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يوصففففمجتمع اعفجتمي باففففمج مع اعفجتمععايجتمعاا ييجةمجتمافة.جتم ة .ج ي ج
تمافة.جةمجتالبتضففمجتمي باففف.ج اتجت ا قجتمضعيجضففافمجوةضطجيكيمجتمضعي .جمهذتجممج
تنشأجم اعا تجتقط عف.جكاعيجةمجة بسجمثتجح لجتوبو .
ي جتمافة.جةمجتمهضفففا.جتمي بافففف.جوتيضف ف جوعوبةجتمطعقج اتجتمضعيجمايعق.جوغفعج
ماصا.جمفج اض جت ازتلجتمضعيجتاليعت ف.ج اتجمكتجةة.جوقعي.جتنشأجمه جثض ة.جخ ص..
تميعسجكثفعينجتمثوبتتجتمسففف اففف.جضففاجتمنك عجمنذجعصففعجتما بيف جاللجتميعسجمايهم ج
تيع لجقايمجتلجتمن كمجتمظ ممجتمعبجيكشففمجعناجتمعط جوي وزجتمثوبةجعافاجوخاااجمنج
تمنكم جك تجتمشفاوبجتمي بافف.جاتمع جتصفمجمفجتمنكمجتم اياجةمجتمااتي.جاللجتاااعهج
ع الجضاجتمنكمجتمظ ممجتمس ي.
تمع اعفجتمي باففمجاتمع جينظعجمانكوم.جتوجتمسففاط.ج عيا.جتوج فف جوياااعه جعنصففعج
خ ب مجاخفت جإذتجحصتجتا ولج فنجتمع اعفجوتمساط.جيكولج ماوتةي.
تمشففااجتاليعت مجاتمع جييضاجتمثض.ج منكمجتم اياج سففعع.جالجتا وزج٦جأ ففهع جخاللج
تمثوبتتجتما بيخف.جييعحجتاليعت ففنجكثفعتج اعففعجتمن كمجمكمج ااجةاعةجقصففففعةجيصفففامولج
منكمجتم اياجت اجمفسجأةضتجمنجتمس ي.
كا بجتمعسفوومفنجةمجتما بيفجتمي بافمجاتمع جةاعةج ض مهمج معن صفاجتمااف جقصففعةج اتج
و سفعع.جييضاو ه جألافا بجافف افف .جمهذتجت بيخف جكا بجتمعسفوومفنجيسفاعاولجقصفعج
تمعاةجمالاففاي اةجتمضصففويجتمشففخصففف.جوتالثعت جمنجخاللجتاففاعاللجتمعنصففاجعا ج
حس بجتماوم..
ياعفزجتما بيفجتمي بافمج ضصفعجتمعاةجمهذتجاتمع جتال زتتجتكولجقصففعةجوتنه بج سفعع .ج
الجيو اجتافففااتم.جلويا.جتالماجةمجتما بيفجتاليعت م جتما عجييضاجأموتماج سفففعع.جوالج
يكولجتافففعةجتبافففاضعتلف.جت بي.اجحا جتمعوافففسف ف تجتمااافعف.جتااأج ضوةجومنجثمج
تناهمج ااجةاعة.
تمثضف ة.جتميف بافففففف.جح مفف جع عةجمنفاواجإيعتلج يسففففهف جوتعافاجمنج ففففعف لجتمهنفاجتم ج
تعكع سففا لجوتز كسففا لجوتال ضففولجتم جتمضوق زجويطايجعا جتا جتمعن ليج(تما مم ج
تمي بام).
ت بيخف جإيعتلجمنطض.جت اض لجمااضفففف ع.جوتالةك بجم ج فنجتمشففففعقجوتمععب جاتمع جتالةك بج
تناضتجإليعتلج منجتمشففعقجتالافففولجتقتجمنجتمععب جمعتتجقافا.جتأثعتجإيعتلجمنجتةك بج
منجتم ه.جتمعع ف.جمثتجتالاالعجوتماع ف..
ةمجتماصفعجتمناي جح ولجتاليعت ففنجتافاناتفجةكعةجتمضومف.جتمي بافف.جمكنج ضتج فنج
تمنخا.جوةشفففاتج ماعاعتج فنجع م.جتمشفففااجتاليعت م جتي عجحكمج هاولجتانوتجتميكعج
تمضوممجتمي باماجمكنجةشاوتج نشعةج فنجتةعتاجتمشاا.
مكنجتمشفاوبجةمجإيعتلجحا جتمعفعجة بافف.جتاان جمااأج(تجمايعيس)جوهوجةضطجميهوعج
تانمجتمثض ة.جتمي باف.جوتماع.جةضطجومفسجكاعقجوتم اجوت بيف.
عوتمفتجمهعف.ج عافت جإيعتل جو اافت جةف بس جمعتاطف .جمفج اض جوتهعهف ) ١:تمثضف ةف.ج
وتالابجتمي بافماجتمذلجياااعجبةففجويياخعجةفاجتميعسجوج تج شفعجتم ج فع لجتمهنا .
) ٢تمعذهاجتمشفاماجأصاحجع متجقولجالبتا لجتميعسجوإيعتلجو او ه جمفج اض.
تمشففااجتاليعت مج اتجمومنج مضويجتمخيف.جتمامجتنعاجتمسففف اففف .جتاليعت ففنج اتج
معتاطفنج نظعيف.جتمعوتمعةجتمامجتنعاجتالحفاتفجتمخف ب فف .جوتمفاتخافف. .حف مفف جتاليعت ففنج
ياااعولج عيط ف جوبت جتلجموتمعةجضاجإيعتل!
ةمجتمضعلجتماشفففعينجمنجاف ف ميجتماكسفففمجتم جتموزبت جتم جتمشف ف هج يسفففااجكاهمج
يومنولج ضوةج نظعي.جتمعوتمعةجوتمضويجتمخيف .جتلجحافجصعفعجتوجكافعجاتختجإيعتلجتمكتج
ياااعهجتلجوبت هجموتمعةجخ ب ف..
تمسففيفعجتاليعت مجةمجمنالجتضمجزتاةجكااجةمجتالب افن تجيصففمج ظعي.جتمعوتمعةجةمج
إيعتل" :تمشففففافاجكافاجمهو وسج نظعيف.جتمعوتمعةجوتلج عيطف فف جمثفتجتم نجتانكمج كفتج
ففم جحا جتاففنجععاةجتمضعياج ظعي.جتمعوتمعةجمثتجتمععاجتمعاالجتمعناشففعجةمج
إيعتل"
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تاليعت ففنجةف ففففافنجةمجتماعفتجتم عف عمجتالجةمجحف التجقافاف.جمثفتجتمثوبتتاجمهفذتج
تالحزتبجتمسفففف افففف.جوتماعتجتم ع عمجالجين حجغ ما جتعفتجتمشفففخصفففف.جتاليعت ف.ج
مايعاي.اجمذتجحا جةمجتمعي ضف.ج نفنجةمجتمعي ضف تجتميعاي.جمثتجتالثض لجوتمعصف بع.ج
عا جتمعي ض تجتم ع عف.جمثتجكعةجتمضاع.
تالافففالعجتخذجوقتجأكاعجمال اشففف بجةمجة بسج ااجتالحااللجتالافففالمماجتخذجاخولج
مجمنجتمزم ل .تمسفااجتمعمفسفمجمااخولجمإلافالعج سفااجتم زي.ج
تمشفااجقع فنجو صف ج
تما مف.جوحع ي.جتمالكهمجمنجتمضعتماجتمعهاك.جعا جتمعفعجمساعفن.
منطض.جقزوينج شففع لجإيعتلج سففااجتمع تجتمكثفي.جتخعجمنجاختج إلاففالعاجواخاوتج
عنجلعييجتماع ةجتمشففا.جتمعا بضففن جتصفانتجمن ليج فع لجإيعتلجحولج نعجقزوينج
معتكزجتمشففاف.جتالوم جةمجإيعتل .تمعسففحجةمجخوزافا لجتولجمنجاختجتالافالعجةمج
إيعتلج معض ت.
ت بيخف جتمشففا.جتعكزوتج عن ليجوافطجو فع لجة بسجمثتجتمعلجوقمجوقزوين جتمسفن.ج
تعكزوتجةمجمن ليج عقجوغعبجإيعتل جمااجعاع جتميعسجاوبجكافعجةمج اوبةجتمعذهاج
تمسنمجعا جبأاهمجمنعاج خ بلج(تالم عجتماخ بل).
تيض ف جتميعسجمااوجاوبجمنوبلجةمجتمنهضفف.جتمااعف.جةمجتما بيفجتالاففالممجخصففوص ف ج
اهاجتمعأمولجتماا اففففم جمنجعاع جتميعسجتما بزينجتمافعو مجو نمجموافف ف جوعععج
تمخف عجوغفعهم.
تمنظ عجتالاتبلجتمي باففففمجتمجتقاا اففففاج ااتي.جعهاجتماوم.جتالاففففالمف.جوهوجتمنظ عج
تالاتبلجتمانظفعمجمااوم.جتمسف اف ف .جمثالج ظ عجت عففجتمضفعتماجك لجمسفانسففجمنج
تميعسجمنجتي عجتالخعفنففن.
تمينجتالافالممجك لجتا ا.جتالقاا سجمنجتمينجتمي بامجتمس ا م جععبجتم زيعةج
تماع ف.جقاتجتالاففالعجممجيكنجمهمجةنولجوباففوم تجماعوة.جوخ صفف .ج ااجقف عجتماوم.ج
تالاال مف.جك لجتم مهمجتقاا سجتمينجتمافز طمجتوجتمي بامجتمس ا م.
تمينجتمافز طمجذتتجلف فجاينمجمسفففففنمجويعكز جعا جتماعف ثففتجوتاليضو ف ت جتمفاينفف.ج
وهذتجالجين اففاجتمعسففاعفنجاللجيشففااجعهاجتالصففن ع جتقااسففوتجتمينجتمسفف افف مج
تمي بامجتمعفعجاينمج طافاااجويعكزجعا جتمعاوم تجوتمخطول.
الاجةف بسجكف فتجماعوةف.ج ف ماف بيفج ف مثوبتتجتمسفففففف افففففف.جوتماععا جوت هفتجتمفاومافنج
تالموي.جوتماا افف.جح التجتععاجةمجة بسجتاتجألضفا جتماوم. .تماوم.جتالموي.جوت هتج
ثوبتتج الاجة بسج ااجمضاتجتالم عجتمنسفففنجاللجإيعتلجتنومتجماعا بضفف.جمص ف محجتهتج
تمافت جتخفعتجاضولجتالمويفنجك لج جمنج الاجة بس.
تماوم.جتماا اف.جتيض جوت هتجتععاج الاجة بسجخصوص جمنجتمشفا.جوتمخوتبق جتمشفا.ج
فاعوتجت همجخاعوتجمنجتماا افففنجوتافاأثعوتج منكمجأل يسفهم جتنومتجة بسجمععكزج
ماثوبتتجتمشفاف.جتالاع عفاف.جضاجتماا اففن.
مضاتجتمض ماجتمي باففمجت وجمسففامجعا جياجمنصففوبجتماا اففماجةاحجتما بجماالاجة بسج
مكمجتكولجمعكزجماثوبتتجمنج ايا جت وجمسففامجك لجق ماجة باففمجمناوبجوج تجياااعج
عض عجتالم عجتمعناظعج نظعجتميعسجوقاه .
منج اتي.جتمضعلجتما اففففج اأتجتاليعت ففنجألولجمعةجمنج ااجتمياحجتالافففالممج اكوينج
اولجمسفاضا.جتنكعه جافالالتجة بافف.ج شفعقجوغعبجة بس .تجماويضفففنجحكعوتجغعبج
ة بسجوتمااج يوذهمجمااعتقجوتنكعوتج اوم.جتمخالة.جتماا اففففف.جوتمن كمجتماا اففففمج
أصاحجتنتجأمعتهم.
تماوم.جتماويضفف.جتمي باففف.جك تج فففاف.جمكنجغفعجل ميف.جومفسجمنجت ناتته جتماات ج
ماعذهاجتمسنمجتوجتعففعجتمنكمجتماا ام.
شففعقجإيعتلجتأاففسففتجتماوم.جتمسفف م ف.جوتناه جتمجتع اةجتشففكفتجتمثض ة.جوتالابج
وتمشفاعجوتمينولجتمي بافف .جياااعجتمسف م ففنجتولجمنجأحفمجتمعوحجتمولنف.جتمي بافف.ج
ااجتمياحجتالاففالممجتمعسففاععةجتم جتمفوع .تماوم.جتمس ف م ف.جاففنف.جتمعذهاجمكنج
مااصا.جمااعتفجوتمثض ة.جتمي باف..
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ااجتمسفف م ف.ج تجتماوم.جتمعز وياجوهمجتعاجحكعوتج ففعقجإيعتل جتمعز ويفنجح وموتج
تماوتزلج فنجتماعبجوتماعاجوتميعس.
تمعز ويفنج وع جم جمااصففففافنجماعذهاجتمسففففنمجوما اين جماعذهاجتمشفففففام .منج
خوبافففف لجت طايجتمعز ويفنجمعزوجتمهنفاج هفاموتجتمعاف فاجتمهنفاوافففففف.جو هاوتجكنوزهف ج
تمعز ويفنجممجيكو وتجماس منفنجمفجتمهناوسجضفضوتجعافهم.
تمعز ويفنجكو وتجتماعتلوبي.جمنج فعقجإيعتلجتم جتمهناجوك تجتاف افه جتماع.جوتمثض ة.ج
تمي بافف. .تافاط جالحض جتماعاجتمسفا وقج ١٠٣٥تإلل ح.ج نكمجتمعز ويفنجةمجإيعتلج
و ضوتجينكعولجتمهناجةضط.
تمعزوجوتمنكمجتمسفا وقمجإليعتلجمهاجتمطعييجتم عجتمضا متجتماعكف.جمال اشف بجةمجإيعتلج
واكنجمن ليجمخااي.ج اام جك وتجةضطجمنصوبينجةمجآاف جتمواط .
تمسفففا وقجتافففاط عوتجتماعااج كيعتلجك مالجوهزيع.جتماوياجوتماعااجتم جمعكزجتمخالة.ج
اعاتا  .تافاط جتمسفا وقجتنعيعجتمشفعقجتالوافطجمنجتمسففطعةجتمسفف افف.جماشففا.ج
وةضطج ضمج تمشفا.جمسفطعينجعا جغعبجتما ممجتالاالممجمنجخاللجمصع.
لايجتمسففففا وقج ظف عجتالقطف جةمج الاج ةف بسجمكنجمفسجتقطف ج ف منظف عجتالوبو م ج
قسففففعوتجإيعتلجالجقطف عف تجوعفنوتجعافهف جعوتمفتجتمسففففا وق  .عوتجتمنف كمجتمعنامج
تمسا وقمجالجيامجتوبي جما ماااجمكنجتسناجتالقط عف.جويافنجآخع.
ةمجتمثض ة.جتمشفااف.جتمي بافف.جتافاخاتعجتمانمجتمعطايجتموحشفمجمانضفيجتمااتم.ج
فاتجمفاج ففففاافف . .مثالجتمعز ويفنجيسففففاخفامولجعضو ف.جتمفاوسج ف ميفاف.جعا جتمخاف زج
تمعشفففف يجتممجتلجتخعقجمصفففف بينفا .تمضف ف بجيعمولجتمخاف زجتمعشفففف يج نيسجتميعلج
مفناعق .هذهجتماضو تج اتجمضاوم.ج ااف جومه ج ااف.ج مش ب .
معغمجمنجتمعشف كتجتمسفف افف.جوعاعجتالافاضعتباجحضيجتمسفال ض.ج هضف.جةنف.جةمج
إيعتل جتمينجتمسففففا وقمجتاخفتجتمينجتميف باففففمجمفجتالاففففالممجمفجةنولجآافففففف ج
تمواط .تيض جةنولجتمعا الجوتمسفعتمف جتزاهعتج اهاهم.
تمعزوجتمععومم جإليعتل ج ضفف اةج نكفزجخف ل ج١٢١٩ججوحيففاة جهوالكو ج١٢٥٣ججأحفاف جامف ب ج
ف متجةمج الاجة بسجمنجحف جتاففاا ح.جتمضاتجوام بجتمعالج شففكتجغفعجمسففاوقج
ت بيخف جتم جتمفوع .ممجتنافجم زبج فااف.جوام بج ف متجعا جياجتماعبجتوجتماعاجةمج
غزوتتجإيعتلجمثالجحافجعا جياجتمععول.
غزوةجهوالكوجهاةهف جتماسففففكعلجتامفعجتمععكزجتالاففففعف عفامجةمجإيعتلجوتنضيجةمج
 ١٢٥٦جوتافض ل جتخذوتجماهمجتما ممجتمشففامجتمطوافمجماعاتا جثمجتمخالة.جتماا افف.ج
وتفامفع ج عفاتا ج . ١٢٥٨ممجتكنجت نفاةجهوالكوجتمععوممجاينفف.اجةضطجعسففففكعيف.جميعاج
تمضوةجوعظع.جتمععول.
سففن بجهوالكوجوت هزتعج فشففاجعامجياجتمعع مف جةمجمصففعاجحكمجإيعتلج ض ي جق اةج
تم فيجتمععوممججويطاي جعافهمجتالخف ف ت .تالمخف ف تجوبثوتج منجهوالكوج تماعتلوبيف.ج
اا.جتضمجإيعتلجوتماعتقجوتال ضول.
كا اةجتموزبت جةمجتما بيفجتمي باففففمجاتمع جياةاولجثعنجحف تهمجإذتجتخطووتجتوج فففف ج
ةفهم جتنتجحكمجتالمخ تجمنج٩جوزبت جةضطجوتحاجم تجموتاجلافاف.جوتما قمجقااوت.
حكمجتالمخ تجك لجاففم ج اتج منسففا.جمإليعت ففنجتمجتاففااا اهمجماةفجتمضففعتماج
تما مف.جوتمافيجةمجقهعجو و ج سففااجتمضففعتماجتما مف.جوتمظامجت ه بجتال ا قجتمزبتعمج
وتعاجتمضعويفنجمزتبعهم .تالمخف ف تجعف ماوت جتميعسجمثفتجتمفا ف ف.جتمامجي فاجت هف كهف ج
مافضجمالااي اةجمنه .
مو ف.جتمفامف بج تمثف فف.جعا جإيعتل جكف فتج عزوج ضفف اةجتفعوبمنف اجيفذكعجتلجخعتبجوامف بجج
تفعوبمن جت اجمنج نكفزخ ل .تفعوبمن جوماجمسامج١٣٣٦ج مضعبجمنجاععقنا.
أحاجصففوبجةضفف مفجتفعوبجمن جةمجإيعتلجتلجماين.جتصففيه لجبةضففتجتسففاياجتمضففعتماج
مجمنجته ممجتصيه ل.
تمكافعةجةض عج أبا لجقوتتجوععتجم زبةجقاتجةفه ج٧٠جأم ج
تفعوبجمن جامعجتمعالجتاليعت ف.جمكنج نيسجتموقتج ن جماين.جافععقناجو ااه ج عفا.ج
وحايث.جوتوكتجمايعسجتاتبةجماين.جاععقناجع صعاا!
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ح ةظتجتمثض ة.جتمي بافف.جعا جتع افكه ج ااجكتجتمعزوتتجمنجتماعبجوتماعاجوتمععول ج
مفجوصففففولجتمصففففيويفنجمانكماجك تجتمثض ة.جوتماع.جتمي باففففف.جق مع.جوما ذبةجةمج
تمع اعفجتاليعت م  .تاللجع اتجتالماعتلوبي.جتمي باف.جمعةجتخعيجعا جياجتمصيويفن.
تمصففيويفنجمنجقا متجتعكف.جمكنجيااضاجتصففومهمجكعاي .جينسففاولجأ يسففهمجمانسففاج
تمناولجوهمجمااصفافنجصفوةف جومع مفن جتمشف هجتاع عفتجتمصيولجتمعواسجك لجينظعج
منيساجكشخصف.جمضاا.جأكثعجمع جهوجق ماجتيعت مجولنم.
تمعذهاجتمشففامجمفسج اياجعا جإيعتلاجةهوجمو واج ضوةج عن ليجخصفوصف ج فع لج
إيعتل جتماوم.جتماويهف.جواويالتجتاففع عفاف.ج فففاف.جق متجافف ض جمن ليجمثتجتمعلج
وقمجوك ف لجمنذجتمضاعجك لجافك ه ج ففا.جأثنمجعشفعي .جحا جتمصفوةف.جتمسفنف.ج
تمي باف.ج طافااه جتضاعبجمنجتماشففجوتع فاجتالم عجعام.
