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يوصففففمجتمع اعفجتمي باففففمج  مع اعفجتمععايجتمعاا ييجةمجتمافة.جتم  ة. ج ي  جج •

يكيمجتمضعي. جمهذتجممجججوةضطتمافة.جةمجتالبتضففمجتمي باففف.ج اتجت ا قجتمضعيجضففافمجج

 .تنشأجم اعا تجتقط عف.جكاعيجةمجة بسجمثتجح لجتوبو  

جوغفعق.ججتمطعقج اتجتمضعيجمايعججوعوبةجوتيضففف تمي بافففف.ججتمهضفففا. ي  جتمافة.جةمجج •

 .تنشأجمه جثض ة.جخ ص.جوقعي.ماصا.جمفج اض جت ازتلجتمضعيجتاليعت ف.ج اتجمكتجةة.ج

تميعسجكثفعينجتمثوبتتجتمسففف اففف.جضففاجتمنك عجمنذجعصففعجتما بيف جاللجتميعسجمايهمجج •

منجججوخاااتمثوبةجعافاججوي وزتيع لجقايمجتلجتمن كمجتمظ ممجتمعبجيكشففمجعناجتمعط  جج

ججتاااعهبافف.جاتمع جتصفمجمفجتمنكمجتم اياجةمجتمااتي.جاللجتمنكم جك  تجتمشفاوبجتمي 

 .ع الجضاجتمنكمجتمظ ممجتمس  ي

عنصففعججججوياااعه تمع اعفجتمي باففمجاتمع جينظعجمانكوم.جتوجتمسففاط.ج عيا.جتوج فف ج •

 .يكولج  ماوتةيجوتمساط.حصتجتا ولج فنجتمع اعفججإذتخ ب مجاخفت ج

 جخاللججأ ففهعج٦اياج سففعع.جالجتا  وزججتمشففااجتاليعت مجاتمع جييضاجتمثض.ج  منكمجتم  •

تمثوبتتجتما بيخف.جييعحجتاليعت ففنجكثفعتج اعففعجتمن كمجمكمج ااجةاعةجقصففففعةجيصفففامولج

 .منجتمس  يجأةضت  منكمجتم اياجت اجمفسج

كا بجتمعسفوومفنجةمجتما بيفجتمي بافمجاتمع جةاعةج ض مهمج  معن صفاجتمااف جقصففعةج اتجج •

ف. جمهذتجت بيخف جكا بجتمعسفوومفنجيسفاعاولجقصفعججافف افجألافا بييضاو ه جججو سفعع.

منجخاللجتاففاعاللجتمعنصففاجعا ججوتالثعت تمعاةجمالاففاي اةجتمضصففويجتمشففخصففف.جج

 .حس بجتماوم.

 سفعع. ججججوتنه بياعفزجتما بيفجتمي بافمج ضصفعجتمعاةجمهذتجاتمع جتال   زتتجتكولجقصففعةجج •

جوال سفففعع.ججأموتماالجيو اجتافففااتم.جلويا.جتالماجةمجتما بيفجتاليعت م جتما  عجييضاج

ثمججومنيكولجتافففعةجتبافففاضعتلف.جت  بي.اجحا جتمعوافففسففف تجتمااافعف.جتااأج ضوةج

 .تناهمج ااجةاعة

منج ففففعف لجتمهنفاجتم جججوتعافا يسففففهف ججإيعتلتمثضف ة.جتميف بافففففف.جح مفف جع  عةجمنفاواج •

عا جتا جتمعن ليج)تما ممجججويطايتم جتمضوق زجججوتال  ضففولج  كسففا لوتزتعكع  سففا لج

 .تمي بام(

 جاتمع جتالةك بججوتمععبم ج فنجتمشففففعقجججوتالةك بمنطض.جت اض لجمااضفففف ع.جججإيعتلت بيخف جج •

منجتةك بججججإيعتلمنجتمشففعقجتالافففولجتقتجمنجتمععب جمعتتجقافا.جتأثعتجججإليعتلتناضتج

 .ماع ف.وتتمعع ف.جمثتجتالاالعججتم ه.منج

ةمجتماصفعجتمناي جح ولجتاليعت ففنجتافاناتفجةكعةجتمضومف.جتمي بافف.جمكنج ضتج فنج •

  ماعاعتج فنجع م.جتمشفففااجتاليعت م جتي عجحكمج هاولجتانوتجتميكعججججوةشفففاتججتمنخا.

 .تمضوممجتمي باماجمكنجةشاوتج نشعةج فنجتةعتاجتمشاا

ةضطجميهوعججوهوايعيس(جحا جتمعفعجة بافف.جتاان جمااأج)تمجججإيعتلمكنجتمشفاوبجةمجج •

 .وت بيفجوتم  اكاعقججومفسةضطججوتماع.تانمجتمثض ة.جتمي باف.ج

تمثضف ةف.جج (١ :وتهعهف مفج اضججججمعتاطف.ةف بسججججو اافتججإيعتلعوتمفتجمهعف.ج عافتجج •

 .ةفاجتميعسجوج تج شفعجتم ج فع لجتمهناجويياخعتمي بافماجتمذلجياااعجبةففججوتالاب

 .مفج اضججو او ه جوإيعتلع متجقولجالبتا لجتميعسججأصاحتمعذهاجتمشفاماج (٢

تمشففااجتاليعت مج اتجمومنج  مضويجتمخيف.جتمامجتنعاجتمسففف اففف. جتاليعت ففنج اتجج •

حف مفف جتاليعت ففنجج .وتمفاتخافف.معتاطفنج نظعيف.جتمعوتمعةجتمامجتنعاجتالحفاتفجتمخف ب فف.جج

 !إيعتلياااعولج عيط  ف جوبت جتلجموتمعةجضاج

نجمنجاففف ميجتماكسفففمجتم جتموزبت جتم جتمشففف هج يسفففااجكاهمجةمجتمضعلجتماشفففعي •

تمكتججججإيعتلتمخيف. جتلجحافجصعفعجتوجكافعجاتختجججوتمضوييومنولج ضوةج نظعي.جتمعوتمعةج

 .موتمعةجخ ب ف.جوبت هتلججياااعه

تمسففيفعجتاليعت مجةمجمنالجتضمجزتاةجكااجةمجتالب افن تجيصففمج ظعي.جتمعوتمعةجةمجج •

 عيطف  فف جمثفتجتم نجتانكمج كفتجججوتلسج نظعيف.جتمعوتمعةججتمشففففافاجكافاجمهو و" :إيعتل

 ففم جحا جتاففنجععاةجتمضعياج ظعي.جتمعوتمعةجمثتجتمععاجتمعاالجتمعناشففعجةمجج

 "إيعتل
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تاليعت ففنجةف  ففففافنجةمجتماعفتجتم عف عمجتالجةمجحف التجقافاف.جمثفتجتمثوبتتاجمهفذتج •

.جتاليعت ف.ججتم ع عمجالجين حجغ ما  جتعفتجتمشفففخصففففججوتماعتتالحزتبجتمسفففف افففف.جج

جوتمعصف بع.مايعاي.اجمذتجحا جةمجتمعي ضف.ج   نفنجةمجتمعي ضف تجتميعاي.جمثتجتالثض لج

 .عا جتمعي ض تجتم ع عف.جمثتجكعةجتمضاع

مال اشففف بجةمجة بسج ااجتالحااللجتالافففالمماجتخذجاخولججأكاعتالافففالعجتخذجوقتجج •

اجتم زي.جج سفاججمإلافالعتمسفااجتمعمفسفمجمااخولج .منجتمزم لجو صفمجتمشفااجقع فنج

 .تمالكهمجمنجتمضعتماجتمعهاك.جعا جتمعفعجمساعفنجوحع ي.تما مف.ج

ججواخاوتاجج  إلاففالع سففااجتمع   تجتمكثفي.جتخعجمنجاختججججإيعتلمنطض.جقزوينج شففع لج •

حولج نعجقزوينججإيعتلعنجلعييجتماع ةجتمشففا.جتمعا بضففن جتصفانتجمن ليج فع لج

تمعسففحجةمجخوزافا لجتولجمنجاختجتالافالعجةمجج .إيعتلمعتكزجتمشففاف.جتالوم جةمج

 .  معض  تجإيعتل

 جتمسفن.ججوقزوينجوقمة بسجمثتجتمعلججو فع ل عن ليجوافطججتتعكزوت بيخف جتمشففا.جج •

 جمااجعاع  جتميعسجاوبجكافعجةمج اوبةجتمعذهاجإيعتلجوغعبةمجمن ليج عقججججتتعكزو

 .بأاهمجمنعاج خ بلج)تالم عجتماخ بل(تمسنمجعا ج

تيضفف جتميعسجمااوجاوبجمنوبلجةمجتمنهضفف.جتمااعف.جةمجتما بيفجتالاففالممجخصففوصفف ج •

جوعععموافففف ججو نم اهاجتمعأمولجتماا اففففم جمنجعاع  جتميعسجتما بزينجتمافعو مج

 .وغفعهمتمخف عج

تمنظ عججوهو ااتي.جعهاجتماوم.جتالاففففالمف.ججججتقاا اففففاتمنظ عجتالاتبلجتمي باففففمجتمج •

تالاتبلجتمانظفعمجمااوم.جتمسف اف  ف. جمثالج ظ عجت عففجتمضفعتماجك لجمسفانسففجمنج

 .تميعسجمنجتي عجتالخعفنففن

تمينجتالافالممجك لجتا ا.جتالقاا سجمنجتمينجتمي بامجتمس ا  م جععبجتم زيعةجج •

 ج ااجقف عجتماوم.جوخ صفف.ماعوة.ججججوباففوم تتماع ف.جقاتجتالاففالعجممجيكنجمهمجةنولج

 .مف.جك لجتم مهمجتقاا سجتمينجتمافز طمجتوجتمي بامجتمس ا  متالاال

تمفاينفف.جججوتاليضو ف تججتماعف ثففتعا ججججويعكزتمينجتمافز طمجذتتجلف  فجاينمجمسفففففنمجج •

الجين اففاجتمعسففاعفنجاللجيشففااجعهاجتالصففن ع جتقااسففوتجتمينجتمسفف افف  مجججوهذت

 .وتمخطولعا جتمعاوم تججويعكزتمي بامجتمعفعجاينمج طافاااج

 جوت هفتجتمفاومافنجوتماععا الاجةف بسجكف  فتجماعوةف.ج ف ماف بيفج ف مثوبتتجتمسفففففف افففففف.ج •

تماوم.جتالموي.جوت هتجج .تماوم.ججألضفا  ح التجتععاجةمجة بسجتاتججوتماا افف.تالموي.ج

تنومتجماعا بضفف.جمصفف محجتهتججججإيعتلثوبتتج الاجة بسج ااجمضاتجتالم عجتمنسفففنجاللج

 .نج الاجة بستمافت جتخفعتجاضولجتالمويفنجك لجمج

 جتمشفا.ججوتمخوتبقتماوم.جتماا اف.جتيض جوت هتجتععاج الاجة بسجخصوص جمنجتمشفا.جج •

 جتنومتجة بسجمععكزجأل يسفهم  منكمجججوتافاأثعوت فاعوتجت همجخاعوتجمنجتماا افففنج

 .ماثوبتتجتمشفاف.جتالاع عفاف.جضاجتماا اففن

حجتما بجماالاجة بسجمضاتجتمض ماجتمي باففمجت وجمسففامجعا جياجمنصففوبجتماا اففماجةا •

مكمجتكولجمعكزجماثوبتتجمنج ايا جت وجمسففامجك لجق ماجة باففمجمناوبجوج تجياااعج

 . عض عجتالم عجتمعناظعج نظعجتميعسجوقاه 

معةجمنج ااجتمياحجتالافففالممج اكوينجججألولمنج اتي.جتمضعلجتما اففففج اأتجتاليعت ففنجج •

اويضفففنجحكعوتجغعبجتمج .ة بسجوغعباولجمسفاضا.جتنكعه جافالالتجة بافف.ج شفعقجج

تماا اففففمجججوتمن كم اوم.جتمخالة.جتماا اففففف.جججوتنكعوت يوذهمجمااعتقججوتمااة بسج

 .أمعتهمتنتججأصاح

منجت ناتته جتماات ججومفستمي باففف.جك  تج فففاف.جمكنجغفعجل ميف.جججتماويضفف.تماوم.ج •

 .ماعذهاجتمسنمجتوجتعففعجتمنكمجتماا ام

ججوتالابتمجتع اةجتشففكفتجتمثض ة.ججه وتناتأاففسففتجتماوم.جتمسفف م  ف.جججإيعتل شففعقج •

تمعوحجتمولنف.جتمي بافف.ججججأحفمتمي بافف. جياااعجتمسف م  ففنجتولجمنجججوتمينولجوتمشفاع

تماوم.جتمسفف م  ف.جاففنف.جتمعذهاجمكنج . ااجتمياحجتالاففالممجتمعسففاععةجتم جتمفوع

 .تمي باف.جوتمثض ة.مااصا.جمااعتفج
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 جتمعز ويفنجح وموتجإيعتلاجحكعوتج ففعقجتعجوهم ااجتمسفف م  ف.ج   تجتماوم.جتمعز وياجج •

 .وتميعسجوتماعاتماوتزلج فنجتماعبج

منج .ماعذهاجتمشفففففامججوما اينتمعز ويفنج وع جم جمااصففففافنجماعذهاجتمسففففنمجج •

كنوزهف  جججو هاوتخوبافففف لجت طايجتمعز ويفنجمعزوجتمهنفاجهفاموتجتمعاف  فاجتمهنفاوافففففف.جج

 .تمعز ويفنجممجيكو وتجماس منفنجمفجتمهناوسجضفضوتجعافهم

ججوتمثض ة.ججتماع.تاف افه ججوك  تتم جتمهناجججإيعتلتمعز ويفنجكو وتجتماعتلوبي.جمنج فعقجج •

ججإيعتل نكمجتمعز ويفنجةمججججتإلل ح. ١٠٣٥تافاط  جالحض جتماعاجتمسفا وقجج .تمي بافف.

 .ينكعولجتمهناجةضطجو ضوت

ججإيعتلمهاجتمطعييجتم عجتمضا متجتماعكف.جمال اشف بجةمجججإليعتلوقمججتمسفا ججوتمنكمتمعزوج •

 .ةضطجمنصوبينجةمجآاف جتمواط ججتك  ومن ليجمخااي.ج اام ججواكن

تم جمعكزجتمخالة.ججججوتماعااتماوياججوهزيع.تمسفففا وقجتافففاط عوتجتماعااج كيعتلجك مالجج •

ماشففا.ججججتافاط  جتمسفا وقجتنعيعجتمشفعقجتالوافطجمنجتمسففطعةجتمسفف افف. . اعاتا

 .تمشفا.جمسفطعينجعا جغعبجتما ممجتالاالممجمنجخاللجمصعج ضمجوةضط

لايجتمسففففا وقج ظف عجتالقطف  جةمج الاجةف بسجمكنجمفسجتقطف  ج ف منظف عجتالوبو م جج •

 عوتجتمنف كمجتمعنامجج .عافهف جعوتمفتجتمسففففا وقججوعفنوتججتالجقطف عف جإيعتلقسففففعوتج

 .آخعجويافنتمسا وقمجالجيامجتوبي جما ماااجمكنجتسناجتالقط عف.ج

ةمجتمثض ة.جتمشفااف.جتمي بافف.جتافاخاتعجتمانمجتمعطايجتموحشفمجمانضفيجتمااتم.جج •

مثالجتمعز ويفنجيسففففاخفامولجعضو ف.جتمفاوسج ف ميفاف.جعا جتمخاف زج . فاتجمفاج ففففاافف.

عمولجتمخاف زجتمعشفففف يج نيسجتميعلججتمضف  ف بجي .تمعشفففف يجتممجتلجتخعقجمصفففف بينفا

 . ااف.ج  مش ب جومه هذهجتماضو  تج اتجمضاوم.ج ااف ج .مفناعق

 هضف.جةنف.جةمجججتمسفال ض.تالافاضعتباجحضيججججوعاع  معغمجمنجتمعشف كتجتمسفف افف.جج •

 جتمينجتمسففففا وقمجتاخفتجتمينجتميف باففففمجمفجتالاففففالممجمفجةنولجآافففففف ججإيعتل

 .تزاهعتج اهاهمج وتمسفعتمفتيض جةنولجتمعا الج .تمواط 

امف بججججأحفافجج١٢٥٣هوالكوججججوحيففاةجج١٢١٩ ضفف اةج نكفزجخف لججججإليعتلتمعزوجتمععوممجج •

تمعالج شففكتجغفعجمسففاوقججججوام ب فف متجةمج الاجة بسجمنجحف جتاففاا ح.جتمضاتج

 ف متجعا جياجتماعبجتوجتماعاجةمججججوام بممجتنافجم  زبج فااف.ج .ت بيخف جتم جتمفوع

 .اجتمععولمثالجحافجعا جيجإيعتلغزوتتج

ةمجججوتنضيججإيعتلغزوةجهوالكوجهاةهف جتماسففففكعلجتامفعجتمععكزجتالاففففعف عفامجةمج •

تماا افف.ججججتمخالة. جتخذوتجماهمجتما ممجتمشففامجتمطوافمجماعاتا جثمجوتافض لجج١٢٥٦

ممجتكنجت نفاةجهوالكوجتمععوممجاينفف.اجةضطجعسففففكعيف.جميعاج .١٢٥٨ عفاتاججججوتفامفع

 .تمععولجوعظع.تمضوةج

 ض ي جق اةجججإيعتلعامجياجتمعع مف جةمجمصففعاجحكمجججج فشففاجوت هزتعهوالكوججج   سففن ب •

تماعتلوبيف.ج .عافهمجتالخف  ف تججويطايتم فيجتمععوممجج تالمخف  ف تجوبثوتجمنجهوالكوج

 .وتال  ضولجوتماعتقجإيعتل  اا.جتضمج

تخطووتجتوج فففف جججإذتكا اةجتموزبت جةمجتما بيفجتمي باففففمجاتمع جياةاولجثعنجحف تهمجج •

 .قااوتجوتما قموزبت جةضطجوتحاجم تجموتاجلافاف.جج٩تجحكمجتالمخ   تجمنجةفهم جتن

تمجتاففااا اهمجماةفجتمضففعتماجججمإليعت ففنج  منسففا.حكمجتالمخ   تجك لجاففم ج اتجج •

ت ه بجتال ا قجتمزبتعمججوتمظام ج سففااجتمضففعتماجتما مف.جو و ةمجقهعججوتمافيتما مف.ج

تميعسجمثفتجتمفا ف  ف.جتمامجي فاجت هف كهف ججتالمخف  ف تجعف ماوتجج .تمضعويفنجمزتبعهمججوتعا

 .  مافضجمالااي اةجمنه 

تمثف  فف.جعا جج • ججوامف بجكف  فتج عزوج ضفف اةجتفعوبمنف اجيفذكعجتلجخعتبججججإيعتلمو ف.جتمفامف بج

 .  مضعبجمنجاععقناجج١٣٣٦تفعوبمن جوماجمسامج .تفعوبمن جت اجمنج نكفزخ ل

سففاياجتمضففعتماججتلجماين.جتصففيه لجبةضففتجتججإيعتلصففوبجةضفف مفجتفعوبجمن جةمججججأحا •

 .منجته ممجتصيه لجأممجج٧٠م زبةجقاتجةفه ججوععتقوتتجج أبا لتمكافعةجةض عج

 عفا.جججو ااه تفعوبجمن جامعجتمعالجتاليعت ف.جمكنج نيسجتموقتج ن جماين.جافععقناج •

 !ع صعاامايعسجتاتبةجماين.جاععقناججوتوكتجوحايث.
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 جوتمععولججوتماعاح ةظتجتمثض ة.جتمي بافف.جعا جتع افكه ج ااجكتجتمعزوتتجمنجتماعبج •

ةمجججوما ذبةتمي باففففف.جق مع.جججوتماع.مفجوصففففولجتمصففففيويفنجمانكماجك  تجتمثض ة.جج

 .تاللجع اتجتالماعتلوبي.جتمي باف.جمعةجتخعيجعا جياجتمصيويفن .تمع اعفجتاليعت م

مانسففاجججأ يسففهمصففومهمجكعاي. جينسففاولججتمصففيويفنجمنجقا متجتعكف.جمكنجيااضاجت •

 جتمشف هجتاع عفتجتمصيولجتمعواسجك لجينظعجومع مفنمااصفافنجصفوةف ججوهمتمناولج

 .مع جهوجق ماجتيعت مجولنمجأكثعمنيساجكشخصف.جمضاا.ج

اجةهوجمو واج ضوةج عن ليجخصفوصف ج فع لجإيعتلتمعذهاجتمشففامجمفسج اياجعا ج •

ججتمعلفاف.ج فففاف.جق متجافف  ض  جمن ليجمثتجتاففع عجواويالت جتماوم.جتماويهف.جإيعتل

عشفعي. جحا جتمصفوةف.جتمسفنف.جججأثنممنذجتمضاعجك لجافك  ه ج ففا.ججوك  ف لجوقم

 .تالم عجعامجوتع فاتمي باف.ج طافااه جتضاعبجمنجتماشففج

عا جتمعذهاجتمسفنم ججججإيعتلتمشف هجتافع عفتجتمصفيولجعنام ج اأجثوبتاجك  تجغ ماف.ج •

منجججثاثفهف تمشفففف هجتاففففعف عففتجتمنعكف.جتمصففففيويف.جكف  فتججججمفاينف.جتاعيزجتممج فاأجمنهف 

 .تمعساعفنجتمسن.

