
6/8/2009 موي يف ةيوونلا ةلبنقلا اياحض لجا نم بابشلل ينطولا داحتالا نم ءادن
!اميشوريه ىلا يماكوبات و  وسا   ةرايز عنمنل ، ةيوونلا ةلبنقلا اياحضل يناثلا ليجلا بضغبو ، امابوال احيدم ىفك

!ةيلامشلا ةيروك لالتحال ةيلايربمالا ةطخلا هجو يف فقنل ، ايروك و اكيرما و نابايلا يف لامعلا ريهامج داحتاب و

.ةيوونلا ةلبنقلا اياحض ةيرح عزتننلو ،ايراتيلورب ةروث ىلإ يملاعلا داسكلا ةمزأ لوحنل

.ةحداكلا لامعلا ريهامج ةمدقم يف ةلبنقلا اياحضل يناثلا ليجلا نم نوجانلا لضانيل و
: اياحضلا اهيأ اي

: ةلبنقلا اياحضل ثلاثلاو يناثلا نيليجلا نم يتاوخأو يتوخإ اي

 نلعنس ،اميشوريه ىلع ةلبنقلا طاقسال قفاوملا مويلا اذه يف ةيوونلا ةلبنقلا اياحض لجا نم بابشلل ينطولا داحتالا نحن
.ةينابايلا ةيلايربمالا لبق نم ةيلامشلا ةيروك لالتحا قيعنس و ،ةاسأملا راركتب حمسن نل انناب ، ةمهو ةعاجش لكب

!ةيوونلا ةحلسالاو بورحلا ءاهنا نم ملاعلا يحداك و لامع دحوتيل
 ام ةهجاوم ليبس يف كلذو،ةيوونلا ةحلسالا ىلع ءاضقلا لجا نم تاحومطلاو لامالا ، 6/8 موي يف لوالا عوضوملا نوكيس
 .يملاع داسك و بورح نم  رصعلا اذه يف
 ةهجاوم يف مهتايح نوشيعي مهنا ذا .قالطالا ىلع لوبقم ريغ ءيش ، مهتالئاع و اهاياحضل ةبسنلاب ، ةيوونلا ةحلسالا نا
 طسوالا قرشلاو ةيروك يف ةيوون بورح لاعتفال ةيلايربمإلا لودلا ةرماؤم ناف كلذل .نامالاب روعشلا مدعو توملا عم ةرمتسم
. نادبألا هل رعشقت ءيش وهل ، اهترطيس رارمتسا نيمات لجا نم
 ليلد الإ بورحلا هذهامو ، ةيلامسأرلا جاتن ةيداصتقالا تامزألاو بورحلا يه اهف .ةوقب أدب دق يملاعلا لامعلا لاضن نا الا
 .ايجراخ بورحلاو تاحايتجالاب موقتو ،ايلخاد لامعلا تاداحتا ريمدتل ةدهاج ىعست ةيلايربمإلا ناف كلذل .اهتياهن بارتقا ىلع
 ةايح ريمدت ىلا ىدأ اذه ناف كلذل .ةلعتفملا ةيجراخلا راطخإلا ةهجاوم يف مهعم فطاعتلا ىلع لامعلا رابجإ لجا نم كلذو
 ةيوونلا تابرضلل ال دحاو توصب اولوقيو اودحتي نا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لامعلا ىلع كلذل ،ةاناعملا مهل ببسو لامعلا
 وهاهو . ةحناس ةصرفلا يهاهو .ةايحلا عيطتسن نل كلذ نودب .ةيلايربمالا رمع ةلاطإ ىوس اهل فدههال يتلا ،ةيقابتسالا
 قوقح ديعتسنو ايراتيلورب ةروث ققحنل ، هسفن نم صخش لك أدبيل، ةيزهاج لكب فقنو انرارق ذختن نا هيف بجي يذلا تقولا
.ةيوونلا ةحلسالا ىلع ءاضقلا ىلا اندوقيس امم ، لامعلا
 ةروث قيقحت ىلع ةردقملا نوكلتمي مه كلذل ،عمتجملا كرحي يذللا نايكلا مهو ،جاتنالا ءبع نولمحتي نم مه لامعلا نا
 لماشلا رامدلا ةحلسأ ةلازإو ةيوونلا بورحلا عنم ىلع نورداق كش يا نود نم مهنا مك .بعشلل ةيرحلا قيقحت و ،ايراتيلورب
 نم ةيوونلا ةلبنقلا اياحضب ةقلعتملاو ةمكارتملا ةمخضلا تامولعملا نم ديفتست نا ةيراتيلوربلا ةروثلل نكمي اهدنعو .ملاعلا نم
 اياحضلا ءالؤه ريرحت لجا نم .اهنوهجاوي يتلا ةيحصلا تابوعصلا لحو مهل جالعلا نيمات ةداعا لجا نم ، يناثلا ليجلا
!ريهامجلا هذه ةمدقم يف لضاننل لب لامعلا ريهامج لضانتل