تمشف هجتافع عفتجتمصفيولجعنام ج اأجثوبتاجك تجغ ماف.جإيعتلجعا جتمعذهاجتمسفنم ج
مفاينف.جتاعيزجتممج فاأجمنهف جتمشفففف هجتاففففعف عففتجتمنعكف.جتمصففففيويف.جكف فت جثاثفهف جمنج
تمعساعفنجتمسن..
ماخويمجوتماض بجواففتجتمسفففو جوتماضففففيجوتالكعتهجتاففاط جتاففع عفتجتمصففيولج
كاخ لج عو جتاليعت ففنجتم جتمعذهاجتمشففامجتالثنفنجعشفعلج ياعةجقصففعةج سفاف ج
م جعايجتمعن ليجتم ااف.جتمعازوم.جمثتجكعاافففا لجوتةع سفففا لج ضوتجعا جتمعذهاج
تمسنم.
تمصفيويفنجةعضفوتجتالذتلجتمشففامج ضولجعامجوممجلجعا ج عففجتمعسف اجتمسفنف .ج
تمصففيويفنجت فف عوتجمانجتمصففن .جتم عجتهتجتمسففن.جةمجتالم كنجتما م . .عففجتا ج
تالاف مفاجتماينف.جتافاخامه جتمصفيويفنجماشففففجإيعتلجمع جتوقاهمج عشف كتجمذهاف.ج
مفج فعت همجتألوز جوتماثع ففن.
افف اف.جتشففففجإيعتلج ياعةجقصففعةجتاتجتم جمشفكا.ج ضفجةمجتمع لجتماين جمهذتج
تاففاا تجتماوم.جتمصففيوي.ج ع لجتماينجتمشفففا.جخصففوصفف جمنج اتجع متج ع جياع ج
تمفوعج اان ل  .اضجتالافعجتماينف.جتمشففاف.جتمعاعوة.جتمفوعجهمجمنجافالم.جتما ماففنج
تم جه عوتجإليعتلجوخاموتجتماوم.جتمصيوي..
تمش ف هجلهع اففاجتمن كمجتمصففيولجتمث ماجك لجمااصففاج فففاف جمكنجيناجتمنس ف ج
وت عففج تمع ل جغ ي.جغزوتتجلهع اففففاجماالاجتمضوق زجمكمجيأاففففعجتمياف تجتم عفالتج
ويضعهمجمانعيمج ضصعة.
تماافاجوتالافعيجوتمسفا ي ج منج الاجتمضوق زجمااوتجالحض جتاوتبجمهعاجةمجتماوم.جتمصفيوي.ج
وأصانوتجلاض.جتبااضعتلف.جتانكمج منكمجمفجتميعسجوتماعكع ل.
تمشف هجتافع عفتجتمث ماجح ولجتلجيافاجإيعتلجماعذهاجتمسفنماجاتخاف جهوجغفعجمازلج
يسففففف جويكعهجتمعذهاجتمشفففففام .تع اةجتعففعجتمعذهاجتغضففففاجتمااللجالحض جو اج
تمش هجتاع عفتجتمث مجمفتجيااضاجتلجاعمجمنجقاتجتخااج بلجخ لجخ تول.
أحاجتمعشف كتجتمعمفسفف.جمانكمجتمصفيولجتلجوالي.جتماهاجغفعجمنااةجتوجوتضفن.ج اع ج
توجق ول جمهذتجاتمع جتمشففف هجيشفففاعج ما معجمنجأقع هجيضوعج ضااهمجتوجةضفجعفو هم .
مانفاجمنجتمعوتمعتتجيامجحاسجتالمعت جمفجتمنعيمجلولجعععهم جوة فأة جيام جتخافف بهج
هجوهوجالجياامجتا مفاجتإلاتبة.
عا جتوتخعجتماهاجتمصفففيولجأصفففاحجماااع جتمشففففا.جتمضوةجوتميصفففتجةمجتماوم.اجمنج
أ فففهعهمجتمع اهاجمنعاج قعجتمع اسفففم .تمع اسفففمجق اجحعالتجاينف.ج اياةج
الضفطه اجتمعسففحجوتمفهواجوتمسفن.جوتمصفوةف.اجمن جع تجمنجافضولجتماوم.جتمصفيوي.ج
وتث بةجتمضالقتجاتخاف .
تصففعة تجتمع اهاجتمع اسففمجتمط ميف.جتث بتجمشف ععجتمكعتهف.جوتماععاجةمجتمعن ليج
تمسففنف.جعا جتاللعت جمثتجاتغسففا لجو او ففسففا لجوتةع سففا لجو فففعوتل .تماععاج
مجتالةع مج منه ي .جأاففضطجتماوم.جتمصففيوي.ج سففااجتةعتله ج مااصففاج
تمسففنمجوتمزح ج
تماينم.
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سففضولجتماوم.جتمصففيوي.جع اتجتميوضفف جتم جإيعتلجمعةجتخعيجوتاففاعتجذم جتمعوسج
وتماثع ففنجالقاط جمن ليجمهمجوماج يوذهم .يشففففااجتميوضفففف ج نيسجتمضابجتم ج
حصتجةمجإيعتلج ااجتمعزوجتمععومم .ممجتخعقجإيعتلجمنجتم جمفجعهاجتمض ب.
تنتجبك عجتميوضففف جخعقجق ماج اياجوهوجتماعكع مج ابج ففف ة .لعاجتماثع ففنجمنج
إيعتلج١٧٣٣اجلعاجتمعوسج ١٧٣٥جةمج١٧٣٦ج صفاج يسفاج ف هج اياجتعاللجبافعمج
ال اه جتماوم.جتمصيوي.جمأل ا.
ابج ففف هجياااعج مثض ة.جتمشفففااوي.جتاليعت ف.ج طتجولنمجعظفمجتع اجتمع اجماي بسج
وأ همجتميوضف جمكنج منضفض.جتما بيخف.جهوجمنجقا متجتعكف.جافنف.جوك لجم ععج نيج
تمشااجتاليعت مجواي اجماام .
ااجافففطعةج ابج فف هجعا جة بسجولعاجتمعناافنجتت اجمعزوجتمهنا جتمع ي.جمنجغزوةج
تمهنا ): 1تمنصفففولجعا جتمعزياجمنجتمع لجماعويتج فشفففاجتمكافع  ) ٢.فففخصففففااج
مااطش.جماضا لجوتمعزوتت.
تافففاط ج ابج ففف هجهزيع.جتم فيجتمععوممجواخولجع صفففعاهمجامهم .تبتكاج اب ج
م جممجتنافجم زبجمنذجتفعوبمن ج
فف ف هجم زبةجةمجامهمجيضابجعااجتمضففففن ي ج٢٠جأم ج
مثاع جةاتج ابج ففف ه  .هاج ابج ففف هجامهمجوتمهناجوع اجتم جإيعتلج مكنوزجوتمذهاج
وتمع ل.
نهف يف.جحفف ةج ف ابج فففف هجأصففففاحجعضافف جغفعجمازلجوحا جأقع ف هجيخف ةولجمنفا جتبتكفاج
تمع زبجحا جضفاج فاا.جوأضفن جح كمجمكعوه جةمج١٧٤٧جتمجقاتج ابج ف هجمنجقاتج
ق اتاجتميعسجأل همج كوتجت همجيعياجقااهمج وتاط.جتالةع ل.
عف اتجتميوضفففف جإليعتلجمعةجتخعيجوتماعزقجتمفاتخامج افاجمضافتج ف ابج فففف هجوتيككتج
تماعتلوبيافا ج ١٧٥٠جزحيفتجقاف مفتجتماخافف بجوتحاافتجتصففففيهف لاج افاهف جأحفاجتمضف اةجوهوج
كعيمجخ لجز اج جمنجقا متجتماوبجأصاحجح كمجع عجإليعتلجخوص ج نوبجغعبجإيعتل.
حكمجكعيمجخ لجمنج١٧٥٩جتم ج١٧٧٩جوة تاجوتعااعجحكع.جكوكفتجعنجتماوم.جتمصيوي .ج
تاااعجةاعةجحكمجكعيمجخف لج وعف ج مف جعصففففعجاففففالعجوبخف جةمجتمعنف ليجتمامجحكعهف ج
و وع جم جح كمجع ال.
تمنفافجتالكاعج اهفاجكعيمجخف لجكف لجغزوجتماعتق ج ١٧٧٤ج سففففافاجتنعيجتماثعف ففنج
مج
كعاافففا لجإيعتلجوافففو ج ما ما.جتمزوتبجتاليعت ففنجماععتقاجتمعضااففف.ج كع ال جوتمن ج
أباتج فشفنجتالولجمشع لجتماعتقجوتمث مج نو جوتمجحص بجتماصعةج٤جانوتت.
ااجموتجكعيمجخ لجوت اه جاوم.جتمز ااج جاوبجحكمجتمض بج عم اف.جتمض ماجتغ جمنعاج
خ لاجتمعاعو جعناج مش ع.جوتماطي.
تغ جمنعاجخ لجتمض بلجتافاط جت ه ج عففجتمخالة تجاتختجقافا.جتمض بجوخ ب ه اج
مضاتجت بةجوتمنساجوتمزوتقجت بةجتخعل.
تناي جإيعتلجك لجألافا بجعسفكعي.ج نااج سفااجتحاك كهمجمفجتمعوسجخاللجزحيهمج
عا ج ففع لجإيعتل جتمض بجتقاناوتج سففااجتمه ع تجتمعواففف.جتلجتناي جتماااجعا ج
تمنعطجتالوبو مجوتاافعتاج تماكنومو ف جضعوبلجماخعوقجمنجح م.جتماصوبجتمواط .
يناتج اضجتمععتقافنجاااجت نط لجإيعتلج اخومه جتمضعلجتماشعينج سااجعاعجو واج
تاففاععتبي.ج منكمجواففضولجمسففاععجمألاففعجتمن كع.جوموتمعتتجاففف اففف.جاتخاف.ج
مساععةج سااه جممجيامجتماعكفزجماطويعجتمااا.
تمزحمجتمعوافففمجعا جإيعتلجخصفففوصف ف ج عن ليجقزوينجو فففع لجتمععبجاةفجةع سف ف ج
وتماعيط ففنجخصفوصف جمااخولجتمعا فعجةمجإيعتلجماناجمنجتماعااجتمعوافمجوتموصفولج
ماعف هجتماتةة.ج مخافججوحاواجتمهنا.
زحمجتمعوسجعا جتالبتضمجتاليعت ف.ج مضوق زجتث بجب لجتماينجث بتجحعالتجما ه اجةمج
م .م فأجوممجتماهفاجتمضف ف بلجمااعيطف ففن ج١٨١٤ج
تماااف تجتمعضفااففففف.جةمجقم جوتمن ج
مانظفمج فيج اياجحاي جمعن ب .جتمعوسجواع ج(تمنظ عجتم ايا).
تم فيجتاليعت مجتمنظ ممجتم اياجتكااج سففاسففا.جهزتممجمنجتمعوسجوتمك بث.جتم فيج
تمعوامجاختجحا جتم جتاعيز .وقفجتاليعت ففنجمفجتمعوسجما هاةجتعكوم تشمجتمعذم.ج
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 ١٨٢٨ج عو اهف جةضفاتجإيعتلجتبتضفففففهف ج ف مضوقف ز جمأل فا جواةفجتاويضفففف تجماعوسجوةعاج
تمااختجتمعوامج مشوولجتماتخاف.جتاليعت ف..
وةف ةجتمشفففف هجةاحجعامج فففف هج١٨٣٤ا جإيعتلجألولجمعةجتف بيخفف جوت هفتجقوةجخف ب فف.ج
(تمعوس)جمايوق.جعافه جتكنومو ف جوالجيعكنجهزيعاه جالجعسفكعي جوالجا اوم افف .ك تج
تمصام.جتمكاعيجةمجتمنكمجوتمش ب جوتماطافجماناي جإيعتل.
ياعةجةاحجعامج ف هاجع اجعاع جتمشففا.جمكمجيكو وتجقوةجحف جتن ممجتمشف هجماهمج
وأصففانوتجعا جبأسجمن صففاجاينف.جمهعاجوتزو وتجمنجتمفعتتجتمض ب .تمشففااجك لج
ينظعجمصاواجقوةجب لجتماينجضعوبةجمااوتزلجمفجتمساط..
كذم جةمجتمضعلجتما اففجعشفعجأصفاحجمااع جتمشففا.جتافاضالمف.جأكاعجمنجتماوم.اجاللج
أصففانوتجيأخذولج تماعمجتمع ممجمنجتما بجةمجتمعال جتماعمجتمع ممجمشففعولج وقو ج
ب لجتماينجضاجتماوم.جةمجح التجتالااااتاجوتمظام.
عا جصففافاجتمعذهاجتمشفففامجةمجتماصففعجتمض بلجت اصففعتجتمعابافف.جتالصففومف.ج
تمشففاف.جعا جتالخا بي.ج ااجصفعت جلويتجيعااجألي عجتماوم.جتمصفيوي .جأصفاحجتالصفومففنج
م.
همجغ جماف.جتمشفا.ج ضف اةجآغ جمنعاج قعجتماهاه مجمنجتمن ج
 ١٤اففففنف.جمنجحكمجمنعفاج فففف هجتمض بلجممجيكنجمه جتعففعتتجكافعةجةمجإيعتلجتالج
تاففففاضاللجتةعف سففففاف لجعن جإيعتلجمأل فا .تمعوسج فففف اوتجتاليعت ففنجإلعف اةجتحااللج
تةع سفا لاجزحمجتم فيجتاليعت مجعا جقناه بجوك ولج ١٨٣٧جتماعيط ففنجوقيوتجضفا ج
تاليعت ففنجوأبغعوتجتم فيجعا جتال سن ب.
تيضف ج اصفعجتمض بج مضعلجتما اففجعشفعجمنجبحمجتمعذهاجتمشففامجتالصفوممجخع تج
حعكافنجتث بوتجتم الجوهمجتمشفففخف.جعا جياجتمسفففاجك شمجب ففامجوتما ف .جتما ف.ج
تص امتجمفجتمااع جوتماوم..
تمسففففاجعامجمنعاجتمشففففعتزلجتافففسجتمنعك.جتما ف.جوتاع جت اجتمواففففطجمإلم عج
تمعهالجوالحض جتاع جت اجتالم عجتمعهال .تمنعك.جتما ف.جمضتجبوتقج مشف ب جتاليعت مج
و فذ فتجب ف لجتمفاينجتمصففففعف ب جوحا ج اضجتمع اهفاين  .انعيضجمنجب ف لجتمفاينجتمج
تعاض لجتمشفعتزلجوأعاعجالحض جو نجحعا.جتضطه اجضاجتالتا .
سفففن.ج ١٨٤٨جوصفففتج صفففعجتماينج ف ف هجتمض بلجمانكم جياااعج ف ف بجوذكمجويعياجج
تناي جإيعتلجوتصفالحه جمكنجالحض جةضاجتالمتج اناي جإيعتلجوأصفاحجياهوتجأكثعج مصففاج
وإام اجمفجتمنس جو عفجتمع لجوتمثعوة.
تالمفعجتمكافعاجأكيأجوزيعجتضااجتمعنصفاجةمجتما بيفجتمي بافمجوماجب ي.جتصفالحف.جععفض.ج
ةمجتمع ف لجتماسففففكعلجوتما ف بل .تصففففالحف تفاج اافتجمألمفع جتمكافعجتمافاتوةجمنجكفتج
ففففعتمحجتمع اعفجتاليعت مجمنجت بجوعاع جاينجوتمعت جومسففففوومفن .ك لجةضطجتنتج
حع ي.جتمش هج صعجتماينجغفعجذم جك لجمكعوه.
مع جافناجتمشف هج سف لجتمنع ي.جمألمفعجتمكافعجافضطجمنجتمعنصفاجوج تجقات .كا اةج
تمشففااجتاليعت مج ااجخسفف بةجتالمفعجتمكافعجأصففانوتجيانسففعولجعافاجوياااعو اج طتج
ولنمجمنافجإليعتل.
تموزيعجتالمفعجتمكافعجكف لجمفايفاج فنجيفايفاجصففففالحفف ت جوتمكف فف ت جمنفاواةاجمكنجت زج
كي ة .أكعتجتالصفالح تجتماسفكعي.جوتاختج و جمنجت وت جتمخام.جتالمزتمف. .ةانتجاتبج
تمينولجتولجماهفاجمافابتافففف تجتماافف جعا جتمنعطجتميع سففففم  .ظمج ففففوولجتمفاومف.ج
تالاتبي. .مكنج سااجصعت جتمااللجاضطجمنجتمعنصا.ج١٨٥٢
تمضويافنجتمعوافف.جوتماعيط ف.جةمجعهاج صفعجتماينج ف هجك وتجيااخاولج كتجتي صففتج
إيعتلجتماتخاف.جحا جوصففاتجمااففن تجتمااللجو سفف جتمضصففع .ك لجتن ةسج فنجتمضوتفنج
عا جتالماف زتتجتما بي.جةمج الاجة بس .تمان ةسجتمعوافففمج-جتماعيط مجأ ضمجإيعتلج
مساضا.ج كاف جمكنجضافي.جاتخاف .
تنتجعفولجتمشففف هج صفففعجتماينجق باجتةااحجتالمفعج اللجتماينجمفعزتجم جيطايجعافاج
فتجتمسفففاوتل جهمج عاف.جافففف افففف.جمنخا.جتمع اعفجمنشفففعجتالةك بجتالصفففالحف.ج
تمافاعتمف .جك لجينظعجمافتجتمساوتلجت ه جوت هاجماعنيتجتمع او م.
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ب لجتماينجتولجمنجه مجتالةك بجتالصففالحف.جوتعااعوه جتةك بجمسفففنف.جالجتان اففاج
مفجتالافالع جتمع اهاجتمن قجمالجعا جق مجه مج شفاةجتالةك بجتالصفالحف.جتمافاعتمف.ج
و فتجتمسففاوتلجوتعااعهمجت همجينشففعولجتميوضفف .تمشفف هج صففعجالحض جت ااجماخ بقج
تمنخا.جتمامجتعياجتالصالح تجاللج اعج مخطع.
عهاجتصفففالح تجتمشففف هج صفففعجتماينج ففف هجتوقمج منفجتمث مجمنجحكع.ج سفففااج
تمعا بضف.جتمشفاياةجمنجب لجتماينجوتمعانيذين .ب لجتماينجتمشففا.جبتةضففنجميكعةج
تمنكوم.جتمععكزي.جتمضوي.جإل ه جتضضفف جعا ج يوذهمج ماالا جوتمعانيذينجو اضجب لج
تمضصعجيعولجتالصالح تجتالاتبي.جضاجمص منهم.
كف ماف اةج ف ماف بيفج تاليعت مجيانف ممجتميعقف جمنجب ف لج تمفاين جوتالمعت جوتما ف ب جو ضفف.ج
تمع اعفجموقمجتلجتصالح تجةفه جمسج نيوذهم.
تيضف ج ااج صفعجتماينج ف هجوزيعةجمشففعجتماوم.جتبتاجتناي جتمانف.جتالاف افف.جةمجإيعتلج
خصفو ج فيجتمطعقجو ن جخطولجافك.جتمضط بتت جمكنجالجيو اجتمع لجمهذتجتموزيعجم أج
إلعط ج تماف زتتجعاياةجمع تجتماع لجتماعيط مجبوياعجخصففففوصفف ف جةمجم لجتمااايناج
مض تجتموتلجمانعف.جإيعتل.
اوقففجتماف زتتجبوياعج١٨٧٢اجمعةجتخعيجوقمجتميعق جضفففاجتالماف زجومنهمجب لجتماينج
وب لجتمنكوم.جوتمعوسجوكتج ه.جمه جافااه .تمنكوم.جتماعيط ف.جممجتسف اجمشففعج
تماوم.جوتيع تج تم عجتمه وعجعافاجتضطعتجتمنكوم.ج يسفجتالماف زتت.
تمانعاجتالكاعجضففففاجتالمافف زتتجكف لجتت ف هجتمافف زجتحاكف بجتماا ج ١٨٩٠جالحفاجتمشففففعكف تج
تماعيط ف. .تالماف زجممجيكنجماجقفع.جتنيفجإيعتلجمثتجتماف زجبوياعجتمانعولاجمكنجأصففاحج
مفاجبمزيف.جكاعي .هفذه جتمععةجب ف لجتمفاينجتمشفففففاف.جوقيوتجضففففاجتالمافف زجاللجتعااعوتج
أ يسهمجحعتسجتمشااجضاجتمنيوذجتمعع م.
