CarnegieSteelCompany بلصلل يجِنْراك ةكرش . اًبيرقت هتورث لكب عَّربتو

يف - تاونس عست دعب - تلخد ،1892 ماع يف َثَدَح جامدنا ُجاتن اهسفن يهو

UnitedStatesSteelCorporation بلصلل ةدحتملا تاي ال ولا ةكرش نطب

ْيلا جم ىلع لا ملا سأر زيكرت رصتقي ملو .( ةيراكتحا ريغ اهنأ (عم ةلئاهلا

قاطنلا َةرح ٌةكبش ومنت امك يلودلا يلا ملا ماظنلا امن دقف . بلصلا و فارغلتلا

، ةيلا ملا زكارملا نم ليلق ددع يف ةزِّكرتملا ةيلا ملا ةورثلا نم لئاه ٍّمك تاذ

.primusinterpares452 ةعومجملا مدقأ يه يتلا ندنل اهنمو

فحُصب اًرومغم ىلو األ ةلهولل مَلا علا ادب دقل . رابخ األ ىلع هُسفن ُلا حلا قبطناو

باأل ديوزتلا نأ فشتكنسف قيقدلا صحفلا دنع امأو ؛ ىَصْحُت وال ُّدَعُت ال ةيلحم

كواالت ثالث نم نوكتي cartel[444] ٌلتراك هيلع َنَمْيَه ةيلودلا و ةينطولا رابخ

تافارغلت بتكمو Havas[446] سافاهو Reuters[445] زرتيور – ةيبروأ رابخأ

لتراكلا ».و قاثيم » ينعت يتلا ةينيت Chartaلاال ةملك نم قتشم ينيت ال حلطصم : لتراك 444

ىلع ءاقب عماإل ، جاتن اإل عورف نم نيعم عرف يف عيراشملا نم ددع نيب غاًبلا بوتكم ٌقافتا

جمدنت ال ثيحب ، ةيداصتق واال ةينوناقلا ةيحانلا نم ةيرابتع اال عورشم لك ةيصخش

لزانتت يتلا Trust تسرتلا تايقافتا يف لا حلا وه امك اهضعب عم تاكرشلا وأ تاعورشملا

HoldingCompany ةضباقلا ةكرشلا نع لتراكلا فلتخيو . اهتيل ال قتسا نع عيراشملا اهيف

عاونأ كانه . ةعباتلا تاكرشلا لا ومأ سوؤر يف ةيلعفلا ةمهاسملا ساسأ ىلع موقت يتلا

.و قاوس األ ميسقت لتراك ، جاتن اإل ديدحت لتراك ، راعس األ ديدحت لتراك : اهمهأ ، لتراكلا نم

. مجرتملا - يراكتحا داحتا همومع يف لتراكلا

لص األ ينامل األ لا األمع ُلجر 1851 ماع اهسَّسأ ةيملا ع ةيناطيرب ءابنأ ةلا كو : زرتيور 445

. مجرتملا - رتيور سويلوج



يف اهريراقت ُةعابط ُداَعُت -Wolff’sTelegraphischsBureau[447]ف لوو

.453 فحصلا نم ىمظعلا ةيبلا غلا

ٍةيزكرم ِتام عال نع يميداك األ ُمَلا علا َفَشَك ، رشع عساتلا نرقلا رخاوأ لولحبو

يف لئاهلا اهومن عم تراص ، ةعساولا ةيلودلا ، ةيملعلا ةروثلا ةكبشف . اًضيأ

.454 ةينامل األ تاعماجلا ةيمهأ

يف Prussianarmy يِّسورُبلا شيجلا َماظن ُدِّلقُي ناك ينامل األ ميلعتلا و

ةبْخُّنلا سرادم -Gymnasien ةيوناثلا سرادملا يفف . ةَّيمَرَهلا هتينب ةمارص

.455 يميداك األ بيترتلا يف مهعقومل اًقْفَو لصفلا يف األوالد سلجي - ايلعلا

انييو Heidelberg جربلدْياهو Göttingen نجنِتوج - ىربكلا تاعماجلا يفو

طاَّبضلا ك ُةذتاس األ ناك -Tübingen نجنِبوتو Marburg جروبرامو Jena

ةدوج ةدايز ثيح نمو . ايلعلا تاساردلا يف مهتبلطب نوُّدبتسَي نيمراصلا

ىلإ يكيس ال كلا بد نماأل تحوارت يتلا لوقحلا يف اهِّمكو ةروشنملا ثوحبلا

اإل فُّلخت مغرو .[ اهسفن ةمارصلا [ب لمعي ُماظنلا ناك ، ةيوضعلا ءايميكلا

ربع يضار األ ىلع ذاوحتس اال يف ةيناطيربلا اهتريظن نع ةينامل األ ةيروطاربم

. ةعانصلا َّمث نمو مولعلا يف تمَّدقت دقف ، راحبلا

ماع برغملا يف اهطاشن تأدبو ، سيول لر اش 1835 ماع اهسَّسأ ةيم ال عإ ةلا كو : سافاه 446

. مجرتملا -1944 ماع ةيسنرفلا ءابن األ ةلا كو ىلإ دعب اميف تلوحت 1904،مث

-1849 ماع نيلر ب يف يدوهيلا لا األمع لجر فلوو رانرب هسَّسأ : فلوو تافارغلت بتكم 447

. مجرتملا



ةنميه : رشع عساتلا نرقلا يف ةيملعلا ةسرامملا تاكبش -19: مقر لكشلا

اهيف لمع يتلا نكام األ ساسأ ىلع ينايبلا مسرلا موقيو . ةينامل األ تاعماجلا

. داَّورلا نرقلا ءاملع

B1Bonn,B2Breslau,CCambridge,EEdinburgh,G1Göttingen,G2

Giessen,HHiedelberg,K1Kiel,K2Königsberg,L1London,L2

,Leipzig,M1Marburg,M2Munich,M3Montpellier,OOxford,PParis

.SStrasbourg,TTübingen,VVienna,WWürzburg,ZZurich

يف اورمثتسا نويطارقتسر .فاأل اًيبسن ًةحتفنم ةيناطيربلا ُةبْخُّنلا تناك

نم مهَد وأال اوجَّوزو ، كونبلا ةرادإ سلا جم ىلإ اومضناو ، ةيديدحلا ككسلا

ينامل األ خيارلا لظ يف ةايحلا امأ . يكيرم األ وأ يدوهيلا « ديدجلا لا «ملا

لبق ام ةيعامتجا ةينبب ةيداصتق اال ةثادحلا ميعطتب تزيمتف GermanReich

Prussian ةليبنلا ةَّيسوربلا ةيطارقوتسر األ ُةقبط اهيف ظفتحت ، ةيعانص

ابروأ طسو يف ةيفيرلا تاعمتجملا ُتاسارد انرِّكذُتو . ايلعلا ديلا Junkerب

األ ناكسلا نم ةريبكلا ةبسنلا ىدلف ، كلذب رشع عساتلا نرقلا يف اهقرشو

ءرملا لقتنا املكو ،1850 ماع يف ىتح ، اًديعب االً متحا ُةثادحلا تناك نييبرو

ةينامل األ تاعامجلا تشاعف . اًضيأ نمزلا يف ءارولا ىلإ داع ، دعبأ قرشلا ىلإ

ميرج نيوخ األ تاياكح يف إال ندنل ُناكس هفداصي ال اًمَلا ع خيارلا جراخ



تنميه ،AustrianGail يواسمنلا ليَج يداو يف [448]BrothersGrimm

امك بَسَّنلا و جاوزلا تارارق ىلع « يلكْيَهلا وأ يوينبلا براق األ جاوز » ُطامنأ

Pinkenhof فوهنِكنيب يضارأ ىلعو .456 رشع سداسلا نرقلا ذنم لا حلا ناك

Russian Baltic [449] ةيسورلا ةيقيطلبلا اينوفيل ةعطاقم يف ، ةيعارزلا

ةيبشخ خاوكأ يف اًعم شيعت ةريثك الٌت ئاع ْتَدِجُو ،provinceofLivonia

.457 ةيعارزلا لوقحلا يف مهَلمع هِّجوُي لا َّمُع سيئر فارشإ تحت

امهقيقحت يراجلا - ةيطارقميدلا مِلا عم ءاسرإو عينصتلا نأ لا حلا عقاو نكلو

ةيرهوج تايدحت احرط -1871 ماع يف خيارلا سيسأت عم نامل األ مظعمل

TheodorFontane [450] هناتنوف ودويت ةياور يف . ميدقلا ماظنلا ىلع

يلحملا جاجزلا ُعنصم زمري ،1899 ماع ةروشنملا DerStechlin« نيلشتيتس »

ةرامإ يف ميدقلا يفيرلا ماظنلا رايهنا بْرُق ىلإ Globsow وسبولج يف

ال سبود ميدقلا يطارقوتسر األ وثْرَيو .MarkofBrandenburg[451] جروبنِدنارب

الً: ئاق DubslavvonStechlin نيلشتيتس نوف ف

أدبت روفلا ىلعو ، ىرخأ عناصم ىلإ [ اهنوعنصي يتلا تارَّطَقُملا ] نولسري ... مهنإ

ضماح : ءارضخلا تانولا بلا هذه لخاد ةضيغبلا ءايش األ عاونأ لك ريطقت يف

كرتت ةرطق لكو ... كيرتينلا ضماح راخب ، كيتيربكلا ضماح ، كيرولكورديهلا

ءيش ُّلك ؛ ءيش لك يفو ؛ دلجلا وأ شامقلا وأ ناتكلا يف ءاوس ، اًقرتحم اًبقث

لب اذه، يف اًرود نوبعلي وسبولج لهأ نأ يف ركفأ نيحو . ٌطِئاشو ٌقرتحم

.458 األُمل ينبيصُي ، ريبكلا ملا علا قارحإ تاودأ ةمات ةداعسب نورِّفوُي

نم 1812 ماع JacobandWilhelmGrimm ميرج مليهليفو بوقعي ُةعومجم تتبثأ 448

Kinder-und ةيفارخلا تيبلا و لا األفط تاياكح - لا لألفط ةيديلقتلا ةينامل األ تاياكحلا

ْيمِلا ع ناوخ األ ناك . رشع عساتلا نرقلا يف تاروشنملا حجنأ نم اهنأ -Hausmärchen

خِّرؤملا و هيقفلا فارشإ تحت Marburg جروبرام ةعماج يف اسرد ، نْيّداج رولكلوف

امهليجل نْيجذومن اناكف .KarlvonSavigny ينيفاس نوف لر اك زرابلا ينامل األ ينوناقلا

ةينطولا ةيعمجلل بوقعي َبِخُتْنا لب . ةيموقلا و ةيلا ربيللا و ةيسنامورلا نيب عْمَجلا يف

. فلؤملا -1848 ماع تاروث تقو يف NationalAssembly

نيب اآلن ةمَّسقم ، ةيسورلا ةيروطاربم اإل يف قيطلبلا تاعطاقم ىدحإ : اينوفيل 449

. مجرتملا - اينوتسإو ايفت ال ْيتيروهمج

عساتلا نرقلا ةيعقاو ىلإ يمتني يناملأ رعاشو يئاور ،(1898-1819): هناتنوف رودويت 450

. مجرتملا - رشع

،1806 ماع ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم اإل كُّكفتب تهتنا ةيناملأ ةرامإ : جروبنِدنارب 451

. مجرتملا -1815 ماع يف ةَّيِّسورب ًةعطاقم تراصو



،[ ةليبنلا ةيطارقوتسر األ Honoratioren[نم ءاهَجُولا تاكبش تضَّرعت دقو

تامجهل ،459 لا أليج ةيلحملا ةطلسلا لكايه ىلع مهُت ال ئاع ترطيس يتلا

تايطارقوريبلا نم لب ، ةديدجلا ةيموقلا ةيسايسلا بازح األ نم ةلصاوتم

يجولويسوسلا َمِهَف . اًضيأ يلحملا و يميلق واإل يموقلا ىوتسملا ىلع ةيمانلا

هفصوب قوفتي يك ، هحافك هب ىَّدأ يذلا )MaxWeber[452] ربيف سكام ميظعلا

اذه ( يبصع رايهنا ىلإ ،Teutonic[453] ينوتويتلا ذاتس لأل اًيجذومن ثماالً

هنكلو ملا. علا نع « ضومغلا عزن و« ةيسايسلا ةيلمعلل ةنلْقَع هفصوب َمدقتلا

دهشم يف لا غتش اال نم ُنَّكمتتس نييجوجاميدلا ةطلس نأ ىلإ اًضيأ َنِطَف

. ةيديلقتلا تاكبشلا نم هُّولُخ ديازتي يسايس

، ثيدحلا عامتج اال ملع يسِّسؤم دحأ ، يناملأ عامتجا :(1864-1920)،عمِلا ربيف سكام 452

. مجرتملا -« ةيلا مسأرلا حورو ةيتناتستوربلا «األخالق هلا معأ مهأ نم

ربتعَت نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف تعاش ةيقْرِع ةيجولويديأ ىلإ ةراشإ : ينوتويتلا 453

نوتويت ناسرف ةمظنم ىلإ ةيفخلا ةيروتلا لمتحملا نمو . اًيقرع نيقوفتم َنامرجلا

يضار األ ىلإ مهت ال حر ءانثأ نييحيسملا ةيامحل اكع يف 1190 ماع تسَّسأت يتلا ةينامرجلا

1929 ماع نم اًءدب تراص يتلا ،و ةيبيلصلا بورحلا يف تكراشو ، نيطسلف يف ةسدقملا

يف ديمحلا ماهس واإل ةيريخلا لا األمع لباقم ةيفَرَّشلا َةيسورفلا حنمت ةتحب ةينيد ةمظنم

. مجرتملا - عمتجملا
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جنيبيات

ب ةفَّلغُملا ةيذ ال وفلا و َةيديدحلا اهِتاكبش ةيبرو األ ُتايروطاربم اإل تَعَّسَو امنيب

ىلع ةيقابلا ةيلا يربم الالُتاإل سلا تهجاو ، رحبلا تحتو ضر األ قوف طاطملا

-Qing[454] جنيشت ةكلممو نامثع لآ ةصاخبو - يقرشلا مَلا علا يف ةايحلا دْيَق

لكيه فلتخا دقل . نييبرو األ بيلا سأ ةاكاحم اهنكمي ىدم ِّيأ ىلإ َةلضعم

اإل يف ةطلسلا لكايه نع اًريبك الاًف تخا جنيشت ةيروطاربمإ يف ةطلسلا

ىلع ةنميهلا يف ةيلئاعلا ةبارقلا ُتاكبش ترمتسا .ذإ ةيبرغلا تايروطاربم

ريتْخُا ،11 لصفلا يف انيأر امكو ، كلذ عمو .460 ةديدع نورقل ةيلحملا ةطلسلا

ناك ام وهو ، ةيسفانت ةءافك تارابتخا ساسأ ىلع نويلا يربم اإل نولوؤسملا

.461 روطاربم لإل واألربك الءاألمه ولا ىوس تاء وال ةيأ ةيحْنَت هنأش نم

ةَّيكَلَم » ةمكاحلا جنيشت سالةل دهع يف نيصلا ىلع َقِلْطُأ ، ةقيقحللو

و ةيكرحلا ،و ةطلسلا و ذوفنلا ب مهفئاظو ُرَّدَقُت ٌلا «جر اهمكحي ،« ةيطارقوريب

.462« يمَرَه ماظن لخاد ةيامحلا

يف آلرخ ٍنآ نم أشنت ٌةكبش هدوقت اًدُّرمت ةيلا ت سالةل ِّلك ُسوباك ناك

ِدوجو لُّيخت وهو ،أال نييشوفنوكلا نيلوؤسملا نيب ٌديلقت َدِجُو لب . تاعطاقملا

WhiteLotus« ءاضيبلا ستوللا ةَّيعمج » يه ةضماغ ةَّيعمج نم رِّركتم ديدهت

ىلإ مهلوصأ عجرت نيينامْلَعلا نييذوبلا نم ًةعومجم ْتَّمض يتلا ،Society

دوهع رادم ىلعو 402يمالاًيد. ماع يف Huiyuan[455] ناوّيوُه ريهشلا كسانلا

ركف يأ فيرعت ىلإ ٌليم َدِجُو ، جنيشتو Ming[457] جنيمو Yuan[456] ناوي

يتلا نيصلا كلا مم رخآ ، ةميظعلا جنيشت ةيروطاربمإ مساب اًضيأ ُفَرْعُت : جنيشت ةكلمم 454

ماع مْكُحلل ةلشافو ةريصق ةداعتسا ةلواحم عم ،1912 ماع ىتح 1644 ماع نم تمكح

. مجرتملا - نيصلا ُةيروهمج اهتلتو ، جنيم ُةرسأ مْكُحلا يف اهتقبس .1917

يف ناشول لبج ىلع نيلجنود دبعم سَّسأ ، ينيص يذوب مِّلعم ،(416-334): ناوّيوه 455

ةدايق يف اهُعابتأ أدب يتلا ، اهَسفن ءاضيبلا ستوللا ُةيعمج ُبِسْنَت هيلإو . يشجنايج ةعطاقم

ةئم يلا وح لتقم دعب ،1804 ماع هقْحَس نم جنيشت ُةموكح تنَّكمت 1794 ماع درمت ةكرح

. مجرتملا - درمتم فلأ

نجيجروب ةليبق ميعز KublaiKhan ناخ الي بوك اهأشنأ ةيروطاربمإ سالةل : ناوي 456

-1368 ماع ىتح ترمتساو ، نيصلا ءاحنأ عيمج مكحت ةيبنجأ سالةل لوأ تناك . ةيلوغنملا

. مجرتملا

س ىلإ ديعبلا اهبسن يف دوعتو ،1644 ماع ىتح 1368 ماع نم ةيروطاربمإ :ُسالةل جنيم 457



ميلا «عت وأ ،WhiteLotusTeachings ءاضيبلا ستوللا ميلا عت هنأب يرُّرحت

.463« ةيحيسم »وأ« ةيقطْرَه

َةيروطاربم اإل حاتجا ،1789 ماع يف « ٌريبك ٌفوخ » َةيروثلا اسنرف حاتجا امكو

»،ف حورلا ةقرس » نم رعذ -حُةلا طقف نامزلا نم نيدقع لبق - َةينيصلا

،واإل نييمسرلا نيلوؤسملا لب ، نيمدْعُملا ةلا َّوجلا كاَّسُّنلا نومهَّتَي نويورقلا

.464 ةيرشبلا حاور األ ىلع اًيرحس الء يتس ،باال اًضيأ روطاربم

رعذلا اللحةلا غتسا يف Qianlong[458] جنول نايشت روطاربم اإل حجن دقو

َسَوَه نكلو . ةيروطاربم اإل ةيطارقوريبلا ىلع هتطلس َديكأت داعأف ، هحلا صل

األ ريياعملا نأ وهو ،أال ماظنلا يف ريطخ فعض نع َفَشَك حورلا ةقرس mania

تراص هتيعرش نأو ام، ٍّدح ىلإ ةيطارقوريبلا ماظنلا َةءافك تقرتخا ةيبرو

. لؤاست َّلحم

مشاال جنيشت مْكُح عيسوتل يفكي امب اًيوق ، رشع عساتلا نرقلا يف ، ُماظنلا ناك

جنيم سالُةل اهتمكح يتلا ةيساس األ ةيخيراتلا يضار نماأل دعبأ ىلإ ، اًبرغو ً

اميس ،وال ةيبرو األ تاكاهتن اال مواقي نأ نم فعضأ هنكلو ،465 الاهف سأو

امب اًيوق ماظنلا ناك ؛ رشع عساتلا نرقلا تاينيعبرأ يف تأدب يتلا ، ةيناطيربلا

ةقرسو ءاضيبلا ستوللا ْيتمزأ نم ىوقأ ةيلخاد ةمزأ نم ةاجنلل ، طقف ، يفكي

.TaipingRebellion[459] جنيبياتلا دُّرمت يهو ،أال حاور األ

. جنيشت سالةل اهتلتو ةيلوغنملا ناوي سالةل َّلحم ْتَّلح ناه. ىمادقلا نيصلا ةرطابأ الةل

ايلوغنمو ةيلا مشلا ايروك ىلإ تدتما ةعساش َقطانم ةيروطاربم اإل جنيم ُةرسأ تمكح

ٌشيج هيمحي ةنس، 300 نم رثك أل َماَد رارقتساب اهدهع يف نيصلا تعتمت . ناتسكرت ميلا قأو

. مجرتملا - ملا علا يف هعون نم يرحب لوطسأ ربكأو يدنج نويلم لمش ريبك

11 موي اًيمسر َمْكُحلا َدَّلقت . جنيشت ةرسأ نم روطاربمإ عبار ،(1799-1711): جنول نايشت 458

جنوي روطاربم اإل الهنب مْكُحلا نع ىَّحنت 1796،ذإ ماع رياربف ىتح 1735 ماع ربوتكأ

. مجرتملا - هتافو ىتح ةقلطملا ةطلسلا ب اًظفتحم لظ هنكلو ، جنيشت

1850 ماع نم تدتما ، نيصلا بونج يف قاطنلا ةعساو ةيلهأ برح : جنيبياتلا دُّرمت 459

يذلا ، هنيد نع لِّوحتملا يحيسملا ُقِطْرَهُملا ناوكويش جنوه َدرمتلا داق .1864 ماع ىتح

َةكلمم جنوه أشنأ . هيلع ءامسلا يحو لوزن َمَعَزو رغص، األ حيسملا عوسي قيقش هنأ ىعَّدا

ب مهناميإ نم الاًق طنا ةيعامتجا تاح ال صإ ءارجإ هعابتأ عم لواحو ، ةيوامسلا جنيبيات

ةياهنلا يفو . ةينيصلا تانايدلا لحم ةيحيسملا طامنأ نم طمن الل حإو « ةكرتشملا ةيكْلِملا »

نرقلا يفو . ةيناطيربو ةيسنرف تادعاسمب نيدرمتملا قْحَس نم جنيشت تاوق تنَّكمت ،

ينيصلا ُميعزلا َدَّجَمو . ماهلإ َردصم جنيبياتلا َدرمت ينيصلا يموقلا ُبزحلا ربتعا ، نيرشعلا

اولواح لئاوأ نويروث لا طبأ مهنأب مهَفَصَوو ، جنيبياتلا يدِّرمتم َلمع جنوت يست وام

. مجرتملا - عاطق اإل ماظن داسف ةضَهانم



ملف نيصلا امأ . انيأر امك ، يبسن الم سب رشع عساتلا نرقلا يف ابروأ تعتمت دقل

تحاتجا يتلا ةيله األ ُبرحلا ُّدَعُت ، سايقم يأ قفوو الم. سلا ب معنت

عساتلا نرقلا يف عارص َربكأ 1850و1865 ْيماع نيب جنيشت َةيروطاربمإ

20و70 نيب ام توم يف - رشابم ريغ وأ رشابم لكشب - ْتبَّبست ،ذإ رشع

تناك . اًبيرقت نيينيصلا ناكسلا نم مظع األ َمسقلا تكلهأف ، صخش نويلم

WaroftheTriple[460](1870-1864) اليث ثلا فْلِحلا برح نم اًريمدت رثكأ

ا ةيله األ برحلا ،وأ ياوجوروأو ليزاربلا و نيتنجر واأل ياوجاراب نيب Alliance

عارص ثلا ثو يناث ربكأ امهو ،AmericanCivilWar(1865-1861) ةيكيرم أل

. يلا وتلا ىلع نرقلا يف

مادع اإل تايلمعو نييندملا حباذم تراصو . ةينيصلا ندملا ُتائم ترِّمُد دقل

،( اريلوكلا ةصاخبو ) ةئبو األ ترشتنا . ةدعاقلا يه ءانجسلا و ىرْس لأل يعامجلا

خيرات يف جنيبياتلا ةيمهأ فعاضتت . كراعملا باقعأ يف ةعاجملا ترشتناو

تبذج ةينيد ةوعد نم أشن درمتلا نأ ىلو األ ةيمه .األ تارم ثالث تاكبشلا

ترشتنا ام ناعرس مث ، طقف ةيادبلا يف ةيشماهلا تاعومجملا نم اهَعابتأ

ةيمه HanChina.األ ةينيصلا ناه ةكلمم بلق يف ةريبك ءازجأ رْبع اًيسوريف

دق ( ةيناث ًةرم يناطيرب اهمظعمو ) ةيجراخلا تاريثأتلا نأ ىلإ عجرت ةيناثلا

لثمتت ةثلا ثلا ةيمه .واأل نيدرمتملا ةميزه يف ْتبَّبست َّمث نمو ، عارصلا ب تلَّجع

ةرجه : نيينيصلل يقيقح حوزن ىلإ ىَّدأ رِّمدملا ةيله األ برحلا ريثأت نأ يف

ءازجأ نم [ ٍذئنيح ] نيرصاعملا سانلا ُحوزن هغلب ام اًبيرقت مَظِعلا نم تغلب
[461] رقف األ ابروأ

يحاونلا ضعب نم ناك نإو ، اًفنع لقأ اًدرمت ، اهرودب ، ةرجهلا تراثتساف

ريغ بقاوع ُّدَعُي ام وهو . ىرخأ نكامأو ةدحتملا تاي ال ولا لخاد ، اًيوبْعَش

.[ كاذنيح ] ىربكلا لا واالصت طْبَّرلا لا كش أل ةدوصقم

ىصقأ يف ،Guangxi يشجناوج ةعطاقم يف [ جنيبياتلا درمت ] ةروثلا تأدب

ُشيج هَّجوت نيح ،1851 ماع لئاوأ يف ، جنيشت ةيروطاربمإ ةمصاع بونج

نيب تبشن . ياوجارابلا برح وأ ىمظعلا برحلا مساب اًضيأ ُفَرْعُت اليث: ثلا فْلِحلا برح 460

1864 ماع نم اًءدب ، ياوجورو واأل ليزاربلا و نيتنجر اليث،األ ثلا فْلِحلا لودو ياوجاراب

نكلو ، ءاركن ةميزه اليث ثلا فلحلا يديأ ىلع ياوجاراب ةميزهب تهتناو .1870 ماع ىتح

رثكأ تقهزأ برحلا نأ ركنيب نفيتس ركذي . عراوش برح هبشت ةمواقم ىلإ لوحت عارصلا

- ثيدحلا رصعلا يف اًريمدت رثك األ برحلا اهلعجي يذلا ،األرم ياوجاراب ناكس نم 60% نم

. مجرتملا

- ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ تناك ، ةيبرو األ وأ ةينيصلا ءاوس ، حوزنلا و ةرجهلا تاراشإ 461

. مجرتملا



ةدلب يف ةيموكحلا تاوقلا ىلإ صخش آالف ةرشع نم نَّوكملا نيدرمتملا

.(Guiping جنيبيوج Jintian(حاًيلا نشنيج

ْتَلَّكَش ،Zhuang جناوشت يه ةيقْرِع ٌةيلقأ ، ةيادبلا يف ، َّيسيئرلا َرودلا بعل

جنيجنان نودِّرمتملا حاتجا يشجناوج نمو . جنيبياتلا شيج عْبُر نم برقي ام

َبَّصَن يذلا HongXiuquan ناوكويش جنوه هل ًةمصاع اهذختا يتلا Nanjing

يداو ىلع نودِّرمتملا رطيس ،1853 ماع لولحبو .« اًيوامس اًكلم » هَسفن

جنوه .outsiders ماظنلا جراخ نم ةكرحلا ُةداق ناك . هلمكأب Yangzi يزجناي

يهو ،[462](« فويضلا سانلا »)Hakka اكاهلا بعش دارفأ ُدحأ ناوكويش

ةعارز يف لمعتو ، نيصلا بونج نكست Han[463] ناهلا نم ةيعرف ةعومجم

تارم عبرأ ةيندملا ةمدخلا ناحتما يف جنوه لشف . ةحاسملا ةريغص ٍضارأ

يف هكيرش ]YangXiuqing[464] جنكويش جناي امأو . يميلق اإل ىوتسملا ىلع

. يشجناوج نم بطح ُرجات وهف [ درمتلا ةدايق

ةليخد سالةل دض ةيبعش ةروث اهفصوب جنيبيات ةصق ةياكح نكمملا نم

ةروطاربم XianFeng(1850[465]-1861)واإل جنف نايش روطاربم اإل اهدِّسجُي

.(1908-DowagarEmpressCixi(1835[466] يشيس ةلمر األ

رعشلا قْلَح )Manchuqueue وشناملا ةريفض اوضفر جنيبياتلا يدِّرمتم وألن

مهل اًرقم اوراتخا دقو .« رعشلا لا وط ب« اوبِّقُل ،( فلخلا نم هريفضتو مام نماأل

ضعب نم مهُفادهأ . جنيملا ةمصاع موي تاذ تناك ،ألاهن جنيجنان [ ةمصاعو ]

كلذ يف (امب ةأرملا ةاواسمو « ةكرتشملا ةيكْلِملا » ىلإ وعدت ، ٌةيروث يحاونلا

مهو ،« فويضلا سانلا » وأ « فويضلا رَُس «األ اًيفرح ينعت : اكاهلا بعش وأ ، اكاهلا 462

اًردصم اوناك . نيصلا بونج يف تارجهلا نم ةلسلس ربع ترقتسا ناهلا نم ةيعرف ةعامج

. مجرتملا - نيصلا يف ةيروثلا تاكرحلا و تابارطض نماال ريثكلل

ينيصلا بعشلا اهنم نوكتي يتلا تايموقلا ىدحإ ، ناهلا بعش وأ ناهلا ةينثإ : ناهلا 463

، تبتلا ، يوه ، ايلوغنم نام، ناه، : اهنم ، ةيموق 56 نيصلا يف دجوت هنم. 92% لثمتو

. مجرتملا - يي ، وايم ، جناوشت

. مجرتملا - جنيبياتلا درمت يف دئاقو مِّظنُم ،(1856-1821): جنكويش جناي 464

َدرمت هُدهع دهش ، جنيشت ةرسأ نم عساتلا روطاربم :(1831-1861)،اإل جنيف نايش 465

. مجرتملا - ةيناثلا نويف األ برحو ناينلا درمتو جنيبياتلا

تذخأ يش:(1908-1835)، يست األم ةروطاربم اإل وأ يشيس ةلمر األ ةروطاربم 466اإل

نم اًءدب ، اًماع 47 نم رثك أل َنيصلا تمكحو ، جنيشت الةل سل يلعفلا مكاحلا ىلع ةياصولا

اإلص ةيلقعلا ب زيمت يذلا يش جناوج روطاربم اإل تنجس .1908 ماع اهتافو ىتح 1861 ماع

. مجرتملا -1898 ماع « موي ةئملا الح «صإ هلا خدإ ببسب ةيح ال



مل نإ جنيبياتلا ةكرح حاجنب داقتع اال بعصلا نم نكلو .( مدقلا طْبَر ءاغلإ

األلو ُرِّثؤملا . جنيشت َمْكُح ، هسفن تقولا يف ، ْتَفَعْضأ ةيجراخ تارثؤم دجوت

األ يناثلا ُرِّثؤملا .و نيصلا ىلإ نويف لأل يئادعلا ةيقرشلا دنهلا ةكرش ُريدصت

نيفرطلا نيب ] يواستلا ب اهعيبل دادعتسا ىلع نويبرو األ ناك يتلا ُةحلس

.[ نيبراحتملا

فرتعا دقو . ةديدش ةبوعصب إال ةيناطيربلا ةسايسلا ةوارض ريربت نكمي وال

ةبذهم ريغ بيلا سأبو ، ةوعد ريغ الً:«نم ئاق LordElgin[467] نجلإ دروللا

باجتح اال ىلإ ةميدقلا بوعشلا اهفلخ نم تعس يتلا َزجاوحلا انْرَسَك ، اًمئاد

لا، وزلا يف ةذِخ اآل ةنِفَعلا مهتاراضح اياقب اًضيأ امبرو ، رارسأ نود ملا علا نع

األلق»466. ىلع نيصلا حةلا يف

نورِّشبُملا ، ءيشلا ضعب ، ينيصلا ثارتلل اًمارتحا رثكأ اوناك نيذلا

ةيعمج نم RobertMorrison نسيروم تربور لا ثمأ نم لا جر : تناتستوربلا

نوتناك ىلإ لصو يذلا LondonMissionarySociety ةيريشبتلا ندنل

،WilliamMilne نليم مايليوو ،1807 ماع يف (Guangzhou وزناوج )Canton

نكلو .1833 ماع َرِشُن ةينيصلا ةغللا ب سدقم باتك أللو كراشملا مجرتملا

. ةحلس واأل تارِّدخملا يعئاب ريثأتك اًيريمدت ناك نيرِّشبُملا ريثأت

ماهو أل ملستسا ، نليم دي ىلع ةيحيسملا ىلإ ناوكويش جنوه لوخد دعبف

ةمدخلا ] ناحتما يف رِّركتملا هلشف نع مجان يبصع رايهناب هتباصإ دعب ةينيد

َرَّوصَتو ، حيسملا عوسيل رغص األخاأل هنأ جنوه دقتعا .[ ةيروطاربم اإل ةيندملا

َبَّصَنف ،SocietyofGodWorshippers«هللا داَّبُع عمتجم » يه هتكرح نأ

HeavenlyKingdomofGreat« ةيوامسلا ميظعلا الم سلا ةكلمم » مكاح هَسفن

هللا. توص هنأ معزف ، جنكويش جناي ، هكيرش امأ .Peace

اًيرثول هَدَّمَع ،HongRengan ناجنير جنوه وه رخآ يجنيبيات دئاق ةمثو

نيذلا نيرِّشبُملا دحأ ،TheodoreHamberg جربماه رودويت يديوسلا ُرِّشبملا

يكيرم ]Baptistاأل ينادمعملا ] يتسيتبابلا ُرِّشبملا امأو . درمتلل اًفْصَو اورشن

نم لكل اًراشتسم َراَصف IssacharJacoxRoberts ستربور سكوكاج راكسيإ

. يسامولبيدو يناطيرب يرامعتسا ريدم ، سورب سميج وه ،(1863-1811): نجلإ دروللا 467

يف . دنهلا يف كلملا بئان مث ، ادنك ةعطاقمل ماعلا مكاحلا مث ، اكيماج مكاح بصنم لغش

و نيصلا حتف ىلع ةدعاسملل ىصق األ قرشلا و نيصلا يف اًيماس اًبودنم َنِّيُع ،1857 ماع

رمأ ، نيصلا يف ةيناثلا نويف األ برح ءانثأو ،1860 ماع يف . ةيبرغلا ةراجتلا مامأ نابايلا

ناعذ اإل ىلع جنيشت َةرسأ ربجأ قح، ال تقو يفو . نيكب يف ميدقلا يفيصلا رصقلا ريمدتب

جنوه يف يناطيربلا جاتلا ةرمعتسم ىلإ نولوك ةريزج هْبِش فاضأف ةئفاكتم ريغ ةدهاعمل

. مجرتملا - جنوك



روليات زلر اشت وه رخآ فطاعتم رِّشبُم ةمث . ناجنير جنوهو ناوكويش جنوه
[468] ةيكيرمأ بونجلا ةيدوثيملا ةيفقس األ ةثعبلا نم Charles Taylor

.AmericanSouthernMethodistEpiscopalMission467

ةفاض ،بفاإل ةيحيسملا نم اًرَّوحُم كشالً جنيبياتلا ةكرح تناك ، راصتخابو

اميس ،وال ةيحيسملا تاسرامملا َضعب ْتَّنبت ةيحيسملا ةغل َضعب اهيِّنبت ىلإ

.iconoclasm[469] تانوقي األ ميطحتو ةيدومعملا

يقرشلا ُعيطقلا اهب قنتعا يتلا ةلوهسلا ىدم نورِّشبُملا هُعَّقوتي نكي مل ام

ليثمت َةداعإ ٍدْمَع نع ُفدهتسملا ناك ول امك ، مهنيد يف ًةيلا ضن رثك األ َرصانعلا

َسْبَل ال ٌةرابع تقِّلُع جنيبياتلا شرع ةعاق يف . نيصلا يف اًماع نيث ال ثلا برح

: ضومغ وأ اهيف

ةكلمم يف راهن واأل لا بجلا عيمج ديحوتو ودعلا لا تقب هللا نم األرم ءاج «دقل
[470] جنيشجنوي روطاربم اإل رارق ُرِّربُي اذه نم حضوأ ءيش ».وال ةدحاو

نم مهبلغأو ، ةقباسلا نييحيسملا ةجوم درطب 1724 ماع يف Yongzheng

نيح . رشع عباسلا نرقلا يف [ نيصلا ىلإ ] اودفو نيذلا Jesuits تيوزيجلا

ًةروث هرابتعا أطخلا نم هنأ دجن ، ةفاسم ىلع نم جنيبياتلا درمت ىلإ رظنن

.1848 ماع يف ابروأ اهتدهش يتلا تاروثلا كلتل ةلثامم

ناوكويش جنوه سيلف . ةقباس ةينيد بورحب هبشأ هدجن قيقدلا صحفلا دنعف

JanofLeiden ندي ال ناج نم حجنأ ةينيص ةخسن ىوس ، يحاونلا ضعب نم ،

.Anabaptist[ دامعلا ديدجتب لئاقلا ] يتسيتبابان األ

يف . ًةعقاو ًةقيقح مهتكلمم لْعَج نم جنيبياتلا بارتقا ىدم نايسن لهسلا نم

وشتوسو Hangzhou وشتجناه ىلع جنيبياتلا تاوق تلوتسا ،1860 ماع

لا َّمُعلا لا سرإ يف تكراش ، ةيدوثيملا ةيفقس األ ةسينكلا اهريدت ةيكيرمأ ةيريشبت ةيعمج 468

. مجرتملا - جنيشت ةرسأ مْكُح رخاوأ يف نيصلا لثم بالد ىلإ

عفاودل واآلراث زومرلا نم اهريغو ةينيدلا تانوقي لأل دَّمعتم ريمدت : تانوقي األ ميطحت 469

، ةيحيسملا يفو .« ةيديلقتلا دئاقعلا دض نورئاثلا » اهيقنتعم ىلع ُقَلْطُيو . ةيسايسو ةينيد

اياصولل يفرحلا َريسفتلا نونبتي نيذلا ُصاخش األ ةيديلقتلا تادقتعملا ميطحت ىلع َضَّرَح

. مجرتملا - اهتدابعو « ةروفحملا روصلا » َعْنُص ُمِّرَحُت يتلا رشعلا

ةلا َّعف ًةموكح أشنأ . جنيشت ةرسأ نم سماخلا روطاربم :(1678-1735)،اإل جنيشجنوي 470

َفِرُع . ةيروطاربم اإل ةلئاعلا ةناكم ىلع ظافحلل ةيركسعلا َةوقلا مدختساو ، فيلا كتلا لقأب

ذختاو ، ةيلا ملا ةراد اإل يف ةعساو تاح ال صإب ماق . ةيلا َّعفلا و ةوقلا و دادبتس باال هُدهع

ريثأت اهل ناك ةسسؤم وهو ، ريبكلا سلجملا ليكشت هدهع دهش . داسفلا دض ةمراص تاءارجإ

. مجرتملا - جنيشت ةرسأ لبقتسم يف لئاه



قح لاال مهُعجارتو Shanghai ياهغْنَش ىلع الء يتس اال يف مهُلشف امأ .Suzhou

. دئازلا يبنج األ لخدتلا ىلإ - ليلقلا ب سيل بناج يف - عجريف ، جنيجنان ىلإ

اإل جنيشت تاوق نم ٌةوق ياهغْنَش نع تعفاد ،1860 ماع سطسغأ يفف
[471] درُو دنسنوات كيرديرف يكيرم األ ةدايقب نويبرغ ٌطابضو ةيروطاربم

.FrederickTownsendWard

EverVictoriousArmy[472]« اًمئاد رصتنملا شيجلا » ققح درُو، توم دعبو

ندروج ب« بَّقلُملا ندروج زلر اشت يناطيربلا طباضلا ةدايقب تاراصتنا َةلسلس

.Charles«Chinese»Gordon[473]« ينيصلا

جنوشوف يل ةدايقب جنيبياتلا شيج لولف نكت 1871،مل ماع سطسغأ ىتحو

َراصتنا ، يحاونلا ضعب نم ، ُةجيتنلا هذه هِبْشُت . اًمامت ْتَقِحُس دق LiFuzhong
[474] ةيلا ردفنوكلا تاي ال ولا ىلع United States ةدحتملا تاي ال ولا

يف .AmericanCivilWar ةيكيرم األ ةيله األ برحلا يف Confederacy

نإو ، درمتلا بناج ىلإ ةيدجب لخدتلا ةيناطيربلا ةلودلا ُلا جر مزتعا ، نيتلا حلا
[475] نيبراحم مهفصوب راوثلا ب فارتع اال درجم ذختا

ةيركسعلا هتمدخب رهتشا يدنجو ، يكيرمأ راحب ،(1862-1831): درُو دنسنوات كيرديرف 471

. مجرتملا - جنيبياتلا درمت ءانثأ ةيروطاربم اإل نيصلا يف

درُو دنسنوات كيرديرف يكيرم األ هسَّسأ ينيص يروطاربمإ شيج : اًمئاد رصتنملا شيجلا 472

و تاينقتلا ىلع نيبَّردم نيينيص دونج نم َنَّوكتو ، يبروأ يكيرمأ طابض قليف ةدعاسمب

، جنيبياتلا َدرمت حفاك يذلا ، ُشيجلا اذه راص . ةيبرو األ ةيركسعلا ةيجيتارتس واإل تاكيتكتلا

ىلإ برقأ هنأ نيلِّلحُملا ضعب ىري ةقح. ال تاقوأ يف ةينيصلا ةيركسعلل اًجذومن

. مجرتملا - شيج ىلإ هنم تايشيليملا

مث ، مرقلا برح يف كراش . ءاول ةبترب يناطيرب طباض ،(1885-1833): ندروج زلر اشت 473

. ةينامثعلا ةيروطاربم واإل ةيسورلا ةيروطاربم اإل نيب دودحلا ميسرتل ةيلود ةئيهب َقِحلُأ

تقفاو . جنيبياتلا درمت ةحفاكمو ةيناثلا نويف األ برح يف كراش ،1860 ماع يفو

دنسنوات كيرديرف يكيرم األ ةافو دعب ةيركسعلا تايلمعلل هتدايق ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا

ىلعأ ينيصلا ُروطاربم اإل هحنم . ةيركسعلا هتاوق ندروج َكَّكف ، رصنلا قيقحت دعبو . درُو

. مجرتملا -« ينيصلا ندروج ب« َبِّقُلو ، ةينيص ةيركسع ةبتر

يف تاي وال ُّتِس اهتلَّكش 1861 ماع رياربف 8 موي تماق ةموكح : ةيلا ردفنوكلا تاي ال 474ولا

ةدحتملا ُتاي ال ولا تضفر . ةدحتملا تاي ال ولا نع اهلا صفنا تنلعأو يكيرم األ بونجلا

األ ةيله األ ُبرحلا تأدب روفلا ىلعو ، هتيروتسد مدع تنلعأو َلا صفن اال اذه ةيلا مشلا

اال ةيلا ردفنوكلا تاي ال ولل ةيركسعلا ةفصلا ب اتفرتعا ايناطيربو اسنرف نأ عمو . ةيكيرم

. مجرتملا - ةلقتسم ةلود اهنوكب ةيبنجأ ةلود ُةيأ فرتعت ملف ةيلا صفن

فرطلل ةيركسع ةفص ءاطعإ وهو ، يلودلا نوناقلا يف ةينوناق ةوق هل فارتع اال اذه 475



األ ةلا حلا يف . نهارلا عضولا َمْعَد نويناطيربلا راتخا ، نيتلا حلا اتلك يفو

. حضاولا يداصتق لااال مشلا تاي وال قوفت ىلع ام اًعون مهرارق دمتعا ، ةيكيرم

زوفلا دعب - ايناطيرب نأب لئاقلا َيأرلا مهُرارق َسَكَعف ، ةينيصلا ةلا حلا يف امأو

الل ذإو SecondOpiumWar(1860-1856)[476] ةيناثلا نويف األ برح يف

ةدناسم يف ةحلصم اهل -Beijing نيكب يف ةيروطاربم اإل ةموكحلا

ةيعبت لُّبقت يف اهيلع دامتع اال نكمي ةفيعض ًةينب اهفصوب جنيشت ةيروطاربمإ

LordPalmerston[477] نتسرملا ب دروللا راكنتسا نإ . ةيمسر ريغ ةيداصتقا

وا ةيرشبلا نيناوقلا لك دض لب ، روطاربم دضاإل نيدرمتم » مهفصوب جنيبياتلل

نأب يعو ىلع لب ، جنيشت ةرس أل ريبك مارتحا يأ ىلع اًمئاق نكي »مل ةيهل إل

نزاوت َلضفأ لثمُت اهنأو ، اهُدئاوف اهل لوف األ يف ةذِخ اآل ةَّيمَرَهلا الت سلستلا

. ةيروثلا تاكبشلا عم نكمم

. مجرتملا - ةلقتسم ةلود هنْوَكب اًفارتعا هحْنَم نود قَشْنُملا

جنيشت ةيروطاربمإو ةهج نم ايناطيربو اسنرف نيب تلعتشا : ةيناثلا نويف األ برح 476

عيقوت ىلع اهرابجإو نيصلا ىلع ايناطيربو اسنرف راصتناب تهتناو . ىرخأ ةهج نم ةينيصلا

يتلا ىلو األ نويف األ برح عفاود اهُسفن يه ةيناثلا نويف األ برح عفاود . ةنيِهُم تايقافتا

حلا صملا براضت ببسب نيصلا و ةدحتملا ةكلمملا نيب 1839و1842 ْيماع نيب اميف تعلدنا

ايناطيرب راصتناب ىلو األ برحلا تهتنا . نيصلا ةوق ضيوقت يف ايناطيرب ةبغرو ةيراجتلا

. مجرتملا - ةنيهُم تايقافتا عيقوت ىلع نيصلا رابجإو

ال َنَّكمت ،مث ءايزأ ممصم هتايح أدب يناطيرب يسايس ،(1865-1784): نتسرملا ب دروللا 477

. نيترم ءارزولا سيئر بصنمو ، تارم ثالث ايناطيرب ةيجراخ ريزو بصنم يِّلوت نم اًقح

اال هلويمب رهتشا . ةيجراخلا ةيسامولبيدلا ايناطيرب ةرئاد عيسوت يف ريبك رود هل ناك

. مجرتملا - ةيرامعتس
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« نوينيصلا لحري نأ بجي »

، رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ، ةيلا يربم اإل لا واالصت رفسلا تاكبش تمستا

دقو . ريبك دح ىلإ صاخلا عاطقلا يديأ يف تيقب اهنْوَكل ، يبسن حاتفناب

رشع عساتلا نرقلا تاينيتس يف - اهريغ ءيش ،وال اهدحو ُةفلكتلا تَدَّدح

ُضافخنا َدَرَّطا مث ؛ ةيقرب لا سرإو طيحملا روبع نم َنُّكمتلا - هتاينيعبسو

َحيِتُأ ، ءانث األ هذه يف . يجولونكتلا مدقتلا لضفب اًعم واالصتاالت رفسلا راعسأ

َةفرعم ، عفترم توصب أرقي اًدحأ عمسي ،وأ ةديرج ةءارق عيطتسي صخش ألي

ناكم يأ يف ، سؤب يف نوشيعي نَمف ؛ ةريبكلا هدئاوف اذهل ناكو . جراخلا رابخأ

نكامأ نع نوعمسي : مهف ألسال ةحاتم نكت مل ٌتارايخ مهل تحيتُأ ملا، علا نم

. اهيلإ باهذلا نوعيطتسيو ، لضفأ

تارجهلا ىلإ عفدي يذلا . ةيعامج تارجه ىلإ هدحو ُرقفلا عفدي نأ ردانلا نم

نكمي اًرارقتسا رثكأ نِطْوَم دوجو ُلا متحاو نطولا يف ٌّيسايس ٌبارطضا

. هيلإ لوصولا

برقي امل اًعم نْيعفادلا 1940 ماعو 1840 ماع يلا وح نيب ةرتفلا تأَّيه دقو

و ابروأ : ةيسارو األ دودحلا ْيفرط ىلع نوشيعي صخش نويلم 150 نم

،ب سؤب لا كشأ نم امهبحص امو ، بورحلا و تاروثلا تعلدنا دقل . نيصلا

ىلع ،وأ اًحوزُن ُةجيتنلا تناكف . رفسلا فيلا كت يف داح ضافخنا عم نمازتلا

. ةبراقتم دادعأب اهنم ٌّلك ، ٍحُزُن ثالةث ةقدلا هجو

ابروأ نم تناك ( صخش نويلم 55و58 نيب (ام ةروهشملا ةيعامجلا ةرجهلا

. ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ اًساسأو ، نيتيكيرم األ ىلإ

قرش بونج ىلإ دونهلا و نيينيصلا نم ةريبكلا تاقفدتلا تناك ةرهش واأللق

تاقُّفدتو ،( صخش نويلم 52 ىلإ 48) ايلا رتسأو يدنهلا طيحملا ةفاحو ايسآ

46) ىطسولا ايسآو ايريبيسو Manchuria[478] ايروشنم ىلإ نيرخآو سورلا

.468( صخش نويلم 51 ىلإ

تاي ال ولا ىلإ ربكأ دادعأب نوينيصلا قفدتي مل اذامل وه يخيراتلا زغللا

بواال . ايسآ قرش لا مش يف ةعساو ةيفارغج ًةقطنم لمشت ةيخيرات ةيمست : ايروشنم 478

نيصلا نيب مسقنت اًنايحأ ،وأ نيصلا دودح لخاد ايروشنم عقت اهدادتما فيرعت ىلإ دانتس

ةيموق نطوم يه ةقطنملا .و نيصلا قرش لا مش اهنأب اًمومع ةقطنملا ىلإ ُراَشُيو . ايسورو

. مجرتملا - اهيلإ ًةبسن ايروشنم تيِّمُس يتلا وشناملا



. ةدحتملا

نكي ملف يطنلط األ نم ريثكب عسوأ [ يداهلا ] يكيفيسابلا طيحملا نأ مغرو

يتلا ةجردلا ب اًفِّلكم SanFrancisco وكسيسنارف ناس ىلإ ياهغْنَش نم روبعلا

ٌةديدع ةرهدزملا اينروفيلا ك يف ةيداصتق اال ُصَرُفلا ً؛و ال يحتسم هلعجت

مهنأش ، نيينيصلا نيرجاهملا تاعومجم مامأ ءيش فقي مل ماًيلا. ٌةيرْغُمو

ال [ولل يقرشلا لحاسلا ىلإ تدفو يتلا ةيلا واإلطي ةيدنلر األي تاعومجملا نأش

اوربعي يك سانلا نم ديزملا و ديزملا بذج يذلا ،EastCoast[ ةدحتملا تاي

ال ولف . ةسايسلا يف زغللا نع ةباج اإل نمكت . ةدوعوملا ضر األ ىلإ طيحملا

ناكَل ، ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ ةينيصلا ةرجهلا دض فينع يوبْعَش لعف ِّدر دوجو

األ نيينيصلا ناكسلا ُدادعأ تناكَلو كش، نود ربكأ يداهلا طيحملا ربع قفدتلا

. اًضيأ َربكأ مويلا نييكيرم

بزح ميعز ،DenisKearney[479] ينريك سينيد مسا نوركذتي مويلا نوليلق

بجي » راعش بحاصو ،Workingmen’sPartyofCalifornia اينروفيلا ك لا َّمُع

، ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ يدنلر يأ رجاهم هسفن ينريك .«! نوينيصلا لحري نأ

ةيدنأو nativistparties نيرجاهملل ةيداعُملا بازح األ ةكرح نم ٌءزجو

ةرجهلا ءاهنإ ىلإ ةيعاسلا Coolieclubs-Anti [480]« يلووكلا ةحفاكم »

ةكرتشملا ةصاخلا ةنجللا ُريرقت سكعي . ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ ةينيصلا

JointSpecialCommitteetoInvestigate ةينيصلا ةرجهلا يف قيقحتلل

رظن ُةهجو ْتصَّخلت . رصعلا َحور ،1877 ماع يف ،ChineseImmigration

اًيلوغنم [ يداهلا ] يكيفيسابلا طيحملا ُلحاس نوكي نأ اآليت:«امإ يف ةنجللا

ىلإ لْيَملا : يدادبتس اال مْكُحلا تاداع مهعم نوينيصلا بلج دقل .« اًيكيرمأ وأ

طشانو اينروفيلا ك لا َّمع ميعزو لص، األ يدنلر :(1847-1907)،يأ ينريك سينيد 479

. نيينيصلا نيرجاهملا دض ةيرصنعلا هئارآب َفِرُع . رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف يسايس

لحري نأ بجي ، نكي امهمو يه:« ةدحاو ةرابعب ةليوطلا هتاباطخ لك ءاهنإ ىلع داتعا

يف يموقلا داسكلا ةيفلخ ىلع اينروفيلا ك لا َّمُع َبزح 1877 ماع يف َسَّسأ .« نوينيصلا

ِّنس نم ناملر بلا ةيوضعب هزوف دعب بزحلا َنَّكمَت .1878 ماع ىتح 1873 ماع نم ةرتفلا

. مجرتملا - تيوصتلا قح نم نيينيصلا مرحت تاعيرشت

اًضيأ لمشيو ، ةرهاملا ريغ ةصيخرلا ةلا معلا ىلع ُقَلْطُي مسا يلووكلا : يلووكلا ةحفاكم 480

نيرجاهملا َدوجو نييكيرم األ ُضعب لغتسا . يناوملا يف غيرفتلا و نحشلا و لقنلا َلا َّمُع

19 موي يف . ضيِبلا لا َّمعلا لْخَد رداصم َدَّده يذلا ،األرم ةصيخر ًةلا مع مهفصوب نيينيصلا

األ ىلع رظحي اًنوناق نوث ال وثلا عباسلا يكيرم األ سرجنوكلا ردصأ ،1862 ماع رياربف

ةبيرض ضرفب ضيِبلا لا َّمُعلا ةيامح ىلإ نوناقلا ىعس امك ، نيينيص لا َّمع ريفوت نييكيرم

- ةيكيرم األ نفسلا ىلعو يناوملا يف طاشن يأ سرامي ينيص لماع يأ ىلع ةيرهش

. مجرتملا



ٍغامد مْجَح ،و« بئارضلا نم بُّرهتلل فْعَّضلا راهظإ ، ةمكحملا ةحاس يف بذكلا

رثك ».األ سفنلا ىلع دامتع اللوأاال قتس اال ىلإ ةعفاد ةوق ريفوتل ... يفكي ال

َنْلَماعُيو ، ةراعدلا لجأ نم َّنهعْيَبو نهؤارش » متي تاينيصلا ءاسنلا نأ اذه نم

نومتهي ال نوشِّحوتُم » مهف نوينيصلا لا جرلا امأو الب»، كلا ةلماعم نم أوسأ

اميف -[ ةينودلا ] ىلفُّسلا تانئاكلا هذه لثمل ةنَطاوُملا ُحْنَم ُّدَعُيسو .« مهاضرمب

لحاس ىلع ةيروهمجلا تاسَّسؤملل اًيلمع اًريمدت »- ةنجللا ُريرقت ُحِّرصُي

.469« يداهلا طيحملا

اًقبط اذه. َلا َقُي نأ ردانلا نمو ، اًمامت ةفلتخم عقاولا ضرأ ىلع قئاقحلا تناك

ةئيه يهو - وكسيسنارف ناس يف [481]« ةينيصلا ةيريخلا ةيلفاكتلا ةَّيعمجلا ل«

نأ ىلع ةعنقم ٌةلدأ دجوت - ةنيدملا يف نيينيصلا َناكسلا ْتَلَّثم ةيرابتعا

اورَّفَو نيينيصلا نأ ىلإ ةفاض .بفاإل اينروفيلا كل ًةمعن تناك ةينيصلا ةرجهلا

الةي، ولا يف ةعرسب ةيمانتملا عرازملا و ةيديدحلا ككسلا لجأ نم َةلا معلا

رود ىلع ٌليلد دجوي ،ال كلذ ىلع الةو عو . اهونَكَس يتلا ءايح األ اونَّسَح

تايئاصح اإل ترهظأ نيح يف ، ةراعدلا و رامقلا بعل يف سناجتم ريغ ينيص

تيبو يريخلا أجلملا ىلع نيينيصلا نم ربكأ اًئْبِع اولَّكش نييدنلر األي نأ

.470 ةنيدملا يف ءارقفلا

« نييفَرِحلا و لا َّمُعلا » نم يوق الٌف تئا ينريك ةيضق لوح َعَّمجَت ، كلذ عمو

اوفدهتسا )Grangers« ةيعارز ةينواعت ٌتايعمج و« راغص لا معأ ُلا جرو

َرَكَذ امكو .( ءايرث واأل ةريبكلا تاعورشملا ىلع بئارضلا ءبع ءاقلإ مهعيمج

، اهنم بناج يف ، ينريك ُةوعد تفدهتسا ، نينِطَفلا نيرصاعملا نيبقارملا ُدحأ

ليغشت نم حَّبرتت يتلا ةيديدحلا ككسلا تاكرشو ةريبكلا رخاوبلا َةمجاهم

ناس َةسايس ْترادأ ، ٍةدساف ، نيبزح تاذ ٍةسسؤم نع كيهان ، نيينيصلا

: طقف نيينيصلا فدهتست ملو ، وكسيسنارف

وأ رورشلا هذه نم صلختلل ءيش َّيأ اولعف نويروهمجلا وال نويطارقميدلا ال

إال نوثحبي ال مهنإ . اًئيش اولعفي نأ عَّقوَتُي ،وال سانلا نم ريثكلا [ ةايح ] نيسحت

اًمئاد اهَءارش اوعاطتسا ،( سانلا دقتعي اميف ) مهسفن أل لمع صَرُف وأ نكامأ نع

دجوت نأ ؛الدب مهسفنأ اودعاسي نأ بجيف لا َّمُعلا امأ . ةيوق ةكرش خالل نم

َةرجهلا تبجش ةميدقلا بازح نأاأل مغرو ... ةديدج الةق طناو ةديدج بيلا سأ

دقف ، اهدض عيرشت دوجو ةرورضب ْتحَّرصو ، هتدقع رمتؤم لك يف ةينيصلا

Chinese Consolidated Benevolent ةينيصلا ةيريخلا ةيلفاكتلا ةيعمجلا 481

ةيريخ ةيعامتجا ةمظنم .SixCompaniesofChinese مساب اًضيأ ُفَرْعُت :Association

. مجرتملا - نيينيصلا نييكيرم األ ةدعاسمل



[482] ٍّيجوجاميد ِروهظل ٌأَّيَهُم ءيش ُّلك ، راصتخابو ... اهيعاسم تقفخأ

اًيجوجاميد مهل لسرأ نأب اينروفيلا ك لهأ عم ُردقلا َفَّطلت دقو .demagogue

ء471. انبلا يف ةبهوم وال ةيسايس ةريصب بال هنكلو ، اًقثاوو اًبخاص الً، دتعم

ام ركني دحأ ال كلذ عمو ،« ءانبلا ةبهوم و« ةريصبلا ىلإ ينريك رقتفا امبر

نوناق رودص عمو ،1875 ماع نم اًءدبف . هَقيقحت هُلا ثمأو وه عاطتسا

ضارغأ ل« تايويس اآل ءاسنلا َةرجه رظحي يذلا PageLaw [483] ةحفصلا

َةرجهلا اوفقوأ ىتح نويكيرم األ نوعِّرشُملا أدهي »،مل ةيق ال خأ ريغو ةقساف

. اًمامت ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ ةينيصلا

َقَّلع ،1882 ماع رداصلا TheChineseExclusionAct نيصلا داعبتسا نوناق

« ليجست تاداهش » لا معتس اال َدْيَق َعَضَوو ، تاونس رشع ةدمل نيينيصلا َةرجه

نيينيصلا نيلوؤسملا مزلأ يذلا )،األرم لوخدلا ةداعإ حيراصت ) لا َّمُعلا ليحرتل

ةدحتملا تاي ال ولا خيرات يف ىلو األ ةرمللو ؛ ايسآ نم نيرفاسملا صحفب

نم اًءزج هفصوب ليحرتلا لا متحا عم ، ةيعرشلا ريغ ةرجهلا ُةميرج ْتَدِجُو

دوقعب َلمعلا »(TheForanAct(1885[484] ناروُف ُنوناق رظحي . ةبوقعلا

« نييلووك » فظوتست يتلا َةيكيرم األ ِتاكرشلا فدهتسا دقو ،« ةيبنجأ

رداصلا عيرشتلا امأ . ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ مهلوخد لباقم تعفدو نيينيص

ءانثتساب ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ رفسلا نم نيينيصلا َّلك عنم دقف 1888 ماع

نيب ردص ماع، هجوبو .« ةحايسلل نيرفاسملا و راجتلا و ةبلطلا و نيمِّلعُملا »

ةرجهلا دييقت ىلع لمعي اًعيرشت رشع ْينثا نم ُرثكأ 1875و1924، ْيماع

.472 اًمامت اهئاغلإ ىتح ، ةينيصلا

هيف تحاتأ يذلا تقولا يفف . حضاو ُّدِج عئاقولا هذه نم دافتسملا ُسردلا

رشع عساتلا نرقلا رخاوأ َةيعامجلا ِتارجهلا ةيمَلا علا لقنلا و لا االصت ُتاكبش

navitism بناج األ ةاداعُمو populism ُةيوبْعَّشلا تَلَّكَش ،473 ًةنكمم اهتلعجو

ينريك سينيد ةظاظف ةجيتنو . ةيعامجلا تارجهلا ةمواقمل ًةيسايس ٍتاكبش

خاللاال نم يبعشلا معدلا ىلع لوصحلا ىلإ ىعسي يسايس ميعز : يجوجاميدلا 482

. مجرتملا - الةين قعلا ةجحلا لا معتسا نم دبالً ةيبعشلا ماكح واأل تابغرلل ةباجتس

3 موي ردص ، ةدحتملا تاي ال ولا يف دِّيقُم يلا رديف ةرجه نوناق لوأ : ةحْفَّصلا نوناق 483

وهو ؛ ةدحتملا تاي ال ولا يضارأ ىلإ تاينيصلا ءاسنلا لوخد رظحي ،1875 ماع سرام

رظحي يذلا 1882 ماع نيصلا داعبتسا نوناق رودص عم لمشأ لكشب رمتسيس يذلا رظحلا

. مجرتملا - ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ اًروكذو اًثانإ نيينيصلا ةرجه

دقاعتب ءابرغلا و بناج األ داريتسا عنمي يعيرشت ءارجإ :1885 ماع رداصلا ناروف نوناق 484

. مجرتملا - ةدحتملا تاي ال ولا يف لا معأ زاجن إل قافتا وأ



ال ولا لحاس لوط ىلع ةيكيرم األ َدودحلا هؤافلحو وه قلغأ ، ةنانَّرلا هثيداحأو

يروتاكيراك ٌماسر مهرَّوص دقو ]؛ يداهلا طيحملا ] يكيفيسابلا ةدحتملا تاي

.( ةيلا تلا ةحول (لا وكسيسنارف ناس ءانيم لوطب اًرادج نونبي تقولا اذه يف



يلا مجإ نم 40% يلا وح رفاس ، هتاينيتسو رشع عساتلا نرقلا تاينيسمخ يف

ال ولا ىلإ تلصو يتلا دادع األ نكلو ، ايسآ ءارو ام ىلإ نيينيصلا نيرجاهملا

اًرجاهم 138.941 َدَفَو 1870و1880 ْيماع نيب ). اًيبسن ةليلق ةدحتملا تاي

ىلإ ةبسنلا ب ةليئض ةصح يهو ، نيرجاهملا يلا مجإ نم 4.3% ةبسنب ، اًينيص

.474( اهسفن ةرتفلا يف يطنلط األ ربع لئاهلا يبرو األ حوزُّنلا

لكب ثدح ام وهو ، ةينيصلا ةرجهلا ةدايز َمدع داعبتس اال ُنيناوق تنمض دقل

. تفقوت ىتح ةرجهلا تلءاضت ،لب ديكأت

globalization َةملْوَعلا تلعج ، ايناطيرب ةدايقب ، ةيبرو األ تايروطاربم اإل

ببسب ةفاسملا « مادعنا » عمو . رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ةعقاو ًةقيقح

و عئاضبلا ُتاكُّرحت تلصو ، ةديدجلا فارغلتلا و يرحبلا لقنلا تايجولونكت

، كلذ عمو . ةقوبسم ريغ الت َّدعم ىلإ ، ةيملا ،علا تامولعملا و لا ملا سأرو سانلا

ةرجهلا تاكبش ةصاخبو - ةيروطاربم اإل رصع يف ترهظ يتلا ُتاكبشلا ْترَّثأ

َّيحلا و« Little Italy « َةريغصلا ايلا طيإ » اهسفن ةعرسلا ب تقلخ يتلا

ةعقوتم ريغ ٍتاريثأت - ملا علا لوح ةديدع ندم يف Chinatown[485]« ينيصلا

ىلع « ةيوبْعَّشلا » ةماعلا ةيمستلا قلطن نحنو . نييلص األ دلبلا لهأ ةسايس يف

يملا علا لا ملا سأر ةيرحو ةرجهلا ةيرحو ةراجتلا ةيرح دض فينعلا لعفلا ِّدر

دلب، ُّلك َمَسَّتا نكلو . ةيبرو واأل ةيكيرم األ ةسايسلا يف الاًتف اًحملم ناك يذلا

ربلا جراخ عقي ناهلا بعش وأ نيينيصلا نم يقْرِع بيج لص األ يف : ينيصلا يحلا 485

أشن يعامجلا نيينيصلا حوزن عم مث . ناويات ، واكام ، جنوك جنوه ثمالً ، نيصلل يسيئرلا

اذه ىلع ةركبملا ةلثم األ نمو ملا، علا ءاحنأ عيمج يف ةيرضحلا قطانملا يف ينيص ٌّيح

يف ينيصلا يحلا و ةدحتملا تاي ال بولا وكسيسنارف ناس يف ينيصلا ُّيحلا ايسآ جراخ

. مجرتملا - ايلا رتسأب نروبلم



هل. ةزيمملا ةيوبْعَّشلا هتهكنب ، ةقطنم لك لب

WestCoast يبرغلا لحاسلا ىلع ءايتس باال اولِبوُق دق نوينيصلا ناك اذإو

ىلع ] راقتح لال اًفده نويدنلر األي ناك دقف ، رشع عساتلا نرقلا تاينيعبس يف

نويسنرفلا و ُنامل األ نويوبْعَّشلا هَّجَو نيح ىلع ، اًضيأ يقرشلا [ لحاسلا

. اهبرغ ىلإ ةيقرشلا ابروأ نم نيرجاهملا دوهيلا دض - اهسفن ةقيرطلا -ب مهَنارين

عمو ، نيرشعلا نرقلا نم األلو دقعلا و رشع عساتلا نرقلا تاينيعست لولحبو

تاي ال ولا ىلإ RussianPale ةيسورلا يلا ب نم ةيدوهيلا ةرجهلا عافدنا

، ةقرافمللو . يطنلط األ ربع Semitism-anti ةيماسلا ُةاداعم ترشتنا ، ةدحتملا

مهئامعز ةوق يف اوغلا بو دُدُجلا نيدفاولا رقفب ةرجهلا ُموصخ َّفَختسا

، رقفلا يديدش وكسيسنارف ناس يف نوينيصلا ناك اًعم. ٍنآ يف نيضرتفملا

يف ُدوهيلا ناكو . اهغْبَصو سب ال ملا ليسغ لا معأ اوركتحا هسفن تقولا يفو

. هَتلسْلِس بذجت يتلا َناديدلا ، يملا علا يلا ملا ماظنلا َةداس كرويوين

ةيوق يدوهي ملا ةكبش دوجو يف داقتع اال يمانت ُرِّوَصُت ةيغ بال روص نم امو

The English « يزيلجن اإل طوبطخ «األ يروتاكيراكلا مسرلا نم لضفأ

نيوك ةسردم » ناونعب 1894 ماع يوبْعَش بيتُك يف روشنملا Octopus

،WilliamH.Harvey يفراه مايليو هَبَتَك ،Coin’sFinancialSchool« ةيلا ملا

يسائرلا حَّشرملا راشتسمو gold standard [486] بهذلا ةدعاق دقان

زجننيج مايليو تارم ثالث حجني مل يذلا لاالعذ يوبْعَّشلا يطارقميدلا

يتلا ، ةيلا يربم اإل ُةكبشلا تَدِجُو انه .William JenningsBryan[487] نيارب

ةاداعُم يخاالت درجم نم َرثكأ ، ةياهنلا يف ، ُقِلْطُتس ٍةقيرطب اهلُّيخت ديعُأ

.(20 لكشلا رظنا ) ةيماسلا

نم ةددحم ةيمكب ةلمعلل ةيساس األ ُةدحولا هبجومب ُدَّدحتَت يدقن رايعم : بهذلا ةدعاق 486

بهذلا داريتساو ريدصت ةيرحو ، بهذ ىلإ دويق بال ىرخ األ لا األوم ليوحت عم ، بهذلا

. مجرتملا - ةيلودلا تامازتل اال ةيوستل

ًةيصخش هفصوب َزَرَب ، يكيرمأ يسايسو بيطخ ،(1925-1860): نيارب زجننيج مايليو 487

ةسائرل بزحلا نع تارم ثالث حَّشرتو ،1896 ماع نم اًءدب يطارقميدلا بزحلا يف ةرِّثؤم

هناميإ ببسب « ميظعلا ّيماعلا » بقل هيلع َقِلْطُأ . اهنم ٍّيأ يف زفي ملو ةدحتملا تاي ال ولا

. مجرتملا - نوسليو ةسائر يف ةيجراخلا ريزو َبصنم لغش . نييداعلا سانلا ةمكحب



.«! بهذلا ىوس ءيش ىلع ىَّذغتي :ال يزيلجن اإل طوبطخ :20-«األ مقر لكشلا

.1894، دليشتور دض ريتاكيراك
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ايقيرفأ بونج داحتا

نرقلا رخاوأ ، ةفينعلا ةيوبْعَّشلا لعفلا ةّدر نأب داقتع اال ةعئاشلا تاطلا غملا نم

األ ةيملا علا برحلا [ لوصأ ] روذجب عالةق هل ءيش ىلع يوطنت ، رشع عساتلا

تاكرحلا ُزفاح ناك الاًق. طإ امهنيب طبار FirstWorldWar.كال،فال ىلو

تلصو دقل .1873 ماع ةيلا ملا َةمز األ يطنلط األ طيحملا ْيبناج ىلع ةيوبْعَّشلا

فصتنم لولحب يباختن اال حاجنلا ىوتسم ىلع اهفده ىلإ ةيوبْعَّشلا ُةرتفلا

ةيسايسلا ُبازح األ تبعوتسا ، تقولا كلذ يف . رشع عساتلا نرقلا تاينيعست

و ، ةدحتملا تاي ال ولا يف Democrats نويطارقميدلا اهزربأو ) ةمئاقلا

تاسايسلا َّلك ، يئزج وأ يلك لكشب ،( ايناملأ يف Conservatives نوظفاحملا

: اهتاعيونتب ةيوبْعَّشلا لغاوشلا و
[488] نْيَندْعَملا ماظن ، ةرجهلا دييقت ،protectionism ةيامحلا ةسايس

يلص األ مهنيوكت يف نويوبْعَّشلا نكي مل . ةيماسلا ةاداعُم ،bimetallism

ٍبَخُن َعورشم َةيروطاربم اإل اوربتعا سكعلا ىلع لب ؛ نييلا يربمإ

ةميمحلا طباورلا اهنأب اًبئاص اًفيرعت اهنوفرِّعُيو ، اهنم نوفنأي ةيناتيلوبومزوك

ةكرح ةيرحو ةرجهلا ةيرحو ةراجتلا ةيرحو imperialism ةيلا يربم اإل نيب

يفف : ءاَّدلا مهَصيخشت نييوبْعَّشلا ُةلكشم نكت .مل بهذلا ةدعاقو لا، ملا سأر

ْتبَّبس ةرجاهملا ةلا معلا كش،ألن نود ةاواسملا ُمدع َدَيازت ، مَلْوَعُم ٍّيكَبَش عملا

لا ملا سأر تازيكرت حابرأ تبهذ نيح ىلع ، دلبلا لهأ نم لا َّمُعلا روجأ َلكآت

. ةريغص ةبْخُن ىلإ ، ةريبكلا ،financialcapital يلا ملا لا ملا سأرو يعانصلا

موسرلا كو : ةيفاك َريغ ْتَدَب ةيوبْعَّشلا [ تاح [اإلصال تاج ال علا نأ ةلكشملا تناك

نيينيصلا نيرجاهملا داعبتس ال نكي مل ، تادراولا ىلع ةضورفملا ةيكرمجلا

تَدَقَف ، هسفن تقولا يفو . نييكيرم األ لا َّمُعلا ةايح يف سوملم ٌريثأت

ةديدجلا بهذلا تافاشتكا ،ألن اهقيرب نم َريثكلا بهذلا ةدعاق ُتاداقتنا

يتلا ةيشامكن اال َطوغضلا تَفَّفخ - ايقيرفأ بونج يف اميس -وال ةمخضلا

نم اهريغو ةعارزلا تابلطتم راعسأ ضْفَخ قيرط نع ، ةيوبْعَّشلا تَّثحتسا

نييوبْعَّشلا نم ةردابملا تلقتنا ، نرقلا فطعنم لولحبو . ىرخ األ لمعلا ةطشنأ

Social نييكارتش اال نييطارقميدلا وأ progressives نييمُّدقتلا ىلإ

لر اك تايرظنب اًعيرس لمعلا ُميظنت َرَّثأت ،ذإ ابروأ يف اوفِرُع امك Democrats

ىلع تلمتشا يتلا - نييمُّدقتلا [ تاج [عال لولح تءاجف . هعابتأو سكرام

يف يدقنلا ماظنلل اًساسأ ةضفلا و بهذلا نم لك ذاختاب يضقت ةدعاق : نيندْعَملا ماظن 488

. مجرتملا ام- ةلود



قوس ميظنت ةدايزو ، ةلودلا نم ةيدعاقت تاشاعمو ، ىلعأ ةرشابم بئارض

اًعانقإ رثكأ - ةماعلا قفارملا ةيكْلِمو ، ةصاخلا تاراكتح اال فاعضإو ، لمعلا

. نييوبْعَّشلا لولح نم قيوستلل ًةيلباقو

، ةيوبْعَّشلا ةجْوَملا نم قلقلل ًةراثإ َرثكأ يسايسلا راسيلل لصاوتملا ُمُّدقتلا ناك

يتلا ةفرطتملا ةيبوتويلا ُقَرِفلا ٍةَّصاخب ُبِعْرُملا ملا. علا بَخُن عيمج ىدل

األ َدَّده ،Marxists نييسكراملا ىلإ ةفاض بفاإل : نرقلا ةياهن دنع ترهدزا

تايروطاربم سالَةماإل اًضيأ nationalists نويموقلا anarchistsو نويكران

نمو ،[ دنهلا يف ]Calcutta اتوكلا ك ىلإ [ ادنلر يأ يف ]Cork كروك نم ، اهسفن

يف ]Saigon[490] نوجياس ىلإ [ كسرهلا و ةنسوبلا يف ]Sarajevo[489] وفييارس

اودقتعا نييناتيلوبورتيملا ةيروطاربم اإل رصع يرِّكفم نكلو .[ ةيبونجلا مانتيف

liberal« ةيلا ربيللا ةيلا يربم «اإل نع مهنم ُضعبلا ثَّدحت . َّلحلا مهيدل نأ

،socialimperialism « ةيكارتش اال ةيلا يربم «اإل نع نورخآو ،imperialism

ىلإ حمطت تايروطاربم اإل نأ نرقلا فطعنم دنع اًراشتنا عسو األ ةركفلا نكل

تاجايتحا ةيبلت نم تنَّكمت اذإف . ةريقفلا فارط اللاأل غتسا نم ىمسأ ءيش

ةماَّدهلا ُراطخ األ ىش ال تتس ٍذئدنعف ، يلا يربم اإل زكرملا يف ةلماعلا تاقبطلا

الاهف. تخا ىلع

األ ةيميداك األ نبا رنليم . عَّقوتم ريغ يلا يربمإ ٌذِقْنُم AlfredMilner رنليم ديرفلأ

نجنِبوت ةعماج يف َةيزيلجن اإل َسَّرَد يذلا German-Anglo ةينامريجولجن

، دروفسكأ ةعماجب BalliolCollege لويلا ب ُةيلك لبق نم هتَلَّكش ،Tübingen

،BenjaminJowett تيوج نيماينب فارشإب Greats ءامظعلا أرق ثيح

ا هلبقتسم ُقافآ .ArnoldToynbee يبنيوت دلونرأ يداصتق اال َخِّرؤملا َقَداَصو

نوناقلا يف عملي نأ هنم ةلواحم يف ندنل راتخا هنكلو ، ًةدعاو تناك يميداك أل

هفصوب ،وأالً اًريبك اًفظوم هفصوب هَتَّلا ض َدَجَو نأ ىلإ ، ةسايسلا و ةفاحصلا و

،GeorgeGoschen[491] نيشوج جروج يلا ربيللا يداحِّت لال صاخلا ريتركسلا

ا ةنيدملا يه تناك . ةينامثعلا و ةيواسمنلا ناتيروطاربم اإل اهمْكُح ىلع ْتَبَقاَعَت : وفييارس 489

و ةيسكذوثر األ َةسينكلا و ةيكيلوثاكلا َةسينكلا و َدجسملا ّمضت يتلا ةديحولا ىربكلا ةيبرو أل

مسا اهيلع َقِلْطُأو رشع سماخلا نرقلا يف ةينامثعلا لقعم تناك . يدوهيلا َسينكلا

. مجرتملا -« ساردم »

ةمصاع تناك ، مانتيف يف ىربك ةنيدم ،« هنم يشت «وه يلا حلا اهمسا : نوجياس 490

. مجرتملا -1976 ماع نييعويشلا يديأ يف تطقس . انيشنيشوك ةيسنرفلا ةرمعتسملا

ةيادبلا يف ىمتنا ، يناطيرب لا معأ لجرو ةلود لجر ،(1907-1831): نيشوج جروج 491

يف 1886 ماع يف َسَّسأت يذلا يلا ربيللا يداحت اال بزحلا ىلإ مث ، يلا ربيللا بزحلا ىلإ

ماع يف ةماعلا تاباختن اال دعوم لولحب نيظفاحملا بزح ىلإ همامضنا لبق ، ايناطيرب



ة[492] يلخادلا تاداري اإل سلجم سيئر مث ، رصم يف ةيلا ملا ةرازو ليكو مث

. تاونس سمخ ةدمل هيف لظ يذلا بصنملا وهو ،BoardofInlandRevenue

ال ئاق دعب، اميف ، رنليم َةيصخش HerbertAsquith[493] ثيوكسإ تربريه صَّخل

واال ةيعامتج اال روم األ ىلإ هلْيَم عم ، ةيامحلا ةسايسب نمؤمو ، يعُّسوت » هنإ ً

.475« يكارتشا هْبِش ٍّسحب ةيداصتق

يكو ،1897 ماع دعب ، ةريبك ةقرافمب رنليم حبصأ .مث ءاهَّدلا نم اًعون اذه ناكو

ليسيس ، ةيناطيربلا ةيلا يربم اإل خيرات يف نييلا مسأرلا سرش أل الً

مُّدقت نيب حضاو لكشب زِّيمُي مل يذلا لجرلا ،CecilRhodes[494] سدور

هتكَّرح يذلا ،و ايقيرفأ يف ةيناطيربلا ةيروطاربم واإل ةيراجتلا هتيروطاربمإ

َسَّسأ ، يلجيوكل اًقبط . امهيلك حلا صمل ٍزيزعت لضفأب قلعتي اميف ةحماج ءاوهأ

مايليو يفحصلا عم JuntaofThree«الةث ثلا سلجم »1891 ماع يف سدور

تيرب دلا نجير ةّيكَلَملا ةيشاحلا لا جر دحأو William T.Stead ديتس

رادأ .ViscountEsher رشيإ تنوكسيفلا اًقح ال حبصأ يذلا ReginaldBrett

اهدعاستس يتلا ،TheSocietyoftheElect« بختنملا َةيعمج » الُّيث ثلا اذه

.AssociationofHelpers476« نينواعملا ُةطبار »

- دليشتور ليناثانل تزعوأ ، ةَّيلو األ سدور ةدَّوسم ىلإ ةفاض باإل ططُخلا هذه

ةركاذ يف َخِّسَرُي نأب الء- بنلا ةقبط ىلإ ىَقْرَي دليشتور ةلئاع يف درف لوأ

.JesuitOrder477[495] تيوزيجلا ماظنل ةيلا يربمإ ًةخسن سدور

. مجرتملا -1895

مهدحأ ، نينَّيعُم نيرخآ ءاضعأ ةعبرأ عم ، يلا ملا هنيمأ هسأري : ةيلخادلا تاداري اإل سلجم 492

. مجرتملا - ةيلخادلا تاداري اإل ةرادإ نع لقتسم لكشب سلجملا لمعي . يموكح لوؤسم

ىَّلوت . نييلا ربيللا بزح ميعزو يناطيرب يسايس ،(1928-1852): ثيوكسإ تربريه 493

1916 ماع ةلا قتس اال ىلإ رطضا . ىلو األ ةيملا علا برحلا تعلدنا هدهع يفو ، ءارزولا َةسائر

ديول ءارزولا ةسائر يف هفلخف ، هتءافك يف اًبايترا ىدبأ يذلا ماعلا يأرلا نم طوغض ببسب

. مجرتملا - جروج

ب َبِّقُل ، ايقيرفأ بونجب باكلا ةرمعتسم ءارزو سيئر ،(1902-1853): سدور ليسيس 494

يهو ، سامل األ ةراجت نم 90% ىلع ترطيس يتلا زريب يد َةكرش أشنأ ،« سامل األ كلم »

يركسع لشفب تهتنا يتلا نوسميج ةراغ يف ريبك رود هل ناك هنم. 60% ىلع حاًيلا رطيست

. مجرتملا - هرثإ ىلع َلا قتسا عيرذ

ىنافتت ةيوبْخُن ةيعمج سيسأت يف َّلَغَتْسُت نأ يغبني هتاكلتمم نأب دليشتور ربخأ سدور 495

ريشت ، رظنلا دنع الً:« ئاق دليشتور بتكيو . ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل حلا صم مُّدقت لجأ نم

نيدلا يف ةيزيلجن اإل ةيروطاربم اإل جاردإو ، نكمأ اذإ نييعوسيلا روتسد يِّنبت ىلإ ُةلأسملا



يتلا ةمز األ باقعأ يف ،1897 ماع ايقيرفأ بونجل اًيماس اًبودنم رنليم نِّيُع

Afrikanerrepublic ناكيرف األ ةيروهمج دض ةلشافلا « نوسميج ةراغ » تلت

.Transvaal[496]لا فسنارت يف

، رنليم مهدَّنج نيذلا الً جر 18 نم نَّوكملا ُمقاطلا راص ، يلجيوك لوقي اميفو

نرقلا تاكبش ىوقأ ىدحإ َةاون ،Kindergarten« ةضورلا » مهيلع قلطأو

.478 نيرشعلا

مه: رنليم مقاط يف لئاو األ ءاضع .األ ًةراثإ َّلقأ ُعقاولا ناك

فود نوج ،LionelCurtis سيتروك لينويل ،RobertBrand دنارب تربور

Richard ماثيف دراشتير ،PatrickDuncan نِكْنُد كيرتاب ،JohnDove

يريب ( رتيب ب بَّقَلُملا ) فإ يج ،LionelHichens زنشتيه لينويل ،Feetham

نسود اًقح GeoffreyRobinson(ال نسنِبور يرفيج ،J.F.(Peter)Perry

:1905 ماع دعب مهيلإ َّمضنا Dawson).مث

Marquessof نايثول زيكرام اًقح ال حبصأ يذلا ،PhilipKerr ريك بيليف

ويل : اولمش نورخآ ءاضعأ ةمثو .DougalMalcolm موكلا م لا جودو ،Lothian

John ناشوب نوج ،HerbertBaker ركيب تربريه ،LeoAmery يرمإ

،William Marris سيرام مايليو ،GeorgeCraik كيرك جروج ،Buchan

ماهدنيو ويه ،BasilWilliams زمايليو لِزاب ،JamesMeston نتسيم سميج

Baron عبارلا دليفنوكيل نورابلا اًقح ال حبصأ يذلا Hugh Wyndham

.Leconfield479

ColonialOffice[497] يرامعتس اال بتكملا نم نسنِبورو يريب دينجتب رنليم ماق

Oxford ةيساردلا دروفسكأ سدور حنِم تناك ةيئاهنلا ةجيتنلا .« ينامورلا يكيلوثاكلا

. فلؤملا -RhodesScholarships

ووذ ةقراف األ اهنكس ، ايقيرفأ بونج قرش لا مش يف عقت ةقباس ةعطاقم لا: فسنارت 496

، ةيبرو الداأل بلا نم نيمداقلا ريوبلا وح فال اهلتحا مث ،1800 ماع يلا وح ءارمسلا ةرشبلا

ةيناكيرف األ ةيروهمجلا اهيلع اوقلطأو ، ةلقتسم ةلود ىلإ اهولَّوحو ، ادنلوه صخ األ ىلعو

ساملا و بهذلا فاشتكا ىَّدأو ،1877 ماع ىمظعلا ايناطيرب اهتلتحا .1856 ماع ةيبونجلا

ريوبلا نيب ُتاق ال علا ترتوتف ٍدُدُج نييناطيرب نينطوتسم مودق ىلإ 1886 ماع يف

كانه دعي ملو . ايقيرفأ بونج نم اًءزج لا فسنارت تحبصأ ،1910 ماع يف . ايناطيربو

. مجرتملا مس- اال اذهب ةعطاقملل يلا ح دوجو

، ةدحتملا ةكلمملا اًقح ،وال ىمظعلا ايناطيربل ةعبات ةيموكح ةرادإ : يرامعتس اال بتكملا 497

فرشأ ،مث ةيلا مشلا اكيرمأ يف ةيرامعتس اال ايناطيرب نوؤش عم لماعتلل ةيادبلا يف ئِشْنُأ

ةلودلا ريزو هسأري ملا، علا لوح ةيناطيربلا تارمعتسملا نم ديازتملا ددعلا ىلع

ماع نم األلو يرامعتس اال بتكملا رمتسا . رامعتس اال ريزو مساب فورعملا تارمعتسملل



رنليم ريتركس ناك نِكْنُدو ؛ دنارب َدَّنج يريبو هعم؛ اًقباس الن معي اناك ثيح ،

عال َةجيتن اوءاجف ةيقبلا مظعم امأ . ةيلخادلا تاداري اإل سلجم يف صاخلا

ريكو زنشتيهو ماثيفو فودو سيتروكو دنارب نإ لب . دروفسكأ ةعماجب تاق

New ةديدجلا ةيلكلا يف مهُعيمج اوسرد ، ماهدنيوو زمايليوو موكلا مو

- كرتشملا شْيَعلا و ةرشاعملا و لمعلا . لبق نم رنليم اهيف َسَرَد يتلا ،College

Parktown نواتكرابب MootHouse سواه تووم يف 1906 ماع دعب

األ تَزَّزع - ركيب تربريه همَّمص يذلا ىنبملا ،Johannesburg جربسناهوج

ٍةيلك يف نسلا وثيدح مزالء مه ثيح نم ةهباشتم ةعومجملا ؛ف مهنيب َرصاو

.480 ةلطعلا موي ةءارقلل نوعمتجي ، دروفسكأ ةعماجب

ٍةضْوَر ءاشنإ ب« هومهتا نيذلا مه Cape بيك ناملر ب يف رنليم داَّقُن

الد»481. بلا مْكُحل ...kindergarten

ًةيسنامور رثكأ اًمسا اهؤاضعأ َرثآ دقف ، ةعومجملا ب قصتلا مس اال اذه نأ عمو

[ ةيلصفلا ] مهتلجم َناونع حبصأ يذلا ،roundtable« ةريدتسملا ةدئاملا » وه

. ندنل ىلإ مهمظعم ةدوع دعب

-1966 ماع ىتح 1854 ماع نم يناثلا يرامعتس اال بتكملا رمتساو ،1782 ماع ىتح 1768

. مجرتملا



اهيف غَلا بملا َةيؤرلا هذه َجَّور دقو . رنليم دروللا ةكبش ةروطسأ -21: لكشلا

ةمجنلا رايتخاو . نواتجروج ةعماج نم يلجيوك لوراك ُخِّرؤملا رنليم ذوفنل

ةمجن لثم ) ةيسادُسلا ةينيدلا تايعادتلا ،ف ًةفداصم سيل ةتِّسلا رواحملا تاذ

. ةرماؤملا ةيرظن ىلإ يويح ضومغ َلماع فيضُت ( ناميلس متاخ وأ دوواد

تناك ، ةيميداكأ لويم مهيدل نييموكح نييفظوم ةعومجم ىلإ ةبسنلا بو

.و اهفادهأ قيقحتل ةوقلا ىلإ ءوجلل تف، ال وحن ىلع ، ةدعتسم رنليم ةرئاد

دعب برحلا وحن ثادح األ ةريتوب َعَفَد يذلا وه رنليم نأ اذه ىلع عنقملا ليلدلا

. ايقيرفأ بونج ىلإ هلوصو

قيرط نم «ام هنأ ىلإ َصَلَخ ،1898 ماع رياربف رهش نم ركبم تقو يفف

وأ لا فسنارت يف اإلصالح ىوس ... ةيسايسلا الت كشملا نم جورخلل

ةياغلا اآليت:« وحنلا ىلع هفادهأ َدَّدح ،1899 ماع ةلا سر يفو .482« برحلا

ءادوس ٌةلا مع همعدت ، يتاذلا مكحلا ب عتمتي ضيِبلا نم عمتجم يه ةيئاهنلا

يزيبمَز ىلإ CapeTown نوات بيك نم ةلا دعلا ب ُمَكْحُتو ةنسح ًةلماعم ُلَماَعُت

.Zambezi

يف ،UnionJack[498][ داحت اال كاج ] داحت اال ُمَلَع ، دحاو ٌمَلَع دجوي نأ بجيو

.483« تاغللا و ُقارع األ ىَواستت هِّلِظ

يمسر هْبِش لكشب وأ اًيمسر هب ظفتحت ،« داحت اال كاج » مساب اًضيأ ُفَرْعُيو : داحت اال ملع 498

ملعلل يلا حلا ميمصتلا دوعي . يكَلَملا داحت اال ملعب ادنك يف ُفَرْعُيو . ثلونموكلا كلا مم ُضعب

. مجرتملا -1801 ماع ىلإ



بونجلا ] ناكيرف العاأل تبا وه رنليم هيلإ حمط ام ، قيقدلا صحفلا دنعو

ءاضيبلا ةلقتسملا اهلودو ةدحتملا ةكلمملا نم ةرجهلا ]ب ضيِبلا نييقيرفأ

ال ئاق رنليم َبَتَك ،1900 ماع يف )[499]Dominions يناطيربلا جاتلا ب ةطبترملا

:ً

نييدنلوه نينثا لباقم نييناطيرب اآلنثالُةث نم تاونس رشع دعب َدِجُو «اذإ

نينثا لباقم نييدنلوه ثالُةث َدِجُو اذإ امأ . راهدز واال باألنم دلبلا عتمتيسف

.484(« ةمئاد ةبوعص انيدل نوكيسف ، نييناطيرب

ىوس دوسلا ناكسلل لداعلا مْكُحلا و ةنسحلا ةلماعملا ب رنليم ُدوعو ْتَنَع امو

هللا مَعِن 1901اآليت:«نم ماع هتايموي يف سيتروك َرَكَذ . عاضخ واإل رهقلا

َءاردز «اال نأ فود ىأرو .« انلبق رمح، األ يدنهلا ،ك يجنزلا ضرقني نأ هتاكربو

. ٍةَّحِص عالُةم دوُّسلا وحن ضيِبلا لا جرلا مظعم ىدل ةيهاركلا و اًبيرقت يشحولا

نيجهتب اوحمسي أال ىلع ايقيرفأ بونج يف ضيِبلا مْزَع ىلإ ريشي وهف

.485« مهقْرِع

اًدلب » ايقيرفأ بونج لْعَجب هَفده ، تابسانملا ىدحإ يف ، هُسفن رنليم َدَّدح دقو

ٌددع هيف شيعي اًدلب لب ، ضيِبلا ءارقفلا ب اًئيلم اًدلب سيلو ... ضيب األ لجرلل

.486« ةحيرمو ةقئ ال ًةايح ضيِبلا ناكسلا نم ريبك

يف ، حبصيس ام َسسأ رنليم مْكُح ُماظن َعَضَو ىدم يأ ىلإ ةيؤر اآلن اننكمي

نمف . ةقيرطلا هذهب ركفي رنليم نكي ملو . ضيغب يرصنع ٍزييمت َماظن ، ةياهنلا

. لدجلل ًةراثإ هفادهأ َّلقأ دوسلا ةقراف األ ُعاضخإ ناك ، هرظن ةهجو

يف سيسأتلا Afrikaner[500]و« ناكيرف األ ةطلس َفيفخت ىربكلا ُةزئاجلا تناك

، ميظعو يمُّدقتو رِّضحتم عمتجمل [1904 ماع يف حرط [امك ايقيرفأ بونج

، لظي هنكلو ، هنوؤش ةرادإ يف لقتسم عمتجم ، يزيبمَز ىلإ نوات بيك نم

تحت اًعم ةعمتجملا ةَّرُحلا األمم ُّمضي ريبك عمتجم يف اًوضع ، هتبغر ءلمب

ُبونج ُمِهْسُتسو .« يدوهج لك نم فدهلا وه كلذ . يناطيربلا مَلَعلا ةيار

ىربكلا ةركفلا » يف - ايناطيرب اهيلع نميهت يتلا - اهرودب ، ةدحتملا ايقيرفأ

اهُعيمج ، لود ةعومجم ْيأ ...ImperialUnity يلا يربمإ داحتا اهاَّدؤم يتلا

هتدجوأ ماظن : يناطيربلا جاتلا ب ةطبترملا ءاضيبلا ةلقتسملا لودلا وأ نوينيمودلا 499

تأدب . يناطيربلا جاتلا ب اهطابترا عم يتاذلا الاهل قتساب ظفتحت يتلا اهتارمعتسمل ايناطيرب

. مجرتملا - رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم هب َلمعلا ةدحتملا ُةكلمملا

نيرمعتسملا نم نوردحنملا مه - ةقراف الفاأل خب -« ناكيرف «األ نأب ىرخأ ًةرم ُرِّكّذُن 500

- ايقيرفأ بونج يف ىرخأ ةيبروأ تايلقأ ىلإ ةفاض ،باإل رشع عباسلا نرقلا يف نييدنلوهلا

. مجرتملا



اهحلا صم نع عافدلل اًعم ةدحتم اهنكلو ، ةيلحملا اهنوؤش يف ٌةلقتسم

.487« ةكرتشملا اهتراضح ريوطتو ةكرتشملا

ىلإ مهُلا فطأو مهؤاسن اهيف قيس ، ةيشحو برح يف Boers ريوبلا ةميزه دعب

قيقحت ىلع ، لَلَك ،بال بابشلا هُلا جرو رنليم لمع ، ةتيمم لا قتعا تاركسعم

نيب طبري ،IntercolonialCouncil اًينْيَب اًيرامعتسا اًسلجم اوأشنأف . هتيؤر

اوجمدأو OrangeRiverColony[501]؛ جنارو األ رهن ةرمعتسمو لا فسنارت

قثو األ داحت اال تايعمج اومَّظنو ؛ اًيكرمج اًداحتا اوأشنأو ؛ ةيديدحلا َككسلا

South ايقيرفأ بونج داحتا دئاوفب اوداشأو ، ةرَمعتسم لك يف CloserUnion

ىلوأ اوبتكو »TheState؛ ةلودلا » ةيرود لثم تاروشنم يف AfricanUnion

.1910488 ماع يف ايقيرفأ بونج داحتا َروتسد ، ةياهنلا يف راص، ام تادَّوسم

، ٍّقحب ةيناطيربلا ةيروطاربم لإل نيزرابلا نيخِّرؤملا ُدحأ ظح ال امكو ، كلذ عمو

لا «يخ ىوس ايناطيرب اهريدت يتلا ايقيرفأ بونجل رنليم ةيؤر نكت مل

.489« حماج يلا يربمإ

ةدايق لظ يف ةيناكيرف األ ةسايسلا ءايحإ عنمي مل يروتاتكيدلا رنليم بولسأ

.JanSmuts490[503] ستومس ناجو BothaLouis[502] اثوب سيول

ةرفو ببسبف ؛ لمعت ةريبكلا ةيزيلجن اإل ةنطوتسملا لْعَجل ٌةقيرط دجوت ملو

ىتح « ضيِبلا نم ءارقف » ةلكشم لعفلا ب ْتَدِجُو ، ةصيخرلا ةيقيرف األ ةلا معلا

.BoerWar491 ريوبلا برح لبق

- رنليم بلج امدنع « ةيروطاربم اإل عورشم » يف ةيلخادلا تاضقانتلا ترهظو

يف لمعلل ينيص « يلووك » فلأ نيسمخ -Randlords زدرولدنار نم ٍبَلَطب

ةيدوبعلا » دض جاجتحا ةفصاعل َنانعلا قلطأ يذلا ؛األرم بهذلا مجانم

اصعلا ُةيضقلا هذه تحبصأ لب اًعم. ايناطيربو ايقيرفأ بونج يف « ةينيصلا

ْتلَّفكتو ،1906 ماع تاباختنا يف نييداحت اال اهب نويلا ربيللا عرقي يتلا

يف تماق ، ةدايس تاذ ةلقتسم ريوب ةيروهمج لص األ يف يه : جنارو األ رهن ةرمعتسم 501

،وال رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةَّرُحلا جناروأ ةلود مسا تحت ايقيرفأ بونج

الةي «ولا مسا تحت ايقيرفأ بونج داحتا تاظفاحم ىدحإ اًيلا حو ، ةيناطيرب ةرمعتسم اًقح

. مجرتملا -« ةرحلا

نم ءارزولا سيئر بصنم لغش ، ايقيرفأ بونج نم يسايس ،(1919-1862): اثوب سيول 502

. مجرتملا -1919 ماع ىتح 1910 ماع

يف ضيِبلا نيرمعتسملا نم ةينغ ةيدنلوه ةلئاع نبا ،(1950-1870): ستومس ناج 503

بونج ءارزو سيئر َبصنم لغشو ، ارتلجنإ يف َنوناقلا سرد . نوات بيك ، ايقيرفأ بونج

. مجرتملا -1919 ماع نم اًءدب نيترم ايقيرفأ



.492 رنليم ليحرب

لظ يف داحت نأاال ةركف َلِبَق يذلا ،LordSelborne[504] نروبليس دروللا هَفَلَخ

اًقيرط هنْوَك نع الً ضف ، ذيفنتلل لباقلا ديحولا قيرطلا وه ستومس ةدايق

ايقيرفأ بونج ْتلَّكشت دقل . ندنل نم شِّوَشُملا يلا ربيللا لُّخدتلا ليلقتل

تاروصت قفو ةديدجلا ايلا رتسأ وأ ةديدجلا ادنك اهفصوب سيل نكلو ، ةثيدحلا

. رنليم

نوبتكي نيذلا مه نيرصتنملا ،ألن حاجنلا ليثمت يف ُغَلا ،َبُي خيراتلا مظعم يف

تاكبشلا غاًبلا.ف سكعلا ثدحيف تاكبشلا خيرات يف امأ . نيموزهملا نع

،ذإ هابتن اال بذجت ةحجانلا ريغ تاكبشلا ؛و ماعلا هابتن اال َتْفَل ُبَّنجتت ةحجانلا

. اهليثمت يف ةغلا بملا ىلإ ، ةميظعلا اهتازاجنإ نم ،دبالً ةئيسلا اهُتَعْمُس يِّدؤُت

نماثلا نرقلا رخاوأ ايناملأ يف [ نيرِّونَتُملا ] يتانيموِل اإل ىلع كلذ قبطنيو

ُّيسايسلا َمَهَّتا . ةريدتسملا هتدئامو رنليم ةضْوَر ىلع اًضيأ قبطنيو . رشع

نم رمآتلا ب رنليم َةرئاد JosephCaillaux وياك فيزوج يلا كيدارلا يسنرفلا

ايناطيرب ةدايس زيزعتو اهيلإ نومتني يتلا ةقبطلل ةيعادتم ةطلس ةداعإ » لجأ

.« ملا علا يف ىمظعلا

ادنك نأ نم ، يدنكلا ءارزولا سيئر ،WilfridLaurier هييرول ديرفليو ىكتشاو

ىتحو .« ةريدتسملا ةدئاملا مساب َفِرُع ، ندنل يف َلَّكشَت ٌسلجم اهمكحي »

؛ يوق ِّدِج ٍداحتا نع ثَّدحت ،LloydGeorge جروج ديول [ ذئنيح ] ءارزولا سيئر

.493« ةصاخلا هتقيرطب الد بلا يف ىوق األ هلعل

اإل ىتح لب . حيحصلا وه سكعلا ؛ف ةضْوَّرلا ةطلس ىلع اذه يف ليلد ،ال نكل

لا نويشان تركنتسا . رنليم يف كوكش مهيدل ةضْوَّرلا يف نيكراشملا نييلا يربم

يزكرم درط ةوق لك عِّجشُت يتلا َةرْمُّزلا » ةظِفاحُملا NationalReview ويفير

تسوب جنينروم ةديرج نكت ،مل هسفن ردقلا ».بو ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل يف

، ةيلا ثملا رصقلا ةبيتك » هيلع ُقَلْطُي ام هاجت فطلأ ةينيميلا MorningPost

حلا صملا ب ُّرضي اًراسم ىَّنبتَي ٌّيحور ٌفارحنا اهيلع َةياصولا ُسِراَمُي يتلا

يرنه ريسلا ، يلا ربيللا ءارزولا سيئر برتقا دقو .« ةيضق لك يف ةيناطيربلا

، راشأ نيح فدهلا نم Bannerman-SirHenryCampbell نمرناب لبماك

اوأطخأ دقف نويكيرم األ هُتثروو يلجيوك امأ . يرنْليِم ٍنيد ىلإ ، ٍرخاس فصن

ةنادإ ةيدجب اوذخأ نيحو ، هترئادو رنليم تاحومط يفرح لكشب اومِهَف نيح

يه ةيسيئرلا داقنلا ؤهالء تاداقتنا دحأ نأ ةظح مال نع نيلفاغ اهل، اهداقن

يناطيرب يسايس ، رملا ب مايليو عيفرتلا لبق همسا ،(1942-1859): نروبليس دروللا 504

. مجرتملا - يرامعتسا ريدمو



. اًبيرقت لماكلا رنليم لشف
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لسرلا

،وال ريبك دح ىلإ ناتهباشتم Cambridge جديربمكو Oxford دروفسكأ اتعماج

رظن يف ، ميدقلا امهُسفانت ودبيو . ىرخ األ نع امهادحإ زييمت حئاسلل نكمي

. ةطيسبلا تاف االتخال ةيسجرن ىلإ اًدنتسم ، ءابَرُغلا

جديربمك امأ ،Hilary«يهالير» يناثلا يساردلا اهَلصف يِّمَسُت دروفسكأ

يف مهؤارظن امأ ؛ ةيميلعت سورد مهيدل دروفسكأ ةبلط .Lent« تنيل » هيِّمسُتف

. فارشإو هيجوت مهيدلف جديربمك

ال تخا غاًبلا دجوت ، كلذ عمو . ىَصْحُت وال ُّدَعُت ال ةهفاتلا تاف االتخال هذه لثمو

ةيركفلا ةفاسملا تسيل ، ديكأت لكبو . نيتعماجلا نيب ةقيمع ةيفسلف تاف

ْترَّوصَت امنيبف . اهدعبو ىلو األ ةيملا علا برحلا لبق تناك امم ربكأ امهنيب

اًيركسعو الت ضعلا يمان الً بقتسم رنليم اهنَّوك يتلا دروفسكأ لا جر ُةكبش

. اًمامت سكعلا ىلإ جديربمك يف مهؤارظن عَّلطت ، سنجلا نيابتم اًيلا يربمإو
[505] جديربمك « لُسُر » يهو ، اهلوحو جديربمك يف كانه تأشن يتلا ُةكبشلا

. سنجلا ةيلثِمو ةيلا ربيلو ةمِلا سُمو ةقيقر ٌةكبش ،CambridgeApostles

لُسُر اهُسفن يهو ]ConversazioneSociety« شاقِّنلا ةيعمج » تسَّسأت

StJohn’sCollege نوج سيدقلا ةيلك ُةبلط اهسَّسأ ،1820 ماع يف [ جديربمك

تايلك ربكأ ،Trinity ثولا ثلا َةيلك يسيسأتلا اهُّرقم حبصأ ام ناعرس هنأ مغر ؛

مه: نوسِّسؤملا ةَّيعمجلا ءابآ . اهانغأو نيتعماجلا

Oscar جننوارب راكسوأو ،Alfred Tennyson نسينيت ديرفلأ رعاشلا

Henry كيوجديس يرنه « يق األخال فوسليفلا » كلذكو ،Browning494

FrederickDenisonMauriceلاال سيروم نسينيد كيرديرفو ،Sidgwick

ChristianSocialism495.و ةيحيسملا ةيكارتش اال ةكرح سِّسؤم يتوه

« ةيركفلا ةيطارقتسر «األ يف اهروذج اهل - يحاونلا ضعب نم - ةيعمجلا

ءامسأ : جديربمك ةعماج يف ( ثيدحلا NoelAnnan[506] نانأ ليون ريبعتب )

دوعيو .1820 ماع ْتسَّسأت ، جديربمك ةعماج يف يركف شاقِن ةيعمج : جديربمك لُسُر 505

. حيسملا ذيم تال ددع سفن وهو طاًبلا، رشع ينث اال لئاو األ اهيسِّسؤم ددع ىلإ ةيمستلا ُلصأ

نم ءاضعأو ، ايلعلا تاساردلا ةبلط نم ءاضعأ دجوي امك ، نويعماج ةبلط ءاضع األ مظعم

عوسي ، نوج سيدقلا ، حيسملا : تايلك نم اهئاضعأ َمظعم ُةيعمجلا تبذتجا . سيردتلا ةئيه

. مجرتملا - كلملا ، ثولا ،ثلا

لغش . يميداكأو فلؤمو ، يناطيرب ةيركسع تارباخم طباض ،(2000-1916): نانأ ليون 506



ْتَحِنُم Trevelyan نايلفيرتو Strachey يشتيرتسو Keynes زنيك لثم

.496 ةيئاقلت ةيوضع

اهسوقطو قيقدلا يباختن اال اهماظنب ُةيعمجلا تناك ، ىرخأ ٍحاون نمو

تاعماج يف َدِجُو يذلا عونلا نم ةيروكذ ةَّيوخأ َدرجم ام، اًعون ةفيخسلا

. اًضيأ اهسفن ةرتفلا يف Yale لييو Princeton نتسنيربو Harvard درافراه

ةرتفلا هذه يف ةهباشم ةيعمج دجوت .مل شاقِّنلا ةيعمج ازَّيم نيئيش نكلو

مهترادج ساسأ ىلع « لُسُّرلا » ريتْخُا ذإ . ةيركفلا روم األ ىلع ترصتقا

ب ُروعشلا اهيف ىَّدأ ىرخأ ةيعمج دجوت مل امك األلو. ماقملا يف ةيفسلفلا

عيمج يف مئاقلا ماظنلا نع alienation بارتغ باال يوق ساسحإ ىلإ قوفتلا

لُسُّرلا ُدحأ لأس ، نيرشعلا نرقلا نم األلو دقعلا لئاوأ يف . اًبيرقت هتايوتسم

: لوسَّرلا هَقيفر

[ اينِمونوم ] دُّحوتلا نم ٌعون هب رعشن يذلا لئاهلا يونعملا ُقوفتلا اذه له

امأو ، ةيرخسلا اوبحأ لُسُّرلا »،و ٌةعقاو ٌةقيقح » ُةيعمجلا monomania؟»497.

. مهرظن يف ٌّذاش] ]« يئانثتسا » وهف مَلا علا ةيقب

، اًرخأتم J.EllisMcTaggart تْرَجاتْكِم سيلإ يج. فوسليفلا جوزت نيح

، ةدحاو ةملكب ، اوناك دقل .« ةيئانثتسا ًةجوز » ذختا نأ ُدْعَي مل هنإ الً ئاق رخس

. نوقاطُي ال

ريياعم ببسبو 1820و1914. ْيماع نيب الً وسر 255 يلا وح َدِجُو اًيلا، مجإ

ال طإ تاحيشرت ُّيأ ، تاونسلا ضعب يف ، دجوي ]مل ةدِّدشتملا ] ةعيفرلا ةيوضعلا

ديدج دحاو وضع ىوس 1909و1912 ْيماع نيب دجوي مل الً، ثمف اًق.

.498 طقف

ةلسلس يف نومَّيقُيو ،embryos« ةَّنج «األ نوحَّشرُملا نودَّنجُملا ىَّمَسُي

تابسانم يفو . اهتبوعصب ترهتشا رهظلا دعب ياشلا اهيف ُلَوانتُي تاسلج

ٍذئدنعو ، ةيعمجلا ىلإ « ُّمَضُي »، ٌلَّهؤم اًيعماج طاًبلا نأ ُدَقتعُي نيح ، ةردان

تاعامتجا روضح هنم عَّقوَتُي ، كلذ دعب . مدلا ب ةيِّرسلا نيمي فلح هيلع ُبَّجوتَي

اال هذه يفو ، يساردلا لصفلا ءانثأ تبس لك ءاسم ةيعوبس األ ةيعمجلا

لا»Beautyوأ مجلا » ليبق نم نيوانعب ةيثحب اًقاروأ ُءاضع األ أرقي تاعامتج

مث ،EthicsinRelationtoConduct« كولسلا ب اهتق عال يف «األخالق

.[ اهتشقانمل ] اهيلع تيوصتلل ( اًيديلقت عوضوملا ب ةطبترم ريغ ) ًةلئسأ نوحرطي

، ندنل ةعماج سيئر بئان بصنم لغش امك ، تايلكلا ضعب ةدامع ةينهملا هتريسم ءانثأ

«ا ناونعب ًةرهش رثك األ نانأ ةلا قم ىلإ نسجْرِف لين ريشي ، انهو . تادروللا سلجم يف وضعو

نيفقثملا تَدَّحو يتلا ةيوقلا ةكبشلا نع اهيف ثدحت يتلا « ةيركفلا ةيطارقتسر أل

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا يف نييناطيربلا



ىلإ لوسر ثدحتي امدنع ةميلسلا ةبطاخملا ةغيص يه brother«األخ»

زبخلا قئاقر ىلع ةجوشن األ ةبجو نومساقتي مهعامتجا ءانثأو . لوسر

اولا قتسا نيذلا نيقباسلا ءاضع األ ىلع ُقَلْطُيو ،(« ناتيح » اهنوُّمَسُيو ) صَّمحملا

جَّرختي مل نَم ىلع مهتحنجأب نوفرفري مهن »Angelsأل ةكئ «مال جُّرختلا دنع

لا يجأ نم ءاضعأ نيب ةيوق ةيتسنليه ةقادص تاق عال دوجو امأو . دعب

.499 نورختفيو لُسُّرلا اهب ُّزتعي يتلا ءايش األ دحأ وهف ةفلتخم

ةفس -فال نييميداكأ مهفصوب جديربمك يف اولظ نيذلا ُةكئ ال ملا بظاو دقو

ىلع –A.N.Whitehead دِهتياوو BertrandRussell لسر دنارتْرِب لا ثمأ نم

. تاعامتج اال روضح

يف مهيرصاعم ةسايس نع ، رشع عساتلا نرقلا يف ، لُسُّرلا ةسايس فلتخت مل

نويليجنإو ، ًةسايس Tory نويروُت » مهنإ ليق ،1864 ماع يف . دروفسكأ

14%. ناملر بلا يف نيظِفاحُم َءاضعأ مهنم ٌددع راص »500.لب اًنيِد Evangelical

؛ نييموكح نيفظوم وأ ناملر بلا يف ءاضعأ اوحبصأ ، اًبيرقت ، لُسُّرلا نم

.501 نوناقلا لا جم يف مهثْلثو مهعْبُر نيب ام طرخناو

1900.لب ماع لبق ةيلا يربم اًقحلإل ال ةيعمجلا ةضَهانم ىلع ليلد يأ دجوي ملو

ةمدخلا يف ايلع بصانم ىلع عماآلرخ، مهدحأ ، نوزرابلا اهُموجن َسَفاَنَت

ناحتما زايتجا دعب ُحَنْمُت ،Indian CivilService [507] ةيدنهلا ةيندملا

.502 دِّدشتم

،IrishHomeRule ي[508] دنلر األي يتاذلا مكحلا ةيضق نأشب لُسُّرلا مسقنا

.503 لكك ةيناطيربلا ةبْخُّنلا مظعم نأش اذه يف مهنأش

ببسب عفالً ةقومرم ًةناكم تزاح ، ىلو األ اهتاونس ذنم ، ةيعمجلا نكلو

دراشتير ذخأ ،1830 ماع لئاوأ يفو . اهتيِّرس ببسب ام دح ىلإو ، اهتيلا كيدار

َلُسُّرلا نأب َمْعَّزلا ُدِّنَفُي RichardChevenixTrench شنيرت سكنيفيش

، كلذ عمو .504« ةمئاقلا تاموكحلا لكب ةحاط اإل فدهب تأشن ةيِّرس ٌةيعمج »

ديدج ليج ءيجمب ،1900 ماع دعب ربكأ حوضوب ةيبيرختلا حورلا هذه ْتَمَن

ا ةيندملا ةمدخلا ب« رشع عساتلا نرقلا يف ُفَرْعُي ناك امم ءزج : ةيدنهلا ةيندملا ةمدخلا 507

دنهلا يف يناطيربلا مْكُحلا ءانثأ ايلعلا ةيناطيربلا ةبْخُّنلا ىلع ترصتقا يتلا ،« ةيروطاربم إل

. مجرتملا -1947 ماع ىتح 1858 ماع ذنم

يدنلر األي يتاذلا مكحلا ىلإ وعدت محالت ميظنتب تماق ةكرح : يدنلر األي يتاذلا مْكُحلا 508

نوناقلا َعورشم تادروللا سلجم ضفرو . ةدحتملا ادنلر يأو ىمظعلا ايناطيرب ةكلمم لخاد

. مجرتملا -1893 ماع يف



. ديدجلا نرقلا طارقس ،G.E.Moore[509] روم يج.يإ. فوسليفلا لوح روحمت

اال نيعب ةسايسلا ىلإ رظنلا ىلع هَتذم تال َعَّجش لب ؛ اًيسايس روم نكي مل

يف ةزرابلا تاملكلا .ف ةيصخشلا لئاضفلا ىلع روم فغش َّبصنا .505 راقتح

يه: ،1903 ماع روشنملا ،PrincipiaEthica«األخالق ملع ئدابم » هباتك

عم قدصلا الةق، خلا زئارغلا ، فطاوعلا ريرحت ، ةيصخشلا تاق ال علا ، ةيساسحلا

لوسر تاياور يف يبد األ اهَريبعت ْتَدَجَو يتلا - ُراكف األ هذه ْتَنَتَف .506 سفنلا

نوتيل مه: نيقلأتم ناَّبُش E.M.Forster-ثالَةث رتسروف وه رخآ

نوج ،LeonardWoolf[511] فلوو درانويل ،LyttonStrachey[510] يشتيرتس

ماع رياربف 28 موي حبصأ يذلا JohnMaynardKeynes[512] زنيك درانيم

.243507 مقر لوسرلا 1903

General يشتيرتس دراشتير ريس لا رنجلل ةرشعلا ءانب األ نماث وه يشتيرتس

ةيدنلتكسإ ةيناثلا هتجوزو ، دنهلا يف َمَدَخ يذلا ،SirRichardStrachey

ليئضلا هدسجب نوتيل ناك .JaneMariaGrant تنارج ايرام نيج ىَّمسُت

األ فلوو امأ لا. رنج ةيِّرُذب قيلي ال وحن ىلع يركسع ريغ اًنبا ، ِّيخَّرلا هتوصو

Sidney فلوو ينديسل ةرشعلا ءانب األ ثلا ث وهف ، ًةداع بئتكملا ،و اًجُّهوت لق

يطارقتسرأ وهف زنيك امأو . ايلعلا مكاحملا يف يدوهيلا يماحملا ،Woolf

يرْكِبلا هنبا ِزْوَف ىوس هل ءاجر ،ال نودلا ، هدلا :و يجديربمكلا ىنعملا ب يقيقح

َمْلِعلا نكت مل تايضايرلا نكلو . تايضايرلا يف ةعماجلا اهحنمت ةزئاج لكب

ةفس ال فلا نم ريثك يف رثأ ، يناطيرب فوسليف روم:(1958-1873)، دراودإ جروج 509

يف ةفسلفلل اًسردم ناك . ةميلسلا ةرطفلا تايرظن نع عفادو ، نيرصاعملا نييناطيربلا

. مجرتملا - اًماع نيث ثال ةدمل لقعلا ةلجم رِّرحمو ، جدربمك ةعماج

ةعومجم ل« سِّسؤم وضع . يزيلجنإ دقانو بتاك ،(1932-1880): يشتيرتس نوتيل 510

يف اًديدج كشالً هسيسأتب رهتشا .« نوقومرملا نويروتكيفلا » باتك فِّلؤمو ،« يربزمولب

َبَتَك . ءاكذلا و مدلا ةفخو فطاعتلا و ةيجولوكيسلا ةريصبلا نيب عمجي ةيتاذلا ريسلا ةباتك

ارتلجنإ يف زئاوجلا ىدحإ ىلع اهب لصح ،1921 ماع « ايروتكيف ةكلملا » ناونعب ةيتاذ ًةريس

. مجرتملا -

األ جوز . يندم فظومو رشانو فلؤمو يسايس رِّظنم ،(1969-1880): فلوو درانويل 511

. مجرتملا - فلوو اينيجريف ةبيد

األ هلمع . ةيملا ع ةرهش وذ يناطيرب بتاكو يداصتقا ،(1946-1883): زنيك درانيم نوج 512

برحلا دعب هتايرظن ْتَّلِغُتسا لا». وملا حبرلا و لمعلل ةماعلا ةيرظنلا » وه اإلطالق ىلع رهش

تاينينامث ىتح ًةدتمم ةيزنيكلا ُراكف األ تلظو . ةياعرلا ةلود سيسأت يف ةيناثلا ةيملا علا

اميف اسنرف يف ريوطتلل هُراكفأ ْتَضَّرعت . ةدحتملا تاي ال وولا رتلجنإ يف نيرشعلا نرقلا

. مجرتملا -« ةيزنيكلا دعب ب«ام ُفَرْعُي



لا. جرلا ب ثرتكي ناك . درانيم باشلا هل ثرتكي يذلا

سنجلا ييلثم اناك لب gay؛ نْيَّذاش درجم زنيكو يشتيرتس نكي مل

sexual يسنجلا امهَليضفت اربتعا ذإ ، ةيلا ضن ةقيرطب homosexual

ىمسأو ، ةفولأملا heterosexuality ةيسنجلا ةَّيرْيَغلا نم ىمسأ preference

لاا جرلا َةرئاد ةأرما ُّيأ لخدت نيح ةأرملل يِداعُملا ِصْنقلا ب تابغرلا عابشإ نم

. ةليلجلا ةيعامتج ال

ةينطولا ريِّسلا سوماق هباتكو Browning جننوارب ىلإ عجري يلوسر ديلقت هنإ

ناك » امدنع هنأ ةباتك ىلع أَّرجت يذلا ،DictionaryofNationalBiography

وحن هاجت اال ىلع ، زيلجن اإل نابشلا كلذكو ، نييلا اإلطي نابشلا َدَعاَس ، امور يف

نأ نم َدعبأ ُةفاقثلا هذه تحبصأ ،1903 ماع لولحبو .« ةبوغرملا تاحتفلا

رثرأ ىَّمَسُي لقعلا غراف حيلم باش ىلع زنيكو يشتيرتس َسَفاَنَت . ةباَعُد نوكت

بابس الًأل وسر هفصوب « هدلوم ب« ال َّفكتف ،ArthurHobhouse سواهبوه

the« ةعيفرلا ةَّيمودَّسلا » يف امهينافتب ارخافتو األلو. ماقملا يف ةيلا مج

دارفأ عم ذوذشلا امهتسرامم هعم ْدَعْبَتْسُي مل يذلا HigherSodomy[513]،األرم

. ةصرفلا تحنس املك ىندأ تاقبط نم

جئاتنب هابتن اال تفلل ةلذتبملا ةماعلا امهتاضارعتسا تءاج ،1909 ماع لولحبو

RupertBrooke كورب تربور نيب ةركابلا الت سارملا ىلإ اًدانتساف .508 ةيسكع

لا َصِولا األلو-ب ماقملا يف - متهت شاقِّنلا ةيعمج تراص ، يشتيرتس سميجو

.509 ةيركفلا نماالصتاالت دبالً يسنجلا

ةقيقحلا ءارو يعسلا ب« قباسلا ليجلا ُلُسُر َنَمآ ، كيوجديس ريبعت ِّدح ىلعو

زنيك امأ .510« نيميمح ءاقدصأ ةعومجم طسو ظفحت بوال قلطم ٍنافتب

. نيميمحلا امهئاقدصأ ءارو نايعسي - ةطاسب لكب - اناكف يشتيرتسو

مهيف نَمب ؛ اًّذاوش اوناك مهنم ةعفترم ةبسن نكلو . اًّذاوش مهلك لُسُّرلا نكي مل

.[ ةميهبلا ] ناويحلا عم وأ جَرَّشلا قيرطب يسنجلا ذوذشلا ةسرامم :[ طاوللا ] ةيمودَّسلا 513

سنجلا ىلع سدقملا باتكلا يف « ةيرومعو مودس » ةصق نم دمتسملا حلطصملا رصتقيو

-TheBuggeryAct1533-1533 ماع طاوللا نوناق ردص ، ارتلجنإ يفو . ًةداع يجَرَّشلا

ال بلا خيرات يف يندم طاول نوناق لوأ وهو ، نماثلا يرنه كلملا دهع يف ارتلجنإ ناملر نعب

وأ َطاوللا ُنوناقلا ُفِّرَعُي . ةَّيِسَنَكلا مكاحملا ربع مئارجلا هذه عم ُلَماعَتُي ناك نأ دعب د

َّلح ىتح اًيراس يقبو ،« ناسن هللاواإل ةدارإ دض يعيبط ريغ يسنج لْعِف » اهنأب ةِّيمودَّسلا

ىتح ارتلجنإ يف طاوللا َةبوقع ُمادع اإل لظو ،«1828 ماع درفلا دض مئارج » ُنوناق هَّلحم

تارب سميج نيباشلا ةيضق يف ناك طاوللا ةمهتب مادع اإل مْكُحل ذيفنت رخآ نكل .1861 ماع

نجس مامأ 1835 ربمفون 27 موي اًقنش امِدْعُأ نيذللا ندنل ينطاوم نم ثيمس نوجو

. مجرتملا - امهيتجوز تاسامتلا مغر يكَلَملا وفعلا امهلمشي ملو ، تيجوين



اًعون solipsistic ةيوان األ ّذاوشلا « ناوخ «اإل راكفأ - كلذ عم - اوحِّجَرُي مل نَم

.( فلوو لا ثمأ ام(نم

يف DesmondMacCarthy يثراكام دنومزيد لوقي اميف - مدق األ ُليجلا ناك

:«ا ةميدقلا تاسسؤملل اًدْبَع -1900 ماع ربمسيد يف ةيعمجلا ىلع اهأرق ةقرو

جاتنإ يف تلشف » تاسسؤملا هذه نكل .« خلإ ، فرشلا نيناوقو ، ةلودلا ةرس،و أل

رغص. األ ليجلا ىدل « ةيعجرملا اهتطلس ىلع ةعنقم ةلدأ

.511« ةيصخشلا ةيصوصخلا ب زيمتي ءيش «لك ىلع تلوتسا دقل

َةرابعلا نوكتسو ، ديدجلا يمتحلا مازل اإل ةرابع يه هذه :« طقف ْلِصَّتا »

دقل .(Howard’sEnd(1921[514]« دراواه ةياهن » رتسروف ةَفْحُت يف َةيسيئرلا
[515] لوهتياولا الت سلست مُّمسَتك ةنَحْوَرُملا شاقِّنلا ةيعمج ُةكبش ْتمَّمسَت

. ءافوجلا ةَّيمَرَهلا Whitehall

دادزا ام ناعرس ICS ةيدنهلا ةيندملا ةمدخلا يف هعقومب زنيك زاف نأ دعبف

الً: ئاق ىَّكشتي ذخأو ، بصنملا نم هرجض

ريغ دح ىلإ ظيغلا بو ، تقولا راشعأ ةعست للملا ب رعشأ اآلن. ْتَيِلَب ةَّدِجلا

. ةايحلا يف صاخلا يبولسأ ةسرامم عيطتسأ ال نيح اآلرخ رْشُعلا يف لوقعم

ىوتسم ىلإ كب نولزني اًصخش نوث ثال كيدل نوكي نأ نونجلل ريثملا نمو

ال ماك االً غشنا يدْبُأ ُتنكف . ميلس كنأ نم اًمامت دكأتم تنأو يسنجلا زْجَعلا

الً تاق اًكِلْهُم اذه ناكو ، مهاذأ بَّنجتأ يك ، نيلوؤسملا نأشك ، اًقارغتساو ً

.512

اًفوخ »ICS ةيدنهلا ةيندملا ةمدخلا يف مزالهء نيدي نأ زنيك نم ًةاءارُم تناك

ماع يف « ةركابلا هتادقتعم » يف اًرظان زنيك دوعيو .« ةيلوؤسملا لُّمحت نم

الً: ئاق دعبأ اًطوش عطقيف 1938

. ةماعلا دعاوقلا ةعاط إل انيلع ةاقْلُملا ةينوناقلا ةيلوؤسملا نم اًمامت انلَّصنت دقل

يف ةمكحلا ،و اهايازمل اًقفو ةيدرف حةلا لك ىلع مْكُحلا يف َّقحلا انْمَعَزو

ةياورلا ُجِلا عُت . رتسروف ناجروم دراودإ يناطيربلا يئاورلا فيلأت نم : دراواه ةياهن 514

ماع يف . نيرشعلا نرقلا علطم ارتلجنإ يف تاق ال وعلا كولسلا دعاوقو ةيعامتج اال َقيثاوملا

نرقلا يف ةياور ةئم لضفأ ةمئاق يف نيث ال وثلا ةنماثلا َةلزنملا ُةياورلا تلتحا 1998

. مجرتملا - نيرشعلا

ىلع مس اال قِلْطُأ مث . ندنل يف ارتلجنإ كولم ةماق إل يسيئرلا رقملا : لوهتياولا رصق 515

رقملا راوجب ، ةدحتملا ةكلمملا ةموكحل ةيموكحلا تاسسؤملا ُمظعم هيف دجوت يذلا عراشلا

. مجرتملا -



هب انكسمتسا يذلا ، انناميإ نم اًدج اًمهم اًءزج كلذ ناكو . ةحجان ةباجتسا

يلج وحن ىلع ةزيمملا انَتفص يجراخلا ملا علا يف َلَّثَم ام وهو ، ةوارضو ةوقب

[ ةثراوتملا ] ةيديلقتلا ةمْكِحلا و فارع واأل ةداتعملا األخالق انضفر دقل . ريطخو

لا، حلا ةعيبطبو . ةملكلل قيقدلا ىنعملا ب نييق ال خأ ال اَّنُك اننإ ْلقنِل . اًعطاق اًضفر

يأب فرتعن مل اننكلو . ةميقلا ثيح نم هيف انرظن اذه، ىلع اًبيترت هاندجو ام

.513 هعيطن وأ هل اًقفو لمعن يلخاد عزاوب وال يق ال خأ مازتلا

ىلإ اهِّدَم دنع روم ةفسلفل ةريطخلا باآلراث اًكِسْمُم ماع، دعب ، رتسروف َبَتَك مث

، يقيدص ةنايخو يدلب ةنايخ نيب راتخأ نأ يل ناك :«اذإ ىوصقلا اهدودح

ُّبح ضراعتي نأ نكمملا نم ... يدلب ةنايخل ةعاجشلا يدل نوكي نأ لمآف

لوقأ ، ضراعتلا اذه ثدحي نيحو . ةلودلا تابلطتم عم واإلخالصهل صخش

.514« ةلودلا طقستْلف

لك نم ةَّيعمجلا ءاضعأ ُضعب َمِئَس ،1914 ماع يف ، ةقيقحلا ةظحل مامأ ىتحو

، اًّذاش نكي مل هنكل ،Adonis سينودأ َليثم كورب تربور نوكي امبر . كلذ

.femaleFabians515[516] تايباف ءاسن ةبحصب َدِهوُش ام ناعرسو

Ludwig نياتشنجتف جيفدول لص األ يواسمنلا فوسليفلا مامضنا دعب

، اًمامت مهَبَّنجتو لُسُّرلا ىلع ًةرظن ىقلأ ، لُسُّرلا ةَّيعمج ىلإ Wittgenstein

اال بْحَسب هعنقأ يشتيرتس نأ عمو . اًدحاو اًعامتجا هروضح دعب لا قتساف

األ ةيملا [علا برحلا الع دنا عمو .516 ٍذئدعب تاعامتجا َّيأ رضحي ملف ةلا، قتس

، برحلا يف اودَّنجُي وأ اوعوطتي مل لُسُّرلا ُبلغأف . رحِّسلا هُةلا ترَّخبت ،[ ىلو

تافاعسإ ةنيفس نتم ىلع ،[ برحلا ىلإ ] سامحب َّمضنا يذلا كورب ءانثتساب

ديع يف [ ةينانويلا ]Skyros سورياكس ةريزج يف ْتَسَر ةيسنرف ةيبط
[518] ىتوملا رهشأ عم تامو 1915؛ ماع ،StGeorge’sDay[517] جروج سيدقلا

اال ئدابم رشن ىلإ اهؤاضعأ ىعس ،1884 ماع ْتسَّسأت ةيزيلجنإ ةيعمج : ةيبافلا ةيعمجلا 516

يهو . ةمئاقلا ةمظن باأل ةفينعلا ةيروثلا ةحاط اإل نم دبالً ، ةيمْلِّسلا لئاسولا ب ةيكارتش

عارصو ايراتيلوربلا نع ةيسكراملا َةناطّرلا ُبَّنجتت ةيكارتش لال ةحقنم ةيناطيرب ةخسن

اال ُركفملا الاهم عأ زربأ نم . ايراتيلوربلا ةلود ةماقإو نييلا مسأرلا لا صئتساو تاقبطلا

مسا وش. درانرب يحرسملا بتاكلا ،و هتجوزو بيو ينديس يناسن واإل يعامتج اال يكارتش

ربع لا» بيناه ل« ىَّدصت يذلا « سويباف » ينامورلا لا رنجلا مسا نم ذوخأم ةيعمجلا

لا معلا بزح عم ةيبافلا ُةيعمجلا تنواعت ،1920 ماع يف . يجيتارتسإ عادخ تايلمع

قيقحت تاءارجإ تأدبو ،1945 ماع لشرشت دض تاباختن باال َزوفلا اعاطتساو يناطيربلا

. مجرتملا اهب- ظافتح عماال ةيلا مسأرلا تاءوس ىلع تبَّلغت يتلا « ةياعرلا ةلود »

ةافول اًيديلقت لوبقملا خيراتلا وهو ماع، لك نم ليربأ 23 موي : جروج سيدقلا ديع 517

يتلا ةيسكذوثر األ سئانكلا ىلإ ةبسنلا ب امأو 303م. ماع سونايديلقد داهطضا يف سيدقلا

. مجرتملا اليد- يملا ميوقتلا ب ويام 6 مويلا اذه نوكيف ينايلويلا ميوقتلا لمعتست



.517 يزيلجن اإل خيراتلا يف

ةرازو يف لمعي يذلا زنيك . يمازل اإل دينجتلا لا خدإ عم ثادح األ تلا وتو

جَهْنَمُم لكشب ىعس هنكلو ، ةكراشملا نم ءافع اإل هيلع يرسي نكي ،مل ةيلا ملا

تنارج نِكْنُد ىلإ ىكتشا . ريمضلا عزاوب فاكنتس اال ساسأ ىلع ءافع اإل ىلإ

اهنأ دقتعأ يتلا فاده األ رقتحأو ةموكحلا لجأ نم لمعأ » الً: ئاق

.518« ةيمارجإ

اآل لُسُّرلا معدل هدراومو هَذوفن ،[ ةيِّرسو ] ةيصخش ةروصب ، زنيك لمعتسا دقو

،وال ريمضلا نم عزاوب برحلا يف ةكراشملا نع مهفاكنتسا اونلعأ نيذلا نيرخ

،GeraldShove519 فوش دلا ريجو JamesStratchy يشتيرتس سميج اميس

LyttonStrachey يشتيرتس نوتيل صوصخب ةيفاك نكت مل هيعاسم نكلو

ةلا سرب ةفوفلم زنيك ءاشع قبط ىلع ةفِّرطتم ةيموق ٍةديرج َةصاصق كرت يذلا

درانيم يزيزع »: اهيف َدَرَو ،1916 ماع رياربف يلا يل نم ةليل يف ، ةطيسب ةزجوم

؟»520. ةيلا ملا ةرازو يف ىَقْبَت اذامل ،

اهعم تكرتشا دقف . ُبرحلا اهتقَّرف يتلا ةديحولا َةكبشلا لُسُّرلا ُةكبش نكت مل

ةعومجم يه ، اهنع ْتعَّرفت ىرخأ ةيركف ُةكبش طاقنلا نم ديدعلا يف

نم طقف ًةعبرأ اهئاضعأ نم ركذنْلو ،BloomsburyGroup[519] يربزمولب

.521 فلوو ، يشتيرتس ، زنيك ، رتسروف : ةرشعلا

األ اميس -وال ءاسنلا ةيوضعب يربزمولب تفرتعا ، شاقِّنلا ةيعمج سكع ىلعو

تروحمت لب -Virginia اينيجرفو Vanessa اَّسِنيف ،Stephen نفيتس نيتخ

نودروج 46 يف نيميقملا )CliveBell ليب في كوال اَّسِنيف نيجوزلا لوح

Leonard فلوو درانويلو اينيجريف نيجوزلا GordonSquare46)،و ريوكس

دنمشتير ةنيدم يف ةماق اإل ىلإ 1915 ماع يف ال قتنا نيذلا )Woolf

.(Richmond

، اكيجلب يف ةيناثلا سيربإ ةكرعم يف ماسلا رولكلا زاغل نامل األ مادختسا ىلإ ةراش 518اإل

اهدعب 1899و1907. ياه ال ْيتيقافت ال حيرص قرخ يف ، ةيبرغلا ةهبجلا يف ، ىلو األ ةرملل

لا األعف رثكأ نم همادختسا راص ىتح ةبراحتملا فارط األ لبق نم زاغلا ُمادختسا َلِدوُبُت

. مجرتملا - ىلو األ ةيملا علا برحلا يف اًبعر

ةفس فوال ٍباَّتك ةعومجم نم ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأ ْتَلَّكشت : يربزمولب ةعومجم 519

. يشتيرتس نوتيلو رتسروفو زنيكو فلوو اينيجرف مهيف نَمب ، نييناطيرب نينانفو ءابدأو

. نونفلا ةيمهأب خسار ٌناميإ اًعم مهعمجي لب ، يمسر ىنعم يأب ةيعمج مهَنْوَك اهؤاضعأ ىفن

يفو ، داصتق واال دقنلا و تايلا مجلا و بد األ يف اًقيمع اًريثأت مهترظنو مهلا معأ ترثأ

. مجرتملا - ةيسنجلا فقاوملا المو سلا ىلإ ةوعدلا و ةيوْسِّنلا ةكرحلا وحن ةثيدحلا فقاوملا



باَّتك مهبلغأو - يربزمولب [ ةكبش ] يف ةيسيئرلا َرصانعلا برحلا ُريثأت َعَفَد دقل

نتسلر اشت يف ريبك يفير تيب ىلإ ، ندنل نم جورخلا ىلإ - نونانفو

لقتنا يتلا [ ارتلجنإ قرش بونج ]Sussex سْكِساَس ةعطاقم يف Charleston

Peter نتلود رتيب َمَّدق .1916 ماع يف تنارج نِكْنُدو ليب اَّسِنيف اهيف ةماق لإل

يشتيرتس نوتيل نأ هيف حضوأ يربزمولب ةكبشل اًديدج الً يلحت Dolton

األ يه ةينْيَب ةّيزكْرَمَت كلذكو ةَّيزكْرَمَت ةجردب 1905و1925 ْيماع يف عَّتمَت

اينيجرفو زنيك درانيمو تنارج نِكْنُد بيترت ءاج ةقح، ال ةرتف يفو . ىلع

.522 يشتيرتس دعب ةعبارلا و ةثلا وثلا ةيناثلا ةلزنملا يف فلوو

ليضفت نكت مل تف ال لكشب يربزمولب ةعومجم تزَّيم يتلا ةمسلا ، كلذ عمو

تاق ال علا تناك لب .SouthDowns زناود ثواس [ قئادح ] يف يشملا اهئاضعأ

.بفاإل ةكبشلا تَدَّدح يتلا يه ، لُسُّرلا ةكبش نأش اذه يف مهنأش ، ةيسنجلا

نفيتس نايردأو يشتيرتس نوتيلو زنيك عم تنارج نِكْنُد ِمْوَن ىلإ ةفاض

DavidGarnett تينراج ديفيد عم تنارج ماني ، ليب اَّسِنيفو AdrianStephen

Roger يارف رجور عم مانت ، تنارج عم ليب اَّسِنيف ِمْوَن ىلإ ةفاض .بواإل اًضيأ

تينراجو تنارج عم مانيف زنيك امأ في. كال اهجوز عم اًنايحأو ، اًضيأ Fry

Lydia افوكوبول ايديل ةيسورلا هيلا بلا ةصقار عم اًريخأو ، يشتيرتسو

.Lopokova

تينراج . ةياهن بال تناك يربزمولب ةعومجم لخاد بحلا تاق عال تاديقعت

Lady ليروم نيلوتوأ مادم . ليب اَّسِنيف عم دحاو فرط نم ٍّبح يف طقس

؛و فلوو اينيجريف عم اهسفن ةلكشملا يف تعقو [ ةفِّلؤملا ]OttolineMorrell

نوتيلو ؛ يشتيرتس نوتيل عم DoraCarrington نتجنيراك ارود [ ةماسَّرلا ]

ارود عم رلتريج كرامو MarkGertler؛ رلتريج كرام [ ماسَّرلا عم[ يشتيرتس

. نتجنيراك

عم تشاع اهنكلو ، ليب في كال نم ةجِّوزتم تناك ليب اَّسِنيف »: نتلود قلا امكو

ناكو ، فلوو اينيجريف نم اًجِّوزتم ناكف فلوو درانويل امأ . تنارج نِكْنُد

ليفكاس اتيف نم اًجِّوزتم HaroldNicolson نسلوكين دلوراه [ يسامولبيدلا ]

امهادحإ بح يف اتطقس اينيجرفو اتيف نكلو ،West-VitaSackville تسيو

.523« ىرخ األ



: ةكبشلا بلق يف .1925 ماع يلا وح يربزمولب ةعومجم -22: مقر لكشلا

CliveBell(CB),VanessaBell(VB),E.M.Forster(EMF),RogerFry

RF),David«Bunny»Garnett(BG),DuncanGrant(DG),JohnMaynard)

,(Keynes(JMK),DesmondMcCarthy(DMC),LyttonStrachey(LS

.(LeonardWoolf(LW),VirginiaWoolf(VW

:« ةيجراخلا ةعومجملا و«

Turner(SST),AdrianStephen-ThobyStephen(TS),SaxonSydney

AS),GeraldBrenan(GB),DoraCarrington(DC),AngelicaGarnett)

AG),OttolineMorrell(OM),RalphPartridge(RP),HaroldNicolson)

West(VSW),MarkGertler(MG),Katherine-HN),VitaSackville)

.(Mansfield(KM),LydiaLopokova(LL)andG.E.Moore(GEM

ئدابم َحاضيإ Margaret تيرجرام ةقِّلأتُملا ُلِواحُت ،« دراواه ةياهن » ةياور يف

.Henry يرنه ِّيماعلا اهجوزل يربزمولب ةعومجم

كال نوكيسو ، فَغَّشلا ب َّيداعلا ْلِص . يكولسلا اهداشرإ ُّلك وه اذه ! طقف ْلِصَّتا »

ٍتارذش ُشْيَعلا دعي .مل يرشبلا ُّبحلا ىَّلجتيس ةورذلا دنعو ، اًعيفر اًيماس امه

يتلا ةلْزُعلا نم نيقورسم ناتوميس كسانلا و يميهوبلا ،ف طقف ْلِصَّتا . اًقَزِمو

.« ةايحلا يه

هراعش نكي ملف يرنه امأو .« ْتَلِشَف »، رتسروف لوقي امك ، تيرجرام نكل

ةجهلب اهل لا قو .Concentrate« ْزِّكَر » ناك لب ،Onlyconnect« طقف ْلِصَّتا »



مهفَيسو .524« ةايحلا نم عونلا اذه يف يتوق ديدبتل ةَّيِن يدنع سيل »: ةعطاق

ةعومجم ءاضعأ نيب َةيسنجلا االِت َصِولا لمأتي نيح هرظن َةهجو ُءرملا

. يربزمولب
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[ ةثراكلا ] نوّد جمرأ

َدودح ايقيرفأ بونج يف Milner’sKindergarten رنليم ةضْوَر ُلشف َفَشَك

و لُسُّرلا [ ةَّيعمج ] لا صوأ ُقُّزمت َنَّيَب كلذك . يناطيربلا يلا يربم اإل عُّسوتلا

عم فطاعت َّيأ ْتَدَقَف دق - دروفسكأ تسيلو - جديربمك نأ يربزمولب [ ةعومجم ]

،1914 ماع يف ،Britons نوينوطيربلا .ف هتاذ دحب ةيروطاربم اإل عورشم

ىلع اًّدر ، برحلا ىلإ - مهتيروطاربمإ اياعرل اًئيش اولوقي نأ نود - اوبهذ

ينامل األ خيارلا حومطو ةيداصتق اال ةوقلا يمانت هضرف يذلا يِّدحتلا

لال ريثكلا ،ب برحلا هذه يف ، يئاهنلا ايناطيرب ُراصتنا نيديو . يسايسويجلا

. هونواعمو رنليم هيلع َّثَح يذلا ، ةيزيلجن باإل ةقطانلا بوعشلا نيب داحت

تاماهسإ اهُّلك ْتمَّدق ، ايقيرفأ بونجو لب ، ةدنليزوينو ادنكو ايلا رتسأ

1914و ْيماع نيب يناطيربلا يبرحلا دوهجملل ةريبك ةيركسعو ةيداصتقا

.525 صوصخلا هجو ىلع ُدنهلا و لكك ُةيروطاربم اإل ْتمَّدق ام ردقب ،1918

ناتلداجم ْتَرِشُن نيح ، برحلا ةياهن دعب إال يربزمولب تاحانم ْعَمْسُت ملو

Strachey’s يشتيرتس فيلأت نم « نوقومرملا نويروتكيفلا »: ناترِّمدم

زنيك فيلأت نم « ةيداصتق الماال سلا بقاوع و« ،EminentVictorians

.Keynes’sEconomicConsequencesofthePeace

خيرأتب ةصاخلا ةظتكملا ةمكحملا ةعاق ىلإ انه، ، ديدج نم لوخدلل يعاد وال

زنكيد ةياور يف نيماحملا نأش مهنأش ، نوخِّرؤملا 526.ف ىلو األ ةيملا علا برحلا

قئاثولا نع رابغلا َضْفَن نولصاوي ،Dickens’sBleakHouse« بيئكلا لزنملا »

ايناملأ دض ايناملأ زنكيد هامسأ ام اًنايحأ ةرادج نع ْتَّقحتسا ٍةيضق يف )

،ألن ةيضقلا هذه يف يئاهن ٌمْكُح دجوي ،نل كلذ عمو .(GermanyvGermany

ميدع ٌثحب « برحلا رْزِو » نع نامزلا نم اًنرق َماد يذلا ليوطلا َثحبلا

. ىودجلا

يذلا ماظنلا نأ وه طيسب ببسل 1914 ماع ةلماش ةيبروأ ٌبرح تعلدنا دقل

يخيراتلا لا ؤسلا .و راهنا دق [ يساَمُخلا داحت 1815[اال ماع انييف يف ءيِشْنُأ

. اهَرْزِو ُلَّمحتي نَم سيلو برحلا تعلدنا اذامل هَسفن حرطي يذلا حيحصلا

نم نَّوكملا يسامخلا مْكُحلا ناك ، نيرشعلا نرقلا يف األلو دقعلا لئاوأ عم

اهنم ٌّلك ، ىربك تايروطاربمإ سْمَخ ىلإ َرَّوطت دق سْمَخلا ىمظعلا ىوقلا

، تامولعملا و رامثتس واال ةرجهلا و ةراجتلا تاكبش نم ةطيسب عودصب تجرخ

CrimeanWar مرقلا برح دعب نمزلا نم ةرتفلو اله. عأ اهانفصو يتلا ، ةيلودلا



ةَّيمَرَهلا الت سلستلا نيب تأشن دق modusvivendi[520] ةتقؤم ًةيوست نأ ادب ،

.newnetworksofglobalization ةديدجلا ةملْوَعلا تاكبشو ةيثارولا ةميدقلا

ٍةسارح ِلود َرود ىربكلا َةيبرو األ ِتايروطاربم اإل ريدت يتلا ُتاموكحلا تبعلو

قتاع ىلع بلا طملا نم ىند األ دحلا ب ْتقلَأف ، ريبك [ يفارغج ] دادتما تاذ ةيليل

تامدخلا ضعب ىلع ةرطيسلا ىلع ُّرِصُت : اهعم شياعتت يتلا قوسلا تاداصتقا

تاوقلا و شويجلا ىلإ ةفاض ،باإل ةيديدحلا ككسلا و ةيفارغلتلا و ةيديربلا

تشاع . صاخلا عاطقلا يديأ يف رخآ ءيش لك كرتت اهنكلو ، ةيرحبلا

ةيعامتجا ٍةَلِص ىلع ، ىربكلا ةيبرو األ ندملا يف ةيلا يربم واإل ةَّيكَلَملا تاَّيمَرَهلا

اإلي باقلأ ولماح َجَّوزت لب ؛ ةديدجلا ركفلا و ةراجتلا و نامتئ اال بَخُنب ةميمح

يجِنْراك وردنأ نم ، نولئافتملا رعشو . دوهيلا نييفرْصَملا تانب نم earl[521]لر

نم اونوكي نل ةرطاب نأاأل يف ةقثلا NormanAngell[522]،ب لِجنإ نامرون ىلإ

.527 كلذ لكب نورطاخي ثيحب قْمُحلا

رجنسيك يرنه همَّدق ٍّيكيس كال ٍريسفتل اًقبطف . رورغو ٌمْهَو اذه نأ َتَبث دقو

ايناملأ ،ألهن«عم اًرقتسم نوكي نأ نع يسامخلا مْكُحلا َّفَك ،HenryKissinger

.528« هَتنورم ُماظنلا َدَقَف ، اسنرف ةمئادلا اهتميرغو ةدَّحوملا

ةيسامولبيدلا Bismarck كرامسيب ةبهوم ىلع ُماظنلا دمتعا ،1871 ماع دعب

ةدهاعم يف ةيسيئرلا كرامسيب ةعارب تلثمتو . نزاوت حةلا يف هيلع ظافحلل

ريزو عم اهَعَّقَو يتلا SecretReinsuranceTreaty ةيِّرسلا نيمأتلا ةداعإ

،1887 ماع وينوي يف NikolayGirs سِريج الي وكين يسورلا ةيجراخلا

ٍّيأ لوخد حةلا يف دايحلا ب مازتل اال ىلع ايسورو ايناملأ ُقِفاوُت اهاضتقمبو

اإل ايسور مجاهت وأ اسنرف ايناملأ ْمِجاهُت مل ،ام ةثلا ث ةلود عم برح يف امهنم

ايسور تعس اذإ دايحلا ب ايناملأ ُمِزْلُي ام وهو . ةيرجملا ةيواسمنلا ةيروطاربم

وأ تقؤملا يمْلِّسلا شياعتلا ينعت ةينيت ال ةرابع : يدنافيف سويدوم وأ ةتقؤم ةيوست 520

رارمتسا لجأ نم عازنلا فارطأ نيب تاف ال خلا ةيوست ىنعمب ، ةيقفاوت ةقيرط ىلإ لُّصوتلا

- ةيئاهن ةيوست داجيإ نيح ىلإ هئاقبو االتخالف ديكأت ىلع اًنمض يوطنت اهنكلو ، ةايحلا

. مجرتملا

الء، بنلا ةقبط نم ناك ْنإ لجرلا هيلع لصحي ينوسكسولجنأ لصأ نم بقل 521اإليلر:

. مجرتملا - ةلئاعلا مسا ىلإ ًةبسن وأ ناكملا ىلإ ًةبسن « اذك لر «يإ لا قُيف

ماع لا معلا بزحب قحتلا ، يناطيرب يسايسو بيدأ ،(1967-1872): لِجنإ نامرون 522

هباتك نع 1933 ماع الم سلل لبون ةزئاج ىلع لصح . يناطيربلا ناملر بلا يف هلَّثَمو ،1920

ةرم أللو روشنملا »و ريبكلا مهولا » مساب ةدحتملا تاي ال ولا يف روهشملا برحلل ضِهانُملا

. مجرتملا -1909 ماع



نكلو ،BlackSeaStraits دوس األ رحبلا قيضم ىلع اهترطيس ديكأت ىلإ

عم كرتشم عافد ةدهاعم ىلإ يعسلا نع سوُّرلا َطيبثت ناك يقيقحلا فدهلا

يذلا ةلا،األرم قتس اال ىلع كرامسيب رابجإ بقع طبضلا ب َثَدَح ام وهو ، اسنرف

: رجنسيك ريبعت ِّدح ىلعو . ةيِّرسلا نيمأتلا ةداعإ ةدهاعم ديدجت مدع ىلإ ىَّدأ

ظفاح يذلا وه ، ديدحتلا هجو ىلع ، سابتل اال اذه نأ تاقرافملا بيجع «نم

تاهجاوملا ُةلسلس تأدب هنع... يِّلختلا .بو ةيبرو األ نزاوتلا حةلا ةنورم ىلع

.529« ىلو األ ةيملا علا برحلا يف اهتورذ تغلب يتلا ةديازتملا

هتاعازن نم ىمظعلا ىوقلا ُماظن « َمَقاَف » كرامسيب باهذ دعب هنإ رجنسيك لوقي

ىلع َةرطيسلا نويسايسلا ُةداقلا َدَقَف »، تقولا رورمبو .« اهفيفخت » نم دبالً

نع لزعمب لمعي يركسعلا طيطختلا أدب ، ةياهنلا يف و« ،« مهتاكيتكت

.530« ةيسامولبيدلا

ٍعارص بوشنل ريبك لا متحا ، اًدعاصف ،1890 ماع ذنم أشن ، ىرخأ تاملكبو

. ايسورو اسنرف دض ةيرجملا ةيواسمنلا ةيروطاربم واإل ايناملأ هيف ىرابتت

كلذ لبق اهع ال دنا مدع لب ،1914 ماع برحلا هذه الع دنا سيل شهدملا

. خيراتلا

نيب اميف اًريبك اًدييأت دجي وهف ، نيخِّرؤملا نيب رجنسيك جهنم ةفلأ مدع مغرو

تاعارصلا ددع يف ُةداحلا ُةدايزلا معدتو . ةكبشلا يرِّظنُمو ةسايسلا ءاملع

تقولا كلذ يف رييغتلا نم عون دوجوب ةلئاقلا هَتَّجُح 1890 ماع دعب ةيركسعلا

.531 اًبيرقت

Tibor[523]لا تنأ روبيت تايضايرلا عُمِلا اهمَّدق ةزاتمم ٌةقرو اهتمعد اًضيأ كلذك
[524] رندير ينديسو PaulKrapivsky يكسفيبارك لوب نايئايزيفلا Antalو

ناك 1890 ماع دعب ىمظعلا ىوقلا ماظن َرَّوطت نأ اوحضوأف ،SidneyRedner

اال نزاوتلا » هاجتا يف ةبيجع ةقرافمب - ةكبشلا ةيرظن ثيح نم - يضمي

ناك ةلا حلا هذه يف نزاوتلا . اًبيرقت نايواستم نافلا حت رهظ ثيح »؛ يعامتج

اآلرخ فرطلا لبق نم ٌفرط ْعَدْرُي مل اذإ ةديج تسيل اهنكلو ،« ًةيعيبط ًةجيتن »

.532(23 لكشلا رظنا )

. مجرتملا - ادنلتكسإ ، ةربندإ ةعماج ، تايضايرلا ذاتسأ لا: تنأ روبيت 523

ءايزيفلا مسق ةسائر اًقباس لغش ،1951 ماع ديلا وم نم يدنك يئايزيف : رندير ينديس 524

ُزِّكَرُت ، يكسفيبارك لوب نطسوب ةعماج يف هليمز عم ةكراشملا ب لا معأ .هل نطسوب ةعماجب

. مجرتملا - تاكبشلا لكيهو ةنزاوتملا ريغ ةيئاصح اإل اكيناكيملا ىلع امهُثوحب



، ىلو األ ةيملا علا برحلا يكِّرَحُم نيب ريغتي ةيسيئرلا الةق علا روطت -23: لكشلا

.1907-1892

=Italy,R-Hungary,G=Germany,I-GB=GreatBritain,AH=Austria

.Russia,F=France

ألن َلِشَف ماظنلا نأ تايضرفلا ىدحإ . ةليدب ٌتاريسفت لا، حلا ةعيبطب ، دجوت

ديقعت .533 عارصلا ىلإ ناقلبلا يف ُّلقأ ىوق اهَّرجت نأب تحمس ىمظعلا ىوقلا

.534 ماظنلا َرارقتسا َعَزْعَز يذلا وه األلق تافلا حتلا

وأ اينامور عم األلق ىوقلا هذه طباور نأ ةطاسب لكب ُلَقْعُي ،ال كلذ عمو

ىلإ ىمظعلا ىوقلا تداق يتلا يه لا، غتربلا وأ اينابسإ نع كيهان ، نابايلا

إالألاهن ًةَّمِهُم الُداألُّلق، بلا نكت 1914535.مل ماع يف [ ىربك ةمحلم ] نوُّدِجمْرأ

. ىمظعلا ىوقلا عارص لا متحا تراثأ

Bosnia ةنسوبلل Hungarian-Austro ةيرجملا ةيواسمنلا ةيروطاربم اإل ُّمَض

- تاونس ِّتِس دعب يرجملا يواسمنلا شرعلا ثيرو لا يتغا مث ،1908 ماع

َبرحلا تأر ىمظع ىوق ،ألنثالث اًديرف اًفرظ اًعم ادجوأ -[525] ةيبْرِص ةياعرب

األ يف يرجي ناك ام سكع ىلع ، ةقحاس ةيسامولبيد ٍةمْجَهل اًديحو الً يدب

وه هلا تغا ، دنانيدرف زنارف قوديشر ،األ جروبسْباه لآ نم يواسمنلا شرعلا ثيرو 525

ةضبقلا » ميظنت ىلإ يمتنملا ( اًماع 19) بيسنيرب وليرفاج يبرصلا ُّباشلا هتجوزو

ناكو ، يرجملا يواسمنلا االتحالل ةبَراحُمو ةيف سال ةيموق َءاشنإ فدهتسا يذلا « ءادوسلا

ال تاقيقحتلا هنع ترفسأ ام وهو ، كاذنآ ايبرص يف ةلودلا لا جر رابكب ةلص ىلع ميظنتلا

وينوي 28 موي ليبأ عراش يف ةينسوبلا ةمصاعلا وفييارس يف لا يتغ اال ةيلمع تعقو اًقح.