.ةيلامشلا ةيروكل حايتجا يا عطاق لكشبو نوعنامي يناثلا ليجلا نم ةلبنقلا اياحض - ةيناث أطخلا اوديعت ال ، ال و ال
 ةيروكل حايتجا يا عنم لجا نم لامعلا ريهامج ةمدقم يف يناثلا ليجلا نم ةلبنقلا اياحض فوقو نوكيس يناثلا عوضوملا نا
.ةيلامشلا
 نع اهنالعإب تماق ، ةينابايلاو ةيكيرمالا نيتيلايربمالا لبق نم اهيلع سرامت يتلا طوغضلا ببسب ةيلامشلا ةيروك تماق دقل
 تاكرحتب ةينابايلاو ةيكيرمالا نيتيلايربمالا تماقو .)نالعالا ةحص نع تامولعمال(ليربا نم سماخلا يف ةيوون ةبرجتب اهمايق
 ريدجلا نمو .قارعلا لالتحا دنع اولعف امك ).لماشلا رامدلا ةحلسأ عينصت عنم( ىمسم تحت ةيروك ىلع موجه نش لجا نم
 ةيروك ليثمت قيرط نع ،ةحضاو ةيركسع تاملكل اهمادختساب لامعلا ريهامج سيمحتب موقت ةينابايلا ةيلايربمإلا نا ركذلاب
 ةاسأم ةداعا نوديرت ال متنك اذا(لوقلاك  بيذاكا مهقالطإو ،مهددهي يذلا مظعألا يركسعلا رطخلا اهنا ىلع مهل ةيلامشلا
 ةيروك يف خيراوصلا قالطا دعاوق ىلع ةيقابتسا برح نشنل()ايوون حلستت نا نابايلا ىلع ، يكازاغان و اميشوريه
 بيعملا لالغتسالا وه ً،اقلطم هنع يضاغتلا نكميال يذلا ءيشلاو .ينابايلا يوونلا حالسلا عينصتل كلذب اودهميل.)ةيلامشلا
.ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا ذنم مالسلا ىلا ةوعدلاو بورحلا ةضهانمل نازكرم نادعي امهنا ذا يكازاغانو اميشوريهل