تجتمشففااف.جضففاجتماف زجتماا اجمكنجتمنافجتالكاعجك لج كصففاتبج
اعمج تمااع جمالحا
تمعع فجتمشففامجتمسففاجحسفنجتمشففعتزلجةمجاف معت جتماعتقجةاويج عض لا.جتمانا ج
وج تجتضفففف ج"تاففففاخفاتعجتماا جياااعجك منعبجعا جتالم عجتمعف ماجتمعهفال ".تمياويج
ععاتجزمزتلج مش ب جتاليعت مجحا جصامتجتمش هج يساجمنجقوته .
تضففطعجتمشفف هجميسفففجتماف زجتمانا جوج تجاةفجتاويضج صففمجمافولج نفاجتاففاعمفنمج
تخفذهف جقعضفففف جمنجتمانف جتالماعتلوبلجتماعيطف م .حفافجثوبةجتماانف اجزتاتجمنجتحاعتعج
ب لجتماينجاتختجتمع اعفاجوك تجتولجثوبةجاف اف.جااعف.جةمجتما بيفجتاليعت م.
اخولجخفامف.جتماافععت جةمجتمضعلجتماف افففففجعشففففعجماافتجاوبجكافعجةمجب طجتمعفالج
تجتمسفففف افففف.جوتمعط ما تجتمشفففااف .جأصفففاحجتاللجت اض لج
تاليعت ف.جوتنيفزجتالحا
تالخا بجوتمعااوم تجأاففع جوتماي عتجتمشففاامجةوبلجوتمعط ما تجتالصففالحف.جتناشففعج
سعع..
مناصففمجتماضاجتمث مجمنجتمضعلجتما افففجعشففعجك لجتالقاصفف اجتاليعت مجضففافماجةضطج
تالعاع اجعا جتصفايعجتالةفولجوتمضطنجمألافوتقجتما معف. .تماواففجةمجزبتع.جتالةفولج
وتمضطنجوتمعن صففتجتما بي.جك لجعا جحسف بجتمعن صفتجتمزبتعف.جتزاتاجتاا بجتمعذت ج
صوبةجكافعةج ات.
م عوع.جصفعفعةجمنجتما بجتمعااعاينجعا جتصفايعجتالةفولجوتمضطنجتضفخعتجثعوتتهمج
جمنجتماضفففخمجوتبتي جتافففا بجتمعذت ج
صفففوبةجكافعةج اتاج فنع جغ ماف.جتمشفففااجع
شكتجغفعجلافام.
تمعوتةيج ١٨٩٦جخاللجزي بةجتمشف هج صفعجتماينج ف هجمعض عجحضفعةجعااجتماظفمج نوبج
لهعتلجمالحاي لج عن افا.جتنصففااجمانكماجألايجعافاجتمن بجتمعفعزتجبضف جكعم مجةضتج
تمشفففف ه جتم جتاللجهنف اج فالجإذتجمف جكف لجةاالج عف لجتمفاينجتالةعف مجحعاجتمضف تفتج
الااهات جتمش ه.
أغاف لجتمشف هجتمضولج صفعجتماينجق بجا تجتميوضف جمعةجتخعيجةمجإيعتلجو سفعع.ج
تمجتنصفاجت ناجتمكافعجمظيعجتماينجمانكم.
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غاف لج صفففعجتماينجع اتجتمعشففف كتجتماتخاف.جوتميوضففف ج كيعتل جخاللج اتي.جتمضعلج
تماشعينجتمعت جتمض بجتع اوتج العاات جعا جتمشااجوتمسطوتجعا جتمالكهم ١٩٠٥.
ه عتجقا متجتماوبجعا جماين.ج هاه لجاعقوتجتمعاين.جوتخذوتجتمنس جاا ي جو عوهمج
أاا بجمض عي..
 ١٩٠٦ألولج معةج ما بيفجتمي بافمجتمجتقعتبجتماافاوبجماناجمنجقوةجتمشف هجوخايجاوم.ج
تمض ول.
ةكعةجاوم.جتمضف ولجتمجتماعويججمهف ج فنجتمنخاج يضففففتج اضجتاليعت ففنجتمعاااعفنجمثتج
تموزيعجتمسف يجماك عجخ ل  ١٨٩٨.ةمجخ بقجإيعتلجتمجتصفاتبجصنفيامجتمض ولجوتمكاع.ج
تموتحاةجمااعويججماوم.جتمض ولجوت ه جتااااتاجتمنكم.
اتمعف جةمجتماف بيفجتاليعت مجمعف جيضففففامجتمنكمجتفابجتميوضفففف جةاافاأجتمعطف مفاج ازلج
تمن كمجوتافففاااتماج ن كمجع الجأخع .تولجمعةج ما بيفجممجيط ماج افففاااتلجتمن كمج
تمض بلجمكنج كقعتبجتماااوبجةضطجتأثعتج ألةك بجتالوبو ف..
هن اجعوتمتجخ ب ف.جتقناتجتمشفف ب جتاليعت مجمضففعوبةجتمااففاوبجوهمجهزيع.جتمف لج
معواففففف جةمج ١٩٠٥جتمنافجتقنفجتاليعت ففنجتلجتمااففففاوبجتمف مجك لجتمسففففااجةمج
هزيع.جتمضوةجتالوبو ف.جتمعوافف.جذتتج ظ عجافف افمجتافاااتال .تيضف جتةك بجتالصفالحج
تمعواف.جتسااتجإليعتلجمنجخاللجتمضوق ز.
اتخاف ج اضجكا بجب لجتجماينجتياوتجتماافففاوبجوت ه جتافففاااتاجتمشفف هجتمعطاي جتيضفف ج
ب ا جتمضا متجتمكافعةجتمعسان.جومثاهمجتمعت جتمض بجا اوتجتقعتبجتماااوب.
ةمجتغسفففطسج ١٩٠٦جتمجكا .جتماافففاوبجووقفجعاف.جمنجتمشففف ه ج ااج٥جتي عجتوة ج
تمش هجو جت ن.جتمذلجينظعجماج افنجبيا..
تمع اسجتالولجتاليعت مجةضطجمثفتج ٦جلاضف ت جوهمجتمناال جذوجتالصففففولجتمعاكفف.جب ف لج
تماينجكا بجتما بجصفع بجتما بجتمصفن جمكنجممجيكنجمايالحفنجوتمن سجتما ايفنجوتمنسف ج
تعثفت.
حصفتجةمجتولجم اسجت ضسف عجوتضفحجأةشفتجتماعاف.جتمسفف افف .جتال ضسف عج سفااج
تلجتمش هجمفجتمشففجةضتجلج وبلجضاجتالةك بجتماضامف.جتالوبو ف.جتمعضام.جوتعااعوه ج
ضاجتالاالع جتنولجتمخال جتم جتخعياجماع اس.
تماافففاوبجتاليعت مجتالولجتمذلجوضففففجك لج اتجتضاممجوحا جأكثعجتضاعجمنجااف ف تفعج
بوافففففف جوتمعف فف جوتالماعتلوبيف.جتمنعسفففف ويف.جةمجوقاهف .مكنجتمعشففففكاف.جكف فتجةمج
تمعع باففف تجتمسففففف اففففف.جتماخعياف.جوتمان اجمنج عففجتاللعت اجحف جالجأحاجيومنج
مان زلجوحاولجتمواط.
ممجيكنجهن اج مع اسجتحزتبجافف افف.جةمجتمع اسجتعفتجماان زالتجوتمعسف وم تج
مفجتمشف ه  .تيضف جتمثوبيفنجتمعا بضف.جيعياولجتطافيجتالةك بجتالوبو ف.ج سفععاجومنجغفعج
تن زل ج وتبجتمعا بضففف.جك وتجيومنولجت همجمناخافنجمنجتمشفففااجةهمجةوقجتماافففاوبج
ومهمجتمنيج يعاجآبتمهمجعا جتمكت.
أكاعجتالموبجتمامجتةشفاتجععتجتمع اسجتالولجةمجإيعتلجهمجمشف كتجوغفعةجوتن ةسج
فنجب ف لجتمفاين .تمشففففففج وبلجياااعج يسففففاجتالعامج فنجتمع اهفاين جتتخفذجموتقمج
ماشفففااةجاتختجتمع اسجضفففاجتالصفففالح تج ك ي.ج ااع جتخعينجمثتجتمشفففففجمنعاج
تما موممجوتمعفعزتجحسنجتمااعيزلجوتمع اهاجتماهاه م.
 ١٩٠٨حاثتجمن وم.جالغاف لجتمشف هج ضناا.جعا جعع ااجمنجأحاجتمعاشفااينجوياع ج
حففابجخف ل جتمع اسجبةضجتتخف ذجت عت تتجغفعجقف و فف.جتت ف هجتمعهف م جتمشفففف هجأعانج
تال ضالبجةمجيو فوج ١٩٠٨ج تمعجقوتتجتمضوزتاج عم اففف.جضفففا لجبوسج عه ع.جتماعمع لج
وقصي..
ضالبجتمش ف هجعا جتمااففاوبجوتماواةج مانكمجتالاففاااتالجت ففاااتجتمنعبجتالهاف.ج
ةمجإيعتلجوت ايضفففتجمالجتيعت ف.جضف فاجتمشف ف هجعا جبتافففه جتاعيزجةمجتمااتي.جوتااه ج
فاللجوتصيه ل .ت ضسعتجإيعتلجمعويالجتمش هجومويالجتمع اس.

ترجمة وتلخيص :د .إبراهيم خليل إبراهيم

تنسيق ومراجعة :د .حسين علي الصباغة

التاريخ القديم والعصور الوسطى والحديث في إيران
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

تمشف هجتمض بلجممجيسفاعتجغف بجتمع اسجمإلصفالح تج تجتصفع ج شفكتجتهوقجوغفعج
مسوولاجحا جتمعوسجحاي جتمش هجتخاوتجعناج منه ي.جتم عجقوتتجتمثوبيفن.
تمشفف هجةضاجتالمتج عوت ه.جتمضوتتجتمثوبي.جخصففوصفف جتم عجزحمج١٠جتال جمض تتجثوبلج
تم جتما صع.جلهعتلجوم أجتم جتمسي بةجتمعواف.جوخافجمنجتماعي.
ت اضمجتمثوبيفنجمنجتعوتلجتمشف هجةمجتمع اسجعا جبأافهمجتما ممجتمع اهاجتمشففامج
ةضففففتجلج وبلجتمجتعاتما .تعاتعجب تجتماينجتمع اهاج وبلجممجيكنجتالج ااجموتة جض.ج
تمع اهفاينجتماهاهف م جوتمطاطاف مم جةمجلهعتلا جوتمكف ففففف م جوتمعف ز فابت م جةمج
م  ٣.منجعاع جتمن مجكذم جأعانوتجتلجتمع اهاج وبلج(ميسا).
تمن ج
ي عفجتمعوبخفنجتلجثوبةج ١٩٠٨جممجيكنجيكااجمه جتمن حجموالجمسففف اةجعاع جتمن م ج
تمع اهفاين جوآيف تجلجةمجتمن مجت عاوتجألولجمعةجتلجتمنكمجتموتحفاجتمعسففففاافاجغفعج
تاالممجوتلجتمايعوقعتلف.جوتماااوبجضعوبلجمانكمجتما ال.
تما اوم افمجتماعيط مجوماعجافع بتجتمشف هاجعا جتالحاتفجيكااجتلجتولجمعةجب لج
تماينج(عاع جتمشفففا).جيسفف اولجتالةك بجتمافاعتمف.جوتمانعبي.جعا جعكسجلافجب لج
تماينج ما ممجخصوص جتمعسفنمجك وتجمفجتمنكمجتمعطايجوضاجتالااااتا.
ت اصفففف بجتمثوبةجتمفااففففاوبيف .ج ١٩٠٩جممجتفأتمج ثعف بجكعف جتوقفجتاليعت ففن جةهمجممجتناجج
تمايعوقعتلف.جتمعسفانفعةاجمكنجةوضف جوعاعجتتي قجوتوز جماضوي .ةضطجمنجتال زتتج
تلجحضوقجتمعاكف.جتصانتج ض ولجوالجأحاجيساطففجمص ابةجتالمالاجمنجغفعجق ول.
اصفف بجتمثوبةجتمااففاوبي.جغعقتجإيعتلج ميوضفف جأصففاحجتمااففاوبجوجتماعمع لجع متج
مخعبج فالجعف مفتجمانف جتمفاومف . .وتبجتمع اسجكف فتجمفايهمجمشففففكاف.جةهمجالجييعقولج
فنجتميصفتج فنجتمسفاط تجو فنجموت ه.جتمنكوم .جأصفاحجتمن ماجتاليعت مجيعيج يسفاج
ةوقجتمض ول.
ففاا لجتمنعبجتما معف.جتالوم جتموضفففجتاليعت مجتماتخامجك لجمعزق جتماوم.جتتخذتج
منهججتمنف اجمكنجتمشااجتاليعت مجماا لمج اتجمفجتالمع ل جتمضوتتجتمعواف.جوتماعكف.ج
تحااوتج ففع لجإيعتلجوتماعيط ففنج نوبجإيعتل .تمنف اجتمعاففعمجتاليعت مجك لجصففوبلج
ةضط.
وةعاع ج ١٩١٥جتضفامفتجتمضوتتجتمعوافففففف.جمنجقزوينجتت ف هجتماف صففففعف.جتاليعت فف.اجتعاج
تما صع.جتمش هجمفجتمنكوم.جوتمع اسجتت هوتج نو جتم جتصيه ل.
تمثوبةجتمشفففففوعف.جتمعواففففف.ج١٩١٧جك تج عثتجتمعا زةجإليعتلجحف جت هتجتالحااللج
تمعواففمجمشففع لجإيعتلجوتعاعةتجبواففف ج اففاضاللجتماوم. .اففف اففف جإيعتلج ن م.ج
ةوض ج عاالج٥جأ هعجتشكتجحكوم.ج اياة.
اتي.جتمضعلجتماشفففعينجك تجإيعتلجتاصفففمج ه ج٣جمشففف كتجبمفسفففف) ١: .تميوضففف ج
تمسففف اففف.ج سففااجتمع اسجوتمااففاوب ) ٢.تمااخالتجتال ناف.جتمعا ففعةج شففوولج
تماوم) ٣. .صفعت ج فنجمخاامجتمسفف افففنجعا جافعع.جتناي جإيعتلجومايجتقاا سج
تمنعوذقجتمعع م.
تنتجبك عجةوضفف جإيعتلج ااتي.جتمضعلجتماشفففعينجشهعتجةكعةجتمضومف.جتاليعت ف. .تعااعج
تمضومففنجتوجتمولنففنجتاليعت ففنجت همجيناعولجألم اجتمنضف بةجتمي بافف.جقاتجتالافالعج
وت همججمنجتماعقج تالبلجتمعاطوب .تمضوتجتالمعفف.ج ماخام جإيعتل جعا جتالاففففالعججوتماعبج
وتماعاج مااختج االاهم.
تمثوبةجتماافاوبي.جحضضتج اضجتال زتتجةمجإيعتل جت ه جت هتجعصفعجتالااااتاجمان كمج
تمعطايجوتيضف ف جتبافففتجقوتعاجموافففسف ف تجتمنكوم.جماا م.جوتمااأجةمجتناي جتماااج
و ااتجإيعتلجاوم.جمعكزي..
تصفانتجإيعتلج يضفتجتماافاوبجتاتبجألولجمعةج طعيض.جحايث .جتمجت شف ج ه زجتمشفعل.ج
ضف اةجضفف طجاففويال جتمجت شفف جتمعن كمجتمنايث.جوتصففانتجتمااتم.جم عففجتمن سج
وتيض جتمج ن جتمعاتبسجتمنكومف.جو اتجتمااافمجمنجغفعجمض تجم عففجتمشاا.
مكنجتميوضف جوتميسف اجوعاعجتالافاضعتبجك لجكافعجتنتجتمنكمجتماافاوبل جةمج اتي.ج
تماشففعين تجتمجتضاتجةكعةجتال ضالبجتماسففكعلجعا جتمنكمجتمااففاوبلجوتماواةجتم ج
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حكمجتميعاجمكنج ضفف اةج ففففخفجقول  .منجتان جتميكعةجهمجتمولنففنجتوجتمضومففنج
تاليعت ففنجأصانوتجيومنولج خف بجتماكا توبي.جماناي جإيعتلج سعع..
عهاجبض ف جخ لج( ١٩٢١ج-ج)١٩٤١جتاففاط جتمض ف طجبض ف جخ لجت ه جةوض ف ج ه ي.جعهاج
تمض بجوةاعةجتماعتجتمااففاوبلجتميوضففول .تمع تجت ضااجعا جتمض بجوتاففسجحكمج
ماكمجتنولجتم جتااااتالجمطاي .بض جخ لجك لجماأثعج ميكعجتمضوممجتمولنمجويعياج
تناي جإيعتلج مسعع.جتمضف اف..
فففخصفففف.جبضف ف جخ لجتصفففمج مشف ف ع.جتماسفففكعي.جوتمعث عةج ماعتجويعا جتمع ي.ج
تجمعسفاضااف.جوتيضف جذكمجذهنف جويعا جذتكعةجقوي. .منجعفو اجتمكاعيجتلجتمثض.جتمزتماةج
نيساجحومااجتم جمساااجمطايجوك تجتمسااجةمجاضولاجالحض .
بضف جخ لجتأثعج ألةك بج تمولنف.جتاليعت ف.جتمامجتكاسنتجتماااج ااج ه ي.جتمنعبجتما معف.ج
تالوم جتالةك بجتاعنوبجحولجتمايوقجتماعقجتالبلجتمي بافم .تاامجبضف جخ لجأكثعجعا ج
تالةك بجتمولنف.جعنجلعييجتمعيكعجوتمسفف افمجة علجخ لج هعتمم .تالةك بجتمولنف.ج
تا اه :جتماناي جوتمععكزي.جوتمااع ف..
تالةك بجتمولنف.جتمامجأصفاحجمه ج فااف.جمايجتمطاض تجتمعاوافط.جوتمااف جتن الج فيج
قولجوت ه جتميوضف ف جوتمنكمجتمععكزلجوتمااع ف.جوتاافمجحاي جوت شف ف جتمصفففن ع تج
وتنعيعجتمععأةجك لجتميكعجيعياجتنويتجإيعتلجتم جغعبجأوبو
اتي.ج٥جانوتتجمنجحكمجبض جخ لجاختج صعتع تجاتخاف.جإل ه جتميوض جوةعاجحكمج
ص بعجوتااط جتصيف.جكتجخصوم.جوت ه بجتاعتاجتمع مك..
تخعج ف هجةأ بلاجتمشف هجتحعاجةمجتمااتي.جوثيج مضف طجبضف جخ لجوعفناجبمفسجعا ج
تم فيجتم ايا جبضف جخ لج حجةمج ن ج فيجحاي جعصفعلجمسفاحج أافان.جحايث.ج
مجتمعطايجأ همجبضفف جخ لجتميوضفف ج
ومنضففاط  .م فيجوتاففاخاتعجتمضسففوةجوتمان ج
وثوبتتجتمضا متجوتمنكمجتمعنامجماعن ليجوقاه .
مثالجأعاعجبضففف جخ لج١٢جمنجزعع جقا متجتماوبجةمج نوبجإيعتل جحا جق اةجو ففففو ج
تمضا متجأصفانوتجيخ ةولجتافمجبضف جخ لجوةعاجعافهمجحكمجتماوم.جتمععكزل .ت عت تتج
بض جخ لج ااخاتعج تمضوةجتمعطاض.جك لجمه ج ااف.جعناجتاليعت ففنجوقاه .
يااوتجتلجبضف جخ لجممجيكنجيخططجمكمجيكولج ف ه جمكنجمفجوقتج عفجكتجتمضويج فاهج
منجبمفسجما فيجتم جبمفسجماوزبت ج ١٩٢٣جوحضيجت زتتجماج فااف.جأصفاحجلعوح.ج
كافعج ات.
تمضويجتمعن ةظ.جوتالافففالمف.جاتختجتمع اسجك وتجمنجتالولجخ ميولجمنجبضففف جخ لج
خصففففوصفففف جتاتبتفاجتمفاكاف توبيف .جوصففففعتمافا جمكنج ف قمجتمضويجوتمنوتبجمنجعاعف ففنج
وايعوقعتلففنجويس بجوولنففنجك وتج اتجمس الجمعض جخ ل.
مع جأصففففاحجبضففف جخ لجبمفسجماوزبت جحا جتمصففففنيففنجوتالا جوتمعيكعينجيعفاولجماج
وتصفانتجتالصفوتتجتن الج اواةجتماكا توبي.ج ضوةجمنكمجإيعتلجمانايثه جوت ه جتميوض اج
ةاالجت زتتجبض جخ لجتقنااهم.