. مجرتملا -1914



.536 ةقباسلا ناقلبلا بورح وأ برغملا نأشب ةقباسلا ةجرحلا تامزأ

ةمز اللاأل غتسا ىلع ًةمزاع ايسور ْتَدَب : ًةلوقعم تناك نيلر بو انييف رظن ةهجو

-Austria ةيرجملا ةيواسمنلا ةيروطاربم لإل لصاوتملا كاهن اإل فدهب ةينسوبلا

.537 اهلا صوأ عيطقت نكي مل Hungary،نإ

ادب، ام َةيحض َطَقَس جروبسْباه لآ شرع سالةل يف يلا تلا نأ ىلإ رظنلا بو

يف نويواسمنلا ناك ، ٌةلود هاعرت باهر اإل لا معأ نم معالً ، بيرم لكشب

نم ةيضْرَتب ةبلا طملل « شتينرتم َقْفَو » مهقوقح قاطن نمض ديج فقوم

Belgrade دارجلبل ريهشلا يواسمنلا راذن اإل فلتخي ملو .Serbia ايبرص

لود ىلع ةضورفملا ةبلا طملا عون نع اًريبك الاًف تخا [ ةيبْرِّصلا ةمصاعلا ]

.[526] رشع عساتلا نرقلا تاينيرشع يف ةيناثلا ةجردلا

يف ، ايناطيربو اسنرف ، نييرخ األ نيتوقلا نم ٌّيأ دقتعت ،مل هسفن تقولا يفو

ىلع برح ىلإ باهذلا نع ىرخ األ ىوقلا ءانث إل يفكت ةيوق ججح دوجو

،و ايسور عم مهفلا حتب صيحمت نود نيطبترم اوراص مهن أل نويسنرفلا : ناقلبلا

ىلع اهضِّرحُت ال ايناملأ عْدَرل ةليسو داجيإ نم اونكمتي مل مهن أل نويناطيربلا

.538 اسنرفو ايسور

وهف ماظنلا لشف ىلع ةيصخشلا هتفصب َموللا قحتسي صخش يأ ناك اذإو

نم ناك دقف .SirEdwardGrey يارج دراودإ ريسلا يناطيربلا ةيجراخلا ريزو

29 موي يف . عونلا اذه نم ةمزأ يف نزاوتلا َةوق ايناطيرب نوكت نأ ضرتفملا

اذإ لخدتتس ايناطيرب نأ نم ينامل األ َريفسلا يارج َرَّذح ،1914 ماع ويلوي

لك نامض ىلع اًرداق نوكيسف » ُةَطاَسَولا تَلِبُق اذإو ، ةيِّراق ٌبرح تعلدنا

ُبَقاعُيسو ، اسمنلل نيهم عجارت ُّيأ دراولا نم دعي مل ؛ذإ اسمنلل ةنكمم ةيضْرَت

مهسفنأ عاضخإ ىلع - ايسور نم ةقفاومب - نورَبْجُيو حلا، ةيأ ىلع نويبرصلا

.539« اسمنلا تابغرل

، هيلإ نولصوتي لوقعم حارتقا َّيأ ُدِّيؤُيس هنأب َنامل األ ربخأ ، نيموي دعب مث

نوكي نلف - حارتق اال اذه ال بقي مل اذإ - ايناطيرب نأب ايسورو اسنرف ربخيسو

.540« بقاوعلا عم لماعتلا نم رثكأ » اهيدل

ةئبعتلا َرابخأ اوقلت نامل ،ألناأل تاف دق ناو األ ناك ، ةرملا هذه يف نكلو

لُّيخت عيطتسنو . ةيسامولبيد ألي اهعم تقولا ىهتنا يتلا ، ةماعلا ةيسورلا

لئاسرلا هذه لسري - امبر Castlereagh هيرْلِساك - اًريثأت رثكأ ةيجراخ ريزو

لكشب ، اًمزتلم ناك يارج نأ ةقيقحلا . قيرحلا َلا عتشا عنميف ، عوبسأ لبق

ةدحتملا تاي ال ولا اهتضرف يتلا ةبلا طملا نم رثكأ هفُّسعت وأ هتيلوقعم ال يف نكي مل وهو 526

. فلؤملا -9/11 تامجه دعب يناغف األ مْكُحلا ماظن ىلع



. رودلا اذه بعل نم هنِّكَمُت ال ةجرد ىلإ ايسورو اسنرف عم ، يصخش

رِّثؤملا وه يلا يربم لااإل واالصت ةرطيسلا و ةدايقلا ماظن ناك ،1914 ماع لولحب

حص األ ىلع (وأ ُةرطاب األ مزتعا امدنع ، ثادح األ يف لعافلا ، يقيقحلا

و ةنسوبلا ةدايس - نيتضماغ نيتيضق ىلع برح يف َلوخدلا ( مهؤارزو

ام ةئبعت ىلإ ، تاونس عبرأ نم رثكأ ىدم ىلع ، اتَّدأ - اكيجلب دايحو ، كسرهلا

اسنرف يفو . ةراَّحب مأ اًدونج اوناك ءاوس ، لجر نويلم نيعبس ىلع ديزي

اًبيرقت 80%- برحلا لبق ناكسلا سْمُخ نم برقي امب لا حلا ىهتنا ، ايناملأو

. يركسعلا ِّيزلا ءادترا ىلإ - نيغلا بلا روكذلا نم

ةيلودلا بازحأ ُلَشَف تاكبشلا ىلع يمَرَهلا لسلستلا راصتنا ىلإ َزَمَر دقو

الً شف SecondInternationalofsocialistparties ةيكارتش اال ةيناثلا

األ ةيكارتش اال ُءامعز نَّكمتي مل .ذإ ىلو األ ةيملا علا برحلا الع دنا عْنَم يف اًعيرذ

رثكأ ءيش لعف نم ،1914 ماع ويلوي ةياهن لسكورب يف اوعمتجا نيح ، ةيبرو

Karl سوارك لر اك رخاسلا يواسمنلا بتاكلا ُةظح موال . مهِزْجَعب فارتع نماال

و شورعلا شياعت لضفب اًنكمم حبصأ 1914 ماع نأ اهدافم يتلا Kraus

.541 ةبقاث ٌةظح مال يه ، تانوفيلتلا

روكذلا نم مهاياعر َرييست ، ايجولونكتلا ب نونَّكَمُملا ، ابروأ ُكولم عاطتسا دقل

نيذلا نيقِّلعُملا نم ديدعلا .و تافارغلتلا لا سرإ درجمب نوُّدِجمْرأ ىلإ نيعفايلا

ةردقب اوناهتسا - زنيك مهنيب نمو -ً ال يوط رمتست نل برحلا هذه نأ اودقتعا

. ًةغلا ب ًةناهتسا ةيعانص ةرزجم مْعَد ىلع ةيروطاربم اإل ةلودلا

نم ينامل األ خيارلا ىناع ، ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل دض ةيملا ع برح يف

حابص نم ىلو األ تاعاسلا يف ةيناطيرب ةنيفس تماق نيح ، ةديدش ةراسخ

ةنيدم نم دتمت ءاملا تحت الت باك ةسمخ عطقب ،1914 ماع سطسغأ 5 موي

ةريزجو [ اينابسإ يف ]Vigo وجيف ةنيدم ىلإ [ ايناملأ يف ]Emden ندمإ

روز األ رزجو [ يطنلط األ طيحملا يف يرانكلا رزج ىربك ]Tenerife يفيرنت

ذنم . ةدحتملا تاي ال لا]وولا غتربلا نم برقلا ب ةيناكرب رزج ليبخرأ ]Azores

يف مهترافس ىلإ مهتافارغلت لا سرإ ىلإ نامل األ رطضا ، اًدعاصف مويلا كلذ

امه كوال ، كرامندلا وأ ديوسلا نم ةيكيرم التاأل باكلا ىلع نطنشاو ةمصاعلا

Eastern Telegraph ةيقرشلا فارغلتلا ةكرش ليحرت ةطحم ربع رمي

يف ]Cornwall لوونروك يف Porthcurno ونروكثْرُب ةيرق يف Company

،49 مقر ةيلا ريم األ ةفرغ ىلإ اهلا سرإو اهضارتعا متي ثيح ،[ ةدحتملا ةكلمملا

ىلع ايناطيرب ْترطيَس ، انيأر امكو . اهترفش ِّكَفل ،Admiralty’sRoom 49

ترطيس ، فارغلتلا ىلع اهترطيس ىلإ ةفاض :بفاإل ةيلودلا االصتاالت تاكبش

ىلعو ، عزانم بال اهَروحم ندنل تناك يتلا ةيلا وملا ةيدقنلا ةمظن األ ىلع



نم ةوجفلا ِّدس يف ايناملأ تلشفو .( لقأ ةجردب ْنإو ) ةيرحبلا ةراجتلا تاكبش

ا اهربع لمأي ةليلق جراخم ةدع ىوس دجوي اذل،مل . اًضيأ ةيرحبلا ةوقلا ثيح

ةمساح ةميزهب امإ : ىلو األ ةيملا علا برحلا يف رصنلا قيقحت يف نامل أل

مهتادراو ليطعتب ،وأ ضر األ ىلع ةيسورلا و ةيسنرفلا و ةيناطيربلا شويجلل

يف بارطض واال ىضوفلا عاقيإب وأ ، رحبلا يف تاصاوغلا ب موجه ربع

لإل ةضهانملا تاكبشلا طيشنت رْبع اهلخاد تاروث لا عشإب مهتايروطاربمإ

امك ، نامل األ كشوأ دقل . ةَّيمَرَهلا ةيروطاربم اإل لكايه قيزمت فدهب ةيلا يربم

تناك اًركم مهِليح أَرْجأ نكلو . اهعيمج الث ثلا يحاونلا يف حاجنلا ىلع ، ىرنس

األ ءادرلا »[527] ناشوب نوج ِتاياور ُةيناث اهترَّوَص يتلا ةيسنامورلا ةرماؤملا

.« ةوطخ نوث ثوال عست » هتياور دعب 542Greenmantle« رضخ

تارباخملا سيئر لوقي ،« رضخ األ ءادِّرلا » ةياور نم ىلو األ تاحفصلا يف

ةمث »: ياناه دراشتيرل SirWalterBullivant تنِفيلوب رتلوو ريسلا ةيناطيربلا

هب. َدِعُو دقو . اًماهلإ رظتني قرشلا ف« هل». دادع اإل يرجي اذك] ]jehad ٌداَهِج

يه كلتو ، نوفرعي نامل .واأل ةرماؤم وأ ةءوبن وأ لجر : برغلا نم ٍتآ ٌمْجَن

.« َمَلا علا اهب نولِهْذُيس يتلا بعللا ةقرو

holy ةسدقم برح يف نيملسملا ضاهنتس ال ةيناملأ ةوعد ريبدت ُةركف ودبت

. ثيدحلا ئراقلا ىدل لا متح اال ةديعب ًةركف ةيناطيربلا ةيروطاربم دضاإل war

نم « رضخ األ ءادِّرلا » هَتياور مهلتسا ناشوب نأ ُفاشتكا َريثملا و َشِهْدُملا نكلو

. ةيقيقح تادحأ

ُراد ةرم أللو اهترشن ، ياناه دراشتير اهلطب يتلا ناشوب تاياور ةيناث : رضخ األ ءادِّرلا 527

، ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأ اهثادحأ رودتو ،1916 ماع ندنل يف نوتكوتسو ردوه رشن

الع دنا ىلع ةرشابم ةقباسلا ةرتفلا يف « ةوطخ نوث ثوال عست » ةياور ثادحأ رودت نيح ىلع

. مجرتملا - برحلا



VI

سداسلا مسقلا

نوراَّمزو ٌةئِبْوأ
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رضخ األ ءادرلا

ُرِجأتسَت ،PiedPiperofHamelin« جَرْهَبُملا ءادِّرلا وذ نِلْماه راَّمز » ةصق يف

َةدلبلا تزغ يتلا نارئفلا بْذَجل ، ةبيرغ ةنَّولُم سب مال يدتري نارئف َدئاص ٌةدلب

ىتح راَّمزلا ىقيسوم ُنارئفلا تَعِبَت . يرحسلا هرامزم يف خْفَّنلا ،ب اهنع اًديعب

نم بيرقلا [ ايناملأ برغ لا مش يف RiverWeser[رهن رزيف رفير ىلإ اهداق

هيلع قفتملا األرج َعْفَد ةدلبلا ُناكس ضفر نيح .مث اًقرغ تتام كانهو ، ةدلبلا

ملو . فهك ىلإ مهداق ىتح ، مهلا فطأ عم اهَسفن َةليحلا مدختسا ، راَّمزلل الً ماك

ةصقلا خيرات عجري ثالةث. ءانثتساب ىرخأ ةرم َلا األفط ةدلبلا لهأ نم ٌدحأ َرَي

ام اهنم حضتي ال ةيقيقح ثادحأ ىلإ تدنتسا امبرو ، رشع ثلا ثلا نرقلا ىلإ

ةلوقعملا تايضرفلا ىدحإ بهذت لا. األفط كئلوأ نادقف يف يقيقحلا ببسلا

رشتني يذلا ،bubonicplague[528] ِّيلْبَّدلا نوعاطلا يِّشفَت نع ةصقلا نأ ىلإ

؛ذإ ةصقلل ةيلص األ ةياورلا يف نارئفلل رْكِذ ال هنأ مغر ، نارئفلا قيرط نع

. رشع سداسلا نرقلا رخاوأ ةصقلا ىلإ نارئفلا تفيِضُأ

ْتنمازت ، فورعم وه امكو . نيراَّمز َنمزو ، ةئبوأ َنمز اًضيأ نورشعلا ُنرقلا ناك

نم تيِمُم ٌلكش : ةيملا ع ةحئاج عم ىلو األ ةيملا علا برحلا نم ةريخ األ ُةلحرملا

اميس ،وال سانلا نم نيي ال ملا تارشع َلَتَقو َمَلا، علا حاتجا ازنولفن اإل سوريف

1917و ْيماع نيب تاونسلا يف ديحولا نكي مل ءابولا اذه نكلو [529] بابشلا

اًساسأ رشتني أشنملا يناويح ٌضرم ، يدقعلا ،وأ يفْزَّنلا وأ يلّمُّدلا :وأ يلْبَّدلا نوعاطلا 528

تايليفطلا لوخدب ُةباص اإل هب ُدَصْقُيو . اهلمحت يتلا ثيغاربلا و ةريغصلا ضراوقلا نيب

يتلا تاباهتل اال يف امك ، ةيفمللا ةيعو األ ربع اهلا قتناو دلجلا خالل نم ضرملل ةبِّبسُملا

اًقباس فورعملا اينيسري ُنوعاط اهبِّبسُي تاباهتلا ثالةث نم دحاو وهو . ثيغاربلا اهبِّبسُت

نوعاطلا و مدلا ناتنإ نوعاط عم - يلْبَّدلا َنوعاطلا نأ ُدَقَتْعُي ال. يروتسابلا نوعاط مساب

َةافو َبَّبَسو رشع عبارلا نرقلا يف ابروأ حاتجا يذلا دوس األ توملا ءارو ُببسلا وه - يوئرلا

نم ةلماعلا يدي األ صقن ببسب روج األ ةميق ُعافترا هيلع بَّترت ام وهو . ناكسلا نيي مال

اال يف ةيرهوج ٍلُّوحت ةطقن ةباثمب ناك كلذ نأ نيخِّرؤملا ضعب ىريو ، دوس األ توملا ءاَّرج

. مجرتملا - هعون ناك امهم اًمومع نوعاطلا ىلع قلطيل ُحلطصملا ُلَمْعَتْسُي . يبرو األ داصتق

نيذلا صاخش باأل اًكتف رثك األ ازنولفن نماأل ةيعونلا الةل سلا هذه تناك ، داتعملا ريغ ىلع 529

مهفْتَح اوقل يكيرمأ ب675,000 رَّدقُي .ام نيعبر واأل نيرشعلا يلا وح نيب مهرامعأ حوارتت

نيب نمو . ىلو األ ةيملا علا برحلا يف اوتام نَم فاعضأ ةرشع ، ءابولا ءانثأ ازنولفن األ ببسب

نأ يف كش .وال ازنولفن األ اياحض مهُفصن ناك ، ابروأ يف اوتام نيذلا نييكيرم األ دونجلا

راشتنا يف ْتمهسأ برحلا ةدحتملا تاي ال ولا لوخد تبقعأ يتلا بابشلل ةماعلا ةئبعتلا

االت حلا تعقو . مهئامد يف اياحضلا قارغإ يف َبَّبسَتو نيتئرلا مجاه يذلا ، عيرسلا ضرملا



.1923
[530] ُسوُّرلا ُةفش ال بلا اهرَّوَط Marxism ةيسكراملا نم ةلِّوحتم ُسالٌةل ْتَدِجُو ذإ

ْتجتنأ امك . اًضيأ ةيسارو األ َيضار األ تحاتجا ،RussianBolshevikes

fascist[531] ًةيشاف ٍتاكرح ٌةفِّرطتمو ٌةديدج nationalism ةيموقلا نم ٌلا كشأ

، ىوْدَعلا َةديدش ُتايجولويدي األ هذه تناك . اًبيرقت يبروأ دلب لك يف ًةثيبخ

ةلوزعملا جديربمك ةعماج ةينْفَأ يف نيظوظحملا زيلجن اإل ىتح هنأ ةجرد ىلإ

مل يذلا ، طرفملا مُّخضتلا ءابو : اًضيأ ٌّيداصتقا ٌءابو َدِجُو اهب. اوبيِصُأ دق

األ هذه ةهجاوم يفو . اًضيأ ايسورو ادنلوبو اسمنلا لب ، طقف ايناملأ ْبِّرَخُي

رهش لولحبو .1918 ماع لئاوأ Kansas ساسناك يف شيجلا ركسعم يف ىلو األ ةيكيرم األ

ْتَبَرَض ، نيرهش دعب مث . ةدنليزوينو ايلا رتسأو دنهلا ىلإ ءابولا نم ٌةجوم تلصو ، وينوي

نواتيرفو ، اسنرف يف Brest تسيربو ، ستسوشتاسامو نطسوب ْيتي وال ٌةيناث ٌةجوم

. فلؤملا - نمازتلا SierraLeoneب نويلا ريس يف Freetown

يف مهَسفنأ نينيل ُراصنأ اهب َفَصَو يتلا يهو ،« َةيرثك «األ ُةملكلا ينعت : سوُّرلا ةفش ال 530بلا

حانجلا وهو ،1903 ماع يناثلا هرمتؤم ءانثأ يسورلا يطارقميدلا يكارتش اال لمعلا بزح

رييغتلا ب نيلئاقلا « ةيلق «األ ينعت يتلا « ةفشانملا » لباقم يف ، يروثلا رييغتلا ىلإ ليمي يذلا

ضيب األ شيجلا عم ةيلهأ بورح يف لخد يذلا « رمح األ َشيجلا » ُةفش ال بلا َنَّوَك . يمْلِّسلا

نم ةيناثلا َةلحرملا اوداق نيذلا ةفش ال بلا راصتناب تهتناو ، اسنرفو ايناطيرب نم موعدملا

رمح األ شيجلا دئاقو نينيل ريميد فال ةرْمإ تحت ،1917 ماع ربوتكأ يف ةيسورلا ةروثلا

ةجيتن تءاج يتلا « ةيفشْلُبلا ةروثلا » مسا ةيناثلا ةلحرملا ىلع ُقَلْطُي . يكستورت نويل

-« ةلِّوحتملا الةل سلا » نسجْرِف لين هيمسي ريوطتلا اذه . سكرام راكف أل نينيل ريوطت

. مجرتملا

يرْسقلا رهقلا و ةيروتاتكيدلا ةطلسلا ب زيمتي ةفرطتملا ةيموقلا ةعزنلا نم لكش : ةيشافلا 531

يف ةيشافلا تاكرحلا ىلوأ تزرب . داصتق واال عمتجملا ىلع ةيوقلا ةرطيسلا و ةضراعملل

ُبرحلا تحاتأ ،ذإ ىرخأ ةيبروأ نادلب ىلإ اهلا قتنا لبق ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأ ايلا طيإ

ُفَرْعُي اميف لكك عمتجملل ةيعامجلا ةماعلا ةئبعتلا خالل نم اًيلمع ةيشافلا قيبطتل َلا جملا

ةرداقلا ةلودلا ةوق ُدوعص هنع مجن ام وهو ،militarycitizenship» ةيركسعلا ةنَطاوُملا ب«

يداصتق اال جاتن اإل ريفوتو ةيمام لااأل تقلا طوطخ يف لمعلل سانلا نم نيي ال ملا دشح ىلع

ةايح يف ةقوبسم ريغ ٍلُّخدت ةطلس الك تما ىلإ ةفاض ،باإل يتسجوللا معدلا لا كشأو

. نينطاوملا

ةلماكلا ةئبعتلا نأ نوريو ، نمزلا اهيلع افع دق ةيلا ربيللا ةيطارقميدلا نأ نويشافلا دقتعي

و حلسملا عارصلل عمتجملا دادع إل اًيرورض اًرمأ ةيداحأ ةيلومش ةلود لظ يف عمتجملل

فلأتت غاًبلا ةيركسع ةموكحو يوق ميعز ةرْمإ تحت ، ةيداصتق اال تابوعصلا ىلع بلغتلا

مَّظنم عمتجم ىلع ظافحلا و ةينطولا ةدحولا ليكشتل ، مكاحلا يشافلا بزحلا ءاضعأ نم

اهنأب ًةحارص اهَسفن بازح األ ُضعب ْتَفَصَو ، ةيناثلا ةيملا علا برحلا ةياهن ذنمو . رقتسمو

األ تاذ فرطتملا نيميلا بازحأ ِفْصَول « ةديدجلا ةيشافلا » ُريبعت لمعتسُي ، اًنايحأو . ةيشاف

. مجرتملا - ةهباشملا تايجولويدي



: ةجَرْهَبُم سب مبال نيراَّمز ىلإ ُسانلا َلَّوحت ةئبوأ

.[ ةفينعو ] ةفِّرطتم الً ولحو charismatic[532] ةيمزيراك ًةدايق اومَّدق لا جر

يذلا ُنمثلا ناك ، ىطسولا روصعلا نمز [ ةينامل [األ نِلْماه ةدلب يف سانلا كو

. مهلا فطأ ُةايح وه نيراَّمزلا ؤهالء اونَّكَم نَم هعفد

يذلا ُعارصلا َجتن دقو . تايروطاربمإ عَمَلا ُمَلا علا ناك اذه، لك ثودح لبق

رايهنا نع - انيأر امك -1914 ماع فيص يف ةيبرو األ تايروطاربم اإل نيب علدنا

يذلا NapoleonicWars،و ةينويلبانلا بورحلا دعب رهظ يذلا يلودلا ماظنلا

يفو . ىرخ األ لودلا لك قوف ٍدَقُع سْمَخ تاذ ىمظعلا ىوقلا نم ًةكبش َعَّفَر

، ىلو األ ةيساس األ اهرصانع ىلإ برحلا بابسأ صيلقتل ايناطيرب نم ةلواحم

اسنرفو ايسور - نْيسفانتملا نْيعْمَجلا ،ألن نازيملا ةناَّمُر رود بعل يف ْتقفخأ

ببسب برحلا ىلإ ابهذ - ةيرجملا ةيواسمنلا ةيروطاربم واإل ايناملأ لباقم يف

كسْرَهلا و ةنسوبلا ، ةيمه األ ةميدع ٍضارأ يف نويبرص نويباهرإ هَذَّفن لا يتغا

. نويجروبسْباهلا اًرخؤم اهيلع ىلوتسا ،Herzegonina-Bosnia

َكاهتنا مزلتسا اسنرف دض ايناملأ نم عَمْزُملا موجهلا نأ اًحضاو حبصأ نيحو

نود ةلوليحلل ، ايسورو اسنرف بناج ىلإ ايناطيرب ْتلَّخدت ، يكيجلبلا دايحلا
[533]1839 ةدهاعم ظفحي يذلا ردقلا ب لخدتت ملو ، امهيلع ايناملأ راصتنا

يف زوفلا نم نامل األ نَّكمتي امبر ، ةيركسعلا ةيحانلا نم . اكيجلب دايحب ةَمِزْلُملا

رئاسخ قاحلإ يف عفالً اوحجن دقو ، مهئافلح فْعَض مغر ، ةيِّراق برح

رئاسخلا تناكو ، برحلا نم ىلو األ ةتسلا روهشلا يف يسنرفلا شيجلا ب ةلهذم

1870و1940. ْيماع يف يسنرف رايهنا ثادح إل يفكي ناك امم رثكأ

َءرملا لعجت يتلا ةمعِّنلا و ةيهل اإل ةبِهلا ىلإ ريشت لص األ يف ةينانوي ةملك : ةيمزيراكلا 532

حورلا تاردق ىلإ ةراش لإل ةيحيسملا رجف يف ُةملكلا ْتلِمعُتْسا . هريثأتو هتيبذاجل الً َّضفم

هلمعتسا امدنع ، َةيلا حلا َةيسايسلا دالالهِت َحلطصملا ىطعأ نَم لوأ وه ربيف سكام . سدقلا

ب ةوق زكرم يف نوكي ثيحب ، نيرخآ يف ريثأتلل ٌصخش اهب عتمتي يتلا ةردقلا ىلإ ةراش لإل

ث ىلإ َةطلسلا ربيف َمَّسق . ةيطُّلست اًقوقح هريثأت تحت نوعقاولا هحنمي ثيحبو ، مهل ةبسنلا

ديلا قتلا و تاداعلا و فارع األ نم اهتيعرش دمتست ةيديلقت ةطلس يه:أ- عاونأ الةث

ةيروتسدب نيموكحملا ناميإ نم اهتيعرش دمتست قعالةين ةينوناق ةطلس ب- . ةرقتسملا

.ج مْكُحلا ُةطلس ُسَراَمُت اهساسأ ىلعو ، عيمجلل ةمِزْلُم تاءارجإو دعاوق ةعومجم ةينوناقو

. مجرتملا - اهتاردقب نيموكحملا ناميإ نم اهتيعرش دمتست ةيمزيراك ةطلس -

ندنل رمتؤم يف تاضوافملا ةجيتن تءاج ، ىلو األ ندنل ةدهاعم ىَّمَسُت :1839 ةدهاعم 533

األ ىوقلا نيب 1839 ماع ليربأ 19 موي ْتَعِّقُوو ،1839 ماع ىتح 1838 ماع نم ةرتفلا يف

األ ىوقلا تفرتعا ، ةدهاعملا بجومب . اكيجلب ةكلممو ادنلوهو ةدحتملا ةكلمملا و ةيبرو

ىلع ةدياحم اكيجلب لظت نأ ىلع ةعباسلا ُةداملا ُّصنتو ، اهدايحو اكيجلب الل قتساب ةيبرو

. مجرتملا - برحلا حةلا يف ماودلا



ةوقلا و نْحَّشلا و عينصتلا و لا ملا ثيح نم اهل، ليثم ال يتلا ايناطيرب دراوم امأ

اال مغر ةيبرغلا ابروأ يف برحلا رارمتسا ىلع ظافحلل ًةيفاك تناكف ، ةيرشبلا

برحلا رارمتسا ىلع ظافحلا : ةيسنرفلا ةيلا تقلا ةردقلل لصاوتملا فازنتس

اإل ُتاكلتمم تنمض دقو . ىَوْدَع تناك اهُسفن ُبرحلا . اهئاهنإ سيلو

ٌلود ْتَّمضناف . برحلا ةمَلْوَع َةَعْرُس ، راحبلا ربع ةلئاهلا ، ةلتاقتملا تايروطاربم

[ دوس األ لبجلا ] ورجينتنوم ُةلود تلخد ،1914 ماع ءاهتنا لبق : اًضيأ ىرخأ

،1915 ماع ويام يفو . َبرحلا ةينامثعلا ةيروطاربم واإل نابايلا Montenegroو

ايراغلب امأو Entente[534]؛ ءافلحلا تاوق َبناج اًرخأتم ايلا طيإ تراتخا

ةيواسمنلا ةيروطاربم واإل ايناملأ )CentralPowers روحملا لود ىلإ تَّمضناف

بناج ىلإ الَح سلا اينامورو ُلا غتربلا تعفر ،1916 ماع نوضغ يفو .( ةيرجملا

. ءافلحلا تاوق

ةلود ةرشع يتنثا نم ًةدحاو ةدحتملا ُتاي ال ولا تراص ،1917 ماع يفو

و روداوكإو ابوكو نيصلا و ليزاربلا و ايفيلوب يه: ىرخ األ لودلا ،و ةبِراحُم

. ياوجوروأو الدن) يات Siam(اآلن مايسو وريبو امنبو Liberia ايريبيلو نانويلا

.543 روحملا لود دض اهُعيمج ْتَّفطصا دقو

ميتاوجو CostaRica اكيراتسوك اهوذح تذح ، برحلا نم ةريخ األ ةنسلا يف

اوجاراكينو Honduras سارودنهو Haiti يتيياهو Guatemala اال

ةيفاندنكس اإل لودلا و ارسيوسو اينابسإ تلظف ابروأ يف امأو .Nicaragua

االةيت). ةحوللا رظنا ) ًةدياحم

تايقافتا َةعومجم - ءافلحلا تاوق ىلإ اهتراشإ ىلإ ةفاض Entente-باإل ُةملك يعدتست 534

ىَّوَس يذلا 1904 ماع ليربأ 8 موي يِّدولا قافولا مساب تَفِرُع اسنرفو ىمظعلا ايناطيرب نيب

نيتلودلا نيب ةعطقتم تاعارصل ًةياهن َّدُعو ، امهنيب ةبشانلا ةيرامعتس اال تاعازنلا نم اًددع

بورحلا ةياهن ذنم نيتلودلا نيب ةتقؤملا ةيوستلا حَةلا ىهنأ امك الً، يوط اًنمز ترمتسا

يذلا « اليث ثلا فْلِحلا ب« ُفَرْعُي اميف 1907 ماع امهيلإ ايسور ْتَّمضنا .1815 ماع ةينويلبانلا

اإلصالحاإل ةيلمع ُسدنهمو . جربسرطب ناس ةدهاعم خالل نم ثالاًيث اًيركسع اًداحتا ناك

اال اذه جعزأ . يساكليد ليفويت يسنرفلا ةيجراخلا ُريزو ارتلجنإو اسنرف نيب يجيتارتس

. مجرتملا - اسنرفو ايناطيرب نيب ءاَدَعلا ىلع اهُتسايس تدمتعا يتلا ايناملأ ُقافت



WesternFront ةيبرغلا ةهبجلا ىلع يركسعلا ُقزأملا حبصي نأ لبق ىتحو

مساحلا الح سلا هنأ ُتُبثَيس ام بيرجت يف ةينامل األ ةموكحلا تأدب ، اًرهاظ

تايروطاربمإ رارقتسا ةعَزْعَز يف [ ينامل [األ رُّوصتلا َصَّخلَت . برحلا ب زوفلا يف

.«ideological«virus يجولويديإ « سوريف ل« نانعلا الق طإب اآلرخ فرطلا

يف داهجلا ليتف لا عشإ ىلإ ، نيينامثعلا مهئافلح نم ةدعاسمب ، نامل األ ىَعَسف

.544 ةيسنرفلا كلذكو ، ةيناطيربلا ةيروطاربم اإل ءاحنأ عيمج



مدصت نأ لمتحملا نم يتلا -« رضخ األ ءادِّرلا » ناشوب نوج ةياور ةكْبَح

ىلإ تدنتسا - اًدْعُبو اًبارغإ رثك األ هتاكْبَح ىدحإ اهفصوب ثيدحلا َئراقلا

.545 ةيقيقح ثادحأ

األ مهتلواحم نكلو . ثدحيس ليبقلا اذه نم اًئيش نأ يف نيِّقِحُم نامل األ ناك

ةيروثلا راكف األ ضعب نأ ةمساحلا ةطقنلا . تلشف ٍةروث لا عشإ يف ىلو

ترشتنا اهنأ ىنعمب 1914و1918، ْيماع نيب اًيسوريف اًراشتنا ترشتنا

. اهطاقسإو ةيلا يربم اإل ةَّيمَرَهلا رارقتسا ةعزْعَزل يفكي امب دعبأو ةيفاك ةعرسب

األ كلت يف يسنرفلا وأ يناطيربلا َمْكُحلا ضِّوقُت مل داهجلا ىلإ َةوعدلا نكلو

موجهلا نأ َثَدَح يذلا لب ، امهترطيسل ةعضاخلا مِلْسُملا مَلا علا نم ءازج

األرم، ةقيقح يف ، لمع ةيبرعلا ةيموقلا ةياعر يف لثمتملا داضملا يناطيربلا

رشنل ةينامل األ ُةلمحلا ترَّمَد امك طبضلا ،ب ةينامثعلا ةيروطاربم اإل ضيوقت ىلع

اإل مْدَهل اًبرغ َدَّدمتت نأ لبق ةيسورلا َةيروطاربم Bolshevismاإل ةيفشْلُبلا



ىلع ، تاردابملا هذه ىلوأ لشف يف ببسلا مْهَفلو . اهسفن ةينامل األ ةيروطاربمإ

َجئاتن ىطعأو ] ناو األ لبق دوقولا لعتشاف ةثلا وثلا ةيناثلا تحجن نيح

تاسوريفلا ةيمهأ ردقب ةمهم ةيكبشلا لكايهلا نأ ِرُّكذت ىلإ جاتحن ،[ ةيسكع

.546 اهادمو ىَوْدَعلا ب ةباص اإل ةعرس ديدحت يف

دقو . اًيكَلَم اًناسحتسا تق ال اذإ حاجنلا يف لضفأ ًةصرف ةبيرغلا ُراكف األ لا نت

هتلعج ةيقرش ةحْسَمب ،William II[535] يناثلا مايليو ، ينامل األ رصيقلا َمسَّتا

ىند األ قرشلا ىلإ هترايز اإلسالم. ىلع ةيسنامور ةغبص ءافضإ ىلإ ةوقب ليمي

ّجاحلا » هَسفن َلَّيخَت ْنأ ةجرد ىلإ هيف ْترَّثأ 1898 ماع يف NearEast

Tsar يناثلا الس وكين رصيقلا هِّمع نبا يف قثوو ،HajjiWilhelm« مليهليف

ول ينأو ، نيملسملا مامأ قيمعلا لجخلا «ب رعش يذلا [ ايسور رصيق ]NicolasII

.547«! ٍّيدَّمحُم ىلإ ديكأت لكب ُلَّوحتأسف اإلطالق ىلع نيد ِّيأ بال كانه ُتبهذ

نيب ًةضوم Islamophilia[ ايليفوم باإلسالم[اإلسال عَلَولا نم ُعونلا اذه ناك

CarlHeinrich ر[536] كيب كيرنياه لر اك اميس ،وال اًضيأ نامل األ ءاملعلا

ةيروطاربم اإل بذجل ةيجيتارتسإ ٌبابسأ ْتَدِجُو اذه، نم رثك Becker548.األ

. ينامل األ ذوفنلا لا جم ىلإ ةينامثعلا

يسامخلا مْكُحلا يف اًوضع سيل [537]SublimePorte يلا علا بابلا نأ مغرو

ىوقلا ةكبش نم أزجتي ال ءزج ةيلمعلا ةيحانلا نم وهف ،Ranke هكنار ل اًقفو

عساتلا نرقلا ةيسامولبيد يف ةيسيئر ٌةيضق هَلبقتسم نإ لب . ةيبرو األ ىمظعلا

: رشع

ةكلم ايروتكيف ةكلملا دافحأ ربكأ ،(1941-1859): يناثلا مليهليف وأ يناثلا مايليو 535

يف شرعلا نع هلزانت ىتح 1888 ماع نم ىَّلوَت يناملأ روطاربمإ رخآو ، ةدحتملا ةكلمملا

ماع راشتسملا بصنم نم كرامسيب َلا ،قأ ينامل األ َشرعلا هيِّلوت دعب .1918 ماع ربمفون

لا عتشا ىلإ ْتَّدأ ةقيرطبو ، هئارزو ةراشتسا نود ةيجراخلا ايناملأ َةسايس رادأو .1890

. مجرتملا - ىلو األ ةيملا علا برحلا

تاعماج يف َسَرَد ، يسايسو يناملأ قرشتسم ،(1933-1876): ركيب كيرنياه لر 536اك

ىلع هلوصح لبق ايكرتو نانويلا و نادوسلا و اينابسإ ىلإ رفاس . نيلر بو جربلدياهو نازول

. مجرتملا -1899 ماع هاروتكدلا

بابلا » مساب ةينامثعلا ةموكحلا ىلإ ،غاًبلا، نورصاعملا نويبرو األ نويسامولبيدلا ريشي 537

(«HighGate»,or،Bâbıâli يكرتلا ريبعتلل ةيسنرف ةمجرت يهو .SublimePorte« يلا علا

ةيسيئرلا ماسق األ ينابم ىلإ يِّدؤُت لوبنطسإ يف ةباوب مسا ،(««GateofEminent

. فلؤملا - ةيجراخلا ةرازو اهيف امب ، ةموكحلل



يف مايليو نلعأ دقل .EasternQuestion[538]« ةيقرشلا ةلأسملا ب« ىَّمَسُي ام
[539] روفسوبلا نوصح قوف ينامل األ ُمَلَعلا فرفري نأ الً:«امإ ئاق 1913 ماع

ميظعلا ُّيفْنَملا الهاق يذلا هسفن فِسؤُملا ريصملا نم يناعأس Bosphorus،وأ

.549( نويلبان ، هلطب ىلإ اًحيملت )StHelena انيليه تناس ةريزج ىلع

ءاشن إل ينامل األ طَّطخُملا ،ك اًضيأ ايكرت يف ةيداصتقا اًصرف كانه نأ ودبيو

تأدب يتلا بيكرتلا و ءانبلا لا معأ يهو ، دادغبب نيلر ب طبرت ةيديدح ككس

.550( ةينفلا و ةيلا ملا بعاصملا مغر )1914 ماع فيص لولحب

عيجشتبف . صاخ لكشب هترغأو ، اًفيلح هفصوب اإلسالم ُةركف َمايليو ْتنتف دقل

األ ةيلصنقلا بودنم -MaxvonOppenheim [540] مياهنبوأ نوف سكام نم

اإل يف نيملسملا اَياَعَّرلا الب قنا ةركفب مايليو َنِتُف - ةرهاقلا يف يماسلا ةينامل

.551 داهجلا ىلإ ةوعدلا ب اهيلع ةيناطيربلا ةيروطاربم

ًةدياحم لظت نل ايناطيرب نأب ينامل األ رصيقلا اهيف ركفي ةرم لوأ هذه تناكو

ُلا متحا هبضغأو مايليو راثتسا دقل . ةراقلا يف تعلدنا يتلا برحلا يف

.« رضخ األ ءادِّرلا » ةياور ةكْبَح ىلإ ىَقْرَي ام لجع ىلع َنَّوَدف ،« ايناملأ قيوطت »

يدَّمحُملا مَلا علا اولِعْشُي نأ بجي ،. خلإ الانؤ، معو دنهلا و ايكرت يف انلصانق »

دصقي ] نيهوركملا ريمضلا يمودعم رجاتملا باحصأ ةَّمأ دض فينع دُّرمتب هَّلك

ىلع َدنهلا ارتلجنإ رسختسف ، توملا ىتح انئامدب دوجنس اَّنُك اذإ ]؛ألهن ارتلجنإ

األلق»552.

Helmuthvon[541] هَكْتِلوُم نوف تومليه سطسغأ رهش يف َةركفلا ىَّنبَت

مهدرط ةرورضو ، ابروأ يف نيملسملا نيينامثعلا دوجو ىلإ ريشي ريبعت : ةيقرشلا ةلأسملا 538

َقِحَل امو ،1453 ماع نيينامثعلا يديأ يف تطقس يتلا ةينيطنطسقلا ةداعتساو اهنم

حلطصملا لدي . اهيف ينامثعلا دوجولا ببسب ةقطنملا هذه يف ديدهت نم ةيبرو األ َحلا صملا

ةصاخبو ، ناقلبلا يف ( ينامثعلا ناطلسلا ) ضيرملا ابروأ لجر ةيفصتل يبرو األ مْزَعلا ىلع

نيملسملا لقاعم رخآ ةطانرغ طوقسب ايربيأ ةريزج هْبِش نم نيملسملا درط يف حاجنلا دعب

. مجرتملا - سلدن األ يف

قيضم عم نِّوكُيو ، ةرَمْرَم رحبو دوس األ رحبلا نيب لصي ، لوبنطسإ قيضم :وأ روفسوبلا 539

. مجرتملا - ابروأو ايسآ ْيتراق نيب ةيبونجلا َدودحلا ليندردلا

. مجرتملا - يناملأ يسامولبيدو راثآ مِلا عو ةلا حر ،(1946-1860): مياهنبوأ نوف سكام 540

ناكر األ َةسائر ىَّلوَت ، يناملأ يركسع دئاق رغص:(1916-1848)، األ هكتلوم نوف تومليه 541

َشيجلا داق يذلا ربك األ هكتلوم نوف تومليه خأ نبا وهو ،1914 ماع ىتح 1906 ماع نم

ةيسنرفلا برحلا يف نييسنرفلا دض 1870 ماع ناديس ةكرعم يف رصنلا ىلإ َّيِّسوربلا

ويلوي 28 موي ىلو األ ةيملا علا برحلا لا عتشا ةيادب عم رغص، األ هكتلوم مزتلي .مل ةيِّسوربلا



ظاقيإ » ةرورض نأشب ًةركذم ردصأ يذلا ، ةماعلا ناكر األ ةئيه سيئر ،Moltke

اإل يف نيملسملا ناكسلا ىدل اإلسالم» يف fanaticism ينيدلا بُّصعتلا

َّدر ،1914 ماع ربوتكأ يفو اآلرخ. فرطلا عم براحت يتلا تايروطاربم

136 نم ةنَّوكم « ةيم اإلسال انئادعأ ميلا قأ ريوثت لوح ةركذم ب« مياهنبوأ

ِّمهأ ُدحأ » هنأب اإلسالَم اهيف َفَصَو ، ةيِّرسلا نم ةجرد ىلعأ ىلع ةحفص

يف كلذكو ، رصمو دنهلا يف ةينيد تادُّرمت لا عشإ َناكمإ َرَّوصَتف »؛ انتحلسأ

.RussianCaucasus553 يسورلا زاقوقلا

واإلسالم» ايناملأ » ناونع لمحي بِّيتُك رادصإب ةركفلل هَليلهت ركيب نلعأو

.DeutschlandundderIslam

نكي ملف وأالً. هيلع ْتَدَب امم ريثكب ًةعور َّلقأ ْتَدَب ُةركفلا هذه ْتَذِّفُن نيح

ةينامثعلا ةيروطاربم اإل مامضنا لا متحاب اًفلس عَّقوتم جاتنتس ال ٌلا جم دجوي

HansFreiherr[542] مياهنجناف نوف رِهيارف سناه نإ لب .554 روحملا لود ىلإ
[543] سردناز نوف ناميل لا رنجلا ،و ينامل األ ريفسلا ،vonWangenheim

ناككشتي اناك ، كانه ةيركسعلا ةثعبلا سيئر ،GeneralLimanvonSanders

-YoungTurks[544]« نابشلا كارت «األ نكل . نيينامثعلا عم فلا حتلا دئاوف يف

وزغل قيقدلا جمانربلا حِّضوت يتلا 1905 ماع ذنم ةدمتعملا نفيلش ةطخ قيبطتب ،1914

يف نييسنرفلا نم نامل األ َمِزُه نيحو . برحلا ايناملأ الن عإ دنع اًعم ٍنآ يف اسنرفو ايسور

هكتلوم نإ نويركسعلا داقنلا لا قو . ناكر األ ةسائر نم هكتلوم لا قتسا ىلو األ نراملا ةكرعم

. مجرتملا - طقف همسا ىوس هِّمَع نم ذخأي مل رغص األ

ةتكس رثإ يِّفوُت ، يناملأ يسامولبيد ،(1915-1859): مياهنجناف نوف رِهيارف سناه 542

ا لوخد نيمأت يف ريبك رود هل ناك . ةطرفم ةيبصع لويم ةجيتن اهنأ ىلع ْتَصِّخُش ةيغامد

ىلإ ةفداهلا ةطخلا ذيفنت ىلع فرشأف ، ايناملأ بناجب برحلا ىلإ ةينامثعلا ةيروطاربم إل

. فلا حتلا تاوق دض داهجلا الن عإب ينامثعلا ناطلسلا عانقإ

مدع ةصاخبو ، ينامل األ ؤطاوتلا ب ٌتاماهتا تريثُأ ، نمر لأل ةيعامجلا ةداب اإل ةرتف الل خو

. مجرتملا - ةينامثعلا ةلودلا يف يكيرم األ ُريفسلا ةدحب هفقوم دقتنا يذلا مياهنجناف لُّخدت

اًراشتسم هفصوب َمَدَخ يناملأ يركسع ،(1929-1855): سردناز نوف ناميل لا رنجلا 543

. مجرتملا - ةينامثعلا ةلودلل اًيركسع اًدئاقو

نيينامثعلا نييفنملا نم نيرشعلا نرقلا لئاوأ ْتلَّكشَت ةيكرت ةيموق ةكرح : نابشلا كارت 544األ

َّلحم ةيروتسد ةموكح الَل حإ تفدهتسا ، شيجلا طاّبضو نييندملا نيفظوملا البو وطلا

ماع يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا ىلع اهؤاضعأ َدَّرمتف ، قلطملا يروطاربم اإل يكَلَملا ماظنلا

ةيناث ةيروتسد ةبقح سيسأت ىلإ ىَّدأ يذلا »،األرم ةاتفلا ايكرت ةروث ب« َفِرُع اميف 1908

و داحت اال ُةيعمج تأدب ،1908 ماع دعبو الد. بلا خيرات يف ةرم أللو بازح األ دُّدعت روهظو

ثيدحتو ةيسايس تاح ال صإ َةلسلس - نابشلا كارت األ ةكرحل ةيسايسلا ةلظملا - يِّقرتلا

، نابشلا كارت األ لخاد ٌماسقنا ثدح ،1911 ماع نم اًءدب الد.مث بلا ءاحنأ عيمج يف يركسع



ىلع يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا رابجإ ذنم ةيروطاربم اإل ىلع اورطيس نيذلا

عمب فلا حتلل ةهيجو بابسأ مهيدل تناك -1908 ماع يروتسدلا مْكُحلا ةداعإ

. نيلر

دمحمو IsmailEnver[545][ اشاب رونأ ] رونأ ليعامسإ ، نابشلا كارت األ ةداق

ايناطيرب - فلا حتلا ىوق نأب ]MehmedTaalat[546]،قاال اشاب تعلط ] تعلط

و نامل األ امأ ، ةينامثعلا يضار األ نأشب ةلتاق اياون اهيدل - ايسورو اسنرفو

نيينامثعلا تاكلتمم ضعب َةداعتسا نودِّيؤُي نوهيزن ءاطَسُو مُهَف نويواسمنلا

.555 رشع عساتلا نرقلا تاينيعبس ذنم اهورسخ يتلا

.556 سطسغأ 2 موي ٍفلا حت ىلإ ٍلَجَع ىلع لُّصوتلا َّمت ، رصيقلا نم عيجشتبو

ةينيدلا رعاشملا الل غتسا ناكمإب اًمامت هقافرو رونأ عنتقا ، كلذ ىلع الةو عو

و كارت األ نيب ةمساح ًةطبار اهوأر امك . ةينامثعلا ةوقلل اًردصم اهفصوب

ةيعامجلا مهتدابإ ةلمح ىلع َةيعرشلا يِفْضُت اهنأ اًضيأ اوأر امك .557 برعلا

يذلا تقولا يف كلذو . نمر األ اميس ،وال ةيروطاربم اإل لخاد نييحيسملل

ريوثتل دادع اإل يرجي الً:« ئاق - سطسغأ فصتنم يف - مياهنجناف هيف َحَّرَص

ةيِّرس يف تاءارج اإل هذه ُذخَّتُتو جالهُتل. هدارأ يذلا يم اإلسال ملا علا

.559 نمر لأل ثدحت حباذم ةيأ ىلع ُنامل ُيالماأل نأ ديحولا هقلق ناك .558« ةمات

ةدايقب الةث ثلا تاوشابلا - رابكلا ةداقلا ىلوتسا امدنع 1913 ماع امهنيب عارصلا ىهتناو

ماع ىتح 1913 ماع نم ةيروطاربم اإل ىلع ةقلطم ًةرطيس اوسرامو مْكُحلا ىلع - تعلط

. مجرتملا - ايناملأ ىلإ برقأ تيقوتلا اذه يف ينامثعلا مْكُحلا لعج يذلا 1918،األرم

سيئر َنِّيُع . ةاتفلا ايكرت ةكرح ةداق دحأو ، ينامثع يركسع دئاق ،(1922-1881): اشاب رونأ

هيلإ بذجو يِّقرتلا و داحت اال ةيعمج ىلإ َّمضنا كانهو ، رتسانم وبالةي ثلا ثلا قليفلا ناكرأ

كراش امك ، يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا دض 1908 ةروث يف كراش . تكوش دومحم لا رنجلا

همزه . ةيبرحلا ريزو حبصيل لوبنطسإ ىلإ داع مث ، نييلا اإلطي دض سلبارط برح يف

تاوقلا ةدايقل لوبنطسإ ىلإ هَّجَوَتو ، ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأ زاقوقلا ةهبج ىلع ُسوُّرلا

ايسآ طسو يف ةيفشْلُبلا ةلودلا دض بورحلا ءانثأ ىراخب يف َلِتُق . يلوبيلا ج ةكرعم يف

ا ةيملا علا برحلا خالل ةينامثعلا َةلودلا اومكح نيذلا الةث ثلا تاوشابلا دحأ وهو .1922 ماع
545. مجرتملا - ىلو أل

اال ةيعمج يسِّسؤم دحأو ، ةينامثعلا ةيرحلا َةيعمج َسَّسأ ،(1921-1874): اشاب تعلط 546

1908 ماع نم ةرتفلا يف ةينامثعلا ةلودلا يف ةسايسلا يعناص مهأ دحأو ، يِّقرتلا و داحت

ليحرتو ىلو األ ةيملا علا برحلا ةينامثعلا ةلودلا لوخد يف اًمهم اًرود بعل .1918 ماع ىتح

نيلر ب يف َلِتُقو اشاب لا مج عم اًبراه ،َّرف برحلا يف ةميزهلا دعب . ةيعامجلا مهتدابإو نمر األ

عمقلا يف اًيوق اًرود بعل الةث، ثلا تاوشابلا ثلا اذه،ث اشاب لا مجو . ينمرأ طشان دي ىلع

ب نيلئاقلا نيينطولا نم َريثكلا مدعأف ، توريبو قشمد يف ةيِّرسلا تايعمجلل فينعلا

. مجرتملا 1915و1916- ْيماع يف ةيبرعلا ةيموقلا



اإلسال ُخيش مَّدق ، لوبنطسإب حتافلا دجسم يف ،1914 ماع ربمفون 14 موي يف

،UrgüblüHayriBey كب يريخ ىفطصم ، ةينامثعلا ةيروطاربم اإل يف م

يف ، يبَّنلا فيس عم MehmedReshadV[547] سماخلا داشر دمحم َناطلسلا

اليث]560. [ثلا قافولا لود دض َداهجلا اًيمسر هيف َنَلْعَأ ٍلا فتحا

ا ةئيه ىلع عٍلا توصب ىوتف ْتئِرُق ، دجسملا جراخ « لئاه دشح » دوجو يفو

اآلةيت: ةلئس أل

تفقو يتلا الد بلا لك يفو ، ارتلجنإو اسنرفو ايسور يف نوملسملا اياعرلا -

فدهب الَةف خلا نومِّطحُي ةيرحبلا و ةيربلا اهتامجه يف لودلا هذه بناج ىلإ

يف اوكراشي نأ اًضيأ اياعرلا ؤهالء ىلع بجي له اإلسالم، ىلع ءاضقلا

؟ مهيلع دمتعت يتلا تاموكحلا كلت دض theHolyWar ةسدقملا برحلا

. معن -

األ لبجلا و ايريبيسو ايسورو اسنرفو ارتلجنإ ةرطيس تحت نيذلا نوملسملا -

اًبرح ُّنشَت يتلا لودلا هذهل َةدعاسملا نومِّدقُي نَمو ، ةيراجلا برحلا يف دوس

مهنْوَكل اًباقع هللا بضغ نوقحتسي له ، ايكرت ءافلح ، اسمنلا و ايناملأ دض

؟ امهرامدو واإلسالم الةف خلا ب رارض اإل يف نوبَّبستَي

.561 معن -

ال تماد ،ام فولأم ريغ داهجلا نم اًعون لِّثمُت ىوتفلا هذه نأ يف كش وال

ىلع قبطنت ،وال اهنيعب ةيبروأ تايروطاربمإ يف نوشيعي ٍراَّفُك ىلع إال قبطنت

نيذلا نيملسملا ةمجاهم اًضيأ نمضتت اهنأ امك . اسمنلا و ايناملأ يف نوشيعي نَم

اليث]562. [ثلا قافولا لود بناج ىلإ نولتاقي

نوشيعي نيذلا نويكيرم األ امأ ، ةيعرش اًفادهأ نويكيجلبلا نونطاوملا راصف

.563 كلذك اونوكي ملف ايكرت يف

ةينامثعلا ُتاطلسلا اهتلذب يتلا دوهجلل راكنإ ُّيأ دجوي ،ال ىرخأ ةيحان نمو

قرشلا تارابختسا بتكم نأ اذه نم رثك 564.األ لا تقلا ىلإ ةوعدلا رشنل

عاطتسا ةينامل األ ةيجراخلا ةرازو يف IntelligenceOfficefortheOrient

نيدلا لجر مهيف نَمب ، نيملسملا نينواعتملا نم باجع لإل ريثم ددع دينجت
[549] شيواج زيزعلا دبع يرصملا مِلا [548]وعلا يسنوتلا فيرشلا حلا ص يسنوتلا

، ةينامثعلا ةلودلل نوث ال وثلا سماخلا ناطلسلا ،(1918-1844): سماخلا داشر دمحم 547

اال ُةموكح تمكحأ ، هدهع يف .1909 ماع يناثلا ديمحلا دبع هيخأ علخ دعب َمْكُحلا ىَّلوت

. مجرتملا الةث- ثلا تاوشابلا ةدايقب ةطلسلا ىلع اهَتضبق يِّقرتلا و داحت

، ةنوتيزلا عماج يف هَميلعت ىَّقلَت ، يسنوت :(1869-1920)،عٌمِلا يسنوتلا فيرشلا حلا 548ص



.565

نأ روم، األ ىلع االطالع يف لضف األ هتيواز نم ، مياهنبوأ نوف سكام ىأر

ناشوب ةياور ُريِّرِش ، مياهنبوأ . لهذم لكشب ٌةعطاس يملا علا داهجلا االِت متحا

Simon مياهنبوأ نوميز همسا يدوهي ٍّيفرْصَم ُديفح وه ، ةيقيقحلا ةايحلا يف

.Oppenheim

الل غتسا يف حجن ،[550] اًيواه ٍراثآ َمِلا عو ًةلا َّحر هفصوب هَمسا َخَّسَر نأ دعبو

فقثملا وه نيلر ب يف : ةرهاب ةجودزم ًةايح َشاعف مِلْسُملا مَلا بعلا هتفرعم

. هُميرح اهيف امب ، ةبيرغلا قرشلا عَتُمب َذَّذلت ةرهاقلا يفو ، رصيقلا ىدل لَّضفُملا

اًدِّدنُم « يم اإلسال مَلا علا اهيلإ لصو يتلا روهدتلا َةلحرم » مياهنبوأ اثر

هَعيزوت فدهتسا 1915 ماع َرَدَص بيتك يف اليث] [ثلا قافولا تايروطاربمإب

نم نيي ال ملا تائم » طقس ، نادوسلا و رصمو دنهلا يف . عساو قاطن ىلع

.« راَّفُكلا زيلجن هللا،اإل ءادعأ ةضبق » يف « نيملسملا

هْبِش يف نوملسملا .« هلُسُرو هللا ُءادعأ » نويسنرفلا مهعضخأ برغملا ناكس

طايِّسلا رْيَن تحت نوُّدِكَي ىطسولا ايسآو زاقوقلا Crimeaو مرقلا ةريزج

يف ةليبقلا و ةيفوصلا ةقيرطلا ، يسونسلا نودهطضي نويلا .واإلطي ةيرصيقلا

.566[ ايبيل ] سلبارط

هونواعمو مياهنبوأ َرَشَن . مهولتاقي يك نيملسملا ؤهالء لكل تقولا ناح دقو

.567 تاغل ةَّدِعب ، ةَمَغَّنلا هذه ىلع ، تابيتكلا نم َديدعلا

اًيودب اًّيز مياهنبوأ ىدترا ،1915 ماع يفف . ةبوتكملا ةياعدلا ب نامل األ ِفتْكَي مل

هْبِش ىلإ دعبأ بهذو ، ايروس فير يف هتلا سر رشنل قشمد نم ًةلحر أدبو

.568[ زاجحلا بالد يف ] ةنيدملا يحاوضو ءانيس ةريزج

برحلا ءانثأ ينامل األ قرشلا تارابختسا بتكم عم نواعت . سنوتل يسنرفلا َوزغلا َمَواَق

الن.هل سرأ بيكش ريم عماأل نواعتلا ب رامعتس اال ةمواقم ناديم يف طشنو . ىلو األ ةيملا علا

عم ىرخأ ةرظانمو ، باهولا دبع نب دمحم خيشلا دافحأ دحأ عم زاجحلا يف ةينيد تارظانم

. مجرتملا - نيدِّدشتملا نيدلا ءاملع نم امهريغ رظان امك ، اضر ديشر دمحم خيشلا

ينطولا لمعلا اإلصالحو داّور دحأو ، يرصم خيش ،(1929-1876): شيواج زيزعلا دبع 549

، ايكرت ىلإ رجاه . مولعلا راد يف جَّرختو رهز األ يف َمَّلعت ، ةينامثعلا الةف خلا يرصانم دحأو

هل تناك ةيم. اإلسال ةاساوملا َةيعمج َسَّسأ . ةرهاقلا ىلإ داع ةينامثعلا ةلودلا طوقس دعبو

. مجرتملا - ينامل األ قرشلا تارابختسا بتكمب االت صتا

عقوم ، ايروس قرش لا مش فلح ِّلت يف اًينغ اًيرثأ اًعقوم َرَفَحو فشتكا يذلا وه مياهنبوأ 550

لبق األلو األفل يف ]Guzan نازوج Guzanaوأ انازوج يف ةميدقلا ةيمار اآل ةنيدملا ةلود

. فلؤملا الد]- يملا



نييناطيربلا دض رعاشملا باهلإ ىلإ CarlPrüfer رفورب لر اك هُسراح ىعسو

MajorFriedrichKlein كالني كيرديرف [ دئارلا ] روجيملا امأو . رصم يف

ال برك يف Shi’amujtahids ةعيشلا يدهتجم ةلباقمل قارعلا بونج ىلإ َدِفوُأف

ConsulWilhelm [551] سومساف مليهليف لصنقلا لذبو . فجنلا و ء

.569 ناريإ يف ةلثامم اًدوهج Wassmmuss

ساف ةنيدم يف ينامل األ لصنقلا ،EdgarPröbster[552] رتسبورب راجدإ

دض لا تقلا يف كارتش باال يسونسلا خيشلا عانق إل ةَّصاوغب َلِسْرُأ ، ةيبرغملا

سوسلا Hibaو ةبيهلا لئابق ضيرحتل ةيناث ةثعب يف َلِسْرُأ امك ؛ قافولا لود

. ةيبرغملا Suss

.HornofAfrica570 يقيرف األ نرقلا و نادوسلا ىلإ ةيناملأ ٌتاثعب ْتَلِسْرُأ لب

رتير راكسوأ ةدايقب ناتسناغفأ ىلإ ةلَسْرُملا ُةثعبلا اذه، لك نم اًحومط رثك األ

ةيعفدملا طباض OskaarRittervon Niedermayer[553] ريامردين نوف

نوف وتوأ رنريف هعمو ، قرشلا يف عساو قاطن ىلع َلَّقنَت يذلا يرافابلا

و نيكب يف َمَدَخ يذلا يسامولبيدلا WernerOttovonHentig[554] جيتنيه

بيبح ريم األ يناغف األ كلملا َعانقإ ُةثعبلا تفدهتسا . نارهطو ةينيطنطسقلا

بناج ىلإ برحلا لوخدو يناطيربلا ذوفنلا نع لماكلا الهل قتسا الن عإب هللا،

اًقفو . يناملأ تارباخم ليمعو يناملأ يسامولبيد ،(1931-1880): سومساف مليهليف 551

برحلا ءانثأ يسرافلا جيلخلا يف نييناطيربلل بعاتملا َةراثإ لواح ، ةيناطيربلا ريراقتلل

. مجرتملا - ريامردين ةثعب يف اًوضع هفصوب ، ىلو األ ةيملا علا

ال ةعماج يف سرد ، قرشتسمو يناملأ يسامولبيد ،(1942-1879): رتسبورب راجدإ 552

. مجرتملا - جيزبي

ْيتعماجب طبترا روسيفوربو يناملأ لا رنج ،(1948-1885): ريامردين نوف رتير راكسوأ 553

األ سنارول » مساب اًنايحأ هيلإ ُراَشُي ، عيفر زارط نم تارباخم ليمعو ، نيلر بو خينويم

ريم األ ضيرحتل ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأ ناتسناغفأو سراف بالد ىلإ بهذ .« ينامل

. مجرتملا - ةيناطيربلا دنهلا ةمجاهم ىلع ناخ هللا بيبح

رماغمو ينامل األ شيجلا يف طباض ،(1984-1886): جيتنه نوف وتوأ رنريف 554

يف ، ىطسولا ايسآ ىلإ ةيفاشكتسا ةلحرب مالمز، ةبترب وهو ، رصيقلا هفَّلك . يسامولبيدو

و ايسور نيب ةيروتكيفلا تاموصخلا ىلإ اهروذج دوعت يتلا « ىربكلا ةبعللا » ىَّمسُي ام راطإ

عم كراشو ةينامل األ ةيسامولبيدلا ةمدخلا ىلإ مضنا ،1909 ماع يف . ةيناطيربلا دنهلا

ا ةيملا علا برحلا خالل ةيناطيربلا دنهلا ىلع موجهلا و ناغف األ دينجت ةلواحم يف ريامردين

اًيساسأ اًرود بعلو ، ثلا ثلا خيارلا يف رنريف مدخ دقف يزانلا ماظنلا هداقتنا مغرو . ىلو أل

ماع يفو . نيرشعلا نرقلا تاينيث خاللثال نيطسلف ىلإ ايناملأ نم دوهيلا آالف لقن يف

. مجرتملا لا- يتغا الت واحم ةدعل ضَّرعت ،1935



.571 روحملا لود

يابروأ مساق نتباكلا ةدايقب كارتأ ُةعومجم جيتنيهو ريامردين َبَحاَص

لئابق لا جر نم ٌددعو دونهلا راَّوثلا نم ثوالٌةث ،CaptainKazim Orbay

.1915 ماع ربمتبس 7 موي لوباك ىلإ ال صو ىتح Pashtun[ ناغف [األ نوتشَبلا

ىرسأ عانق إل لصاوتملا دهجلا وه ةينامل األ ةيجيتارتس اإل يف يئاهنلا رصنعلا

ركسعم يف اًعم اوعِمُج نيذلا اليث]، [ثلا قافولا شويج نم نيملسملا برحلا

[ تنسيرك الل[ هلا ركسعم )Halbmondlager الرج دنومبلا ه ىَّمسُي صاخ

ايناملأ يف دجسم لوأ عقوم -Wünsdorf فرودسْنَو يف (CampCrescent

.572 سدقلا يف ةرخصلا ةبق رارغ ىلع ، بشخلا ب َدِّيُش

ايوبعكوب المز] [ملا تنانتفيللا ىَّمسُي ٌّقَشْنُم اهَبَتَك يتلا ك ٌتاروشنم ْتيقْلُأ

َبِّرُدو . ةيسنرفلا ةيرامعتس اال تاوقلا قدانخ ىلع LieutenantBoukabouya

؟ اننوبراحت اذامل »: ةيبرعلا ب مارحلا يضار األ ربع حايصلا ىلع نامل األ ُدونجلا

.573« مكلثم نوملسم نحن ، مكناوخإ نحن

يف َكَّكشت Wangenheim مياهنجناف نأ ٌحيحص . ًةلشاف ُدوهجلا هذه نكت مل

ليلق ددع ىوس ةئفادلا دقاوملا مامأ نم عزتنت «نل ةفيلخلا ناطلسلا ةوعد نأ

درجمل اهداعبتسا نكمي Oppenheimال مياهنبوأ ططُخ نكل .574« نيملسملا نم

.575« حماج لا «يخ اهنأ

ةعونتم تاعومجم كيرحتل ًةادأ اهفصوب - داهجلا ىلإ ةوعدلا تحجن دقل

ىلإ اشاب رونأ بتك . تايوتسم ةَّدِع ىلع - ةينامثعلا ةيروطاربم اإل لخاد

سطسغأ 10 موي ةرصبلا مكاح NakibzadeTalibBey كب بلا ط هدازبيقن

ةرذقلا مهمادقأب انضرأ سيندت نوديري انموصخ ناك الً:«اذإ ئاق 1914 ماع

.576« مهديِبُيس ينامثعلا و يم اإلسال ددؤسلا و فرشلا نأ نم قثاو ينإف
[555] يلوبيلا جل سوحنملا يناطيربلا وزغلا .ف حيحص اذه نأ َتَبث دقو

لا الزت ةينامثعلا ةيروطاربم اإل نأ ول حجني نأ ضرتفملا نم ناك Gallipoli

، ةيقرشلا ةهبجلا ىلع نامل األ مامأ ةحداف رئاسخ ةيسورلا تاوقلا دُّبكت دعب : يلوبيلا 555ج

أدبف ، ينامل األ طغضلا فيفخت لجأ نم اسنرفو ايناطيرب نم ةدعاسملا سورلا بلط

ةينامثعلا ةمصاعلا الل تحا فدهب ةكرتشم ةيسنرفو ةيناطيرب ةيركسع ةلمح ِّنَشل ُطيطختلا

.1915 ماع ليندردلا قيضم ىلع يلوبيلا ج ةريزج هْبِش يف ةلمحلا كراعم تأدب . لوبنطسإ

ينامثعلا يركسعلا دئاقلا اهعبتا يتلا ةحجانلا ةيركسعلا تاكيتكتلا ببسب لشفلا ب تءابو

نيب هُمجن عمل رصنلا رثإ ىلعو ،( كروتاتأ لا مك مساب اًقح ال فورعملا ) لا مك ىفطصم

. مجرتملا - نيينامثعلا



حورلا رداصم َدحأ ناك نيدلا نأ يف كش »[556]وال ضيرملا ابروأ لجر »

اًضيأ داهجلا ىلإ ُةوعدلا تراثتسا . ةيومدلا ةلمحلا كلت يف ةيكرتلا ةيونعملا

، ةلتفلا لئابق - تارفلا طسو يف ةيعيشلا لئابقلا ىدل ةيوق ةيباجيإ ًةباجتسا

رطيس يتلا تارفلا ىندأ يف لئابقلا ىدلو - لعازخلا ، ميشُح ينب ، نسح ينب

ماع ربمفون 19 موي يفف .Muntafiqconfederation[557] قفتنملا داحتا اهيلع

Grand Mujtahid يدزي نيظاك دمحم مظع األ ُدهتجملا َبَتَك ،1914

هايإ اًّثاح ، ةرَّمحُملا مكاح لعزخ خيشلا ىلإ MuhammadKadhinYazdi

.577« رافكلا ِّدصل نكمم دهج لك لذب » ىلع ةحارصب

دض ةمَّمعُم ةيم ال سإ ةروثل ةينامل األ ةيؤرلا نأ ةلثاملا ةقيقحلا لظت ، كلذ عمو

مدع يف ةباج اإل نم ءزج نمكي ؟ اذامل . اهقيقحت لشف دق اليث] [ثلا قافولا

espionage-counter سُّسجتلا ةحفاكم ةءافكو ، ةيحان نم ةينامل األ ةءافكلا

ويل فِشكتسُملا . ىرخأ ةيحان نم نييسنرفلا و نييناطيربلا ىدل

هيلع ضبقلا نم اإلفالت يف داكلا ب حجن LeoFrobenius[558] سوينيبورف

.578 ةيلا اإلطي ُتاطلسلا ابروأ ىلإ هتلَّحَرو ،Eritrea ايرتيرإ ىلإ هقيرط ءانثأ

ءامعز ىلإ دُّدوتلل َلِسْرُأ ، يواسمن قرشتسم ،AloisMusil[559] ليزوم سيولأ

عباسلا نرقلا رخاوأ نم اًءدب ةينامثعلا ةيروطاربم اإل فصت ةرابع : ضيرملا ابروأ لجر 556

نم نيريخ األ نينرقلا يف تسمأف ،1683 ماع اهحتفو انييف راصح يف تلشف نيح رشع

ديزم نم اهعنمت فعضلا نم ةجرد ىلإ تلصو »،ذإ ضيرملا ابروأ لجر » مساب ُفَرْعُت اهرمع

اهتاكلتمم نع عافدلا نم اهعنمت لب ، ىلو األ ةعبر األ اهنورق يف اهتداتعا يتلا تاحوتفلا نم

لثم نييبرو األ نيعماطلا وأ ، نييلحملا ماّكُحلا نم نيحماطلا دض ةيبرعلا فارط األ يف

ةيبرو األ لودلا سفانت نكلو . جيلخلا و رصم يف ايناطيربو ، سنوتو رئازجلا يف اسنرف

دوعص ىلإ ةفاض ،باإل يعيبطلا هتوم َرَّخأ يذلا وه ضيرملا ابروأ لجر ةثارو يف اهسفن

،1909 ماع ىتح 1876 ماع نم اًءدب ةيروطاربم اإل شرع ىلإ يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلا

ا ةراد اإل يف يئزج الح صإ تايلمع ءارجإو هشيج ثيدحت يف ايناملأ ةدعاسم ىلإ هئوجلو

. مجرتملا - ةيروطاربم إل

- يعيش اهمظعم لئابق نيب قارعلا طسوو بونج يف ريبك يبرع داحتا : قفتنملا داحتا 557

. مجرتملا

ا يف ةزراب ةيصخشو يجولويكرأو يناملأ يجولونثإ ،(1938-1873): سوينيبورف ويل 558

ضارغ أل ىلو األ ةيملا علا برحلا يف اًتاقوأ ينامل األ َشيجلا َبَحاَص . ةينامل األ ايفارجونث إل

. مجرتملا - ةيملع

ذاتسأ ، ةيرجملا ةيواسمنلا ةيروطاربم اإل يقرشتسم دحأ ،(1944-1868): ليزوم سيولأ 559

رخاوأ ةيبرعلا ةريزجلا هْبِش ةرايزب اوماق نيذلا نييبرو األ ةلا حرلا ريهاشم دحأو يعماج

ةيمأ ينب روصق 1898 ماع يف فشتكا ، نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا

خيشلا مساب اًيِّمَسَتُم ، ةيبرعلا ةريزجلا هْبِش قرش لا مشو ماشلا بالد يف شاع . ةيوارحصلا



امهدصاقم َمِهَف ،لب هتمهم يف لشفف ، ديشر نباو دوعس نبا نيرحانتملا برعلا

.579 اًمامت طولغم لكشب

ىلإ ةفاض ،باإل نييناطيربلا يديأ يف سومساف ةرفش ُباتك طقس ، ناريإ يفو

باإل ةعوبطم ةفينعلا ةيضيرحتلا تاروشنملا «آالف ىلع يوتحي قودنص

شيجلا ىلإ ةهَّجوم ، خيِّسلا ةغلو ةيباجنبلا و ةيسودنهلا و ةيدرو واأل ةيزيلجن

اال ىلع مهُّثحَي ، شيجلا اذه يف نييدَّمَحُملا ىلإ اًصاخ ًءادن » لمحتو ،« يدنهلا

.580« ةَرَفَكلا زيلجن دضاإل ةسدقم برح ىلإ مامضن

ىلإ ةوعدلا َقْلَت مل لا، حلا عقاو يفف . قمعأ ٌةلكشم ْتَدِجُو اذه، لك عمو

.581 ةينامثعلا تاي ال ولا بلق نم دعبأ ىدص داهجلا

األ طفنلا ةكرشل Abadan [560] نادابع ريجأت دعب لا، ثملا ليبس ىلعف

َةوعد لعزخ ُخيشلا َلَهاَجَت ،PersianOilCompany-Anglo ةيسرافولجن

مغرو . نييناطيربلا ناضحأ يف ىمتراو نيملسملا ةدحو ىلإ األربك دهتجملا

يف مهاياعر رُّثأت لا متحا نم ، ةيادبلا يف ، نييسنرفلا نيلوؤسملا ضعب قلق

لال دادعتسا ىلع اوناك مهنأ حضتا ام ناعرسف ، ةينامل األ ةياعدلا ب ايقيرفأ لا مش

حلا صم نع نوعفادي » مُهَف « اندلب لجأ نم الح سلا عْفَر دنع » هنأب داقتع

ريبعت ِّدح ىلع اإلسالم»، يضارأ الةم سو مهناطوأ فرشو مهدقتعم

ىلإ هباطخ اًهِّجوم LieutenantSiBrahim ميهارب يس المز] [ملا تنانتفيللا

.Arles582[561]آلر يف ايقيرفأ لا مش دونج

، طقف لا ملا لباقم الح، سلا اوعفرف مهرمأ ىلع نويسونسلا َبِلُغ ، ايبيل يفو

، ناتسناغفأ يفو . ةيوق ةيناطيرب ًةمواقم اوهجاو نيح اوقَّرفت ام ناعرسو

هجريج هيول دْقَع ىلإ ريم األ اعد ىتح ، عيباسأ ةدمل ةينامل األ ُةثعبلا ترظتنا

يف دايحلا ىلع ءاقبلل هيف اوَتَّوَص ، لئابقلا ءامعزل [ ٍريبك ٍسلجم ]LoyaJirga

.583 برحلا

-وال نيملسملا رابك عانقإ يف ًةبوعص نويناطيربلا دجي ملف ، دنهلا يف امأ

Nawab[اكد ةرامإ بحاص ] اكد روداهب باونو AgaKhan ناخ األاغ اميس

-CounciloftheAll نيملسملا دونهلا فلا حت سلجمو BahadurofDacca

الق خأو زاجحلا لا مشو دجن لا مش : لثم نيوانع تحت هتاسارد فَّنص . يليورلا ىسوم

. مجرتملا - ماشلا بالد سيراضتو تاعفترمو مهتاداعو ةلوّرلا

- برعلا طش رهن فافض ىلع ناريإ برغ بونج ناتسزوخ يف ةنيدم : نادبع وأ نادابع 560

. مجرتملا

. مجرتملا - اسنرف بونج نور ود شوب ميلقإ يف ةيدلب 561آلر:



ةرماؤم اهفصوب داهجلا ىلإ ةوعدلا ب اودِّدَنُي يك -indiaMuslim League

.584 ةيرخسلا ىوس ريثت ال ةيناملأ

لا ثمأ نم ٌلا جر اهيلإ اعد يتلا « ةيم اإلسال ةدحولا » نأ َتَبث ، راصتخابو

عطتست مل تاروشنملا و تابيتُكلا .ف بارس ضحم يه ، برحلا لبق ، مياهنبوأ

ةلا َّحرلا .Orientalists نيقرشتسملا يخاالت جراخ دجوت مل ٍةكبش طيشنت

ْتهباشت دقو ، مياهنبوأ نأش اهنأش ،GertrudeBell[562] ْلِب دورتريج ةيناطيربلا

رعاشملا لقني يبرهك رايت » هنأب اإلسالَم تَفَصَو ، يحاونلا ضعب يف هعم

ةيموقب ٍّسِح ىلع يوتحي ال هنْوَكل دادزت ةقئافلا هتوق » نإ تلا قو ،« ةرِّثؤملا

مهتباتنا ًةربخ رثك األ ةيرامعتس اال ةراد لااإل جر نكل .« َةوقلا هذه ُلِدْعَت ةيميلقإ

لصنقلل يقرشلا ريتركسلا RonaldStorrs[563] زروتس دلا نور لوقي . ُكوكشلا

: رصم يف يناطيربلا ماعلا

مْكُحلا ةديقع الةف- خلا َةديقع َلَعَج يذلا وه IndiaOffice[564] دنهلا ُبتكم »

.585« ةيناطيربلا ةسايسلا يف اًمهم الً ماع لإلسالم- دِّحَوُملا ينيدلا

.T.W [565] سنردلوه لوقي . دنهلا « يدايأ ل« اًفاحجإ ُّدَعُي اذه ىتحو

ماع وينوي رهش يف ْتَبِتُك ةركذم يف ، دنهلا بتكم ةرازو ليكو Holderness

برحلا ثادحأو Mohammedanism ةيدَّمَحُملا خيرات ىلإ دانتس 1916:«باال

ًةوق اهفصوب ةيم اإلسال ةدحولا ةيمهأ ريدقت يف ُغَلا ...بُي ءاوس ٍّدح ىلع ةيلا حلا

ةراشتسم تلمع ، ةيناطيرب راثآ ةمِلا عو ةفشكتسمو ةثحاب ْلِب:(1926-1868)، دورتريج 562

، نيرشعلا نرقلا نم تاينيرشعلا دقع خالل سكوك يسريب قارعلا يف يماسلا بودنملل

،ذإ ىلو األ ةيملا علا برحلا ةياهن دعب قارعلا عاضوأ بيترت يف ةيمه األ بغلا اًرود تبعلو

اهتافو نيح . قارعلا لبقتسم ةسدنه يف يناطيربلا يماسلا بودنملل ةدعاسم مهأ تناك

مَّظعملا باب يف زيلجن اإل ةربقم يف ْتَنِفُدو اهتزانج عييشت يف األلو لصيف كلملا كراش

. مجرتملا - دادغب طسو

. يرامعتس اال بتكملا و ةيناطيربلا ةيجراخلا يف لوؤسم ،(1955-1881): زروتس دلا نور 563

صربق مكاحو سدقلل يركسعلا مكاحلا ،و ةرهاقلا يف يقرشلا ريتركسلا بصنم لغش

. مجرتملا - ةيلا مشلا ايسيدور مكاحو

ةرادإ ىلع فارش 1858لإل ماع ندنل يف ْتسَّسأت ةيناطيرب ةيموكح ةرادإ : دنهلا بتكم 564

ماع يف . نيرخآ نيلوؤسمو يناطيربلا كلملا بئان خالل نم ةيناطيربلا دنهلا تاعطاقم

تاق عال بتكم ىلإ ديدجلا عباطلا تاذ هتاصاصتخا تلقتناو ، دنهلا بتكم َقِلْغُأ 1947

-DominionsOffice اًقباس ىَّمَسُملا CommonwealthRelationsOffice ثلونموكلا

. مجرتملا

ةيندملا ةمدخلا يف قباس وضع لوأ ،(1924-1849): سنردلوه مايليو ساموت ريس 565

. مجرتملا - دنهلا بتكم يف مئادلا ةيجراخلا ةرازو ليكو بصنم يف ُنَّيَعُي ةيدنهلا



ىلإ يم اإلسال ملا علا راقتفا » ىلع ءاكذب هَدي سنردلوه َعَضَو دقل .« ةعفاد

اإل هجو ىلع نيملسملا نإ الً ئاق ،« هتاوادعو يفئاطلا هماسقناو ، كسامتلا

يف اذه ُةحص نَّيبت دقو .586« ةديقعلا نم دبالً ُةيموقلا مهْتَداق » لا مج

. ةنيدملا و ةكم ةسدقملا ةيم اإلسال نكام األ عقوم ، زاجحلا ك ٍةمهم ِّدِج ةقطنم

ال ثلا مهموصخ تايروطاربمإ يف نيملسملا اياعرلا سيمحت ىلإ ُنامل األ ىَعَس

رثكأ مهلشف ىلع لدي ناكم ،وال اولشف دقو . ينيد دُّرمت ىلإ مهَّرَج اولواحو ةث

،أال ةيدودحم رثكأ فده قيقحتب اوفتكاف نويناطيربلا امأ . اهسفن ةكم نم

. نيينامثعلا نع يِّلختلا ب برعلا نم ةينامثعلا ةيروطاربم اإل اياعر عانقإ وهو

.[566] اوحجن دقو

ٍةكم ُفيرش ، ىلع نب ُنيسح َلَسْرَأ ،[ ىلو األ ةيملا [علا برحلا أدبت نأ لبق ىتحف

ىلع دُّرمتلا يف هتَّينِب نييناطيربلا ربخيل هللا دبع يناثلا هَنبا ، اًماع نيتسلا وذ

قثي ،ال ةظِفاحُملا ةيعامتج اال ةعزنلا وذ نيسح فيرشلا .و نيينامثعلا هدايسأ

يف ،وال لوبنطسإ يف YoungTurks نابشلا كارت ]األ ةكرح ] يف اًريثك

ةدايس ءاهنإو هعْلَخل مهرمآت يف ُكوكشلا هُرِواَسُت لب ، ةيثيدحتلا مهططخ

.587 زاجحلا ىلع ةيمشاهلا هتلئاع

ريزو ،LordKitchener رنشتيك ُدروللا َثَعَب ،1914 ماع ربمتبس 24 موي يف

يف زروتس قيرط نع ةيِّرس ًةلا سر ،SecretaryofStateforWar ةيبرحلا

زاجحلا برعو هوبأو «وه ناك اذإ نيسح فيرشلا لأسيل هللا دبع ىلإ ةرهاقلا

َةلا سرلا متتخاو . روحملا لود ىلإ ايكرت تمضنا اذإ ،« اندض مأ انعم نونوكيس

يف الَةف خلا ىَّلوتيس يذلا وه يقيقحلا يبرعلا قْرِعلا لعل »: ءيرج حيملتب

يذلا ِّرشلا اذه لك نم جورخلل هللا نْوَعب ُريخلا يتأي دقو ، ةنيدملا وأ ةكم

اآلن»588. يرجي

عالةق يف نيسح فيرشلا ُعْضَو ، حجر األ ىلع ، رنشتيك نهذ يف راد يذلا

بونجو ايسآ بونج يف ًةيلآ ْتراص ةيناطيربلا ةيروطاربم لإل ٍعوضخ

هُرَّوصتَي نكي مل ام وهو . رشع عساتلا نرقلا يف ايقيرفأب ىربكلا ءارحصلا

اهنْوَك نع نوكت ام َدعبأ برعلا ىلع ةينامثعلا ُةطلسلا تناك . نيسح فيرشلا

. برعلا الل قتسا لب ةيناطيربلا ةطلسلا سيل اهليدب نكلو ،589[ ةفيظو [بال ةتيم

، نيسح فيرشلا نبا ، لصيف ىقتلا امدنع هتشقانم ترج يذلا رايخلا وه مكلذ

ةكم يف نيسح فيرشلا ىلع زيكرتلا ةرورضب نيقرشتسملا نم ايناطيرب ُءاربخ حصن 566

جئاتن تناك امهم ةلا، حلا هذه يفو . برحلا الع دنا دنع اًفيلح هفصوب اهبناج ىلإ هباطقتساو

يأ يشاحتب الً يفك نوكيس ِّفصلا ِّقَش درجم نأ ايناطيرب تنمض دقف ، داهجلا ىلإ ةوعدلا

ْعِضُت ملو ةيناطيربلا ةموكحلا هب تذخأ ام اذهو ، بقترملا عارصلا يف ينيد باطقتسا

. مجرتملا - اًتقو



ةيعمج يه ةيِّرِس ةيركسع ةيموق ةيبرع ةيعمج يلثَمُمب اًّرِس ، يرْكِبلا

.Fatatmovement-civilianal[568] ةيندملا ةاتفلا ةكرحو [567]« دهعلا »

امأ . لْزَعلا وأ ةعاطلا امإ لوح يساسأ لكشب ينامثعلا ُضرعلا روحمت

َعانقإ نيسح ُفيرشلا عاطتسا اذإ : َديزملا اومَّدقف Arabists نويبورُعلا

اهيلع صوصنملا دودحلا ،ب ةلقتسم ةريبك ةيبرع ةلود ءاشنإ لوبقب نييناطيربلا

َقْفَو ةيبرعلا ةلودلا دودحو )DamascusProtocol[569] قشمد لوكوتورب يف

،( ايروس نم ريثكلا و نيرهنلا بوالد اهلك ةيبرعلا ةريزجلا هْبِش يه لوكوتوربلا

« برعلا ىلع اًكلم » هنولعجيو ناطلسلا دض هتروث ىلإ نومضنيس ٍذئدنعف

برعلا نييركسعلا نم هقافرو يرصملا زيزع ُطباضلا اهسَّسأ ةيِّرس ةيعمج : دْهَعلا ةيعمج 567

و كارت األ ةضهانم ىلع لمعلل ، يعفدملا ليمجو ديعسلا يرونو الين يكلا يلا ع ديشر لا ثمأ

. ءاوس دح ىلع ةيبنج األ ىوقلا نعو ةينامثعلا ةيروطاربم نعاإل برعلا الل قتساب ةبلا طملا

صإب خالاهل نم اوبلا ط يتلا ةيِّرسلا « ةاتفلا ةيناطحقلا » ةيعمج يف مهتكرح لشف دعب كلذو

ةيروطاربم اإل ةراد اإل ةيزكرم وال ةينامثعلا ةيروطاربم اإل ىوتسم ىلع يروتسد يسايس الح

ةيناروطلا ةيرصنعلل بصعتلا ب ٍذئنيح اومدطصا املو . ةيبرعلا ميلا لألق يتاذلا مكحلا ْيأ ،

مهَتيعمج اوكَّكف ، يقرتلا و داحت اال ةنجل ةبلصلا اهتاونو ةاتفلا ايكرت ةيعمج ىلع بلا غلا

يرصملا زيزع ةينامثعلا ُتاطلسلا تلقتعا .« دهعلا » ةيعمج اوسَّسأو ،« ةاتفلا ةيناطحقلا »

ايلا إلطي ةلا معلا ةمهتب مادع باإل هيلع تمكحو ةليلق رهشأب ىلو األ ةيملا علا برحلا الع دنا لبق

ةيروطاربم اإل دض ةيبرعلا ندملا يف تارهاظم تلعتشاف ُربخلا َبَّرست ذيفنتلا لبقو ،

لجأ نم ةينامثعلا تاطلسلا ىلع تطغضف برعلا ىلإ دُّدوتلل ايناطيرب اهتلغتسا ةينامثعلا

مجرتملا - يرصملا زيزع نع َجِرْفُأو ةبوقعلا ءاغلإ

صتا ،اهل ةيِّرس ةيبرع ةيموق ةيسايس ةَّيعمج :« ةاتفلا ةيبرعلا » ةيعمج وه حيحصلا مس 568اال

اَّدر 1911 ماع سيراب يف برعلا الب طلا نم ةعومجم اهأشنأ . دهعلا ةيعمجب ةيوق االت

ةيعمج » ترَّثأ . كيرتتلا ةسايس ىلإ وعدت تراص يتلا ةيكرتلا يقرتلا و داحت اال ةيعمج ىلع

،1913 ماع سيراب يف يبرعلا رمتؤملل تدَّهمو يبرعلا يموقلا ركفلا يف « ةاتفلا ةيبرعلا

اميس 1916،وال ماع زاجحلا يف تقلطنا يتلا ىربكلا ةيبرعلا ةروثلل ديهمتلا يف تمهسأو

باإل اًماكحأ الهق طإو 1915 ماع ذنم ماشلا بوالد ايروس ىلع اًمكاح اشاب لا مج حبصأ نأ دعب

قيفرو يداهلا دبع ينوع مه: لئاو األ ةعبسلا اهوسِّسؤم . ايروس يف اهئاضعأ ىلع مادع

، نانبل نم رديح متسر دمحمو يكبلعبلا دمحم ، نيطسلف نم ةزورد ةزع دمحمو يميمتلا

. مجرتملا - قارعلا نم يديوسلا قيفوت ، ايروس نم كب مدرم ليمج

ماع قشمد ىلإ نيسحلا نب لصيف كلملا هَنبا نيسح ُفيرشلا لسرأ : قشمد لوكوتورب 569

، زيلجن االهتباإل صتاو فقوملا مهيلع ضرعيل ةيبرعلا ةيموقلا ةكرحلا ءامعزب لا 1914لالصت

ىطعأو ، ةروثلل نيسح فيرشلا ةماعز ىلعو زيلجن اإل ضورع لوبق ىلع مهتملك تقفتاو

ىعسي يك ةيبرعلا ةلودلا َدودح ُنِّيعُت ًةطيرخ « دهعلا »و« ةاتفلا ةيبرعلا » ْيتيعمج ُءامعز

يتلا بلا طملا ب اًططخم اوعضو امك الل، قتس اال لْيَن ىلإ اهساسأ ىلع نيسح فيرشلا

ب بلا طملا و دودحلا هذه ْتَفِرُعو ، زيلجن اإل عم اهساسأ ىلع ضوافتي نأ هنوديري

. مجرتملا -« قشمد لوكوتورب »



.590 اهَرازوأ ُبرحلا عضت امدنع

،SirHenryMcMahon نوهامكم يرنه ريسلا هذختا يذلا ريطخلا رارقلا

خلا ل« ةقيقدلا دودحلا ىلع هنم ليوط لدج دعب ، رصم يف يماسلا بودنملا

األ ةوعدلا ىلع ٍّدر ةباثمب نيسح عم ةقفصلا لْعَج يف َلَّثمَت ،« ةيبرعلا الةف

ةيلا وتملا ةيناطيربلا مئازهلا نع مجانلا علهلا ىلعو ، داهجلا ىلإ ةينامثعلا ةينامل

.591 ةرامعلا توكو [570] يلوبيلا ج ْيتكرعم يف

راد يف تارباخملا ريدم GilbertClayton[571] نتيلك تربليج ريبعت ِّدح ىلعو

نم َكارت واأل َنامل األ مرحنسف اذه، يف انحجن :«اذإ ةرهاقلا ب يماسلا بودنملا

دضو ، اندض فوقولا نم مهنِّكمُي ٍلا متحا يأ نود لوحَنسو ، يبرعلا مْعَّدلا

... ةسدقملا نكام األ يف ُسَدْنَهُي يقيقح داهج َرْبَع ، نييلا واإلطي نييسنرفلا

«اإل فلا حتلا ايازم هيمسأ ام ىلع اآلن ٌةدوقعم ىربكلا َةيمه األ نأ دقتعأو

واأل نامل نماأل ةريبكلا « ةيبلسلا » مهلُّصنت ايازم زواجت دعب ، برعلا عم « ةيباجي

.592« كارت

اسنرف عم ةلصفنم تاقافتا ىلإ ةفاض ،باإل نييمشاهلا عم يناطيربلا قافت اال

Zionist ةينويهصلا ةكرحلا عمو ،[572] ايروسو نيرهنلا نيب ام بالد ىلع

رهن ىلع ةيرق يهف « ةرامعلا توك » ةكرعم امأ ، اهيلإ ةراش اإل تقبس يلوبيلا ج ةكرعم 570

تلواح 1914،مث ماع ربمفون 23 موي ةرصبلا الل تحا دعب ةيناطيربلا تاوقلا اهتلتحا ةلجد

ىلإ اهترطضا ىتح رئاشعلا ةدعاسمب ةيكرتلا تاوقلا اهل ْتَّدصتف ، دادغب بونج ىلإ مدقتلا

ترطضا ىتح اًرهش 15 ةدم توكلا ىلع ُراصحلا َضِرُفو ، ةرامعلا توكب ًءامتحا عجارتلا

. مجرتملا -1916 ويام 1 موي الم ستس اال ىلإ ةيناطيربلا تاوقلا

لمع . يرامعتسا ريدمو يناطيرب ةيركسع تارباخم طباض ،1929-1875: نتيلك تربليج 571

برحلا ءانثأ ، رصم يف فرشأو نيرشعلا نرقلا لئاوأ طسو األ قرشلا نادلب نم ديدعلا يف

فيرشلا ةدايقب ةيبرعلا ةروثلا لا عشإ ءدب ىلع ، تارباخم طباض هفصوب ، ىلو األ ةيملا علا

ضوافتلا ىلع ، اًيرامعتسا اًريدم هفصوب ، نيرهنلا نيب بوالدام نيطسلف يف دعاسو . نيسح

ةيبرعلا ةكلمملا و ايروسو ندر واأل ليئارسإ دعب اميف حبصتس يتلا لودلا دودح نأشب

. مجرتملا - قارعلا و ةيدوعسلا

نم ُدَعْبَتْسُي اآلةيت: تاءانثتس عماال نيسح اهحرتقا يتلا دودحلا ىلع نوهامكم قفاو 572

ةعقاولا ايروس نم ءازج «األ كلتو ( ايكرت قرش بونج يف Cilicia(حاًيلا ةيقيليق همْكُح

دييأتو ، اهيف اهذوفن نع اسنرف تنلعأ يتلا « بلحو ةامحو صمحو قشمد قطانم برغ

تجمدنا دقو . نيرهنلا نيب بالدام يف ةرصبلا و دادغب تاي وال يف ةيناطيربلا بلا طملا

ةريهشلا 1916 ويام ةيقافتا يف نيرهنلا نيب بوالدام ايروس يف ةيسنرفولجن األ ططخلا

FrançoisGeorges- وكيب جروج اوسنارفو SirMarkSykes سكياس كرام ريسلا نيب

ةينامثعلا ةيروطاربم اإل ميسقتل الً ماك اًرُّوصت تمَّدق يتلا ،[ وكيب سكياس ةيقافتا ]Picot

. فلؤملا - برحلا دعب اميف



اًساسأ اهُّلك ْتَعَرَز ، نيطسلف يف يدوهي يموق نطو ءاشن movementإل

Middle« طسو األ قرشلا » مساب اآلن اهفرعن يتلا ةقطنملل اًديدج اًيسايس

. نرق ةدمل اذه رمتسيسو .East593

تبلقو ، نامل األ َةبعل تدسفأ 1916 ماع وينوي 5 موي تأدب يتلا ةيبرعلا ةروثلا

ن594. يينامثعلا دض برحلا َةجوم

و نامل األ لشف ثيح ( يسنرفلا مْعَّدلا (عم ايناطيرب حاجن يف ببسلا مْهَفل نكل

ةريهشلا ةيركسعلا تاحاجنلا درجم نم رثكأ ِكاردإ ىلإ جاتحن ، نوينامثعلا

الل قتس ال األربك يناطيربلا ريصنلا ،T.E.Lawrence[573] سنَروُل اهققح يتلا

- ةطشان ةكبش عم لمعي ناك سنَروُل نأ كاردإ ىلإ اًضيأ جاتحن .595 برعلا

ةكبش َطيشنت اولواح هءافلحو مياهنبوأ نأ نيح يف - برعلا نييموقلا ةكبش

لتاقلا أطخلا . نيملسملا ةمأ يهو ،أال قيمع ٍتاَبُس يف ُعَجْهَت لا صو األ ةكَّكفم

لكايه ضيوقت نم يبرعلا يعولا هيلإ لصو ام ىدمب اوُّفختسا نامل األ نأ

.596 برحلا الع دنا لبق ىتح ةيمسرلا ينامثعلا مْكُحلا

ةءارق يف اًمامت أطخأ هنكلو ، مِلْسُملا َمَلا علا َفَرَع هنأب هَسفن ُمياهنبوأ ىرطأ دقل

ةسدقملا نكام األ ةلا فك نود ةيملا ع ةسدقم برح الن عإ نإ . نييمشاهلا اياون

[ نامرجلا ] نيينوتويتلا أطخ عراضي يذلا حدافلا يرهوجلا أطخلا وهَل وأالً اهل

يف ناشوب لطب قرغتسا امكف ؛ ناشوب ةياور يف يروتاكيراكلا Teutons

لْعِف سنَروُل عاطتسا ،« ينهذلا مهَساسأ اًيكاحمو برعلا بايث اًيدترم شْيَعلا »

. كلذ

زجنأ يناطيرب طباض .« برعلا سنرول ب« ريهشلا ،(1935-1888): سنَروُل دراودإ ساموت 573

امهم ليثم هل رهظي نل : لشرشت هنع 1916.قلا ماع ةيبرعلا ةروثلا خالل ةعاربب هتمهم

19 موي ةيراخبلا هتجارد ىلع نم هطوقس ببسب هعرصم يقل . هيلإ ةسام ةجاحلا تناك

. مجرتملا -1935 ويام
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نوعاطلا

، اًركمو ًةليح ، ىلو األ ةيملا علا برحلا ب زوفلل ايناملأ تارماؤم لك تلشف دقل

ةحلسأ لا »إلسر ةيسودنهلا ةينامل األ ةرماؤملا ف« . ةدحاو ةرماؤم ءانثتساب

ال Siam[يات مايس نم دنهلا وزغ كلذك ، لشفلا اهبيصن ناك دونهلا نييموقلا ىلإ

، ةيسور ةيقدنب فلأ 25 نم ةنَّوكملا ةينامل األ ةنحشلا . ايناملأ هتَلَّوَم يذلا دن]

ةضافتنا نم ًةروث عنصت ،مل ادنلر يأ ىلإ اهتلسرأو ايناملأ اهيلع تلوتسا يتلا

. ةلشافلا EasterRising[574] حصفلا ديع

كيسكملا لا إلخد ءاقْرَخلا ةينامل األ ُةلواحملا اذه، لك نم سأيلل ًةاعدم رثك واأل

Texas ساسكتو NewMexico وكيسكموين ةداعتسا حارتقاب برحلا يف

ةيناطيربلا ُتارباخملا اهتضرتعا يتلا ليصافتلا يهو ،Arizona انوزيرأو

- يطنلط األ ربع ةَّراملا ةينامل األ تافارغلتلا ،ألن ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ اهتلقنو

ةديحولا ةينامل األ ةرماؤملا امأ . ةيناطيرب ليحرت ةطحمب َّرمت نأ -الدب انيأر امك

هَّلك َمَلا علا تَرَّوث اهنأ ةجرد ىلإ اهُحاجن َتَبث دقف ، لمتكم لكشب ْتَذِّفُن يتلا

ريميد فال يفشْلُبلا ميعزلا ةداع إل يِّرسلا طيطختلا يه ةرماؤملا هذه . اًبيرقت

ىلإ ، ارسيوسب هافنم يف ميقي ناك يذلا ،VladimirIlyichLenin نينيل شتيليإ

الس وقين رصيقلا ب تحاطأ يتلا 1917 ماع رياربف ةروث باقعأ يف ايسور

. يناثلا

سوفراب ب بَّقلملا ) دناهبليه ردنسكلأ نايعدُي نافرتحم نايروث رَّذح نأ دعب

نم AlexanderKeskülaال وكسيك ردنسكلأو Parvus)AlexanderHelphand

نينيل ةينامل األ ُةموكحلا تَدَّوز ،« ةيروث ةميزه ب« نينيل ةديقع ةباصإ لا متحا

قيرط نع -Petrograd دارجورتب ىلإ Zurich خيرويز نم راطق ةركذتب

ةفاض -باإل ملوهكوتسو [ ايناملأ يف ]Sassnitz ستينسازو نيلر بو تروفكنارف

.[575] اهب ةحاط واإل ةتقؤملا ةديدجلا ةموكحلا ةعزْعَزل ، ةريفو لا ومأ ىلإ

ايناملأ تلسرأ ،1916 ماع حصفلا ديع ءانثأ ادنلر يأ يف حّلسم دُّرمت : حصفلا ديع ةضافتنا 574

ضْرَفو ةفينعلا ةيناطيربلا ةرطيسلا ببسب لشف درمتلا نكلو ، نيدرمتملا ىلإ ةحلسأ ةنحش

. مجرتملا -16 لصأ نم اًدئاق 15 مادعإو ةيفْرُعلا ماكح األ

نينيل ىلإ تهِّجُو ودالر) نويلم 12) يبهذ كرام نويلم نيسمخب لا األوم ُرَّدَقُت 575

ىَعْدُت ٌةديس اهترادأ ةيسور ةيراجت داريتسا تايلمع ربع ْتَلِسُغ اهنم ُريثكلا ، هيدعاسمو

روجأ عافترا ساسأ ىلع غلبملا اذه انْلَداَع ولو .EvgeniyaSumenson نوسنيموس اينيجفإ

. فلؤملا - مويلا ودالر نويلم 800 يلا وح يواسي وهف ، ةرهاملا ريغ ةلا معلا



، ايسور ىلإ مهلوصو درجمب رشع ةعستلا هيدعاسمو نينيل لا قتعا نم الً دبو

بلا َبَّهأتو . ةتقؤملا ةديدجلا ةيسورلا ُةموكحلا تدَّدرت عفالً، نوقحتسي امك

هيلا بلا ةصقارل قباس ةماقإ لحم ) اًديدج اًيزكرم اًرقم اورتشاف ، لمعلل ةفش ال

ةعئاذ ةّيكَلَملا ةيظْحَملا ،MathildeKshesinskaya اياكسنيسيشِك هدليتام

مهِّثَحل سانلا ىلع لا األوم عيزوتب اوماق ،مث ةصاخ ةعبطم اورتشاو ،( تيصلا

، ايناملأ نم ةلَّومُم ًةيلمع ةيفشْلُبلا ُةروثلا تناك . مهتارهاظم ىلإ مامضن اال ىلع

ُمدع ةريبك ةجردب اهحاجن ىلع دعاس دقو ، اذهب تاياورلا ُمظعم ُّفختستو

.597 سورلا نييلا ربيللا ةءافك

يف ىلو األ يفشْلُبلا االقنالب ةلواحم لشف دعب َخَبْطُت نأ يغبني نينيل ُةزْوَأ

وفولس يوفيج ةفيحص يف اًيناملأ الً يمع هفصوب نينيل ِحْضَفو ويلوي لئاوأ

نم نيرخآ ةرشع عم ةنايخلا ب اًيمسر هماهِّتا ىلإ ىَّدأ ام وهو ،ZhivoeSlovo

لدعلا ريزو ،AlexanderKerensky يكسنيريك ردنسكلأ نكل ةفش. ال بلا ةداقلا

ةموكحلا ىلع رطيس يذلا SocialistRevolutionary يكارتش اال يروثلا

ةيصخش يف َقثَو نأ دعبو . لتاقلا ُةزيرغ هتَزَوْعَأ ، ويلوي 7 موي يف ةتقؤملا

فولينروك الراف لا رنجلا ، ديدجلا ناكر األ سيئر ، اًيئاهن ةقثلا ب ةريدج ريغ

هافعأ ، لشاف يركسع القنالب َطَّطَخ يذلا ،GeneralLavrKornilov

(Ispolkom موكلوبسإ ) ةتقؤملا ةيذيفنتلا ةنجلل حمسو هبصنم نم يكسنيريك

. وفعلا ِّدح ىلإ لصي ام َةفش ال بلا حنمت لا)نأ َّمُعلا سلجم ) دارجورتب تييفوسل
[576] بوهوملا Menshevik يفَشْنَملا يفحصلا ،LeonTrotsky يكستورت نويل

يناثلا عوبس األ يفو . نجسلا نم هَحارس َقِلْطُأ ، نينيل عم هريصم ىق ال يذلا

نم داع هنع، ةنايخلا ةمهت طاقسإ نم نينيل دُّكأت درجمبو ، ربوتكأ رهش نم

.JulyDays[577] ويلوي مايأ دعب اهيلإ َّرف دق ناك يتلا Finland ادنلنف

ةتقؤملا ةموكحلا ب ةحاط اإل ىلع نورمآتملا امهؤافلحو يكستورتو نينيل أدب

يذلا 1903 ماع دقعنملا يسورلا يطارقميدلا يكارتش اال بزحلل يناثلا رمتؤملا يف 576

ةفشانمو ، فينعلا يروثلا رييغتلا ىَّنبتت ( ةيرثكأ ) ةفش بال ىلإ يخيراتلا قاقشن اال هيف ثدح

، مهنع لصفنا مث ، ةفشانملا ىلإ وأالً يكستورت َّمضنا ، يمْلِّسلا رييغتلا ىَّنبتت ( ةيلقأ )

داع »،مث ةمئادلا ةروثلا ب« ُفَرْعُي ام عضو اًعم،ذإ نيحانجلا كال نع الً قتسم اًفقوم ذختاو

. مجرتملا -1917 ربوتكأ ةروث يف نينيل عم كراشيل

دونجلا كراش نيح ، ايسور يف دارجورتب يف تعقو يتلا ثادح األ ىلإ ريشت : ويلوي مايأ 577

موللا ب تقلأ يتلا ، ةتقؤملا ةيسورلا ةموكحلا دض ةحلسم تارهاظم يف عناصملا لا معو

ُةموكحلا تلقتعا ةفينع عمق ةلمح يفو ، عراوشلا يف يراجلا فنعلا ببسب ةفش ال بلا ىلع

يكستورت ىلع ضبقلا يقْلُأ رارفلا نم نينيل نَّكمت امنيبو ةفش. ال بلا ةداق نم َديدعلا ةتقؤملا

. مجرتملا -



يف . نوّفختَي اوناك ام اًردانو اًنَلَع، نوكرحتي « تييفوسلا ىلإ ةطلسلا » ميلستو

ةسوردم ريغ ةلواحم بقعو ،1917 ماع ربوتكأ 25 موي نم ىلو األ تاعاسلا

مهب ال قنا ذيفنت يف ةفش ال بلا أدب ، ىرخأ ةرم ةفش ال بلا عْمَقل يكسنيريك نم

نكلو اآلرخ، فرطلا نع فتاهلا طوطخ َعْطَق فرط ُّلك لواح .coupd’état

ةتقؤملا ةموكحلا ِّفص يف ناك . َفقوملا َمَسَح نيحَّلسُملا نيدِّيؤملا ددع

مهيدلف ةفش ال بلا امأ ،Women’sDeathBattalion[578] ةيئاسنلا توملا ُةبيتك

،PaulFortress سِرتروف لوبو Peter رتيب عون نم قدانبب لا جرلا نم ريثكلا

.WinterPalace598[579] ءاتشلا رصق يف اهلا معتسا ىلع اوبَّردت دق اوناك

ُّلقأ OctoberRevolution ربوتكأ ةروث يف ىلتقلا َددع نأ اآلن فورعملا نم

Sergei[580] نياتشنزيآ يجريس مليف يف صاصرلا الق طإ ىلتق نم

.[581] ةروثلا ب ةرشاعلا ىركذلا ةيلا فتحا يف َضِرُع يذلا Eisenstein

يف لهذم ءيش ُلوأ . يلص األ ثدحلا ةيمهأ نم نيوهتلا أطخلا نم نكلو

تأدب اهب. ترشتنا يتلا ُةعرسلا BolshevikRevolution ةيفشْلُبلا ةروثلا

. ليربأ 18 موي يسورلا لا مشلا شيج يف رهظت ةيفشْلُبلا تاتف ولاال تاراعشلا

غلبأ ،Galicia[582] ايسيلا ج ىلع موجه ِّنَشل ةتقؤملا ُةموكحلا تَّدعتسا امنيبو

Shkurnyi برحلا يوالت نم ِةاجنلا ِةيفشْلُب ةرهاظل ٍّشَفَت لوأ نع طاّبضلا

رياربف ةروث دعب ةتقؤملا ُةموكحلا اهتلَّكش ةيئاسن ةيلا تق تادحو : ةيئاسنلا توملا ةبيتك 578

برحلا يف لا تقلا ةلصاومل برحلا نم نيدَهْجُملا دونجلا عومج ماهل إل اهنم ةلواحم يف

ةيسورلا توملا ُةبيتك اهنم الً، يكشت رشع ةسمخ ئِشْنُأ ،1917 ماع الل خو . ىلو األ ةيملا علا

ةيناثلا توملا ةبيتكو ، ىلو األ ةيئاسنلا دارجورتب ةبيتك ىَّمَسُت ةلصفنم ةدحو يهو ىلو األ

. مجرتملا - وكسوم يف

ةرصايق ةماق إل يسيئرلا رقملا وهو ، ايسور يف جربسرطب ناس يف عقي : ءاتشلا رصق 579

. مجرتملا - يرصيقلا مكحلا طوقس ىتح 1732 ماع ذنم ايسور

ةينفلا هلا معأ لا ،الزت يسور جرخمو فأالم جتنم ،(1948-1898): نياتشنزيآ يجريس 580

هُمليف َضِرُع . نيرشعلا و يداحلا نرقلا يجِرْخُم يف رِّثؤت امنيسلا ةعانصل ىلو األ األماي يف

مليفلا ُريرحت ديِعُأ ،مث ةيسورلا ربوتكأ ةروثل ةرشاعلا ىركذلا يف « مَلا علا تَّزه مايأ ةرشع »

. مجرتملا - ةيسورلا ةروثلا نع دير نوج باتك جاور دعب اًيلود هرادصإو

يمح ال تلا لا تتق اال كلذ يف امب ، وكسوم يف ريثكب رطخأ ٌلا تتقا بشن عقاولا يفو 581

. فلؤملا - نيلميركلا لخاد سرشلا

نيب ْتراد ، ىلو األ ةيملا علا برحلا يف ةيقرشلا ةهبجلا ىلع ةريبك ةكرعم : ايسيلا 582ج

»ح ايناركوأ ب« ةفورعملا ةقطنملا يف ، ةيرجملا ةيواسمنلا ةيروطاربم واإل ةيسورلا تاوقلا

. مجرتملا - اًيلا



شيجلا دئاق ىكتشاو .( مهسفنأب َةاجنلا اودارأ نَم اهاَّنبت يتلا )bol’shevizm

ٍّشُع يف مهَسفنأ اوجسن نيذلا يوقلا ةفش ال بلا ناجيه » نم رشع يناثلا

ىلإ دارجورتب نم ةيركسعلا تازيزعتلا تلصو .599 ةيحوم ةروصلا »-و نيتم

ةموكحلا و برحلا طقست » راعشلا لمحت ةيفشْلُب تاتف ال اهعمو ةهْبَجلا طخ

.A.Y وكشامِس ىَعْدُي ، دحاو ٌّقَشْنُم .600«! ةتقؤملا

First ةيلآ ةيقدنب جوف لوأ نم لجر 500 دينجت عاطتسا ،Semashko

.601 ةيفشْلُبلا ةيضقلا حلا صل MachineGunRegiment

يكسنيريك لا قتعا نإف ، ويلوي مايأ ُلَشَف اًتقؤم هَدَّيَق ءابولا اذه نأ عمو

. ايندلا ةيركسعلا ِبَتُّرلا ىدل ةفش ال بلا ةيقادصم َخيسرت داعأ فولينروكل

ىلع ةفش ال »بلا بيدانم » رطيسو . تاقاقشنا ُةجوم هتبرض سماخلا ُشيجلا

ًةجوم » نأ ول امك ةيركسعلا تارباخملا طاَّبضل اَدَبو . ةيفارغلتلا هتاَّدِعُم

.602 طابضن اال دعاوق لكب تَفَصَع « ةيفشْلُب

امب ةيسيئرلا ةيسورلا ندملا يف نينيل بزح ُمْعَد َّدتشا ، ربمتبس رهش ةياهنبو

وكسوم soviets [583][ سلا جم ] تاتييفوس ىلع ةرطيسلا هحْنَمل يفكي
[584] تاتشنورك ةيرحبلا ةدعاقلا يف اًضيأ اًيوق معدلا ناكو . دارجورتبو

و نيح ال فلا نيب اميف امأ .BalticFleet قيطلبلا رحب لوطسأو Kronstadt

ىلع دعاسي يذلا ،األرم نيدِّيؤم ىلإ ةفش ال بلا رقتفا دقف ددعلا يريثك زاقوقلا

ماع خالل ةيفير ةَّيرَضَح ةيلهأ برح ىلإ ايسور رادحنا ةعرس ريسفت

.[585]1918

و ةراحبلا و ُدونجلا ناكو ، فارغلتلا و راطقلا ب اًساسأ يفشْلُبلا سوريفلا لقتنا

اإل يف « رصيقلا ءارزو سلجم » ىلع ْتَقِلْطُأ ،« سلجملا » ينعت ةيسور ةملك : تييفوسلا 583

ةيروثلا تاعومجملا ىلع قلطت تراص ةيروطاربم اإل رخاوأ عم مث ، ةيسورلا ةيروطاربم

، رصيقلا طوقس دعب مث .1905 ماع ةيلا معلا ةروثلا نابإ سلجم ُلوأ َسَّسأتو ، ةيسورلا

. نييركسعو نيح فوال معاالً تَّمضف 1917 ماع ايسور ءاحنأ ةفاك يف سلا جملا تلكشت

امأ . ميلا واألق تايلحملا سلا جم ىلع ةملكلا ْتَقِلْطُأ قباسلا يتييفوسلا داحت اال يفو

ماظن ) يئانثلا يعيرشتلا ماظنلا وذ يتييفوسلا داحت اال ناملر ب وهف ىلع األ تييفوسلا

. مجرتملا -( نيسلجملا

جيلخلا يف نيلتوك ةريزج ىلع عقتو ، ايسور ندم ىدحإ : تدتسنورك وأ تاتشنورك 584

. مجرتملا - قيطلبلا رحب يدنلنفلا

،1917 ماع ربمفون 12 موي ConstituentAssembly ةيسيسأتلا ةيعمجلا تاباختنا يف 585

غلا بلا نيتِّوصُملا عومجم نم ب40% SocialistRevolutionaries نويكارتش اال راّوثلا زاف

ا بزحلا ] مهبزح نييكارتش اال َراَّوثلا اوربتعا نوح ال ةفش.فلا ال %24بلل لباقم يف ، اًنويلم 41

. فلؤملا -[ يروثلا يكارتش ال



نأ نامل األ ىلإ ةبسنلا ب ُكَرَّشلا هب. اًرثأت َرثكأ ةباتكلا و ةءارقلا ب نوفراعلا لا َّمُعلا

هَهاجتا رِّيغُي يذلا mustardgas[586] لدرخلا زاغ نأش هنأش - يفشْلُبلا ءابولا

- اًحضاو راص امدنعو . اًضيأ مهلا َّمُعو مهتراحبو مهَدونج باصأ - حايرلا ببسب

عنمي مل لماشلا يسورلا رايهن اال ىتح هنأ -[587]1918 ماع فيص يف ثدح امك

تسبادوب يف يتييفوسلا طمنلا ىلع ٌتاموكح ْتَنِلْعُأ ، روحملا لود ةميزه

قوف اًضيأ رمح األ ُملعلا َعِفُرو . اًضيأ [ ايناملأ ] جروبماهو خينويمو [ رجملا ]

.GlasgowCityChambers[ ادنلتكسإ يف ] وكس جال ةيدلب ينابم

Union« ةيتييفوسلا ايسآو ابروأ تايروهمج داحتا ب« اًجهتبم ملحي نينيل ناك

ةرم ريغ يكستورت حَّرص دقو .ofSovietRepublicsofEuropeandAsia

Punjabو باجنبلا و ناتسناغفأ ندم رْبع نمكي ندنلو سيراب ىلإ قيرطلا » نأب

.603«Bengalلا غنبلا

[ ةمصاعلا نطنشاو والةي يف ]Seattle لتايس [ تابرضلا [و تابارض اإل تَّزه لب

اًّيشَفَت كلذ ناك . نيتديعبلا [ نيتنجر األ ةمصاع ]BuenosAires سريآ سنيوبو

. اًّيراتيلورب اًيئابو

مهَتكبش ، ؤطابت نود ُةفش، ال بلا اهب َلَّوَح يتلا ُةقيرطلا يناثلا لهذملا ُءيشلا

دض ىلو األ ةيملا علا برحلا يف ةرم أللو ينامل األ ُشيجلا همدختسا : لدرخلا زاغ 586

يناثلا شيجلا دضو ،1917 ماع اكيجلبب سيربإ نم برقلا ب نييدنكلا و نييناطيربلا

ربمتبس يف هريوطت دعب هومدختسا نامل األ نم هيلع نويناطيربلا ىلوتسا املو . يسنرفلا

لا مش ُنامل األ اهدَّيش يتلا ةعساولا عافدلا ةكبش ، جريبنيدنيه طخ رسك ءانثأ 1918 ماع

ببسي اًرطخ اًراخب ردصي لئاس ةروص يف يوضع يئايميك بكرم لدرخلا .و اسنرف قرش

ةيشغ واأل نيع باأل اًرارضأ قحليو لا، واإلهس ءيقلا ببسيو ، دلجلا يف اًحُّرقتو اًقورح

امك ، يوونلا ضمحلا فلت ببسب ُناطرسلا لج األ ةليوط هتاريثأت ُرطخأ . نيتئرلا و ةيطاخملا

. مجرتملا - ةيثارولا الاي خلا َماظن ُرِّيغُي هنأ

ةينامل األ َةيرصيقلا تهنأ يتلا ايناملأ يف 1919/1918 ربمفون ةروث ىلإ انه ةراش 587اإل

تأدب . ةيطارقميد ةيناملر ب ةيروهمج ىلإ يروتسد يلا رديف يكلَم ماظن نم ايناملأ تلَّوحتف

رماو األ َنايصع نامل األ ُةراحبلا نلعأ امدنع 1918 ماع ربوتكأ 24 موي ةروثلا ةرارش

ام ناعرسو . نفاهسمليهليف ءانيم يف ةينامل األ ةيرحبلا ةدايقلا نم ةرداصلا ةيركسعلا

تَّدأو ، مايأ ةعضب نوضغ يف ةينامل األ ةيروطاربم اإل ءاحنأ َعيمج ُتابارطض اال تحاتجا

يناثلا مليهليف رصيقلا ىَّحنتف ،1918 ماع ربمفون 9 موي ةيروهمجلا الن عإ ىلإ ةياهنلا يف

ا يطارقميدلا ُبزحلا دِّرَجُي مل ةيلهأ برح لا عتشا نم اًفوخو الد. بلا نم برهو شرعلا نع

ماظنلا يف اهجمدأف اهتازايتماو اهتاطلس نم ةميدقلا ةينامل األ َةبْخُّنلا ينامل األ يعامتج ال

مساب ْتَفِرُع ةعساو بغش لا معأ تعلدنا ، كلذ عمو . ديدجلا يكارتش اال يطارقميدلا

َعْمَق اعاطتسا ةيموقلا تايشيليملا و شيجلا نكلو ،« ةيعويشلا سوكاترابس ةضافتنا »

. مجرتملا -1919 ماع رخاوأ لولحب اًمامت الد بلا تأده ىتح راسيلا تاضافتنا



تايوتسم ىلع ميدقلا رصيقلا ماظن نم ىسقأ ، ديدج ٍّيَمَرَه ماظن ىلإ ةيروثلا

. ةديدع

امنيب هنكلو ،1917 ماع دعب اًّيِّسُأ اًّومن BolshevikParty يفشْلُبلا بزحلا امن

هتقرو يف نينيل اهَعَّقوت ةجيتن يهو ؛ ًةيزكرم َرثكأ راص اًعِّسوتم ومني ناك

؟»WhatistobeDone؟. هلمع يغبني يذلا «ام ناونعب برحلا لبق ةيئاعدلا

رود بعل يف نينيل عافدنا ىلع ًةيعرش 1918 ماع ُتاساكتنا ْتَفْضأ دقل

نم اهمهلتسا ةيروتاتكيد تاطلس هسفنل ىَعَّداف ،Robespierre[588] رييبسبور

ُصاصرلا َقِلْطُأ ،1918 ماع ويلوي 17 موي يف .« رطخلل ةضَّرعُملا ةروثلا » حور

اوناك ثيح ، لزنملا نم يلفسلا قباطلا يف هتلئاعو عولخملا رصيقلا ىلع

ٌمادعإ َثَدَح ، مايأ ةعبرأ دعب مث .Yekaterinburg جروبنيرتْكَي يف نيزجتحم

.Yaroslavl604 اللف سوراي يف يروث يكارتشا ل428 يعامج

مهبوبح نيح ال فلا ميلست نمضت يتلا ةديحولا ةقيرطلا نأ ىلع نينيل َّرصأ دقو

مادعإ تايلمعب األرم رادصإ يه ،Red Army رمح األ شيجلا نيومتل

ال فلا مهنأ ُةفش ال بلا ضرتفا دقو ،Kulaks[590]«الك وكلا » ىَّمَسُي امل [589] يريذحت

فيك »: نينيل لءاست . مهُتَنَطْيَش نكمي نيذلا نوعِشَجلا نويلا مسأرلا نوح

مهأ دحأ . يسنرف يسايس ميعزو ٍماحُم ،(1794-1758): رييبسبور نايلميسكام 588

َبِخُتنا . باهر اإل دهع يف ةيسيئرلا هوجولا دحأو ، ةيسنرفلا ةروثلا يف ةرثؤملا تايصخشلا

ب قحتلا مث ، ةيسنرفلا ةروثلا الع دنا ةيشع 1789 ماع يف تاقبطلا سلجم سيئرل اًبئان

1792 ماع يف . ةبقاعيلا يدانل اًسيئر َبِخُتنا ،1790 ماع يفو . ةينطولا ةيسيسأتلا ةيعمجلا

.1793 ماع ذيفنتلا َّمتو ، هتلئاعو رشع سداسلا سيول كلملا مادعإ بلطم ىلع َّحلأ ،

حبصأ .« ةماعلا الةم سلا ةنجل »و« ايلعلا ةيذيفنتلا ةئيهلا » يف اًوضع َبِخُتنا ام ناعرسو

ةيسايس تابارضإ نم الد بلا اهيف ْتَناع ٍةظحل يف ةيسنرفلا ةموكحلا ىلع اًرطيسم

ءاضقلا يف رييبسبور أدب ، يجراخلا وزغلا رطخ ليلقتو ماظنلا ةداعتسا فدهبو . ةيعامتجاو

باآلالف. نيرخآو ، ةيسنرفلا ةروثلا ءامعز َمظعم َمَدْعَأف ،« ةروثلا ءادعأ » مهربتعا نَم ىلع

سال ىلع ينطولا رمتؤملا ءاضعأ رابك نم ٌددع َفَّوخَت . ينطولا رمتؤملل اًسيئر َبِخُتنا مث

، ةلصقملا ىلإ هعابتأ نم ةئم عم هوداتقا ىتح هناوعأو رييبسبور دض ةرماؤم اورَّبدف مهتم

. مجرتملا - باهر اإل َدهع ىهنأ ام وهو

فدهب مادعإ تايلمع ذيفنت هب دوصقملا :exemplaryexecution يريذحتلا مادع 589اإل

- ريذحتلا عاونأ فنعأ وهو ، اولثتمي مل ْنإ هسفن ريصملا مالةاق نم نيرخ اآل ريذحت

. مجرتملا

، ًةحاسم ربك األ ةيعارزلا يضار األ وكلا م عفترملا لخدلا يوذ نم نوح ال فلا مه الك: وكلا 590

فلا مهو « كاينديب » مهيليو ، طسوتملا لخدلا يوذ نم نوح ال فلا مهو « كاينديريسلا » مهيليو

ةيعارز ٍضارأ ةيأ نوكلمي ال نيذلا « كارتاب » نوّمَسُي نَم عاقلا يف دقريو ، ءارقفلا نوح ال

. مجرتملا - ريغلا يضارأ يف ةرج باأل نولمعيو



؟»605. سانلا نم تاعومجم ىلع صاصر الق طإ نود ةروث ثادحإ كنكمي

White ضيب األ سرحلا نم بِّرخُم ىلع صاصرلا الق طإ عطتسن مل «اذإ

.« ةسيره ةيناطلسو كالم ىوس ءيش ؟ال ٌةريبك ٌةروث هنوكت يذلا امف ،Guard

اوفِّظوُي مل اذإ « نيرصتنم اوجرخي » نل ةفش ال بلا نأب اًمامت نينيل عنتقا دقل

الك وكلا دض يعامج باهرإ » ىلإ ًةحارص اعدف ،« يروثلا باهر اإل عاونأ فنعأ »

راَّجُت » ىلع « اًروف صاصرلا الق «طإ يغبني .« ضيب األ سرحلا و نيدلا لا جرو

.« ءادوسلا قوسلا

ةفش ال بلا ءامعزلا ىلإ اًفارغلت نينيل لسرأ ،1918 ماع سطسغأ 10 موي يف

: ريهج توصب هيف ثدحتي [ ايسور يف اروس رهن ىلع ]Penza ازنيب يف

بجي ... ةمحر بال سْمَخلا مكتاعطاقم يف الك وكلا ةضافتنا اوقحست نأ بجي

)ام داهش األ سوؤر ىلع قْنَّشلا ينعأ انأو ) اوقُنْشا . ةرْبِعلا و لثَملا بْرَض مكيلع

اورشنا مث . ءامدلا يصاَّصَم ءايرث ،األ نيفورعملا الك وكلا نم ةئم نع لقي ال

اذه اولعفا ... نئاهَّرلا اودِّدَح . اًئيش اوكرتت فال مهليصاحم لك اوذخو . مهءامسأ

نوخرصي مهو اًفوخ نوفجتريف لا األيم تائم دْعُب ىلع نِم سانلا هاري ثيحب

اوُدِج ... مهلتق يف نورمتسيسو ءامدلا يِصاَّصم الك وكلا نولتقي مهنإ : نيلئاق

.606 مهظلغأو نيذِّفنُملا ىسقأ ةمهملا هذهب مايقلل

باسح ىلع نوتاتقي ، بكانعو ، ءامد وصاَّصم الك« وكلا نأ نينيل َدَّكأ دقل

ةلواحم دعب أوس األ ىلإ روم األ تضم ».مث ءامدلا ةصاَّصم شيفافخلا ك مهريغ

ةيروث ةيكارتشا اهب تماق سطسغأ 30 موي نينيل اهل َضَّرعت ةلشاف لا يتغا

.FannyKaplan[591] نِلْباك يناف ىَعْدُت

ةحفاكمل ةيئانثتس اال ايسور مومع ةنجل » ْتسَّسأت ، ديدجلا دادبتس اال بلق يف

RussianExtraordinaryCommissionfor-All« بيرختلا و ةداضملا ةروثلا

مساب اًراصتخا ةفورعملا RevolutionandSabotage-CombatingCounter

.Cheka[592] اكيش

. نِلْباك ارود مساب اًضيأ ُفَرْعُتو ، نِلْباك افوميفي ايناف يه ،(1918-1890): نِلْباك يناف 591

ىَّدأ امم ،1918 ماع سطسغأ 30 موي نينيل ىلع َصاصرلا تقلطأ ةيسور ةيكارتشا ةيروث

ريغ لكشب ًةيلا البم تناكو ، ءادوس اًبايث ًةيدترم اهيلع َضِبُق . ةريطخ حورجب هتباصإ ىلإ

تناك نإ ملعت نأ نود نيلميركلا ءانف يف صاصرلا ب اًيمر ْتَمِدْعُأ ، مايأ ةعبرأ دعب .مث يداع

. مجرتملا ال- مأ نينيل لا يتغا يف تحجن

ةعومجم نع ةرابع يهو ،1917 ماع ربمسيد 5 موي ةنجللا هذه ْتسَّسأت : اكيشلا 592

سكيليف ةيعويشلا ىلإ لِّوحتملا يدنلوبلا ةسائرب ةيِّرسلا ةطرشلا نم تاميظنت

ندملا فلتخم يف ةديدع اكيش ُناجل ترهظ 1918 ماع رخاوأ لولحب مث ، يكسنيجريزد



سكيليف ةدايقب ، يسايسلا سيلوبلا نم اًديدج اًعون ُةفش ال بلا أشنأ دقل

لكب هابتش اال درجمل َلتقلا ُسِراَمُي ،FelixDzerzhinsky[593] يكسنيجرِزَد

ُدحأ حضوأ امك ،« اكيشلا ». ريمض ةَزْخَو وأ بنذلا ب روعش يأ نود ، ةطاسب

ىلع يلا تق زاهج يه لب ، ءاضق وأ ةمكحم وأ ٍقيقحت َةنجل تسيل »، اهيسِّسؤم

وأ حفصت .وال بِرْضَت لب ، مِكاحُت ال اكيشلا ... ةيله األ برحلل ةيلخادلا ةهبجلا

اآلرخ»607. سارتملا فرط ىلإ اًيمتنم هب ُكِسْمُت نَم َّلك ُرِّمدُت ،لب اًراذعأ سمتلت

:«بال ًةحارص KrasnayaGazeta اتيزاج ايانْساَرِك ةيفشْلُبلا ُةديرجلا ُنِلْعُتو

مهكرتنو باآلالف، لب ، تائملا تارشعب انموصخ لتقنس ، ؤطابت نودو ، ةمحر

تاناضيف ةيزاوجربلا ءامد يرجتس ... نينيل مد لجأ نمو . مهئامد يف نيقراغ

.608« ةعاطتس اال ردق ءامدلا نم ديزملا ،

اًدحاو ثمالً ذخأنْلَو . اذهب مزتلي نأ يكسنيجرِزَد تباتنا ٍةداعس نم اهل ايو

َمِعُز نيتسو ةعبس ىلع ُصاصرلا َقِلْطُأ ،1919 ماع ربمتبس 23 موي يف : طقف

ىلع ءاجو . عون يأ نم تايلكش يأ ةاعارم نود ، نيداضملا راَّوثلا نم مهنأ

يف يلا ربيللا وضعلا ،NikolaiShchepkin نيكْبيش الي وقين ةمئاقلا سأر

.1905 ماع دعب ئِشْنُأ يذلا ( ناملر Duma[594](بلا امودلا

ب«ا نيموعزملا هَناوعأو نيكْبيش َمَهَّتاف ، ةغل فنعأب مهمادعإ الُن عإ غيص دقو

نم اًءدب ، ناكم لك يف اهَكابِش لزغت ، ءامدلل ةشطعتم بكانع لثم ءابتخ ال

.609« تاعماجلا و سرادملا ىلإ رمح األ شيجلا

فلأ 300 ْتَذِّفُن يتلا ةيسايسلا تامادع اإل ُددع َغَلَب 1918و1920، ْيماع نيبو

،باإل ةسفانم بازحأ يف ءاضعأ تامادع اإل هذه تلمش دقو .610 مادعإ حةلا

ةيروتاتكيدلا ىلع ضارتع َّدحاال ُرُّوهتلا مهب غلب نمم مزالء ةفش بال ىلإ ةفاض

ةئم نم ُرثكأ لعفلا ب دجوي ناك ،1920 ماع لولحبو . بزحلا ةدايق يف ةديدجلا

رصانعلا ... ليهأت ةداعإ » لجأ نم kontsentratsionnyelageriلا قتعا ركسعم

أل ءانجسلا ضيرعت فدهب ، ةيانعب اهُعِقاوم تريتْخُا دقو .« اهيف قوثوملا ريغ

،Kholmogory يروجوملوخ يف قباس ريد : لثم نكامأ ؛ ةنكمم فورظ ىسق

الج وجلا َدِلُو اذكه .WhiteSea ضيب األ رحبلا ةاذاحمب ةيديلجلا راَفِقلا يف

. مجرتملا - ةيسورلا

سأرتو ةيسورلا ةروثلا يف اًمهم اًرود بعل ،(1926-1877): يكسنيجرِزَد سكيليف 593

. مجرتملا -1922 ماع ىتح اهسيسأت ذنم اكيشلا

الس وكين ُرصيقلا هأشنأ امود لوأ . ةيعيرشت وأ ةيراشتسا فئاظو وذ سلجم : امودلا 594

امودلا باختنا ديعُأ مث . اًموي 75 نوضغ يف هضفرو .1905 ماع ةلودلا امود وه يناثلا

. مجرتملا - ةيسورلا ةروثلا ءانثأ 1917 ماع هُّلح متو . رهشأ ثالةث نوضغ يف يناثلا



.[595]Gulag

IosifVissarionovich يليفشاجوج شتيفونويرايسيف فيزوج نكي مل

- راَّوثلا مزالهئ ىلإ ةبسنلا »)،ب يديدحلا لجرلا ») نيلا تس -Dzhugasshvili

ماظنلا (vozhd [ دزوف ] ميعز ) دئاق هفصوب نينيل ل دوصقملا َثيرولا

َةفش ال بلا تزَّيم يتلا ةبهوملا و امزيراكلا ىلإ نيلا تس رقتفا دقل . يتييفوسلا

ةيزكرملا ةنجلل « اًماع ًاريتركس » هنم نينيل لعج نيحو . نيرخ اآل َداَّورلا

هتراهمب ُّفختسي ناك ،1922 ماع ليربأ يف CentralCommittee

. هردق َّقح ةيحانلا هذه يف هرِّدقُي ملف ةيطارقوريبلا

يف تاسَّسؤم ثالث ىوقأ ىلع دِّيسلا ديحولا صخشلا وه نيلا تس وألن

ةنام orgburoواأل يميظنتلا بتكملا politburoو يسايسلا بتكملا : بزحلا

.secretariat

أدب ، ٍذئنيح نيفظوملا ربكأ ةيعون نم [596]apparatchik كيشتارابأ هفصوبو

ناعرسف . يصخشلا رْكَملا و ةيراد اإل ةمارصلا نم جيزمب هترطيس سيسأت يف

. يِّرسلا سيلوبلا يف ةمهم عقاوم يفو ، تايلحملا يف هل نيلا وملا َتَّبث ام
[597] اروت ال كنِمون مساب اوفِرُع نيفظوملا رابك نم ًةعومجم َزَّهَج مث

يف رشع يناثلا بزحلا رمتؤم يف نيلا تس قلا (امك ثيحب ،nomenklatura

مْهَفو ، تاميلعتلا ذيفنت بصانملا هذه نولغشي نَم عيطتسي »(1923 ماع ليربأ

.611« ذيفنتلا زِّيح ىلإ اهب عْفَّدلا و تاميلعتلا كلت لوبقو ، تاميلعتلا كلت

ىلع فارش اإل درجم نم ريثكب ربكأ ًةطلس ةيراد اإل ُنوؤشلا هذه هتحنم دقو

، ةحَّفصُم باوبأ فلخ يراوتملا ،« يِّرسلا هُمْسِق » راصف ؛ نيلوؤسملا تاقفن

ُماظن هَحَنَم امك . بزحلا لخاد ةيمسرلا تاقيقحتلا و تاءاعدتس لال ًةلا كو

اال ىلع ًةرطيس فارغلتلا ةرفش ِّكف ُةدحوو -vertutshka- يموكحلا فتاهلا

، ةرْخُّسلا و يمازل اإل لمعلل ةيتييفوس لا قتعا تاركسعم : ايريبيس لقتعم وأ الج وجلا 595

مايق دعب 1918 ماع ىلإ اهخيرات عجري . ليكنتلا و عمقلا لا كشأ فنع أل اهيف نولقتعملا َضَّرعت

نيلا تس رصع ملا عم نم الج وجلا راص . يكستورت ةنواعمب نينيل اهَرَّجف يتلا ةيفشْلُبلا ةروثلا

ال قتعملا و تاركسعملل ةماعلا ةيريدملا » تاملك نم ىلو األ فرح باأل ٌراصتخا ُةملكلا . يومدلا

. مجرتملا - ةيسورلا ةغللا ت»ب

ماودب يعويشلا بزحلا يف يطارقوريب يسايس فظوم ىلإ ةملكلا ريشت : كيشتارابأ 596

. مجرتملا - نيفظوملا رابك ةيعون نم كيشتاراب األ ُّدَعُي ناك خيراتلا اذه ىتحو ، لماك

ةيرادإ بصانم نولغشي يتييفوسلا داحت اال لخاد نيفظوملا نم ةئف : اروت ال كنِمون 597

جماالت يف وأ يموكحلا يراد اإل زاهجلا يف ءاوس ، طاشنلا جماالت فلتخم يف ةيسيئر

. مجرتملا - يعويشلا بزحلا نم دامتعاب ، اهريغو ميلعتلا و ةعارزلا و ةعانصلا



. نيرخ اآل ىلع [ سُّسجتلا ] تُّصنتلا ةطلس اهيف امب االت، صتا

نم هَبيصن نلا دقو . ةيِّرس ةيروث ٍةكبش ُجاتن - نينيل حلا نم -حهلا نيلا تس

تامس ىدحإ . يرصيقلا مْكُحلا ماظن دض رمآتي اًباش ناك نيح رْسُعلا و قئاوضلا

اوأر - ةيِّرسلا مهروذج ببسب - مهنأ مهل ةزيمملا نيرشعلا نرقلا ييروتاتكيد

نوموعزملا نوبِّرخُملا و سيساوجلا . ناكم لك يف مهدض كاَحُت تارماؤملا

ShakhtyTrial[598] يتخاش ةمكاحم لثم - ةينلع تامكاحم يف اونيِدُأ نيذلا

(IndustrialPartyTrial(1930 [599] يعانصلا بزحلا ةمكاحمو (1928)

اياحض اوناك -(VickersTrial(1933-Metro [600] زركيف ورتِم ةمكاحمو

ًةراثإ رثكأ ةقيرطب ، نوناقلا قاطن جراخو اهل، رصح ال ةفئاز ةينوناق تاءارجإ

، ةداضم ٌةروث وأ ٌةنايخ هنأب ٍرُّمذت َّلقأ نيلا تس ُماظن َفَصَو دقل . ةَّيدهْشَمو

ُتافلملا ُنِّيَبُتو الج. وجلا ىلإ تييفوسلا نينطاوملا نم ةلماك اًشويج لسرأف

فيك RussianStateArchives ةيسورلا ةلودلا تافيشرأ يف اآلن ةحاتملا

نم نِّسلا ةريغص ةديس BernaKlauda ادو كال انريب ةديسلا . ماظنلا لمعي ناك

، كلذ عمو . ماَّده رصنع اهنأب فصوت نأ نم لقأ يهو ،Leningrad دارجننيل

ببسب PermGulagوجالج مريب يف تاونس رشعب 1937 ماع يف اهيلع َمِكُح

.612 ةموكحلل ةضهانم رعاشم نع اهريبعت

مئارجلا لقأ وه SovietAgitation-Anti « تييفوسلا دض ضيرحتلا »

طاشنلا » ةمهت يهف مئارجلا رطخأ امأ . صخش ُّيأ اهب ُمَهَّتُي يتلا ةيسايسلا

يروثلا يكارتش اال بزحلا ةيضق ذنم ةمهم ةيتييفوس ةمكاحم لوأ : يتخاش ةمكاحم 598

زاقوقلا لا مش يتخاش ةدلب نم نيسدنهم ُةعومجم ْتَلِقُتْعا 1928 ماع يفف .1922 ماع

داصتق اال بيرختل جراخلا يف نوشيعي نيقباس محف مجانم يكلا م عم رمآتلا ةمهتب

ءادع األ دض تاماهت اال نم ةليوط ٍةلسلس َةيادب يتخاش ُتامكاحم ْتَلَّكش . يتييفوسلا

ثال يف ميظعلا ريهطتلل ةزيمملا ةمسلا ةباثمب تناكو ، يتييفوسلا داحت اال لخاد نييقبطلا

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا تاينيث

و نييداصتق واال ءاملعلا نم ةعومجم اهيف نومهَّتُملا : يعانصلا بزحلا ةمكاحم 599

نيضِهانُملا نيسدنهملا تامظنم داحتا » ليكشتب اومِهُّتا . نيزرابلا تييفوسلا نيسدنهملا

داحت اال لخاد لقنلا ةكبشو ةعانصلا ريمدت اولواحو ،« يعانصلا بزحلا » »وأ تييفوسلل

يف نيزرابلا ءاضع األ نم ددع ىلع َضِبُق ةيضقلا ب ةلص يذ ٍرُّوطت يفو . يتييفوسلا

. مجرتملا - ةيسورلا مولعلا ةيميداكأ

نيفظوم اوناك نييناطيرب اياعر ِّتِس لا قتعاب تلَّجع ةيلود ةمزأ : زركيف ورتِم ةمكاحم 600

و داصتق اال ريمدت ةمهتب ًةين عال ةيتيفوسلا ُتاطلسلا مهتمكاحو ، زركيف ناتيلوبورتم يف

قاطنلا ةعساو ةماع تاداقتنا تَدَّلوو ، ةيلود ةيفحص ةيطغتب ةمكاحملا تيظح . سُّسجتلا

مهليحرتو نيمهتملا ةنادإ نع ةمكاحملا ترفسأ . ةينوناقلا ةيلمعلل ةموعزم تاكاهتنا نأشب

. مجرتملا - ةفثكم ةيسامولبيد طوغض دعب اًيئاهن



اإل طاشنلا » ةمهت اهأوسأو »revolutionaryActivity-Counter؛ ةروثلل داضملا

األ امأو »revolutionaryTerroristActivity-Counter؛ ةروثلل داضملا يباهر

Trotskyist« يكستورتلا يباهر اإل طاشنلا » ةمهت يهف كلذ لك نم أوس

هذه باكتراب مهيلع َمِكُح نمم ةقحاسلا ةيبلغ األ نإ لب .TerroristActivity

هُّوفتلا :[ ةطيسبو ] ةهفات ٍحَنُج باكتراب - نيبنذم مهانْدَدَع ْنإ - اوبنذأ مئارجلا

دحأ نم يِّكشتلا ؛ ةفداصملا ب ْتَعِمُس ةتكن ىلإ تلَّوحت نيلا تس نع ةملكب

ك ةهفات ةيداصتقا ةفلا خم فارتقا وهف أوس األ امأ ، يلومشلا ماظنلا رهاظم

نكي مل نيلقتعملا كئلوأ لك نيبو .( اهعيب ةداعإو عئاضب ءارش )« ةبراضملا »

؛ مْكُحلا ماظنل ٍّقحب نيضراعملا نييسايسلا ءانجسلا نم ةليئض ةَّلِق ىوس دجوي

ال يلق ُرثكأ اًيلا ع اًميلعت نيملعتملا نأ قايسلا اذه يف دالةل هل يذلا واألرم

ماع لولحبو . نويِّمُأ مهثْلثو 1938؛ ماع يف تاركسعملا ءانجس نم 1% نم ً

جاتن إل ٌصصح ْتَدِجُو امك طبضلا قتعاالت،ب ]لال ةتوك ] ٌصصح ْتَدِجُو ،1937

ءانجُّسلا راص . تابوقعلا بسانتل ةطاسب لكب ُفَّلؤُت مئارجلا تناك الذ. وفلا
[602]NKVD[601]«يد يف هيك لا«نإ اهنع ُثَّدحتت ،outputs تاجرْخُم درجم

تانيجسلا )Books« بتك )و« روكذلا ءانجسلا )Accounts« ةدصرأ » اهفصوب

لا قتع اال تاركسعمل ةموظنم 476 ْتَدِجُو الج، وجلا ماظن ةورذ يف .( لماوحلا

تائم نم اهنم لك نوكتي ، يتييفوسلا داحت اال ءاحنأ عيمج يف ْتَعَّزَوَت

الج، وجلا ربع اوُّرَم لفطو ةأرماو لجر نويلم 18 يلا وح . ةدَرْفُملا تاركسعملا

نطاوم نيي 7مال 6وأ لا نأ نابسحلا يف عضولا عم . نيلا تس مْكُح لظ يف

األ نم اًعون اوبَّرَج نيذلا ناكسلا ددعو ، ىفنملا ىلإ اولِسْرُأ نيذلا يتييفوس

.15613% نم برتقا دق ، نيلا تس مْكُح لظ يف ةقاشلا لا غش

لكشب بزحلا « ريهطت » بولسأ ةرم أللو نينيل لمعتسا دقل . اًنمآ ٌدحأ نكي مل

رمخلا ينِمْدُمو نيرماغملا و بغشلا يريثمو نيلساكتملا » نم صلختلل ، يرود

.614« صوصللا و

ةطرشلا ْيتطشنأ نيب تعمج ةيتييفوس ةسسؤم : ةيلخادلا نوؤشلل بعشلا ةيضوفم 601

امب ةيتييفوسلا ةيسايسلا ةدار لإل رِشابملا ذيفنتلا ىلع تلمعو ، ةيِّرِسلا ةطرشلا و ةيماظنلا

يذلا الج وجلا َماظن ُةيضوفملا ترادأ امك . نيلا تس دهع خالل يسايسلا عمقلا كلذ يف

فطخو سُّسجت ةطشنأب اهمايق نع الً ضف ، يرْسقلا لمعلا و لا قتع اال تاركسعم لمشي

ئدابم ءاسرإو ىرخأ لودل ةيلخاد تاسايس يف ريثأتلا الد،و بلا دودح جراخ لا يتغاو

. مجرتملا - لودلا كلت لخاد ةيعويشلا تاكرحلا يف ةينيلا تسلا

Narodnyi Kommissariat « ةيلخادلا نوؤشلل بعشلا ةيضوفم ل« راصتخا 602

ماع OGPU ىلإ 1922،مث ماع يف GPU مساب اكيشلا ُةيمست َديِعُأ دقو .VnutrennikhDel

. فلؤملا -NKVD أًراصتخا ىَّمَسُت تراص ،1934 ماع يفو .1923



اًطاوشأ - يرهق لكشب - عطقف ، نييعويشلا مزالهئ يف قثي ال يذلا ، نيلا تس امأ

ثال يف - ةمحر بال داهطض لال ٌتاعومجم ضرعتت ملف . ريثكب كلذ نم دعبأ
[603] ءامدقلا ةفش ال بلا تاعومجم هل تضَّرعت امم رثكأ - نيرشعلا نرقلا تاينيث

، ةيله األ برحلا و ةروثلا مايأ يف نيلا تس َقافر اوناك نيذلا OldBolsheviks

ىتم نوفرعي ،ال مئاد نامأ مدع حةلا يف بزحلا يفَّظوم رابك شاع . ةمساحلا

. نيلا تس ايونارابل اياحض نوطقسي

َمِهُّتاو . نيمرجملا أوسأ مهفصوب اونِجُسو بزحلل والًء مهُرثكأ َلِقُتْعا

، ةيلا يربم اإل ىوقلل نولا وم « نوماَّدَه » مهنأب نينيل ةديقعل نوصلخملا نونمؤملا

نييفْنَملا اياَزَخلا نيدودللا نيلا تس ءادعأ عم نوفلا حتي « نويكستورت » مهنأب وأ

.(1940 ماع مهلتق يف حجن نيذلا مه كئلوأو )

،1933 ماع يف ةءافك بال وأ نيدساف نيلوؤسم ىلع ًةلمح هفصوب أدب ام
[604] فوريك ىجريس ،LeningradParty دارجننيل بزح ميعز لتقم دعب َدَعاَصَت

َضِبُق . يئاقلتو مئاد يومد ريهطت ىلإ ،1934 ماع ربمسيد يف ،SergeiKirov

ًةدحاوو اآلرخ، ولت اًدحاو ، ةروثلا ةعيلط يف اوناك نيذلا ءاسنلا و لا جرلا ىلع

،« مئارجلا » ىدحإب فارتع اال ىلإ اوُعِفُد ىتح اوبِوْجُتساو اوبِّذُعف ، ىرخ األ ولت

ماع رياني نيب . صاصرلا ب اًيْمَر اولِتُق ةياهنلا يفو ، مهقافر َبرقأ اومَهَّتا مث

داحت اال يف لقتعم نويلم 20 يلا وح دجوي ناك ،1941 ماع وينويو 1935

-1937 ماع يفو األلق. ىلع مهنم نيي مال ةعبس يف ُمادع اإل َذِّفُن ، يتييفوسلا

356,105 اومِدْعُأ نيذلا « بعشلا ءادعأ »[ ةتوُك ] ةصح تغلب ، هدحو 1938

.615 ددعلا اذه فعض نم ُرثكأ مهَتايح اودقف نَمل يلعفلا َددعلا نأ مغر ، اًصخش

Executive ةيعويشلا [ ةيلودلا ] ةيمم لأل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ نِمو

لبق هتيوضعب اوعتمت نيذلا يفشْلُبلا بزحلا ءاضعأ ىلع ُقَلْطُي بقل : ءامدقلا ةفش ال 603بلا

هيهاضي ال اًفرش « ميدقلا بزحلا سرح » ىلإ ءرملا َءامتنا ربتْعَي نينيل ناك 1917،ذإ ةروث

هدهع يف اوضَّرعتف ىمادقلا ةفش ال بلا كئلوأ نم ريثكلا ب حاطأ نيلا تس نكلو . ٌفرش

ةنايخلا ةمهتب مادع الج)،واإل وجلا ) يرْسقلا لمعلا تاركسعم ىلإ ليحرتلا و ةمكاحملل

األ ريهطتلا تاونس نابإ NKVD« ةيلخادلا نوؤشلل ةيبعشلا ةيضوفملا » دي ىلع ىمظعلا

ةموكحلا نع َدِعْبُأف اًظح مهلضفأ امأ ، ةضماغ فورظ يف هَبْحَن اآلُرخ مهُضعب ىضقو ، مظع

. مجرتملا - جراخلا ب ءارفس مهنييعتب الد بلا نعو ةيزكرملا

، زراب يفشْلُب ميعزو ، نيلا تس فيزوجل يصخش قيدص ،(1934-1886): فوريك يجريس 604

يف 1934 ماع ربمسيد 1 موي ُصاصرلا هيلع َقِلْطُأ . دارجننيل يف بزحلا عرف لوؤسمو

نكلو هلا، يتغا ءارو « ةيبعشلا ةيضوفملا » نم رصانعو نيلا تس نأب عئاش داقتعا كانه . هبتكم

ريهطتلا تايلمعو عمقلا ديعصتل ًةعيرذ هلا يتغا نم نيلا تس َذَخَّتا اذه. ىلع ٌةلدأ تبثت مل

األ ريهطتلا تاونس مساب ةفورعملا تاينيث ال ثلا رخاوأ اهتورذ تلصو يتلا بزحلا لخاد

. مجرتملا - مظع



يف اًوضع 394 مهددع غلا CommitteeoftheCommunistInternationalبلا

ماع ليربأ لولحب [ ماظنلا باهرإ ] باهر اإل ةيحض 223 طقس ،1936 ماع رياني

اال ىلإ اوُّرف نمم اًيناملأ اًيعويش اًميعز 68 يلا مجإ نم 41 طقس امك ،1938

.[605]1933 ماع دعب يتييفوسلا داحت

ةايحلا نامأ مادعنا ىوس ، نيلا تس باهرإ ةورذ يف ،« ةماعلا ُةياعرلا » تَنَع امو

مهيف نَمب نام؛ باأل روعشلا ىلع رداقب ٌدحأ نكي ملف الً. ماك اًمادعنا ةيصخشلا

نوؤشلل بعشلا ةيضوفم يد»[ ڤي هيك لا«نإ نوريدي نيذلا لا جرلا ُّلك

صاصرلا ب اًيْمَر َمِدْعُأ GenrikhYagoda[606] ادوجاي خيرنِج .NKVD[ ةيلخادلا

هتفيلخ ،NikolaiYezhov[607] فوهزي الي وكين 1938؛ ماع يف يكستورت ألهن

1940؛ال ماع يف يناطيرب سوساج ألهن صاصرلا ب اًيْمَر َمِدْعُأ ، بصنملا يف

نم ةزيجو ةرتف دعب صاصرلا ب اًيْمَر َمِدْعُأ LavrentiBeria[608] ايريب يتنيرف

ملف الح» سلا ديدهت تحت » ةايحلا هذه نم اوجن نيذلا امأ . نيلا تس ةافو

كئلوأ نيب نِم ناك إال. سيل ُّظحلا مهفلا ح دقل . نيلِثَتْمُم ةرورضلا ب اونوكي

LeningradSociety مْكُبلا و ِّمُّصلل دارجننيل ةيعمج نم اًوضع 53 نيلقتعملا

. مجرتملا - ايناملأ يف ةطلسلا ىلإ رلته لوصو ماع وهو 605

ماع ربوتكأ ةروث يف كراش ، يعويش يروثو يسايس ،(1938-1891): ادوجاي خيرينِج 606

ماع ىتح 1934 ماع نم ةرتفلا يف ةيلخادلا نوؤشلل بعشلا ضَّوفم َبصنم َدَّلقت ،1917

هبصانم عيمج نم ادوجاي َليِقُأ ،1937 ماع يف . بصانملا نم رخآ اًددع مث ،1936

فرتعاف هعم قيقحتلا َّمتو ، هلمع يف هريصقتل نيلا تس نم تاميلعتب ، ةيبزحلا و ةيموكحلا

طاقسإ فدهب اًينيمي اًيكستورت اًفلا حت داق هنأبو فوريك لا يتغا ةيلمع يف كراش هنأب

- صاصرلا ب اًيْمر ادوجاي َمِدْعُأ ،1938 ماع يفو . ةيلا مسأرلا ءايحإو ةيتييفوسلا ةطلسلا

. مجرتملا

هُترتف ْتَفِرُع ، نيلا تسل ةعباتلا ةيِّرسلا ةطرشلا سيئر ،(1940-1895): فوهزي الي وكين 607

ملع نأ دعب هبصانم لك نم َلِزُع .« مظع األ ريهطتلا » ةيلمع ىَّلوت ثيح « فوهزي رصع ب«

ةمهتب تاقيقحتلل فوهزي عضخ . تاميلعتلا قاطن جراخ ةيفصت تايلمع هذيفنتب نيلا تس

هباسحل مادعإ تايلمع َذَّفن هنأب فرتعاو ، باهر واإل ةيسوساجلا و ىمظعلا ةنايخلا

. مجرتملا - صاصرلا ب اًيْمر مادع باإل مْكُحلا هيلع ردص . يصخشلا

ةيموكحلا بصانملا نم ديدعلا ىَّلوت ، يتييفوس يسايس ،1953-1899 ايريب يتنيرف 608ال

. ةيلخادلا نوؤشلل ةيبعشلا ةيضوفملا مث ناملر بلا ةسائرك ةيبزحلا و

ةيرذلا ةلبنقلا عْنُص ىلع فرشأ مث . ةيناثلا ةيملا علا برحلا خالل ةمهم اًراودأ بعل

« اكيورتلا » دارفأ دحأ ،1953 ماع سرام يف نيلا تس ةافو دعب ، ايريب راص . ةيتيفوسلا

َمِدْعُأو ، ةنايخلا ةمهتب مِكوُحف هدض الاًب قنا ارَّبد نيذللا فوتولومو فوكنيلا م عم ةمكاحلا

. مجرتملا -1953 ماع ربمسيد 23 يف



« اًيشاف اًميظنت » اولَّكش مهنأب اًروُزو اًناتْهُب اومِهُّتا .fortheDeafandDumb

Germansecretservice ةينامل ]األ ةيِّرسلا ةمدخلا ] تارابختس عماال اورمآتو

ةيلحم ةيودي ةلبنقب يسايسلا بتكملا ءاضعأ نم نيرخآو نيلا تس ريجفتل

يف RevolutionDay ةروثلا مويب لا فتح لال يركسع ضارعتسا ءانثأ عْنُّصلا

ميظنتلا اذه ءاضعأ نم نوث ثوال ٌةعبرأ َمِدْعُأ .RedSquare ءارمحلا ةحاَّسلا

ةدمل لا قتع اال تاركسعم ىلإ اولِسْرُأف مهُتَّيقب امأ ؛ صاصرلا ب اًيْمَر موعزملا

نع غلبأ مْكُبلا و مُّصلا ةَّيعمج ريدم نأ ةيقيقحلا ةصقلا .و رثكأ وأ تاونس رشع

نيسحتل ةيلحملا تاراطقلا يف ةنيِّزلا تاودأ نوعيبي اهدارفأ ضعب نأ

بعشلا ةيضوفم » لُّخدت ىلإ يمسرلا الغ بلا اذه ىَّدأ . ةعضاوتملا مهلوخُد

يف ةيعبتلا ب اًطروتم هَسفن َدَجَو مهنع غلبأ يذلا ريدملا ».و ةيلخادلا نوؤشلل

ةيضوفم » تلَّصوت ، ةيلا تلا ةنسلا يف . صاصرلا ب اًيْمَر َمِدْعُأو ، ةموعزم ةرماؤم

سيلوبلا ةفرعمب ىرج يذلا ] يلَّو األ قيقحتلا نأ ىلإ « ةيلخادلا نوؤشلل بعشلا

.616 يلحملا سيلوبلا ُدارفأ َلِقُتْعا اذه، رثإ ىلع . تاهبُّشلا هْتَرَوَتْعا دق [ يلحملا

ىلإ يتييفوسلا َداحت اال نيلا تس َلَّوَح ، نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال رخاوأ لولحب

هتيب ةفرش يف سلا ج وهو هنكمأ دقف . هدئاق هُسفن وهو ، لئاه ديبع ركسعم

، وكسوم ىلإ روفلا ىلع اًيفارغلت ُلَسرُي رمأ Sochiمإالء يشتوس يف يفيرلا

بزحلا يف يمَرَهلا لسلستلا لك ىلع ُعَّزوُي مث ، يمسر موسرم ىلإ ُلَّوحتَيف

ُعَّزَوُي األُرم ىضتقا اذإو ،SovietCommunistParty يتييفوسلا يعويشلا

نويلحملا نولوؤسملا ؤرجي نكي ملو . جراخلا يف ةيعويشلا بازح األ ىلع

يِّدؤُيس ام وهو اًقح، ال هذيفنت يف مهلشف فاشتكا نم اًفوخ هِرْمأ لهاجت ىلع

.617 مادع اإل امبرو ، ةناد واإل ةيئاضقلا ةقح ال وملا قيقحتلل مهضُّرعت ىلإ اًمتح

ىلع ةلماك ةرطيس : ةزيمتم رصانع ثالةث نم نيلا تس ُةطلس ْتفَّلأت دقل

نيلميركلا نوفيلت ةكبشب االصتاالت- ىلع ةلماك ةرطيسو ، بزحلا ةيطارقوريب

ٌلا جر هريدي يذلا يِّرسلا سيلوبلا ىلع ةلماك ةرطيسو - اًيزكرم اًروحم اهفصوب

نم يقرش [ دبتسم ] ٌةيغاط نَّكمتي ملو . فوخ يف مهُسفنأ مه نوشيعي

ثيح ، لبق نم ٍةيروطاربمإ ىلع ةلماكلا ةيصخشلا ةطلسلا هذه لثم ةسرامم

- ةيمسرلا ريغ تاكبشلا يف ةكراشملا َلْعَج قباس ٍّيمَرَه لسلست ُّيأ عطتسي مل

. بِعْرُملا وحنلا اذه ىلع اًريطخ اًرمأ - ةكراشملا يف هابتش لباال



37

[ دئاقلا ] ميعزلا أدبم

امن يتلا ايناملأ يف اميس ،وال ًةكبش اهفصوب اًضيأ Fascism ةيشافلا تأدب

.Depression[609] داسكلا ءانثأ اًريبك اًّومن Hitler رلتهل يبعشلا مْعَّدلا اهيف

Benito ينيلوسوم وتينب ب الالً هتسا - ةيشافلا مْكُحلا ةمظنأ مظعم

اًبصنم اًصخش ُةيطارقتسر وأاأل ُكلملا َدِّلقُي نأب تأدب - ايلا طيإ يف Mussolini

.[610] هلوح ُةطلسلا زكرمتت ام ناعرس مث

مل ذإ . ةفلتخم حًةلا ُلِّثمُتف NationalSocialism ةيموقلا ةيكارتش اال امأ

اال هققح يذلا يباختن اال حاجنلا قيقحت نم ةيشاف بازحأ ُةيأ برتقت

ةيناملأ ٌةرهاظ يباختن اال تيوصتلا ثيح نم ُةيشافلا . نويموقلا نويكارتش

حلا صل ابروأ يف اهب َيِلْدُأ يتلا ةيدرفلا تاوص األ ُّلك اهْتزَّزَع ؛ ةسناجتم ريغ

1930و1935،و ْيماع نيب ىرخأ ةفرطتم ةيموق بازحأ وأ ةيشاف بازحأ

.618 ةينامل باأل نيقطانلل اهنم 96% نأ لهذملا

نع اًديعب نيبخانلا نم ُديدعلا فرجنا ،1923 ماع طرفملا مُّخضتلا باقعأ يف

مْهَو نم نيرِّرحتُم ، طسولا راسيو طسولا نيمي ىطسولا ةقبطلا بازحأ

رامياف ةسايس ىلع تنميه يتلا لا َّمُعلا و تاعورشملا باحصأ نيب تامواسملا

29 موي ةيكيرم األ مهس األ قوس رايهنا عم تأدب ةيداصتقا ةمزأ : ريبكلا وأ ميظعلا داسكلا 609

لودلا مظعم ىلع ةرِّمدملا اهراثآ اهل تناك .« دوس األ الءاث «ثلا ىَّمسُملا ،1929 ماع ربوتكأ

طسوتم ضفخنا امك ، نيثْلثلا و فصنلا نيب ام ىلإ ةيملا علا ةراجتلا تضفخناف ، اًبيرقت

، اًبيرقت ءانبلا لا معأ تفقوتو ، ةليقثلا تاعانصلا ترثأتو . بئارضلا تادئاعو يدرفلا لخدلا

ىلع ةمز األ راثآ ترمتسا . اًبيرقت نيثْلثلا ىلإ ليصاحملا راعسأ طوبهب نوعرازملا رثأت امك

ٌتابارطضا ميظعلا داسكلا تايعادت نم ناك . نيرشعلا نرقلا نم تاينيث ال ثلا دقع دادتما

ةيسكرام الت يوأتو ةيجوجاميدلا نم لا كشأ دييأت ىلإ نيسئايلا نينطاوملا تعفد ةيسايس

. مجرتملا - ةفرطتم

اإل بعشلا جازم لغتسا يذلا ، ينيلوسوم اهعبَّتا يتلا ةيجيتارتس اإل ىلإ انه ةراش 610اإل

ىلإ ةيشافلا ليوحتب وأالً ماقف ، ىلو األ ةيملا علا برحلا ءاهتنا دعب ةيسفنلا هتلا حو يلا طي

1921 ماع يف ناملر بلا هلوخد دعب مث ،1919 يمالون عامتجا دعب ةمظنم ةيسايس ةكرح

، نييعويشلا و نييكارتش واال نييوضوفلا باهر إل ةحلسم قرف ليكشت يف ةيشافلا تحجن

ةمئاقلا ةموكحلا لشف دعبو .« دوسلا ناصمقلا » ميظنت اًقح ال اهنع َعَّرفَت يتلا قرفلا يهو

سيئر رغصأ حبصأف ، ةديدج ةموكح ليكشتل ينيلوسوم ىلإ كلملا أجل ، عراشلا طبض يف

ةطلسلا زيكرت ةيلمع ينيلوسوم أدب ةظحللا هذه ذنمو .1922 ماع ربوتكأ 31 موي ءارزو

. مجرتملا - هلوح



حلا صملا تاعامجو splinterparties ةقَّشْنُملا بازح األ ترثاكت .Weimar

،1930 ماع يسايس راجفناب ْتصهرأ ةئيطب راطشنا ةيلمع يهو ، ةصاخلا

ماع هيلع ناك ام فاعضأ ةعبس ىلإ Nazi يزانلل تيوصتلا ُمهس زفق امدنع

تغلب ،1928 ماع يف . لثامم ٍّيِّسُأ ردقب بزحلا ةيوضع تداز امك .1928

،NSDAP[ ينامل األ يكارتش اال يموقلا لا َّمُعلا بزح ] يزانلا بزحلا ُةيوضع

ىلإ فاعضأ َةينامث ُةيوضعلا تداز ،1933 ماع رياني لولحبو . اًوضع 96,918

،ألناال نييلا تلا نيماعلا يف الةث ثلا نم برتقي ٍلِماَعُمب ْتَمَنو ، اًوضع 849,009

يف بزحلا ةيوضع ترمتسا . زئافلا بزحلا ىلإ مامضن اال ىلإ اوعره نييزاهتن

1935 ماع يف نويلم 2.5 نم ،ThirdReich ثلا ثلا خيارلا ةياهن ىتح ومنلا

يف نويلم 1941و7.3 ماع يف نويلم 1939،و7.1 ماع يف نويلم 5.3 ىلإ

.1945 ماع ويام يف نويلم 8 نم رثكأو ،1943 ماع

Völkische« ينطولا بيقرلا »، بزحلا ةديرج ءاَّرُق روهمج ُّومن اذحو

لولحب فلأ 330 ىلإ ءاَّرُقلا ُددع لصو نأ دعبف الً. ثامم اًوْذَح ،Beobachter

1.7 نم برقي ام ْتَعيِبو ،1940 ماع لولحب ئراق نويلم َزَواَجَت ،1933 ماع

.1944619 ماع يف اًيموي ةخسن نويلم

بزح ،وأ فيرلا بزح وه يزانلا بزحلا نأب ةميدقلا تاءاعد اال سكع ىلع

ايناملأ ربع اًيقيقح اًدييأت ُبزحلا بذتجا ، ىطسولا ةقبطلا بزح لا،وأ مشلا

ىوتسم ىلع ُليلحتلا لشفيو .socialspectrum[611] يعامتج اال فيطلا ربعو

حاضيإ يف ُغِلا بُيو ، ةطقنلا هذهب كاسم اإل يف ةيسيئرلا ةيباختن اال رئاودلا

. قطانملا نيب قورفلا
[612] ءاضقلا ) ةيباختنا ةدحو رغصأ ىلع ةمئاقلا ، ًةثادح ثوحبلا رثكأ فشكت

.620 يزانلل تيوصتلل يئانثتس اال عاست نعاال ،(Kreis

ةرئاد لكف ، رهظت يتلا ةروصلا يف اًبيرقت fractalquality ةيليتكرف ةَّصاخ ةمث

يف ةنخاسلا دييأتلا طاقن ُعَّزوتَت ام،ذإ اًعون ةيموقلا َةطيرخلا هبشُت ةيباختنا

،LowerSaxony ىلفسلا اينوسكس يف جربندلوأ الد( بلا ءاحنأ عيمج

،واأل ايرافاب يف UpperandMiddleFranconia ىطسولا و ايلعلا اينوكنارفو

East ةيقرشلا ايسورب نم ةيقرشلا ةقطنملا Baden،و نداب يف ةيلا مشلا ءازج

.(Prussia

- امهنيب امب اًرورم اهاندأ ىلإ الاه عأ نم ةيعامتج اال ةبيكرتلا هب ُدَصْقُي : يعامتج اال فيطلا 611

. مجرتملا

ةثلا ثلا ةبترملا يف يتأيو ، ايناملأ يف ةيراد اإل تاميسقتلا دحأ ، ةيضْقأ اهعمجو : ءاضقلا 612

. مجرتملا - ةيدلبلا لبقو ةيراد اإل ةقطنملا و الةي ولا دعب



ءازج األ يف عقت اًيبسن عفترملا يزانلا تيوصتلا تاذ نكام األ نأ ٌحيحص

ضفخنملا يزانلا تيوصتلا تاذ نكام ،واأل ةيقرشلا و ةيلا مشلا و ىطسولا

اوعاطتسا نييزانلا نأ األمه ةطقنلا نكلو 621؛ برغلا و بونجلا يف عقت اًيبسن

اال فيطلا ةيطغتو ، اًبيرقت ةيلحم ةيسايس ةئيب يف يباختنا حاجن قيقحت

.مل نيحلا كلذ ذنم ثدحت مل لبق،وأ نم ثدحت مل ةقيرطب ينامل األ يباختن

يف لا َّمُعلا ةصح وأ ةلا طبلا لدعم عم بسانتي لكشب يزانلا تيوصتلا فلتخي

رئاودلا ضعب يف نييزانلا نيبخانلا ددع نم نْيَسْمُخلا ىلإ لصي امف . ناكسلا

قئاعلا ناكو . ةيعويشلا ةدايقلا رْعُذ ىلإ ىَّدأ يذلا ،األرم ةلماع ًةقبط اوناك

بزح ىدل اًيبسن ربك األ ةنورملا وه يزانلا تيوصتلا ةدايز مامأ ديحولا مهملا

اهديؤي يتلا بازح باأل ًةنراقم ،Catholic Centre يكيلوثاكلا طسولا

.622 ٍذئنيح GermanProtestants نامل األ نويتناتستوربلا

دقو ، ًةكرح NationalSocialism ةيموقلا ةيكارتش اال تناك ، راصتخابو

1930و ْيماع نيب اًيسوريف اهرشني نأ ةيمزيراكلا هتماعزب رلته عاطتسا

امكو . ةينيد ةوحصب اًهيبش ، نيقِّلعُملا نم ديدعلا ىلإ ةبسنلا األرم،ب ادبف .1933

:Sturmabteilung[613] ةفصاعلا ةبيتك نم بيقر ةبترب ٌطباض حضوأ

اال بزحلا ب اًبزح انفصوب اننوواسُي امدنع اًيرهوج أطخ ... انموصخ بكتري »

. ةيسكراملا بازح وأاأل نييطارقميدلا بازحأب EconomicPartyوأ يداصتق

طباورلا و حورلا ىلإ رقتفت حلا، صم تاعومجم ىوس تسيل بازح األ هذه لكف

.623« ديدج ٍّيسايس ٍنيد َلماح هفصوب رلته فلودأ رهظ دقل . ةيحورلا

9 موي ثمالً هحم مال نم ، تاذلا ب يعولا نم اًيسقط اًعون نويزانلا َرَّوط دقل

(1923 ماع لشافلا BeerHall لوه رييب الب قناو ،1918 ةروث خيرات ) ربمفون

ناخدلا ِبُحُسو قئارحلا ب لمتكا يذلا ،DayofMourning دادحلا موي هفصوب

ىلإ نوُّمضنملا امأ . يزانلا ءادهش باتك ىتحو ءامدلا ب ةخطلم اياقبو حباذملا و

ت مهيلع بجيف (Schutzstaffel(SS[614][ سإ سإ تادحو ] لفاتشزتوش ةبْخُن

ىلإ رلته دوعص يف اًيسيئر اًرود ْتبعل . يزانلا بزحلل يركسع هْبِش حانج : ةفصاعلا ةبيتك 613

َفنعلا سرامُتو نييلا مسأرلا و نييعويشلا و دوهيلل اًسرش ًءادع ُّنِكُت تناك . ةطلسلا ةمق

. يركسعلا مِهِّيز نول ىلإ ًةبسن « ةينبلا ناصمقلا باحصأ » مساب ةبيتكلا ُدارفأ َيِّمُس . مهدض

رئاطلا ةيلمع » وأ « ةليوطلا نيكاكسلا ةليل ب« َفِرُع اميف 1934 ماع مهَرود رلته ىهنأ

يزانلا ُماظنلا اهيف َذَّفَن ريهطت ةيلمع يهو ،« شتوب مور » ةينامل باأل ُفَرْعُي ام »وأ ناَّنطلا

. مجرتملا - ةيِّنُبلا ناصمقلا باحصأ نم ىلتقلا مظعم ناكو ، ةيسايسلا تامادع نماإل ًةلسلس

،1925 ماع ئِشْنُأ ، ينامل األ يزانلا بزحلل عبات ميظنت : سإ سإ تادحو وأ لفاتشزتوش 614

بزحلل يركسعلا حانجلا ةرْمإ تحت ُميظنتلا َعِضُو ،1926 ماع يفو . رلته ةيامحب َفِّلُكو

َهْبِش سإ سإ ُتادحو تحبصأ 1939 ماع يف مث ،« موجهلا » مسقب فورعملا يزانلا



اآلةيت: ةيوفشلا ميلا عتلا الةو

...Führer ررهوفلا هللا...بو اهقلخ يتلا ايناملأب نمؤن نحن هللا، ب نمؤن نحن »

