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 ممل <ع 01

 اناعلاذ اا
 0 0| ع < , يسيست### يب

 حانج ىلع ةيعقاو ةايحلا نوؤش دشأ نع ةلحر يف باتكلا اذه انلمحي
 هلل نيهزلا ةعزأ لراتتم يقاكلاق :متنلا سارالا نرسلا قف
 هذه ريثأتو «تيرتس لوو « «ملاعلا يف رهشألا لاملا يح تاسراممو

 ريبك ءزجو ةدحتملا تايالؤلا يف ةماع ةفضي داصتقالا ىلع تاسزافملا
 داصتقالا ملاع يف ةيقيقح عئاقو بتاكلا دصريو .ملاعلا نم

 : لشفت ناءنم ربكأ" اهنأب تفصو يتلا ةقالمعلا ةيكيرمألا تاكرشلاو

 نكل .ةيلاكلا  كليسارلا ٠ اهكروطع ادلع ناك ىذلا تيرتس لعب
 طايتحالا سيئر يكنانرب نب لثم «ةريبك تايصخش نم برتقي بتاكلا

 ةعومجمو ,تقولا كاذ يف ةنازخلا ريزو نوسلوب يرنهو :يداحتالا

 عمهسيورب ل لل سكن ىراثلا اكن ىتح :ةقالمعلا تاكرشلا ءاسؤر نم
 .هتمرب يملاعلا داصتقالا تلزلز ةنحاط ةمزأ يف مهسافنأ

 انافرين :فالغلا ميمصت



 تيرتس لوو ةياهن



 ةمجرتلل ىموقلا زكرملا
 روفصع رياج :فارشإ تحت ”؟ء.ك ريوتكأ ىف سسأت

 ثيغم رونأ :زكرملا ريدم

 2570 :ددعلا -

 تيرتس لوو ةياهن -
 نياتشنول رجور -
 شوفرح دمحم -
 ةيزيلجنإلا :ةغللا -

 2016 ىلوألا ةعبطلا -
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 نياتشنول رجور :فيلات
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 شوفرح دمحم :ةمسهجرت



 مسرسهفلا ٌمقاطب
 َييموقلا قئاثولاو بتكلا رادل ّتماعلا تئيهلا دادعإ

 ريينطلا نوئشلا ةرادإ

 رجور ؛نياتشنول

 شوفرح دمحم : ةمجرت ؛نياتشنول رجور : فيلأت /تيرتس لوو ةياهن
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 ةيداصتقالا تامزألا ١-
 كونبلا -؟
 تاصروبلا -

 (مجرتم) دمحم ؛ شوفرح (أ)
 ا ناونعلا (ب)
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 ةفلتخملا ةيركفلا بهاذملاو تاهاجتالا ميدقت ىلإ ةمجرتلل ىموقلا زكرملا تارادصإ فدهت

 . زكرملا ىأر نع ةرورضلاب ربعت الو , مهتافاقث ىف
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 22-- “ ا ىناف رود :رشع ىداحلا لصفلا

 01 ا م مون الب :رشع ىناثلا لصفلا

 د ا رشلا ىوق :رشع ثلاثلا لصفلا

 0 تامدصلا دعب ام :رشع عبارلا لصفلا

 ل طوعكلا قوات نزح :نيكع نساكلا لضلا

 1 ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب :رشع سداسلا لصفلا

 34077“ جا ليتس رود :رشع عياسلا لصفلا

 0 ددرتملا ىكارتشالا :رشع نماثلا لضفلا

 5 ريبكلا دوكرلا :رشع عساتلا لصفلا

 دو ياا م سوم تيرس لوو ةناهذ :نووتشعلا لضقلا

 411 1 نافرعو ركش

 هلق هيوم وسلا شماوهلا

 1 تاهلاطسلا وسم



 ءادهإ

 هثم رثكأو اذه شيعأ انأو ىنتأر ىتلا ىدوج ىلإ





 باتكلا ىف ةدراولا تايصخشلا ةمئاق

 ضورقلا نأ نم رذح ؛كام ىديرف ىف رطاخملا ىلوؤسم ريبك ءسينوكوردنأ ديقيد

 .اهمادختسا ءاسي هيإ ةئفلا نم رطاخملا ةيلاع ةليدبلا

 عم مدتحم لدج ىف تلخد «ةيداحتالا عئادولا نيمأت ةئيه ةسيئر ءريب .ىس اليش

 حصن ,كرويوين ىف ىداحتالا ىطايتحالا راشتسم ,نيالا رتسكاي .ىس ساموت

 .سالفإ بلطب مدقتت نأب ناميل

 .لولحلا دحأ سالفإلا نأب ىج .ىأ .هيإ نم داتسميلو

 نأب لداج اًريمم اًذاتسأ لبق نم ناكو ؛؟٠ ١7 :طابش رياربف نم لوألا ىف ىكيرمألا

 .ةلويسلا ريفوتل ةدشب رايهنالا دهاج نأ دعب ؛ئفّث' نأ يجي تاعاقفلا

 ىف ةقاشلا ةمهملاب علطضا ءلوودراو دنآ كلوب ديقيد ىف كيرش ,نياتشنريب دلانود

 ."ةديجلا" نع "ةئيسلا" لوصألا لصف

 ىرامثتسالا سيشت ناجروم ىب .هيج كنب ةسائر ىف كراشملا .كالب نقيتس

 .نوميد ىميجل نميألا ع ارذلاو



 ناك ءسكاس نامدلوجل ثيدحلا معان نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,نيفكنالب .ىس ديول
 :ةيسقاتم ةاساول قوسلوب نم انرقم

 . اًدوفن دشأ نومظنم تاقتشملا ميظنتل اهتلواحم

 يح ا نإ ذات ةلباكم ةليح مسك نأ لوا :قاهرزك

 :المتحم اًقنم هرابتعاب ارارم هيلإ ريشأ ءريدايلملا رمثتسملا ,تيفاب .! نيراو
 :!:ةركتملا ةيرامكتسالا كونبلل

 .ناميل ىف ريبكلا ىلاملا لوؤسملا «نالاك نيرأ

 ةارابم ءانثأ ةأجف ىريبكالبلا هفتاه نر ءايفوشتاو ىف زرابلا ريدملا ءلوراك ديفيد
 .مدقلا ةركل

 ةوق ردصم ىج .ىأ .هيإ ىف ةيلاملا تاجتنملا ةدحو نم لعج ,وناساك فيزوج
 .ىنامتئالا زجعلا ةضياقم رئاسخ ىلع فاشكنالا ةديدش ةريبك

 بعلي ىذلا زنريتس ريب ةكرشل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,نياك (ىميج) .! سميج

 دنآ ناقيلوس ةكرش ىف ('!كليز ةيصخشب هيبشلا كيرشلا ؛نهوك نيجدور .شتإ
 .تيرتس لوو ىف رطاخملا ةيلاع تاضوافم ةدع ىف كراش .ليومورك

 صمقتت ىتلا ةيصخشلا رود بعلي ىذلا نالآ ىدوو جارخإ نم ةيصخشلا ناونعي مليف ىف ةيصخش )١(

 (مجرتملا) .بحلاب ىظحتو ملاعلا عم مءاوتتل ىعسم ىف اهلوح ةيوقلا تايصخشلا
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 .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل سيئر ءسكوك رفوتسورك

 .شنيل ليريم عم ضوافتلاب فلك ءاكيرمأ فوأ كنبل تاقفصلا مربم ؛لريك ىروجيرج

 نم هءاسؤر رذح ؛ىام ىناف ىف رطاخملا ىلوؤسم ريبك .ايشتكيفالاد ىكيرنإ

 .ةيلاملا ةظفحملا ىف رطاخم

 ىشخ «ةينوناقلا زجنام دنآ لاشتوج «ليوو ةكرش سيئر .رسواهناد .هيج نفيتس

 .ايثراك ناميل سالفإ نوكي نأ نم

 .ناميل ذاقنإ عيطتست ال ايناطيرب نأ دكأ ؛ةيناطيربلا ةنازخلا ريزو «جنيلراد ريتسلا

 ثح «لاتيباك زيلكرابل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك «نبالا دنومياد دراودإ تريور

 .ىناطيربلا كنبلا اهيلع ذوحتسي ىتح ناميل تالماعت نامض ىلع ةدحتملا تايالولا

 «سيشت ناجروم .ىب .هيجل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,نوميد (ىميج) .لإ سميج

 ىلع لوصحلل اًدقعم ىعسم رقأ .كرويوين ةيالول نيمأتلا فرشم .ولانيد .رآ كيرإ

 .ةيح اهلامآ ىقبيل .ىج .ىأ .هيإل ةلويس

 ضرق ىلع لصح :خويشلا سلجمل ةيفرصملا ةنجللا سيئر دود .هيج رفوتسيرك

 ىام ىناف نم ةلمح ىف ةريبك تامهاسمو وليزوم ىلجنأ نم ةاباحملا قيرط نع ريغ

 .كام ىديرفو

 بصنم ىلإ ىقر) كرويوينل ىداحتالا ىطايتحالا ىف قاوسألا سيئر ؛ىلدود مايلو

 5٠١5(. ماع ىف كنبلا سيئر
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 دعاوق اوددشي نأ نيمظنملا نم هنارقأ ثح .ةلمعلا بقارم :ناجود .ىس نوج

 .ةيراقعلا نوهرلا

 .ناميل نامثج ذاقنإل نيرهاسلا داق ءلاشتوج ليو ىف كيرشلا ,فياف ىرول

 لوو نع ةحارصب ثدحتي ىذلا ؛كور كالبل ىذيفنتلا ريدملا .كنيف .ىد سنارول
 .هلخاد نم تيرتس

 جامدنالا ىلع نيات ديدش سامحب ثح ,شنيل ليريم سيئر .ءجنيميلف ىروجيرج

 .اكيرمأ فوأ كنب عم

 .تيرتس لوو ىف ةمهملا تافطعنملا

 ةيراقعلا نوهرلا 'ىمأوتل" فيلحو سرجتوكلا ىف ذوفن وذ وضع ,كنارف ىنراب

 .ىديرفو ىناف

 ماع فيرخ لولحب ؛ةكرشلا حورو ناميلل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك دوف دراشتير

 .تيرتس لوو ىف هبصنم ىف ءاقب ىذيفنت ريدم رثكأ ناك

 .ىأ .هيإ لثمي ىذلا رشتاث نوسميس ىف كيرشلا .لبماج (ىميج) .ىج سميج

 اًدادعتسا رثكأ ناك :كرويوينل ىداحتالا ىطايتحالا كنبلا سيئر .رتتياج ىثوميت

 ةنازخلل ريزوك نوسلوب فلخ ؛رمألا ةيادب ىف نوسلوب هيلع ناك امع كونبلا ذاقنإ ططخل

 "5.2.9 ماع

 رطاخم ىوتسم ضفخي نأ ىلع دلوف ثح ىفرصم لوؤسم .دنابليج لكيام

 .رشلا ىوق" سالفإلا قلطي نأ قحال تقو ىف ىشخو ؛ةكرشلا
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 ىلع درلا ىف اًئيطب ناك هنكل دلوف ةيامحب ماق ,ناميل سيئر ,ىروجيرج فيزوج
 .ةكرشلا رطاخم ىمانت

 ةرتفل ىج .ىأ .هيإل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك بصنم لتحا ,جريبتيرج .رآ سيروم

رت ىلع ٠٠5": ماع ىف :كرويوين ةيالول ماعلا ىعدملا رزتيبش تويلإ هربجأ ,ةلبوط
 ك

 .دعاصتت ىج .ىأ .هيأ رطاخم تناك امنيب ةيبساحم ةحيضف ةجيتن هبصنم

 ميظنت ىلإ ةجاحب تاقتشملا لثم تاودأ نأب لداجو ةيدقنلا طورشلا ريبك لكشب ففخ

 .ةموكحلا نم

 وهو ءزتاك دنآ نزور ؛نوتبيل ءليوشتوو ةكرش ىف كيرشلا :ىهلريه .ىد دراودإ

 .نيرخآو كام نوجو سيول نيكو نوسلوبل برقم راشتسم

 نأ دعب ؛ىرامثتسالا ناجروم .ىب .هيج كنب ىف رطاخملا لوؤسم .ناجوه نوج

 مهراتخا نيذلا نامدلوج ىف نييفرصملا نيلوؤسملا نم ددع نم دحاو ءرتسيج ناد

 ةرتف لالخ ىام ىنافل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك :نوسنوج .هيإ سميج

 ةوق حبصتل ةيراقعلا نوهرلا ليومت ةيلمع ةلكيه داعأ ,ىضاملا نرقلا تاينيعست

 .ةلئاه ةيسايس

 .ةمكحلاب اولحتي نأب علهلا ةلاح

 ءارش نع «لينوأ ؛هسيئر ىنثي نأ لواح :ليريم سيئر باون ريبك .ىليك ىتيب

 .رطاخملا ةيلاع ةيراقع اًئوهر ردصت ةكرش

1/3 



 .نوليم كرويوين كنيل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءىليك .ىب تريور

 عيب نأ روصت ,لاوشتام نطنشاول نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,رجنيليك ىريك

 .ةئزجتلاب عيبلا نع اًريثك قرفي ال ةرطخلا ةيراقعلا نوهرلا

 لامسأر لوبق حرتقا ؛ىلئاتس ناجروم ىف ىفرصملا لوؤسملا ,رلدنيك تريور
 .ةدئام ليدنم ىلع بوتكم

 ىف تاليدعت دعب داع ىذلا ناميل ىف قباسلا ىفرصملا لوؤسملا ,كريك سكيلأ
 .ةكرشلا ىف رطاخملا صيلقت لواح ,”ءلم ماع ىف .ناريزح وينوي ىف ,ةرادإلا

 .ىكنانربل ىمسرلا ريغ ملعملا .ىداحتالا طايتحالل مرضخملا ظفاحملا ,نهوك دلانود

 راتخا ؛وجراف زليو كنبل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءشتيفيسافوك .مإ دراشتير

 .لوبسيبلا ةرك ىف فارتحالا ىلع كونبلا ىف اينهم ًالبقتسمو دروفناتس ةعماج

 اًقباس لمعو ؛ليريم ىف ريبك بتارب ىظح ىذلا ىفرصملا لوؤسملا ءسوأرك رتيب
 .ةقباسلا هتكرش ىلإ ليريم نم ءزج عيب عبات ءنامدلوج ىف

 .هتلاقإ ىلإ ىدأ هرذح ؛ليريم ىف ةيراقعلا نوهرلا مسق سيئر «لاتنورك فيج

 ذاوحتسالا ىهتشا ءاكيرمأ فوأ كنبل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,سيول .ىد ثينيك

 .ناميل ةدراطم قابس ىف اًضيأ كراشو شنيل ليريم ىلع

 ةيلاع ةيفرصملا تايلمعلا ىف ناجروم .ىب .هيج مجن «نبالا ىل (ىميج) سميج
 .ىقبتل رالود رايلم 40 ةميقب ذاقنإ لاومأ ىلإ جاتحت .ىج .ىأ .هيإ نأ ىلإ لصوت ءدئاعلا

 تاينيعست لالخ ةيكيرمألا ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل سيئر :تيفيل .ىس رثرآ

 مضنا ؛سارملا ديدش ةمظنملا حئاوللا نع الوؤسم هفصوب هتعمس مغر ءىضاملا نرقلا

 .نروب ىلسكوربل ىدصتلل زرماسو نيورو نابسنيرج ىلإ
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 .نطنشاو نم رماوأ ىقلت ضفرو

 قوط ىقلي نأ لواح ,ستريور دنآ سيفارك جريبلهوك نم ىفرصم .ناوغام كيريد

 :ىج . ىأ .هيإل ةاجن

 ىينوي ىف سيئرلا بصنم ىلإ ىقر ىذلا ئداهلا ىفرصملا لوؤسملا ءدادكم تراب

 .ةفاحلا ىلإ هجتت ةكرشلا تناك نيح ىف ٠2٠١4, ماع :ناريزح

 .رييغتل جاتحي هنأ ةبراوم نود دلوف

 ناميل ىلع لمعي نأب اًقيرف فلك ,لاشتوج ليو ىف سالفإلا ريبخ ءرليم .رآ ىقراه

 .ىكرح مساي

 ةريخألا ةظحللا ةقفص ماربإ ىلإ ىعس «لاتيباك زيلكراب سيئر ءريسيم ليد ىريج

 .ناميل عم

 زارط نم جورمو لايشنانياف دياويرتناكل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .ىليزوم ىلجنأ

 .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةبقح دسجو «ىلصأ

 سرجنوكلا ىضري ىك حفاك .ىام ىنافل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,دوم لييناد

 ءااقم تبئرثس لوو و

 ىناف حالصإ دوهج ىف طرخنا ىذلا ةيكيرمألا ةنازخلا لوؤسم ,نوسان ديقيد

 .نيهم درب رموش روتانسلل هترايز تلبوقو ءىديرفو

 نأشب ملع امدنع قعص ءشنيل ليريمل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .لينوأ ىلئاتس

 .ةكرشلا عيبل اًدهاج ىعس ,ةيلاملا هفقرصم ةلخفحم
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 طيسب بلطب مدقت ؛وك دنآ زروالف .ىس .هيجل بدتنملا وضعلا ,سوروأ .هيج نوج
 .ىج . ىأ .هيإل

 ريبك بصنم ىلإ ىقر بورج ىتيس ىلإ همامضنا نم روهش دعب ,تيدناب ماركيف
 .سنيربل اًفلخ نييذيفنتلا نيريدملا

 ٠١ ىلإ ٠٠١5 ماع فصتنم نم ةنازخلا ريزو «نبالا نوسلوب (كناه) .مإ ىرنه

 ىوق رصانم ىلإ لوحتو رحلا قوسلا راصنأ نم ناك نيام ماع ,ىناثلا نوناك ريانب

 ةيوكملا لخدت ةسايشل

 ىلإ لصوت ىذلا ةينواعتلا ةيرامثتسالا قيدانصلا ىف رمثتسملا ,ىكسوكتيب ىرال
 .ستناود نكناد ةلسلسل ىهقم ىف ناكسإلا راهدزا ناشب شهدم فاشتكا

 ىف "ىنامتئا نتن ف تاينت ,ةراشتسمو رابخأ تارشن ةيتاك «ىويموب ىنافيتس

 00 6 ماع ةياهن

 اعلطضا ناذللا ىلئناتس ناجروم ىف نايفرصملا ءىلكس تربورو تاروب ثور

 .ىديرفو ىناق نأشب نوسلوبل حصنلا :ةليحتسم هبش ةمهمب

 اًفلخ بورج ىتيسل نيذيفنتلا نيريدملا ريبك ,ثلاثلا سنيرب (كوشت) .ىأ زلراشت
 .ةلئاه رئاسخ مكاري كنبلا أدب امدنع لاقتسا ءليوو ىدناسل

 ىلإ 11994 ماع نم ىام ىنافل نيذيفنتلا نيريدملا ريبك زنير ىناليد نيلكنارف
 ."لقأ ةينامتئا ةدوج ىوذ صاخشأل صرف“ لجأ نم طغضي نأب دهعت 4

 .ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا بأ ربتعي زرزارب نوملوس نم رجات :ىرينار .سإ سيول

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا مهسأ ىف لماعت ليريم نم رجات ,ىدراكير رفوتسيرك

 .ةروفاغنس ىلإ كرويوين نم نامضب
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 :هنع توكسملا ركذ :ىلناتس ناجروم ىف نييداصتقالا ريبك ءشتور .سإ نفيتس

 .هؤالمع مه فوشكملا ىلع ىلناتس ناجروم مهسأ نوعيبي نيذلا صاخشألا

 ناعوت مس لإ وكم ىلا ةةيؤمفلا هيتانس زوالا ويشير تاتو
 لاش

 .فإ) زرزياقدأ كيفيساب تسريفل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .ثيجيردور .لإ تربور

 ةريطخلا تافلاخملا هسيياوك تدسج «,ىساوسو لكشبي رذح قودنص ريدم .(ه .ىأ .ىب

 .نامتئالا قاوسأ ةمالسل

 ىذلا قباسلا ةنازخلا ريزو ؛بورج ىتيسل ءاردملا ةنجل سيئر «نييور تريور
 .بورج ىتيس ىف هقيبطت ىف لشف ةرطاخملا ىف رذحلا هجهنب رهتشا

 ةملكم ىرجأ ءناجروم .ىب .هيج ىف ءاطسولا ةدحو سيئر وسور ىرياب نيج

 .ناميلل ةبعص

 ىلع لوع هنكل ةمداق نامتئالا ةفصاع ىأر «ناميل سيئر بئان ءوسور .هيإ ساموت

 .تيرتس لوو ذاقنإل جراخلا ىف نيرمثتسملا ىلعو ىداحتالا طايتحالا ةلويس

 تسيو ندلوج ةسائر ىف ناكراشملا ةجوزلاو جوزلا .رلدئاس نويرامو تريره
 مضخ ىف زفقت نأ لبق ريبك مارتحاب تيظح ضارقإ ةكرش ىهو «نول دنآ زجنيفيس

 .دئاوفلا ةلدعملا ةيراقعلا نوهرلا

 نع ديدش سامحب ثحب ؛ىج .ىأ .هيإ ىف طيطختلا مسق سيئر ءربيارش نايرب

 ةداعإ" ىلإ ةجاحلا ضفر :كرويوين نم ىطارقميدلا روتانسلا ءرموش .! زاراشت

 .ىديرفو ىنافل ”ةريبك ةلكيه
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 ,ريب ةكرشل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك هفصوب نياك لحم لح .زتراوش .ىد نالآ

 .ةدعاسم ىلع لوصحلل نوميد ىميجب لصتاو

 نمووع ةعارت لاغ ءايفوتشتاول ءاعلا ىقوناقلا راستسلا :ةرويرتش قاج

 .ةسفانتملا جامدنالا

 هريراقت تيقل ؛ىج .ىأ .هيإ ىف ىلخادلا ىلاملا ققدملا ءسينيد ناس فيزوج

 .ةئيذب اًدودر

 نم برقملا ةقثلا عضومو ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازو ليكو .ليتس .هيك تربور

 .ايفوشتاول نييذيفنتلا نيريدملا ريبك حبصيل ةموكحلا كرت ؛نوسلوب

 حفاك نكل ىج .ىأ .هيإل سيئرك جريبنيرج لحم لح «ناشيلوس .هيج نترام
 .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا رطاخم ىلع ةضبقلا ماكحإل

 ميطنت طابعا ىف دعاس: ةتازغلا رادو ىف: نيورل دينعلا قاتلا :ةوفانس نشارؤا

 هنيع ؛ىديرفو ىناف نأشب ككشت «ةنازخلل اًريزو هفصوب ؛قحال تقو ىفو ؛تاقتشملا

 .ضيبألا تيبلل ايداصتقا اراشتسم امايوأ

 .ةلئاه ةيراقع نوهر

 نيريدملا ريبك هفصوب لينوأ لحم لح ىذلا نامدلوجل قباسلا ريدملا ءنيات نوج

 .مهسألا نم ديزملا عمج ةحيصن ضفر مهسألل ةركبم تاعيبم دعب ؛شنيل ليريمل نييذيفنتلا

 ىلع ذوحتسا ءايفوشتاول نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .نوسموط (نيك) ىدنيك .ىج
 .هتلاقإ ىلإ ىدؤت دق اهنأ عقوت هنأ مغر ةدعاصلا تسبو ندلوج
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 ىطايتحالا بلطي مل ىتلا لوصألاب ةمئاق دعأ :ناميل قودنص نيمأ ءىشتنوت ينتكاوا كاوا

 هباتنا ؛:نامدلوج ىف نييلاملا نييلوؤسملا ريبكو سيئر بئانو ريدم ,راينيف ديشيد
 .ةيلاوتم مايأ ةرشع ىف ًالاومأ ةكرشلل ةيراقعلا نوهرلا ةظفحم ترسخ امدنع قاقلا

 .برطضم قوس

 معد نم قلقلا هباتنا ,ىكنانرب ليمزو ىداحتالا ىطايتحالا ظفاحم ءشراو نيقيك

 .ىديرفو ىنافل ةنازخلا

 ٠٠١٠.7 ماع ىف دعاقت .ةثيدحلا بورج ىتيس سدنهم :ليو (ىدناس) .ىأ دروقناس

 .رفاضتم ريبك تكرام ريوس ةماقإ ىف هملح ققحي نأ نود

 ىح .ىأ .هيإل اريده نيعو ؛بورج ىتيس ريدم بصنم نم دعاقت «داتسميلو تريور

 ةطخ ىلإ لصوتيل رهشأ ةثالث هيدل نأ دقتعا ؛4١٠٠2 ماع ناريزح وينوي ىف

 لوهذلاب بيصأ ؛تيرتس لوو ىلإ ةئوعبمو نوسلوب راشتسم :؛نوسليو كيردنيك

 .ةطخ + اهيدل نكي مل ةنازخلا ةرازو نأ ملع امدنع

. 
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 تغرق «ةفاحلا ىلع حنرتت زرزارب ناميل تناك امنيب ؛4١.2 ماع فيص ةياهن ىف
 ؛ناميل ذاقنإل ةلواحم ىف نييكيرمألا نييفرصملا ةوفص دشتحاو .تيرتس لوو سارجأ

 .اًماع 4 اهرمع ىتلا ةرقوملا ةسسؤملا نم ربكأ ءىش لجأ نم نولتاقي اوناك مهنكل

 ' نأ ىف ةبغرلا ؛:ناجروم .ىب .هيجل مرضخملا ىذيفنتلا ريدملا «كالب نفيتسب تدبتساو

 موي ىفو .ثدحت نأ كشوت ةيخيرات اًئادحأ نأ اًردقم ؛ةيمويلا فحصلا نذاقثإب أدبي

 ريغ ةكرشلا ىف ناميل وفظوم عمجت ءتاعاسلا رورم عمو .لوليأ ربمتبس ١5 ءدحألا

 ؛سالفإلا ةيمتح عمو .مهرظتني امم فوخلا مهألميو «عادولا ةملك لوق ىف نيبغار

 ةميظع ةكرعم ليبق ةرم تاذ سانلا لعف امك ءريخألا بخنلا برشل تاناحلا ىلإ اوللست

 ىف قالطنالا كشو ىلع "رشلا ىوق" نإ :لاقو صاخشألا دحأ فزاجو .ةبيهرو

 كانه ناك نكل ؛ىكيرمألا خيراتلا ىف ربكألا وه ناميل لشف نأكو .ىكيرمألا عمتجملا

 نكي مل ؛.(ىج . ىأ .هيإ) نيمأتلل ةيلودلا ةيكيرمألا ةعومجملا ىه :ىرخأ ةيلام ةكرش

 ىناف ىلع اهوتل ةيداحتالا ةموكحلا تلوتساو .تاعاس الإ ربكأ رايهنا نيبو اهنيب لصفي

 ةريبكلا ؛كونبلا تارشعو .ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ىنصح .كام ىديرفو ىام

 لشفلا ءايو نكي ملو .نويدلا دادس نع زجعلا دودح ىلع تققو .ةريغصلاو

 .ضوقت هسفن ىلاملا ماظنلاف .ةمزألل ىقيقحلا قمعلا فيصوت ىف أدب دق ىسسفؤملا

 .دادسلا اهنكمي ال تاكرشلاو ,نوضرتقي ال نورمثتسملاو ,ضارقإلا عيطتست ال كونبلاف

 تيرتس لوو ةريرعشق تلصو امدنعو .مهلزانم نادقفب نوددهم نييكيرمألا نييالمو

 نييالم رسخو .ريبكلا داسكلا ذنم لعفي مل امك صلقت ,داصتقالا ىلإ لماك لكشب

 نرقلا تاينيثالث ذنم اهل طوقس أوسأ) مهسألا قوس تمطحتو مهفئاظو صاخشألا
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 نم ةثالث نم نانثا مدقتو ؛ىسايق مقر لك ةنوهرملا لزانملا سبح مطحو .(ىضاملا

 دادعأب تلشف اهسفن كونبلاو ءسالفإ نالعإ بلطب اكيرمأ ىف تارايسلا ىعنصم
 ةمق تغلب اهنأ دقتعي ناك ىتلا ةيكيرمألا قاوسألا ماظن ىف ةقثلا تمطحتو .ةريبك

 هنأ بيرق تقو ىتح دقتعي ناك ىذلا رمألا وهو ؛لخدتت نأب ةموكحلا ةمزألا تعفد

 ةدئاسلا ةديقعلا تناك امدنع «نيلرب رادج رايهنا دعب ليج نم لقأ ىفو .روصتم ريغ

 نأ ودبي اميف ردقملا نم ناك امنيبو ءاهسفن مكحت نأ اهنكمي ةرحلا قوسلا نأ ىرت
 ءافضإ ىلع ةدحتملا تايالولا تربجأ ءاّبيرقت ةلصلا مدعنم اًًئيش ىلاملا ميظنتلا نوكي

 قاطن ىلع كونبلا ةيكلمو لب «ةيراقعلا نوهرلا رطاخمو ضارقإلا ىلع ةيكارتشالا ةفص

 لشف نم الك ةلئاهلا ةيلاملا تاجالعلا تتبثأو .مستبي نينيل لعجي نأ نكمملا نم ناك

 ءاربخلا فرسأ ,تاونس رادم ىلعو .ىبهذلا هرصع لوفأو تيرتس لوو ةيجولويديأ
 ىلع مهتردقب ناميإلا نم ديزمو ةطلسلا نم ديزمب عالطضالا ىف نويكيرمألا نويلاملا

 .رطاخملا دض مهسفنأ نيصحتو ءاصحإلا

 نوهرلا نويدب طسوتملا ىكيرمألا ؛نورمثتسملاو كونبلا قوط «ناميإلا اذهل ةجيتنو
 .فاطملا ةياهن ىف ءاهعم بلقنا ةجردل ةبراضملاب مستتو ةلوقعم ريغ طورشب ةيراقعلا
 ءدقعلا ةيادب ذنم رطاخملا تمنو .ىملاعلا داصتقالا لب ىكيرمألا داصتقالا طقف سيل

 ةيراقع نوهر رادصإب هايملا نوكرحي «وليزوم ىلجنأ لثم ءنورومغم نوضرقم أدب امدنع

 ال نيذلا نييكيرمألا ىتح نأ وليزوم نلعأ ءريثكي كلذ ليق نكل .رطاخملا ةيلاع

 ليوط تقو ضمي ملو ؛لزنم ءارشل لاملا 'مهضارقإ" بجي ًالام اوعفدي نأ نوعيطتسي
 ْ .ةيناجم لزانم :رمألا ىليزوم حاتأ ىتح كلذ دعب

 باقعأ ىلإ دتمت اهروذبف .ريثكب هطهرو وليزوم لبق ةبقحلا تأدب ,ةقيقحلا ىف نكل

 ناك كلذ لبقو .قاوسألاو ىفرصملا ماظنلا ريرحت عم ءىضاملا نرقلا تاينيعبس ةرتف
 .ىكيرمألا داصتقالا ىف بسحف اًمعاد اًرود بعلي اًينوكس اًيداصتقا اًطاشن ليومتلا
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 نوسدنهملاو تاباقنلا ءامعزو نويسايسلا ناكو .ةيعانص ةلود ةدحتملا تايالولا تناكو

 .نيتهابو نييدامر رامثتسالا ويفرصم ناكو ةدحتملا تايالولا موجن

 مل ”قاوسألا رصع" هيلع قلطن نأ نكمي ام وهو ,ةيعانصلا دعب ام ةبقح ىفو
 .تيرتس لوو ىف راجتلا اذهب علطضا لب ,تالمعلا ةميق نولدعي نويسامولبدلا دعي
 نم تاعامج تررقو «نامتتئالا ةيملاعلا ةيلامسأرلا قاوسألا تددح اًضيأو

 تاكرشلا ىأ ءريصقلا ىدملا ىلع مهزيكرت ناك نإو «حيرلا ءارو نيعاسلا نيرمثتسملا

 .ىرتشُت اهيأو عابت

 لوو روطو .ةدقعمو ةديدج ةيلام قاروأ ىلع زكترت ءومنلل ةعانص ليومتلا حبصأو

 قاروأ ىلإ لوصألا ليوحت ىف اهليخت نكمي ال ةقئاف ةراهم نيحلا كاذ ىتح تيرتس
 رشتناو .ةيراقعلا نوهرلا اذه لك قوفو ,كلهتسملا نويدو :ةبلطلا ضورق :ةيلام

 ةسفانملا ىف نخادملا تاذ عناصملا لامع فلختو .لقأ ىاستب ةبقحلا هذه ىف ءاخرلا

 ةحنجأب اوقلح تيرتس لوو تاديقعت اونقتأ نيذلا ةيلاملا تايلمعلا ىريدم نكل .ةيملاعلا

 ةيويح قاوسألاو ؛ةدالبلا هبرقت ال اًئيش تقولا كاذ ىف ليومتلا حبصأو .بهذ نم

 مهؤوجل ديازتو ىطخلا اوراجي ىك نوطسوتملا نويكيرمألا طشنو .اًمود ةريغتمو
 سانلا فشتكاو .نامتئالا روبنص تيرتس لوو حتف .ةديعس ةثداحيو .ضارتقالل

 ليومت عمو .مهلزانم ىلع ضارتقالا ىلع ةردقلا - هيف ةهبش ال ةلويسلل اًردصم

 تحسفأو .نويدلا ىف ةأجف ةيداعلا رسألا تقرغ .ةيراقعلا نوهرلل نييملاع نيرمثتسم
 كالهتسا مامأ قيرطلا :برحلا الت تقؤم ءاخر لظ ىف تلكشت ىتلا ؛راخدالا ةداع

 ةيطمنلا ةيكيرمألا ةرسألا تحبصأ ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا رخاوأ ىفو .حماج

 لوحت ىف - نيصلا لثم اًمدقت لقأ لود نم نامتئالاب ةموعدم رخدت امم رثكأ ضرتقت
 .ةيديلقتلا دعاوقلا نع رظنلل تفال

 ةناعتسالل تيرتس لوو أجل ءقاوسألل ةطلس تحنم املك هنأ ,تاقرافملا نمو

 .رصعلل افولام اًحملم قوسلا لشف حيصأو .ةدعاسملا ىف نييطارقوريبلاب

 ليومتلا نأ ىف ءنطنشاوو تيرتس لوو ىف ؛ءءاربخلا ىدل ةديقعلا تلثمت اذه مغرو
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 ىمعأ ناميإ نم برتقي ءىش ىلإ قوسلا لولح ليضفت لوحتو .ةيلاثم ةادأ وه ثيدحلا
 ءاهلامك رصعلا حور تغلب امدنع ءىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم لولحيو .اهب
 ىلإ ةفاضإلاب كونبلل ةيلاملا ةعفارلا تلوم قاوسألا نأ ديفت ىتلا ءاهتاذ ةقيقحلا تربتعا
 ءىش ال نأو ةعفارلا هذه ىف أطخ ءىش ال نأ ىلع اليلد ,دارفألل ةيراقعلا نوهرلا
 صيلقت حاتفم نولومملا فشتكاو .هدييقت لواحت نأ ةموكحلا ىلع بجي وأ عيطتست
 ,قوسلا ةفاقثب نوكسمتم مهو ءةيزكرملا كونبلا ىف نويلاملا ءاربخلا نقتأو ,ةرطاخملا
 وأ .ةيداصتقالا ةرودلل ىداعلا طوبهلاو دوعصلا ىتح لب داسكلا ىدافتل ضماغلا نقلا
 .اودقتعا اذكه

 لك ةرشابم هنم قفدت ىذلا تيرتس لوو ىف ىرحسلا بايلا ناميل رايهنا حتف مث
 .راهدزالا ةرتف لالخ تمكارت ىتلا اهريغو ةيركفلا تاغلابملاو نيفتخملا نيطايشلا
 قيدانص قالغإ كلذ ىف امب ,هخيرات ىف ةيثراك عيباسألا رثكأ نم تيرتس لوو ىناعو
 نم مهلاومأ بحس ىلإ نيعدوملا عورهو طوحتلا قيدانص ىف علهلا ةلاحو لاملا قاوسأ
 داصتقالا مث ,تيرتس لوو قعص ءاهدعيو .ةمئاق لازت ال ىتلا رامثتسالا تاكرش
 نم مهلاومأ بحس ىلإ نيعدوملا ةعراسم نمضت لشفو مئاد هبش عزفب :ىكيرمألا

 طوبهلاو دوكرلا ببسب ىكيرمألا لمعلا ناكم مدهو نامتئالا ديمجتو ةيراجتلا كونبلا
 .مهسألا قوسل ميقسلا

 ىف اولشف نيذلا نيمظنملا ىلع وأ) ناميل ىلع ىلوألا ةلهولل ةمئاللاب ىقلأو
 ةكرش نأ ةيضرف فعض حوضو ديازت ءدوكرلا مقافت عمو .ةمزألا عالدنا ىف (اهذاقنإ
 ريثك ىف لب ناميل بقعأ امم ريثك ىف ةلكشملا نكت ملو .علهلا ىف ببسلا ىه ةدحاو
 ضورق ةعاقف اًديدحتو ءقوسلا رصع تاغلابم ءطبب تأثفنا ءماع نم رثكألو .اهقبس امم
 نم ةلسلس ةعفارلا ضفخ ةيلمع تقلطأو ءضيقنلا ىلإ ةيلاملا ةعفارلا تلوحتو .لزانملا

 .ةلتاقلا لعفلا دودر

 ناكسإلا قوس راهنا ؛سالفإلا نالعإ بلطب ناميل هيف تمدقت ىذلا تقولا ىفو
 تقولا اذه ىف طوقسلا ناك ,ةقيقحلا ىفو .ىكيرمألا داصتقالل درفملا كرحملا ,ىكيرمألا
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 لدعم دازو «ةيلاوتم عابرأ ةعست رادم ىلع لزانملا راعسأ تضفخناو .اًميدق اربخ
 ىفو .لاثمأ ةثالث ةقباسلا ثالثلا تاونسلا رادم ىلع ةيراقعلا نوهرلا دادس نع رختلا

 ةنوهرم لزنم فالآ 7.7 ةيكلم تعزتنا ,ناميل طوقس نم رهش لبق ءبآ سطسغأ
 .(ماوعأ ةثالث لبق اًفلأ ١" نم اعافترا)

 ءارهش ١4 رادم ىلع رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلاب ةصاخلا ةمزألا تشفتو

 ىف رثعتلا تأدب ىتلاو «ةيراقعلا نوهرلا هذه ميدقت ىف ةرزابلا تاكرشلا لك تناكو

 مت وأ تهتنا اهنأ امإ :ىلاتلا لوليأ ربمتبس لولحب ءاهعيمج تناك 7٠: 01 ماع ةيادب

 ةمزأ تفزن ءاًضيأو .جرح عضو ىف ىتلا تاكرشلا ةمئاق ىلع وأ اهيلع ذاوحتسالا

 نم تارايلملا تائمف .تيرتس لوو ىف لماك لكشب رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا

 تنزخ ةبيرغ ةيوناث ةيلام قاروأ ىلإ تلوحت ةيراقعلا نوهرلا نم لعفلاب تارالودلا
 لوح ةيرامثتسالا ةيلاملا ظفاحملا نع كيهان ءتيرتس لوول ةزرابلا كونبلا تالجس ىف

 - ةميقلا ىف ةيلاملا قاروألا هذه تراهنا 2٠١4 ماع نم ءلوليأ ربمتبس لولحيو .ملاعلا

 دحأ وهو ءسكاس ناملوج كنب دقفو .اهعلسو كونبلا مهسأ راعسأ ءاهعم ؛تراهناو

 ىلإ ىلناتس ناجروم ةميق تضفخناو ؛قوسلا ىف هتميق ثلث ءاررضت كونبلا لقأ
 ناك «ناميلب حيطأ امدنعو .ىراجتلا عراشلا ىلإ تيرتس لوو ةمزأ تفزنو .فصنلا
 بلصلا تاعانص تصلقتو .ةفيظو نويلم نم رثكأب ضفخنا دق ةلامعلا ىلامجإ

 نأ ةيداصتقالا ثاحبألل ىنطولا بتكملا جتنتساو .اهعيمج تارايسلاو موينمولألاو

 مايأ نم روهش ةعست لبق - 7٠١1 ماع نم «لوألا نوناك ربمسيد ىف أدب دوكرلا

 .ةيردقلا لوليأ ربمتبس

 ىف ممق ةلسلس نم ةدحاو وأ ةمقلا نم اًبرق رثكأ ناميل تناك ءاليلد اهفصوبو
 تناكو .نمز ذنم ترم دق ةجرحلا ةظحللا تناك ,تطقس امدنعو .ملؤمو ليوط نافوط

 نأ دالبلا ىلع اررقم ناك امكو ءاهلامسأر تفزنتسا ٌةعشب - رئاسخ تناع دق كونبلا

 داصتقالا حيصأ .ةأجفو .دوقو نود نرفلا لثم لامسأر نود ةيلامسأرلا نأ فشتكت

 لشفو .بورحلا دعب ام تارتف ىف اًرامد ةنمزألا رثكأ ةروص ىف دوكرلا عنيأو .اًدراب
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 تاطلسلا سيلو ,قاوسألا هيف مكحتت ىذلا ثيدحلا ىلاملا ماظنلا ,ةقيقحلا ىف ءةرم لوأل
 ىتلا ةيوقلاو ةمتاقلا ةفصاعلا ةجيتن اذه ناكو .ةرماغملا بكنت ىف اًيتاز ,:ةيسايسلا

 مل ,؟8١٠١5 ماع فيص ةياهن لولحيو .تيرتس لوو ئطاوش دنع ةليوط ةرتفل تعمجت
 رداصم نع ثحبللو .ةكيشولا ةبرضلا ىدافت ءعسوألا ملاعلا الو ,تيرتس لوو عطتسي
 .اًريثك ءارولا ىلإ عوجرلا انيلع نيعتي ؛هبابسأو لب «رايهنالا
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 ركبم ريذحخ

 ىف اًملح ثيجيردور بوب ملح «نلوكنيل داليم ديع ىف ,؟7١٠ ماع ةيادب ىف

 ماحمو ؛ماهتالا صفق ىف ثيجيردور ناك .ةمكحم ةعاق ىف هسفن ىأر «همون ةيبابض

 «دناف مكنإ ىين .هيإ .ىب .فإ ةكرش ريدم وه ثيجيردور ديسلا له .ةلئسأ هيلع ىقلي
 قودنص هنأ ىلع همدق له .ىديس معن ؟تادنسلا ىف رمثتسي ىرامثتسا قودنص ىهو
 ىام ىناف تادنس ىرتشا له .برقأ ىماحملا ىنحناو .ىرخأ ةرم ؛معن ؟ةدوجلا ىلاع

 ةموكحلا اهاعرت تاعورشم ؟اهاعرت ىتلا ةسلفملا ةيرامثتسالا تاعورشملا ءكام ىديرفو

 ىهو .هتلكومل ىماحملا لاقو .لعفلاب هيدل - معن .هريرس ىف ثيجيردور بلقتو ؟ةسلفملا
 نأ مغر) ةروهتملا ثيجيردور ةرادإ ببسب ةقافلا ىلإ تلوحت ةرمثتسم زوجع ةأرما

 له .ىماحملا رمتسيو (اًروهتم ناك هنأ ركذتي نأ عيطتسي ال هساعن لاح ىف ثيجيردور

 ىلاملا قيقدتلا تانايب اًمئاد أرقي فيصحلا قودنصلا ريدم نأ ثيجيردور ديسلا قفتي

 ةيارد ىلع ثيجيردور ديسلا ناك له .قفتي هنإ .رامثتسالا ىف عرشي نأ لبق ةكرشلل
 ًالفاج ثيجيردور ظقيتسا ؟ىلام قيقدت تانايب ىتح امهيدل ىديرف الو ىناف ال نأب
 .ًاليلق ليللا فصتنم تطخت ةعاسلا تناك .ةيوعصب اسفنتم

 ىديرفو ىنافو ةمكحم ىف سيل وهو .ملح الإ ىه امف :احايترا لوألا روعشلا ناك
 ملحلا لظ ؛حابصلا ىفو .هردص ىف ددرتي حايترالا مدعب روعشلا نكل .نيتسلفم اتسيل

 نتاهنام ىف هلزنم نم هترايس داقو ةعرسب هسبالم ثيجيردور ىدتراو ,هنهذ ىف اًيهاز
 بتكم ىلإ هجوتو ءسيلجنأ سول نم برقلاب ةيلحاس ةيناكس ةقطنم ىهو ,شتيب
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 لضفألا وه مهسأ قودنص كانه ريدي ثيح «(هيإ .ىب .فإ) زروزيفدأ كفيساب تسريف
 ةنلح كيس دوو درك اناا اف شفت ىلعألا وه تادنسلل اًقودنص اًضيأو .ءادأ

 .هئالمز ىلع

 اًمتهم بتكملا ناك .مالحألا ريسفت طاشن ىف هيإ .ىب .فإ بتكم لمعي ال

 حضاو لكشب تكبرأ ىتلا ةقيقحلا :ساسأ ريغب نكي مل ثيجيردور ملح نكل .قئاقحلاب
 نم ةمئالم ةعومجم جاتنإ ميدقت اتعاطتسا ىديرف الو ىناف ال نأ ىه هيعوال

 ءاوسف .ىدبي اميف رمألاب نولابي نيرمثتسملا نم ادج ليلق .ماع نم رثكأل تالجسلا
 امه ىديرفو ىناف ةيراقعلا نوهرلا اتقالمعف ءال مأ ةيبساحم تالكشم كانه تناك

 نييكيرمألا نييالم نأ ضرتفملا نم ءامهلضفبو .ةيكيرمألا ناكسإلا ةعانص انصح
 تعتمتو .امهريغب مهل اررقم ناك امم لقأ ةدئاف تالدعمب ةيراقع نوهر ىلع اولصح

 نم لقأ تالدعمب ضارقإلاب امهل حمس امم ,ماتلا ةيكيرمألا ةموكحلا معدب ناتكرشلا
 كلتمي ىداصتقالا طاشنلا ىف لخدلا تباث ريدم لكو .ىرخألا ةيلاملا تاكرشلا

 نم ءنيرمثتسملا نم لئاه فص كلتما ءامور ىلإ نيكب ىلإ نطنشاو نمو .امهتادنس
 تانويليرت ةسمخ هتميق ام ؛ةينطولا تاموكحلا نم ريثكلاو ةمقلا نم تاسسؤم مهنيب
 ا .اهتادنس نم رالود

 ىذلا ثيجيردور ضري مل هنكل ءنيرمثتسملا مظعم ماتلا ىموكحلا معدلا ىضرأو
 كيسكملا نم رجاه ىذلا غئاصلا هدلاو ناك ىتلا اهسفن ةيانعلا ةيلاملا قاروألا صحف

 ,رطاخملا نم رذحلاب نورهاظتي نورخآلا نورمثتسملا ناك امنيبو .رهاوجلا عم اهب موقي

 بهذمب نيصلاخلا نينمؤملا نم هرابتعايو .اهادافتيل ةلئاه امالآ ىناعي ثيجيردور ناك
 ناك .كلذ ريغ وأ ةرمضم تناك ءاوس ,ةموكحلا دوعوب ًاليلق الإ حرتسي ملف ,قوسلا

 ذنم ىكيرمألا ىداحتالا ىطايتحالا كنبلا تارشن ىف كارتشا بحاص ثيجيردور
 ىلإ فيضت تلظ دالبلا نإف ءىكحي نأ عيطتسي ام بسحيو .رشاعلا هماع ةضاضغ

 باسح بسحت نأ نود ؛ءكارتشا بحاص ناك نأ ذنم ؛:هنمضت نأ ىف بغرت ام ةمئاق

 .اذه لكل الباقم عفدتس فيك
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 ةيكيرمألا نامتئالا قاوسأ نأشب اًقلق ناك هنأ .ةماع ةفصب ثيجيردور ملحلا ركذ

 عمتجملا دامتعا حبصأ «نينسلا نم اًددع تدتما ةرتف رادم ىلعف .تقولا ضعبل

 ةموكحلاو ةكرشلاو لزنملا :ىوتسم لك ىلع اذه ثدحو .نويدلا ىلع ديازتي ىكيرمألا

 لظ ىف شيعت لازت ال تناك ىتلا رسألا تقبأ «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعيف .ةيداحتالا

 اهنكمي ىذلا اهلخد سمُحخ وحن دودح ىف ؛طسوتملا ىف ءاهضارتقا ريبكلا دوكرلا

 امم اًريثك لقأ رسألا نويد تناك ءىضاملا نرقلا تاينيعبس ةياهن ىتحو .هيف فرصتلا

 تحبصأو .هبسكت ام ثلث نم رشكأب ةنيدم ةطسوتملا ةرسألا :نآلا نكل .هنوبسكي

 ىلامجإف ؛ةقيقحلا ىفو .نامتئالاب ةلبكم ىديرفو ىنافو كونبلا لثم ةيلاملا تاكرشلا

 نم ربكأ هنأ ,ىنعمب - ىلحملا جاتنإلا ىلامجإ نم ًاليلق ربكأ ناك ةيلاملا تاكرشلا نويد
 سمخ لداعت نويدلا تناك 194٠: ماع ىفو .ةدحتملا تايالولا هتجتنأ ام لك ةميق

 دالبلا ىف ةبخاصلا نامتئالا ةلقح بابسأ ضعب ناكو .(')ىلحملا جاتنإلا ىلامجإ

 ىلع ءاوحبصأو ؛راخدالا سيلو قافنإلا بوص نييكيرمألا ةايح طمن روطت .ةيفاقث

 مهدوقن تاظفاح ىف ةيكيتسالبلا تاقاطبلا عرزل اًمامت اوحاترا مث ءاّقلق لقأ ءلحارم

 .موهفم ضرغ ىأل

 ىلعف .ةروطخ لقأ ىدبي أرمأ هتاذ دح ىف نامتئالا ىلع لوصحلا ةيناكمإ لعجو

 دقفو .هليومت ٌةداع ؛نكمي اًدقن هضرق دادس عيطتسي ال ىذلا ضرتقملاف لاح لك

 ءىشلاو دحاو رمأ دادسلا ىلع ةردقلاو ةلويسلا نأ ىل امك ءزييمتلا ةريصب نوضرقملا

 نرقلا نم ريخألا عبرلا ءانثأ تضفخنا ىتلا ةدئافلا تالدعم رذج عجشو .هسفن

 لايجألا ىدل لكشت ىذلا نامتئالا نم رذحلا ةئدهت ىلع تاكرشلاو سانلا نيرشعلا

 «نابسنيرج نالآ صخشب طباهلا اهقيرط ىف ةدئافلا تالدعم تدتهاو .قيسألا

 تالدعم ىف ريبخ ىلإ لوحتو .(*!دنار نايأ ةذمالت نم ناك ىذلا ,ىداصتقالا راشتسملا

 (مجرتملا) .1106 10ا:01810886إ ةياور اهلامعأ رهشأ نم لصألا ةيسور ةيكيرمأ ةفوسليفو ةيحرسم ةيتاكو ةيئاور (+)
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 ,طابش رياربف ىلإ 19417 ماع نم ىداحتالا ىطايتحالا سيئر بصنم لغشو ةدئافلا

 نأ لخملا طيسبتلا نمو .(ثيجيردور سوباك نم نيعوبسأ لبق دعاقت) ٠٠١1 ماع نم
 هذه رادم ىلع ةدئافلا تالدعل ثدح ءىش لك ىلع نابسنيرج (مولن) وأ لضفلا بسنن

 «ىنامتئا ليهستب حرصيل حامسلا دودح دمب ءاهيف سبل ال ىتلا .هتكرت نكل ,ةردفلا

 ةنس نابسنيرج نتساو .لبق نم ىزكرم كنب ىف ىفرصم ىأ لعف امم ربكأ تناك
 لووب ةطرو هيف لحت تقو ىأ ىف لجألا ةريصق ةدئافلا تالدعم ضفخ ىف ةصاخ

 ملاعلا نع نابسنيرج ةرظن ىف ةيروحملا ةديقعلا تناكو .اًيرود ثدحي رمأ وهو تيرتس
 اذهو .اهثودح ءانثأ اههنك فاشكتسا نكمي ال -"تاعاقفلا" - قوسلا تاغلابم نأ

 ةيروحملا اهرصانع نيب نم ىتلاو ءديدجلا ليومتلل ةيرغملا ميلاعتلاب هناميإ نم عبان
 .ناف نئاك ىأ عيطتسي امم ربكأ ناقتإب ةيداصتقالا ميقلا ددحت ىتلاو ةيلاملا قاوسألا

 دكاتلا نكمي ال ”تاعاقفلاف“ مث نمو - ةبئاش الب قاوسألا نكل صئاقن مهيوشت سانلاف

 ىنبتي نابسنيرج ناكو .اهححصتو اهسفن قاوسألا اهيلع فرعتت نأ دعب الإ اهنم

 نم «ناك امك روطت - ةبئاش الب ىعامتجا ماظن قاوسألا نأ ىف ىسور كاج ناج ةرظن

 - ةيرشب ةينبأ اًضيأ قاوسألا نأب ةحضاولا ةطقنلا نع ةرظنلا ىضاغتت) .ةيعيبط ةلاح
 .(رشبلا اهعنص

 قاوسألا نأب مهلوق ىف ةقثلا نكمي ال ةيزكرملا كونبلا ىف نويفرصملا ناك اذإف
 نم ئثفنت نأ ليق ةعاقفلا ضفل -اهيف اولخدتي نأ ىف ةقثلا نكمي الو ةئطاخ تناك

 ىف ةراسج نابسنيرج بستكا ىتح رباع مامتها درجم نم رثكأ رمألا ناكو .اهسفن
 وفو ةيدقنلا ةسايسلا ىف ىميداكأ ريبخ زربأ تقولا كاذ ىف ناك ملاع نم هذه هتيؤر

 امدنع ,.1199 ماع ىف ةلأسملا ىلإ رظنلابو .ىكنانرب نب ءنوتسنرب ةعماعب ىداصتقا

 ناك امدنعو «ةينونجلا اهتمق نم (موك - تود) تنرتنإلا تاكرش مهسأ راعسأ تيرتقا

 رصأ ,ةعاقفلا دوجو فشكتسي نأ ةعبارلا ىف ًالفط نأ ءاّقحال ليق امك .نكمملا نم :

 نأ نيقيلا هجو ىلع لوقلا اًيلعف ليحتسملا نم ناك ,ةعاقفلا ءاثفنا لبق هنأ ىكنانرب

 .(')اًمامت ةرربم تسيل راعسألا
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 ةغلابم وحن هجتت نأ لاملا قاوسأ كرتي نأ ىلإ ليمي نابسنيرج ناك ءاذكه

 مهسألا قوس رايهنا دعيو .رمألا مزلتسا اذإو .ىلاتلا مويلا ىف الإ لخدتي الو

 ىوتسم ىلإ لجألا ةريصق ةدئافلا تالدعم ىداحتالا طايتحالا ضفخ ماع ىف

 لب ؛ىفاعتلا ىلإ داصتقالا لوحت ءانثأ ةضفخنملا تالدعملا ىلع اًيقبم لظو .ةياغلل زفحم

 ديأو .ةصاخب ناكسإلا قوسو ؛داصتقالا زفح دقف :دوصقم ريثأت اذهل ناكو .كلذ دعبو

 ةوقب داصتقالا امنو .نابسنيرج تاسايس «نييكيرمألا مظعم امبرو ,نيرمثتسملا مظعم

 نوكسو مهسألا راعسأ عافترا عمو .مهسألا قاوسأ اذكو بصنملا ىف هدوجو ءانثأ

 رثكأب عساو قاطن ىلع ةداشإلاب ىظحي ىداحتالا طايتحالا سيئر لظ .مخضتلا

 نأ ىلغ ىداحتالا ىطايتحالا ةقفاوم لظ ىفو :1999 ماع ىف ىتحو .اًديجمت لئاسولا

 سلجم ىف كونبلا ةنجل سيئر :مارج ليف داشأ ءريهامجلا تباصأ دق تنرتنإلا ىمح

 حبصت فوس' :هذه باجعإلا ريثت ىتلا ةءوبنلا هذهي نابسنيرجب ءىكيرمألا خويشلا

 .(7”ىداحتالا ىطايتحالا كنبل خيراتلا ىف سيئر مظعأ

 راهدزا نوكي نأ نم ؛ثيجيردور مهنيب ناك ءقوسلا ىبقارم نم ةيلقأ قلقلا باتنا

 ىلإ صيخرلا لاملا ىدؤي نأو نامتئالا نم دحلا نع دئاز ردق ىلع اًركترم نابسنيرج

 .رطاخملا هاجت اًسوسوم ثيجيردور ناكو .امهيلك وأ لاقع الب مخضت وأ ؛ضارقإ

 ةئيوألا ملاع اهب صحفي ىتلا ةقيرطلاب ةيلاملا رطاخملا نم ةريغص ةعرج ىلإ رظني ناك

 ىف نكل «ةياوه تارايسلا قابس نم ذختا هنأ مغرو .تابوركيملا نم ةريغص ةنيع

 ىدملا ىف اًحابرأ هيلع عيضي ناك امم صرفلا صانتقا نع فزعي ناك .ةينهملا ةيحانلا

 ىهو هتامس زربأ ىفخت ,موبلا نيعأب ةهيبشلا ,ةريدتسملا هتاراظن تناك .ريصقلا

 ءىشلا لوق نكمي هنأ مغرو .هتادقتعم ىلع ةدشب ضبقلاو ,عومجلا ةمواقم ىف هتسارش

 اوكسمت مهنأ مهنم ةلق نع الإ فرعُي مل نكل ءنيرخآلا نيرمثتسملا نم ةيلقأ نع هسفن

 ةسمخب ركبم ؛عقاولا ىف - ةياغلل ركبم تقو ىفو ديدشلا سامحلا اذه لثمب مهتاعانقب

 ثيجيردور نلعأ ,دناف مكنإ وين ىف نيرمثتسملا ىلإ باطخ ىف ”7٠١: ماع ىفف .ماوعأ

 ىتلا ةيداحتالا ةموكحلا نويد ىرتشي نل ءاديدحتو ,ءارشلا نع اًبارضإ" ًادبيس هنأ
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 .ةصاخب نابسنيرجو -نطنشاو هلوقت امب عنتقم ريغ هنأل ءدحاو ماع نم رثكأ اهتدم
 ةعاقف هذه نأ دقتعن ...ماظنلا ىلع ىقلي ةلويسلا نم ردقلا اذه لثم طق رن مل“ بتكو

 .(؛!موك-تود ةعاقفب اهمجح ىف ةهيبش -"تادنس قوس

 ىتلا ىديرفو ىناف نويد ىف رامثتسالا ثيجيردور لصاو ءبارضإلا هنالعإ ذنمو
 نوهرلا قوس نكل .ةصاخ تاسسؤمك (بلاغلا ىف) تريدأ نكل ةموكحلا اهتأشنأ

 لبق 7٠٠05: ماع نم ؛لوألا نيرشت ربوتكأ ىفو .اًدبز رثكأ اًمود ىدبت تلظ ةيراقعلا
 عاطق اوطشم' هعم نيلماعلا نأ هيرمثتسم ثيجيردور ربخأ ؛هسوباك نم روهش ةعضب
 تادنس اندجو"' - اوظحالو اورظناو - "ةيراقع نوهرب ةموعدملا ةدوجلا ةيلاع تادنسلا

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلاو ."نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نم ةيراقع نوهرب ٌةموعدم

 امهفصو ناذللا ناعونلاو .ةيراقعلا نوهرلا نم ةعومجمب ةموعدم تادنس ىه نامضب
 ةئفلا نم ةيراقعلا نوهرلاب ىمسي امب ةموعدم ضورق امه امهيف ةهبشلاب ثيجيردور
 اًمزال سيل لمتحملا ضرتقملا نأ ىف ةيدايتعالا ضورقلا نع فلتخت ىتلا ةليدبلا هيإ
 نوهر ىلع زكترت ىتلاو ,هذه لثم ةيلاملا قاروألاو .هلخد قيثوتل تامولعم مدقي نأ هيلع
 كونبلا تناكو .تيرتس لوو ىف ةعئاشلا ةعيلقتلا تناك - ةرطخو - ةيديلقت ريغ ةيراقع
 تناك املكو ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألاب اهتقاط قوف ةلمحم رامثتسالا تاسسؤمو

 ثيجيردورل الإ ”اًبيرم' ودبي رمألا نكي ملو .لضفأ تناك (دئاعلا ةيلاع مث نمو) ”ةليدبأ
 .نيعونلا ثيجيردور عايو .نيرخآ ةلقلو

 غلابملا ةيدقنلا ةسايسلا نأ ىلإ اهسفن ةلاسرلا ىف قلقب ثيجيردور كيرش راشأو
 ,ةعفترملا راعسألا هذه نأو تاراقعلا راعسأ ىف "'عافترا" ىلع تزفح اهتلوهس ىف

 ةيراقعلا ةميقلا ضورق مجح عافترا ىف تببست ,'ةوخر ضارقإ ريياعمب ةيوحصملا

 لعجت لزانملل ةعفترملا ةميقلا نأ ضرتفملا نمو .طقف نيماع ىف ةئملا ىف نينامثب لزانملل
 ضورق عم ؛سانلا نأ هكيرشو ثيجيردور ظحال ,عقاولا ىف نكل ؛ىنغأ نييكيرمألا
 اوناك جرادلا ريبعتلابو . اهنوقفنيو ةورثلا هذه نوبحسي اوناك «لزانملل ةيراقعلا ةميقلا
 .(*!ةلاصح لثم مهلزانم نولماعي
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 ىضم امع ريثكب ىلعألا ةبسنلاف .نيقلقم نيرخآ نيروطت ىلع ةلاسرلا ىبتاك قلعو

 تاعوفدمب نيلبكم نونوكيس نيضرتقملا نأ ىنعمب ءاهليدعت نكمي ةيراقعلا نوهرلا نم

 ءايناث .ةيلاحلا ةضفخنملا اهتايوتسم نع ةدئافلا تالدعم تعفر اذإ ريثكب ربكأ ةيرهش

 0 نيضرتقم' ىلإ ةرداصلا ةيراقعلا نوهرلا مجح ريبك لكشب كونبلا تداز
 .ندتم ىنامتئا لجس مهيدل نيذلا ءالؤه ىأ "ةيلاع

 نيتللا ءىديرفو ىناف ىتسسؤم نأشب هحايترا مدع ثيجيردور فواخم تكذأو

 امإ ناتسسفؤملاف ؛ةيكيرمألا ةيراقعلا نوهرلا قوس ىلع ريبك لكشب نيتفشكنم اتناك

 اهتميق غلابلا دالبلا ىف ةيراقعلا نوهرلا فصن نم برقي ام ناكلمت وأ نانمضت اتناك

 هتظفحم نوربتعي اوناك ثيجيردور ءارظن ةيبلاغ نأ مغرو .اًبيرقت رالود نويليرت ١
 .ةأرجلا ىف اًطرفم ؛ةقيقحلا ىف ؛ناك ام اذإ طاستي هلعج هملح نإف ,ةظفاحم ةيلاملا

 نأ نيعتي .رارق ىلإ ثيجيردور لصوت ءرمألا ىف رظنلا هلمع قيرفو ىه داعأ نأ دعبو

 ىلع ,ملاعلا ىف ةقث ربكأب نايظحت ناتللا ناتكرشلا ءكام ىديرفو ىام ىناف عضوُت

 ديع لولحب ثدح ام ىهو امهتادنس لك عيب نيعتيو هيإ .ىب .فإ ىدل رظحلا ةمئاق

 ْ .؟5١٠ ماع ىف بحلا
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 لوألا لصفلا

 قرطلا قرتفم ىلإ

 عونلا ديرأ ال ءرخآ كنب درجم انوكت نأ ىديرقو ىناف ديرأ ال
 .ةمالسلاو نمألا ىلع زيكرتلا نم هسفن

 ,(ستسوشاسام نع ىطارقميدلا ىضعلا) كنارف ىنراب بئانلا
 ,( م ماع نم لوليأ ربمتبس 0

 لثم صاخلا عاطقلا تاكرش اهتلوم ةثيدحلا دوقعلا ىف راهدزالا تايلمع مظعم

 ىف راهدزالاو .طفنلا نع بيقنتلا تاكرش وأ تيرتس لوو كونب وأ ايجولونكتلا ىمعاد

 اًفتخم ناك ؛نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ةيادب ىف ,ةدحتملا تايالولا ىف ناكسإلا

 ةقيرطب لزانملا ةيكلم ةموكحلا تمعدو .ةيكيرمألا ةموكحلا عم ةيميمحلا هتقالع لضفب

 ةيراقعلا ةيكلملا كوكص ىطعأ ىذلا 181 ماعل ديتسمومه نوناق ذنم ىرخأب وأ

 ىلع ةديدجلا ناكسإلا ةسايس ترقتساو .ضرألا نيسحت ىف نيبغارلا نيعرازملل

 نم فدهلا ناك امنييو .ةيطارقميدلا ززعت لزانملل ةيدرفلا ةيكلملا - ةهيبش ةملسم

 ,نمزلا دادتما ىلع ءاهريثأت نإف مهلزانم كالتما ىلع سانلا ةدعاسم ةموكحلا ةسايس

 ىرخأ تاعانص نأ مغرو .ناكسإلا قوس ةعرس ةدايزل قالمع زاهج نم ةبيرق اهلعج

 مل ةموكحلا نكل ؛ةموكحلا ىلع انضيأ دمتعت - ماعلا لقنلا وأ ةيركسعلا تادقاعتلا لثم -

 لقنلاف .ناكسإلا ىف تلعف امك ريبكلا ردقلا اذه لثمب نييعيبطلا بلطلاو ضرعلا دسفت
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 تاراطق ماظن ىف رمثتسي فوس دحأ الف .ىعيبط راكتحا «لاثملا ليبس ىلع ماعلا

 ةلاح ىفو .راعسألا ىف ةموكحلا همدقتس ىذلا معدلا ردق نم نكي امهم ءسفانم قافنأ

 نورتشملا اهعفدي ىتلا راعسألا ىلع ةيكيرمألا ةموكحلا رثؤت ال ؛ةيركسعلا تادقاعتلا

 تاموكحلاف) .نيدوجوم ريغ صاخلا عاطقلا نم نيرتشملا نأل ءصاخلا عاطقلا نم

 لزانملا نورتشي نييكيرمألا نييالم نكل -١١(. فإ تارئاط ىرتشت ىتلا ىه اهدحو
 نأ سانلا عيطتسي ام ىلع اريثك ناكسإلا ىف ةموكحلا ةسايس رثؤتو .اهنولوميو
 ناكو .ىكيرمألا داصتقالا نم ريبك عاطق ىلع ريبك لكشب ةرثؤم اهلعجي امم ,هوعفدي
 ىام ىناف امهو نيتقالمع ةيراقع نوهر ىتكرش ةموكحلا ةسايسل نويسيئرلا ءالكولا
 .كام ىديرفو

 نينطاوملا دادمإل ءريبكلا داسكلا ةرمغ ىف ,9١؟98 ماع ىف ىام ىناف تئشنأ

 تاعمجت ىف ىشفت ىذلا نوهرلا سبح ءًالومأم ناك امك ؛عنمو ةيراقعلا نوهرلا ليومتب
 ضرقت مل «ةيداحتالا ةموكحلل ةلاكو اهرابتعايو .ةبعصلا تاونسلا هذه لالخ ةيناكس

 «ضارقإلاو راخدالا تاسسؤم نم ةيراقعلا نوهرلا ترتشا لب ةرشابم لزانملا ىكلام

 ىناف تلمعو .ضورقلا نم ديزملا رادصإ اهنكمي مث نمو مهلاومأ سوؤر ةيذغت ديعتل
 نم لك تارابتخا ىبلت ىتلا ةيراقعلا نوهرلا الإ ىرتشت الف .ةمراص ريياعم قفو

 نهرلا ىلع ةقفاوملا متت نكت مل ءلاثملا ليبس ىلع «ةليوط تاونسلو .ةدوجلاو مجحلا
 .()بلطلاب مدقتملا لخد نم ةئملا ىف 54 نم رثكأ ىرهشلا طسقلا ناك اذإ :ىراقعلا

 ىنفلا حلطصملا) ريفوتلا تاسسؤم ىلع ءانب اًريثأت ىناف تسرام دقف .مث نمو
 طوطخلاو قفتت ال ضورق ةباتك نم رذحت تناك ىتلا (ضارقإلاو راخدالا تاسسؤمل

 .اقيوست لقأ نوكت ىتلا ىلاتلابو ىنافل ةيداشرإلا

 لزانم اورتشاو ىحاوضلا ىلإ نويكيرمألا قفدت ,ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعيو

 ةقفن هرابتعاب لجسُي ءىرتشي ىراقع نهر لك ناكو .ىناف ةينازيم تمخضتو ةديدج
 حرتقا ,:1974 ماع ىفو .ةيداحتالا ةينازيملا ىلع اًريبك اًطغض عضو امم ةيموكح

 رتافد نم ىناف عفر - ةينازيملا طبضي نأ دانعب لواح ىذلا -نوسنوج سيئرلا
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 ليزت نأ ةموكحلل حمس امم ءروهمجلل اهمهسأ ةكرشلا تعاب ,ةأجفو .ةلودلا تاباسح

 . ةماعلا تايولوألا ةمئاق ىلإ صاخلا عاطقلا ىلإ لاقتنالا فاضأو .ةينازيملا نم ىناف

 نأ ىناف تعاطتساو .حبر قيقحت :ةرورضلاب امغانتم نكي مل نإو ءرخآ اًفده ىنافل

 ناك نكل ؛ةظفاحملا ةيداشرإلا اهطوطخب اهمازتلاب ةدعابتملا فادهألا هذه نيب عمجت

 ,ىضاملا نرقلا تاينينامث ىفو .رمألا مزل اذإ - اهذاقنإل ةموكحلا ىتأت نأ ضرتفملا نم

 لهاك لقثأ ثيح «ضارقإلاو راخدالا ةعاذص ةدئافلا تالدعم ىف ةشهلا تابلقتلا ترمد

 .اهليومت ةفلك نم لقأ اهيلع دئاعلا ىتلاو ةدئافلا ةضفخنم ةيراقعلا نوهرلا ريفوتلا

 ةكرش ىهو :كام ىديرفب لاحلا ىهتنا ءاذه ىلع ةوالعو ؛لشقلا نم ىناف تيرتقاو

 .ةنازخلا ةرازو نم احانج تحبصأ نأب ,ىناف سفانتل 191١ ماع ىف تسسأ ةئشان

 ىلع ةرفاو ةلدأ ةموكحلا ىدل ناك ؛ىضاملا نرقلا تاينيعست ةيادب ىقف مث نمو

 نأ ترطضاو .رطاخملاب فوفحم ىداصتقا لمع ةصاخلا ناكسإلا قاوسأ نامض نأ

 نأ بجي ناك ام اذإ ءلاؤس ناكو .اهراغص ةرادإ اهب بجي ىتلا ةقيرطلا ىف ركفت

 نأو ةصاخ ءاضمم الاؤس ,ةموكحلا نم معدلا ضعبب ةيراقعلا نوهرلا امأوت ظفتحي

 .ةموكحلا شع اكرت امدنع هيلع ناك امع ريبك لكشب اًديقعت رثكأ نآلا حبصأ امهلمع

 عمجل نماضلا رودب اضيأ ناموقت لب ةرشابم ةيراقع اًنوهر ىديرفو ىناف كلتمت الف

 امهفصوب ءامهرود ىوطنيو .نورمثتسم اهكلتمي ىتلا ةيراقعلا نوهرلا قاروأ نم ريبك
 باحصأ نم ريبك ددع سعاقت اذإ ثدحي اذامو .قهرم ىداحتا نيد ىلع ءنينماض

 ؟امهتانامضب ءافولا امهيتلك ىأ نيتسسفؤملا ىدحإ ىلع نيعتو نويدلا عفد نع لزانملا

 بلطت ءريدقت لقأ ىلعو ؟ىديرفو ىناف رئاسخ لمحت ىلع بئارضلا ىعفاد ربجُيأ
 .نآلا ىتح ةيراقعلا نوهرلا امأوت هادافت ىذلا رمألا وهو اًيداحتا اًميظنت عضولا

 «بألا شوب سيئرلا ةرادإ ىف ليومتلل ةنازخلا ةرازو ليكو ءريوالج تريور فلكو

 نأ اذه نأش نم نأل ؛ىداحتالا ىرسلا لبحلا عطق ريوالج لضفو .ةسايس عضوب

 مل اذه نأ مغر نكل .ىموكح نهرب ةطبترملا رطاخملل بئارضلا عفاد ضرعت نود لوحي
 ةباقرل نوهرلا اقالمع عضخيل عيرشت ةدوسم بتك دقف ءاًيسايس ةديج ةيادب نكي
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 ىذيفنتلا اهريدم اهدوقي ناك ىتلا ىناف تمواق «ةوارضيو .ةنازخلا ةرازو نم ةمراص

 عورشم ىفو .ىطارقميدلا بزحلل ديتع ريصنو قباس ىفرصم وهو ,نوسنوج ميج
 ةلص عطقنت مل ء.1147 ماع ىف فاطملا ةياهن ىف سرجنوكلا هرقأ ىذلا نوناقلا

 نم اًضيأ ءافعإو ةنازخلا ةرازو نم نامتئا طخ ىديرقو ىنافل لفكو .لاحب ةموكحلا

 - ىلع نيرداق نامأوتلا لظ ءزيمملا امهعضو لضفيو .تايالولاو تايلحملا بئارض

 ىناف مهسأ ةلمحل ةريبك دئاوف اذه رفوو .قوسلا نم لقأ ةدئاف تالدعمب ضارتقالا

 ىف «سرجنوكلا رصأو .نييذيفنتلا اهئاردمل ريبك عورشم ريغ بسك عم ,ىديرفو

 ردزو هددحب ةيلاملا اهظفاحم نم طسق صيصختب ىديرفو ىناف مزتلت نأ ىلع «لياقملا

 ةيضق اًبيرقت سرجنوكلا لهاجتو .لخدلا ىضفخنم ناكسإل ةيمنتلاو رضحلاو ناكسإلا
 ةلاكو ىلإ ميظنتلا ةمهم ملس .ريوالج ةرازولا ليكو ةحيصنل ةفلاخملابو ؛ةمالسلاو نمألا

 فارشإلا بتكم ىهو ةيمنتلاو رضحلاو ناكسإلا ةرازو نم ةوطس الب ةديدج ةقثبنم
 .ةيلاملا ةياقرلا ىف رفص هتريخ ىذلا ىداحتالا ناكسإلا تاعورشم ىلع

 ملو ءرويطلا وأ كامسألا نم انوكي مل نامأوتلاف - ىداعلا ريغ امهعضو مغريو

 امهانبت - لماك لكشب ماعلا عاطقلا نم الو لماك لكشب صاخلا عاطقلا نم انوكي

 نولضفي مهف «ةيراقعلا نوهرلا ليومت ءاربخ ىلإ ةبسنلابو .سامحب ناكسإلا قوس
 معد عم صاخلا لاملا سأر نكل ؛ةيداحتالا ةرطيسلا ىلع صاخلا لاملا سأر اًمئاد

 .قالطإلا ىلع رايخ لضفأ وه ىداحتا

 ماع ىف ؛ىام ىنافل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك حيصأ ىذلا نوسنوج ميج لعجو
 ىف نيلوؤسمل ةيمسر تالفح رضحي ناك هنإ ليقو .ةوق ردصم ةكرشلا نم 0

 سيئرلا لثم تايصخش عم باخنألا كراشي ناكو ءابيرقت ةليل لك ةيكيرمألا ةموكحلا

 :تالمحلا ىف لاملا نامأوتلا بكسو .("ةنازخلا ريزو نيور تريورو نوتنيلك ليب

 باحصأ سرجنوكلا ءاضعأ قطانم ىف "ةكارش بتاكم" حتف ىف ادعاسو ؛ةيسايسلا

 امدنعو :معدلا ديششح ىلع رالود نويلم ١70 دقع رادم ىلع «نامأوتلا قفنأو .ذوفنلا

 تلغتسا ةيسايس ةقرافم ةجيتنلا تناكو .('!)ناعذإلا ىلع موصخلا امغرأ رمألا مزلتسا
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 ىفو .نيبختنم نيلوؤسم فطاعت ءارشل ماعلا معدلا ةريغصلا اهتفيدرو ىناف اهيف

 ةهج «ىداحتالا ناكسإلا تاعورشم ىلع فارشإلا بتكم ناك ءىعاسملا هذه ةهجاوم

 نيور فلخ ىذلا ءزرمس ىرال سحأو .ايلعلا تاقبطلا ىف فواخم نامأوتلا راثأو

 نيماوتلل ةظوحلملا ةطبارلا نم جاعزنالاب 1949 ماع ىف ةنازخلا ريزو بصنم ىف

 ىذلا نابسنيرج نالآ ؛:ةعيفر بصانم نولتحي اوناك نيذلا داقنلا نيب نمو .ةموكحلاب

 ةيراكتحالا تاكرشلل ةلثمأ ىديرفو ىناف ىف «ةرحلا قوسلا لسر نم ريثكلا لثم :ىأر
 ةلئاهلا ةوقلا ءاطبإ امهنم ىأ عطتسي مل نكل .اهروص أوسأ ىف ةلودلا اهاعرت ىتلا

 ,ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا ةيادب ىلإ نوتنيلك مكح تاونس نم اًمديو .نيمأوتلل
 نوهرلا ةعانص ىف عيرسلا ومنلا سكع امم اًريثك ىناف مهسأ راعسأ تعفترا

 ىهف) ىديلقتلا ىنعملاب اًكونب اوسيل ةيراقعلا نوهرلا ىضرقم نم ريثك ناكو .ةيراقعلا
 نيعم ةدئاف رعسب لاملا ضرتقت تناك ةيلام تاكرش ىرحألاب لب :(عئادو ذخأت ال

 نم الدب ضورقلا نم اهتلومح اًعيرس غرفت ءرخآ رعسب ةيراقعلا نوهرلا لاومأ ضرقتو

 نورقتفي نيضرتقملا ءالؤه نألو .ةيديلقتلا راخدالاو ضارقإلا تاكرش لثم اهب كسمتلا

 نم ةلمجلاب ضورقلا ىناف ترتشاو .هنامدقي نامأوتلا ناك :لاملا سأر لصأ ىلإ

 اهتربتعا ءاينروفيلاك ىف ومنلا ةعيرس ضارقإ ةسسؤم ىهو لايشنانياف دياورتناك

 ريدملا ؛ىنافل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءنوسنوج حدتماو .ضورقلل ةيويح ةديدج ةانق

 ىف اليمزو اًيداصتقا اًكيرش هرابتعاب لجخ نود لايشنانياف دياو يرتناكل ىذيفنتلا
 .(١٠!فلوجلا بعل

 ناك .هفلخ ةدايق تحت ناوفنعلا دقفت مل ىناف نكل ؛1949 ماع ىف نوسنوج دعاقت

 .ةسايسلا نونف ىف علاض رامثتسا ىفرصم .نوسنوج لثم «زنيار ىناليد نيلكنارف
 .فيظنتلا ىف لمعت مأو لتايس ىف تاهزنتملا ةرادإ ىف لماع نبا وهو ءزنيار كلتما

 اهسفنب ةوقلاب "ةيسايسلا رطاخملل" ىناف ةرادإب ىهابت .نيبخانلا ءاضرتسا ىف ةسداس ةساح

 نييسايسلا ةلزاغم تناك نيمأوتلا ىلإ ةبسنلاب .ةينامتئالا اهرطاخم اهب جلاع ىتلا
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 كالتمال ةيسايسلا ةيبذاجلا ىه ةيرسلا امهتطلخ تناكو .اهسفن ضورقلا ريبدت ةيمهأ

 ىأ نأ نيمأوتلل فقوتت ال ىتلا معدلا دشح ةيلمعل ىنمضلا ىنعملا ناكو .لزانملا

 ملحلل «ىلاتلابو - لزانملل ةيراقعلا نوهرلل ودع ىه امهتايولوأ ةمئاق نع جرخي صخش

 - ةقفص اومربأ نيمأوتلاو سرجنوكلا نأ ةحارص كنارف ىنراب بئانلا رقأو .ىكيرمألا

 لاجر ناكو .'مهل عفنلا ضعب اهل تابيترت" لياقم ىف لانملا ريسي ناكسإلا معد
 حابرأ ززعي ةموكحلا معد نأ نع سرجنوكلا ىضاغت تابيترتلاب نونعي سرجنوكلا
 لقأ تسيل تافاكم ىلع زنيار لصح ءدحاو ماع ىفو .ءاردملا زفاوحو مهسألا ىلماح

 ءاخسب عتمتت ةكرش ىف ةيداع ريغ ةليصح ىهو -رالود نويلم ةميقب هئاردم نم ٠١ نم
 ,('!)يئارضلا ىعفاد

 امهطاشن الصفي نأ ,:ةقفصلا نم رِخآلا بناجلا ىف «نيمأوتلا ىلع نيعتو
 قطانم ىف ءاضرتسالا تاعورشم ليومت ىتح - نييسايسلا مئاليل ىداصتقالا

 جور ىذلا نبالا شوب دهع ىف «ضيبألا تيبلاو سرجنوكلا نم لك دمتعاو .("'!مهضعب
 .لانملا ةريسي لزانملا نم ديزملا ةماقإ ىف امهيلع .تايلقألل لزانملا ةيكلم ةدايز فدهل

 ةينامتئالا ةءافكلا باحصأ سانلل صرفو تاجتنمي عقدي" نأ هنيح ىف زنيار دعوو

 نأب هسفن تقولا ىف دهعتو .ىنافل ةينامتئالا ريياعملا ضفخ حوضوب ىنعي اذهو ."لقألا

 ىف ةينازيملا ىلع نامأوتلا طغضو .ماوعأ ةسمخ ىف مهسألا ةلمح بساكم فعاضي

 نيتكرش - ةيراقع نوهر ىرجات احبصأ ىلاتلابو .تايولوألا ىتمئاق ةيبلتل امهيعس
 نوهرلا ةظفحم تمخضتو .ةصاخ طوحت قيدانصب طبترت ةماع ةياعرب نايظحت
 رايلم ٠٠١ نم ةعفترم :١٠٠1؟ ماع ىلإ ١94٠ ماع نم جعزم لكشب ىنافل ةيراقعلا

 .('")رالود رايلم 6٠١ ىلإ رالود

 ىلع نيعت - ناتريبك ناتيبساحم ناتحيضف تعضو ,5١٠5و ٠٠٠١١ ىماع ىفو
 - ريبك ريدم لاقتسا ةلاح لك ىفو ءامهجئاتن نالعإ اديعت نأ ىناف ىلع مث ءًالوأ ىديرف
 بساكمب بعالتلاب زنيار ةدحتملا تايالولا تمهتاو .امهيدقتنم دي ىف اًحالس ودبي اميف
 ةرادإ تلسوتو .ةمكحملا جراخ ةيضقلا ةيوست تمتو .(هزفاوح ميخضت مث نمو) ىناف

 .ىوقأ ةيميظنت ةهج ئشني ىك سرجنوكلا ىلإ ءنيميلا نم نورخآ نودقتنمو ءشوب
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 هل نوكي دق“ دادسلا نع فلختلا نأ نم 2٠٠0 ماع ىف ةنازخلا ريزو ءونس نوج رذحو

 .نيماوتلا ظفاحم ىلع دويق ضرف لجأ نم طغضو .('4)رثألا ديعب دعم ريثأت

 ىف ردقت تناك ىناف مهسأف - بسحف اًيضارتفا دادسلا نع زجعلا ثيدح ناك

 امف .ةيقيقح تناك فواخملا نكل .مهسألا قوس ىف الود رايلم نيسمخب تقولا كاذ

 لام سأر فصن نم لقأ ناكلتمت امهلوصأ لكب ىديرفو ىناف نأ وه ونس قلقي ناك
 طايتحالا سيئر رجه دقف .اًقلق رثكأ نابسنيرج ناك لب .هباشم مجح نم كونبلا
 ةبراوم نود رذحو ,هب رهتشي ناك ىذلا ىنعملا سبتلملا ىفلد دبعم رشن ىداحتالا
 عسوت رمتسا اذإ ةحجرم'" زاهجلا ةعيبط ىف ةنماكلا تايوعصلا نأ نم سرجنوكلا
 .(؟)اًتكاس سرجنوكلا كرحي ملو '.ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاكرشلا

 اًفثكم اًطغض سرامي :ىديرقو ىناقل نيرخآ نيمعاد نيب نم ؛كنارف بئانلا لظو

 نودب هدييأت نكي ملو .رعسلا روسيم ناكسإلا لجأ نم ديزملا العفت ىك نيتكرشلا ىلع
 ةديدش ةردن ةدحتملا تايالولا ىدل ناك لزانملا راعسأل ديدشلا عافترالا ببسبف :ةهاجو

 رعسلا روسيم لزنملا لعجي مل نامتئالا عيسوت نكل .رعسلا ةروسيم لزانملا ىف
 كنارفل ةبيطلا تاينلا حمت ملو .هب ددسي لخد ءاهيدل ىأ ؛هيدل نكي مل ام ضرتقملل
 لواحو .نكاسملا راعسأ ىف ريبك طوبه ثودح مامأ نيمأوتلل ةدعاصتملا ةشاشهلا
 نل' :ًالئاق :٠٠2ه ماع ىف ةحوتفم ةسلج ىف نلعأف .ةغوارملا سرجنوكلا ىف بئانلا
 .('لامهنع ةيلوؤسملا لمحتي نأ نود نيمأوتلا ةمهم ءالمإ عيطتسي هنأ ول امك ."امهذقنأ

 ليبس ىف معدلا ةنازخلا ةرازو تدشح امنيبف .لثملاب ةضقانتم ةيكيرمألا ةرادإلا تناكو

 اهقيلكت عيسوت ىلع ةيرضحلا ةيمنتلاو ناكسإلا ةرازو تبأد ؛:ةمارص دشأ ميظنت ضرف
 نويطارقميدلا نوكي نأ ىطمنلا نم هنأ مغرو .لخدلا ىضفخنم ناكسإ معد لجأ نم

 اضيأ تفطصا شوب ةموكح نإف نيمأوتلل ةيسايسلا تايولوألا ةمئاقل اًدييأت رثكألا مه
 .ةيرضحلا ةيمنتلاو ناكسإلا ةرازو ءارو ةلاحلا هذه ىف

 أدب ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا نم ركبم تقو ىفف :طوغضلا هذه ىلإ ةفاضإو
 ناميل لثم رامثتسالا كونب تناكف .اًريطخ ايسفانت اًديدهت نيمأوتلل لثمي تيرتس لوو

 قاروأ ىلإ ةيراقعلا نوهرلا ةعومجم ليوحت ىنعمب - ةيراقعلا نوهرلا قروت زرذارب
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 كنب سيلو نوقرفتم نورمثتسم اهلمحتي ةيساسألا رطاخملا نأ ىنعي اذهو .ةيلام
 عمو .امهيسفنل همظعم ىف طاشنلا قيروت قباسلا ىف ىديرفو ىناف ىقبأو .رادصإلا

 ىدل حيصأ ءىساسأ لكشب ةارابملا ىف نآلا ةيرامثتسالا تيرتس لوو كونب لوخد

 ىديرفو ىناف ضورق اوعضي نأ نوعيطتسيف .دومصلا ىلع رداق ليدب نوهرلا ىضرقم

 ,نيمأوتلا نكل .ناميل لثم .(*!"ةصاخ ةمالع“ تاذ ةكرشل اهعيب نوعيطتسي ىأ مزح ىف
 دعي ملو :تانامض رادصإ ىلع ةردقلا ةزيمب اظفتحا ,ىموكح معد نم امهل امب
 رارمتسا عمو .ةلوفكم ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا مهقاروأ تناك ام اذإ نولابي نورمثتسملا
 .رطاخم الب ةارابم اهنأ ول امك ناكسإلا قوس تدب «لزانملا راعسأ عافترا

 قوسلا ىف ربكأ ةصح ةرم لوأل ةصاخلا ةمالعلا تاكرشل حبصأ ٠٠١5, ماع ىفو

 ةئملا ىف ٠١ لبق نم لثمت تناك ىتلا ىناف ةصح تطبهو .نيتعمتجم ىديرفو ىناف نم

 ةديدجلا ضورقلا نم ديزملا لوبقل ديدش طغضب اهنيح مأوت لك رعشو .(''!فصنلا ىلإ
 ريبك سينوكوردنأ ديقيد نم قلقلا غلبو .تيرتس لوو اهمدقي ناك ىتلا ةروطخ ىلعألا
 عاقترالا ىف لوقلا لصفت هئاسؤرل ةركذم دعي هلعج ادح ىديرف ىف رطاخملا ىلوؤسم

 ىتلا (**لهيإ ةليدبلا ضورقلا نم ةبعش ىهو .هيإ .نإ .ىأ .نإ ضورق ىف عيرسلا
 ريشتو "لوصأ ال ءلخد ال' نم ىلوألا فورحلا ىه هيإ .نإ .ىأ .نإ) .ثيجيردور تقلقأ
 . نأ ىلإ سينوكوردنأ راشأو .(امهنم ىأ تبثت قئاثو ضرتقملا مدقي ال ىتلا ضورقلا ىلإ
 نيضرتقملا ةمدخل ةليسو تضم ةنس ٠١ رادم ىلع تعدتبا لوصأ ال لخد ال نوهر"

 نكل (مهريغو مهباسحل نولمعي نيذلاو نيلثمملا لثم) مظتنملا ريغ لخدلا جذومن باحصأ
 هعضوم ىف ناك ىذلا جتنملا اذه نأ نم رذحو .”اًمدقم نوعفديو ىوق نامتئا لجس مهل

 ىف - بيرم ضرغ لجأ نمو ناكسلا نم ضيرع عاطقل هقيوست متي قباسلا ىف قئاللا
 ةقيقحلا ةروصلا مهدقفت نأ ةيشخ ؛مهلخد ىلع اعانق اوعضي نأ اودارأ سانأل ساسألا

 (مجرتملا) .ةجتنملا ةكرشلا مساب سيلو اهمساب ىرخأ ةكرش جتنم عيبت ةكرش («)
 (مجرتملا) . (5081,1016)رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا روهزلا نم ةروطخ نم لقأ ةيراقع نوهر ضورق لاا 8 (**)
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 ال لخد :ال قوس نم بحسنت"' نأ ىديرف ىلع نأب حصنو .ضرق ىلع لوصحلا ةيلهأ

 .("ة!هتجح ىلإ تاصنإلا متي ملو ".كلذ قيبطت نكمي تقو برقأ ىف لوصأ

 ,دوم ليناد ,ديدج نييذيفنت نيريدم ريبك ىلوتو .ةهباشم اًطوغض ىناف تهجاوو
 ظحال ؛ىلاتلا ماعلا فصتنم ىف هنع مدقق ضرع ىفو ؛"4١٠ ماع ةياهن ىف هبصنم

 ىف ؛تهجاوو .('!ىجيتارتسا قرط قرتفم" دنع فقت ةكرشلا نأ ىناف ءاردم

 وأ ءتيرتس لوو ومن كرحت ىتلا ةروطخ رثكألا نوهرلا معد نيب رايتخالا ,ساسألا

 رئاسخلا ءصاخ لكشب قلقملا نم ناكو .ربكأ لكشب قوسلا ىف اهتصح لكات دهشت
 .اًريمت ىناف نئايز رثكأ ءدياو يرتناك ةكرش طاشنل ةدرطملا

 ةيلاع ضورقلاو .هيإ ةليدبلا ضورقلا نم اهتصح زيزعت .ىديرف لثم «ىناف تررقو

 .ةيراقعلا ةميقلا نم ليلقلا اهيف نيضرتقملل ءاضورق نمضت اضيأ تأدبو .رطاخملا

 ةيفيك ىف ةليلق تناك اهتربخ نإف ,دوقع ةعبسل ةيراقع اًئوهر ترتشا ىناف نأ مغرو
 .(""7فرعي رخآ دحأ ىأ نكي ملو .ةديدجلا نوهرلا هذه لمع

 ناكو .رذحب دوم هعجشو «ىناف قاثيمل اًريبك اًميخضت ديدجلا لمعلا اذه ناكو

 بصنم ةرم تاذ لغشو ةيرحبلا ةاشم تاوق ىف قباس ىدنجل ةيركسع ةعيبط اذ دوم

 «زنيارو نوسنوج هيفلس لثم اًيسايس اًناولهب نكي ملف «لاتيباك .! .ىج ةكرش ىف ريدم

 تيرتس لوو هيلع طغض ؛طغضلل فيثكت ىفو .سرجنوكلا نم فثكم طغضب سحأو

 موقت قمت دعت مل ىناف مهسأ نأل بضاغ ءطوحت قودنص ريدم خبوو .ربكأ لكشب

 لأسو .هيلع ىه امم رثكأ ةيراقعلا نوهرلا ريياعم فيفخت نع سعاقت هنأل دوم

 .("7 الام دصحأ ىنلعجت نأ وه كلمع ؟ىمعأ مأ ىبغ تنأ له" ةفرجعب رمثتسملا

 فاطملا ةياهن ىف لمعي ناكو ايونس رالود نييالم ةعبس بسكي ناك ىذلا ءدوم نعذأو
 هجاوت ةكرشلا تناك ءهؤاردم هرذح امكو .ضفر ام اًردانو ,مهسألا ىلماح ةمدخ ىف

 - ىأ قوسلا نم ةصح ةراسخ لصاوتو اهئدابمل ةيفو ىقبت نأ امإف .”نيخراص نيرايخ"

 .("'!قوسلا هيف دجوي ىذلا ناكملا ىف قوسلا لباقت“ -ةروطخ رثكألا رايخلا وهو

 .لبق نم هغلبي مل ناكم ىلإ بهذي ناك ةيراقعلا نوهرلا قوسو
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 ىناثلا لصفلا

 رطاخنا ةيلاع ةيراقعلا ضورقلا

 نطنشاو كنب ىف ناكسإلا ضورق مسق سيئر ءرديانش ديفيد
 97٠.5(. ماع ىف «نييداحتا نيمظنمل ءلاوشيم

 «نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ «ةيراقعلا نوهرلل ىفرصملا ماظنلا مزتلا

 .ةرذح تاسسؤم نوهرلا مدقت تناك ىتلا ةيراخدالا كونبلا تناكو ةمراص ريياعمب

 ىدان ىف نيصلخم ءاضعأ - مهتاعمتجم مئاعد مهنوك ىلإ نوليمي كونبلا ءاسؤر ناكو

 صاخشأل ةيراقع اًئوهر راخدالا كونب طعت ملو .نيرذح نييلام ءاربخو ىراتورلا

 رعس ثلث اوعفدي نأ نيضرتقملا نم ةماع ةفصب بلطُي ناكو ءبرطضم نامتئا باحصأ
 ىلإ ةبسنلاب) .ةروظحم ليدعتلل اهتدئاف رعس لباقلا ةيراقعلا نوهرلا تناكو .ءارشلا
 ةدئافلا رعس عفر ضرقملا ةلواحم نم ابرلا متشي ناك ءتقولا كاذ ىف نييكيرمألا مظعم

 اًدعبتسم ناك ةيراقعلا نوهرلا نم ىناثلا عونلاو .(دادسلا ةرتف ءانثأ لزنملا كلام ىلع

 وأ نامتئالا ىف ءاخس رثكأ اًصصحو ءاًئرم ةدئاف لدعم ليمعلا بلط اذإف .لثملاب

 ةثالث نم در ةيراقعلا نوهرلا ىفرصم ىدل ناك ؛عفدت ال نويد نع احماستم اًيضاغت

 .رجأ :فورح ْ

 نم ةيراقع اًنوهر ردصت ةينواعتلا ضورقلا ةيعمج تأدب 147١. ماع وحن ىف
 ةينواعتلا ةيعمجلا نكت ملو .فعضأ ىنامتنئالا مهفينصت صاخشأل ةيناثلا ةبترملا
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 ىفو .كونبلا ىمظنم ةطلس جراخ تناك ىلاتلابو ؛(عئادو ذخأت نكت مل) ءاًكنب
 ثاثألاو خبطملا ةزهجأ ءارش ةيعمجلا تلوم 157١0: ماع ىلع ةقباسلا تاونسلا
 رخأتي امدنعف .ىصخش ساسأ ىلع مدقت تامدخلا تناكو .ليبقلا اذه نم ءايشأو

 دنعو ؛ةيدو ةقيرطب لزنملا نوروزي ضورقلا ولوؤسم ناك .عقدلا نع نئابزلا
 ءاضيأ ةيراقعلا نوهرلا ةلاح ىفو .لزنملا بحاصل نوهرملا عاتملا نوذخأي ةرورضلا

 لصي امب بسحف ضرقت نكت ملو .دارفألا ءالمعلاب اهتفرعم ىلع ةيعمجلا تدمتعا
 لب - اًمداص راخدالا كونب هتدجو ىوتسم ىهو - ءارشلا ةميق نم ةئملا ىف 8١ ىلإ
 نوفرلا هيلع قلطيس ام راكتبا اذه ناكو .نيرثعتملا نيضرتقملل اًنامتْئا اًضيأ تحاتأ
 .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 تعفر ؛ءىضاملا نرقلا تاينينامث ىف ربكأ ةعرسبو ؛ىضاملا نرقلا تاينيعبس ىف
 ىفو ؛راخدالا كونب ىلإ لاومألا سوؤر تقفدتو .ىفرصملا ماظنلا نع ةيميظنتلا دعاوقلا
 نود ىنامتئالا لجسلا باحصأ نم تابلطب نومدقتملا أدب :ةيسفانت ةديدج ةئيب

 عم ةيراقعلا ةميقلا ضورق ترثاكتو .مهتابلط ىف رظنلا ةداعإب نوظحي مئالملا ىوتسملا
 ربكأ طسقل ليومت ىلع اولصحي نأ تابلطب نيمدقتملل حمسو ةيفرصملا دعاوقلا فيفخت
 حبصأ بئاوشلا ةينامتئالا مهتالجس تباش نيذلا صاخشألا نإ لب .مهلزانم نم

 دادسلا نع نيضرتقملا نم ربكأ ددع زجعو .ضورق ىلع لوصحلل اولهأتي نأ مهعسوب
 ىلعأ دئاوف ىضاقتب كلذ تضوع كونبلا نكل ةيديلقتلا ةيراقعلا نوهرلا ىف ناك امم
 عفد ىلع انضيأ ترصأو .(ةيميظنتلا دعاوقلا ةلازإ لضفب هب احومسم حبصأ رمأ وهو)
 ةراشإ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نامتئا فينصت ناك ءراصتخاب .ريبك مدقم
 ضفرلا نكي ملو .ةقفاوملا ةيلمع ىف داتعملا نم ربكأ اصرح اوسرامي نأ نيضرقملل
 نم نكل ؛ةيساردلا ةءافكلا رابتخا ىف ةضفخنم تاجردب ةعماجلل مدقتمل ءًالثم ءاّيئاقلت
 .تاوم ريغ عضو ىف ناك مدقتملا نأ حضاولا

 تعس ,ةعضاوتملا ةيرجتلا هذه نم معديو ؛ءىضاملا نرقلا تاينينامث ةياهن ىفو .
 ةكرش لثم فراصملا ريغ نم نوضرقم اًضيأو) اينروفيلاك ىف راخدالا كونب نم ةفئاط
 .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرتقم ىلع اًديدحت زيكرتلا ىلإ (روتس ىنام
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 ترجفنا امدنع ؛:ىضاملا نرقلا تاينيعست ىف نكل ءريبك ىفاضإ نهر ىلع اورصأو

 تانامضلا نأ نيبت :لزانملا ةميق تضفخناو ءاينروفيلاك ىف تاراقعلا راهدزا ةعاقف

 ىف ةصصختملا تاكرشلا نم ةديدجلا ةلالسلا مظعم لشفو .ةيفاك ريغ ةيفاضإلا

 رظنلايو .اهيلع ذاوحتسالا متي نأ ىلإ ترطضا ىأ ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا

 نع ثحبلا ىلإ تعس ىتلا كونبلا تلوحت دقف .ةحضاو بابسألا تناك ءىضاملا ىلإ

 ملو .رذحلا ىلع قباسلا اهديكأت نع تلدع دق رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ءالمع

 ىلختو .دادسلا نع زجعلا تالدعم ءاًريثك ,عفترت نأ اًبيرقت برغتسملا نم نكي

 لوصحلا ليبس ىف اهعفادت ىف «حوتفملا لوبقلا ةسايس لباقم ةيئاقتنالا نع نوضرقملا
 طاسقأ عفد ىأ ةينامتئالا مهتاقاطب نويد دادس نع نيفلختم اوناك نيضرتقم ىلع

 لكشب نيمهن اولظ (اهوفظومو) ضارقإلا تاهج ضعبف ,ةحبذملا مغرو .مهتارايس
 ءامسأ تحت روهظلل مهنم نوريثك داعو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا عيبل سوملم

 لايشنانياف شتيب جنول ةكرش تحبصأ لاثملا ليبس ىلعو .ميدقلا ذيبنلا اوعيبيل ةديدج

 .لاوشتوم نطنشاو ىه ربكأ راخدا ةكرش ىف رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل اًمسق

 نيتزيم اًينامتئا نورثعتملا نئابزلا مدق ,نيضرقملا رظن ةهجو نم ءرطاخملا مغرو
 نع ثحبت نأ اهيلع نيعتي ؛:ةعرسب عسوتت نأ تاراقع ةكرش تدارأ اذإ .نيتحضاو

 ىضاقت نكمملا نمف ربكأ ةرطاخم نولثمي مهنألو .ىراقع نهر لعفلاب مهيدل سيل نئابز

 .مهثم ربكأ دئاوف

 اهنأل ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا طاشنل اًضيأ نويمومع نولوؤسم سمحتو
 عمتجم' نع ةيؤرل شوب سيئرلا جورو .ءارقفلا دعاست (رمألا ىف ريكفتلا ىضم اذكه)

 ةمعن لالخ نم «نويمومعلا نوفظوملاو تاباقنلا ءاضعأ هيف لوحتي عمتجم - 'ةيكلملا

 اًضيأو) ةيكلملا ةدايز تناكو .نيقلاتم نييلامسأر ىلإ ,ةيدرفلا ةريغصلا تارامثتسالا

 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نأ مغرو .جيورتلا نم اًءزج (ىعامتجالا نيماتلا ةصخصخ

 (مجرتملا) .1118 10100131711880 ةياور اهلامعأ رهشأ نم لصألا ةيسور ةيكيرمأ ةفوسليفو ةيحرسم ةيتاكو ةيئاور (*)
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 اميف ام اًعون اًبيرق ناك هنكل ءلانملا روسيم ناكسإلل اًقيقد اًفدارم نكت مل رطاخملا
 لقأ اهيف ناكسإلا ناك ىتلا اينروفيلاك لثم ,تايالو ىف ةدشب طاشنلا رهدزاو .ىدبي
 نكي مل نإ ؛تاعلطت رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا تبلو .هيلع لوصحلا ىف اًرسي
 ةقبطلاو ,ةحفاكملا ىطسولا ةقبطلاو ,ةئشانلا ىطسولا ةقبطلا لقألا ىلعف .ءارقفلا
 .ىعامتجالا دوعصلل ةعلطتملا ىطسولا

 لثم مهنأب ىرشنيس وينو دياويرتناك لثم نيحومطلا نيضرقملا ظيرشت متو
 ءانف لك ىف ةيراقعلا نوهرلا نوعرزي ثيح ىحاوضلا ىف .(*!ديسلبأ ىنوج ةيصخش

 رجاهم نبا وهو ,دياويرتناك ةكرش سيسأت ىف كراشملا ,ىليزوم ولجنأب ىفتحأو .ىفلخ
 لك ناكو .نامتئالا ىلع ىطارقميدلا عياطلا ءافضإ ىف هتدعاسم ببسب .ىلاطيإ

 ددري ناك ءاذه ىفو .ىراقع نهر ىلع لوصحلل الهؤم ءىليزوم رظن ةهجو نم ءنطاوم

 ةخماشلا تاكرشلا سيلو - ةكرش لك نأب ءاركبم ءرشب ىذلا نيكليم لكيام ىدص
 لآ باجتساو .تيرتس لوو لخدت نأ بجي - بسحف ىلوألا ةجردلا نم ةيلاملا اهقاروأب
 وأ ةاواسملا ىلع موقت ةيلامسأرل نويكيرمألا هب زيمتي ىذلا قوتلل نيكليم لآو وليزوم

 نيسحت ىف ىناتيرويبلا لاثملا نيب عمجت .عساو قاطن ىلع اهغولب نكمي لقألا ىلع
 ' :ةيويعشلا ةياوغ نع ىضاغتلا نم ديزملاو - لمعلا لالخ نم ءاقترالا -تاذلا
 .لمع نود قحك (لدعم ىئب ءاهدئاوف ليدعتل ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا ىأ) ءاقترالا

 ةيراعلا ةقيقحلا اهنع عزن ةيلامسأرلا نم ةنيزم ةخسن صاخ لكشب وليزوم رصانو
 .اهذيفنتل لاملا سأر ىلإ جاتحي ءرملا :اهنم رارقلا نكمي ال ىتلا

 فاقوأ ةمظنمو دراقراه ةعماج اهتياعر ىف تكراش ةملك ىف ”*2٠٠, ماع ىف

 نأ بجي لزانملا ةيكلم ىف ىكيرمألا ملحلا عيسوت" نأ وليزوم نلعأ ؛ىموقلا ناكسإلا
 نأ اذه نم مهألا نكل ؛ةيكيرمألا تاكرشلا ديفتست نأ لجأ نم طقف سيل ءانتمهم لظي

 ىماع نيي شاع ,حافتلا رونب هانعم (88ما6 5680) ةرهشلا مساو نامباشت نائانوج ىمسي (*)

 ىتح ةروطسأ ناكو ةيكيرمألا تايالولا نم ددع ىف حافتلا راجشأ ةعارز رشن ىلع لمعو ا 8غهواالالا

 (مجرتملا) .ةثمدلا هقالخأ ببسب هتايح ىف
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 نوهرلا نأ ؛ىموقلا نيسحتلل وليزوم تاحارتقا نيب نم ناكو ."لضفأ اًناكم اندلب لعجن
 نود ءاذه ىدبي دقو .(''!اًمدقم نوعفدي ال نيذلا صاخشألل حاتت نأ بجي ةيراقعلا

 الإ اذهل ساسأ ال داصتقالا ملع ىف نكل ءالوقعم ؛نيعمتسملا ضعب لوقع ىف كش

 ةينازيملا ةمالس ساسأ ىلع نامتتالا نينقت نيعبتي :ةيلامسأرلا لمعت ىكو .ًاليلق
 لب ةمالسلا ىلع سيل - رخآ ءىش ىلع نامتئالا قاقحتسا ىليزوم ماقأو .ةيمومعلا

 ؟اًمدقم لاومأ عفد نود ام صخشل لزنم ءاطعإ رربي دق كلذ ريغ امف .داقتعالا ىلع

 ,سينوكوردنأ ديقيد ىأر ؛ديدج نم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ثعب عمو

 تاسرامم ىهو ىسارتفالا ضارقإلا ىلع ةقلقم تامالع ,كام ىديرف ىف رطاخملا ريدم

 ضورق نم ةريبك ةبسن تعييبو .نيكنحم ريغ نئابز تفدهتسا ةغاستسم ريغ ضارقإ
 نوفرلا تناك اذإو .ةينيتاللا اكيرمأ نم نيردحنملا نييكيرمألا ىلإ "لوصأ ال لخد ال"

 ىلإ اهنم ادج ريبك ددع رادصإ مت اذاملف :ةميلس ةمعاد قئاثو نود ةرداصلا ةيراقعلا

 نيثدحتملا ريغو نيرجاهملا نم اًريبك اددع نمضتت ةيداصتقا ةيعامتجا ةعامج ربكأ
 ىف هتقيقحو كردملا ىسارتفالا ضارقإلا لامتحا" .("*!سينوكوردنأ راشأو ؟ةيزيلجنإلاب

 ."ةلئاه جتنملا اذه

 متشاو .قلقلا ىف ههبشي ,ىام ىناف ىف هريظن ءايشتكفالاد وكيرنإ ناكو

 ناكو .ةيئانلا ءايحألا ىف نيكنحملا ريغ ناكسلا فادهتسا ىف لالغتسالا ايشتكفالاد

 ,ليللا فصتنم ىلإ ءاسم ةعبارلا نم لمعي روميتلاب ىف ةيراقعلا نوهرلا رجاتم دحأ

 نئايزلا تاعيبملا وفظوم فطالو .مهلزانم ىف نئابزلا دايطصال لضفألا تقولا ىهو

 ,ليومتلا ةداعإو ؛ليومتلا اهب مهنكمي ىتلا ةلوهسلا ىلع مهنونئمطي اوناكو ,نيلمتحملا

 مأ نئابزلا نودعاسي ءالؤه لاثمأ نم نوضرقملا ناك له .دئاوفلا بسن تلدع اذإ

 ضعب دقتعاو .اًقزمم ,ىام ىنافل ىذيفنتلا سيئرلا ,دوم ناك ؟ةثراك هاجت مهنوجردتسي
 نكل .مارجإلا موخت ىلع عورشم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نأ هقيرف دارفأ نم

 ىف ىلامعلا نيل ىح ىف شيعت كنأل ىأ :ةينامتئا ةمصو كيدل كنأ درجمل له

 ؟لزنم ىلع لوصحلا كل قحي ال هنأ ىنعي اذه لهف ءنوكيب ىف سيلو ءستسوشاسام
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 نم ديزملا تدعاس اذإ :رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف اًمود رتتسم رتوت كانه

 دادسلا نع زجعيس مهنم ديزملاف ؛ىراقع نهر ىلع لوصحلل نيجاتحملا ةصاخو سانلا

 نأل «نمزلا رورم عم ديازتي نأ ىلإ ليمي .رطخلاو .لزنملا هنم عزني فوس مهنم ديزملاو

 لقأ ةعامج لك نوكت ؛مانتم قوس ىفو .ًالوأ ةيبذاج نئابزلا رثكأ اولجس نييفرصملا
 ليمربلا ىف لغوتلل رطضم ةيراقعلا نوهرلا عئاب نآل ءاهتقباس نم نامتئالاب ةرادج
 ىلامجإ ناك ؛؟١٠” ماع ىفف .لعفلاب ديازتي ناك طاشنلاو .ةلوبقملا ةكمسلا نع اًنحب
 ماع لولحبو .رالود رايلم ٠٠١ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نم هرادصإ مت ام

 رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةبسن تلصوو .رالود رايلم ٠.٠١ هيلامجإ غلب 4
 لبق ةئملا ىف ةينامث درجم نم اًدوعص -يونسلا مجحلا نم ةئملا ىف ١ تقولا كاذ ىف
 .("0ىضاملا نرقلا تاينيعست ىف اًبيرقت ءىش ال نمو نيماع

 لقأ تسيلو عسوأ ةجوم نم اًءزج رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةمجه تناك

 تاكرش رايهنا دعب ءامهيسفن نيماعلا نيذه دادتما ىلعف .ةيراقعلا نوهرلا نم اًدورب

 ةتس نم ةيراقعلا نوهرلا ىلع ةقحتسملا نويدلا ىلامجإ عفترا 1٠١١, ماع موك تود

 عم ىداع ريغ عافترا ىف -رالود تانويليرت ةينامث نم برقي ام ىلإ رالود تانويليرت
 ئجافملا عافترالا اذهل ةيلوقعم تاريسفتلا رثكأ نمكيو .("'؟ناكسلا ددع تابث

 ةيادبل ىلاتلا عوبسألا نم اءديو .دالبلا ىف ريبك لكشب ةلهاستملا نامتئالا قاوسأ ىف

 .ىدح «ةرم 1 لحألا ةريصق ةدئافلا تالدعم ىداحتالا طايتحالا ضفخ ,ىيىءأا ماع

 ىف < ةنملا ىف دحاو ىلإ كلا ماع «ناريزح وينوي ىف اريخأ ةدئافلا تالدعم تلصو

 ماع فصتنم ىتح ؛نابسنيرج أدبي ملو .ىدنيك .فإ نوج ةبقح ذنم ىوتسم ىندأ
 هب ماق ام وهو ,ةدئافلا تالدعم عفر ,ىداصتقالا ىقاعتلا نم ماع ثلاث ىهو لعل

 م -. . ا - .٠ ئإ ايل نا

 تالدعم تغلب ه6 ناريزح ىينوي لثم ءرخأتم تقو ىف ىتحو .ةياغلل ىرتم عاقيإب

 لداعي ناك اذه نأ اميو .طقف ةئملا ىف ةثالث ىداحتالا طايتحالا قيدانص ىلع ةدئافلا
 لاح ىف امكو .لاحلا عقأو ىف ءىش ال لباقم ضرقت كونبلا تناك .مخضتلا ىوتسم
 هرعس عنمي امدنع ىأ - هقافنإ ىف داصتقالاب الإ ةمكحب لاملا مدختسي ال ؛ةعلس ىأ
 .همادختسا ىف طارفإلا
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 لاملا معد ءامامت اهسفن ةيمهألايو .ضارتقالا ىلع سانلا نامتئالا ةرفو تعجشو

 نأل غلبم ىأ ضارتق قا عيطتسي هنأب ءرملا ساسحإ وهو - ةلويسلاب اًعقوت ضْيِخْرْلا

 كونب ىلع رطيسو .ديدج ضارتقاب ددسُي نأ اًمود نكمي ءرمألا مزل اذإ «لاملا

 اهيدل ضارتقالا ةفلك نيب قرفلا :”قرفلا" بسك ىف ةبغرلا تيرتس لوو ىف رامثتسالا

 ءارش ىف راهدزا ثدحو .ةفيفط ةدايز ردي داتا ىأ ىلع دئاعلاو ضافخنالا ةغلابلا

 لاملا نم ليلقلا نوعفدي ةصاخلا مهسألا ورتشم مهيلع قلطي ام ناكو .نيدلاب تاكرشلا

 «جنيك رجريبو ءزوي رآ زياوتو ءزتراه لثم ةقيفر تاكرش ىلع نوذوحتسيو ءاًدقن

 املكو .نيدلاب ىأ - مهلزانم سانلا اهب ىرتشي ناك ىتلا اهسفن ةيداعلا ةقيرطلاب

 تيرتس لوو دئاوف صيخرلا نامتئالا باصأ دقف .راعسألا تعفترا ءضارتقالا مهنكمأ

 .اهنويد عضو ةقيقح نسحت ةذوحتسملا تاكرشلا نأ مهو معدو ,مخضتلاب

 نئايزلا دفنتساو .كلذ اوعاطتسا ىتم رثكأ نويداعلا نويكيرمألا ضرتقاو

 نم ةئملا ىف ةعيرأ نم ةرسألا تارخدم ىلامجإ ضفخنا) نوقفني اولظو مهتارخدم
 ةئملا ىف ةعبرأ بلاس ىلإ ةسائرلا بصنم نوتنيلك ىلوت امدنع ىلحملا جتانلا ىلامجإ

 ضرغلا نكي امهمف .(ىلوألا شوب ةيالو ةرتف ةياهن لولحب ىلحملا جتانلا ىلامجإ نم

 .اهمعدي نامتئالا ناك -ةايحلا طمن نيسحت ىأ ةرايس وأ لزنم -

 اوبقوع نيذلا نورمثتسملا ناكل رخآ بناج ميعنلا اهرهاظ ىتلا ةرتفلا هذهل ناك ول

 تاذ ةيلام اًقاروأ اودجي ىك اوحفاكو مهدئاوع تضفخ ىتلا ةضفخنملا ةدئافلا تالدعمب

 مه تاكرشلل نيذيفنتلا نيريدملا رابكو نوفرتحملا نورمشتسملا نكي ملو .ىلعأ دئاع

 تايفشتسملا قيدانص اًضيأ لب صرفلل راقتفالا نم ىوكشلا ىلع اوبأد نيذلا مهدحو

 ةريبكلا ندملا ىلإ «ةيئانلا نسنوكسيو ىف «ىاب شيفتياو نم سرادملا تارادإ سلاجمو
 لثم تايالولا ىف تاشاعملا قيدانصو ءاهريغ ىلإ الوزن دراقراه نم تاعماجلا فاقوأو

 مدقت ةيلام قاروأ ىلع لوصحلا ىلإ مهعيمج ىعس دقف - اينروفيلاك تاشاعم قودنص

 لواحي نمك' مهسفنأ ىلإ نورظني نورمشتسملا نكي ملو .ةيفاضإ دئاع ةرذ ولو

 نأ ىلع مهتنأمط تمت دقف .صرحلا مدع نم ةجردب ىحوي حاطصم وهو ”لوصحلا
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 ةيراقعلا نوهرلا تاعومجمق ديكاتلابو :ةنمآ تناك ةصاخلا مهسألا تاقفصل ضورقلا

 اهنم لصحي ىتلا ةديحولا ةقيرطلاف :ةضفخنم ةدئافلا تالدعم نوكت امدنع نكل .ةميلس

 .رطاخملا نم ديزم لمحت وه ديزملا ىلع ةعامج مهفصوب نورمثتسملا

 نع ثحبلا ليبس ىف نكل ؛ملاعلا لمشت دئاوفلا تالدعم ضافخنا ةرهاظ تناكو

 لودلا نم ددعو ايناملأو نابايلاو نيصلا تقفنأ دقف .اًيرغ نورمثتسملا هجتا ,دئاع

 مهتارالود تناكو .لاملا نم هضرقت ام اهيدل ناك اذلو ءاهلوخد نم لقأ طفنلل ةردصملا

 اينابسإو ايناطيريو ةدحتملا تايالولا تصتماو .ةبخاصلا نامتئالا ةلفح ىذغ ام وه
 ىف ءضارتقالاب سوهلا ةمق ىفو ؛ملاعلا لام سأر ضئاف فصن نم رثكأ ايلارتسأو
 ام اهدحو ةدحتملا تايالولا تبع ءئلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا نم ةريخألا تاونسلا

 .("4)ةئملا ىف 7٠١ ىلإ لصو

 ةيلاملا رئاودلا ىف قلقلل امئاد اًردصم ىكيرمألا ىراجلا باسحلا ىف زجعلا ناكو

 ساسألا ىف جزخت ىتلا كلتو لخدت ىتلا تاعوفدملا ىراجلا باسحلا لجسي) .ةيلودلا

 ةعبس دحأ وهو ىكنانرب نب مدقو .(ةيلاملا ةحصلا ىلع رشؤم وهو ةراجتلا نم
 اًريسفت :نابسنيرج هسأري ناك ىذلا ىداحتالا طايتحالا ىلع اوفرشأ نيظفاحم

 اكيرمأ خيوي ملاعلا ناك امنييو .موللا وأ قلقلا نم نييكيرمألا ودبي اميف لحي اقداص
 امكو .ىواستلاب أطخلا نولمحتي نيضرقملا نأ ىلإ ىكنانرب راشأ ؛ريثكلا اهضارتقال
 دق ىكيرمألا راخدالا صلقت نإف ءاًريثك تسبتقا ,"٠٠ه ماع ىف ؛ةملك ىف لوقلا لصف

 ىريسفت زكرتي ...ةدحتملا تايالولا جراخ ثادحأ ىلع لعف در" هنم بناج ىف نوكي

 رشعلاو ىنامشلا تاونسلا ىف ىملاع راخدا مهن روهظ هارأ ام ىلع لضفملا

 مه ”نورخآلا"و .نوضرقي نيرخآلا نآل ضرتقت اكيرمأ ءراصتخاب .("9"ةيضاملا
 اهنكل موي تاذ ةفرسم تناك ىتلا - ثلاثلا ملاعلا نم مهنم ريثكلا ءىرخأ لودو نيصلا

 ىف قفدتت نأ نيعتي مهتارالود نأب ىكنانرب لداجو .راخدالا لاثم ىلإ اًئيدح تلوحت
 .باذج دصقم الإ ةدحتملا تايالولا امو ءام ناكم
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 ىفف .دمألا ليوط اًديلقت ةينغلا لودلل ةريقفلا لودلا ليومت نم بيرغلا طمنلا ٍبلقو

 هذهو .كلذ ىلع تمدن املاطلو «ةيمانلا لودلا ةدحتملا تايالولا تضرقأ ؛ةقباسلا بقحلا

 ةعماج نم فوجور ثنيكو دناليرام ةعماج نم تراهنيار نمراك لوقت امك ءةرملا

 تايالولا دودح لخاد دجوي مان داصتقا ىف هريودت ديعأ لاملا نم ريبك طسق" ءدراقراه

 ءافعضلا نيضرتقملا ىلإ قفدتي نامتئالا ضئاف نكي مل .("")[ديكأتلا فيضأ] ةدحتملا

 .ةدحتملا تايالولا لخاد رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةمأ ىلإ لب جراخلا ىف

 ةعزعزملا ةيلاملا تارايتلا ففخي نأ ىه ؛:ةفاع ةفصب ,ىداحتالا طايتحالا رودو

 هدوجو ىلجتي ىملاعلا راخدالا مهن نأب اًضيأ اًيعاو ىكتانرب ناكو .رارقتسالل
 تالدعم تمعد ثيح" راشأ امك ةصاخو - تاعاقفلاب ءىلم تاراقع قوس ىف اًسوسحم

 ىف ةيوق بساكمو لزانملا ءانب نم ةيسايق تايوتسم ةضفخنملا ةيراقعلا نوهرلا ةدئاف

 ةكبش ربع «ىذغي ىذلا لاملا نوضرقي بناجألا ناك ,ىرخأ ةرابعيو ."ناكسإلا راعسأ

 زواجتي نأ لمتحي ىوتسم ىلإ راعسألا مخضيو لزانملا ىرتشم «نييلاملا ءاطسولا نم

 :«ىش لك نم ةينيصلا تارداصلا نأ ةصاخو .بلطلاو ضرعلا هلفكي ىذلا ىوتسملا
 .ةيكيرمألا ةيراقعلا نوهرلا ىذغت تناك ءرتويبمكلا ةزهجأ ىلإ لافطألا بعل نم

 دكأ امكف .نابسنيرج الو ىكنانرب ال اريثك عزعزت مل تاهاجتالا هذه نكل

 ناكسلا ىلع الو ةدحتملا تايالولا كولس ىلع ال ةميق مكح ردصأ ال انأ" ىكنانرب

 . مهتاموكح وأ بناجألا

 حلطصم انمدختسا اذإ ءريبكلا "ديقعتلا" وه نامتئالل ىملاعلا قفدتلا مهف روحمف

 نرقلا تاينيعبس ةياهن ىفف .ةيكيرمألا لاملا سأر قاوسأ نع باجعإلل ريثملا ىكتانرب
 ةيراقعلا نوهرلا نم تاعومجم ىرتشت "ةصاخلا ةمالعلا" تاذ تاكرشلا تأدب ءىضاملا

 0 ىف رجات ىهو «ىرينار سيول ىلإ لضفلا بسنيو .نيرمثتسم ىلإ اهعيبتو

 نوهرلا ىلع ىرنيار زكرو .ةيراقعلا نوهرلا تادنس راكتبا ىف ءزرذارب نولوس

 ىتلا تاسسفؤملا ىرغتل ةقيرطب اهدعأو ,رامثتسالل ةلباقلا ةجردلا نم ةيراقعلا

 عراشلاب ةأجف تيرتس لوو ىقتلاو .,تاكرشلا تادنس ىف قباسلا ىف ترمثتسا
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 مل اهنأ ىنعي امم لاملا سأرل اًيفاضإ اًردصم ةيراقعلا نوهرلا كونب تبنسكو .ىراجتلا
 .ةلماك اًماع نيثالثلل اهضورق نم اًريبك اًددع ىقبت نأ اهيلع نيعتي نكي

 بنجت ىف دعاس .ةقيقحلا ىفو) ةيراخدالا كونبلل لهسأ ةايحلا لعج اذه نأ مغرو

 لخدأ "جالعلا" نكل .(ىضاملا نرقلا تاينينامث ىف ضارتقالاو راخدالا ةمزأ راركت

 نورتشي نيذلا نيرمثتسملا ىدل سيلف .نامتئالا صيصخت ىف ةقيمعو ةقيقد تاريغت
 ضورقلا نع لوؤسملا ىدل امك دارفألا نيضرتقملا ساسحإ ةيراقعلا نوهرلا تاعومجم

 .نامتئالا قينصت ىلع ةنيتأمطلا ىف نودمتعي مهف .("!ىراجتلا عراشلا ىف
 لقيو .ريبكلا مجحلا تايداصتقا بلطتي مجحلاو ؛مجح ىف لماعتت فينصتلا تالاكوو

 .ةعومجملا ىف نمضتملا طسوتملا رطخلا نع هنيعب ىراقع نهر ىأ ئف نمضتملا رطخلا
 ساسأ -تادنس ىلإ ةيراقعلا نوهرلا ليوحت - ىرنيار ةروث تريغ .ىنعملا اذهيو
 .هتاذ نامتئالا

 ماع ىف نكل «ىلوألا ةجردلا نم ةيراقعلا نوهرلا ىلع قيروتلا ةيلمع تقبطو

 ىتنوك تلومو .ةروطخ رثكألا ضورقلا نم تائم جيكروم ىتنوك ةكرش تعمج , 17
 ىدل ةيطمن تناك ةسرامم ءروهمجلل ةيلاملا قاروألا عيب لالخ نم ةيراقعلا نوهرلا

 تائف نم ددع ىلع اًيلعفو - تادنس ىلع نورمثتسملا لصحو .تيرتس لوو تاكرش
 ةيراقعلا نوفرلا تناك ول ىتحو .ةيساسأ ةيراقع نوهرب ةنمؤم تناك ىتلا - تادنسلا

 ةرابعيو .هيإ ةثالث ةجردب فنصت تادنسلا نم ةئملا ىف 60 ىحنف ءرطاخملا ةيلاع

 تالاكو عنقتو ةدرخلا نوهرلا نم ةعومجم عمجت جيكروم ىتنوك تناك ءىرخأ
 اذه نكي ملو .ساسألا ىف ةيرامثتسا فينصت ةجرد تاذ لكك ةعومجملا نأ فينصتلا

 نأ مغرف .ةيعبتلا موهفمل اًعراب اًمادختسا ناك .ًةيلك كلذك نكي مل وأ دوسأ ارحس

 جرخت لاومألا تناك ,ةعومجملا ىف ةيزييمت ريغ ةقيرطب عدوت نينهارلا نم تاكيشلا

 (مجرتملا) .تيوس لوو لباقم ىف ةنيدم ةيأ ىف ةيساسألا ةيراجتلا تاسسؤملا عراش دوصقملا («)
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 ىلماح تاجرد ىندأف ءاذل ,تاقبط ىف ةيانعب مظنم لكيه قفو تادنسلا ىلماح ىلإ

 رئاسخلا لك تصتما - ةئملا ىف ١١ لثمي ىذلا عاقلا ةلاحلا هذه ىف - مهسألا

 .ادحاو اًثنس ةيلاتلا ةقبطلا رسخت نأ لبق ةعقوتملا

 ربتعي اهنم دحأ الو دادسلا نع ةرطخلا ةيراقعلا نوهرلا هذه نم ىأ زجعي دقف

 هذه نأ وه نورمثتسملا هلبق امو ,جيكروم ىتنوك هيلع تدكأ ام نكل .ىدرف لكشب اًئمآ
 اًاع تاقفصلا هذه لثم حتفو .ةئملا ىف ١١ نم ربكأ نوكي نل ةعومجملا ىف رئاسخلا

 قيدانصلاو ء:تاشاعملا) تامظنملا نم دشاح ددعل تحمس اهنأل تالامتحالا نم

 اوعضيل ةيرامثتسا فينصت ةجرد ىلع رصت نأب (تاكرشلا قيدانص ءانمأو ,ةينواعتلا
 .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف مهمادقأ

 تائفلل نيرتشم ىلع اورثعي نأ تانقفصلا هذه لثم ةاعر ىلع نيعت :عبطلابو

 ىتنوك ةكرشل ةيجذومنلا ةلاحلا ىفو .عاقلا ىف ىتلا تادنسلا نم ةروطخ رثكألا

 .ىب ةثالث ىلإ الوصو .لقأ ىنامتئالا اهفينصت تادنسلا نم ةئملا ىف ١١ ناك ءجيكروم

 دنسلا ىف نيرمثتسملا ضيوعت ىرجي ناكو ."ةدرخ“ فينصتلا لبق ةجرد لقأ ىهو

 ديكت ىف ةمئاقلا سأر ىلع اوناك مهنكل ؛ىلعأ ةدئاف تالدعمب .ىب ةثالث فنصملا

 الإ .ىب ةثالث فينصت ىلإ لصي نلو .دادسلا نع نونهارلا زجع اذإ رئاسخلا

 ءالؤهو - رطاخملا مييقت ةربخ مهيدل نيذلا كئلوأ - ةياغلل ءاربخلا نورمثتسملا

 اهلمجم ىف ةمزح عمج اًكنب نأ ولف .نيرخآلل نيبقارملا رودب اوماق ءاربخلا نورمثتسملا
 كالتماب هسفن كنبلاب لاحلا ىهتني فوسو ؛نورمثتسملا رفني فوسف «ةياغلل ةرطخ
 دوجوف ءاذلو .كنبلا هديري ال ام اذهو .هسفن ىب ةثالث فينصتلا بحاص دنسلا

 .اهتمرب ةيلمعلا ىلع ةرطيسلا ةركف مدخي نيفيصح نيرمثتسم

 ةديدج ةفئاط قيقدلا نزاوتلا اذه عزعز ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا ةيادب ىف

 .نامضب ةلوقكملا نيدلا تامازتلا نورمثتسملا ءالؤه لثمو .نيرمثتسملا نم ةفاصح لقأ

 ىرجي ةينوناق ليح اهنإ ىأ - ةيمهو تاكرش ىه نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلاو
 ىتلا ءنامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تلخدأو .اهئارشو تادنس عيب ضرغب اهميظنت
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 نم الدبف .قيروتلا نم اًيناث ىوتسم ؛نوهباشم نولعافو تيرتس لوو كونب اهتممص
 ةيلام ةقرو نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ترفو :ةرشابم ةيراقعلا نوهرلا ءارش