تاففاط  جتاففع عفتجتمصففيولججججوتالكعتهججوتماضففففيتمسفففو ججججواففتججوتماض ب  ماخويمجج •

عشفعلج ياعةجقصففعةج سفاف  جججنتالثنف عو جتاليعت ففنجتم جتمعذهاجتمشففامججج كاخ ل

عا جتمعذهاججت ضوجوتةع  سفففا لتمعن ليجتم ااف.جتمعازوم.جمثتجكعاافففا لجججيم جعا

 .تمسنم

تمصفيويفنجةعضفوتجتالذتلجتمشففامج ضولجعامجوممجلجعا ج عففجتمعسف  اجتمسفنف. جج •

 عففجتا ج .تمصففيويفنجت فف عوتجمانجتمصففن  .جتم عجتهتجتمسففن.جةمجتالم كنجتما م.

مع جتوقاهمج عشف كتجمذهاف.جججإيعتلجتالاف مفاجتماينف.جتافاخامه جتمصفيويفنجماشفففف

 .وتماثع  ففنجج تألوز مفج فعت همج

 ياعةجقصففعةجتاتجتم جمشفكا.ج ضفجةمجتمع  لجتماين جمهذتجججإيعتلافف اف.جتشففففج •

تاففاا  تجتماوم.جتمصففيوي.ج ع  لجتماينجتمشفففا.جخصففوصفف جمنج اتجع متج ع جياع ج

 اضجتالافعجتماينف.جتمشففاف.جتمعاعوة.جتمفوعجهمجمنجافالم.جتما ماففنج .تمفوعج اان ل

 .تماوم.جتمصيوي.جوخاموتجإليعتلتم جه  عوتج

 كمجتمصففيولجتمث  ماجك لجمااصففاج فففاف جمكنجيناجتمنسفف  جتمشفف هجلهع اففاجتمن •

تمع ل جغ ي.جغزوتتجلهع اففففاجماالاجتمضوق زجمكمجيأاففففعجتمياف تجتم عفالتجججوت عفف

 .مانعيمج ضصعةجويضعهم

منج الاجتمضوق زجمااوتجالحض جتاوتبجمهعاجةمجتماوم.جتمصفيوي.جججوتمسفا ي ججوتالافعيتماافاج •

 .وتماعكع لمنكمجمفجتميعسجلاض.جتبااضعتلف.جتانكمج  جوأصانوت

ماعذهاجتمسفنماجاتخاف جهوجغفعجمازلجججإيعتلتمشف هجتافع عفتجتمث  ماجح ولجتلجيافاجج •

تع اةجتعففعجتمعذهاجتغضففففاجتمااللجالحض جو اجج .تمعذهاجتمشفففففامججويكعه يسففففف جج

 .تمش هجتاع عفتجتمث  مجمفتجيااضاجتلجاعمجمنجقاتجتخااج  بلجخ لجخ تول

تمعشف كتجتمعمفسفف.جمانكمجتمصفيولجتلجوالي.جتماهاجغفعجمنااةجتوجوتضفن.ج اع جججأحا •

 .يضوعج ضااهمجتوجةضفجعفو همجأقع   هتوجق  ول جمهذتجاتمع جتمشففف هجيشفففاعج  ما معجمنج

ججتخافف بهيامججججوة فأةمانفاجمنجتمعوتمعتتجيامجحاسجتالمعت جمفجتمنعيمجلولجعععهمجج

 .تإلاتبةالجياامجتا مفاججوهو  هج

ةمجتماوم.اجمنجججوتميصفففتماااع  جتمشففففا.جتمضوةجججأصفففاحتوتخعجتماهاجتمصفففيولجعا ج •

تمع اسفففمجق اجحعالتجاينف.ج اياةجج .تمع اهاجمنعاج  قعجتمع اسفففمجأ فففهعهم

اجمن جع تجمنجافضولجتماوم.جتمصفيوي.جوتمصفوةف.جوتمسفن.جوتمفهواالضفطه اجتمعسففحج

 .تمضالقتجاتخاف جوتث بة

ةمجتمعن ليججوتماععاتث بتجمشفف ععجتمكعتهف.ججتصففعة تجتمع اهاجتمع اسففمجتمط ميف.ج •

تماععاج .و فففعوتلجوتةع  سففا لججو او ففسففا لتمسففنف.جعا جتاللعت جمثتجاتغسففا لجج

تماوم.جتمصففيوي.ج سففااجتةعتله ج  مااصففاجججأاففضطتالةع  مج  منه ي.جججوتمزحمجتمسففنمج

 .تماينم
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جذم جتمعوسججوتاففاعتمعةجتخعيججججإيعتل سففضولجتماوم.جتمصففيوي.جع اتجتميوضفف جتم ج •

يشففففااجتميوضفففف ج نيسجتمضابجتم جج . يوذهمجوماالقاط  جمن ليجمهمجججوتماثع  ففن

 .منجتم جمفجعهاجتمض   بجإيعتلممجتخعقج . ااجتمعزوجتمععوممجإيعتلحصتجةمج

لعاجتماثع  ففنجمنج .تماعكع  مج  ابج ففف ةجوهوتنتجبك عجتميوضففف جخعقجق ماج اياج •

 صفاج يسفاج ف هج اياجتعاللجبافعمججج١٧٣٦ جةمج١٧٣٥اجلعاجتمعوسج١٧٣٣ججإيعتل

 .مأل اال اه  جتماوم.جتمصيوي.ج

عظفمجتع اجتمع اجماي بسججولنم  ابج ففف هجياااعج  مثض ة.جتمشفففااوي.جتاليعت ف.ج طتجج •

م ععج نيجججوك لتما بيخف.جهوجمنجقا متجتعكف.جافنف.ججج  منضفض.تميوضف  جمكنججوأ هم

 .ماام  جي اواتمشااجتاليعت مج

معزوجتمهنا جتمع ي.جمنجغزوةجججتت اتمعناافنججججولعا ااجافففطعةج  ابج فف هجعا جة بسج •

 فففخصففففااجج (٢ .تمكافعجج فشفففاتمنصفففولجعا جتمعزياجمنجتمع لجماعويتجج (1 :تمهنا

 .وتمعزوتتماضا لججمااطش.

تبتكاج  ابجج .ع صفففعاهمجامهمجواخولتافففاط  ج  ابج ففف هجهزيع.جتم فيجتمععوممجج •

 جممجتنافجم  زبجمنذجتفعوبمن ججأممجج٢٠امهمجيضابجعااجتمضففففن ي جججج فففف هجم زبةجةم

جوتمذها  مكنوزججججإيعتلتم جججوع اجوتمهنا هاج  ابج ففف هجامهمجج .مثاع جةاتج  ابج ففف ه

 .وتمع ل

يخف ةولجمنفا جتبتكفاججأقع ف  هجوحا عضافف جغفعجمازلجججأصففففاح نهف يف.جحفف ةج ف ابج فففف هج •

تمجقاتج  ابج ف هجمنجقاتججج١٧٤٧ح كمجمكعوه جةمجججوأضفن تمع  زبجحا جضفاج فاا.ج

 . كوتجت همجيعياجقااهمج وتاط.جتالةع لججأل همق اتاجتميعسج

ججوتيككتتمفاتخامج افاجمضافتج ف ابج فففف هججوتماعزقمعةجتخعيجججإليعتلعف اتجتميوضفففف جج •

جوهوتمضف اةجججأحفاتصففففيهف لاج افاهف ججججوتحاافتزحيفتجقاف مفتجتماخافف بجججج١٧٥٠تماعتلوبيافا ج

 .إيعتلخوص ج نوبجغعبججإليعتلح كمجع عججأصاحنجقا متجتماوبجكعيمجخ لجز اجمج

حكع.جكوكفتجعنجتماوم.جتمصيوي. ججججوتعااعوة تاججج١٧٧٩تم ججج١٧٥٩حكمجكعيمجخ لجمنج •

ةمجتمعنف ليجتمامجحكعهف ججججوبخف  تاااعجةاعةجحكمجكعيمجخف لج وعف جمف جعصففففعجاففففالعجج

 .م جح كمجع الججو وع 

 ج سففففافاجتنعيجتماثعف  ففنج١٧٧٤عتقججتمنفافجتالكاعج اهفاجكعيمجخف لجكف لجغزوجتما •

 ججوتمن مجما ما.جتمزوتبجتاليعت ففنجماععتقاجتمعضااففف.ج كع ال ججوافففو ججإيعتل كعاافففا لج

 .انوتتج٤حص بجتماصعةججوتم نو  ججوتمث  م فشفنجتالولجمشع لجتماعتقججأبات

جاوم.جتمز ااج   جاوبجحكمجتمض   بج عم اف.جتمض ماجتغ جمنعاجوت اه   ااجموتجكعيمجخ لج •

 .وتماطيج  مش  ع.خ لاجتمعاعو جعناج

اجوخ ب ه تغ جمنعاجخ لجتمض   بلجتافاط  جت ه  ج عففجتمخالة تجاتختجقافا.جتمض   بج •

 .ت بةجتخعلجوتمزوتقجوتمنسا  مضاتجت بةج

مفجتمعوسجخاللجزحيهمجججمتحاك كهعسفكعي.ج نااج سفااججألافا بك لجججإيعتلتناي ج •

 جتمض   بجتقاناوتج سففااجتمه ع تجتمعواففف.جتلجتناي جتماااجعا جإيعتلعا ج ففع لج

 .تماكنومو ف جضعوبلجماخعوقجمنجح م.جتماصوبجتمواط جوتاافعتاتمنعطجتالوبو مج

 اخومه جتمضعلجتماشعينج سااجعاعجو واججإيعتليناتج اضجتمععتقافنجاااجت نط لجج •

اففف اففف.جاتخاف.جججوموتمعتتتمن كع.ججججمألاففعمسففاععجججضولواففتاففاععتبي.ج  منكمج

 .مساععةج سااه جممجيامجتماعكفزجماطويعجتمااا

تمععبجاةفجةع سففف ججو فففع لخصفففوصففف ج عن ليجقزوينجججإيعتلتمزحمجتمعوافففمجعا ج •

جوتموصفولماناجمنجتماعااجتمعوافمججججإيعتلخصفوصف جمااخولجتمعا  فعجةمججوتماعيط  ففن

 .تمهناجوحاوا  مخافجججتماتةة.ماعف هج

زحمجتمعوسجعا جتالبتضمجتاليعت ف.ج  مضوق زجتث بجب  لجتماينجث بتجحعالتجما ه اجةمجج •

ج١٨١٤م فأجوممجتماهفاجتمضف  ف بلجمااعيطف  ففنجج .وتمن مجتماااف تجتمعضفااففففف.جةمجقمجج

 .)تمنظ عجتم ايا(جواع مانظفمج فيج اياجحاي جمعن ب .جتمعوسج

تم فيجججوتمك بث.تكااج سففاسففا.جهزتممجمنجتمعوسججتم فيجتاليعت مجتمنظ ممجتم ايا •

جتمعذم.وقفجتاليعت ففنجمفجتمعوسجما هاةجتعكوم تشمج .تمعوامجاختجحا جتم جتاعيز
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جوةعاتاويضفففف تجماعوسججواةفججمأل فاتبتضفففففهف ج ف مضوقف زجججإيعتل ج عو اهف جةضفاتج١٨٢٨

 .تمااختجتمعوامج  مشوولجتماتخاف.جتاليعت ف.

معةجتف بيخفف جوت هفتجقوةجخف ب فف.ججججألولجإيعتلاجج١٨٣٤ وةف ةجتمشفففف هجةاحجعامج فففف هجج •

ك  تج .ا اوم افف جواليعكنجهزيعاه جالجعسفكعي ججوالعافه جتكنومو ف جججمايوق.)تمعوس(جج

 .إيعتلماناي ججوتماطافجوتمش ب تمصام.جتمكاعيجةمجتمنكمج

قوةجحف جتن ممجتمشف هجماهمججتيكو و ياعةجةاحجعامج ف هاجع اجعاع  جتمشففا.جمكمج •

تمشففااجك لجج .منجتمفعتتجتمض   بججوتزو وتعا جبأسجمن صففاجاينف.جمهعاججججوأصففانوت

 .ينظعجمصاواجقوةجب  لجتماينجضعوبةجمااوتزلجمفجتمساط.

منجتماوم.اجاللججججأكاعمااع  جتمشففا.جتافاضالمف.جججأصفاحكذم جةمجتمضعلجتما اففجعشفعجج •

تماعمجتمع ممجمنجتما  بجةمجتمعال جتماعمجتمع ممجمشففعولج وقو ججيأخذولججأصففانوت

 .وتمظامب  لجتماينجضاجتماوم.جةمجح التجتالااااتاج

عا جصففافاجتمعذهاجتمشفففامجةمجتماصففعجتمض   بلجت اصففعتجتمعابافف.جتالصففومف.جج •

تالصفومففنجججأصفاحتماوم.جتمصفيوي. جججألي عتمشففاف.جعا جتالخا بي.ج ااجصفعت جلويتجيعااج

 .اف.جتمشفا.ج ضف اةجآغ جمنعاج  قعجتماهاه  مجمنجتمن مجهمجغ مج

تالجججإيعتلاففففنف.جمنجحكمجمنعفاج فففف هجتمض   بلجممجيكنجمه جتعففعتتجكافعةجةمجج ١٤ •

تحااللججججإلعف اةتمعوسج فففف اوتجتاليعت ففنجج .مأل فاجإيعتلتاففففاضاللجتةعف  سففففاف لجعنجج

فنجوقيوتجضفاجج جتماعيط  ف١٨٣٧ججوك  ولتةع  سفا لاجزحمجتم فيجتاليعت مجعا جقناه بجج

 .تم فيجعا جتال سن بجوأبغعوتتاليعت ففنج

تيضف ج اصفعجتمض   بج  مضعلجتما اففجعشفعجمنجبحمجتمعذهاجتمشففامجتالصفوممجخع تجج •

 جتما  ف.ججوتما  ف.تمشفففخف.جعا جياجتمسفففاجك شمجب ففامججوهمحعكافنجتث بوتجتم الج

 .وتماوم.تص امتجمفجتمااع  جج

جمإلم عت اجتمواففففطججوتاع تمسففففاجعامجمنعاجتمشففففعتزلجتافففسجتمنعك.جتما  ف.ج •

تمنعك.جتما  ف.جمضتجبوتقج  مشف ب جتاليعت مجج .تاع جت اجتالم عجتمعهالجوالحض تمعهالج

 انعيضجمنجب ف لجتمفاينجتمج . اضجتمع اهفاينجوحا ب ف لجتمفاينجتمصففففعف بججججو فذ فت

 .اجضاجتالتا  حعا.جتضطه جو نالحض ججوأعاعتعاض لجتمشفعتزلج

ججويعياججوذكموصفففتج  صفففعجتماينج ففف هجتمض   بلجمانكم جياااعج ففف بجججج١٨٤٨ سفففن.جج •

  مصففاجججأكثعياهوتججججوأصفاحججإيعتل جمكنجالحض جةضاجتالمتج اناي جوتصفالحه جإيعتلتناي ج

 .وتمثعوةتمع لججو عفمفجتمنس  ججوإام  ا

ب ي.جتصفالحف.جععفض.جججوماوزيعجتضااجتمعنصفاجةمجتما بيفجتمي بافمجججأكيأتالمفعجتمكافعاجج •

تمكافعجتمافاتوةجمنجكفتججججمألمفعتصففففالحف تفاج اافتج .وتما ف بلةمجتمع ف لجتماسففففكعلج

ك لجةضطجتنتجج .ومسففففوومفنجوتمعت اينججججوعاع   ففففعتمحجتمع اعفجتاليعت مجمنجت  بج

 .حع ي.جتمش هج  صعجتماينجغفعجذم جك لجمكعوه

كا اةج .تمكافعجافضطجمنجتمعنصفاجوج تجقاتججمألمفع سف لجتمنع ي.جججمع جافناجتمشف ه •

 طتجججوياااعو ايانسففعولجعافاجججأصففانوتتمشففااجتاليعت مج ااجخسفف بةجتالمفعجتمكافعجج

 .إليعتلولنمجمنافج

منفاواةاجمكنجت  زججججوتمكف  فف تتموزيعجتالمفعجتمكافعجكف لجمفايفاج فنجيفايفاجصففففالحفف تجج •

ةانتجاتبج . و جمنجت وت جتمخام.جتالمزتمف.ججتاختوتالصفالح تجتماسفكعي.ججججأكعت . كي  ة

 ظمج ففففوولجتمفاومف.ج .تمينولجتولجماهفاجمافابتافففف تجتماافف جعا جتمنعطجتميع سففففم

  ١٨٥٢مكنج سااجصعت جتمااللجاضطجمنجتمعنصا.ج .تالاتبي.

يااخاولج كتجتي صففتججتك  وةمجعهاج  صفعجتماينج ف هججوتماعيط  ف.تمضويافنجتمعوافف.جج •

ك لجتن ةسج فنجتمضوتفنج .تمضصففعجو سفف  تماتخاف.جحا جوصففاتجمااففن تجتمااللجججإيعتل

ججإيعتلجأ ضمتماعيط  مجج-تمان ةسجتمعوافففمج .عا جتالماف زتتجتما  بي.جةمج الاجة بس

 .مساضا.ج كاف جمكنجضافي.جاتخاف 

ينجمفعزتجم جيطايجعافاججتنتجعفولجتمشففف هج  صفففعجتماينجق   باجتةااحجتالمفعج اللجتما •

 فتجتمسفففاوتل جهمج عاف.جافففف افففف.جمنخا.جتمع اعفجمنشفففعجتالةك بجتالصفففالحف.جج

 .تمافاعتمف. جك لجينظعجمافتجتمساوتلجت ه جوت هاجماعنيتجتمع او م
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تةك بجمسفففنف.جالجتان اففاججوتعااعوه ب  لجتماينجتولجمنجه  مجتالةك بجتالصففالحف.جج •

ق  مجه  مج شفاةجتالةك بجتالصفالحف.جتمافاعتمف.ججج عامفجتالافالع جتمع اهاجتمن قجمالج

تمشفف هج  صففعجالحض جت ااجماخ بقج .ت همجينشففعولجتميوضفف ججوتعااعهمتمسففاوتلججو فت

 .تمنخا.جتمامجتعياجتالصالح تجاللج اعج  مخطع

عهاجتصفففالح تجتمشففف هج  صفففعجتماينج ففف هجتوقمج  منفجتمث  مجمنجحكع.ج سفففااجج •

ب  لجتماينجتمشففا.جبتةضففنجميكعةجج .تمعانيذينوتمعا بضف.جتمشفاياةجمنجب  لجتماينج

ب  لججو اضجوتمعانيذينتضضفف جعا ج يوذهمج  ماالا ججججإل ه تمنكوم.جتمععكزي.جتمضوي.ج

 .تمضصعجيعولجتالصالح تجتالاتبي.جضاجمص منهم

تمفاينجج • تاليعت مجيانف ممجتميعقف  جمنجب ف لج ججو ضفف.ججوتما ف بججوتالمعت كف ماف اةج ف ماف بيفج

 .الح تجةفه جمسج نيوذهمتمع اعفجموقمجتلجتص

ججإيعتلتيضف ج ااج  صفعجتماينج ف هجوزيعةجمشففعجتماوم.جتبتاجتناي جتمانف.جتالاف افف.جةمجج •

تمع لجمهذتجتموزيعجم أججاالجيو خطولجافك.جتمضط بتت جمكنججو ن  خصفو ج فيجتمطعقج

تماف زتتجعاياةجمع تجتماع لجتماعيط  مجبوياعجخصففففوصفففف جةمجم  لجتمااايناجججإلعط  

 .إيعتلمض  تجتموتلجمانعف.ج

ب  لجتماينجججومنهماجمعةجتخعيجوقمجتميعق  جضفففاجتالماف زج١٨٧٢ اوقففجتماف زتتجبوياعجج •

تمنكوم.جتماعيط  ف.جممجتسف  اجمشففعج .مه جافااه جج ه.جوكتجوتمعوستمنكوم.جججوب  ل

 .تم عجتمه وعجعافاجتضطعتجتمنكوم.ج يسفجتالماف زتتجتوتيع تماوم.ج

الحفاجتمشففففعكف تجججج١٨٩٠تمانعاجتالكاعجضففففاجتالمافف زتتجكف لجتت ف هجتمافف زجتحاكف بجتماا ج •

ججأصففاحمثتجتماف زجبوياعجتمانعولاجمكنجججإيعتلتالماف زجممجيكنجماجقفع.جتنيفج .تماعيط  ف.