ةمج ١٩٢٤ج فااف.جتمض بجك تجمااهوبةجةمجإيعتلجوممجيااجمهمجتالحاعتعجتمشفااماج
حا جتمشف هج يسفاج افاجةمج بيس .بضف جخ لجتافاعتجتميعصف.جمااعويججإلمع جحكمج
تمضف ف ب جوتعاللجتم عهوبيف.جعا ج عطجتالتف توبكمجتماعكم جوكف لجمفاجتفأيففاجةمجتم فيج
تمطاض.جتمواط جتمولنففنجوتمع اسجتمعناخا.
ت اااجبضف جخ لجألهعف.جتأيفاجتوجتنففاجب لجتماينجألهعفاهمجةمجإيعتل .ذهاجتم جقمج
وق تجكا بجمعت فجتمشفا.جعا جبأاهمجتمعع فجعااجتمكعيمجتمن معلجتمفزال.
تيض ف جتمسفففاجت وجتمنسففنجتالصففيه مجوتمعفعزتجحسفففنجتمن فنم .كا بجةضه جتمشفففا.ج
صفنوتجبضف جخ لجت همجضفاجقف عجتم عهوبي.اجمكنجبحاوتج كعاللجتنصففاجبضف جخ لج شف هج
إيعتلجاااوبل .بض جخ لج ابجتمواجو اتجتم فيجينايتجباعف ج عن اا.جع وبت .
تمع اسجتاليعت مجصفوتجعا جتعاللجافالم.جحكمجماكف.ج اياةجوهمجتافعةجبضف جخ لج
ولايجعافه ج هاول .تمع اسجأعضفف هجك لجمنج خا.جتمع اعفجةضطجوبضفف ج فف هجقااج
ابج هج أخذجتأيفاجتمنخاجمانصفااج هج اياجعا جإيعتل.
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بضفف ف ج فف ف هجعا جلافجتاليعت ففنج اتجمومنج نظعي.جتمعوتمعةجوتمفاجتمخيف.جتمامجتايعج
تماول جهوج نيسفففاجك لجيااضاجتلج عيط ف جك لجوبت جتوصففففا.جمانكم .مفجتموقتجتنولج
بضفف ج فف هجتم جح كمجمطايجمسففاااجويضعفجحا جحاي هجوتمعخاصفففنجماج سففااج
تمش .
اضجتمعوبخفنجيض ب ولجبض ج هج أت توباجوهذتجخطأجاللجهن اجتخاالة ت .تت توباجك لج
ياعتجضفففعنجتماافففاوبجوج أ ناةجولنف .جتت توباجممجيكنجة افففاجم مف جوممجيسفففاخاعج
تم فيجمعص ابةجتمالاجتمن س.
اففكعتفعجتمااث.جتالمعيكف.جةمجلهعتلج١٩٢٩جيصففمجحكمجتمش ف هجبض ف ج هاول :الجيو اج
ق ولجمنع ي.جتميعاجحف جيامجتعاض لجتميعاجوما قاااجمنجغفعجمن كع.جع ام .جتمشففف هج
عصففففامجويعااف جتم فيجوتمضوةجوتمكفتجيخف جمنفا جتمشففففافاجممجيافاجيثيج ف مشفففف هج
وتصالح تا.
اكا توبي.جبض ج هجمخااي.ج وع جم جعنج قمجتماكا توبي تجةمجت بيفجإيعتلجمألاا ب :
 ١تاففففاخاعجتأليامو ف.جتالوبو ف.جوتماناي جمااعيعجتماسففففاطجوتاففففاخاعجتماكنومو ف ج
تمنففايثفف .جو عطججتالاتبةجتم ففايففاج جماازيزج قوتففا  ٢.اكا ف توبيفف.جج ف تجج نكمجةاعةجحكمج
ااففففاوبلجايعوقعتلمجت ياف حم جوحعيف ت جمطاضف ٣ .تالععت جتمفاينفف .جوتال اعف عفف.ج
كسفعه جتمشف هجكاه جحا جتما و جمااضجتمعسف اجمطااجتالمنجوتمايوجممجتشفيفجتم عج
بض ج هاولجو طشا.
حكمجتمشف هجبضف ج هاولج نكمجأقعبجمالافا بمفنمجتمعطياجمكنجبج٢٠جافن.جمنجحكمج
حضيجتضاعجةمجتمع التجتالقاص ف اي.جوتال اع عف.جوتضاعج شففعلجكافع  .ففيجتمطعقج
وتمانف.جتماناف.جتاتبةجحايث.جمعكزي.ج فيجو ظ عج فعل.جقولجصفن ع تجوخام تج ظ عج
مصعةمجحاي جمش بك.جتمنس جةمجتماوم.جكا .جتمضوت فنجتمنايث..
ت زتتجتمشف ف هجبضف ف ج هاولجتمكافعةجةمجتمياعةجتمضصففففعةجةانتجتما بجموضففففجقوتعاج
تماوم.جتمنايث.جتاليعت ف.جومكمجيان جعافه جالحض .منجمأخذجعا جت زتتجبضف ج هاولج
تلجةة.جصعفعةجمنجتمشااجتاليعت مجتااي اتجمنه جومفسجتمكت.
تمشففف هجبضففف ج هاولجبكزجعا جتمااافمجتما ممجتةااحج ١٩٣٤ج ما.جلهعتلجوك تجتولج
ف مافاجةمجتماف بيفجتاليعت مجعا جتمنظف عجتمنفايف .منف هجج ف ماف.جلهعتلجكف فتجعا ج
تمنظ عجتميع سم.
موتاجتماف بيف جوتالابج ةمجتمعنف هججماعفاتبسجتماف ايف.جكف فتجمو هفاجماع ففاجتمنضفففف بةج
تميف بافففففف.جوتعااف بجتماعقجتميف باففففمجمايوق .ك تجتمعنف هججتااعفاجتنطجمنجمكف .ج
قمجتالقاف تجمنجععبجوتعاجوتكعتاجوغفعهم.
مشفففكا.جتمنظ عجتمااافعمج اهاجبضففف ج هاولجتلجبكزجعا جتمابتاففف تجتمااف جوتمعالج
وأهعتجتمضعيجوتمعن ليجتمن مف.جتمامجيافيجةفه جغ ماف.جتمشففاا  ١٩٤١.نه ي.جعهاج
بض ج هاولجوتصالح تاجاليزتلج%٩٠جمنجتمشااجتممجالجياع جتمضعت ةجوتمكا ..
ةم ج ١٩٢٨جةعاجتمشففف ف ه جبضففف ف جتوحففاجتمعال سجةمجتالمف كنجتماف مف .جومنف جتمااسج
تالافالممجمانسف جمثتجتمن بجوتم اوب .تمععاجتوحفاجتمااسجعا جتمطعتزجتالوبو مج
وععتجإيعتلجأكثعجمعكزي. .ةضطجب لجتماينجتمجتااثن مهمجمنجق ولجتماا س.
حصففتجمض وماجتت هجق ولجتوحفاجتمااسجو ز جتمن بجووصففتجتالمعجمصففاتم تجاموي .ج
مثاع جحصففتجةمجمشففهاج. ١٩٣٦اففايجمنفجتمن بج ااجتمعثضيفنجتاليعت ففنجوتالا جج
ت اضاوتجتمن بجوتمااسجتالاالممجتمث لجت عتقمجوتيعتقجووصيوتجتم اوبج مكين.
تمشفف ف هجبضفف ف ج هاولج زي بتاجماعكف جتأثعج كصففففالح تجتت توباجخصففففوصفف ف جمنفجتماا سج
تالافالممجوتمن ب جأصفعجعا جتطافضاجةمجإيعتلجوتمعجتمشفعل.ج مضوةج نز جتمن بج
ةمجتمشوتب جخاللجتماشعين ت.
تماع ي.جتمعافعف.جماشف هجك تجتلج ز جتمن بجضفعوبلجالافاعاللجل ق تج سف جإيعتلج
ماعشفف بك.جةمجتناي جتماوم.جوتماعتجةمجتمعصفف فجوتمنكوم. .عا جتالب افن تجةاالج
اأجمشفف هاةجتعاتاجمنجتمععأةجتاليعت ف.جتشفف باجةمجتالم كنجتمعهع.ج ماوم.جومهاتج
تمطعييجماخولجإيعتلجمااعتجتما ع.
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تمشف هجمظيعجتماينجتعط جحيجتماف زجتكاشف جتمنيطج١٩٠١اجةمج ١٩٠٨جتمجتكاشف ج
تمنيطجوأصفاحجأكاعجصفن ع.جةمجإيعتل .تأافسفتج فعك.جتمنيطجتإل افزي.ج-جتمي بافف.اج
ك لجتماعيط ففنجيانكعولج كتج ففم جوحا جالجيظهعولجتمنسفف تجتمنضفضف.جألب حج
تمشعك . .ما ما.جتماع لجتاليعت ففنجةمجتمشعك.جك تجافة.ج ات.
اهاجبضف ج ف هجوضفاتجاع ممجتمصفن ع تجتمنايث.جوك تجتماوم.جتمعسفاثععجوتمع م جاللج
قط جتمخ جمنجتما بجوالجيعياوتجتمخواجةمجتمصفن ع.جوييضفاولجتالب حجتمسفها.جمنج
تما بة .تمعص فجك لجتخسعجمكنجو واه جضعوبلجمالكاي جتمذتتم.
ففيجتمطعقجو ن جتمسففك.جتمناياجك تجأكاعجت زتتجبضفف ج فف ه جكايتجتماوم.جكثفعتج
وممجتسفااينجتماوم.جمكنجةعضفتجضفعتماج اتجع مف.جعا جتمسفكعجوتمشف لجماعويتج ن ج
اك.جتمعوتصالت.
تمجتطويعجتمعالجتاليعت ف.جوت بته ج مكهع اجتصففانتجتمعالجتاليعت ف.ج ااجتمشفف هجبضفف ج
م جتمكثفعجمنجتمعوتقفجتماف بيخفف .جوتمفاينفف.ج
هاولجعا ج يسجتمنعطجتالوبو م .مألافففف ج
هامتجماواففجتمعالجوتطويعه .
تمصففن.جتما م.جتطوبتج شففكتجغفعج جمسففاوقجأصففاحجهن اجمسففاشففيف تجومعتكزجلاف.ج
ماا م.جوتمكثفعج منجتالمعتاجتمعااي.جتمجتمضضفف جعافه جمثتجتمنصففا.جوتمعالبي جوغفعه ج
وأصاحجتاليعت مجألولجمعةج ما بيفجياعافج افة.ج ظفي..
ضاجحكمجبضففف ج ففف هجحا جمنجتمعوياينجما  ١:ك لجم مف جة افففاجو عفجثعوةجكافعةج
وأصفاحجأكاعجم م جةمجإيعتل  ٢.حكمجمطايجالجيسفعحجالحاج معشف بك.جتوجتمااافع ٣.
تاففاخاتعجتمانمجعنجلعييجتم فيجضففاجتمعا بضفففن  ٤.عاعجتالاففاي اةجالحض جمنج
خعي مجتم ما تجوتمعاااعفنجتم اا.
بض ج هجك لجماأثعج معنهججتمانويعجتميع سمجتمذلجتأثعجةفاج عففجتمولنففنجتاليعت ففنج
ةمجوقاه ججمهذتجك لجتمشف هجضفاجتمسفف اف تجتماينف.جوتلج فم جيعمزجمااينجاللجياااعج
تضاعجتماااجمنجخاللجةصتجك متجمااينجعنجتمسف اف..
تمعوافففسففف.جتماينف.جةمجإيعتلجوحا جتمااع جتمع اهاينجتمشففففا.جةمجتمن مجك وتج
معااضفففنجمنجاففف افف تجتمشفف هجتت هجتمااعن.جتمك ما.جإليعتلجومنه جمنفجمعتاففمج
ع وبت ج مااناجمكنجممجيا عأجتحاتجت اض اهج ماان.
بضفف ج فف هجك لجيا مجمنجةو ف ج عيط ف جوتلج عيط ف جهمجتمامج صفففاااجمانكمج(هذتج
غفعجصفففنفح) جحا جتلجبضففف ج ففف هجك لجيخشففف جعا جت ناجمنعاجتلجيكولجععفتج
عيط م.
تالتن اجتمسفوةفامجك لجيعيجو واجبضف ج ف هجضفعوبلجمااوتزلجضفاجتماعيط ففنجوتيضف ج
تناي جتماالا جمكنجتعفعتجتماالق.ج١٩٤١جمع جغزيجهااعجبواف .
بضف ج ف هجك لج اتجحسف سجتت هجتموالي تجتمعاناةجاللجتالعالعجتالمعيكمجاتمع جيناضاج
لعيض.جحكعا  .تمعجبضفف ج فف هج ضطفجتماالق تجتما اوم اففف.جمفجتمعيك ج سففااجتمنضاج
تالعالمم!
تمع ف جةمجتا جتمياعةجك تجتسففاهولجتمش ف ب جتاليعت مجحا جبض ف ج ف هجك تجماأثعج
ماع ي.جتمن زي.جخصفوصف جةكعةجتيوقجتماعقجتالبل جتمشف هجتاعاج اوافففجتماالق تجمفج
تمع ف جخصوص جتما بي..
ه وعجتمع ف جعا جتالتن اجتمسفففوةفامج ١٩٤١جغفعجتافففاعتتف ف.جتمناي جتت هجبضففف ج
ففف ه .بةضجبضففف ج ففف هج عسففف عاةجتمناي جولعاجتالمع لجمنجإيعتلاجمع جتغضفففاج
تماعيطف ففن جوتمعوس .إيعتلجوقاهف جتاففففاعتتف فف جحاضف.جتموصففففتجمإلمفاتاتتجتماعيطف فف.ج
معواف جضاجتمن زي..
تغسففطسج ١٩٤١جتنعكتجتمضوتتجتمسففوةفاف.جتماعيط ف.جوتحااتجإيعتلجوتناتجتم فيج
تاليعت مجوصفاعجتمشف ه  .عناصفمجافااعاعجتن زلجتمشف هجبضف ج هاولجعنجتماعيجاللججممج
يضعأجتمس ح.جتماومف.ج فاتجوأصعجعا جتا لياجمفجأمع ف ج زي..
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منجتالموبجتمامج اافتجتمشفففف هجتلجيانف زلجعنجتماعيجهو جةضفات فاجتمافأيففاجمنج عففج
لاض تجتمع اعفج سففااجحكع.جتمعطايجواففف اففف.جتماطيجوت ازت جتالمالاج شففكتج
قصعل.
ةكعجتماعيط ففنج أع اهجتمنكمجماض بجمعةجتخعيجمكنجممجي اوتجتمشفخفجتمعن افا .
سفففعع.جتمجتنصففففاجتال نجمنعاجبضففف ج هاولج ففف هجعا جإيعتلجوتماصفففويتجعافاج
مع اس.
يضسمجتمعوبخفنجحكمجتمش هجمنعاجبض ج هاولج مشكتجتما مم  ١٩٥٣ - ١٩٤١:ةاعةج
تميوضفففف جوتمفايعوقعتلفف .جوعفاع جتالاففففاضعتب  ١٩٧٩ - ١٩٥٣.ةاعةجتمنكمجتمعطايج
تماكا توبل.
تمشفف هجمنعاجبضفف جك لجيا مجةمج ففا اجمنجتمضايجوعاعجتمثض.ج منيس .هوجيومن ج
مضومف.جتاليعت ف.جوتيوقجتماعقجتالبلجوك لجيشففاعج مخ تجمنجتخامجإيعتل .ك لج اتج
م جماهف ج ضوة .يعاف ج
ما فاج فأمعف فف جثمجتنول جتما ف ف .جتم جتمواليف تجتمعانفاةجوتنف م ج
ذتكعةجقوي.جمكنجمشكاااجةمجتالاتبة.
انصفففاجتمش ف هجمنعاجبض ف ج هاولجع اتجتمايعوقعتلف.جإليعتلجوماه جتميوض ف جوعاعج
تالااضعتبجتمسف امجوتمعن و ت.
تمش ف هجتم اياجتولجم ج صففاج منكمجععتجعا جتمني شجعا جتاففاضاللجإيعتلجاتخاف اج
مجمفجتمناي جوةاحجمهمجخطولجتمعوتصالتجوتصايعجتمنيطجخاللجتمنعب .
مكنج وبجوتن م ج
منف وبتتجتمشفففف هج اافتجإيعتلجاتخافف جةمجتتخف ذجتمضعتبجو ناهف جتالحااللجتمكف مفتجوت از ج
وعاجمع ابةجتمضوتتجتال ناف.ج ااجت اه جتمنعب.
منج اتي.جعهاجمنعاجبضفف ج فف هجتشففكاتجتالحزتبجوتم ع ع تجتمسففف اففف.جتمنايث.ج
وتهعهف جكف لجحزبجتماواة  .تمنزبج فاتيافاجايعوقعتلفف.جمكنجتنولجالحضف جتم جتمنزبج
تمشفوعمجتاليعت مجويضمجتمع بكسففنجوتمعثضيفن.
تم عف عف تجتالاففففالمفف.ج فاأتجتاشففففكفتجعا ج ففففكفتجتحزتبجومن جتهعهف جةفاتمففنج
تالافففالمففن  .تالافففالمففنجوقاه جمفسجهعهمجتافففض لجتمشف ف هجةضطجتماعوةجتماينف.ج
وتماضفففيجعا جتماه مففن  .تجك لجتمضصفعجوتمنكوم.جياصفاولجةفهمجمااالقمجعا ج ض لج
مشاعك..
اواةجتمفايعوقعتلفف.جكف ماف.جمفجحكمجمنعفاجبضفففف جعف اتجتمعشفففف كفت جحفف جتمنوتبج
تمعناخافنجةمجتمع اسجمايهمجتلجتمنكوم.جعاوجوي اجموت هاه جعا جكتج ففففم ج
وممجيكو وتج مسفففاوعافنجةكعةجةصفففتجتمسفففاط ت .تاقجتي صففففتجتمنكوم.جك لجتمنوتبج
يااخاولجويخع ولجتمعشففف بيف جمنج ١٩٤١ج-ج١٩٥٢جةشففففتجتمع اسجمنجتقعتبجمفزت ف.ج
تماوم..
اتي.جحكمجمنعاجبضففف جباتجتمعشففف كتجومن والتجتال يصففف لجمنج اضجتالق مفمجةمج
تذب ف لجوكعااا لجوتم نوب.
 ٤ةاعتيعج١٩٤٩جأحاجتعضففف جتمنزبجتمشففففوعمجتماواةجق عج عن وم.جالغاف لجتمشففف ه .
تاففاعتجتمش ف هجتمن اث.جوحتجتمنزبجتمشفففوعمجو ففنجحعا.جتمنف.جعافا جتيض ف جعالج
تماااوبجمكمجيسعحجماج نتجتمع اس.
مع اسج١٦جتاليعت مجحافجتلجة زتجتم اهف.جتمولنفف.ج ضفف اةجمنعفاجمصففففاقج عف مافف.ج
تمكعتاففم جأصففاحجمعصففاقجوتم اه.جت مولنف.ج ففاافاجكافعةج مشفف ب جتاليعت مجتضايج
تمش هج يسا.
تافاامجمصفاقجبم اف.جتموزبت ج وجايعوقعتلمجك مت جمكنجتيضف جتمسفف افففنجمنجكتج
تمية تجك وتجيعياولجتاففض لاجمنجتولجيوع .مصففاقجممجيكنجيومنج ألحال جتمخ ب ف.ج
ويعياجإيعتلجمساضا.جتع م .
مصففففاقجوحايف هجك وتجينظعولجتلجماتعجتال اجيانكعولج منيطجتاليعت مجويااخاولج
مشفففوولجتماتخاف.جمنجخاللج فففعك.ج يطجإيعتلاجةانجتصفففاحجإيعتلجاوم.جمسفففاضا.ج
مك متجومنجتاطوبجتمايعوقعتلف..
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كذم جمصاقجك لجماأثعج عو .جتماأمفمجةمجتوبو ج ااجتمنعبجتما معف.جتمث ف.اجخصوص ج
تفأمفمجتمنكومف.جتماعف مفف.جمعنف مجتمينمجةمج عيطف فف .تمافأمفمجمنجغفعجتعطف جتاويض ج
م ال.