 نوهر ىلع اهسفن ىه تذوحتسا ىلوألا ةقبطلا نم ىرخأ ةيلام قاروأ ىف رمثتست
 جتن ةيلمعلا ىف ةيفاضإ ةقبط نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تلخدأ مث نمو .ةيراقع
 نوهرلا ةدوج صحفل اًدادعتسا لقأ حبصأو ربكأ لكشب ىئاهنلا رمثتسملا داعبإ اهنع
 .ةيساسألا ةيراقعلا

 ىلع لدت ةيوتلملا تايلآلا هذهف ةقيقحو ,ديقعتلا اذه لثم نم اًيعيبط دط ءرملا لفجيو

  دقف ؛ةديفم ةمدخ ءام دودح ىف :تيرتس لوو ىدأو .ثودحلا 0 ىلع قافخإلا نأ

 هيف تارامثتسالا نوكت نأ (ءرملا لمأي ىذلا) ناكملا ىف اهرشنو دالبلا تارخدم عمج
 ةريثم ذفلا لمعلا اذه لثم رامثتسالا ىيفرصم اهب ىدؤي ىتلا ةراهملاو .ةنومضم

 ىف مإ .ىب .ىأ لثم ةكرش اهبكنتت ىتلا ةيوعصلا ؛لاثملا ليبس ىلع ءليخت .باجعإلل
 تائفلاو لب ,تادنسلاو ,ةلضفملاو ,ةيداعلا مهسألا - ةفلتخم تائف ىف لاملا سأر عيزوت
 ىوتسمب هجاتحت ىذلا ليومتلا مإ .ىب .ىأ ىدل نوكي ىتح - تادنسلا نم ةزيمملا

 ىوتسملا هقتاع ء ىلع رمثتسم لك ذخأيو ,ةبجاولا دئاوفلاو مهسألا حابرأ نم مئالم
 ءادألا اذه قحتسي .اهيف بغرت وأ بغري ىتلا ةلمتحملا بساكملاو رطاخملا نم مئالملا

 ضرفلا رمدت اهتإف ,ديقعتلا ةطرفم ةيلاملا لكايهلا حبصت امدنع نكل .عمتجملا قيفصت

 تاحتفي ةمحدزم ةيلخادلا اهترئاد .:ةرايس ىف سايق ةزهجأ ةحول لثم ,ىساساألا

 ةيساسألا ةمهملا نع اديعب رصبلا تتشت ةجردب ةكيترم حبصتل تالصوملاو ةركاذلا
 .ةرايسلا ةدايقل

 عمج لالخ نمف ؛اًعفان اراكتبا ةيراقعلا نوهرلاب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا تناكو

 ىلإ اهجيورت متو .ىعامجلا نمألا ةدئاف تققح .ةيراقعلا نوهرلا نم ةعومجم
 ىلإ ماعلا لاملا سأر لقنت ىلوألا ةقبطلا نم ةيلام قاروأك :ىغبني امك نيرمثتسمملا

 ةلالسو ةردن رثكأ تناك نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نكل .اًيعامتجا عفان ضرغ

 لولحيو .ةيباسحو الاصفناو اديرجت رثكأ اًيوناث ابيكرت تناكو .ربكأ لكشب اهيف هبتشم
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 نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىف ىسيئرلا رمثتسملا اميرو اًيسيئر ارمثتسم تناك ٠04«. ماع
 ؛ىلعأ راعبسأ عفدل نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىرمثتسم دادعتسا عمو .ةيراقعلا

 :لاؤسلا حرط نكمي امبرو .نيبقارملا رودب اوماق نيذلا ءاربخلا نيرمثتسملا اوحازأ دقف
 اضيأ مه نوعيبي ؛ةطاسببو ؟لاملا ىلع نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا لصحت فيك
 ىلع ىتلا كلت نم اليلق ىلعأ تناك حابرأ تالدعمب مهنورغيو ءروهمجلل تادنسلا

 .رطاخم لقألا ةيلاملا قاروألا

 نع ام دح ىلإ نيديعب نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىف نورمثتسملا ناكو
 تالدعم نع اهاضر مدع عم ؛رطاخملا عادخلاب ىفختل ةيساسألا ةيراقعلا نوهرلا

 ربكأ اًدئاع الإ مدقت ال ىتلا ةيلاملا قاروألا ىلإ تهجوت دقف :ةدئاسلا ةضفخنملا دئاوفلا

 لثم ةكرش تناك امدنع ,قباسلا ىفو .ةمهم صحف ةيلمع ,مث نم ءاولازأو .اًيشماه

 ضعب ىخوتت نأ اهيلع نيعتي ناك ؛ةيراقعلا نوهرلا نم ةعومجم عمجت جيكروم ىتنوك

 «نآلاو .تادنسلا عيبب ةعومجملا ليومت ىلع ةرداق نوكت نل الإو اهرايتخا ىف رذحلا

 دئاع ىلع اًفهلتم ناك ىذلا لاملا سأر نم ىملاعلا ضرعلا وه ديحولا ديقلا حبصأ

 ىلع بلطلا ناكف لاملا سأرب اًمختم ناك ؛ىكنانرب راشأ امك ,ملاعلا نألو .ىلعأ

 .اييرقت دودح الب نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا

 وأ لزانملا نم ضورعملل ىكيرمألا تاراقعلا قوس بيجتسي نأ نم الدبف «نذإ

 ىف الود هاجتالا ناكو .نييلودلا نيرمثتسمملا تاوزن هب تدبتسا ءاهيرتشم لوخد
 ايناطيرب كلذ ىف انمب ءلودلا نم ريثكلا ىف ةدشب راعسألا تعفترا ثيح «عقاولا
 لوألا دقعلا ةيادب ىف ةدحتملا تايالولا ىف لزانملا راعسأ تعفتراو .اينابسإو ادناريأو

 قاوسأ ىف اذه نم رثكأ تعفترا لب ماعلا ىف اًبيرقت ةئملا ىف ةرشع ىلاحلا نرقلا نم

 لوانتت تالاقمي فحصلا تآلتما ٠٠5" ماع لولحيو .قوبسم ريغ لدعم وهو -ةطشن

 .("١)ةعاقف“ دهشي ناكسإلا ناك ام اذإ

 نوكي دقو .ةعاقف اهتاذ دح ىف لوصألا دحأ رعس ىف ةدايزلا ضحم عنصي ال

 قوسف .ريثكب ىلعأ ًارعس بلطلا وأ ضرعلا ىف ءاوس تاريغتلا حيتت نأ وه رمألا
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 ةياهن ىف ثدح امك «تالاحلا هذه ىفو .بلطلاو ضرعلاب هتلص دقفي ىذلا ىه ةعاقفلا
 ىف ةميق الب ىتلا تنرتنإلا تاكرش مهسأ تمعز امدنع ؛ءىضاملا نرقلا تاينيعست

 عباسلا نرقلا تاينيثالث ىف وأ ؛تارالودلا نم تارايلملا تارشعيب تاريدقت ساسألا

 لباقم مدقت ضرألا نم اًركإ "١ ناك امدنع ؛بيلوتلا نونج ةورذ ىف ءادنلوه ىف رشع
 .("!ديز ضحم قوف راعسألا وفطت ثيح -سوطسغأ ريميس ٍنيلوت نم ةدحاو ةلصب
 لجأ نم نودقاعتيو تاناحلا ىف نوعمتجي نويدنلوهلا راجتلا ناك ءبيلوتلا نونج ءانثأو
 عجارت ىفو .ةيعامتجالا ةناكملل اًرمرو اًفرت ربتعت تناك ةرهز تالصبل لجألاب ميلستلا

 حورطملا لاؤسلاو .بيلوت درجم ىرخأ ةرم حبصيل بيلوتلا داعو ةعاقفلا تراهنا ها

 ىذلا رعسلا وأ ىقيقحلا رعسلا ام :نيحلا كلذ ذنم هسفن ىه لظ تاعاقفلا قاوسأ نع

 قوف راعسألل امسر ىام ىناف ءاردم عضو ٠٠١0, ماع ىفو ؟بلطلاو ضرعلا هرربي
 191/1 ماع نمو .ناكسإلا قوس ىف راعسألا ديدحتل «قباسلا ليجلا ىف لوخدلل مسر

 ىف سكعنا لخدلا ومت ىف ريغت لكف ءضعبلا امهضعب ناطخلا عبتا :1945 ماع ىلإ

 فلخت ءديدجلا نرقلا ىفف .ناطخلا لصفنا ةأجف مث .لزانملا راعسأ ىف لباقم ريغت

 تقولا ىف .اذه وحن وأ طقف ةئملا ىف نينثا غلب ىونس ومنب ةطسوتملا ةرسألا لخد

 لزنملا ناك :لاثملا ليبس ىلع ء,نطسوب ىفف .ةدشب لزانملا راعسأ تعفترا .هسفن

 ىف ةطسوتملا ةرسألا لخد نم ةرم ؟.* لداعي لوقعم رعس لباقم غابي ىذلا طسوتملا
 نم ةرم 4," لباقم عابيل ةدشب هرعس عفترا ءىضاملا نرقلا تاينيعست فصتنم

 ةعفترم ندملاو ةيلحاسلا ندملا ىف ةهباشم تازفق تلجسو .دقعب كلذ دعب لخدلا
 .(؟)ومنلا

 ىف ةرشعلا تزواجت تالدعمب لزانملا راعسأ عافترا عم ءدقعلا فصتنم لولحيو
 عافترالا رمتساو ءرمتسي فوس لزانملا راعسأ مخضت نأ نودقتعي سانلا أدب ةئملا

 - مهسألا ةرم تاذ نورتشي اوناك امك لزانملا سانلا ىرتشاو .ماودلا ىتاذ راسم ىف

 عفدب تاراقعلا ءارش ةيفيك نع تارمتؤم تبذتجاو .اهوعيبيل لب اهيف اوشيعيل سيل
 ماوع بيردت ىرجي ناكو .فالآلاب اروهمج ءاهعفد نودب وأ اًمدقم دوقنلا نم ليلقلا
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 ”رامثتسالا" ةيفيك ىلع ةيشاقن تاقلح ىف تاراقعلا ملاع ىف ةربخ الب نيذلا سانلا

 رجربلا حئارش بيلقت لثم تاراقعلا بلق ةيفيك كلذب دوصقملا ناكو - تاراقعلا ىف

 ةيراقعلا نوهرلا اهرفوت ىتلا ةيلاملا ةعفارلا لالغتسا ناكو .ةعيرسلا تابجولل
 تمظع ةيلاملا ةعفارلا نأل .تاسلجلا هذه لثم نم ماتلا ضرغلا وه ةصيخرلا

 ,ةئملا ىف 8١ ةبسنب ىراقع نهر امهيدل نيجوز ىلإ ةبسنلابف .ةلمتحملا حابرألا اًريثك
 ىتح .ةيراقعلا ةميقلا ىف لاثمأ ةسمخب عافترا ىلإ مجرتُي نيلثم لزنملا رعس ةدايزف
 ةرداق ةيراقعلا نويدلا لثم نيوانعب بتك ترهظو .ةعرسلا هذهب عفتري مل بيلوتلا
 رثكألا بتكلا مئاوق ىف تقولا كاذ ىف تلخدو ,ةلئاش تايمكب اًيرث كلعجت نأ ىلع

 ىلحملا جتانلا ىلامجإ نم ةبسنك تاراقعلا ىلع تالومعلا ىلامجإ غليو .؟)اًعيبم
 ىذلا ام هنأل ,ةذاشو ةبيرغ ةيئاصحإ ىهو - .("اًبيرقت اهاحضو ةيشع نيب نيم

 ةديدج لزانم ىلإ سانلا هب لقتني ىذلا لدعملا نم اًرارقتسا رثكأ نوكي نأ نكمي

 لزانملا ىنكاس ىلإ بهذت ةيراقعلا نوهرلا نكت مل اذإو ؟اهيلع لوصحلل نوعسيو
 ؟بهذت نملف ءنييلعفلا

 قودنصلا ءدناف ملوهريف ةرادإ ىف كيرش وهو ءىكسفوكتيب ىرال لعاستو

 نم رخآ ليلق ددع لثم ءارقم ىزريجوين نم ذختي ىذلا ىنواعتلا ىرامثتسالا

 لثم ىكسفوكتيب ىضمو ؟ناكسإلا عاطق راهدزا تحت نمكي اذام ءنيرمثتسملا

 ردقب ةيراقعلا نوهرلا نأشب ةدشب ايلوضف نكي مل .ققحي نيرخآلا نم اًدج ليلق ددع
 ىف ةدحب اهمهسأ تعجارت ىتلا ءاشنإلا تاكرش نم ديدعلا طاشن لمع نأشب هلوضف

 رشابم لعق در ةجيتن نوكي دق اذه نأ دقتعاو 2٠0٠٠. ماع نم ريخألا فصنلا

 تاءاشنإلا لك تديو .عقاولا ضرأ ىف تاراقعلا ضعب صحفي نأ ررق اذلو ءرثعتل

 ىلإ ريشت تاملك نع منت ىهف ءىناطيرب سرج تاذ ءامسأ لمحت اهعيمج ةديدجلا
 روصب اهتثادح رثدت اهنأ ول امك :ةريغصلا باضهلاو بزعلا ىكلام لزانمو بلاعثلا

 اريغص اًمسق ىكسفوكتيب راتخاو .ىروتكيفلا رصعلا ىف ةحالفلا ةايحل ةيوعر
 لامش ىف ةيحاض ىهو بيشنوات نوتجنلريب ىف سكوأ لايور هيلع قلطُي اًيطمن
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 اهرقمو ءزجندلوه .ىس .ىد .مإ ةكرش اهئشنت تناك ىتلا سكوأ لايور تناك

 عقاوملا ديدحت زاهج ىلع اهعقوم دجي مل ىكسفوكتيب نأ ةجردل ةياغلل ةديدج ءرفقنيد
 نكناد ىهاقم عرفأ دحأ ىدل فقوت ةقطنملا ىلإ لصو امدنعو .(سإ .ىب .ىج)

 ةمدخ ةلواط دنع اًرزئم ىدترت تناك ىتلا ةأرملا لاسو ةوهقلا نم احدق بلطو ءستنود
 .سكوأ لايور نع تعمس تناك ام اذإ نئابزلا

 ."تادحو ثالث كلتمأ .ناكملا اذه فرعأ" :لاقو روباطلا ىف فقي ناك لجر لخدتو

 لجرلا نأ نيبتو .هتصق ىلإ تصنأو ةالحم ةكعك لجرلل ىكسفوكتيب ىرتشاو
 نأ عيطتسي هنأ ررق دق لجرلا ناكو .هرمع نم تاينيثالثلا ةياهن ىف ىلحم راسمس
 هذه تناكو .ةلومع لياقم لمعلا نم الدب اهعيبو لزانملا ءارشب لاملا نم ديزملا ىنجي

 نأ احيجرت رثكألا نأل رظنلا ديعب (ضرقم وأ) رمثتسم ىلإ ةبسنلاب قلقلل ةريثم ءاينأ
 ركشو .لزانملل نييلعفلا ناكسلا نم رثكأ ةيراقعلا مهنوهر نع نوبراضملا ىلختي
 رعس ناك .سكوأ لايور ىلإ تاهيجوتلاب احلستم هترايس داقو ءلجرلا ىكسفوكتيب
 تناك .رالود نويلم فصن ىلإ لصي - ءانبلا روط ىف تناك اهنإ ثيح - ةئتانلا لزانملا
 ناك .لمعلا ءدب دنع فلأ 6١و دقعلا عيقوت دنع رالود فالآ ةسمخ بلطت ءاشنإلا ةكرش

 .وحنلا اذه ىلع ريسي رمألا

 ناك :ةزوزجملا شئاشحلا جرم ببسب اًقرشم ناك ىذلا ,جذومنلا لزنملا دنعو

 ,ىكسفوكتيب لأسو .ةجرفلل ةلوج ىف نئابزلا بحطصتو تاروشنم عزوت ةفظوم كانه

 درجم اوسيلو انه نوشيعي فوس نيرتشملا نأ نم ءاشنإلا ةكرش دكأتت فيك
 .هقيقحت ىف ىكسفوكتيب ىضمو ."ادج ةداج ةيلمع انيدل" :ةأرملا تلاق .نيبراضم

 لخاد اورشؤي" نأ نيرتشملا نم بلطي نأ نم فلاتت ةيلمعلا نأ هل ةأرملا تحرشو

 رثكأو اًدبز رثكأ حبصأ تاراقعلا قوس نأ ىف ركفي ىكسفوكتيب أدبو ."رايتخا قودنص
 .هيلع ىدبي امم لاوزلا ىف ةعرس
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 ثلاثلا لصفلا

 نوضرفملا

 .ضفخني نأ اًضيأ نكمي عفتري ام ىعقاولا ملاعلا ىف

 , 00١ ل ناسين ليربأ ,ةلمع بقارم «ناجود .ىس نوج

 ريكأ دياو يرتناك تناك .نيضرقملا ىف ردخملا لمع تاراقعلا ىف تابراضملا لمعت

 ىف ةيراقعلا نوهرلا ىف ىليزوم ولجنأ اهسيئر أدب .ةلالسلا زومر دحأو تاراقع ةكرش
 ةكرش ىدل اًيعاس لمعيل هدلاول باصقلا رجتم كرت امدنع هرمع نم ةرشع ةعبارلا

 ىلاطيإ لفطل ةزفق ىف - نتاهنام ىف ءتسيو 4" عراشلا ىف «لتيات دنآ جيكروم زريول

 ىف ملعلا ىقلتي ناك نيح ىف كانه لمعي ناك .سكنورب نم لوألا ليجلا نم ىكيرمأ
 ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ىف هيلع تاقحتسملا عفدو كرويوين ةعماج ىف ةيليل ةسردم

 ىف رجاتلا ءىرينار سيول لضفب اميرو ١19319. ماع دياو ىرتناك سيسأت ىف كراشو

 لبق ىليزوم كردأ ,سكنوربل اًضيأ ىمتني ىذلا ليمزلاو قيدصلاو ءزرزارب نولوس
 نرقلا تاينينامث ىفو .(""ةيراقعلا نوهرلا ىقرومب طابترالل ةلمتحملا دئاوفلا ةيبلاغلا

 راخدالا ىف اًروهدت ىناعت ةيديلقتلا ةيراخدالا تاسسؤملا تناك امدنع ىتح ءىضاملا

 ةيادب لولحيو .ىديرفو ىنافل اًئشان بذج ردصم دياويرتناك تناك ءضورقلاو
 لثم عابلا ىليوط نيضرقم ىلع ةكرشلا تذوحتسا ءىضاملا نرقلا نم تاينيعستلا

 نم ريثكلاب ءاهدب تماق ءاكنب كلتمت تناك دياو يرتناك نأ مغرو .نتاهنام سيشت
 دالبلا دادتما ىلع ةكبش ىليزوم ماقأو .لقأ دعاوقل عضاخلا ىفرصملا ريغ اهعرف ربع اهلمع
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 بحاص اًيوق اًرفحم ناكو .ربكأ تاوالعو لب ةعفترم بتاورب ءاردملا اًيرغم ؛عورفلا نم

 نم اءزج ىدبي اميف هحومط ناكو .احيرمو اسلس ناك هعبط نكل :مزعو ةريصب
 .يشتوجلا هتيذحأو ةمئادلا هترمسب اًقيصل ناك ول امك ,هتيبذاج

 مث 5٠٠٠. ماع ىف الإ ةفاثكب رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىلإ وليزوم لخدي مل
 ,نامتئالا روبنص حتف ىلع هعورف ثحتساو .اًركب اًقوس رعشتسا امدنع ةعرسب كرحت

 اهمسق تماقأو .نيرثعتملا نيضرتقملل ىلوأ ةطحمك ةعمس اًعيرس دياو ىرتناك تعنصو
 ضافخنا مدقو .تاجتنملا ةنحش غيرفتل ىرخأ ةانق هايإ ةيطعم قيروتلاب صاخلا
 ماع لولحيو .ةكرشلا مجح ززع امم ءفلخلا نم ةيوق حير عفد ةوق ةدئافلا تالدعم

 دادتما ىلع ةيراقعلا نوهرلا نم ةئملا ىف ١7 (مدقت ىأ) جتنت دياو ىرتناك تناك ٠٠7

 فدهتسي ال هنأ وليزوم ىعداو .ىسفانتلا قوسلا اذه لثم ىف ريبك طسق ىهو .دالبلا

 امب دودح الب لبقتسملا نأ ىدبي اميف دقتعي ناكو .("!ةصحلا نم ةئملا ىف 7١ نم لقأ
 .نآلا ىتح هققح

 ةيلاملا قاروألا ةنجل تالجس ىف روكذم ىه امك :دياو ىرتناك ةيجيتارتسإ تناكو

 جاتنإ لالخ نم رامثتسالا قوس ىلإ ةدوجوملا لوخدلا ةيناكمإ نامض .ةصروبلاو

 ديازتت ىتلا نوهرلا هاجت ةكرشلا تبذجنا ,ةقيقحلا ىف .""7ةزاتمم ةيراقع نوهرآ
 نوفهرلا تزفق 5٠٠١4: ماع ىلإ "٠٠٠١ ماع نم ءطقف نيماع رادم ىلعف .اهرطاخم

 ىفو .ةّئملا ىف ١١ ىلإ ةيلاملا اهتظفحم نم ةئملا ىف ةعبرأ نم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 اهتظفحم عبس نم اهدئاوف ليدعت نكمي ىتلا ةيراقعلا نوهرلا تعفترا .هسقن تقولا

 لوأ ةباتك ىأ ؛لماكلا ليومتلا ىف ىليزوم ملح تققح دياو ىرتناك نإ لب .فصنلا ىلإ

 ىف ةينمازت "ةززعم ةريهظ"' اًضورقو «لزنملا ةميق نم ةئملا ىف 2١ لباقم ىراقع نهر
 هذه لضفبو .لاومأ ةيأ عفدي ”يرتشملا" نكي مل اذكهو ءىقابلا ةيطغتل :بلاغلا

 ىلإ 2٠١0 ماع دياو ىرتناك ضورق مجح لصو ءفعضألا باتتكالل ةديدعلا تالزانتلا

 .ماوعأ ةثالث لبق همجح ىفعض ىأ ءرالود رايلم ٠٠
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 اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا ء,ديعب دح ىلإ ءرطاخم اهتاجتنم رثكأ ناك
 ىدل ناكو .(*!ىناطيش ءاوتلاب رغم لكشب لانملا ةروسيم ةيراقع نوهر ىهو ليدعتلل
 نإف ؛اولعف اذإف ءاذه مغرو ,ةبغرلا بسح ةيرهشلا مهتاعوفدم صيلقت رايخ نيضرتقملا
 لكشب مهتاينويدم صيلقت نم الدبف ؛مث نمو .لثامم رادقمب ديزي فوس مهضرق ةميق
 دعب ارهش لزانملا باحصأ قرغ «ةيديلقتلا ةيراقعلا نوهرلا ىف لاحلا ىه امك ءدرطم
 نورتشم عاطتسا ءرمألا ىلع فلتخم لظب ىقلن ىك وأ .عقنتسملا ىف قمعأ لكشب رهش
 تاعوفدمب اوأدب نيح ىف لزانم ىلع اوبراضي نأ - ريبك دح ىلإ اًفقثم ناك مهضعب -
 لدعم أدبي نأ ءىطمنلا نم ناكو .ادج ةليلق الاومأ نوعفدي اوناكو ةريغص ةيئدبم
 ةئملا ىف ةعبرأ وحن دنع ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا ةوالع ىلع ةدئافلا

 .نيفعضلا عوفدملا حبصي ضرقلا لدعي امدنع هنأ ىنعي امم «ةئملا ىف ةعست ىلإ زفقيو

 لدعمب - عنطصم لكشب ةضفخنم تالدعمب حرطت تناك ةيئارغإلا ضورقلا ضعب نكل
 ةيراقع نوهر ىلع نيلصاحلا نئابزلا عسوب ناكو .ةئملا ىف دحاو ىتح لصو ضفخنم
 ماعلا دعب زفقت نأل ةلباق - اًيرهش اًرالود 17 عفدب اوأدبي نأ رالود فلأ ١6١ ةميقب

 ىرجي دياو ىرتناك ءاطسو ناكو .رهشلا ىف اًرالود 47“ غلبي ىكلف مقر ىلإ لوألا
 سال ىلإ مهنم رابكلا نيجتنملل ةيناجم تالحرب ضورقلا هذه لثم اوعيبيل مهزيفحت

 نأ ديرأ" لوقلاب أدبي رغم جيورتب نئابزلا ةفطالم ىلع نوبردُي اوناكو .ىاواهو ساجيف
 جتنم ىأ ءاطسولا عاب «عقاولا ىفو .”نكمم ضرق لضفأ ىلع لصحتس كنأ نم دكؤأ
 نم ريثكو .ءاسكلاو ماعطلل لاملا ىلإ اًرقتفم ضرتقملا كرت ول ىتح - ةلومع ىلعأ هل
 كرش ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ نأ كاردإ ىف اولشف نيضرتقملا

 .(؟)اوضرتقا امم رثكأب ةنادتسالا ىلإ هيف لاحلا مهب ىهتني نأ نكمي

 نوكهرلا رايخ عقد" ناك دياو ىرتناك حلاصم نأ مغرو .جتنملا اذهل تاحلطصم ةدع نوضرقملا مدختسا (*)
 ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ ”مدختسأ فوس قاستالا لجأ نم نكل ؛ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا
 (مجرتملا) .باتكلا ربع '.ليدعتلل اهدئاوف
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 اوس ديازتت ىتلا ريياعملا نع ةلئسأ نوحرطي دياو ىرتناك مهسأ ةلمح أدب امدنعو
 الغشنم ناك امنييو .فطلب ىليزوم مهتأمط «ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ىف حضاو لكشب

 حمسي نل هنإ ةرركتم تابسانم ىف لاق ؛مهريياعم نيرخآلا نيضرقملا فيفخت نأشب
 .(؟١)دياو ىرتناك ىف اذه لثمب اًدبأ

 نود سيئرلل زراب بئان حرص امكو .قيرطلا مدقتت دياو ىرتناك تناك ,ةقيقحلا ىف
 اندعاوق انعسو اننأ ىه ةيساسألا ةدعاقلا" :ةيلخاد ىنورتكلإ ديرب ةلاسر ىف «ةيراوم

 . ةيئانثتسا ةقفاوم بلطتت نأ نود اهيلع ةقفاوملا متت ضورقلا نم ديزمب حمسن ىك
 اهيف حرصي ىتلا "ةحرصملا" ضورقلا حنم طورش اًضيأ دياو ىرتناك تففخو
 فيفخت ناكو .مهلوخد نع تادنتسم ميدقت مهنم بلطي ال نكل مهلوخدب نوضرتتقلملا
 دياو ىرتناك تناك دقف .اًبيرقت ىديموك لكشب اًشئاط 2٠٠٠, ماع ةياهن ىف ءرخآ

 نيذلا نوضرتقملا نكمتي نأ لبق ناماع اهتدم راظتنا ةرتف «قباسلا ىف ؛طرتشت
 ىلع لوصحلل لهأتلا نم ىصخشلا مهسالفإ اونلعأ دق اوناك نيذلاو مهلوخدب اوحرص
 .("”)دحاو موي ىلع نآلا راظتنالا ةرتف ترصتقاو .نامتئا

 مهلوخدب نيحرصملا نيضرتقملا نأ نيلماعلا طسو عساو قاطن ىلع دقتعُي ناكو
 .( نيباذكلا ضورق"“ اهرابتعاب ضورقلا هذه ىلإ نوفظوم راشأ) ةقافصب نوبذكي اوناك
 ىف ةحارص ءاجو .مهتابلط صحف نع مهمزع ءانثإ ىرجي ناك باتتكالا ىنماض نكل

 بعصلا نم .(*”7”هميدقت ضفر سيلو ضرقلا ميدقتل لبس نع اًمئاد ثحبن" ةكرش بيتك
 .فرعت الأ تلضف دياو ىرتناك نأ جاتنتسالا نم صلمتلا

 هوطعيل ”فلملا ىف اًقاروأ اوعضي" نأ مهب ضرتفي هنأ باتتكالا ونماض دقتعاو

 قوسلا ىف ضرقلا عيبل دياو ىرتناكل اًيرورض اذه قاروألا قيرط ناكو .قيقحتلا رهظم
 ىدحإ ىفو .ةكرشلا ةمهم تزجنأ دقف ضرقلا عيب نكمأ مادامو - ىوناشلا

 راشأو .ىلوأ نكس هنأ معزي ناك ل رييك ضرق ىلع لوصحلل ضرتقم مدقت ,تالاحلا

 كلتمي ضرتقملا نأ ىلإ ؛:ةكرشلا تاءارجإ ىف دعب برشت نكي مل ءدياو ىرتناك ىف بردتم

 صحف مهيلع بجي امبرو .اضيأ دياو ىرتناك نم ليومتب اهلك ىرخأ لزانم ةثالث اضيأ
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 ال نحن" :لاقو حارتقالا هيلع فرشملا ضفرو ؟اًقح 'ىلوأ' نكسلا اذه ناك ام اذإ

 .(؟!)"قيقحتلا لواحن

 ناك .مهلوخد قيثوت دعب نوضُفري اوناك نيذلا نئابزلا نأ ,ةظحالملاب ريدجلا "نم
 .قئاثولا ىلع دامتعالا مدع ساسأ ىلع ةرملا هذه بلطلاب مدقتلا ةدواعم ىلع مهثح متي

 دياو ىرتناك ىف ضورقلا وفظوم مهدعاسي“ فوس :نوقباس نوفظوم لاق ام بسحيو

 ىفظوم دحأ .ضورقلا ىلع ةقفاوملا متت ذئدنعو - بذكلا ىلع مهنوبردي ءراصتخاب -

 تنرتنإلا نم تافلم ةطاسبب قصلو خسن ستسوشاسام ىف ةيجاتنإلا ىلاع ضورقلا

 .(؟!فظوم بلطب نيمدقتملا دحأ نأ تابثإل ةروزم ةقيثو قفليل

 اًعنتقم هسقنب وهزملا ىليزوم ناك ,تاسرامملا هذه لثم نم هفرعي ام نكي امهمو
 ىف اًطوبه اينروقيلاك دهشت ملف .زفقلا ىف رمتست فوس لزانملا راعسأ نأ حجرألا ىلع

 ةياهن ذنم اذه كرويوين ةنيدم دهشت ملو ءىضاملا نرقلا تاينيعست ةيادب ذنم قوسلا
 ىظحت ىذلا ريدقتلا ناك .دالبلا ربع ةهباشم ةروص تداسو .ىضاملا نرقلا تاينينامث

 نيرداق صاخشأ ىلإ ودبي اميف ةيراقعلا نوهرلا ىضرتقم لوحي اًريسكإ لزانملا هب

 حنم ؛ىتأت دق ىتلا حئاوجلا ضعب دض نيمأتلل ةغيص امبرو .نويدلا عيمجب ءافولا ىلع

 موجن نم ةقابل (ةيباحم دونب ساسأ ىلع) ةبيبحلا ةيراقعلا نوهرلا ضورق ىليزوم
 ىلإ 2٠٠١ ماع ذنمف .ودبي اميف رهدزت تناك هتكرش نكل .(*0*|ةسايسلاو داصتقالا

 تاونسلا ىفو ءاًبيرقت لاثمأ ةعبرأ دياو ىرتناك مهسأ راعسأ تعفترا 2٠١6 ماع

 .(*"/ههسألا تاعيبم نم رالود نويلم 45 اًيصخش وليزوم دصح ةيلاتلا ةليلقلا

 نيقباس نيريذو د اينروفيلاك نم ضاق ىلإ ةفاضإاب دارنوك تنيك روتانسلاو دود سيرك روتانسلا ناك (* (

 ير ةيراقع نوهر ىلع اولصح نيذلا ”ولجتأ ءاقدصأ"
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 ىلإ عارص نع كونبلا ىف ةيراقعلا نوهرلا حرط ضخمتي نأ دب نم نكي ملو
 ناكو ءائسح ءالب ةئيسلا ضورقلا تاسرامم تلبأ ,ةيسفانتلا طوغضلا لضفيو .عاقلا

 ىه اوسفاني ىك نيسفانملل ةديحولا ةليسولا تناكو . ًريبك ةعانصلا ىلع وليزوم ريثأت

 نطنشاو كنب ناك .دياويرتناك هب موقت ىذلا هسفن ىداصتقالا طاشنلا اوعبتي نأ

 نكل :ةيديلقت رثكأ ةيفرصم ةلالسل ىمتني «نرق هرمعو لتايس هرقم ؛ىراخدالا لاوشتوم

 199 ماع ذنم لاوشتوم نطنشاو ريدي ناك .ديدج داليم ةيرجتب رم ديدجلا نرقلا ىف

 حلصي ناكو ءاويأ ةيالو ىف ناوم ىد نم ىقيسوم ملعم نبا وهو ؛ءرجنيليك ىريك
 ىف هحابرأ مدختساو .(*”)هلامسأر عمجيل اويأ ةعماج ىف اًبلاط ناك نيح ىف لزانملا

 اهيلع ذوحتسا ةريغص رامثتسا ةكرشب ةيلاملا قاروألل اللحم هفصوب ىنهم لبقتسم

 ,نيعبرألا رجنيليك غلب امدنع ,ماوعأ ةينامث دعبو ؛1987 ماع ىف لاوشتوم نطنشاو

 ىف نرتسيو تيرج مهتلاو ذاوحتسالا تايلمع ربع كنبلا ىنبو .اًيذيفنت اًريدم نيع

 "5٠١, ماع لولحيو .ىرخأ ةريبك ةعومجمو كرويوين ىف زجنيفيس ميادو اينروفيلاك

 رجنيليك لاق .ةلالد هل اممو .دالبلا ىف ىراخدا كنب ربكأ لاوشتوم نطنشاو حبصأ

 نم رثكأ ةئزجتلاب اًعيب هرابتعاب طاشنلا اذه ىلإ رظنا“ :ةلباقم هعم ىرجي صخشل
 لابقتسا ىفظوم ناك «كرويوين ىفو ."ريبكلا دئاعلا نمكي انهو .اًيفرصم المع هنوك
 دارفأ مهنأ ول امك نودبيو زبيهلا رهظم مهل ءادوس تارتس نودتري هل نوعباتلا روهمجلا
 (ةة) (») وهوس ةقطنم ىف رجتم ىف تاعيبم

 ىحن دقف .ىليزوم عم هلعف امع لقي ال ردقب رجنيليك ىديلقتاا ضارقإلا راثأ
 ىلإ بهذ ٠١1", ماع ىفو .نيرماغمب مهلدبأو ارذح رثكأ نييفرصم ابناج رجنيليك
 همازتلا رجنيليك فعاضو .ضفر وليزوم نكل دياو ىرتناك ءارش هيف لواح ىذلا دحلا

 نوهرلا تناك .ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا ىلع تزكر ومن ةيجيتارتسإب

 (مجرتملا) .نونفلا ضراعم اهب رثكتو نوناقلا اهيف نطقي نتاهنام ىف ةيقار ةقطنم ()
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 امك-لاوشتوم نطنشاو امو ريبك لابقإ هيلع اًجتنم ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا

 دقعل ةديحو ةظحلب الإ ةئزجتلاب عيبلا متهي الو .رجتم الإ - رجنيليك رورغ بهذي ناك

 دصحُي ال كنبلا لوصحمف .فلتخم ىفرصملا طاشنلا نكل .(عيبلا متي امدنع) ةقفصلا

 .اريثك رجنيليك قرفلا اذه قرؤي ملو .ضورقلا ددست امدنع تاونس دعب الإ عقاولا ىف

 .(*:)ةيالو 58 ىف ذفنم 31٠١ هل حبصيل هرجتم عسو 2٠١7" ماع لولحيو

 ىف الإ دياو ىرتناك ءاردم نع نيفلتخم لاوشتوم نطنشاو عرفأ ءاردم نكي ملو

 نوعضخي نوفظوملا ناكو .ضورق تاقفص ماربإل ربكأ طغض تحت نوعقاو مهنأ

 مهئارجإل نوخيويو اهماربإ نع اوزجع ضورق نع ليصافت نأشب ساق باوجتسال
 اهنع ىنغ ال تاراسفتسالا هذه تناك ول ىتح - تابلطلاب نيمدقتملا نع تاراسفتسا

 دحأ فشتكا امدنعو .ةموكحلا اهلفكت ىتلا هعئادو نع كيهان ,كنبلا لوصأ ةبامحل

 ىمدقم دحأ نإ ةدحاو ةيفتاه ةملاكمب لاوشتوم نطنشاو ىف ةيراقعلا نوهرلا ىصحاف

 طاشتسا -رالود فلا ١٠١ موعزم وه امك سيلو - رالود فالآ ةسمخ ةيدل تابلطلا

 لصتت ال نحن" :فرشملا ىلع درلا ناكو .اًبضغ ضورقلا ىلع فارشإلا لوؤسم

 تثحو .فدهلل ةرمدم ؛ليدب ملاع نم اهنأ ول امك :ليمعلا تامولعم تناك ."كنبلاب

 .ةيضتقم تالباقملا اولعجي نأ ىلع ضورقلا ىلوؤسم «عقاولا ىف .ةكرش تاروشنم

 نطنشاو تانالعإ ىفو ."ديج فلم ليحنلا فلملا' نأ وهو ةلالد ىذو رثآ راعشب

 نييفرصملا ىلع نوردنتي لاوجاك سبالم نودتري نيذلا نوفظوملا ناك ءلاوشتوم
 ىذلا صيرحلا ىفرصملا بولسألا نأ ول امك ؛ةيمسرلا لدبلا نودتري نيذلا نينيصرلا

 مل :1849 ماع ذنم نويدلا دادس ىلع ةرداق ةسسؤمك لاوشتوم نطنشاو ىلع ىتقبأ

 .(*'!مهم ريغ جارحإ ردصم لب بسحف نمزلا هيلع افع دق نكي

 ةبيرغلا ضورقلا نم ةرماع ةدئام ءدياويرتناك لثم ءلاوشتوم نطنشاو تمدقو
 اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخو ةززعملا ةريهظلا ضورقلاو رطاخملا ةيلاعلا -

 تعاطتسا «لزانملا راعسأ عافترا عمو .نامتئالا راكتبا لك ءاًيجيردت ءفعضأو - ليدعتلل

 ةيديلقتلا ةيراقعلا نوهرلا تحسفأ مث نمو .ةيديلقت ضورقب لزانم ءارش سانلا نم ةلق
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 ىضاقت نم كونبلا ةدئافلا تالدعم بلقت نكمو .ةدئافلا ةلدعم ضورقلا مامأ ليبسلا
 .اليلق الانم رسيأ ةيراقعلا نوهرلا ىلع لوصحلا لعج امم ,ةيادبلا ىف لقأ لاومأ
 ىف اًرسي رثكأ ىهو - طقف دئاوفلا ضورق اهدئاوف ليدعت نكمي ىتلا ضورقلا عبتو
 ىلع ًالهاست اهرثكأ ناكو .تاونسل لاملا سأر ددسي نأ ليمعلا ىلع نيعتي الو - لانملا

 نم اًطسق ؛يجرت تناك ىتلا ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ ءقالطإلا

 ةيراقعلا نوهرلا رايخ حبصأو .ليدعتلل ةلباق ةدئاف فيضتو لاملا سأر اًضيأو دئاوفلا
 ةياهن ىف تلكشو ؛اًعويش لاوشتوم نطنشاو تاجتنم رثكأ ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا
 كنبلا دئاوف تمنو . اهنم رثكأ وأ ناكسإلاب ةصاخلا كنبلا ةظفحم فصن فاطملا

 كلملا لثم وليزوم ةطبار ىف نكي مل رجنيليك نأ مغرو «ةئملا ىف ةرشع تزواج تالدعمب

 ىف رالود نويلم ؟ دصحو ,؟05١٠٠5 ماع ىف رالود نويلم ١5 عمج هنكل .(*!سوسيرك

 .("؟يىلاتلا ملاعلا

 ىلإ ةجاحلا نع هينذأ لاوشتوم نطنشاو مص .ةديدش ةلوهسب حاجنلا قيقحت عمو
 رطاخملا ىف مكحتلاب نوفلكملا نوفظوملاو لب ءاهتمرب ةمظنملا تناكو .هرطاخم ةبقارم

 ماع نم ؛لوألا نيرشت ربوتكأ ىفو .ضورقلا ماربإ ىف ةدعاسملا ىف لوط ىوذ اوناك
 .٠ ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ رتفد ةميق تغلب امدنع

 مازتلالاو رطاخملا ىلع ةباقرلا ىلوؤسم ةريبك :ثينترام اسيليم تعزو - رالود نويلم
 ىف امب رطاخملا عاطق ىف نيلماعلا دارفألا لكل نوكت نأ ضرتفملا نم ةركذم .دعاوقلاب

 نم ريذحتلا نع نوكي ام دعبأ تناكو «ةركذملا تحصنو .نييرادإلا نيلوؤسملا رابك كلذ
 بكاوتل كنبلا ىف رطاخملا ةرادإ فئاظو عيوطت ىرجي نأ ؛لاوشتوم نطنشاو فاشكنا
 "نئايزلا ةمدخ“ رود بعلت فوس لبقتسملا ىف رطاخملا ةرادإ نأو «'ىفاقث رييغت'

 .(””7ضورقلا ىلوؤسم ىلع 'ءبع" ضرف بنجتت فوسو

 (مجرتملا) .م ق ه1 - 57١ ىماع نيب مكح ايديل كلم وه سوسيرك (*)
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 نطنشاو لام ءىداصتقالا عقاولا كنع عدو :ةيفرصملا ئدابملل هباشم لافغإبو
 نيلقتسم اوناك نينمثملا نأ مغرو .لزانملا ةميق تاريدقت ميخضتل نينمأملا ىلإ لاوشتوم

 نيمثتلا نأ مولعملا نم ناكو ؛ةلضفم ةمئاقب ظفتحا لاوشتوم نطنشاو نكل ءاًيمسا
 ناك :ةيجاردتسا ةحاملإ ىفو .لبقتسملا ىف ةمئاقلا نم اًداعبتسا ىنعيس طبحملا

 .(*؛!فلملا ىف اًحرتقم اًمقر بتكي لاوشتوم نطنشاو

 نيمتهم كونبلا ومظنم حبصأ ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم لولحيو

 سيل نأب مهتتأمط ىلع اوبأد ةيراقعلا نوهرلا ءاردم نكل ,تاكاهتنالا هذه لثم نأشب

 ةديدش تناك ةيفرصملا حئاوللا نأل' كرحتلا ىف ميظنتلا تاهج تأطابتو .قلقي ام كانه

 نأشب قلق رخآلا ضعبلاو ؛نئابزلا ةيامح نأشب تاكرشلا ضعب تقلقو .(*!هذرشتلا
 ؛كلهتسملا ةيامحب ةمتهم تناك تالاكولا ضعبف .تاسسؤملاب طيحت ىتلا رطاخملا

 تاذ كونبلا ىلع فرشي ناك اهضعبو .تاسسؤملا رطاخمب ةمتهم تناك ىرخألاو

 عيطتسي نكي ملو .ثايالولا ىف لمعت ىتلا كونبلا ىلع ىرخأو ءىداحتالا صيخرتلا
 ىف ثدحي اهنم ريثكلا ناك ىتلا ةلماكلا ةيراقعلا نوهرلا ةعاقف ىري نأ دحاو مظنم

 تناك ىلاتلابو ؛عئادو ذخأت نكت مل ىتلا ضارقإلا تايلمع ىف -ةيكنب ريغ تاسسؤم
 ,ةموكحلل ةيداحتالا ةطلسلا تحت تناك ىتلا كونبلا ىتحو .صحفلا نم اًيبسن ةنصحم

 ةعضاخلا ريغ ةعباتلا تاكرشلا مادختساب ةبقارملا نم تلفت تناك ءبورج ىتيس لثم

 .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا تاقفص ماربإل حئاولل

 طغضي ةلمعلا بقارم بتكم أدب ٠٠٠4,: ماع نم ريخألا ءزجلا ىفف ءاذه مغرو

 اهزيجت ىتلا كلت) ةيموقلا كونبلاب ىمسي ام ةلمعلا ةبقارم بتكم مظنو .دويق ضرفل
 ىف 7٠0 ىحنو لوصألا ىثلت ىلع ةطلس هيدل حبصأو ؛(تايالولا سيلو ةيداحتالا ةموكحلا

 214717 ماع ىف بتكملا ئشنأ امدنعو .ىفرصملا ماظنلا ىف ةيراقعلا نوهرلا نم ةثملا

 تائيه ىلع فارشإلا بتكمو .ةلمعلا بقارمو «ىداحتالا طايتحالا كنب ةلوؤسملا تاطلسلا نمضتت («)

 (مجرتملا) .تايالولا ىف ميظنتلا تاهجو .ةنازخلا ةرازوو .ةيداحتالا عئادولا نيمأت ةئيهو .راخدالا
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 ةيفرصملا ميظنتلا ةهج تناك مث نمو ؛بسحف ةيدقن قاروأ ةروص ىف اًدوجوم لاملا ناك

 .ايفرح "ةلمع بقارم"

 ةيكيرمألا ةنازخلا ىف قباسلا لوؤسملاو ىماحملا ,ناجود نوج بعرلا باتناو
 نيققحملا نم هعمس ام ببسب 2٠٠١0, ماع فيص ىف تاباسح بقارم حبصأ ىذلا

 ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخو قئاثو الب ىتلا ةيراقعلا نوهرلا ةصاخ - هل نيعباتلا
 اهب دبتسي حبصأ ةيراقعلا نوهرلا ةعانص نأ ناجود كردأو .(**!ليدعتلل اهدئاوف
 ليومت ةداعإ نكمت هنأ عقوت عم - نكمم ىئدبم غلبم لقأب ضورقلا ميدقت ىلع زيكرتلا
 نأل .(*/ىزنوب ةبعل نم رصانع اذه نمضتو .ليدعت متي نأ لبق ىراقع نهر لك
 أدبو .ديدج ضارتقاب نكل لخد لالخ نم سيل ءاهنهر كفي ناك ةميدقلا ضورقلا
 لوصحلل نيمدقتملا مييقت كونبلا ىلع ىلمي ىميظنت جهن لاخدإل اًدهاج ىعسي ناجود
 شيلو - ىكانهتلا قرعلا دئافلا لدعم عفد ىلع مهتردق ساسأ ىلع ةيراقع نوهر ىلع

 .هنع نلعملا ىجيورتلا غلبملا طقف

 ةيداحتالا ةئيهلا اًضيأو ىداحتالا طايتحالا كنب نواعت ىلإ جاتحا ناجود نكل
 .ءطبب كرحتت اهنأ تبث ىتلا راخدالا تائيه ىلع فارشإلا بتكمو عئادولا نيمأتل
 راخدالا تائيه ىلع فارشإلا بتكم ةصاخ - ميظنتلا تاهج نم هنارقأ قلقلا باتناو

 اذإ هنأ نم - لاوشتوم نطنشاوو ِدياو ىرتناك لثم ةزرابلا تاكرشلا ىلع فرشي ىذلا
 نابسنيرج ضراعو .نامتئا ةمزأب اذه لجعي نأ ضورقلا ةانق تقيض ىتح ىأ تقلغأ
 .نامتئالا دييقت ءلعف درك امبر ىأ ؛ةيفسلفلا ةيحانلا نم

 دعاوق ردصت نأب ؛ةفطالملاب :ةعامجلا ناجود عنقا ٠٠5ه ماع ةياهن لولحيو
 ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ةضراعم تمتو ةشقانم ةرتفل تعضخ دعاوقلا هذه نكل ؛ةيبيرجت

 ريوزت ةيلمعب ماق ىذلا ىزنوب نلراشت مسا لمحي ماظنلاو ,ةيراضملا ةعاقف رجفتت ىتح اًيجيردت رمثتست

 .أدبملا اذه ساسأ ىلع اينروفيلاك ةيالو ىف ىراقع
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 ايداحتا ةصخرملا كونبلا تعضخ اذإ هنأ ءاولاق امك :ءبابسألا دحأو .مومحم لكشب

 تايالولا كونب ىلإ ءوجللا ىلإ تابلطلاب نومدقتملا ىىسي فوسف دشأ دعاوقل

 عيبب نوعراسي فوس مهنأ ىلع كونبلا ءاردم اضيأ دكأو .ةيكنبلا ريغ تاكرشلاو

 بتكم قاطن جراخ نيرمثتسم ىلإ اهنولقني «ىرحألاب ,وأ) رطاخملا نوليزيو ضورقلا
 رتشم كانه ناك اذإ' وه .هرهوج ىف :ناجود ىلع كونبلا در ناكو .(ةلمعلا بقارم

 ."؟كينعي ىذلا امف ...ضورقلا هذه ذخأ ىف بغار

 تيرتس لوو ىف ةيراقعلا نوهرلا ةلومح غيرفت ىلع نيضرقملا ةردق تمهاسو
 ناك ةيراقعلا نوهرلا مجح ىف اًبيرقت ومن لكف ؛يقيقحلا ىفو .نوهرلا ةعاقف ىف اًريثك

 ىكيسالكلا داصتقالا ملع تاروثأم نمو .(*!!تيرتس لوو اهقرو ىتلا ضورقلا هببس
 ىقطنم ساسأ ضارقإلا تايونل نوكي نأ نيعتي كلذلو ءزفاوحلل نوبيجتسي سانلا نأ
 ببسل ريسفت ةرحلا قوسلا ةركفب نوثبشتملا نونمؤملا عيطتسي الو .ءاقمح تناكل الإو

 ,ةلاحلا هذه ىف) نيرخآ صاخشأ حلاصل لاملا اودقف اذإ نكل .لاملل نييفرصملا ءاقلإ

 الب ىقبت ةيفخلا ديلا ةيرظنف :(ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىف نيرمثتسملل

 اذه ززعي ناك ةينالقعلا زفاوحلا نم ربكأ اًئيش نأ ءاذه مغر .حضاولا نمو . ”'ةبئاش
 .ةلماك ةيلاملا هتظفحم عيبي نأ لمأي نأ هرودقمب كنب نكي مل لاح ىأ ىلعف .فرسلا

 .اًيلوأ ًالاثم نول دنآ زجنفيس تسيو ندلوج تناكو

 لظو اًرقم اينروفيلاك ىف دنالكوأ نم ذختت ةيراخدا ةسسؤم تسيو ندلوج تناك

 اهريدي ناكو .ةفيصحلا ضارقإلا تاسراممل اجذومن اهرابتعاب ةليوط ةرتفل اهيلإ رظني
 اًيماحم تريره ناك) كرويوين نم الصأ امهو ءرلدناس نويرامو تريره ناجوزلا
 تدلوج نادلاس ةرشأ تركشا 155*:غاع فو ..(44):(تيزعط لوز ىف ةلاذم نييرامو

 ٠7١4 ةيلامجإلا اهتميقو نابتكم اهلو افظوم 5 اهب ةعضاوتم ةسسؤم تناكو ء,تسيو

 ةرادإلا ىف نيكيرش ناجوزلا لمع «ةيلاتلا ةعيرألا دوقعلا رادم ىلعو .رالود نييالم

 تهجتا ءىضاملا نرقلا تاينينامث ىفو .تسيو ندلوج تشعتناو ,ةكرشلل ةيذيفنتلا

 زرادناس ةرسأ اهتقوس ىتلا ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ ىلإ ةكرشلا
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 ىف نرم جمانربب عتمتلا لجأ نم اهل اوأجل نيذلاو مهلوخد بلقتت نيذلا نيينهملل
 رثكأ هل اًدلوم تسيو ندلوج تحبصأ ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا لولحبو .دادسلا

 لامعأب موقت نويرام تناك) ةكرشلا ىريدم ىريبك امه ناجوزلا لظو .اعرف 56١ نم
 تضرعت ةسفانملا دعاصت عم نكل ؛(نيريدملا تاعامتجا ءانثأ اًنايحأ ةربألاب لزغلا

 ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ ةغايص تديعأو .فيفختلل مهريياعم
 نوهرلاب سيلو بيصتايلا تاقاطبب رثكأ ركذي مسا وهو "عفداو طقتلا" ضورق حبصتل
 لدعملا عفد ىلع نيرداق ريغ ةطاسبب اوناك نيذلا سانلل اهجيورت ىرجي ناكو ,ةيراقعلا
 ْ ."رايخ ريغي' لماكلا

 اًنبا كرويوين نم دياس تسيإ راول ىف شن وهو ءرلدناس تربره ىدل ناك امبرو
 ,رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرتقم عم فطاعتلا ضعب .هلخد ابرلا مهتلا رماقل

 رطاخملا ريياعم ىف لهاستلا نم عفترملا دملا علخ .رجنيليك عم لاحلا ناك امك ءامير وأ

 ءارو اًيعس دالبلا لخاد ىلإ لغوتلا ىلإ تسيو ندلوج ىمنلا نع ثحبلا داقو .هتاسرم
 نوهرلاو خسنلا ةلثامتملا لزانملا تداس ثيح اينروفيلاك ءارحص ىف ؛ةديدج تاعسوت .

 ةلباق ةيراقع اًئوهر ةكرشلا تمربأ 1٠١7 ماع لولحيو .تادنتسم ريغب ةيراقعلا

 تلظ زرلدناس ةرسأ نأ مغرو ,(”"لرالود نويلم ٠٠١ ىلع ديزي امب ليدعتلل اهدئاوف
 تابلط تناكو ةمخضتم تناك لزانملا ميق نكل :ةيفاضإ تانامض نم شماه ىلع رصت

 لثم ةهوبشم اهتالجس اهيف تحبصأ ةجردل لايتحالاب ةئيلم ضورق ىلع لوصحلا
 .لاوشتوم نطنشاو تالجس

 ؛اهضورق تسيو ندلوج قروت مل :دحاو مهم بناج ىف زرلدناس ةرسأ تفلتخاو
 لقألا ىلع وأ اهضورقب نمؤت تناك زرلدناس ةرسأ نأ ديال .اعيمج اهب تظفتحا لب

 نيريدجلا ريغ نيضرتقملا ىضاملا ىف هب صحمت تناك ىذلا نيقيلا مدع نع تفقوت
 .ةعاقفلا نم اًحملم اضيأ اذه ناك .ضارقإلاب

 ناك .تيرتس لوو ىقروم لثم ءنيضرقم ةلوقعملا زفاوحلا نم ربكأ ءىش زفحو
 ىنيتاللا لعفلا نم ةقتشم اهتاذ ”نامتئا" ةملكف .ناميإلاو زفاحلا نيب عمجي اًئيش
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 تبثأ ىتلا نامتئالا عيسوت ةيلمع ىلع اًمود دنتسا ليومتلا ىف ليلضت ربكأو ,”دقتعي"

 ةيناطيربلا ءرشع نماثلا نرقلا ىف ءىس ثواس ةكرش ىف ءرملا ركفيو .اهتحص نمززلا

 تعفتراو .ارتلجنإل ىموقلا نيدلا ديدستلو ديدجلا ملاعلا ىف رجاتتل تئشنأ ىتلا
 ١١١ ماع ىف ؛ةدحاو ةنس ىف لاثمأ ةرشع ءريبك دح ىلإ نامتئالا اهلومي ىتلا اهمهسأ

 امدنع ؛1519 ماع ىف تيرتس لوو رايهنا أ .رامدو سالفإ ىلإ ىدأ امم ؛تراهنا مث

 ىفو .ريمدتلا ديدش رايهنالا لعج ىف نامتئالا ىلع مهسألا تابراضم تدعاس

 «ةليحلاب ءزروتس تنمترابيد دتيرديف لثم ,تاكرش تعاب ؛ىضاملا نرقلا تاينينامث

 مدع نثي ملو .(''!اهحابرأ نم ريثكب ربكأ اهيلع دئاوفلا نوكت ىتلا ةدرخلا تادنسلا

 نم ىرخأ ةفئاطو دتيرديف ةكرش تمدقت ىتح - نيرمثتسملا اهدوعول لماكلا ةيلوقعملا

 ىف ةبغرلاب هقلعت ردقب داقتعالاب قلعتي رمألا نكي ملو .سالفإلا نالعإ تابلطب تاكرشلا
 نأل ةجاح الف ؛نامتئالا نم ديدج غض مامأ حوتفمو لئاس قوسلا نأ ماد امو .داقتعالا

 دقتعا ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا ىفو .لمألا ناك اذكه وأ باسحلا موي اًدبأ لحي

 ,رخآ ضرقم اًمود كانه نوكيس هنأ رامثتسالا ويفرصمو ةيراقعلا نوهرلا ويفرصم

 لقأ ىلع ؛هنأ ليختي نأ ءرملا ىلع ناكو .ةئيدرلا ةلمعلا نم مهصلخيل ءرخآ ضرقو

 اهب ىمحت تاءارجإ ذختتل ةيميظنتلا تاهجلا نم رابجإ ىلإ كونبلا جاتحت نل ءريدقت

 قاوسألاو :نوينالقع سانلا :ةينابسنيرجلا ةديقع بل اذه ناك )١(. نيمثلا اهلام سأر

 سمغنا ,ةقيقحلا ىفو .نيكراشملا نم ريثك عومجمل ةينالقعلا تارارقلا ىلامجإ سكعت
 .(© فودام ىنريب اياحض لثم مهتدارإب ىتاذ مهو ىف نوضرقملا

 ريغ ةبسن ىلإ مهلزانم 'اوكلتما" نيذلا نييكيرمألا ددع زفق 4 ماع لولحب

 ةبجاو رالود ىنويليرت نم رثكأ ناك ؛تقولا كاذ لولحبو .ةئملا ىف 1 تغلب ةقوبسم
 ,ةليدبلا .هيإ ةئفلا نم ةيراقع نوهرو رطاخملا ةيلاع ةيراقع نوهر ضورق نع عفدلا

 ةيراقعلا نوهرلل ةديدجلا ليومتلا تايلمع نم لماك ثلث كانهو ,قئاثو نودب ضورقو

 (مجرتملا) .ةريبك بصن ةيلمعب مهتا ىكيرمأ ىفرصم (ه)
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 وأ ةحاتم ريغ امإ ةريصق ةرتف ليق تناك ضورق ىهو - رخآ وأ عون نم ةرطخلا
 نالباق ناثلث كانه ناك .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق نيبو .ةدشب ةديقم
 ىف رييغتو «ةدئافلا تالدعم عفرل عوضخلل ةضرع نوضرتقملا ناك ,مث نمو ؛ليدعتلل
 ىوذ نيضرتقملا نيب نمو ؛لب .مهلزانم ةميق ىف ضافخنالو ,لعفلاب ةعضاوتملا مهتاورث
 ,ناث ىراقع نهر ىلع لوصحلل ىعسي مهفصن نم رثكأ ناك «ةيلاعلا ةينامتئالا ةرادجلا
 اًرطخ اذه ثيجيردور رمثتسملا ربتعاو .ىهتنت ال ةزئاج مدقت تناك تاراقعلا نأ ول امك
 ىلع :تاراقعلا تناك «جازملا اذه مهيدل نيرمثتسم ىلإ ةبسنلابو .("يئانثتسا لكشب
 رثكأ نوكي نأ هاسع اذام .هنأل .ءطيب اهمييقت ىرجي لوصأ .تاريدقتلا لضفأ
 تاراقعلاف ؟هلجأ نم ناكسلا هعفدي ىذلا ىفاكلا لاملاو ىؤأم ىلع بلطلا نم اًرارقتسا

 .ونيزاك :رخآ اًئيش لزنملا عبصأ رسألا نم ريثك ىلإ ةبسنلاب نكل .دالبلا ةرخص ىه
 فعضلا وأ ةخودملا تابراضملا هذه لثم ريسفت .هدحو ءداصتقالا ملع عيطتسي ال

 عراشلا ىف اوناك ءاوس ءنوضرقملا فرجنا .اهب حمس ىذلا ريياعملا ىف لهذملا
 كونبلا هتجاتحا ام لك .ةلئاه ةسوله ةفصاع ىف ؛تيرتس لوو ىف وأ ىسيئرلا
 قاروألا تلكيه ىتلا رامثتسالا تاكرشو ةيراقعلا نوهرلا تادنس ىف نورمثتسملاو
 ىمسرلا هبش قيثوتلا ضعبو ءام ةمالع وأ زمرو ءققحتلا نم ليلق رادقم وه - ةيلاملا
 ةيراقعلا نوهرلا اوصحفي نأ مهسفنأ نورمثتسملا عاطتسا ام اًردانو .لقألا ىلع
 تاهجو ىلإ نيرمثتسملا مظعم ىعسو .مامتها ىأ مهيدل نكي ملو ,ةيساسألا ةيدرفلا
 ىلإ رظنلاب روهمجلا هديري ناك ام .مهضراعت ىتلا كلت سيلو مهديؤت ىتلا رظنلا
 فرتعملا ءاربخلا ضعب نم رضخأ ءوض وه ةيراقعلا نوهرلاب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا
 .قاروألا هذه فنصت ىتلا تالاكولا نم الإ اذه ىتأي الو .ةقفاوم وأ متخ :مهب
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 ارجابن
00 

 ".خيراتلا نم باوصلا بناجلا" ىف فقت زيدوم نأ اًمزاج دقتعأ

 ريرقدلا ءزيدومل ىذيفنتلا ريدملا نيالا لينادكم .ىيلبد دنوميار

 .؟٠٠" ماعل ىونسلا

 اهل ناك ىتلاو ةبئاش الب ىتلا اهتيعوضوم ىف فينصتلا تالاكو ةليضف تلثمت

 ةركف «تيرتس لوو ىف للحملا ,ىدوم نوج نشد دقف .بلغألا ىلع اهدوجو ىف لضفلا

ث ةزيجو ةرتف دعب هيلإ مضنا مث «,8 ماع ىف تادنسلل لقتسم فينصت عيب
 ةثال

 ةأجافملا نم نوكي نلو) .("]شتيفو جنشيلباب زرويو ,سكتستاتس دردناتس :نيسفانم

 ىه امك ءتقولا كاذ ىف زيدوم تناكو (.اًقحال اجمدنا دق زرويو دردناتس نأ ملعت نأ

س ىلإ .هيإ ةثالث نم ةجرد ؟١ نم فلؤم سايقم ىلع تادنسلا ميقت «نآلا
 ناكو ؛ى

 نع زجعلا ةيلامتحا سايقل تافينصتلا هذه ىلع نودمتعي نورخآو كونبلاو نورمثتسملا
 ىف ةريغص اهتصح نكل ؛ةجيتنلا ىف ةريبك ةصح ةفنصملا تاكرشلل ناكو .دادسلا

 حرطت ىتلا تاكرشلا حلاصل سيلو اهيكرتشم حلاصل لمعت زيدوم تناكو .اهيلع ريثأتلا

 .عيبلل ةيلاملا اهقاروأ

 تررق ؛ىضاملا نرقلا تاينيعبس ىقف .اليوط جذومنلا اذه مذي مل ؛ظحلا ءوسلو

 تيرتس لوو ءاطسو نأ ىلع ديكأتلل اهاعسم ىف ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجأ
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 ةجرد نم لقألا تادنسلا مهزاجتحا نع ءاطسولا بقاعت نأ ءفاك لام سأر مهيدل

 تررقو ؟نم ىلإ ةبسنلاب رامثتسالا ةجرد :لاؤسلا ةنجللا تهجاو مث .رامثتسالا
 ةثالثلا تصخو فينصتلاب ايمسر ةفلكملا تالاكولا نم ةديدج ةئف قلخت نأ ةنجللا

 ةموكحلا تلخت نأ اذه ةجيتن تناكو .شتيفو ءزيدومو ؛زروب دنآ دردناتس - رابكلا

 . .ةيباقرلا اهتفيظو نع

 تائف نم ريثك لثم لاب رصتقا « هتاينيعستو ىضاملا نرقلا تاينينامث لولحيو
 نم ةدحاو ربع تفنص ىتلا تادنسلا ىلع نيمأت تاكرشو كونب كلذ ىف امب نيرمثتسملا
 تافينصتلا ىلع لوصحلل ىعسلا ىلع ىلاتلاب تاكرشلا تربجأو .ةثالثلا ءالؤه
 نأ تكردأ ىتلا تالاكولا تأديو .اهتادنس قيوست اهنكمي ال اهنودب ىتلا ةينامتئالا

 حرطت ىتلا اهتاذ تاكرشل؛ نم لاومأ ىضاقت ىف نآلا ديدش لابقإ هيلع اًجّتنم اهيدل
 دروف ةكرش تدارأ اذإف ءىرخأ ةرابعيو .اهفينصتب تالاكولا موقت ىتلاو اهتادنس

 ةءافك رثكأ زيدومل اذه ناكو .اهيأر ردصت ىك زيدومل عفدت نأ اهيلعف «نيد عيب روتوم
 عيب نم الدبف .عارص فقوم ىف تالاكولا عضو هنكل ءنيكرتشملا نم لاومأ ىضاقت نم
 مهسفنأ ةيتاذلا حلاصملا باحصأ نيضرتقملا نكمت "صخر" تعاب ؛نيرمثتسملل ءارآلا

 ْ .(*)نامتئالا قاوسأ ىف لمعلا نم

 تيرتس لوو ركتبا ؛تاينينامثلا ةياهن ىف ءامدنع ةروطخ رثكأ عارصلا حبصأو
 ةيراقعلا تادنسلا لثم ةيلاملا قاروألا نع ماع حلطصم وهو - لكيهملا ليومتلا

 .ةزهاج تارامثتسا ىلإ لوحتت ىتلا ىرخألا لوصألا تاعومجمو

 ماع نم ةليوط ةرتف ىفف .رمألا حضوت نوزيإ ةلاحو .ىونتراب كنارف اهحرتقا ةراعتسا '”صيخرتلا' ةملك (*)

 ةياهن ىف نكل .هيإ ةثالث دنع نورنإل ىنامتئالا فينصتلا لظ ,ةدشب روهدتت نورنإ ةورث امنيب ١
 اذه ناكو .ةيرامثتسالا ةجردلا نم لقأ ىلإ نورنا نويد زروب دنأ دردناتس تضفخ .ىناثلا نيرشت ريمقون

 "اهصيخرت' تدقف دقف : نامتئالا قاوسأ نع تدعبأ نورنإ نأ ىلع ةلالد نيرمثتسملا ىلإ ةبسنلاب

 .اهسالفإ نالعإ بلطب تمدقت مايأ ةعبرأب اهدعيو .ضارتقالل
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 نيرمثتسملل ةيرورضلا تامولعملا تناك اًيديلقت اًدنس دروف تردصأ امدنعو

 ةصاخ ةيلام ةقرو ةلاح ىف نكل .ةينازيملا ىف ؛لعفلاب ةدوجوم اهنع ىأر ليكشتل

 ةيراقع نوهرب ًالثم اًموعدم اًدنس قوسي نأ رزارب ناميل لواح اذإف :ةيراقعلا نوهرلاب
 ءامسأ ميدقتل ىفكي امي فوطع ناميل نأ ضارتفا عم ىتحف - ١5.٠ اهددع

 ىف اًدعتبم رقنيس ناك ىطمنلا رمثتسملا نإف -مهلوخد ىتحو لب مهنيوانعو نيضرتقملا

 ىذلاف كلذلو ؟4١..١ اهددع ةيراقع نوهرب رمثتسم هلعفيس ىذلا امف .لهذم كابترا .

 درجمبو .زروب دنآ دردناتسو شتيفو زيدوم ليكوت وه ءبتتكم لكو «ناميل هلعفي ناك

 ىفو .ناميل ةوعد ىبلي نأ رمثتسملا دعسي ناك ءفينصت ىلع دنسلا لصحي نأ

 ءايشأب رمثتسملا متهي نلف «ىإ ,ةثالث هفينصت دنسلا نأ زيدوم تلاق اذإف :ةقيقحلا

 مزحل لئاه عيمجت طخ ىه ةيكيرمألا لزانملا ةيكلم نم ىفلخلا بناجلا ناك اذإف .ىرخأ

 .ةيروحملا روبعلا ةطقن عقوم تلتحا فينصتلا تالاكو نإف ؛ةيراقعلا نوهرلا

 نمف .اضيأ ريبك ذوفن تيرتس لوول ناك ,ةوق عقوم ىف تناك تالاكولا نأ مغرو
 موسر تناكو .فينصتلا تالاكول ةيحبرلا ىلاع ىداصتقالا طاشنلا ناك ؛ةيحان

 اركرمتم طاشنلا ناكو ءرالود فلأ 7٠١ لباقم متي ةيراقع نوهر ةعومجم فينصت
 نيقابلاو زيدومل ناك (طاشنلا اذه ىف) هنأ ىنعي امم نيقروملا نم اًيبسن ليلق ددع طسو

 ةدشب عفترت تالاكولا حابرأ نأ رابتعالا ىف ذخألا عمو .نئابزلا نم اًيبسن ليلق ددع

 اهنإف «(اًبيرقت لاثمأ ةثالث زيدوم ةليصح تعفترا ؛؟7.٠ ماع ىلإ 7٠١7 ماع نمف)
 امدنعف ءاذه ىلإ ًةفاضإو .تيرتس لووب ةديج ةقالع ىلع ىقبتل اهل الباقم عفدت تناك

 ناك اذإ الإ موسرلا عفدي ال ناكف زيدوم ىلإ ةيراقع نوهر ةعومجم ناميل ذخُي ناك

 زروب دنآ دردناتس عم هظح برجي نأ هعسوب ناك ءاذه فالخيو .فينصتلا نع اًيضار

 ةثالثك ةريبكلا فينصتلا تالاكو ليختتلف ؛ةيلمعلا ةهازن ىلع ةروطخلا مهفلو .شتيف وأ

 ىندألا دحلا ديدحت ةيرحب اهنم لك عتمتي ءضعبلا اهضعب بناجب ةسفانتم تانولاص

 مهرمع غلابلا عيطتسي ىتح ءليوط تقو ىضمي نلف .لوحكلا لوانتب هيف حومسملا رمعلل

 .نويروب ىكسيو برش ماوعأ ةعست
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 5٠١4, ماع ىفو .اهريياعم فرحت تالاكولا تأدب ءرمألاب ؤبنتلا نكمي ناك امكو

 سيئر ىلإ علهب زروب دنآ دردناتس ىف اًماع 55 رمعلا نم غلبي دعاص باش بتك

 قاروألا نم ةريبك ةقفص انوتل انرسخ" :اًفيلكت زيدوم تعزتنا نأ دعب ,تافينصتلا
 ىوتسم ىف ريبك قراف ببسي زيدوم حلاصل تاراقعلاب ةموعدملا نوهرلا نم ةيلاملا
 :اهتابلطتم ففخت نأب زروب دنآ دردناتسل سامتلاب مدقتو ."بولطملا ىنامتئالا معدلا

 دنوميار ىتح ."ريكفتلا ىف فلتخم جذومن عانتا وه ةسفانملل ةديحولا ةقيرطلا'

 نأ ىنورتكلإ ديرب ةلاسر ىف فرتعا «زيدومل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .لينادكم
 فينصتلا ةدوج :اهدافم ةفاج ةظحالم مدقو ءاهتمارص ىلع تالاكولا بقاعت قاوسألا

 ءارغإلا امن ؛ةيراقعلا نوهرلا طاشن ومن عمو .(''7برغتسم لكشب ةلق اهؤاقدصأ

 1 .ريياعملا فيفختب

 رامثتسالا تاودأ ليومتل عابت تناك ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا نأ ركذت

 ةكرب هبشي جمانربلا ناك :ةطسبم ةغيص ىفو .ةيلعف ةيراقع اًنوهر ترتشا ىتلا

 ةكري ىف قفدتتل (لزانملا ىكلام نم تاعوفدملا لقني) دحاو موطرخب ةحابس
 ناكو .اهجراخ قفدتتل (تادنسلا ةلمح ىلإ تاكيشلا عزوي) رخآ موطرخو ةحابسلا

 نأل ةيحان نم - اليلق رثكأ الئاس ةكربلا ىلإ لخادلا موطرخلا لمحي نأ نيعتي
 عفدل لاومأ قبتت مل اذإ ةقفصلا ةلكيه ةقشم مهسفنأ اولمحيل اوناك ام نييفرصملا

 ددع زجع عم برستت فوس هايملا ضعب نأ معزي نأ ءرملا ىلع نألو «ةريثكلا اهموسر
 نوهرلا نم ىفكي ام عمج وه كونبلل ةعدخلا تناك .دادسلا نع لزانملا كالم نم ليلق

 ,ةدئافلا تالدعم اهيف نوكت ىتلا - اهب هبتشم ةيراقع نوهر وأ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 .رطخلل تادنسلا فينصت ضيرعت نود - ىلعأ «لزانملا كالم تاعوفدم مجح ,مث نمو
 ىف لاملا قفدت نم ديزملا ىنعت تناك ةيراقعلا نوهرلا ىلع ىلعألا ةدئافلا تالدعمو

 رثكأ لاومأ جرخت فوس ءريبك لكشب تادنسلا فينصت ضفخ مت اذإ نكل .ةكربلا

 .ةكربلا فجت فوسو
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 نوهرلا وه اًيكرح اًمسا اهطعنلو ؛ةيلعف ةكرب ىلع ةرظن ءاقلإ بتاكلا اذهل رسيتو

 ٠١5" ماع عيبر ىف دز .ىاو .سكإ تردصو .دز .ىاو .سكإ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 فلأ ١6٠0 ىحن وأ ءرالود نويلم 5١ تغلب ةيمسا ةميقب اًيراقع اًنهر 75917 تنمضتو

 نوكي دق) 'ىفرصم ريغ ضرقم" نع ةيراقعلا نوهرلا تردصو .طسوتملا ضرقلل رالود

 ىف ىرامثتسا كنب ىلإ ضورقلا ضرقملا ذخأو .ىبرغلا لحاسلا ىف (دياو ىرتناك

 .زيدوم ىلإ اهمدقو نوهر ةمزح عمج ىذلا كرويوين

 ىلاع ىراقع نهر وه ىراقع نهر لك ناكو .رصعلا ةورذ دز .ىاو .سكإ دسجت

 ءاذه ىلع ةوالعو .دئاوفلا ليدعتل ةلباق ةيراقعلا نوهرلا عابرأ ةثالث ناكو ءرطاخملا

 نم ةئملا ىف ؛؟ كانه ناك .زيدومل ىرامثتسالا كنبلا اهمدق ىتلا تاباسحلا قفوف

 نوهرلا فنصت نأ زيدوم ىلعو ؛مهلوخد نع ةيوتكم قئاثو اومدقي مل نيضرتقملا

 ىف ضورقلا مظعم نأ ةقيقحل زيدوم للحم نكتراو .داقتعالا ساسأ ىلع ةيراقعلا

 مل ؛لاح ىأ ىلع .مهنكاسم لوأ لجأ نم -نوضرتقملا لاق امك - دز .ىاو .سكإ

 نوهرلا زكرتت تناك ثيح) اينروفيلاك نرئاس ىف اًيفتاه لزانملاب زيدوم لصتت

 تافلم ىلإ لوخدلا اهل احاتم نكي مل امك .طاقنلا هذه لثم نم ققحتلا (ةيراقعلا

 ضورقلا نأ مغرو .لكك ةمزحلل ىئاصحإ ليلحتب تماق ءاذه نم ًالدبو .دارفألا ضورق

 فصنف ءايباجيإ زيدوم للحم ىف ترثأ ةطقن ىهو ,ىراقع نهر لوأ لجأ نم تناك

 مل امهيضرق نيب عمجلا عمو .اًضيأ ناث ضرق ىلع نولصحي اوناك اًبيرقت نيضرتقملا

 .ةليئض ةيراقع ةميق مهيدل ناك ىأ ةيراقع ةميق نيضرتقملا نم ريثكلا ىدل نكي

 ةبتر نم تادنسلا نم ةقبط ١١ عم ةيراقعلا نوهرلا هذه ليومت كنبلا حرتقاو

 ناك ءةدحاو ةمزح نم ءالدبف ؛مث نمو .ةضفخنملا ١ هيإ .ىب ةبتر ىلإ .هيإ ةثالث

 ىف .ةبقاعتم تايوتسم ىف ةريغص نيحاوط كرب قوف قفدتي هايم لالش هبشي لكيهلا

 ىلإ قفدتي ىقبتملا لاملاو ؛هيإ ةثالث ةبتر نم تادنسلا عفدل بحست لاومألا تناك .ةمقلا

 .اذكهو فينصت ىلعأ نم ةيلاتلا تادنسلا هنم عفدُيل تالالشلا نم ةيلاتلا ةقبطلا

 نأ )١( :نيطرشب ءافولا ىلع راودلاب بيصت ىتلا هذه ةيلاملا ارجاين تالالش تدمتعاو
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 ىتح ىظحي نأ (؟)و هيإ ةثالث فينصت ىلع تادنسلا نم ةئملا ىف ٠١ وحن لصحي

 .ةيرامثتسا ةجردب اًفينصت تادنسلا ىندأ

 نأ (ليمع ىلع ىأ) هيلع نيعتي ناك ,تافينصتلا هذه ىلع كنبلا لصحي ىكو
 لكشب كنبلا دارأ امدنعو .لاملا سأر نم ةبسانم ةداسو هنأ زيدوم ىرت ام رمثتسي

 ىلع اًركح ناك ىذلا رودلا فينصتلا تالاكو تبعل ءرامثتسالا اذه للقي نأ ىعيبط

 جذامن تالاكولا ىدل ناكو .مئالملا لاملا سأر ىوتسم ديدحت :وهو كونبلا وأ تاموكحلا
 هذه تناكو ؛ةيراقعلا نوهرلا نم ام ةمزح هبلطتت ىذلا لاملا سأر ةداسو مجح تصحأ

 نم طيلخ عمج ىف اعراب تيرتس لوو حبصأو .نيرخآ نيردصمو ناميلل ةحاتم جذامنلا
 رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف ىفرصملا عبتاو .رتويبمكلا اهكرابي ىتلا ضورقلا

 زيدومل (ةحرتقم) ةمزح لسرأو ةيباجيإ ةجيتن ىلع لصح ىتح ماقرألا دز .ىاو .سكإ
 لوقلا زيدومل نأ عمو .ددصلا اذهب زيدومو كنبلا ثدحت مث .ةيولطم تافينصت طرتشت

 ماظنلا ليغشت ىف تيرتس لوو ةراهم تمهاسو .ةينواعت ةيلمعلا تناك .ىئاهنلا

 .فينصتلا ىف اهلهاست ديازتي ةئيب عنص ىف (رعسلا تعفد اهنأ ةقيقحب اًيوحصم)
 اًدحاو اًموي الإ زيدوم قرغتست مل ,2005 ماعل مومحملا ةيراقعلا نوهرلا خانم ىفو

 جتنتسا دز .ىاو .سكإ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةلاح ىفو .تانايبلا جلاعُشل

 ةداسو ةقفصلا تمدق امدنع هنأل ,ةئملا ىف 4,5 ىلع ديزت نل رئاسخلا نإ اهوللحم

 .فينصتلا ىلع ةقفاوملا تمت ,ةئملا ىف /,7؟8 ةبسنب ةيلامسأر

 ةصاخو :تادنسلا نم صلختلل ةقيرطل جاتحي ناك دز .ىاو .سكإ ريدم نكلو
 ةديدش نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا اهيف نوكت ىتلاو ةقبط ىندأ ىف ىتلا كلت
 (ىرتشتو) عيبت نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تناك ,؟٠ ١5 ماع لولحيو .ةيمهألا
 تامازتلا نأ ركذت متي فوسو .حاتم فينصتلا ضفخنم ىراقع نهر دنس لك اًيلعف
 لثم .ةيلاملا قاروألا ترتشا اهنإ ىأ ؛ةيوناث ةيلام قاروأ ىه نامضب ةلوقكملا نيدلا
 نيدلا تامازتلا تلومو .ةيلعفلا ةيراقعلا نوهرلا ترتشا ىتلاو «(دز .ىاو .سكإ)

 ىلإ اًضيأ جاتحت ةيلاملا اهقاروأ تناكو «تادنسلا عيب نم اًضيأ نامضب ةلوفكملا
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 نوقرلا تعنص امك اًمامت .(*!هنودب اًمامت ةميق الب نوكتس .عقاولا ىفف - فينصت

 ةيراقع نوهر نم فينصتلا ةيلاع تادنس دز .ىاو .سكإ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 ةضفخنم ةيراقع نوهر تادنس نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تذخأ .ةدرخ

 نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةلجع تناكو .هيإ ةثالث ىلإ اهفينصت تلوحو ءفينصتلا

 هلتمت تناك امو .ةيراقعلا نوهرلا ةعاقف ىف اًقح طروتي تيرتس لوو لعج ام ىه

 .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال شنيل ليريم هلثمت فوس «لزانملا ضورقل دياويرتناك

 ىتح ,ةماعو ةفنصم ةيلام قاروأ ىلإ دارفألل ةيراقعلا نوهرلا تلوحت نأ درجمبو

 تلماعت ىتلا قئاثولا نم عون وهو تيرتس لوول رخآ جتنم درجم ءودبي اميف ,تحبصأ

 .موي لك ليريم اهيف

 ةيارد ىلع ناك دز .ىاو .سكإ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف للحملا نأ عمو

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا فينصتب نيفلكملا نيللحم ا ىدل نكي مل «ةيراقعلا نوهرلاب ام

 صاخشأ ضحم نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا وللحمو .ةياردلا هذه نم ىأ نامضب

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا اوفنصو .ماقرألا ىف شيعت ةيئاصحإ تاناويح - نييمك

 ةيلام ةقرو زجع رركتي مك .ةقباسلا ةيلاملا قاروألا نم طابنتسالا لالخ نم نامضب

 تارمل دادسلا نع نيتيلام نيتقرو زجع رركتي مك ؟دادسلا نع ١ .هيإ .ىب اهفينصت

 تماقأ .ةيافلل اًبعص باسحلا ناك ؟داسكلا فورظل اهضرعت نع اذام ؟ةيلاتتم

 ءزجك ءاصخش ١٠١ مضي نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال امسق زروب دنأ دردناتس

 ال ءايلعفو .ةكرشل ةكرش نم دتمت ىتلا هاروتكدلا ةجرد ىلماح ةنهكلا ةعامج نم

 - كونبلا ءاردم الو ةيموكحلا ةباقرلا تاهج ال - ىتونهكلا كلسلا جراخ نم دحأ عيطتسي

 .ةزغلملا جذامنلا هذه كف

 ةلوفكم ةيعابر نيد تامازتلا مساب تفرع ةثلاثلا ةبترملا نم تاودأ كانه ناك هنإ لوقلا ملؤملا نمو (ه)

 وديدش نويفرصملاو ,ىرخأ نامضب ةلوفكم نود تامازتلا نع ةرداص تادنس ىرتشت تناك .نامضب
 .نامضب ةلوفكم ةيريفكت نود تامازتلا :ةعيارلا ةبترملا نم اًقتشُم اورشن طاشنلا
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 بيسيف .رس مهيدل ناك نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا جذامن ىعناص نكل

 ةلص تاذ تانايب لاحلا عقاو ىف مهيدل سيلف «ةيراقعلا نوهرلا ىف ةقيمعلا تاريغتلا

 ,نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةدشي تعفترا امدنع 2٠٠١١. ماع ىفو .تالخدملل

 ىفو .ةيراقعلا نوهرلا تاذنسل ةيخيراتلا ”تاطابترالا“ زروب دنآ دردناتس تصحف

 ىلع نيللحملا دعاست ىهف ؛ةياغلل مهملا حاتفملا ىه تاطابترالاف ,ةيئاصحإلا تاعقوتلا

 زجعت ةيئاوشعلا نم لضفأ ةصرف وأ ةيئاوشع ةصرف درجم كانه ناك ام اذإ ريرقت

 ىتلا ةيراقعلا نوهرلا تادنس نم فالآ طسو ,نكل .اًيفدارت دادسلا نع تادنسلا اهيف

 نع تزجع طقف اهنم 55 نأ زروب دنآ دردناتس تدجو ٠٠١١: ماع ىف لجس اهل دجو

 درجمل ىتح ةنيع اهفصوب ةيفاك نكت مل اهنأ حضاولا نمو .قلطملا ىف - دادسلا
 دنأ دردناتس هتلعف ام وه نيمختلا ناك ءرخآ رايخ نود نكلو .تاطابترالا نع نيمختلا

 .اليلق وأ اًريثك اهتسفانمو زروب

 موعزملا نم تناك تاطابترالا نإف ةيميلقإ ىضاملا ىف تناك ناكسإلا قاوسأ نآلو

 قوس وأ اينروفيلاك قوس عم طقست وأ عفترت مل دنالجنإ وين قوسف .ةعضاوتم اهنأ
 ذنم تاونسلا نم ىأ ىف ىموق ساسأ ىلع ناكسإلا راعسأ ضفخنت ملو .ايجروج

 مل اهنأب ءاعدالا نيلضفم ,ةقيقحلا هذه اوهوش نيجورملا ضعب) تاينيتسلا ةيادب

 مهسفنأ نوضرقملا .اعيرس تروطت ةيراقعلا نوهرلا ةعانص نكل .(("*!طق ضفخنت
 ىحوأو .لحاسلا ىلإ لحاسلا نم اهسفن ةديدجلا تاجتنملا اومدقو ءاطشن اوناك

 نم ةلثمأب عرتم ىلاملا خيراتلاو .ىمانتت تناك تاطابترالا نأب ىهيدبلا ريكفتلا

 اميف ةطبترملا ريغ قاوسألاو ةعونتملا لوصألا تراهنا امدنع ةعقوتملا ريغ تاطابترالا

 .مغانت ىف اهضعبب ودبي

 نمو .ةيلاملا بئاصملا رطاخم ىف ةياغلل هيلع دمتعي ال دشرم خيراتلا نأ حيحص
 ىف تالامتحالا ءرملا طبنتسي امك :ةقياسلا ةريخلا نم تالامتحالا باسح اًدج ىرغملا

 ىلع فرعن نحنف ءرطاقملا ةيمك ديدحت نكمي «قرولا بعل ىفو .قرولا بعلل ةارابم
 قرولاب انتفرعم نكل .ةقرو 5 بحس ىف ةرم رهظت ىنوتسبلا ةكلم ةقرو نأ نيقيلا هجو
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 ارتويبمك كانه نأ ول .1554 ماع لبقو .ةلماك ريغ خيراتلل بعللا قرو ةعومجم ىف

 ربكأ تالامتحا ىصحأل ءاهدعيو ؛ريبكلا داسكلا نع اًدج ةفيعض تالامتحا ىصحأل

 ةعفترملا ةميقلا تحوأ ء:نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىللحم ىلإ ةيسنلاب .('')ريثكب

 ىديرف تربتخاو .صآلا ةقروب ةئيلم ةيراقعلا نوهرلا بعل قرو ةعومجم نأب لزانملل

 ىف ةعيرأ لزانملا راعسأ هيف ضفخنت لامتحا مامأ ةيلاملا اهتظفحم ىف داسكلا كام

 ناكو ؛اهليخت مهنكمي ةلاح أوسأ هذه تناك .تاونس ثالث ىلإ لصي امل ماعلا ىف ةثملا

 .مهجذامن قاطن جراخ ربكأ ضافخنا ثودح

 مدع نأ ضرتفا :ةيئاوشعلا معز (هجذامنو) تيرتس لوو ريكفت بلق ىف ناك
 تالاكو تمدختساو .روصعلا لك ىف ىئاوشع بيرقلا ىضاملا ىف ثادحألا طبارت

 تنوم جهنب فرعُت تناك .اهجهن فصتل ةرماقملا زاجم لعفلاب ىنامتئالا فينصتلا

 ةيئاوشع ثداوح اهنأب لبقتسملا ىف دادسلا نع زجعلا تايلمع تميق اهنأل ولراك

 ,جهنلا اذه لماك لكشب تيرتس لوو كونب تنبتو .تاهونيزاكلا باعلأ نيناوقل ةضرع

 تانايبلا تربتعاو .هتنبت .('"اةيداحتالا ةيباقرلا تاهجلا نأ رثكأ ةشهدلا ريثي اممو

 اليلد ؛ةيراقعلا نوهرلا دادس نع زجعلا تاءاصحإو مهسألا راعسأ لثم ؛ةيخيراتلا

 لدعمو ؛راهني ال ناكسإلا قوسو ؛ايبسن تباث مهسألا قوسف :ةتباث قئاقح اهنأ ىلع

 تيرتس لوو ىنبتو .ماعلا ىف ةئملا ىف ادحاو غلبي ةيراقعلا نوهرلا دادس نع زجعلا

 لوحُت تناكو - زارطلا قيتع مكحلا نم ربكأ ةقد تمدق اهنأل ةيمك تايجيتارتسإ
 ماسقأ ةيرامثتسالا كونبلا تألمو .خسار ملع ىلإ ةيلاملا تارماقملا ودبي اميف

 ' اونوكي مل لزانملا كالم نأ ىف ةلكشملا تلثمتو .هاروتكدلا تاجرد ةلمحب رطاخملا

 ىف ةيرظن بحاص وهو ؛تيرب نوج ليريم تفظو .ًءايزيف نكي مل ليومتلاو تائيزج
 نيناوق نأ هئارظنل حرشي نأ تيرب لواحو ءرطاخملا ريدم بصنم ىف ءتاميسجلا

 تناكو .ملعلاب اهيبش لب ءاملع سيل اذهف - ليومتلا ٌةقيقح فصت ال ةينواربلا ةكرحلا
 ةرم الاومأ رسخت فوس تايدلبلا تادنس نم ةعونتملا ةيلاملا ةظفحملا نإ لوقت جذامنلا

 ماع ١5١ لبق ةيلام ةظفحم تمطحت دقف تتيرب راشأ امك نكل ؛ةنس فالآ ةرشع لك

 نيدلا تامازتلا نم ةيلاملا ليريم ةظفحم ىلإ رظنلابو .ةيلهألا برحلا ءانثأ ؛طقف
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 ناكو .(14)"رالود نويلم "١,7/ دنع ةلمتحملا اهتراسخ ةكرشلا تميق ءنامضب ةلوفكملا
 تاذلا ماهيإو ةفرجعلا ببسب لب ءضفخنم ىأ لاع مقرلا نأل سيل - ايثبع اذه

 .ةقيقدلا ةيرشعلا ةقدلا هذه ىف نمضتملا

 ايعيبط ثدحت ىتلا رهاوظلاب وأ درنلا بعكمب ةقيقدلا تالامتحالا باسح نكميو

 قفاوتت ال ةيراقعلا نوهرلا دادس نع زجعلا جذامن نكل .ىلاعألا ىف ءوضلا حزقت لثم

 ,بابسأل دادسلا نع نوزجعي سانلاف .سرج لكش ىلع ىذلا ىنحنملا عم ةرورضلاب

 ىف أطخأ كنبلا نأل وأ تاوم ريغ اًريغت ىناعت ىرخأ فورظو مهلوخدب قلعتت ةداع

 كلت نع ةلقتسم نوكت دق ةرسأل اًيراقع اًئهر هجاوت ىتلا لماوعلاف .ةيادبلا نم باسحلا

 ةطبترم نوكت دق نكل .ةيئاوشع لماوع ,ىرخأ ةرابعيو - مهراج ىلع رثؤت ىتلا
 داسكلا ءانثأ نييالملا نم ىراقعلا نهرلا سبحُي نأ ةفداصم نكت ملو .ضعبلا اهضعبب

 تاريغتلا فينصتلا تالاكو تلهاجت ءنامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةبقح ىفو .ريبكلا
 نع زجعلل ماعلا عوزنلا ىف لصاوتم لكشب رثؤت دق ىتلا ضارقإلا جذامن ىف ةلئاهلا

 ةفلتخم لاوشتوم نطنشاوو دياو يرتناك اهتبتك ىتلا ضورقلا ةعيبط تناكو .دادسلا
 اهيلع موقت ىتلا تاءاصحإلا تناك ىتلا ةقباسلا بقحلا ىف تناك ىتلا كلت نع ةياغلل

 نم تانايبلا مادختساب تارايسلا ثداوحب ؤينتلا لثم - اًيلعف ةدئافلا ةميدع اهجذامن

 .تابرعلاو لويخلا ةبقح

 رطاخملا ىلاع دنسلا اذه لثم نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ءاردم ىرتشي اذامل :

 كرت ىذلا زيدوم ىف لكيهملا ليومتلا ىف ريبخلا ءنوسلدإ كرام دقتعا ؟ىراقعلا نفرلل
 نأ بيسب هنأ ء:نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نونج دادتشا لبق ةرشابم ةكرشلا

 نيدلا تامازتلا ىف نورمثتسملا اهلمحتي اذل ؛رطاخملا لمحتل نيرطضم ريغ ءاردملا

 ىف ءاردملا ري مل ؛ةيراقعلا نوهرلا نع ليلقلا:ةفرعم عم ءاًضيأو .نامضب ةلوفكملا
 نع ريرقت ىف ؛نوسلدإ بتكو .ةيديرجت ةركف الإ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا تادنس

 ةيساسألا ةيراقعلا نوهرلل ةيضاير صئاصخ اوبسن' ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا

 ةيلمع ىلعو ةيلعفلا ضورقلا ىلع اوزكري نأ مهيلع بجي ناك ...رطاخملا ةيلاع
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 ناك ول ىتح - اهورتشي نأ ؛لاوحألا نم لاحب :نورمثتسمملا دارأو .(''9”ضارقإلا
 نوناقلا ذاتسأ رظن ةهجو نم .ىساسألا جتنملا نع اًئيش نوفرعي ال نورمثتسملا ءالؤه

 .(":)لقتسملا مكحلا لحم ةعفترملا تافينصتلا تلح“ ىونتراب كنارف

 دتشا زيدوم ىف ةلقتسملا تاعقوتلا مسق ىف نييداصتقالا ريبك ؛ىدناز كرام ىتح

 .ىاو .سكإ نوهرل زيدوم فينصت نم رهش لبق 2٠٠١7, ماع نم .رايأ ىيام ىفو .هقلق

 ةيبلغأ' تناكو .ريطخ لكشب ةيخارتم تحبصأ نامتئالا ريياعم نأ ىدناز بتك ءدز

 .كلهتسملا ضورق عاونأ لكل باتتكالا ريياعم نوففخي ضورقلا ىفظوم نم "ةمخض

 ىف رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا قناقن نم ديزملا نومحقي هؤالمز ناك امدنع ىتحو

 ىوتسملا ةصاخيو - ةيرايعملا نود ةيراقعلا نوهرلا ىلع ىدناز زكر ءفينصتلا ةلآ

 ام ءاظاتغم لأسو .اهيلع رقتست ىتلا ةيراقعلا ةميقلا نم "ةرفشلا ةفاهر“ ىف ىذلا
 نم رالود تارايلم ةثالث وحن ىلع نوذزوحتسي نيذلا بناجألا ررق اذإ ثدحي ىذلا

 ىف ببستلا اذه ىنعي دقف ءاولعف اذإو ؟عيبلا ةيكيرمألا ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا

 تامازتلا ةطساو «تيرتس لوو كونب تحبصأ ىتلا - ةيراقعلا نوهرلا قوسل لكاشم

 اهنأب ىحوت ةئيبلا" نأ ىلإ ىدناز صلخو .ةدشب اهيلع دمتعت ءنامضب ةلوفكملا نيدلا

 ."١)"ام عون نم ىلام ثدح عوقول اًجوضن ديازتت
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 اهب لجست ال ةيمومع ةينازيم ىلإ لوحتي ىفرصملا ماظنلا ناك
 .ىفرصملا لظلا ماظن - تاقتشملا نم ملاعو دونبلا ضعب

 797٠6٠.1(, ماع رعذ" نوتروج ىراج

 .زرزارب ناميل تلعف املثم ةيراقعلا نوهرلا ىف تيرتس لوو ىف ةكرش طرونت مل
 عم ىتحو .ةفاقثلا ةيلئابق ؛ةطبارتم ريغ ةكرش ١45٠ ماع ىف تسسأت ىتلا ناميل تناكو
 نع نيلزعنم مهسفنأب نودتعملا اهويفرصم لظ ءاًقومرم اًيراشتسا اًكنب حبصتل اهومن
 دراشتير ةيصخش ىف تدسجت اهنأف :ةيصخش ةكرشلل نأ ىلو .هيف نوباتريو جراخلا

 ةينهملا هتايح كانه ىضقو .:ةصاخ ةكارش تناك مايأ ناميل ىلإ مضنا ىذلا دلوف

 اًصالخإ دلوف ىذغ .هتمصو هلازعنا مغرو .اهسيئر 1194 ماع ذنم حبصأو ءاهتمرب
 ىف مهبتاور نم ريثكلا ىلع نولصحي ءاردملا ناك ؛هرارصإ ىلع ءانبو .ةكرشلل ايلئاع
 هبشي ناك .ةقوشمملا هتماقو هتفاحنيو .كرتشم ريصميب ساسحاإلا اًدزعم ,مهسأ ةروص

 ىذلا مليفلا) ىحورلا بألا ىف هتيصخش ضماغ لكشب اًيكاحم .ونيشتيب لآ لثمملا
 اهب دري ناك ىتلا ةيساقلا تاقلمحلا ىف هتاكاحم رهشأ لثمتو ؛(اًرارم دلوف هدهاش
 نع اًكحب مئاد بهأت ةلاح ىف ءماهسب ىمرت ىتلا هانيع تناكو .هيسوؤرم تالسوت ىلع

 توملا نم بارتقالا ةربخ نم ناميل تناع دقف ءبيس هيدل ناك امبرو .ىدبي اميف سئارف
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 قيرطلا ىلع دلوف ىضم ءرطخلل تيرتس لوو ودبي اميف ضرعو ,تنمجنام لاتيباك
 هدوهج تذقنأو ؛ةينامتئالا مهطوطخ بحس نم ناميل ىف نينئادلا عنميل ةعاجشب

 كعلي نأ ىلع افتاذ رفعتتب هلأ :هقامعأا ىف ىفتممو وماقح ةارعت هيدا ناك ةكرشلا ٠
 دجيس هنإف ؛هتكرش نامتئا ةمزأ وأ قوسلا ضافخنا قرغأ اذإف - ةريخألا ةقرولا

 .لزنملا ىلإ اهب دوعيل ةقيرط

 ديدش نامأ مدعب رعشي طسوتملا هميلعت هلعجو ودارولوك ةعماج ىف دلوف ملعت
 نمو .ةفاقثلا ىعيفر .('!بالبللا ةطبار تاعماج ىجيرخ رامثتسالا ىفرصم طسو

 بسكو .تيرتس لوو ءاردم نم ايطمن نييذيفنت نيريدم ريبك ناك ءىرخألا ىحاونلا
 ةيمانتم ةعمس هحومط زرحأو .ىقلحلا هحابنو رجاتك هتنوشخ تافص لضفب لاملا

 اهعيب نكمي ىتلا كلت نم ةينف تاينتقم :نم هرفوي ام لكب ماقرأ ةينامث نم بتار كيشو
 ةداج ىف لزانمو ؛هتجوزل ثيدحلا نفلا فحتم ةرادإ سلجم ىف دعقمو تادازملا ىف

 لب .اديرولف ىف رتييوج ةريزجو ؛وهاديإو ءىلاف نصو :تكيتنوكو ءشتينيرج ىفو كراب
 ةرئاطب نورفاسي امدنع اًطبهم نوكيل تنومريف ىف اًراقع ترتشا دلوف ةرسأ نإ

 .جديلوك ىريباديم ىف ىكوهلا بعال ءامهنبا ةرايزا رتبوكيله

 رجات دلوف ناك ؛هليج نم تيرتس لوو ىف نييذيفنتلا ءاردملا رابك نم نيريثك لثمو

 ثالث اهتدم ىتلا ةنازخلا تادنس" ىف هرفاظأ ةموعن ذنم رجتاو) اًقباس تادنس
 ريبك سنيرب كوشت نأ ءةرم تاذ ليقو .اًضيأ ىرخأ هباشت طاقن كانه ناكو .("تاونس

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نيب قرفلا فرعي نكي مل بورج ىتيسل نييذيقنتلا نيريدملا

 ةعامجلا نم كلذك اًضيأ دلوف ناكو .(") "ةلاقبلا تايرتشم ةمئاق" نم نامضب
 ةيلاملا قاروألا ىف ةليئضلا قورفلا مهف نود لوحت ةجردب ةياغلل ةركبملا ةيكيسالكلا
 ىلع اًيباسح نييردملاو انس رغصألا راجتلا ىلع دلوف دمتعاو .ةبيرغلاو ةديدجلا

 عقت اهمدقأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تاعماج رهشأ نم تاعماج ىنامث عمجت ةيضاير ةطبار ىه (*)
 (مجرتملا) .ةدحتملا تايالولل ىقرشلا لامشلا ىف اهعيمج
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 ١ .ةلوهسب ةيلاملا قاروألا عيب نكمي لئاس قوس ىف هتأب هملع ىلإ نكترا هنكل ءاهفينصت

 اهب ظافتحالاو لوصألا عيمجتل "نيزخت طاشن" ىف ناميل نكت مل ءتيرتس لوو ةغلبو

 نكمي ىتلاو اهب راجتالا نكمي ىتلا تاودألا عيمجتل "كرحتملا لمعلا“ ىف نكل دبألل
 كسمتت نأ نكمي ال ةيرظنلا ةيحانلا نم ةقيرطلا هذهيو .ةجاحلا دنع اهنم صلختلا

 .ةرساخ ةراجتب

 ةكرش تدهش 2٠٠0, ماع ةياهن ىتح 64 ماع ىف مهسألل ىنلعلا اهحرط ذنمو

 ترهدزا :ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم ىفو .ةرم 1 اهمهسأ عافترا دلوف

 اهيفرصم ىلع دمتعا ناميل قلأت نأ عمو .اًبيرقت ةنس عبر لك ةيسايق حابرأب

 ةينكسلا ةيراقعلا نوهرلا نم - تاراقعلا نم اهحابرأ تدمتسا دقف .رامثتسالل

 .ةيراجتلا تاراقعلا ضورقو

 تاكرشلا هيف ىنجت اًناكم تيرتس لوو تناك ءاًدج ليوطلاب سيل تقو لبقو
 نكي ملو .ءايرثألا دارفألاو ةريبكلا ةيراكتحالا تاكرشلا ةمدخ نم لاملا ةيطارقتسرألا

 ةيراقعلا نوهرلا عناصم نم اًدشح ديدجلا نرقلا علطم ىف حبصت نأ ءلمتحملا نم

 نوهرلا نئايزو لب ءىطسولا ةقبطلا نم نييكيرمألل ضورقلا ىلع اهتيحبر تدمتعا

 باحصأ نييفرصملا نوعوري مهتلكاش ىلع نم ناك نيذلا رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 لوصحلا نكميو ءادج اًيطارقميد لاملا سأر ناك .("!ةيلاخلا مايألا ىف ءاقرزلا ءامدلا

 بجوتسي ىرامثتسالا ىفرصملا لماعتلا اهيف دعي مل ةجردل ءادج عساو قاطن ىلع هيلع
 تاكرشلا تربجأو ؛اقاش المع تادنسلاو مهسألا رادصإ حبصأو .اًضيوعت

 ديزملا لمحت اهمظعمل ىنعي اذه ناكو .ةديدج حبر فادهأ ىلإ ىعسلا ىلع ةيروطسألا

 لكشب ةعلاض حبصت نأ لب «ءالمعلا ةمدخل موسر عمج درجم طقف سيل :رطاخملا نم

 ةريبكلا تاكرشلل مئادلا راشتسملا ,سكاس نامدلوج ىف ىتحو .راجتالا ىف ىساسأ

 - ىرامثتسالا ىفرصملا لماعتلا دئاع ىفعض رفوت ةراجتإا تناك 05.١: نشروف ةمئاق ىف

 ليحأ ىفرصملا طاشنلا ىف نئابزلاب صاخلا ىديلقتلا بناجلا نأ ىلع ليلد وهو

 .("9) ةيناثلا ةبترملل
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 نامتئالا ناكو .ًالامسأر اًضيأ بلطتو ؛لوألا زارطلا نم ةراهم راجتالا بلطتو
 تدعاصتو .ًالئاه ةاواسم لماع :ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم ىف ءلهسلا

 ةميقلا نم رغصأ حئارش ىلع اًمود ديازتت راجتا رطاخم ةمكارم «كونبلل ةيلاملا ةعفارلا
 ىفو ؛ؤبنتلا ىلع ةردقلل اًقفو ودبي اميف لدعتت اهنأل ةباذج تاراقعلا تناكو .ةيراقعلا
 تاعومجم تناك ,نيعملا ىداصتقالا طاشنلاب ةصاخ رطاخم ةضرتقم ةكرش لكل نيح
 اًحوتفم ةيراقعلا نوهرلا طاشن اًضيأ ناكو .ةنمآو ةدرطمو ةماع ودبت ةيراقعلا نوهرلا

 تايلمع نع اًبناج نامدلوج داعبإب اًبيرقت نوملحي نوسفانملا نكي ملو .هيعارصم ىلع
 ةلكشم اهيدل نكي مل ءامهتلكاش ىلع نمو ناميلو زنريتس ريب نكل ءذاوحتساو جامدنا

 .قيروتلل مهتالآ ةيذغتل ةيراقع نوهر ىلع ذاوحتسالا ىف

 لك ىف لماعت ناميل نكل ؛ةيراقعلا نوهرلا ىف كونبلا ضعب بسحف ترجاتو
 أدبو .ةدقعم ةيلام قاروأ دادعإ ىلإ نئابزلا ضورق رادصإ نم ,تاراقعلا ليومت بناوج
 ةيراقعلا نوهرلا تناكو .("')هاعلا ىف ةيراقعلا نوهرلا ىف رالود رايلم ١: هتميق امب

 ىلإ ىسوريف عيمجت طخ ىلإ لقنُت ناميل عورف دحأ اهردصي ىتلا رطاخملا ةيلاع
 ىف اهعيمجت ديعتو تادنس اهنم لعجتل حئارش ىلإ اهعطقت ىتلا ىرخألا تادحولا
 هذه نم لك نم اًءزج ىقبتسي ناك ناميل نألو .نامضب ةلوفكم نيد تامازتلا ةروص
 ةكرشلا ءالمع دعاسو .ةيراقعلا نوهرلا ىف اهرامثتسا دعاصت درطا .ةيلاملا قاروألا

 هذه ىتؤت ىكو .اهريغو ققشلل نابمو قوست زكارم - ةيراجت تاكلتمم ءارش ىف اضيأ
 وأ ؛مئاد ساسأ ىلع ءاوس - ليومتلا ضعب ميدقت ىلع ناميل بأد .اهلكوأ تاقفصلا

 .نيرمثتسملل هدئاوف عيب عيطتسي ىتح

 دق تاراقعلا راعسأ نأ حضاولا نمف .رطاخملا ضعب ةيجيتارتسإلا هذه عبتتساو
 تناك ءاذلو .لجألا ريصق لاملا سأر نم اهليومت ضعي دمتست ناميلو .ضفختت

 ةيراقع نوهر مهسأ ءارشل اموي ٠١ زواجتت ال دق ةرتفل هتضرتقا ىذلا لاملا مدختست

 نيعتل :مهلاومأ لاوحألا نم لاحب اهونئاد دارأ اذإو .اًماع ٠١ ىلإ لصت دق اهتارتف

 رفاولا ضرعلا اذه عم ,عبطلابو .ةعرسب ةيدقن لاومأ ىلإ مهسألا لوحت نأ ناميل ىلع
 .لمتحم اذه نأ ىف دلوف ركفي مل ءنامتئالا نم
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 قيروت ىف ناميل ةراهم تراثأ ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم لولحيو
 . ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرقم دحأ لاقو .تيرتس لوو دسح ةيراقعلا نوهرلا

 ."زرذارب ناميل لثم نوكي نأ ديتي اهعيمج" تيرتس لوو كونب نأ اًفرتعم ,رطاخملا
 نمو ."هنوهتشي عيمجلاو اًريبك بيبانأ طخ كلتمت" تناك ناميل نإ :لوقي ىضمو
 ىك حفاكت تناك ءاهاندأو بسنلا ةرجش ىلعأ نم .كونبلا نأ ءام اعون ىقيقحلا

 نم ىراقع نهر 58٠١ زنريتس ريب تعمج ,؟5١٠٠ ماع ىف .ناميل عسوت ىهاضت
 نم ةقبط ؟ نم اًفلؤم - ديقعتلا ليحتسم ًالكيه تزكتباو «ةليدبلا .هيإ ةئفلا

 تناك ؛ىام ىنافق نع تردص ةيرس ةركذم هتركذ ام بسحبو .اهلياقم ىف - تادنسلا

 عفتراو .ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ىف ةمئاد جمارب ودبي اميف ىنبت رامثتسالا كونب

 ,ةئملا ىف ١" ىلإ ةئملا ىف ٠١ نم .لاشمأ ةثالث ىلإ طاشنلا نم تيرتس لوو بيصن
 ىناف ةركذم تراشأو .ءاطبإلا ىلع ةمالع ىأ اهومن دبي ملو ءاهاحضو ةيشع نيب ايلعف

 زنريتس ريب ناكو ."حومط فادهأ" هيدل ناك نطسوب تسريف سيوس ىديرك نأ ىلإ
 نيدلا تامازتلا ةعانص نأ كردأ نأ دعب ءرقوملا ىلئاتس ناجروم ىتحو «ناميلل اسفانم

 سأر ريفوت ىف هسفن دهجأ ,تادنسو مهسأ باتتكا نم اًحبر رثكأ نامضب ةلوفكملا

 نوهرلا لمشي :موي تاذ اًيلاعتم ناك ىذلاو عماللا همسا لعجيل ةلواحم ىف لاملا

 ْ ,(" ةطسوتملا ةفاقثلاب ةصاخلا ةيراقعلا

 ىتلا نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تاقبط ىلعأب ظافتحالا ىلإ كونبلا تلامو

 ,ىفاضإ نمأ ليبس ىفو .اهتالجس ىف ةنمآ اهنأ ضرتفي ىتلاو هيإ ةثالثب فنصت

 نكمي ةرطاخم لك نأ وه ديدجلا ليومتلا رورغ نم ءزج لثمتو .اًنيمأت اورتش
 ةلئاه ىهو «ةرطاخملا وحمي نأ نيمأتلل نكمي الو .رخآ فرطل اهلقن ,ىنعمب - اهبنجت
 تيرتس لوو تاكرش ةراسج ززع نيمأتلا نكل .ةيكيرمألا ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف
 نع ريبك قرافب نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نيمأتل دروم ربكأ ناكو .اًمدق ىضمتل

 تذختاو .(ىج . ىأ .هيإ) ةيلودلا ةيكيرمألا ةعومجملا ,ليومتلا قالمع ىه «نيرخألا

 ىف ؛وكيد ترآ زارط نم اهترامعب اهباحس ةحطان غزبتو ءارقم نتاهنام نم ةعومجملا
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 عيبت تناك اهنكل .كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالا كنب نصح عقوم فلخ نم دحت

 ىج .ىأ .هيإ ءندنل ىف اهتاقتشم ةدحو نم نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةيامح

 ىعيفر مكلا ىللحم نم ةيرس فظوت ةعبات ةكرش ىهو ءستكدورب لايشتانياف

 ءريصملا ئيس طوحتلا قودنص «تنمجنام لاتيباك مريت - جنول ةكرش لثمو .بيردتلا

 فتلت اهتاسجم تناكو ءةرومغمو ةضماغ ةراجت ةسسؤم ستكدورب لايشنانياف تناك

 ةباتكل ىديلقتلا ىنعملاب ”اًئيمأت" مدقت نكت ملو .عفترملا ىوتسملا نم ليومتلا ملاع لوح
 نع زجعلا تاضياقم مساب تفرع ىتلا تاقتشملا دوقع لاجم تلخد لب ؛نيمأتلا قئاثو

 ىلع ,شنيل ليريم ىأ نامدلوج-رخآلا فرطلا عفدي اهبجومب ىتلا نامتئالا دادس
 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةميقق نمضتل ىج . ىأ .هيإل اًقلس اًموسر .لاثملا ليبس

 نيعتي ناك :نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ميق تواهت اذإو .ام رخآ نيمأت وأ ءنامضب

 نوهرلا نم ريبك طسقل اًئماض تناك مث نمو .ةراسخلا ضوعت نأ ىج .ىأ .هيإ ىلع
 .ةيكيرمألا ةيراقعلا

 بوغرم ريغو اًبيرغ اشحو .ىج . ىأ .هيإ تناك :ةخسانتملا تاكرشلل ةبقح ىفو

 همأ ريدت تناك ىذلا راتس ردناق سويلنروك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب اهسسأ .("هيف

 ريخاوملا باحصأل تايلوحكلا عيبت تناكو ءاينروفيلاك ةيالو ىف جارب تروف ىف الزن

 نيمأت بتكم 1119 ماع كانه حتف ثيح ىاهغنش ىلإ هقيرط راتس دجوو .ةرواجملا
 تاكرش لماعتت مل) نيينيصلل نيمأتلا قئاثو عيبل ةركتبملا ةركفلا عدتباو .اريغص

 هاجتالا ىف عسوتو (نييبرغ نئابز عم الإ جراخلا ىف اهرقم ىتلا ىرخألا نيماتلا
 نكل .ةدحتملا تايالولا ىلإ اريخأو ءابوروأ ىلإ ةينيتاللا اكيرمأ ىلإ ايسآ نم ءسكاعملا
 صخش ىلإ راتس اهلكوأ امدنع الإ لعفلاب أدبت مل ةيكيرمألا ىج .ىأ .هيإ تايلمع

 ىح ىف ىولح رجتم بحاص نبا وهو ؛:جريبنيرج "كناه' سيروم وه رخآ مادقم
 ىف كناه ناك امدنع جريبنيرج دلاو تام .كرويوين ةنيدم ىف ءدياس تسيإ رول

 ةداهشب شيجلا ىلإ جريبنيرج بهذ .هرمع نم ةرشع ةعباسلا ىقو رمعلا نم ةسماخلا
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 ىف .(* ىدنامرون ىف لوزنلا موي ءاهاموأ ئطاش ىلع فاطملا هب ىهتناو - ةفيزم داليم

 هنيعو .واخاد ةيفصتلا ركسعم ىلقتعم ريرحت ىف دعاسو برحلا نم ةريخألا مايألا

 نومئاق اهضفر رطاخم ةأرجب جريبنيرج لمحتو :1934 ماع ىف هل ةقيلخ راتس

 نويعويشلا اهمكحي ىتلا نيصلاو ايسور قرتخا «لاثملا ليبس ىلع - نورخآ نيمأتلاب

 نيمأت ةكرش ربكأ ىلإ ىج .ىأ .هيإ لوح دوقع ةعضب رادم ىلعو .ريثكب نيسفانملا لبق

 مايأ ىلإ دوعي ىدادبتسالا هجهن ناك :ةريصب اذ لامعأ لجر ناك هنأ مغرو .ملاعلا ىف

 ناكو ءافرجعتمو ةيرسلا ىخوتي ناك .تاراقعلا ةرطابأ دي ىف ةبعل تاكرشلا اهيف تناك
 تناكو .ةيصخشلا هتيعاطقإ ىج .ىأ .هيإ نأ ول امك ةثيدحلا ةرادإلا ديلاقت نم رخسي

 نم ةلقو جريبنيرجل الإ ةيروطاربمإلا ىري نكي ملو :ةرصاحم نابم ىف لمعت ماسقألا

 (لاح لك ىلع ؛رومألا رغصأ ىفو) ةداتعملا تاكرشلا طباوضب أزهو .نيبرقملا هيدعاسم

 ىف اًئيسم نكل اًعراب ناكو .("'!فشكلاو ريرقتلا تابلطتم زواجتي ودبي اميف ناك
 نم ارف امهنكل «نييذيفنتلا ءاردملا رابك نم اناك هئانبأ نم نينثا نأ مغرو .بلاغلا

 سارملا ديدش ناك هدلاو نأل - ىناثلاو ,هيف ةقثلا كناه دقف امدنع امهدحأ- ةكرشلا

 ,هقبع نم ىدبي اميف ديزي ليئضلا همجح ناك .ةعورم ةبهر ىف نولماعلا هاقبأ -ةياغلل

 .ىئرم ريغ ردصم نم ثعبنت هبوطس نأ ول امك

 فيزوج جريبنيرج راتخا ,ةيراقعلا نوهرلا راهدزا دعاصت عم ”20١ ماع ىفو

 لكيامل قباس ليمزو .نيلكورب نم ىطرش نباو ؛ثيدحلا نشخ لجر وهو ءوناساك

 تادئاعلا تعفترا ,وناساك ةرادإ لظ ىفو .ستكدورب لايشنانياف ةكرش ةرادإل ,نيكليم

 قناساك ناكو. .(*:!ءاعلا ىف رالود تارايلم ةثالث تطخت فاطملا ةياهن ىفو :ةدشب

 دنع ؛15417 ماع ىف ىج .ئأ .هيإ ىلإ مضنا ىذلاو «عراشلا لجر ءاكذب عتمتي ىنذلا

 ةينازيملا مدختساو .ليومتلا ىف ةيعيبط ةبهوم كلتمي ةيراجتلا تالماعتلا ةدحو ليكشت

 يف ىدنامرون ىسنرفلا لحاسلا ىلع فلاحتلا تاوق لوزن طاقن ىدحإل ىكرحلا مسالا وه اهاموأ ئطاش (*)

 (مجرتملا) .1154 ماع نم ناريزح وينوي نم سداسلا موي ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
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 تايلمعل اصيخر اًنامتئا ربديل هيإ ةثالث فينصتب ىظحت ىتلا مألا ةكرشلل ةماعلا
 تفظوو .ريبك لكشب ةبير عضوم ربتعال ءهدحو لظ ول ؛طاشن وهو - ندنل ىف تاقتشملا

 ىف نيمأتلا ىف ةليوطلا اهتربخ نم ىج .ىأ .هيإ اهيلع تلصح ىتلا ةيكلفلا تافينصتلا
 ضرتعت ملؤ اًريثك نامتئالا تالاكو ظحالت ملو .تاقتشملا راجتل طشنلا لزنملا ةمدخ

 ةلود ١١١ ىف نيمأتلا تايلمعب موقت ةقالمع ةعومجم ىهو ىج .ىأ .هيإ ؛ةجردب ىأب

 ىف جلزت عجتنم ىلإو ةيسمشلا ةقاطلا ىلإ تارئاطلا ريجأت نم ؛ةعونتم لوصأ اهلو
 زروب دنآ دردناتس هيف ىرت الو ءاّيئانو ةياغلل اريغص اعرف ندنل ةدحو تناكو .تنومريف

 .اًبيرقت اديدهت زيدوم ىأ

 تادنسلا نم ةفئاط نمضتل نويدلا ةضياقم تادقاعت ستكدورب لايشنانياف تبتكو
 تاماّرتلا نيمأت تناك ةزيمملا اهتاقفص نكل .ةصاخب تاكرشلا ضورقو ةعونتملا
 تادقاعتب ,ةيجازملا هتابلقتل ملستسي رجات وهو ءوناساك داشأو .نامضب ةلوفكملا نيدلا

 ًالاومأ اهرابتعاب ىج .ىأ .هيإ اهمريبت ىتلا نامتئالا دادس نع زجعلا ةضياقم

 نينا ان ىضاقتت ىح ..« أ :هنإ كتاكو *. اًيآ تدهتنل ةكراكل نيفانعلا : دنب لكم ةلهتس

 هنامضب موقت رالود ٠٠١ هتميق نامضب لوفكم نيد مازتلا لك نع اًننس 0١و ةعيس
 نكل ةدح ىلع لك هنأشب ضوافتلا متيو ريبك لكشب دقاعت لك عيوطت ىرجي ناك)
 ةعضاوتم تناك .ءوناساك ىدل ىلاعلا ةقثلا ىوتسم سكعت تناك ىتلا ء.موسرلا

 وتروح ئزاع ايده حداق ىلع ةنكاف ضي اقنلا الصادق ةئاكر :(تباث لكشي
 ليومت ىف ةزاتمم اًئاحبأ بتك ىذلا :نوتروج مدقو .ليومتلل نتوتراو ةسردم ذاتسأ
 ةيداصتقالا فورظلا لمحتل ىفكي امي ”ةنيتم" جذامنلا هذه نأب تاديكأتلا ,تاكرشلا

 ,(41) ةيتاوملا ريغ

 اًدحاو اًرالود دقفت نل ىج .ىأ .هيإ نأ نوتروج جذامنب اموعدم ىناساك دقتعاو

 لصح دقف) تاباسحلا ىف مدقتم بيردت ىلع لصحي مل هنأ مغرو .(*”) اهتاضياقم ىف
 دادتعا هل امادقم اًرجات ىناساك ناك :(جديلوك نيلكورب ىف ةيعماج نم لقأ ةجرد ىلع

 دودح ربع ةسالسب رطاخملا لقن لجأ نمف ,تاقتشملا رصع ىفو .تاذلاب خماشتم
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 .ليومتلاو ريكفتلا اهيف عمتجي ىتلا ةولحلا ةعقبلا ىف بعللا نيعتي ناك لودلاو تاكرشلا

 ببسب الجبمو اسدقم ادعقم ىج .ىأ .هيإل ةعباتلا ستكدورب لايشنانياف ةدحو تلتحاو
 ملو .ماع لك اهتادئاع نم رثكأ ىأ ةئملا ىف 7١ ىلإ لصت تناك ىتلا نيفظوملا زفاوح

 .اهفارشتسا ىرجي نكت مل رئاسخلا نأل - ةيلبقتسملا رئاسخلا ةميق اضيأ ةدحولا ردقت

 لوول ىطمن رمأ وهو .,تآفاكملاو رطاخملا نيب ديدش قسانت مدع جتنت اهتاوالع تناكو

 وناساك ققحو .طباض نود .('!ةيناويحلا حورلا اهيف تضم ىتلا تارتفلا ىف تيرتس
 .ىأ .هيإ قهرأ نيح ىف ةيفاصلا حابرألا نم ماعلا ىف تارالودلا نم تارايلملا تارشع

 .(*9 ئراوطلا تقو تيرتس لوو نم ريثكلا معدل دمألا ةليوط تامازتلالاب ىج

 هاجت فعض ةطقن ريدملا ىدل ناك .وناساكل شهدملا صيخرتلا جريبنيرج عسوو

 .ةلهس ودبت تناك ىتلا ةكرشلا حابرأ بح ىف اًعقاو ناكو ةرهملا نييمكلا نيللحملا

 ةينمضلا رطاخملا نع ىضاغتي هتلعج ىتلاو ةلجسملا بساكملاب هعلو هيويع ربكأ تناكو
 ميمصت ديعي نأ لقألا ىلع جريبنيرج لواح دقف .اًجذاس نكي مل هنكل .دمألا ةليوطو

 صحفقلا نم ةعضاوتم ةجرد ىرطفلا هرذح سرامو .(*؛) ةعومجملا ىف تاوالعلا بيترت

 .ناساك تالماعت ىلع

 ,ةيبساحم ةحيضف ببسب جريبنيرج نيهأ 7٠٠٠, ماع نم ركبم تقو ىف :كاذنيح

 نيريدملا ريبك ناكو .(**) ةلاقتسالا ىلع ربجأ :نينامثلا هداليم ديع نم لجخ هنأ درجملو

 :ناونعب 19571 ماع ىف ردص هل باتك ىف زينيك درانيم نوج ريهشلا ىداصتقالا همدختسا حطصم وه (*)

 ىلع رثؤت ىتلا ةيناسنإلا رعاشملا ىلإ حلطصملا ريشيو لاملاو ةدئاقلاو فيظوتلا ىف ةماعلا ةيرظنلا"
 (مجرتملا) .كلهتسملا ةقث ةروص ىف اهسايق نكمي ىتلاو ,ىناسنإلا كولسلا

 ,«كرويوين ةيالول ماعلا ىعدملا رارصإ ىلع ءاتب ةلاقتسالا ىلع جريبنيرج.ىج .ىأ .هيإ ةرادإ سلجم ريجأ (*«*)

 .ةينوناق ريغ ةيبساحم تايلمعو ةيجراخ فارطأ عم ةفئاز تايلمع ءارجإب همهتا ىذلاو ءرزتيبش تويلإ

 ةيوستب ماق 2٠٠١5, ماع ىف نكل .ءىرب هنأ ىلع امود جريبنيرج رصأو ةيئانج تاماهتا هدض هجوت ملو
 تاصاهتالا ركني وأ فرتعي نأ نود ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجلل ةيلام قاروأب قلعتت تاماهتا نأشب

 (مجرتملا) .هدض هجوت رالود نويلم ١5 لباقم
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 ناك ام ردقب اًقثاو ءقباس نيمأت بتتكم وهو :ناقيلوس .هيج نترام ديدجلا نييذيفنتلا
 ىفو .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلاب اًنضيأ ةيارد ىلع نكي ملو .اًباترم جريبنيرج
 ةموعدملا رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىلع ىج .ىأ .هيإ فاشكنا غلب ءروهش نوضغ
 .(40) نيفعتضلا نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورقب

 لايشنانياف ترخأتو .٠٠5ه ماع ةياهن ىف هاجتالا ريغ هنأ وناساكل بسحُيو
 رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىلع ةضياقملا تادقاعت ةباتك نع فقوتلا ىف ستكدورب

 تناك ؛تقولا كاذ لولحيو .ىفاضإ نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورقب ةموعدملا

 ,ةروطخ نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق دشأ نم انضرق 42٠١ وحن تنمض دق

 تبتك دق هتعومجم تناكو .رالود رايلم 6١ اهفاشكنا ةميق تحبصأ اهلالخ نم ىتلاو
 رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نييالمو ةدرفم ةيلام ةقرو فلأ ٠١ ىحن لعفلاب
 تاقاطب دئاوفب ةصاخلا ةيلاملا قاروألاو ,تارايسلا ضورق ىلإ ةفاضإلاب .ةيساسألا
 ىف ةيرطفلا أطخلا ةيلباقو ديقعتلا رابتعالا ىف ذخألايو .(*0كلذ هباش امو «نامتتالا

 نم ةياغلل ةلق ناكو .اهباعيتسا ىف حمطي نأ جذومن عيطتسي الف ,ةيناسنإلا تاعقوتلا

 تالاكو مهنيب نم نكي مل ديكاتلابو - ىج .ىأ .هيإ رطاخمل اًهابتنا نولوي نيبقارملا
 ىذلا تقولا ىفف .بقاري ناك ءرمثتسملا ثيجيردور نكل .مهسألا قاوسأ الو فينصتلا

 لوصألا ةدوج نأشب لأسي رمثتسملا أدب ؛لكيهملا ليومتلل تيرتس لوو هيف لوحتي ناك
 تامازتلا ةضياقم تادقاعت كلذ ىف امب ,ةثدحتسملاو ةكبرملا ةيلاملا قاروألا فلخ ةنماكلا

 :ثيجيردور لاق ٠٠١1"”, ماع ىف .هتكرش ىف نيرمثتسملا ىلإ باطخ ىفو .نامتئالا

 ضورق قوس نأ انيأر ىف ...ةياغلل ضفخنم لكشب رعسي دادسلا نع زجعلا نيمأت'
 فيك ددحنل ديج لكشب اهدومص رابتخا متي مل نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا
 .(87]”ةيداعم فورظ لظ ىف فرصتتس

 نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نيمأت نع تفقوت دق ىج .ىأ .هيإ تناك ول ىتح

 تامازتلا ضورق كس تلصاو تيرتس لوو تاكرش نإف «رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل
 وأ) رطاخملا اهسفن ىه لمحت تحبصأو ؛ةمومحم ىطخب نامضي ةلوفكملا نيدلا
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 لقأ اًدئاع نولبقي اوناك نيرمثتسملا نأ ؛عبطلاب ,ىنعي امم - ةدشب نامضب ةلوفكملا

 نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق جاتنإ لصو 7٠٠١7: ماع ىفو .(*!ريثكب ًءارغإ

 ةيسايق ةبسن نآلو 3٠١7(. ماع ىف رالود رايلم .٠ نم اًدوعص) رالود رايلم ”؟0 ىلإ

 تناك ءرطاخملا ةيلاع ةيراقع اًنوهر تناك ماعلا كاذ ىف نوهرلا نم ةئملا ىف ١ تغلب

 .("8) رعسلا عافترا عم ىتح روهدتت ةيساسألا لوصألا ةدوج

 نأ ةجردل اًمهن نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق ىلع بلطلا ناكو

 جاتنإ ىرجي ال اذامل .لدج لحم لهذم لحب صقنلا اذهل تيرتس لوو باجتساو

 نيدلا تامازثلا ءادأ لقألا ىلع سكعت فوسف (اهنع ثدحتلا متي هذه لك نأل) ةيلعف
 تيرتس لوو ناك ,؟5٠٠ ماع لولحبو ؟العف اًنوهر كلتمت ىتلا نامضب ةلوفكملا

 تناك ىتلا نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق طاشن ىف رهدزم لمعب موقي
 ةيراقعلا نوهرلا تادنس ءادأب :نامتئالا تامازتلا ةضياقم تاقافتا ربع ,"ةطبترم"
 نم ًالدب .هسقن دئاعلا ميدقتب رخآ رمثتسم نم ادعو ىرتشي رمثتسملا ناكو .ةيلعفلا

 ةراسخ لمحتي فوس ىرتشملا نإف «لاملا ةيلعفلا تادنسلا تدقف اذإو ؛ةيلعفلا تادنسلا

 نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا عيمج فصن نإ ليق 2٠07 ماع لولحبو .ةهباشم

 ,(28)ةيعانطصا تناك

 رثكأ ءىش ىأ دالبلا جتانل ةيعانطصالا نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا فيضت ال

 درجم تناك .مهسألا قاوسأ هجوت ىلع ناهر ىهف ءاذهلو «قيرطلا ىلع ةنهارم اهنأ نم

 تادنس دئاع نع ةيوئم طاقن ثالث اًبيرقت ديزي اًدئاع ردت نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق تناك (*)
 ,كءلكو "م ىماع نيب .ضورتلل ةقباسلا ةيبسنلا رطاخملا لقألا ىلع رربت تناك ةوجف ىهو - ةنازخلا

 (مجرتملا) .ةدحاو ةيوئم ةطقن حبصتل ةوجفلا تقاض
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 ,سيول لكيام ءداصتقالا ىفحص لوقي ام بسحبو .ةلئاه تناك نإو :ةيبناج ةنهارم

 لثم ,تاراقعلاب نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةقالع نإف ,هتاملك صنب مازتلالا نود