ضففففاجتالمافف زجاللجتعااعوتججججب ف لجتمفاينجتمشفففففاف.جوقيوتججتمععةهفذهجج .مفاجبمزيف.جكاعي

 .حعتسجتمشااجضاجتمنيوذجتمعع مجأ يسهم

تمااع  جمالحا    تجتمشففااف.جضففاجتماف زجتماا اجمكنجتمنافجتالكاعجك لج كصففاتبجججاعم •

تمعع فجتمشففامجتمسففاجحسفنجتمشففعتزلجةمجاف معت جتماعتقجةاويج عض لا.جتمانا  جج

تمياويج ."تمعف ماجتمعهفالججتاففففاخفاتعجتماا جياااعجك منعبجعا جتالم ع"وج تجتضفففف  ج

 .منجقوته ج يساععاتجزمزتلج  مش ب جتاليعت مجحا جصامتجتمش هج

تضففطعجتمشفف هجميسفففجتماف زجتمانا  جوج تجاةفجتاويضج صففمجمافولج نفاجتاففاعمفنمجج •

حفافجثوبةجتماانف اجزتاتجمنجتحاعتعجج .تخفذهف جقعضفففف جمنجتمانف جتالماعتلوبلجتماعيطف  م

 .تولجثوبةجاف اف.جااعف.جةمجتما بيفجتاليعت مجتوك  ب  لجتماينجاتختجتمع اعفاج

اخولجخفامف.جتماافععت جةمجتمضعلجتماف افففففجعشففففعجماافتجاوبجكافعجةمجب طجتمعفالج •

تاللجت اض لجججأصفففاحتمشفففااف. جججوتمعط ما تتالحا    تجتمسفففف افففف.جججوتنيفزتاليعت ف.جج

تالصففالحف.جتناشففعجججوتمعط ما تتمشففاامجةوبلجججوتماي عتججأاففع جوتمعااوم تتالخا بج

 . سعع.

مناصففمجتماضاجتمث  مجمنجتمضعلجتما افففجعشففعجك لجتالقاصفف اجتاليعت مجضففافماجةضطجج •

تماواففجةمجزبتع.جتالةفولجج .تما معف.ججمألافوتقجوتمضطنتالعاع اجعا جتصفايعجتالةفولجج

تما  بي.جك لجعا جحسف بجتمعن صفتجتمزبتعف.جتزاتاجتاا بجتمعذت جججوتمعن صففتجوتمضطن

 .عةج ات صوبةجكاف

تضفخعتجثعوتتهمججوتمضطنم عوع.جصفعفعةجمنجتما  بجتمعااعاينجعا جتصفايعجتالةفولجج •

تافففا بجتمعذت جججوتبتي   صفففوبةجكافعةج اتاج فنع جغ ماف.جتمشفففااجع   جمنجتماضفففخمجج

 . شكتجغفعجلافام

  نوبجججمعااجتماظفخاللجزي بةجتمشف هج  صفعجتماينج ف هجمعض عجحضفعةججج١٨٩٦تمعوتةيجج •

عافاجتمن بجتمعفعزتجبضف جكعم  مجةضتجججألايمانكماجججتنصففاا عن افا.جلهعتلجمالحاي لج

مف جكف لجةاالج عف لجتمفاينجتالةعف  مجحعاجتمضف تفتجججإذتتمشففففف ه جتم جتاللجهنف اج فالجج

 .الااهات جتمش ه

جو سفعع.ججإيعتل أغاف لجتمشف هجتمضولج  صفعجتماينجق   بجا تجتميوضف جمعةجتخعيجةمجج •

 .نكمتمجتنصفاجت ناجتمكافعجمظيعجتماينجما
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 كيعتل جخاللج اتي.جتمضعلجججوتميوضففف   غاف لج  صفففعجتماينجع اتجتمعشففف كتجتماتخاف.جج •

 ١٩٠٥ .عا جتمالكهمجوتمسطوتتماشعينجتمعت جتمض   بجتع اوتج  العاات جعا جتمشااجج

جو  عوهمتمنس  جاا ي ججوتخذوته عتجقا متجتماوبجعا جماين.ج هاه لجاعقوتجتمعاين.جج

 .مض عي.جج أاا ب

اوم.جججوخايمعةج  ما بيفجتمي بافمجتمجتقعتبجتماافاوبجماناجمنجقوةجتمشف هججألول ١٩٠٦ •

 .تمض  ول

ةكعةجاوم.جتمضف  ولجتمجتماعويججمهف ج فنجتمنخاج يضففففتج اضجتاليعت ففنجتمعاااعفنجمثتجج •

ججوتمكاع.تمجتصفاتبجصنفيامجتمض  ولججججإيعتلةمجخ بقج ١٨٩٨ .تموزيعجتمسف  يجماك عجخ ل

 .تااااتاجتمنكمججوت ه  مض  ولجتموتحاةجمااعويججماوم.جت

اتمعف جةمجتماف بيفجتاليعت مجمعف جيضففففامجتمنكمجتفابجتميوضفففف جةاافاأجتمعطف مفاج ازلج •

تمن كمججج  افففاااتلتولجمعةج  ما بيفجممجيط ماجج . ن كمجع الجأخعججوتافففاااتماتمن كمج

 .ةك بجتالوبو ف.قعتبجتماااوبجةضطجتأثعتج  ألكتمض   بلجمكنج 

هزيع.جتمف   لججوهمتمشفف ب جتاليعت مجمضففعوبةجتمااففاوبجججهن اجعوتمتجخ ب ف.جتقنات •

 جتمنافجتقنفجتاليعت ففنجتلجتمااففففاوبجتمف    مجك لجتمسففففااجةمجج١٩٠٥معواففففف جةمجج

تيضف جتةك بجتالصفالحج .هزيع.جتمضوةجتالوبو ف.جتمعوافف.جذتتج ظ عجافف افمجتافاااتال

 .منجخاللجتمضوق زجإليعتلتمعواف.جتسااتج

تافففاااتاجتمشففف هجتمعطاي جتيضففف جججوت ه  اينجتياوتجتماافففاوبججاتخاف ج اضجكا بجب  لجتمج •

 .تمعت جتمض   بجا  اوتجتقعتبجتماااوبجومثاهمب ا  جتمضا متجتمكافعةجتمعسان.ج

تي عجتوة جج٥عاف.جمنجتمشففف ه ج ااججججووقفتمجكا  .جتماافففاوبجججج١٩٠٦ةمجتغسفففطسج •

 .ت ن.جتمذلجينظعجماج افنجبيا.جو   تمش هج

تمناال جذوجتالصففففولجتمعاكفف.جب ف لجججوهملاضف تجججج٦تمع اسجتالولجتاليعت مجةضطجمثفتجج •

ججوتمنسف  تما ايفنجججوتمن ستماينجكا بجتما  بجصفع بجتما  بجتمصفن  جمكنجممجيكنجمايالحفنج

 .تعثفت

تماعاف.جتمسفف افف. جتال ضسف عج سفااججججأةشفتحصفتجةمجتولجم اسجت ضسف عجوتضفحجج •

جوتعااعوه تلجتمش هجمفجتمشففجةضتجلج وبلجضاجتالةك بجتماضامف.جتالوبو ف.جتمعضام.جج

 .ضاجتالاالع جتنولجتمخال جتم جتخعياجماع اس

تضاعجمنجااففف تفعجججأكثعججوحا تماافففاوبجتاليعت مجتالولجتمذلجوضففففجك لج اتجتضاممجج •

مكنجتمعشففففكاف.جكف  فتجةمجج .منعسفففف ويف.جةمجوقاهف تجوتالماعتلوبيف.ججوتمعف  فف بوافففففف جج

يومنججأحامنج عففجتاللعت اجحف جالججوتمان اتمعع بافففف تجتمسففففف اففففف.جتماخعياف.جج

 .تمواطجوحاول  مان زلجج

جوتمعسف وم تممجيكنجهن اج  مع اسجتحزتبجافف افف.جةمجتمع اسجتعفتجماان زالتج •

غفعججومنوبو ف.ج سفععاجتيضف جتمثوبيفنجتمعا بضف.جيعياولجتطافيجتالةك بجتال .مفجتمشف ه

تن زل ج وتبجتمعا بضففف.جك  وتجيومنولجت همجمناخافنجمنجتمشفففااجةهمجةوقجتماافففاوبج

 .تمنيج يعاجآبتمهمجعا جتمكتججومهم

جوتن ةسججوغفعةهمجمشف كتججججإيعتلتالموبجتمامجتةشفاتجععتجتمع اسجتالولجةمججججأكاع •

تتخفذجموتقمجتمشففففففج وبلجياااعج يسففففاجتالعامج فنجتمع اهفاينجج . فنجب ف لجتمفاين

ماشفففااةجاتختجتمع اسجضفففاجتالصفففالح تج ك ي.ج ااع  جتخعينجمثتجتمشفففففجمنعاج

 .تماهاه  مجوتمع اهاحسنجتمااعيزلججوتمعفعزتتما موممجج

جوياع تمعاشفااينجججأحاحاثتجمن وم.جالغاف لجتمشف هج ضناا.جعا جعع ااجمنج ١٩٠٨ •

ججأعانحففابجخف ل جتمع اسجبةضجتتخف ذجت عت تتجغفعجقف  و فف.جتت ف هجتمعهف  م جتمشفففف هجج

تمعجقوتتجتمضوزتاج عم اففف.جضفففا لجبوسج عه  ع.جتماعمع لججج١٩٠٨تال ضالبجةمجيو فوجج

 .وقصي.

مانكمجتالاففاااتالجت ففاااتجتمنعبجتالهاف.ججججوتماواةتمشفف هجعا جتمااففاوبججج   ضالب •

جوتااه اجتمشففف هجعا جبتافففه جتاعيزجةمجتمااتي.جمالجتيعت ف.جضفففججوت ايضفففتجإيعتلةمجج

 .تمع اسجومويالمعويالجتمش هججإيعتلت ضسعتج .وتصيه ل فاللج
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جوغفع تجتصفع ج شفكتجتهوقجججمإلصفالح تتمشف هجتمض   بلجممجيسفاعتجغف بجتمع اسجج •

 .مسوولاجحا جتمعوسجحاي  جتمش هجتخاوتجعناج  منه ي.جتم عجقوتتجتمثوبيفن

تال جمض تتجثوبلجج١٠ه.جتمضوتتجتمثوبي.جخصففوصفف جتم عجزحمججتمشفف هجةضاجتالمتج عوت  •

 .منجتماعيجوخافتم جتمسي بةجتمعواف.ججوم أتم جتما صع.جلهعتلج

ت اضمجتمثوبيفنجمنجتعوتلجتمشف هجةمجتمع اسجعا جبأافهمجتما ممجتمع اهاجتمشففامجج •

.ججتعاتعجب تجتماينجتمع اهاج وبلجممجيكنجتالج ااجموتةضج .ةضففففتجلج وبلجتمجتعاتما

تماهاهف  مجج ةمججججوتمعف ز فابت مججوتمكف  ففففف  مةمجلهعتلاججججوتمطاطاف ممتمع اهفاينج

 .تلجتمع اهاج وبلج)ميسا(جأعانوتمنجعاع  جتمن مجكذم جج ٣ .تمن مج

ممجيكنجيكااجمه جتمن  حجموالجمسففف  اةجعاع  جتمن م جججج١٩٠٨ي عفجتمعوبخفنجتلجثوبةجج •

كمجتموتحفاجتمعسففففاافاجغفعجمعةجتلجتمنججألوللجةمجتمن مجت عاوتجججوآيف تتمع اهفاينجج

 .ضعوبلجمانكمجتما الجوتماااوبتمايعوقعتلف.ججوتلتاالممج

تما اوم افمجتماعيط  مجوماعجافع بتجتمشف هاجعا جتالحاتفجيكااجتلجتولجمعةجب  لج •

عا جعكسجلافجب  لججوتمانعبي.تماينج)عاع  جتمشفففا.(جيسفف  اولجتالةك بجتمافاعتمف.جج

 .تالااااتاجوضاتماينج  ما ممجخصوص جتمعسفنمجك  وتجمفجتمنكمجتمعطايج

 ثعف بجكعف جتوقفجتاليعت ففن جةهمجممجتناجججججتفأتمممجججج١٩٠٩ت اصفففف بجتمثوبةجتمفااففففاوبيف.جج •

ةضطجمنجتال   زتتجج .ماضويججوتوز تتي قجججوعاعتمايعوقعتلف.جتمعسفانفعةاجمكنجةوضف ج

 .يساطففجمص ابةجتالمالاجمنجغفعجق  ولجأحاجوالض  ولجتلجحضوقجتمعاكف.جتصانتج 

تمااففاوبجوجتماعمع لجع متججأصففاح  ميوضفف ججججإيعتلتمثوبةجتمااففاوبي.جغعقتججج   اصفف ب •

 وتبجتمع اسجكف  فتجمفايهمجمشففففكاف.جةهمجالجييعقولج .مخعبج فالجعف مفتجمانف  جتمفاومف.

ج يسفامجيعيجتمن ماجتاليعت جأصفاحموت ه.جتمنكوم. جججو فن فنجتميصفتج فنجتمسفاط تج

 .ةوقجتمض  ول

   ففاا لجتمنعبجتما معف.جتالوم جتموضفففجتاليعت مجتماتخامجك لجمعزق جتماوم.جتتخذتجج •

ججوتماعكف.منهججتمنف اجمكنجتمشااجتاليعت مجماا لمج اتجمفجتالمع ل جتمضوتتجتمعواف.جج

تمنف اجتمعاففعمجتاليعت مجك لجصففوبلج .إيعتل نوبجججوتماعيط  ففنجإيعتلتحااوتج ففع لجج

 .ةضط

تضفامفتجتمضوتتجتمعوافففففف.جمنجقزوينجتت ف هجتماف صففففعف.جتاليعت فف.اجتعاججج١٩١٥ وةعاعجج •

 . نو  جتم جتصيه لجتتت هوجوتمع استما صع.جتمش هجمفجتمنكوم.ج

حف جت هتجتالحااللجججإليعتلك  تج عثتجتمعا زةججج١٩١٧تمثوبةجتمشفففففوعف.جتمعواففففف.ج •

 ن م.جججإيعتلاففف اففف ج .تماوم.جج  اففاضاللبواففف جججوتعاعةتجإيعتلتمعواففمجمشففع لج

 .تشكتجحكوم.ج اياةجأ هعج٥ةوض ج عاالجج

تميوضففف ج (١ :مشففف كتجبمفسفففف.جج٣تاصفففمج ه جججإيعتل اتي.جتمضعلجتماشفففعينجك  تجج •

تمااخالتجتال ناف.جتمعا  ففعةج شففوولج (٢ .وتمااففاوبتمسففف اففف.ج سففااجتمع اسجج

ججتقاا سجومايججإيعتلصفعت ج فنجمخاامجتمسفف افففنجعا جافعع.جتناي جج (٣ .تماوم.

 .تمنعوذقجتمعع م

تعااعجج . ااتي.جتمضعلجتماشفففعينجشهعتجةكعةجتمضومف.جتاليعت ف.ججإيعتلتجبك عجةوضففف جتن •

تمنضف بةجتمي بافف.جقاتجتالافالعججججألم  اتمضومففنجتوجتمولنففنجتاليعت ففنجت همجيناعولج

تالبلجتمعاطوبججوت هم ماخامجج .منجتماعقج ججوتماعبعا جتالاففففالعججججإيعتلتمضوتجتالمعفف.ج

 .مااختج االاهم  جوتماعا

 جت ه جت هتجعصفعجتالااااتاجمان كمجإيعتلتمثوبةجتماافاوبي.جحضضتج اضجتال   زتتجةمج •

ةمجتناي جتماااجججوتمااأتبافففتجقوتعاجموافففسففف تجتمنكوم.جماا م.ججوتيضففف تمعطايجج

 .اوم.جمعكزي.جإيعتلجو اات

معةج طعيض.جحايث. جتمجت شف  ج ه زجتمشفعل.جججألول يضفتجتماافاوبجتاتبججإيعتلتصفانتجج •

تمااتم.جم عففجتمن سججوتصففانت ضف اةجضفف  طجاففويال جتمجت شفف  جتمعن كمجتمنايث.جج

 .تمااافمجمنجغفعجمض  تجم عففجتمشااجو اتتمج ن  جتمعاتبسجتمنكومف.ججوتيض 

تالافاضعتبجك لجكافعجتنتجتمنكمجتماافاوبل جةمج اتي.ججوعاعججوتميسف امكنجتميوضف ج •

تم ججججوتماواةشففعين تجتمجتضاتجةكعةجتال ضالبجتماسففكعلجعا جتمنكمجتمااففاوبلجتما
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منجتان جتميكعةجهمجتمولنففنجتوجتمضومففنج .حكمجتميعاجمكنج ضفف اةج ففففخفجقول

 . سعع.جإيعتليومنولج خف بجتماكا توبي.جماناي ججأصانوتتاليعت ففنج

ضفف ج ه ي.جعهاج(جتاففاط  جتمضفف  طجبضفف جخ لجت ه  جةو١٩٤١جج-جج١٩٢١عهاجبضفف جخ لج) •

حكمججججوتاففستمع تجت ضااجعا جتمض   بجج .تماعتجتمااففاوبلجتميوضففولججوةاعةتمض   بج

جويعيابض جخ لجك لجماأثعج  ميكعجتمضوممجتمولنمج .ماكمجتنولجتم جتااااتالجمطاي

 .  مسعع.جتمضف اف.جإيعتلتناي ج

تمع ي.ججججويعا   ماعتججوتمعث  عة فففخصفففف.جبضففف جخ لجتصفففمج  مشففف  ع.جتماسفففكعي.ج •

تمكاعيجتلجتمثض.جتمزتماةجججعفو امنجج .ذتكعةجقوي.ججويعا ذكمجذهنف ججوتيضف عسفاضااف.ججتمج

 .الحض جاضولاتمسااجةمججوك  ت نيساجحومااجتم جمساااجمطايج

تمولنف.جتاليعت ف.جتمامجتكاسنتجتماااج ااج ه ي.جتمنعبجتما معف.جج  ألةك ببضف جخ لجتأثعجج •

عا جججأكثعتاامجبضف جخ لجج .تالوم  جتالةك بجتاعنوبجحولجتمايوقجتماعقجتالبلجتمي بافم

تالةك بجتمولنف.جج .ة علجخ لج  هعتممجوتمسفف افمتالةك بجتمولنف.جعنجلعييجتمعيكعجج

 .وتمااع  ف.جوتمععكزي.تا اه :جتماناي ج

تن الج  فيجججوتمااف مه ج فااف.جمايجتمطاض تجتمعاوافط.ججججأصفاحةك بجتمولنف.جتمامجتال •

تمصفففن ع تجججوت شففف  حاي ججوتاافمجوتمااع  ف.تمععكزلجججوتمنكمججتميوضففف جوت ه  قولج

 أوبو  تم جغعبججإيعتلتمععأةجك لجتميكعجيعياجتنويتججوتنعيع

حكمججججوةعاتميوض جججإل ه  انوتتجمنجحكمجبض جخ لجاختج صعتع تجاتخاف.ججج٥ اتي.ج •

 .تاعتاجتمع مك.جوت ه بتصيف.جكتجخصوم.ججوتااط  ص بعجج

بمفسجعا ججوعفنااجتمشف هجتحعاجةمجتمااتي.جوثيج  مضف  طجبضف جخ لججةأ  بلتخعج ف هج •

حايث.ججج أافان.تم فيجتم ايا جبضف جخ لج  حجةمج ن  ج فيجحاي جعصفعلجمسفاحج

بضفف جخ لجتميوضفف ججأ همتمعطايججججوتمانمجتمضسففوةججججوتاففاخاتع  م فيج .ومنضففاط

 .تمعنامجماعن ليجوقاه جوتمنكمتمضا متججوثوبتت

جو ففففو  جحا جق اةجإيعتلمنجزعع  جقا متجتماوبجةمج نوبجججج١٢بضففف جخ لججججأعاعمثالج •

ت عت تتجج .عافهمجحكمجتماوم.جتمععكزلجوةعايخ ةولجتافمجبضف جخ لججأصفانوتتمضا متج

 .تمضوةجتمعطاض.جك لجمه ج ااف.جعناجتاليعت ففنجوقاه ج  ااخاتعبض جخ لج

ج فاهيااوتجتلجبضف جخ لجممجيكنجيخططجمكمجيكولج ف ه جمكنجمفجوقتج عفجكتجتمضويج •

لعوح.جججأصفاحت   زتتجماج فااف.جججوحضيجج١٩٢٣منجبمفسجما فيجتم جبمفسجماوزبت جج

 .كافعج ات

 ميولجمنجبضففف جخ لججاتختجتمع اسجك  وتجمنجتالولجخججوتالافففالمف.تمضويجتمعن ةظ.جج •

منجعاعف  ففنجججوتمنوتب جمكنج ف قمجتمضويججوصففففعتمافاخصففففوصفففف جتاتبتفاجتمفاكاف توبيف.جج

 .ك  وتج اتجمس  الجمعض جخ لجوولنففنججويس بجوايعوقعتلففن

يعفاولجماججوتمعيكعينججوتالا   بضفففف جخ لجبمفسجماوزبت جحا جتمصففففنيففنججججأصففففاحمع جج •

تميوض اجججوت ه  مانايثه ججججإيعتلمنكمجتالصفوتتجتن الج اواةجتماكا توبي.ج ضوةجججوتصفانت

 .ةاالجت   زتتجبض جخ لجتقنااهم

يااجمهمجتالحاعتعجتمشفااماججوممجإيعتل فااف.جتمض   بجك  تجمااهوبةجةمجججج١٩٢٤ةمجج •

حكمججججإلمع  بضف جخ لجتافاعتجتميعصف.جمااعويجج . افاجةمج  بيسج يسفاحا جتمشف هجج

مفاجتفأيففاجةمجتم فيججججوكف لكم ججتم عهوبيف.جعا ج عطجتالتف توبكمجتماعججوتعاللتمضف  ف بجج

 .تمعناخاجوتمع استمواط جتمولنففنججتمطاض.

