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( يمسر فارتعا  (ـ نوبلاطي ب قارعلا  سكرش  ينلع : روهظ  لوأ  يف 

تعفر رارك  ةيناميلسلا - 
لوالا 2016 نوناك  ءاعبرالا 7 

 
عمتجملا يف  طارخنالا  تايلقالا  هذه  لواحت  ةيقارعلا ، زاقوقلا  لئابق  وا  ناشيشلاو " ناتسغادلاو  سكرشلا   " اهنم ةددعتم  تايمـست  تحت 
لامـشلا بوعـش  ةـيوه  نولمحيو  دـحاو ، لصأ  نمو  ةـمومع " ءاـنبأ   " نوربتعي مهنوكل  سكرـشلا ,"  " يهو ةدـحاو  ةيمـست  تحت  يقارعلا 

ىلا كـلاذ  رثا  ىلع  اوحزنف  ةياغلو 1864 م ،) نم 1859 م   ) ةيرصيقلا ايـسور  هب  تماق  يرـسق  ريجهت  ةركاذ  مهعمجت  امك  .يـساقفقلا 
.ندرالاو ايروسو  قارعلا  ىلا  مث  نمو  ةينامثعلا  ايكرت 

 
فيرو ندـم  يف  ةيـسيئر  ةروصب  تنطوتـسا  يتلا  ةيـسكرشلاو  ةيناتـسغادلاو  ةيناشيـشلا  رـسالا  دادـعا  نم  ةريبك  قارعلا  ةـصح  تناكو 
اولـّضف ثيح  قارعلا ، ىلا  ناتـسغاد  بونجو  لامـش  نم  ًاعوط  تمدق  يتلا  لئاوعلا  بناج  ىلا  رابنألاو  لصوملاو  دادغبو  ىلايد  كوكرك و 

 . ةينامثعلا ةلودلا  طوقس  دعب  ىتح  هورداغي  ملو  هيف  ءاقبلا 
 

تأدـب راـطإلا  اذـه  يفو  يموقلاو ، ينيدـلا  هعونت  لاوز  رطاـخم  قارعلا  هجاوي  شعاد ،"  " روهظ نع  تمجن  يتـلا  فورظلا  دـعبو  موـيلا ،
.مهب يمسر  فارتعأب  ةبلاطم  رهظت  ناشيشلاو " ناتسغادلاو  سكرشلا   " يلثممو ءامعز  تاوصا 

 
اوضرع ةيناميلـسلا , ةظفاحم  يف  ةيمالعإلاو ، ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسـسؤم  هتدقع  ءاقل  يف  مهل  روهظ  لوا  اولجـس  نيذلا  ءامعزلا 

دوجو مدعب  قارعلا ، يف  ةيـسكرشلا  ةيلقالا  لثمم  واتك " دمحا   " روتكدلا اهـصخل  مههجاوت  يتلا  تايدحتلاو  لكاشملا  نم  ةلمج  نم  ةـلمج 
نطولا ةمدخ  يف  اونافت  نا  قبسو  يقارعلا  عمتجملا  ءاسفيسف  نم  ءزج  نولكشي  مهنا  نم  مغرلا  ىلع  مهب ، يروتسد  وا  ينوناق  فارتعا 

رداقلادبع قيرفلاك  عمتجملا ، ةـمدخ  يف  تنافت  يتلا  ةيـسكرشلا  ءامـسالا  ضعبب  واتك "  " دهـشتساو ىرخالا , تانوكملا  عيمج  لاح  مهلاح 
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دحاو قارعو  »ناتيعويش 

قباسلا

نوغاتنبلل« اسيئر  سيتام  لارنجلا  ايمسر  حشري  بمارت 

ةفاضإ يكلملا ، دهعلا  يف  ءارزولا  سيئر  بصنمل  حشر  يذلا  يناتسغادلا  يزاغو  قباسلا ، يقارعلا  شيجلا  يف  زرابلا  دئاقلا  يناتسغادلا 
.ةفلتخم دوهع  يف  نيظفاحمو  قلايف  ةداق  ىلا 

 
يف ةروكذـملا  ىرخالا  تايموقلا  ةـيقب  عم  ًةحارـص  مهل  ةراشالا  متي  ثيحب  روتـسدلاو  نوناقلا  يف  يمـسر  فارتعاب  واتك "  " بلاـط اـمك 

.روتسدلا
 

تانوكم فاشكتـسال  فدهي  فثكم  لمع  جمانرب  ايلاح  ذـفنت  يتلا  ةـيمالعالاو  ةـيفاقثلا  ةـيمنتلل  تاراسم  ةسـسؤم  ةـياعرب  ىقتلملا  دـقع 
ريبعت دـح  ىلع  اهب ، طيرفتلا  نكمي  ةورث ال  لـثمت  تاـفاقث  اـهرابتعاب  تاـبجاولاو  قوقحلا  يف  ةاواـسملا  ىلع  لـمعلاو  يقارعلا  عمتجملا 

.مولس دعس  ةسسؤملا  قسنم 
 

نم ثدحي  ام  عيمج  ءاهنإ  ىلع  لمعلاب  لثمتي  تاءاقللا  هذه  نم  فدهلا   " نا ءاعبرالا ، مويلا  دـيدجلا " ملاعلا  "ـ هثيدـح ل يف  مولـس  فاضأو 
ءامتنالا نع  رظنلا  فرـصب  تايلقالا  لاطت  يتلا  تاكاهتنالا  عيمجل  ةوقب  ّيدصتلا  متي  نأو  تايلقالا ، دض  جـهنمملا  زييمتلاو  فنعلا  لاكـشأ 

". عمتجملا لخاد  ماسقنالا  عنمل  مهل  ، يقرعلا  وا  يموقلا  وا  ينيدلا 
 

ىلا ةيقارعلا  ةلودلا  سيـسأت  ذـنم  ريـشت  يتلا  ةـيندملا  لاوحألا  ةـيوه  قاطن  يف  تفرتعا  يتلا  ةـبقاعتملا  ةـيقارعلا  تاموكحلا  نا  ركذـي 
ىلا ةبسنلاب  ةراشإ  نود  نم  كرتت  امإ  تناك  ثيح  ةيزاقوقلا ، ةيموقلاب  ودبي  امك  فرتعت  مل  قارعلا  نطقت  يتلا  تايموقلاب  نيدلاو  ةيموقلا 

.يدرك وأ  ينامكرت  وأ  يبرع  اهيف  بتكي  وأ  نييزافوقلا 
 
 

: ةلص تاذ 
ةلص تاذ  عيضاوم  ال 

ريرحتلا قيرف  بتاكلا : مسا 
7845 ةروشنملا : عيضاوملا  ددع 

نوـكت نأ  حـمطن  ذوـفنلاو ، يفئاـطلاو  يبزحلا  زيحتلا  نـم  نوررحتم  نويفحــص   : بتاكلا نع  ةذـبن 
اعجرمو ةيملاعلا ، ةـيبرعلا و  ءابنألا  تالاكو  هدـمتعت  ةـيلحملا ، رابخألل  اقوثوم  اردـصم  دـيدجلا " ملاعلا  "

.هجراخو قارعلا  يف  مالعالا ، تايميداكأو  ةلقتسملا ، ةيمالعالا  تاسسؤملل  اينهم 
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