 مل اهنإ .(*) ةيكيرمألا مدقلا ةرك ىرودب ةيضارتفالا مدقلا ةرك تايارابم ةقالع

 هذه لضفبو .تيرتس لوو تارماقم نم ترثكأ ةطاسبب ىه ؛اًناردج لطت ملو لزانم نبت
 ةيراقعلا نوهرلا نويد ىلع ريثكب رثكأ لامب ةنهارملا متي ناك ,تاقتشملا ىف تابراضملا

 دنس ناك .تالاحلا ضعب ىفو .نويدلا هذه لثم ىلامجإ نم ادوجوم ناك امم

 ول امك رمألا ناكو .('!!ةيعانطصالا تادنسلا تارشعب لصتي دحاولا ىراقعلا نهرلا

 دجو .(*!فولجنيرتس روتكدلا ةيصخش ةيرقبعب .هنونج لك ىف :تيرتس لوو نأ
 نم ةديحو ىوون ضماح ةليدج نم ةيلاملا قاروألا نم شويج خاسنتسال ةقيرط

 .ةيراقعلا نوهرلا

 نم اًريثك حطسلا تحت نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا فاشكنا رثاكت عدخو
 اضفخنم اًريدقت مدق ؛هييداصتقا ةعومجمو ىداحتالا طايتحالا كنب ىتحو .نيئبنتملا
 نوهرلا ىصحي ىداحتالا طايتحالا ناكو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا رطخل

 هنم ريبك طسق وأ هتمرب ىفرصملا عاطقلا ناك ,تاقتشملا لضفب نكلو .بسحف ةيراقعلا

 .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا كريس ىف لبح ىلع فقي

 رعس وأ رشؤمب (نم ةقتشم' ىهف) ةداع لصتت ةيلام تادقاعت ىه تاقتشملاو

 نيد ماوخلا ةعيقوا ةدئاق لدعم نب قرفلا وأ ةرذلا نعم ناك ةارتس نسانمأ
 ترصتقا تادقاعتلا هذه لثم نم ةفئاطلا هذه نألو .ءىش ىأ وأ - نامضي لوفكم

 مامأ صرفلا ةعومجم لئاه لكشب تداز اهنإف ؛«تيرتس لوو ةيراكتبا ىلع بسحف
 قوسلا ةفسلفل نوديؤملا هب ىلحتي ناك ىذلا ديدشلا سامحلا بيس اذهو .نيرمثتسملا

 ىف مهاسو هجتنأو هجرخأ مليفلاو رخاس لكشب ىوونلا بعرلا شقاني ةيصخشلا ناونع لمحي مليفوه ()
 (مجرتملا) .جروج رتيب بتاكلل "رمحألا بهأتلا“ ةياور نم فرصت عم .دمتسم مليفلاو كيربيك ىلناتس هتباتك
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 تاودألاو ءلهسأ تناك تايلآلا نإ لب .بسحف رطاخملا لمحت قاطن عستي ملف .ةرحلا

 ىتلا مايألا ىفو .ةيديلقتلا تادنسلاو مهسألا نم ةعاوطمو ةرفو رثكأ تناك اهسفن

 نآلا ؛هعيبب الإ ممسم مهس نم صلختي نأ عيطتسي ام كنب نكي مل ؛تاقتشملا تقبس

 نع زجعلا رطاخم لمحت ىف بغار لباقم فرط عم دقاعتي نأ كنبلا عيطتسي

 ضارقإلا بلطتي امك لاملا سأر نم ريثكلا تاقتشملا تامازتلا بلطتت ملو .دادسلا

 عسوتلا نود ةلمتحملا تافاكملاو رطاخملا ةيلوؤسمب علطضي نأ ام كنب عسوبف ؛ىديلقتلا

 ناكو .رطاخملا نم ديزمب عالطضالا كونبلا تعاطتسا ءراصتخاب .لام ىأ عفد ىف

 رطاخملاو ؛ةسلسلا تالماعتلا نم ملاع ىلإ نورظني اوناك ؛نييفرصملاب ناتتفا كانه

 اًحابرأ اًجتنم ىفرصملا لظلا ماظن روطتو .ءوفك ةيلام ظفاحمو ءاهلقانت نكمي ىتلا

 .كنبلل ةيلايخ

 نكل نئازخ ىف لام سأرب ةدكؤم تسيل دادسلا ىلع ةردقلا ؛لظلا ماظن ىفو

 ىفو .ةليثم تاقافتا ةلسلسي طبترم اهنم دحاو لك - ةثلاث فارطأ عم تاقافتاب

 ىأ - ةلماشلا ةشاشهلا نكل .صلقتت رطاخملا نإف ,ةدرفم ةكرش لك رظن ةهجو

 .دارطإو ءطبب تعمجت - ىرخأ ةعومجم طاقسإ ةلشاف ةكرش عيطتست نأ نم ةروطخلا

 ىلع ايلعف لياحتلا نم نيبراضملا تاقتشملا تنكم دقف ؛ةماعلل ةرهاظ نكت مل اهنأ عمو

 ةيلاملا ةعفارلا ىلع دويقلا لعفلاب تلطبأو .قاوسألا ىلع ظافحلا اهب دصق ةدعاق لك

 تاقتشملا تلوح ءربكأ ةقدبو .عيظف لكشب ةمئالم ريغ ةفشاكملا تاسرامم نم تلعجو

 لئاس رصنع ىلإ اهؤاوتحا نكميو ةلصفنم موي تاذ تناك ىتلا ةيلاملا رطاخملا

 ىذلا كنبلاف ءاذلو - قباسلا ىف ءاعو ىف عمجتت ةيكنبلا ضورقلا تناكو .ىمالهو

 رطاخملل حبصأو .رذحلا ىلع اًيئاقلت اذه زفحو .هب قحلي ناك ءئيس ضرقي باصي

 ةكرش نم رطاخملا ةنحش اهب غرفت ىتلا ةقلطملا ةلوهسلاو .قبئزلل ريغتملا هجولا نآلا

 اهب هبتشملا ضورقلا نم ديزملا ةباتك لوألا ماقملا ىف متتس هنأ تنمض .ىرخأ ىلإ

 .ةنومضملا ريغ ةيراقعلا نوهرلاو
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 رايهناب اًءدب ,تاقتشم اهبل ىف سيل ةيلام ةمزأ علدنت مل ,ثيدحلا رصعلا ىفو

 ىلإ تاقتشملا تاودأ هيف تدأ ىذلا ('دوسألا نينثإلا) 1117 ماع ىف مهسألا قاوسأ

 .حيدملا داشنإ اولصاو نيسرامملاو نييميداكألا نكل .عيبلا نم ةيلاوتم لعف دودر ةلسلس
 ىتلا تاقتشملا تايلمع :ميظنت“ نأ ىلع رصأ ىذلا دئارلا رعاشلا وه نابسنيرج ناكو

 قوسلا ةءافكي ةراض لعفلاب تناكو ةيرورض تسيل نوفرتحم اًرس اهيلع ضوافتي
 .("؟)ةشيعملا ىوتسمو

 ةعزعزملا :تالاحلا ضعب ىفو ةقلقملا راجفنالا تايون نم ةلسلس تثدح ءاذه عمو

 ىف عيمجلا طروتو .(*|ىضاملا نرقلا تاينيعست فصتنم ىف تاقتشملا ىف رارقتسالل
 - نابسنيرج اهارطأ ىتلا ةلواطلا قوف وأ "رس اهيف ضوافتلا متي ىتلا" تاقتشملا

 دقنلا تاقفدت ةضياقمل ةجاحلا بسح اهليصفت ىرجي ىتلا تاقافتالا اًساسأ ىهو
 لولحيو ءىميظنت غارف ىف تاودألا هذه تلمعو .راعسألا وأ قاوسألا ضعيب طبترملا

 تانويليرت ىلإ ةضياقملا مجح عافترا عم ؛نوتنيلكل ةيناثلا ةيالولا ةرتف فصتنم
 بجي ناك ام اذإ عقترم توصب ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تلءاست .تارالودلا

 ةسفانم ةلاكو ىهو :لجألاب عئاضبلا ةراجت ةنجل تمحقأ ,عقوتملا ريغ ىلعو .اهميظنت
 ىتلا ةلجآلا تادقاعتلا اًريثك هبشت تاضياقملا نأب تعفدو لدجلا ىف اهسفن ءفعضأ

 ةراجت ةنجل لعفلاب اهمظنت ىتلا ,حمقلاو ريزنخلا موحل لمشتو ؛ةصروبلا اهيف رجاتت
 ةيوجحمو ةمتعم قاوسأ ىف ىرجت تاضياقملا نأ ءادع اميف ءاعبط) .لجألاب عئاضبلا
 ,ناجروم .ىب .هيج لثم ؛تاضياقملا ىف ةدئارلا كونبلا تفشتكاو .(ةموكحلا ةباقر نع

 ةراجت ةنجل لخدتت نأ لامتحا اهبعرأو ؛ةيحبر نم هيلع لاجملا نوكي نأ نكمي ام ىدم
 .('") لخدتت الأب ةنجللا ٌةحارص نويفرصملا رذحو .لجألاب عئاضبلا

 وموتيموسو ,ثفاشلزيج لاتيمو :زجنراب كنيو ,تسرت زركنايو ,ىتنواك جناروأ تاسسؤم ثناع (*)
 ضرتقا :ىتنواك جناروأ ةلاح ىفو .تاقتشملا تالماعت نم ةعقوتم ريغو ةريبك رئاسخ نم ,نشيروبروك
 ماع ىق نكل .ةدئافلا تالدعم تاقتشم ىف هرامثتسال لاملا :ةكرشلا لخد معدي نأ ىف ًالمأ ؛ةنازخلا نيمأ
 (مجرتملا) .اهسالفإ ةكرشلا تنلعأو ططخملا لشفو ةدئافلا تالدعم تعفترا 4
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 اًبيرقت عقوتملا نم ناك اهدر نكل ؛عجارتت مل لجألاب عئاضبلا ةراجت ةنجل نأ عمو
 ةقيثو ىهو «”موهفملا نع اًنايب" ةنجللا تردصأ ؛1494 ماع عيبر ىفو .قلقلا ريشي نأ
 نايب ناكو .نوصصختلملا الإ ةماع ةفصب اهأرقي ملو ءشاقنلا زفح اهب دصق ةيريسفت

 ىنوناقلا ذوفنلا دكؤي الوطم ادلجم - نايب ةدوسم عقاولا ىف ناك ىذلا -ةنجللا

 زيزعت ةركفل وعديو ءرالود نويليرت ١١ تقولا كاذ ىف هتميق تغلب قوس ىلع ةلاكولل

 ةسيئر :نروب ىلسكورب ترشن ؛ةحوتفملا ةموكحلا ةركفل ماهلتسا ىفو .فارشإلا

 ناك ام اذإ ةلاسم ةلاكولا تشقانو .مامتهالا ةبحاص ىرخألا تالاكولل ةدوسم ,ةنجللا

 «لاملا سأر ةمئالم دعاوقو .فشكلا لثم) ةيساسأ ةيباقر تاودأ ةمزح قيبطت نكمي

 (.كلذ ىلإ امو ؛لايتحالا ةحفاكم نيناوق ذيفنتو ؛ىفاضإلا نامضلا شماه تابلطتمو
 .تاضياقملا قوس ىلع

 ةنجل نم نطنشاو ىف نييفرصملا عيمج اكشو .اًبضاغو اًيروف لعفلا در ءاجو
 ,نيور ةنازخلا ريزو حبصأ .تيرتس لوو نم ثح دعبو .ةرورقملا لجألاب عئاضبلا ةراجت
 نم ةفئاط تمظنو .ةيئادعلا ديدش «ءسكاس نامدلوج ةسائر ىف قباس كيرش وهو

 .نايبلا نفدت نأب نروب عانقإ ضرغب ؛ناسين ليربأ ةياهن ىف دقعنيل اعامتجا نيمظنملا
 نروب :ةناّرخلا ةرازو ىف نيور باون رابك نم ءزرماس ىرال اعد .عامتجالا لبقو
 رشن اذإ اذه نإ نولوقي .ىبتكم ىف ايفرصم ١؟ كانه" :بضغب زرماس لاقو .اهخيوو

 ."ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم ةيلام ةمزأ أوسأ انيدل نوكيسف

 ىلع نيورو نابسنيرجو «ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل سيئر .تيقيل رثرآ بوانتو
 .ةلكسم ةيداصتا ةلاكو ةدسيئو :ىسنن ال ىتح تنتاك ىثلا ىروي ىلغ طغضلا ةسرافم

 ىتحو ؛تاشقانملل ةبسانم نكت مل تاقتشملا ميظنت حئاول نأ ىف عوضوملا بل لثمتو

 .حنرتت قاوسألا لعجيو :تالماعتلا لقرعيو «نيقي مدع قلخي ناك ةرابعلاب هوفتلا درجم
 رثكأ ىهو ؛نبور ثدحتو .ههجو رمحأ ىتح نروب هجو ىف دعريو قربي نابسنيرج ذخأو
 نأ ىلع دكأو .هعمتجمل مئالم ريغ نروب حارتقا نأ ىل امك ,موجلم بضغب ءامود ةقابل
 تناك ام اذإ لاسو ,ينوناقلا اهصاصتخا قاطن زواجتت لجألاب عئاضبلا ةراجت ةنجل
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 مظعم ناك امدنع ؛1477 ماع ىف ىيقير ىل دروفناتس ةلجمل اسيئر تبختنا ىتلا) نروب
 هب لومعملا نوناقلا ملعت ىف بغرت «(ةوهقلا نمدقي نلزام ةينوناقلا تاكرشلا ىف ءاسنلا

 .ةنازخلا ةرازو ىف ماعلا ىنوناقلا راشتسملا نم

 حرتقا هنأ عمو .نروب هترشن «رايآ ويام ىف نكل .نايبلا قحس هنأ نيور بسحو
 لكشب تيقيلو نايسنيرجو نيور نلعأ :تاقتشملل ةمظنملا حئاوللا ةلاسم ةسارد بسحف

 مني اذه ناكو .(* ؛) نروب .ورب فقوي عيرشت رادصإل نوعسي فوس مهنأ كرتشم

 خيرات ىف موهفم نع نايب دض تهجو ىتلا ىسايسلا حالسلا ةوقل ضارعتسا ربكأ نع

 زكري ىكيرمألا سرجنوكلا ىف نييروهمجلل ىدجلا مزعلا ءنآلا .حبصأو .(*/نطنشاو

 ةنجل اًنقؤم اوعنمو .تاقتشملا ىلع فارشإ ةطلس ةيميظنت ةهج ىعدت الأ نامض ىلع

 .امدق ىضملا نم لجألاب عئاضبلا ةراجت

 نابسنيرج الإ مهنيب نم نكي مل ءنروب دض اوفلاحت نيذلا ةعبرألا نيلوؤسملا نأ .هايتنالل ريثملا نمو (*«)

 تصق امك] نروبل نايسنيرج لاق مهل عامتجا لوأ ىفو .دويقلا عفر ىلإ ىعادلا نيوكتلا لماكلا ىبزحلا

 لاق ىذلا - لايتحالا ةحفاكمل نيناوقل ىتح .ةجاحلا نأشب اهعم قفتي ال هنأ [دروفناتس ةلجمل اًقحال رمألا

 «لاومألا سوؤر باحصأل ديؤم ىطارقميد وهو ؛تيقيل ناكو .هسفنب هيفاري فوس قوسلا نإ نايسنيرج

 مهسألا ةلمح اياضق اهنيب «تيرتس لوو ىف ةيفالخلا كراعملا نم ددع ىف لخد دقف .ريثكب ةيلاربيل رثكأ

 ىبقارم لالقتسا نأشب ةكرعم بلق ىف ناك ءنروبل ىدصت امدنعو .مهسألا تارايخ نع مالعإلاو

 سرجتوكلا ىف نويروهمجلا ناك امنيبيو .نيرخآ نيب نم ؛نورنإ ةكرش سيئر «ىال ثينيك دض تاياسحلا

 ىئانثلا ءادعتسا ىف اًبغار نكي ملو ,لعفلاب ايسايس فعضي تيثيل ناك .هتلاكو اوصلقي ىك نيبضاغ

 اًئيدح ترهظ ىتلا ةيجولوديألا ةنورملا نع اليصفت نيثدحتملا رثكأ نيور ناكو .نابسنيرج-نبور ىوقلا

 خيرات نع لاصفنا هنإ هنع لوقلا نكمي ام وهو -ةيداصتقالا نوؤشلاب قلعتي اميف ىطارقميدلا بزحلل

 رشُن] "2٠١ ماعل هباتك ىفو .ةيعفنلا نع امئاد ةفلتخم نكت مل هتنورم نكل ."ةريبكلا ةموكحلا" ىف بحلا

 ىفو ؛تاقتشملل "لماشلا" ىنامتئالا ءاطغلا تابلطتم نع نيور عقاد ,[اًفنآ تفصو ىتلا ثادحألا دعب

 مغر ةلدتعمو ؛ةريثك دعاوق ضرف راصنأ نم ةماع ةفصب «نيور ناك «ىنهملا هراوشم رادم ىلع هتاحيرصت

 هيف ضراع ىذلا هسقن تقولا ىقو .دعاوقلا فيفختل ,بلاغلا ىف ؛نيديؤملا نم ناك ,ةسرامملا ىفو .كلذ

 دعب نيور اهيلإ مضنا ىتلاو بورج ىتيس اهلطب ةيضق ىف - لاجيتس - سالج نوناق لاطبإ نع عفاد ,نروب

 .ميظنتلا ةيضقل ةماع ةفصب البقتم «ةيلاربيل ةعومجملا رثكأ حجرألا ىلع وهو ,زرماس ناكو . .ةريصق ةرتف

 .ناعذإلا ىلع اهمغري نأ اًضيأ زرمس لواح :قاوسألا ىلع فارشإلا ضعب نروب تحرتقا امدنع نكل
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 تنمجنام لاتيباك مريت - جنول طوحتلا قودنص رسخ ١994: ماع فيرخ ىفو
 قاوسألا ةئجافملا ةراسخلا هذه تعزعزو .عيباسأ نوضغ ىف رالود رايلم 6

 .صاخلا عاطقلل ذاقنإ ةطخ ميظنت ىلإ كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالا كنب تعفدو

 «ىلوألا ةرملا تناكو .ةدشب نيرمثتسملا تنمجنام لاتيباك مريت - جنول ةثراك تزهو

 رامعملا اهيف ىري حبصأ ةجردل - قاوسألا اهيف لطعتت ىتلا ثيدحلا رصعلا ىف

 هريدي رومغم طوحت قودنص عيطتسي نأ .ةلماش رطاخمل اًضرعم ديدجلا ىلاملا
 تناكو ءصاخ لكشب ةريرعشقلا ريثي ارمأ ناك ,ةيملاعلا قاوسألا زه صاخلا عاطقلا

 ١7 عوضوملا نع اهتداهشب تلدأ ىتلا) نروب تلداجو .تاقتشملا ىف هتالماعت مظعم

 نم ريثكلا راثو .('*)داصتقالا ددهت نأ عيطتست تاقتشملل ةمتعملا ةراجتلا نأ ؛(ةرم

 فعض نع تفشك دق تنمجنام لاتيباك مريت - جنول تناك ام اذإ نأشي ماعلا لدجلا

 عضخت نأ بجي ناك ام اذإ ,ىرخأ ةرم ,تاوصألا نم ةلق تاءاستو .نماكو لماش
 .صحفلل. تاقتشملا

 ةرظن ةهجو نكل ءايتقو نابسنيرج كبرأ دق تنمجنام لاتيباك مريت - جنول نأ عمو
 ىف خسار ناميإب لاق امدنع :1944 ماع نع ايرهوج ريغتت مل تاقتشملا ميظنت نع

 قاوسأ كلذ ىف امب لاملا قاوسأ ىف رطاخملا" :سرجنوكلا ىف عامتسا ةسلج
 ةرتفلا ةعيوز تناك .ىلاتلا عيبرلا لولحيو .('9"ةصاخلا فارطألا اهمظنت تاقتشملا

 ىرخأ ةرم بلاطي نابسنيرج ناكو ءرسحنت تنمجنام لاتيباك مريت - جنول ىلع ةيلاتلا.
 الب تناك ىتلا نروب تلاقتسا ١13994, ماع فصتنم ىفو .('"لءابعأ لقأ ىباقر ماظنب

 نابسنيرجو ءاًريزو نآلا حبصأ ىذلا زرماس نم بلط ىلع ءانب «ىلاتلا ماعلا ىفو .ذوفن
 ضمهانملا لجألاب عئاضبلا عيب تادقاعت ثيدحت نوناق باونلا سلجم رقأ .تيقيلو
 .نييفرصملا جهبأ ام وهو ؛ةيميظنتلا حئاوللا قيبطتل

 ساسكت ةيالو نع ىروهمجلا ىوضعلا ؛مارج ليفل لكي ال ىذلا عافدلا الولو
 ىف نوناقلا عورشم تامل ,.خويشلا سلجم ىف كونبلا ةنجلل ذوفنلا بحاص سيئرلاو
 .ميظنتلا عفر ةاعد نمو نيظفاحم نييداصتقا :ىدنيو هتجوزو :دحارج ناكو .سلجملا
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 سيئركو « ةلضفملا ىتيداصتقا' تعنب سيئرلا اهفصوو ناجير ةرادإ ىف ىدنيو تمدخو

 عفرل ةيدجي تجور ء(دعب اميف نروب هتلغش ىذلا بصنملا) لجألاب عئاضبلا ةراجت ةنجلل
 ةكرش نم بلط ىلع ةلاكولا تقفاو ,تالاحلا ىدحإ ىفو .تاضياقملا نع ميظنتلا
 ىدنيو تلاقتساو .ميظنتلا نم ةقاطلا تاقتشم ضعب ءافعإب - نورنإ"- ذوفن ةبحاص

 تقولا ىفو .('4 ءاخسب عفدي ىذلا نورنإ ةرادإ سلجمب تقحتلاو .دعب اميف مارج
 .نورنإ نم ةيسايسلا تامهاسملا ىقلتم ربكأ نم اًدحاو مارج روتانسلا حبصأ ؛هسفن

 ,لطب امهالكف ءرصانعلا هذه ءاضرإل اهتادقتعم عوطت نأ مارج ةرسأ ىلع نيعتي ملو

 ىتييقوسلا داحتالا رايهنا ززع دقف .دويق الب ىتلا قاوسألا لاطبأ نم ءاًبلاقو اًبلق
 ةموكحلا روضح نأو - ةيلومشلا ةموكحلا تلشف دقف - ةفرطتملا ةينيميلا رظنلا ةهجو
 اًديعب ةيميظنتلا ىديألا داعبإل اًجهن مارج ىدنيو تسرأو .هيف بوغرم ريغ قاوسألا ىف

 تلواح دقو .(*' رييغتلل ةضرع ةسايسلا تناك عيرشتلا بايغ عم نكل ,تاقتشملا نع
 ىف نآلا احبصأ نيذللا اضيأ هتجوزو مارج روتانسلا زفح ام اذهو .اهرييغت نروب
 .ةرحلا قاوسألل ىثحب زكرم

 ربمسيد ١١ موي احابص ةعباسلا ةعاسلا نوناقلا عورشم خويشلا سلجم رقأو

 ةمكحملا لصفت نأ لبق سلجملا هرقي نوناق رخآ ناك - ٠٠٠١ ماع لوألا نوناك

 مجح غلب دقو :تاضياقملا نأ نوناقلا نلعأو .ةيسائرلا تاباختنالا ىف ايلعلا ةيروتسدلا

 ,لجألاب عئاضبلا ةراجت ةنجل صاصتخا نم تسيل «رالود نويليرت 6١ نآلا اهقوس
 ةددحم تالاح ادع اميف «ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل حئاول نم اًضيأ ىنثتستو

 راجت لمشتل تدتما ىتلا ةيامحلا ةجرد ىلع ديكأت هنأ ول امكو .لايتحا اهب ةياغلل

 ةلئاط نم ةينوناقلا ريغ ةرسمسلا بتاكم تاضياقم اًديدحت نوناقلا ىفعأ ,تاقتشملا

 اهيف موقي رامق تاعاق ةينوناقلا ريغ ةرسمسلا بتاكم تناك) .نرق اهرمع نيناوق

 نم ركبم تقو ىف تايالولا اهترظحو ؛مهسألا قوس ىلع ةيبناج تانهارمب نورمثتسملا

 .ىب .هيج لثم اًراجت نأ كردي سرجنوكلا ناكو .(نيرشعلا نرقلا نم لوألا دقعلا
 نأ ىلع دكؤي ناكو ؛ثندحلا رصعلل ةينوناق ريغ ةرسمس بتاكم اوحبصأ ناجروم:
 ١ .('*:]ينوناق عهلمغ ىقبي
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 اليج تدتما برح ىف ةدحاو ةشوانم الإ نروب ىلسكورب ىلع موجهلا نكي ملو

 دعب ام ةرتفو ةديدجلا ةقفصلا ةبقحل تاميظنتلا ةباغ دافصأ نم داصتقالا ريرحتا

 مكحتلاف ؛ةلهسو ةحضاو ةلاح ذخئنلو .اًمامت اًمئالم تاحالصإلا نم ريثك ناكو .برحلا

 طفنلا ىطايتحا ىف رامثتسالا طبث ىضاملا نرقلا تاينيعبس ىتح ةقاطلا راعسأ ىف

 ةهباشم ججح قبطنتو .ماعلا حلاصلا ىف اهنم ىأ نكي ملو كالهتسالا ىلع عجشو

 .ىرخأ تاعانصو نحشلاو ناريطلا طوطخ نع ىمسرلا ميظنتلا عفر ىلع

 ليبس ىلع ءامك - اًمئالم دعاوقلل فيفختلا ضعب ناك ةيلاملا قاوسألا ىف ىتح
 ميظنتلا عفر ىذفنم نكل .تايالولا كونب نيب لماعتلاب حمس ىذلا ريرحتلا ىف .لاثملا

 ءاهريغ نم ةشاشه رثكأ لاملا قاوسأ نأ كاردإ ىف لشفلا ءامهدحأ .نيأطخ اوبكترا

 طوطخ لشفف .لكك داصتقالل ةيمهأ رثكأ ,ةقيقحلا ىفو ؛علهلاب ةباصإلل ةضرع رثكأو
 بحس ىلع تفاهتلا نكل :ىلوألا ةحفصلا ىف رابخألا نيوانع لتحي ام اًردان ناريطلا

 .اهلتحي كونبلا نم عئادولا

 برحلا دعب ام ةيقحل ىبسنلا ىلاملا رارقتسالا نأ مهف ىف لشفلا ءرخآلا أطخلاو

 هجوتلا عمو .اهدعب امو ةديدجلا ةقفصلا هتعضو ىذلا ميظنتلا ةجيتن ديعب دح ىلإ ناك
 نأ دقتعُي ناك ءىضاملا نرقلا تاينينامث ىف قاوسألا اهكرحت ىتلا تايداصتقالا ىلإ

 طارفإلاو تابراضملا سوه نم تأشن ىتلا ةميدقلا رطاخملا قوط نع تبش دق قاوسألا
 عمو .ةباقرلل اهعضخُت ؛ةقيقحلا ىف ,نطنشاو تناك نيح ىف - عشجلاو ضارتقالا ىف

 :ىلإ ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا نم ,ةيلاملا يئارغلا ومن

 نأ ىف نطنشاو ةبهوم تلثمت ؛ةيميظنتلا ناردجلا جراخ «نامتئالا ةضياقم تادقاعت

 مهداقتعال ديدجلا ليومتلاب ةياغلل نينوتفم نومظنملا حبصأو .دويق نود رهدزت اهكرتت
 ,نابسنيرج لاق امكو .لماك لكشب اهسفنب اهسفن سرحت نأ اهرودقمب قاوسألا نأ

 لمتحي لب هذه [تاقتشملا] قاوسأ ىف بسحف ةيرورض ريغ تسيل حئاوللا“ 7٠٠7, ماع
 30 ويش وكت نأ
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 ماع ىف ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ىلإ سامحلا اذه لثم ىودع تلقتناو
 هيريدم ريبكو .نامدلوج اهمعزت ىتلا ةيرامثتسالا كونبلا تبلاط امدنع 4

 .لاملا سأر تابلطتم ىف مكحتلل ديدج ماظنب ءنوسلوب كناه ءتقولا كاذ ىف نييذيفنتلا
 تدارأ ءرطاخملا مييقتل ةليسوك لاملا سأر وأ ةيلاملا ةعفارلا ىلع زيكرتلا نم الدبو
 فوسف .كونبلا حرتقم بجوميو .رطاخملا ىلع ةميقلا مساب فرعت ةيلام ةادأ كونبلا
 ,ةنراقملابو .مهلوصأل قوسلا راعسأ ىف ةيخيراتلا تابلقتلا قفو 'اهتروطخ" ساقت
 راقعلا كلامل ةيراقعلا ةميقلا ىوتسمب سيل ةيراقعلا نوهرلا رطاخم مييقت لثم اذه ناك
 .ءايحألا نم ددع ىف راعسألا نيب طابترالاب وأ - ئحلا ىف لزانملا راعسأ توافتب نكل

 ىهو .ديدجلا ليومتلل ًالهذم اًينبت ناك .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تقفاو امدنعو
 طوحتلا قودنص نأ اًعيورت رثكألا ناكو - بيغلاب مجرلاب ةيخيراتلا راعسألا طبري
 باسح ىف اًمامت اذه لثم جهن ىلع دمتعا تنمجنام لاتيباك مريت - جنول ممسملا
 01 طاقم

 ةيرامثتسالا كونبلل ؛:ةمكح نم اهل امب :ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تحمسو
 تناكو .بسحف ةلئاسلا قاوسألا ىف ةيلاملا قاروألل رطاخملا ىلع ةميقلا جهن ىنبتت نأب
 ىف هنأل ءاًنامأ رثكأ ةلئاسلا قاوسألا نأ دقتعت ءاهتمظن ىتلا تاكرشلا لثم .ةنجللا
 ةنجللا ىدل نكي ملو .ةقلقملا لوصألا نم اوصلختي نأ راجتلا عيطتسي ةلئاسلا قاوسألا

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق فاشكنا سيقت نأب تاكرشلل حامسلا ىف ةلكشم

 .لقألا ىلع ٠٠١5 ماع ىف .هنأل اًديدحتو ءرطاخملا ىلع ةميقلا سايق مادختساب نامضب

 ,فرطتلا ىلإ قاوسألا تهجتا امدنع نكلو .ةلويسلا ديدش ةيراقعلا نوهرلا قوس ناك

 .فاشكنالل ةضرع ةأجف مهسفنأ راجتلا دجوو .ةلويسلا رخبت نم رفم كانه نكي مل

 .ىصحت ال تارم سردلا اذه تيرتس لوو ملعتو

 كونبلا تقفاو :لباقملا ىف ءىش ىلع ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تلصحو

 تايلمعلا ىهو) ةيميظنتلا ريغ ةطشنألا ىلع ةيعوطلا ةباقرلل ناعذإلا ىلع ةيرامثتسالا
 ءازجألا ىفو ءركذي اًئيش اذه اهديقي ملو .(رجاتلاو طيسولاب ةصاخلا اهتادحو جراخ
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 عفترتس ةيلاملا ةعفارلاف ءرطاخملا ىلع ةميقلا ىلإ لوحتلل ةجيتن ءاهتايلمع نم ةيميظنتلا
 .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تعقوت امك - ديكاتلاب

 كونبلا تناكو .ىراجتلا ىفرصملا لماعتلا ىف ثدحي هباشم روطت كانه ناكو

 ايمسا ةلصفنم تانايك ىهو - ةلكيهم رامثتسا تاودأ ىلإ لوصألا نم اهتنحش غرفت

 اهب ةطبترملا نويدلاو ةرطخلا تايلمعلا جاردإ مدع ضرغب .نويدلاب اًبيرقت ةيلك لومُت
 جذومن بوص روطتت ةرادإلا تناك .كونبلا ريس ةمالس عم ىتحو .ةماعلا ةنزاوملا ىف

 ىفو .(*! قوسلا راعسأو نامتئالا فينصت ىلع هيف زيكرتلا ناك ”رطاخملا ىلع مئاق"
 ,تاقاقحتسالاو لوصألل قيتعلا سايقلا ىلع ديكأتلا لق ,هتمالسو قوسلا نامأ ديدحت

 .اعبات اًقوس ناكو .اًرج ملهو ,ةعقوتملا اهتابلقتو لوصألا نم جيزم ىلع زيكرتلا دازو

 لك كونبلا تاينازيم ىف نورظني نيذلا نوميقملا نوصحافلا مهو - كونبلا ومظنم ناكو

 جذامنلا نأب اًرذح رثكألا نوصحافلا لداجو .هجوتلا اذه نأشب ةياغلل نيمسقنم - موي
 نكل .اهلجأ نم جذامنلا تممص ىتلا فورظلا اًديدحت - ةفرطتملا فورظلا ىف راهنت

 نم مهرابتعاب نيصحافلا ءالؤهب ئزهُتسا ؛ديدجلا جذومنلا ىلإ مخزلا لوحت امدنع

 اودمتعاو «ةلاحب ةلاح ىنامتئالا مييقتلا ىلع نيمظنملا دامتعا لق .ةدعاقكو .قيتع زارط

 .جذامنلا ىلع رثكأ

 ةحيضف تعفدو .ينامتئالا فينصتلا تالاكو هتنبت ىذلا جهنلا اًضيأ اذه ناكو

 ريكفتلا ىلإ ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل (اهتوفغ ىف تالاكولا تمهاد ىتلا) نورنإ

 اهلمع لصاوت فينصتلا تالاكو تكرتو تعجارت ةنجللا نكل .تاحالصإ لاخدإ ىف

 .تناك امك

 دعب قيطت ملو ١5-5 ماع ىف ,ةيلود ةيكذب ريياعم عضول فارطألا ةددعتم ةيقافتا ىهو .7 لزاب ترشُن (+)
 ال اممو رطاخملل ةيساسح رثكأ" لالا سأر صيصخت نوكي نأ نامض فدهتست تناكو .لماك لكشب

 ةينقتلا سفن وهو - رطاخملا ىلع ةميقلا ىف لثمت قوسلا رطاخم سايق ىف لزابل لضفملا جهنلا نأ ,قدصي
 (مجرتملا) .تنمجنام لاتيباك مريت - جنول قودنص ةثراك ىلإ تدأ ىتلا اهنيعب
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 ةثالثلا ةيروحملا ةدمعألا تلصو ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم لولحيو

 ىلإ - ةيرامثتسالا كونبلاو ىفرصملا لمعلاو ةيراقعلا نوهرلا - ىكيرمألا ليومتلا ىف
 لقعلا ةمالس ىلع ظافحلاب اهسفن ةلاكو ةيأ لغشت ملو .ميظنتلا هبش نم ةرطخ ةلاح

 كونبلا ةردق ىف رظنلاب نطنشاو نم بتكم فلكي ملو .ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف
 ,ةلاحلا هذه ئف ىتحو :طيسولاو رجاتلا تادحوب طقف اوفُك - دادسلا ىلع ةيرامثتسالا

 طايتحالا ناكو .قوسلا "رطاخمل" ةيلاع لشفلل اهتيلباق جذامن قفو نولمعي اوناك
 ديازتيو ءىضاغتلا نيعب نكل ءكونبلا نوسرحي اولازام ىرخأ تالاكوو ىداحتالا

 ,نيمأتلا وهو ءعبار لاجم ىف ىتحو .ديدجلا ليومتلل ىرحسلا قايرتلا ةقثب مهحنرت
 ىج .ىأ .هيإ ةكرشل ةعبات ندنل ىف ةيئان ةدحو اهتمربأ ىتلا ةرطخلا تادقاعتلا تناك :

 ميمصتلاب مهضعب :ءرخآ مث ىلام لاجم ناك .رودلابو .نيمظنملا دوهج تداقت دق

 تكرتو .ةموكحلا فارشإل ىئامحلا لاجملا نم نوبرهي «ىعيبطلا روطتلاب نورخآو
 .هسفن قوسلل طبضلا ىأ ةيامحلا
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 سداسلا لصفلا

 سئايلا دوعصلا

 .ةحصلل ةروص ىفرصملا ماظنلا نأ ىه اًيلاح ماهوألا رطخأ

 ,زنيفاموكرام ةكرشل نييذيفنتلا نيريدملا ةريبك «ىوبموب ىنافيتس

 ايجيردت نوكي عافترالا .ةفيطلو ةدئتم نوكت رامثتسالا ةعاقف نم ةركبملا لحارملا

 - ةيقطنملا تاروطتلا ضعبب (لماك لكشب اًموعدم نكي مل نإو) اًيوحصم نوكي ةداعو
 ءاطسولا راشأ :تاراقعلا ةميق عافترال معد ىفو .ديدج عارتخا وأ ىرحس راقع لثم

 ةلدتعم تابراضملا تناكو .ناكسإلا ىف سحملا صقنلاو ةضفخنملا ةدئافلا تالدعم ىلإ

 ةلوهسلاب ضفخنت دق اهنأ نوفرعي اوناك ءاطسولا نكل راعسألا تعفتراو ؛ةماع ةفصب

 راعسألا قرافت ,هاجتالا رارمتسا ىلع ليوعتلا ىف نورمثتسملا ادبي امدنعو .اهتاذ

 اذه ثدحبو .نيدلاب ءارشلا مك اذإ ,نمألا فعاضتيو -رطخأ عضولا حبصيو قطنملا

 نم ام عون كلمتي .:ةصرفلا تالفإ نم اًفوخف :ةعاقفلا نم ةيئاهنلا ةلحرملا ىف اًبلاغ

 راعسأ تعفترا امدنع :لاثملا ليبس ىلع ءسكينيف ىف ءثدح امك «نيرمثتسملا ىمحلا

 ىلصألا قطنملا نوكي ءدحلا اذه دنعو .('') هدحو 2٠٠١٠0 ماع ىف «ةئملا ىف 5” لزانملا

 رمعب جذومنلاو .اريطخ اذه نع مجانلا ررضلا نوكي نأ نكميو ؛ةلص ىذ ريغ ةعاقفلل

 نكل .'رجمزت' تناك اهلك ىضاملا نرقلا تاينيرشع نأ ركذت ةيبعشلا ةركاذلاف .رصعلا
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 ةيلاتلا تاونسلا ىفو .اهراسم شبنتو بسحف ىوعت تناك دقعلا كاذ ىف مهسألا مظعم

 اًيستكم ٠٠١. لوح موحي ىعانصلا زنوج واد رشؤم ناك ؛ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىلع
 ةءافكلا نم "ةديدج ةيقح" لخدت ةعانصلا نأ ةيرظنب همعد دعب مث .ةوقلا نم ليلقلا

 ' ماع نم ركبم تقو ىفو ؛اًمخز اًيجيردت رشؤملا بستكا ءريبكلا جاتنإلاو ميظنتلاو
 نوكت نأ هيف كوكشملا نم ناكل ءاهدنع فقوت ناك ول 2٠٠١ ىلإ رشؤملا لصو ؛

 فصنلاو ماعلا رادم ىلعفق لاح ىأ ىلع .اهب تثدح ىتلا ةرارملاب بقاوعلا
 ىفو .ىرخأ ةئملا ىف 40 راعسألا تعفتراو ؛ةيقيقح سوه ةلاح ترطيس ؛نييلاتلا
 رشع ةينامثلا روهشلا ىف قاوسألا ىف ةريخألا رئاسخلا فصن نم رثكأ عقو «ةياهنلا

 .راهدزالا نم ةريخألا

 كونبلا نكل ,قفألا ىف ناكسإلا ةعاقف ةياهن ترهظ ٠١7". ماع عيبر ىف اًبيرقتو
 هجاتنإ لعفلاب داز دق بورج ىتيس ناكو .تانهارملا سوهب تداز ةريبكلا تيرتس لوو
 ,رالود تارايلم ةتس هتميق ام('' 9 نم نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق نم
 ىفو ءاذه ريخألا ماعلا ىفو 2٠١6 ماع ىف .«رالود رايلم ٠١ ىلإ ٠١5" ماع ىف

 .رثكأ رطاخملا ديزي نأ ةرادإلا سلجم ررق .ةيخارتملا حابرألا معدل ىعسم

 فارطألا ةيمارتم ةيلام ةسسؤم ىج .ىأ .هيإ هبشي بورج ىتيس ناك ؛:ةسسؤمكو

 ىذلا ءليو ىدناس نرتقا .بويع هيوشت حومطو رحاس ىرامعم سدنهم اًيوس اهطبري

 نع ةيتوخيك نود ةيؤرب ,تاقفصلا ماربإ ىف ةزاتمم بهاوم كلتماو بعتي ال هنأ عم

 نيريدملا ريبك ةركفب ىفطاع لكشب اًعبشتم ناك اذه ىلع ةوالعو ؛ىلام ”تكرام ريوس"
 ىف دعاقتو .('*) كنبلا ةورثو هتورث نيب زييمتلا ىلع رداق ريغو ؛ىمومعلا نييذيفنتلا
 نييعت دنعو .خطلم هحاجن لجسو ,ةيقالخأ ةباحس اهفلت ةكرشلاو ”5٠٠١: ماع

 مئالي لكشب ليو راتخا - نييذيفنتلا نيريدملا ريبكل رارق مهأ نوكي امبير - ةفيلخ

 ريدم مث :ةليوط ةرتفل ماعلا هراشتسم ؛سنيرب زلراشت وهو ءابرقم اًفيلح هتيصخش

 .اًقحال زراب ىذيفنت
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 ةفاقث وه هيلإ رقتفي ناك امو .ىنهملا ميظنتلا نم ديزملا قلخي نأ سنيرب لواحو

 مضنا ىذلا :ةصاخب «نيبور بويو ءنيراشتسمو نيدعاسمب قثي نأ هيلع نيعتو .كونبلا

 ءزراب ىذيفنت رودب علطضاو 19944 ماع ىف ةموكحلا هترداغم دنع ةرادإلا سلجم ىلإ

 اضيأ دمعتلا سيئرلا نيور ناكو ."سيئرلا بتكم نم اًوضع" هرابتعاب ءامهبم نكي ناو
 اهردصت ىتلا تارارقلا ضقن قح ةطلس .لاحلا عقاو ىف ,هاطعأ امم -ةيذيفنتلا ةنجلل

 هنأل ,ةيضاملا ىتيس قزآم نم ايأ ريديل اًيلاثم ارايتخا ودبي ناكو .اهسلجمو ةرادإلا

 ىذلاو .هسأر بيشملا طخو ىذلا ميسولا ىفرصملا اديو .زيكرتلا ديدشو اًرذح ناك

 ىف همدقت عم اًريمت رثكأ ,ةنازخلل ريزوك اًقحالو نامدلوج ىف ريبك مارتحاب ىظحي ناك
 ,بسحف نينثا نيماعل نامدلوج داق هنأ ةقيقح ىه هنع ىضاغتلا متي ام ةداعو .رمعلا

 .تقولا كاذ ىف ةسائرلا ىف اًكراشم الإ نكي ملو

 عمو .ودبي ناك امم بورج ىتيس سراح نوكيل اليهأت لقأ نيور ناك ءايجازمو

 اذه ميدقت نم راس ريغ ىأرل عامتسالا ىف لضفأ ناك هنكل ءاًعئار اًعمتسم ناك هنأ

 رودب اوعلطضي نأب نيرخآلل حامسلا ىلإ لامو تاهجاوملاو عارصلا بنجتو .ىأرلا

 ضعب ىفو ءىبلس توص ىلإ ءرييغت نود «لوحتي هذوفن ناكو .رارقلا عنص ىف ىباجيإ

 اًمادقم سيل" هنأب هسفن نيور فصو ؛هتاركذم ىف ىتح .ىلزه هبش لكشب «نايحألا

 متمتساو .هتمارص ةلأسم ىف ىتح فقوم ذاختا نم فاخي ناك هنأ ول امك - ”حوضوب

 نم سيمول لوراكل الئاق ءريبك دح ىلإ ىهابتو «نيقيلا مدع نم رحب ىف ىعفنك هرودب

 هيلع دقاعتلا نكمي ,عوبسألا نم موي وأ ىتح ؛ءىش الكنأ دقتعي هنإ .نشروف ةفيحص

 ةيهارك ىف هتيصخش نم لقأ ةيلاملا هتظفحم تناك ,نكل ١'(. ”هتابثإ نكمي نيقيب'

 لام اذل ءاضيأ هتابثإ نكمي ال ءىش الو ؛هتابثإ نكمي ءىش كانه نكي مل ذإو .رطاخملا

 تامازتلا هينعت ام مهف ؛نييذيفنتلا ءاردملا رابك ضعب فالخ ىلعو .ليضفتلا ىلإ نيور

 فصن ناكو .همامتها ريثت ليصفتلا نم ةجردل سيل نكل ,نامضب ةلوفكملا نيدلا
 امرغم ناك ءديدجلا ليومتلاب نينغتملا نم نكي مل هنأ مغرو .لتقلا هيف نمكي اذه ةفرعملا

 تالامتحاب همعد عمو .اًيميداكأ نيبردملا نييلاملا ءاربخلل ةيضايرلا ةقدلاو نهذلا ةوقب
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 ةقلق تاحيرصتب ىلدأ نإو ىتحو .هظح برجي نأ ىف نيور بغر ءاهؤاصحإ نكمي
 سلجم «نيرخآلل ةيعارملا هت هتقيرطب «دارفنا ىلع ثح ؛ىتيس فاشكنا ىوتسم نع ةينلع

 .(١"!ةكرشلا رطاخم ةدايز ىلع ةرادإلا

 نوهرلا ضورق رادصإ ىف رذحلا ىتيس ىف ةيراقعلا نوهرلا تايلمع تخوتو

 ىلاجم ىف نييفرصملا نكل «ةليدبلا هيإ ةئفلا نم ضورقلاو رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا
 ءاًيبسن ريصق تقو ىفو .ريثكب اًمادقإ رثكأ اوناك ىتيس ىف رامثتسالاو ةراجتلا

 جذامن رثكأ ىهو .زايتمالا ةقئاف ةيلام قاروأ ىف رالود رايلم 5 بورج ىتيس تمكار
 نيدلا تامازتلال ىتيس ويفرصم رظنو .ةيامحلاب اعتمت نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا

 .ىفاضإ دئاع ديلوتل ةلهس ةليسو اهرابتعاب (ىلعألا اهتادئاع لضفب) نامضب ةلوفكملا
 مهنكل -رطاخم الب اهنأ ىج .ىأ .هيإ ىف ثدح امك :ىتيس ىف رطاخملا ءاردم دقتعاو

 اوصلخ نيذلا ةيعرفلا مهتاسسؤم ىف ةيراقعلا نوهرلا ىيصصختم اوريشتسي مل

 )١4(, ةيساسألا ةيراقعلا نوهرلا نع ةسكاعم ةجيتنل

 بورج ىتيس تمكار ,مظاعت ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىف اهعقوم نأ مغرو

 (رالود رايلم ٠١ اهلامجإ غلي) ةريبكلا ضورقلا ىف عسوتلاب ءىرخأ قوف ةرطاخم

 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرتقم نم ىهو - ةيلاملا ةعفارلا ةيلاع تاكرش ىلإ دتمتل

 ةفلك نيب قرفلا عمجو ءموسر ىلع لوصحلاو ءضورق عينصتل ءساسألا ىف ءضرتقملا

 زيزعتلو .داسك ثودح فرشتسي مل كنيلا نأ ضارتفا ىلع - اهنويد ةمدخ ىلع ةرداق

 ةنزاوملا نع | اًديعب ,:ةروطخ رثكألا اهلوصأ نم ضعب ىتيس تيحأ ,رثكأ اهلام سأر

 .ةمهبملا ةلكيهملا رامثتسالا ت تاودأ ىف عضوتل ,ةماعلا

 طايتحالا فارشإ تحت كنب ربكأ تناك ىتلا ىتيس نويبقاري نومظنملا ناك

 ماع ؛ه رمعلا نم غلابلا ىباصتملا سيئرلا ءرنتياج ميت فلكو .كرويوين ىف ىداحتالا
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 عم لماعتلا ىلع كنب ربكأ ةردقل صحف ءارجإب :كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالل

 ةيسوباك عئاقو ثودح ةيناكمإ رابتعالا ىف ذخأت مل كونبلا نأ ىلإ صلخو ءطغضلا

 - طغضلا تارابتخا نم ديزملا ءارجإ نولوؤسم حرتقاو .داح ىداصتقا طوبه لثم

 اوذبن ةعانصلا ءاردم نكل - ؟ن امتئا ةمزأ ثودح ةلاح ىف كونبلا فرصتت ءالثم فيك

 ًاليلق اًديدحت رثكأ رومألا تناكو .غاستسم ريغو ةلص ىذ ريغ ارمأ هرايتعاب كلذ

 دئاسو نم فهرأ تناك هلام سأر ةداسو نأل ؛ةدح رثكأ قلقلاو ءىتيس ىلإ ةبسنلاب

 .(':') ىجالع رارق ذاختا دحل لصي مل هنكل ؛ثحلا رئتياج لصاوو .نيرخآلا

 «نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا هيف فيضت ىتيس تناك ىذلا تقولا ىف ىتح

 ماع فيرخ ىف ىجييد ناسو نطسوب - ةنيعم ندم ىفو .فعضي ناكسإلا قوس ناك

 ىلإ لزانملا راعسأ تلصو - ٠١7 ماع نم رايآ ويام ىف وكسيسنارف ناسو
 دادتما ىلعو .لزانملا باحصأ دنع ةيراقعلا ةميقلا تلق ,راعسألا طوبه ءدب عمو .اهتمق

 ىف ليدعتلل اهتدئاف ةلباق ةيراقع نوهر ىلع اولصح نيذلا نيضرتقملا ثلث لخد .دالبلا

 ماقرأ ىهو - اًبلاس وأ اًرفص ىواست لزانمل ةيراقع ةميقب ىلاتلا ماعلا ماع

 فوس اهباحصأ نم نيريثك نإف ءرثكأ لزانملا راعسأ تضفخنا اذإ هنأل ,ةجعزم

 ,ىموق ىوتسم ىلعو .('':) قوسلا ىف مهلزانم نمث نم رثكأب نينيدم مهسفنأ نودجي
 ماع ناريزح وينوي ىلإ ناسين ليربأ نم ةدايزلا نكل ءاهعافترا راعسألا تلصاو

 .راهدزالا ءانثأ عبر ىأ ىف ةبسن رغصأ ىهو ,ةئملا ىف دحاو نم لقأ تناك 1

 اًثيدح ةديشملا لزانملا راعسأو عفتري اًثيدح ةديشملا لزانملا نم نوزخملا اًضيأ ناكو
 )1١١(. لكك قوسلل ءوس لأف ىف - اًيلعف طبهي

 قاروألل نيرمثتسملا ةيهش ترتفو .ىلاملا قفألا ىف اًضيأ عمجتت بحسلا تناكو
 اًقيلح ناك املاط ىذلا ,ىداحتالا طايتحالاو ١'(. ودبي اميف ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا

 ىلإ ةجاحلا اًريخأ ىزكرملا كنبلا كردأو .ههاجتا ريغي أدب ةيراقعلا نوهرلا ىرمثتسمل
 ىفو .فقوت نود نكل ءايجيردت ةدئافلا تالدعم عفرف ,صيخرلا لاملا ىف هتسايس رييغت

 ةئملا ىف ةسمخ ىلإ ىداحتالا طايتحالا لاومأل ةدئافلا لدعم عفر 5٠07 ماع عيبر

 .ةعاقفلا ضفي ىكنانرب نب ناك .ةمساح
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 لحاسلا ىف ةيراقعلا نوهرلل زرلدناس ةرسأ قوس وهو ءتسيو ندلوج ىفو
 تضرعت ,هسفن تقولا ىفو .اًقلقم اضافخنا ضورقلا تابلط مجح ضفخنا «ىيرغلا

 «ناوألا تاوف دعب ءاوصلخ نيذلا ىفرصملا زاهجلا ىمظنم نم طوغضل تسيو ندلوج
 لظ ىف 'ربتخُت مل' ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا نأ ىلإ

 ريغ ' ًاليلد“ اوردصأ .ةداعلاك ءطبب نيكرحتم ,نيمظنملا نأ مغرو .رسعلا فورظ

 نوهرلل ةيلاملا قاروألا رايخ اوميقي نأب نيضرقملا ىلع نوطغضي اوناك .ىمازلإ
 طاسقألا اولمحتي نأ مهنكمي نيضرتقملا نأ ساسأ ىلع ليدعتلل اهتدئاف ةلباقلا ةيراقعلا

 لثم ىدؤي نأ عقوتملا نم ناكو .(''')ىزيفحتلا ةدئاقلا لدعم سيلو ةيئاهنلا ةيرهشلا

 .صلقت اميرو لب .ناكسإلا ىف بحاصم ءطيو - ضورقلا ىف خارت ىلإ طغضلا اذه

 .شامكنا ةلخحل ءراصتخاب ؛تناك

 اهنم ةريبكلا ةيراجتلا كونبلاو تيرتس لوو ىف كونبلا تراتخا اذه نم ًالدبو

 ىفرصملا قالمعلا ءايفوشتاو ةيلاتلا ةوطخلا ىلع مدقأو .اهتارامثتسا ززعت نأ ةصاخب

 ماع ىف ءايفوشتاو أشن .اًرقم انيالوراك ثرون ةيالو ىف تولراشت نم ذختي ناك ىذلا

 ةسسؤئملا) لانويشان ايفوشتاو امهو ءانيالوراك ىف نيميدق نيكنب جامدنا نم ١

 دعب اميف حبصأ ىذلا) لانويشان نوينويو (غبتلل زدلونير .هيج .رآ ةكرشل ةيفرصملا
 ةيموق ةسسؤم ىلإ ايفوشتاو لوحت «نيحلا كاذ ذنمو .(''') (نوينوي تسريف

 تلمح ةقيرط تناك اهنكل - عسوتلل ودبي اميف ةلهسو ةعيرس ةقيرط هذه تناك .ةديدج

 ءاضيأ امبرو .ساحنلاب ةنطبملا نئازخلاو ةرامعلا ىف ىقيرغإلا طمنلل ءايحإ لثمت نابم

 ىلع ىرتشملا ذوحتسي ؛ساسألا ىف نكل .ريدقتب نايظعي مساو ةميق هل زايتما كانه

 نأ جراخلا نم صخشل ةياغلل بعصلا نمو .ضورق عبطلابو (عئادو) ليومتلل ردصم

 ضارقإلا ىف طرفملا نواهتلا هللختي قوس ىفو «كنبلا ىف ضارقإلا ةيلمع.ةدوج ميقي
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 ىفو .تالزل ضرعت هنكل .ايفوشتاو اهب ماق ىتلا جامدنالا تايلمع مظعم تحجنو

 رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرقم دحأ ءروتس ىنام ىرتشا ,19494 ماع

 ةلصاوم هيلع نيعت نكل .ةدحولا قلغأ «ةليقث رئاسخ طسو و ؛نيماع دعيو ؛نييلصألا

 لكك فراصملا ةعانص تمنو .هومن لدعم ىلع ظافحلل ربكأ ذاوحتسا تايلمعب مايقلا

 ىف ةئملا ىف ةسمخ ىحن ؛لقنل) اهسفن ىلامجإلا ىلحملا جتانلا ومن ةعرس ,ةرم 6

 ردقملا نم ناك .ةئملا ىف ةرشع نم رثكأ ناك ايفوشتاو ىف ومنلا لدعم نألو .(ماعلا

 نم ًالصأ وهو ,نييذيفنتلا هيريدم ريبك نلعأ ءاذه عمو .ئطبي نأ حضاو لكشبي هيلع

 .ومنلا ةلصاومب همازتلا ,نوسموط ,"نيك" ءىدنيك .ىج همسا ءانيالوراك ثرون ةيالو

 .ديحولا قيرطلا ناك ذاوحتسالاو

 ىلع ذاوحتسالا ديري دق ايفوشتاو نأ زرذارب ناميل حرتقا 25٠١1 ماع عيبر ىفو

 ندلوج طاشن لكب ملعي ايفوشتاو ناكو .تسيو ندلوج ناك ليمعلاو .هئالمع دحأ

 نأب ةيارد ىلع اًضيأ ناكو .ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ ىف تسيو

 ,نوسموط سني ملو .ةورذ ىلإ تلصو نوكت دق رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا قوس

 .روتس ىنام عم ةعورملا هتربخ نييذيفنتلا نيريدملا ريبك

 عمسي ناك امك ءزرلدناس ةرسأ تناكو .هتكيرأ ىتلا ةزئاجلا تناك اينروفيلاك نكل

 نأ نوسموط عطتسي ملو .ريبك مارتحاب نوظحي نيديج نييفرصم ,ناكم لك ىف ءرملا

 ندلوج نأ فرعي ناك هنأل اهنيمأت ىف ةمئالم ةياعر سرامت ال تسيو ندلوج نأ قدصي

 ناك اهءالمع نإف ءتسيو ندلوجل اقفوو .اهقيروت نم الدب اهضورقب كسمتت تسيو

 ىلع «عبطلاب ,ةيراقعلا ةميقلا هذه باسح دمتعاو .مهلزانم ىف ةريبك ةيراقع ةميق مهيدل

 .ليصافت هذه تناك نوسموط ىلإ ةبسنلاب نكل ؛ريعستلا ميق ةقد

 لبق ءرايآ ويام ىفو .ةقفص ىلع ,نيلجعتسم ءتسيو ندلوجو ايفوشتاو تقفاوو

 ىرود ىهو ءايفوشتاو ةلوطب ىلع نوسموط تفرشأ ؛جامدنالا ةيلمع مامتإ نم ليلق

 فلوجلا رامضم نم ةرشع ةنماثلا ةرفحلا دنع راظتنالا ءانثأو .تولراشت ىف فلوجلل
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 ىلإ بهذأ نأ ىلع نيعتي' لجت ةظحل ىف نوسموط بجعت .زئافلا ةزئاج ميدقتل
 ."ةلاقإلل ىنضرعي وأ ىتعمس ززعي نأ امإ اذه .ةقفصلا هذه مامتإل اينروفيلاك

 نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .لينوأ ناتس ناك .شنيل ليريم لئامم سأي كلمتو
 ىلع بلغت نأ دعبف .ىكيرمألا داصتقالا ىف ةدشب ةمهلملا صصقلا نم ؛ةكرشلل

 نوهرلا ىف اسمغنم ناك ول ىتح ,بكرلا نع رخأتلا عطتسي مل امير ؛ةليوط تافالخ
 .بسانملا تقولا ىف جورخلل هلهؤي هءاكذ نأ ءكش نود ءدقتعاو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 ددع ناك ىتلا ةدلبلا ءىوديو ىف ءررحم دبع ديفحو عرازم نبا ىهو ؛لينوأ أشن
 لضف هنكل ءائايحأ لفطك نطقلا عمجو .امابالآ قرش لامش ىف صخش 4.١ اهناكس

 ءاتنالتأ ىلإ ةرسألا تلقتنا ءاماع ١7 لينوأ غلب امدنعو .(''0 ةءارقلا ىف هتقو ءاضق

 ايلع ةسردم ىف ملعلا ناتس ىقلتو .زروتوم لارنج ىف عيمجت لماع هدلاو حبصأ ثيح
 نم جرختلا ماع ىف مدقتو .ةيرصنعلا ثادحألا رركتت تناك ثيح .اًئيدح تجمدأ

 ناجيشيم ةيالوب تنيلف ىف (نآلا جنريتيك ةعماج) زروتوم لارنج ٍدهعم ىف ةساردلا

 ريبك حبصأو جرختو .اهيلع لصحو ؛ةيساردلا ”سرداو لمعا" ةحتملا ىلع لوصحلل
 لارتج عنصم ىق ليللا فصتنم ىلإ ٌءاسم ةعبارلا نم.دتمت ىثلا ةيوانملا ىف لامع
 لارنج هتطعأو ءداصتقالل دراقراه ةسردم ىف لبق ,نيماع دعبو .ايجروج ىف زروتوم
 ىلع هلوصح دعبو .ةيموجن تاجرد ىلع كانه لصحو .ةيساردلا ةءافكلا ةحنم زروتوم
 مسق ىف لمعو زروتوم لارنج ىلإ لينوأ داع ؛لامعألا ةرادإ ىف ريتسجاملا ةجرد
 ةدحو ريدي ناك :تاينيعستلا ةيادب لولحبو ,ليريمب قحتلا ,.1947 ماع ىفو .ةنازخلا

 .ةيشحوب اًنايحأو- طابضناب احومطو ىئانثتسا لكشب اًيكذ لينوأ ناكو .ىلاملا عفرلا

 ,رطاخملا لمحت ىلع هتردق اًرهظم ,ةدرخلا تادنسلا لثم ؛ةيداصتقا لوقح ىف زيمتو

 حبصأو .رئاسخلا صيلقت نكمي فيك ىلإ اريشم ءليريم صئاقنل اًنطف اًدقتنم ناكو
 لييس ىف طغضلا لالخ نم هدوعصب عرسأو ”*5٠٠١: ماع ىف «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك

 ءىش كانه لظ ,ةمقلا ىلإ لصو نأ دعب ىتحو .قياسلا هيعارو هفلسل ركبملا ليحرلا

 .ليخد صخش هنأب ىدبألا هروعش نم ءهرعش بيشملا طخو ىذلا ليوطلا :لينوأ لخاد
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 .نيلمتحملا هيسفانم قحسو .فوخلا ريثيو سارملا ديدشو الزعنم هوسوؤرم هدجو

 .فلوجلا بعليل اًرارم بتكملا كرتي ناكو .ةقثلا باحصأ نم ةريغص ةرئاد ىلع ظفاحو

 .هدرقمب لب ؛ةيفارتحا وأ ةيعامتجا ةروصب سيل بلاغلا ىف

 هنم بارتقالا مدع نولضفي هوسوؤرم ناك) نامدلوج حاجنب اًدوخأم لينوأ ناك
 اهراجتو نامدلوج ىكاحتل اًمود ليريم عفدي ناك .(اهبساكمل نامدلوج رشن دنع
 هسفن ىلع لينوأ ذخأ ,ةيعقاو رثكأ لكشبو .ققحتلا لهس نكي مل اذه نكل .ذاذفألا

 ليريم تبنجت ءدقعلا نم ركبم تقو ىفو .ةيراقعلا نوفرلل ةيلمع ءانبب ناميل ةاكاحم

 عم 2٠١5: ماع لولحيو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ىلصأ حنابم ءارش رذحو دجب

 ةيلمع ىلع لوصحلل هيعس ىف بظاو و ؛مواقي نأ عيطتسي لينوأ دعي مل ءاذه
 ىف فحلأ ,هتمقل لصي ناك تاراقعلا قوس نأ نم قلقلا ةرمغ ىف ىتحو .ذاوحتسا

 ”؟ةيراقعلا نوهرلل اًيلصأ اًحنام رتشن مل اذامل' هيدعاسم لاؤس

 ىلإ «رابكلا ليريم سيئر باون نم وهو ءىليك ىتيب لسرأ 07 ماع عيبر ىفو

 ؛جيكروم ىريشنيس وين ىلع ذاوحتسالا فاشكتسال ءاينروفيلاك ةيالو ىف نيفريإ

 .اًباترم ىليك ناك )٠'(. رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا لاجم ىف ةقلاتملا ةكرشلا
 ماحم وهو :ىليكو ءارذق اًيداصتقا المع رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا تناكو

 فوس هتكرش لثم ةيقار ةكرش نأ ليختي مل ءليريم ىف ليغشتلا تايلمع نع لوؤسم

 «ىليك رعشو .سانلل ةيراقعلا نوهرلا سبح ىلإ هيف رطضت فقوم ىف اهسفن عضت

 ديازتب «ةزيمم ةيدنلريأ ةنحسب نييلصألا سكنورب ناكس نم نيفتكلا ضيرع لجر ىهو
 عامتجا دعيو .ىرشنيس وينل ةيحاضلا ىف ةئداهلا بتاكملا ىلإ لصو امدنع كوكشلا

 ةقيرط ىهو - نيريدملا تارايس بآرم ىري نأ ىليك بلط «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك عم

 تارايس نم فص ىف قلمحي ناك ؛ةهرب دعيو .ةكرشلا ةفاقث ىلع فرعتلل ةركام

 .شروبو ىتاريزام

 :ىدو لكشب لاقو .ىرشنيس وين ىريدم رابك نم ةثالث عم ىليك سلج كلذ دعبو
 ةثالثلا لاجرلا باجأو ."؟لاجرلا اهيأ اليل اًظاقيأ مكيقبي ىذلا ام :مكلاسأ ىنوعد"
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 ىلوؤسم نم ىليك هعمسي نأ دارأ ام اذه نكي مل .لافطألا لثم نوماني مهنأب مهعيمج
 نوفيصحلا نويفرصملاف .مدقم عفد نود ضورق ىف ةصصختم اًماع ١١ اهرمع ةكرش

 طاشنلا رابتخا لبق لقألا ىلع ؛ىتاريزام تارايس نوبكري الو - ءىش لك مهقلقي

 ىف ؛ىلاتلا ىداصتقالا طوبهلا نم وجنت نل ىرشنيس وين نأ ىليك دقتعاو .ىداصتقالا

 .لينوأ تاينمأ امطحم .ةقفصلا داسفإل ةليسو ىلع ىليك رثعو .هيف ثدحي تقو ىأ

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ةيلاملا قاروألا نم ليريم جاتنإ ناك .هتاذ تقولا ىفو

 .ىدراكير رفوتسيركل هنم بناج ىف اذه ىف لضفلا عجريو .ةدشب دعاصتي نامضب

 نم تاينيثالثلا ىف مزح ىف اهعمجي ةيلاملا قاروألا هذه ةمكارم ىف عدبم وهو

 ةبطاخم ىف ةيقيقحلا هتبهوم تناك ءاًرهام اًممصم ناك ىدراكير نأ عمو .(' هرمع
 ,ةلوزعم نوصح ىف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ةيلاملا قاروألا عيبي ناك .نئابزلا

 حاولأب ةوسكملا فرغلا ىفو ءرتسيشتسيو ةعطاقم ىف ؛ىرتناك ولوه ىبيلس ىدان لثم
 ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ةيلاملا قاروألا عابو .كرويوين ىف دراقراه ىدان ىف نايدنسلا

 ىف «نييملاع نيرمثتسلو ,زنريتس ريب كنب امهريدي طوحت ىقودنص ىلإ نامضب
 ردت نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نأ ىلع اًمود دكأو .ايوروأو ةروفاغنسو ايلارتسأ

 ناك ؛هسقن تقولا ىفو .هباشم فينصتب ىظحت ىتلا تاكرشلا تادنس نم ىلعأ اًدئاع

 نأ نم دكاتيل ىرخألا ىنامتئالا فينصتلا تالاكو ىو زيدوص ىلع ئكتي ىدراكير

 :ىحنس فيكصتلا

 ىلإ ةبسنلاب ةيلام ةقرو درجم نم رثكأ نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تتاكو
 .وليزومل رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا تناك املثم - اًينطاب اعفاد تناك :ءىدراكير

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا اوعيبي نأ تاعيبملا لاجر نم ةعومجم ةرم تاذ ىدراكير ثحو

 اطمن ناك ”!نيروهشم سانلا لعجت ىتلا فرحلا ىه هذه" نأب مهايإ اًحصان نامضب

 ةياغلل اًميتم ناك هنكل ,ةيلاملا بئارغلا ثدحأل همهف ىف اًعرابو ,تيرتس لوو ىف اًفولام
 ماع لبق *5٠١: ماع ىفو .ىساسألا داصتقالا ىلإ رظنلا نود اهل جوري ناك هنأ ةجردل

 ةميقب نامضب ةلوفكم نيد تامازتلا ىلع ةكرشلا تبتتكا «ليريمل ىدراكير مامضنا نم
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 ربكأ اهلعج امم «رالود رايلم ١5 ىلإ ىلامجإلا زفق 2٠٠١6: ماع لولحبو .رالود ىرايلم

 .("1) تيرتس لوو ىف جتنم
 طوغضل «ليريمل ةيراقعلا نوهرلا طاشن ىلع فرشملا ءلاتنورك فيج ضرعتو

 .ليريم باسح ىف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نم حئارشلا عفرأ ءاقبإل ةفثكم

 ,رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نأشب لاتنورك باتنت كوكشلا تناكو .لاتنورك ضفرو
 داورلا دحأ :ىرينار ول عم تاينينامثلا ىف ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا كرع نأ دعب
 ام هميق دزت مل هنأ ىف لاتنورك ىلإ ءديعب دح ىلإ لضفلا بسنيو .لقحلا اذه ىف

 ةيراقع نوهرب ةموعدم نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ةيلام قاروأ نم ليريم هتكلتما

 عنمي ىك اًضيأ عراصي لاتنورك ناكو .تارالودلا تارايلم ةعضب ىلع رطاخملا ةيلاع
 ىف ىعاسملا هذه تفقوتو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ىلصأ جتنم ءارش نم ليريم

 .لاتنورك ليقأ امدنع ءزومت ويلوي

 ىهو «نيلكنارف تسريف ليريم ترتشا :هتينمأ لينوأ ققح «لوليأ ربمتبس ىفو
 اضيأ ترتشاو .ىبرغلا لحاسلا ىف رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ردصت ةكرش

 لثمو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ردصت رغصأ تاكرش نم ةلسلس ىف اًصصح
 كس شنيل ليريم تلصاوو .دادمإلاب اهييبانأ طخ دوزت نأ ليريم تعاطتسا «ناميل

 امب تبتتكا 5٠٠١7, ماع ىفو .ةعرسلا ىسايق ع اقيإب نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا

 ةيلاع ةيراقع نوهرب ةموعدم رالود رايلم 5 اهنيب نم ناكو .رالود رايلم 04 هتميق
 حيصأ امدنع نكل .(65) قباسلا ماعلا لاثمأ ةثالث رادقمب ةزفق ىهو -رطاخملا

 مظعم تبهذ ءاذلو .نيرتشملا نم اليلق اددع ليريم تدجو ءنيعبشتم نورمثتسملا
 .هب تظفتحا ليريم نإ لاقي ىذلا نزخملا' ىلإ نامضب ةلوفكملا نيدلا نم اهتامازتلا
 ىتلا ةيلاملا قاروألا نم تارايلملاب ةماعلا اهتينازيم تمخضت امدنع هنأ ءقدصي ال اممو

 .رمألاب ةيارد ريغ ىلع نورشابملا هوسوؤرمو لينوأ لظ ؛:ةممسم نوكت نأ لمتحي

 .رالود نويلم 5.١ ىلع ديزي مازتلا ىأ ىف رظنلا داعي نأ ىه لينوأ ةسايس تناكو

119 



 اميف ةبئاسلا ؛ةيراقعلا نوهرلا مزح نكل ءتاكرشلل ةريبكلا ضورقلا اًرارم صحفو
 .اهدصري ال هرادار ناك ,هيإ ةثالثب ةفنصملاو ءىدبي

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نم اهتظفحم نإ ليريم ئف تادنسلا مسق سيئر معزو
 نم اهيدل ام حرطت نأ عيطتست اهنإ ىأ - راجتالل ةطاسبب اهب ظافتحالا مت نامضب
 كس ىف رارمتسالل اًيبس ري مل .هسفن تقولا ىفو .قوسلا نسحتي امدنع ةيلام قاروأ
 بلقتملا هجازمب لينوأ ركفو .لينوأ باحسنا ديازتو .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا
 كاذ نم موي ٠٠١ «ءالمزلا دحأ ريدقت بسحب :قفنأو ,ةكرشلا عيب ىف «أدهي ال ىذلا

 اهيلوي نأ هيلع بجي ناك ىتلا ةرادإلا بناوج دحأ تناكو .تاقالع ةماقإ ىف ماعلا

 ماظن ,عاو ريغ وأ اًيعاو «لينوأ رادأو .نيفظوملل لاومألا عقد وه هابتنالا نم ديزملا

 ىف عفدت راجتلا تاوالع تناكو .تازايتمالاب نورماقي نيذلا نيفظوملا ئفاكي زفاوح
 ةيراجتلا تايلمعلا نم ىقتست تاوالعلا اهيلع دمتعت ىتلا 'حابرألا“ نكل ,ماعلا ةياهن
 ىف تاوالعلا عومجم تداز :2007 ماع ىفو .تاونس ةدعل اهتيحبر فرعت نل ىتلا

 - ةكرشلا لخد ىفاص ىثلث لداعي ام - رالود تارايلم ةسمخ نم رثكأ ىلع ليريم
 ,نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ثدحيس امل رظنلا عطقب هنأ ,نوفرعي راجتلا ناكو

 .ديألل ةيقاب تاوالعلا هذه نإف

 نيوانعلا عنصت تناك نييذيفنتلا ءاردملا رابكل فرصت تناك ىتلا لاومألا نأ عمو

 تاضيوعتلا رضت ءرطاخملا لمحت ةيواز نم رمألا ىلإ رظنلابف ءفحصلا ىف ربكألا

 وفظوم ناك .تانهارملا هيف دجوت ىذلا عيفرلا ةرادإلا ىوتسمل ىلاتلا ىوتسملاب رثكأ

 ةئم نم رثكأ ناك 2٠٠١7, ماع ىفو ,"رالود' مساب رالود نويلملا ىلإ نوريشي ليريم

 نم رثكأ ناك نامدلوج ىفو .لزنملا ىلإ لقألا ىلع ”اًرالود* مهعم نولمحي مهنم فظوم
 ةيلاملا قاروألاب ةرماقملاو ةرماغملا نونف ىف ءاربخ ؛ءكش نود ؛مهعيمج - اًفظوم ٠٠

 ةقيرطب ىأ لاملا سأر لكايه بيترت ةداعإو تاكرشلا جمدو تادنسلا ىف راجتالاو

 نويلم ٠١ نم رثكأ ىلع مهنم دحاو لك لصحي - ةيلاملا قاروألا ةلكيه ةداعإ ىرخأ

 لب ءبسحف ةيراقعلا نوهرلا ةعاقف ةجيتن تسيل ةلهذملا غلابملا هذه لثم .("') رالود
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 ىف مخضتلا .ةأفاكملاو ةرطاخملا نيب تيرتس لوو ىف لاصفنالا ىف درطم ديازت ةجيتن

 عسو امم ةدئافلا تالدعم ىف ىجيردت عجارت اًضيأ اًيجيردت همعد ىفرصملا ضيوعتلا

 .بسانتلاب اهيفظوم ءارث داز كونبلا ءارث ةدايز عمو .ةدئافلا شماه

 نكي مل ىضاملا نرقلا تاينينامث لبق نكل مود ةديج بتاور نويفرصملا ىضاقت

 نيماحملاو نيحارجلا قوفت ةناكم الف - زايتما ىلع لوصحلل صاخ رربم مهل

 مهنكل ةمكاحلا ةقبطلا نم اوناك .تاكرشلل نييذيفنتلا ءاردملا وأ ىلعألا روجألا باحصأ

 ءابآ نم ةعونتملا ةعومجملا ىلإ هاركذب ىرامثتسا ريدم عجرو .مهسفنأب اهنوفلؤي ال

 نرقلا تاينيعيس لالخ ,نتاهنام ىف ةوفصلل ةسردم مهعم رضحي ناك نيذلا ةبلطلا

 لولحيو .ةجوز نود ىفرصم مهنيبو لامعأ لاجرو نوينهم ءابآلا نيب ناكو - ىضاملا

 قيدانص ىف مهعابتأو) نويفرصملا بلغ .اذه ريغت ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا

 ةصاخلا سرادملا تارادإ سلاجم فوفص ىلع (ةصاخلا مهسألا قيدانصو طوحتلا

 «,مهسفنأ مه نييسايس اوناكو ةيسايسلا تالمحلا ءاسؤر اوناك ؛ةيريخلا تايعمجلاو

 كرويوين ةيدلب ةسائرب زوفلا ليبس ىف ةلئاهلا مهتاورث اوعضو رثكأ مهدادعأ ديازت عمو

 ْ .ىزريجوين مكاح بصنمو

 ءاردملا رابك ناكو .ةمقلا ىف اًمخضت رثكأ نيفظوملل ةعوفدملا لاومألا تناك

م ىفكي ام نكل مهسأ ةروص ىف مهروجأ نم ريثكلا ,ةماع ةفصب «نوقلتي نييذيفنتلا
 ن

 وحن اًضيأ ةزيحتم تناك مهزفاوح نأ ةجردل (اعيرس اهرامثتسا نكمي مهسأ وأ) دقنلا

 ريثكلا ءرالود نويلم 44 لينوأ ىقلت ؛007 ماع ىفو .دمألا ةريصق ”حابرألا" ميظعت

 نأ لمتحي الو .نامضب ةلوفكملا,نيدلا تامازتلا ىف ةيماسلا ليريم تادئاع لضفب اهنم

 ىف عقوتملا هبتار - هرسخي اًريثك هيدل نأل ع او لكشب رطخ ىف ليريم عضو لينوأ

 هتمينغ نكل .ليريم تطقس اذإ - ىنهملا هراوشم حجرألا ىلعو .هتعمسو .لبقتسملا

 - زفوتلاب هسح تدلبأ دقف .روهمجلل ارمدم الاثم تسرأ ,ماقرأ ةينامث نم ةفلؤملا

 .رادحنالا نأشب اًقلق ريدم لعجي ىذلا لشفلا نم فوخلا
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 ,هذه ةلئاهلا بتاورلا تاكيش مهلزانم ىلإ نوذخأي اوناك نيذلا نويفرصملاو
 ًالوأ ةيصخشلا مهحلاصم مدخت تناك مهتاراهم نكل ءنورهام نويلام ءاربخ مه
 نويفرصملا ملعتو .قالطإلا ىلع داصتقالا مدخت داكت الو ,ةيناث مهسألا ةلمحو مهنئابزو
 ةيراقعلا نوهرلا اوعضي نأو ءفينصتلا تالاكو عم اوبعلي نأ :ماظنلا اوعدخي نأ
 هنوعيبيو .هيإ ةثالْث ىنامتئا فينصتب ىظحي ادنس اهنم اولعجيل مزح ىف ةرساخلا
 روجأ اوعمجو ؛عمتجملا اوعدخو روجألا ناجل اوعدخ .مهيف نوقثي نئابزل سيلدتلاب
 ةلوفكملا نيدلا تامارتلال ةيعانطصالا ةيلاملا قاروألا لثم) تاجتنم لباقم ةيكلف
 اولقتنا ؛ةيبهذ ةايح اوشاع .هسفن تقولا ىفو .نويفرصملا الإ ىرثت ال ىتلا (نامضب
 ةباهن ةلطع اهيف نوضقي ةيفير تويبو ةمخف لزانم ىف اوشاعو ؛:ةصاخ تارئاط ىف
 ةيلباقلا مدعو تاصصخم ىلع لوصحلا قحب اًقئاز اًساسحإ مهبتاور ثدلوو .عوبسألا
 مهتاورث تناك - اذإف .فاطملا ةياهن ىف مهسفنأ نويفرصملا عدخو .ةميزهلل
 ماع ىفو ؟ىرحألاب مهتاسسؤم ريصم نوكي نأ نكمي فيكف ؛ةنومضم ةيصخشلا
 ندلوج ىلع ذاوحتسالا ىف هلمع نع رالود نويلم 18 نوسموط نيك بسك 1
 لصحو ؛ىام ىناف نم رالود نويلم ١١ غلب ىفاص ىلع دوم ليناد لصحو ؛تسيو
 نويلم 4١ ىلع كام نوج لصحو ؛دياويرتناك ىف رالود نويلم ؛” ىلع ىليزوم ولجنأ
 ؛نامتدلوج ىف نويلم ه4 ىلع نيفكنالب ديول لصحو ؛يلناتس ناجروم ىف رالود
 65٠ ىلع نياك سميج لصحو ؛ ؛ناميل ىف رالود نويلم 8 ىلع دلوف دراشتير لصحو
 ةثمد سفنلاب ةقث ىف غلابملا هذه لثم تسكعناو .('"' ١ زنريتس ريب ىف رالود نويلم
 ةنيزم ةماعلا مهروصقو ؛ةيماس مهتناكمو ؛ةيسايق مهحابرأ تناك .ةئفاكم ةفرجعو
 ءىش ىأ ةيفرصملا تاسسؤملا نوكت فيك .لوقصملا بشخلاو ةينيصلا رفحلا نونفب
 ؟ةخسار اهنأ ريغ رخآ

 ةعفار تناك .ةمخضتملا ةيلاملا مهتعفار ىلع دمتعت مهحابرأ تناك ؛ةقيقحلا ىف
 ضرتقملا لاملا سأر نم اًرالود 71 مدختست تناك اهنأ ىنعمب) دحاو ىلإ 5١ ناميل
 ىلئاتس ناجروم ىفو ؛14 ةعفارلا تغلب «زنريتس ريب ىف .(هكلتمت دحاو رالود لكل
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 بثك نع اوبقاري ملو .ماقرألا هذهب اًبيرقت نوردي ال نويفرصملا ناك .('"'9 © تغلب
 ريغ ىأ ىعو نع اوعبتاو .نامتئالا نم رفاوتي ام ةطاسبب نوذخأي ناك ؛ةيلاملا مهتعفار

 نم رالود مادختساب (ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل نم ةموعدم) ةيجيتارتسإ ىعو

 .اقح ةسوهم قوس ىف اهب نونهاريو ءسانلا تارالود نم اًبيرقت اًرالود 4 و مهلاومأ.

 .اهنوضرتقي اوناك ىتلا لاومألا لجأ رصق ديازتو

 ىلع ةفوشكملا اهمهسأ بيصن زفقو .اًبيرقت الاح نسحأ ةيراجتلا كونبلا نكت ملو
 نكل .ةئملا ىف ٠.١ نم رثكأ ىلإ ةئملا ىف ١5 غلابلا ىخيراتلا ىوتسملا نم تاراقعلا

 .("9 لبقتسملا ىف ةفلكلل ليلقلا ترخدأ ؛ةروطخ ديازتت اهضورق تناك امنيب

 نييداعلا نيعدوملا ىلع لقأ دمتعت تناك كونبلا نأل :ةشاشه رثكأ اهليومت ناكو

 )4"١(. ةشاشهلا ةلمتحملا نامتئالا قاوسأ ىلع لقأ لكشو ءايبسن نيرقتسم اوناك نيذلا

 ىف كونبلا سأي ىلع ةمالع ةقالمعلا ةضباقلا ةيرسيوسلا سإ .ىب .وي ةكرش تناكو
 نم تارايلملا تارشع بسكت تأدب ١5 2٠/ ماع نم ركبم تقو ىفو .ةرخأتملا ةرودلا

 نم دعبأ نورظني ال اهؤاردم ناكو ءنامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نم تارالودلا

 ىف اًعيب نمضي سمألا رعس نأ ول امك) مهسألل راعسألا خيراتو ىنامتئالا فينصتلا

 - ةبسانتملا ريغ مهتافاكم نوعمجي اوناك نيذلا - اهعاردم نأ ءقدصي ال اممو .(دفلا

 نيدلا تامازتلاو «ىلوألا ةقبطلا نم ةيراقعلا نوهرلا تادنس نيب ىتح اوزيمي مل

 ىذلا تقولا ىف ىتح .تارايلملا عاديإ اولصاوو .ةيناثلا ةقبطلا نم نامضب ةلوفكملا

 نيدلا تامازتلاو .راعسألا ىفاعتت نأ نع صيحم ال نأ نيدقتعم ءقاوسألا هيف دمجتت

 رئاسخلا نأشب ريرقتل اًقفو ."ةراجت رتفد اهرابتعاب اًمود تلموع" نامضب ةلوفكملا

 ضارتفا ةطاسبب ىرجي ناك .ةميرجلا باكترا دعب تلجُس ىتلا سإ .ىب .ىيل ةيئاهنلا
 0591 ةلويسلا دوحَو

 نأشب نيقلق نيبقارملا نم ددع حبصأ .هتياهن ىلإ ٠١7 ماع فصتنم لولحبو
 تارشنلا ةبتاكو ةراشتسملا ,ىوبموب ىنافيتس تأرو .ىفرصملا ماظنلا رارقتسا

 ,ودبي اميف ءظوحلم لكشب هبشت" ةعانصلا نأ ءبرسلا جراخ درغت ىتلا ةيرابخإلا
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 ؛نيحلا كاذ ىف لاحلا ناك امك ءاّمامت .(*/ضورقلاو راخدالا ةمزأ تقبس ىتلا ةرتفلا
 ,زيدوم ىف ىداصتقالا ,ىدناز كرام لاقو ."مهسأ ةعاقف ىلع اًفاشكنا كونبلا تلجس
 مسق اهحاتأ ىتلا) رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف طوغضلا نإ اًنلع
 15١7 "ةيملاع ةيلام ةعقاو" عوقوب لجعت نأ عيطتست (هتكرش ىف فينصتلا

 ديربلاب ةيرسلا هلئاسر ترهظأ امك ءاًضيأ اًقلق ىليزوم ولجنأ ناكو
 نوهرلل ىفرصملا طاشنلا سيئر هبن 2٠١7: راذآ سرام ىفو ,(59 ىنورتكلإلا
 ىتلا) ةيبعشلا ةيراقعلا مهنوهر نم ةئملا ىف ٠٠١ نأ ىلإ دياو يرتناك ىف ةيراقعلا
 اهنم رثكأ وه ام دجوي ال ...ةروطخ ةدوجوملا تاجتنملا رثكأ" تناك (مدقم عفد نود

 اهنإ" ؛ىنورتكلإلا ديربلاب ىرخأ ةلاسر ىف ؛وليزوم حرص ءناسين ليربأ ىفو . ةيمس
 اميف "دادسلا نع ريثكي ىلعأ رخأت' نم دياو يرتناك ىناعت نأ لبق بسحف تقو ةلأسم

 .ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا ضورق رايخب قلعتي

 ,جايهلا دينع وليزوم لظ ؛عبطلاب :ةيرس تافارتعالا هذه لثم تناك امنيبو
 دياو يرتناكب ىليزوم داشأ ,لوليأ ربمتبس ىف نيرمثتسملل ىدتنم ىفو .نلعلا ىف
 كلذ دعبو ."لوؤسملا ضارقإلاب قلعتي اميف نورخآلا هيذتحي اجذومن' اهرابتعاب
 تاعيبملا ثيخب وليزوم داز ءارالود ؛١ دياو يرتناك مهسأ ىطخت عم .ةريصق ةرتفب
 .ةكرشلا مهسأ نم

 مقافت ىلع ةلدألا نكل ,وليزوم فواخم ىلع عالطالا عطتسي مل روهمجلا نأ عمو
 ىلع نويدلا دادس نع رخأتلا تالدعم تناكو .ةحضاو تناك تاراقعلا ىف ةثراك
 لولحب ةثملا ىف /,10 ىلإ لصتل داح لكشب عفترت رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا
 ةيراقعلا نوهرلل ةمارص دشألا دعاوقلا تحبصأ ءاريخأو ٠١7 2٠. ماع نم عبارلا عبرلا
 قالغإ ىف نطنشاو هتلعف امم رثكأ حجرألا ىلع لعف قوسلا قييضت نأ عم ؛ةقيقح

 (مجرتملا) .ةدحتملا تايالولا ىف هتاينيعستو ىضاملا نرقلا تاينينامث ىف تثدح (*)
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 ًراهدزا دهشت تناك ىتلا ندملا ىف دعاصتي دادسلا نع زجعلا لدعم ناكو .نامتئالا '

 ,ةيراقعلا نوهرلا نم ةعفد ثدحأ ىف اهتمق تغليو ءساجيقف سال لثم ءقباسلا ىف

 ةئملا ىف ةثالث ناك لوألا نيرشت ريوتكأ لولحيو .ارسي رثكألا ىه ريياعملا تناك امدنع

 اهيلع ؛ماعلا نم قباس تقو ىف تمربأ ىتلا رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق نم

 نم روهش نوضغ ىف عفدلا نع نوفقوتي نورتشملا ناكو .دادسلا ةرخأتم نويد

 ريثكلا نأ ىف ءاقحم :ىدناز ككشتو .(قالطإلا ىلع نوعفدي ال وأ) ضورقلا مامتإ

 اورجه قوسلا لوحت عمو «لزانملا ىلإ لاقتنالا ىف مهتين نأشب اوبذك مهنم
 - تاراقعلا راعسأ تضفخنا ,ثلاثلا عبرلا ىف ءدالبلا دادتما ىلعو .('19) مهتابراضم

 هاجتالا اذه رمتسا اذإ هنأ ملعلا لماك عمو .اًماع ١7 ىف هعون نم ضافخنا لوأ ىف

 ةبلاس ةيراقع ةميق ىلإ لوصولا لامتحا نوهجاويس لزانملا كالم نم نييالم نإف

 ىتلا - زروب دنأ دردناتس ىف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورقل للحم لسرأ

 ىلإ ةحرم ةلاسر - ةيراقعلا نوهرلا قاروأل .هيإ ةثالث تافينصت «عبطلاب حنمت تناك

 امدنع نيدعاقتمو ءايرثأ اعيمج نوكن نأ لمأن انعد“ :اهيف لاق ىنورتكلإلا ديربلاب هليمز
 .(11) "اذه قرولا لزنم ىعادتي

 دعوم تاف ىتلا ضورقلا نم ريثكب ىلعأ تايلامجإ كونبلا ليجست عم ىتح نكل

 لوصألا ىف لاومأ سوؤر نوبكسي اوناك مهنإف ءاهتلكيه تديعأ ىتلا كلتو ءاهقاقحتسا
 سيلو ,ةريبك ةيلاملا اهتعفار ىتلا تاكرشلل ضورق ىفو :تاراقعلا ىف - ةرطخلا

 ىرايلم نم رثكأ ؛ةيراجتلا هتيكلم زايتما اعسوم ءناميل ضرقأو .('"!ةريغص غلابمب
 بعصي ةجردل رمألا ىف ةبراضملا تلصوو .اينروفيلاك ىف ىضارألا ىف رمثتسمل رالود

 لوم .هباشم لكشيو .هسفنل ضورقلاب ناميل ظفتحا اذلو ,نيرمثتسملا ءارغإ اهعم

 تارالودلا تارايلمب ققش عمجم ىهو «نوات تناسيفويتس عيب شنيل ليريمو ايفوشتاو

 نآلا تفرصت اهنكل ءءاطسولا رود ةرم تاذ كونبلا هذه تبعلو .(")نتاهنام ىف

 مستي قوس ىف نمثلا ةيلاغ تاقفصل ةريبك غلابم ةمدقم ؛ىلصألا لعافلا اهنأكو

 تعراست :ةهباشم حور تداس .ةينكسلا تاراقعلاب قلعتي اميفو .تابراضملاب
 ىرتشا .فيصلا لالخو .دادسلا نع زجعلا تالدعم عافترا عم ىتح تامازتلالا
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 قوس هنأب ففخم لكشب هيلإ راشأ اميف عسوتيل ةيراقع نوهر مداخ ىلناتس ناجروم

 عقوم نع اًديعب اهئاردم رابكل ةيجيتارتسإ ةسلج ىام ىناف تدقعو .(''"7"ناتمم ريغ"
 نم اوففختي نأ ءاردملا عيطتسي ثيح ستسوشاسام ةيالو ىف جديربماك ىف ةكرشلا
 اولوق" ةكرشلا تدصر امك ءانانر اًرارق ةجيتنلا تناكو .مهقافأ اوعسويو تايمسرلا

 ةئفلا ضورقو رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق نم تايرتشملا ةدايزب اننئابزل معن
 ةخرص .ةريصق ةرتف دعب ءاهذيفنت لقألا ىلع وأ ,ةيجيتارتسإلا تراثأو ."ةليدبلا .هيإ
 نأ نم «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .دومل اكش ىذلا ىناف ىف رطاخملا لوؤسم نم حيرج
 داصتقالا وه لعفلاب هلهاجتت تناك امو .('"'!مكحتلا ىف اهتايلمع لهاجتت ىناف
 لاومألا دراطتل ةديج الاومأ مدختست تناكو .ضارقإلاو ناكسإلا قاوسأ ىف مقافتملا

 سكرام لراك هيلع قلطي نأ لمتحي ناك ام تاهجوتلا هذه لثم تمدقو .ةئيدرلا
 ريدم وأ بغاشم ريغ ءام صخش اذه ظحالي ىتم :لاؤسلا ناكو .ىلامسأرلا ضقانتلا

 .كلذ لعف ام صخش لوألا نيرشت ربوتكأ ىفو ؟رطاخم

 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ةظفحم عمج ىذلا ؛جنيك مايلو ناك
 ناكو .رطخلا ةيار تعفّر امدنع ادناور ىف ءسيشت ناجروم .ىب .هيج كنب ىف رطاخملا
 ىتلا ةيلحملا ةوهقلا ةعانص ءانب داعإ ىف ةدعاسملل ةيريخ ةمهم ىف كانه جنيك

 ىف هدعاسم نم ةيفتاه ةملاكم هقدنف ىف ىقلتو .دالبلا ىف ةيقرعلا برحلا اهترمد
 نيريدملا ريبك ءنوميد ىميج وه ىميجو . 'كنع ثحبي ىميج' :اهيف لاق كرويوين
 شقانيل ايفتاه هب لصتا هنأ جنيك دقتعي مل .سيشت ناجروم .ىب .هيج كنبل نييذيفنتلا
 ْ .ةوهقلا داصتقا هعم

 هنأب لدجلا نكمي ناك , ةيبص هتئيه تناك ءهرمع نم نيسمخلا ىف ناك هنأ عمو
 اينيو ,ليو ىدناس ليدب هنأب رمألا ةيادب ىف رهتشاو .اًدوفن دالبلا ىفرصم رثكأ
 ةمق ىف امهعضوو بورج ىتيس عم فاطملا ةياهن ىف جمدنا ةطاسو قالمع نانثالا

 ناكو .ليوو هلاقأ ءرمخلل ارقاعمو لب ءاًبرطضم نوميد حبصأ امدنعو .تيرتس لوو
 نإو «ريبك كنب ةرادإل فظوو .اًبيرقت اردقم ىنهملا نوميد راوشم نم ىناثلا دهشملا
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 ناجروم .ىب .هيج كنب عم هجمدو ةيوق تادئاع ققحف .وجاكيش ىف ءاًضيرم نكي

 رثكأ حبصأ هنأ عمو .دالبلا كونب رهشأل نييذيفنت نيريدم ريبك نيعو اًضيأ فيعضلا
 بابشلاب امعفم نوميد لظ «ليو ةيامح ىف اهاضق ىتلا هتاونس نع ةيوطلس

 تناك امدنع ,119/ ماع ىفو .رطاخملاب همامتها لكي الو ىمسر ريغو ايلاعفناو

 ناذللا ء:نوميدو ليو بلط ؛تيرتس لوو ىف ةديدجلا ةعيلقتلا ىه ايسورل ضورقلا

 نع ايسور تزجعو .اوعيبي نأ امهراجت نم ؛عسوتلا ىف دحلا ايسور زواجتت نأ ايشخ
 ,(052) روهش دعب دادسلا

 نع زجعلا نكي مل .جنيك فتاهي نأل نوميد ةهباشم ةينامتئا فواخم تعفدو

 اوظحال ناجروم ىللحم نكل ءبسحف دعاصتي رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا دادس
 :تارايسلا ضورقو مهنامتئا تاقاطب نويد دادس ىف نيمظتنملا سانلا نأ ءاًضيأ

 .اذه ثدحي نأ ضرتفملا نم نكي ملو .ةيراقعلا مهنوهر دادس نع اذه مغر نوزجعي
 ةيراقعلا ةميقلا نأل امير ءاعوط دادسلا نع زجعت سانلا نأ ول امك ودبي رمألا ناك

 عافترا ىأ ىلإ انربخي نأ دحأ عسوب سيلف ءلاحلا وه اذه ناك اذإو .ةبلاس مهلزانمل

 طوحتي وأ عيبي نأ جنيكل نوميد لاقو .دادسلا نع زجعلا تالدعم هيلإ دعصت نأ نكمي

 نوهر ضرقم وهو ؛ليمع تاباسح ناجروم دمج .هسفن تقولا ىفو .هتعاطتسا ردق

 «ىناثلا نيرشت ربمفون ىفو .زنشويلوس جيكروم تينوأ ىمسي رطاخملا ةيلاع ةيراقع
 .هباوبأ قلغأ عيباسأ دعيو .دادسلا نع تينوأ زجع

 نامدلوج ترسخ لوألا نوناك ربمسيد ىف .ناكم لك ىف ةهباشم تايار تعفّرو
 ىذلا غلبملا نأ عمو ,ةيلاوتم مايأ ةرشعل ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىف ءالاومأ

 ديقيد ىقلتو .اًفولام نكي مل ةبعصلا تارتفلا نم عونلا اذه نإف ءاًريبك نكي مل هترسخ
 ىف ليغشتلا ىلوؤسم ريبك نهوك ىراجو ,ةكرشلا ىف نييلاملا نيلوؤسملا ريبك راينيف
 نيعوبسأ دعبو ؛موي لك نامدلوجل طاشن لك نم رئاسخلاو حابرألا نع اًريرقت ؛ةكرشلا
 ةدرخلا تادنسلا رادصإ ناك ,هسفن تقولا ىفو .ىفكي ام اوأر دق اوناك رئاسخلا نم

 راينيف ىعدو .رطخلا نامتئالا نع عجارتب ىحوأ امم ءاًعيرس صقانتي تاكرشلل
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 ,ةكرشلا ىف نييلاملا نيفظوملا نم ٌددعو نامدلوج ىف ةيراقعلا نوهرلا طاشن ءاسؤرو

 ىلع عامجإلا متو .ىوتسملا عيفر رمتؤم ىلإ ءالامجإ ايفرصم ٠١ ىلإ لصو اميف
 نأ نامدلوج ءاردم ررقو .نسحتت نأ لبق اًءوس دادزتس ةيراقعلا نوهرلا ميق نأ

 ضورق ىف مهتناكم اًيجيردت اوضفخي نأ ىنعي امم ,"لزنملا نم اًيرق رثكأ" اونوكي
 عيبلا ةكرشلا تأديو .اهتادنسو ىرخألا تاراقعلا نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا
 ,(١؟*) فلا 0

 رابك دحأ لاق ؛ماعلا نم قحال تقو ىفو .اضيأ تاريذحتلا ناميل عمسو
 تناك حايرألا نأ عمو .رطاخملا صيلقتل نأ دق ناوآلا نإ دلوفل ةكرشلا ىيفرصم

 :لوصألا راعسأ عافترا نم عبان ناميل حاجن نم اًريثك نأ ىلإ ىفرصملا راشأ ءديازتت

 دلوف ردقي ملو .لبقتسملا ىف تاهجوتلا هذه لثم ىف ةنهارملا ةقامحلا نم نوكيس

 -ناميل حاجن نع لوؤسملا ىه ءدلوف ةدايق سيلو ءظحلا نأب ىحوأ امم - ةحيصنلا

 اهتدحو ليغشت ةداعإل ةلواحم ىفو .ةهباشم ةفرجعب ايفوشتاو ىلحتو .اهلهاجت اذلو

 ادانتسا اًيرهش عفدت غلابمب ضورق تارايخل جورت تأدب ,تسيو ندلوج ىف ةديدجلا
 ضفخ لالخ نم مجحلا زيفحتل ةسئاي ةلواحم ىف ؛ةئملا ىف دحاو غلبي ةدئاف رعس ىلإ
 تسيو ندلوجل رطاخملا ىلاع جاتنإلا طخ اًمضيأ تجمدو .(''لعاقلا ىلإ ةدئافلا راعسأ

 . اروهتمو اًريبك رطاخملا ةمكارمل نييفرصملا سامح ناكو .كنبلا ىقاب ىف

 قيروتلا بيبانأ طخ ىف - رثكأ سيلو - طوبهب ةيراقعلا نوهرلا راجت فرتعي دقو
 «ليريمو ءسإ .ىب .وي كنبو «ىتيس كنب لصاوو .حابرألا نم ريثكلا لقن ىذلا عئارلا

 ,ليريم نم ىذيفنت ريدم فرتعاو .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ضورق ىلإ ةفاضإلا
 لولحيو ."رمحألا ىلع نهارن انك“ تيلورلا رامق ةلواط نم ةاقتسم ةراعتسا امدختسم

 نع ثحبلا اهعم بعصي ةجردل اًطروتم تيرتس لوو مظعم ناك 2٠١7, ماع ةياهن
 ررق اذإف ؟لاملا سأر ىتأي نيأ نمف ءابولطم جرخملا اذه لثم ناك اذإو .جرخم
 كانه ىقب نمف عيبلا ةيراقعلا نوهرلا قاروأ ىف مهباقر ىلإ نوقراغلا نورمثتسملا
 .اًدحاو اًردصم الإ ىرت نأ :ةيفحصلا تارشنلا ةبتاك ءىوبموب عطتست ملو ؟ىرتشيل
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 ىذلا هسفن تقولا ىف :"لعفلاب أدب نامتتئالا نتن“ لوألا نوناك ربمسيد ىف تبتكو
 رودب ىداحتالا ىطايتحالا علطضي فوس" تفاضأو .هييفرصم ريذحت دلوف هيف لهاجت

 نوهرلا ىف ةموكحلل دعاصتم رودل اهفارشتسا ىفو ."ريخألا ذالملا ضرقم - ديدج

 رهظت نأ ىف المأ ةيباجيإب للذتن' :بضفغلل ةريثم ةءوبن ىوبموب تردصأ ,ةيراقعلا
 ,()."ىرخأ جماريو زوعملا مراغلاو لزانملا كالم ةدعاسمل ةعامج





 عباسلا لصفلا

 فوخما بايغ

 ءاوتحا متي نأ ىدبي اميف حجري لاح ىأ ىلع ,فطعذملا اذه ىف

 ىف تالكشملل ةيلاملا قاوسألاو عسوألا داصتقالا ىلع ريثأتلا
 .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا قوس
 50 ىف ةكرتشملا ةيداصتقالا ةنجللا مامأ ةداهش :ىكنانرب نب

 ول ماع نم «راذآ سرام

 ةردقلا رارمتساب ادهش نايونس ناباطخ رهظ 2٠01, ماع نم ركبم تقو ىفو

 - بورج ىتيسل ىونسلا ريرقتلا ىف ارشُنو .ىكيرمألا ىفرصملا ماظنلا ىف راكنإلا ىلع
 ةنجللا سيئر هعقو رخآلاو نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,ءسنيرب كوشت هعقو اهدحأ

 نوميد ىميج نم ؛ةكرشل لصفنم ثلاث باطخ اضيأ ضرعو .نبور تربور «ةيذيفنتلا

 ةفصب ةيونسلا تاباطخلا هذه لثم بتكتو .سيشت ناجروم .ىب .هيج ىف مهسألا ةلمحل

 ىهف ءاذه عمو .نطابلا نم باتُك لمع نم ةداع ىهو ,ةماعلا تاقالعلا ماسقأ ىف ةماع

 ءاردملا رابك هيف ركفي ام لقنت ىهف ءفذحلاب ول ىتح .دصق ريغب ةقيقحلا نم اًعون لقنت
 اهنأ نييذيفنتلا نيريدملا ريبك دقتعي ىتلا رطاخملاو اياضقلا ,لقألا ىلع وأ ءنييذيفنتلا

 .روهمجلا ىلع اهضرع رربت

 . ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف رطاخملا ىلع .هسفنب هبتك ىذلا ؛نوميد باطخ زكرو

 ناجروم .ىب .هيج نأ رقأو .الامجإ نامتئالا ةئيب ىلع .لقأ ةجردبو ,رطاخملا ةيلاع
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 .ةيراقعلا نوهرلا دادس نع زجعلا ىف داحلا عافترالا عاقيإب اًريثك تشهدنا

 طق ردصت مل ناجرومف - ىرخألا كونبلا رسيب نكت مل اهيف باتتكالا ريياعم نأ عمو

 نوميد باع - لاثملا ليبس ىلع ,ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا ضورق رايخ
 ةنوآلا ىف ناجروم تعاب امنيبو .تناك امم رثكأ ةظفاحم نكت مل اهنأ اهيلع
 اهسفن لزغت مل اهنإف «رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا اهنوهر لجس نم ريثكلا ةريخالا
 ,ةلاحلا هذه لثم ىفو .ىشخي ناك امك ."ةضيغب" نامتئالا قاوسأ تحبصأ اذإ لاحب

 ميق ىناعتو نوهرلا زجح تايلمع ديزتو .:ةمارص دشأ ضارقإلا ريياعم حبصت

 ةسمخ ىلإ لصتل ريبك لكشب ناجروم رئاسخ عفترت نأ لامتحا ءاهلقأ سيلو .لزانملا
 )4"١(, رالود تارايلم

 نيريدملا ريبك نكل .دحلا اذه دنع فقوتي نأب نوميد ناجروم وماحم حصنو
 ىك نكل ...كجعزنل سيل“ :فاضأو - ةددحم ماقرأ ميدقت مهملا نم هنأ نظ نييذيفنتلا
 فشكو ."ةيبلسلا تالامتحالا هذهل لمتحملا ريثأتلا ناشب ناكمإلا ردقب نيفافش نوكن

 ىف ؛اهيف ترسخ ىتلا كلت وأ ناجروم اهنم تصلخت ىتلا لوصألا ةبسن نع نوميد
 ةيراقعلا ةميقلا :ىداصتقالا طاشنلا طوطخ ةعست نم دحاو لك ىف :؛07٠٠ ماع

 ىلإو . رج ملهو .تارايسلا ضورق ليومتو ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلاو ؛لزانملل
 هيلإ عفترت نأ نكمي ام ىدمل ريدقت كانه ناك 5٠١7, ماع ىف لوصأ نم صلختلا بناج
 رقأ امكو ؛عبطلاب تاعقوت الإ هذه نكت ملو .ةئيبلا تروهدت اذإ ةئف لك ىف رئاسخلا
 ناكو ."ةريخألا ةنوآلا ىف ةعانصلا ضئاوفل ىئاهنلا ريثأتلا دعب فرعن ال اننإ" :نوميد
 - ةقيقد ليصافت ىف - للحي ىذيفنتلا ريدملا نأ ىلع ةلدأ ,لقألا ىلع ,مهسألا ةلمح ىدل
 .ريبك طوبهل ةلمتحملا تاريثأتلا

 ىلع زكرو .ام اًعون ًالؤافت رثكأ بورج ىتيس مهسأ ةلمحل سنيرب باطخ ناك
 لب نقيلإ - نقس رجاتم ىف ىلأ فرص تالآ فاضأ دقف - ماعلا ىف كنبلا تازاجنإ

 ىتلا ,نامتئالا قاوسأل اًديدحت نيمكح سركو .زيدوم نم فينصتلا ىف هيإ ةثالثب زافو
 ىفضي ىك اميرو 2٠٠٠. ماع ىف ”اًطيسب اروهدت' ىناعت نأ لمتحي اهنأ ءليصفت نود عقوت
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 عم هتلحر (ديعب.دح ىلإ ليصافتلا نم ديزملاب) فصو .هباطخ ىلع اًيئاسنا اًعباط
 نييذيفنتلا نيريدملا ريبك مدق ثيح «نيصلا ىف ىوشيال ةعطاقم ىلإ ؛ىجيب ,هتجوز
 ىتيس رامثتسا ركذي ملو .ةسردملا ءالط ىف ىجيب تدعاسو ؛نامتئالا نع ةيسارد ةرود

 ىلع رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ركذي ملو ؛رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف
 لبقتسم ىلع زكرو .ليصافتلا ىف اريتقت رثكأ قحلملا نيور باطخ ناكو .قالطإلا
 هذه لثمب عرتم باطخلاو ."ىلوحت ريغت" بلق ىف هنأب هفصو ىذلا ىملاعلا داصتقالا
 تالالتخالا مغر ...ايوق“ نوكي فوس ىملاعلا داصتقالا نأ نلعأو .ةنانطلا تارابعلا

 نيور نكل .("'9) "اياضقلا نم رخآ ددعو ةيسايسلا ايفارغجلا رطاخمو ةريبكلا ةيلاملا
 ىف :باطخلا ناك ."اياضقلا" هذه نوكت نأ اهاسع ام درسب هءارق قهري مل

 .نزو الب :ةرهوج

 ريغب ولو) ةفشاك تناك دقف «ةيئالعتسا تناك بورج ىتيس تاباطخ نأ عمو

 مل مهنكل ؛بورج ىتيس لبقتسم نع ىكيرمأ كنب ربكأ ةندس لؤافت ديازتو .(دصق
 هذه ىلع ةئشانلا طوغضلل اًًنافتلا لقأ اوناكو .ةدرفملا داصتقالا طوطخ ىلإ اوتفتلي

 ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف تازواجتلاب ىعو ىأ نع نيور الو سنيرب مني ملو .لامعألا
 وه ؛ءىش ىأ لبق ؛مهتالسارم هيلإ تراشأ امو .عسوأ لكشب نامتئالا قاوسأ ىف وأ

 .كنبلا اههجاوي ةنيعم رطاخم ؛مهف امبرو ؛ىلع زيكرتلل ديدشلا راقتفالا

 لؤافتلا ناك .فوفصلا نع جرخ ىذلا صخشلا وه نوميد نأ ؛حضاولا نم

 :ىداحتالا طايتحالا ىتح .دئاسلا ىداصتقالا عامجإلا سكعي نيورو سنيربل رذحلا

 ةينامتئا ةفصاع ىتح وأ ,دوكر عوقوب بنتي مل ءايداصتقا 7١" نم فلؤملا همقاطب

 ةفصب نكل ,قفألا ىف اًديج ةيداب رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةلكشم تناكو .ةديدش

 ىف :ةداهش ىكئائرب مدقو .ةكردملا ةلكشملا هدنع تفقوت ىذلا ناكملا وه اذه .ةماع

 نأ عقوتي مل هنإ اهيف لاق ءراذآأ سرام ىف ىرخأ ةرمو ٠1 2٠. ماع نم طابش رياربف
 ىرنه اًضيأ اذه دقتعي ملو .('*) ماعلا داصتقالا ىلإ ناكسإلا ىف تايوعصلا برستت

 .مالكلا ريثك ةنازخلا ريزو ءنبالا ءنوسلوب .مإ
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 نويلم ٠٠١ ىحنب ردقت هتورث تناك) لقتسم لكشب ىرث ىهو :نوسلوب ناك

 تاذ هتاراظنو علصألا هسأريو .سيئرلا نذأب ةقفصلا اوقلع املاط نيذلا نيظفاحملا ريغ

 ,مهبم لكشب اًفيخم نامالوجل قباسلا سيئرلا ناك :ىوقلا هبولسأو ىبهذلا راطإلا

 .(*! ةريرشلا ةيروتاكيراكلا رثول سكيل ةيصخشب اًييرقت ركذي ناكو

هحئاصن ىلوأ مدقو .'0.1 ماع نم زومت ويلوي ىف نيميلا نوسلوب ىدأ
 «سيئرلل 

 نأ نم رذحو - ةيلاملا قاوسألا ىف رسعلا ضعب عقوتي هنأ ىف تلثمتو .ديقيد بماك ىف

 نع ةركف نوسلوب ىدل نكي ملو .ةليوط ةرتفل ةعيبطلل قراخ لكشب اًئداه ناك رسعلا

 .(141) طوحت قودنص ىف ثدحي دق هنأ ليختو ؛رسعلا هيف ثدحي فوس ىذلا ناكملا

 ةيلاملا حئاوللا ميظنتل ىعسمب هسفن لغش دقف :ةفصاع بوبه رظتني ناك ول امك اًبلاغو

 نامدلوج ىف اهاضق ىتلا دوقعلا هتعبشو .تيرتس لوو ىف ءابعألا ضعب فيفختلو

 .صاخلا عاطقلا لئاسول قيمع ليجبتب

 اهيمسي ناكو) برحلا هعورت تناك .ةرحلا قوسلل اًرظنم نكي مل نوسلوب نكل
 نأ لواحو كام ىديرفو ىام ىناف دض نوددشتملا نويروهمجلا اهنش ىتلا (”اًداهج"

 عابتأ نم ناكو . رورغم نكي مل هنكل اًدينع ناك .مالس ىلإ لصوتلا ليبس ىف طسوتي

 .ةعيفر بصانم ىلإ اودعص نيذلا ضعب فالخ ىلع ؛ءساسألا ىف ةيشاحلا قيقر ناك

 متهي ملو «ىونيليإ ىف ةعرزم ىف نوسلوب أشن .(هلثم رخآ اًصخش ىكنانرب ناك)

 تارايسلا ءارش الو ةيميلقإلا ىداونلا ةيوضع ىأ جلزتلا تاعجتنم خاوكأ ىلإ باهذلاب

 ىفطاع لكشب نوسلوب نمآو .سويرب ةرايس ىف هتجوزو ىه كرتشا لب ؛نمثلا ةيلاغ 1

 نم ءنيبيطلا لاطبألا نم مهريغو نام تايو نام ريوسل ىسيئرلا ودعلا وهو ةريرش ةيلايخ ةيصخش ١)

 ليربأ ىف ةروصملا ةيكيرمألا سكموك نشكأ ةلسلس ىف ةرم لوألرهظو رتسوش وجو ليجيس ىريج عادبإ
 (مجرتملا) 154٠. ماع نم ناسين
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 ىف ةريصق ةرتفل مدخ نأ ذنم لئادبلا نأشب اًيلم ركفي مل هنكل ,ةديقملا ريغ قاوسألاب
 ىف هيولسأ ناكو .دراقراه ةسردم نم هجرخت دعب نوسكين دهع ىف ضيبألا تيبلا
 لصفم ريغ ناكو .تازازفتسالل بيجتسي ناك :تاقفص عناص بسانيل ءايعئارذ ةرادإلا

 تناك .نييذيفنت ءاردم ريبك ىلإ ةبسنلاب ةشهدلا ريثي امم .صاخ لكشب ثيدحلا
 ريغ تاعافدنا ىف رجفنت هتاجاتنتسا تناكو ,ةيقلح تاعفد ىف هنم برستت تاملكلا

 ٠٠١ نزي ثوامتراد قيرفل ةيكيرمألا مدقلا ةرك ىف موجه بعال ناك امنييو .ةموغنم

 .ىدسجلا هناينبب ركذُت تلازام مالكلا ىف هتقيرط تناكو ,"ةقرطملا" مساب فرع ءلطر

 اعون اًكبترمو ىعماج ذاتسأ بولسأ بحاصو اًنداه ءضيقنلا ىلع ؛ىكنانرب ناك

 لبق 2٠٠١. 1 ماع نم طابش رياربف ىف بصنملا ىلوت .ماوعأ ةينامثب نوسلوب رغصيو ءام
 هفلس «نابسنيرج دعب هب بحرم رييفتك دالبلا هتيحو «نوسلوب نم ةريصق ةرتف

 . لمملا ةيصخش ىلإ ىكنانرب لام ءاًّقارب نابسنيرج ناك امنيبو .سرطغتتملا
 نم ناكو :ءثيدحلا ضماغ هنم رثكأ ثيدحلا طيسبو ءاًريبخ هنم رثكأ اًينف ناكو .بيثكلا
 ىف لثمتت ةريبك ةزيم هيدل ناك هنأ ادع اميف عئارلا نوسلوب بناجب ىراوتي نأ نكمملا
 ءاينروفيلاك بونج ىف «نوليد ىف اأشن .('*'لهتايح ةليط ةيداصتقالا ةسايسلا سرد هنأ

 ,نيديحولا دوهيلا نيب نم تناك هترسأو ءايلديص اهيف هدلاو ناك ةيعارز ةدلب ىف
 ىف اهملعتي مل) هسقنب لماكتلاو لضافتلا باسح ملعت ىذلا ةيبصلا نم عون ناكو
 ةجرد ىلع لصحو :نوسلوب ةرداغم نم ماع دعب دراقراه لخدو .(ايلعلا هتسردم

 ىلع وطنمو هبان ثحاب هنأب فصؤوو ءايجولونكتلل ستسوشاسام دهعم نم هاروتكدلا
 دعص ؛«نيرحانتم نيليصف ىلإ داصتقالا مسق اهيف مسقنا ىتلا نوتسنيرب ىفو .هسفن

 طايتحالل سيئركو .سيئرلا حبصيل ءالمزلاب ةبيطلا هتقالع ةوقب موعدم ىكنانرب
 ىف ةطلسلا نم ديزملا هنارقأ نيظفاحملا حنمو :ةهباشم ةيطارقميدب ىلحت ,ىداحتالا

 ىف تاريطق خضي هنأ ول امك هتاملك ْنِزي ناكو ؛اًيورتمو اًرذح ناك .ةيدقنلا ةسايسلا

 .هيدعاسمل ةيلوألا هلويمب ىتح حبي مل هنأ ةجردل مالكلا ىف ادصتقم ناكو .هتعمس رهن

 هلعفي ىذلا ام" :ةشهد ىف ليمز لأس ؛نابسنيرج لحم لحيل هرايتخا نع نلعأ امدنعو

 ”؟ىطارقميد نييعتب شوب



 . ىروهمج انأ :ةقيقحلا ىف“ :ىكنانرب باجأو

 دق ىتلا سوردلاو هبابسأ ءريبكلا داسكلا لوح ةيساردلا هتايح مظعم ترادو

 ةرحلا قوسلل ليصألا ىداصتقالا رظنملا ىنواعم نم ىكنانرب ناكو .هنم دافتسُت

 .همقافو داسكلا ىف بيست ىداحتالا طايتحالا نأ نامديرف عم دقتعاو ؛نامديرف نوتليم

 زيفحت نع زجعلابو - رايهنالا لبق مهسألا قوس تابراضم كد ىنعمب - ةعاقفلا ءثفب'
 ,نامديرقل نيعستلا داليملا ديعب لافتحالا ءانثأ ةملك ىفو .داسكلا ءانثأ داصتقالا

 ةفلؤملاو نامديرفل ىداحتالا طايتحالا نع ةباين 'رذتعا" هنأ ىكنانرب نع رهتشا
 ١ :زتراقش انأ هعم ةكراشملا

 دقل ءباوص ىلع امتنك .ريبكلا داسكلاب قلعتي اميف :انآو نوتليمل لوقأ نأ دوأ
 .(١؟؟) ةيناث اذه لعفن نل ءامكلضفب نكل .ةياغلل نوفسآ نحنو .هانعنص

 لماك لكشب نآلا تمهف ةيميداكألا ةسسؤملا نأ ىكنانرب معز وه اًظوحلم ناك ام

 ةيعقاولا ةايحلا .ىكيرمألا خيراتلا ىف اديقعت داصتقالا بقح رثكأ نم ةدحاو تايمانيد

 رفوي ىذلا ىسايقلا داصتقالا ىف اًقراغ ىكنانرب ثحب ناكو .كشلل ةلباقو ةيوضوف

 تاريسفتلاو لماوعلاب مومهم خرؤمك سيل داسكلا للحو .('*؛ارتويبمكلا جذامن نيقي
 هباتكف ؛ىكحلا نم رفني ناك هنأ ودبيو .لمعم ىف عامتجا ملاعك نكل ةعراصتملا

 ىلإ تاراشإلا نم بسحف ةنفح ىلع ىوتحي «ريبكلا داسكلا نع تالاقم 2٠٠٠ ماعل

 سانلا نع الوصفم اًيدقت اًئدح ىكنانرب ىلإ ةبسنلاب داسكلا ناكو .تلفزور سيئرلا

 نكت مل ماعطلا كونبو موعدملا زبخلا ريباوطف .توه ىتلا كونبلا وأ لمعلا نع نيلطاعلا

 طايتحالا لوح زكرمتلا ةديدش هرظن ةهجو تناكو .ىزكرملا كنبلا تاسايس ىلع ادر الإ
 ةقرو ىف لداجو .ةزجعم وأ ةثراك امإ قلخ ىلع ةرداق ةسسؤملا اهيف نوكت ىداحتالا

 نأ هعسوب ىداحتالا طايتحالا نأ ,نامديرف هلطبب ىرخأ ةرم اهيف ادهشتسم .ةدحاو

 .ىزاجملا ىنعملاب :رتيوكيله ةرئاطب دقنلا نم مزح طاقسإب ًاًرضتحم اًداصتقا ىيحي

 .('40) (”.نب رتيوكيله“ بقل اذه هبسكأ)
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 هزئارغ بسحيو .لمعلاب اًمامت ليفك ىداحتالا طايتحالا نأ ءاًديعس .دقتعاو

 هكرادإ مت اًملع ثيدحلا ىزكرملا ىفرصملا ماظنلا ىف ىأر ,مجسنملا هجهنو ةرذحلا

 ذنم ةريطخ داسك تايون بايغ لجس هنإ :عيحص .روطتت ًةفرح سيلو هزاجنإو
 بسنو «ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم ىلإ ىضاملا نرقلا تاينينامث فصتنم

 نابسنيرج عم قفتاو .(") هرمع لمع تناك ىتلا ةيدقنلا ةسايسلا ىف نسحتلا ىلإ كلذ

 عضو ,هتاباتك ىفو .تاعاقفلا ىف ىداحتالا طايتحالا لخدتي الأ حيحصلا نم هنأ ىلع

 ءىش دوجو ىف ىتح كشلاب اًيحوم ؛ةملكلا لوح ةيلدج ماهفتسا تامالع ابلاغ ىكنانرب

 نع ةلدتعملا ةظفاحملا هرظن ةهجو ىف ىكنانرب نوسلوب كراشو .('*"ةعاقف“ همسا

 ةرسأل اًجاتن ناك امهيلك نأ مغرو .ةيرظنك سيلو ةيزيرغ ةلاسمك نكل ,ملاعلا

 نوسلوب ناك) فيفط ىقالخأ تمزتو ديعس جاوزب اعتمتو ؛:ةريغص ةدلب نم ةنيدتم

 ءاعفدنم ناك رخآلاو ءالمأتم ناك امهدحأ نكل .(**!(رسنلا ةفاشكلا وضع بقل لمحي

 بابسأ ىكتانرب سرد .روبص ريغو ىعامتجا رخآلاو ءرخاسو رشعملا ىلح امهدحأ

 ناكو ؛ىعماجلا مرحلا لزتعم نم بلاغلا ىف نكل .هتايح ةليط ةيداصتقالا تامزألا

 ,ةفلتخملا امهبيلاسأ عمو .ديعب نم هلمأتي مل نكل تيرتس لوو ىف اًقراغ نوساوب

 ىلإ نيح نم ناثدحتيو ايعوبسأ راطفإلا نالوانتي .(***!كاموتوب ىف نيفلاتم نيقيفر احبصأ

 ىف الاح لضقأ اوحبصأ نيذلا ةيزكرملا كونبلا ىف نييفرصملاب ةداشإلا ىف اًقحم ىكنانرب ناك اعبر («)
 تدعاس ىرخأ لماوع نكل .ىضاملا نرقلا تاينيعيس ىف ةيمخضتلا ةمقلا دعب ىسايسلا لخدتلا ةمواقم

 ةراجتلا عسوتو (ةعانصلا نم اًبلقت لقأ تامدخلا) تامدخلا داصتقا دوعص لثم ةقلحلا ةئدهت ىف اًضيأ

 .ةيدقنلا تاءارجإلا ىف ديدشت ىلإ ةجاحلا ؛مث نم ءاًضيأو مخضتلا ىلع ةباقر تسرام ىتلا ةيملاعلا

 801 560الأ5 04 8006168 ىف ىضعلا اهيلإ لصي ةبترم ىلعأ ىه ءرسنلا وأ ءرسنلا ةفاشكلا وضع (مءز

 ةعامجلا ءاضعأ نم بلطيو ؛ةيصخشلاو ةينهذلا ةقايللاو ةينطولاو ةيصخشلا ىف بيردتلا مدقت ,نايتفلل

 ىتح ىرخأ تاراهمو ةموكحلاو ىكيرمألا ثارتلا ئدابم نوملعتيو ةيصخشلاو ةينيدلا مهميق ريوطت
 (مجرتملا) .نيحجان نيجضان نينطاوم اوحبصي

 عباسك 2٠١4: ماع .رابخألل ةيكيرمألا نإ .نإ .ىس ةكبش اهتفنص ةيكيرمألا دناليرام ةيالوب ةنيدم («**)

 (مجرتملا) .دالبلا ىق ميلعت ةدوج ىلعأ ثيح نم ندملا عباسو ةدحتملا تايالولا ىف ءارث ندملا
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 _ نكل .ةسايسلا ىلإ شاقنلاب نوسلوب بهذو ةريبكلا راكفألا ىلع ىكنانرب زكر .رخآ

 طايتحالا سيئر دمتعاو .(اهيلع ربص هيدل ناكو) ليصافتلاب اًريثك متها ىكنانرب
 ةوطخ لك ىف ءىسايسلا لعفلا در وأ ءقوسلا لعف در عقوت ىف نوسلوب ىلع ىداحتالا
 ىلع ىأ) ناكسإلا قوس نأ ناعقوتي امهو بصنملا ىلإ امهنم لك ءاج .امهتاوطخ نم
 داصتقالا نأ امهالك دقتعاو .نسحتتس (رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا عاطق لقألا

 .سلس رارقتسا ىلإ لصي نأ عيطتسي

 ةيراقعلا نوهرلا تاكرش تناك ,؟٠٠٠ ماع لولحبو .ايدرو تيرتس لوو نكي مل
 نويد ريس رثأ نأ نوفرعي رامثتسالا ويفرصم ناكو اعيرس اهباوبأ قلغت رطاخملا ةيلاع
 ىرشنيس وين تفشك :طابش رياربف ىفو .ةرشابم مهباوبأ ىلإ داق ةيراقعلا نوهرلا
 أوسأ ددع نع «ىبرقلا لحاسلا ىف رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ردصت تناك ىتلا
 اهحابرأ مئالم ريغ لكشب تلجس اهنأ اًضيأ تفرتعاو دادسلا نع زجعلا ىف عقوتملا نم
 ناك امك ةميلس نكت مل رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نأ ىلع ةراشإ ىف - ةقباسلا
 مامأ ىرشنيس وين ىف نويذيفنتلا ءاردملا ىهابت .بسحف قباسلا فيصلا ىفف .دقتعي
 سيئرلا نأمطو .ةيوهلا ةفاح ىلع ةكرشلا نآلاو .لافطألا لثم نوماني مهنأب ليريم
 نأ ءاًقلق ديازتي ناك ىذلا لينوأ ناتس ,فراصملاو قاوسألا ةعامجل ليريم ىف دعاسملا
 أوسأ ىلع ةيراقعلا نوهرلا ىف ةلداعتم ةنس عقوتو .ةديج ىدبت ةيلاملا مهتظفحم
 نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىف راجتالا ناك ,ةيدرولا تاعقوتلا هذه مغرو .تاريدقتلا
 .بضني ةيراقعلا

 قاروأل ءالصألا نيردصملا لك ىلإ لصتل ةلكشملا تعستا ءراذآ سرام ىفو
 كنب فقوأ «قلغت ليومتلا ةداعإ ةذفان نأ كردأ نأ دعبو .دياويرتناك «ةيراقعلا نوهرلا
 ةراثإ رمألا ناك ول امكو ."ززعم ريهظ ضرقب ةموعدملا" ضورقلا رادصإ ةأجف ىليزوم
 ىف ضورقلا ىلوؤسم ةيلخاد ىنورتكلإ ديرب ةلاسر تثح ؛تازواجتلل ةيئاهنلا ةديرعلل
 ديزت ةقفص ةيأ ىلع اولصحأ متحمس ول" :ةسايسلا رييغت لبق عارسإلا ىلع دياويرتناك
 .(191"!مويلا [48 غلبت ةميقلاو ضرقلا نيب ةبسنلا] ةئملا ىف 55 ىلع
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 سفن ثدحو ىداصتقالا طاشنلا نم ىرشنيس وين تجرخ ءرهشلا ةياهن لولحبو

 متو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق ىمدقم نم 4 نم رثكأل ءىشلا

 ٠٠١ ىلع اليلق ديزي ام كانه ناك).('**ىربجلا عيبلاب لثامم ددع ىلع ذاوحتسالا

 ناكسإلا ةرازو هيف مهتدصر ماع رخآ ىف 5٠٠١«: ماع ىف ةيراقعلا نوهرلل ضرقم

 ةرادإلا ىلوؤسمل ةينايب اموسر ضيبألا تيبلا نم قلق للحم مدقو (.ةيرضحلا ةيمنتلاو

 نأ امامت نكمملا نمو ريطخ لكشب ةمخضتم نكاسملا راعسأ نأ ىلإ ريشت ةيكيرمألا

 ةثالثل تطبه «عقاولا ىفو ؛لعفلاب تطبه دق لزانملا راعسأ تناكو .رايهنا ىلإ هجتت

 اهيف دادسلا رخأت ىتلا رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةبسن تربتعاو .ةيلاوتم عابرأ

 تلصوو ."ريطخ لكشب عفدلا ىف ةرخأتم" نهرلا سبح وحن ريستو لقألا ىلع اًموي ٠

 .ام عاق رارق ىلإ لصتس قوسلا نأ نوسلوب ىأرو .ةئملا ىف 8,577 ىلإ اهتبسن

 ةموعدملا ةيلاملا قاروألا رشؤم ضفخنا ءرايآ ىيام لالخو .نيرمثتسملا نم ريثكلا هقفاوو

 .("؟"لطقف ةئملا ىف ةسمخ ةبسنب ةيراقعلا نوهرلاب

 رخأتلا عاقترا مغرو ,تاقينصتلا ىف ىولس نودجي نيرمثتسملا روهمج لظو

 ةياهن ىفو .فينصتلا ةعفترم ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا تلظ ءدادسلا نع

 زيدوم دعب فينصتلا لاجم ىف ةثلاثلا ةبترملا لتحت ىهو ءشتيف تدقع ءراذآ سرام

 لوو قلق ةدح فيفخت وه ضرتفملا هفده ناك فتاهلاب اًرمتؤم ءزروب دنآ دردناتسو

 .فإل عباتلا دناف مكنإ وين ىف ثيجيردور كيرش «ىريبيتآ ساموت عمتساو .تيرتس

 ةيلاملا قاروألل اًسلس ًاراحبإ عقوتت اهجذامن نأ دكؤت ىهو شتيفل .هيإ .ىب
 .ةيراقعلا نوهرلل