ذهاجتم جقمجج .إيعتلةمججألهعفاهمتأيفاجتوجتنففاجب  لجتماينجججألهعف.ت اااجبضف جخ لجج •

 .تمن معلجتمفزالجمعااجتمكعيكا بجمعت فجتمشفا.جعا جبأاهمجتمعع فججوق  ت

كا بجةضه  جتمشفففا.جج .حسفففنجتمن  فنمجوتمعفعزتتيضفف جتمسفففاجت وجتمنسففنجتالصففيه  مجج •

 صفنوتجبضف جخ لجت همجضفاجقف عجتم عهوبي.اجمكنجبحاوتج كعاللجتنصففاجبضف جخ لج شف هج

 .تم فيجينايتجباعف ج عن اا.جع  وبت جو اتبض جخ لج  ابجتمواج .اااوبلجإيعتل

تافعةجبضف جخ لجججوهمكمجماكف.ج اياةجتمع اسجتاليعت مجصفوتجعا جتعاللجافالم.جح •

 فف هجقااجججوبضفف ك لجمنج خا.جتمع اعفجةضطججأعضفف  هتمع اسجج .عافه ج هاولجولاي

 .إيعتل  هج اياجعا ججمانصفااتأيفاجتمنخاجج أخذ  ابج  هج
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تمخيف.جتمامجتايعججوتمفابضفففف ج فففف هجعا جلافجتاليعت ففنج اتجمومنج نظعي.جتمعوتمعةج •

مفجتموقتجتنولج .تلج عيط  ف جك لجوبت جتوصففففا.جمانكمك لجيااضاجججج نيسفففاتماول جهوج

ماج سففااججججوتمعخاصفففنجحاي  هحا ججججويضعفبضفف ج فف هجتم جح كمجمطايجمسففاااجج

 .تمش 

تت توباجك لجج .خطأجاللجهن اجتخاالة تجوهذتجج أت توبا اضجتمعوبخفنجيض ب ولجبض ج  هج •

يسفففاخاعججوممياعتجضفففعنجتماافففاوبجوج أ ناةجولنف. جتت توباجممجيكنجة افففاجم مف جج

 .تم فيجمعص ابةجتمالاجتمن س

الجيو اج :يصففمجحكمجتمشفف هجبضفف ج هاولجج١٩٢٩اففكعتفعجتمااث.جتالمعيكف.جةمجلهعتلج •

منجغفعجمن كع.جع ام. جتمشففف هجججوما قاااق  ولجمنع ي.جتميعاجحف جيامجتعاض لجتميعاجج

يخف  جمنفا جتمشففففافاجممجيافاجيثيج ف مشفففف هججوتمكفتججوتمضوةتم فيجججويعااف عصففففامج

 .وتصالح تا

 :مألاا بججإيعتل وع جم جعنج  قمجتماكا توبي تجةمجت بيفججججمخااي.اكا توبي.جبض ج  هج •

تماكنومو ف ججججوتاففففاخاعمااعيعجتماسففففاطججوتماناي تالوبو ف.جججتأليامو ف.تاففففاخاعج ١

مجججو عطتمنففايثفف.جج قوتففاتالاتبةجتم ففايففاج  نكمجةاعةجحكمجججج فف  تججاكافف توبيفف. ٢ .اازيزج

ججوتال اعف عفف.تالععت جتمفاينفف.جج ٣  مطاضف.ججوحعيف تااففففاوبلجايعوقعتلمجت ياف حمجج

ممجتشفيفجتم عججوتمايوكسفعه جتمشف هجكاه جحا جتما و جمااضجتمعسف  اجمطااجتالمنج

 .و طشابض ج هاولج

افن.جمنجحكمجججج٢٠مالافا بمفنمجتمعطياجمكنجبججججأقعبحكمجتمشف هجبضف ج هاولج نكمجج •

 ففيجتمطعقجج . شففعلجكافعججوتضاعججوتال اع عف.حضيجتضاعجةمجتمع  التجتالقاصفف اي.ج

 ظ عججوخام ت فعل.جقولجصفن ع تجججو ظ عتماناف.جتاتبةجحايث.جمعكزي.ج فيججججوتمانف.

 .مصعةمجحاي جمش بك.جتمنس  جةمجتماوم.جكا  .جتمضوت فنجتمنايث.

بضففف ج هاولجتمكافعةجةمجتمياعةجتمضصففففعةجةانتجتما بجموضففففجقوتعاجت   زتتجتمشففف هج •

منجمأخذجعا جت   زتتجبضف ج هاولج .يان جعافه جالحض جومكمتماوم.جتمنايث.جتاليعت ف.جج

 .تمكتجومفستلجةة.جصعفعةجمنجتمشااجتاليعت مجتااي اتجمنه ج

تولجججج توك   ما.جلهعتلجججج١٩٣٤تمشففف هجبضففف ج هاولجبكزجعا جتمااافمجتما ممجتةااحجج •

منف هجج ف ماف.جلهعتلجكف  فتجعا ج . ف مافاجةمجتماف بيفجتاليعت مجعا جتمنظف عجتمنفايف 

 .تمنظ عجتميع سم

ةمجتمعنف هججماعفاتبسجتماف ايف.جكف  فتجمو هفاجماع ففاجتمنضفففف بةجججوتالابموتاجتماف بيفجج •

ك  تجتمعنف هججتااعفاجتنطجمنجمكف  .ج .تماعقجتميف باففففمجمايوقجوتعااف بتميف بافففففف.ج

 .وغفعهمجوتكعتاجوتعاعبج  قمجتالقاف تجمنجع

جوتمعالمشفففكا.جتمنظ عجتمااافعمج اهاجبضففف ج هاولجتلجبكزجعا جتمابتاففف تجتمااف جج •

 نه ي.جعهاج ١٩٤١ .تمن مف.جتمامجيافيجةفه جغ ماف.جتمشففااجوتمعن ليتمضعيجججوأهعت

 .وتمكا  .%جمنجتمشااجتممجالجياع جتمضعت ةج٩٠اليزتلججوتصالح تابض ج هاولج

تمااسججججومنفبضففففف جتوحففاجتمعال سجةمجتالمف كنجتماف مف.ججةعاجتمشففففف هجججج١٩٢٨ةمجج •

تمععاجتوحفاجتمااسجعا جتمطعتزجتالوبو مج .وتم  اوبتالافالممجمانسف  جمثتجتمن  بجج

 .ةضطجب  لجتماينجتمجتااثن مهمجمنجق  ولجتماا س .معكزي.جأكثعجإيعتلجوععت

تالمعجمصففاتم تجاموي.جججووصففتتمن  بججججو ز حصففتجمض وماجتت  هجق  ولجتوحفاجتمااسج •

ججوتالا   جاففايجمنفجتمن  بج ااجتمعثضيفنجتاليعت ففنجج .١٩٣٦مثاع جحصففتجةمجمشففهاجج

 .تم  اوبج  مكينجووصيوتجوتيعتقتالاالممجتمث لجت عتقمججوتمااست اضاوتجتمن  بج

صففففالح تجتت توباجخصففففوصفففف جمنفجتماا سججتمشفففف هجبضفففف ج هاولج زي بتاجماعكف جتأثعج ك •

تمشفعل.ج  مضوةج نز جتمن  بجججوتمعجإيعتلةمججججتطافضاعا ججأصفع ججوتمن  بتالافالممج

 .ةمجتمشوتب جخاللجتماشعين ت

ججإيعتلتماع ي.جتمعافعف.جماشف هجك  تجتلج ز جتمن  بجضفعوبلجالافاعاللجل ق تج سف  ج •

عا جتالب افن تجةاالجج .وتمنكوم.ةمجتمعصفف  فجججوتماعتماعشفف بك.جةمجتناي جتماوم.ج

جومهات  ماوم.جججتمعهع. اأجمشفف هاةجتعاتاجمنجتمععأةجتاليعت ف.جتشفف باجةمجتالم كنجج

 .مااعتجتما عجإيعتلتمطعييجماخولج
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تمجتكاشف  جججج١٩٠٨اجةمجج١٩٠١تمشف هجمظيعجتماينجتعط جحيجتماف زجتكاشف  جتمنيطج •

تمي بافف.اجج-ج.يتإل  افزتأافسفتج فعك.جتمنيطجج .إيعتلصفن ع.جةمججأكاعججوأصفاحتمنيطج

جألب  حالجيظهعولجتمنسفف   تجتمنضفضف.ججوحا ك لجتماعيط  ففنجيانكعولج كتج ففم ج

 .ما ما.جتماع لجتاليعت ففنجةمجتمشعك.جك  تجافة.ج ات .تمشعك.

اللججججوتمع م تماوم.جتمعسفاثععججوك  ت اهاجبضف ج ف هجوضفاتجاع ممجتمصفن ع تجتمنايث.ج •

تالب  حجتمسفها.جمنججوييضفاوليعياوتجتمخواجةمجتمصفن ع.ججوالقط  جتمخ  جمنجتما  بج

 .تمعص  فجك لجتخسعجمكنجو واه جضعوبلجمالكاي  جتمذتتم .تما  بة

ت   زتتجبضفف ج فف ه جكايتجتماوم.جكثفعتجججأكاعتمسففك.جتمناياجك  تججو ن   ففيجتمطعقج •

ماعويتج ن  ججوتمشف لعا جتمسفكعجتسفااينجتماوم.جمكنجةعضفتجضفعتماج اتجع مف.ججومم

 . اك.جتمعوتصالت

  مكهع   اجتصففانتجتمعالجتاليعت ف.ج ااجتمشفف هجبضفف جججوت  بته تطويعجتمعالجتاليعت ف.جججتم •

ججوتمفاينفف.تمكثفعجمنجتمعوتقفجتماف بيخفف.ججججمألاففففمج . هاولجعا ج يسجتمنعطجتالوبو م

 .وتطويعه هامتجماواففجتمعالج

لاف.جججومعتكزهن اجمسففاشففيف تججأصففاحسففاوقجتمصففن.جتما م.جتطوبتج شففكتجغفعجمج •

جوغفعه ججوتمعالبي منجتالمعتاجتمعااي.جتمجتمضضفف  جعافه جمثتجتمنصففا.جججوتمكثفعماا م.ج

 . ظفي.ج افة.معةج  ما بيفجياعافججألولتاليعت مججوأصاح

ثعوةجكافعةججججو عفك لجم مف جة افففاج ١ : ضاجحكمجبضففف ج ففف هجحا جمنجتمعوياينجما •

 ٣ .حكمجمطايجالجيسفعحجالحاج  معشف بك.جتوجتمااافع ٢ .إيعتلم م جةمجججأكاعجوأصفاح

عاعجتالاففاي اةجالحض جمنج ٤ .تاففاخاتعجتمانمجعنجلعييجتم فيجضففاجتمعا بضفففن

 .تم ااجوتمعاااعفنخعي مجتم  ما تج

ةفاج عففجتمولنففنجتاليعت ففنججججتأثعبض ج  هجك لجماأثعج  معنهججتمانويعجتميع سمجتمذلجج •

 فم جيعمزجمااينجاللجياااعجججوتلهذتجك لجتمشف هجضفاجتمسفف اف تجتماينف.جةمجوقاه  جمج

 .تضاعجتماااجمنجخاللجةصتجك متجمااينجعنجتمسف اف.

تمااع  جتمع اهاينجتمشففففا.جةمجتمن مجك  وتجججوحا ججإيعتلتمعوافففسففف.جتماينف.جةمج •

منفجمعتاففمججججومنه جإليعتلتمك ما.جججتمااعن.معااضفففنجمنجاففف افف تجتمشفف هجتت  هجج

 .  ماانجت اض اهع  وبت ج  مااناجمكنجممجيا عأجتحاتج

 عيط  ف جهمجتمامج صفففاااجمانكمج)هذتججوتلبضففف ج ففف هجك لجيا  مجمنجةو ف ج عيط  ف جج •

 ففف هجك لجيخشففف جعا جت ناجمنعاجتلجيكولجععفتجغفعجصفففنفح( جحا جتلجبضففف جج

 . عيط  م

جوتيضف تالتن اجتمسفوةفامجك لجيعيجو واجبضف ج ف هجضفعوبلجمااوتزلجضفاجتماعيط  ففنج •

 .مع جغزيجهااعجبواف جج١٩٤١جتماالق.تناي جتماالا جمكنجتعفعتج

بضف ج ف هجك لج اتجحسف سجتت  هجتموالي تجتمعاناةجاللجتالعالعجتالمعيكمجاتمع جيناضاج •

تمعجبضفف ج فف هج ضطفجتماالق تجتما اوم اففف.جمفجتمعيك ج سففااجتمنضاج .لعيض.جحكعا

 !تالعالمم

تمشفف ب جتاليعت مجحا جبضفف ج فف هجك  تجماأثعججتسففاهولتمع  ف جةمجتا جتمياعةجك  تج •

  ماع ي.جتمن زي.جخصفوصف جةكعةجتيوقجتماعقجتالبل جتمشف هجتاعاج اوافففجتماالق تجمفج

 .تمع  ف جخصوص جتما  بي.

غفعجتافففاعتتف ف.جتمناي  جتت  هجبضففف ججج١٩٤١ه وعجتمع  ف جعا جتالتن اجتمسفففوةفامجج •

اجمع جتغضفففاججإيعتللجمنجتالمع ججولعابةضجبضففف ج ففف هج عسففف عاةجتمناي  ج . ففف ه

تماعيطف  فف.جججمإلمفاتاتتوقاهف جتاففففاعتتف فف جحاضف.جتموصففففتججججإيعتل .وتمعوستماعيطف  ففنجج

 .معواف جضاجتمن زي.

تم فيججججوتناتجإيعتلججوتحااتتنعكتجتمضوتتجتمسففوةفاف.جتماعيط  ف.ججج١٩٤١تغسففطسجج •

مج عناصفمجافااعاعجتن زلجتمشف هجبضف ج هاولجعنجتماعيجاللجمج .تمشف هجوصفاعتاليعت مج

 .عا جتا لياجمفجأمع  ف ج  زي.جوأصعيضعأجتمس ح.جتماومف.ج فاتج
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تمافأيففاجمنج عففججججةضفات فامنجتالموبجتمامج اافتجتمشففففف هجتلجيانف زلجعنجتماعيجهوجج •

تالمالاج شففكتججججوت ازت تماطيجججواففف اففف.لاض تجتمع اعفج سففااجحكع.جتمعطايج

 .قصعل

 .ي اوتجتمشفخفجتمعن افاجتمنكمجماض   بجمعةجتخعيجمكنجممجج أع اهةكعجتماعيط  ففنج •

عافاجججوتماصفففويتججإيعتل سفففعع.جتمجتنصففففاجتال نجمنعاجبضففف ج هاولج ففف هجعا ج

 .  مع اس

ةاعةجج ١٩٥٣ - ١٩٤١ :يضسمجتمعوبخفنجحكمجتمش هجمنعاجبض ج هاولج  مشكتجتما مم •

ةاعةجتمنكمجتمعطايجج ١٩٧٩ - ١٩٥٣ .تالاففففاضعتبججوعفاعججوتمفايعوقعتلفف.تميوضفففف جج

 .تماكا توبل

هوجيومنجج .تمثض.ج  منيسججوعاعمنجتمضايججج ففا  اتمشفف هجمنعاجبضفف جك لجيا  مجةمجج •

ك لج اتجج .إيعتليشففاعج  مخ تجمنجتخامججججوك لتماعقجتالبلججوتيوق  مضومف.جتاليعت ف.ج

يعاف جج .ماهف ج ضوةججوتنف ممجتم جتمواليف تجتمعانفاةجججج.تما ف  فما فاج فأمعف  فف جثمجتنولجج

 .ذتكعةجقوي.جمكنجمشكاااجةمجتالاتبة

جوعاعتميوضفف ججججوماه جإليعتلانصفففاجتمشفف هجمنعاجبضفف ج هاولجع اتجتمايعوقعتلف.جج  •

 .وتمعن و  تتالااضعتبجتمسف امج

اتخاف اججججإيعتلتمشفف هجتم اياجتولجم ج صففاج  منكمجععتجعا جتمني شجعا جتاففاضاللجج •

 .تمنيطجخاللجتمنعبجوتصايعمهمجخطولجتمعوتصالتججججوةاحمفجتمناي  جججوتن ممجمكنج  وبج

ججوت از تالحااللجتمكف مفتججججو ناهف اتخافف جةمجتتخف ذجتمضعتبججججإيعتلتمشفففف هج اافتججمنف وبتتجج

 .وعاجمع ابةجتمضوتتجتال ناف.ج ااجت اه  جتمنعب

تمسففف اففف.جتمنايث.ججججوتم ع ع تمنج اتي.جعهاجمنعاجبضفف ج فف هجتشففكاتجتالحزتبجج •

تمنزبج فاتيافاجايعوقعتلفف.جمكنجتنولجالحضف جتم جتمنزبجج .كف لجحزبجتماواةججوتهعهف 

 .وتمعثضيفنتمع بكسففنججويضمتمشفوعمجتاليعت مج

تهعهف جةفاتمففنججججومنتم عف عف تجتالاففففالمفف.ج فاأتجتاشففففكفتجعا ج ففففكفتجتحزتبج •

تالافففالمففنجوقاه جمفسجهعهمجتافففض لجتمشففف هجةضطجتماعوةجتماينف.جج .تالافففالمففن

ياصفاولجةفهمجمااالقمجعا ج ض لجججوتمنكوم.مضصفعجج تجك لجت .عا جتماه مففنججوتماضفففي

 .مشاعك.

 اواةجتمفايعوقعتلفف.جكف ماف.جمفجحكمجمنعفاجبضففففف جعف اتجتمعشففففف كفت جحفف جتمنوتبجج •

موت هاه جعا جكتج ففففم  جججوي اتمعناخافنجةمجتمع اسجمايهمجتلجتمنكوم.جعاوج

تاقجتي صففففتجتمنكوم.جك لجتمنوتبجج .مسفففاوعافنجةكعةجةصفففتجتمسفففاط تججتيكو وجومم

ةشففففتجتمع اسجمنجتقعتبجمفزت ف.جججج١٩٥٢ج-جج١٩٤١تمعشفففف بيف جمنججويخع ولاولجيااخ

 .تماوم.

تال يصففف لجمنج اضجتالق مفمجةمجججومن والت اتي.جحكمجمنعاجبضففف جباتجتمعشففف كتجج •

 .وتم نوبجوكعااا لتذب ف  لج

 .تعضففف  جتمنزبجتمشففففوعمجتماواةجق عج عن وم.جالغاف لجتمشففف هججأحاجج١٩٤٩ةاعتيعج ٤ •

حعا.جتمنف.جعافا جتيضفف جعالجججو ففنتمنزبجتمشفففوعمججوحتتاففاعتجتمشفف هجتمن اث.ج

 .تماااوبجمكمجيسعحجماج نتجتمع اس

تمولنفف.ج ضفف اةجمنعفاجمصففففاقج عف مافف.جججتم اهف.تاليعت مجحافجتلجة زتججج١٦  مع اسجج •

مولنف.ج ففاافاجكافعةج  مشفف ب جتاليعت مجتضايجتججوتم اه.معصففاقجججأصففاحتمكعتاففم جج

 . يساتمش هج

تافاامجمصفاقجبم اف.جتموزبت ج  وجايعوقعتلمجك مت جمكنجتيضف جتمسفف افففنجمنجكتجج •

تمخ ب ف.ججج  ألحال مصففاقجممجيكنجيومنجج .تمية تجك  وتجيعياولجتاففض لاجمنجتولجيوع

 .مساضا.جتع م جإيعتلججويعيا

ججويااخاولتال   اجيانكعولج  منيطجتاليعت مجججك  وتجينظعولجتلجماتعججوحايف  همصففففاقج •

اوم.جمسفففاضا.ججججإيعتلاجةانجتصفففاحجإيعتل  مشفففوولجتماتخاف.جمنجخاللج فففعك.ج يطج

 .تاطوبجتمايعوقعتلف.جومن  مك متجج
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كذم جمصاقجك لجماأثعج عو .جتماأمفمجةمجتوبو  ج ااجتمنعبجتما معف.جتمث  ف.اجخصوص ج •

تمافأمفمجمنجغفعجتعطف  جتاويضجج .ةمج عيطف  فف تفأمفمجتمنكومف.جتماعف مفف.جمعنف  مجتمينمجج

 .م ال

تاعتجمفج وتبج  مع اسججوك  تماججمعت ح. عيط  ف جمنجتولجحكوم.جمعصففاقجممجتكنج •

مكنج فااف.جمصفاقجكافعةجج .تمشف هجوتتا  ججوتمعن ةظفنخصفوصف جتمفعفنففنججج.الجافض ل

 . سناجتمثض.جإلاض لات عأجمنجتعض  جتمع اسججأل اتجتعنفج

تالعاللجععتج .تأمفمجتمنيطجتاليعت مجأعانجج١٩٥١ججافففااعاعباجمصفففاقجعا ج عيط  ف جج •

تالعالعجتاليعت ف.جعا جمنشف تججوبةاتتاليعت ففنج  مشفوتب جمنجتميعح.جججو زلزمزتلجةمج

ججإيعتلةمج يسجتموقتجتمشفعك تجتمسفافجق لاتج فعت جتمنيطجتاليعت مجمنعم لج .تمنيط

 .منجتماعا.جتمصاا.