عيط ف جمنجتولجحكوم.جمعصففاقجممجتكنجمعت ح.جماجوك تجتاعتجمفج وتبج مع اسج
الجافض ل.جخصفوصف جتمفعفنففنجوتمعن ةظفنجوتتا جتمشف ه .مكنج فااف.جمصفاقجكافعةج
اتجتعنفجألجت عأجمنجتعض جتمع اسجإلاض لاج سناجتمثض..
باجمصفففاقجعا ج عيط ف جافففااعاعج ١٩٥١جأعانجتأمفمجتمنيطجتاليعت م .تالعاللجععتج
زمزتلجةمجو زلجتاليعت ففنج مشفوتب جمنجتميعح.جوبةاتجتالعالعجتاليعت ف.جعا جمنشف تج
تمنيط  .ةمج يسجتموقتجتمشفعك تجتمسفافجق لاتج فعت جتمنيطجتاليعت مجمنعم لجإيعتلج
منجتماعا.جتمصاا..
حزبجتماواةجتمشفوعمجوتمعن ةظفنجك وتجمومنفنجتلجتأمفمجمصاقجمانيطجهمجموتمعةج
مناجماسفففافمج يطجإيعتلجألمعيك ج الج عيط ف !تمان جتماوممجتاختجماواففف ل.جإل ه جج
زت جتماأمفمج فنجإيعتلجو عيط ف جماوصولجمنتجواط.
اتخاف جممجيسفاطفجمصفاقجت زجتمكثفعج سفااجتمخالة تجتمسفف افف.جتماتخاف .جتمجلعحج
تعط جتمنضوقجتمسف اف.جماععأةجمكنجب لجتماينجتمشفا.جبةضوتجتمجتاض لجتمض ول .
عا جتمصفففافاجتمض و مجتال زجتموحفاجمعصفففاقج اوحفاجمن كمجإيعتلجوتمع جتمعن كمج
تمعاخصص..
مصففففاقجكف لجمعلجماوصففففولجتممجحفتجمفجتماعيطف ففنج خصففففو جتفأمفمجتمنيط جمكنج
تمنكوم.جتمعن ةظ.جك لجبتةضفف.جأللجحتجاففف اففمجوتعياجتزتح.جمصففاقجاتخاف ج ألج
لعيض..
تمصففففامف.جتمكاعيجعا ج عيطف فف جكف فتج عةضجتمعنكعف.جتمفاومفف.جقضفففففاهف جضففففاجإيعتلج
خصفو جتماأمفمجوك لجتمنكمجمصف محجإيعتل .تمنكوم.جتاليعت ف.جععضفتجتاويضج عيط ف ج
عا جمنشففف تجتمنيطاجمكنج عيط ف جتعياجتاويضجحا جتب حجتمشفففعك.جتم جتلجيناهمج
تالماف زجبج!١٩٩٠
يومفو ج ١٩٥٢ج فاأجتماصفففففا جاتخفتجحامجمصفففففاقج(تم اهف.جتمولنفف ).جتغافاجتمخالةف تج
ألاا بج خصف.ج نااجوعن اج فنجتالقط بجاتختجتم اه..
ف منسففففاف.جماعنف ةظفناجتمضوةجتالوممجهمجب ف لجتمفاينجتماضاففايفنجومضعهمجقم جهوال ج
منذجتمااتي.جضفففاجمصفففاقجوضفففاجتأمفمجتمنيطجويعفاولجأكثعجماشف ف ه .ك لجيعثاهمجةمج
لهعتلجآي.جلجمنعاجتماهاه مجمهمج وتبجتتا جاتختجتمع اسجياعاولجضففاجمصففاقج
منهمجتمن ماجمنعاجتضمجةاسيم.
تالت هجتمعن ةظجتمث مج ضف اةجآي.جلجتمك ف ماجحعكااجمفجتماأمفمجوضفاجتالماعي مف.ج
ومنج تمعان ميفنجاففف اففف جمفجبمفسجتموزبت جمنعاجمصففاقاجتم جتلجقااجضففاهج اتي.ج
.١٩٥٣
تمضوةجتمث مث.جتمعن ةظ.جحعك.جةاتممجتالاففالعاجك وتجمفجمصففاقجمكنجقااوتجعافاجاللج
ممجياانجقف عجتماوم.جتالافالمف. .ةاتممجتالافالعجت ضااوتجتم جعضاجوق موتج سفاسفا.ج
تغاف التجضفاجتتا جمصفاقجمنهمجتمن ماجحسففنجتمي لعم جوج تجةاتممجتالافالعجمنج
مس الجتال ضالبجالحض جعا جمصاقج.٥٣
تماضتجمصفف محجتمضويجتالاففالمف.جتمثالفجتمعمفسففف.جإلاففض لجمصففاقجوت ه جحكوماا ج
نه ي.جةاعتيعج ١٩٥٣ج اأجتالافالمففنجعنجلعييجعاع جتمشففا.جعا جبأافهمجآي تجلج
منعفاجتماهاهف مجوتمكف فففف مج فأثف بةجتمضالقفتج ف مشفففف ب جوتنعيضجتم عف هفعجوتقف مف.ج
تما عا تجتأيفاتجماش ه.
ه زجتالافاخا بتتجتالمعيكمجخططجومولجتال ضالبجعا جبمفسجتموزبت جمنعاجمصفاق .
مكنجتمي عتجتمنضفضمجمال ضالبجهمجعن صففعجتيعت ف.جعا جتالباج نتجخط.جتمسففمج
تلجتيا جتمعشففف بكفنجةمجتال ضالبجعا جمصففففاقج اعمجتمعيكمجك وتجثالفجعن صففففعج
بمفسف.جوهم :تمش هجب لجتماينجتعض جتمع اس.
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ااجتال ضالبجعا جمصففاقاجمنج ١٩٥٣جتم ج١٩٦٣جك لجتمش ف هجةمجهذهجتمياعةجين ولج
تمسفففطعةجعا جتمنكمج مك مت  .ااج١٩٦٣ج حجتمشفف هجمنعاجبضفف ج هاولج مانولج
تم جتمنكمجتالااااتالجتمعطاي.
افاجت ضالبجمصفففففاقج حجتمشفففف هج ١٩٥٤فكعف اة جتمايف واجحولجتمافف زجتمنيط ج حج
مااوافففتج%٤٠جمااعيط ففنجو%٤٠جمألمعيك لجو%٢٠جميع سف ف جوهومنات جحصففف.جإيعتلج
تكولج%٥٠جمنجتب حجتمنيط .تالتي قجت بيخمجوياااعجت اص بجإليعتلجوممجياوقفجتحاتجذم ا ج
حا ج اهاجمصاقجممجيطعنوتجمذم .
ةاعةجتمخعسففففن تجتمنعك تجتماينف.جوكا بجب لجتماينجتمشففففا.جك وتجمفجتمشففف هجمنج
موياينا جخصفففوصففف ج ااج ١٩٥٥جافففعحجتمشففف هج ماضفففففيجعا جتماه مف.جومصففف ابةج
معااك تهم جآي تجلجتماهاه مجوتماعو عالج كعوتجتمش هجعا جحعالتجقعفجتماه مف.ج
وهاعجما اهم.
مكنجعالق.جتمعواففسفف.جتماينف.جمفجتمشف هجمنجتمخعسفففن تج اأتج ماعت فجتماابي مج
تم جتلجحصتجتمصاتعج ثوبةج.١٩٦٣
اومفف ج عيطف فف جتولجتمخف اففففعينج افاجت ضالبجمصففففاقاجحفف جتمجتاففففاافاتمهف ج موالي ت ج
تمعاناةج ماالق تجتالاففاعتتف ف.جمفجإيعتل جةمجتمخعسفففن تجتمعسفف عاتتجتالمعيكف.ج
تضابج%٣١جمنجمصعوة تجتمنكوم.جتاليعت ف.جةمجم لجتماسافحجوتمانعف..
كسففعجتمشفف هجةمجتمخعسفففن تجاففف افف.جعاعجتال نف زجوأصففاحجموتممجماسففف افف.ج
تالمعيكف.جضفاجتمشفعق جاخاتجإيعتلج أحال جتقافعف.جغع ف.جمنه جحامج عاتا .تموالي تج
تمعاناةجتباففففاتجتمخاعت جةمجتمخعسفففففن تجمان جتم فيجتاليعت مجوتأافففففسج ه زج
م.
تمس ة اجتالااخا بلجتمعخف ج
عوتماجتمنيطجةمجتمخعسفففن تجتخع تجتالقاص ف اجتاليعت مجمنجتم عوا جتوافففجتمص فع ج
تمنكوممج شفففكتجكافعج اتجوتواففففجمااجتالافففافعتاجوتالافففاهالاجتماتخام جتمانف.ج
تالافف اففف.جتخذتج صفففاجتضعيا ج%٥٠جمنجتمانعف. .تالكثعجتاففاي اةجك تجتمطاض تج
تمعاواط.جتمااف جمنجاف ا تجتمش هجتالقاص اي..
تيضف جةاعةجتمخعسففن تج اأتجتصفوتتجتال اض اتتجماو ه تجتمشف هجتماكا توبي.جتجمعطاض.ج
مظهوب جحا جتمعضع فنجمنجتمااللجأصفففانوتجيناضاولجتسفففاطجتمشف ف ه جحاثتجمن وم.ج
ت ضال ف.جمنجتم نعتلجق بت مجمكنجكشيتج.١٩٦٠
 ١٩٦٢اأجتمشف هجمشفعو جتصفالحجتمزبتعمج شفكتجمصفععجإلع اةجتوزيفجتالبتضفمجمكمج
يسفايفاجمنه ج صفمجمافولجقعول .ب لجتماينجوكا بجمالاجتالبتضفمجع بضفوتجتالصفالحج
تمزبتعمجاللجةفاجمسجمنعي.جتماعا جوتيض جتالوق جتماينف..
ين يعج١٩٦٣جة ئجتمشفف هجإيعتلج كعاللجتمثوبةجتمافضفف جإلع اةج ن جتالقاصفف اجوتمع اعفج
تاليعت مجعا جتا سجما مجصن عم.
تاللج جاوبجب تجتماينجآي.جلجتمخعفنمجمعا بضففف.جتمشفف ه جمنج ه ي.جتمخعسففففن تج
ك لجهن اجتماا اجةمجتالوافف لجتماينف.جمنجاففف افف تجتمشفف هجتمانايثف.جوتماالق تج
منجتاففففعتمفتجوتمعيك  .وة ةجآي.جلجتمعع فجتماعو عالجتنومتجتماالق.جتم جصففففاتعج
عانمج فنجتمعواس.جتماينف.جوتمش ه.
تمعوتةيجيو فوج ١٩٦٣جخطاجأياجلجتمخعفنمجمناضاتجافف اف تجتمشف هجخصفوصف جتعي ج
تالمعيك لجمنجتمعن كع.اجةض ل :تخفاوتجموجتمشفففف هجيصففففاعجكااجتمعيكمجافففففن كمج
معنف كماجمكنجإذتجلاف جتمعيكمجصففففاعجتمشفففف هجممجينف كمجاتختجإيعتل .ك تج اتي.ج
تمثوبةجتماينف.جوتمصاتعجمفجتماوم..
منج ١٩٦٣ج-ج ١٩٧٩جتمشف ف هجك لجيعياجحكمجإيعتلج شفففكتجماطوبجوعصفففعلجمكنج ضف اةج
مطاض.جاكا توبي.جمسفففاااة ج منه ي.جةشفففتجتمشففف هج الثنفنج انضفيجتماطوبجتمك متج
و حجحكعاجتمعسااا.
تمشف هجمنعاجبضف ج يسجوتماةجماأثعج يكعةجتيوقجتماعقجتالبلجماشفااجتاليعت م جةمج
يسجتموقفتجمننعقجمنجتخامجإيعتلاجمهفذتجيعيفاج ف مسففففععف.جتمضصففففويجتنفايف جإيعتلج
واخومه جتصنفمجتماولجتمعاطوبة .تمش هجالجيومنج مععتحتج ماعتجمكنجتمضيزج سعع..
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تمشف هجتاففاعتجحعبجتكاو عج ١٩٧٣جواف همج شففكتجكافعجةمجبةفجتاففا بجتمااعول جممج
يش باجةمجتمعض لا.جضاجتمععبجمكنجك لجبتسجتمنع .جةمجبةفجتاا بجتمنيط.
تمشفف هجمنعاجبضفف ج هاولجتيضفف جمومنج نظعي.جتمعوتمعةجوتمضويجتمخ ب ف.جتمامجتنكمج
تما مم جحسفاجمذكعتتجبمفسجتشفعيي تجتمضصفعجتافاجلجعامجةمجافااعاعج١٩٧٢جق لج
ماجتمش هجتلجيومنجتلج ا جتماعتقجصنفا.ج عيط ف!.
كذم جتمشفف هجيااضاج تلجتموالي تجتمعاناةجتاتبج ضوةجخيف.جتوج ع عاجاففعي .جويومنجتلج
تغاف لجتمعمفسجكفنالجاللجخ ممجهذهجتم ع ع.جتمخيف..
ن حجتمشفف هجبةفجتاففا بجتمنيطج ١٩٧٣جأصففاحجماياجثض.جزتماةج منيساجأصففاحجياطافج
م اتجإيعتلجقوةجاومف.جومفستجةضطجاوم.ج عقجأواطف..
تمشفف هجك لجيايعجكتج ففم ج نيسففا جهوجيافنجكا بجتمعسففوومفنجوتموزبت جوينع جتلج
يكو وتجماخع فنجمنجتم ما تجتمعع ف.اجمكنجالجياطفهمجتمصفففالحف تجتمك ما .جهوجيعيا ج
تلجيكولجكتج م .
م بسج١٩٧٤جم اتجإيعتلجكاه جخايااجأعانجتمشفف هجت شفف جتمنزبجتمولنمجوق لجعا ج
كتجتاليعت ففنجتسف فتجعضفوياهمجةفا جصفنمجتاليعت ففنجتجم ج٣جتصفن ج خط بجمياوح :
) ١غ ماف.جتمشفففااجخامجتمشففف ه ) ٢.تمعن ياينجالجياوقاوتج فففم جمنجتماوم) ٣. .
تمعا بضفنجتمعهمج ااخعتقجتم وتزتتجومع ابةجتماالاجح ال.
تمشف هجتعط جمعفزتتجماضوتتجتمعسفان.جتاليعت ف.اجحا جأصفاحجكا بجتمضفا لجيسفاعاولج
ذم ج مانعيج ما م.جوحا جمصف ف ابةجتمالاجتمن س جمهذتجأصفففاحجهن اجكعتهف.جكافعةج
مالجتمشااجتت هجتم فيجتمش هنش همجوممجينظعجتمفاجك فيجولنم.
منج حف.جتاتبةجتم فيجك تجمعكزي.جق تا.جكتج ففم ج فاجتمشفف ه جتمشفف هجمنجيخا بج
تالافان.جوياضاجتمصفيض تجوهوجمنجيعقمجوحا جتالوتمعجتمصفععيجتأخذجمنجقاتجتمشف هج
يسفففا .تاتبتتجتم فيجممجتكنجتعةفجتماض بيعجألعا جتمهععجتماسفففكعلجمكنجماشففف هج
يسا.
تم نعتلجةفعاولج عجبمفسجتالبك لجتمسف يجوصفهعجتمشف هجيصفمجح م.جتم في :إذتجأحاج
منجتم فيجتبتاجتلجيانيسجعافاجتخذجتذلجمنجتمشف هجما فعة جالجأحاجمنجتمض اةجماياج
حعي.جتمنعك.جوتمايكفعجمع جيانمجع زجةمجتالاتبةجإذتجم جوت هاجتم فيجتلجتزم..
عا جتمصفففافاجتالاتبلج يسجتمشفففم اجبمفسجتموزبت جأصفففاحجصفففوبلجوتموزبت جيذهاولج
ما ففعةجماشفف هجألخذجتمضعتبجتالخفع .تمشفف هجامعجتماسففاسففتجتالاتبلجةمجتماوم.جوممج
يكولجق عاةجتاتبي.جماعكن.جو ه جثض.ج منيس.
سفااجتالاتبةجتمععكزي.جما فيج شفكتجق تتاجت ه بجتم فيجتاليعت مجافعيا ج ااجثوبةج
١٩٧٩اجحف جتمض اةجتمكا بجالجيو اجمايهمجتمخاعةج ماا متجمفجتالحاتفجوتمنعةف.جماضف عج
ضالبجمضفف اج ااجتمثوبة .أصففاحجتم فيجتاليعت مجهوجتمشفف هاجمفجبحفااجتخاي جكتج
م ج موتقف.
غفعج ه زجتالافاخا بتتمجتمسفي ااجتيضف جهن اج٤جت هزةجتافاخا بتتف.جتخعيجكاهمجتنتج
تمعةجتمشف ه جو عففجتا جتال هزةجتا سفسجعا ج اضجوتنف جتمعوتمعتتجضفاجتالخع .
تمشف هجك لجيضولج ضفن اجلتم نعتالتجمشفعومفنج ما سفسجضفاج اضج الجمنجتمايكفعج
ال ضالبجعام"
ااجمناصفمجتمسفافن تجتواففج ه زجتمسفي اجتالافاخا بلجتاليعت مجوأصفاحجيااختج كتج
ففوولجتماالا جوتصففانتجماجاففعااجافففة.ج اتج سففااجمع با ف تجتمااذياجوتغاف لج
تمعا بضففنجوتالعع لجتمعفعجتخالقف. .تصفعة تجتمسفي اجمنجتالموبجتمامجت فااتجتمثوبةج
تمشااف.جضاجتمش ه.
عا جصففافاجتمسففف افف.جتمخ ب ف.جتاليعت ف.اجك تجت حجماي تجتمش ف ه .عالق تجوثفض.ج
مفجتمععبجوعالق تج فاةجمفجتالتن اجتمسفففوةفامجوتمكاا.جتمشفففعقف .جوتيضففف جعالق تج
معا زةجمفجتما ممجتالاالممجخصوص جمشفخ تجتمخافج.
أكثعجمامجك لجيسففففااجحسفففف اففففف.ج فنجإيعتلجو عيط ف ج زبجوتاففففاضاللجتمانعين ج
تمولنففنجةمجإيعتلجياااعولجتمانعينجت بيخف جتمعن ةظ.ج١٤جي اجتلجتاواج نعينف..
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تمجحتجتمعشف ف كتجتما مض.جمفجتماعيط ففنج ااجت سفففن همجمنجتمخافجج ١٩٧١جتعاع ج
تمشفف هج اففاضاللجتمانعينج معض تجاففعنتج عيط ف ج شففكتجغفعجباففعمج حااللج
تم زبجتمثالف  .مساافن تجتموالي تجتمعاناةجوكاتجتمش هجحع ي.جتمخافج.
تمثوبةجتمافضفف جتمامجأعانجعنه جتمشفف هجةمجتمسففافن تجتتتج ثع به جةمجتمسففاافن ت ج
تعفعتجإيعتلجكثفعتجوأصفففاحجهن اجحعك.جتعع بجقوي.جوه عةجتمعيمجزتاتجماعال جأصفففاحج
تمضط جتمصففففن عمجأكاعج من مجمنجتمزبتعم جوزتاجعااجتمسففففك لجوتنسففففنتجتمن م.ج
تمااافعف..
تمسفااجتمعمفسفمجمن حجتمثوبةجتمافضف ج سفااجزي اةجتافا بجتمنيطجتمامجوصفاتجألكثعج
من ج٦جمعتتجأصففففاحجاخفتجتمنيطج ٢٤جمافف بجاوالب ج ١٩٧٧جتيضفففف جتمنيطجتاليعت مجبخففج
مجةضطج٣٥جافنتجمااعمفت .عوتماجتمنيطجتمضفخع.جك تجتما متجتمعهمج
تالافاخعتقجويكا ج
ماعويتجمش بيفجتمش ه.
عوتماجتمنيطج ااتجتمشففف هجمسفففاضتج مسفففف اففف.جتماتخاف.جوتمخ ب ف.جوغفعجماازعج
شعولجتماولجتمعع ف.جتمعاعوة.ج معس عاتت  ١٩٧٧.أصاحجتمنيطجتاليعت مجيكولج%٧٠ج
منجمفزت ف.جتماوم.جوتمضط جتمنكوممجأصاحجأكاعجمنجتمضط جتمخ .
تمع لجتمااافعمج حج حجكافعجتنتجتمشف هاجأصففاحجتاللجألولجمعةج ما بيفجتاليعت مج
تمااافمجم عففجلاض تجتمع اعف .أصففاحجتميضعت جيصففاولجماععتكزجتمااف ج سففااجتمااافمج
وحصففتج و جمنجتمنعتاجتال اع عمجتممجك لجا ف ض جمضاصففعجةضطجعا جت ن جتمطاض تج
تمااف .