هللاانل»624.. هلسرأ يذلا

ةينوقيأ يف اًبيرقت ًةحارص ، حيسملا ّلحم رلته لولح درجم األرم نكي مل

Das« دوس األ قليفلا » ةلجم تلا ق امكو . ينيدلا اهسقطو [615]« ةَّيِّنُبلا ةدابعلا »

نأ بجي ،[ سإ سإ تادحو ] لفاتشزتوش مساب ةقطانلا ،SchwarzeKorps

: اًضيأ يق األخال ةيحيسملا ُساسأ بهذي

هلمكأب ةئيطخلا ُرُّوصت لب ... ةضماغلا OriginalSin ةيلص األ ةئيطخلا ةديقع »

،[616] يدْروُّنلا قْرِعلا نم لجر ىلإ ةبسنلا ب قاطُي ال ٌءيش ... ةسينكلا همِّدقت امك

.625« ةيلوطبلا انتل ُسال ةيجولويديأ عم قفاوتي ال ألهن

يكيلوثاكلا قلا امكو . ينيدلا هْبِش ةكرحلا عباط اًضيأ ةيزانلا موصخ كردأ دقو

ىلإ برقأ ايجولويديأ » ُةيزانلا تناك ،EricVoegelin[617] نيلجوف كيريإ ِّرافلا

ب ةقلعتملا ريونتلا دعب ام بهاذمب ةطولخم واآلن... انه ةيحيسم ءادف ةعْدِب

َرلته KonradHeiden ندياه دارنوك ُّيفحصلا َفَصَوو .« يعامتج اال رييغتلا

ب اًمئاد هثيداحأ يهتنت ،« ةثيدحلا ةيريهامجلا حورلا نم يقن ءزج » هنأب

مْكُحلا َماظن نييكارتش اال نييطارقميدلا ُدحأ َفَصَو امك .« ةرماغ ءادف ةجهب »

.626« ةسينكلل ٌضِهانم » هنأب يزانلا

تتبن يتلا ةيسَّسؤملا اهروذب ؛ألن يفرحلا ىنعملا ب اًنيد نكت مل ةيزانلا نكلو

. ايناملأ يف ةدوجوملا [ ةيطبارتلا ] ةيعامجلا ةينامْلَعلا ةايحلا ةكبش يه اهنم

.627 عرسأ يزانلا ُبزحلا امن ، ةدلب يف َفثكأ ةيعامجلا ُةايحلا تناك املك

اًيمارجإ َرِبُتعاو ،1945 ماع يف ُميظنتلا َرِظُح . ةيسيلوب ماهمب علطضت ةلقتسم ةيركسع

. مجرتملا - تسوكولوهلا يف هب ماق يذلا رودلل

يِّمُسو ، يزانلا بزحلل يركسعلا هْبِش حانجلا ةفصاعلا ةبيتك ىلإ ةراش :اإل ةيِّنُبلا ةدابعلا 615

. مجرتملا - يركسعلا مهِّيز نول ببسب « ةينبلا ناصمقلا باحصأ ب« اهدارفأ

ةعومجم مهفصوب لا مشلا لهأ ىلإ رظنت ةيقْرِع ةيجولويديأ :nordicism ةّيدْروُّنلا 616

نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ةيجولويدي األ هذه تعاش . اًيقْرِع ةقوفتم

ةينوتويت اهفصوب ايناملأ يف اهقانتعا متو اهلا، مشو اهطسوو ابروأ برغ لا مش يف نيرشعلا

. مجرتملا -teutonism

ذاتسأ ، ايناملأ ديلا وم نم يكيرمأ يسايس فوسليف ،(1985-1901): نيلجوف كيريإ 617

تاوقلا لوخد دعب ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ بره . انييف ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا دعاسم

. مجرتملا - انييف ىلإ ةيزانلا



امن. املك ًةّيمَرَه رثكأ ، هلبق يفشْلُبلا بزحلا و ةسينكلا ،ك يزانلا بزحلا راص

ميعزلا أدبمب اًتباث اًيوق اًناميإ رلته َنَمآ ،MeinKampf« يحافك » باتك ذنمف

ىلع .«Führer[ ميعزلا ] ررهوفلا لجأ نم َلمعلا » هُعابتأ مَّلعَتو ،Führerprinzip

مال ةبترب طاَّبض ُةبْخُن هيلت ؛ هُسفن رلته َفَقَو ThirdReich ثلا ثلا خيارلا ةمق

ةقث: ّلحم [ تنانتفيل مز[

Joseph زلبوج فيزوجو ،MartinBormann نامروب نترام لا ثمأ نم لا جر

.HeinrichHimmler رلميه كيرنياهو ،Goebbels

مهو ،Gauleiter[ يميلق اإل عرفلا يف يزانلا بزحلا ميعز ] رتْي ال وجلا يتأي مث

يتلا ميلا نعاألق نولوؤسملا ، نيينطولا ةداقلل نوعضاخلا نويميلق اإل ءامعزلا

[ ةعطاقملا ميعز ] رتْي ال سْياركلا مث ؛ ةينامل األ تاي ال ولا ةناكم سفن لتحت

]؛ ةيناتيلوبورتيم ] ةيرضاوح قطانم وأ ةلماك ندم نع لوؤسملا Kreisleiter

رتْي ال تكنوبزتوتشو Ortsgruppenleiter رتْي ال نبورجستروأ مث

. ةيلحم تاعومجم ءامعز امهو Stützpunktleiter

الاي) خلا ةداق )Zellenleiter رتْي ال نيليز يمَرَهلا لسلستلا لفسأ يف يتأيو

33 دجوي ناك ،1936 ماع نم اًرابتعاو .( ءايح األ ةداق )Blockleiter رتْي ال كولبو

الرتي. تكنوبزتوتشو الرتي نبورجستروأ الرتي،و21,041 سيارك وجالرتي،و772

وجال 43 ىلإ ، خيارلا عُّسوت ةجيتن ام، اًعون ُدادع األ تدادزا ،1943 ماع لولحبو

امو الرتي، نيليز الرتي،و106,168 نبورجستروأ الرتي،و26,103 سيرك رتي،و869

.628 ءايحأ تاعومجم دئاق فلأ 600 نم برقي

ب يبزح َمَرَه درجم اهفصوب رلته نمز ايناملأ يف ريكفتلا أطخلا نم نكلو

نيلا تس ناك ثيحف . نيلا تس نمز يتييفوسلا داحت اال اهيلع ناك يتلا ةقيرطلا

رثكأ مْكُحلا يف اًبولسأ رلته َلَّضَف ، يرهقلا يساوسولا ةرطيسلا َبولسأ ُلِّضفُي

خيارلا ةموكحل ميدقلا ُّيمَرَهلا ُلسلستلا خالهل نم َسَفانَت ،chaotic ًةيوضوف

ثدح األ يمَرَهلا لسلستلا عم اًقح ال مث ، بزحلل ديدجلا يمَرَهلا لسلستلا عم

.Sicherheitsdienst)SecurityService)األنم ةمدخ يف

ةرثك ىضوف ]« ةيتاركيلوب ىضوف » هنأب َماظنلا نوخِّرؤملا َفَصَو دقو

تاصاصتخ اال ُلُخادتو ةمهبملا ُرماو األ تَّدأف ،polycraticchaos[ نيلوؤسملا

ام ذيفنت ىلع تائيهلا و دارف األ سفانت ءانثأ ،« ةدعاصتم ةيلا كيدار » ىلإ

داسفلا و ةءافكلا مدع نم اًطيلخ ُةجيتنلا تناك . ررهوفلا تابغر هوربتعا

ةعامجلا » جراخ ْتَرِبُتْعا يتلا تاعومجملا لك دض فنعلا ِدُعاصتو حضافلا

األ ينطولا عمتجملا وأ ينامل األ بعشلا ةعامج ] تفاشنيامُجسكوف -« ةيقْرِعلا

. دوهيلا اميس ]Volksgemeinschaft-وال ينامل
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بهذلا ةيلود طوقس

يف ةلوهسب ةيزانلا ترهدزا دقف . اًركتبم اًئيش ةيماسلل رلته ةاداعم نكت مل

عبارلا نرقلا ىلإ عجري ةيماسلا ةاداعم يف فينع ثارتب ةعِّبشتم ةريغص تادلب

.629 رشع

مهَنارين نيميلا و راسيلا نم نويوبْعَّشلا هَّجَو ، انيأر امك ، ةريخ األ ةنو اآل يفو

، رشع عساتلا نرقلا لا وط ةطرفملا يدوهيلا لا ملا ةوق ىَّمَسُي ام ىلإ ماظتناب

ماع نم ةليوط ةرتف لبق ، يطنلط األ ْيبناج كال ىلعف . طقف ايناملأ يف سيل

ديدجلا نكل . مهِتَعاَنَش وأ دوهيلا ةَّينوُد نأشب ةيرصنع ٌتايرظن تداس ،1933

ةياهنلا ىتح دوهيلا ُةيهارك اهب ْتَسِروُم يتلا ةوسقلا وه رلته هب ءاج يذلا

.630 ةيعامجلا ةداب اإل يف ةلِّثمتُملا ةريرملا

االً متحا هفصوب يعامجلا لتقلا ةشقانم نم ةليوط ةرتف لبقو ، كلذ عمو

معازملا نم مغرلا ىلعف . ةقرافم نع مكاحلا ُماظنلا َفَشَك ، ةيزانلا ةدايقلا لخاد

« بهذلل ٍّيلود » بْهَن نم تناع ايناملأ نأب ةلئاقلا ةيزانلا ةياعدلا يف ةرركتملا

« ةيفشْلُبلا » عم ام، ةضماغ ةقيرطب ، نوفلا حتملا دوهيلا نويفرْصَملا هب ماق

JewishBolshevism»oftheCommunist»« ةيدوهيلا » ةيعويشلا ةيلودلا

ةينامل األ ةيدوهيلا ةبْخُّنلا َبْلَس يزانلا مْكُحلا ُماظن عاطتسا ،Internationa631

نم نويزانلا هيلع ىلوتسا يذلا الق معلا توبكنعلا . ىربك ةلوهسب اهترداصمو

اًحضاو اًديدهت رهظ ، رشع عساتلا نرقلا تاينيعست يف نييكيرم األ نييوبْعَّشلا

،DerStürmer[ مجاهملا ]« رمروتش ريد » ةديرج يف ىلو األ ةحفصلا ىلع

ليباحأ يف نيعقاولا نيسئابلا نامل لااأل َّمُعلا نييارش نم ةايحلا َءامد فشتري

.(24 لكشلا رظنا ) دوهيلا ةكبش

اهنأ ةيزانلا ةياعدلا تاراصتنا دحأ . هئاذح ِبْعَكب هقْحَس نم َنَّكمت رلته نكل

عيطتست ، ةيوق ةيدوهي ةرماؤم دوجوب نييداعلا نامل األ ناميإ ىلع تظفاح

عقاو نع رارمتساب هيف ثدحتت يذلا هسفن تقولا يف ،632 برحلا َلا عشإ

. يدوهيلا فْعَّضلا



يكارتشا يموق ريتاكيراك .dieAugesaugten صاَّصَملا -24: مقر لكشلا

. اًيواذ هكرتي ىتح ينامل األ بعشلا َءامد ُّصُمَي معالاًق، اًيدوهي اًتوبكنع ُرِّوَصُي

.1930 رياربف ،8 ددعلا ،« رمروتش ريد » ةديرج نم ىلو األ ةحفصلا يف َرِشُن

ث ذنم ينامل األ داصتق اال يف اًدئار اًرود اوبعل دوهيلا نإ ةرماؤملا ةيرظن لقت مل

اذه اوبعل مهنكلو . نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال ىتح رشع عساتلا نرقلا تاينيث ال

لا ثمأ نم ءامسأ تعمل ، ةصاخ ةيفرْصَم تامدخ ىلع رصتقم عمَلا يف . رودلا

-Friedländer زدِلوف ردنِلديرفو ،Arnhold دلوهنرآو ،Warburg جروبراف

نمو . اًزيمت رثك األ تناكف ،Weinberg جربنيافو ،Simon نوميزو ،Fulds

هرادأ يذلا DeutscheBank[ ينامل األ كنبلا ] كنب شتيود ةمهاسملا كونبلا

يذلا DresdnerBank رندسِرِد كنبو ،OskarWassermann نامرساف راكسوأ

نيلر ب ةكرش كنب ىلع رطيس امنيب ،HerbertGutman نامتوج تربره هرادأ

Carl جروبنتسروف لر اك Gesellschaft-BerlinerHandles ةيراجتلا

ينطولا كنبلا و تاتشمراد كنب امأ .1933 ماع هتافو ىتح Fürstenburg

Danat« كنب تاناد ب« اًراصتخا فورعملا )DarmstädterundNationalbank

نرقلا تاينيرشع لا وط هريدُي ناكف ،1931 ماع هس فإال رهشأ يذلا ،(Bank-

ذوفنلا رصتقي ملو .Jakob Goldschmidt تِمشدلوج بوقعي نيرشعلا

ءامسأ ايناملأ يف ةدئارلا ةيراجتلا الت حملا تلمح دقف لا. ملا ىلع يدوهيلا

ةيبرهكلا ةسدنهلا ةكرش .Tietz633 ستيتو Wertheim مياهتريف لثم ةيدوهي



Emil وانتار ليمإ اهسَّسأ ةدئارلا Gesellschaft-AllgemeineElektricitäts

.Rathenau

األ ةيملا علا برحلا لبق . ًةرهش األلق نامل األ دوهيلا ءايرثأ نم ُديدعلا َدِجُو امك

َرثكأ ُدوهيلا غلب ،1% نم لقأ نامل األ ناكسلا يف دوهيلا ةبسن تناك امنيب ، ىلو

.634 نييِّسوربلا تارينويلملا سْمُخ نم

يفف . ةينامل األ تاكرشلا ةرادإ سلا جم يف ةرثكب ُدوهيلا َدَجاوَت اذه، نم رثك األ

األ ةماعلا تاكرشلا ةرادإ سلا جم ءاضعأ نم 16% يلا وح ناك ،1914 ماع

، تاكرشلا ةكبش زكرم يف عْبُّرلا ىلإ ةبسنلا تعفتراو ، ةيدوهي لوصأ نم ةينامل

يثْلث نم رثكأو . ةراد اإل سلا جم يف رثكأ وأ بصانم ثالةث دارف األ زاح ثيح

.635 األلق ىلع دحاو يدوهي ريدم اهيدل ناك ةريبكلا ةينامل األ تاكرشلا

ةيميداك األ ةايحلا يف ةيلقعلا ممقلا صوصخب اهسفن ةقيرطلا ب ليلدتلا نكميو

يف ناك حضاولا ءانثتس .اال اورهتشاو دوهيلا زرب ثيح ، ةينامل األ ةيركفلا و

راشأ امكو . ىند األ دحلا رودب مايقلا يف دوهيلا رمتسا ،ذإ ةيسايسلا ةايحلا

:1936 ماع يف HugoValentin نيتنلا ف وجوه

،1933 ماع ىتح 1818 ماع ذنم تلَّكشت يتلا نيرشعلا ةيرازولا سلا جملا يف

250 يلا وح نم ... يدوهي لصأ نم ةعبرأو ... نايدوهي ناريزو دجوي ناك

امب ، خيارلا تارازو يف نيلوؤسملا ربكأ نم 250 يلا وح لصأ نمو ... اًريزو

راصتنا لبق دجوي ناك ، ةيموكحلا سلا جملا ءاضعأو ةيجراخلا تارازو اهيف

ءارزو ددع رثك. األ ىلع ةيدوهي لوصأ نم الً جر وأ اًيدوهي رشع ةسمخ رلته

نمو . طقف نينثا ناك 1918و1933 ْيماع نيب ةراد اإل يف دوهيلا ةيجراخلا

ُةرشع َدِجُو ةيِّسوربلا تارازولا يف نيلوؤسملا ربكأ نم 300 يلا وح لصأ

Oberpräsidente ةعطاقم سيئر رشع ينثا نمو . ةيدوهي لوصأ نم وأ دوهي

400 نم رثكأو ،Regierungspräsidente اًمكاح نيث ثوال ةسمخو ، ايسورب يف

نيلوؤسملا لك نيب نمو ... دحاو ٌّيدوهي دجوي Landräte...مل يلحم سلجم

رابك نيب نمو ؛ اًدوهي 0.16% َدِجُو [1925 ماع ] ايناملأ يف نييموكحلا

و ىطسولا تاجردلا يف نيلوؤسملا نيب نمو ؛ اًدوهي 0.29% نيلوؤسملا

.636 اًدوهي 0.17% ايندلا

ُلضفأ مهنأ درجملَأ ؟ ةينامل األ ةيداصتق اال ةايحلا يف نذإ دوهيلا زرب اذامل

ةينامل األ تاكرشلا ةكبش يف ةسوململا مهُتَّيزكْرَمَت تناكأ ؟ طسوتملا يف اًميلعت

مهدجاوت طْرَفل ، ةطاسب لكب ، اًساكعنا ةكباشتملا ةراد اإل سلا جم تاذ ةفيثكلا

؟مأ ةراد اإل سلا جم يف ةددعتملا مهبصانم ىلإ اهرودب تَّدأ يتلا ، ةفارِّصلا يف

يذلا ،األرم ثارتلا و نيدلا يف ةخسار ةعامج ىلإ ءامتن لال ةصاخ ٌةزيم ْتَدِجُو

Paul فلودنيف لِواب لوقي ؟ ىلعأ « يعامتجا جامدنا و« ةقث تايوتسم ىلإ ىَّدأ



: نيرشعلا نرقلا لئاوأ ةينامل األ تاكرشلا ةكبشل عئارلا هليلحت يف Windolf

ةسسؤملا كلت يف ءاوس دح ىلع دوهيلا ريغو دوهيلا نوريدملا جمدنا دقل

ًةكبش ُدوهيلا ُدارف األ ئِشْنُي ملف .(«.GermanyInc») ةينواعتلا ةيلا مسأرلا

دوهيلا ريغو دوهيلا طبتراو . ةيلا اإلمج تاكرشلا ةكبش نع ةلصفنم مهب ةصاخ

. ةريبكلا تاكرشلا ةرادإ سلا جم يف مهدعاقم خالل نم ضعبلا مهضعب عم

راصتق اال ىلإ حضاو هاجتا دوجو مغرو ... ةكبشلا هذه يف امه كال اجمدناف

دارفأب مهطابترا نم رثكأ دوهيلا ريغب ُدوهيلا طبترا ،homophily لِثاَمُملا ىلع

.637 طسوتملا يف مهتعامج

وأ ةثارولا ملع لثم ، ضمغ األ تاريسفتلا نع عجارتلا ىلع ُتانايبلا انُرِبْجُت

« ةيدوهيلا «األخالق نم عون دوجو وأ ةيدوهيلا ةلئاعلا ةايح يف ميلعتلا دئاوف

نماألخال ةيلا مسأرلا حور عم اًماجسنا رثكأ -MaxWeber ربيف سكامل اًقفو -

دوهيلا جوازت نأ اميس ،وال اًضيأ ةيلا كشإ ودبت ججحلا هذهف . ةيتناتستوربلا ق

يفف . اًيجيردت ُّلقي ناك نيرخآ دوهي نم WeimarGermany رامياف ايناملأ يف

ماع 7% نم مهنيد جراخ نم دوهيلا جاوز ةبسن تعفترا ، ةماع ةفصب ايناملأ

ماع يف ثْلثلا نم رثكأ ىلإ تلصوو .1933 ماع لولحب 28% ىلإ 1902

20% يلا وح تغلب ةدحتملا تاي ال ولا يف ةلثامملا ةيوئملا ُبَسِّنلا ).1915638

.639(1990 ماع و52% نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ يف

،[ نيدلا جراخ [نم جوازت الت دعم ىلعأ اتدهش خينويمو جروبماه نأ عمو

ندمو Cologne اينولوكو نيلر ب يف اًضيأ طسوتملا نم ىلعأ ماقر األ تناك

الو سيرب ىلإ ةفاض Leipzig،باإل جيزبي Dresdenوال ندْسِرِد لثم ةينوسكس

.Silesia640 ايزيليس يف Breslau

،مل ىرخأ ةيبروأ ندم نع تانايب ArthurRuppin[618] نيبور رثرآ عمج امدنعو

لدعم ىلعأ ْتققح يتلا ايلا] طيإ قرش لا Trieste[مش هتسَيْرِت ىوس دجي

دارجننيل يف الُت دعملا تفَّلخت ، يبسنلا عافتر اال مغرو .[ يجراخ ] جوازت

.641 ةيسيئرلا ةينامل األ ندملا يف الت دعملا نع انييفو مادرتسمأو تسبادوبو

فلأ 15 دجوي ناك ،1939 ماع ايناملأ يف اولظ يدوهي فلأ 164 نيب نمف

نع نيجتانلا َلا األفط نويزانلا َفَّرَع امدنعو .642 ةطلتخم تاجيز يف ءاكرش

300 نم برقي امب مهَدادعأ اورَّدق ،Mischlinge نيجه هنأب طلتخملا جاوزلا

يتلا تايلق 643.األ فلأ و125 فلأ 60 نيب عقي يقيقحلا مقرلا نأ عم ، لفط فلأ

ةمظنملا ب قحتلا يدوهي يناملأ عامتجاو داصتقا :(1876-1943)،عمِلا نيبور رثرآ 618

دعب . كانه ناطيتس اال حةلا ثحبل نيطسلف ىلإ باهذلا هنم َبِلُطو ،1905 ماع ةينويهصلا

. مجرتملا - ةيدوهيلا تانطوتسملا ريوطتل هدوهج َّلك سَّرك ، ةلحرلا هذه



ا دوهيلل َثَدَح امك لبَق نم اًيسنجو اًيعامتجا ْبَعْوَتْسُت مل داهطض نماال تناع

.1933 ماع نامل أل

يف نوقلا ع مهنأب نامل األ دوهيلا ضعب رعش ، ةطلسلا ىلإ رلته لوصو بقع

ىوق ةدع اياحض - األرم ةقيقح يف - اوناك لب ، اًنايحأ ، داهطضا ةكبش

.644 اًنايحأ ةسفانتمو ، اًّيمَرَه ةلكْيَهُم ةيطارقوريب

خ ُةمظنم اهيلع ْتضَّرَح يتلا ، ةيدوهيلا ةيراجتلا عيراشملا ةعطاقمب [ كلذ ] أدب

Nazi Enterprise Cells organization يزانلا عورشملا الاي

يفظوم فُلا حتو ،(NationalsozialistischeBetriebszellenorganisation)

ClassEmployeesand-LeagueofMiddle نييفَرِحلا و ىطسولا ةقبطلا

تاعاطقو ،(Artisans(KampfbundfürdengewerblichenMittlestand

.645SA[ يزانلا بزحلا يف يركسعلا حانجلا ] موجهلا مسق نم

ةيراجتلا تاعورشملا موجهلا ةلمح نم تينثُتْسا ، ةركابلا ةلحرملا هذه يف

.646 يداصتقا بارطضا ثودح بُّنجتل Tietz ستيت رجاتم لثم ىربكلا

اهلْعَج ] ةيدوهيلا تاكرشلا Aryanization ةَنَيْرآ ُةيلمع اًضيأ ءطبب تمَّدقتو

.647[ ةيناملأ

َقزأم MaxWarburg جروبراف سكام يجروبماهلا يفرْصَملا ُةبرجت ُنِّيَبُت

األ ةبْخُن نم اًدبأ أزجتي ال ٌءزج مهنأ دوهيلا دقتعا دقل . اهيلإ ىمتنا يتلا ةبْخُّنلا

ةبْخُّنلا كلت يف دوهيلا ريغ دارف األ نعذأ امدنعو . ةينامل األ تاعورشملا و لا مع

يذلا ريخ األ عامتج .اال هولعفي نأ نكمي ام دجوي نكي مل ، دوهيلا داعبتس ال

عورشملا ، اكيرمأ - جروبماه يرحبلا نحشلا طخ ريدم هفصوب جروبراف هرضح

، جِرْحُم ٌتمص هفنتكا ،AlbertBallin نيلا ب تربلأ وه رخآ يدوهي هسَّسأ يذلا

ىلع هَسفن اًركاش ةراد اإل سلجم ءاضعأ نع ًةباين جروبراف ثَّدحت ٍذئدنع

اًمعِنو ، اًديعس اًّظحو ، ةئداه ةخوخيش » هسفنل اًينمتمو هتمدخ تاونس

.648 هتلئاع عم « ٍتاكربو

ةيلمع أدبت مل ،1938 ماع ربمفون 11 موي ةمظنملا حباذملا دعب ىتحو

يمسرلا HermannGöring[619] جنيروج نامريه رظح عم إال ةيدجب ةرداصملا

مهل حومسملا ، نامل األ دوهيلا 649.ف خيارلا يف يدوهيلا يراجتلا طاشنلا لك ىلع

ْتَرِدوُصف تاطلسلا لبق نم جَهْنَمُم لكشب نيزوزجم مهَسفنأ اودجو ، ةرجهلا ب

رياني نم األلو ذنمو .650 جورخلا تاريشأت الم تسا لبق اًبيرقت مهتاكلتمم ُّلك

( وباتسجلا ) يِّرسلا زاهجلا سِّسؤمو يزان يركسع دئاق ،(1946-1893): جنيروج نامريه 619

تامكاحم يف نيدُأ ، ايناملأ ةميزه دعب . ةيناثلا ةيملا علا برحلا خالل ناريطلا تاوق دئاقو ،

. مجرتملا - مْكُحلا ذيفنت لبق رحتنا . مادع باإل جريبنرون



( ثان »(لإل ةراس » )وأ روكذلل )« ليئارسإ » مسا ةفاضإب ُدوهيلا َبِلوُط ،1939 ماع

ا نمضتت يتلا ةيمسرلا ةمئاقلا يف مهؤامسأ رهظت مل اذإ ، ىلو األ مهئامسأ ىلإ

ُعْضَو َديازَتو . ةيلخادلا ةرازو اهتردصأ يتلا »و ةداتعملا ةيدوهيلا » ءامس أل

اميف اًعم مهعْمَج ةيلمع أدب يذلا ،Gestapo[620] وباتسجلا ةمحر تحت دوهيلا

.Judenhaüser651[ ةيدوهي لزانم ] رزواهنِدوُي ىَّمَسُي

رلته حضوأ ،1939 ماع رياني 30 موي يف ، برحلا الع دنا نم رهشأ ةعبس لبقو

مامأ هاقلأ باطخ يف ، دوهيلا ُريصم هيلع نوكيس ام بعرلل ةريثم ةقيرطب

ماقأ يتلا ةيرظنلا َمِلا عم هيف َدَّدح ،Reichstag[ ينامل األ ناملر [بلا جاتسخيارلا

: ةيماسلل هتاداعُم اهيلع

رصانعلا هذه لا بقتس ال يفكي امب ةميرك ايناملأ تناك نينسلا نم تائمل

امو . ةيِدْعُم ةيدسجو ةيسايس ضارمأ ىوس اًئيش مهك ال تما مدع مغر ،[ دوهيلا ]

تابع تبال ةبيطلا ةينامل األةماأل باسح ىلع حُّبرتلا ب هوكلتما مويلا هنوكلمي

. قوسلا يف ةتيقم

نم ْتَمِرُح ةينامل ...فاألةماأل بعشلا اذه قح ىوس درتسن ال نحن ، مويلا و

ببسب ، بوؤدلا قداصلا لمعلا نم تاونس ىدم ىلع ةمكارتملا اهتارخَّدُم عيمج

نيطوت ِعْنَم ريرقت ىلإ انيهتنا دقو ... هوذَّفنو ُدوهيلا هيلإ َعَفَد يذلا مُّخضتلا

الد، بلا يف ةيدايقلا عقاوملا َعيمج هسفنل عزتنا ، اندلب يف بيرغ بعش

، ةيدوهي تسيلو ةيناملأ يه ، هدحو اهُمسا ُنِّيبُي امك ، ةينامل األ ةفاقثلا ... هِدْرَطو

... انتمأ نم دارفأ ىلإ اهب ةيانعلا و اهترادإب ُدَهْعُيس اذهلو

، هسفن تقولا يف انيلع بجي نكلو ، تانطوتسملل ٌةيفاك ٌةحاسم مَلا علا يف

هللاإال هقلخي مل يدوهيلا قْرِعلا نأب لئاقلا يأرلا نم صُّلختلا ، ءيش لك مغرو

اإل مهلمعو ىرخ األ األمم دسج يف ، ةنيعم ةبسنب ، ةيليفطلا ةايحلا ضرغب

يجاتن اإل طاشنلا قفو هَسفن َفَّيكُي نأ يدوهيلا قْرِعلا ىلع بَّجوتيس . يجاتن

ال ةَلوُهَم ةمز الًأل جآ الًمأ جاع عضخيس ،وأ ىرخ األمماأل لعفت امك ميلسلا

. رَّوصَتُت

نحن هاسنن نلو ، نورخآ هاسني ال دق يذلا مويلا اذه يف هَلوق ُّدوأ دحاو ءيش

ءانثأو . كلذ نم ُرَخْسُي ناك ام ًةداعو ، اًمَهْلُم ُتنك يتايح ةريسم يف : نامل األ

لبقتسي يذلا وه طقف يدوهيلا قْرِعلا ناك ةطلسلا لجأ نم يحافك ةرتف

ليربأ 26 موي َسَّسأت : ةيِّرسلا ةلودلا ةطرش ،وأ ينامل األ يِّرسلا سيلوبلا ،وأ وباتسجلا 620

ةلودلا ةيامح هتمهمو ، نيفرتحملا ةطرشلا طابض نم َنَّوكت ، ايسورب يف 1933 ماع

لزعمب اًّرُح َكَّرحت . ةنايخ وأ ةيسُّسجت وأ ةيبيرخت لا معأب صبرتي نمل ةبراض ةوق ليكشتو

. مجرتملا - ةديدع لا يتغا تايلمع هدارفأ ىَّلوتو . ةينوناق ةلءاسم يأ نع



ةلودلا َةدايق ، موي تاذ ، ىَّلوتأس ينإ لوقأ ُتنك امدنع مُّكهتلا ب يتاءوبن

ىرخأ الت كشمو ةيدوهيلا َةلكشملا يِّفَصُأس ٍذئدنعو ، اهلك األةم َةدايقو

اوناك مهنأ تقولا ضعبل ُتدقتعا يننكلو ، اًبخاص مهمُّكهت ناكو . ةديدع

: ىرخأ ًةرم اًمَهْلُم نوكأس ، مويلا .و مههوجو نم اآلرخ بناجلا ىلع نومكهتي

ًةرم لودلا لا خدإ يف اهجراخو ابروأ يف نويلودلا دوهيلا نولِّوَمُملا حجن اذإ

اًراصتناو ضر األ َةفشْلَب ٍذئدنع ُةجيتنلا نوكت نلف ، ةيملا ع برح يف ىرخأ

.652! ابروأ يف يدوهيلا قْرِعلا ةدابإ ،لب اًيدوهي

اولظ مهنكلو ملا، علا يف ىنغ األ َةلئاعلا - ةليوط ةرتف لبق - دليشتور لآ نكي مل

زلبوج فيزوج مهل صِّصخُي ألن يفكي امب َرهشأ ، ةيدوهيلا الالت سلا َرهشأ

ةوقلا نكل . مهنع الً ماك اًمليف ، ينامل األ ةياعدلا ريزو ،JosephGoebbels

كنبلا فقوت ثيح ) ايناملأ يف اًقح. ٌةَّشَه اهنأ َتَبث مهيلإ نويزانلا اهَبَسَن يتلا

.653 دليشتور لآ لوصأ ةنَيْرآ تمت ،( عرف هل نوكي نأ نع ةليوط ةرتف ذنم

، ايناملأ يف نيميقم نولا الزي نيذلا ةلئاعلا دارفأ نم ةَّلِقلا ُتاكلتمم ْتَرِدوُصو

قيرطلا ] سارتشدن ال رمياهنيكوب عراش يف يخيراتلا ةلئاعلا لزنم اهيف امب

اهارتشا يتلا تاراقعلا لوأ ناك يذلا BockenheimerLandstrasse[ عيرسلا

اسمنلل ايناملأ ِّمَض دعبو . نرق نم رثكأ ذنم دوهيلا ريرحت بقع ، دليشتور

-LouisvonRothschild دليشتور نوف سيول َلِقُتْعا ،1938 ماع يف ًةرشابم

Hotel لوبورتم قدنف يف وباتسجلا رقم ىلإ ديتْقاو - انييف ةلئاع ريبك

.[621]Metropol

لحم نم ةينفلا لا األمع نوبهني مهو SS سإ سإ تادحو ُلا جر َدِهوُش مث

نوف مإ. . سإ ةكرش ْتَعِضُوو .654 اًبيرقت ةرشابم هلا قتعا دعب مخفلا هتماقإ

كنب ىلإ اًقح ال ْتعيِب ،مث ةلودلا ةرادإ تحت S.M.vonRothschild دليشتور

األ ىلإ ةبسنلا ب بعص نماأل ناكو .Merck,Finck&CO هاكرشو كنيفو كريم

يذلا Witkowitz ستيفوكتيف مخضلا ديدحلا عنصم ىلع الُء يتس اال نامل

ةكرش ىلإ هتيكْلِم ْتَلِقُنو ةيكيشتلا يضار األ ىلع ناك ،ألهن دليشتور هسَّسأ

ميسقت دعب زَلا قئاعلا اذه نكل ،British Alliance Assurance

ةمحر تحت تاعورشملا و لا األمع لعج ام وهو ،1939 ماع ايكافولسوكيشت

.655 رشابملا ينامل األ مْكُحلا

ُةيعرش تحسفأ ، ابروأ لود ىدحإ رلته قلا يف اهيف تزغ ةرم لك يفو

الء يتس اال َّمتف . حباك بال بهن مامأ َلا جملا ، مْلِّسلا نمز يف ، ةفئازلا ةرَداصملا

، وباتسجلل اًيسيئر اًرقم يزانلا هذختا 1871و1873.مث ْيماع نيب اسمنلا يف ُقدنفلا يِنُب 621

. مجرتملا - ةيناثلا ةيملا علا برحلا خالل رِّمُدو



اآلرخ. دعب ٍرْصَق ىلعو ، ىرخ األ ولت ةدحاولا ةينفلا دليشتور ةعومجم ىلع

نَم وه AlfredRosenberg جربنزور ديرفلأ زرابلا يزانلا يقْرِعلا رِّظنُملا ناكو

ةيدوهي ةلئاع دليشتور «لآ نأ ةجحب ، اهِبْلَسو تاعومجملا هذه عُّبتت ىلإ رداب

.656« مهعم ًةاسق انلعجت مهتاكلتمم ذاقن إل مهدئاكم عيمجو ، ةيِداعُم

ةداب اإل ةسايسل ةرشابم ةجيتنك اكَلَه ةلئاعلا نم طقف نْيدرف نأ ٌحيحص

نع اًديعب رارفلا نم اونَّكمت ةلئاعلا دارفأ مظعم ألن كلذو ، ةيزانلا ةيعامجلا

. ةدحتملا تاي ال وولا ادنكو ارتلجنإ ىلإ : ةيزانلا ةيروطاربم اإل يدايأ

ةمهملا ةديحولا تاكبشلا تناك ، ةيدوهيلا ةطلسلا ةكبش نع َبِتُك ام لك دعبو

ةيلئاع طباور نم تلَّكشت دقو ، ةرجهلا نم تنَّكمت يتلا تاكبشلا يه اًيلعف

رثكأف . ةيلئاعلا طباورلا كلت نم ريثكلا دوجوب دليشتور لآ عتمتو غاًبلا. ةطيسب

سيول ديج. عقوم يف براق األ دحأ ُدوجو اهيفكي ناك ، اًعضاوت مهِرَسُأ

،Fürth تروف ةسردم يف لا] حلا عضاوتم ] مِّلعُملا LouisKissinger رجنسيك

WestchesterCounty رتسِشْتسِو ةعطاقم يف شيعت يتلا هتجوز ةّمع تناك

مساب اًقح ال ىَّمستيس يذلا )Heinz زنياه وأالهَد- تحنم يتلا يه ، كرويوينب

ناك ؛ ةدحتملا تاي ال ولا يف ةايحلا َةصرف -Walter رتلا فو (Henry يرنه

مل مهبراقأ نم رشع ينثا نم رثك أل َثَدَح امك ، ايناملأ يف توملا وه ليدبلا

تاي ال ولا ىلإ ةرجهلا نكلو . اوعيطتسي نل ،وأ ايناملأ نم جورخلا نم اونكمتي

مهيدل نيذلا نامل األ دوهيلا :ف مراص [ ةتوك ] ةيبسن ةصح ماظنب ْتَدِّدُح ةدحتملا

مهل نَم طقف مه ماًيلا، مهب لفكتلل نودعتسم ةدحتملا تاي ال ولا يف براقأ

.657 ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ لوخدلا قح

فقوتي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل ديحولا مهلمأ ناكف اًظح، التاأللق ئاعلا امأ

Erna ليجيز انرإ . ءاقدص األ ءاقدصأ ىلإ ةفاض ،باإل مهل ءاَبَرُغلا ةناعإ ىلع

يف َدَرَو امل اًقبط ، مهِنْوَعل اًبلط ءابَرُغلا نم نيرشع عم اولصاوت اهلا فطأو Segel

، تابسانم ثالث يفو . نيلر ب يف برحلا نمز ةايحلا نع ةيليصفتلا اهتاركذم

فراعم نم رشع ةعبس نيب نم ، لباقملا يفو . ةدعاسملا ميدقت ىلإ ءاَبَرُغ رداب

دادعتسا ىلع طقف ثالٌةث َدِجُو ، ةدعاسملا مهنم تبلط ىمادقلا ليجيز انرإ

كَلْسَم اوكَلَس ىمادقلا فراعملا نكلو . ةدحاو ةليل نم رثك أل ىوأم ريفوتل

األ ةليوط ةماقإ ريفوتل نيدعتسم ٍساَنُأ ىلإ ليجيز َةرسأ اومَّدقف ، ءاطسولا

بعل األدم، ةليوط ةدعاسم ىلإ تهتنا نيرخآب لا صتا رشع ينثا نيب نمف لج.

.658 اهنم ةتس يف طيسولا َرود ىمادقلا ُفراعملا

نم ُّلقأ ، ةايحلا ديق ىلع اوقب نيذلا .ف ًءانثتسا ليجيز ةرْسُأ تناك فس، لوأل

دنع خيارلا يف نيدوجوملا يناملأ يدوهي فلأ 214 لا نم ةرشع ِّلك نم دحاو

Hans فاالاد سناه اهفصو يتلا ُةلا حلا اذه، نم برغ .األ برحلا الع دنا



Jederstribtfür« هدرفمب تومي صخش «لك هتياور يف 1947 ماع Fallada

، ينكسلا ىنبملا يف ناريجلا دحأ اهيمحي ةيدوهي ةلمرأ نع يهو ،alleinsich

اهْتعفدف ، ةسمحتم ةيزان ٌةرسأ اهتدهطضا نكل ، ةيزانلل ضِهانُم ٍضاق

. ةياهنلا يف راحتن اال ىلإ مهُتيشحو

يتلا ةقيمعلا رئاصبلا ببسب ةءارقلا ةداعإ ريخ) األ هلمع فاالاد( ةياور قحتست

دنتست .totalitarianism [ ةيلومشلا ] ةيراتيلا توتلا لظ يف ةايحلا نع اهمِّدقت

عضاوتم لماع وهو ، ةيقيقحلا OttoHampel لبماه وتوأ ةايح ىلإ ةياورلا

هنبا توم بقع يزانلا مْكُحلا ماظن ةمواقم ىلإ ىعس ، سَّيَسُم ريغو لا حلا

، ةيديرب تاقاطب كرت اذإ هنأ يف لبماه ةركف تصّخلت . اسنرف حايتجا ءانثأ

ديربلا قيدانصو ةيانعب ةراتخم ٍنابم مامأ مْكُحلا َماظن بجشت ، ديلا ِّطخب

نم رثكأ ىدم ىلعو . يبعشلا ءايتس اال َزيفحت اهُريثأت نوكيسف ، نيلر ب لوح

يوتحت يتلا ةيديربلا تاقاطبلا تائم Elise زيلإ هتجوزو لبماه بتك ماع،

لتقيس ررهوفلا ! هامأ . ينبا ررهوفلا لتق ! هامأ »: لثم ةطيسب لئاسر ىلع

نكلو .« ملا علا يف تيب لك ىلإ َنزحلا بلجي ىتح فقوتي نلو ، اًضيأ كءانبأ

ىلإ اًروف اهمِّلسُي ةيديربلا تاقاطبلا دجي نَم ُّلك ناك فوخلا ةدش نم

َمِكوُح . امهيلع ضبقلا و اهْيبتاك عُّبتت نم ةياهنلا يف وباتسجلا نَّكمَتف ، تاطلسلا

توملا ب امهيلع َمَكَحو ،People’sCourt بعشلا ةمكحم يف هتجوزو لبماه

.RolandFreisler659 رلسيارف ورالدن ُضيغبلا يزانلا يضاقلا

ةرتفلا لا وط ايناملأ يف لظ دقف ، مْكُحلا ُماظن هيف باتري ٌبتاك فاالاد نأ عمو

األ يزانلا ُمْكُحلا اهب َلَزَع يتلا َةقيرطلا هنايسن نكمي ال وحن ىلع لقنو ، ةيزانلا

، ةفزاجملا و ةروطخلا ةياغ يف اًرمأ ناريجلا نيب ةقثلا درجم لعج ىتح َدارف

ال يحتسم اًرمأ ةيسوريف ةضَراعُم رشنل هتجوزو لبماه َةلواحم لعج ام وهو

نع ةيعرشلا عزن يف نمكي ةيراتيلا توتلا حاجن ُّرِس ناك ، ىرخأ تاملكبو .ً

ةصاخبو ، ةلودلا و بزحلل ةيمَرَهلا تاسسؤملا جراخ ةيعامتج اال تاكبشلا لك

. اهتبْنَم يف اهدْأَوو اهِّلَش وأ ، لقتسم يسايس لْعِف ىلإ ةحماطلا تاكبشلا

ةيزيلجنإ ةمجرت ثدحأ ناونع وه AloneinBerlin« نيلر ب يف اًديحو »

[ ةريغص تادحو ىلإ لْزَعلا ىنعمب ] ةيرْذَّتلا ٍةقدب ُناونعلا صخليو ، ةياورلل

مدع ىنعمب ] وحنلا اذه ىلع اًنِرَم ThirdReich ثلا ثلا خيارلا تلعج يتلا

دوقي ناك رلته نأ اًحضاو حبصأ نأ دعب ىتح ،[ ةحاط وأاإل رسكلل هتيلباق

. ةيثراك ةميزه ىلإ ايناملأ



8 موي زيلإ هتجوزو لبماه وتوأ َمِدْعُأ : نيلر ب يف اًديحو -25: مقر لكشلا

ةنايخل زيهجتلا و ةيركسعلا ةيونعملا حورلا ضيوقت » ةمهتب ،1943 ماع ليربأ

! ةَّرُح ةفاحص اله:« عأ ةدراولا ك ةيديرب تاقاطب ةباتك يه مهتميرج .« ةريبك

انب نوفذقي هتباصعو رلته لذتبملا يركسعلا ! يبيرختلا رلته ماظن نع اًديعب

. ةيواهلا ىلإ

يف زلبوج رلميه جنيروج رلته ةباصعلا هذه هب حمست يذلا ديحولا ءيشلا

.( نييزانلا نطومل ًةيروت )« ءاَرَعلا يف توملا وه اندلب ايناملأ
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ةسمخلا ةقلح

رلته ماظن - دحلا اذه ىلإ ًةتيقم [ ةيلومشلا ] ةيراتيلا توتلا ُةمظن األ تماد ام

شيعي صخش يأ باذجنا بابسأ مْهَف بعصلا نم لظيسف - نيلا تس ماظنو

نأ هابتن لال اًتْفَل رثك األ لب . اوبذجنا سانلا نكل . امهنم ٍّيأ ىلإ ٍّرُح عمتجم يف

ةيشافلا معالء اهقرتخي نأب تحمس ارتلجنإ يف الاًق غنا رثك األ تاكبشلا ضعب

ضعب تبذجنا ، اًديج فورعم وه امكو .communism ةيعويشلا fascismو

دبال هئاضرتسا َةسايس ْتلَّضفو ، رلته ىلإ ةيناطيربلا ةيطارقتسر األ تاعاطق

رتسنمتْسِو ُقود َدَّدن ،DuffCooper[622] ربوك فود ل اًقبطو . هتهجاوم نم ً

»660.و هئاقدصأ لضفأ اننأ فرعي ، ءيش لك مغر ، رلته نإ لا قو ... دوهيلا ب«

دروللا « ةضْوَر » يف َعَرْعرت يذلا ،marquessofLothian[623] نايثول زيكراملا

كلذك ، يزانلا مْكُحلا ماظن عم َفَطاَعَت رخآ ٌّيطارقتسرأ ، ةيقيرفأ بونجلا رنليم

ينامل األ بقللا نع لزانت يذلا ) ينامريجولجن EarlofAthloneاأل نولثآ لر يإ

نُفُس ةثيرو نع ةملكب هَّوفتي مل ،( برحلا ءانثأ PrinceofTeck كيت ريمأ
[624] انايدو دروفتيم نيتخ األ داحتاو NancyCunard درانويك يسنان نْحَّشلا

[ دروفتيم [ْيأ هنأب اًقباس رلته هفصو يذلا MitfordsistersUnityandDiana

يناطيربلا يشافلا َميعزلا تجوزت هذه انايدو ،« روصعلا لك يف لجر مظعأ »

لا بقتسا ةعاق يف صاخ لفح يف SirOswaldMosley يلزوَم دلا وزوأ ريس

.661 زلبوج

«نأ اًيصخش هل دَّكأ رلته نإ زمياتلا ءاَّرقل نايثول 1935،قلا ماع رياربف يفو

نع يِّلختلل دعتست ايناملأ نأو ؛ برحلا سيلو ، ةاواسملا وه ايناملأ هديرت ام

حِّضويو . يتييفوسلا داحت لباال ، ةيبرغلا ابروأ رلته ُّمُهَي يذلا سيلف .« برحلا

تاذ تثدح اذإو .« ساس األ يف اًيلا تق اًنيد َةيعويشلا ربتعَي » رلته نأ نايثول

َّودعلا ايناملأ ُرَبَتْعُت » سف « ةيركسعلا اإلسالم تاراصتنا راركت ُةلواحم » موي

لإلعالم اًريزو َنِّيُع ، نيظفاحملا بزح نم يناطيرب يسايس ،(1954-1890): ربوك فود 622

. مجرتملا - لشرشت ةموكح يف

زربأ نم . نايثول زيكراملا بقل ىلع رشع يداحلا زئاحلا ريك، بيليف وه نايثول زيكراملا 623

َةوسق اًدكؤم ، ايناملأ ءاضرتسا ةسايس نع نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال رخاوأ يف نيعفادملا

. مجرتملا - ياسرف ةدهاعم

يف ةيطارقتسرأ ةلئاع ، يسول اكيسيجو ناميرف يسنان نيتخ األ ةلئاع مسا وه دروفتيم 624

. مجرتملا - ةيعويشو ةيزانو ةيشاف تاءامتناب ترهتشا ، نيرشعلا نرقلا تاينيث ،ثال ايناطيرب



؟»662. ابروأ نصح وأ لمتحملا

AllSouls[ سوفنلا لك ةيلك ] سلوس لوُأ ةيلك ةصاخبو - دروفسكأ ةعماج

ةسايس ] ءاضرتس اال ىلإ نيعاسلا كئلوأ نم األربك ُددعلا اهيف َدِجُو -College

هتق ال يذلا متاقلا َريصملا ُعِراضي اذه لك نم ءيش ال نكلو .[ رلته عم ةئدهتلا
[625] يب يج يك لا زاهج اهقرتخا يتلا ، اًدُّرمتو الاًق غنا جديربمك تاكبش رثكأ

.[626]KGB[ ةيتييفوسلا تارباخملا ]

جديربمك سيساوج نم اًهيجوت رثكأ وه ام دجوي ،ال تاكبشلا خيرات يف

ىدل اوُفِرُع امك ،MagnificentFive« نوعئارلا ةسمخلا »:CambridgeSpies

« نرتنيموه لا« وأ ،Moscow Centre [627] وكسوم زكرم يف مهيلِّغَشُم

Maurice اروب سيروم ةعاربب مهيلع هقلطأ يذلا بقللا ،[628]Homintern

ةلودلا نمأ ةنجل ،KomitetGosudarstvennoyBezopasnosti،وأ يب يج يك 625

. ةيتييفوسلا تارباخملا زاهج CommitteeforStateSecurity:وه

نم هنُّكمتو ، ةدحتملا تاي ال وولا ايناطيرب يف ةلئاه معالء ةكبش رشن هراودأ مهأ نم

ةمدقتملا ايجولونكتلا بيرستو ، نتاهنام عورشم بلق نم ةيرذلا ةلبنقلا ِّرس ىلع لوصحلا

ةزهج األ يف معالهئ ةكبش لضفب لوأب وأالً يتييفوسلا داحت اال ىلإ ةيبرغلا لودلا نم

ام اهيف رشتنا ، ةدحتملا تاي ال ولا يف زاهجلا تاحاجنل ةجيتنو . اًضيأ ةينم واأل ةيموكحلا

يف ُكِّكَشُت محالت ةدايق ىلإ يثراكم فيزوج روتانيسلا اعد ام وهو ،« رمح األ رعُّذلا » ىَّمَسُي

األ نونطاوملا اهدتعي مل شيتفت محالت هبشي اميف ، ةيعويشلا عم فِطاعتم لك اياون

ةيناطيربلا تارابختس اال لخاد معالء دينجت نم زاهجلا نَّكمت ، ايناطيرب يفو . نويكيرم

يف ىَّلوت ، ةيجراخلا يب يج يك لا راودأ ىلإ ةفاض .بواإل ةيلا علا بتُّرلا يوذ نم اهسفن

اميف ، يعويشلا بزحلا ركفل ةضراعملا ةيسايسلا راكف لكاأل َعْنَم يتييفوسلا داحت اال لخاد

يك لا مسقنا ، يتييفوسلا داحت اال رايهنا دعب .« ةماَّدهلا تايجولويدي األ ةحفاكم ب« ُفَرْعُي

يسورلا داحت اال يف « ةيجراخلا تارابختس اال زاهج »و« يلا رديفلا األنم زاهج » ىلإ يب يج

. مجرتملا -

ةرم تداع مث ،1941 ماع رياربف يف NKGB ىلإ تلوحتف NKVD لا ةيمست تديعأ 626

ماع NKGB مسا ىلإ تداع مث ،1941 ماع ويلوي يف NKVD ةقباسلا ةيمستلا ىلإ ىرخأ

،(MVD(1953و،(MGB(1946 مساب يلا وتلا ىلع ةلا كولا تيِّمُس ، برحلا دعبو .1943

-KGB بلا مسقلا اذه لوط ىلع اهيلإ ريشأس ، سابتل اال بُّنجتلو .(KGB(1954 اًريخأو

. فلؤملا

ةيتييفوسلا تارابختس اال رقم ىلع هيراك ول نوج يئاورلا اهقلطأ ةيمست : وكسوم زكرم 627

الء) معلا عْرَز ) يجراخلا سُّسجتلا ب ةينْعَملا تاراد اإل ةصاخبو ، وكسوم يف يسيئرلا

. مجرتملا - سُّسجتلا ةحفاكمو

اهانعمو 1919 ماع نينيل اهسَّسأ يتلا comintern ْيتملك نم جيزم homintern ةملك 628

ينعت يتلا homosexual ةملكو ،1943 ماع ْتَّلُحو ةيعويشلا بازح لأل ةيلودلا ةطبارلا



مهنم ةسمخ لك ىمتنا . دروفسكأ ةعماج Wadham ماداو ةيلك ديمع Bowra

نأب اهسفنل تحمس ةيوبْخُّنلا ةكبشلا هذه نكلو . اهدُّرفتب يهابُت ةكبش ىلإ

نم رثك -أل اهؤاضعأ ناكف الً، ماك اًقارتخا ةيسورلا تارباخملا اهقرتخت

، ةيتييفوسلا ةيبنج األ تارابختس اال ةمدخ يف نمث األ َةريخذلا - دوقع ةسمخ

. نيلا تسل نييبرغ معالء ءامسأو رارس نماأل ىَصْحُي وال ُّدَعُي امال اوشفأف

« شاقِّنلا ةيعمج » ءاضعأ حبصأ فيك ، قباسلا لصفلا يف ، انيأر دقلو

نيلصفنم ، اًبيرقت 1900 ماع دعب ،[ لُسُّرلا ةَّيعمج ]ConversazioneSociety

برحلا تقو لولحبو اًعم. ٍنآ يف اًيسايسو اًيسنج ةيروتكيفلا ميقلا نع

نأب لئاقلا رتسروف فقوم عم « لُسُّرلا » نم ةريبك ُةبسن تقفتا ، ىلو األ ةيملا علا

اطخ ٌديدج ٌليج . دلبلا و كِلَملل الء ولا لبق ىلو األ ةلزنملا يف يتأت ةقادصلا

ينوتنأ . ةنايخلا ىلإ ريمضلا فاكنتسا نم : دعبأ ًةوطخ لا صفن اال اذهب

، هرودب ، ناكو .1928 ماع ةَّيعمجلا ىلإ َّمُض» »AnthonyBlunt[629] تنولب

يجيرخ نم امه .كال تاونس عبرأ دعب GuyBurgess[630] سيجروب ياج يعار

ٌّذاش. امه كوال ، اًيميداكأ عراب امه كوال ،Trinity يتينيرت ةيلك

امهنإ ليقو ، اًنيزر ناك دقف ، تنولب لثم ةبغرلا َجِّهوتم ناك سيجروب نأ مغرو )

.663( نمزلا نم ةرتفل نْيقشاع اناك

اناك امهنأ يه سيجروبو تنولب صوصخب اًيخيرات ةمهملا ةقيقحلا نكلو

. رطاخ بيط نع نيلا تسل امهتامدخ امَّدَق نييعويش

.ف اًيكارتشا ىتح وأ اًيعويش اًميظنت مهتاذ دح يف ُلسُّرلا نكي ،مل ديكأت لكبو

ةعومجم ربع ، نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال جديربمك يف ترشتنا ةيسكراملا

ةعماج ةيعمج اهزربأ - ةينَلَعلا ةيسايسلا ةيب ال طلا تانايكلا نم ةعونتم

يتلا ،CambridgeUniversitySocialistSociety ةيكارتش اال جديربمك

. مجرتملا ّذاش)- ) سنجلا َّيلْثِم

ةعماج يف نفلا خيرات ذاتسأو يناطيرب ينف خِّرؤم ،(1983-1907): تنولب ينوتنأ 629

ناك هنأب ةيئاضقلا ةقح ال ملا نم ةناصح ىلع هلوصح دعب 1968 ماع يف فرتعا . ندنل

. مجرتملا - اًيتييفوس اًسوساج

هميلعت ىَّقلت ، ىطسولا ةقبطلا نم ةيرث ةلئاع ىلإ يمتني ،(1963-1911): سيجروب ياج 630

يف اًجتنم لمع . جديربمك ةعماج يف امهريغو ةيكَلَملا ةيرحبلا ةيلكلا و يتينيرت ةيلك يف

اال مسق لماك ماودب تارباخم طباض تقولا نم ةريصق ةرتفلو يس، يب يب ةلا كو

ةيتييفوسلا تارباخملا هتدَّنج . ةيجراخلا ةرازو ىلإ همامضنا لبق ،MI6 ةيبنج األ تارابختس

ةيجراخلا ةرازو يف ةديدع تايوتسم ىلع قيمع طابحإو ليطعت يف بَّبسَتو .1935 ماع

-1963 ماع يتييفوسلا داحت اال يف يِّفوُت . ةيكيرمأولجن األ تاق ال علا يفو ةيناطيربلا

. مجرتملا



CommunistPartyofGreat ىمظعلا ايناطيرب يف يعويشلا بزحلا اهقرتخا

سيروم يداصتق اال لا ثمأ نم نييسكرام بنالء نم عيجشتبو ،Britain

.[ زليو يف ]Pembroke كوربمِب ةعطاقم نم MauriceDobb[631] بود

ال وثلا دحاولا نيب نِمف . رصعلا حورل نيلثَمُم درجم نم رثكأ اوناك لُسُّرلا نكلو

ةسمخ نع لقي امال َدِجُو 1927و1939، ْيماع نيب « نيِّمضْنُملا »ً ال وسر نيث

سميجو John Cornford [632] دروفنروك نوج مهنم ، اًيعويش رشع
[634] تيرتس لكيامو Leolong جنول ويلو JamesKlugmann[633] نامجولك

.AlisterWatson664[635] نستاو رتسيلأو MichaelStraight

ىلإ ةيعمجلا هاجتا ، تبس لك ءاسم ، ُشَقانُت تناك يتلا تاعوضوملا تسكعو

ماع رياني 28 موي يف ، شاقنلل هضرع يذلا سيجروب عوضوم ءاج : سييستلا

؟»IsthePastaSignpost؟665. ٍداشرإ عالُةم يضاملا «له ناونعب ،1933

يف دعاس ، اًيعماج طاًبلا ناك نيح . ةقيرط نم رثكأب ٌطشان اذه سيجروبو

ميظنت يف دعاس امك ، يتينيرت ةيلك يف ةيذغتلا يفَّظوم بارضإ ميظنت

ليجلا نم « ةكئ ال «ملا نكي .مل جديربمك ةعماج تاسيبوتأ يقئاسل رخآ بارضإ

ريغ األماي، نم موي يف ، تناك يتلا مهتَّيعمجل ثدحي امل نيكردم قباسلا

. ةسلج رضحم يأ يف مهُتوص ُنَّوَدُي مل اوُّجتحا نيح مهنكلو . ةسَّيَسُم

ملحي ناك يذلا وه سيجروب . عبطلا ًب ال ُسُر جديربمك سيساوج لك سيل

يتلا ةيزانلل ةضِهانُملا ةيعويشلا الاي خلا اًيكاحم ،« ةسمخ نم ةقلح » ميظنتب

.666 ةيزانلا ايناملأ يف تطشن

عمو . دحاو ميظنت يف معالء ةسمخ دينجت نم لضفأ نوفرعي تييفوسلا ناك

تنولب اهيلإ يمتني يتلا نم عسوأ ةكبش نم دينجتلل دادعتسا ىلع اوناك ، كلذ

ةيلك ليمزو جديربمك يف يناطيرب داصتقا :(1900-1976)،عمِلا بود سيروم 631

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا يف نييسكراملا داصتق اال ءاربخ زربأ نم هفصوب ُرَكْذُي . يتينيرت

- نيوراد زلر اشت دافحأ نم ، يعويشو يزيلجنإ رعاش ،(1936-1915): دروفنروك نوج 632

. مجرتملا

بزحلل يمسرلا خِّرؤملا و زراب يناطيرب يعويش بتاك ،(1977-1912): نامجولك سميج 633

. مجرتملا - يناطيربلا يعويشلا

. مجرتملا - نونفلل ٍعارو يئاورو رشان ،(2004-1916): تيرتس لكيام 634

- جديربمك سُّسجت ةقلح وضع ، يناطيرب تايضاير :(1908-1982)،عمِلا نستاو رتسيلأ 635

. مجرتملا



WilliMünzenberg جربنزنوم يليو نايتييفوسلا الن يمعلا .ف سيجروبو

جديربمك يف « ةبهوملا فاشتكا » لعفلا ب آدب ErnestHenri يرنه تسنرإو
[636] ينامل األ دلونرأ ىَّمسُي الً يمع نكلو ، نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال لئاوأ

.667 سيجروب الم حأ َقَّقح يذلا وه ArnoldDeutsch

عم (OTTO وتوأ وه يب يج يك لا ىدل يدوكلا همساو ) ينامل األ أدبي مل

اًيميداكأ نكي مل يذلا يتينيرت لجر ،KimPhilby يبليف ميك عم لب ، لوسر

جنلبيك باتك لطب مساب يِّمُسو ، دنهلا يف يبليف َدِلُو . ىلو األ ةجردلا نم

ةيندملا ةمدخلا يف قباس وضع نبا ناكو ،Kim « ميك رهش،« Kiplingاأل

ةيبرعلا ةكلمملا يف دوعس النب اًراشتسم راص IndianCivilService ةيدنهلا

اوأر تييفوسلا لعلو اإلسالم. ىلإ هلُّوحت دعب اهيف « َنَّطوَت » يتلا ، ةيدوعسلا

َبَهَذ ، بود سيروم حارتقا ىلع الً وزن ، جديربمك دعب . رخآ لُّوحت ناكمإ

يعويش معدب ةيلودلا لا معلا ةثاغإ ةمظنم لجأ نم لمعلل انييف ىلإ يبليف

.backedInternationalWorkersReliefOrganization-Communist

األ هتاجوز ىلوأ يهو ، اهجوزتو LitziFriedmann نامديرف يزتيل لباق كانهو

يدوكلا مس اال هاطعأو هدَّنج يذلا ، ينامل األ ىلإ نامديرف هتمدقو عبر.

.668(Sonny ريغصلا دلولا )SÖHNCHEN

،DonaldMaclean نيلكام دلا نود جديربمك يف هَقيدص يبليف هل َحَّشر مث

ا اهنَّوك يتلا سُّسجتلا ةكبش نْمِضو .(Orphan ميتيلا )WAISE يدوكلا همساو

همساو ) نامجولك سميج وهو ، اًضيأ نيلكام ُقيدص ، ةعرسب تمانتو ينامل أل

نم رثكأ هتعاطتساب نكي مل يعويش هنأب هراهتشا ببسبو ،(MER يدوكلا

نيلكام نأ سيجروب َنَّمَخ ام، ةقيرطبو . نيرخ اآل سيساوجلا ىلع سُّسجتلا

ينامل األ ىلع بجي ناك ، ريراقتلا دح أل اًقفوو ؛ تييفوسلا حلا صل لمعي ناك

َمس اال هُمَهَن ُعَبْشَي ال يذلا سيجروب َحِنُم . ملكتي ال ىتح سيجروب دينجت

.669(Girl ةاتف )MÄDCHEN يدوكلا

لا يخ ال اًيدوك اًمسا يِّمُسو ) تنولب لوسرلا هليمز دينجتب سيجروب ماق مث

.670 يتينيرت ةيلك يف ٍذئنيح ُسِّرَدُي ناكو ،(TONY ينوت وه هيف

وهو ،(NIGEL لجيان يدوكلا همساو ) تيرتس لكيام ، هرودب ، تنولب َدَّنَجو

هَذيملت تنولب َحَّشر مث .671 داحت لال بختنملا سيئرلا و اًضيأ لوسرو يكيرمأ

لصأ نم يعماجلا يتينيرت ةيلك بلا JohnCairncross،ط سوركنريك نوج

خيسرت نم ينامل األ َنَّكمت ، ةيميداك األ هتريسم يف قلأت يكيشت يدوهي : ينامل األ دلونرأ 636

نويدوأ امنيس ةلسلس سِّسؤم مع نبا ناك ألهن هلوح كوكش ةراثإ نود ندنل يف همادقأ

. فلؤملا -Odeon



،ألن بيرغ رايتخا وهو )MOLIÈRE رييلوم يدوكلا همساو ، يدنلتكسإ

.672( رييلوم يسنرفلا يحرسملا بتاكلا نع ةيميداكأ قماالت رشن سوركنريك

اًبيرقت نمازتلا يب،ب يج يك لا يفو لُسُّرلا ةيعمج يف َدِّنُج - رخآ ٌدَّنجُم ةمثو

ال673ً. يدب الً يمع هفصوب تنولب هَلَّغَش يذلا جنول ويل وه -

ظح يسال يب. يج يك لا بتاور فشك ىلإ نستاو رتسيلأ َفيِضُأ ، اًريخأو

األلق ىلع اوناك دقل . ةسمخلا جديربمك سيساوج نم رثكأ مهنأ هبتنملا ُئراقلا

. ةعست

ةقلح » ءاضعأ عيمج لُّصنت بوجو يف ينامل األ ةيجيتارتسإ تصَّخلت

تاسسؤملا يف عقاوم ىلإ مهيعس ةرورض عم ، ةيسكراملا نم « ةسمخلا

. اهنم بارتق وأاال ةيموكحلا

اوناك امم مهلُّصنت ةلوهس يه جديربمك سيساوج حةلا يف ةظوحلملا ةمسلا

رابخأ يِّطَغُي فطاعتم ٌّيشاف هنأب يبليف رهاظت ،1937 ماع يف هب. نونمؤي

SpanishCivilWar،وأال ةينابس اإل ةيله األ برحلا يف Nationalists نييموقلا

.674 زمياتلا ةديرجل الً سارم هفصوب ٍذئدعب الً،مث قتسم اًيفحص هفصوب ً

لا يتغ ال ةيتييفوس ةرماؤم نم اًءزج اينابسإ ىلإ َلِسْرُأ هنأ اآلن فرعن نحنو

هتحورطأ ةباتك نع يِّلختلا هنم َبِلُطف نيلكام امأ .Franco675 وكنارف

ةرازو يف ةفيظو ىلع لوصحلل بلطب مدقتي يك [ ةيميداك [األ ةيسكراملا

«مل هنأب ديفي ريرقت مغر ،1935 ماع ةيجراخلا يف نيلكام َلِبُق . ةيجراخلا

.676 ةيعويشلا هئارآ نم « اًمامت صلختي

لبق ،Sorbonne نوبروسلا يف هتسارد ذنم اًيعويش ناكف سوركنريك امأ

وأ ضارتعا نود ، اًضيأ وه ، ةيجراخلا ةرازو هتلبق دقو . جديربمكب هقاحتلا

ب ىقتلا ،و وكسومو نيلر ب ىلإ سيجروب رفاس ،1934 ماع يف . كيكشت

األ يف يلودلا لا االصت ةرادإ سيئر OsipPyatnitsky يكستينتايب بيسوأ

CommunistInternational’s InternationalLiaison ةيعويشلا ةيمم

.Department677

ةيعويشلا نع ىَّلخت هنأب رهاظت ، ينامل نماأل رماوأ هيقلت دعب ، سيجروب نكلو

يف ةفيظو ىلع لوصحلل اًيعس ،conservatism ةظِفاحُملا ةعزنلا قنتعاو

هب ىهتناو ،ConservativeCentralOffice نيظفاحملا بزحل يزكرملا بتكملا

ب بَّقلملا ارامَنْكَم نوج يروُّتلا ناملر بلا وضعل اًيصخش اًدعاسم هلمع ىلإ األرم

هذهبو . ةيسنجلا هَلويم هكراش يذلا John«Jack»Macnamara« كاج »

صاخلا ريتركسلا ،TomWylie يليو موت دينجت ىلع سيجروب دعاس ةءافكلا

.SirHerbertCready678 يديرك تربره ريسلا ، مئادلا برحلا ةرازو ليكول



يس] يب [يب ةيناطيربلا ةعاذ اإل ةئيه تفظوتسا ،1936 ماع رخاوأ ذنمو

ةّذفلا سيجروب لا معأ ُمظعأ تناكف ؛ ةيراجلا ثادح األ ِّثبل اًجتنم سيجروب

Ernest يرنه تسنرإ يِّرسلا يب يج يك لا ليمع َنيكمت [ ةرتفلا هذه يف ]

.[637] ةيناثلا ءافلحلا ةهبج 679 حلا صل ةثداحم لقن نم Henry

SectionD يد مسقلا ىلإ سيجروب َّمضنا ،1939 ماع رياني 11 موي يفو

عدخلا »]DirtyTricks قدأ وحن ىلع »]،وأ مدهلا »]Destructionل اًراصتخا )

SecretIntelligenceService(SIS،و ةيرسلا تارباخملا ةمدخ يف [« ةرذقلا

األ مسقلا ةرادإ يف اًيمسر ناك هنأ عم ،MI6 سداسلا بتكملا ب اًضيأ فورعملا

Ministry ofInformation’s Foreign Division اإلعالم ةرازوب يبنج

.Directorate680

تاي ال ولا ىلإ ةدوعلا و جديربمك ةرداغم هنم َبِلُطف تيرتس لكيام امأو

يف دروفنروك نوج لوسرلا هليمزو هقيدص ةافول نزحلا ب اًرهاظتم ، ةدحتملا

سيئرلا تاباطخ ةباتك ىَّلوتيل هعم دقاعتلا متو . ةينابس اإل ةيله األ برحلا

ةرازو يف بصانم ىلع لصحو ،FranklinD.Roosevelt تلفزور نيلكنارف

the State ةيجراخلا ةرازوو Departmentofthe Interior ةيلخادلا

.[ ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال Department[بولا

ُدوعص مهَعَزْفَأ ، ٍأدبم ُلا جر اًعيمج مهنأ يه ةطيسبلا ةباج ؟اإل كلذ اولعف اذامل

َلِداعُملا هفصوب نيلا تس اوأرو ، ءاضرتس اال ةسايس يف مهُلمأ باخو ، ةيشافلا

23 موي نأشب كوكش ةيأ مهدحأ ىدل نكي ،مل كلذ عمو . رلتهل ديحولا لوقعملا

-Ribbentrop فوتولوم - بورتنبير ُقاثيم َنِلْعُأ امدنع ،1939 ماع سطسغأ

WelshmanGoronwyRees سير يونورج نامشليو ).[638]MolotovPact

يذلا طقف وه ، ينامل األ ةمئاق ىلإ سيجروب هفاضأ يذلا دروفسكوأ جيِّرخ

،وال نيطشن اوناكف جديربمك سيساوج ةيقب امأ .( حيحصلا جاتنتس اال جتنتسا

يف تلفزرو لشرشتو نيلا تس عمتجا ،1943 ماع ربمفون يف : ءافلحلل ةيناثلا ةهبجلا 637

َبَلا ،َط عامتج اال اذه يفو . برحلا دعب ام ابروأو ةيركسعلا ةيجيتارتس اإل ةشقانمل نارهط

. مجرتملا - ابروأ يف ةيناث ةهبج حتفب َءافلحلا نيلا تس

نيب ءادتعا مدع ةدهاعم : يتييفوسلا ينامل األ قافت وأاال فولوتوم - فورتنبير قافتا 638

ب يضقتو ،1939 ماع سطسغأ 23 موي وكسوم يف ْتَعِّقُو يتييفوسلا داحت واال ايناملأ

موجهلل نيفرطلا دحأ ضُّرعت حةلا يف دايحلا ب يتييفوسلا داحت واال ةيزانلا ايناملأ مازتلا

قطانم ىلإ اهقرشو ابروأ َلا مش مِّسقُي اًيِّرس الً وكوتورب ةدهاعملا تنمضت . ثلا ث فرط نم

ْتَضِقُن . لودلا هذهل يدودحلا و يسايسلا بيترتلا ةداع إل اًبُّقرت ةيناملأو ةيتييفوس ذوفن

- يتييفوسلا داحت اال وزغ ىلع ايناملأ تمدقأ نيح 1941 ماع ويلوي 2 موي ُةدهاعملا

. مجرتملا



اآل بناجلا ىلعو اًعم، بناج يف نيلا تسو رلته اهيف ناك يتلا ةرتفلا يف اميس

. ىمظعلا ايناطيرب فقت رخ

االصتا بتكم هَضَفَر ،1940 ماع اسنرف يف زمياتلل الً سارم يبليف لمع دعبو

نكل ،CodeandCypherSchoolatBletchleyPark كراب يلشتلب يف الت

ةمدخب ةرذقلا تايلمعلا مسق يف ةفيظو هيلع ْتَضِرُع سيجروب لضفب

ذيفنت ةرادإ ىلإ يد مسقلا َّمُض امدنعو .SectionD,SIS ةيرسلا تارباخملا

، ةديدجلا (SpecialOperationsExecutive(SOE [639] ةصاخلا تايلمعلا

يف رمتسا اذه هعقوم نمو ، اًبِّردُم هفصوب يبليف يقب نكل سيجروب َدِعْبُتْسا

. ةدحتملا ةكلمملا يف ةسايسلا تامييقتب وكسوم ديوزت

ناك .SIS ةيرسلا تارباخملا ةمدخ يف 7 مسقلا ىلإ قح ال تقو يف َلِقُن مث

امأو يف). ال سغويلا مسقلا ) ةصاخلا تايلمعلا ذيفنت ةرادإ يف اًضيأ نامجولك

، ةيادبلا يف ، هضفر نأ دعبف تنولب امأو . كراب يلشتلب يفف سوركنريك نوج

لبق ةيعويشلا هلويم ببسب IntelligenceCorps ةيركسعلا تارباخملا سالُح

ةيِّرسلا ةمدخلا )MI5[640] سماخلا بتكملا ىلإ هَقيرط َسَّسحَت ، برحلا

دليشتور روتكيف هقيدص مْعَد لضفب ،(Britain’sSecurityService ةيناطيربلا

ريظنو يتينيرت ةيلك لجر كلذكو لوسر اًضيأ وهو -VictorRothschild

اهقُّلعت ثيح نم ةيسكراملا ب َّمتها هنأب نهاولا تنولب مْعَز لَّبقت يذلا - مَلا علا

.681 طقف نفلا خيراتب

نع ةيِّرسلا تامولعملا كلذكو MI5 سماخلا بتكملا َقئاثو َمَّلَس نأ درجمبو

14 بتكملا يف لمعلا أدب ، جنول ويل نم هاقلت يذلا ، ةكرعملل ينامل األ بيترتلا

َدَّنج ،1940 ماع رخاوأ يفو .WarOffice’sMI14section[641] برحلا ةرازوب

َلَّكشت ةحلسملا تاوقلا عبتي يناطيرب يتارابختسا ميظنت : ةصاخلا تايلمعلا ذيفنت ةرادإ 639

و سُّسجتلا األلو اهفده ، ةمئاق ةيِّرس تامظنم ثالث جمدب ،1940 ماع ويلوي 22 موي

ىوق دض ، ةلتحملا ايسآ قرش بونج يف اًقح ال ،مث ةلتحملا ابروأ يف الع طتس واال بيرختلا

ةيندم تاتف ال ءارو اهدارفأ تاكُّرحت ْتَيفْخُأ . ةيلحملا ةمواقملا تاكرح ةدعاسملو ، روحملا

. مجرتملا - ةديدع

األنم ةيامح ةيساس األ هتفيظو ، ةيناطيرب ةيبرح تارباخم :MI5 سماخلا بتكملا 640

هجوب وهو . ةيلخادلا هماهم حاجنإ ىلع هدعاست ةيجراخ راودأب علطضي دق هنكلو ، يلخادلا

اال ةرادإو MI6 سداسلا بتكملا نم لك بناجب ، ةيناطيربلا تارابختس اال ةلآ نم ءزج ماع

تارباخملا ةنجل ةراد إل اهعيمج عضختو . عافدلا تارباخم ةرادإو ةيموكحلا صتاالت

. مجرتملا - ةكرتشملا

برحلا ءانثأ برحلا ةرازوب ةيناطيربلا ةيركسعلا تارباخملا بتاكم دحأ :14 بتكملا 641

. مجرتملا - ايناملأب قلعتي ام لك نع لوؤسم ، ةيناثلا ةيملا علا



مدعب رارق ذاختا مغر ،SIS ةيرسلا تارباخملا ةمدخ يف َسيجروب ُتنولب

.682 اهيف اًطباض هِلْعَج

. ٌلهذم يتييفوسلا يبرحلا دوهجملا يف جديربمك سيساوج ماهسإ ُمجح

َلَصَحف ، ريثولا يب يج يك لا ةماقإ َّلحم ،1941 ماع يف ، ندنل ْتَسْمَأ دقو

1941و1945، ْيماع نيبو .[ ةيِّرس ] ةفَّنَصُم ةقيثو 9آالف نم برقي ام ىلع

.683 ةقيثو ب1,771 وكسوم َزكرم هدرفمب ُتنولب َدَّوَز

يدنامرونل ءافلحلا وزغ نم اًموي رشع دحأ لبق ، ويام 26 موي يفو

اهفصوب ةعوضوملا ةلماكلا عادخلا ةطخب َتييفوسلا ُتنولب َدَّوز ،Normandy

)ب ودبي ام ىلعو )،(Day-OVERLORD (D [642] درولر فوأ لا نم اًءزج

يتلا روحملا لود دض ةيناطيربلا تارباخملا تايلمعل ةيرهشلا تاعجارملا

يلناتس يدوكلا همسا راص دقو ) يبليف .684 لشرشت ىلإ بهذت تناك

معالء لك مضت يتلا « ةيلص األ تابتاَكُملا » هيلِّغَشُم ىلإ اًضيأ َلقَن (STANLEY

ندنل نأ ىلع ليلد ىلإ وكسوم َفُّهلت يِضْرُتو ،SIS ةيرسلا تارباخملا ةمدخ

.685 نامل عماأل لصفنم الم سل اًّرس ُطِّطَخُت تناك

ال بازاك يف لشرشتو تلفزور تاثداحم ليصافتب َسورلا سيجروب ربخأ دقو

اسنرف وزغ ليجأتب امهرارق اهيف امب ،1943 ماع رياني يف [ ءاضيبلا رادلا ] اكن

هاجت ءافلحلا ططخ نع ةيتارابختسا تامولعم َلقَن امك ،1944 ماع ىتح

امال سيجروب َمَّدق ،1945 ماع نم ىلو األ ةتسلا رهش األ يف . برحلا دعب ادنلوب

.686 ةيجراخلا ةرازو نم « ةياغلل ةيِّرس » ةقيثو 289 نع لقي

اًدعاسم ، ةيناطيربلا ةماعلا تاباختن واال برحلا ةياهن دعب ، سيجروب َنِّيُع مث

HectorMcNeil لينكَم روتكيه لمعلا بزح نم باشلا يسايسلل اًيصخش

ىلع ةدام ىلإ لوصولا هل حاتأ بصنم وهو ، ةيجراخلا ةرازو يف ةلودلا ريزو

مضي يذلا وكسوم رمتؤمل ةَّدَعُملا ةيسايسلا قارو األ اميس ،وال ىوتسم ىلعأ

ناك اذكهو . تييفوسلا هيلِّغَشُم ىلإ اذه ُّلك َمِّلُس دقو . ةعبر األ فلا حتلا لود

ةخراصلا ةقرافملا انهو - ةجرد ىلإ ، تقولا لوط نيحجان جديربمك ُسيساوج

ايونارابب مهَسفنأ نيعنْقُم ، مهيف ةقثلا نع تييفوسلا مهُتداس َّفَك ْنَأ -

[نم ةعراب ةعدخ إال يه ام اهلمكأب جديربمك ةيلمع نأ ةداتعم ةينيلا تس

.687[ نييناطيربلا

؟اإل ةيناطيربلا تارابختس اال قارتخا تييفوسلا ىلع ريسيلا نم ناك اذامل

فرعي امكو . سُّسجتلا ةحفاكم يف نمزم صقن دوجو يه ةطيسبلا ةباج

لبق نم ةيناثلا ةيملا علا برحلا يف ابروأ برغ لا مش وزغل يدوكلا مس :اال درولر فوأ 642

. مجرتملا - طوبهلا موي وهف « ياد «يد- لا امأ ، ءافلحلا تاوق



لبق قيقدلا قُّقحتلا ُتايلمع نكت مل ، اًديج يتييفوسلا سُّسجتلا ءاربخ

صاخش نعاأل فشكلل ًةيفاك ةيندملا ةمدخلا يف لوبقلل ايناطيرب يف برحلا

.RingofFive ةسمخلا ةقلح تلعف امك ، ةيعويشلا نع داعتب باال اورهاظت نيذلا

ةيِّرسلا تارابختس اال ةمدخب ڤي مسقلا وه ، سُّسجت ةحفاكم ُمسق دجوي ناك

هب تنولب ينوتنأ قاحل إل دليشتور روتكيف طغض امدنع نكل ،SIS’sSectionV

بتكملا ريدم .688 سُّسجت ةحفاكم دوجو مدع لظ يف ًةئيس ُةجيتنلا تناك ،

ماع رخاوأ يف ،قلا ُمِرَهلا SirVernonKell ليك نونريف ريسلا ،MI5 سماخلا

ثيح نم ، دوجوم ريغ » ةدحتملا ةكلمملا يف يتييفوسلا طاشنلا نإ 1939

.689« ءاوسلا ىلع يسايسلا و يتارابختس اال قارتخ واال رمآتلا

بتكملل ماعلا ريدملا بصنم اًقح ال لغش يذلا -RogerHollis سِلوه رجور امأ

يف ةيِّرسلا تارباخملا ةمدخ لشف دقتنا دقف -(1965-1956) سماخلا

حجن ،1944 ماع يف : هيجو ببسل ، يعويشلا و يتييفوسلا ديدهتلا ةبقارم

SectionIX وه ديدج مسقل اًريدم نوكي نأ يف ( قَّدَصُي ال وحن ىلع ) يبليف

ىَماَعَت سِلوه نكل .690 يعويشلا و يتييفوسلا سُّسجتلا ةحفاكمل صَّصَخُم

يف تقولا لوط هابتش اال ةجرد ىلإ ةلومعو لا فغإ نم هتمدخ اياطخ نع

.( دليشتور ناك »FifthMan(امك سماخلا لجرلا » هسفن وه هنْوَك

ةبقارمب فَّلَكُملا مسقلا -A4 روف هيإ لا ناك ،1946 ماع ربمسيد يف ىتحو

نودبو ، طقف اًدرف رشع ةسمخ مضي - تييفوسلا نييسامولبيدلا نيفظوملا

معلا ] ةنوخلا هقافرو وه هيمحي ناك اًقح،ام ال هسفن يبليف ركذ امكو .691 ةرايس

يف نيمرتحم ءاضعأ نأ هُدافُم ٍداقتعا ىلع َّرَصأ يقيقح يلقع ٌزْجَع الء]«

تَقِرُتْخا ، ىنعملا اذهبو لا»692. األعف هذه لثم فارتقا مهنكمي ال ةسسؤملا

دلولا » ةكبش ، جديربمكو دروفسكوأو سرادملا ةبْخُن ةكبش : عسو األ ُةكبشلا

.oldboy« ميدقلا

فشك ىلإ - ةياهنلا يف - ًةيِّدؤم ، عَّمجتت األةلد تأدب ،1945 ماع نم ًءادتبا

فظوم ،IgorGouzenko[643] وكنيزوج روجيإ قاقشنا . جديربمك سيساوج

Ottawa اواتوأ يف ، ةيتييفوسلا ةيركسعلا تارباخملا ب صاخلا ريفشتلا

تييفوسلا نإ لا قف . فشكلا ةيلمع حتتفا يذلا وه ،1945 ماع ربمتبس

موينارويلا نم تانِّيع ىلع اولصح لب ، ةديدع ةيدنك تاسَّسؤم اوقرتخا

اهرقمو ، ادنك يف ةيتييفوسلا ةرافسلا ب ريفشت فظوم ،(1982-1919): وكنيزوج روجيإ 643

سُّسجتلا ةطشنأب ةصاخ ةقيثو 109 هعمو 1945 ماع ربمتبس 5 موي قشنا ، اواتوأ ةمصاعلا

ةنجل ءاعدتسا ىلإ ٍذئنيح يدنكلا ءارزولا سيئر رطضا يذلا ؛األرم برغلا يف يتييفوسلا

. مجرتملا - ادنك يف سُّسجتلا يف قيقحتلل ةّيكَلَم



AlanNunn[644] يام نون آالن لضفب ، ةيكيرم األ ةيرذلا لبانقلا يف مدختسملا

TrinityHall يتينيرت ةعاق يف نيلكامل اًرصاعم ناك يذلا يئايزيفلا May

.693[ يتينيرت ةيلك يف ةبلطلا ءاقل ةعاق ]

ناك ،SIS’sSectionIX يعويشلا و يتييفوسلا سُّسجتلا ةحفاكم مسق يفو

نيج spycatcher طاقلملا تايح صال ضيفختب هل حمسي عقوم يف يبليف

بتكملا ىلإ ]MI5 سماخلا بتكملا نم اهلقن دعب JaneArcher[645] رشرآ

نيتناتسنوك وه ، رخآ يتييفوس يِّرس ٌليمع لواح امدنعو .[MI6 سداسلا

،اال لوبنطسإ يف يب يج يك لا طباض ،KonstantinVolkov فوكلوف

َنَّمأو يبليف َلَّخدت - نيلكامو سيجروب ِفْشَكل هنم حضاو دصقب ، َقاقشن

جعزنم هنأب يامل يبليف حملأو . وكسوم ىلإ هليحرتو فوكلوف فيقوت ةيلمع

.694 اهريصقت نم

تارباخملا ةمدخ ُزاهج ىَّقَر ، جَهْنَمُملا بيرختلا اذه نع ةحضاو ٍةَلْفَغبو

ةمصاعلا يف ةلا كولا َلثَمُم - ةرملا هذه - حبصيل ، ىرخأ ًةرم يبليف SIS ةيرسلا

يكيرم األ بتكملل اًريدم نيلكام ُنييعت ُبرغ األ لب . نطنشاو ملا: علا يف األمه

رايهن ال هضُّرعت دعب نيلكام ةيقرت تءاجو . ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يف

ةرافسلا يف تاظوفحملا مسقل اًريدمو اًراشتسم هلمع ءانثأ لماك يبصع

Philip يبنيوت بيليف رْكُّسلا يف هميدنو وه ماق نيح ، ةرهاقلا ب ةيناطيربلا

ةيكيرم األ ةرافسلا يف الن معت نيتاتف ةقش تايوتحم ميطحتب ،Toynbee

نأ يف َكَّكشَت ندنل يف دحأ .وال ٍرْكُس ةبون يف اًبرإ ةيلخادلا امهسب مال قيزمتو

ريغ نيتلواحم دعب ٍّداح، طغض َةجيتن ناك ، ذوذشلا ديازتم ، نيلكام كولس

وهو - هَسفن َفَصَو امدنع ٌدحأ هبتني ملو . وكسومب هتاطابترا عطقل نيتحجان

Alger[646] سيه ريجلأ نم ةيزيلجن اإل ةخسنلا » هنأب - ديدش ٍرْكُس حةلا يف

:«Hiss

برحلا ءانثأ يتييفوسلا َداحت اال َدَّوَز ، يناطيرب يئايزيف يام:(2003-1911)، نون 644آالن

. مجرتملا - ةيكيرم واأل ةيناطيربلا ةيرذلا ثوحبلا رارسأب ةيناثلا ةيملا علا

دعب رشرآ نيج مث ، رومسيس نيج مساب وأالً ْتَفِرُع ،(1982-1898): رشرآ نيج 645

.1929 ماع ةيناطيربلا ةيِّرسلا تارباخملا ةمدخ يف ةطباض لوأ .1939 ماع اهجاوز

ىلإ تمضنا نيحو . ةيتييفوسلا تارابختس باال قلعتي ام لك يف تاقيقحتلا نع ةلوؤسم

ال ىتح يقيقحتلا اهطاشن ليلقتب - ٍذئنيح اهسيئر - يبليف ميك ماق سداسلا بتكملا

. مجرتملا - فاشكن لال ضرعتي

ةينمأ بصانم يف َجَّردت ، يكيرمأ فِّلؤمو رِضاحُم ،(1996-1904): سيه ريجلأ 646

تمتو ،1948 ماع يتييفوسلا داحت اال حلا صل سُّسجتلا ب َمِهُّتا . ةمهم ةيلودو ةيموكحو

. مجرتملا - هتنادإ



.695 ةيكيرم األ ةيجراخلا ةرازو ِّدَخ ىلع رهش األ ةيعويشلا ةماَّشلا

اًسوساج نكي مل ول ىتحف . ةريحلل ًةراثإ رثك األ َةلا حلا لظيف سيجروب امأو

نع كيهان - هبارطضاو تارِّدخملا هيطاعتو رمخلل هترقاعم نإف ، اًيتييفوس

نم دبالً هنكلو . هيلع رانلا الَق طإ بجوتست - ِّذاشلا حناجلا يسنجلا هكولس

ةيجراخلا ةرازوب اإلعالم ثوحب مسق : ةديدج فئاظوب ىظحي لظ ، كلذ

مسقو ،1947 ماع ForeignOfficeInformationResearchDepartment

ةرافس 1950 ماع سطسغأ يف FarEasternDepartment،مث ىصق األ قرشلا

تقولا اذه لا وطو . اًيناث اًريتركس هفصوب WashingtonEmbassy نطنشاو

ماعلا ريدملا بئان GuyLiddell لديل ياج ، سيجروب ُقيدص ظفاح ، اًبيرقت

نيذلا صاخش األ نم نكي «مل هنأ ىلع ةقث لكب ،MI5 سماخلا بتكملل

.« اهيلع لوصحلا ب مهل حَّرصم ريغ فارطأ ىلإ ةيِّرس تامولعم َريرمت نودَّمعتَي

الع دنا دنع تييفوسلل مهتيمهأ جوأ يف اوناك ةسمخلا نأب لوقلا نكمي لب

، نطنشاو يف يبليف عم ميقي سيجروب ناك .KoreanWar ةيروكلا برحلا

امأو . كرويوين يف ValeriMakayev فيياكام يريلا فل ٍعاس ةباثمب لمعيو

Defence ةيلا ملا ةرازو يف عافدلا ماسقأ يف هعقوم نِمف سوركنريك

نع ليصافتب - ءانث األ هذه يف - وكسوم َدَّوَز ،DivisionsoftheTreasury

.696 ةيناطيربلا ةيرذلا ةلبنقلا جمانرب

ليثمت نيب َعْمَجلا عيطتسي هنأ لديل ىلع حرتقا نأ يبليفب حُّجَبَّتلا لصوو

.697 نطنشاو يف (MI5 سماخلا بتكملا )SSوSIS ةيرسلا تارباخملا ةمدخ

ةكبشلا نأ فرعي وهف . ةيعافدلا هليح لا كشأ نم كشالً هنم اذه ناكو

ىلع ناكيرم األ لوصح ىلإ ةفاض بفاإل . جيردتلا ب ةيوق طوغضل ُضَّرعتت

تامولعم ىلع نولصحي اوناك ، نيِّقشْنُملا نم ةديدج ةيتارابختسا تامولعم

مهجمانربب اهترفش ِّكفو ةيتييفوسلا تارابختس اال لئاسر ضارتعا نم ةريفو

مت يذلا سوساجلا وه نيلكام نأ نم يبليف َقَّقحت نيحو .[647]Venona انونيف

يبليف هغلبأ ، ةرفشلا ِّكفو ضارتع اال ءانثأ HOMER رموه ب هتيمستو هفشك

. حضافلا كولسلا نم ىرخأ ةبون دعب ندنل ىلإ ديعُأف ، سيجروب ةطاَسَوب

.698 اًضيأ تنولب غلبأ سيجروب

اهرَّبَد الء خإ ةيلمع َقْفَو ،1951 ماع ويام 25، ةعمجلا ليل فصتنم يفو

نَّكمت ، ندنل يف امهنع لوؤسملا طباضلا ،YuriModin نِدوم يروي ةيفارتحاب

ُةمدخ هتقلطأ ، ةيتييفوسلا لئاسرلا ةرفش كفو سُّسجتلا ةحفاكمل جمانرب : انونيف 647

رمتساو ،1943 ماع رياربف 1 موي نم ةدحتملا تاي ال ولا شيجل ةعباتلا ةراش اإل تارباخم

ماع ىتح اًّرس عورشملا لظ 1980 ماع هلمع ءاهتنا دعبو .1980 ماع ربوتكأ 1 موي ىتح

. مجرتملا -1995



ىلإ Tatsfield دليفستات يف نيلكام لزنم نم برهلا نم سيجروبو نيلكام

Falaise زيلا ف ةعتملا براق نتم ىلع ارحبأ ثيح ،Southampton نتبماثوَس

-مث رفس تازاوج بلطتت نكت مل ةمدخ يهو -Malo-Saint مولا تناس ىلإ

كانهو ،Berne نريب ىلإ Paris سيراب ىلإ Rennes نير نم راطقلا ب اقلطنا

َّلقتسا Zurich خيرويز نمو . ةفَّيزم رفس تازاوجب ةيسورلا ُةرافسلا امهتدَّوَز

،Prague غارب رْبع Stockholm ملوهكوتس ىلإ ةهجتملا َةرئاطلا الن جرلا

دقل . وكسوم ىلإ ةهجتملا َةرئاطلا ال قتسا [ غارب ] ةيكيشتلا ةمصاعلا يف امهنكلو

بتكملا ب سُّسجتلا ةحفاكم مسق راقتفا ببسب ، ةسمخلا رويطلا نم نانثا راط

األ ةياهن ةزاجأ يف ةبقارملا ةلصاوم نم هنِّكمُت يتلا دراوملا ىلإ MIS سماخلا

ع699. وبس
يآ[648] يب فإ لا نع كيهان )MI5 سماخلا ُبتكملا هَعَضَو دقف يبليف امأو

حاحلإب ) نطنشاو نم يِعْدُتْسا . هراظنأ تحت (CIA[649] هيإ يآ يس FBIولا

هنكلو ، َبِوْجُتْساو ٌةلباقم هعم ْتَيرْجُأو . اًيمسر دعاقتلا ىلإ ليِحُأو ( يكيرمأ

ةيرسلا تارباخملا ةمدخ يف هنع نيعفادملا نم عيجشتب لمعلا يف رمتسا

لجرلا هنأب َمِهُّتا ، ةيكيرم األ تارابختس اال ساسأ ىلعو ،1955 ماع يفو .SIS

يفو كرويوينب SundayNews زوين يادناص ةديرج يف ThirdMan ثلا ثلا

ينوتنأ ةموكح نم ًةيامح ىَّقلَت هنكلو .HouseofCommons مومعلا سلجم

لخاد NicholasElliott تويلإ الس وكين نم كلذكو ،AnthonyEden نديإ

يآ يس لا يف JamesAngleton نتْلِجْنَأ سميج نمو MI6 سداسلا بتكملا

ةيكيرم األ لدعلا ةرازول ةعبات ةيموكح ةلا كو : يلا رديفلا تاقيقحتلا بتكم يآ،وأ يب فإ 648

رثكأ ىلع ةيئاضق ةطلس اهلو ، ةلودلا يف نوناقلا قيبطتو ةيلخادلا تارابختس اال اهتمهم ،

مث ،« تاقيقحتلا بتكم » مسا تحت 1908 ماع ُةلا كولا تسَّسأت . ةيلا رديف ةميرج 200 نم

. مجرتملا -1935 ماع يلا حلا مس اال ىلإ اهُمسا َرَّيغت

ةلا كولا يهو ،1947 ماع ْتسَّسأت : ةيكيرم األ ةيزكرملا تارباخملا ةلا كو هيإ،وأ يآ يس 649

. ةيموقلا تارابختس اال ريدم ىلإ اهريراقت مِّدقت يتلا ةديحولا ةلقتسملا

ءوض يف اهليلحت ،مث دارف واأل تاكرشلا و ةيبنج األ تاموكحلا نع تامولعملا عمج اهُتفيظو

نم بلطبو . ةدحتملا تاي ال ولا لخاد ىرخأ تارابختسا بتاكم نم ةدراو ىرخأ تامولعم

تايلمعلا ضعبو ةيِّرس ةطشنأ ىلع ُفِرْشُت وأ ُةلا كولا ُذِّفنت ، ةدحتملا تاي ال ولا سيئر

لثم ةيكيتكتلا اهماسقأ خالل نم يبنجأ يسايس ذوفن ةسرامم ثمالً اهنكمُيف ، ةيكيتكتلا

تايلمع اهيف امب ، ةديازتم ةيموجه راودأب ةلا كولا موقت اًيلا، حو .« ةصاخلا ةطشن األ ةبعش «

) ةيتامولعملا تايلمعلا زكرم ) ةلا كولا ماسقأ ربكأ ُدحأ اًرخؤم َلَّوحت .مث ةيركسع هْبِش ةيِّرس

هل لوحتلا اذهو . ةيموجهلا ةينورتكل اإل تايلمعلا ىلإ باهر اإل ةحفاكم ىلع زيكرتلا نم

. مجرتملا - يلا حلا باتكلا نم عساتلا مسقلا يف نسجْرِف لين هحرطيس ام ءوض يف هتيمهأ



.CIA هيإ

الً ئاق همأ ةشيعم ةفرغ يف اًيفحص اًرمتؤم يبليف دقع ، حُّجبتو ةحاقو لكبو

تناك ، يعويش هنأ ُفرعأ انأو ، يعويش ىلإ اهيف ُتثدحت ةرم رخآ »: ةفاحصلل

، كلذ نودقتعي نيقباسلا مزالهئ مظعم نأ ُقَّدَصُي ال امو .700«1934 ماع يف

ليمعلا هنأب ديفُت انونيف جمانرب نم ةديدج ةيليصفت ةلدأ دورو مغر

اهب ىلدأ ةداهش نع الً ضف ،STANLEY يلناتس يدوكلا همساو يتييفوسلا

ارولفو AnatoliGolitsyn نِستيلوج ىلوتانأ يب يج يك لا نع قشْنُملا

بناجلا حلا صل اهدينجت يبليف لواح يتلا ،FloraSolomon نمولوس

تراص ،Aileen نيليإ ، ةيناثلا يبليف ةجوز ىتحو . برحلا لبق يتييفوسلا

فرعأ »: ةليل تاذ ءاشعلا ىلع هل تلا ،ق امهئاقدصأ دح أل اًقفوو هيف.( هبتشت

ىلإ ةفاض ،باإل جَهْنَمُم لكشب اهيلع اهسرام يتلا ةوسقلا .(«! ثلا ثلا لجرلا كنأ

.1957701 ماع ربمسيد يف توملا ىلإ اهب اَيَّدأ ، لوحكلا اهنامدإ

ريغ اًردْصَمو اًيفحص لمع ثيح ، توريب ىلإ لا هلباالقتن َحِمُس اذه، لك عمو

لمعلا فانئتس ال ةصرف َلوأ منتغا ، حُّجبت لكبو .MI6 سداسلا بتكملل يمسر

ىلإ اًدانتسا يبليف MI6 سداسلا ُبتكملا َفَشَك امدنعو . تييفوسلا حلا صل

، تويل »إل فرتعا »،1962-1961 ماع يف اهيلع لوصحلا مت ةديدج تامولعم

ىلإ برهلا هل حيتأ مث .1946 ماع يف سورلا عم َلا االصت عطق هنأ اًيعَّدُم

.7021963 ماع رياني يف وكسوم

اًتقو مهرارمتسا نم مظع األ لب - جديربمك سيساوج نأشب زاغل األ َمظعأ لعل

، وكسوم يف . هنومدخي يذلا ماظنلا نع مهماهوأ ُةَّلِق - فاشكنا نود الً يوط

، ىضوفلا ثادحإو تاردخملا يطاعتو بْرُّشلا ، َداتعملا هَكولس سيجروب لصاو

. هتقش يف ةعورزملا تانوفوركيملا مامأ « ايسور هركأ » آلرخ ٍنآ نم اًخراص

رصعلا مايأ ٍتْبَس ةليل يف وكس جال لثم » اهنأ وكسوم نع هيأرو

.703« يروتكيفلا

لخدو يب، يج يك لا فارشإ تحت تييفوسلل ةدِّيؤم تاركذم يبليف َبَتَك

يف َراحتن اال لواحو ،MelindaMaclean نيلكام ادنيلِم عم ةيمارغ عالةق يف

نينيل َماسو َمَّلسَت نيحو . ةيسور ةأرما ، ةعبارلا هتجوز جوزتو ،1970 ماع

.704« ةمسو األ لضفأ دحأ »: ةيسورفلا ماسوب ههَّبش ،OrderofLenin

يج يك لا لخاد « ليمع » درجم نم رثكأ نكي مل هنأ وه هبضغ راثأ ام نكل

نمدأ اًضيأ نيلكام . يدبك لشفب 1963 ماع سطسغأ يف سيجروب تام يب.

.1988 ماع ىتح ام ةقيرطب رمتساف يبليف دبك امأو . توملا ىتح َبارشلا

دعب نِدوُم ل تنولب لا.قلا َّمُعلا ةنج ىلإ بورهلا رايخ ىلإ اوردحنا نورخ اآل

نم هنأ كل دكؤأو ، كلا جر شيعي فيك اًمامت فرعأ »: نيلكامو سيجروب بوره



.705« ةشيعملا هذه شيعأ ،نأ اًبيرقت ُقاَطُي ال امم يل،لب ةبسنلا ب بعصلا

ةيلك يف طاًبلا ناك نيح هَدَّنج تنولب نأب تيرتس لكيام فارتعا دعبو

نكي مل هنأ مغر 1964؛ ماع يف MI5 سماخلا بتكملل تنولب فرتعا ، يتينيرت

.1979 ماع ربمفون ىتح ًةحارص اًفوشكم

مدني مل امك - مدن هنإ تنولب 2009،قلا ماع ىتح ْرَشْنُت مل يتلا ، هتاركذم يف )

ربكأ » هنأب هايإ اًفصاو ، ةيتييفوسلا تارباخملا حلا صل هلمع ىلع - لبق نم

نأ اهيف َدَرَو هدي تحت ُقئاثو هْتَفَشَك سوركنريك ، اًريخأو .(« يتايح يف ةطلغ

ال يفكت نكت مل هدض األةلد نكلو ، سيجروب ةقش نم لا االقتن يف لشف تنولب

لمع نع ثحبلا ب هل َحِمُسو ، ةمِّتكتُم ةقيرطب ، دعاقتلا ىلإ ليحُأف هلا، قتع

سماخلا بتكملل 1964 ماع يف فرتعا مث . ةدحتملا تاي ال ولا يف يميداكأ

، ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةدوعلا ضفر هنكلو ، تييفوسلا حلا صل َسَّسجَت هنأب MI5

ةدحتملا لألمم ةعباتلا ةيملا علا ةعارزلا و ةيذغ األ ةمظنم يف ةفيظو الً بقتم

هنكلو . ةيئاضقلا ةقح ال ملا نم ةناصح ىلع لصح ،1970 ماع يفو . امور يف

كلذ نع ْنَلْعُي ملو .FifthMan« سماخلا لجرلا » هنأ دكؤي 1982مل ماع ىتح

امال ًأطخ تمهَّتا يتلا ةحماجلا تانُّهكتلا نم تاونس دعب ،1990 ماع ىتح

مهيف نَمب ، ةيتارابختسا االٍت صتاب جديربمك يجيرخ نم نيرخآ ةرشع نع لقي

.706 دليشتورو سِلوه

َنَجْسُي نأ نع كيهان ، جديربمك سيساوج نم ٌّيأ ناَدُي وأ ْمَكاحُي ،مل اذكه

سوساجلا ،GeorgeBlake كيلب جروجل َثَدَح ام سكع ىلع ؛ مهُدحأ

َرَدَص يذلا ،و ةيموكحلا ةسسؤملا االتب صتا يأ هل نكت مل يذلا يتييفوسلا

. مئارج نم هفرتقا امل اًماع نيعبرأو نينثاب ٌمْكُح هيلع
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ةريصق ةلباقم

يف لُسُّرلا َراعش -« طقف ّقَشْنا » ةرابع نم »-دبالً طقف ْلِصَّتا » ُةرابع تناك

ال خإب هَمَدَخ يذلا ، نيلا تس نمز يتييفوسلا داحت اال لخاد امأ األماي. نم موي

نم برتقي ،وأ اًتيِمُم ٍلا] صتا [وأ ٍلصاوت ُّلقأ ناك دقف ، جديربمك ُسيساوج ٍص

،Leningrad دارجننيل ةنيدم يف ربمفون رهش يلا يل نم ةليل يف . اًتيِمُم هنْوَك

ب ءايْعَشإ وه دروفسكأ ةعماج نم ٌفوسليف لباق ، برحلا ةياهن نم رهشأ دعب

.AnnaAkhmatova[651] افوتامخأ اّنآ ةيسورلا َةرعاشلا IsaiahBerlin[650] نيلر

فوسليفو ، يناطيرب يسور يسايس يعامتجا رِّظنم ،(1997-1909): نيلر ب ءايعشإ 650

ةعماج يف ةيعامتج واال ةيسايسلا ةيرظنلا ذاتسأو ، يلا ربيل ثحابو راكفأ خِّرؤمو

ماع سدقلا ةزئاج لا .نو ةيناطيربلا ةيسامولبيدلا ةمدخلا يف برحلا خالل لمع . دروفسكأ

. مجرتملا - ةيدرفلا ةيرحلا نع هتاباتكل 1979

تارعاش زربأ نم ، وكنيروج انفييردنأ لانآ راعتسم مسا ،(1966-1889): افوتامخأ 651انآ

- تاغللا نم ديدعلا ىلإ اهُلا معأ ْتَمِجْرُت . يسورلا رعشلا يف نيرثؤملا رهشأ نمو ، ايسور

. مجرتملا



. افوتامخأ اّنآ ةيسورلا َةرعاشلا و نيلر ب ءايْعَشإ

، فيفعلا يحورلا و يركفلا لصاوتلا نم اًعون : ىَسْنُي ال ًءاقل ، امهيلكل ، ُءاقللا ناك

نم . اًبيرقت افوتامخأ َةايح ْترَّمَد ةلباقملا نكلو . يسايسلا ىوتحملا نم يلا خلا

، قلطملا يمَرَهلا ماظنلا ،[ ةيلومشلا ] ةيراتيلا توتلل ٍلا ثم ىلع روثعلا بعصلا

نأ نود ةصاخ ةقش يف بد األ ةشقانم اعيطتسي مل نافقثم اذه. نم حضوأ

ال يلد هفصوب همدختسيف ثدحلا ب اًثيبخو اًيصخش اًمامتها هسفن نيلا تس متهي

. داهطض اال هتسرامم نم ديزملا ريربت ىلع ً

انفييردنأ انآ ْتَفِرُع . كشلا ُةباحس اهدراطت ةليوط ةرتفل افوتامخأ تشاع

ًةروهشم ًةرعاش اهفصوب ،AnnaAndreevnaGorenko[ افوتامخأ [انآ وكنيروج

الي وكين يسنامورلا يموقلا بتاكلا األلو اهُجوز مِدْعُأو . ةروثلا لبق

.1921707 ماع تييفوسلل يِداعُملا هطاشنل ،NikolayGumilev[652] فيليموج

هتمدعأ ، يسور يركسع طباضو يبدأ دقانو رعاش ،(1921-1886): فيليموج الي وكين 652

. مجرتملا -1921 ماع اكيشلا



AnnoDominoMCMXXI؛ عبارلا يرعشلا اهناويد يِّقلَت دعب ُةباحَّسلا تملظأ

فصن »:« ةضقانتملا » »وأ ةجودزملا » اهتلطب ةروص ىلإ داقنلا ُدحأ راشأ نيح

َبَتَكو .« هنارفغ لْيَنل هللا ىلإ عرضتت « ةبهار » فصنو ، ُفغَّشلا اهُبِهْلُي « ةرهاع »
[653] يكسفوكايام عابتأ نيب تمسقنا ايسور لك نإ الً ئاق رخآ ٌدقان

،نأ ةنادإ هيف وحن ىلعو ، اًنمض ينعي ام وهو ، افوتامخأ عابتأو Mayakovsky

تعطقنا .708 يكسفوكايام ريميد فال ةيروث لباقم يف ٌةظِفاحُم افوتامخأ

فيل اهنبا ىلع َضِبُق ، تاونس رشع دعب 1925709.مث ماع دعب رشنلا نع اهلا معأ

Nikolai[655] نينوب الي وكين ثلا ثلا اهجوزو LevGumilev[654] فيليموج

Boris[656] كانرتساب سيروب بتاكلا وه ، قيدص ةحيصن ىلع ًءانبو .Punin

َقِلْطُي يك هيلإ ُلَّسوتت ، نيلا تس ىلإ اًرشابمو اًسئاي اًسامتلا َتَبَتَك ،Pasternak

.« يل نيبيرقلا نيديحولا نيصخشلا » َحارس

ال طإب رمأي اهتلا سر ىلع َرَّشأف ، اهماحرتسا ةيبلت ىلع نيلا تس قفاو ، ةبوجعأبو

َمِكُحو ،1938 ماع سرام يف ًةيناث فيليموج َلِقُتْعا 710.مث نيلجرلا حارس ق

كسليرون يف يلا مشلا بطقلا يف لمعلا ركسعم يف تاونس رشعب هيلع

مغرو .711[ ايريبيس لا مش ىصقأ ] ملا علا لا مش ىصقأ يف ةرمعتسم ،Norilsk

ِّدرب تئِجوف دقف ،1939 ماع ةزيجو ةرتفل اهرابتعا اهيلإ َّدُر دق افوتامخأ نأ

نم همأو ةيرتت لوصأ نم هدلا ،و يسور رعاشو بتاك ،(1930-1893): يكسفوكايام 653

ا لمعلا بزح تاطاشن يف كراشو يسكراملا ركفلا ىلع وكسوم يف َفَّرعَت . ةيناركوأ لوصأ

14 موي رحتنا لا». ورس يف ةميغ » هدئاصق رهشأ نم . يسورلا يطارقميدلا يكارتش ال

الهم- حأو هتاحومطل ةروثلا قيقحت مدعو ةيفطاعلا هتايح يف هلشف دعب 1930 ماع ليربأ

. مجرتملا

دحأ ، يجولوبورثنأو يجولونثإو يتييفوس خِّرؤم ،(1992-1912): فيليموج فيل 654

. ةعباسلا نس يف وهو هُدلا و َمِدْعُأ . نيرشعلا نرقلا يف اًريثأت رثك األ سورلا نيخِّرؤملا

َمِكُحو ىرخأ ةرم هلا قتعا ديعُأ 1935،مث ماع ةيلخادلا نوؤشلل ةيبعشلا ُةيضوفملا هتلقتعا

األ شيجلا ىلإ َّمضنا نجسلا نم هجورخ دعب .1938 ماع تاونس سمخ ةدمل نجسلا ب هيلع

تاونس رشعب هيلع َمِكُحو 1949 ماع ىرخأ ةرم هلا قتعا ديعُأ . نيلر ب ةكرعم يف كراشو رمح

. مجرتملا لا- قتع اال تاركسعم يف

جملا نم ديدعلا ريرحتب ماق ، يسور ينف بتاكو ثحاب ،(1953-1888): نينوب الي وكين 655

. مجرتملا الت-

هتياورب برغلا يف رهتشا ، يسور رعاشو بتاك ،(1960-1890): كانرتساب سيروب 656

ماع باد لآل لبون ةزئاج اهرثإ ىلع َحِنُم .« وجافيز روتكدلا » يتييفوسلا داحت نعاال ةرِّثؤملا

نيل ديفيد جارخإ نم 1965 ماع يئامنيس مليف ىلإ هُتياور ْتَلِّوُح . اهضفر هنكلو ،1958

. مجرتملا - راكسوأ زئاوج سمخ مليفلا دصح . يتسيرك يلوجو فيرشلا رمع ةلوطبو



ةتس «نم ناونعب ) اهدئاصق نم تاراتخمل ٍةرْشَن ىلع ٍفطاخ فينع لعف

:(1940 ماع FromSixBooks« بتك

ةرداصمب ،AndreiZhdanov[657] فونادج هيردنأ دارجننيل يف بزحلا ريدم رمأ

.712« ةليذرلا و قسفلا يف سامغن باال افوتامخأ دئاصق » اًمِهَّتُم ، باتكلا

1935و ْيماع نيب ةرتفلا ،خالل ةعومجملا هذه دئاصق َمظعم ُةرعاشلا تَبَتَك

ٍةَعْوَلِب اهيف ْتَوَر ،Requiem « ىتوملا ساَّدق Terrorو« باهر اإل نع ،1940

نيلا تس نايغط ببسب مهءاَّبِحأ اودقف نيذلا نيي ال ملا باذعو آالَم ىسأو

.713 ةمحرلا ميدع هدادبتساو

يزيلجن اإل فوسليفلا و افوتامخأ نيب ةيوق ةينادجو عالٌةق أشنت نأ اًبيرغ سيل

رحب لود ىدحإ ايفت ال ةمصاع ]Riga اجير يف نيلر ب َدِلُو لاالعم. باشلا

ناو األ لبق اًهبان فطالً هفصوبو ،1909 ماع ةيرث ةيدوهي ةلئاعل [ قيطلبلا

ا َةرداغم اوراتخا نيلر ب لآ نكلو ،RussianRevolution ةيسورلا َةروثلا َدَهاَش

نيلر ب ىَّقلت مث . ندنل يف اورقتسا ماع دعبو ،1920 ماع يتييفوسلا داحت ال

،CorpusChristi يتسيرك سوبروكو StPaul لوب تناس ْيتيلك يف هَميلعت

دقفي اًباش،مل اًيميداكأ هفصوب ةفسلفلا يف هسامغنا مغرو . دروفسكأ ةعماجب

يه ةتقؤم ةفيظو ىلإ ةيوغللا هتاراهم هتداقف . ةيسورلا هروذجب هلا صتا

ب ةرايز يفو .1945 ماع فيص وكسوم يف ةيناطيربلا ةرافسلا لوأ ريتركس

سلجملا ةريدم BrendaTripp بيرت ادنيرب ةبحصب ، دارجننيل ىلإ نيلر

بتكلا عيبل ٍرجتم يف افوتامخأ ىلإ فَّرعَت BritishCouncil يناطيربلا يفاقثلا

.GennadyRakhlin714 نيلكار يدانيج هكلتمي ةلمعتسملا

مود ينَتنوف يف اهتقش ىلإ 1945 ماع ربمفون 14 موي افوتامخأ هْتَعَد مث

ىلع ، ىضم اميف عئارلا Sheremetevs فيتيمرِش لآ رصق ،FontannyDom

لكشبو ام، اًعون ةعرسب األلو ءاقللا اذه ىهتنا .Fontanka اكناتنوف ةانق

يف وكسوم ىلإ هتدوع لبق افوتامخ أل ةيناث ةيليل ةرايزب نيلر ب ماق .مث كحضم

اذخأف ، امهدرفمب اناكو ، ليللا فصتنم دعب ةرايزلا تناك . ربمفون نم نيرشعلا

اوُّرَف نيذلا ضر األ يف نيدَّرَشُملا اهئاقدصأ نع اهربخأ . ثيدحلا فارطأب

: ةروثلا ذنم هتلئاعك

يركفم رهشأ نم ، زراب يفاقث رِّظنُمو ركفمو يسايس ،(1948-1896): فونادج هيردنأ 657

صني يذلا ، فونادج أدبم ، روهشملا هأدبم حرط . ةينيلا تسلا ةبقحلا يف يعويشلا بزحلا

هراكفأ ْتَرِبُتعا . ةيزاوجربلا ةفاقثلا ةهجاومل ةيعادب واإل ةينفلا تاناكم اإل لك ريخست ىلع

ُفَرْعُي اميف 1948 ماع يِّفوُتو . نيلا تس ةافو دعب هرثأ ».زلا ةيفونادجلا » مساب َفِرُع اًرايت

. مجرتملا - يعويشلا بزحلا ييدايق ةحص لا مهإ اودّمعت نيذلا « دوهيلا ءابط األ ةرماؤم ب«



Georgy شتيفومادأ يجروج رعاشلا ،ArturLurié هيرول روترآ نحلملا

عمتجملا ةديس ،BorisAnrep بيرنأ سيروب ءاسفْيَسُفلا نانف ،Adamovich

نع هل ْتَكَحف يه امأ .SalomeAndronikova افوكينوردنأ يمولا س ةزرابلا

بيسوأ رعاشلل اهِّبُحو ، اهتاجيزو BlackSea دوس األ رحبلا يف اهتلوفط

مث ،(1938 ماع الج وجلا يف تام يذلا )OsipMandelstam [658] ماتسلدنام

« ناوج نود » ةليوطلا Byron نورياب ةديصق نم عطاقملا َضعب اهتوصب تقلأ

اهيف امب ، اهدئاصق نم تاراتخمب اهْتَعَبْتأ ،[ ةرَّسكم ] ةيزيلجنإب )DonJuan

Poemو withoutaHero« لطب بال ةديصق » ناونعب اهنم ِهتنت مل ةديصق

. ةطوطخم نم امهتأرق نيتللا ،Requiem« ىتوملا ساَّدق »

Tolstoy يوتسلوتو Chekhov فوخيشت نع - ةيبد األ امهتاشقانم ترمتسا

ردنسكلأو Pushkin نيكشوبو Kafka اكفاكو Dostoevsky يكسفوتسودو

كانرتسابو MarinaTsvetaeva افيتيفس انيرامو AlexanderBlok كولب

تقو ىتح ترمتسا - ًةلزنم األلق نيرخ اآل ءارعشلا نم دشحو ،Pasternak

. ىَحْمُي ال اًرثأ امهيلك يف ْتَكَرَتو ، يلا تلا مويلا حابص نم رخأتم

ىدم حاضيإ هنكمي ءيش .وال اًضيأ ىقيسوملا يف ثيدحلا فارطأ ابذاجت

لبق ابروأ يف ةينفلا و ةيبد األ تاكبشلل يتييفوسلا مْكُحلا ماظن ريمدت

يذلا كانرتساب نأش اهنأش - انوتامخأ نأ نم لضفأ نيرشعلا نرقلا تاينيرشع

و باَّتُكلا لا معأ ثدحأ نع اًبيرقت ءيش َّيأ فرعت نكت -مل اًضيأ نيلر ب هلباق

.ْنَأ دُدُجلا ءابد واأل نينانفلا لا معأ نع كيهان لبق، نم مهتفرع نيذلا نينانفلا

.[ ةدرفم ] ًةلوزعم ًةكبش نوكت نأ هانعم نيلا تس نمز ايسور يف اًرعاش نوكت

: لوقي اًقح ال بتك دقف ، ًةدجاوتم لا الزت افوتامخأ نأ نم نيلر ب شهدنا دقل

Miss[659] يتيزور انيتسيرك ةسن اآل ةلباقمل ًةأجف ُتيِعُد ُتنك ول امك األرم ناك »

.715«ChristinaRossetti

اهنأ .ول ىلو األ ةيملا علا برحلا ذنم ، طقف ، يناثلا َّيبنج األ اهَرئاز نيلر ب ناك

يربزمولب [ ةعومجم ] ىلإ تمضن ال نيلا تس دوعص لبق ايسور ترداغ

يف عوقولل ًةضْرُع » تناك ، نيلر بل افوتامخأ ْتَفَرَتَعا امكو .Bloomsbury

نيرخ اآل تايصخش ب« اًطرفم اًمامتها يربزمولب تكراش دقل .« ةلوهسب بحلا

... مهلا عفأو

ءانثأ نيلا تس ةموكح هتلقتعا ، يسور رعاشو بتاك ،(1938-1891): ماتسلدنام بيسوأ 658

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال يف ريبكلا ريهطتلا

نم ةعونتم ًةعومجم ْتبتك ةيزيلجنإ ةرعاش ،(1894-1830): يتيسور انيتسيرك 659

. مجرتملا - ةيفطاعلا و ةيسنامورلا دئاصقلا



و تايصخشلا نم لكل يق األخال زكرملا ب ةّداحلا اهتريصب نم َفَعاَض يذلا األرم

تناك .« اياونلا و عفاودلا ِتْعَن يف يقيطامجود ٍدانع ىلإ ةفاض ...باإل فقاوملا

«مل اهنكل .« يسورلا عقاولل ةلصاوتم ًةنادإ »، نيلر ب اهلمأتي اميف ، اهرسأب اهُتايح

؛ ةرَخَّدملا لا باألوه يلا ،والبُت اهدلب يف توملل ًةدعتسم تناك : لحرتل نكت

ىوس برحلا دعب نكت مل دارجننيل » نأ مغر ،« اًدبأ اهدلب نع ىلختت نل يهف

اهُراجشأ ، ةقرتحملا ةباغلا ك دارجننيل ْتَدَب ؛ اهئاقدص أل نفدم ، ةمخض ةربقم

.« اًبارخ َرثكأ َبارخلا تلعج ةمِّحفتُملا ةليلقلا

لبق ،1946 ماع رياني 5 موي اًريصق ًءاقل [ نيلر بو افوتامخأ ] ىرخأ ًةرم ايقتلا

اهلمع مجح يف اًطوطخم هتطعأ نيح شهدني ملو . ايسور نع نيلر ب ليحر

يتلا ةعومجملا يف اهِدئاصق َةيناث دعب اميف ْتلَّكَش يتلا ةديصقلا »، قباسلا

اًماهلإ ، ىلو األ اهتروص يف تناك [ يتلا »Cinque...و[ كنيس » ناونع تلمح

اًقح ال َبَتَك دقف هل. ةبسنلا ب اًريثأت َّلقأ ُءاقللا نكي ».مل قباسلا انئاقل نم اًرشابم

دقتعا دقل .« اًريبك اًرييغت روم لأل يترظن َرَّيَغو قيمع لكشب َّيف «َرَّثأ هنإ لوقي

نإ دعب اميف ».قلا دُّرفتلا و ةيرقبعلا لا معأ نم ٌلمع » اهَرْعِشو اهِقَنْوَر جالَل نأ

هَلَّوح يذلا َزفاحلا ناك هلعلو .« هنطو » ىلإ عوجرلا ب َساسح اإل هحنم امهءاقل

يف هلا معأ لضفأ لمكتساف ، يسايسلا ركفلا خيرات ىلإ ةفسلفلا نع اًديعب

ٍّبح عالةق نكت .«مل ةيخيراتلا ةيمتحلا ةضَهانُمو ، ةيدرفلا ةيرحلا نع عافدلا

ُدحأ هنأ .فالدب ةيسنج عالةق امهنيب نكي .«مل نيقِّلعُملا ُدحأ َبَتَك امك ،« ةيداع

ادب ، ناقئاف قعالن . ُفَرْعُي اميف نيتيناسنإ نيتيصخش نيب تاءاقللا ىقنأ

ِّبُحلا ةورذ ىلعأ ىلإ اآلرخ امهدحأ ِعْفَد يف اًعم ناكراشتي امهنأ ىلو األ ةلهولل

ٌديرف ٌلا ثم امهَءاقل لعل لب . لبق نم امهِّي أل ثدحت مل ةقيرطب لدابتملا مْهَفلا و

.716« يناسن اإل لصاوتلل ٌّينوط فأال ٌلا neplusultra،ثم هعون نم

اًناتتفا ، يلا تلا ماعلا يف نيلر ب ىلإ كانرتساب َبَتَك امك ، افوتامخأ ترهظأ دقو

!ثمال ضماغو يمارد لكشب اذكه . َتْنأ يه اهب هَّوفتت ةثلا ث ةملك :«لك نيلر بب

لفح وأ يئاسم ءاقل نم ةدوعلا ءانثأ يسكاتلا يف نحنو ، ةليل تاذ ،ً

(وأ ٍنزح ِةباحس يف ًةقراغ ام دح ىلإو ، ةبَعْتُمو ةراثتْسُم تناك لا، بقتسا

خلإ، ، َدَعَو وأ ،( َتْنأ )notreami انقيدص :قلا ةيسنرفلا ب تلا قف ( ةنارْكَس

ىحوأ يذلا لطبلا كش نود وه [ ةيرعشلا اهتعومجم يف ]« كنيس ».717«. خلإ

ربع رضاحلا َلطبلا - اًضيأ - نيلر ب يف تأر اهنأ ُضعبلا َنَّمَخ دقو .718 نيلر هبب

ةفحت يف « ريخ واأل ثلا «ثلا نيمضتلا نأ مغر ،719« ىتوملا ساَّدق » يف هبايغ

هب ْدَصْقُي »PoemwithoutAHero-مل لطب بال ةديصق »- ةيعادب اإل افوتامخأ

: هدحو نيلر ب

، ليوط ِّدِج فوخ يف ُتدَّمجت دقل ، ىفك



، خابل نوكاشلا ىقيسوم اآلن يعدتسأس اذل

. لجر يل يتأيس اهماغنأ ىلعو

، يجوز سيل

اًعم هققحنس ام نكلو

. نيرشعلا نرقلا َعَجْضَم ُّضقيس

ٍّيفخ ريصمك ًأطخ هُتيقلت

. ءيش لك نم ُأوس األ هعم اَنَدو ينَسَم ال

، يشميس اكناتنوف ةانق لوط ىلع

، بابضلا و ليللا ربع رخأتم تقو يف اًيتآ

. ديدجلا َماعلا الً ِبقتسُم يذيبن برشيس

، ساطغلا ديع َةليل ركذتيسو

، فافزلا عومش تاضموو ، بَقْيَقلا ةرجشو

. تيمملا اهقيلحت يف ةديصقلا و

، ىلو األ عيبرلا ُةرهز ، ينُلِمْحَي هب، يتأت نل

هذه ينُلِمْحَي هب يتأيس ُتوملا لب - متاخ ىتح ،وال ةولحلا ِّبحلا ُتاولص وال

.720 ةليللا

نم فيضلا » اذه عم افوتامخأ تاءاقل ُبقاوع تناك ريخ، األ رطسلا ريشي امكو

رظنلا .بو ًةيثراك (TheYear1913«1913 ماع » اهتديصق نم ةرابع )« لبقتسملا

- رهظي نأ اًبرغتسم نكي ،مل ةيمسرلا نيلر ب ةناكمو لفاحلا افوتامخأ ِّلجِس ىلإ

فلودنار ءارزولا سيئر ُنبا ُرتهتسملا ُقسافلا - القئ ريغو عقوتم ريغ لكشب

األ نيلر ب ةرايز ةبسانمب افوتامخأ نكسم جراخ RandolphChurchill لشرشت

.721 ىلو

َسيساوجلا انُتبهار لبقتست اذكه » ليبق نم تاملكب نيلا تس هَّوفتي مل امبر

.722 ةنوحشملا برحلا دعب ام ءاوجأ يف لوقعم ضارتفا هنكلو ،« نييناطيربلا

ريغ ةقيرطب تانوفوركيم بيكرتب ةيِّرسلا ةطرشلا تماق ، مايأ نوضغ يف

ُمِجْرَتُت تناك ةيدنلوب ًةأرما اوربجأو . افوتامخأ لزنم فقس يف ةيفارتحا

افوتامخأ ُضُّرعَت ْدَدْزَي 723.مل نيلر ب تارايز نع ليصافت مهئاطعإ ىلع اهَلا معأ

سلجم يف اهرعش ةءارقل ًةوعد تلبق امدنع ، يلا تلا ليربإ يف إال رطخلل

يذلا ، روهمجلا نم لفاحلا لا بقتس .اال وكسوم يف HouseofUnions تاباقنلا



.724 هيجو ببسلو ، اهعزفأ ، رهشأ ةعبرأ دعب دارجننيل يف َرَّركت

هذه نكل ، ىرخأ ةرم نيلا تس َلَّخدَتو . اهئاقدصأ ىلعو اهيلع ةبقارملا فيثكت مت

نأ هناكمإب ءرملا نأ َرَكَذف ، يبد األ دقنلا يف ةكراشملل لب اهذاقن إل سيل ةرملا

.725« ةدحاولا ديلا عباصأ ىلع » ةديجلا ةيروثلا دعب ام افوتامخأ دئاصق َّدُعَي

اًرارق CentralCommittee ةيزكرملا ُةنجللا تردصأ ، سطسغأ 14 موي يفو

دارجننيلو Zvezda [ ءارمحلا ةمجنلا ] ادزيفز ْيتلجم تاحفص ىلع »

افوتامخ »إل اًيجولويديأ ةّراض »ً اال معأ مهرشنل امهيرِّرحُم مجاهي Leningrad

كبال َدِّدُن مث .MikhailZoshchenko وكنيشتوز ليئاخيم رخاسلا بتاكلا و

ِّودع ِلَبِق نم ، دارجننيل باَّتك داحتا عامتجا يف هللاةج َديدش اًديدنت نْيفِّلؤملا

Georgi فوردنسكلأ يجروج هنَّقلو هَعَفَد يذلا ، فونادج ميدقلا افوتامخأ

فُّرصتلا ب هارغأ دقو ، ةيزكرملا ةنجللا يف ةياعدلا مسق ُسيئر Alexandrov

موجه ُتاملك تناك .726 همسق يف ٌفظوم هادبأ ٌراكنتسا وحنلا اذه ىلع

: ًةفشاك فونادج

روعسم لكشب حجرأتت ، ةلَّلدُم ةيطارقتسرأ ةأرما رْعِش إال افوتامخأ لا معأ ام

ًةأرما مأ ًةبهار تناك اذإ ام لوقلا بعصلا نمو ... ةسينكلا و عَدْخَملا نيب

ٌةكباشتم اهُتاولصو اهُتابغرف ، امهنم ٌجيزم اهنأب ُلوقلا َلضف األ لعل ؛ ًةطقاس

، يتييفوسلا بد األ حور ىلع ُبيرغلا اذه، سأيلا و ةلزعلا ُجازِم ... ٌةلخادتُم

؛ ديعب ٍضام نوؤش نم ٌنأش افوتامخأ ُلا معأ ... اهلك افوتامخأ َلا معأ للختي

الانت...وال جم تاحفص ىلع اهلا متحا نكمي وال ةيتييفوسلا ةايحلا ىلع ٌةبيرغ

]و ضبقنملا رِكَعلا جازملا ] ةضفخنملا تايونعملا و ةبآكلا ىوس اًئيش عرزت

ع ىلإ ، طاشنلا و ةيعامتج اال ةايحلا الت كشم نم بورهلا يف ةبغرلا و مؤاشتلا

.727 قِّيضلا ريغصلا ةيصخشلا براجتلا ملا

براجتلا ىتح ، اًروظحم [ ةيراتيلا توتلا ] ةيلومشلا ةلودلا يف ءيش ُّلك ناك

. ةيصخشلا

نيلر ب لُّخدت ببسب ْلَقَتْعُت مل اهنكلو ًةين، لإلذاللعال تضَّرعَتو افوتامخأ ْتَنيِهُأ

.728 ةينيومتلا اهُتَّصحو عضاوتملا اهُشاعم اًتقؤم َقِّلُعو ،

نأ نيلر ب ملعي ملف . نيلر ب نيبو اهنيب االت صتا يأ دوجو نكمملا نم دعي ملو

اًيجعفدم هفصوب براحي يك الج وجلا نم هُحارس َقِلْطُأ يذلا - فيل اهنبا

-GreatPatrioticWar[660]« ىمظعلا ةينطولا برحلا » يف تارئاطلل اًداضم

يف ىرخأ تاونس رشعب هيلع َمِكُحو ،1949 ماع يف ىرخأ ةرم َلِقُتْعا دق

يتييفوسلا داحت اال تايروهمجو ايسور يف لمعتسم ريبعت : ىمظعلا ةينطولا برحلا 660

. مجرتملا -« ةيناثلا ةيملا علا برحلا » ريبعتل لباقملا هفصوب ةقباسلا



نينوب ثلا ثلا اهجوز لا قتعا ةداعإ نع عمس .كال،وال ناتسخازاك يف ٍركسعم

تبقعأ يتلا ةفيفطلا ةجارفن عماال ،1954 ماع يف الج[661] وجلا يف هتومو

Harry نامْكُش يراه باشلا مهنم ، نييناطيرب ةبلط ُةعومجم اهآر ، نيلا تس ةافو

ْتَدَقَتْعا .LeningradHouseofWriters دارجننيل باَّتُك راد يف ،Shukman

هذه نع اًئيش فرعي نكي مل عقاولا يف هنكلو ، مهلسرأ دق نيلر ب نأ افوتامخأ

اًريثم اًريرقت NewRepublic كيلبابير وين ةديرج ترشن امدنعو .729 ةرايزلا

.730 ديدش ٌبضغ هلخاد يف لمتعا ، افوتامخأب نيلر ب ةلباقم نع

ةبلط ُدحأ وه ، تيرتس لكيام ، بتاكلا نأ فرع اذإ رثكأ ُنيلر ب بضغيس ناكو

ثالةث دعب . تييفوسلا حلا صل سُّسجتلا ب تنولب ينوتنأ مهعنقأ نيذلا ، جديربمك

، افوتامخأ هتغلبأ ايسور ىلإ نيلر ب داع امدنع ،1956 ماع سطسغأ يف ، ماوعأ

- اًرخؤم هُحارس َقِلْطُأ يذلا - اهنبا ألن هتلباقم ديرت ال اهنأب ، كانرتساب رْبع

. نوفيلتلا ب ةدحاو ةرم اثَّدحت ام) اًعون يقطنم ريغ لكشب ) امهنأ ولو ، يناعيس

ربخلا اذه نأ حضاولا نمو ، اًرخؤم جَّوزت دق نيلر ،ألنب ًةيتاوم ُفورظلا نكت مل

.731 ةقيرع ةيسنامور ةرعاشل ةمدصلا ةباثمب ءاج

ةداهش اهحْنَمب لا فتح لال دروفسكأ َةعماج افوتامخأ ْتراز ، تاونس عست دعب

ةيدج لكب افوتامخأ تلا قو ىس. األ رعاشمب ًةمعفم اهُترايز تناكو ، ةيرخف

Cold ةدرابلا برحلا حتتفا دق« - اًّدج نيلا تس بضغأ يذلا - امهءاقل نإ نيلر بل

عم - ٍةهجاوم ِقشاعب سيل وهو - نيلر ب لداجتي ».مل ةيرشبلا َخيرات َرَّيَغف ،War

.732 رمعلا يف ةمِّدقتمو ةمَّطحم فصن ةأرما

، يربزمولبو شاَقِن ْيتَّيعمج يف ةيلص األ حورلل تقولا لوط ُنيلر ب َصَلْخأ دقل

نيتاه ىلإ هئامتنا مدع مغر ، جديربمك يف ةئيذبلا هيرصاعُم ُةَّلِش اهتناخ يتلا

. نيتكبشلا

نمض هيلع َضِبُق ،1952 ماع اًضيأ َلِقُتْعا ، يتييفوس نطاوم ، نيلر ب ُّمع Leo ويل 661

فرتعا ، بيذعتلا ةأطو تحتو . ةيناطيرب ةيسوساج ةقلح ىلإ ءامتن باال َمِهُّتاو ةعومجم

ةافو دعب هحارس َقِلْطُأ ، نجسلا يف اًماع هئاضق دعبو . اًيناطيرب اًسوساج عفالً ناك هنأب

يف هيد جال دحأب َّرَم نيح ريصق تقوب كلذ دعب ةيبلق ةمزأ نم يناعي أدب هنكلو ، نيلا تس

. فلؤملا - عراشلا



ةموظنم ») نيلا تس مْكُح لظ يف مولعلل يتييفوسلا ميظنتلا -26: لكشلا

.(« ةيتييفوسلا ةيكارتش اال تايروهمجلا داحتاب مولعلا ةيميداكأ يف ثحبلا
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ةيح ال صإ ةسردم يف يإال

برحلا ءاهتنا مغرو . يمَرَهلا لسلستلا َةورذ نيرشعلا نرقلا ُفصتنم ناك

لآ - ىمظع ةيروطاربمإ ُسالالت عبرأ نع لقي ال ام رايهناب ىلو األ ةيملا علا

نرلوزْنِهوُه لآو Habsburg جروبسْباه لآ ،Romanov فونامور

ٌلود » روفلا ىلع اهَّلحم ْتَّلح دقف -Ottoman نامثع لآ ،Hohenzollern

ةيروطاربم اإل عاستا نيب ْتَعَمَج ىوقأو ةديدج empirestates« ٌةيروطاربمإ

[ قلطملا درفلا مْكُح ] ةيطارقوتو واأل يوغللا يقْرِعلا سناجتلا ىلع رارص واإل

دشأ َدوعص هُتاينيعبرأو نيرشعلا نرقلا ُتاينيث ثال تدهش دقل .autocracy

خيارلا رلتهو ، نيلا تس دهع يف يتييفوسلا داحت (اال ًةرطيسو ًةيزكرم لودلا

لودلا تمن لب )؛ ةيبعشلا MaoZedong جنوت يستوام ةيروهمجو ، ثلا ثلا

، ةيراد اإل اهلكايه ثيح نم ًةيزكرم رثكأ ةقيرطب اًضيأ ىمظعلا ةيطارقميدلا

. رخآ يملا ع عارص ةيادبو داسكلل ًةباجتسا

برحلا اهانيمسأ يتلا 1939و1945، ْيماع نيب ةبَّكَرُملا ُتاعارصلا تَّدأو

األ ةسبايلا ءاحنأ عيمج يفف . بابشلل ةقوبسم ريغ ةئبعت ىلإ ، ةيناثلا ةيملا علا

ثلا نس ىلإ ةقهارملا نس نم ُروكذلا ىَّقلَت ايلا، رتسأو ةيلا مشلا اكيرمأو ةيسارو

نويلم 110 نم رثكأ . ةحلسملا تاوقلا يف دينجتلل ءاعدتسا َرماوأ نيث ال

عمو . اًبيرقت روكذلا لك ، ةبِراحتُملا لودلل ةيركسعلا تاوقلا يف اومدخ صخش

،و18% يمسرلا َّيزلا يدتري ةيناطيربلا ةلماعلا ىوقلا عْبُر ناك ، برحلا ءاهتنا

ةريبك ٌبَسِن . ةيتييفوسلا ةلماعلا ىوقلا نم و16% ةيكيرم األ ةلماعلا ىوقلا نم

نم ىلتقلا يلا مجإ ناك .[ نطولا ] تيبلا ىلإ دعت مل ةلئاهلا شويجلا هذه نم

نم ىلتقلا ددعو ) نويلم 30 يلا وح ةيناثلا ةيملا علا برحلا يف نييركسعلا

ُلَّدعم ناكو ؛ هَتايح َدَقَف ناملأ دونج ةعبرأ لك نم يدنج .( ىلعأ ناك نييندملا

ابروأ وراَّمز داق ، اذكه . اًعفترم RedArmy رمح األ شيجلا يف ىلتقلا

. هِفْتَح ىلإ عفايلا بابشلا نم يجالً نوجَرْهَبُملا

نرقلا طساوأ يف ةَّيمَرَهلا تاميظنتلا ربكأ اهدحو نكت مل شويجلا نكلو

واال ةيداصتق االتاال جملا يف اًضيأ ةَّيمَرَهلا الُت سلستلا تنميه لب ، نيرشعلا

يف اولمع ءاوس ، اومَكَح نويزكرملا نوطِّطخُملا . ةيسايسلا و ةيعامتج

]مأاإل مدهلا [و ريمدتلا مهتمهم تناك ءاوسو ، ىربكلا تاكرشلا وأ تاموكحلا

Alfredsloan[662] نولس ديرفلأ َدَّدح ، ةدحتملا تاي ال ولا يف .[ ءانبلا [و جاتن

ةرتفل َمَدَخ ، تارايسلا ةعانص يف يكيرمأ لا معأ لجر ،(1966-1875): نولس ديرفلأ 662



ةكرشلا َجذومن GeneralMotors زروتوم لا رنج ةكرش ةرادإ سلجم ُسيئر

قاًبلا ةريبك ةعرسب راص يذلا ،form corporation-M [663] ماسق األ ةددعتم

.(27 لكشلا رظنا ) مِّدقتملا ملا علا ءاحنأ عيمج يف تاكرشلا ميظنتل

. مجرتملا - يذيفنتلا اهريدمو زروتوم لا رنج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر هفصوب ةليوط

خ نم مسقنت ةيميظنت ةينب :multi-divisionalform ماسق األ ددعتم جذومنلا وأ مروف 663مإ

زكرملا فادهأ قفو اهيف مُّكحتلا و اههيجوت متي ةلقتسم هْبِش تادحو ىلإ ُةكرشلا الاهل

ًةلوؤسم ةيعرف ةكرش ُّلك نوكت ثيحب ةلقتسملا ماسق لأل تارارقلا ُمظعم ُكَرْتُت نكلو . ةماعلا

. مجرتملا - اهحابرأ ميظعتو اهجاتنإ نع



ديرفلأ اهَّدعأ ، زروتوم لا رنج ةكرشل « ةيميظنت ةسارد »-27: مقر لكشلا

. نولس

ةيملا علا برحلا باقعأ يف اًضيأ يمَرَه لكشب يلودلا ماظنلا ُليكشت َديِعُأ دقو

األ يف ٍواستم ليثمتب ةيموقلا لودلا لك تعتمت ، ةيرظنلا ةيحانلا نمف . ةيناثلا

فلا حتلل ناماظن َزَرَب ، ةيلمعلا ةيحانلا نمو .UnitedNations ةدحتملا مم

. نْيَنِمْيَهُم نْيوضع امهفصوب ، يتييفوسلا داحت واال ةدحتملا تاي ال ولا ، يركسعلا

نورصتنم UNثالُةث SecurityCouncil األنم سلجم يف امهعم سلجو

تناك يتلا اسنرف ( ُقَّدصُي ال لكشب ،و( نيصلا ،و ايناطيرب : برحلا يف نورخآ

برحلا نأ مغرو .Axispowers روحملا ُلود اهتلتحا يتلا يضار األ ىلوأ

امك ،« ةيؤر بال ةملظم ًةفرغ » -وأ اًدودسم اًقيرط األنم َسلجم تلعج ةدرابلا

نم [664] انييف ُبلا ق َقِّبُط دقف - ىَسْنُي ال لكشب ٌّيليوزنف ٌّيسامولبيد هيلع قلطأ

. ىمظع ىوق سْمَخ نم نوكتي ديدج يساَمُخ ٌداحتا أشنو ، أدبملا ثيح

َضعب نيتيملا علا نيبرحلا يف اولتاق نيذلا ُلا جرلا لقني نأ اًيعيبط ادبو

. ةيندملا ةايحلا ىلإ ، يركسعلا ِّيزلا ب مهو ، اهوملعت يتلا تايلمعلا بيلا سأ

يتلا ةينب لأل اًيفاك اًريسفت مِّدقُت ال قاطنلا ةعساو ةيديلقتلا برحلا ةربخ نكلو

. نيرشعلا نرقلا طساوأ تاميظنت نم ديدعلا يف لفس األ ىلإ ىلع األ نم أدبت

ينييفلا بتاكلا ناك . ىلعأ نم َةرطيسلا َلَّضَف يجولونكت ٌفرظ اًضيأ ةمثف

اال ايجولونكت نأ ىلإ هتراشإ يف ٍّقح ىلع KarlKraus سوارك لر اك رخاسلا

. ةريبك ًةدافإ َةَّيمَرَهلا الِت سلستلا تدافأ نيرشعلا نرقلا فصتنم يف صتاالت

نم هرثإ ىلع أشن امو ،1815 ماع وينوي ىتح 1814 ماع ربمتبس انييف رمتؤم ىلإ ةراش 664اإل

ةكرعم يف نويلبان ىلع ةرصتنملا لودلا ةدايقب ملا علل يسامخ مْكُح ىلإ ىَّدأ سدقم فلا حت

. مجرتملا -[ ةقباس شماوه يف ليصافتلا ركذ قبس ] ولر تاو



تناك دقف ، ةلئاه ةديدج تاكبش بير نود اقلخ ةعاذ واإل فتاهلا نأ مغرف

spokestructure-hub عورفلا و روحملا تاذ ةينبلا ماظنب ًةلَكْيَهُم ٍتاكبش

و امنيسلا و دئارجلا كف . اهيلع ةرطيسلا وأ اهقارتخا وأ اهعطق اًيبسن ُلُهْسَي يتلا

ماع هجوب يوطني ،ألهن ةيقيقح ةيكبش ايجولونكت ويدارلا نكي ،مل نويزفلتلا

: هاجت اال يداحأ لا صتا ىلع

ةيكلس ال ايجولونكت اومدختسا نَم امأ . عمتسملا ىلإ ىوتحملا ب ٍدِّوزُم نِم

radio األريث ةاوُه )cranks تاكْنَرَك ماع هجوب اورِبُتْعا دقف ثُّدحتلل

َفَصَو ، هيجو ببسلو . اًيراجت ًةحجان ايجولونكتلا نكت مل ذإ hams)[665]؛

فاضأو .« يحورلا ةيراتيلا توتلا ةلودلا «سالح هنأب ويدارلا زلِبوُج فيزوج

. نيتِّصنتملل هللا ُةيده َنوفيلتلا الًنإ ئاق نيلا تس

اال ةرطيسلل اًضيأ اهَسفن تراعأ تايجولونكتلا هذه نأ ةظح مال مهملا نم

ْتَقِلطُأ يتلا - ةدحتملا تاي ال ولا يفف . ًةيرح رثك األ تاعمتجملا يف ةيعامتج

ام ناعرس -1915733 ماع رياني 25 موي تاراقلل ةرباعلا ةيفتاهلا االصتاالُت اهيف

لياف رودويث ةكرش ربع ينطولا راكتح اال ةرطيس َتحت فتاهلا ُماظن حبصأ

ءاقب مغرو .TheodoreVail’sAT&T734« يكيرم األ فارغلتلا و نوفيلتلا »

،BellSystem« ليب ماظن » مساب ةفورعملا ) ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ةكبش

دولوملا AlexanderGraham Bell ليب ماهارج ردنسكلأ عرتخملا مسا ىلع

،1935 ماع يف ) مادختس اال ثيح نم ةريبك ةجردب ةيزكرم ريغ ( ةربندإ يف

نم تناك دقف ،( ةدحاو ةلود َّطخ تربع ةيفتاهلا تاملا كملا نم 1.5% نم لقأ

اًماظن [ ةيجولونكتلا ةرياعملا ] يجولونكتلا يسايقلا ديحوتلا و ةيكْلِملا ثيح

.735 اًديحو اًدحاو

خالاًف ينعي ؛ ةيعانص اًبرحو اًعارص ينعي سفانتلا » نإ الً ئاق لياف نلعأ

تامولعملا لقنل يملا ع يكْلِس ماظن اآليت:« يف هُتيؤر تلثمتو .736« اًعازنو

لك ىلإ ناكم لك يف صخش لك نم ،( ةيصخش وأ ةبوتكم االت صتا ) اًيبرهك

ةعيرسلا قرطلا ماظنك قاطنلا عساو يملا ع ماظن ، رخآ ناكم لك يف صخش

لياف َضَّرعت دقو .737« رخآ صخش لك باب ىلإ صخش لك باب نم دتمي يذلا

راكتبا ألي اًيداعُم ناك -ألهن ةكبشلا ىلع يموكح فارش إل ةلوهس لكب

وهو - فتاهلا ىلع تُّصنتلا أدب .738 قلطملا هراكتحا جراخ نم يتأي [ ديدجتو ]

يف - ةيبرهكلا ةرئادلا ليدبت ماظن َقْفَو لمعي ماظن ُّيأ ةطاسب لكب هحيتي رمأ

ةزهجأ مادختساب ةاوهلا نيب ٌبُطاخَت : ةاوهلا يكلس ال وأ ويدارلا ةاوه وأ األريث ةاوُه 665

مال ُةسمخ اهيسرامم ددع غلبي ملا علا ىوتسم ىلع ةرشتنم ةياوه يهو ، ةيكلس لاال ويدارلا

اهنيناوق اهلو ، اهمِّظنُت تاداحتاو تايعمج اهلو . عِمتسُمو سِرامُم نيب ام صخش نيي

. مجرتملا - ةماعلا تاعاذ اإل تاجوم نع ةفلتخملا ةصاخلا اهتاجومو



Supreme ايلعلا ُةمكحملا هتيروتسدب ْتَمَكَحو ، رشع عساتلا نرقلا تاينيعست

،RoyOlmstead[666] ديتسملوأ يور لتايس ةنيدم بِّرهُم ةيضق يف Court

ماع يفف . هقباوس اذهلو . نوفيلتلا ِّطخ ىلع ُتُّصنتلا اهب دافأ ةلدأب نيِدُأ يذلا

داوم ةرداصم ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف ديربلا ةمدخل َصِّخُر ،1865

. صاخلا ديربلا حتفب إال اهفاشتكا نكمي ال لا حلا ةعيبطبو ،[ ةرعاد ] ةشحاف

نوينوي نرتسيو عم قافتا ىلإ ةيكيرم األ ةيركسعلا تارباخملا تلَّصوَتو

نرقلا تاينيرشع يف اهيف هبتشملا تايقربلا ضارتع WesternUnionال

يف ،HenryL.Stimson نسميتس يرنه ةيجراخلا ريزو ِضْفر مغر ، نيرشعلا

ىلإ اًدانتسا ، ةينابايلا ةيركسعلا الت باكلا نم هضارتعا مت ام ةءارق ،1929 ماع

اآليت: وحنلا ىلع اهغاص ، ةقيتع ٍةهازن ِسسأ

لر ».يب ضعبلا مهضعب َديرب [ نومرتحملا ُلا جرلا ] لضاف األ ُةداسلا أرقي «ال

بهايغ يف سواسولا هذه لثم َفَرَج امتاله لكو PearlHarbor[667] روبراه

. نايسنلا

يف ْتئِشْنُأ يتلا ،NationalSecurityAgency يموقلا األنم ُةلا كو ْتَرْجَأو

األ ةدحتملا تاي ال ولا فارغلت ةكرحل قاطنلا ةعساو تاطيشمت ،1952 ماع

هسفن تقولا يفو . تييفوس سيساوج ىلع ضبقلل اهنم ةلواحم يف ، ةيكيرم

،FederalBureauofInvestigation يلا رديفلا تاقيقحتلا بتكمل ناك ،

.J رفوه راجدإ ةدايقب

ثمالً، . نوفيلتلا طوطخ ىلع تُّصنتلا يف ةيرحلا قلطم ،EdgarHoover

تربور [ ماعلا بئانلا ] ماعلا يماحملا َنِذَأ ،1963 ماع ربوتكأ 19 موي يف

.RobertF يدينيك

ىلع تُّصنتلا ءدبب يآ] يب [فإ يلا رديفلا تاقيقحتلا بتكمل Kennedy

طيحملا برغ لا مش ةقطنم يف نيبِّرهُملا رهشأ دحأ ،(1966-1886): ديتسملوأ يور 666

وهو بيرهتلا أدبو ، لتايس ةطرش ةرادإ يف اًقباس اًمز مال ناك . يكيرم األ رظحلا ءانثأ يداهلا

نمو . لوحكلا بيرهت يف هتايلمعل غرفتف . َلِصُف هُرمأ َحِضُتفا نيح . ةيطَرُشلا ةمدخلا يف

فانئتس اال مغر هتاضاقمو هلا قتع ال ةلدأ ىلإ َلِّصوُت ةينوفيلتلا هتاملا كم ىلع تُّصنتلا خالل

. مجرتملا - ةلا حلا هذه يف تصنتلا ةيعرشب تمكح يتلا ايلعلا ةمكحملا يف

ا ةيرحبلا اهتذفن ةتغابم ةيوج ةراغ : نوينابايلا اهيمسي امك «دز» ةيلمعلا ،وأ روبراه لر 667يب

طيحملا يف عباقلا يكيرم األ لوطس األ ىلع 1941 ماع ربمسيد 9 موي ةينابايلا ةيروطاربم إل

ىرجم ُثدحلا اذه َرَّيغ . ياواه رزجب روبراه لر يب ءانيم يف ةيرحبلا هتدعاق يف يداهلا

برحلا لوخد ىلع لا االزعن ةسايس ىَّنبتت تناك يتلا ةدحتملا تاي ال ولا ربجأو خيراتلا

. مجرتملا - فينع رأثب تهتنا يتلا ةيناثلا ةيملا علا



,RevMartinLutherKing،[668]االنب، جنيك رثول نترام سقلا نوفيلت طوطخ

.1966739 ماع وينوي ىتح رمتسا ةبقارم جمانرب وهو ، هبتكمو هلزنم يف ،,.Jr

اًيئزج كلذ يف لضفلا عجريو ، وحنلا اذه ىلع اًمامت ةيزكرم ةعاذ اإل نكت مل

ا تاجوم ىلع ةيلا رديفلا ةرطيسلل HerbertHoover رفوه تربره ةمواقم ىلإ

RadioAct يعاذ اإل ِّثبلا ُنوناق َحَنَم . ةراجتلل اًريزو هفصوب هدهع ءانثأ ألريث

(FederalRadioCommission(FRC ةيلا رديفلا ةعاذ اإل َةيضوفم 1927 ماعل

ِّثبلا ةقاط تايوتسمو ةيجوملا لا وط األ ديدحتو األريث ميسقتل َةطلسلا

تاطحم ليغشت صيخارت ىلع لوصحلا نوديري نَمل هتاعاس ددعو هعقاومو

.740 ةيعاذإ

ةيلا رديفلا االصتاالت ةيضوفم وه ، ديدج ٌنايك ىَّلوت ، تاونس عبس دعبو

ةظحللا كلت ذنم . َرودلا اذه ،FederalCommunicationsCommission

عانقإ نم نوعيذملا نَّكمتو ، تاونس ثالث ةدمل ُصيخارتلا تَحِنُم ، اًدعاصف

ةحلصملا وأ ةماعلا ةمء ال «ملا رودب موقتس مهتطحم نأب ةديدجلا ةيضوفملا

. دئارجلا ىلع قبطنت نكت مل يتلا ريياعملا يهو ،« ةماعلا ةرورضلا وأ ةماعلا

نيمِّظنُملا ةطاَسَوب اًريبك اًدييقت ءاوهلا ىلع الم كلا ُةيرح ْتَدِّيُق ، كلذل ةجيتنو

.741( تاداري لإل اًردصم اهفصوب تان اإلعال ةيمه (أل ةيراجتلا حلا صملا و

الً ويم ةدحتملا ُتاي ال ولا َرِّوطُت ْنأ نم نيديدع نيركفم فُّوخت مغرو

ٌقرف عبطلا ب َدِجُو دقف ، ةدرابلا برحلا ةبقح لئاوأ يف [ ةيراتيلا [توت ةيلومش

األ نونطاوملا عتمت ذإ . ةيتييفوسلا ةايحلا و ةيكيرم األ ةايحلا نيب ريبك

، روتسدلا اهلفك يتلا ةيسايسلا و ةيندملا قوقحلا لكب ضيِبلا نويكيرم

ةبسنلا ب امأو . كلذ اودارأ اذإ مكاحملا يف ةموكحلا الت ُّخدت يِّدحت مهنكمأف

ا ةدحتملا تاي ال ولا يف ةايحلا ايازم تناكف ، دوسلا نييكيرم نماأل ديدعلا ىلإ

USSR ةيكارتش اال ةيتيفوسلا تايروهمجلا يف ةايحلا ب ًةنراقم ،USA ةيكيرم أل

. يقافن بولسأب ةيتييفوسلا ُةياعدلا اهيلع تبعل ةطقن يهو ، اًحوضو َّلقأ ،

رخاوأ يف ، يعامتج اال قايسن ]لال ةيعيبطلا ] ةرشابملا ُةجيتنلا تناكف

اذ اًيرصنع اًزييمت ، هتاينيتس ريكاوبو هتاينيسمخو نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ

[نم ًةَضْرُع َرثكأ يقيرفأ لصأ نم نويكيرم األ ناك ، كلذل . يسَّسؤم عباط

لااآلن. حلا وه امك ، تابوقعلا ماظن ةفلا خم يف عوقولل [ مهريغ

،1933 ماع ليربأ 10 موي يف . ةطقنلا هذه حاضي إل دحاو لا ثم يفكي امبرو

طشانو ةيقيرفأ لوصأ نم يكيرمأ ميعز االنب:(1968-1929)، جنيك رثول نترام 668

ال سلل لبون ةزئاج ىلع لصح . يرصنعلا زييمتلا ءاهنإ لجأ نم اًيمْلِس َحَفاَك يناسنإ يسايس

. مجرتملا -1968 ماع ليربأ 4 موي هلا يتغا م.مت



رتسشتسيِو ةعطاقم يضاق ،GeorgeW.Smyth ثيمس ويلبد جروج ردصأ

يإال ىَّمسُت اًماع 15 رمعلا نم غلبت « ةنَّولم » ةاتف ىلع اًمْكُح ،Westchester

وبالةي تايتفلا ليهأت ةسردم يف عادي EllaFitzgeraldباإل دلا ريجزتيف

نسْدُه يف ةعقاولا NewYorkStateTrainingSchoolforGirls كرويوين

و ةلداعلا اهِّمأ َرماوأ عيطت وال ةدينع ،ألنيإال« كرويوين وبالةي ،Hudson

Jacob ونيروم بوقعي ركتبا امدنعو . ًةحيرم ُةسَّسؤملا نكت ملو .« ةينوناقلا

نم تابراهلا ةرثك ريسفت ىلع دعاس ،1933 ماع « مارجويسوس » لوأ Moreno

، نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال يف ، ةكبشلا ةيرظن ىتحف .( ةمدقملا رظنا ) ةسردملا

ىلإ يإال تبره ، ِّظحلا نْسُحلو [669]panopticon نوكيتبونابلا رود تبعل

تايسورلا اهؤارظن امأ . ءانغلا لا جم يف ًةمجن تراصو Manhattan نتاهنام

. ربكأ ةيشحوب َنْلَماعُي َّنُكف

ةيتاَّيعْمَجلا هتايح ءارثب رشع عساتلا نرقلا يف يكيرم األ عمتجملا رهتشا دقل

حاجنو دلبلا حاجن سسأ دحأ هفصوب كلذ ليفكوت يد سيسكيلأ َمِهَف لب اًقح.