ك  وتجمومنفنجتلجتأمفمجمصاقجمانيطجهمجموتمعةجججوتمعن ةظفنوعمجحزبجتماواةجتمشف •

ججإل ه  جججماواففف ل.تمان جتماوممجتاختجج ! عيط  ف  الجججألمعيك ججإيعتلمناجماسفففافمج يطج

 .ماوصولجمنتجواطججو عيط  ف جإيعتل زت جتماأمفمج فنج

جاتخاف جممجيسفاطفجمصفاقجت   زجتمكثفعج سفااجتمخالة تجتمسفف افف.جتماتخاف. جتمجلعح •

 .مكنجب  لجتماينجتمشفا.جبةضوتجتمجتاض لجتمض  ولججماععأةتعط  جتمنضوقجتمسف اف.جج

تمعن كمججججوتمع  ججإيعتلعا جتمصفففافاجتمض  و مجتال   زجتموحفاجمعصفففاقج اوحفاجمن كمج

 .تمعاخصص.

مصففففاقجكف لجمعلجماوصففففولجتممجحفتجمفجتماعيطف  ففنج خصففففو جتفأمفمجتمنيط جمكنج •

ج ألتزتح.جمصففاقجاتخاف ججججوتعياحتجاففف اففمجججأللتمنكوم.جتمعن ةظ.جك لجبتةضفف.جج

 .لعيض.

ججإيعتلتمصففففامف.جتمكاعيجعا ج عيطف  فف جكف  فتج عةضجتمعنكعف.جتمفاومفف.جقضفففففاهف جضففففاج •

تمنكوم.جتاليعت ف.جععضفتجتاويضج عيط  ف جج .إيعتلتمنكمجمصف محججوك ل خصفو جتماأمفمج

تجتمنيطاجمكنج عيط  ف جتعياجتاويضجحا جتب  حجتمشفففعك.جتم جتلجيناهمج عا جمنشففف

 !١٩٩٠تالماف زجبج

تمولنفف.( جتغافاجتمخالةف تججججتم اهف. فاأجتماصفففففا جاتخفتجحامجمصفففففاقج)جج١٩٥٢يومفوجج •

 .تم اه. فنجتالقط بجاتختججوعن ا خصف.ج نااججألاا ب

قم جهوال ججججومضعهم ف منسففففاف.جماعنف ةظفناجتمضوةجتالوممجهمجب ف لجتمفاينجتماضاففايفنجج •

ك لجيعثاهمجةمجج .ماشففف هجأكثعجويعفاولتأمفمجتمنيطججججوضفففامنذجتمااتي.جضفففاجمصفففاقج

لهعتلجآي.جلجمنعاجتماهاه  مجمهمج وتبجتتا  جاتختجتمع اسجياعاولجضففاجمصففاقج

 .منهمجتمن ماجمنعاجتضمجةاسيم

تالماعي مف.ججوضفا ةظجتمث  مج ضف اةجآي.جلجتمك  ف  ماجحعكااجمفجتماأمفمجتالت  هجتمعن •

تمعان ميفنجاففف اففف جمفجبمفسجتموزبت جمنعاجمصففاقاجتم جتلجقااجضففاهج اتي.ججومن

١٩٥٣. 

مفجمصففاقجمكنجقااوتجعافاجاللجججتك  وتمضوةجتمث مث.جتمعن ةظ.جحعك.جةاتممجتالاففالعاج •

 سفاسفا.جججوق موتممجتالافالعجت ضااوتجتم جعضاججةات .ممجياانجقف عجتماوم.جتالافالمف.

تغاف التجضفاجتتا  جمصفاقجمنهمجتمن ماجحسففنجتمي لعم جوج تجةاتممجتالافالعجمنج

 .٥٣مس  الجتال ضالبجالحض جعا جمصاقج

حكوماا ججججوت ه  مصففاقججإلاففض لتماضتجمصفف محجتمضويجتالاففالمف.جتمثالفجتمعمفسففف.جج •

عييجعاع  جتمشففا.جعا جبأافهمجآي تجلج اأجتالافالمففنجعنجلجج١٩٥٣ نه ي.جةاعتيعجج

جوتقف مف.تم عف هفعجججوتنعيض فأثف بةجتمضالقفتج ف مشفففف ب ججججوتمكف  فففف  ممنعفاجتماهاهف  مجج

 .تما عا تجتأيفاتجماش ه

 .تال ضالبجعا جبمفسجتموزبت جمنعاجمصفاقججومول ه زجتالافاخا بتتجتالمعيكمجخططجج •

مكنجتمي عتجتمنضفضمجمال ضالبجهمجعن صففعجتيعت ف.جعا جتالباج  نتجخط.جتمسففمج

ثالفجعن صففففعججتك  وتلجتيا جتمعشفففف بكفنجةمجتال ضالبجعا جمصففففاقج اعمجتمعيكمج

 .تمش هجب  لجتماينجتعض  جتمع اس :وهمبمفسف.ج
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ك لجتمشفف هجةمجهذهجتمياعةجين ولججج١٩٦٣تم ججج١٩٥٣ ااجتال ضالبجعا جمصففاقاجمنج •

  حجتمشفف هجمنعاجبضفف ج هاولج  مانولججج١٩٦٣ ااجج .ةجعا جتمنكمج  مك متتمسفففطع

 .تم جتمنكمجتالااااتالجتمعطاي

تمايف واجحولجتمافف زجتمنيط ج  حجججج فكعف اة ١٩٥٤ افاجت ضالبجمصفففففاقج  حجتمشففففف هجج •

ججإيعتل جحصففف.ججوهومنات%جميع سففف جج٢٠وججمألمعيك ل%ج٤٠و%جمااعيط  ففنجج٤٠مااوافففتج

ياوقفجتحاتجذم اجججوممججإليعتلت اص بججوياااعتي قجت بيخمجتال .%جمنجتب  حجتمنيط٥٠تكولج

 .حا ج اهاجمصاقجممجيطعنوتجمذم 

ب  لجتماينجتمشففففا.جك  وتجمفجتمشففف هجمنججوكا بةاعةجتمخعسففففن تجتمنعك تجتماينف.ج •

جومصففف ابةافففعحجتمشففف هج  ماضفففففيجعا جتماه مف.ججج١٩٥٥موياينا جخصفففوصففف ج ااجج

 كعوتجتمش هجعا جحعالتجقعفجتماه مف.جججعو عالوتمامعااك تهم جآي تجلجتماهاه  مجج

 .ما  اهمججوهاع

مكنجعالق.جتمعواففسفف.جتماينف.جمفجتمشفف هجمنجتمخعسفففن تج اأتج  ماعت فجتماابي مج •

 .١٩٦٣تم جتلجحصتجتمصاتعج ثوبةج

اومفف ج عيطف  فف جتولجتمخف اففففعينج افاجت ضالبجمصففففاقاجحفف جتمجتاففففاافاتمهف ج  موالي تجج •

 جةمجتمخعسفففن تجتمعسفف عاتتجتالمعيكف.ججإيعتلتمعاناةج  ماالق تجتالاففاعتتف ف.جمفجج

 .وتمانعف.%جمنجمصعوة تجتمنكوم.جتاليعت ف.جةمجم  لجتماسافحج٣١تضابجج

موتممجماسففف افف.ججحوأصففاكسففعجتمشفف هجةمجتمخعسفففن تجاففف افف.جعاعجتال نف زج •

تموالي تج . أحال جتقافعف.جغع ف.جمنه جحامج عاتاججإيعتلتالمعيكف.جضفاجتمشفعق جاخاتج

 ه زججوتأافففففستمعاناةجتباففففاتجتمخاعت جةمجتمخعسفففففن تجمان  جتم فيجتاليعت مج

 .تمس ة اجتالااخا بلجتمعخفمج

ع ججعوتماجتمنيطجةمجتمخعسفففن تجتخع تجتالقاصفف اجتاليعت مجمنجتم عوا جتوافففجتمصفف •

تماتخام جتمانف.ججججوتالافففاهالامااجتالافففافعتاججججوتواففففتمنكوممج شفففكتجكافعج اتجج

تالكثعجتاففاي اةجك  تجتمطاض تجج .%جمنجتمانعف.٥٠تالافف اففف.جتخذتج صفففاجتضعيا جج

 .تمااف جمنجاف ا تجتمش هجتالقاص اي.جتمعاواط.

عطاض.ججتيضف جةاعةجتمخعسففن تج اأتجتصفوتتجتال اض اتتجماو ه تجتمشف هجتماكا توبي.جتمج •

يناضاولجتسفففاطجتمشففف ه جحاثتجمن وم.جججأصفففانوت  مظهوب جحا جتمعضع فنجمنجتمااللج

 .١٩٦٠ت ضال ف.جمنجتم نعتلجق بت مجمكنجكشيتج

توزيفجتالبتضفمجمكمججججإلع اة اأجتمشف هجمشفعو جتصفالحجتمزبتعمج شفكتجمصفععج ١٩٦٢ •

صفالحجمالاجتالبتضفمجع بضفوتجتالججوكا بب  لجتماينج .يسفايفاجمنه ج صفمجمافولجقعول

 .تالوق  جتماينف.جوتيض تمزبتعمجاللجةفاجمسجمنعي.جتماعا ج

ججوتمع اعف ن  جتالقاصفف اجججإلع اة كعاللجتمثوبةجتمافضفف  جججإيعتلة  ئجتمشفف هججج١٩٦٣ين يعجج •

 .تاليعت مجعا جتا سجما مجصن عم

تاللج   جاوبجب تجتماينجآي.جلجتمخعفنمجمعا بضففف.جتمشففف ه جمنج ه ي.جتمخعسففففن تجج •

ججوتماالق تك لجهن اجتماا اجةمجتالوافف لجتماينف.جمنجاففف افف تجتمشفف هجتمانايثف.جج

تم جصففففاتعججتماالق. وة ةجآي.جلجتمعع فجتماعو عالجتنومتج .وتمعيك منجتاففففعتمفتجج

 .وتمش هعانمج فنجتمعواس.جتماينف.ج

خطاجأياجلجتمخعفنمجمناضاتجافف اف تجتمشف هجخصفوصف جتعي  ججج١٩٦٣وتةيجيو فوججتمع •

موجتمشفففف هجيصففففاعجكااجتمعيكمجافففففن كمججججتتخفاو :تالمعيك لجمنجتمعن كع.اجةض ل

ك  تج اتي.ج .إيعتللاف  جتمعيكمجصففففاعجتمشفففف هجممجينف كمجاتختجججإذت  معنف كماجمكنج

 .مفجتماوم.جوتمصاتعتمثوبةجتماينف.ج

مكنج ضف اةجججوعصفففعل شفففكتجماطوبجججإيعتلتمشففف هجك لجيعياجحكمجججج١٩٧٩ج-جج١٩٦٣منج •

مطاض.جاكا توبي.جمسفففاااة ج  منه ي.جةشفففتجتمشففف هج  الثنفنج انضفيجتماطوبجتمك متجج

 .حكعاجتمعساااجو   ح

تمشف هجمنعاجبضف ج يسجوتماةجماأثعج يكعةجتيوقجتماعقجتالبلجماشفااجتاليعت م جةمجج •

ججإيعتليعيفاج ف مسففففععف.جتمضصففففويجتنفايف ججججاجمهفذتإيعتل يسجتموقفتجمننعقجمنجتخامجج

 .تمش هجالجيومنج  مععتحتج  ماعتجمكنجتمضيزج سعع. .تصنفمجتماولجتمعاطوبةججواخومه 
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 شففكتجكافعجةمجبةفجتاففا بجتمااعول جممججوافف همجج١٩٧٣تمشفف هجتاففاعتجحعبجتكاو عج •

 .ضاجتمععبجمكنجك لجبتسجتمنع .جةمجبةفجتاا بجتمنيطجتمعض لا.يش باجةمج

تمخ ب ف.جتمامجتنكمجججوتمضويتمشفف هجمنعاجبضفف ج هاولجتيضفف جمومنج نظعي.جتمعوتمعةج •

ق لجججج١٩٧٢تما مم جحسفاجمذكعتتجبمفسجتشفعيي تجتمضصفعجتافاجلجعامجةمجافااعاعج

 ! عيط  ف.ماجتمش هجتلجيومنجتلج ا جتماعتقجصنفا.ج

تلججججويومنتلجتموالي تجتمعاناةجتاتبج ضوةجخيف.جتوج ع عاجاففعي. ججكذم جتمشفف هجيااضاج •

 .تغاف لجتمعمفسجكفنالجاللجخ ممجهذهجتم ع ع.جتمخيف.

ياطافجججأصففاحزتماةج  منيساجججثض.ماياجججأصففاحجج١٩٧٣ ن  حجتمشفف هجبةفجتاففا بجتمنيطجج •

 .أواطف.ةضطجاوم.ج عقججومفستقوةجاومف.ججإيعتلم اتج

تلجججوينع ججوتموزبت هوجيافنجكا بجتمعسففوومفنججتمشفف هجك لجيايعجكتج ففم ج نيسففا  •

يكو وتجماخع فنجمنجتم  ما تجتمعع ف.اجمكنجالجياطفهمجتمصفففالحف تجتمك ما. جهوجيعياجج

 .تلجيكولجكتج م 

عا جججوق لتمشفف هجت شفف  جتمنزبجتمولنمجججأعانكاه جخايااججججإيعتلم اتججج١٩٧٤م بسجج •

 :تصفن  ج خط بجمياوحجج٣ جكتجتاليعت ففنجتسف فتجعضفوياهمجةفا جصفنمجتاليعت ففنجتمج

 (٣ .منجتماوم.ج  فففمتمعن ياينجالجياوقاوتج (٢ .غ ماف.جتمشفففااجخامجتمشففف ه (١

 .تماالاجح الجومع ابةتم وتزتتجج  ااخعتقتمعا بضفنجتمعهمج

كا بجتمضفا لجيسفاعاولججججأصفاحتمشف هجتعط جمعفزتتجماضوتتجتمعسفان.جتاليعت ف.اجحا جج •

هن اجكعتهف.جكافعةججججأصفففاحمصففف ابةجتمالاجتمن س جمهذتجججوحا ذم ج  مانعيج  ما م.جج

 .ينظعجتمفاجك فيجولنمجومممالجتمشااجتت  هجتم فيجتمش هنش همج

منج  حف.جتاتبةجتم فيجك  تجمعكزي.جق تا.جكتج ففم ج فاجتمشفف ه جتمشفف هجمنجيخا بج •

تالوتمعجتمصفععيجتأخذجمنجقاتجتمشف هججججوحا مجمنجيعقججوهوتمصفيض تججججوياضاتالافان.جج

تمهععجتماسفففكعلجمكنجماشففف هجججألعا تاتبتتجتم فيجممجتكنجتعةفجتماض بيعج . يسفففا

 . يسا

ججأحاججإذت :تمشف هجيصفمجح م.جتم فيججوصفهعتم نعتلجةفعاولج  عجبمفسجتالبك لجتمسف  يج •

منجتمض اةجماياججأحامنجتم فيجتبتاجتلجيانيسجعافاجتخذجتذلجمنجتمشف هجما  فعة جالج

 .م جوت هاجتم فيجتلجتزم.جإذتمع جيانمجع زجةمجتالاتبةججوتمايكفعحعي.جتمنعك.ج

يذهاولجججوتموزبت صفففوبلجججأصفففاحعا جتمصفففافاجتالاتبلج يسجتمشفففم اجبمفسجتموزبت جج •

جوممتمشفف هجامعجتماسففاسففتجتالاتبلجةمجتماوم.ج .تمضعتبجتالخفعجألخذما  ففعةجماشفف هجج

 .ثض.ج  منيسجو ه جماعكن.يكولجق عاةجتاتبي.ج

 سفااجتالاتبةجتمععكزي.جما فيج شفكتجق تتاجت ه بجتم فيجتاليعت مجافعيا ج ااجثوبةج •

ماضف عجججوتمنعةف.اجحف جتمض اةجتمكا بجالجيو اجمايهمجتمخاعةج  ماا متجمفجتالحاتفجج١٩٧٩

تخاي جكتججججبحفااتم فيجتاليعت مجهوجتمشفف هاجمفججججأصففاح . ضالبجمضفف اج ااجتمثوبة  

 . م ج  موتقف

ت هزةجتافاخا بتتف.جتخعيجكاهمجتنتججج٤اجتيضف جهن اجتمسفي اغفعج ه زجتالافاخا بتتمجج •

 .تمعوتمعتتجضفاجتالخعجوتنف تا جتال هزةجتا سفسجعا ج اضجججو عففتمعةجتمشف ه جج

التجمشفعومفنج  ما سفسجضفاج اضج الجمنجتمايكفعججتمشف هجك لجيضولج ضفن اجلتم نعت

 "  ال ضالبجعام

يااختج كتججججوأصفاحتالافاخا بلجتاليعت مججتمسفي ا ااجمناصفمجتمسفافن تجتواففج ه زج •

ججوتغاف لماجاففعااجافففة.ج اتج سففااجمع بافف تجتمااذياججججوتصففانت ففوولجتماالا ج

مجت فااتجتمثوبةجمنجتالموبجتماجتمسفي اتصفعة تجج .تمعفعجتخالقف.جوتالعع لتمعا بضففنجج

 .تمشااف.جضاجتمش ه

عالق تجوثفض.جج .عا جصففافاجتمسففف افف.جتمخ ب ف.جتاليعت ف.اجك  تجت  حجماي تجتمشفف ه •

عالق تججوتيضففف تمشفففعقف. ججججوتمكاا. فاةجمفجتالتن اجتمسفففوةفامجججوعالق تمفجتمععبج

 .تمخافججمشفخ تمعا زةجمفجتما ممجتالاالممجخصوص ج

تمانعين ججججوتاففففاضالل زبجججو عيط  ف ججعتلإيمامجك لجيسففففااجحسفففف اففففف.ج فنججججأكثع •

 .ي اجتلجتاواج نعينف.ج١٤ياااعولجتمانعينجت بيخف جتمعن ةظ.ججإيعتلتمولنففنجةمج
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 جتعاع جج١٩٧١تمجحتجتمعشففف كتجتما مض.جمفجتماعيط  ففنج ااجت سفففن  همجمنجتمخافججج •

ج  حااللتمانعينج  معض  تجاففعنتج عيط  ف ج شففكتجغفعجباففعمججج  اففاضاللتمشفف هجج

 .  مساافن تجتموالي تجتمعاناةجوكاتجتمش هجحع ي.جتمخافج .تم زبجتمثالف

تتج ثع به جةمجتمسففاافن ت ججعنه جتمشفف هجةمجتمسففافن تجتجأعانتمثوبةجتمافضفف  جتمامج •

ججأصفففاحتمعيمجزتاتجماعال جججوه عةهن اجحعك.جتعع بجقوي.ججوأصفففاحكثفعتججججإيعتلتعفعتج

تمن م.جججوتنسففففنتعااجتمسففففك لجججوزتا  من مجمنجتمزبتعم ججججأكاعتمضط  جتمصففففن عمج

 .تمااافعف.

جألكثعتمسفااجتمعمفسفمجمن  حجتمثوبةجتمافضف  ج سفااجزي اةجتافا بجتمنيطجتمامجوصفاتج •

 جتيضفففف جتمنيطجتاليعت مجبخففجج١٩٧٧مافف بجاوالبجججج٢٤اخفتجتمنيطجججأصففففاحمعتتجججج٦منجج

عوتماجتمنيطجتمضفخع.جك  تجتما متجتمعهمج .افنتجمااعمفتجج٣٥ةضطجججويكامجتالافاخعتقجج

 .ماعويتجمش بيفجتمش ه

ماازعججوغفعججوتمخ ب ف.عوتماجتمنيطج ااتجتمشففف هجمسفففاضتج  مسفففف اففف.جتماتخاف.جج •

%ج٧٠تمنيطجتاليعت مجيكولججأصاح ١٩٧٧ .ة.ج  معس عاتت شعولجتماولجتمعع ف.جتمعاعو

 .منجتمضط  جتمخ  جأكاعجأصاحتمنكوممججوتمضط  منجمفزت ف.جتماوم.ج

معةج  ما بيفجتاليعت مجججألولتاللججأصففاحتمع  لجتمااافعمج  حج   حجكافعجتنتجتمشفف هاج •

تمااافمججتميضعت جيصففاولجماععتكزجتمااف ج سففااجججأصففاح .تمااافمجم عففجلاض تجتمع اعف

 و جمنجتمنعتاجتال اع عمجتممجك لجافف  ض جمضاصففعجةضطجعا جت ن  جتمطاض تججججوحصففت

 .تمااف 

ةمجتعفاتاجمفاتبسجتال افاتمفف.ججججوتعكفف كف  فتجمافأخعةجعنجمصففففعججججإيعتل ف مخعسفففففنف تجج •

جج١٩٧٥ ج ااجمنعاجبضف ج ف هجتواففجتمااافمج شفكتجغفعجمسفاوقجحف ججوتمعاوافط.