 نع نيرخأتم اوناك لزانملا باحصأف .ثيجيردور لثم نيللحمل ىنعم الب اذه ناك

 ىلع مهلوصح ذنم ابيرقت روهش ةعست الإ رمي ملو - مهنوهر سبح ىرجي لب - عفدلا

 ىلع ةرورضلاب ريثأت ةبرطضملا عفدلا تايلمعل نوكيس ءالجآ مأ الجاعو .ضورقلا
 ىلع اًرصتقم عفدلا نع رخأتلا نكي مل ءاذه ىلإ ةفاضإو .اهلباقم تعيب ىتلا تادنسلا

 .هيإ ةئفلا نم ضورقلا نئابز لاط لب رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق ضرتقم

139 



 .(68:)اًنضيأ دادسلا نع نوزجعي ناك ةديج ةينامتئا تالجس مهل ناك نورخآو ؛ةليدبلا
 .اهتانايب ةءارق ئيست ىنامتئالا فينصتلا تالاكو نأ ثيجيردور نظو

 راهدزالا ةرتف ىف ثدح امك ؛عفترت فوس نكاسملا راعسأ نأ شتيف جذومن معزو

 ةلئسألا ةرتف ءانثأو .طسوتم درفم مقر ىلإ ضفخنم درفم مقر نم ةيونس ةيوئم ةبسنب
 نم الدب لزنملا راعسأ تناك اذإ جذومنلل ثدحي ىذلا ام» :ىريبيتآ لاس .ةيوجألاو
 .رايهنالا ىف ًادبيس اهجذومن نأ شتيف تفرتعاو ؟ةتباث .كلذ

 ىف نينثا وأ دحاوب لزانملا راعسأ تضفخنا اذإ ثدحي ىذلا ام" :فوتييتا لاسو
 .امامت جذومنلا راهنيس ةلاحلا هذه ىف هنأ شتيف تباجأو ,”؟ةئملا

 ول امك فرصتت شتيف تناك .ثيجيردور لهذ ,فتاهلاب ةدافإ ىريبيتآ مدق امدنعو
 رذحو .لعفلاب اًيراج اذه ناك ,ةقيقحلا ىفو ؛اليحتسم لزانملا راعسأ صافخنا نأ
 ثودح لامتحا" نأ نم ناسيتن ليربأ ىف مهسألا ةلمحل هباطخ ىف ثيجيردور
 تاسسؤملا نم ةفلتخم عاونأل ةريطخ تالالد هل فينصتلا تالاكو جذامن ىف رايهنا
 زغلملا ملاعلا نم دعبأ "تالالدلا" تبهذ ؛عقاولا ىفو ."نويدلا رادصإ لكايهو ةيلاملا

 نأب بنتو ,ةلاطبلا عافترا ثيجيردور فرشتساو .ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألل
 ةنحملا ةهجاومل ةدئافلا تالدعم ضفخ ىف ءدبلا ىلإ رطضي فوس ىداحتالا طايتحالا
 .لاح ىأ ىلع ءثيجيردور رظتني ملو ."لوليأ ربمتبس وحن لمتحملا نم ةيداصتقالا
 وين قودنص ضفخ .ةيراقعلا نوهرلا نويد نم اهجاردأ لعفلاب تلخأ دق تناك نأ دعبو
 :ةيقبتملا ةديحولا ةرطخلا ةئفلا نم ةيلاملا هتظفحم هيإ .ىب .فإ ةكرشل عباتلا مكنإ
 .(؟١)ةدرخلا تادنسلا

 تناك اًرس اهنكل ءنلعلا ىف فينصتلا تالاكو هلوقت تناك ام رمأ نم نكي امهمو
 لولحيو .اهتاعقوت اًريثك زواجت ىذلا دادسلا نع رخأتلا دم عافترا ببسب ةدشب ةقلق
 رطاخملا ةيلاع دز .ىاو .سكإ نوهرلا نم ةئملا ىف ١؟ دادسلا نع رخأت «عيبرلا
 وهو - (عبارلا لصفلا ىف اهتشقانم تمت ىتلاو زيدوم نم ةفنصملا تادنسلا ةعومجلل)
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 ترسفتسا امدنعو .ةثيدحلا ةعفدلا هذه لثم نم دنسل ةمدصلاب بيصي عفترم ددع

 وأ رضخألا جرملل تاراقعلا ضعب ترقتفاو .اًءوس دشأ ءابنألا تناك ضرقملا نم زيدوم

 .لزانملا ىلإ طق نورتشملا لقتني ملو ؛ديربلا قودنص ىف حيتافملا تلظو ىعيبطلا رظنملا

 لوحت عمو ؛ةفزاجملا لجأ نم لزانملا اورتشا سانلا نأ ىلإ ريشت تالالدلا تناكو

 ةيراقعلا نوهرلا تامدخ ىمدقم فشتكاو .('١"!ةطاسبب اهوكرت ,ناكسإلا قوس راسم

 ةمغط اوناك رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف نييراضملا ءالؤه نأ دالبلا ءاحنأ ىف

 .ضرقملل ربكأ رئاسخ نع ضخمت امم ءبئارضب ةنيدم لزانم اورجه دقف .ةريقح

 لبق تايضرألا ىلع طوغت مهضعبو .ةءاضإلا تازيهجت قرسو لزانملا برخ مهضعيو

 .رداغي نأ

 مييقتل هلمعتست ىذلا جذومنلا زيدوم تحقن 2٠٠١1, ماع نم ناسين ليربأ ىفو

 ةسمخ جذومنلا رمع ناك) رخأتملا رارقلا اذه ناك .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا

 ىفو .ةدوجوم دعت مل ملاعلا نم ءازجأ عيبت تناك تالاكولا نأب فارتعا لوأ (ماوعأ

 ىلع ىرهوج لكشب لقأ نوضرتقي نيذلا لزانملا كالم ناك :لاثملا ليبس ىلع ءىضاملا

 ناك ءمث نمو .دادسلا نع اوفلختي نأ حجري ال ؛مهلزانم ةميق نع مهل ىراقع نهر لوأ

 عويش عمف .كلذك رمألا دعي ملو .ةيؤبنت هتميق نأ ىلع ىراقع نهر لوأ مجح ىلإ رظني

 الك مجح وه تقولا كاذ ىف مهي ام حبصأ ءززعم ريهظ ضرقب ةموعدملا ضورقلا

 نع نوزجعي اوناك ءديج ىنامتئا :لجس مهل نيذلا نيضرتقملا ىتح .نييراقعلا نينهرلا

 ىذلا هسفن جاتنتسالا ىلإ ةلصوتم .”ةيلقعلا ىف ريغت" كانه نأ زيدوم تكردأو .دادسلا

 لوصأ اهنأ ول امك مهلزانم نولماعي سانلا" نآلا .ثيجيردور هيلإ صلخ

 .لعفلاب اهنورجهي مهلزانم ةميق نم رثكأب نونيدملا لزانملا كالم ناكو .('9”5"ةيرامثتسا
 .اعئاش اذه حبصأ «ةروزملا تابلطلا تالاحلا ضعب ىفو ,مخضتملا نيمثتلا ببسبو

 تضق .ةديدجلا ةيراقعلا نوهرلا تاباسح قيرط ىف طبختت زيدوم تناك امنيب

 ىفو .تيرتس لوو ىف ةريبكلا اهاياحض لوأ ىلع رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةمزأ

 ةميقلا ةيلاع عاونألا بذجل طوحت قودنص تأشنأ دق زنريتس ريب تناك 4 ماع
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 .قوسلا نم ىلعأ تادئاع :عاونألا هذه لثم عم اًيلاغ لاحلا وه امك ءديرت ىتلا ةيفاصلا
 ىلع تلصحو ءنامضيب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ةيلاملا قاروألا ىف قودنصلا رمثتساو
 نيماعلا ىفو .شنيل ليريم ىف ىدراكير رفوتسيرك نم ةيلاملا اهتظفحم نم ريثكلا
 ماع نم ءبأ سطسغأ ىف هنأ ةجردل ةديج جئاتنلا تناكو .قودنصلا رهدزا نييلاتلا

 ىرتشاو .اًيناث اًقودنص ريب تنشد - اهسفن ناكسإلا قوس ةورذ ىف - ٠1

 ,('0!!)تارامثتسا ةروص ىف رالود رايلم ٠١ وحن ءنيعمتجم .ناقودنصلا

 قاروألا ىف اًبيرقت رصحنا اهرامثتسا نأ ءالوأ ءوه ريب قيدانص زيمي ناك ام

 ماع عيبر ىفو .(*'شماهلا ىف كلذ لعفت تناك اهنأ ءايناثو ,ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا
 قيدانصلا ىورمثتسم بلاط ,طويهلا ىف ةيلاملا اهقاروأ هيف تأدب ىذلا تقولا ىف ٠0.0

 - نيقودنصلا ونئاد بلاط ؛لباقملا ىفو .ةداعتسالا تابلط ديمجتب ريب تدرو .مهلاومأب

 تناك) .ىفاضإ نامضب - شنيل ليريمو بورج ىتيسو سيشت ناجروم .ىب .هيج
 ىتلا «ليريم هيف رصت دق ىذلا مويلل ةدعتسم ريب هيف نكت مل ىذلا نمزلا ىلع ةلالد
 (.دادسلا ىلع :نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ةيلاملا قاروألاب سامحب اهتدوز
 رئاسخ نكل .ذاقنإلل ةلواحم ىف ترالودلا ىف تارايلم ةعضبب ةسئايلا ريب تدهعتو
 ناقودنصلا نلعأو) نيرمثتسملل ةيراقعلا ةميقلا تحمف ءتدعاصت طوحتلا ىقودنص

 .(فاطملا ةياهن ىف امهسالفإ

 رالود رايلم ١.5 - ًةيلك ةيفاصلا امهتميق ,ساسألا ىف :ناقودنصلا رسخو
 ةميقلا ةطاسبب ىواست نكت مل لوصألاف .ةيفصتلا ىلع اوربجأ ءاردملا نأل - اًبيرقت
 ةيلاملا تاسسؤملا مظعم نأ رابتعالا ىف ذخألا عمو .ةجعزم ءابنأ هذه تناكو .ةنلعملا

 ررضلا رصتقي نأ حجرملا نم نكي مل ءلوصألا نم اهسفن عاونألا مكارت تناك دالبلا ىف
 رالود نويليرت ١.4 هتميق ام حرّط 2٠٠٠١, ماع ذنمو .طوحتلا قيدانص نم نيجوز ىلع

 ىقبتو نوبزلا هعفدي ىقابلاو ةيلاملا ةقرولل نوبزلا ءارش رعس نم اًءزج طيسولا اهيف لومي ةقيرط ىه (*)
 (مجرتملا) .انامض طيسولا عم ةقرولا
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 نأ نوكردي نورمثتسملا أدبو ,رطاخملا ةيلاع نوهرب ةموعدم ةيلام قاروأ ةروص ىف

 اميف ىئاهن فقس اهل نكي مل ىتلا قاروألا سفن - ةيلاملا قاروألا هذهل ةيلعفلا ةميقلا

 .('"*!طوبهلا ىف رارق اهل نكي مل امبر - ودبي

 ةكرش سيئر «رزوالف رفوتسيرك .ىج راز , ئثفني ريب اقودنص ناك امنيب

 .ريب سيئر ءزتراوش نالآ ؛همسا لمحت ةصاخلا مهسألل ديج لامسأر تاذ ةريغص

 تافطعنملا ىف رهظي نأ ءنامدلوج ىف قباس كيرش وهو ءزروالف عبط نم ناكو

 ناك جيزم وهو ءاليلق اًفرجعتمو ىداع ريغ لكشب اًيكذ ناك .تيرتس لوو ىف ةمساحلا

 .زتراوشل زروالف لاقو .نيلمتحملا نيرمثتسملا اًضيأو هئارظن بابلأب ذخأي نأل ليمي
 ام لك عمجت نأ وه هلعف كيلع نيعتي ام نأ دقتعن ...كل حئاصنلا نم ليلقلا انيدل"

 ءاهتمق نع مهسألا لزنت امدنع امهسأ عيبي نأ ديري ريدم ال ."مهسألا نم هعيطتست

 .اًرالود ١4١ نم لقأ ىلإ ءكاذ ىناثلا نوناك زياني ىف ارالود ١7 نم كطبم وتو

 دقتعت ال :لوقي زروالف ىضمو .بيجع ءيش لاملا سأر نكل .اذه فرعي زروالف ناكو

 ىتح ترظتنا اذإو .اًبيرق لحُت نل اهنأ ول امك ةلكشم هذه نكل ...هجاتحت فوس كنأ

 ةققدم ةيفاص ةميق اهيدل ناك .ريب تكبتراو .('*1) "هيلع لوصحلا عطتست نلف .ةجاتحت

 اهنم ريثكلا - تارالودلا نم تارايلملا تارشعب مهسألل ةيقوس ةميق اًضيأو ءاّيباسح

 ةهوبشم ةيراقعلا اهنوهر لوصأ نأ ريب لابب ردي مل .طوحتلا ىقودنص ةميق فعاضي

 اضيأ ةشه نوكت فوس - علاطلا ائيس طوحتلا ىقودنص لثم - اهنأو لثامم وحن ىلع
 .عيبلا ىلع تربجأ اذإ

 نيريدملا رابك نيب لاصفنا ىدأ .ودبي اميف اًضيأ نيلفاغ ريب وسفانم ناك

 ال ناك ىذلا لينوأ ىهابتو .تيرتس لوو مهف مدع ىلإ ىمامألا طخلا ىف نيلماعتملاو

 ىف ؛نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىف ليريم عضو دعاصت ةيؤر نع اًفوفكم لازي
 ,('5177.ةياغلل اًنسح الب ىلبت“ تناك ليريم نأ «رايآ ويام فصتنم ىف ةيفحص ةرشن

 نأ لينوأ ليريم راجت نأمط «قلزنت تناك ةيراقعلا نوهرلا تادنس راعسأ نأ مغرو

 .اًبيرق عافترالا دواعت فوسو "ةئطاخ" ةنلعملا راعسألا
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 نم ريغص ددع حبصأو .ةيراقعلا نوهرلا رادصإب ًالغشنم لازيال ناميل ناكو
 ءاردملاو .قفدتت حابرألا نيح ىف لخدتلا ىف اًبغار نكي مل دلوف نكل ءنيقلق هئاردم
 ةالابم مدع ديازتو .هتحتافم اًدبأ نكمي ال هنأ اودجو كلذ ريغب نورعشي اوناك نيذلا
 ةوفص اًطلاخم ؛ةكرشلا جراخ هتقو ىضق دقف .نيدقتنملل تصني ملو سيئرلا

 ,زيحت دقف .ةيكلم ءاميسب ىلحت ؛ناميل لخادو .سيفارك ىرنه لثم نييفرصملا
 ةقبطلا نم نييفرصملا دض ,ةكرشلل ىرقفلا دومعلا مهو ءراجتلا نم هنارقأل ,تاونسل
 هرظنمب ,نيثالثلاو ىداحلا قباطلا نم هئايلع ىف ةحارلا هئارمتسا عم ؛نآلا نكل .ىلعألا
 تاوالعلاب مهرطميو نييفرصملل بستني دلوف حبصأ ءنوسده رهن ىلع لطملا عئارلا
 اًسيئر نوكيل ءىروجيرج فيزوج «ةيرادإ ةربخ هل اًقظوم دلوف راتخاو .("ةيكلملا
 .ةيمويلا ةكرشلا تايلمع ىروجيرج رادأ ءنئابزلا ىضرتسي دلوف ناك نيح ىفو «ناميلل
 دلوف دييأت ىف ةيسيئرلا هتالهؤم تلثمت ءاًقباس اًرجات ناك ىروجيرج نأ مغرو
 ,ةطلستملا هتيصخش هب ىحوت تناك امم حطسلا تحت اّدو رثكأ دلوف ناك اذإو .هتيامحو

 عوج هيدل لخادلاب نكل ؛ةياغلل ىعامتجا صخش :سكعلا ىلع ناك ىروجيرج نإف
 .ودبي اميف همهي رمألا نكي مل ؛رطاخملل لامعألا لجر ةيساسح هيدل نكي ملو .ةطلسلل
 رمأو .اهتعرس لماكب رادت نأ بجي ومن ةلآ اهرابتعاب ناميل ىلإ يروجيرج رظنو
 عيب ىف تصصخت ةيرامثتسا ةكرش ىرتشاو علسلا ىف اهاحضو ةيشع نيب عسوتب
 نم ديزملا رادصإ ليبس ىف ىضمو .ايلارتسأ ىف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا
 ةصاخ ةكرش ناميل تناك «ةريثكلاب تسيل ماوعأ لبقو .ةدشب ةنيدملا تاكرشلل ضورقلا
 رشنت نآلاو .نئابزلل تاقفص ىف ساسألا ىف طسوتتو اهئاكرش لام سأر سرحت
 .ىدبي اميف ظحالت داكت الو اهلام سأر

 ىف :ةصاخ ةكارش اهرابتعاب ناميلل ةريخألا مايألا نع باتك وهو «تيرتس لوو ىف دجملاو عشجلا ىف (*)
 هاجت اًبيرقت دحتم لكشب ىعامتجا ريغ ناك" دلوف نأ اتيلوأ نيك بتك ,ىضاملا نرقلا تاينينامث ةياهن
 (مجرتملا) . نييفرصملا
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 رتوت راثأو .ءايفوأ ريغ اصاخشأ نيضراعملا ىف دلوفو ىروجيرج نم لك ىأر
 لخدلا مسق ريدي ناك ىذلا اًماع 54 رمعلا نم غلابلا مرضخملا ؛دنابليج لكيام امهيلكل

 اًضيأ ضراعو ةيلام ةعفارب ةموعدملا ضورقلا قفدت حبكي نأ دنابليج لواحو .تباثلا

 ,رطاخملا نم ديزملا ىلع مدقي نأ ىلإ ةجاحب هنأ ىروجيرج هربخأو .ةيلارتسألا ةقفصلا

 ةفلتخم ىؤر مهيدل دنابليجو ىروجيرج - دلوف ىئانث نأ حضاولا نم حبصأ نكل
 لضفأ نم ناميل اًدرجم ةكرشلا دنابليج كرت ؛1١٠7 ماع ءرايآ ويام ىفو .لبقتسملل

 .رطاخملا ليلقت نع حيرص عفادم

 دعاسي امم ,نوبقاعُي فوس نيككشتملا نأ اعيرس ناميل لخاد نويفرصم مهفو
 رايآ ويام ىف اًقحال ناميل ىرتشا امدنع ىلخاد لدج دوجو مدع ببس حرش ىلع
 ىتبم 51١ كلتمت تناك ىتلا ,تسرت ثيمس - نوتسكرأ ةكرش ىف مهسمألا فصن

 رالود رايلم "؟ اًقلاب ءامسلا نانع ىلإ رعسلا عفتراو .دالبلا ءاحنأ ىف ةرخافلا ققشلل

 ىذلا :ناميل زافو .ققشلا راجيإ لدعم رابتعالا ىف ذخألا عم هريربت نكمي امم رثكأ -
 تارايلم ةينامث ميدقت ىف اًيغار ناك هنأل اهيف كوكشملا ةزئاجلا هذهب .نوبز حلاصل لمع

 ةيراقع ةميق رسج ةروص ىف ىرخأ رالود ىرايلمو نويد ةروص ىف كلذ ىحن ىأ رالود

 (54١).ناد رمثتسم ىلع روثعلا عيطتسي ىتح ”ةتقؤم'

 قوسلا نأ ساسأ ىلع لاملا سأرب اًرماغم - ةيراجتلا تاراقعلا تالماعم ىف ناميلل

 اًيلام اريبخ ,تارامثتسالا هذه ىلع فرشأ ىذلا ءشلاو كرام ناكو .الئاس لظيس

 مجح دازو .ةيلاتلا ةقفصلل هئاكرشو دلوف ةيهش ريثت اهمربي ةقفص لك ناكو ءارهام

 ىلإ نوتسكرأ ىلإ ناميل اهب مزتلا ىتلا ةيراقعلا ةميقلا تلصوو .دارطاب تاقفصلا

 نيسمخلاو ةئملا تاونسلا ىف ةكرشلا هب تظفتحا ىذلا لاملا سأر نم ةئملا ىف ةرشع

 .اهدوجو نم ةقباسلا

 ةزيمملا ةيجيتارتسإلا هذه تناكو .

 «ناريزح وينوي ىفو .هفقوي نأ ناميل ىف دحأ ركفي مل ءشلاو حاجن رارمتسا عمو

 اذه ببس نأل ركذلاب ريدج اذهو - ةيرادإ نابم رشع ىف ةيئزج ةيكلم ناميل ىرتشا

 ىضاملا فيرخلا اهترتشا ,ةصاخ مهسأ ةكرش ىهو ؛بورج نوتسكالب ناك عئابلا نأ
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 امدنعو .قالطإلا ىلع ةيلام ةعفارب ةموعدملا عيبلا تايلمع ىلغأ نم ءزجك بسحف

 ةرم قلطنا شلاو نكل ءرسلا ةملك وه رذحلاف ءاّيسايق اًرعس عفد عئاب نم ىرتشت
 عم - رالود رايلم ١,80 اهتميق تردق نزاخملا نم ةظفحم ىلع اًذوحتسم .ىرخأ

 )١91(. ةيراقعلا ةميقلا مظعم ىرخأ ةرم ناميل ميدقت

 .ةنزحملا تامولعملا ناضيف .ىدبي اميف :ناميل ىف تاقفصلا ومربم ظحالي ملو
 ىرخأ ةطقن دادسلا ىف ةدشب ةرخأتملا رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةبسن تعفترا

 .لوزنلا ىف لزانملا راعسأ ترمتساو .ةّئملا ىف 4.70 ىلإ لصتل ,ىناثلا عبرلا ءانثأ

 نوهرلاب ةموعدملا تادنسلا راعسأ تضفخنا :رطخلا نلعت ةيلاملا قاروألا قاوسأ تأديو

 .مقافتت رومألا تناك .("١"لرهش ىف ةئملا ىف ةعبس ةيراقعلا

 اًقاطن عسوأ روهمجل ةيداقتنالا هتيؤر ثيجيردور ضرع «ناريزح ىينوي ةياهن ىفو

 ىتلا هتملكب دصقو .('"') وجاكيش ىف نيدمتعملا نييلاملا نيللحملا ةيعمج مامأ ةملك ىف
 ناكو .ءاوسلا ىلع ةمظنملا تاهجلاو قاوسألا هيبنت ,فوخلا بايغ" اهيلع قلطأ
 ضوعُي ملو ؛ةيلاملا لوصألل ةعفترم لازت ال ىتلا راعسألا نم اًقلق ثيجيردور
 تادنسلاو ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألل ةمزالملا ةلئاهلا رطاخملا نع نورمثتسملا

 مامتهالل راقتفالا نم اًضيأ اًقلق ناكو .اهتكلتما ىتلا تاسسؤملا ىفو - ىرخألا

 ىف ةعومجم بطاخي ىكنانرب ناك امنيب ,بسحف رهش لبقف .نطنشاو ىف ىدبي اميف
 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا عاطق ىف تالكشملا ريثأت نأ دقتعن' :الئاق قلع ءوجاكيش

 عقوتن الو :حجرألا ىلع ادودحم نوكي فوس ناكسإلل عسوألا قوسلا ىلع رطاخملا
 ىلإ وأ داصتقالا ىقاب ىلإ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا قوس نم اًريبك اًراشتنا

 ةيضق اهنأب رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نوسلوب فصو ءرهش لبقو .'ىلاملا ماظنلا
 ةلكشم [رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا] لثمت نأ عقوتأ ال" اًفيضم ءاهؤاوتحا مت

 لكشب طروتم تيرتس لوو نأ ءرخآلا بناجلا ىلع ءثيجيردور ىأرو .(''7ةريطخ
 نم اًبيرقت ةثملا ىف ةرشع ترمثتسا اكيرمأ كونب نأ ىلإ راشأو .دقعمو ىرهوج

 ضورقل ةيلاملا قاروألا ىف (ةيراقعلا اهتميق نم ريثكب ربكأ ةبسن ىهو) اهلوصأ
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 لوو ضخمت 2٠01 ماع نم لوألا فصنلا ىف ىتحو .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا

 تامازتلا ضورقل ةيراقعلا نوهرلا عون نم رالود رايلم ١70 نم برقي امع تيرتس
 ىلاملا ماظنلا نأ ثيجيردور دقتعا ءىكنانرب دقتعمل اًفالخو .('')نامضب ةلوفكملا نيدلا

 ناشب اًضيأ ثيجيردور قلقلا باتناو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف هينذأل قراغ
 نكل .ةصاخلا مهسألا قاوسأو ةدرخلا تادنسلا للختملا نمألاب فئازلا ساسحإلا

 نيذلا نيريثكلل ريذحتب ىهتناو . قيرطلا مدقتت' تناك ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا

 ةيفصتلا نامأ ةكبش نأ دقتعن“ :مئالملا تقولا ىف جورخلا ىلع ةردقلا ىلع نولوعي اوناك
 ."راعشإ ىأ نود بحسُت نأ نكمي هذه

 ةثالث ةيراقعلا نوهرلا تادنس راعسأ تضفخنا .اذه ثدح .هسفن ىلاتلا مويلا ىف

 ةيراقعلا نوهرلا تادنس رشؤمو .اهطوبه تلصاو ءزومت ىيلوي دادتما ىلعو ءةئملا ىف
 ةياهن لولحب اًرالود ه؟ دنع هيف لوادتلا متي ناك ءرالود ٠٠١ دنع ماعلا أدب ىذلا

 هيدل ناك كنب ىأف ؛ارفص ةأجف تادنسلا هذه لثم ىلع بلطلا حبصأو .('"ارهشلا

 قيروت قوس باب ماكحإب قلغأو .دبألل هيدل تحبصأ ةيراقعلا نوهرلل ةيلام قارؤأ
 .ةيراقعلا نوهرلا

 ضرع ميدقت لينوأ بلط ءزومت ىيلوي ىف شنيل ليريم ةرادإ سلجم عامتجا ىفو

 رابك نم نانثا فشكو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىلع ةكرشلا فاشكنا نأشب

 .رالود رايلم 54 ةميقب نامضب ةلوفكم نيد تامازتلا اهيدل ناك ليريم نأ نييقرصملا

 .ةقيقحلا اريخأ لينوأ عمس .ليق نم .هليختي وأ ؛هملعي ناك ام رمأ نم نكي امهمو
 ليريم ىدل ناك ءنامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىف ةيلاملا اهقاروأ ىلإ ةفاضإلابف
 :ىليك بطاخو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ىرخأ ثانامتئا ىف تارايلملا اًضيأ

 لهذو ."رمألا ىهتنا" :الئاق هسفن ءىرشنيس وين ءارش ةركف نم رفن ىذلا ىماحملا

 طوحت نأ ليريم عسوب ناك ام اذإ نيلماعلا قيرف لاس ؛هبتكم ىلإ داع امدنعو .لينوأ

 ةلوفكملا نيدلا اهتامازتلا نم ضعب عيب نع اذامو .داعيملا تاف :ةباجإلاو .اهتناكم

 قحتست ال ىتم فرعي ناك هنأ لينوأ لئاضف نمو ."مختم" قوسلا :ةباجإلاو .نامضب
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 نييذيفنتلا نيريدملا ريبك :سيول نيك ءطيسو ربع ؛ىعدتساو .اهلجأ نم لاتقلا ةيضقلا
 .جامدنا ىف اًيغار سيول ناك ام اذإ ارسفتسم ءاكيرمأ فوأ كنبل

 رثكأ دوم ليناد ناك .اًضيأ رهشلا اذه ىف ىام ىناف ةرادإ سلجم عمتجاو

 ءايشتيفالاد جتحاو .ةينامتئالا رطاخملا نم ديزملا معدت دق ىناف نأ نلعأ لب .ًالؤافت

 لاق ؛عامتجالا تقبس ىنورتكلإلا ديربلاب ةلاسر ىف ءاًبيضاغ .رطاخملا ةرادإ ريدم

 ام ببسب هباصعأ دقف نأ دعبو .رطاخملا دعاصت عم ىتح تصلق هتينازيم نإ اهيف
 ودبأ لف" :نييذيفنتلا نيريدملا ريبكل لاق ,ىناف ىف رطاخملا طباوض ةيافك مدع هنأ معز
 )١١2(, ”؟ةءاغلل قمحأ

 رابك عمشجاو .زومت ىيلوي ىف «قحال تقو ىف هللا ىلإ ناميل بايإ ةظحل تعاجو
 صحق ةيلمع لجأ نم ىلاق نص ىف دلوفل فارطألا ىمارتملا لزنملا ىف ءاردملا

 رهفكا :مهسألا راعسأ قالزنا عمو .مهمهسأ راعسأ ررضتت تأدب ةأجفو .ةيجيتارتسإ

 نوهرلا نم مهتدحو اوصلقي نأ مهيلع نيعتيس هنأ ءاردملا فرعو .دلوف لزنم ىف ىجلا

 .رهشأ ةتس لبق هلعف ضفرو دلوف هب حصُن ام وهو - ةيراقعلا

 تضفخ ؛فيصلا رادم ىلعو .رخآلا ولت ادحاو ةيراقعلا نوهرلا لاجر رابك حنرتو
 .رالود رايلم ؟5 ةميقب ةيراقعلا نوهرلل ةيلام ةقرو فلأ نم برقي امل اهفينصت زيدوم

 نأ انءاعوز اكدت فيشصتلا نهدح قاكو :افوذح نككنفو ةنوم دنا كودتاكس تدَحو

  تالاكولا هتلاق امع رظتلا فرصب تطبه تادنسلاف ؛فينصتلاب نمؤت دعت مل قوسلا

 .ةيراقعلا نوهرلا قوس ىلع ةريطخ تاريثأت قيروتلا طاشن فقوت نكل .اهتميق نأشب
 ىف نييفرصملا ىدل نكي ملو ءضورقلل اًمهن تيرتس لوو دعي مل ءتقولا كاذ ىفف
 نم تاونس عبس دعبو .ضارقإلل مهريياعم ديدشت ىوس رايخ ىراجتلا عراشلا
 .قلغت ةيراقعلا نوهرلا لاومأ ةذفان تناك ءلهسلا نامتئالا

 ديدشلا ع افترالا نع ؛زومت ىيلوي ىف ردص «ىناثلا عبرلل دياو ىرتناك ريرقت فشكو
 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل اهضورق نم ةئملا ىف ةرشع ناك .دادسلا نع رخأتلا ىف
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 اًدحاو اًرهش «ةئملا ىف ٠١ تغلب ةلهذم ةبسن ترخأتو ءرهشأ ةثالث ةرخأتم رطاخملا

 اهنأب ضورقلا ضعب لبق نم تفنص اهنأب تفرتعا اهنأ ؛مؤشلاب رذنأ اممو .لقألا ىلع

 كاهتنا وهو - رطاخملا ةيلاع اهتربتعال ةعانصلا ةيقب اهتفنص ول نيح ىف 'ةزاتمم'
 ”ليدعت' دياويرتناك 'تداعأ' اهباصن ىف رومألا عضولو .ةيلاملا قاروألل لمتحم

 نم ناك ءاذه وليزوم لقي مل ىل. ىتح .ةيلوؤسملا ىلإ اهايإ ةديعم - باتتكالل اهريياعم
 تلصو دق .فينصتلا تالاكو اهتطاعت ىتلا نيدتلا نم ةئجافملا ةعرجلا نأ حضاولا

 عيطتست دياويرتناك دعت ملف ؛ةدرخلا ةيلاملا قاروألا كرابت زيدوم دعت مل اذإو .هيلإ

 ١١(, ةدرخلا ةيراقعلا نوهرلا جاتنإ

 ىف ضرقم ربكأ رشاع ءجيكروم موه ناكيرمأ ةكرش تنلعأ ,قوسلا لوبذ عمو

 مايأ ةعيرأ دعيو .فظوم فالآ ةتس ليقتس اهنإ ءبآ سطسغأ نم ىناثلا ىف .دالبلا
 ىف نييلاملا نييلوؤسملا ريبك لاق ءبآ سطسغأ نم ثلاثلا ىفو .سالفإلا نالعإب تمدقت

 تقو ىأ نم ةمارص رثكأ نامتئالا قاوسأ نإ ةدشب اهمهسأ تطبه ىتلا زنريتس ريب

 قيدانص ىف رجاتلا ءرمارك ميج ذخأو ,ةطقن 7٠١ واد رشؤم طبهو .اماع نيرشع ذنم

 السبوتم ,.ىس .ىب .نإ .ىس ىف حيصي .ةينويزقيلت ةيصخش ىلإ لوحت ىذلا طوحتلا
 رمارك حاصو .مئان ىداحتالا طايتحالا نأب اًحراصو ,ةدئافلا لدعم صيلقت لجأ نم

 ىكنانرب ... (*/نودجمرأ ةكرعم انيدل“ :دعاسملا جمانربلا دعمل حضاو جارحإ ىف ءالئاق

 ”!انه ءوسلا ىدم ىردي الو ...ىميداكأ

 قوسلل ةيداحتالا ةنجللا تدق ع ءىكنانرب ةسائربو .مايأ ةعيرأب كلذ دعيو
 توص .قاوسألا ىف ىضوفلا مغرو .اًررقم اعامتجا (ىس .مإ .وأ .فإ) حوتفملا

 ام لوح ىقيقحلا لدجلا رادو .ةئملا ىف ه.؟ دنع اًئباث ةدئافلا رعس ءاقب ىلع ءاضعألا
 امك) ةريخألا ةنوآلا ىف ىداحتالا طايتحالا فقوم لثمتو .ةنجللا نايب ىف هلوق نيعتي

 ىهتني اهدعبو ناطيشلاو هللا نيب وأ رشلاو ريخلا نيب ىتاروتلا موهفملا بسحب ةلصافلا ةكرعملا ىه (*)
 (مجرتملا) .ملاعلا
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 مظعأ وه مخضتلا نأ ىف (ومن ةلاح ىف داصتقالا نوكي امدنع هيلع فراعتم وه

 اًيداصتقا اًؤطابت نأ نآلا اوربتعا مهنإ اولوقي نأ ءاضعألا ضعي دارأو .ةرطاخم

 ناأشب اًقلق ناك ,ىداحتالا طايتحالا نأ ىلإ ريشي اذهو .ربكأ ةلمتحم ةلكشم نوكيس

 لازام مخضتلا نأ ىلع ىكنانرب رصأو .لخدتلا ادعتسمو ةيراقعلا نوهرلا ةمزأ

 قاوسألا نأب الإ هيف رقت مل اًبضتقم اًذايب ةنجللا ترشنو .رصتناو ءربكأ قلق ردصم
 ىف بارطضالل ففخم فصو وهو - "ىرجي' ناكسإلا حيحصت"' نأو ,"ةشه' ةيلاملا
 ىكنانرب ةماعزب ىداحتالا طايتحالا نأ وه لدجلل الباق نكي مل ام .('")ةريخألا ةنوآلا

 .ةمزأ ري مل

 كوني ريكأ رطضا ,”"١٠٠ا/ ماع ءبآ سطسغأ نم عساتلا ىف «نيمويب كلذ دعيو

 ةيلام اًقاروأ كلتمت ةيرامثتسا قيانص ةثالث ديمجتل ابيراب .ىب .نإ .ىب ءاسنرف
 نأ كنبلا ركذو .ةيكيرمأ ةيراقع نوهرب ةلص اهل نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال
 ةيراقعلا نوهرلا تادنس ىف راجتالا لوصو عمو .('')ةلويسلل لماك رخبت" كانه
 ىزكرملا كنبلا رطضاو .دقنلا ىلإ ةيبوروألا كونبلا ترقتفا ,ماتلا فقوتلا ىلإ
 امدنعو .ةراقلا ىف كونبلل ةدودحم ريغ لاومأ ضارقإ ءىأ -روبنصلا حتف ىلإ ىيوروألا

 نوفرلا نإ لوقي ىذلا راسلا مهولا ىشالت ,:ةدحتملا تايالولا ىف ىكنانرب ظقيتسا
 ًططخ ىداحتالا طايتحالا سيئر ىغلأو .اهؤاوتحا مت ةلكشم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 ىف نيراشتسملا عم عمتجاو ءاينروفيلاك بونج ىف ءشتيب لتريم ىف ةلطع ءاضقل
 ىذلا عونلا نم اّيلام ءاثفنا اًريخأ هجاويو ءنيسمخلاو ةثلاثلا ىف .كرويوينو نطنشاو
 .هنع بتك املاط

 ةعرسب لوصحلل :قوسلاب كاكتحالا ةربخ كلتمي نكي مل ىذلا ءىكتانرب ىعسو

 نيقيك امهو :هالعف ام وهو ىداحتالا طايتحالا نم نينثا نيلوؤسم نم ةيميلعت داوم ىلع
 راشتساو .كرويوين قاوسأ سيئر ؛ىلدود مايلوو ءىداحتالا طايتحالا طفاحم ءشراو
 7“ رمعلا نم غلابلا مرضخملا ىفرصملاو ىداحتالا طايتحالا سيئر بئان ءنهوك دلانود

 «رنتياج ناك تيرتس لوو ىف ىكنانربل ىسيئرلا ليمعلا نكل .ىزكرملا كنبلا ىف اًماع
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 ةسارفلاو داحلا ءاكذلا نيب رنتياج عمج .كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالا سيئر
 ةيكيرمألا ةلاكولا ىف لمع ىذلا هدلاو عبتو «نابايلا ىف ريبك دح ىلإ أشنو .ةيديلقتلا

 راتخاو ةساردلا ىف هتليمز جوزت .ثوامتراد ىلإ ءدروف ةسسؤمو ةيلودلا ةيمنتلل
 فئاظولا نم ددع دعيو .(')اًعيرس اهيف مدقت ةماعلا ةمدخلا ىف اينهم البقتسم
 تقولا كاذ ىف ناك ىذلا ءنرماس ىرال هاقتنا ؛ةنازخلا ةرازو ىف ةجردلا ةضفخنم

 لولحبو .ىنهملا هلبقتسم زفح امم صاخلا هدعاسم نكيل :ةيلودلا نوؤشلل ةرازولل اليكو
 ىفو .دودحلا ةرباع ةيداصتقالا تامزألا نم اًددع شاع دق رنتياج ناك 2٠١7, ماع
 :ةدحتملا تايالولا ىفو .ىسلطألا ىبناج ىلع ضفخنت مهسألا تناك ءاضيأ تقولا اذه
 تناك ءاًيمسر ةئملا ىف 0,70 ناك ىداحتالا طايتحالا لاومأ ىلع ةدئافلا لدعم نأ مغر
 نأ ىلع ةلالد اذهو .ًاليل متت ىتلا تالماعتلا ىف ةئملا ىف ةتس ىلإ لصي ام عفدت كونبلا
 طايتحالا حضو .داسكلا ىلع لدت ةمالع ىهو - كونبلل ضارقإلا ضفرت تناك كونبلا

 ثيح «ايوروأ ىف نيح ىف ,قاوسألا ىف ضورق ةروص ىف رالود رايلم 58 ىداحتالا
 .لاملا نم ربكأ غلابم ىبوروألا ىزكرملا كنبلا خض ,هباشم رعذ كانه روثي

 ىف لكاشم دصرت ىتلا ,ةيناملألا نآلاو ,ةيسنرفلاو ةيكيرمألا كونبلا حبش باصأو

 لوصأ ىف لوادتلا ةطاسبب فقوتو .باهرإلاب قاوسألا ,رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا
 سيئر لاقو ؛ةمزألا ىف هيأرب نيعتسي ىك لينوأ ءنوسلوب ريزولا اعدو .ةيراقعلا نوهرلا
 قاوسألا نأ لينوأ دقتعاو ."لشف كونبلا نيب نمآلا ضارقإلا .تغوب ىننإ" :ةباكب ليريم
 أدهت امدنع ناجيشيم ةريحب ىف براق نتم ىلع دوجولاب هتركذو ؛فيخم لكشب ةنكاس

 قاوسألا نع نيعفادملا نم مهعيمج ناكو - تيرتس لوو ىف هؤارظن بلاطو .حيرلا
 هلعفام اذهو .اًنيش لعفت نأ ةموكحلا ترطضاو .نطنشاو نم ةدعاسملاب ةأجف -ةرحلا
 ىف ؛ةحوتفملا قوسلل ةيداحتالا ةنجللا تررقو .ةمزألا ىلع عوبسأ رورم دعب ,ىكنانرب
 ىداحتالا طايتحالل ”مصخلا ةرادإ" دنع ةدئافلا لدعم صلقت نأ .فتاهلاب عامتجا
 ىف ةركتبملا ؛ةركفلا تلثمتو .ضورقلا هذه لثم دمأ اًضيأ تلاطأو .كونبلل ضارقإلل
 نأو ؛ىداحتالا طايتحالا نم ةرشابم ضارتقالا كونبلا ىلع رسيت نأ ىف ءاهليصافت

 .ىودعلاب ماظنلا ةباصإ نم اهنيعب كونب تالكشم مث نم ؛عنمت
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 ىف هئالمز نم برح سلجم ىكنانرب دقع ءبأ سطسغأ ىف قحال تقو ىفو

 دنارج لابج حوقس دنع ,جنيموياو ةيالوب ءلوه نوسكاج ىف ىداحتالا طايتحالا

 نويفرصملا قفاوو ؛جيدول كيل نوسكاج قدنف ىف تارمتؤم ةفرغ ىف اوعمتجاو .زنوتيت
 نم الدب اهلامسأر عمجت تناك كونبلاف :ةلويس ةمزأ" نوهجاوي مهنأ ىلع نوعمتجملا

 ةيداصتقالا ةطشنألاو نئابْرلا لصحي نل ءفورظلا هذه ترمتسا اذإو .(''')هضارقإ

 تقوس ءالوا :نقتعلا ناك ميت ىلع يقاوؤسلا نقتساو ةئؤجاتحي ئذلا نامتتالا نلع
 هعقوت ىذلا هسفن دعوملا ىف - لوليأ ربمتبس ىف ةدئافلا لدعم ضفخ ىف نوأدبي

 .ةرثعتملا كونبلل ضورقلا عيسوت ىنف ربكأ ةيعادبإب نولحتي فوس ءاّيناث .ثيجيردور
 دارأو .ةرثعتملا تاسسؤملل ريخألا ذالملا ضرقم رود ىداحتالا طايتحالا بعل ءايخيراتو

 ىفو ؛ريبكلا داسكلا نم اهملعت دق ناك ىتلا ءايشألا دحأو .ديزملا لعفي نأ ىكنانرب

 نوكيس :«قيرح كانه ناك اذإف .ىدجي ال ءىش لعف مدع نأ ىه :ةصاخب ةركبملا هماوعأ

 .ءافطإلا لجر ىكنانرب

 ىلع ةرداق تلازام كونبلا نأ ؛عبطلاب ,"ةلويس" ةلكشم دوجو صيخشت ضرتفيو

 تناك ام اذإ نكل ءلاملا سأر نم ىفكي ام اهيدل ناك ام اذإ ىف ةلأسملا نكت مل .دادسلا

 ,موي لك .ةياغلل ادكأتم ناجروم .ىب .هيج ىف زراب ىفرصم نكي مل .اهيدل ام ضرقتس
 ضرعتي ناك اهليومت نأ دياو ىرتناك تفشكو .ةلكشمب رقت ةفلتخم ةسسؤم تناك

 نأ اداكو :ناجروم ءزنريتس ريب نم ناريبك ناريدم راز ؛عله ةلاح ىف مث ؛رطخل
 ال تناف ...راشفلا ةدهاشم لثم رمألا ناك ناجروم نم ىفرصم لاقو .معدلا ايدجتسي

 سبح ىف اًيسايق مقر بأ سطسغأ رهش لجسو ."ةيلاتلا ةعقرفلا ثدحتس َنيأ فرعت
 ةرسأ نم ةيكلملا عازتنا متي نكي مل ءنهرل ىفاضإ سيح لك عمو .ةيراقعلا نوفرلا
 تامازتلا ضعب - اًضيأ ىناعت تادنسلا نم ةعومجم تناك لب ءىح هيوشتو بسحف
 ةناكم طبهتو ءاهتميق لقت ىرامثتسا كنب اهيلع ذوحتسا ىتلا نامضب ةلوفكملا نيدلا

 رئاسخ تدأ ول اذام ؟ةلويسلا درجم تسيل ةلكشملا تناك ول اذام .كنبلا لام سأر

 نم ىأ نم ءاًقلق لينوأ ناك ؟دادسلا نع لئاه زجع ىلإ ةدعاصتملا ةيراقعلا نوهرلا

 .شنيل ليريم عيبيل تقولا ناح دق هنأ ةأجف ررقو .تالامتحالا
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 نماثلا لصفلا

 ىتيس رود

 دقعتت فوسم ,ةلويسلاب قلعتي اميف ,ىقيسوملا فقوتت امدنع
 فقن نأ انيلع نيعتي ,فزعت ىقيسوملا تمادام نكل .رومألا

 .صقرن انلزامو .صقرنل

 عم ةلباقم ءبورج ىتيسل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءسنيرب كوشت
 .؟١٠٠ا/ ماع نم «نومت ىيلوي ءنميات لايشنانياف

 نيريدملا ريبك ءسيول نيك ناك .فهلتم بلطب مدقتم لينوأ ناتس ىدل ناك
 ناكو .تاونس ذنم شنيل ليريم ىلع ذاوحتسالا ىف اًيغار ءاكيرمأ فوأ كنبل نييذيفنتلا

 ناكو ءتيرتس لوو ىف ىلوألا ةجردلا نم ةيراجت ةمالع ىلإ رقتفي اكيرمأ فوأ كنب

 ةدشب ديري «ةيلاملا ةوفصلا ىلع ام وحن ىلع ليخدو بونجلا نم لينوأ لثم ,سيول
 كنبل عباتلا ةنزجتلاو ةراجتلا كنب ليريمل ىرامثتسالا كنبلا ممتيو .ىدانلا ىلإ الخدم
 ةيزاهتنالاو رفاضتلا تايلمع لينوأ زفحو .حوضوب هتراثأ جامدنالا ةركفو ءاكيرمأ فوأ

 ناكو «نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلاب ةلقثم ةينازيمب ردقلا هالتباو .اًضيأ اهسفن

 .مئالملا رعسلا ىلإ لوصولا دنع عيبلا ىف اًبغار

 هعسبوب نأ لينوأ دقتعا 15٠٠17, ماع نم ءبآ سطسغأ ىف سيول عم عامتجالا دعيو

 رعسلا قوف ةطقن ٠١ ىلعأب - جامدنالا ةيلمع ىف مهسلل ةطقت 4١ ىلع لوصحلا

 نأ نكميو .هترادإ سلجم ىلإ ةقفصلا عيبي نأ نيعتي ناك نكلو .ليريم مهسأل ىلاحلا
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 سيئرلاو ةليوط ةرتفل زرابلا ريدملا ء.ىاونوك ريك ليج ناكو .ةيلاكشإ اذه حبصي
 سلجم نم لاقتسا دق ناك ىاونوك نكل .لينوأب نيبجعملا نم ؛جديلوك ثيمسل قباسلا
 ىهو ديدجلا زرابلا ريدملا ءروبيرك وتربلأ ناكو ءقباسلا ناسين ليربأ ىف ةرادإلا
 لينوأ هغلبأ امدنعو .لينوأ ىدحتي نأل ريثكب ادادعتسا رثكأ .ةصاخلا مهسألل ىفرصم

 "ةينوقيأ ةيراجت ةكرام“ شنيل ليريم نأ روبيرك باجأ ءاكيرمأ فوأ كنب عم ةثيدحب
 ,بآ سطسغأ ءانثأ) ةحلم تناك ليريم ةنحم نأ لينوأ دقتعي ملو .اهنوعيبي الأ بجيو
 بعلي نأ عاطتسا ءبارطضا ةلاح ىف نامتئالا قاوسأ تناك نيح ىف ؛لوليأ ربمتبسو

 قلعو .ةلهس سيول نيبو هنيب ةيصخشلا ءايميكلا نكت مل ءامضيأ .(فلوجلا نم ةلوج ٠
 .جامدنالا ططخ اًنقؤم لينوأ

 قيرطلا'تحسفأف ودبي اميف ,تأده دق ةمزألا تناك ٠١7 5٠": ماع فيرخ ءانثأو

 ضيفخت ىلع همزعب ىكنانرب ىفوأو .اهتارادإ لقألا ىلع نكمملا نم ناك ىتلا تالكشملل
 قوس ززعتو .قيرطلا نوضوخي فوس مهنأ نودقتعي نويفرصملا أدبو ,ةدئافلا راعسأ
 زنوج واد رشؤم لجس لوألا نيرشت ربوتكأ ةيادب لولحيو ؛لوليأ ربمتبس ىف مهسألا
 رخأتلا لدعم نأ حيحصلا نمو .ةطقن فلأ ١4 ىلع ًاليلق ديزي ام اًديدج اًيسايق اًمقر
 ةئملا ىف ١١ نم رثكأ نآلا حبصأو .عرسأ لكشب ديازتي ناك ةيراقعلا نوهرلا دادس ىف

 ,جعزم مقر ىهو -دادسلا ىف ةدشب ةرخاتم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق نم
 ضورقلا طسو دادسلا نع رخأتلا لدعم ىتحو .عيبرلا نع ةئملا ىف نينثا ةبسنب اعفترم
 هلؤافت حبصأو اًعوله لازي ال تيرتس لوو ناكو .عفتري ناك ةينامتئالا ةرادجلا ةيلاع

 ,عسوتي داصتقالا - ةكرحلاب اًمعفم ناك ىراجتلا عراشلا نكل .رذحلاب اًيوشم
 ىف 4 , ؛ تغلب ةليئض ةبسن ىلإ ةلاطبلا ةبسن تضفخناو ,دعاصتي فئاظولا ىلامجإو

 قدانف ىلع بورج نوتسكالب تذوحتسا ءرقتسملا لؤافتلا ةنمزأ ىلإ ريشي اميفو .ةئملا
 ,٠ 5 اهتميق ةيلام ةعفارب ذاوحتسالا ةيلمع تمت املثمو .رالود رايلم 51 لباقم نوتليه

 ةقفصو ءاًبيرقت لابم ريغو اًّقثاو ءارجإ ناك ءبآ سطسغأ ىف رلسياركل رالود رايلم

 .ايوق داصتقالا ءاقب ىلع ةيلك اهحاجن دمتعاو اًيسايق امقر تلجس
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 ةقفص .ىضاملا عيبرلا ىف تعقو ىتلا نوتسكراب ةصاخلا ناميل ةقفص تناكو

 تاراقعلا ةقفص متت نأ ررقملا نم ناكو .ةلئافتملا ذاوحتسالا تايلمع ةلسلس ىف ىرخأ

 رابتعالا ىف ذخألا عم نكل ؛لوألا نيرشت ريوتكأ ىف رالود رايلم "6 اهتميق غلابلا

 لبقو .بحسنت فوس ناميل نأب تاعاشإ كانه ناك «نامتئالا قاوسأ ىف ةلخلخلا
 لك ىف :ةيسفانت ةدئاف راعسأب ؛ةيرحب ضرتقت نأ ناميل تعاطتسا ءبآ سطسغأ
 ةيراقعلا نوهرلاو - لوصأ ميدقتب دهعتلا ىلع ةردق لقأ تحبصأ «نآلاو .قوس

 ىلعو .ةكرشلل دقنلا تايوتسم ةيانعب نوبقاري دلوف ىدعاسم ناكو .ليومتلل - ةصاخب
 ,رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ةكرشلا ةدحو اًضيأ اوقلغأ ءاًروهش تدتما ةرتف رادم

 ٠ .ةيراقعلا نوهرلاب نيلغتشم فظوم ٠٠١ اولاقأو

 اولداجو .ناميل ىف نيسمحتملا تاراقعلا ىيفرصم طسو لؤافتلا رمتسا ءاذه عم

 تادحو نإف ءاهوكلتمم امهنكسي ىتلا لزانملا نع ةفلتخم ةرجؤملا ققشلا نإ ثيح هنأ

 ءوضلا دلوف ىطعأو .('''!ةيراقعلا نوهرلا راثآ نع ةديعب نوكتس نوتسكرأ ىف ريجئتلا
 .ةقيقد ةظحل ىف مخضتت ةنزاوملا ةقفصلا تلعجو ؛نوتسكرآل رضخألا

 ةيراقعلا نوهرلا نأ عم .ةينكسلا ةيراقعلا نوهرلا مامأ ناميل فاشكنا ديازتو

 ,ةليدبلا هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا نوهرلا ردصي ناميل لظ ,تهتنا دق رطاخملا ةيلاع
 ديدج ضرق لك ناكف «قلغأ قيروتلا قوس نآلو .ةيراقعلا نوهرلا نم ىرخأ تاجتنمو
 لظي نأ بجي هنأ ىف لثمتملا ىساسألا ناميل أدبمل كاهتنا ىف - ةنزاوملا ىلإ فاضُي

 نل ىتلا لوصألا ذخأت نل اهنإ ىأ :'نيزختلا" طاشن سيلو ؛"لقنتملا" طاشنلاب اًكسمتم

 نوهرلا نم ةكرشلا بوبنأ اًركذتم ىفرصم لاقو) .اًعيرس اهنم صلختلا عيطتست
 ناميل روهت ناكو .اًحوتفم لظ بوبنألا نكل (."ءىش لك قالغإ انيلع نيعتي" ةيراقعلا
 ىف مدقتلا عباتي ناك ,دلوف مرتحا املاط ىذلا ,نوسلوب ناك .نطنشاو ىف ىتح اًظوحلم
 .(""0قيدص مكح ىف ككشت ةرم لوألو .نوتسكرآ ةقفص

 قلطي ام ىهو ربكأ تالكشم نأشب اًّقلق ؛ةدح ىلع لك ؛نوسلوبو ىكانرب ناك
 ءليومتلا وأ ىفرصملا لماعتلا ىف ةمزأ ىلإ ىدؤت دق ىتلا ةلماشلا اياضقلا هيلع
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 ناكو ءدوعصلا ةيفيك نأشب اًدكأتم امهنم ىأ نكي ملو .بعر ةلاح ىف ببستتو لب
 ناتيرضلا تتغاب :1998 ماع ىفو .اًبيرقت اليحتسم ثادحألا هذه لثمي ؤينتلا

 لاتيباك مريت جنول طوحتلا قودنص رايهناو ايسور نويد دادس نع زجعلل ناتيلاتتملا
 ىف ةلويس نابسنيرج خض امدنع ؛ىلاتلا ماعلا ىف نكل .تارازولاو قاوسألا ؛تنمجنام

 مل ٠٠٠" ماعل رتويبمكلا رايهنا ىف رفصلا ةلكشم نم فوخلا ةجض فيفختل قوسلا
 .ةمزأ رهظت

 قاوسألا لمعت .ةيلاملا قاوسألا تامزألا برضت نأ ءارو قطنم كانه لازام نكل

 نونوكي مهنإف «نامتئالا عاطقنا نأشب نيقلق نورمثتسملا عبصي امدنعو «نامتئالا ىلع

 لكف .ةعومجملا ىلع رثؤي نأ نكمي دحاو رمثتسم عله درجم .(*!عله ةلاحل ةضرع
 ءارجإ ذاختا ىف اًيئاقلت ركفيو ءاّيدعم نوكيس فوخلا ناك ام اذإ ىلع قلقي رمثتسم
 ىتلا ثادحألا نألو .رخآلا امهدحأ ززعي نامتئالاو ةقثلا الماع .(الثم عيبلا) ىقابتسا

 ضرتقت تاسسفؤملا نألو ءنيضرقملا ىلع رثؤت اهنأ دكؤملا نم ءنيضرتقملا ىلع رثؤت
 لك اهيف دمتعي ةدقعم ةكبش نع نامتئالا ضخمتي ءفارطأ ةدع عم اًينمازت ضرقتو
 دق تادنسلل درفم ردصم درجم نإ «رابتعالا ىف ذخألا عمو .نيقابلا ىلع ىلام كراشم
 نوفاخي ال نوضرقملاو .حضاو علهلا لعف در ةلسلس لامتحاف ءنيضرقملا فالآ هل نوكي

 مهيف علهلا ريثأت ىدم نمو - ضرتقملا نم نيضرتقملا نم لب ءضرتقملا نم بسحف
 (.ريثكب اًكباشت لقأ ضيقنلا ىلع ,ةعانصلا قاوسأ ) .اًعيمج

 نأشب قلقلل اًبيس ىكنانربو نوسلوبل ٠٠١1 ماع فيرخ ىف اياضقلا نم ددع رفو
 ةيراقعلا نوهرلا كونب ربكأ دحأ ءكور نرثرون لشف ؛لوليأ ربمتبس ىفو .ةلماش رطاخم

 تناك ةيداصتقالا تامزألا نأ نوميد ىميج ظحال 2٠٠٠, ماع ناجروم .ىب .هيجل ىونسلا ريرقتلا ىف (*)
 قاوسأ رايهناو .1585 ماع داحلا داسكلا :اًديدحتو ,تاونس عبس ىلإ سمخ نيب ام (اًبيرقت) ثدحت
 قودنص رايهناو 1391و .١956 ىماعل ةيراجتلا تاراقعلاو ضورقلاو راخدالا ةمزأو ١13417:, ماع مهسألا
 ةمزأ «:نآلاو 20١١(.: ماع) تنرتنإلا تاكرش ةعاقف راجفناو ١994(: ماع) تنمجنام لاتيباك مريت جنول

 .ةيراقعلا نوشرلا
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 هوعدوم عره نيح ىف ؛ةيموكح ذاقنإ ةقفص نم ديفتسي نأ ىلع ربجأو ءارتلجنإ ىف
 ةعاذإلا ةئيه تلاقو .ريبكلا داسكلل ةيلصألا اماردلل ةداعإ ىف :مهلاومأ بحس ىلإ

 [لوصألا] اهنكل ...لوصألا ىلإ رقتفي ال كنبلا" :ام اعون لئافتم لكشب ةيناطيربلا
 طوحتلا قدانص اهيف تعقو ىتلا اهسفن ةنحملا تطقسأو ."لزانملا كال ل ضورقب ةطبترم

 ؟ىلاتلا وه نم .اًريبك اًيناطيرب اًكنب زنريتس ريبل ةعباتلا

 ام عون هيف حبصي دق ىذلا مويلل ادعتسي نأ بجي امهنإ نوسلوبل ىكنانرب لاقو

 ةعومجم مساب تفرع ةئيه ىف ةايحلا نوسلوب ثبو .اًيرورض اًيكيرمأ اًنأش لخدتلا نم

 نييداصتقالا نيلوؤسملا رابك ساسألا ىف مضتو ,ةيلاملا قاوسألا ىف لمعلل سيئرلا
 ىلع لزانملا كالم نم فلأ ٠٠١ ربجأ امدنع 2٠٠١1 ماع فيص لولحبو .ةموكحلا ىف

 ىلع ةيلاملا قاوسألا ىف لمعلل سيئرلا ةعومجم تزكر ءرهش لك مهنوفر كرت

 .ةيراقعلا نوهرلا

 ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا ميظنت داعي امدنع هنأ ىف لمعلا ةعومجم فوخ لثمتو

 رثكأ نونوكيس لب ؛ىلعألا ةدئافلا لدعم لمحت سانلا عيطتسي نلف ليدعتلل اهدئاوف

 ىهو عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةكرشلا ةسيئر «ريب الياش تناكو .دادسلا نع اًرجع

 ىلع ةرادإلا تزكر امنيبو .لماش جالعب مايقلا حرتقا نم لوأ ؛كونبلا عئادو نمؤت ةلاكو

 ةنحم نأشب ةقلق ءلقتسم هجوت تاذ تناكو شوب اهنيع ىتلا ءريب تناك :كونبلا رطاخم

 - ةلدعملا ةيراقعلا نوهرلا ىلع قبطملا ةدئافلا لدعم ديمجت تحرتقاو .لزانملا باحصأ

 وأ دارفألا نيضرتقملا طقف سيلو «ةيراقعلا نوهرلا باحصأ عيمج دعاسي جالع وهو

 راثأو .كونبلل ةيدقاعتلا قوقحلا ةدئافلا لدعم ىف ليدعتلا قيلعت كهتنا اميرل .كونبلا

 ىف ذخألا عمو .ةسدقم ضرأ هدنع دقاعتلا قوقح تناك ىذلا نوسلوب دنع عزفلا اذه

 .ودبي اميف ةياغلل ةريبك ةزفق ىداحتالا لخدتلا نإف ؛قاوسألاب ريزولا ناميإ رابتعالا

 وفعت نأ ةدرفملا كونبلا هيف عيطتست جمانرب نع ؛كلذ نم الدب ؛ءثدحتت ةرادإلا تأديو

 .نويدلا نع اعوط



 نوفهرلا ةعانص ةجلاعم ىف ىساسألا رصنعلا ناك ءنوسلوب رظن ةهجو ىفو

 ةيميظنت ةهج ءاشنإ ةياهنلا ىف بلطتي ام وهو ىديرفو ىناف صيخرت دييقت ىه ةيراقعلا
 تاعورشم قودنص ىف لزألا ذنم ادوجوم ناك اذه لعفل عيرشتلا نأ عمو .ىوقأ

 ملو .ظحلا نم ليلقلا نوسلوب فلاحو ,ةينضم سرجنوكلا ىف تابقعلا تناك «نيناوقلا

 تامدخلا ةنجل ىف زرابلا ىطارقميدلا ؛كنارف ىنراب نود نوناق عورشم رارقإ عطتسي
 .لانملا ريسي ناكسإل اقودنص اًضيأ عيرشتلا ئشني مل ام ءباونلا سلجم ىف ةيلاملا

 .كتارف طرش ىلع ضضم ىلع قفاو هنكل ؛نوسلوبل رمألا قري ملو

 اذه ىتح اوناك ءذوفن ىوذ ءاقدصأب ةمئاق نامأوتلا دعأ :خويشلا سلجم ىفو

 نوهرلا دييأت نم ةيسايس بساكم قيقحت نكمملا نم هنأ نوري رخأتملا خيراتلا

 ةيالو نع ىطارقميدلا بئانلا ءرموش زلراشت روتانسلا ثحو .رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 باتناو . ةرسيم' ضورق ىف رالود رايلم ١٠٠رامثتسا ىلع ىديرفو ىناف ؛كرويوين

 «ليتس تريؤر لسرأو .ةيفاضإ رطاخمب نيمأوتلا عالطضا لامتحا نم رعذلا نوسلوب
 رثكأو ةنازخلا ةرازو ىف تقولا كاذ ىف هليكوو نامدلوج ىف قباسلا هكيرش

 رموش ىلإ ؛ةنازخلا ةرازو ىف رخآلا لوؤسملا :نوسان ديقيدو .هيدل ةقث نيراشتسملا

 نأب روتانسلا مهايحو .ةيراقعلا نوهرلل نيماوتلا ةيهش فاعضإ ةرورضب هاعنقي ىك

 ”؟”ضفخنملا لخدلا باحصأ نم نييكيرمألل ديزملا ميدقت نوعيطتست ال اذامل' :امهنم بلط

 مدق «نامتئالا ةدوج نأشب نوقلق مهنأ ءايعفن هسفن ربتعي ىذلا ءليتس حرش امدنعو

 ايجولوديأ 'نوديقم" مهنأب نيلوؤسملا مهتاو هيدي كيبشت ىف لثمت اًضارعتسا رموش

 ىتح ةنازخلا عطتست ملو .ادج انيهم نالوؤسملا هدجو ام وهو - فرطتملا نيميلاب
 ةنجل سيئر ءدود ناكو .دود سيرك روتانسلا ىدل فظوم عم دعوم ىلع لوصحلا

 لاح ىأ ىلع ناكو ءىديرفو ىناف نم ةريبك تامهاسمل اًيقلتم «ةياغلل ةمهملا كونبلا
 معدلا نودو .ىطارقميدلا ىسائرلا حشرملل اويأ ةيالو ىف ةيباختنا ةلمحب الغشنم

 هسفني رمألا طابحإب رعشي ناك ىذلا نوسلوب ىلوتو .عيرشتلا فقوت ءدودل طشنلا
 ,امهالك مواقو .لاملا سأر عمج لالخ نم امهتنازوم اززعيل نيمأوتلل معدلا دشحو

 .بولطملا لاملا سأر لك امهيدل نأب نيلداجم
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 .ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ ىف ثدحي رايهناب تقولا كاذ ىف نوسلوب لغشنا

 نم صلختتل ةيرامثتسا اكونب .ءرملا ركذتي ام بسحب .ءاقرخلا تانايكلا هذه تأشنأو

 ةيلاكشإ ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ تلثمو .ةيفافش اهلقأو ةيبزاج ةيلاملا اهقاروأ لقأ

 ةعفار ىف براجت اهلعجي امم «نيدلاب اًبيرقت ةيلك لومت تناك .ةدع رظن تاهجو نم
 لاملا سأر دعاوق ىلع فافتلالا ىه اهدوجو ببس ناك ,لعفلايو .(اًيلعف) ةصلاخ ةيلام

 قاروألا ىف ترمثتسا نيح ىف ءاهنأل اًنَمض ةرقتسم ريغ تناكو .نويدلا ديقت ىتلا

 .دمألا ريصق اهليومت ناك ءنامضب ةلوفكملا نيدلا تادنس لثم .دمألا ةليوط ةيلاملا

 مل كونبلا مهسأ ةلمح نأ عمو .ةيراقعلا نوهرلا سبح حئاول ءصن امبرو ءحور تكهتناو

 ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ تلشف اذإ هنأب ىقيقح لامتحا كانه لظ شب اوفلبي

 ىف اهقحب ةبلاطملا دواعت نأ ةيعارلا كونبلا ىلع نيعتيس .ةلقتسم تانايك اهرابتعاب
 .تاقاقحتسالا

 تارامثتسالا تاودأ نأ نورمثتسم كردأ 20٠١17, فيرخ ةياديو فيص ةياهن ىفو

 .ةيلاكشإو (ةزغلم) ىرخأ لوصأو ةيراقع نوهر اهيدل ءاهوضرقأ ىتلا ةلكيهملا
 عمو .ضارقإلا عيطتست دعت مل ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأو ءنآلا راع روطاريمالا

 الو ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ نم اًبيرقت رالود رايلم ٠.٠ ةميقب ةريبك ةمزح دجاوت
 .ليومت ةمزأ تمقافت :نامتئا نود دمصت نأ عيطتست

 تببست ىتلا لوصألا لزع ىف المأ ؛ىضوفلا ىف اًقيمع ليتسو نوسلوب صاغو
 هبشو . اذه قيقحت ةيوعص تبثو .ةلكيهم تارامثتسا ةبكرم لك لخاد ةلكشملا ىف

 ثولم ةظفحم لك نم ام ءزجف ؛رقبلا نونج ضرمب اذه ةنازخلا نم لوؤسم

 هب ىرتشت رعس دجوي ال' ءصانت ىف الئاق «ىتح (هراشتنا نم فوخلا وأ) رشتنيو

 ىرتشت دق «ئراوط ةطخ اوعضي نأب هينواعم نوسلوب رمأو )٠(. "رجروبماهلا

 - فيخم لكشب ةيرذج ةوطخ ىف- ىأ كونب نم ةرثعتملا لوصألا اهبجومب ةموكحلا

 ىف الإ اهب لمعلا متي ال .جاجزلا رسك" ةطخ اهيلع اوقلطأو .ٌةرشابم اهيف رمثتست
 .اجرح تامزألا رثكأ



 قاروألا عيبب اهسفن لومت ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ نأ وه ةلكشملا مقاف ام

 «(تيرتس لوو ةغلب '"ةيراجت ةقرو ) كل نيدم انأ مساب فرعت ىتلا دمألا ةريصق ةيلاملا
 لقأ تربتعا ىتلا لاملا قيدانص كلمي ناكو .لاملا قاوسأ قيدانصل بلاغلا ىف

 نوسدنهملا لاتحا ؛ىرخأ ةرابعيو .نييداعلا نيرخدملا نييالم ,ةروطخ تارامثتسالا

 - ىلاملا ملاعلا ىف رقبلا نونج ضرمب نامألا نع نيثحابلا تاهمألاو ءابآلا طبرب نويلاملا

 .ةلماشلا تامزألا اهنم عنصُت ىتلا اهسفن ةماخلا ىهو

 لاملا قاوسأ قيدانص تضرعت ,ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ ةقرو ةميق طوبه عمو

 اذهو - ”رالودلا نع ضافخنالا" ةفاح ىلع ةكرش ١؟ نم برقي ام ناكو .رطخلل اهسفن

 ةميقلا نم ىندأل طوبهلا كشو ىلع قيدانصلا هذه ىف لصألل ةيفاصلا ةميقلا نأ ىنعي

 .ةنومضم اهنأ نورمثتسملا معز ىتلا ةيمسالا

 ,رئاسخلا اوضوعي نأ امإ :تارايخلا نم ليلقلا الإ قيدانصلا ةاعر مامأ دعي ملو

 ةلويس ةمزأ قلخي امم ؛:حجرألا ىلع نوعيبيو لاملا نودقفي فوس مهيرمثتسم نأ ىأ
 ,لقألا ىلع اًنقؤم ءقيدانصلا ةاعر ىدافتو .ةلماش رعذ ةلاح امبرو لاملا قيدانص طسو

 مظعم طق فرعي مل) رئاسخلا زواجتل دنسلا حلاصل لام سأرب ةمهاسملاب رعذ ةلاح

 تائم ءايفوشتاو لثم .ةاعرلا ضعب قفنأو .(فلتلا نم مهبارتقا ىدم نيرمثتسملا

 .مهقيدانص معدل تارالودلا نم نييالملا

 رابخإ نع سعاقتلا ناك ؛ةنمآ تقولا كاذ ىف تناك لاملا قيدانص نأ عمو

 هيف تنواهت «اريبك ًالشف ءاهتءارق بعصي فورحلا ةريغص روطس ادع اميف ؛نيرمثتسملا
 تيرتس لوو ناكل ءلمكأ فشك ثدح ىلو .بيرغ لكشب ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل
 مهنأ فيك نورمثتسملا كردأ ولو .ةصاصر ىدافت ىلاملا ماظنلا :ةيعقاو ةقيقح كردأ دق

 كاسمإلا ىلع تيرتس لوو ربجأ دق قوسلا ناكل ,ةياغلل ليئض قراقب رطخلا اودافت
 .لاملا سأر عمج ىف ءديلاو رطاخملا نانعب

 ةحيقتم تلازام ىتلا ةلكشملا لاملا قيدانص ذاقنإ لحي مل ءاذه ىلإ ةفاضإلاب

 ةعانصلل ”ناتمم قودنص" ةماقإل ةوعدلا نوسلوب لواحو .ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأل
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 ربوتكأ ىفو .ةريبكلا ةيراجتلا كونبلا هميقت كرتشم ذاقنإ قودنص .ءساسألا ىف وهو -

 عضو' ذاخأ رثن ىف لانروج تيرتس لوو تركذ 2٠017: ماع نم لوألا نيرشت

 ىلع ةيلاملا قاوسألل اًديدهت نورخآو بورج ىتيس هيف ىرت ام ىدافتل ديدجلا قودنصلا
 هنم بناج ىف اذه عجريو «زاتمملا قودنصلا ةماقإ ةيوعص تتبثو .('"ملاعلا دادتما

 ريبك «نوميد ىميج نأل نكل ءديقعتلا ةيناطيش تناك رظنلا لحم لوصألا نأ ىلإ
 تاودأ ىلع ناجروم فاشكنا ناكو .مواق ءناجروم .ىب .هيجل نييذيفنتلا نيريدملا

 ىرخألا كونبلا تالكشمب ةيانعلا ىف اهتبغر تناكو ءاليئض ةلكيهملا تارامثتسالا

 تاودأ" نأ ىلإ نوميد راشأ ؛ماعلا ةياهن ىف مهسألا ةلمحل هباطخ ىفو) .ةليثض

 عمو .(اًميلس اًضرغ دصق امير ؛'") ”اًيداصتقا اًضرغ مدخت ال ةلكيهملا تارامثتسالا

 ناكو .ةمعن ناجرومل ةيبسنلا ةوقلا نأ تبث ,ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ ىضوف راشتنا

 ديازتو .هيلإ تارالودلا تارايلم نولوحي ,ىوقأ كنب عم لماعتلا اولضف نيذلا نئابزلا

 ريهطت ةيلوؤسم تعقو ,مث نمو .لشفلا اهيلع ردقم زاتمملا قودنصلا ةركف نأ حوضو

 قرافب اهريكأ بورج ىتيس تناكو .اهتعر ىتلا كونبلا ىلع ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ

 تاودأ لوصأ نم رالود رايلم ؛4 جاردإ ىلإ ماعلا ةياهن ىف ةعومجملا ترطضاو ءريبك

 .ىرورضلا ليومتلا ميدقتو ءاهتينازيم ىلإ ةلكيهملا تارامثتسالا

 ءاردملا ناك ؛لوألا نيرشت ريوتكأ ىف ىتيس ةعومجم ةرادإ سلجم عمتجا امدنعو

 دق راجتلا ناكو .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نم كنبلا ةظفحم نم لعفلاب نيقلق
 ريغ كنبلا نأ «لوليأ ربمتبس ىف «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءسنيرب كوشت اونأمط
 نوهرلا نم ةيلاملا هتظفحم تباصأ ىتلا تابرضلا نكل ؛ةريبك رئاسخل ضرعم
 مجح لوح رودي ناك كشلا .ةنينأمطلا هذهب تفصع ةريخألا ةنوآلا ىف ةيراقعلا

 ىف لثمت رس نع سنيرب فشك «ةرادإلا سلجم عامتجا ىفو .('"9 بسحق ةراسخلا
 تاودأل عار ربكأ وه ىتيس نإف ؛نامضيب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىلإ ةفاضإلاب هنأ

 ةرادإلا سلجمل حرشي نأ نييلاملا هيلوؤسم ريبك لواحو .دالبلا ىف ةلكيهملا تارامثتسالا

 ءاردملا ههجاوو .رمألا ىف ىتيس طروت فيكو ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ نع لصافت
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 بسانم لكشب تامولعم ميدقت ىأ :هترادإ سلجم دادعإ ىف هلشف دعيو .ءاهلي ةقلمحب

 ا .ةزتهم ضرأ ىلع فقي سنيرب حبصأ ,مهل

 ىف ٠١ لداعي ضافخناب - ةياغلل ةضفخنم اًحايرأ كنب ىتيس لجس امدنعو

 مل سنيرب نكل .ةريطخ ةلكشم هجاوي كنبلا نأ ةقيقح ىلع تيرتس لوو ظقيتسا - ةئملا

 ريوتكأ فصتنم ىف فتاهلاب رمتؤم ءانثأف .هفقوم ةروطخ مهف هنأ ىلع ةرداب ةيأ دبي

 ةأرجب «كنب هشتيود نم ؛ويام ليشيم اعد ءتيرتس لوو نم نيللحم عم لوألا نيرشت

 :ةمقلا ىف رييغت ىلإ

 نإ نولوقت لاجرلا اهيأ متنأ .ماعلا اذه ىف تارربم ال نإ :[سنيرب] كوشت لاق

 .حيحصلا بردلا ىلع ريسي كنبلا نأ ىلع ءودبي اميف راكنإ ىف ءسنيرب رصأو

 نأ نكمي دحأ الف «عيرلا اذه انجئاتن ىلإ ترظن اذإ ....كيام انسح :فاضأو

 .هي ةقلعتملا جئاتنلاب وأ تباثلا لخدلاب قلعتملا ىداصتقالا انطاشن ىف جئاتنلا هدعست

 ىلإ ترظن اذإ ءانلمع نم ىرخأ ءازجأ ىلإ رظنت نأ تعطتسا اذإ هنأ دقتعا ىنكل

 نإ لوقي فوس ريكفتلا ميلس صخش ىأ نأ دقتعأ ءاهذفنن ىتلا ةيجيتارتسإلا ةطخلا

 ,(3""اعفن ىدجت ةيجيتارتسإلا ةطخلا

 ريوتكأ فصتنم ىف ةملك ىف «ىكنانرب نب معز «لؤافتلل رخآ لهذم لجت ىفو

 هيف رهظ تقو ىف اذه ىكنانرب لاقو .”ميلس ىفرصملا ماظنلا" نأ لوألا نيرشت

 ىتلا تاكرشلا ثدحأ لاوشتوم نطنشاو تناكو) ةيلاملا تاكرشلا ىف ديدش رسع

 ةيلاملا قاروألاو ؛(ةيراقعلا نوهرلا ىف رئاسخلل ةريبك تاطايتحا ذاختاب تفرتعا

 فينصتلا تالاكو تطرخناو .ىرخأ ةرم تطيفه «,ءودهلا نم ةرتف دعب «ةيراقعلا نوهرلل

 اميف ءوده لكف :ملؤم جذومن رهظو .فينصتلا ضفخ نم ةديدج تالوج ىف مضنأ
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 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق نم ايبسن ريغصلا ددعلا عم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا
 .ببس اهنم رثكأ ”حادقم" رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا نأ ىلإ صلخو ؟رطاخملا

 ديدش رذحب ىكنانرب هيلإ راشأ ىذلا ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا رايهنا عفدو

 نم ةلسلس مييقت نأشب نيقي مدع رثكأ اوحبصي نأل' نيرمثتسملا تداق ةصق' هنأب

 ةيراقعلا نوهرلاب ةموعدملا كلت طقف سيل ,ةدقعملا وأ ةمهبملا ةككيهملا نامتئالا تاجتنم

 ,("9) "رطاخملا ةيلاع

 تالكشملاو رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا عاستا ةميق نم هليلقت ىكنانرب لصاو
 داصتقالا ىف صصختمكو ."حادقم“ درجم نم رثكأ ديكأتلاب ناك ام وهو ءاهب ةقلعتملا

 الإ امهف نكمي ال ىتلا ةبيئكلا رابخألا ريدقت ىف اًئيطب ناك ءعمال صصختمو لب «ىلكلا
 ريثكلا ناك ىتلا اهنيعب كونب ءاطغ تحت رظنلا قيقدتب ىأ - ىئزجلا داصتقالا ليلحتب

 هلعف ام ىهو ؛لقأ ةدئاف تالدعم ىف ىكنانرب لح لثمتو .بير نود ةئيس لاح ىف اهنم

 كنبلا لام سأر نأ ةقيقح جلاعي مل هنكل "ةلويسلا" اذه جلاعو .فيرخلا كاذ ىف اًرارم

 ميلس هنأب ىفرصملا ماظنلا ىلإ ىكنانرب ةراشإ نم عيباسأ نوضغ ىفو .لكاتي

 ىف دجوي بورج ىتيس نأ ؛نيرمثتسملل باطخ ىف ؛ثيجيردور رمثتسمملا راشأ
 ناك ىتلا لكيهملا عباطلا تاذ ةدقعملا ةيلاملا قاروألا نم رالود رايلم ١١ه اهتنزاوم

 ةميقلا تناكو .ةددحم ةميق ةيأ ىلع لوصحلا ءاليحتسم نكي مل ام ءاهيلع اًبعص

 عنتقي نأ ام صخش عسوب نوكي نأ لوصألا هذه لثمل اهؤاصحإ نكمي ىتلا ةديحولا

 لوألا نيرشت ريوتكأ ىفو .اًنيم نامتئالا اذه لثم قوس تناكو .اهل لباقم عفدي نأب

 فيزن ىف - ةئملا ىف 8 ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألل رشؤم ةميق تضفخنا ؛هدحو

 تناك ىتلا «دياويرتناك تلجسو .('"1 ثيدحلا رصعلا ىف قاوسألا ىف اًبيرقت ريظن الب

 عبر ةراسخ لوأ ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا تاراكتبا لاجم ىف ماودلا ىلع اًدئاق

 .اماع "ه ىف ةيونس

 ريمفون ةيادب ىف بتك ىذلا ؛هيإ .ىب .فإ ةكرش مهسأ ةلمحل هسفن باطخلا ىفو

 ىلع ةريطخ تاعبت اهل بورج ىتيس لكاشم نأ نم ثيجيردور رذح «ىناثلا نيرشت
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 ري مل ,ىكنانرب ةقث عمو .('*:) "ةيلاملا تامدخلا ةعانص ىف اهتيمهأ" بيسب ءداصتقالا

 .رمألا ةدئافلا لدعم ضفخ حلصي نأ دقتعي ملو ,ميلس ىفرصملا ماظنلا نأ ثيجيردور

 عاطتسا ثيح .وهات ةريحب ىلع ةلطم ةعرزم ىلإ ةريخألا ةنوآلا ىف ثيجيردور لقتناو

 ال ناكو .جلثلاب اهممق ةللكم الابج :ةريحبلا راوجب ةيبشخ ةصنم ىلع نم «ىري نأ

 اداقين ىلإ لقتنا دق ناك هنكل ءسيلجنأ سول ىف .هيإ .ىب .فإ قيدانص ريدي لازي
 هقلق رداصم نم ةيالولا ةموكح بيرخت ناك) اينروفيلاك ىف بئارضلا نم اًرارف
 نكل :كلذ ىف اًيلاغم اًنايحأو ؛ةموكحلا ىف ىزيرغ لكشب اًكاكش ناكو .(ىرخألا
 ةيداصتقا تالكشمل نكمي ىذلا ىدملا عقوت ىف ةردان ةردقب عتمتي ناك ثيجيردور

 هفوخ ناك 7٠٠1 ماع فيرخ ىفو .اًفاطن عسوأ ةنحم حبصتل مقافتت نأ اهنيعب ةيلامو

 .ةضفخنملا لوصألا راعسأل ودبي اميف اريسأ ناك ىذلا نامتئالا ةرودب قلعتي ىساسألا

 نصحي نأ ثيجيردور لواحو .ىواهتت اهراعسأ لوصأ لباقم اًضورق دحأ مدقي نلف
 كلتمي مل ءىتيس فالخ ىلعو ؛هتادنس قودنص .هيإ .ىب .فإ ةكرشل عباتلا مكنإ وين

 ىف الوصأ كلتمي ملو ؛همييقت بعصي ىذلا لكيهملا نامتئالا ىف تارامثتسا قودنصلا
 نكمملا نمو .(*”)نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا وأ رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا

 نم برهي فوس -اًرذح نكي امهم عون ىأ نم نطاوم الو ءرمثتسم ال نأ ءادج
 تاقلح ىف طبهت ىتلا ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا تدبك دقف .ةيبناجلا رارضألا

 .مث نمو .لقأ ضارقإلا ىلع اهتردق تناك ؛لاملا سأز لكات عمو ؛رئاسخ كونبلا ةيبلول
 مثلا كرح ...تاونس ةدع رادم ىلع" هنأ نم ثيجيردور رذحو .نامتئالا ديقتي

 ةموعدملا ةيلاملا قاروألا ةعانص ىف ومنو عفترم ىنامتئا ومن ىكيرمألا ىداصتقالا

 ..نم ريثكلا لوقي ؟نذإ داصتقالا نع اذامف .نامتئالا شمكنا اذإو ."ةيراقع نوهرب

 ثيجيردورل ظفاحملا عباطلا نع نيضار ريغ اوناك مهسألا ةلمح نم نيريثك نأ ؛ةيرخسلل ريثملا نم (*)

 قودنص .لاتيباك .هيإ .ىب .فإ ىف ىلعأ ميسألا ةميق ةداعتسا تناك لب .مهمهسأ ةميق اوداعتساو

 نم ةئملا ىف ٠ نم رثكأب ظفتحا ءيلاملا عاطقلا نأشب ثيجيردور فواخم ببسبو .هرادأ ىذلا مهسألا
 (مجرتملا) .دقن ةروح ىف لب مهسأ ةروص ىف سيل قودنصلا لوصأ
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 .ىفكو اديج نوكيس ٠٠١4 ماع نإو ءرم دق ةينامتئالا ةمزألا ىف ام أوسأ نأ ..ءاربخلا

 اًقاروأ اورتشا نيذلا نورمثتسملاف ؛ثيجيردور رظن ةهجو نمو '!اذه عم قفتن ال نحن

 ملو .اًبيرق قاوسألا هذه ىلإ اودوعي نل اهفينصت ىف رركتم ضفخ نم كناع ةيلام
 نم ريثك ىف ةيراقعلا نوهرلاب ةموعدملا قاروألا هذه كلتمت تناك ىتلا كونبلا عطتست

 فقو ؛«راصتخاب .رئاسخلاب فارتعالا ىلإ رطضت نأ ةيشخ اهعيبت نأ تالاحلا

 ةرم قاوسألا لمعت ىكو .نولمتحملا نوعئابلا أبتخاو بعلملا جراخ نولمتحملا نورتشملا

 ةيلاملا قاروألا ريهطت" مامتإ نأب ثيجيردور بنتو ."يفاضإ ملأ“ دبكت نيعتي ناك" ىرخأ

 .لقألا ىلع اًرهش ١4 ىلإ "١ نيب ام جاتحي "ةممسملا تارامثتسالل

 ضورق ىف رئاسخلاب فارتعالا ىلإ كونبلا ترطضا ءاهظفاحم ميق طوبه عمو

 لصو الهذم اًقلبم ليريم تبطشو .ىرخأ ضورقو نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا
 تقولا ىفو .ةكرشلل ةيفاصلا ةميقلا نم ةلماك ةئملا ىف 5" - رالود رايلم 4

 عم ةقباسلا هتاثداحم تناكو .ةكرشلا عيبل هدوهج فانئتسا لينوأ لجعتسا ,هسفن

 ىأر ليريم ىف زراب ريدمو لينوأ علطتساو ؛:ةيضرم نم لقأ اكيرمأ فوأ كنب

 نكت مل ايفوشتاو نألو . رقم تولراشت نم ذختي ىلام قالمع اًضيأو ءايفوشتاو

 ظفاحت دق ةدحوم ةكرش نأ لينوأ روصت ,دالبلا ىوتسم ىلع ةفورعم ةيراجت ةمالع

 ءرعسلاو .رمألا ايفوشتاو تلبقتو .كرويوين اهرقم نوكي امير لب - ليريم مسا ىلع

 ذقنيس كلذ مغر هنكل ,فيصلا لالخ لينوأ عقوت امم ىندأ «تاينيعبسلا ةيادب ىف امير

 .مهسألا ةلمحل ةميقلا

 ربوتكأ نم ريخألا دحألا ىف ؛مايأ ةعضبب كلذ دعب ليريم ةرادإ سلجم عمتجاو

 ىمسر عامتجا كلذ التو .نتاهنام ىف سيجير تناس قدنف ىف ءاشع ىف «لوألا نيرشت
 هتحتافم نأشب اوعمسي نأ مهدعسي فوس ءاردملا نأ لينوأ.ليختو .نينثالا موي

 درو .مهسفنأب رمألا مسحل اًيح ًاليدب ,ريدقت لقأ ىلع ,مهل مدقي امم - ايفوشتاول

 ةلواطلا ىلإ دنتسي ناك نيح ىف ءزرابلا ريدملا ,رويبيرك وتربلا زربو .روتفب ةرادإلا سلجم
 ىلإ انتكرش لقنن نأ ديرن ال' لوقيل ءرخافلا ىنيصلا نم ةدئاملا تاودأب ةعصرملا
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 ىداع ريغ ءىش ال نأ مغرو . ايرورض نوكي نل رقملا لقن نأب لينوأ جتحاو ."تولراشت

 ىلإ اهغالبإو جئاتنلا جامدنا ةيلمع ةيناكمإ نييذيفنتلا نيريدملا ريبك فشكتسي نأب
 كنب عم ةقفص عباتي الأب هريذحت دعب «لينوأ نأ هقياض رويبيرك نكل ,ةرادإلا سلجم
 ةقث مدعب ءاشعلا ألتما :اًسوملم رتوتلا ناكو .رخآ اًططخم كاح دق ءاكيرمأ فوأ

 ,سيئرلا لاقو .عيبلا ىلع لينوأ صرح ةدش ببس نع ةيرخسب ءاردملا لاسوو .موتكم

 ةلؤم ةبرجت ىهو ؛1444 ةمزأب هتركذ ةيلاحلا ةمزألا نإ :ةشه ضرأ ىلع فقي وهو
 لينوأ فاضأو .نيفظوملا فالآ حيرست ىلإ ترطضاو ةلئاه رئاسخ ليريم اهيف تناع

 ' نأ ىلإ راشأو .ةمالس رثكأ ضرأ ىلع ليريم عضي فوس ىراجت كنب عم جامدنالا نأ

 ةطقن هذه تناك .ليومتلا ىف ربكأ لكشب هيلع دمتعي ردصم وهو - عئادو اهيدل كونبلا
 .ةرادإلا سلجم اهردقي مل ةطقن اهنكل :ةرصبتم

 ىف ةرادإلا سلجم تاعامتجا ةفرغ ىف نينثالا موي عامتجالا ةعومجملا تدواعو
 نيلقتسملا ءاردملا ىدل ناك .نوسده رهن ىلع لطملا نيثالثلاو ثلاثلا رودلا ىف ليريم

 نأشب حصنلا ميدقتل اديدحتو ,ةيقارلا روم دنأ نياوس ,ثافارك ةكرش وهو مهراشتسم

 بستكا .ىذيفنتلا سيئرلل ةقلقم ةراشإب لسرأ اذه نأ دبالو ءجامدنالل لينوأ تاحرتقم

 وفه هب عقوأ ام نكي ملو .ماهتالا صفق ىف لينوأو .:ةمكاحملا تامس نآلا عامتجالا

 لزعنملاو لوجخلا ىفرصملا نإ لب ؛ةكرشلا ةرادإب هثارتكا مدع ىأ ليريم رئاسخ
 ةيلمع عابتإ ىف ناك ول ىتح ,ةرادإلا سلجم ةطلس نع .ءاردملا رظن ةهجو ىف «ضرعأ
 ربكألا ةقيقحلا نكل ؛ليقتسي نأب لينوأل حمسو .اهودقف ىتلا ةميقلا ضعب ذقنت دق جمد
 .هلاقأ ةرادإلا سلجم نأ ىه

 اهنأ ةعومجملا تمعزو ءنيرهش لبق .بورج ىتيس ىف ةهباشم تارتوت ترمتخاو
 رطضت فوس اهنأ تفرتعا نآلاو ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا سوريق دض ةنصحم

 ضورقو ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىف رالود رايلم ١١ و ةينامث نيب ام ضفخ ىلإ
 عبرلا ىف رالود تارايلم ةتس اهتميق موسر ىلإ ةفاضإلاب - عبارلا عبرلا ىف تاكرشلا
 تالواحم طبحأ اعذال اًريرقت :تيرتس لوو ىف ةللحم ا ,ىنتيو ثيدريم تردصأو .ثلاثلا
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 ٠١ عمج ىلإ جاتحي فوس كنبلا نأ ىنتيو ىأرو .ةئيسلا ءابنألا نم ةغاورملل سنيرب
 ىلع ءوضلا ءاقلإيو .(*') ةحصلا ىلإ دوعي ىك ديدجلا لاملا سأر نم.رالود رايلم

 قاروألا بحس ىلع اًئفاهت ىنتيو تضرح - لاملا سأر ىف زجعلا - ىساسألا ضرملا
 نم عبارلا ىف ةلاقتسالا ىلع سنيرب ربجأو . اذه ةرادإلا سلجم قطي ملو .ةيلاملا

 .مايأ ةسمخب لينوأ ةلاقتسا دعب «ىناثلا نيرشت ربمقون

 ةميق تغليو .ةكرشلا مهسأ ىف ةلئاه ةورشب :لينوأ لثم ,سنيرب رداغي فوسو
 .رالود نويلم ٠١ سنيرب ةقفص تغليو ءرالود نويلم ١7١ .تقولا كاذ ىف ؛لينوأ ةقفص

 ىه ةيكيرمألا ةيلامسأرلا تناك اذإف .ماعلا ىبعشلا ءايتسالا نم ةجوم غلابملا تراثأو

 نيلشاف ءاردمل ةعوفدملا ةريبكلا غلابملا اهتفشك دقف ,ةرادجلا باحصأل ضرتفم مكح

 ليوو ىدناس ةبقحل ةياهن سنيرب ليحر لثمو .(* هممق ىلعأ ىف لايتحا اهنأ ىلع
 ةيمارتملا ةيروطاربمإلا هذه لثم ةرادإ ةيوعص تقافو .ىلاملا ”تكرامربوسلا" نع هتيؤرو

 ا .طق ققحتي مل ىذلا - رفاضتلل ةضرتفملا دئاوفلا فارطالا

 (لاملا سأر ىلإ ةفاضإلاب) تقولا كاذ ىف نيتكرشلا نم ةدحاو لك هتجاتحا ام

 ةيعقاو رثكأ مييقتلا ىلع ةردقب عتمتي نييذيفنت نيريدم ريبكو ءازيكرت رثكألا ميظنتلا وه
 ةرادإ سلجم ىف ةكرحملا ةوقلا ءنيور تربور مدقأو .اهب اًكاكتحا رثكأو رطاخملل

 لوحت ىذلا دلوملا ىدنهلا ىعماجلا ذاتسالا ,تيدناب ماركيق :ىجافم رايتخا ىلع ,ىتيس

 ىتيس ىلع اًديدج تيدناب ناك .طوحت قودنص ريدم ىلإ مث ةيلام قاروأ ريدم ىلإ

 هل ةصصخملا مهسألا هئاطعإب اليجعت لب ؛اًيفرح جورخ" ةقفص لينوأ هيلع لصح ىذلا لاملا نكي مل («)
 ءانثأ هل عفدلا ىف نفتسم لكشب ةغلابملاب نكل ,هلشف ىلع هتأفاكم ىف ةرادإلا سلجم أطخ نكي ملو .لعفلاب

 نيات نوج ءديدجلا نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءرادملا ىطعأ ءاًئيش اوملعتي مل مهنأ ىلع لدي اميفو .هلمع
 ىتيس هترداغم عمو .لمعلا هكرتلو هلمعل سنيربل ءاطعلا لْزِحُأو .رالود نويلم ٠١ تزواجت عيقوت ةوالع
 تامدخو بتكملا ىف ةيناجم ةحاسم ىلإ ةفاضإلاب ,”ىدقن زفاح" رالود نويلم ١؟ ىلع لصح .ءبورج
 ,رالود نييالم ةرشعي اهعيمج ردق .نينس سمخ ةدمل نيحلا كاذ ذنم بئارضو ةيراتركسو قئاس ريفوت

 (مجرتملا) .مهسأ نم هيدل مكارتم وه ام ىلإ ةفاضإ
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 نم تيدناب ناك .رالود نويلم 4٠٠١ غلب ظهاب نمث لباقم ءطوحتلل هقودنص ءارشب ماعلا
 ةعماج نم ةيملع تاجرد عبرأو) فيخم ءاكذ هيدل ناك .نيور ىرغي ىذلا ىكذلا عونلا

 ناك هنكل .ةدقعم ةيلام تاعوضوم ىف ةسلس ةيميلعت داوم هميدقتب رهتشاو ,(ايبمولوك

 ظفحتملا رجاتلا ناك ام اذإ دكؤملا نم نكي ملو ةريبكلا تاعامجلا طسو جرحلاب رعشي

 .حرجلا ةرئاغ ,نآلاو ,هجوألا ةددعتم ةمظنم دوقي نأ عيطتسي

 ةصروب سيئرو نامدلوج ىف قباسلا زرابلا ريدملا «نيات نوج ليريم تفظو
 اميف اًمهلم اًرايَخ ءاماع 51 رمعلا نم غلابلا ءزفحتلا ديدش ىفرصملا ناك .كرويوين

 دعب ىعيبطلا عضولا ىلإ ةصروبلا داعأ دقف ؛ماعلا نايلغلا نع اًبيرغ نكي ملو .ودبي

 دراشتير قباسلا سيئرلا اهيلع لصح ىتلا ةقالمعلا تاعوفدملا ةقفص هتببس جايه

 اًيسايس احومط نيات ناكو .ةيراقع نوهر رجاتك ىنهملا هراوشم أدب دق ناكو .وسارج

 ركفي ناك نيح ىف ةسائرلا تاباختنا ضوخي ناك ىذلا ءنيكم نوج روتانسلل اًقيدصو

 - مهسألا عيب قيرط نع لام سأر عمج ىه ليريم ىف نيات تاوطخ ىلوأ تناكو

 ناجروم مهنيب نم ءتيرتس لوو تاكرش نم رخآ ددع عمجو .ةدعاو ةوطخ ىهو

 ةصح اورتشاو ةصرفغلا اوزهتنا طسوالا قرشلاو ايسآ نم نيرمثتسم ىلع نيدمتعم

 ةزاتمم مهسأ ىف رالود تارايلم ةعبس ىلإ ةتس نم ءةدح ىلع لك ؛ىديرفو ىناف عمج

 .(347) "ةمزأ عوقو دنع مهلشتنت فوس ةيكيرمألا ةموكحلا

 ال نأ مغر ؛ةيراقعلا نوهرلاب قلعتي هباشم جايهل اًضيأ .ىج .ىأ .هيإ تضرعتو
 امو فيصلا ةياهن ذنمف .ليريمو ىتيس ىف ءاردملا باقع نم ةرهش رثكأ ناك ءيش

 .سكاس نامدلوج نم فقوحت ال تائنامضلاب تابلاطل ىج .ىأ .هيإ تضرعت :ةدعب
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 الأ نم اًقلق ةضياقملا تالماعت ىف ىج .ىأ .هيإل لباقملا فرطلا .نامدلوج ناكو

 نيدلا تامازتلا ىف رئاسخلا ءردل هدوعوب ىفي نأ رثعتملا نيماتلا قالمع عيطتسي

 نيدلا تامازتلا قوس طوبه عمو .تالماعتلا ةليصح ءاصحإ دارأو ءنامضب ةلوفكملا

 بلاط يناثلا نيرشت ربمقون لولحيو .نامدلوج تابلاطم مجح داز .نامضب ةلوفكملا
 .ىفاضإ نامضب اًضيأ رقم اسنرف نم ذختي ىذلا لارنج هيتيسوس كنبو شنيل ليريم
 الإ اهمامأ نكي مل ةيدقاعتلا ةيحانلا نم نكل ءلطامت نأ عيطتست ىج .ىأ .هيإ نأ عمو

 ,وناساك فيزوج لظو .ةمغرم تارالودلا تارايلم عفد ىوس تارايخلا نم ليلقلا

 بلطلا نأ تادايقلا نئمطي ءىج .ىأ .هيإ ىف تاضياقملا ةدحول مادقملاو بلقتملا ريدملا

 ىج . ىأ .هيإ تنمأو .فيعض قوسل ةتقؤم ةباجتسا الإ سيل ىفاضإلا نامضلا ىلع

 نأ وناساك رصأو ؛ىوتسم ىلعألا "زايتمالا ةقئاف“ نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا

 .ررض ىأ صتمت فوس لقألا فينصتلا تاذ تادنسلا

 ةفصبيو «نيعله ىج .ىأ .هيإ ىف نييلاملا نيققدملا تلعج نامضب تابلاطملا نكل
 ايلام اًققدم سيئيد ناس ناكو .سينيد ناس فيزوج ىعدي داج باش :فظوم .ةصاخ

 قاروألاو ةصروبلا ةنجل ىف قيبظتلا مسق ىف تاونس قفناو ؛تايينيعستلا ةيادب ذنم

 وناساك نم ةزاتمم تاداشإ ىقلتو 1٠١7 ماع ىج .ىأ .هيإب قحتلاو .ةيلاملا

 ,ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا طوبه عم 7٠, 07 ماع فيص لالخ نكل .(4) نيرخآو

 نم برتقت سينيد ناسل هتلماعم تحبصأو ؛داتعم ريغ لكشب اًبلقتم وناساك حبصأ

 اهب تصحأ ىتلا ةقيرطلا ىف ءاطخأ سينيد ناس دجو ءبآ سطسغأ ىفو .ةنافإلا

 نوهرلاب سيلو ىعيبطلا زاغفلاب قلعتي اميف) طوحتلا تالماعت ىف .ىج .ىأ .هيإ

 هذه لجأ نم اصاخ اًدهج تلذب" اًبضاغ لاقو وناساكب بضغلا دبتساو .(ةيراقعلا
 امدنعو [اذه ةئيذب ةغل تليزأ] مئاوقلا هذه ىلع لصحأ تلزامو .[ةئيذب ةغل انه تليزأ]

 تاماررتلا تادقاعت نأشب نامضلاب تابلاطم قلت ىج .ىأ .هيإ نأ سينيد ناس عمس

 طايتحا نم ةيدقنلا لاومألا بحس نأشب ةياغلل اًقلق حبصأ ءنامضب ةلوفكملا نيدلا

 .ىج .ىأ .هيإ
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 الإ متهي مل ءسينيد ناس فواخمب ديشي نأ قناساك ىلع بجي ناك هنأ عمو

 هنأل «:ةلبقم ةلكشم نع هل فشكي فوس سينيد ناس نأب رعش هنأ دبالو .اهسارخإب
 - فارتعالاب وأ ماهتالاب ءاوس - خارصلاب لوطملا هعيرقت امتتخم ؛ىرخأ ةرم هيف رجفنا
 دسفتس كنأ نم قلق ىننأل زايتمالا ةقئاف ضورقلا مييقت نم ادمعتم كتدعبتسا"
 ,(14:) ىلاتلا رهشلا سينيد ناس لاقتساو '!ةيلمعلا

 امنيبو ىج .ىأ .هيإ ةرادإ سلجم نم ةلوهسب صلختي نأ عطتسي مل وناساك نكل
 ام اذإ اًيئاقلت نوطاستي اوناك ,بورج ىتيسو ليريم رئاسخ نوؤرقي ءاردملا ناك
 تاعامتجا وناساك رضح ام اًريثكو .هسفن ءىشلا اهب لحيس ىج .ىأ .هيإ تناك
 ,ةرادإلا سلجمل دكأو..ئعيبط لكشب اًئمدو اًفيطل اهتيعم ىف ناك ىتلا ءاردملا ناجل
 ",قوسلا ىف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةميقل ثدحي ناك امع رظنلا فرصي
 اوناك نيذلا ءاردملا نأمطاو .ىثراك دوكر ةلاح ىف الإ كلذك لظتسو ةنمآ تاودألاف

 ىفو .ىناساك هب مهربخأ ام الإ نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نع ليلقلا نومهفي
 - نامضب ةلوفكلا نيدلا تامازتلا ىف اهتناكم ىج .ىأ .هيإ تصلق ىناثلا نيرشت ربمقون
 ىف أطخ نم اليلق رثكأ ىج .ىأ .هيإ ىلإ ةبسنلاب :بسحف رالود نويلم 50 ةميقب نكل
 .برقم مقر

 ىلاملا ققدملا ءزريوك سواهرتوو سيارب ةكرش تككش ,وناساك علاط ءوسلو
 ,ةكرشلا تغلبأو .اهتاضياقمل ةكرشلا مييقت ىف اضيأ ىج .ىأ .هيإل ىجراخلا
 نوكي امبر هنأ ىج .ىأ .هيإ ؛ىلام قيقدت ةكرش ىلإ ةبسنلاب ةنوميم ةغل ةمدختسم
 ًريطخ الوحت اذه ناك .(:) رطاخملا ىف مكحتلل اهتيلمع ىف "ئرهوج فعض" اهيدل
 .ىأ .هنيأ هنع فشكت ملو - اًنلعم نكي مل ىلاملا قيقدتلا ةكرش ريذحت نأ عمو .ًالمتحم
 ٠٠١ نم تضفخنا ىتلا مهسألا اذه تيثأ امك :نيقلق نآلا نورمثتسملا حبصأ - ىج

 .اًرالود 0٠و 50 تيب فصتنملا ىف مقر ىلإ اًرالود

 ناتيلويورتيم ىف نيفرتحم نيرمثتسم عم ىج .ىأ .هيإ عمتجت نأ ررقملا نم ناكو
 نأ ةكرشلا تررقو لوألا نوناك ربمسيد نم لوألا عوبسألا ىف :كرويوين ىف بولك
 .بسحف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نع ملكتتو ةقباسلا اهتايولوأ ةمئاق ئجرت
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 نيترامو وناساك ثدحتو .قلق مهمظعم رمثتسم ٠٠١ نم اًدشح ةكرشلا تبذجو

 نم نوقثاو نحن' ناقيلوس لاقو .ةريبك ةقثب «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,ناقيلوس

 ىج .ىأ .هيإل ةيضايرلا جذامنلا نإ لاقو ."مييقتلا ىف انجهانم ةمالس نمو انتاجرد

 مهنكل .ةلصفم تامولعم ءاردملا صحفو .(47) ”حايترالا نم اًدج ةيلاع ةجرد" هتحنم

 جذامنلا هلوقت امع رظنلا فرصبف :ىج .ىأ .هيإ فواخم ربكأ اوينجتي نأ اوعاطتسا

 لصاوت راعسألا نأ مادامف ءاهتميق نأشب نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نأب
 نيرمثتسملا نألو .ةيطغتلاب ةرمتسم تابلاطم اهدراطي ىج .ىأ .هيإ لظتسف اهضافخنا

 هنأ دكؤملا نمو :تانامضلا دادرتسا تابلط ىأ تقلت ىج .ىأ .هبا نأ مهملع ىلإ مني مل

 دقف ,نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىف اهتادقاعت مييقتل ةلقتسم لئاسو مهيدل نكي مل

 .ناتئمطالاب ىرخأ ةرم اورعش

 نكت مل نإ «ةمزألا نأ «ىلوألا ةرملل نكي ملو ء,تيرتس لوو ىف ساسحإ كانه ناك

 نيب اًيئاقلت تيرتس لوو مسقناو .اهيف ام أوسأ لعفلاب تزواجت دق ءلعفلاب تهتنا
 نع زجعلا رطاخم نأشب نامتئالا وللحم قلق امنيبف .نامتئالا ىللحمو مهسألا ىفزتحم

 ريمسيد ةيادب ىفو .الؤافت رثكأ ,مهلمع مكحيو ةهيدبلاب ,مهسألا راجت ناك ,دادسلا

 ةسمخ راطإ ىف ١5٠٠١« مقرلا قوف ةعفترم ةبسن ىلإ واد رشؤم اوعفر «لوألا نوناك

 دقتعا ؟ددجتملا سامحلا اذه ببس ام .اهيلإ لصو قالطإلا ىلع ةمق ىلعأ نم ةئملا ىف

 لظ ىف شعتنت فوس ءبورج ىتيس ىتح امبرو :ليريم نأ ؛نولمأي اوناك وأ راجتلا

 ةيلمعب رمألا نيحلا كاذ ىتح تجن دقف ءزرذارب ناميل ىلإ ةبسنلابو .ةديدج ةدايق

 ىتيس ذقنتساو .لاملا قاوسأ قيدانص ىف ةمزألا ترمو .بسحف ةعضاوتم ضفخ

 نمل ةتفال ىف - ةلكيهملا تارامثتسالا تاودأ ىف ةمتيملا اهلوصأ نم اًضعب ىرخأ كونبو

 .اهسفن ىوادت نأ عيطتست قاوسألا نأب لمألا مهودحي

 جتنت تناك كونبلا نأ ىه حضوأ لكشب تادنسلا راجت اهأر ىتلا ةلكشملا تناك

 ثيجيردور اهفصو ىتلا ةرودلا تناكو .ضارقإلا نوضفري اوناكو ؛ةديدج تانامتتا

 لام سأر تالدعم ىلإ ىلاتلابو رئاسخ ىلإ ىدؤي ةيلاملا قاروألا راعسأ طوبه -

 تضفختا 2٠٠017, ماع ةيادب ذنمو .نامتئالا ىلع اًحباك لدج نود عضت - ةضفخنم
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 ليريم لثم تاسسؤم نكل .لوصف ةثالث نم برقي امل ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا
 ؛ةيراقعلا نوهرلل ةيلام قاروأ ةروص ىف تارالودلا تارايلم كلتمت لازت ال تناك ىتيسو

 نوهرلا قوس روهدت مقافت اذإ اهتميق ضفخ نم ديزمل ةضرع قاروألا هذه تناكو

 لك نم دحاو ىأ - ةئملا ىف ١5 ناك ,عبارلا عبرلا ىفو .قرغي قوسلا ناكو .ةيراقعلا

 لبقو .ريبك لكشب دادسلا ىف ةرخأتم - رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ضورق ةعبس
 نكاسملا راعسأ ىف عجارتلا ناك اذه ىلإ ةفاضإلابو .ةئملا ىف ةينامث ةبسنلا تناك ؛ماع

 ام وهو :ناكسإلا قوس طبه اذإ هنإ تاونسا قلق نويداصتقالا باتناو .('")عراستي

 ىفو .ىناعي فوس طسوتملا ىكيرمألا نإف ءتقو ىأ ىف ,داصتقالا كرحم هيلع قلطي
 تامالعلا ىلوأ - اًبيرقت ةدكار لمعلا صرف قلخ ةيلمع تحبصأ ءلوألا نوناك ربمسيد
 .(*!ةنيدملا ىف ىراجتلا عراشلاب رضت تأدب ةيلاملا ةفصاعلا نأ ىلع

 راصيأل .ىج .ىأ .هيإ فطخ نم عوبسأ دعب «لوألا نوناك ربمسيد فصتنم ىفو

 طايتحالا ىف كونبلا نيب ةيليللا تالماعتلل ةدئافلا رعس ىكنانرب صلق :نيرمثتسملا
 ,داصتقالا ئطابتل ةيعيبط ةباجتسا اذه ناكو .روهش ةثالث ىف ةرم ثلاثل ىداحتالا
 ماقأ :ةلويسلا ةداعتسال طوغضلا مامأ .ىداع ريغ اًئيش اًضيأ لعف ىكنانرب نكل
 نأ ةيبنجألا كونبلا عيطتست ىتح ىبوروألا ىزكرملا كنبلا عم تالمعلل لدابت تايلمع

 نأ عيطتست ةديدج ةليسو أشنأ ىكنانرب نأ وه اًراكتبا رثكألا لب .رالودلاب ضرقت
 طايتحالا نم نامتئا ىلع لوصحلل (دازم لالخ نم) ضورعب اهلالخ نم كونبلا مدقتت
 فرصتيو ركفي ناك ىكنانرب نأ ةقيقح نم ةيمهأ لقأ تناك ليصافتلاو .ىداحتالا

 نم ضرتقت نأ لعقلاب كونبلا عسوب ناك .كونبلا ىلإ ةلويس فيضيل ركتبم لكشب
 ال هنأ هدافم ىذلا عئاشلا موهقملا بيسب نكل ,.مصخلا ةرادإ ىف ىداحتالا طايتحالا
 كلذ اهنم لعفي ملو .ةرثعتملا كونبلا الإ مصخب ةعتمتملا ضورقلا ىلع لوصخلل ىعسي

 وه ٠٠7ا/ ماعل لوألا نوناك ربمسيد نأ ةيداصتقالا ثاحيألل ىموقلا بتكملا نلعي فوس .ماعب كلذ دعب («)
 (مجرتملا) .داسكلا ةيادب
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 امك وأ ءاهتابس نم كونبلا هيبنتل ةحضاو ةلواحم ةديدجلا ةليسولا تناكو .ةلق الإ

 ةبغر ىف ماعلا صلقتلا نع ةئشانلا طوغضلا" فيفختل ىداحتالا طايتحالا فصو

 نكت مل ىرخأ ةرابعبو) .("27ضعبلا اهضعب ضرقت نأ ىف ةميلسلا عاديإلا تاسسؤم
 هتسارد نم فرعي امكف .نآلا ةياغلل اًقلق ىكنانرب ناك .(ىرخأ كونبل ضرقت كونبلا
 .داصتقالا فقوتيو لاملا قفدتي نلف ؛كونبلا ضرقت مل اذإف ءريبكلا داسكلل

 .ةدشب طبهت تناكو مهسألا قوسب قلقلا اذه دبتسا لوألا نوناك رياني لولحب

 كونبلا نيب ةيليللا تالماعتلل ةدئافلا رعس ىكنانرب صلق ءلوألا نوناك رياني 5" ىفو

 دعبو ؛ةيوئم ةطقن عابرأ ةثالث تغلب ةقوبسم ريغ ةبسنب ىداحتالا طايتحالا ىف

 اهب ضرتقت نأ كونبلا عيطتست ىتلا ةبسنلا تضفخناو .ىرخأ ةرم رعسلا صلق عوبسأ
 ءقباسلا لوليأ ريمتيس ىتح ةبسنلا تناكو .ةئملا ىف ةثالث ىلإ نآلا ةيليللا تالماعتلا ىف

 ىداحتالا طايتحالل ةرركتملا تاطشنملا الو ةضفخنلملا ةدئافلا راعسأ ال نكل .ةئملا ىف هو
 نع تمجحأو ؛ةقثلاو لاملا سأرل كونبلا ترقتفاو .مهتابس نم نييفرصملا تقافأ

 نوناك رياني راشأ ؛لامعلا روجأ ةمئاق صلقت تاكرشلا تناك .رعس ىأ دنع ضارقإلا

 عوقو لاح ىف هنأ ةرم تاذ ىكنانرب بتكو .فئاظولا ىف ةيفاص ةراسخ ىلإ ىناثلا

 نم كلذب موقي «نآلاو .رتيوكيله ةرئاط نم دوقنلا نم امزح طقسي نأ هعسوبف ةمزأ

 .ةدئافلا رعسل رركتملا صيلقتلاو ىداحتالا طايتحالل ةركتبملا ضارقإلا جمارب لالخ

 - ةيرامثتسالا كونبلا ءاسؤر - نيقباسلا هئارظن عم ةبناج نم نوسلوب لمعو

 ةنوآلا ىف كونبلا رئاسخ تدفنتساو .امود ةلضفملا هتفصو ىفو .لاملا سأر عمجل

 ةصروبلا ةنجل تناكو .(*ةدشب ةيلاملا مهتعفار داز امم مهلاومأ سوؤر ةريخألا

 مهسألا ىلإ لوصألا ىلامجإ ةبسن) شنيل ليريم ةعقار تداؤ ٠ ءال ماع ةياهن عمف .ةلهذم ماقرألا («)

 .لوصالا نم اًرالود 3١ معدي ناك مهسألا نم دحاو رالود لكف ؛ىرخأ ةرابعب 7١6 ىلإ ؟؟ نم (ةيساسألا

 ,5؟ ىلإ 7” نم ىلئاتس ناجروم ةعفار تدازو :؟١ ىلإ 51 نم ناميل ةعفار تداز :ةلباقم تارتف ىفو

 لصتل لاجملا ىف ةبسن ىلعأ ىلإ 4 نم زنريتس ريب ىدلو ؛57 ىلإ ؟؟ نم نامدلوج ىف ةبسنلا تدازو
 (مجرتملا) .(تاكرشلا تاقلم بسدب) ؟4 ىلإ
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 دحأ اضيأ ناك ام وهو :كونبلا ةلويس .تقولا تاذ ىف :بقارت ةيلاملا قاروألاو

 ماعلا نوضغ ىف دادسلا ةبجاو نويدلا نم جعزم ىلامجإ كونبلا ىدل ناكو .فواخملا

 نماادج ريككلا كاته نوك امدنتع ثدنحت تالكشملا“ :نأ اًلتخاله ءشسينفغت ناجووم

 ريغ لوصأ لباقم ىف ةصاخ - ليوط لجأل رمثتست ىك ريصق لجأل ضرتقت ال :اهقرخ
 اًفيصوت. اذه ناك .('*1) [كيمسلا طخلاب ديكأتلا ةفاضإ تمت] لجألا ةليوطو ةلئاس
 .كونبلا هلعفت تناك امل اًمئالم

 نيكنب دحأ ناجروم .ىب .هيج ناك .رتتسم ريذحتب ةفلغم نوميد ةبطخ تءاج
 دحاولا مويلا لالخ ىفاضإ نامضب اًموعدم اليومت مدقي (كرويوين فوأ كنب ناك رخآلا)

 :هلوقب نييذيفنتلا نيريدملا ريبك منرت .هباطخ ىفو .تيرتس لوو تاكرش نم ريثكل
 دحلا نع ةدئازلا ةيلاملا ةعفارلاو .(*) ةيلحرملا مهسألا لثم ةئيسلا ةيلاملا تاسرامملا"

 ةمهم ىلع ةيمهأ اذه ىفضأو .نامتتئالا قفدت طباوض ديدشتل دعتست تناك ناجروم

 وأ ةقثلا ىلع دمتعي ال وهف ؛ةلويسلا فالخ ىلعو .ةمزألا دض اًحاقل الإ سيل ءنوسلوب

 .اهاحضو ةيشع نيب ىفتخي الو ةوزن

 راعسأب - امهسأ هوتل عاب دق مهضعب ناكو .اوددرت نييذيفنتلا نيريدملا رابك نكل
 اوناكو .ةصيخر هتلمع لعجي ىذلا لثم نوكيسف ءىرخأ اًمهسأ اوردصأ اذإو -ةعفترم

 ةدح ىلع ليريمو بورج ىتيس نم لك تعمجو .رم دق أوسألا نأ نودقتعي نولازي ال
 عم - اًئصح اذه رفوو .ةريخألا ةنوآلا ىف اهاترجأ ىتلا ضفخلا تايلمع لداعي اًلبم

 نأ تاكرشلا مهسأل نيرخآ نيرتشم يأ ةصاخلا مهسألا تاكرشل حمست دمألا ةريصق ليومت ةيلمع (*)

 (مجرتملا) .لجألا ليوط ليومتلا رفاوتي نأ لبق تاقفص اومربي
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 لام سأر قالزنا عمو .ةديدج رئاسخ لعفب لكاتت مل امهلاومأ سوؤر نأ ضارتفا

 عيب ىلع هثحو نيات نيرمثتسملا دحأ لباق ءارالود ١٠و 5. نيب فصتتنملا ىلإ ليريم

 ملو .اهجاتحت ىتلا مهسألا لك اهيدل ليريم نأ نيات باجأو .ىعافد ءارجإك ديزملا

 . ايزمر اًقلبم الإ زنريتس ريب عمجت
 قاروألاو لزانملا راعسأ ىف صافخنا لك نأب داقتعالا ىف ةيرشبلا ةياوغلا تلئمت

 25٠١1 ماع ىف .اهتيحض عقو نوميد ىميج ىتح .ريخألا وه ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا

 نوشرلا ةيضق ىلع اًركبم انزكر اننأ اندقتعا" ءماعب كلذ دعب اذه نوميد ركذتيس امك

 باتتكالا ريياعم ديدشتل نيرطضم انسفنأ اندجو ءاذه مغرو ....رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 ,معن) ٠٠1". ماع ةياهن ىتح تارم تس رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق ىلع

 عم ىتح . (ىلوألا سمخلا تارملا ىف ىفكي امب ةمراص نكت مل انريياعم نأ ىنعي اذه

 نإ «ريثكلا نأ دقتعي لازام نوميد ناك 7٠٠4 ماع ةيادب لولحبف ,ىعولاو ةربخلا هذه

 اهبيصن ديزت ؛عقاولا ىف ناجروم .ىب .هيج تناك .اهديكت مت دق ءرئاسخلا لك نكي مل

 نم سيول نيك مدق ؛لؤافتلل اروهت رثكأ ضارعتسا ىفو .(1؟:) ةيراقعلا نوهرلا نم

 ىتلا دياويرتناك سيئرو لمألا دقاف ءوليزوم ولجنأ ىلإ ةاجن قوط ءاكيرمأ فوأ كنب

 قفاوو .سالفإلا ةفاح ىلع اهنأب تاعئاش اهنع تريثأو ؛درفم مقر ىلإ اهمهسأ تراهنا

 ةئملا ىف 37 تغلب قدصت ال ةبسن دياويرتناك ةظفحم ىف دجو و .جامدنالا ىلع نانثالا

 ىلع ةنملا ىف ه ,؟هو رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق ديدست ىف رخأتلا نم

 )١51(, نهرلا سبح كشو

 ىفاعت ىف لمألا نأ ١4 2٠: ماع نم عيباسأ ةثالث رورم دعب ثيجيردور ظحالو

 نأ ىلإ راشأو .(''") ذاقنإلل ىداحتالا طايتحالا ىتأي نأ ىف لثمتي ةيراقعلا نوهرلا

 ةينامتنا ةعاقف عنص نم لب .ةمراص ةيدقن ةسايس عنص نم تسيل نامتتئالا ةمزأ

 ايلاعفنا ناك ىداحتالا طايتحالاب ناميإلا نكل .مهسألل ةعفترم راعسأ ىلإ تدأ

 (ىداحتالا طايتحالا ىف نيذلا كئلوأ مهنيب نمو) نييداصتقالا تاعقوت عامجإف .ةياغلل

 عرسأ ومنو 2٠١8 ماع نم لوألا فصنلا ءانثأ ءىطب ومن - ىمنلا فص ىف لظ
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 عقوتي ملو ."ةرملاب اهقيدصت نكمي ال' تاعقوتلا هذه نأ ثيجيردور دجوو .دعب اميف
 نأو «ةيعقاو تايوتسم ىلإ ناكسإلا راعسأ ضفخنت نأ لبق ةمزألا ةدح فخت نأ

 ةعفارلا ضيفخت ناكو .اهيف غلابملا ةيلاملا اهتاعفار نم اهتانزاوم كونبلا صلخت
 قتكت فوس ةيلمعلا نأ نع نعيم الو ؛لقأ رامثتساو لقأ اضارقإ ىنغي ةلاملا

 ىضقيس اهضعب ؛ةيدم دح ىلع فقت '”ةريبكلا ةيلاملا تاسسؤملا" نأ ىأرو .داصتقالا

 خمض لثم نم ريثك نوكيسو .جراخلا نم لام سأر خض اهكردي مل ام لعفلاب هيلع
 برقي ام" دنع دوكر ثودح تالامتحا ثيجيردور عضوو .ايرورض اذه لاملا سأر

 . ةئملا ىف ٠٠١ نم

 مهيدل نيذلا ةئزجتلا راجت نم اهنأ ول امك ىدبت ةيرامثتسالا كونبلا تأدبو

 ةكرش سيئر بئان ءوسور .هيإ ساموت ظحالو .عيبلل ةلباقلا ريغ علسلا نم تانوزخم

 ىف همدق رصبتم لاقم ىف ءاهيف زرابلا ركفملاو نيينوناقلا نيلوؤسملا ريبكو زرذارب ناميل
 كونيلا تانزاوم" نأ ارسيوسب سوقاد ىف ةيلاملا تايصخشلا رابكل ىونسلا عامتجالا

 .(139 ”كونبلا لام سأر تالدعم اًريثك للقي' ءفاضأ امك .هاجتا وهو لوصأب ةموعدم

 ىف لزنم ىنويلم نوهر سبح «تيرتس لووب ةريبك ةيارد ىلع ناك ىذلا ءوسور عقوتو
 .ريبكلا داسكلا ذنم لزانملا راعسأ ىف طوبه أوسأو نييلاتلا نيماعلا

 فطل هنأل سوفاد ىف اًرزيهش .دلوف داشتير .هسيئر حبصأ ىذلا ءىسور ركذي ملو
 ىمتنت لوصأب ةدشب ةموعدملا تانزاوملا نم ةدحاو نأ ءريبك لكشب ةفصاعلا ةدش

 نم اًضعب عيب ةسارشب ناميل تلواح ءنوتسكرأ ىلع ذاوحتسالا ذنمو .هتكرشل

 تناك ضورقلا هذه نأل نكل - ةيراجت تاراقع ضورق ىلع ىوتحت ىتلا اهظفاحم

 لازي ال ناميل ناكو .ءطبب رمألا ىضم .فلتخم راقعل ناك اهنم ةدحاو لكو ةريبك

 نوهر ىف رالود رايلم 7" وحنو «ةيراجت لوصأ ةروص ىف رالود رايلم غ5 ىحنب ظفتحي

 ةعفاري ةموعدم تاكرشل ضورقب اضيأ القثم ناميل ناكو .ةيلام قاروأو ةيناكس ةيراقع

 رايلم 8٠١ نم برقي امب ءىرخألا لوصألا نم ريثكو ؛رلسيارك لثم ةريبك ةيلام
 ,(14 ههسألا ىف طقف رالود رايلم "0 عم ةنراقم ؛الامجإ
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 ًققحم هوتل اًماع ىهنأ دقف .ةوقلاب الإ رعشي ال وهو ٠٠١8 ماع لخد ناميل نكل

 تاراقعلإ تناكو :تاراقعلا ىف عقاولا ىف ىداصتقالا هطاشن ناك .ةيسايق اًحابرأ
 نم ديزملا فاضأ ءاهراهدزا دواعت فوس قوسلا نأ ىف هتقث عم نكل .اًصلقت ىناعت

 نم ؛نورمثتسم اهلشتني فوس كونبلا نأ وسور دقتعاو .('"*!ةيراقعلا نوهرلا
 .(١١١/ىداحتالا طايتحالا نف ةعاجش تاءارجإبو «دالبلا جراخ اونوكي نأ ضرتفملا

 هرطاخم ضفخ ىلإ ةجاح ناميل ري ملو ؛ةلويسلا ىف ميدقلا ناميإلاب قلعتي رمألا ناكو
 ؛رداغ دق ءرطاخملا هتقلقأ ىذلا ناميل ىف ىفرصملا دنابليج لكيام ناكو .نآلا

 ودبي اميفو .تمصلا اومزتلا اهتلاسر نع ديحت ةكرشلا نأب اورعش نيذلا نورخآلاو

 رخآ ريبك ددع نع هابتنالل اًثيتشت ةكرشلا ليومت ىف «ناميل سيئر ؛ءىروجيرج ىج ىأر
 لطملاو رالود نويلم 7" فلكتي ىذلا هلزنم نع وأ ةلامعلا عونت لثم تاعوضوملا نم
 نيرإ «ليومتلا ىف اديدج اًريبك الوؤسم ىروجيرج نيعو .زنوتبماه ىف طيحملا ىلع

 ليومت ىف اهتربخل سيل ءرامثتسا ةيفرصم ىلإ تلوحت ىتلا بئارضلا ةيماحم ءنالاك

 «نالاك ةيقرت نأ ىروجيرج فرتعاو .قيوستلا ىف ةضرتفملا اهتعاربل نكل تاكرشلا
 ٠٠١ اهتميق ةنزاوم ةرادإ نأ ول امك - .('*")”ةزفق" تناك ءاماع ؛؟ رمعلا نم ةغلابلا

 ةيادب ىتح ةيداع اًمهسأ ناميل عبي مل ,ةمقلا ىف نالاك دوجو عمو .ةضاير رالود رايلم
 ناميلل ةيلاملا ةيلوؤسملا نكت مل .رايلم ١,9 الإ اهتميق غلبت مل اهدنعو - طابش رياربف

 الب ىذلا ىروجيرج قتاع ىلع الو نالاك قتاع ىلع ؛عبطلاب فاطملا ةياهن ىف ,ةعقاو

 ريبك ىأ نم رثكأ ءدلوف صمقتو .دلوف كيد ىذيفنتلا ناميل سيئر قتاع ىلع نكل ءلوح

 - ةكرشلا" اهوعدي ناك .هتكرش لشفو تاحاجن .ءتيرتس لوو ىف رخآ نييذيفنت نيريدم

 امك ,"؟ةكرشلا ىف نولمعت له" مهلأسي ناك اًمعطم نولخدي نييفرصم ىري ناك امدنعو
 نأ ةليوط ةرتفل ناميل ؛ةيوهلاب ىوقلا ساسحإلا اذه دعاسو .ةدحاو ةكرش كانه نأ ول

 تالادج ىلإ مهسألا تاعيبم نأشب تاشقانملا تلوح اهنكل .لضفأ لكشب اهلقث ززعت

 ىف "0 ىلإ ٠١ نم لقأ مهسلا نوكي امدنع مهسأ عيب نإف .دلوف ىلإ ةبسنلابو .ةيقيزيفاتيم
 ةكرشلا عيب الإ اءوس اذه قوقي ءىش الو .اهسقن هتزيرغ ضراعي - ىضم ماع نع ةئملا

 رطضي امدنع طقف لب - لعفي نأ بجي امدنع اًدبأ عيبي نل هنأ قيدص عقوتو .اهتمرب
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 نرقلا تاينينامث ىف ناميلل ةصاخلا ةكارشلا عيب ةوارضب دلوف مواقو .('*2!كلذ لعفل

 ةفاثك رمأ نم نكي امهم ءاهلالقتسال اًيماح هسفن ربتعي لازي ال ناكو .('*')ئضاملا

 رجمز /2٠٠, ماع ةياهن ىف عوضوملا ريثأ امدنعو .تاراقعلا ىف اهلوصأ قوف بحسلا

 فوسف ...تومأ نأ دعب اهعيب مت ىل .اًدبأ ةكرشلا هذه عابت نل اًيح تمد ام' :ًالئاق

 .("* )"اذه عنمأو ربقلا نم دوعأ
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 عساتلا لصفلا

 .زنريتس ريب ذقنيل سسؤي مل ىداحتالا طايتحالا

 كيرإ ىقلت 7٠١48, ماع ىف «نبالا جنيك رثول نترام موي ىلع قباسلا عوبسألا ىف

 نم ةمومحم ةلسلس .كرويوين ةيالو ىف نيمأتلا ميظنت نع نيلوؤسملا ريبك «ولانيد

 ىتيسل ديدجلا سيئرلا ,تيدناب ماركيق اًيفتاه نيلصتملا نيب ناكو .ةيفتاهلا تاملاكملا

 طايتحالا نم رنتياج ىثوميتو ؛تيرتس لوو ىماحم ديمع ؛ءنهوك نيجدور شتإو بورج

 ولانيد ىقلتو .ةنازخلا ةرازو ىف نوسلوب ليكو ءليتس تريورو ؛كرويوين ىف ىداحتالا

 نيماتل ناتكرش امهو .كابمآو .هيإ .ىأ .ىب .مإ ىف نيلوؤسم نم تاملاكم اًضيأ
 تناك قئارحلا دض نكاسملا ىكلام نمؤت تيتسلوأ ةكرش تناك امك اًمامت .تادنسلا

 لثم تردصأ ءايخيراتو .دادسلا نع زجعلا دض مهسألا ةلمح ىمحت هيإ .ىأ .ىب .مإ

 ةصاخ ىرخأ رومأو ىحصلا فرصلاو هايملا تادنس ىلع نيمأت قئاثو تاكرشلا هذه

 اميف اًحبر رثكألا ةراجتلا ىلإ تاكرشلا هذه تلوحت ءراهدزالا عمف ءاذه مغرو .ةيدلبلاب