 عزن ةيلمعل قيعملا اهتفصب ةيلامشلا ةيروك ىلا تاداقتنالا هيجوتب الا موقت ال ، ةيبعشلا تادايقلا نا ىلا ريشن نا يغبني امك
 حطنل .ةيلامشلا ةيروك ىلع برح نشل يعادلا يارلا نوشامي يلاتلاب مهلعجي امم ،مالسلا قيقحتو لماشلا رامدلا ةحلسأ
 مهعفدي ،ةمداق ةيراتيلورب ةروث نم ةيلايربمالا فوخ امناو ،ةيلامشلا ةيروك يف سيل برحلا ببس نا !ةيسايسلا بيذاكألا هذهب
.مهدوجو ىلع ظافحلل ، بورحلا لاعتفا ليبس يف ءيش لك لذبل
 يف)ويهوس( نيينبايلا لامعلل ماعلا داحتالل ةيمسرلا ةديرجلا ترشن۱۹٥۰ ماع نم وينوي۲٥يف ةيروكلا برحلا تادب امدنع
 تاوقلا كلذب ةمعاد ،ةيلامشلا ةيروك وه برحلا نشب أدب يذلا نا نيبت ةلاقم ترشن ، سطسغا۱٥ يف رداصلا اهددع
 ةدع لتق تقولا كلذ يف .نييروكلا حبذل قالطنالا ةدعاق نابايلا رزج تحبصاو.ةدحتملا ممالا تاوق ىمسم تحت ةيكيرمالا
 كشالاممو .ارهاب احاجن ةينابايلا ةيلايربمالا تققحو ،رايهنالا ةلاح نم ينابايلا داصتقالا ضهن امك .نييروكلا نم نييالم
.ةيروكلا ةريزجلا هبش ماسقناو .نييروكلا لامعلا ريهامج مد صاصتما قيرط نع مت كلذ نا ،هيف

.ةيوونلا ةلبنقلا اياحض ريرحتو ،امابوا عادخ فشك،وه ثلاثلا عوضوملا
 امك . تاعاعشإ نم هل اوضرعت ام نم نوناعي نيجانلا نا امك .ةينابايلا ةيلايربمإلا جاتن يه ةيوونلا ةلبنقلا اياحض ةاسأم نا
 يعدت اكيرما نا تفلملاو .ةيزاوجربلاو ةيلايربمإلا تاسايسلاب ةحاطإلا لجا نم ةلماعلا ىوقلا كرحت مدعل ةجيتن ناك كلذ نا
 تادب ، سكعلا ىلع لب ،ةيوونلا ةلبنقلا نع ادبا راذتعالاب مقت ملو .يكيرما باش نويلم ذاقنال هب تماق امب تماق اهنا
 ةرطيس ماظن كلذب ةعناص)انل اوعضخت نا مكيلع بجي ،اميشريه ةاسأم معط اوقوذت نا نوديرت ال متنك اذا (ديدهتلاب
.هب لوبقلا نكمملا ريغ نم ،ديدج يرامعتسا
 يسآمب نيفراعلا رثكا مهفصوب ،يملاعلا مالسلا ىلا ةوعدلاو برحلا ةضهانمل يرقفلا دومعلا نولكشي ةيوونلا ةلبنقلا اياحض نا
 ءاقب ىلا ىدأ ،ةيوونلا ةلبنقلا نع ةجتانلا ضارمالا ضارعا رصحل داجلا لمعلا مدعو ءاطخألا نا الإ .اهتاليو و بورحلا
 تاسارد زكرم اهارجا يتلا ةيعقاولا تاساردلا بسحو .نآلا ىتح ةفورعم ريغ اياحضلا ىلع ةيوونلا لبانقلا تاريثات
 ةرورض يا كانه سيل )نابايلاو اكيرما هترادا يف كرتشت،ABCC دعب تلكشت ةمظنم نع ةرابع وه( ةيوونلا تاعاعشالا