 .وتمعاواط.%جمنجتمشااجماانضمجتال ااتمف.ج٧٠جأصاح

تيعت مججججأممجج٤٠هن اججج١٩٧٧تالمان قج  مابتافف.ج  مخ بقجتواففاتج  مع اعفجتاليعت ماج •

 .تمعاناةجوتموالي تياباولجةمجتم  ما تجتالوبو ف.ج

مان  جتقاصف اجصفن عم جمكنججوآالتفعتاجتماكنومو ف ججتافاعتجتمشف هجتموتلجتمنيطجتمجتافا •

تالقاصف اجتاليعت مجججوأصفاحافف اف تجتماوم.جةشفاتجةمجخايجتقاصف اج افاجعا جتمنيطج

 .مامنجعا جتمااعول

تالقاصف ااجك لجتاعاجتمشف هججججوتنويفمنجتالافا بجتمامجتةشفاتج   حجتمصفن ع تجتاليعت ف.جج •

 .لجمااعا.جتاليعت ف.ج عتسففججاومم  اتجافاعجصفع جتماعا.جتاليعت ف.جقويجحا جيكو

 .قوةجتماعا.ج ااتجتمعنا  تجتاليعت ف.جغ مف.جماان ةسج  ماصايع

 اف اه جتمنه مف.ج عواجتقاص الجججج١٩٧٧ج-ج١٩٦٣جوتالقاص اي.اف ا تجتمش هجتمانعوي.ج •

تال ف لجتم اياةجمع ج اتج عففجلاض تجتمشففففااجمنجج  اففففافا بججوةشففففاتججوبكوا

 .تمثوبةجتمشااف.جالحض جوتني عتمش هجججتميضفعجتم جتمعنمجيا بضول

ججماعتلمشفكا.جتمشف هجمنعاجبضف جتمعمفسفف.جتلجخايجاوم.جاكا توبي.جمطاض.جالجتسفعحج •

يو اجما بضف.جحضفضف. جتمشف هججججوالتالخعاجمهذتجتعاضاجتلجتمشفااجتاليعت مج عفااجمااج

 . ا ممجتخعجمخاامجعنجتموتقفجأصاح سااجقعفجتمنعي تج

ججوتت هتتطع ج ا بجتم  ما تججوتمايعوقعتلف.تمافاعتمف.جج سااجقعفجتمش هجمانعك تج •

مفجتماوم. جتشفففكاتجججوتمصفففاتعتم ع ع تجتمفسففف بي.جماكوينجخالي جماانمجتماسفففكعلج

 .منظع تجاعي.جمسان.جمثتجم  هالجتمشاا

تال ففف ع تجتسفففعلج  مع اعفجج اأتت ااتعجتمشفففي ةف.اججو سفففاا ياعةجتمسفففاافن تجج •

قط ع تجكافعةجمنجتمشفففااججأصفففاح ججتمعتم .مج ظعي.جتمعوتمعةجهججوتصفففانتتاليعت مج

 !تمعيكمتاليعت مجتصاقجتلجتمش هجك لجععفتج

تاليعت ففن جهمجاتمع جيصفاولججججوتمعثضيفنأحاجعوتمتجافضولجتمشف هجك لجتن قضجتمنخاجج •

ججوتماعسفففف عا جتنف ممجتمنكمجمفجب ف لجتمفاينججججوتخامجمنج عواججججإيعتلمشففففف كفتجج

ميف جتمع طجمفجب ف لجتمفاينجججتمنكمكف  وتجتمنخفاجاتمعف جيفاعولجج .وتماضف مففا ف ماف اتتجج

 .منجتماخامججوتخعت ه جإيعتل  مععبجماطويعجججوتالمان ق
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اجقااتجتا جإيعتلخامجتمععبج ضوةجماطويعجججوت طايمع جتمش هجة جتمع طجمفجب  لجتماينج •

جوأ ه تن الجضفففاجتععياجتمع اعفجتاليعت مججوتصفففانتعا جتعض  ه جججوتمعثضيفنتمنخاجج

 !إيعتلةمجججمإلماعي مف.شعج 

بأاففففهمجتمعيكعج اللجججوعا تغافاجتاف جتمنخفاجالحض جتمعان قضفففف.جمنجتمفسفففف بيفنجج •

تماطوبجعا جتمنعطجتمعع مجججوتعاتالحعفا ج اللجتالحعفاجاع جمااواةجما فذوبجتاليعت فف.جج

 .اللجمسعوع

يفاعولجماطافيجتالاففففالعجمفجتمنفاتثف. ججججومثضيفن افاجتالب افنف تجخع فتجتفف بتتجاينفف.جج •

هوجآي.جججوك لمنجذهاج اففاتجمافاعوةجتم جصففففالحفف.جب  لجتماينجمضفف اةجتماوم.ججججنهمومج

 .لجتمخعفنم

عامج فعيااماجياااعجمثضمجتمثوبةجوج تجياااعجمنجمهاجتمشف ب جماثوبةجضفاجتمشف ه جهوج •

 .تمشفففاماجمكنجالجيومنج ضففعوبةجب  لجتماينجمايسفففعجتماينجوتمعذهايومنج  ماينجج

 .ك لجياعوجمعذهاج فامجمنجغفعجةضه  جأةك به عيامجمنجج

ججوكسففا ضففعتتججتمعنجج كعط  اج اأج٦٣ججإليعتلججوعواتامنذجحصففولج ففعياامجمااكاوبتهج •

ججمنسفففنف.تيضفف جت اع ج .تمثوبةجمنجخاللجتماينجوتانممااعفعجججوتمشففا بق عاةجتمطاا.جج

 . اياةجةمجتمعذهاجتمشفامجألةك بتالب  اجةمجلهعتلجتمامجك  تجتاعوتج

عامج ففعياامجك لجماأثعج  ميكعجتمع بكسففماجمكنجيعياجمزتو .جتالاففالعجخصففوصفف جج •

ياامجيعياجتثافتجةكعةجتال ففاعتكف.ججعامج ففع .تميكعجتمثوبلجتمشفففامج  مع بكسففف.

 .تمشفاف.

اجمكنجةمج يسجتموقفتجومنف ةظف.عامج ففففعياامج فذبجتمشففففاف بجمنجعوتمفتجاينفف.ج •

عافاججججألاي فعياامجوضففجتبك لجمايصفتج فنجم جج .وتماناي ما افنج  ماطوبجتمعع مج

 .)تماشففجتمااول(جوج)تماشففجتمصيول(

قاتجتافففالعجججإليعتل فففعياامجك لجضفففاجتالةك بجتمضومف.جتاليعت ف.جتمامجتاعوتجمااواةجج •

 .تمشفففففامجج  إلاففففالعتمامجتاعثفتججإيعتلماانفاي جتماوم. جةهوجياعوتجمااواةجم فذوبج

 . عياامجبتةضجمانض بةجتمي باف.جعا جحس بجتماشفف

ع تجتماينمجتالم عجتمخعفنماجتمشففففخصففففف.جتمعنوبي.جتالكاعجةمجتمثوبةجك  تجتاعثتج  •

ججوتمسففاافن تماواففط.جتمن لاجخاللجتمسففافن تججججألاففعةجج١٩٠٠تمسفففاجتمخعفنم جوماج

 .بكنجه عجمنجتبك لجتمعا بض.جضاجتمش هجأصاح

تالم عجتمخعفنمجمنذج اتيااجضففاجتمااع  ف.جمكنجممجيكنجماياجةكعةجتماوم.جتالاففالمف. جج •

 .مضف اةجتماوم.تولجكا بجكاااجلكشمجتمعط  لجممجيذكعجاوبجب  لجتماينجج

تالمف عجتمخعفنمجتان جةكعةجقفف اةجتمفاومف.جتالاففففالمفف.جمنجخاللجب ف لجتمفاينجخاللجج •

ب ف لجججوزقتقف مافاجةمجتمن مج ف مسففففافنف تجمنيم جتان ج ف ماعتقجةكعةجواليف.جتميضففاجج

 . وتبجتالم عجتمع ماج  منكمجويكو وتتماينجما  عةج  منكمج

منشفعجججإيعتلمنجتمعوياينجاتختججججتمخعفنمج فاك.جوتافا.ججمألم عججأصفاحمنجتمسفافن تج •

جج  إلم عجما افنجججأصففانوتجواففف اففففنتما زتبجججوت  بعامجججولاا. جمنجب  لجاينججأةك به

 ضفف اةجتمفاومف.ج افاجتمثوبةجمثفتجبةسففففن ف  مجججأصففففانوتمنهمجالحضف جج .أةكف بهججويعو ول

 .وتمخ منةم

وجتمفسفف بجتاليعت مجتمعا باجتن ممجمفجتالاففالمففنجضففاجتمشفف ه جم جك لجي عاهمجه •

تالم عجتمنسفففنجك لجتم  مفج فنجتمفسفف بيفنج .تالم عجتمنسفففنجوتضففنف.ةكعةجكع ال ج

 .عا جتماضنف.جوتماعكفزتالةك بججماش  اتمشفا.ججوتالاالمففن

 .وتماتخت  مسففاافن تجتميكعجتمفسفف بلجتاليعت مجمنضسففمجم ج فنجتمعا بضفف.ج  مخ بقجج •

مفسففف بجتماتخامجمنجماانمججتمفسففف بيفنج  مخ بقجك  وتجماانضمجتميكعجتمع ولاج فنع جت

 .تمافنفنمج-تميكعجتمع بكسمج

منضوقجججوت اهف كف تمنجقعفججإيعتلمافاجتمفسفففف بيفنجاوبجكافعجةمج ضفتجتالحفاتفجاتخفتج •

 شفف ل تجتمفسفف بجتاليعت مج  مخ بقجج .تماومف.ججوتمعنظع تتال سفف لجتم جتالعالعجتمعع مجج

 .تمعع مج  إلعالعتصانتجمنع .جماش هج يساجخاللجمض  تتاج
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جإلاففض لمافسفف بيفنجمنظعافنجمسففانافنجتومنج  مكي حجتمعسففاحجججأصففاحججإيعتلاتختجج •

تمشففاا جتكو وتجمنجتمطاا.ججججوم  هالةاتمفمجتمشففااججوهمتمنكمجمنذجتمسففافن تج

 .تمس خطفنجعا جتالوض  

ججوأصففاحتمشفف هجزتاتجمنجعااجتمشففااج شففكتجكافعجججومشفف بيفت اع عف جعوتماجتمنيطج •

. جشهعتجلاضاج اياةجصففااتج  مسففامجتال اع عمججتمنعوجتمسففك  مجةوقجقابةجتماومج

 .وتمعفسوبينمنجصع بجتما  بججوتكو ت

ت   زتتجججوتاااعتم اياةجتاليعت ف.جتمعفسففوبةجك  تجافف خط.جمنجتوضفف  جتماوم.جججتمطاض. •

هن اجلاضفاجكافعةج فنجججأصفففاحتيضففف جج .تمنكوم.جومفستماوم.ج يضفففتجتافففا بجتمنيطج

 .تمشاا

تالعالعجمنعطجتمععأةجججوتامتمنسف  جاف ةعتتججوخعوقجكوتتوتمايسفت اشف بجتال اي.جتمافاف.جج •

 جوصففتججإيعتلتمعن ةظ.جةمجججوتمطاض تتاليعت ف.جتمعانعبةجتمعااعي.جتاففايزجب  لجتماينج

ح م.جتععياج .تم  اوبجتماضافالججتتمال سففف اخولجتمنسففف  جججتمناوتالمعجمااضجتمين اقج

 .تمع اعفجزتاتجمنجغضاجتمش ب جتت  هجتمنظ ع

تيضفف جقااوتجعا ج ظ عجتمشفف هاجججوتالعالمففنجوتمعثضيفنتما  بججوصففع بمالاجتالبتضففمج •

مايهمجغضففاجاتخامجالجيسففاطفاولجتماوحجججأصففاح ججتمعطاض. سففااجمنفجحعي.جتمااافعج

 .ةفاج سااجاكا توبي.جتمنظ عجتمعطاض.

تضفخمجتافا بجتماض بج  مسفاافن تجخصفوصف ج  معالجتمكاعيجمثتجلهعتلج ااتجغضفاجج •

 .ياةفجمااض بجأصاحتمشااجضاجتمنظ ع جغ ماف.جتماختج

تم ااجتم جتمعالجتمكاعيجمخايججججوتمض امفن سااجتضخمجتماض بجم أجتمكثفعجمنجتميضعت ج •

تياضعجتا جتمعن ليجتماشفففوتمف.جج .تمعالججألعت م جيسفففع جمن ليجتماشفففوتمف.جعا ج

 .تمعا بض.جتان م جةفه جضاجتمنكمجوك لتماوم.جججت ظ بجوخ بقماخام تج

تالافففاهالكف. جججوتمعوتاتالافففوأجمنجتماضفففخمجتماض بلجك لجتماضفففخمجتما عج  مسفففافجج •

عا ججج ف ألمعف.تمنكومف.جالمفتجتحاكف بجتما ف بجالبتيف  جتالاففففاف باجمكنجتمشففففافاجتمض جج

 .اف ا تجتماوم.

تمفاومفف.جتت ف هجججج١٩٧٦ت اخف بجتمعمفسجتالمعيكمجكف بتعجج •  جتمعمفسجإيعتلغفعجتمعاف امف.ج

 اضجتمعسفف و فنججج كعي  تالمعيكمجك لجبتةفج ففا بجحضوقجتال سفف لاجةا ابجتمشفف هجج

 .منجتال عت تتجتمضعاف.جوتماخيفمج

ت عت تتجتمشف هجمااخيفمجتماتخامجو اه جتمعا بضففنجت ه جباف م.جمضفامجحكمجتمشف ه جج •

وثف ميجمانكمجمااواةجمافايعوقعتلفف.ججججتضفاعجوتمثضف ةفف. فاأتجتمع عوعف تجتمسفففففف افففففف.ج

 .وتالااااتاتماوم.جتالمنف.جججوت ه  

ججمإلم عجتمشففااجماشفف ب جك  تج سففااجمض م.جمسفففة.ججججو زول ففعتبةجت طالقجتمثوبةجج •

تمعض م.ج شفففعتج او فاجمنجبمفسج .١٩٧٨ين يعججج٧تمخعفنمج شفففعتج  عياةجتلالع تج

 .ط  م اعفتج عيجووصيااتمخعفنمج خصف ججوه  عتتموزبت جهوياتج

ججوتغاضفت سففففععف.جت اشففففعتجتالخاف بجةمجمفاينف.جقمجتمفاينفف.جتحا ف  ف جعا جتمعضف مف.جج •

ج٧٠ينف يعجقافتججج٩تم عف هفعجحصففففافتجتمعصفففف ام تجتماموي.جمفجتالمن جججو زمتتمعفاتبسج

 . خفجةمجقم

تمعض م.جتمعسفة.ج ااتجمنجتالم عجتمخعفنمجتماطتجتمضوممجتالوحاجم عففجتمعا بض.اج •

 .اللجيه  مجتمش هجما  عةتمشااجيساعفجمخط  .ججوأصاح

تغسفطسجججج١٩جع  اتلتمن اث.جتمث  ف.جتمامجت فااتجتمثوبةجحعييجاففنع جتمعكسجةمجج •

 سااج ظعي.جتمعوتمعةجتمض جتالمعاجعا ججوتمشاا خفجججج٤٠٠ جقاتج  من اث.جج١٩٧٨

 .منجتسااتج  من افجمنياااالحض جم عوع.جثوبي.ججتمنضفض. .تماوم.ج  ةاا مه 

 .اجعنام جاعتجتمعا بض.جمانزولجماش ب جةمجلهعتل١٩٧٨اااعاعجج٨تمث مث.اجتمن اث.ج •

يسفعاوتجت ذتبجتالمنج عنفجججومم زموتجتمشف ب جخصفوصف جتالافالمففناججأممججج١٠٠منججججأكثع •

 .تمكثفعينجوقاتتما عفاجةاحجتمن بج
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تعاللججججوتمتمعمفسففف.جتمسفف  ض.جت زمتجتمعاليفنجمنجتاليعت ففنجماشفف ب ججج٣تالاففا بجتلجج •

تمان جتمععكزلجج .تمنف ةججووقيتتبجتما ع جتالضعتبجتما عج تج عففجمعتةيجتماوم.جتالضع

 .تاليعت مجذكعجتلجماف بينجاوالبجخع تجمنجتمانواجماخ بقج سااجتماوتع

ججإيعتلتكنومو فف جتمكف اففففففتجماافتجاوبجكافعج نضفتجخطف  ف تجتالمف عجتمخعفنمجتم جاتخفتجج •

 .منجتمانعيضجعا جتمثوبةججومزيا

ذهف بجتالمف عجج . ظف عجتمشفففف هج ف مضففففعطجعا جتماعتقجمطعاجتمخعفنمججخطفأجتبتكافاجأكاع •

تالعالعجتمعع م جججحوماجوتمامجتمخعفنمجميع س ج اتجمناج طتجقوممجم عففجتاليعت ففنجج

 .وتمطاا.مضعجتق م.جتمخعفنمجةمج  بيسجمنججماعا بض.جتاليعت ف.ججأصاح

صفففين.جج كعاللجج١٩٧٨ وةعاعججج٦ججأزهعل او فاجمنجتمشففف هاجق عجبمفسجتموزبت جتم اياجج •

 .ما   ةجتمن سججوت ه  جوتال اخ   تتماافاوبججججوتقعتب  ميسف اجججوتالعاعت ججإيعتل اياةجةمجج

 .تالموبجوتهاأتمش ب ججوتاعاك لجتالمتجتلجتمعاليفنجتع فج

مع جق متجتمثوبةجوج تجغ ماف.ججأ ففهعج٦موجتلجتمشفف هجق عج  ال يا حجعا جتمشففااجقاتجج •

 اتجغ ضفاجوبتةضجتلجحتجتالج ازلجججوتمشفااتمشفااجاففضمجماا جمكنجتموضففجة تج

 . يساتمش هج

يكنجماياجخط.جمنااة جتمااضجيااتجججوممتمشففف هجك لجافففم جتماصفففع جتت  هجتمثوبةج •

 فخصفف.جتمشف هجتمعاعااةج ٢ .قوتهجتماضاف.جعا جإثعمعاجتمشف هج  مسفعل لج ١ :ذم 

 .تمععتاك.جتمعفعجح اع.جتم عجتالحاتفجتمكاعي

ك لجهن اجع متجخ ب مجماشفف هجمااعجحسففمجتمضعتبجتماسففكعلجتت  هجتمثوبة جتمشفف هجج •

ك لجيعياجمسففف  اةجتمعيكف.جعانف.جماأيفاجتمشففف هجالافففاخاتعجتم فيجتمانمجتمعطايجج

ماشففف هاجم جتلجتاخذجتمضعتبجمكنجالج سفففاطففجتمسفففيفعجتالمعيكمجق لج .تمثوبةجإلخع ا

 .وعانمتأيفااج شكتجك متج

 ججومنضسفعاجتالاتبةجتالمعيكف.جك  تجةمجوبل.جتم عجمشف هاةجحافيه ج عشفكا.جكاعيج •

ماش هجالااخاتعجتمانمججألمعيك مسفاشف بجتالمنجتمضوممج عي نسكمجمفجتأيفاجعانمج

تمعمفسجكف بتعجكف لجمانفعجججتمانم ججتفأيففاي جوزيعجتمخف ب فف.جافففف يعوسجكف لجبتةضججاتمعط

 .تميكعجتت  هجتماا متجمفجتمثوبةجومشاول

تععقجعفنففا ج افاه ج أي عجب فجججوتمامو مفجع ماافاججإيعتلغ ابجتمشفففف هجججج١٩٧٩ينف يعجج ١٦ •

تمعجتمخعفنمج ااففنجتالاففففالممجتمعاافالجمهفالج .مناصففففعججإليعتلآيف.جلجتمخعفنمجج

 .  زبك لجبمفسجماوزبت 

 خعوقجتمشفف هجتم فيجتاليعت مجك لجمعزقجاتخاف  جتمضف اةجتمااف جمنضسففعاجمفجغ ماف.ج •

تمعمفسجك بتعج .مفجتمثوبةجوتم نوامفجتمشفف ه جصففع بجتمضففا لجججوتقاف.مفجتموضفففجتم اياج

ت ضالبج ايااجمكنجتماضففمجك لجججإلمك  ف.تم نعتلجبو عتجه يسفعجماضففمجتم فيجججأبافت

 .ااامجضاجتم فيجتاليعت م

تمثوبتتجج .مخاامجججوتنافاهف تخاامجعنجتمثوبتتجتمعع فف.ججججو ظعيف وبةجتاليعت فف.جعاعفف ججتمث •