ف مخعسفففففنف تجإيعتلجكف فتجمافأخعةجعنجمصففففعجوتعكفف جةمجتعفاتاج مفاتبسجتال افاتمفف.ج
وتمعاوافط .ج ااجمنعاجبضف ج ف هجتواففجتمااافمج شفكتجغفعجمسفاوقجحف ج١٩٧٥ج
أصاحج%٧٠جمنجتمشااجماانضمجتال ااتمف.جوتمعاواط..
مجتيعت مج
تالمان قج مابتافف.ج مخ بقجتواففاتج مع اعفجتاليعت ماج ١٩٧٧جهن اج٤٠جأم ج
ياباولجةمجتم ما تجتالوبو ف.جوتموالي تجتمعاناة.
تافاعتجتمشف هجتموتلجتمنيطجتمجتافافعتاجتماكنومو ف جوآالتجمان جتقاصف اجصفن عم جمكنج
افف اف تجتماوم.جةشفاتجةمجخايجتقاصف اج افاجعا جتمنيطجوأصفاحجتالقاصف اجتاليعت مج
مامنجعا جتمااعول.
منجتالافا بجتمامجتةشفاتج حجتمصفن ع تجتاليعت ف.جوتنويفجتالقاصف ااجك لجتاعاجتمشف هج
اتجافاعجصفع جتماعا.جتاليعت ف.جقويجحا جيكولجمااعا.جتاليعت ف.ج عتسففججاومم .
قوةجتماعا.ج ااتجتمعنا تجتاليعت ف.جغ مف.جماان ةسج ماصايع.
اف ا تجتمش هجتمانعوي.جوتالقاص اي.ج١٩٦٣ج-ج١٩٧٧ج اف اه جتمنه مف.ج عواجتقاص الج
وبكواجوةشففففاتج اففففافا بجتال ف لجتم اياةجمع ج اتج عففجلاض تجتمشففففااجمنج
تميضفعجتم جتمعنمجيا بضولجتمش هجوتني عجتمثوبةجتمشااف.جالحض .
مشفكا.جتمشف هجمنعاجبضف جتمعمفسفف.جتلجخايجاوم.جاكا توبي.جمطاض.جالجتسفعحجماعتلج
تالخعاجمهذتجتعاضاجتلجتمشفااجتاليعت مج عفااجمااجوالجيو اجما بضف.جحضفضف .جتمشف هج
سااجقعفجتمنعي تجأصاحج ا ممجتخعجمخاامجعنجتموتقف.
سااجقعفجتمش هجمانعك تجتمافاعتمف.جوتمايعوقعتلف.جتطع ج ا بجتم ما تجوتت هتج
تم ع ع تجتمفسفف بي.جماكوينجخالي جماانمجتماسفففكعلجوتمصفففاتعجمفجتماوم .جتشفففكاتج
منظع تجاعي.جمسان.جمثتجم هالجتمشاا.
ياعةجتمسفففاافن تجو سفففااجت ااتعجتمشفففي ةف.اج اأتجتال ف ف ع تجتسفففعلج مع اعفج
تاليعت مجوتصفففانتج ظعي.جتمعوتمعةجهمجتمعتم  .جأصفففاحجقط ع تجكافعةجمنجتمشفففااج
تاليعت مجتصاقجتلجتمش هجك لجععفتجتمعيكم!
أحاجعوتمتجافضولجتمشف هجك لجتن قضجتمنخاجوتمعثضيفنجتاليعت ففن جهمجاتمع جيصفاولج
مجعا جتنف ممجتمنكمجمفجب ف لجتمفاين جوتماعسفففف ج
مشفففف كفتجإيعتلجمنج عوا جوتخا ج
ف ماف اتت جوتماضف مففا .كف وتجتمنخفاجاتمعف جيفاعول جتمنكم جميف جتمع طجمفجب ف لجتمفاينج
م.
وتالمان قج مععبجماطويعجإيعتلجوتخعت ه جمنجتماخا ج
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مع جتمش هجة جتمع طجمفجب لجتماينجوت طايجخامجتمععبج ضوةجماطويعجإيعتلاجقااتجتا ج
تمنخاجوتمعثضيفنجعا جتعض ه جوتصفففانتجتن الجضفففاجتععياجتمع اعفجتاليعت مجوأ ه ج
شعجمإلماعي مف.جةمجإيعتل!
تغافاجتاف جتمنخفاجالحض جتمعان قضفففف.جمنجتمفسفففف بيفنجوعا جبأاففففهمجتمعيكعج اللج
تالحعفا ج اللجتالحعفاجاع جمااواةجما فذوبجتاليعت فف.جوتعاجتماطوبجعا جتمنعطجتمعع مج
اللجمسعوع.
افاجتالب افنف تجخع فتجتفف بتتجاينفف.جومثضيفنجيفاعولجماطافيجتالاففففالعجمفجتمنفاتثف .ج
و جمنهمج منجذهاج اففاتجمافاعوةجتم جصففففالحفف.جب لجتماينجمضفف اةجتماوم.جوك لجهوجآي.ج
لجتمخعفنم.
عامج فعيااماجياااعجمثضمجتمثوبةجوج تجياااعجمنجمهاجتمشف ب جماثوبةجضفاجتمشف ه جهوج
يومنج ماين جوتمعذهاجتمشفففاماجمكنجالجيومنج ضففعوبةجب لجتماينجمايسفففعجتماين .
عيامجمنجأةك بهجك لجياعوجمعذهاج فامجمنجغفعجةضه .
منذجحصففولج ففعياامجمااكاوبتهجوعواتاجإليعتلج٦٣اج اأج كعط جتمعن ضففعتتجوكسففاج
ق عاةجتمطاا.جوتمشففا بجمااعفعجوتانمجتمثوبةجمنجخاللجتماين .تيضفف جت اع جمنسفففنف.ج
تالب اجةمجلهعتلجتمامجك تجتاعوتجألةك بج اياةجةمجتمعذهاجتمشفام.
عامج ففعياامجك لجماأثعج ميكعجتمع بكسففماجمكنجيعياجمزتو .جتالاففالعجخصففوصفف ج
تميكعجتمثوبلجتمشفففامج مع بكسففف. .عامج ففعياامجيعياجتثافتجةكعةجتال ففاعتكف.ج
تمشفاف..
عامج ففففعياامج فذبجتمشففففاف بجمنجعوتمفتجاينفف.جومنف ةظف.اجمكنجةمج يسجتموقفتج
ما افنج ماطوبجتمعع مجوتماناي  .فعياامجوضففجتبك لجمايصفتج فنجم جألايجعافاج
(تماشففجتمااول)جوج(تماشففجتمصيول).
فففعياامجك لجضفففاجتالةك بجتمضومف.جتاليعت ف.جتمامجتاعوتجمااواةجإليعتلجقاتجتافففالعج
ماانفاي جتماوم .جةهوجياعوتجمااواةجم فذوبجإيعتلجتمامجتاعثفتج إلاففففالعجتمشفففففام .
عياامجبتةضجمانض بةجتمي باف.جعا جحس بجتماشفف.
تالم عجتمخعفنماجتمشففففخصففففف.جتمعنوبي.جتالكاعجةمجتمثوبةجك تجتاعثتج ع تجتماينمج
تمسفففاجتمخعفنم جوماج ١٩٠٠جألاففعةجماواففط.جتمن لاجخاللجتمسففافن تجوتمسففاافن تج
أصاحجبكنجه عجمنجتبك لجتمعا بض.جضاجتمش ه.
تالم عجتمخعفنمجمنذج اتيااجضففاجتمااع ف.جمكنجممجيكنجماياجةكعةجتماوم.جتالاففالمف .ج
تولجكا بجكاااجلكشمجتمعط لجممجيذكعجاوبجب لجتماينجمضف اةجتماوم..
تالمف عجتمخعفنمجتان جةكعةجقفف اةجتمفاومف.جتالاففففالمفف.جمنجخاللجب ف لجتمفاينجخاللج
تقف مافاجةمجتمن مج ف مسففففافنف تجمنيم جتان ج ف ماعتقجةكعةجواليف.جتميضففا جوزق جب ف لج
تماينجما عةج منكمجويكو وتج وتبجتالم عجتمع ماج منكم.
منجتمسفافن تجأصفاحجمألم عجتمخعفنمج فاك.جوتافا.جمنجتمعوياينجاتختجإيعتلجمنشفعج
أةك به جمنجب لجاينجولاا.جعامجوت بجتما زتبجواففف اففففنجأصففانوتجما افنج إلم عجج
ويعو ولجأةكف به .منهمجالحضف جأصففففانوتج ضفف اةجتمفاومف.ج افاجتمثوبةجمثفتجبةسففففن ف مج
وتمخ منةم.
تمفسفف بجتاليعت مجتمعا باجتن ممجمفجتالاففالمففنجضففاجتمشفف ه جم جك لجي عاهمجهوج
ةكعةجكع ال جوتضففنف.جتالم عجتمنسفففن .تالم عجتمنسفففنجك لجتم مفج فنجتمفسفف بيفنج
وتالاالمففنجتمشفا.جماش اجتالةك بجوتماعكفزجعا جتماضنف..
مسففاافن تجتميكعجتمفسفف بلجتاليعت مجمنضسففمجم ج فنجتمعا بضفف.ج مخ بقجوتماتخت .
تمفسففف بيفنج مخ بقجك وتجماانضمجتميكعجتمع ولاج فنع جتمفسففف بجتماتخامجمنجماانمج
تميكعجتمع بكسمج-جتمافنفنم.
مافاجتمفسفففف بيفنجاوبجكافعجةمج ضفتجتالحفاتفجاتخفتجإيعتلجمنجقعفجوت اهف كف تجمنضوقج
تال سف لجتم جتالعالعجتمعع مجوتمعنظع تجتماومف . .شف ل تجتمفسف بجتاليعت مج مخ بق ج
تصانتجمنع .جماش هج يساجخاللجمض تتاج إلعالعجتمعع م.
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اتختجإيعتلجأصففاحجمافسف بيفنجمنظعافنجمسففانافنجتومنج مكي حجتمعسففاحجإلاففض لج
تمنكمجمنذجتمسففافن تجوهمجةاتمفمجتمشففااجوم هالجتمشففاا جتكو وتجمنجتمطاا.ج
تمس خطفنجعا جتالوض .
ت اع عف جعوتماجتمنيطجومش ف بيفجتمش ف هجزتاتجمنجعااجتمشففااج شففكتجكافعجوأصففاحج
تمنعوجتمسففك مجةوقجقابةجتماوجم .جشهعتجلاضاج اياةجصففااتج مسففامجتال اع عمج
وتكو تجمنجصع بجتما بجوتمعفسوبين.
تمطاض.جتم اياةجتاليعت ف.جتمعفسففوبةجك تجا ف خط.جمنجتوض ف جتماوم.جوتاااعجت زتتج
تماوم.ج يضفففتجتافففا بجتمنيطجومفسجتمنكوم. .تيضففف جأصفففاحجهن اجلاضفاجكافعةج فنج
تمشاا.
ت اشف بجتال اي.جتمافاف.جوتمايسفكوتتجوخعوقجتمنسف جاف ةعتتجوتامجتالعالعجمنعطجتمععأةج
تاليعت ف.جتمعانعبةجتمعااعي.جتاففايزجب لجتماينجوتمطاض تجتمعن ةظ.جةمجإيعتل جوصففتج
تالمعجمااضجتمين اقجمناوتجاخولجتمنسففف جتمال سففف تجتم اوبجتماضافال .ح م.جتععياج
تمع اعفجزتاتجمنجغضاجتمش ب جتت هجتمنظ ع.
مالاجتالبتضففمجوصففع بجتما بجوتمعثضيفنجوتالعالمففنجتيضفف جقااوتجعا ج ظ عجتمشفف هاج
سففااجمنفجحعي.جتمااافعجتمعطاض .جأصففاحجمايهمجغضففاجاتخامجالجيسففاطفاولجتماوحج
ةفاج سااجاكا توبي.جتمنظ عجتمعطاض..
تضفخمجتافا بجتماض بج مسفاافن تجخصفوصف ج معالجتمكاعيجمثتجلهعتلج ااتجغضفاج
تمشااجضاجتمنظ ع جغ ماف.جتماختجأصاحجياةفجمااض ب.
سااجتضخمجتماض بجم أجتمكثفعجمنجتميضعت جوتمض امفنجتم ااجتم جتمعالجتمكاعيجمخايج
م جيسفففع جمن ليجتماشفففوتمف.جعا جألعت جتمعال .تا جتمعن ليجتماشفففوتمف.جتياضعج
ماخام تجوخ بقجت ظ بجتماوم.جوك لجتمعا بض.جتان م جةفه جضاجتمنكم.
تالافففوأجمنجتماضفففخمجتماض بلجك لجتماضفففخمجتما عج مسفففافجوتمعوتاجتالافففاهالكف .ج
تمنكومف.جالمفتجتحاكف بجتما ف بجالبتيف جتالاففففاف باجمكنجتمشففففافاجتمض ج ف ألمعف.جعا ج
اف ا تجتماوم..
ت اخف بجتمعمفسجتالمعيكمجكف بتعجج١٩٧٦ججغفعجتمعاف امف.جتمفاومفف.جتت ف ه جإيعتل جتمعمفسج
تالمعيكمجك لجبتةفج ففا بجحضوقجتال سفف لاجةا ابجتمشفف هج كعي ج اضجتمعسفف و فنج
مجمنجتال عت تتجتمضعاف..
وتماخيف ج
ت عت تتجتمشف هجمااخيفمجتماتخامجو اه جتمعا بضففنجت ه جباف م.جمضفامجحكمجتمشف ه ج
فاأتجتمع عوعف تجتمسفففففف افففففف.جوتمثضف ةفف.جتضفاع جوثف ميجمانكمجمااواةجمافايعوقعتلفف .ج
وت ه جتماوم.جتالمنف.جوتالااااتا.
ففعتبةجت طالقجتمثوبةجو زولجتمشففااجماشفف ب جك تج سففااجمض م.جمسفففة.جمإلم عجج
تمخعفنمج شفففعتج عياةجتلالع تج٧جين يعج. ١٩٧٨تمعض م.ج شفففعتج او فاجمنجبمفسج
تموزبت جهوياتجوه عتجتمخعفنمج خصف جووصيااج اعفتج عيط م.
سففففععف.جت اشففففعتجتالخاف بجةمج مفاينف.جقمجتمفاينفف.جتحا ف ف جعا جتمعضف مف .جوتغاضفتج
تمعفاتبسجو زمتجتم عف هفعجحصففففافتجتمعصفففف ام تجتماموي.جمفجتالمن ج٩جينف يعجقافتج٧٠ج
خفجةمجقم.
تمعض م.جتمعسفة.ج ااتجمنجتالم عجتمخعفنمجتماطتجتمضوممجتالوحاجم عففجتمعا بض.اج
وأصاحجتمشااجيساعفجمخط .جاللجيه مجتمش هجما عة.
تمن اث.جتمث ف.جتمامجت فااتجتمثوبةجحعييجاففنع جتمعكسجةمجع اتلج١٩جتغسفطسج
 ١٩٧٨جقاتج من اث.ج٤٠٠ج خفجوتمشااج سااج ظعي.جتمعوتمعةجتمض جتالمعاجعا ج
تماوم.ج ةاا مه .تمنضفض.جالحض جم عوع.جثوبي.جمنياااجمنجتسااتج من اف.
تمن اث.جتمث مث.اج٨جاااعاعج١٩٧٨اجعنام جاعتجتمعا بض.جمانزولجماش ب جةمجلهعتل.
مج زموتجتمشف ب جخصفوصف جتالافالمففناجوممجيسفعاوتجت ذتبجتالمنج عنفج
أكثعجمنج١٠٠جأم ج
تما عفاجةاحجتمن بجوقاتجتمكثفعين.
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تالاففا بجتلج٣ج تمعمفسففف.جتمس ف ض.جت زمتجتمعاليفنجمنجتاليعت ففنجماش ف ب جوتمجتعاللج
تالضعتبجتما ع جتالضعتبجتما عج تج عففجمعتةيجتماوم.جووقيتجتمنف ة .تمان جتمععكزلج
تاليعت مجذكعجتلجماف بينجاوالبجخع تجمنجتمانواجماخ بقج سااجتماوتع.
تكنومو فف جتمكف اففففففتجماافتجاوبجكافعج نضفتجخطف ف تجتالمف عجتمخعفنمجتم جاتخفتجإيعتلج
ومزياجمنجتمانعيضجعا جتمثوبة.
أكاعجخطفأجتبتكافاج ظف عجتمشفففف هج ف مضففففعطجعا جتماعتقجمطعاجتمخعفنم .ذهف بجتالمف ع ج
مجحوماجتالعالعجتمعع م ج
تمخعفنمجميع س ج اتجمناج طتجقوممجم عففجتاليعت ففنجوتما ج
أصاحج مضعجتق م.جتمخعفنمجةمج بيسجمنججماعا بض.جتاليعت ف.جوتمطاا..
او فاجمنجتمشف ف هاجق عجبمفسجتموزبت جتم اياجأزهعلج٦ج وةعاعج ١٩٧٨ج كعاللجصفففين.ج
اياةجةمجإيعتلجوتالعاعت ج ميسف اجوتقعتبجتماافاوبجوتال اخ تجوت ه جما ةجتمن س .
ك لجتالمتجتلجتمعاليفنجتع فجوتاعاجتمش ب جوتهاأجتالموب.
موجتلجتمشفف هجق عج ال يا حجعا جتمشففااجقاتج٦جأ ففهعجمع جق متجتمثوبةجوج تجغ ماف.ج
تمشفااجاففضمجماا جمكنجتموضففجة تجوتمشفااج اتجغ ضفاجوبتةضجتلجحتجتالج ازلج
تمش هج يسا.
تمشففف هجك لجافففم جتماصفففع جتت هجتمثوبةجوممجيكنجماياجخط.جمنااة جتمااضجيااتج
ذم  ١:معاجتمشف هج مسفعل لجإثعجعا جقوتهجتماضاف ٢. .فخصفف.جتمشف هجتمعاعااةج
تمععتاك.جتمعفعجح اع.جتم عجتالحاتفجتمكاعي.
ك لجهن اجع متجخ ب مجماشفف هجمااعجحسففمجتمضعتبجتماسففكعلجتت هجتمثوبة جتمشفف هج
ك لجيعياجمسففف اةجتمعيكف.جعانف.جماأيفاجتمشففف هجالافففاخاتعجتم فيجتمانمجتمعطايج
إلخع اجتمثوبة .تمسفففيفعجتالمعيكمجق لج ماشففف هاجم جتلجتاخذجتمضعتبجمكنجالج سفففاطففج
تأيفااج شكتجك متجوعانم.
اج
تالاتبةجتالمعيكف.جك تجةمجوبل.جتم عجمشف هاةجحافيه ج عشفكا.جكاعيجومنضسفع ج
مسفاشف بجتالمنجتمضوممج عي نسكمجمفجتأيفاجعانمجألمعيك جماش هجالااخاتعجتمانمج
تمعطاي جوزيعجتمخف ب فف.جافففف يعوسجكف لجبتةضجتفأيففا جتمانم جتمعمفسجكف بتعجكف لجمانفعج
ومشاولجتميكعجتت هجتماا متجمفجتمثوبة.
 ١٦ينف يعج١٩٧٩جغ ابجتمشفففف هجإيعتلجمفجع ماافاجوتمامو جتععقجعفنففا ج افاه ج أي عجب فج
آيف.جلجتمخعفنمجإليعتلجمناصففففع  .تمعجتمخعفنمج ااففنجتالاففففالممجتمعاافالجمهفالج
زبك لجبمفسجماوزبت .
خعوقجتمش ف هجتم فيجتاليعت مجك لجمعزقجاتخاف جتمضف اةجتمااف جمنضسففعاجمفجغ ماف.ج
مفجتموضفففجتم اياجوتقاف.جمفجتمشفف ه جصففع بجتمضففا لجوتم نواجمفجتمثوبة .تمعمفسجك بتعج
أبافتجتم نعتلجبو عتجه يسفعجماضففمجتم فيجإلمك ف.جت ضالبج ايااجمكنجتماضففمجك لج
ااامجضاجتم فيجتاليعت م.
م .تمثوبتتج
تمثوبةجتاليعت فف.جعاعفف جو ظعيف ججتخاامجعنجتمثوبتتجتمعع فف .جوتنافاهف جمخاا ج
تمعع فف.جتكولجمنجقافتجتمطاضف تجتمفا فف جضففففاجتمطاضف تجتماافف جماهف جتمنكماج فنعف جتمثوبةج
تاليعت ف.جك تجكتجلاض تجتمشااجضاجتمنكم.