 ةقيقح  ءافخإ نا دجنس خيراتلا انركذتسا اذإف .براجت نارأف الا اوسيل مهف ،ثلاثلاو يناثلا نيليجلا نم اياحضلا ضيوعتل
 نم ىتح اياحضلا عنم ناكيرمألا هضرف يذلا يمالعالا ةباقرلا ماظن ببسب ةيوونلا ةلبنقلا ءاقلإ ءارج نم نيررضتم دوجو
 ءالؤه نم صلختلل ،ةينابايلاو ةيكيرمالا نيتيلايربمالا اهتكاح ةيرس ةرماؤم اهنا.هسفن ديعي خيراتلا وه اهو .جالعلا يقلت
.اياحضلا
 يلختلا لوح ةيكيشتلا ةمصاعلا يف هباطخ ىلا رظني امك ،ةيرحلا يف مدقت هنا ىلع نيريثكلا لبق نم امابوا باختنا ىلا رظُني
 ةيرحلا قيقحت لجا نم اتناك امهنا (هلوقب نيتيلايربمإلا نيبرحلا امابوا ّلمج دقل .حيدملا اهؤلم نيعب ، ةيوونلا ةحلسالا نع
 ةديحولا ةلودلا اهنا امكو ةيوون ةلودك ةدحتملا تايالولا فصوب(الئاق عباتو )نيرشعلا نرقلا يف ناسنإلل ةنمآلا ةايحلا نيماتو
.)ةيقالخأ ةيلوؤسم لمحتت اهنإف ،يوونلا حالسلا تمدختسا يتلا
 نم ريثكلا نكلو .اكيرما ةحلصم لجا نم يوونلا حالسلا لامعتسا ديؤي باطخ هنا حضاولاو يلجلا نم...)ةيرحلا لجا نم(
 نيتلبنقلا طاقسإ نع راذتعا هنا ىلع )ةيقالخأ ةيلوؤسم(ب امابوا ريبعت مهف يف تغلاب ، اياحضلل تايعمجلاو تاداحتالا
 تايعمجلا هذه تذخأو .مهقحب تعبتا يتلا مظنملا لتقلا تاسايس نع اياحضلل راذتعاو ،يكازاغان و اميشوريه ىلع نيتيوونلا
 .اهل ارذع يكيرمالا سيئرلا باطخ نم ةذختم ،اكيرما ةيهارك نع فقوتلاب امابوا باطخل نيدقتنملا ةبلاطمب
 و ،يوونلا حالسلا راشتنأ عنمل باطخ هنوك نع ىدعتيال باطخ وه .راذتعا يا ينعي ال ) ةيقالخأ ةيلوؤسم (امابوا لوق نا
. نييباهرإلل ةحلسالا هذه لوصو عنملNPTماظن معديو يوونلا حالسلا راكتحال وعدي باطخ هنا ،هلامعتسا تاقوا يهام
؟ ةيوونلا ةحلسالا نم لاخ ملاع لجا نم، امابوا هلعفو هلاق يذلام
 هناو.ناك امهم ودع يا دض عدر ةوق لكشيس هناف يوونلا حالسلا دجو املاط هنا يف لثمتي ،غارب يف امابوا باطخ رهوج نا
 ماظن داجيا بجي امك .يوونلا حالسلل يملسلا سيدكتلا نم ساب الف لودلا نم اهريغو كيشت نما ىلع ظافحلا لجا نم
 ةيروك ىلع برح نشل ءيهي باطخ وه ، ىرخا ةرابعب يا . ناريإو ةيلامشلا ايروكل ةراشإ يف ،نوناقلا قرخي نم لك بقاعي
.ةلاعف عدر ةليسو هرابتعا ىلع يوونلا حالسلل راكتحالا ءاطغ تحت نارياو
 ينابايلا داحتالا هضوخي يذلا يريصملا لاضنلل ةيمامألا طوطخلا يف فقنل ،يناثلا ليجلا نم ةيوونلا ةلبنقلا اياحض لجا نم
.عبرألا ىربكلا تاداحتالل