 ىف ءاجو .تيرتس لوو نع ةرداصلا ةيراقعلا نوهرلاب ةموعدملا تادنسلا باتتكا :ودبي

 مهيلع ام عفد نوعيطتسي ال دق تادنسلا ىردصم نأ ولانيد ىلع تاملاكملا قفدت

 دق ةسايسلا هذه ءبع نأو - ةياغلل اًريبك ةطاسبب ناك ةيراقعلا نوهرلا روهدتف -
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 نأ ىلإ تنكترا ةفيعضلا تاورثلا تاذ كونبلاو .مهنامتتا فينصت ضفخ ىف ببستي

 نيماتلا تاكرش هجاوت «نآلا نكل هيإ ةثالث نيمأتلا تاكرش فينصت ءريدقت لقأ ىلع

 :اضنأ ةمزأ

 . هيتكم ىف مهضعب .نييساسألا نيبعاللا ىلانيد عمج ءعوبسألا ةياهن ةلطع دعبو

 ملعتي لازي ال ناك ىذلا :تيدناب رعشو .فتاهلا ربع نيرخآو نتاهنام طسو ىف

 راعسأ نأل عفدلل اهلهؤي ال بورج ىتيس نيمأت نأ هعامسب لوهذلاب ,لمعلا تايدجبأ
 ريبك «نوارب ىاج هل ححصو .تضفخنا نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال ةيلاملا اهقاروأ

 دادسلا نع زجعلا ىلع نيمأت كيدل - ال" :الئاق .(*)هيإ .ىأ .ىب .مإل نييذيفنتلا نيريدملا

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نألو .اريبك اًقراف اذه ناكو ."ةيقوسلا ةميقلا ىلع سيلو

 ىف دادسلا نع زجع ثدحي نأ لمتحملا نم نكي ملف ءدمألا ةليوط ةيلام تاودأ نامضب

 تاونسل رظتنت نأ نيعتي (نيمأتب عتمتي رخآ كنب لكو) ىتيس نإف مث نمو .بيرق تقو
 .قوسلا نم اهيف تجرخ نيمأتلا تاكرش نوكت دق ةلحرم ىفهو دادرتسالا بلطب مدقتلل

 ,نيمأتلا تاكرش عم ةيوست ىلإ لصوتلا ليبس ىف ضوافتلا ىلع كونبلا ولانيد ثحو

 نم ريسي ءزج لباقم ةيوستلاب موقت نأ اهيلع نيعيتس هنأ حضاولا نم ناك هنأ عم

 ىأ ىف «ىنعم الب مهنيمأت نإ ,تناك ةجيتنلاو .ةيمسالا ةميقلاب ةقلعتملا اهتسايس
 .دمألا بيرق ليقتسم

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تادقاعت ةروص ىف ةيامحب عتمتي لازام تيرتس لوو ناك

 تلماع دقف .طق رئاسخلل ةدعم نكت مل ىج .ىأ .هيإ نكل ىج .ىأ .هيإ عم نامضب

 امم - رئاسخ الب طاشنك ىأ ؛حبار اهيف عيمجلا ةقفص اهنأ ول امك تاضياقملا اهجذامن

 سواهرتوو سيارب تلصوت طابش رياربف ىفو .ةميلسلا نيمأتلا ئدابم لك كهتني

 ىناعت ىج .ىأ .هيإ نأ ىلإ ءاهباسحل ىلاملا قيقدتلاب موقت ىتلا ةكرشلا ءزريوك

 (مجرتملا) .نييذيفنتلا نيريدملل اريبك ىلاتلا رهشلا ىف نوارب نييعت ديعأ (»)
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 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ةناكم اهب تميق ىتلا ةقيرطلا ىف - ”ئرهوج فعض' - اللخ
 .ىأ .هيإ تابساحم تسكع ءرهوجلا ىف نكل ,ةدقعم ةيضقلا هذه تناك .نامضب

 ملو .ةضياقملا تادقاعت هيواست نأ بجي اميف ةيضايرلا اهجذامن هلوقت تناك ام ىج
 هذه لثم ةميق نوضفخي ىج .ىأ .هيإ ىف ةراجتلا ءاكرش نأ ةقيقح ىلع لوعت
 طقست ةيراقعلا نوهرلاب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا تناك ءىعقاولا ملاعلا ىفو ءلوصالا

 ةئملا ىف /ه ىحن رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا تراهنا دقف .رجح لثم
 مهمدقتي ؛ىج .ىأ .هيإ ءاكرش بلاطو ؛4١٠5 ماع عرسأ لكشب تطبه لب ,7-1 ماع
 نكت مل ىج .ىأ .هيإ نإف اهتالجس ىلإ انمكتحا اذإ نكل .دقنلا نم ديزمب «نامدلوج
 )١"(, داكلاب ررضتت

 - لوصألا ةميق ضفخ ىف ددرت ؛ىج .ىأ .هيإ ىريدم ريبك :ناقيلوس نترام نكل
 فينصتلا اًضيأ فعضت دقو .لاملا سأر رمدتس ةمجانلا رئاسخلا نأ فرعي ناكف

 ءابيرقت فيفط قرافك نييلاملا نيققدملا معازم ىلإ ناقيلوس رظنو .ةكرشلال ىنامتئالا

 .ايرهوج قلق ردصم اهنوك نم رثكأ ةينقت ةيبساحم ةيلمعك

 .ةرادإلا سلجمل اهفواخم زريوك سواهرتوو سيارب تمدق ءرمألا ىضتقي امكو
 ةريبخ ةقيقحلا ىف مهيدل ناك نيذلا ءاريخلا نيريدملا نم ددع ىج .ىأ .هيإ ىدل ناكو

 لكيام وه ةرادإلا سلجم ىف ىلاملا قيقدتلا ةنجل سيئر ناكو .ناقيلوس نم رثكأ ةيلام
 عامس دعيو .(9 ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ىف قباسلا نيبساحملا ريبك ,نوتوس

 اهريرقت عجارت نأ اهيلع نيعتي ىج .ىأ .هيإ نأ ءاردملا كردأ نييلاملا نيققدملا فواخم

 سنيرب حلاصل رسخ ىذلا بورج ىتيسل دعاقتملا سيئرلا .داتسميلو تريور اضيأ ةرادإلا سلجم نمضت (*)
 سيئرلا ,خاينيلوي نفيتسو ؛كادسانل قياسلا سيئرلا ءبراز كنارفو ؛رييكلا بصنملا ىلع لوصحلا ىف
 (مجرتملا) .نوتيليه قدانقل دعاقتملا
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 ناكو '.كتلكشم وه قوسلا .كتلكشم تسيل ةبساحملا" :هل لاق نوتوس نكل .ةيلوؤسملا

 رمتسم ءىش هنأ ىلع لماعُي نأ بجي ةيراقعلا نوهرلا ةميق ىف رايهنالا نأ دصقي

 .اًيتقو اًبارطضضا سيلو «ىقيقحو

 ةعجارم ىلع ىج .ىأ .هيإ زربيوك سواهرتوو سيارب تربجأ «ءاردملا نم معدبو

 ةراسخ نع اذه ضخمتو .اهتالجس ىف تاضياقملا اهساسأ ىلع ىرجت ىتلا اهميق

 تطبه , ىرهوج فعض" دوجوب ديفت ىتلا ةنيعللا ةجيتنلا ىلإ ةفاضإلاب :ةراسخلا

 ءوناساك فيزوج سأرب ةرادإلا سلجم بلاطو .نيعوبسأ ىف اهتميق سمُخ مهسألا

 .ناقيلوس هلاقأو ,تاضياقملا مسق سيئر

 «رالود نويلم 4 اهتميق ةوالعب ظفتحي نأ ىناساكل حمس ةرادإلا سلجم نكل

 ةفاضإلاب اذه .رهشلا ىف رالود نويلم ةميقب ةراشتسا دقع رارقإ ىلع اًضيأ قفاوو

 دهشو .('*') ةيضاملا ىنامثلا تاونسلا ربع وناساك اهدصح رالود نويلم 4٠< ىلإ

 .ةمدخلا ةياهنل تآفاكملا هذه لثم حنمت نأ عيطتست ءاياونلا ةنسح ةرادإ دوجو درجم

 هنم بلط ول .ءءاردملا نم نم .ءاردملا روجأب قلعتي اميف لصاحلا ىقالخألا لاصفنالاب

 .(*!؟اهقحتسي وناساك

 يىضاخغتي نأ ةرادإلا سلجم نم بلطي نأ ىلع رساجت ناقيلوس نأ ءًأوسألا امبرو

 بعال هيشي ناك ء.حصألا ىلع اذه .هتاوالع باسح دنع ىج .ىأ .هيإ رئاسخ نع
 ةرك

 ىف اهيف قفخأ ىتلا تارملا سيلو ؛طقف هتاديدست بسحي نأ هعم دقاعتملا نم بلطي

 نإو ىتح لب - ةوالع ىلع لعفلاب ناقيلوس لصحو .ةرادإلا سلجم ضفرو .ديدستلا

 ىفف .لاقتسا امدنع هتوالع «قلقلا ىلخادلا ىلاملا ققدملا ,سنيد ناس فيزوج رسخ .وناساك فالخ ىلع (ه)

 (مجرتملا) .ةرورضلاب تآفاكملا لضفأب اياونلا لضفأ ًفاكت ال «ثيرتس لوو
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 ىف هجات عضو::نآلا هنكل .هلمع ءاهنثا نف ةحبرم ةلظم ىلع للضح "لقا ةفئاممب نكي
 نأشب هنم رقم ال ىذلا لاؤسلا نوثحيي اوأدب ةرادإلا سلجم ءاضعأف .ةحار ريغ

 .(':) ناقيلوس ةيلوؤسم

 ,طوغض تحت ىج .ىأ .هيإ عوقوو ؛تادنسلا ىلع نيمأتلا تاكرش بارطضا عمو

 .(* رمحأ اًربح رجفتي تيرتس لووو ؛رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرقم ءافتخاو
 نم نكي مل ؟ةحنرتملا ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ذقنت نأ ةسسؤم ةيأ عسوب ناك لهف
 سيل :ءنيذقنم كام ىديرفو ىام ىناف ىف ىري نأ ىف نوسلوب كناه أدبي نأ لمتحملا
 تناك 2٠١4": ماع نم لوألا عبرلا لولحبو .ةبلحلا اوكرت اًبيرقت عيمجلا نأل الإ ءىشل

 عمو .(''؟) نورمثتسم اهارتشا ىتلا نوهرلا نم ةثملا ىف 8١ ىف نالماعتت ناتكرشلا

 نوهرلا نم رالود رايلم ٠١ هيلامجإ امب نيتلقثم اتناك ىديرفو ىناف ىتينازيم نأ
 نوسلوب عضو .ةليدبلا - هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا نوهرلا تادنسو رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 نأ ليختو .(''*) ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا نم ديزملا ايرتشي ىك نيمأوتلل ةطخ
 لقث ةأطو تحت نئت تناك ىتلا كونبلا ززعيو راعسألا عفريو قوسلا شعني دق اذه

 ىناف تالجس نأ ىه ةلكشملا تناكو .رعسلا ةضفخنملا نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا

 ةيلاملا ةعفارلا تناكو .اهذاقنإ اهيلإ لوكوملا كونبلا تالجس نم لضفأ نكت مل ىديرفو
 نإف «ةنراقملايو .('' 'لدحاو ىلإ ١7١ كام ىديرف ىفو ءدحاو ىلإ ٠١١ ىام ىناف ىف

 .نيرذح نيرماقم اناك زنريتس ريبو ناميل

 ,نابسنيرج دهع ذنمف .نوسلوب ةطخ نم علهلاب ىداحتالا طايتحالا رعشو
 ىتلا ةيلاربيللا اياونلل اجذومن امهرابتعاب نيمأوتلا ىلإ رظني ىداحتالا طايتحالاو
 تانامض ةموكحلا اهحنمت ىتلا تانايكلا نأ ىلع ليلد وهو ءبعرم لكشب تفرحنا

 لثم اًيدئاقع ىكنانرب نكي مل ولو .رطاخملا نم اًدج ريثكلا الجآ مأ الجاع مشجتت فوس

 (مجرتملا) .رمحألا نوللاب تالماعتلا ةحول ىف اهتارشؤم رهظت ىتلا رئاسخلا ةرثك ىلع ليلد (*)
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 نأ ال ءصلقُت نأ بجي ىديرفو ىناف ىف رطاخملا تايوتسم نأ هؤالمزو دقتعال ,هفلس

 ؛ىداحتالا طايتحالا ةرادإ سلجم ىف ىكنانرب ليمز ,شراو نيقيك لداجو .عفرت

 ايجولونكتلا ىفرصم «شراو ناكو .ةنازخلا ةرازو عم ةطقنلا هذه نع سامحب
 ةسماخلا ىف ىداحتالا طايتحالل اًظفاحم حبصأ دق ءىلناتس ناجروم ىف قباسلا

 روضحلاب ةروهشم ةسسؤم ىف ىدايقو زراب روضح هل ناك .رمعلا نم نيثالثلاو
 دق لوصألا نم ديزملا ءارشب نيمأوتلل حامسلا نأ شراو دقتعاو .اهيف نيلماعلل تهابلا

 طايتحالا ىف رنتياج ىلإ ةفاضإلابو .ةلماش ةمزأ ىلإ ىدؤي امبرو «ةفاحلا ىلإ امهعفدي

 نأ لبق - امهرداصي امبيرو - نيمأوتلا مجلي نأ شراو دارأ «ءكرويوين ىف ىداحتالا

 .ايقيقح اًرامد اثدحي

 نكي ملو ءايسايس نيعم (ةيزكرملا كونبلا ىفرصم فالخ ىلع) نوسلوب ناكو
 دض ةتمزتم ةسدقم اًيرح هربتعا امل ربصلا هيدل الو ءىجيهتلا فقوملا اذه لثمب رطاخيل

 قوس ىف ةدشب طروتت نأ بجي ةموكحلا نأ هنادجوب قدصي مل هنأ عمو .("'" نيمأوتلا
 اًءْزج انوكي نأ نكميو ىضاملا ىف المع نيمأوتلا نأ ةسرامملا ىف رعش هنكل ,ناكسإلا

 اوناك نيرمثتسملا نألو .هيدل ام لضقأ ىنمضلا نامضلا حبصأو .نآلا لحلا نم

 نأ ناعيطتسي نامأوتلاف :نالشفي ىديرفو ىناف كرتت نل ةنازخلا ةرازو نأ نودقتعي
 ةصاخلا ةيلاملا قاروألل ةديدج ًالاومأ اصصخت نأب امهل حمسي امم ؛ةيرحب اضرتقي

 لعجيس اذه نأ ىه اهيلع دكؤي الأ ةنازخلا ريزو راتخا ىتلا ةطقنلاو .ةيراقعلا نوهرلاب
 لام سأر نأ عمو .ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ىف تماصلا كيرشلا بئارضلا ىعفاد

 امهل ةمظنملا ةهجلا ىلإ ددوتلا ىلع اًمزاع نوسلوب ناك .هتمق غلب دق ناك نيمأوتلا

 نأ امهنكمت مث الوأ قوسلا ىديرفو ىناف ذقنت نأ نوسلوب حرتقاو .دعاوقلا ليلذتل

 .امهتيلام امعديل لاملا سأر اعمجت

 رابك نأشك ,ثادحألا ىف مكحتلا ىلع هتردق ىف طرفم ناميإ ريزولا ىبل ناك

 عم نمارتلابو .نييمومع نيفظوم ىلإ نولوحتي نيذلا مزعلا ىلوأ نييذيفنتلا نيريدملا

 ةئيه قلخي ىك سرجنوكلا ىف لمعي ناك «ةيراقع نوهر ءارش ىلإ نيمأوتلا عفدل هدوهج
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 ٠ ساسأ ىلع نامأوتلا رقتسي نأ ءام ليختم لبقتسم ىف ءدقتعي لازامو - ىوقأ ةيميظنت
 .هلقرع خويشلا سلجم نكل 2٠01 ماع ىف اًحالصإ باونلا سلجم رقأو .ةمالس رثكأ“
 ةلوج دعب ةيسائرلا هلامآ تهتنا ىذلا «دود روتانسلا نأ ىلإ هنم بناج ىف اذه عجريو

 ةداعإل ةليسبو نوهرلا سبح ةيلمع فيفخت ىف ىأر دق ناك .ةدحاو ةيلوأ تاباختنا

 .ناكسإلاب صاخلا نوناقلا عورشمل اًركرم اهلعج ىلع اًنصيرح ناكو ىسايسلا ليهأتلا
 .ءىش ال وأ نوسلوب ةطخ امإ ؛ةظحالا هذه ىف

 عفر ةركف ىلع اققاوت ىك ىديرفو ىناف نوسلوب فطال ءليتس لالخ نم لمعلابو

 عيبب لاملا سأر عمج نامأوتلا عيطتسي نأ ىف لمألا لثمتو .ريبك لكشب امهتامازتلا

 ةيميظنتلا ةهجلا تقفاو ء.ضضم ىلعو .ةيراقعلا نوهرلا ىف اهودقف امم عرسأب مهسأ
 لولحيو .نواعتت مل قوسلا نكل .ةيداحتالا ناكسإلا تاعورشم ىلع ةباقرلا بتكم وهو
 ؛تارالودلا نم تاينيثالثلا ىف مقر ىلإ ىناف مهس رعس لصو ١8 7٠: طابش رياربف

 لولحبو .ةهباشم ةبرض ىديرف تدبكتو 2٠07, ماع فيرخ نع فصنلا وحن اًضفخنم

 راعسأب طبه امم ؛ةعمتجم تارايلم ةتس تغلب ةلئاه رئاسخ الجس ءرهشلا ةياهن
 هريظنو «ىنافل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءدوم ليناد ةطلس فعض ديازتو .رثكأ اهمهسأ

 تاعورشم ىلع ةباقرلا بتكمو نوسلوب بلاطم نيب طسوتلا ىلإ ارطضاو - ءىديرف ىف

 .مهسألا ةلمحو ةيداحتالا ناكسإلا

 ريغ ىبلس رثأ اًمهسأ نوعيبي ىديرفو ىناف لعج ىف نيمظنملا دوهجل ناكو

 نورمثتسملا عره .ةديدجلا مهسألا نم ناضيف نم فوخلا عمف .امهمهسأ ىلع دوصقم
 ةديدج ةلوج ىلإ ىكنانرب اعد ءراذآ سرام نم عبارلا ىفو .تادنسلا ةميق دادرتسا ىلإ

 لاقو ؛عوضوملا اذه ىف رنتياج عسوت ,نيمويب كلذ دعيو .لاملا سأر عمج نم

 ةيلاملا تاكرشلل "كالملا نم لاملا سأرل ديدج عمج" لضفي هنإ كرويوين ىف روهمجل
 ةملك ىلع قباسلا مويلا نمو .ةدشب بعترت تيرتس لوو اذه لعجو .(') ةماع ةفصب
 ىلإ ٠" نم ىناف مهسأ تضفخنا ءراذآ سرام نم رشاعلا :ىلاتلا نينثالا ىلإ ىكنانرب

 لوأ رادم ىلعف .اًضيأ ىرخأ ةيلام مهسب ةركنم مئازه تقحلو .اًرالود ٠١ نم لقأ
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 رالود رايلم ١٠١ اًيلام امهس نيرشع ربكأ رسخ ءراذآ سرام ىف لماعتلا نم مايأ ةتس

 اهسفن ةبسنلا شنيل ليريم تطبهو ءارالود 57 ىلإ 0١ نم ناميل طبهو .اهتميق نم
 .(5:5)اًرالود ؛؟ ىلإ 5.١ نم اًبيرقت

 ةموعدملا ةيرامثتسالا كونبلا رثكأو رغصأ ىهو اًررضت تاكرشلا رثكأ ريب تناكو
 راجتلا رظن :طوحتلل اهقيدانص ترجفنا امدنع ءقباسلا فيصلا ذنمو .ةيلام ةعفارب
 تقولا كاذ اهمهسأ ىف لوادتلا مت مث .قلقب ةيراقعلا نوهرلا تادنسب اهتقالع ىلإ

 زئريتس ريب مهسأ تلصو ٠١4" ماع نم طابش رياربف ةياهن لولحبو ءاًرالود 1١ دنع
 .ءابنألل ىلعفلا بايغلا مغرو ,ةيلاتلا ةرشعلا مايألا رادم ىلعو .اًرالود ٠١ ىلإ
 .دعاقتلا دعب هحارج قعلي وهو «لينوأ ناتسس بتكو . اًرالود "١ ىلإ مهسألا تضفخنا

 طقسي بعر ةلاح رصبتسي نأ عيطتسي هنأ ؛هبصنم نم هحازأ ىذلا ريدملا ءراوبيرك ىلإ
 .هعبتن فوس ىرخأ تاكرشو زنريتس ريب اهيف

 ,ةليوط ةرتفل زنريتس ريبل نييذيفنتلا نيريدملا ريبكو سيئرلا نياك سميج دعاقتو
 ةجرحم ريراقت دعب ٠٠١4", ماع نم ىناثلا نوناك رياني ىف ىذيفنتلا هبصنم نم
 نالآ بصنملا ىف هفلخو .فلوجلاو قرولا بعليل تامزأ ءانثأ ةكرشلا لمهأ هنأب تدافأ
 تناك :تاقاقحتسا ةعبرأ اميرو «ةثالث نم ىناعت تلظ ريب نكل .('') زتراوش

 ضارتقالا تايلمع ىف رالود رايلم ةرشع نم رثكأ اهيدلو ؛ةريبك ةيلام ةعفارب ةموعدم
 ةيراقعلا نوهرلل تادنس اهلوصأ نم ريثكلا ناكو ؛موي لك اهلادبتسا نيعتي ىتلا ةيليللا
 ةطشنأ نم ةعومجم ىه ام ردقب الماكتم اًكنب ريب نكت مل ءاريخأو ؛ةدكؤم ريغ ةميقب
 ةميق ىلإ ةكرشلا ةينازيم تراشأو .دحاو فقس تحت ةدشتحملا رامثتسالاو ةطاسولا
 ءاييرقت نينثالا نم اًءدبو ءاذه عمو ؛مهسلل اًرالود 37 وأ «رالود رايلم ١١ تغلب ةيفاص
 ارجع ىناعت تناك اهنإ لوقت تاعاشإب ةرصاحم ةكرشلا تناك ءراذأ سرام نم رشاعلا
 .دقنلا ىف اجرح

 ,تديازت ةرثرثلا نكل .رمألا ةيادب ىف ةداج اهربتعي ملو تاعاشالا ريب ىفنو
 .ىداصتقالا طاشنلا نأ دكؤيل نويزقيلتلا ىف روهظلا ىلع مغرم هنأ زتراوش رعشو
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 برأم مهل ناك تاعاشإلا ىجورم نم اًضعب نأ هيف كش ال اممو .ةسالسب ىضمي
 ثب ىف ىس .ىب .نإ .ىس رود ناكو .(''') فوشكملا ىلع مهسألا عيب وهو ءىلام

 ةحص تتبث ءاعيرألا ةريهظ دعب ام لولحب نكل .اًضيأ لماوعلا دحأ قيقحت الب ةميمنلا
 ةياهن ىف تكردأ امدنعو .صلقتي اهطايتحاو مهتدصرأ نوبحسي ريب ءالمع :تاعئاشلا

 .ىب .ىج اهفرصم لجع ىلع ةليللا هذه ريب تعد ءدقن ىلإ جاتحت دق اهنأ فاطملا

 ةينوناقلا ليوموركو ناقيلوس ةكرش ىف كيرشلا ؛نيهوك نيجدور بهذو .ناجروم

 ليتس رذحو سيمخلا موي نطنشاو ىلإ ةركبم ةلحر ىف ؛تيرتس لوو ىف ةقومرملا

 ريب ناك مويلا ةياهن لولحبو ."ةيقيقح تايدحت“ هجاوت ريب نأ نم ةنازخلا ةرازو ىف
 عم ديازتي فوس هنأ دكؤملا نم مقر ىف ءدقنلا قاروأ نم رالود رايلم ىلإ رقتفي

 ضرعتت تناك ريب نأ اقيدصت نكمي ال اممو ؟ةعمجلا موي مهمعد نينئادلا بحس

 )"١"(. سالفإلا رطخل

 .ناجروم سيئر ؛نوميد ىميج عم زتراوش لصاوت ءسأي ىفو «سيمخلا ءاسم ىف

 عتمتسي ناكو «نيسمخلاو ىناثلا هداليم ديع ناك دقف ءرتوتب ةملاكملا ىلع نوميد باجأو

 لاقو )٠"(. نتاهنام طسو ىف ىنانوي فصقم وهو ءافرأ ىف ئداه ءاشعب هترسأو وه

 ,نوميد لاقو .رالود رايلم ٠١ وحن غلبي دق - لجاع ضرق ىلإ ةجاحب هنإ زتراوش

 - هربدت نأ ناجروم .ىب .هيج عيطتست امم ىتح ربكأ اذه نأ ءفصقملا نم اًجراخ
 سلجم نود غلبملا اذه لثم رقي نأ ادبأ عيطتسي ال هنأ نوميد راشأ ءاذه ىلع ةوالعو

 ىف رنتياجب اًيفتاه لصتا ءالوأ .كلذ مغر هتدعاسم مدق نوميد نكل .ةكرشلا ةرادإ

 «كالب فيتسب لصتا ,مث .ريب ةنحم نأشب ةدافإ هل مدقو كرويوينب ىداحتالا طايتحالا

 كالب ناكو .نوميدل كيرشك لمع ىذلا ناجرومل ىرامثتسالا كنبلا ةسائر ىف كراشملا

 نوميد هغلبأو .ةيبيراكلا اليوجنأ ةريزج ىف عجتنم ىهو ءاكولوج باك ىف.ةلطع ىضقي

 اًعلض رسكو طقسف ؛ةحابسلا ةكرب سبالم نم ةلجع ىف صلختو .رايدلا ىلإ دوعي نأ
 .ملألا رم مكاتي ىهو رايدلا ىلإ داعو .ردصلا ىف

107 



 اًيليل ارمتؤم نطنشاو ىف ىداحتالا طايتحالا ولوؤسم ىرجأ .هتاذ تقولا ىف

 لوح راوحلا رادو .ةنازخلا ةرازو ىف ليتسو نوسلوبو كرويوين ىف رنتياج عم فتاهلاب
 قيدانصل اًريطخ لشفلا نوكي دقف ؟ننريتس ريب اودعاسي نأ مهيلع بجيأ :ديحو لاؤس
 رنتياج ىشخو .قوسلا تاقتشمل اًضيأو ءريب ىف اهلاومأ ترمثتسا ىتلا لاملا قاوسأ
 لاتيباك مريت جنول قودنص رايهنا ءانثأ ثدح امك .اًقاطن عسوأ بعر ةلاح نم
 عجاضت نأ ةموكحلا ديري ال هنإ ,ىداحتالا طايتحالا ظفاحم ءشراو لاقو .تنمجنام

 سيرك اًمضيأ ضراعو .لخدتلا دض ليتسو وه لامو .تيرتس لوو نم الولشم اًكنب
 ناكو .هتضراعم ىف ددشتي مل هنكل «ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل سيئر ءسكوك

 .ءىشب امزتلي مل امهنكل نيباترم نوسلويو ىكتانرب

 لوو تاكرش ىف ءاردملا نأ فرعي ناكو ؛تيرتس لوول برقألا ىه رنتياج ناك
 طايتحالا ناكو .ريب تلشف اذإ ةثراك لحتس هنأ نودقتعي اوناك ىرخألا تيرتس

 (ىرخأ ةيميلقإ كونب لثم) سرجنوكلا اهماقأ - ةنجهم ةسسؤم كرويوين ىف ىداحتالا
 .ةصاخلا ةسسؤملا بناوج نم اًضعب بستكا هنكل ؛ىداحتالا طايتحالا ةسايس قيبطتل
 كونبلا عم بثك نع قيسنت ىف ىداحتالا طايتحالا لمع ؛ةموكحلل اعارذ ناك هنأ عمو

 ىف سلج دلوف كيد نكل :ىكنانربل اليمز رنتياج ناكو .اهمظني ىتلا حبرلل ةفداهلا
 لمعلا ىف لثمت ىنهملا رنتياج راوشم نأ ءاهسفن ةيمهألا هل اممو .هترادإ سلجم
 ,ةنازخلا ةرازو ىف هيعار عفادو .ةموكحلا لخدت ةركف نم ايزيرغ عزجي ال ماع فظومك

 ىف ةيلودلا نوؤشلل ةرازو ليكوك هلمعيو كيسكملل ىكيرمألا ذاقنإلا نع «نيور تربور
 ةموكحلا ةباجتسا ىف اًيسيئر اًفرط هسفن رنتياج ناك ءىضاملا نرقلا تاينيعست ةياهن
 ذقنت نأ اهيلع نيعتي ةموكحلا نأب نآلا لداجي وهو .ايسآ تمع ىتلا ةيلاملا ةمزألا ىلع
 نوسلوب ىشخي ناك امك اًمامت - لماش رايهنال اهسفن ضرعتس الإو زنريتس ريب
 ناك ءسرجنوكلا نم ةزاجإ نود لمعت نأ عيطتست ال ةنازخلا ةرازو نألو .ىكنانربو
 .("'؟!ىيداحتالا طايتحالا نم دبال
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 مدقي .عامجإ ىلإ نويطارقوريبلاو نويفرصملا لصوت ,ةعمجلا موي ركبم تقو ىفو

 نكي مل) .ريبل اًنمآ اًينامتئا اًطخ لثميل ناجرومل اًضرق كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالا"
 ناك ناجروم نكل .ةيرامثتسالا كونبلا ةرشابم ضرقيل ةطلس ىداحتالا طايتحالا ىدل

 نأ عمو .(رطاخملل ضرعتي ىذلا فرطلا وه ىداحتالا طايتحالا ناكو ؛لقنلا ةليسو

 موي اًرالود ٠١ ىلإ 57 نم مهسألا تضفخنا «ريبل ودبي اميف اًسفنتم رفو ضرقلا
 .ذاوحتسا ضورع ىلإ اعدو اًنقؤم ناك ضرقلا نأ ىداحتالا طايتحالا حضوأو .ةعمجلا

 ةكرش ىهو ,وك دنآ زروالف .ىس .هيجو ناجروم .ىب .هيج :ناتكرش الإ بجتست ملو
 اهتلهاجت ىتلا ةحيصنلا ىهو - ىضاملا فيصلا مهسأ عيب ىلع ريب تتح ةصاخ مهسأ

 نوحفصتي ريب بتاكم ىف نيميقم عوبسألا ةياهن زروالف ىف نولماعلا ىضقو .ريب
 ابلط زرذارب سكورب ىلإ اولسرأو .(''* نمثلا ىلاغ نياك راجيس نونخديو اهتالجس
 .(* ةفيظنلا ةصمقألل

 ةلابق عقت مهبتاكمف ؛داتعملا ىخرتسملا مهعاقيإ ىف ناجروم ىيفرصم لمعو
 ةظفحمو .مهتراج لوصأ ةعجارم عم نكل .8 عراش نم رخآلا بناجلا ىف ريب بتاكم

 ىلع ناجروم هقشوأ ءنحألا موي لرطنو ىوقلق دادزا :ةةفاشي ةيراقعلا نيفرلا
 .باحسنالا

 نأ ةموكحلا تدقتعا .ةدعاسم نود ةديازملا ىف ةبغار تناك زروالف نأ عمو

 عرضتو .ريهش ىراجت مسال تيطعأ اذإ لضفأ لكشب بيجتست فوس قاوسألا

 ريبك ساسحإ ىلع رنتياج بعلو .رمألا ىف رظنلا ديعي ىك نوميدل رنتياجو نوساوب
 .("'1 تيرتس لوول ذقنمك ىخيراتلا ناجروم رود ىلعو «ةيلوؤسملاب نييذيفنتلا نيريدملا

 مربي نأ نوميد ىلع ناك اذإ نكل .ىزكرملا كنبلا نم ضورعلا هذه لثم ضفر بعصيو

 ام اذه" الئاق لامعأ ةسردم ىف روهمجل .زروالق ىف ىذيفنتلا ريدملا ء,سوروأ نوج اًقحال ىكحي فوسو (*)
 نوسلجي لزنملا ىلإ نويهذي ال نيذلا ةيرامثتسالا كونبلا ىف نويفرصملاق ءنرزارب سكورب هيلع شيعت
 (مجرتملا) . ةديدج ةصمقأ د نولصحيو بتاكملا ىف بسحف
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 فتاهلا توص ربكم ربع ةملاكم ىفو .دعاست نأ ةموكحلا نم ديري هنإف ؛:ةقفصلا

 تارالود ةعبرأ امير ءميدقت ىف بغار - امهتدعاسمب - هنأ حضوأ ءرنتياجو نوساوبل

 ًارالود 5؟ لياقم اهمهس عابي تناك ةكرشل مدقم رعسلا اذهو .دحاولا مهسلا لباقم

 !عوبسألا ةيادب ىف

 ريزولا ناك دقف .("!"!لقأ رعسلا نوكي نأ بجي :ةئجافم نوساوب ةباجإ تناكو
 نم ففخي امم ريب ىف مهسألا ةلمح دعاست نطنشاو نأب ماهتالل ةيساسحلا ديدش

 ةغلب) .اهرطاخم ةبقارمل ىرخألا كونبلل ةموهفملا زفاوحلا فعضي ىلاتلابو لشفلا ريثأت
 لمحت ىف دارفألا عجشتو زفاوحلا هذه لثم فعضت ىتلا تاسايسلا نإف ,.نييداصتقالا

 (.نابسنيرجل هّجَو ام اًيلاغ ماهتا وهو ؛"ةيقالخأ ةفزاجم" قلخت دحلا نع ةدئاز رطاخم
 نم جاجتحالا تاحيص ىلإ ىدأ امم نيرالود لباقم مهسلا ءارش ىلع ناجروم رقتساو

 -ريب تالماعت لفكي - ةيامح طئاح رفوت نأ ىلع ناجروم تقفاو ءىرهوج لكشبو .ريب
 قفاوو ؛ةقفصلا مامتإ نيح ىلإ ىداصتقالا طاشنلا ئف رارمتسالا ريب عيطتست ىتح

 ريب لوصأ رثكأب قلعتي اميف اهصاصتماو رئاسخلا ليومت ىلع ىداحتالا طايتحالا

 ةروع ساسألا ىف بئارضلا ىعفاد ىطغي نأ ىأ .(*!رالود رايلم 54 اهتميقو الاكشإ

 .دحألا موي ءاسم ةسداسلا ةعاسلا نم ةريصق ةرتف لبق ةقفصلا تنلعأو .نوميد ىميج

 ذاقنإل ىكيرمألا ىداحتالا طايتحالا لخدتي ءاماع 97 غلابلا .هخيرات ىف ةرم لوألو

 .ىرامثتسا كنب

 ىداحتالا طايتحالا لوح دقف .ىرخأ كونبل ةقلقمو ةيروف تالالد ريب رايهنال ناكو

 نع ىلاتلا عوبسألا اًنضرع مدقت نأب اهرمأو ,ناميل ,تاكرشلا فعضأ ىناث ىلإ هزيكرت

 .راشتنالا ةعساو ناميل نأشب فواخملا تناك .دادسلا ىلع ةلمتحملا اهتردقو اهتلويس

 ىلع ذاوحتسالا ىف ركفت دق ناجروم .ىب .هيج تناك ام اذإ الملا ىلع كالب لئس امدنع هرهشب كلذ لبقو (*)
 ءاردم نأ عابطنالا لظ ءديهز رعسب ريب ىلع تلصح اهنأ عمو !ىتثج ىلع" باجأ «ىرامثتسا كنب

 (مجرتملا) .هورتشا امل اسامح لقأ اوناك ناجروم
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 باجأو .ةكرشلا عيب ىلع ةدشب دلوف «ناميل ىف قباسلا كيرشلا ءزنيدأ سيو ثح دقف

 . ريخب نوكنس"' هتامس نم ىه ةقثب دلوف

 ةعفارلا ةلكشم نكت ملو .نيدكأتم نويفرصملا نكي مل ريب دعب ام ملاع ىف نكل

 نيلوؤسملا ريبك ءىريوز ىراب أدب روفلا ىلع ريب ذاقنإ دعبف .ناميل ىلع ةرصتقم ةيلاملا

 لصتاو .ىرخألا تاكرشلا ىلع ناجروم فاشكنا حبكي ناجروم ىف رطاخملا نع

 ىذيفنتلا سيئرلا ءنيات نوجو ءنامدلوج ىف نييلاملا نيلوؤسملا ريبك ءرييناق ديقيدب

 لك ىلإ ةهجوم هتلاسر تناكو (.نامدلوج ىف همايأ ذنم امهفرعي وربوز ناك) .ليريمل

 ةيرامثتسالا كونبلل ىداصتقالا طاشنلا جذومن نأ ةيراوم نود امهربخأو .تيرتس لوو

 . ًاريثك لقأ ةيلام ةعفارب المعي نأ امهيلع نيعتي هنأو ,ريغت

 كنيو ناجروم .ىب .هيج ناك .بسحف هرظن ةهجو مدقي وريوز نكي مل

 ,فارطألا ةيثالث ةيفرصم تاهج اهنأب اوفرع) تيرتس لوول ةيفرصم تاهج كرويوين

 .(كنب ىلإ ةفاضإلاب طيسو و ليمع اهيف كراشي ناك اهتالماعت نم ةيلمع لك نأل
 اهنم هناجرخيو ةيرامثتسالا كونيلا ىلإ هنالخدي ىذلا لاملا قفدت ىلع ارطيس ءاذكهو

 ةيرامثتسالا مهتطشنأو مهتالماعت ةماع ةفصب تيرتس لوو ءاطسو لومو .موي لك

 اهل نودهعتي ىتلا - ناجروم لثم ةليمعلا كونبلا نم مويلا لالخ متي ىذلا ضارتقالاب
 موي نوكي امدنع ةليل لك ءاسم ةعياسلا وأ ةسداسلا ىفو .نامضك ةيلام قاروأي

 اذإ رطخ ىف نوكي كنبلا نكل .باسحلا هكنبو طيسو لك ىفصي «ىهتنا دق لماعتلا
 .مويلا ءانثأ نامضلا ضفخنا

 نوذأ تناك ,مايألا نم موي ىفف .نامضلا ةدوج نأشب ناجروم قلق ديازتو
 عاونأ لكب لومت تالماعتلا تناك ءراهدزالا ءانثأ نكل ,ةلوبقملا اهدحو ىه ةنازخلا

 ربكأ رذحب ناجروم ضرقي نأ ىه ىريوز ةلاسر تناكو .ةدوج لقألا تادنسلا
 ءامد هربع قفدتي ىذلا نايرشلا قييضت لثم اذه ناكو .طقف ةدوج ىلعألا نامضللو

 مهسأ تضفخنا نينثالا موي ىفف ؛قاوسألا ىف رطخ ةبه ترس امبر .تيرتس لوو ةايح

 :طاقت عبس نايل
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 ةطخ نع فشكو ,مويلا كاذ ىف ةمزألا ناشب شوب سيئرلل ةدافإ نوسلوب مدقو

 ةليسوك ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا نم ديزملا ايرتشيل ىديرفو ىناف اهيف مدختسي

 .اقحال لاملا سأر عمجت فوس تالاكولا نأ ىلع دكأو .ةدشب ةرثعتملا كونبلا ةدعاسمل

 «نيمويب كلذ دعبو .("'4)”.كلذ لمان" :نوسلوب باجأو ,"اهوردقمب اذهأ" :سيئرلا لأسو

 نأ نيمأوتلل ةيداحتالا ناكسإلا تاعورشم ىلع ةباقرلا بتكم حمسي :ةقفصلا تنلعأ

 ريغ دعوم ىفو ؛ناكسإلا ىف ىرخأ رالود رايلم 2٠٠١ رامثتساب امهلامسأر اعسوي

 .مهسألا ءارش تاكرشلا لواحت لبقتسملا ىف لجألا ددحم

 ىديرفو ىناف ناك .هفشتكا دق نوسلوب نأ دبال ام وهو اًعئار ًططخم اذه ناك

 ىه قوسلا ءاد جالعل ةلاعف رصانعك امهمادختساو ؛دادسلا ىلع ةردقلا مدع كشو ىلع

 ةطخلا ءرمثتسملا ,ثيجيردور ربتعاو .ربكأ لكشب نيمأوتلا ىلإ ىودعلا لقنب ةرطاخم

 ىف اسيل امهنأ" ىلإ راشأو .بئارضلا عقاد نم ذاقنإ ىلإ ىدؤي دق هنم سوئيم ءارجإ
 نأل ءلصألا ىف اهاقاخ ىتلا هذه ةيراقعلا نوهرلا ةمزأ ةجلاعم نم امهنكمي عضو

 ةطقلا تلشف اذإو ."عيزلا ايعقاذ ةميلس نع ةطشناب ةيوشم' ةماعلا امهغيتازيم

 ."'؟!ىديرفو ىناف رئاسخ ميمعت ىلإ نطنشاو رطضت فوسف .ثدحألا

 ىفو ءامهيف تلخدت ىتلا نيترملا ببسب عساو قاطن ىلع ميظنتلا تاهج تدقتنأو

 ودبي اميف ةدعاسملا دي ميدقتب دعو وه ريب ذاقنإف نيدقتنملا ىلإ ةبسنلابو .ةصاخب ريب ةلاح

 ىكنانرب دكأو .ةدعاسملل اًبلط الورهم ىتأي نم روهت ىدم مهي الو «ةيلاتلا ةيلاملا ةكرشلل
 نكل .(""'!ةيلاتلا تامزألا ىف ىذتحيس ىذلا جذومنلا سيلو ةصاخ ةلاح ريب نأ ىلع

 ةموكحلاو .ةلوهسب هدهع قباسل دوعي نل دهشملاو اركب اًضرأ أطو ىداحتالا طايتحالا

 سمط ءاذه ىلإ ةفاضإلايو .رعسلا تلمأو لب جامدنالا ىلع نيتكرش رابجإ الإ لعفت مل
 (كونبلا) عاديإلا تاسسؤم نيب .هقدص نمزلا تيثأ ىذلاو ءزييمتلا ىداحتالا طايتحالا

 نكل داصتقالا نم ءزج لكب مامتها ىداحتالا طايتحالل نأ عمو .رامثتسالا تاكرشو

 :مدقلا ةخسار تاسرامملاو صوصنلا بجوميو .كونبلا ىلإ الإ دتمي ال ىنوناقلا هقاطن

 ئفلصلا وأ رامثتسالا تاكرشل سيف  كونبلا ىفرصصتم ئه ئداحتالا طايقحالاف
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 هجوتلا ىلع :.1940 ماع ىف ءرلسيارك ربجأ ام اذهو .ةيديدحلا ككسلا وأ تارايسلا
 لثم) ةحنرتملا رامثتسالا تاكرش لشف ببس اذهو :ذاقنإ ىلع لوصحلل سرجنوكلا ىلإ

 .لاوحألا بلاغ ىف (تريبمال ماهنروب لسكيرد

 اًطبارتم ناك ثيدحلا ليومتلا نأ نم رنتياجو ىكنانريو نوساوب قلقلا باتناو
 تاكرشلا نم ريثكلاو لب ؛ةيلام ةكرش لكف .زييمتلا ىلع ظافحلا اهعم نكمي ال ةجردل
 حبش عرعرت ةمظنملا تاهجلا فواخم كلحأ نمو .ةيلاملا تاقتشملاب ةطبترم ,ةيعانصلا

 .اًعيرس ىرخأ ةكرش اهتادهعتب ةكرش راربإ مدع بيصي نأ - ةلصتملا لعفلا دودر
 ماعل ىداحتالا طايتحالا نوناق نم ةضماغ ةرقفب ىكنانرب دهشتسا ءريب ضارقإلو

 ريغ فورظلا' ىف ةيكنب ريغ تاسسؤم ضرقي نأ ىداحتالا طايتحالل زيجت ؛« 7

 رمأ درجم نم رثكأ داسكلا ةبقحل عيرشت ىلع هدامتعا ناكو ."ةحلملاو ةيدايتعالا

 تاكرش ىقاب اهدعبو ريب تلشف اذإ هنأ نأشب قلقلا ةمظنملا تاهجلا باتناو .ىزمر

 طايتحالا لسرأو .ارمدم اداسك ىراجتلا عراشلا ىناعي فوسف ؛تيرتس لوو
 ناك .مئاد لكشب ارقتسا ثيح رخآ ىرامثتسا كنب لك ىلإ نيمظنملا نم نينثا ىداحتالا

 .روجهملا تيرتس لوو بخص ىلع مهبم راثد لدسأو - اًديدج اًئيش اذه

 فوس هنإب .ىرخأ ةيودم ةعدب ىداحتالا طايتحالا نلعأ ءريب ذاقنإ نم قئاقد دعبو

 تايلمعل - 1917 ماع ذنم كونبلاب الإ بحرت نكت مل ىتلا - مصصخلا ةرادإ حتفي

 ةجردلابو .ىرخألا تيرتس لوو تاكرشو ةيرامثتسالا كونبلا مامأ ةيليللا ضارقإلا
 نم لقأ اهفينصت ةيلام قاروأب لبقي فوس هنإ :ىزكرملا كنبلا لاق ءشاهدإلا نم اهسفن

 نيذلا ,نييفرصملا نألو .نامضك - ةيراقعلا نوفرلل ةيلاملا قاروألا ىتح - .هيإ ةثالث

 ةضفخنم تانامض لباقم ضارقإلا ىف نيبغار ريغ اوناك «حبرلا ىف ةبغرلا مهكرحت
 ىداحتالا طايتحالا حبصي ملو .(""'لهسفنب رمألاب ىداحتالا طايتحالا ماق دقف ,ةميقلا

 شعني ىكو .تيرتس لوو تادنس لوبق ىف ابغار ناك لب ,بسحف تيرتس لوو فرصم
 ْ .ةدئاقلا تالدعم ضفخ ءريكأ لكشب قاوسألا ىداحتالا طايتحالا
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 اهنكل ءلشفلا ىلع تاكرشلا تاءارجإلا هذه ضرحت مل ءضعبلا لداج امكو

 .لشفلا ىلإ ىدؤي نأ لمتحي ىذلا رطاخملا نم عونلا كاذ ضوخ ىلع اهتردق تمادأ

 ىلع ةفاحصلا تزكرو .ضارقإلا ةلصاوم ىلع نيضرقملا .صاخ لكشب ؛تعجشو
 .(*!,مهسألا ةلمح ىلع ةيفاك ةيوقع ضرف ريب مهسأل عفد ىذلا رعسلا ناك ام اذإ

 ملأ اودبكتي مل ريب اوضرقأ نيذلا سانلا نأ ىف تلثمت ةيقيقحلا ةيقالخألا ةفزاجملا نكل
 متي ريب تاينويدم تناك ,ذاوحتسالا لبقو .ةقيقحلا ىف اوئفوك دقل .قالطإلا ىلع

 .( ةلداعتم' ىأ ةيمسالا ةميقلا نم ةميق لقأ اهنويد تادنس تناك) .مصخب اهيف راجتالا

 .ةيمسالا اهتميق ىلإ تداع ناجروم .ىب .هيج ىدل اًمازتلا اهنويد تحبصأ نأ درجمبو
 مهنأب ايئاقلت نئابزلا ,تيرتس لوو ىف زرابلا ىداصتقالا ءاريبراب تريور حصنو
 .("''9تيرتس لوو نويدب.ءافولا ىف ةدحتملا تايالولا ىلع دامتعالا نوعيطتسي

 ةردقلا مهو رمتسا مث نمو ؛رمتسي نأ ضارقإلا عاطتسا ,ىداحتالا طايتحالا لضقبو

 .دادسلا ىلع

 ىناف ثحو ةيرامثتسالا كونبلل ضورقلا ميدقت طارتشاو , ةدئافلا لدعم ضفخو

 امنيب ,ةلويسلا ةلاسم جلاع اذه لك - قوسلا ىف ةيلاعف رثكأ انوكي نأ ىلع ىديرفو

 دق قاوسألا ىف ةلويسلا ةعاشإ .("")لاملا سأر ةيافك مدع ىف ناك ةلكشملا بلق

 تربع .هوجولا ةددعتم اهدوهج ىفو .ةضيرملا كونبلا ىلإ ةيفاعلا ديعي نل هنكل دعاسي
 ,ةشه ةينوناق ةدعاق ىلعو (ةشقانم ىتح ىأ) ماع ثحب نودبف .اريطخ اًطخ ةموكحلا

 .("؛9ةصاخلا تامازتلالا ةيلوؤسم لعفلاب ةنازخلا ةرازو و ىداحتالا طايتحالا ممأ

 ريزولا فشك دقف .ىلاقتنا ةموكحلا رود نأ ىلع ىكنانرب لثم نوسلوب رصأ امنيبو
 أديو .ةيروهمجلا امهلويم ضقانت ةيلخدت ةعزن نع امهالك ىداحتالا طايتحالا سيئرو
 نم" ثيجيردور لاق امكو .اهضاهجإ بعصلا نمف اهيق عورشلا درجمب ,ةيلمع نانثالا

 شضفرلاب تيوصتلا ىشاحتل مهسلل تارالود ةرشع ىلإ راعسألا عفر مت راذآ سرام نم قحال تقو ىقو (*)

 (مجرتملا) .مهسألا ةلمح نم
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 ,"ربكأ رطاخمل ةماعلا هتنزاوم ضرعي نأ ىداحتالا طايتحالا عيطتسي نأ عنقملا ريغ

 لوو فرصت ةيفيك ىلع مكحتلا تايلمع نم ديزملا فاطملا ةياهن ىف عضي نأ نود

 ةبقح ىلإ الوصو ةدوع اللا رهن انربع دقل' .ربكأ لكشب هطروت قمعي نأ وأ ءتيرتس

 . ةديدج ةيلام

 لاح دادسلا ىلع ةردقلاف .حايترالاب روعشلا وه راجتلا طسو لوألا لعفلا در ناك

 اًراقع ناك اهجاتحي نم لكل ةيامح طئاح مدقت فوس ةموكحلا نأ ةركفو ؛ةراس

 - "عاقلا انلصو اننأ دقتعأ" هكيرشل لوقي وهو طوحت قودنص ريدم عمسو .هب ابحرم

 ىلإ كرويوين ىلإ وكسيسنارف ناس نم ةعقاو عوقوب ىلخاد ساسحإل ددرت ىهو

 نأ اًنلع ؛ىلناتس ناجروم ىف نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءكام نوج حرصو .شتيونيرج

 نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .نيفكنالب ديول ىأرو .ىندأ وأ نيسوق باق ةمزألا

 ذاقنإ ذنم قاوسألا تشعتناو .('"*لهتيادب سيلو هتياهن ىلإ برقأ سؤبلا نأ ءنامدلوجل
 نأ ,مهألاو ؛١؟١٠١ ىلإ اًدئاع ١١7.١ نم واد رشؤم زفقو .رايآأ ويام ىتح ريب

 اًينامتئا اًفينصت ىلعألا ةيراقعلا نوهرلا تادنس راعسأ اهنيب نمو تادنسلا راعسأ

 .اهشاعتنا تدواع

 نع رخأتلا للست .ىساسألا داصتقالا ىف ىأ ءسسألا ىف ريغتي مل اًئيش نكل

 ىذلا ءايفوشتاو حبصأو .ةّئملا ىف ١7 ىلإ اًدعاص رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا دادس

 ثدحأ «ةريخألا ةنوآلا ىف اهيلع ذوحتسا ىتلا تسيو ندلوجب ةصاخلا ةيلاملا هتظفحم تدسف

 تايلمع نم ديزملا بورج ىتيس تلجسو .ةلئاه رئاسخ لجست ىتلا ةريبكلا كونبلا
 ءاذه نم رثكأ لب .اهضافخنا لزانملا راعسأ تلصاوو .اهلوصأل ةيرتفدلا ةميقلل ضفخ

 ىصحأ ءرهش دعب رهشو . ًارسع ىدبت ىراجتلا عراشلا ىف ةيداصتقالا ةطشنألا تأدب

 ىزكرملا كنبلا هربتعي داصتقال قلقم فطعنم ىف - لقأ فئاظو ةلامعلا ءاصحإ بتكم

 لوو ىدلف .لعفت نأل ليمت امك ءرثكأ فطلب تانايبلا هذه ترسف قاوسألا نكل .مدقتي

 تشعتناو .('" !كونبلا نم ددع كلذ لعفو .لاملا سأر اهنم عمجي ةذفان تيرتس

 .ةياغلل ةضفخنم راعسأ دنع نكي نإو نوعئابلا رهظ امك نورتشملا رهظو .تالماعتلا
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 .روهش ىف هب اورعش امم رثكأ لمأب ءراصتنالاب نكي مل نإ ,نويفرصملا رعشو
 ضرقم ,كام ىدنأ كنب سيئر :ىريب لكيام هجوو .مهئاليخ نم اًضعب اوداعتساو

 نأب ماهتالا ,ىليزوم ولجنأ هسسأو اًرقم اينروفيلاك نم ذختي ىذلا ةيراقعلا نوهرلا
 لاقو .ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىف ضافخنالا ببسب قح هجو ريغب تناع هتكرش
 ."داصتقالا ةميق لاوحألا نم لاحب [راعسألا] هذه لثمت ال ...ييأر ىف" نيرمثتسا

 ىريك رهظأو .("""اديج لام سأرب عتمتي كام ىدنآ نأب هيعمتسم ىريب نأمطو

 عابتل ليدعتلل اهتدئاف ةلباقلا ضورقلا ممص ىذلا لاوشتوم نطنشاو سيئر .رجنيليك
 لاق ,رئاسخب اًرصاحم ناك كنبلا نأ عمو .اًهباشم اًفلص ءعساو قاطن ىلع ةئزجتلاب
 نم ليلقب اولحتتل' :مهئدهيل ,ىونس عامتجا ىف ءنيقلقلا مهسألا ةلمحل رجنيليك
 ىف نوميد نم ذاوحتسا ةيلمع ضرع دقفتو .(""لانرظتنت "ةعئار مايأ" نأل ."ناميإلا
 ربدو .رظنلاب ريدج ريغ مهسلل تارالود ةينامث اهضرع نأ دجوو ءناجروم .ىب .هيج
 نم لريم ةظفحم صيلقت ىف ددرت هنكل ,تاءاطع ءاضيأ الئافتم ناك ىذلا ءنيات نوج
 رارطضالاو ةراسخ عوقو كاردإ ىنعي عيبلا ناك .("''9نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا

 ىلعأ نوكتس راعسألا نأ دقتعا هنأ ىنعي ناك عيبلا مدعو .لام سأرب دوزتلا ةداعإ ىلإ

 نم نينثا فظو «عيبرلا ىفو .هعقوم نع نيات ةحزحز نكمملا نم نكي ملو .اًقحال
 نم نييالملا تارشع امهنم دحاو لكل لفكو «نامدلوج ىف نيقباسلا هئاقدصأ
 رسخي ناك ىذلا كنبلا لاح نع بتاورلا لاصفنا ىلع ديدج ليلد ىف -تارالودلا
 .("')ةنس عبر لك تارالودلا تارايلم

 ىف مهتبغر نيب اوقزمت دقف .نييفرصملا نم اًقلق رثكأ عيبرلا كاذ ىف نومظنملا ناك

 نيلابم ريغ وأ مهلخدت ىف نيفلابم ودبي الأ ىف مهينامأو مهتايحالص عيسوت
 طايتحالا نأ خويشلا سلجم مامأ ةداهش ىف رنتياج دكأو .ةيقالخألا ةفزاجملاب
 قبطني داكي ال فصولا اذه نأ عم ,"ةميلسلا تاسسؤملا" ىلإ الإ ضرقي ال ىداحتالا

 دودحم امهقاطن نأ نم اًقلق ناك ,ىكنانريو نوسلوب لثم ,هنكل .("') زئريتس ريب ىلع
 ريغ لاجترالا ىلع دمتعي نأ ةجردل ةشاشهلا هذهب ماظنلا نوكي الأ بجيو .ةياغلل
 .لعتفملا ىنوناقلا

16 



 ,ةيقبتملا ةيرامثتسالا كونبلا نأشب نيقلق ىداحتالا طايتحالاو ةنازخلا ةرازو تلظو

 نيلوؤسم عم لمع تاسلج ةناّرخلا ةرازو نم نؤسان ديقيد فاضتساو .ةصاخب ناميلو

 ةسرادو «ناميل ةينازيم صحفل .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجلو ىداحتالا طايتحالا نم

 دحأك اًركفم ,ةنازخلا ةرازو ليكو ليتس لواحو .دوملتلا ىسراد سامحب اهلوصأ
 لاقو .ةيئاقو جامدنا ةيلمع ىلإ اوعدي نأ ؛موي تاذ مهدحأ ناك ثيح نامدلوج ىفرصم

 ةعباتلا ةدحولا) ؛لاتيباك زيلكراب سيئر ؛دنومياد تريورب لصتا نأ دعب سامحب ليتس
 تضفخنا اذإ نكل - اًراكفأ حرطأ انأ - ةيمسر ةطلس ىدل سيل" (ىناطيربلا كنبلل
 ءاذه ثدح اذإو .هدنع هيرتشتس رعس كانه لهف ءناميل فشكناو ىرخأ ةرم قاوسألا

 نطنشاو ىف ةرحلا قوسلا وركفم حبصأ ؛مهنع امِغر ؟دعاسا نأ ىننكمي فيكف
 .ىزكرم طيطخت ىركفم

 ىف ةيصخشلا همهسأ عيبب ةيونسلا هتسرامم ,ةقيقحلا ىف قلع دقف .دلوف عبي ملو

 نأ ودبي اميف رعش امدنع ؛ءمهس نييالم ةرشع وحن اهنم كلتمي ناك ىتلا ناميل
 ىف ؛مهس ىنويلم ةميق (لباقم ضرتقا) ءاطغ بلط هنإ لب .ةياغلل ةضفخنم اهراعسأ
 ,(""9 هتنهارم ةروطخ نم فعاض فلص

 وه ءاشعلا لوانتو .نطنشاو ىف هتناكم ىلع ةدشب اًقلق ءلاح ىأ ىلع ,دلوف ناك

 تارايلم ةعبرأ ناميل تعمج نأ دعي ةرشابم اذه ثدحو ؛ناسين ليربأ ىف نوسلوبو

 .ءاشعلا نم دلوف داعو .نوسلوب هب ديشي نأ ىعيبطلا نم ىهو «ةزاتمم مهسأ نم رالود

 ,وسور موت ىلإ ىنورتكلا ديرب ةلاسر لسرأ ؛هملعم ظيرقت ببسب سمحتم ىبص لثمو
 انعمج ىنيجعأ -؟ .ةنازخلا ىف ةريبك ةناكم انل '١- اهيف لاق ءناميل سيئر بئان
 ,(""9 "لاملا سأرل

 تقولا ىف نامألا مدعب رعشيو اًرورغم ناك ىذلا ءدلوف مهف ؛ىلاعقنا لكشيو
 عيب لبقو .ةقثلل راقتقالا ىلع لدت ةيجراخ ةمالع ىأ حبكل ةجاح كانه نأ .هسفن
 عماج نم امعد نأ ةدقتعم ,تيقاي نيراو نم اًرامثتسا ناميل تربد .ةزاتمملا مهسألا

 طرشب نكل ءارشلا ىف اًبغار تيقاب ناك .ةماعلا ةقثلا ززعي فوس ريهشلا مهسألا
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 اهنأ ول امك ةقفصلا ىدبت نأ نم ناميل ويفرصم قلقو .ىندألا دحلا ىلإ رعسلا صيلقت

 عامتجا ىفو .ضمملا قلقلاو ةقثلا نيب رتوتلا ةكرشلا للختو .اهوضفرف روهتم لمع
 ىرادإلا سيئرلا ءمياهديرف توكس هجاو ءناسين ليربأ ىف ةرادالل ىوتسملا عيفر
 رعشو ."رغصألا اننأ نآلا عيمجلل حضاولا .ريب تبهذ' نلعأو ةعومجملا ءدلوفل دعاسملا

 رثكأو ريب نم لضفأو ربكأ ةكرشلا نأ ناميل ىف باشلا ةنازخلا نيمأ ءىشتنوت ىلواب
 نم هدع, ثنو «رامكتسالا ىوتشم ىلع اهنانمتثا ظفاحو ىجتت فرس اَهَنآ اًطيِجرت
 ةيلاملا اهتعفار نكل 2٠١4. ماع نم لوألا عبرلا ىف ءاحابرأ ةكرشلا تققح ءاهيسفانم

 ناميل تلغشنا ءريب ذنمو .ادج ةريبك ةطاسبب تناك ١ ىلإ ٠١ ةبسن ىلع تداز ىتلا

 ىف تلظ ةروطخ رثكالا ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا قاوسأ نكل ءاهلوصأ صيلقتب
 زيدوم تغلأ ؛ناميل نأشب ةدعاصتملا فواخملا ىلع ةمالع ىفو .ىدمرس دمجت ةلاح

 .ةكرشلل ةيباجيإلا اهتاعقوت

 ليربأ ىف ةيرس ةلسارم ىفو .هاندأ ىلإ تيرتس لوو ىلعأ نم دتما قلقلا اذه لثم
 ةلئاه بحس ةيلمع ىناعي كنبب تيرشس لوو ءناميل نم وهو ءوسور نراق ءناسين
 :.ةيراقعلا نوهرلا لثم لوصألا قيروت ةصاخو نامتئالا ىلإ راقتفالا ىلع زكرو .عئادولل

 ؛ىتحو ؛مل ام لام سأر عمج كونبلا ىلع" ىسور راشأ امك ةياغلل ًالقرعم ريثأتلا ناكو

 ."لاملا ضرقت نأ عطتست

 هب در ىذلا قيضلا ىف تيرتس لوو ةحار مدع ىلع اًديكأت تامالعلا رثكأ تلثمتو
 - فوشكملا ىلع نيعئابلا ةرهاظ ىلع ؛ىرخأ كونب نم ءاردم ىلإ ةفاضإلاب ءوسورو دلوف

 حملم فوشكملا ىلع عيبلاو .مهمهسأ ىلع نونهاري اوناك نورخآو طوحتلا قيدانص

 اضيأو ىبلسلا ناميإلا اولجسي نأب نيلماعتملل حمسي قاوسألا ىف اًضيأ رربمو ىنوناق
 ام فوشكملا ىلع عيبلل اًطشن اجورم تيرتس لوو تاكرش تناك ؛عقاولا ىف .ىباجيإلا

 ءاردملا رابك خيوي نآلا .مهمهسأ تسيل فوشكملا ىلع عابت ىتلا مهسألا نأ ماد

 .ةددشم ةلمحب نيبلاطم ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل نييذيفنتلا

 1و



 ,توملا كشو ىلع ريب نأ ىوس .ءمهعافد ىف ,نييذيفنتلا ءاردملا رابك ري ملو
 فقت - ناميل ةصاخ - ىرخألا تيرتس لوو تاكرش دض فوشكملا ىلع عيبلا تالمحو

 ريغ مهسأل فوشكملا ىلع عيبلا" نأشب تاماهتالا ترتاوتو .اهسفن سارتفالا ةفاح ىلع
 .("اراعسألاب ربكأ لكشب بعالتلا هيف لمتحي دساف ىكيتكت ءارجإ ىهو ؛"عئابلل ةكولمم
 اياضق نمضت ام اًبلاغو ,مهفادهأ دض ةعذال تاداقتنا فوشكملا ىلع نوعئابلا عاشأ

 مل ناميل نأ فوشكملا ىلع نوعئابلا معزو .اهتقيقح ريرقت بعصي ةدقعم ةيبساحم
 - ةدشب ههاجت ةساسح قاوسألا تناك ماهتا ىهو - هتاراقع ميق مئالم لكشب ضفخي

 ,نيبناجلا ةفاحصلا تطغو .جورخلا ىلإ هليبس ىف دلوف نأو ةبرطضم اهتارادإ نأو

 .ررضلا قاحلإل اًيفاك ناك ةيبساحم ةيضق ركذ درجم نكل
 تاداقتنالا تاريثأتو ام مهسأ داقتنا .(**/ىدافت نكمي ال حوتفم عمتجم ىفو

 رثأتلا ةعيرس ءانيأر امك .ةيلاملا مهسألا نكل .ةماع ةفصب ةتقؤم نوكت ةرربملا ريغ
 اهتكرت ةيلاملا ةعفارلا نم ةعفترملا ةجردلاو ةديدشلا رعذلا تالاحل صاخ لكشب

 ,ةميقلا نم رباع ليلقتل ضرعتلا ىتح اهنكمي الو .هذه رعذلا تالاحل هيرف لكشب ةضرع
 ةيلاملا ةعفارلا ةجرد عافترا كرت اذإو .راسملا حيحصت دهشت ىتح شيعت ال دق اهنأل

 لكشب كرّشلا قاض ءريب دعبو .مهاطخ عبطلاب اذهف ءرطاخملل ةضرع كونبلا
 ةدشب ةيراجتلا قاروألا قاوسأ ىف ريصقلا لجألل ضارتقالا راعسأ تعفتراو .ظوحلم

 ىرجي دق ىتلا مهسألا ”ددحي" نأ هطيسو ىلع نوكيو اهكلتمي ال امهسأ فوشكملا ىلع نويز عيبي امدنع (*)
 نأ وه ةدعاقلا بل ىدافت لبس دحأو .قوسلا ىف راعسألا ضفخل فاطملا ةياهن ىف اهميلستو اهضارقإ

 فوشكملا ىلع عابتس ىتلا مهسسألا نأ ىنعي امم اهسفن مهسألا فوشكملا ىلع نيعئابلا نم ددع ددحي

 ىلإ تبسن ةريصق ةينغأ ىف ةغالبي فسؤملا ديقعتلا اذه صيخلت متو .ميلستلل ةرفاوتملا نم رثكأ نوكتس

 ىلإ بهذي وأ هءارش ديعي نأ بجي هكلمي ال ام عيبي نم' ورد لييناد رشع عساتلا نرقلا نم دسافلا ىرثلا
 (مجرتملا) ."نجسلا

 ضرقي ءاطخألل دمعتملا رشنلا ةيلاملا قاروألا قاوسأ قايس ىف ريبعتلا ةيرح ىلع مئالم دييقت رظحي (*+*)

 (مجرتملا) .اهتابثا بعصألاو بعالتلا ةيلمع دصر بعصلا نمف ةسرامملا ىفو .راعسألا ىف ريثأتلا
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 .مهليومت ىف ريطخ قفاوت مدع ةأجف كونبلا تكردأو .رطاخملل نيضرقملا ريدقت عم
 ةثالث وحن ناك .اهتاقاقحتسا دمأ رصق دقف .دمألا ةليوط تناك كونبلا لوصأ نأ عمو

 ىف اهقاقحتسا خيرات غلبت نأ ررقملا نم تيرتس لوو تادنس نم رالود نويليرت عابرأ

 املاط ىتلا ءتيرتس لوو تويب قبت ملو .("')؟اهليومت ديعيس ىذلا اذ نمف .ارهش 6
 دعو بارتقا عمو .لئادبلا نم ليلقلا الإ اهسفنل ,دالبلا ليومت ةداس تناك
 دنسلا حبصأو ءدحاو ماعل اًراعشإ نيماعلا راعشإ حبصأ :مهنويد ىلع تاقاقحتسالا
 حبصأو .كيلاود اذكهو ءروهش ةتس ىف اًقحتسم اًرهش ١4 ىف عفدلا قحتسملا

 وأ ليريم اهب نيدم لاومأ مهيدلو اليل لزنملا ىلإ اوبهذي نأ ىف ةبغر لقأ نوعدوملا
 تادنسلا نم ةيئاذغ ةيمح ىلع ءلاحلا عقاو مكحب ؛,تيرتس لوو شاعو ؛مهل ناميل

 .اًيبصع دلوف نوكي نأ بجع الو .لجألا ةريصق

200 



 رشاعلا لصفلا

 حنرتلا

 .")؟ءادوسلا ةعجبلا ملاع ىف شيعلا كنكمي فيك

 وسور موت

 ؛ىناثلا عبرلا ىف هحنرتيو .ناريزح ىينوي نم ىناثلا عوبسألا ىف حنرتي ناميل أدب
 .رالود تارايلم ةثالث نم برتقا فيزن ىف ؛ةماع ةكرشك هرئاسخ لوأ ناميل أدب
 ًطبترم ىفاصلا مهلام سأر مظعم ناك نيذلا نييذيفنتلا هءاردم قلقلا كلمت اًعيرسو
 .ماعلا ةيادب ذنم اهتميق فصن تطبه ثيح ناميلل ضافخنالا ىف ةذخآلا مهسألاب

 ةلالد ىف نيفظوملا ةماع نم ةمغمغ «ىفرصملا رامثتسالا سيئر ءىجكم بيكس عمسو
 بهذ «ناريزح وينوي نم عباسلا ىف عوبسألا ةياهن ةلطع لالخو .درمتلا ىلع ةتفاخ
 .اذه نع نيلوؤسملا نم ددع ةلاقإب امبر - جهنلا ريغي نأ هيلإ لسوتو دلوف بتكم ىلإ

 ديرب ةلاسر" هنأب هفصو ام دلوف ىلإ هجوو ءطغضلا ىجكم لصاو «نينثإلا موي ىفو

 اًقيخم اًقح حبصأ جازملا" :اهيف ءاج ابوروأ ىف ناميلل ىفرصم نم "ةيليثمت ىنورتكلإ
 ىقيقح قلقب رعشأ ةرم لوألو ةيضاملا ةليلقلا مايألا ىف [ةلاسرلا صن ىف ىئالمإ أطخ]

 ددبتي دق ةيضاملا ةعبسلا ىأ ةتسلا تاونسلا ىف هب انمق ىذلا قاشلا لمعلا لك نأ
 ,(550) "ادج اعيرس

 (مجرتملا) .عقوتلاو لامتحالا نع ةدشب ةديعبلا ثادحألا ريثأت ءادوسلا ةعجبلا هباتك ىف بلاط الوقين ميسن شقان (*)
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 اذإ' :بضغب دلوف نلعأ ؛عوبسألا نم قحال تقو ىف ةيذيفنت ةنجلل عامتجا ىفو
 .ًالوأ ىجكم اعدو ”؟هلعفن نأ بجي ىذلا امف ةياغلل اًبيهر رمألا نأ نودقتعت اعيمج متنك
 نيعتيو .ةيلوؤسملا دحأ لمحتي نأ نيعتي هنإ :() ةيساسكتلا هتنكل اطام ىجكم لاقو
 دلوف اعد ءىجكم ىهتنا نأ دعيو .ايلعلا اهتارادإ ىف اًريغت ثدحت نأ ناميل ىلع

 لاق .ةليللا هذه ىفو .ةدايقلا عوضوم سمي نأ ىلع مهنم دحأ ئرجي ملو .نيرخألا
 نم رخآ اًددع نكل .'عوبسألا ةياهن لولحب ىهتنأ فوس ىلع ىضُق' هجوزل ىجكم
 كردأو .ىجكم عم نوقفتي مهنإ دارفنا ىلع هل اولاقو ,دلوف ىلإ اوبهذ نييفرصملا
 ريبك «نالاك نيريأو وه لاقتساو ,هفدهتسا ئشانلا درمتلا نأ ىروجيرج وج سيئرلا
 ةرادإل قالخألا ثمدلاو ئداهلا سيئرلا ,دادكم تراب لحو .ةأجف .نييلاملا نيلوؤسملا
 ىماهتالا لاؤسلا هيجوت ىف لثمت قيقحت ىلإ روفلا ىلع اعدو .ىروجيرج لحم ؛مهسألا
 ةكرشلا تأر ؟دحلا اذه ىلإ نيفشكنم حبصن نأ انسفنأل انحمس فيك" :ىلاتلا

 ةكرشلا نكل ؛ةبراوم نود ةباجإلا تناك تادوجوملا ةميق ىف ةغلابملاو , ريذحت تامالع
 ,("397) روفلا ىلع درلا ىف تلشف

 ةرمغ ىف ىتح .اًصلخم ناميل ىف نوري نولازي ال جراخلا نم سانلا ناكو
 عمو .صاخ مهسأ حرط ىف رالود تارايلم ةتس ناميل تعمج دقف ىرادإلا بارطضالا
 نايظحي الازام هتكرشو دلوف نأ حرطلا تيثأ :تاموصخب ةعتمتم ناك مهسألا نأ
 ناك .ناميلل "ةعئارلا ةناصحلا" ىلإ نيرهبنملا نيرمثتسملا دحأ راشأو .ريبك مارتحاب

 عاطق ىف تناك دقف :قالطإلا ىلع ةناصح ناميلل ناك اذإف .تاملكلل اليزه ًرايتخا اذه
 .ادوجوم دعي مل (ةيراقعلا نوهرلا ليومت) تيرتس لوو نم

 هنأل دعبأ ىذلا ىفرصملا ,دنابليج لكيام فيظوت دادكم داعأ ؛عيرس كرحت ىفو
 ىف روفلا ىلع ناريزح ىينوي ىف «دنابليج أديو .هرطاخم ناميل صلقي نأ ىلع ثح

 (مجرتملا) .ةيكيرمألا ساسكت ةيالو ناكس ةجهل ىلإ ةبسن (*)
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 نمو .ةكرشلل ةيلاملا ةعفارلا اوصلقيو ةيراقعلا نوهرلا نم اوففختي نأ ىف راجتلا عانقإ

 ءىش ال) .ةياغلل ةضفخنم ةطاسبب راعسألا نأ اورعشو .عيبلا ىف اوددرت مهنأ لهذملا

 ,سيئرلا بئان ءوسور دقتعاو (هيأرل ناعذإلا قوسلا ضفري امدنع لثم اًيفرصم رتوي

 نم ةريبك ةيمك ىرتشاو ءاًريثك جهنلا نع تذش ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا نأ
 - ةبسنلاب راعسألا هذه لثمل ناعذإلا ناكو .هلافطأل ةيراقع نوهرب ةموعدملا تادنسلا

 ةرطاخم ىف لوخدلا هيف نوكت ىذلا "ءادوسلا ةعجبلا" ملاع ىف شيعلا ةباثمب ىسورل

 مل ىتلا ةقيرطلا اًديدحت اذه ناكو .ىثراك هنكل لمتحم ريغ ثدح ةفاخم اًمامت روظحم

 تانهارملا نم لتكت لكو :ةريغص ةنهارم لك تدنتساو .لامعألا تيرتس لوو اهي ردي

 الإ حلصي ال عوضوم ىأ :ىرظن لامتحا الإ سيل رمدم رايهنا ثودح نأب ناميالا ىلع

 .ةشيعملا ةفرغ ىف لدجلل

 ىلع «تايلمعلا ةمهم دادكم ىلوت نيح ىف'ريفسلا رود ىلإ لقتنا ىذلا دلوف ناكو

 ملو .تيرتس لوو ىف نيراشتسملا نم ةرمزو نيرمثتسملاو نيمظنملا عم رمتسم لاصتا

 الامسأر عمجأ :اهسفن ءىشلا هل نولوقي عيمجلا ناكو ('""!.نوسلوب ةفتاهم نع عطقني

 سنارول خرصو .ةكرشلا عيبت نأ لضفألا نم لب - تاراقعلا تادنس نم صلختو

 .(:) عيبي نأب ءاّيلمع هيف «ةيرامثتسا ةرادإ ةكرش ىهو «كور كالب سيئر «كنيف

 .عيطتسي امدنع مهسألا عيبي نأ ىلع دوف ضحو .هسفن ءىشل نوسلوب لعفو

 جامدنا ةيلمع نأشب الملمتم زيلكراب دلوف بطاخ ءليتسو نوسلوب ثح ىلع ءانيو

 ذاوحتسالا دري مل هنكل :تيرتس لوو ىف عسوتلل امهن ىناطيربلا كنبلا ناكو .ةلمتحم
 عزتنا دق نوميد ىميج اوأر نأ دعبو .مهسألا راعسأ ىف ريبك مصخب الإ ناميل ىلع

 راعسأ عفدي نأ تيرتس لوو ىف رخآ دحأ دري مل ءديهز رعس لباقم زنريتس ريب

 حرط يف (كور كالب نع ةباين) اذه عم كنيف كراشي نأب عانقإلا ىلع دلوف تاردق ىلع ةداهش اهنإ («)

 ىلإ .هنوكراشي اوناك مهنكل ,.جرخي نأ دلوف نم نوبلطي نوراشتسملا ناك امبر .ناميلل ةصاخلا مهسألا

 (مجرتملا) .ثعبلا ىلع ناميل ةردقب هناميإ ءام دح
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 وينوي رهش لالخو .دارطاب اهتناكم مهسألا ترسخ ءرظتني دلوف ناك امنييو .ةئزجتلا

 . اًرالود ٠١ ىلإ ٠" نم مهسألا تضفخنا ؛ناريزح

 لكاشم نم تاعومجم ثالث ناميل ىدل ناكو .ةيلاملا ةعفارلا ضفحخ ىف رارمتسالا

 ناك .ةئيس ةيراجت تاراقعو ؛ةئيس ةيراقع نوهرو ؛ةئيس تاكرش ضورق :لوصألا
 ,ةينكسلا تاراقعلا نوهر عميبو «مصخب نكي نإو ,تاكرشلا ضورق عيب ناكمإلاب لازام

 ظهاب غلبم هتميق ام «ناريزح وينوي لولحب ءاهنم لظو ريثكب أوسألا ىه ةيراجتلا
 نم ققش :راقع ىفلأ نم ةلهذم ةعومجم اذه نمضتو .("'”رالود رايلم ؛١ لصو
 - نتير ىف ىراقع نهرو ءاينروفيلاك نم ضارأو «ةيرادإ نابمو ءنوتسكرأ ةقفص
 نكمملا نم نكي ملو .اهيف ناميل اهعضت ةميق ةيأ ىف ةقثلا قوسلا دقفو .نوتلراك
 ىنامتئالا فينصتلا تالاكو تناكو ,لوصألا هذه لثم ةميق صيلقت نم فوخلا بنجت

 تاراقعلا نم هسفن صلخي نأ هيلع نيعتي ناميل نأ اهدافم ةحضاو ةلاسرب ثعبت

 هيف كلتمي ,ضرقب ضرق ساسأ ىلع ىرجي ءاّقاش ًالمع ناك اهعيب نكل ؛ةيراجت
 .ايازملا لك نورتشملا

 ؛ىرخأ ةرم نامتئالا قاوسأ تدمجت «رايأ ويام ىف رسيلا نم ةزيجو ةرتف دعب
 ,ناجروم .ىب .هيج صرحو .ةريطخ ت الالد اذهل ناكو .لوصألا عيب صرف تفاضو
 هرطاخم صيلقت ىلع ءريب رايهنا ذنم فارطألا ىثالث فرصمك هرود نم اقلق ناك ىذلا
 لحم ةلاسم ناميل ىلع ناجروم فاشكنال ةقيقدلا ةجردلا تناك .ملاعلل ناميل ليومت ىف
 ناك ام .نامضك ناجروم اهب تظفتحا ىتلا ناميلل ةيلاملا قاروألا ةميق لاحك ءلدج
 نامض ةروص ىف رالود تارايلم ةسمخ ناجروم بلط ؛ناريزح وينوي ىف هنأ ىه ادكؤم
 نكل ,دونبلا ىف لعفلاب تضوافتو ,ضوافتلا عيطتست فارطألا نأ عمو .ةجرد ىلعأ
 هيلع نيعتل ىداصتقالا طاشنلا ىف ىقبي نأ ناميل دارأ ولف .ةيواستم ريغ تناك ةقالعلا

 ضرتقت نأ ناميل ىلع نيعتي هنأ ىنعي اذه ناكو .فاطملا ةياهن ىف ناجروم ىضري نأ
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 .(ةدوج لضفأ ةيلام قاروب ىأ) ةيلاملا قاروألا نم ديزمب ضرق لك معدت ىأ لقأ

 .شمكنت نأ اهيلع ناك ءراصتخاب

 .ةيمنهجلا ةرئادلا هذه ىف هرسأب تيرتس لوو عقو 2٠٠١4, ماع عيبر ةياهن لولحبو

 لكآت ءاذه ثودح عمو ءلمملا اهقالزنا ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا راعسأ تدواعو

 ةيلاملا قاروألا هينجت ام لق ءعيبلا تلواح ىأ ؛ءكونبلا تعاب املكو .لاملا سأر

 نيكل ةيراقعلا نوهرلا تادنسا رشؤم ضفخنا ناريزح وينوي لولحبو .ةيراقعلا نوهرلل

 نم ةيلام ةخسن هنأ ول امك .ءلبق نم ةنيتم تناك تاينازيم باذأ امم ءماع ىف

 زنوج واد طسوتم ةيراقعلا نوهرلا قاوسأ نم تاددرتلا تزهو .بكوكلا ةرارح عافترا

 نع رخأتلا تايلمع ةدشب تعفتراو .مقرلا ةيثالث ةيوق تاضافخنا نم ىناع ىذلا

 غلب - فينصتلا ةلاكو جذامن ىف ةرملاب ةعقوتم نكت مل - ةديدج ةمق ىلإ دادسلا

 رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا اهتلاط ىتلا تاسسؤملا عطتست ملو .(''1) ةئملا ىف

 ءايفوشتاو ىف «نييذيفنتلا ءاردملا ريبك ءنوسموط نيك عقوتو .ىعامجلا رامدلا ىدافت

 وينوي ىفو .ةلاقإلا ىلإ هب ىدؤي دق تسيو ندلوج ىلع هذاوحتسا نأ نيماعب كلذ لبق

 .اذه ثدح ناريزح

 ىلإ ىج .ىأ .هيإ ترطضا ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا طوبه عمو

 ىفت الأ لامتحا دض ةيدف ىف - ةراجتلا ءاكرش عم لاومألا نم ريبك ءزج زاجتحا

 تمخضت «ناريزح وينوي لولحيو .نامتئالا دادس نع زجعلا تاضياقم ىف اهدعوب

 ىنامتئالا فينصتلا هذه ةريبكلا ةيطغتلا غلابم تضرعو .رالود رايلم ١4 ىلإ ةيدفلا

 سأر ىلع اهلوصح ةيناكمإ ددبتت فوسف ءاهيفينصت تدقف ىلو ءرطخلل ىج .ىأ .هيأل

 ضافخنا لبق «رايأ ويام ىف اًمهسأ ىج .ىأ .هيإ تعاب ؛علاطلا نسح نمو .لاملا
 امم ءنييضاملا نيعبرلا ىف رايلم !؟ ترسخ ةكرشلا نكل .ةريخألا ةنوآلا ىف قوسلا

 .هيإ كنب لداج دقف ؛ةسالسب ضرعلا ضعي ملو .("؛') هعمج مت ىذلا لاملا سأر احم

 ةقلعتملا ىج .ىأ .هيإل نوهرلا سبح تايلمعل سامحب ناجروم .ىب .هيج :ءىج .ىأ

 )4١'(. تاقتشملا نم اهتقفصب
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 نيريدملا ريبك نم اًرذح هنوك نم رثكأ نآلا ىج .ىأ .هيإ ةرادإ سلجم ناكو
 اوبلاط «ناريزح ىينوي فصتنم ىفف .مزحب كرحتي ال ناقيلوس نأ ءاورعشو .نييذيفنتلا
 لوو دهشي ملو .ماع نم لقأ ىف زراب نييذيفنت نيريدم ريبكل ةلاقإ سماخ ىف - هتلاقإب
 ٠ ,ةعيرسلا هتلاقتسال ةأفاكم ىفو .طق لبق نم ةمقلا ىف عيرسلا رييغتلا اذه لثم تيرتس
 فلأ ىف طسوتملا ىكيرمألا هبسكي ام لداعي ام - رالود نويلم 4٠ ىلع ناقيلوس لصح

 ."!ناقيلوس لشفو .ماع

 ىدناس اياعر نم ىهو داتسميلو تريور ؛هيف اوضع اًريدم ةرادإلا سلجم بختنا
 نيعتو .سنيرب لبق بورج ىتيسل بختني نأ بجي ناك هنأ نوريثك دقتعا ىذلاو «ليوو
 دعت ال ىتلا ىج .ىأ .هيإ ريديل اًماع 17 رمعلا نم غلابلا ىرقبعلا ىذيقنتلا ريدملا عانقا
 هل ام ددحي نأ ىه ىلوألا هتمهم نأ داتسميلو ىأرو .غامدلا عجو الإ ودبي اميف ءىشب

 ضرتفملا نم ناكو .اهب هلعفي نأ بجي امو .ىج .ىأ .هيإل نامتئالا تاضياقم نم ةميق
 الودج هسقنل عضوو .اهب ةقحلملا ىرخألا ةطشنألا عيبيو تاقتشملا ةدحو صلقي نأ

 دقتعاو .ةطخ ةغايصل ,ةرشابم لامعلا ديع دعب ىتح وأ ءرهشأ ةثالث هتدم اًينمز
 ىف ىفاعتيو رثعتي فوس تيرتس لوو نأ داقتعالا ةداع تناك .تقو هيدل نأ داتسميلو

 ىتح - ةقباسلا ةيلاملا ثراوكلا نم ددعب اكيرمأ ترم .ةدشب ةخسار ,فاطملا ةياهن

 .ةثيدحلا ةركاذلا ىف اًدج اليوط اهنم ىأ رمتسي مل نإو

 ذاختا ىف نوركفي نطنشاو ىلوؤسم أدب :ىناثلا اهفيص ةمزألا لوخد عمو:
 نأ نم قلقلا ,داسكلا نع هخيرات ىف قراغلا «ىكنانرب باتناو .اقح ةيرذج تاوطخ
 ىعيرشت لحل ناوآلا نآ دق هنأ دقتعاو .ةلجترملا دودرلا نم ربكأ تحيصأ تالكشملا

 ضارقإلاب الإ ىداحتالا طايتحالل اًحومسم نكي ملف ؛لاحلا ناك امكو .اًقاطن عسوأ
 .ةماعلا ةنازخلاب رماقي نأ هل لوخم نكي ملو ,ميلس نامض لباقم ىف تاسسؤمل

 نويلم "8 غلبمي ظفتحي نأ انضيأ هل حمسو ."ةوالع'و هلصف لباقم رالود نويلم 15 ىلع ناثيلوس لصح (*)
 (مجرتملا) .ىدملا ةليوط تافاكم ةروص ىف رالود
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 ككسلاو كونبلا - ءىش ىأ ليومت ءرخآلا بناجلا ىلع ,ةنازخلا ةرازو عيطتستو

 ىف بعشتلا اذهو .بسحو سرجنوكلا ةقفاومب نكل - ماعطلا تانويوكو ديدحلا

 ةعضاخ «ىذيفنتلا عرفلا نم ءزج ىهو ,ةنازخلاف .ىقطنم ساسأ هل تايحالصلا

 نكل «ةباقر ةيأ نع لقتسم ىداحتالا طايتحالا نألو .سرجنوكلا نم ةيسايسلا ةرطيسلل

 اهيلع روظحم طايتحالا ماظن لخاد.كونبلاو :ةيروهمجلا سالفإب اذه عم هل حمسي ال

 ناسكل نقرفتلا

 ىلع ةدشب اهلقثب ةمزأ ىلع درلل عرسأ ةليسو ىلإ ةجاحلا تقلأ ءفيصلا اذه ىفو

 عمو .قفألا ىف حولي رطخب ساسحإلاب امهالك لغشناو .نوسلويو ىكنانرب نم لك

 ,ستياه ىذ نإ ىف امهيتجوزو قيدص ىداصتقا عم تقولا ضعب ىكنانرب ىضق ءاذه

 هتيلست نم ةدحاو تناكو ,ىاودورب حرسم اهضرع ةيضارعتسا ةيحرسم ىهو

 ,بتكملا ىف رخآ ىلإ نيح نم ماني ناكو .ةقيقد لك لمعي نوسلوب كناه ناكو .ةديحولا

 .ةأفدملا قوف ؛نوتلماه ردنسكلا هل فلس مدقأل ةيتيز ةروص ءسراحك ءبصتنت ثيح

 ىقلي ناك ؛ةقفشلل ريثم لكشب مظنم ريغو اًيعافدنا ريزولا ناك ؛هتظقي تاعاس ىفو

 الإ رجفني ال طمنلا اذه ناكو .ديكاتلل رماوأب اًقعاز ,ىرخأب ةعوبتم .ءاوهلا ىف ةطخب

 داتعم لكشب لوخدلاب ءبصنملا ىف هكيرش ءليتس أرجتي ناك امدنع ؛مويلا ةياهن ىف

 وينوي ةياهن ىف «مايألا دحأ ةريهظ دعبو .ةمزألا تاروطت ثدحأ نأشب ركفيل ؛هبتكم ىلإ

 هيلع ضرع دقف :ةقلقم اًرابخأ لمحي اًماع ه1 رمعلا نم غلابلا ليتس لخد .ناريزح

 لغش نأ دجو هسفن وه هنإ ءريبدت نسحب ,نوساوب باجأو .ايفوشتاو ىف بصنم ربكأ

 - ةرازولا ىف هدن - ليتس عجشو .هتاعقوت زواجتي نييذيفنتلا نيريدملا ريبك بصنم

 ."4") ةفيظولا لبقي نأ ىلع ءاخسب

 هتردق مدع نم طابحإب رعشيو ؛ةدحو رثكأ نوسلوب حبصأ ؛ليتس باهذ عمو

 لوصحلل ىعسيو سرجنوكلا ىلإ بهذي نأب ىكنانرب هحصنو .ثادحألا قابتسا ىلع

 ىأ - ةيقالخألا ةفزاجملا نأشب لكي مل ريزولا قلق نكل ,تايحالصلا نم ديزم ىلع

 نيفروملا نم ادج ريثكلا ريفوتب تابراضملا نم ةيلاتلا ةلوجلا عجشي نأب ةرطاخملا
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 ىداحتالا فرصتلا ضوقي نأ ةركف تقمي ؛هتايح ةليط ىفرصمك «نوسلوب ناكو .اهل
 نوسلوب بأدو .ودبي اميف ابلاغ أوسأ فرصتلا مدع نمث نكل .ةصاخلا عقاودلا

 عنص ىف ةفولأم ريغ ةيرحب عتمت «ةنازخ ريزو ىلإ ةبسنلابو ؛سيئرلا عم ثيدحلا ىلع
 ىلع نسحأ ءالب ىليأو ءسرجنوكلا ىف ةمرتحم تاقالع ىلع ظفاحو .ةسايسلا
 نييداحتالا عم هققح امع ,كنارف ىنراب عم ةصاخو «نييطارقميدلا عم بيرغ ىحن

 عمف .طابحإ ردصم هنأ تيثأ سرجنوكلا نكل .ىروهمجلا بزحلا ىف نيددشتملا
 نم ءاضعأ رتوت ؛ىناثلا نيرشت ربمقون ىف ةيسائرلا ةيباختنالا ةلمحلا دادتشا

 تارايخ تناكو .ذاقنإلا تاقفص وأ نييفرصملا معد نأشب (نيبزحلا نم) سرجنوكلا
 .ةدودحم ريزولا

 ناك ام اذإ مهلاسيل نيمظنملا نم ةعومجم عم نوسلوب عمتجا ؛ناريزح ىينوي ىفو
 نأشب اًفلق لقأ ناك ىذلا ءرنتياج حرتقاو .ئراوط ةطلس سامتلا ةموكحلا ىلع بجي
 .("459 ىفرصملا ماظنلا ىف نيد لك نمضي نأ سيئرلل حيبي اعيرشت «ةيقالخألا ةفزاجملا

 ةعومجملا اهيلوت ملو ءاًبيرقت لبق نم دحأ اهب عمسي مل ةيروث ىدبت ةركفلا تناكو
 .ايدج اًمامتها

 ةريبك فواخم هيدل ناك .فرصتلا ىف اًددرتم ناك رنتياج ىتح ,ةقيقحلا ىف
 اهلوصأ نم الهذم اردق قباسلا ماعلا رادم ىلع تصلق ىتلا - بورج ىتيس نأشب

 ارثأتم امبر .هنكل ءلام سأر عمج ىلع ىتيس رنتياج ثحو .('؟؛) رالود رايلم ١ ةميقب
 دهعتو .لخدتلا ىأ ةرادإلا ىلع ةرطيسلا ةفاصحلا نم هنأ ركفي مل ءقباسلا هيعار نيورب

 عضن فوس ...ةمزألا هذه ربعن نأ دعب" كرويوينل ىداصتقالا ىدانلا مامأ ةملك ىف

 مت] تاسسؤملا ربكأل رطاخملا ةرادإو ةلويسلاو لاملا سأر نأشب اًديدحت رثكأ تاعقوت
 ,("40 [كيمسلا طخلا ةفاضإ

 نم فوخلاو ةأرجب فرصتلا ىف ةبغرلا نيب نيقزمم رنتياجو نوسلوب نم لك ناك
 ,زومت ىيلوي نم ىناثلا ىف ءندنل ىف ةملك ىف هفواخم نوسلوب ثيو .قمعأ عله ةراثإ
 كونبلا ىلع ةيداحتا تاسسؤم ءاليتساب حمست ةيعيرشت تاليدعت ىلإ اهيف اعد

208 



 ,ىرخأ زنريتس ريب عوقو نم هفوخ نع اًفشاك ,نوسلوب نلعأو .ةلشافلا ةيرامثتسالا

 لشف لمحت ىلاملا ماظنلا عيطتسي نأ نمضت تارارق ذاختال ةيلمع ةماقإ انيلع نيعتي"

 ضعب ريتعت ةموكحلا نأ 'موهفم" صلقي نأ ديري هنأ ىلع دكأو ."ةدقعم ةيلام ةسسؤم

 ضقانت ىف ءفاضأ .هنكل .لشفت نأ ليحتسملا نم ثيحب ةماخضلا ةغلاب تاكرشلا

 .("41) قوسلا رارقتسا نمضي نأ وه هتابجاو لوأ نأ ءام اًعون

 ملو ءزنريتس ريبل ثدح ام ذنم ةيقالخألا ةفزاجملاو رارقتسالا نيب رتوتلا رعتساو
 ىديرفو ىنافو .ةيافلل نيقلق كام ىديرفو ىام ىناف ىف نورمثتسملا ناك .هتني

 ربكأ" موهفم نم نيبيرق اناك - اكيرمأ ىف ةيراقعلا نوهرلا فصن ىحن نع نالوؤسملا -

 .. ةملك نم نيموي لبق «ناريزح وينوي 7١ ىفو .ةمئاق ةريبك ةكرش ةيأ لثم ”لشفت نأ نم

 ىف ةينامث كام ىديرف ىفو ,ةئملا ىف ةتس ىام ىناف مهسأ ةميق تضفخنا نوسلوب
 نيمأوتلا ةردق رطخلل ضرعي دق ةقثلا ىف صلقت ىأ .هب ناهتسي امم اذه نكي ملو .ةئملا
 .عفدلا ةقحتسم رالود نويليرت ه,؟ اهنم امهيلع ناك ىتلا - امهنويد ليومت ةداعإ ىلع

 ىف كونبو ةيموكح تالاكول اهبلغأ ,بناجأل قحتسم نويدلا عبر ىلع اليلق ديزي ام ناكو
 نم تاونسل نييلاملا ءاربخلا قلقلا باتناو .ايسورو ةيطفنلا لودلاو نابايلاو نيصلا
 ضارقإ نع جراخلا ىف نورمثتسملا فقوت ام اذإ داصتقالا راهني نأ لامتحا

 بناجألا ةيلاملا ءارزو بطاخ :ىديرفو ىناف مهسأ طوبه عم ءنآلاو .ةدحتملا تايالولا

 هريظنل كبترم ىنيص لوؤسم لاقو .قلق ىف ةنازخلا ةرازو ةيزكرملا كونبلا ويفرصمو

 [ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا ] اهنأ اندقتعا" ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازو ىف

 .هلوقيل ليلقلا الإ ىكيرمألا ىدل نكي مل ,بسحف اًينمض ناك نامضلا نألو ."ةنومضم

 ميمأتل ىعست نأ ةدحتملا تايالولا ىلع بجي ناك ام اذإ هودعاسمو نوسلوب لداجتو

 ءاضعألا هيف رظني ناك ىذلا ,سرجنوكلا ىلإ باهذلا نم ىشخ نكل ؛نيمأوتلا نويد

 ىلاتلا عوبسألا ىف عيبلا رمتساو .ديدج نم تدلو ةيهاركب نيمأوتلا ىلإ نويروهمجلا

 .("4" تافتاهملا ترمتساو



 نم عبارلا ةلطع دعب تالماعملل موي لوأ ىف ءزومت ىيلوي نم عباسلا ىفو
 .ماع لبق هاوتسم عبر الإ سيل ىأ ءارالود ١١ ىلإ ىناف مهسأ تضفخنا ءزومت ىيلوي

 سجاه وهو :يناف تادنس راعسأ اًضيأ لاطي فوس مهسألا طوبه نأ نوسلوب فرعو
 اذه تدهش دقل“ :تيرتس لوو ىف اهاضق ىتلا تاونسلا ىلإ ةراشإ ىف لاقو .ريطخ

 ,("14) ”نويد ةروص ىف فزنت فوس اهنإف «ىذأب ةيداعلا مهسألا باصت امدنع ...لبق نم

 تعايو .ضورقلا لصأ عفد ديعاوم لعفلاب ىديرفو ىنافل بناجألا نوضرقملا صلقو

 نويد نم رالود رايلم ٠.١ نم رثكأ نيينيصلا ىدل ناكو .اهتادنس نم اًضعب ايسور
 مل اذه نكل - هعيب اهنكمي امم رثكأ اهنأ ضرتفملا نم - ةلودلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا

 تلشف اذإو .("؛؟7ىديرفو ىناف نامتئا ةيامحل نوسلوب ىلع طغضلا ةدايز الإ لعفي

 (ةيموكحلا تادنسلا) ةنازخلا تادنس ةميق ةداعتساب ةعراسملا نإف ,تالاكولا

 .كلذ عبتي فوس

 دوجوملا كنبلا ءككام ىدنإ ىف ةلكشملا تمرطضا :ىديرفو ىناف مهسأ ىواهت عمو

 ىف صصختتملا ؛ءكام ىدنإ ىدل لظ .دياو ىرتناك نم قتشملاو انيداساب ةنيدم ىف

 امدنع ةشهلا ةيراقعلا نوهرلا فالآ ,ةليدبلا .هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا نوهرلا ضورق

 عراس ءزومت ويلوي ةيادب ىلإ ناريزح ىينوي ةياهن نم اًءديو .قيروتلا قوس قلغأ
 رالود رايلم ١,7 نوعدوملا بحسو .كام ىدنإ نم مهعئادول ىعامج بحسب نوعدوملا
 ةنأمط نم نيرهش دعب ءزومت ىيلوي ١١ ىفو .مويلا ىف رالود نويلم ٠٠١ وحن لدعمب

 بتكم ذوحتسا ءديج لام سأر اهب هتكرش نأب نيرمثتسملا «ىريب لكيام ؛كنبلا سيئر

 خيراتلا ىف لشفي كنب ربكأ ىناث - كام ىدنإ ىلع راخدالا تاكرش ىلع ةباقرلا
 ١1944. ماع ىف ىونيليإ لاتنتنوك الإ هقبسي مل ؛ىكيرمألا

 ىكلف مقري عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةكرشلل ةبرض كام ىدنإ رايهنا ددسو

 ةسيئر «ريب الياش ةظيفح راثأو «نيمأت فيلاكت ةروص ىف رالود رايلم ٠١ ,7 غلب

 ربكأ ةأرجيو عرسأ نوكرحتي فوس نيمظنملا نأ ىلإ الياش تلصوتو .('*:) ةكرشلا
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 ريباوط ىف نوعدوملا فطصا ,ةبيرغ ةبقاع ىفو .لبقتسملا ىف ةفيعضلا كونبلا دض
 نأ ىف اًمامت نوقثي ال مهنأ ول امك ؛مهعئادو ةداعتساب نوبلاطي كام ىدنإ باوبأ مامأ

 ءايزمر .اًمايأ رظتنا مهضعب .مهتاقحتسمب ىفت فوس عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةكرشلا

 .ىلاتلا ريبكلا داسكلا لح

 رثكأ ايفوشتاو و لاوشتوم نطنشاو نأشب اًريثك فواخملا كام ىذنإ لشف عفرو

 لالخو .اًماع ناك ةيفرصم ةنحم نم فوخلا نكل .ةشاشه ةيقبتملا ةريبكلا كونبلا

 ىلع ربكأ لكشيو عئادولا ىلع لقأ لكشب دمتعت كونبلا تحبصأ ؛راهدزالا تاونس

 ىف اًنامأ لقأ ردصم هنأ حضاولا نمو - موي لك اهديدست نيعت ىتلا نويدلا

 مهعئادو اوبحسيل نيعدوملا مامأ احوتفم ءنآلا ,كنب لك حبصأ ؛جذومنكو .("*')ليومتلا

 ءكام ىدنإ رايهنا تقو ىفو .ليومتلا ددم تشمكنا .هسفن تقولا ىفو .عله ىف

 مقر ىلإ تلصو دق ةيرامثتسالا كونبلاو كونب ةرشع ربكأل دمألا ةريصق نويدلا تناك

 ماظنلا ىف ديدشلا مقسلا ىلع ليلد اذهو .("*”)رالود نويليرت ؟.5 غلب ىكلف

 ضرتقت كونبلا تناكو .طسوتم ىدم ىأل رطاخملا لمحت ىف ةبغرلا مدع - ىنامتئالا

 نوضرقي ال اوناك مهنأ ىنعي ناك امم ؛ىداحتالا طايتحالا ىف ,مصخلا ةرادإ نم
 ,("5؟)!ضعبلا مهضعب

 ةيتاوملا ريغ فورظلا ىف نوسلوب هيف ركف ىذلا قلقملا قايسلا وه اذه ناكو

 ةرملل) نيمأوتلا مظنم دكأ ءزومت ويلوي ٠١ ءسيمخلا موي ىفو .ىديرفو ىناف مهسأل

 ىذلا هسفن مويلا ىف ,ةعمجلا موي ىفو .('*؛!بسانم لامسأر امهب نيتلاكولا نأ (فلألا
 دنع ىديرفو تارالود ةرشع دنع ىناف مهسأ تقلغأ ءكام ىدنإ ىلع ذاوحتسالا هيف مت

 .نيماع ىف ةرم لوأل ةطقن فلأ ١١ نم لقأ دنع واد تالماعت ترجو ءرالود 0

 لمحتي نأ نوسلوب عطتسي ملو .نينثإلا موي تادنس ىديرف عيبي نأ ررقملا نم ناكو
 .ةيقدنبلا حادقم بحس ءاًريخأ .عئادولا بحسل ىرخأ ةيلمع لمحتي نأ الو ءلشفلا

 ءادوس بحس تناك نيح ىف ءزومت ىيلوي ١7 ءدحألا موي ءاسم ةسداسلا ةعاسلا ىف

 سرجنوكلا نم بلطي نوسلوب ناك .ةنازخلا جرد ىلع اًنالعإ اعيرس أرق .قفألا ملظُت
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 ةحنجأ امهلعجي نأ -رمألا مزل اذإو - نيمأوتلا ىف ةماعلا لاومألا رمتتسي نأ ةطلس

 ةكرعم نم اًفوخو .رطملل لئاه رامهناو دعرلا ميزه هتملك بقعأو .ةموكحلا نم ةلماك
 رود وهو ؛ةطخلل جيورتلا ىف دعاسي نأ ىكتانرب نم نوسلوب بلط ءسرجنوكلا عم

 ليمزلا ءرتسيج نادب نوسلوي لصتا مث .ىداحتالا طايتحالل سيئرل داتعم ريغ ىسايس

 عيفر تالكشملل لالحك ةنازخلا ةرازو ىلإ مضني نأب هعنقأو ,نامدلوج ىف قباسلا

 الو نييطارقميدلا اوسيل مهو «نييعيبطلا هئافلح ىلإ ريزولا أجل ,ةكرعملا ىفو .ىوتسملا

 .نامدلوج ىف ءالمزلا لب نييروهمجلا

 عضولا ىلع ظافحلا ىف ةقلط لضفأ رخاك ةلبنقلا هحارتقا نوسلوب ربتعاو

 ىلإ ةجاحلا ىدافتي دق نيمأوتلا ىف رامثتسالل ةموكحلا دادعتسا نأ ىأرو (*!.مئاقلا
 كبيج ىف اكوزاب غيراوصلا ةفذاق كيدل ناك اذإ' خويشلا سلجم مامأ لاق امكو ,كلذ

 نم ناكو 2 انههاوهعتسال عجزألا ىلع رطقتاال نقتح كلذ نونفوعي نساثلاو

 ةماسج اًمامت نوسلوب كردي مل ,نطنشاو ىف رومألاب ةربخ رثكألا هيفظوم رظن ةهجو
 اذه ثدحي مل .ملاعلا ىف ةيراقع نوهر قوس ريكأل ةيداحتا نامأ ةكبش - هبلطي ناك ام

 .طق لبق نم

 اهاعرت ىتلا تاسسؤملا رارقتسا قيقحت ىلإ لقتني نوسلوب ناك امنييو
 تيبلا :عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةكرشلل ةميكشلا ةيوق ةسيئرلا ءريب تثح .ةلودلا

 متي نأو - ضورقلا طورش لدعت نأ ةيراقعلا نوهرلا ىضرقم ثحتسي نأ ىلع ضيبألا
 دكؤت تناك امك نكل ؛ةيروهمج ريب تناكو .('*لةماع لاومأب زجعلا ضيوعت
 عم اهفطاعت نع دارفألا لزانملا كالم ةنحم عم اًفطاعت رثكأ ؛”ساسناك نم ةيروهمج"

 عسي مل نوسلوب نأ نم لمأ ةبيخب ؛ىداحتالا طايتحالا ىقو .هيفظوم نم نويناتيرويبلا بيصأ (*)
 امدنع ىشحولا لحلل طق حنجي مل نوسلوب نكل .دادسلا نع نيزجاع امهرابتعاب نيمأوتلا ىلع ذاوحتسالل
 حالصإل نوناق عورشم ىف رظني اريخأ خويشلا سلجم ليتس لعج نأ ذنمو .الادتعا رثكأ لح رفاوتي
 (مجرتملا) .لعفلاب سرجنوكلا ىف حورطملا نوناقلا عورشمب ةطاسيب هحارتقا نوسلوب قحلأ ؛ىديرفو ىناف
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 سبح اًمقؤم تفقوأو ,("*"!ىرخأ تالاكو ىف نييزكرملا نييفرصملا - تيرتس لوو

 نأ لمأت تناك ربصلاب لمجت ةرداب ىف - هترداصم تمت ىذلا كام ىدنإ ىف نوهرلا

 امود قلقلا ,نوسلوب ىشخو .ةرادإلا تمجحأو .ماعلا ىفاعتلا نم ديزمل اًجذومن لثمت
 ةيراقعلا نوهرلا باحصأ ةموكحلا تطعأ اذإ هنأ نم ؛ةيقالخألا ةفزاجملا ناشب

 ىلع نورداقلا لزانملا باحصأ دادسلا نع سعاقتي فوسف ,ةنده دادسلا نع نيرخأتملا

 .ام دح ىلإ دادسلا

 لك نكي ملو .اذه لالغتسالا ةءاسإ عنمل ةدكؤم ةقيرط كانه نكي مل ,ةقيقحلا ىف

 نم اًقحتسم ءضورق ىلع لوصحلل مهتابلط ىف بذك مهضعبو .هنهر سبح ضرتقم
 نيذلا ةيراقعلا نوهرلا ىكلام ىتح ؛ىلامسأر ماظن ىف) .ةدعاسملل ةيقالخألا ةيحانلا

 دعاسن له وه اًديقعت رثكألا لاؤسلا ناكو (.ةدعاسملل نيقحتسم ريغ.ءاحرص اوناك

 لجأ نم ءفورظلاو ةيصخشلا تامسلا ىف نيفلتخملا لزانملا باحصأ نم ةريبك ةفئاط

 تياجأ .هنأشب لدجلا نكمي اممو .قاطنلا ةعساو ةيداصتقا ةمزأ نود لوحن نأ
 .ننريتس ريبل نينئادلا ذاقنإ ىلإ رظنلاب باجيإلاب هتاذ لاؤسلا اذه ىلع ةموكحلا

 ىف غوسم لقألا ىلع لزانملا باحصأ ىدل ناك ؛ةيعامتجالا تاحلطصملابو
 ىكتانرب ناكو .تيرتس لوو ىرمثتسم ىدل ناك املثم ةماع ةدعاسم ىلع لوصحلا

 حنم نأ رعش نوساوب نكل ؛نوهرلا سبح صيلقتل ام ءىش لمع ةركف عم اًفطاعتم
 بجي ىتلا رسألا رايتخاو .ءارث نع مني ناك ةثاغإلا ميدقت ىف ةقلطملا ةطلسلا

 ليدعت تبرج ىتلا كونبلاف ءاذهل ةفاضإو .لاوحألا لضفأ ىف اًبعص نوكيس اهتدعاسم
 ةرم دادسلا نع زجعلا نم ادج ةيلاع تالدعم نم ىناعت تناك ضورقلا دونب

 نع ترخأت دق اهيلع ررقملا عفدلا لودج فيفخت مت ىتلا رسألا نم ريثكف .("**!ىرخأ
 ,ةياغلل ةخفتنم ةيراقعلا نوهرلا تاينازيم تناكو .بسحف روهش ةعضبب كلذ دعب عفدلا

 نأ ضرقلا دونب ليدعت درجمل نكمي ال هنأ ةجردل ةضفخنملا لزانملا ميق ىلإ ةبسنلاب

 .ماظتناب مهيلع ام لزانملا باحصأ ددسي نأ نمضي
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 نوهرلا ليومتل ىطنزيبلا ءانبلا نم ىرخأ ةرثع ةرجح قيرطلا ىف تطقسو

 نم اريبك اددع حبصتل تابعكم تمسقو حئارش تعطق ةيراقعلا نوهرلا نألف .ةيراقعلا
 نوهرلا كلتماو .ضرق ليدعت زيجي نأ دحاو فرط ىأ عطتسي ملف ,ةلصفنملا عطقلا

 مهل بلاغلا ىفو - عفدلا لالش نم ةفلتخم تايوتسم ىف نوفطخم نورمثتسم ةيراقعلا

 دصق - ذاقنإلل عضاوتم ريبدت ىلع الإ سرجنوكلا قفاوي ملو .('*'لةعراصتم حلاصم

 نوهرلا سيح لصوو .لعفلاب مهلزانم ىف سانلا ءاقبإ نم رثكأ رهاظملا ةجلاعم هب

 ملس ءفيصلا لولحبو .داسكلا دعب ام ةرتف ةمق ىلإ .هسقن تقولا ىف «ةيراقعلا
 ٠4 نم اًدوعص ءرهشلا ىف لزنم فلأ 8٠< لدعمب ع ىلإ مهحيتافم نويكيرمألا

 ناكسإلا ماد ام ودبي اميف ةليحتسم ةناعإلا تناكو ١٠ ٠١". ماع ىف ءبسحف اًقلأ

 ةسمخ ءاقب عمو :ىلاوتلا ىلع عساتلا عيرلل راعسألا طوبه عمو ؛ىبلوللا هطوبه لصاوي

 )١'"(. ةوهلل عاق رهظي مل -ةرغاش اهنم نانويلم - عيب نود قوسلا ىف لزنم نييالم

 اضيأ اهمهسأو كونبلا لوصأ ةيراقعلا نوهرلا ىلع محري ال ىذلا طغضلا احمو

 رسحنت ةقثلا" زميات كرويوين ىف ىسيئرلا ناونعلا ناك ءزومت ىيلوي ١١0 ىفو .دارطاب

 نأ ءرملا داك) .داسكلا ةرتف نم ةليقث ةحسم لمحي "طبهت مهسألاو ىفرصملا عاطقلا ىف

 لوو ىلإ ةبسنلاب ,(*!('ءودهلا مازتلا ىلع ثحي رفوه“ نوكيس ىعرفلا ناونعلا نأ ليختي

 اننا نار نام 41 تغلب ةلهذم ةميق امهسأ نال ل اهيلع تلصح

 ةسمخ نم برقي ام ةميقب ةراسخ نع ةكرشلا ىف نييلاملا نيلوؤسملا ريبك فشك

 اًباب قلغأو هباصعأ ةداع شأجلا طبارلا نيات نوج دقف .ىناثلا عبرلل رالود تارايلم

 ىضاملا نرقلا تاينيثالث ةياهن ىتح رمتساو ١954, ماع أدب ىذلا ريبكلا داسكلا ةرتف ىلإ ريشي بتاكلا («)

 (مجرتملا) .رقوه تريره ةرتفلا كلت ىف ىكيرمألا سيئرلا ىلإ اضيأ ريشيو
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 ةصق تناك ءرغصم ملاع ىف ءانهو .ملستسا نآلاو ؛لوصألا عيب مواقي نيات ناكو .ةوقب

 نم ةعومجم ىلع ليريم تلصح .راهدزالا ليذ ةياهن ىفو .ةيراقعلا نوهرلا ةمزأ

 ,بقاوعلا ىف رصبتيو .رايلم ٠١ , 1 تغلب ةيمسا ةميقب نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا
 نامضيب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىلع نيمأت قئاثو ليريم ترتشا ءضرتفُي ناك اذكه وأ

 نوهرلا ىمانوست نم اهتيامح ىف نيمأتلا لشف امدنعو .نيمأتلا تاكرشل ىثالث نم
 تضفخ 7٠٠١8,, ماع فصتنم لولحبو .("') تايوست نأشب ليريم تضواف .ةيراقعلا

 اهتعاب ءزومت ويلوي ىفو .رالود رايلم ١١,١ ىلإ نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ليريم
 ”؟ -رالود رايلم 5,7 غلب سخب نمثب ةصاخ مهسأ ةكرش ىهو .زدناف راتس نول ىلإ

 نمثب راتس نول عيب لسرأو .ةيلصألا ةيمسالا ةميقلا نم رالود لك لباقم طقف اًثنس
 نل ؛ليريمل ميلعلا ريدقتلا ىف هنأ ىنعت ىهف .تيرتس لوو ىلإ ةحضاو ةلاسرب سخب
 ىلع اهربجأ امم ؛ليريم ةينازيم ىف اًبقث اضيأ تثدحأو .ةيراقعلا نوهرلا قاروأ دوعت

 .ةياغلل ةضفخنم راعسأب مهسأ عيب
6 

 عمج نع كنب لك ةضفخنملا مهسألا راعسأ تلقرع .اهدحو ليريم نكت ملو

 ىلإ اًرارم نيرخآ نييذنيفنت نيريدم رابكو دلوف اهنم اكش ةيضق ىهو - لام سأر
 نورشني طوحتلا قيدانص ىف فوشكملا ىلع نيعئابلا نأ ىف دلوف هبتشاو .نطنشاو
 ىهو «هتاماهتا قيثوتل ةلواحم ىف اًفلم عمجو .(''") همهسأ راعسأ ضفخل تاعاشإ

 تاكرش ىف نييذيفنتلا نيريدملا رابكب لصتاو لب ءاًساوسو نآلا نوكت نأ داكت
 ,زومت ويلوي فصتنم ىفو .مهراجت نانعب اوكسمي نأ مهوجري ةسفانملا تيرتس لوو
 ىلإ ةفاضإلاب ؛تاريذحتلا هذه لثم ىلإ ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تباجتسا

 ١1 ىف فوشكملا ىلع عيبلا ىلع اًشقؤم اديق تضرفو ءرنتياجو نوسلوب نم طغض
 .(©اًيلام امهس

 الدب لعفلاب مهسلا اوضرتقي نأ فوشكملا ىلع عيبلا راجت ىلع ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تطرتشا (*)
 (مجرتملا) .هضارتقال هعقوم ديدحت درجم نم
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 ةيقبتملا ةريبكلا ةيرامثتسالا كونبلا ىلإ ههابتنا رنتياج لوح .هسفن تقولا ىفو

 نإو ؛هذوفن قاطنل اهعوضخ ديازت ىتلا - ناميلو ليريمو ىلناتس ناجرومو نامدلوج -

 ميظنتلا ةهج .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تضاخو .ىمسر ريغ لكشب نكي

 كنبلا نيبو ةعبرألا كونبلا نيب روسج ةماقإل ةقاش ةيلمع «كونبلا هذهل ةيعيرشتلا

 اهيريدم رابك مهنيب نم :ةيرامثتسا ةسسؤم لك نم نولوؤسم هجهتو .ىزكرملا

 ةنجل ىلوؤسمو هيفظوم قيرفو رنتياج عم عامتجالل ىداحتالا طايتحالا ىلإ «نييذيفنتلا
 .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا

 ىف ,يشتنوت ىلواب ,كنبلا ةنازخ نيمأ ىعدتسأو .ةصاخب ناميل ىلع رئتياج زكرو
 ءايلاطيإ لامش ءادراج ةريحب دنع هلافطأو هتجوز عم ةلطع ىضقي ناك نيح
 .فتاهلا ربع ىداحتالا طايتحالا نم نيصحافل ناميل ىف رثعتلا تالامتحا حرشيل

 قم افعل بلاط :ةطكسألا تومكتما' امتع عامان عملك ناواجكيسلا ويكتناو
 .ةدوعلا ىشتنوت

 -كلذ ىحن ىأ رالود رايلم 166١ ىلإ تضفخنا دق ناميل ةينازيم تناك .نآلاو

 تقلغأ ءرخأتم لكشبو .اهلوصأل لصاوتملا اهبيذشت لضفب ؛سمخلا نم برتقي صلقتب
 سامحب دلوف لواح ءهسفن تقولا ىفو .ةيراقعلا نوهرلا ءاشنإ ىف اهطاشن نم ىقبت ام

 ناكو ؛.حضاو لكشب ةمتهملا فارطألا دحأ ةيمنتلل ايروك كنب ناك .نيرمثتسملا ىرغي نأ

 نكل .ناميل ىف اًقباس اًيذيفنت اًريدم ءجنوس - ىيأ نيم «نييذيفنتلا كنبلا ىريدم ريبك
 اًضيأ دلوف عمتجاو .كنبلا ىلع رطيست تناك ةيروكلا ةموكحلا نأل تدقعت تاضوافملا

 ىلع ذاوحتسالا ىف «سيول نيك ءنييذيفنتلا هيريدم ريبك لشف ىذلا اكيرمأ فوأ كنب عم

 لثم ال نورخأ لاق ةعرسبو .ىرامثتسا كنب ىلع لوصحلل ىبصي لظو ءشنيل ليريم

 مهسألا قيدانص نم ةريغص ةعومجمو ءىس .ىب .سإ .شتإو ؛كيرتكيلإ لارنج

 بعصي ىتلا ةيراجتلا ناميل تاراقع نم اًءزج نيسفانتملا مظعم دري مل .('') ةصاخلا



 ىف ةيرامثتسالا ةيفرصملا تالماعتلا نع نيلوؤسملا ريبك ءىجكم بيكس ركتباو

 نويفرصملا اهفصو) ةلصفنم ةكرش ىف ةيراجتلا ضورقلا اولزعإ :اًنكمم ًالح ناميل
 ,لكاشملل ةريثملا لوصألا لصفنت .ةصاخلا اهمهسأ اهل نوكي ((*وكنيبس" مساب

 اًكنب نوكيس ناميل نم ىقبتي امو .اهتميق ديعتست نيح ىلإ لاحلا عقاو ىف دمجّتو'
 :ماعلا راشتسملا ءوسور موت مدقتو .بعاتملل ةريثملا ةيلاملا ةظفحملا نم اًررحتم اًريغص

 نل ةنجللا نأ هتنأمط ىتلا ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ىلإ ءنومت ويلوي ىف .ةركفلاب

 جارختسا رسيتي مل نكل ؛وكنيبس ةكرش ةطخ ىف امدق نويفرصملا ىضمو .ضرتعت

 .تقولا نم ليلقلا ىلإ جاتحت ناميل تناك 7٠١5. ماع نم لوألا عبرلا ىتح جتانلا

 كنب ىلإ ناميل لوحتي نأب حرتقم وهو ؛هتبعج ىف ىرخأ ةليح ىسور ىدل ناك

 ضورق ةكرش هيلع قلطي ناك ام) هاتوي ىف اًريغص اعرف مدختسي نأ وأ :ةضباق ةكرش
 رثكأ ردصم ىهو ؛عئادو عمج ىلع رداق كنب ةماقإ ةركف ىأ .ضرفلا سفنل (ةيعانص

 ىتلا تاسسؤملا نأ ناميلل حضتا ءاذه ىلإ ةفاضإ .تادنسلا عيب نم ليومتلل ةيقوثوم

 نع ربكأ لكشب ةفصاعلا لمحتت نأ حجري كرويوينل ىداحتالا طايتحالا اهمظني .