تمعع فف.جتكولجمنجقافتجتمطاضف تجتمفا فف جضففففاجتمطاضف تجتماافف جماهف جتمنكماج فنعف جتمثوبةج

 .تاليعت ف.جك  تجكتجلاض تجتمشااجضاجتمنكم

جوتمعطف مافنججتو ففاجغع مجةمجتمنفف ةججوذتتتمطاضف تجتمعاافامف.جةمجتمع اعفجتاليعت مجج •

 .  مثوبةججومشف بكاهم اوم.جاافاوبي.جايعوقعتلف.جتولجمنجتنسفمجعا جخافجتمشف هجج

 .تمعع وةيانسعولجتلج ا مججخعو همجضاج ظ عجتمش هجممجتأتمج  مناف .ججأصانوت

كتجج . ااجتتن اج عففجتمضولجعا جلعاجتمشف هاجتاللج اأتجتال ضسف م تج ااج   حجتمثوبة •

يثيججججوالج  ألخعك لجيشفف ججوتمكتمكاسففا تجاففف اففف.جججأكثعةة.جك  تجتعياجتلجتنصففاج

مكنجتماضافف.جتاليعت فف.جج .ةمجتمع عوعف تجتمافاعتمفف.ج ضفف اةج زبكف لجمفجتمانف زالت .ةففا

 .تمان زلجتمسف امجع اتجمعةجتخعيجوعاع  مان اجج

تمخعفنمجك  تجصفاماجكافعةجم عففجتاللف  ججججمألم عتعاللجخف بجتم عهوبي.جتالافالمف.ج •

ججوتماي  تالم عجتمخعفنمجخاللجتق مااج ا بيسجج ..جتمامج فف بكتج  مثوبةتمعفعجتاففالمف

 .ماكتج الجتااثن  جإيعتليذكعجتلججواتمع ممجيشعجتم جقف عجاوم.جاينف.ججحوماتمعا بض.جج
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جوصففففيهممنجتمنض لجتمامجتتييجعافه جتمكتج ااجتمثوبةجهوجتال اض عجمنجتتا  جتمشفففف هجج •

جومفم جعايجتماف بتتجتمافاعتمف.جك  وتجضففاجثض ة.جتال اض عجج .  مطوتغفتجي اجتصففيفاهم

 .ةاحجصين.ج اياةج ااجتمثوبة

تم نعتلججججوتومهمةمجتعفاتمف تجتعوتلجحكمجتمشفففف هججججو فاأتتمجتعاللجتمعنف كمجتمثوبيف.جج •

تمنعبجعا جلج :تالحك عجك  تجعا جتافففف سجتته مفن .علجبمفسجتمسفففف ة ا صففففف

  عا جتالم عجتمعهالجتمع ماجوتمنعب

ةمجج" :تمعنكع.يضولجآي.جلجتمخاخ ممجبمفسجتمعن كمجتمثوبي.جباتجعا جت اض اج زته.ج •

تمعاهمجت سف لجع قتجالجينا قجتم جتوكفتجمن مماجةهوجياتةفجعنج يسفاججججإذتتالافالعج

  " نيسا

  مشفف ب جتاليعت مجمنجتمن حف.جتالخعيجت ففاااتجتمعصفف ام تج فنج ففا بجتم ع ع تج •

حزبجل ج اأجتميعتقج فنججأ يسفففهمعا ججألاضوتتالافففالمففنجتم ججو فنتمفسففف بي.ج

 .حاي  جتالمسجتنولجتمعشهاجتم جامولج فنهمجتالل

مجتولجمنجتبتكفاجععافف تجتبهف  فف.ج افاجتمثوبةاج عف عف.جتاففففالمفف.جتفاع جتميعقف ل جه •

تمفاينجميسففففاجمافاين جقف موتجججوب فتياااعولجتلجتالاففففالعجالجيناف قجتم جب ف لجايناجج

 سففاسففا.جتغاف التجمومعاجعا جبأاففهمجتغاف لجآي.جلجمطهعلجتمعضعبجمنجتالم عج

 .تمخعفنم

منجتمن حف.جتالخعيج سفضولجحكمجتمشف هج اأتجتمناعتتجتال يصف مف.جمنجتالقاف تجتظهع ج •

ةمج نوبجتمععبجو اضجزععف  جتمضاف مفتج فاوتج ف ماععااججكعتاتماعكعف لجةمجتمشففففعف لجوتال

 .تمجتبا لجماطوعفنجتاالمففنجمضع همجوقا مهم

 جتعاضاجتمصفففنيففنجوتالا   جتلجتاللجج.تولج كسففف.جماثوبةجك  تجمنعي.جتمااافعجوتمصفففن ة •

ومنفجتمكا  .جعنجتلج ففم جضففاجتمثوبة جوج تجتمججج.تمنعي.جمطاض.اجمكنجتي  وتج  معق  

 .الاالمف.جعا جتالعالعجومناتجتمعوافض ةعاجتالععت جت

ججوتعاضاوتتمنسف  جث  مجضفن ي جتمثوبةاجتمانصفعجتمنسف ممجك لجمنجتاف اف تجتمثوبةجتمضوي.جج •

تالاففففالممجججوتمااستمجةعاجتمن  بجج .منجتماضاعججوماعزياتحعتبججججأصففففانوتت همجتاللج

 .تع اةجقوت فنجتالحوتلجتمشخصف.جتالاالمف.ججوتمعافهمج

 .اه  جمنجتماافففاوبجتاليعت مجتالافففالممجمااصفففويتجتمشفففاامتمجتال جج١٩٧٩ وةعاعج •

جو التماافاوبجهوج سفخ.جمنجاافاوبجتمشف هجمكنجتمجتاخ لجتمان صفعجتالافالمف.جةفااجج

 .والي.جتميضفاج  امصالحف تجتمش هجتمعطاض.جتمجتااااتمه ج صالحف.جب  لجتماينج

م اسججمنجصففالحف تججأصففاحتمجتاففاناتفجم اسجتمخاعت جةمجتمااففاوبجتاليعت م جج •

صففففالحفف تجم اسجتمخاعت جج .تمخاعت جمنفجتوجتمعوتةضف.جعا جتمعع ففففنفنجمال اخف  ف ت

ح مف ج عنفجتالاففالمففنججوت اهت  مافاعتمففنججججو اأتتصففانتجاففالحجمعنفجتمعا بضفففنجج

 .تمس خطفنجمنجتماع حجمال اخ   ت

جتمنفف ةجمطافااهف  جمكنججإلعف اةبمفسجتموزبت جمهفالج ف زبكف لجكف لجينف ولج فاتيف.جتمثوبةجج •

تمعن كمجج .تكاشفمجتلجحكومااجمفسفتجمايه جصفالحف تجتم عجموافسف تجتالافالمففن

تالمالاجمنجغفعجتمع و جالحا ججججوتصففف ابجوتسففف نتمثوبي.جتاعتجمنيصفففا.جعنجتماوم.ج

 .تمثوبي.جتضوعج اعتجتماوم.ججوم  مس

حصفففاتجمي  أةجماكتاجتحاتجلاا.جتافففالمففنجتمسفففي بةجتالمعيكف.جججج١٩٧٩ وةعاعج ٤ •

تحااللجتمسففي بةجتالمعيكف.جمنجقاتجتالاففالمففنجموياينجخطجج .تما مافنجبه منججوتخذوت

ج  ألافف سمو هاججومفسففتتمخعفنمجك لج ز جمنجتمصففعت جتماتخامج فنجةعق  جتمثوبةج

 .ضاجتموالي تجتمعاناة

 اعفجةمجتم زتمعجبمفسجتموزبت ج  زبك لجمفجمسففاشفف بجتالمنجقاتجتحااللجتمسففي بةاجت •

تمضوممجتالمعيكمج عي نسفكم جتتيضوتجعا جةاحجصفين.ج اياةجمااالق تج فنجتماااينج

جوم عوعااتلج  زبك لجججإيعتلتالافففالمففنجاتختجججأحس .تخط  جعهاجتمشففف هججوتصفففويا

 .تمافاعتمف.جينضضولجت اص بتتجعا جحس  هم
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افالمف.جيااعولج فاتجتلج  زبك لجالجيخ ممجخطجتالم عجتمخعفنم ججمفجتلجكا بجقف اتتجتال •

صففين.ججججوةاح تجهوجياافجخطوتتجتالم عجتمخعفنمجتي عج  بيسجمااوتصففتجمفجتالمعيك لج

 .تمش هجمنجغفعجب ااجيأخذوتجوتلجمخااي. اياةج

منه ججوو اوتمااالقاجتحااوتجتمسفي بةجججألمعيك تافاعتجتالافالمففنجةعصف.جذه بجتمشف هجج •

خطف.جتمافاعتممجتمععااجمنعك.جمنعاججوتضففففاف  بمفسجتموزبت ج  زبك لجججإلحعتقةعصفففف.جج

 .مصاق

اجة ياجحوماحشفاجتمشف ب ججإلع اةتالم عجتمخعفنمجو اجح اث.جتحااللجتمسفي بةجةعصف.ج •

غ ماف.جتمشففف ب جتاليعت مججججأصفففاحتالحاالل ج اأيفاجتالم عجتمخعفنمجالحااللجتمسفففي بةج

 .مهفسافعي جضاجتمععبجنومتوتحا جتمعا بض.جمفجتحااللجتمسي بةج

 ااججحومامعةجتخعيجحضيجتالم عجتمخعفنمج صففعجاففف اففمجماوحفاج عففجتاليعت ففنج •

 .ضاجتمععبجإيعتلخالة تج ااجتمثوبةاجتعااعجتحااللجتمسي بةجم اةجماوحفاج

تمهفسففافعي جماشففااجتاليعت مجتمامجتصفف  ااج ااتججججوح م.تحااللجتمسففي بةجتالمعيكف.ج •

تاليعت ففنجيصوتولجمفجتماااوبجتم اياجتمذلجييعاجوالي.جتميضفاجججتمع ماف.جتمس حض.جمن

جوتأيفاتصفوتوتجمااافاوبجتماينمج ك ي.ج  مععبججججوتمشففوعففنحا جتمفسف بيفنجج . الج ض ي

 .الحااللجتمسي بة

الحض جمنجتمضف اةجتالافالمف.جمنجتمطاا.جتممجتحااوتجتمسفي بةجتالمعيكف.جتعاعةوتج  مخطأج •

 .كثفعتجإيعتلععاهمجكامججوتل

 عم ا.جتمنكوم.جت وتمنسنجججوة ز ااجتقعتبجتماااوبجتاليعت ماجت عيتجتال اخ   تجتما م.ج •

تولجبمفسجما عهوبي. جة زج ع ماف.جكعتاففمجتماعمع لجتالاففالمففنججججوأصففاح نمجصففابج

جوهوتمععثافنج  منزبجتم عهوبلجتالاالمم جتمجتاففنجبمفسجماوزبت جمنجتالاالمففنج

 .منعاجعامجب  مم

معتةيجتالم عجججوتيض لججألي.يااضاولجتلج نمجصابجتاالممجاللجت نجججتك  وتالاالمففنجج •

مكنجتمنضفض.ج نمجصابجهوجتاالممجايعوقعتلمج .اعنجومانافتمخعفنمجةمج  بيسج

 .يعفتجمااعتمف.جمثتجمهالج  زبك ل

تمان زلجعا ججوعاعتما   سججوعاعجوتمان اتاللج اأتجصففففين.جتخعيجمنجتمعشفففف كتج •

عف اةجتمفايعوقعتلفف.جتاليعت فف. جتمعمفسج نمجصففففابجياصفففف اعجيومفف جمفج عمعف لجغف مافافاج

تمااتي.جتماواطج فنجتمطعةفنجماوصولجتم ججججتالم عجتمخعفنمجك لجين ولجةم .تاالمففن

 .تي هم

جوعزم.جوخو اتماعمع لجتالافالممجافناجتمثض.جمنجتمعمفسج نمجصفابججج١٩٨١يو فوجج ٢٠ •

 اأجتاللجتمصفعت جيأخذجل  فجمسفاحاجتمفسف بيفنجوقيوتجمفج نمجصفابجضفاج .منجتمعم اف.

تمه جافففاسفففا.جتالغاف التجضفففاجتالافففالمففنجتمامجيااضاجوقمجوبجو اأتالافففالمففنج

 .م  هاينجتمخاي

يانكعولججججأصففانوتتم جةع سفف اجتاللجتالاففالمففنججوهعو ا سففضولجتمعمفسج نمجصففابج •

تمجةصفتجتمعسفوومفنج .عا جتمشفااج.تإلافالمفتمشفعيا.ججوةعصفوتججإيعتل ك متجمي صفتجج

مك  همجتاالمففنججججوأصاحتموتمهمجججومص ابةذوجتماو ه تجتمافاعتمف.جمنجمن صاجتماوم.ج

 .صع بج  ماعع

ماطهفعجتمع اعفجتاليعت مجك  تجتم  ما ت جغ ماف.جتالاف تذةجججمإلافالمففنتالكاعججتمها  •

تمج فنجحعالتجج .يسف بيفنجتوجمفاعتمففنجتوجمن ياينجوك  وتمفسفوتجتافالمففنجججوتمطاا.

 .موقا جوتغالقه ضاهمج  م  ما تجججولعاجوعزلةصتج

ججوأصفاحقوةجضفافي.ج اتاجججوأصفانوتججوتمافاعتمففنتمفسف بيفنجججج ت ان سفضولج نمجصفابجج •

صفف اقجقطاجزتاةجتعاضتج عوتمعةج ١٩٨٢ . فاجتالاففالمففنججوتماوم.تمشفف ب جتاليعت مجج

 فنجتالم عجتمخعفنم جحسفففاجتالته م تجتيضففف جآي.جلججوقصفففمجتال ضالبجعا جتمنكمجج

 .ماتبلجعزلجو عيا.جأعاعقطاجزتاةج .ماتبلجماوبلج عيا.

ه عةج  ما بيفججأكاعماطع ج  مشفف ب اج اأتججتججوت اشفف ب ااجتحااللجتمسففي بةجتالمعيكف.ج •

 .ماافيجةمجتمععبجوذهاتعكتجتماااججتمعاااع.تماضولجتاليعت ف.ججأةضتتاليعت م ج
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 ااجتمثوبةاجاللجتالافففالمففنجقوتعاهمجقوي.ججججوتمافاعتمففنتافففا بجخسففف بةجتمفسففف بجج •

مع جوقيوتجمفججج سففذت .تيضفف جتمفسفف بيفنجتصففعةوتجج .تمك  ف.جحشففاجتمعاليفنجويعاكول

تحااللجتمسي بةججوتمتصفانتجضفاجتمععبجججإيعتلعنجتال اه ك تجاللجججوتع ضفوتتالافالمففنجج

  تالمعيكف.

صفاتعجحسففنجك لجيعتقاجتحاتفجتمثوبةجتاليعت ف.جعنجقعب جهوجك لجم عوحجمنجتتي قف.جج •

تيضفف جصففاتعجك لجج .ةفه جتمشفف هجعا جتن صففمج ففطجتماعبججأبغعاتمامججج١٩٧٥تم زتمعجج

 .يساعفجماعا بضفنجتاليعت ففنج  مخ بقجتمذينجصوبوتجماجتلجتم فيجمنه بج  مك مت

يعت فف.جعا جتمشفففففاف.جتماعتقففنج ف مفاتخفتجكفذمف جصففففاتعجكف لجخف ممجمنجتفأثفعجتمثوبةجتال •

مشفففكا.جصفففاتعجممجيضفسجتمن م.جتمولنف.جج .مااع ي تجتالافففالمف.جتاليعت ف.جوت  ذت هم

 .يضعأجتم وت اجتالخعيجوممتاليعت ف.ج

ياوقاوتجذم  جججوممه وعجتمضوتتجتماعتقف.جتصفف بجتاليعت ففنج  مذهولجةهمجممجيسففاااوتج •

تم فيجج .تجخوبمشففففعج ففاجتمضوتتجتماعتقفف.تسفففف قطفتجتمعفالجتمنفاوايف.جتاليعت فف.جمثف

 .مفجتمنظ عاجتيضفف جتمجةاحجتما بجماضوتتجتمشففااف.جتما افففججووقمجتاليعت مجتع افف جج

  مإليعت ففنتنومتجتمنعبجمعانع.ج طومف.ج

لعاجقوتتاجمنجتالبتضفمجججوتم ااجةشفتجمن والتجصفاتعجالحااللجخوزافا لججج١٩٨٤  لجج •

تنطفمجمانوي تجتاليعت ففنجماخعوقججومن وم.جتاليعت ف.اجتان جصففاتعجتاففاعتتف ف.جتماة  

 .تمسالعجوقاولمنجوبل.جتمنعبج

 اضاجصفيض تجج١٩٨٤تاللجاتختجتالبتضفمجتماعتقف.اجةض عجصفاتعجمنجججأصفانوتتاليعت ففنج •

صفاتعجتافاخاعجج .مانصفولجعا جتالافان.جتمعاطوبةجوتمسفوةففتضفخع.جمفجةع سف ج

 . ففنجمكناجةشتتالاان.جتمكفع وي.ج شكتجموافجمكسعجمانوي تجتاليعت

ت ففففعةفتجعا جكفتجتمضطف عف تججوتمفاومف.تالقاصفففف اجتاليعت مجتنولجتم جتقاصفففف اجحعبج •

تماوم.جتافاط عتج  اتبةجج .تالقاصف اي.جخصفوصف جتعوينجتمنصففجتالاف افف.جماشفاا

تماضفففخمججججوتبتيفحسفففنجتاتبةجتالقاصففف اجخاللجتمنعباجمكنجتالقاصففف اج اأج  ال كع يجج

 .تماط م.جعا ج ه ي.جتمنعبجوت اشعت

تال اض اج ن .جججومنفعةجتخعيجتااعتجتالاالمففنجتمنعبجميعاجقوتهمجعا جتم عففجمج •

تقصف  ج عففجتماو ه تجتالخعيجججوتمك لجكااجتافالممججج١٩٨٥م اسج .مسف عاةجتمااو

حا جاتختجتمع اسجتاليعت مجتمعناخاجمعنو جتث بةجتمعوتضفففففجتمنسففف اففف.جج .تع م 

 .ت اض اجتماوم.ج ن .جتمنعبججومعنو 

كو اعتجتمعاوبلجةفه جبمفسجتمع اسججج-ججإيعتلةضفنتجقصف.جصفيض.ججج١٩٨٦.جمثالجةمج ه ي •

جوتممنفجتمع اسجتاليعت مجتمعناخاجمنجمن قشفف.جتميضفففن.جج .ه  ففعمجبةسففن   م

تمااافمجعافه  جوج تجتمجتعاتعجتمعضع فنجمنجآي.جلجمناظعلجمعنجةضففحجتمصففيض.جمفج

 !وتاعتمفتتمعيك ج

تث بجتمنعبج اأتججججوتلتوصففتجتاليعت ففنجمناف .جتلجهزيع.جتماعتقجمسففانفا.ججج١٩٨٨ةمجج •

تقنفجتمضف اةجتلجججج١٩٨٨يومفوججج٣تافض لجل معةجتاليع   جتاليعت ف.ج .إيعتلتظهعج ضوةجاتختجج

 .تمن بجإلالققاولجقعتبجوقمججوي انجتالااععتبج  منعبجالجيعك

افضولجآي.جلجمناظعلاجحسففنجمناظعلجل ماجمنجتمسفافن تجعناجتالم عجتمخعفنماجج •

ججوب تمناظعلجةضفاجج .١٩٧٨ةاعةجلويا.جقاتجتالةعتقجعناججججوا نما باجماش هججوك ل

جومفساعفجمكتجتلف  جتمع ججإيعتليومنجتلججججوهواففف اففمج  معض عجتالولاجججومفساينجج

 .مال يا حجواتعمةضطجمااف بتتجتماينف.ج

جج أعات ججج١٩٨٨خال جآي.جلجمناظعلجمفجتالم عجتمخعفنمج اأج ضوةج افاجتمعجتالم عجيومفوجج •

 .مسف  فنجم  هالجتمخايجتمعسف و فناجخصوص ج ااجةشتجه وعجم  هالجتمخاي

مفججمعاهمن كتال جمسففف ولجتيعت مجمنجتمخايج ااجتع اةججج٨جج-ج٢يااضاجتلجتمجتعاتعج

  مناظعلجبةضجتالعاتم ت .تلجتمكثفعجمنهمجت اهتجماةجعضو اهم

ماصففن ة.جتما معف.جيه  مجةفه جتمضوت فنججووصففتاففعبجمناظعلجخط بجججج١٩٨٨تكاو عج •

كفمجت نف جثع ف جعا جتمنظف عج" :حعيف.جتمعأل جقف لجةمجتمخطف بججوقعفججإيعتلتمضعافف.جةمجج

  "أا مفااتاللج ع بسج يسججو ننقعامجتااااتالاججأل اتمس  يج
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تمخعفنمجهف  مج شفففففاةجمناظعلجةمجج • مف بسجج١٩٨٩تالمف عج قفاعجمناظعلجججج١٩٨٩اج