اال ُتاكبشلا اهب ْتَلَّكشت يتلا ةلوهسلا نكلو . اًفنآ انركذ امك ، ةيطارقميدلا

ٌةكبش - ؤطابت -بال اهتَّلغتسا ٍتارغث تقلخ ةدحتملا تاي ال ولا يف ةيعامتج

يف ايلا طيإ بونج نم ريبكلا نيرجاهملا قُّفدت ءانثأ الد بلا ىلإ ْتَدَفَو ةيبنجأ

دقو .Mafia ايفاملا ةكبش : نيرشعلا نرقلا ريكاوبو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ

MarioPuzo[670] وزوب ويرام ةياور يف رحاس لكشب ُةيلمعلا هذه ْترِّوُص

نكي مل . اهيلإ ةدنتسملا ]TheGodfather،واألفالم يحورلا »[األب باَّرَعلا »

.[671] ديكأت لكب ، اًمامت اًيلا يخ مليفلا

و رامقلا بِعَل نم ريثكلا ىلع ترطيس الت» ئاع ُسْمَخ » لعفلا ب ْتَدِجُو دقف

ولال يرَضَحلا قاطنلا يف بيرهتلا ،و بيرهتلا ةيامحو ، ةشحاف دئاوفب ضورقلا

ىلإ الت ئاعلا هذه ُلوصأ عجرت .(Prohibition رْظَحلا ءانثأ ) كرويوين ةي

JeremyBentham ماتنب يمريج [ يراتيلا توتلا ] يلومشلا رِّظنملا هركتبا : نوكيتبونابلا 669

ةظح مال دحاو سراحل هيف نكمي ىوأم وأ نجس نع ةرابع وهو ، رشع نماثلا نرقلا رخاوأ

. فلؤملا ال- مأ نيبقارم اوناك اذإ ام ةفرعم ىلع نيرداق اونوكي نأ نود ءانجسلا عيمج

« باَّرَعلا » ايفاملا نع هتياورب رهتشا ، يكيرمأ يئاورو بتاك ،(1999-1920): وزوب ويرام 670

ال- وبوك دروف سيسنارف ُجرخملا امنيسلل اهجرخأو اهسبتقا يتلا ،« يحورلا «األب وأ

. مجرتملا

Sammy«theBull» « روثلا ب« بَّقلملا ونيفارج يماس قلا مليفلا ةدهاشم دعب 671

، ينف لا يخ هلعل . حرسملا جراخ تحرس ينأ دصقأ الً... وهذم َمليفلا ُتكرت »:Gravano

، بابشلا نم ديدعلا ىلإ ثيدحلا ركذتأ . ُقَّدصُي ال رمأ هنإ . انَتايح ناك يل ةبسنلا ب هنكلو

. فلؤملا -« طبضلا ب هسفن بولس باأل اولعافت نيذلا



Little يلا طيإ لتيل يف اورقتسا نيذلا ايلا طيإ بونج نم نيرجاهملا تاعامج

نتاهنام والةي يف Harlem ملر اه قرشو ىند األ يقرشلا فرطلا دنع Italy

، ٍردقب ، ةيبد VitoCorleoneاأل ينويلر وك وتيف ةيصخش تدنتسا .Manhattan

ايلجيتساك وكسيسنارف يف دولوملا )FrankCostello وليتسوك كنارف ىلإ

،Luciano/Genovese زيفونيج / ونايشتول ةلئاع ريبك (FrancescoCastiglia

ونيبماج ةلئاع ريبك Carlo Gambino ونيبماج ولر اك ىلإ رخآ ٍردقبو

.Gambino

كنارف وه ناك JohnnyFontane يناتنوف ينوج برطملا نأ حضاولا نمو

تايصخش ىلإ اًضيأ ةيدوهيلا ُتاباصعلا تدنتسا .FrankSinatra ارتانيس

سرشلا LasVegas ساجيف الس ونيزاك لِّغشُم ةيصخش تدنتساف : ةيقيقح

Benjamin« يسجاب ب« بَّقلملا لا جيس نيماينب ىلإ MoeGreene ينيرج وم

ال ريام ىلإ HymanRoth ثور نامياه رِّبدملا لقعلا دنتساو ،Bugsy»Siegal»

ذوفن عاستا يف اًريثك [ ةياورلا فِّلؤم ] وزوب ْغِلا بُي MeyerLansky.مل يكسن

يكسن ال َنَّوَك ، ةيناثلا ةيملا علا برحلا لبقف . ةدحتملا تاي ال ولا يف ايفاملا

ب«ال بَّقلملا ونايشتول روتافلا س عم TheCommission« َةنجللا » لا جيسو

مْكُحلا نم عون ضرفل ةلواحم يف Salvatore«lucky»Luciano« يك

يف ةمَّظنملا ةميرجلا ىلعو لب ، كرويوين يف سْمَخلا الت ئاعلا ىلع يزكرملا

امدنع ،1936 ماع رِّثؤم لكشب ونايشتول دهع ىهتنا . اًضيأ اكيرمأ ءاحنأ عيمج

.ThomasE يويد ساموت ( مكاحلا اًقح (وال ماعلا ُبئانلا َحَجَنو هيلع َضِبُق

َّلتحا ام ناعرس نكلو . ةراعدلا لا معأ ليغشت ةمهتب هتاضاقم يف Dewey

ايفام الُت ئاع تكراش ، نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ لولحبو . وليتسوك هَناكم

ابوك يف تاهونيزاكلا ىلإ هيفرتلا نم اًءدب ةعورشم لا معأ يف اًضيأ ةديدع

. ةسايسلا و مَّظنملا لمعلا يف تكراش امك ، ةروثلا لبق ام

بلط ىلإ JohnF.Kennedy يدينيك نوج ُةلمح تأجل لا، ثملا ليبس ىلعف

عم يدينيك َكَراَشَت 1960،لب ماع يف نوسكين دراشتير ةميزهل ايفاملا ةدعاسم

يه ةدحاو ةقيشع يف SamGiancana اناكنايج ماس وغاكيش ةباصع لجر

1960 ماع سطسغأ نيبو .JudithCampbellExner رنسكإ لبماك ثيدوج

لديف لا يتغا ىلإ CIA ةيزكرملا تارباخملا ُةلا كو تعس ،1961 ماع ليربأو

نم سيلو ). صنقلا يف نيرهام ايفام لا جر مادختساب FidelCastro ورتساك

تتبثأ ةرماؤم ةيرظن يهو ، يدينيك لا يتغا نع ايفاملا ةيلوؤسم حجارلا

نْسُحلو . قيقدلا يملعلا صحفلا و يمسرلا قيقحتلا نم لكل ةريبك ًةمواقم

.( هتياور يف اهجاردإ َةياوغ وزوب َمَواَق ، ِّظحلا

هجو ىلعو ، اًيميظنت ايفاملا ِّيِقُر يف ةغلا بملا ىلإ ٌليم َدِجُو ، كلذ عمو

ءاضعأ ةَّلِق نع كيهان ، اهتايلمع لوح ةقوثوم تادنتسم دوجو ةَّلِقل ديدحتلا



اهانعمب « ةلوجرلا » ُلِداَعُي يذلا )omertà تمصلا نوناق اوكهتنا نيذلا ايفاملا

رارس األ ءاشفإو مهئ مزال َةنايخ ءاضع األ ىلع رظحي يذلا )،و يديلقتلا

فاال فيزوج فشك ،1963 ماع يف . توملا آلالم مهِضُّرعت دنع ىتح تاطلسلل

نع لب ايفاملا نع َثيدحلا نولِّضَفُي ال ءاضع نأاأل نع JosephValachi يشت

هتداهشب ىَلْدأ امدنع -ourthing[ انرْمأ ]« انئيش »-CosaNostra ارتسون ازوك

سلجم تاقيقحت ةنجل نع ةقثبنملا ةمئادلا ةيعرفلا تاقيقحتلا ةنجل مامأ

PermanentSubcommittee on ةيموكحلا نوؤشلا ب ةصاخلا خويشلا

.InvestigationsoftheSenateCommitteeonGovernmentOperations

اتيشوب وساموت يليزاربلا يلا اإلطي ُربخملا َفَصَو ، اًماع نيرشعو دحاو دعب مث

ايفام ةلئاع يف ةَّيمَرَهلا َةينبلا ةيكيرم األ ةماعلا ةباينلل TommasoBuscetta

اهلِّثَمُم ]capofamigliaوأ ةلئاعلا ريبك ] تيبلا بر ) ةمقلا يف سيئرلا : ةيجذومن

وباك ] نمي األ ُعارذلا ةرشابم هتحت يتأيو ،(rappresentante اهليكوو

نومِّدقُي نَم هيلي ،sottocapo[ وباك وتوس ] وأ capobastone[ ينوتساب

.(consigliere راشتسملا ) نيراشتسملا نم رثكأ وأ دحاو ، ميعزلل َةروشملا

نم ةعومجم لك فلأتت ، تاعومجم ةروص يف ْتَمِّظُنف ىند األ تاجردلا امأ

كالً دوقي ،(soldati,operaiorpicciotti)[ انيسيد ](decina) دونج ةرشع

اكسورب ينافويج امأ .capodecina [ انيسيدوباك ] ةرشَعلا ُسيئر اهنم

،IlPorco« وكروب ليإ ب« بَّقلملا ةيلقصلا ايفاملا وضع GiovanniBrusca

Giovanni ينوكلا ف ينافويج ايفاملل ضهانملا ماعلا َبئانلا َلَتَق يذلا

،1996 ماع يف هيلع ضبقلا دعب هتداهشب ىَلْدأ دقف ،1992 ماع يف Falcone

ىلإ اكسورب يِعُد .1976 ماع يف ايفاملا ىلإ همامضنا َسوقط َفَصَوف

لوح ايفاملا نم ءاضعأ ُةعبس سلج هتهجاوم يفو ، يفير لزنم يف « ةميلو »

هَمازتلا اكسورب َدَّكأ نأ دعبو . سيدق ةروصو رجنخو ةجنبط اهيلع ةدئام

َخِّطَلُي نأ هنم بلطو ةربإب هَعبصإ ةعبسلا ءاضع األ ُربكأ َزَخَو ، ةميرجلا ةايحب

ارتسون ازوك َتْنُخ الً:«اذإ ئاق رانلا اهيف لعشأ مث ، همدب سيدقلا َةروص

بال ٌةعئار صصقلا هذه ُلا ثمأ .« سيدقلا اذه لثم كُمحل قرتحيسف ،[ انَرْمأ ]

سوقطلا و َةينب األ هذه نأ متحاالت اال دحأ ؟ اهتيقادصم ىدم ام نكلو كش،

الً. صأ ْتَدِجُو ْنإ اذه ، اًيبسن ٌةثيدح

خيراتلا تايصوصخ نم تأشن ، ٍةايح ُةقيرط وأ ٌةفاقث لص األ يف ايفاملا

رخافتلا ينعت يتلا )mafiusu وزويفام ةفصلا نم ةقتشم ةملكلا .و يلقَّصلا

ةرتف ذنم موسحم ريغ ٌشاقن ةملكلا لصأ لوح روديو ،( حُّجبتلا وأ يناودعلا

يف ُةملكلا تَلِمْعُتْسا يم). اإلسال مْكُحلا اياقب نم ، يبرع اهلصأ لعلو ) ةليوط

ImafiusidilaVicaria(The يه ةرومغم ةيحرسم يف اًناونع 1865 ماع

األ ىلو األ ةرملل يمسر لكشب اهلمعتسا مث ،(MafiosioftheVicaria



CountFilippoGualterio ويريتلا وج وبيليف تنوكلا يناكسوتلا ُّيطارقتسرأ

. نيماع دعب

the« ةيرْخَفلا ةّيعمجلا » وه هَلا معتسا نويلقصلا ُلِّضَفُي يذلا ريبعتلا نكل

اتيبماج وجييد خِّرؤملا َفَصَو دقو .(HonouredSociety(OnorataSocietà

[ لتراك ] يراكتحا لتكت »، اهرهوج يف ، اهنأب ةيعمجلا هذه DiegoGambetta

.742« ةصاخلا ةيامحلا تاكرش نم نَّوكتي cartel

يف - ايلا طيإ ةكلمم يف ةيلقص جامدنا بقع رشع عساتلا نرقلا رخاوأ أشن

يف -Piedmonteseempire[ يسيتنوميب [وأ يتنوميب ةيروطاربمإ عقاولا

شويج ىلع يضار ُمالكاأل دمتعاف ، ةطرش ُتاوق هيف دجوت نكت مل ٍتقو

[ ةريغصلا شويجلا هذه ] ترَّوطت مث . مهليصاحمو مهتاكلتمم ةيامحل ةصاخ

كاهتنا ألي ةبوقع هفصوب لتقلا رارقإ عم ، ةمَرْبُملا دوقعلا ذيفنتل ماع ماظن ىلإ

ءاحنأ عيمج يف ةلثامم [ تاميظنت ]« ٌتايعمج » تأشن .مث اهيلع قفتملا دوقعلل

اينابماك ميلقإ يف لمعي يذلا ،Camorra[672] اروماك ميظنت ايلا: طيإ بونج

اركاسو ،Calabria ايرب كاال يف Ndrangheta[673] اتيجنارْدِن ميظنت ،Campania

فشكيو .Apulia ايلوب ميلقإ يف SacraCoronaUnita[674] اتينوي انوروك

لثم األ دعاوقلا تسيل تاميظنتلا هذه نأ نع قطانملا هذه يف ُّرقتسملا رقفلا

. يعامتج اال ماظنلل

و خِّرؤملا ُدِّكؤي الً. ِّلضم نوكي دق اهيلع « تاميظنت » ةفص الق طإ نكلو

لئاسر » هباتك يف ، يلوبان نم ،PasqualeVillariيفالير يلا وكساب يسايسلا

عساتلا نرقلا تاينيعبس فصتنم يف روشنملا LettereMeridionali« ةيبونج

مدقأ هتأشن نأ ُدَقَتْعُي ، رشع عساتلا نرقلا علطم يلوبان يف أشن يمارجإ ميظنت : اروماك 672

. يلوبان يف ةيبعشلا قطانملا رقفأ نم هُروذج عبنت . خيراتلا اذه نم

. مجرتملا يتغاالت- قتعاالتواال اال ددعت ببسب ةيميظنتلا هتينب يف ةمهم عقاوم ءاسنللو

ميظنت حبصي نأ نم َنَّكمت ، ايرب كاال يف زكرتي يلا طيإ يمارجإ ميظنت : اتيجنارْدِن 673

مغر ، يلا حلا نرقلا لئاوأو نيرشعلا نرقلا تاينيعست رخاوأ ايلا طيإ يف ىوق األ ةميرجلا

اذ هنْوَك مغرو ،[ ةيلقصلا ايفاملا ]« ارتسون ازوك » ميظنت لثم ايلا طيإ جراخ روهشم ريغ هنْوَك

. ايلوب يف « اتينوي انوروك اركاس و« يلوبان يف « اروماك » ْيميظنتب ًةنراقم ةيفير لوصأ

- ةيلقص يف « ارتسون ازوك » ميظنت عم نايح األ نم ريثك يف اتيجنارْدِن ُميظنت نواعتي

. مجرتملا

طشنت ، ايفاملا رارغ ىلع ةيمارجإ ةمظنم : سدقملا دَّحوملا جاتلا ،وأ اتينوي انوروك اركاس 674

- وتناراتو يشتيلو يزيدنيرب قطانم يف ديدحتلا هجو ىلعو ايلا، طيإ بونج ايلوب يف

. مجرتملا



لب ، ةيِّرس ةيعمج تسيل يهف ، ةبوتكم ئدابم ايفاملا ىدل سيل الً:« ئاق ، رشع

يف ايفاملا اهيلع تناك يتلا ةيوْفَعلا هذهبو .743« يوْفَع ٍدُّلَوَتب َلَّكَشَت اًفُلآَت

يشافلا مْكُحلا ةرتف ءانثأ اهنم صلختلا اًيبسن لهسلا نم هنأ َتَبث ةيلقص

IronPerfect« يديدحلا مكاحلا » وه CesareMori يروم رازيس ناك امدنع

.744(1929-Palermo(1925 ومريلا بل

ءافلحلا ةموكح نإ ليق ،1943 ماع فيص ءافلحلا دي يف ةيلقص طوقس دعبو

ال ايفاملا عم ام- ةقيرطب - ترمآت AlliedMilitaryGovernment ةيركسعلا

طيسولا َرود ونايشتول « يك «ال بعلو ، ةريزجلا ىلع ةميدقلا اهتطلس ةداعتس

. ةحصلا نم اهل ساسأ ال ليبقلا اذه نم لا وقأ . ةيلمعلا هذه يف

مارج اإل ةفاقثل رظنلا ةبقاث ةيلا ع تامييقت اومَّدق ءافلحلا طاَّبض نأ ةقيقحلا

مْكُح ءانثأ هسفن اهئابتخا ناكم نم روهظلا تدواع ثيح ، اهوهجاو نيح

األ لصنقلا بئان 1943قلا ماع ربوتكأ يف لا، ثملا ليبس ىلعو . ينيلوسوم

اًنايك ايفاملا تسيل :Capt.W.E.Scotten نتوكس نتباكلا ومريلا ب يف يكيرم

و فرشلا قاثيمب اًعم اهُدارفأ طبتري ، ةكبش ىلإ برقأ يه لب ، ميظنتلا يزكرم

يلكيه ميظنت اهنأب ايفاملا فصوت ام اًردان »: لوقي نتوكس َبَتَك . ةيِّرسلا

:« اًّيمَرَه ُةداقلا هيف لسلستي

ُطبارلا ،و نيمرجم ُفُلا حَت ايفاملا . ٌّيسأر هنم رثكأ يقفأ ميظنت [ ايفاملا ]

. تاطلسلا نم لُّخدت يأ طابحإ يف ةلدابتملا مهُتحلصم مهنيب كرتشملا

ةرماؤم خالل نم يساس األ اهلكش ذختت نوناقلا تاوق دض ةرماؤم [ ايفاملا ]

ىلع ضورفم نوناق ،omertà[ تمصلا نوناق ] اتريموأ مساب ةفورعملا تمصلا

باإل نيئطاوتم اونوكي نأ ىلع َّمث نم اورِبْجُأ نيذلا سانلا ةماع ىلعو ، هاياحض

ةقيرطو يعامتجا ماظن يهف ، فلا حت نم رثكأ ام- ىنعمب - يه ايفاملا . هارك

ةعيبط يف ، ةطرشلا رظن ةهجو نم ، ةبوعصلا نمكت ، اذلو . اًضيأ ةنهمو ةايح

يجيردتلا صلختلا يدؤيسف ، اًيلكيه اًميظنت تناك اذإف . اهسفن ةصاخلا ايفاملا

.745« اهرايهنا ىلإ ، لفسأ ىلإ ىلع نماأل ، اهتداق نم

يف ةلئاهلا ةيراد التاإل كشملا عم لماعتلل االتحالل تاوق تحفاك امنيبو

لا ثمأ نم نولوؤسم هجاو ، عارصلا دعب ام ةيلقصو ، ةيشافلا دعب ام ةلحرم

ةفاقثلا هذه نم صلختلل ةمز لاال دراوملا ىلإ اورقتفا دقف : اًريرم اًعقاو نتوكس

ةداعتسا لجأ نم اًيبسن اهعم َشياعتلا مهنم األُرم َبَّلطَت لب . ةفينعلا و ةبيرغلا

سيوِل نامرون يناطيربلا بتاكلا ىدلو ناك. عون ِّيأ نم ةريزجلا يف ٍماظن

.746 ةلثامم تاعابطنا NormanLewis

ىتح نيرشعلا نرقلا تاينيرشع نم ، ةيكيرم األ ندملا يف ايفاملا طاشن رهظ

الُت ئاعلا تناك ،« لتقلا ميظنت ل« ةبهتلملا فحصلا ةيطغت مغرو . هتاينيتس



ةيلقصلا اهلوصأ ىلإ َبرقأ [ باَّرَعلا ]« يحورلا «األب ةياور يف ْترِّوُص يتلا

عيمجل ٌدئاق دجوي ملف . اًيبسن ةيزكرم ال اهتطشنأ نأ ىنعمب ، ةسرامملا ثيح نم

عباط ءافضإ ايفاملا الت ئاع تلواح نأ درجمبو .capodetutticapi ةداقلا

. طبضلا ب نتوكس اهمهف يتلا ةقيرطلا ب كلذ تلعف دقف ، اهماظن ىلع يلكيه

َةرتف ، ىنعملا اذهب ،« يحورلا «األب ةياور اهْترَّوَص يتلا ةينمزلا ُةرتفلا تناك

اًمارجإ َّلقأو اًميظنت َرثكأ نوكت نأ ةمظنملا ةميرجلا تلواح امدنع ، ةسرطغلا

زازتب اال سرامت يتلا ةدسافلا تامظنملا ُنوناق حبصأ نيح مث اًعم. ٍنآ يف

فورعملا )RacketeerInfluenced and CorruptOrganizations Act

تراهنا ،1970 ماع يف اًيراس اًنوناق [675](RICOAct وكير نوناقب اًراصتخا

ث نيدُأ ، نيرشعلا نرقلا تاينينامث نوضغ يفف ةتف. ال ةلوهسب ةيكيرم األ ايفاملا

مهيدعاسم نم رشع ثالةث مهعمو الد، بلا ءاحنأ عيمج نم اًميعز نورشعو الٌةث

َرِّوُص نيح لتاق أطخ يف ةكبشلا تعقو دقل . ةعومجم دئاق نوعبرأو ثوالٌةث

األفالم. يف يمَرَهلا اهُلسلست

َةبْخُّنلا تقرتخاو ةينوناق ريغ ٌتاكبش هيف ترهدزا يذلا تقولا يفو

. تاطلسلا نم ةقياضملل اًمامت ةينوناقلا ُتاكبشلا تضَّرعت ، ةيكيرم األ ةيسايسلا

ةيندم قوقح ىلع لوصحلا لجأ نم مهَتلمح دوسلا نويكيرم األ أدب نيح

دقل . نوناقلا جراخو لب ، ةعِّورم ينوناق عمق تايوتسم اوهجاو ، ةيواستم

و ءادوسلا عماجملا و ءادوسلا سئانكلا بلق نم ةيندملا قوقحلا ةكرح تعبن

National نينَّولُملا ب ضوهنلل ةينطولا ةيعمجلا ل ةيبونجلا عورفلا

ماع تسَّسأت يتلا AssociationfortheAdvancementofColoredPeople

.1909747

نم تلعج يتلا يه ، ديدحتلا هجو ىلع ، ةقيمعلا ةيسَّسؤملا روذجلا هذه

.ق دحأ موي لك اهديدجتو تاكبشلا هذه ةنايص متت .ذإ ةكرحلا فاقيإ بعصلا

، ةيريهامج تاعامتجا ىلإ اهيف وعدن اَّنُك يتلا تارتفلا »: جنيك رثول نترام لا

اهيف وعدي ناك يتلا تارتفلا كلت اًريبك اًهبش هبشت ، نيعوطتم بلطن اَّنُك نيح

يف دحأ لك حابص ةسينكلا ىلإ اومضني يك نيرضاحلا [ سقلا ] ةسينكلا يعار

واأل نيث ال وثلا نيرشعلا ب انشيج ىلإ مامضن لال ُسانلا ُدِفَي ناكف . جونزلا سئانك

.748« اًصخش نيعبر

نم طيسب ءزج َدرجم ناكف يلزنملا جنيك رثول نترام فتاه ىلع ُتُّصنتلا امأو

، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل يلا رديف نوناق : وكير نوناق 675

يمارجإ عورشم نم اًءزج اهفصوب متت يتلا زازتب اال ةطشنأ ىلع ةيندم تابوقعب حمسيو

. مجرتملا - رمتسم



تلشف ةلمحلا هذه نكلو . اهرْحَدو ةيندملا قوقحلا ةكرح ةلقْرَعل ةرمتسم ةلمح

[ اهسفن ] ةرتفلا هذه يف ضيِبلا نويكيرم األ لضان ، لباقملا يفو . ةياهنلا يف

ماع تاكلتمملا ةبيرض تارهاظم نم كلذ حضتي امك ، تاجاجتح اال ميظنتل

.LosAngeles سولجنأ سول والةي يف 1957

تش ،تال ماعلا اذه ةضورفملا ىلع األ بئارضلا نم ماع ءايتسا راشتنا مغرف

اال تاكبشلا ةيعون ىلإ سولجنأ سول يحاوض راقتفا ببسب ، ةضَراعُملا ةلمح

.749 بونجلا يف دوسلا سئانك نم تقثبنا يتلا ةدايقلا و ةيعامتج

نرقلا فصتنم دهش دقف . يكبشلا لصاوتلا يف مهَتبغر نويكيرم األ دقفي ملو

ُةكبش : يكيرم األ خيراتلا يف ةيعامتج اال تاكبشلا حجنأ ىدحإ دوعص

Alcoholics « نولوهجملا رمخلا ونِمْدُم » يه ، ىراَكَّسلل ٍةيتاذ ٍةدعاسم

1935 ماع Ohio وياهوأ Akronوبالةي نوركأ يف اهسَّسأ .(Anonymous(AA

ب ريهشلا )WilliamWilson نسليو مايليو ىَعْدُي يكرويوين ةصروب ُراسمس

روتكدلا »)RobertSmith ثيمس تربور نوركأ بيبطو ،(.BillW« ويلبد «ْلِب

ةوطخ ةرشع يتنثا نم اًراسم رمخلا ينِمْدُم ُةكبش ْتَمَّدق ،(DrBob« بوب

ةيج ال علا ةكبشلا جئاتن يف نمكت ةيقيقحلا اهتوق نكلو لا، دتع اال ىلإ ةدوعلل

نامد اإل يف مهبراجتب نوعِمتجُملا اهيف فرتعي ةمظتنم تاعامتجا ربع

.750 تاربخلا نوكراشتيو

وهو ،EbbyThacher ركاث يِّبإو Wilson نسليو نيب األلو ءاقللا نأ عمو

انآو نيلر ب ءاَيْعَشإ ءاقلل ةيفاقثلا ةيمه األ ةجرد ىلع نكي ،مل رخآ رمخ نِمْدُم

.[676] ةيملا ع ًةكبش كلذ دعب حبصيس اميف ىلو األ َةَّفاحلا ناك دقف ، افوتامخأ

نيب لعفلا دودر َةلسلس ُتلَّيخت املك ، قباستت يراكفأ تأدب »: نسليو لوقي

.751« هيلي يذلا ىلإ ئدابملا هذهو ةلا سرلا هذه لقني مهدحأ ، رمخلا ينمدم

اهَعباط لا، ،والزت تناك AA نيلوهجملا رمخلا ينمدم ةكبش يف ةتف لاال ةزيملا

دروفسكأ ةعومجم ُةرمث عقاولا يف ُةكبشلا ). اًمامت يسايسلا ريغو ينيدلا هْبِش
[677] رفوه راجدإ غلبأ صخش يأ نأ ولو .( ةيليجن اإل ةيحيسملا OxfordGroup

تناكَل ، ةيعويشلا امب ةقيرطب ٌطبترم لوحكلا َنامدإ نأب J.EdgarHoover

يفو . روفلا ىلع ةبقارملا تحت نيلوهجملا رمخلا ينِمْدُم ُتاعامتجا ْتَعِضُو

نم رثكأب نيلجسم نيلوهجم لوحك نمدم ةعومجم 115,000 نم برقي ام مويلا دجوي 676

. فلؤملا - ةلود 150 نم رثكأ يف وضع نويلم 2

ماع ذنم ، يكيرم األ يلا رديفلا تاقيقحتلا بتكم سيئر ،(1972-1895): رفوه راجدإ 677

ولا لخاد نييسايسلا ةداقلا صخت ةيِّرس تافلم عمج يف هبصنم لغتسا . هتافو ىتح 1924

. مجرتملا - عساو ذوفنب عتمتي هلعج ام وهو ، ةدحتملا تاي ال



داعبتسا ىلإ مدق األ نيلوهجملا رمخلا ينِمْدُم [ ةكبش ] ُتاعومجم تلا ،م عقاولا

(امك مهيف نَمب ، مهنامدإ نع رظنلا ِّضغب اًيعامتجا نيمرتحملا ريغ صاخش األ

و نونوجسملا و ئج ال ملا الء زنو نودِّرشتملا و نولِّوستملا »( اًرخاس نسليو َرَكَذ

مسحت مل 1949 ماع ىتحو .« تاطقاسلا ءاسنلا ،و راوط األ وبيرغو ّذاوشلا

،« بْرُّشلا نع فُّقوتلا يف هتبغر » نع ُبِرْعُي صخش يأ لوبق َةلأسم ُةمظنملا

.752 ىرخ األ لماوعلا نع رظنلا ِّضغب

رثك األ ةيدادبتس اال تامسلا نأش اهنأش ، ةيراتيلا توتلا لودلا ُضارمأ تناك دقل

ةءاسإ ىلع اًزفاح ، هسفن رصعلا تايطارقميد [ لود ] يف ةئشانلا االً دتعا

رْمَخلا نوبرشي نيذلا طقف مه جديربمك سيساوج نكي .مل لوحكلا مادختسا

ةرطيس لس سال خاخِف يف ُطقاسلا ، نيرشعلا نرقلا طساوأ ُناسنإف . كمسلا ك

ُرَّسَفُت دق ةيعامتجا تاكبش ىلإ مامضن نماال ُفئاخلا ،و ةحماستم ريغ ةَّيمَرَه

. رمخلا تاجاجز يف إال ىولس وال ًءازع دجي مل ُناسن اإل اذه - ةيبيرخت اهنأب

، ةيزانلا ايناملأ يفو . اكدوفلا وه ُلَّضَفُملا ُءاودلا ناك ةيتييفوسلا ايسور يف

، برغأ ٌتاراقع ْتَلِّضُف ، حُّلستلا ةداعإ لجأ نم تايلوحكلا جاتنإب يِّحُض ثيح

methamphetamine[678]واإل نيماتيفماثيم ) Pervitin نيتيفريبلا لثم

.753(morphine نيفروملا نم قتشم )Eudokal[679]لا كودوي

تايّمكب ةيحورلا ُتابورشملا تَكِلهُتْسا ، رظحلا دعب ةدحتملا تاي ال ولا يفو

وكابوتلا اًضيأ اونَّخد نيتيملا علا نيبرحلا دعب ام لا يجأ . ًةلهذم مويلا ودبت

هذه لثم هتمَّدق يذلا ءازعلا نكلو . ةيراحتنا الت دعمب [ غْبَّتلا ]tobacco

. اًرباع ناك تاهِّبنُملا

AldousHuxley’sBrave[680]« عاجش ديدج «عملا يلسكه سودلأ ةياور يف

ب ةقاطلا و هابتن واال ةظقيلا نم ديزي يلقع ريثأت وذ راقع : نيماتيفماثيملا وأ نيتيفريبلا 678

ب ةقثلا رعاشمو ةوشنلا ب اًبوحصم اًسوه بِّبسُت ىلع األ تاعرجلا نكل ، نيقهارملا ىلإ ةبسنلا

فلت اهيف امب ، باحسن اال دعب ام ةمز تمال ىلإ هنامدإ يِّدؤي . ةيسنجلا ةبغرلا ةدايزو سفنلا

. مجرتملا - ةيسفنلا رارض نعاأل الً ضف ةيومدلا ةيعو واأل بلقلا

األ لودجلا ةئف ىلإو الد بلا ضعب يف يناثلا لودجلا ةئف ىلإ يمتني راقع لا: كودوي 679اإل

. مجرتملا - يبصعلا زاهجلا ىلع ًةرشابم لمعي ، ىرخأ بالد يف لو

. ليوروأ جوروج ىلع حضاو ريثأت ،هل يزيلجنإ بتاك ،(1963-1894): يلسكه سودلأ 680

ىلإ يمتنت . ًةرشابم يلا تلا ماعلا يف ْتَرِشُنو ،1931 ماع اهبتك « عاجش ديدج «عملا هتياورو

رشبلا ىلع ملعلا رطيسي ثيح ، لبقتسملا يف َةايحلا لوانتتو يملعلا لا يخلا ايبوتسيد ةئف

ىلع ةرطيسلا ،و تاردخملا خالل نم سانلا ىلع ةرطيسلا ب ماظنلا موقيو ، رعاشملا يفتختو

ميدع هنكلو ديعس عمتجم يف تابغرلا و فئاظولا يدَّدحم لا فطأ جاتنإ خالل نم رثاكتلا

. مجرتملا - ةيرحلا



ةيملا علا ةيدروفلا ُةلودلا اهيف ْتمَّكحت تارِّدخملا ىتح ،(NewWorld(1932

ًءاهتناو لسنلا نيسحت نم اًءدب ، رخآ ءيش لك بناجب ،FordistWorldState

ةياور يف ]BernardMarx سكرام درانرب قَشْنُملا ُريصم ناكف ؛ ميحرلا لتقلا ب

Orwell’sNineteen[681]«1984» ليوروأ ةياور يفو . يفنلا و َداعب ]اإل يلسكه

نتسنيو حاجنل ةصرف ىندأ ْحَتُت مل ،1949 ماع ةروشنملا Four-Eighty

إل مراصلا BigBrother ريبكلا األخ مْكُح يِّدحت يف WinstonSmith ثيمس

خم. ليسغل هضُّرعتو َبيذعتلا هُريصم ناكف AirstripOne[682]؛ ناو بيرتسري

نرقلا طساوأ يف تاياورلا لا طبأ نم ٌريبك ٌددع َقِحُس ، وحنلا اذه ىلع

Joseph[683] رليه فيزوج ةياور يف نايراسوي نوج نم اًءدب ، نيرشعلا

ردنسكلأ ةياور يف شتيفوسينيد نافيإ ب اًرورم Heller’sJohnYossarian

ب ًءاهتناو ،AlexanderSolzhenytsin’sIvanDenisovich[684] نيستينجلوس

JohnleCarré’sAlecLeamas[685]؛ هيراك ول نوج ةياور يف ساميل كيلأ

نمدم ، يئامنيسلا ُلثمملا ىَسْنُي ال وحن ىلع اهدَّسَج يتلا نامد اإل حةلا يهو

ٍةئبوأ َةجوم هفصوب أدب ام نإ .RichardBurton[686] نتْرُب دراشتير ، رمخلا

نم َرَّذح ، يناطيرب يئاورو يفحص ، ريلب رثرآ كيرإ وه ،(1950-1903): ليوروأ جروج 681

ريإ يف «1984» هتياور ثادحأ رودت . يلومشلا َمْكُحلا َضَراَعو ةيعامتج اال ةلا دعلا بايغ

يف ، اينيشوأ ىَعْدُت ىمظع ةلود يف ةعطاقم يهو ،( اًقباس ىمظعلا ايناطيرب ) ناو بيرتس

يف « ريبكلا «األخ ُدِّسَجُيو . ريهامجلا ب بع ال وتلا ةيموكحلا ةباقرلا و برحلا هيف أدهت ال عملا

ملحت يتلا ةيصخشلا امأ . ةغللا ربع ركفلا و رعاشملا ب بع ال تلا ةمقو ماظنلا َنايغط ةياورلا

. مجرتملا - ثيمس نتسنيو يهف ريبكلا األخ ماظن ىلع ةروث مارضإب

ةرابع يهو . ىمظعلا ايناطيرب ىلإ «1984» ليوروأ ةياور يف ةراشإ ناو: بيرتسريإ 682

ةلماح : ينعتو ، ايناطيرب ىلإ ةراش لإل ةيناثلا ةيملا علا برحلا ءانثأ نويكيرم األ اهلمعتسا

. مجرتملا - قرغلل ةلباق ريغ تارئاط

Catch-«22 شتاك » ةرخاسلا رليه فيزوج ةياور لطب ، ةيلا يخ ةيصخش : نيراسوي نوج 683

. مجرتملا -22

نافيإ ةايح يف دحاو موي » نيستينجلوس ةياور لطب : شتيفوسينيد نافيإ 684

مايأ لقتعم ةايح يف ٍموي ليصافت لوانتتو ،1962 ماع ُةياورلا ْتَرِشُن ،« شتيفوسينيد

. مجرتملا - نيلا تس مْكُح

TheSpayWhoCameinfromtheCold ناونعب ةيسوساج ةياور لطب : ساميل كيلأ 685

عم قفاوتت ال يتلا سُّسجتلا بيلا سأ لوانتت ، هيراك ول نوج يناطيربلا بتاكلا فيلأت نم

. مجرتملا - ةيطارقميدلا ميق

ملو تارم عبس راكسو أل َحِّشُر . يزليو يناطيرب لثمم ،(1984-1925): نتْرُب دراشتير 686

ثيبازيلإ ةيناثلا هتجوز . لثمم رجأ ىلعأو ، كابش َمجن ناك تاينيتسلا رخاوأ عمو زفي.



لا طعأو دبكلا روصق ضارم أل راشتنا ىلإ ىهتنا ناسن اإل عْنُص نم ةيجولويديأ

.[ ةتيِمُم ] ةيوئر

. مجرتملا – تايلوحكلا هنامدإ نع ةجتان دبكلا يف لا طعأ ببسب يِّفوُت . روليات
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ليوطلا الم سلا

ةدرابلا برحلا تضاخ يتلا ، اًّيمَرَه ةمَّظنملا ىربكلا ُتايروطاربم اإل تكرت

نيب اميف تاكبش نيوكتل ةريغص ًةحاسم ، ضعبلا اهضعب دض ColdWar

تناك ىرخأ اًبرح نكلو . ةرملا ب ةيسايس ريغ مهتيصخش تماد ،ام اهينطاوم

. يزكرملا طِّطخُملا ُةرطيس ُّلِقَت ثيح األِّم، ةيلا يربم اإل ةمصاعلا نع اًديعب رودت

ةيوون سوؤرب ThirdWorldWarتقاالً ةثلا ثلا ةيملا علا ُبرحلا هذه نكت ملو

ملا بعلا ُفَرْعُي راص ام ِشارحأ يف ةيلآ هْبِش ةحلسأب لب ، وجلا تاقبط قرتخت

ةيديدحلا ككسلا تاكبش نع ةديعبلا شارح األ كلت يف .ThirdWorld ثلا ثلا

واالصتاالت ةرطيسلا و مكحتلا نم ىمظعلا ىوقلا ْتَمِرُح ، فارغلتلا و قرطلا و

. اهيلع دمتعت تناك يتلا

- ةريقفو ةيئان بالد يف ىمظعلا لودلا تاردق ةيدودحم ُفاشكنا ىَّدأ دقو

ُتاينيعبس تدهشف . ةيلحملا ةيسايسلا اهتينبأ يف ٍةمزأ زاربإ ىلإ اًيلدج ىَّدأ

الت سلستلا يف اًرايهناو ديدج نم تاكبشلا َةدوع هتاينينامثو نيرشعلا نرقلا

يف هتيروطاربمإو يتييفوسلا داحت لال عيرسلا كُّكفتلا يف هَتورذ َغَلَب ، ةَّيمَرَهلا

تدهش يتلا اهسفن ةرتفلا هذه نأ ةقيقحلا EasternEurope.و ةيقرشلا ابروأ

ًةرم ْتَلا مأ ايجولونكتلا نأب اًيرْغُم االً متحا ريثت Internet تنرتن اإل دلْوَم

اهِعُرْذَأو ةيراتيلا توتلا ةلودلا باسح ىلع ةرملا هذه ، ىوقلا َنزاوت ىرخأ

دبف . اذكه اًمامت ًةصلا ،خ ىرنس امك ، نكت مل ةيخيراتلا ةيلمعلا نكلو . ةيطُّلستلا

ناك هنأ ودبي ، نيرشعلا نرقلا رخاوأ ةمزأ يف اًببس تنرتن اإل نْوَك نم الً

. ةَّيمَرَهلا ةطلسلا رايهنا َةجيتن

تاملكبو ؛ ًةدراب اهئاقب َببس ةليوط ةرتف ذنم ةدرابلا برحلا وخِّرؤم شقان دقل

امك ، يتييفوسلا داحت اال عم اًبرح ةدحتملا تاي ال ولا لخدت مل اذامل : ىرخأ

نأ ةعئاشلا ةباج ؟اإل نيترم اًبرح ينامل األ خيارلا عم ةدحتملا ةكلمملا تلخد

نطنشاو يف ةلودلا ُلا جر ناكف ، ةيلا ع رطاخم راثأ ةيوونلا ةحلس األ روهظ

1914و ْيماع نيلر بو ندنل يف مهئارظن نم رطاخملل اًبُّنجت َرثكأ وكسومو

.1939

يأ نم رثكأ 1945 ماع دعب ءافلحلا تاكبش رارقتسا يف لثمتي رخآ لخدم ةمث

ًةريبك ءافلحلا نم ٍتاكبش امهاتلك نايمْظُعلا ناتوقلا تَنَّوَك .ذإ هلبق تقو

لماكتلا و كرتشملا عافدلا تامازتلا نيب ْتَعَمَج ، اًيبسن ًةرقتسمو ًةفيثكو

يلق رثكأ امهنم ةلود لك ءافلح ُددع َلَصَو 1816و1950، ْيماع نيبف . يراجتلا

2003 ماع ىتح 1951 ماع نم ةرتفلا يف امأ . طسوتملا يف 2.5 نم الً



.754(10.5) فاعضأ ةعبرأ نم رثكأ طسوتملا ناكف

ل ريثملا نمف .755 عارصلا ليلقت دنع ومنت ةراجتلا نأ ىلإ ىرخأ ليصافت ريشتو

ةراجتلا َّومُن َقَبَس دق ةيجيتارتسإ ضارغ أل ةينم األ تافلا حتلا َدُيازت َّنأ مامته ال

[ تايقافت [اال عونلا اذه نم ةكبش تاريثأت نأ يف كش 756.وال لودلا هذه يف

واال ةيركسعلا - اًبيرقت تايقافت اال لكل ةزئاملا ةفصلا نكلو ام. اًرود تبعل دق

لصوتت مل اذإ ىتحف . ةَّيمَرَهلا اهَتينب تناك ةدرابلا برحلا ةرتف يف - ةيداصتق

دقف ، ةيوست ىلإ UNSecurityCouncil األنم سلجم يف ىمظعلا ىوقلا

األ ُّتِّسلا لودلا :ثمالً، قفاوت ىلإ لُّصوتلا نم ىرخأ ىوق ُتاعومجم تنَّكمت

ءاضع 1957،وأاأل ماع TreatyofRome[687] امور ةيقافتا ىلع ةعِّقوملا ةيلص

1974 ماع يف تأدب يتلا ،groupofseven« ةعبسلا ةعومجم » يف نويلص األ

تاداصتقا ةسمخ ربكأ يف نييلا ملا نيلوؤسملل يمسر ريغ اًعامتجا اهفصوب

. اسنرف ، نابايلا ، ةيبرغلا ايناملأ ، ةدحتملا ةكلمملا ، ةدحتملا تاي ال ولا ملا: علا يف

اذإ ً»إال ال يوط «سالاًم اهفصوب ةدرابلا برحلا ةركفل ىنعم ،ال كلذ عمو

، لكك ملا علا ىلإ انرظن اذإ امأ . ةمِّدقتملا الد بلا هذه يف انهابتنا انرصح

ىوس ءيش َّيأ هتاينينامث ىتح نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ نم ُةرتفلا نوكتسف

اًنِمْزُم ًءاد ةيله األ ُبورحلا تناك . ةينيت لاال اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ يف الم سلا

يِّقلَت ببسب ، اهُتَّدِح تدازو تلعتشا ام اًريثكو ملا، علا نم قطانملا كلت يف

ْتَفَّرصتف ، ىمظعلا ىوقلا نم ةيركسع تادعاسم ةبراحتملا تاعومجملا

.757 اهنع كوالء اهفصوب

تايروطاربم اإل ِكُّكفت ببسب تاب ال قناو تاروث ةرتف اًضيأ ةدرابلا برحلا تناك

،ا ةيِدْعُم ةيسايسلا تامز األ هذه نأ هدافُم ٌرُّوصت أشنو . راحبلل ةرباعلا ةيبرو األ

.dominoeffect758[688]« ونيمودلا ريثأت » َةركف َدَّلَو يذلا ألرم

ةميزهلا بقع DwightEisenhower رواهنزيأ تياود سيئرلا قلا امكف

تيف فلا حت يديأ ىلع DienBienPhu وف نايب نيد ةكرعم يف ةيسنرفلا

، يبرو األ يداصتق اال لتكتلا َةاون 1957 ماع يف ْتلَّكش : امور ةدهاعم وأ امور ةيقافتا 687

ُةعومجملا تسَّسأت اهبجومبو

لتكت قلخو ةكرتشم ةيبروأ قوس ءاشنإب تمزتلا يتلا CEE ىلو األ ةيداصتق اال ةيبرو األ

باال حاًيلا ُفَرْعُي ام ىلإ لوحتت نأ لبق ةيبرو األ لودلا نيب يجامدنا يسايسو يداصتقا

. مجرتملا - يبرو األ داحت

هراوجب الً ثامم اًرييغت ريغص ٌرييغت ُبِّبسُي امدنع ثدحي يلسلست لعافت : ونيمودلا ريثأت 688

- يزاجم لكشب لا وملا ةسايسلا يف ُحلطصملا ُلَمعتسُي . يطخ لسلست يف كيلا ود اذكهو ،

. مجرتملا



: ةينيصلا دنهلا يف Vietminh[689] هنيم

ثدحيس ام هيف... ةعطق َلوأ ُرقنت تنأو . ونيمودلا عطق نم ٌّفص كيدل »

.« اًعيرس ُطقستس اهنأ اًنيقي ةريخ األ ةعطقلل

hub عورف تاذ ةيروحم ٍتاكبش ْتَدَجْوَأ دق ةدرابلا برحلا تافلا حت تناك اذإ

تاكبشلا هذه يف ةيجراخلا َدَقُعلا َدَّدَه دق ونيمودلا ريثأت نإف ،spoke-and-

تاراهم َةعومجم طوقسلا نم ونيمودلا عطق ُظفح بلطتيو . ىَوْدَعلا ب

،insurgency-counter « دُّرمتلا ةحفاكم » مساب ُفَرْعُتس ، ةَّصاخ ةيركسع

jungle« شارح األ برح »: اهداَّوُر ُدحأ هقلطأ ام يه حضو األ ةيمستلا لعلو

.warfare

ماع َلَّكشَت ، مانتيف يف ةيموقلا و ةيعويشلا تاعومجملا نيب فلا حت : هنيم تيف فلا 689حت

ءانثأ ينابايلا االتحالل ةضراعمو اسنرف نع مانتيف الل قتسا ىلإ يعسلا فدهب 1941

تهتناو ،1954 ماع ويامو سرام نيب وف» نايب نيد » ةكرعم تعقو . ةيناثلا ةيملا علا برحلا

ةدع نيب فينيج يف ةيراجلا تاضوافملا ىلع ْتَرَّثأ ةلماش ًةميزه ةيسنرفلا تاوقلا ةميزهب

. مجرتملا - ةينيصلا دنهلا لبقتسم لوح لود
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لا رنجلا

لا»[690](1936) رنجلا » هتياور يف C.S.Forester رتسروف . سإ يس. مسري

ليج نم ةيجذومن يناطيرب لا رنج ةيصخشل اًخراص اًهيرتروب ،TheGeneral

طساوأ ةرتف يف مراصلا َّيمَرَهلا َلسلستلا ُدِّسَجُي ، ىلو األ ةيملا علا برحلا

: هُتيصخشف . نيرشعلا نرقلا

رغص.ف األ تادايقلا ىلإ الً وزن ، هيسوؤرمل هرايتخا يف [ ىتح ] رظنلل ٌةتف ال

، ةيديدح مهُتدارإو ةمئاد مهُتقاط ، ةيلوؤسملا نوباهي ال نوبولطملا لا جرلا

كلت ؛ مهئامدو مهمحلب ةكرعملا ةطخ يف مهرود ءاد أل مهيلع دامتع اال نكميو

نويرورض لا، يخلا وريقف ُلا، جرلا ؤهالء هلا. جر لا جرو هلا جر تافص تناك

ةطخ ءوض ىلعو لا. يخ بال ٌلجر اهركتبا لا، يخ بال ةيركسع ةسايس ذيفنتل

لا رنج لكف . بايترا َّلحم يعادبإ وأ بيرغ ءيش ُّيأ ناك ، ةموسرملا ةلمحلا

رئاسخلا وأ ُبعاصملا مهُبِعْرُت ال ةقدب رماو األ نوعيطي طاَّبضلا نم اًعابتأ دارأ

َصِرَحو ،( هيلع قفاوو ) هنم ُعَّقَوَتُيس ام َفَرَع لا رنج لكو ؛ اًدبأ فواخملا وأ

اال دنعف . هُسفن ُءيشلا مهنم ُعَّقَوَتُي نويركسع هتدايق تحت نوكي نأ ىلع

هذه ىلع لا جر إال اًيجهنم اهَذِّفنُي نل ةمشاغلا ةوقلا لا معتسا ىلإ رارطض

.759 نواهت ِّيأ نود ماظنلا يف نوجردني ، ةلكاشلا

لولحب نكلو اذه. نم لضفأ يمَرَه ماظنل ٍفَصَو ىلع روثعلا بعصلا نم

ةبرجت رْبع ،BritishArmy يناطيربلا ُشيجلا َمَّلعت ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ

نويناطيربلا ىأر دقل . ةيمانيد رثكأ ، ةفلتخم ةدايق ةيعون دوجو َةرورض ، ةريرم

ىلع دمتعت مل ةيئانثتس اال ينامل األ شيجلا ةيلا َّعف ،نأ نيتيملا ع نيبرح ،خالل

ةنورملا ىلعو ، رارقلا عْنُص ةيزكرم ال ىلع لب ، ةكرعملا ططخل مراصلا ذيفنتلا

.760 برحلا بابض طسو

]األ ةحَّفصملا ةيموجهلا تابكْرَملا ] ُتاباَّبدلا تَّلغتسا ،ً ثمال ،1940 ماع يف

قرطلا َةكبشو َةيكْلِس لاال االصتاالِت ُةمئاهلا German Panzers ةينامل

يف ٍذئدعب راهنا يذلا ، يمام األ ودعلا ِّطخ فلخ ةيِّرُحِب لُّغوتلل ةيسنرفلا

ُطاَّبضلا َرَّرحتي نأ مهملا نم ، ةكرعملا ةحاس ىلإ لوصولا َرَّذعت املك . ىضوف

ةيركسع محالٌت دجوت .وال ةيزكرملا ةدايقلا و ةرطيسلا دويق نم ( مهدونجو )

يناطيربلا لا رنجلا خالل نم ىلو األ ةيملا علا برحلا ءانثأ ةياورلا ثادحأ رودت لا: رنجلا 690

األ رخآ يف هتريسم تهتنا ،مث ىنعم بال حباذم يف كراشو كراعم رادأ يذلا نوزروك تربره

. مجرتملا - كرحتم يسرك ىلع نسلا يف نعاط زوجع ىلإ رم



. نيينابايلا دض ايسآ يف ْتَّنُش يتلا الت محلا نم حضوأ لكشب كلذ تلعف

نييناطيربلا االت رنجلا نم ديدج عون رهظ ،Burma[691] امروب ةلمح يفو

. ريقفلا لا يخلا و ةيديدحلا ةدار اإل يذ Blimp[692] بميلب لا رنجلا اًمامت ُضِقانُي

. ةأفاكمو ريدقت َّلحم شارح األ يف « ةيعادب واإل ُةبارغلا » تناك

والةي يف ياش عِرازُم نبا ،WalterColyearWalker[693] ركوو رييلوك رتلا و

دهشي ملف اًريغص ناكو ،1912 ماع َدِلُو ،[ دنهلا قرش لا Assam[مش ماسآ

لا وط اًسكاشم ركوو ناك .Ypres[695] سربإو Somme [694] موس ْيتحبذم

يف ةسردملا يف اًذيملت ناك نيحف . أطخلا يف هتعقْوَأ ٍةجرد ىلإ هتايح

ُهيجوت طُّلستلا و ةجطْلَبلا ةهجاومل ةقيرط َلضفأ نأب لوقت ًةيؤر ىَّنبت ، ارتلجنإ

حرسم تناك يتلا ، ةيناطيربلا امروب ةرمعتسم يف كراعملا نم ةلسلس : امروب ةلمح 691

نم ٍمْعَدب ، نيصلا و ةيناطيربلا تاوقلا نيب ايسآ قرش بونج ةيناثلا ةيملا علا برحلا تايلمع

. يدنهلا ينطولا شيجلا و ةيدن ال ياتلا و ةينابايلا تاوقلا دض ، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا

دض ىلو األ تامجهلا أدب يذلا امروب الل قتسا شيجب ُفَرْعُي ام بيردت نوينابايلا ىَّلوت

. مجرتملا - ةيناطيربلا تاوقلا

David ول ديفيد ريتاكيراكلا ُماسر اهمَّدق ةيناطيرب ةينوتراك ةيصخش : بمليب لا رنجلا 692

ريقف هنكلو يوقلا يطمنلا يناطيربلا برحلا َلجر اهب ُلّثَمُي ،1934 ماع ةرم Lowأللو

. مجرتملا لا- يخلا

لكشب حجن ، ةيناطيربلا دنهلا يف يناطيرب يركسع دئاق ،(2001-1912): ركوو رتلا 693و

تايلمع ريدم هفصوب زربو ملااالاي، ئراوط ةرتف خالل نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ يف زراب

بصانم ارتلجنإ ىلإ هعوجر دعب ىَّلوت .1965 ماع ىتح 1962 ماع نم وينروب يف ةيركسع

«ا ةمظنم هئاشنإ خالل نم دجالً راثأ قح، ال تقو يفو . ابروأ لا مشو طسو يف ةيركسع

. مجرتملا - وضع فلأ ةئم تبذج يتلا ةيعوطلا « ةيندملا ةثاغ إل

ىلع ءافلحلا تاوقو ةينامل األ تاوقلا نيب ىلو األ ةيملا علا برحلا يف : موسلا ةكرعم 694

تأدب .1916 ماع ربمفون 18 ىتح ويلوي 1 نم ةرتفلا يف اسنرف يف موسلا رهن ْيتفض

ملو ، ةلتحملا ةينامل األ تاوقلا دض ةيسنرفلا و ةيناطيربلا تاوقلا هتَّنَش موجهب ةكرعملا

ةلتحملا ةيسنرفلا يضار األ يف لُّغوتلا مغر هفادهأ يسنرفلا يناطيربلا موجهلا ققحي

رثك األ كراعملا نم ُّدَعُتو . نيفرطلا كلال ةحداف رئاسخب ُةكرعملا تهتنا لا. يمأ 6 ةفاسمل

. مجرتملا - ًةيومد

سربإو (1914 ربمفون 22- ربوتكأ 19) ىلو األ سربإ ْيتكرعم ىلإ انه ةراش :اإل سربإ 695

ب ىلو األ ةيملا علا برحلا خالل تاكابتشا ةلسلس يهو .(1915 ويام 15- ليربأ 22) ةيناثلا

تاوقلا نم ةنّوكملا ءافلحلا تاوقو ةينامل األ تاوقلا نيب ةيكيجلبلا سربإ ةنيدم نم برقلا

. ةيدنك ةيفاشكتسا ةوقو ةيناطيربلا و ةيسنرفلا و ةيكيجلبلا

. مجرتملا - ّماسلا زاغلل يناملأ مادختسا َلوأ ُتاكابتش اال هذه تدهش



.« يلا وتلا ىلع ِّكفلا مث فن األ راسي ىلإ ةمْكَل »

ُرعاشم هتباتنا Sandhurst[696] ةَّيكَلَملا ةيركسعلا تسريهدناس ةيميداكأ يفو

نم دبالً هتيقدنب نم رانلا الق طإ ىلإ َشَّطعتف ، يركسعلا بيردتلا ءانثأ ظيغ

Gurkhas[697]8/1 اكروجلا قرف يف اًطباض هفصوبو . اهفيظنت درجمب ءافتك اال

يف FaqirofIpi[698] يبيإ ريقف دض تايلمعلا يف زايتماب َمَدَخ ،8\1

ركوو ىَّلوت . نئامكلا تاكيتكت يف اًريبخ راص ثيح ،Waziristan ناتسريزو

بيردتلا ةداعإ نم نيرهش دعب اهلَّوح يتلا ،8/4 اكروجلا َةدايق 1944 ماع يف

.DSO[699] ةزيمتملا ةمدخلا ماسو ىلع لصحف ، ةلئاه ةيلا تق ةوق ىلإ

األ باتك » ىَّمسُي ام أرقا . بورحلا نم اًديدج اًعون نوملعتي نويناطيربلا ناك

نأ َةرورض ُةبرجتلا ُنِّيَبُت »:1943 ماع روشنملا ليلدلا JungleBook« شارح

ةهجاوم نم اًّنس ثدح األ ُةداقلا َنَّكمتي ىتح ةيزكرم َريغ ُةدايقلا نوكت

مهتيلوؤسم نم يحوب فُّرصتلا و رارقلا ذاختا اهيف مهيلع بجي يتلا فقاوملا

.761«... ؤطابت بال ةيصخشلا

وكاال يف ةماعلا ناكر األ طباض هفصوبو ، برحلا دعبو . ركوو َةديقع هذه تناك

« سروف تيريف ب« ُفَرْعُي ام ِبيردت ُةمهم هيلإ ْتَدِنْسُأ ،KualaLumpur روبمل

و نييناطيربلا نم جيزم يهو ،FerretForce[700][ درمتلا ةحفاكم ةدحو ]

. ةيلحملا Dyak[701] كاياد تاوقو نيينيصلا و اكروجلا

،1802 ماع تسَّسأت ةيناطيرب ةيركسع ةيلك : ةّيكَلَملا ةيركسعلا تسريهدناس ةيميداكأ 696

- اًعوبسأ 44 اهيف ةساردلا ةدم . يناطيربلا شيجلا طاّبضل يساسأ بيردت زكرم يهو

. مجرتملا

. مجرتملا - ةيناطيربلا دنهلا يف اهليكشت مت ةيركسع جاوفأ : اكروجلا 697

لا مش يبيإ ةيرق يف شاع ناخ، يلا زريم جاحلا وه ،(1960-1897): يبيإ ريقف 698

َةلمح أدب اهيفو . ةيناغف األ دودحلا نم برقلا ب ناتسكاب برغ لا مش ةيلبج ةقطنم ، ناتسريزو

. مجرتملا - ةيناطيربلا ةيروطاربم دضاإل ٍتاباصع ِبرح

- ةيرحبلا و شيجلا طابضل ُحَنْمُي يناطيرب يركسع ماسو : ةزيمتملا ةمدخلا ماسو 699

. مجرتملا

. مجرتملا ملااالاي- رزج يف يعويشلا درمتلا ىلع اًّدر درمتلا ةحفاكم ُةدحو ْتلَّكشت 700

نيب وينروب ةريزج يف نويلص األ ناكسلا مه كايادلا بعش وأ كايادلا لئابق : كاياد 701

اًمعد نوقلَي ماع. 3000 ذنم مهديلا قتو مهتاداعب نوظفتحي نولا .والزي ايزيلا مو ايسنودنإ

. مجرتملا - ةملسملا ةيبلا غلا عم رتوتلا ةدايز ىلع لمعت ةقيرطب ،حاًيلا، يبرو األ داحت نماال



Malaya[702]ماالاي نويعويشلا نويباهر اإل قرغأ امنيب ،1949-1948 ماع يفو

ىصق األ قرشلا يف ةيِّرَبلا تاوقلا بيردت َزكرم ُركوو َداق ، ئراوط حةلا يف

ب اًقح ال ُفَرْعُي راص ام اًسِّسؤم FarEastLandForcesTrainingCentre

Kota يجنيت اتوك يف JungleWarfareSchool شارح األ برح ةسردم

باتك يف ةسردملا نع ةقثبنملا ُميلا عتلا تَظِفُحو .762[ ايزيلا م يف ]Tinggi

-TheConductofAnti«ماالاي يف ةيباهر اإل تايلمعلا ةحفاكم ةرادإ » ناونعب

ىدل درمتلا ةحفاكمل اًيلمع الً يلد راصف ،TerroristOperationsinMalaya

.763 يناطيربلا شيجلا

ُنامض يركسعلا ءارج نماإل يئاهنلا َفدهلا نأ يف ةيسيئرلا ليلدلا ةركف نمكت

وهو .764« يعرشلا يسايسلا مْكُحلا َةيلمع تاباصعلا ِبرح ُتامجه َلِقْرَعُت «أال

ِةيلمع ِقيسنت ساسأ ىلع ، ةمحر بال نييعويشلا َلا صئتسا - اًيلمع - ينعي ام

تايرود ِرْشَنو ،( ةيركسعلا تاوقلا و سيلوبلا نم لك نيب ) تامولعملا عْمَج

ركوو ناك ،1958 ماع يف .765 طيطختلا ةَمَكْحُم نئامكو ةريغص ةحفاكم

99 ُةقرفلا تضق اهيف يتلا ،OperationTiger رمن ةيلمعلا نع الً وؤسم

.[ ايزيلا م يف ]Johore رهوج والةي يف نيطشانلا نييعويشلا اياقب ىلع اكروج

َدَّكأ SpecialBranch صاخلا يعرف لا جر نم لجر اًقح:« ال ركوو نلعأ دقو

األ يف اولِتُقو اوءاج اًموي 28 دعبو ، نوتأيس CTs نييعويشلا نييباهر اإل نأ

ةعبرأ ةدمل ظئاقلا ِّرَحلا يف نيرباص نونُمْكَي نيذلا لا جرلا .« ةخِبَّسلا ضر

َرِبْخُأ نيح هبضغ لعتشا دقو . ركوو رظن ةهجو نم ، نمثب نورَّدقُي ال عيباسأ

يتلا ، ةيمسرلا اكروجلا قرف دادعأ ضيفختل ندنل يف اهل دادع اإل يرجي ةطخب

آالف766. ةعبرأ ىلإ آالف، ةرشع نع ديزت

دض ريخ األ نصحلا يه :«ماالاي ونيمودلا َةراعتسا الً معتسم ركوو قلا

الُح صإ نكمي نلف ماالاي تطقس اذإو ملا. علا نم ءزجلا اذه يف ةيعويشلا

.767« ايسآ قرش بونج يف فقوملا

َتبثأ - ملا علا يف ةريزج ربكأ ثلا -ث ةفيثكلا Borneo[703] وينروب شارحأ يف

اًبيرقتو ، ةيديدح ككس اهيف دجوت ال يتلا وينروب يفف . كلت هرظن َةهجو ركوو

عْنُص ةيلمع تناك ، ٌةنيمث يهف اذلو ٌةليلق اهيف طوبهلا ُتارممو ، ٌقرط دجوت ال

لكشب ةريزجلا ميسقت دعب . نكمملا ديحولا لْعِفلا يه يزكرم ريغ لكشب رارقلا

ملااالوي ةريزج هْبِش بونج نم نَّوكتت ايسآ قرش بونج يف ةقباس ةرمعتسم 702ماالاي:

. نويناطيربلا و نويلا غتربلا و نويدنلوهلا اهلتحا . ةروفاغنس اهيف امب ةرواجملا رزجلا ضعبو

. مجرتملا - ايزيلا م برغ مساب فورعملا ايزيلا م داحتا نم اًءزج اآلن لكشت يهو

. مجرتملا الوي- ملا رزج ةعومجم نمض ةريزج : وينروب 703



دودح نم ةريزجلل دعي ،مل ةيدنلوهلا و ةيناطيربلا نيتيروطاربم اإل نيب يفُّسعت

Sarawak[ قوارس ] كاواراس يف ةيناطيربلا يضار األ نيب ىوس ةريبك ةيلخاد

( اًقباس ةيدنلوهلا ) ةيسينودن اإل وينروبو ، وينروب لا مشو Brunei يانوربو

يتلا ، ةيناطيربلا ُةطخلا تلثمتو .Kalimantan ناتنميلا ك مساب ةفورعملا

ماالاي عم وينروب لا مشو يانوربو كاواراس جمد يف ، اًقيشر اًجَرْخَم فدهتست

.FederationofMalaysia ايزيلا م داحتا نيوكتل Singapore ةروفاغنسو

طَّطخُملا جامدن دضاال ايسينودنإ نم موعدم ٌدُّرمت َبَشَن ، كلذ ذيفنت لبق نكلو

يزاتنورفنوكلا ب ُفَرْعُي ام 1963 ماع ليربأ يف أدبف ، يانورب يف هل

ةيسينودن اإل ُتاوقلا هيف ْتَرَبَع يذلا تقولا يف ،Konfrontasi[ ةهجاوملا ]

برقلا Tebeduب وديبيت يف ةطرشلا َزكرم ْترَّمدو ، كاواراس قرش ىلإ َدودحلا

.Kuching جنيشتوك نم



، وينروب يف ةهجاوملا درمت لطب ، ركوو رتلا و ريس لا رنجلا -28: مقر لكشلا

.« شارح األ كُّلَمَت » ةيئدبملا هتدعاق تناك . درمتلا ةحفاكم ُدئار

، ىمظعلا ايسينودنإ ءانبب ملحي ، ايسينودنإ سيئر ،Sukarno[704] ونراكوس ناك

ةيناطيربلا تاوقلا دئاق ، ركوو رتلا و ةمهمو األلق. ىلع اهَّلُك وينروب لمشت يتلا

نعو . ةفلكت لقأب ملحلا اذه ديدبت يه ،( تايلمعلا ريدم اًقح ال (مث وينروبو

يف هتربخ ىلإ اًدانتسا تاهيجوت ركوو َبَتَك ، ةديدجلا هتدايق يف هبولسأ

حاجنلا تامِّوقُم » هامسأ ام اًعضاو ،MalayanEmergency[705]ماالاي ئراوط

:« ةتسلا

17 موي ذنم الل قتس اال دعب ايسينودن إل سيئر لوأ ،(1970-1901): ونراكوس دمحأ 704

دعب االتحالل ةداعإو ىضوفلا عْرَز الت واحم ىلع ونراكوس بلغتي يكو .1945 سطسغأ

ب يِّمُس اًيطارقوتوأ اًماظن ىَّنبت ، يدنلوهلا االتحالل نع ايسينودنإ الل قتسا الن عإ

ةيطارقميدلا نم دبالً ،1959 ماع يف »GuidedDemocracy ةهَّجوُملا ةيطارقميدلا »

اإل يعويشلا بزحلا كيكفت دعب رنجاالهت، ُدحأ ، وتراهوس مْكُحلا نع هاَّحن . ةيناملر بلا

. مجرتملا -1967 ماع يسينودن

يف ترج يتلا تاباصعلا برح ىلع ةيرامعتس اال ةموكحلا هتقلطأ ريبعت ماالاي: ئراوط 705

نافرطلا 1960،و ماع ىتح 1948 ماع نم هدعب امو ماالاي داحتا الل قتسا لبق ام ةرتف

ينطولا ريرحتلا شيج دض ايناطيرب اهدناست ةحلسملا داحت اال تاوق امه نابراحتملا

ريرحتلا شيج هلمعتسي يذلا ريبعتلا امأ ماالاي. يف يعويشلا بزحلل يركسعلا عارذلا

ا يناطيربلا دجاوتلا روذج دوعت .« ايناطيربل ةيداعُملا ةينطولا ريرحتلا برح » وهف ينطولا

. مجرتملا - ذوفنلا ضرفو ةقطنملا يف طاطملا و ريدصقلا الل غتسا ىلإ يرامعتس ال



اًزاهج ينعي ام وهو بسانملا تقولا يف ٌةقيقد ٌتامولعم ؛ ٌةدَّحوم ٌتايلمع

امنيأ اندعاوق ُنيمأت ؛ ٌةنورمو ٌةكرحو ٌةعرس ؛ ىلو األ ةجردلا نم اًيتارابختسا

[و] شارح األ ىلع ُةرطيسلا )؛.... خلإ ، ةكِّرحتم ةدعاق ، راطم ) نوكت امهمو تناك

.768 نييلص األ ناكسلا ةصاخبو ، مهلوقعو سانلا بولقب ُزوفلا

مراصلا يمَرَهلا بولس لأل ةضِقانملا ، ةَّيكَبَّشلا برحلل [ وتسفينام ] اًنايب اذه ناك

ركوو ُةملك يه « ةكَرتشملا ةراهملا .و« ميدقلا يناطيربلا شيجلا تايلمع يف

. ةلَّضَفُملا

ةحلسملا تاوقلا ةدحو » ةيمهأ وه: ماالاي يف همَّلعت يذلا يسيئرلا سردلا ف

واإل لكك األنم تاوق نيبو ، سيلوبلا و ةحلسملا تاوقلا نيب ةدحولا ،و اهسفن

تاقو األ لك يف ةكرتشملا تايلمعلا و كرتشملا طيطختلا »،و« ةيندملا ةراد

ةيرحبلا و ةيوجلا تاوقلا و شيجلا ُتاّرقم ْتَمِّظُن .769« تايوتسملا عيمج ىلعو

َهَّبَشو .770 سيلوبلا و ةيندملا تاطلسلا عم قيثولا لمعلا ب اهُعيمج ْتَمِزْلُأو اًعم،

- ةيركسعو ةيسيلوبو ةيندم - ثالةيث ةطلس ب« ديدجلا ةدايقلا َلكيه ركوو

ُدُّكأتلا » هُتفيظوو ،« ةيركسعلا تايلمعلا ريدم نم دحاو هيجوتل اهعيمج عضخت

ٌّلك ُئِّيَهُي لب لآلرخ امهدحأ عضخي ،ال ِّصقملا ْيعارذك لمعي ماظنلا نأ نم

يف ويدارلا ايجولونكت لماكت اًضيأ االصتاالت تلماكت اآلرخ»771. َحاجن امهنم

.772 تقولا كلذ

يفو .773« نيتلماكتملا ةنورملا و ةكرحلا » ىلع ركوو زيكرت ءاج ، ضر األ ىلعو

رود يف جرخي » األلق ىلع ةيركسع ةيماح ةيأ اثْلث ناك ، ةيمام األ قطانملا

ثيحب الً، يلو اًراهن نئامكلا تاراسمو شارح األ ىلع رطيسيو ، اًمئاد يموجه

.« هيلع موجهلا و هب انكاكتح ال اًمئاد ًةَضْرُع نوكيف ، دجون نيأ ودعلا فرعي ال

: شارح الكاأل تما وه ةتف ال ِّدِج ةقيرطب هغاص يذلا يسيئرلا حاتفملا

ىلإ ةدوعلا مث ودعلا ىلع نارينلا الق طإو موجهلا درجمب جئاتن قيقحت نكمي ال

أل شارح األ يف شْيَعلا ،ب ةصاخلا هتبعل بعلي نأ هيلع َبَّجوَت دقل . ةدعاقلا

ىرقلا يف معالانئ عْرَزو ، مهلوقعو سانلا بولق بْسَكو ، ةليوط عيباس

، كرهظ ىلع كَتدعاق لمحت نأ ،الدب فورظلا هذه يف انل. اهئادعب ةفورعملا

باأل ئلتمم بروجو ، ةشيِّرلا نزو يف يكيتس بال حول نم ُةدعاقلا هذه فلأتتو

؛ اهَكَّلمتت نأ ؛والدب كيلإ يمتنت نأ بجي شارح .األ ةريخذلا ب ئلتمم بيجو زر

.774 اهيلع رطيستو اهيف مكحتت نأ الدب

تاوقلا و دودحلا الع طتسا يه: ركوو اهَفَّظَو يتلا ةلا َّعفلا الةث ثلا تاديدجتلا

ِّدح ىلعو . نوُّمِهُمف ةيدودحلا قطانملا نم ناوع األ امأ . رتبوكيلهلا و ةصاخلا

يج. ريبعت

سان أل نكمأ ،«اذإ مهَبيردت ىَّلوت يذلا طباضلا ،J.P.Cross سورك يب.



يباجيإو طيشن رودب نوموقي مهنأب هعم نورعشي ٍعْضَو يف اوقبي نأ دودحلا

يزاتنورفنوكلا ةكرح لشفتسف ، مهيعاسم ُدِّضَعُت ةموكحلا نأو مهعافد يف

قيقحتل نييرورض دودحلا وعلطتسم ناك اذل، .Confrontation[ ةهجاوملا ]

.775« رصنلا

يهف ، ةشاشلا لثم ةمدقملا يف ةلوجتملا ةفاَّشكلا » نأ يف ركوو ُةيؤر تلثمت

نم مهب نايت اإل مزلتسي اذهو . برقعلا ،ك ةيديلقتلا تاوقلا ناذآو نويع

، مهقدانب نود نوبهذيو ، مهيلع ةلا دلا شارح األ ةيذحأ نوعلخي مث ، ةرخؤملا

ُبِّرَدُي وهو .« خلإ ، باَّطَح وأ رجات وأ كمس دايص فالحوأ رهظمب اورهظَي يك

ودعلا بُّقعتو ، يئادع طاشن ىلع ُّلُدَي رثأ يأ رُّكذت ىلعو االتخالط، ىلع هَلا جر

طاقتلا ،و عُّبتتلا مث فلخلا ىلإ عجارتلا ب ةعِّطقتم ةيكرح تاكيتكت مادختساب »

.776« مهل يرجي نأ نكمي ام مهُتَّيقب اهنم ُمَهْفَي تام عال كْرَت عم ، مهنم نيدراشلا

الً جر نيعبس يلا وح ةظقيو هابتناب دودحلا يعلطتسم عم نولمعي نَم ناك

نيعلطتسملا ُرودو SASRegiment22؛ ةصاخلا ةيوجلا تامدخلا ةوق نم

،« اهريغو ةيّبطلا روم األ يف مهتدعاسمو مهتقث ُبْسَكو سانلا نيب ُشْيَعلا »

.777« تاراغلا الع طتسا ب« نوموقي نيح ىلع

تحت ةعوضوملا رتبوكيلهلا تارئاط نم ةلماكلا ةدافتس باال ركوو ماق ، اًريخأو

، ةعرسلا هجو ىلع لقث األ ةحلس األ ِلْقَنل ( ةرئاط نينامث نم رثكأ سيل ) هفُّرصت

ةيعفدم دوجوب مْصَخلا ىدل اًعابطنا يطعي يك ، ىرخأ ىلإ ةنخاس ةطقن نم

.778 ةيمامأ ةدعاق لك يف ةليقث

يف Konfrontasi[ ةهجاوملا ] يزاتنورفنوكلا َةميزه ، مويلا ، ُرَّكذتت ٌةَّلِق

الُك :«تما ركوو قلا امكو . ًةلماك ًةميزه تناك ظالاًم. رثك األ وينروب [ شارحأ ]

اذه مامأ ، ليم ةئم قمع ىتح ، اهيلع ةرطيسلا و ليم األفل ىلع وبْرَت ٍشارحأ

هتققح الً يلق اًزاجنإ نكي ،مل َةراغ اإل اهيف لواح ةرم لك يف هقْحَسو ، ودعلا

.779« ةبيتك 13

الً يتق 114 ثلونموكلا و ةيناطيربلا ُتاوقلا تَدَقَف : ًةدودحم ُرئاسخلا تناكو

ًو ال يتق 590 ىلإ لصت ةينيقي ةيسينودنإ رئاسخب ًةنراقم ، طقف اًباصم و181

ام نيب ةنراقملا دنع رئاسخلا ضافخنا ةيمهأ نمكتو . اًريسأ و771 اًحيرج 222

مشاال ليم 700 دعب ىلع هسفن تقولا يف ثدحي ناك امو وينروب يف ثدح

ىلو األ لحارملا يف ةيكيرم األ تاوقلا تناك ثيح ،Vietnam مانتيف يف ،ً

، ةياهنلا يف حجانلا ريغو ، يثراك لكشب فِّلكملا دوهجملا هنأ ُتبثَيس امم

ماع ةروشنم ةلا قم يف ركوو َرَكَذ امكو . ةيبونجلا مانتيف الل قتسا ىلع ظافحلل

open ةحوتفم برح ىلإ عارصلا ديعصت َعْنَم » وينروب يف هُفده ناك ،1969

بْسَكب هَفده ققح دقو .« مويلا ةيبونجلا مانتيف يف برحلا كلتل ةلثامم ،war



يف ةيسفنلا ةكرعملا » بْسَكبو ،« شارح األ ةكرعم يف ةيحاتتف التاال وجلا »

ركوو نكي ملو الد»780. بلا يلا عأ يف ةَّيلبقلا بوعشلا تاذ ىرقلا و عوجنلا

وأالً،ألن: شارح الكاأل تماب إال كلذ قيقحت عيطتسي

ةكرعملا دعوم يف اًمداق غاًبلا، ةريغص تاعومجم يف اًرس، ُلَّقنتَي اًشيج

اهب لقنتي ناك يتلا ةقيرطلا يه كلتو . نيمك يف عقي نأ نكمي ،ال قيقدلا

اهب، َلقنتلا انُدونج َمَّلعَت يتلا ةقيرطلا يهو . ًةداع VietCong[706] جنوك تيفلا

لك يف تاباصعلا برح يف اوقوفت دقل . مْصَخلا لعفي امم لضفأب اهوقَّبطف

.781 ةيتاَّيلمع ةربخ ىلع مئاقلا ديجلا بيردتلا ب ةبعللا لحارم نم ةلحرم

يك يجالً يكيرم األ شيجلا نم األُرم قرغتسا ،(50 لصفلا يف ) ىرنس امكو

يف اهُّنشَي فوس يكيرم األ شيجلا نكل اذه؛ ةَّيكبَّشلا برحلا َّنف ملعتي

ةيئاوتسا تاباغ يف سيلو ،[9/11 تامجه دعب قارعلا ] ةيناسرخ شارحأ

. ركوو رتلا ،و ٍموي تاذ ، اهَكَّلمَت ةريطم

44

ديقعتلا ةمزأ

لءاست اذكه ؟». ارتلجنإ نع نوفرعي اذام ، ارتلجنإ ىوس نوفرعي ال «نَم

TheEnglish« ُّيزيلجن اإل ُمَلَعلا هلا]« [قم يف تف ال لكشب Kipling جنلبيك

.Flag

اوفرعي مل نيذلا ، ركوو رتلا و لا ثمأ نم نييلا يربم اإل نيبراحملا ىلإ ةبسنلا ب

يذلا دلبلا امأ . شارح األ ركوو فرع دقل . ًةفلتخم ُةلكشملا تناك ، ةرملا ب ارتلجنإ

DeputyChiefof ناكر األ سيئر بئان نِّيُع امدنع ،1965 ماع يف هيلإ داع

ناكف ،AlliedForcesCentralEurope ابروأ طسو يف ءافلحلا تاوقل Staff

Brunssum موسنوربو ، سيراب يف هُبِصانم .terraincognita الًهل وهجم

ةيطارقوريب فئاظو تناك ، جيورنلا يف Kolsås سوسلوُك اًريخأو ، ادنلوه يف

تطشن ، جنوك تيفلا مساب ةفورعملا مانتيف بونج ريرحتل ةينطولا ةهبجلا : جنوك تيفلا 706

تايقافتا ءاَّرَج لا مشو بونج ىلإ مانتيف ُماسقنا اهروهظ ُببسو 1954و1976. ْيماع نيب

نم معدب ةيبونجلا مانتيف ةيروهمج نيوكت ميد نيد وجن ماظن الن عإو 1954 ماع فينج

لا جر ةدايقب 1957 ماع يف ةنحاط تاباصع ُبرح تأدبف . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا

تيفلا ةدعاسم ةيلا مشلا مانتيف ةموكح تررق ،1959 ماع يفو . ميد ماظن دض جنوك تيفلا

ضرغب فلؤملا مهيلإ راشأ . اًيركسع 1961 ماع نم اًءدب ةدحتملا تاي ال ولا تلَّخدتف . جنوك

مانتيف يف جنوك تيفلا عم نييكيرم األ قافخإ لباقم ماالاي يف نييناطيربلا حاجن راهظإ

. مجرتملا - ةيبونجلا



لا مش يف ءافلحلا تاوقل [ ىلعأ اًدئاق ] ناكرأ َسيئر هفصوب مث . ٍدْجَم يأ بال

ماع هدعاقت ىتح 1969 ماع AlliedForcesNorthernEurope(نم ابروأ

ةيتييفوس [ يزاتنورفنوك ] ٍةهجاوم نم ريذحتلا يه هتمهم نأ ىأر ،(1972

تحت ، عوضوملا نع نيباتك اًقح ال َرَشَنف ) ةيفاندنكس اإل لودلا يف ةكيشو

TheBearattheBack« يفلخلا بابلا دنع ُّبُّدلا »: امهيف سْبَل ال نْيناونع

.(TheNextDomino« مداقلا ونيمودلا Door،و«

كلذ يف اوفشتكا نيذلا ، ندنل يف نييسايسلا ىدل اًبَّبَحُم هلعجي مل ام وهو

َرِّربُملا مهحنميس هنأ ةصاخبو ، تييفوسلا عم ةوادعلا فيفخت َدئاوف تقولا

. عافدلا تاقفن ليلقت نم ديزملل

ةقيرطب ، كرحتم يسرك ىلع هدعاقت َةرتف رتسروف ةياور يف ُلا رنجلا ىضق

دونجلا عون نم نكي ملف ركوو رتلا و امأ . جديربلا بعلي ، ةقفشلل ةريثم

ىلإ ًةلا سر َبَتَك ،1974 ماع ويلوي يفف . دهشملا نم نوفتخي نيذلا ىمادقلا

ةداورط ناصح » نم اهيف ُرِّذحُي DailyTelegraph فارجيلت يليد ةفيحص

ًةلماح ناديدلا ك مهَقيرط نوّقشَي نيذلا نيرفاسملا هقافرب ، اننيب يعويشلا

نم ىلعأ ... ةيضاهنتسا ةطشن ةيمانيد ةدايق » ىلإ اعدو ،« اهئاعمأ يف تاقريلا

الد. »بلا ذاقنإ »،ل« ةيبزحلا ةسايسلا

يذلا -IrishRepublicanArmy[707] يدنلر األي يروهمجلا َشيجلا ركوو ىأر

يسيئرلا ِّرَبلا يف االت يتغاو ةخَّخَفُم تارايسب ٍذئتقو اًداسف ُثيِعُي ناك

نأ الن عإ يغبني »: ركوو لوقي . اًيمامأ اًيعويش اًميظنت هفصوب - يناطيربلا

اهيف عضخي ، برح ةقطنم ىتح ،وأ ةيقيقح تايلمع ُةقطنم ةيلا مشلا ادنلر يأ

لوإل ةلجاع ةمكاحمل هنومدختسي الحوأ سلا نولمحي نيذلا نولمتحملا ةلتقلا

اهفصوب ،1919 ماع يف ْتسَّسأت ةيركسع هْبِش ةمظنم : يدنلر األي يروهمجلا شيجلا 707

ىعسي .« نويدنلر األي نوعوطتملا » ىَّمَسُت 1913 ماع تسَّسأت ةيئادف ةيموق ةمظنمل ًةثيرو

ةداعإو يناطيربلا مْكُحلا نم ةيلا مشلا ادنلر يأ ريرحت ىلإ يدنلر األي يروهمجلا شيجلا

ةديدع لحارمب ةمظنملا تَّرم ، سيسأتلا ةظحل ذنمو . ةيدنلر األي ةيروهمجلا عم اهديحوت

يف « تسافلب » ةيقافتا ىلإ الً وصو الل، قتس اال لجأ نم ايناطيرب ةهجاوم يف غاًبلا ةيومد

تاينيتس ةياهن يهف يلا حلا قايسلا يف اهيلإ راشملا ةلحرملا امأ . نيرشعلا نرقلا تاينيعست

- كيلوثاكلا ةبلا طم رثإ ىلع ةيلا مشلا ادنلر يأ يف فنع ثادحأ تعلدنا نيح نيرشعلا نرقلا

ةدحولا و ةيسايسلا و ةيندملا مهقوقح ىلع لوصحلا و ايناطيرب نع لا صفن -باال ةيلق األ مهو

. يناطيربلا مكحلل نولا وملا نويدنلر األي تناتستوربلا مهمجاهف ، ادنلر يأ ةيروهمج عم

شيجلا عم ةفينع تاهجاوم تثدحف عارصلا يف يدنلر األي يروهمجلا شيجلا َلَّخدتو

. اهسفن ندنل يف ةيندم فاده أل ريجفت تايلمع ىلإ ةفاض ،باإل يناطيربلا

. مجرتملا - تاينيعبسلا فصتنم ىتح تايلمعلا تدتماو



ناك اذإ اَّمع EveningNews زوين جننيفيإ ةديرج هتلأس نيحو .« مادعإ

الُد بلا راتخت الً:«دق ئاق باجأ الد، بلا يف مْكُحلا ىلع ُشيجلا يلوتسيس

لوطس ]األ ديمع ] يلا ريمأ مْعَد ةجحبو .« ىضوفلا نم دبالً ةيقدنبلا ب َمْكُحلا

وجلا سالح [ ريشم ] لا شرامو ،SirVarylBegg جيب ليراف ريسلا يرحبلا

َميظنت ركوو أشنأ ،SirJohnSlessor رَسيلس نوج ريسلا يناطيربلا يكَلَملا

« نَسينوي » مساب ةيادبلا يف فِرُع يذلا chaos-anti« ىضوفلا ةحفاكم »

.CivilAssistance« ةيندملا ةثاغ «اإل مساب اًقح ال مث ،Unison[708][ نمازتلا ]

مهص ال خإ يف قوثوملا لا جرلا «نم ةوق ُقلخ نَلعُملا ميظنتلا اذه ُفده

ثودح حةلا يف ةيساس األ ةماعلا تامدخلا ىلع ظافحلل « مهلقع ةحاجرو

Harold[709] نسليو دلوراه ءارزولا سيئر نأ يف ركوو باترا ماع. بارضإ

FifthMan سماخلا FourthManو عبارلا لجرلا -ف يعويش هسفن وه Wilson
[711] لِواب كونيإ هبذتجاف -[710][ تقولا اذه يف ] دعب امهديدحت ىلإ ْلَّصَوَتُي مل

ةرجهلل ةضِراعُملا هتعومجم ىلإ ، نيديدع نيظِفاحُم نيب نم ،EnochPowell

نايإ يسيدورلا ميعزلا َبناج ركوو ذختا ، ٍدُّدرت بوال . ابروأ عم جامدن واال

يف يرصنعلا مْكُحلا ماظن ىلإ تارايز ِّتِسب ماقف ،IanSmith[712] ثيمس

. مجرتملا - لمعلا و لوقلا نمازت انه دوصقملا : نمازتلا 708

ءارزولا ةسائر ىَّلوت لا، معلا بزح نم يناطيرب يسايس ،(1995-1916): نسليو دلوراه 709

تاونس نأ لا معلا بزح وخِّرؤم ىأر كلذ عمو الً، دتعم اًيكارتشا اًبولسأ جهتنا ، نيترم

اياضق ةرادإ نم َنَّكمت هنأ نورخآ ىري نيح ىلع ، ىربك تاح إلصال ةعئاض صرف يه هبصنم

. مجرتملا - ةيلا ع ةيكيتكت ةراهمب ةبعص ةيسايس

. مجرتملا - جديربمك سيساوج : ةسمخلا ةقلح ءاضعأ ىلإ انه ةراش 710اإل

رعاشو يوغل مِلا عو يكيس كال بيدأو يزيلجنإ يسايس ،(1998-1912): لِواب كونيإ 711

. ةيناطيربلا تارابختس اال بتاكم دحأ يف َمَدَخ . ةميدق ةينانوي ةغل ذاتسأو

امدنع 1968 ماع يف ةعساو ًةرهش بستكا . ناملر بلا يف نيظفاحملا وضع بصنم لغشو

. مجرتملا - ةرجهلا لوح لدجلل اًريثم اًباطخ ىقلأ

نم ايسيدور ءارزو سيئر بصنم ىَّلوت ، يناطيرب يسايس ،(2007-1919): ثيمس نايإ 712

ضاقنأ ىلع تأشنو ، ايقيرفأ بونج يف ايسيدور عقت .1979 ماع ىتح 1964 ماع

ثيمس نايإ اهيف ىَّلوت يتلا ةرتفلا يف .« ةيبونجلا ايسيدور » ةقباسلا ةيناطيربلا ةرمعتسملا

بعش داحتا عم ةيشحو تاباصع ُبرح تعلدنا ، ةموكحلا َليكشت - ءاضيبلا ةيلق األ نم -

رطضاف ، وموكن اوشوج ةدايقب وباز ةكرحو يباجوم تربور ةدايقب يقيرف اإل يوبابميز

ةموكحلا تلشف نكلو ، قْرِعلا ةيئانث ةيطارقميد رارقإ ىلإ ثيمس نايإ ءارزولا سيئر

فارتعاب ايسيدور الُل قتسا َنِلْعُأ ،1980 ماع ليربأ يف . ءامدلا ةقارإ فقو يف ةتقؤملا

. مجرتملا - يوبابميز ةيروهمج مسا تحت ةدحتملا واألمم ايناطيرب



يراجملا ةحتف مهمادختسا ب« [ اًيسنج ] نييلثِملا مهَّتاو ، ايقيرفأ بونج

ُدِّدَعُي Who’sWho هباتك يف ).« اًبعْلَم اهفصوب يرشبلا مسجلا يف ةيسيئرلا

.782(« ةيداع » اهنأب اهفصي يتلا ةيهيفرتلا هلئاسو

يف ركوو ُلزنم َفِصُوف . ةياغلل ًةريسي تناك ءيش لك نم ةيرخسلا نكلو

ىلإ اًحيملت )«Eglises-Deux-les-Lambrook» هنأب Somerset تسرموس

:CharlesdeGaulle لوج يد لر اش قباسلا يسنرفلا سيئرلل يفيرلا عجتنملا

هراصنأ ُدحأ نوكي نأ ركوو عفني ملو .(Èglises-Deux-les-Colombey

«اذ جمانرب يف MichealBentine نيتنِب لكيام يديموكلا َلثمملا نيينَلَعلا

لأل ضرع يف اًمِّدقُم اًقح ال راص يذلا ، اًقباس TheGoonShow[713]«وش نوج

Thames زميت نويزفلت ةكبش ىلع PottyTime« ميات يتوب » ناونعب لا فط

.Television

TheFalland«[714] نيريب دلا نيجِر دوعصو طوقس » ينويزفلتلا لسلسملا يف

قيقش ، يميج ُةيصخش تناك ،(1979-RiseofReginaldPerrin(1976

: ركوو جذومنل ًةكحضم ًةرخاس ًةاكاحم ، يجير

؟ كتنولا ب خفنت نيح هبراحتس نَم : يجير

. ماظنلا و نوناقلا يمداه [ براحأس ]. ىضوفلا ىوق [ براحأس ]: يميج

، ِدُدُجلا نييكستورتلا ، نييكستورتلا ، نييداملا ، نييعويشلا [ براحأس ]

ةدح،لا ال ،ملا ةيعويشلا تاباقنلا ةداق ، تاباقنلا ةداق ، نيِفختسُملا نييكستورتلا

، تاكلتمملا يبِّرخُم ، رعشلا يريصق ّذاوشلا ، رعشلا يليوط ّذاوشلا ، نييردأ ال

، نيبصتغملا ، نيثنخملا بيردتلا طاَّبض ، مدقلا ةرك يعجشم ، بَغَّشلا يريثم

سوؤرلا يعطاق - بناج األ نيحاَّرجلا ، نيبِّرخملا كيلوثاكلا ، كيلوثاكلا

دووجديو - ةيلقعلا ضارم األ ىفشتسم مهعاديإ يغبني نيذلا اهب، نيظفتحملا
[715] كور كناب لا]، معلا بزح نم يناطيرب يسايس ]WedgwoodBenn نيب

PlayFor« يادوت روف بالي جمانرب »، ةراَّيطلا حئاورلا يماَّمَش ،punkrock

. مجرتملا BBC- ةعاذإ جاتنإ نم يناطيرب يديموك يعاذإ جمانرب 713

يف ىطسولا ةقبطلا نم ةلئاع ةايح لوانتي ، سبون ديفيد هبتك ينويزفلت لسلسم 714

يف اًماع اًريدم لمعي ،« يجير ب« بَّقلملا نريب دلا نيجير ةيصخش خالل نم ، يحاوضلا

ةسرامم ىلإ عفدني هتفيظو ىودج مدع ىلإ اًرظنو ،« ةقرشملا سمشلا تايولح » ةكرش

. مجرتملا - ةبيرغ تايكولس

، ةيوضوفلا ب طبتريو ضِراعُمو رِّمذتم ، كوُّرلا نم عِّرفتم ىقيسوملا نم عون : كور كناب 715

ءاجرأ يف رشتني نأ لبق ةدحتملا ةكلمملا و ةدحتملا تاي ال ولا يف 1976 ماع نم اًءدب رهظ

. مجرتملا – ملا علا



سيئر ]CliveJenkins زنيكنج في ،كال ديلا عضوب يضار األ يكلا Today،م

وضعو خِّرؤمو يسايس ]RoyJenkins زنيكنج يور ،[ يناطيربلا لا معلا داحتا

معاطملا ،UpJenkins زنيكنج بآ [ ةبعل ]،[ يناطيربلا لا معلا بزح يف

ا رياشكريب ةعطاقم يف ]WindsorCastle روسدنو ةعلق ُطاَحُت اذامل - ةينيصلا

؟ ةينيصلا معاطملا ]ب ةيزيلجن إل

؟ ءيش لك اذه له : يجير

. معن : يميج

[ بذتجتس ؟[ كيلإ هبذتجتس صاخش األ نم عون يأ فرعتأ . تمهف : يجير

، نيلوصفملا سيلوبلا لا جر ، نييسفنلا ىضرملا ، نيدرشتملا ةيبصلا ، ةيجطْلَبلا

، نييرصنعلا نيمجاهملا ، نييرصنعلا ، نيلوصفملا األنم ساَّرُح األنم، ساَّرُح

يأ يمِجاهُم ، نيمِجاهُملا يمِجاهُم ، نيينيصلا يمِجاهُم ، ذوذشلا يمِجاهُم

،queer ريوكلا تاي اال ريمأ ،[ ةيرحبلا سالح يف ] ةرِّخؤملا تاي اال ريمأ ، صخش

نيصلخملا ، نيِفختسُملا نييشافلا ، ِدُدُجلا نييشافلا ، نييشافلا ريماالي، األ بئان

. نيِفختسُملا نيصلخملا ، ِدُدُجلا نيصلخملا ،

. اًبعص نوكي دق دييأتلا نأ دقتعأ اًقح؟ : يميج

ركوو امأ . ةيديموكلا الت سلسملا باَّتُكل اًفَلَع شارح األ برح ديس ىهتنا اذكه

ريغ نيتيلمع ةيحض ، ةيواسأم رثكأ لكشب دهشملا نم ىفتخا دقف يقيقحلا

. اًقاعُم هاتكرت ذخفلا يف نيتحجان

نأ يف باوص ىلع ركوو رتلا و لا ثمأ نم لا جر ناك ، تافاَخَّسلا كلت لك مغرو

قْفَو ًةيعويش ًةرماؤم نكي مل نإف ، ارتلجنإ ةلود يف ٌنِفَعو ٌدِساف ام اًئيش

. هونادأ يذلا يسنجلا و يعامتج اال رُّرحتلا األلق ىلعف ، ةمومحملا مهتاروصت

ىضوف حةلا نم نيرشعلا نرقلا تاينيعبس طساوأ يف ايناطيرب تناع دقل

يعانص بارطضاو ، مِّدقتملا ملا علا يف الت دعملا ىلعأ نم مُّخضت لدعم اًّقح:

. رشتنم

يف ًةديج َةينويزفلتلا ايديموكلا تلعج يتلا ةهفاتلا cynicism [716] ةيبلكلا

صخشلا نأ الد يملا لبق عبارلا نرقلا يف هسِّسؤم ىري ، ميدق ينانوي بهذم : ةيبلكلا 716

؛ اهعابشإ لعف امهم عيطتسي نل ألهن ةايحلا يف ةفولأملا تابغرلا لك رقتحي يذلا وه ميكحلا

ٍتابغر دِّلوُت تامازتل اال هذه ألن ةرس وأاأل ةلودلا وأ عمتجملا هاجت تامازتلا ةيأب ديقتي فال

« ةديدش ةيبلس » ينعيل ةيبلكلا موهفم رِّيغت ، رشع عساتلا نرقلا يفو . اهعابشإ نكمي ال

نييبرغلا ىدل ةيداعلا ةيمويلا ثيداح األ يفو . نيرخ اآل عفاود ةهازن يف اًماع اًبايتراو

يبلك هنأب ةيرشبلا ةعيبطلا يف ريخلا دوجوب ةلئاقلا ةركفلا نم رخسي يذلا صخشلا ُفَصوُي

. مجرتملا -



نكت .مل ًةئيس ةدحتملا ةكلمملا يف اًضيأ ةيمويلا َةايحلا تلعج ، تقولا كلذ

يتلا ةيزكرملا ةيناطيربلا ةلودلا َرايهنا تناك لب ،« ىضوفلا ىوق » ُةلكشملا

. ةيملا علا بورحلا ةرتف يف ْتدِّيُش

يف نييندملا نيفظوملا - ايناطيرب يف ةيندملا ةبْخُّنلا مظعم ىلإ ةبسنلا بو

ْيلماحو ، جديربمكو دروفسكأ يف ةداسلا كلذكو ،Whitehall[717] لوهتياولا

1918و1945 ْيماع يف نْيراصتن اال ُسرد ادب -« رِّيَخلا و ميظعلا » باقلأ

: اًحضاو

ُّلك ادب ، برحلا دعب ام ةرتف يف . يزكرملا طيطختلا وه لغتشي ناك ام

ىلع سيلو ، يسايسلا زكرملا نم ُلَّعَفُتو ، ةموسرم ةطخ َبحاص يطارقوريب

ىلإ نكسلا نم اًءدب ، اًطيطخت َبَّلطت ءيش لكف .783 اهذيفنت ىوس تاَّيلحملا

ناكو . ةيدنلتكس اإل ةيئاملا ءابرهكلا ىلإ ةسردملا بيلح نمو ، ةيحصلا ةياعرلا

كاينوم بلا تقولا كلذ يف طارقونكتلا ىدل سفنلا ب ةقثلا ىلع لثملا ُبَرْضُي

theMonetaryNational يرظانتلا ينطولا يدقنلا لخدلا رتويبمك )MONIAC

يدنليزوينلا هَمَّمص يكيلورديه زاهج وهو ،(IncomeAnalogueComputer

ةيزنيكلا ةيداصتق اال ةسايسلا تاريثأت ةاكاحم ضرغب BillPhillips سبيليف ْلِب

أدب دق نكي ،مل نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ىتحو . ةدحتملا ةكلمملا داصتقا يف

دوكرلا عقنتسم يف طوقسلل ٌةَضْرُع ، مْلِّسلا تقو يف ، ططخلا َلضفأ نأ حضتي

َثاع modernistplanning-high ايلعلا ةثادحلا بولسأب طيطختلا .ف داسفلا و
[718] ةيتييفوسلا ةيعامجلا ةعارزلا نم اًءدب ، عاون األ لك نم اًريبك اًداسف

Brasilia[719] ايليزارب ءانب ىتح collectivizationofSovietagriculture

، كلذ عمو . اينازنت يف ةيمازل ]ujamaa[720]اإل اماجوي ] ةدتمملا ةلئاعلا ىرقو

ثيح ةدحتملا ةكلمملا ةموكح زكرم . ندنل طسو رتْسِنمِتْسِو ةنيدم يف عراش : لوهتياو 717

ناك يذلا « لوهتياو » رصق هيفو . ءارزولا ةسائر رقمو مكحلا تاسَّسؤم مظعم هيف دجوت

. مجرتملا - اًميدق ارتلجنإ كولم ةماق إل اًرقم

رخاوأ نم اًءدب ةيتييفوسلا ةموكحلا هتذَّفن ، يعامج يعارز جاتنإ : ةيعامجلا ةعارزلا 718

عرازم يف ةيدرفلا نيح ال فلا ألرس يرْسَق جْمَد ةسايس قفو نيرشعلا نرقلا تاينيرشع

اإل ةيعامجلا ةعارزلا ىلع ثماالً اهفصوب اهيلإ ُراَشُي kolkhozes زوخلوك ىَّمَسُت ةيعامج

ةعارزلا ىلع ثماالً هفصوب هيلإ ُراَشُي يذلا يليئارس اإل ستوبيكلا لباقم يف ، ةيرابج

. مجرتملا - ةيعْوَّطلا ةيعامجلا

راكسوأ يليزاربلا يرامعملا اهذّفن ،1960 ماع تينُب ، ليزاربلل ةثلا ثلا ةمصاعلا : ايليزارب 719

. مجرتملا - اتسوك ويسول مِّمَصُملا و ريامين

اال ةيمنتلا تاسايس يف يساسأ موهفم : ةيليحاوسلا ةغللا يف ةرس األ وأ اماجوي 720

. مجرتملا -1961 ماع ايناطيرب نع الاهل قتسا دعب اينازنت يف ةيداصتق واال ةيعامتج



نكل . ةضراعملا نم عون يأ ِدْأَول ولو ، ثراوكلا هذه لثم ىلع اًمئاد ءاقب اإل نكمي

.784 هيف نْعَّطلا و طِّطخُملا ماظنلا يِّدحت نكمي ، اهيعادتو اهفْعَض ببسب



يدقنلا لخدلا رتويبموك ) كاينوملا زاهج عم سبيليف مايليو -29: مقر لكشلا

يف َمِّمُص ةدحتملا ةكلمملا داصتق ال يكيلورديه جذومن ،( يرظانتلا ينطولا

.1949 ماع ارتلجنإ

طاشنل اًمامت اًبسانم ناك يذلا يمَرَهلا ماظنلا نأ نيطِّطخُملا ةلكشم تناك

ةلودلا ثيح monopsony ءارشلا راكتحاب فصتا طاشن وهو - ةلماشلا برحلا

- ءانبلا نم اًريثك طسبأ مدهلا ثيح يسايقلا ديحوتلا ،بو ديحولا يرتشملا يه

نَم َدِعُو دقل .consumersociety يك ال هتس اال عمتجملل ةرملا ب اًبسانم نكي مل

،ال ةيلمعلا ةيحانلا نمو . راهدز واال رصنلا ب نيتيملا علا نيبرحلا يف اوكراش

تارايلم نم رايتخ اال يف ًةَّرُح رَُس األ نيي مال ْتَكِرُت اذإ إال كلذ قيقحت نكمي

، ديقعتلا ُديازت ُةجيتنلا .و تاكرشلا نم اآلالف تائم اهيِّبلُت يتلا ، تارايخلا

ةيعرفلا مُظُّنلا نيب ُدودحلا ،و ريثكب َّمهأ ةيبناجلا الُت عافتلا حبصت » ثيح

.785« ًةلويس َرثكأ ... ميظنت يأ لخاد



:Yam-YaneerBar[721] مايراب ريناي يئايزيفلا لوقي امكو

نأ نكمي ال دحاو ٌدرف يعْمَجلا مهكولس ىلع رطيسي نيذلا دارف األ ةعومجم »

ٌةطخ ْتقِّبُط .« مهيلع ةرطيسلا سرامي يذلا درفلا نم دقعأ ةقيرطب اوكلسي

نم الً يلق رثكأ درفلا ناك نيح ، نيلا تس نمز يتييفوسلا داحت اال يف ةيسْمَخ

، ةلماش برحو ، ليقث يعانص جاتنإو ، يعامج ةعارز ماظن يف سرتلا

دلوراه نمز ايناطيرب يف راهنت نأ يعيبطلا نم ناكو . يباقع دابعتساو

ةمظن األ قتاع ىلع ةاقْلُملا بلا طملا ُديقعت حبصي نيح ماع: أدبمكو . نسليو

ىلع رداقب يمَرَهلا لسلستلا دوعي درف...ال ناسنإ نم َربكأ ... ةيعْمَجلا ةيرشبلا

نوكت ، كلذ نم الً دبف . دارف األ ىلع يرورض قسانت / ةلدابتم تاق عال ضرف

ديقعت ةدقعملا اهتمظنأب تاكبشلل ةزيمملا [ تامزيناكيملا ] تايل التواآل عافتلا

.786« ةيرورضلا يه يرشبلا خملا

نرقلا تاينيعبس يف ةريفو قرطب ًةيكبش رثكأ عمَلا ىلإ ُلا االقتن ىلجتي
[722] كياه كيرديرف . اًيميظنت ناك ام ردقب اًيجولونكت ُزفاحلا نكي ملو . نيرشعلا

ةلئاقلا ةميدقلا ثيمس مدآ ةركف فاشتكا داعأ نَم ُلوأ FriedrichHayek

.« يدْمَع ميظنتب ققحتي ماظن «يأ ىلع قوسلل يئاقلتلا ماظنلا قُّوفت ةرورضب

: كياه ركذي امكو

اًدج، اًدقعم راص ألهن ثيدحلا عمتجملل يدْمَعلا طيطختلا ةرورض ىلع ءاقب «اإل

... اًمامت طولغم مْهَفل اًجاتن ُّدَعُيو ، ةقرافم ىلع هنيع ببسلا اذهل يوطني

مْعَد خالل نم اذه... ديقعتلا ماظن ىلع ظافحلا انناكمإب هنأ ىرح باأل ةقيقحلا

.787« ةرشابم ريغ ةقيرطب اهنيسحتو يئاقلت ماظن ليكشت ىلإ ةيِّدؤملا دعاوقلا

Ford روتوم دروف ةكرش يف . قاشلا قيرطلا اذه مهسفن أل اونَّيبَت نورخآ ةمث

َمجح نأ نوظح يال نييذيفنتلا نيلوؤسملا رابك أدب ،MotorCompany

اهيف تراص ٍةظحل يف ، لئاه ُّدِج اهعم لماعتلا مهيلع بجي يتلا تامولعملا

ميمصت يف ةطيسبلا ُتارييغتلا يضتقت ثيحب ةياغلل ًةمَكْحُم عيمجتلا ُطوطخ

.788« اًدج ةديج تراص » دقل . جاتن اإل يف ًةليوط ٍتاعاطقنا ٍةرايس

قلطأ اميف طارفن اال طغض تحت اهَسفن اًيسأر ةلماكتملا الُت تكتلا تَدَجَوف

ال جنإ وين دهعمل سِّسؤملا ريدملا ،و يكيرمأ يئايزيف ،1959 ماع ديلا وم نم : مايراب ريناي 721

. مجرتملا - ةدقعملا مُظُّنلل دن

رثكأو ، يناطيرب يواسمن يسايس رِّظنمو يداصتقا ،(1992-1899): كياه كيرديرف 722

و ةيكيس ال كلا ةيلا ربيللا نع هعافدب َفِرُع . اًريثأت داصتق اال يف ةيواسمنلا ةسردملا ءاضعأ

تاينيسمخ طساوأ يعامجلا و يكارتش اال ركفلل هدقنو ، رحلا قوسلا ىلع ةمئاقلا ةيلا مسأرلا

. مجرتملا -1974 ماع ًةفصانم داصتق اال يف لبون ىلع لصح . نيرشعلا نرقلا



ةرداقب تسيل »789،ألاهن ةيناثلا قوسلا ةروث » نويداصتق اال نوخِّرؤملا هيلع

نونيعتسي نيذلا ةقاشر رثك واأل رهم األ نيسفانملا نم ديزم عم سفانتلا ىلع

ىلع لمع دقو .supplychains790 مهدادمإ لس سال يف ةيجراخ رداصمب

ةيبرغلا ةيسايسلا بَخُّنلا ىدل ٍمانتُم ٌيعو يمَرَهلا لسلستلا نع لوحتلا عيرست

. ةيلودلا ةراجتلا ةدايزب اًضيأ ديزيس ءاخرلا نأب

، ةقثلا ب معفم ديعس رصعل تملستسا يتاذلا ءافتك باال نرقلا طساوأ الم حأ

« ةملْوَعلا » حلطصم رهظ . ىرخأ ةرم ةيبسنلا ةزيم رامثتسا هيف نكمي

يف ةرم »-أللو قيبطتلا و قاطنلا ةيملا «ع هنأب ُفَّرَعُي يذلا -globalization

ماع يفو .1951791 ماع يف Webster-Merriam رتسبِو مايريم سوماق

األ ةملْوَع » نع ةرِّثؤملا هتلا TheodoreLevitt[723]قم تيفيل رودويث رشن ،1983

ويفير سنزيب درافراه ةيرود يف TheGlobalizationofMarkets« قاوس

.HarvardBusinessReview792

قوسلا مامأ تعجارت ةيموقلا ةطخلا نأ اًمامت حيحصلا نم سيل ، كلذ عمو

1990 ماع رِّوَنُملا هلا قم يف WalterPowell[724] لِواب رتلا و راشأ امكف . يملْوَعلا

رثكأ اًئيش اًعم يلودلا و يموقلا نييوتسملا ىلع لا األمع تاكبش ُراهدزا لثمي ،

قاوس األ يف »: لِواب لوقي . ةَّيمَرَهلا ةسسؤملا ىلع قاوس األ راصتنا درجم نم

يف ةنكمم ةحبار ةقفص بعصأ وحن عفدلا يه ةيرايعملا ةيجيتارتس اإل نوكت

دامتعاو ةينويدم قلخ وه غاًبلا لَّضفُملا رايخلا ، تاكبشلا يفو . يروف لدابت

:793« ليوطلا ىدملا ىلع ةقث] ]

الت دابت ربع تاقفصلا ثدحت ،ال دراوملا صيصختل ةكبشلا بيلا سأ يف

لا عفأ يف نيكراشملا دارف األ تاكبش خالل نم لب ، يرادإ رمأب وال ةلصفنم

ىلع يوطنت ال يهف : ٌةدقعم ُتاكبشلا . اًضعب اهضعب معدي ةيليضفتو ةيلدابت

األ ُةيضرفلا . ةفولأملا يمَرَهلا لسلستلا ةَّيوبأ ىلع ،وال ةحضاو قوس ريياعم

اهيلع رطيسي دراوم ىلع فرط دامتعا يه ةيكبشلا تاق ال علا يف ةيساس

، أدبملا ثيح نمو . دراوملا عيمجت قيرط نع بساكملا قيقحتو ، رخآ ٌفرط

ةصاخلا مهحلا صم ةعباتم يف قحلا نع يِّلختلا ىلع ةكبشلا فارطأ قفاوي

ةعماجب ةراجتلا ةيلك يف ذاتسأو يكيرمأ يداصتقا ،(2006-1925): تيفيل رودويث 723

فدهل اًفيرعت حرتقا ،1983 ماع يف . ويفير سنزيب درافراه ةلجم ريرحت سيئرو ، درافراه

. مجرتملا لا- ملا بسك درجم نم دبالً هيلع ءاقب واإل ليمعلا قلخ وه ةكرشلا

و ميلعتلا ذاتسأ ، رصاعم يكيرمأ عامتجا 1951.عمِلا ماع ديلا وم نم : لِواب رتلا 724و

دروفناتس ةعماجب واالصتاالت ةسدنهلا و ةراد اإل مولعو يميظنتلا كولسلا و ايجولويسوسلا

،و ةيميظنتلا ةيرظنلا يف هتاماهسإب رهتشا .1999 ماع ذنم ايلعلا تاساردلل دروفناتس ةيلكو

. مجرتملا - ةكبشلا ةيرظنو ةديدجلا ةيسَّسؤملا ةيرظنلا اميس ال



.794 نيرخ اآل باسح ىلع

لسلستلا نم ًةنورم رثكأ ٌبيترت كش نود وهف ، ةحضاولا هايازم هل اذهو

دض ةكبشلا دارفأ نيب ؤطاوتلا نم ردق ىلع اًضيأ يوطني هنكلو . يمَرَهلا

.795 دُدُجلا نيدفاولا

ةئيب عم ماعلا عاطقلا فييكت الت واحم ىلع ةمهملا اهراثآ ةركفلا هذهل ناك

يمَرَهلا لسلستلا نأ يفكي امب حضتا دقل . ةديدجلا نيرشعلا نرقلا تاينيعبس

- زجاع هنكلو ءيش لكب ٌفِراع « لوهتياولا نم ٌلجر » هدِّسجُي يذلا - يزكرملا

ةيعيبط تاراكتحا يف قوسلا ىوق َجاردنا اًحوضو األُّلق ناكو . لمعي دعي مل

حلطصم راص . ةيبهذلا nationalization« ميمأتلا » مايأ ْتئِشْنُأ ةضورفم وأ
[725] هيشونيب وتسُجوأ نم اًءدب privatization « ةَصَخْصَخلا » وه نفلا

Margaret رشتات تِرجرام ىلإ ،Chile يليش يف Augusto Pinochet

الُت سلستلا تلا مف ، ةيلمعلا ةسرامملا ثيح نم امأو . ايناطيرب يف Thatcher

قاوس األ نم دبالً طبارتلا ةيوق تاكبشل اهناكم كْرَت ىلإ ةَّيمَرَهلا

.796 ةيسفانتلا

تاسسؤم اهنابسح يف عضت « قوسلا ىوق » نأ ةمئادلا ماهو األ نم ناك

NationalHealthService ةينطولا ةيحصلا تامدخلا ةئيه لثم ةيصعتسم

ةميظعلا ططخلا نأ لصاحلا نكل .BritishRail ةيناطيربلا ةيديدحلا ككسلا وأ

ُجئاتنلا تناكو .797 ايادهلا ءاطعإو ةقثلا ُطباور اهْتَدَّحَو ٍتاكبشل اهَناكم ْتَلْخأ

ْتَصِخْصُخ يتلا ةديدعلا [ قفارملا ] تامدخلا نأ ىنعمب ، َلضفأ ماع هجوب

رئاودلا ]quangosو« ةيموكح هْبِش ةيرادإ تائيه ]« وجناوكلا » امأ ، َأفكأ تراص

. ةيبعش ةيعرشب عتمتلا يف ٍلمأ نم اهل نكي ملف اهنع ةلوؤسملا « ةيرحسلا

ماع ىتح 1974 ماع ذنم نوث ال ثلا يليش سيئر ،(2006-1915): هيشونيب وتسجوأ 725

. مجرتملا - يركسع روتاتكيد ،1990
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رجنسيك يرنه دنع ةطلسلا ةكبش

يمسرلا ريغ هسفن تقولا يفو ، ئشانلا يكَبَّشلا ماظنلا ةيلا َّعف حضوي ءيش ال

ةايح ىرجم نم لضفأ ،[ ةيمسرلا ماظنلا تاونق يف هجاردنا مدع ىنعمب ]

- ةيزانلا ايناملأ نم ئج -لاال رجنسيك َّقَش .HenryKissinger رجنسيك يرنه

geopolitics ةيسايسلا ايفارغجلا و ةفسلفلا و خيراتلا يف طاًبلا هفصوب هَقيرط

Harvard درافراه ةذتاسأ َدحأ راص ىتح ، يكيرم األ شيجلا يف هتمدخ ءانثأ

ءاجف . ةدرابلا برحلا ]خالل ةيكيرم [األ ةموكحلا مهتبطقتسا نيذلا نيديدعلا

RichardNixon نوسكين دراشتير ةسائر ءانثأ يموقلا لألنم اًراشتسم هُنييعت

)،ألهن هسفن رجنسيكلو ) سانلا نم ديدعلل ًةأجافم 1968 ماع ربمسيد يف

،NelsonRockefeller رلفكور نوسلين ىلع - قباسلا دقعلا لا وط - َبِسُح

.RepublicanParty يروهمجلا بزحلا لخاد نوسكينل يطارقتسر األ سفانملا

، ضرملا شارف ىلع وهو ،Eisenhower رواهنزيأ قباسلا سيئرلا برعأ دقو

نكلو هل:« نوسكين رايتخاب عمس امدنع َفَتَه .ذإ نييعتلا يف هبايترا نع

ال كنكلو الت، كشملا َةسارد ةذتاس نماأل بلطت تنأ .[ يعماج ] ذاتسأ رجنسيك

مدع ىوس يأرلا اذه نكي ملو .798« ءيش يأ نع ةيلوؤسملا عقوم يف مهعضت

. هددصب نحن يذلا ذاتس لأل ريدقت

هاجت ةدئاز ةيساسحب WhiteHouse ضيب األ تيبلا ىلإ رجنسيك لصو

شيجلا يف ةيساسحلا هذه تأدب ). ديدجلا ُسيئرلا اهيف هَكراش ، ةيطارقوريبلا

ةحفاكم ليمع هفصوب يوق رودب همايق مغر ةَبْتُر لقأ ىلع هيف لصح يذلا ،

ةرتف لا وط ةيساسحلا هذه ترمتساو ،intelligence-counter[726] سُّسجت

ةديدج تاسسؤم ءاشنإ يف نمكت ةيقيقحلا هَتبهوم ،ألن درافراه يف هدوجو

يف َبَتَك .( ءاَدَمُعلا و سيردتلا ةئيه ءاضعأ رابكل ءانحن اال نم دبالً

ْيفرط ىلع ةيطارقوريبلا حورو ةسايسلا حور الً:« ئاق هاروتكدلل هتحورطأ

ىلع اهحاجن دمتعيو ]؛ اهُتيلا متحا ] اهُتَّيضَرَع وه ةسايسلا رهوج ».« ضيقن

وهف ةيطارقوريبلا رهوج امأ . ٌّيسدح هنم بناج يف وه يذلا ريدقتلا ةحص

يِّدؤُتو ... دَّدحم فده قفو روم األ فييكت يف اهحاجن نمكيو الةم؛ سلا راثيإ

مايقلل ططخيو ودعلا هلعفي ام ةفرعم هتمهم لك نوكت صخش : سُّسجتلا ةحفاكم ليمع 726

. تامولعملا ىلإ سيساوجلا لوصو عْنَم هسفن تقولا يفو هب،

ةيندمو ةيتارابختسا ةددعتم تاهج عم لماعتلل ةينم األ حيراصتلا ىلعأ ليمعلا اذه زوحيو

ُدييحت وأ الُل غتسا ، ةحفاكملا و ديدحتلا و فشكلا ىلإ ةفاض باإل هتامهم نم الد. بلا لخاد

. مجرتملا - مْصَخلا



يف طقسي يذلا فييكتلا ىلإ ةيطارقوريبلا ةقيرطب ةسايسلا ريبدت ُةلواحم

.799« ةنهارلا ثادح األ ةلوبحأ

لْيَم نم ، هتاينيتسو نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ ىدم ىلع ، وكشي رجنسيك ناك

ةيطارقوريبلا faitsaccomplis[727]ب عقاولا األرم ةهجاوم » ىلإ سيئر لك

.800« لئادبلا يف يقيقحلا َريكفتلا قوعي يذلا ،األرم هفِّطَلُي وأ هيلع قِداَصُيف

و يلخادلا لكيهلا » ناونعب 1966 ماع ةروشنم ةلا قم يف ، رجنسيك ركذيو

نأ ،Domestic Structure and Foreign Policy « ةيجراخلا ةسايسلا

ب ةلصلا ةقيثو رصانعلا لا زتخ ال اًدَّمعتُم اًدهج تلذب » ةيموكحلا ةيطارقوريبلا

«ام نأ كلذ ، ٌةلكشم هتاذ دحب اذهو .« طسوتملا ءاد األ ىوتسم ىلإ ةلكشملا

؛وأ اياضقلا يف األمه َقاطنلا ُجِلا عُي ال اًينيتور هفصوب ُةيطارقوريبلا هفِّرعُت

تقولا يفو .« ةلكشملا هلب ،العالةق ءارجإ ذاختا يف داتعملا اهبولسأ نأ تبثَي

اهفصوب ،[ ةيراد [اإل ماسق األ نيب « ةيطارقوريب تاسفانت » ىلإ ٌلْيَم َدِجُو ، هسفن

ةفلتخملا ةيطارقوريبلا رصانع ىدل ٌلْيَم ؛وأ تارارقلا ديلوتل ةديحولا ةليسولا

رود صيلقت َّمث نمو اآلرخ، ىلع اهدحأ يِّدعَت ِمدع ِدعاوق ِةلسلس » ِعْضَو ىلإ

همهفي مل ».ام ريخلا ب سانلا نيب ىعسي يروتسد كِلَم رود ىلإ رارقلا عناص

اميف ، ةيجراخلا ةسايسلا لوانتت يتلا ةيسائرلا تاباطخلا نع سانلا ُمظعم

يف يلخاد ٍشاقن َةيوست » ًةداع فدهتست اهنأ وه ، رجنسيك لوقي

.801« نطنشاو

األنم راشتسم ةفيظو ضْرَع نم طقف رهشأ لبقو ،1968 ماع عيبر يف

ةيجراخ ةسايس دجوت «ال هنأب لوقلا ِّدح ىلإ بهذ ، رجنسيك ىلع يموقلا

تاكُّرحت يهو ،« ةدَّدحم ةجيتن ىلإ ىعست تاكُّرحت ةلسلس » امنإو ،« ةيكيرمأ

واال ةيثحبلا ُتائيهلا لواحتو »،« ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولل طِّطَخُت نكت «مل

... اهيلع قاستاو قعالةين َءافضإ ، ةيلخادلا وأ ةيجراخلا ءاوس ، ةيتارابختس

.« ةطاسب لكب امهيلإ رقتفت

يتأي ، ةيموكحلا ةراد اإل يف « ثدحي ريكفت ىوتسم ىلعأ » نإ رجنسيك لوقيو

هيراشتسمو دعاسملا نيم األ ىوتسم - طسوتملا ةيطارقوريبلا ىوتسم » نم

... نيرشابملا

هذه لظ يف .« ةقاطلا َمظعم لآلةل يمويلا ُليغشتلا ُّصتمَي ، كلذ ادعو

.802« ةيرادإ ًةلأسم اهفصوب رهظت ىتح ُتارارقلا ذخَّتُت ،«ال فورظلا

عيرذلا ةدحتملا تاي ال ولا ةيجيتارتسإ ُلشف رجنسيك ةجح ىلع لا ثم ُلضفأ

كرتي هنع،فال اًئيش هب نورثأتملا عمسي نأ لبق َمِسُح وأ لعفلا ب َثَدَح ءيش : عقاولا 727األرم

. مجرتملا - هعم فُّيكتلا ىوس اًرايخ مهل



دجوي الً:ال ئاق ةيبونجلا مانتيف ىلإ تارايز ةدع دعب بتكي وهف . مانتيف يف

... ىَّمَسُي ءيش »

ةمتهملا ةيدرفلا االت كولا جمارب نم ةعومجم ىوس دجوي ؛ال مانتيف ةسايس

نيب ٌعارص َدِجُو اذإ ضراعتت وأ اهنيب اميف مجسنت دق جماربلا هذهو . مانتيفب

الت. كشم ثالُث ْتَدِجُو كلذبو لا». وح األ بسح ، اًيناديم ةلماعلا االت كولا

ةلا كو ُّلك ، ناتضراعتم ناتلا كو دجوت نيح لمعي ماظنلا ناك : ىلو األ ةلكشملا

ُصَّصَخُت امدنع األرم لشفيو ؛ ةيضقلا بناوج نم بناج ىلع فقت امهنم

دجوي :ال ةيناثلا ةلكشملا . لمعلا ىَّلوتت يك ًةضَراعم ىَقْلَت ال ةريغص ٌةعومجم

اًسْدَح ينعي طيطختلا («ف طيطختلل تقولا هيدل دحأ ال ألهن ٌطيطخت

االت حلا ب نولوغشم مهو . ًةيضارتفا حواالٍت لبقتسملا نأشب ٍتانيمختو

: ةثلا ثلا ةلكشملا .(« ةيرظن حاالت َقْفَو اهتجلا عم نع نومِجْحُي يتلا ةيعقاولا

ىلإ نورقتفي مهن »أل نام باأل يرطف روعش مدع ب« نولَتْبُم ةسايسلا عاَّنُص

دقو .« يرادإ [ عامجإ ] قفاوت نع ثحبلا » ىلإ نوأجلي اذلو ؛ مهيراشتسم ةربخ

نم ضوافتلا ىلإ ةدحتملا تاي ال ولا تعس امدنع ةيثراك جئاتن ىلإ اذه ُّلك ىَّدأ

ناك . ةريبك ةجردب نيتِّنعَتُملا نييلا مشلا نييمانتيفلا عم عارصلا ءاهنإ لجأ

هضرعي «ام راظتناو ، ةرملا ب رارق ذاختا مدعب نطنشاو يف مئاد ءارغإ كانه

. ضوافتلا ةيادب دعب اآلرخ» فرطلا

اذه نكل ، ٌدِّدشتمو ٌمراص انفقوم ، ةيديهمتلا ةيسامولبيدلا تارتف يف ، اذهل

ناسلب اًقطان هفصوب فرصتي ، ٌضِوافُم ُنَّيعُي امدنع ةعرسب ريغتي فقوملا

اآلرخ. فرطلا

حاجنب متهي امنإو ، ةلماشلا ةروصلا ب مامته اال يف هتلكشم لثمتت وال

ام كنابسح يف عضت امدنع ةحجان تاضوافمب مايقلا كنكميو . تاضوافملا

.803 ةيدجب اآلرخ فرطلا هلوقي

إل اتجزتما ةيطارقوريبلا pragmatismو ةيتامْجَربلا »: رجنسيك لوقي امكو

، ةيمسرلا تاضوافملل ديهمتلا ءانثأ الةب صلا ب فصتي يسامولبيد بولسأ جاتن

.804« ةيكيتكتلا تارابتع اال ىلع اًدئاز كتااالً ىرن تاضوافملا أدبت نيح مث

يف هنارقأ نم ةعومجمو رجنسيكب ىَّدأ يذلا ةيطارقوريبلا دقن وه مكلذ

سيئر نييعت مدعب ديدجلا بخَتْنُملا سيئرلل ةروشم ميدقت ىلإ درافراه

اميف مكحتلا ب لَّوخُم ، يوق chiefofstaff[728][ ضيب األ تيبلا يف ] نيفظوم

تيبلا يف ًةبتُر ىلع األ فظوملا وه هيف: نيفظوملا ريبك وأ ضيب األ تيبلا يفظوم سيئر 728

. سيئرلا يدعاسم رابك دحأو ، ةدحتملا تاي ال ولا سيئرل يذيفنتلا بتكملا سأرتيو ، ضيب األ

ماع يلا حلا مس اال ىلإ َرَّيغت مث « سيئرلا دعاسم » مسا تحت 1946 ماع بصنملا ئشْنُأ

، تاعازنلا يف طسوتلا و لكاشملا لحل سيلا وكلا فلخ نم ماع، هجوب ، لمعي وهو .1961



حجانلا الد] بلا سيئر ] يذيفنتلا سيئرلا نإ نولوقي اوناك . سيئرلا ىلإ لصي

.« هيلإ لوصولا تاونق عيزوتو يمَرَهلا لسلستلا رصانع » نيب جْزَملا ىلإ جاتحي

يسيئر يجيتارتسإ راشتسم نييعت ةلا] حلا هذه يف ] اًريثك لضف األ نمو

.805 نكمم تايلوؤسم قاطن عسوأب

األ ىلع ؟ ةحيصنلا هذه هميدقت دنع نابسحلا يف هَسفن ُرجنسيك َعَضَو لهف

اذإ ماع نيمأ بئان هيف األلم هنكمي ام ىصقأ ناك ، كلذ َبَتَك نيح ال؛ذإ بلغ

كلذ عمو .DepartmentofDefence عافدلا ةرازو رلفكور ىلع نوسكين َضَرَع

يف هبعلي هَسفن َدَجَو ام ناعرس يذلا ُرودلا وه نييجيتارتس اإل ريبك ُرود ناك ،

. طقف ةيجراخلا ةسايسلا يف يمسر ضيوفتب نكي ْنإو مس، باال ءيش لك

نطنشاو يف ةقح لاال رجنسيك ةايح ىرجم اوسرد نيذلا باَّتُكلا ُمظعم َمَلا

ةقيثولا هتق أوس،عبال وألأل لضف لأل ءاوس ، عيرسلا هذوفن يمانت ريسفت ىلإ

هفصوب هنادأ يذلا يطارقوريبلا يلخادلا بارتح اال يف هتبهومب وأ نوسكينب

لمع ةقيرط يف زَيْم األ ةمسلا نع لفاغتي َريسفتلا اذه نكلو . اًيميداكأ

ةيطارقوريبلا دعاوقب مازتل اال يف رجنسيك لوح نَم رمتسا امنيبف . رجنسيك

هتقاط نم اًريبك اًءزج ةيادبلا ذنم رجنسيك َسَّرك ، مهتفظوتسا يتلا ةَّيمَرَهلا

يلوؤسم تامامتها نم دعبأ ىلإ تاهاجت اال عيمج يف اًيقفأ دتمت ةكبش ءانبل

:[729]WashingtonBeltway ةيلا رديفلا ةموكحلا

ىلإ األمه لعلو ، ةدحتملا تاي ال ولا لخاد هيفرتلا ةعانصو لب ، ةفاحصلا ىلإ

َرَّفوَت دقو . ةعونتم « ةيفلخ تاونق » ةعومجم ربع ةيسيئر ةيبنجأ تاموكح

ةينادجو تاق عال يف لوخدلا ىلع ةيرطفلا هتردقمب ةمهملا هذه ىلع رجنسيك

ةرتف لبق اهذحش ةراهم يهو ، اًظُّفحت هيرواحم ِّدشأ عم ، ةيركف كلذكو ،

هل. نوسكين نييعت نم ةليوط

يجهنملا هريمدتب يتييفوسلا ُماظنلا َزَّيمَت ،(40 لصفلا يف ) انيأر امكو

ةافو دعب ةليوط ةرتفل كلذ رمتسا دقو ، دارف األ لْزَعو ةصاخلا تاكبشلل

يف .لب اهدنع ام ىلغأ اهافَّلك نيلر ب ءايْعَشإو افوتامخأ اّنآ نيب ناءاقل . نيلا تس

يف مكحتلا ةيراد اإل هماهم رطخأ نم الد. بلا سيئرل اهميدقت لبق اياضقلا فلتخم ةجلا عمو

و ةروشملا ءادسإ ةيراشتس اال هماهم رطخأ نمو ، ضيب األ تيبلا ىلإ ةدراولا تامولعملا

ينعي ام وهو . ةيراد اإل لئاسملا يفو ، ةيجراخو ةيلخاد اياضق نأشب الد بلا سيئرل حصنلا

ام رصم يف َبصنملا اذه ُرِظاني . ةدحاو ةانق يف سيئرلا ىلإ لوصولا زيكرت ةياهنلا يف

. مجرتملا -« ةيروهمجلا ناويد سيئر ب« ىَّمَسُي

، ةمهم ودبت يتلا ،وأ ةمهملا روم األ ىلإ ةراش لإل لَمعتسُي يكيرمأ ريبعت : نطنشاو ياوتليب 729

عيرس قيرط ياوتليبلا لص األ يفو . نطنشاو يف ةيكيرم األ ةموكحلا يلوؤسم رظن يف

. مجرتملا - نطنشاو ةمصاعلا ب طيحي



نييكيرم األ ُتييفوسلا نونطاوملا لباق امدنع ، نيرشعلا نرقلا تاينيتس رخاوأ

. مهرذح اوذخأي نأ مهيلع ناك لا- حلا ةعيبطب اذه ثدحي ناك ام اًردانو -

دعب ، مويلا .و اًردان ًءانثتسا ءاملعلل Pugwash[730] شاوجاب تارمتؤم تناكو

شاوجاب ُّدَعُت ،1995 ماع يف الم سلل لبون ةزئاج ىلع شاوجاب ةمظنم لوصح

ْيراسم عابِّتا » ىَّمَسُي ام ربع عارصلا ةيوستو الح سلا عزنل اًفدارم

.806« ةيسامولبيدلا

،ألنا اًسابتلا رثكأ عباطب ْتَمَسَّتا ةدرابلا برحلا ءانثأ شاوجاب تارمتؤم نكلو

وأالً مهيلع قفاوت نأ بجي ناك اهورضح نيذلا تييفوسلا نييميداك أل

CentralCommitteeofCommunist يعويشلا بزحلا يف ةيزكرملا ُةنجللا

.Politburo807[ يسايسلا بتكملا ] وروبتيلوبلا اًنايحأو Party،لب

عم رشابم لا صتا ُّطخ [ نييكيرم األ ءاملعلا ] نحن ، انيدل ناك »، ىنعملا اذهبو

روتكيف يئايزيفلا ريبعت ِّدح ىلع ،808« شاوجاب خالل نم ةيتييفوسلا ةموكحلا

تارمتؤملا نأ وهف ةيباجيإ األلق يأرلا امأ .VictorWeisskopf[731] فبوكسياف

ةياعدلل ةدِّيؤمو ةيكيرم األ ةياعدلل ةيِداعُم ةيتوص تاَّصَنَم رود تبعل »

.809« ةيتييفوسلا

Stowe،وب وتس يف دقعنملا شاوجاب رمتؤم هل، ةرم ،أللو رجنسيك رضح نيح

ربتخا ،1961 ماع يف ،[ ةيكيرم األ تاي ال ولا رغصأ ]Vermont تنومريف الةي

تييفوسلا نوبودنملا كَّسمت ، ةيادبلا يف اًعم. فداهلا لدابتلا و َةياعدلا هسفنب

هتباعد حورب مهنم ضعبلا ديرجت نم َنَّكمَت رجنسيك نكلو ، بزحلا ِّطخب

اهب. روهشملا
[732] فوتسوفك ريميد فال يسورلا ُخِّرؤملا رجنسيك نم برتقا الً، ثمف

امهترداغم لبق ،IgorTamm [733] مات روجيإ يئايزيفلا VladimirKhvostovو

يف 1957 ماع ةيلودلا نوؤشلا و مولعلل شاوجاب رمتؤم ةمظنم ْتَسَّسأت : شاوجاب 730

َعْمَج لواحت ةيلود ةمظنم يهو .1955 ماع نياتشنيأ - لسَر نايب رشن دعب ، ادنكب شاوجاب

لولح داجيإو ةحلسملا تاعازنلا رطاخم ليلقت ىلع لمعلل ةماعلا تايصخشلا و ءاملعلا

. مجرتملا - يملا علا األنم تاديدهتل

َعَرَب . ةيسنجلا يكيرمأ دلوملا يواسمن ءايزيف :(1908-2002)،عمِلا فبوكسياف روتكيف 731

. مجرتملا - نتاهنام عورشم يف يرظنلا َمسقلا داقو ، ةيرظنلا ءايزيفلا يف

. مجرتملا - يسور خِّرؤم ،(1972-1905): فوتسوفك ريميد 732فال

ماع ةكراشملا ب لبون ةزئاج ىلع لصح يسور يئايزيف مات:(1971-1895)، روجيإ 733

. مجرتملا -1958



ةدحتملا تاي ال ولا ةسايس نع اًيمسر ةمهم ةلئسأ َةعومجم اله أسو ، راطملا ىلإ

ةيبرغلا نيلر ب يف ةيكيرم األ قوقحلل ةدحتملا األمم نامض له . نيلر ب وحن

نأ نكمي ٍعْضَو ىلع قفاوت «نل ةدحتملا تاي ال ولا نأب رجنسيك َّدَرف ؟ لوبقم

مات امأ .GeneralAssembly ةماعلا ةيعمجلا يف ماع لك ُةيبلغ األ هرِّيغُت

. تاونس سمخ ةدمل نامض نع لءاستف

. تاونس رشع ةدملا تناك اذإ اَّمع لءاست مث اًدج. ةريصق ةدم اهنإ ُتلق

لباقتلا اننكمأ امبرو ، اًماع نيسمخو ًةئم ُحرتقأسف كلذ رمتسا اذإ هنأب ُتبجأف

. فصتنملا يف

Homo[734] سكيتييفوس وموهلا َّبحأ اآلرخ». اندحأ مهفن اننإ لا قو كحضف

، ةلكاشلا هذه ىلع ٍتاظحل يف .810 ةهيدبلا روضح نم َعونلا اذه Sovieticus

.IronCurtain[735] يديدحلا راتسلا رْبع لمعت ةديرف ًةكبش شاوجاب تناك

، يدنلوبلا Sopot توبوس عجتنم يف شاوجاب رمتؤم يف ، تاونس سمخ دعب

عُمِلا هل .قلا نيصلا يف يتييفوسلا حْدقلا فنع نم رجنسيك شهدنا

ءانثأ StanislavEmelyanov فونايليميإ الف سيناتس يتييفوسلا تايضايرلا

دقل ، ًةيعويش نيصلا دعت Gdansk:«مل كسِناَدِج ءانيم ىلإ براقلا ب ةلحر

ردق ءيشب RedGuards[736] رمح األ ُسرحلا هرِّكَذُي ».«مل ًةيشاف تراص

.[737] رلته مايأ بابشلا ب هريكذت

. مزتلملا يداعلا يتييفوسلا صخشلا ىلإ ةيدقنو ةرخاس ةراشإ : سكيتييفوس وموه 734

اذه لمحي باتك يف فييفونيز ردنسكلأ يجولويسوسلا و ُبتاكلا َحلطصملا اذه عاشأ

. مجرتملا - ناونعلا

دعب قباسلا يتييفوسلا داحت اال اهجهتنا يتلا ةلزعلا ةسايس ىلإ ريشي : يديدحلا راتسلا 735

ال بلا تلزع يتلا ، ةمراصلا ةباقرلا و ةيراجتلا زجاوحلا ةماقإب ةرشابم ةيناثلا ةيملا علا برحلا

َريبعتلا لمعتسا نَم لوأ ملا. علا ةيقب نع - هِكَلَف يف ةرئاسلا ةيقرشلا ابروأ لودو د-

عم اًمامت تخارت ىتح روتفلا و ةوقلا نم لحارمب ةلزعلا هذه ْتَّرمو . لشرشت نوتسنو

)و يداصتق (اإلصالحاال اكيورتسوربلا ماظن قيبطت دنع نيرشعلا نرقلا تاينينامث طساوأ

. مجرتملا - فوشتابروج ةسائر ءانثأ ( حاتفن (اال تسونس ال جلا

ْيماع جنوت يست وام اهدشح ، ةحومط ةيركسع هْبِش ةيعامتجا ةكرح رمح: األ سرحلا 736

اهلغتساو ، اًيصخش وام نم معدب ةحلسم ةيروث ةيبابش ةمظنم نع تضَّخمت 1966و1967،

-1968 ماع ةياهن عم اًيمسر ْتَّلُح . يعويشلا لبق ام يضاملا زومر ريمدتو ةياعدلا يف

. مجرتملا

- رلتهل ةديؤملا ةيونسلا تابسانملا يف يزانلا بزحلا بابش تاضارعتسا ىلإ ةراش 737اإل

. مجرتملا



عُّسوتلا عْنَم يف ةكرتشم ةحلصم امهل يتييفوسلا داحت واال ةدحتملا تاي ال ولا

ًةكبترم ةيتييفوسلا َةموكحلا َري مل هنأب ًةحارص فونايليميإ فرتعا .« ينيصلا

–de ةينيلا تسلا وحم نع Khrushchev[738] فوشتورخ ثيدح باقعأ ذنم

.Stalinization811

Prague غارب ىلإ ادنلوب نم باهذلل ًةوعد رجنسيك َمَّلست ، شاوجاب خالل نمو

Antonín كِرادينْش نوينوتنأ َلَباَق كانهو ،[739][ ايكافولسوكيشت ةمصاع ]

يذلا ، ايناملأ يف ةيكيشتلا تارابختس اال تايلمعل قباسلا ريدملا ،Šnejdárek

InstituteofInternational داصتق واال ةيلودلا ةسايسلا دهعم ريدم راص

يف انييف يف ىرخأ ًةرم الن جرلا ىقتلا الد. بلا يف PoliticsandEconomics

InstituteforStrategic ةيجيتارتس اإل تاساردلا دهعمل يونسلا عامتج اال

نأ نم رجنسيك ًةحارص ُّيكيشتلا َرَّذح . ندنل يف سَّسأت يذلا Studies

مهسفنأ صيلخت يف ناكيرم األ ةدعاسمل ةقداص ةَّين مهيدل سيل تييفوسلا

اهنْوَك ىلإ يهتنت دق ايسآ قرش بونج يف ةمز األ نإ قلا لب . مانتيف نم

.« ةيقرشلا ابروأ ىلع اهترطيس ديدشتل [ وكسوم ىلإ ةبسنلا [ب ةحيرم ًةعيرذ »

اهتاذ دحب تناك كِرادينْش عم ةحيرصلا هتاشقانم نكلو ، كلذ رجنسيك كردي (مل

َدَقَتْعا اًيسايس اًنابوذ ، مداقلا PragueSpring[740] غارب عيبر ]ب اًراذنإ ] ًءاحيإ

.(Kremlin812 نيلميركلا يف الً وبقم نوكي نل هنأ ُّيكيشتلا

ماع رياني يف َثَدَح تاءاقللا كلت لك نيب نم اًفشكو ًءاحيإ رثك األ ءاقللا

نأ نم ، كِرادينْش هرَّذح ، ىرخأ ًةرمف . غارب ىلإ رجنسيك داع امدنع ،1967

ابروأ نادلب يف ةكرحلا ةيرح يمانت نأشب ًةيساسح رثكأ تراص » وكسوم

هنكل .« وكسوم ىلع مهدامتعا ليلقتل ةيكيشتلا دوهجلا اميس ،وال ةيقرشلا

ب ىلع رطخي «مل فرتعي نأ هيلع رجنسيك نأ ةلأسمب اآلن رجنسيك َشهدأ

رعشتسا امدنعو .« زيهجتلا دْيَق ةينيص ةيكيرمأ ةقفص » نأ دقتعا »:ذإ يلا

: حضوي ذخأ ، يكيرم األ َشاهدنا كِرادينش

َداحت اال َمَكَح ، يتييفوس ةلود لجرو يعويش ميعز ،(1971-1894): فوشتورخ 738

ةينيلا تسلا ةاداعمب هُمْكُح َزَّيمَت .1964 ماع ىتح 1953 ماع نم ةرتفلا يف يتييفوسلا

. مجرتملا - يملسلا شياعتلا و يلودلا جارفن اال ةسايسل ىلو األ مئاعدلا ءاسرإبو

ةيروهمجو كيشتلا ةيروهمج ىلإ 1993 ماع رياني 1 موي اًيمْلِس ايكافولسوكيشت ْتَكَّكفت 739

. مجرتملا - ايكافولس

خالاه لواح ، ةيكافولسوكيشتلا ةيكارتش اال ةيروهمجلا خيرات يف ةلحرم : غارب عيبر 740

ْتَفِرُع ةيطارقميدلا ىلإ برقأ ةيح ال صإ ةسايس َجاهتنا يكافولسوكيشتلا يعويشلا ُبزحلا

َثَدَح اهرثإ ىلعو ،1968 ماع رياني يف تأدب ،« يناسن اإل هجولا تاذ ةيكارتش «اال مساب

. مجرتملا - يتييفوسلا داحت اال ةدايقب وسراو فلح لبق نم الد بلل يركسع ٌحايتجا



وام ةروث يف يساسأ حملم وهو ] مهيلع ينيصلا َموجهلا ُتييفوسلا لمح دقل

ةياهن لُّبقت ىلع مهسفنأ ضيورت نم اونَّكمتي .مل دجلا لمحم ىلع [ ةيفاقثلا

نييسيئرلا نيرِّسفملا مهفصوب مهتناكم يِّدحت نع كيهان ، ةيكارتش اال ةدحولا

تاروطتلا يف ريثأتلل مهتلواحم مجح نكي مل اذل، .Leninism ةينينيللا ل

...Mao وام دض بزحلا زاهج اودَّيأ دقل . اًمئاد اًموهفم ةيلخادلا ةينيصلا

امو . نيصلا نم تييفوسلا اودرط ف« ، مهرودب ،Maoists نويواملا َرَّوهَتو

يتييفوسلا داحت عماال تاق ال علا عطق نم لقأ سيل نام باأل نورعشي مهلعجيس

.« اًمامت

ادبف ، يجولويديأ عدص اهنأكو CulturalRevolution ةيفاقثلا ةروثلا تَدَب دقل

: نكل . ًةيلا كيدار رثكأ نييسكرام نوينيصلا

همامأ ةحاتملا ةيرشبلا ُةداملا هرِبْجُتسف ، ةيجولويدي األ وام ةسامح تناك امهم

مغرو . هتكرح نع الً وؤسم لا الزي هنأ ضارتفا ىلع ؛ يموقلا هُّجوتلا ىلع

ةدحتملا تاي ال ولا وحن ةنورم رثكأ مهنأ حضاولا نمف ، حماجلا نييواملا ثيدح

ليكشت ةداع حلا،إل ةيأ ىلع ، نيصلا الق غإ مهيلع ُبَّجوتيس . مهموصخ نم

تاي ال ولا عم ءادتعا مدع ةدهاعم ىلإ لصوتلا لعلو ، ةيموكحلا ةطلسلا

اًضيأ ةدحتملا تاي ال ولا نوهركي مه . اًمامت َطيطختلا اذه بساني امبر ةدحتملا

. نيلا تس - رلته فلا حت ىسني نأ يعويش ألي نكمي ...ال نكل ؛

رطخلا ب رذني ويرانيس اذه، Maopact-Johnson « وام - نوسنوج فلا «حت

عم ةيوست ىلإ ةدحتملا تاي ال ولا تلصوت «اذإ ،ألهن ةيكيشت رظن ةهجو نم

موقيس ، ةلزعلا نم اًفوخو .« ابروأ يف [ يتييفوسلا ] طغضلا دتشيسف نيصلا

، رشابم ريغ بولسأب ، كِرادينْش هامسأ ام ىلع قانخلا قييضتب تييفوسلا

َفُّوخت نكلو ؛ اًشهدنم رجنسيك ناك .« ةيقرشلا ابروأ يف يموقلا ومنلا قافآ »

اًيقيقح » ادب « وام عم ةدحتملا تاي ال ولا ةقفص » نم يكيشتلا هِفيضُم

.813« اًقيمعو

حاتفن لال يكيرم األ يجيتارتس اإل مْهَفلا نأب ليوط تقول نوثحاب َنَّهكت دقو

األ نكي 1972.مل ماع يف يسايسويجلا دهشملا ليوحت هنأش نم نيصلا ىلع

نم نويجيتارتسإ نوركفم لب وأالً، كلذ يف اوركف نيذلا مه نويكيرم

ينيصلا قاقشن اال نع جتنَي ديدج مَلا عب اوأبنت نيذلا مه ةيتييفوسلا ةلتكلا

. نيصلل ةيخيراتلا نوسكين ةرايز نم تاونس عبرأ نم رثكأ لبق ، يتييفوسلا

يتلا سوردلا ضعب قيبطت يف رجنسيك عرش ،1969 ماع رياني نم ًءادتبا

ةيمسرلا ريغ تاكبشلا نأ سرد ةصاخبو ، اًماع اًفقثمو اًيميداكأ هفصوب اهملعت

. تارافسلا و ةيجراخلا تارازو ىلع قوفتت ةيسامولبيد تاونق ريفوت اهنكمي

َمْسَر ُتلواح ، رجنسيك ةايح نم يناثلا دلجملا ةباتكل ديهمتلا ليبس ىلعو



يف هلمع ةرتفب ةقلعتملا ةروشنملا تاركذملا عيمج ىلإ اًدانتسا رجنسيك ةكبش

اهركذتي امك نيرخ اآل تاكبشو هتاكبشل ةيلوأ ًةطيرخ ُرِّفوُي اذهو . ةموكحلا

تاكبشلا هاندأ ةينايبلا ُموسرلا ُرِّوَصُت . ةموكحلا يف هورصاعمو هسفن رجنسيك

امأ ؛ امهتاركذم ىلإ اًدانتسا رجنسيك يرنهو نوسكين دراشتير ىدل ةيتاذلا

دارفأ تاركذم لك ىلإ دنتستف ةيتاذلا Ford دروفو نوسكين تارادإ ةكبش

دارف األ رْكِذ تارم َددع ُةهَّجوُملا دروفو نوسكين تارادإ ُةكبش ُنِّيَبُتو ؛ ةكبشلا

.814 مهتاركذم يف ضعبلا مهضعبل نيزرابلا

ُةيمه األ ُلَّثَمُت لا:32,31,30)، كش (األ ىلو األ الةث ثلا ةينايبلا موسرلا يف

[32] ثلا ثلا ينايبلا مسرلا يف ) ةيزكرملا «األان» ةَدْقُع نم بْرُقلا ب ةيبسنلا

يف امأ اًعم. ٍنآ يف ، ةَدْقُعلا قاطنبو ( تاركذُم اوبتك نيذلا دارف األ لك تاَّيوُه

اولعف ةرم ْمَكو اورَكَذ نَم ىرن نأ عيطتسنف ،(33 لكشلا ) عبارلا ينايبلا مسرلا

. مهسلا هاجتاو ةَّفاحلا ضْرَعو لدابتملا بْرُقلا خالل نم اًبيرقت كلذ



. هتاركذم ساسأ ىلع ، نوسكين دراشتير دنع األان ةكبش -30: مقر لكشلا

األ يف يهو . لماشلا فاشكتس اال نم ديزمل ٍةيادب َةطقن ُةقيرطلا هذه ُلِّثَمُت

األ ةيمهأ انه ىرن ، أدبملا ثيح نم : ليثمتلا و ةداعتس خاللاال نم ةسارد لص

نيتراد اإل يف ءاضعأ مهفصوب دروفو نوسكين تاونس يف ةيبسنلا دارف

ببسب اهقُّزمت ةرتف يف ةصاخبو ، َرَّكَذَتُت نأ اهنوديريو مهتاق عال نوركذتي

، ًةفلتخم ًةروص نأ يف كش WatergateScandal[741].وال تيجرتوو ةحيضف

هذه ديفُتو .[742] ةفلتخم رداصم ىلع دمتعت ةينايب موسر نم قثبنتس ام، اًعون

نوسكين َرَّرق ،1972 ماع يف نوسكين ةسائر ديدجت ةكرعم ءانثأ : تيجرتوو ةحيضف 741

17 موي يفو . تيجرتوو ىنبم يف سِفانملا يطارقميدلا بزحلا بتاكم ىلع َسُّسجتلا

نوبصني مهو يطارقميدلا بزحلا رقمب صاخشأ ةسمخ ىلع ضبقلا يقْلُأ 1972 ماع وينوي

ٌةمزأ ترجفتف ، ةملا كم 64 اًيلعف َلَّجس دق ضيب األ تيبلا ناك . ةهَّومُم ليجست ةزهجأ

. مجرتملا - َمِكوُحو لا قتساف نوسكين ىلإ ماهت اال عباصأ ْتَهَّجوتو ةريبك ةيسايس

ةحورط -QuantifyingKissinger«األ رجنسيكل يِّمكلا سايقلا » يف لا، ثملا ليبس ىلع 742

Micki نامفوك يكيم لواحت - كرويوينب يتيس ةعماج يف اهيلع لمعلا يرجي يتلا

National يموقلا األنم فيشرأ يف رجنسيك الت سارمل يكبش ليلحت ميدقت Kaufman

18 نم رثكأ نم فلأتت ةعومجم يهو ،SecurityArchive’sKissingerCorrespondence

اًريزو هنييعت دعب ْتَعَسَّتا رجنسيك ةكبش ،نأ ىرخأ ءايشأ نيب نم ، يكيم نِّيَبُت . ةقيثو فلأ



ليلحت خِّرؤم ىلإ ةبسنلا ب ةيجهنملا دئاوفلا ضعب حاضيإ يف ةينايبلا ُموسرلا

. ةيعامتج اال ةكبشلا

نأشب ، ةيرْغُم نوكت امبر ، تاضارتفا ألي ٌمِّيق ٌحيحصت انه انيدل وأالً،

ٌّمِهُم وهو ، تاق ال علا ريزغ رجنسيك . دروف - نوسكين ةرتف يف « نيِّمِهُملا »

ىلع قوفتيو ، نيتراد اإل يف وضع مهأ يناثو ، هتجوزل هتيمهأ ردقب نوسكينل

امأو .[1977 ماع ىتح 1974 ماع نم نوسكين دعب ] سيئرلا حبصأ يذلا دروف

نوسكين ُدعاسم يتأيف (33 لكشلا رظنا ) ةينْيَبلا ةيزكْرَمَّتلا ثيح نم يلا تلا

دروف هيلي ،H.R.Haldeman نامدلا ]ه ضيب األ تيبلا يفظوم سيئر ]

.JohnDean نيد نوج ضيب األ تيبلا ُراشتسمو

John نامشتيلر يإ نوج ، ساس األ اذه ىلع ، ىلعأ ًةبترم َّلتحا امك

يلا نوك نوج ةنازخلا ريزوو ،( ةيلخادلا نوؤشلل سيئرلا دعاسم )Ehrlichman

.GeorgeH.W شوب ويلبد جروج يلبقتسملا سيئرلا JohnConnally،و

نامدلا ه بئان مث رجنسيك دعاسم )AlexanderHaig جيه ردنسكلأو ،Bush

.( تيجرتوو دعب هتفيلخو

ةيطارقوريبلا تاونقلا نع ةزيمتم اهفصوب - اًضيأ ةيصخشلا هتاكبش نإ لب ، ةيجراخلل

برحلا لثم تقولا كلذ يف ةيسيئر ةيسايسويج ثادح أل هَترادإ ْتَلَّهس - ةيسَّسؤملا

ءارج ،واإل نيصلا ىلع حاتفن ،واال ةيمانتيفلا برحلا 1973،و ماع ةيليئارس اإل ةيبرعلا

Rhodesian ةيسيدورلا ةباغلا برح ِّلحل ةيسامولبيدلا دوهجلا ،و ايدوبمك يف يركسعلا

. فلؤملا BushWar-



. هتاركذم ساسأ ىلع ، رجنسيك يرنه دنع األان ةكبش -31: مقر لكشلا

باَّتُك قفأ يف حولي ىَتْوَملا نم اًريبك اًددع نأ ، اًضيأ ، رظنلل تف لاال نم

ماع رياني يف يِّفوُت يذلا )LyndonJohnson نُسنوج نُدنيل . تاركذُملا

لك يف اًرْكِذ ُرثك -األ رجنسيكو نوسكين دعب - ةثلا ثلا ُةيصخشلا وه (1973

بيترتلا يف JohnF.Kennedy يدينيك نوج يتأيو ، ًةعمتجم تاركذُملا

.(32 لكشلا ) عباسلا

(1969 ماع سرام يف ىَّفوَتُملا ) رواهنزيأ تياود قبس األ ءاسؤرلا يتأي مث

.HarryS نامورت يراهو FranklinD.Roosevelt تلفزور نيلكنارفو

يف اًرْكِذ َرثك األ َدارف األ مهفصوب (1972 ماع ربمسيد يف ىَّفوَتُملا )Truman

يف لشرشت يتأيو . نيرشعلا و يداحلا و رشع سداسلا و رشاعلا بيترتلا

ب َنِئْمَطُملا لعلو . نيسمخلا و عبارلا يف نيلا تسو ، نيسمخلا و ثلا ثلا بيترتلا

يتلا تارتفلا ىلإ غاًبلا نودوعي ةيتاذلا ريسلا َباَّتُك دجي نأ خِّرؤملا ىلإ ةبسنلا

ةرِّثؤملا تايصخشلا ىلإ ةراش اإل ليبس ىلع ولو ، ةموكحلا يف مهتمدخ قبست

األلو. مهبابش يف

ىلع ، دروفو نوسكين يترادإ يف األان ةكبش -32: مقر لكشلا عضوم انه

. نيتراد اإل ءاضعأ لك تاركذم ساسأ

اًقبط مَلا و«علا « نوسكينل اًقبط مَلا «علا نيب االتخالف ىرن نحن ثاًثلا،

يف هُتربخ ٍلجر َةرئاد (30 لكشلا ) ةيلخادلا نوسكين ُةرئاد تناك .« رجنسيكل

ىلإ ةفاض .بواإل ريبك دح ىلإ ، ضيب األ تيبلا ناردج لخاد ٌةروصحم ةسائرلا



ناك يذلا ) رواهنزيأو رجنسيك ىلإ هتاركذم يف نوسكين ريشي ، هتانبو هتجوز

رجنسيك امأ . ًةريثك ٍتاراشإ ، جيهو نامشتيلر يإو نامدلا هو هل) اًبئان نوسكين

نيذلا َءاسؤرلا هب ركذي يذلا هسفن ردقلا ب نييسيئرلا بناج األ َءامعزلا ركذيف

مايليو بصنملا اذه يف هقبس يذلا ةيجراخلا ُريزو َلَعَف امم رثكأ ، مهعم َمَدَخ

األ ةداقلا وه هابتن لال تفل األ ءيشلا .(31 لكشلا )William Rogers زرجور

: رجنسيك تاركذم يف اًريثك نودراولا بناج

نينِربود يلوتانأ نوطنشاو يف مهريفس ) تييفوسلا ىلو األ ةبترملا يف ءاج

،AndreiGromyko هكيمورج يردنإ مهتيجراخ ريزو ،AnatolyDobrynin

ءارزولا ُسيئر مهيلي مث ،(LeonidBrezhnev فينْجيرب دينويل مهسيئر

ِّضغبو . تاداسلا رونأ يرصملا سيئرلا نإاليZhouEnlai[743]،و وشت ينيصلا

اًصخش نيعبر األ نيب نم طقف ُرخآ ٌّيبنجأ يتأي ، نينِربودو فينْجيرب نع رظنلا

سيئر NguyenVanThieu ويث ناف نيوجن وه: نوسكين دنع اًرْكِذ رثك األ

. ةيبونجلا مانتيف

طقف رشع ُةتس ناك رجنسيك دنع ةمقلا ىلع نيعِّبرَتُملا نيعبر األ نيب نمو

ريزوو يموقلا األنم راشتسم نم عقوتنس لا، حلا ةعيبطبو . نييكيرمأ

ةعيبط هذه ؛ بناج عماأل سيئرلا هيضقي امم لوطأ اًتقو يضقي نأ ةيجراخلا

وال بعتي ال نيبصنملا نيذهل زئاح يأ نأ قيدصت بعصلا نم نكلو . ةفيظولا

. ضوافتلا و رفسلا نم ُّلَكَي

ربوتكأ نم اًءدب ، ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجل ءارزو سيئر لوأ نإالي:(1976-1898)، وشت 743

رودب ماقو ، جنوت يست وام مكح لظ يف لمع .1976 ماع رياني يف هتافو ىتح 1949 ماع

نيصلا ةيمنتو ةيجراخلا ةسايسلا ليكشتو يعويشلا بزحلا ةرطيس زيزعت يف لا عف

. مجرتملا - اًيداصتقا



هاجتا ُرِّوَصُت ، دروفو نوسكين يترادإ يف ةهَّجوملا ةكبشلا -33: مقر لكشلا

. مهتاركذم يف لآلرخ امهدحأ نيتراد اإل ءاضعأ رْكِذ دُّدرتو

لقي Timeامال مياتلا ةلجم غالف ىلع رهظ ، هبصنم يف رجنسيك دوجو ءانثأ

هنع: ُدِرَي ،1974 ماع ةلجملا يف هنع َرِشُن امل اًقبطو ةرم. ةرشع سمخ نع

يف بسانملا ناكملا يف بسانملا لجرلا مَلا... علا هنع ينغتسي ال ٌلجر »

ئدابم نم رثكأ ئدابمب اًمامتها » يِلوُي هنأب هماهتا مغر »؛ بسانملا تقولا

.815« ىرخأ

ةيركفلا هتهابنل اًجاتن اناك هتعْمُسو رجنسيك ذوفن نأ ضارتفا نم دب وال

ةيسامولبيدلا تناكو . ةيداعلا ريغ ةريثكلا هتاق عال ىلإ ةفاض ،باإل هداهتجاو

. كلذ نم اًءزج ةيكوكملا

يف مهَرَكَذ ام اًردانف ، نييفحصلا نيبو هنيب ةفْلُكلا عْفَر يف رجنسيك ةعارب عمو

تراويتس ،Alsopbrothers بوسْلُأ نيوخ باأل هتاقادص ةقاثو مغر ، هتاركذم

Tom نديرب موت يفحصلا دومعلا بتاكو ،Joseph فيزوجو Stewart

سوقطلا ىلع ةقدب رجنسيك ظفاح »،Time مياتلا تلا ق امكو .Braden

ةظحللا يف « ىلع األ دئاقلا نم رماو األ ىقلتي يذلا سوؤرملا نم ةبولطملا

، ةميقتسملا و ةيمسرلا » الُةق علا تلظف . نوسكين ُةسائر اهيف راهنت تناك يتلا

هتلا قتسا ىتح يسَّسؤم لكشب ًةيويح نوسكين عم ،« ةيصخشلا نم دبالً



.[744] ةيئاهنلا

.816« يمَرَهلا لسلستلا ب اًطبضنم اًساسحإ » رجنسيك كلتمي ، مياتلا تركذ امكو

امب ، ةيضر األ َةركلا تلمش ٍةكبش يف ىرخ األ هُتاق عال كلذ لك نم األَّمه نكلو

تارانميس يف نيقباس نيكراشم ْتَّمض يتلا « ميدقلا دلولا ةكبش » اهيف

ُمياتلا ركذت مل ، هيدعاسم دحأ .قلا درافراه ةعماج يف ةيفيصلا رجنسيك

لا قو .« ةمدخ ميدقت هنكمي يذلا باشلا نع اًمئاد ثحبي رجنسيك ناك »: هَمسا

تناك هل». ْتَحِتُف باوب األ نم ريثكلا » نإ « نطنشاو نم ٌبَجْعُمو ٌقيدص »

،chainreaction[745]« لسلستملا لعافتلا » ةيسامولبيدل اًقباس اًطرش ُةكبشلا

.YigalAllon نولأ لا جي يليئارس اإل ءارزولا سيئر بئان هلمعتسا ريبعت وهو

صخش يأ ريثأت نم ربكأ ملا علا يف رجنسيك ريثأت » نأب ءاعد اال ُرِّربُي ام كلذ

.817« رخآ

يتلا ، تاكبشلا ةيوقتو [ يجيردتلا هفاعضإ ىنعمب ] يمَرَهلا ِلسلستلا ُةعَضْعَض

رظن ةهجو نمف . ةديدع دئاوف اهل تناك ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبس تَزَّيَم

ث ةيملا ع برح بوشن رطاخم نم ريبك لكشب تاهاجت اال هذه ْتَلَّلق ، رجنسيك

يسيئرلا يقطنملا َساس األ ءيش لك مغر تناكف :ThirdWorldWar ةثلا

ةيروهمج عم لا االصت ءدب كلذكو ) يتييفوسلا داحت عماال اًريثك راوحلا راركتل

رجنسيك ورصاعم َصَّخل دقو .(People’sRepublicofChina ةيبعشلا نيصلا

.détente[746]« اًجارفنا » اهنْوَك يف ةيجراخلا هَتسايس

[ لودلا نيب نماضتلا ]« طبارتلا » نع َثيدحلا ُلِّضَفُي رجنسيك ناك

اًماظن » :نإ ندنل يف رجنسيك 1973،قلا ماع ربمسيد يف .interdependence

:« ًةرشابم برحلا ىلع ةيلا تلا تاونسلا لكْيَه » َّلحم َّلَح دق « اًديدج اًيلود

mutualdependence لدابتملا دامتع اال ةدايز ةقرافم » ىلع موقي ماظن

.818« ةيميلق واإل ةيموقلا تاَّيوُهلا راهدزاو

. مجرتملا - تيجرتوو ةحيضف يف هتنادإ ببسب 744

اًثِدْحُم يوناث وأ يلعافت ٌكولس اهيف ُبَّبستي الت عافت ةلسلس : لسلستملا لعافتلا 745

ىلإ ةيباجي اإل لعفلا ُدودر يِّدؤت ، لسلستملا لعفلا در وأ لعافتلا يف . ةيفاضإ تاباجتسا

يتلا « جلثلا ُةرك »، يزاجم لكشب ، َعضولا اذه ُلِداعي امو . اًيئاقلت ثادح األ لسلست ريبكت

ةرك ريثأت » ىَّمَسُي ام ىلإ ةياهنلا يف لصت ىتح اهيف ةنَّزَخُملا ةيبذاجلا ةقاط لعفب مخضتت

. مجرتملا -« جلثلا

داحت عماال الةق علا يف اًحضاو كلذ رهظو ، لودلا نيب الةق علا يف رتوتلا فيفخت ىنعمب 746

. مجرتملا - ليئارسإو رصم نيب اميفو ، نيصلا عمو ، يتييفوسلا



«آال دحأ يه energycrisis[747]« ةقاطلا ةمزأ » نأ ىلإ رهشأ ثالةث دعب راشأ مث

.819« يملا علا طبارتلا موالةد

The Challenge of« طبارتلا يِّدحت » ناك 1974 ماع ليربأ يفو

ًةقيقح » ُطبارتلا راص 1975 ماع لولحبو ؛ هباطخ َناونع Interdependence

ئاق رَّذَح دق رجنسيك ناك ،1974 ماع ربوتكأ يفف .« انتيسامولبيد يف ةيزكرم

.820« كش بال ةيبرغلا انُتراضح ُكَّكفتَتسف ، انطبارت ةيمهأب فرتعن مل الً:«اذإ

ربوك دراشتير لا ثمأ نم ، ةعماجلا يف مزالهء اوناك نمم نويميداكأ هدَّيأو

.821 عوضوملا يف اًبتك اوفَّلأف ،JosephNye يان فيزوجو RichardCooper

ال ثلا ةنجلل األلو عامتج عماال يسَّسؤملا هَريبعت لدابتملا ُدامتع اال َدَجَو دقو

Rockefellerestate[749] رلفكور تيب يف TrilateralCommission[748] ةيث

ل األلو عامتج 1973،واال ماع PocanticoHills زليه وكيتناكوب يف

تاي ال ولا ، نابايلا ايلا، طيإ ، اسنرف ، ايناطيرب )GroupofSix« ةتِّسلا ةعومجم »

.1975 ماع [ اسنرف يف ]Rambouillet هييوبْمُر يف ( ةيبرغلا ايناملأو ، ةدحتملا

رورمب لفتحت نأ NewYorkTimes زميات كرويوين ةفيحص تراتخا دقو

BicentennialoftheDeclarationofالل قتس الناال عإ ىلع ماع ْيتئم

.InterdependenceDay822« طبارتلا موي » اهناونع ةيحاتتفاب Independence

JimmyCarter[750] رتراك يميج سيئرلا سامحب هاَّنبت يذلا روصتلا وهو

هتضرف يذلا ،1973 ماع طفنلا رْظَح نع ةجتانلا ةمز األ يه اهيلإ راشُملا ةقاطلا ةمزأ 747

، ربوتكأ برح ءانثأ ليئارسإ تدعاس يتلا الد بلا لك ىلع لورتبلل ةرِّدَصُملا ةيبرعلا لودلا

ىلع ةريطخ ٌتايعادت رظحلا اذهل ناك . ادنلوهو ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ةصاخ ةفصبو

يف ةدحتملا تاي ال ولا تأدب ، ةظحللا هذه ذنمو ايلا. رتسأو ةيبرغلا ابروأو ةدحتملا تاي ال ولا

. مجرتملا - ةديدع تايجيتارتسإ ربع ريغلا ىلع اهدامتعا ليلقت

نيث ثوال ةعبرأ نم ةيذيفنتلا ُةنجللا فَّلأتت ةيث، ال ثلا ةنجلل ةيلص األ ةطخلا راطإ يف 748

ولا نم ةعست ، نابايلا نم ةعست ،EEC ةيبرو األ ةيداصتق اال ةعومجملا نم رشع ةعبرأ : اًبودنم

داصتقا ،ألن نييكيرم األ بناج نم تاذلل اًناركن ُّدَعُي ام وهو . ادنك نم نانثا ، ةدحتملا تاي ال

يف ةيبرو األ ةيداصتق اال ةعومجملا لود داصتقا نم ربكأ لا الزي ناك ةدحتملا تاي ال ولا

. فلؤملا - تقولا كلذ

، ةفرغ نيعبرأ نم نوكتيو ،»kykuit تيوكياك » مساب اًضيأ ُلزنملا ُفَرْعُي : رلفكور تيب 749

. كرويوين »وبالةي تنازيلب تنوام » ةدلب يف ةريغص ةيرق يهو ، زليه وكيتناكوب ةيرق يف

« ليوأ دردناتس » ةكرش سَّسأ يذلا رلفكور نوج ةلئاع نم لا يجأ ةعبر أل اًنطوم ُتيبلا ناك

اًيخيرات اًمَلْعَم اآلن ُتيبلا ُّدَعُي . نييكيرم األ نييلا مسأرلا رابك نم راصف ، طفنلا يف ةلماعلا

. مجرتملا - اًينطو

. يطارقميدلا بزحلا ب وضعو يكيرمأ يسايس ،1924 ماع ديلا وم نم : رتراك يميج 750



.ZbigniewBrzezinski[751] يكسنيجِرب وينْجِبز يموقلا لألنم هراشتسمو

لوقي . فيلا كت كانه تناك ، اًطبارت رثكأ عمَلا يف شْيَعلل دئاوف دوجو عمو

ةنيدملا »:BetweenTwoAges« نيرصع نيب » هباتك يف يكسنيجِرب

يه technetronicage« ٌّينورتينكت ٌرصع » اهقلخ يتلا ةديدجلا « ةيملْوَعلا

اذه لكو .823« ةئِّزجتُمو ةجِّنشتُمو ةراَّومو ةرتوتم ، ةطبارتم تاق عال ُةكبش »

. ىنعم نم رثكأب حيحص

ىلع َةرطيسلا ىمظعلا ىوقلا تعاطتسا ، ةدرابلا برحلا نم األلو فصنلا ءانثأ

ِّيأ ةبقارم وأ زْرَفو ، ةياعدلا ةياعر وأ ةياعدلا عينصتب تامولعملا تاقُّفدت

؛ فارحناو ٍسُّسجت ِةحيضف َّلك ةيوق ٌةيساسح تفنتكاو اًراض. ُرَبَتْعُي ءيش

نم [ ةيرس ] ةفَّنَصُم تامولعم ريرمت وه االت حلا مظعم يف ثدحي ناك ام ُّلكو

أدب .ذإ نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف اًضيأ اذه َرَّيغَت مث . ىرخأ ىلإ ةلود

ةفاحصلا رْبع برغلا يف روهمجلا يديأ ىلإ تلصوف ، ةيمسرلا قئاثولا بيرست

Pentagon« نوجاتنبلا قاروأ » ىَّمَسُي ام عم 1971 ماع نم ًءادتبا ، ةَّرُحلا

؛ زميات كرويوين DanielEllsberg[752]ل جريبزلإ ليناد اهبَّرَس يتلا Papers

Sovietbloc ةيتييفوسلا ةلتكلا يف ( ريثكب لقأ ةجردب نإو ) اًضيأ كلذ ثدحو

ردنسكلأ ةياور هرهشأو ،samizdat [753] تادزيماسلا بدأ خالل نم

ماع ىتح 1977 ماع نم ةرتفلا يف ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولل نوث ال وثلا عساتلا سيئرلا

- امنب ةانق ةدهاعمو ديفيد بماك ةيقافتا ىلع َعَّقَو . ةقاطلل ةلقتسم ًةرازو أشنأ .1981