 .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ناطلسل ةعضاخلا تاسسؤملا

 لعجت دق اهنأ رنتياج ىشخو .ةركفلل احاترم ىداحتالا طايتحالا ناك اذه عمو

 اهتمهمف ؛حوضوب عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةكرشلا تضراعو .ةسئاي ودبت ناميل

 ةريبكلا ةيراجتلا ةظفحملا فيضتل ةدعتسم نكت ملو :نئابزلا لاومأ نيمأت تناك

 ملو .ةيفرصملا عئادولا اهيلع موقت ىتلا ةرثعتملا لوصألا ةمئاق ىلإ ناميلل ةميقسلاو

 ىئامحلا قاطنلا جراخ تيقيو ؛ةحلم اهرابتعاب ناميل ةنحم ىلإ نومظنملا رظني
 ١9"(, داحتالا طايتحالل

 ىف اهتاباسح فيفخت ىف :ىزارتحا ءارجإك :طوحتلا قيدانص نم ةفئاط تأديو
 ,(!ةز:ريتس نيب تباصأ ىقلا ةلويسلا طوغنشل متاق ىدص ددرت ىف - ناميل

 (مجرتملا) .ىزكرملا درطلا ةقيرطب ذبنلا اهيتاعم دحأو 50أ7 ةملك نم ةاقتسم ىهو 5مأ260 («)

217 



 ”نيدلا عفدل وعدي فوس " ةنازخلا نيمأ نأ ىشتنوت ىعدي رامثتسا ريدم رعشتساو
 .ةموعزملا ناميل ةمالس ىلع فرط لك اًئئمطم

 اًعفن هولعف امم ءىش دجي مل نكل ءشه ىرامثتسا كنب لثم نيمظنملا قلقي ءىش ال
 الو :ىداحتالا طايتحالا ىف ضارقإلا ةدايز الو ,ةدئافلا لدعم ضفخ ال .ةقثلا معد ىف
 ةدعاسم الو ءزنريتس ريب جمد ةيلمع ىف ةدعاسملا الو ,فوشكملا ىلع عيبلا ىلع دويقلا

 ناك .اًدج ةليوط ةدمل حلفي مل وأ ,ةقثلا اًيلعف اذه نم ءىش معدي مل - ىديرفو ىناف
 اذه بلطتيو .تاراقعلا قوس رقتست ىتح أدهت نل ةفصاعل ىدصتلا نولواحي نومظنملا
 تراشأو .ةعشب ةطاسبب تناك تاباسحلا .ةرربم تايوتسم ىلإ لزانملا راعسأ ضافخنا
 دحاو ىلإ ٠١ ةيلاملا اهتعفار ةسسؤم تدقف اذإ هنأ ىلإ ىوبموب ةبتاكلاو ةراشتسملا
 ىرخأ تادنس وأ ةيراقعلا نوهرلل ةيلام اًفاروأ عيبت نأ اهيلع نيعتيف ءادحاو ارالود
 -رالود رايلم كنبلا دقف اذإو .ةتباث ةيلاملا اهتعفار ىقبت نأ درجمل تارالود ةرشع ةميقب
 ةميقب تادنس عيبي نأ هيلع نيعتيف - مايألا هذه قالطإلا ىلع بيرغب سيل ءيش وهو
 نكل .عيبلا ىف ةيسدنه ةيلاوتمب ةدايز نع ضخمتت ةراسخ لكف .رالود تارايلم ةرشع
 نم رثكأ لداعي تاراقعلا مامأ كونبلا فاشكنا لظ .ةلئاهلا رئاسخلا نم ماع دعب ىتح
 .(537 ودبي اميف ءاهتنالا نع ديعي ةيلاملا ةعفارلا ضفخو .اهلوصأ فصن

 لقألا ةلويسلا تاذ كونبلاو .لقأ ضارتقا ةيلمع ىنعي ةيلاملا ةعفارلا ضفخف
 ناك نامتئالا قلخو .كونبلا هلعفت تناك ام اذهو .اًضيأ اهضارقإ ةرورضلاب ضفخت
 لدعمب قلزنت ةلصلا تاذ تامازتلالاو كونبلا ضورق تناكو .نوعجارتي نئابزلاو .طبهي
 قوس ناكو .اًماع 7١ نم رثكأ ىف عجارت عرسأ ىف - ةئملا ىف ةعست غلب ىونس
 ,(77) ىوذي ىنامتئالا ماظنلا ناك ءلضفأ ةرابعبو .شمكني ةيلاملا قاروألا

 ةيكيرمألا ةرادإلا ترقأو .ادوكر اوعقوتي مل فيصلا اذه ىف نيئبنتملا مظعم نكل
 ؟.٠. ةميقب تاكيش ىلع نولصحي نولهؤملا بئارضلا وعفاد ناك اهبجومب «زيقحت ةمزح
 ىفو ءاّيبسن عضاوتملا جمانربلا اذه ىف دودح الب اًناميإ نويداصتقا عضوو «رالود
 ,ةيلاوتم رهشأ ةتسل فئاظولا ىلامجإ ىف شامكنالا عمو .داصتقالل ةيرهظملا ةناتملا
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 ىكنانرب اهمعزتي ىذلا ىداحتالا طايتحالل ةعباتلا ةحوتفملا قوسلا ةنجل تكسمت

 زومت ىيلوي ىف :ىداحتالا ىطايتحالا ىظفاحم سلجم لاق امكو .ةيدرولا اهتاعقوتب

 عقوتو .ماعلا اذه نم ىقب ام رادم ىلع ءطبب داصتقالا عسوتي نأ عقوتيأ“ ماع

 رادم ىلع ىداصتقالا ومنلل اًيجيردت اًريزعت ةحوتفملا قوسلا ةنجل ىف نوكراشملا

 ,("14) "ةلبقملا لوصفلا

 فظوي «ةيوجلا داصرألا ءاملع لثمو .ةروطخ ةيملعلا ىعاسملا رثكأ نم ءوبنتلا

 روظنملا رضاحلا نم تاهجوت فارشتسال رتويبمكلا ةزهجأ نوثدحملا داصتقالا ءاملع

 ىلع رظنلا ءاقلإو) ةيرايعملا جذامنلا ىلع دامتعالاو .اًمهبم لازي ال ىذلا لبقتسملا ىلإ

 .ام هجوتل اًرارمتسا روصتي نأ لفغم ىأ عسوبف .اهيف فعض ربكأ وه (ىضاملا
 لماوعلا ليلحتو تانايبلا ةءارق ىلع ةعاجشلاو ةردقلا - اًداهتجا بلطتي لوحت نالعإو

 اذهب موقت نأ سانلا نم ةياغلل ةلق عيطتستو .ةساكتنا ىف بيستت نأ لمتحملا نم ىتلا

 ايئاقلت حفاكت ةعامج ءلاحب اذه لعفت نأ اًحيجرت لقألا نمو .ةيقوثوملا نم ام ردقب

 هتقث نم رثكأ جذامنلاب ىكنانرب قثو ءشماهلا ىلعو .اًئمآ ودبي عامجإ ىلإ لوصولل

 ماع جازم نم اًيجولوكيس الوحت ىوبموب تعقوت ءسكعلا ىلعو .اهزواجت ىلع هتردقب

 نأب ”روعسملا قلقلا" نم جازم ىلإ رمألا نولوتي ةسايسلا ىعناص نأ نم حايترالاب

 .'علهلا" اهتمدختسا ىتلا تاملكلا نمو .حالصإلا ىلع مهتردق زواجتت امبر تالكشملا

 دمتعت ىتلا ةيداصتقالا ةطشنألل ماعلا رايتلا نأ داقتعالا ىقطنملا ريغ نم هنأ تبتكو

 عاطقلا بهذي امنيأ" :تلاقو .ميلس نامتئا ىف صلقت نم وجني فوس نامتئالا ىلع

 ,("'1"ديح نود امهعبتي عسوألا قوسلاو داصتقالاف ىلاملا

 ماعل ىداصتقالا ىفاعتلاو ناكسإلا نوناق سيئرلا عقو ءزومت ويلوي 7٠ ىف

 نوناقلا قلخو .اهمدختسي نأ عقوتي مل ىتلا "اكوزابلا" نوسلوب ىطعأ امم ه4

 ةطلس اهل - هقيقحتل ريزولا ىعس لاط راصتنا ىف - ةيوق ةيميظنت ةهج اًضيأ

 لسرأ ,ةعرسبو .امهتيفصتو لب ءرمألا مزل اذإ :نيمأوتلا تايلمع ةرادإ رمأ ىلوت
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 كلذ لبق ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا تادنس نم هيدل ام عاب ىذلا ؛ثيجيردور

 ري مل ؛ةلكشملا لصأ تناك نيمأوتلل ةموكحلا ةياعر نألو .مويلا كاذ ىف ةلاسر «نيماعب
 انورذعا" :لاقو .ةديدج ةيميظنت ةهج داليمب حرتسي ملو .لمتحم لماك ذاقنإ ىف لحلا
 مكارت ىلع ةرطيسلا ىف تلشف ةمئاقلا ةمظنملا انتالاكو نكل ءنيككشتم نوكن نأ ىف

 نأ ضرتفملا نم ناك زنريتس ريب نإ اًركذم ثيجيردور لاقو ."ةطرفملا ةيلاملا ةعفارلا
 :فاضأو .ىديرفو ىناف اهبقعي «نآلاو .هذه ذاقنإلا تايلمع لثم ىف ةريخألا نوكت

 لاق ءاذه نم أوسألاو ."رطاخملا ميمعت رارمتسا نم ةنايخلاو زازئمشالاب رعشن'
 ىف ىدؤيس قيرط ىلع ىضمت ةيعامتجالاو ةيلاملا انتمظنأ نأ دقتعن' :اًيكاش رمثتسملا
 الإ اذه ىف دعاسي نل .("") "ىلاملا رقفلا ىلإ لبقتسملا لايجأو اندالوأب فاطملا ةياهن
 .ديدج لامسأر

 ىروهمجلا ىضعلا ,جنيناب ميج روتانسلا لاقو .راشتنالا ةعساو تاداقتنالا تناكو

 دعب ام ةرتف ىف اسنرف ىف دوجؤلا) اسنرف ىف ظقيتسا هنأ دقتعي هنأ ,ىكاتنك ةيالو نع
 نكل“ ,.(ىموقلا ىداصتقالا نع ةلضفملا ةيفصولا ةظفللا ناك ىتيقوسلا داحتالا رايهنا

 اذ ةفيحص تظحالو .”ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف انه ةيكارتشالا اهنأ نيبت ءال
 ةنوآلا ىف امهيلع دامتعالا مت دق نيمأوتلا نأ ءايقالخأ اًظعو لقأ ىهو ,تسيمونوكيإ
 ,(؟"1)"ذاقنإلل نوجاتحي نوذقنملا نآلاو' .ناكسإلا قوس شاعنإل ةريخألا

 ىف رقهقت هنكل .ىديرفو ىناف مهسأ ةلمح ذاقنإ ىوني ال هنأ ىلع نوسلوب دكأو

 نامأوتلا ىفاعتي نأ وه نآلا هيدل قلق ربكأ ناكو .ىقالخألا رطخلا فارشتسا ةلمح

 ديأ هنأ ةجردل ةعاجشلا تاملكلا ضعبب هوفتو .رامثتسالل ةنازخلا رطضت نود

 .ىلاحلا امهلكش ىف نيتكرشلا

 ماوكأ ىلإ ةجاحب نيمأوتلا نإ ءامهيسفن نوسلويو ثيجيردور لاق امك ,ةلكشملا تناك
 لولحيو .ءاهتنالا نع ةديعب ىدبتو ةيكلف حبصتل رئاسخلا ترمتساو .لاملا سأر نم
 نوهر ةروص ىف رالود نويليرت وحنب ردقي ام ءانمض ىأ «نامأوتلا كلتما ءبآأ سطسغأ

 ,مؤشلاب رذنأ اممو .(""')رصعلل ةريبكلا ةبراضملا ضئاوف نم ةدحاو ؛ةدرخ ةيراقع
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 نييلاتلا نيعوبسألا ىفو .قوسلا فواخم اكوزابلل نوسلوب كالتما ففخي نأ نيعتي ناك
 ىلإ اًرالود ١؟ نم ميقس لكشب ىناف مهسأ تقلزنا ؛نوناقلا عورشمب لمعلا ىلع

 نأ اوفرع نأ دعبو .ةرطخ ةماود ىداحتالا كرحتلا لامتحا قلخو .تارالود ةينامث
 اويوذي نأ ةيشخ) صاخلا عاطقلا ىرمثكتسم بحسنا .رامثتسالل ةدعتسم فقت ةنازخلا

 مادختسا ىلع نوسلوب مغري نأ نكمملا نم ناك له .(ةموكحلا لام سأر تاطيحم ىف
 ؟هاشح نأ دعب هسدسم

 اهاعرت ىتلا تاسسؤملا نأ نوسلوب رعش ءاهرئاسخ دعاصتو ءاهمهسأ طوبه عم

 دعب بصنملا كرتي فوس هنأ نم !دكأتم ناكو .هنع عافدلا نكمي ال فقوم ىف ةموكحلا

 كرتي نأ دري ملو .(اهيف زوفيس نمع رظنلا فرصب) ىناثلا نيرشت ربمقون تاباختنا
 هلعفت فوس ام ددحت نأ اهدحو عطتست مل ةنازخلا نكل .('")هفلخل ةقلعم ةلكشملا

 فيلكتلا ضرع نأ دعبو .ًالح ركتبت ىك ىلناتس ناجروم نوسلوب رجأتسا اذل .اهعم

 نوسلوب امهسمح «ىلناتس ناجروم قيرف امعزت نيذللا ىلكس بويو تاروب ثور ىلع
 ."ىنهملا امكراوشم ىف ءازجو اًقاهرإ اهنولعفت ىتلا رومألا رثكأ اذه نوكيس" :الئاق

 اوققحي نأ مهب ضرتفي فيك نع نويفرصملا لعاست امبرو .فادهأ ةثالث عضوو

 لمتحملا نم امهو "ةيراقعلا نوهرلا رفاوت“و ."قوسلا رارقتسا" امهو نيلوألا نيفدهلا
 نوسلوب ىهنأو ."بئارضلا ىعفاد ةيامح" وهو ريخألا فدهلا قيقحت عم ءالام افلكي نأ

 امدنعو' ؛نيكب ىلإ باهذلا اًدصاق ,"دايبللوألا ىلإ بهذاس" :لاقو ,ةأجف عامتجالا

 ,(""49"هدقتلا نم ريثكلا ىرأ نأ ديرأ دوعأ

 دق ىناف تناكو .اًعيرس ىلكسو تاروب كلذ كردأ امك ءاًينضم ىدحتلا ناك '

 نوزلا هارت نقلت د: نامتلا تاق نأ قم دو ةبطسف ةراسك اهنوكل ككل

 نوهرلاف) .ررضلا حدفأ اهب ترضأ ىتلا ةئفلا ىهو ةليدبلا هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا

 نم لماك فصنو ىناف تادنس رشع تلثم ةليدبلا هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا

 نم رئاسخلا تاعقوت نم اهريدقت ىناف تعفر ءىضاملا فيرخلا ذنمو .("'*)اهرئاسخ
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 مسر نع ءأوسأ لاح ىف ىهو ؛كام ىديرف تفقوتو .رالود رايلم 5 ىلإ تارايلم ةعبس

 ةبساحمو ةلويسو لوصأ اوللحو .لمعلاب اصخش ؟٠ ىلكسو تاروب فلكو

 ىراقع نهر لك ءاليلحت ىابموم ىف تانايبلل ىلناتس ناجروم زكرم ىرجأو .نيمأوتلا
 قيرفلا لمع ,ةياهنلا ىفو .ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا نم ضرق لكل ؛ةدح ىلع
 .نييفرصمل ءاشع ةفلكت اًبيرقت - رالود فلأ 10 هيلامجإ ام لباقم عيباسأ ةسمخ

 ىف شوب سيئرلل ةسارد ليمز وهو) ثواستراد نم ةسارد ليسمز وهو :نوسليو
 تأديو .تيرتس لوو ىلإ هلوسرو هراشتسم نوكيل (دراقراه ىف داصتقالا ةسردم
 هابتشالا ىلع اوبأد نيذلا نيسفانملا قياضت ةنازخلا ةرازو ىف نامدلوج ةاون

 لهسلا نم نآلا دعي ملو .تارماؤملا ثيخأ ءارو نامدلوج ىفرصم نأ ىف

 لبقت لقألا ىلع وأ نامدلوج نم ةباصعل ةنازخلا ءاويإ نم فوخلا نع ىضاغتلا

 .نامدلوج حلاصمل ةنازخلا

 دهم ,نوملوس ىف ىرينار ىول عم لبق نم لمع دقف ءاركام ارايتخا نوسليو ناك

 ةكرش تناكو ىج .ىأ .هيإ صحفب أدبي نأ نوسلوي حرتقاو .ةيراقعلا نوهرلا قيروت

 هلزنم ىف سيئرلل زراب بئان نم ةيفتاه ةملاكم ىقلت ,نمزلا بهايغ نمو .اًفئاخ .ديدجلا
 ىضوف ثودح لامتحا انيدل* فظوملا رذحو .ىلايللا ىدحإ ىف ءاسم ةعساتلا ةعاسلا

 لسوتي ناك ء.هسفن تقولا ىفو . ىنفلكتس مك ...يبسحف ىل لق" «عرضتو ىج .ىأ

 هتطخ روطي نأ لبق .ىج .ىأ .هيإ فينصت ضفخت الأ ىنامتئالا فينصتلا تالاكول

 امنيبو .ودبي اميف ةدعاو اهنأ ءنوسلوب راشتسم .,نوسليو دقتعي ملو .اهب دعو ىتلا
 ىتلا ةيلاملا تانايكلا نم ايكوم ةفيضتسم «نيرمثتسملا ءارو لورهت ىج .ىأ .هيإ تناك

 نكل .(""!!اهسفن ناميلو لب ؛ناميلل لاومأ عمج لواحت ىتلا تاكرشلا ضعب تنمضت
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 نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا تلصاوو ءاهطوبه تلصاو ةيراقعلا نوهرلا تادنس

 . اهطوبه .ىج .ىأ .هيإ ىدل

 لدي رخآ اقزام عراصت .ىج .ىأ .هيإ نأ نوسليو ملع ءاذه ىلإ ةفاضإلاب,

 نيماتلا ةكرش تناكو .ةيلاملا ةعفارلا رطاخمل خراصلا تيرتس لوو لهاجت ىلع

 ناكو .ىرخأ ةيلام قاروأ ضارقإل نامضك ثلاث فرط حلاصل ةيدقن لاومأب ظفتحت
 ةقيقحلا ىف نكت مل ىج .ىأ .هيإ نأ ىف قرفلا لثمتو ءاًيدايتعا دحلا اذه ىلإ رمألا'

 فرطلا ناكو .ةيراقع نوهرب ةموعدم تادنس ىف اهترمثتسا اهنكل دوقنلاب ظفتحت
 اهتكلتما ىتلا تادنسلا نكل ءاموي نيثالث وأ نيرشع نوضغ ىف هدوقن ديري ثلاثلا

 قوسلا ىف اهتميقو ءاماع 7١و ٠١ نيب ةطسوتملا اهتدم تحوارت ىج .ىأ .هيإ

 هذه لثم ىف تارالودلا تارايلم ىج .ىأ .هيإ ىدل ناكو .عبطلاب ةضفخنم
 ةرتفل ضرتقت ال :تيرتس لوو ىف سرد مدقأ لهاجتلاب كهتنا ,ىرخأ ةرمو .تامازتلالا

 نحش راطق نأ ول امك ىدبي اذه" :نوسلوبل نوسليو لاقو .ةليوط ةرتفل ضرقتو ةريصق
 .'مداق عئاضب

 ةلئاهلا نويدلا نم بعتراو .ىفرصصملا ماظنلا ايابخ ىف شبنلا نوسليو أديو
 ىرخأ قوف ةيلام ةعفار ىأر ههجو ىلو امنيأف .ىكيرمألا ىفرصملا ماظنلا ىف ةمكارتملا
 ةايحلا مد لثمي ىذلا ىلاملا دنسلاف «لاثملا ليبس ىلعو .تامازتلالا نم ريطخ مره -

 نكمي ال هنأ ىف نوسليو ككش ةيطايتحا نامتئا دودحب اًموعدم ناك ؛تاكرشلا ليومتل
 نأشب ةنازخلا نوجعزي نيذلا ةيويسألا ةيزكرملا كونبلا ىفرصم نأ ىأرو .اهبحس اًدبأ
 امو ءاّقلق هسفن نوسليو ناكو .ىكيرمألا نامتئالا نم مهقلق ىف قح ىلع ىديرفو ىناف
 زنريتس ريب روهظ ةلاح ىف ةنازخلا ةطخ نأشب لوؤسم لاسف ءبصنملا ىف اًفيدح لاز

 ."ةنيعل ةطخ انيدل سيل «نيك“ ةعيرس ةباجإلا تءاجو .ىرخأ





 رشع ىداحلا لصفلا

 يناف رود

 ىديرفو ىناف نأ دقتعا .سيئرلا ىديس نآلا ىقيلعت مدقأ فوس
 ىلإ ةجاحب امهنأ دقتعأ ال ىنكل «تاليدعتلا ضعب ىلإ ناجاتحي

 امهرودب قلعتي اميفو ءامهتلاسرب قلعتي اميف ةيرذج ةلكيه ةداعإ
 .كلذ ىلإ امو ةيوناثلا ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف

 نم سداسلا ىف خويشلا سلجمل ةعباتلا ةيفرصملا ةنجللا مامأ ءرموش كوشت
 ,151 هلع قاتسف لوركا

 مايأ ةتسل ىديرفو ىناف مهسأ تضفخنا ءبآ سطسغأ نم ركبم تقو ىف
 ةعبرأل تضفخنا مث .مهسألا تشعتنا ءبآ سطسغأ ١5 ؛عباسلا مويلا ىفو .ةيلاوتم

 طوبه ىف ةئملا ىف 4,50 ىناف تضفخنا ءبآ سطسغأ ٠١ ءءاعبرألا مويو .ىرخأ مايأ

 ,نويزقيلتلا ىف مهسألاب صتخملا عيذملا ءرمارك ميج اعدو .ماع ىف ةئملا ىف 54 ةبسنب

 .ىدبي اميف اعفن دجت مل اكوزابلا .تالماعتلا فقو ىلإ

 دراشتير ,ىديرف ىف هريظنو ؛ىنافل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءدوم لييناد دشان

 ليومتل ةيداحتالا ةلاكولا ىهو ءاهل نيعياتلا ةديدجلا ميظنتلا ةهجو ةنازخلا ءنوريس
 .ىموكحلا ءاليتسالا ىزخ ىدافت ةدشب ادارأو .تقولا نم اًديزم امهحنمل ,ناكسإلا

 ةيامح طئاح ةموكحلا ميدقت عم نكي نإو - اًرس لاملا اعمجي نأ سامح لكب ادارأو



 لواح اذإف .جهنلا اذه فنتكت تالكشم ىلناتس ناجروم ويفرصم ىأرو .الشف اذإ

 .ًًرمدم نوكي دق قوسلا

 ةرتف ىف رابكلا نييفرصملا ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا ةنحم تلغشو

 قفتاو .جنموياو ةيالوب لوف نوسكاج ىف .بآ سطسغأ ةياهن ىف مهمامجتسا
 نوهرلا ىجوز اوللحيل تاودنلا نع اوباغ نيذلا ءىداحتالا طايتحالا نم نولوؤسم

 دهشملا عمو .(""9 هنع عافدلا نكمي ال نيمأوتلل ىلاحلا بيترتلا نأ ىلع ؛ةيراقعلا

 كراشي هنأ عمو .بيط جازم ىف ىكنانرب نكي مل :نوتيت دنارج لابج ىداو ىف ئداهلا
 هيجوت ببسب ارتوتم ناكو ؛لئاه طغض تحت حدك دقف .ةيركفلا تالخادملا ىف ةداع

 ضعب نم ةناهإلاب رعش هنكل ؛كئاشلا نييفحصلا دقنل الاب قلي ملو .هل دقنلا ةيبلاغ

 عتمتسي دعي مل ىتلا ةيذاتسألا ةايح ةيهافرب نوعتمتي اوناك نيذلا نييميداكألا هئارظن

 ىلع تامجهلا نأ ؛ىلاملا ماظنلا اههجاوي ىتلا رطاخملا لظ ىف ءرعشو .ىكنانرب اهب

 .(" ىصخشلا رمألا نم برتقت ةجذاس زنريتس ريب هذاقنإل ىداحتالا طايتحالا

 ىفرصم ناسل ىلع ءلوه نوسكاج عجتنم ىف ءاريثأت تاقيلعتلا رثكأ تءاجو
 هدالي هتدهش ىذلا ديدشلا داسكلا ىركذ ديهتسي ناك ءىزكرملا كنبلا نم ىناياي

 لاقو .ىكنانرب هركذتي اهنم ريثكلا ةقباس ىهو - ىضاملا نرقلا تاينيعست ىف

 قاطنلا ةعساوو ةركبم ةلمسر ةداعإ" نع تعفاد نابايلا ةربخ نإ ىنابايلا ىفرصملا

 ,(""3) ”ىلاملا ماظنلل

 فالخ ىلع «ىناف نأ ىلإ راشأو ءتقولا ضعبل نوسلوي دوم معد ءنطنشاو ىف

 ةيمهألا نكل .اًيبسن لضفأ لاح ىف ىهو ءىضاملا عيبرلا ًالامسأر تعمج :ىديرف

 نابسنيرجو ركلوف لوب ةيلالقتساب اديدحت ىداحتالا طايتحالا خرؤمو زرابلا ىداصتقالا رزتليم نالأ داشأ (*)
 ىرقف دومع الب ودبي ىلاحلا ىداحتالا طايتحالا“ نأ ىلع قفتي نأ لبق ىكنانربل ةرشابم قباسلا فلسلا)
 (مجرتملا) .قوسلل 'فولقاب ةقيرط ىلع' دبع هنأب ىكنانرب لانروج تيرتس لوو ةقفيحص تفصوو .ىدبي اميف
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 لعفلاب نيتكرشلا نولماعي اوحبصأ بناجألا نيرمثتسملا نأل ءاًفيفط ناك اهقوفتل ةيلمعلا

 .قوسلا ةقث دقفي ناك امهالك .نيمأوتك

 اهاعرت ىتلا تاسسؤملاب ةطيحملا ةراثإلا نم نوسلوب بعت ءاذه ىلإ ةفاضإو

 قيقدتل ساسألا عضي ناك .بصنملا اهيف لتحا ىتلا ةرتفلا تلغش ىتلاو ةموكحلا

 نع ثحبي نأ نوسليو نيك نم بلطو «ةعسوملا تاليدعتلا ضعب ىرِجُي اميرو ءاهترادإ
 برست ىأف ةمات ةيرسب ثحبلا متي نأ نيعتو .نيلمتحم ددج نييذيفنت نيريدم رابك

 .قوسلا زهي فوس

 بساكم ناميل دصرت نأ ررقملا نم ناكو .ةعرسب كرحتلا ىلع نوسلوب صرحو

 نأ لبق قيرطلا نع ىديرفو ىناف دعبي نأ نوسلوب دارأو ءلوليأ ربمتبس ةيادب ىف

 ةرم قوسلا لقرعت نأ لمتحملا نم ىتلا ىرخألا رئاسخلا نم ديزملا نع ناميل فشكي

 عمو «باونلا سلجم ةسيئر ءىسوليب ىسنان عم ثحابت ؛ةئيرج ةوطخ ىقو .('*:|ىرخ

 لماعتلل تاطلسلا عيسوتل ىعسلا نأشب ؛خويشلا سلجم ىف ةيبلغألا ميعز ءدير ىراه

 .("*!)اذه رارقإل تاوصألا نم ىفكي ام هيدل نأ امهنم ىأ دقتعي ملو .ناميل عم

 نم طسق عيبل جيورتلا عم رتشم ىلع روثعلا ىف ظحلا نم ليلقلا دلوف كيد فلاحو

 تناك تاضوافملا نكل اًمامتها نويروكلا ىدبأو .ةيلودلا كونبلا لسغ ةمئاقل ناميل

 ةملاكم راتس تحت .زيلكرابل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,دنومياد بوبب دلوف لصتاو .ةملؤم

 ”؟ثدحتن نأ انل له" :ةعاربب فاضأو ,ةيعامتجا ةيفتاه

 «ديدجلا اهسيئر لضفب ءشهدم لكشب ةعفترم ناميل ىف ةيونعملا حورلا تلظو

 هنكل ءفطالي ام اًردان ناك هنأ مغرو .ةلماش ةحوتفم اًحور معد ىذلا ؛دادكم تراب

 تمدقتو .عيرس لح هيدل نكي مل نكل .ًديج المع نودؤي مهنأب نيسوؤرملا رابخإب عراس

 ىفو .ءطبب (لكاشملا ىف اًببست ناميل لوصأ رثكأ مضت ىتلا ةقثبنملا ةكرشلا) "وكنيبس"
 عيبلا ىلع دويقلا ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجا تكرت ءاًضيأ بآ سطسغأ فصتنم

 .ىرخأ ةرم فوشكملا ىلع عيبلل ناميل ضرع امم ءاهب لمعلا ىهتني فوشكملا ىلع
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 ام فصتنم ىلإ نآلا تضفخنا ىتلا ناميل مهسأ نكل ؛ةيغامدلا ةتكسلاب وسور بيصأو
 .بأ سطسغأ لالخ ةتكسب اًمضيأ تبيصأ ءارالود ١٠و ٠١ نيب

 دض ةبراضملل ةليدب ةقيرط أشنأ تيرتس لوو نأ ؛كونبلل لثملاب اًجعزم ناك اممو
 ىلع تدترا ةرملاب ةمظنملا ريغ قوسلا هذهو ءتاقتشملا لالخ نم ,ةرثعتملا تاكرشلا

 زركناب ةمظنم ىف نويلام نوسدنهم نكتباو .ماقتنالاب تيرتس لوو ىف اهيركتبم
 ناك .(*دادسلا نع تاكرشلا زجع نيمأتل ةفيصك نامتئالا ةضياقم تسارت

 نأ زروتوم لارنج ضرقأ كنب عيطتسيف .طوحت ةليسو نوكي نأ ضرتفي ىلوألا ضرغلا
 .ددسيس ضرقلا نأ دقتعي رخآ فرط نم نامتئالا ةضياقم ءارشب هرطاخمل طوحتي

 نم هتارامثتسا كنبلا ديعتسي ءضرقلا دادس نع زروتوم لارنج تزجع اذإ ,مث نمو
 ىف كنبلا زفاح روتفلاب تباصأ تاطوحتلا هذه لثمف «علاطلا ءوسلو .ةضياقملا لالخ

 ىلع نامتئالا ةمكحب عزوي نأ :اهيف عمتجملا هيلع دمتعي ىتلا ةفيظولاب مايقلا
 .نيقحتسملا نيضرتقملا

 ىف ةصح هل ىذلا ضرقملا طقف سيل - دحأ ىأ نأ ىف ربكألا ةلكشملا تلثمتو

 كانه ناك ؛ىديلقتلا نيمأتلا ملاع ىف .ةضياقم ىرتشي نأ عيطتسي - ةكرشلا ةمالس
 ىلع ؛عيطتست الف) براضت نأ نأشلا باحصأ ريغ فارطألا ىلع رظحت ةخسار دعاوق

 نيرتشملاو نيبراضملا نكل .(كراجل ةايحلا ىلع نيمأت ةصيلوب ىرتشت نأ «لاثملا ليبس

 دادس نع زجعلا تاضياقم ىرتشي نأ هعسوب رخآ صخش لكو فوشكملا ىلع
 ةضرتفملا تالامتحالا قوسلا جازم هيف ددحي ىنيزاك حبصتل قوسلا تروطتو .نامتئالا

 .دادسلا نع زجعلل

 قوسلا هذهل ىنامتئالا فينصتلا تالاكوو لب ,نوضرقملا حنم ؛تقولا كاذ ىف
 كنأ ليخت :حيضوتلا ليبس ىلعو .ةيلعفلا ةينامتئالا تارارقلا ىف رثأ ةطلسلاب اميلست

 - ”ضياقتي“ وأ- لدايتي ةراجت ىلإ ريشي وهف .همسا ىحوي امك اًهيرك سيل نامتئالا ةضياقم حلطصم (*)
 ."نامتئالا دادس نع نجع" :ايفرح -ةكرشلا لشف نم ةيامح لباقم ىف دوقنلا نم اًطسق فرط اهيف

 (مجرتملا)



 نكل نيمأت ةقيثو كل بتكأ نأ لعفلاب دوأ" :فظوملا كل لاقو :كترايس نيمأتل تبهذ
 دهنتيو ."ةثداح ىل عقت مل نكل" :اًمثعلتم لوقتو ."ةديدش ةرطاخم كنأ.دقتعي قوسلا
 كل عقت فوس هنأب ىحلا ىف تانهارملا ليكو عم نهار اصخش نكل ...ال" :ًالئاق فظوملا
 ."لبقملا رهشلا امير .ام اًنيش ملعي هنأ نم قلق انأو ؛ةثداح

 هوشتي وأ سكعني ىتلا ايارملا ةعاق نم اًعون نامتئالا ةضياقم قوس حبصأ

 ونيزاكلا ناك ءبآ سطسغأ ةياهن ىفو .قوسلا ةدارإ بسحب تيرتس لوو نامتئا اهيف

 ةرشع ةميقب ىج .ىأ .هيإل زاتمم نيد ىلع نيمأتلا رعس زفقو .هدشأ ىلع لمعي

 ناميل تلجسو .رالود فلأ 770 ىلإ ماعلا ةيادب ىف رالود فلأ ١ نم رالود نييالم
 .اضيأ (كلذك تسيل وأ ةرثعتم) ىرخأ كونب ىف نيماتلا عفترا امك ,ةهباشم ةدايز
 هفات غلبم نم ؛دادسلا ىلع اًمامت ةرداق ةكرش ىهو «نامدلوجل نيمأتلا طسق عفتراو

 نكل .تداز رطاخملاف ؛اًيقطنم رومألا هذه ضعب ناك .("*”9ارالود فلأ ١٠١ ىلإ

 نيذلا ضعب نأ ءاذه نم أوسألاو .نيبراضملا نم دشح اًيلعف هعزوي ناك نامتئالا

 نيمأتلا راعسأ اوري نأب نيمتهمو ءفوشكملا ىلع نيعئابلا نم اوناك 'نيمأتلا' نورتشي
 ْ .ةدشب دعاصتت

 ءاكذإ ىف تمهاس دقف ءاّيدعم ناك تاضياقملا قوس ىف راعسألا عافترا نألو
 رمألا وهو ؛عئادولا بحسل كونبلا ىلع دفاوتلا هبشت ملو .لماشلا فعضلا فواخم

 ,ناميل ىف ريغص ريدم رعشتساو .ىضاملا نرقلا تاينيثالث ةبآك ىكذأ ىذلا

 ديدشتو ءفوشكملا ىلع نيعئابلا نم طغضلاو ؛:ةضياقملا راعسأ عافترا نأشب امومهم
 ىنافل ةمقافتملا بئاصملا تدازو ."ىواهتي ملاعلا" نأ ,ةماع ةفصب نامتئالا طورش

 نهكتلا نع فقوتت ال ىتلا تالاقملا تلعف امك - ناميل ىف جازملا ةبآك نم ىديرفو

 هبشت اهنأ ىج .ىأ .هيإ ىف داتسميلو رعش ىتلاو .:ةكرشلا لالحمضا نأشب
 لكشب ةكرشلا ىلع ةرطيسلا متي ؛ةيداعلا تاقوألا ىفو .اضيأ هتكرش قنخت ةباصع

 .ةكرتشملا رطاخم لاب ساسحإ فلخ زييمتلا ىراوتي ءرسعلا تاقوأ ىف نكل ءىدرف

 كنب ىأ نم اًءزج اوديري مل ءدحاو ىرامثتسا كنب نم ا!ًءزج اوديري مل نيذلا راجتلاف
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 ىلع ةدئافلا تالدعم تعفتراو ىج .ىأ .هيإ ىنامتئالا بارطضالا اذه باصأو .رخآ

 ةيراجت اقاروأ اورتشا نيذلا نوضرقملا نآلا.ضفر ؛ءمؤشلاب رذنأ اممو .اهنويد
 نامتئا نيمأت راعسأ عافترا عمو .(*”)اًموي ١6 ىلع اهتدم ديزت اًقاروأ اموي ؛١ ةرتفل

 .ينامتئالا فينصتلا تالاكو قلق دعاصت .تاضياقملا قوس ىلع ىج .ىأ .هيإ

 ديزرملا لجأ نم اهباوبأ دنع حينت تناك :ةصاخب سكاس نامدلوج .ةريظنلا فارطألاو

 .(*!لاومألا نم

 تمدقو ؛ىفرصملا اهراشتسم ,ناجروم .ىب .هيج قلقب ىج .ىأ .هيإ تعدتساو

 فينصتلا ضفخ لمتحملا نم هنأ هدافمو ؛هب بحرملا ريغ ىأرلا ناجروم
 «عيبرلا ذنم ةبعص تناك ناجرومب اهتاقالعف «يج .ىأ .هيإ قفاوت ملو ("*'!.ينامتئالا

 ىدل نكي مل نكل .ناجروم ةقث مدع ىلع .ىج .ىأ .هيإل رخآ الاثم اذه برضو

 .رخآ رايخ داتسميلو

 ,نوميد ىميج روزيل داتسميلو بهذ ءبآ سطسغأ نم ريخألا عوبسألا لالخو

 ىف «عقاولا رمألا مكحب :ىناثلا لجرلا ءكالب فيتسو :ءبورج ىتيس ىف قباسلا هليمز

 ىلإ جاتحيو ىنامتئالا فينصتلل لمتحم ضفخ نم قلق هنإ داتسميلو لاقو .ناجروم
 .الامسأر عمجي نأ «لوليأ ربمتبس ٠١ دعب ؛لمأي هنأو ؛ماعلا عبر ربعيل ليومتلا نيمأت

 ”؟اهمدقتس له .ةماعلا كتينازيم جاتحأ فوس" :نوميد ىنيع ىف اًرظان ءداتسميلو لاقو

 .(**)"ديكأتلاب" :نوميد فاضأو

 مدع نم ةلاح ىف .(***) لامعلا ديع ةلطع ءاضقل ةيلاملا كرويوين ةعامج ترداغو

 تادنسلا دادس نع زجعلا بلق امدنع ؛تاونس رشع لبق بآ سطسغأب ركذُت حايترالا

 داتسميلو لاقو .ىج .ىأ .هيإل اراشتسمك هفيلكت ةلصاوم نم ىج .ىأ .هيإب نامدلوج مامتها عنمي مل )ع

 (مجرتملا) .ةملكلا هذه الول ديعس ءاشع ءانثأ ضقانتم تنأ" :نامدلوج ىف نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ؛نيفكنالب ديولل

 .امزلم ادهعت سيلو ةينلا نع اريبعت اذه داتسميلو عمس («*)

 (مجرتملا) .لوليأ ربمتبس رهش نم نينثإ موي لوأ ىف ةدحتملا تايالولا ىف لامعلا ديع ةلطع لحت («*)
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 قفدتت لاومألا تحبصأ ءنآلا لثمو «تقولا كاذ ىفو .بقع ىلع اًسأر قوسلا ةيسورلا

 .ديازتي مهسألا قوس بلقتو ةيكيرمألا ةنازخلا نوذأ ىلإ ةروطخ رثكألا لوصألا نم

 طساوأ ىلع ريثأت اهل نكي ملو .جراخلا ىف ةلكشملا تاشن .تقولا كاذ ىف نكل

 عراشلا ىلع ةميخو راثآ اهل ناكو ءايلحم تأشن ةمزأ ىهف «ةرملا هذهو .نييكيرمألا

 كلا نه ناكر كلا ©: نأ نيطسعا نق نوفرلا سيح لضو دقف :ىرامكلا
 ىف ؛دادسلا نع ةدشب نورخأتم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا باحصأ نم ةلماك

 مريت جنول طوحتلا قودنص ناك ءاًضيأ 1994 ماع ىفو .("*:)اهل ليثم ال ةينامتئا ةمزأ

 بلق - تيرتس لوو كونب تناك .ةرملا هذه .ةيكيرمأ ةيحض زربأ وه تنمجنام لاتيباك
 عم ةقفص ىلإ لصوتلا ةلواحم ىف لسبتسي دلوف كيد ناكو .حنرتت - ىلاملا ماظنلا

 كنب ىف ذاوحتسالاب امود علوملا سيول نيك ىأر اًضيأ فشكتساو .نيغوارملا نييروكلا
 سطسغأ نم نيريخألا دحألاو تبسلا ؛ىكنانربو نوسلوب ىضقو .('*1) اكيرمأ فوأ
 نأ لبق ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا نأشب ةمزألا مسح ىف المأ ءنطنشاو ىف

 .ناميل ةناكم مقافتت

 رامثتسالا ىيفرصمو نيلوؤسملاب جضت ةنازخلا ةرازو تناك ؛لامعلا ديع ةلطع ىفو

 الإ ةيداحتالا ىنابملا ىف هقبسي الو 164” ماع ىلإ ةرازولا ىنبم دوعيو .نيماحملاو

 طمن رارغ ىلع ىنيو .سرجنوكلا ىنبمو (ةرشابم ىبرغلا لامشلا ىلإ) ضيبألا تيبلا
 ىلإ دوقتو ةيقرشلا ةهجاولا ىف اًمدق 51 عفترت تينارجلا نم ةدمعأب ةينانويلا ءايحألا

 .ىبلول جردو حيسف لخاد

 ناجروم ويفرصم .ىلكسو تاروي لققنا ؛:تبسلا موي نم ركبم تقو ىفو

 ةفرغ ىلإ :ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا قزأم صيخشت ةمهم مهيلإ لكوأ نيذلا

 «لتشتاو ةكرش ىف كيرشلا ,ىرنه ديإ امهيلإ ممضناو .نوسلوب ةلابق ةحيرملا تارمتؤملا
 نم ددعو نوسلوبل حصنلا مدقت تناك ىتلا ةينوناقلا زتاك دنآ نزورو ءنوتبيلو

 نم شراو نيقيكو ,ىكنانربو ءنوسلوب ءتاقوألا ضعب ىف ءمهنيب نم :نيلوؤسملا
 .ىداحتالا طايتحالا



 اهاعرت ىتلا تاسسؤملا عد )١( :تارايخ ةثالث ىلكسو تاروب ريرقت حرطو

 (؟) ؛مئاقلا لاحلا ىلع ساسألا ىف ظفاحي ام وهو اهسفنب الامسأر عمجت ةموكحلا

 ةسارحلا" (؟)و ؛ىداحتالا فارشإلا تحت اهبجومب نامأوتلا لمعي ىتلا ”ةياصولا"

 مل ءتالكشم حرطي ناك رايخ لك نأ عمو .ةطبضنملا ةيفصتلا نم ةبيرق ىهو "ةيئاضقلا

 ملو .فرصتلا مهيلع نيعت هنأ ىف كش ىأ ىداحتالا طايتحالا الو نوسالوب ىدل نكي

 ةبلاطم نع ؛مهتادنس نأشب اًقلق رشكأ مهو ,ةيبنجألا ةيزكرملا كونبلا ويفرصم لكي
 دنسلا نوضفري نيينيصلا نأ ةركف لمحتي نأ نوسلوب عطتسي ملو .دادسلاب ةنازخلا

 .قوسلا ىف رارقتسالا قيقحت هيلع نيعتف ؛ىكيرمألا

 رادقم فرعي دحأ نكي مل ؛ةددحم ريغ نكل ةريبك رئاسخل نيمأوتلا ةهجاوم عمو

 هيلإ رظنيس اًبيرقت رادقم ىأ نأ ىف فوخلا لثمتو .هناجاتحي فوس ىذلا لاملا سأر
 ريبك نوكيس اذه نأ ىكنانرب لاقو ؟رالود رايلم ٠.١ نع اذام .ةياغلل ليلق هنأ ىلع

 .(7"8سانلا بعري فوسو ةياغلل

 بجي ىتلا ةيفيكلاب ةقلعتملا ةكيرملا ةيضقلا كلت ءاًضيأ ةمساحلا لئاسملا نم ناكو
 قلعتت بابسألو .ىديرفو ىناف ىف نيرمثتسملا ءاهلخدت لاح ىف ؛ةموكحلا اهب لماعت نأ
 بناجلا ىلعو .ةيداعلا مهسألا ىلماح ىمحي نأ نوسلوب دري مل ؛ةيقالخألا ةفزاجملاب
 ءىطسو ةقبط اذه كرتو .نينئادلا ةيامح نيعتي ناك ,تادنسلا قوس نئمطت ىكف ءرخآلا

 اهاعرت ىتلا تاسسفؤملا ىف ةزاتمملا مهسألا ىف اورمثتسا نيذلا صاخشألا نم

 ولوؤسم لعاست لب .قاوسألا ىف لخدتلا ةجرد ىلإ ىقريس اًبيرقت رارق ىأ .ةموكحلا
 .مهتاضاقم مهنكمي ناك ام اذإ ةنازخلا

 كردأو .ذاوحتسالا ةيلمع دض معدلا دشح ةكرشلا ءاسؤر «نوريسو دوم لصاوو

 هنكل ,روفلا ىلع لامسأر عمج ىناف عيطتست نلف ءهمهسأل ديدشلا صخرلا عم هنأ دوم

 نكل .دوم ىماحم اهتعن امك ”سفنت ةحاسم" - اًنقو هحنمي نأ ىلع نوسلوب ثحتسا

 .مهسألا تعفترا ءروهمجلا ملع مدع رارمتسا عمو .(""8)ةقيقحلا ىف بجي مل نوسلوب
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 ةعبس نع اليلق ديزي ام ىلع ىناف تقلغأ ؛لوليأ ربمتبس نم سماخلا ةعمجلا موي ىفو

 .تارالود ةسمخ دنع ىديرفو «تارالود

 نم دعاقتملا ىذيفنتلا ريدملا ءنوسيلأ تربرهب .ةقباسلا ةليللا ىف ,نوسلوب لصتاو

 هرابتعاب ؛نوسيلأ بعل «1914 ماع ىفو .اًماع 0 رمعلا نم غلابلاو تيرتس لوو

 مريت جنول طوحتلا قودنص ذاقنإ ىف اًيروحم اًرود ءشنيل ليريم ىف ىناثلا لجرلا
 رزج ىف عجتنم ىهو «ىاب ليناك ىف نآلا هيلإ نوسلوب لصوو .تنمجنام لاتيباك

 لاقو .ةليوط ةرتف ذنم اهب دعو ةلطعب هادلوو هتجوزو وه عتمتسي ناك ثيح «ءارذعلا
 ىتأت نأ عيطتستأ" :فاضأو .ريطخ ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا عضو نأ نوسلوب

 . ؟اهنم ةدحاو ريدتو

 لصحأو لزنملا ىلإ دوعأ نأ جاتحأ .هديرت ءىش ىأ لعفأ فوس" نوسيلأ لاقو

 «ال :ىام ىناف ريدي نأ نوسيلأ ديري ناك ىذلا نوسلوب لاقو ."تالذبلا ضعب ىلع

 ءاذحو ىكاكلا سبالملا وه هكلمي ام لك نأب نوسيلأ ضرتعاو ."اًدغ انه ىلإ لاعت
 1 ."تنأ امك لاعت" :نوسلوب لاقو .فيفخ

 ىتلا تاكرشلا ميظنت ىلع فرشملا ؛:تراهكول سميج لصتا ؛ةعمجلا موي ىفو
 لأسو .ءاسم ةعبارلا ةعاسلا هبتكم ىف نوكي نأ هربخأو دومب ,ةموكحلا اهاعرت

 .نيهوك نيجدور ؛هيماحم عم دوم بهذو .تراهكول تكسو ,عامتجالا عوضوم نع دوم

 تناكو «تياهنراف ةجرد 6١ نطنشاو ىف ةرارحلا ةجرد تلصوو ءاًبطر ءاسم ناك
 ,نمألا نم هرورم ىف دوم رخأتو .ةنيدملا نم برتقت اناه ةيئاوتسالا ةفصاعلا

 ناهجوتي .(*!ةيرسلا ةمدخلا نم اًقظومو ىكنانرب حمل ءلابقتسالا ةهدر ىفو

 لانروج تيرتس لوو ةفيحص نم اًيفحص دوم ىأر ءنيحلا كاذ ىفو .هسفن عامتجالل

 مئارجلا ىف قيقحتلا :ساسألا ىف نيرمأ نع ةلوؤسم نوناقلا ذيفنتل ةيداحتا ةلاكو ىه ةيرسلا ةمدخلا (*)

 (مجرتملا) .ةسائرلا ىحشرمو مهباونو ءاسؤرلا لثم نيقباسلاو نييلاحلا نييكيرمألا ءامعزلا ةيامحو ؛ةيلاملا
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 .عقت نأ تكشوأ اللج اًرومأ نأ حضاولا نم ناكو .لومحملا هفتاه ىف بضغب ثدحتي

 بناجلا ىلع مههجاوو ؛رمتؤملا ةلواط نم بناج ىلإ نيهوكو دوم ديتقا :ىلعأ ىفو

 .تراهكولو نوسلوي ثدحتو .ىكنانريو نوسلوبو تراهكول «ةثالثلا نيلوؤسملا رخآلا
 طايتحالل غسارلا اضرلا مدع اًيشفم حضاو لكشب حاترم ريغ ىكئنانرب ادبو
 .ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا بيترت بناوج نم بناج لكب قلعتي اميق ىداحتالا

 ىهو اًفلس ةدعم اهنأ ودبت ةرابع الإ ءاًبيرقت اًئيش ىداحتالا طايتحالا سيئر لقي ملو
 (؟مك). او 6.٠
 .٠ نومعأد نجت

 ىلع دوم بعلو .ةياصولا تحت ىناف عضتس ةموكحلا نإ دومل نومظنملا لاقو

 - اهحرتقا ىتلا ىناف ةطخ نييو اذه نيب ىطسو ضرأ كانه نوكت اميرف - تقولا رتو
 ردنسكلأ راشأو .هعطاق ؛ةموكحلا هتفظو ىذلا ىماحملا ءردنسكلأ دراشتير نكل
 ...اذه ىلإ كوعد ىداحتالا طايتحالا سيئرو ةنازخلا ريزوو ةيميظنتلا كتهج" فافجب
 دحألا حابص موي ىتح همامأ نأ دوم ةموكحلا تغلبأو ."راوح ءارجإل اوتأي مل

 رقتفت ةكرشلا نأ تراهكول نلعي فوس ءالإو .هترادإ سلجم عم قافتا ىلإ لصوتيل

 - هباشم عامتجا ىلإ تيعدتسا ىتلا كام ىديرف عم - اهيلع ىلوتسيو لاملا سأرل
 .ةدح ىلع

 نم ةصوب نم رثكأو ةفينع حايرب ةنيدملا قوطت اناه تناك امنيب ءتبسلا مويو
 ةموكحلاف .ةبيهرلا تامولعملا ىديرفو ىناف ةرادإ اسلجم عمس ,ةعاسلا ىف راطمألا

 ةزاتمملا مهسألا نم ديدج حرط ىف رالود رايلم ٠٠١ ىلإ لصي ام رمثتست فوس

 ءاقبلاو نينئادلل امهيلع ام عفدل لاملا سأر نم امهيفكي ام رفوي امم ؛نيتكرشلا اتلكل ىف
 ,ةيداعلا مهسألا سامخأ ةعبرأ ةموكحلا ذّحأت فوس ءاهمعد لباقم ىفو .قوسلا ىف
 ام اذإب ةقلعتملا ةقيقدلا ةيضقلا ,نيهوك ,ىماحملا راثأو .("'مهسألا ةلمح اًييرقت وحمتل

 ةثملا ىف /4.9 لثمت تاداهش ىلإ ةفاضإلاب ,تيوصتلا قوقح نم ةثملا ىف ٠٠١ ىلع ةموكحلا تلصح (*)
 نم لقأ ىلإ اهمهسأ رعس ضقخناو .ةموكحلا اهاعرت ةسسؤم لك ىف ةيداعلا مهسألا ةصح نم
 (مجرتملا) .دحاو رالود
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 نيعتي هنإ :ةنازخلا نم لوؤسملا ءرتسيج ناد لاقو .ةزاتمملا مهسألا ذاقنإ متيس ناك

 ىف طقسأو .اضيأ ةزاتمملا مهسألا تعاضو - ام ناكم ىف طخلا اومسري نأ مهيلع

 ةعرسب نييذيفنتلا ءاردملا رابك لصف :ةيضاقلا ةبرضلا تءاج مث .نييذيفنتلا ءاردملا دي

 .مهبصانم نم

 ةموكحلا تزفحو .حجرألا ىلع هنع صيحم ال نكل اًفسؤم نيمأوتلا ذاقنإ ناك

 .اهمعدب نايظحت ىديرفو ىناف نأ اودقتعي نأ ىلع ملاعلا لوح نيرمثتسملا ةيكيرمألا

 .اهذيفنتب اًمزلم ناك نوسلوب نكل ؛هل ىثري لكشب ةللضم تناك ةسايسلا نأ عمو

 ةيقايتسالا ةعيبطلاب نيمأوتلل نيلوؤسملا كرت رضأ ,ةيلاتلا روهشلاو عيباسألا ىفو

 كشو ىلع نكت مل ةلودلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا نأ رابتعالا ىف ذخألا عم .ذاقنإلل

 هعيرشت مقاف ىذلا نوسلوب اهعنص لعفلاب ةدوجوملا ةمزألا نأ اًضيأ اومعزو .لشفلا

 .("؟")"ةقثلل قوسلا نادقف :ئجافملا

 قوسلا عتمتي مل .ٌةيادب نكل :تاداقتنالا هذه ىف قئاقحلا نم بلص بل كانه ناك

 عم ىداعلا ريغ اهفلاحت الول ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا ىف ةقثلا هذه لثمب طق

 .ةصاخلاو ةماعلا حلاصملا نيب اهضف نكمي ال تاعارص فلاحتلا قلخو .ةنازخلا ةرازو

 لخدتلا ناكو .طق دجي مل امبرو - ىدجي دعي مل ريبدتلا نأ اقحم نوسلوب جتنتساو

 .(*!ىفكو اًفيصح ةيلعف ةمزأ روهظ لبق

 ةليدبلا هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا نوهرلا ضورق ىلع ثدح امل لات رخآ ليلحت زكرتو
 ةليدبلا هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا نوهرلا ضورق نكت ملو .اريثك نيمأوتلاب ترضأ ىتلا
 ةيمنتلاو ناكسإلا ةرازو فادهأ قيقحت ىف دعاست ملو .ءارقفلا اًديدحت فدهتست

 (مجرتملا) .سرجنوكلا



 ىف نامأوتلا رمثتسا ىرخأ ةرابعب .لوخدلا ىضفخنمل ناكسإلا ريفوت ىف ةيراضحلا

 نأب ضعبلل اذه ىحوأو .حبرلا لجأ نم لب ءىعامتجالا ريخلل سيل ضورقلا هذه
 لشف ىف ببست ام وه - سرجنوكلل ىعامتجالا طيطختلا سيلو - تاكرشلا لايتحا
 هتهجو سرجنوكلا لعج ىذلا ببسلاف .اًضومغ رثكأ ةقيقحلاو .("'') نيمأوتلا
 ةلمح حابرأ ءارو ىعسلا نم لك ىف) ةبهلا هذه لثم ىديرفو ىنافل نايطعي ةيميظنتلا
 نأب امهل احمسي نأ ناك (لخدلا ىضفخنمل ناكسإلا ريفوت ىف ةدعاسملا ىفو مهسألا
 ضحم ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاسسؤملا تناك ولف .ةيعامتجالا امهتلاسر الصاوي

 حمست نأ قاوسألل ناك امو ءنامض دجوي نأ لمتحملا نم ناك امف ,ةيداصتقا تاناويح
 لكشب مالي نأ (نيقحم نوريثك لداج امك) اذه ىنعي الو .ةيلاملا ةعفارلا هذه لثمب امهل
 ىنعي ءاقدصألا ءالؤه ريثأت لهاجت نكل ءسرجنوكلا ىف ىديرفو ىناف ءاقدصأ لماك
 ةسمخلا غلبم ةياغلل ىئاوشع لكشب اضرتقي نأ نامأوتلا عاطتسا فيك ةيؤر مدع
 .هذه رالود تانويليرت

 تشعتنا ؛لوليأ ريمتيس نم نماثلا ىف «ذاقنإلا ةيلمع ىلع ىلاتلا نينثالا موي ىفو
 ةراشإلاو .ذيفنتلا ديجلا بالقنالا ىلع مهسفنأ ةنازخلا ولوؤسم أنهو ,مهسألا قوس
 ةئملا ىف ١؟ جعزم لكشب اهمهسأ تضفخنا دقف :ناميل نم تعاج ةديحولا ةيبلسلا

 .شاعتنالاب دمألا ريصق نوسلوب ساسحإ دسفأ امم ءبسحفق اًرالود ١54 ىلإ لصتل
 نييروكلا نم ءارشلا ضرع نأ ديفت ةقلقم تارشؤم دلوف ىقلت اذه نم أوسأو
 راز ؛عوبسألا ةلطع ةياهن ةلطع لالخو .لشفي ناك احيجرت رثكألا هذقنم «نييبونجلا
 .جامدنا ةيلمع اشقانيل هلزنم ىف ؛ىلناتس ناجرومل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءكام نوج
 نكل ءنيلكراب ىف ربكأ ناميلي مامتهالا ناكو .ءىش نع ضخمتي مل شاقنلا نكل
 هرابتعايو .ءاطعلا ىلإ هوعديل ىداحتالا طايتحالا رظتني ناك «ىذيفنتلا ريدملا ءدنوميد
 ناك ءاذه ىلع ةوالعو .ركعلا ءاملا ىف اًدايص هرابتعا نكمي الف ىبنجأ كنب نع الثمم

 عقوتو ,هايملا زنريتس ريب ذاقنإ ممس دقف .اًيداحتا ةموعدم ةقفصب بلاطي لازام زيلكراب
 .اضيأ ناميل ةموكحلا دعاست نأ عيمجلا
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 نأ تيرتس لوو ىف عاذأو .لامآلا هذه ددبي نأ ديدش سامحب نوسلوب لواحو

 اذه ناك .("؟5 لاومأ ةيأ ميدقتل ةطلسلا اهيدل سيلو «ناميلل لاومأ اهيدل سيل ةنازخلا

 . نم ةجرد اًضيأ لثمو .رخآ ذاقنإ ثودح نم هروفن سكعو ؛ةيضوافت ةليحك اًديفم
 ىتلا ذاقنإلا تايلمع نم روهمجلاب ليكلا ضاف ءىديرفو ىناف دعبف ءةيسايسلا هتنطف
 .(*) ءايرثألا نييفرصملل اياطع اهربتعا

 هراسم نع ؛ناميل ببسب قلقب اًياصم ءمهسألا قوس عجر .ءاثالثلا موي ىفو
 ,رطاخملا ىدافتلو .ربكأ لكشب نامتئالا قاوسأ ءادأ ءاسو .ةئملا ىف نينثا ضفخناو
 ةموكحلا ىدل اهوعضو و صاخلا عاطقلا ىف نيضرتقملا نم الاومأ نوضرقملا يحس

 ىف رئاسخلا ببسب راجتلا رارقتسا عزعزت ؛ريكفتلا نم موي دعبو .نامألا لجأ نم

 نع نيمأوتلا داعبإ نأ ىهو ربكألا ةقيقحلا ببسيو :ىديرفو ىنافل ةزاتمملا مهسألا
 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا تالكشم نأب ركذت ةمالع ىفو .ةيفرصملا ةمزألا لحي مل رطخلا

 اهيريدم ريبك لاوشتوم نطنشاو ةرادإ سلجم لاقأ ءءاهتنالا نع ةديعب تلازام رطاخملا

 الإ تسيل ةيراقعلا نوهرلا نأ موي تاذ معز ىذلا ىفرصملا ءرجنيليك ىريك «نييذيفنتلا

 ماقتنا اهنأ ىل امك ؛دحاو موي ىف ةعونتملا تابرضلا هذه تعقوو .ةئزجتلاب عيبلا لثم

 ىج .ىأ .هيإ .ىرخأ ةبرطضم تاسسفؤم ىلع ديدشلا اهلقثب لزنتل .بضاغ بر

 تارايلم ليومت ةداعإ ىلإ ترطضاو ءاًرالود ٠١ تحت اهمهسأ تطبه دقف .ةصاخب
 ةيكنبلا ةسسؤملا ؛:ناجروم .ىب .هيج ناكو .ةبعص فورظ لظ ىف اهنويد نم تارالودلا

 فعض عمو .جالع ىلإ لصوتلا ىف ءطبي كرحتي ءضرتفملا ذقنملاو ؛ىج .ىأ .هيإل
 عفترت نامتئالا ةضياقم قوس ىف اهتادنس نيمأت ةفلك تناك ىج .ىأ .هيإ نامتئا

 اًكرات ةبيهر ةقباس ثدحأ ةنازخلا ريزو حضاو لكشب اهيأر نع لانروج تيرتس لوو ةفيحص تربع (*)

 (مجرتملا) ."اورسعت اذإ ةموكحلا نم ذاقنإ لاومأ
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 ىفو ؛رالود فلأ ؟ا/ه لباقم عابت اهتاضياقم تناك ءبآ سطسغأ ةياهن ىفو .روهتب

 .رالود فلأ 02١ تفلي :لوليأ ريمتبس نم رشاعلا ءاعبرألا موي

 نم ةباقرلا نأ اًكردم .رنتياج روزيل ىج .ىأ .هيإ سيئر ءداتسميلو بهذو
 .نآلا ةاجن قوط نوكت دق ءديق اهنأب تفرع املاط ىتلا كرويوينل ىداحتالا طايتحالا
 عيطتست ىتح ىج .ىأ .هيإ فينصت ىداحتالا طايتحالا ديعي نأ داتسميلو حرتقاو

 نأ ءاًيضرع سيلو - ىداحتالا طايتحالا ىف مصخلا ةرادإ نم ضارتقالا نيمأتلا ةكرش

 ,نهذلا دراش اديو .ثدحتي مل وهو ؛رنتياج دعوو .ىداحتالا طايتحالا تاطلسل عضخت

 ناك رنتياج نكل :ةحلم رومألا نأ ىج .ىأ .هيإ سيئر مغمغو ."تايلآلا ثحبي' نأب

 نمو .دلوف ىلإ ثدحتي ناك هنأ داتسميلو جتنتساو .فتاهلا ىف ثيدحلاب الوغشم

 .ناميل ىلع ناك هزيكرت نأ حضاولا

 ىروكلا كنبلا عم ناميل ةقفص نأب ءاثالثلا موي ربخلا برست عم :ديج ببسلو

 ةكرشلا لوادت مت اًبيرقت -اهمهسأ نم مهس نويلم ٠١ ىف لماعتلا مت «تيغلأ ىبونجلا
 ةرشع نم لقأ ىلإ اًضفخنم .ةئملا ىف ؛5 مهسلا رعس طبهو .دحاو موي ىف اهلك
 نم اًطوبه «رالود تارايلم ةتس غلب ديهز مقر ىلإ قوسلا ةميق تضفخناو «تارالود
 ىف ىفرصملا رامثتسالا سيئر ءىجكم بيكس باتناو .ماعلا ةيادب ىف رالود رايلم "30
 مقر ىلإ لصت ناميل مهسأ راعسأ ىأر نأ دعب ؛«قرؤم ىسدح ساسحإ .ناميل

 ثيح ؛برح تايلمع ةفرغ هنأب اساسحإ ناميل ىف ءاردملا حانج لمشي ناكو .دحاو
 ضفخنم اكوكلا بورشمو زمإ دنآ مإ ىولح نم صصح ىلع نويفرصملا تاتقي
 خرصو .ةداضملا تامجهلاو تامجهلا مسر ةلواحم ىف نولسبتسيو «ةيرارحلا تارعسلا
 ىلع قوفتي كاردإلا ,اًددجم نحن اه" لاع توصب .مهسألا طوبه دهاشي وهو ,دلوف

 هناي دلوف رعشو .مهسألا ىلع فوشكملا ىلع نوعئابلا ضقناو .(''') ”ىرخأ ةرم عقاولا
 .ةديرط لثم

 قرافلاو «ةيناث زنريتس ريب هجاوي نوكي دق هنأ نوسلوبل ىلجت ؛نطنشاو ىفو
 ,ىديرفو ىناف ذاقنإ ذنم ,ناموي الإ رمي ملو .حضاو ذقنم دجوي ال هنأ ةرملا هذه ديحولا
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 رابك ةنازخلا ولوؤسم اعدو .ناميلب ةمزألا رمت نآلاو :ةديدج ةمزأ هجاوي نوسلويو

 نأ ىلع مهوثحو اكيرمأ فوأ كنب نم سيول نيك اًضيأو زيلكراب ىف نييذيفنتلا ءاردملا

 نكل .حضاو لكشب اًمامتها رثكأ ىناطيربلا كنبلا ناك ,نينثالا نيب نمو .ءاطعلا اولخدي

 ىلع نوسلوي دكأو ؛ةموكحلا ةدعاسم ىلإ ناجاتحي فوس امهنإ الاق نيسفانتملا الك
 .("؟؟) ةدعاسملل ىتأت نل اهنأ

 ريدملا ءككالب فيتس رازو .نطنشاو ىلع هراظنأ اذه عم تيرتس لوو زكرو

 ةدايقب اعمتجي نأ ررقملا نم ناكو نوسلوب ءاثالثلا موي ,ناجروم .ىب .هيج ىف ىذيفنتلا

 نوبز وهو - ناميل مهسأ طوبه عم نكل .ءادغلا دعب باونلا سلجم ىف نييروهمجلا
 نييروهمجلاب عامتجالا ىطختي نأ ررقو .ىرخأ راكفأ كالب ىدل ناك - ناجرومل ىسيئر

 .ناميلب تالاصتا ىرجي نأو باونلا سلجم نم

 ةريهظ دعب دلوفي كالب لصتا ءايناقلسنب ةداج ىف ناجروم بتكم ىلإ هلاقتنابو

 ودبي نأ الواحم كالي فاضأو .ةقلق ناجروم نأ ةبراوم نود هل لاقو .ءاثالثلا موي

 ناكو ."ىمويلا لماعتلا ىف انفاشكنا نم ةياغلل نوقلق اننكل ...كفواخم مهفأ" :ًالوقعم

 ةسمخب كالب بلاط نآلاو ؛ىفاضإ نامض ىلع لوصحلل هيف تبُي مل اًبلط ناجروم ىدل
 . ايرورض ناجروم هربتعت امم لوطأ اهيقبي الأ دعو ام وهو ةيفاضإ رالود تارايلم

 .كالب قفاوو ؟رالود تارايلم ةثالث نع اذام" :دلوف لاقو

 نس دق ام نأشي كالب رسفتسا «قيرطلا نم راسلا ريغ لمعلا داعبإ عمو

 ىأ ,ططقلا عمجي" نأ هنم بلطيو رنتياج دلوف وعدي نأ حرتقاو .ناميلل هلمع ناجروم

 علطضاو .لاملا سأر ىف كراشت دق ىتلا كونبلا عمجل ىداحتالا طايتحالا مدختسي نأ

 قودنص حلاصل تاونس رشع لبق اًديدحت ةمهملا هذهب كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالا

 ْ .تنمجنام لاتيباك مريت جنول

 .ضفر «ةقباسلا هتاجن تارم نم ةنينأمطلا نم ريثكلا دمتسا ىذلا ءدلوف نكل

 ركذتو .مهسألا رمدي فوس سيلا لامعأ نم لمع هنأ ىلع اهيلإ رظني فوس هنإ لاقو
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 امدنع لب ءعيطتسي امدنع ناميل اًدبأ ىرتشي نل دلوف نأ ةيلخادلا هتعانق كالب

 صاخشأ لضقأ .ديدش رسع ىف كنإ كيد" :ةحارصب لاقو .بسحف كلذل رطضي

 ىلإ مضنا دقل .كرحتي مل دلوف نكل .ىداحتالا طايتحالا مه ططقلا هذه نوعمجي
 نم اجن (ةكرشلا رمع عبر) ةيلاتلا نيثالثلاو عستلا تاونسلا ىفو :1514 ماع ناميل

 غلبم ىهو ءرالود نويلم ٠٠١ ىلإ لصتل ومنت ىهو هتورث دهاشو .تامزألا نم ريثكلا

 ٠٠ه نم برقي ام ىلإ ةيضاملا ةليلقلا مايألا ىف صلقت مث ءدحأ لابب موي تاذ رطخي مل

 .رالود نويلم

 اذإ اوريل .ءاسملا لولحب نييفرصملا ضعب بسحف لسري نأ كالب نم دلوف بلطو
 ىتيس رضحت فوسو .لاملا سأر عمجل ةطخب امير دعاست نأ ناجروم عسوب ناك ام

 تاكرشلا ىدحإ ؛تيلراب دنأ رشتاث نوسميس ىف عامتجا دقعناو .اضيأ بورج

 نيرمثتسم عم بساكم ىنجل ”ةوعدل  دعتست ناميل تناكو .ناميل لثمت ىتلا ةينوناقلا

 ىنج ةوعد نم ضرفغلا ناكو .ثلاثلا عبرلا ىف اهبساكم ةعجارمل ءاعبرألا حابص

 ىف ىعيبطلا ليملا معد وه :ةخسارلا تيرتس لوو سوقط نم ةدحاو ىهو ؛بساكملا
 فدهتست ىتلا ةطخلا - "وكنبس" اًضيأ ناميل مدقت فوسو .لؤافتلا وحن تيرتس لوو
 بسحب ؛ةكرشلا ذقنت فوس ىتلاو ”ئيس كنب“ و ديج كنب نيب اهلوصأ ميسقت

 .ناميل ىيفرصم

 رطاخملا مسق سيئر :ناجوه نوج تصنأ ءرشتاث نوسميس ىف عامتجالا ىفو

 ىتم نأشب اضماغ ناميل قيرف ناك .قدصي ال وهو :ناجرومل ىرامثتسالا كنبلا ىف
 فعض متشت فوس قوسلا نإ ناجوف لاقو .ىرورضلا لاملا سأر نوعمجي فيكو
 .نيرمشتسملا ئدهت نأ لمتحملا ريغ نم 2٠١05, ماع ىتح ذفنُت ال ةطخ ةيأو ؛ةطخلا

 .بساكملا ىنجل ةوعدلا ىف اًمدق ىضهت الأ ناميل حصنو

 نيب شاقنلا مدتحا ةعباسلا ةداجلا ىف باحس ةحطان وهو ءرقملا ىلإ ةدوعلابو

 نكمي ال ىتلا ةلئسألا مامأ لاجملا حتف اذإو .ناجروم ةحيصن نأشب ناميل ىيفرصم
 ,مساح فطعنم ىف نيرمثتسملا اذه لزعي -ناجروم دقتعت امك - دقف اهنع ةباجإلا
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 ىتح ءاسملا ىلإ لدجلا لاطتساو . انضيأ كوكشلا ريثي دق اًقلطم ءىش ىأ لوق مدع نكل

 نأ نويفرصملا ررقو ءامامت زميات ناديم ءاوضأ تقلأتو نويذيفنتلا ءاردملا رجض

 .رمألا ىف اًمدق اوضمي

 .زاتمم تاعيبم لجرك هتيصخش دلوف صمقت ءبساكملا ىنجل ةوعدلا ىف

 نكي ملو .(''*7ةبيصعلا تاقوألا ىف اًيوس لمعلا ىف ليوط لجس انل" اجهتبم لاقو
 نكل .مهسألا عيب ىف اهدوهج ةيلاملا اهتعفار تصلقو ؛ ئئيس هلك ناميل ريرقت

 غلب لهذم ضافخنا اهمظعو ةكرشلا خيرات ىف أوسألا تناك ةيلصفلا اهتراسخ

 ىذلا ام :نورمثتسملا لعاستو .ةيراقعلا اهنوهر ةميق ىف رالود تارايلمل ةينامث

 نم رالود رايلم ٠١ الإ ناميل ىدل قبتي ملو ؟ضافخنا تايلمع كلذ الت اذإ ثدحي

 : .(581) ةيداعلا مهسألا

 اهيدل لازام ناميل نأ وه لعفلاب قلقلا اهروهمجل اًجاعزإ رومألا رثكأ ناكو

 ىأرو .ةيراجت ىقابلاو ةينكس اهشلت - ةيراقع تادنس ةروص ىف رالود رايلم
 مهسألا ىفو ءىديزفو ىناف تطقسأ ىتلا اهنأ ةيراجتلا مهسألا ىف نورمثتسملا

 .هسم نكمي ال ؛ةقيقحلا ىفو ءاّممسم ايش ةيراجتلا

 ةرابع نكل «نينثا ىلإ اهسفن ميسقت لوح زكرمتي اهتطخ نم ريثكلا ناميل تلعجو

 - ”؟..4 ةيلاملا ةنسلا نم لوألا عبرلا ىف لمتكت نأ عقوتي“- ىفحصلا اهنايب ىف ةدحاو

 ءاردملا نيب ديدش عارص ىلإ بساكملا ىنجل ةوعدلا تلوحتو .لمألا اهنم غرفأ

 سأر ةيافك ىف نيككشتملا نيرمثتسملاو ةدشب مهفقاوم اوريغ نيذلا نييذيفنتلا

 هذه لثم ةكرعم ةيلام ةكرش لخدت ملو .ضفخلا تايلمع ةمئالم ىدمو ناميل لام

 .اهترسخو الإ

 ىلناتس ناجرومو شنيل ليريمو نامدلوج تنلعأ «حابرألا ىنجل ةوعدلا دعبو

 تالاكو نكل .ناميل عم ىداصتقا طاشنب مايقلا لصاوت فوس اهنأ ةعاجشب

 تالاكو تلظ ءال مأ قحتسم لكشب ءاوسو .حضاو لكشب تعجارت ىنامتئالا فينصتلا
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 نيذلا مهسفنأ نيرمثتسملاو .تيرتس لوو ةباوب سراح رود بعلت ىنامتئالا فينصتلا

 اهسفن ةيدوبعلاب نوعبتي فوس ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ىلإ مانغأك اهوعبتأ
 ناميل ءايلع ةطلس اهنأ ىل امك ودبت ةقيرطب ,زيدوم ترمأو .ناميل نأشب اهتوعد اًمامت
 ىنامتئالا فينصتلا صفخت فوسف .كلذ ىف تلشف اذإو ءايرث اثوحتسم دجت نأب

 زنريتس ريبل عيرسلا رايهنالا رابتعالا ىف اهذخأيو .رشكأ اميرو تاجرد ثالث ناميلل
 ناميل تقلتو .("'") نينثإلا موي وه ىئاهنلا دعوملا نأ بعوتست ىتح ناميل زيدوم تلهمأ
 طقف سيل .ةياغلل ةريطخ تاريذحت هذه تناك .زروب دنآ دردناتس نم ةهباشم تاريذحت

 ىلع نيعتي فوس :ءضارتقالا تايلمع نم ددعل دونبلا بجومبو .روهمجلا ىلع اهريثأتل
 ,مث نمو .اهفينصت ضفخ مت اذإ ىفاضإلا نامضلا نم ديزملا نلعت نأ روفلا ىلع ناميل
 .ناميل ريصم حاتفم فينصتلا تالاكو تكلتما دقف

 قوس علدناو .ةرورضلاب تيرتس لوو ساسحإ نع ىئاهن دعوم دوجو فشو
 نييالم ةرشع نامضل فلأ 80 ىلإ نيمأتلا تاوالع تعفتراو .نامتئالا ةضياقم

 تدمجتو .(""4) قياسلا عوبسألا ىف رالود فلأ 5٠١ نم ادوعص ,ناميل تادنس نم

 حبصأو .تاءاطع ىف ةكراشملا نولمتحملا نورتشملا فقوأو ؛ةيراقعلا نوهرلا قوس

 .هيج ىف رطاخملا ةرادإ ريدم :ناجوه نوج رثأتو .حضاو لكشب نيقلق ناميل ونئاد
 ,حابرألا ىنجل ةوعدلا ةيلمع ىف اًمدق ىضمت الأ ىلع ناميل ثح ىذلا ناجروم .ىب

 .ىب .هيج تلختو .دملا رسح ىلع اهتردق - ىف ككشت هنكل .ناميل ةعاجشب
 اًقلق رثكأ نآلا تحبصأو .ناميلل لام سأر عمجت دق اهنأب ديفت ةركف ةيأ نع ناجروم
 .اهسفن ىلع

 ىلع ناجروم فاشكتا نع الجس ناجوه ضرع .كالب فيتس عم رواشتلا دعيو
 دصقو .ةرطاخملا ىوتسمو دنسلا عون بسح اهفنصو «لماعت فلأ 5 وحن ىأ «ناميل

 ناكو .ةنازرب ناجوه هفصو امبسح «ناميل "تبهذ" اذإ ثدحي فوس ام ديدحت لجسلاب
 نأ ىنعي امم ,ةقفاوملا لبق ام ةناكم ىف ناميل ناجوه عضوو .اريبك ناجروم فاشكنا
 امو .هيئان ةقفاوم وأ هتقفاوم نود ناميل عم تالماعت ءارجإ عيطتسي ناميل ىف دحأ ال
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 ام وهو :ةيطرشلا ةناكملا ىلإ عجرت ناميل نأ تيرتس لوو ىف كونبلا ىوقأ مهي ناك

 .اهيف ةقثلا تدقف ىتلا تاكرشلل فارعألا ةناكم لثمي

 قيدانصلا تدارأو .نوعاط ةيحض اهنأ ول امك ناميل نم طوحتلا قيدانص ترفنو

 ثحت تناكو ,طابترا ىأ نم صلختت نأ ناميل عم ةريبك تالماعت اهل ىرخأ فارطأو

 نأ قوسلا ىف ىلجتو .اهتامازتلاب علطضتو ناميل عقوم لتحت نأ ىلع ىوقألا كونبلا

 ناكو ؛اهتلويسب ناميل تهابت «حابرألا نأشب اهريرقت ىفو .ةفيعض ناميل ةلمسر

 5٠١4 ماع تابارطضا تتبثأو .مهسألا ةميق ىفاص اوري نأ ىلإ ةجاحب نورمثتسملا

 الإ ةسسؤم ءاقب نمضي نل «ةمزألا لاح ىف :فراصملا ىف ةروثأملا لاوقالا مدقأ ةحص

 .لاملا سأر

 ىتح نيداعم نييسايس نم ةيفتاه تاملاكم ىقلتي ءاعبرألا موي نوسلوب ىضقو

 نوجو امايوأ كاراب ,ةسائرلا بصنم ىلع نيسفانملا نم :ذاقنإ ةيلمع حارتقا درجمل

 رعاشملا تمأتلاو .نييطارقميدلاو نييروهمجلا ؛رموش كوشتو ؛ىسوليب ىسنان ؛نيكم

 ةضراعم :ىكيرمألا سرجنوكلا اهدهش ام اًردان ةغفيص ىف ناميل ةدعاسم دض

 رركو .رعاشملا هذه ؛عبطلاب ءنوسلوب مهكراشو .("*') نيبزحلا نم ةمومحم
 دقتعي ملو .ىداحتالا طايتحالل اهيلع دكأو ذاقنإلل ةسايس دوجو مدع نييفحصلل

 ناك نوسلوب نكل .مهتارايخ تصلق اهنأل :ةمكحلا نم اذه نأب شراو الو ىكنانرب

 ىف اهعقوت لاط ةكرعم ءراظتنالا نم روهش دعب ءلخدي فوس لجر لثم ءاممصم
 تالاكولا تناك دقف .زنريتس ريب تلعف امك ؛ةلفغ ىلع هيلإ ناميل للستت ملف .حابصلا

 ءاوناكو .اهيلع تاقاقحتسالا فرعتو :ناميل لوصأ فرعت ةيداحتالا ةموكحلل ةددعتملا

 .نيدعتسم اوضرتفا امك

 .ةقفص تمربأ اذإ - وجنت فوس ةكرشلا نأ ناميل ىف نييفرصملا مظعم دقتعاو

 ءرمألاب ةيارد ىلع ىسور ناك امكو .ةينيقيب رعشي .دلوفل برقألا ريدملا وسور ناكو

 كنب ناكو .كرويوين ىلإ بيرق تقو ىف ندنل ىف زيلكراب نم نوزراب ءاردم هجتي فوس

 ,هايملا ىف - رشكأ اميرو - نيشرق دوجو عمو .لعفلاب ناديملا ىف ادوجوم اكيرمأ فوأ
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 ىف ةاجنلا نم خيرات ناميلل نإف ,دلوف لاق امكو .معطلا مقتلي فوس امهدحأ نإف
 .ةيعصلا تاقوألا

 ىقراه ىلإ ءاعبرألا موي نم رخأتم تقو ىف ناميل نم ةملاكم تردص ءاذه عمو
 ,كرويوين ةئيدم ىف ةينوناقلا زيجنام دنأ لاشتوج ليو ةكرش ىف كيرشلا ءرليم .رآ

 زربأ رليم ناكو .ناميل نأشب تانايبل اًيئدبم اعمج أدبي نأ عيطتسي ناك اذإ هلأست
 .سالفإلا ىف هصصخت ناكو .ةيداصتقالا ةطشنألا ميظنت ةداعإ ىف نيينوناقلا ءاربخلا
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 رشع ىناثلا لصفلا

 مون الب

 لكشب هلمع ىعسوب ناك اميف اًركفم ةليل لك ظقيتسأ تنك

 ىموكحلا حالصإلاو ةبقارملا ةنجلل عامتسا ةسلج ءدلوف دراشتير

 «لوألا نيرشت ريوتكأ نم سداسلا ىف ؛باونلا سلجم ىف
 7٠١4. ماع ىف

 موي ىفو .ناميل نم ةملاكملا هتاج امدنع ريواليد ىف لمعب موقي رليم ىقراه ناك
 دادعإلا لمع ناكو .اًركبم رايدلا ىلإ داع هنإ هبتكم لاق ,لوليأ ربمتبس ١١ ,ءاثالثلا

 ىف «سبلملا قينأ ماحمو ؛ةماقلا ليوط لجر وهو «رليم لمعو ءامدق ىضمي ناميل نأشب

 ال كام ىدنإ ةكرش اهبرقأو ,ءزيسامو زنيالريأ دتينويو ءوكاسكت سالفإ تايلمع

 ىماحملا ءوسور رذحو .سالفإلا نالعإ بلطب مدقتت نأ ناميل ىلع ناك اذإ هنع ىنغتسي

 نم ةعفد ىناث ىفو .صخش ىأ ىلإ هفيلكت عوضوم ىشفي نأ نم رليم «ناميلل زرابلا

 تارمتؤم ةفرغ ىف ةيضقلا ىف نيلماعلا هيدعاسم لزعي نأب هيلإ ىسور لسوت مالكلا
 ءرليم وسور نأمطو ,"لادتعالا عورشم" وه اًيكرح اًمسا ىعسملا ىلع قلطأو .ةفلغم
 ...ثدحي نل اذه" :وسور لاقو .ةصلاخ ةيزارتحا تناك سالفإلل تادادعتسالا نكل

 ."اعفن ىدجت فوس دادعإلا تحت ءايشأ انيدل
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 ىف ناميل تالجس نعمتب صحفي .لمتحملا ذوحتسملا ءاكيرمأ فوأ كنب ناكو

 لمع ىف زيلكراب طرخنا نيح ىف :ليوموركو ناقيلوسل ةنيدملا طسو ىف تارمتؤم زكرم

 نم ريبك عاطق سمغنا ةينوناقلا زكارملا هذه نم اًقالطناو .رشتاث نوسميس ىف زاوم
 نولوؤسم ناك :ىداحتالا طايتحالا ىفو .ناميل ذاقنإل ةحلملا ةيضقلا ىف نتاهنام

 قوس بلقيس .دحلا اذه ىلإ رمألا لصو اذإ «ناميل لالحمضا ناك ام اذإ نوفشكتسي

 ىلإ باهذلل ىفكت ةليوط ةحار ةرتفب عتمتلا نع اوزجع نأ دغبو .('')تاقتشملا
 ىلع لطي ىذلا موينيليم قدنف ىف اًفرغ ىداحتالا طايتحالا نم نولوؤسم زجح .مهلزانم
 دلوف طشن .ناميل ىفو .طبضلاب ماوعأ ةينامث لبق ةيباهرإلا ةثراكلا عقوم ءوريز دنوارج

 ةفيحص اهترشن ىتلا) ةعاشإلا اًددبم ,تيرتس لوو ىف ءاقدصألاو نيلوؤسملا ةوعد ىف
 هنأ ول امكو .('') هبصنم نم لاقي دق هنأ اهدافم ىتلاو (اًنْؤم ناك ام وهو :زميات

 قشي وهو ؛ناميل ىف ريدملا ءربموكام نوج لخد .هعارذ ىف دلوفل ةيوقم ةنقح ىطعي
 ؛ىيس ظح اذه" ةيويحب نلعأو ءنييفرصم ةرشع نم رثكأ اهيف عمجتي ىتلا برحلا ةفرغ
 :نييفراملا | نيب ةلق هقيبموو, مطعم لهب امدح مق قل

 اعامتجا رضحي «شنيل ليريم سيئر ؛نيات نوج ناك ,ةنيدملا نم رخآ ناكم ىفو
 ىلع بيجيل رخآ ىلإ نيح نم نذأتسي ناكو «قينألا ىسنيجير قدنف ىف عقوملا ةلابق
 :ىرامثتسا كنب لك ىلع لالظب ناميل ةمزأ تقلأو .لومحملا فتاهلا ىف ةلجاع تاملاكم

 وه اهيلع ةمالعلا ليريم روث ناك ,نييداعلا نييكيرمألا ىلإ ةبسنلابو .ةصاخب ليريمو
 ةيلام ةعفار -ناميل باصأ ىذلا هسفن ضرملا ىناع هنكل .اهتاذ مهسألا قوس زمر

 تادنسو - تادنسو ؛لجألا ريصق ليومتلا ىلع هيف غلابم دامتعاو ءاًدج ةريبك
 .اهيف كوكشم اهتميق - ةصاخب اهنم تاراقعلا

 رمعلا نم غلابلا اهسيئر ؛جنميلف جيرج نكل ,ةنمآ ليريم نأ نيات دقتعاو
 نينكتانج :لوويوه نع نيملطم نبا ومو :يتميلف عرفت : ادج ادكاتم نكي مل ؛اًماعال
 ليريم ىف اًماع ١7 لعفلاب هيلع رم دق ناكو نوناقلل ليي ةنسردم نم «كرويوين ةيالوب
 ناميل نأب ةعرسب رشتنت ىتلا ءابنألا وه هفيخي ناك امو .ىدنج ءالو اهل نكي ناك ىتلا
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 ىلإ ودبي اميف قباسلا ىف اًقاوت ناك ىذلا اكيرمأ فوأ كنب ىلإ ثدحتت تناك

 فوأ كنب ذقنأ اذإ" وه هيف ريكفتلا جنميلف عيطتسي ام لك ناكو .ليريم ىلع ذاوحتسالا

 . ؟انذقنيس نمف «ناميل اكيرمأ

 نيكب ةقيثو ةقالع هل تناك ىذلا ,لتشتاو ىماحم .ىهيلريه ديإ جنيميلف فتاهو

 اكيرمأ فوأ كنب نيب جامدنالا نأشب ناثدحتي سيولو نيات لعجي نأ هاجرتو سيول

 فتاهي سيول لعجت نأ كيلع نيعتي' :الئاق جنيميلف هدشانو .ناوآلا توفي نأ ليق لتريمو

 ةلجعلا لعجي نأ نيات ىلع نيعت هنأب ىهيلريه باجأو .دعترم هنأب ىحوي ناك ."نيات

 ىف ةفيعض ليريم مهسأ تناكو .رخآ دحأ ىأ نم ثيدح ىأل بيجتسي نل سيولف ؛رودت
 .رالود 5.0 ىلإ ميقس لكشب ناميل مهسأ تطيهو ؛سيمخلا كاذ

 ةيحانلا نم ءنكل .روهمجلا راظنأ نع ةديعب تناك ىج .ىأ .هيإ نأ بيرغلا نمو

 تغلب ةظهاب الومأ نيمأتلا قالمع دقفو .ناميل تالكشم نم ربكأ اهتالكشم تناك .ةيلاملا

 ىف رالود رايلم 8 ىف قلمحي ناكو ؛ةقباسلا ةثالثلا عابرألا لالخ رالود رايلم 6
 ,رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىلع فاشكنا ةروص

 تامازتلا نم ةفلتخم ةعومجم ةروص ىف ؛ىتح اهنم ربكأ ىرخأ لاومأ ىلإ ةفاضإلاب
 ىلإ ىح .ىأ .هيإ ترطضا اهتاضياقم تادقاعت ىشالت عمو .نامضب ةلوفكملا نيدلا

 امك :ينامتئالا اهفينصت ضفخ مت اذإو ؛تانامض ةروص ىف رالود رايلم ”*< حرط

 رايلم 16 غلبي امل ةضرع نوكتسف ءددهت ةرابجلا ىنامتئالا فينصتلا تالاكو تناك

 .":5) رالود رايلم ٠١ ىلإ لصي ام امبرو ؛ةيفاضإ رالود

 تكد نورت اهفاشكنا صيلقت ةلواحم ىف تسمحت ىتلا ناميل فالخ ىلعو

 اينيلح :فاخيرع نب .ةنج مك نجانشس ناك اهنا اؤشألاو اكو ةوؤكي حج نأ نإ

 ىج .ىأ .هيإ ىدل فلكملا ناجروم ىفرصم ءنيم ميت داتسميلو عاري ملو .ضرتقملا
 .هيإ ماقرأ نأ ةعنتقم اهبناج نم ناجروم تناكو . اًفرجعتمو هسفن نع اًيضار ادب ىذلا
 ةمات ةزافمب امهادحأ نكت ملو ؛ىرخألاب نيتكرشلا نم ىأ قثت ملو .أطخ ىلع ىج .ىأ

 اذإ ىتح ؛حيرجلا رعاشمب عاتمتسالا ةيهافر ىج .ىأ .هيإ ىدل نكي مل نكل .موللا نم
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 ؛جريبنيرج كناه لصتاو .ةلويسلا عمجت نأ اهيلع ناكو ؛ةحنرتملا ناجروم اهتزفتسا
 راجو سيمخلا موي اًيفتاه داتسميلوب ءاهمهسأ ةلمح ريكأو ؛لوزعملا ىج .ىأ .هيإ خيش
 .*9"؟هيحجلا قحب كلاجر رظتني اذام" :ًالئاق

 ىفو .ةبيطلا تاقالعلا ةداعتسال اًدهج ناجروم نم نوميد ىميجو داتسميلو لذيو
 .نياتشنوارب سالجود «نييرامثتسالا هييفرصم ريبك نوميد لسرأ ؛هتاذ سيمخلا موي
 نيب تارتوتلا نكل .اًريبك امدقت نياتشنوارب زرحأو ىج .ىأ .هيإ رتافد صحفيل
 باشلا سيئرلا ءربيارش نيارب ىقلت ؛مويلا نم قحال تقو ىفو .ترمتسا نيتكرشلا
 ةبلاطملاب هجعزأ ىذلا نيم ميت نم اًيفتاه الاصتا ,.يج .ىأ .هيإ ىف طيطختلا مسقل

 ”؟وبيرلا نم ىنوزخم نيأ" هدر ىف ربيارش خرصو .عقوم ةيراجت ةقالع قافتا باطخب
 تنأ له" ماحفإب نيم درو .(ىليل ضرق ىلإ ريشي تيرتس لووب صاخ خلطصم وهو)
 ,روفلا ىلعو ”؟رالود رايلم ٠١ ىلإ جاتحت نيح ىف كضرقأ فوس ىننأ دقتعتأ ؟نونجم

 ىف هتمه طبشت مل ىذلا ذوفنلا ىذ ىناثلا لجرلا ءكالب فيتس نم ربيارش عمس
 ...ةئطاخ تناك اهيلع انلصح ىتلا تامولعملا نم ءزج لك" :الئاق كالب دعرو .ناجروم
 .”؛ةياغلل انلففتسا دقل

 ناك ءايفرصم هتفصبو .ةصاخب داتسميلو ةيحرسملا ضورعلا هذه ئجافت ملو
 مل .نمآ ريغ ساسأ ىلع تارالودلا نم تارايللا تارشع ضرقت ال كونبلا نأ فرعي
 تاكرش ىف ةزجتحم تناك «بلغألا ىف نكل - اهب دهعتت لوصأ ىج .ىأ .هيإ ىدل نكي
 ىلع رفاوتم دقن ىلإ ةجاح ىف ىج .ىأ .هيإ تناكو .اهل ةعباتلا حئاولل ةعضاخلا نيمأتلا

 ىلع روثعلا ىف - ديحولا اهلمأ امبرو - اهلامآأ لضفأ لثمتو .مألا ةكرشلا ىوتسم
 ريصق راعشإلا اذه لثم ىف ريبكلا رامثتسالل احيجرت رثكألا ردصملاو .نيرمثتسم
 .ةصاخ مهسأ تاذ ةكرش نوكيس دمألا

 ريدملا ءربيارش لصتاو .ةيفتاهلا تالاصتالا نم اًمومحم الباو داتسميلو قلطأو
 ىلع رثعي نأ زراب ريدم ىلإ لسوتو كور كالب ةكرشل رامثتسالا ريدمب ؛هتكرش ىف
 ةيثبع ىفخت الف ءرابتعالا ىف ىج .ىأ .هيإ ديقعت ذخأيو .عوبسألا ةياهن لولحب رتشم
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 مهسألا ىفرصم .زروالف سيركب اًيفتاه داتسميلو لصتا ؛مث .(*!ودبي اميف بلطلا

 .رمألا نع داتسميلو لأسو .زنريتس ريبل ءاطعب مدقت ىذلا ةصاخلا

 .زروالف نيع تفرطو ."ءاعبرألا موي دقنلا انم دفني فوس" :ةحارصب داتسميلو لاقو

 ربكأ اهنإ .فظوم فلأ ١1و ءلوصأ ةروص ىف رالود نويليرت اهيدل ىج .ىأ .هيإو

 ,ةلمتحم ةيرسق جامدنا ةيلمع ىلع لعفلاب لمعي زروالف ناك .ملاعلا ىف نيمأت ةكرش

 ةركف تناكو .(''') زرزارب ناميلل اهضرع نأشب اكيرمأ فوأ كنبل حصنلا مدقي ناكو

 .لقعلل ةيفانم رخآ تقو ىأ ىف ىدبت ,دحاو تقو ىف امهالك ىج .ىأ هيإو ناميل ناقنإ

 .ىأ .هيإب حيطأ اذإف .ةجيتنلاب اًقلعم ناك لامعألا ذيفنت ىف هتقيرطو تيرتس لوو نكل

 ؟رمألا ىهتنيس نيأ ىلإو ءاهعم نوبهذي فوس نيرخآ نإف ىج

 ىذلا سوروأ نوج .هتكرش ىف بدتنملا ةرادإلا سلجم وضع ىلإ زروالف تفتلاو

 .ايلارتسأ نم اًمداق :ةعاس 7 تقرفتسا ةلحر نم الجرتم ىدنيك راطم نم هوتل داع

 ةنيدملا طسو ىلإ مهيفظوم ضعبو سوروأ بهذو ءدراوملا امسقي نأ ىلع اقفتاو

 -ددحم بلطب سوروأ مدقت كانهو .كرويوين تيقوتب ءاسم ىج .ىأ .هيإ ىلإ اولصوو

 لب ؛ىج . ىأ .هيإل ةريثكلا عورفلل تاقحتسمب اًمتهم نكي ملو .ةدحوم ةينازيم بلط

 فرعي ملو .ىلاحلا تقولا ىف - لكك ةكرشلا - ةكرشلا عم ام رادقم فرعي نأ دارأ

 نم ناكو :تافلمو رتافدب ةلمحبم دي ةيرع هبشي امب داعو فظوم رداغ : .ودبي اميف دحأ

 امكو .ودبي ناك امم اًديقعت رثكأ دقنلا نم ىج .ىأ .هيإ دراوم باسح نأ حضاولا

 :ربكألا ةقيقحلل ديج مهفب نكل ,ةيمقر ةقد مدعب «سوروأ ركذتي

 عورفلا - نيماتلل ةئئاهلا تاكرشلا هذهب ىج .ىأ .هيإ ليخت
 تردصأو مألا ةكرشلا تضم .ةميظع تاكرش لثمت ىتلا ةدرفنملا

 ىتلا تارالودلا تارايلم نم نييالملا تائمب نامتئالا تاضياقم

 ةطقنلا نم نامثأ ةثالث ىأ ةئملا ىف دحاو نم عبر اهنع اهضاقتت

 .اًنامض عضت الأ نيعتي ,هيإ ةثالث فينصتلا نوكي امنيبو .ةيوئملا

 ١ ةعباتلا تاكرشلا ءامسأ هيف دتمت اًيلام كيور بعكم ىج .ىأ .هيأ ةكرش لكيهل ىناييلا مسرلا هيشي (*)

 .اقص "و و ادومع
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 نوكتسف .هيإ نينثا ىلإ نامتئالا ضيفخت مت اذإف ءاهبسحإ
 هيإ ىلإ فينصتلا ضيفخت مت اذإو «رالود تارايلم ةسمخ ةجيتنلا
 ضفخ مت اذإو «رالود رايلم .٠ ةجيتنلا نوكتسف ةدحاو
 رالود رايلم 18٠ ةجيتنلا نوكتسف اذه نم ىندأ فينصتلا
 اًيسدننه تفعاض اذإ اهب جرختس ىتلا ةجيتنلا امف .نامضك
 ,(؟:9) ؟ةيلام لكاشمل كلوصو عم ءبلاسلاب كيدل ىذلا دقنلا

 ناميل امارد تيظح ,راظنألا نع ةديعب ريبك دح ىلإ ىج .ىأ .هيإ تلظ امنيبو
 نوقلعملا ءاربخلا ىلدأو ءاهتارقم نويفحصلا رصاحف .ماعلا حرسملا مامتها نم بناجب
 صحفل نوقلقلا نورمثتسملا لصتاو اهتاجن تالامتحا نأشب مهئارآب نويزقيلتلا ىف
 ءالمعلا ناميل نويد كلتمي ناك ىذلا دناف ىرميارب فريزير قودنص نأمط) .مهتادنس
 ةيلاملا قاروألا لقنت نأ لواحت طوحتلا قيدانص تناكو .(''!(.ةنمآ ناميل تادنس نأ
 نيئداه نويذيفنتلا ناميل ءاردم ادي .هسفن تقولا ىفو .نيرخآ ءاطسو ىلإ ناميل نم
 نيمأ ءىشدنوت ثيو .ةقفص ىلإ لصوتلا متيس هنأ نيدقتعم ؛ةعيبطلل قراخ لكشب
 ناكو .اكيرمأ فوأ كنيو زيلكراب ءناميل ىلع نيسفانتملل تانايبلا ىف حورلا «ةنازخلا
 اهضورق ةصاخو ؛ناميل تادنسل ةينامتئالا ةدوجلا نأشب ةيدج ةلئسأ امهيلك ىدل
 تيرتس لوو ناك ام اذإ ىف اًحاحلإ رثكألا ةيضقلا تكئمتو .بعاتملل ةريثملا ةيداصتقالا
 .ةقفص ىلإ لصوتلا نيح ىلإ ةرثعتملا ةكرشلا ليومن لصاويس

 كنب دعاست ىتلا ليوموركو ناقيلوس ةكرش ىف ىشتنوت ناك .ءاثالثلا ةليل ىفو
 زرياب نيج نم ةملاكم ىقلتيل ةفرغلا نم عزتنأو .ةمزاللا ةظقيلا ىخوت ىف اكيرمأ فوأ
 وسور زرياب تناكو .ناجروم .ىب .هيج ىف ةطاسولا راجت ةدحو ةسيئر ءوسور
 ,ةبيثك اهرابخأ تناك ةرملا هذه .ةلامز ةقالع امهنيبو ءاًييرقت اًيموي ناثدحتي ىشتنوتو
 نامض ةروص ىف تارايلم ةسمخ الإ ناجروم قلتت ملو .اًبيرقت ةيراذتعا اهتربت تناكو

 ىف صخش ىأ ناك اذإ هنإ تفاضأو .ةعمجلا حابص لاملا ىلإ جاتحت تناكو ؛ىفاضإ .
 ,(" ”ىميج" عم نكيلف رمألا شقاني نأ ديري ناميل
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 ,نيهوك نيجدور لصتا ؛ةريصق ةرتف دعيو .هئاسؤرب روقلا ىلع ىشتنوت لصتاو

 ءريظن الب رومألا هذه لثم ىف هذوفن ىذلا ثيدحلا ئداه ليموركو ناقيلوس ىماحم

 ىلع ناجروم ثحي نأ لمتحملا نم ناك ام اذإ فرعيل كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالاب

 عمو .”مئالم' ناجروم بلط نأب ديدش دوربب رنتياج بتكم درو .اًنقؤم اًذاقنإ ناميل حنم

 نيهوك نكل ,ىفرصم نأشك ءاهقوقح لاجم ىف حضاو لكشب لمعت تناك ناجروم نأ

 .ىداحتالا طايتحالا در ىف ةفطاعتملا ريغ ةربنلا نم ةمدصب بيصأ

 ىلإ نارظني اناك امهنكل :ناميل وجنت نأ ديكأتلاب ناديري نوسلوبو رئتياج ناك

 لح ىلإ لصوتلا ىف ةيوازلا رجحك ,ةدوجوملا كونبلا ىوقأ دحأ .ناجروم .ىب .هيج
 نأ دق هنأ ىلع اقفتاو .ءاسملا كلذ نم رخأتم تقو ىف نولوؤسملا رواشتو .ٌةبقع سيلو

 ىتح اًرس رمألا ىقبي نأ ردقم ناكو .ةطخ ىلع رارقتسالاو لمعلاو مدقتلل ناوآلا

 .ةعمجلا موي قاوسألا قالغإ

 زرزارب ناميل نأ ىلع !دكؤم ءشوب سيئرلا ىلإ ةدافإ ,ةعمجلا موي ,نوسلوب مدقو

 نع ةفلتخم ناميل اذامل نع ءاًيئاقلت شوب لاسو .عوبسألا ةياهن ةلطع ىتح شيعت دق

 نآلا نوسلوب ناكو .رتشم رهظي مل «نآلا ىتح .هنأ نوسلوب باجأو .زنريتس ريب

 نأ ىلع سيئرلا قفاوو .ةيقالخألا ةفزاجملا عنم ةيضق ىف اًمامت اًقرغتسم

 ,نوسلوب دجو ءاذه ىلإ ةفاضإلاب .ةلشافلا تاكرشلل ةبسانمو ةيعيبط ةجيتن سالفإلا

 اهذاقنإ متي فوس ىج .ىأ .هيإ نأ ديفت ريراقت ىف ىولسلا ضعب :ناميلب مومهملا

 .ىأ .هيإ نأو «قوسلا ىف نيتكرشلا اتلك ريصم مسحُي نأ لامتحاو .ةصاخ دراومب

 تايولوألا مئاوق ىضرأو ءتيرتس لوو حورج دمض .ءىجنت فوس «لقألا ىلع ءىج

 ظافحللو نزاوتلاب ىعيبطلا ريغ لالخإلا نع ماجحإلل - نوسلوبل ةرابجلاو ةضراعتملا

 .(:2/قوسلا نزاوت ىلع

 دقتعي ناك امك مسحلا نم .لاوحألا نم لاحب «ةبيرق نكت مل ىج .ىأ .هيإ نكل

 كاذ ىف ىنامتئالا فينصتلا ضفخب اًديدهت زروب دنآ دردناتس تردصأو .نوسلوب

 .هيإل ةيراجتلا تادنسلا نم ةصاخو :مهروقن نوفئاخلا نوضرتقملا لصاوو :مويلا
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 رايلم ةرشع وحنب نيمأتلا ةكرش دقن ىف زجعلا ردق :ةعمجلا حابص لولحبو ىج .ىأ
 .ىأ .هيإ مهسأ تناك ,ةسفن تقولا ىفو .زجعلا عستا ,ناجروم تصحف املكو «رالود

 .ةئملا ىف ٠١ اًضفخنم اًرالود ١؟ دنع ةعمجلا موي قلغأو .طبهت ىج

 ,وك دنآ ستريور سيفارك جريبلوكب داتسميلو لصتا .اًئداه ودبيل ةلواحم ىفو

 ةعفارلا نع اهسفن ىه ةبيرغ تسيلو) ةصاخلا مهسألا لاجم ىف ةدئار ةكرش ىفو
 .ىأ .هيإ ةوجف تناك ,نآلاو .عيب ةيلمع مظنت نأ عيطتست تناك ام اذإ اهلأسو .(ةيلاملا

 ةدشب اهتادنس ىلع ىنامتئالا زجعلا ةضياقم تعفتراو .رالود رايلم ٠١ ىحنب ردقتن ىج

 ىف ديدش رتوت ىلع ةرداب ىف «تادنسلا نم رالود تارايلم ةرشع لكل فلأ 1٠١ ىلإ

 . .هيإ تلصتا :ةريهظلا هذه نم رخأتم تقو ىف ,سأي ةلاح ىفو .("” نامتئالا قوس
 ءاسم هب تلصتا ةكرشلا تناك ؛ةيالولا ىف نيمأتلا بقارم .ولانيد كيرإب ىج .ىأ
 ,عضولا ةروطخل هنم اًكاردإو .ةيعوبسألا هتلطع ىف ةيالولا لامشب هلزنم ىف ةعمجلا

 غلبأ هسفن تقولا ىفو ..(''') كرويوين ىلإ ةدوعلا ررقو ةلطعلل هططخ ولانيد ىغلأ
 تاملاكم ىقلتل ذادعشسا نط اودوكي كتي ءارتملا ىج أ :هيإ ةزادإ نسلم ماعم
 .مهروضح بلطت

 ميظنتلا ىلع نوفرشملا زكر ءىج .ىأ .هيإ عم لماعتي ةيالولا بقارم ناك امنييو
 ربكأ تلظ ىتلا لاوشتوم نطنشاو ىلع ءاذه ةعمجلا موي ىف ؛ىداحتالا ىفرصملا

 ضقخناو ,تارالود ةثالث نم ىندأ ىلإ اهمهسأ تطبهو .دالبلا ىف ةيراخدإ ةمظنم
 عم ةاواسملا مدق ىلع كلذب فقتل - ةدرخلا مهسألا ةناكم ىلإ ىنامتئالا اهفينصت
 ,ةينامتئالا ةعاقفلا جوأ ىف اوناك نيذلا ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرتقم

 تناكو .لدعلا ةيرعاش ةعيلقت هل نكل بعص ليومتلا .مهضرقت نأ ىلع ةياغلل نوصرحي
 دق تناك ةريقفلا هاوقألا ماعطإ ةعيلقت نكل ,نامتئالا ىلإ ةجاح ىف لاوشتوم نطنشاو
 نوهرلا ىضرتقم نع فلتخي ال عضو ىف نآلا لاوشتوم نطنشاو تحبصأ ؛تشالت
 رارصإ عمو .نهرلا سبح نوهجاوي نيذلا تارالودلا تارايلمب رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا
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 متي فوس هنأ ترشتنا تاعاشإلا نكل :ةلويس اهيدل نأ ىلع لاوشتوم نطنشاو

 ا .اهيلع ذاوحتسالا

 امب ةقلعتملا اًحاحلإ دشألا ةيضقلاب رنتياجو ىكنانريو نوسلوب لغشناو
 نوسلوب لاغشلا ىداحتالا طايتحالا الوؤسم كراشي ملو.ناميلاهلفعأ نوفيطتي
 جورخ مدع ىلإ ةجاحلا قوفت اهنأ ىف اركفي مل ,لقألا ىلع ىأ - ةيقالخألا ةفزاجملاب
 حومسم ناكو .ةينوناق طوغضل نيعضاخ اوناك مهنكل .ةرطيسلا قاطن نع ةمزألا

 مهنامتئا نأ ماد ام تاكرشلاو دارفألل ضرقي نأ ,نوناقلا مكحب :ىداحتالا طايتحالل

 ١١(. ”ىداحتالا طايتحالا كنب ءاضرإل ققحم"

 مهنأ نوملعي ىداحتالا طايتحالا ىظفاحم ناكو ءاًمامت ةمراص ةغللا هذه نكت ملو

 انوكي مل رييو ناميل نكل .زنريتس ريب ةلاح ىف (اهورسك نكي مل نإ) ةدعاقلا اونث
 ,ةصاخلا اهمهسأو ةيراجتلا اهضورق ةصاخو ؛ناميل لوصأ تناك .اًمامت نيلثامتم

 دض هموسرمب ةيضقلا نوساوب قبتساو .ريب لوصأ نم ةروطخ رثكأ ربتعت
 رثكألاو ىوقألا هتيصخش ببسب ىكنانرب ىلع هريثأت داس ام وهو :ةموكحلا ةدعاسم

 ركفيل تقو هيدل نوكي امدنع ةداع ثدحي اذهف ةلوجب ىكنانرب زوفي امدنعو .اًفْرَن

 .همزع عمجتسيو

 ىف نعمأ امم ؛ناميل دعاست نل ةنازخلا نأ ىس .ىب .نإ .ىس ةكبش تعاذأو

 ناجروم .ىب .هيج بلطب ءافولل لورهت ناميل تناك امنييو .ةكرشلا ىنئاد باصعأ ةراثإ
 نم تارالودلا نم نييالملا نم تاثم عضب ريفوت ىف تلشف دقف ءتانامض ريفوت ىف

 ةرادإ ماظن عطتسي ملو ؛مهلاومأ بحسل بعر ةلاح ىف ءالمعلا قباستو .تالماعتلا

 دقنلل اًرقتفم ةعمجلا موي هب ىهتنا ندنل ىف اهعرفو «تابلطلاب ىفت نأ ناميل ىف دقنلا
 .تارالود ةعبرأ نم لقأ دنع مهسألا تقلغأو .() ساسألا ىف اسلفمو

 ةظقيلا تايلمع تناكو .ةقفص ىلإ لصوتلل مراص لكشب ناميل ىعسي ءنآلاو
 ىلاتلابو ناميل لوصأ ةميق ىلع زيلكرابو اكيرمأ .فوأ كنب اهب مكحي ناك ىتلا ؛ةبجاولا
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 لكو ىراجت دنس لك سفانتم لك ضفخو .لتاق لكشب بناجلا ةيداحأ ةكرشلا ةميق

 تناكو ؛امهضورع ضفر ىف عبطلاب ةرح ناميل تناكو .ةرمدم بسنب صاخ مهس

 دقف ؛مييقتلا ةحصب اًقلعتم رمألا نكي مل .سالفإلا راهشإ بلطب مدقتلاب ةرح اًضيأ

 ناميل ىريدمل اكيرمأ فوأ كنب وضوافم لاق ءام ةلحرم ىفف .باغلا نوناق داس

 درجمل نكل [لوصألا] هذه متضفخ مكنأ ملعن' دادكم ترايو ءىجكم بيكس .نييذيفنتلا

 ةميقلا ضفخ كنبلا نأ ىلإ ةلدألا ريشتو ."ديزملا اهضفخن فوس نيظفاحم نوكن نأ

 نود لوحت ةجردب ةضيرم تناك ناميل نأ نوسلوبل نيبي نأ سيول عيطتسي ىتح اًدماع
 عم ؛ةيباجيإ ةجيتن ىف ربكأ لمأ هودحي زيلكراب ناكو .ةدعاسم نود اهيلع ذاوحتسالا

 ,ناميل روظنم نم «ةديجلا رابخألا تلثمتو .ةيافلل ناميل لوصأ ةميق اًضيأ ضفخ هنأ
 .مدقتت تناك نيبناجلا ىلع تاضوافملا نأ

 ىفتاه ع امتجا ىلإ ليريم تعد .ةعمجلا موي لاوط ناميل نأشب قلقلا دعاصت عمو

 روثعلل رخآلا وه ىعسيس ناك ام اذإ نيات نم ريدم رسفتساو .اهترادإ سلجمل ئراط

 الاصتا ليريم تقلتو ,"ناميل انسل' !رورغم ودبي لازام ىذلا نيات باجأو .رتشم ىلع
 رالود تارايلم ةسمخب هلالخ بلاط ؛ناميل ىف رطاخملا لوؤسم «وريوز ىراب نم اًيفتاه

 نم ةقبطلا ىف اهنأ ىلع اهيلإ رظني ليريم نأ حضاولا نم ناكو .نامضك روفلا ىلع

 ىف ةدايقلا بيترت ىف ىناثلا لجرلا «جنيميلف جيرج رداغو .ناميل لثم اهسفن ةرطاخملا
 ىذلا اكيرمأ فوأ كنب نأ هجعزأو .راع هنأب رعشي وهو ةرادإلا سلجم عامتجا ؛ليريم
 لصتا ؛سأي ةلاح ىفو .ناميل ىلع ذوحتسي دق هب طابترالا ىف ليريم ركفت تناك
 ىك سيولب لصتي نأ هاجرتو ءلتشتاو ةكرش ىماحم .«ىهيلريه ديإب ىرخأ ةرم جنيميلف

 نأ نيأت ىلع نيعتي .اذه انلوانت دقل :جيرج" :ىهيلريه لاقو .جامدنالا تاثداحم كرحي

 ةراثإلل لب مالعإلل ىفكت ال - قوسلا ىلإ تاشقانملا هذه نم لصف لصوو

 رطاخمل ضرعتت اهنأ ىف هبتشي ةسسفؤم ةيأ نم مهلاومأ بحسب راجتلا درو .بسحف

 ةموكحلا :رطاخملا نم لاخ هنأب ءرملا هيلع مكحي ىذلا ديحولا ناكملا ىف اهحض اوداعأو
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 نأ ةيكيرمألا ةموكحلا تعاطتسا ؛ماس معلل دقنلاب ةءولمم ليمارب ميدقت عمو .ةيكيرمألا

 ءاموي ٠١ اهتدم ىتلا ةنازخلا نوذأ ىلع ةدئافلا روس ضفخناو .صخرأ رعسب ضرتقت

 اًنيرب ودبي ناك هنأ عم ءكرحت ىف ,ةئملا ىف ١,7١ ىلإ ةئملا ىف ١,61 نم ,ةعمجلا موي

 نم درطملا تيرتس لوو روفن نم مأع دعيو .ءاربخلل ةريبك هتالالد تناك ءجذسلل

 .ءىش ىلع ىولي نأ نود نآلا رابدألا ىلوي وهف ءرطاخملا

 جورخلا لواحي .ةنيدملا طسو ىف نيات نوج ناك ءةعمجلا موي نم رخأتم تقو ىفو

 الاصتا ىقلت امدنع ؛ةيفيص راطمأ اهتأطبأ ىتلاو ةئيطبلا ريسلا ةكرح نم اًعيرس
 .ءاسم ةسداسلا ةعاسلا ىف كرويوينل ىداحتالا طايتحالا ىلإ بهذي نأ هنم بلطي

 فلوجلا بعلل اًدعوم ددحي ىذلا كالب فيتس عمسو .ةيرسلا نوسلوب ةطخ هذه تناكو

 انيعد دقل ...اذه قدصت نل' نوميد لاقو .نوميد ىميج نم ءابنألا عويسألا ةياهن ىف

 ."نوسلويو رنتياج عم ىداحتالا طايتحالا ىف لابقتسا لفح ىلإ انئاقدصأ برقأ عم

 مويلا ةفيحصب ظفتحي نأ بجي هنأ كالب دقتعا :ةيخيرات ةظحلب هنم روعش ىفو

 ةنجل ةسيئر ءسكوك سيرك ىلإ ةفاضإلاب ءنومظنملا عمتجاو .("')هيلي ىذلاو ىلاتلا
 رابك مهمظعم ءرشعلا ةيلاملا تاسسسؤملا ىلمم رابك عم «ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا

 ىأ - ةدايقلا ةلسلس ىف مهنولي نيذلا صاخشألا نم ضعبو نييذيفنتلا نيريدملا

 ءىضرألا قباطلا ىف ءامص ةيرجح تارمتؤم ةفرغ ىف - ليومتلا ىف ةيكيرمألا ةوفصلا
 ناك ةيديدح زجاوحب ةدوزم ذفاون اههجاويو اًعاستا رثكألا ةيرحلا ةفرغل ةقصالم

 ىف نوفقي ىداحتالا طايتحالا رمع نم ةركبملا مايألا ىف تادنس نولمحي نيذلا نئابزلا

 .مهماهم اوزجنيل ريباوط
 ناميل ذاقنإل ةقيرط ىلع رثعت نأ ةعامجلا ىلع بجي هنأ نالعإب نوسلوب أديو

 رئتياج لاقو .ةيموكح لاومأ رسيتت نل هنأ اعيرس فاضأو ,عوبسألا ةياهن لالخ
 نأ امهالك دكأو ."لحب اوجرخت نأ ةعامج اي مكيلع ...رمألا رسيينل انه نحن" :الصفم

 سفن اولقن دق نومظنملا ناكو .ماظنلا ةمالسب نكل اًديدحت ناميلب قلعتت ال امهفواخم
 عقوملا ىف اًكنب ١5 ىداحتالا طايتحالا رمأ امدنع ؛تاونذس رشع لبق اًديدحت ةلاسرلا
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 ضعب ىفتخاو .تنمجنام لاتيباك مريت جنول قودنص اوذقني ىك اوفطصي نأب هسفنأ
 ريب تلشفو .نيحلا كاذ ذنم تسارت زركنيو سيشت لثم .دوجولا نم كونبلا هذه

 ةراسخ ىف - تنمجنام لاتيباك مريت جنول ذاقنإ ىف ةكراشملا تضفر ىتلا زنريتس

 ريبك الإ ةيقحلا هذه نم قبتي ملو .نآلا دحأ مهنم دجوي دعي مل نيذلا نم ةرخاس
 تناك .(*) هذه لفحلا ةعاسل عدي مل ىذلا دلوف دراشتير - دحاو نييذيفنت نيريدم

 ْ .ءاوهلا اهب قبعي لارام تنمجنام لاتيباك مريت جنول ةلأسم ىركذ

 نيب نمو .( 9 قوسلا هاجت 'ةيلوؤسم" مهيلع نأ نيقباسلا هئالمزل نوساوب لاقو
 ماهبإب حرتقاو ءالوأ بورج ىتيس نم تيدناب ماركي :ثدحت «نييذيفنتلا ءاردملا رابك

 .هتاملك ىلع داتعم ريغ كابترا ميخو ."اهلح انيلع ناميل نم ربكأ ةلكشم انيدل" :الئاق
 .ىرخألا عئادولا بحسل عله كلذ عبتي فوسف «ناميل تلشف !ذإ هنأ تيدناب دصقو

 ام وه لاؤسلا ناكو ءاهينذأ ىتح ةيلاملا ةعفارلا ىف ةقراغ اهعيمج كونبلا تناك

 ناك ام اذإ ةشقانم نوميدو «ىلناتس ناجروم سيئر .كام نوج أدبو .ىلاتلا فعضألا

 نيات روضح نييذيفنتلا ءاردملا دحأ ركذتو .شنيل ليريم اذقني نأ امهيلع نيعتي

 .شنيل ليريم سيئرل فعض ىف رذتعاو

 مهيلع بجيف انه مهنأ مادام هنأ رنتياج نع نيدعقم دعبي ناك ىذلا كالب مغمغو

 ."ةرملاب مئالم ريغ اذه ةشقانم" :الئاق رنتياج هتكساو ىج .ىأ .هيإ رمأ اولوانتي نأ

 در ؛ىج .ىأ .هيإل حصنلا مدقي ناجروم .ىب .هيج لثم .هكنب ناك ىذلا تيدناب نكل
 ."امامت ةمئالم ىج .ىأ .هيإ ...كتعمس دقل" ةيميظنتلا هتهجل لاقو .ةمراص ةدحب

 ثالث ىلإ عوبسألا ةياهن ةلطع ىف مهلمع نييذيفنتلا نيريدملا رابك مسقو

 ىلإ لصوتت ءنيات اهريدي ءىرخأو ؛الاكشإ ناميل لوصأ رثكأ ميقت ةدحاو :تاعومجم
 ,ةمايقلا موي' ةدحو ىهو ,ةثلاثو ؛(اهنم ءزج وأ) ناميل ىلع ذاوحتسالل لكيه

 نيريدم رابك انوكي مل امهنكل ,تنمجنام لاتيباك مريت جنول ةيصضق ىف ءنيات لثم .نوميد كراش (*)
 (مجرتملا) .دعب نييذيفنت
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 ىرخألا ةيقرصملا فئاظولاو دادسلا ماظنب قحلي ىذلا ررضلا صيلقت ةيفيك فشكتست

 رداغ ءءاسم فصنو ةنماثلا ةعاسلا ىفو .ذاقنإلا ةيلمع لشف لاح ىف دح ىندأ ىلإ

 ءاشع ةبجو كام نوج ذخأو .لزانملاو معاطملا ىف اوقرفتو نييذيفنتلا نيريدملا رابك

 نوميد لصتاو .('*هيسوؤرم ىلإ ةدافإ مدق ثيح ناجروم ىلناتس ىلإ داعو ةيلاطيإ
 نم بلطي نأب هايإ احصان .ةنيدملا لامش ىلإ هقيرط ىف .هدعاسم .ناجوهب اًيفتاه

 هترايس كالب داقو .تبسلا حابص نم ركبم تقو ىف اًريرقت مدقت نأ ناجروم .ىب .هيج
 ىسنرف معطم وهو ءزاكبير ىف ةلواط هتجوزو وه زجحي ناك ثيح شتيونيرج ىلإ
 اوسلجيل امهب نيرخآ نيجوزو هتجوزو نيات رم ىتح سلجت كالب ةرسأ دكت ملو .قينأ
 .ةديعب ةلواط ىلع

 نم رخأتم تقو ىفو ؛ايروتسإ - فرودلاو قدنف ىف هحانج ىلإ نوسلوب داعو

 عم ناضوافتي نيذللا نييذيفنتلا نيريدملا رابك نم نينثا نم تامولعم هتلصو ءاسملا كاذ

 - ةيفاصلا اهتميق ىف زجع - "ةوجف' نم ىناعت ناميل نأ ىلإ دحاو لك صلخو .ناميل
 نأ ىلع امهنم دحاو لك رصأ ءاذلو .تارالودلا نم تارايلملا تارشع ىلإ لصت
 ىف ةفلتخم تناك امهججح نكل .ءارشلا ةيلمعب مايقلل ةدعاسم ىلإ جاتحت امهتكرش

 ديزي ام ىلع ةموكحلا ذوحتست نأ ؛اددرت رثكألا سفانملا ءسيول نيك دارأ .ةيويح ةطقن

 نوسلوب نأ فرعي ناك حارتقا وهو - ةيلاكشإ رثكألا لوصألا نم رالود رايلم 10 ىلع

 ىتلا ةصاخلا كونبلا بعلت نأ حرتقا ءزيلكراب نم ,دنومياد بوب نكل .هضفريس
 .تنمجنام لاتيباك مريت جنول عم تلعف امك ءذقنملا رود ىداحتالا طايتحالا ىف تعمتجا

 .ىب .هيجو نامدلوجو ىتيس لكش اذإ ناميلل "ةديجلا" لوصألا زيلكراب ىرتشت فوسو
 وه هلمع نوسلوب ىلع ناك ام لكو .("!ىقايلا ءارشل مويتروسنوك اهريغو ناجروم .
 .ةراشإ مهؤاطعإ

 .ناميل ويفرصم حرتقا امك ,ةنيسلا ناميل لوصأ لزع نم الدبف .ةيسكع وكنيبس“ ةكرشب اذه دنومياد هبش ()
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 ملو دعب اومان دق اونكي مل نيذلا ءزيلكراب ويفرصم لصاو .هسفن تقولا ىفو

 فكع «,لثملايو .اليل لمعلا ؛ندنل نم مهلوصو ذنم رشتاث نوسمس بتكم ىتح اورداغي

 ,دادكم تراب لقتناو .راهنلا عولط ىتح ناميل نأشي لمعلا ىلع اكيرمأ فوأ كنب قيرف

 .نوناقلا ىتكرش نيب .بسحف روهشب كلذ لبق ناميل سيئر بصنم ىلإ ىقر ىذلا
 فوس ىذلا هطابض نم ىلاتلا نم فرعي ال لارنج لثم ؛ناميل ىف ءاّقلق ؛دلوف فلختو
 .ةهبجلا نع ءابنألاب هفلبي

 جئاتنلا رثكأ وه اكيرمأ فوأ كنب عم جامدنالا نأ نييذيفنتلا ناميل رادم ربتعاو

 فوأ كنب ىرتشا اذإف .ليريم سيئر «جنيميلف لامتحالا اذه عزفأ :عبطلابو .اًحيجرت
 ىف دروفدب ىف هلزذمل ةعمجلا ءاسم هتدوعيو ؟هتكرش ىرتشيس نمف «ناميل اكيرمأ

 .ىهيلريه حزحزتي ملو ؛سيول نم برقملا ىماحملا :ىهيلريهي ىرخأ ةرم لصتا ؛كرويوين

 نوكت نأ ىشخي هنأ هتجوزل فرتعاو .ةليللا كلت ىف مونلا ىف ةيوعص جنيميلف دجوو

 فرعي ناك هنأل .هقتاع ىلع عقي ةردابملا ءبع نأ جنيميلف رعشو .رطخلل ةضرعم ليريم
 ىف طيسو رهشأ - اًماع 15 اهرمع ةكرش ليريم تناكو .جامدنا ثودحل نيات ةضراعم

 .اهعيب جنيميلف ررقو .اكيرمأ

 ناك نيح ىف ءتبسلا حابص نم فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا ىهيلريهب لصتاو

 هعم بكرو .ىداحتالا طايتحالا ىلإ لصيل ةرجأ ةرايس لقتسيل هتقش رداغي ىهيلريه

 نيلوؤسملا رييك ءسيارب ىجو ءاكيرمأ فوأ كنب ىف تاقفصلا ىمربم ريبك ءلريك جيزج

 فوأ كنب ىلوؤسم ناكو .اهيف لمأي جنيميلف ناك ىتلا ظحلا ةيرض - كنبلا ىف نييلاملا

 تاملاكم نأشب سيول ىذغي ىهيلريه لظو .جنيميلف دقتعا امم رثكأ نوفرعي ءاكيرمأ

 ,ةرجألا ةرايس ىفو .مهنيب ام ىلع اعلطم لريك ناكو .سيول ةسامح اًبهلم جنيميلف

 تاثداحم نيشدت ىف نيات ىلإ عجري رمألا نأ دكأ ىذلا لريك ىلإ فتاهلا ىهيلريه ملس

 - رمألاب متهم اكيرمأ فوأ كنب نأ ىلع رشابم ليلد نآلا هيدل جنيميلف نكل .جامدنالا

 .ودبي اميف ناميل عم دعب ةقفص مربي مل هنأو
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 نيات ناكو .تبسلا موي ةمهم نع مهريرقت نومدقي نويفرصملا ناك :لاملا ىح ىفو
 ,رليم ىقراه ناكو .ىداحتالا طايتحالا ىلإ قيرطلا ىف .ءءادوسلا ديلاكسالا هترايس ىف

 ؛لاشتوج ليو ءالمز ىلإ ىنورتكلإ ديرب لئاسرب ثعبي «ناميل ىف سالفإلا ىماحم
 كيد ناكو .ناميل نأشب لمعلا ىف اوعرشي نأ ءاكرشلل ةلجاع ةجاح هيدل نأ مهل حرشي
 ةعاسلا ذنم لعفلاب هبتكم ىف .ةبيشق ءاقرز ةلذب ىدتريو اركدم اطقتسا يذلا ,دلوفق

 3و ةفناشبلا

 قدما نايف ةعوتتعم نتكاجو ىوتتارو انه ةتماكلا ةنفاشنلا نع لق عمو
 ةفرغ ىلإ مهيدعاسم نم ددع عم اوداعو سمأ ةليل اوعمتجا نيذلا اهسفن نييذيفنتلا

 فوس ةعامج اي مكتإ“ :نوسلوب لاقو .ىنقرألا زؤدلا ىف ىداحتالا طايتحالا تازمتؤف
 دوعاس' :لاقو احاحلا دشأ ةربثب ةقباسلا ةليلل ةتلاسر اددرم" "ناميل نوذقتت

 رنتياج بتكم عقي ثيح ءرشع ثلاثلا رودلا ىلإ رنتياجو وه رداغو .”مكتطخل عمتسال

 ,ىليك ىتيب رادأو .اًفقؤم اًرقم مهيفظوم قيرفو سكوكو نوسلوب لغشي ثيحو
 - هتظاظف ىهو - نوسلوب تامس ىف ءىش كانه ناكو .قيض ىف هيتلقم ءليريم ىماحم

 ...ال' :نيات باجأو "اذه ثدحي نل' :نياتل لاقو .هتمرب عورشملا ىف ككشتي ىليك لعج
 . ثدحي نل

 ميدقتل .ءاردملا قباط ىلإ ءاكيرمأ فوأ كنب اضوافم ءسياريو لريك ةقفارم تمتو

 ناميل ىف ةوجفلا نإ نويفرصملا لاقو .شراوو رنتياجو نوسلوب «ىثالثلا ىلإ ةدافإ

 ىف مهرارمتساب ءاهنم رفم ال مهسفنأ مه اهولعج ةجيتن ىهو - اوضرتفا امم أوسأ

 ةدعاسم نود ءاطع ىلإ لصوتلا ىنستي نل هنإ اولاقو .ناميل لوصأ ةميق ضفخ
 .لمعلا اولصاوي نأ نوسلوب مهنم بلطو .ةيداحتا

 طايتحالا ىلإ نوبهذي نيماحملاو رامثتسالا ىيفرضم نم تارشع كانه :نآلاو

 ءبع اهنأب روعشلا نكل ؛:ناميل مسا لمحت «ةلكشمل لح ةغايص ىف ًالمأ ىداحتالا

 ىتربيل ةفرغ ىف تايورشملاو نئاجعلاو تاشتودناسلا تمدق .ديازتي ناك ىعامج
 اهنأب ىحوت ةيرجح ةدمعأ اهمسقي ىضرألا قباطلا ىف ةعساش ةحاسم ىهو ؛(ةيرحلا)
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 .ةريغص دئاوم ىلع ىمسر ريغ لكشي عامتجالا نويفرصم عيطتسي ثيح ,ةيئرادتاك

 تحت ىتلا ةسمخلا قباوطلا ىفو .ىلاملا نمألا قبع سكعتل نوصحلا راجحأ هبشت

 اهتميق غلبت بهذلا نم ةكيبس فلأ 04٠ :هكئايسب ىداحتالا طايتحالا ظفتحي ضرألا

 .فويضلا ىلع اًروظحم لوألا قباطلا ناك ةينمأ تارابتعا بيسبو .رالود رايلم

 .ةفلتخم لمع تاعامج عمتجت ثيح ىلعألا قياوطلا ىلإ نييفرصملا ىنمألا سرحلا داقو

 ىلع رطيس .ةدرفنملا تالباقملا نم ةلسلس نوسلويو رنتياج ىرجأ ,هسفن تقولا ىفو

 ,ةيلمع تاحلطصميو .ماظنلا ثولت ال ىك ناميل ىمح ءاوتحا نيعتي هنأ تاسلجلا هذه

 ةقفص مربي نأ اعطق هيلع نيعتي هنأ نيات نومظنملا غلبأو .ليريم ذاقنإ ىنعي اذه ناك

 1 .ام صخش عم

 ةلاسرلا هل مدقيو نيات ىلإ ثدحتلا عيطتسي ت د ىتح هشأج هطابر جنيميلف د عمجتس او

 .سيول نيك فتاهي نأ هسيئر ىلإ لسوتو .اهسفن

 نأ ىداحتالا طايتحالا ىف نييذيفنتلا ءاردملا رايكل ةيسيئرلا ةفيظولا تلثمتو

 لاتيباك مريت جنول ذاقنإ ةقفص ىلامجإ ناك ضيقنلا ىلع) .ناميل ىف ةئيسلا لوصألا

 .ىب .ىيو كنب هشتيود لثم «ةيبنجالا كونبلاو .(رالود تارايلم ةعبرأ نم لقأ تنمجنام
 لضفيو .اهتارادإ سلاجم ةراشتسا نود ناميل دعاست نأ عيطتست ال اهنإ تلاق ءسإ

 هقلق ببسيو .ةدايقلا رودب اًيئاقلت نوميد ىميج علطضا «ناجروم .ىب .هيج ةناكمو ةوق
 تناك ىذلا ىليك ىتيب اذه جعزأو .ايوس لمعلا ىلع هءالمز ضح .ةماع ةثراك نم

 .ناجروم نم اًطوغض تقولا كاذ ىف هجاوت ليريم هتكرش

 اياون نأاشب ةمئاشتم رظن ةهجو مهيدل ناك ناجروم ىسفانم ضعب نأ عمو
 .ةلمتحملا ةعباتتملا لعفلا دودر نم ةقيقحلا ىف ةدشب اًقلق ناك نوميد نكل ءناجروم

 موي نم ركبم تقو ىف ناجروم رقم ىف ءناجوه نوج «رطاخملا ريدم نوميد فتاهو

 شنيل ليريمو زرذارب ناميل لشفل ادعتسم نوكي نأ بجي كنبلا نإ هل لاقو ,تبسلا
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 نم اًقيرف اًعماج ,ةدايق زكرم ناجوه ماقأو .سكاس نامدلوجو ىلئاتس ناجرومو

 كنب لك نم ناجروم .ىب .هيج فاشكنا عقوم اوددحو .نيتئم ىلإ لصي فوس نيفظوملا
 ىج .ىأ .هيإ ةيحان نم رطخلل كنبلا ضرعت عزفلل ةراثإ رومألا رثكأ ناكو .ىرامثتسا
 .("77ةحوتفم لماعت ةيلمع فلأ ٠٠١ اهنم ناجروم ىدل ىتلا

 نم قيرفو :ةكرشلا سيئر ,دادكم تراب ىداحتالا طايتحالا ىف ناميل لثمي ناكو

 ناميل كرت ىذلا كريك سكيلأ ىمسي ىفرصم ءالؤه نيب ناكو .ةيراقعلا نوهرلا ءاربخ
 ىينوي ىف ىرادإلا لكيهلا ىف ليدعت دعب داعو :؟ ٠١4 ماع نم «ىناثلا نوناك رياني ىف

 نم نكر ىفو .ناميلل ةيراجتلا تاراقعلا ضورق ىلع زكر «نيحلا كاذ ذنمو .ناريزح
 .كريكو دادكم نييذيفنتلا نيريدملا رابك بوجتسا ءلوألا قباطلا ىف ماعطلا ةلاص

 ,ةماعلا اهتنزاوم ىف رطس لك ناميل تلوم فيك اؤفرعي نأب تيدنابو كامو نيات بلاطو
 دوقي ناك هنأ ول امك ةلئسألا مظعم تيدناب حرطو .ربصب كريكو دادكم هصحف ام وهو

 كريك مامأ فقوو «ىنيوهلا سيوس ىديرك نم ىذيفنت ريدم ىشمو .شاقن ةقلح
 منرتو .ناويح ةقيدح ىف ةجرف مهنأ ول امك ؛؟ناميل نم لاجرلا اهيأ متنأ له" :لاقو
 اي مكل ىسآلاب رعشأ" :ةسايكب ءىلناتس ناجروم ىف نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ؛كام
 ول امك .ءودهب ةكعك نيات مضقو . "متنأ سيلو نحن نوكن نأ نكمملا نم ناك ؛ةعامج

 الاصتا ىرجي نأل رطضم هنإ ليريم سيئر لاق مث .رخآ ناكم ىف تناك هراكفأ نأ
 قياوطلا ىف تاعامتجالا نم ةلسلس ىلإ ناميل ويفرصم ديتقاو .(' '"3جرخو اًيفتاه

 نم صخش ىأ اوري ملو .زيلكراب ةلابق ةفرغ ىف فاطملا ةياهن ىف اورقتساو ءايلعلا
 .اكيرمأ فوأ كنب

 ."ىتاملاكم ىلع دري ال نوعلملا نأ قدصأ نأ عيطتسأ ال" :اًيضاغ دلوف لاقو .تولراشت
 نوساوبب لصتي نأ لواحي لظ دقف .اماردلا نم هداعبتسا نم اًبضغ دلوف طاشتساو
 قيدصل دكأ ملستسي نأ هضفر عم نكل .( ''!لضفأ ظح هفلاحي مل نكل ةانضِنأ
 ."اذه زاتحنس"



 اًقيض نورظتني نييذيفنتلا ءاردملا نأ ىل امك ءبيرغ لكشب اًنداه ناميل بتكم ناك
 ىلع دري ال اكيرمأ فوأ كنب نأ ءرخآل مث ءنييفرصملا دحأل حضتاو .رضحي مل الجبم
 .ليريم ىلإ اوثدحتي نأ حرتقاف ؛ىجكم ىلع ئجافم لجت قرشأو .مهتاملاكم

 فقصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىفو .جنيميلف تالسوتل نيات ملستسا :اًقحم ناكو

 طبرمل ةعرسب قيرطلا ًارصتخم نيات لاقو .سيولب لصتا ,«ئجافملا هجورخ دعب ؛احابص

 فوأ كنبل ةيلقأ ةصح عيبت نأل ةدعتسم نوكتسو كيرش ىلإ ةجاحب ليريم نإ ءسرفلا

 ال وأ ءىيش لك امإ نأب «ةياغلل ةليوط ةرتفل ليريم ىهتشي ناك ىذلا ءسيول درو .اكيرمأ

 نودو .رهظلا دعب ةيناثلا لولحب كرويوين ىف نوكي نأب رماغو .قالطإلا ىلع ءىش
 ىلع نييذيفنتلا ءاردملا رابك قفتا ,مهتايولوأ مئاوق ىف تافالتخالا اومسحي نأ

 ىهنأ نأ دعب ءاكيرمأ فوأ كنبل عباتلا ذاوحتسالا قيرف ناكو .ةريهظلا دعب عامتجالا

 ةعومجم تناك ءاولصو امدنعو .تولراشت ىلإ لعفلاب هتدوع قيرط ىف ناميل ىف هلمع

 بسحف اودوع ؛مكعاتم اوكفت ال ,مكتويب ىلإ اوبهذتال :رظتنت تاميلعتلا نم ةديدج

 .كرويوين ىلإ ةرشابم

 بوي ناك :نوثحابتي نييذيفنتلا نيريدملا رابك ناك امنيب ءتبسلا حابص ىفو

 نايشمي ناجروم .ىب .هيج نم هيفرصم «نياتشنواريو ؛.يج .ىأ .هيإ سيئر داتسميلو

 .ةيضتقم ةرايزلا تحيصأ نأ ثدحو .ىداحتالا طايتحالا ىف رنتياجو نوسلوب اروزيل

 تاجالع ىأ عياتت نأ بجي ىج .ىأ .هيإ نأ ىلع ناميلب نالوغشملا نامظنملا دكأو

 .(":)اهل ةحاتم ةصاخ

 ثيح .كرويوين ىلع ةلماشلا هتلالطإب ءىج .ىأ .هيإ جرب ىلإ داتسميلو داعو

 نم مقاوط ةعيرأ كانه ناكو .ةنيدملا ءاجرأ لك نم نولمتحملا نوذقنملا ودبي اميف لصو

 ىأ عمج ىلع نيمزاع رشع سداسلا قباطلا ىف نوعمجتي ةصاخلا مهسألا ىفرصم

 سيئر :رييارش رادأو .رامثتساب ةلص تاذ نوكت دق ىج .ىأ .هيإ نأشب ةقيناح
 قلطنا هيفو - رازابب اًهبش رثكأ ىهو - دازملا ةيلمع ,ىجيتارتسإلا طيطختلا
 نمو .غلابملا ىلامجإ نوعمجيو ضورعلا فلتخمل نوعمتسي ىرخأل ةفرغ نم نويفرصملا
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 ريسلا هدوقي ناك ستريور سيقارك جريبلوك قيرف نأ ءداتسميلو ىلإ ةبسنلاب ةمحرلا
 داتسميلول ناغوم لاقو .بورج ىتيس ىف داتسميلول قباس ليمز ىهو :ناغوم كيريد
 جريبلوك قيرف ةمهم تناكو .ليمجلل اًركاش داتسميلو ادبو ؛ةدعاسملا مدقيل انه هنأ

 ىفهو ؛زرتراب لاتيباك ىج .ىب .ىتو نامدلوج عم اهكراشي ىتلا ستريور سيفارك

 .ىأ .هيإ تناكو .(*!نينثإلا موي لولحب رالود رايلم ٠١ اوعمجي نأ :ةصاخ مهسأ ةكرش
 وهو ءزروالف لزتعا ءدمع نعو .كونبلا نم ىرخأ رالود رايلم ٠١ عمج ىف لمأت ىج
 لمش عمتجاو .لصفنم ءاطع ىلع لمعيل ذفاون الب ةفرغ ىف .ةصاخ مهسأ ىفرصم

 ةرئادب رمتؤم ىف .ةرطخلا ىج .ىأ .هيإ تاقتشم تانهارم تغاص ىتلا :ندنل ةدحو

 .انسبتلم ضرع تمدق اهنكل ,ةقلغم ةينويزفيلت

 نم ددع عمج نيح ىفو .تاحرتقملا نم ىصحي ال اًددع ةقدب نزاوي داتسميلو ناك

 ,نيمأتلا قالمع .زرلفارت ةكرش داتسميلو بطاخ ءهرقم ىف تانايب مهسألا ىفرصم
 نكمي الو .ثداوحلا دض نيمأتلا ةطشنأو ىج .ىأ .هيإ تاكلتمم لضفأ ءارش نأشب

 ,ىلانيد ىلع لام ءاّتقؤمو .اذه مغر اهاحضو ةيشع نيب ةقفصلا هذه لثم زاجنإ اًبيرقت
 ىلع لوصحلا نم اهنكمي نأب ةضباقلا ةكرشلل حمسي ىك .ةيالولا ىف نيمأتلا بقارم

 .(**)عرفألا ىوتسم ىلع ةكرشلا لخاد ةنوفدم ةلئاس لاومأ ةروص ىف رالود رايلم ٠

 ىف نوديحولا ةموكحلا لوؤسم - اًصخش ١7 نم فلؤم قيرفب ايوحصم ولانيد لصوو
 نيمأت ةكرش نم لوصأ لقنو .ىفرصم ٠٠١ نم رثكأ مهنأ ىلانيد نمخ ام طسو ىنبملا
 لقنلا نأ ىلع اًدكؤم نوسرتاب ديقيد مكاحلاب ولانيد لصتاو .ريطخ لمع حئاولل ةعضاخ
 هاجت اهتامازتلاب ءافولا ىلع ىج .ىأ .هيإ ةردق فعضت نل لوصأل الدابت نوكيس
 ولع ع ىلا نإ ةاقثإ ةطك ءاوهأ نم ددع نكسو :نيداعلا تفاعلا قئاكو نتماحب

 (مجرتملا) .دحألاو تيسلا ىموي الإ نولمعي ل مهنأ :نييفرصملا نع رشتنت ةتكن تأدب )ع

 .ةلئاس ريغ ىهو ,ةايحلا ىلع نيمأتلا عورف ىف اهمهسأ ةضباقلا ةكرشلا لدابت نأ ىف ةطخلا تلثمت (*+)
 (مجرتملا) .ثداوحلا دض ةنمؤملا تاكلتمملا نع حئاولل ةعضاخلا تادحولا اهكلتمت ةلئاس ةيلام قاروأ لباقم
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 ءرمتسم عاستا ىف ناك لاملا سأر ىف ةرهاظلا ةوجفلا مجح نكل ودبي اميف قيرطلا
 ديكأت نود اورمثتسي نأ مهسألا ىرمثتسم دري ملو .ليومتلا عمج ىف ةريطخ ةبقع ىهو

 تيفاب نيراو ءريدرايلملا رمثتسملا نأ ىف لمألا سمه لثمتو .اًيفاك نوكيس لاملا نأ نم
 لخدي فوس .تامزأ ثودح ءانثأ ةعاجشي فرصتلل ةعزن ىضم اميق ىدبأ ىذلا

 لزنم دجوي ثيح اهاموأ ةنيدمب ةيفتاه تالاصتا نويذيفنتلا نوريدملا ىرجأو .ةبلحلا
 .ىج .ىأ .هيإ ترظتنا ,ءانثألا كلت ىفو .تيفاب

 اكيرمأ فوأ كنب دنع ىكرحلا مسالا وهو - افلأ عورشم نع سيول نيك أرقو

 ىلع ناك امنيبو .(" ''!كرويوين ىلإ هقيرط ىف ةكرشلل ةرئاط ىف - شنيل ليريم ةقفصل

 تغرفأ ةكرشلا نأب اًذوخأم ناك .ةيراقعلا نوهرلا ىف ليريم لكاشمب عبطلاب ةيارد
 ايرامثتسا اًكنب ليختو .نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نم ادج ريثكلا نم اهتنحش
 ,ةماع ةمزأ ببسب اهمصخ متو ةيلاكشإ لثمت ىتلا هلوصأ بلغأ نم هريهطت مت اًراتمم

 ام - اًقلأ ١7 مهددع غلابلا ليريمل مهسألا ءاطسو ىؤر تراثأو ؛هتكرش اًبيرق نوكت دق

 ىذ «رنراو ميات زكرم ىف كنبلا ةقش ىف رقتساو .هعوج - "دعارلا عيطقلا“ مهيلع قلطي

 . ارظتنم «كراب لارتنس هزنتم حفس دنع ايوازلا تاذ ةيجاجزلا جاربألا

 حرتقاو .كاذ تبسلا موي ىف فصنلاو ةيناثلا وحن لصو نأ دعب اديحو نيات ءاجو

 ملو ؛ةلماك رهشأ ةعست رادم ىلع ليريم رادأ ىذلا ,نيات باجأو .جامدنا ةيلمع سيول
 نأ ضرع لب .(""'7.شنيل ليريم عيبأل انه تسل" ءادج اًبيرق نانعلا كرتي نأ ليختي
 ىلع نوريسي نولازي ال اوناك امنييو .ةئملا ىف 4,5 ةصح اكيرمأ فوأ كنبل عيبي

 ةدعبم ىلع ؛نوتبيل لتشتاو ىلإ ضوافت قرف لاسرإ ىلع اوقفاو ,ةيزاوتم تاراسم
 مدقت عمو ءتاعاس عضب دعبو .ىهيلريه فارشإ تحت :بونجلا ىلإ تايانب عبس
 .سيول مهيلإ مضنا ,تاثداحملا

 نيذلا نييفحصلا ىشاحتي نأ هيلع نيعتو .ىداحتالا طايتحالا ىلإ داع نيات نكلو
 ىتلا ةقفصلا"نأشب حايترالا مدعي رعش اذه ىلإ ةفاضإلاب ,تاعاشإ نوعمسي اوأدب

 بلقتي رعش نأ دعبو ؛ىلناتس ناجروم سيئر ؛كام نوج هبقارو .هبايغ ىف غاصت تناك
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 ةيلابم ال نييفرصملا تاحرتقم تحبصأ ”ثدحتن نأ بجي الأ" :ةأجف لاق ,نيات جازم

 .ةعماجلا بالط تاحرتقم لثم

 ءدياس تسيإ ربأ ىف ؛ةقش ىف هيسيئرو كام عم تبسلا ءاسم ىف نيات عمتجاو

 رتيب كانه ناك :نيات بناج ىلإو .ىلناتس ناجرومل نييذيفنتلا ءاردملا دحأل ةعبات

 «قباسلا ىف سكاس نامدلوج نم (نيات لثم) امهالكو ءجاتنوم ساموتو سوارك

 ليريم قيرف نأ ىلئاتس ناجروم ىثالثل ىلجتو .ليريم ىف ةياغلل اًئيدح ناك امهالكو
 اًدبأ نكمي ال ةئف ىهو :نامدلوج ةلالس تدعاسو .فلتخم ىز ىف نامدلوجل اًيَرح ناك

 فوأ كنبل عيبلا ةركف تناك دقف .نيات دنع ةوفصلا قاونأ حرش ىف ءاهلاصتتسا

 .ضماغ لكشب ةرفنم ءىطسولا ةقبطلا نم وهو ءاكيرمأ

 ىلإ لصوتلاب كام متهاو .ةرشبم ةيادب ىلإ ىلناتس ناجروم عم ةرهسلا تقلطناو

 عمتجي نأ ررقملا نم ناك ىذلا هترادإ سلجم ىلإ ةركفلا لقني فوس هنإ لاقو ةيقفاوت

 نكل .ةبجاولا ةظقيلاب ىلحتلا اوأدبي نأ نوعيطتسي مهنإف هسفن تقولا ىفو .ءاثالثلا موي

 «قفألا ىف حولي ناميل رايهنا ناك امنييو .عرسأ لكشب ةكرحلا ىلإ ةجاحب ناك نيات

 - راجتلا ءاضرإل ءىش ىأ - أدبملا ثيح نم اًقافتا لقألا ىلع وأ ةقفص نلعي نأ دارأ

 ناكو .كرويوين ىف دحألا ليل نوكيس ام وهو ءايسآ ىف اهباوبأ قاوسألا حتفت نأ لبق

 .تاثداحملا تهتنا ,مث نمو .كام دنع هل لحم ال اذه لثم لجعتم ىنمز لودج

 .ليريم ىف رامثتسالا ةيناكمإ نع اًضيأ نامدلوج رسفتساو .تارايخ نيات ىدل لازامو

 نيات لصو ةداعإ وه كلذ نم رثكأ وه امو .ةلقتسم ةكرشك ليريم ىلع اذه ظفاحيو

 .لزنملا ىلإ داع ءاذلو .مواقُي ال اًرمأ هدجو هنأ دبالو ؛هروذجب

 :هتقاط ءاكيرمأ فوأ كنب عم ةريخألا ةنوآلا ىف هلاصتا دقف نأ دعب .ناميل لوحو

 اهلوصأ نودب ناميل ىلع زيلكراب ذوحتست ةقفص ةغايص ىرجي ناكو .زيلكراب وحن

 ةيراجتلا تاكلتمملا نم ةعومجم - "ةيقبلا" ءزج نم ىقب ام عابيو .اًممست رثكألا

 فوس ىتلا تيرتس لوو كونب ىلإ - رلسيارك لثم ةرسعملا تاكرشلا ىف تارامثتسالاو

 ىداقت وه ةطاسبب كونبلا زفاح ناك) .ةعطق لكل لقألا ىلع رالود تارايلم ةثالث مدقت
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 نع فشكت نأ ناميل ىفرصم ىلع نيعت ؛ةبجاولا ةظقيلا لامكتسالو .(ةيمومع ةئراك
 ورتسيام ,ءشلاو كرام ضرعتو .طبحم لمع ىهو ءضرقب ضرق ءاهرطاخم عقاوم
 فشك ىتلا ةروصلا تناك .(""”)هحرت ال تاداقتنال :ناميلل ةلشافلا ةيراجتلا ةظفحملا

 هذه ىلع ذاوحتسالا لامتحا هاجت «نامدلوج اهنم «ناكنب ددرتو .ةببحم نم لقأ اهنع
 اسرام رنتياجو نوسلوب نكل .ناميل نع ىلختلا لضفألا نم هنأ ل امك ءلوصألا
 دوقي فوسو .ديزملا مهفلكي دق ناميل لشف نأب نيلداجم نييفرصملا ىلع ةفثكم اًطوغض
 دتشيو .اههضو نع راعسألاب ضفخني امم ءلوصألل ةمومحم تاعيبم ىلإ سالفإلا
 ةقفصلا تناكو .طورش ةفيحص لؤافتب زيلكراب تعضوو .ىلوزنلا ىنوزلحلا عاقيإلا
 .اهماتخ نم برتقت

 ةعطق ىفلأ نم رثكأ اهنم ناكو - ناميل لوصأ نم ىقيت امب طبترملا زجعلا نكل
 صيصحتل ةليسو ىلإ لصوتلل لمعلا ىف رنتياجو شراو كمهناو .ديازتي لظ - ةدرفنم
 نكي مل هنأ عمو .طغضلا هكهنأو ؛لئاه طغض تحت لمعي بذهملا رنتياج ناكو .رطاخملا

 ىلع اصرح نيمظنملا رثكأ شراو و وه ناكو .مهمهف هنكل ءشراو لثم ؛نييفرصملا دحأ
 مهروعش ديازت نيح ىف ءلفسأ ىلإ لوزنلاب نانثالا رماغ ءرخآ ىلإ نيح نمو .لخدتلا
 سكع ىلعو .ةموكحلل اًرود ىضتقي اذهو .ةيفاك نوكت نل ناميلل ةصاخلا ضورعلا نأب
 .مهمامأ رايخ ال نأ شراو رعش ؛نوسلوب هديري ام

 ةينف ةلاسم اهنأب ىحوت ةجردل ةريغص تناك ءاهيف تبي مل ةبقع كانه ناك
 ىف ناميل تالماعت ةناكم نمضي نأ ام صخش ىلع نيعتي .زيلكراب ةقفص ىف ءابيرقت
 نم راجتلا ىشخيس الإو .اهمامتإو جامدنالا ةيلمع ىلع عيقوتلا نيب ةيلاقتنالا ةرتفلا

 فوسو «ناميل نم عئادولا بحسب عارسإلا رمتسي فوسو ءذاوحتسالا ةيلمع متت الأ
 ةيلاملا تامدخلا ةحلصم ىف جاردإلا دعاوق بسحبو .هسفن تقولا ىف ةكرشلا لشفت
 ال ,.(ةدحتملا تايالولا ىف ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل اهرظانت ىتلا) ايناطيرب ىف
 نامضلا نأل ,مهسألا ةلمح نم تيوصت نود ناميل ةناكم نامض زيلكراب عيطتسي
 أدبو .اًنقو مهسألا ةلمح تيوصت قرغتسيو .لاحلا مكحب جامدنالا ةيلمع ممتي فوس
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 فصتنم ىف ىذلا ليحنلا سيئرلا ءريزيم ليد ىريج ركفو .لولحلا ثحبي زيلكراب

 ,ةريبك نيمأت ةكرش نوكي ثلاث فرط ىف ؛لاتيباك زيلكرابل هرمع نم تاينيعبرألا

 نم ىعدتسي نأ لمتحملا نم ناك ةلكشملا نم عون هنإ .اًنامض ردصي نأ عيطتسي

 تهجوو .ةدعاسملل اهلهؤي عقوم ىف نكت مل -.ىج .ىأ .هيإ نكل - ىج .ىأ .هيإ اهلجأ

 .ةريبك نيمأت تايلمع ىلع فرشأ ىذلا تيقاب نيراو ىلإ ةيلاتلا ةيقطنملا ةيفتاهلا ةملاكملا

 نأشب ركفيو ايريخ ءاشع رضحي ميكحلا ناك ثيح ؛نوتنمدا ىف ريزيم ليد هنع ثحبو
 ال تناك عوضوملا ىف رطاخملا نألو ىج . ىأ .هيإل رالود تارايلم ةسمخ ميدقت

 .(""'!ناميلل اًدقنم نوكي نأ ضفرو .ناميل تالماعت نمضي نأ تيقاب دري مل ءىصحت

 اًفرط كانه نأ ءلاتيباك زيلكرابل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .دنومياد بوب دقتعاو
 تماد ام هنأ ىلع نوسلوب رصأو .ىداحتالا طايتحالا :رمألاب موقي نأ هنكمي اًدحاو

 ناك .اهنع رواجتلل نييناطيربلل عجري رمألاف ؛ةيناطيرب ةدعاق ةيضقلا ىف ةدعاقلا

 . ىف ةمظنملا ةهجلا) ةيلاملا تامدخلا ةحلصم نكت ملو .حجرم ريغ اذه نأ فرعي دنومياد

 تالماعت نمضيل دنالجنإ فوأ كنب نم بلطلا ناكو هتدعاق زواجت ةطلس اهل (ايناطيرب.

