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).. -1932( ييووااددعسلاا للااوون ةةرريیس

 عمتجملاا ننع تتبتكف ٬،اهھھھايیاضق ةةررصنوو ٬،ةةأأررملاا للجأأ ننمً اارريیثك تتلضان ٬،"ببررعلاا ررااووفووب ييدد ننووميیس" اهھنووبقليی
 ننيیيیررصملاا بباتكلاا ررثكأأ ننم ددعت يتلاا .ييووااددعسلاا للااوون ةةررووتكددلاا اهھنإإ ..ةيیررحلااوو ةسايیسلااوو ثثااررتلااوو رركفلااوو
 .ةغل ةةررشع يتنثاا ننم ررثكأأ ىلإإ اهھتاباتك تتمجررت ذذإإ ٬،يملاعلاا ىىووتسملاا ىلع ةةءااررق

 ننأأ ننم ممغررلاا ىلعوو ً.ااددررف ررشع ددحأأ ننم ةنووكم ةلئاع يف تتأشنوو 1932،٬ ةنس ٬،هھلهھت ررفك ةيیررق يف تتددلوو
 ٬ً،اضيیأأ هھتانبوو هھئانبأأ مميیلعت ىلع ررصأأ "للااوون" ددلااوو ننأأ الإإ ٬،ةظظفاحملاا ننم ررددقبوو ٬ً،ايیبسن ةيیدديیلقتلاب ففصتت اهھتلئاع
 ةيیعامتجالاا تتاططووغضلاا ننم دديیددعلااوو ٬،دداهھططضالااوو ررهھقلااوو ٬،ةيیلابلاا دديیلاقتلاا يناعت ةيیفيیررلاا ةةأأررملاا تتناك ننمزز يف
 .ةيیسايیسلااوو

 تتأأددب ممث ننموو 1955،٬ مماعلاا ٬،سسفنلاا مملع يف ههااررووتكددلاا ىلع تتلصح ثثيیح ٬،ةةررهھھھاقلاا ةعماجب "للااوون" تتقحتلاا
 .ةحصلاا ةةررااززووب ةلووؤؤسم تتحبصأأ ننأأ ىلإإ ٬،مماعلاا ببططلاا ةسرراممبوو ٬،اهھصاصتخاا للاجم يف للمعلاب

 ثثيیح ءايیشألاا ننم رريیثكلاب ييأأررلاا اهھكرراشيی نناك ييذذلاا هھتاتح ففيیررش ررووتكددلاا اهھجووززب للااوون تتقتلاا ةةررتفلاا ههذذهھھھ يف
 .ككلذذ بببسب ننجسلاا يف ةنس 13 ننم ررثكأأ ىضق ددق نناكوو ضضرراعملاا رراسيیلاا تتااررايیت ددحأأ ىلإإ يمتنيی نناك

 ىلإإ تتعدد امك ٬،ييددررتملاا اهھعضوو ننع اهھتاباتك يف تتثددحتوو ٬،ةيیبررعلاا ةةأأررملاا ننعً اارريیثك ييووااددعسلاا للااوون تتبتك
 .ةيیدداصتقالااوو ةيیسايیسلاا ةةايیحلاا يف اهھتكرراشم ىلإإوو ٬،ةيیعامتجالاا اهھھھددوويیق ننم اهھھھرريیررحت

 يباقنلاا ططاشنلاا تتسررام للب ٬،ةباتكلاا ىلع ررصتقت مملوو ٬،ففااددهھھھألاا ههذذهھھھ للجأأ ننم ييووااددعسلاا للااوون تتلضان
 تتااووددن يف تتكرراشوو ٬،ررصم ننم ةفلتخم ننكامأأ يف ٬،ةةأأررملاا ننع ةيیناادديیمً اثاحبأأ تتررحأأوو ٬،يتايیعمجلااوو
 .ةيیملاعوو ةيیبررعوو ةيیلحم تتااررضاحموو