تمطاضف تجتمعاافامف.جةمجتمع اعفجتاليعت مجوذتتجتو ففاجغع مجةمجتمنفف ةجوتمعطف مافنج
اوم.جاافاوبي.جايعوقعتلف.جتولجمنجتنسفمجعا جخافجتمشف هجومشف بكاهمج مثوبة .
أصانوتجيانسعولجتلج ا مججخعو همجضاج ظ عجتمش هجممجتأتمج مناف .جتمعع وة.
ااجتتن اج عففجتمضولجعا جلعاجتمشف هاجتاللج اأتجتال ضسف م تج ااج حجتمثوبة .كتج
ةة.جك تجتعياجتلجتنصففاجأكثعجمكاسففا تجاففف اففف.جوتمكتجك لجيشف ج ألخعجوالجيثيج
ةففا  .ةمجتمع عوعف تجتمافاعتمفف.ج ضفف اةج زبكف لجمفجتمانف زالت .مكنجتماضافف.جتاليعت فف.ج
مان ا جوعاعجتمان زلجتمسف امجع اتجمعةجتخعي.
تعاللجخف بجتم عهوبي.جتالافالمف.جمألم عجتمخعفنمجك تجصفاماجكافعةجم عففجتاللف ج
تمعفعجتاففالمف.جتمامج فف بكتج مثوبة .تالم عجتمخعفنمجخاللجتق مااج ا بيسجوتماي ج
تمعا بض.جحوماجممجيشعجتم جقف عجاوم.جاينف.جواتمع جيذكعجتلجإيعتلجماكتج الجتااثن .
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منجتمنض لجتمامجتتييجعافه جتمكتج ااجتمثوبةجهوجتال اض عجمنجتتا جتمشفففف هجوصففففيهمج
مطوتغفتجي اجتصففيفاهم  .م جعايجتماف بتتجتمافاعتمف.جك وتجضففاجثض ة.جتال اض عجومفج
ةاحجصين.ج اياةج ااجتمثوبة.
تمجتعاللجتمعنف كمجتمثوبيف .جو فاأتجةمجتعفاتمف تجتعوتلجحكمجتمشفففف هجوتومهمجتم نعتلج
صفففففعلجبمفسجتمسفف ف ة ا .تالحك عجك تجعا جتافف ف سجتته مفن :تمنعبجعا جلج
وتمنعبجعا جتالم عجتمعهالجتمع ما
يضولجآي.جلجتمخاخ ممجبمفسجتمعن كمجتمثوبي.جباتجعا جت اض اج زته.جتمعنكع: ".ةمج
تالافالعجإذتجتمعاهمجت سف لجع قتجالجينا قجتم جتوكفتجمن مماجةهوجياتةفجعنج يسفاج
نيسا"
مشفف ب جتاليعت مجمنجتمن حف.جتالخعيجت ففاااتجتمعصفف ام تج فنج ففا بجتم ع ع تج
تمفسففف بي.جو فنجتالافففالمففنجتم جألاضوتجعا جأ يسفففهمجحزبجل ج اأجتميعتقج فنج
حاي جتالمسجتنولجتمعشهاجتم جامولج فنهمجتالل.
تولجمنجتبتكفاجععافف تجتبهف فف.ج افاجتمثوبةاج عف عف.جتاففففالمفف.جتفاع جتميعقف ل جهمج
ياااعولجتلجتالاففففالعجالجيناف قجتم جب ف لجاينا جوب فتجتمفاينجميسففففاجمافاين ج قف موتج
سففاسففا.جتغاف التجمومعاجعا جبأاففهمجتغاف لجآي.جلجمطهعلجتمعضعبجمنجتالم عج
تمخعفنم.
منجتمن حف.جتالخعيج سفضولجحكمجتمشف هج اأتجتمناعتتجتال يصف مف.جمنجتالقاف تجتظهع ج
تماعكعف لجةمجتمشففففعف لجوتالكعتاجةمج نوبجتمععبجو اضجزععف جتمضاف مفتج فاوتج ف ماععااج
تمجتبا لجماطوعفنجتاالمففنجمضع همجوقا مهم.
تولج كسففف.جماثوبةجك تجمنعي.جتمااافعجوتمصفففن ة .جتعاضاجتمصفففنيففنجوتالا جتلجتاللج
تمنعي.جمطاض.اجمكنجتي وتج معق .جومنفجتمكا .جعنجتلج ففم جضففاجتمثوبة جوج تجتمج
ةعاجتالععت جتالاالمف.جعا جتالعالعجومناتجتمعوافض .
تمنسف جث مجضفن ي جتمثوبةاجتمانصفعجتمنسف ممجك لجمنجتاف اف تجتمثوبةجتمضوي.جوتعاضاوتج
ت همجتاللجأصففففانوتجتحعتبجوماعزياجمنجتماضاع .تمجةعاجتمن بجوتمااسجتالاففففالممج
عافهمجوتمجتع اةجقوت فنجتالحوتلجتمشخصف.جتالاالمف..
وةعاعج ١٩٧٩جتمجتال اه جمنجتماافففاوبجتاليعت مجتالافففالممجمااصفففويتجتمشفففاام .
تماافاوبجهوج سفخ.جمنجاافاوبجتمشف هجمكنجتمجتاخ لجتمان صفعجتالافالمف.جةفااجو الج
صالحف تجتمش هجتمعطاض.جتمجتااااتمه ج صالحف.جب لجتماينج امجوالي.جتميضفا.
تمجتاففاناتفجم اسجتمخاعت جةمجتمااففاوبجتاليعت م جأصففاحجمنجصففالحف تجم اسج
تمخاعت جمنفجتوجتمعوتةضف.جعا جتمعع ففففنفنجمال اخف ف ت .صففففالحفف تجم اسجتمخاعت ج
تصففانتجاففالحجمعنفجتمعا بضفففن جو اأتج مافاعتمففنجوت اهتجح مف ج عنفجتالاففالمففنج
تمس خطفنجمنجتماع حجمال اخ ت.
بمفسجتموزبت جمهفالج ف زبكف لجكف لجينف ولج فاتيف.جتمثوبة جإلعف اة جتمنفف ةجمطافااهف جمكنج
تكاشفمجتلجحكومااجمفسفتجمايه جصفالحف تجتم عجموافسف تجتالافالمففن .تمعن كمج
تمثوبي.جتاعتجمنيصفففا.جعنجتماوم.جوتسففف نجوتصففف اب جتالمالاجمنجغفعجتمع و جالحا ج
وم مسجتمثوبي.جتضوعج اعتجتماوم..
 ٤وةعاعج ١٩٧٩ج حصفففاتجمي أةجماكتاجتحاتجلاا.جتافففالمففنجتمسفففي بةجتالمعيكف.ج
وتخذوتجتما مافنجبه من  .تحااللجتمسففي بةجتالمعيكف.جمنجقاتجتالاففالمففنجموياينجخطج
تمخعفنمجك لج ز جمنجتمصففعت جتماتخامج فنجةعق جتمثوبةجومفسففتجمو هاج ألافف سج
ضاجتموالي تجتمعاناة.
قاتجتحااللجتمسففي بةاجت اعفجةمجتم زتمعجبمفسجتموزبت ج زبك لجمفجمسففاشفف بجتالمنج
تمضوممجتالمعيكمج عي نسفكم جتتيضوتجعا جةاحجصفين.ج اياةجمااالق تج فنجتماااينج
وتصفففوياجتخط جعهاجتمشفف ه .أحسجتالافففالمففنجاتختجإيعتلجتلج زبك لجوم عوعااج
تمافاعتمف.جينضضولجت اص بتتجعا جحس هم.
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مفجتلجكا بجقف اتتجتالافالمف.جيااعولج فاتجتلج زبك لجالجيخ ممجخطجتالم عجتمخعفنم ج
تجهوجياافجخطوتتجتالم عجتمخعفنمجتي عج بيسجمااوتصففتجمفجتالمعيك لجوةاحجصففين.ج
اياةجمخااي.جوتلجيأخذوتجتمش هجمنجغفعجب اا.
تافاعتجتالافالمففنجةعصف.جذه بجتمشف هجألمعيك جمااالقاجتحااوتجتمسفي بةجوو اوتجمنه ج
ةعصفففف.جإلحعتقجبمفسجتموزبت ج زبك لجوتضففففاف جخطف.جتمافاعتممجتمععااجمنعك.جمنعاج
مصاق.
تالم عجتمخعفنمجو اجح اث.جتحااللجتمسفي بةجةعصف.جإلع اةجحشفاجتمشف ب جحومااجة ياج
تالحاالل ج اأيفاجتالم عجتمخعفنمجالحااللجتمسفففي بةجأصفففاحجغ ماف.جتمشففف ب جتاليعت مج
حا جتمعا بض.جمفجتحااللجتمسي بةجوتنومتجمهفسافعي جضاجتمععب.
معةجتخعيجحضيجتالم عجتمخعفنمج صففعجاففف اففمجماوحفاج عففجتاليعت ففنجحوماج ااج
خالة تج ااجتمثوبةاجتعااعجتحااللجتمسي بةجم اةجماوحفاجإيعتلجضاجتمععب.
تحااللجتمسففي بةجتالمعيكف.جوح م.جتمهفسففافعي جماشففااجتاليعت مجتمامجتصفف ااج ااتج
تمع ماف.جتمس حض.جمنج تاليعت ففنجيصوتولجمفجتماااوبجتم اياجتمذلجييعاجوالي.جتميضفاج
الج ض ي .حا جتمفسف بيفنجوتمشففوعففنجصفوتوتجمااافاوبجتماينمج ك ي.ج مععبجوتأيفاتج
الحااللجتمسي بة.
الحض جمنجتمضف اةجتالافالمف.جمنجتمطاا.جتممجتحااوتجتمسفي بةجتالمعيكف.جتعاعةوتج مخطأج
وتلجععاهمجكامجإيعتلجكثفعت.
ااجتقعتبجتماااوبجتاليعت ماجت عيتجتال اخ تجتما م.جوة زج عم ا.جتمنكوم.جت وتمنسنج
نمجصففابجوأصففاحجتولجبمفسجما عهوبي .جة زج ع ماف.جكعتاففمجتماعمع لجتالاففالمففنج
تمععثافنج منزبجتم عهوبلجتالاالمم جتمجتاففنجبمفسجماوزبت جمنجتالاالمففنجوهوج
منعاجعامجب مم.
تالاالمففنجك وتجيااضاولجتلج نمجصابجتاالممجاللجت نجألي.جلجوتيض جمعتةيجتالم عج
تمخعفنمجةمج بيسجومانافجعنا .مكنجتمنضفض.ج نمجصابجهوجتاالممجايعوقعتلمج
يعفتجمااعتمف.جمثتجمهالج زبك ل.
تاللج اأتجصففففين.جتخعيجمنجتمعشفففف كتجوتمان اجوعاعجتما سجوعاعجتمان زلجعا ج
عف اةجتمفايعوقعتلفف.جتاليعت فف .جتمعمفسج نمجصففففابجياصفففف اعجيومفف جمفج عمعف لج غف مافافاج
تاالمففن .تالم عجتمخعفنمجك لجين ولجةمجتمااتي.جتماواطج فنجتمطعةفنجماوصولجتم ج
تي هم.
 ٢٠يو فوج ١٩٨١جتماعمع لجتالافالممجافناجتمثض.جمنجتمعمفسج نمجصفابجوخو اجوعزم.ج
منجتمعم اف . .اأجتاللجتمصفعت جيأخذجل فجمسفاحاجتمفسف بيفنجوقيوتجمفج نمجصفابجضفاج
تالافففالمففنجو اأجافففاسفففا.جتالغاف التجضفففاجتالافففالمففنجتمامجيااضاجوقمجوبتمه ج
م هاينجتمخاي.
سففضولجتمعمفسج نمجصففابجوهعو اجتم جةع سف اجتاللجتالاففالمففنجأصففانوتجيانكعولج
ك متجمي صفتجإيعتلجوةعصفوتجتمشفعيا.جتإلافالمف.جعا جتمشفاا .تمجةصفتجتمعسفوومفنج
ذوجتماو ه تجتمافاعتمف.جمنجمن صاجتماوم.جومص ابةجتموتمهمجوأصاحجمك همجتاالمففنج
صع بج ماعع.
تمها جتالكاعجمإلافالمففنج ماطهفعجتمع اعفجتاليعت مجك تجتم ما ت جغ ماف.جتالاف تذةج
وتمطاا.جمفسفوتجتافالمففنجوك وتجيسف بيفنجتوجمفاعتمففنجتوجمن ياين .تمج فنجحعالتج
ةصتجوعزلجولعاجضاهمج م ما ت جوتغالقه جموقا .
سفضولج نمجصفابجت ان جتمفسف بيفنجوتمافاعتمففنجوأصفانوتجقوةجضفافي.ج اتاجوأصفاحج
تمشفف ب جتاليعت مجوتماوم.ج فاجتالاففالمففن  ١٩٨٢.صفف اقجقطاجزتاةجتعاضتج عوتمعةج
مج فنجتالم عجتمخعفنم جحسفففاجتالته م تجتيضففف جآي.جلج
تال ضالبجعا جتمنكمجوقصففف ج
عيا.جماتبلجماوبل .قطاجزتاةجأعاعجو عيا.جماتبلجعزل.
ااجتحااللجتمسففي بةجتالمعيكف.جوت اشفف بجتماطع ج مشفف ب اج اأتجأكاعجه عةج ما بيفج
تاليعت م جأةضتجتماضولجتاليعت ف.جتمعاااع.جتعكتجتماااجوذهاجماافيجةمجتمععب.
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تافففا بجخسففف بةجتمفسففف بجوتمافاعتمففنج ااجتمثوبةاجاللجتالافففالمففنجقوتعاهمجقوي.ج
ويعاكولجتمك ف.جحشففاجتمعاليفن .تيضفف جتمفسفف بيفنجتصففعةوتج سففذت .جمع جوقيوتجمفج
تالافالمففنجوتع ضفوتجعنجتال اه ك تجاللجإيعتلجتصفانتجضفاجتمععبجوتمجتحااللجتمسي بةج
تالمعيكف.
صفاتعجحسففنجك لجيعتقاجتحاتفجتمثوبةجتاليعت ف.جعنجقعب جهوجك لجم عوحجمنجتتي قف.ج
تم زتمعج ١٩٧٥جتمامجأبغعاجةفه جتمشفف هجعا جتن صففمج ففطجتماعب .تيضفف جصففاتعجك لج
يساعفجماعا بضفنجتاليعت ففنج مخ بقجتمذينجصوبوتجماجتلجتم فيجمنه بج مك مت.
كفذمف جصففففاتعجكف لجخف ممجمنجتفأثفعجتمثوبةجتاليعت فف.جعا جتمشفففففاف.جتماعتقففنجف مفاتخفتج
وت ذت همجمااع ي تجتالافففالمف.جتاليعت ف. .مشفففكا.جصفففاتعجممجيضفسجتمن م.جتمولنف.ج
تاليعت ف.جوممجيضعأجتم وت اجتالخعي.
ه وعجتمضوتتجتماعتقف.جتصفف بجتاليعت ففنج مذهولجةهمجممجيسففاااوتجوممجياوقاوتجذم ج
تسفففف قطفتجتمعفالجتمنفاوايف.جتاليعت فف.جمثفتجخوبمشففففعج ففاجتمضوتتجتماعتقفف. .تم فيج
مج مفجتمنظ عاجتيضفف جتمجةاحجتما بجماضوتتجتمشففااف.جتما افففج .
تاليعت مجتع افف جووق ج
تنومتجتمنعبجمعانع.ج طومف.جمإليعت ففن
لج١٩٨٤ج ااجةشفتجمن والتجصفاتعجالحااللجخوزافا لجوتمجلعاجقوتتاجمنجتالبتضفمج
تاليعت ف.اجتان جصففاتعجتاففاعتتف ف.جتماة جومن وم.جتنطفمجمانوي تجتاليعت ففنجماخعوقج
منجوبل.جتمنعبجوقاولجتمسالع.
تاليعت ففنجأصفانوتجتاللجاتختجتالبتضفمجتماعتقف.اجةض عجصفاتعجمنج١٩٨٤ج اضاجصفيض تج
ضفخع.جمفجةع سف جوتمسفوةففتجمانصفولجعا جتالافان.جتمعاطوبة .صفاتعجتافاخاعج
تالاان.جتمكفع وي.ج شكتجموافجمكسعجمانوي تجتاليعت ففنجمكناجةشت.
تالقاصفففف اجتاليعت مجتنولجتم جتقاصفففف اجحعبجوتمفاومف.جت ففففعةفتجعا جكفتجتمضطف عف تج
تالقاصف اي.جخصفوصف جتعوينجتمنصففجتالاف افف.جماشفاا .تماوم.جتافاط عتج اتبةج
حسفففنجتاتبةجتالقاصف ف اجخاللجتمنعباجمكنجتالقاصف ف اج اأج ال كع يجوتبتيفجتماضفففخمج
وت اشعتجتماط م.جعا ج ه ي.جتمنعب.
جمعةجتخعيجتااعتجتالاالمففنجتمنعبجميعاجقوتهمجعا جتم عففجومنفجتال اض اج ن .ج
مسف عاةجتمااو .م اسج ١٩٨٥جك لجكااجتافالممجوتمجتقصف ج عففجتماو ه تجتالخعيج
تع م  .حا جاتختجتمع اسجتاليعت مجتمعناخاجمعنو جتث بةجتمعوتضفففففجتمنسففف اففف.ج
ومعنو جت اض اجتماوم.ج ن .جتمنعب.
مثالجةمج ه ي.ج ١٩٨٦جةضفنتجقصف.جصفيض.جإيعتلج-جكو اعتجتمعاوبلجةفه جبمفسجتمع اسج
ه ففعمجبةسففن م  .منفجتمع اسجتاليعت مجتمعناخاجمنجمن قشفف.جتميضفففن.جوتمج
تمااافمجعافه جوج تجتمجتعاتعجتمعضع فنجمنجآي.جلجمناظعلجمعنجةضففحجتمصففيض.جمفج
تمعيك جوتاعتمفت!
ةمج ١٩٨٨جتوصففتجتاليعت ففنجمناف .جتلجهزيع.جتماعتقجمسففانفا.جوتلجتث بجتمنعبج اأتج
جتاليعت ف.ج٣جيومفوج ١٩٨٨جتقنفجتمضف اةجتلج
تظهعج ضوةجاتختجإيعتل .تافض لجل معةجتاليع
الجيعكنجتالااععتبج منعبجوي اجقاولجقعتبجوقمجإلالقجتمن ب.
افضولجآي.جلجمناظعلاجحسففنجمناظعلجل ماجمنجتمسفافن تجعناجتالم عجتمخعفنماج
وك لجما باجماش هجوا نجةاعةجلويا.جقاتجتالةعتقجعناج. ١٩٧٨مناظعلجةضفاجوب تج
اينجومفسجاففف اففمج معض عجتالولاجوهوجيومنجتلجإيعتلجمكتجتلف جتمع اعفجومفسج
ةضطجمااف بتتجتماينف.جواتعمجمال يا ح.
خال جآي.جلجمناظعلجمفجتالم عجتمخعفنمج اأج ضوةج افاجتمعجتالم عجيومفوج ١٩٨٨ج أعات جج
مسف فنجم هالجتمخايجتمعسف و فناجخصوص ج ااجةشتجه وعجم هالجتمخاي .
يااضاجتلجتمجتعاتعج٢ج-ج٨جتال جمسففف ولجتيعت مجمنجتمخايج ااجتع اةجمن كعاهمجمفج
تلجتمكثفعجمنهمجت اهتجماةجعضو اهم .مناظعلجبةضجتالعاتم ت
تكاو عج ١٩٨٨جاففعبجمناظعلجخط بجووصففتجماصففن ة.جتما معف.جيه مجةفه جتمضوت فنج
تمضعافف.جةمجإيعتلجوقعفجحعيف.جتمعأل جقف لجةمجتمخطف ب" :كفمجت نف جثع ف جعا جتمنظف عج
تمس يجأل اجقعامجتااااتالاجو ننجتاللج ع بسج يسجأا مفاا"
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تالمف عج تمخعفنمجهف مج شفففففاةجمناظعلجةم ج١٩٨٩اج مف بسجج١٩٨٩ججقفاعجمناظعلج
تاففاض مااجمنجمنصففااج ماجوخافي.جتالم عجتمخعفنم .تاففاععجمناظعلج مه وعجعا ج
تمنظ عجتمجوضااجتنتجتالق م.جتم اعي.جو ز جمضاجآي.جلجمناجباعف .