 نأ عيطتسي ىكيرمألا ىداحتالا طايتحالا نكل .اًينونج ودبي ىكيرمأ ىرامثتسا كنب

 .اًنقؤم اًنامض وه ناميل هجاتحت تناك ام لك . اذه لعفي

 .لمتحم سالفإل تانايب عمجي لاشتوج ليو لظ :تاديقعتلا هذه مسح مدع عمو

 نأ اهيلع نيعتي لب ؛دادسلا ىلع اهتردق مدع بسحف نلعت نأ تاكرشلا عيطتست الو

 تامولعمو ءاهيف لمعت ىتلا تايالولاو ءاهيلع تاقحتسملاو اهلوصأب ةمئاق ةمكحملل مدقت

 ءالغشنم ناميل ناك امنييو .ريثكب رثكأ رومأو ,مهنيمأتو ,مهبتاورو ءاهيفظوم نع

 ىعدي ليول كيرش بهذ ؛تقولا دافن عمو ء«تبسلا موي ليل ىفو .ةيلمعلا دمأ لاطتسا

 نكي مل هنكل ءايوضوف جازملا ناك .ناميل ىلإ ةعامج ىف ءالمزلا نم ددعو ؛فياف ىرول
 بئان ءىوسور ناكو .ىداحتالا طايتحالا نم داع دق ,ناميل سيئر دادكم ناكو .اًطبثم

 ,رامكتسالا ىفرصم ؛ىجكم ناكو .راظنألا طحم دلوف ناكو .هتالاصتا ىرجي ءسيئرلا

 .اضيأ اكيرمأ فوأ كنب ةقفص نم ضموي لازام لمألاو .زيلكراب عم مدقتلاب الئافتم
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 مهنأ ول امك ءاوبقاريل بتكملا ىف ثادحألا ىف رود مهل نكي مل نيذلا نوفظوملا ىقبو
 .ةضقانتم ضارعأ نم ىناعي ليلع مهيوذ دحأ بناجب

 مستا ؛تبسلا موي ليل لولحبو .ةماتق دادزي ناك ىج .ىأ .هيإ ىف جازملا نكل
 نأ عاطتسا هنأ داتسميلو دقتعاو .رالود رايلم ؛١ ىلع ديزيل ةيوسحملا ةوجفلا  مجح
 ةروص ىف رالود تارايلم ةرشع ىلع لوصحلا ىف ةصاخلا مهسألا ىفرصم ىلع لوعي

 رايلم 2١ نع جرفي فوس ,تانيمأتلا ميظنت ىلع فرشملا ,ولانيد نأو «,تارامثتسا
 طايتحالا ىلإ ةيناثلا ةرملل ىشم نأ دعبو .('""!ةريبك ةوجف هجاوي لازام هنكل ءرالود

 ناكو .رنتياجو نوسلوب عم ةنيزحلا هرابخأ داتسميلو كراش .مويلا كاذ ىف ىداحتالا
 ىلع مهعلطأو :حابصلا كاذ ىف هيلع ناك امع اًمؤاشت رثكأ ناك هنأ حضاولا نم

 ةياهن لولحب لاملل ىج .ىأ .هيإ هيلع ءانب رقتفت فوس ىذلا ىمويلا دقنلا تاريدقت
 فيك نع لأسو .ةيناثلا ةبيصملا هذه ةهجاوم ىف حبصأ هنأل نوسلوب بضغو .عوبسألا

 اذام“ :نوسلوب ردهو ,"ةيمدقت ةقيرطب' :داتسميلو لاقو .اهرتافد ىج .ىأ .هيإ ميقت
 ةزرابملا تباصأو .همف داتسميلو قبطأو ."ةظفاحم ةقيرطل داضم ...؟اذه ىنعي

 .هنع ىضرم ريغ داتسميلو رداغو رتوتلاب نيبناجلا ةريصقلا

 ثدحي فوس ىذلا ام لاع توصي ,نوسلوب ىفظوم ريبك ؛ءنوسنكليو ميج لءاستو
 .ءانب عورشم لك قرغُت فوس اهنأ نوسلوب لاقو .طقست نأب ىج .ىأ .هيإل حمس اذإ
 تاقتشملا ةدحو نأ عمو .("' ')ىج .ىأ .هيإ نيمأت اهلمشي دالبلا ىف ةمظنم لكو
 ةيلمع كانه ناك اهبناج ىلإو ؛طوحت قودنص نم اليلق ربكأ تناك ةكرشلا ىف ةدسافلا

 .اهطوقس ليختي نأ دحأ عطتسي ملو .ةميقو ةيويح نيمأت

 ةدعاق ءانثتسا لجأ نم طغضيل ارتلجنإب نوسلوب لصتا ؛ملستسي نأ لبقو
 نويفرصملاو نوماحملا ناك .ءانثألا هذه ىفو .امجشم درلا نكي ملو .زيلكرابل جاردإلا
 ,نياتشنريب دانود ناكو .ةلئاف ليصافت ةسارد ىلع نوفكعي ىداحتالا طايتحالا ىف

 ناميل ىف ةدساف' لوصأ نع قئاثو دعي «لودراو دنآ كلوب سيقيد ةكرش ىف ىماحملا
 .ىقابلا زيلكراب عليا اذإ كونبلل كرتن فوس ىتلا تارالودلا نم تارايلملا تارشعب
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 ىأ نع ةدحاو ةركف ودبي اميف صخش ىأ دنع نكي مل ,ةمواسملا نم ريثكلا دعب ىتحو

 هزاهج ىلع ةطخ ةدوسم مسري نياتشنريب أديو .ىقبيس اهيأو بهذي فوس لوصألا

 تناك ,ناميل وجنت ىكو .عزفم لكشب اًبيرق ناك ىئاهنلا دعوملا نكل ؛لومحملا رتويبمكلا

 ىف قاوسألا حاتتفا لبق ىأ -"راهنلا ءوض ىلع فاشكنالا" لبق ةقفص ىلإ ةجاحب
 قيرف لمعو .دحألا موي اًحابص ةيناثلا دعب ىتح اهيلع نياتشنريب فكعو .ويكوط
 .ىلاوتلا ىلع ليل ثلاث ىف ؛ليللا لاوط زيلكراب

 ىفرصملا ءناغومو وه ركفو ءبرطضم جازمب ىج .ىأ .هيإ ىلإ داتسميلو داعو

 .ليللا فصتنم ىتح ةصاخلا مهسألا تارايخ ىف ءستربور سيقارك جريبلوك ىف

 بسكت ةكرش تناك فيك لءاست ؛ةفلظملا عراوشلا ىلإ جرخي ناغوام ناك امنيبو

 تناك ,ةنيدملا طسو ىفو .لشفلا ةفاح ىلع نآلا حبصت نأ نيماع لبق رالود رايلم ٠

 اوحارتسا ءاحابص ةثلاثلا ةعاسلا ىفو .نوثدحتي اولازام ليريمو اكيرمأ فوأ كنب قرف

 سيئر «جنيميلف حيرج لصي ملو .تاضوافملا تفنؤتسا مث .("''!ازتيبلا لوانت لجأ نم

 ىف ىتحو . اًحابص فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا ىتح بيرقلا قدنفلا ىف هتفرغ ىلإ .ليريم
 .مونلاو هنود لوحت ةجردب اًرتوتم ناك تقولا كاذ





 رشلا ىوق

 .اهريمدت مت ىتلا ةكرشلا ىف نزحلا نع ربعت نأ تاملكلا عيطتست ال

 ,ءالمعلا ىلإ ىنورتكلإ ديرب ةلاسر ىف :ناميل ىف ىذيفنت ريدم

 4..7٠)4"(, ماع نم :لوليأ ريمتبس ١4 ىف

 ,سوارك رتيب بهذ ؛لوليأ ربمتبس ١4 ؛دحألا موي حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ىف

 زرابلا بئانلاو اهيماحم ؛ىليك ىتيبو ءددجلا ىوتسملا ىعيفر ليريم ىيفرصم دحأ

 نامدلوج لخدو .سكاس نامدلوج ىف نييذيفنتلا نيريدملا رابك الباقيل اًيوس ءاهسيئرل
 ىليك نأ عم ءبسحف ةئملا ىف 4,5 اهتميق ةصح ءارشب امتهم ناكو .ليريم تانهارم

 ةميقلا نأ مهف ىليك نأ عمف ءاذه ىلع ةوالعو .ليريم ذاقنإل ةيفاك نوكتس اهنأ ىف كش
 تامولعم ضرعي نأ ىف ةديدش ةيهارك هيدل ناك ءىفاضإ ءاطع نيمأتل ةيضوافتلا

 ."ايفطاع ىلع بعص اذه" ةحارصب هئالمزل لاقو .ةيزاهتنالا نامدلوج ىلع ةيرس

 لبق اديدحت عوبسأ ذنم ليريم عم ناك سوارك نأ ىسني نأ ىليك عاطتسا ام اًردانو

 لك ىف نامدلوج تناك .اهسفن ةقتوبلا نم جرخ نيات نأ وأ :نامدلوج ىف نوكي نأ

 .ىليكل ودبي اميف ناكم

 ىتح ليريم ىف عامتجالا ةداعإ ةركفب عامتجالا اومتتخا .ةعاس دعيو

 مهداشرإ نوعيطتسي نيذلا ليريم دارفأ نكل .رتافدلا ىلع عالطإلا نامدلوج عيطتست
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 .اكيرمأ فوأ كنب عم هتاذ بيردتلا نورجي ءنوتبيل لتشتاو ىف نآلا اوناك
 نيات عمتجاو .اًمدق ىضمت اكيرمأ فوأ كنيو ليريم نيب جامدنالا تاثداحم تناكو
 نالواحي - لريك جيرجو جنيميلف جيرج - امهاضوافم ناكو ءراطفإلا ىلع سيولو
 .قافتا ةغايص

 ام اذإ بسحف فرعي نكي مل هنكل :ةقفص ىلإ لصوتلا عيطتسي هنأ نيات فرعو
 ربخأ ءليزيم ىلع ةرظن ىقلت نأ ديرت نامدلوج نأ نيات عمس نأ دعبو .كلذ ديري ناك
 ربخأو .نامدلوج ةبغر اوعبشيل ةنيدملا طسو ىلإ هلاجر ضعب لسري نأ جنيميلف
 فوأ كنبل لوقي نأ هعسوب نكي ملف .لخدتلا نع فقوتي نأ ةبذهم ةقيرطب هريدم جنيميلف
 نأ مهنكمي ىتح ةحارتسا ةرتف اوذخأي نأ مهيلع مكيلإ نوثدحتي نيذلا سانلا" :اكيرمأ

 اكيرمأ فوأ كنب ةقفص عييضت نإف ءاذه ىلع ةوالعو ."سكاس نامدلوج عم اوثدحتي
 بورج ىتيسو ناجروم .ىب .هيج ديدهت عمو .ء.ىش لك عييضت ىلإ ىدؤي نأ لمتحي
 نأ مهرودقمب نكي ملو .ءاقدصألا نم ريثكلا ليريم ىدل نكي مل ءنامتئالا طوطخ عطقب
 .سيول نيك اودققي

 ةقفص مربأ ىذلا ءسواركو .هدونج ضعبب لصفني نأ جنيميلف نيات رمأ «نآلاو
 هتكرش عم لماعتلا ةركف لثملاب هقلقت تناك .(*ليريم عم عيقوتلا عم ةعئار عفد
 اليلق رقهقت ىذلا ,جنيميلف قفاوو .هدراوم مسقي نأ اضيأ جنيميلف نم بلطو ؛ةقياسلا
 .اًدرفم اًيفرصم لسري نأ ءبسحف

 ىلإ الخ نأ دعبو .ةيسيئرلا ةزئاجلا عازتنا نم جنيميلف برتقا «تقولا اذه ىفو
 نع ءاينألا ببسب اًمقؤم ةضفخنم ليريم مهسأ نأ لداج ءاكيرمأ فوأ كنب نم ؛لريك
 ,ةجحلاي لريك رقأو .مهسألل ةيلاحلا راعسألا ىلع ةيرعس ةوالع قحتستو ناميل

 لاقتساو .لوليأ ربمتبس ىف الإ ليريم ىف أدبي مل هنكل ؛*4١٠ ءرايأ ويام ىف هبصنم ىف سوارك فظو (ه)
 (مجرتملا) .لمعلا نم روهش ةثالث دعب رالود نويلم 14 هنأ ركذ ام ىقلتو .كاذ لوألا نوناك ربمسيد ىف
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 ,هيلع اوقفتا ىذلا رعسلاو .ىرخأ لئادب اهيدل ليريم نأ نيات نم.ملع هنأل امبر
 .ةعمجلا موي قالغإ رعس نع ةئملا ىف ١١ ةبسنب ىلعأ ناك :مهسلل اًرالود 55 وهو

 سلجم عنم امدنع ؛ماع لبق اكيرمأ فوأ كنب هعفد مامأ اًديهز اًرعس ناك هنأ مغرو

 .نآلا ليريمل ةقفوم ةبرض ناك هنكل ءاهسفن ةقفصلا ماربإ نم لينوأ ناتس ةرادإلا

 نوسلوب نأ عمو .نييفحصلا نم ةعومجم اًقرتخم .ىداحتالا طايتحالا ىلإ نيات داعو

 ريزولا ىحتناو .سيول نم ةيبيرجت ةقفصب ملع دقف ,جامدنالا ىلع دعب قفاوي مل
 مزبت فوس .ةقفص كيدل نأ نيك ىنغلبأ ,نوج" :لاقو نييفرصملا دشح نع اًديعب نياتب
 ,(51) ”!ةقفصلا هذه

 طايتحالا ىف ةيسيئرلا تايولوألا ةمئاق ىه زيلكراب - ناميل ةقفص تناكو

 ةفرغ ىف عامتجالا لوؤسمو ىفرصمو ماحم ىتئم وحن دواع ثيح ىداحتالا

 ىماحملا ءنياتشنريب عجارو .دحألا مويل ىدايتعالا مهعاقيإ اورسك نأ دعب تارمتؤملا
 برقي ام عم طورشلا .ةيضاملا ةليللا نم ةرخآتم ةعاس ىلإ لمع ىذلا كلوي سيقيد نم

 ةعامجك كونبلا ىلع نيعتو .ماعطلا لوانت ةقرغ ىف نييذيفنتلا نيريدملا رابك نم ١١ نم

 .(":) لابقإب اعتمت لقألا ناميل لوصأ نم رالود رايلم .٠ ىحن اولومي نأ

 . تراتخا اذإ نكل - الماش اًرطخ لكشت ناميل نأ ىف كشي هنإ نيفكنالب ديول لاقو
 نأ كامو تيدنايو نوميد دقتعاو .اهعم نامدلوج ىضمي فوس ناميل ذقنت نأ ةعومجملا

 تناك ام ردقب نودجمرأ ةكرعم بارتقاب اريثك قلعتي عامجإلا نكي مل .مهل رايخ ال
 ليصافت ةغايص نيعتي لازي ال ناك امنيبو .اوكرحتي نأ مهيلع ةفاصحلا ىضتقت

 ,ناميل سيئر :دادكم تراي ,ةقثب :ةنازخلا ةرازو نم ؛نورفاش فيتس غلبأ .ةقفصلا

 .(") "ةقفصل ةضيرعلا طوطخلا انيدل امير"

 تجن ناميل نأب ءابنألا ترشتناو ؛دنابليج لكيام :ليمز ىلإ ةملك دادكم لسرأ
 نينارهس اولظ نيذلا ءناميل وفظوم سحأو .اهرقم ىف ةثراك نم نآلا ىتح ىرخأ ةرم

 نم ىقب ام نأشب مهبارطضا اًبيرقت أده حايترالا ىف اًعافترا ؛هنودب وأ مونلا نم ليلقب
 نأ لمأي ناك هنأل :ةريهظلا لولحب ناميل ىف اونوكي نأ هئاردمل دلوف لاقو .كش
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 فاضأو -زيلكراب نم اًديكأت عمسو .ةعاسلا كلت لولحب عيبلا ىلع تيوصتلا اوعيطتسي

 ىداحتالا طايتحالا نأ ىلع قافتا ىلإ لصوتلاب ةقلعم ةقفاوملا نإ ,ىناطيربلا كنبلا
 .جامدنالا ىلع ةقفاوملاب مهسألا ةلمح توصي ىتح ناميل تالماعت معدي فوس

 امدنع ناجروم .ىب .هيج لجأ نم كلسملا اذه لثم ىداحتالا طايتحالا كلسو

 هسفن ءىشلا لعفيس هنأ ناميل ىف نويلاملا نوفظوملا عقوتو .ريب ىلع ذوحتسا
 متت مل ىتلا ىأ) نويدلاب ةلقثملا ريغ لوصألاب ةمئاق زهجي ىشتنوت ناكو .مهحلاصل
 نامألا ىداحتالا طايتحالل لوصألا هذه رفوت نأ لومأملا نم ناكو ؛(اهلباقم ةنادتسالا

 .هنامض مدقيل

 نم ريثكل اهعضخي ملو ,ىشتنوت ةمئاق ىلع عالطإلا ىداحتالا طايتحالا بلطي ملو
 ,ىبلس رودب كسمتو ءنطنشاو ىف ىكنانرب ناك .اًئامض مدقيل حابصلا كاذ ريكفتلا

 ,ةسايسلا ةيلوؤسمل المحت نيلوؤسملا رثكأ ,نوسلوب ناكو .ةهبجلا نم ريراقت اًيقلتم
 رمأو .جنيلراد ريتسيلا ةنازخلا ريزو «ىناطيربلا هريظن عم ةبعص تاشقانم ىف اًكمهنم
 فده ناك .(""") اضيأ نييناطيربلا امهيريظنب الصتي نأ سكوكو رنتياج نوسلوب
 ةيلاملا تامدخلا ةحلصم عانقإ وه ىسلطألل ةرباعلا ةريثكلا تاملاكملا هذه نم نوسلوب

 رطضي نأ نود امدق ىضمي نأ زيلكرابل حمسي امم «جرادإلا ةدعاق طاقسإب ةيناطيربلا

 .همهسأ ةلمح ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلإ

 ربع لمعلا تملعت تاكرشلا نأ عمو .ةدشب اهأطبأ تاثداحملل ىئانثلا بناجلا

 لاح لك ىلع ,نوسلوب بلط ناكو .اهيضارأب ةديقم تاموكحلا تلازام ؛دودحلا
 نم اهمهسأ ةلمح درجت نأ زيلكرابل حمسي دق ةدعاقلا طاقسإ نأل ,ةدشب هيف كوكشم
 ايناطيرب تناكو .ةدعاقلا طاقسإ نوديري ال نييناطيربلا نأ وه تباثلا نكل .مهقوقح

 كنب لايورو «دنلتكسا :فوأ سكافيلاه كنب لثم ءاهفراصم لكاشم نأشب ةياغلل ةقلق
 نويناطيربلا ىأرو .ةيراقعلا نوهرلاب عيظف لكشب نيمختم اناك نيذللا دنلتكسأ فوأ
 مل ,ديكاتلابو .ةيكيرمألا ىودعلا داريتسا ىف نيبغار اونوكي ملو ؛ايرطضم تيرتس لوو
 نأ ىف ةبغر ةيأ هعم رواشت ىذلا ءنوأرب نودروج .ءارزولا سيئر الو ؛جنيلراد ىدل نكي
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 غلبأو .ةيراقعلا نوهرلاب مختم ىكيرمأ ىرامثتسا كنبل ريخألا ذالملا ىضرقم اونوكي

 .ناميل ةدعاسمل ءانثتسا اومدقي نل نييناطيربلا نأ ةحارص نوسلوب جنيلراد

 ىقلأو .ةقفصلل ادسفم نامضلا نأشب ىنفلا لدجحلا حبصأ :دحألا حابص لولحيو

 قيسنتلل رربملا ريغ راقتفالا ىلع ةمئاللاب ءزيلكرابل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,دنومياد

 فرصتت نأ ةدحتملا تايالولا عسوب ناك نكل .ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا نيب

 .اًنامض مدقي نأ هعسوب هسفن ىداحتالا طايتحالا نإف دنومياد حرتقا امكو .اهدرفمب

 هضقني ملو «ةياغلل اًريبك ةطاسبب ةيقالخألا ةفزاجملا نأشب نوسلوب مسح ناكو
 :طق ىداحتالا طايتحالا

 هل لاق ةأجفو دادكم تراب نوسلوب ىعدتسا ءاًحابص ةرشاعلا ةعاسلا ىفو

 .ةئيسلا ءابنألاب هفلييل دلوفب دادكم لصتاو .”تضفر ةيلاملا تامدخلا ةحلصم"

 حولي سالفإلا نالعإب مدقتلا نأو .تلشف ةقفصلا نأ ربخ برست «ناميل رقم ىفو

 لظ دلوف نكل .نيريدملا عامتجا ئجرأو .جازملا ركعت .ىرخأ ةرمو .العف قفألا ىف

 لصتاو .فقوتلا مهدشاني ءسكوكو رنتياجب مث ,نوسلوبب اًيفتاه لصتاو .لتاقي

 ىذلا شوب جروج سيئرلل مع نبا ىناث ءسماخلا ركوو تربريه جروجب اًيفتاه دنابليج

 .ةتراك قلخي فوس ناميل رايهنا نأ هربخأو ءناميل لوصأ ةرادإ طاشن سيئر ناك

 .سيئرلاب لصتي نأ هيلإ لسوتو

 اًمظنم اًطوبه نمضي نأ ؛أوسأ وه امل دادعتسا ىف :ىداحتالا طايتحالا لواحو

 رظنلا نولوؤسملا داعأو .تاقتشملا قاوسأ شمكنت الأو تالماعتلا رقتست نأ ىف المأ

 تاضياقم ىلع ةصاخيو سالفإلا نالعإ رثأ مجح ريدقت نيلواحم ءناميل عاضوأ ىف

 تاعيقوت ؛كلوب سيقيد ىف ىماحملا ؛نياتشنريب عمجو .('"") وبيرلا قاوسأو نامتئالا
 رارقتسالا قيقحتل لوصألا نم ىرخأ ةعومجم قلخل نييذيفنتلا نيريدملا رابك نم

 وهو - ناميل نع لوصألا ىلع ةدنتسملا ضورقلل فلم ميدقت باقعأ ىف ءاطسولل

 .رايهنا ىدافتل ريخألا ذالملا ىعسم



 نأ مهنكمي لقألا ىلع وأ ءرومألا ىلع نورطيسي نيمظنملا نأ مهو ثاهللا اذه مادأ

 ىلع دبزلا رشن" هوعدي نأ رنتياج بحأ ام وهو - دح ىندأ ىلإ ررضلا اوصلقي

 تالماعت ىلع فرشي ناك ىذلا ىلدود مايلو ؛هسوؤرم ىشخ ءرظنلا فرصيو ."جردملا
 ,ناميل ذاقنإ متي نأ سانلا مسوتو .ةريطخ ةمدصب قاوسألا باصت نأ نم «كنبلا
 .("4) اذهل ةدعتسم نكت مل قاوسألاو .ريب ةلاح نيركذتم

 ىكنانربو نوسلوب - ميظنتلا ىلع نيفرشملا نيرخآلا نيلوؤسملا ىلع شراو طغضو
 .ناميلل حيرصلا ميمأتلا ةعيرألا شقانو .مهتارايخ ىف ىأرلا اوبلقي ىك - رنتياجو
 :الئاق رنتياج ضفرو .رالود رايلم ٠٠١ ةطاسبب ناميل ضارقإ ةركف ىكنانرب راثأو
 تتبنأو ."اهضورق بلطت فوس كونبلا .عئادولا بحسب عارسإ طسو ضرقن نوكنس'
 ناكو .دمحُت اهلوصأو قلغُت ناميل تايلمع تناك ءجراخلا ىفو .ةعزعزتملا ةعافدنالا هذه

 نأ نولوؤسملا رعشو .لعفلاب ىلاملا اهققدم ةرطيس تحت ايناطيرب ىف ناميل عرف
 .عوجر اللا ةطقن ىلإ عفادتت ثادحألا

 .ىأ .هيإ ىف رمتخت ىتلا ةمزألا ىلإ ىنونج لكشب رنتياجو نوسلوب مامتها هجتأو

 اميف ةراس ًارابخأ لمحي دحألا موي حابص ىداحتالا طايتحالاب داتسميلو بوب رمو ىج
 سيقارك جريبلوك نم رالود رايلم ٠١ ىلع هدي عضي نأ عيطتسي هنأ دقتعاو .ىدبي
 تلثمتو .كونبلا نم ةلئاس رالود تارايلم ةرشع ىلعو :ةصاخلا مهسألا ةكرش ءستريور

 ىلإ نوجاتحي اوناك ؛'ريخألا رالودلا" نوكي نأ اوديري نل نيرمثتسملا نأ ىف ةطخلا
 ًريبك اًضرق داتسميلو دارأ اذل .مهفلخ لاومألا نم ديزملا دوجوب حايترالاب روعشلا
 ةلوبقم ةركف ءاًيرظن ءاذه ناكو .لوصألا عيبب هددسي ىداحتالا طايتحالا نم ةياغلل

 ناك) بارطضالا نم ررضتت مل ؛ةميق تاذ نيمأت تادحو اهيدل ىج .ىأ .هيإ :ًايكنب
 ىف ىجح .ىأ .هيإ ىف ؛تيفاب نيراول ةعباتلا ىاواثاه ريشكريب ةكرش نم ىذيفنت ريدم
 لوصألا عيب نكل .("*) (اهل ءاطعب مدقتي دق ىتلا لوصألا ىأ صحفي هتاذ تقولا

 .اتقو قرغتسي
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 لدجلا نكميو ىج .ىأ .هيإل عقاولا ىف اهابتنا ءلاح ىأ ىلع نومظنملا رعي ملو

 ريثكلا عم لماعتلا طق هيلع نيعت ىداحتالا طايتحالا نم لوؤسم الو ةنازخ ريزو ال نأ

 لكشب كرحتت ثادحألا تناك :داسكلا ءانثأ ىتح .ةدحاو ةعاس ىف تامزألا نم اًدج

 رفاوتت ال هنأ اّيلآ اورركو ءاًّبيرقت قئاقد رشعل داتسميلو عم نولوؤسملا عمتجاو .أطبأ
 .ةموكحلا نم لاومأ

 ىعسم ىرحألاب وهو ديقعتلا ديدش ةريهظلا كلت حرط ىذلا ضرعلا نأ نيبتو .ءاطع

 ًريخأ داتسميلو ربص دفنو .ةرملاب ىلمع ريغ - داتسميلو دقتعا امكو - ةميقلا ليلق

 .ىنبملا رداغي نأ زروالف رمأو

 .ناميل ىف دهجلا ىداحتالا طايتحالا ولوؤسم داز ,دحألا موي ةريهظ دعيبو

 ,رليم ىقراه لاق امدنعو ؛سالفإلا نالعإ بلطب ناميل مدقتت نأ نم نيقلق اوناك
 تحيبصأ «دعب ةدعتسم تسيل ةكرشلا نإ :لاشتوج ليو ىف سالفإلا ىماحم

 .كرويوينل ىداحتالا طايتحالا ىف نولوؤسم لصتاو .ةراس ريغ تاشفقانملا

 اًيلعف خارصلا اوأديو ناميل ىقرصمي ةءولعم ةفرغب اًيفتاه ,مهيماحمب نييوحصم

 دلوف رعشو .ةيماهتا ىرحألايو ءاهيلع فرعتلا نكمي ال بلاغلا ىف ؛ةتوافتم تاوصأب

 .("19 زازئمشالاب

 بفذو .ىداحتالا طايتحالا ىلإ ادوعي نأ لضفألا نم هنأ كريكو دادكم كردأو

 ىتلا ةرجألا ةرايسب بضغلل ةريثم مهتلحر تناك .اضيأ لاشتوج ليو نم ةعومجمو

 ءابنأ مهتعاج قيرطلا ىفو .جيليق شتنيرج ىف ةضمم ريس ةكرح ربع ءطبب مدقتت تناك

 .نيماحملا نم ىفكي

 عم ةفرغ ىلإ ءكريكو دادكم ىلإ ةفاضإلاب ءلاشتوج ليو ءاكرش دايتقا مت
 ةيلاتنم فوفص ةثالث ىف نوفقي وأ نوسلجي مهيماحمو ميظنتلا ىلوؤسم نم تارشع
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 ليوارس نودتري نوصاخلا نوماحملا ناك امنيبو .رمتؤملا ةلواط نم بناج ىلع
 ةروطخ ىلع اًديكأت ؛ةاشنملا تالذبلا نودتري ةموكحلا لاجر ناك :ةضافضفلا تبسلا

 .مهتايولوأ ةمئاق

 مويل تايلمعلا لصاويل نامضلا نم ىفكي ام هيدل ناميل نأ كريكو دادكم لداجو

 ناميلل مألا ةكرشلا ىلع بجي هنأب كلذ ىلع نومظنملا درو .كلذ نم لوطأل لب نيموي ىأ

 طيسولا اهعرقل حمسُي فوس هنأ اوحمل مث .روفلا ىلع سالفإلا نالعإ بلطب مدقتت نأ
 ةرابعب .لمعت اهئاقبإو وبيرلا ىضرقم اوددسيل ىداحتالا طايتحالا نم ضرتقي نأ
 نوماحملا بيصأو .سالفإلا بلطب مدقتلا وه ةمظنملا لاقتنالا ةيلمعل قيرطلاف ءىرخأ

 رليم راشأو .ةمدصب ىداحتالا طايتحالا ىفظوم نم رمنتلا اذه لثم طق اوري مل نيذلا

 سلجم ةقفاوم نود سالفإلا نالعإ بلطب مدقتي نأ هل لوخم ةفرغلا ىف دحأ ال نأ ىلإ

 بلطب مدقت ةيلمعل بيس كانه سيل نأ ءرليم كيرش .رزواهناد نفيتس لداجو .ةرادإلا
 .ةيثراك نوكتس اهنأ دقتعاو .علهلا ريثت سالفإ نالعإ

 ىف ناك ىذلا - اهترادإ سلجم وعدت نأ بجي ناميل نأ ىلع نومظنملا رصأو

 رتسكاب ساموت نأ عمو .ناميل ىف اليلق حيرتسي ناك مهضعبو لاصتالا نهر ةقيقحلا
 هيبناج الك ىلع نكل ودبي اميف الوؤسم ناك :ىداحتالا طايتحالل ماعلا راشتسملا «نبالا

 نالعإب مهسفنأ اوقهري مل نيذلا نيضماغلا نييطارقوريبلا نم رفاو ددع كانه ناك
 نوسملتي نيذلا ناميل ىفظوم ىلع بلاطملاو تاراسفتسالاب نوقلي اوناكو ؛مهتايوه
 .("""!ههيبقعتم ىلع اوفرعتيل .(*) ةيواكفاك ةباحس طسو ىف مهنأ ول امك مهقيرط

 ةعاسلا دعب اوداع امدنعو .دارفنا ىلع رواشتلل ةحارتسا ةرتف نومظنملا ذخأو

 ىتلا رومألا لكل ةقيرط انيدل نكل :مكججح لك ىف انرظن“ :رتسكاب لاق .ءاسم ةسماخلا

 لثم ةيناملألاب اهبتك ىتلا ةيثبعلا ةيبدألا هلامعأب ريهشلا اكفاك ستنارف ىكيشتلا بيدألا ىلإ ةبسن (*)
 (مجرتملا) .”خسملا"و ”ةمكاحملا'
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 مدقتي نأ عقوتملا نم ناكو ."ةليللا سالفإلا بلطب اومدقتت نأ مكيلع نيعتي .اهلعف نيعتي

 عمس ءاذه ىلع ةوالعو .ةريصق ةرتف دعب سالفإلا نالعإ بلطي ايناطيرب ىف ناميل عرف

 سلجمل اكيرمأ فوأ كنب ضرع نيات ىّكذ :اهتكبح نم برتقت ةيزاوم امارد نأ نوساوب
 .ناميل ىلع بقاوع اذهل نأ ةموكحلا ىرتو .دكؤم ليريم جامدنا نأ ىنعي امم ,هترادإ

 رابخأ عاذت نأ ةنازخلا ريزو رمأ ىلع ءانب ىداحتالا طايتحالا ىف نولوؤسملا دارأو

 مضهت فوس قاوسألا نأ ىف نوسلوي ةروانم تلثمتو .تقولا سفن ىف ليريمو ناميل

 .اًيدوعص اًهاجتا نينثالا موي حاتتفا راعسأ ذختت امبر لب - ةديجلا عم ةئيسلا رابخألا

 وأ ؛ةيريهطت ران وه اهسالفإف ءريهطتلا ىلع دعاسملا رودب موقت نأ ناميل عيطتستو

 . فيظنت ةبعل' ءاذه مغر ةربعملاو ءاقرخلا نوسلوب ةرابعب

 بقعيسف سالفإلا نالعإ بلطب ناميل تمدقت اذإ هنأ ,سكعلا ىلع .كريك لداجو
 بلط مث .دعتسم ىداحتالا طايتحالا نإ ةالابم الب رتسكاب لاقو .علهو ىضوف كلذ

 ,ناميل ىلإ ةدوعلا ىف هوبحصي نأ ىداحتالا طايتحالا ىلوؤسم ضعب نم كريك

 ةوادع كانه ناك .ةدشب رتسكاب هدقتناو دم ىوضوف طوقس عنم ىلع ةدعاسملل

 ناميل اوكرتي نأ نآلا اوررق نأ دعب مهنأ ىل امك - ودبي اميف نيمظنملا كرحت ةسوملم
 .بنذملا كايترا ىعدتسي اهدوجو نإف ؛تومت

 وسور بتكم ىف نييفرصم رشع ىلع ديزي ام دشتحا «ناميل ىلإ ةدوعلابو
 ىداحتالا طايتحالا: مدق ًريخأو .فتاهلا ىلع دري مل هنكل .رنتياجب لاصتالا اولواحو

 ,دنابليج لكيام ثدحتو .رنتياج دعب ةيناثلا ةبترملا ىف لحت ىتلا زجنيمك نيتسيرك
 لواحيل داعو ةرطيسلا قاطن نع رطاخملا تجرخ امدنع ناميل نم درط ىذلا ىفرصملا

 ؛يداحتالا طايتحالا دقتعا امك ءامظنم نوكي نل سالفإلا نإ فتاهلا ىف لاقو ءاهذاقنإ

 لاقو .زجنيمك حزحزتت ملو .ىضوفلا لحتسو ءلمعلا ىلإ اوتأي نل ناميل ىف نوفظوملاف

 ."رشلا ىوق نوقلطت مكنإ" :دنابليج
 بخطصاو .ءاسم ةعباسلا ةعاسلا نم ليلق دعب ناميل ةرادإ سلجم عمتجاو

 نرقلا تاينينامث ىف رهتشا ىذلا تيرتس لوو ميكح «نامفواك ىرنه ةصاخو «نوريدملا
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 ىلع نآلا رصي وهو ,ةكيشو ةثراك نم هتاريذحت ببسب .(* يورو هك ساو الا

 نورخآلا ءاردملا الو وه ال .عضاولا نم .هنأ مغر - اهب ؤبنتلا نكمي ناك ةاسأملا نأ

 ةفرغ ىلإ ريتركس لخد «نوثدحتي نوريدملا ناك امنيبو .اهي ؤبنتلا ىلع نيرداق اوناك

 قاروألاو ةصروبلا ةنجل سيئر ءسكوك رفوتسيرك :دلوف نذأ ىف سمهو ةرادإلا سلجم
 ءتوصلا ربكم ريع ثدحتي نأ هل اوحمسو .ةرادإلا سلجم ىلإ ثدحتي نأ ديري .ةيلاملا

 نم هنإو ؛ةريطخ:قوسلا فورظ نإ“ :لوقي ام ىلع ةروطخلا تمس اًيفضم ءسكوك لاقو
 .”باوصلا ناميل لعفي نأ اًدج اًدج مهملا

 سالفإ نالعإ ةيضقب مدقتن نأ انرمأت له" :ةيراوم نود هريدم لأسو

 لمعي ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل سيئر ناك .سكوكل ةياغلل اًجرحم لاؤسلا ناكو

 ,عوبسألا ةياهن ةلطع تقو مظعم هلهاجت ىذلا ,سكوك دقتعا ىذلا - نوسلوبل لوسرك

 :طخلا ىلإ داع ,ةقيقد دعيو .فتاهلا ىف توصلا سكوك تكسأو .هدانع ىف فرسم هنإ

 .”مكرارق هنإ' صرحب قطنو ءاًفلس دعأ ام أرقي هنأ ول امكو

 .ىأ ةكرشل دعاقتم سيئرو ريدم وهو زركأ نوج لأسو .ةرادإلا سلجم شقانت

 ىلإ ةبسنلاب ؟سالقإلا نالعإ بلطب مدقتن مل اذإ هبسكن فوس ىذلا ام ةناطرب مإ .ىب

 وهو سالفإلا نالعإ بلطب اومدقتي نأب مهتربخأ ةموكحلا نأ ءاردملا دقتعا ءام صخش
 ىلع قاوسألا مهربجتس .تالامتحالا لك ىفو .ىداحتالا طايتحالا نم دادكم هلقن ام

 ءاردملا اًكرات .ءودهلاب دلوف ىلحت .حجرألا ىلع نينثالا موي سالفإلا نالعإ بلط
 نييذيفنت نيريدم رييك ناك ىذلا ءنوسلوب نأ نم الوهذم ناكو .نوشقانتي نيلقتسملا
 ىلع ىلدتت هترتسو ,ءفلخلا ىلإ لامو .هتدعاسمل ءىجملا نع سعاقت ؛موي تاذ هل اليمزو

 ودبي ناك ."اعادو هيف لوقأ نأ ىلع ىذلا تقولا وه اذه هنأ دقتعأ" :الئاق مغمغو ءهدعقم

 .(”"!قدصي ال لكشب اًئيزحو اًموزهم
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 (مجرتملا) .باسحلا موي وأ مرؤشملا ردقلا ىنعت ةملكلاو )*( 00 ٠

200 



 عسوي فوس هنأ ىداحتالا طايتحالا نلعأ ناميل رايهنا ريثأت فيفخت ىف المأو

 عيبت نأ !دعاصف نآلا نم ةيرامثتسالا كونبلا عيطتست ثيح :لوبقملا نامضلا فيرغت

 ندكي نل ضارقإلا اذه لثم نكل .ىدقنلا لاملا لباقم ةيلاملا قاروألا نم ةعسوم ةعومجم

 «ناميل ىماحم ءوسور ناكو .سالفإلا نالعإ بلطب ناميل مدقتت نأ دعب الإ اًهاتم

 .لشفلاب تصتخأ هتكرش نأ ول امك ودبي رمألا - ةدشب اًيضاغ

 نيريدملا رابك ضعب دقتعاو .ةيتاذلا ةظفاحملا ىلع ىرخألا كونبلا تزكرو

 لاقو ؛فوشكملا ىلع عيبلا ىف مكحتلا تايلمعل معدلا اودشحي نأ بجي هنأ نييذيفنتلا

 نم «ىريوز لصتاو ."ىرورض ريغ رمأ هنإ ؛نامدلوجل ةقثلا مئاد سيئرلا" :نيفكنالب

 تاعاس دعب ىلع ليريم تناكو .نامضب بلاطو ةيناث ةرم ليريمب ,ناجروم .ىب .هيج

 .هتلهاجتو اكيرمأ فوأ كنب عم قافتا ىلع عيقوتلا نم

 ناميل سالفإ نع رظتنملا نالعإلاف .ةيهافرلا هذه لثم ىج .ىأ .هيإ ىدل نكي ملو

 .هيإل ةيلاملا قاروألا ضارقإ ىف ةوجفلاو ءقاوسألا ىلع ديكأتلاب هلقثب ىقلي فوس

 حبصتل ةيليومتلا هتاجاح داتسميلو عجار ءدحألا ءاسم لولحيو .قمعتت فوس ٍ,يج٠ .ىأ

 ٠ اويلُغ نأ دعب ةصاخلا مهسألا ويفرصم ملستساو .رثكأ أ رالود زايلم 0000

 لمألا ربكأ ودبي اميف هيدل ناك ىذلا ستربور سيقارك جريبلوك ىفرصم .ناغوام رقأو

 ."هلح اننكمي امم ربكأ اذه" ددرتب

 ةرادإ سلجم ناك ىذلا اًبيرقت هسفن تقولا ىف ءاّيفتاه رنتياجب داتسميلو لصتاو

 ىتلا رالود رايلم نيثالثلا رخبتو ."ءىش ىلع لصحأ مل" ةطاسبب لاقو ءاعمتجم ناميل

 داتسميلو رنتياج ىلوأ .ةرم لوألو .(*:) حابصلا كاذ هبيج ىف اهنأ ول امك ودبت تناك

 بجي هنأ امهربخأو نامدلوجو ناجروم .ىب .هيج ىعدتساو .ىدبي اميف هابتنالا لماك

 ةموكحلا لاومأ تناك .("41) ىج .ىأ .هيإال ضارقإ ةليسو دادعإب الغشني نأ امهيلع

 هجاوت فوس ىج .ىأ .هيإ نأ ىنعي ناك امم «لانملا ةديعب لازت ال ىج .ىأ .هيإ حلاصل

 اهفيظوت بسحُي مل ام ءاهدوهج ىلع ليلدك هضرعت ءىش نود نينثإلا موي قوسلا

 ,نطنشاو ىلإ دوعي نأ ررقملا نم ناك ىذلا ءنوسلوب لاقو .سالفإلا نأاشب اًراشتسم
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 ول امك ؛ديدج عيرشت ىلع اضيأ اولغتشي نأب هيفظوم ربخأو ."اذه ىلع كيدي عض .مت'

 .("؛؟!نيناوقلا ىف لب نييطارقوريبلاو لامعألا لاجر نم نكي مل لشفلا نأ
 لقتناو .ءاسم ةعساتلا ةعاسلا نم ليلق دعب هلمع ناميل ةرادإ سلجم ىهنأو

 تقفدتو .عقوتملاب نييفرصملا نوربخي ناميل ىف ةفرغ ىلإ ةفرغ نم لاشتوج ليو ءاكرش
 رجرجي ناك مهضعب ؛:ةيصخشلا تاقلعتملا عمجل بتاكملا ىلإ نيفظوملا نم تاعامج :
 اوناك ءديدش ماشتحا ىف مهسفنأب نوهدزملا نويفرصملاو .تافلم لقنل لجعب بئاقح
 ىف ةرخأتم ةعاسل لمعي ناك ؛ىذيفنت ريدم حلو .عمدلاب ضيفت مهنويعو نوقناعتي
 ىف قيدانص نولمحي نيذلا نيفظوملا ءبونجلا ىلإ نيتيانب ةدعبم ىلع ؛ىلناتس ناجروم
 كلت ىف سالفإ ىضاق رفاوتي ملو .وه نكي مل هنأب حايترا ةقفدب رعشو ؛عراشلا
 لصفلا بجوميب ىنورتكلإ سامتلا بلطب مدقتلاب حمست ةثيدحلا ةراضحلا نكل ,ةعاسلا
 طايتحالا ولوؤسم لصاوو .تنرتنالا ربع لوألا مويلل ىمسر رارقإو ءرشع ىداحلا
 ناميل ميدقت ىلع اورصأو ؛ةثج مهيدل ناك ام اذإ اوريل رليمب ايفتاه لاصتالا ىداحتالا
 ليو وماحم رباثو .اًمامت ةزهاج نكت مل قاروألا نكل .ليللا فصتنم لبق سالقإلا بلطب
 باخنأ اوبيرشو تاناحلا ىف مهتم تاعامج لمش مأتلاو ناميل ىفظوم رداغو .لاشتوج

 مكاحملا تاعاق ىف ةقيقد ؛هو اًحابص ةدحاولا ةعاسلا اهسفن تدجو ىتلا ةكرشلا
 .(242) ةيامحلا نع اهثحبل ركنتلا دمأ لاط نأ دعب ءنايدنسلا اهبشخب
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 رشع عبارلا لصفلا

 تامدصلا دعب ام

 هذه نأ انملعت دقف ,ماعلا اذه لالخ ءىش ىأ انملعت انك اذإ

 .اهتهجاوم بعصيو اهب ءوبنتلا نكمملا نم نكي مل ةيلاملا ةمزألا

 زميات كرويوين ةفيحص

 تددرتو .قاوسألا ,ةدحتملا تايالولا خيرات ىف ربكألا وهو ءناميل سالفإ كبرأ

 لوح رالود رايلم ٠٠١ ناميل مهنم تضرتقا نيذلا نينئادلل ةرشابملا ةيرضلا ءادصأ

 ةيالوو جيورنلا ىف ةلودلل عباتلا تاشاعملا قودنص نم نوعونتملا نورمثتسمملاو .ملاعلا

 «نينثإلا حابص لولحبو .ةعيق الب ةقرو ىف ةأجف نوقلمحي مهسفنأ اودجو ؛ىزريج وين

 هوغلبيل عله ةلاح ىف كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالاب اًيفتاه نولصتي نورمثتسملا ناك

 .("؟!) فتاهلا ىلع دري ناميل ىف دحأ ال نأ

 ىتلا ةحيرملا ةقباسلاو .ةقيمع خسفتي ريبك كنب ةيؤرل ةيسقنلا ةمدصلا تناك

 تمطحت -نينئادلا ةيامح متيس هنأب - ىديرفو ىناقب تمعدو زنريتس ريب عم تنتسأ

 حجن دقف .ةفزاجم نولمحتي نيرمثتسملا نأ نيبي نأ نوسلوب دارأ ولو .ةئجافم ةبرضب
 مكحي - كونبلا لك - كونبلا ةدصرأ نآلاو . احومج همالحأ دشأ زواجتي اميف اذه ىف

 عمو .كونبلل ضارتقالا ةفلك ةدشب تعفترا ءنيضرقملا روفن عمو .رطخ ىف اهنأب اهيلع
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 نم دكاتتل ةيكنبلا ضورقلا ؛ةيعانصلا تاكرشلا تبحس .ةدئافلا رعس تالدعم عافترا

 .لعفلاب ةصلقتملا ةلويسلا نم ىقب ام صلق امم «ليومتلا

 ىلإ لاملا هيجوت داعي ناك ثيح ءاضيأ ةنازخلا نوذأ ىلع تادئاعلا تراهناو
 نالعإ بلطي مدقتلا ىلع قياسلا ةعمجلا موي ىفو .اًئمآ اًدالم تربتعا ىتلا ةموكحلا
 ١,7 ىه ةليزه ةبسن ىلإ اًموي ٠١ ةدمل ةنازخاا نوذأ ىلع ةدئاقلا رعس غلب ءسالفإلا
 نورصمشثتسملا نكي مل .ةئملا ىف ٠ ,"" ىلإ تراهنا .نينثإلا موي ىفو .ةثملا ىف
 ؛نمآلا ظفحلل نزخمك ةموكحلا نومدختسي اوناك لب «ةنازخلا نوذأ ىف نورمثتسي'

 رامثتسا لكب قحلت ةراسخ لامتحا نم لضفأ رغصلا ةديدش تادئاعلا ىتح تربتعاو
 .راعشلا وه ديدشلا رذحلاف نآلا امأ :ةأرجلاب تيرتس لوو فصو املاطلو .صاخ

 ىلع اًضيأ نكل :ةسكاشم ةيخيرات ةكرش ىلع طقف سيل راتسلا ناميل رايهنا لدسأو

 ناك اذه نأ ملعأ" :نيفظوملا ىلإ ةبيئك ةظوحلم ءىفنم دبتسم لثم ءدلوف لسرأو .ةبقح
 .(؟5) " عشب ىروعشف ءاذهلو .اًيلامو ايصخش ,مكل ةياغلل اًنؤم

 ىف المأ ,ناميلل ”وبيرلا" ىضرقم لحم روفلا ىلع ىداحتالا طايتحالا لتحاو

 ةليلقلا مايألا ىف اهضورق ىلامجإ غلبو .مظنم لكشب طوقسلاب ةسلفملا ةكرشلل حامسلا
 لصاو .هسفن تقولا ىفو .(*) نامضب موعدم اهعيمج ءرالود رايلم ؛7 ةيلاتلا
 .سالفإلا ةرمغ ىف اياقبلا ءارش ىف المأ ناميل ءالبن عم ضوافتلا زيلكراب

 طايتحالا نم تقؤم لكشب ىمحم ىكيرمألا عرفلا ناك امنيبق ءلاح ىأ ىلع
 .عقوتم ريغ بارخ ىف اذه ببستو ,ةدوجوم ةلماكتم ةكرشك ناميل دعت مل ىداحتالا

 نيماحملا تارشع هلتحي ىذلا ؛ندنل ىف اهعرفو ءاهعرفأ نيب لاملا تاقفدت تفقوتو
 ةكرشلا ايناطيرب ىِف سالفإلا تاسرامم العف لزعت ملو .ايلعف قلغأ ,نيبساحملاو
 تايالولا نم طوحتلا قيدانص ءالمع لاومأ تدمج اذهل ةجيتنو ؛نئابزلا تاباسح نع
 عفادت ةلاح اذه قلخو .ىناطيربلا نوناقلا بجومب ىرخأ قطانمو ةدحتملا

 اهلوصأ نم اًطسق نأ تملعو نينثإلا موي طوحت قيدانص ةعبس وحن ظقيتساو .ةرمدم
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 نم ةعومجم نأ ول امك ريثأتلا ناك ؛عزفلا ءاهعم نورخآو ءاهباصأو .(4' .(*)لطعم

 .لوح الب ةيرق ىف اًداسف ضرألا ىف ثيعت تضم ةببدلا

 تاضياقم عيبب رالود ىنويليرت اهلامسأر غلب ىتلا طوحتلا قيدانص ةعانص تدرو

 نيديحولا نييرامثتسالا نيكنبلا-نامدلوجو ىلناتس ناجروم ىف ةصاخ «نامتئالا

 ءارشب نوفتكيو ؛ةيعافد ةقيرطب فرصتي اهضعب ناكو .ةلقتسم ةغيص ىف ايقب نيذللا

 ةرتفل اتربتعا نيتللا نيتكرشلا دقفأ امم :ةدشب تاضيرعتلا تعفتراو .هسفن وه ريثأتلا

 .امهباصعأ تيرتس لوو ةوفص ةليوط

 تعاب ىتلا تاكرشلل ةريبك رئاسخ ىلإ نامتئالا تاضياقم تالدعم عافترا ىدأو

 امب هدحو نينثإلا موي تردُق ىتلا ةمدقملا ةعفدلا عفدب تابلاطملا نم تررضتو .نيمأتلا

 .ىصحت ال ةيسوريقلا تاريثأتلا تناكو .(؟4) رالود رايلم ٠٠١ ىلع ًًريثك ديزي

 نم ةفلتخملا ءازجألل ثدح امك ؛خسفتلا ىف ربكألا ىلاملا عمتجملا أديو 5٠١١, لوليأ

 .توملا ءوده أده اًرداه ًريدغ نأ ول امك ىلاملا قفدتلا أدهو :ةصاخب

 فارطأ نم فالآ عم تاقتشملا تادقاعت نم نويلملا فصنو نويلم ناميل ىدل ناك

 اميف تاقتشملا ةماسج عمو .ىداحتالا طايتحالا عزف اهضقن لامتحا راثأو ةفطخم

 .ةيضاملا عوبسألا ةياهن ةلطع ىضوف

 لاتيباك ىمونوتوأو «لاتيباك ريمأ ,ناميل ىف ةدمجم لاومأ اهب ىتلا طوحتلا قيدانص تاعومجم تنمضت )ع(

 ,زرنتراب لاتيباك رجنييراهو ,زرنتراب ىج .لإ ىجو ءواش .! .ىدو .تنمجنام روبراه ىبيبو ءشريسير
 (مجرتملا) .تنمجنام لاتيياك فيز-شوأو
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 املاطل ,ةموكحلا اهلفكت ىتلا كونبلا عئادو و ةنازخلل ةيلاملا قاروألا بناج ىلإو
 .اًئمأ تيرتس لوو تاذالم رثكأ ةينواعتلا ةيرامثتسالا قوسلا قيدانص لاومأ تربتعأ

 اًقودنص 197” ماع ىف حتف ىذلا تنيب سورب ءديحو ركتبم راكفأ تانب نم تناكو

 نيرمثتسملل مدقو .لجألا ةريصق ةينامتئالا تاودألا نم ةعونتم ةعومجم ىف رامثتسالل
 نأ حيحصلا نمو .ودبي اميف نيمئاد ةلويسو نامأب راخدالا تاباسح ىلع ىلعأ اًدئاع

 ,لاملا سأر ىلع ةلماشلا ةظفاحملاب اهتعمس ىف لثمتت لاملا قاوسأ ةعانص ةيبذاج

 اًئيمي ءتنيب ةكرش ىهو ؛تنمجنام فريزير تمسقأو .مهسلل دحاو رالود دنع تابثلاب

 ةمزتلم فريزير' لوقلاب اهتايبدأ ىف ةرختفم ءلوصألل ةيفاصلا ةميقلا ىلع ةظفاحملاب
 .("43) "ههسلل ةيفاص ةميقك دحاو رالود رعسب

 ' لوصولا رطاخم نم اهيمانت عم ةعانصلا رذحف ؛ام وحن ىلع الوسر تنيب ناكو
 ةقرولا بجش ءصوصخلا هجو ىلعو .ىندأ نامتئال مالستسالاب ىلعأ تادئاع ىلإ

 لشفلا نم بارتقالا ةلسلس دعبو .رطاخملا ةطرفم اهنأب اهايإ اًفصاو ,ةيراجتلا ةيلاملا
 ,ىودعلاب لاومألا قيدانص ةلكيهملا رامثتسالا تاودأ تباصأ امدنع 1٠٠17, ماع ىف

 .ةيراقم وهرب ةموعدلا ةيلاثا قاروألاب ةتضاقلا زامل سكود ف تنييايريتتلا

 ىرامياريو ءنيحلا كاذ ذنمو .هدعاوق ظفحي مل هنكل .اهيف نورجاتي نيذلا شيطو
 ٠/65 اهنيب - ةيراجت ةيلام اًقاروأ نزخي ؛فريزيرل ةيلاملا قيدانصلا زربأ ءدناف

 هتاحيرصت ردصي تنيب لظ ؛هسفن تقولا ىفو .زرذارب ناميل اهتردصأ رالود نويلم
 ام لك - لقع ىأ هيف نم ىدل سيل - تيرتس لوو :زومت ىيلوي ىف قلعف ,ةيماسلا
 .(5*:) "قوسلا وه هنولعفي

 ةقيقح ىلع دناف ىراميارب قودنص ىف نورمثتسم ظقيتسا «نينثإلا موي حابص ىف
 عقوم ىلع ترشن ىتلا ةقيقحلا ىهو) ناميل ىف ةرمثتسم مهلوصأ نم ةئملا ىف ”,١ نأ
 ,تاسسؤم ناك مهمظعم نكل ءاًدارفأ نيرمثتسملا ضعب ناكو .(تنرتنإلا ىلع قودنصلا

 تارادإ لثم ةماع تائيهو رنراو ميات لثم ةئمسمخلا نشروف تاكرش مهنيب نمو
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 اليلق ىلعأ دئاع ىلع لوصحلل دناف ىراميرب عم اهلاومأ تعضو ىتلا ميلاقألا سرادم

 .رطاخم نود ىقبت نأ ضارتفا ىلع ءانب

 عرفه «حجرألا ىلع اميلس جرخيس ىذلا وه درتسي ام لوأ نأب مهروعش ببسبيو

 ىفو .تيرتس لوو ىقاب مهعبت :ةريصق ةرتف دعبو ؛باوبألا ىلإ نورمثتسملا ءالؤه

 مت ةدحاو ةقيقد دعيو .رالود نويلم 531 دادرتساب ةبلاطملا تمت :احاَنسَش ال:١0 ةعاسلا

 ءارمثتسم 77 درتسا ءاحابص 4:5٠ ةعاسلا لولحبو .ربكأ رخآ دادرتسا بلط ىقلت

 27١ تتسم لفحلاو .هسقن غليملا ىلع لوصحلل

 ىلإ اوج بهذ دق ناك ىذلا ,تنيب كراشو) ءلجع ىلع قودنصلا ءانمأ رواشتو

 ريعست اوررقو ,(فتاهلاب ,نيسمخلا هجاوز ديعب لفتحيل قباسلا مويلا ىف ايلاطيإ

 ةراسخ ىتح نأب نيلصتملا اوفليي نأ تاعيبملا دارفأ نم بلطو .ةعضاوتم

 ناميل قاروأ نأل ,ببسحف ةتقؤمو ,عوضوملاب ةلص تاذ ريغ هذه انس نيرشعلا

 ةفاضإلاب ءنولصتملا غلبأو .ىلصألا رعسلاب فاطملا ةياهن ىف اهدادرتسا نكميس

 عمو .قرفلا ىطغت فوس فريزير ةكرشف ؛ةراسخ ةيأ تدبكُت اذإ هنأ ءاذه ىلإ

 ىذلا لقتسملا سراحلا .(*ةتيرتس تيتس ةكرش تفقوأ ؛دادرتسالا دم دعاصت

 ىناعي ال هنأ نيرمثتسملل قودنصلا ىفظوم دكأو .عفدلا ءقودنصلا ىلع فرشأ

 نأ ىلع نيرمثتسملا اوثحو ءبسحف ةجلاعملا تايلمع ىف رخأت لب ؛ةلويسلا ىف لكاشم

 نم ةدعاسم ىلع لوصحلل نونجيب فريزير تعس ,همسسفن تقولا ىفو .مهلاومأ اودرتسي

 ا ,(؟؟ ىداحتالا طايتحالا

 ىلع نيمألا كنبلا رودب موقتو نيرمثتسملل ةيلاملا قاروألا تامدخ مدقتو اهنع ةقثبنم تسارت دنآ كنب

 (مجرتملا) .لوصألا
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 مل نيمظنملا تادادعتسا لك ىفو «ةيراجتلا قاروألل ريبك ردصم وه ناميل نأ عمو
 لاطي ال داقتنا اذهو .لاملا قاوسأ قيدانص ىلع لمتحملا اهريثأت ىف مهنم دحأ رظني

 ةعبات لك اوفرشتسي نأ مهعسوب نيلوؤسملا نأ نع روصتلا لاطي ام ردقب نيمظنملا
 ريغ تاعدصت نع ءاهتعيبطب هذه لثم ءقوسلا لزالز ضخمتت .تامدصلا دعب امل ةريبك

 ءاهدعب امو نابسنيرج ةبقح نم اًءديو .ودبي اميف ةيئاوشع تاجاجتراو ةعقوتم

 دوقت امدنع ءسلس طوبهب مايقلا ىلع نطنشاو ةردق ىلع ةيمسرلا ةسايسلا تدنتسا
 ,ةياغلل ةفرطتم تناك ةيراقعلا نوهرلا تابراضم نكل .تاقافخإ ىلإ قوسلا تاغلابم

 نأ ىداحتالا طايتحالا ىفو ةنازخلا ىف ريبخ ىأ عسوب نأ هيف كوكشملا نم ناكو
 .مطحتلا طوبه بنجتي

 .ناميل نأشب - هلعف مادعتا نع ىرحألاب ىأ - هلاعفأ نع دانعب نوسلوب عفادو
 :لوقلاب ىهابتلا الإ لعفي مل «نينثإلا موي ,ضيبألا تيبلا ىف ,نييفحصلل ةدافإ ىفو
 هجوتلا اذه قحتسا ."ةسسؤم معدل بئارضلا ىعفادب جزأ نأب اًدبأ فختسأ ال"

 مهأ ءىش ال :لاقو هسفن عامتجالا ىف نوسلوي هب هوفت ام عم ضراعت هنكل ءءارطإلا

 .(*)"انلامسأر قاوسأ رارقتسا نم ىلاحلا تقولا ىف

 تلازام ىتلا تارواشملا نأ نييفحصلل نوسلوب دكأ ءىج .ىأ .هيإب قلعتي اميفو

 نم ىلحرم ضرق ىأب هل ةلص الو" - صاخلا عاطقلل ىعسم ىه كرويوين ىف ىرجت
 .هوقدصيل ببس لك قاوسألا ىدل ناك ءرابتعالا ىف ناميل لاثم ذخأ عمو ."ةموكحلا

 لاومأب جْزأ نأ مئالملا نم هنأ طق ةرمل ركفأ مل' :هيف لاق ىذلا ىفحصلا رمتؤملا ىف نوسلوب قيلعت مستي (*)

 .ةيعوضوملا ةقيقحلا ةفصب سيلو ىلاجترالا نالعإلا ةفصب زرزاري ناميل رمأ مسحل بئارضلا عفاد
 ةفلظخم' قئاقحلاو عضولا نإ لاق ءريبل لصح امك ةدعاسم ناميل ىقلت مدع بيس نع لثس امدنعو
 ىف نلعأ امدنع ىلاتلا عوبسألا ىف لمشأ اريسفت ىكنانرب مدقو .تافالتخالا ددحي ملو ؛ةيافلل
 ذاختال تقو اهيدل ةلباقملا فارطألاو نيرمثتسملا نأ انريدقت ناك ...زرزارب ناميل ةلاح ىف“ ,سرجنوكلا

 تانامض نأ وهو ءدعب اميف سامحب هميدقت مت ىذلا ريسفتلل لوؤسم ىأ رشي مل ."ةيزارتحا تاءارجإ
 (مجرتملا) .ةمزألا تقمعت نأ دعب الإ اًيرايعم اًدر اذه حبصي ملو .ضرق معدل ةيفاك نكت مل ناميل
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 .مالكلا ىف هباضتقا هب ىحوي امم رثكأ ناك ىج .ىأ .هيإ ىف نوسلوب طروت نكل

 عوبسألا ةياهن ةلطع ليثمت ةداعإل ءودهب نادعي رئتياجو وه ناك «نينثالا كاذ لولحبو
 ناكو ىج .ىأ .هيإ ناك عوضوملا نأ ىف الإ ,ةرملا هذه فلتخت مل -ناميلب صاخلا

 لسرأو .ةصاخلا كونبلل ضارقإ ةلاكو ليكشتب نيفلكم نامدلوجو ناجروم .ىب .هيج

 رابك نم نينثا ىلإ ةفاضإلاب ,نييذيفنتلا هئاردم ريبك «نيفكنالب ديول نامدلوج

 ديمع ؛ىل ىميجو ءىفرصملا رامثتسالا سيئر «نياتشنوارب ناجروم تلسرأو .هيدعاسم

 ةكرش ىلإ خودريم تريور نم اهؤالمع نيابتي ىتلا ةعفترملا تادئاعلا ةبحاص كونبلا

 هيلامجإ ام ىنهملا هراوشم دادتما ىلع ضرقأ هنإ ليق ىذلاو ءسكرووميرد

 كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالا ىلإ بهذ «نينثالا حابص ىفو .("*”) رالود نويليرت
 ,ةنازخلا نم نولوؤسمو .كرويوين ىف ةقومرملا نوناقلا تاكرش نم نوماحم
 ىلئاتس ناجروم نم ناجوز امهو ؛ءىلكسو تاروب اضيأو ءكور كالب نم نوراشتسمو
 .ىديرفو ىناف ىلع المع

 دجوت ال ةعومجملل ناميل ردق باتك نم أرقي ناك ول امك ءاًيئاقلت رنتياج لاقو
 ىلإ ةعرسب «بيردتلا اوداتعا دقو ,نويفرصملا مسقناو ”ىج .ىأ .هيإل ةيداحتا لاومأ

 تصلخو ؛ىج .ىأ .هيإ اهرمتست دق ىتلا ةدملا لوط ىلع ترظن ةدحاو لمع تاعامج

 اهتطشنأ تميق ىرخأ ةعامجو .هنولمأي ام ىصقأ ىه سيمخلا وأ ءاعبرألا موي نأ ىلإ
 ,ناويات ىف ةايحلا ىلع نيمأتلاو ,ةينابايلا نامتئالا تاقاطب -ةيساسألا ةيداصتقالا

 ةطخ تروط ةثلاثو .ىرخأ ةريثك ةطشنأو «تاراطقلا تايرع ليومتو ؛كلهتسملا ليومتو
 589 ليومت

 نكي ملو .ةمئاد ةديكمب ساسحإلا تاثداحملا ىف نامدلوجل بيرملا دوجولا ىكذأ
 تامامتها هل ىج .ىأ .هيإل الباقم اًفرط نكل ,ةلمتحم ضارقإ ةلاكو درجم نامدلوج

 رثكأ نأ «نيرخآ نيب نم ءناجروم .ىب .هيج لاب نع بغي ملو .اهئاقب ىف ةرشابم

 ركفملا ءرتسيج ناد ؛ىج .ىأ .هيإب قلعتي اميف ةيمهأ ةموكحلا تايصخش

 لكشب لاصتا ىلع نوكي نأ نوشخي اوناك ىذلا :نامدلوج ىف قباسلا ىجيتارتسإلا
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 ىفرصمل مومهلا نم ةيلاخلا ةبعادملا ةقيرطلا نإ لب .نيقباسلا هئاكرشب صاخ

 نم نامتئالا ضفخ تاديدهتب ًالفشنم :«ىج .ىأ .هيإ سيئر «داتسميلو ناك

 :ىداحتالا طايتحالا ىف نييلاملا ريهاشملا نم ادج ريثكلا دوجو نم هبيهت مغرو .ةيالولا

 مكاحلا معد لوجتملا مظنملا دشحو .ٌةلمج نييفرصملا لك مهاس امم رثكأب ىلانيد مهاس

 «ىج ٠ .ىأ .هيإ عرفأ نم رالود رايلم ريرحتب ىضقت ىتلا وانيد ةطخ مكاحلا معدو

 «”ىج .ىأ .هيأ تراهنا اذإ فئاظو نادقف نم اًرذحم

 رتسجو ولانيد اًبحطصم ءداتسميلو راز ؛هبيج ىف كرويوين ةيالو عضو نأ دعبو

 ضفخ نع اوعنتمي نأب مهيلإ لسوتو .فينصتلا تالاكو «تاريبعتلا نم ههجو ىلاخلا
 .ىأ .هيإل بقترملا ليقتسملا نسح كرويوين نم ىنواعتلا فقوملا نأب الداجم ,فينصتلا

 اذه لثم ىلع تضم دق ةيالولا تناك اذإ هنأ ةباك ىف تأرو. .تالاكولا رث ناتت أقت ملو ىج

 اهزفحت غي تالاكولا تناكو .اًقح ةلكشم ىف ىج .ىأ .هيإ نأو دبالف فرطتملا وحنلا

 ةرم كرشلا ىف عقي نأ ديري دحأ الو «ةينامتئالا ةعاقفلا نم تجن دقف ؛عيطقلا ةزيرغ

 تادحو ىجح .ىأ .هيإ نم ةلماعلا تادحولا فيئصت اوضفخي ناب اودده لب .ىرخأ

 ةمزأل ضرع ةداعإ ىفو .('**!اهتاقتشم تانهارم نم ررضتت مل ىتلا ةلعافلا نيمأتلا

 تاذ ةييهم تناك ىتلا نيمأتلا ةكرش عم لماعتلا نع عجارتت تاكرشلا تأدب «ناميل

 .ءطيبب ءاوهلا اهتع تعلطقف .موي

 جاتحت فوس ىج .ىأ .هيإ ءنأ ىلإ :ناجروم .ىب .هيج نم ءىل ىميج صلخو

 -رالود رايلم 850 ىلإ ةريصق ةرتف دعب هعفر مقر وهو - لقألا ىلع رالود رايلم ٠ ىلإ

 اًديعب ىوسي اسالفإ ءاًيلعف ,نوحرتقي اوناكو .ةكرشلا نم ةئملا ىف 4٠ ةميقب (اهمهسأ
 رالود رايلم 80 غلبم نكل ىج .ىأ .هيإ ءىلع هبجومب نوضرقملا ىلوتسي ؛مكاحملا نع
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 الو ناجروم الف -كرويوين ةنيدمل ةيونسلا ةينازيملا نم ريشكب رثكأو - الئاه ناك

 تاضياقم تاضيوعت تناكو .هعمج امهعسوب ناك ام اذإ ناملعي اناك نامدلوج

 ريغ اهوريتعا نيضرقملا نأ ىلع رشؤم ىف ءفقسلا ىطختت ىج .ىأ .هيإ ىلع نامتئالا

 تارايلم ةرشع ىلع رالود فلأ ٠.٠١ ىلع ديزي اًضيوعت نإف ةماع ةفصبو .لوادتلل ةلباق

 ىفو .رالود نويلم ١.1 ىلإ ىج .ىأ .هيإ تعفتراو ءرطخ ةرداب وه تادنسلا نم رالود

 مهتاديدهت اهعيمج «زروب دنآ دردناتسو شتيفو زيدوم تهجو ؛مويلا نم قحال تقو

 ١6 عفدت نأ اهيلع نيعتي فوس ىج .ىأ .هيإ نأ ىنعي اذه ناكو .فينصتلا ضفخب

 ةطاسبب زواجتي اذه ناكو .('*) نامدلوج اهنمو ةلباقملا فارطألا ىلإ ىرخأ رايلم
 .اهدراوم

 ىلع لوصحلا نم سئايلا ,داتسميلو هين .ءاسم ةسداسلا ةعاسلا وحن ىفو

 ىف سالفإلا نالعإ بلطي مدقتت نأ عيطتست ىج .ىأ .هيإ نأ رنتياج ءصاخ ضرق

 نيعتيس ...مت' هحاحلإ ىلع اًدكؤم داتسميلو فاضأو .ءاعبرألا موي لثم ركبم تقو

 ىه ةيطايتحالا معدلا طوطخو ."ةيطايتحالا انمعد طوطخ ىعدتسن نأ انيلع

 ةفصيو .ةرفاوتم ريغ ةيراجتلا قاروألا نوكت امدنع مدختستو «ئراوطلا نامتئا طوطخ
 جتحاو .تيملا مكح ىف اهنإف ىنامتئالا معدلا طوطخل ةكرشلا أجلت امدنعف ,ةماع

 دفنت تناك تارايخلا نكل ءرسعلا ىلع ةرداب نوكي فوس اذه لثم ءارجإ نأب رنتياج

 .داتسميلو نم

 أدبو ؛ىج .ىأ .هيإ ىفظوم نم ةعومجم عم اًيفتاه اًرمتؤم رنتياجو نوسلوب أدبو
 .ىب .هيج تدجتساو .ريثكب ليللا فصتنم دعب ىتح رمتساو اًحابص ةنماثلا ىف رمتؤملا

 نأ كونبلا تلضفو .ضافولا اتيلاخ اتداعو امه ءارظن سكاس نامدلوجو ناجروم

 قوفت تامازتلا اهيدل نيمأت ةكرش ىلإ ضارقإلا ىلع سالفإلا بقاوع رطاخم ضوخت
 ال ىج .ىأ .هيإ نأب مهرعاشم ايفارغلت اولقن مهنأ ىل امكو .هنم سوئيم لكشب اهتقاط

 «نياب عراش ٠١ ىف ىج .ىأ .هيإ رقم ءناجروم ويفرصم رداغ ءذاقنإلا قحتست
 ىتلا ىرخألا رومألا نم ىهو - ةرثعبم ةلمعتسملا ازتيبلا قيدانص مهءارو نيكرات
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 ديحولا رايخلا وه سالفإلا ءاقب عمو ىج .ىأ .هيإو كنبلا نيب ةرتوتملا تاقالعلا تكبرأ
 ىلع نأب ىج .ىأ .هيإ ةرادإ سلجم هاقبأ ىذلا رشتاث نوسميس حصن .ودبي اميف
 .سالفإلا نالعإ بلطي مدقتلل اودعتسي نأ ءاردملا

 نآلا نادعاسي :ىديرفو ىناف ىق امهلمع امتأ نأ دعب ءىلكسو تاروب ناكو
 .ةيطايتحا ةطخ ةموكحلا دعت نأب رنتياج احصنو ءىج .ىأ .هيإ زغل كف ىف ةنازخلا
 ضرعلا نم اًكهنم رنتياج ناكو ءاحابص فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ىف اذه ناكو
 ام ىلإ نآلا حملأ هنكل ءىج .ىأ .هيإل ةدعاسم ميدقت هتضراعمب ثبشتو .اليل لصاوتملا
 .رمألا ثحبيس هنأ حضوي

 طايتحالا ىلإ نامدلوجو ناجروم .ىب .هيج ويفرصم داع ءءاثالثلا حابص ىفو
 روضحل نطنشاو ىلإ رنتياج لوصو عقوتي ناكو .لحلا زغل كفل ةلواحم ىف ىداحتالا
 ةنازخلا لوؤسم .رتسيج ناد سأرت اذل :ةحوتفملا قوسلل ةيداحتالا ةنجلل عامتجا
 ىئانثو «نيماحملا نم ةرمزب اًيوحصم .(* نيرك دوباتشتا اليلق هبشي ىذلا فيحنلا
 ناجروم .ىب .هيج ىيفرصم اديو .ناكم لك ىف دوجهوملا ولانيدو ىلئناتس ناجروم
 مهتزهجأ رارزأ ىلع مهلمانتأب نورقني ؛داتعم ريغ لكشب نيمراص نامدلوجو
 نوج دقتعاو .ةعشب تحبصأ جراخلا ىف نامتئالا قاوسأ نأ اوأرو ءىريبكالبلا
 فوس ىج .ىأ .هيإ رايهنا نأ ىلناتس ناجروم نم ىلكسو «نامدلوج نم ديرلكنيو
 تناك امنيبو .الؤافت رثكأ ناجروم .ىب .هيج نم نياتشنوارب ناكو ؛ايثراك نوكي
 ةفرغ رنتياج محتقا ؛لئادبلا صحفت ؛نورخآو ايلام اريبخ ٠١ امبر :ةعومجملا
 نأ صخش ىأ ديرأ ال ...ةلومحملا مكفتاوه اوقلغأ" :ةيحرسم ةقيرطب رمأو .تارمتؤملا
 نوكي نأ نيعتي ام ةماخض ىدم ام ءاًئيش لعفن نأ انيلع ناك اذإ نكل ءاذهب لصتي
 .(51) ”؟هب موقن فيكو ؛طورشلا ام ,هيلع

 16 !هوعمل" ناونعي جنيفريإ نطنشأو ييدألل ةريصق ةصق ىف مراصو لوجخ ملعمل ةيلايخ ةيصخش )ع

 (مجرتملا) 18٠١. ماع ىف ترشن 0أ 516مال طماإ سايب"
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 ديدج نم ضرعب امدقتو .طورشلا ناعضي نامدلوجو ناجروم .ىب .هيج أديو

 مهل اهمدق رئاطشلا نم ءادغ نومضقي مهو نورظتني نويفرصملا سلج مث ءرنتياجل
 .ىداحتالا طايتحالا

 ةلباقملا فارطألا تناكو .ةفاحلا ىلإ برقأ .هتاذ تقولا ىف ءىج .ىأ .هيإب جرو
 تددهو .ةيدقنلا تارايلملا نم اهمرح امم تالمعلا فرصل اهتالماعت ريهطت ضفرت

 اهتطلس قاطن لخاد نيمأتلا قئاثو ىلماح ةيامحل لوصأ ةرداصمب ساسكت ةيالو

 :ناجروم .ىب .هيج ىيفرصميو رنتياجب لصتي نأ لواحي داتسميلو لظو .ةيئاضقلا
 معدلا طوطخ ىلع لوصحلل هكونبب اًيفتاه لصتا ءسئي ةلاح ىفو .حلفي نأ نود نكل
 نم :لبماج ىميج - مهب قوثوملا نيمأتلا ءاربخ نم ةثالث ؟رنتياج نيأ نكل .ىنامتئالا

 نيتينوناقلا ليومورك ناقيلوس ةكرش نم «نامزياو لكيامو ءرشتاث نوسميس ةكرش
 .(252)يداحتالا طايتحالا ىلإ اويهذ - بورج نوتس كالب نم ثان ىرالو

 ىف فراعملا دحأب لاصتالا دعب ,ةينمألا تاءارجإلا ربع نورمي نامزياو مهلعجو

 ةعومجمو «نامدلوج ةعومجم اوأر ءلقسأ ىف ةريبكلا ةفرغلا ىفو .ىداحتالا طايتحالا

 ملو .رمتخي ةديكملا نم ام عون ناك .ناكرألا فلتخم ىف نيرثانتم نيرخآو ءناجروم

 رثعو .ةياغلل نيئداه نودبي اوناك نويفرصملاف ؛ةصاخ ةقفص اهنأ لبماج دقتعي
 ىذلا ءولانيد ثحو .ساسكت نأشب ةدعاسملا هنم اوبلطو .بقارملا ءولانيد ىلع نوماحملا

 ءىلم هنكل ,سالفإلا نالعإ بلطب مدقتلا نم ىج .ىأ .هيإ عنم ىلع اصيرح ناك

 ءىش ىأ لعفت الأ ىج .ىأ .هيإ ىلع هنأب ءدّيقملا رنتياج رمأ كاهتنا نم فواخملاب
 ةدحجت' ةئرانض ةيدعب لافو::نامدلوج ةلواظ َنلَع ةلئاز ةرظن: لمماح ىقلاو :”نفئاط“
 ."انم لاملا نوبحسي نيذلا صاخشألا مهنإ مهيلإ

 سلفن فوس ...مت“ :لاقو .رنتياج ىلإ اريخأ داتسميلو لصو «ليلقب ةريهظلا لبقو
 .”انتافافتا لكد دس نع وجست فوستم: وقت اهيوق سيل .مويلا ةياهنب لاحلا عقاو ىف
 .ىنامتئالا همعد طوطخ بلطي الأ ىلع :ىرخأ ةرم «رئتياج هثحو
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 ".ناوألا تاف“ :داتسميلو لاقو

 .”صخش ىأ ربخت ال .لح ىلع لمعن اننإ" :اليلق اًيخارتم ءرنتياج فرتعاو

 تررق' :فافجب نلعأو نييفرصملا ةفرغ ىلإ رتسيج داع ءاقحال ةريصق ةرتف دعبو
 لصحن فوسو .لشفت نأ نم ؛ماظنلا ىف .مهأ ىج .ىأ .هيإ نأ ةيداحتالا ةموكحلا

 ةميقب ضرق لباقم ىف هنأ ىف ةطخلا تلثمتو ."نيظفاحملا سلجم نم ةقفاوم ىلع

 ةبسن ةموكحلا ميلستب اًنذإ ىج .ىأ .هيإ مدقت ؛ريبك ةدئاف لدعمب رالود رايلم 0

 .ىب .هيج هتحرتقا ىذلا ططخملا ساسألا ىف اذه ناكو .مهسألا نم ةئملا ىف

 نأ ةيدجب رتسيج لاقو .هذيفنت ةصاخلا كونبلا بغرت مل ىذلاو «نينثألا موي ناجروم
 .نوبقاعي فوس ىج .ىأ .هيإ مهسأ ىلماح نأ ىه ةمهملا ةطقنلا

 اذإ رتسيج لأسو طورشلا ىلع ةرظن ءىج .ىأ .هيإ ىماحم دحأ ؛لبماج ىقلأو

 نأ - زفاح ىج .ىأ .هيإ ىدل نوكي ىتح اهلدعت نأ ةموكحلا عسوب ناك ام

 حزحزتي ملو .موي تاذ ماكرلا نم تجرخ اذإ مهسألا ةلمحل ةميقلا ضعب ىقبت

 جراخو ؛ةياغلل نيرتوتم ىداحتالا طايتحالا ىف نولوؤسملاو نويفرصملا ناك

 . نكت مل تاهاجتا ىفو ءرشتنت دالبلل ةيلاملا لكاشملا تناك كنبلل ةيرجحلا ناردجلا

 امل رايعم وهو - (روبيل) رهش ةدمل ندنل كونب نيب ةدئافلا رعس عفتراو .ةعقوتم

 هجاوت كونبلا نأب ىحوي امم ؛ةطقن عبر - اًموي 7١ اهتدم ضورق ىف كونبلا ةعقدت

 مدقت ىهو ؛طاقن ثالث ةليل ةدمل روبيل رعس عفتراو .ليومت ىلع لوصحلا ىف ةيوعص

 نمو ءفعضألا كونبلا نم لوصألا نوبحسي نوعدوملا أديو .اًمامت بيرغو ىسايق
 ىف ةبيبحلا كونبلا كلت نم رخآ كنب ةرادإ سلجم راتخاو .ةصاخب لاوشتوم نطنشاو

 ,كلذ ىف لشف اذإ .وأ لاملا سأر عمجي نأ امإ ءايفوشتاو وهو «ةيراقعلا نوهرلا ةبقح

 ةيعانصلا تاكرشلل ليومتلا ىتح .(*9 رتشم نع ىتح وأ كيرش نع ثحبي نأ

 .فعضلا هيباصأ
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 تناكو .ىلناتس ناجرومب طيحت ىتلا رسعلا تاعئاش ىف لكاشملا مظعم تلثمتو
 ةدشب عفترت نامتئالا تاضياقمل ةيرعسلا تاوالعلاو .ءاثالثلا موي لاوط طبهت اهمهسأ

 امم ؛ىلناتس ناجروم تادنس نم رالود نييالم ةرشع لكل رالود فلأ 750 ىلإ لصتل

 اهكنب نم نامضب ةبلاطم تهجاو مث .نامتئالا قاوسأ ىف ريطخ قلقب ىحوي ناك

 رخآ ىف ناميلل طبضلاب ثدح ام ىهو - نوليم كرويوين فوأ كنب :ةصاقملل

 بساكم لجس كنبلا نأ عم ءاضيأ :ةدشب نامدلوج مهسأ تررضتو .(5) اهمايأ

 .حابصلا كاذ ةيباجيإ

 لاومأ اهيدل ىتلا طوحتلا قيدانصف .ةيقيقح ةعورملا لعفلا در ةلسلس تحبصأو

 ىلناتس ناجرومو «نينثالا نييجانلا نم تاباسح عزتنت تناك ناميل ىف ةروصحم

 موينيلم بحس ءءاثالثلا موي ىفو ؛ثفال عاقيإب نوبحسني افؤالمع ناكو .ةصاخب

 .لوصأ ةروص ىف رالود نويلم 7٠١ «تالماعتلا عيرس طوحت قودنص وهو ءزرنتراب

 مدقو .فوشكملا ىلع ىلناتس ناجروم مهسأ موينيلم تعاب ءرخآ قوف حرجل مكارتكو

 ىلئاتس ناجروم ىف ريدمل الئاق ءاّيتاذ ارربم اًريسفت ,ردنالجنإ ليئارزإ ؛موينيلم ريدم
 ."3)"ايصخش اًرمأ سيل اذه .انلوصأ ىمحن نأ انيلع'

 «حبرلا ىلع ةرداق ةكرش ىلئاتس ناجروم تلظ «ناميلو ليريم فالخ ىلعو

 قيقحت ىلع اهتردق ربع اًمضيأو ةعيفرلا اهتعمس ءوض روشنم نم اهيلإ رظني ناكو
 الب ناك طقف نيموي لالخ اهمهسأ ةميق ىف ةئملا ىف ”؟ طوبه نكل ءبساكم
 دحاو ىلإ 5" تغلب ةيلام ةعفارب ماعلا تأدب اهنأ رابتعالا ىف ذخألا عم نكل .ريسفت

 ءاوس عله ةلاح ىف ببستلا ىلع ةرداق تناك ؛(نيحلا كاذ ذنم مقرلا اذه ضفخنا)

 .ةربخ نييلاملا ءاربخلا رثكأ ىتح دراطي ىذلا رطخلا وه اذهو .ال مأ ةرربم تناك

 لوصحلا اًمود ءرملا عيطتسي نأ بلطتت ىهف .بعصأ ةاجنلا لعجت ةيلاملا ةعفارلاف

 .نامتئا ىلع

 .علهلا ففخي نأ «ىلناتس ناجرومل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءكام نوج لواحو

 ادقتعم ءررقملا اهدعوم نم موي لبق قاوسألا قالغإ دعب ةكرشلا بساكم نلعي نأ ررقو
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 اهحابرأ ىف فيفط ضافخنا عم ؛ةديج اهماقرأ تناكو .قاوسألا ئدهي فوس اذه نأ

 ريبك :«رهليك ملوك ثح .تيرتس لوو ىف بساكملا دصح تاوعد ىفو ؟1١٠٠/ نم ماع نع

 ىف اهتأب تاعئاشلا اًيجاش .لقعلا ىلإ اودوعي نأ ىلع نيرمثتسملا نييلاملا نيلوؤسملا

 .ءودهلاب تعنتقا ام اًردان قاوسألا نكل .("15) ةطرو

 ىفف .نامتئالا قاوسأ ىف ةلكشم تبشن ؛ثدحتي رهليك ناك امدنع ىتح
 ناقوط ىف ةزيصاحم لاملا ةاوسأل قودتنض فو دكاق ىرمتازي قرغ ءظقف ةعاس اع

 تابلطلا ىلامجإ غلب ءحابصلا لولحيو .ددسُي مل اهمظعم دادرتسالا تابلط نم

 ىدل ناميل قاروأ مييقت اوديعي نأ ءانمألا ررق ءاذه نم أوسألاو .رالود رايلم 0

 .رفص دنع نكل ءرمألا ةيادب ىف كلذ ىلإ ريشأ امك اًئنس 8٠١ دنع سيل ءقودنصلا

 ةميق نع ضفخنا ىأ ,رالودلا رسك" دق قودنصلا نأ ىنعت ةميقلا ىف ةراسخلا تناكو

 .اماع ١5 ىف اهعون نم ىلوألا ةراسخلا ىهو ءاًدحاو اًرالود غلبت ىتلا ةسدقملا مهسلا

 .رارقتسالل ساسألا رجح ربتعت ىتلا لاملا قاوسأ ةعانصل ةريطخ ةلكشمب اذه ىقلأو

 ىفو «"رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا" ةمزأ موي تاذ تربتعأ ىتلا ةمزألا ترشتناو

 ولجنأ أ ىام ىناف ناديم نع ةديعب قطانم ىلإ ؛ةيراقعلا نوهرلا ةمزأ قحال تقو
 ملو ؛ناميل ىنئاد نم رثعتلا ىف ىلاتلا نوكي فوس نم فرعي دحأ نكي ملو .وليزوم

 مل :ليريم سيئر «جنيميلف لوقي فوس امكو .رمألا ىهتنيس نيأ ىلإ فرعي دحأ نكي
 .”تاجومتلا تاريثأت ةماخض انم دحأ عقوتي

 دقنلا دفني فوس طبضلاب ىتم مهريحي نوماحملا ناك :ىداحتالا طايتحالا ىفو

 طخ ىقبي نأ ىداحتالا طايتحالا نم .نوسمس ىماحم ؛لبماج بلطو ىج .ىأ .هيإ نم
 نكل .ءاسملا كاذ ضورقلا لاومأ ليوحت نكمي ىتح ءرخأتم تقو ىلإ احوتفم هنامتئا

 .نامض ىلإ جاتحي ىداحتالا طايتحالا ناك ؛تاتنس ةرشع لقن عيطتسي نأ لبق

 تاداهش ترضحأو ةنازخ ىف ءىج .ىأ .هيإ ةكرشل ماعلا نيمألا ,نوناش ىثاك تثحبو

 اهتميق قاروألا نم ةمزح ىهو - اهعورف ىف مألا ةكرشلا اهزجتحت ىتلا مهسألا
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 اهبحصي ىداحتالا طايتحالا ىلإ اهب تبهذو .(*!تارالودلا نم تارايلملا تارشع

 .نمأ سراح

 نومدقي نيذلا نيماحملا نيب ءرشناث نوسمس ةكرش نم :ىتيب دراشتير ناكو
 نيذلا تاكرشلا ءاردمل حصنلا ميدقتب رهتشاو :ىج .ىأ .هيإ ةرادإ سلجمل حصنلا

 ىف داتسميلو اههجاوي ىتلا ةيوعصلا ىدم كردأ نأ دعبو .ةبعص اًفورظ نوهجاوي
 ,ةتفاخ ةكحض ىتيب كحض :ىداحتالا طايتحالا مامأ هتكرش ىلع ةرطيسلا نع ىلختلا

 ."ةموكحلا حلاصل لمعت نأ تدرأ املاطل ءبوب" :لاقو

 نم ةيفتاه ةملاكم ههابتنا فرص امدنع دري ىك داتسميلول اًبيرقت تقو رسيتي ملو
 :لاقو ىتيب ىلإ داعو ؛ةماستبا داتسميلو لعتفا :ةزجوم ةثداحم دعيو .نوسلوب

 ,نوسلوب هلاقأ دقل ."ةموكحلا حلاصل لمعلل رطضم ريغ ىننأ ىه ةديجلا رابخألا"

 - رالود نويلم <" غلبي ىذلا ةمدخلا ةياهن ضيوعت ىلع لوصحلا هيلع عنميل هفطالو

 ىذيفنت ريدمو ةرادإلاب دهعلا ثيدح داتسميلو نأ ىلإ رظنلاب هلوبق بعصي رمأ وهو

 داع ىذلا نوسلوب دارأ امبرو ىج .ىأ .هيإ لكاشم نع اًبيرقت لوؤسم ريغو ءدهتجم
 هتلماعم تناك .اياطعلا عزوت ال ةموكحلا نأ ىلع دكؤي نأ ذاقنإلا ميدقت مدعب هدهعت ىلإ

 .نوسلوب عبط عم معالتي ال امب ةيساق داتسميلول

 نارايخ هيدل ناكو .ءاسم ةسماخلا ةعاسلا ىج .ىأ .هيإ ةرادإ سلجم عمتجاو

 .سالفإلا نالعإ بلطب مدقتلا وأ ىداحتالا طايتحالا ضرع لوبق :بسحف نانثا

 هيلع قبي مل ام ىهو ءايسآأ ىف قاوسألا حتف لبق رارق ىلإ جاتحي هنإ رنتياج لاقو
 اهاقلت ىتلا ةيساقلا ةلماعملا نم لعفلاب ءاتسم ناك ىذلا ىتيب مواقو .ناتعاس الإ
 ."اذه ثحبي نأ ةرادإلا سلجم ىلع ...اذه لعف كنكمي ال ,مت' :ًالئاق جتحاو .داتسميلو

 ىدامتالا طايتحالا ناك ؛تقؤم ءارجإكو .عوبسألا نم قحال تقو ىف الإ ةيناهنلا ضرقلا ةقيثو دعُت نل («)
 .ىأ .هيإ مهسأ تاداهش ىلإ هلباقم جاتحي ناك بلطب راطخإ لباقم ىف نامتئالا طخ ربع دقنلا لقن عمزي

 (مجرتملا) .انيمأت اهفصوب ىح
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 مهنيمي كاهتنا ىلع ةموكحلا مهرب جتو ءبعص فقوم ىف مهنأ ءاردملا رعسشو
 .ةقثلاب قلعتملا

 سالفإلا نأ ىلإ اريشم .مهسألا ةلمحل حاتملا لضفأ اولعفي نأ ىتيب مهحصنو

 مدقتلاب صاخلا رشع ىداحلا لصفلا نأشب ةدشب ءاردملا دحأ لداجو .تارايخلا دحأ

 اًنضيأ حصنلا مدقي ناك ىذلا ,نيهوك نيجدور ىماحملا نكل .('")سالفإلا نالعإ بلطب
 اًضيأ اًبجاو ءاردملا ىلع نأ اًظحالم .ةيدرمتلا تاكرحلا هذه دمخأ ؛ةرادإلا سلجمل

 .ىج .ىأ .هيإ ىنئاد هاجت

 ةلاح ىفو .سالفإلا نم ةيلاملا تاكرشلا ىفاعتت نأ بعصلا نم ؛كلذ ىلع ةوالعو
 قئاثو ىلماح ةيامحل نيمأتلا تادحو ىلع ءاليتسالا متي نأ حجرألا ىلعف ءىج .ىأ .هيإ

 اهيف كلتمت ىتلا ايسآ ىف عئادولا بحس ىلع اًقباست ةكرشلا تيشخ اًضيأو .نيمأتلا
 ىف ةلئاه حلاصمو «نامتئالا تاقاطبل تاكرشو ؛جنوك جنوه ىف اًفرصم ىج .ىأ .هيإ

 سالفإلا نالعإ بلطب مدقتلا نأ ىج .ىأ .هيإ راشتسم نوتسكالب لاقو .نيمأتلا لاجم

 طايتحالا حرتقم ىلع ةرادإلا سلجم نم تاوصأ ةرشع تقفاوو ءاًيثراك نوكيس
 لوأ ليوحت مت .ءاسم فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا ىفو ءدحاو توص هضراعو ىداحتالا
 طايتحالا ةياصو تحت نآلا ىج .ىأ .هيإ ناكو .رالود رايلم 80 ىهو غلبملا نم ةعفد
 اهمدق لاومأ ىأ نم ربكأ لاومأ تالاوحب اهلكوم هاجت مزتلا ىذلا ىكيرمألا ىداحتالا

 ىف ةعبارلاو ةثلاثلا ةعاسلا نيب همسر ططخمل عابتا ىف ءنوسلوب نيعو .هخيرات ىف
 .تيتسلوأ ةكرشل قباسلا نييذيفنتلا نيريدملا ريبك «ىديل دراودإ ءقباسلا حابصلا
 .ىج .ىأ .هيإل اًديدج سيئر

 ' سكاس نامدلوج ىف ريدم ىديل ناك .ةشهدلا ريثي لكشب اًفيعض رايخلا ناكو
 نم ادج ريثكلا ىلع لعفلاب دمتعا دق نوسلوب ناكو .(روفلا ىلع هكرت بصنم وهو)
 نيذلا ,نامدلوج ويفرصم رشتناو .لقألا ىلع ةهازنلا رهظم اًكهتنم .نيقباسلا هفراعم
 ءاضيأو .ةنازخلا ىف ؛ةقباسلا مهتكرشل لقألا ىلع اًرباع ءالو نونكي مهنأ ضرتفملا نم
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 هسفن ىلع ىوطنملا بهذلا رجات «نيفكنالب ىلإ اًرارم ةرتفلا هذه ىف نوسلوب ثدحت

 ةنيدم ىف ديرب لماع نبا وهو .نيفكناليو .(""؟9 نامدلوج ىف هفلخ ىذلا قباسلا

 تلقونتو «ةقيثو ةطاسولا تناكو .( "© ىلاحلا هبصنمل هدعأ دق نوسلوب ناك :كرويوين

 .ىأ .هيإ ذاقنإ ططخم مسر نوسلوب نأ (دعب اميف ةيفحصلا صصقلا اهتدكأو) ةميمنلا

 .رارضألا نم اًديزم نامدلوج ىدافيل ىج

 .ىب .هيج) نيتكرشلا عم ةرورضلاب نوسلوب رواشت .دمصي ال ماهتالا اذهو

 اًمضيأ نوسلوب لصتاو ؛يج .ىأ .هيإ ىف نيتطروتملا (نامدلوج اًضيأو ناجروم

 نم ناك .('" نامدلوجب اهل ةقالع ال تناك ىتلا ةقباسلا تامزألا ءانثأ نيفكنالبب

 ىج .ىأ .هيإ ذاقنإ ىف ركفي نكي مل نوسلوب نكل ؛لقأ نيفكنالبب لصتا هنأ ول ةمكحلا

 ىف ناك ىج .ىأ .هيإ ىلع نامدلوج فاشكنا نأل ,ةصاخب نامدلوجل اًمساح هرابتعاب
 ,ذاقنإلا ةيلمع لبق عمجلا ىف ةيويحلا اهدوهج لضفبو .ةايحلا ديدهت نم لقأ ةقيقحلا

 دعيو ىج .ىأ .هيإ نم تانامضلا نم رالود رايلم /,5 لعفلاب زجتحت نامدلوج تناك

 وحن نادقفل ةضرعم تناك اهنكل ,ةيفاضإ رالود رايلم 7,؟ نامدلوج تعمج .ذاقنإلا

 للشلاب بيصتل نكت مل ىج .ىأ .هيإ ىف ةراسخلاف ءراصتخايو .بسحف غلبملا اذه ثلث

 .(*) ةقيقحلا تادوجوملا ىفاص نم رالود رايلم ؛٠١ كلتمت ةكرش

 نم عساتلا ىف «نبالا اتان ناق نودو .نوسنيجروم نشتيرج .لاثملا ليبس ىلع) ةفاحصلا تثدحت (*)

 رايلم ١١ تقلن نامدلوج نأ ءعساو قاطن ىلع (زميات كرويوين ةقيحص ىف ٠٠١5 ماع نم ءيآأ سطسغأ
 مل غلبملا اذه نم رالود رايلم 2 ,5 نأل ,ذاقنإلا ليلحت ضارغأل اللضم اذه ناك .ذاقتإلا لاومأ نم رالود

 ام وشو -راعسألا عجارت نم ديزم دعبو :ىناثلا نيرشت ربمقون ىف ىج .ىأ .هيإل ناث داقنإ دعب الإ لوحي

 رايلم ؟.5 نامدلوجل هنم عفد ,رالود رايلم 40 غلابلا ىئدبملا ضرقلا اذهل ةجيتنو .نوسلوب هعقوتي مل
 ةقفص بايغ لاح ىف ةراسخلل اهفقوت لاومأ ىهوعءارشلا رعس نع لقت ىتلا تاضياقملل نامضك رالود
 ىج .ىأ .هيإل ضارقإلا جمانربب قلعتي اميف اًكيرش اًفرط اهرابتعاب رالود رايلم 4 .4 اًضيأ تقلتو .ذاقنإ

 ,ضورقلا هذه نع اًنامض زجتحا (ىرخألا ةكيرشلا فارطألا لثم) نامدلوج نكل .ةرثعتملا ةيلاملا قاروألل
 ىف «ريرقت دكأو .ىداحتالا طايتحالا ةدعاسم نود ىتح اهيلع ةيلامجإ ةراسخ دبكتي نأ هل ناك امو

 هيدل نامدلوج نأ ؛ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانربل صاخلا ماعلا شتفملا نع رداص يناثلا نيرشت ربمقون

 نالعإ بلط :ردصملا) .لوليأ ربمتبس دعب قاوسألا رئاسخ مامأ فشكتيس ناك هنأ ىلإ راشأ هنكل .ةيامح

 (مجرتملا) .(صاخلا ماعلا شتفملا ريرقتو ىج .ىأ .هيإل سالفإلا
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 اًضيأو نيلوؤسملا نأ وهو ىج .ىأ .هيإ ذاقنإ رارقل ةيلوقعم رثكأ ريسفت كانهو
 رارغ ىلع دم تاجوم ىأ - ةلماشلا نكل ةرشابملا ريغ تاريثأتلا نم اوفاخ نييفرصملا

 نامدلوج ررضتت نأ نكمملا نم ناك .تيرتس لوو نم ىقب ام قرغت ناميل ىف ثدح ام
 ناجروم تمعد ,ةقيقحلا ىفو «نيرخآل اًضيأ اذه ثدحي نأ نكمملا نم ناك .نكل
 هنأ ركذلاب ريدجلا نمو .ىعسملا ؛ليلق ىج .ىأ .هيإ ىلع اهفاشكنا ناك ىتلا :ىلناتس
 ىف كراشي نأ نوسلوب نم ىداحتالا طايتحالا بلط .ذاقنإلا ةيلمعل ىلاتلا مويلا ىف
 ,ةبسانملا هذه ىفو .نامدلوج اهنمو ةيرامثتسالا كونبلا اديدحت جلاعت تناك ةملاكم

 موي اذهب همايق مدع دكؤيو .اًيقالخأ ءانثتسا بلطو حلاصملا براضت نوسلوب كردأ

 سكاس نامدلوجل سيل نكل ؛ماظنلل اًديدهت ىج .ىأ .هيإ ىف ىأر نوسلوب نأ ءاثالثلا
 .ديدحتلا هجو ىلع

 طاشنلا نأ ىلإ ىداحتالا طايتحالا راشأ ؟ناميل سيلو ىج .ىأ .هيإ نذإ اذامل
 رثكأ اهنامضو ,ناميل لمع نم اًدومص رثكأ ىج .ىأ .هيإل ىساسألا ىداصتقالا
 .اًبيس هنم رثكأ ةيلوقعملل ءافضإ اذهو .لضفأ ةينامتئا ةرطاخم تناك ىلاتلابو ءاًنامأ

 ىج .ىأ .هيإ ةمزأ تقو لولحبو ؛ناميل ىلإ باهذلل بلغألا ىلع نيقثاو نومظنملا ناك

 لامتحاو .اوعقوت امم لعفلاب ريثكب أوسأ ناك اهرايهنا وأ ناميل لشفو .نيفئاخ اوناك

 نم رالود نويليرت اهب ةكرشل .ةرملا هذه - ةمظنم ريغ ةيناث سالفإ ةيلمع نالعإ
 ةشاشه رثكأ هيف قاوسألا تناك تقو ىف ؛(ناميل ىدل امم فصنو ةرم) لوصألا

 . دج اًريثك ودبي اذه ناك - ريبك لكشب
 نوسلوب فقوم دض طغضي ىكتانرب أدبو ..لمعي هعد" جهنل طق رنتياج حتري ملو

 ىئاهنلا رارقلا ذختا ىذلا ىداحتالا طايتحالا سيئر ناك .ذاقنإلل ضهانملا بلصتملا
 سيل" :هئالمزل لاقو .ىضاملا نرقلا تاينيثالث ةرتف رارغ ىلع عله ةلاح نم اًقح اًفئاخ

 رشتنتو .نوسلوب بسان امك قيلعتلا هبسانو .(' '""ةيلاملا تامزألا ىف ةيجولوديأ كانه

 ىقالخألا رطخلا نأشب هتاسجوت كرتو لخدتلا ةركف اًعيرس ريزولا ىنبتو ؛ةمزألا نآلا
 نم ناكل ,ىلوألا ةبترملا ىف ىج .ىأ .هيإ تمدقت ىل هنأ داتسميلو نمخو .رخآ مويل
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 .هيإ :وهو ريسفت دوجو ردقب اًبيرق اذه ناك امبرو .ناميل ذاقنإ متيو كلهت نأ حومسملا

 .(*!ةيناثلا ةبترملا ىف تلح ىج .ىأ

 .توملا دعب ام ةايح ,ةاسأملا نم ادج ريثكل ئجافملا ببسلا ىهو ؛ناميل تشاعو

 ىف لضفلا عجريو -زيلكراب ىلإ سالفإلا ةيلمع ىف نييكيرمألا اهراجت لوصأ تعيب

 نم تلمع ىتلا هفياف ىرول ءصوصخلا هجو ىلعو ءرليم نيماحملل ريبك دح ىلإ اذه

 رييغت ىتح نود ءاثالثلا موي عيبلا ىلع قافتالا ىلإ دحألا ليل سالفإلا بلطب مدقتلا

 نم فالآ ةرشع وحن ءاجو .ناميل خبطم ىف اهتابجو تلكأو هفياف جرخت ملو .بايثلا

 ىف نولمعي نآلاو لمعلا ىلإ ةدوعلا ىف نوقفدتي ىفطاع راود ةلاح ىف ,ناميل ىفظوم

 رالود رايلم ١,15 ىه اديهز افلبم ناك رعسلاو .زيلكراب ةمدخ ىف ليمجلل نافرع

 ببسب اًريثك تصلقت ىتلا ,لمعلا ىلع اهتردق ةميقو ؛ناميل تارقم لباقم ناك اهمظعم)

 اهميدقت نومضملا) ىداحتالا طايتحالا نم ضورقلا تقبأو .(ةهفات اهنأ ردُقو ءسالفإلا

 - ةقفصلا مامتإ زيلكرابل ىنستي ىتح ىأ ءىرخأ ةعاس ا/" ةدمل لمعت ناميل (ةرفوب

 مدقتلا لبق زيلكراب اهبلط ىتلا ةدعاسملا هبشي اذه ناك ءرخاس وحن ىلع ىرحألابو

 ناميل نم ىرخألا عورفلا اًنضيأ تعيبو .("*!رشع ىداحلا لصفلا قفو سالفإلا بلطب

 ىف المأ -زيلكراب نآلا ىهو - "ةكرشلا" هامس اميف ىقبي نأ دلوف كيد بلطو .دازملاب

 .هل ناكم ال نأ غلبأو .ةيصخشلا هتورث ءانب ةداعإ

 ةيداحتالا ةنجللا عم عمتجا امدنع ؛بيرغ لكشب اًيخرتسم ىكنانرب نب ناك

 صيلقت تضفرو .لوليأ ربمتبس ١7 ىف ءءاثالثلا موي تعمتجا ىتلا ةحوتفملا قاوسألل

 .هيإ ذقنأ ىداحتالا طايتحالا نإ سرجنوكلل لاقو ؛ةيرظنلا هذه عم قحال تقو ىف ىكنانرب ةداهش تقستا («)

 ىج .ىأ .هيإ تامازتلا مجحو] ديكاتلا ةفاضإ تمت قوسلل ةدئاسلا فورظلا للظ ىف هنأ ىأر" هنأل ىج .ىأ

 ءادأ ىلاتلايو :ىملاعلا ىلاملا رارقتسالا ةدشب ددهل ىج .ىأ .هيإل مظنم ريغ لشف عقو ولف اهبيكرتو

 (مجرتملا) .لئاه لكشب هذه "قوسلا فورظ" ديكاتلاب ناميل تمقافو ."ىكيرمألا داصتقالا

 (مجرتملا) .ةيراجتلا لامعألا لك ميظنت ةداعإب حمسي ةدحتملا تايالولا ىف سالفإلا نوناق ىف لصف (**)
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 قباسلا اهعقوت نع ىلختت نأ ترطضا نأ دعب ؛ةنجللا تكسمتو .رثكأ ةدئافلا رعس
 ثودحب اهعقوتب 2٠١4, ماع نم ريخألا ءزجلا ىف هدوع دتشي فوس داصتقالا نأب

 ىلامجإ صلقت نم ةلصاوتم روهش ةينامث دعب ىتح 2٠05. ماع ةيادب ىف نسحت
 طايتحالا ري مل ,ىراقعلا نهرلا سبح ٍتالدعم ىف ديدشلا عافترالاو ءفئاظولا
 صلقتلا رطاخم" نأ ةنجلل نايب نلعأ) .رطاخملل ةورذك ىداصتقالا ءطبلا ىف ىداحتالا

 رصأو .(”ريبك قلق ردصم امهالك مخضتلا لباقم نسحتلا رطاخمو ومنلا لباقم
 اهنأ ىلع ساسألا ىف ةيداصتقالا ةمزألا ىف ريكفتلا ىلع نييداصتقالا نم ريثك
 هتلوج ءانثأ ةسائرلل ىروهمجلا حشرملا .نيكم نوج نلعأو .تيرتس لوول ةلكشم
 اذه دتراو ."ةيوق انداصتقا تايساسأ" اديرولف ةيالوب .ليفنوسكاج ىف ةيباختنالا
 ال نيكم نأ ىلع اًحضاو ًاليلد هنم ذختيل امايوأ كاراب هسفانم ىلإ .(*/ىرقوهلا قيلعتلا
 ةحزحزم :ةيباختنالا ةلمحلا ىف ءابنألل ىسيئر ردصم نآلا ةمزألاو .لوقي ام ىردي
 ,ىركسعلا عباطلا وذ نيكم ناك ىتلا ةيضقلا ىهو ءاهناكم نع قارعلا ىف برحلا
 .نييطارقميدلا حلاصل ليمت تاباختنالا لعج امم ءنوكي ام لضفأ ىلع اهل ادعم

 بساكمي ةموعدم مهسألا تعفتراو .اًعفترم ءاثالثلا موي تيرتس لوو ىهناو
 اولمأي نأب «ىلوألا ةرملل سيل .ةأرجلا مهتتاو نويفرصملاو ؛نامدلوجو ىلناتس ناجروم
 ءافتنا عم ,هنأ وحن ىلع ريكفتلا ىضمو .ةياهنلا عاق دنع ترقتسا دق ةمزألا نوكت نأ

 ريدملا ءرينيف ديقيد نإ لب .هتعيبط ىلإ ليومتلا دوعي دق ,.يج .ىأ .هيإ ىف قلقلا
 نم ناك ام ىضقت ءاينروفيلاك ىف تناك ىتلا هتجوز ربخأ :نامدلوج ىف ىذيفنتلا
 .عوبسألا ةياهن ةلطع ىف اهب قحتلي نأ عيطتسي دق هنأب ءامهتلطع ضرتفملا

 ةرم ىناثل طبهت تناك مهسألاف .هدعو بحسيل ايفتاه لصتا ءىلاتلا حابصلا ىفو
 متو .طوحتلا قيدانص نم ىلعف موجه تحت ىلئناتس ناجروم تناكو .مايأ ةثالث ىف

 نرقلا تاينيثالث ىف ريبكلا داسكلا ةرتف رصاع ىذلا روم تربره ىكيرمألا سيئرلا ىلإ ةراشإ ىف )ع

 (مجرتملا) .ىضاملا
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 دادرتسالا تايلط تلعجو .دادرتسالا تابلاطمب لاملا قاوسأ قيداتص حاستكا

 يروم ر عضم وهو 2 ةيراجتلا قازوألا هاريس ىف ةيضيللا اهتانلمع ىف درداتملا
 ناك :ىداحتالا طايتحالا ماق ىذلا ذاقنإلا عمو .ةيمويلا ةيداصتقالا ةطشنألا ليومتل

 .ككفتي ىلاملا ماظنلا
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 رشع سمانخلا لصفلا

 طوحتلا قيدانص برح

 راعسأ ىف ببسملا ريغو ئجافملا ضافخنالا نأشب نيقلق انحبصأ
 .ةيلاملا قاروألا

 ريمتبس ١14 «ةيلاملا قاروألاو ةصرويلا ةنجال سيئر ءسكوك رفوتسيرك
 5م ماع نم ,لوليأ

 ناجروم ىلع تيرتس لوو قلق زيكرت لّوحت ؛قيرطلل ليريمو ناميل حاسفإ عم
 ىلع مدقي صخش ءدلوف كيدب هبشأ «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءكام نوج ناكو .ىلناتس
 ثرون ىف ليف سروم ىف كام أشنو .هتكرشل ُءالو ئلتميو حضاو لكشب رطاخملا

 ةعماج ىف كام ملعتو :ةلاقب رجتم ريدي ىنانبللا رجاهملا هدلاو ناك ثيح ءانيالوراك
 ةمكحم ةصاخ ةكرش تناك امدنع ءىلناتس ناجروم ىف تادنس رجات نيعو ؛كود

 ىقبأ هنأل ةدشب اًرجات ةرم تاذ خبو دقل .اًبيهم اًريدم ناكو .1917 ماع ىف جسنلا

 ىتلا ةيفيكلا نأشب هساسحإ ىذآ ام وهو ,:ةعاس فصن رظتني ازتيبلا ليصوت لجر
 عرف ىلعأب رماغ ءاذه هينافت لك عمو .ىلناتس ناجروم نم ىنهم اهب لماعتي نأ بجي
 ءرقكسيد «رتيو نيد عم تاينيعستلا ةياهن ىف جامدنا ةيلمع ىلع فرشأو ةكرشلا ىف

 رتو ىلع جامدنالا فزعو .نامتئالا تاقاطبل ةيراجت ةأشنمو ىنواعت طوحت قدنص وهو

 ىف .ىلئاتس ناجرومل ةكارشلا حور نم ىقب ام مطحو ؛"ىلاملا تكرامربوسلا" ةعيلقت
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 ,؟١ ١0 ماع ىف نكل تاونس ةدعل اًسفانم اًكنب رادأو .ابناج كام ةيحنت مت 3٠١١ ماع
 عابتا ىف ىرخأ ةرمو .اهريديل داع ؛طاشنب كرحتت ىلئاتس ناجروم تناك امدنع

 فوسو .ةيراقعلا نوهرلا ىف ةأرجب عسوتو ةكرشلا رطاخم ىوتسم عفر ؛تاعيلقتلل
 ,(14)ةيءارجإلا الك هفلكي

 نم تائم بحس ,ناميل لشفل ىلاتلا ءاعبرألا موي ىف «لوليأ ريمتيس /1١ ىفو

 وشهو ءرالود نويلم ىلإ اهنويد ىلع ةيرعسلا تاوالعلا تعفتراو .,ىداصتقالا طاشنلا

 وحن عيبو .(''')ناميلل ةيلاتلا اًييرق نوكت فوس ىلناتس ناجروم نأ ىلإ ريشي ىوتسم
 اضيأو ساسأ الب ةعاشإ هيف ببست رايهنا ىف ءفوشكملا ىلع اهمهسأ نم نويلم ٠
 قاوسألاف «ةليذرلا مأ ةليضفلا هيلإ داق ام ناك ءاوسو .("""احيحص فوخ ببسب

 ام ففتح ةظقت امون: لفتتست

 ىف هفرعي صخش نم اًيفتاه الاصتا طوحتلا قيدانص ءاردم دحأ ىقلتو

 قودنص ريدم ةيافلل جعزأ اذهو .لوصألل هبحس مدع ىلع هركشي ىلناتس ناجروم
 ناجروم .ىب .هيج نكل .هباسح لوحيل ةسفانملا ناجروم .ىب .هيجب لصتاو ؛طوحتلا
 قودنص ريدم ىناعو .لوخدلا ىنستي ىتح راظتنا ةرتف نم ديالف ؛ةمحدزم تناك

 تكذأو .داح فوخ :كنبلا ىلإ عرهي عدوم ىأ اًمود هب رعشي ام كنحملا طوحتلا

 ىلناتس ناجروم له" :لوقي ناونع اهزاربإب رانلا ةيرابخإلا .ىس .ىب .نإ .ىس ةكبش
 ْ ”؟ةيلاتلا ىه

 قيدانص ةمدخ تناكو .ةريبك اًحابرأ ةداع ردي طاشن ىف فزنت ةكرشلا تناك

 ىلناتس ناجرومل لئاه لكشب ةحبرم 'ةزاتمملا ةطاسولاب ترهتشا ىتلا طوحتلا
 ةيلاملا اهقاروأ تعدوأ طوحتلا قيدانص نأ ىلإ عجري هنم بناج ىف اذه ناكو .نيرخآلو

 لوو دعاس ءىرخأ ةرايعيو) .ةدئاز ةلويس ديلوتل لباقملا ىف اهتمدختسا ىتلا كونبلا عم
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 نأ ديري قودنص لك عمو «نآلاو .(هنئابز طايتحا ضئافب هسفن ليومت ىف تيرتس
 ايعيبط ليمت قيدانصلا نألو .ةلويسلا هذه نم بضنت ىلناتس ناجروم تناك ءجرخي

 ىلئاتس ناجروم تكرُت ؛ةنازخلا تادنس لثم .ةلويس رثكألا ةيلاملا قاروألا بحس ىلإ

 تابلط ةيبلت ىلع اهتردق مدع عمو .ةروطخ رثكألا نامتئالا نم ربكأ اًطسق لومت ىك
 ةعرس نم داز امم ,ءالمعلل عفدلا ءاطبإ ىلإ ترطضا .دقنلا ىلع لوصحلاب قيدانصلا
 .اهياوبأ ىلإ عافدنالا

 ىلع لوصحلا ةلواحمب اهتسفانم فعض دوربب ناجروم .ىي .هيج تلفتساو

 ىلع نيلباقتم نيبناج نم ىرخألا امهادحإ ىف ناجروم ىئانثلا قدحو .اهتاباسح

 .(*!نوسكيد - نوسام طخ فدارم وهو - ةيراجتلاو ةيرامثتسالا كونبلا نيب دودحلا
 ديلا لاملاب نودوزملا رامثتسالا ىفرصمل ناك بيرقلا ىضاملا ىفو .(**تيرتس لوو ىف

 19/517 ىماع نيب ءنوسكيد ايامرجو نوسام زلراشت نايزيلجنإلا ناحاسملاو نايكلفلا هأشنأ طخ وه (+)

 روميتلاب لآ نيب مئاقلا عازنلا فقول نيتيزيلجنإلا ايناقلسنيو دناليرام ىترمعتسم نيب لصفي دحك ,7117١و
 .(مجرتملا) .ايناقلسنبو دئاليرام كالم ءنيب لآو

 .ىب .هيج نم ناردحني زيشت ناجروم .ىب .هيجو ىلئاتس ناجروم نكل .مويلا اًمامت نالصفنم امهنأ عم (*«)
 لوو ةعيلط ىف ةريخألا تناك ؛نيرشعلا نرقلا ةياديو رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىفو .وك دنأ ناجروم
 ءاينغألل !ًرراب اًفرصم تناكو .بلصلاو ةيديدحلا ككسلل مويتروسنوكلا نم ددعل تططخ -تيرتس

 .رايهنالل ببسك تيرتس لوو ةيقرت ىف كونبلا طروت ىلإ ريشأ ؛داسكلا ةرتف لالخ نكل .اًرراب اًبتتكمو
 كونبلاو ةيراجتلا كونيلا ربجأ ىذلا لاجيتس - سالج نوناق سرجنوكلا نس .1177' ماع ىفو
 .ىب .هيج ترمتسا امنيب .ةلقتسم ةكرش حبصتل ىلئاتس ناجروم تلصفو .لاصفنالا ىلع ةيرامثتسالا

 تايلمع ربع لومُت ىلئاتس ناجروم تناكو ؛ىداحتالا طايتحالا اهمظني عاديإ ةسسؤم نوكتل ناجروم
 عم اهجامدنا عمو .نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ىتح رمتسا ىروحم زييمت وهو - دمألا ةريصق ضارتقالا

 ,ايلعلا ةقبطلا نم ايتتكم اهتيصخشب ىلناتس ناجروم تظفتحا :ىضاملا نرقلا تاينيعست ىف رتيو نيد
 اقومرم ايراجت اقفرصم تاوتسل ناجروم .ىب .هيج لظو .ذاوحتسالاو جامدنالا تايلمع ىف اراشتسمو

 لاجيتس - سالج نوناق دويق لاطبإ عمو ءىضاملا نرقلا تاينيعست ةياهن ىفو .اًظفاحم ناك نإو
 ىف زيشت هيلع ذوحتسا .تاوطخلا نم ددع ىف هرثمت هفعضأ نأ دعبو .ةراجتلا ىلإ لقتنا ءايجيردت

 كتب عم ةقفص مربأ ,”ىلءلك ماع ىفو :كنبلا لكاشم ترمتساو .(ناجروم مساب ظفتحاو) .٠" ماع

 (مجرتملا) .زيشت ناجروم .ىب .هيج ءادأ نسحت ؛كلذ دعيو .ةعومجملا ىلإ نوميد ىميجب ءاجو «ناو
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 مهزوعيو ةكرحلا ىئيطب مهرابتعاب ةيراجتلا كونبلا ىفرصمل رظني ناك نيح ىف «ايلعلا
 ريبعلو «ريبكلا اهلام سأرل ةيراجتلا كونبلا لالجإ مت ؛ئجافم بالقنا ىفو .قيربلا
 .ىداحتالا طايتحالا ةلظم تحت ةيوضنملا تاكرشلا نم حوفي ىذلا نمألا

 لجأ نم ةيضرألا ةركلا فاط .تاهبج ثالث ىلع لتاقي ؛هتاذ تقولا ىف ؛كام ناك

 نم فصتناو :ةدعاسم ىلع لصحيل نطنشاو ىف سامحب معدلا دشحو «لاملا سأر
 هءالمع قرست ناجروم .ىب .هيج نأ نوميد ىميجل جتحاو .حيلستلا ىديج نيسفانم

 موي ىفو .تاضياقملا راجت ىلإ ةهباشم تالاصتا ىرجأ دقف ؛طوحتلا قيدانص ىف
 ىبئانب اًنضيأو ,ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ىف سكوك سيركب لصتا ,هسفن ءاعبرألا
 نأي بلاطيل ءرموش زلراشتو نوتنيلك ىراليه ؛ىكيرمألا خويشلا سلجم ىف كرويوين
 لبق كسمت ىذلا «نيفكنالب ديولب ايفتاه لصتاو .فوشكملا ىلع عيبلا دض ةنجللا لخدتت

 عم نآلاو .ةيرورض نكت مل فوشكملا ىلع عيبلا ىلع دويقلا نأب ةيضام ةليلق مايأ
 اًضيأ ىناعت هتكرش نيح ىفو .ءاعبرالا موي ةئملا ىف ١5 نامدلوج مهسأ ضافخنا

 الك راثأو .معدلا دشح ةلمح ىلإ نيفكنالب مضنا ءلوصألا ىلع عارصلا نم ةجرد

 ىف اهراثأ ىرخأ ةيجيتارتسإ ىهو - ىراجت كنب ىلإ لوحتلا ةركف رنتياج عم نيكنبلا
 2" نامل قئاسلا

 كيدل مهتباجتسا نم «نيفكناليو كامل ظوحلم لكشب ةباجتسا رثكأ نولوؤسملا ناك
 لشف عم اًقلطم كلذ نوعيطتسي ال نكل ءناميل لشف عم شيعلا نوعيطتسي مهف .دلوف
 ريبك ,كنيف ىرال خرصو .اضيأ عفترت تاكرشلا ةرارح ةجرد تناك .تيرتس لوو

 ةيقيقحلا ةلكشملا" :الئاق ءنوسلوب راشتسم «ءنوسليو كيردنيك ىف «نييذيفنتلا نيريدملا
 قيدانص ءانمأ نأشب اًضيأ مويلا كاذ ىف نوسليو ملعو ."اًنيش اولعفت نأ مكيلع ؛أدبت

 لقتني ىتلا ةقيرطلا ىف ريكفتلا دعيو .ةيعامج دادرتسا تايلمع نم اورذح نيذلا لاملا

 ىقلأو .ىفرصملا لظلا ماظن رايهنا ىشخي نوسليو أدب :ةكرشل ةكرش نم نامتئالا اهب

 ىكنانريو نوسلوب قفاو .ءاعبرألا حابص نم رخأتم تقو ىفو ءنوسلوب ىلإ هفواخمب

 .(""'!لاملا قاوسأ ذاقنإل ةطخ ىلإ اولصوتي نأ مهيلع نيعتي هنأ ىلع رنتياجو
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 ثحبل ةرملا هذه تناكو :ةريهظلا دعب ىرخأ ةوعد ىزكرملا كنبلا فاضتساو

 دوسأ عم ىتح لماعتلا نع ةيلاملا تاكرشلا تعنتماو .("")ةيرامثتسالا كونبلا ةمالس

 .مإ .ىأ .ىبو «ىتيلديف لثم «تيرتس لوو ةلويسل ةيسيئرلا رداصملاو ؛نيقباسلا ليومتلا

 ةمزألا اذه عفدو .ىوبيرلا ضورقو ةيلاملا قاروألا بحست تناك .كور كالبو وأ .ىس

 عم ىتح الو ءضرقت نل تاكرشلا نأ ةركف تعزعزو .عورم ديدج هاجتا ىف ةينامتئالا
 .لوحتلا اذه لثم طق ىداحتالا طايتحالا عقوتي ملو .فراصملا ئدابم لك ء:نامض رفاوت

 تيرتس لوو ناك ءلاملا قيدانص ىلإ ىفرصملا ماظنلا نمو نامتئالا قاوسأ نم !ءدبو
 جرحدتيل ئفادلا هنمأم نم جرخ نأ دعب ىرجي ضيب اهنأ ىل امك هتانوكم تناكو ,ككفتي

 .تيرتس لوو ىف ىضوف ىف

 مويلا نم اًريبك .ارطش نوسلوب قفنأ ؛ةكرعملا ضرأ نم ةرظن ءاقلإ ىف المأو
 ,نامدلوج نم نيفكنالب-مهيف قثي نيرخآ نييذيفنت ءاردم رابكو كام ىلإ ثدحتي

 خرصو .نوميد ىميجو ؛ءسكيديف نم ثيمس ديرفو ؛كيرتكيلا لارنج نم تليمإ ىرفيجو

 اوقب ىأ ءاوجرخو لقأ ةجرد نم نولوؤسم لخدو '؟هارت ىذلا ام" :الئاق دحاو لك ىف

 .ىداحتالا طايتحالا ىلوؤسم تالاصتا ترمتساو .نوسلوب بتكم ناكرأ نم نكر ىف

 فتاهلاب رمتؤم هنأ ول امك ,هنم ةبيرقلا مايألاو مويلا ناك «نيكراشملا دحأ رظن ىفو

 رادج ىف ةنبل لكو ؛ةمزأ لاصتا لك ناك .مهبم برك لثم ءوديي اميف دمألا ليوط ديحو

 قوس ضفخنا ,ىج .ىأ .هيإ ذاقتإ نع مجانلا ضرتفملا فيطلتلا عمو .ةككفم ليومتلا

 .ةئملا ىف ةعبرأ هتبسن ضافخنايو .ةطقن ؛١5 مهسألا

 ,نورمثتسملا بحسو .هتريصب ذافن لاملا قاوسأ نأشي نوسليو ريذحت تبثأ

 لاملا قيدانص تبعلو .تارالودلا نم تارايلملا تارشع .كاذ ءاعبرألا موي ىف

 ناكو .ةعانصلا ىلإ اهتضرقأو دارفألا تارخدم تعمج ثيح ءاًهباشم اًرود كونبلاو

 تاينيثالث ىف كونبلا نم عئادولا بحس ىلإ عورهلاب ركذي امم ءرش ريذن اهتشاشه
 .ىضاملا نرقلا
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 لكشب (ضورقلا نم ىرخأ اعاونأو) لاملا قيدانص اوكرت نيذلا نورمثتسملا لوحو
 ةنازخلا تادنس ىلع ةدئافلا راعسأ تضفخناو .(""ةيموكح ةيلام قاروأ ىلإ ىعامج

 نورمثتسملا ناكو .اًيلعف رفص ىأ «ةيوئملا ةطقنلا نم ”١, ٠ ىلإ روهش ةثالث ةدمل

 لباقم ىف ءارفص ىواسي دئاع لوبق ىف نيبغار اوناك مهنأ ةجردل ةيافلل نوفئاخ
 ىلإ ارتلجنإ ترطضاو .ةيكيرمألا ةمزألا ترشتنا ءاذه ىلإ ةفاضإلايو .ةمالسلا

 .سإ .وأ .ىب .شتإ ؛ةيراقعلا نوهرلل اهيدل ضرقم ربكأل ئراوط عيب ةيلمع ىف طسوتلا

 كرحت ىف ؛ىكنانرب درو .اهكونب ذاقنإ ىف اًمدق ىضملا ىلإ ايسورو نيصلا تعراسو
 ىوتسم ىلع «نابايلاو ارتلجنإو ابوروأ ىف ةيزكرملا كونبلا ىف نييفرصملا عم قيسنتلاب

 .جراخلا ىف نويدلل ةرفاوتملا تارالودلا نيعم ىلإ تارايلملا تائم ةفاضإب ءقويسم ريغ
 ةمقافم ىف ةيلود ىودع تدعاس «تاينيثالثلا ةيادب ىف .رشتنا دق ناك ىلودلا علهلا نكل

 هنأ :ةيخيراتلا ءادصألا ىلع هعاقيإ اًطباض ,ىكنانرب ررقو .هدمأ ةلاطإو ريبكلا داسكلا
 اكل دع ام عار

 .نوسلويب ىداحتالا طايتحالا سيئر لصتا .ءاعيرألا موي نم رخأتم تقو ىفو

 دقف ؛ةلجترملا تاباجتسالا ىلع دامتعالا مهعسوب دعي مل هنأ ؛قمعب ءىكنانرب رعشو
 اننكمي ال ,تصنأ" :ركام كيرش هنأ ىل امك ,لاقو .ةسايس اوغيصي نأ مهيلع نيعت
 ,فتاهلا ىلع دنتسي وهو ؛ىكنانرب دكأو . اًديؤم شراو نيقيك ًاموأو "دعب اذهب مايقلا
 بهذت نأ كيلع نيعتي ...كناه"“ ةيمهأ نم هلمحت ام لكب ةلوقعملاو ةمعانلا هترين اًفيضم

 ١ .اًنماص نوسلوب ناك رخآلا فرطلا ىلعو ."سرجنوكلا ىلإ

 ةقفصلا طارقونكت ىف ءانثلاب ةريدج ةيزم لضفأ ناف «ىكنانرب ىلإ ةبسنلابو

 ءلشف اذإو «ماظنلا ىف مسلل قايرت بيرجت ىأ - بيرجتلا ىف مهتبغر ىه .(*اةديدجلا

٠. 