. مجرتملا

لوب ةيلك يف ةيكيرم األ ةيجراخلا ةسايسلا ذاتسأ ،(2017-1928): يكسنيجِرب وينجبز 751

زكرم راشتسمو ، نطنشاو وبالةي زنكبوه نوج ةعماجب ةمدقتملا ةيلودلا تاساردلل زتين

يكيرم األ سيئرلا ىدل يموقلا لألنم اًراشتسم لمع . ةيلودلا و ةيجيتارتس اإل تاساردلا

. مجرتملا -1981 ماع ىتح 1977 ماع نم ةرتفلا يف رتراك يميج

داصتقا مِلا عو يركسع للحمو طشان . وغاكيشب 1931 ماع ديلا وم نم : جريبزلإ ليناد 752

ةيِّرسلا ةقئاف ةسارد بيرستب ماق « دنار » ةسسؤم يف هلمع ةرتف ءانثأ . يكيرمأ بتاكو

، مانتيف برح يف يكيرم األ رارقلا ةعانص ةيلمع لوح ةيكيرم األ عافدلا ةرازو اهترجأ

ىلع . فحصلا نم اهريغو زميات كرويوين ةفيحص ىلإ -« نوجاتنبلا قاروأ » مساب ْتَفِرُع

ماع رياني 3 موي رمآتلا و ةقرسلا ْيتَمْهُت هيجوت عم سُّسجتلا نوناق بجومب نيدُأ اهرثإ

عْمَجو يموكحلا فرصتلا ءوسل هسفن ماعلا نم ويام 11 موي مهتلا عيمج تطقس 1973،مث

.نلا هدض رهاظتو قارعلل يكيرم األ وزغلا ىلع ضرتعا . نوناقلل ةفلا خم ةقيرطب األةلد

ُّدَعُت يتلا « جريبزلإ ةقرافم ل« هتغايصب رهتشاو .2006 ماع دووهليفيل تيار ةزئاج جريبزلإ

جْنِنام يسْلشتو سكيليكيو عقوم جريبزلإ معدي .« رارقلا ةيرظن » يف ةمهملا ةلثم األ نم

. مجرتملا - ندونس دراودإو

لودو يتييفوسلا داحت اال يف نوقشنملا اهسرام رشنلا و ةباتكلا يف ةقيرط : تادزيماسلا 753



AlexanderSolzhenitsyn’sGulag[754]«الج وجلا ليبخرأ » نيستنيجلوس

اًديعصت ، اهرودب اإلعالم، لئاسو ىلإ تابيرستلا تَّذغ دقو .Archipelago

يذلا ،األرم ةيلخادلا ندملا و تاعماجلا مرح يف يعامتج اال جاجتح لال اًريبك

ئداهلا نرقلا عْبُرب ًةنراقم ، يلغت ًةمومحم نيرشعلا نرقلا تاينيعبس لئاوأ لعج

ةفلتخم ةعومجم 400 نم برقي ام كراش لا، اإلمج هجو ىلعو .1945 ماع دعب

نرقلا تاينيتس نيب ةدحتملا تاي ال ولا يف جاجتح اال روص نم ةروصب

: هتاينينامثو نيرشعلا

ناعرس ، يقيرفأ لصأ نم نييكيرم لأل ةيندملا قوقحلا لجأ نم ةلمحب أدب امف

قوقحو نييلص األ نييكيرم األ قوقحو ةأرملا قوقح لجأ نم محالت لمش ام

ةحلس واأل ةيمانتيفلا برحلا دض محالت ىلإ ةفاض ،باإل تايقاحُّسلا و ِّذاوشلا

.824 يعانصلا ثولتلا و رقفلا و ةيوونلا

يف كراش يذلا ليجلا دارفأ مظعم نأش امهنأش - رجنسيكو نوسكين نكي ملو

َةبلطلا رجنسيك هَّبش ،لب تاعومجملا هذه عم نْيروبَص - ةيناثلا ةيملا علا برحلا

،ب نيرشعلا نرقلا تاينيتس رخاوأ ، درافراه يف مهلباق نيذلا نييلا كيدارلا

يف NurembergRallies[755] جريبمرون تاعُّمجت اورضح يذلا نامل األ ةبلطلا

.825 نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال لئاوأ

جورخلا 1970،ب ماع ويام 9 موي ركابلا حابصلا يف نوسكين رماغ ، كلذ عمو

اوركسع نيذلا نيِّجتحُملا ةبلطلا نم ةعومجم ةهجاومل ضيب األ تيبلا نم

ريغ ٍلصاوت ِةلواحم يف ،LincolnMemorial يراكذتلا نلوكنل بصن لوح

: مهل .قلا سانلا االتخالطب مدع هليضفتو هتيئاوطناب رهتشا لجر نم ةدوهعم

ُتلواح ]ألين قباسلا مويلا يف يفحصلا هرمتؤم ] كلذ مهتاف دق مهنأ فسآ

حإ ، برحلا ءاهنإ ، لتقلا فاقيإ : مهفادهأك تناك مانتيف يف يفادهأ ...نأ حرش

هسفنب ديري ام عبطي ُبتاكلا ناكف ، ةضِراعُملا تاباتكلا ىلع ةباقرلل اًيدحت ةيقرشلا ةلتكلا

ريميد فال صخلي . ةيساق تابوقعل ضرعتي هيلع ضَبقُي نَمو ، رخآ ىلإ ئراق نم هرِّرمُيو

ُنَجْسُأو اهعِّزوأو اهعبطأو اهرِّرحأو يسفنب اهعِدْبُأ »: هلوقب تادزيماسلا ةركف يكسفوكوب

. مجرتملا -« اهببسب

ىتح 1918 ماع نم يتييفوسلا داحت اال يف عمقلا لوح ةياورلا رودت الج: وجلا ليبخرأ 754

ىلإ ةفاض ،باإل اًنيجس 257 يلا وحل يوفشلا و ةبوتكملا لئاسرلا ىلإ دنتستو ،1956 ماع

. مجرتملا - ةيصخشلا بتاكلا ةربخ

اهيف ْتَسِروُم ، جريبمرون يف يزانلا بزحلا رقم يف اًيونس تثدح : جريبمرون تاعُّمجت 755

ماع يف ةطلسلا ىلإ رلته دوعص دعب ريبك لكشب تدازو . يزانلا بزحلل ةياعدلا ُةطشنأ

. مجرتملا -1933



الم. سلا الل

. مانتيف نم جورخلا ،لب هلعفن انك امب ايدوبمك ىلإ َلوصولا انُفده نكي مل

مهتيهارك لوحتت أال يئاجر ناك . اوبيجتسي مل مُهَف ، اًئيش ةمث نأ ُدْبَي مل

لكلو ، اندلبو هلك انماظنل ةريرم ةيهارك ىلإ ، اًديج اهمهف عيطتسأ يتلا ، برحلل

. اندلب هيلإ زمرت ءيش

ينكلو . يوبْخُن يركسع لجر يننأ دقتعي مكمظعم نإ ، مكفرعأ انأو ، ُتلق

.826 هب نورعشت ام ُمَّهفتأ ينأ اوفرعت نأ مكديرأ

دْعُبلا ىلع نم اومهفي ملف مه امأ . نوُّجتحُملا هب رعشي ام مهف دق نوسكين لعل

نيذلا نييفحصلل ةقح لاال مهتاحاضيإ ِّدح ىلع هب، متهي وأ هب رعشي ناك ام

. مهيلإ دفاوتلا ب اوعراس

هنع تحازأ يذلا يفخلا هكولس ةيحض نوسكين طوقس نم ةليوط ةرتف لبقو

هفْعَض ةيحض كلذكو -WashingtonPost تسوب نطنشاو ُةديرج َراتسلا

يتلا تاسسؤملا يف ءاقدص نماأل ليلق ِّدِج ددع تاذ ، ًةلوزعم ًةكبش هفصوب

مْكُحلا تاَّيمَرَه نم ىوقأ تاكبشلا نأ مهفي رجنسيك ناك - هذقنت نأ ُضَرَتْفُي

ةعاضإ مدعل يفكي امب ، اًديج نيِّجتحُملا ةبلطلا فرعي رجنسيك ناك . يلا رديفلا

ىلع هَبَطُخ ىقلأو الد، بلا يف ةلوجب ماق ، دروف تاونس الل خف . مهعم هتقو

يجيتارتس اإل هروصت حرشل ةلواحم يف Midwestern طسو األ برغلا ريهامج

ُزربأ تناكو . طقف دودحم حاجن ىوس حجنت مل هتلوج نأ مغر ، عسوأ روهمجل

: نوسكين ةكبش يف كِلْهُملا رصنعلا نع هسفن َلْزَع رجنسيك تازاجنإ

يرقبع ىلإ ، هتاذ دحب اذه، جاتحيو . تيجرتوو ةكَلْهَم ترَّبد يتلا ةعومجملا

اهب. لا االصت بُّنجت هيلع يتلا َدَقُعلا ، ديدحتلا هجو ىلع ، فرعي تاكبشلا يف

، اًضيأ ةنهملا دودح لب الد، بلا َدودح ْتَرَبَع ةكبش ىلع رجنسيك ةطلس تماق

ىفضأ دقو ،1977 ماع يف يموكحلا لمعلا هكْرَت دعب ةليوط ةرتفل تمادو
[756] ستِشوسأ رجنسيك يه تاراشتسا ةكرش خالل نم اًيسَّسؤم اًعباط اهيلع

،واال اًبيرقت رمتسملا رفسلا ب اهيلع ظفاح امك ،KissingerAssociates

. ءاشعلا تاوعدو تابراقتلا و تاعامتج

ْتَصَّلقت ةيذيفنتلا َةطلسلا كرت نأ دعبف ، نوسكين كلذ نم ضيقنلا ىلعو

تأرتجاو سرجنوكلا يف قيقحت تاسلجل َضَّرعتف ، ريبك دح ىلإ هُتطلس

ةيجراخ ريزو وأ يموق نمأ ُراشتسم دجوي ملو . اًريبك ًءارتجا هيلع فحصلا

اهَسَّسأ . كرويوين اهُّرقم ، ةيلود ةيسايسويج تاراشتسا ةكرش : ستِشوسأ رجنسيك 756

اإل ءاكرشلا ديدحت ىلع اهَء معال ُةكرشلا دعاست .1982 ماع رجنسيك يرنه اهرادأو

. مجرتملا - ةيموكحلا تاق ال علا نأشب مهل ةروشملا ميدقتو رامثتس اال صَرُفو نييجيتارتس



. رجنسيك هقَّقَح امب هزاجنإ ةنراقم نكمي ، هتبهوم تناك امهم ، رجنسيك دعب
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يداولا يف

؟ نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف ةمزأ ىلإ ةَّيمَرَهلا ةطلسلا ُلكايه تقلزنا اذامل

ع Brzezinski-اهل يكسنيجِرب دقتعا امك لا- ؤسلا نع ةباج نأاإل ُضَرتفُي دق

يمالد َدقع تناك تاينيعبسلا نأ ، اًنيقي ، حيحصلا نم . ايجولونكتلا ب الةق

َراشتنا تقبس ةَّيمَرَهلا ةطلسلا ةمزأ نكلو . تنرتن واإل يصخشلا رتويبمكلا

؛ ةسوكعم انه ةيببسلا عالةق لب . ةدحتملا تاي ال ولا يف ةينورتكل اإل تاكبشلا

َةروث لعج يذلا وه ، ديدحتلا هجو ىلع ، ةيزكرملا ةرطيسلا يخارت نأ كلذ

. ًةنكمم ةيكيرم األ تامولعملا ايجولونكت

تنرتن اإل رصع تاكبش نأ ملا، علا لود لك ىلإ ةبسنلا ،ب اًحضاو تاب دقل

اًّيدحت ضرفت ، ةديدجلا ، ةيعامتج واال ةيراجتلا و ةيتامولعملا InternetAge

، ءدب يذ ئدابو . اًيجيردت إال رهظي مل يِّدحتلا اذه مجح نكلو ، اًصيوع

تناك . يموقلا األنم حةلا َزيزعت ةيكبشلا تايجولونكتلا ُءاشنإ فدهتسا
[758] دنار ةسسؤم يف ثحابلا ،PaulBaran[757] نارِب لوب اهب ُفَّلكُملا ُةَّمِهُملا

. يتييفوس يوون موجه نم وجني يلا صتا ماظن َريوطت ،1964 ماع ،RAND

»،اذ اًيزكرم » نوكي نأ امإ وهف . ماظنلا اذهل ةنكمم لكايه ثالَةث نارِب حرتقا

ةديدع تانوكم »اذ يزكرم َريغ » وأ ؛ ةددعتم عورفو دحاو يسيئر روحم

ةَّيريِعَّشلا لثم « اًيراشتنا » وأ ؛ ةَّرُحلا ةفيعضلا طباورلا نم ددعب اًعم طبترت

.[759]mesh ةقيشْعَّتلا latticeوأ

ةمواقم ىلع يوطني ،ألهن ةيرظنلا ةيحانلا نم ًةنورم رثك وهاأل ريخ األ رايخلا و

عيراشملا ةلا كو ةكبش » راص امل ُلَّضَفُملا نارِب جذومن وهو ، ةريثك ٍدَقُع ريمدت

- يدنلوب لصأ نم يكيرمأ تاكبش سدنهمو عرتخم ،(2011-1926): نارِب لوب 757

. مجرتملا

ماع ربوتكأ يف يكيرم األ شيجلا ناريط سالح ُدئاق لص، األ يف ،« دنار » َةسسؤم أشنأ 758

نع (« ريوطتلا و ثحبلل ») دنار ةسسؤم ْتَلِصُف مث ، لبقتسملا ةحلسأ يف ثحبلل ،1945

يحبر ريغ اًنايك اهفصوب تاونس ثالث دعب DouglasAircraft تارئاطلل الس جود ةكرش

. كرتشم لكشب ُصاخلا عاطقلا و ُةموكحلا هُلِّوَمُت

يكيس ال كلا هَباتك HermannKahn ناك نامريه َبَتَك ، دنار يف اًيجيتارتسإ اًريدم هفصوبو

. فلؤملا -(OnThermonuclearWar(1960« ةيوونومريثلا برحلا «نع

. مجرتملا - اًيكبش اًميظنت ىلو األ ةجردلا ب ناينعت ناتملك امهو 759



[760]( تِنابرأ )« ةمِّدقتملا ةيثحبلا

.827(AdvancedResearchProjectsAgencyNetwork(ARPANET

نمكت انهو -structure[ ةينبلا ] لكيهلا اذه رمتسي ،ال ةيلمعلا ةيحانلا نم

Melvin[761] ياوْنُك نيفْلِم راشأ امكو . يزكرم طيطخت خالل نم -إال ةقرافملا

عرتخت فيك » ناونعب ، اهرثأ اهل ، ةيثحب ةقرو يف -1968 ماع يف Conway

اال َةمظنأ ُمِّمصُي ٌنوناق دجوي ؟»HowDoCommitteesInvent؟- ناجللا

لا: صت

اهانعمب )systems َمُظُّنلا مِّمصُت يتلا organizations ةيميظنتلا ُلكايهلا »

اال ةينب أل خَسُن نع ةرابع يه ميماصت جاتنإب ٌةَدَّيَقُم انه) لمعتسملا عساولا

ةيطارقوريبلا َلَلَخ رجنسيك ىأر املثمف .828« ةيميظنتلا لكايهلا هذه يف لا صت

- ياوْنُك ظح ،ال ىربك ًةيجيتارتسإ ٍتايدحت هِجاوُت امدنع يفيظولا ةيموكحلا

-اآليت: يموكحلا عافدلا صُّلقت يف هتربخب مُظُّنلا ُلِّلحُم

امم رثكأ ، يعونلا رُّوطتلا و ومنلا ءانثأ كُّكفتلا ىلإ ةريبكلا مُظُّنلا ُلكايه ليمت

مُظُن ىلع رظنلل تف ال لكشب ةظح ال ملا هذه قبطنتو . ةريغصلا مُظُّنلا ليمت

ضعب [ ىلعو ]... ةيضاملا ةرشعلا ماوع األ يف ةريبكلا ةيركسعلا تامولعملا

... ناسن اإل لقع اهركتبا يتلا دقع األ تاعوضوملا

... تاوطخ ثالث يف ةيلمعلا هذه ثدحت ؟ ةريبكلا مُظُّنلا كُّكفتت اذامل

طوغض دوجو عم ، اًريبك نوكيس ماظنلا نأ لئاو األ نومِّمصُملا كردأ وأالً،

ديدعلا نييعت ءارغإ ةمواقم ِرَّذعتملا نم لعجت ، يميظنتلا هلكيه يف ةنيعم

. ميمصتلا دهجل سانلا نم

ريبك ميمصت يذ يميظنت لكيه ىلع ةراد اإل يف ةيديلقتلا ةمكحلا قيبطت ، اًيناث

. ةيلصاوتلا هتينب كُّكفت ىلإ يِّدؤي

سكعيس ماظنلا لكيه نأ homomorphism لكاشتلا موهفم نمضي ثاًثلا،

نيب ُةكبشلا تطبر . مَزُّرلا ليدبت ةينقت مادختساب تانايبلا لقن تاكبش لئاوأ نم : تِنابرأ 760

األ ةاونلا يهو . ةيميداكأو ةيملع ضارغ أل ةدحتملا تاي ال ولا يف ةيثحبلا تاعماجلا نم ددع

تعضخ . تنرتن التاإل وكوتورب َةمزح مدختسَت تانايب ةكبش لوأو ، تنرتن اإل ةكبشل ىلو

يف نارِب لوب عم كراش . ةيركسع ضارغ أل ةيكيرم األ عافدلا ةرازو فارش إل ةيادبلا يف

– سيفيد دلا نود يناطيربلا ثحابلا و ستربور سنَروُلو كورنيلك درانويل اهئاشنإو اهعارتخا

. مجرتملا

-« ياونوك نوناق ب« انه ةدراولا هترابع ْتَفِرُع ، بوساح مِلا عو جِمْرَبُم : ياونُك نيفْلِم 761

. مجرتملا



.829 ميظنتلا ميمصت يف لصاحلا َكُّكفتلا

هذهب ْمَّمَصُي مل « تنرتن «اإل ىَّمَسُي راص ام نأ [ ةفرعم ] ةياغلل مهملا نم اذل،

نييميداكأ خالل نم ، اًبيرقت ةيوضعو ةيوْفَع ةروصب أشن لب ، ةقيرطلا

. نييركسعلا نيطِّطخُملا نم دبالً صاخلا عاطقلا نم رتويبمك ْيسدنهمو



.1969، تِنابرأ ةكبش ميمصت -34: مقر لكشلا

، رخآ رتويبمكو رتويبمك نيب لا صتا ُلوأ َثَدَح ،1969 ماع ربوتكأ 29 موي يف

ثاحب لأل دروفناتس دهعم نيب ةلمتكم ريغ ًةلا سر Arpanet تِنابرأ لسرأ نيح

University سولجنأ سول اينروفيلا ك ةعماجو StanfordResearchInstitute

.ofCaliforniaLosAngeles830

تاعماجلا نيب طبرت ، ًةدْقُع نيعبرأ ةكبشلا يف دَقُعلا ُددع َزواجت ، نيماع دعب مث

تنبِه ) رخآ ناكم لك يف ٌةلثامم ٌتاكبش ترشتناو . ةصاخلا تاكرشلا و

لولحب ، يِّدحتلا راص ثيحب ،( اهريغو ،Telent تنِلِت ،Span نابس ،Hepnet

ُتاينيعبس تناك . ةدحاو « ةكبش خالل« نم اًعم تاكبشلا هذه َطْبَر ،1974 ماع

يف ديدج مُّدقت ُّلك مهسأو ، مومحملا يزكرم لاال راكتب اال َتقو نيرشعلا نرقلا

Linux سكنيل ْيماظن ىلإ اًقح ال ىَّدأ Unix سكنوي ليغشت ماظن : جْمَّدلا ةيلمع

لصفي نيوانعو ءامسأب ينورتكل اإل ديربلا ةركف FreeBSD؛ يد سإ يب يرفو

«replay»و تارايخب دَّوزم (MSG) ينورتكلإ ديرب جمانرب لوأ @؛ زمرلا اهنيب

-ال ٍّيِّسُأ ٍمانت عم تاروطتلا هذه تنمازت دقو .modem مَدْوُم لوأ «forward»؛

Moore’s[762]« روم نوناق ل« اًقبط رتويبمكلا يف ةجلا عملا ةوقل - هفاقيإ نكمي

يف ظح Intel،ال لتنإ ةكرشل نيكراشملا نيسِّسؤملا ُدحأ GordonE.More روم نودروج 762

رئاودلا ةحيرش ىلع ةعبرم ةصوب لكل transistors تاروتسزنارتلا ددع نأ 1965 ماع

،1975 ماع يف هَعُّقوت َلَّدَع هنكل ، لدعملا اذه رمتسي نأ َعَّقَوَتو ماع. لك فعاضتي ةلماكتملا

.1980 ماع دعب نيماع لك فعاضتيس هنأ ىلإ راشأف

اإل روطت تقفار يتلا ةبسْوَحلا ةوق يف تاروطتلا نع ليصافتلا نم ديزمل انه لا جم وال

. فلؤملا - اًبيرقت تقولا كلذ ذنم اًرمتسم لا »الزي روم نوناق » نأب لوقلا يفكي ؛ تنرتن



.Law

Vinton« تْنِف ب« بَّقلملا فرِس نُتنيف هيلع َّصَن ام وه األمه روطتلا نكلو

thenetwork تاكبشلا ةكبش نأ نم RobertKahn ناك تربورو Vint)Cerf)

يأب َمَكْحُت أال يغبنيو ، ةيزكرم ةرطيس ىلع يوطنت أال يغبني ofnetworks

.831 ةدَّدحم datapacket[763] تانايب ةمْزُر وأ نيعم قيبطت

عيمج لصاوتت نأ [764]TCP/IP يب يآ ةيجمْرَبل امهلوكوتورب ىَّخوَت دقو

اهتينب يف تاف االتخال نع رظنلا ِّضغب ، ىرخ عماأل اهادحإ رتويبمكلا تاكبش

األ تَلَّوحت امدنع ،1983 ماع رياني 1 موي ًةعقاو ًةقيقح راص ام وهو . ةيلخادلا

.832IP/TCP[يب يآ ةيجمرب ] ىلإ تِنابر

،(DomainNameServers(DNS تاقاطنلا ءامسأ مداوخ تءاج ٍماع دعب مث

لهسي ءامسأ اهل نوكت نأ ةيمقرلا IP « يب «يآ نيوانعل تحاتأ يتلا

صخش فلأ 30 نم برقي ام َدِجُو ،1987 ماع لولحبو [765]URL اهؤاعدتسا

.theInternet« تنرتن «اإل مساب اآلن هيلإ ُراَشُي ام ىلع

يتلا ةلئاهلا ةيملا علا ةيتحتلا ةينب األ نإ امن. دقل هل؛ اًطَّطَخُم تنرتن اإل نكي مل

اهَدومع ُدِّوَزُت يتلا مَلا،و علا لوح ةيِّطَخلا ةيرصبلا اهفايلأب ، مويلا اهمدختسن

يت دنآ يت هيإ ةكرش لثم دْعُب نع لا االصت ُتاكرش ينطولا يكَبَّشلا يرَقِفلا

مال دنع يهتنت يتلا ،و تنرتن اإل ةمدخ يدِّوزم نم ىَصْحُي ال ٌددعو ،AT&T

،ا ةيزكرم ٌةطلس اهْمِّمَصُت ملو . ًةعضاوتم تأدب ةينب األ هذه - نيمِدختسُملا نيي

.Conway’sLaw[766] ياوْنُك نوناق قلا زم يف اهعوقو َمدع ُرِّسَفُي يذلا ألرم

. نيعم ةكبش راسم ربع لقتنتو ةدحاو ةمزح يف ُعَضوُت تانايب ةدحو : تانايب ةمْزُر 763

ربع تانايبلل IP يب يآ تنرتن اإل لوكوتورب لا سرإ تايلمع يف تانايبلا ُمَزِح مَدختسُت

. مجرتملا - ىرخ األ تاكبشلا عاونأ يفو ، بيولا

ةيلا وتم َلكش ذخأي هب، صاخ IP وه ديرف ناونع تنرتن باإل لصتم رتويبمك لكل IP:764لا

. مجرتملا - ماقر نماأل ةددحم

ليوحت ،مت ةكبشلا ىلع اًيموي اهروزن يتلا ةيمقرلا يب يآ نيوانع ِرُّكذت ةبوعص ىلإ اًرظن 765

َدحأ روزت نيحف ، قاطنلا ءامسأ مداوخ الاه وتت ةيلمع يهو ، تاملك ىلإ ماقر األ لس سال

ا رتويبمكلا ةزهجأ ركذتتو هب، صاخلا URL هناونع ةفرعم وه هجاتحت ام لكف بيولا عقاوم

ءامسأ مداوخ موقت َّمث، نمو . هُمْهَف رتويبمكلل نكمي IP ىلإ URL لا لِّوَحُتف ةلوهسب ماقر أل

. مجرتملا - يكيس ال كلا فتاهلا ليلدك ليلدلا ةمدخ ةفيظوب قاطنلا

systems َمُظُّنلا مِّمصُت يتلا organizations ةيميظنتلا ُلكايهلا وه:« ياونوك نوناق 766

-« ةيميظنتلا لكايهلا هذه يف لا االصت ةينب أل خَسُن نع ةرابع يه ميماصت جاتنإب ٌةَدَّيَقُم

. مجرتملا



ال لب ، ميدق ءيش فذح وأ ديدج ءيش ةفاض ،إل ٌنذإ ،وأ ٌصيخرت دجوي وال

اإل ُةينب هيف ُلَّجَسُت يزكرم عدوتسم دجوي ال833ً.فال صأ هدوجول ةرورض

هذه ةطيرخ ُمْسَر األرم ةقيقح يف نكمي ال لب .[ ماعلا هلكيه ] ةلماشلا تنرتن

الةث ثلا ةيساس األ ميهافملا Chiang جنايشتو Brinton نتنيرب ُدِّدَحُي . ةينبلا

اآليت: وحنلا ىلع تنرتن اإل فلخ ةنماكلا

نم دبالً دراوملا ُكَراَشَتُت ثيح ،[767]packetswitching مَزُّرلا ليدبت أ-

. اهصيصخت

ةفلتخملا ةكبشلا حئارش يف ُةرطيسلا اهربع رشتنت ، ةعَّزوُم ةَّيمَرَه ب-

ةيفيظو تاقبط ىلإ ُّماهملا اهيف مسقنت ، تادحو ىلإ ءيِزْجَّتلا ،وج- اًيفارغج

ل834. صفنم لكشب ُراَدُت ، ةفلتخم

نم تنرتن هباإل انُدِّوَزُي يذلا ىدملا هنم اًغورفم اًرمأ ربتعَن نيمِدختسُملا نحنو

وأ اهلا سرإ ديرن يتلا تامولعملا َمَزُر ٍةس سال لكب هِّجَوُنف ، ةعساو تاطلس

فورظ قفو ةيعاجترا لئاسر مادختساب ، تاراسملا رصقأ ربع اهلا بقتسا

لثم ميمصت ةدحاو [ ةَهِج ] ةرادإ رودقمب نكي ملو .835 سُّدكتلا يدافتو ةكبشلا

. دقعملا ماظنلا اذه

يف ْتَرَّوطت يتلا ،WorldWideWeb[768]« ةيملا علا بيولا ةكبش » لمعت

ةقيرطب ، تنرتن اإل يف يسيئرلا رورملا لكش اهفصوب نيرشعلا نرقلا تاينينامث

.836 ةلثامم

يذلا ،Lee-TimBerners [769] يل زرنْرِب ميت يميداك عماأل ةيؤرلا هذه تأدب

EuropeanOrganizationfor ةيوونلا ثوحبلل ةيبرو األ ةمظنملا يف لمعي

ENQUIRE رَيَوكْنإ ىَّمَسُي اًجمانرب ركتبا يذلا NuclearResearch(CERN)،و

سرام يفو . مهثوحب يف رارمتس اال ىلع تامْيَسُجلا ءايزيف ءاملع ةدعاسمل

، تانايب مَزُر لكش ىلع ةيمقر ةكبش ربع ةَلَسْرُملا تانايبلا لقنل ةقيرط : مَزُّرلا ليدبت 767

يتلا ةقيرطلا يهو . ةيجمربلا ُتاقيبطتلا اهمدختست ىتح اهتهْجِو ىلإ ُتامولعملا هَّجوُتف

صيصختلا اهمهأو كاذنيح ةدئاسلا ميهافملا اًضقانم تاينيتسلا علطم يف نارِب لوب اهأدب

. مجرتملا - قاطنلا ضرعل قباسلا

طبر حيتي تنرتن اإل ىلع تامولعم ماظن :« بيولا » اًراصتخا وأ ةيملا علا بيولا ةكبش 768

يذلا hypertextlinks،األرم يبُّعشتلا صنلا طباور قيرط نع ىرخأ تادنتسمب تادنتسملا

فصنلا خالل تئِشْنُأ . رخآ ىلإ دنتسم نم لا باالقتن تامولعملا نع َثحبلا مِدختسُملل حيتي

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا تاينينامث نم يناثلا

مولع ذاتسأو ، يناطيرب بوساح مِلا عو سدنهم .1955 ماع ديلا وم نم يل: زرنْرِب ميت 769

. مجرتملا -« بيولا » هعارتخاب رهتشا . دروفسكأ ةعماج يف بوساحلا



ةيادبلا يف هامسأ ، جمانربلل يملا ع رادصإب اًحرتقم يل زرنْرِب رشن ،1989 ماع

« بيو دياو دلر «وو هُتيمست هل أرطت نأ لبق ،Mesh[ ةكبش وأ ةقيشعت ]« شام »

ةيملا علا بيولا االت صتا تاودأ َرِكَتْبُم يل زرنْرِب ناكف .WorldWideWeb

: ةيلا حلا

HyperTextMarkupLanguage(HTML),HypertextTransferProtocol

.(HTTP)andUniformResourceLocator(URL)

راشتناب ردصملا ةحوتفم رتويبمكلا ةرفش تحمس ، تاونس عضب نوضغ يفو

بيكستنو ،Mosaic كيزوم لثم مادختس اال ةلهس بيولا تاحفصتمل عيرس

ناك ، هرِّوطَتو هيمانت يف تنرتن اإل نأشو .NetscapeNavigator رتاجيفان

اهيف ُدَقُعلا نوكت ةكبش اهنإ . ةيزكرم ةرطيس سيلو ، يوضع ٍرُّوطت َجاتن ُبيولا

حمست hyperlinks ةيبُّعَشَت َطباور ُّفاوحلا ،و ُمِدختسُملا اهأشنأ بيو ِتاحفص

نأ ىنعمب ) طقف ًةداع دحاو هاجتا يف ، ىرخأ ىلإ ةحفص نم لقنتلا ب انل

ىلإ كُديِعُي يبُّعَشَت طبار ىلع ةرورضلا ب يوتحت ال اهيلإ هَجَّتُملا ةحفصلا

.837( اهنم تأدب يتلا ةحفصلا

[ طابتر اال فيرعت تافلم ]: يدي األ نم ديدعلا لمع َجاتن كلذ ناك ، تنرتن كواإل

ْتَرِكُتْبا ، ةقَصْلُم صوصنو لس ال سو ،ins-plug[ ةيفاضإ تانِّوكم cookies،و[

اًمخض ُبيولا ناك ، تنرتن اإل لثمو . ماظنلا يف يمانتملا ديقعتلا ةراد إل اهُّلك

فاشكتسا نم انُنِّكَمُي ٍثحب ُكِّرَحُم دجوي ال هب،ذإ ةطاح اإل نكمي ال وحن ىلع

ٌنِّوكُم يه ةيوينبلا هتاون نأب انتفرعم مغر ، هتاحفص َّلك َفِشْرؤُن ىتح بيولا

.838 يلدابت وحن ىلع اهيلإ لوصولا نكمي ٍدَقُعل فيثك لكشب طبارتم معالق

ةوقلا نم ،1960 ماع ريخ األ هباطخ يف Eisenhowerاألَةم رواهنزيأ َرَّذح

. قلقلا ىلإ وعدي ام دجوي نكي ملو .« يركسعلا يعانصلا ديقعتلا ل« ةطرفملا

بيولا ةكبشو تنرتن لإل َّيُِّس األ َّومنلا ديكأت لكب َعَنَمل ،ً عفال اًيوق ناك ولف

، هابتن لال اًتفل رثك األ ةدحتملا تاي ال ولا َةزيم لعل األلق. ىلع هَفَعْضَأ وأ ةيملا علا

مغر ، يزكرم لاال راكتب اال اذه لثم ثودح ُناكمإ ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف

كلتب ًةداع اهطبرن يتلا ةيسايسلا و ةيعامتج واال ةيداصتق اال بعاتملا لك

ةيمستلا -SiliconValley[770]« نوكيلِّسلا يداو » ىلإ دودشملا بابشلا . ةرتفلا

-1971 ماع يف SantaClaraValleyكالار اتناس يداو ىلع ْتَقِلْطُأ يتلا

ُسرجنوكلا ردصأ امدنعف . دادبتس لال ةضِهانُملا مهليج فقاوم مهعم اولمح

ولا ، اينروفيلا ك وبالةي وكسيسنارف ناس جيلخ نم ةيبونجلا ةقطنملا وه : نوكيلِّسلا يداو 770

حئارش يرِّوَطُمو يِجِتْنُم نم ريبك ددع دوجول مس اال اذهب رهتشا . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال

لا معأ عيمج حاًيلا مضي . ةمِّدقتملا ايجولونكتلا يف ةلمعتسملا ( ةلماكتملا ةرئادلا ) نوكيلِّسلا

. مجرتملا - ةيلا علا ةينقتلل اًفدارم همسا حبصأف ةيلا علا ةينقتلا



-1996 ماع CommunicationsDecencyAct[771]االصتاالت بادآ َنوناق

ةيحابإ داوم رشن ىلع ةمارغ ضرفب تنرتن االتاإل صتا ميظنتل ىلو األ هتلواحم

ةلا سر ةروص يف ) نوكيلِّسلا يداو َّدر بتكي نأ بسانملا نم ناك - الني نوأ

نوج قباسلا ُّيئانغلا GratefulDead[772] ديد لوفتيرج ِةقرف ُرعاش ( ةينورتكلإ

.JohnPerryBarlo839[773] ولر اب يريب

Declarationofthe« ينورتكل اإل ءاضفلا الل قتسا الَن «عإ الهُن عإ ناك

متنأ ، يعانصلا ملا علا تاموكح » ىلإ اًهَّجوم ،IndependenceofCyberspace

:« بلصلا و محللا َةقلا مع نورِجْضُت

نع ةباينلا بو . ديدجلا لقعلا نطوم ، ينورتكل اإل ءاضفلا نم ُتئج دقل

ُريغ متنأف . اننأشو انوكرتت نأ يضاملا نم متنأ نَم اي مكنم ُبلطأ ، لبقتسملا

. اننيب مكب ٍبَّحرُم

. عمتجنو يقتلن ثيح مكل ةدايس وال

، ةموكحلا هذه انيدل نوكي نأ لمتحملا ريغ نمو ، ةَبَخَتْنُم ٌةموكح انيدل سيل

. اًمئاد ُةيرحلا اهب ثدحتت يتلا ةطلسلا نم ربكأ تسيل ةطلسب مكبطاخأ اذل

دادبتس اال نع لقتسم ٌءاضف هينبن يذلا يملا علا يعامتج اال َءاضفلا نأ ُنِلْعُأ

،كالوال انمْكُح يف يق األخال قحلا مكل سيل . انيلع هضْرَف ىلإ نوعست يذلا

...[ مكنم ] فوخلل اًيقيقح اًببس انيدل لعجت ، قيبطتلا يف بيلا سأ ةيأ نوزوحت

، هؤانب مكنكمي مكنأ اودقتعت .وال مكدودح لخاد عقي ال ينورتكل اإل ءاضفلا

، ةعيبطلا لا معأ نم لمع هنإ . نوعيطتست ال متنأ ماع. ءانب عورشم هنأكو

... ةّيعْمَجلا انلا عفأب هَسفن يِّمَنُيو

األ ةدحتملا تاي ال ولا سرجنوك نم ركذلا ب ةريدج ةلواحم لوأ االصتاالت: بادآ نوناق 771

.1997 ماع ةيضق لوأ يف َذِّفُن . تنرتن اإل ىلع ةيحاب اإل داوملا ميظنتل ةيكيرم

لأل ةحاتم نوكت نيح ةشحافلا ميظنت ، ىلو :األ نيتطقن ةيئاهنلا هتغيص يف نوناقلا ُجِلا عيو

اإل تامدخ يلِّغَشُم نأب قلعتت ةيناثلا ةطقنلا ؛و ينورتكل اإل ءاضفلا يف َشْحُفلا لا،و فط

يتلا ىرخ األ فارط لااأل عفأ وأ تاملك نع نيلوؤسم اوسيل َّمث نمو ، نيرشان اوسيل تنرتن

. مجرتملا - مهتامدخ ُمِدختسَت

زيمتت . اينروفيلا كب وتلأ بولا يف 1965 ماع ْتسَّسأت ، ةيكيرمأ كور ةقرف ديد: لوفتيرج 772

زاجلا ىقيسومو ليجن واإل زولبلا و كورلا ىقيسوم نم رصانع نيب جمدتف ةيئاقتن باال ةقرفلا

. مجرتملا - اهريغو

. يكيرمأ تنرتنإ طشانو نِّودُمو قماالت بتاكو رعاش ولر:(2018-1927)، اب يريب نوج 773

. مجرتملا - يروهمجلا بزحلا يف وضع



دشتحت ، هسفن ريكفتلا نمو ، تاق ال عو الت َماعُم نم نوكتي ينورتكل اإل ءاضفلا

عيمجلل نكمي اًمَلا ع انقلخ نحن االانت... صتا ةكبش يف ةمئاد ةجوم لثم اهلك

وأ ةيداصتق اال ةوقلا وأ ُقْرِعلا اهحنمي تازُّيحت وأ تازايتما نود هيلإ لوخدلا

الد. يملا لحم وأ ةيركسعلا ةوقلا

، هتادقتعم نع َرِّبعُي نأ ، ناكم يأ يف ، صخش ألي هيف نكمي اًمَلا ع انقلخ نحن

لا. ثتم وأاال تمصلا ىلع هارك نماإل فوخ نود ،[ اهتبارغو ] اهتيدرف تناك امهم

قبطنت ال قايسلا و ةكرحلا و ةَّيوُهلا و ريبعتلا و ةيكْلِملا نع ةينوناقلا مكُميهافم

يقشاع َةلزنم انُلِزْنُت ةديازتملا ةيرامعتس واال ةيئادعلا مكُتاءارجإو ... انيلع

ىوقلا مْكُح تاطْلُس اوضفر نيذلا ، نيقباسلا ، ريصملا ريرقت قحو ةيرحلا

.840 ةلوهجلا ةديعبلا

،مل نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف ًةسامح رثك األ ةبلطلا يفِّرطتُم ىؤر مغر

ةينورتكل اإل ولر اب ُةلا سر تحضوأ امك نكلو . ةدحتملا تاي ال ولا يف ٌةروث دجوت

اإل دودحلا ُةسَّسؤم تققح ادب. اذكه .وأ ةروثلا وه تنرتن اإل ناك ، ةريهشلا

نماأل هريغو ولر اب اهأشنأ يتلا ،ElectronicFrontierFoundation ةينورتكل

ُةمكحملا تغلأ نيح 1997 ماع يف ريبكلا األلو اهَراصتنا ، نيينورتكل اإل رارح

Firstاأللو َليدعتلا كهتني االصتاالتألهن بادآ َنوناق SupremeCourt ايلعلا

.841[1791 ماع يف ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا روتسدل ]Amendment

لا معأ يف ، رَّغصم وحن ىلع ، تكراش دق ةدحتملا تاي ال ولا ةموكح تناك

InternetEngineeringTaskForce[774] تنرتن اإل ةكبش ْيسدنهم ةعومجم

ىلعو . ةيرورضلا ةديحولا تنرتن اإل َةموكح اهوعدبم اهربتعا يتلا ،(IETF)

نحن »: تنرتن اإل لوكوتورب سدنهم ،DavidD.Clark كالكر ديفيد ريبعت ِّدح

ةرفشو يبيرقت قفاوت ب: نمؤنو . تاباختن واال ءاسؤرلا و كولملا ضفرن

رتويبمكلا ءاملع ُضعب َفَّقوت ، لئافتملا و قرشملا حابصلا كلذ يف 842« ليغشت

ا راص اذإ ، طبضلا هجو ىلع ، هنولعفيس اَّمع اولءاستيل تايجمربلا يسدنهم وأ

. ةميرج َحرسم ُتنرتن إل

اهيف - ندع ةنج ايبوتويك - ينورتكل اإل ءاضفلا ايبوتوي نأ لعفلا ب حضتا مث

َةدِّدعتم ةنيصحلا َجارب «األ اوزغ ةريرشلا ةبعللا وبع ال : اهُتاَطُخو اهُتَّيَح

نيعِّنصُملا و نيلِّغشُملا و نيمِّمصُملا مضت ةيلود ةيعمج : تنرتن اإل ةكبش ْيسدنهم ةعومجم 774

ةيعمجلا تأدب . اهئادأ نيسحتو تنرتن اإل ةكبش ةينب ريوطت لا جم يف نيلماعلا نيثحابلا و

اًءدب اهنكلو .1986 ماع ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولل ةيلا رديفلا ةموكحلا نم معدب اهطاشن

اإل عمتجم فارشإ تحت ريياعملا ريوطتل ةئيه اهفصوب لمعلا ىلإ تهجتا ،1993 ماع نم

. مجرتملا - تنرتن اإل تاسايس ىلع فرشت ةيحبر ريغ ةيلود ةمظنم يهو ، تنرتن



ةلا avatars[دلا ةيزمرلا وأ ةيصيخشتلا روصلا ىلع وطسلل « نيمِدختسُملا

يقيقحلا ملا علا يف نومرجم روفلا ىلع مهَعِبَتو ، نيرخآ نيبع ]ال ةَّيوُه ىلع

أدب نأ درجمب اًبيرقت لا]، يتح [وأاال ريوزتلل ةحاتملا صرفلا ةلوهس لكب اوزهتنا

.843 الني نوأ يدي األ رييغت يف لا ملا

ماع رياني يفف . ةليوط ةرتفل ةموكحلا نع اًديعب ينورتكل اإل ُءاضفلا َقبي ملو

نييعت ةئيه وأ انايإ ل األلو ريدملا JonPostel لتسوب نوج َلسرأ ،1998

ًةلا سر ،(InternetAssignedNumbersAuthority(IANA[775] تنرتن اإل ماقرأ

ةقطنم ءامسأ مداوخل رشع ينث اال نيلِّغَشُملا نم ةينامث ىلإ ةينورتكلإ

تاميلعت مهيلإ اًهِّجوم ، تنرتن اإل يف servers-regionalrootname[776] رذجلا

مداخ نم ،دبالً انايإ مداخ ىلإ رذجلا ةقطنم server[ مداخ ] لِّغَشُم رييغتب

ءامسأ ماظن لجس وهو ،Network Solutions,Inc زنشُيلوس كروتِن

تامولعم ةمظنأ ُةلا كو هتأشنأ يذلا يلص األ DNS [777] تاقاطنلا

ماع ربمتبس يف (DefenseInformationSystemsAgency(DISA[778] عافدلا

.1991

يف دْعُب نع واالصتاالت تامولعملا ةرادإ تردصأ ، مايأ ةعضب نوضغ يفو

ا نيوانعو ءامس أل ةينقتلا ةراد اإل نيسحتل اًحارتقا »[ ةيكيرم [األ ةراجتلا ةرازو

اإل ةسسؤم ىَّمَسُت حبرلل ةفداه ريغ ةديدج ٌةسسؤم ْتأشنأو .844« تنرتن إل

InternetCorporationforAssigned ماقر واأل ءامس األ نييعتل تنرتن

نع ةلوؤسم ةمظنم :( ىلع األ ىوتسملا قاطن لجس ) تنرتن اإل ماقرأ نييعت ةئيه وأ انايإ 775

تنرتن اإل ةكبش .وألن تنرتن ةساإل سال ىلع ظفاحت يتلا ةيساس األ رصانعلا ضعب قيسنت

نيوانع صيصخت ىلع فارش اإل نع ةلوؤسملا يه انايإ تناك ، يزكرم قيسنت اهل سيل

. مجرتملا -. خلإ ، تاقاطنلا ءامسأ ماظنو تنرتن التاإل وكوتورب

يف ليجستلا تابلطل ةباجتس نعاال رشابم لكشب ةلوؤسم : رذجلا ةقطنم ءامسأ مداوخ 776

قاطنل ةيمسرلا ءامس األ مداوخب ةمئاق ضرع قيرط نع ىرخأ تابلط ةيبلتو رذجلا ةقطنم

- ةيتحتلا تنرتن اإل ةينب نم ءزج مداوخلا نم عونلا اذهو المئ، ملا ىلع األ ىوتسملا

. مجرتملا

قلعتت تامولعم نِّزخُي ماظن :(DomainNameSystem(DNS تاقاطنلا ءامسأ ماظن 777

. تنرتن اإل ىلع ةيزكرم ال تانايب ةدعاق يف تنرتن اإل تاقاطن ءامسأب

اهتمجرتو تاقاطنلا ءامسأب تامولعملا طبري ألهن تنرتن اإل لمع يف ةيوازلا َرجح لِّكشُي

. مجرتملا - ةيتحتلا تنرتن اإل ةينب ربع مداوخلا و بيساوحلا ىلإ لصت ىتح

نييركسع نم فلأتت ، عافدلا االت صتا ةلا كو مساب ُفَرْعُت : عافدلا تامولعم ةمظنأ ةلا 778كو

سيئرلل واالصتاالت تامولعملا ايجولونكت ريفوت اهتمهم ، نيدقاعتمو نييلا رديف نييندمو

. مجرتملا - ةدحتملا تاي ال ولا نع عافدلا ب ةينْعَملا ةزهج األ لكو عافدلا ريزوو هبئانو



يرادإو يملا ع ىوتسم ىلع اًيليثمت اًسلجم (NamesandNumbers(ICANN

.ام اهفارشإ تحتو ةراجتلا ةرازو عم دقع بجومب ، انايإ ةراد إل نيريدملا نم

ناطلس نع فارحن اال عطتسي ]،مل تانايب لقن ةكبش ] تِنابرأ هفصوب أدب دق

.UncleSam[779] ماس ّمعلا : هيبأ

يذلا ،DeclarationofIndependenceالل قتس الُناال عإ ناك ، ىنعملا اذهبو

. هروهظ نم نيماع نوضغ يف قرو ىلع اًرْبِح ولر، اب هنلعأ

ىلإ مس اال دوعيو . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ىلع ُقَلْطُي يبعش بقلو زمر ماس: ّمعلا 779

يكيرم األ رازجلا ناك امدنع ،1812 ماع برح ، ديدحتلا هجو ىلعو ، رشع عساتلا نرقلا

.U يفرح اهيلع عوبطمو رقبلا محلب ةئيلم ليماربب ةيكيرم األ تاوقلا دِّوزُي نسليو ليومص

معلا مسا هيلع اوقلطأ دونجلا نكلو ، ةلودلا كْلِم اهنأ ىلإ ةراشإ يف ةدحتملا تاي ال ولا ْيأ S.؛

. مجرتملا –Samل راصتخا S فرحلا لUncleو راصتخا U فرح نأ ساسأ ىلع ماس،
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ةيتييفوسلا ةيروطاربم اإل طوقس

ةنيدم يحاوض يف InstituteofCybernetics اآليل مُّكحتلا مولع دهعم عقي

روتكيف لواح ،1972 ماع نم اًءدب ، كانهف .[ ايناركوأ ةمصاع ]Kiev فييك

مساو ، يتييفوسلا تنرتن اإل ِةكبش َميمصت ViktorGlushkov[780] فوكشولج

اهتجلا عمو تامولعملا عْمَجل اآليل لودلا عيمج ماظن وه:« لماكلا ب هعورشم

ا تايروهمجلا داحتاب ينطولا داصتق اال ةرادإو طيطختلا و ةبساحملا لجأ نم

StateAutomatedSystem forthe-TheAll « ةيتييفوسلا ةيكارتش ال

,Gathering and Processing ofInformation forthe Accounting

.PlanningandGovernanceoftheNationalEconomy,USSR

ْتَكَّرَح يتلا حورلا نم ٌردق َرَّفَوَت ، ةيعويشلا اهيلع رطيست يتلا ايناركوأ يفف

« اينوترَبْياس » ىَّمَسُت اًضرأ الهؤ مزو فوكشولج َلَّيخت . نوكيلِّسلا يداو

ب لمعي توبور ىلع األ مهدئاقو ، تاتوبورلا نم ٌسلجم اهمكحَيس ،Cybertonia

هلبقي يك -[ يتاموتو [األ اآليل هماظن نأ فرعي فوكشولج ناك . نوفسكاسلا

، ةَّيمَرَهلا ، هَّجوُملا يتييفوسلا داصتق اال ةينب قْفَو لكشتي نأ بجي - نيلميركلا

، وكسوم يف يزكرم رتويبمك روحم ُدوجو ُنَّيعتَيس ، اًمتحو . تايوتسملا ةيثاُلث

طبترتس يتلا ، ىربكلا ةيتييفوسلا ندملا يف ىطسو ةَدْقُع ْيتئمب طبتريس

. ةيسيئر جاتنإ عقاوم ربع فارط األ ىلع عَّزوُم رتويبمك فلأ ب20 اهرودب

، ةكبشلا ىلإ لوصولا قح هل ُحَنْمُي نَم ىلع وكسوم رطيسُتس امنيب ، نكلو

يأب لا االصت ىلع اًرداق نوكيس هل، حَّرصُم ، مِدختسُم يأ نأ فوكشولج َرَّوصَت

األم. ةَدْقُعلا نم رشابم نذإ نود ةكبشلا ربع رخآ مِدختسُم

َّلحم اذه ودبي ؟ عونلا اذه نم ةيتييفوس تنرتنإ ةكبش لمعت نأ نكمي له

بتكملا ءاضعأ ألن سيل ، ةبرجتلا ةلواحم متت مل حلا، ةيأ ىلعو ٍّكش.

يذلا مهتطْلُسل لمتحملا ديدهتلا اوفشتكا وكسوم يف [ وروبتيلوبلا ] يسايسلا

Vasily فوزوبرَج يليساف ةيلا ملا ريزو ألن لب ، فوكشولج حَرتقُم هلثمي

.845 ةفلكتلا ببسب هدْهَم يف َعورشملا َدَأَو Garbuzov

subtracting-value ةميقلا صقن ضارمأ نع هفرعن ام َّلك اآلن فرعن نحنو

اًعامجإ نيدهاج ركذتن ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يتييفوسلا داصتق اال يف

سِّسؤملا ،واألب يتييفوس تايضاير :(1923-1982)،عمِلا فوكشولج روتكيف 780

مولع جماالت نم ديدعلا يف ريبك ريثأت ،هل يتييفوسلا داحت اال يف تامولعملا ايجولونكتل

. مجرتملا - يعانطص اال ءاكذلا و ةجَمْرَبلا ةيرظن اهيف امب ةيرظنلا رتويبمكلا



. ةياهنلا يف ةيلا مسأرلا ىلع ةيعويشلا ةدايس لا متحا ىلع نطنشاو يف َثَدَح

Paul[781] نُسْلويماس لوب يداصتق اال باتك نم 1961 ماع ةعبط يف

ا َداصتق اال زواجتيس يتييفوسلا داصتق نأاال َعَّقَوَت ، اًعيبم رثك Samuelsonاأل

1984و1997. ْيماع نيب ةرتفلا يف يكيرم أل

ليلد وه يتييفوسلا داصتق «اال 1989نأ ماع هباتك ةعبط يف ُدِّكؤي لا والزي

نم ُديدعلا هدقتعي ناك امل -خالاًف هَّجوملا يكارتش اال داصتق اال نأ ىلع

األنم ةلا كو ُريرقت قلا امكو .« رهدزي لب هرودب موقي - اًقباس نيكِّكشتُملا

رايهنا لا متحا تركذ ةيمسر تاريدقت دجوت دعب:«ال اميف NSA يموقلا

رئاز ألي حضاولا نم ناك ، كلذ عمو .846«1989 ماع الب قنا ىتح ةيعويشلا

اال ُعلسلا . هَّجوُملا داصتق اال يف ٌئطاخ ام اًئيش نأ يتييفوسلا داحت لال ٍهيبن

اال رشتنا ، ةقيتعلا عناصملا يفو . قوسلا يف ٌةصقانو ٌةئيدر اهُتدوج ةيك ال هتس

يأ نأ قيدصت بعصلا نمو . لمعلا نع بُّيغتلا و لوحكلا نامدإو تخالُس

. اًيرهوج الالً تخا لتخملا ماظنلا اذه لثم ذاقنإ هنكميس ينورتكلإ مُّكحت

طاشن ىلإ ةجتانلا ىضوفلا حَةلا تييفوسلا نينطاوملا ُمظعم ْمِجْرَتُي مل

ءازجأ يف امأو . ءادوسلا ةهاكفلا نم ديزمو ةَّيرَدَق ىلإ اهومجرت لب ، يسايس

ًةجيتن ، رشابملا ريغ وأ رشابملا يتييفوسلا مْكُحلل تعضخ يتلا ةيقرشلا ابروأ

َميظنت نوبِّرَجُي نوُّقشنُملا أدب .ذإ اًفلتخم األرم ناكف ، ةيناثلا ةيملا علا برحلل

اوفَي ملو ) تييفوسلا ُةداقلا اهب َدَّهعَت ٌتامازتلا اذه ىلع مهْتَعَّجشو ، مهسفنأ

]،األ ادنلنف ةمصاع ]Helsinki يكنسْلَه تايقافتا يف ناسن اإل قوقح مْعَدل اهب)

. ةريخ

نرقلا تاينيث ثال ذنم ةرم -أللو يعويشلا مْكُحلا تحت نوشيعي نَم فشتكاو

ئاع ةايحو مهتايحب ةرطاخملا نود تاكبش َليكشت نوعيطتسي مهنأ - نيرشعلا

نم عرسأ ناكم يأ يف ةلقتسملا ةَّيعْوَطلا تايعمجلا رهدزت ملو . مهت ال

تنرتن اإل نم عون - تاكبشلا ةكبش َءانب يِّدحتلا ناك . ادنلوب يف اهراهدزا

ب تاعماجلا يف نيينامْلَعلا نييلا ربيلل حمسي -politicalInternet يسايسلا

نم ماظنلا يضِراعُمو RomanCatholic كيلوثاكلا نامورلا عم فلا حتلا

.847 ةلماعلا ةقبطلا

ةفاض 1969و1977،باإل ْيماع نيب 40% يلا وح ىلإ ةضَراعُملا ةكبش مجح امن

FreeTrade ةَّرُحلا تاباقنلا ةعومجم اهيف امب ةديدج تاعومجم ِّتِس ىلإ

ةيلا ربيلو ةيندم ٌتاعومجم اهسفن ةفاثكلا ب تمن امك Unions(WZZ)؛

و تاعماجلا يف َسيردتلا َسَراَم ، يكيرمأ يداصتقا ،(2009-1915): نُسْلويماس لوب 781

. مجرتملا - ةيكيرم األ ةيموكحلا تائيهلا نم ديدعلل اًراشتسم لمعو ، ةيكيرم األ دهاعملا



لولحبو . طبارتلا قثوأ اهنيب اميف تطبارت ، ةيلا كيدارو ةيموقو ةيكيلوثاكو

Pope يناثلا سلوب انحوي ابابلا ُةرايز هتراثأ يذلا زيفحتلا عمو ،1980 ماع

وه ديدج داحتاب ، ىرخأ ًةرم ُةكبشلا تمن ، قباسلا ماعلا يف JohnPaulII

.848 َرطيسملا َروحملا راص يذلا Solidarity« نماضت »

يف martiallaw[ يركسعلا نوناقلا ] ةيفْرُعلا ماكح األ ضرف نأ يف كش وال

وأ ةيسيئرلا دَقُعلا نم ُديدعلا َلِقُتْعا ،ذإ َةكبشلا قَّزم دق 1981 ماع ربمسيد

الد. بلا جراخ ىلإ اوُّرف

مل GeneralWojciechJaruzelski[782] يكسلزوراي خشتيوف لا رنجلا نكلو

يف « نماضت » عم تاثداحم ءارجإ ىلع ةموكحلا تقفاو امدنعف . نيلا تس نكي

. سافن األ ِطاقتلا ِةَعْرُسب ْتَمَنف اهسفن َءانب ُةكبشلا تداعأ ،1989 ماع رياربف

يعويش سيئر رخآو ، يدنلوب يسايسو لا رنج ،(2014-1923): يكسلزوراي خشتيوف 782

. مجرتملا الد- بلا يف



ةباقن ُحاجن دمتعا .1981-1980، ةيدنلوبلا ةضراعملا تاكبش -35: مقر لكشلا

، اًيئزج ،( اًراسي طسولا يف ءادوسلا ةيسادسلا دقُعلا )« نماضت » ةَّرُحلا ةراجتلا

. ىرخ األ ةيسايسلا تايعمجلا نم ديدعلا لاب االصت ىلع

ةلمح نود 1989 ماع يف ُّرمي موي لك عمو . ٌةيكبش ٌةرهاظ ، انيأر امك ، ُتاروثلا

اهينطاوم ُدادعأ دعاصتتف ، ةيقرشلا ابروأ يف مْكُحلا ةمظنأ ُمْزَع فعضي ، عْمَق

رهش يف ،[ رجملا ةمصاع ] تسبادوب يف . ينلَع جاجتحاب ةرطاخملل نيِّدعتسُملا

عم مهدودح َحتف HungarianCommunists نويرجملا نويعويشلا َرَّرق ، ويام

نم نطاوم فلأ 15 يلا وح قلطنا نيح َةصرفلا « نماضت » ُداحتا زهتناو . اسمنلا

ءاضقل رجملا ىلإ Czechoslovakia ايكافولسوكيشت ربع ةيقرشلا ايناملأ

. برغلا ىلإ [ ةدوع [بال دحاو هاجتا يف ًةلحر ةقيقحلا يف ناك اميف ،« ةلطعلا »

ليكشت يف عرشو ةيدنلوبلا تاباختن اال يف « نماضت » زاف ، وينوي يفو

لا ثملا َوْذَح نويرجملا نويعويشلا اذح ، ربمتبس يفو . ةيطارقميد ةموكح

َبَّهأت امنيب ، يلا تلا رهشلا يف .مث ةَّرُح تاباختنا ءارجإ ىلع اوقفاوف يدنلوبلا

نيعبر األ ةيونسلا ىركذلا ب لا فتح ErichHonecker[783]لال ركينوه كيريإ

مث اآلالف ُتارشع مث آالٌف مث ٌتائم َقَّفدَت ، ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمجل

يف نوفتهي مهو ،Leipzig جيزبي ال يف عراوشلا ىلإ سانلا نم اآلالف ُتائم

بعش نحن » ىلإ مهَفاته اولَّدَع »WirsinddasVolk،مث بعشلا نحن » ةيادبلا

ايناملأ ) ةيطارقميدلا ايناملأ َةيروهمج َداق يناملأ يسايس ،(1994-1912): ركينوه كيريإ 783

ةلودلا ةسائر ىَّلوت امك ،1971 ماع ذنم ةيكارتش اال ةدحولا بزح ماع نيمأ هتفصب ( ةيقرشلا

نيلر ب رادج طوقس ىتح اًسيئر لظو ، بصنملا نع فوتش يليف يِّلخت دعب 1976 ماع ذنم

. مجرتملا -1989 ماع



ةضراعملا نم ةيلحم ٌتاكبش تطبارت ، اًضيأ ، انهو .WirsindeinVolk« دحاو

ةروثلا رصانع نأ مغر ، ةسينكلا ىلإ دنتسي اهضعبو ، ةعرسب ضعبلا اهضعب عم

لا حلا هيلع ناك امم اهضعبب االً صتا لقأ تناك ينيميلا و يراسيلا حانجلا نم

.849 ادنلوب يف

نيلر ب يف نوكبترملا نويفحصلا َرِبْخُأ ،1989 ماع ربمفون 9 موي يف مث

الد بلا ةرداغم نم نينطاوملا َعيمج ُنِّكمُي َذِخُّتا اًرارق » نأب EastBerlin ةيقرشلا

األ هذه تعفدف ،« روفلا ىلع ُذَّفَنُيسو ... ةيمسر ةيدودح روبع طاقن خالل نم

.وألن ةيدودحلا شيتفتلا طاقن ىلإ نييقرشلا نيينيلر بلا نم اًنافوط ُرابخ

ُّلك ترطضاو . اومواقي أال اوراتخا دقف ةحضاو رماوأ مهيدل تسيل ساَّرُحلا

، َطَقَس ونيمودلا ُّلك . ليللا فصتنم لولحب روبعلا حتف ىلإ شيتفتلا طاقن

، رواهنزيأ هنم َفَّوخَت امل سكاعملا هاجت اال يف ةرملا هذه َطَقَس هنكلو

دعبف . نْيَماع دادتما ىلع لضفأ لكشب طوقسلا يف ونيمودلا ُعَطِق ترمتساو

يتييفوسلا ُداحت اال راهنا ،1991 ماع سطسغأ يف لشافلا وكسوم الب قنا

قيطلبلا لود نم اًقزمم RussianFederation اًيسور اًداحتا هفلخ اًكرات ، هُسفن

ةيزاقوق تايروهمج ثوالث Belarus[ سور [يبال ءاضيبلا ايسورو ايناركوأو

ْتَكَّكفت ، هسفن ينمزلا راط اإل يفو . ىطسولا ايسآ يف « تارمم » سْمَخو ةريبك

Herzegovina-Bosnia كسرهلا و ةنسوبلا اهعمو ،Yugoslavia الايف سغوي

ُماَّكُحلا مزتلا Beijingف نيكب يف امأ . اهُّلك تقَّزمتف ، قارع األ ةدِّدعتُم

قْحَسل مهتابابد اولسرأف و1968، 1956 ْيماع ويرانيسب نويعويشلا

.[784] نيكب يف ةيبعشلا 1989 وينوي تاجاجتحا

تاكبش لا معأ نم معالً ُلسلستملا يسارو األ ُلعافتلا اذه نكي ملو

ةلحرملا يف . اًضيأ نويزفلتلا ُتاكبش هيلإ ْتَعَفَد لب ؛ طقف ةيسايسلا ةضراعملا

ةيطغتلا ب تاجاجتح اال يف ةكَراشُملا تَجَّجأت ، ةيقرشلا ايناملأ ةروث نم ىلو األ

ةيقرشلا ايناملأ ينطاوم ُمظعم َنَّكمَت ،ذإ ةيبرغلا ايناملأ اهتَّلوت يتلا ةينويزفلتلا

لْغَد ءانثتساب كلذو . مهتانويزفلت تاشاش ىلع ثدحي ام ةدهاشم نم GDR

لوح ةيقرشلا ةيبونجلا ةقطنملا -« تاملظلا يداو » لا غدأ نم طقف دحاو

دلا فسفيارج نم بيرقلا الد بلا نم يقرشلا يلا مشلا ءزجلا Dresdenو ندسرد

ةيبرغلا ايناملأ لا سرإ تاونق َلا بقتسا ُسانلا عطتسي مل ثيح -Greifswald

تارهاظم »،وأ وينوي نم عبارلا ةثداح ب« ةفورعملا نيكب يف 1989 وينوي تاجاجتحا 784

دعاصتت تلظو ، ليربأ 15 موي تأدب نيصلا يف ةينطو تارهاظم ةلسلس : نِمْنِنايت ةحاس

نِمْنِنايت ةحاس نيينيصلا ةعماجلا ةبلط لتحا نيح ، وينوي 4 موي يف اهتورذ تلصو ىتح

الء خإ َرارق ُتاطلسلا تذختاو ةيفْرُعلا ُماكح األ تنِلْعُأف واإلصالح. ةيطارقميدلا ب نيبلا طم

. مجرتملا - ةوقلا ب ةحاَّسلا



.850 ةينويزفلتلا

ليومتلا ُتاكبش تناك يتييفوسلا ماظنلا ىلع ةروطخلا نم هسفن ردقلا بو

قوس ريرحت ةجيتن نيرشعلا نرقلا تاينينامث لا وط ٍدارطاب ْتَمَن يتلا ، ةيبرغلا

ْنأ ةفداصملا ليبق نم نكي ملو . رتويبمكلا ايجولونكت لا خدإو لا ملا سأر

دعب ، اهتوم ِتاركس ( اينامور ءانثتساب ) ةيقرشلا ابروأ يف مْكُحلا ُةمظنأ تناع

دقف . ةيبرغلا كونبلا نم ةلئاط االً ومأ اهضارتقا ةيادب نم طقف ةليلق تاونس

ىلعو جَهْنَمُم لكشب - تأدب يتلا ىلو األ تاسسؤملا نيب نم كونبلا هذه تناك

اهرَّوَط يتلا ةديدجلا تامولعملا تايجولونكت الل غتسا يف - عساو قاطن

نرقلا تاينينامثل خيرأتلا دنع ، اًنايحأ ُروطتلا اذه ىَسَتْنُيو . نوكيلِّسلا يداو

يف لا األطب ةداقلا ضعب ىلع ليوعتلا ىلإ مالمئ، ريغ لكشب ، لئاملا نيرشعلا

Thatcher رشتات ،Reagan ناجير ،Gorbachev فوشتابروج : ةيعويشلا رايهنا

.thePope ابابلا ،

عم اوبواجت امدنع مهفادهأ اوققح مهنكلو كش، بال نوُّمِهُم دارف ؤهالءاأل

األ َروحملا ندنل وأ نطنشاو نكت ملو . يلودلا لا ملا ةكبشل عراستملا يمانتلا

َعجتنم األُّمه ُروحملا ناك دقل . امور نوكت نأ نع كيهان ، ةكبشلا هذه يف مه

: يرسيوسلا cantonofGraubünden ندْنُبوارج نوتناك يف ريغص ٍجُّلزت

.Davos سوفاد
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سوفاد لُجَر راصتنا

ال «عإ نع اهيف َثَّدحَت يتلا - ةينورتكل اإل هَتلا سر ولر اب يريب نوج لسرأ امدنع

- تنرتن اإل ىلع هنيوانع ليلد يف ةكبشلا ىلإ « ينورتكل اإل ءاضفلا الل قتسا ن

ىدتنملا يف اًكِراشُم هفصوبو . سوفاد وه بسانملا يناكملا هَّلحم نأ فداصت

ىوتسملا ىلع اًّيكَبَش ولر اب ناك ،WorldEconomicForum يملا علا يداصتق اال

ماع يملا علا يداصتق اال ىدتنملا َسَّسأت اًعم. ٍنآ يف يعامتج واال ينورتكل اإل

سو كال ىَعْدُي ، درافراه يف اًبيردت ىَّقلَت ، يناملأ يميداكأ نم ةيصوتب 1971

ةداقل مظتنم رمتؤم دوجو نأ ةركف ُبِحاَص ،KlausSchwab[785] باوُش

يف ةحلصم ةبحاص اهفصوب تاكرشلا ل« هتيؤر قيقحت هنكمي ةيلودلا ةراجتلا

.851« يندملا عمتجملا و ةموكحلا عم نواعتلا ،ب يملْوَع عمتجم

نييذيفنتلا ءاسؤرلا ب ةلوهأملا « ةاقتْنُملا ءامس األ ةَّنج » اهنأب ُةرمثلا تَفِصُو دقو

يظفاحم ب« اًضيأ لب ، نيراتخم نييسايسو تايسنجلا ةدِّدعتم تاكرشل

نينِّهكتُمو ، رامثتس اال قيدانص ةقلا معو ، ةعانصلا يريدمو ، ةيزكرملا كونبلا

ايجولونكتلا يجِلا عُمو ، تاماخاحو نابهرو ، ةيكلف ءايزيف ءاملعو ، نيمئاشتم

الٍتَبُنال ئاع يليِلَسو ، نييرامثتسا نينِّودُمو ، تاعماج ءاسؤرو ، فحاتم ءانمأو

ةميخ [وأ ةقَّلعُملا نمروملا َةَّبُق ، َعنصملا ، َسرجنوكلا هِبْشُي سوفاد ء»:«

Bohemian [787] يميهوبلا َناتسبلا ،Mormon Tabernacle [786][ نمروملا

و داصتق اال يف هاروتكدلا ىلع زئاح . ايناملأب 1938 ماع ديلا وم نم : باوُش سو 785كال

هتجوز هعم لمعتو ، ارسيوس يف شيعي لا معأ لجرو يداصتقا . ةماعلا ةراد واإل ةسدنهلا

ىتح اًقح ال روطت يذلا يملا علا يداصتق اال ىدتنملا 1971 ماع َسَّسأ . هعيراشم يف ادليه

عم باوُش سَّسأ ،1989 ماع يفو . ركفلا و ةسايسلا و لا األمع لا جرل ةيلود ًةكارش راص

ماع يفو . ارسيوسب فينج اهرقمو « ةيعامتج اال تاعورشملل باوُش ةسسؤم » هتجوز

نساأل تحت باش فلأ نم رثكأ عمج فدهب « بابشلا نم ملا علا ةداق ىدتنم » َسَّسأ ،2004

- ملا علا رييغت لجأ نم نواعتلا ىلع مهعيجشتل االت جملا فلتخم يف نولمعي نمم نيعبر

. مجرتملا

Utah اتوي وبالةي كيل تلوس ةنيدمب لبمت ةحاس يف عقت : ةقلعملا ةبقلا وأ نمروملا ةميخ 786

ال اًرقم اهفصوب 1864و1867 ْيماع نيب ُةميخلا تينُب . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا برغ

. ةيونس فصن تاعامتجا يهو «، حيسملا عوسيل ةريخ األ األماي يسيدق ةسينك » تاعامتج

تناك . نيرضاحلا ددع ةدايز ببسب رخآ رقم ىلإ ُتاعامتج اال تَلِقُن ،200 ماع نم اًءدبو

أل اًقباس اًّرقم تناكو . لبمت ةحاس يف ةيملا علا ةرهشلا تاذ دبعملا ةقوج َنطوم ُةميخلا

2005 ماع يف ُةميخلا تَقِلْغُأ . لينافاربأ ةعاق ءانب ىتح ةينوفميسلا اتوي ارتسكرو

سيركتب 2007 ماع اهحاتتفا ديعأ اللز،مث زلا ةمواقم ىلع ةردق رثكأ نوكت ىتح اهديدجتل



َناجرهم ، كوبسيف ، يلا ملا َماظنلا ،« ملا علا يف ءاشع ةلفح ىقرأ »،Grove

سول ايلع، ًةسردم ، بيردت َركسعم ،BurningMan [788] قرتحملا لجرلا

.Quogue[790] وجوك ،LoesAngeles[789] سولجنأ

سوفاد قحتسي ، باوُش لضفب .« ٌةيسور ٌةيْمُد ، كيك ُةحيرش ، ٌةَلَصَب سوفاد

ةرم تاذ ThomasMann[791] نام ساموت هب ىَّمَس يذلا َمس اال ٍةرادج نع

derZauberberg,theMagic يرحسلا لبجلا : جارب األ هولعت يذلا لبجلا

رجنسيك يلي ٍلسلستب ) َمْعَّزلا باوُش عيطتسي ، سوفاد لضفبو .Mountain

. مجرتملا - ةسينكلا نم

يدانلا ل« ةعبات ، اينروفيلا ك وبالةي وير يتنوم يف ٍمَّيَخُم ُضرأ : يميهوبلا ناتسبلا 787

اًركسعم يميهوبلا ُناتسبلا فيضتسي ماع، لك نم ويلوي رهش فصتنم يف .« يميهوبلا

لثم ركسعملا يف ُماقُت سوقطلا ضعب نأ ُعاشُي . ًةطلس مهمظعأو مَلا علا لا جر َّمهأ مضي

لا جرلا سولجو ، اًقرح وأ اًنعط ريغص لفط لتقو ، ةموبلا رئاط هبشت ةريبك ةرخص ةدابع

- اًيفختسم سوقطلا َرَّوص نأ دعب زنوج سكيلأ ُّيفحصلا هبَّرَس ويديف عطقم دجوي . ًةارُع

. مجرتملا

ةلزعنملا ءادوسلا ةرخصلا ءارحص يف ُدَقْعُي يونس ناجرهم : قرتحملا لجرلا ناجرهم 788

. ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال بولا ادافين والةي لا مش [ ةفاجلا ةريحبلا ] كور كيلب ةقطنم يف

تءاج . يرئاد فصن كشالً ناجرهملا ُةقطنم ذختتو ، عوبسأ ةدمل ناجرهملا رمتسي

اذه لصأ عجري . تبسلا موي ءاسم يبشخ لجر لا ثمت قْرَح سقط ةسرامم نم ةيمستلا

يفراه الير امه ، وكسيسنارف ناس نم نايميهوب الن جر ماق امدنع 1986 ماع ىلإ سقطلا

َديدعلا ُديلقتلا اذه بذتجاف ، شتيب ركيب ئطاش ىلع ةيبشخ ةيْمُد قرحب ، سميج يريجو

وال ءارحص ىلإ َناجرهملا سقطلا اذه يف نوكراشملا لقن 1990 ماع لولحب .مث سانلا نم

. مجرتملا - ادافين ةي

طيحملا لحاس ىلع الةي ولا برغ عقتو ، اينروفيلا ك والةي ندم ربكأ : سولجنأ سول 789

ا اهمس ال ٌراصتخا هنأ امك ،« ةكئ ال «ملا ينعيو ، ةينابس اإل ةغللا نم ذوخأم ةنيدملا مسا . يداهلا

اهيف رهدزت ال». وكنويسروب رهن ةكئ مال ةكلم ءارذعلا ةديسلا ةيرق »: ينعي يذلا ينابس إل

ةنيدملا تشاع ،1992 ماع يف . دوويلوه يح يف امنيسلا ةعانصو ، تارئاطلا ةعانص

هيلع ىدتعا يذلا دوس األ قئاسلا جنيك يندور ةيضق ةيفلخ ىلع ةفينع ةيومد تامادص

. مجرتملا - سولجنأ سول ةطرش نم ضيِب لا جر ةعبرأ

« وجوك ئطاش يدان » ةراش باإل دوصقملا لعلو ، كرويوين وبالةي ةيخيرات ةقطنم : وجوك 790

. مجرتملا - هرسأب ملا علا يف ةيونسلا تازاج األ ءاضق نكامأ ىلغأ دحأ ُّدَعُي يذلا

ماع باد اآل يف لبون ةزئاج ىلع لصح ، يناملأ يئاور نام:(1955-1875)، ساموت 791

. مجرتملا -1929



.852«[ لضف األ امبر [وأ بكوكلا ىلع االً صتا لضف األ لجرلا » هنأب ( ًةرشابم

سابتق اال يف -[امك يملا علا يداصتق اال ىدتنملا نم نورخسي نيذلا كئلوأ

ىدم ىلعف اهب. نوُّفِختسَيو تاكبشلا ةطْلُس نم نولِّلقُي -[ ًةرشابم قباسلا

يف اهاقلأ ةبطخ نم قمعأ ةيخيرات ةيمهأب ٌةبطخ َظْحَت مل ، ىدتنملا خيرات

نماأل اآلرخ فرطلا يف اًرخؤم هُحارس َقِلطُأ ٌّيسايس ٌنيجس 1992 ماع رياني

هيلإ َتَصْنأ دقو ، رمتؤملا يف نيرضاحلل يسايسلا نيجسلا اذه لوقي . ضر

نيشدتل عامتج اال اًعيمج انيلع ضرفي انطبارت :«نإ ناسحتساو هابتناب باَوُش

اإل ءاقبو راهدز واال ةيمنتلا لجأ نم globaloffensive يبكوك [ موجه الق[ طنا

دراوملل ريبك ٌكيرحت ثدحي نأ يرورضلا :«نم ُثِّدحتُملا لوقي امكو .« ناسن

وأ ، ريخلا لا معأ نم معالً هفصوب » سيل نكل »؛ بونجلا ىلإ لا مشلا نم

يف ُثِّدحتُملا أدب ».مث نوكلمي نَم راقفإب نوكلمي ال نَم ةايح نيسحتل ةلواحم

اهب: مايقلا هدلب ىلع يغبني تاوطخ عبرأ دادعت

يتلا علسلا رعس يف رمتسملا ضافخن اال ةيضقو ، نويدلا ةلكشم ... ةجلا عم

. ةعَّنصُملا اهعئاضب مامأ قاوس األ حْتَفو رقف، الُداأل بلا اهُرِّدَصُت

سأر بْلَجب ًةمادتسمو ًةعيرس ًةيمنت يضتقيس ام وهو ... اندلب ِّومن نامض

ليومتل اًعم ةيجراخو ةيلخاد رداصم ىلع اًدامتعا ، تباثلا رامثتس وأاال لا ملا

. رامثتس اال اذه

ايلا. طيإو اسنرفو ايناملأك بالد يف هليثم نع فلتخي ال ماع عاطق [ ءاشنإ ]

بونجلا ءاوس ، ةعاقلا هذه يف نيدوجوملا نيرمثتسملل ةحلا ص قافآ ةحاتإ

.853 نييلودلا وأ نييقيرفأ

ٌحضاو امقهلا ُرهوجو ،NelsonMandela[792]ال يدنام نُسلِن وه ُثِّدحتُملا ناك

َّدِعُأ يذلا دلبلا ىلإ يبنج األ لا ملا سأر باذتجا لجأ نِمف : لهذم وه ام ردقب

تامازتل اال دحأ نع ةدئارلا ُةيصخشلا ىَّلختتس هيف، ةيلوؤسملا يِّلوتل

لصفلا ةسايسل ضِهانُم يقيرفأ بونج يروثو يسايس ال:(2013-1918)، يدنام نُسلِن 792

ايقيرفأ بونج سيئر َبصنم لغش . ايقيرفأ بونج يف ةيرامعتس اال تاسايسلا و يرصنعلا

هتنادإ رثإ اًماع نيرشعو ةعبس نجسلا يف ال يدنام ثكم اذه، لبق 1994و1999. ْيماع نيب

نجسلا ب اينوفير ُةمكحم هيلع تمكحف ،1962 ماع مْكُحلا ماظن بلقل رمآتلا و بيرختلا ب

داقتن لال ضرعتيو ، اًيكارتشا اًيطارقميدو اًيقيرفأ اًيموق هفصوب ال يدنام ُفَّنَصُي . ةايحلا ىدم

. ةيعويشلا و باهر عماإل هفطاعتل

ىلعو ، ةيرحلل ةيكيرم األ ةسائرلا ةيلا ديم ىلعو ،1993 ماع الم سلل لبون ةزئاج ىلع لصح

-1992 ماع رياني يف اهاقلأ سوفاد يف هتملكو . يتييفوسلا داحت اال نم نينيل ماسو

. مجرتملا



AfricanNationalCongress يقيرف األ ينطولا ُرمتؤملا اهَّرقأ يتلا ةيسيئرلا

تاعانصلا ميمأت :1955 ماع Freedom Charter[793] ةيرحلا قاثيم يف

.854 ايقيرفأ بونج يف ةيسيئرلا

SouthAfrican يقيرفأ بونجلا يعويشلا بزحلا يف ال يدنام ةيوضع مغرو

يف َبَتَك . اًيداع اًيعويش نكي ملف ،1962 ماع هنجس تقو CommunistParty

ميحانم يليئارس اإل دئاقلا نم الت سارم هيقلَت ىلإ اًريشم ًةرم، تاذ هتايموي

سينايد Boer ريوبلا يف تاباصعلا برح لتاقمو ،MenachemBegin نيجِب

يست وامو CheGuevara ارافيج يشت نم كلذكو ،DeneysReitz ستيَر

، تاروثلا لكل ةلماش ةساردب مايقلا انيلع بجي الً:« ئاق ،MaoZedong جنوت

.« تلشف يتلا تاروثلا اهيف امب

ANC األةم»[794] حمر » اهاَّنبت يتلا ةيروثلا يركسعلا حانجلا ةيرظن

ةيرظن ىلإ َليْمأ تناك ،1961 ماع يف َسَّسأت يذلا (UmkonthoweSizwe)

.Lenin855 نينيل ةيرظن ىلإ اهنم FidelCastro ورتساك لديف

RobbenIsland[795] نبور ةريزج يف ةليوطلا ال يدنام ِنْجَس ِتاونس ءانثأو

ممق ىلع ةرطيسلا و ميمأتلا ةركفب َثَّبشت هنكلو ، ةديدع ٍحاون يف هَتفسلف َّرَيَغ

يف ،RobinRenwick كيَنر نبور يناطيربلا ريفسلا لواح امدنعو . داصتق اال

ةراشإ يف -« مكتركف ال:«هنإ يدنام َّدر ، ميمأتلا نع هعم َثُّدحتلا ،1990 ماع

BritishLabourParty يناطيربلا لا معلا بزح روتسد يف عبارلا دنبلا ىلإ هنم

،و[ب] لدابتلا و عيزوتلا و جاتن اإل لئاسول ةماعلا ةيكْلِملا ب« َبزحلا ُمِزْلُي يذلا ،

وأ ةعانص لك ىلع ةرطيسلا و ةيبعشلا ةراد اإل يف هقيقحت نكمي ماظن لضفأ

.856« ةمدخ

هُسفن وه ؟ طقف نيماع دعب هتيكارتشا اياقب رخآ نع ال يدنام ىَّلخت اذامل

نم َفَّلأت يذلا « ايقيرفأ بونج رمتؤم فلا ل«حت ةيساس األ ئدابملا ب نايب : ةيرحلا قاثيم 793

بعشلا رمتؤم »و« نييقيرفأ بونجلا نييطارقميدلا رمتؤم »و« يقيرف األ يموقلا رمتؤملا »

. مجرتملا -« بعشلا مكحيس »: ةيحاتتف اال هترابعب ُقاثيملا َزَّيمت .« نَّولُملا

صإب مايقلا ةموكحلا ضفر بقع ،1961 ماع نيرخآ عم ال يدنام هسَّسأ ميظنت األةم: حْمُر 794

لا. فسنارتلا ميلقإ يف ليفبراش ةحبذم بقعو ، ةيروتسد تاح ال

هتامجه تزيمت . يقيرف األ ينطولا رمتؤملا ةكرحل اًيركسع اًحانج هفصوب ُميظنتلا َسَّسأت

تييفوسلا باسحل هلا غتشاب ةدرابلا برحلا لظ يف َمِهُّتاو . تاباصعلا برح بولسأب

. ةروظحم ةيباهرإ ةمظنم هنأب اًمومع ةيبرغلا لودلا و ايناطيربو ةدحتملا تاي ال ولا هتفَّنصف

. مجرتملا -1962 ماع بيرختلا الحو سلا ىلع ال يدنام بيردت ىَّلوَت هنأ ُداسوملا ىَعَّدا

. مجرتملا - ايقيرفأ بونج نوات بيك ، لودجلا جيلخ يف عقت : نبور ةريزج 795



: لوق أل نطولا ىلإ ُتئج اًقح:« ال قلا امكو . سوفاد ىلإ هتلحر ريثأتب فرتعا

يأ ىلع لصحن نلو ميمأتلا يف انرارمتسا امإ . راتخن نأ بجي ، بابشلا اهيأ

.857« رامثتس اال ىلع لصحنو انفقوم ليدعت ،وأ رامثتسا

ملا علا ءاحنأ عيمج يف هلُّقنت » ءانثأ هنأ فيك ،2000 ماع يف اًقح ال َرَكَذ مث

اال ةيمنت ةيفيك نأشب نيزراب نييداصتقاو نيزراب لا معأ لا جر ءارآ هعامسو

. ىرخأ ٌتاريسفت ْتَمِّدُق ، كلذ عمو اهب»858 َنَمآو قوسلا ةيِّرُحب عنتقا »،« داصتق

نم ،ANC يقيرف األ ينطولا رمتؤملا بزح يف هراسي ىلع نَم ىلإ ةبسنلا بف

ًةقفص ميمأتلا دض ُرارقلا » ناك ،RonnieKasrils زْلِرساك ينور لا ثمأ

.859« ايقيرفأ بونج َءارقف عيبي يذلا ضيب األ مَلا علا عم [796]« ةيتسواف

ىرجأ ال« يدنام نأ AnthonyMonteiro ورِتنوم ينوتنأ ُّيفحصلا َمَعَزو

كلذ يف قفاوف ،« هحارس الق طإ لبق ضيب األ مْكُحلا ماظن عم ةيِّرس تاثداحم

.860 ميمأتلا نع يِّلختلا ىلع ركبملا تقولا

وباتو ال( يدنام نأب لوقلا يهف اهسفن رظنلا ةهجو ضرعل فطل األ ةقيرطلا امأ

ب ًةيانع ىنتعا الد) بلا ةسائر يف اًقح ال هفلخيس يذلا ،ThaboMbeki[797] يكِبم

Harry رمياهنبوأ يراه مهزربأو - ايقيرفأ بونج يف لا األمع لا جرب ةغلا

HelenSuzman[798] نامزُس نيليه ُةميعزلا هل مهتمَّدق نيذلا -Oppenheimer

.861 يرصنعلا لصفلل ةضِهانُملا ءاضيبلا

دقنلا قودنص طغض ةجيتن ءاج ال يدنام يِّلخت نأب لوقت ةليدب ةيرظن ةمث

: ةماعلا ةسايسلا رييغت ىلإ ىَّدأ يذلا InternationalMonetaryFund يلودلا

ب اهَسفن ايقيرفأ ُبونج ْتَمَزْلأ ودالر... نويلم 850 هتميق ضرق ىلع لوصحلل »

.862« ةَصَخْصَخلا ]liberalizationو ةيلا ربيللا ىلإ لُّوحتلا ] ةنَرْبَّللا و فُّشقتلا

األ ينطولا رمتؤملا ُبزح يِّذُغ »،NaomiKlein[799]كالني يمويَن ل اًقبطو

. مجرتملا - ناطيشلا عم فلا حت ةقفصلا نأ ىلإ ةراشإ انه ةيتسوافلا 796

ايقيرفأ بونج ةيروهمج سيئر . ايقيرفأ بونجب 1942 ماع ديلا وم نم : يكِبم وبات 797

ةلا قتس باال هُبزح هبلا ال.ط يدنام نُسلِنل اًفلخ ،2008 ماع ىتح 1999 ماع ذنم رشع يداحلا

. مجرتملا - داسف مهتب اموز بوكاج قبس األ هبئان ةمكاحم ءانثأ ءاضقلا لمع يف هلُّخدت رثإ

بونج يف يرصنعلا لصفلل ةيسايس ةضهانمو ةطشان ،(2009-1917): نامزُس نيليه 798

نَمب ، نوجسلا يف ينطولا رمتؤملا بزح ءاضعأ عاضوأ نيسحت يف اًرود تبعل ، ايقيرفأ

. مجرتملا - ةيروثلا هتاسايس ىلع اهظفحت مغر ال يدنام نُسْلِن مهيف

ةيليجست فأالم ةفلؤمو ةيسايس ةيفحصو ةبتاك .1970 ماع ديلا وم نم كالني: يمويَن 799

ريغ ةروصب نايدراجلا يف بتكتو ، ةيلا ربيلوينلا تاسايسلل اهتضهانمب زيمتت ، ةيدنك



يلودلا دقنلا قودنص رْبع « ةيلا ربيلوينلا راكف األ نم ةتباث تاعرجب يقيرفأ

اال كونبلا ،و ةيبنج األ لا األمع ةرادإو ةراجتلا سرادم خالل« نمو ،IMF

World يلودلا كنبلا ،و ةيداصتق اال تاسايسلا ثوحب زكارمو ، ةيرامثتس

اال اولَّكَش نييعامتجا نييئاصخأو نييداصتقاو نيماحم » نع كيهان ،«Bank

.863« يعانصلا « لُّوحتلا ل« عيرسلا َراشتن

رشتات تِرجرام نإ ُلا قُي ال]، يدنام يِّلخت ريسفتل ] ىرخأ تاياور يفو

،JamesBaker ركيب سميج ةيكيرم األ ةيجراخلا ريزوو MargaretThatcher

. ةيكارتش اال هئدابم نع ال يدنام َّوحال ناذللا امه

األ يف ام ال:«لك يدنامل اآليت قيلعتلا ىدبأ ركيب نإ ُلا ،َقُي ميمأتلا صوصخب )

اآلن»)864. ةميدق ًةعبق راص ميمأتلا نأ رم

. مجرتملا - ىرخأ دئارج يفو ، ةمظتنم



رياني يف ، سوفاد يف باوُش سو عمكال ال يدنام نوسلين -36: مقر لكشلا

األ ينطولا رمتؤملا [ بزح ] جمانرب نم ميمأتلا ال يدنام طقسأ امدنع ،1992 ماع

. يقيرف

بونج خيرات تاظحل نم ةمساح ةظحل يف سوفاد ىلإ ال يدنام ةلحر تءاج

راص ، رهشأ ةتس نوضغ يفو .1990 ماع رياربف يف ال يدنام نع َجِرْفُأ . ايقيرفأ

يركسعلا ُحانجلا َقِّلُعو ، اًيعرش SACP يقيرفأ بونجلا يعويشلا ُبزحلا

ال ناك ،1991 ماع ةياهن عم ، قيرطلا نكلو . يقيرف األ ينطولا رمتؤملا بزحل

ىتحف . اًيطارقميد ةَبَخَتْنُم ةموكح داجي إل ايقيرفأ بونج مامأ الً يوط لا زي

يف ، تجتنأ يتلا بازح األ ةدِّدعتم ضوافتلا ُةيلمع ْتَرَج نكت 1993مل ماع

ماع ليربأ ىتح ةَّرُح تاباختنا ُلوأ ثدحت ملو ؛ اًيطارقميد اًروتسد ، ةياهنلا

األ ةجيتنلا يه ةيله األ برحلا نأ نيظِح ال ُملا نم ديدعلا دقتعا دقو .1994

،مل كلذ عمو . يرصنعلا لصفلا ءاهن إل ةَّرُحلا تاباختن اال نم االً متحا حجر
[800][ مهتاورث ببسب نوذِّفنتُملا ] طارقوتولبلا وأ نويبرغلا ُةساسلا نكي

. ميمأتلا نم هفقوم رييغتب ال يدنام اوعنقأ نيذلا مه plutocrats

حلطصمللو . ءارثلا ب ًةزيمتم ةمكاحلا ُةقبطلا هيف نوكت مْكُحلا لا كشأ دحأ : ةيطارقوتولبلا 800

اهتمكح يتلا ةميدقلا لودلا ىلإ ةراش اإل دنع ةيخيرات دالةل وذ امه:األلو االن معتسا

لثم ةيلا اإلطي راجتلا تايروهمجو ، ةميدقلا نانويلا يف ندملا ضعب لثم ةيرث تايكراجيلوأ

لمحي ثيح ، ةرصاعم ةيسايس دالةل هلف يناثلا لا معتس اال امأو . ةيقدنبلا و اسنرولفو ةونج

لكشب لا ملا ريثأتل ةعضاخلا ةيسايسلا ةيلمعلا ىلإ ةراش اإل دنع اًيصاقتناو اًيئاردزا ىنعم

. مجرتملا - ئفاكتم ريغو ريبك



يذلا )TitoMboweni[801] ينيوبم وتيت يلبقتسملا ريزولا ريبعت ِّدح ىلعف

يف مانتيفو نيصلا وبودنم مه هوعنقأ نيذلا ناك ،( سوفاد ىلإ ال يدنام َقَفار

ىلإ حاًيلا ىعسن نحن ال:« يدنامل اولا ق دقل . يملا علا يداصتق اال ىدتنملا

.« انتاداصتقا ىلإ ةصاخلا تاسسؤملا ةوعدو ةلودلا تاعورشم ةَصَخْصَخ

اذامل . ينطو ريرحت ةكرح ُميعز َتنأو يعويشلا بزحلا تاموكح نحن »

؟»865. ميمأتلا نع ثدحتت

وهو ، يدنلوهلا ةعانصلا ريزو ةحيصنب ال يدنام متها اذامل . هرثأ اذهل ناكو

دق ال يدنام ناك ؟ ةلودلا ةيكْلِم ةدايز مدعب هَحَصَن سوفاد يف رخآ بودنم

ب نيقطانلا ناكيرف األ نوجس يف اًسيبح اًماع نيث ال ثلا نم برقي ام هِّوتل ىضق

، اهيلإ ىمتنا يتلا ةكبشلا تناكو .speakingAfricaners866-Dutch ةيدنلوهلا

نييعويشلا ةكبش : نيرشعلا نرقلا تاكبش حجنأ ىدحإ ، ةرتفلا هذه لا وط

. ةيلودلا

ةيلا مسأر ةيلود يف مدق األ ةكبشلا هذه ُجامدنا ًةمساح سوفاد لعج ام

تاموكحلل اًنكمم لعج يذلا جامدن اال وهو ، باوُش سو كال اهركتبا ةديدج

. قوسلا ىلع ةمئاق ةيداصتقا تاح ال صإ ىَّنبتت نأ ةيمانتيفلا و ةينيصلا

اال كنبل نماثلا مكاحلا بصنم لغشي دوسأ لوأ ،1959 ماع ديلا وم نم : ينيوبم وتيت 801

. مجرتملا –2018 ماع ربوتكأ يف ةيلا ملل اًريزو َنيميلا َفَلَح . يقيرفأ بونجلا طايتح
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ارتلجنإ كنب فإالس

، ةيكارتش اال طوبهو ةيعويشلا َرايهنا حرشت يتلا تاياورلا يف ريطخ ٌللخ ةمث

ٌةيلا مسأر ىوق اهترَّبد ةريِّرِش ةرماؤم اهفصوب globalization ةملْوَعلا دوعصو

ثلا ثلا ملا علا يف ريرحتلا تاكرح دض ، فارط األ ُةدِّدعتمو ةيسنجلا ُةدِّدعتم

.ThirdWorld

اًيسايس كسامتم ءيش ُّيأ اهيدل نكي مل يمَلْوَعلا لا ملا ةكبش نأ وه للخلا

لمع هنكمي مٌلا كانه ناك اذإف .shockdoctrine[802]« ةمْدَّصلا بهذم » ىَّمَسُي

اال نييروثلا باصأ ام ردقب ةيناطيربلا نيظفاحملا َةموكح باصأ دقف ، كلذ

األ نم لضفأ ةطقنلا هذه حضوي ءيش .وال نييقيرفأ بونجلا نييكارتش

نع ال يدنام يِّلخَت نم طقف رهشأ ةينامث دعب ندنل يف تعقو يتلا ثادح

اال ىدتنملا روضح نع باغ يذلا صخشلا .[1992 رياني ] سوفاد يف ميمأتلا

ةظفحملا ] رامثتس اال قودنص ريدم وه ماعلا كلذ يف يملا علا يداصتق

يف أدبي مل يذلا GeorgeSoros،و سَروُس جروج hedgefund[ ةيئاقولا

قيرطلا ىلع هَسفن َعَضَو سَروُس نأ مغرو .1995 ماع ىتح ماظتناب روضحلا

راص « ٌّيرامثتسا ٌطيسو » هنأب هسفنل هفصوبف مَلا، علا لا جر ىنغأ حبصيل

لجرلا هنأب ،1992 ماع ربمتبس يف ، سَروُس رهتشا دقل . اًيبسن ًةضماغ ًةيصخش
[803] يبرو األ فْرَّصلا رْعِس ةيلآ ب] َّلخأ »،و[ ارتلجنإ َكنب سلفأ » يذلا

ةيداصتق اال تاسايسلا ىلع ُقَلْطُي ٌريبعت : ثراوكلا ةيلا مسأر دوعص وأ ةمْدَّصلا بهذم 802

اهتقلطأ يتلا يعامتج اال قافن اإل ضْفَخو ةراجتلا ريرحتو ةَصَخْصَخلا ك ةيلا ربيلوينلا

ةيداصتق اال مولعلا مسقب ذاتس األ نامديرف نتْلِم اهُرِّظنمو داصتق اال يف وغاكيش ُةسردم

- تاعمتجملا اهب رمت يتلا تامز اللاأل غتسا ىلع نامديرف ةيرظن موقت . وغاكيش ةعماجب

لجأ نم - يمانوست مأ اًبرح مأ قوسلل اًرايهنا مأ اًيباهرإ اًموجه مأ الاًب قنا تناك ءاوس

ح يف ناك ول عمتجملا اهلبقي نكي مل ةيداصتقا تاسايس ضرفب يلا ربيلوين رييغت ثادحإ

يف تاينيعبسلا ةياهن عم ةيداصتق اال تاسايسلا يف نامديرف ةيرظن ريثأت أدب . ةيداعلا هتلا

،2009 ماع يفو . ةيعويشلا لودلا ىلإ َّدتما مث ، ةدحتملا تاي ال وولا ةدحتملا ةكلمملا

نتْلِم َةيرظن هيف ُدِّنَفت ،TheShockDoctrine ناونعب اًباتك كالني يمويَن ةيدنكلا تردصأ

الجب «علا حلطصم رهظ . بوعشلا ىلع ةمدصلا الجب علل ةرِّمدملا اآلَراث فشكتو نامديرف

يف ةيكيرم األ تارابختس اال ةلا كو نم ٍمْعَدب يسفنلا بطلا يف ٍثاحبأ قايس يف « ةمدصلا

. مجرتملا - نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ

،1979 ماع يف ةيبرو األ ةيداصتق اال ةعومجملا هتعضو ماظن : يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ 803

اال قيقحتو فْرَّصلا راعسأ تابلقت نم ِّدحلل ،EMS يبرو األ يدقنلا ماظنلا نم اًءزج هفصوب

يه ةدَّحوم ةلمعو يدقنو يداصتقا داحت ال ريضحتلا راطإ يف ، ابروأ يف يدقنلا رارقتس



.867(EuropeanExchangeRateMechanism(ERM

ةيملا علا ةيلا ملا قاوس األ ِّومن ءانثأ رطخلل ًةَضْرُع اهدحو ُةيكارتش اال نكت مل

نرقلا تاينينامث ْيدقع خالل [ اًجامدناو الً[ ماكت رثكأو ربكأ الت َّدعمب

فْرَّصلا رعس ءاغلإ ٍةصاخبو ) دويقلا عْفَر نيب عْمَجلا نإ . هتاينيعستو نيرشعلا

و تامولعملل عرسأ تاقُّفدت قلخ اميس (وال ةبسْوَحلا لا)و ملا سأر طباوضو

ةرطيس ىلع موقي يسايس عورشم يأ نأ ينعي ،( دودحلا ربع تاقفصلا

. ٌّشَه عورشم وه ةَّيمَرَه

ةلماعلا ةقبطلا ةَّيوخأ ةركف نأش اهنأش - ةعماجلا ةيبرو األ ةدحولا ةركف

دعب - ُةركفلا تَرَّوطت نكلو . رشع عساتلا نرقلا يف اهروذج اهل تناك - ةيملا علا

لماكت جمانرب ىلإ يوابوط ملح نم - ةطِبْحُملا نيرشعلا نرقلا طساوأ براجت

.868 يلمع يداصتقا [ جامدنا ]

بْلُّصلا و محفلا ريعستو جاتنإ ميظنتل « ةعومجم » ءاشنإب ةركفلا قيبطت أدب

، ادنلوه ، اكيجلب ايلا، طيإ ، اسنرف ، ةيبرغلا ايناملأ يه: ةيبروأ لود ِّتِس يف

ُةعومجملا 1957 ماع TreatyofRome امور ةدهاعم نع أشن .مث جروبمسكول

موسرلا ُضيفختو EuropeanEconomicCommunity ةيبرو األ ةيداصتق اال

اهنيب ُةراجتلا ترهدزاف الد. بلا هذه نيب يكرمج داحتا ُسيسأتو ةيكرمجلا

دعب اهراهدزا رمتساو ةيبرو األ ةيداصتق اال ةعومجملا ليكشت لبق ةعرسب

امن يداصتق اال لماكتلا نكلو ماع. هجوب ةيملا علا ةراجتلا تَمَن امك ، اهليكشت

لكشب - لماكتملا قوسلا َّومن قاعأ ، ةعارزلا لا جم يفف . ىرخأ ٍحاون يف ءطبب

ةيعارزلا ُةسايسلا اهَّلحم ْتَّلح ىتح ينطولا معدلا لا كشأ ُرارمتسا - يباجيإ

ترمتسا ، عينصتلا لا جم يفو .CommonAgriculturalPolicy[804] ةكرتشملا

مْعَدب ةعماجلا ةيبرو األ ةسفانملا ةمواقم يف اًضيأ ةينطولا تاموكحلا

ْضَّرعتي ملو . ةيكرمج ريغ زجاوح ضرفب وأ اًيسايس ةساَّسحلا تاعاطقلا

ربع الً وادت لقأ تامدخلا ألن كلذو ، تاسرامملا هذه لثمل تامدخلا لا جم

ةدعاقلا هذه نم ُءانثتس اال ناك .[ عئاضبلا [و علسلا نم ةينطولا دودحلا

خالل اًمامت ةديدج ةقيرطب تجمدناو تلماكت يتلا ، َةيلا ملا ِتامدخلا

تادنسو لج[805] األ ةليوط تاكرشلا تادنس ِعْيَبب ، نيرشعلا نرقلا تاينيتس

. مجرتملا -1999 رياني 1 موي َثَدَح ام وهو ، ورويلا

هريغو يعارز مْعَد ماظن ريفوتب يبرو األ داحت اال يف لفكتت : ةكرتشملا ةيعارزلا ةسايسلا 804

ةديدع تاداقتنا دعب تارييغت ةدعل تعضخو ،1962 ماع ةرم أللو ْتَمِّدُق . جماربلا نم

. مجرتملا - ةيناسن واإل ةيئيبلا اهراثآو اهتفلكت ببسب

تايلمعلا لثم ةعونتم بابس أل ليومتلا عمجل ةكرش نع رداص دنس : تاكرشلا تادنس 805



.869 اًيبسن ءايرثأ نيرمثتسمل ماعلا عاطقلا

Eurobond[806][ ورويلا تادنس ]« دنوبوروي لا« قوسب ىَّمَسُي ام ُدوعص ناكو

ناك لب .financialglobalization870 ةيلا ملا ةملْوَعلا هاجتا يف ةرِّكبم ًةوطخ

يبرو ]األ جامدن [واال لماكتلا خيرات يف اًريبك اًئجافم اًمُّدقت دنوبورويلا يمالد

نيذلا ُطارقونكتلا و ةلودلا ُلا جر - ريبك دح ىلإ - هعقوتي مل ام وهو ، اًضيأ

EuropeanUnion يبرو األ داحت اال نيوكت تاونس « يسيِّدِق » مهفصوب اورِّوُص

.871« نيسِّسؤملا هئابآ وأ«

نم ٍردقب ، هيلِّثَمُمو صاخلا عاطقلا لعاوف عادب إل ًةيئاقلت ًةجيتن ناك دقل

، ةليلق تاونس نوضغ يفو . ةلِهاستُملا ةيناطيربلا ةيدقنلا تاطلسلا ةدعاسم

َطباور َغاَص ، يبروأ يلا مسأر قوس ىلإ هُراهدزاو قوسلا اذه ُنيوكت َلَّوحَت

،و ةينطولا دودحلا ربع اًمامت ًةديدج ٍتاكبشو اًمامت ةديدج ةيسَّسؤم

مهعفاد نأ يف كش .وال نييسايسلا سيلو اذه اوققح نيذلا مه نويفرْصَملا

. حبرلا وه يسيئرلا

طقف لا ملا بسكل ةليسو درجم دنوبورويلا قوس وسدنهم هربتعَي ،مل كلذ عمو

، صوصخلا هجو ىلعو . ابروأ يف يسايسلا لماكتلا زيزعتل ةلا َّعف ًةادأ لب ،

ايناطيرب ةيوضعل َضر األ ُدِّهَمُيس يبرو األ يلا مسأرلا قوسلا لماكت نأ اورَّدَق

يهتني نأ نم اوفَّوختف نويسنرفلا امأ . ةيبرو األ ةيداصتق اال ةعومجملا يف

ا ةعومجملا ىلإ ايناطيرب تمضنا اذإ ينيلر اإلتس هينجلا مْعَد ىلإ فاطملا مهب

تاعوفدم َنازيم ُةيوضعلا ديزت نأ ُعَّقوَتُي ناك EEC،ذإ ةيبرو األ ةيداصتق ال

سيئرلا ضارتع ال اًيسيئر اًببس ناك ام وهو ؛ اًءوس فيعضلا ةدحتملا ةكلمملا

1963و ْيماع يف ايناطيرب ةيوضع ىلع CharlesdeGaulle لوجيد لر اش

.1967

نييسنرفلا نأ دنوبورويلا قوس ُداّور ليصفتلا ب اهحضوأ يتلا ةداضملا ةجحلا

َسيسأت ندنل تداعأ اذإ ىَّمسُم ريغ ٍلجأ ىلإ ايناطيرب داعبتسا مهنكمي ال

اإل هينجلا ريغ الت ْمُعب ابروأ يف الت َماعُملل اًيلا م اًزكرم اهفصوب اهِسفن

.872 ينيلر تس

أدب ىتح ةيداصتق اال ةعومجملا ىلإ مامضن اال يف ايناطيرب تحجن نإ ام

ًةداع حلطصملا قبطنيو ، تاعورشملا عيسوتل وأ ذاوحتس واال جامدن اال تايلمع وأ ةيراجلا

. مجرتملا لج- األ ليوط نْيَّدلا تاودأ ىلع

. مجرتملا -1963 ماع ةرم أللو تردص ةيلود تادنس يه ورويلا تادنس : دنوبورويلا 806



دحأ -SiegmundWarburg[807] جروبراف دنومجيز لا ثمأ نم نويفرْصَم

، يدقنلا لماكتلا ناكمإ ةشقانم يف - نييسيئرلا دنوبورويلا قوس يسدنهم

(Euromoneta« ورويلا ةلْمُع » ىَّمَسُت نأ حرتقاو ) باسح ةدحو ءاشنإب اًءدب

.873 ةفلتخم ةينطو ْمُعالت ةَّلس ساسأ ىلع موقت

ينيلر اإلتس هينجلا ُتامزأ ، برحلا دعب اميف ، هتلَّلخت يداصتق اال ايناطيرب ءادأ

ةيلا ملا تامدخلا و رامثتس اال ضارغ أل ابروأ َلماكت اولَّضَف نَمو . ةرِّركتملا

. جعزم قئاع درجم نم َرثكأ ةلْمُعلا ميظنت ةداعإ ىلإ ةرِّركتملا َةجاحلا اوربتعا

األ ةدحولا وحن عيرسلا قيرطلا ىلع رخآ اًقئاع فْرَّصلا راعسأ ُتابُّلقت ْتَدَب دقل

. ةيبرو

مهُمظعم نيركفم ةكبش َجاتن ، اهتاذ دحب ، يبروأ يدقن داحتا ُةركف تناك

ةكبش نأ يهو ،أال ةنيعم ةقرافم ةمث نكلو .[808] ناملأو نويسنرفو نويدنلوه

ْتَمَّمَص - نويطارقوريب مهُضعبو نويميداكأ نويداصتقا مهُضعبو - نيركفملا

ريغ ةيموقلا لودلل دحاو يزكرم كنب ءاشنإب ، ةياغلل َّيمَرَهلا َعورشملا اذه

مهملا ُريسفتلا نمكيو . ةيبرو األ ةيداصتق اال َةعومجملا تَلَّكش يتلا ةسناجتملا

تاق عبال اًعم ةطبارتملا ، ةمكاحلا ةيسنرفلا ةبْخُّنلا ةبيكرت يف عورشملا كلذل

ةصاخبو )grandesécoles ايْلُع سرادم يف اوبَّردت اًبيرقت مهُّلكف : ةيوق

ÉcolePolytechnique[809][ كينكتيلوب لوكي [اإل ةدِّدعتملا ايجولونكتلا ةسردم

يتلا (ÉcoleNationaled’Administration[810] ةراد لإل ةينطولا ةسردملا و

يلا ملا شيتفتلا )grands corps [ ةلودلا يف ] ٌةريبك ٌتائيه اهُريِدُت

ةبساحملا ناويد ،Conseild’État ةلودلا سلجم ،InspectiondesFinances

جروبراف ةلئاع دارفأ ُدحأو يناملأ يزيلجنإ يفرْصَم ،(1982-1902): جروبراف دنومجيز 807

. مجرتملا - ةيراجتلا ةيفرْصَملا لا األمع ريوطت يف اًمهم اًرود بعل ، ةريهشلا

ءابآ » ناونعب مداق دلجم يف « نيسِّسؤملا اآلءاب ةكبش ل« ةيكيفارج ٌتاموسر ُرَشْنُتس 808

»TheFounding يبرو األ يدقنلا داحت اال خيرات يف راكفأو دارفأ : نوسِّسؤملا ورويلا

FathersoftheEuro:IndividualsandIdeasintheHistoryEuropeanMonetary

. فلؤملا IvoMaes- سيام وفيإو KennethDyson نسياد ثينيك : ريرحت Union,

لبقتو ، ةيسنرفلا عافدلا ةرازو نم مراص فارش إل عضخت : ةدِّدعتملا ايجولونكتلا ةسردم 809

مهزايتجا دعب ، ايلعلا ةيسنرفلا سرادملا يف ةيريضحتلا ماسق األ ذيم تال نم اهَتبلط

. مجرتملا - ةقيقد لوبق تارابتخا

موقت . ًةيوبخن اهرثكأ نمو ، ةيسنرفلا ايلعلا سرادملا قرعأ نم : ةراد لإل ةينطولا ةسردملا 810

نم اهيف ةساردلل نيحَّشرُملا نوكي نأ ،والدب مهبيردتو نييسنرفلا نيلوؤسملا رابك باختناب

. مجرتملا الد- بلا يف ايلعلا سرادملا لضفأ يجيرخ



.(CorpsdesMines[811] نيم يد روك ،CourdesComptes

ربع اًقيثو اًطبارت نيطبارتم اولظف صاخلا عاطقلا يف َلمعلا اوراتخا نَم امأ

LeSiècle[812]و لكييسول لثم يداونلا ةيوضعو جوازتلا و ةقادصلا ةكبش

ةيسنرفلا ةروثلا لبق ام ىلإ اهنم ديدعلا عجري يتلا ، ةينوساملا لفاحملا

ثْلث نيب ام راص ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبس ذنمو .FrenchRevolution

اال نع رظنلا ِّضغب لكييسول يف َءاضعأ ةيسنرفلا ةموكحلا ءارزو فصنو

Édouard رود باال راودإ ةموكح يف 72% تغلب ةورذب ، يبزحلا ءامتن

.(1995-Balladur(1993

بابلا » َنارود pantouflage[813]الج فوتنوب مساب فورعملا ُماظنلا نمضيو

نمو . هجراخو يعانصلا و يفرْصَملا لا جملا لخاد نييندملا نيفظوملل « راَّودلا

لمعي ، كباشتم ةرادإ سلا جم ماظنب اًعم نيعبر األ ةمقلا ُتاكرش ْتَطِبُر َّمث،

.874 رخآ ةرادإ سلجم نم رثكأ يف هيريدم ُمظعم

،énarques[ ةراد لإل ةينطولا ةسردملا وجيرخ ] كرانيإ ىَّمَسُي ام ىلإ ةبسنلا بو

يف اوأر مهنأ كلذ ؛ ُمَواقُي ال لكشب ًةباَّذج ةدَّحوم ةيبروأ ةلْمُع ُةركف تناك

اال ايناملأ ةنميه يمانت ءاوتح ال ةيسَّسؤم ًةقيرط يبروأ يزكرم كنب ءاشنإ

Treatyof[814] تخيرتسام ةدهاعم ءارو يرهوجلا ببسلا وه مكلذ . ةيداصتق

جماالت يف ةلودلا يسدنهم مضت ةيسنرفلا ةلودلا يف ىربك ةينف ةئيه : نيم يد روك 811

فدهتست ةلا. معلا و ةعانصلا و داصتق اال نع ةلوؤسملا ةيسنرفلا ةرازولا ب طبترتو ، ةفلتخم

ىلع مهبيردتل تايضايرلا و ءايزيفلا يف نيعم لاال نييسنرفلا ةبلطلا َباذتجا ُةئيهلا

. مجرتملا - ةلودلا يف ةيذيفنتلا فئاظولا

ءاشعلا لوانتل رهش لك ًةرم هؤاضعأ عمتجي ، ةيسنرفلا ةبْخُّنلل يعامتجا ٍدان : لكييسول 812

و يفحصلا 1944 ماع هسَّسأ . سيرابب دروكنوكلا ةحاس يف يسنرفلا تارايسلا يدان يف

. مجرتملا - نيلوك دراريب جروج يسنرفلا ينوساملا

ىوتسملا وعيفر نويموكحلا نوفظوملا اهب موقي ةسرامم ىلإ ريشي حلطصم الج: فوتنوب 813

وأ كينكتيلوبلا ةسردم يف اوبَّردت نمم ًةداع مهو . ةصاخ ةسسؤم يف لمع ىلع لوصحلل

.« راَّودلا بابلا ب« ُةسرامملا هذه ُفَرْعُت ، ةيكيرم األ تاقايسلا يفو . ةراد لإل ةينطولا ةسردملا

. مجرتملا - يبلس لكشب اهيلإ ُروهمجلا رظني ام اًبلا غو

يف اهيلع قافت اال َّمت ، يبرو األ داحت لال ةسِّسؤملا ةيقافت اال يه : تخيرتسام ةدهاعم 814

.1992 ماع رياربف 7 موي ْتَعِّقُوو ،1991 ماع ةيدنلوهلا تخيرتسام ةنيدم

ةياهن ذنم ةمئاقلا ةيبرو األ ةعومجملا نيناوق ىلع تارييغت َةدع ُةدهاعملا تلخدأ

اال نإف ةدهاعملا نم 47 دنبلا بسحو ، يبرو األ داحت اال َةاون ُلِّكشُت تناك يتلا تاينيسمخلا

األ روتسدلا َساسأ اًضيأ ُةدهاعملا تَلَّكَش . اهيغلي وال ةيبرو األ َةعومجملا ُلِّمَكُي يبرو األ داحت

. مجرتملا -2004 ماع اًقح ال هيلع َقِفُّتا يذلا يبرو



.Maastricht

نَّيعتَي يذلا نمثلا وه يدقنلا داحت ،اال ةعِّلطتملا ةينامل األ رظنلا ةهجو نمو

قلا امك ، ليلدلا وهف : ايناملأ ديحوت ىلع ةيسنرفلا ةقفاوملا لباقم هُعْفَد

ةداق نأ ىلع ةرم، نم رثكأ HelmutKohl لوك تومليه ينامل األ راشتسملا

. اًيناث ايناملأ وأالً،مث ابروأ نوعضي ايناملأ

عاشأ ، نيرشعلا نرقلا تاينيتس يف . اًضيأ ةمكاحلا اهُتبْخُن ايناطيرب ىدلو

Anthony نُسبماس ينوتنأو Henry Fairlie يلر يف يرنه نايفحصلا

:A.J.P Taylor [815] روليات هقلطأ يذلا ىَرَدْزُملا َمس Sampsonاال

مغر ، ةيناطيربلا ةمكاحلا ةقبطلا نكلو .TheEstablishment[816]« ةسَّسؤملا »
[817] جديربسكوأ نم ةحشوأو ةميدق ةيسردم طباورب اًعم اهدارفأ طابترا

. ةيسنرفلا اهتريظن نم َربكأ اهسناجت مدع ُرادقم ناك ،Oxbridge

يف Thatcher رشتات تاموكح نم حاضيإ لضفأ كلذ حضوي ءيش وال

ةعطاقم نم ٌةأرما ءارزولا َسيئر نأ ىلإ ةفاض :بفاإل نيرشعلا نرقلا تاينينامث

يف َدِجُو ،( دروفسكوأ نم ًةجرد ْتَلَمَح ْنإو )Lincolnshire [818] رياشنلوكنيل

نيصصختملا نييناطيربلا نيخِّرؤملا دحأ ،(1990-1906): روليات لا فسريب نوج 815أالن

. نيرشعلا و رشع عساتلا نينرقلا يف ةيناطيربلا ةيسامولبيدلا درس يف

- ةيبعشلا ةيبذاجلا و ةيميداك األ ةمارصلا نيب اهيف عمج يتلا ةينويزفلتلا هتارضاحمب رهتشا

. مجرتملا

لعفلا ةجيتن ىلعو هداجيإو ءيش قلخ ىنعمب سيسأتلا لعف ىلع ةملكلا لدت : ةسسؤملا 816

هتايباجيإ لكب ام ناكم يف مئاق يداصتقا يعامتجا يسايس ماظن لك ىلع ُقَلْطُتو اًعم.

مْكُحلا ىلإ لوصولا ةقيرطو ، مْكُحلا لهأو ةلودلا ماظن : اهقاطن يف لخديو . هتايبلسو

بازح ،واأل تاطلسلا هذه طباوضو مْكُحلا تاطلسو ، ةعورشم ريغ مأ ةعورشم تناك ءاوس

زيمتت . ةضوفرم مأ ةلوبقم تناك ءاوس ةيسايسلا ةبعللا ءارجإ لئاسوو ، ْتَدِجُو ْنإ ةمئاقلا

اًئيش اهيلإ فيضت اهنأ ىنعمب ، اهنيوكت يف ةلخادلا رصانعلا نع اهتيل ال قتساب ةسسؤملا

ةدارإ يف ةدِّسجتم ٍةَّدِع ٍتادارإ نع ُةسسؤملا رِّبَعُتف . لبق نم اهيف اًدوجوم نكي مل اًديدج

مسقنت . دقاعتلا وأ دقعلا موهفم نع اذه يف فلتختو ، دحاو ٍرارق ِةطلسو ةدحاو

قاسنأك ةدرجم ةيونعم تاسسؤمو ، ةسوملم ةيدام تاسسؤم : نيتعومجم ىلإ « ةسسؤملا »

قفو « ةسسؤملا ل« ةفلتخم تايرظن ُةَّدِع دجوت ام. ٍةعامج َةايح ُمِّظنت يتلا ميقلا و ريياعملا

. مجرتملا - ةيركفلا تاهاجت واال سرادملا

لباقم يف اًعم جديربمكو دروفسكأ ْيتعماج ىلإ ةراش لإل ةملكلا ُلَمْعَتسُت : جديربسكوأ 817

يتلا ىلع األ ةيركفلا و ةيعامتج اال ةناكملا ديكأت لجأ نم ، ىرخ األ ةيناطيربلا تاعماجلا

. مجرتملا - امهنم يأ يف ميلعتلا تقلت يتلا ةبْخُّنلا اهب عتمتت

يعارزلا عباطلا اهيلع بلغيو ، ارتلجنإ قرش يف عقت .« رِشْنُكنِل » اًضيأ قطنتو : رياشنلوكنيل 818



ةيدوهي تايفلخ يوذ ءارزولا نم يفكي ]cabinetام ْتِنِباكلا ] اهئارزو سلجم

.OldEstonians[819]« ءامدقلا نيينوتس «اإل نع تاَكِّنلا ماهل إل

ىلإ ).S.G.Warburg&Co يرامثتس اال هفرْصَمو جروبراف دنومجيز ناك

اًنضاح ،(N.M.Rothschild دليشتور ريام ناثان كنبل مدق األ عرفلا بناج

نكمي «ال هنأ حضاولا نم ،1972 ماع يف وه قلا امكو ، نييرشتاتلا عملأ ضعبل

كرامسيب نأ دقتعأو . يسايس داحتا نود يدقنو يداصتقا داحتا دوجو روصت

dasprimat« داصتق اال ىلع ةسايسلا ةَّيِلَّوأ » نع اًمئاد ثدحتي ناك Bismarck

يف هتَّحِص ردقب مويلا حيحص اذهو ،derpolitikueberdiewirtschaft

.875« هرصع

liberalized اونَرْبَل نيذلا مه نوظفاحملا ناك ، نيرشعلا نرقلا تاينينامث يفف

َلماكتلا نوظفاحملا َدَّيأ . ةيناطيربلا ةيلا مسأرلا ءايحإب اورَّشَبو ندنل َةنيدم

SingleEuropeanAct دَّحوملا يبرو األ َنوناقلا اوسَدْنَه لب ، يبرو األ يراجتلا

. يدقنلا داحت لال مهمعد يف اوفلتخا مهنكلو .1986 ماع ةراجتلا ريرحتل

دض ، ةيلا االقتن ةلحرملا يف ، تلغتشا ERM يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ىتحو

ىلإو .[820]« قوسلا ميجحت » عيطتست ال تاموكحلا نأب ةلئاقلا رشتات ةيؤر

ويسايس .فال يسايس ٌضارتعا َدِجُو ، ةيداصتق اال تاضارتع اال هذه لثم بناج

مهيلع ضرفي ماظن ىلإ مامضن اال اودارأ نيظفاحملا بزح وأ لا َّمُعلا بزح

اال كنبلل macroeconomicpolicy[821] يلكلا داصتق اال يف مهتسايس عاضخإ

نيث ثوال ةعبرأ لبق تهتنا دق ةيناثلا ةيملا علا برحلا نأ مغرو . ينامل األ يداحت

ءارزولا سيئر ةماقإ رقم ] تيرتس جْنِنواد 10[ مقر ] ىلإ رشتات لا قتنا نم اًماع

األ يف ٌةلثام « برحلا » ىركذ نإف ،DowningStreet10[ ندنل يف ةيمسرلا

، نيظفاحملا بزح نم ،NicholasRidley يلدير الس وكين ُريزولا َرِبْجُأف . ناهذ

. مجرتملا -

اونطوتسا ، ةينوتس اإل ةغللا ثدحتت ةيدنلنف ةيقْرِع ةعومجم : ءامدقلا نوينوتس 819اإل

عقت ةنس. آالف ةرشع ذنم ةرم أللو ةيقيطلبلا ديلجلا ةريحب عجارت دعب اينوتسإ ةقطنم

. مجرتملا - ابروأ لا مش قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةيلا حلا اينوتسإ ةيروهمج

لويس يف يقْلُأ ،»ThePrinciplesofThatcherism ةيرشتاتلا ئدابم » لوح باطخ يف 820

مُّكحتلا ب َتنك :«اذإ ًةلئاق زاجيإب اهيأر نع رشتات ْتَرَّبع ،1992 ماع ربمتبس 3 موي Seoul

نأ فشتكتس ام ناعرسف ، قوسلا َميجحت لواحت لودلا نيب فْرَّصلا راعسأ يف عنطصملا

. فلؤملا -« ةوقبو ، كمجحي قوسلا

ةيلا ،م تاود األ نم نيتعومجم خالل نم ًةداع اهذيفنت متي : يلكلا داصتق اال ةسايس 821

. مجرتملا - داصتق اال رارقتسا قيقحتل ، ةيدقنو



نوريثكلا هدقتعي ام عٍلا ٍتوصب هلْوَقل 1990 ماع ويلوي يف ةلا قتس اال ىلع

َمِّمُص ، يناملأ لا] يتحاو ] ٌزازتبا » يدقنلا داحت اال عورشم : مهسفنأ ةريرس يف

َةرواحملا Spectator[822] رَتيتْكِبس ُةلجم ُدِّوَزُتو .« اهرسأب ابروأ ىلع ةرطيسلل

رلته براش عزتني وهو يلديرل يروتاكيراك مسرب ُرطسلا اذه اهيف رهظ يتلا

.[ ٍذئنيح ينامل األ راشتسملا لوك تومليه ] لوك هْجَو ىلع هعضيو

Bank ارتلجنإ كنب ُظفاحم َطَغَض ، نيرشعلا نرقلا تاينينامث طساوأ لولحب مث

ConfederationofBritishIndustry ةيناطيربلا ةعانصلا ُداحتاو ofEngland

ERM.لب يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ىلإ مامضن لال ايناطيرب ىلع امه، (CBI)،كال

يعسلا » نأب اًمزاج اًداقتعا NigelLawson نسول لجيان ةيلا ملا ُريزو دقتعا

ويلوي يفو . فْرَّصلا رعس عْفَر ءارو اًينمض اًيعس ينعي ينامل األ كراملا « ءارو

Geoffrey واه يرفيج رشتات ةيجراخ ريزوو نسول َدَّدَه امدنع ،1989 ماع

، يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ىلإ ايناطيرب مضنت مل اذإ ةلا قتس امه،باال Howe،كال

ىتح يلعفلا َمامضن اال تأجرأو ، أدبملا ثيح نم ةياهنلا ىف رشتات تقفاو

يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ودِّيؤم َسَّمحت ، ةلحرملا هذه دنع .1990 ماع ربوتكأ

دجوت مل هنأ كلذ ، اهَيأر رشتات َرِّيغُت نأ َةيشخ ، اًمُدُق ِّيضُملل سامحلا ةياغ

هيف جردنتس تناك يذلا تقولا يف يزكرملا فْرَّصلا رعسل ةداج ٌةسارد

ُضعب ىأر رعس وهو ، يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ماظن نمض ايناطيرب

لباقم يناملأ كرام 2.95) ةميقلا يف ىلعأ هنأ « ورويلا يف نيكِّكشتملا »

. اهذاقن إل اًيفاك اذه، رشتات لزانت نكي ملو .( هينجلا

John روجيم نوج اهتيجراخ ُريزو اهَّلحم َّلح ،1990 ماع ربمفون 28 موي يفف

. ابرو أل نودِّيؤملا هَداق نيظفاحملا بزح لخاد الب قنا بقع ،Major

يدقن داحتاب عارس اإل ىلع نييبرو األ مهئارظن مْزَعِب هُراصنأو روجيم َّفختسا

« يبرو األ داحت ب«اال هسفن نايكلا ةيمست َةداعإ اوحرتقاف . يسايسو لب

ال َرَكَذو . اهيلع عيقوتلا و ةديدج سيسأت ةدهاعم ةغايصو EuropeanUnion

ٍعَلَهب الً ئاق NormanLamont تنومَل نامرون يناطيربلا ةيجراخلا ُريزو اًقح

نييسايسلا ىلو األ ةرملل ُتعمس ، تخيرتسام ةدهاعم تاضوافم ءانثأ »: حضاو

.876« ةيبروأ ةلود ءاشنإ لجأ نم ةسامحو ةحارصب نوشقانتي نييبرو األ

يف بغرأ نكأ الً:«مل ئاق قح ال تقو يف َبَتَك . اًسمحتم روجيم نكي ملو

داحتا نع ةجتانلا ةيسايسلا اآلَراث ُّدوأ نكأ مل ».«امك ةدَّحوم ةلْمُع ةيؤر

ةدهاعم ىلع َعِّقَوُت نأ يغبني ايناطيرب نأب اًرارق روجيم ذختا .877« يدقن

- ةيراجلا نوؤشلا و ةفاقثلا و ةسايسلا نع ةيعوبسأ ةيناطيرب ةلجم : دِهاشُملا وأ رَتيتْكِبس 822

. مجرتملا



هبزح لخاد اهل نيدِّيؤملا ةبْصُعو لب ةيراقلا ابروأ يِدْعَتْسَيس ،إوال تخيرتسام

باحسنا ىلع ُّرِصُيس ورويلا يف نيِّككشتُملل ًءاضرتسا هنكلو ، نيظفاحملا

.SocialChapter878[823] يعامتج اال لصفلا و ةدَّحوملا ةلمعلا نم ايناطيرب

ةماع تاباختنا ةهجاوم ىلإ روجيم رطضاو . ًةيلا ع ةيسايسلا ُرطاخملا تناك

مهنكلو اذه، نورخ اآل تخيرتسام وضوافم َمِهَف دقل .1992 ماع ليربأ يف

ًةقيثو »- تنومَل قلا امك - تنومَلو روجيم َضَرَع امدنع ءايتس باال اورعش

يتلا ةدهاعملا دونب َّلك ُدِّدحُت ، ةلماك ةينوناق ةروصب ، ةقيقدو ةيليصفت ةليوط

.879« ةليدب تاريسفت يأ مامأ َبابلا اقلغأف ، ةدحتملا ةكلمملا ىلع َقَّبَطُت نل

ىرخ األ لودلا لبقت نأ امإ : ضوافتلا ةطاسب لكب روجيمو تنومَل ضفر دقل

. نطولا يف اهَرامث ُةمارصلا هذه ْتَتآ دقو . ايناطيرب َعِّقَوُت نل وأ ايناطيرب ءافعإ

يروُّتلا بزحلا باَّوُن »: نلعي DailyTelegraph فارجيلت يليد ةديرج تيشنام

.880« تخيرتسام يف روجيم حاجنل نوفتهي سلجملا يف [ نيظفاحملا بزح ]

مهَدْعَو نويسنرفلا زجنأ .1992 ماع رياربف 7 موي ةديدجلا ُةدهاعملا تَعِّقُوو

نييكرامندلا نودو ، ايناطيرب ةيوضع نودب شْيَعلا نوعيطتسيو ؛ ةدحاو ةلْمُعب

ةديدجلا اينامل أل اوبَّهأتو ، ةكراشملا مدع ُرايخ اًضيأ مهل َقَّقَحَت نيذلا

روجيم َققح ، طقف نيرهش دعبو . بابلا اههجو يف َقِلْغُأ يتلا ةمِّخضتملا

. ةيناطيربلا تاباختن اال يف ( ريبك دح ىلإ عَّقوتم ريغو ) اًدودحم اًرصن ةبوعصب

قيرطلا فصتنم يف الً زنم ERM يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ُماظن راص كلذب

ال بلا ُّلك اهيلإ مضنت مل يتلا ةدَّحوملا ةلْمُعلا و فْرَّصلا راعس أل ِّرُحلا ميوعتلا نيب

األرم ناكو . خيراتلا كلذ ذنم تاونس عبس دعب اهب لمعلا أدب امدنع ةكِراشُملا د

ْمُعالاهت ىلع ظافحلل رشع ينث اال ةينطولا ةيزكرملا كونبلا ىلإ ةبسنلا ب كلذك

ماع سطسغأ لولحب .مث اهيلع قفتم ةيراجت دويق وأ تاقاطن نمض ةصاخلا

اميف َكوكشلا يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ءاضعأ نم ِديدعلا ُقزأم ظقيأ ،1992

ةيداصتق اال بقاوعلا تأدب ، تقولا اذه يفف . كلذب لعف مهنكمي ناك اذإ

ِّمل َةيده نييقرشلا نامل األ ءاطعإف . مهسفنأب نوبِّرَجُي مهلعجت ايناملأ ديحوتل

ةيبرغ ةيناملأ تاكرام ىلإ « ةيقرشلا مهتاكرام » ُلِّوحُيس ، ةدحاو ةرم لْمَّشلا

اينامل أل ةيئارشلا ةوقلا َةدايز ُةجيتنلا تناكو . دحاول دحاو ةبسنب ريثكب ىوقأ

تناك يذلا تقولا يف ، ةيغامدلا اهتتْكَس نم ةينامل األ دوقنلا ةقافإو ةيقرشلا

ىلإ وعدت ةقيرطب ةيسفانت َريغ ةيقرشلا ةينامل األ ةعانصلا ُمظعم هيف

اهتينب لْعَجل ةيقرشلا ايناملأ يف ةمخض تارامثتسا نم الدب ناكف .881 سأيلا

ةيسايس اًفادهأ عضي تخيرتسام ةدهاعم ةياهن يف لوكوتورب : يعامتج اال لصفلا 823

. مجرتملا - هيلع َعيقوتلا روجيم نوج َضَفَرو ، لمعلا و ةشيعملا فورظ نيسحتل ةيعامتجا



ةريبكلا ةلا طبلا تاعوفدم كلذكو ، ةيبرغلا ريياعملل ًةقباطم ةيعانصلا ةيتحتلا

اًيوق اًعافدنا ُةجيتنلا تناكف . قرشلا ىلإ برغلا نم لقنلا لا كشأ نم اهريغو

ىَّدأ ام وهو . ضارتق باال هنم ُريثكلا َلِّوُم ، يموكحلا قافن واإل رامثتس اال وحن

. ةينامل األ روج واأل راعس األ عافترا ىلإ هرودب

األ يداحت اال كنبلا راودأ نيب عارصلا نم ينامل األ مخضتلا ُرطخ َفَّفَخ دقو

يف يلحملا هرود لثمتي . ةيبرو األ هراودأو ةيلحملا Bundesbank ينامل

ا هرود امأو ؛ ةيئارشلا ينامل األ كراملا ةوقل يماحلا هفصوب ةينوناقلا هتيلوؤسم

كنبلا باجتسا . يبرو األ فْرَّصلا رعس آلةيل يعقاولا زكترملا هنْوَك وهف يبرو أل

[ ةينامل [األ ةدحولا ةرفطل ، ينامل األ َمُّخضتلا هجاوي وهو ، ينامل األ يداحت اال

ام ضيضح نمف . ةينامل األ َكونبلا اهب ُضِرْقُي يتلا ةيساس األ ةدئافلا راعسأ عْفَرب

تاوطخب discountrate[824] مصخلا ُلَّدعم عفترا ،2.5% غلا بلا ةدحولا لبق

.1992 ماع سطسغأ يف 8.75% ةغلا بلا هتورذ ىلإ ةسوردم

هفصوب يبرو األ هرودب ينامل األ يداحت اال كنبلا مامتها ُةَّلِق حضاولا نم تابو

ماظن يف نيرخ اآل ءاضع لأل ةئيس ءابنأ يهو . يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ زكترم

ةكلمملا اهيف امب ، ءاضع األ لودلا ُمظعم تغلأف . يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ

اهدودح ربع ةيلا ملا تاقُّفدتلا ىلع دويقلا َعيمج ايلا، طيإو اسنرفو ةدحتملا

ُسأر لقتنيسف ، اًضيأ ةدئافلا راعسأ [ لودلا هذه ] عفرت مل اذإ .1990 ماع لولحب

ةدحتملا ةكلمملا نأ ةلكشملا .و ىلعأ دئاوع نع اًثحب ايناملأ ىلإ كِّرحتملا لا ملا

و طبهت مهتاداصتقا تناكف . ايناملأب ًةنراقم ، ةدايزب عتمتت مل ايلا طيإو اسنرفو

. عفترت ةلا طبلا

.1991 ماع يف دوكر نم ايناطيرب تناع لب

نوبخانلا ضفر امدنع ،1992 ماع وينوي 2 موي يف ٍةمزأ ُزِّفحُم َرَّفوَت

ا يفو .882 عقوتم ريغ لكشب تخيرتسام َةدهاعم - ٍءاتفتسا يف - نويكرامندلا

نأ FrançoisMitterrand نارِتيم اوسنارف سيئرلا نلعأ ، ويلوي نم أللو

، اًضيأ ، نويسنرفلا ضفر اذإو .883 ربمتبس 20 موي يرجيس اًيسنرف ًءاتفتسا

تراشأ ام ناعرس .884 ةتيملا مْكُح يف ةديدجلا ُةدهاعملا نوكتسف تخيرتسام

عفال885ً. كلذ ثودح لا متحا ىلإ يأرلا تاع ال طتسا

ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلا حلا ةميقلا سايقل مدختسملا لدعملا وه : مصخلا لدعم 824

عقوتملا وأ رظتنملا دئاعلا َلدعم مصخلا ُلدعم سكعي نأ ضرتفملا نمو . ةيلبقتسملا

ةفلكت سايقب ةداع مصخلا ُلدعم ُرَّدَقُيو ام. طاشن يف رامثتس اال لباقم هيلع لوصحلا

ىلع لوصحلا لباقم يلا حلا تقولا يف اهنع ىَّلختُملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةليدبلا ةصرفلا

. مجرتملا - ةيلبقتسم ةيدقن تاقفدت



دقل . ايناطيرب ىلإ ةبسنلا ب ةئيس ءابنأ ةباثمب يسايسلا نيقي لاال اذه ناكو

نم اًريبك اًردق رمثتسا هنكلو ، ةدَّحوملا ةلْمُعلا نم جورخلا روجيم نوج راتخا

اًريزو روجيم ناك ، كلذ ىلع الةو عو . تخيرتسام يف يسايسلا لا مسأرلا

. يبرو األ فْرَّصلا رْعِس ةيلآ ماظن يف َلوخدلا ايناطيرب تراتخا نيح ةيلا ملل

روجيم ىقلأ . ةلْمُعلا تيبثت ىلع همازتلا َقيلعت كش، ،بال هديري ءيش ُرِخآو

.886 ةلْمُعلا ةميق ضيفختل لا متحا َّيأ اهيف ناركنتسي اًبَطُخ امه، ،كال تنومَلو

تابسانم عبرأ يفو . امهَقلق ُفِّفَخُي تروفكنارف يف امهفقومل اًمعد ايقلتي ملف

ةيصاقتنا تاقيلعت ينامل األ يداحت اال كنبلا وفظوم ىدبأ ،1992 ماع فيص يف

اهتلقانت ، يبرو األ فْرَّصلا رْعِس ةيلآ ماظن يف ، ىرخ التاأل ْمُعلا نأشب

.887 ُةفاحصلا

رجنزيلش تومليه ، ينامل األ يداحت اال كنبلا ُسيئر ىرجأ ، وينوي 10 موي يفو

[ طيطخت ] ميظنت ةداعإ نع ًةحارص اهيف َثَّدحت ًةلباقم ،HelmutSchlesinger

ىلإ يئاهنلا لا االقتن لبق يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ماظن الت ْمُعل ةلمتحم

.888 يدقن داحتا

.889 ىودج نود نكلو ، لوك [ ينامل [األ راشتسملا ىلع تنومَلو روجيم َّجتحاو

رقم ] تيرتس جْنِنواد 10 يف يفيص لا بقتسا لفح يف ، ويلوي 16 موي يفو

يادنص ةديرج هتفاضتسا ءاشع ىلع دعب اميفو ،[ ةيناطيربلا ءارزولا ةسائر

يف هنأ « حُّجبتلا و يِّنمتلا » نم جيزمب روجيم َدَّكأ ،SundayTimes زميات

ىوقأ نيب نم ينيلر اإلتس هينجلا حبصيس »، تاونس رشع وأ سْمَخ نوضغ

.890« ينامل األ كراملا نم ىوقأ امبرو ملا، علا يف الت ْمُعلا

يهو ، مْصَخلا يف هَلَّدعم ينامل األ يداحت اال كنبلا عفر ، يلا تلا مويلا يفو

َحَّرَص هسفن تقولا يفو ؛ ينامل األ مُّخضتلا نم ِّدحلل ةعورشم ةوطخ

( تنومَل قلا امك « ُقَّدَصُي ال لكشب ») ينامل األ يداحت اال كنبلا مساب ُثدحتملا

يف اهتميق ضيفخت ىلع فعض التاأل ْمُعلا ُرِبْجُت امبر قوسلا ىوق » نأب

.891« ةياهنلا

ةرازو ىنبم نم تاوطخ دْعُب ىلع وهو ، تنومَل ىعس ، سطسغأ 26 موي يفو

لك لعف ب« َدَّهعتف « هينجلا يف ٍّكش ةَّرَذ » يأ ةلا زإ ىلإ ، لوهتياولا يف ةيلا ملا

امب هتميق ولعت وأ ينيلر اإلتس هينجلا فقوم ىلع ظافحلل « يرورض وه ام

.892 يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ماظن قفو يناملأ كرام 2.778 لداعي

ارتلجنإ كنب ريدم ،IanPlenderleith ثيلر دنلب نايإ اعد ، مويلا كلذ رهظ دعب

كونبلا يف نيلوؤسملا َرابك ، ةيدقنلا قاوس نعاأل لوؤسملا BankofEngland



باقنلا فشكل ThreadneedleStreet[825] لديندِرث عراش ىلإ ةريبكلا ةعبر األ

الت ْمُعب هينج رايلم 7.25 نم رثكأ ضارقإب ينيلر اإلتس هينجلا مْعَد ةطخ نع

ةينامث دعب أل ملا ىلع اهنع َنِلْعُأ ةطخ ) ينامل األ كراملا ةصاخبو ، ةيبنجأ

.893( مايأ

يف اًوضع نأ نم هقلق نع تنومَل برعأ ، هسفن مويلا نم قح ال تقو يفو

ةداع االًإل متحا » كانه نأ دقتعا ينامل األ يداحت اال كنبلا ةرادإ سلجم

تلصح ، مايأ ةعبرأ دعبو .894« يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ماظن نمض ميظنتلا

األ يداحت اال كنبلا لوؤسم باطخ نم ةقباس ةخسن ىلع Reuters زرتيور

عبر أل ْتَلِّجُأ دق يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ميظنت ةداعإ نأ ىلع هيف َّصُن ينامل

.895 لوطأ ةرتفل لَّجؤُت نأ نكمي ال اهنأ ينعي امم ،« ةقايللا بابسأ ل« تاونس

نم ةيوبْعَش تايركذب نيمعْفُملا ، نييناطيربلا نييسايسلا ىدل اًحضاو ناك

نم األلو عوبس األ يف .896 نامل :األ ُمْصَخلا نَم ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ

يف نييبرو األ ةيلا ملا ءارزو عامتجا يف فيضُملا َرود تنومَل بعل ، ربمتبس

نأ - ةيزيلجن اإل ناكملا ةلا صأ قبعب أل تما دقو - تنومَل َرَّرقو .Bath[826] ثاب

بضغو . طغض ىصقأ تحت [ ينامل األ يداحت اال كنبلا سيئر ] رجنزيلش عضي

األ ةيلا ملا ريزو رطضاو ، جورخلا ب َدَّدهف تنومَل « ةعَسْرَس » نم اًجاتهم رجنزيلش

.897 همْزَع نع هَينْثُي TheoWaigelنأ لجياف ويت ينامل

اال كنبلا خيرات يف اًدبأ ثدحي الً:«مل ئاق رجنزيلش َرَّمذت ام، ةلحرم دنعو

َقَّلَعف اآلن»898.( انيلع هُسِراَمُت يذلا ك ريبك طغضل انضَّرعَت ْنأ ينامل األ يداحت

.899(« اهَّلك َةايحلا شِعَي مل امبر »: اًرخاس تنومَل

[نم رجنزيلش َرأث ، ةرداغملا ب ُءارزولا ُّمِهَي ناك امنيبو ، عامتج اال ةياهن يف

اًيناملأ اًكرام نيث ثال ىلع يوتحت ٍميدقت َةَبْلُع هتجوزل َمَّدق ْنَأب [ تنومَل ةيرخس

ريغ ٍتارابع نأب فرتعأ نأ َّيلع الً:« ئاق دعب اميف تنومَل ركذ ). ةضفلا نم

.900(« ينهذ يف اهؤادصأ ْتَدَّدرت ةيضفلا نيث ال ثلا تاكراملا نع ةفيطل

، عطاق لكشب ، رجنزيلش َضَراعف تٍلا، عوبسأ ةدمل ةيم ال كلا ُبرحلا ترمتسا

15 موي يفو .901 اًكيشو تاب ةينامل األ ةدئافلا رعس َضْفَخ نأب تنومَل َحيملت

ةيناملأ مٍلا ةديرج عم ًةلباقم ينامل األ يداحت اال كنبلا ُسيئر ىرجأ ، ربمتبس

ةلْمُع ضُّرعت َلا متحا دعبتسَي «ال هنإ اهيف التHandelsblatt،قلا بسْلِدْناه يه

. مجرتملا - ارتلجنإ كنب دنع يقتلت ندنل يف عراوش ةعست دحأ 825

رهتشت . ارتلجنإ برغ بونج يف عقتو ، ةيناطيربلا ةيحايسلا ندملا مهأ ىدحإ : ثاب 826

ةمئاق نمض جَرْدُملا جنهنوتس يرث األ عقوملا اهيفو ةيج. ال وعلا ةيمامجتس اال اهتامامحب

. مجرتملا - وكسنويلا ةمظنمب يملا علا ثارتلا



ِضْفَخو ميظنتلا ةداعإ دعب ىتح ، اسنرف يف ءاتفتس اال لبق طغضلل نيتلْمُع وأ

.902« ةينامل األ ةدئافلا راعسأ

،ألن تنرتن اإل ىلع َرِشُن ام ناعرس رشابم ريغ اًثيدح هفصوب روشنملا قيلعتلا

ءاعدتسا ىلع روجيم َّرصأو . ةرشابملا تاسابتق اال ليضفت ىلع َّرَصأ رجنزيلش

تناكف ،[ يفحصلا ] ريرقتلا نم َلَّصنتَي يك ءاشعلا ةدئام ىلع نم رجنزيلش

نكي مل صنلا نأب ينامل األ يداحت اال كنبلا نم اًيمسر اًحيرصت ةديحولا ُةجيتنلا

.903« اًصَّخرُم »

، ربمتبس 10 موي لولحبف . أطخلا َّودعلا بستكا نامل األ هخيبوتب تنومَل نكلو

ا فْرَّصلا رعس ةيلآ لخاد ةماع ميظنت ةداعإ ةرورض طورش ىلإ ُنامل األ َلَّصوَت

ىلإ لصت مل ةلا سرلا هذه نكل . ينامل األ ةدئافلا رعس ِضْفَخ عم ، يبرو أل

Jean هيشيرت دولك نوج يسنرفلا ةيلا ملا ريزو ألن كلذو ، ةيناطيربلا ةموكحلا

، اًساسأ هذه ميظنتلا ةداعإ بُّنجت ( ودبي ام ىلع هل( َدِّدُح ClaudeTrichet-

. تخيرتسام ىلع يسنرفلا ءاتفتس نماال ريصق تقو لبق

ايلا، طيإ كلذكو ، ايناطيرب ىلإ ةبسنلا ب ناك ، اًحاتم اًضْرَع ادب ام نأ بلغ األ

اإل َمَّدقت امدنع هنأ مغر ، روجيم هَضَفَر رايخ وهو ، ةلْمُعلا ةميقل اًضيفخت

ْمُعال نكت ملو .904 طقف ينيلر اإلتس هينجلا ىلع ُطغضلا َداز ، مهدحو ، نويلا طي

8 موي يفف . فيصلا كلذ طغضلا تحت ، طقف ، يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ت

مويلا يفو .14% روفلا ىلع تضفخنا يتلا اهَتَلْمُع ادنلنف ْتَمَّوَع ربمتبس

ِءْرَدل 75% ىلإ اهاحضو ةيشع نيب هَرعس يديوسلا يزكرملا ُكنبلا عفر ، يلا تلا

يف الهم ستسا لبق 500% ىلإ اًقح ال رعسلا عفترا مث . ةلْمُعلا ةميق ِضْفَخ

.905 ةياهنلا

اهتايوتسم ىندأ يف لج األ ةريصق ةيكيرمأ ةدئاف راعسأب َزَّيمَت يذلا الر ودلا امأ

. عفترملا دئاعلا يذ ينامل األ كراملا نم اًضيأ برتقي ناكف ، اًماع نيث ثال ةدمل

يف نحن الً« ئاق فقوملا ىلع ضيب األ تيبلا يفَّظوم ُريبك َقَّلَع امدنعو

يف هئارظن نم ةقيقحلا ىلإ َبرقأ ناك ،« قاوس األ ةمحر تحت ، سئاي عضو

.906 تيرتس جْنِنواد

ُقاوس األ ْتَّدَر فيك لب ، هتاذ دحب رجنزيلش امقهلا يقيقحلا ُرِّشؤملا نكي مل

َري اآلةيت:«مل ةظح ال ملا ارتلجنإ كنب يفظوم دحأ ىدبأ دقو . هتاملك ىلع

يف اًيجلث اًرايهنا ناك ول امك ».«هنإ لبق نم اذهك اًئيش كنبلا يف يلا حلا ليجلا

.907« انيلإ قيرطلا

الً جر نأ ةركف ىلع َءوضلا ةيناطيربلا اإلعالم ُلئاسو ْتطَّلَس ، ةمز األ َبِقَع

ام وهو .GeorgeSoros سَروُس جروج : ارتلجنإ َكنب َسَلْفَأ يذلا وه اًدحاو

رخآ لجر ىلع ةمئ بلاال ايقلأ امدنع تنومَلو روجيم اًبيرقت هدارأ امل اًتيوفت ُّدَعُي



.[827] رجنزيلش تومليه وه

. سَروُس َمِهَف امك ، ُعيطقلا اهُبِّبَسُي لب ، ةيلا ملا تامز األ يف نوبَّبستَي ال دارف األ

لال ندنل ةسردم يف َجَّرختو ، ةيزانلا نم اًئج ال َّرَفو ، رجملا يف سَروُس َدِلُو
[828] متناوكلا َقودنص َسَّسأ مث ،LondonSchoolofEconomics داصتق

نويلم 5 يلا وحب تأدب ، ةيكراشت ، ىرخأ رامثتسا قيدانصو QuantumFund

خالل نم ،1992 ماع يف ودالر رايلم 5 يلا وح تغلبو ،1969 ماع يف ودالر

. ةئفاكتم حْبِر لماوع تاذ ةريبك [829] ةيلا م تانهارم

اذإ طغض تحت عقيس ةتباثلا فْرَّصلا راعسأ ماظن نأ اًديج سَروُس فرع دقل

ناك هنكلو . يداصتق اال ءاضع األ لودلا ءادأ يف ةتباثو ةريبك ٌقورف ْتَدِجُو

ةطبترملا ، ىرخ األ رامثتس اال قيدانصو ةيرامثتس اال هتعومجم نأ اًضيأ فرعي

رظنلا ِّضغب اهُتميق طبهتسف ام، ةلْمُع دض ةوقلا نم يفكي امب تنهار اذإ اهب،

ل هتبراقم يف يديلقت ريغ ٍرخفب ، سَروُس دقتعا دقل . ةيداصتق »اال لوص «األ نع

. ةيلا ملا قاوس األ يف اًيسيئر اًرود بعلت reflexivity« ةيساكعن «اال ،نأ داصتق ال

:1994 ماع ايجولونكتلل ستسوشتاسام دهعم يف اهاقلأ ةملك يف قلا امكو

دعاسي ثيح ، نيهاجتا ُتاذ لعفلا دودرل ٌةيلآ اهرمأ ةقيقح يف ُةيساكعن «اال

ليكشت ىلع نيكِراشُملا ُريكفت دعاسيو ، نيكِراشُملا ريكفت ليكشت ىلع ُعقاولا

.908« عقاولا

ةرم تاذ هَّوَن . كلذ لمع عيطتسيل نكي مل هدرفمب سَروُس نأ ةمساحلا ةطقنلا

يف وضع ينأ تقولا لوط ُكِرْدُأ لب ، َرايتلا ُعَبْتَأ ، نايح األ مظعم يف الً:« ئاق

بلغتي تقولا مظعم يفو االقنالب... طاقنل ٌةظقيو ٌهابتنا يِّلُكو ، عومجم

ءرملل يغبني طقف تاظحللا ضعب يفو . ُءاطخ األ ُحَّحصُت طقف اًنايحأو ؛ ُرايتلا

كنرفلا دض نيبِراضُملا براح ينامل األ يداحت اال كنبلا نأ نم ةرارمب روجيم ىكتشا 827

، لئاهلا لُّخدتلا ليهست ىلإ ةفاض ».بفاإل ينيلر اإلتس هينجلا حةلا يف ثدحت مل ةقيرطب »

ام وهو ،« ةرَّربُم نكت مل فْرَّصلا رعس تارييغت نأب حيرصتلا يف ايناملأو اسنرف تكرتشا »

تسِمونوكي اإل تراشأ امكو اًدر. َّقلتت مل اهنكلو هَحاضيإ ةدحتملا ُةكلمملا تبلط

ضافخن لال ًةَضْرُع - ةلص يذ يلا م سايقم يأب - كنرفلا نكي ،مل حيحص لكشب Economist

. فلؤملا - ةعفترم هتميق تناك يذلا هينجلا نم َّلقأ ناك .لب هينجلا لثم

ماع نيرخآ عم سروس اهسَّسأ لوص األ ةراد إل ةيرامثتسا ةعومجم : متناوكلا قودنص 828

يف ينيلر اإلتس هينجلا ةميق ضفخ نع ةلوؤسملا ةيرامثتس اال ةعومجملا يهو ،1973

. مجرتملا -« دوس األ ءاعبر «األ مويب روهشملا ، ارتلجنإ كنب هيف راهنا يذلا مويلا

اهرعسب ًةنراقم قح ال تقو يف ةيلا م ةادأ رعس عافترا ىلع ةنهارم : ةيلا ملا ةنهارملا 829

. مجرتملا - يلا حلا



.909« ىنحنملا سأر ىلع [ نوكيل ]... رايتلا سكع يضمي نأ

ودالر تارايلم َةسمخ اهريدُي يتلا متناوكلا ةعومجم ُلوصأ تغلب ، انيأر امكو

ودالر- رايلم 44 غلبي يذلا ارتلجنإ كنبل يلودلا يطايتح اال امأ .1992 ماع

ةيزكرم كونب يأ يطايتحا هيلإ فاضْنَيف - اًبيرقت فاعضأ ةينامث ربكأ وهو

بناج ىلإ َلُّخدتلا تراتخا يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ماظن يف ةوْضُع ىرخأ

ةيحان نمو . رسخ ناكَل هدرفمب ارتلجنإ كنب دض سَروُس بعل .ول ايناطيرب

يمويلا لوادتلا ةميق FederalReserveنأ يلا رديفلا ُّيطايتح اال َرَّدَق ، ىرخأ

ىلإ 1986 ماع ودالر رايلم 58 نم داز دق ةيملا علا يبنج األ فْرَّصلا قاوسأ يف

:Economist تسِمونوكي اإل ريبعت ِّدح ىلعو 9101992 ماع ودالر رايلم 167

ًةنراقم اًئيش نكي مل ، ودبي ام ىلع ، ُنِئْمَطُملا ةيناطيربلا ةنازخلا يطايتحا »

لوصحلا وه يسيئرلا سَروُس لا معأ حاتفم َّمث، نمو .911« ةرسامسلا بهل ةوقب

ملو . اهيوتني يتلا اهسفن ةراجتلا َرعس اهب ديزيل ةَجِرَح نيرمثتسم ةلتك ىلع

هل نيلثامم نيرمثتسم ةكبش نم ءزج سَروُس ،ألن بعصلا لمعلا ب كلذ نكي

. ريكفتلا يف



سَروُس جروجو رلِمنيكُرد ناتس

Stan رلِمنيكُرد ناتس هَكيرشو سَروُس دعاس نَم األرم، ةقيقح يفو

RobertJohnson نسنوج تربور وه ةراجتلا ريبدت ىلع Druckenmiller

.BankersTrust912 تسَرت زرِكناب كنب ريدم

يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ْمُعالت نأ يه ةَجِرَحلا ُةطقنلا ، نسنوج حضوأ امكف

ىلع الت ْمُعلا ميق عْفَر نكمملا نم نكي :مل اًيبسن ةقيض تاقاطن لخاد ىقبت

نلف هورسخو لج[830] األ ريصق َهينجلا ُةرسامسلا عاب اذإف ، ثدح امهم كراملا

َنَّمَخ : ةريبك ةقفصب زوفلل نوبَّهأتيسف اوحبرو اونهار اذإو . ريثكلا اورسخي

.20913% غلبي نأ نكمي ةميقلا صقن نأ نسنوج

رلِمنيكُرد نأ دكؤملا نمو . مازتل نماال ردق ىصقأ قيقحتل ةشقانملا هذه تناك

َّدرف هب. ُنِهارُي يذلا رادقملا يف َدَّدرت هنكلو ، هتميق ضفخنتس هينجلا نأب عنتقا

قْرِع عطقا ] ىدم ىصقأ ىلإ ْبهذتْلَف اذه... تدرأ كنأ :«ول ءودهب سَروُس

.914 لج األ ريصق هينجلا ب نكمم ردق ربكأ ضارتقا :«[ همد حَّيَسو

خالل نم َةلمعلا هذه ضرتقت تنأ ،[ فوشكملا عيبلا ] لج األ ةريصق ةلْمُعلا صوصخب 830

فْرَّصلا ُرعس طبه اذإو . هعْيَب لجأ نم َلا ملا نيدتستف ، يراجلا اهرعسب اهعيبت مث ، طيسو

ىلإ هديعُتو ضفخنملا ديدجلا رعسلا ب ةلْمُعلا نم هَسفن َردقلا يرتشتسف قح، ال تقو يف

يذلا األلق رعسلا و ةلمعلا عْيَب لجأ نم هب تندتسا يذلا ىلع األ رعسلا نيب قرفلا . طيسولا

يذلا ردقلا عْفَد ىلإ رطضتسف ةلْمُعلا ةميق تعفترا اذإ امأ . كُحْبِر وه اهئارشل هتعفد

. فلؤملا لا- ملا رسخت مث نمو ، طيسولا ىلإ هتداع إل ىلع األ ديدجلا رعسلا ب هتضرتقا



ةأفاكملا و ةرطاخملا نيب الةق علا تناك »- سَروُس قلا امك - ءيش لك مغرو

أدب هذه، ةيلا علا ةراث اإل حورب ؟915 كلذ نع نوعجارتي اذاملف ،« ةياغلل ةرِّشبُم

تاهينجلا نم هيلع لوصحلا امهنكمي ام ىصقأ ناضرتقي رلِمنيكُردو سَروُس

. ةينهملا امهتايح يف ةنهارم ربكأب اموقيل

ُتجرخ »: امهدرفمب انِهارُي مل امهنأ - نسنوج راشأ امك - ةيسيئرلا ةطقنلا نكلو

فرعأ انأف ، دعبأ وه ام ىلإ يضمن انك اننأ يف الاًق طإ يدنع كش وال كانه نم

.916« اننودِّلقُيس انلا، ثمأ نِمو ، كونبلا يف نيرخآ نأ

قباسلا الءاث ثلا رهظ ذنم « اهلوادتب نوذأملا ريغ » رجنزيلش ُتاملك تراص امكو

ShortSelling[831] فوشكملا ُعْيَبلا َدَعاَصَت ، ربمتبس 16، ءاعبر األ موي ًةينلع

. هينجلل

اننْوَكل هفسأ نع ، ءارزولا سيئر عم ثُّدحتلل قلقب رظتني وهو ، تنومَل َرَّبع دقو

ارتلجنإ كنب لواحو .« قئاقد عضب لك تار ال ودلا نم نيي ال ملا تائم رسخن »

.917 قُّفدتلا فاقيإ اًثبَع

ضارق اإل رعسل ىند األ دحلا نأ كنبلا نلعأ ، اًحابص رشع ةيداحلا ةعاسلا يف

،15% ىلإ ُرعسلا َعِفُر تاعاس نعثالث الً يلق ديزي ام دعبو .12% ىلإ عفتريس

ةرِّوهتُملا تاءارج اإل هذه لثم نأش نم نكي ملو . يلا تلا مويلا نم اًرابتعا نكلو

.918 سَروُس ضيرحت ىوس

اإل هينجلا نع عافدلل ةيفاضإ ودالر رايلم 15 ضرتقيس هنأ تنومَل نلعأ نيحو

.919« هَعْيَب ديرن اَّنُك ام وه رادقملا اذه ألن كحضي » سَروُس ناك ، ينيلر تس

ودالر رايلم 10 نم برقي ام ىلإ لصو ؛ذإ ِّدحلا اذه ىلإ لصي مل سَروُس نكلو

نِم ُتنكو ) حرسملا ُداَّوُر ناك امنيبو ، ءاسملا كلذ يف اإلغالق. تقو دنع

Verdi’sTheForceof« ردقلا ةوق » يدريف اربوأ ةدهاشمب نوعتمتسي ( مهنيب

اعد ،EnglishNationalOpera ةيزيلجن اإل ةينطولا اربو األ راد يف Destiny

ةكلمملا نأ نلعيل يسيئرلا ةيلا ملا ةرازو ءانف يف لَجَتْرُم رمتؤم ىلإ تنومَل

ىلعو ي920. برو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ماظن يف اهَتكراشم « ْتَقَّلَع » ةدحتملا

ةيلآ لخاد قباس تقو يف ةيمسرلا [ ةيلا [اإلطي ةريللا ةميق ضيفخت نم مغرلا

.921 هسفن مويلا يف اًضيأ ُةريللا تَدِعْبُتسا ، يبرو األ فْرَّصلا رعس

ةميقب اًقح ال اهئارش فدهب اهكُّلمت لبق ةيلا م ةقرو عْيَب : غرافلا عْيَبلا ،وأ فوشكملا عْيَبلا 831

مصخ دعب ءارشلا رعسو فوشكملا عْيَبلا رعس نيب قرفلا وه حبرلا نوكي ٍذئدنعو ، لقأ

. ءارشلا و عْيَبلا نيب ام ةرتفلا يف ةيلا ملا ةقرولا ضارتقا ريظن رمثتسملا اهعفدي يتلا ةدئافلا

وأ يراجت مهسك ةيلا م ةقرو رعس َطوبه ُرمثتسملا َعَّقوت اذإ فوشكملا عْيَبلا ُةسايس ُمَدختسُت

ا عافترا نم حبرلا ضرغب ءارشلا ةسايسل ةسكاعم ةسايس يهو ، بيرقلا لبقتسملا يف دنس

. مجرتملا longselling- ىَّمَسُي يذلا بيرقلا لبقتسملا يف راعس أل



. ةريبكو ةيوق ةكبش يف ٌروحم سَروُس جروج نأ ةرماؤملا ورِّظَنُم ىَعَّدا دقل

م حلا صم ةكبشل يئرملا هجولا «وه سَروُس ، سافن األ سبحي ريسفتل اًقبطف

األ ةيكَلَملا ا ابروأ الُت ئاع اهيلع رطيست ، ةريرشو ةلئاه ، ةيِّرِس ةصاخ ةيلا

. ايناطيرب اهزكرم ، ةدئارلا ةيطارقتسر

ةيروطاربم اإل ماَطُح ىلع ْتَدِّيُش ...HouseofWindsor[832] روسدْنِو تيب

ةكلملا نم دتمت ةكبشلا هذه نأ ُمَعْزُيو .« ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب ةيناطيربلا

مهَّتُملا ةيساس األ علسلا و نداعملا راسمس » ىلإ الً وصو ، دليشتور لآو Queen

ةحلس األ عِّزَوُمو ، ارسيوسب Zug ْجوُز ةدلب نم MarcRich شتير كرام براهلا

داسوملا طباضو ،ShaulEisenberg جربنزيأ لوش يليئارس اإل يِّرسلا علسلا و

.DirtyRafiEytan922 نَتيإ يفار رذقلا

اال ةكبشلا »- سَروُس اهيلإ يمتني يتلا ةيقيقحلا ُةكبشلا . ءاَرُه هلك اذهو

ةكبش يه - ةيفحص ةلباقم يف اهيلإ راشأ يتلا « دقع واأل األربك ةيداصتق

.923 ةلثامتم قرطب لا ملا بسك ىلإ ىعست يتلا رامثتس اال قيدانص

لثم يعسلا و يعسلا لصاونو ، كلذ ىلإ عفالً انيعس :«دقل رلِمنيكُرد ركذ امكو

لأسيس لقع هيدل صخش ُّيأ اذل، ...Energizerbunny رزياجرنإ بنرأ

اهنإ . نوملكتي سانلا نأ فرعأ انأو ؟ ميحجلا قحب ثدحي يذلا :ام هَراسمس

سيول [ رامثتسا قودنص ] اميس االت-وال حلا ضعب يف .« متناوكلا ةعومجم

. فتاهلا ربع تامولعم رلِمنيكُردو سروس َلَداَبَت -LouisBacon نُكيب

رنفوك سورب تلمش ٍلا معأ يف نورخآ تارامثتسا قودنص وريدم كراشو

Paul زنوج ردويت لوبو ،Caxton نتسكاك سيئرو سِّسؤم BruceKovner

. اًيرورض telepathy رطاوخلا ُدراوت نكي TudorJones.مل

َقيدانص ُضِرْقُت تناك يتلا كونبلا دوهج نع فوشكملا عْيَبلا قاطن ُعاستا َجَتَن

لوادت َبتكم DuncanBalsbaugh وَبسلا ب ناكنُد رادأ 924 َلا األوم رامثتس اال

مكحت ينامرج لصأ نم »،سالةل اتوج - جروبوك - سكاز » يلص مساأل :اال روسدْنِو تيب 832

نم تربلأ ريم ،األ اهئابرقأ دحأ نم تجوزت ايروتكيف ايناطيرب ةكلم نأ كلذ . ايناطيرب يف

رفسأو ، ايناملأ يف اينوسكس ةيقود هترسأ تمكح يذلا ، اتوج - جروبوك - سكاز تيب

يف بقللا اذه لمح نَم لوأو . اتوج - جروبوك - سكاز بقل اولمح ءانبأ ةعست نع امهجاوز

ىلإ يلص األ مس اال رَّيغت مث .1901 ماع شرعلا ىلتعا يذلا عباسلا دراودإ كلملا ايناطيرب

اهيف تراص يتلا ىلو األ ةيملا علا برحلا الع دنا ببسب ،1917 ماع يف « روسدْنِو » بقل

عم جرح نم ةينامرجلا الالت دلا هتلَّكش امل اًرظنو . ايناملأ عم ةرشابم ةهجاوم يف ايناطيرب

جروج كلملا هَعَّقو صاخ موسرم ردص ، نامل األ دض يناطيربلا يموقلا روعشلا يمانت

اهيف تماقأ يتلا روصقلا دحأ مسا وهو ،« روسدْنِو » بقل ةلئاعلا هاضتقمب تذختا سماخلا

. مجرتملا - ةلئاعلا



ركذ امكو . ندنل يف MorganStanley يلناتس ناجروم حلا صل تباثلا لخدلا

اال ةرماؤم يف ةدعاسملل َدِّنُج » هنأ رامثتس لال سَروُس ُبلط ينعي اًقح، ال

OldLadyof زوجعلا لديندرث عراش ةديس - ةَّنِسُم ةأرما ىلع ضاضقن

.« ارتلجنإ كنب » مساب ةفورعملا ،ThreadneedleStreet

اًنامض اهفصوب ةيبرو األ تادنسلا نم اًبيرقت هتاينتقم َّلك سَروُس « َنَّزَخ »

يروفلا قوسلا يف فوشكملا عْيَبلل هضرتقي ناك يذلا دقنلا ىلع لوصحلل

ِّدح ىلع « هِّلِظك سَروُس ءارو نحن »، هليومت ىلإ ةفاض بواإل [833]spotmarket

اًبلا (غو هينجلا تاعيبم فلخ ناسرف «سالُح َدِجُو هنأ اًضيأ َرَكَذو . وَبسلا ب ريبعت

Tudor ردويت لثم رامثتسا قيدانص : متناوكلا ةعومجم يف ([834] يمامأ ليغشت

ْتَسَرَه ... ةضِرْقُم كونب نم دشح نع كيهان ،Kovner رنفوكو ،Bacon نُكيبو ،

.925« َهينجلا اهُّلك

،Citicorp بروكيتيس : لثم ، رامثتس اال قيدانص َةردابم ىرخأ ٌكونب ْتَعَبَّتاو

تسَرت زرِكناب ،ChemicalBanking جنِكناب لا كيميك ،J.P.Morgan ناجروم

First وغاكيش تسِرِف ،ChaseManhattan نتاهنام سيشت ،BankersTrust

كنب ] زوجعلا ةديسلا ىدل نكي ملف .BankAmerica926 اكيرمأ كنب ،Chicago

. ةصرف ]ُّيأ ارتلجنإ

. اًيعامج ماًيلا اًباصتغا ناك دقل

الم ستس اال بقعأ يذلا 15% غلا بلا هينجلا ةميق يف ُّداحلا ُضافخن اال

ىلإ سَروُس َلَّوَح BlackWednesday« دوس األ ءاعبر «األ موي يف يناطيربلا

ةديرج يفحص عم ةلباقم يف ، سَروُس فرتعا دقو لا[835]. نماألوم لئاه ٍّمك

عطتسي مل يجارحإ لوفجب »-AnatoleKaletsky يكستِلا ك يلوتانأ زمياتلا

ةعبر األ هقيدانص نأب -« جعزملا يسفنلا حايتر اال نم اًعون اًمامت يِفْخُي نأ

عباوت ةعومجم نم هحابرأ نأو ؛ فوشكملا عْيَبلا نم ودالر رايلم يلا وح تققح

ةقيرطب ةيلا ملا علسلا وأ تاود األ لوادتل يلا م قوس وه : يدقنلا قوسلا وأ يروفلا قوسلا 833

مجرتملا - يروفلا ميلستلا

اهمدقي يتلا تامولعملا عم قوسلا عاَّنُص لُماعَت ىنعمب frontrunning: يمام األ ليغشتلا 834

. مجرتملا اهب- مهئ معال ديوزت لبق رامثتس اال ولِّلَحُمو مهؤاطسو

يليد ةفيحص ترشن امدنع ، ربوتكأ 24 موي ىتح ةماع ًةفرعم سَروُس ُةنهارم حبصت 835مل

»IMadeaBillionasthe هينجلا رايهناب اًرايلم ُتققح » ناونعب ًةلا قم DailyMail ليم

سأكب اًكِسْمُمو اًمستبم سَروُس ُةروص ةديرجلا اهترشن يتلا ةصقلا عمو PoundCrashed.