 اميیف ااووأأرر ننيیذذلاا ٬،ممووصخلاا ننم رريیثكلاا اهھل ددجووأأوو ٬ً،ائيیررج نناك ةسايیسلااوو دديیلاقتلااوو سسنجلاا ننع للااوون ةةررووتكددلاا ممالك
 اهھلمع ىلعً ااررططخ ٬،ننايیحألاا ضضعب يف ٬،للّكش هھنأأ ىتح ٬،ففيینحلاا ننيیددلاا ئئددابم ننعوو ٬،دديیلاقتلاا ننعً اجووررخ هھلووقت
 ىلإإ تتررططضااوو ٬،ررصم يف ههررشن ننم تتعِنُم ٬،للاثملاا لليیبس ىلع ٬،"سسنجلااوو ةةأأررملاا" تتبتك امددنعف .اهھتايیحوو
 ٬،ةمرّرحم للااززت الوو تتناك عيیضااووم للووانت بباتكلاا ننإف ننااوونعلاا يحوويی امكوو .1972 مماعلاا ٬،تتوورريیب يف ههررااددصإإ
 ببنااووجلاا يف ٬،بباتكلاا اهھلمحيی يتلاا ٬،ىىررخألاا دداعبأأ ىلإإ ةفاضإلاب ااذذهھھھ .انتاعمتجم يف اهھنع ثثيیددحلاا ررظظحيی
 ةةررااززوو يف اهھبصنم ننم ةلاقتسالاا ىلع للااوون تتمغررأأ يتلاا تتاططلسلاا ببضغ رراثأأ ييذذلاا ررمألاا ٬،ةيینيیددلااوو ةيیسايیسلاا
 يف ءابططألاا ةيیعمجل ةةددعاسم ةماع ةبتاككوو ٬،ةحصلاا ةلجمل رريیررحت ةسيیئررك اهھتفيیظظوو ككلذذك ددقفت اهھلعجوو ٬،ةحصلاا



 سسمش ننيیع ةعماج يف 1976،٬وو 1973 يماع ننيیب ةلصافلاا ةةررتفلاا للالخ ٬،ييووااددعسلاا للااوون تتررجأأ .ررصم
 بباصعلااوو ةةأأررملاا" هھتمسأأ بباتكب ثثاحبألاا ههذذهھھھ تتجووتوو .ةيیبصعلاا تتابااررططضالااوو ةةأأررملاا ننعً اثاحبأأ ٬،ةةررهھھھاقلاب
 20 ننم ررثكأأ اهھنم يناعت يتلاا ةيیسفنلاا تتابااررططضالل تتاساارردد ىلع بباتكلاا للمتشاا .1976 ةنس "ررصم يف
 .ررصمب تتايیفشتسملاا يفوو ننووجسلاا للخاادد ءاسنل ةلاح

 ةيیعامتجالاا يحااوونلاا ننم ٬ً،اموومع نناسنإلاا ةيیررحوو ٬،اهھب ضضووهھنلااوو ٬،ةةأأررملاا ةيیررح للجأأ ننم لليیووطط ععااررص ددعب
 ييأأ يف للمعلاا ننم تتمررح ثثيیح ٬،ييووااددعسلاا للااوون هھجوو يفً ابيیررقت ببااووبألاا للك تتددصووأأ ٬،ةيیملعلااوو ةيیسايیسلااوو
 ٬،ررصم يف مماظظنلاا ممتش ةمهھتب ننجسلاا تتلخددوو ٬،ننيیددددشتملاا ضضعب للبق ننم اهھتايیح تتددددهھھُھوو ٬،ةماع ةفيیظظوو
 رروونأأ تتقددص اهھنأأ ووهھھھ ككلذذ بببس ننإإ ٬،اهھنجسب ممكحلاا ىلعً اقيیلعت ييووااددعسلاا للااوون تتلاق ددقلوو .هھتضرراعموو
 ةيیررحوو ٬،ةيیبززحلاا ةيیددددعتلااوو ٬،ةيیططااررقميیددلاا ننع ثثددحت امددنع ٬،)ةةررتفلاا ككلت ررصم يف ةيیررووهھمجلاا سسيیئرر( تتاادداسلاا
ً اكسمت الإإ "للااوون" ننجسلاا ددززيی مملوو .ةنااززنززلاا للخاادد اهھسفن تتددجوووو ممهھتضرراع ننم تتددقتناف ٬،ةضرراعملااوو ييأأررلاا
 ددددع غلب 1981،٬ ةنس ٬،ررصم يف ءاسنلل ةلقتسم ةيیعمج للووأأ سسسؤؤتل هھنم تتجررخف ٬،اهھئااررآبً اناميیإإوو ٬،اهھئددابمب
 تتااووددن ةيیعمجلاا ههذذهھھھ تتددقع .مملاعلاا ىىووتسم ىلع ةةأأررماا يفلأأ ووحنوو ٬،ررصم يف ووضع ةئمسمخ ةبااررق اهھئاضعأأ
 .ةيیفيیررلاا ةةأأررملل اهھتاادداارريیإإ تتصصخ ةلجم تتررددصأأوو ٬،تتااررضاحموو