تاففاععجمناظعلج  مه وعجعا ج .تالم عجتمخعفنمججوخافي.تاففاض مااجمنجمنصففااج  ماجج

 .مضاجآي.جلجمناجباعف جو ز تمنظ عجتمجوضااجتنتجتالق م.جتم اعي.ج

ج٨٩توة جتالمف عجتمخعفنمجعنجعععجججج١٩٨٩يومفوجججج٣ افاج ففففهعينجمنجعزلجمناظعلاجج •

ججإيعتل ااجبحفتجتالم عج اأتجتاللجصفين.ج اياةجمنجت بيفجج .ماأثعج عشف كتجةمجتمضاا

 . ااجتمثوبة

عا جحكمجججأ يسففففهم وة ةجتالم عجتمخعفنماجتاللجتنولجتمصففففعت ج فنجتالاففففالمففنج •

 .٢٠٠٨تماوم. جتي عجتمصعت ج صوبةجكافعةجخاللجتحاتفج

تيف عجمنجوةف ة • تمخعفنمجت اعفجم اسجتمخاعت جججج افاج تمسففففففاجعا جججوت اخفاتالمف عج

ججوةضطتمخ منةمجممجيكنجوقاه جوصففتجمععحا.جآي.جلج .تمخ منةمجمع ففاج اياجماثوبة

وت هتجتعاعتضف تجمنججج١٩٩٤مضااجح .جتالافالع جتعاللجتمسففاجتمخ منةمجتمعع اف.جج

 .العاعفااجتماينف.جوتشكف ب  لجتماينجج

معةججألولعع فففاجماثوبةجغفعجمنجمك  .جتمعع فففااجحف ججت اخ بجتمسففففاجتمخ منةمجك •

تماينم جتصفانتجتمسفف افف.جاف  ضاجماعوقفججومفسيناخاج فخفجموز اجتمسفف افمج

 .تماينمجمعنصاجتمعع ا

ذوجآبت جماافام.ج فنججوياااعتمسففففففاجعامجتمخف منةمجمنجتاففففعةجاينفف.جمنجمشففففهفا جج •

تلججججوقاتنه جتمن مجابسج ااةجتم كنجمج .افن جعناجقف عجتمثوبةجوأصفععهمتالافالمففنجج

 .ماسف ا.جوتت اتال اه اجتماينمجحصاتجتمثوبةججإ ه زهينصتجعا ج

منجتاففعةجج .تمع تجتالخعجتمعهمج ااجوة ةجتالم عجتمخعفنمجك لجه  ففعمجبةسففن   م •

بةسفففن   مجك لجج .عا جتي عجتمشففف هجواففف نماعوة.جمفسفففوبةجابسجتماينجةمجقمجج

تيضفف جهوج .منجتمسفففاجعامجتمخ منةمجوقعيابمفسجتماعمع لجتاليعت مجةمجتمثع  فن تج

 .تماومف.جوتماالق تك لجمشع جعا جتمنعبجضاجتماعتقج

 ااجت اخ بجبةسفففن   مجبمفسجما عهوبي.اجتتخذجخطوتتجوتقاف.جماعففعجتمسفففف اففف.جج •

تمضط  ججو ن  ججوتمخصفففخصففف.اتخاف جمفجبأافففع مف.جتمسفففوقجج .وخ ب ف تاليعت ف.جاتخاف ج

 اهاجبةسفففن   مجخع تجج . نف.جتماوم. جخ ب ف جتال يا حجعا جتمععبجوتصفففالحتمخ  ج

 .لاض.جمنجب  لجتالعع لج اياةجمسايفاةجمنجمن قص تجتماوم.

 ااجتمعمفسجبةسففن   مجتمجتمضضفف  جعا جقوةج ع ع.جحزبجلجتوجكع جيطايجعافهمج •

عمفسففففف.جتمسففففف اففففف.جةمجتمثع  ف ت ججلتمعاشففففااينل جتمعاشففففااينجك  وتجتمضوةجتمج

 .  ماسافن تجتمعن ةظولج ضف اةجبةسن   مجتسفاوتجتمعشهاجتمسف امج  مك مت

ت ض  جتالقاصفف اج ك ما.ججججويعياولتمعاشففااينجك  وتجضففاجاففف افف.جتالصففالحجتالقاصفف الجج •

تيعت مج فف ماالقفف تجتمخفف ب ففف. تلجت يافف حج تمففاومفف. جخفف ب ففف جهمجالجيعاولج  .تنففتجيففاج

ججوتعت فافف اف تاج  معفعجتافالمف.جججووصفيوت ضفعتوةجمنجتمعاشفااينججبةسفن   مجهو مج

 .عنجتمثوبة

حكمجتمعمفسجبةسففن   ماجشهعجتف بجتالصففالحمجتالاففالممجججوتنتةاعةجتماسففافن تجج •

همجمنجت ففخ  جك  وتجماشففااينجةمجتمثع  فن تج . ط  ا.جتمايعوقعتلمجتالاففالمم

معيكفف. جمنهمجمثضيفنجتقانف عجتمسففففيف بةجتالججوقف اغفعوتجتةكف بهم جمنهمجمنج فففف باجج

 .اوبويجمعااجتمكعيجوةالاي.

مايكعجتمافاعتممجتمنعج طف  اف.ججوتافنفاتمافف بجتالصففففالحمجتعف اجتالعااف بجمعهفالج ف زبكف لجج •

تعااعوتجم جحصفففتجمنجتشفففااجةمجتمثع  فن تجخطأجاةاتجوجالجتزتلجتاةفج .تالافففالمم

 .ثعناجغ مف جإيعتل

تماضولج .مازوم.جاومف جوتماالااجاففة.جتالقاصف جوح م.أافاامجتمعمفسجبةسفن   مجتماالاج •

تمعافشففف.جججوتمن م. اتجع مف.جججوتماط م.ه  عتجتماااجمنذجقف عجتمثوبةاجججوتالاففاثع بتت

 .افة.

تما اةج .منذجتمثوبةجإعع بهججوتع اةوضفففجبةسففن   مجتولجخط.جخعسففف.جمانعف.جتماااجج •

تمكثفعةجعا جتال يا حجتالقاصف الجمكنجممجيأتمج  مناف .جتمعع وة جزتاتججتآلم لوضفاتجج

 . ياعةجقف اف.جاومف جإيعتلايولجج
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ججألايم جخع ااجتمنعبجمفجتماعتقجحا جججوتصففالحبةسففن   مجحضيجتمكثفعجمنجتالعع بجج •

هن اجججأصفاح  خعجع مفنجمنجةاعةجبم اففااجتمث  ف.اجججج١٩٩٥عافاجمضاج)ق ماجتمان  (جمنجج

 .تاةفج  منع سجتمس  يجومماشويج خط.جتالعع بجتالقاص الج و جمنجتمج

 اهاجبةسن   مجممجيكنجهن اجتلجحعتاجاف امجتوجتااوبجماعا بض.جتمسف اف.جضاج •

بةسففن   مج يسففاجك لجييضففتجتمنسففخ.جتمصفففنف.جمنجتمانعف.ج  ماعكفزج .تالصففالحففن

 .تصالح تجاف اف.جاتخاف.جتوجحضوقف.جألعا جتالقاص اجمنجغفعج

ةف زجتمعنسففففوبجعا جتمافف بجتالصففففالحمجتمسففففففاجمنعفاجخف تعمجججج١٩٩٧ججمف يو ٢٣ •

%جمنجتصفوتتجتمشفااجج٦٩خ تعنمجة زجبج .إليعتلتمعمفسجتمسف  فجججوأصفاح  ال اخ   تجج

 ج عففجتمضويجتالصففالحف.جتمضتجثضاه ج  إلصففالح تك لجتمنع سجكافعجال اخ  اجماضف عجج

 .خاياجمكمجييوزجعا جمع حجتمعن ةظفنجح .جتالاالعج وبل

اجابسج اتي.جحفف تاجتمياسففففي.جج١٩٤٣سففففففاجمنعفاجخ تعمجتمعومواجةمجماينف.جيزاجتمج •

ججأصفععتمعع ف.جةمج  ما.جلهعتلاجثمجتت اجماابتاف تجتماينف.جةمجقمجتمعضااف. جك لج

اجتااامج ااه جمن صاجةمجتماوم.جتان ج١٩٨٠عضوجيناخاجةمجتماعمع لج اتي.جتمثوبةج

 .  مثض ة.

 جزتاتجتمنعي تجتمصفففنيف.ججإيعتلمثض ةمجاتختججتتسفففمجعهاجتمعمفسجخ تعمج  ال يا حجت •

  معواففض ج صفوبةجتواففاجتمسففنع جتاليعت ف.ج اأتج  ال طالقجع معف ج سفااججججوافعح

تمعقف  ف.جعا ججج فكمعف  مف جتقايجتمعنف ةظفنجمنجعهفاجخف تعمججججأكثعمكنجج .منف  جتمنعيف ت

 . ااتومه ج شكتجوتافجوتمسع حتمكااج

جوهم فعينامجةمجتمع اعفجتاليعت مجججأكاعافعج فااف.جتمسففاجخ تعمجت اجتوتصفتجمفج •

تمشفعين.جج .تمافاعتممججوتمعن  ت همجيعياولجتمعزياجمنجتال يا حججوعع  ججوتمشفا بتمنسف  جج

 .وتمعخ  تماطوبججوتعياتمشا  ف.جتاليعت ف.جالجتاع جكثفعتجعنجتي عجتمثوبةج

يااضفتجمنجغفعجت عت تتججججأحفاتمضف  ول جالججاومف.جججتفأافففففسأكاعجت  ف زتتجتمعمفسجخف تعمج •

ت ازت جتالعاعتة تج  مضوةججوتمةمجتمسفف  يجيامجتالعاض لجمنجغفعجتذلجقضفف ممج .ق  و ف.

 .ت ه  جتا جتال عت تتجأعانتمعاهمج  ماايزيولاجخ تعنمجججوععا

تصففففالحف تجخف تعمجتمضف  و فف.جكف  فتجصففففااف.جةمجم اعفجتيعت مجتاواجعا جتمنظف عج •

 . اطافيجتمض  ولج.وتموحشفتالااااتالج

 اهفاجخف تعمجاليزتلجتمعنف ةظفنجيسفففففطعولجعا جتهمجتبكف لجتمفاومف. جتماعمعف لج ففاج •

تمااففاوب جتمضط  جتمخ  ج فاجتمعن ةظفنجججوصففف  .م اسجتمخاعت جججوتيضفف تمعن ةظفنجج

 .تمثوبل جتيض جتمعع اجمفجتمعن ةظفنجوتمنعسجوتم في

تان اففففاجمفجتالاففففالعجتوجال ججج اهاجتمعمفسجخ تعمجت ااجتمنض يجم ذتجتمايعوقعتلف. •

تمفاينمججججإيعتلعا ججججوهفت تان جتمفايعوقعتلفف.جتمكف ماف.جتوجي فاجتماعسففففف ج ف مطف  فج

جتميضففاتلجمافاأجواليف.ججججوقف لآيف.جلجمناظعلجتمعازولجوقمجمفجتالصففففالحففنج .مافاومف.

 .تام جتطافضا

تيضففف ج اهاجخ تعمجتوافففاتجتال اض اتتجضفففاجتمسفففاط.جتماينف.جتمااف جعا جياجب  لج •

وضفااجتنتجتالق م.جتم اعي. جةمجججوتماين جآي.جلجمناظعلجه  مجتمعع فاجما  فعةجتمج

 .وتموك م.ماايعييج فنجتموالي.ججواعتقمجصابتجكا   تجضاجوالي.جتميضفاج

اجممجتااختجت هزةجتمعع فففاج  ال اخ   تجةي زج٢٠٠٠ت اخ   تجم اسجتمسففف اسج ا عجج •

نشوةجتميوزاجمكنجغفاتجآم مهمجمع جتالصالحففنج اعوتج  . ه جتالصالحففنج صوبةجكافعة

تمخاعت جماخعياجكتجتمضوت فنجتالصففففالحف.ججججوم استاختجم اسجصففففف  .جتمااففففاوبجج

 .تمعضام.

تمعمفسجخ تعمجعهاةج شفففااف.جكافعةجمفسفففتج سفففااجت   زتتاجمكنج سفففااججأ هم •

ججوت اشف بتال   زتتجتمكاعيج اهاجخ تعمجك  تج  منعي تجج .تصفعة تجخصفوماجتمعن ةظفن

 .اع ممجماايعوقعتلف.جتمنضفضف.ججووضفمواس تجتمع اعفجتمعا مج

تمضوةجتمنسف  جيشفكاولججججأصفاحاججإيعتلمنجتماسفافن تجحصفتجتعفعجايعوغعتةمجكافعجةمج •

منجتمطااف.جةمجتم ف ماف ت ججأكثعجأصففففانوتتمعمفسفففففف.ج ف منفف ةجتماف مف. جحا جتمطف ماف تجج

 .تمعن صاجتمااف جةمجتماوم.جيااو ولتمنس  ججوأصاح
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ججوتفاهوبتجعفوبجتاتبةجتمعمفسجخف تعمجت فاجممجيهامج ف معامجتالقاصففففف الجكثفعتججججأحفا •

شفففعومفنج ضفففع .جمججوتمعن ةظفنالجيو اجخاعت جيسففف عاو اج .أكثعتمن م.جتالقاصففف اي.جج

افف افف  جحا جتمضط  جتمخ  جتمعنسفوبجعا جتمعن ةظفنجك لجياعتجعا جتخعياج

 .خططجحكوم.جخ تعم

 اففاججججوتذت ف. اهفاجتمعمفسجخف تعمجحصفففففتج و جمنجتماضف ببجمفجتمواليف تجتمعانفاةجج •

جج  ألاففم عض  ا.جمفجتمسففمجتلج  ابجخ تعمج  مضولجت اجيشففاعجججج١٩٩٨تمخالة ت جين يعج

 .وت   زتته يناععجتمنض بةجتالمعيكف.ججوت اتمسي بةجتالمعيكف.جعا جح اث.جتحااللج

ججإيعتلةمجججمعحا.تماصفعين تجتالمعيكف.جججو اأتتاتبةجكافناولجبحاتج اصفعين تجخ تعمج •

وزيعةجتمخ ب ف.جم امفنجتوماعتيتجق متجت ه جتيض جتايهمج .لويجصين.جتمع ضمججوإمك  ف.

عنجتعاذتبه جعنجتاختججججوتعع تج ففاوبجتاليعت ففنجمنجتاختجتمعيك ج   ضالبجمصففاقا

 .تمعيك ج  مشوولجتاليعت ف.جا  ض 

وقيتجتاتبةجخ تعمج عوتةض.جتمعن ةظفنجتيضفف جمفجتموالي تجتمعاناةجمعزوججج٢٠٠١تكاو عج •

جوموالجمو سففامافف عاتجتم فيجتالمعيكمجججإيعتل .ول ما لتمض عاةجججولعاتةع  سففا لج

.جك  تجمال ياف حجمفجتاتبةج وبقجتمخطف.جتاليعت فف .مطف متجععافف تجتاففففضف لجل ماف لججإيعتل

 .تصالحجتماالق تجوتكع ل ويجتال نج

 شففاةجججإيعتلمع جه  مجججج٢٠٠٢ين يعججج٢٩مكنجتي  أجتاليعت ففنجةمجحاي جماعمفسج ويجج •

تصففففاجتاليعت ففنج خفا.جتمتج ااجافففنوتتجمنج .ةمجمنوبجتمشفففعجتما معمجوتعااعه 

 !تالمعيكف.تحااللجتةع  سا لاجمنجباجتالاتبةجججو هوامن والتجتماض ببج

تلعوحف تجج . افاجت اهف  جتمياعةجتمثف  فف.جماعمفسجخف تعمج ف  جعهفاجتمعمفسجتحعفالج  ف ا •

 جك لجيضولجتلجافففففوز جتمثعوةججوتمضعوي.  ف اجتمشففففااوي.جتكسففففاافاجتمطاض تجتميضفعةج

   اجمنجع ما.ج اتجةضفعةجج !تمطا عمنه جعا جموتماججواففأكاولتمنيطف.جعا جتمشفااج

 .ك لجحاتاجووماةاكنتجلهعتلج

تججتمشفففف هجتمااافعف.جاخججو عتمجتاففففاي اج   اجمنجتمطيعةجتمنيطف.جةمجتمسففففاافن تجج •

خاللجتمنعبجججج ف م اهف.ججوتطو تمانيج ف مثوبةجج . شففففهف اةجتمهنفاافففف.ججوتخعقججتم ف ماف.

 .تهاع ماج  مع اي تجوعاعماعو جعنج   اج زتهااجتمع مف.ج .تماعتقف.جتاليعت ف.

  معاشففاايناجحا ججججوتماوم.عنام جتوم ج   اجتمسففاط.جتاففااالجكتجل قمجتمنكوم.جج •

 .كثفعتج سااه جوت اضاتم ه زجتالاتبلجتمسيعت ج  مخ بق جتاففن تج   اجخاخاتج

جج٢٠٠٨هوج عناصففففمجججوحا   ف اجكثفعتجم جك لجيطايجتصففففعين تجعنجتالم عجتمعهالجج •

 !تمعهالصعحجت اجيااض جتالوتمعجتمعفاف.جمنجتالم عج

تمنوولجذتتججججوأصففففاحاججمألمف ع اهفاجتحعفالج  ف اجتمجاةفجتماع ف مججتمنوولجتاليعت مجج •

تموالي تجتمعاناةجضففاجتماع  مجج .تتيضوتجمااجتمخصففوم.ججحا ولنمجججو ففا ب ففااف.ج

منجت اف قجتمسففففالحجتمنوولجمكنجالماالكهف جتماكنومو فف ججججإيعتلتاليعت مجمفسجاللجيعكنجج

 .تمنووي.جك مال

جج١٠٠منججأكثعتمعامجتالقاصف الجةشفتجةفاج   اجةشفتجذبيفجمفجتلجتمنيطج اهاةجوصفتج •

يطعحجتمخططجتمشففففااويف.ججججوكف للججاوالبجمااعمففت جممجيكنجمفالج  ف اجةعييجتقاصففففف ا

 .هع تجتم جا مجوثعوتت نيسااجتمناف .جتمضط  جتمع ممجتاهوبج

 سفففااجج .تمعمفسج   اجك لجينظعجمالقاصففف اجمنجمنظوبجتم عاف.جتمخفعي.جتالافففالمف. •

مثالجتمعج .تنتجتمعشف كتجتمكاعيجومم%جج٣٠افف اف تاجتبتيفجتماضفخمجةمجتماالاجتم ج

 .%١٠٠عواج شكتجكافعاجتمناف .جتبتياتجتاا بجتماض بتتجتمضجج كعط  تمانواج  ماوافجج

تمنعي تجتما م.ج ففففهاتجتعت فجكافعج ااجتمعمفسج   ا جتمجتع اةجتمعق  .جعا جتمكاااجج •

 جموافسف تجمإلصفالحففنخصفوصف جتما  ا.ججتمعزع .ججوتمعنشفوبتتتمجتغالقجتمصفنمج

 .تمن  طفنجتمنضوقففنجوا نتمع اعفجتمعا مجتمجتغالقه ج

جوتمااع  ففنجوتمشففففا ب اخ   تجتموالي.جتمث  ف.جمن  ااجتتناتجتمضويجتالصففففالحف.ججقاتجت •

تمعن ةظفنجك  وتجغفعجمعت حفنجمن  اج سففااجج .خامجمفعجحسفففنجتمعواففولجكعع ففح

تمعيعلجمايكعةجتمعهاوي.جةمجتمسفففف افففف.اجمكنجمعوت ه.ججججوتافففاخاتماافففو جتاتبتاج

 .ماوقو جمفج   اجأبغعوتتالصالحففنج
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منجتمنعي تجججوتمعزياع ففحجمواففولجتالصففالحمجلعحجتمع  جتمشففعل.جتماينف.جةعييجتمع •

تنسففنجتماالق تجمفجتمععب جهذهجججوتيضف ججأكثعمفاعتمف.ججججوتضفي  افف افف.ججأكثعجومعو .

 .تال ناتتجمناو .جخصوص جمية.جكافعةجمنجتمشا بجةمجتمعال

أجتعانتجتم ه تججتوقفجماسفكعجتالصفالحففنجةوزجك افحج  ال اخ   تجتمعم افف. جمكنجة  •

 .%جمنجتالصوتت٦٠تمعاعف.ج يوزجتحعالج   اجبجتضعيا جج

جوتم يوزج   ا جحصفاتجمن و ف تجججمنصفاعتاض مف ج زمتجتم ع هفعجتمشفوتب جةمجتمعالج •

ثضااجمياعةججوتعطمتمعع فاجبةضجتع اةجتال اخ   تج .ضفن ي جوافضطجججتما اففتافااع  جج

 ابم اف.جث  ف.جماعمفسجتحعالج   

 فع جةمج فععف.ججججوحصفتمنذجتمثوبةجتنزلجتمعاليفنجتم جتمشفوتب جضفاجتمنكمججتولجمعةجج •

ججوأ فف بوتتماوم.جتالاففالمف. جحا جتمضف اتتجتمامج فف بكتج  مثوبةجوقيوتجمفجتمشفف ب ج

ج.أ يسهمتولجمعةجتمصعت جيصاحج اتجكافعج فنجتالاالمففنج .تم جت نعت جتماوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