درس ىلإ هعفد ندنل يف سَروُس ةماقإ رقم ةبتع ىلع كلذ بقعأ يذلا بخصلا . هدي يف

. فلؤملا AnatoleKaletsky- يكستِلا ك يلوتان أل ثادح لأل هتياور



عْيَبلا لجinterestratefutures.[836]و اآل ةدئافلا رعس لثم ، ىرخأ [ ةيلا [م

.927 رخآ ودالر رايلم ناك ، ةيلا اإلطي ةريلل فوشكملا

ةقيرطلا ب ثدحتس » تناك ينيلر اإلتس هينجلا ةياهن نأ سَروُس معز ، دعب اميف

اًيرظن لمحتي سَروُس نإ قحلا انأ»928.و دلوُأ مل اذإ ىتح اًبيرقت اهسفن

ةيناطيربلا تايطايتح اال ةراسخ يلا مجإ نم ودالر رايلم 10 نع ةيلوؤسملا

ودالر929. رايلم 27 ةغلا بلا

ىَّدأ يذلا وه سَروُس ةكبش هتلذب يذلا يعامجلا دوهجملا نأ ةقيقحلا نكلو

ربكأ َدحأ » كلذ ناك ، يكستِلا كل سَروُس قلا امكو . رعسلا تابث رايهنا ىلإ

ام وهو .930 َرايتلا سَروُس َعَبَّتا دقل هلك. قوسلا سيل نكلو ،« قوسلا يف لماوعلا

اذهب مقأ مل ْنإ ينن :«أل هنودب اهب، َثَدَح يتلا اهسفن ةلوهسلا ب ثدحي نأ نكمي

هب»931. موقيس ناك رخآ ٌصخشف ، رودلا

«ا َةفلكت ةدحتملا ةكلمملا ةيلا م ُةرازو ترَّدَق ؟ َرِسَخ نَمف . سَروُس ُةكبش ْتزاف

تاونس ينامث دعب ،مث ينيلر تسإ هينج رايلم 1997ب3.4 ماع « دوس األ ءاعبر أل

كنب ُرئاسخ ْتَرِّدُقو . ينيلر تسإ هينج رايلم 3.3 ىلإ ضفخنيل ُمقرلا َحِّحُص

نكلو ، ينيلر تسإ هينج نويلم ب800 ربمتبسو سطسغأ يف ةيراجتلا ارتلجنإ

مهلعج ةلْمُعلا ةميق ضافخنا ألن بئارضلا يعفادل ةيسيئرلا ةراسخلا تعفترا

ام932. ةقيرطب اًحبر نوقِّقحُي

يمَرَه ميظنت رخآ هنْوَك مغر ، لوطأ اًتقو رمتسا يذلا وه كنبلا ةعْمُسب رارض اإل

Tom نامديرف موت يكيرم األ ُّيفحصلا هيلع قلطأ ام راهني هلعجي نأ نكمي

تابث ُرايهنا َلِمَع ، ىرخأ ةيحان نمو .« ينورتكل اإل عيطقلا » مسا Friedman

ةعرسب ْتَضِّفُخ . ةدحتملا ةكلمملا داصتقا ذاقنإ ىلع ينامل األ كراملا رعس

،6% نم َّلقأ 1993 ماع رياني لولحب تناك ثيحب لج، األ ةريصق ةدئافلا ُراعسأ

اال ىَفاَعَت . ةيراقعلا ضورقلا رعس ليدعتل ةوقب ْتضَّرعت ٍةلودل ةحيرم ةنْدُه

.933 ُداصتق

تمضنا ءاوس ، ةموكحلا َةعيجف تداز : ةيسايس لب ًةيداصتقا ُةثراكلا نكت مل

اهُتاحيرصت األلو، ماقملا يف ال، مأ يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ماظن ىلإ

مث ، ةياهنلا ىتح هينجلا نع عفادتس اهنأب 1992 ماع فيص خالل ُةبِّلصتملا

َةعْمُس ةمئاد ةروصب َرَّمَد كلذ ُّلك - ربمتبس 16 موي نيِهُملا ريخ األ الاهُم ستسا

.934 ةيداصتق اال ةءافكلا ثيح نم نيظفاحملا بزح

رعس حمسيو . َةدئافلا عفدت ةيساسأ [ ةيلا [م ًةادأ نمضتي ٌلِجآ دقع لج: اآل ةدئافلا رعس 836

- يلبقتسم خيراتب ةدئافلا لماح لص األ رعس الق غإب عئابلا و يرتشملل لج اآل ةدئافلا

. مجرتملا



ويام نم األلو يفو ، يأرلا تاع ال طتسا يف روجيم ةموكح ُفقوم َفاعتي مل

نوراهنملا نويروُّتلا مزهنا - رهدزملا ومنلا نم تاونس عبرأ مغرو -1997 ماع

جذومن عابِّتاب TonyBlair ريلب ينوت ةدايقب َدِّدُج يذلا لمعلا بزح يديأ ىلع

اًفده اهفصوب « جاتن اإل لئاسول ةماعلا ةيكْلِملا » نع ىَّلختف ال، يدنام نُسْلِن

. ةماعلا هتسايس يف اًيرهوج

. ةشهدلل ريثم ٌءيش َثَدَح دقف ، يبرو األ لماكتلا عورشم ىلإ ةبسنلا ب امأو

يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ةميزه نم نييكيرم األ نييداصتق اال ُضعب صلختسا

، ةيداصتقا ةثراكل ًةفْصَو نوكيس - لماك يدقن داحتا وحن - اًمدق َّيضُملا نأ

سَروُس .قلا سَروُس جروج رظن ةهجو هذه نكت .مل اًضيأ يبروأ عارصل امبرو

:« ةديحولا ةاجنلا » نإ

يف امك ، ابروأ يف ةدحاو ةلْمُع لب الاًق، طإ فرص رعس ماظن دوجو مدع يه

سنزيبلا جراخ يلا ثمأ نم ةرسامسلا عضي نأ هنأش نم اذهف . ةدحتملا تاي ال ولا

بارطض اال نم ًةرتف عقوتأ ... ةيحضتلا هذهب يمايقل اًرورسم نوكأس ينكلو ،

اال وحن ٍةوقب عفدتس تاباوبلا جراخ ىضوفلا هذهو ، ةيقرشلا ابروأ يف لئاهلا

. يبرو األ داحت

ههجاوت يذلا ديحولا ءيشلا اهنأ ةجرد ىلإ اآلن، اًدج ةيوق قرشلا يف ةيموقلا

خسنتست فوسف اًعم ابروأ شياعتت مل اذإو .[ هيلع بلغتتو ] ةدَّحوملا ابروأ

. قباسلا يتييفوسلا داحت اال َمظعم ُبرحلا

ىلع قيدصتلا َّمت :«اذإ باجأ ، ينامل األ كراملل نامل الصاأل خإ نع َلِئُس امدنعو

.935« ينامل األ يداحت اال كنبلا دض ُبِراضُأسف ، تخيرتسام

يبرو األ فْرَّصلا رعس ةيلآ ةمزأ نأ اًضيأ تسِمونوكي اإل ُةديرج تجتنتسا

جتنتسا ، اذكهو .936 هدض نوكت نأ نم دبالً يدقنلا داحت لال ًةجح تناك

ةيراقلا ابروأ ُةداق . اهنم ئطاخلا َجاتنتس 1992اال ماع ةمزأ يف ُرِصتنُملا

عم ورويلا راص ثيحب ، يدقنلا داحت اال َضرأ ، ةداوه بوال عفالً، نوثرحيس

األ يزكرملا كنبلا اهريدي ةدحاو ًةيبروأ ًةلْمُع ، ًةعقاو ًةقيقح 1999 ماع ةيادب

مهناميإ نع اوفشك اذه، مهلعفبو . يلا رديفلا EuropeanCentralBank يبرو

ماع يف . عراستملا تاكبشلا ِرثاكت رصع يف ىتح ةَّيمَرَهلا ةينب األ ةوقب خسارلا

. نييسايسلا تكلتما َشارح األ نكلو ، شارح األ سَروُس جروج كلتما ،1992

شارح األ نأ َرَّيَغَت يذلا ديحولا ُءيشلا ،1999 ماع تلت يتلا تاونسلا يفو

. نيرِّجحتُملا مرهلا ةانُب عم ربكأ حماست ،بوال فثكأو ربكأ ةعرسب ْتَمَن
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يخروخ ةصقل ٌذيفنت هنأكو ، ديازتم وحن ىلع ، نورشعلا و يداحلا ُنرقلا ودبي

JorgeLuisBorges’sTheLibrary« لباب ةبتكم » ةريصقلا سيخروب سيول

.ofBabel

لبق نم ةبوتكملا بتكلا َّلك يوحت ةبتكم دوجو هتصق يف سيخروب ُلَّيختي

تحت ةيئاهن ال تامولعم دوجو عمو . اهتباتك نكمملا نم يتلا بتكلا َّلكو

و ةَّفِخلا ب روعشلا ] ةوشنلا نم ةعرسب نوحجرأتي مهدجن لا، جرلا فُّرصت

صلختلا »ل« يحص يكُّسنت باجعإ » َريسأ عقي مهضعبف . نونجلا ىلإ [ طاشنلا

بال بتكلا نيي الكمال «هإ ىلإ يِّدؤي يذلا »،األرم ةيدْجُملا ريغ لا األمع نم

خلا و ةغيصلا » ىلع يوتحي يذلا دحاولا باتكلا نع نوثحبي نورخآو .« ىنعم

يذلا ةبتكملا نيمأ نع نوثحبي »،وأ ىرخ األ بتكلا لكل ةلماكلا ةيفاولا ةص ال

، ةعساولا ةبتكملا ءازجأ ضعب يف اإلهل». ليثم » راصف ، باتكلا كلذ أرق

ال مهنكلو ، ةيجمه ةقيرطب اهتاحفص نولِّبقُيو بتكلا مامأ ُلا جرلا حطبني »

تاعازنو ةئبوأ »، ىرخأ ءازجأ يفو .« دحاو فرح َةرفش نوُّكفي فيك نوفرعي

.937« ناكسلا َمظعم ْتكَلْهأ ، قرطلا عطق ىلإ اًمتح ُّطحنت االت حتراو ةيقطره

. سيخروب ةيؤرل لئاه ٌقُّقحت هنأكو نيرشعلا و يداحلا نرقلا عُمَلا ودبي

و لا ملا تاكبش ىلع اًموجه ناك ىلو األ نرقلا اذه تاونس َفَّرَع يذلا ثدحلا

لضف األ نم نيملسم بابش ةعومجم ةطاَسَوب ةدحتملا تاي ال ولا يف لقنلا

مساب ربمتبس 11 يطِّطخُم ةيمست مغرو . عمتجملل ةيداعُم ًةكبش اهفصوب اهمْهَف

،األرم عسو األ يسايسلا اإلسالم ةكبشب ةلصلا يفيعض اوناك دقف ،« ةدعاقلا »

. مهرمأ فْشَك نم اإلفالَت اوعاطتسا مهنأ يف ببسلا حاضيإ ىلع دعاسي يذلا

.2001 ماع ربمتبس 11 يف نومِجاهُملا هلعف ام ءارو ٌةريرش ٌةيرقبع ْتَدِجُو دقل

يف ةديازتملا ، ةيسيئرلا يكَبَّشلا عمتجملا َرواحم ، اًساسأ ، اوفدهتسا دقف

ةيئادب ةحلسأ َبيرهت مهل تحاتأ يتلا ةينم األ فعضلا َطاقن نيلغتسم ، اكيرمأ

، نطنشاوو كرويوين ىلإ ةهجتم باَّكُر تارئاط عبرأ ىلع ( ةداح عطاوق )

تاي ال ولا يف ةيسايسلا و ةيلا ملا ةمظن -لأل يلا وتلا ىلع - نيتيسيئرلا نيتُدَقُعلا

قيلحتلا مث ، مُّكحتلا زكارم ىلع الء يتس ،واال تارئاطلا فاطتخابو . ةدحتملا

نوجاتنبلا WorldTradeCenterو يملا علا ةراجتلا زكرم ىلإ ًةرشابم اهب

مل مهف . باهر اإل خيرات يف الب قنا َربكأ ةدعاقلا ُءاطشن َقَّقح ،Pentagon

لباأل ؛ رهشأ ةَّدعل رمتسا ةدحتملا تاي ال ولا يف فوخلا نم ٍّوَج ديلوتب اوفتكي

George شوب جروج سيئرلا ةرادإ نم ةيلثامت ريغ ةباجتساب اولَّجع مهنأ مه

ةيلا تلا تاونسلا ىدم ىلع - اًبيرقت - ديكأت لكب ريثكلا تلعف يتلا W.Bush



. اهفاعضإ سيلو ،SalafistIslam يفلسلا اإلسالم ةيضق ةيوقتل

. عونلا اذه نم تامجهل نييلا ثم نيفده يلا ملا ُماظنلا و يوجلا لقنلا ُماظن اَدَب

امه كال بعلو . بيرقلا يضاملا يف هيلع اناك امم دقعأ لكشب امه كال امن ذإ

ماع لولحب ، عساو قاطن ىلع اهيلإ َرِظُن يتلا ةملْوَعلا ةيلمع يف اًمساح اًرود

لإل اًديدج اًديسجت اهفصوب ، نييم اإلسال كلذكو نييراسيلا بناج نم ،2000

.938 ةيكيرم األ ةيلا يربم

دَقُعلا هذه لثم ريمدتب هنأ يف لأللم هيجو ٌببس اًضيأ نيمِجاهُملا ىدل ناك

اًيلا تتم اًبارطضا نوقلخي امبر ماع، ٍرْعُذ ديلوت هسفن تقولا يفو ، ةمهملا

.939 ىرخأ تاكبش ىلإ دتمي [ اًيلسلست ]

ValdisKrebs سبيرك سيدلا ف َنَّيَب دقو . ًةكبش اولَّكش مهُسفنأ نومِجاهُملا

هتقفن ىلع لمع يذلا [ وياهوأ والةي يف ةنيدم ]Cleveland الدن فيلك راشتسم

InFlow ولفنإ ىَّمسُت ًةيجمْرَب مدختساو ، ًةرشابم تامجهلا باقعأ يف هدرفمبو

ةمساحلا ةَدْقُعلا وه [837] اطع دمحم نأ َنَّيَب - تاكرشلا تاكبش ليلحتل ةمَّمَصُم

االةيت). ةحوللا رظنا )9/11 ةكبش يف

ربكأو ، ربمتبس 11 تامجه طِّطخُم . يرصم ،(2001 ربمتبس اطع:(11-1968 دمحم 837

ةراجتلا زكرمل يلا مشلا جربلا 11ب مقر ةلحرلا ةرئاط ماطترا نع لوؤسم اًنس(33)، نيذِّفنملا

. مجرتملا - يملا علا



كلذكو ، رشع ةعستلا نيفطاخلا نم رشع ةتسب لا صتا ىلع ناك يذلا وه اطع

زاح ، ةكبشلا ءاضعأ لك نيب نمو . مهب نيلصتم نيرخآ اًصخش رشع ةسمخب

اهيف لصتا يتلا تارملا ددع ) ىلع األ طاشنلا كلذكو ، ةينْيَب ةَّيزُكْرَمَت ىلعأ اطع

.( طيسو نود نيرخآب رشابملا لا االصت ىلع هتردق ) بْرُقلا )و نيرخآب

77األ ةلحرلا ةرئاط يفطتخم دحأ ،NawafAlhazmi[838] يمزاحلا فاون امأ

ام وهو ، ةينْيَبلا ةَّيزُكْرَمَتلا ثيح نم اطع دعب ةيناثلا ةبترملا يف ءاجف ، ةيكيرم

لبق ام، ةقيرطب اطع َلِقُتعا ولو . ةيلمعلا يطِّطخُم َدحأ ناك امبر هنأ ىلإ ريشي

نأ Shehhi-MarwanAl[839] يحشلا ناورم ىلع لهسلا نم ناك دقف ،9/11

.940 يدايقلا هَرود ىَّلوتي

طباور ىلإ اهُراقتفا 9/11 ةكبشل ةزيمملا َةمسلا نأ سبيرك هظح ال امو

مهنم ُريثكلا َبَّردَتو ، نومح تمال ةعومجملا دارفأف . عسو األ ملا بعلا ةيعامتجا

اال تاكبشلا ُزِّيَمُت يتلا ك ةفيعض طباور بال نورمآتملا ناكف ، ناتسناغفأ يف اًعم

دعب مهنيب اميف نوطِّطخُملا لصاوتي ،مل كلذ ىلع الًةو عو . ةيداعلا ةيعامتج

ىلع اوظفاح االٍت صتاب ، ةرثانتم ًةكبش اوناك : ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ مهلوصو

ةيداعُم ةكبش عفالً يه مهتكبش ، ىنعملا اذهبو . ىند األ اهِّدح يف نوكت نأ

ةلحرلا ةرئاط ماطترا نع لوؤسم . يدوعس ،(2001 ربمتبس 11-1976): يمزاحلا فاون 838

. مجرتملا - نوجاتنبلا ىنبمب 77

رغصأ . ةدحتملا ةيبرعلا تارام اإل ةلود نم ،(2001 ربمتبس 11-1978): يحشلا ناورم 839

175ب مقر ةلحرلا ةرئاط ماطترا نع لوؤسم ، ربمتبس 11 تامجه يف ةعبر األ نيرايطلا

. مجرتملا - يملا علا ةراجتلا زكرمل يبونجلا جربلا



فاشتكا بُّنجت ديرت نيح ةيِّرسلا تاكبشلل يغبني امك ، ةيئرم ريغ : عمتجملل

.941 اهرمأ

ْتَدِصُر له نكل . ثدحي ناك يذلا ام رِّخأتم كاردإب حضتا ، سبيرك ىلإ ةبسنلا ب

ىلع بجي ، باهر دضاإل ةكرعملا هذه يف زوفلل »: سبيرك لوقي ؟ اًقباس ُةكبشلا

دقو .942« رارش نماأل لضفأ ةفرعم نيوكتو تامولعم ِلُدابت ِةكبش ءانب رايخ األ

عبات ٍعورشم ِةئيه ىلع ،2001 ماع يف عونلا اذه نم ٌةكبش لعفلا ب ْتَدِجُو

ل ةطيرخ مسر ىلإ ىعس ،AbleDanger[840] رَجْنِد لوبيإ ىَّمَسُي شيجلل

ا لثمتت .« مخض تانايب ِّمك خالل نم بيلا واألس طباورلا ديدحت »ب« ةدعاقلا »

ريشت يتلا -KevinBacon[841]« نُكيب نفيك » ةلكشم ببسب هنأ يف ةيلا كش إل

ةدحتملا تاي ال ولا يف صخش لك نيب لا صفنا تاجرد ِّتِس نم لقأ دوجو ىلإ

ىلإ نيلمتحم نييباهرإ مهفصوب اودِّدُح نيذلا صاخش األ ُدادعأ تعفترا -

ةينايبلا تاموسرلا ضعب لوط غلب دقل .943 نيي مال نكي مل ْنإ اآلالف تائم

مدع نع الً ضف ، اًمدق نيرشع رَجْنِد لوبيإ ُةئيه اهتمَّمَص يتلا ةكبشلل

ال هنأ ىلإ هسفن سبيرك صلخو .944 ةعابطلا دنع مجحلا رَغِص ببسب اهحوضو

نل كلذ ادع ؛ باهر اإل ىلع برحلا يف يتارابختس اال يرشبلا رصنعلا نع ليدب

.945 ةمخض تانايب يف ٍقَرَغ ىوس كانه نوكي

ضعب أدب ، اًيجيردت ُبعرلا ُّفِخَي ناك امنيبو ،9/11 تامجه باقعأ يف

ببسبف . ةياغلل ةفيعض ةكبش ةدعاقلا نأب لوقلا يف ةكبشلا مولع يصِّصختم

مهبيردتو ٍدُدُج صاخشأ دينجت اهنكمي ال عمتجملل اهتاداعُمو يِّرسلا اهعباط

.946 ةلوهسب

،947 اهتيزكرم ال يف ام- اًعون - نمكت ةدعاقلا ةوق نأب لوقلا حيتي ءيش ُّلك ناك

ٍريبك ٍموجهب ٍرْمأ َرادصإ OsamabinLaden الند نب ةماسأ عطتسي مل اذإ نكل

؟ عونلا اذه نم يكَبَش لكيه دوجو نم ةدئافلا امف ، ةدحتملا تاي ال ولا ىلع ٍناث

ةيكيرم األ ةصاخلا تايلمعلا ةدايق ةرْمإب يركسعلا طيطختلل ةيِّرس ةئيه : رَجْنِد لوبيإ 840

ناكر األ ةئيه سيئر نم هيجوتب 1999 ماع ربوتكأ يف ْتئِشْنُأ ، عافدلا تارابختسا ةلا كوو

صلخو . يلودلا باهر نعاإل تامولعملا عمج تايلمع ليعفت ضرغب ، نتليش ويه ةكرتشملا

عطتست مل ْرَجْنِد لوبيإ نأ ىلإ يكيرم األ خويشلا سلجمب تارابختس اال ُةنجل هترجأ ٌقيقحت

- ذيفنتلا لبق 9/11 تامجه ذيفنت يف ةكرتشملا رصانعلا نم ٍّيأ وال اطع دمحم ديدحت

. مجرتملا

ّتِس » مساب ْتَفِرُع تياربلوأ ةيلك نم طالب ةعبرأ اهعرتخا ةبعل : نُكيب نفيك ةلكشم 841

لمحي اًباتك اهوركتبم ردصأو ، نُكيب نفيك ريهشلا لثمملا مسا ىلع « نُكيب نفيك تاجرد

ٌحورشم هخيراتو لا صفنا تاجرد ّتِس موهفم ) نُكيب نفيك لثمملا ميدقتب هسفن ناونعلا

. مجرتملا -( اًقباس



.948

األ وزغلا دعب - ناتسكاب لخاد ام ناكم يف ةدعاقلا ُةدايق ْتَلِزُع دق تماد امو

عْطَقو هبُّقعت وه بولطملا لكف - نابلا ط ماظنب ةحاط واإل ناتسناغف أل يكيرم

.949 ميظنتلا سأر

Caviar رايفاك ةكبش لثم ، ةيِّرس ةيمارجإ تاكبشب ٍتانراقم ءاملعلا ُضعب َدَقَع

تاينيعست لا يرتنوم يف نيياكوكلا و شيشحلا بيرهت ةباصعو network

ةيمارج اإل تاكبشلا يف ربكأ ةيزكرم دوجو مهتظح مال مغر ، نيرشعلا نرقلا

اإل تاباصعلا نأ يف امهنيب األمه قرفلا نمكي .950 ةيباهر اإل ةكبشلا ب ًةنراقم

َءاضعأ ْتَدَّحَو يتلا ةقيرطلا ب ةكرتشم ُةيجولويديأ اهْدِّحوُت مل ةيمارج

دقف ، عسو األ ةيفلسلا ةكبشلا 9/11ب يمِجاهُم لا صتا مدع مغرو .« ةدعاقلا »

. ينيدلا مهناميإ ليبس يف توملل نيدعتسم اوناكو ، اًيركف اهيلإ اومتنا

ةدعاقلا ُميظنت ناكو ، ريثكب ربكأ ةيداهج ٌةكبش دجوت تناك ، ىرخأ تاملكبو

لا جر نم عسو األ ةكبشلا كلت ْتفَّلأت . ةياغلل لا االصت فيعض اًنِّوكُم اهلخاد

: ةيناغف األ ةيتييفوسلا برحلا ءانثأ اًعم اوطبارتو نيدهاجم مهفصوب اوقتلا

ةيبرعلا تاعُّمجتلا يف راصن ؛واأل ايسآ قرش بونج ةيم اإلسال ةعامجلا ءاضعأ

.951 طسو األ قرشلا و ابروأ يف

، ةيماقتن »،اال باهر اإل ىلع مهبرح » نأ اًرِّيحُم نويبرغلا ُةداقلا هدجو ام

يف مهسفنأب اوكراش نيذلا نييم اإلسال كئلوأ ىلع اًدودحم اًزيكرت تضتقا

ءاطَشُّنلا نييباهر اإل ِتاكبش نأ نع َلفاغتلا ينعي ام وهو . طقف ، فنعلا

نود نييباهر عماإل اوفطاعت ريثكب ربكأ صاخشأ تاكبش يف ٌةنَّمَضُم ةريغصلا

. ةوزن درجمل نييباهرإ نوحبصي ال بابشلا .952 مهسفنأب فنعلا يف طارخن اال

ِةكبش ِكَرَش يف طُّروتلا ىلإو فرطتم ٍظْعَول رمتسم ٍضُّرَعت ىلإ نوجاتحي مهف

.953 ٍّيفلس ٍطاشن



. يبيرقت طَّطخُم :2004، ةيملا علا ةيفلسلا ةكبشلا -37: مقر لكشلا

قرطب يمَرَهلا ُلسلستلا ُّدُرَي ، اًيمَرَه الً سلست ٌةعَّزوُم ٌةكبش ُمِجاهُت امدنع

ُسيئرلا ذختا ، ًةرشابم 9/11 تامجه باقعأ يف لا. حلا ةعيبطب هعم بسانتت

نولوؤسم ، هترادإ يف نويسيئر ءاضعأو GeorgeW.Bush شوب ويلبد جروج

ةيم اإلسال َةكبشلا تلعج ، ةبوسحم ريغ ٍتارارق َةلسلس ، يموقلا األنم نع

ةحاط لإل ةعيرس ةطخ لا جترا ىلع - حيحص اذهو - ُسيئرلا َّثَح دقل . ومنت

Dick ينيشت كيد هُبئان هعنقأ .مث ةدعاقلا هئاوي إل ناتسناغفأ يف مْكُحلا ماظنب

- ئطاخ اذهو -DonaldRumsfeld دليفسمار دلا نود عافدلا ريزوو Cheney

يف نيسح مادصب ةحاط ٍناث،لإل يركسع لُّخدتل ًةعيرذ تدجوأ تامجهلا نأب

تامجهو قارعلا نيب ةيببس عالةق دوجو ىلع ليلدلا بايغ مغر ،[842] قارعلا

.9/11

Departmentof يلخادلا لألنم ةديدج ًةرازو شوب أشنأ ، هسفن تقولا يفو

. ةدحتملا تاي ال ولا ىلع ةيلبقتسم تامجه يأ ةحفاكمل HomelandSecurity

Los زميات سولجنأ سول ةديرج يف JohnArquillaال يوكرأ نوج َبَتَكو

، هوزغ متيس قارعلا نأ حاضتا لبق ،2002 سطسغأ لئاوأ AngelesTimes

: جهنلا اذه ئواسم ىلإ ةحارصب اًريشم

يجيتارتس اإل ُفصقلا ينعي اآلن،ال اهيف انَسفنأ دجن يتلا ،ك ٍةيكبش ٍبرح يف

ًةعومجم سرديس ةدحتملا تاي ال ولا «َّدر نإ دليفسمار ،قلا هسفن تامجهلا موي يف 842

يف نيسح مادص َبْرَض تناك هلويم نإ ريزولا لا قو . تاناكم واإل تارايخلا نم ةعساو

. فلؤملا -« طقف الند نب ةماسأ سيلو ، هسفن تقولا



رابك ةداق ةدع ىتح وأ ميظع دئاق ىلع دمتعت ال تاكبشلا مظعمف ، اًئيش

يه ... ْتِنِباكلا ىوتسم ىلع يلخاد نمأ ةرازو [ ءاشنإ ...و[ اههيجوتو اهمْعَدل

: ةقيشر ةكبش ةهجاوم دنع ءاقرخ ٌةادأ يمَرَهلا ُلسلستلا . ةيناث ةريبك ٌةَّلز

يف ثدحي ناك امك تابابدلا براحت تابابدلا ،و تاكبشلا براحت تاكبشلا

تاقيلعتب اهمْعَد وأ اهليكشت نكمي ال اهجاتحن يتلا ةكبشلا ... ةقباسلا بورحلا

.954« اندض »وأ« انعم » كنأ اهدافُم ةيرْسَق

نم . يموقلا نماألنم ققحتيس ام صوصخب ةيلا ع مؤاشت َةجرد ينعي ام وهو

األ نطولا دض فنعلا مادختس ال ةيداهجلا اهطباورب ةفورعم ةرماؤم 109 نيب

، طقف ةرشع ثالُث ْتَذِّفُن ،2016 ماع رياربفو 1993 ماع رياني نيب يكيرم

عمو .955 نيربخملا نم ةدراولا تامولعملا و ةبقارملا نيب جمدلا لضفب كلذو

ُميظنت ادب ،2001 ماع رخاوأ يف . ةدحاو ةيحان يف قح ىلع ال يوكرأ ناك ، كلذ

ةكبش اهفصوب لمعلا ىلإ ترطضا ، ميدق زارط نم ةيِّرس ًةيعمج هبشي ةدعاقلا

نكلو . طقف اًيضَرَع ولو ةلهذم فنع لا معأب مايقلا عيطتستو ، عمتجملل ةيداعُم

تراصف قارعلا يف ميظنتلا ُعباوت ترَّوطت ، ةيكيرمأ ةدايقب قارعلا وزغ دعب

ماظنب َةحاط اإل تبقعأ يتلا ىضوفلا تلغتسا ،ألاهن اًريثأت رثكأو ربكأ ًةكبش

اًيومد اًدرمت ُةجيتنلا تناكو . اًيفئاط اًعارص ْتَجَّيَهف يشحولا يمَرَهلا مادص

ب َّلَح دقو ). ةلوهسب هب َؤُّبنتلا قارعلا خيراتب ةفرعم ىلع صخش ُّيأ عيطتسي

نم األُرم َبَّلطت دقل .( اًمامت لثامم ٌءيش 1920 ماع يف نييناطيربلا نيلتحملا

يتلا َسوردلا اًدج اًرخأتم مَّلعتت يك ةطِبْحُم تاونس َةَّدِع ةيكيرم األ ةيركسعلا

. ةليوط ةرتف لبق ، ايسآ قرش بونج شارحأ يف هورصاعمو ركوو رتلا و اهمَّلعت

الً صاح هفصوبو ، يكيرم األ شيجلا يف اًطباض JohnNagl لجين نوج ناك

نيب اهيف نراقي هاروتكد َةحورطأ بتك ،RhodesScholar سدور ةحنم ىلع

تارورض عم اوفَّيكت نييناطيربلا نإ اهيف لا قو ، مانتيفو ماالاي يف تاعارصلا

.956 اوملقأتي ملف نويكيرم األ امأ ، شارح األ برح

ةحفاكمل يناديملا ليلدلا شيجلا ىدل راص ام يفِّلؤم دحأ وه لجين

ح نيلا رنج فارشإب ،(24-CounterinsurgencyFieldManual(FM3 دُّرمتلا

: عونلا اذه نم ليلد ىلإ ةَّحِلُملا َةرورضلا اكردأ نْيَمِلا

James سِتام زميج لا رنجلا DavidPetraeusو سويَرتِب ديفيد لا رنجلا

ةدوع دعب 2005 ماع ربوتكأ يف يناديملا ليلدلا ىلع ُلمعلا أدب .Mattis

ملا علا نم ربمسيد يف َرَدَص .مث قارعلا يف ةيناثلا هتمدخ ةلوج نم سويَرتِب

درمتلا هب فصتي امل رِّركتملا هُشاقن ليلدلا يف هابتن لال تفل األ ُةمسلا .957 يلا تلا

. ٍّيكَبَش عباط نم

»و ةيجهنملا ةَّيمَرَهلا ةينبلا » تاذ تادرمتلا نيب زييمتلل نوفلؤملا َّدَك ،ً ال ثمف



هتوق طاقن ىلع يوطني امهنم جذومن لك .« ةيكبشلا ةينبلا » تاذ تادرمتلا

مُّلعتلا و ملقأتلا و يفاعتلا » ىلإ ليمي َّيكَبَشلا درمتلا نكل ، هفْعَض طاقنو

دجوي ال «ألهن ةيضوافت ةيوست لوبقب هعانقإ ىلع ٌّيصع هنأ امك ،« ةعرسب

ليلدلا أدب .958« ةيلوؤسملا عقوم يف ةريغص ةعومجم وأ دحاو صخش

تف ال ٍّدح ىلإ ، ةكبشلا ةيرظن نأشب يكيرم األ شيجلا فيقثت يف يناديملا

ةجردو ،densitynetwork[843] ةكبشلا ةفاثك لثم َميهافم َحَرَشف ، رظنلل

دجوي ناك ، ليلدلا نم ىلو األ ةعبطلا يفو .959 ةينْيَبلا ةَّيزُكْرَمَتلا و ةَّيزُكْرَمَتلا

.SocialNetworkAnalysis960« ةيعامتج اال ةكبشلا ليلحت » ناونعب ٌقحلم

يف [ ديقع ] لينولوك لمعل ريغص ٍنْيَد درجم نم رثكأب يناديملا ُليلدلا نيدي

ىلإ اًراَعُم ناك ،DavidKilcullen نلوكليك ديفيد همسا يلا رتس األ شيجلا

و ينامثلا تاود «األ ناونعب ًةقرو نلوكليك َبَتَك .2004 ماع يف نوجاتنبلا

: Eight Articles-Twenty « درمتلا ةحفاكم تايساسأ : نورشعلا

نإ اهيف لوقي ،LevelCounterinsurgency-FundamentalsofCompany

ةرابعل يقيقحلا ينعملا وه «trustednetworks ةقث ّلحم ٍتاكبش َءانب »

:« لوقعو بولق »

ك تاكبشلا هذه ومنتسف ةقث، تاكبش ءانب يف تقولا رورمب َتحجن اذإ

ءاَرَعلا ىلإ هُجِرْخُي يذلا ،األرم مصخلا تاكبش ًةحيزُم ، ناكسلا يف روذجلا

ءامعزو نييلحملا ءافلحلا لمشت تاكبشلا هذه . ةردابملا فاطتخاو ، كتبراحمل

نم اهريغو ، ةيموكحلا ريغ تامظنملا ،و ةيلحملا األنم تاوقو عمتجملا

اإلع لئاسوو ، كتقطنم يف نيدياحملا وأ نيفطاعتملا نييموكحلا ريغ لعاوفلا

اإل امأ . كتيضق مدخت ةقثلا تاكبش ءانب ىلع دعاست يتلا تاءارج الم...فاإل

- ىوتسملا ةعيفر فادهأ لتق لثم - ُلِّطعُت وأ َةقثلا ُضِّوقُت يتلا تاءارج

.961 َمصخلا دعاستف

ةدحتملا تاي ال ولا هبراحت تناك يذلا يملا علا داهجلا نأ ةيسيئرلا ةركفلا

جاوز تاق «عال نم نوكتت اًفلس ةدوجوم ةيعامتجا ةكبش ىلإ دنتسا اهؤافلحو

درجم وه باهر ».واإل ةياعر طباورو نيجيرخ تاق ال عو لا، ومأ تاقفدتو ،

ةكبش » وهف رهوجلا امأ ، ةكبشلا اهيف ُكِراشُت يتلا ةكرتشملا ةطشن األ دحأ

ب ةهيبش َصئاصخ يملا علا ُداهجلا بستكا ، هسفن تقولا يف نكلو .962« ةياعرلا

: فنعلا ميظنت ةيمهأ ديازت ببسب ةلودلا

وأ اًصخش نوكت دق ةَدْقُعلا ،و ةَدْقُع ةكبشلا يف ةلصتملا ءايش األ ىَّمَسُت : ةكبشلا ةفاثك 843

يف ةيلا متح االصتاالتاال ةَّصح فصتف « ةكبشلا ةفاثك » امأ . اًيبُّعشت اًصن وأ رتويبمك زاهج

( ةقباس شماوه يف ةحورشم ىرخ األ ةكبشلا تاحلطصم ) ةيلعف االت صتا يه يتلا ةكبشلا

. مجرتملا -



ال هنكلو ؛ ةيضارتفا ًةلود يِزاوُي يمَرَهلا نيدِّرمتملا ُلسلست ، ملْوَعُملا دُّرمتلا يف

ةطلسلا ةعَّزَوُم ةمظنأ ىلع ًةرطيس سرامي لب ، ناكس وأ ٍضارأ ىلع رطيسي

ةلود اًضيأ هنإ . ةيديلقتلا ةلودلا ةطلس رصانع نم َديدعلا اًعم ًةعِمتجُم ُلِّثمُت

ثيح نم ًةلود سيل هنكل ، ةلودلا ك لمعي مكاح نايك ، ةبذاك ةلود : ةفئاز

اًّيمَرَه الً سلست سيل وهف ، كلذ ىلع الةو عو . ةيسايسلا وأ ةينوناقلا ةيعرشلا

ةلود » اهفصوب لمعت ةطبارتم ةمظنأ نم نوكتت ةيلا رديف ةكبش لب اًدحاو

.963 ملا علا تاموكح عم سفانتتو ،« ةدِّرمتم

ةديلولا ةلودلا هذه ةميزهل نلوكليك اهب ىصوأ يتلا تاكيتكتلا نيب نمو

تاكبش معد يف نهتيمهأ ببسب « تافطاعتملا وأ تادياحملا ءاسنلا ُكارشإ »

نأ نكمي »، ةيتارابختسا تايلمعب ةقئاف « ةداضم ةكبش الق« طإو ؛ نيدرمتملا

قْنَخ »؛و« ةيثراك ةقيرطب درمتلا تاكبش رايهنا يف ُبَّبستَي اًتيِمُم اًمخز َدِّلوُت

ةكبش يف ةفيعضلا طباورلا ضارتعاو »؛ سانلا نع نيدرمتملا لْزَعب ةكبشلا

.964 درمتلا

ىدل AnacondaStrategy[844]« ادنوكانأ ةيجيتارتسإ ل« ًةدعاق اذه حبصأ دقل

.965 قارعلا ةكبش يف « ةدعاقلا » قْنَخو ةرصاحمل ، سويَرتِب

«اال ةلحرم ءانثأ . اًرخأتم نكي نإو ، اًديج هَسرد يكيرم األ ُشيجلا مَّلعت دقل

يلناتس لا رنجلا َصَّخل ،2007 ماع قارعلا يف ةمساحلا يكيرم »األ عافدن

راشتنا ةهجاومل ». قارعلا يف همَّلعت StanleyMcChrystal[845]ام لَتسيرْكَم

انيلع ناك ،[ قارعلا يف ةدعاقلا ميظنت ميعز ] يواقرزلا بعصم يبأ ةكبش

ةميزه يف ٌةكبش تأدب »، تقولا رورمبو . اهتعرسو اهتنورمو اهِعُّزوت ُةاكاحم

رهوجل تاملك ينامث نم اًصخلمو ةدايقلا َةذيوعت حبصأ ام وهو ،« ٍةكبش

كُّلمت ةيفيك ىلإ نويكيرم األ دونجلا َلَّصوت ، اذكه .966« يتاَّيلمعلا انروصت

، اًضيأ ناتسناغفأ يفو . ماَّدَص دعب ام ةلحرم يف ةيناسرخلا قارعلا شارحأ

Emile نسبميس ليمإ ةبرجت . لثامم وحن ىلع ةملؤم ٍمُّلَعَت ُةيلمع تثدح

امنيب - ماعلا هاجت اال نأب هتعنقأ Gurkha اكروجلا يف اًطباض هفصوب Simpson

لا ةددعتم تاعارص وحن يضمي - هاجت اال ةيئانث ةيديلقت بورح ثدحت لا الزت

يف مساحلا رصنلا نع Clausewitz زتيفزو كال ُةيلا ثم اهيف نوكت ، نيبع ال

ا داحت اال ُشيج اهقَّبط يتلا ادنوكانأ ةطخ ىلإ ةيمستلا لصأ عجري : ادنوكانأ ةيجيتارتسإ 844

. مجرتملا - ةيكيرم األ ةيله األ برحلا ةيادب يف ةيلا ردفنوكلا عمقل يكيرم أل

تاي ال ولا شيج يف دعاقتم لا رنج ،1954 ماع ديلا وم نم : لَتسيرْكَم « يلناتس » ناتس 845

ميظنت ميعز يواقرزلا بعصم يبأ لتق يف يسيئرلا َرودلا بعل ، ةيكيرم األ ةدحتملا

. مجرتملا - قارعلا يف ةدعاقلا



يواسُي عونلا اذه نم تاعارص يف رصنلا لا. نملا ديعب اًرمأ ةكرعملا ةحاس

اًيسايس اًطاشن اهفصوب درمتلا ةحفاكم تناك .967 يسايسلا رارقتس اال َقيقحت

ةدرمتم ةكبش نم ءوده ىوتسم ُنامض اهيف ُّدَعُي حاالت َدوجو اًنايحأ ُحيِتُت

. اهريمدت ىلع الً َّضفُم
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األ يسايسلا و يلا ملا ماظنلل اًريمدت َّلقأ ، ةديدع ٍحاون نم ،9/11 ُراثآ تناك

ٌليطعت َثَدَح هنأ حيحص . ريثكب ةدعاقلا ميظنت هيف لمأي ناك امم يكيرم

مهس األ لوادتل دحاو عوبسأ ةدمل الق غإو ،paymentsystem[846] عْفَّدلا ماظنل

األ راعسأ يف داح ضافخناو ،NewYorkStockExchange[ كرويوين ةصروب ]

لقنلا ُقيلعت َأطبأ امك . ةيلا ملا تابُّلقتلا يف ةزفقو ،[ ةيلا ملا قارو [واأل مهس

َماعُملا لا كشأ نم اهريغو [ تاكيِّشلا صحف ] ةَّصاقملا ةرود َةيلمع اًضيأ يوجلا

ألن ، اًدودحم ناكف يداصتق اال تامجهلا رثأ امأ . ةينورتكل اإل ريغ الت

اال َرَداَبو لا، متح اال اذه لثمل اًدج ديج لكشب ٌةلهؤم ىربكلا تاسسؤملا

. قوسلا ةلويس ىلع ظافحلل ددرت نود FederalReserve يلا رديفلا يطايتح

ةيلا اإلمج ُةفلكتلا تَرِصُح .968 ةيلا ملا ةمز األ زواجت مت ، عيباسأ نوضغ يفو

امب حابر األ يف ُرئاسخلا تَرِّدُقو ، تاكلتمملا يف رارض األ ثيح نم تامجهلل

ودالر969. رايلم 33و36 نيب

وه - ةدعاقلا ةدايق هعقوتت نكت مل ام وهو - قارعلا وزغب شوب ةرادإ رارق ناكو

تاريدقت ىلعأ ءرملا لَّبقت ،ول نيفْعِّضلا ىلإ لصتل فيلا كتلا هذه داز يذلا

نم َرثكأ الند نب هفدهتسي ام ناك دقل .970« باهر اإل ىلع برحلا » فيلا كت

ماظنلا ربع اًيلا تتم اًريثأت تامجهلل ةيلو األ ُةمدصلا رِّثؤُت ثيح ، يلسلست لعافت

األ ةيلا مسأرلا َةكبشلا نأ ىلإ اذه ثودح مدع ريشيو . يكيرم األ يداصتق اال

. نويداهجلا هَعَّقوت امم ًةنورم ُرثكأ ةيكيرم

،1996 ماع يف .2001 ماع لولحب اًفولأم اًروصت ةكبشلا ُتاعاطقنا تناك

لشف امدنعف ، ةدحتملا تاي ال ولا برغ يبرهكلا رايتلا يف يسيئر ٌعاطقنا َثَدَح

طوطخلا تائم ترّثعَت Oregon نجيروأ والةي يف دحاو ءابرهك طخ

يفو . صخش نويلم 7.5 نع ةمدخلا عاطقنا ىلإ ىَّدأ امم ، ءابرهكلا تادِّلومو

ىلإ Toyota اتويوت ةكرش يف اهلماكب عينصتلا ةيلمع تضفخنا ، يلا تلا ماعلا

َدَّده يذلا ،األرم لمارفلا حبكمل ديحولا دِّرَوُملا عنصم َرَّمَد قيرح دعب ، فصنلا

هجو ىلعو ،9/11 نم طقف رهشأ لبقو .971 رخآ دِّرَوُم 200 يلا وح تايلمع

يف ةيديدح ككس قفن يف ٌقيرح َّبش ،2001 ماع ويلوي 18 موي ديدحتلا

قرحأ ،ألهن تنرتن اإل تاعرس يف عساو ؤطابت يف َبَّبست Baltimore رومِتْلُب

ةيدقنلا ةميقلا ليوحت خالل نم ةيلا التملا َماعملا ةيوستل مَدختسُي ماظن :ُّيأ عْفَّدلا ماظن 846

تاينقتلا و ريياعملا و تاءارج واإل دعاوقلا و صاخش واأل تاود واأل تاسسؤملا لمشيو ،

. مجرتملا - اًنكمم لدابتلا اذه لثم لعجت يتلا



تنرتن اإل ةمدخ يدِّوزُم نم ددع ىلإ يمتنت يتلا ةيرصبلا فايل التاأل باك

ربمتبس يف هباشم ٌءيش َثَدَح دقو . نييسيئرلا InternetServiceProviders

ةريزج ءانثتساب ) اهلمكأب ةيلا اإلطي ةقاطلا ُةكبش تمَّطحت امدنع ،2003 ماع

ايلا طيإ نيب يلا علا دهجلا طخ ىلع ةرجش طوقس دعب (Sardinia اينيدرس

لباك لشف نيح ،2006 ماع ربمفون يف تثدح ىربك ةيلا تتم . ارسيوسو

ىلإ تدتما تاعاطقنا يف َبَّبسَتف ايناملأ برغ لا مش يف دحاو يئابرهك

ةكبش نم ًةنورم رثكأ ًةكبش ، ودبي اميف ، يلا ملا ُماظنلا ناك .972 لا غتربلا

. هسفن تنرتن نماإل نكي مل ،نإ ةيبرو األ ءابرهكلا

يف LehmanBrothers سرذارب ناميل كنب .فإالس ٌمهو اذه نأ َتَبث دقو

يف ةيلا ملا تامز األ ربكأ نم ةمز أل َنانعلا قلطأ 2008 ماع ربمتبس 15 موي

Wall تيرتس لوو ةصروب رايهنا ذنم رخآ ثدح يأ نم رثكأ - كشوأو ، خيراتلا

نامتئ اال ماظن يف يملا ع عاطقنا يف بُّبستلا ىلع -1929 ماع Street

ةيلا ملا تامز لأل ةيلكلا ةيداصتق اال ُفيلا كتلا ، كلذ ىلع الةو عو . يلودلا

لَّيخت ول ةصاخبو ، باهر اإل ىلع برحلا فيلا كت نم - كش نود - ُربكأ ةيملا علا

نود يملا علا داصتق اال رمتسا اذإ دجوتس تناك يتلا تاجَرْخُملا ءرملا

ةدحتملا تاي ال ولل ةلوقعملا تاريدقتلا حوارتت ). هراسم لوط ىلع تاعاطقنا

ريدقت ىلعأب ًةنراقم ودالر، نويليرت 13 ىلإ ودالر نويليرت 5.7 نم اهدحو

ىلإ ،9/15 َزَواَجَت ، راصتخابو ودالر)973. نويليرت باهر اإل ىلع برحلا ةفلكتل

.9/11 ىلع ةقباسلا عبسلا تاونسلا يف مجانلا َبارطض ،اال ريبك دح

ةيسيئرلا كونبلا تراص . نيوانع ةتس يف ةيلا ملا ةمز األ بابسأ صيخلت نكميو

بَسِن ةدايزل ةمظتنملا تارغثلا تلغتساف لا، ملا سأر يف اًريطخ اًصقن يناعت

باأل ةموعدم ةيلا م قاروأب ُقاوس األ تَقِرْغُأ .leverageratios يلا ملا عْفَّرلا

ريدقت ريعستلا ءاطسو ءاسأ يتلا تانامضلا تاذ نويدلا تامازتلا لثم لوص

. حداف لكشب اهرعس

نيب اًدج ةضافضف نوكت نأب ةيدقنلا ةسايسلل يلا رديفلا يطايتح اال حمسو

نييكيرم لأل ءاقمح ةيداصتقا زفاوح نويسايسلا قلخو 2002و2004. ْيماع

derivatives[847] ةيلا ملا تاقتشملا تعيِبو . لزانم يكلا م اوحبصيل ءارقفلا

جذامن ساسأ ىلع ، عساو قاطن ىلع نامتئ اال دادس نع فُّلختلا ةضياقم لثم

ءادأ نم وأ يلا م وأ يقيقح لصأ ءادأ نم اهتميق دمتست ةيلا م تاودأ : ةيلا ملا تاقتشملا 847

نداعملا و طفنلا و بهذلا ك ةيلودلا َعلسلا يقيقحلا ُلص األ لمشيو . ةيقوسلا تارشؤملا دحأ

دعاستو . تادنسلا و مهس كاأل ةيلا ملا َقارو األ لمشتف ةيلا ملا لوص األ امأ . خلإ واألزر، حمقلا و

ةيلا ملا قاوس األ ربع ةدقاعتملا فارط األ نيب ةيلا ملا رطاخملا لقن ىلع ةيلا ملا تاقتشملا

. مجرتملا - ةيزاوملا وأ ةمظنملا



قاوس األ نم لا ملا سأر تاقفدت تدعاس ، ةياهنلا يفو . ةيعقاو ريغ رطاخم

ةعاقف ميخضت ىلع ، ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ ، نيصلا نم اميس ،وال ةئشانلا

هذه ترجفنا امدنع تأدب ةمز األ نإ لا قُيو .974 ةيقيقحلا ةيكيرم األ تاراقعلا

ضورق دادس نع دعاصتملا فُّلختلا و نكاسملا راعسأ ضافخنا : ةعاقفلا

فإالس نكلو .2006 ماع رخاوأ يف ةيلا م ةقئاض ىلع ٍتام عال ارهظأ تاراقعلا

وه - ربمتبس 15 نينث اال موي حابص نم 1.45 ةعاسلا يف - سرذارب ناميل [ كنب ]

فإالس ُتاءارجإ هتبقعأ األم ةكرشلا راسم . يملا ع ٍرْعُذ ىلإ َةقئاضلا َلَّوح يذلا

ا تاءارجإ يف . ةيبنجأ ةلود ةرشع ينامث يف ةعبات ةكرش نينامث نم برقي ام

ودالر- رايلم 873 زواجتت - ىوعد فلأ 66 يلا وح ْتَعِفُر ، يسيئرلا إلفالس

،و هوجولا ةدِّدعتملا دقع،و واأل ربك اإلفالساأل «حةلا يه كلت تناك . ناميل دض

، كلذ عمو .975« لبق نم ةدحتملا تاي ال ولا هب ّرمت مل وحن ىلع ، ىدملا ةديعبلا

وحن ىلع ،FederalReserve يلا رديفلا يطايتح اال يف داصتق اال ُءاربخ ىأر

يف اًريبك اًريغت دهشن اننأ دقتعأ .«ال دوكرلا عقوتل ببس دجوي ال هنأ ، ُقَّدصُي ال

،DavidJ.Stockton نتكوتس ديفيد يداصتق اال امقهلا اذه ،« يساس األ األقف

Federal ةيلا رديفلا ةحوتفملا قاوس األ ةنجلل ، يلا رديفلا يطايتح اال سيئر

ديكأت لكبو »، ربمتبس 16 موي يف (OpenMarketsCommittee(FOMC

ومن يف اًيجيردت اًشاعتنا عقوتن لا الزن اننأ يه... اننيمخت نم دعب األ ةصقلا

اذه نم ُثادح األ رخستسو .« مداقلا ماعلا ىدم ىلع يلا اإلمج يلحملا جتانلا

.976 ةهباشم تاحيرصت نمو الم، كلا

- ةركابلا ةلحرملا هذه يف - َرَّدق ، ةعاقلا يف ، طقف نيرضاحلا نم ليلق ددع

كير إل ةيحوم تاملكبو . يلا رديفلا يطايتح اال فقومل ةيقيقحلا ةعيبطلا

: نطسوب يف يلا رديفلا يطايتح اال ريدم EricS.Rosengren نرجنِزور

رظنلا .بف اًباوص ناميل عم هانلعف ام ناك اذإ ةفرعم هناو أل قباسلا نم هنأ دقتعأ

مل اننأ وه َثَدَح هيف،ام لا ومأ عضو يف بغرت نكت مل ةيلا ملا ةرازو نأ ىلإ

قيدانصل ليغشت انيدل ناك اذإ . ةبوسحم ةنهارمب انمق اننكلو . رايخ انيدل نكي

repo وبيرلا ُقوس َقِلغُأ اذإ... وأ moneymarketfunds[848]لا ملا قوس

رظنلا ب باوصلا انلعف اننأ دقتعأ . اًمامت ةديج ودبت ال دق ةنهارملا نإف ،market

نوكن أال يغبني ... َعوبس األ اذه زواجتن نأ لمآو . انيلع تناك يتلا دويقلا ىلإ

.977 نيتسسؤم وأ ةسسؤم يف داصتق اال ىلع هيف نهارن فقوم يف

يطايتح اال سيئر ،BenBernanke يكنانرِب نب نكي ،مل ربوتكأ 29 موي ىتحو

ةريصق نْيَّدلا تادنس يف رمثتسَي ةيوضعلا حوتفم كرتشم قودنص لا: ملا قوس قودنص 848

ةيكنبلا عئادولا لثم اًنمآ ُرَبَتْعُيو ، ةيراجتلا ةقرولا و ةيكيرم األ ةنازخلا تادنس لثم لج األ

. مجرتملا - ىلعأ دئاوع رِّفوت يتلا



أل ةلثامم ةمزأ يف اوناك مهنأ لا متحا ىلإ هتاحيملت لوأ ىطعأ دق ، يلا رديفلا

وضع بهذ ، طقف ، ربمسيد فصتنم يفو .978 نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال ةمز

انيدل «اننإ ًةحارص لوقلا ِّدح ىلإ « ةيلا رديفلا ةحوتفملا قاوس األ ةنجل » نم رخآ

TheGreat ميظعلا داسكلا الت دعم نم ريثكب ربكأ [ دادسلا [نع فُّلخت الت دعم

.979«Depression

ناك هسفن سرذارب ناميل كنب نأ يلا رديفلا يطايتح اال همْهَف يف لشف ام

تقو يأ نم فثكأو ربكأ وحن ىلع ْتَمَن ةيلود ةيلا م ةكبش يف اًمساح اًروحم

، تنرتن واإل ةملْوَعلا نيب عمجلا لضفب ، ةيضاملا اًماع نيرشعلا ءاضف يف ىضم

نم اًءزج ناك ،DickFuld دلوف كيد ، ناميل كنبل يذيفنتلا ريدملا نأ مغر

ريزو مهيف نَمب ) هنارقأ نم بوبحم ريغو ، تيرتس لوو يف ةلوزعم ةكبش

نامدلوج ل قباسلا يذيفنتلا سيئرلا HenryPaulson نسلوب يرنه ةيلا ملا

نيذلا ةيزكرملا كونبلا يظفاحم نم ةَّلِقلا ُدحأ ناك .(GoldmanSachs سكاس

Andrew Haldane نيدلَه وردنأ وه يلكيهلا رييغتلا اذه ةيمهأ نورِّدقي

ىلإ ،َمَلا هؤاشنإ َّمت دق دقعم فييكت ماظن نأب قلا يذلا ، ارتلجنإ كنب ظفاحم

.980 ةيرودلا تابلقتلا ميخضت

األ نع نيرخآو JohnHolland دنِلوه نوج لمع ىلإ نيدلَه ةركف تدنتسا

رُّيغتلا ىلإ ٌلْيَم - ةدقعم ةمظنأ درجم اهنْوَك الف خب - اهيدل يتلا ةدقعملا ةمظن

جذومن نع بئاغلا ءيشلا يه « ةئشانلا صئاصخلا » هذهو . ةعقوتم ريغ قرطب

.981 يلا رديفلا يطايتح اال يف نييداصتق اال

نأ ظح ال دحأ .فال ةكبشلا َةينب يلكلا داصتق اال ُريياعم ُلِمْهُت ، ةلماك ةطاسببو

ةقيرطب ٌةقئاض لقتنت ألن يفكي امب ةلصتم تحبصأ دق ةيملا علا ةيلا ملا ةكبشلا

امب ٌةرثانتم ُةكبشلا لب ، ةديدع تاسسؤم ىلإ ةسسؤم نم ةعيرس ةيلا تتم

دض ٍفاك ريغ لكشب ًةنَّمؤُمو اًفيعض اًعونت ًةعونتم ٌتاسسؤم نوكت ألن يفكي

.982 اهتريظن لشف



ضرع نم ، يلودلا يلا ملا ماظنلا يف يكبشلا طْبَّرلا تانولا :39-ب مقر لكشلا

.2011 ماع نيدلَه وردنأ

هيهابتب ةيملا علا ةيلا ملا ةمز األ يسدنهم دحأ هسفن وه يلا رديفلا يطايتح اال

عوقو نم تاونس عضب لبق « ريبك لا دتعا » نم هققح امب يمهولا هرخافتو

تنمض ، يكنانرِب يلا رديفلا يطايتح اال سيئر ةقث ببسب نكلو . ةثراكلا

ةيداصتق اال بقاوعلا نوكت نأ ميظعلا داسكلا َسورد اهب َقَّبَط يتلا ُةعرسلا

األ عاونأ لك ءارشبف . نيرشعلا نرقلا تاينيث ثال يف ناك امم ريثكب ةدح لقأ

تادنسلا نم ةريبك تايمك »،مث يمكلا ريسيتلا » نم ىلو األ ةلحرملا يف لوص

ىلع يلا رديفلا يطايتح اال دعاس ، ةثلا وثلا ةيناثلا نيتلحرملا يف ةيموكحلا

نأب اًفارتعاو ، يمَرَهلا ةيدقنلا ةراد اإل ماظنل اًرصن ققح ام وهو . ةمز األ ءاوتحا

ببسلا نكلو ، اهَسفن َحِلْصُت نلف اهسفنل ْتَكِرُت ول ةيملا علا ةيلا ملا ةكبشلا

- ةيكيرم األ ةيلا ملا ةرازو لُّخدت وه ٍناث ميظع داسك دوجو مدع يف يسيئرلا

. ىربك يلا حاالتفإالسم نم ديزملا عْنَم يف - ناميل قافخإ دعب

ىرخ األ كونبلا AIGو الةق معلا نيمأتلا ةكرش لثم تاكرشلا ذاقنإ تايلمع

لوص األ ذاقنإ جمانرب راطإ يف ودالر رايلم 400 نم رثكأ تقلت يتلا ، ةريبكلا

لعافت فقو يف ًةمساح تناك ،TroubledAssetReliefProgram ةرثعتملا



ترمتسا يتلا اهسفن تاكرشلا هذهو .9/15 يف أدب يذلا لإلفالس يلسلست

ىلع َدقنلا تراثتسا ، ماقرأ ةعبس نم تآفاكم اهيفظوم رابكل عفدت نأ يف

.983 عساو قاطن

. ةقيرط نم رثكأب ًةكبش ناك يلا ملا ماظنلا .ف روهمجلا َّنشهدني وال

كونبلا عم ةطبارتم ًةعومجم نييكيرم األ لا األمع لا جر ُةبْخُن تناك املا طل

ع اهيف امب ، ةفلتخملا داصتق اال تاعاطق نيب طباورلل يسيئرلا ردصملا اهفصوب

وه يكيرم األ ماظنلا لا غتشا ةيفيكل ديجلا حاضي اإل لعلو .984 ةسايسلا ُمَلا

يكيرمأ ٍماحم وهف VernonJordan[849]،االنب، ندروج نونريف ةايح ةريس

والةي يف ةَّيندم قوقح يماحم هفصوب هَتعْمُس َقَّقَح نِّدمتُم يقيرفأ لصأ نم

،1972 ماع يف . يرصنعلا زييمتلا نم ةريخ األ تاونسلا يف Georgia ايجروج

،[ ةيجولونكت ةكرش ]Celanese َسالزين سلجم ىلإ مامضن اال ىلإ ندروج َيِعُد

JohnW.Brooks سكورب نوج اهسلجم سيئر ، عونتم يعانص عورشم يهو

كرويوين فوأ تسَرت زركناب ةرادإ سلجم ىلإ مامضن لال اهدعب هحَّشر يذلا ،

وه ، تسَرت زركنابل رخآ ريدم خالل نمو .BankersTrustofNewYork

يج. رجتم ةرادإ سلجمب َقِحْلُأ ،WilliamM.Ellinghaus سواهجنيلإ مايليو

سلجمب قحتلا ، ةيلا تلا ةنسلا يفو .1973 ماع يف J.C.Penney ينِب يس.

،ArchieR.McCardell لِدراكم يشرأ عم مدخ ثيح ،Xerox سكوريز ةرادإ

ةكرشل يذيفنتلا ريدملا HowardL.Clark كالكر دراوهو ، سكوريز سيئر

اهترادإ سلجم سيئر لِدراكم ناكو ،AmericanExpress سِربسكإ ناكيرمأ

. اًضيأ

ناكيرمأ ةرادإ سلجم ىلإ ندروج مضنا ، امهيلك كوالكر لدراكم نم دييأتبو

غبتلا ةكرش ةرادإ سلجم ىلإ َّمضنا ،1980 ماع يفو .1977 ماع يف سِربسكإ

يف هبصنم كرت يلا تلا ماعلا يف مث ،R.J.Reynolds سدلونير يج. رآ.

ةكرش ىلإ مامضن NationalUrbanLeagueلال ةينطولا ةيرضحلا ةطبارلا

بتكم ،AkinGumpStraussHauer&Feld ةيكيرم األ ةيلودلا ةاماحملا

.985Dallas سِلا د يف نطنشاو

ةرم أللو هب ىقتلا يذلا ،BillClinton نوتنيلك ْلِب ب ةميمحلا ندروج ةقادص

تاذ تحبصأ ،1973 ماع يف [ ةينطولا ةيرضحلا ةطبارلا ]NULخالل نم

حبصأ ثيح ،1992 ماع اًسيئر َبِخُتْنا يذلا نوتنيلكل ةريبك ةيسايس ةيمهأ

ةايحلا يف ةرثؤم ةيصخش هنأب فورعم ،1935 ماع ديلا وم نم : ندروج نونريف 849

. مجرتملا - ةينهملا هتايح ةريس فِّلؤملا ضرعتسيو ، ةيكيرم األ ةيسايسلا



ةيضق اهرهشأ [ ةيسنج ] حئاضف ةلسلس يف هل، عيرسلا لكاشملا لا َّلَح ندروج

ةكرش ] ندروج كرت ،1999 ماع يفو .MonikaLewinsky يكسْنيول اكينوم

درازِل يف كرويوين عرف ىلإ مضنيل سوارتس بماج نيكأ [ ةيلودلا ةاماحملا

.986 لوص واأل رامثتس اال كنبل اًريدم ،Lazard

Timothy[850] رنتياج يثوميت ةايح ُةريسم ْتَعَبَّتا ، ةنراقملا ليبس ىلعو

نم ةردحنم DeborahMoore رووم اروبِد هتدلا .و اًفلتخم اًراسم Geithner

.DartmouthCollege ثومتراد ةيلك يف سرد .Mayflower[851]الرو فيم

ستِشوسأ رجنسيك ةسسؤم يف لمع ، ةيموكحلا ةمدخلا ب هقاحتلا لبقو

يلا رديفلا يطايتح ]اال كنبلل ] اًسيئر هفصوب هنكلو .KissingerAssociates

. ةيلا ملا ةبْخُّنلا دارفأب اًينهمو اًيعامتجا اًطبترم رنتياج حبصأ كرويوين يف

ريغ تاسسؤم يف ةكرتشملا رنتياج تايوضع خالل نم لا، ثملا ليبس ىلعف

EconomicClubofNewYork[852]وأ يداصتق اال كرويوين يدان لثم ةيحبر

هيدل تناك ،CouncilonForeignRelations[853] ةيجراخلا تاق ال علا سلجم

. ةيلا م ةكرش 21 يلا وحل نييذيفنتلا وأ نيريدملا رابكب ةيصخش صالت

، ًةمِّيق الُت صلا هذه تناك ، يسايقلا داصتق اال يف تاساردلا ىدح إل اًقبطو

موي َنِلْعُأ امدنع زفقت اهمهسأ راعسأ ىأر اهب رنتياج طبترا يتلا تاكرشلا يفف

.987 امابوأ كاراب ةرادإ يف ةيلا ملا َريزو نوكيس رنتياج 2008نأ ماع ربمفون 21

ةطلسلا نم بارتق اال رابتعا لب ، ةقايل مدع وأ ةفلا خم َّيأ كلذ ينعي نكي مل

تاي ال ولا نم داصتقا مِلا عو يسايسو يفَرْصَم ،1961 ماع ديلا وم نم : رنتياج يثوميت 850

، ةصاخ ةمهاسم ةكرش يهو ، سوكنيب جروبراو ةكرش سيئر بصنم حاًيلا لغشي . ةدحتملا

. مجرتملا - فلؤملا اهضرعتسيف كلذ لبق هتايح ةريس امأ

يتلا 1620،و ماع اكيرمأ ىلإ لئاو األ زيلجن اإل َداَّورلا ْتَّلقأ يتلا ةنيفسلا مسا الرو: فيم 851

ماع سطسغأ يف ارتلجنإ نم ترداغ ، نيقباطو ةعرشأ ثالث تاذ تناك .1610 ماع ْتَينُب

ترداغ ستسوشتاسام ىلإ اهلوصو دعبو ،« لوديبس » اهمسا ىرخأ ةنيفس اهعمو ،1620

ةنيفسلل َثَدَح يذلا ام نوخِّرؤملا فرعي .وال ارتلجنإ ىلإ ًةدئاع 1621 ليربأ 15 موي اكيرمأ

وبالةي ثوميلب يف اآلن ةظوفحملا ةنيفسلا امأ . ارتلجنإ ىلإ اهتدوع دعب نيقيلا هجو ىلع

. مجرتملا - ةيلص األ ةنيفسلا لكش ىلع ْتَيِنُب يتلا الرو2 فيم يهف ستسوشتاسام

متهت ، ةيبزح ريغو ، ةيوضع تاذو ةيحبر ريغ ةيكيرمأ ةمظنم : يداصتق اال كرويوين يدان 852

. مجرتملا - ةيسايسلا و ةيداصتق واال ةيعامتج اال اياضقلا ةشقانمب

فدهتسي . ةلقتسم ةيكيرمأ ريكفت ةيلخ لكش يف ةمظنم : ةيجراخلا تاق ال علا سلجم 853

َسَّسأت ، يملا علا يسايسلا عضولا و ةيجراخلا ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ةسايس ليلحت

لاا جر ةقبط نم هؤاضعأ . نطنشاو يف بتكم هلو كرويوين يف يسيئرلا هُّرقم ،1921 ماع

. مجرتملا - داصتق واال ةسايسلا و لا ألمع



اال كنب يف اًيسيئر اًرود رنتياج بعل نأ دعب . ةمز األ تقو يف ةصاخبو ، اًمهُم

يف ةيلا ملا ةرازو َةَّفَد ىَّلوت ، ةمز نماأل ىلو األ ةلحرملا يف يلا رديفلا يطايتح

اًجَّذُس نورمثتسملا نوكيس . ضيضحلا ىلإ دعب داصتق اال هيف لصي مل ٍتقو

نيب يسايسلا طبارتلا يف قورفلا ب مهيعو ناك اًيأ ًةيمهأ اوقِّلَعُي مل اذإ

]أل سرذارب ناميل كنبل يذيفنتلا ريدملا ] دلوف كيد طقس دقل . ةيلا ملا تاكرشلا

. ةكبشلا يف اًيبسن ةلوزعم ًةَدْقُع ناك هن
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ةيراد اإل ةلودلا

، قرولا ىلعف . يلا ملا ماظنلا يف ىرخأ ةصيصخ نع ةيلا ملا ةمز األ تفشك

تلشف ، كلذ عمو . يلا ملا ماظنلا يف اًميظنت ىلع األ تانايكلا يه كونبلا

ك اهطوقس لا متحا عُّقوت يف اهتطشنأو اهميظنت نع ةلوؤسملا ةديدعلا ُتائيهلا

ةموكحلا طاطحنا يف نمكي كلذ ريسفت لعلو . ةلويسلا ةمزأ يف ونيمودلا

administrativeormanagerial[854]« ةيرادإ » ةلود ىَّمَسُي ام ىلإ ةيلا رديفلا

، طباوض ديلوت يف ىنافتتو ، اهلمع ةقيرط يف ةيطارقوريبو ةَّيمَرَه ،state

. اهنم ُدَصقُي ناك ام َسْكَع تجتنأ ، لبق يذ نم دقعأ

، نيرشعلا نرقلا تاينيعبس لئاوأ ىلإ عوجرلا ب ةيراد اإل ةلودلا والةد عبتت نكمي

ةيامح ةلا كو لثم ةديدج ةيميظنت االت كول طيطختلا يف سرجنوكلا أدب نيح

كلهتسملا ةيامح ةنجلو EnvironmentalProtection Agency ةئيبلا

.ConsumerProductSafetyCommission

TheUS CodeofFederal ةيلا رديفلا حئاولل يكيرم األ نوناقلا ناك

داز 1950.مث ماع يف ةحفص فلأ 23 يلا وح نم نوكتي (Regulations(CFR

نيب ةحفص فلأ 62 داز مث 1951و1970، ْيماع نيب ةحفص فلأ 21 يلا وح

1991و2010988. ْيماع نيب ىرخأ ةحفص فلأ 40 مث 1971و1990، ْيماع

ةصاخلا ةيلا رديفلا ةحئ لاال سرجنوكلا َعَّسو ، شوب ويلبد جروج ةرادإ لظ يف

NoChildLeftBehind لفط يأ كْرَت مدع نوناق ) يوناثلا و يئادتب اال ميلعتلا ب

ماع ةيباختن التاال محلا الح صإ نوناق ) تاباختن اال ليومتو ،(2001 ماع Act

تاكرشلا ةمكْوَحو ،(FeingoldCampaignReformAct-theMcCain2002

theEnergy) ةقاطلا ىلع ظافحلا (OxleyActof2002-theSarbanes)،و

ٌةرادإ دجوت مل ، كلذ عمو .(IndependenceandSecurityActof2007

ةرتف يف Obama امابوأ ةرادإ نم اًددع رثكأ حئاولو تاعيرشت تثدحتسا

.989 ىلو األ هتسائر

لودلا يف ةثيدحلا ةيئارج اإل ةيطارقميدلا دقن يف لمعتسم موهفم : ةيراد اإل ةلودلا 854

ثيح ، يبرغلا عجارتلا رهاظم نم اًرهظم هفصوب اًيئاردزا اًقايس حلطصملا بستكيو . ةيبرغلا

، ةيلا رديفلا َّلحم ةيذيفنتلا ةطلسلا دادبتسا لحيو ، نوناقلا َّلحم يراد اإل موسرملا لحي

. ةدودحملا ةموكحلا َّلحم ةدودحملا ريغ ةلودلا لحتو

لمعتسيو ، قوقحلا وأ ةاواسملا ك ةدرجملا فاده األ مساب ماظنلا لمعي ةلا، حلا هذه يفو

- ةطلسلا يف ءاقبلا لجأ نم ةورثلا عيزوت ةداعإو بئارضلا ةوقو يق األخال قوفتلا ب هَمْعَز

. مجرتملا



تادُّهعتلا نم ةلسلس هفصوب ، زاجيإب ، امابوأ ةسائر خيرات ةياور نكمملا نمو

نيمأت ريفوتو ، ةيلا ملا ةمز األ رطاخم ليلقتو ،(« زفاحلا ») فيظوتلا ةدايزب

الح صإ . ةيراد اإل ةلودلا يف اًريبك اًعُّسوت اهنم ٍدُّهعت ُّلك جتنأ دقو ؛ لماش يحص

Consumer كلهتسملا ةيامح نوناقو TheWallStreetReform تيرتس لوو

ُءاشنإ امهيلع َبَّترَتو ، ةحفص 848 ىلإ ال صو (Frank-ProtectionAct(Dodd

FinancialStability يلا ملا رارقتس اال ةبقارم سلجم امه نيتديدج نيتئيه
990Consumer كلهتسملل ةيلا ملا ةيامحلا بتكمو Oversight Council

ةياعرلا ريسيتو ضيرملا ةيامح نوناق .FinancialProtectionBureau

ACA)thePatientProtectionand اكأ ب اًراصتخا فورعملا ) ةيحصلا

ةياعرلا نوناق (عم ةحفص 961 هتاحفص ُعومجم غلب AffordableCareAct

لقتسملا يراشتس اال سلجملا ُءاشنإ هنع جتنو ،( يميلعتلا واإلصالح ةيحصلا

دقع واأل اًقاهرإ رثك لباأل .IndependentPaymentAdvisoryBoard ديدستلل

TransPacific يداهلا طيحملا ربع ةكارشلا ِّنَسل غيص يذلا ُعيرشتلا ،

طيحملا ىلع ُّلِطُت ةلود ةرشع يتنثا نيب يراجت قافتا وهو ،Partnership

نم رثكأ ىلع ىوتحاو ، ًةحفص 5,554 نم َرثكأ ُعيرشتلا اذه ناك . يداهلا

. مادقأ نمثالةث برقي ام هُلوط َغَلَب َعِبُط امدنعو ، ةملك ينويلم

Obamacare[ريك امابوأ ] يكيرم األ ةيحصلا ةياعرلا نوناق نأ اذه نم رثك واأل

نوناق ريرمت دعب . حئاوللا نم ةريبك اًجاوفأ اجتنأ Frank-Dodd كنارف - دودو

ُتائيهلا تجتنأ ACA [ ةيحصلا ةياعرلا ريسيتو ضيرملا ةيامح ] األاك

نيناوقلا قيبطت متيس فيك حِّضوُت ةيئاهن ةحئ ال ةئم نم َرثكأ ةيموكحلا

نم رثكأ ِعْضَو ىلإ [ حئاوللا يعضاو ] نيمِّظنُملا هَّجَو كنارف - دود . ةديدجلا

َدويقلا ديزي نأ نوناقلل نكمي ، تاريدقتلا دح أل اًقبطو . ةديدج ةدعاق 400

.991 ةيلمعلا هذه لمتكت نيح ثْلثلا نم برقي امب ةيلا ملا ةعانصلل ةيميظنتلا

نم ةحفص لك نأ ْضرتفا ، ةيميظنتلا حئاوللا ءابو مجح نع ةركف ءاطع وإل

Federal يداحت اال لجسلا يف ةيحصلا ةياعرلا حئاولل 10,535 لا تاحفصلا

نويلم 11 نم رثكأ ىلإ لصت اهعمجبف . ةملك 1,100 ىلع يوتحت Register

Magna[855][ اتراك انْجَم ] ىمظعلا ةقيثولا تَنَّوكت ، ةنراقملا ليبس ىلعو . ةملك

ا ةدَّوسُملا .و ةملك 4آالف نم لقأب [ قّرلا [نم ةطوطخم ةدحاو ةقرو نم Carta

الً(4,543 يلق رثكأ تناك USConstitution يكيرم األ روتسدلل ةيلص أل

1,458 نم DeclarationofIndependenceالل قتس الناال عإ َفَّلأتو .( ةملك

. طقف ةملك

أللو تردص ، ارتلجنإ يف تايرحلا نع ةيزيلجنإ ةقيثو : ىمظعلا ةقيثولا وأ اتراك انْجَم 855

. مجرتملا -1215 ماع ةرم



ىلإ نطنشاو ْتَّطحنا اذاملو ؟ ةيراد اإل ةلودلا دوعص نع ةلوؤسملا ىوقلا امف

اكفاك سنارف ةرم، تاذ ، اهلَّيخت يتلا ةمِّخضتملا ةيطارقوريبلا ةلودلا ةروص

و نوناقلا لا جر أطخ يف ةطيسبلا ةباج اإل لثمتت امبر FranzKafka؟

ُءاَّرق فرعي امك ، تقولا لوط اودِجُو صاخش ؤهالءاأل نكلو ، نييطارقوريبلا

. اًديج Dickens زنكيد

تاقافخ إل مويلا هعفدن يذلا نمثلا وه كلذ نأ ىرح باأل ةيلوقعم رثك األ ةباج اإل

نم ديدعلا يف نوناقلا َةدايسو ةيليثمتلا َةموكحلا لتق ام لعلو . يضاملا

،« نوبِعْرُم نوطِّسبُم » لعل . ليصافتلا ب مامته اال َمدع ناك نيرشعلا نرقلا نادلب

Weimar رامياف ةيروهمج روتسد لثم تاودأ ألن اورصتنا ، رلته لثم

-مل ةملك 10آالف يلا وحو 181 لا هدونبب ، اًريصق سيل هنْوَك مغر -Republic

يئانج لجسو ، نانس األ ةاشرف هبشت براوشب اسمنلا نم جراالً ًةحارص عنمي

األ راشتسملا ] ةيراشتسملا بصنم اولتعي نأ نم ، ةيعامجلا ةداب اإل وحن لويمو

يف يرهوجلا [ داسفلا ] روهدتلا وه ريسفت لضفأ نوكي امبر ، كلذ عمو .[ ينامل

ِّضغب ، اًبيرقت ةيطارقميد لك يف هارن يذلا مْكُحلا و عيرشتلا نم لك ريياعم

.[856] نيرشعلا نرقلا يف ةفلتخملا اهخيراوت نع رظنلا

لْزَغلا ب نومتهي نيفرتحملا نييسايسلا ألن باهس اإل نم فراج رايت ليسيو

ةرورض لجأ نم ءاوعلا نع ُّفكت ال ايديملا ،و نومضملا ب مهمامتها نم رثكأ

نأ نم دكأتت طغضلا تاعامجو ، فسؤم ثداح لك دعب ام» ءيش » لمع

نوناقلا لا جر ديفتسيو ، اهيلع ُمِّدَخُت يتلا ةخسارلا حلا صملا يمحت اهتاروشنم

.992 ةفسؤملا ىضوفلا هذه لك نم

درجم نم دعبأ ىلإ دتمت ،ألاهن ثدحي امم رثكأب بقاوعلا انقلقت نأ يغبني

لخاد مه نَم اهب ىظحي ةزيملا الً، وأف . اهتءارق نم مأسن ةَّلِمُم نيناوق

ال تارادإ هاجت ريبكلا « مازتل «اال لُّمحت نوعيطتسي مهدحو مهف ، ةسسؤملا

يتلا ، ماظنلا رارقتسا مدع ةرطاخم كانه ، اًيناث . بانط اإل رحب روبعل اهنع ىنغ

يلا ملا ماظنلا نأ دقتعي صخش ُّيأو . يلكلا ديقعتلا يف ةدايز لك عم ومنت

. ٌلئافتم ٌصخش كنارف - دود لثم تاعيرشتب اًرارقتسا رثكأ حبصأ دق يملا علا

لماعتلا ىلع تاطلسلا َةردق ُلِّلَقُت ةديدج ةحئ ال لك ،ألن حيحصلا وه سكعلا ف

ىلع لغتشت تاطلسلا نأ ىنعمب )[ يسوريفلا راشتن [اال ىَوْدَعلا ةلكشم عم

لكآتت ، هسفن تقولا يفو .993( ةنومضم ريغ لج األ ةريصق تايلوؤسم ساسأ

. ةنسلا يف اًدحاو اًباطخ ارتلجنإ كنب ردصأ ، نيدلَه وردن أل اًقبط ، نامزلا نم نرق لبق 856

برقي امو ، لمع ةقرو نيتسو نيتنثا ردصأو ، اًثيدح نينامثب ىلدأ ، اهدحو 2016 ماع يفو

وهو ؛ يئاصحإ قيقحت ةئم نم رثكأو ، ليلقب ةَنَّوَدُم ةئملا نود امو ، رواشت ةقيثو يتئم نم

. فلؤملا - ةحفص 9آالف يلا وحو روشنم 600 نم رثكأ هعومجم غلبي ام



Francis امايوكوف سيسنارف لوقي امك ، اهتاذ ةيطارقميدلا ةسايسلا ُةيعرش

نييسايسلا ءارش ىلع ةرداق ... حلا صملا تاعومجم ألن« ،Fukuyama

يتلا ةيلمعلا يهو ،« طغضلا ةسراممو ةيباختن التاال محلا يف اهماهسإب

ةيسايسلا تاسسؤملا .994[857]repatrimonialization اهنأب امايوكوف اهفصو

: ودبي ام ىلع لإلصالح ةلباق ريغو ةبِّلصتم

،primarysystem يديهمتلا ماظنلا ،electoralcollege يباختن اال عمْجَملا

لاالمز نم رثكأ ُكِراشُت اًضيأ مكاحملا . خلإ ، خويشلا سلجمل ةضماغلا دعاوقلا

ةطخ دحأ يأ ىدل دجوت ،ال كلذ عمو . ةراد واإل ةماعلا ةسايسلا عْنُص يف

.995 اذه نم إلصالحيأ ةكسامتم

تَدَجَو دقو األرم. ةقيقح يف ةياغلل فِّلكم لب ، ةصيخر ًةعاضب ُديقعتلا سيل

لمع نود ةماعلا « تارْيَخلا » مجح ةدايز ةلكشمل اًريسي حالً ةيراد اإل ُةلودلا

باال يراجلا يموكحلا الك هتس اال ليومت متيف ، بئارضلا يف ةبسانتم تادايز

، اًبيرقت يلا رديفلا نْيَّدلا فعاضتي امنيب ، هسفن تقولا يفو . ضارتق

: ةديدج قرطب لا األوم عمجل ةيميظنتلا اهتايح صال امابوأ ُةرادإ تمدختسا

يف تاقيقحتلا « تايوست خالل« نم ودالر رايلم 100 نم رثكأ ثمالً،

ضيوعت جمانرب نم ودالر رايلم ،و20 ةيفرْصَملا ةيراقعلا ضورقلا تاسرامم

اإل ةرادإ » يف اًضيأ تلخدت 2010](امك ماع ] كيسكملا جيلخ يف طفنلا بُّرست

Chryslerب رلسياركو GeneralMotors زروتوم لا رنج ةكرش يف « تاس فال

.996( نييسايسلا ءافلحلا نع ةباينلا

ُلِّلَقُي يذلا ،األرم صاخلا عاطقلا ىلع ءابعأ ضرفت ةيراد اإل ةلودلا عئارذ نكلو

لا األيج نيب اميف ةاواسم 997.لاال فئاظولا قلخو ومنلا لدعم نم ةياهنلا يف

نوناقلا ةدايس روهدتو مِّخضتملا [ يحئ [لاال ميظنتلا ومنو ماعلا لا ملا يف

« ريبك طاطحنا » ىلإ اًعم اًعِمتجُم هلك اذه ىَّدأ - ةيميلعتلا تاسسؤملا لكآتو

.998( ىرنس (امك ءاوس ٍّدح ىلع يعامتج اال كسامتلا و يداصتق اال ءاد األ يف

أيقتي ٌماظن : ةيسايسلا ةَّيمَرَهلل اًريخأ اًراركت ةيراد اإل ُةلودلا ُلِّثَمُت ، راصتخابو

اًعم. رارقتس واال َراهدز اال ُضِّوقُيو اًديقعت ُدِّلَوُيو َدعاوق

مهُعابتأو نويسايسلا نولوؤسملا هيف مدختسي يعامتج اال يمَرَهلا لسلستلا يف ماظن 857

مه تاق عال مهيدل نيذلا لعجي وحن ىلع ، ناكسلا مومع والء نامض لجأ نم ةلودلا َدراوم

يف اًدج ةيلا ع تايوتسم نم تاق ال علا هذه دتمتو . ةيقيقحلا ةطلسلا مهدحو نوكلمي نيذلا

ةيسايسلا تاسسؤملا لكآت كلذ ىلع بترتيو . ةريغصلا ىرقلا يف دارف األ ىلإ ةلودلا لكايه

. مجرتملا - نوناقلا ةدايسو
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2.0 بيو

يمَرَهلا ماظنلا ةمزأ وحن هيف ريستو اهَقيرط ُّقشت ةيراد اإل ةلودلا تناك امنيبو

ُءارَبُخ اهيلع قلطأ . ةريبك ةيلا قتنا ًةلحرم زاتجي يكَبَّشلا مَلا علا ناك ، ةيئاهنلا

رمتؤم ناونع وهو ،[858][«2.0 بيو »]«Web2.0» تامولعملا ايجولونكت

.2004 ماع يف TimO’Reilly يلياروأ ميت دئارلا تنرتن اإل ُرشان هفاضتسا

يف « حوتفملا ردصملا » ةغيص ىلع ظافحلا لوح يلياروأ ُةركف تروحمت

تظفتحا دقو . اهريكاوب يف WorldWideWeb ةيمَلا علا ةيتوبكنعلا ةكبشلا

. حورلا هذهب - اًيعْمَج ةفَّلؤملا ةيعوسوملا االاهت خدإب -Wikipedia ايديبيكيو

. ُمِدختسُملا هئِشْنُي ىوتحم ىلع دمتعي بيو عقوم ُّيأ اًضيأ زيمتي كلذبو

ةهجاو و[ [859]RSS[ ينغلا عقوملا صخلم ] لثم تاراكتبا ، يليارو أل اًقبطو

سيلو ، تانايبلل نمازتملا رشنلا » يف ترثأ [860]API[ تاقيبطتلا ةجَمْرَب

وهو لا...[-] االصت نم اآلرخ فرطلا ىلإ لصي امدنع ثدحي اميف مكحتلا

.999«endprinciple-to-theend[861] نيفرط [ نيب الةق [علا أدبمل ساكعنا

perpetual« مئادلا اتيب » حةلا يف software بساحلا ُجمارب نوكت اذل،

يتلا ةيكبشلا تاقيبطتلا و ةديدجلا تاينقتلا ةعومجم ىلإ ريشي حلطصم :2.0 بيو 858

شاقن ةرود يف ةرم أللو ُةملكلا تَعِمُسو . تنرتن :اإل ةيملا علا ةكبشلا كولس رييغت ىلإ ْتَّدأ

تامولعملا ايجولونكتل ةيلودلا في ال ايديم ةعومجمو ةيم اإلعال ايديم يلياروأ ةكرش نيب

. مجرتملا - وكسيسنارف ناس يف دقعنملا بيو ريوطت رمتؤم يف

مادختسا نم ةفلتخملا مُظُّنلا و تايجمربلا نيكمتل ةليسو : ينغلا عقوملا صَّخلم 859

رخآ ةعباتم نم نيمِدختسُملا نيكمتل تاقيبطتلا و مُظُّنلا نم اهُريغ هرشنت يذلا ىوتحملا

. مجرتملا - ةدح ىلع عقوم لك ةرايز ىلإ ةجاحلا نود عقاوملا رابخأ

اًمامت ةلقتسملا فئاظولا نم ةمئاق ريفوت اهنم يسيئرلا فدهلا : تاقيبطتلا ةجَمْرَب ةهجاو 860

. مجرتملا - ىرخأ ةيلآ خالليأ نم اهعم لصاوتلا نيرخ لآل حيتتل اهب، ْتَذِّفُن يتلا نعاآلةيل

يوينب لكيه ، رتويبمكلا تاكبش يف وه، : نيفرطلا نيب الةق علا أدبم وأ نيفرطلا أدبم 861

تاقيبطتلا ب ةطبترملا تازيملا دجاوتت ثيحب ، اهتاقيبطتو ةكبشلا ميمصت يف لَمعتسُم

و تاهِّجوُملا ك ةكبشلا َةينب ُلِّكَشُت يتلا دَقُعلا يف سيلو تايفرطلا دنع ةكبشلا يف ةلماعلا

دَقُع لك ىلإ تازيملا ةفاضإ مدع وه يساسأ ضارتفا ىلع أدبملا اذه موقيو . تاباوبلا

. مجرتملا - طقف تاّيِفَرَّطلا ىلإ تازيملا ةفاضإو ، اهدراوم الك هتسا بُّنجتل ةكبشلا



نورخآ نومِدختسُم ديعُيل ةحوتفمو لب ، ردصملا َةحوتفم ،[862]beta

:Linux سكنيل [ ليغشت ماظن ] ناك يبهذلا رايعملا .1000 اهَتسدنه

نم آالف ةدع تاماهسإ «نم َلَّكشَت « يملا ع زارط نم ليغشت ماظن »

،EricRaymond دنومير كيرإ يرُّرحتلا جِمْربُملا ريبعت ِّدح ىلع ،« نيرِّوطملا

TheCathedraland« رازابلا و ةيئاردتاكلا »، حوتفملا ردصملا وتسفينام فِّلؤُم

.theBazaar1001

نولمعي نيعوطتملا نيجِمْرَبُملا نم ةريبك ةيملا ع ةعومجم « رازاب لا« يف

درطم وحن ىلع نونِّسحُي مث نمو اهح، ال صإو تاباص اإل ديدحتل ينواعت لكشب

سنْيَل مسا ىلع ،Linus’sLaw سنْيَل نوناق دنومير غاص دقو .1002 جماربلا

ليغشتلا ماظنل ( كلا ملا سيل هنكلو ) دئارلا رِّوطُملا LinusTorvalds سدلَفروت

: ىلع ُّصنيو ،Linux سكنيل

ُّلك ُفَصوُتسف نينواعتملا نيرِّوطُملا و نيبِّرجُملا نم ةيفاك ةدعاق تَرَّفوت اذإ

يفاكلا ُددعلا َرَّفوت :«اذإ طسبأ ةغيصبو اهح».( ال صإ متيو ةعرسب اًبيرقت ةلكشم

اهل»)1003. لولح داجيإب ةيجمربلا للِعلا ُّلك يهتنتسف نويعلا نم

يسفانتلا حاجنلل حاتملا ديحولا سايقملا »، ةيضارتف اال رِّوَطُملا ةنويموك يف

جماربلا عم [863]،ألهن مومعلا ُةاسأم دجوت »،فال ءرملا دادنأ نيب اميف ةعْمُسلا وه

.1004« يعرلا رثكي نيح لوطأ بشعلا ومني » ردصملا ةحوتفم

يساس األ اهَفده ُقِّقحُت س« ردصملا ةحوتفم ةكرحلا نأ اًقثاو دنومير َعَّقوت

ماوع األ لولحب ) ماوعأ ةسمخ ىلإ ثالةث نم نوضغ يف تايجمربلا نأشب

. هلمأ باخ دقو .1005«(2005-2003

حلا ةيأ ىلع اذهو . ميظنتلا و قيوستلا ءاج ةيعادب اإل ىضوفلا و راكتب اال دعب

ثدح دقف تنرتن اإل حةلا يف امأ .1006 ةقباسلا ةيجولونكتلا تاروثلا يف ُعَبَّتُملا

اال دوعص عم حوتفملا ردصملا ُمْلُح تام الاًق. طإ ميظنتلا ثدحي ملو ؛ قيوستلا

ةرتفل يبيرجتلا ريوطتلا ةلحرم يف ماظنلا وأ تايجمربلا ىلع ظافحلا ينعي : مئادلا اتيب 862

تازْيَم رادصإ يف نورمتسي امدنع نورِّوطُملا همدختسيو . نمزلا نم ةددحم ريغ وأ ةدتمم

. مجرتملا - لماك لكشب بَّرجُت مل ةديدج

ماع روشنملا GarrettHardin نِدراه تيراج [ يجولوكي [اإل ةئيبلا عملا لا قم ىلإ ةراش 863اإل

ةرطيسلا ىلع ًةجح مَّدق يذلا TheTragedyofCommons« مومعلا ةاسأم » ناونعب 1968

ا ىلإ دَّيقملا ريغ لوصولا ب نوعتمتي نيذلا نيح ال فلا ةيرق لا ثمب اًدِهشتسُم ةيملا علا ةيناكسلا

تأشن . يعرلا يف طارف اإل ربع تايافنلا ب ةئيلم اًروب اهنولعجي ام ناعرس ،مث عاشملا ضر أل

WilliamForsterLloyed ديول رتسروف مايليو يروتكيفلا يداصتق عماال لص األ يف ُةركفلا

. فلؤملا -



يتلا duopolies ةيئانثلا تاراكتح monopoliesواال ةيداح األ تاراكتحا

Microsoft تفوسوركيام ةكرش . ةيراد اإل ةلودلا لُّخدت ِّدَص يف تحجن

تعطتقاو ، تايجمربلل يئانث راكتحا نم برتقي ام اتسَّسأ Apple لبأ ةكرشو

نيتكرشلا .وألن ةيصخشلا ةبسْوَحلا قوس نم اًريبك اًبيصن تفوسوركيام

دقف 1975و1976، ْيماع يف ، ةكبشلا ةروث نم ىلو األ ةلحرملا يف اتسَّسأت

. تنرتن اإل اهمدقي يتلا صرفلل فلتخم لكشب اتباجتسا



زبوج فيتس و ستيج ْلِب

حِّفصتمب Windows زودنيولا اهليغشت ماظن ِطْبَر ىلإ تفوسوركيام تعس

اإل هذه تَّدأ دقو ،InternetExplorer ررولبِسكإ تنرتنإ اهب صاخلا بيولا

ٍحاون نم ، اهليغشت ماظن قوفت مغرو [864] اًبيرقت ةكرشلا كُّكفت ىلإ ةيجيتارتس

سيئر زبوج فيتس َلَّضَف ،BillGates ستيج ْلِب ليغشت ماظن ىلع ، ةديدع

داتع ] ريودراهلا عيونتب َةسَفانملا Apple’sSteveJobs لبأ ةرادإ سلجم

Mac يلص األ يبتكملا رتويبمكلا ىلإ فاضأف لبأ، هعيبت يذلا [ بوساحلا

اًفتاه ،(Macbook,2006) بوتب (iPod,2001)،ال ىقيسوم َلِّغشُم desktop

.(AppleWatch,2014) شتو ،(iPad,2010) تِلْبات ،(iPhone,2007) اًيكذ

تايجمرب ماظنو ةيرْغُم تاجتنم ميمصت نيب عمجلا يف زبوج ةيرقبع نمكت

سنوت يآو AppleStore روتس لبأ اًيرصح هرِدْصُت يمقر ىوتحمو قلغم

.iTunesStore روتس

نم اًماع نيرشع دعب تامولعملا ايجولونكت ةروث نم ةيناثلا ةلحرملا تءاج

ThomasPenfield نسكاج دليفنِب ساموت يضاقلا َمَكَح ،2000 ماع ليربأ 3 موي يف 864

و راكتح اال ةلواحمو يداح األ راكتح اال ةميرج تبكترا دق تفوسوركيام نأب Jackson

،2000 ماع وينوي 7 موي يفو . راكتح اال ةحفاكمل نامريش نوناقل حضاو ٍقرخ يف ، طْبَّرلا

، نسكاج يضاقلا ماكحأ تضفر فانئتس اال ةمكحم نكلو . ةكرشلا ِّلحب ةمكحملا ترمأ

. فلؤملا - لدعلا ةرازو عم ةيوست ىلإ ُةكرشلا تلَّصوتو



Mac سوأ كامو [865]MS–DOS سود سإ مإ تجتنأ يتلا راكتب اال ةجوم

نرقلا تاينيعست طساوأ يف ْتَسَّسأت يتلا ةديدجلا تاكرشلا مهأ .OS

يه: نيرشعلا

عئاب اهسَّسأ ىلو األ ةكرشلا .Google لجوج ،eBay ياب يإ ،Amazon نوزامأ

صأ ىَّمَسُتو - ةيناثلا ةكرشلا ].و نطنشاو يف ]Seattle لتايس يف الني نوأ بتك

ناس يف الني نوأ تادازم قوس تناك -AuctionWeb« بيو دازم الً«

.[ اينروفيلا ك يف ]SanJose هيسوخ

100 همامأو 10 مقرلا نع جتانلا ددعلا مسا ىلع ةاَّمسُملا - ةثلا ثلا ةكرشلا امأو

جارج يف ْتَّدِعُأ تنرتن اإل ىلع ثحب ةادأ يهف -thenumbergoogol رفص

الةث ثلا ؤهالء نم سِّسؤم ُّلك .[ اينروفيلا ك يف ]MenloPark كراب ولنِم يف

الً]: يخد ] جراخلا نم ام، ىنعمب ناك،

هاَّنبتو ، ساسكت نم ةقهارملا ِّنس يف ٍُّم أل ٌنبا ،JeffBezos سوزيب فيج

سيراب يف َدِلُوف PierreOmidyar رايديموأ رييب امأ ؛ يبوكلا همأ جوز

وكسوم ديلا وم نم ،SergeyBrin نيرب يجريس اًريخأو ؛ نْييناريإ نْيرِجاهُمل

،LarryPage جيب 1979.الىر ماع يتييفوسلا داحت اال نم ارجاه نييدوهيل

اذه يف ناسِّردُي هادلا و ناك : رتويبمكلا مولع ىلع اًعلطم هفصوب أدب ، طقف

، ةدحتملا تاي ال ولل يبرغلا لحاسلا ىلإ لا جرلا ؤهالء لك بذجنا دقو لا. جملا

ع اًروحم امهفصوب نوكيلِّسلا يداو خَّسرَتو دروفناتس ةعماج تخَّسرت ثيح

؟ تاريدرايلم اوحبصيل اوطَّطَخ لهف . تامولعملا ايجولونكت يف راكتب لال اًيملا

عْيَب ىلع اكشوأ نيربو جيب ). ةأجافم هفصوب مهتاكرش حاجن ءاج دقل ،ال. امبر

نكلو .(1999 ماع يف ودالر فلأ 750 لباقم Excite تياسكإ ةكرشل لجوج

، ماعلا اذه يف thedot.comstockbust[866] موك . تودلا رايهنا نم ةاجنلا دعب

. نيعلا أقفت تامييقت ىلع اهعيمج الث ثلا تاكرشلا تلصح

19 موي يف لجوج ةكرشل (initialpublicoffering(IPO يلَّو األ ماعلا حرطلا

ُريسفتو ودالر. رايلم 23 نم رثكأ ةيقوس ًةميق اهاطعأ 2004 ماع سطسغأ

مث تارادصإ ينامث يف ، تفوسوركيام ةكرش هتردصأ ليغشت ماظن : سود سإ 865مإ

- زودنيو ليغشتلا ماظن نم ةفلتخم تارادصإ هَّلحم ْتَّلحأو ،2000 ماع هريوطت نع تفقوت

. مجرتملا

يه .« ةينقتلا ةعاقفلا ب« اًضيأ ُفَرْعُت : موك تودلا ةعاقف راجفنا وأ موك تودلا رايهنا 866

نم ديدعلا تلشف ثيح ، تنرتن اإل ىلإ ةدنتسملا ُتاكرشلا اهل ْتَضَّرعت ةيداصتقا ةعاقف

- ةديدجلا ةيفل األ لوأ ىتح ترمتساو 1995 ماع نم تأدب . تنرتن اإل ربع قُّوستلا تاكرش

. مجرتملا



عْيَب يف لجوج تأدب 2000 ماع يفف . ٌطيسب ةميقلا يف ةريبكلا ةدايزلا هذه

األ ضورع نيب عمجلا ساسأ ىلع ، ةيسيئرلا ثحبلا تاملكب ةطبترم تان ال عإ

.[867]click–throughs« رقنلا ةبسن و« راعس

ُقفدتلا َنَّكَم .مث ةكرشلا تاداريإ نم 96% َردصم اذه ناك 2011 ماع لولحبو

، ةددعتم تاهاجتا يف عُّسوتلا نم لجوج َةكرش تان اإلعال تاداري إل لئاهلا

,Android) ليغشت ماظنو ،(Gmail,2004) ينورتكل اإل ديربلا ةمدخ تقلطأف

، ىرخأ تاكرش نم ًةلسلس ْتَّمض (Chrome,2008)؛مث بيو حِّفصتمو (2007

،GoogleEarth ثرإ لجوج دعب اميف تحبصأ يتلا Keyhole لوهيك نم اًءدب

،GoogleAnalytics سكتِلا نأ لجوج تحبصأ يتلا Urchin نيشتروأ اهتلت

.GoogleVoice سيوف لجوج تحبصأ يتلا GrandCentral لَرتْنِس دنارجو

Motorola يتِلِبوم ال وروتومو ،2006 ماع يف YouTube بويتوي فيضأ مث

يف DeepMind دنيام بيدو اًقح)، ال تعيِب اهنأ مغر )2012 ماع يف Mobility

اهلْعَجو ملا، علا لوح تامولعملا ُميظنت »: ةيلص األ لجوج ُةمهم .2014 ماع

قدأو .« اًريِّرِش نكت :«ال يمسرلا ريغ اهراعش ناكو .« ًةديفمو عيمجلل ًةحاتم

اإلعالن نم ةورث ىلع ْلُصْحا »:1999 ماع دعب لمعلا يف اهتقيرطل فصو

.« ةأرجب اهرمثتساو

تاكبش ةكرش حةلا يف ربكأ اًحاضتا عقاولا و لا ثملا نيب ضقانتلا حضتيو

األ دقعلا طساوأ ةثلا ثلا راكتب اال ةجوم يف ترهظ يتلا يعامتج اال لصاوتلا

. نيرشعلا و يداحلا نرقلا نم لو

ةيلصأ عارتخا ةءارب ىلع اهباحصأ زاحو ؛ تزاف يتلا يه « تاجرد ُّتِّس لا«

ا ديربلا ب تاوعد ىلع ةدمتعملا الني نوأ ةيعامتج اال تاكبشلا ةمدخ فصو يف

Reid نامفوه دير نكلو . نيلِصَّتُملا ءاضع لأل تانايب ةدعاقو ينورتكل إل

-LinkedIn نِدكنيلو Friendster رتسدنيرف بيولا ْيعقوم ركتبم -Hoffman

ايرتشا -Tribe.net تن تود بيارت مِّمَصُم -MarkPincus سوكنيب كرامو

اال لصاوتلا تاكبش راكتحا مدع نامضل ودالر) فلأ 700 لباقم ) عارتخا ةءارب

Mark جريبركوز كرام باسح اًمامت ابسحَي مل امهنكل .1007 يعامتج

.Zuckerberg

نايب . ةيلا ثملا الةغ بلا نع ًةديعب درافراهب ةيعماجلا ةساردلا ُةلحرم نكت مل

LittleRedBook« ريغصلا رمح األ باتكلا ب« ىَّمَسُملا ، كوبسيف ءاضعأ ةمهم

نم يلا اإلمج ددعلا ىلإ نيعم طبار ىلع نورقني نيذلا نيمِدختسُملا ةبسن : رقنلا ةبسن 867

. مجرتملا وأاإلعالن- ينورتكل اإل ديربلا وأ ةحفصلا ىلإ نودِرَي نيذلا نيمِدختسُملا



: ىلع ُّصني وام)[868]، سيئرلل الالً (جإ

،أ ةيعامتجا ةمهم قيقحتل ئِشْنُأ دقل . ًةكرش نوكيل الً صأ كوبسيف ْركتْبُي «مل

.1008«ً اال صتاو اًحاتفنا رثكأ ملا علا ُلْعَج يهو ال

Harvard نزميرك درافراه الةيب طلا ةديرجلا عم ةلباقم يف ،2004 ماع يفو

مل هنأب جريبركوز َحَّرَص ، كوبسيف الق طإ نم طقف مايأ ةسْمَخ دعب ،Crimson

ألي ينورتكل اإل ديربلا ناونع عيبأ لا:«نل ملا بسك دصقب َعقوملا ئِشْنُي

ا لئاسو اهتدَّدح ةيضاملا ةنس ةئملا الً:« ئاق 2007 ماع يف نلعأ ».مث صخش

، سانلا ىلإ ُتامولعملا َعَفْدُت نل ةمداقلا ةنس ةئملا يفو ،massmediaإلعالم

.1009« سانلا اهزوحي يتلا االصتاالت نيي مال نيب ًةيكراشت نوكتس لب

؟ يعامتج اال لصاوتلا تاكبش جات ىلع نيرخ اآل هيسفانم كوبسيف َمَزَه اذاملف

َمَّدقف . ةيراجتلا درافراه عالةم [ ريثأت ] نم جريبركوز دافتسا وأالً،

طاًبلا َتْمُد امف ، ةيقيقحلا مهديرب نيوانعو مهءامسأ لئاو األ نومِدختسُملا

خالل نم مث . راعتسم مسا ءاشنإ ىلإ عفدي ام دجوي ال درافراه ةعماج يف

DonGraham ميارج نود ىلإ جريبركوز َمِّدُق ، درافراه ةعماج يجيرخ ةكبش

هيلع َضَرَع يذلا ،WashingtonPostCompany تسوب نطنشاو ةكرش ريدم

.1010 اهترادإ سلجم يف لمعلا و ةكرشلا خالل نم رامثتس اال

أل َحِتُف اذإ هَتيبذاج دقفيس عقوملا نأ ًأطخ اودقتعا نَم جريبركوُز َزَواَجَت ، اًيناث

باإل نيقطانلا ريغل اًحاتم هلْعَج ىلإ اًقح ال َعَفَد مث ، ةيلكلا يف اوسيل صاخش

.1011 ةمجرت ةادأ خالل نم ةيزيلجن

لثم ons-add تافاضإ لمع لا متحا ةيؤر يف اًعيرس جريبركوز ناك ثاًثلا،

،و قاحل اإل ثدحي نيح نيمِدختسُملا هيبنتو tagging-photo روصلا قاحلإ

ىلع دمتعملا NewsFeed« ءاقدص األ رابخأ ةص ل«ُخال ريثكب دقع األ روصتلا

.1012 ءاقدص األ ةطشنأ نع تامولعملا ةكراشم

حيتي ،[ يعامتج اال لصاوتلل ]MySpace سيبس يام عقوم سكع ىلع ، اًعبار

تبثأ رارق وهو ، كوبسيف لخاد apps تاقيبطت ءاشنإ هيمِدختسُمل كوبسيف

ةمثو .1013 ترشتنا يتلا Farmville لِف مراف لثم كوبسيف باعل أل اًريبك اًجاور

ةديدجلا ةماعلا ةسايسلا اآليت: يف لثمتي حوتفملا ردصملا يف رخآ روطت

.1014 ةلَّوَمُملا مهتان ال عإ عْيَب نيمِدختسُملل تحاتأ

سيئرلا لا وقأ نم تافطتقم نمضتي ملا، علا تاغل لكب َعِبُط ٌبيتك : ريغصلا رمح األ باتكلا 868

ركفلا ْتخَّسر يتلا بتكلا مهأ نم ُّدَعُي . اًبيرقت رايلملا هِخَسُن ُددع َلَصَو ، جنوت يست وام

. مجرتملا - ةينينيللا ةيسكراملل ثلا ثلا روطتلا هفصوب يواملا



Beacon[869] نكيب ةزهج أل ديهمتلا ب َلَّجَع اإلعالن تاداريإ ىلإ جريبركوز ُيْعَس

.1015 ةصنملا ىلإ لوصولا ءاكَرُّشلل تحاتأ يتلا ،

جذومن ىلإ لا االقتن َلْعَج SherylSandberg[870] جربدناس لِرش ُةمهم تناك

كوبسيف ليغشت يلوؤسم َةريبك تحبصأ امدنع كلذو ، اًحاجن اإلعالن تاداريإ

نمكيو 2001و2008. ْيماع نيب لجوج يف يسيئرلا اهرود نع الً ضف ،

روثعلا يف صاخش األ دعاسي ... لجوج ناك امنيب اآليت:« يف مساحلا قرفلا

ام ريرقت ىلع كوبسيف مهدعاسيسف ، لعفلا ب اهءارش اورَّرق يتلا ءايش األ ىلع

ًةبِسانُم ، نيمِدختسُملا فدهتست لئاسر لا سرإ نم نينِلْعُملا نيكمتب ، هنوديري

.1016 كوبسيف ىلع مهطاشن رْبع لعفلا ب اهنع اوفشك يتلا مهت ال يضفت ةيبلتل

« ليم لكل ةفلكتلا ب« هسايق دنع اًفيعض الً خد كلذ َقَّقح ، ةيادبلا يف

يف ةس ال سب تان اإلعال جاردإ درجمبو الين)1017. عإ ضرع فلأ لكل ةفلكتلا )

لومحملا فتاهلا قيبطت ىلع نيمِدختسُملا NewsFeeds« رابخأ تاص «ُخال

.1018 ةلئاه حابرأ وحن قيرطلا ىلع ةكرشلا تدعص ، كوبسيف

يف عقوتملا ريغ راجفن وهاال اًريدرايليم جريبركوز لعج يذلا قراخلا األرم

. ينامد واإل يراكتب اال لبأ نوف يآب اًعوفدم ، لومحملا فتاهلا مادختسا

ةيعامتج اال ُتاكبشلا ، انيأر امكف . َةيعامتج اال ِتاكبشلا كوبسيف عرتخي مل

ةيناجم ةمدخ هئاشنإب - كوبسيف هلعف يذلا لك . لقاعلا ناسن اإل مَدِق ٌةميدق

مل ةيعامتجا ةكبش ربكأ ءاشنإ وه - ةغللا وأ ايفارغجلا ب ةدَّيقم ريغو مِدختسُملل

نويلب 1.17 كوبسيف ىدل هيف، بتكأ يذلا تقولا يفو . لبق نم ْفَرْعُت

ةرم لوخدلا ليجستب موقي مِدختسُم نويلب و1.79 اًيموي ٍطِشَن مِدختسُم

كوبسيف ىلع روصلا ةكراشم ماقر األ هذه لمشت .وال اًيرهش األلق ىلع ةدحاو

.Instagram1019 مارجتسنإ لسارتلا قيبطتو

رامعأ نيب نيغلا بلا نم تنرتن اإل يمِدختسُم ةبسن لصت ، ةدحتملا تاي ال ولا يف

50و64 رامعأ نيبو %79؛ ىلإ لصت 30و49 رامعأ نيبو %82؛ ىلإ 18و29

ُّتِس كانه تناك اذإ . قوف امف ةنس 65 رامع %64؛و%48أل ىلإ ةبسنلا لصت

ُّدَعُي . ةريغص تانايب ةمزح لا إلسر ثوتولبلا ةينقت مدختسي ريغص يكلس ال زاهج : نكيب 869

حيتي يذلا ديدجلا تنرتن اإل ليج ءايش األ تنرتنإب ُّدَصْقُيو ،« ءايش األ تنرتنإ » تاينقت دحأ

. مجرتملا - اهضعب عم ةطبارتملا ةزهج األ نيب مهافتلا

ةرادإ سلجم ىلإ مضنت ةأرما لوأ .1969 ماع ديلا وم نم ةيكيرمأ : جربدناس لِرش 870

, كوبسيف ليغشت يلوؤسم ةريبك 2013 ماع سطسغأ يف تلغش .2012 ماع كوبسيف

تناك كلذ لبق . يكيرمأ ودالر رايلم يلا وحب بصنملا اهلغش ماع يف اهتورث ْترِّدُقو

. مجرتملا - لجوج يف تنرتن اإل ربع تايلمعلا و تاعيبملا ةلوؤسم



طسوتم راص كوبسيف يمِدختسُم ىلإ ةبسنلا ،بف لكك ةيرشبلل لا صفنا تاجرد

اآلن10203.57. مقرلا

،ألن يفارغج ساسأ ىلع َعُّمجتلا ُرِهْظُت كوبسيف ةكبش نأ ةشهدلا ريثي وال

.1021 ريبك يلحم نِّوكم ىلع يوطنت سانلا ىدل ةقادصلا ةرئاد مظعم

درجم . رظنلل تف ال قرطلا نم ددعب تافاسملا ىلع رصتني كوبسيف نكلو

ىلإ ءرملا مامضنا لا متحاب ئِبْنُم لضفأ سيل نيرخآ نيمِدختسُم نم بْرُقلا

ةيعامتج اال تاكبشلا يف ءرملا عقوم ةفيظو وه « ءادته ف«اال ؛ كوبسيف

.1022 ةدوجوملا ةدِّدعتملا

نم ، نوهباشتملا :homophily لِثاَمُملا ىلع راصتق باال نومِدختسُملا فصتي

لا حلا وه امك اًعم نوعَّمجتي ، ةيصخشلا طامنأو ةكرتشملا تامامته اال ثيح

نيهباشتملا نيمِدختسُملا لعجت [ عاجترا ] ةيذغت ةقلح دجوت امبرو ، اًمئاد

تاعامجلا فيرعت اًضيأ نكمملا نم .1023 كوبسيف مادختسا رْبع رثكأ نيلِصَّتُم

ل تف لاال نمو 1024؛ ةكبشلل ةزيمم تانِّوكم اهنأب ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ ةرجاهملا

.1025 ةيقْرِعلا تاعومجملا نيب كوبسيف مادختسا يف ريبك عونت دوجو هابتن ال

كوبسيف نإف ،nationalism ةيموقلا ةدوع نم ديازتملا قلقلا مغر ، ابروأ يفو

يف ىرخأ ةيبروأ بالد ىلإ نويبروأ رفاسي امدنع ، فيص لك : َلماكتلا يِّمَنُي

تاقادصلا ُةبسن تعفتراف الد. بلا ربع كوبسيف ءاقدصأ ددع عفتري ، ةلطعلا مايأ

ىلعأ ىلإ 2009 ماع رياني يف 2% نم لقأ نم لودلا ربع ابروأ لخاد ةديدجلا

ةكبش ةردق وه اًضيأ رظنلل تف 20161026.لاال ماع سطسغأ يف 4% نم

ىتحو ،memes[ تاميم ]« ةيفاقثلا رصانعلا لقن ،و« راكف األ رشن ىلع كوبسيف

.1027 ةفيعض طباور خالل نم ةيكبشلا تاعُّمجتلا رْبعو ٍدْعُم لكشب ، فطاوعلا

بتك هيف. نيِّماَّذلا هيدقتنم كوبسيف دجي ، ريبك جاورب ىظحي ءيش يأكو

هباسح هئاغلإ نم ريصق تقو لبق JonathanTepper رَبِت ناثانوج يفحصلا

لك نم نينِلْعُملل نيمِدختسُملا َهابتنا عيبي كوبسيف الً:« ئاق ، كوبسيف ىلع

مهت ال ئاعو مهتايح نع اًبيرقت ءيش لك كوبسيف فرعيو ملا. علا ءاحنأ

موقي ثيح ، صُّصلتلا و ضْرَعلا ىلع ْتَيِنُب ٌةَّصنم اًضيأ كوبسيف ... مهئاقدصأو

مهو اًناسحتسا رثك األ بناجلا راهظ إل مهسفنأ ةباتكب نيمِدختسُملا ُّلك

.« مهئاقدصأ ىلع ءودهب نوسَّسجتي

ةقادصلا ةميق نم ُلِّلقُي وهف - رَبِت لوقي اميف - ةقادصلا ةدايز نع رظنلا ِّضغبو

.1028 اهَّلحم ُّلِحَيو ةيعقاولا

هتيجولويديأ نع دعبلا لك ٌةديعب كوبسيف تاداصتقا نأ يف بير وال



sharecropping[871] ةعَراَزُملا داصتقاب ةهيبش كوبسيف تاداصتقا . ةيبوتويلا

ُزِّكَرُي هنكلو ، جاتن لإل ةمز لاال تاود باأل سانلا نم َديدعلا ُدِّوَزُي يذلا ،economy

ُمِدختسُملا » كوبسيف يف ، ةجاجفب لقنْلو .1029« مهنم ةَّلِقلا يديأ يف دئاوعلا

.« ٌةعلس

ال هَتيْنِب نكلو . تنرتن اإل يمِدختسُم نم لصاوتم عمَلا قْلَخب كوبسيف َدَعَو دقل

رايلم 2 لا ةبارقو فَّظوم 15,724 هيدل كوبسيف . ريبك دح ىلإ ةاواسملا ققحت

. كوبسيف يف اًمهسأ اًيلعف كلتمت يتلا يه طقف ةليلقلا ةَّلِقلا نكلو ، مِدختسُم

.Shares-B يب مهسأب ةكرشلا ةصح نم 28% نم رثكأ كلتمي هسفن جريبركوز

ودراودإو ،DustinMoskovitz ستيفوكسوم نيتسود نوسِّسؤملا هؤاكرش

لقأ اًعم نوكلتمي ،ChrisHughes زويه سيركو ،EduardoSaverin نيرفاس

Peter ليث رتيبو SeanParker ركراب نوش األوالن نارمثتسملا .13% نم

ةكرش - لئاو األ نم نارخآ نارمثتسم . يلا اإلمج نم 6.5% ناكلتمي Thiel

دنوف رشنيف يلا ف نوكيلِس ةسسؤمل ةعباتلا AccelPartners زرنتراب ليسكإ

ياكس لا تيجيد ةيسورلا تنرتن اإل ةكرشو ،SiliconValleyVentureFund

%10و5.4%. يلا وتلا ىلع ناكلتمت -DigitalSkyTechnologies يجولونكت

نوكيلِّسلا يداو يف تاكرش -ثالث طقف ىرخأ تانايك ةسمخ مث

ريبعت ِّدح ىلعو .10301% نم رثكأ كلمت - سكاس نامدلوجو تفوسوركيامو

:AntonioGarcíaMartínez زينيترام ايسراج وينوطنأ

اال ةياغ كلذ نم دافتسا صخش وه ةرادجلا وه يداولا نأ يعَّدي نَم «لك

وأ زايتما تاذ ةعامج يف ةيوضعلا و ةفداصملا ك اهيف ةرادج ال ٍةليسوب ةدافتس

.1031« عادخلا لا عفأ نم ٍّيفخ ٍلعفب

ةكبشل ٌةكولمم اهسفن يه ، ةيملا علا ةيعامتج اال ةكبشلا : ىرخأ تاملكبو

. نوكيلِّسلا يداو لخاد ءاضعأ ىلع ةرصتقم

ليمت ةيعامتج source-open-postاال حوتفملا ردصملا دعب ام بقاوع نإ

األ تاراكتح نماال برتقي امو ( لبأو تفوسوركيام ) ةيئانثلا تاراكتح اال وحن

ُمَلا علا . ةقرافم ىلع يوطني وحن ىلع ،( لجوج ، نوزامأ ، كوبسيف ) ةيداح

نم تاكرشلا هذهل نوقِّفَصُملا ُّلَمَي ال ام وهو ، لبق نم ثدحي مل امك ٌلِصَّتُم

ىلع ثدحي مل امك ،( يحاونلا ضعب (نم ٍواستم ُريغ ُمَلا ،علا كلذ عمو . اًدبأ هلْوَق

نَمل ضر األ ءاطعإ ىنعمب ، اهنم جرخي ام ضعبب ضر األ ىلع ٌةَلَماعُم لص األ يف : ةعَراَزُملا 871

. قافت اال بسحب وأ ثلثلا وأ فصنلا ك اهجارخ نم بيصن لباقم اهعرزي

. مجرتملا - اهعِرازُمو ضر األ كلا م نيب كراشتلا و نواعتلا ىلع ىنعملا اذهب ةعرازملا يوطنتو



.[ ٍضام ] ٍنرق ىدم

ةيصخشلا هتورث ُرَّدَقُت ) ستيج ْلِب مه: ملا علا يف لا جر ةينامث ىنغأ نم ٌةتس

فيجو ودالر)؛ رايلم CarlosSlim (50 ميلس سولر ودالر)؛اك رايلم ب76

Larry نسيلإ ودالر)؛الير رايلم 45) جريبركوز كرام ودالر)؛ رايلم 45) سوزيب

رايلم MichaelBloomberg(40 جريبمولب لكيام ودالر)؛ رايلم Ellison(44

ودالر).

ةئزجتلا ب عيبلا واالصتاالتو تايجمربلا نم ، يلا وتلا ىلع ، مهُتاورث ْتَنَّوكت

تانايبو تاعورشملا تايجمربو ، ةيعامتج اال تاكبشلا و ، تنرتن اإل ىلع

.1032 سنزيبلا

وأ ةيراجت تاعورشم يف مَلا علا « ُموجن » مهنأ مهئارث يف ببسلا سيلو

حةلا يفف . يداح األ راكتح اال نم اًبيرق اًئيش مهنم ٌّلك َسَّسأ لب ، ةيعانص

بويتويو تفوسوركيام زودنيو نومدختسي صخش رايلم نم رثكأ ، كوبسيف

هيلع لصح يذلا WhatsApp بآ ستاو لُسارَّتلا قيبطت ىسنن ،وال ديوردنأو

دئاوع َديلوت ةيراكتح اال هْبِش تانايكلا هذه عيطتستو .2014 ماع كوبسيف

.1033 روظنملا ىدملا يف نييسيئرلا نيمهاسملل ةلئاه

ةكرتشملا كوبسيفو لجوج ةصح ةدايز عقوتملا نم : اًدحاو ثماالً ْبرضَنلو

نم 78% اهيدل لجوج .60% ىلإ 2017 ماع يف ةيمقرلا تان اإلعال عيمج نم

اإلعال ْيَسْمُخ نم برقي ام هيدل كوبسيفو . تان اإلعال يف يكيرم األ ثحبلا

.1034 الني نوأ ةضورعملا تان

16 كوبسيف حبري نأ عقوتملا نم . ةمخض تاداريإ ىلإ ةنميهلا هذه ُمَجْرَتُتو

مويلا ُمَّيَقُي سنزيبلا .2017 ماع يف الني نوأ تان اإلعال ضْرَع نم ودالر رايلم

،[872]cashpile[ لياب شاك ]ً ال وهم اًيدقن اًّمك لمشت ودالر، رايلم 500 يلا وحب

لثم ) ةركبم ةلحرم يف لَمتحم سِفانم ِّيأ ءارشل اًزهاج جريبركوز لعجي امب

رثكأ هيدل يذلا بآ ستاوو ، مِدختسُم نويلم 600 مويلا هيدل يذلا مارجتسنإ

. ىرخ اإلعالناأل ةنميه دئاوف ىلإ ةفاض باإل كلذو .1035( مِدختسُم رايلم نم

تاجتنم ُتان ال عإ رهظت ، لجوج ىلع ةيئاوشع ثحب ةيلمع فلأ 25 يفف

.1036 تقولا نم 90% نم رثكأ ةزراب ةذفان يف لجوج

هذه اهيِّدؤُت يتلا فئاظولا يف ءرملا ركفي امدنع ًةلهذم ةنهارلا ُةلا حلا ودبت

. ثحبلل انبهذ ىتم ، ةلئاه ةيملا ع ةبتكم ، ساس األ يف يه، لجوج . تاكرشلا

كوبسيف . ءارشلل اَّنِم ديزملا و ديزملا بهذي ثيح ، لئاه يملا ع ٌرازاب نوزامأ

وأ ىرخأ تاكرش ءارش يف همدختستو ، ٌةكرش هكلمت لا ملا نم ريبك ٌّمك : لياب شاك 872

. مجرتملا - لوصأ



هذه اهيِّدؤُت يتلا ةعونتملا ةيكبشلا فئاظولا تسيلو . ٌلئاه ٌّيملا ع ٍدان

ًةمخض ِتاكبشلا تلعج ايجولونكتلا نأ طقف لصاحلا ؛ ةديدجب تاكرشلا

و تابتكملا نأ مامته لال ةراثإ رثك األ قرفلا نكل اًعم. ٍنآ يف اًدج ًةعيرسو

تناك اإلعالن: نم لا ملا حبرت نكت مل يضاملا يف ةيعامتج اال يداونلا

اال وأ تاعربتلا نم ُلَّومُتو ، ةيحبر ريغ [ يضاملا يف ] يداونلا و تابتكملا

يملا علا انيدانو ةيملا علا انتبتكم نأ اًّقح يروثلا عقاولا . بئارضلا وأ تاكارتش

َرثكأ اإلعالُن حبصأ ، انسفنأ نع امهانربخأ املكو الةين]، [عإ تاحولب نانَّيزُم

اًطابتعا سيلو . ةديازتم ةريتوب [ نوزامأ ] سوزيب رازاب ىلإ الانن ِسْرُيف ، ةيلا َّعف

كوبسيف نم لكل ىلو األ فورحلا عامتجا نم رمثتسملا ِّرِس ُةملك َنَّوكتت نأ

الني) نوأ فأالم ةكرش )Netflix سكيلفتينو Amazon نوزامأو Facebook

.[ ةكْوَش ، بلخم ، بان : ينعت يتلا ]FANG ةملك يهو Google؛أال لجوجو

لعجي امب ،richer-get-fit [873]« ءارثلا ةمء «مال ريثأت ىلإ لضفلا دوعيو

ايجولونكت :free-scale قاطنلا ةَّرُح [ ةكبش ] ةيملا علا تامولعملا ايجولونكت

، ددعلا ُةليلق ،connectedhubs-super طبارتلا ُةقئاف ٌرِواَحَم اهيلع نميهُت

.1037 سنزيبلا ُتادئاع ّلقت ال ىتح

ىلع ، قوسلا ىلع ةنميهلل هيف ةداوه ال يذلا هيْعَس يف ، كوبسيف ةسرامم ودبت

نكس ةفرغ يف رِّوطُم نم جريبركوز يِّقرَتف . هتياعد نم ضيقن ْيفرط

لكشب اًعيرس ناك ChairmanZuck كوز يذيفنتلا سيئرلا ىلإ [ ةيعماج ]

. ظوحلم

رثكأ َةموكحلا - يحاونلا نم ريثك يف - كوبسيف هبشي »:2008 ماع يف قلا

عضنو ، سانلا نم ريبكلا عمتجملا اذه انيدل نحن . ةيديلقت ًةكرش هبشي امم

رمح األ باتكلا ».1038« ىرخأ ايجولونكت ُتاكرش لعفت امم رثكأ ةيعقاو تاسايس

ةيروث ٍةعيلط ُةمغن هُتمغنف وام؛ ىلإ هتبسن درجم نم رثكأب نيدي « ريغصلا

.« ناشياعتي ام اًردان ةحارلا و ةمظعلا »[874]« َضر األ ُثِرَي ُعيرسلا »: اهسفنب ةيعاو

.1039« اًمئاد مَلا علا ُرِّيغُت سانلا ِلُصاوَت ةقيرط رييغت و:«

ةياعدلا ىدص ُعِّجَرُت رقملا طئاوح ىلع تاقصْلُملا تأدب ،2008 ماع دعب

،!PROCEEDANDBEBOLD«! اًئيرج ْنُكو ْكَّرَحَت »:[ ةيدادبتس [اال ةيراتيلا توتلا

«! ريثأت كل ْنُكيل »،!GETINOVERYOURHEAD«! كسأر نم ىلعأ ْعِفتْرا »

م األلق دَقُعلا نم ىلعأ لدعمب طباور ىلع لصحت ىلع األ ةمء ال ملا تاذ ةَدْقُعلا نأ ىنعمب 873

. مجرتملا - ةمء ال

themeek ُعيدولا » حيسملا ديسلا ةرابع نم »دبالً َضر األ ُثِرَي thequick ُعيرسلا »874

. مجرتملا -« َضر األ ُثِرَي



.1040«!MAKEANIMPACT

، َمُكْحَي نأ ديري لب ، طقف كوبسيف َمُكْحَي نأ ديري «ال جريبركوز نإ ُلا قُيو

لب .1041« بكوكلا رهظ ىلع ةرِّوطتملا لالصتاالت ةيتحتلا َةينبلا ام، ىنعمب

نكلو .1042 ةدحتملا تاي ال ولا ةسائرل حُّشرتلا يف ركفي امبر هنأب تانُّهكت رشتنت

نم ُعَّقَوَتُي دق امم ًةيطارقميد َّلقأو ًةيملْوَع َرثكأ ودبت كوبسيف سِّسؤم ةيلقع

ُرَّكذتي وهو ، نيقباسلا نيفظوملا دحأ ظح ال امكف . بصنملا اذه ىلع ٍضباق

: لمعلل ءاقرزلا كوبسيف ناصمق ءادترا اوراتخا نيذلا نيفظوملا نم َديدعلا

اَّنُكف ،Blueshirts ءاقرز اًناصمق تراص [875]Brownshirts ةيِّنُبلا ناصمقلا »

ةيعامتج اال ايديملا Sturmabteilung ِةفصاع ِةبيتك نم اًءزج اًعيمج

.1043« ةديدجلا

ل هتيؤر يف اًصِلْخُم ودبي جريبركوز ،ألن هيبشتلا اذه أطخ يف بير وال

لوقي ًةلا قم جريبركوز َرَشَن ،2017 ماع رياربف يف . لِصَّتُم « يملْوَع عمتجم »

ةدايزو ،« فدهلا و ىنعملا تاذ » ةيلحملا تاعمتجملا ُزيزعت هتكرش َرود نإ اهيف

، راكف األ عُّونت عيجشتو ،( ةيهاركلا ب يِّذَغُملا ىوتحملا ةرتْلَف قيرط »(نع نام «األ

عيطتسي »: اًضيأ لوقي بتك . يملا ع ىوتسم ىلع ، ةَّيندملا ةكراشملا ةياعرو

ةقيرطل جذومنلا و ةودقلا َمِّدقُي نأ ، يملا ع عمتجم ربكأ هفصوب كوبسيف

.1044« عساو قاطن ىلع عمتجملا ةمَكْوَح لا غتشا

ًةيؤر يملا ع عمتجمل ُةيؤرلا هذه نوكت ىدم ِّيأ ىلإ وه: ىقيقحلا لا ؤسلا

ىلإ ةدوصقملا ُريغ - هلا ثمأو - كوبسيف ُبقاوع يِّدؤُت ىدم ِّيأ ىلإو ؟ ةيعقاو

.1045 اًمامت ٍّيسكع هاجتا

يركسعلا هْبِش حانجلا ،Sturmabteilung« ةفصاعلا ةبيتك » ىلإ ريشت : ةيِّنُبلا ناصمقلا 875

ءادعلل َجَّور يذلا ،و ةطلسلا ىلإ رلته فلودأ دوعص يف اًيسيئر اًرود بعل يذلا يزانلا بزحلل

باحصأ » مساب ةبيتكلا ُدارفأ َيِّمُس دقو , نييلا مسأرلا و نييعويشلا و دوهيلا هاجت سرشلا

ب َفِرُع اميف 1934 ماع مهَرود رلته ىهنأ . يركسعلا مِهِّيز نول ىلإ ًةبسن « ةينبلا ناصمقلا

،« شتوب مور » ةينامل باأل ُفَرْعُي ام »وأ ناَّنطلا رئاطلا ةيلمع » »وأ ةليوطلا نيكاكسلا ةليل »

مظعم ناكو ، ةيسايسلا تامادع اإل نم ًةلسلس يزانلا ُماظنلا اهيف َذَّفَن ريهطت ةيلمع يهو

. مجرتملا - ةيِّنُبلا ناصمقلا باحصأ نم ىلتقلا
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ككفتو الل حنا

ُتاريثأت امهنم كالً دوقت ، نيتروث افش ىلع ُمَلا علا راص ،2010 ماع لولحب

تاعُّقوتلا عافترا ةروث يه ىلو األ ةروثلا . ريبك دح ىلإ تامولعملا ايجولونكت

ضافخنا ةروث يه ةيناثلا ةروثلا developingworld.و يمانلا ملا علا يف

نع ىلو األ ةروثلا تأشن .developedworld مِّدقتملا ملا علا يف تاعُّقوتلا

مدع عافترا نع ةيناثلا ةروثلا تأشنو . لكك ملا علا يف ةاواسملا مدع ضافخنا

أطخلا نمو . ةدحتملا تاي ال ولا اميس ،وال ةمهملا الد بلا نم ددع لخاد ةاواسملا

نأ كلذ ، ةمَلْوَعلا ىلإ هُتبسن أطخلا نم كلذك ، ايجولونكتلا ىلإ رييغتلا لك ُةبسن

ومنلا نأ األقد ليلحتلا . ىنعم اهل ةقيرطب امهنيب لصفلا نكمي ال نيتيلمعلا

هذه نأ امك ، َةروثلا يسيئر لكشب َداق يذلا وه ةقئاف ةيملا ع ةكبشل عيرسلا

تلعج يتلا يه - يملا علا لماكتلا و يجولونكتلا رييغتلا بَّكَرُم - ةرهاظلا

يكيرم األ َعمتجملا تلعج هسفن تقولا يفو ،flat« اًحُّطَسَت » َرثكأ لكك َمَلا علا

.« اًكَّكَفُم »(CharlesMurray[876] يروم زلر اشت ريبعتب )

تامظنملا داحتا ] مافسكوأ اهب ماق ، عساو قاطن ىلع اهب ُدَهْشَتْسُي ٍةساردل اًقبط

نم ُربكأ سانلا نم 1% ىنغأ ُةورث ،Oxfam [ رقفلا ةحفاكمل يلودلا ةيريخلا

طقف اًصخش 62 ُةورث ، مافسكو أل اًقبط ،2015 ماع يف . اًعِمتْجُم مَلا علا ةيقب

فصنلا اذهو . ةيرشبلل « يلْفُّسلا فصنلا »: صخش رايلم 3.6 ةورث ُلِداعُت

ةورثلا يف ةدايزلا يلا مجإ نم طقف 1%- نرقلا علطم ذنم - ىَّقلَت يلفسلا

.1046 ةمقلا ىلع نيذلا 1% لا ىلإ ةدايزلا هذه نم 50% َبَهَذ نيح يف ، ةيملا علا

: ةلثامم ماقرأ ىلإ CréditSuisse[ يرسيوس فرْصَم ] سيوس يديرك لصي

تلصو ةمقلا ىلع نيذلا 1% لا يديأ يف ةيملا علا ةورثلا ةصح نأ ُكنبلا ُرِّدَقُي

نم 45% نم َرثكأ رينويلم نويلم 35 يلا وح كلميو .2015 ماع يف 50% ىلإ

كلميو ودالر، نويلم 50 نم َرثكأ صخش 123,800 كلميو مَلا؛ علا ةورث لك

نم َرثكأ صخش 4,500 كلميو ودالر، نويلم 100 نم َرثكأ صخش 44,900

تاي ال ولا يف نوشيعي تارينويلملا ِّلك فصن نم ُّلقأ ودالر1047. نويلم 500

ىلع نيذلا ل0.01% يقيقحلا لخدلا يف يمكارتلا حبرلا ثيح ، ةدحتملا

ليوناميإ نْييداصتق اال تاباسح ىلإ اًدانتسا )542% وه ،1980 ماع ذنم ، ةمقلا

لك ىلإ ةبسنلا ThomasPiketty).بو يتيكيب اموتو EmmanuelSaez زيِس

يفحص دومع بتاكو فِّلؤمو يكيرمأ ةسايس 1943،عمِلا ماع ديلا وم نم : يروم زلر اشت 876

. مجرتملا -



ةرتفلا يف الً يلق يقيقحلا ُلخدلا ضفخنا ، لقأو 90% لا نم يكيرمأ

.1048 اهسفن

ماع يفو ودالاًر. 57,909 ناك 1999 ماع يف ةيكيرم األ ةرس األ لخد طسوتم

مَلا علا يف ريخ األ يمَرَهلا لسلستلا وه مكلذ ودالاًر1049. 56,516 ناك 2015

اًدج ةضيرع ةدعاق هل ىَنْبَم ةئيه ىلع ْتَلَّكشت لْخَّدلا و ةورثلا ُةَّيمَرَه : مويلا

اًدج. عيفرو ليوط جْرُبو

األ حْسَملا تانايب ىلإ اًدانتسا .وأالً، ةمهم ريذاحم ثالةث دجوت ، كلذ عمو

يف ُتادايزلا ،USSurveyofConsumerFinance كلهتسملا ليومتل يكيرم

و ةورثلا يف ةمقلا ىلع نيذلا 0.1% ولا ةمقلا ىلع نيذلا 1% لا صصح

األ ددع ، اًيناث .1050 زيِسو يتيكيب معز امك اًمامت ًةريبك تسيل اًعم، لخدلا

ةمئاقلا هذه ىلع نوعوضوملا Forbes400[877] سبروف ةمئاق يف صاخش

159 نم : رضاحلا تقولا يف دِرَّطُم لكشب ضفخنا ةثوروملا ةورثلا ةوقب

سأر ُةرود 20091051 ماع يف طقف اًصخش 18 ىلإ 1985 ماع يف اًصخش

ُلِّضَفُي -ام ةيملا علا ىطسولا ةقبطلا ومن .ثاًثلا، ىلعأ نكت مل ةمقلا ىلع لا ملا

َقْمُع ُعِراضُي اًقيمع اًيعامتجا اًرييغت ُّدَعُي -« ةيزاوجربلا ب« هتيمست نويسكراملا

.1% لا ىدل ةورثلا مكارت

38 نم برقي امب 2000و2015، ْيماع نيب ، ةينيصلا ىطسولا ُةقبطلا تَمَن دقف

لدعمب اًضيأ ةيكيرم األ ىطسولا ُةقبطلا تَمَن هسفن دِّدحُملا لا معتسابو ، اًنويلم

لدعمب مجحلا يف ىطسولا ُةقبطلا تَمَن ملا، علا ءاحنأ عيمج يفو . اًنويلم 13

.20001052 ماع ذنم ةدايز 31% ينعي ام وهو ، اًنويلم 178

سايقل Ginicoefficient[878] ينيج لِماعُم ضفخنا ، تاريدقتلا دح أل اًقبطو

،2013 ماع يف 65 ىلإ 2003 ماع يف 69 نم ةيملا علا ةاواسملا مدع

عيزوت نأب ٌةعِنْقُم ُةلد ،األ راصتخاب .20351053 ماع يف 61 ىلإ رثكأ ضفخنيسو

حجرملا نمو ،1970 ماع ذنم اًريثك هتاواسم مدع يف َّلقأ راص يملا علا لخدلا

embourgeoisement ةزَجْرَب وه اذهل ربك األ قئاسلا .1054 ضافخن اال رارمتسا

.1055 ةيملا علا ةصقلا سْمُخ يلا وح ىوس سيل اذه نكلو ، نيصلا

ومنلا نأ ىنعمب ، يملا علا ةاواسملا َمدع ْتَلَّلَق ةملْوَعلا نأ يديلقتلا ريسفتلا

تاقفدت ةدايز نود اًنكمم نكي مل ةئشان ىرخأ تاداصتقاو نيصلل اًدج عيرسلا

ةيرهشلا سبروف ةلجم اهتاروشنم زربأو ، ةيكيرمأ الم عإ لئاسوو رشن ةكرش : سبروف 877

. مجرتملا - ملا علا لوح ةيلا ملا تاسسؤملا ومن ةبقارمو تاورثلا ءاصحإب متهت يتلا

، يموقلا لخدلا عيزوت ةلا دع سايقل اًراشتنا رثك واأل األمه سيياقملا نم : ينيج لِماعُم 878

. مجرتملا - عيزوتلا ةلا دعل اًيمقر اًسايق يطعي هنأب زيمتيو



. نيرشعلا نرقلا تاينيعبس دعب تثدح يتلا لا ملا سأر تاقفدتو تاعورشملا

ليلقت ىلع ، هسفن ينمزلا راط اإل يف ، اًضيأ ةيلودلا ةرجهلا ةدايز تدعاس دقو

رثكأ تاداصتقا ىلإ ةيجاتنإ لقأ تاداصتقا نم سانلا لا قتناب ، ةاواسملا مدع

ربع رامثتس واال تاعورشملا نم ريثكلا دوجو روصتملا ريغ نم نكلو . ةيجاتنإ

نأ امك اله، عأ اهانشقان يتلا ةيجولونكتلا تاراكتب اال نود ةرجهلا و دودحلا

نود ، اهضعب نع دعبأو ، لقأ نوكتس تناك مام األ ىلإ ةيجولونكتلا تازفقلا

األربك ةدايزلا .و ةصيخرلا ةيملا علا دادم لساإل ال سو عْنُّصلا ةيويس اآل تانِّوكملا

ةيملا علا عيزوتلا َةداعإ تلعج يتلا يه ةيلودلا تامولعملا تاقفدت يف عفالً

. ًةنكمم لمعلا و لا ملا سأرل األأفك

طورشلا يفو ةيبسنلا طورشلا يف ريبك نيسحت ثودح يه ةمساحلا ةطقنلا

يف سانلا مظعم ىدل ، ةيضاملا ةنس نيعبر وأاأل نيث ال ثلا ىدم ىلع ، ةتباثلا

َريثأت ُريسفتلا نمضتيسف ، يمانلا ملا علا يف تاروثلا ريسفت دنعو ملا. علا

. تاعُّقوتلا عافترا

عيزوتو لْخَّدلا ىلإ ةبسنلا ب اًمامت ةفلتخم راثآ ىلع ةمَلْوَعلا يوطنت ، كلذ عمو

ططخم » ىَّمَسُي ام نأب داقتع اال داتعملا نم الد. بلا نم ديدعلا لخاد ةورثلا

يم وكنارب هركتبا ططخم وهو ، ةطقنلا هذه ُحِّضَوُي elephantchart[879]« ليفلا

،Christoph Lakner الرنك فوتسيركو Branko Milanovic شتيفون ال

ةروطتملا تاداصتق اال يف ىطسولا َةقبطلا و ةلماعلا َةقبطلا هب نارِّوصُي

.[880] ةملْوَعلا ببسب نْيترساخ امهفصوب

ُءرملا َلَّدَع اذإ اًمامت ةفرغلا كرتي ةفرغلا يف ليفلا األرم، ةقيقح يفو

و قباسلا يتييفوسلا َداحت واال َنابايلا َطَقْسَأو دلبلا مجح يف تارييغتلا

ةقبطلا ىلإ ةبسنلا ب ٌئِّيَس ام ءيش ةمث ، كلذ مغرو .1056 تانايبلا نم َنيصلا

الداأل بلا ضعب يف ىطسولا ةقبطلا امبرو ، ةيكيرم األ ىطسولا ةقبطلا و ةلماعلا

نم اًريبك اًددع ْتَرَّمد ةيويس اآل ةسفانملا نأ بير 1057.فال اًضيأ ةيبرو

ال ولا يف اوحَّنرت نَمف .1058 ةدحتملا تاي ال ولا يف ةعانصلا لا جم يف فئاظولا

مهلبقتسم نم ُمؤاشتلا مهباصأ ، اهدعبو ، ةيلا ملا ةمز األ ءانثأ ةدحتملا تاي

يف شتيفون ال يمو الرنك هركتبا ، ليفلا لكش ذختي ألهن مس اال اذهب يِّمُس : ليفلا طَّطخُم 879

. مجرتملا -« ةمَلْوَعلا رصعل ديدج جْهَن وحن : ةيملا علا ةاواسملا مدع »: امهباتك

لخدلا عيزوت نم ةيوئم ةبسن لكل ةرس األ لخد نم درفلا بيصن َطسوتم ُطَّطخملا ُنِّيعُي 880

تاعومجملا عم ، ةيوئم ةبسن %10و70% لا نيب تاعومجملا نأ حاضيإ معزيو ، يملا علا

نم 1998و2008 ْيماع نيب ريثكب لضفأ اًعاضوأ تققح ، ةريخ األ ةيوئملا ةبسنلا يف

ةضفخنم ةبقرو ٍنحْنُم رْهَظب ،ً يفال ُّطخلا هِبْشُيو .100% %70ولا نيب تاعومجملا

. فلؤملا - ةبصتنم ةمولزو



- ٌدحأ هب هِّونُي مل يذلا - ةيعامتج اال ةياعرلا جمارب حاجن مغر ، ةريبك ةجردب

نم برقي .ام ضفخنملا لْخَّدلا باحصأ ىلع « ريبكلا دوكرلا » راثآ فيفخت يف

McKinsey يملا علا يزنيكَم دهعم هارجأ ٍحْسَم يف ، نييكيرم األ يسْمُخ

يعْضَو »: نيتيت اآل نيترابعلا ىدحإ ةوقب اودَّيأ ،2016 ماع GlobalInstitute

نم ُأوسأ يلا ملا يعْضَو » »،و/وأ تاونس سمخ لبق هيلع ناك امم ُأوسأ يلا ملا

وحن اًمؤاشت رثكأ اوناك ؤهالء .« يرمع لثم يف اناك امدنع ، َّيدلا و عْضَو

. يلا ملا مهد وأال لبقتسمو مهلبقتسم

و ةيبنج األ علسلا و ةرجهلا ىلع ىربكلا ةمئ بلاال نومئاشتملا ؤهالء ىقلأ دقو

انعمتجم َةفاقث ُرِّمَدُت » يلا وتلا ىلع ألاهن ،« ةصيخرلا ةيبنج األ ةلا معلا »

ةسفانم قْلَخ »و« ةيلحملا فئاظولا نادقف ىلإ يِّدؤُي يذلا »،«األرم هكسامتو

.1059« نطولا لخاد تاعورشملا و لا لألمع ةلداع ريغ

ضفخنا امبر . ةيقيقحلا لوخدلا دوكر درجم نم دعبأ يف ٌرِّذجتم ُمؤاشتلا اذه

.1060 ضفخني مل ،وأ ةدحتملا تاي ال ولا يف يعامتج اال ُكارحلا

، مِّدقتُملا ملا علا ءاجرأ لك يفف . ئطاخ ام ءيش دوجو حضاولا نم نكل

ءاضيبلا اكيرمأ يف سيل نكل ، رمعلا لوط عفتريو تايفولا لدعم ضفخني

نيذلا رمعلا فصتنم يف ضيِبلا نييكيرم األ نيب اميف اميس )،وال ةينيت لاال ريغ )

يتلا ، ةعومجملا هذه ىلإ ةبسنلا .ب ةيوناثلا ةسردملا نم دعبأ مهميلعت دتمي مل

حاالت نم تايفولا ُلَّدعم عفترا ، اًماع و54 اًماع 45 نيب اهرامعأ حوارتت

ةعبرأ نم رثكأ ىلإ ( تاردخملا ةعرج يف ٍطارفإ ببسب اهمظعمو ) ممستلا

يف ، صخش فلأ ةئم لك 58 ىلإ 14 نم 1999و2013، ْيماع نيب فاعضأ

يدبكلا فُّيلتلا و ةنمزملا دبكلا ضارمأ نع ةمجانلا تايفولا ُلَّدعم عفترا نيح

. بلقلا ضارمأ نع ةمجانلا تايفولا لَّدعم يف ُضافخن اال َفَّقوتو ،50% ةبسنب

1999 ماع لبق هلَّدعم ىتح ضافخن اال يف ضيِبلا تايفو ُلَّدعم رمتسا نيح

ةافو حةلا نويلم فصن نم برقي ام بُّنجت َنَكْمأ ةنس، لك 1.8% ضافخناب

.2013 ماع ىتح 1999 ماع نم ةرتفلا يف

و اًماع 45 نيب مهُرامعأ حوارتت ، نيينيت ال ريغ ضيِب لكثالةث نم ٌدحاو ٌصخش

نعآالم َغَلْبأ ٍةسمخ لك نم ٌدحاو ٌصخشو ، نِمْزُم لصافم ملأ نع َغَلْبأ اًماع 54

ريسفت نكمي 1061.وال اسِّنلا قْرِع ملأ نع َغَلْبأ ةعبس لك نم ٌدحاو ٌصخشو ، ةبقر

نم ةطيسب ةيداصتقا تارابعب ،2015 ماع خالل ترمتسا يتلا تاهاجت اال هذه

تسيل ةلثامم عاضوأ يف ضيِبلا ريغ نييكيرم األ دنع لخدلا تارشؤم : ليبق

لَّدعمو ةحصلا الل تعا يف تادايزلا كلت نم نوناعي ال مهنكل حاالً، لضفأب

، ةايحلا ىدم ىلع مكارتملا َررضلا » نأ وه حاتملا لضف األ ريسفتلا . تايفولا

روهدت نع ٌمجان ، ةحصلا يفو ، باجن واإل جاوزلا يفو ةلا، معلا قوس يف



ةلا»1062. معلا قوس صَرُف يف يجيردت

نيذلا مه ، اًسؤب رثك ،األ رمعلا فصتنم يف ضيِبلا نييكيرم نأاأل لمتحملا نمو

. اًركبم روبقلا ىلإ مهسفنأب اوبهذي ىتح رمخلا نوبرشي وأ تاردخملا نوطاعتي

اال نامضلا زجع َدئاوف تراتخا يتلا ، ةلماعلا ىوقلل يراحتن اال ريغ جرْخَملا

يف ببسلا ريسفت ىلع دعاسي ،SocialSecurityDisability[881] يعامتج

ولا يف داح لكشب ، دشُّرلا ِّنس يف ، روكذلا نم ةلماعلا ىوقلا ةكراشم ضافخنا

ُبارطض اال ُّدَعُي ، كلذ ءوض يف .1063 ىرخأ نكامأ نم رثكأ ، ةدحتملا تاي ال

ضافخنا ببسب ًةروث 2016 ماع ةدحتملا تاي ال ولا يف ثدح يذلا يسايسلا

. تاعقوتلا

ِّدح ىلع - ةاواسملا مدعو تاكبشلا نيب الةق علا مْهَفل ةحيحصلا ةقيرطلا لعل

يف ةاواسملا مدع » نأ - عوضوملا يف ةديدج اًقافآ حتفت ٍةقرو يفِّلؤم ريبعت

ح يف ضفخني هنكلو الت، مِّكُملا حةلا يف ُقاوس األ هزِّزَعُت ةيعامتج اال تاكبشلا

.1064« لئادبلا ةلا

يابموب يف ةلماعلا ةقبطلا تاكبش ىلإ يداصتق اال ُرُّرحتلا َلَصَو امدنع

يِّحنُي قوسلا نأ ىنعمب ، نيليدب ُقوسلا و ُةكبشلا تناك ،[ دنهلا يف ]Bombay

لكشب [ نيلِصَّتُملا ] نيطبارتملا دارف األ مامأ ةديدج ٍتارايخ ضْرَعب َةكبشلا

. فيعض

يف كمسلا وداَّيص لصح نيح نكل . ةاواسملا مدع َضافخنا ُةجيتنلا تناكف

ُقوسلا و ُتاكبشلا تَلَمْكأ ، ةلومحم فتاوه ىلع [ دنهلا يف ]Keralaريكاال

اال ىلع ردقأ اوناك لضفأ لكشب نيلِصَّتُملا كمسلا يداَّيص اآلرخ،ألن امهَدحأ

ةاواسم َمدع ُةجيتنلا تناك ةلا، حلا هذه يفو . قوسلا صَرُف نم ةدافتس

.1065 ربكأ

نيح ال وفلا لا َّمُعلا ىلإ َقوسلا تبلج ةمَلْوَعلا . اًضيأ اًيملا ع راط اإل اذه قبطنيو

نيرَصاحُمو ملا بعلا نيلِصَّتُم ريغ ةظحللا كلت ىتح اوناك نيذلا ، نيصلا يف

يف امأ . ةاواسملا َمدع لَّلَق ام وهو .Mao وام هأشنأ دماج ٍّيمَرَه ماظن لخاد

نييكيرم اآلرخ،ألناأل امهَدحأ ُقاوس واأل ُتاكبشلا تَلَمْكأف ةدحتملا تاي ال ولا

كنبلا ُريرقت هَّرقأ ام وهو ؛ ةمَلْوَعلا حابرأ َمظعم اونَج لضفأ لكشب نيلِصَّتُملا

.20171066 ماع يف يلودلا

اال حْسَملا نم طبنتسملا ليلدلا يف كيكشتلل بابس األ نم ديدعلا دجوي دقو

نينيعم دارف وأل درفلل زجعلا دئاوف ةيعامتج اال تانيمأتلا عفدت : يعامتج اال نامضلا زجع 881

نأ عقوتملا نم ،وأ لمعلا نم هتعنم ةيبط حةلا هيدلو ةليوط ةرتفل لمع اذإ ، هترسأ نم

. مجرتملا - لمعلا نم هعنمت



يف ريبكلا شامكن USGeneralSocialSurveyلال ماعلا يكيرم األ يعامتجا

اإل تاكبشلا دوعص ىلإ هُضعب ىَزْعُي يذلا ، ةيديلقتلا ةيعامتج اال تاكبشلا

.1067 تاكبشلا هذه َمادختسا ُعِّجشُت يتلا ليابوملا ةزهجأو ةينورتكل

ىلإ يِّدؤُت تنرتن اإل مادختسا ةدايز نأ ىلع عِنْقُم ٌليلد دجوي ،ال ةقيقحلا يفو

نم ، كلذ مغرو .1068 ُحيحصلا وه ُسكعلا امبرف ؛ لقأ ةيلحم ةيعامتجا ةكراشم

اال باطقتس اال ةدايزب ةقباسلا الةث ثلا دوقعلا وأ نيدقعلا ِزُّيمت ُراكنإ بعصلا

اًظوحلم اًشامكنا ةيلمعلا هذه يف ةزرابلا ُتامسلا تناك . يسايسلا و يعامتج

ريغ نم اًدارفأ لمشت يتلا ، نييكيرم األ ىدل ةيساس األ ةشقانملا تاكبش يف

يكَبَّشلا لصاوتلا تاسَّسؤم ءاوزناو ،1069 يضاملا يف ناك امم لقأ ةلئاعلا

.1070 ةيلحملا ةيعوطتلا تاَّيعمجلا و سئانكلا لوح تزكرمت يتلا ،ك ةيديلقتلا



55

TweetingtheRevolution رتيوت ةدايقب ةروثلا

اال ِتارييغتلا َلَعَج يذلا مساحلا ُرِّيغتُملا نمكي ريكاال، داَّيص حُةلا ُنِّيبُت امك

لئاهلا ِّومنلا يف ، نيرشعلا و يداحلا نرقلا لئاوأ راجفن اال َةديدش َةيعامتج

ةديعس ًةفداصم ةلومحملا فتاوهلا يف ُتاراكتب اال تناك . لومحملا فتاهلل

AT&T[882] يت دنآ يت هيإ لثم ةيديلقتلا االصتاالت تاكرشل [ ءامسلا نم ًةبه ]

(NYNEX سكنينو BellAtlantic كتن تأال ليب اًقباس )Verizon[883] نزياريفو

علالام1071. لوح اهئارظنو

يتلا ةريبكلا سيياقملا لضفب ) فتاوهلا يعِّنصُم نيب سفانت دوجو مغرو

ماظنل اًسِفانم هفصوب Android ليغشتلا ماظن اهئاشنإ دنع لجوج اهتعضو

كلذل ، ةكبشلا يدِّوزُم نيب دودحم سفانت ىوس دجوي ملف ،(iOS لبأ ليغشت

ُنِّيبُي امكو . ًةعفترم ماعلا ُبلطلا اهاقبأو . اًيبسن ًةعفترم ُتاكارتش اال تيقب

تاعمتجم يف ،2010 ماع لومحملا فتاهلا ءانتقا الُت دعم تعفترا ،40 ُلكشلا

فُّلخت مغرو ، رصمو نيصلا و ةدحتملا تاي ال ولا الف تخا اًيداصتقا ةفلتخم

فتاوهلا مادختسا نإف ،smartphone يكذلا فتاهلا دامتعا ثيح نم رصم

اًمُّدقت َرثكأ ناك ةيسايسلا رابخ األ كُراشَتو يعامتج اال يكَبَّشلا لصاوتلل

ُتاكبش تلظ ، ةيكذلا فتاوهلا عم رثكأ لب ، ةلومحملا فتاوهلا عم .1072 اهيف

. تقولا لوط الني نوأ يعامتج اال لصاوتلا

لااالصتاالت، جم يف لمعت ،1983 ماع تسَّسأت ةيكيرمأ االت صتا ةكرش يت: دنآ يت هيإ 882

. مجرتملا - تنرتن واإل فتاهلا و زافلتلا ةزهجأ اهجاتحت يتلا ةيمقرلا تامدخلا ريفوتب موقت

ماع ْتَسَّسأت ، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف ةلقنتم االت صتا ةكبش ربكأ : نزياريف 883

. مجرتملا -2000



يف ةيعامتج اال تاكبشلا و ةلومحملا فتاوهلا مادختسا -40: مقر لكشلا

.2010، رصمو ةدحتملا تاي ال وولا نيصلا

عبشأ دقف ، ةرثرثلا ىلإ ناسن اإل َةجاح ، ةيادبلا يف ، عبشأ دق كوبسيف ناك اذإ

األ لدابت ىلإ ةيعونلا هَتجاح -2006 سرام يف َسَّسأت يذلا -Twitter رتيوت

ةئم نم ُرثكأ َرَشَن ،2012 ماع لولحب . ةيسايس رابخأ ( اًمئاد سيلو ) اًبلا غو ، رابخ

. اًيموي tweets« ةتيوت » نويلم 340 مِدختسُم نويلم

Malcolm [884] ليود جال موكلا م دقتعي مل ؟ َةروثلا رتيوت دوقيس له نكل

نمف .2009 ماع « ءارضخلا » ةيناري اإل ةروثلا َلشف ُلِّلحُي وهو ، كلذ Gladwell

تاكبش نع الً يدب socialmedia ةيعامتج اال ايديملا تسيل ، هرظن ةهجو

.1073 ةيقرشلا ابروأ يف ةيعويشلا ب تحاطأ يتلا ةيعونلا نم ةميدقلا ءاطَشُّنلا
[886] نيوُك دِراجو EricSchmidt[885] تيمش كيرإ ىدل ناكف ، لجوج يف امأ

ٍبُتُك ةعبرأ فِّلؤمو ، يزيلجنإ يدنك يفحص ،1963 ماع ديلا وم نم : ليود جال موكلا 884م

. مجرتملا - اًعيبم رثك األ بتكلل زميات كرويوين َةمئاق اهُعيمج ْتَرَّدصَت

، قباسلا يذيفنتلا اهريدمو لجوج ةكرش سيئر ،1955 ماع ديلا وم نم : تيمش كيرإ 885

. مجرتملا – لبأ ةكرش ةرادإ سلجم يف قباس وضعو

ىلع لصح . ةيكيرمأ ةيدوهي ةرسأ ىلإ يمتني ،1981 ماع ديلا وم نم : نيوُك دِراج 886

الةق. طب ةيبرعلا ةغللا ديجيو ، دروفسكأ ةعماج نم ةيلودلا تاق ال علا يف ةفسلفلا ريتسجام

راكفأ قباسلا اهمساو (Jigsaw وسجي چ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا بصنم حاًيلا لغشي



ربمفون يف ُتَرِشُن رظنلا ةبقاث ةلا قم يف . ةفلتخم ٍرظن ُةهجو JaredCohen

نم ةريبك ٌدادعأ ُكِراَشُت نيح أَجافُت س« تاموكحلا نإ 2010،قاال ماع

تادُّرمت يف ، ةلومحملا فتاوهلا ىوس ءيش ِّيأب نوحَّلستي ،ال اهينطاوم

.1074« تاموكحلا هذه َةطلس ىَّدحتت rebellions-mini ةرَّغَصُم

دجوي ،« ةطبارتملا ةَزْوَحلا » »وأ لصاوتلا «حةلا هايمسأ اميف « يقيقحلا لعفلا »

األ هذه نِمف . نارهط عراوش يف » كلذكو ،« ةرهاقلا يف ةظتكملا بتاكملا » يف

يف َسانلا ايجولونكتلا ب نوسووهملا و ُءاطَشُّنلا دشحي ، اهريغو نكام

ِتاموكحلا ُّزهت ةيسايس flashmobs[887][ ئجافم عُّمجت ]« ةفطاخ تاجاجتحا »