 ببررح يف اكيیررمأل ةضرراعملاا اهھئااررآآ بببسب اهھتاططاشن ةسررامم ننم ةيیعمجلاا ههذذهھھھ تتعنم 1991 ةنس يفوو
 ننأأ ىلع تتددكأأ امك ٬،ةيیبررعلاا ةمألاا ننووؤؤشبً الخددت للااوون هھترربتعاا ييذذلاا ثثااددحألاا يف اهھلخددتوو ٬،ةيیناثلاا جيیلخلاا
 ممغرر ةباتكلاا ننم اهھعنميی ممل ننجسلاا للخاادد ييووااددعسلاا للااوون ددووجوو .يبررعلاا ىىووتسملاا ىلع للحت ننأأ ددبال ةمززألاا
 ننم اهھجووررخ ررثإإ ررددصتل ٬،ةيیقرروو ممرراحموو للحك مملق ككلذذ ننعً الددب للااوون تتلمعتساا ددقلوو .اهھنع ققرروولااوو مملقلاا عنم
 ."ءاسنلاا ننجس ننم تتاارركذذم" :اهھفَّلؤؤم ةةررشابم ننجسلاا

 .ننيیفقثملااوو ننيیضرراعملاا دداهھططضااوو دداسفلاا يشفتوو ررصم يف ممكحلاا مماظظنل اهھھھدداقتناا تتلصااوو بباتكلاا ااذذهھھھ يف
 يف ٬،ككلذذ ءااررج ننم اهھل ثثددحيی ننأأ ننكميی امل يلابت ممل للااوون ننأأ الإإ ٬،ممالكلاا ااذذهھھھ للثم ةةررووططخ ننم ممغررلاا ىلعوو
 .اهھلووح ييررجيی ام للكب ممااززتلالااوو ٬،اهھھھددالب عضوو ننيیسحت لليیبس

 ضضعب ففررطط ننم ةةددددهھم اهھتايیح تتحبصأأ ةيیسايیسلااوو ةيینيیددلاا اهھفقااوومب ةقلعتملاا ةةرريیثكلاا اهھتاباتكل ةجيیتنوو
 ةةررضاحم ةةذذاتسأك للمعلل ددالبلاا تترردداغ ننأأ ىلإإ ٬،ةةززيیجلاب اهھتماقإإ ززكررمل ةسااررحب اهھل ررُِمأأ ككلذذل ٬،ننيیفررططتملاا
 .ةيیلامشلاا اكيیررمأأ تتاعماجب

 اهھعووررشم امأأ .اهھھھايیاضق ةةررصنوو ةيیبررعلاا ةةأأررملاا رريیررحت للجأأ ننم للمعت ييووااددعسلاا للااوون ةةررووتكددلاا تتلاازز ال
 ً.ايیموويی للمعلاا ننم تتاعاس ررشع اهھفلكيی ام ااذذهھھھوو ٬،ةيیتااذذلاا اهھترريیس ةباتك ووهھف يلاحلاا
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