افاج ففففهعينجمنجعزلجمناظعلاج ٣جيومفو ج ١٩٨٩جتوة جتالمف عجتمخعفنمجعنجععع ج٨٩ج
ماأثعج عشف كتجةمجتمضاا  .ااجبحفتجتالم عج اأتجتاللجصفين.ج اياةجمنجت بيفجإيعتلج
ااجتمثوبة.
وة ةجتالم عجتمخعفنماجتاللجتنولجتمصففففعت ج فنجتالاففففالمففنجأ يسففففهمجعا جحكمج
تماوم .جتي عجتمصعت ج صوبةجكافعةجخاللجتحاتفج.٢٠٠٨
افاجتيف عجمنجوةف ة جتالمف عج تمخعفنمجت اعفجم اسجتمخاعت جوت اخفا جتمسففففففاجعا ج
تمخ منةمجمع ففاج اياجماثوبة .تمخ منةمجممجيكنجوقاه جوصففتجمععحا.جآي.جلجوةضطج
مضااجح .جتالافالع جتعاللجتمسففاجتمخ منةمجتمعع اف.ج١٩٩٤جوت هتجتعاعتضف تجمنج
ب لجتماينجوتشكف جالعاعفااجتماينف..
ت اخ بجتمسففففاجتمخ منةمجكعع فففاجماثوبةجغفعجمنجمك .جتمعع فففااجحف جألولجمعةج
يناخاج فخفجموز اجتمسفف افمجومفسجتماينم جتصفانتجتمسفف افف.جاف ضاجماعوقفج
تماينمجمعنصاجتمعع ا.
تمسففففففاجعامجتمخف منةمجمنجتاففففعةجاينفف.جمنجمشففففهفا جوياااعجذوجآبت جماافام.ج فنج
تالافالمففنجوأصفععهمجافن جعناجقف عجتمثوبة .ابسج ااةجتم كنج جمنه جتمن مجوقاتجتلج
ينصتجعا جإ ه زهجتال اه اجتماينمجحصاتجتمثوبةجوتت اجماسف ا..
تمع تجتالخعجتمعهمج ااجوة ةجتالم عجتمخعفنمجك لجه ففعمجبةسففن م .منجتاففعةج
ماعوة.جمفسفففوبةجابسجتماينجةمجقمجوافف نجعا جتي عجتمشفف ه .بةسفففن مجك لج
بمفسجتماعمع لجتاليعت مجةمجتمثع فن تجوقعياجمنجتمسفففاجعامجتمخ منةم .تيضفف جهوج
ك لجمشع جعا جتمنعبجضاجتماعتقجوتماالق تجتماومف..
ااجت اخ بجبةسفففن مجبمفسجما عهوبي.اجتتخذجخطوتتجوتقاف.جماعففعجتمسفففف اففف.ج
تاليعت ف.جاتخاف جوخ ب ف .اتخاف جمفجبأافففع مف.جتمسفففوقجوتمخصفففخصففف.جو ن جتمضط ج
تمخ جوتصفففالحج نف.جتماوم .جخ ب ف جتال يا حجعا جتمععب  .اهاجبةسفففن مجخع تج
لاض.جمنجب لجتالعع لج اياةجمسايفاةجمنجمن قص تجتماوم..
ااجتمعمفسجبةسففن مجتمجتمضضفف جعا جقوةج ع ع.جحزبجلجتوجكع جيطايجعافهمج
لتمعاشففففااينل جتمعاشففففااينجك وتجتمضوةجتجمعمفسففففف.جتمسففففف اففففف.جةمجتمثع ف ت ج
ماسافن تجتمعن ةظولج ضف اةجبةسن مجتسفاوتجتمعشهاجتمسف امج مك مت.
تمعاشففااينجك وتجضففاجاففف افف.جتالصففالحجتالقاص ف الجويعياولجت ض جتالقاص ف اج ك ما.ج
تنففتجيففاجتمففاومفف .جخف ب فف جهمجالجيعاولج تلجت ياف حجتيعت مج ف ماالقف تجتمخف ب ففف. .
بةسفن مجهو مج ضفعتوةجمنجتمعاشفااينجووصفيوتجافف اف تاج معفعجتافالمف.جوتعت فج
عنجتمثوبة.
ةاعةجتماسففافن تجوتنتجحكمجتمعمفسجبةسففن ماجشهعجتف بجتالصففالحمجتالاففالممج
ط ا.جتمايعوقعتلمجتالاففالمم .همجمنجت ففخ جك وتجماشففااينجةمجتمثع فن تج
غفعوتجتةكف بهم جمنهمجمنج فففف باجوقف اجتقانف عجتمسففففيف بةجتالمعيكفف .جمنهمجمثضيفنج
وةالاي.جعااجتمكعيمجاوبوي.
تمافف بجتالصففففالحمجتعف اجتالعااف بجمعهفالج ف زبكف ل جوتافنفاجمايكعجتمافاعتممجتمنعج طف اف.ج
تالافففالمم  .تعااعوتجم جحصفففتجمنجتشفففااجةمجتمثع فن تجخطأجاةاتجوجالجتزتلجتاةفج
إيعتلجثعناجغ مف .
أافاامجتمعمفسجبةسفن مجتماالاجوح م.جتالقاصف اجاففة.جوتماالاجمازوم.جاومف .تماضولج
وتالاففاثع بتتجه عتجتماااجمنذجقف عجتمثوبةاجوتماط م.ج اتجع مف.جوتمن م.جتمعافشففف.ج
افة..
وضفففجبةسففن مجتولجخط.جخعسففف.جمانعف.جتماااجوتع اةجإعع بهجمنذجتمثوبة .تما اةج
وضفاتجتآلم لج تمكثفعةجعا جتال يا حجتالقاصف الجمكنجممجيأتمج مناف .جتمعع وة جزتاتج
ايولجإيعتلج ياعةجقف اف.جاومف .
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بةسففن مجحضيجتمكثفعجمنجتالعع بجوتصففالحجم جخع ااجتمنعبجمفجتماعتقجحا جألايج
عافاجمضاج(ق ماجتمان )جمنج١٩٩٥ج خعجع مفنجمنجةاعةجبم اففااجتمث ف.اجأصفاحجهن اج
و جمنجتجماشويج خط.جتالعع بجتالقاص الجوممجتاةفج منع سجتمس ي.
اهاجبةسن مجممجيكنجهن اجتلجحعتاجاف امجتوجتااوبجماعا بض.جتمسف اف.جضاج
تالصففالحففن .بةسففن مج يسففاجك لجييضففتجتمنسففخ.جتمصفففنف.جمنجتمانعف.ج ماعكفزج
عا جتالقاص اجمنجغفعجألجتصالح تجاف اف.جاتخاف.جتوجحضوقف..
 ٢٣مف يو ج ١٩٩٧جةف زجتمعنسففففوبجعا جتمافف بجتالصففففالحمجتمسففففففاجمنعفاجخف تعمج
ال اخ تجوأصفاحجتمعمفسجتمسف فجإليعتل .خ تعنمجة زجبج%٦٩جمنجتصفوتتجتمشفااج
ك لجتمنع سجكافعجال اخ اجماضف عج إلصففالح ت ج عففجتمضويجتالصففالحف.جتمضتجثضاه ج
خاياجمكمجييوزجعا جمع حجتمعن ةظفنجح .جتالاالعج وبل.
تجمسففففففاجمنعفاجخ تعمجتمعومواجةمجماينف.جيزاج١٩٤٣اجابسج اتي.جحفف تاجتمياسففففي.ج
تمعع ف.جةمج ما.جلهعتلاجثمجتت اجماابتاف تجتماينف.جةمجقمجتمعضااف .جك لجأصفععج
عضوجيناخاجةمجتماعمع لج اتي.جتمثوبةج١٩٨٠اجتااامج ااه جمن صاجةمجتماوم.جتان ج
مثض ة..
تتسفففمجعهاجتمعمفسجخ تعمج ال يا حجتمثض ةمجاتختجإيعتل جزتاتجتمنعي تجتمصفففنيف.ج
وافعحج معواففض ج صفوبةجتواففاجتمسففنع جتاليعت ف.ج اأتج ال طالقجع معف ج سفااج
منف جتمنعيف ت .مكن جأكثعجمف جتقايجتمعنف ةظفنجمنجعهفاجخف تعم ج فكمعف جتمعقف ف.جعا ج
تمكااجوتمسع حج ااتومه ج شكتجوتاف.
افعج فااف.جتمسففاجخ تعمجت اجتوتصفتجمفجأكاعج فعينامجةمجتمع اعفجتاليعت مجوهمج
تمنسف جوتمشفا ب جوعع جت همجيعياولجتمعزياجمنجتال يا حجوتمعن جتمافاعتمم .تمشفعين.ج
تمشا ف.جتاليعت ف.جالجتاع جكثفعتجعنجتي عجتمثوبةجوتعياجتماطوبجوتمعخ .
أكاعجت ف زتتجتمعمفسجخف تعمجتفأافففففسجاومف.جتمضف ول جالجأحفاجيااضفتجمنجغفعجت عت تتج
ق و ف. .ةمجتمسفف يجيامجتالعاض لجمنجغفعجتذلجقضفف ممجوتمجت ازت جتالعاعتة تج مضوةج
وععاجتمعاهمج ماايزيولاجخ تعنمجأعانجت ه جتا جتال عت تت.
تصففففالحف تجخف تعمجتمضف و فف.جكف فتجصففففااف.جةمجم اعفجتيعت مجتاواجعا جتمنظف عج
تالااااتالجوتموحشف.ج اطافيجتمض ول.
اهفاجخف تعمجاليزتلجتمعنف ةظفنجيسفففففطعولجعا جتهمجتبكف لجتمفاومف .جتماعمعف لج ففاج
تمعن ةظفنجوتيضفف جم اسجتمخاعت جوصففف .جتمااففاوب جتمضط جتمخ ج فاجتمعن ةظفنج
وتم فيجوتمنعسجتمثوبل جتيض جتمعع اجمفجتمعن ةظفن.
اهاجتمعمفسجخ تعمجت ااجتمنض يجم ذتجتمايعوقعتلف.جتان اففففاجمفجتالاففففالعجتوجال ج
وهفت جعا جإيعتلجتان جتمفايعوقعتلفف.جتمكف ماف.جتوجي فاجتماعسففف ف ج ف مطف فجتمفاينمج
مافاومف . .آيف.جلجمناظعلجتمعازولجوقمجمفجتالصففففالحففنجوقف لجتلجمافاأجواليف.جتميضففاج
تام جتطافضا.
تيضففف ج اهاجخ تعمجتوافففاتجتال اض اتتجضفففاجتمسفففاط.جتماينف.جتمااف جعا جياجب لج
تجماين جآي.جلجمناظعلجه مجتمعع فاجما فعةجوتمجوضفااجتنتجتالق م.جتم اعي .جةمج
قمجصابتجكا تجضاجوالي.جتميضفاجواعتجماايعييج فنجتموالي.جوتموك م..
ت اخ تجم اسجتمسففف اسج ا عج٢٠٠٠اجممجتااختجت هزةجتمعع فففاج ال اخ تجةي زج
ه جتالصالحففنج صوبةجكافعة .تالصالحففنج اعوتج نشوةجتميوزاجمكنجغفاتجآم مهمجمع ج
تاختجم اسجصففففف .جتمااففففاوبجوم اسجتمخاعت جماخعياجكتجتمضوت فنجتالصففففالحف.ج
تمعضام..
أ همج تمعمفسجخ تعمجعهاةج شفففااف.جكافعةجمفسفففتج سفففااجت زتتاجمكنج سفففااج
تصفعة تجخصفوماجتمعن ةظفن .تال زتتجتمكاعيج اهاجخ تعمجك تج منعي تجوت اشف بج
مواس تجتمع اعفجتمعا مجووضفجاع ممجماايعوقعتلف.جتمنضفضف..
منجتماسفافن تجحصفتجتعفعجايعوغعتةمجكافعجةمجإيعتلاجأصفاحجتمنسف جيشفكاولجتمضوةج
تمعمفسفففففف.ج ف منفف ةجتماف مف .جحا جتمطف ماف تجأصففففانوتجأكثعجمنجتمطااف.جةمجتم ف ماف ت ج
وأصاحجتمنس جيااو ولجتمعن صاجتمااف جةمجتماوم..
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أحفا جعفوبجتاتبةجتمعمفسجخف تعمجت فاجممجيهامج ف معامجتالقاصففف ف الجكثفعتجوتفاهوبتجج
تمن م.جتالقاصف ف اي.جأكثع .الجيو اجخاعت جيسف ف عاو اجوتمعن ةظفنج جمشفففعومفنج ضفففع .ج
افف افف جحا جتمضط جتمخ جتمعنسفوبجعا جتمعن ةظفنجك لجياعتجعا جتخعياج
خططجحكوم.جخ تعم.
اهفاجتمعمفسجخف تعمجحصفففففتج و جمنجتماضف ببجمفجتمواليف تجتمعانفاة جوتذت ف .ج اففاج
تمخالة ت جين يعج ١٩٩٨ج عض ا.جمفجتمسففمجتلج ابجخ تعمج مضولجت اجيشففاعج ألاففمج
عا جح اث.جتحااللجتمسي بةجتالمعيكف.جوت اجيناععجتمنض بةجتالمعيكف.جوت زتته .
تاتبةجكافناولجبحاتج اصفعين تجخ تعمجو اأتجتماصفعين تجتالمعيكف.جمعحا.جةمجإيعتلج
وإمك ف.جلويجصين.جتمع ضم .وزيعةجتمخ ب ف.جم امفنجتوماعتيتجق متجت ه جتيض جتايهمج
ففاوبجتاليعت ففنجمنجتاختجتمعيك ج ضالبجمصففاقاجوتعع تجعنجتعاذتبه جعنجتاختج
تمعيك ج مشوولجتاليعت ف.جا ض .
تكاو عج ٢٠٠١جوقيتجتاتبةجخ تعمج عوتةض.جتمعن ةظفنجتيضفف جمفجتموالي تجتمعاناةجمعزوج
تةع سففا لجولعاجتمض عاةجول ما ل .إيعتلجاف عاتجتم فيجتالمعيكمجمو سففامجوموالج
إيعتلجمطف متجععافف تجتاففففضف لجل ماف ل .تمخطف.جتاليعت فف.جك تجمال ياف حجمفجتاتبةج وبقج
ويجتال نجوتكع لجتصالحجتماالق ت.
مكنجتي أجتاليعت ففنجةمجحاي جماعمفسج ويج٢٩جين يعج ٢٠٠٢جمع جه مجإيعتلج شففاةج
وتعااعه جةمجمنوبجتمشفففعجتما معم  .تصففففاجتاليعت ففنج خفا.جتمتج ااجافففنوتتجمنج
من والتجتماض ببجو هواجتحااللجتةع سا لاجمنجباجتالاتبةجتالمعيكف!.
افاجت اهف جتمياعةجتمثف فف.جماعمفسج خف تعمج ف جعهفاجتمعمفسجتحعفالج ف ا .تلعوحف تج
ف اجتمشففففااوي.جتكسففففاافاجتمطاض تجتميضفعةجوتمضعوي .جك لجيضولجتلجافففففوز جتمثعوةج
تمنيطف.جعا جتمشفااجواففأكاولجمنه جعا جموتماجتمطا ع ! اجمنجع ما.ج اتجةضفعةج
اكنتجلهعتلجووماةجك لجحاتا.
ختج
تاففففاي اج اجمنجتمطيعةجتمنيطف.جةمجتمسففففاافن تجو عتمججتمشفف ف هجتمااافعف.جا ج
تم ف ماف .جوتخعقج شففففهف اةجتمهنفاافففف. .تمانيج ف مثوبة جوتطو ج ف م اهف.جخاللجتمنعبج
تماعتقف.جتاليعت ف. .ماعو جعنج اج زتهااجتمع مف.جوعاعجتهاع ماج مع اي ت.
عنام جتوم ج اجتمسففاط.جتاففااالجكتجل قمجتمنكوم.جوتماوم.ج معاشففاايناجحا ج
تمسيعت ج مخ بق جتاففن تج اجخاخاتجتم ه زجتالاتبلجوت اضاجكثفعتج سااه .
ف اجكثفعتجم جك لجيطايجتصففففعين تجعنجتالم عجتمعهالجوحا جهوج عناصففففمج٢٠٠٨ج
صعحجت اجيااض جتالوتمعجتمعفاف.جمنجتالم عجتمعهال!
اهفاجتحعفالج ف اجتمجاةفجتماع ف مججتمنوولجتاليعت م جمألمف عا جوأصففففاح جتمنوولجذتتج
ففااف.جو ففا بجولنمجحا جتمخصففوم.جتتيضوتجماا .تموالي تجتمعاناةجضففاجتماع مجج
تاليعت مجمفسجاللجيعكنجإيعتلج منجت اف قجتمسففففالحجتمنوولجمكنجالماالكهف جتماكنومو فف ج
تمنووي.جك مال.
تمعامجتالقاصف الجةشفتجةفاج اجةشفتجذبيفجمفجتلجتمنيطج اهاةجوصفتجأكثعجمنج١٠٠ج
اوالبجمااعمففت جممجيكنج مفالج ف اجةعييجتقاصفففف الجوكف لجيطعحجتمخططجتمشففففااويف.ج
نيسااجتمناف .جتمضط جتمع ممجتاهوبجوثعوتتجهع تجتم جا م.
تمعمفسج اجك لجينظعجمالقاصففف اجمنجمنظوبجتم عاف.جتمخفعي.جتالافففالمف . .سفففااج
افف اف تاجتبتيفجتماضفخمجةمجتماالاجتم ج%٣٠جوممجتنتجتمعشف كتجتمكاعي .مثالجتمعج
تمانواج ماوافج كعط جتمضعواج شكتجكافعاجتمناف .جتبتياتجتاا بجتماض بتتج%.١٠٠
تمنعي تجتما م.ج ففففهاتجتعت فجكافعج ااجتمعمفسج ا جتمجتع اةجتمعق .جعا جتمكاااج
تمجتغالقجتمصفنمجوتمعنشفوبتتجتمعزع .جخصفوصف جتما ا.جمإلصفالحففن جموافسف تج
تمع اعفجتمعا مجتمجتغالقه جوا نجتمن طفنجتمنضوقففن.
قاتجت اخ تجتموالي.جتمث ف.جمن ااجتتناتجتمضويجتالصففففالحف.جوتمشففففا بجوتمااع ففنج
خامجمفعجحسفففنجتمعواففولجكعع ففح .تمعن ةظفنجك وتجغفعجمعت حفنجمن اج سففااج
افففو جتاتبتاجوتافففاخاتماجتمعيعلجمايكعةجتمعهاوي.جةمجتمسفففف افففف.اجمكنجمعوت ه.ج
تالصالحففنجأبغعوتجماوقو جمفج ا.

ترجمة وتلخيص :د .إبراهيم خليل إبراهيم

تنسيق ومراجعة :د .حسين علي الصباغة

التاريخ القديم والعصور الوسطى والحديث في إيران
•

•
•

•

ةعييجتمعع ففحجمواففولجتالصففالحمجلعحجتمع جتمشففعل.جتماينف.جوتمعزياجمنجتمنعي تج
ومعو .جأكثعجافف افف.جوتضفي جمفاعتمف.جأكثعجوتيضف جتنسففنجتماالق تجمفجتمععب جهذهج
تال ناتتجمناو .جخصوص جمية.جكافعةجمنجتمشا بجةمجتمعال.
توقفجماسفكعجتالصفالحففنجةوزجك افحج ال اخ تجتمعم افف .جمكنجة أجتعانتجتم ه تج
تمعاعف.ج يوزجتحعالج اجبجتضعيا ج%٦٠جمنجتالصوتت.
تاض مف ج زمتجتم ع هفعجتمشفوتب جةمجتمعالجمنصفاعج يوزج ا جحصفاتجمن و ف تجوتمج
تافااع جتما اففججوافضطجضفن ي .تمعع فاجبةضجتع اةجتال اخ تجوتعطمجثضااجمياعةج
بم اف.جث ف.جماعمفسجتحعالج ا
تولجمعةجمنذجتمثوبةجتنزلجتمعاليفنجتم جتمشفوتب جضفاجتمنكمجوحصفتج فع جةمج فععف.ج
تماوم.جتالاففالمف .جحا جتمضف اتتجتمامج فف بكتج مثوبةجوقيوتجمفجتمشفف ب جوأ فف بوتج
تم جت نعت جتماوم. .تولجمعةجتمصعت جيصاحج اتجكافعج فنجتالاالمففنجأ يسهم .ج
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