، ةباقرلا و ةيامحلا ناردج نم تلفت ًةديدج ٍتاودأ نونبيو اًّزَه، َةيعمقلا

عورشم نوبتكيو ، ةديدج الني نوأ َةفاحص رتيوت ربع نورشنيو نولقنيف

.1075« تنرتن اإل رصع يف ناسن اإل قوقح نوناق

دييأت ىلع ليلدلا ألن برغتسملا ب اذه سيلو ؛ ليود جال ىلع لجوج رصتنا دقل

و ةلومحملا فتاوهلا ،ب تاونس ىدم ىلع مكارتي ناك نيوُك - تيمش ةحورطأ

بالد يف ةيسايسلا تامز األ يف ةمهم اًراودأ بعلت يتلا ةيعامتج اال ايديملا

ةينيصلا ةعطاقملا لب ، اينابسإو نيبلفلا Moldova[888]و افودلوم عَّونت ةعونتم

.1076Xinjiang جنايجنيش

طيطخت مقاط نمض ةيجراخلا ةرازول سيار ازيلودنوك هتَّمض ).GoogleIdeas لجوج

ىلع نيوك َزَّكر .( ٍذئنيح اًماع 24) ةيكيرم األ ةموكحلا خيرات يف وضع رغصأك تاسايسلا

. ايجولونكتلا و بابشلا و ايسآ بونجو طسو األ قرشلا نوؤشو فرطتلا و باهر اإل ةحفاكم

فلا «حت ْتَيِّمُس ، ةيكيرم األ ةيجراخلا ُةرازو اهتمسر ًةطخ نيوك رادأ 2008 ماع يف

لثم ةيعامتج اال ةينورتكل اإل عقاوملا مادختسا ةيفيك ىلع ُةطخلا ُزِّكرُت ،« ةيبابشلا تاكرحلا

. ةيعمقلا ةمظن األ يف ةيبابشلا تاطاشنلا و تاميظنتلا زيزعتل ًةادأ اهفصوب « كوبسيف «

ب 2010 ماع َفِرُع امل نييسيئرلا نيمِّمَصُملا َدحأ نيوُك ُّدَعُي ، زميات كرويوين بسحو

ةرازو يف نيرخآو يلوب دراشتير عم « نيرشعلا و يداحلا نرقلا يف لودلا ةعانص «

. ةيكيرم األ ةيجراخلا

ةئم نم دحاو نيوُك . ةيلمخملا تاروثلا و ةيمقرلا ةيطارقميدلا سدنهم هنأب نيوُك فصوي

. مجرتملا -gamechangers ةبعلل رِّيَغُم

ناكم يف ئجافم لكشب عَّمجتت سانلا نم ةعومجم : ئجافم عُّمجت وأ فطاخ جاجتحا 887

و هيفرتلا مهلا عفأ ىلع بلغي ، نوقرفتي مث ةزيجو ةرتفل ةيدايتعا ريغ لا عفأب نوموقيو

- ةيجاجتحا اًفادهأ اًرخؤم تاعمجتلا نم عونلا اذه بستكا . ينف طاشن وأ ةيلستلا

. مجرتملا

- اينامورو ايناركوأ نيب ابروأ قرش عقت ، يروهمج ماظن تاذ ةيبروأ ةلود : افودلوم 888

. مجرتملا



يف تاموكحلا َةيعرش تَلَعَج ، اهتبَّبس يتلا دوكرلا تارتفو ةيلا ملا ةمز األ

ال ولا يف خسارلا ُّيمَرَهلا ُماظنلا رثأتي ،مل كلذ عمو . لكآتت ملا علا ءاحنأ عيمج

ثادح وأالً.فاأل ةديدجلا ىوقلا هذهب ابروأ يف ىتح وأ ةدحتملا تاي

، ايقيرفأ َلا مشو طسو األ َقرشلا تحاتجا يتلا revolutionaryevents ةيروثلا

ةطولغم ةيمست ةاَّمَسُملا ثادح األ يهو -2010 ماع ربمسيد يف سنوتب اًءدب

نم ةفلتخم ٌعاونأ ديكأت لكب اهْتَلَّهس -ArabSpring« يبرعلا عيبرلا »

كوبسيف سيلو ، ةينويزفلتلا ةريزجلا ةانق تناك ول ىتح ، تامولعملا ايجولونكت

يف ثدح امكو . برعلا ةيبلا غ ىلإ تاروثلا رابخأ تلقن يتلا يه ، رتيوت وأ

.قلا ةمئاقلا تاكبشلا ًةلغتسم ءابولا ك ُةروثلا ترشتنا ،1917 ماع دعب ابروأ

اذه »: ةطلسلا نم هعْلَخ لبق نيلسارملل [ حلا هللاص دبع يلع ] ينميلا سيئرلا

سوريف هنإ . ينميلا بعشلا ةفاقث نم ،وال انثاريم نم اًءزج سيلو ، سوريف

. ازنولفن كاأل ىَّمُحلا ُةحئار نوكت ، قطانملا ضعب يفو . رصم ىلإ سنوت نم ءاج

.1077« باَصُتس باصم صخش عم كسولج درجمبف

تارهاظملا عُّقوتل ًةليسو Twitterhashtags رتيوت تاجاتشه ةبَقارُم تراصو

.1078 رصم يف ةطلسلا نع كرابم ينسح ْتَفَرَج يتلا ةيروثلا ثادح األ ءانثأ

األ سيئرلا ب اوحاطأ نيذلا Kiev فييك يف ُراَّوُّثلا مدختسا ، ةهباشم ةقيرطبو

اال ِتاكبشلا ،2014 ماع ViktorYanukovych شتيفوكوناي روتكيف يناركو

شتيفوكونايل مهتاداقتنا رْشَنو ناديملا يف مهتاجاجتحا ميظنتل َةيعامتج

ميسقت ناديم بْرُق GeziPark يزيج ةقيدح نمو .[ هتيشاح ] نيبَّرقملا هعابتأو

،[ ليزاربلا يف ]SãoPaulo ولواب واس عراوش ىلإ ،[2013 ايكرت ] لوبنطسإ يف

، نيِّجتْحُملا بضغ نم فدهلا نع رظنلا ِّضغبو َمَلا. علا ُتاجاجتح اال تحاتجا

.1079 نيوُك - تيمش ةبعل َدعاوق مهُبيلا سأ ْتَعَبَّتا دقف

اال ىلإ ManuelCastells[889] سليتساك ليونام ينابس اإل ُفوسليفلا عراس

تقلخ يتلا »،و ةكبشلا عمتجم » اهيلع يوطني يتلا ةيروثلا ةوقلا ب لا فتح

مهب َهبتشملا دشحت «نأ ةطاسب لكب ليحتسملا نم ناك ةريبك ًةيبعش ٍتاكرح

.1080« نيداتعملا

ةيوطْلُّسلا لودلا نم ديزملا و ديزملا نأ ُضعبلا هصلختسا يذلا ُجاتنتس اال ناك

« ةيكذ تاموكح » حبصت نأ ىلإ - طوغضلا هذه تحت - رطضتس ةدسافلا

نوكت ىتح ايجولونكتلا لغتستف ، ةبِواجتُمو ةفاَّفش smartgovernments

ةلود لكب ُفاطملا يهتنيس ، اًريخأ مث . باسحلل ًةيلباقو ًةيلوؤسم رثكأو أفكأ

يف ثحبلا ب لغشني ينابسإ عامتجا 1942،عمِلا ماع ديلا وم نم : سليتساك ليونام 889

. مجرتملا - ةمَلْوَعلا و تامولعملا عمتجم



اإل ةيطارقميدلا ةدئار Estonia[890] اينوتسإ ةيروهمج هيلإ تهتنا ام ىلإ

.e–democracy1081 [891] ةينورتكل

اإل يمِدختسُم نم ديدج رصع رجف دهشن اَّنُك اننأ ضارتفا ةجاذسلا نم نكلو

ةقيقحلا لْوَق نم َّلكلا ايجولونكتلا ُنِّكَمُت هيف ، نيواستملا رارح األ تنرتن

. ةطلسلل

امك ، يركسعلا يعانصلا ديقعتلا يف [ ىلو [األ هلوصأ ىلع يوطني تنرتن فاإل

ىلع ُةيولو األ يموقلا لألنم نوكي ،نأ اًمئاد ، ةريبك ةجردب لمتحملا نمو . انيأر

. ةموكحلا ةمدخل ةيعامتج اال ةكبشلا تاناكمإ الل غتسا دنع نينطاوملا نيكمت

إل اًحضاو اًزفاح اتقلخ قارعلا يف ةيكيرم األ ةموكحلا ُبعاتمو 9/11 ُتامجه

Stan لَتسيرْكَم ناتس مَّلعت دقل . ءاوس دح ىلع اهتفيلخو شوب ةراد

مزهتل ًةكبش األُرم بلطتي درمتلا ةحفاكم دنع هنأ قارعلا يف McChrystal

.1082 ًةكبش

اال ةلا كو يف نولِّلحُملا لماعت دقل . باهر اإل ةحفاكم ىلع هسفن األرم قبطنيو

عبس يلا وح يف ،« تاكبشلا ةكبش » هفصوب ةدعاقلا [ ميظنت عم[ تارابختس

.1083 ةينطو وأ ةيميلقإ قطانم

نما ديزملا قاحلإ ىلع ُمِّمَصُتو ،« ًةنِرَمو ًةدقعمو ًةفِّيكتم » ُةكبشلا هذه تناكو

األ نييسايسلا ىدل ْتَدَّلوَت دقو .1084 ةيكيرم »األ يضار ب«األ رامدلا و باهر إل

تامجه عْنَمل ، هكيكفتو هسأر عْطَقب ميظنتلا نم رأثلل ةيوق ُزفاوح نييكيرم

National يموقلا األنم ُةلا كو ْتَعَسف . اًضيأ ةوقلا ضارعتساو ، ةيلبقتسم

ىلع لَتسيرْكَم أدبم قيبطت ىلإ ،2007 ماع نم ًءادتبا ،SecurityAgency

. يملا ع قاطن

. مجرتملا - ابروأ لا مش قيطلبلا رحب ةقطنم يف عقت ، يروهمج ماظن تاذ ةلود : اينوتسإ 890

ُدَصْقُيو ، نيرشعلا نرقلا تاينيعست فصتنم يف حلطصملا رهظ : ةينورتكل اإل ةيطارقميدلا 891

لمعلا نيسحت يف ، تنرتن اإل اهزربأو لا، واالصت تامولعملا ايجولونكت لا معتسا هب

. مجرتملا ام- دلب يف يطارقميدلا



.2012، ةيكيرم األ رظنلا ةهجو نم ةدعاقلا ةكبش -41: مقر لكشلا

عاطقلا نم تاكبشلا يكلا م َةلا متسا ةَّيمَرَهلا ُةلودلا لواحت نأ عقوتملا نم ناك

تايلمع مسق أدب ،2007 ماع نم ًءادتبا . ةلواحملا تفشكنا دقو . صاخلا

يموقلا األنم ةلا كوب (SpecialSourceOperations(SSO صاخلا ردصملا

ىربك ةيكيرمأ تاكرش عست نم الني] [نوأ تنرتن االتاإل صتا بلط يف NSA

يذلا ،data-big ةريبكلا تانايبلا ةبقارم جمانرب نم اًءزج هفصوب األلق، ىلع

.PRISM[892]« مِزيرب » يدوكلا َمس اال لمحي

يآ يب فإ يف تانايبلا ضارتعا ايجولونكت ُةدحو ضارتع اال َلا معأ ْتَّلوتو

،FBI’sDataInterceptTechnologyUnit[ يلا رديفلا تاقيقحتلا بتكم ]

يف ةدوجوم ةيداملا ةيتحتلا تنرتن اإل ةينب نم ةريبك ةبسن نأ نم ًةديفتسم

ProtectAmericaAct،و اكيرمأ ةيامح نوناق لظ يفو . ةدحتملا تاي ال ولا

ماعل ةيبنج األ تارابختس اال ةبقارم ةمكحم الت يدعت نوناق نم 702 ةداملا

األ يموقلا األنم ُةلا كو هتلَّغش ةياغلل يِّرس هنأب فَّنصم يمقر سُّسجت جمانرب : مِزيرب 892

ىلع ةنزَّخملا تامولعملا و ةيحلا االصتاالت ةبقارم ُجمانربلا حيتي .2007 ماع ذنم ةيكيرم

ا يموقلا األنم ُةلا كو ْتَنَّكمت . اهجراخو ةدحتملا تاي ال ولا لخاد فدهتسيو ، تنرتن اإل ةكبش

يدِّوَزُمل ةصاخلا مداوخلا ىلإ رشابملا لوخدلا نم ( ىرخأ ةينمأ ةزهجأ ةنواعمب ) ةيكيرم أل

. مجرتملا - اهريغو ، بياكس ، بويتوي ، كوبسيف لبأ، ، لجوج ، وهاي ، تفوسوركيام : ةمدخلا



ForeignIntelligenceSurveillanceCourtAmendmentsActof2008

اال ىوس رايخ نم تاكرشلا ىدل نكي ملو ، ًةينوناق ُلا األمع هذه تناك ،2008

بناج األ نينطاوملل ةبقارملا نوكت نأ ةيمسرلا ةيحانلا نم ُضَرَتْفُيو لا. ثتم

ىلع يكيرمأ نطاوم َّيأ نإ لب ، يكيرم األ لألنم اًديدهت نولِّكَشُي دق نيذلا

األنم ةلا كو ةديصم يف عوقولل ةضْرُع نوكيس عونلا اذه نم صخشب لا صتا

وأ ينورتكلإ ديرب لدابت يف فارط األ ُدحأ نوكي نأ طرش ىلع ، يموقلا

ضرأ ىلع - كوبسيف ىلع لدابت وأ تافلم لقن Skypecallوأ بياكس ةملا كم

ال نوأ اكيرمأ ، بويتوي ، كوبسيف مه: « مِزيرب » جمانرب يف نوكراشملا . ةيبنجأ

، لجوج ، ووهاي نم: َعِمُج ربك األ تامولعملا َّمك نكل لبأ؛ ، بياكس ،AOL ني

مِدختسُم تانايب تابلط ددع يلا مجإ غلب ،2012 ماع يفو . تفوسوركيام

بلط 9آالفو10آالف نيب ،ام ةيموكحلا االت كولا عيمج نم ةدراولا ، كوبسيف

ددعلا اذه فْعِض ىلإ لصي امب ، نيمِدختسُملا تاباسحب اًضيأ تابلطلا تَّمتها ،

يف -« مِزيرب » جمانربل ٍزاوم جمانرب وهو -MUSCULARالر ُكسَم أدبو . اًبيرقت

وهايو لجوج clouds« بُحُس » لخاد ةرفشملا ريغ تانايبلل رِشابم طاقتلا

،Verizon نزياريفو AT&T يت دنآ يت هيإ ، فتاهلا اتكرش تكراش . ةيصخشلا

.1085 ةبقارملا يف يموقلا األنم ةلا كو عم ، اًضيأ

اهسفن ىلع ةيوطنم نييطارقوريب ُةكبش يهو )« يموقلا األنم ةلود » رظن يف

ديدهتلل ةيقطنم ًةباجتسا « مِزيرب » ُجمانرب ناك ،1086( ةسرامملا ةيحان نم

يف ةيفتاهلا تاملا كملا ىلع تُّصنتلا نع هعون يف فلتخي ،وال يكَبَّشلا

هب تماق يذلا ينيتورلا سُّسجتلا ،وأ هتاينيعبسو نيرشعلا نرقلا تاينيتس

ىلع ةقيدصلا و ةيِداعُملا تاموكحلا دض CIA ةيزكرملا تارابختس اال ُةلا كو

عونلا اذه نم لئاه يموكح ٍلُّخدت ِحاضتفا مدع ُرُّوصت ةوابغلا نمو . ءاوسلا

األ مادختساب هرودب َلَباقُي نل هنأ ُرُّوصت اًضيأ ةوابغلا نمو ، تاكبشلا رصع يف

سكيليكيو ىَّمَسُي ينورتكلإ عقوم أدب ،2006 ماع ربمسيد يف . اهسفن تاود

اهمظعم قلعتت الني، نوأ classified[ ةفَّنَصُم ] ةيِّرس قئاثو رْشَن يف Wikileaks

Julian[893] جناسأ نايلوج عقوملا ُسِّسؤم ىأر اميف ، ةرادإ ءوس (وأ ةرادإب

نم يسيئرلا فدهلا .وألن قارعلا و ناتسناغفأ يف بورحلا (Assange

عقوم رِّرحمو ، رتويبمك جمربم ،1971 ماع ديلا وم نم يلا رتسأ : جناسأ نايلوج 893

نع جْنِنام يسْلشت اهب هتدمأ يتلا قئاثولا رشن امدنع 2010 ماع ذنم رهتشا . سكيلكيو

الت جسو يعامجلا لتقلا لمشت يتلا ناتسناغفأو قارعلا يف يكيرم األ شيجلا تاسرامم

، ةيناطيرب لا قتعا ةركذم نم براه جناسأ . قارعلا برح الت جسو ناتسناغفأ برح

يقبو ، روداوك نماإل ءوجللا قح ىلع لصح . هدض ةيلود فيقوت ةركذم ديوسلا تردصأو

-2017 ماع يف ةيروداوك اإل ةيسنجلا ىلع لصح .2012 ذنم ندنل يف اهترافس يف

. مجرتملا



نايدراجلا ك ةيلا ربيللا فحصلا دَّدرتت مل ، شوب َةرادإ ناك ىلو األ تابيرستلا

نيب نِمف . اًيعرش اًردصم هفصوب سكيليكيو عقومل جيورتلا يف Guardian

جْنِنام يلدارب ةصاخلا ُةليمعلا قئاثولا ب سكيليكيو اوُّدمأ نيذلا « نيرِبْخُملا »

األ شيجلا يف (Chelsea يسْلشت ب اًقح ال ةبَّقَلُملا )[894]BradleyManning

يف ينقت دقاعتم أدب نيح ربكأ ٌقْرَخ َثَدَح ،2013 ماع وينوي يفو . يكيرم

،EdwardSnowden [895] ندونس دراودإ وه ،NSA يموقلا األنم ةلا كو

، مِزيرب جمانرب ليصافت اهيف امب ، قئاثولا نم ةمخض ةريخذ بيرستب

االصتاالت ُبتاكم تلواح دقو . تسوب نطنشاوو نايدراج ْيتفيحصل

UK GovernmentCommunications [896] ةدحتملا ةكلمملا ب ةيموكحلا

يف harddrives ةبلصلا صارق األ تاكِّرحُم َريمدت (Headquarters(GCHQ

ةَّلِب. إال َنيطلا مهُت ال واحم ْدِزَت ملف ، نايدراجلا ةفيحص بتاكم

DanielEllsberg جريبزلإ ليناد َبيرست ريثكب تقاف تابيرست ةمث نأ ادب دقل

رمأ حاضتفا يف نويلا ربيللا َتَمَش .PentagonPapers[897] نوجاتنبلا قارو أل

جمانرب ىلإ ةدنتسملا تارابختس اال نأب معازملا اوضفرو ، يموقلا األنم ةلا كو

ُتاكرشلا هتناع يقيقحلا جارح اإل نكلو . ةيباهرإ تامجه تعنم دق مِزيرب

ةلِّلحم تلمع ،1987 ماع ديلا وم نم ةيكيرمأ : جْنِنام يسْلشت وأ جْنِنام يلدارب 894

نم برقلا ب ةيكيرمأ ةيركسع ةدحوب اهقاحتلا دعب ةيكيرم األ ةيربلا تاوقلا يف تارابختسا

ىلإ ةفاض ،باإل يكيرم األ سُّسجتلا نوناقل اًقفو مئارج ةدعب تنيدُأ مث .2009 ماع دادغب

األ ةدحتملا تاي ال ولا خيرات يف ةيِّرسلا قئاثولا نم ّمك ربكأ اهبيرست دعب ، ىرخأ مئارج

ا تارباخملا اهنع غلبأف يصخشلا اهباسحل اهفراعم دحأ ضارتعا خالل نم ْتَفِشُك . ةيكيرم

نم طقف تاونس عبس ىلإ اهدض ةرداصلا ماكح األ امابوأ يكيرم األ ُسيئرلا َفَّفَخ . ةيكيرم أل

. مجرتملا - اهنع جَرْفُم يه 2010.واآلن ويام يف اهلا قتعا خيرات

يف قباس فظومو رتويبمك فرتحم ،1983 ماع ديلا وم نم يكيرمأ : ندونس دراودإ 895

َقئاثو َبَّرَس . يموقلا األنم ةلا كو عم ينقت دقاعتمو ةيكيرم األ ةيزكرملا تارابختس اال ةلا كو

هيلإ َرِظُن .2013 وينوي يف ةريهش ةيناملأو ةيكيرمأ دئارجل يموقلا األنم ةلا كو نم ةفَّنَصُم

ةبقارملا لوح عساو لدج ةراثإ ىلإ هتابيرست ْتَّدأ . اًنئاخ اًّقشنم هفصوبو الً طب هفصوب

. مجرتملا - تامولعملا ةيصوصخو يموقلا األنم نيب نزاوتلا و ةيعامجلا

ةيناطيرب ةينمأ ةلا كوو تارابختسا ةلا كو : ةدحتملا ةكلمملا ب ةيموكحلا االصتاالت بتاكم 896

. مجرتملا -1919 ماع ْتَسَّسأت

لُّخدتلا نع ةيكيرم األ عافدلا ةرازو ةساردل ىَطْعُملا مس وهاال : نوجاتنبلا قاروأ [897]

نع الً يصفت ثيدحلا قبس .1967 ماع ىلإ 1945 ماع نم مانتيف يف يركسعلا و يسايسلا

. مجرتملا - جريبزلإ

897



يتلا - كوبسيف نع كيهان ، تفوسوركيامو لجوجو وهاي لثم - ةيبعشلا

اهلمكأب ةيلمعلا نأ نع الً ضف ، ةفيخُملا « يموقلا األنم ةلود » عم تنواعت

بولق ىلع زيزعلا ، امابوأ كاراب باختنا مغر ، ترمتساو اهثادحأ ْتَرَج

، امابوأ ةسائر لظ يف ، يموقلا األنم ُةلا كو ِفتكت ملو . اًسيئر ، نييلا ربيللا

لب ، نزياريف يف كرتشم نويلم ل120 ةيفتاه تاملا كمل ةيفْصَو تانايب عْمَجب

تاشدردلا و يتوصلا و ينورتكل اإل ديربلا ىوتحم مِزيرب جمانرب رْبع تعمج

2011 ماع ليربأ نيبو . اًضيأ نييكيرم نماأل مولعم ريغ ددعل ةيئرملا و ةيصنلا

اهَبَّرَس يتلا ةيلخادلا يموقلا األنم ةلا كو تانايبل اًقفو -2012 ماع سرامو

ن1087. ينطاوملا َةَبَقاَرُم مكحت يتلا دعاوقلل اًقْرَخ 2,776 َعَقَو - نِدونس

ٌطَبْحُمو ٌبرطضم » هنأ نم وكشي يك جريبركوز كرامل مالاًمئ ءيش لك ناك

اًّدتعم َحَّرَص لب ،« ةيكيرم األ ةموكحلا كولس نع ةرركتملا رابخ األ ببسب ةياغلل

نم كيمحن اننأ ُلَّيختن األنم، نيسحتل ٍلَلَك بال انوسدنهم لمعي امدنع »: هسفنب

امب اًفراع نكي مل هنأ نكمملا نم سيلو .1088« انتموكح نم سيلو ، نيمرجملا

. يرجي ناك



جمانرب فصت سكيليكيو اهترشن [ ةيِّرس ] ةفَّنَصُم ةحيرش -42: مقر لكشلا

طَّطَخُملا ةينب ْظِح .ال ةيكيرم األ يموقلا األنم ةلا كو يف مِزيرب ةبقارملا

. ةَّيمرهلا

لشف حاضتفا عم ندونس تابيرست ُنمازت امابوأ ةراد إل اًديفم نكي مل

األ نينطاوملا ةدئافل مَّمَصُم جمانرب يف ايجولونكتلل يِزْخُملا اهمادختسا

ىرسأ نوبخانلا و نويسايسلا لظ ،2008 ماع تاباختنا تفشك امكو . نييكيرم

نوقباس نويسايس اهب َدَّهعَت يتلا [ ةيناثلا ةيملا [علا برحلا دعب ام تادرفم

تاقفن يف ةريبك ةدايز نود ،« فئاظو ريفوت » لب ، ةيفاضإ ةماع علس ريفوتب

، عرسأ لكشب امابوأ سيئرلا ُةيبعش تضفخناف . بئارضلا خالل نم ةموكحلا

اهزجع فشكناو دُّهعتلا اذهب ءافولا نع ةيلا رديفلا ةموكحلا تزجع امدنع

. حضوأ لكشب

ةياعرلل صصخملا يموكحلا ينورتكل اإل عقوملا يف روصقلا ُهجوأ ُصِّخَلُتو

يف : ةديدع ٍحاون نم َةيرهوجلا َةلكشملا www.HealthCare.gov ةيحصلا

اإل عقاوملا نم ةيساسأ فئاظو نوكلهتسملا عقوتي [898]FANG جنافلا رصع

يلصأ نوف يآ ءاشنإ نم ربكأ بوطعم عقوم ءاشنإ ةفلكت نإ ليق . ةينورتكل

The وش يليد اذ ينويزفلتلا جمانربلا مِّدقُم َثَّدحتو . فاعضأ ةعبرأ وأ فعضب

نم اآلالف تائم نع ،Jon Stewart تراويتس نوج ،Daily Show

ةيرشبلا تامدخلا و ةحصلا ةريزو ىلع َمَّكَهت نيح نيطَبْحُملا نيمِدختسُملا

الً: ئاق KathleenSebelius سويلبيس نيلثاك

ينعتو )؛ لجوج ، سكيلفتين ، نوزامأ ، كوبسيف ) تاملك نم ىلو األ فورحلا يه : جناف 898

. مجرتملا - بلخم ، ةكوش ، بان : ًةعمتجم ةعبر األ ةيزيلجن اإل فورحلا



ةياعرلا نوناق ] ريك امابوأ يف ليجستلا ب تنأ ْمُقو ، مليف ليمحتب موقأس »

.1089«ً وأال يهتنيس نَم ىرن ]،مث ةيكيرم األ ةيحصلا

ىأنت نأ يغبني له . رايخ مامأ ايجولونكتلا تاكرش ْتَعَضَو بئاصملا هذه

لبأ، ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا هجهتنا ام اذه [899]؟ نطنشاو ةَّيمَرَه نع اهسفنب

يلا رديفلا تاقيقحتلا بتكم بلطل لا ثتم اال ضفر امدنع ،TimCook كوك ميت

ديس نْييباهر اإل ىلإ يمتني iPhone نوف يآ ِحْتَفب يئاضق رمأ ذيفنتو FBI

ناس يف اًصخش رشع ةعبرأ تقال نيذللا ، كلا م نيفشاتو قوراف ناوضر

.[900]2015 ربمسيد يف SanBernardino ونيدرانرب

ةيرح زيزعت ب« اهمازتلا تدكأ يتلا لجوج ُةكرش هتجهتنا ليدبلا ُجْهَّنلا

اهوفَّظوم َبَّرَقَت نيح ىلع ،1090« ةيصوصخلا ةيامحو تنرتن اإل ىلع ريبعتلا

ةكرش وفَّظوم راز . ىرخأ ةيجولونكت ةكرش يأ نم رثكأ ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ

ةرم WhiteHouse427 ضيب األ َتيبلا اهب ةطبترملا تانايكلا وفَّظومو لجوج

َسيئرلا لجوج يف ُرابكلا نويذيفنتلا نولوؤسملا لباقو . امابوأ ةسائر ءانثأ

ودالر نويلم 15.4 ُةكرشلا تقفنأ ، هدحو 2016 ماع يفو األلق. ىلع ةرم 21

.1091 طغضلا تاعامج ىلع

. مجرتملا - اًّيمَرَه لسلستملا يكيرم األ مْكُحلا ماظن ىلإ ةراش :اإل نطنشاو ةَّيمَرَه 899

م نيفشاتو ( اًماع 28) قوراف ناوضر ديس ماق : اينروفيلا ك وبالةي ونيدرانرب ناس موجه 900

ىلإ ىَّدأ ، ةيلقعلا ةقاع اإل يوذل تامدخ زكرم ىلع يئاوشع ران الق طإب ( اًماع 27 ةأرما ) كلا

. مجرتملا - فورعم ريغ عفادلا .و اًصخش 24 ةباصإو اًصخش 14 لتقم



ةياعرلا عقوم رايهنا : ةريغص ةلكشم اهيدل ةريبك ةموكح -43: مقر لكشلا

.2013 ماع يف يموكحلا ةيحصلا

نأ لمتحملا نم . يموقلا األنم ةلا كو ةيجيتارتسإ يف ىرخأ ةلكشم ةمث

.فاألةلد ةدعاقلا تامجه نم ديزملا عْنَم ىلع دعاس دق ةبقارملا يف اهجمانرب

. ةدئافلا َميدع ناك مِزيرب جمانرب نأ جاتنتس ال يفكت ال ندونس اهرَّفَو يتلا

- اهئافلح رظن يف اميس -وال ةدحتملا تاي ال ولا ةعْمُسب قحل يذلا ررضلا نكلو

تعضخ ، ندونس تابيرست باقعأ يفف . تناك امهم دئاوف َةيأ ديكأت لكب قاف

[األ ةراجتلا ةرازو فارشإ ءاهنإ لجأ نم ةيبنجأ طوغضل ةدحتملا تاي ال ولا

ع ةعومجم » فارشإ تحت اآلن تراص يتلا ،ICANN[901] ناكيآ ىلع [ ةيكيرم

.1092« نيدِّدعتُملا ةحلصملا باحصأ نم ةيملا

. ةَّيمَرَهلا الت سلستلا نم عرسأب َفُّيكتلا ُتاكبشلا عيطتست حلا، ةيأ ىلعو

باهر اإل ةحفاكم ةيجيتارتسإ عم نويداهجلا ملقأت ، نيلِّلحُملا ضعب َعَّقوت امكو

هل ٍفْصَو ُلضفأ ٍءيش ىلإ اًيبسن ةقلغملا ةدعاقلا ةكبش نم مهِرُّوَحَتب ةَّيمَرَهلا

ل ةعافدنا لوأ يف ٌدحأ هعقوتي مل ام .swarm1093 [ مروس ]« بْرِس » وه

ةيبرغلا ةثادحلا ةيؤرل نيضراعملا دشأ نأ « باهر اإل ىلع ةيملا علا برحلا »

[ تاينقت ] تايجولونكت نومدختسي فيك اومَّلعت [ ةدعاقلا دارفأو نييداهجلا ]

مام. األ ىلإ مهتيضقب عْفَّدلل نوكيلِّسلا يداو

اًقارتخا هفصوب 2011 ويام يف الند نب ةماسأ ةيفصتب امابوأ ُةرادإ تلفتحا

صتخت . اينروفيلا ك اهرقمو ، ناكيآ ،وأ ةحونمملا ءامس واأل ماقر لأل تنرتن اإل ةكرش : ناكيآ 901

عيمج يف ايلعلا عقاوملا ءامسأ صيصختو لا جملا ءامسأو يب يآ نيوانع ةرادإو عيزوتب

. مجرتملا - ةكبشلل ةيتحتلا ةينبلل ةيسيئرلا دراوملا ةرادإب موقت امك ملا، علا ءاحنأ



اذه يف لا. وزلا ىلإ ةدعاقلا ةلولي أل ديكأت َدرجم كلذ ناك ، عقاولا يفو . اًريبك

عباوت ىلإ ةبسنلا ب ةردابملا َحور ميظنتلا ُةدايق تدقف ،[ ةيفصتلا دعب ] تقولا

فادهأ ىلع ةرشابملا تامجهلا نم [ عباوتلا ] ْتَلَّوحتف ، قارعلا يف ميظنتلا

.1094« اهِشُّحوت » يف اهَريثأت تلعجو ، نييقارعلا ةعيشلا فادهتسا ىلإ ةيكيرمأ

يواقرزلا ةكبشب ةميسج اًرارضأ قحلأ دق يكيرم األ شيجلا نأ يف بير وال

يف يكيرم األ شيجلا َدوجو ْتَهْنأ امابوأ ةرادإ نكلو .« يوقلا هعافدنا » ءانثأ

[األ تاطُّبختلا ةلسلس َلوأ ُرارقلا اذه ُّدَعُيو . لمعلا كلذ لا مكتسا لبق قارعلا

يرون ءارزولا سيئر َةموكح امابوأ ُةرادإ تمعد مث . ةحدافلا [ ةيكيرم

بضغلا نارين يف خفنت يهو ىتح ، ةعيشلا اهيلع نميهي يتلا [902] يكلا ملا

اهب ىلدأ ةشئاط تاقيلعت ببسب لَتسيرْكَم ددرت بال ُسيئرلا درط مث . ينسلا

.RollingStone نوتس جنيلور ةلجم تاحفص ىلإ فاطملا اهب ىهتنا ، هُدعاسم

يف ةيم اإلسال ةلودلا ىَّمَسُت ةديدج ةعومجم نع امابوأ ُسيئرلا َلِئُس نيحو

اهنأب اهَفَصَو ،(Sham(ISIS-IslamicStateofIraqandal ماشلا و قارعلا

لا َّعفلا َلُّخدتلا هضْفَرب ، ةياهنلا يف مث . ةدعاقلا نم نيئشان شاوكسإ ةخسن

نكمأ يذلا غارفلا نم اًديزم امابوأ َقَلَخ ، ةيلهأ برح ىلإ ايروس تقلزنا نيح

.1095 هيف ددمتي نأ ةيم اإلسال ةلودلا ميظنتل

ةعبرأ يف ةدعاقلا نع اًيرهوج الاًف تخا ISIS ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت فلتخا

داعأ دق ، يدادغبلا ركب ،ابأ هدئاق نأب مْعَّزلا ىلع هتيجولويديأ تماق . بناوج

يدادغبلا الن عإ ةغل .2014 ماع وينوي 29 موي يف Caliphate الةف خلا سيسأت

اهقلطأ يتلا داهجلا ىلإ ةوعدلا ىدص ، يحاونلا ضعب نم ، ُعِّجَرُت تنرتن اإل ىلع

ماع. ةئم لبق ىلو األ ةيملا علا برحلا نم ةركاب ةلحرم يف ينامثعلا ماظنلا

فيسلا ب هدئاق رصني نأ نود ماني هللانأ ب نمؤي نَمل زوجي اإلعالن:«ال لوقي

سلا لْمَح ىلإ ًةوعد هذه تناكو .« نينمؤملا ريمأ ىَّمَسُيو َةفيلخلا حبصي ىتح

: نيملسملا لك ىلإ ًةهَّجوم الح،

متنك ام ىلإ اودوعت ىتح ، مكتفيلخ لوح اوعَّمجَتو نوملسملا اهيأ اوعِراسف

، نولَّجبُتو نومَّرَكُت ثيح ىلإ اولا .عت برحلا ناسرفو ضر األ كولم ، ٍدوُهُعِل هيلع

نحن . هرصنب هللاُ َدَعَو ٍنيد ىلع لتاقن اننأ اوملعاو . ةَّزِعأ اًدايسأ شْيَعلا ىلإ

ب... اهدعوو ةدايقلا و ليجبتلا و َفَرَّشلا هللاُ اهَحَنَم ٍةَّمأ لجأ نم لتاقن

ةسائر نمز يف يعيش يقارع ضراعم .1950 ماع ديلا وم نم يقارع : يكلا ملا يرون 902

ةوعدلا بزح ةداق رابك َدحأ جراخلا يف حبصأ مادع باإل مْكُح نم هرارف دعبو ، نيسح مادص

. ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا عم يكلا ملا نواعت قارعلا حايتجا دعب . يعيشلا ةيم اإلسال

يداَّبعلا رديح بصنملا يف هفلخو 2006و2014، ْيماع نيب ةيقارعلا ءارزولا ةسائر ىَّلوت

. مجرتملا -2018 ىتح 2014 نم



وو . مكرصن ىلإ ، مكفرش ىلإ نوملسملا اهيأ اولا .عت ضر األ ىلع ةوقلا و نيكمتلا

، هراكفأو برغلا تايافن لكبو ةيموقلا و ةينامْلَعلا و ةيطارقميدلا ب مترفك اذإ هللا،

و ُقرشلا مكل ُنيِدَيسو ، َضر األ َّنُكِلْمَتل هللا وف ، مكتديقعو مكنيد ىلإ متعراسو

... مكل هللا ُدْعَو اذه . ُبرغلا

... ةلودلا هذه دييأت نع مكصوكن ريربتل يعرش ٍرْذُع َّيأ مكل دجن هللا،ال تو

ىوس اوُّرضت نل . اهورضت نلف اهيلع ًابرح ْمُتْنَنَش وأ ةلودلا نع متيلخت اذإو

...ب اندعوو داهجلا )ب ىلا هللا(عت انرمأ ةيم، اإلسال ةلودلا دونج ايف ... مكسفنأ

.1096.. رصنلا

نم اًءزج مهفصوب ةَرَفَك ءافلح دوجو ُمدع ،2014 ماع يف َفلتخملا نكلو

. داهجلا مهلوطي ،ال ةبوسحم ةيميلقإ ةيجيتارتسإ

ةياهن ُقيقحت ، يئاهنلا ، ماشلا و قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت ُفده

ةءوبن قيقحت لب ، اًيديلقت اًرصن ميظنتلا ُحومط نكي ملف :apocalypse نامزلا

.ArmageddonatDabiq[903] قباد يف نوُّدِجَمْرأ يه ةيم ال سإ

ةيفْرَحب هب ُظِعَي ناك ام ماشلا و قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ُميظنت َقَّبَط ، اًيناث

ُةيجولويديأ ْتَلَّكش ،GraemeWood دوو ميَرج ريبعت ِّدح ىلعو . ةسرش

عباسلا نرقلا ةئيب ىلإ ةراضحلا ةداعإب اًقداص اًمازتلا » َرِبُتْعا ام ميظنتلا

ماع سرام يف دوو َبَتَك .« نامزلا ةياهن ةئيْهَت فاطملا ةياهن يفو ، ةيعرشلا

دحأ اًدج...فال ٌةيم ال سإ ٌةيم. ال سإ ةيم اإلسال َةلودلا «نأ عقاولا الً: ئاق 2015

األرم» هيلع ودبي ناك ام اذه . فنعلا ب ةمراصلا ةعيرشلا قيبطت نم ىسقأ َبَّرَج

مْجَّرلا ]،و حْبَّذلا ] سوؤرلا ّزَجو فارط األ رْتَبو قاقرتس اال ديدحتلا هجو ىلعو ؛

.1097 بْلَّصلا و

ردصملا ةحوتفم ًةكبش ماشلا و قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ُميظنت ناك ثاًثلا،

لب ، ةجَهْنَمُم ةقيرطب هتيجولويديأ رْشَنب ِفتْكَي ملو ،network-source-open

exemplaryviolence[904] يريذحتلا فنعلا لا كشأ عظفأ اًضيأ ضرعتسي ناك

اًضيأ ةطبترملا ،و اهنيب اميف ةطبارتملا رتيوت تاباسح نم اآلالف تارشع رْبع

.1098 بويتويو كوبسيف ب

لا مش اًرتموليك نيعبرأ دْعُب ىلع ايروس لا مش يف قباد ةنيدم عقت : قباد يف نودجمرأ 903

نيلمتحم نيعقوم ُدحأ « قباد » نأ ُدَقَتْعُي ، نامزلا ةياهنل يم اإلسال روصتلا يفو . بلح قرش

نيملسملا راصتناب يهتنتس نيعفادملا نيملسملا و نييحيسملا ةازغلا نيب ةيمحْلَم ةكرعمل

ةيمحلملا ةكرعملا ناكم يه قباد نأ ةيم اإلسال ةلودلا ُميظنت دقتعَي . نامزلا ةياهن ةيادبو

. مجرتملا - برغلا نم ةيحيسم ىوق عم ةمساحلا

. مجرتملا - بعرلا ِّثبو فيوختلا ضرغب يقيقح ٍفنع ُضارعتسا : يريذحتلا فنعلا 904



، ىربكلا هتنورم َردصم ةيم اإلعال ميظنتلا ُتايلمع تراص ، يحاونلا ضعب نمو

اإل ةلودلا ُميظنت َمِّظُن ، اًريخأو ه1099. دئاق لا يتغ ال ةلصاوتم ةلمح ةهجاوم يف

نأ ىلإ حمط ، طسو األ قرشلا يفف . ةدعاقلا نع اًمامت ةفلتخم ةقيرطب ةيم سال

-Sykes وكيب - سكياس ةيقافتا َدودح وحمت ، ةيقيقح ةيميلقإ ًةلود نوكي

األ تاذ الد بلا نم عسوأ قاطن ىلعو .1100 نامزلا نم نرق لبق ، ةميدقلا Picot

ةيعرف ٌتاميظنت ْتأشن ، ايسآ بونج ىلإ ايقيرفأ لا مش نم ، ةملسملا ةيبلغ

رثكأ ةديدج نيدهاجم ةكبش ءانب ىلإ ُميظنتلا ىَعَس ، برغلا يفف . ةَبِسَتْنُم

ىلإ مودقلل اًسامح دش األ نم صخش فلأ 15 نم برقي ام ْتَرْغَأ ، ًةنورم

يف ةيئاوشع ةفينع تامجه ِّنَش ىلع نيرخآ عيجشت لب ،1101 ةّقِّرلا و لِصْوَملا

الد بلا يف نيملسملل يناندعلا دمحم يبأ خيشلا ُةوعد ُصِّخَلُتو . ةيبرغلا ندملا

يئادبلا َبولس األ ُصِّخَلُت -« ٍرَجَحب هسأر اومِّشَهُي و« ٍرفاكب اوكِسْمُي نأ ةيبرغلا

.1102 ضر األ ىلع ةيلمعلل

و قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت يدِّيؤم ةكبشل ينايبلا ليثمتلا نكلو

[اإل ريثأ يف روطتلا نم ريبك ردق نع فشكت الني]، [نوأ تنرتن اإل ىلع ، ماشلا

، اًمود اهسفن َليكشت « ايديملا يدِهاَجُم » ُةعومجم ديعُت ذإ .1103[ تنرتن

، رويطلا بْرِس وأ عفدنملا لحنلا دشح لثم ، ةددعتم تاباسح مادختساب

.1104 تاباسحلا الق غإ يدافتل

ميظنت ةكبش يف ِدَقُعلل ةينْيَبلا ةيزكْرَمَّتلا ليلحت نأ ام، اًعون شهدملا نمو

.1105 ميظنتلا يف ُءاسنلا هبعلت يذلا يسيئرلا َرودلا فشكي ةيم، اإلسال ةلودلا

هسأر عْطَق َةلواحم ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت ىلع امابوأ ةرادإ ُّدَر ناك

دحأ نهذ ىلع أرطي ملو . ةدعاقلا ميظنت َسأر ْتَعَطَق امك ،decapitation

acephalous« سأر «بال ٌةكبش وه اآلن هنوهجاوي يذلا َمْصَخلا نأ ُلا متحا

hydra ارديهلا نم لتقلا يف لهسأ سيل هنأ ىنعمب ، ةدايق بال networkوأ

.1106 ةميدقلا ةينانويلا ايجولوثيملا يف سوؤرلا ةدِّدعتُم

ميظنت ايجولويديأ ضْفَر يف هبولسأب ُسيئرلا ىضم ، هسفن تقولا يفو

اًعنتقمو عماإلسالم». ىشامتي «ال هنأ ىلع رِّركتم حاحلإب ةيم، اإلسال ةلودلا

«اإلسال ىلع ًةيعرش يِفْضُيس نآرقلل ٍةعومجم ِةءارق ةيفْرَحب فارتع اال نأب

الاًق، طإ اإلسالم ىلإ اوريشي أبال نيلوؤسملل تاميلعت امابوأ ردصأ ،« ايبوفوم

ا رادصإ ىلع قفاو ، ٍريبك ٍدُّدرتبو .« فينعلا فرطتلا ةحفاكم » ىلع اوزِّكَرُي نأو

ةجضلا باقعأ يف ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت لقاعم ىلع تامجه ِّنَشب ألرم

ماع يف نييناطيربو نييكيرمأ نئاهرل ةيداسلا تامادع اإل دعب تريثُأ يتلا

.20141107

يم. اإلسال باهر اإل ءابو ةضبق يف هَسفن ُمَلا علا َدَجَو ، ءاطخ األ هذه ةجيتنو



اإل ثيح نم أوس وهاأل 2014 ماع ناك ، ةيضاملا ةتسلا ماوع األ ىدم ىلعف

برقي ام اهنع َجَتَن ةيباهرإ تامجه نم ةلود نوعستو ثالث تناع ،ذإ باهر

نع ديزي ام هيف طقس 2015،ذإ ماع وه يناثلا أوس األ ماعلا . ليتق فلأ 33 نم

ةيلا كيدار ةيم ال سإ تاعومجم ُعبرأ تناك ، ماعلا كلذ يف . ليتق فلأ 29

ةيم، اإلسال ةلودلا : يهو ، باهر اإل ببسب ىلتقلا عيمج عابرأ ثالةث نع ًةلوؤسم

.1108 ةدعاقلا ، نابلا ،ط مارح وكوب

يف ةمْجَه ةئم نم َرثكأ ماشلا و قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ُميظنت َذَّفَن دقو

رثكأ يداهجلا فنعلا نم يناعت ةملسملا ةيبلغ األ تاذ الد بلا نأ مغرو .1109 رهش

ةيعرفلا ُعباوتلا تَّنَش . ديازتم وحن ىلع موجهلل ُبرغلا َضَّرعَت دقف ، اهريغ نم

،2015 ماع يف ةمْجَه نيتسو اًعبرأ ةيبرغلا الد بلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ميظنتل

Orlando(49 ودن وأورال ،[ اسنرف ]( ليتق Paris(130 سيراب رزاجم اهيف امب

.1110[ اديرولف )[وبالةي ليتق

بْرِوتنأ يف ٌتامجه ْتَّنُش ، لصفلا اذه ةباتك ءانثأو ، دحاو عوبسأ يفو

األنم ةزهج أل ةرمتسملا ةظقيلا ال ولو . سيرابو ندنلو [ اكيجلب يف ]Antwerp

ماع يفف . ةيضاملا رشعلا تاونسلا يف امم رثكأ ىلتقلا دادعأ تناكل ةيبرغلا

رثكأ ةدحتملا ةكلمملا يف باهر باإل ةطبترملا قتعاالُت اال تديازت ،2015/2014

.20001111 ماع ذنم ةنس يأ نم

،1998 ماع ذنم باهر باإل ةطبترم ةيناطيرب 135حةلا ْتَدِجُو ، يلا مجإ لكشبو

ماع ذنم باهر اإل مئارج لدعم اًبيرقت فعاضت دقو ، ةنادإ 264 اهنع تمجن

لك قابتسا يف لمأي نأ فثكملا دهجلا اذهل نكمي ،ال كلذ مغرو .20101112

. يداهج



و داهجلا معدو داهجلا عقاوم مهأ «نم اًعقوم نوتسو ةتس -44: مقر لكشلا

.2013 ماع هللا دبع دمحأ يداهجلا ُنِّوَدُملا ىصوأ امك « رتيوت ىلع نيدهاجملا

لك نم 20% يلا وح نأ ينعي ام وهو ،0.2 براقت ينايبلا مسرلا ةكبش ةفاثك

وه اذه ناك . لعفلا ب ةدوجوم ةيرظنلا ةيحانلا نم دجوت نأ نكمي يتلا طباورلا

.2014 ماع يف ةلودلا ميظنت اهردصأ يتلا ةعشبلا ويديفلا عطاقم لوادت ماظن

ىَّدحتت ماشلا و قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت ةكبش نأ يه ةلكشملا

كلذ سيل ، عئاشلا داقتع الاًفلال خو . باهر اإل ةحفاكم يف ةيديلقتلا تاكيتكتلا

بعصي يتلا ،lonewolves« ةدرفنملا بائذلا » ىلع ةكبشلا دامتعا ببسب
[905] تناك 2015 ماع ربمفون يف سيراب تامجهف لا. حلا ةعيبطب اهفاشتكا

ىلإ ةفاض باإل اًصخش رشع ةينامث يلا وح اهيف كراش ، طيطختلا ةديج ًةيلمع

ران الق طإ تايلمع تلمش ، ةقَّسنم ةيباهرإ تامجه ةلسلس :2015 سيراب تامجه 905

ىلعو ، سيراب يف ربمفون 13 موي ءاسم ، نئاهر زاجتحاو ةيراحتنا تاريجفتو يعامج

اإل ةلودلا ميظنت نلعأ . نوراش يدو رابيلأو اشيب عراوشو الن كاتاب حرسم يف ديدحتلا هجو

وه اوسنارف نلعأو . ايروس يف يسنرفلا يركسعلا لُّخدتلا ىلع ٌّدَر تامجهلا هذه نأ ةيم سال

يضار األ ىلع اهذيفنت ىرجو اكيجلب يف ْتَمِّظُنو ايروس يف اهل َطِّطُخ تامجهلا نأ الدن

. مجرتملا - يسنرف ؤطاوتب ةيسنرفلا



ءاقلت نم اًيداهج صخش ُّيأ حبصي حلا،ال ةيأ ىلعو 1113 ةعستلا نيمِجاهُملا

. تنرتن اإل حُّفصت درجمب ، هسفن

اهنكلو - فينع ريغ فرطتم عباط تاذ ةيلمع يهو ؛ ٌةوعد اًمئاد هقبست داهجلا

ةوعدلا ُةكبش ذختتو .1114 سرش بِّصعتُم ىلإ ريغصلا َمِرْجُملا ُلِّوَحُت - ٌةَّماس

ٌميظنت يسيئرلا َرودلا بعل ، ةدحتملا ةكلمملا يف . ةفلتخم ةديدع االً كشأ

ةيئرملا تاميظنتلا نم ُديدعلا دجويو .TheEmigrants نورجاهملا مساب َفِرُع

لقعلا يف َّمُّسلا رشنت يتلا - نوضماغلا اهتمئأو ةيم اإلسال زكارملا - لقأ لكشب

نييناطيربلا نيملسملا فقاوم ُتاع ال طتسا ودبتو .1115 سامحو ةَّمِه لكب

الَع طتس اال مهيلع ىَرْجَأ نمم 90% نم برقي امف . ىلو األ ةلهولل ًةنِئْمَطُم

. باهر اإل اونادأ 2016 ماع يف PolicyExchange[906] جناشتسكإ يسيلوب

»،و7% ًةريبك ًةلكشم » ايبوفوم اإلسال اوربتعا ةرشع لك نم دحاو نم لقأو

ام لا قو . ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةيوق ءامتنا رعاشمب نورعشي ال مهنإ اولا ق طقف

لكشب جامدن اال نوديري ال مهنإ الُع طتس اال مهيلع يِرْجُأ نيذلا َفصن ُبِراَقُي

يف لا صفن نماال اًردق اولَّضَفو ، ةايحلا رهاظم لك يف نيملسملا ريغ عم لماك

.« نيناوقلا و يسردملا ميلعتلا »

%43ب باجأ ةيم اإلسال ةعيرشلا َقيبطت نودِّيؤُيس اوناك اذإ اَّمع اولِئُس نيحو

نيب لْصَفلا ىلع مئاقلا َميلعتلا نولِّضفُي مهنإ ةنِّيَعلا اَسْمُخ لا قو .« معن »

الد بلا بونج يف الُع طتس اال مهلمش نمم ةحضاولا ُةيبلغ األ تَدَّيأو . نيسنجلا

نم ٌدحاو َضَراَعو . تانبلل يسردملا ِّيزلا نم اًءزج باقنلا وأ باجحلا َلْعَج

رظن تاهجو ُجِّوَرُت » يتلا سوردلا يِّقلَت َرْظَح ، ةنِّيعلا يلا مجإ نم ، ةرشع لك

قلقلل ًةراثإ رثك ».األ ةليص األ ةيناطيربلا ميقلا عم ةقفاوتم َريغ ُّدَعُت ،وأ ةفرطتم

األ ةموكحلا نأ نودقتعي (31%) ةنِّيعلا ثْلث نم برقي ام نأ اذه، لك نم

ىلع « دوهيلا » نومولي سانلا رثكأو .9/11 تامجه نع ةلوؤسم ةيكيرم

ةدعاقلا لا معأ نم لمع هنأب اولا ق نَم لباقم يف ،(7%)9/11 تامجه

.1116(%4)

نامرح جاتن يه فقاوملا هذه لثم نأب نمؤي لإلسالم ٍّداج سراد ُّيأ دجوي ال

1117.و دوجأ ةيعامتجا ةياعر ريفوت وأ فئاظو ريفوتب هرييغت نكمي يعامتجا

اإلسال ةلودلا ميظنت دض الني) (نوأ ةينورتكلإ برح يف صخش ُّيأ كراشي ال

ققحُيس ميظنتلل نيلا وملا تاباسح ءاغل إل رتيوت ىلع طغضلا نأ ليختي ةيم

: عقاوم ىلإ لعفلا ب ةيداهجلا ةرثرثلا تلقتنا دقو .1118 ةدودحم جئاتن نم رثكأ

تئِشْنُأ ، ندنل اهُّرقم ، نيميلا يف ةرِّثؤم ، ةيناطيرب ةيركف ةسَّسؤم : جناشتسكإ يسيلوب 906

ةموكحلا ىدل اًرابتعا اهُجِتنُت يتلا تاشاقنلا و تاساردلا و ُثوحبلا ىَقْلَتو .2002 ماع

. مجرتملا - ةيناطيربلا



يعامتج اال لصاوتلا ةكبشو ،Vkontakeو ،JustPaste itو ،Telegram

.1119 ةيسورلا

-CONTEST- باهر اإل ةحفاكمل ةيجيتارتسإ ةيناطيربلا ةموكحلا ْتَمَّمَص دقو

األ ُنوناق َضَرَفو . باهر لإل نيمعاد وأ نييباهرإ اوحبصي نأ نم سانلا « عْنَم ل«

2015 ماعل TerrorismandSecurityAct-Counter باهر اإل ةحفاكمو نم

عنمت » نأ تاعماجلا و سرادملا و ةيلحملا تاطلسلا و نوجسلا و ةطرشلا ىلع
[907] يام ازيريت ءارزولا ُةسيئر تدَّهعت امك .« باهر اإل ىلإ فارجن اال نم َسانلا

لكشب اهيِّدحتو ةفرطتملا ايجولويدي األ ةهجاوم ب« Theresa May

Muslim يناطيربلا يم اإلسال ُسلجملا اهب َدَّدن ، كلذ ببسبو .1120« يجهنم

اإلس ناسن اإل قوقح ةنجلو CAGE جديكو ريرحتلا بزحو CouncilofBritain

.1121 يموقلا نيملعملا داحتا يف قافرلا نم ٍزيفحتو ٍةدعاسمب ةيم، ال

ةكبش فاقيإ ةبوعص يه ةلكشملا .ف اًرِمثُم نكي مل عْنَملا نأ يه ةقيقحلا نكلو

. نوجسلا لخاد نم ىتح لمعت نأ اهنكمي ةكبش ، راهدز اال نع عونلا اذه نم

يف نيملسملا ددع نأ رياربف يف لدعلا ةرازو اهترشن يتلا ُماقر األ ترهظأ

نيب 12,255 نم رثكأ ىلإ َفَعاَضَت ( مئارجلا عاونأ لكب نينادُملا ) نوجسلا

.1122 ٌمِلْسُم زليوو ارتلجنإ يف ءانجس ةعبس لك نم ٌدحاو 2004و2014. ْيماع

8% نع لقي ال امف . بابس األ حضوي اسنرف قزأمو ، ةلكشملا هذه يفتخت نلو

Pew Research ثاحب لأل ويب زكرم عقوتي ام وهو ، نوملسم ناكسلا نم

ُتاطلسلا ُرِّدَقُت .20301123 ماع لولحب ايناطيرب ريصم نوكيس هنأ Center

َعَضوي نأ نم ربكأ ددع وهو ، يلا كيدار يم ال سإ 11,400 اهيدل نأ ةيسنرفلا

ُلِّكَشُي ،FarhadKhosrokhavar رافاخورسخ داهرف ل اًقبطو . ةبقارملا تحت

فارطأ ىلع ةعقاولا نوجسلا يف الء زنلا نم 70-80% ىلإ لصي ام نوملسملا

حوارتت نيذلا نييسنرفلا نينوجسملا عيمج نم ،و40% ةيسنرفلا ندملا

.1124 اًماع 24 ىلإ 18 نم مهرامعأ

يف ناضمر َرهش ةيسنرفلا نوجسلا زنالء نم 27% َماَص ، ةيمسر تانايبل اًقبطو

طسو األ قرشلا و ايقيرفأ لا مش نم ابروأ ىلإ ةرجهلا عافترا .20131125 ماع

رِجاهُمو يسايس ءوجل بلا ط نويلم نم رثكأ لوصو اميس -وال ايسآ بونجو

ةيبلغأ ُلِّضفُيو . اًديقعت َعضولا ديزي -2015 ماع يف ايناملأ ىلإ يداصتقا

ةسيئر . يناطيربلا نيظفاحملا بزح نم ةيسايس .1956 ماع ديلا وم نم يام: ازيريت 907

ةسائر ىَّلوتت ةأرما يناث . نوريماك ديفيدل اًفلخ ،2016 ويلوي 13 ذنم ةدحتملا ةكلمملا ءارزو

بصنملا ىلوتي يناطيرب يسايس ثلا ،ثو رشتات تِرجرام دعب ايناطيرب خيرات يف ءارزولا

ةموكح يف ةيلخادلل ةريزو اهفصوب ةمدخ ةدم لوطأ ةبحاص . ةيمسر تاباختنا نود

. مجرتملا -1892 ماع ذنم ، نوريماك ديفيد



نم لا،84% ثملا ليبس ىلع ةيم: اإلسال َةعيرشلا ِردْصَملا نادلبلا نم سانلا

ث ُدِّيؤُي ، ةعيرشلل نيدِّيؤُملا ؤهالء نيب نمو . نييقارعلا نم و91% نييناتسكابلا

.1126 ِّدَتْرُملا َلْتَق نييقارعلا يَسْمُخ نم ُرثكأو نييناتسكابلا عابرأ الُةث

، ايروسو قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ُميظنت َرِحُد ول ىتح هنأ حجارلا نمو

ةئيب : ةايحلا ِدْيَق ىلع ، برغلا يفو ، ينورتكل اإل ءاضفلا يف هُتكبش لظتسف

دعب اًرساخ ُلِّوحُتو ، ةوعدلا ةركفل [ تاميملا ] ةيفاقثلا رصانعلا اهيف رثاكتت ةَّماس

. لتاقلا داهشتس لال ٍبَبَس ىلإ رساخ
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flash ةفطاخ تاجاجتحا يف اوكراشي يك تنرتن باإل سانلا ُمظعم لصتي ال

، قوستلا ،و ةشدردلل تنرتن باإل لصتت سانلا . سوؤرلا عْطَق ةدهاشم mobsوأ

فاده أل ةريصق ويديف عطاقم ةدهاشمو ، تاكِّنلا ةكراشمو ، روصلا ةكراشمو

يتلا ةيبصعلا تاراسملا هذه ُّلك انلعجتو . سنجلا وأ ةفيطل ططق وأ مدق ةرك

و تاتيوتلا اهُدِّلَوُت ةيلا تتم تاريثمل ُمَواقُي ال لكشب نيضَّرَعُم ُروطتلا اهجتنأ

انِتاجايتحا ُتاكبشلا يِّبلُت . نيينورتكل اإل انئاقدصأ ةعومجم نم تازكَّنلا

ال يذلا انَمَهَنو ( اًفرح 140) ريصقلا انهابتنا ءادْمَأو اًديحو ثوكملا ب َةقلعتملا

مكلذ . نيروهشم نويزفلتلا مهلعج نيذلا ريهاشملا رابخ ،أل ودبي ام ىلع ، عبشي

َزِّكَرُي نأ عيطتسي يذلا امف . ةزيمملا اهتهكن ةثيدحلا َةيطارقميدلا يِطْعُي ام

اهب،وأ ُمَكْحُن يتلا ةقيرطلا نع قِهْرُم لا ؤس ىلع ، ةزيجو ةرتفل ولو ، انَهابتنا

اًئيش ينعن 1127،ال مويلا populism« ةيوبْعَّشلا » نع ثدحتن نيح ؟ انمُكْحَي نَم

هجو ىلع ؛وأ عراشلا لجر ىلإ ةبسنلا ب ةموهفمو ةعومسم ةسايس نم رثكأ

لكشب امهُهابتنا لقنتيو ، امهتكيرأ ىلع نايقلتسي ةأرماو لجر ىلإ ةقدلا

ىلإ يكذلا فتاهلا ىلإ بوتب لاال ىلإ ةحطسملا زافلتلا ةشاش نم عطقتم

ىلإ ناسلجي لمعلا يف ةأرماو لجر وأ ؛ نويزفلتلا ىلإ ةدوعلا مث تِلْباتلا

ىلع ةريثم ةيصخش لئاسر الن دابتي امهنكلو ، بتكملا حطس ىلع رتويبمك

. بلا غلا يف ، يكذلا امهفتاه

يف الني] [نوأ تنرتن باإل نولصَّتَي ةمدقتملا الد بلا يف سانلا نم ديدعلا راص

مهنإ نييكيرم األ ْيَسْمُخ نم ُرثكأ لوقي . مهظاقيتسا تاعاس نم ةعاس لك

ةيعامتج اال ايديملا ىلع مهتاباسحو صوصنلا و ينورتكل اإل مهَديرب نوعجاري

.1128 رارمتساب

يف ةيكذلا فتاوهلا راشتنا ُةبسن تزفق ،2016 ويام ىتح تاونس عبرأ يف

لك نم ةعست . نيغلا بلا ناكسلا ددع نم 81% ىلإ 52% نم ةدحتملا ةكلمملا

. اًيكذ اًفتاه نوكلتمي ، اًماع و44 اًماع 18 نيب مهرامعأ حوارتت ، نييناطيرب رشع

اميف وأ لمعلا وأ تيبلا يف ءاوس ، يرْسَق لكشب ةزهج األ هذه نوعِجارُي مهو

ال ئاع عم ماعطلا لوانت ءانثأ ىتح مهَتزهجأ نيثْلثلا نم ُرثكأ مدختسيو . امهنيب

مهعم اهباحطصا ةبوعصل ، اًبناج َةزهج األ نوعضي طقف نوماني امدنعو . مهت

نوعِجارُي نييناطيربلا ةيكذلا فتاوهلا باحصأ فصن نم ُرثكأو . مونلا ىلإ

سْمَخ لبق مهعْبُرو يلالً، راون األ ءافطإ لبق ةقيقد نيث ثال نوضغ يف مهَفتاه

ُةبسنلا . ًةرشابم راون األ ءافطإ لبق ةرشع لك نم ٌدحاوو ، اهئافطإ نم قئاقد



يف هَفتاه ُعِجارُي ثْلثلا ،و ظاقيتس اال درجمب مهَفتاه نوطقتلي سانلا نم اهُسفن

اال دعب ةعاس عْبُر خالل ُفصنلا ،و ظاقيتس اال دعب قئاقد سْمَخ نوضغ

.1129 ظاقيتس

ٌلا صتا هيدل يداعلا يكيرم 2009،األ ماع يفف . اًقُّلعت لقأب نويكيرم األ سيلو

اًموي 125 ةيصنلا لئاسرلا لاب صتاو ، ةنسلا يف اًموي 165 لومحملا فتاهلا ىلع

لئاسر لا صتاو ، ةنسلا يف اًموي 72 ينورتكل اإل ديربلا ب لا صتاو ، ةنسلا يف

.1130 ةنسلا يف اًموي 39 ةيعامتجا ةيكبش عقاومو ، ةنسلا يف اًموي 55 ةيروف

يف ةرم 150 ةلومحملا مهَفتاوه نوعِجارُي نويكيرم راصاأل ،2012 ماع لولحب

َسْمَخ طسوتملا يف نوضقي نويكيرم األ راص ،2016 ماع لولحبو . مويلا

و ابروأ حاتجي يبعش دُّرمت نع ٌةيرظن لمتكت .نل مهفتاوه ىلع اًيموي تاعاس

جاردإ يف ُةيرظنلا تلشف اذإ ،2008 ماع دعب تاونسلا يف ةدحتملا تاي ال ولا

حايتجا هنأب هُفْصَو زوجي ٌلُّوحت وهو ، ماعلا لا جملا يف شِهْدُملا لُّوحتلا اذه

. صاخلا لا جملل لماش

ىلع نيميلا و راسيلا نم نييوبْعَّشلا دييأت يف ةريبكلا تازفقلا نأ يف كش وال

اله عأ ةفوصوملا ةيداصتق اال تاعُّقوتلا ضافخنا ةروث ىلإ اًيئزج ُعِجْرَت ، ءاوسلا

ةيفاقثلا ةيددعتلا دض فينعلا يفاقثلا لعفلا َّدَر نأ يف كش 1131.وال

امكو .1132 ةملوعلا تاداصتقا ىلع ةروثلا نم أزجتي ال ٌءزج multiculturalism

األلو دقعلا يف يمقرلا دشحلا فلتخي ،ReneeDiResta اتسِرْيَد ينير لوقي

نرقلا تاينيث ثال يف دشحلا نع اًيرهوج الاًف تخا نيرشعلا و يداحلا نرقلا نم

: هَراثتساو EliasCanetti[908] يتيناك سايلإ َنَتَف يذلا نيرشعلا

دويقلا نم اًرِّرحتم اًمئاد كلذ عيطتسي وهو ، اًمئاد ومني نأ ديري دشحلا -1

. ةيداملا

ٍّكَشو عادخ ُتايوتسم اًضيأ دجوت نكلو ؛ ٌةاواسم دجوت دشحلا اذه لخاد -2

. ىلعأ ةروانمو

. قثوأ وحن ىلع اهتئبعت نكمي ةيمقرلا تاَّيوُهلا ؛و ةفاثكلا ب ُدشحلا ُعَلوُي -3

.1133 ًةريثك ًةريسي تاهْجِولا لعجت زيفحتلا تارقنو ؛ ًةَهْجِو جاتحي دشحلا -4

ًةديمح ًةسايس ٍةجاذسب نولَّيختيف ، دوشحلا « ةمكح » ىلع مهَلا مآ نوقِّلَعُي نَم

يف ناثحاب ظح ال امكف . فينع ظاقيإ ىلإ نوجاتحي ،« ُدْشَحلا اهُردصم »

ب متهي ناك . يناملأ ثحابو يحرسم بتاكو يئاور ،(1994-1905): يتيناك سايلإ 908

-1981 ماع باد لآل لبون ةزئاج ىلع لصح . مولعلا و عامتج اال ملعو ةفسلفلا و ةسايسلا

. مجرتملا



: تاكبشلا

،األرم ضعبلا مهضعب ىلع سانلا ُلا عفأ دمتعت ، ةيعامتجا ةطلس دوجو دنع »

ىلإ دوشحلا قاسنت امدنع . دوشحلا ةمكح فلخ ةيساس األ َةيضرفلا قِّزمُي يذلا

ريغ تناك ول ىتح ، ةريفغلا عومجلل تامولعملا رشنب نيدت ، اهطبارت

.1134« ةحيحص

ودبت 2017 ماع روظنم نم 2008 ماعل ةيكيرم األ ةسائرلا تاباختنا ىرن نيح

حشرملا ،JohnMcCain نيكَم نوج . ديعب ٍضام يف تثدح اهنأكو انل

قيدص فلأ و625 رتيوت ىلع عباتم 4,492 هيدل ناك ، موزهملا يروهمجلا

ملو ينورتكلإ ديرب باسح هيدل نكي مل هنأب فرتعا دقو . طقف كوبسيف

.1135 تنرتن اإل لمعتسَي

رْبع ، اهيلع همْوَل مامأ نيديلا فوتكم هُبزح فقوو ، ةيلا ملا ُةمز األ هتبرض دقل

ناكف امابوأ كاراب امأ . ةيعامتج اال تاكبشلا ىلع ةينورتكل التاإل محلا ىلوأ

نم اًفْعِض نورشعو ةتسو ، كوبسيف ىلع نيكَم ءاقدصأ فاعضأ ةعبرأ هيدل

تنرتن اإل ىلع امابوأ َعقوم َمَّمَص يذلا و . رتيوت ىلع نيعباتملا

كيرشلا ،ChrisHughes زويه سيرك وه (www.barackobama.com)

. اًضيأ تاعربتلا عْمَجلو لئاسرلل يويح كِّرَحُم هنأ َتَبثو ، كوبسيف ل سِّسؤملا

زوجع : نيكَم ةميزهل نيلحاسلا كال ىلع ةيلا ربيللا ُبَخُّنلا تجهتبا دقو

، شأجلا طبار ٌّباش هَمَزَه نطنشاو يف ةربخ تاونس هيدل ضيبأ مرضخم

، ةيقيرفأ لوصأ نم يكيرمأ ،communityorganizer[909]« ٌّيعامتجا ٌمِّظَنُم »

يف نيتقِلْقُم نيتمس تظح ال طقف ٌةَّلِق . ةدحاو ةرتفل خويشلا سلجم وضعو

يف homophily لِثاَمُملا ىلع ُراصتق اال أشني ، ىلو ].األ يسائرلا ] سفانتلا

، ةشقانملا َعوضوم ُةسايسلا حبصت امدنع باطقتس نعاال ةيعامتج اال تاكبشلا

echo [910]« ىدصلا ةفرغ » يف اًفرطت رثكأ نوكت دارف األ رظن تاهجوف

كوبسيف نأ ةيناثلا ةمسلا .1136 ةكرتشم تازايحنا ىلع يوتحت يتلا chamber

فادهتس ال ُمَدختسُي امدنع ةصاخبو ، يسايسلا كيرحتلا يف ةياغلل ةلا َّعف ٌةادأ

تاباختنا ىتح يجهنم لكشب اذه رهظي ملو ، ةيمقر ريغ ةيلحم تاكبش

نم لمعت ةمظنم يف نيبراقتملا دارف األ ميظنت ةيلمع سرامي صخش : يعامتجا ٌمِّظَنُم 909

ىلع ريثأتلا عيطتست ةيعامتجا ةوق ديلوت فدهب ، ةكرتشملا ةيصخشلا مهتحلصم لجأ

. مجرتملا - اياضقلا نم ددع يف تقولا رورمب نييسيئرلا رارقلا يعناص

خالل نم ُزَّزَعُتو ُءار واآل ُتادقتعملا اهيف ُمَّخَضُت يتلا ةلا حلل يزاجم ٌفْصَو : ىدصلا ةفرغ 910

واال يسايسلا باطقتس اال ةّدِح نم ديزي يذلا ،األرم قلغم ماظن لخاد راركتلا و لصاوتلا

يف تنرتن اإل ىلع لصاحلا سناجتلا و ىدصلا اذه ريثأت نع أشنيو . فرطتلا و يعامتج

. مجرتملا -culturaltribalism« ةيفاقثلا ةيلبقلا » ىَّمَسُي ام يعامتج اال لصاوتلا لئاسو



.11372010 ماع يف ةيفْصِّنلا سرجنوكلا

سدنهم DominicCummings زجنيماك كينيمود ىلع اآلراث هذه تفت مل

2016 ماع ءاتفتسا يف VoteLeave« ةرداغملا ب تيوصتلا » ةلمح يف رصنلا

ةرتف ذنم زجنيماك متها دقل . يبرو األ داحت اال يف ايناطيرب ةيوضع ىلع

يذلا ، خيراتلا -ب ةيناطيربلا ةيسايسلا ةقبطلا يف اًبيرقت ديرف لكشب - ةليوط

ةينازيمب - هيلع ناكو . اًضيأ تاكبشلا و ديقعتلا بو ، دروفسكوأ يف هسرد

)-نأ رهشأ ةرشع ) ةدودحم ةرتفو ، طقف ( ينيلر تسإ هينج نويلم 10) ةدودحم

اوضراع نيذلا « يزكرملا يمَرَهلا لسلستلا ةمق ىلع رارقلا َعاَّنُص » براحي

األ داحت اال نم ةدحتملا ةكلمملا باحسنا »]« تسكيرب » اًبيرقت مهعيمج

هقيرف يف نيطبضنملا ريغ نييسايسلا ةبراحم هيلع لب ،Brexit[911][« يبرو

. اًضيأ

نإ زجنيماك Leave.قلا ةرداغملا دض بعاصملا و تاف ال خلا تسَّدكت

نم برقي :«ام ةدودحملا هراصتنا حيتافم نيب نم ناك ةرداغملا ب تيوصتلا

ٌقيرف اهَّدعَأ تانايبو ، يبيرجت الع طتساو ،« يفادهتسا يمقر الن عإ رايلم

ينيلر تسإ هينج نويلم 350 غلبمب َدَعَوو ،« ةياغلل نيعراب نييئايزيف » نم ٌّيملع

اذإ نيملسملا نيرجاهملا ددع ةدايزب ديعولا عم ةيحصلا تامدخلا نيسحتل

« اًريثأت رثك األ اهنأ ُبراجتلا ترهظأ » ةبذاك تاراعش ىلإ اًحاملإ - ايكرت تمضنا

نكي مل ، زجنيماك ىلإ ةبسنلا .ب ةرداغملا ىلع تيوصتلا ب سانلا عانقإ يف

حانجلا نيب اًدْمَع تعمج هتلمح ،ألن ةرملا ب يوبْعَّشلا نيميلل اًرصن تسكيربلا

تمضنا ول نيملسملا نيرجاهملا نم ديزمب ديعولا ) راسيلا نم رصانعو ينيميلا

ةيحصلا ةمدخلا حلا صل لا ملا نم ديزمب دعولا ،و يبرو األ داحت اال ىلإ ايكرت

راشأ امكو .( داحت اال ايناطيرب ترداغ NationalHealthServiceول ةينطولا

ةلود معدو ةرجهلا ةضراعم ، تاونس لبق DavidGoodhart تراهدوج ديفيد

زجنيماك لوقي اميف ، ىرح األرم1138.بواأل ةقيقح يف الن ماكتم نافقوم ةياعرلا

يذلا يزيلجن اإل ماعلا نوناقلا لا»ل« َّعفو يحص ماظن ل« ٌراصتنا تسكيربلا ،

ريغو ةيحص ريغ مُظُن » ىلع ٌراصتنا -« اًمئادو اًعيرس ءاطخ األ حيحصتب حمسي

ةَّيمَرَهلا و ةيزكرملا ... ةثيدحلا لوهتياولا تارازوو يبرو األ داحت اال لثم ةلا َّعف

.1139 ةءافكب ةلكشملا لح نع - اذهل - ةزجاعلا ،« ةياغلل

ىلع -networkscience ةكبشلا مولعو - ةكبشلل ٌراصتنا ، راصتخاب ، تسكيربلا

األ نم ديدعلا فده وه : يبرو األ داحت اال نم ةدحتملا ةكلمملا باحسنا وأ تسكيرب 911

األ قوسلل ةدحتملا ةكلمملا مامضنا ذنم ةيسايسلا بازح واأل طغضلا تاعامجو صاخش

ماع ءاتفتسا يفو . يبرو األ داحت اال هنع جتن يذلا 1973 ماع ةكرتشملا ةيبرو

. مجرتملا - يبرو األ داحت لال ةدحتملا ةكلمملا ةرداغم ىلع 52% َتَّوص 2016



DavidCameron نوريماك ديفيد ناك امنيب ذإف . ةيناطيربلا ةسسؤملا ةَّيمَرَه

مهنارين َّلك اوزَّكرف ، ةيديلقت ًةلمح نادوقي GeorgeOsborne نروبزوأ جروجو

مدختسا ، يبرو األ داحت اال ةرداغم ىلع ةبترتملا ةيداصتق اال رطاخملا ىلع

VoterIntention[912]« نيبخانلا دصاقم عيمجت ماظن » هامسأ ام زجنيماك

viral ةيسوريف ةلا سر ليصوتل ، كوبسيفو ،(CollectionSystem (VICS

ةداعتسا » لباقم ةيداصتقا ةفلكت لمحت قحتسي األرم نأب [913]message

: زجنيماك ركذي امكو .« ةرطيسلا

األ طاقسإو ، اهرابتخاو ، تان لإلعال ةفلتخملا تارادص نماإل ديدعلا لمعب انمق »

نإ ليقو .1140« رمتسم حيقنت ةيلمع خالل نم ، ةيلا عف رثك األ ةيوقتو ، ةيلا عف لق

تربور يكيرم األ اهكلمي تانايب ليلحت ُةكرش زجنيماكل اهتحاتأ تاينقتلا هذه

hedgefund[ ةيئاقو ةظفحم ] يرامثتسا قودنص ريدم RobertMercer رسْرِم

.CambredgeAnalytica1141 اكيتِلا نأ جديربمك ةكرش يه ،

2016.ف ماع ةيكيرم األ ةسائرلا تاباختن ال ةفورب ةباثمب تسكيربلا ناك

نأب تمَّلس - ايناطيرب يف اهتليثمك - ةدحتملا تاي ال ولا يف ةيسايسلا ةسسؤملا

ىلع تار ال ودلا نم نيي ال ملا تائم قافنإ مغرو . ةيفاك نوكتس ةميدقلا قرطلا

نتنيلك الير يهو JebBush شوب بيج محالت تحفاك ، ةيديلقتلا ةياعدلا

ا يف . امهبزح يدِّيؤم نم ةريبك تاعاطق عم لا صتا يأ ةحات HillaryClintonإل

يكارتشاو كرويوينب ريهشلا تاراقعلا بطق ناك ،2016 ماع نم ىلو األ رهش أل

.[ بمارت دلا نود ]ً ال ِصَّتُم سكاشملا Vermont تنومْرِف والةي

: ميدقلا زارطلا تاذ تاَّيمَرَهلا تَّدحت اًيبسن ةلَكْيَهُملا ريغ تاكبشلا ، ىرخأ ةرمو

لثم « مسحت » اهنإ ةسايسلا ُءاملع اهنع قلا يتلا ةيسَّسؤملا َبازح األ تَّدحت

يتلا - نتنيلكو شوب - ةمكاحلا الالت سلا اًضيأ تَّدحت لب ، تاسفانتلا هذه

Donald بمارت دلا نود أدب . نيرشعلا نرقلا تاينينامث ذنم اًيسايس تنميه
[914] جراوخلا نم امهفصوب امهتلمح BernieSanders زردناس ينْرِبو Trump

تنرتن اإل ىلع تانايب ةدعاق نع ةرابع :« نيبخانلا دصاقم عيمجت ماظن وأ سكيف 912

وهاأل سكيفلا ناكو . ةفدهتسملا نكام األ ديدحتل تسكيرب ةلمح يف نوطشانلا اهمدختسا

هِّجَوُيو يفارغجلا عراشلا ىلإ دنتسي اًيلعافت اًيفارغوميد اًجذومن نمضتي يذلا هعون نم لو

. يبرو األ داحت اال ةرداغم معدت يتلا عراوشلا ىلإ نيطشانلا

. مجرتملا - ةرداغملا ب تيوصتلا حاجن يف اًمهم الً ماع ناك

ك اًعيرس اًراشتنا تنرتن اإل يمِدختسُم نيب رشتنت ةلا سر دوصقملا : ةيسوريفلا ةلا سرلا 913

. مجرتملا - سوريفلا

- ةعبتملا هديلا قتو هفارعأب مئاقلا يسايسلا ماظنلا ىلع الء خدلا ىنعمب : جراوخلا 914



- ةيريسفتلا تايجولويدي واأل نطنشاو ةَّيمَرَهل امهئادع نع ارَّبعف ،outsiders

ءارو ةليوط ةرتف ذنم ْتَرِبُتعا يتلا - ةيكارتش ،اال ةيامحلا ، نيرجاهملا ءادَع

نيضَّوفملا » ماظنب هِجُوُو يذلا زردناس عم . ةيكيرم األ ةيطارقميدلا بوحش

بزحلا يف ةبْخُّنلا ةرطيس ةدايزل مَّمَصُملا delegates-super [915]« رابكلا

يهالير نيب ةيفاش ةهجاومل ُحرسملا َّدِعُأ ،DemocraticParty يطارقميدلا

هتلماع يذلا بمارتو - ةيسسؤملا ةيسايسلا ةَّيمَرَهلا ةدِّسَجُم - نتنيلك

وتيز انيلس ةغايص قفو « ةيدجب سيل نكلو ةيفْرَح ةقيرطب » ُةسَّسؤملا

هلمح دق يرورضلا نيبخانلا ددع نأ يف ببسلا 1142.و ةيِحْوُملا SalenaZito

، قاطنلا ُةَّرُح بمارت َةكبش نأ ، ةيفْرَح ةقيرطب هلماعي ملو ، دجلا لمحم ىلع

ا ىنعمب ] يسوريفلا قيوستلا و يتاذلا ميظنتلا نيب عمجلا ساسأ ىلع تماقف

ةديدشو اًّيمَرَه ةمَّظَنُملا نتنيلك يهالير ةلمح ىلع تقَّوفتف ،[ عيرسلا يراشتن ال

نم تناع لب . تاكبشلا ىلإ رقتفت نوتنيلك يهالير ةلمح نكت مل . ديقعتلا

و ءافلحلا و ءاقدص واأل نيحناملا ةكبش » كانه تناك . اًبيرقت طرفملا اهدوجو

مايأ ىلإ اهخيرات دوعي -« تاعربتلا عْمَجل مجحلا ةلئاه ةكبش »-« نيراشتسملا

Ready«يهالير زيهجت »[ زيهجتلا و ةغايصلا ةلمح ] اًضيأ ْتَدِجُو . اهجوز دجم

تدوزو ... ةيبعشلا دعاوقلا ىوتسم ىلع َةسامحلا تَنَب » يتلا ،forHillary

.1143« تاي ال ولا ربع ةكبشب نتنيلك

نيكِّكشُملا و نيعوطتملا نيراشتسملا نم ةعساو ةكبش » اًضيأ كانه تناك

قوقحلا ةيلك نم ةيملع تاجردب ةماعلا ةسايسلا يف ءارَبُخو ،« نيفرتحملا

ا ةميقلا تاذ َطاقنلا ٍةوقب ْتَكَّرح ةكبشلا هذه ،YaleLawSchool ليي ةعماجب

Robby كوم يبور ، نتنيلك يهالير ةلمح ريدم نكل .1144 ايندلا ةيباختن ال

عمو . ةيلحملا اهتاَّرقم يريدم دعبتساو يهالير»، زيهجت »[ ةلمح ] فقوأ ،Mook

ب ةبَّقَلُملا تاي ال ولا يف تارغثلا ِّدسل رابكلا نييسايسلا ءاطَشُّنلا لا سرإ

اذه لك نع ُبئاغلا .1145 يلا اإلمج ةلمحلا ريثأت َمَّخَضت ،ubers« يلا وعلا »

نييسيئرلا اهيبخانب لصتت تناك َةحَّشرملا نأ يهو ،أال ٌةطيسب ٌةقيقح ديقعتلا

.[ بمارت ] رطخ األ اهسفانم نم اًريثك لقأ ةيلا عفب

تاباختنا يف [ تنرتن اإل ىلع ] ةيعامتج اال ايديملا هتبعل يذلا مساحلا رودلا

بخانلا ىلإ ةبسنلا ب َّمهأ نويزفلتلا لظ ول ىتح ، اًحضاو ادب ،2016 ماع

نم هريغو كوبسيف اومدختسا نييكيرم األ فصن نم برقي ام .1146 يداعلا

مادختس اال ناكو ، عوضوملا نع رابخأ ةعباتمل ةيعامتج اال ايديملا عقاوم

. مجرتملا

نيذلا نيبَختْنُملا ريغ مه يطارقميدلا بزحلا يف رابكلا نوبودنملا وأ رابكلا نوضَّوفملا 915

. مجرتملا - بزحلا رمتؤم يف يسائر حشرم يأ معد قح مهل



ثْلث يلا وحو .1147 نيسمخلا نس تحت نيبخانلا نم صاخ هجوب اًعفترم

لوح [ تاتسوب ] اورشن وأ اوشقان وأ اوقَّلَع ةيعامتج اال ايديملا يمِدختسُم

ا ايديملا تاشقانم نأب لوقي راشتن اال عساو يأر دوجو مغر ، ةسايسلا عوضوم

، كلذ عمو .1148 ىرخأ نكامأ يف الاهت يثم نم اًرُّضحت لقأ تناك ةيعامتج ال

تارمتؤم دعب ) تاباختن اال نم ةيئاهنلا ةلحرملا يف ةمساحلا ةطقنلا تناك

نم ربكأ ةيعامتج اال ايديملا ىلع روضح هيدل اًدحاو اًحَّشرم نأ ( بزحلا

يهالير نم ديزأ رتيوت ىلع نيعباتملا نم 32% هيدل بمارت اآلرخ. حَّشرملا

نما ةليلق مايأ لبق .1149 اهنم ديزأ كوبسيف ىلع نيدِّيؤملا نم ،و87% نوتنيلك

نويلم 4 قرافب ، كوبسيف ىلع « «الكي نويلم 12 بمارت ىدل ناك ، تاباختن ال

.1150 نوتنيلك يهالير نع

، كوبسيف ىلع مامته اال سايقب نوتنيلك يهالير ىلع اًضيأ بمارت قوفت دقل

يبيسيسِم والةي يف سانلا ). ةدح ىلع والةي لك يف كلذ لعف دقو

، اًفْعِض رشع ينثا قرافب نوتنيلك يهالير نم رثكأ بمارتب اومتها Mississippi

ال ولا .( فاعضأ ثبالةث اهنم مامته لال ًةراثإ ُرثكأ هنأ َدِجُو كرويوين يف ىتح لب

األ برغلا ] ةدحتملا تاي ال ولا برغ طسو يف ، مسحتس يتلا ، ةحِجرأتُملا تاي

ربع حوضوب اهدصاقم ىلإ اهُعيمج تراشأ Midwest[ يكيرم األ طسو

ماع ويام 31 موي ىلإ 11 موي نم . ةلثامم ةصقب رتيوت ُتانايب تأبنأو . كوبسيف

retweet اهُرْشَن َديِعُأ رتيوت ىلع بمارت posts[ تاتسوب ] تاروشنم ،2016

يهالير tweets[ تاتيوت ] تاديرغت امأ ، طسوتملا يف ةرم ]6آالف تيوتير ]

.1151 طقف ةرم 1,500 اهُرْشَن َديِعُأف نتنيلك

لا ثم ريخو ؛ اًضيأ ةلا َّعف ةقيرطب بويتوي مادختسا يف بمارت ةلمح تحجن

: ةيملا علا ةبْخُّنلا دض ةهَّجوملا ةيئاهنلا ةيئاعدلا موجهلا ةلمح كلذ ىلع

ةلمح تدافتسا األلو، ماقملا يفو .1152 سكاس نامدلوج ، سَروُس ، نوتنيلك

ةقاط نم ةلماك ًةدافتسا ، ةيناطيربلا « ةرداغملا ب تيوصتلا » ةلمحك ، بمارت

ديدحتل تارِّيغتُملا نم اآلالف تارشع ءارجإب ، ةيبيرجتلا ةيئاعدلا كوبسيف

.1153 نيفدهتسملا نيبخانلا يف اًريثأت اهلضفأ



ةسائرلل نيحشرملا نم ةيعامتج اال ايديملا وعباتم -45: مقر لكشلا عضوم انه

،2008و2016. نييسائر نيباختنا يف

[ تاباختن اال يف ] ىلو األ ةلحرملا ذنم : ةيرخسلا ب ةمَعْفُملا ةيراجلا ةلا حلا ُمُكاهو

يهالير َةلمح لجوج وفَّظوم َحَنَمف . نتنيلك يهالير ىلإ نوكيلِّسلا يداو زاحنا

كيرإ َدَّوَزو . بمارت ةلمحل طقف ودالر فلأ ب26 ًةنراقم ودالر، نويلم 1.3

تانايبب نتنيلك يهالير َةلمح ةيريضحتلا هتدعاقب EricSchmidt تيمش

.1154 معدلا

هتوعد post َتسوب ُبمارت َرَشَن نيح ةيلخاد ًةروث هجاوف جريبركوز كرام امأ

، كوبسيف ىلع « ةدحتملا تاي ال ولا لخاد نيملسملل يلكو لماش ءاهنإ » ىلإ

تاعوضوملا ب بع تيال كوبسيف نأ ينورتكل Gizmodoاإل ودومزِج ُعقوم َمَعَزو

هَءاردزا ِفْخُي مل هُسفن جريبركوز .1155 بمارت ةرْهُش نم ِّدحلل ةعئاشلا

.1156 بمارت ءار آل يصخشلا

َمَدختْسُت يك اهئانبل ةريبك اًدوهج تيمشو جريبركوز لذب يتلا تاكبشلا نكلو

، زازئمش لال ًةريثم اهادَجَو ، لمعلا يف امهئاكرشو اًعم نيلجرلا راكفأ جيورت يف

َنَّكمت ول ىتحو .1157 تاعُّربتلا عْمَج يف بمارت َةلمح تناعأ اهنأ نع الً ضف

ديزأ اًرورم الن ِّوحُيسف ، بمارت [ عْنَم ] رظح نم ام، ةقيرطب ، كوبسيفو لجوج

4Chan ناشروف عقاوم يف ةلوهجملا لئاسرلا تاصنم لثم ، ىرخأ تاكبش ىلإ

right-alt [916]« ليدبلا نيميلا » ةكرح سأر طقسم ،8Chan ناشتتيإو

نييكيرم األ نم ام، اًعون ددحم ريغو ام، اًعون طبارتم ريغ ٌعُّمجت : ليدبلا نيميلا ةكرح 916

ةيزانلا ب نيلئاقلا ،و ةيماسلل نيداعُملا ،و ةيلا صفن باال نيلئاقلا ،و ةيموقلا ب نيلئاقلا ضيِبلا

راكنإب نيلئاقلا ،و ةديدجلا ةيلا ردفنوكلا ب نيلئاقلا ،و ةديدجلا ةيشافلا ب نيلئاقلا ،و ةديدجلا



.movement

Matt درانيرب تام لا ثمأ ليدبلا نيميلا نم trolls تنرتن اإل ودِّيصتُم
[917] ترابتيرب ةكبش رِّرحمو ،CharlesJohnson نسنوج زلر اشتو ،Braynard

MiloYiannopoulos سولوبوناي ولْيَم تنرتن اإل ىلع ةيرابخ Breitbartاإل

ىلإ بمارت دلا نودب اوعفد مهَتكبشو مهنأب اًقح ال اورخافت ، ايناطيرب يف دولوملا

: لثم ةلوهسب لقنتت shitposting[918]« جنتسوبْتيِش » رصانع خالل نم بصنملا

.1158(cuckoldل اًراصتخا )insultcuckوPepeو، ينوترك عدفض

قيرف : ليدبلا نيميلا ةكبشو بمارت ةلمح نيب قيثو قيسنت دوجو يف كش وال
[919] تيديربوس دلا نوداذ مدختسا Trump Tower بمارت جْرُب يف

خالل نم . يسيئرلا بيولا و ناشروف نيب ًةانق هفصوب TheDonaldsubreddit

رثك األ ةحَّشَرُملا » اهنأب ْتَفِصُوف نتنيلك يهالير ُةعْمُس ْتَهِّوُش تاونقلا هذه

ل يسنج الل غتسا ةقلح يف طروتلا ب اهتلمح ُريدم َمِهُّتاو اإلطالق»، ىلع اًداسف

.1159 اهل اًّرقم نطنشاو ازتيب معطم نم ذختت - ةدوجوم ريغ لا- ألفط

جديربمك ةكرش هتبعل يذلا ريبكلا رودلا لوح نخاس ٌلدج دجوي لا زي وال

نأ لمتحملا نم .1160 بمارت راصتنا يف CambridgeAnalytica اكيتِلا نأ

اهُسيئر اًنمض هاَنَع امم ًةيمهأ ُّلقأ دارف األ نيبخانلل « يجولوكيسلا » اهَطيمنت

َّنأ خالف لحم سيل ام نكلو .AlexanderNix1161 سكين ردنسكلأ يذيفنتلا

Semitism-anti ةيماسلا َةاداعم بلج ليدبلا نيميلا عم بمارت ةلمح َنواعت

نرقلا تاينيث ثال ذنم اهدهشت مل ةقيرطب ةيكيرم األ ةسايسلا ىلإ ىرخأ ةرم

. بمارت زوف يف ببسلا وه اذه نكي ،مل كلذ عمو .1162 نيرشعلا

يداو ةداس ىلإ ةبسنلا 2016ب ماع تاباختنا يف يإالاًم رثك األ بناجلا لعل

. ةينيميلا ةيهاركلا تاعومجم نم مهريغو ، ةرماؤملا يرِّظَنُمو ، تسوكولوهلا / ةقرحملا

ةيماسلل ةيداعُمو ةيامحلا ةسايس ىنبتتو ةيلا زعنا اهنأب ليدبلا نيميلا ُتادقتعم ْتَفِصُو

. مجرتملا - ةيوْسِّنلل ةضِهانُمو واإلسالم، بناج لأل ةيداعُمو ، ةديدجلا ةيزانلا عم لخادتتو

ةكرح ىلإ يمتني .2007 ماع َسَّسأت ، يكيرمأ يرابخإ ينورتكلإ عقوم : ترابتيرب ةكبش 917

. مجرتملا - اًدْمَع ةلِّلضملا صصقلا و ةرماؤملا تايرظن نم َديدعلا رشني . ليدبلا نيميلا

ةينورتكلإ يعامتجا لصاوت ةكبش وأ تنرتن اإل ىلع ىدتنم قارغإ : جنتسوبتيش 918

لْعَج وأ تاشقانملا ليطعت فادهتسا االت حلا ضعب يفو ، ةرخاسو ةيئادع تايوتحمب

. مجرتملا - نييداعلا راَّوزلل حلا ص ريغ عقوملا

األ سيئرلا معدت تاميمو تاشقانم نوكراشملا هيف قلخي عقوم : تيديربوس دلا نوداذ 919

هتمهتا . ةيسائرلا بمارت ةلمح الن عإ دعب 2015 ماع وينوي يف ئِشْنُأ . بمارت دلا نود يكيرم

. مجرتملا - ةيماسلا ةاداعمو ةرماؤملا تايرظن فيضتسي هنأب اإلعالم لئاسو



: ةيقيقح ريغ صصق رشنل مهُتاكبش اهب ْتَمِدْخُتْسا يتلا ةقيرطلا وه نوكيلِّسلا

ال بيذاكأ رشني وهو ىتح ، بمارت اًرارم اهنم ىكتشا يتلا « ةفيزملا رابخ «األ

ىَّقلت بمارت نأ نع ةفئاز ًةصق كوبسيف لقن ، ربمتبس يف . ىَصْحُت وال ُّدَعُت

ٍمْعَزل عضوم ىلعأ دصق نود لجوج ىطعأ ، ربمفون يفو .1163 ابابلا نم اًدييأت

.1164 يبعشلا تيوصتلا يف زاف بمارت نأب ٍبذاك

يتلا ، ةروهشملا ، ةفئازلا ةيرابخ اإل صصقلا نمو . بمارت دعاس اًضيأ اذهو

تمت بمارت دض ءادَع ُصصق ، تاباختن اال لبق الةث ثلا رهش األ يف ترهظ

تمت نتنيلك يهالير دض ءادَع صصقو ةرم؛ نويلم 8 كوبسيف ىلع اهتكراشم

رتيوت ىلع ةروشنملا طباورلا عْبُر نم برقي امو .1165 ةرم نويلم 30 اهتكراشم

األماي ءانثأ ،Michigan ناجيشيم والةي يف مِدختسُم فلأ 140 نم ةنِّيع يف

.1166 ةفئاز رابخأ صصقل طباور تناك ، ربمفون 11 موي ىلع ةقباسلا ةرشعلا



. ةلشاف ةَّيمَرَه ةينب :2016 ماع ن وتنيلك يهالير ةلمح -46: مقر لكشلا

نم ردنأ ؛ يكيرم األ خيراتلا يف ردن األ تاباختن اال ُدحأ 2016 ماع ُتاباختنا

ثالثوال يف بخان فلأ 39 نم لقأ نأ .ول اًضيأ تسكيربلا ءاتفتسا ةجيتن

نسنوكسيو ،Pennsylvania اينافلسنب ، ناجيشيم ) ةحِجرأتُم تاي

يهال تزافل بمارت نم دبالً نوتنيلك الير يهل مهتاوصأب اولدأ (Wisconsin

. يبعشلا تيوصتلا ب كلذكو ElectoralCollege يباختن اال عمْجَملا يف ير

ددعلا وه تارِّيغتُملا نم يئاهن ال ٍددع يأ لوح ةياهن بال نوخِّرؤملا لداجتيسو

ٌرِّيَغَتُم رَّيغت اذإ ًةيواستم لظتس تناك ىرخ األ ءايش األ لك نأ ول امك ، مساحلا

. طقف دحاو

ةيعامتج اال تاكبشلا الل غتسا نود هنأ يهو ،أال ةيرهق ةقيقح ةمث ، كلذ مغرو

ال ولا سيئر نوكي نأ عيطتسي بمارت دلا نود نكي ،مل ةينورتكل اإل تاَّصنملا ربع

لضانيس بمارت ناك ، تنرتن اإل لبق ،ام ٍةيباختنا ٍةلمح يفف . ةدحتملا تاي

ٍفازنتسا ِبرح ليومت دراوم ىلإ رقتفي ،ألهن نتنيلك يهالير ةسفانمل كش نود

ةيعامتج اال تاكبشلا نإ لا قُي امبرو . ةينويزفلتلا ةياعدلا يف زارطلا ةميدق

لوقلا اذه نكلو اهل، رهاظلا هميظنت مغر ًةيوضوفو ، ريثكب أفكأ ًةلمح هل تحاتأ

نأ ةيباختن اال ةدحتملا تاي ال ولا ُةطيرخ ُنِّيبُت . ةمساحلا ةطقنلا نع ىضاغتي

هل ْتَتَّوَص يتلا تاعطاقملا Trumpland-ف الدن» بمارت » بسك بمارت



امب تزافف نتنيلك يهالير امأ - ةدحتملا تاي ال ولا يضارأ نم 85% ىلإ لصت

اهدييأت َزَّكرت دقف .HillaryArchipelago يهالير ليبخرأ ىَّمَسُي نأ نكمي

، نيلحاسلا ىلع [ ةيناتيلوبورتيملا ] ىربكلا ةيرَضَحلا قطانملا يف ةريبك ةجردب

. ةيفيرلا تاعمتجملا و تادلبلا و ندملا بلق ربع بمارت دييأت رشتنا نيح يف

: ةقرافم ىلإ ريشي اذهو

اهيفف ، ةَّيكَبَش تاباختنا يف ةيلضفأ اهل نوكي نأ يغبني ناك ن وتنيلك يهالير

ٌةلثامم ٌةقرافم ْتَدِجُو دقو اًنس. رغص واأل ًةفاثكو اًزيكرت رثك األ اهيدِّيؤم دجت

نم يبرو األ داحت اال ةضَهانُم ةلمحل ُرصنلا َقَّقَحَت : تسكيربلا ءاتفتسا حةلا يف

واإل ةيزليولا « تاعطاقملا » يف غاًبلا نيزِّكرتملا اًنس، ربك األ نيبخانلا خالل

اًحاتفم ةيعامتج اال تاكبشلا تناك اذإ . ىربكلا ندملا يف سيلو ، ةيزيلجن

األلق لا متح اال تاذ ُتاعومجملا تناك اذاملف ، ةيوبْعَّشلا ةسايسلا ىلإ اًيسيئر

ربكأ اهتيوصت َلا متحا - اًنس ربك األ فيرلا ناَّكُسك - كوبسيف ىلع اًدجاوت

؟1167. يوبْعَشل

هريظنو زجنيماك اهمدختسا دق ةيعامتج اال ايديملا نأ يف كش .ال ريسفت كانه

ربكأ ةيلا عفو ةءافكب ،StephenK.Bannon نوناب نفيتس ، بمارت ةلمح يف

تاميملا نكت مل اذإ حجنتل نكت مل ةيوبْعَّشلا الت محلا نكلو . امهموصخ نم

سانلا يقتلي ثيح ةينورتكلإ ريغ تايدتنم يف دعبأ ترشتنا دق اهترشن يتلا

ىلع يتلا (ك ةفئازلا نم دبالً ةيقيقحلا تاقادصلا ثيحو ، نويداعلا

ىدص ددرتي مل اذإ ثدحيل نكي مل هرودب اذهو . تارابلا و تاناحلا :( كوبسيف

. تاميملا هذه



.2016، بمارت ىدل ةينورتكل اإل ايديملا ةكبش -47: مقر لكشلا

امم ُريثكلا ،Internet تنرتن اإل يه يتلا LibraryofBabel لباب ةبتكم يف

اال تاكبشلا قمعأ نأ يف ببسلا وه اذهو هب. قوثولا هنكمي ال ءرملا هأرقي

سانلا ةطلا خم ىنعمب ] ةعزنلا ةيعامتج واال ةيلحملا تاكبشلا يه ةيعامتج

يف ،2016 ماع يف ةيسايسلا ُتاسفانتلا مَسْحُت اذل،مل .[ ةيعقاولا ةايحلا يف

Speaking-English ةيزيلجن باإل قطانلا لُزُّنلا يف امنإو ، لباب ةبتكم

هب؟ اوءاج يذلا ام نكل . ْتَمَسَح تاناحلا ؛و َحَرَتْقا تنرتن Hostelry.اإل
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سيلوبورتيم

تماصلا يكيس ال كلا يئامنيسلا همليف يف FritzLang[920] الجن ستيرف ُرِّوَصُي

يديأ ىلع ٍّيمَرَه ماظن َطوقس ،Metropolis[921]« سيلوبورتيم »،1927 ماع

. جارب كاأل ةقهاش ٍباحس ِتاحطان ةنيدم يه سيلوبورتيم . نيدِّرمتم ةكبش

يطارقوتو األ ةدايقب ةيرث ٌةبْخُن شيعت ، تاحطانلا هذه ىلعأ يف ةمقلا ىلعو

penthouse[922] سواهتنب ققش يف JohFredersen نسرديرف وج [ دبتسملا ]

يف proletariat[ ايراتيلورب ] لا َّمُع ُةقبط حدكتف لفس األ يف امأ . ةمخض

. ضر األ تحت عناصم

موي تاذ االُنب َدَهاَش ، تاذلملا يف سمغنم ٌنبا هيدل دبتسملا دئاقلا نسرديرف

نم هيناعت امو لا َّمُعلا ةقبط ةايح سؤب ىلإ هبتناف ، عناصملا دحأ يف ًةثداح

. رطاخم

امدنعف : ةدوصقم ريغ ًةثراك لا َّمُعلا ةقبطب تقحلأ ًةفينع ًةروث ُةجيتنلا تناكف

َنكامأ ترمغو ، هايملا تاخضم ْتَلَّطعت ةقاطلا ِتادِّلوم ُلا َّمُعلا َمَّطَح

. مهتشيعم

مليف يف ،Maria ايرام ةلطبلا هيبش ، يوثن األ توبورلا ديج لكشب ركذتن انلعلو

هتمهلأ يتلا يه كرويوين ىلإ ىلو األ هترايز نإ الجن لا قو .« سيلوبورتيم »

. يكيرمأ يواسمن جتنمو لثممو ويرانيس بتاكو جرخم الجن:(1976-1890)، ستيرف 920

بقلب يناطيربلا مليفلا ُدهعم هَبَّقل . امنيسلا يف ةينامل األ ةيريبعتلا ةسردملا ىلإ يمتني

. مجرتملا الم»- ظلا ديس »

ا رثكأو ، ةيريبعتلا هتلحرم يف الجن ستيرف فأالم رهشأ :« سيلوبورتيم » تماصلا مليفلا 921

. ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ هترجه ليبق الجن هردصأ . هنمز يف ًةفلكت ةتماصلا ألفالم

»وأ راون مليف ب« فورعملا يئامنيسلا عونلا َسيسأت اًقح ال مهلأ يذلا َةنوقي األ َمليفلا ُّدَعُي

- ايبوتسيدلا فأالم ةئف نمض حاًيلا سيلوبورتيم مليف فَّنَصُي »filmnoir. دوس األ مليفلا »

. مجرتملا

نم نَّوكم ىنبم نم ةيولعلا قباوطلا وأ ىلع األ قباطلا يف ًةداع نوكت : سواهتنب ةقش 922

. فرتلا ُتازيم جْرُبلا ك قهاشلا اهعافترا بناج ىلإ اهزيمي ام ُّمهأو ، ققُش

تاينيرشعلا دقع ب« فورعملا نيرشعلا نرقلا تاينيرشع يف سواهتنبلا ققشلا ةركف تأشن

ءارثلا و يداصتق اال ُّومنلا َدَّلَو امدنع ، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف ةصاخبو ،« بخاصلا

سواهتنبلا ققش عافترا . كرويوين ةنيدم يف ةيرامعملا تاءاشن اإل يف ًةرفط هنع جتانلا

. مجرتملا – ةبقاَرُم جْرُب نم ول امك ىلعأ نم اإلطالةل َةفص اهيطعي قهاشلا



ٌريبعت Manhattan نتاهنام يف باحسلا تاحطان نأ ىأر .ذإ مليفلا اذه لمع

الجن،وال ورصاعم . نِمْزُم لكشب [ظملا] ٍواستم ريغ عمتجم نع لماك يرامعم

اوفشتكا ،AlfredHugenberg جربنجويه ديرفلأ ينيميلا ايديملا بْطُق اميس

ةباتك يف تكراش يتلا الجن، ةجوز نأ مغر ) ةينمض ةيعويش ًةميت [ مليفلا ] يف

بزحلا ىلإ دعب اميف ْتَّمضناو ، ةيلا كيدار ةيناملأ ًةيموق تناك ، مليفلا ويرانيس

هدجن ،« سيلوبورتيم » مليف ةدهاشم دنعف مويلا امأو .(NaziParty يزانلا

تاحيملتبف . ةيسايسلا نيرشعلا نرقلا طساوأ تايجولويديأ حوضوب زواجتي

تاذ ًةثادح مليفلا ُّدَعُي ص، ال خلا يف اهتورذ غلبت يتلا ، ةددعتملا ةينيدلا مليفلا

. يجولوثيم عباط

ناك امك نهارلا رضاحلا ب ةلصلا ُقيثو مليفلا هحرطي يذلا حضاولا ُلا ؤسلا

ًةثراك َبَّنجتي نأ اًيجولونكت مِّدقتمو رِّضحتم عمتجمل نكمي فيك : هنمزب اًقيثو

؟ َةاواسملا عمتجملا اذه ُبقاوع ُقِّقحُت ال نيح

يف زوفي نَم : ةينمضلا الجن مليف ةميت هحرطت قمعأ لا ؤس دجوي ، كلذ عمو

، يمَرَهلا يعامتج اال ماظنلل األربك ديدهتلا يتأي ؟ال ةكبشلا مأ ةَّيمَرَهلا ، ةياهنلا

األ تحت لا َّمُعلا نكامأ قرغأ يذلا هايملا ناضيف نم ، سيلوبورتيم مليف يف

نسرديرف قنح ريثي ءيش لا.فال َّمُعلا نيب يِّرسلا رمآتلا نم يتأي لب ، ضر

ةيتحتلا ةنيدملا بيدارس يف ْتَرِّبُد ةرماؤم ةمث نأب هتفرعم نم رثكأ هبضغو

. هملع نود

ةلود ، اهتاذ ةلودلا لب ، ًةدحاو ًةنيدم يمَرَهلا ُلسلستلا سيل ، مويلا تاحلطصمب

يف ةثيدحلا ابروأ تاَّيكَلَمو تايروهمج نع ْتَرَّوطت اًيسأر ٌةلَكْيَهُم ةقئاف

. اهريكاوب

ملا علا يف ناكسلا ثيح نم اًددع ربك األَةماأل تسيل ةدحتملا تاي ال ولا نأ عمو

. يسايسلا اهماظن ءاوهأ تناك امهم ملا، علا يف ىوق األ ةلودلا ديكأت لكب يهف ،

،People’sRepublicofChina ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج اهل، سفانم برقأو

تاي ال ولا يف دجوي امنيب ذإف ، قيمع لكشب اًفلتخم ةلودلا نم اًعون ُّدَعُت يتلا

، دحاو بزح ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج يف دجوي ، نايسيئر نابزح ةدحتملا

،و تاطلسلا نيب لصفلا ىلع ةدحتملا تاي ال ولا ُةموكح ُسَّسأتتو . طقف دحاوو

تاسسؤملا َّلك ُعِضْخُتف ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج امأ . ءاضقلا الل قتسا اميس ال

عمو .CommunistParty يعويشلا بزحلا رماو ،أل مكاحملا اهيف امب ، ىرخ األ

،و اًبيرقت ةهباشتم ةيسأر ٍةرادإ لكايه اتاوذ ، ناتيروهمج امهاتلك ناتلودلا ، كلذ

ةيزكرملا ةموكحلا يديأ يف ةطلسلا تازيكرت ثيح نم اًمامت نافلتخت ال

، ةيداصتق اال ةيحانلا نمو . ةيلحملا تاطلسلا و الةي ولا تاطلسب ةلصلا ةقيثولا

يِّنبت ىلإ ، ىضم تقو يأ نم رثكأ ، ىعست نيصلا كش،ف نود ناماظنلا براقتي



- ةريخ األ تاونسلا يف - يكيرم األ يلا رديفلا ُمْكُحلا ديزي امنيب ، قوسلا تايلآ

نيكلهتسملا و نيجتنملا ىلع ةماعلا تائيهلل ةيميظنتلا و ةينوناقلا ةطلسلا نم

، ءاوسلا ىلع نيميلا و راسيلا يف نييرُّرحتلا ُجِعْزُي يذلا .واألرم ةدِرَّطُم ًةدايز

برقأ قرطب اهينطاوم ىلع ًةبقارمو ًةرطيس سرامت ةيكيرم األ ةموكحلا نأ
[923] نيسِّسؤملا اآلءاب نمز اكيرمأ ىلإ اهنم نيصلا اهترصاعم ىلإ اًيفيظو

Chimerica[924][ اكيرمياك ] اكيرمياشت ، يحاونلا هذه يف .FoundingFathers

دادض كاأل تاداصتق اال هذه ودبت .chimera[925][ اريمياك ] اريمياشت تسيل

واآل ٍراخِّدا ُداصتقا امهدحأ ، ٍداريتسا ُداصتقا واآلرخ ٍريدصت ُداصتقا امهدحأف

الٍك1168. هتسا ُداصتقا رخ

real[926] تاراقعلا ةعاقف ، مويلا .ف نَّيعم ٌبراقت أشن ةيلا ملا ةمز األ ذنم نكلو

كونبو ،excessiveleverage[927] طرفملا [ يلا [ملا عْفَّرلا estatebubble،و

technology[929]« نرقلا ديحو » ايجولونكتو –shadow banks[928] لظلا

الث ثلا ةيناطيربلا تارمعتسملا نم صاخشأ مه ةدحتملا تاي ال ولل نوسِّسؤملا 923اآلءاب

ولا اوسَّسأو ةيناطيربلا ةيروطاربم دضاإل ةيكيرم األ ةروثلا اوداق ةيلا مشلا اكيرمأ يف ةرشع

اللاأل قتس الناال عإ ىلع اوعَّقو نَم ىلإ قيضأ ةروصب ريبعتلا ريشي امك . ةدحتملا تاي ال

. مجرتملا - يروتسدلا عامتج اال اورضح نَم وأ يكيرم

فصول كير وشال زتيرومو نسُجْرِف لا يَن هغاص حلطصم chimerica: اكيرمياك اكيرمياشت 924

يفارخ نئاك ىلإ ةيضَرَع ةراشإ عم ،( اكيرمأ ) ةدحتملا تاي ال وولا نيصلا نيب لفاكتلا عالةق

هئاوتحا عم يداصتق اال لفاكتلا ىلإ حلطصملا ريشيو chimera. اريمياك « ارمياشت » ىَّمَسُي

مجرتملا - ةيسايس رصانع ىلع

ةزيمتملا الاي خلا نم رثكأ وأ نيعُّمجت كلتمي ٌّيح نئاك : رَمْيَخلا وأ اريمياك وأ ارمياشت 925

الاي خلا نم عُّمجت لك ظفتحيو . يسنجلا رثاكتلا ب ةطبترم ةفلتخم تاحق ال يف تأشن اًينيج

. مجرتملا - ةجسن نماأل اًطيلخ جتانلا ُناويحلا نوكيو . ةصاخلا هتفصب

و ةيلحملا تاراقعلا قوس يف يرود لكشب ثدحت ةيداصتقا ةعاقف : تاراقعلا ةعاقف 926

نم رطخأ ُّدَعُتو . ٌضافخنا اهبقعي تاراقعلا قوس رعس يف ةعيرس ةدايز ببسب ةيملا علا

. مجرتملا - ةيلا ملا قارو األ قوس تاعاقف

ايلا رتسأو ةدحتملا ةكلمملا يف اًنايحأ اهيلإ راشُي : ةيلا ملا ةعفارلا وأ طرفملا يلا ملا عْفَّرلا 927

يف ةضَرتقملا لا األوم َمادختسا نمضتت ةينقت ُّيأ يه ةيلا ملا ةعفارلا ».و رامثتس ب«اال

ا رعس ةميق ريدقتو بئارضلا دعب لص نماأل ُلخدلا زواجتي نأ عُّقوت عم لوص األ دحأ ءارش

نماأل لخدلا زواجتت ضارتق اال فيلا كت نأ عقاولا يف ثدحي امو . ةضَرتقملا َةميقلا لص أل

. مجرتملا - ةرطاخملا ينعي امم لص،

ضارق (اإل َنامتئ اال نولِّهَسُي نييلا م ءاطسُو ةعومجم : يفرْصَملا لظلا ماظن وأ لظلا كونب 928

- ةيمسرلا كونبلا ك يميظنتلا فارش لإل نوعضخي ،وال يملا علا يلا ملا ماظنلا ربع ( ضارتق واال

. مجرتملا

حلطصم ودالر. رايلم نم رثكأ اهتميق غلبت ةصاخ ةئشان ةكرش : نرقلا ديحو ايجولونكت 929

، عيراشملا هذهل ةيئاصح اإل ةرْدُّنلا ىلإ ةراش لإل يل نيليآ رماغملا يلا مسأرلا 2013 ماع هغاص

10 نع اهلا مسأر ديزي يتلا ةكرشلا امأ . نرقلا ديحو يروطس األ نئاكلا اهلثمي ةرْدُن يهو



يف .America اكيرمأ يف اهدجن امك China نيصلا يف اهدجن -unicorns

ليجلا يفو . بذاجتت ُدادض Chimerica1.0،األ اكيرمياشت نم األلو ليجلا

ريغ وحن ىلع نيهباشتم ناحبصي نابيرغلا ناجوزلا Chimerica2.0 يناثلا

. جاوزلا يف ًةداع ثدحي امك ، يداع

نم يتأت ، ةيبعشلا نيصلا ةيروهمجو ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا بناج ىلإ

ُداحت FrenchRepublicواال ةيسنرفلا ُةيروهمجلا ةيموقلا لودلا ةَّيمَرَه ثيح

ادنلر يأو ىمظعلا ايناطيرب ُةكلممو TheRussianFederation يسورلا

UnitedKingdomofGreatBritainand[ ةدحتملا ةكلمملا ] ةدحتملا ةيلا مشلا

باألمم األنم سلجم يف نومئادلا ةسمخلا ءاضع األ مهو .NorthernIreland

ءاضع لكاأل قوف مُهَف َّمث نمو ،UnitedNationsSecurityCouncil ةدحتملا

يتلا ةسَّسؤملا يه ةدحتملا .واألمم ةدحتملا األمم يف نيرخ 188اآل لا

حضاولا نمو . تايرخ نماأل ًةاواسم ُرثكأ اهَضعب نكلو ، لودلا ُّلك اهيف ىواستت

ةردقلا ثيح نمف . نهارلا مَلا علا ماظنل فصولا اذه ةيافك مدع ، كلذ عم ،

-باإل اهيلإ يمتنت الً، يلق ربكأ ، ةيوونلا ىوقلا نم ىرخأ ٌةبْخُن دجوت ، ةيركسعلا

ايروكو ناتسكابو ليئارسإو ُدنهلا -P5« نيمئادلا ةسمخلا » ىلإ ةفاض

اال ةوقلا ثيح نم امأ . ةبْخُّنلا هذه ىلإ مامضن اال ىلإ ناريإ حمطتو . ةيلا مشلا

: ىرخأ ةرم ُّيمَرَهلا ُلسلستلا فلتخيف ، ةيداصتق

، نابايلا ايلا، طيإ ، ايناملأ ، اسنرف ، ادنك )GroupofSeven عبسلا لودلا ةعومجم

تاداصتق ،اال ىضم اميف ، ُّدَعُت تناك ( ةدحتملا تاي ال ولا ، ةدحتملا ةكلمملا

دوعص ةجيتن اًيبسن ًةنميه َّلقأ اًيدان ُّدَعُت مويلا اهنكلو ملا، علا يف ةنميهملا

(S ايقيرفأ بونج ،C نيصلا ،I دنهلا ،R ايسور ،B ليزاربلا )BRICS« سكيرب لا«

Group نيرشعلا ُةعومجم ْتلَّكشَتو .« ةئشانلا قاوس «األ ربكأ ىَّمَسُي ام يهو ،

عم نكلو اًعم، ةريبكلا مَلا علا تاداصتقا مظعم عْمَجل 1999 ماع يف of20

األ ىلإ ةفاض ،باإل هتاذ دح يف وضع يبرو األ داحت (فاال نييبرو لأل دئاز ليثمت

هيف). األربك ةعبر األ ءاضع

قيمعلا هلُّوحت َلهاجت ينعي ، طقف دودحلا هذه قفو مَلا، علا يف ريكفتلا نكلو

. ةيضاملا ةنس نيعبر األ ىدم ىلع ةيمسرلا ريغ تاكبشلا ُرثاكت هيف َبَّبسَت يذلا

ُدِّدحُت - يكبش ينايب مْسَر ىلإ دنتسملا يداصتق اال طبارتلا و ديقعتلا - ةروصلا ف

مدقتلا ثيح نم ملا علا تاداصتقا عيمجل اًيبسن دقعملا َرُّوطتلا ةقدب

. دودحلل رباعلا رامثتس واال ةراجتلا رْبع لا االصت ىلإ ةفاض ،باإل يجولونكتلا

و دراوملا عيزوت ببسب اًّيمَرَه اًرامعم حوضو لكب ينايبلا مسرلا اذه ضرعيو

100 نم رثكأب اهتميق ُرَّدَقُت يتلا امأو ،decacorn نروكاكيد ةملك اهيلإ ريشتف ودالر رايلم

. مجرتملا hectocorn- نروكوتكِه ىَّمَسُتف ودالر رايلم



توافتلا powerlaw[930]و ةوقلا نوناق َقْفَو ملا علا يف ةيداصتق اال تاردقلا

ٌةكبش اهنأ اًضيأ حضتيس ، كلذ عمو . لودلا نيب يداصتق اال حاتفن اال يف ريبكلا

.1169 نْيتَّفاح وأ ةَّفاح نم رثكأ رْبع مَلا علا ةيقبب ٌةلِصَّتُم اهِدقُع ُمظعم

اًديدهت هذه يداصتق اال ديقعتلا ةكبش حرطت ىدم يأ ىلإ وه: يسيئرلا لا ؤسلا

اًرخؤم هتحرط يذلا ديدهتلا ب ًةنراقم ، يمَرَهلا يملا علا ةيموقلا لودلا ماظنل

ةيلحملا ةيسايسلا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ىلع يسايسلا ديقعتلا تاكبش

2014 ماعو ، طسو األ قرشلا يف 2011 ماع ديدحتلا هجو ىلعو ، ةيسَّسؤملا

؟ اكيرمأو ايناطيرب يف 2016 ماعو ، ليزاربلا يف 2015 ماعو ، ايناركوأ يف

بيجي ؟ اًماظن زوحي نأ يكَبَش مَلا عل نكمي له : طسبأ ةقيرطب لا ؤسلا غُصَنْلو

يف ُّكُشأ ، ةيخيراتلا ةبرجتلا ءوض ىلع ، ينكلو .1170« معن ب« انيأر امك ُضعبلا

. كشلا ةياغ كلذ

يبسنلا رُّيغتلا يِّدؤي ثيحب ، نيتيّمك نيب ةيفيظو عالةق وه ءاصح اإل يف ةوقلا نوناق 930

. مجرتملا - ىرخ األ يف يبسن رُّيغت ىلإ ةدحاو ةيمك يف
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ةكبشلا عاطقنا

دحأ نم ًةرم MahatmaGandhi[931] يدناغ امتاهملا َلِئُس ، روثأملل اًقبط

. حلا ص عورشم اهنأ دقتعي هنإ باجأف . ةيبرغلا ةراضحلا ب هنظي اَّمع نييفحصلا

يرنه لوقي .worldorder يملا علا ماظنلا نع اهسفن ةباج اإل لْوَق نكمملا نمو

ملا علا نإ ،[« يملا علا ماظنلا »] ناونعلا اذه لمحي يذلا هباتك يف رجنسيك

ةعبرأ ةمثو . ةيلود ىضوف كشو ىلع ، رطاخملا ب ةفوفحم حًةلا شيعي

، ينيص روصت يم، ال سإ روصت ، يبروأ روصت : يملا علا ماظنلل ةسفانتم تارُّوصت

metamorphosis[932] لماك رييغت ةلحرم يف اهنم رُّوصت لكو ؛ يكيرمأ روصت

مث،ال نمو .decayًالال حناو الالً حمضا نكي مل نإ اآلرخ، نع ةفلتخم

ماظن لاال اذه صئاصخ نمو . تاروصتلا هذه نم ألي ةيقيقح ةيعرش دجوت

كاكتح اال ُرطخ دعاصتي امبرو ، ةيميلقإ لتك ُليكشت ، ةئشانلا ، ديدجلا يملا علا

ةيلا متح اال هتيريمدتو هلوصأب ةنراقم ، قاطنلا عساو عارصلا نم عون ىلإ اهنيب

: رجنسيك لءاستيو .FirstWorldWar ىلو األ ةيملا علا برحلا يف

ماظنلا َقْفَو لودلا رودب موقت ةيميلقإ الت تكت وحن ملا علا كرحتي «له

يتأيس لهف ، كلذك األرم ناك اذإو Westphaliansystem[933]؟ يلا فتسيولا

ةَّلِق يف نييسيئرلا نيبع لاال ددع لا زتخا ىلإ كلذ يِّدؤيس ،مأ ٍذئدعب نزاوتلا

الت تكت رْبع ، نيرشعلا نرقلا لئاوأ َرطاخم ديعُتو ًةيمتح اهُتب صال ودغت ةليلق

ةباجإ ؟»1171. ةراسجب اآلرخ َةهجاوم اهُدحأ ُلِواحُي ةنِرَم ريغ ةقيرطب ةلَكْيَهُم

: ِّرَّشلا ريذنب ةلَّمحم لا ؤسلا اذه نع رجنسيك

جماالت ىلإ ُروطتلا ... لودلا نيب ةريبك اًبرح سيل هنم] ىشخن نأ بجي [ام

جذومنلا ثمالً ؛ مْكُح لا كشأو ةصاخ [ ةيلحم ] ةيلخاد لكايهب ٌدَّدحم ٍذوفن

ٍلا جم لك ِّفاوح دنعو . يلا كيدارلا يم اإلسال َرّوصتلا ُضِقانُي يلا فتسيولا

دنهلا الل قتسا ةكرح ءانثأ يحور ميعزو يدنه يسايس ،(1948-1869): يدناغ امتاهملا 931

تاكرح نم َريثكلا تمهلأ يتلا ، ةيفنع لاال ةمواقملا ْيأ ، اهارجايتاسلا دئار . ايناطيرب نع

نيح يفنع لاال يندملا َنايصعلا لمعتسا ملا. علا ءاحنأ عيمج يف ةيرحلا و ةيندملا قوقحلا

. مجرتملا - ايقيرفأ بونج يف اًبرتغم اًيماحم ناك

. مجرتملا - رهوجلا و لكيهلا و لكشلا يف لماك رييغت ىلإ ةملكلا ريشت 932

اهيضارأ ىلع ةدايس ةلود لكل نأب لئاقلا يلودلا نوناقلا أدبم وه : يلا فتسيولا ماظنلا 933

يتلا « ايلا فتسيو «سالم تادهاعم ةلسلس ىلإ ماظنلا اذه لوصأ دوعتو . ةيلخادلا اهنوؤشو

تهنأف ايلا، فتسيو يف 1648 ماع ربوتكأو ويام يرهش نيب ةليوط تاضوافم دعب ْتَعِّقُو

. مجرتملا – نيي ال ملا توم يف تبَّبسَت يتلا ةيبرو األ ةينيدلا َبورحلا



َريغ اهُّدُعَي ىرخأ ٍةمظنأ ِتانايك دض هتوق رابتخا ءارغإ يف ُلا جملا عقيس

إل تاروانم ىلإ ةيلمعلا هذه ُتارتوت ُّطحنتس ُتقولا نيحي امدنعو ... ةيعرش

قطانملا نيب عارصلا . يملا ع ىتح وأ ٍّيراق قاطن ىلع ةيلضفأ وأ ةناكم زارح

.1172[ تايموقلا [وأ لودلا نيب عارصلا نم اًريمدت رثكأ [ ميلا [وأاألق

برحلا ]1914 ماع يف برحلا لوصأ نع تايرظنلا ضعبل ةهباشم ةيرظن هذه

ثادحإ ىلع َةردقلا اهيدل نأ َرَهَظ ةرقتسم ريغ ةطلس ةكبش :[ ىلو األ ةيملا علا

. فيفط بارطض ال ًةباجتسا « ٍجِرَح لا قتنا »

( عارصلا تاءاصح إل ةطولغم ةءارق ساسأ ىلع ) نومعزي نَّمِم سكعلا ىلعو

افع دق ... لودلا نيب بورحلا » نأو ، دِرَّطُم لكشب ًةيمْلِس َرثكأ ريصي ملا علا نأ

لال ٌةلباق ةرصاعملا ةيملا علا ىوقلا َةبكوك نإ رجنسيك لوقي ،1173« نمزلا اهيلع

... اًيمَلْوَع يلودلا يداصتق اال ماظنلا ريصي » امنيب .وأالً، ةيلا ع ةجردب لا عتش

.[934]« ةيموقلا ةلودلا ساسأ ىلع ًةمئاق ةيسايسلا مَلا علا ُةينب لظت

برحلا « يدان » نم دعبأ ىلإ ةيوونلا ةحلس األ رثاكت نع تكسن نحن ، اًيناث

انيدل نحن ، اًريخأو .« ةيوونلا ةهجاوملا االت متحا ُفَعاَضتت » َّمث نمو ، ةدرابلا

ب«حةلا رجنسيك ههَّبَش يذلا ينورتكل اإل ُءاضفلا هُماوق اًديدج اًمَلا ع اًضيأ

لاال نم ةيزيرغ ٌةلا حو لثامتلا ُمدع » نوكي ثيح ،Hobbes زبوه دنع « ةعيبطلا

ال باقملا يفو انه، .1174« ىوقلا ... نيب تاق ال علا يف اًيلخاد ةَّينْبَم يملا علا ماظن

تاهويرانيس ةعبر أل ةضيرعلا َطوطخلا رجنسيك َزَجْوأ ، ةريخ ]األ ةيفحصلا ت[

: قاطنلا عساو قيرح لا عتش ال حجر األ تازِّفحُملا اهَّدَع

«خف ىَّمَسُي اميف نادلبلا رثعتيف ، ةيكيرم األ ةينيصلا تاق ال علا روهدت -1

ةوق لكل دِّدحُي خيراتلا نأب لئاقلا ThucydidesTrap[935]« سيديديسويث

1175؛ هُهِجاوُت ام ةدعاص ةوق لكو ةمئاق

نكمم اذهو ، لدابتم مهافت مدع ببسب ، برغلا و ايسور نيب تاق ال علا رايهنا -2

خالل: نم

نع ةثيدحلا ابروأ ةداق زجع ببسب كلذو ، ةيبرو األ ةبلصلا ةوقلا رايهنا -3

ةيلودلا كونبلا تناك امدنع ،2008 ماع ةيلا ملا ةمز األ يف نايعلل اًيداب رتوتلا اذه ناكو 934

جنِك نيفْرِم ارتلجنإ كنب ُظفاحم ةعاربب ظح ال »(امك اًيلحم ةتيم اهنكلو اًيملا ع ةشعتنم »

. فلؤملا MervynKing)-

Historyofthe ينوبوليبلا برحلا خيرات ل سيديديسويث ةشقانم ىلإ ةراش 935اإل

ةيروطاربم اإل نيب الد يملا لبق سماخلا نرقلا يف اًبرح لوانتت يتلا ،PeloponnesianWar

يذلا راذن اإل سرجو انيثأ ةوق يمانت » ببسب ام، ىنعمب ًةيمتح اهفصوب ةطربسإو ةينيث األ

دوصقملا ،و ةينانويلا ريطاس لأل اًقفو ةطربسإ سِّسؤم Lacedaemon[ نوميدك ال دنع هتقد

. فلؤملا -«[ ةطربسإ



؛و/وأ نخاس ءاوه درجم يه ةوقلا ب لوقعم ديدهت نود ةيسامولبيدلا نأ لُّبقت

ةهجو نم ، امابوأ ةرادإ دادعتسا ببسب طسو األ قرشلا يف عارصلا دُعاصَت -4

. ةيروثلا ناري إل ةقطنملا يف ةنميهلا ميلستل ، ليئارسإو ةيبرعلا لودلا رظن

ةيكيرمأ ةيجيتارتسإ بايغ لظ يف اًعم، اهعامتجا وأ تاديدهتلا هذه ُدحأ

.1176 قاطنلا عساو عارص ىلإ ماظن لاال درجم ليوحتب ُدِّدَهُي ٌرمأ ، ةكسامتم

هِبْشُي مويلا ُمَلا .فعلا فافختساب هتلماعم وأ رجنسيك ريذحت لهاجت نكمي ال

.cataclysmicoutage يثراك عاطقنا افش ىلع معالةق ًةكبش اًريبك اًهبش

ًةتيوت ةدحتملا تاي ال ولا ُسيئر َرَشَن ،2017 ماع لئاوأ يداع عوبسأ يف

تامولعم ، ينوناق ريغ لكشب ، ْتَبَّرس ةيتارابختس كواالهتاال نأب لوقت [ ًةديرغت ]

ةيباختن اال هتلمح االت صتا نع زميات كرويوينلا ةفيحص ىلإ [ ةيِّرس [ْيأ ةفَّنَصُم

fake« ةفئاز رابخأ إال« يه ام ةصقلا نأ ىلع َّرصأو ، ةيسورلا ةموكحلا عم

ةطساوب ةيكيرم األ ةسائرلا تاباختنا يف لُّخدتلا دعب ، ءانث األ هذه يف .news

trollsandbots(ام تاتوبلا و نيدِّيصتُملا نم ينورتكلإ شيجو سكيليكيو

زورك خيراوص نيلميركلا رشن ،[936](LEDArmy يد يإ لإ شيج ىَّمَسُي دق

ةعَّقوُملا ىدملا ةطسوتم ةيوونلا ةحلس نماأل ِّدحلا ةدهاعمل ٍقْرَخ يف ةديدج

،RangeNuclearForcesTreaty-the1987Intermediate 1987 ماع

ةدعاق الع طتس ViktorLeonovال فونويل روتكيف سُّسجتلا َةنيفس َلَسْرأو

[ تكِتْكِّنوك ] تكيتينوك NewLondon،وبالةي ندنل وين يف ةيكيرمأ تاصاوغ

نييسايسلا ُقلقلا باتنا ، يطنلط األ نم اآلرخ بناجلا ىلعو .Connecticut

مهتاباختنا يف ٍّيسور ٍلُّخدت نم - ءاوس دح ىلع - نامل واأل نييسنرفلا

، عوبس األ كلذ ، ابروأ يف ةريبكلا ةصقلا تناك ، كلذ لك مغر ، نكلو . ةكيشولا

Felix« ياب يد ويب ب« بَّقَلُملا جربليك سكيليف بويتوي مْجَن ُسيرجت يه

ةاداعمب هُشُّرحت ىَّدأ يذلا ، اًماع 27 رمعلا نم غلا »PewDiePie»Kjellbergبلا

ينزيدو Google لجوج عم اهدقع يتلا تاقفصلا ءاغلإ ىلإ ةيماسلا

.[937]Disney

وأ ةشقانملا يف الف خلا عْرَز فدهب لخدتي ينورتكلإ ٌدِّيصتم لورتلا : توبو لورت 936

ةعامج ليطعت فدهب ةريثم رظن تاهجو وأ ةيمهو رصانع رشنب ةيلص األ اهتهْجِو ليوحت

رشن ديعي يجمْرَب قيبطت وهف تنرتن اإل توبور وأ توبلا امأ . تنرتن اإل ىلع نيشقانتملا

يف نمكت هتدئاف نكلو ، ةرِّركتمو ةطيسب هماهم اذلو ، ىرخأ نكامأ يف ةدوجوملا رصانعلا

. مجرتملا - هدرفمب صخشلا لدعم نم عرس األ لدعملا

50 نم رثكأ بويتويلا ىلع ياب يد ويب ةانق ىدل ناك ، ةمز األ هذه نم ريصق تقو لبق 937

Brighton نتيارب يف شيعي ياب يد ويب نإف ديوسلا ديلا وم نم هنأ مغرو . كرتشم نويلم

،Bros« سورب » ةملكب هيعباتم ىلإ ريشيو ، ةيلا اإلطي هتقيدص عم [ ايناطيرب قرش بونج ]



اًينورتكلإ الً يلد ةيم اإلسال ةلودلا ىَّمَسُت ام ْتَرَشَن ، اًضيأ ءانث األ هذه يفو

ىلإ رابخ األ ةعانص عوُج حةلا فيظوت ةيفيك اهيدِّيؤمل هيف حرشت ، ةياعدلل

ا ةلودلا َميظنت ُدِّيؤُت « ةيم ال عإ خيراوص ]clicksإلطالق« تاكيلكلا ]« تارقنلا »

ةعقاولا سرادملا نع يم] ال [عإ ٌريرقت فشكيو . ماشلا و قارعلا يف ةيم إلسال

ذيم ال تلا نأ نع ايروسو قارعلا يف ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت ةرطيس تحت

نأ نكمي نيذلا « نينمؤملا ريغ » وأ ةعيشلا يملسم ددع ُباسح مهنم ُبَلْطُي

، ةباج اإل ىلع روثعلا يف ذيم ال تلا ةدعاسمل ناك ول امكو . يراحتنا ٌرِّجفُم مهَلتقَي

محدزم يفوص حيرض لخاد هَسفن ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت نم ٌّيباهرإ َرَّجَف

. اًصخش 75 نع لقي امال لتقف ، ناتسكابب Sehwan[ نوهيس ] ناويس يف

اهَتباقر ْتفَّفَخ ةينيصلا ةموكحلا نأ الاًيم] [عإ َدَرَو ، هسفن عوبس األ كلذ يفو

ةرتْلَفُملا ريغ blogposts تانَّودُملا تارشن ألن كلذو ، ةيعامتج اال ايديملا ىلع

يفو .[ تافلا خملا [و ةضَراعملا ةبقارم تاطلسلا ىلع لهس األ نم لعجتس

ةيروطاربمإ ِثراو ىلع َضِبُق ،[ ةيبونجلا ايروك ةمصاع ]Seoul لويس

ُثدحأ وهو ، ةوشِّرلا ةهْبُشل SamsungElectronics تاينورتكل لإل جنوسماس

يه نج كراب ةيبونجلا ايروك ةسيئرب تحاطأ يتلا داسفلا ةحيضفل ٍةيحض

،sil-ChoiSoon ليس نوس يوشت ةضماغلا اهتقيدصو ،hye-ParkGeun

روبمل وكاال راطم يف ، اًريخأو .EternalLife ةيدب األ ةايحلا ةسينك سِّسؤم ةنبا

ىلع تيِمُملا VX باصع األ زاغ ِّشَرب يثنأ تماق ، يلودلا KualaLumpur

ايروك روتاتكيدل قيقشلا ريغ Kim،األخ Jongnam مانجنوج ميك هجو

فورح ٌعوبطم اهصيمق ىلعو .KimJongUn[938] نوي جنوج ميك ةيلا مشلا

تنرتن اإل ةكبش ىلع ةَشَدْرَد عِقْوَم تاملك فورح لئاوأ لّثَمُت يتلا «LOL»

.1177 ةيملا علا

ةيوبْعَّشلا .و ةمزأ يف ةملْوَعلا .ف ئطاخ لعف َّدر عٍلا توصب ُكحضلا ودبيس

ُلِصاوُت ، هسفن تقولا يفو . دعاصتت ةيوطْلُّسلا لودلا .و َةريسملا ُلِصاوُت

نيدئاز رشبلا مظعم لْعَجب ًةَدِّدهُم مام، األ ىلإ اهَمُّدقت - ةلا حم -ال ايجولونكتلا

ةلواحم يف ؟ اذه لك نم همهفن يذلا امف . امهيلك ،وأ نيرِّمعُم وأ ةجاحلا نع

ةيخيرات تانراقم دقع ىلإ نيقِّلعُملا نم ديدعلا أجلي ، تاباجإ ىلع لوصحلا

. ةيكيرم األ ةيقيرف األ بارلا يقيسوم نم اهراعتسا يتلا

َغَبَص امهيلك نأ عم ،MiloYiannopoulos سولوبوناي ولْيَم نيبو هنيب طلخلا مدع يغبنيو

. فلؤملا - رقش األ نوللا ب هَرعش

- هدلا ول اًفلخ 2011 ماع ذنم ةيلا مشلا ايروك ميعز ،1983 ماع ديلا وم نم : نوي جنوج ميك 938

. مجرتملا



ةيروتاتكيد الن عإ ىلع ُكِشوُيو ، رلته وه بمارت دلا نود ، ضعبلا دنعف . ةَّجف

بيرقلا يف اًيئاضق ُقَح ال ُيسو ، نوسكين وه بمارت ، نيرخآ دنعو .1178 ةيكيرمأ

ايجولونكتلا . ديدج نم نادوعي 1973ال ماع 1933وأ ماع نكلو .1179 لجاعلا

تاينيث ثال يف اًنكمم هتلعجو ،[ يراتيلا توتلا ] يلومشلا َمْكُحلا تَلَّهَس ةيزكرملا

ٌسيئر كهتني نأ اًريثك بعصلا نم راص ةنس نيعبرأ دعب مث . نيرشعلا نرقلا

تناك ، نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف . باقع نود ، َنوناقلا اًيطارقميد ٌبَخَتْنُم

و نويزفلتلا تاكبش نم ليلق ددع نم ُفَّلأتت لا ]الزت ايديملا اإلعالم[ لئاسو

تاود األ هذه تعضخ مَلا، علا فصن نم رثكأ يفو . ءابن االتاأل كوو دئارجلا

هرُّيغت ىدم مْهَف نود مويلا مَلا علا مْهَف ليحتسملا نمو . ةيزكرملا ةرطيسلل

ًةقيقح ُرُّيغتلا اذه راص دقل . ةديدجلا تامولعملا ايجولونكت ةجيتن ريبكلا

َمَلا علا ةديدجلا تامولعملا ايجولونكت ترَّيغ فيك وه مساحلا لا ؤسلا .و ًةَّيِهَدَب

عاونأ لكل [ ٍنيكمتو ] ةلئاه ةيوقتب تماق ايجولونكتلا نأ يه ةباج ؟اإل

رييغتلا اذه بقاوع نكلو ، ةيديلقتلا ةَّيمَرَهلا ةطلسلا لكايهب ةلصتملا تاكبشلا

الاهت. عافتو ةئشانلا اهصئاصخو تاكبشلا هذه ُلكايه اهُمِسْحَتس

امم لضفأب خيراتلا يف هرئاظن َضعب دجي تنرتن لإل يملا علا ريثأتلا ، انيأر امكو

فتاهلا و يصخشلا رتويبمكلا . رشع سداسلا نرقلا ابروأ يف ةعابطلا ُريثأت دجي

نإ لب . رثول نمز يف ُبتكلا و ُتاروشنملا اهتنَّكم ام ردقب تاكبشلا انَّكَم يكذلا

ْيماع نيب ةدحتملا تاي ال ولا يف هرْعِسو يصخشلا رتويبمكلا جاتنإ تاراسم

اهرْعِسو ةعوبطملا بتكلا جاتنإ تاراسم ةريبك ةجردب ناهبشي 1977و2004

اإل رصع يف .1180(48 لكشلا رظنا )1630 ماع ىتح 1490 ماع نم ارتلجنإ يف

ةفعاضم اًفاعضأ هزيزعتو لا االصت نيسحت ،مت هدعب امو Reformationصالح

نم ةديازتم ٌةبسن ْتَنَّكمت ثيحب ، ةباتكلا و ةءارقلا يفراع ةبسن عافتراب

ىلع دامتع اال نم ،دبالً عوبطملا بد األ عاونأ لك ىلإ لوصولا نم ناكسلا

. ةديدجلا راكف األ يقَلَتل ظاَّعُولا و ءابَطُخلا



يصخشلا رتويبمكلا (1490-1630)و بتكلا تايمكو راعسأ -48: مقر لكشلا

.(2004-1977)

َروهظ بقعأ يذلا رصعلا و يكَبَّشلا انرصع نيب ةيسيئر تاف ال تخا ثالُث دجوت

ريثكب ُعرسأ ةيكبشلا انَتروث نأ ، حضو األ .االتخالفاأللو ةيبرو األ ةعابطلا

اهتقلطأ يتلا تاروثلا ةجوم نم يفارغجلا ىوتسملا ىلع اًدادتما رثكأو

نيغلا بلا نم 84% اهعطق امم ريثكب لقأ ةينمز ةفاسم يفف . ةينامل األ ةعبطملا

نم ةريبك ٌةبسن تبستكا ، ةباتكلا و ةءارقلا ب نيفراع اوحبصيل ملا علا يف

. تنرتن نماإل َنُّكَمتلا ةيرشبلا

ال نوأ اوناك ملا علا ناكس نم طقف 2% يلا وح ،1998 ماع ، ةريخ األ ةنو اآل يف

ِّمكلا ثيح نم رييغتلا ُةعرس . ةسْمَخ لك نم نيصخش ُةبسنلا غلبت ، مويلا ني.و

ماع دعب اًنورق قرغتسا :ام جربنِتوُج دعب ام ةرتف نم ريثكب ُعرسأ ىدملا و

يف هتايح لجوج أدب ، انيأر امكو .1990 ماع دعب طقف اًدوقع قرغتسا 1490

هيدل ، مويلا 1998.و ماع [ اينروفيلا ك MenloPark[وبالةي كراب ولنِم يف جارج

أدب ،2005 ماع يفو . اًيموي ٍثحب ِبلط رايلم 4.2 نم رثكأ ةجلا عم ىلع ةردقلا

ك SanMateo[وبالةي ويتام ناس يف ازتيب لحم ىلعأ ةفرغ نم بويتوي

ناك كوبسيف . اًيموي ويديف رايلم 8.8 ةدهاشم سانلل حيتي ، مويلا ].و اينروفيلا

هيدل ، مويلا .و تاونس رشع ىلع الً يلق ديزي ام ذنم درافراه ةعماج يف اًملح

األ ىلع ةدحاو ةرم لوخدلا ليجستب نوموقي مِدختسُم رايلم 2 نم برقي ام

ةرم. ةئم غلبيف اًيموي ُلَسْرُي يذلا ينورتكل اإل ديربلا ددع امأ .1181 رهشلا يف لق

ةكبشلا ومن ُلَّدعم نوكي دقو . لبق نم ثدحي مل امك اًّقح، ، ٌلِصَّتُم ُمَلا علا

فتاوهلا يكلا مو ِدُدُجلا تنرتن اإل يمِدختسُم دادعأ ثيح نم ، اًئيطب ةيملا علا

بناوج يف امأو . فقوتلا ىلع عالةم َةيأ ُرِهْظُي ال هنكلو ماع، لك ِدُدُجلا ةيكذلا

حيتافملا ةحول نمو ، ويديفلا و ةروصلا ىلإ صنلا نم لوحتلا ثمالً، - ىرخأ

نع ةياهنلا يف ُّفكتس ةيُِّم .األ عراستي ددعلا -ف نوفوركيملا ىلإ [ دروبيكلا ]

لا. االصت مامأ اًقئاع نوكت نأ



لا، االصت ثيح نمف . ةمدقتملا الد بلا ىلع ةيجولونكتلا ةروثلا هذه رصتقت وال

نِم برقي ملا،ام علا يف رقف نماألرساأل 20% يف . ةعرسب ملا علا ُءارقف ُّمضني

ةيدنهلا االصتاالت ةكرش . ةلومحم فتاوه مهيدل رَسُأ رشع لك نِم ةرسأ عبس

تاي ال ولا َناكس ُعِراضُت ةريبك معالء ةدعاق اهيدل BhartiAirtel لتريإ يتراهب

هيمِدختسُم َددع اآلن دنهلا يف تنرتن اإل يمِدختسُم ُددع زواجتي .لب ةدحتملا

فتاوه ةينيكلا األرس ُّلك كلتمت يك ماوعأ َةينامث األُرم قرغتساو . اكيرمأ يف

ةمدخ خالل نم عفدلا ماظن ىلإ ةبسنلا ب طقف تاونس َعبرأ قرغتساو . ةلومحم

80% ىلإ ددعلا لصي يك Safaricom موكيرافس ةكرش يف ةدئارلا Pesa-M

لغلغت ُةبسن تعفترا ، ةيوضوفلا و ةريقفلا لا موصلا ىتحو .1182 رَُس األ نم

حضاولا نم .1183 تاونس سْمَخ %50خالل ىلإ 5% نم اهيف ةلومحملا فتاوهلا

اهلعلو ؛ فيظن ءامب مهديوزت نم لهسأ ةلومحم فتاوهب ملا علا ءارقف ديوزت نأ

تاموكح نم دبالً صاخلا عاطقلل ةفيظنلا هايملا ريفوت كْرَتل ةعِنقُم ٌةجح

.1184 ةدسافو ةفيعض

. ةثيدحلا ةروثلا ريكاوب بقاوع نع ، اًمامت ، انِتَرْوث عيزوت بقاوع فلتخت ، اًيناث

، ةيركفلا ةيكلملا قوقح قيبطتل اًيلا ثم اًناكم نكت مل رشع سماخلا نرقلا ابروأف

. يِّرس لكشب ِتايجولونكتلا ٌةفئاط ركتحت نيح ، طقف األماي هذه ْتَدِجُو يتلا

1456 ماع لولحب ) ستيج نكي مل جربنِتوُج : تاريدرايلم ُةعبطملا قلخت ملو

طئاسولا نم طقف ةيعرف ةعومجم ، كلذ ىلع الةو عو .( اًمامت جربنِتوُج سلفأ

بسك ىلإ ىعست الت-نأ جملا و دئارجلا - ةعبطملا خالل نم اهَنَكْمأ ،[ ايديملا ]

بسكت نأ تنرتن خاللاإل نم اهَنَكْمأف األُّمه ةعومجملا امأ اإلعالن، نم لا ملا

اإل اهحاتأ يتلا الةق معلا تاكبشلا نأ سانلا نم ٌةَّلِق تعقوت ، كلذ عمو لا. ملا

ىلع يطارقميد عباط ءافضإب ةلئاقلا اهتياعد مغر ، َةاواسملا َقِّقَحُت نل تنرتن

مُّلعت يف عارصلا نم َحيِزُأ - ةورثلا نع نيثحابلا رغصأ - ٌليج َلِشَف . ةفرعملا

و بورحلا لب ، ةاواسملا مدع نم ُّدحت ال ةمَّظنملا ريغ تاكبشلا نأ هُدافُم ٍسرد

يتلا يه ةيكْلِملا ةرَداصُم نم ىرخأ لا كشأو ةريبكلا تامُّخضتلا و تاروثلا

.1185 ةاواسملا مدع نم ُلِّلقُت

ديعصلا ىلعف . تامولعملا ايجولونكت َفيلا كت َضَّفخ راكتب اال نأ يف كش وال

الت دعمب يمقرلا نيزختلا و ةبَسْوَحلا ُفيلا كت تضفخنا ، يملا علا

ىلع ، كلذ عمو 1992و20121186. ْيماع نيب اًيونس %33و38% غلبت ةيونس

ىلع ةدمتعملا ] ةيعامجلا تاقيبطتلا نم اًريبك اًرازاب اولَّيخت نَم ِلا مآ سكع

ةلئاه ةكبش ىلإ ُتنرتن اإل َرَّوَطَت ،sourcedapplications-crowd [ دوشحلا

ةَّلِقلا ُتاراكتحا تديازتو .1187 لا االصت ةقئاف رواحمب ةدَّوَزُم ، قاطنلا ةَّرُح

كلذكو ،software ريوتفوسلا hardwareو ريودراهلا ْيملا ع يف oligopolies

يت دنآ يت هيإ ةكرش نيب الةق علا . ةيكلس لاال تاكبشلا و ةمدخلا ب ديوزتلا يف



دعب Apple لبأ ةكرش نيبو ، ودبي ام ىلع اهوْفَص ُرَّكعتَي ال يتلا AT&T

: ةميدق ًةقيقح ُحِّضوُت ، اًمامت اهديدجت

monopolyوأاال يداح األ راكتح اال ىلإ ىعستسف ًةَّرُح ُتاكرشلا تَكِرُت اذإ

تاكرشلا ىتح لب .oligopoly ةَّلِقلا راكتحا وأ duopoly يئانثلا راكتح

-openarchitectureweb« ةحوتفم ةينب » تاذ [ بيو ] ةكبش ةحاتإب ةمزتلملا

يف يداحأ راكتحا ةطْلُس ىلإ ىعست - لجوجو كوبسيفو نوزامأ لثم

و ةمكْوَحلا .1188 ثحبلا و ةيعامتج اال تاكبشلا و ةينورتكل اإل ةراجتلا : اهتاعاطق

ةَّيوَلَخلا ةمدخلا يف ةمخضلا َقورفلا نارِّسفُي [ ناريقفلا ] نافيعضلا ميظنتلا

اًضيأ نارِّسَفُي امك الد1189. بلا نيب تنرتن اإل فيلا كتو [939]cellularservice

ةعانصو تامولعملا ىلع نميهي الد بلا نم اًريغص اًددع نأ يف َببسلا

ةبترملا لتحت ةدحتملا تاي ال ولا نأ تف لاال نم هنأ مغر االصتاالت( ايجولونكت

ثيح نم - ةدحتملا ةكلمملا و نابايلا و ةيبونجلا ايروكو ادنلر يأ فلخ - ةعباسلا

.1190( لكك اهداصتقا يف واالصتاالت تامولعملا ايجولونكتل ةيبسنلا ةيمه األ

ٌةزَّكَرُم ةيملا علا ةينورتكل اإل ةكبشلا َةيكْلِم نأ يف َببسلا ُتايمانيدلا هذه ُرِّسفُت

(وأ لجوجل [940] ةيقوسلا ُةميقلا تَرِّدُق ، باتكلا اذه ىلع لمعأ ُتنك امنيب اًدج.

AlphabetInc[941].)ب تِبافلأ مساب اهتيمست َديِعُأ يتلا األم ةكرشلا ىرح باأل

ودالر، رايلم 106 ةميقب ، اهمهسأ نم 11% يلا وح كلميو ودالر. رايلم 660

.SergeyBrin [943] نيرب ىجريسو LarryPage[942] جيب الير اهاسِّسؤم

كرام اهُسِّسؤم كلميو ودالر؛ رايلم 441 نم ةيقوسلا كوبسيف ةميق برتقتو

رهظمب مهروهظ مغرو ودالر. رايلم 123 ةميقب اهمهسأ نم 28% جريبركوز

ةيئاصقإو ةلداع َريغ » َةيعامتج اال ِتاكبشلا دجن ، ةاواسملل رابكلا نيدِّيؤملا

ىلع ُةكبشلا ُعَّزَوُتو . اًيكلس ال اهيف ٍطبار ُرخآ نوكي ٍلا صتا ُةكبش : ةَّيوَلَخلا ةمدخلا 939

األ ىلع ، دحاو ، تباث لا بقتساو لا سرإ َزاهج اهنم ٌّلك مدخي الاي خلا ىَّمَسُت ةيضرأ تاحاسم

هذه ُرِّفوُتو ، ةيدعاق لا بقتساو لا سرإ تاطحم وأ الاي خلل عقاوم ثالُةث ًةداع دجويو لق.

