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 ريسيلا رمألاب سيل ريكفتلا ةقيرط رييغت (؟-١)

 مالك هلوقي ام نأ عقوتف ««ريكفت نود اذه لوقأ» :لوقي مهدحأ عمست امدنع

 .ريكفتلا اوداتعي مل سانأ مه اًلهس ريكفتلا نونظي نيذلا كتلوأو .غراف

 نيركفملا لضفأ دحأ «نياتشنيأ تربلأ لبون ةزئاج زئاحلا يئايزيفلا ركذ

 ىوس هسرامي ال اذهل ؛ةقاش ةيلمع ريكفتلا» نأ ةرم تاذ «خيراتلا رم ىلع

 يف ام لك لذبي نأ ناسنإلا ىلعف ءةقاش ةيلمع ريكفتلا ناك انو «.ليلقلا

 ىتح اهتغايص ىلإ جاتحن تقولا مظعمف «بناوجلا ةلمتكم راكفألا يتأت املق

 راكفألا زاتجت نأ دب ال» :دنالير ناد يقيدص لوقي امكو .دوجو اهل ريصي
 عضخُت نأ دب ال ءةركفلا ةغايص ةرتف ءانثأ يف «.ككشتلاو حوضولا رابتخا

 ةعئار ىدبت يتلا ةركفلا دجن ةريثك تاقوأ يفف ؛قيقدلا صحفلل كراكفأ

 .اهحقنو كراكفأ لوح ةلتسأ حرطا .اًراهن ةفيخس اليل رخأتم تقو يف

 سإ بتك .قرولا ىلع كراكفأ نودت نأ وه كلذب مايقلل قرطلا لضقأ ىدحإ

 يكيرمألا خويشلا سلجم ىضعو ةعماجلا سيكرو روسفوربلا ءاواكاياه يأ
 ام حوضوي اًكيش مهقت ال تنأف ؛ريكفتلا ملعت وه ةباتكلا ملعت نإ» :لوقي



 ةحنجأو تالجع ىلإ جاتحت ةميظعلا راكفألا» نأ نوسكاج يد يس فلؤملا ىري
 ةوقلاف ءاميظع اًرثأ ثدحُت ال ءنيفنتلا زيح لخدت ال ةركف لكف «.طوبهلل

 لمأت .يذيفنتلا ىلإ يديرجتلا زيحلا نم لقتنت امدنع رهظت ةركفلل ةيقيقحلا
 ١5١5 يماع يف هتايرظن نياتشنيأ رشن امدنع ؛نياتشنيأل ةيبسنلا ةيرظن يعم

 عم الإ رهظت مل ةيقيقحلا اهتوق نكل «ةقمعتم راكفأ ىوس نكت مل 1917و

 ىرجم ريغت ذإ ء٥٤١٠ ماع ةيوونلا ةلبنقلاو ١557 ماع يوونلا لعافملا روهظ
 .ذيفنتلا زيح اهوعضوو نياتشنيأ تايرظن ءاملعلا روط امدنع هلمكأب خيراتلا

 ةركفلا ذيفنت (0-9)

 ء۱۹۲۷ ماع بدألا يف ليون ةزئاج ىلع زئاحلا يسنرفلا فوسليفلا ددش

 لجر هفصوب ركفي» نأ ءرملل يغبني هنأ ىلع نوسجريب سيول-يرنه
 مل ام ميلسلا ريكفتلا ةدئاف امف «.راكفأ لجر هفصوب فرصتيو «لاعفأ

 .اًرمثم قيبطت نود ريكفتلا نوكي نأ نكمي ال ؟ةيلمعلا ةايحلا يف هقبطن
 ريكفتلا ىلإ كلذ هدوقي ءريكفتلا ةيلمع اًديج نقتي نأ ناسنإلا ملعتي امدنع

 هلوحيو ميلسلا ريكفتلا ةيلمع ىلع هسفن بردي نأ ناسنإلا عاطتسا اذإو .رمثملا
 ىتح ءاهخسريو اهيمنيو اهغوصيو راكفألا نوكي نإ امف ءةيتايح ةداع ىلإ

 .اًَلهسو اًعتمم اًرمأ اهذيفنت نوكي

 :كراكفا ةيمنت ىلع كنيعت نأ اهنكمي ةغيص ىلإ تلصوت دقو

 نيبسانملا صاخشألا + ةحيحصلا راكفألا

 حيحصلا تقولاو ةمئالملا ةئيبلا يف

 ةوجرملا ةجيتنلا - يقيقحلا عفادلا لجأ نم

 يأ نأش اهنأش .ةركفلاو ءاًليثم هل دجت نأ بعصلا نم جيزملا اذه

 «كراكفأ يمنت نأ عيطتست امدنعو .اًميظع اًئيش ريصت نأ نكمي «ناسنإ

 تاس اا



 نم دب الف ءيتايح يف جضنأو ملعتأ نأ يغبأ تنك نإ» :هتبجأف

 قبطأ فيك اًضيأ فرعأ نأو ءاهحرطأ يتلا ةلئسألا ةيعون فرعأ نأ

 نم تملعت امم ريثكب رثكأ تاصنإلا نم تملعت دقل .يتايح يف اهتاباجإ
 «.ملكتلا

 ىتح ةقبسم ةطخ كيدل نوكت نأ لضفألا نم «سانلاب يقتلت امدنع
 عيطتست ال ءايشأ نولعفي سانأ عم رواحتت نأ ميظع رمأل هنإ .ملعتلا كنكمي

 ءايشألا نم ريثكلا نوفرعي ال مهنأ ةلماشلا ةرظنلا باحصأ يعي .اهلعف

 اوروطيو مهكرادم اوعسوي يك ةبقاث ٌةلئسأ رارمتساب نوحرطي مهنكل
 نسحف «لماش روظنم نم ريكفتلا ةراهم يمنت نأ تدرأ نإو .مهراكفأ
 .نذإ تاصنإلا ىلع كتردق



 تاداهشلا وأ مهنزو وأ مهضرع وأ مهلوطب نوحجانلا ساقي ال»
 اد ءاهنم نوردحني يتلا ةلئاعلا وأ اهيلع نيلصاحلا ةيعماجلا

 زتراوش ديفيد الا | چ
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 ةميق نمكت ال» :لوقي نيتنوم يد ليشيم يسنرفلا تالاقملا ةباتك دئار بتك

 دقف «مايألا هذه يف هعنصن اميف امنإو ءاهايحن يتلا مايألا ددع يف ةايحلا
 .ليلقلا لقأ الإ شعي مل وهف كلذ عمو اًديدم اًرمع ناسنإلا شيعي