 لكشت ةداعا ءوض يف ،ثلاثلاو يناثلا ليجلا اياحض ميظنت لجا نم ةرباثملاو لاضنلا لوح نوكيس ،عبارلا عوضوملا نا
.ةيلامعلا تاكرحلا
 .يماغوبات يشافلا هاجت بيرملا تمصلاو ،ةيلامشلا ةيروكل رمتسملا داقتنالاو ،امابوا باطخ ىلع ينابايلا يعويشلا بزحلا ءانث
.ينابايلا يوونلا حلستلا ىلع ةقفاوملا رطخ بارتقا ىلع ليلد الا يهام...اياحضلا ةكرحلل يمتنت يكل ةيروك ةضراعم بوجوو



 ءارزولا سيئرب ادح امم ،ايوون حلستت نا نابايلا ىلع ناب حرص امك ،لطاب ماهتا ةيروك حايتجا ناب يماغوبات حرص دقل
 لكشب تاحيرصتلا كلت تزواجت دقل !يوونلا حلستلا لجا نم نيرظنملا نم هسفن ءارزولا سيئر نا ملعلا عم ،هلزع ىلا ينابايلا
 امك .)ةلبنقلا طاقسإ الا رخا رايخ يا كانه نكي مل (نيماع لبق امويك قباسلا عافدلا ريزو اهب ىلدأ يتلا تاحيرصتلا ريبك
 ةليسو وه يوونلا حالسلا كالتما نا (الئاق حرصو ،اميشوريه يف مالسلا ةحاس بناجب سانلا دشحب ،بآ/سطسغا٦ يف ماق
 يوونلا حلستلل اساسا اميشوريه لعج هتلواحم نا .ريهامجلا سامح ةراثإ الواحم ) يكازاغان و اميشوريه ةاسأم ةداعإ عنمل
 كلت لثمب حرصي ال نا هئاجرب الا اياحضلا تايعمج عم ابيكا اميشوريه مكاح مقي  مل كلذ ةلباقمبو. ةفيخم ةقيقح يهل
 اوقرتحا نيذلا متيسن له ،اياحضلا نع ةلوؤسملا تايعمجلا اهتيا ايو ابيكا اي .رخا موي راتخي ناو ،مويلا اذه يف تاحيرصتلا
 نم فدهلام اذا !تاعاعشإلا نم مهب تقحل يتلا مالآلا ةدش نم نوولتي وناك نيذلا نيباصملا متيسن لهو ،ةلبنقلا منهج يف
 لجا نم سيلأ ،ىرخالا لايجألا ىلا ةبرجتلا هذه لقن بوجو ىلا نوعدت متنك اذام لجا نمو ، اياحضلا تاداهشل عامتسالا
!ةظحللا هذه
 حيرصتل يطابتعالا مكمهف نا .ةلبنقلا اياحض هديريام كلذ نال .انحاورأب كلذ عنمنس انناف ،يوونلا حلستلا نوديرت متنك اذا
 نم لك بهذيلف .اياحضلا بولق يف يذلا بضغلل لهاجتو نايسن الإ وه نا ،لاضنلا نع مكيلختو ، راذتعا هنا ىلع امابوا
 !بضغلا ةظحل ءيجت امدنع بضغيال
 نومظنيس ،)نييرادإلا ،ديربلا،نييوبرتلا ،نابايلا ديدح ككس (عبرألا تاداحتالا يف نيدجاوتملاو حلستلل نيضهانملا بابشلا نا
 ةيطغتل ةليسو ، امابوا باطخ ىلع ءانثلا نا.لامعلا تاداحتا ىلع موجه نم امابوا باطخ هنمضتام نوشقانيو ،مهسفنا
.ةيكيرمالا ةيلامسارلا شاعنا ةداعا لجا نم هيعس ةقيقح
 و اكيرمأو نابايلا يف لامعلا ديحوت قيرط نع كلذو ،ةيوونلا ةحلسالا ةلازا لجا نم ةيعقاو قرطلا رثكا داجيا ىلع لمعنلف
 ،امتح دوجوم يوونلا السلا عزن يف لمألا نا .)ةصخصخلل ال ،ميسقتلل ال(ةيلامعلا ابيش ةكرح ئدابم ىلع ادانتسا ايروك
 ماع يف ةرهاظمب تماق يتلاILWU ةكرح لثم ، كلذ ليبس يف لضاني نم كانه نا املاط ،ققحتي فوس كلذ ناب ةريبك انتقثو

.يوونلا حالسلا اهمادختسا نع ةيكيرمالا ةموكحلا اهيف لئاست ،۱۹٤٦
 ةنضاحلا ةيلامعلا ةكرحلا ةدالو ةداعا،ةيوونلا ةلبنقلا اياحضل يناثلا ليجلا ةوحص نع ضخمتيس هنا نم نوقثاو اننا امك
  .با/سطسغا ٦ موي يف يبعشلا عمجتلا حاجنإ ىلع لمعنلف .مالسلا ةنيدم .اميشوريه ةنيدم يف ،برحلا ةضهانم ركفل