تانايبلا و توصلا لا إلسر اهمادختسا نكمي يتلا ةكبشلا َةيطغت ةيساس األ ُتاطحملا

ةيفارغج تاحاسم ىلع ًةيطغت رِّفوُي الاي خلا عامتجا نأب زيمتت . ىرخ األ ىوتحملا عاونأو

. مجرتملا - ةعساو

و ةمئاقلا ةكرشلا مهس أل ةيقوسلا ةميقلا يه marketcapitalization: ةيقوُّسلا ةميقلا 940

. مجرتملا - ةمئاقلا مهس األ ددع يف اًبورضم مهسلا رعس يواستو اًنلع، ةلوادتملا

ماع اهسَّسأ اهل، ةعباتلا تاكرشلا ةعومجمو لجوج ةكرشل ةضباق ةيكيرمأ ةكرش : تِبافلأ 941

. مجرتملا - جيب الير اهسأريو ، نيرب يجريسو جيب 2015الير

ةكرش نيرب يجريس عم َسَّسأ ، يكيرمأ لا معأ لجر ،1973 ماع ديلا وم نم : جيب 942الير

. مجرتملا - اهسأري يتلا تِبافلأ ةكرش اًيلا حو ، لجوج

ال عم َسَّسأ لص. األ يسور يكيرمأ بوساح 1973،عملا ماع ديلا وم نم : نيرب يجريس 943

. مجرتملا - تِبافلأ ةكرش اًيلا حو ، لجوج ةكرش جيب ير



.« ةلِّصأتم ةقيرطب

اال ةديج رواحم ىلإ لْيَملا -[ يزييمتلا ] يليضفتلا قاحل اإل ىلإ ليملا ببسبو

ةيئاهنلا « ةيعامتج اال ةكبشلا ةقيقح » يتأت - لضفأ لا صتا ىلع لوصحلل لا صت

يف ناك ام سكع ىلع )1191.فاآلن، ةمدقملا رظنا ) ىَّتم سيدقلا ليجنإ نم

، اهنوريِدُيو تاكبشلا نوكلمي نَم ملا: علا يف سانلا نم ناعون دجوي ، يضاملا

َقُّلمت نويراجتلا ينورتكل اإل ءاضفلا ُةداس ُلِصاوُيو . طقف اهنومدختسي نَمو

نم امأ ، هافشلا زواجتت ال تاملكب تنرتن اإل يمِدختسُم عمَلا حطس ةنهادمو

تناك ول ىتح ، اًيمَرَه ٌةَمَّظَنُم لجوج لثم تاكرشف ةسرامملا ثيح

يف الاهت يثم نع اًمامت ةفلتخم Charts.org[944]« يميظنتلا لكيهلا تاطَّطَخُم »

.AlfredSloan[945] نولس ديرفلأ مايأ ىلع زروتوم لا رنج

داصتق اال يف ميظنتلل ينايب ٌمْسَر organizationalchart:وأ يميظنتلا لكيهلا طَّطخُم 944

عيزوتو ماسق األ فلتخم نيب ةيفيظولا تاق ال وعلا ةسسؤملا وأ ةكرشلا َماسقأ ُنِّيبُي ةراد واإل

. مجرتملا - تايلوؤسملا

ًةرتف َمَدَخ ، تارايسلا ةعانص يف يكيرمأ لا معأ لجر ،(1966-1875): نولس ديرفلأ 945

. مجرتملا - يذيفنتلا اهريدمو زروتوم لا رنج ةكرش ةرادإ سلجم سيئر هفصوب ةليوط



ةيكيرم األ ايجولونكتلا تاكبشل ةرخاس ةكبش تاطَّطخُم -49: مقر لكشلا

. ةيسيئرلا

، ةثارولا ِتاكبش غاًبلا ُقِّزَمُي قوسلا ىوق روهظ ناك ، ةيديلقتلا تاعمتجملا يف
[946] ةرادجلا مْكُح . ةاواسملا مدع نم ُّدُحَيو يعامتج اال َكارِحلا ُزِّزَعُي َّمث نمو

. دوسي meritocracy

مدع رجفنيسف ، انرصع يف امك ، ةزِّيحتم قاوس واأل تاكبشلا نوكت امدنع امأ

اهلهأ بويج يف لخدت قحاسلا ةكبشلا قفدت نم دئاوع ةئيه ىلع ةاواسملا

تاكبشلا نوكلتمي نيذلا بابشلا نم اًدج ءايرث األ نإ قحلا .و اهنوكلمي نيذلا

ام. اًعون ةيراسي ةيسايس ءارآ مهل نوكت نأ ىلإ نوليمي ةثيدحلا

نييوبْعَّشلا ىلإ libertarianملا يرُّرحت : ردان ءانثتسا PeterThiel ليت رتيبو )

ةبيرضل ةيفاندنكس اإل بَسِّنلا ب مهنم ٌةَّلِق ُبِّحَرُتس ، كلذ عمو .(2016 ماع يف

تنرتن اإل ُةداس ُذَّذلتَي . ةاواسملا ىلإ وعدت ةروث نع كيهان ، يصخشلا لخدلا

Wall تيرتس لوو ةمزأ لبق ام ُبائذ َذَّذلَت ام ردقب اًبيرقت ، ءاينغأ مهنْوَكب

يرادإ ماظن : ةرادجلا عمتجم وأ رايخ األ مْكُح وأ ، ةيطارقوتيريملا وأ ةرادجلا مْكُح 946

و ءاكذلا ىلع مئاقلا « قاقحتس «اال ساسأ ىلع تايلوؤسملا و تافيلكتلا هيف ُدَنْسُت يسايسو

. مجرتملا - ةعونتم مييقت بيلا سأو تارابتخا ربع ميلعتلا



. مهريمض تازخو نم اًحوضو لقأ مهك ال هتسا نأ مغر ، ٍضام دقع ذنم Street

ماس جذومن عبتي نييرامثتس اال نييفرْصَملا دحأ لُّيخت بعصلا نم

يذلا ،YCombinator روتانِبموك ياو ةكرش سيئر Sam Altman[947] نامتلأ

ةجيتن نع رفكي ناك ول امك ىطسولا اكيرمأ ىلإ ٍّجح ةلحر يف قلطنا

داع يتلا SanFrancisco وكسيسنارف ناس نكلو .20161192 ماع تاباختنا

كيهان ، سيلوبورتيم لثم ةاواسملا مدع ةنيدم حاهلا: ىلع تلظ نامتلأ اهيلإ

. فْخُّسلا ديدش ٍوحن ىلع نمثلا ظهاب لاالقئ نكسلا لعجت يتلا تاهُّوشتلا نع

اهفصوب ةيركفلا ةيكْلِملا دعب ةيناثلا ةبترملا يف يتأي ةتباث ةيكْلِم الك (تما

األ ةفدصلا ب نوكي ال ًةميق رثك األ نكسلا نكلو ، ةورثلا يف ةاواسملا مدع َدِّدحُم

اإل لوكوتورب ناونع ] يب يآ اهيف رفوتي يتلا ةيفارغجلا تاعمجتلا نم َبرق

.( ًةميق رثك ]IP[948]األ تنرتن

يقئاس نم نيي ال ملا ميدقتل دادعتسا ىلع يتلا ةريبكلا ايجولونكتلا تاكرشو

لكش يه ، قئاس نود تارايسلا ب اهرييغت نومزتعي نيذلا تانحاشلا و يسكاتلا

يف مهس األ يكلا م ربكأ نأ وه ديحولا ءازعلا . يساس األ لخدلا لا كشأ نم

نورمثتسم [ لجوج ، سكيلفتين ، نوزامأ ، كوبسيف ]FANG جناف تاكرش

، ةيكيرم األ ىطسولا ةقبطلا تارخَّدم نوريدُي ام ردقبو ، نويكيرمأ نويسَّسؤم

ايجولونكت ةعانص حابرأ يف ةريبك ًةصح - ببسلا اذهل - ُةقبطلا هذه مهتحنم

األ نيرمثتسملا نأ ةمهملا [ ةرادجلا ] ةيله األ نكلو واالصتاالت. تامولعملا

، ىربكلا ةيكيرم األ تاكرشلل ةيلا ملا ةميقلا نم األلق ىلع 14% نوكلتمي بناج

بسكت يتلا لبأ ةكرش لثم ) ةريبك ةيجراخ تاعيبم تاذ تاكرش حةلا يفو

عمو .1193 اًبيرقت ُربكأ َةيله نأاأل دكؤملا نمف ،( جراخلا نم اهتادئاع يثْلث يلا وح

نيرمثتسملا ؤهالء ىلإ بسنيس ةيلا مسأرلا قاوس لأل ٌّداج ٌسراد دجوي ،ال كلذ

. تاكرشلل ةيسَّسؤملا ةمكْوَحلا يف ريثأتلا نم ًةرذ بناج األ

ةيحيسملا يف ةينيدلا ةايحلا قيزمت يف ريثأت ةعابطلل ناك ، اًريخأو ثاًثلا،

ىلعو . رخآ ءيش َّيأ َقِّزَمُت نأ لبق [949]WesternChristendom ةيبرغلا

أدب ، طقف ةريخ األ ةنو اآل يفو ؛ ةراجتلا قيزمتب تنرتن اإل أدب ، كلذ نم ضيقنلا

تناك دقف اإلسالم. وه ، طقف اًدحاو اًنيد اًيلعف َقَّزَمو ةسايسلا قيزمت يف

- نِّوَدُمو جِمربُمو رمثتسمو يكيرمأ لا معأ دئار ،1985 ماع ديلا وم نم : نامتلأ ماس 947

مجرتملا

ةكبشب طبترم زاهج ألي يمقرلا فِّرَعُملا وه : تنرتن اإل لوكوتورب ناونع وأ يب 948يآ

تاكبشلا ةكبش مأ ةيلحم ةكبش تناك ءاوس ، تنرتن التاإل وكوتورب ةمزحب لمعت ةيتامولعم

. مجرتملا - فتاهلا مقر فتاهلا تاكبش يف ثمالً يب يآ ناونع لباقيو . تنرتن اإل

ةيمسر ريغ ةيفاقث ةنميه هفصوب « يسايسلا يحيسملا مَلا «علا ىلإ حلطصملا ريشي 949

. مجرتملا - برغلا يف ةيحيسملا اهب تعتمت



ماع ةيكيرم األ ةسايسلا يف َثَدَح امل اًيسيئر اًحاتفم ، انيأر امك ، تاكبشلا

.2016

ىلع - اهَسفن ْتَنَب يتلا - بمارت ُةلمح اهْتَنَب يبعشلا معدلا نم ٌةكبش ْتَدِجُوف

َءاسنلا و َلا جرلا اوناك كئلوأ .Breitbart ترابتيربو ، رتيوتو ، كوبسيف تاَّصنم

ةصاخلا حلا صملا » ةكوش رسكل ربمفون 8 موي اوضهن نيذلا « نييسنملا »

ُةسِفانُم اهتدَّسَج يتلا « ةلشافلا و ةدسافلا ةيسايسلا ةسسؤملا »و« ةيملا علا

،ألن اًضيأ ةيداهجلا ُةكبشلا هتبعل رود ةمث . َمِعُز اميف [ نتنيلك [يهالير بمارت

اال ماع ءانثأ ةيم، اإلسال ةلودلا ميظنت ُعباوت اهتذَّفن يتلا ةيباهر اإل تامجهلا

اإلس مْعَد تاكبش َغِّرفُي » نأب بمارت تادُّهعت ىلع ًةيقادصم تفضأ ، تاباختن

. نيملسملا َةرجه رظحَي نأو ،« دلبلا اذه يف يلا كيدارلا الم

قثاولا [950] يجوجاميدلا رود بعل ، كلذ عم ، عيطتسي ٌّيرث ٌلجر بمارت وألن

يوناث يكراجيلوأ بمارت . ةيسيئرلا رصعلا َةقرافم هسفنب َدَّسَج دقف ، هسفن نم

ىَّلوت يكيرمأ ٌسيئر دجوي لا:«مل قُي امكف اًعم. ٍنآ يف ةيسيئر ةيراجت الةم عو

ك ةيسَّسؤملا واالصتاالت تارامثتس واال لا األمع نم معالةق ةكبشب بصنملا

صخش ب1,500 ةفورعم ةيراجت طباور تاذ ،« بمارت دلا نود اهَسَّدك يتلا

- هموصخ لشف ثيح - بمارت ةلمح تحجن ، هسفن تقولا يفو .1194 ةمظنمو

نيذلا َصاخش األ عزفأ يذلا ،األرم نوكيلِّسلا يداو تاكبش الل غتسا يف

األ يف مهُبْرَك ناك دقو . اهيلع نورطيسي اًضيأ مهنأ اودقتعاو تاكبشلا اوكلتما

اإل عانقإ ىلإ ةيادبلا يف لجوج ْتَعَس . اًسوملم تاباختن اال ىلع ةيلا تلا عيباس

ىلإ َةرجهلا و َرفسلا ُّدحت يتلا ةيذيفنتلا اهرماوأ نع عجارتلا ،ب ةديدجلا ةراد

كرام َبَّيغَتو .1195 ةملسم ةيبلغأ تاذ اهنيعب بالد نم ةدحتملا تاي ال ولا

يف نييذيفنتلا نيريدملا ُرابك هَرَضَح ديدجلا سيئرلا عم ءاقل نع جريبركوز

دض ًةيئاسن ًةرهاظم نأ ام اًعون هحارأ ام لعلو . ىرخ األ ايجولونكتلا تاكرش

.1196 كوبسيف خالل نم اًضيأ اهَسفن ْتَمَّظن بمارت

ةرادإ نيب مادصلا نم عون ةياهنلا يف دجوي نل هنأ قيدصت بعصلا نمو

اإل تغلأ اذإ ةصاخبو ، ةريبكلا لا واالصت تامولعملا ايجولونكت تاكرشو بمارت

Federal ةيلا رديفلا االصتاالت ةنجل نأب 2015 ماع يف اهِفَلَس َرارق ُةراد

لثم ةماع ًةعفنم هفصوب تنرتن اإل ُمِّظَنُتس CommunicationsCommission

حلا صم َعارص كانه نأ ودبي . ةميدقلا نوفيلتلا وأ ةيديدحلا ككسلا ةكبش

ةعشجلا قاطنلا تادُّدرت تاَّصنمو الت باكلا االصتاالتو تاكرش نيب ٌحضاو

و رعاشملا بطاخي ةيطارقميد ةلود يف يسايس ميعز : يئاغوغلا وأ يجوجاميدلا 950

أل جيورتلا و ةطلسلا ىلع لوصحلا لجأ نم سانلا مومع ىدل ةيركفلا تازيحتلا و فواخملا

تاباختن اال تارتف يف غاًبلا بولس األ اذه ُلَمعتسُي . ةددحم ةيسايس عفاود وأ ةيسايس راكف

مجرتملا - دييأتلا بسكل ةيلمع ريغ وأ ةبذاك دوعوب اًبوحصم



ةيدايح » ةلأسم ىلع -Netflix سكيلفتين ةكرش لثم ىوتحملا يدِّوزُمو

، ءاوس دح ىلع َلَماعُت نأ يغبني تانايبلا ءازجأ عيمج نأ ةدعاقلا )« ةكبشلا

تاكرش دض راكتح اال ةحفاكم ءارجإ .1197( اهتميق وأ اهاوتحم نع رظنلا ِّضغب

. ةيلا تلا بمارت َةوطخ نوكي امبر FANG جناف

يتلا ةيروثلا ةرتفلا و انرصع نيب نيتيحان نم حضاو هباشت دجوي ، كلذ عمو

- ةعبطملا نأش اهنأش - ةثيدحلا تامولعملا ايجولونكت . ةعابطلا روهظ تبقعأ

ا ةريصق تاراجي اإل (ْيأ ةكراشملا ليهستب ، ةريخ األ ةنو اآل يف - َقوسلا تلَّوَح

نم ثدحي .مل اًضيأ ماعلا َءاضفلا تلَّوَح امك - ققشلا و تارايسلا يف لج) أل

، ةباجتس اال ةيروف ةكبش يف اًعم صاخش األ نم اًدج ُريثكلا لصتا نأ لبق

ةركفلا نكلو .1198 ةيعيبطلا تاسوريفلا نم عرسأب .[951]« تاميملا » اهربع رشتنت

- تنرتن اإل يمِدختسُم ايبوتوي قلخي نأ هنأش نم الني، نوأ هلك ملا علا َلْعَج َّنأ

لا يخ ىوس تسيل ايبوتوي - ينورتكل اإل ءاضفلا يف نوواستم َّلكلا نأ

.« نينمؤملا لك تونهك » نع ةيمهولا رثول نترام ةيؤرك ، اًمئاد [ ايزاتناف ]

mania سوهلا عاونأ لك لا القتن ًةيلآ تراص ةيملا علا ةكبشلا نأ يه ةقيقحلا

ةدايز ىلإ ةيم األ وحمو ةعابطلا نيب ُعْمَجلا ىَّدأ امك اًمامت ،panic عزفلا و

ةرتفل ةفارِعلا نونجو [ ديعسلا يفل األ رصعلا ب ةلئاقلا ] ةيفل األ فئاوطلا راشتنا

اهتنراقم دنع اًزيمت َّلقأ ودبت ةيم اإلسال ةلودلا ميظنت ُةيشحو . تقولا نم

و رشع سداسلا نينرقلا يف فئاوطلا و تاموكحلا ضعب ةيشحو لا كشأب

ال ولا يف اًضيأ ًةلوقعم ودبت يسايسلا فنعلا تايوتسم عافترا .1199 رشع عباسلا

اإلصال رصع ءانثأ ثدح امك ، اًيناث .1200 ابروأ نم ءازجأ يف امبرو ةدحتملا تاي

.1201[ ةيميلق وأاإل ةيلحملا ] ضر األ ىلع ةدايسلا َلكآت انُرصع دهشي ، هدعبو ح

ةينيد بورح ةلسلس يف ابروأ تقرغ ، رشع عباسلا و رشع سداسلا نينرقلا يف

ماع )PeaceofAugsburg جروبسجوأ حلص يف اهيلع صوصنملا ةدعاقلا ألن

نرقلا يفو . اهقْرَخ خالل نم اًساسأ ْتَمِرُتْحا - اهُنيِد ةقطنم لكل -(1555

نوؤشلا يف لُّخدتلا دعاصت يه ةلثامم ًةرهاظ دهشن ، نيرشعلا و يداحلا

. ةدايسلا تاذ لودلل ةيلخادلا

، ةيكيرم 2016األ ماع تاباختنا يف تكراش ةثلا ث ٌةكبش ْتَدِجُو اذه، لك دعبو

حضاولا نم ناك ، باتكلا اذه يف يلمع ءانثأ . ةيسورلا تارباخملا ةكبش يه

نم نكمم ردق ىصقأ قيقحتل اهدهج ىراصق تلذب ةيسورلا ةموكحلا نأ

، اهتلمح بيساوحو اهبيساوح قارتخاب نتنيلك يهالير ةعْمُس ريمدت

نم اآلالف تائم لبق نم ريك امابوأ جمانرب َخِسُن ،2009 ماع ربمتبس يف 951ثمالً،

يف ًةفيفط ٍتارييغت ( ةرشع لك نم دحاو يلا وح ) مهُضعب َمَّدَقو ، كوبسيف يمِدختسُم

َرَسْكُي أال يغبنيو ، ةيحص ةياعر ريفوت نوعيطتسي ال مهن أل ٌدحأ تومي أال يغبني »: ةغايصلا

. فلؤملا -« مويلا ةيقبل كتلا ح هفصوب اذه رشن ءاجربف َتْقَفاَو اذإ . هضرم ببسب ٌدحأ



ةقورسملا قئاثولا ريرمتل ًةانق هفصوب ينورتكل اإل سكيليكيو عقوم مادختساو

ةفرغ لوخد ينعت سكيليكيو عقوم ةرايزو .1202 ةيكيرم اإلعالماأل لئاسو ىلإ

HillaryClinton« نتنيلك يهالير ليميإ فيشرأ » انه يهو . ةيلمعلا هذه سأك

ُّلك تسيل .ThePodestaEmails« اتسِدوب الت يميإ EmailArchive،و«

تابيرستلا نع اًثبَع ثحبتس كنكل . ديكأت لكب ، ًةيكيرمأ ةبَّرَسُملا قئاثولا

يف ىراوتي لا زي ال جناسأ نايلوج . ةيسورلا َةموكحلا ُجِرْحُت اهنأ نونظملا

ىلع اًميرك اًفيض شيعي هنأ يه ةقيقحلا نكلو ، ندنل يف روداوك اإل ةرافس

ةقطنم يف ، ةبيرغلا Cyberia[952] ايربياس ضرأ يف نيتوب ريميد فال سيئرلا

الني]. [نوأ نوينورتكل اإل ايسور معالُء اهنكسي يتلا قَفَّشلا

ةيكيرم األ َةيطارقميدلا نودِّدَهُي سورلا rolls نودِّيصتُملا hackersو ةنصارقلا

ديدهت :EnglishReformation يزيلجن اإلصالَحاإل نويعوسيلا اآلُءاب َدَّدَه امك

لكيام ريماالي لأل اًقبط ،« قرط قرتفم دنع نحن ». ةياعر نودب لخادلا نم

NSAو يموقلا األنم ةلا كو سيئر ،AdmiralMichaelS.Rogers زرجور

ا تراص .USCyberCommand1203[953] ةدحتملا تاي ال ولل ةينورتكل اإل ةدايقلا

تارابختس اال ريدم ىدل تاديدهتلا ةمئاق سأر ىلع ةينورتكل اإل ُةطشن أل

نوجاتنبلا . يِّدحتلا نم ريغص ءزج درجم وه سكيليكيو عقومو . ةيموقلا

.1204 موي لك لُّخدت ةلواحم نويلم 10 نم رثكأب ُغِلْبُي هدحو Pentagon

« ةينورتكلإ تامجه اإلعالم]« لئاسو ] ايديملا هيِّمسُت ام مظعم لا، حلا ةعيبطبو

ةوقلا كاردإ لجأ نمو . سُّسجتلل الت واحم ىوس سيل attacks-cyber

اًءزج قلغُي اًموجه ُءرملا لَّيختي نأ ]،الدب ةينارِبْياس ] ةينورتكلإ برحل ةلماكلا

دقف . ديعبب سيل اذهك ويرانيس . ةيكيرم األ ةيبرهكلا ةقاطلا ةكبش يف اًيويح

يذلا ، يناركو األ ءابرهكلا ماظن يف 2015 ماع ربمسيد يف لثامم ٌءيش َذِّفُن

ةقاطلا ىَّمَسُي malware[954] ةثيبخلا رتويبمكلا تايجمرب نم عونب بيصأ

. مجرتملا -( ينورتكل (اإل يناربياسلا ءاضفلا و ةيسورلا ايريبيس نم جيزم ةملكلا 952

ديحوت اهتمهم ، ةيكيرم األ عافدلا ةرازول ةعبات : ةدحتملا تاي ال ولل ةينورتكل اإل ةدايقلا 953

هسفن تقولا يف اهريديو ، ينطولا األنم تاكبش عم نواعتت . ةينورتكل اإل تايلمعلا هاجتا

حاًيلا ُّدَعُت اهنكلو ، ةيعافد ةيادبلا يف اهتمهم تناك . اهئاشنإ ذنم يموقلا األنم ةلا كو ُريدم

-2018 ويام يف ةلقتسمو ةلماك ةبِراحُم ةدايق ىوتسم ىلإ تعفترا . ةيموجه ةوق

. مجرتملا

ةيجمربلا .malicioussoftwareو امه نيتملكل راصتخا malware: ةثيبخلا تايجمربلا 954

ىلإ لوصولا وأ تامولعم عْمَج وأ هليغشت ةلقْرَعل بوساحلا يف اًدْمع اهنيمضت متي ةثيبخلا

اهُمِدختسَت وأ ، تاموكحلا دض ، ًةداع ، ةثيبخلا تايجمربلا مَدختسُت . ليغشتلا ةمظنأ

دارف دضاأل مَدختسُت امك . ةيلا ملا وأ ةيصخشلا وأ ةيراجتلا تامولعملا ةقرسل ُتاموكحلا

جمارب اهنمو . ّرسلا تاملكو نامتئ اال تاقاطبو ةيصخشلا ةَّيوُهلا ماقرأ لثم تامولعم عْمَجل

. مجرتملا - ناديدلا و تاسوريفلا ك ةيِدْعُم ةثيبخ



.[955]BlackEnergy[ يجرنإ [بالك ةملظملا

اإل مايأ ذنم ةيبيرختلا ةينورتكل اإل برحلا تاناكمإ رتويبمكلا ءاملع كردأ دقو

األ يف نوبَّبستَي نيذلا مه نوقهارملا ةنصارقلا ناك ، ةيادبلا يف . ىلو األ تنرتن

: ريمدتلا و ىذ

يذلا ،RobertTappanMorris[956] سيروم نابات تربور لا ثمأ نم نوسووهم

ةيجمرب ًةدود قلطأ امدنع 1988 ماع ربمفون يف تنرتن اإل َةكبش َرِّمَدُي نأ داك

رمعلا نم غلبي يدنك وهو ،MafiaBoy[957]« يوب ايفام » 1205،وأ ىَوْدَعلا ةديدش

.2000 ماع رياربف يف وهاي َعقوم قلغأ اًماع 15

،Blaster رتس :بال نابشلا اهيعرتخم نع تفشك يتلا ىلو األ تاسوريفلا نمو

جيبوس ،Slammerسالرم،Iloveyou الفوي Melissa،يآ اّسيلِم ،Brain نيرب

ريغ ُلعاوف اهذفني ةينورتكل اإل تامجهلا نم ديدعلا لا زي Sobig1206.وال

ةنصارق » وأ ، نومرجم وأ ، ةقهارملا ِّنس يف نوبِّرَخُم : ةلودلل نيعبات

ماع ربوتكأ 21 موجه ). ةيباهرإ تاميظنت »hacktivists[958]،وأ نويجولونكت

. كنإ سسيفريس كروتين كِمنياد تاقاطنلا ءامسأ ةمدخ دِّوزُم ىلع ،2016

عْنُّصلا ةينيص بيو تاريماك مادختساب ،DynamicNetworkServicesInc

حاالت نم حةلا هنأ يف كش ال موجهلا اذه ،bots« تاتوب » اهفصوب

ايرِبْياس دوعص وه 2016 ماع يف هابتن لال تفل األ روطتلا نكلو .1207 بيرختلا

.Cyberia

ىلإ - تنرتن اإل تأشنأ يتلا ةلودلا اهفصوب - ةدحتملا تاي ال ولا ترطضا

ناجير ةرادإ نم ركبم تقو يف كلذ أدب . اًضيأ ، ةينورتكل اإل برحلا ب ةردابملا

.1208 ىلو Reaganاأل

ثلالث تامولعملا ةمظنأ يف ْتعِرُز ةثيبخ ةيجمرب : يجرنإ بالك وأ ةملظملا ةقاطلا 955

لوأ ُّدَعُي ام وهو . اًتقؤم ءابرهكلا تادادمإ تلطعتف ، ايناركوأ يف ةقاط عيزوت تاكرش

. مجرتملا - ءابرهك ةكبش ىلع حجان ينورتكلإ موجه

رهتشا . يكيرمأ بوساح ملا عو لا معأ دئار ،1965 ماع ديلا وم نم : سيروم نابات تربور 956

صخش َلوأ ناكف ، تنرتن اإل ةكبش ىلع الاهق طإ ببسب مِكوُحو ،« سيروم ةدود » عْنُصب

ىلإ قح ال تقو يف ّمضنا .« بوساحلا مادختسا ةءاسإو لا يتح اال نوناق » بجومب نادُي

ستسوشتاسام دهعمب بوساحلا مولعو ةيئابرهكلا ةسدنهلا مسق يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ

مهسأو ، يموقلا األنم ةلا كو يف لمع .2006 ماع يفيظولا تيبثتلا ىلع لصحو ةينقتلل

. مجرتملا - سكنويو سكتلوم ْيماظن ميمصت يف

ِتامجه َةلسلس قلطأ .1986 ماع ديلا وم نم ، سلا ك لكيام يقيقحلا همسا : يوب ايفام 957

. مجرتملا - ةيوناثلا ةلحرملا يف بلا ط وهو ،2000 ماع رياربف يف ةمدخلا نم نامرح

يف ايجولونكتلا مدختسَي اًعم،ذإ ٍنآ يف ٍطاشنو ٍقارتخاب موقي : يجولونكتلا ناصرقلا 958

. مجرتملا - يعامتجا رييغت وأ ةيسايس ةدنج أل جيورتلا



ِتاكبشلا ةدحتملا تاي ال ولا ُسيساوج قرتخا ،2003 ماع قارعلا وزغ ءانثأف

عبس دعب مث الم1209. ستس اال ىلع االت رنجلا ُّثحت لئاسر اولسرأو ، َةيقارعلا

تنسكوتس [ ًةدود [وأ اًسوريف ُليئارسإو ةدحتملا ُتاي ال ولا تقلطأ ، تاونس

ةلكشملا نكت مل .1210 ناريإ يف يوونلا بيصختلا تآشنم دض [959]Stuxnet

مك فرعي دحأ ال هنأ يه ةلكشملا . ةبعللا هذه بعل اتعاطتسا نيتلود نأ درجم

األ تاونسلا يف . ةينورتكل اإل باعل نماأل ددع يأبو بعللا نوعيطتسي نَم ددع

ناريإ نم ينورتكلإ موجه تحت اهَسفن ةدحتملا ُتاي ال ولا تَدَجَو ، ةريخ

. نيصلا و ةيلا مشلا ايروكو

Sony زرشتكيب ينوس ةصاخبو ) تاكرش دض ْتَهِّجُو تامجهلا هذه نكلو

اوّنَش نَم لوأ مه ُسوُّرلا . ةدحتملا تاي ال ولا ةموكح دض سيلو ،(Pictures

مهطوبه ضيوعت ىلإ مهنم اًيعس ، ةدحتملا تاي ال ولا ةموكح دض ةرِشابُم اًبرح

« ةعساو ةرظانتم ريغ االت متحا الل« غتساب ، يبسنلا يداصتق واال يركسعلا

َنونف اومَّلعت دقو .1211« ةيلا تقلا مْصَخلا ةردق ليلقت ل« ُتنرتن اإل اهمِّدقُي

نكلو . ايناركوأو ايجروجو اينوتسإ ىلع تامجهلا ب ينورتكل اإل موجهلا

األ يسايسلا ماظنلا ىلع اًرمتسم اًموجه َّنَش ،2017 ماع يف ، نيلميركلا

وت رفيشتوج ينامورلا َنِّودُملا سكيليكيو ىلإ ةفاض باإل اًمدختسم ، يكيرم

.1212 كوالءهل امهفصوب ،[960].Guccifer2 وريز تنيوب

حلا صل تاباختن اال َمَسَح دق يسورلا ُلُّخدتلا ناك اذإ ام ةلأسم اًبناج كرتنْلو

يفكي ؛ قباسلا لصفلا يف تشقون يتلا ةفئازلا رابخ األ لباقم يف ال، مأ بمارت

ةيقيقحلا و ةفئازلا رابخ األ لك نأ لمتحملا نمو ، هدعاس َلُّخدتلا نأب ُلوقلا

نأ ىلع ءاربخلا نم ديدعلا قفتيو . زودنيولا ماظن بيصت بوساح ةدود : تنسكوتس 959

نيو كيتاميس » جمانرب ىلع موجهلا ،ب دَّدحم يعانص فده برضل ٌمَّمَصُم « تنسكوتس »

،( تايطعملا عْمَجو يفارش اإل مُّكحتلا »SCADA( اداكس ماظن ب« ىَّمَسُي ام »وأ يس يس

ال عافملا ةرادإ اهنم ، ةددعتم تامادختس ال ةينامل األ زنميس ةكرش هتمَّمص يذلا جمانربلا وهو

ةمظنأب قلعتت ةقراف عالةم نع شيتفتلا ،ب قارتخ اال دعب ، تنسكوتس موقي . ةيوونلا ت

بيرخت يف أدبيو هسفن ليعفتب موقي اهيلع روثعلا دنعو ، ةينامل األ زنميس ُةكرش اهتمَّمَص

مكحتلا تادحو » ةجمرب ةداعإ قيرط نع مكحتلا ةمظنأ يف ثبعلا ب ةفدهتسملا ةأشنملا

تنسكوتس ىلع َرِثُع . اهذيفنت مت يتلا تارييغتلا ءافخإو »PLC ةجمربلل ةلباقلا يقطنملا

اهب ماق يتلا ةمهملا لوح ناتيرظن قايسلا اذه يف دجوتو . ةيناري اإل تآشنملا يف

ضرغب يوونلا رهشوب لعافم وه فدهلا نأ دقتعي يذلا رنجن ال ةيرظن ىلو :األ تنسكوتس

ىري يذلا رجير ةيرظن ةيناثلا .و ايزيلا م يف يزكرم بوساح ىلإ تامولعملا لقنو سُّسجتلا

ةيرظنلا هذه قفو تنسكوتس ُةمهمو ، موينارويلا بيصختل زنطن لعافم وه فدهلا نأ

. مجرتملا - ٌةيبيرخت

ا يطارقميدلا بزحلل ةعباتلا رتويبمكلا ةكبش قرتخا يذلا وه : وريز تنيوب وت رفيشتوج 960

اال اهْتلَّغَش يتلا َةيصخشلا هفصوب 2018 رياربف يف ماهت اال حئاول يف هُمسا َدَرَو . يكيرم أل

. مجرتملا - ةيسورلا ةيركسعلا ُتارابختس



اًبناج كرتْنلو . ايسور طُّروت نود ْتَرِشُن نتنيلك يهالير ةعْمُس ترمد يتلا

بمارت ةلمح ءاضعأ ددعب ةقلعتملا دعب، ّلَحُت مل يتلا اياضقلا و ةلئس األ اًضيأ

ةطقنلا .1213 هنوفرعي اوناك ام رادقمو ، ةيسورلا ةيلمعلا يف نيطروتملا

نأ يموقلا األنم يف نوصِّصختملا ىريو . ْعَدْرُت مل وكسوم نأ يه ةمساحلا

. ةريحلل ةريثملا ةينورتكل اإل برحلا يف ةديدع تامس نم ٌةمس عْدَّرلا َمدع

ريمدتلا » نع ةقين األ تايرظنلا ىلع اوداتعا نيذلا يموقلا األنم وصِّصختمف

سفن األ ِّقشب نودهتجي ، ةدرابلا برحلا ءانثأ تروطت يتلا « دَّكؤملا لدابتملا

ال ام هيف دجوي ، اًمامت فلتخم ٍعارص لكشل [ أدبم ] بهذم ريوطت لجأ نم

تاجردبو ، مهنم ديدعلا ُديدحت بعصي نيذلا نيمجاهملا نم هُدَدع ىَصْحُي

ريزو بئان -William Lynn نيل مايليو ظح ال دقو . ةيريمدتلا نم ةددعتم

ىريو فال». رتويبمكلا سوريف امأ ، هلِسْرُم ناونعب يتأي خوراصلا » -نأ عافدلا

Harvard’s درافراهب يدينيك ةسردم ديمع Joseph Nye يان فيزوج

تناك اذإ ، طقف حيحص اذهو ، هذاقنإ نكمملا نم عدَّرلا نأ ،KennedySchool

ثلا تارايخلا . ناودعلا ب ءدبلا يف لا ثم برضل دادعتسا ىلع ةدحتملا تاي ال ولا

ةلواحم ؛ تنرتن اإل نمأ ىوتسم عْفَر يه: يان اهحرتقي يتلا ىرخ األ الةث

عفترت ثيحب ) تاق ال علا نم اهريغو ةمواسملا ب نيلمتحملا نيدتعملا « ةلقْرَع »

ىلإ برقأ تنرتن اإل ىلع ةيملا ع تامَّرحُم عْضَو )؛ ةينورتكل اإل مهتامجه ةفلكت

و ةيجولويبلا ةحلس األ َلا معتسا ( بلا غلا يف ) ْتَطَّبث يتلا تامَّرحملا

.1214 ةيواميكلا

نيينورتكل اإل نيِدتْعُملا نم لئاهلا ددعلا ىلإ رظنلا .بف اًحيرم سيل ليلحتلا اذه

يركسعلا قطنملا بلقي يذلا ،األرم موجهلا نع رُّخأتلا ب اًموكحم ُعافدلا ودبي

تناك نإو ، تامَّرحملا والب ةلقْرَعلا ب نولا البُي مهنأ سورلا تبثأ دقف . يديلقتلا

يف لوخدلل ةدعتسم ةيسورلا ةموكحلا ودبت لب يان. جهنل ةيلباق َرثكأ ُنيصلا

.1215 اهفادهأ قيقحت ىلإ اًيعس نيمَّظنُم نيمرجم عم تاكارش

MarieSlaughter-Anne رتولس يرام نآ ىرت ؟ ايرِبْياس نم انفُّوخت ىدم ام

و«ولا ٌديمح ٌناكم - نابسحلا يف ءيش لك عضو عم - ةيكبشلا َقئاف انمَلا ع نأ

دجوت .«1216 ةكبشلا ةطلسل يبهذلا ىنعملا اًيجيردت دجتس ... ةدحتملا تاي ال

ب راجت ،اال ةحلس ،األ تاردخملا ... باهر («اإل ةيكَبَّشلا تاديدهتلا عاونأ ُّلك اًّقح

األ مادعناو هايملا بورح ... يجولويبلا عونتلا ضافخناو خانملا رُّيغت ... رشبلا

،(« ةيئابولا ضارم ...األ يبيرضلا بُّرهتلا و لا األوم ليسغ ، داسفلا ... يئاذغلا نم

جنرطشلا ِةعْقُر ِتافلا حت ةمجرت يف اوركفي » نأ اكيرمأ ةداق عاطتسا اذإ نكل

نإ لوقتو . اًميوق ءيش ُّلك نوكيسف ، طقف « ةءافكو لا صتا رواحم ىلإ

لوحتيف ، تاكبش ىلإ ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ليوحت وه يسيئرلا حاتفملا



لوح رواشتلل زكرمو ، ةينمأ تاكارش ةكبش يف روحم » ىلإ NATO[961] وتانلا

يلودلا دقنلا قودنصو يلودلا األنم سلجم الح صإ »،مث يلودلا األنم اياضق

.1217« ثدحأ لعاوف » مامأ اهِحْتَفب يلودلا كنبلا و

ىلإ ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب تئِشْنُأ يتلا يملا علا ماظنلا تاسسؤم جاتحت

ماظن ، ًةنورم رثكأو عرسأ ،[ يقفأ ] حَّطَسُم ماظن رواحم » ىلإ اًمامت لوحتت نأ

هلخاد َجِمْدُي نأو اًعم»، لودلا ىوتسم ىلعو نينطاوملا ىوتسم ىلع لمعي

لا ثملا ».و رايخ ،األ روهمجلا و نييندملا و تاكرشلا و تنرتن اإل تاكبش َلعاوف »

Global« ةقاطلا و خانملل ةيملا علا دَمُعلا ةيقافتا » وه رتولس همِّدقت يذلا

رثكأ نيب لصتو طبرت يتلا CovenantofMayorsforClimateandEnergy

ةحوتفملا ةموكحلا ةكارش وه لااآلرخ ثملا 1218.و ملا علا لوح ةنيدم 7.100 نم

2011،و ماع امابوأ ُةرادإ اهتقلطأ يتلا OpenGovernmentPartnership

ةيلباقو ةيندملا ةكَراشملا و ةيفافشلا ب« ةمزتلم ًةلود نيعبس اآلن لمشت يتلا

ةرازو يف اًقباس رتولس ليمز ،IanKlaus سو كال نايإ امأ .1219« ةبساحملا

.1220 ةيملا ع ٍندم ِةكبش يف َةوقلا ىريف ، ةيجراخلا

هِّجوُت ، ةديدج ةيسايسويج ةكبش يف اًعم « رايخأ لعاوف » َّمضني نأ نكمي له

Joshua ومار ربوك اوشوج ككشتي ؟ رارش األ لعاوفلا دض « ةيكَبَّشلا اهَتراهم »

حلا صملل يرهوجلا ديدهتلا » نأ يف رتولس عم قفتيو اذه. يف CooperRamo

هنكلو .« اهسفن ةكبشلا رُّوطت لب ؛ ناريإ وأ ةدعاقلا وأ َنيصلا سيل ةيكيرم األ

رشع ٌفِّلختم ينورتكل اإل ُعافدلا . ديدهتلا ةبراحم ةلوهس نأشب الً ؤافت لقأ

ليحتسم ثولا ث ةخسن ببسب هلقأ سيل ، ينورتكل اإل موجهلا نع تاونس

لك يف الث ثلا نم ناتزيم لب ، ةنمآ وأ ةحوتفم وأ ةعيرس ةمظنأ »: ةديدج

.1221« ةرم

اآلةيت: ةغيصلا يف يملا علا ماظنلا ىلع عقاولا ديدهتلا صيخلت نكميو

X ةديدج ةقبط X ءادوس قيدانص X يعانص ءاكذ X اًدج ةعيرس تاكبش »

هباتك يف ومار ُمِّدَقُي .1222« ةحلسأ X ةيموي تاعوضوم X نمزلا طاغضنا

ةيقيقح « تاباوب » ةماق إل اًروصت ،TheSeventhSense« ةعباسلا ةَّساحلا »

نيقهارملا نم ةكبشلا يبِّرخُمو تنرتن اإل يمِرْجُمو سورلا مامأ ةيضارتفاو

رتويبمكلا ألنم دعاوق ثالث سبتقي هسفن ومار نكلو . رارش األ نم مهريغو

:RobertMorris سيروم تربور يموقلا األنم ةلا كوب ةرفشلا ُريبخ اهركتبا

:ال ةثلا ثلا ةدعاقلا . هلِّغَشُت :ال ةيناثلا ةدعاقلا . رتويبمك كلتمت :ال ىلو األ ةدعاقلا »

اًدانتسا 1949 ماع يف َسَّسأت .« وتانلا ب« اًراصتخا ُفَرْعُيو ، يسلط لااأل مش فلح : وتانلا 961

نم نوكتي . هسفن ماعلا نم ليربأ 4 موي نطنشاو يف ةعَّقوُملا يسلط لااأل مش ةدهاعم ىلإ

عافد ةموظنم وهو . ابروأو ةيلا مشلا اكيرمأ ءاحنأ عيمج نم الً قتسم اًوضع اًدلب 29

. مجرتملا - ةيجراخ فارطأ نم موجه يأ ىلع اًّدر كرتشم



ةديدجلا ةيعطقلا رماو األ هذه لهاجت يف اًعيمج انررمتسا اذإ .1223« همدختست

تاباسحل نيمأت ْيلماع لا خدإ نم نكمتي مل مهمظعمو ، انتداق اميس -وال

؟ رفيشتوجو جناسأ َلا ثمأ ٍتاباوب ُةيأ بجحتس فيكف - ينورتكل اإل مهديرب

لبقت ينورتكلإ نيمأت ةدعاق راكتب ال يركفلا حُّلستلا قابس حاًيلا يرجي

ريكفتلا يف نوقراغلا كئلوأ اهيلإ لصوتي نأ لمتحملا ريغ نمو . قيبطتلا

رأثلا وأ تامجهلا َعْدَر سيل يقيقحلا فدهلا لعل . يموقلا األنم نأشب يديلقتلا

انُعمتجم اهيلع دمتعي يتلا ةفلتخملا تاكبشلا عيمج ميظنت لب ، نيمجاهُملا نم

،fragile-anti ةشاشهلا ةحفاكم » لضف األ لعل ]؛وأ ةدماص ] ًةنِرَم نوكت ثيحب

لكشب ومني ٍماظن ِفْصَول NassimTaleb[962] بلا ط ميسن هغاص حلطصم وهو

.1224 موجهلل ضرعتي نيح ىوقأ

، ةيلا ملا رطاخملا ةرادإ عِمَلا يف نوشيعي نيذلا - بلا ط لا ثمأ نم - كئلوأو

: ةيلودلا ةيلا ملا ةكبشلا اهيلع تناك يتلا ةشاشهلا ىدم 2008 ماع يف اودهش

امأ . اًبيرقت هلمكأب راهني يملا علا نامتئ اال َماظن َلَعَج ٍدحاو ٍرامثتسا ِكنب ُلَشَف

س دقع ذنم اَّنُك امك نولصاوتم اآلن انُّلُكف : راَّجُتو نييفرْصَم عم نوقِلا َعف انتيقب

ةينبلا تاكبشو ةيراجتلا و ةيعامتج اال انتاكبش عقت ، ةيلا ملا ةكبشلا كو . فلا

ليلقلا ىوس كلمن ،وال رارش واأل ىقمحلا نم لصاوتم موجه تحت ةيتحتلا

انتاكبش ميمصت وه هلعف عيطتسن ام لضفأ . مهِعْدَرل هب مايقلا اننكمي امم اًدج

ينعي كلذو .Cyberia ايرِبْياس يوالت مامأ دومصلا اهنكمي ثيحب اهؤانبو

( يلا ملا ميظنتلا حةلا يف (امك ةطاسبلا نوكت امدنع ، ٍديقعت ِءانب ِءارغإ ةمواقم

لكايه َمْهَف - األلو ماقملا يف - ُةطاسبلا ينعتو .1225 لضف األ رايخلا يه

. اهركتبن يتلا تاكبشلا

مظعم مجح يف ًةكبش ُرِّوَصُي ٍّيئاوشع ٍّينايب ٍمْسَر ِدقُع ُفْصِن ُلا زُت امدنع

دض هسفن ءارج باإل موقن نيح نكلو . ُةكبشلا ُرَّمدُتسف ، يقيقحلا انملا ع تاكبش

ىتح ُمِواقُي الق معلا َلِصَّتُملا رصنعلا نإف »، لثامم مجح نم قاطنلا ِّرُح جذومن

نيب [ْيأ هلخاد ةفاسملا طسوتم نوكيو ، دقُعلا نم 80% نم رثكأ ةلا زإ دعب

ةيويح ٌةركف هذهو .1226« ةيادبلا دنع ناك يذلا هسفن طسوتملا اًيلمع وه [ دقُعلا

دَّمعتم ٍموجه ِةهجاوم يف ةشاشهلل ًةحفاكم ٍتاكبش نومِّمَصُي نَمل ةمهم

. هَّجوُمو

سيراب ْيتعماج يف هميلعت ىقلت ،1960 ماع ديلا وم نم يكيرمأ ينانبل : بلا ط ميسن 962

يف يراكتبا ماهسإ ،هل فراعملا ددعتم يميداكأو ، ةيراد اإل مولعلا هاروتكد . ستسوشتاسامو

لماعتلا اهيف لواحي يتلا « ءادوسلا ةعجبلا ةيرظن » بحاصو ،« ةدقعملا ةيلا ملا تاقتشملا »

نم اننِّكَمُت ةقيرطب ةعقوتملا ريغ ةردانلا ثادح واأل مولعم ولاال ةيئاوشعلا و ةفدصلا عم

اًذاتسأ اآلن بلا ط ميسن لمعي ، ةددعتم ةيفرعم االت جمب هرورم دعبو . اهراطإ يف شيعلا

. مجرتملا - كرويوين ةعماج كينكتيلوبلا دهعمب ةرطاخملا ةسدنه يف اًيعماج
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يبرو األ داحت [964]،اال تاب ،[963] جناف

House مومعلا سلجمب ةيلخادلا نوؤشلا ُةنجل تمجاه ،2017 ماع سرام يف

ةدايقب ،[ ةدحتملا ةكلمملا ناملر ofCommonsHomeAffairsCommittee[ب

كوبسيفو لجوج تاكرش تمجاه ،YvetteCooper[965] ربوك تيفيإ اهتسيئر

ربوك ْتكتشا . مهنع ًةباين تنرتن اإل ىلع ةباقرلل يفكي امب اهمايق مدعل رتيوتو

.BanIslam اإلسالم» رْظَح » ناونعب ةحفص عْفَر يف َلِشَف كوبسيف نأ نم

ةيلوؤسملا نم اًديزم اولمحتت نأو ، ديزملا اولعفت نأ مكنم جاتحن »: تلا ق امكو

األ لدعلا ريزو فشك ، هسفن عوبس األ يفو .1227« سانلا ةيامحل ةيعامتج اال

لصت ٍتامارغ ضرفيس نوناق عورشم نع HeikoMaas سام وكياه ينامل

تاملك » فذح يف لشفت يتلا ةيعامتج اال تاكبشلا ىلع وروي نويلم 50 ىلإ

ُفَذْحُي »: هريبعت ِّدح ىلعو .« ةفئاز اًرابخأ » رشنت وأ « ةيهاركلا ىلع ُّضُحَت

.1228« ةيفاكلا ةعرسلا ب ُفَذْحُي ال هنكلو ، ينوناقلا ريغ ىوتحملا نم اًدج ليلقلا

نمو . هدضو ضيغبلا ىوتحملا ىلع ةباقرلا حلا صل لداجي نأ ءرملل نكمي

اإلع ىلع لا ملا قفنت ةيموكحلا االت كولا و تاكرشلا نأ نم بجعتي نأ نكمملا

عقاوم ىلع زييمت بال اهتاراعش عْضَو ةجرد ىلإ ، اًيئاوشع ينورتكل الناإل

نأ يغبني كوبسيفو لجوج ْيتكرش نأب ُلوقلا ينعي ،ال كلذ عمو . ةيداهج

. ةيداع ريغ ةجاذس ىلع ليلد وه لب ، ةيلوؤسملا نع الً زانت ةباقرلا اسرامت

األ نويسايسلا ديريف ، يفكي امب نيتريدق اتسيل نيتكرشلا نيتاه نأ ول امكو

يف مهينطاوم ةيرح نم ِّدحلا ىلع ةردقلا امهحنم - ودبي ام ىلع - نويبرو

. ريبعتلا

. تامولعملا ايجولونكت ةروث نأشب اهُمْهَف بجي ةيرهوج طاقن ثالث كانه

يه: تاملك عبرأ نم ىلو األ َفورحلا لثمت «FANG جناف » ةملك نأب ىرخأ ًةرم ُرِّكَذُن 963

يف ةلماعلا ةيكيرم األ تاكرشلا يهو G. لجوجو N سكيلفتينو A نوزامأو F كوبسيف

»و بان اًعم:« ًةعمتجم ىلو األ ُفورحلا هذه ينعتو . تنرتن واإل تامولعملا ايجولونكت لا جم

. مجرتملا -« بلخم »و« ةكوش »

Alibaba اباب يلعو Baidu ودياب : تاملك نم ىلو األ َفورحلا لثمت »BAT تاب » ةملك 964

واإل تامولعملا ايجولونكت لا جم يف ةلماعلا ةينيصلا تاكرشلا يهو Tencent تنِسنيتو

ينعتو . قباسلا شماهلا يف ةروكذملا ةيكيرم األ تاكرشلا اهفئاظو يف ُرِظاَنُت يتلا تنرتن

ىلع اهئاوتحا ىلإ ةفاض »،باإل ةاوره »،« توّبَن »،« شافخ اًعم:« ًةعمتجم ىلو األ فورحلا هذه

. مجرتملا -« بْرَّضلا » ىنعم

، يناطيربلا لا معلا بزح نم ةيسايس ،1969 ماع ديلا وم نم ةيناطيرب : ربوك تيفيإ 965

. مجرتملا - ةيموكحلا فئاظولا نم ديدعلا تلغش ، ةدحتملا ةكلمملا ناملر ب ةوضعو



ءاملع نم تاماهسإب نكي نإو ، اًبيرقت يكيرمأ زاجنإ اهلماكب اهنأ يه ىلو األ

نيعِّنصُملا ملا،و علا ءاحنأ لك نم نوكيلِّسلا يداو ىلإ اودفاوت نيذلا رتويبمكلا

[ يداملا رتويبمكلا داتع ] ريودراهلا فيلا كت اوضَّفخ نيذلا نييويس اآل

.hardware

. يداع ريغ لكشب اآلن ةنميهملا يه ةيكيرم األ ايجولونكتلا تاكرش مهأ ، اًيناث

ةيقب امأو لا. األوم نم ةلئاه تايمك ىلإ ، انيأر امك ، ُةنميهلا هذه ُمَجْرَتُت اًثلا، ث

: نارايخ هيدلف ، ةيكيرم األ ةيكَبَّشلا ةروثلا هذه ةهجاوم يف ملا علا

األلو. َرايخلا نويبرو األ راتخا دقو . سفانتلا و عْنَملا وأ ميظنتلا و ناعذ اإل

اإل ىلع يبروأ ةئزجت عئابو ، ٍّيبروأ ٍثحب ِكِّرَحُم نع ىودج نود ُثَحْبَتس

األ داحت اال اهُّرقم تنرتنإ ةكرش ُربكأ . ةيبروأ يعامتجا لصاوت ةكبشو ، تنرتن

ويديفلا و ىقيسوملل ةيراجت تامدخ ةكرش :Spotify يَفيتوبس يه يبرو

ا داحت اال يف FANG جناف لغوت دقل .12292006 ماع تئِشْنُأو ملوهكتس اهُّرقم

European [966] ةيبرو األ ُةيضوفملا هلعفت نأ نكمي ام لكو ؛ يبرو أل

، راكتح اال ةحفاكم تايصوتب ةدحتملا تاي ال ولا ةقلا مع َةقياضم Commission

ةيامحو ةيصوصخلا نأشب ةمارص رثكأ دعاوقو ، يعجر رثأب ةيبيرض ريتاوفو

.1230 فيظوتلا قوقح نع كيهان ، تانايبلا

اهنكمي ال ةيكيرم األ تاكرشلا نأ ةدعاق خيسرتب َقيرطلا نويبرو األ َداَر دقو

. يبرو وأاأل ينطولا نوناقلا نع لقتسم لكشب مهيضارأ ىلع لمعلا

Yahooال وهاي نأ َةركف َخَّسَر يذلا وه MarcKnobel لبونك كرام يسنرفلا

هعقاوم يف Nazimemorabilia [967] يزانلا تاراكذت نع اإلعالن هنكمي

لخدي يذلا [ رفريسلا ] َمداخلا نأ ببسب الني،ال نوأ ةينلعلا تادازملا ب ةصاخلا

( ملوهكتس يف ) ابروأ يف ٌدوجوم عقوملا ىلإ نويسنرفلا نومِدختسُملا هرْبَع

نييسنرفلا نيمِدختسُملا زييمت نع ( ليق (امك اًزجاع نكي مل وهاي ألن لب ، طقف

ماهملا يف يليمكت رود اهلو ، يبرو األ داحت لال يذيفنت عارذ : ةيبرو األ ةيضوفملا 966

و تارارقلا قيبطتو تاعيرشتلا و نيناوقلا حارتقا نع ةلوؤسمو ، ةيذيفنتلا و ةيعيرشتلا

ُنِّيَعُي . داحت اال نوؤشل ةيمويلا ةراد اإل ىلإ ةفاض ،باإل يبرو األ داحت نعاال ةرداصلا تادهاعملا

. يبرو األ ناملر بلا ةقفاومب ةيضوفملا َسيئر يبرو األ ُسلجملا

يه:اإل ، ةيضوفملا اهب موقت ةيسيئر ٍّماهم ثالث ىلع امور ةدهاعم نم 211 ةداملا صنتو

رود ؛ ةينوناقلا ةيحانلا نم يبرو األ داحت اال لود عيمج يف اهذيفنتو تادهاعملا ىلع فارش

. مجرتملا - يذيفنت رود ؛ ينوناق

اهمظعم يتأيو . دارفأ وأ فحاتم اهتعمج ، يزان لصأ تاذ رصانعو داوم : يزانلا تاراكذت 967

، ةيزانلا تاراعشلا ،و نيشاينو تايلا ديم رصانعلا هذه لمشت . يزانلا لظ يف اومدخ نمم

. مجرتملا - رلته نمز اياقب نم اهريغو



ايناطيرب لب ، اسنرف - ةيبرو األ لودلا نم ٌددع َّرَقأو .1231 اًضيأ ، مهريغ نم

InternetService تنرتن اإل ةمدخ يدِّوزُم ىلع ضرفت نيناوق - اًضيأ ايناملأو

َلا) األفط مدختسَت يتلا ةيحاب اإل روصلا (ك روظحم ىوتحم َبْجَح Providers

دمتعت تراص ةيبرو األ ةيسايسلا بَخُّنلا نكلو . مهونطاوم اهاري ال ىتح

اهنع ًةباين ةباقرلا ب مايقلل ، كوبسيف لثم ، ةيكيرم األ تاكرشلا ىلع اًريبك اًدامتعا

« تايدتنملا ريياعم » نأ رطاخم نع - ودبي ام ىلع -[ ُبَخُّنلا هذه ] لفاغتتف ،

.1232 يبرو األ نوناقلا نم اًدُّدشت رثكأ نوكت نأ ىلإ يهتنت امبر كوبسيف ىلع

نكي مل لعف ُّدر وهو . َةسفانملا نوينيصلا راتخا ، نييبرو نماأل ضيقنلا ىلعو

َةرطيسلا » ةطاسب لكب لواحتس نيكب نأ اوضرتفا نيذلا ، نويكيرم األ هعقوتي

ب BillClinton نتنيلك ْلِب ُسيئرلا اهَهَّبش ةلواحم يهو ،« تنرتن اإل ىلع

يف يكيرمأ يميداكأ َبَتَك .1233« طئاحلا يف يليجلا نم رامسم ِّقَد ةلواحم »

الً: ئاق 2003 ماع

نيصلا يف سانلا ناك اذإو ...[ اهقارتخا لهسي ] ةيِّماسَم ٌةكبش تنرتن «اإل

ردقأ نإف ، نوكيلِّسلا يداو يف عقاوم نم تامولعم ىلع لوصحلا نوديري

. اًمامت اًحيحص اذه سيلو .1234« مهفاقي إل طغضلا اهيلع بعصيس تاموكحلا

. ٌةباقر دجوت ديكأت لكبف

ةعومجملا نع الً وؤسم LuWei[968]يو ْوُل حبصأ امدنع ،2012 ماع ذنم

CentralLeading Group for[969] ةينورتكل اإل نوؤشلل ةدئارلا ةيزكرملا

Great[970] ميظعلا ةيامحلا رادج ةءافك نم ُنيصلا تداز CyberspaceAffairs

ةينورتكل اإل عقاوملا نم اآلالف تارشع ىلإ لوصولا عنمي يذلا Firewall

ىَّلوتَي يذلا GoldenShield[971] يبهذلا عْرِّدلا عورشم نع الً ضف ، ةيبرغلا

ةياعدلا مسق سيئر بئان بصنم لغش . ينيص يسايس ،1960 ماع ديلا وم نم يو: 968ول

نوؤشلل ةدئارلا ةيزكرملا ةعومجملا ل« ماعلا بتكملا سيئرو ، ينيصلا يعويشلا بزحلا يف

- ملا علا يف اًذوفن ةيصخش ةئم رثكأ نمض 2015 ماع مياتلا ةلجم هتفَّنص .« ةينورتكل اإل

. مجرتملا

بزحلل ةيزكرملا ُةنجللا تردصأ : ةينورتكل اإل نوؤشلل ةدئارلا ةيزكرملا ةعومجملا 969

ب ةقلعتملا اياضقلا ةرادإ اهتمهمو .2013 ماع ربمفون يف اهئاشنإب اًرارق نيصلا يف يعويشلا

و ينورتكل اإل األنم ةنجل ىَّمَسُت ةنجل ىلإ 2018 ماع سرام يف تلوحت . تنرتن اإل

. مجرتملا - يزكرملا يتامولعملا

نيصلا ةيروهمج اهضرفت ةينقتو ةينوناق تاءارجإ ةعومجم : ميظعلا ةيامحلا رادج 970

تنرتن اإل ةباقر ةيلمع نم ءزج وهو ، اًيلحم تنرتن اإل ةكبش ىلإ لوصولا ميظنتل ةيبعشلا

تانايبلا ةكرح ةبقارمو ، ةيبنج األ تنرتن اإل عقاوم نم ددع بجح ىلإ ةفداهلا نيصلا يف

ةكرح طيشنت يف اًرود بعل ، ةباقرلا يف ةيامحلا رادج رود بناج ىلإو . هيلإو تنرتن نماإل

. مجرتملا - ةيلحملا تاكرشلا ةياعر خالل نم تنرتن اإل ربع ةيلخادلا ةراجتلا

ا ةرازو هريدُت . تنرتن اإل ةبقارمل ميظعلا ةيامحلا رادج نم عرفتم عورشم : يبهذلا عردلا 971



همادختسا نكمي يذلا GreatCannon[972] ميظعلا عفدملا ،و تنرتن اإل ةبقارم

. ةيِداعُم عقاوم ىلع موجهلا يف
[973] وبيو انيس لثم ةيعامتج اال تاكبشلا microblogsو ةرَّغَصُملا ُتانَّودملا

ِرْشَنب نينادُملل نجسلا ب ماكحأ عم ، ديدش ماكحإب ٌةبَقارُم SinaWeibo

ةيفيك ىلع اًدحاو ثمالً برضنْلو . تنرتن اإل ىلع ةيبيرخت وأ ةفئاز تامولعم

ْتِن [ ةكرش ] ُةموكحلا تربجأ 2016 ماع ربمتبس يف ، ةينيصلا تاطلسلا لمع

ب ةقلعتملا ءانثتساب ، تنرتن اإل ىلع اهتايدتنم لك الق غإ ىلع NetEase[974] زيإ

هَّجوُملا دقنلا نم ريبك ردق عم ةموكحلا حماست مغرو .1235 لزانملا و تاراقعلا

ءارجإ يأ ىلإ تاوعدلا َّلك نوبِقارُملا قلغأ ام ناعرس ، تنرتن اإل ىلع اهل

.1236 يمسر ريغ يعامج

ا ُرهوج ناك . يكبشلا رصعلا ىلع ينيصلا ِّدرلا َحاتفم ُةباقرلا تسيل ، كلذ عمو

تاكرش لوصو نم َّدحلا - اًعم ةهيركو ةلوقعم لئاسوب - ةيجيتارتس إل

باحصأ عيجشتو ينيصلا قوسلا ىلإ ةريبكلا ةيكيرم األ تامولعملا ايجولونكت

امنيبو .Fang جناف ىلع ينيص ٍّدر ءانب ىلع نييلحملا عيراشملا و لا األمع

،1237 ُةموكحلا هضرفت يذلا « يتاذلا َطابضن «اال تفوسوركيامو وهاي تلبق

عم ةرِّركتم تانحاشم دعب 2010 ماع يف نيصلا نم لجوج تبحسنا

Gmail تاباسح ىلع [ اهتاءادتعا ] اهتامجهو اهتباقر ببسب ةينيصلا تاطلسلا

. ناسن اإل قوقح ءاطَشُنب ةصاخلا

لواح ،2005 ماع يف www.facebook.cn قاطنلا َمسا كوبسيف لَّجَس ذنمو

ُتاكرش ْتَمِهُّتا امدنع ،2009 ماع يف َرِظُح هنكلو ، نيصلا يف همادقأ َخيسرت

ةمِلْسُملا Xinjiang جنايجنيش يف بارطضا ةراثإب ةيعامتج اال ايديملا

.1238 اًساسأ

األ فورحلا ]BAT تاب هيلع ُنِمْيَهُي مويلا نيصلا يف تنرتن اإل نأ ةص ال خلا و

يذلا [ ينيصلا ] ثحبلا كِّرَحُم )Baidu[975] ودياب اآلةيت]: ةينيصلا تاكرشلل ىلو

. مجرتملا -2003 ماع ربمفون يف هليغشت أدب ، ةينيصلا ماعلا ألنم

إل نيصلا همدختست . ةفلتخم تاردقو ميمصت وذ ، لصفنم يموجه ماظن : ميظعلا عفدملا 972

عيزوتو ، بيولا رورم ةكرح ةبقارم ىلع ةردقلا هيدلو ، ةمدخلا نم نامرحلا تامجه طالق

متناوك ماظنل ةلثامم ةقيرطب ، اهُّنُشَي يتلا تامجهلا يف ةثيبخلا تايجمربلا

. مجرتملا - ةيكيرم األ يموقلا األنم ةلا كو همدختست يذلا QuantumInsert تْرِسنإ

- رتيوتو كوبسيف نم نيجه ،2009 ماع َسَّسأت ، ينيص ينورتكلإ عقوم : وبيو انيس 973

. مجرتملا

- بيو عقوم ريدُتو ، نيصلا يف تنرتن اإل ةمدخ تاَدِّوَزُم ربكأ نم ، ةينيص ةكرش زيإ: ْتِن 974

. مجرتملا

نيصلا يف دحاو مقر فَّنَصُم .2000 ماع رياني 18 موي قلطنا ينيص ثحب كِّرَحُم : ودياب 975



ةعومجم )Alibaba[977] اباب يلع 2000)؛ ماع RobinLi[976] يل نيبور هسَّسأ

1999)؛ ماع يف ْتسَّسأت ، نوزامأ ىلع JackMa[978]ام كاج اهب َّدَر ةضباق

وهو ،MaHuateng[980] جنِتاوِه ماع،ام لبق هركتبا يذلا )Tencent[979] تنِسْنِت

.(WeChat تاشت يو لسارتلا قيبطتب فورعم

اهنم لكف ؛ ةيكيرم األ اهرئاظنل تاخاسنتسا درجم نم ريثكب رثكأ الت تكتلا هذه

اهقاطنو اهمجح يف ةريبك يهو ؛ ةرِكتبمو ةرَكتبُم اهفصوب اهَسفن ترهظأ

تادئاعو ودالر رايلم 473 ىلع ديزت ةيقوس ةميقب ، ةيكيرم األ اهتاريظنك

نم 86% همدختسي WeChat تاشت يو ودالر. رايلم ب20 ُرَّدقُت ةيونس

، يويس اآل لمعلا َةقاطب ةقئاف ةعرسب ُلِّوَحُيو ، نيينيصلا تنرتن اإل يمِدختسُم

QR[رآ ويك زومر ] ةلهسو ةعيرس ةباجتسا زومر ىلإ ، ةيمازلإ ةدحاو ةرمل

.[981]codes

تاي ال ولا يف نوزامأ ِتادئاع نيصلا يف اباب يلع ةعومجم ُتادئاع تزواجت

نيصلا يف ةئزجتلا ب عيبلا تاداريإ يلا مجإ نم اهُتَّصِحو 2015؛ ماع ةدحتملا

.1239 ةدحتملا تاي ال ولا يف نوزامأ ةصح ُفْعِض يه (6% زواجتت يتلا )

قوسلا جراخ هنْوَكل هباينأ نع ُرِّشَكُي نوكيلِّسلا يداو نإ لوقلا نع ٌّينغو

،وأ لضفأ نيينيصلا فرعي ودياب وه:« ودياب راعش . تارايزلا ددع ثيح نم اًيملا ع عبارلا و

. مجرتملا - لجوج ىلع ينيصلا َّدرلا ودياب ُّدَعُي .« هريغ نم لضفأ

يف تامولعملا ةرادإ سرد ، ينيص تنرتنإ لا معأ دئار ،1968 ماع ديلا وم نم يل: نيبور 976

ثحبلا كِّرحم وش كيرإ عم َسَّسأ . كرويوين ةعماج يف رتويبمكلا مولعو ، نيكب ةعماج

ىلع لمعي لقتسم يراشتسا لمع قيرفل اًكراشم اًسيئر 2014 سطسغأ يف َنِّيُع . ودياب

. مجرتملا - ةدحتملا األمم يف ةمادتسم ةيمنت لجأ نم تانايبلا ةروث

بسكت ، ينيصلا صاخلا عاطقلا ةزوح يف ةينيص ةضباق ةكرش اباب: يلع ةعومجم 977

قوستلل ثحب كِّرحُم لمشي يذلا تنرتن اإل ربع يراجتلا طاشنلا نم اهتاداريإ مظعم

ىلإ ةفاض ،باإل ةئزجتلا و ةلمجلا ةراجتو تنرتن اإل ربع عفدلا تامدخو ةبسْوَحلا تامدخو

يلودلا نيديعصلا ىلع راجتلا و دارف واأل تاكرشلا نيب ةراجتلا ليهست ىلإ فدهي ماع قوس

. مجرتملا - نوزامأ ىلع ينيصلا َّدرلا ُّدَعُتو ،1999 ماع اباب يلع ُةعومجم تئِشْنُأ . ينيصلا و

يلع ةعومجمل اًقباس يذيفنت سيئرو ، ينيص لا معأ لجر ،1964 ماع ديلا وم نم ام: كاج 978

. مجرتملا - ةيكيرم األ سبروف ةلجم غالف ىلع رهظي يويسآ ينيص لا معأ لجر لوأ اباب.

و تامدخلا يف ةصصختم ،1998 ماع ْتسَّسأت تايسنجلا ةددعتم ةينيص ةكرش : تنِسْنِت 979

لئاسوو ايجولونكتلا و يعانطص اال ءاكذلا و هيفرتلا و تنرتن باإل ةطبترملا تاجتنملا

. مجرتملا - نيصلا يف يعامتج اال لصاوتلا

لا معأ لجر ،PonyMaام ينوب مساب اًضيأ ُفَرْعُي ،1971 ماع ديلا وم نم : جنِتاوِه 980ام

واإل ايجولونكتلا و رامثتس اال تاكرش ربكأ ، تنِسْنِت ةكرشل يذيفنت سيئرو سِّسؤم ، ينيص

. مجرتملا - ملا علا يف لا لااألمع جر رابك نمض فَّنَصُم ، ايسآ يف تنرتن

ةيطيرشلا زومرلا ةفوفصم ماظنل ةيراجتلا الةم علا مسا رآ: ويك عيرسلا ةباجتس اال زمر 981

. مجرتملا –( دوكرابلا ) داعب األ يئانث



ةيفحص الت باقم ءارجإب ءاوس دعب، األلم جريبركوز دقفي .مل مخضلا ينيصلا

ةحاس ناخد ربع ضكرلا ىتح وأ ، ةلهسلا Mandarin [982] نيرادناملا ةغلب

. هعِّجَشُت مل ةريخ Uberاأل ربوأ ةبرجت نكلو ،TiananmenSquare[983] نِمْنِنايت

ربوأ َعَفَر ةنسلا يف ودالر رايلم ىلع ديزت رئاسخ دُّبكت دعب ، يضاملا ماعلا يف

ةكرش ىلع بلغتلا عطتسي مل هنأ الً ِّبقتم الم]، ستس اال ةيار ] ضيب األ َمَلَعلا

ةكَراشم سنزيب يف لمعت يتلا ةينيصلا DidiChuxing[984] جنِسكوشت يديد

األ اهبويجو ةريبكلا يديد كُّرحت ةقاشر ىلإ اًيئزج كلذ عجريو .1240 بوكرلا

يتلا [ ةيموكحلا ] ةيميظنتلا تارييغتلا ىلإ اًضيأ اًيئزج عجري امك ، قمع

.1241 ينيصلا قوسلا يف ربوأ ةكرش َةقاعإ تفدهتسا

نم نكلو . موهفم ٌرمأ اهريغو قئاوعلا هذهب ةيكيرم األ تاكرشلا َطابحإ نإ

.ف نيصلا اهتجهتنا يتلا ةقيرطلا ب هتاراصتناو نوكيلِّسلا يداو رثأتي أال بعصلا

ةيحانلا نم ًةيكذ تناك لب ، طقف ةيداصتق اال ةيحانلا نم ًةيكذ نكت مل نيصلا

، نيكب يف ،BigBrother[985]« ريبكلا .«األخ اًضيأ ةيجيتارتس واإل ةيسايسلا

مامأ تابيوبتلا إلغالق اهجاتحي يتلا bigdata ةريبكلا تانايبلا اآلن هيدل

. نيينيصلا تنرتن اإل يمِدختسُم

َعْمَج NSA[ ةيكيرم [األ يموقلا األنم ةلا كو تدارأ اذإ ، هسفن تقولا يفو

اهيلعف [986]MiddleKingdom ىطسولا ةكلمملا نم metdata ةيفصو تانايب

. ميظعلا ينيصلا ةيامحلا رادج ىلع بلغتت نأ

، ٍداَعُمو مالمئ، ريغ يكَبَّشلا رصعلا نأ برغلا يف ةيديلقتلا ةمكحلا لا الزت

داحت لال اًيداعمو مالمئ ريغ ناك ام ردقب ينيصلا يعويشلا بزحلا مْكُحل

قطانملا يف نوينيصلا اهب ثدحتي يتلا تاغللا ةعومجم ىلع قلطي مسا : نيرادناملا 982

. مجرتملا - ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج يف ةيبرغلا ةيبونجلا و ةيبرغلا ةيلا مشلا

طالةيب تارهاظم تدهش . ةينيصلا ةمصاعلا نيكب يف تاحاسلا رهشأ نم : نِمْنِنايت ةحاس 983

تاحاس ىلإ اهرثأ دتما يتلا 1989 ماع تارهاظم اهنم األربك نكلو ،1987 ماع ةمراع

. مجرتملا - ةدشب ينيصلا ماظنلا اهعمق يتلا ىرخأ ةينيص

و ةرج األ تارايس بوكر تامدخ مِّدقُت ، نيكب اهُّرقم ةينيص ةكرش : جنِسكوشت يديد 984

ماعطلا ميدقتو تاجاردلا ةكراشمو يعامجلا بوكرلا ةكراشمو ةصاخلا تارايسلا

نم معدب جنِسكوشت يديد تسَّسأت . يكذلا فتاهلا قيبطت ربع نيصلا يف نيمِدختسُملل

اباب. يلعو تنِسْنِت ، نيصلا يف نيتيسيئرلا تنرتن اإل يتكرش

كيسكملا يف هتقلطأو اهتامدخو اهتاقيبطتل اًيزيلجنإ اًرادصإ يديد ترَّوط ،2017 ماع يفو

. مجرتملا - نابايلا و ايلا رتسأو

قبس ،«1984» ليوروأ جروج ةياور يف « ريبكلا «األخ ةيصخش ىلإ ةراشإ : ريبكلا 985األخ

. مجرتملا - قباس شماه يف اهنع ثيدحلا

. مجرتملا - نيصلا ىلإ ريشت يتلا Zhōngguó ةملكل ةيديلقت ةمجرت : ىطسولا ةكلمملا 986



. يتييفوسلا

يعويشلا ] ُبزحلا 1242.ف فلتخم األرم نأ دجالً نوضرتفي نَم دجوي نكلو

ةيامح ِّفاوح رْبع َلا االصت اهيف ُدقُعلا لدابتَت ، ٌةرِّوطتم ٌةكبش هُسفن [ ينيصلا

نم الً، ثمف . نينواعتم لمع مزالء وأ نارقأ ةطبارو ةلا] َفَكو ةياعر ] ةرَصانُمو

نيصلا ةيروهمج سيئر ]XiJinping جْنِبْنِج يش ، ةينْيَبلا ةَّيزكْرَمَّتلا ةيحان

سيئرلا ]JiangZemin نيميز جنايج ذنم ينيص ميعز يأ نم ىوقأ [ ةيبعشلا

سيئرلا ]DengXiaoping جْنِب وايش جْنِد نم ريثكب ىوقأو ،[ قبس األ ينيصلا

، أطخلا ليبس ىلع ، اًنايحأ هب هُنِراقُي يذلا [ قوسلا داصتقا وحن نيصلا داق يذلا

.1243 نويبرغلا نوقِّلعُملا

تايرظنلا نع داعتب باال ةينيصلا ةموكحلا يسرادل يكبشلا ليلحتلا حمسي

[ يشناوجلا ] يسناوجلا ةعارب كاردإو [ رَمُّزلا ] لئاصفلا ب ةصاخلا ةيطيسبتلا

ةيمهأ ىلع ChengLi[988] يل جنيشت ُدِّدَشُيف .[987]modernguanxi ثيدحلا

رابك نيب تاق ال علا ْيأ ؛ ةطلسلا ىلإ Xi يش دوعص يف هيجوتلا و داشر اإل طباور

.([989]mishu وشيملا ) سيئرلا يدِعاسُمو بزحلا تايصخش

وه ركسعم و« يوبْخُّنلا «Xi-Jiang يش - جنايج ركسعم » نيب نوزِّيمُي نم امأ

Xi يش . لئاصف ىلإ مراصلا ميسقتلا يف نوغلا بيف يوبْعَّشلا «Li-Hu يل -

ىلإ ،GengBiao وايب جْنِج كاذنآ عافدلا ريزول اًريتركس هنْوَك نم ىَّقرَت هُسفن

Fujian نايجوفو Hebei يبيه يف ميلق واإل ةعطاقملا ىوتسم ىلع بصانم

نيراشتسملا نم ًةكبش ىَنَب ثيح ،Shanghai ياهغنَشو Zhejiang جنايجيشتو

الف تخا ًةفلتخم ٍتايصخش تنمضت ، نيصلْخُملا نيدِشْرُملا و نيحصانلا و

ويل « ظفاحملا يركسعلا رقصلا LiuHeو« يه ويل « يداصتق اال يطارقونكتلا »

.LiuYuan1244 ناوي

ةديقعلا يف ةيؤر نع ةينيصلا ةفاقثلا يف ُةملكلا ُرِّبَعُت : يشناوجلا وأ يسناوجلا 987

و ةيمَرَهلا و ةيرس األ تاق ال علا نم ًةعومجمو عمتجملا نم اًءزج َدرفلا ىرت ، ةيشوفنوكلا

يه يتلا ةقثلا و لثملا ب ةلماعملا و ةلدابتملا ةينمضلا تامازتل اال ىلع ديكأتلا عم ، ةيدولا

ع يف ثيدحلا ينيصلا عمتجملا يف يراسلا هسفن موهفملا وهو . يشناوجلا تاكبش ساسأ

ُترثآ اذل، . ينيصلا يعويشلا بزحلا يف كلذكو ، نهارلا يجولونكتلا رصعلا ب هتق ال

. مجرتملا -« ةثيدح تاق «عال ىلإ ةملكلا ةمجرت نم دبالً َبيرعتلا

ةبْخُّنلا ةسايس يف صِّصختم ينيص يميداكأ ،1956 ماع ديلا وم نم يل: جنيشت 988

، ةينيصلا ةسايسلا يف ةزراب ةيعجرم ًةطلس ُّدَعُيو ، رصاعملا ينيصلا عمتجملا و ةينيصلا

. مجرتملا لا- ِّرماأليج ىلع نيينيصلا ةداقلا تارييغتو ةدايقلا تايمانيد ةصاخبو

رارس األ يلماحو ءانم األ ىلإ ينيصلا يعويشلا بزحلا قايس يف ةملكلا ريشت : وشيم 989

. مجرتملا - هسفن تقولا يف مهحئاصن ءادبإ يف نورِّصقُي ال نيذلا



لضفأ اًمْهَف ُنيصلا ُمَهْفُت ،FranziskaKeller[990] رَليِك اكسيسنارف لوقت امكو

امأو . لئاصف اهفصوب ُمَهْفُت امم رثكأ هذه، هيجوتلا و داشر اإل تاكبش خالل نم

ةدايق دارفأ نم ةنَّوكم ًةكبش لمشتف ةمهملا ىرخ Xiاأل يش تاكبش

كونبلا ب تاكرشلا طبرت يتلا َةكبشلا 1245و هل نيعباتلا ةريغصلا تاعومجملا

.1246 تادَنَّسلا قوس ةطاَسَوب

- يبرو األ ناملر بلا يف ةوضعو ةيناملأ ةيسايس ،1981 ماع ديلا وم نم : رليك اكسيسنارف 990

. مجرتملا



. ينيصلا يعويشلا بزحلا يف ةيزكرملا ةنجللا ءاضعأ ةكبش -50: مقر لكشلا

مس اال مجحو ،( ةجردلا [االصتاالت]( طباورلا ددع عم بسانتي ةدْقُعلا مجح

مهأ نيقلتملا و نيهِّجوُملا نيب طباورلا نأ ْظِح .ال ةينْيَبلا ةَّيزكرمتلا عم بسانتي

. ةيلئاعلا طباورلا نم ريثكب

يف ينيصلا ُجْهَّنلا ديفتسي ، رادجلا يف يليج رامسم ِّقَد ةدارإ نع اًديعبو

microblogs ةرَّغَصُملا تانَّودُملا هفشكت امم ديازتم لكشب ةيعامتج اال ايديملا

و جنوك جنوه نم نوثحاب َبَّقَن امدنع . مهت اال غشناو نينطاوملا تامامتها نع

تانَّودُملا يف روشنم رايلم 13 نم رثكأ تانايب يف ةدحتملا تاي ال وولا ديوسلا

اوئِجوُف 2009و2013، ْيماع نيب SinaWeibo وبيو انيس عقوم ىلع ةرَّغصملا

َرَكَذ روشنم نويلم ،و2.5 ةيعامتجا تاعارص ىلإ ُحِمْلُي روشنم فلأ 382 دوجوب

. تابارض كاإل ًةيبعش ٍتاجاجتحا

ةبقارمل ةيعامتج اال ايديملا مدختست تراص تاطلسلا نأ يه ةيضرفلا و

680 لا نأ دالةل[انه] هل اممو . داسفلا طْبَضل اهمدختست ام ردقب ، ةضراعملا

ٌماهتا مهل هِّجُو نيذلا ،Weibo وبيو عقوم ىلع داسفلا ب نيمَهَّتُملا اًماع اًفَّظوم

.1247 ماهتا مهل هَّجَوُي مل نمم رثكأ اًبيرقت تارم رشع اورِكُذ ، ةياهنلا يف يمسر

ْيماع نيب داسفلا ببسب مهعم َقِّقُح اًماع اًفظوم 1,460- ىرخأ تانايب ةجَلا عُم

، نيصلا اهريدت يتلا تاكبشلل ةبقاثلا ةرظنلا نم اًديزم ْتَمَّدق 2010و2015-

راغصو نيمرجملا رابك »tigersandflies(ْيأ: بابذلا و رومنلا » ةكبش اهنمو



يش ةموكح فادهأ نم اًيسيئر اًفده مهكولس ُءوس حبصأ نيذلا ( نيمرجملا

ءانب نم نيكب رتويبمكلا و تامولعملا ايجولونكت ُدوجو َنَّكَم دقل .1248 جْنِبْنِج

financial يلا ملا نامتئ لال لثامم ،socialcredit« يعامتجا نامتئا » ماظن

، ءامسلا تحت ناكم لك يف لقنتي نأ ةقثلا ب ريدجلل حمسي »، برغلا يف credit

لعفلا ب ُنيصلا تَخَّسَر دقو .1249« ةدحاو ةوطخ وطخي نلف ةقثلا دقاف امأ

( ةيصخشلا الت جسلا )dang’an ناجنادو األرس) ليجست )hukou وكوه َةمظنأ

عم الت] جسلا ] هذه جامدإو . ءاَفْك األ بزحلا رداوكو لا َّمُعلا ةأفاكمل جماربو ،

طبضلل اًماظن ُرِّفوُيس BAT تاب تاكرش نم ُتاطلسلا اهصلختست يتلا تانايبلا

نرقلا طساوأ [ ةيلومشلا ] ةيراتيلا توتلا لودلا الم حأ نم دعبأ يعامتج اال

. نيرشعلا

نم webcraft« بيولا ةفْرِح » يف َعربأ نيصلا ُةداق ودبي ، هسفن تقولا يفو
[991] يداهلا طيحملا ربع ةكارشلا ُءاهتنا ُحَّجَرُي امنيبف . نييكيرم األ مهئارظن

ةرادإ لبق نم يكيرم األ معدلا عجارت ببسب TransPacificPartnership

لال يويس اآل كنبلا Roadو دوورو Belt تليب لثم ةينيص تاردابم دجن ، بمارت

AsianInfrastructureInvestmentBank[992] ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتس

نوكيس ينيصلا جْهَّنلل عئارلا رابتخ .واال اًدُدُج نيكراشم رمتسم لكشب بذجت

ةيمنتلا يف ةدحتملا تاي ال ولا نم ىلعأ َزفقلا ُنيصلا عيطتست ىدم يأ ىلإ

. ةيلا ملا ايجولونكتلا عاطقل ةعيرسلا

ءاوس ، ةلْمُعلا رادصإ راكتحا ىلع اهتردق لودلا تلغتسا ، ةميدقلا ةنمز األ ذنم

االت خدإ ،وأ نيقباس ءاسؤر ُرِّوَصُت ةيدقن قاروأ ،وأ كِلَملا مْسَرب ةلْمُعلا تَمِتُخ

ةلسلس ىلع ةمئاقلا ةيمقرلا الت ْمُعلا نإف ، كلذ عمو . ةشاش ىلع ةينورتكلإ

مويرثيإ وأ [993]Bitcoin نيوكتيب لثم blockchain[ نيشت كولب ] لَتُكلا

فدهي ، فارط األ دِّدعتم يجيتارتسإ يداصتقا ةكارش قافتا : يداهلا طيحملا ربع ةكارشلا 991

ةكِراشُملا لودلا تنكمت نيحو . يداهلا طيحملا و ايسآ ةقطنم تاداصتقا ريرحت ةدايز ىلإ

هيِّلوت درجمب بمارت نلعأ ،2015 ربوتكأ يف لماش قافتا ىلإ لصوتلا و اهتاضوافم ءاهنإ نم

ةرباعلا ةيداصتق اال ةكارشلا ةدهاعم نم باحسن اال مزتعت بالهد نأ ةدحتملا تاي ال ولا ةسائر

. مجرتملا - يداهلا طيحملل

50 ملا سأرب 2014 ماع نيصلا هتسَّسأ : ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتس لال يويس اآل كنبلا 992

األ ةدحتملا تاي ال ولا اهنيب نم سيل ، ةمِهاسُم ةلود 35 نم رثكأ مضيو ، يكيرمأ ودالر نويلم

. مجرتملا - يلودلا دقنلا َقودنصو يلودلا َكنبلا َسِفانُي نأ ىشخت يتلا ةيكيرم

لمعتو اهل، يئايزيف دوجو نود ، طقف تنرتن اإل ربع لواَدَتُت ةينورتكلإ ةلمع : نيوكتيب 993

ةكبشب الت ماعملا متتو ، اهفلخ فقت ةيزكرم ةيميظنت ةئيه نودو يزكرم عدوتسم نود

ىنعمب ، ةرَّفَشُم ةلمع يهف ، ريفشتلا مادختساب ، طيسو نود نيمدختسملا نيب « دنلل دنلا »

نع الت َماعُملا هذه نم ققحتلا متيو . اهلحارم عيمج يف ريفشتلا ئدابم ىلع دمتعت اهنأ

َثَدَح .« لَتُكلا ةلسلس » ىَّمَسُي ماعو عزَّوم تاباسح رتفد يف اهليجستو ةكبشلا دقُع قيرط



الرا ودلا ك ةيقرولا ةلْمُعلا ىلع ةقوفتملا ايازملا نم َديدعلا ُمِّدَقُت [994]Ethereum

. ينيصلا نيلا وأ يكيرم أل

عرسأ - تنرتن اإل ربع الت َماعُملا يف ةصاخبو - عْفَّدلل ًةليسو هفصوب نيوكتيب

، ٍةميق ُعَدوتسُم نيوكتيب .وألن ةيفرْصَم ةلا وح وأ نامتئ اال ةقاطب نم صخرأو

دادم اإل اميس ،وال ةيسيئرلا بهذلا تامس نم ديدعلا ىلع يوطني وهف

عوضوم حبصأ ألهن كلذو ، رقتسم ريغ وهف ، باسح َةدحو هفصوبو . دودحملا

: باَّذج ةبَراَضُم

رتويبمكلا َدراوم يداع ريغ لكشب ُرِدْهُي هنأ هيف ام أوسأو . يمقرلا بهذلا

رتفد ايجولونكت ، ىرخأ ةيحان نمو .1250 قَّثَوُيو « أَّزَجُي » وأ « ُنَّدَعُي » هنْوَكل

َةلكشم ُّلحت [ نيشت كولب وأ لَتُكلا ةلسلس ىَّمَسُيو ] عَّزوملا تاباسحلا

يف لُسارت ايجولونكت هفصوب اًضيأ نيوكتيب لمعي ثيحب واألنم، ةيقوثوملا

نود ، دوقعلا ذافنإ ةَتَمْتَأ هنكميف مويرثي اإل امأو لا، يتح واال شغلا نم ٍنمأم

أزجتي ال ءزج يه يتلا ، نمثلا ةظهابلا ةيطارقوريبلا ةبقارملا ىلإ ةجاحلا

ا ُعَّزَوُي »، راصتخابو .1251 مئاقلا ةيلودلا و ةينطولا تاعوفدملا ماظن نم فِّلَكُمو

ىلإ ةجاحلا نود ... ةيعامتج اال ُةفصو ةيصخشلا ُةفص هيلع ىَفْضُتو ُنامتئ ال

ةينيصلا تاطلسلا تسيل لا، حلا ةعيبطبو .1252« قيدصتلل ةيزكرم ةسَّسؤم

نأش اذه يف اهنأش ، نيوكتيب حلا صل اهتاعوفدم ماظن نع يلختلل ةدعتسم

نم ةينيصلا تاطلسلا جعزنت لب ربو. أل يسكاتلا يف اهماظن نع اهيِّلخت مدع

نأو ، نوينيص [ نونِّدَعُم ]« نوبِّقنُم » اهجتنأ ةيملا علا نيوكتيب ةكبش نم 40% نأ

يف نيوكتيب ةصروب يف ْتَّمت نيوكتيب تاقفص عابرأ ثالةث نم برقي ام

كولبلا َةوق حوضوب نيكب ُرِّدقُت ، كلذ عمو .[995](BTCC(BitcoinChina نيصلا

نأ يف ببسلا وه اذهو . ايجولونكت اهفصوب blockchain[ لَتُكلا ةلسلس ] نيشت

تاموكح نم اًددعو ،People’sBankofChina يبعشلا نيصلا كنب

-officialcrypto« ةرَّفَشُم ةيمسر ةلْمُع الق« طإ ىلع اَكَشْوأ ، تاعطاقملا

يف نيتعطاقم وأ ةعطاقم يف -Bityuan ناويتيب ىَّمَسُت دق -currency

.1253 بيرقلا لبقتسملا

. مجرتملا -2009 ماع رياني 3 موي اهل لوادت ُلوأ

دقَعلا » رودب موقتو ،« لَتُكلا ةلسلس » ىلع دمتعت ردصملا ةحوتفم ةماع ةصنم : مويرثيإ 994

30 موي اهليغشتو ةصنملا رادصإ أدب . تنرتن اإل ىلع تادقاعتلا ماربإ لِّهَسُي يذلا « يكذلا

. مجرتملا -2015 ماع ويلوي

ماع وينوي يف ْتَسَّسأت ، جنوك جنوه اهُّرقم ، نيصلا يف نيوكتيب ةصروب لوأ :995BTCC

-2018 ماع يف فظوم 150 نم برقي ام اهيدلو . ةيلحملا قوسلا نم معالاهئ مظعم ،2011

. مجرتملا



، ةرَّفَشُم ةيمسر ةلْمُع لوأ ميدقت قابس يف نيكب ىلع ةروفاغنس قوفتت امبرو

براجتلا تحجن اذإ .1254 نطنشاو ىلع ديكأت لكب قوفتتس نيكب نكلو

اًريطخ اًيِّدحتو ، يدقنلا خيراتلا يف ةديدج ٍةبقح َةيادب لثمتسف ةينيصلا

. ةيسيئرلا ةيلودلا ةلْمُعلا هفصوب الر ودلا لبقتسمل
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ً ةيناث ً ةرم جربلا و ةحاسلا

عجرت ةيميهافم رطأب اننمز مْهَف ةلواحمل نونادُم اننأ ول امك اًنايحأ األرم ودبي

نييداصتق اال نم ديدعلا ،و ةيلا ملا ةمز األ ذنمف . ٍضام نرق فصن نم رثكأ ىلإ

ىَّفوتُملا ،JohnMaynardKeynes زنيك درانيم نوج راكفأ َريودت نوديعُي

نيب ةيبرو واأل ةيكيرم األ ةسايسلا ُباَّتُك طلخيو . ةيلا زتخا ةقيرطب ،1946 ماع

وه ةيملا علا بورحلا رصع ناك ول امك ،fascism ةيشافلا populismو َةيوبْعَّشلا

. هوسرد يذلا ديحولا خيراتلا

: اًبيرقت اهسفن ةلحرملل ُخِّرؤُي ٍمجعمب نيِّثبشتم ةيلودلا تاق ال علا ولِّلحُم ودبيو

فارغلتلا الح.« سلا عزن وأ عْدَّرلا ، ءاضرتس وأاال ءاوتح ،اال ةيلا ثملا وأ ةيعقاولا

َلِسْرُأ [996]GeorgeKennan ْنَنِك جروج هبتك يذلا LongTelegram« ليوطلا

األ رلته مايأ »[997] ربور روفيرت ويه باتك ؛ زنيك ةافو نم طقف نيرهش لبق

. ةيلا تلا ةنسلا يف َرِشُن HughTrevorRoper’LastDaysofHitler« ةريخ

نع اًقيمع الاًف تخا فلتخي يلا حلا انرصع ةنس. نيعبس ذنم كلذ ُّلك َثَدَح دقو

يتاذلا ءافتك ِّدحاال نم ةبيرقلا ةرطيسلا و ةدايقلا لود . نيرشعلا نرقلا طساوأ

لئاوأو ةيناثلا ةيملا علا برحلا Depression،و داسكلا نم تجرخ يتلا ،

ظالل ىوس تسيل حلا- ةيأ ىلع ْتَدِجُو -ْنإ مويلا دجوت يتلا ةدرابلا برحلا

هذه ] اهريدُت يتلا ةيبزحلا واآلالت تايطارقوريبلا . ةقباسلا اهتاوذل ةتهاب

ةيراد اإل ةلودلا .و خُّسفتو الل حمضا نم يناعت وأ ةتيملا مْكُح يف ،[ ُلودلا

راكتب اال نيب ُعْمَجلا َقَلَخ ، مويلا ريخ. األ اهدُّسجت يف administrativestate

مل اًمامت ةديدج ةَّيكَبَش االً كشأ يلودلا يداصتق اال لماكتلا و يجولونكتلا

يلْفُّسلا ةميرجلا عمَلا نم اًءدب ، ربور روفيرت وأ ْنَنِك وأ زنيك اهب ملحيل نكي

. سوفاد يف نَحْوَرُملا « يقوفلا مَلا «علا ىتح

، ءارولا ىلإ رظنلا كنكمأ املك » هنإ WinstonChurchill لشرشت نتسنيو قلا

لأسنو ، دعبأ ءارولا ىلإ رظنن نأ الدب اًضيأ نحنو .« مام األ ىلإ رظنلا كنكمأ

تاي ال ولل ةيجراخلا نوؤشلا مسق » يف يكيرمأ يسايس ،(2005-1904): ْنَنِك جروج 996

هتاينيسمخو نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ رخاوأ يف ةيجراخلا تاسايسلا طِّطخمو ،« ةدحتملا

ةلجم يف اهرشن يتلا يتييفوسلا داحت اال ءاوتحا ىلإ هتوعدب ةدرابلا برحلا سدنهمو ،

- ليوطلا فارغلتلا TheXArticle«وأ لوهجملا لا «قم مساب ترهتشاو - ةيجراخلا نوؤشلا

. مجرتملا -« يتييفوسلا داحت اال يف مكحتلا رداصم » ناونع تحت

ايناملأو ةثيدحلا ايناطيرب ريكاوبل يناطيرب خِّرؤم ،(2003-1914): ربور روفيرت ويه 997

طباض هفصوب هتمهم ةرمث ُّدَعُي يذلا « ةريخ األ رلته مايأ » َباتك 1947 ماع يف َرَشَن . ةيزانلا

. مجرتملا -1945 ماع ةيناطيرب تارباخم



تلت يتلا ةرتفلا َةبرجت انُرصع َرِّرَكُي نأ لمتحملا نم له َلااآليت: ؤسلا انَسفنأ
؟1255 ةيروث ةجوم ءارو ةيروث ًةجوم ةعابطلا ُةروث تقلطأ امدنع ،1500 ماع

ُتاكبشلا تَرَّرَح امك ، ةيراد اإل ةلودلا الل غأ نم انُرِّرَحُت ةديدجلا تاكبشلا له

الل غأ نم الانَف سأ رشع نماثلا و رشع عباسلا و رشع سداسلا نرقلا يف ةيروثلا

يف ةيسَّسؤملا تاَّيمَرَهلا حجنتس له ؟مأ ةينمزلا ]و ةينيدلا ] ةيحورلا ةَّيمَرَهلا

تاكبشلا ِّمَض يف ،[ ةيلا يربم [اإل ةيروطاربم اإل اهتاقباس نم عرسأب ، انرصع

؟ بورحلا ِّنَش ةليذر ، ةميدقلا ةليذرلا يف اهجاردإو

ا ومِدختسُم اهاَّنبتَي يتلا libertarianutopia[ ةيرُّرحتلا ] ةيراتربيللا ايبوتويلا

نوكراشتيو ضعبلا مهضعبب نولِصَّتُم مهعيمجو - نوواستملا ُرارح األ تنرتن إل

تادادعإ نم ردق لقأبو ةيفافشلا نم ردق ىصقأب ةحاتملا تانايبلا َّلك

ُلُّيخت يسنامورلا نِمو . بابشلا دنع ةصاخبو ةقَّقَحُم ٌةيبذاج -اهل ةيصوصخلا

-« سيلوبورتيم » الجن مليف يف لا َّمُعلا ؤهالء-ك تنرتن اإل ومِدختسُم روثي نأ

يك يعانصلا ءاكذلا ةوقل َنانعلا نوقلطي ،مث ةدسافلا مَلا علا بَخُن دض اًيوْفَع

نود مام األ ىلإ علطتلا نولواحي نَم . اًضيأ ، هئاقشو لمعلا حْدَك نم مهَرِّرَحُي

ذنم . يِّنمتلا ب ريكفتلا نم عونلا اذه ِّخَف يف ةلوهسب نوطقسي ءارولا ىلإ رظنلا

نولَّيختي ، مهريغو ، رتويبمكلا ءاملعو ، نيرشعلا نرقلا تاينيعست طساوأ

ميظنت وذ « قئاف يبكوك نئاك »:globalbrain« يملا ع غامد » دوجو ناكمإ

ىلإ MichaelDertouzos[998] سوزوتْرِد لكيام عَّلطت ،1997 ماع يف .1256 يتاذ

.1257« رتويبمكلا ةدعاسمب «سالم رصع

تامولعملا تايجولونكت حتفت الً:« ئاق 2000 ماع يف رخآ ٌسِّمحتم َبَتَكو

.N[999] زليه نيرتاك نأ ودبيو .« يرفص ريغ عْمَج لصاحل ةديدج اًقافآ ةديدجلا

نل يتلا تاموكحلا نإ لوقت يهو ، اًبيرقت ًةيشتنم تناك KatherineHayles

: تلا 2006ق ماع يفو ..1258« ةعرسب ... ُبَقاعُت س« ةيزكرم لال ةعرسب بيجتست

ةينواعت ةماَّوَد يف نوُّمضنم نحن ، اًيملا ع ةلِصَّتُم تاكبش ناَّكُس انفصوب »

اهعم كراشتن ىرخأ ةيجولويب عاونأ عمو ةيكذ آالت عم ةيمانيد ةيروث

جماالً » ةياهنلا يف جتنُتس ةزيمتملا ةيدعاصتلا ةماَّوَّدلا هذه .« بكوكلا

نِلموت نايإ َرَّوصَت ، تاونس ثالث دعب 1259.مث ًديدج cognisphere[1000]« اًيكاردإ

ايجولونكتلا جماالت داور دحأ ، ينانوي يميداكأ ،(2001-1936): سوزوتْرِد لكيام 998

دهعم يف رتويبمكلا مولعو ةيبرهكلا ةسدنهلا مسق يف اًذاتسأ ناك ، ةعونتملا

. مجرتملا - ستسوشتاسام

. مجرتملا - ةيكيرمأ ةيبدأ ةدقان ،1943 ماع ديلا وم نم : زليه نيرتاك 999

ِةمظنأ ربع واآلالت رشبلا شياعتي خالاهل نم يتلا َقرطلا ُفِصَي ريبعت :1000cognisphere

. مجرتملا - ٍةدقعُم ٍتانايب ِقُّفَدَت



...االتخال زواجتت ... سانلا نيب تاداحت نماال ةيئاهن االًال كشأ »IanTomlin

ءاقبل اًّيويح اًّيملا ع اًنواعتو اًفُطاعَت لقنت ، ةفاقثلا و نيدلا يف تاف

تبال ةقلعتملا ةيعامتج اال رشبلا ُزئارغ نوكتس الً:« ئاق نلعي »1260.مث بكوكلا

، هسفنل هريمدت نم انقْرِع ظفحي يذلا َديحولا َءيشلا اهِكُراَشَتو راكف األ يق

َةجوم نوكتس « ةيتامولعملا » نإ الً ئاق رخآ ٌفِّلؤم بتكيو .1261« ٍموي تاذ

نم ًةرصاعم ًةخسن web3.0 ثلا ثلا بيولا ُليج » ُجِتْنُيس .1262 ةثلا ثلا ِةملْوَعلا

ةهِّجوُم ًةوق » هفصوب لمعيسو ،«[1001]Cambrianexplosion« يربمك راجفنا »

.1263« ِّيعْمَجلا انئاكذل

عباط ءافض إل زفاوحلا ُّلك نوكيلِّسلا يداو ةداس ىدل لا، حلا ةعيبطبو

BalajiSrinivasan نِسافينيرس يج ِبال انيلع علطي . لبقتسملا ىلع يسنامور

، رتويبمكلا clouds[زدو »[كال بُحُس » يف نواعتي ٍّيفْلأ ليج نع ٍةَرِكْسُم ىؤرب

ليج ، ةيمقر ةيزمر الت ْمُعب لآلرخ مهُدحأ عفدي ، ايفارغجلا نم رِّرحتم ليج

لفح يف جريبركوز كرام ثَّدحت نيح . عْفَّدلا يف ةلودلا ةمظنأ نم رِّرحتم

يف اوكراشي نأ دُدُجلا نيجيرخلا نم بلط ،2017 ماع درافراهب نيجيرخلا

تاعورشم اًعم نولَّمحتي : فدهلا ب ٌساسحإ عيمجلا ىدل هيف نوكي عٍمَلا قْلَخ »

ُةيرح صخش لك ىدل نوكي يك ةاواسملا َفيرعت نوديعُيو ، ىزغم تاذ ةريبك

.« ملا علا ربع عمتجم ءانبو ، فده ءارو يعسلا

تاج ال علا مظعم . مْجَّنلا تاداصتقا ةاواسم َمدع هسفنب دِّسَجُي جريبركوز نكلو

لا لألفط ةيحص ةياعر ، يملا ع يساسأ لخد »- ةاواسملا مدعل اهروصتي يتلا

»-ال لصاوتم ميلعت ... ةدحاو ةكرشب طبترت ال ةيحص ةياعر ، ةلوقعم راعسأب

ذيفنتب إال قيبطتلل ةلباق ريغ لب ، يملا علا ديعصلا ىلع ققحتت نأ نكمي

نرقلا يف ةميدقلا ةيعامتج اال ةياعرلا ةلود خالل نم ةينطو تاسايس

و حاتفن واال ةيرحلا ىوق » نيب وه « انرصع لا «ضن نإ لوقي امدنعو . نيرشعلا

ْمَك اًيسان ودبي وهف ،« ةيموقلا و ةلْزُعلا و دادبتس اال ىوق دض يملا علا عمتجملا

.1264 ةيموقلا و ةلْزُعلا و دادبتس اال ىوقل ًةديفم هُتكرش تناك

نم ءيش يأ َقُّقَحَت ُعَّقوتَن انلعجي ببس َّيأ لبقتسملا ملع خيراوت انيطعت ال

يف Moore’sLaw روم نوناق رمتسا اذإ . ةيبوتويلا نوكيلِّسلا يداو ةيؤر

يرشبلا غامدلا ةاكاحم ىلع ًةرداق تارتويبمكلا نوكت نأ يغبنيف ، لمعلا

ةيبوتويلا جئاتنلا ةيعون انيدلو كلذ عقوتن اذامل نكل .2030 ماع لولحب

؟ ةقباسلا ةرقفلا يف ةلَّيختُملا

لكشب هيف ترهظ ةنس، نويلم 542 ىلإ دوعي ميدق يجولويج نمز : يربمك راجفنا 1001

ام وهو ، يضر األ يروفح األ لجسلا نمض ةفولأملا تاناويحلا الف سأ ُتاّثاَحَتْسُم ئجافم

. مجرتملا - ضر األ حطس ىلع ةايحلا خيرات يف األمه يروطتلا ثدحلا لثمي



Charles جيباب زلر اشت عرتخا نأ دعب ركب األ تاقو األ يف لمعي ناك روم نوناق

ماع يف هتافو ليبق [1002]AnalyticalEngine« يليلحتلا كِّرَحُملا »Babbage

حاًيلا لوقلا نكمي .وال ةيناثلا ةيملا علا برحلا ذنم بير بال لمعي ناكو ،1871

يق األخال انكولس نع كيهان انتيجاتنإ يف بسانتم ٍّيِّسُأ نُّسحَت دوجوب

يف تاراكتب اال نأ اهُدافُم ٌةيوق حٌةلا دجوت لب الً]. قاع ] اًعون انفصوب

تثدح يتلا تاروثلا نم رشبلل َعَفْنأ تناك ىلو األ ةيعانصلا تاروثلا

يعانصلا ءاكذلا و ةمِّدقتملا تاتوبورلل ةيسيئرلا ةبقاعلا تناك اذإو .1265 اًرخؤم

ةيبلغأ مامأ ُصرفلا ديكأت لكب ضفخنتسف ،1266 قاطنلا ةعساو ةلا طبلا يه

، ةيذؤم ريغ ةيهيفرت ةطشنأ ىلع ىوكش بال َرَّفوتَت يك 1267 يرشبلا سنجلا

[ ةيلومشلا ] ةيراتيلا توتلا . داكلا ب يفاكلا يساس األ لخدلا ضعب لجأ نم اًيعس

يه AldousHuxley يلسكه سودلأ اهلَّيخَت يتلا تانِّكَسُملا ىلع ةمئاقلا

1268.و ققحتلل الً باق يعامتج اال ميظنتلا اذه لثم لعجتس يتلا اهدحو

يف ، تقرغأ يتلا ةفينعلا تابارطض اال راركت يه اًناحجر رثك األ ةجيتنلا

.1269 ةيسنرفلا ةروثلا ىضوف يف قباسلا َميظعلا َّيكَبَّشلا َرصعلا ، ةياهنلا

لك مغر - ةديمحلا ريغ ىوقلا نأ يف كشلا لهاجت نكمي اذه،ال نم رثك واأل

ديدجلا كارد اإل لا جم مدختست فيك لعفلا ب تملعت دق - ةيبوتويلا ةجضلا

هليغشت يف تنرتن اإل دمتعي ، ةيلمعلا ةيحانلا نم . اهحلا صل هَمادختسا ئيِسُتو

تاعدوتسمو ةيعانص رامقأ طباورو ةيرصب فايلأ الك سأو ةيرحب الت باك ىلع

ةينبلا كلت ةيكْلِم نأشب ايبوتوي دجوت ].وال تارفريسلا ] مداوخلا ب ةئيلم ةلئاه

بيولا تاَّصَنَم ةيكْلِم لعجت يتلا ةيراكتح اال تابيترتلا نأشب ،وال ةيتحتلا

ةعساولا ةديدجلا ُتاكبشلا .[ هانيأر يذلا ] دحلا اذه ىلإ ًةحِبْرُم ةيسيئرلا

ُتاذو ، اهلكيه يف ٌةَّيمَرَه - يضاملا تاكبشك - اهنكلو ، ًةنكمم تراص قاطنلا

نم ةلئاه ةلتك ىلع جْرُبلا ك ةدَّيَشُم لا االصت ةقئاف رواحملا نم ةريغص دادعأ

هذه َمِدْخَتْسَت نأ ٍلا متحا َدرجم دعي ملو . اهضعبب ةلِصَّتُملا ةرثانتملا دَقُعلا

نم ةديدج ةيعون ِّنَشل نوينيد نوبِّصعتم وأ ٌةدساف ٌتايكراجيلوأ َةكبشلا

ُريشتو . تأدب برحلا هذهف اهب. ؤّبنتلا نكمي ال ينورتكل اإل ءاضفلا يف بورحلا

ريغ ٌرمأ ةيوون ىتح وأ ةيديلقت اًبرح نأ ىلإ ةيسايسويجلا رطاخملا تارِّشؤم

روتكد هركتبا يذلا « قئافلا يبكوكلا نئاكلا » نأ دعبتسملا ب سيلو .1270 دعبتسم

يرجي دق ، يعانصلا ءاكذلا ةطاَسَوب [1003]DrStrangeloves فولجنيرتس

- جيباب زلر اشت يزيلجن اإل تايضايرلا عمِلا همَّمَص يكيناكيم بوساح : يليلحتلا كِّرحملا 1002

. مجرتملا

ماع ردص يئامنيس مليف : ةلبنقلا ُّبحأو قلقأ أال ُتمَّلعت فيك ،وأ فولجنيرتس روتكد 1003

ةيوون برح بوشن لوح مليفلا رودي .« رمح األ راذن «اإل جروج رتيب ةياور ىلإ دنتسي ،1964

ىلع نميهت يتلا ايجولونكتلا ىلعو روم األ مامز ىلع َةرطيسلا ُناسن اإل اهيف دقفي ، ةيضَرَع



اذهو - يرشبلا َقْرِعلا نأب هنم اًنظ ، َسانلا لتقي ، موي تاذ ، اًروعسم اًعفدنم

َريثكلا ديِبُيف ، ديعبلا ىدملا ىلع هسفن بكوكلا ءاقبل ديدهت ُربكأ - حيحص

.1271 اّنِم

ماع ويام يف ، رتيوت يسِّسؤم ُدحأ ،EvanWilliams[1004] سمايليو نفأ قلا

:2017

نأو ، ةيِّرُحب راكف واأل تامولعملا لدابتو ثُّدحتلا هنكمي عيمجلا نأ ُتدقتعا »

.1272« كلذ يف اًئطخُم ُتنك ».«دقل اًيئاقلت لضف األ ناكملا وه نوكيس ملا علا

يف هقارغ إل ٌةَفْصَو إال يه ام مَلا علل تاكبشلا ةرادإ يف ةقثلا نأ ُخيراتلا انمٍّلَعُي

يديأ ىلإ ةطلسلا يهتنتس لا وح األ نسحأ يفف :anarchy[ ةيكران [األ ىَضْوَفلا

ةبقاعيلا يديأ ىلإ حجر األ ىلع يهتنتس لب ]؛ يتانيمول [اإل نيرِّونتُملا

ةيكران لأل األلق ىلع نيتَّرم ليلهتلا » ىلإ مويلا ُضعبلا ليميو .Jacobins

تاينيعست بورح ءانثأ اوشاع نَم امأ .1273«anarchism [1005][ ةيوضوفلا ]

وهو ، اًمهم اًسرد اوملعتف رشع عساتلا نرقلا نم األلو دقعلا و رشع نماثلا نرقلا

ةيروث ةعَبْوَز شْيَع يف نيبغار نكن مل :نإ ديدج نم همُّلعت انيلع يذلا سردلا

ضعب هحْنَمو مَلا علا ىلع ٍّيمَرَه ماظن ضْرَف لضف األ نمف ، ىرخأ ءارو

ىمظعلا ىوقلا تقفاو [1006]CongressofVienna انييف رمتؤم يف . ةيعرشلا

هولَّكش يذلا يسامخلا ُمْكُحلا َرَّفَو دقو ، عونلا اذه نم ماظن ةماقإ ىلع سْمَخلا

. يلا تلا نرقلا علطم ىتح اًظوحلم اًرارقتسا

نَم امأو . هسفن رايخلا هجاون ماع، يتئم نم رثكأ دعب وأالء، نحن اه مث

ال حأ ايبوتوي قُّقحَت ىلإ لا حلا مهب يهتني نلف ُتاكبشلا هريدُت اًملا ع نولِّضفُي

Fang جناف نيب مسقنم عٍمَلا ىلإ لب ، ضعبلا مهضعبب لا االصت نع مهم

ضارم ُّلكاأل هباتنت ]،عٍمَلا ةينيصلا تاكبشلا ]BAT تابو [ ةيكيرم األ تاكبشلا ]

ةكبشلا َصَرُف ٌةثيبخ [ ةليدب ] ٌةيعرف ٌتاكبش لغتستف اله، عأ اهانشقان يتلا

زيمتي . اهنوريدي نيذلا ىقمحلا نونجو ةيوونلا برحلا ثبع ىلع ثماالً ُمليفلا ُّدَعُي . رشبلا

. مجرتملا - اًريبك اًيبعش اًحاجن ققحي هلعج امب ةيرخسلا ب مليفلا يف ةجلا عملا بولسأ

1.7: ةورثلا يفاص . يكيرمأ لا معأ ةداير لجر ،1972 ماع ديلا وم نم : سمايليو نفأ 1004

. مجرتملا -2018 ماع يف ودالر رايلم

ةيبرعلا تامجرتلا عُّونت نع رظنلا ِّضغب : ةيوضوفلا وأ ةيوطلس لاال وأ ةيكران 1005األ

خالل نم مْكُحلا ةيتاذ تاعمتجم ةماقإ ىلإ وعدت ةيسايس ةفسلف يه ةيكران ،األ حلطصملل

بوال ةلود بال عمتجم ىلإ ةوعدلا ىنعمب ؛ يمَرَه لسلست نود ةينواعتو ةيعوطت تاسَّسؤم

نكلو ، ةديدع بهاذم دجوت ةيوطلس لاال وأ ةيكران األ لخادو . ةَّيمَرَهلا ةلودلا تاسسؤم

. مجرتملا - ةفسلفلا كلت اهنيب كرتشملا مساقلا

لجأ نم 1815 ماع وينوي ىتح 1814 ماع ربمتبس نم ةرتفلا يف دقعنا : انييف رمتؤم 1006

كَّكفتو ةينويلبانلا بورحلا و ةيسنرفلا ةروثلا بورح نع ةئشانلا اياضقلا نم ديدعلا ةيوست

. مجرتملا -( قباس شماه يف الً يصفت هركذ قبس ) ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربم اإل



. سوريفلا ب ةهيبش بيذاكأو تاميم رْشَن يف WorldWideWeb ةيملا علا

هَتحلصم نأب ىمظعلا ىوقلا نم رخآ يسامخ ٌداحتا فرتعي نأ وه ليدبلا

اإل بيرختلا و مارج jihadismواإل ةيداهجلا ةعزنلا راشتنا ُةمواقم ةكرتشملا

ياركاناو موجه باقعأ يف . يخانملا ريغتلا نع اًئيش لوقن نلو ، ينورتكل

هنأ مْهَف ةيسورلا ةموكحلا ىلع بجي ناك ،2017 ماع ينورتكل WannaCryاإل

:ف ليوط تقول Cyberia ايرِبْياس ىلع ةرطيسلا يف لمأت نأ ةلود ألةي نكمي ال

-NSA ةيكيرم األ يموقلا األنم ُةلا كو اهْتَرَّوَط يتلا ةثيبخلا تايجمربلا

هتبَّرَسو هتقرس -EternalBlue ولب لا نرتيإ ىَّمَسُي اًينورتكلإ سالاًح اهفصوب

.[1007]ShadowBrokers[ زرِكورب وداش ]« لظلا ءاطسُو » اهَسفن ىِّمَسُت ٌةعومجم

[ ئراطلا فاقي »[وأاإل لتقلا حاتفم » داجيإ هقتاع ىلع يناطيرب ثحاب ذخأ دقو

األ ةزهج األ اهيف امب ، بيساوحلا نم اآلالف تائم ةباصإ دعب نكلو ،killswitch

حضوي نأ نكمي يذلا .ام ةيسورلا و ةيسنرفلا و ةينيصلا و ةيناطيربلا و ةيكيرم

ةحفاكم يف ىمظعلا ىوقلا نيب ةكرتشملا َةحلصملا اذه نم لضفأ لكشب

دعب ام ماظن وسدنهم أشنأ دقل Internetanarchy[1008]؟ تنرتن اإل ةيكرانأ

األ نم نوكتي ، ديدج ٍّيساَمُخ مْكُحل اًيسَّسؤم اًساسأ - مالمئ لكشب -1945

ظفتحت ةسسؤم يهو ، ةدحتملا لألمم عباتلا األنم سلجم يف نيمئادلا ءاضع

سْمَخلا ىمظعلا ىوقلا هذه تعاطتسا ءاوسو . ةمهملا ةيعرشلا تامِّوقم لكب

عساتلا نرقلا يف مهف ال سأ لعف امك ال، مأ ىرخأ ةرم ةكرتشم ًةيضق َمِّدقُت نأ

.1274 نهارلا انرصع يف ريبكلا يسايسويجلا لا ؤسلا وه اذهف ، رشع

Torre ايجنام ْلِد جْرُب [ دجن ]،[1009]Siena انييس [ ةنيدم ] يف ، نورق ةتس ذنم

.2010 ماع فيص يف ةرم أللو ترهظ ةنصْرَق ةعومجم : لظلا ءاطسُو وأ زرِكورب وداش 1007

األ يموقلا األنم ةلا كو نم ةنصْرَق تاودأ ىلع يوتحت يتلا تابيرستلا نم َديدعلا ترشن

ب يف ةينورتكل اإل ةيامحلا ناردج فدهتست يتلا « رفصلا موي رثآم » ةيلمع اهيف امب ، ةيكيرم

ةعومجم ) بورج نشَوكيإ ىلإ تابيرستلا زركورب وداش ُةعومجم تبسنو . ةديدع الد

تاذ ةينورتكلإ تايلمع ةدحوب لا صتا ىلع اهنإ لا قي يتلا )EquationGroup نزاوتلا

. مجرتملا - يكيرم األ يموقلا األنم ةلا كو يف ةصاخ ةعيبط

ةيكران األ ِةفسلف ُةسرامم : يكرانأ تنرتنإ وأ ةينورتكل اإل ةيكران وأاأل تنرتن اإل ةيكرانأ 1008

،« ةرَّفَشُملا ةيكران «األ »وأ مزيكرانأ وتبيرك ب« ُفَرْعُي خاللام نم تنرتن اإل ربع ةيسايسلا

ةقياضملا و داهطض اال نم بُّرهتلل اًيريفشت اًجمانرب نورَّفَشُملا نويكران األ مدختسَي ثيح

مهتيرحو مهتيصوصخ ةيامحل رتويبمكلا تاكبش ربع اهيقلتو تامولعملا لا سرإ ءانثأ

. مجرتملا - عبتتلا بعصي ريفشتلا جمانرب ببسبو . ةيداصتق واال ةيسايسلا

انييس رهتشت . اناكسوت ميلقإ ةمصاع اسنرولف نم ةبيرق ايلا، طيإ طسو يف ةنيدم : انييس 1009

. ةحاسلا ىلع لطُملا « ايجنام «ْلِد اهجْرُبو « وبماك «ْلِد اهتحاسب

. مجرتملا - لئاملا ازيب جْرُب اهيف يتلا ازيب ةنيدم نم اًضيأ ةبيرق ةنيدملا و



الً يوط ظالً يِقْلُي PalazzoPublico وكيلباب رصقب قحلملا delMangia

ب هيبش يناكم ءاضف يهو ،PiazzadelCampo وبماك ْلِد ةحاس ىلع

يف نيترم قابس ةبلحو عامتج لال ناكمو قوس ىلإ لوحتي ناك ةحوْرَملا

عافترا ىلإ طبضلا ب لصي وهف : هابتن اال ريثي [ ايجنام [لد جْرُبلا عافترا . ماعلا

ةيزمرب ، ةنيدملا يف ٍّلت ىلعأ ىلع ةنئاكلا ، هسفن انييس ةنيدم ةيئاردتاك

َزِمُر ، نرق ذنمو .1275 ةيحورلا و ةينمزلا ةَّيمَرَهلا الت سلستلا ؤفاكت ىلإ ةحضاو

نتاهنام باحس تاحطانب ةَّيمَرَهلا ةطلسلا ىلإ « سيلوبورتيم » الجن مليف يف

هقرشو [1010]CentralPark كراب لا رتنس بونج ىلع الاهل ظب يِقْلُت لا الزت يتلا

ادب ، كرويوين يف ىلو األ ةريبكلا ُجارب األ تيِنُب امدنع .1276 راهنلا تاقوأ مظعم

يتلا ةَّيمَرَهلا [ تاسسؤملا [و تاكرشلل اًناكم بسانتم لكشب ْتَضَرَف اهنأ

. يكيرم األ داصتق اال ىلع تنميه

[ َءانبلا ] مويلا ةرطيسملا ايجولونكتلا ُتاكرش ْتَبَّنجت ، كلذ نم ضيقنلا ىلعو

ناس ةعطاقم ندم ىدحإ ]MenloPark كراب ولنِم يف كوبسيف ُّرقم . َّيسأرلا

ٌمَرَح وه ،FrankGehry[1011] يريج كنارف همَّمَص يذلا ،[ اينروفيلا وبالةيك ويتام

كرام ريبعت ِّدح ىلعو ؛ ءارضخ تاحاسو ةفوشكم بتاكمل فارط األ يمارتم

ةضْوَر ( امبر قدأ وحن ىلع »،وأ( سانلا آالف بسانت ةدحاو ةعاق »: جريبركوز

ApplePark« كراب لبأ » ديدجلا يسيئرلا لبأ ةكرش ىنبم . نيسووهملل ةلئاه

[ اينروفيلا ك وبالةي كالار اتناس ةعطاقم ندم ىدحإ ]Cupertino ونيتريبك يف

،( ضر األ قوف ) طقف قباوط ةعبرأ نم ةمخض ةيرئاد ةيئاضف ًةنيفس هبشي

نامرونو SteveJobs زبوج فيتس لحارلا همَّمَص « نواعتلا و عادب لإل زكرم »

ةفاضتس ال هنأ ول امك ،JonathanIve فيأ ناثانوجو NormanFoster رتسوف

ددع تاذ ، ىرخ لأل ةيواسم ةدقُع ُّلك ،lattice ةيريعَّشلا هبشت network ةكبش

.1277 طقف دحاو معطم ةمثو ، رواحملا نم دَّحوم

ةعطاقم ندم ىدحإ ]MountainView ويف نتنوام يف ديدجلا لجوج ُّرقم

رظانملا و راجش «األ نم ةعومجم طسو عقي ،[ اينروفيلا ك وبالةي كالار اتناس

ةفيفخ لتكلا ك لكايه » نم ُنَّوكتيس ،« تاجاردلل تاراسمو يهاقملا و ةيعيبطلا

[ بيكرت ةبعل ] وجيللا نم دَّيَشُم َّرقملا نأ ول امك ،« ةلوهسب اهلقن نكمي نزولا

- مك 3,4 اهتحاسم غلبت ، كرويوين وبالةي نتاهنام يف ةريبك ةقيدح : كراب لا رتنس 1010

. مجرتملا

مهأ دحأ . يدوهي يكيرمأ يدنك يرامعم سدنهم .1929 ماع ديلا وم نم : يريج كنارف 1011

سول يف ينزيد تلا االتو فتحا ُةعاق ًةرهش هميماصت ُرثكأ . نيرصاعملا نييرامعملا

لماوع صاخلا هلزنم اهيف امب هينابم نم ددع راص . اينابسإب مياهنجوج فحتمو ، سولجنأ

. مجرتملا - ةيملا ع بذج



طيطخت وأ ساسأ دعاوق نودب بتكم : ةيعيبط ةَّيمْحَم يف عقيو ،Lego

يداو امأ .1278 اهفيضتسي يتلا رمتسملا ةكبشلا َرّوطت يِكاحُي ، قباوطل

األ هترامعف ؛ طقف اللز زلا نم اًفوخ سيل ، اًضرأ َءاقلتس اال ُلِّضفُيف نوكيلِّسلا

مَلا. علا ةحاس : ةيملا علا ةكبشلا يف األمه روحملا هنأ ةقيقح سكعت ةيقف

ةنيدمب ةسماخلا ةَّداجلا يف اآلرخ- ةدحتملا تاي ال ولا بناج ىلع نكلو

ٌنَّوكم ىنبم األقف يف حولي -NewYorkCity’s5thAvenue يتيس كرويوين

اًفلتخم اًيميظنت [ اًديلقت ] اًثارت لثمي [ بمارت جْرُب ] اًقباط نيسمخو ةينامث نم

ةَّيكَبَّشلا ةيكران األ نيب رايتخ اال يف ٌلوق هيدل ملا علا يف صخش [1012].وال اًمامت

. بئاغلا ، ملظملا جْرُبلا اذه بحاص ىوس يملا علا ماظنلا و

هنْوَك ىلع يِقْبُي هَمسا ىنبملا لمحي يذلا لجرلا «68»،ألن مقرب َمِّلُع يولعلا قباطلا 1012

جرب يف رشع ثلا ثلا قباطلا ىلإ سداسلا نم قباوطلا ،ف كلذ عمو . اًقباط 68 نم ىنبم

. فلؤملا - ةطاسبب دجوت TrumpTowerال بمارت



بيقعت

نرقلا انييس يف ةيمرهلا الت سلستلا و تاكبشلا : نايلص األ جربلا و ةحاسلا

.[1013] رشع عبارلا

The« جْرُبلا و ةحاَّسلا » باتكلا اذه ناونعل يرايتخا يف ُببسلا حضتي يك

.Siena انييس ةنيدم ىلإ يعم ئراقلا يتأي نأ SquareandtheTower،الدب

ةفَدَّصلا لكش ذختت يتلا PiazzadelCampo وبماك لِد ةحاس ربع ِشْما

ْلِد جْرُب ظالل تحت ُّرمت كَسفن دجتس ،PalazzoPubblico وكيلباب رصق ىتح

رخآ ناكم .وال ةَّيكولُملا هتمظع لكب سارج األ يذ TorredelMangia ايجنام

وحنلا اذه ىلع نْيرواجتم يرشبلا ميظنتلا يف نْيجْهَن كيِرُيس ملا علا يف

، كلوح نِمف : باتكلا اذه يف امهُتضرع ناذللا ميظنتلا اجْهَن امهو ،[1014] عئارلا

نِمو ؛ اًبيرقت يمسرلا ريغ يرشبلا لعافتلا عاونأ لك لجأ نم ٌّماع ٌءاضف مِّمُص

ىلع اهلظ طاقسإو ةينامْلَعلا ةطلسلا ىلإ زمرلا هب َدِصُق بيهم ٌجْرُب الك عأ

مُظُّنلا و ةعَّزوُملا تاكبشلا نيب َرتوتلا نأ ةيسيئرلا باتكلا اذه ةركف . ةحاَّسلا

. اهسفن ةيرشبلا مدق ٌميدق ةَّيمَرَهلا

ايجولونكتلا ترَّثأ نإو ، ايجولونكتلا حةلا نع رظنلا ِّضغب مئاق امهنيب رتوتلا ف

اهتحاس رامعم ،ألن َةركفلا هذه انييس ُةنيدم ُدِّسَجُت . ايلعلا ديلا هل امهيأ يف

نرقلا يف ايجنام ْلِد جْرُب يِنُب . ابروأ يف ةعبطملا روهظ َخيرات قبسي اهجْرُبو

تَيِنُب امك .1312 ماع يف هنم ءاهتن متاال يذلا ، وكيلباب رصق عم رشع عبارلا

.1279 رشع عبارلا نرقلا يف اًضيأ ةفوصرملا ةحاَّسلا

َرَّيَغ دق تنرتن نأاإل نودقتعي نيح ريكفتلا يف نوئطخُي مويلا سانلا نم ٌريثك

ايلعلا ةمكحملا تارارق ُمظعم ْتركذ امك - تنرتن اإل سيل . اًيرهوج اًرييغت مَلا علا

modernpublic« ةثيدح ةماع ةحاس » ىوس - اًرخؤم ةدحتملا تاي ال بولا

.AnthonyKennedy1280 يدينيك ينوتنأ يضاقلا ريبعت ِّدح ىلع ،square

سيئرلا عوزن له . روصتن نأ ُّدون امك ، اذكه ةديدج تسيل 2017 ماع الت كشم

ا دعاصتي نأ لمتحملا نم له ؟ ةيروهمجلا ةياهنب ُرِذنُي يدادبتس اال مْكُحلا ىلإ

دوقي نأ لمتحملا نم له ؟ يلهأ عارص ىلإ يسايسلا و يعامتج اال ماسقن ال

لثم ودبتس ؟ برح ىلإ ، ةيرْبَج ةطلس ىلإ ةطلسلا ُديازت هحرطي يذلا يِّدحتلا

ريشتو ،«TrecentoSiena» اآليت ريبعتلا انه نسُجْرِف لمعتسي : رشع عبارلا نرقلا انييس 1013

. مجرتملا - يلا اإلطي يفاقثلا خيراتلا يف رشع عبارلا نرقلا ىلإ ةملكلا

، ةحاَّسلا هيلإ زمرت يذلا يكَبَّشلا حَّطَسُملا يقف امه:األ نارواجتملا يرشبلا ميظنتلا اجْهَن 1014

. مجرتملا - جْرُبلا هيلإ زمري يذلا يمَرَهلا عفترملا يسأرلا و



كَرَواس اذإو . ايجنام ْلِد جرب اودَّيش نيذلا لا جرلا ىدل ةفولأم ةلئس األ هذه

ىلع ، كانه . يناثلا هقباط ىلإ ْدَعصاو ، وكيلباب رصق ىلإ ْلُخدا اذه، يف ُّكشلا

َةيئانثلا نأ ىلع الً هذم الً يلد دجتس ،SaladeiNove ةعستلا ةعاق ناردج

. ةميدق ٌةركف يمَرَهلا لسلستلا و ةكبَّشلا نيب ةيدضلا



ثيح ،[ ريرشلا ] ثيبخلا يمَرَهلا لسلستلل يتيزنيرول ةيؤر -51: مقر لكشلا

الء. َيُخلا و ُرورغلا و ُعشجلا فرفري ةيغاطلا قوفو . ُّيناطيشلا ُديماريتلا َبِّصُن

. اهرمأ ىلع ةبولغم نينيعلا َةبوصعم ُةلا دعلا طقست هيمدق تحتو

Ambrogio يتيزنيرول ويجوربمأ اهمسر يتلا ةيرادجلا تاحوللا ُّدَعُت

يف يلا اإلطي نفلا تازاجنإ مظعأ نيب نم ةعستلا ةعاق يف [1015]Lorenzetti

يف انييس ةسردم ىلإ يمتني يلا طيإ ماسر ،(1348-1290): يتيزنيرول ويجوربمأ 1015

. مجرتملا - مسرلا



اًسِلْفُم ايلع تاسارد َبلا ط ُتنك امدنع ىلو األ ةرملل اهُتيأر . رشع عبارلا نرقلا

مغرو ، اًقيمع اًريثأت يسفن يف ْترّثأ دقو . نيرشعلا نرقلا تاينينامث طساوأ

. يتيزنيرول دِهاشَم تاخسنتسم نم نيتخسن ُتيرتشا ةريسعلا يفورظ

ءانثأ اهب اًفوغش اهُتقَّلعو ، يتايح يف اهُتيرتشا يتلا ىلو األ روصلا اهنأ نظأو

ةصيخر اهنْوَك مغر - دروفناتسو درافراهو دروفسكأ يف - ةساردلا بقاعت

ةليخد يف اهلغلغتب اًبيرقتو ، ُّسحلا هكردي ال وحن ىلعو . اهقيلا غم ُّكَف بعصيو

نيح ينهذ يف انييس تعمتلا نأ ببسلا اهلعل لب . يريكفت يف ْتَرّثأ ، يسفن

. باتكلا اذهل ناونع داجيإ لواحأ تنك

نيذلا نيبَختْنُملا ةعستلا نيلوؤسملا َمِهْلُت نأ ةيرادجلا تاحوللا نم فدهلا ناك

ءانثأو ، طقف نيرهش ةدمل مكحي مهنم لك . تقولا كلذ انييس ةيروهمج اومكَح

ىرخأ تاملكبو ؛ مهت ال ئاع نع اًديعب ، رصقلا يف ةعستلا شيعي ةرتفلا هذه

states-cityا ةنيدملا لود ىلع تنميه يتلا ةيلئاعلا تاكبشلا نع نيلصفنم

، ربكأ ةرواجم ةعاق يفو .Renaissance ةضهنلا رصع تقو يف ةيلا إلطي

ةطلسلا ) ينييسلا ماعلا سلجملا عمتجي ،SaladelConsiglio سلجملا ةعاق

نولوتيو ، نويذيفنت - بوتكملا ةنيدملا روتسدل اًقبط - ةعستلا نكل .( ةيعيرشتلا

يتلا ةيرادجلا ُتاحوللا تَمِّمُص دقو .[ ةينامْلَعلا ] ةيويندلا اياضقلا يف ) َءاضقلا

ىلع مهنأب ةعستلا ريكذتل ،1339 ماع ويامو 1338 ماع رياربف نيب ْتَمِسُر

. مهتارارق نوذختي نيح اًمئاد ِّكحملا

رادجلا ، عبارلا امأو ؛ ةعستلا ةعاق يف ناردج ثالَةث ةيرادجلا ُتاحوللا ُنِّيَزُت

كَرْهَظ ْرِدَأ .1281 اًنَّيزُم سيلف ، ةعاقلا يف ةديحولا ةذفانلا هيف يذلا ، يبونجلا

ىدل ةفورعملا َةيرادجلا ( يبرغلا ) رسي األ رادجلا ىلع ىرتسف ةذفانلا ىلإ

ُةحوللا يلا مشلا رادجلا ىلع كُهِجاوُتو .War« برحلا » مساب نيرصاعملا

Allegory ofGood « ةرِّيخلا ةموكحلا زمر » مساب ءاملعلل ةفورعملا

تاحوللا لضفأ ،ألاهن َروحملا نوكت نأ حوضوب اهنم َدِصُق يتلا ،Government

الم» سلا » ىَّمَسُت ٌةيرادج ، يقرشلا رادجلا ىلع ، كنيمي ىلعو .1282 ةءاضإ

.Peace

ناك ، ةديدع تاونسلو . يتيزنيرول ماهلإ رداصم لوح الً يوط ُءاملعلا َشَقانَت

لا معأ يف ةلا دعلا راكفأ ديسجت اهنم َدِصُق ةيرادجلا تاحوللا نأ ُدقتْعُي

سيدقلا NicomachaeanEthics)و ةيخاموقينلا Aristotle(األخالق وطسرأ

Summa ةيتوه لاال ةص ال ُخلا )SaintThomasAquinas ينيوك األ اموت

رشع ثلا ثلا نرقلا يف يسنرولفلا بتاكلل ناك حضو األ نْيَّدلا .(Theologica

LiLivresdoutrésor باتك فِّلؤم ،[1016]BrunettoLatini ينيت ال وتينورب

يف اسنرولف ةيروهمجل راشتسمو فوسليفو بتاك ،(1294-1220): ينيت ال وتينورب 1016



تاريسفتلا ُثدحأ ْتدَّدح دقو .Tesoretto هرصتخمو (C1260-65)

ا كلذكو ، ةيزمرلا تاراش نماإل ريثكلل ةيكلفلا َلوص ]األ يتيزنيرول تايرادجل ]

انييس ْيتنيدم نيب سفانتلا ةصاخبو ) اناكسوت خيراتل ةيفخلا تاءاحي إل

.( ازيبو

نم [1017]LorenzoGhiberti يتريبِج وزنيرول فاصوأك ، ةركابلا فاصو األ

ةطاسبب تاحوللا نم يلص األ َدصقلا نأ ىلإ ريشت ، رشع سماخلا نرقلا لئاوأ

الم سلا تقو يف ثدحي »و«ام برحلا ءانثأ ثدحي «ام نيب ضقانتلا ُراهظإ

كرتي فيكو نام، األ تاجرد ىصقأب ... راجتلا لفاوق رفاست فيك [ثمالً]

دعب تيِقْلُأ ةبطخ يف .« اهيلإ نوعجري فيكو ، ةباغلا يف مهعئاضب راجتلا

تْنِس يناكسيسنرفلا اهفصو ، ةيرادجلا تاحوللا لا متكا نم اًبيرقت اًماع نيعست

lapace« برحلا المو سلا » ةطاسب لكب اهنأب SaintBernardino[1018] ونيدرانرب

:elaguerra

يرجي لزانملا ىرأ ، تاصقرلا ىرأ ؛ اًيراجت اًطاشن ىرأ الم، سلا ىلإ لقتنأ امدنع

ىلإ نوبهذي سانلا ىرأو ، ُعَرْزُتو ُثَرْحُت يتلا لوقحلا و موركلا ىرأ اهح؛ ال صإ

ىرأو ، جاوزلا ىلإ تابهاذ تانبلا ىرأو ، لويخلا رهظ ىلع ةماعلا تامامحلا

ةلا دعلا ىلع ظافحلا لجأ نم ُقَنْشُي الً جر ىرأ . خلإ ، فارخلا ناعطق

نيح مث . مائوو سدقم سالم يف عيمجلا شيعي [ ببسلا ] اذهلو . ةسدقملا

؛فال لتقلا [ ىرأ ؛[ تاصقر ىرأ ؛وال ًةراجت ىرأ ،ال ىرخ ]األ ةحوللا ] ىلإ لقتنأ

بنعلا موركو ؛ ُثَرْحُت ال لوقحلا ؛و ةقورحمو ةمَّدَهُم لب اهح ال صإ متي لزانم

،ال ٌتاَّرسم دجوت وال ٌدحأ اهلخدي ال تامامحلا ؛ بوبحلل ٌرْذَب دجوي ؛وال ُعَطقُت

! ءاسنلا . جرخي اًدحأ ىرأ

تاناويحلل ] ٌةسيرف ناعطقلا و ، ُبَصَتْغُت ةأرملا و تومي لجرلا لا! جرلا

، ضر األ ىلع طقست ةلا دعلا ؛ اًرْدَغ اًضعب مهضعب لتقي لا جرلا ]؛ ةسرتفملا

ب متي ءيش لكو . ةدَّيقم الاه جرو اهادي ، ةدَّيقم يهو ، ةمَّشَهُم اهُنيزاوم

شحو ةروص ىلع َبرحلا مِّدقُت ، رشع ثلا ثلا لصفلا يف ملا، علا ةياهن . فوخلا

اذام . ٍّبُد مادقأبو ، دْهَف لثم ، سوؤر ةعبسو نورق ةرشعب رحبلا نم جرخي

ةيسايس ًةفسلف هلا معأ يف حرشي ،ذإ اسنرولفل يسايسلا رِّظنملا ُّدَعُيو . رشع ثلا ثلا نرقلا

. مجرتملا - يسايسلا لمعلا يف هتغ بوال باطخلا ب متهت ةينامْلَع

هلا معأب رهتشا ، ةضهنلا رصع تايادب نم يلا طيإ نانف ،(1455-1378): يتريبِج وزنيرول 1017

. مجرتملا - نداعملا عينصتو تحنلا يف

هظعاومب رهتشا . يناكسيسنرف رِّشبُمو يلا طيإ نهاك ،(1444-1380): ونيدرانرب تْنِس 1018

. اَبِّرلا و دوهيلا )و يسنجلا ذوذشلا ) طاوِّللا و لا األفط دأوو رامقلا و رحسلا دض ةيبعشلا

ةيكيلوثاكلا ةديقعلا ءايحإ يف هدوهجل « ايلا طيإ لوسر » مساب ةيكيلوثاكلا ةسينكلا هتسَّدق

. مجرتملا - رشع سماخلا نرقلا خالل ايلا طيإ يف



Ten رشعلا اياصولا عم ضقانتلا نكت مل نإ ةرشعلا نورقلا هذه ينعت

ببسب ، دهفلا ك رهظي ةعبسلا سوؤرلا وذ [ شحولا Commandments؟[

مادق األ يه ّبُّدلا مادقأو ؛ ةنايخلا و ردغلا ىلإ زمريو ، تاكِلْهُملا عبسلا اياطخلا

.1283 اهيلع يضقتو َبرحلا يِهنُت حماستلا ب كنكلو . ماقتن واال رأثلا ب ةئيلملا

ةروصب - ةرقفلا هذه ريشت امك -« برحلا الم»و« سلا » ْيحلطصم مْهَف نم الدب

مدقأ ضقانت خالل نم لب ، يوتسلوت دنع لودلا نيب تاق ال علا ىنعمب ،ال ةماع

ةيدادبتسا ةموكح نع امبر ئشانلا يله األ عارصلا و يله األ ماجسن اال نيب

اًيريوصت اًققحت اًديج اًصيخلت « ةرِّيخلا ةموكحلا زمر » ُةحول ُصِّخلُت .[ ةينايغط ]

.1284« ةيناسن اإل ةعامجلل اًيساسأ كشالً هفصوب civitas[1019] ساتيفِش موهفمل

لك ريوصت يقرشلا رادجلا ىلع فيرلا و رضحلا يف الم سلا دهاشم نم ُدَصقُيو

امأ .state-governedcity-well ديشرلا مْكُحلا تاذ ةنيدملا ةلود عفانم

. مْكُحلا ءوس فيلا كت َّلك ُرِّوَصُي يذلا ضيقنلا وهف لباقملا رادجلا

اآليت: ديفملا يحاضي اإل قيلعتلا ب ةيسيئرلا ةيزمرلا َةيرادجلا يتيزنيرول َدَّوَز

ةريثك سوفن ديحوت ىلع ُّثحت ، ْتَمَكَح امنيأ ةلا]، دعلا ] ةسدقملا ةليضفلا هذه »

« كرتشملا ريخلا وأ ماعلا حلا صلا » ةئيهتل اًعم نوعمتجي مهف ،[ نينطاوملا [نم

نع هينيع ُلِّوحُي -ال هتلود مكحي يك - يذلا ؛ مهدِّيَسل ،CommonGood

راصتن اال دنع هيلإ ُمَّدقُت ، كلذ لجأ نم . هلوح ةسلا جلا ةقِّلأتملا لئاضفلا هوجو

ةرمث ُّلك ٍبرح بال يتأتف ؛ تادْلَبلا ُناطلس هل عضخيو ُتامِدقَّتلا و ُبئارضلا

نم رسي األ بناجلا ىلع .« ةعتممو ةيرورضو ةديفم : يفاولا وحنلا ىلع ةَّيِندم

موالٌك رمحأ مالٌك اهبناجبو ، ةيوامسلا ُةمكحلا اهلِّلظُت ُةلا دعلا سلجت ، رادجلا

حولي يذلا امأ . وطسرأ دنع ةيعيزوتلا و ةيلدابتلا ةلا دعلا روص الن ثمي ضيبأ

ىلإ حضاو ٍدصق يف ، ٍةَيْحِلب كريرطب وهف نمي األ بناجلا ىلع اًمخض األقف يف

يذلا )1285.و ماعلا حلا صلا وأ كرتشملا ريخلا ) هسفن انييس ثلونموك ديسجت

يناوهش صيخشت ، ديلا يف ٍخرتْسُم نوتيز نصغ وه ( يئارلا راسي ) هنيمي ىلع

ىلعو .1286 لقعلا ةحاجرو دَلَجلل ًةمارص رثك األ تاصيخشتلا الم،و سلل اًبيرقت

ُنامي اإل فرفري عيمجلا قوفو .( ىرخأ ) ٌةلا دعو ُلا دتع واال ُةماهَّشلا اآلرخ هبناج

.1287 واأللم ناسح واإل

اذه تحت ةنئاكلا تاصيخشتلا ، ةثيدحلا ةيؤرلا يف كلذ نم األمه نكلو

ديسجت مادقأ دنع سلجي Concord« مائولا ف« . ةَّيندملا لئاضفلا نم ّفَّصلا

يعامتجا مسج ىلإ ريشيو ، ةميدقلا امور يف عاش ينيت ال حلطصم civitas: ساتيفِش 1019

نم ةنطاوملا قوقحو ةهج نم تايلوؤسم مهحنمي يذلا ُنوناقلا اًعم مهعمجي نينطاوملا نم

وأاال دقعلا ساسأ ىلع موقي اًيندم اًعمتجم اًعم مهعامتجا نم لعجي ام وهو . ىرخأ ةهج

-«Legalcity-state ةينوناق ةنيدم ةلود » روصت يتأي انه، نمو . نوناقلا هلثمي يذلا قافت

. مجرتملا



ءايرثأ نونطاوم ، سانلا مومعل الً ثمم نورشعو ةعبرأ هيلي األربك، ةلا دعلا

بحالً، ُكِسْمُي مهنم دحاو لك نأ رظنلل تف لاال نمو . ةعستلا مهنم ءاج

ُلبحلا اذه ُّرميو . ُمائولا امهرِّفَضُي ةلا، دعلا نيزاوم نانِّوكُت ، نيتليدج نم نوكتي

األ همصعمب هكِسْمُيف ، ماعلا حلا صلا وأ كرتشملا ريخلا صيخشت ىلإ مهل خال نم

نأ َةيضق مسحي اذه نأ QuentinSkinner[1020] رنيكس نتنِوك ىريو 1288 نمي

لاال معَّزلا ىلع لا ثم اهنأو ، يروهمج يتاذ مْكُحب ٌلا فتحا ةحوللا نم َدوصقملا

ةّماعلا ولثمم هكِسْمُي نأ يغبني اًدعقم » يضتقي « سانلا َرْيَخ » نأب ينيت

طبري ٍلبحل يتيزنيرول َريوصت نإ اًضيأ لوقلا نكمملا نمو .1289« مهُسفنأ

ب ٌسْدح ، هسفن ثلونموكلا و ةلا دعلا ئدابمب مهطبريو اًعم، ةَّيندملا ةبْخُّنلا

.1290 اًقح ةيسايسو ةيعامتجا ةكبشل ثيدحلا روصتلا

نمف . ةيخيرات ةقرافم ىلع اًمئاد اهلا متشاب ليبقلا اذه نم ٌتاريسفت ُرِطاخُت

نم أزجتي ال اًءزج ةبراضلا ةيركسعلا َةوقلا لعجي يتيزنيرول نأ اًمامت حضاولا

قوف لب ءايرث األ نينطاوملا قوف حَّفَصُم ٍجْرُب يف ناسرفلا : ةحلا صلا ةموكحلا

هتوفي نل ثيدحلا َدِهاَشُملا نكلو . رخآ لبحب اًعم نيدَّيقملا برحلا نم مهارْسَأ

. اهفيرو ةنم اآل ةنيدملل يقرشلا رادجلا ىلع نيريوصت نع دونجلا ُبايغ

ًةيؤر » لثمي يقرشلا رادجلا ىلع ةنيدملا رظنم نإ عنقم لكشب ليق دقو

ةدوصقملا ةنيدملا .1291 يلا مشلا رادجلا ىلع الم سلل يليثمتلا ريوصتلل « ةّيفْرَح

، ىرسيلا ةيوازلا ىلعأ duomo ةيئاردتاكلا ىرن نحنف ؛ انييس يه حوضو لكب

كلت .Talamone1292 ينوم َتال ةباوب نم اًبيرق طسولا يف ةينامورلا ةباوبلا و

.« ةيعامجلا ةايحلل اًينوك اًماجسنا » ُدِّسَجُت يتلا ، ةيلا ثملا انييس ةنيدم يه

: هارن نأ ُضَرَتفُي ام انل ُنانفلا بتكي ، ىرخأ ًةرمو

ُةَجَّوَتُملا ةلا]، دعلا انه[ ُةرَّوَصُملا ِتنأو ، ُةمكاحلا ِتنأف ، اهعِلا َطُت يك َكينيع ْرِدَأ

مكو ، اهنم ةدمتسملا تاريخلا ددع مك ْرُظْنا . دحأ لك ىلع ُةبجاولا ، اهتليِضَفِل

ةلا دعلا . اهادع ام ُّزُبَت يتلا َةلا دعلا ُظَفْحَت نيح ةنمآو ةئناه ةنيدملا ةايح يه

نولعفي نَم ئفاكُت ... مهُمِعْطُتو مهيِّذَغُتف ، مهنع عفادتو اهنوُّلِجُي نَم سرحت

. اًّقحتسم اًباقع َرارش األ ُبِقاعُتو َريخلا

وه يداصتق اال ءاخرلا نأ هدافُم ئطاخ جاتنتسا ىلإ ةلِّجعتُم ةرظن يِّدؤت دق

ُّلك تسيل ، ونيدرانرب تْنِس ظح ال امكف . لداعلا مْكُحلا نم ةديحولا ةدئافلا

ثمالً، ، هَذيم تال مِّلعُي اًمِّلعُم اًضيأ ىرن نحنف . ًةيراجت ةنيدملا يف تاطاشنلا

ىلع ) مهنأ حضاولا نمو ، نوصقارلا مهف ةمدقملا يف ىطسولا ةعومجملا امأو

نم ، جديربمك يف خيراتلا ذاتسأو ، يناطيرب خِّرؤم ،1940 ماع ديلا وم نم : رنيكس نتنِوك 1020

خيرات ةسارد زكرمل كراشم ريدم اًيلا، حو . يسايسلا ركفلا خيرات يف ةمهملا تايصخشلا

. مجرتملا - ندنل ، يرام نيوك ةعماج يف يسايسلا ركفلا



مساب ُفَرْعُت - ةيبعش ةصقر يف نوكراشي بابش ( ةيلو األ رهاظملا نم مغرلا

سلا ُدهشم ُرِّوَصُي امك الم. سلا ةلودب مهحرف نع اًريبعت -tripudium مويدوبيرت

ىلعأ يف علا طنو . ةعارزلا و ةراجتلا ىلإ ةفاض ،باإل اًضيأ َديصلا فيرلا يف الم

رُذْبَيو ثُرْحَيف ةيِّرُحب لجر ُّلك لقنتي ، فوخ نود اآليت:« قيلعتلا ةحوللا راسي

ُدِّرَجُت يتلا يهف ةلا]، دعلا ] ةدِّيسلا َةدايس نوظفحي سانلا ؤهالء ماد ،ام َّبحلا

.« ةوق لك نم َرارش األ

رادجلا ىلع ًةرَّوصُم ، ُبرحلا اهتقَّزم يتلا ةنيدملا فقت اذه، لك بناج ىلإو

، يلا مشلا رادجلا ىلع ةيليثمتلا روصلا ُنِميْهُت امكو . خراص ضقانت يف يبرغلا

ةيناطيش نيعب خْسَم ،Tyrammide ديماريتلا انيدل يبرغلا رادجلا ىلع كلذكف

ةيغاطلا قوفو . اًزعام همدقب أطي ، ىنميلا هدي يف رجنخو ، باينأو نورق هل

واال ةنايخلا و ُةوسقلا راسيلا ىلإو الء. َيُخلا و ءايربكلا و ُعشجلا ُقِّلَحُي [ دبتسملا ]

-و راجن راشنمب هَسفن رشني - ماسقن واال ُبضغلا نيميلا ىلإو لا؛ يتح

ىلع ًةبولغم ًةبوصعم ُةلا دعلا طقستف ةيغاطلا مدق دنع امأو .1293 برحلا

نأ عيطتسن ، ٌفِلا ت ةحوللا هذه نم يلفسلا ءزجلا نم َريثكلا نأ عمو . اهرمأ

. تاكلتمملا ريمدتو ءادتع واال لتقلا َدهاشم نَّيبتن

عضخت ، يصخشلا هرْيَخ نع إال ثحبي ال دحاو لك اآليت:«ألن َقيلعتلا علا طنو

اذه لوط ىلع ٌدحأ ُّرمي ،ال كلذ لجأ نم : نايغطلل ضر األ هذه يف ُةلا دعلا

تاباوب جراخ ُتاقرسلا دجوت تماد ...ام هتايح ىلع فئاخ وهو إال قيرطلا

.1294« اهلخادو ةنيدملا

ازيب ةنيدم : انييس ةنيدم ُةَسِفاَنُم ةديعسلا ريغ ةنيدملا هذهب ُدوصقملا و

: انييس ُةنيدم هنُكَت مل ام لك ُديسجت اهب َدوصقملا نأ حجر األ نكلو .Piza1295

. ءاخرلا المو سلا نم ُمَرْحُت ،[ يدادبتسا ] يطارقوتوأ مْكُحل خضرت ةنيدم ُّيأ

ةرطاب أل ٌتاديسجت دجوت تناك ، ةحوللا نم [ فلا [تلا يلفسلا ءزجلا يفف

سخويطنأ ،Gaeta اتيج ،Caracalla[1022]ال كاراك ،[1021]Nero ورين ) نيدبتسم

.1296(Antiochus

ةلود عم اًظوحلم اًفطاعت ، اهنمز يف ، ةينفلا يتيزنيرول ُفَحُت ْتفطاعَت دقل

لوقلا بعصلا نمو . َّيروطاربم واإل َّيكَلَملا َماظنلا تَداَعو ، ةلقتسملا ةنيدملا

َمَكَح . ةيدولكويلويلا ةلئاعلا نم نامورلا ةرطابأ رخآو سماخ ،(68-37): نورين ،وأ ورين 1021

يتغاالت واال تاب االقنال هدهع يف ْتَّشفت .68 ماع ىتح 54 ماع نم ةينامورلا ةيروطاربم اإل

. مجرتملا - ةيسايسلا تامادع واإل

هيخأ لتق .217 ماع ىتح 211 ماع نم َمَكَح ينامور روطاربمإ ال:(217-188)، كاراك 1022

ردنكس اإل ديلقت ُةركف هيلع تلوتسا . ةيروطاربم اإل مكحب درفني يك هب ةلص هل نَم َّلكو

ءاجه ةديصق ببسب اهلهأ نم فلأ نيرشع ىلع ديزي ام لتقو ةيردنكس اإل ازغف ينودقملا

. مجرتملا - مكحلا ىلع يلوتسي يك هسرح ُدئاق هلا تغا هيف. تليق



نكلو ؛ اًبيرقت فصنو نرق دعب غزبيس يذلا يكَبَّشلا رصعلا َّيبن ناك نانفلا نأب

ةدنتسملا َةموكحلا اًحيرص اًطْبَر َطَبَر امدنع هنمزل اًقباس ناك هنأ دكؤملا نم

نأ ركذت نم .والدب يعامتج محاال ال وتلا يداصتق اال ءاخرلا ب نوناقلا مْكُح ىلإ

نم ةعونتم ٌلا كشأ اهيلع تنميه ، ايساروأ مظعم لب ، تقولا كلذ يف ابروأ

يلا وح نم دتمملا ، يبهذلا انييس ةنيدم ُرصع َنَمازَت دقف . يدادبتس اال مْكُحلا

ناكو . اهطوقسو ةيلوغملا ةيروطاربم اإل دوعص عم ،1348 ماع ىتح 1260 ماع

يف ]Tabriz زيربت ةنيدم ىلإ انييس ةنيدم راَّجُت هيف رفاس يذلا تقولا وه كلذ

هيف لبقتسا يذلا تقولا اًضيأ وهو ، ىطسولا ايسآ نم ريرحلا ءارشل [ ناريإ

Toghon [1023] روميت نوغوت ، ناوي ةرسأ روطاربمإ نم نيثوعبم ابابلا

.Temür1297

ذنم دوقفم هنكلو ، وكيلباب رصق نييزت يف يتيزنيرول هب مهسأ رخآ ماهسإ ةمث

ُرِهْظُت ، اًمدق رشع ةتس اهرطق ةيرئاد ةيضرأ ةرك نع ةرابع وهو ، ةليوط ةرتف

.1298 ايساروأ ربع دتمت ةيراجت ةكبش زكرم يف انييس َةنيدم

َلقاونلا ُرِّفَوُتس يتلا يه ، ديدحتلا هجو ىلع ، ةيراجتلا ةكبشلا هذه نأ ةاسأملا

ةنيدم يلْبَّدلا نوعاطلا برض BlackDeath.ذإ دوس األ توملا تلقن يتلا

، برحلا المو سلا ةيرادج لا متكا ىلع دقع نم لقأ دعب ،1348 ماع يف انييس

.1299 ةيبهذلا انييس ةنيدم مايأ تهتنا . هاياحض َدحأ ناك يتيزنيرول نإ ُلا َقُيو

ماع، ةئامعبس نم برقي ام ةعستلا ةعاق يف ةيرادجلا ُتاحوللا تيقب نكلو

تسيل - حلا طلا مْكُحلا و حلا صلا مْكُحلا الم-و سلا و برحلا الت كشم نأب انَرِّكَذُتل

. ةديدج الت كشم

جارْب squaresواأل تاحاَّسلا عَمَلا ُمَلا علا لظيو . بهذتو يتأت تايجولونكتلا

.towers

اهَمْكُح ْتَطقسأ يتلا ناوي ةرسأ نم ايلوغنم روطاربمإ ،(1370-1320): روميت نوغوت 1023

. مجرتملا - نيصلا يف جنيم ُةرسأ



ُتلمعتسا دروف - نوسكين ةرتف يف ةيعامتج اال تاكبشلل ينايبلا مسرلا قحلم

صْحَفل socialnetworkanalysis ةيعامتج اال ةكبشلا َليلحت 45 لصفلا يف

دروفو Nixon نوسكين ْيترادإ يف HenryKissinger رجنسيك يرنه رود

تاركذملا َّلك اًمِدختسُم ، نيتراد اإل نيتاه لخاد تاق ال علا ّمعأ ةروصبو ،Ford

ءاَّرقلا لعلو . رداصم اهفصوب نيتراد اإل نيتاه ُدارفأ اهرشنو اهبتك يتلا

تاموسرلا نع ديزأ ًةفرعم نوديري ةيعامتج اال ةكبشلا ليلحتب نيمتهملا

ا تاكبشلا نع يثحب عورشم نم ءزج يه يتلا ،33 ىتح 30 مقر نم ةينايبلا

MannyRincon زورك نكْنِر ينام عم نواعتلا ب حاًيلا هذيفنت يرجي ةيعامتج ال

. رجنسيك يرنه ةايح نع لصتملا يعورشم نم ءزجو ،Cruz-

ةيئانث ةقيرطب ِتاق ال علا ةيعامتج اال ةكبشلا ليلحت تاعورشم ُمظعم مسرت

ةفوفصم لكش يف - دجوي مل وأ نْيلعاف نيب ٌلا صتا َدِجُو ءاوس - ةطيسب

ىلع ةيعامتج اال ةكبشلا ليلحت يف ةيبسْوَحلا جهانملا مظعم موقتو . ةيئانث

يتلا (ك ةيميداك األ طاسو نماأل تايطعملا مظعم ،ألن تافوفصملا هذه لا ثمأ

، ةليوط ةرتفل عونلا اذه نم تناك ( ةسايسلا ُءاملعو عامتج اال ُءاملع اهجتنُي

ْتأدبف ، ةعرسب ةيعامتج اال ايديملا تاَّصنم تمانت طقف ةريخ األ ةنو اآل يفو

األقد. تانايبلا نم ديزملا ريفوت يف

جْهَّنلا َلا معتسا نيثحابلل حيتت يك ةدقعملا ُتايطعملا تَطِّسُب ، كلذ عم ىتحو

الً ماك اًمامتها متهن اًيلا،ألانن كشإ اًرمأ اذه ُّدَعُي ، خِّرؤملا ىلإ ةبسنلا .بو يئانثلا

، ليمي يئانثلا جْهَّنلا اذه،نأ نم رثك .واأل دارف األ نيب ةفلتخملا تاق ال علا عاونأب

درف لكب درف لك لا صتا نع فشكلا ىلإ ، مجحلا ةطسوتم تاعومجملا يف

عيطتسي .ال ةميقلا ةميدع ًةجيتن هنْوَك نم برتقي يذلا ،األرم اًبيرقت رخآ

يف األلق ىلع ةيهاركلا و بحلا نيب ةلوهسب َزييمتلا ةيعامتج اال ةكبشلا ُليلحت

نم ، كلذ عمو . ةوادعلا و ةقادصلا نيب زييمتلا بعصي ثيح ، يسايسلا لقحلا

. تاق ال علل ةيبسنلا ةيمه األ ديدحت نكمملا

ْيترادإ يف ةمهم راودأب اوماق نَّمِم -ً ال يلق -إال دارف األ فصن نع لقي امال

. ةموكحلا يف اهوضق يتلا مهترتف يِّطَغُت تاركذم اوبتك دروفو نوسكين

األ تيبلا ب ءارزولا سلجم ءاضع أل ةمئاق دادعإب وأالً انمق ، انرداصم ديدحتلو

ءارزولا باَّونو ، يعرف يرازو ىوتسم ىلع دارف األ نم اًددع انْفَضأ مث ، ضيب

نوسكين ةبتكم يف تاباتكو رداصم اذ صخش َّيأو ، ةيسيئرلا تارازولا يف

اذإ دروفو نوسكين تاونس نع اًباتك َبَتَك نيتراد اإل يف وضع َّيأو ، ةيراكذتلا

.[1024]WorldCat يملا علا سرهفلا و نوزامأو دروفناتس ةبتكم ماظن ىلع َدِجُو

اإل ىلع ةيمقرلا ةبتكملا زكرمل عبات دّحوم سرهف عورشم WorldCat: يملا علا سرهفلا 1024

. مجرتملا -1998 رياني 21 موي َقِلْطُأ ، تنرتن



و نوزامأو دروفناتس ، ىرخأ ةرم ، انمدختسا ةيسيئرلا ةمئاقلا هذه نمو

تاركذملا . داعبتس اال ةيلمع انأدب مث . مهتاباتك لك ديدحتل يملا علا سرهفلا

األ تيبلا يف اًبصنم درفلا يِّلوت ةرتف َّلك تطغ يتلا تاركذملا يه ةدَمتعملا

امك . ةيمانتيفلا برحلا ءاهنإ نع رجنسيك باتك اندعبتسا الً، ثمف . ضيب

ْتَبِتُك يتلا بتكلا ،و تايركذ وأ تاركذم تسيل يتلا َبتكلا اًضيأ اندعبتسا

. ةيلوأ رداصم اهفصوب اًساسأ

اوبعل نيرخآ اًدارفأ لعاوفلا ِرُّكذت ىدم ةبراقمل تاباتكلا هذه انمدختسا دقل

األ ةرهاظلا . نيتراد اإل يف مهلمع ةرتف ءانثأ يفو رصعلا ةسايس يف اًرود

ةلصفنملا ثادح األ ددع يه انليلحت يف اهب كاسم اإل لواحن انك يتلا ةيساس

يذلا قيقدلا لمعلا ىلع اندمتعاو . رخآ اًيخيرات الً عاف ٌبتاك اهيف َرَّكذَت يتلا

. ًةقيثو هفصوب ، تاركذملا ةسَرْهَف يف نورشانلا و نورِّرحملا و نوفِّلؤملا هلذب

ِّلك يف ٌلعاف اهيف َرِكُذ يتلا تاحفصلا َددع انتانايب ةدعاقل ءانبلا ُرجح ناكف

. تاركذم باتِك

هيطغت يذلا ىدملا و تاركذملا لوط يف ريبك ٌتوافت حضاو لكشب دجويو

نم ٌضعب َلوانَت . ةحفص لك طسوتمل نورشانلا اهعضي يتلا تاملكلا ددعو

يكو . ةموكحلا يف اهوضق يتلا مهَتَّدُم نورخآ لوانتو ، اهلمكأب مهَتايح انباَّتُك

يف درف روهظ راركت ىدمل اًقلطم اًرايعم انْبَّنجت ، توافتلا اذه لثمب حمسن

تاركذم يف ددحم لعاف ةيمهأ ىدم وه هتفرعم ديرن ألنام تاركذم باتِك

. ةيعامتج اال ةكبشلا يف دروفو نوسكين ْيترادإ لعاوف ىلإ ًةبسن بتاكلا

ددع يلا مجإ ىلع هانمَّسقو ٌصخش اهيف َرِكُذ يتلا تاحفصلا َددع انذخأف

ضعب . دروفو نوسكين ةرادإ تاركذم باَّتُك ُّلك اهيف هَرَكَذ يتلا تارملا

باتِك نم رثكأ نيفِّلؤملا ضعب َبَتَكو ، دحاو دلجم ىلع تداز تاركذملا

لك ىلإ ةبسنلا ب اذكهو ، اًدحاو اًصن امهانربتعا ، نيتلا حلا اتلك يف . تاركذم

. بتكلا وأ تادلجملا ربع هدورُو تارم َددع انعمج امهنم ةرادإ لك يف وضع

اال ةوق باسح يف هانمدختسا ،(0,1) طسوتملا يف اًددع انل اذه جتنأ دقو

. روكذملا صخشلا و بتاكلا نيب لا صت

اهيف َرِكُذ يتلا تارملا ددع ىلإ َسيِق ةينايبلا انتاموسر يف دقُعلا ُقاطن

وهف ،(33 مقر ) ةيعامتج اال ةكبشلل ينايبلا انمْسَر ىلإ ةبسنلا بو . ٌصخش

لكا ددع ةفاضإب ُبَسْحُتو ، صخشلا كلذل ةدراولا ةيزكرمتلا ةجرد عم قفاوتي

ةيداع ٍدُّدرت َةَّصِح ساس األ يف لثمي اذهو . صخشلا كلذب ةدراولا الصتاالت

ةينْيَبلا َةيزكرمتلا انْبَسَحو . ضيب األ تيبلا ةرادإ باَّتُك ُّلك مهَرَكَذ نَم لكل

ةّفاحلا ةيئانث مادختسا درجم نم دبالً ةحجرُمو ةهَّجوُم ٍّفاوح مادختساب

. تاساردلا مظعم يف لا حلا وه امك ، ةلِصَّتُملا ريغ وأ ةلِصَّتُملا



بسانتَت ثيح ،D3 يد يرث جمارب َةمزح ةيئرملا انتاريوصت يف انمدختسا دقو

ةفاسمل سيلو . دقُعلا مجح عم ةيث ال ثلا تاذلل ةينايبلا موسرلا يف ُةفاسملا

دمتعتو ، يرهوج ىنعم (33 مقر ) يعامتج اال ينايبلا مسرلا يف اهبيترتو دقُعلا

اذه يف ةروشنملا ُخَسُّنلا D3.و يد يرث جمانرب يف ةوقلا ب هَّجوُم طيطخت ىلع

webserver بيولا مداخ نم ةيمانيد تاءاد أل ٍةشاش ُتاطقل يه باتكلا

. انيدل

األ تيبلا ْيترادإ يف وضع ُّلك نأ وهو ،أال انِجْهَن يف حضاو دحاو للخ ةمث

لا .واإلفغ ٍتاركذم بتكي مل ، دروف ووالةي نوسكين والةي ءانثأ ، ضيب

لشتيم نوج وه - اًيبسن رركتم لكشب هوركذ نيرخآ ألن ظوحلم - ظوحلملا

يعَّدُملا وه لشتيم . نوسكينل صلخملا ماعلا يِعَّدُملا [1025]JohnN.Mitchell

وهو ، نجسلا ب هيلع َمِكُح يذلا ةدحتملا تاي ال ولا خيرات يف ديحولا ماعلا

يف قيقحتلا تاهج عم ةقفص ةيأ يف لوخدلا ضفر امدنع هاناع ريصم

. تيجرتوو ةحيضف

الء. بولا هسفن روعشلا كلذ قلطنم نم تاركذم بتكي نأ اًضيأ لشتيم ضفر

ىتح هنأ ينعي - رظنلل تف -لاال رْكِّذلا تارمل يطخلا ريغ عيزوتلا ، كلذ عمو

ريثأت ىدم يف ليلقلا ىوس َرَّيَغُي نل « ةدوقفملا » تاركذملا نم ديدعلا ةفاضإ

- نوسكين ُةكبش ودبت . ةينْيَبلا ةيزكرمتلا وأ ةيزكرمتلا ةجرد ثيح نم صخشلا

يتلا ىرخ األ ةيعامتج اال تاكبشلا نم ددع نأش اهنأش ، ةيعامتج اال دروف

. ةطلسلا نوناقب ًةموكحم ، باتكلا اذه يف اهانشقان

، دروف - نوسكين ب ةصاخلا ةينايبلا تاموسرلا نأ ىلع ديكأتلا يغبني ، اًريخأو

نم عون وهو ، اهتفاثك وأ دارف األ نيب ]االصتاالت راركت ] دُّدرتل الت يثمت تسيل

ةطبار صحفل نويجولوكيسلا و نويجولويسوسلا هلمعتسي تاسايقلا

يف درف دوجو ةيمهأب كاسم اإل ىلإ ىعست ةينايبلا انتاموسرف . ةيعامتجا

اهلقني نأ تاركذملا ُبتاك دارأ يتلا ةيمه األ األلق ىلع ؛وأ رخآ درف تاركذم

ال ماك الاًف تخا ةفاثكلا و دُّدرتلا ميق عيزوت فلتخي نأ نكمملا نمو . ئراقلا ىلإ

. ميقلا هذه ءانبل ةيفاك ةيليصفت رداصمو ٌةلدأ هيدل ٌصخش َدِجُو اذإ ً

. يروهمجلا بزحلا يف وضعو يكيرمأ يماحمو طباض ،(1988-1913): لشتيم نوج 1025

دراشتير ةرادإ يف 1972 ماع ىتح 1969 ماع نم ةدحتملا تاي ال ولا ماع بئان بصنم ىَّلوت

ببسب 1977 ماع نجسلا ب هيلع َمِكُح . نييصخشلا نوسكين ءاقدصأ برقأ دحأ . نوسكين

. مجرتملا - تيجرتوو ةحيضف يف اهبكترا مئارج ةدع



فلؤملا فيرعت

ةكلمملا ، ادنلتكسإ ، وكس جال ديلا وم نم ، يناطيرب يميداكأ نسجْرِف لَيِن

األ ةدحتملا تاي ال ولا نطنشاو يف حاًيلا ميقي .1964 ليربأ 18، ةدحتملا

. ةيكيرم

و يداصتق اال خيراتلا ،و يلودلا خيراتلا يف صصختم يناطيرب خِّرؤم -1

. يكيرم واأل يناطيربلا يلا يربم اإل خيراتلا ،و يلا ملا

ليمزو ، تاعماجلا نم ددعب رئاز ذاتسأو ، درافراه ةعماجب خيراتلا ذاتسأ -2

. ةيثحبلا زكارملا و دهاعملا نم ديدعلا يف

ال ديفيد ، نامديرف نتليم كالكر، ثينيك ، روليات ، نوتس نامرون ب: رثأت -3

. سدن

: نيرخآ عم كارتش بواال اًدرفنم هلا معأ نم -4

.TheCashNexus,2001

.ColossusandEmpire,2004WaroftheWorld,2006

.TheAscentofMoney,2008

.Civilization:TheWestandtheRest,2011

.1968:TheIdealist,VolumeI,2015-Kissinger:1923

ةزئاج 2010؛ ماع نيلكنارف نيماينب ةزئاج : زئاوجلا نم ديدعلا ىلع لصح -5

سلجمب سور رثرآ ةزئاج 2013؛ ماع دراهريإ جيفدول ةزئاج 2012؛ ماع كياه

.2016 ماع ةيجراخلا تاق ال علا



مجرتملا فيرعت

ةظفاحمب ةينارمعلا ّيح ديلا وم نم ، يرصم يميداكأ ليان يحتف ماسح

ةيوناثلا نامرو «األ ةسردمب يوناثلا هميلعت ىَّقلت .1972 ويلوي 3، ةزيجلا

باد اآل ةيلك اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسقب يعماجلا ،مث يقدلا ّيحب « ةيجذومنلا

. ةرهاقلا ةعماج

،[ كيكفتلا تاسارد ] ثيدحلا يبد األ دقنلا يف باد اآل هاروتكدو ريتسجام -1

. ةرهاقلا ةعماج باد اآل ةيلك

. ةرهاقلا ب نونفلا ةيميداكأ ، ينفلا دقنلل يلا علا دهعملا ب يبد األ دقنلا سِّردم -2

بد. األ ةنجل ، ةرهاقلا ب ةيبرعلا ةغللا عمجم ريبخ -3

األ ةعماجلا نع ةرداصلا ،« ةنراقملا الةغ بلا ةلجم - فلأ ب« ريرحتلا وضع -4

. ةرهاقلا ب ةيكيرم

بد األ يف ةيمدعلا و ناسن :اإل كيكفتلا سورد ): فيلأتلا يف هلا معأ نم -5

.(2014 ةثَّدَحُملا ةعبطلا ، سنوت ةرهاقلا توريب ريونتلا راد - رصاعملا

سرد : كيكفتلا و فوصتلا ، دنوملأ نايأ ): كيكفتلا ةمجرت يف هلا معأ نم -6

ىلوأ ةعبط ، ةرهاقلا ب ةمجرتلل يموقلا زكرملا - اديردو يبرع نبا نيب نراقم

اديرد ، وشن ،بال رجديه : كيكفتلا يف يبد األ دمتعملا كالكر، يثوميت 2011)،و(

دض ، سيلإ نوج 2011)،و( ىلوأ ةعبط ، ةرهاقلا ب ةمجرتلل يموقلا زكرملا -

، اديرد كاج 2012)،و( ىلوأ ةعبط ، ةرهاقلا ب ةمجرتلل يموقلا زكرملا - كيكفتلا

ريرحت ،« ةرصاعملا الةغ «بلا كيكفتلا ىلإ لخادم : نورخآو نام، يد لوب

ىلو األ ةيرصملا ةعبطلا ، ةرهاقلا ب باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا - ةمجرتو

.(2013 ةحقنملا و ةلماكلا

عمتجملا ، ربوب لر :(اك ةيسايسلا و ةيعامتج اال مولعلا ةمجرت يف هلا معأ نم -7

، سنوت ةرهاقلا توريب ريونتلا راد - سكرامو لجيه /2/ هؤادعأو حوتفملا

كاج ناج باتكل ةحقنمو ةديزم ةعبط ريرحت يف كراش 2015)،و( ىلوأ ةعبط

، رتيعُز لداع ةمجرت ،« ةيسايسلا قوقحلا ئدابم وأ يعامتج اال دقعلا » وسور

نتم لفسأ ةحراش شماوهو باتكلا لوأ يف نيحراش نيلا قم ةمجرتب

، نوتجنتنه ليومص ،2015)،و( سنوت ةرهاقلا توريب ريونتلا راد - ةمجرتلا

ةلماك ةمجرت - امايوكوف ريدصت ، ةريغتم تاعمتجم يف يسايسلا ماظنلا

2017)،و ىلو األ ةعبطلا ، سنوت ةرهاقلا توريب ريونتلا راد ، تاحاضيإب ةدَّوزم

، ةرهاقلا ب ةمجرتلل يموقلا زكرملا - ةيليثمتلا ةسايسلا ةياهن ، يمروت نومياس )



.(2019 ىلو األ ةعبطلا

دسج ، يراكس نيلإ ): يفاقثلا دقنلا و يفسلفلا لُّمأتلا ةمجرت يف هلا معأ نم -8

ىلوأ ةعبط ، ةرهاقلا ب ةمجرتلل يموقلا زكرملا ، هكيكفتو ملا علا عنص : ملأتم

.(2018

نع 2014 ماع ةيناسن اإل تاساردلا يف ةيعيجشتلا ةلودلا ةزئاج ىلع زئاح -9

عادب لإل ةقراشلا ةزئاج ىلعو )؛ كيكفتلا دض : سيلإ نوج ) باتك هتمجرت

يف ىلو األ ةزئاجلا ،2003/2002 ةسداسلا ةرودلا األلو) رادص (اإل يبرعلا

.« ءايمع تارادم » ةيصصقلا هتعومجم نع ةصقلا لا جم

. ةيبعشلا تاروثأملل ةيرصملا ةيعمجلا وضع -10

. يرصملا باَّتُكلا داحتا وضع -11
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