 ةيسائرلا ةرتفلا لالخ 1977و 1977 ىماع نيب ةدحتملا تايالولا ىف تنشد ةيداصتقا جمارب ةعومجم (*)

 (مجرتملا) .تلقزور نيلكنارف سيئرلل ىلوألا
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 ىكيتكتلا عادبإلا اذه ناك .(*!ىفاعت ضيرملا نكل ءلعفلاب لشف ريثكلا .هريغ نوبرجي

 لاس «لوليأ ربمتبس ١8 سيمخلا موي حابص ىفو .هيلع نوسلوب ثحي ناك ام ىه

 ناك ىذلا :نوسلوب بجعتو ؟ىعم سرجنوكلا ىلإ بهذتس له" ىرخأ ةرم سيئرلا
 امهرمأ امسحو .("*7!بهذنس - قفاوأ" ةأجف ,ىلغت ممح لثم روفي ىأرلا ىف هقافتا

 داليلاب نايهذيس امهنأ نالجرلا كردأو .مويلا كاذ ىف سرجنوكلا ىلإ ابهذي نأ ىلع

 .هليخت نكمي ال مث نمو ءديدج راسم ىلع

 نأ اوعقوتي مل - ئراوط ةطخ ةليوط ةرتف ذنم اودعأ دق نوسلوب ودعاسم ناكو

 ةركفلا تلثمتو .(""')”ةرثعتم كونب نم ةيراقع انوهر ةنازخلا ىرتشت اهبجومب -اهوذفني
 ضارقإ ةيلمع أدبت نأ اهل حمسي امم ؛ةكرحلل لتاقلا لقثلا نم كونبلا ريرحت ىف
 ةيلاملا اهتظفحم لقنت نأ ةنازخلا عيطتستو قاوسألا ىفاعتت .هسفن تقولا ىفو .ةيعيبط
 ةطقن ىهو) لاملا سأرل كونبلا راقتفا جلاعي ال لحلا اذه لثم نكل .صاخلا عاطقلا ىلإ

 اهنإف .لاملا سأر ىلإ رقتفت كونبلا تماد امو .(رمثتسملا ثيجيردور اهيلع فزع

 ىلإ راعسألا عيبلا عفدو .ةديدج ضورق رادصإ نم الدب ضورق عيب ىلإ ةرطضم
 نومظنملا ناكو .(""97سمخلا نم رثكأ لعفلاب لزانملا راعسأ تضقخناو ءضافخنالا

 ةبترم ىلإ ىقري هنأل .نكل -رايخ وه كونبلا ىف لام سأر خض نأ نوفرعي عبطلاب

 .فيخم لكشب ةيرذج ةوطخ ناك دقف «ىئزجلا ميمأتلا

 «عيرشت ةدوسم عضو ىف ةنازخلا ىلوؤسم ءدب عم ءسيمخلا موي حابص ىفو

 نوسلوب نم ارابخأ عمست مل اهنأ قلقب ؛باونلا سلجم ةسيئر ءىسوليب ىسنان تكردأ
 أانسح سيل" :ةباجإلا تءاجو .هلاوحأ ىضمت فيك يرتل تلصتاو .ةريخألا ةنوآلا ىف

 ةدايقلل ةدافإ مدقيل ىلاتلا مويلا ىف ىتأي فوس ناك ام اذإ ىسوليب تلأسو ."ادج

 لاجم ىفو ىعارزلا ذاقنإلاو فئاظولا جمارب ىف لثمتملا - اعفن ةديدجلا ةحفصلا ىف ركبملا ءاودلا ىدجأ (*«)

 ماع نمو .ىراجتلا عاطقلا ىف لاومأ غض ىف ةينازيملاب ةقلعتملا ةموكحلا تاءارجإو ةيراقعلا نوهرلا
 ةسوملم ةبسن ىف ةئاملا ىف "0 تغلب ىتلا ةيثراكلا ةبسنلا نم ةلاطبلا تضفخنا ,19710 ماع ىلإ 9

 نكل ءفصنلا نم رثكأب ىلحملا جتانلا ىلامجإ عفتراو .ةئاملا ىف ١54 تغلب (ةقلقم تلظ نإو) ضافخنالا

 لكشب طبهت ةدحتملا تايالولا تلعج ةيموكحلا فشقتلا تاءارجإ اًنضيأو ىداحتإلا طايتحالا نم قيدصتلا

 (مجرتملا) .1954 ماع ىف داحو ديدج
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 ."ىهتنا رمألا نوكي دق ءدغ لولحب" :ايؤرلاب ىقلي هنأ ول امك نوسلوب لاقو .ةيطارقميدلا
 .شضيبالا تيبلاب نوسلوي لصتا مث .ءاسملا كاذ ىف اعمتجي نأ ىلع اقفتاو

 رايلم 2٠٠١ نورمثتسملا بحس ؛سيمخلا لولحيو - لاملا قوس بارطضا لصاوتو
 تايلمع هترمغ قيدانصلا نم ديدج عون مسا ىهو ؛ميارب مانتوب رطضاو «رالود
 ىلإ تيرتس لوو نم لقتنت نامتتئالا ةمزأ اذه لعجو .(""97”قالغإلا ىلإ ,دادرتسالا
 مهيدل ام اوغرفي نأ قيدانصلا ىلع نيعت ؛نيرمثتسملا رارف عمو .ىراجتلا عراشلا
 ةدشب تعفتراو .نامتئالل ايساسأ اردصم ةيساسألا تاكرشلا ترسخو ؛لوصألا نم
 ىأب ضرتقت نأ تاكرشلا نم ريثكلا عطتسي ملو ,ةيلاملا قاروألا ىلع ةدئافلا راعسأ
 اهسفن لومت ىتلا :ةقومرملا مهسألا ةبحاص «ىت دنآ .ىت .هيإ هكرشو .رعس
 نامتئالا نم ةليئضلا غلابملا ىلع شيعتل تصلقت ءاموي ٠١ اهلجأ ىتلا قاروألاب ةداع
 .ةدحاو ةليلل

 ةروثلا ىف اهروذج "كل نيدم انأ كوكص ىلع ةيكيرمألا تاكرشلا دامتعال
 عمف .تاينينامثلا ةيادبو تاينيعبسلا ةياهن ىف ةيلاملا دويقلا ةلازإ اهلعشأ ىتلا ةيركفلا .

 اوناك امك وأ) ةيلاثملا قاوسألا ةيرظن نويميداكأ عضو ءقاوسألا رصع غوزب
 ءابآلا رشبو .اهسفنب اًيلمع رطاخملا ةرادإ اهيف ىنتعت ىتلا (ءوفك' نولوقي
 ةسردم ,دراشراه ةعماج نم نيسني لكيام اديدحتو ؛ءوفكلا قوسلا ةيرظنل نويحورلا
 ةعيضملا نم هنأ اهدافم ةيقطنم ةجيتنب ءلاح لك ىف لصأ لك ميظعت ليجنإب ,داصتقالا

 - ةجاحلا نع ضئافلا دقنلا ضعب - ةدشلا تقو لامب ظفتحي نأ مهسلا لماح دراومل
 ىتلا ناكملا ىلإ اًمود ةلويسلا قفدتت ,ةيريظنتلا ةيرظنلا هذهل اًقفوو .ةنازخلا ىف
 سيلف ؛ثدح اذإ ءسالفإلا ىتحف ءاذل ءنوكي ام ىصقأ ىلع ةيولطم هيف نوكت
 نولحي نونئادلاف ءلوصألل اًيضاير اليدعت ثدحي فوس هنأل ؛هنم ىشخُي ام كانه
 طق هجاوت مل ةيرظن ديكاتلاب هذهو .ةميلعلا قوسلا نيعأ تحت ,مهسألا ةلمح لحم
 ؛ةدرابلا تاباسحلا نم تاكبش هراصتأو نيسني ىأرو !ىعقاولا ىداصتقالا طاشنلا
 ةركفو .نيعلهلا وأ نيرمنتملا فوشكملا ىلع نيعئابلا تاناجرهم اوفرشتسي ملو:
 نم ىرخأ تايلمع ىلإ ىدؤيو تاكرشلا رارقتسا عزعزي دق دادسلا نع زجعلا نأ
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 بلق ىف اهعضي «ةيلاثم ريغ ؛:ةبرطضم الولح كانه نأو ءدادسلا نع زجعلا

 لضافتلل مهباسح نم اًءزج نكت مل ؛مونلا نم نومورحم نولوؤسم ليللا

 اولبقو ؛ليجنإك ةيرظنلا تاكرشلا قيدانص ءانمأ ذخأ اذه مغرو .(*"لماكتلاو

 نولتقتسي اوناك ءقوسلا دمجت امدنعو .هتمحر تحت مهسفنأ اوعضوو قوسلا ةيلاثم

 .دقنلا ىلع

 ترطضا ةيرامثتسالا كونبلا ىلع دمتعت تناك ىتلا تاكرشلا نأ ةمزألا مقاف اممو >>

 زروتوم دروف دعت مل ؛لاثملا ليبس ىلعف .ىرخأ نكامأ ىف ليومت نع ثحبلا ىلإ

 اوبحسيل مهكونب ىلإ ءالمعلا ءالؤه لثم بهذو .زرذارب ناميل نم ضرتقت نأ عيطتست

 تقولا ىف نئابزلا عيمج ءاضرإل ةدعتسم نكت مل كونبلا نكل .ةينامتئالا مهطوطخ نم

 بحسو .ةدصرألا بحسل كونبلا ىلإ ةعراسملا نم ةلمجلاب ةخسن هذه تناك .هسفن

 - مهيديأ ىف دقنلا مهعم نوكي نأ درجمل اهنوجاتحي ال تاليهست ىلناتس ناجروم ءالمع

 .("5)كونبلل ةلئاضتملا ةلويسلا ىلع رثكأ طغض امم

 ىفو .نلعلا ىف طوحتلا قيدانص دض هيرح كام نوج ضاخ «سيمخلا حابص ىف

 ىلع اًدكؤم ,فوشكملا ىلع نيعئابلا مجاه ؛ةيدلبلا ىنبم ىف ىلئاتس ناجرومل عامتجا
 ةلواحم ىفو ."ةيعقاولا جئاتنلا نم ةوق رثكأ زمغلاو تاعاشإلا هيف مويلا قوس ىف اننأ"

 .(*:)'هيلع نودبت ام ىرأو ةحاسلا ىلإ بهذأ نأ ىنلؤي :فاضأ .تاوقلا زيفحتل

 ىظحي ىذلا تاكرشلا ىداصتقا «ءشتور نفيتس لاسو دشحلا نم ةلئسأ ىقلتو

 .انثالمع نم فوشكملا ىلع نيعئابلا ءالؤه نم ريثكلا" :ىئاهنلا لاؤسلا ؛ريبك مارتحاب

 .رشنلل ةلباق ريغ نوكتس هتباجإ نإ كام لاق "؟مهعم ةفرغ ىف تنك اذإ لوقت اذام

 ماع ثيدح ىف ؛نيسني ىلع ةأرجب .سالفإلا ىماحم ,رليم ىقراه در )ع
 درافراه ةسردم ىدان ىف 1١5

 رابكلا ةثالثلل ثدح املثم ؛ةيرود رادحنا تايلمعل ةضرعملا تاكرشلا نأب اًعفاد .كرويوين ىف ةيداصتقالا

 ريبعتب نيسنيل ديؤملا روهمجلا درو .ةدشلا مايأل الاومأ اًمود زجتحت نأ بجي «تارايسلا ىعئاص

 (مجرتملا) .ةقفاوملا مدع نع ىدرافراه
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 عم برحلا تناكو .ىلناتس ناجروم ءالمع اوناك دقف ءاذه مغر ءاقحم شتور ناك

 ةيليومت ةعدخ دض درمت ىهف .هسفن عم تيرتس لوو برح ىه طوحتلا قيدانص
 ًررقم اضرع شتور مدق ؛عامتجالا دعيو .ةليوط ةرتفل تلغتساو كونبلا اهتكاح

 اًبضاغ نوستريور ناك .تنمجنام رجياتل ىروطسألا سسؤملا ,نوستريور نايلوجل
 ثرون نم مداقلا سيكلا لجرلا لاقو .فوشكملا ىلع عيبلا صيلقتل كام ةلمح نم

 ناكم نع ةرايسلاب ةعاس فصن رادقم دعبت ىتلا ىريبسيلاس ىف دلو دقف) انيالوراك
 ؟كام نوج ىعدي الجر فرعت له" :شتورل اًيضغ اًطيشتسم .(كام سأر طقسم
 عضت ىتلا ةزوألا هفلكت فوس فوشكملا ىلع عيبلا ىلع هتلمح نأ هربختلف ءاًئسح

 زاتمملا ةطاسولا طاشن تكرح تادئاع تردأ طوحتلا قيدانص ةعانص .بهذلا ةضيبلا

 ."ىلناتس ناجرومل

 ىف «قوسلا مهسأ ةمزأ ىف نكل ءاًنطخم تنك اذإ ىل ححص" :ءودهب شتور باجأو
 .ةلويسلا ىف تالكشم ءرجيات اهنمو ءطوحتلا قيدانص نم ريثكلا ىدل ناك /١14417: ماع

 .”مكتدعاسمل كانه انك

 نأ كام ديسلا ريخت تنأ بسحف كيلع"“ :ةيبانلا ظافلألا نم قفدب نوستربور درو
 .تيهذ دق انلاومأ

 ريشت تالماعتلا تالجسل تاليلحت ىلئاتس ناجروم ىدل ناك .اًمدان كام نكي مل

 اًضيأ عفرت تناك فوشكملا ىلع اهمهسأ عيبت ىتلا قيدانصلا نم اًريثك نأ ىلإ ةوقب

 لالخو .ىدمع هنأ ضرتفملا نمؤ التاق بكرملا ناكو .ةينامتئالا اهتاضياقم رعس
 اًرالود ١+ نم الوزن) اًرالود ١؟ نم لقأ ىلإ مهسألا تطبه ,سيمخلا موي تالماعتلا

 .هسفن تقولا ىفو .مويلا نم قحال تقو ىف دوعصلا تدواع اهنأ عم .(رهشلا ةيادب ىف

 .(2420)ةلويسلا نم رالود نويلب ٠٠١ ةكرشلا نم فزنتست طوحتلا قيدانص تناك

 تناك ةبعللا نأ ببسب وأ كامل اًمارتحا امإ ؛عجارتت تناك ناجروم .ىب .هيج ىتح

 ةسائر ىف ناكيرشلا .زرتنيو لييو كالب فيتس ردصأو .ةرطيسلا قاطن نع جرخت

 ريغ كولسلا ىلع“ اودمتعي الأ نم نيفظوملا رذحت ةركذم «ناجرومل ىرامثتسالا كنبلا
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 ىلإ مسالاب ةراشإ ىفو ."نييكيرمألا ةطاسولا راجت ضعب وحن قوسلا ىف ىقطنملا

 دح ىأ برقتي نأ ديرن ال" :نيلئاق موللا زرتنيو و كالب هجو :ىلناتس ناجرومو نامدلوج

 مهسأ ىف ضافخنالا نأب نوميد ىميج رقأو ."ةيسارتفا ةقيرطب هيفظوم ىأ هنئابز ىلإ
 4 قطن ندع ةلظ نست فاتن

 «قباسلا لوألا نوناك ربمسيد ىفو .لاملا سأر عمج وه كامل عافد لضفأ ناك

 ىلإ ةصح ىلئاتس ناجروم عاب ؛تيرتس لوو ىف لاملا سأر ىف ةصح عيب ةبون ءانثأ

 اهسيئر بئان نآلا كام اعدو ؛(ةينيصلا ةموكحلل عارذ ىهو) ةينيصلا رامثتسالا ةئيه

 .عوبسألا اذه ةياهن ةلطع ىف كرويوين ىلإ ىتأي نأب

 ريدي ناك ىذلا ءنوسلوبل قياسلا نواعملا ءليتس تريور نم مالك هعامسأ غليو
 نأ اهتاكرش تدارأ ةموكحلا :عالطتسالا بحل ةريثم ةلاسرب ءاج ىذلاو ءايفوشتاو

 ريدم وهو) ؛ىداحتالا طايتحالا نم ءشراو نيقيك ليختو .جامدنا ةيلمع فشكتست

 امهدحأ دنسي دق رطخلل نيضرعملا نيكنبلا نأ ءاّمهاو «(ىلناتس ناجرومل قباس ىذيفنت
 ناجروم ىدل ناكو .اًيهيدب اًقطنم ةجوازملا تناك .فيصرلا ىراكس لثم ءرخآلا

 ةدعاق ايفوشتاو ىدل ناكو ؛حنرتم ليومت نكل ىلوألا ةقبطلا نم ىرامثتسا كنب ىلناتس

 ناك ايفوشتاو نأ رابتعالا ىف ذخألا عمو .ًرذح ناك كام نكل .عئادولا نم ةريبك

 ىهو) ؛ليدعتلل اهدئاوف ةلباقلا ةيراقعلا نوهرلا رايخ نم ابيرقت رالود رايلم ٠٠١ كلتمت
 ريدقت ىلإ ةجاح ىف ناك دقف ,(تسيو ندلوج ىلع اهذاوحتسال ةرملا ةرمثلا نآلا
 :امدق قضمي نأ: لبق اهرئاسك

 رقم ىف تاناييب المحم ايفوشتاو نم قيرف لصو «سيمخلا موي ةريهظ دعيو

 لخدم ربع ًةيفخ اورم «ءابنألا تاريماك اوبنجتي ىكو .ةنيدملا طسو ىف ىلناتس ناجروم
 ايفوشتاول ةيراقعلا نوهرلا ىلع بابلا ىلئاتس ناجروم حتق «ةليللا هذه ىفو .ىبناج
 ةئملا.ىف ١7 سيلو ,ةئملا ىف ٠١ ةبسنب تردُق ةراسخ ىصحأو فلأ ٠١ اهددع غلابلا

 هذه لثمب رئاسخ لمحتي نأ ىلئاتس ناجروم عطتسي ملو .ايفوشتاو تراشأ امك
 ىلع ةلورهلاف ءاكيرش دجت نأ عطتست مل اذإ نكل .ةموكحلا نم ةدعاسم نود ةماخضلا
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 ,فصولا قوفي لكشب فئاخلا ,كام لصتاو .رمتست نأ ضرتفملا نم اهمهسأ عيبب
 ىداصتقالا طاشنلا نأب كام عفدو .ةيصخشلا فراعملا عساو ءىهيلريه ديإ ؛هيماحمب
 نلعأو .ةلويسلا نم طقف مايألا نم اذه ىحن وأ نيموي الإ اهيدل سيل نكل :ميلس هتكرشل
 ىداصتقالا طاشنلا نم جرخن دق ...ريطخ اذه نأ ةنازخلا ىف كءاقدصأ ربختلف' ةأجف
 ,(450"!ءاثالثلا موي

 ةهجوم لاملا عمج ىلإ ةوعد اًضيأ سكاس نامدلوج تقلطأ ءسيمخلا موي ىفو
 هنأ اًرس سيلف ءاهتسفانم نم لضفأ لكش ىف نامدلوج نأ مغرو .تيفاب نيراو ىلإ
 ءطبب فجت اهتلويس تناكو .ىلاتلا فدهلا نامدلوج نوكتس ؛ءناجروم تلشف اذإ
 لماعتلا فقوت نأ تاكرشلا ضعب ىلع نيعتو ؛لاح ىأ ىلع فجت تناك اهنكل ,ربكأ
 لالحمضا قلخي نأ نم اًفوخ وأ ءالولا باب نم ءاوس ءرخآلا ضعبلا نيح ىف ءاهعم
 دنع سيمخلا موي اهمهسأ تقلغأو .معدلا ميدقتب دهعت ,ةماع ةثراك نامدلوج

 ةيرعسلا تاوالعلا تاضياقم لوصو عمو .رهش لبق نع ةطقن 7؟ ةضفخنم طاقن
 اهنأ ول امك نامدلوج لماعي قوسلا ناك «رالود فلأ 5.١ ىلإ نامدلوج نويد ىلع
 عيطتست .ةفيعضلا ةلاحلا هذه لثم ىفو .هليومت اهنكمي ىذلا ديحولا دودحلا طخ
 ناك ةرم لوألو .حجرألا ىلع لوطأ سيل نكل ءعيباسأ ةرتفل شيعت نأ ةكرشلا
 .(9؛)نيقلق ءاكرشلا

 دق ىلناتس ناجروم ناك ةركف ءنييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,نيفكنالب ديول ايحأو
 نم نوسلوي ةلاقتسا ءانثأو .ةضباق ةيفرصم ةكرش حبصت نأ ىهو ءاضيأ اهحرط
 عم جامدنالا ىرود لكشب ةكرشلا تثحب «نامدلوجل نييذيفنتلا نيريدملا ريبكك هبصنم
 نم ىلعأ تادئاع ىلع لصح ءرغصأ ةنزاومب قيشرلا :نامدلوج نكل .ريبك ىراجت كنب
 ضئاف هيدلو ودبي اميف اًدكار ريخألا ناكو .(*كنب ىتيس لثم ةقلامع اهدصح ىتلا كلت

 ةكرشلل عضاوتم بيسن امهالكو ابوروأو ةدحتملا تايالولا ىف ةيعاديإ اًكونب لعفلاب كلتمي نامدلوج ناك (*)
 (مجرتملا) .الامجإ
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 رثكأو ىكذأ اًيرامثتسا  اًكنب هفصوب هتيوهب ظافتحالا نامدلوج لضفو .لاملا سأر نم

 سأر نم ادج ريثكلا" ةرابعف لاح ىأ ىلع «نآلا اهرجف غزبي ىتلا ةبقحلا ىفو .ةفخ
 .رضتحت تناك اهلامسأر فيعضلا تاكرشلاف .تاضقانتمل عمج وه 'لاملا

 تناك ةيديلقتلا ةيراجتلا كونبلاف ؛ةيرامثتسالا كونبلا ىلع رارضألا رصتقت ملو

 نم اًدج ريثكلا ةيرامثتسالا كونبلا ىدل ناك ,ةطسبم تاحلطصمبو) .اًضيأ ةمزأ ىناعت
 نم اًدج ريثكلا اضيأ اهيدل ناك ةيراجتلا كونبلاو ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا
 نادقف ىناعي ءدالبلا ىف ىراخدا كنب ربكأ ءلاوشتام نطنشاو ناكو .(ةيراقعلا نوهرلا

 عمو .لئامم ديدهتلاب هاركإب رمت ايفوشتاو تناكو «لاومألا اوبحس نيعدوملا نأل ةلويسلا

 حرتقت فوس ةنازخلا نأ ىف كش كانه نكي مل ءماظنلا ناكرأ نم بناج لك لزازت
 .ىكيرمألا ىفرصملا ماظنلا ذاقنإل قاطنلا عساو نوناق عورشم

 ىف رامثتسالل صيخرت ىلع لوصحلل ىعسلا وه راكفألا دحأ ناك :عبطلاب

 اًفرطت لقألا جالعلا هاجت اًحايترا رثكأ نوسلوب ناكو .ةرشابم ةررضتملا كونبلا

 .(“ قوسلا رعس نم ىلعأ هتميق لزنم ءارشب ةصاخلا كونبلا ضورق ءارشل

 ,نيرمثتسملا فيخي نأ نوسلوب ىشخو .ةلودلا ةرطيس ةهكن رشابملا رامثتسالل ناكو

 نيلحاسلا نيبو ؛اكيرمأف .ةيسايس ةضراعم ريثيو «كونيلا مهسأ راعسأ ضفخ مقافيو
 ماظنلا ىف ةموكحلا لخدت ىلإ رظنلا نم دمألا ليوط ديلقت اهيدل .ةصاخب

 .ةبيرب ىفرصملا

 اعمتجاو .ضيبألا تيبلا ىلإ ىكنانريو نوسلوب لوره ءسيمخلا موي ةريهظ دعيو

 ,نيلكنارفو رودويت «تليقزور نيسيئرلا مسا تلمح ىتلا تليشزور ةفرغ ىف سيئرلاب

 ةلاحلا هذه ىفو .ةرحلا قوسلا ىف هتميق نم ىلعأ هرعس لزنم ءارشل ضرق 0006/2167 770119896 (*)

 ليومتلا ةداعإ اًضيأ لزنملا كلام عيطتسي الو «هبيج نم ةراسلا عفدي مل ام هعيب لزنملا كلام عيطتسي ال
 نهرلا سبح متي ءضرقلا طاسقأ عفد عيطتسيي ال هنأل لزنملا عيب كلاملا دارأ اذإو .تالاحلا مظعم ىف

 (مجرتملا) .ضرقلا ناشب ضوافتلا عطتسي مل ام ىراقعلا
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 هب حمس اذإ ءىفرصملا علهلا نأ ىلع ىكنانرب دكأو .ىلاملا حالصإلا ىف لطب امهالكو
 نييكيرمألا ىلع ةداح راثآ هل نوكي ؛.ماع ىداصتقا روهدت ىلإ ىدؤي دق ,مكحت نود
 ,لوصألا عيب ىف اهمادختسا ىلع زكر هنأ عم ؛ةعساو ةطلسب نوسلوب بلاطو .نييداعلا

 .اهئارش ىف سيلو

 اذإ هنأل ؟اذه لعفل ةطلسلا كيدل سيل نأ نم دكأتم تنأ له" :سيئرلا رسفتساو

 ناك .("*:) 'ةمزأ كانه نإ :لوقت كنولعجي فوسف سرجنوكلا ىلإ باهذلا كيلع نيعت
 نأ نآلا رعشتسا هنكل ,ةركبملا اهتالوج ىف ةيراقعلا نوهرلا ةمزأ نع ًالزعنم شوب

 دالبلا جازم ددحت دق «قارعلا ىف ىهتنت ال ىتلا برحلا سيلو ءتيرتس لوو ىف رايهنالا

 ىهتنا امدنعو .هتكرتل لكش مسر ىف دعاستو ءىواضيبلا بتكملا نم جرخي امدنع

 نوساوبل ىفحصلا دعاسملا فتك ىلع هدي عضوو .نيلوؤسملا عم شوب فلخت ؛عامتجالا

 مكيلع نيعتي ام لاجرلا اهيأ اولعفا .اذه ىلع نولصحت فوس"' :لاقو ءاًنئمطم قدشتو
 ْ ْ .'“سرجنوكلا رمأ ىلوتن فوس ؛هلعف

 عمزملا عامتجالاو) سرجنوكلا ةدايقل ةدافإ ىكنانربو نوسلوب مدق ,ةليللا هذه ىف

 ىف ىزكرملا كنبلل ةلماكلا ةوقلا عضو دعبو .(نيبزحلا مامأ ةسلج ىلإ لوحت ىسوليب عم
 ةقفاوملا متت مل اذإ ةثراك نم نيعمتجملا نيعرشملا ىكنانرب رذح ,نوسلوب حرتقم ةمدخ

 مهناهذأ ئلتمت نيذلا نوعرشملا ناك .هقواّخم هيدل ناك سرجنوكلا نكل .عيرشتلا ىلع

 ,نييفرصم ذاقنإل ةطخ ىلع مهتقفاوم حنمل نيسمحتم ريغ تاباختنالا بارتقا ةركفب

 نوناقلا عورشم ىف ريثكلا مهيدل ناك نيلماعلا نييكيرمألا نأ ودبي اميف نيباترم اوناكو
 .كحملا ىلع اذه

 ىلع تمزع نأ دعب ذاقنإلل تاءارجإ ةعبرأ نمازتم لكشب ةموكحلا تحرتقاو
 رظحي اًدراط ارمأ ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل تردصأو .قسنم موجه ىف ديعصتلا

 نع ةيراقعلا نوهرلا سبح ززعي رخآو :ةيلاملا تاكرشلل فوشكملا ىلع عيبلا اًثقؤم
 ىلع عيبلا ايناطيرب ترظح :مويلا نم ركبم تقو ىفو) .طوحتلا قيدانص قيرط
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 اهبجومب ةديدج ضارقإ ةيناكمإ انضيأ ىكنانرب مدقو .(9 (ةيلاملا مهسألل فوشكملا
 ناك اذه نكل .كونبلا نم ةدوجلا ةيلاع ةيراجت ةيلام اًقاروأ ىداحتالا طايتحالا ىرتشي

 ءاهسفن ذاقنإلا ةطخ تناكو .ضارتقالا ىلع كونبلا ةردق - ةلويسلا ةدايزل رخآ ءارجإ

 ىأ جلاعت ملو .ةلويسلا زيزعتل ةموسرم ,ضورق ءارشل ةيموكح ةانق تفرشتسا ىتلا
 .كونبلا لام سأر تاءارجإلا نم

 موي ليللا لاوط ةنازخلا تفكعو .لاملا قاوسأ قيدانصب عبارلا موسرملا متهاو

 قاوسألا ىف قوبسم ريغ لخدت وهو - اهيرمثتسم اًنقؤم لفكتل ةطخ ىلع سيمخلا
 اوناك ىذلا نامضلا نالعإ نع ةنازخلا اونثي نأ قيدانصلا ءاردم لواحو .ةصاخلا

 انأ" :الئاق نوسان ديقيد ىعدي لوؤسم راشأو .ةفيعض ودبت ةعانصلا لعجي نأ نوشخي

 ىلع دعب لمع نكي مل ."لمعلا اذهب موقأ فيك ىنوربخت نأ مكيلع .اًئذإ بلطأ ال
 ,ةنازخلا نكل .ةعمجلا حابص ىف ليصافتلا

 عمس ؛لاحلا ىفو .لاح ىأ ىلع نامضلا تنلعأ ,علهلا ةلاح فقو ىف اهنم المأ

 ةسيئر «ريب الياش نم لاصتا ببسب ريبك لكشب اجاتهم ناك ىذلا نوسلوب نم نوسان
 ةيامحب ةموكحلا تماق اذإ هنأ ىلإ ,ةقحم ءريب تراشأو .عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا

 دحأ معد فعضأو .كونبلا نع اًديعب لوصألا نوعدوم لا بحسي فوسف لاملا قيدانص

 قيدانص عئادو الإ ةيامح متت نل :ةطخلا ميظنت نوسان داعأ اذل .رخآلا ءاذحلا نيئاذحلا

 .ليوحتلل زفاح الف مث نمو .ددجلا نيرمثتسملا ةيامح متت نلو ؛لعفلاب ةمئاقلا لاملا

 .اهعالكو اوسيلو ةيلاملا ةقئاضلا السر الإ اوسيل فوشكملا ىلع نيعئابلا نأ طوحتلا قيدانص تاداج (*)

 ىلع اهمسح نكمي الف ,مهسألا قوس تاكرحت كيكفت ىف ةئماكلا ةبوعصلا ىف ذخألا عمو .ةخسار ةجحلاو

 ىف ىفرعم قيقحت ءارجإ ةيهافرل تقو لاح ىأ ىلع ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجلل نوكي داكي الو .حجرألا

 ىلع عيبلا فقو ناكو ءاًيئاقو ءارجإ ذختت نأ ةظقيلا تبلطت .قوسلل عله ةرمغ ىفو .اهريثأتو ةيضقلا

 عم .هيف لادج ال اممو .دئاز لكشب مومحم قوس "سورت ىف لمرلا" ءاقلإل ةلوبقم ةليسو مهسألل فوشكملا

 ةنمضتم مهس ٠٠٠١ نم رثكأ ىلإ تمنو امهس 44 عم ةيامحلل اهتمئاق تأديو . اديعب ةنجللا تضم ءاذه

 (مجرتملا) .ليومتلا لاجم نع ةديعب تاكرش
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 طايتحا نوزخم نم بحسلابو اهتطلس ىنعم عيسوتب نامضلا ةنازخلا تلومو
 :طيسب رايعم ساسأ ىلع نوزخملا اذه تقتناو .ةيبنجألا ةلمعلا تايرتشمل صصخم

 ديدج نم دلو ىذلا .نوسلوب نكي ملو .ةديحولا ةحاتملا رالود رايلم نيسمخلا تناك
 .ةيميظنتلا ىأ ةينوناقلا ةقيقدلا لئاسملا هقوعي ءلخدتلا ىنبتم نم هرابتعاب

 موي «,ضيبألا تيبلا ىف دورولا ةقيدح ىف ةدافإ ىف :تاءارجإلا نوسلوب ددحو

 ةقاط ادمتسم :حرشو .هتالاح لضفأ ىف نوسلوب ناكو .لوليأ ربمتبس ١64 ةعمجلا

 ريغ ضارقإ" ىلإ تدأ ىتلا "ةيخارتملا ضارقإلا تاسرامم" ماحفإب .ةكرعملا نم
 ةعاقف ءاكذب صخلو .دقعلا نم ركبم تقو ىف :لوؤسم ريغ ضارتقاو لوؤسم
 نوعيطتسي ال ةيراقع نوهر ىف رسألا نم اًدج ريثكلا اذه عضو ةطاسبب" :نامتئالا
 ريغ ةيراقعلا نوهرلا لوصأ" ءبع كونبلا تلمحت اذهل ةجيتن هنإ لاقو ."اهلمحت
 نامتئالا قفدت لقرع امم ...ناكسإلا حيحصت ةيلمع ءدب عم ةميقلا تدقف ىتلا ةلئاسلا
 ."انداصتقا ىلإ

 وأ طاسقألا دادس ىف ةرخأتم لزنم نييالم ةسمخ - ةلكشملا قاطن ىلإ رظنلابو

 ىلإ ةدوعلاب هل حامسلا نكمي ال تيرتس لوو نأ ىلإ نوساوب راشأ - نهرك تسبح
 :برحلا لبق ام ةرتف ىلإ ملاعلا ةديدشلا تالخدتلا ديعت ام اًردانو .ةقباسلا هلئاسو

 وهو - ةمزألا هذه ربعن امدنع" جتنتساو .ماظتناب ريسي ريغتلا نأ ىلإ نوسلوب راشأو
 ال ىتح ىميظنتلا لكيهلا نيسحت ىه ةيلاتلا ةوطخلا نوكت نأ نيعتي - هلعفن فوس ام
 . ثودحلا تامزألا هذه دواعت

 ءارشل رالود رايلم ٠.١ ترقأ تاحفص ثالث نم ةدوسم لجع ىلع ةنازخلا وماحم بتكو

 هنواعمو نوسلوب اهعفر ءسرجنوكلا ىلإ ةرشابم اهلاسرإ لبقو .ةيراقع نوهر
 .اهكاردإ نكمي ةجاح ىأ قوفي غلبم هنأ اوليختو - رالود رايلم ٠١/ ىلإ ىعيرشتلا:

 ؛(*) رثرأ كامب ةريدج تاطلس ىلع لوصحلا ىلإ نوسلوب ىعس .هفهلت لظ ىفو

 بعلو ىضاملا نرقلا تاينيثالث يف ىكيرمألا شيجلا ناكرأ سيئر ناك (1440-19314) رثرأ كام سالقغود (*)

 (مجرتملا) .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف اًريبك اًرود
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 ريغ نوناقلا اذه ةطلس نع ةمجانلا ريزولا تارارق" نأ ىلع اًديدحت ةدوسملا تصنو
 ."ةيرادإ ةلاكو وأ ةينوناق ةمكحم ىأ نم ...ةعجارملل ةلباق

 ناجروم ىلع زكرتل ةموكحلا كرت امم ءةعمجلا موي قوسلا ذاقنإلا ةطخ تززعو

 نيتكرش ىلإ لوحتلا ةيلمعب ءدبلل نيتكرشلا اتلك رنتياج عفدو .نامدلوجو ىلناتس
 هنأ ىلإ راشأ ىداحتالا طايتحالا نكل ءعيباسأ ةداع رمألا قرغتسيو .نيتضباق نيتيكنب

 لوصو ةيناكمإ نامدلوجو ىلناتس ناجروم لوحتلا حنمي فوسف .اًريثك رمألاب لجعيس

 حمسي نل ىداحتالا طايتحالا نأ ول امك ءرطخلا نع امهلزعيو ءىزكرملا كنبلا ىلإ ةلماك
 .لام سأر اعمجي ىك نينثالا ىلع اضيأ رنتياج طغضو .هلافطأ دحأ كالهب

 ىف كونيو ايسآ ىف نيرمثتسمب كام لصتا ؛تيفابب نامدلوج لصتا امنيبو
 :ةرايمتتسا وأ لانا سار مج امإ كتي تنزدش لوو لك قاكو::قيرخاو اكيرعأ

 رابك سمفناو ,ةيدايتعا ريغ اصرف نويفرصملا كردأ ؛ىكارحلا خانملا اذه لثم ىفو
 ماركيق ىرجأو .ةيضارتفالا ةيفطاعلا تاءاقللا ةبعل نم عون ىف نييذيفنتلا نيريدملا
 ناكو .ايفوشتاوب ةرركتم تالاصتا «بورج ىتيس ىف نييذيفنتلا نيريدملا ريبك «تيدناب

 ىلع أرطو .اهريغو تادشانملا هذه ميقي ءايفوشتاول ىذيفنتلا سيئرلا ءليتس بوب
 ةنازخلل ةرثعتملا ةيراقعلا اهنوهر عيب ايفوشتاو تعاطتسا اذإ هنأ ليتس نهذ

 .جامدنالا ىلإ جاتحت ال دقف (سرجنوكلا ىلع ضرعي فوس ىذلا جمانربلا بجومي)

 ةجيتن ىهو - ةيفرصملا تاكيتكتلا ىف اًيسيئر اًرصنع ةيموكحلا ةسايسلا تحبصأو
 .لخدتلل ةعقوتم ريغ

 اذه وجنت نأ اهعسوب ىلئاتس ناجروم نأ ءاهيناج نم ؛ةموكحلا دقتعت مل

 رامثتسالا ةئيه :ودبي اميف ناتمئاق ناتيناكمإ كانه .ديدج لام سأر نود عوبسألا

 ملوك ناك .ثلاث رمثتسم رهظ .ةعمجلا موي ليل ىف ءلاح ىأ ىلع .ايفوشتاوو ىنيصلا

 ىناباي معطم ىف ءاشعلا لوانتي ,ىلئاتس ناجروم ىف نييلاملا نيلوؤسملا ريبك .رنيليك
 :ويكوط نم ةملاكم ىقلت ,ىشوسلا نم ةعطق طقتلي ناك امنيبو .لمعلا ةلابق عراش ىف
 ىلع ذاوحتسالاب همامتها ىدبي نابايلا كونب ربكأ ,ىج .فإ .وي ىشيبوستوم ناك
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 ءاج ؛قاوسألل ةيملاعلا ةعيبطلل ةايحلاب ضبان لجت ىفف .("”!ىلئاتس ناجروم نم ءزج
 نآلا ءاّيلام ةيكيرمألا ةيراقعلا نوهرلا موي تاذ معدي ناك ىذلا ءىويسآلا لاملا سأر

 ىلناتس ناجروم مامأو .ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألاب ةلقثملا ةيكيرمألا كونبلا ذاقنإل

 .ةثالثلا رداصملا دحأ لام سأر منغيل عوبسأ ةياهن ةلطع نآلا

 نيرمثتسملا عم ثدحي ام رمأ نم نكي امهم هنأ تبسلا موي اهترادإ سلجم ررقو

 .ةضباقلا ةيفرصملا ةكرشلا رايخب قلعتي اميف امدق ىضمي فوس هنإف «نيلمتحملا
 .ىب .هيج اًضيأ كام جردأو .(زاوم راسم ىلع ريسي ناك نامدلوج نأ ىف كش كانهو)

 .ضرقل اًئامض لثمتس تناك ام اذإ ىريل ةلقثملا ريغ اهلوصأ ىف رظنت ىك ناجروم

 ىلإ اهب ناجروم .ىب .هيج ىف نييفرصملا نم قيرف عرسأ :عوبسألا ةياهن ةلطع لالخو

 رقملل مهتبقارم اولصاو نيذلا نييفحصلا نيشاحتم - ىلناتس ناجرومل ىوناث عقوم
 عم لاصتا ىلع كام ناك .هسفن تقولا ىفو .رتافدلا ىف رظنلا اونعميل - ىسيئرلا

 نم اًفرتحم ناك كام نأ كالب دقتعاو .كالي فيتسو نوميد ىميج «نيتريبكلا نيتدايقلا
 ءافخإ لواحي نأ نود لئاه طغض تحت هشأج ةطابرب ظفتحا دقف - لوألا زارطلا

 اقح ردقن فوسف ...لاجزلا اهيأ هلعف مكنكمي ام رمأ نم نكي امهم" كام رقأو .هقيض
 ,40)"ةدعاسملا ضعب

 ءوض ةيؤر ىف أدبي فوس هنأ ىلناتس ناجروم دقتعا ءتبسلا ءاسم لولحيو
 تناكو ؛ىسايق تقو ىف ةضباق ةيفرصم ةكرش ةناكم ىلع لوصحلل اًيلط لمكأو .راهنلا

 قلق ناك ؛امهالك ,ةنازخلاو ىداحتالا طايتحالا نكل .مدقتت ىشيبوستيم عم هتاثداحم

 اًقلق نوسلوب ناكو .اهموجه ددجت فوس قاوسألا نأو ىفكت نل دوهجلا هذه نأ نم
 ناكو طروتلا مدعب رهاظتلا لك نوسلوب طقسأو .نامدلوجو ىلناتس ناجروم نأشب
 ناك .ىكنانربو رنتياج هقلق همساقو .تيرتس لوو نم ىقب ام ذاقنإ ىف مزعلا ىضام

 لك لاملا سأر عمجل ىلناتس ناجروم تاشقانم ناعباتي ةنازخلاو ىداحتالا طايتحالا

 ال ةموكحلا نأ ىف هنع توكسملا عامجإلا لثمتو .ةليدب ةطخ ىلإ نافهلتيو ,ةعاس

 .رخآ ناميلب اوحمسي نل .لشفلاب ةيرامثتسالا كونبلا نم ىقب امل حمست نأ عيطتست
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 نيقيك لصتا ؛تبسلا ةريهظ دعيو .قوبسم ريغ طسوت ىلإ نيمظنملا فوخلا داقو

 ىلع هثحو ءايفوشتاول نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ؛ليتسب :ىداحتالا طايتحالا نم ءشراو

 رجحب نيروفصع برض ىف ركفي شراو ناكو .سكاس نامدلوج ىلإ هكنب عيبي نأ

 ,("ة/)اًكنب نامدلوج حبصيو ,ىوقأ ديأ ىف ايفوشتاو حبصت نأ :دحاو

 مدقلا ةركل ةرابم دهاشي ءايفوشتاو ىف زرابلا ىذيفنتلا ريدملا ءلوراك ديقيد ناك
 دقل .جيجضلا ىف ىريبكالبلا هفتاه أدب امدنع ءليه لياشت ىف انيالوراك ترون ةعماجل
 لواحيل تاجردملا فلخ لوراك بهذ .هنع ثحبي نوسلوب كناه نأ اهدافم ةلاسر ىقلت
 نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا ,ةفطخم ةلاكو نأ ملعو ةنازخلا ىف ام صخشب لاصتالا
 ةفلتخملا تالاكولا ىدل ناكو .نامدلوج عم ايفوشتاو ثدحتت نأ ديرت تناك «عئادولا

 كونبلا ذاقنإ ىلع نيممصم ةنازخلاو ىداحتالا طايتحالا ناك :ةفلتخم تايولوأ مئاوق
 ىلع ةصيرح تناك ةمألا عئداو ةيماح «عئادولا نيماتل ةيداحتالا ةئيهلاو ؛ةيرامثتسالا

 قرطلا ربع امهلزنم ىلإ ةرايسلا نادوقي هتجوزو لوراك ناك امنيبو .ايفوشتاو زيزعت
 عجرأ نأ ترمأ دقل .اذه قدصت نل' :لاقو ليتس لصتا ءانيالوراك ثرون ىف ةيفلخلا

 لتحا ىذلا ءليتس ىلع اًروظحم ناك ."ىنذخأيل رمي فوس نيفكنالب ديول .كرويوين ىلإ
 ةدمل ةنازخلا ةرازول سامتلاب مدقتي نأ ,بسحف روهش ةثالث ليق ةرازولا ليكو بصنم
 ةمتهم تناك ةموكحلا نكل .قباسلا هريدم عم ةرشابم لماعتلا نم هعنم اذهو ,ماع

 ميحر سراح كالم ودبي اميف ةكرشلل ناكو .قافتا ىلإ نامدلوج لصي نأ حضاو لكشب

 .ريزولا بتكم نم اهيلع

 ليتس لقيل ىتنواك رتسشتسيو راطم ىلإ ةلحر ايصخش نيفكنالب عطقو
 نوقباسلا ءاكرشلا ميق ءءاسملا اذه ىفو .نامدلوج ىلإ ةدوعلا قيرط ىف هبحطصيو

 تبسلا موي كونبلا تأديو .قباسلا ىف لبق نم اهيف ركفي مهنم ىأ نكي مل ةقفص
 امم ؛ىرس قافتا ىلع عيقوتلا متو .(*؟!قاطنلا ةعساو جامدنا ةيلمع ىف ضوافتت

 «نامدلوج ناكو .ايفوشتاو ضورق ةظفحم صحف ىف قحلا نامدلوج ىطعأ

 مربي نأ دري ملو .ايفوشتاول ةلمتحملا رئاسخلل حيرتسم ريغ :ىلئاتس ناجروم لثم
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 نوناقلا عورشم رارقإ متي ىتح نكل .لامسأرب ةموكحلا مهست مل ام ةقفصلا
 رمثتستل ةيكيرمألا ةموكحلا مامأ ةيلمع ةقيرط كانه نكي مل ءسرجنوكلا ىلع حورطملا

 1511 وح اخ كني نق

 حبصأ نوناقلا عورشم نكل .هعيرشت نأشي ”عوبسألا اذه" سرجتوكلا نم كرحت

 ىف نسحت قيقحتل ةسارشب معدلا دشحت كونبلا تناكو .ةسايسلا ىف اًسسومغم لعفلاب

 بخطصت ةبلطلا ضورقو تارايسلا ليومت تاكرش تناكو .(*!؛ةيرتفدلا ةميقلا ةبساحم

 اميف امزع لقأ سرجنوكلا نم ريثكلا ناكو :عورشملا ريغ بسكلا ىف ةصح لجأ نم
 .نييفرصملل عفدلا تاءارجإ ديدشت ىلع همزع نم كونبلا ةدعاسم ىف ىدبي

 نم تايلطب نيمدقتملا عم امدق ىضمي هسفن تقولا ىف ىلئاتس ناجروم ناكو

 ةملكو - ةياغلل ةقلق تلظ ةموكحلا نكل .صاخ هجوب ىشيبيوستمو «نيينابايلاو نيينيصلا
 .راهنت نأ نكمملا نم لازام ىشييوستيم ةقفصف .("*!ةفلابم تسيل ةروعذم

 وهو ؛مساح قافتا ىلإ لصوتلا متي ىتح ةمزلم نوكت نلف ءاهيلع عيقوتلا مت اذإ ىتحو
 نومظنملا عقوتو .عوبسأ ىلناتس ناجروم ىدل سيلو .اعوبسأ قرغتسي دق ام

 ىف ىلئاتس ناجروم عضت فوس قوسلا نأ - شراوو رنتياجو ىكنانريو نوسلوب -
 اذه ناك ام اذإ فرعي دحأ نكي مل ؛كنب ىلإ لوحتلا ىلإ ةبسنلابو .نينثإلا موي رابتخا

 نأ ىكنانرب بحأ ام وهو - ةروصلاب همظعم ىف قلعتي رمألا ناك .قوسلا ئدهي فوس

 ."تايرصبلا" هوعدي

 امب ىرخألا لوصألاو ةيراقعلا نوهرلا ةميق ضفخت وأ عفرت ةيلام تاكرش ةيرتفدلا ةميقلا باسح بلطتي (*)
 (مجرتملا) .رئاسخلاب ةينآ رثكأ فارتعا نع رمألا ضخمت .رايهنالا ءانثأو .قوسلا تايلقت عم قفاوتي

 فوخلا ىلع الإ قيطنت ال 'ةروعذم' ةملك نأب عفدو .فيصوتلا اذه نع ءقحال تقو ىف ؛,نوسلوب لداج (*«*«)

 (مجرتملا) .ىقطنملا ريغ
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 نأ هرمأو كامب ءنوسلوب هيلإ مضنا ىذلا ءرنتياج لصتا ءدحألا موي ةريهظ دعيو

 همهسأ نأ كام رعشو .كنب ىتيس ىلإ وأ ناجروم .ىب .هيج ىلإ امإ هتكرش عيبي

 ةموكحلا تناكو ”!تررطضا اذإ رالودب اهعب :ًالئاق رصأ رنتياج نكل «ةياغلل هصيخر
 .نييقبتملا نييرامثتسالا نيكنبلا الك عيب مظنت نأ لواحت نآلا ةيكيرمألا

 ."اذه لعف ناديري ال امهنإ .ىميج عم تشقانتو ماركيق عم تشقانت“ كام جتحاو

 ."رطضم كنأ امهربخن فوس .رطضم تنا”:اًئيدح جوت رصيق لثم رنتياج باجأو

 ىتكرش رمدأ نل' :ةدحب درو .اهلعف در ىف غلابت ةموكحلا نأ ىلع كام رصأو

 .ئرجو مساحو عيرس :زاتمم ةكرعم ةحاس دئاق كام ناك .”!نوميد ىميجل اهعيبأو
 ىلع كام ًارجت «نيجانلا ةاوادم ةطلس نطنشاو اهيف كلتمت تناك ىتلا غوزبلا ةرتف ىف

 .ةموكحلل ال لوق

 ةجرح ةملاكم - نوميدب اًيفتاه لاصتالا ىلإ ءفاطملا ةياهن ىف ءرطضاو
 مضهت تلازام ناجروم .ىب .هيج تناكو .اًمتهم نكي مل نوميد نأل ءاعيرس تهتنا

 تصلخو .("*')رخآ ىرامثتسا كنب ىلع ذوحتستل ةيهش اهيدل نكي ملو زنريتس ريب
 ميدقت ىتح ريربت عيطتست ال اهنأ ىلإ اذه ىلع ةوالع ءناجروم .ىب .هيج
 كاليو نوميد - اهييفرصم رابك نم ةعومجم تلزتعاو .ىلئاتس ناجرومل ضرق

 ىلئاتس ناجروم تناك ام اذإ اورظنيل ىل بتكم ىف - ناجوه نوجو ىل ىميجو

 امنيبو .اهحاجن مدع ةلاح ىف ةيجيتارتسإل ططخت نأو لام سأر عمج ىف حجنتس
 ةلوطبو ةيكيرمألا مدقلا ةركل ستنيج قيرفل ةرابم نيب تاونقلا اوبلق نورظتني اوناك
 .فلوجلل رديار

 ىلع قفاو هنأ ىداحتالا طايتحالا نلعأ :ةريهظلا دعب اميف رخأتم تقو ىفو

 مل ؛ىلمع ىنعمبو .كونب ىلإ لوحتلل نامدلوجو ىلناتس ناجرومل ةلجعتسملا تابلطلا
 طايتحالا ررح زنريتس ريب ذاقنإ نمز ذنمف ؛ضارتقالا ىلع امهتردق اًريثك اذه معدي
 موي ىف «ريبك لكشب اذه حمسو .تيرتس لوول ضارتقالا تارايخ اًيجيردت ىداحتالا
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 ةيحانلا نمو .كونبك اهسفن تانامضلا مدختست نأ ةيرامثتسالا كونبلل ؛كاذ دحألا

 اهلخادب نم عيمج نأ ىعداو ةرئاد مسر دق ىداحتالا طايتحالا نأ ىل امك رمألا ناك

 .وجتي فوس

 اًديعب لازام وهو - ”اياون باطخ" ىلع ىشيبوستيم قفاو ءدحألا موي ليل ىفو
 كام بهذو .ىلناتس ناجروم ىف ةئملا ىف ؟١ ةصح ءارشل - ةمزلم ةقفص نع اًريثك

 ىفو .ويكوط ىف عمتجا ىذلا ىشيبوستيم ةرادإ سلجم نم ةقفاوم رظتنيل لزنملا ىلإ
 .ةديج ءابنأ ىلع ظقيتسا ءاحابص ةسماخلا ةعاسلا
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 رشع سداسلا لصفلا

 ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب

 اعيمج ءامسلا اندعاستلف ءاهرارقإ متي مل اذإ

 .(""!نيعرشم عم صاخ عامتجا ىف ؛نوسلوب كناه

 عيرشت نع ةصق زميات كرويوين ترشن «لوليأ ربمتبس ؟١ «نينثإلا موي ىف

 امك ءزيقاش ىجوه ىليوزنقلا سيئرلل ةروص راوجب ةصقلا تعضو .ةحاقويو :نوسلوب

 اكيرمأ لجر ىهاضي ةعجارملل ةلباق ريغ ةطلس ىلإ ريزولا ىعس نأ ىلإ حملت اهنأ ول

 ىكارتشالا ءنيقاش ناك .ديحولا طابترالا لماع اذه نكي مل .('*؟)ىئنوقلا ةينيتاللا

 رقفلا نأشب ةيئاعد اًطاقن زرحيل اكيرمأ ةمزأ لغتسي ءرحلا قوسلا تاسسؤمل ىداعملا

 قوسلا ماظنف . اًساسح اًرتو نآلا دقنلا اذه لثم سلو .(*ىكنايلا ةيلامسأرل ىحورلا

 جذومن لشف اًضيأو .اعيرذ الشف اهورمثتسم لشفو .اهكونب تلشفو .لشف اكيرمأ ىف
 صصح نومسقيو ملاعلا تايداصتقا نومظني نيرمثتسملا نأ ةركف - ةيلودلا قاوسألا

 جذومنلا اذهل جورت ةدحتملا تايالولا تناكو .رطاخملا نوصلقيو مئالم لكشب قوسلا

 ذنم اهيضارأ ىف دويقلا طقست تناكو .نيلرب رادج طوقس ذنم ملاعلا ىف ةوقب

 (مجرتملا) .ةينيتاللا اكيرمأ ناكس نع هل اًريمت ةيلامشلا اكيرمأ نطاوم وه ىكتايلا («)
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 اكيرمأ تلخد اذإ :هبنجت نكمي ال الاؤس ةثراكلا تراثأو .ىضاملا نرقلا تاينينامت

 ؟ىضاملا ىف ةعاسلا براقع طبضت نأ بجي ىدم ىأ ىلإف أطخ اًفطعنم

 نإ لوقت ىتلا رظنلا ةهجو هاجتاب ,ةدحبو لعفلاب ءريغتي ىلودلا ىأرلا ناكو
 ةيناملالا ةراشتسملا ؛لكريم اليجنا تناكو .اهيف غلابم اهتيرح تناك ةرحلا قاوسألا
 ةيامح رصانت :ىكيرمألا زارطلا ىلع ةيلامسأرلا نع موي تاذ ةعفادم تناك ىتلا
 نوتليم توهال نع عجارتت ايوروأ تناك ؛ةماع ةفصيو .ةيسيئرلا ةعانصلل ةموكحلا
 .ناجير دلانود ةبقح ذنم ةيسايسلا تانولاصلا ىف حدتمُي ناك ىذلا .(*/نامديرف

 ,سكوك سيرك لاقو .ةدحتملا تايالولا ىف اضيأ ىرجي ةيجولويديألا صحف ةداعإ ناكو
 نع دويقلا طاقسإل اًفرطتم اًديؤم ناك ىذلا ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل سيئر

 ىلع ةباقر ىلإ جاتحت ةدحتملا تايالولا نأ خويشلا سلجمل عامتسا ةسلج ىف ؛قاوسألا

 ةباقرلل ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ماظن نأ اهنيح فرتعاو ؛ةذاشلا تاقتشملا

 عزعزي سكوك ناكو .حداف لكشب مئالم ريغ هنأ تبث ةيرامثتسالا كونبلا ىلع ةيعوطلا
 ةربن اًينبتم .(""لاهتالماعت تالجس ىلع عالطإلاب اًبلاطم طوحتلا قيدانص لعفلاب
 .ةيلاعف رثكأ

 ,ةمزألا رمت ىتح ةيلكيهلا تاحالصإلا ءاجرإ نيعتي نيح ىف ,هنأ نوسلوب راشأو

 ناكو .لمعي هعد ةفسلفل ةموكحلا زيحت .ةلاحب ةلاح :.عجارت ةموكحلا تناك

 قانسرامت :نآألا يكيومألا ليومتلانلق فايف ةنازقلاو ئداحتالا ظابضتخالا

 نيرساخلاو نيزئافلا ىوادت ةنازخلا تناكو .برحلا تاقوأ تاطلس ىهاضت تاطلس

 تايلمعو ةصاخ تاليهست لالخ نم ,ىداحتالا طايتحالا ناكو .لاحلا عقاو مكحب

 كونبلل اًضيأو كونبلل تارالودلا نم نييالملا تارشع ضرقي ءاضيأ ةيعيبطلا قوسلا

 ىف ةموكحلا رود صيلقتو قوسلا داصتقال هدييأتب رهتشا (؟1917-007) ىكيرمأ ىداصتقا وه (*)
 ىف هتيرظنو كالهتسالا ليلحت ىف هتازاجنإ نع 1977 ماع داصتقالا ىف لبون ةزئاجب زافو ,داصتقالا

 (مجرتملا) .نزاوتلا تاسايس حرش
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 نع ةرداصلا نويدلل ةيلاملا قاروألا ىرتشيو لاملا قاوسأ معدي ناكو .(* ةيرامثتسالا

 قالغإ عمو .(ناكسإلا قوس ضين رارمتسا ىلع ظافحلل ىعسم ىف) ىديرفو ىناف

 .ةيمهألا ىذ ديحولا نامتئالا دروم ىداحتالا طايتحالا حبصأ ةصاخلا تاونقلا

 ىلع ظافحلا ىنعي ماظنلا ىلع ظافحلا نأ ىف نوساوبل ىنضملا ىدحتلا لثمتو

 ريزولا لاق :معدلا ميظنتل ةلواحم ىفو .مدعنم اههاجت روهمجلا فطاعت ىتلا كونبلا

 ضوخي هنأ كردأ نأ دعيو .ةيكيرمألا رسألا ةمالس ددهي كونبلا لشف نإ ةعاجشب

 ءاليصفت رثكأ ةغيص ىف ةرثعتملا لوصألا ةثاغإ جمانرب ةغايص نوسلوب داعأ ,ةكرعم

 ةطلس نوناقلا عورشم نم ةديدجلا ةخسنلا تنمضتو .ىوقلا لجرلا ةغل نم اًصلختم

 طايتحالا ىف ةصاخ ءرشتنت تلظ ةركف ىهو - ٌةرشابم كونبلا ىف رامثتسالا

 نل ةطلسلا هذه نأي سرجنوكلا ةنأمطب اوعرسأ ةنازخلا ىنواعم نكل .ىداحتالا

 هربتعيو هيف بوغرم ريغ رمأك ةموكحلا رامثتسا ىلإ رظني لازام نوسلوب نأو مدختست

 ربمتبس 77 ,ءاثالثلا موي ةداهش ىف ريزولا دكأو .ىسايسلا قايسلا ىف ايراحتنا

 حنم نأ ىلع «ةرثعتملا لوصألا ةثاغإ جمانرب حرتقم حرط نم مايأ ةعبرأ دعب .لوليأ

 كونبلا ىنثي دق هنأل ,”لعاف ريغ جمانربلا لعجي فوس مهسألا نم اًصصح" ةموكحلا

 وه تاسسؤملا ىف لامسأر عضو" ةناطرلا نم ديزمب نوسلوب فاضأو .ةكراشملا نع

 .('؟5)حاجنلا نم اذه .لشفلا نم

 ةميق نأب داقتعالا ىأ - ةلويسلاب عئاشلا ناميإلا ىف نوسلوب ةطخ ةماعد تلثمتو

 .هل قوسلا رفاوت طرشب ىفاعتت فوس (ةيراقعلا نوهرلا ةلاحلا هذه ىفو) لصأ ىأ

 ةعاقفلا ىف تببست ىتلا ةموثرجلا نم نيبرقملا لهألا دارفأ دحأ ىه ةركفلا هذهو

 ىداحتالا طايتحالا ىدل نكي مث ,ناميل لشف لبق ؛:ةمخضتملا ىداحتالا طايتحالا ةنزاوم ىلع لاثمكو (*)

 ربمتبس ١7 لولحيو .(ةيرامثتسالا كونبلا) نويسيئرلا نولماعتملا هيلع قلطي امل دادسلا ةبجاو ضورق
 ,عوبسأ دعيو .رالود رايلم ٠١ ضورقلا هذه لثم ىلامجإ غلب ءىج .ىأ .هيإ ذاقنإل ىلاتلا مويلا ىف .لوليأ
 (مجرتملا) .رالود تارايلم ٠١7 ىلإ تيرتس لوول اهنويد تمخضت
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 فرصمب .ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا ءارش ىف نيرمثتسملا ةبغر ءاًديدحتو .ةيلصالا
 .ةلئاس ةيلاملا قاروألا تماد ام :ةيساسألا ةزيملا نع رظنلا

 عم ةلطع هئاضق ءانثأ ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب نأشب ثيجيردور ملعو
 ةنزحملا ءابنألا بنجت لواحي ناك ثيح ايلاطيإ ىف ؛هقيقش ةجوزو هقيقشو هتجوز
 دحأ حابص ىف ةيصان لوح راد ؛ىقلامأ لحاس ىلع ءوناتيسوب ىفو .قوسلا نع

 :نويبيرت دلاريه لانويشانرتنإ ةفيحص ىف ناونع ىف قلمحي هسفن دجوو ,مايألا
 ةعومجملا تلصاوو .ىديرفو ىناف ىلع ذاوحتسالا نأشب ملع ,مث نمو ."ةياصولا"
 ىف هلوجت ءانثأو .اًبيرقت تهتنا دق ةهزنلا تناك ثيجيردور ىلإ ةبسنلاب نكل ءاهتلحر
 مل خيراتلا رادم ىلع تالمعلا مظعم نأ ثيجيردور نهذ ىلع أرط «ةميدقلا امور عقاوم

 هلاغشنا لاح ءاسنرولف ىف ىزيفوي ىريلاج ىفو .ىلاملا شيطلا ببسب ةدوجوم دعت
 جعزي ال ىك) مامحلا ىف ىلايل ىضقو .نفلل هقوذت نود جريبمولب ىف ءابنألا ةبقارمب
 حفصت ةلجع هل مدقأ جذومن وهو ؛ىريبكالب لومحملا هزاهج قوف اًينحنم (هتجوز
 ىف لوجتلا دعب ,ةيقدنبلا ىفو .داتعملا نم اًقاهرإ رثكأ حفصتلا ةيلمع تلعج ةروسكم
 جمانرب نم ىلوألا ةخسنلا اهيف دقتنا ؛ةيبتكم ىنورتكلإ ديرب ةلاسر بتك ؛جودلا رصق
 روطاربمإلا" ثيجيردور هيلع قلطأو) ةطلسلا مكاري ىذلا ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ
 رامثتسا وه لاملا سأر ىلإ راقتفالا ضرمل ديحولا جالعلا نأ ىلإ اًريشم (”نوسلوب
 قاوسألل حامسلا وه اًعيمج ةيودألا لضفأ نأ ثيجيردور دقتعاو .كونبلا ىف لامسأر

 ىف نورمثتسملا هيلإ دوعي ىوتسم ىلإ ضفخنت فوس كونبلا مهسأ راعسأف .لمعت نأب
 .فاطملا ةياهن

 لوصألا ذاقنإ جمانرب مادختسال نوسلوب ةطخ ىف اًباترم ثيجيردور ناكو
 ال ...ةيكيرمألا ةنازخلا اهتحرتقا ىتلا ةطخلا" لاقو .ةيراقعلا نوهرلا ءارشل ةرثعتملا
 فوس ديدج لامسأر نم ةيرورضلا تارالودلا نم نييالملا تائم سيلو ةلويسلا الإ رفوت
 اذإ الإ اهلامسأر ىلإ كونبلا نم لوصألا ءارش ةداعإ فيضي نلو .("*') "اهلالحإ نيعتي
 .ىكيرمألا بئارضلا عفاد نم ”ةبهلا' ىلإ ىقري اميف ءاهلباقم عفدلا ىف ةنازخلا تغلاب
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 ءارش مت اذإو .لوصألا ءارش ةداعإ جمانرب ىف ىروحم للخ ىلإ دقنلا اذه راشأو

 ةموكحلا تعفد اذإف .كونبلا اذه دعاسي نلف ,ةضفخنملا قوسلا راعسأ لظ ىف لوصألا

 ىلع نيعتي ,فاطملا ةياهن ىفو .مهفوص زجُي فوس بئارضلا ىعفاد نإف ةيرعس ةوالع
 نكي مل نإ .اهرعس ضفخنملا ةيراقعلا نوهرلاب ةصاخلا رئاسخلا صتمي نأ ام صخش

 .ةموكحلا نوكت فوسف ,كونبلا

 نوهرلا ءارش ةداعإ - نيرايخلا الك ىلع ظافحلا نأشب اًمساح ىكنانرب ناك

 لوصألا ذاقنإ جمانرب نع ةيلاعف نيعفادملا رثكأ ناكو - لاملا سأر خضو ةيراقعلا

 هتاريذحت تلمح .ةياغلل ةليوط ةرتفل ةمزألا ةدح ريدقت نم للق هنأل امبرو .(*9 ةرثعتملا

 حارتقا ىلع ةيلاتلا مايألا ىفف ,ةمايقلاب ريذن ىلإ لوخت نأ دعيو .اًصاخ اًراذنإ نآلا
 نيعرشملا ريذحت ىلع ىداحتالا طايتحالا سيئر بأد «ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب

 ىلإ ةيراقعلا نوهرلا نم كونبلا رئاسخ رشتنت نأ نمو ,ةدمجتملا نامتئالا قاوسأ نم

 ةطشنألاو نيكلهتسملا عنمي نأ وه ءأوسألاو ءىرخألا لوصألاو تارايسلا ضورق

 .نامتئا ىلع لوصحلا نم ةيداعلا ةيداصتقالا

 دعيو .ءايرثألا نييفرصملا ىلع هراقتحا بصب ءاذه عم .سرجنوكلا لغشناو
 نآلا نوعرشملا فشتكا ,ةعاقفلا ةرتف دادتما ىلع كونبلا ةعانص ءاضرإ ىلع مهصرح

 «نوارب دوريش روتانسلا رسفتساو .عشجلا هكرحي ةقيقحلا ىف ناك تيرتس لوو نأ

 .اكيرمأل راذتعاب اًثيدم تيرتس لوو ناك ام اذإ ىكنانرب نم .وياهوأ ةيالو نع بئانلا

 نم ريثكلا كانه .ةدرجم ةركف هسفن تيرتس لوو" :ىداحتالا طايتحالا سيئر باجأو

 نم بضغلا ناك .ةيوسحم ةغوارم هذه تناك .(*4) "ٌةريبك ءاطخأ اوبكترا سانلا

 نع نوزجعي نيح ىف ؛ماقرأ ةينامث اهب بتاور عفد تاكيش نوفحتلي نيذلا نييفرصملا

 .عيرشت ةغايص ىف صاخ لكشب اًديفم نكي مل هنكل .اًمامت اًرربم ,مهتاسسؤم ةيامح

 ىصقأ دح عضوب ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب ةدعاسم طبر ىلع سرجنوكلا رصأو

 ةلص ال ناكو ءاصيحمت رثكألا هنوناق عورشم قحتسي ىذلا «نييذيفنتلا ءاردملا بتاورل
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 ةدعاسملا ةرتف لالخ الإو كونبلا الإ تاوالعلا ىلع دويقلا جلاعت ملو .ةينآلا ةيضقلاب هل
 .ةريغص محل ةعطقو ىلق زيزأ بلغألا ىف راصتخاب تناكو .ةيداحتالا

 ىفو .هسفن ذاقنإ لواحي تيرتس لوو ناك ءرمألا سردي سرجنوكلا ناك امنيبو

 نم رالود تارايلم ةسمخ سكاس نامدلوج عمج «لوليأ ربمتبس ؟؟ .ءاثالثلا موي
 سأر ةميق نأشب اًعانقإ نوجاتحي ال لقألا ىلع نامدلوج ويفرصم ناك) تيقاب نيارو
 ميعدت ىف تيقاب معد دعاس دقف ,ةيخس دونب ىلع قفتا نامدلوج نأ عمو .(لاملا
 ىرخأ رالود تارايلم ةسمخ عمج ىلع دعاس لعفلابو - تيرتس لوو ةوفصك اهتروص
 رظتني لازام نيح ىف :ىلناتس ناجروم ناك .(*ىلاتلا مويلا ىف روهمجلل مهسأ عيب نم
 تاباسح تناكو .ةشاشه رثكأ لاح ىف ءىشييوستيم عم هقافتال ةيميظنت ةقفاوم
 تاوالعلا تأدب .ءوسلاب رذنم وحن ىلع نكل ؛تقولا كاذ ىف ةرقتسم طوحتلل اهقيدانص
 نأ لامتحا نم فواخملا سكعي ناك امم ىرخأ ةرم عفترت اهتاضياقم ىلع ةيرعسلا
 .ىشيبوستيم عم ةقفصلا راهنت

 ترثد ىتلا ضورقلاو تارخدملاف ءرطخلل اضرعت رثكأ لاوشتوم نطنشاو ناكو
 نوهرلا نع ةيبلسلا ءابنألا نم ريثكلل ةجيتن ,تناكو «ةئزجتلاب عيبلا ذفانمب اكيرمأ
 ةرادإلا تناكو .كونبلا نم عئادولا بحسل ةيقيقح ةلوره ةيلمع نآلا ىناعت ؛ةيراقعلا

 مهسألا تاكرشو كونب نم ةنفح ىلإ ثدحتت ءرتشم نع ثحبلا ىف تيمتست ىتلا
 هيف راد ىذلا عوبسألا وهو .لوليأ ربمتبس نم ثلاثلا عوبسألا ءانثأو .ةصاخلا
 نطنشاو عطتسي ملو .ءىش لك تمص .ةرشعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب نع لدجلا
 ببسلا ناكو .تابلطب نيمدقتملا ىلإ هتاملاكم ىلع درلا مدع بيس فرعي نأ لاوشتام

 دم

 ءارش ىف قحلا ىلإ ةفاضإلاب ةئملا ىف ٠ تغلب ةصح .ةضباقلا تيفاب ةكرش ,ىاواثاه ريشكريب تقلت (*)
 (مجرتملا) .امعاد اهفصوب تيثابل ةدرفملا ةميقلا ةفرتملا دونبلا هذه تزربأو .ضفخم رعسب نامدلوج مهسأ
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 نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا تناكو .دازملا نوقبتسي اوناك نييداحتالا نيمظنملا نأ وه

 ,ىرخأ كام ىدنآ ىلإ لوحتت نأ لاوشتام نطنشاو عيطتست نأ نم ةروعذم عئادولا

 حيقتب حامسلا نوعيطتسي ال مهنأ نومظنملا ررقو .رالود رايلم ١١ اهفلك ام وهو

 .لاوشتام نطنشاو تالكشم

 امم ءلاوشتوم نطنشاو ىلع ذاوحتسالا مت ؛لوليأ ربمتبس ١١ ءسيمخلا موي ىفو

 تايالولا خيرات ىف ريبك قرافب ربكألاو ءزومت ويلوي ذنم كنبل لشف عسات هلعج

 باحصأ نم نويلم ١7 عم تاقالعو عرف 7٠٠١ - كنبلا ةثج ةلاكولا تمدقو .ةدحتملا

 نطنشاو ىف تعمط ىتلاو نوميد ىميج اهسأري ىتلا ناجروم .ىب .هيجل - تاباسحلا

 رهظأو .اديرولفو انيروفيلاك ىف اًريبك اًروضح روفلا ىلع تبسك ىتلاو لاوشتوم
 نإف «نيمولكملا رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرقم ىلإ ةبسنلاب هنأ نوميد راصتنا

 ناك «قباسلا راذآ سرام ىفو .دومصلل ةلباق ةيجيتارتسإ سيل ةفصاعلا راظتنا

 ىريك اهضفرو مهسلل تارالود ةينامث لاوشتوم نطنشاو ىلع ضرع دق ناجروم

 مهسألا ةلمح لصحي مل «ةرملا هذه .تقولا كاذ ىف نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءرجنيليك

 ناميل لشف تقو نم ءادتبا ذاوحتسالا ةيلمع ىلع نيقباسلا نيعوبسألا ىفو

 .رالود رايلم ١7 وحن ىأ ,هعئادو نم ةثملا ىف ٠١ لاوشتوم نطنشاو رسخ ءاًبيرقت

 ال نكل .نيعدوملا معدت نآلا ناجرومف «عئادولا بحسل ةلورهلا ذاوحتسالا فقوأو

 .لاوشتام نطنشاو تادنس تامازتلا تنمض ةيفرصملا تاطلسلا الو ناجروم

 تاباجتسالل ةبذبذتملا ةعيبطلا ةدشب تكبرأو .ةلئاه رئاسخ تادنسلا ولماح دبكتو

 نامض «ناميل عم كلذ ثودح مدعو ىديرفو ىناف نويد ةلمح ةيامح) ةيداحتالا

 رثتياجو ىكنانري نم لك ؛(لاوشتوم نطنشاو عم كلذ ثودح مدعو ىسج .ىأ .هيأ

 ىذلا ملألا ىلع لاد لاثم ىفو .ةفلتخملا تامزألا ىف هبلقت نوسلوب ىلع اباع نيذللا

 ىناف ىف ةيليضفتلا مهسألا ترتشا ىتلا كونبلا تدبكت ؛قاستالا مدع هيف بيست
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 عقي هلك أطخلا نكي مل .(* ةلهذم رئاسخ ءاهذقنت الأ ةموكحلا تررق ىتلاو ؛ىديرفو
 ىلع ةردقلا ىلإ راقتفالا نم نيفئاخ اوناك تادنسلا ةلمح نكل ءنوسلوب قتاع ىلع
 اهنأ ىلع اًيمسر اهيلإ رظني تقولا كاذ ىف ةيلاملا تاكرشلا نويد تناكو .ءوبنتلا
 ىلع نيمأتلا طاسقأ تعفترا ,لاوشتوم نطنشاو تلشف امدنعو .رطاخملاب ةفوفحم
 .(؟؟)رالود نويلم ىلإ ىلناتس ناجروم تادنس

 ,ةصاخي ايفوشتاو ىلإ ةبسنلابو ءامتاق لبقتسملا لاوشتوم نطنشاو لشف لعجو
 قلعتي اميف ربكأ تالالد لمحت ىتلا كونبلا دحأو دالبلا ىف ىراجت كنب ربكأ عبار
 ىلوت ىذلاو ءايفوشتاول نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءليتس بوب ىضقو .ىفرصملا ماظنلاب
 ناجروم مامأ هتكرش ضرعي قباسلا عوبسالا ؛ةنازخلا ىف ةريخألا ةنوآلا ىف ايَضِتَق
 نطتشاو ناك امتييو .اًعيرس تالزاغملا هذه تهتناو .سكاس نامدلوجو ىلئاتس
 نوكي دق نيذللا نييقبتملا نيديحولا نيكنبلا عم اداحتا فشكتسي أدب ؛حنرتي لاوشتوم
 ناكو .بورج ىتيسو وجراف زليو :همجح ىف كنب ىلع اذوحتسي نأ غاستسملا نم
 .ةضفخنم تناك مهسألا راعسأ نكل ,مهسأ عيبل اضيأ دعتسي ليتس

 طاسقألا تزفق ءلاوشتوم نطنشاو ىلع ذاوحتسالا لبق .ءاعبرألا موي لولحبو
 ىوتسم نم ىلعأ ؛رالود فلأ ٠١/ ىلإ ايفوشتاو نويد نم رالود نييالم ةرشع نيمأتل
 ىلإ تعفترا ءلاوشتام نطنشاو لشفل ىلاتلا مويلا ىف ,ةعمجلا مويو .ريثكب رطخلا
 ىف لزنم كلام ىلإ مدقي دق ىذلا لدعملا نم عون اذه ناكو ,(٠4:)رالود نويلم 7
 نوعدوملا بحس امنيبو .ةسماخلا ةئفلا نم راصعإ لبق ىبارت رتاس همامأ حيرلا هاجتا

 عيب ىلإ ,يسينيت ةيالوب نوسنوج ةئيدم ىف ىلحم كنب وهو ءنريشكناب نيلكنارف فوأ تيتس رطضاو ع
 دكأ ام وهو - ىديرفو ىناف ىف ةزاتمملا مهسألا ىف رئاسخلا ببسب ةنيدملا جراخ سفانم ىلإ هسفن
 انكنب لصح“ :لاتروج تيرتس لوو ةفيحصل نيلكنارف سيئر لاقو ,نمآ رامثتسا هنأ ىلع ةموكحلا ولوؤسم
 نيدلا ىه هانبكترا ىذلا ديحولا اطخلا :فاضأو ,"ةياغلل ةفيظن ضورق ةظفقحمو ةزاتمم بساكم ىلع

 (مجرتملا) ."ةيكيرمألا ةيموكحلا تالاكولل
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 ىف ؟1 غلب طوبهب «تارالود ةرشع ىلإ مهسلا رعس ضفخناو .(*) تارالودلا تارايلم

 عمو .مهسأ عيبل ةصرف ةيأب فصع امم ماع رادم ىلع ةئملا ىف "١و مويلا ىف ةئملا

 مهسأ فينصت ضفخل ىنامتئالا فينصتلا تالاكو تدعتسا ؛عوبسألا ةياهن ةلطع

 امك)و اهتامازتلا ىغلتو تالماعتلا نع اهسقنب ىئنت ةلياقملا فارطألا تناكو .ايفوشتاو

 تبهو .كونبلا ةلويس فزنتست (قباسلا عوبسألا ىلئناتس ناجروم عم لاحلا وه

 .ةسماخلا ةئفلا نم ةفصاعلا

 ةكرش دوجو ىهني نأ عيطتسي مخزلا عجارت نأب ,ةديج ةيارد ىلع ليتس ناك

 وه لدابت ,ةعمجلا موي ؛طبضلاب احابص ةقيقد "1و ةعبارلا ةعاسلا دنعو .ةيلام

 نع ىنورتكلإلا ديربلاب لئاسر ءبورج ىتيسل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك تيدناب ماركيفو

 نيذلا نويفرصملاف ؛فيلأ نع ثحبت ىتلا ةديحولا بولقلا لثم) .ةلمتحم جامدنا ةيلمع

 ذختي ىذلا كنبلا ,وجراف زليو عم تاثداحملاب عرسأو .(نوفقوتي ال تاقفص نع نوثحبي

 نآلا وهو «ةيراقع نوهر ةعاقف أوسأ ءاهدب ىدافت ىذلاو رقم وكسيسنارف ناس نم

 هجاويس ايفوشتاو نأ ىلإ ليتس صلخ ؛ةعمجلا موي قحال تقو ىفو .ةوق عقوم ىف

 هترادإ سلجم هبنو .نينثإلا موي لولحب "ةيداعلا ةيفرصملا ةطشنألا" ليومت ىف ةيوعص

 لحت نأ عقوت دقف ؛عوبسألا ةياهن ةلطع ىف جامدنا قافتا ىلإ لصوتلا ةلاح ىف هنأ

 .(*"!)سيلفتلا لاومأ ةرادإ ىف ايفوشتاو لحم عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا

 .لشفلا ةيواه ةفاح ىلع تيرتس لوو حنرت ؛ةيلاتتم عوبسأ ةياهن ةلطع عبارلو

 نم نيترم ربكأ ايفوشتاو تناك) ربكأ ةمزأ نع ذاقنإ ةيلمع لك روهظ ضخمتو

 ةلكشملا نكت ملو .بارس ىلإ ودبي اميف ذاقنإ ةيلمع لك تلوحتو .(لاوشتام نطنشاو

 اهتميق ىف غلابم ضورق ربع قلطني هتمرب ماظنلا ناك ءبسحو اهنيعب تاسسؤم ىف

الود رايلم 1/ تغلب ةيفاص ةراسخ انفوشتاو تدبكت )ع(
 وحن ,عيباسأ ةرشع دادتما ىلع عئادو ةروص ىف ر

 (مجرتملا) .نيريخألا نيعوبسألا ىف اهفصن
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 ىتلا قاوسألا تناكو .قاطت ال ةجردب ةيلام ةعفارب ةموعدمو اهمييقت ليحتسملا نمو
 نم ةطاسبب فوخلا لقتناو .ةفيخم ةوزن لك اهلخاد بحست ةسنكم لثم ةقثلا ىلإ رقتفت
 .ىرخأ ىلإ ةشه ةسسؤم

 قاروألا قوس تناكو .علهلاب روعشلا ززع امم ءراهنت نامتئالا قاوسأ تناكو
 كانه نكي مل صلقتلا نم ىلاحلا لدعملا لظ ىفو ءادج اًعيرس شمكنت ةيراجتلا ةيلاملا
 لثم ةعانصلا تاكرش تناكو .(؛ '”)ىلاتلا ناريزح ىينوي لولحب عونلا اذه نم ةقرو
 قوس ىف ضرتقت ىتلا تاكرشلا تناكو .دقن ىلع لوصحلل رصعُت تارايسلا ىعناص
 تالدعم نم برقي اميف ,ةدئاف لدعمك ةئملا ىف ١6 عفدل ةرطضم ةدرخلا تادنسلا
 ىرجي رشؤم وهو .رالودورويلاو ةنازخلا نوذأ نيب رعسلا قرف دعاصتو .ابرلا ضورق
 ةئملا ىف دحاو نم :لاثمأ ةثالث ,("!ديت مساب اًمضيأ فرعيو - عساو قاطن ىلع هتبقارم
 ةفلك نيب ةوجفلا سيقي رالودورويلاو ةنازخلا نوذأ نيب قرفلاو .ةئملا ىف ةثالث ىلإ
 .ةقباس الب عافترالا اذه ناك .كونبللو ةموكحلل ضارقإلا

 تاعوفدم تاكرشلا تصلقو .ىراجتلا عراشلا ىف حوضوب رشتنت ةنحملا تناكو
 أوسأ وهو - فلأ 7٠١ ىلع لوليأ ربمتبس ىف فئاظولا دقف دازو ؛ريبك لكشب روجألا
 ناك ؛مهفئاظو نودقفي سانلا ناك امنيبو 7٠١١. ماع داسك ذنم فئاظولل ىرهش دقف
 .روهدت نع ةربعم ةمالع ىف ةدشب عفتري نامتئالا تاقاطب نويد دادس ىف ريخأتلا

 ليومتلا نم اهلوصأ دتمتو داصتقالا ةعيلط ىف ىهو :كيرتكيلإ لارنج تضفخ «ةأجفو
 ىذلا ةينكسلا تاراقعلا لاجم ىف ررض أوسأ ناكو .اهبساكم تاعقوت ؛عينصتلا ىلإ
 اًبيرقت دحاو كانه ناك .ةيراقع نوهرب نينيدملا نييكيرمألا طسوو .ةفصاعلا هنم تأدب
 ملح لوحت ,مهيلإ ةبسنلابو .مهلزانم ةميق نم رثكأ لاومأب نينيدم ,ةسمخ لك نيب
 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىضرتقم نم ةلماك ةئملا ىف 2١ ناكو .سوباك ىلإ لزنم كالتما

 ضورقلا ىلع ةدئافلا رعس نيب قرفلا ىنعتو !635ال1ل/ ©ان[0001136 50:60 نم ىلوألا فورحلا ىهو (*)
 (مجرتملا) .(ةيكيرمألا ةنازخلا نوذأ) دمألا ةريصق ةيكيرمألا ةموكحلا نويد ىلعو ةيبوروألا كونيلا نيب
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 .نامتئالا قوس ىف ىداع ريغ قافخإ وهو - ريبك لكشب دادسلا نع نيرخأتم رطاخملا
 ىف ءدادسلا نع نيرخأتم نييديلقتلا تاراقعلا ىنهار نم ةئملا ىف ةسمخ كانه ناك لب

 ,(؟"') ءطسولا ةقبطلا قرتخا دق ةيلاملا ةعفارلا ىف ةغلابملا ضرم نأ ىلع ليلد

 ىف روهمجلا عانقإ ىف ةيوعص دجت لازت ال ةرادإلا تناك ,ةنزحملا تاءوبنلا عمو

 عساو قاطن ىلع اهيلإ رظني لازي ال ةمزألا تناكو .ةيفرصملا ةمزألا ىف اًبيصن اهل نأ

 اهل ىدصتي ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب عرد ناكو .تيرتس لوو ةلكشم اهرابتعاب

 :مسقم عردلا نإ الئاق ءانوزيرأ ةيالو نع ىروهمجلا روتانسلا ءليك نوج رخسو .ةوقب
 سيئرلا ىقلأ ءمعدلا دشحل ةلواحم ىفو .(*' 9 "ال اًمطق" ةئملا ىف 50و "ال" ةئملا ىف ٠

 هنأ رذحو .ماوعأ ةينامث ىف هل ىلوألا - داصتقالا نأشب ةورذلا تقو ىف ةملك ءشوب

 سيئرلا ادبو ."دمألا ليوط اًنْؤم اداسك" ةدحتملا تايالولا هجاوت دقف :عيرشتلا نود

 كهتنا ذاقنإلا نأ فرتعاو .ةداتعملا ةيضارلا هتماستبا هتقراف نأ دعب اروهقم

 0 ,ةظفاحملا هعئابط

 ضيبألا تيبلا عاطتسا ,ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب عيرشت ىف اًمدق ىضملابو

 .اهبزح ةهجاوم ىف ةرادإلا تايوعص تلثمتو .نييطارقميدلا عم هتافالخ ةدح' ففخي نأ

 نم ةموكحلل ضراعملا حانجلا ساسألا ىف نولثمي مهو «باونلا سلجم ويروهمج ناكو
 لوول الفغم هيف اوأر نيذلا نوسلوي دصض حيرص نايصع ةلاح ىف ,ىروهمجلا بزحلا

 ءاكيرمأ طسو ىف اناشخ ارتو ةريبكلا ليومتلا تايلمع ىف ةقثلا نادقف سمو .تيرتس

 طلتخا ؛ةرصاعملا روصعلا ىفو .نوسكاجو نوسرفيج دوهع ذنم شعترملا رتولا وهو
 لوصألا ذاقنإ جمانرب نأ ول امك .ةموكحلل ىداعملا بايترالا عم نييفرصملا نم بضغلا
 بزحلا نم ةاشملا دونجلا ناك ؛عبطلايو .(* تايرحلا موخت ىلع ىدعتيس «ةرثعتملا

 قرش ىف ةعطاقم ؟4 اهتدهش ىتلا قطانملا ىهو ىكيرمألا ىنطولا ثارتلا عقاوم ىلإ انه فلؤملا ريشي (*)
 ىف اهبيس ناك ىتلا ةيكيرمألا ةيلهألا برحلا ىلإ تدأ ىتلاو .ىروسيم برغ ىف ةعطاقم 2١و ساسنك
 (مجرتملا) .ةيدوبعلا ةيضق ساسالا
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 عورشم نأ ءاذه ىلإ فاضيو .ةرحلا قوسلا ىلع ةوقلاب ءاليتسالل ةنيفد ةيهارك نونكي

 ءارش تايلآ تناكو .اًدبلمو اًبعص ناك ءنآلا ةحفص ١١١ حبصأ ىنذلا :نوناقلا

 نكي ملو .فيخم لكشب ةيوضوف (؟رعس ىأيو ؟كونبلا ىأ نمو ؟لوصأ ىأ) لوصألا
 اروبيد تلأسو .ةطسبم تاحلطصم ىف مهتيضق ضرع ىف ةلكشم نيضرإعملا ىدل

 اذالو اذه اذامل' :ةناطر ىف نوسلوب .ءوياهوأ ةيالو نع باونذلا سلجم وضع ,سيرب
 مهتالظمو نييذيفنتلا تيرتس لوو ءاردمل اًداقنإ اذه نوكي ال فيك انل حرشا ؟نآلا

 مهيبخان نأو لشفت نأ نكمي كونبلا نأ تيرتس لوول ضهانملا حانجلا ليخت ؟ةيبهذلا

 .ةطاسبب نورمتسي فوس مهرئاود ىف

 ,ءاعبرألا موي ىفو .ةيسائرلا تاسايسلا لخدت ببسب اًدقعم عيرشتلا ناك

 ةرظانم لوأ نع رذتعيو ةيباختنالا هتلمح قلعي هنأ نيكم نوج نلعأ ؛لوليأ ريمتبس <

 قافتا ىلإ لصوتلا ىف دعاسيل نطنشاو ىف بولطم هنأل ,ةعمجلا موي ةررقم تناك .هل

 .بيرغلا جهنلا اذه لثمب امايوأ كاراب لابي ملو .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب نأشب

 رثكأ باعيتسا هيدل ناك امابوأ نكل ؛داصتقالاب ةربخ نيروتانسلا نم ىأ ىدل نكي ملو

 .ةسايسلاب اًنيقي

 ىقتلاو تارباخملا ةيامح لظ ىف .ةمصاعلا ىف سيمخلا موي نيكم رهظو
 ىعفاد لاومأ مادختسا ىلع مهتاضارتعا نع اوربع نيذلا باونلا سلجم ىيروهمجب

 سرجنوكلا نم ءامعزي اًيوحصم ضيبألا تيبلا ىلإ هجوت مث .كونبلا حلاصل بئارضلا
 نكل ءودبي اميف ىديألا لوانتم ىف قافتا ىلإ لصوتلا ةيناكمإ تناكو .امايوأ مهنيب

 عمو .مهتاجاجتحا ديدجت ىلإ باونلا سلجم ىف نييروهمجلا ءاضعألا عفد نيكم دوجو

 هنأ نيكم رعش «ىأرلا تاعالطتسا ىف ضافخنالا ةديدش ةيبعش تالدعم شوب ليجست

 .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب نع ؛مث نمو ءضيبألا تيبلا نع هسفنب ىأني نأ رطضم

 حشرملا طوحت ,ىروهمجلا بزحلا نم نيضراعملا ىلإ زاحني ناك ام اذإ لثس امدنعو

 تبيستكا ؛ةعمجلا موي لولحيو .حايصلاب عامتجالا ىهتناو .هتباجإ ىف ىسائرلا

 ضفرو .ةيوبعشلا ةيبيلصلا برحلا تامس ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانربل ةضراعملا
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 نوهرلا سبح نم لدعم ىلعأ اهب ةيالو ىهو) ىياهوأ نم ىهو «رنيب نوج ةيلقألا ميعز

 باونلا سلجم ىف نييروهمجلا ءاضعألا نم هنارقأ لبق حارتقالا (دالبلا ىف ةيراقعلا

 .(**اداح قيفصتب ليوقو

 مادختسا ىف طرفأو :نوناقلا عورشم ذاقنإل هتلواحم ىف نوساوب لتقتساو

 عورشم رارقإ وه دحاو بلطم ىف ةيضاملا روهشلا ىف هبلاطم لك تفثكتو .فتاهلا

 لثم مامأ لامتحالا ىلع ةيعيبطلا هتردق هتقرافو .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب نوناق

 نم ريثكلا بيرجت ىف ماخلا ةربخلا هيدل ناك نكل :لئاهلا ىموكحلا لخدتلا اذه
 جمانربل للك نود معدلا نآلا نوسلوب دشحو .اًعفن اهنم ىأ دجُي ملو .لقألا تاءارجإلا
 .اًييرقت ماني نكي ملو .ءاضعألا معد دشح ىف اًدهج رخدي ملو .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ

 .ًايقتو ةصاخلا ههايم ةرود ىلإ بهذ «ىندبلا رايهنالا ةفاح ىلإ لصو امدنعو

 ىلع تاوصألا ىصحت ةرادإلا تناك امنيب :نورشعلاو سداسلا .ةعمجلا مويو

 ناك ىتلا ايفوشتاو بثك نع نوبقاري نويفرصملا نومظنملا ناك ءذاقنإلا ةيلمع

 دنأ ناقيلوس ةكرشل عبات ةنيدملا طسو ىف ىنبم ىف نوئبتخي نويذيفنتلا اهؤاردم

 راهنا اذإ هنأ نم ءايفوشتاول زرابلا ىذيفنتلا ريدملا لوراك ديقيد ىشخو .ليومورك

 ىلإ اذه ىدؤي دقف ءلوصألا نم نويليرت عابرأ ةثالث نم هل امب ,قالمعلا كنبلا اذه لثم

 ماع ىلإ نورظنت متنأ" ءناقيلوس ىف كيرشلا ,نيهوك نيجدورل لاقو .ةماع رايهنا ةلاح
 اًرمتسم اًراوح نورجي :ىذيفنتلا ريدملا ءليتس بويو نيفوكو لوراك ناكو . 9

 ىتيس وهو «ةبغر تابلطلاب نيمدقتملا رثكأ عمو عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا عم
 .كراب ةداج ىف اًضيأو ءلامشلا ىلإ ةدحاو ةيانب دعب ىلع هرقم عقي ناك ىذلا بورج
 ؛ليومورك دنآأ ناقيلوس ىلإ ترطاقت ىتلا بورج ىتيس ىف نييذيفنتلا ءاردملا قرفو

 عيطتست نل بورج ىتيس نأ ىلإ تصلخ نآلا اًفولام حبصأ لكش ىف نكي نإو
 نود اهدئاوف ةلدعملا ةيراقعلا نوهرلا نم ةيلاملا اهتظفحمو ايفوشتاو ىلع ذاوحتسالا

 نأ عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا سيئر ريب الياش درت ملو .ةموكحلا نم ةدعاسم

 .ةدعاسملا هذه مدقت
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 بلع نؤجءاطعي مدقتي ونبي :ىجراف قلبو ؛بلطيررخلا اًمدقتم نأ عقوتت ريب تناك

 ةقراخ ةليح ءزليول نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءشتيقيسافوك داشتير ضرعو .ةدعاسملا

 زيكناي قيرف ىف ةركلل مارك بعليل ايلعلا مرا نم هوك .رطاخملا مييقت ىف ةعيبطلل
 هتايح أديو .(دروفناتس ةعماجب هقاحتلاب اًئسح ءالب ىلبي دق هنأ ردقو لوبسيبلل

 ةئيرج ةيلمع ىضاملا نرقلا تاينينامث ىف ضاخ ثيح .ءبورج ىتيس ىف ةيفرصملا

 نوهرلا ةعانص ىف اًقحال تعنيأ ةجذاس ماهوأ نم هتررح ةبرجت ىهو ,ةيراقعلا نوهرلل
 ضفر .ءوىجراف زليو كنبل اًسيئر 1948 ماع ذنمو ,تسيورون كنبل سيئركو .ةيراقعلا

 تاقتشم نع اًديعب رحبأو رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ضارقإلا شتيفيساقوك

 ةقفصلا ىلإ اًمود ىعسي «نييفرصملا نم ريثك لثم ,شتيفيسافوك نكي ملو .نامتئالا

 ايفوشتاوو ءىقرشلا لحاسلا ىف روضح زليول نكي مل .ايفوشتاو ديري ناك هنكل .ةيلاتلا
 .ةصيخر همهسأ تناك ءاذه ىلإ ةفاضإلاب .كانه ةلعاف ةوق هنم لعجي فوس

 نع فشكت فوس زليو نإ ليتسل شتيفيسافوك لاق ءدحألا حابص ءراطفإلا ءانثأو

 مل ءىرخأ ةرمو .ةبجاولا ةطيحلا نم ىهتنت نأ درجمب مهسأ لباقم مهسأ حرط

 جعزناو ءايفوشتاو رتافد ىلع اوعلطأ :نيرخآ لثمو .ةسالسب راسفتسالا ضمي
 ةيراقعلا نوهرلا تناكو .دعاصتي ىذلا دادسلا نع رخأتلا نم زلبو نم نوصحافلا

 تالدعمي دادسلا نع ةزجاع ةعاقفلا ةورذ ىف اهيلع ذاوحتسالا مت ىتلا تسيو ندلوجل

 اينروفيلاك نم ةيلخادلا قطانملا ضعب ىف دادسلا نع زجعلا تالدعم تناك .ةيكلف

 ديزملا ىلإ جراف جاتحي فوسم .ريدقت ىندأ ىلعو .ةئملا ىف 7٠١ ىلإ لصت نأ لمتحي
 .(؟*'!لءاطعلا مييقتل تقولا نم

 طغضي ىكئنانرب أدب ءاًيلاح احورطم سيل ةدعاسم ريغب ءاطعلا نأ هكاردإبو

 اهل الوخم ةئيهلا تناك .عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا ةدعاسم مدقت ىك ريب ىلع

 اماع ا/1 ةدمل دتمملا اهخيرات ىف نكل "ةلماش رطاخم" لثمت تالاح ىف ةدعاسملا ميدقت

 دادس ىه عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلل ةيساسألا ةفيظولاف .طق اذه لعفت مل

 سرحت تناك ىتلا ةلاسرلا ىه هذهو ؛كونبلا عفد مدع لاح ىف نيعدوملل لاومألا
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 لعفلاب هجاوت ةدحتملا تايالولا نأب ءاذه عم اًعنتقم ىكناثرب ناكو .اهدراوم اهب ريب

 داسك نم اًقلق ىكنانرب ناكو ءاهتلاكو ىلع ةقلق ريب تناكو .الماش اًيفرصم اًمله
 7 (4 07٠١ ف

 . لن

 نأ عيطتست ال ايفوشتاو نأ تكردأ نأ دعبف .ريب تراهنا ءدحألا موي ليل ىفو

 دوعي نأ ضفر ىذلا) ىكنانرب نم لكي ال طغض تحتو .نينثإلا موي لبق اًكيرش دجت
 ىداحتالا نوناقلا نم ١؟ لصفلا قيبطت ىلع ريب تقفاو (كنبلا ذاقنإ لبق لزنملا ىلإ

 كلت ىف ءاطعلا أدبو .ةلاكولا اهراتخت ةسسؤم عم 'ةموعدم ةيلمع" ذيفنتل عئادولا نيمأتل
 ىذلا مدقتملا ىلإ ةزئاجلا ميدقت اًيئاقلت عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا مازتعاب ةليللا

 ةكرش ىف اًقكتعم ناك امنيب ءليتس ىلع ئجافم لجت لحو .ةدعاسم لقأ بلطي
 عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا تناك اذإ "؟انعاطع مدقن ال اذامل' :طاستو .نوناقلا

 دق اهنإف ءايفوشتاو رئاسخ نم طسق لمحت لالخ نم المتحم اًيرتشم معدت فوس
 ىقبي نأ كنبلل حمسي امم ؛جامدنا نود ءايفوشتاول اهسفن ةدعاسملا مدقت نأ عيطتست

 دشح «ةراهميو .هءاطع ايفاوشتاو مدق ءليللا فصتنم نم ةريصق ةرتف دعبو .القتسم
 ىك «عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا معد ءايفوشتاو ىف رطاخملا لوؤسم «ناليف ثينيك

 ال ...ىراجتلا عراشلا كونب نم نحن" :لداجو .ىتيس عرذأ ىف ايفوشتاوب ىقلت ال
 .(*:2)'تيرتس لوو ىديأ ىف انب اوقلت

 نأ «ىكنانرب عم اهتراشتسا دعب ريب تغلبأ ءاحابص ةعبارلا ةعاسلا ىف نكل
 ضوافتلا نيح ىلإ ايفوشتاول ةيكنبلا لوصألا ىلع العف ذوحتسي فوس بورج ىتيس

 (بسحف ةيكنيلا اهلوصأ) اهتمرب ةكرشلا ءارش ىتيس ضفر قلقأو .مزلم قافتا نأشب
 ةيداصتقالا ايفوشتاو لامعأ نم ىقبت ام ناك ام اذإ اًدكأتم نكي مل ىذلا ليتس

 ءاديِهُر رعسلا ناك ءاضيأو .دومصلا ىلع اًرداق نوكي فوس ةطاسو تابلمغ همظعمو

 بلاطت فوس ىتلا ىتيسل ةديج ةقفص تناك اهنكل .بسحف رالود ارايلم وهو

 ضورقلا نم ةعومجم ىلع عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا ةيامحيو كنبلا ىف اهقحب
 اًقلبم اذه ناك .(؟”؟)اهيقتنت نأ بورج ىتيس عيطتست «رالود رايلم ١5؟ اهتميق
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 ىتلا ىه نذإ نم لوصأ .ايفوشتاول ةفورعملا ةلكشملا ىلامجإ نم ريثكب ربكأ - الهذم
 ؟اهيمحت ةموكحلا تناك

 فوس ةموكحلا نأل لوهذلا نم ايفوشتاول نييذيفنتلا ءاردملا نسلأ تدقعناو
 ةقفص لضقأ اهنإ مهل ريب تلاقو .بئارضلا ىعفاد رطاخم نم اًدج ريثكلاب علطضت

 هنأ عم .ىتيس نأشب اًضيأ ةقلق ةموكحلا تناك ءلكشلاب قلعتي اميفو .(*'"!نيكنبلا الكل
 ةرثعتم ضورق بطشي) اهصرف صنتقت تناك اهنأ عساو قاطن ىلع دقتعملا نم ناك
 ,ةرثعتم لوصأب ةرماع ىتيسل ةيلاملا ةظفحملا تلظ :(تارالودلا نم تارايلملا تارشعب

 ليتس هبتشاو .تارايسلا ضورقو نامتئالا تاقاطيو ةيراقعلا نوهرلا اهيف امب
 ذاقنإ ةيلمعب موقت نأ لمأت تناك ةموكحلا نأ ايفوشتاو ىف نورخآ نوزراب نولوؤسمو

 ىتيس دادمإ عمف ؛مث نمو .اهنحمل اًيريهامج اًهابتنا بذجت نأ نود بورج ىتيسل
 ةموكحلا معدت نأ ةموكحلا عيطتست «عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا نم نامضب

 ذوحتست فوس ىتلا ضورقلا ىلإ ةفاضإ ىتيسل ةمئاقلا ةيلاملا ةظفحملا ىف ضورقلا

 )41١(. ايفوشتاو نم اهيلع

 نيج ىلع ةلئاه اًطوغض تسرامو .قاوسألا حتف لبق ةقفصلا رقتل ريب تعفدناو

 نأ لبق ىتح -أدبملا ثيح نم قافتا ىلع عقوتل ءايفوشتاول ماعلا راشتسملا ,نروبريش
 دهعت نأشب ضوافتت نأب اهيلع اركح اقح ىتيسل قافتالا مدقو .نروبريش هأرقت
 ضوافتت نأب اًطرش لخدت نأ نروبريش تدارأو .جامدنالا ةيلمع مامتإو مزلم

 .رايتخالا ةيرح نم ًاردق ايفوشتاو ىطعي امم - اياونلا نسح ساسأ ىلع فارطألا

 قفاو «نينثإلا موي ءاحابص فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا ىفو .(؛ 7 تيس تضفرو

 .ةيئدبملا اهتغيص ىف لازت ال تناك ىتلا ةيلمعلا ىلع ءائكلتم ءايفوشتاو ةرادإ سلجم
 حفاصو ةعساو تاوطخب نيسمخلاو ثلاثلا عراشلا ,ةلذبب انادزم ءليتس عطقو
 .تيدناب ماركيف

 ام بسحب ءايفوشتاو ىلع ضرُف - اًيرسق اًجاوز قفاوتلا لظ ,ةيدولا ةحمللا عمو
 قرافب دالبلا ىف ةرثعتملا كونبلا ربكأ ناك ىذلا بورج ىتيس معدل ءليتس كشي ناك
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 ىف «ةريبكلا كونبلا جمد ىف ةموكحلا دوهجل ةيبناجلا ضارعألا دحأ لثمتو .اًدج ريبك

 تاسسؤملا تناك :تاكرشلا نم لقأ ددع طسو ةزكرم ةيفرصملا ةطلسلا تحبصأ نأ
 .رخآ ءىش لك علتبت ةيمحملا ةريبكلا

 ةياهن قفنأ هنأ وه طيسب ببسل ايفوشتاو تاثداحم نع نوسلوب كناه دعبأ
 لوصألا ذاقنإ جمانرب نأشب ةريخألا ةعاسلا ىف ةقفص ىلإ لصوتلا ًالواحم عوبسألا

 ,ىونيليإ ةيالو نَع بئانلا ,ليوناميإ مهار لمح .تقولا ةمهادم عمو .ةرشعتتلملا
 سلجم ةسيئر نيب تاحفص مهيديأب ءاتوكاد ثرون ةيالو نع «دارنوك تنيك روتانسلاو

 سلجم ىف ةيلقألا ميعز بتكم ىف نيعمتجتملا نييروهمجلاو نوسلوبو ىسوليب باونلا

 سبح ةيلمع ذاقنإو «تاوالعلا ةيوست ىلع قفاو ىذلا نوسلوب نلعأو .(*''!باونلا
 تقو ىف ةيعيرشتلا ةئيهلا نم ءامعز عم ةيبيرجت ةقفص ,فارشإلاو ,ةيراقعلا نوهرلا
 اسامتلا شوب سيئرلا ردصأو .لؤافتلاب رعشي ىهو نينثالا موي ءاجو .دحألا موي ركبم

 ميعز وهو ؛نيكم عجشو .نييروهمجلا نم نيضراعملاب ايصخش لصتاو سرجنوكلا ىلإ
 لازي ال كانه ناكو .ةقفاوملاب اوتوصيل ءاضعألا ءاًرخأتم نكي نإو ءاضيأ ؛بزحلا

 ضفرو .رالود رايلم ٠٠١/ قافنإ رارقإ مضه نوعيطتسي نوظفاحملا ناك ام اذإ ؛لاؤس

 معدب :ةيبعشلا ةدعاقلا بضغ ةراثإب ةقزاجملا ,باونلا سلجم ىف ةيلقألا ميعز ءرنيب
 نأب هريمض هل حمسي وضع لك" روتفب ثح «لباقملا ىفو .ةحارص نوناقلا عورشم
 .(؟١) ةقفاوملاب توصي

 ىفو .نينثإلا موي مهسألا راعسأ ءلكاشملا هنم حوفت ىذلا ءتيرتس لوو ضفخو
 تناك ءسرجنوكلا ىف أدبت ءامسألا نالعإ ةيلمع تناك امنيب ءرهظلا دعب "8 ١: ةعاسلا

 ىف بضغلا مسحو .ضفرلاب نييروهمجلا اثاث توصو .اًمخز بستكت عيبلا ةيلمع
 .نوناقلا عورشم ريصم (اضيأ ضفرلاب نييطارقميد ةرشع نم ةعبرأ توص) راسيلا
 قئاقدلا ىف ةطقن ١.: ىاد رشؤم طبهو ,ةقرطملا تعرق .ءاسم ؛؟ ١: ةعاسلا ىفو
 ذاقنإ جمانرب تامو .نيقدصم ريغ مهتاشاش ىف راجتلا قلمحو .ةيلاتلا سمخلا
 .ةطقن //8 طبه دق واد ناك :ةريهظلا دعب قالغإلا ةعاس لولحيو .ةرثعتملا لوصألا
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 ىف ءابيرقت ةئملا ىف ةعست اًقاطن عسوألا 5.٠ زروب دنآ دردناتس رشؤم ضفخناو

 ةراسخ نم ؛ًاررضت رثكألا ىهو ؛ةيلاملا مهسألا تناعو .اًماع ؟؟ ذنم همايأ أوسأ

 .نيمقر نم

 ىلإ باهذلا ىف نوسلوب أكلت املاطلو .كونبلل اًناكم تيوصتلا كرتي ملو
 .هقواخم تدكأت «نآلاو .هتارايخ عسوي نأ ال ءصلقي نأ ىشخي ناك هنأل سرجنوكلا

 نأ ىلإ اًريشم - ريزولا ةيزعتب كنارف ىنراب بئاتلا ماقو .ةميزهلا ببسب اًراهنم ناكو

 ضرعو .مهدشر ىلإ اودوعي نأ نكمملا نم لازام :نيحناج لافطأ لثم ءسرجنتوكلا
 ىلإ نوتأيو اوعوجي نأ لبق اًديعب لافطألا لورهي نأ دبال ...اًنايحأ" :الئاق كنارف
 ."ءاشعلا ةدئام

 ةنسلا سأر ؛هانشاه شور مايأ لوأ ءلوليأ ربمتيس ؟٠ .ءاثالثلا موي ناك

 خويشلا سلجم ءامعز أدب ءىمسرلا لمعلا مامأ سرجنوكلا قالغإ عمو .ةيدوهيلا
 ,ءانثألا هذه ىفو .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب ءايحإل ةيفلخلا فرغلا ىف تاثداحم
 ءارجإ وهو ءاًموي نيعستل روبيللا ةدئاف رعس عفتراو .نامتئالا ديلج ةبالص تداز

 ذنم ةرم لوأل ةئملا ىف ةعبرأ قوف ام ىلإ اللستم -كونبلا ىف ةلويسلا سايقل سوكعم
 ديزملا ىلإ دوقي ىفرصملا طاشنلا دمجت ناك :ىكنانرب عقوت امكو .ىناثلا نوناك رياني

 ءارش ضورق ىلع ةدئافلا رعس ناكو .ىمويلا داصتقالا ىف ةريطخلا عودصلا نم

 بلطلا ىخارتو .تيورتيد ىلع ةبيئك لالظب ىقلأ امم ,ةئملا ىف ٠١ ىلإ عقتري تارايسلا
 ىقلت ةيبلسلا ةيداصتقالا ءابنألا تناكو .ةيرض ءاشنإلا ىف قافنإلا ىقلتو ءبلصلا ىلع

 .ماعلا ىف ةئملا ىف ١ نآلا تضفخنا ىتلا مهسألا ىلع اهلقثب

 رظني ناك ىتلا ايوروأ ىف ةقمنم عادو بطخل اًردصم اكيرمأ تالكشم تناكو
 .ةمزألا ىف ىساسألا بنذملا هرابتعاب ةيلامسأرلل ىكيرمأ ىلجنألا جذومنلا ىلإ اهيف
 جذومنلا ىلإ ريبك دح ىلإ عجري كاذو ,أوسألا نم اهسفن تمح اهنأ ايوروأ تدقتعاو

 ىف لقأ ةبغر اهكرحتو ةلودلا ةرطيس تحت كونبلا تلظف :ةيلامسأرلل لباقملا ىناملألا

 فارعألا عم اًقاستا رثكأو ,حابرأ نع ثحبلا ىف اًمهن لقأ ىهو ءاهمهسأ راعسأ عفر
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 نإ :الئاق ,ىناملألا ةيلاملا ريزو ؛كوربنياتش ريب تمّشو .ةيموكحلا دويقلاو ةيعامتجالا
 ىف ةغلابم اذه ناكو .(؟'* ليومتلا ىف ةيكيرمألا ةنميهلا ةبقح ةياهن لثمت ةمزألا
 .ةريصق ةرتف دعب كوربنياتش فشتكي فوس امك .ايوروأل ةيبسنلا ةناصحلا

 نوهرلا قوس اهلوخد لالخ نم .ةيبوروألا ةيكنبلا ةفاقثلا ريرحت مت دقف
 ءاربخلا دعي ملو .نامتئالا تاضياقم قاوسأ اًضيأو ,:ةصاخب ةيكيرمألا ةيراقعلا

 لوؤسم جذومن نم ةظفاحم رثكأ نولازي ال اوناك مهنأ عم .ةراقلا ىف نويلاملا

 .ةيرسيوسلا ةروطسألا ىف زونكلل نيريذح اسارح ؛دياو ىرتناك ةكرش ىف ضورقلا
 تناك قاوسألا نأ ىهو ؛مهترطيس قاطن زواجتت ءاضيأ ىرخأ ةقيقح كانه تناكو

 ريبك قاطن ىلع ةناصحلا نم لعجت ةجردل (لضفملا حلطصملاب "ةيملوع) طبارتلا ةديدش
 .ريطاسألا نم اًيرض

 ىلإ ىضمي ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب ناك امنيب لوليأ ربمتيس ةياهن ىفو
 ضفر ثيح ءفجت ايوروأ ىف ىفرصملا ماظنلا ةلويس تذخأ ,نطنشاو ىف ةميزهلا

 نلبد نم ,تاموكحلا ترطضاو .ضارقإلا ,كونبلا ىلإ راغصلا نيعدوملا نم ؛عيمجلا
 هل ىناملأ كنب ؛كلذ ىف امي . مهميمأت وأ نييسيئرلا نيضرقملا ذاقنإ ىلإ «نيلرب ىلإ

 قاطن ناكو .(*7 ةدحتملا تايالولا ىف ةيراجتلا تاراقعلا لاجم ىف ةريبك ضورق
 تناع ىتلا ءادنلريأ تذختاو .رالود رايلم ؛١ ذاقنإلا فلكت ايناملأ ىفف ؛الئاه ذاقنإلا

 اهكونب ىف ةعيدو لك نامضل ايئانثتسا ءارجإ ,مهسألا قاوسأ ىف رايهنا نم اًضيأ
 نم رايخألا تناكو .دالبلل ىلحملا جتانلا ىلامجإ ىفعض لداعي نامض - ةريبكلا ةتسلا

 فوخلا تراثأو .(*!بيدو مادرتور ىلع رسكنت دم ةجومب اهبش رثكأ ةدحتملا تايالولا

 .اهدحو ةراقلا ىفاعت لح ىلع تضقو ءايوروأ ىف ومنلا ىف ديدش ءطب نم

 (مجرتملا) .ةيزيلجنإلا ةانقلا ىلع اسنرف لامش ىف ءانيم (*)



 ىتلا ةزيرغلا ىهو ؛'نيزختلا ةيلقع" نم ىسلطألا ىبناج ىلع نومظنملا ىشخو

 امم ؛ندملا نع بوبحلا نوعنمي نيحالفلا ؛ةعانصلا ىلع ةقباسلا روصعلا ىف ؛تلعج
 نوزنكي نورتوتملا نويفرصملا ناك 5٠٠١48: ماع ىفو .بغش لامعأو ةعاجم ىلإ ىدأ

 ةمدخلا لاجم ةيزكرملا كونبلا تمحتقا ,ملاعلا لوح لاملا قاوسأ دمجت عمو .لاملا سأر
 رايلم ١6١ ةراقلا ىف اًكونب ىيوروألا ىزكرملا كنبلا ضرقأو .ريخألا ذالملا ىضرقمك

 اًيزكرم لازام ىذلا رودلا ىلع اًدكؤم :ىكيرمألا ىداحتالا طايتحالا فاضأو .رالود

 ضارقإلل تاليهست ةروص ىف رالود رايلم ؟”؟١٠ وه «نيعألا هل ظحجت اغلبم .رالودلل
 .جراخلا ىف رالودلاب

 حاتأف ؛ةيكيرمألا كونبلل ةحاتملا تاليهستلا ىداحتالا طايتحالا عسو ؛لخادلا ىفو

 ىذلا تيرتس لوول هضورق دارطاب اًيجيردت اًضيأ ديزي ناكو .ىرخأ رالود رايلم ٠

 نوضغ ىف رالود رايلم ٠٠١ ىلإ رفص نم ىداحتالا طايتحالا نم هضرتقا ام عفترا

 ىلإ رقتفت مل ءاهقاطن ىلإ رظنلايو ؛ةقوبسم ريغ دوهجلا هذه تناك .(*)ةليلق عيباسأ
 ديزي نل ضورقلا رادقم نأل ,لاملا سأر سيلو «ةلويسلا الإ جلاعت مل اهنكل .ةلوطبلا

 ,"ىنغأ" مهلعجي نل نيكلهتسملل نامتتالا ريفوت لثم اًمامت ,كنبلل ةيفاصلا ةميقلا
 لكشب ةلويسلا قلخي ىكنانرب ناكو .(اًضيأ عفترت تاقاقحتسالا نكل عفترت لوصألا)
 اهيلإ تراشأ ىتلا ةبيئكلا ةقيقحلا نكل ءطق لبق نم ىداحتالا طايتحالا لعفي مل
 ىف ةقثلا معدل ,ءىش ال ىأ «ليلقلا الإ لعفت مل تالواحملا هذه“ نأ ىه ءزميات كرويوين
 ,(434)"ةيلاملا قاوسألا
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 رشع عباسلا لصفلا

 ليتس رود

 وهف داسك ىلإ هجتت ةدحتملا تايالولا نأ ىف كشي صخش ىأ

 نم «لوألا نيرشت ربوتكأ نم ىناثلا ؛ميات ةلجم ءنوسجريف لين
 ,(19؟..4 ماع

 .تارم ثالث ءاهسفن ةنهارملاب بورج ىتيس تماق ؛ةيضاملا نيعبرألا تاونسلا ىف

 لطبي فوس اهتاكلتمم عونتو اهمجح نأ ىلع تنهار ءامهيسفن ةجاذسلاو ةراسجلايو

 ةقثب قيرطلا تمدقت ؛:ىضاملا نرقلا تاينيعبس ىفو .ةرطخلا ضورقلا ةروطخ لوعفم

 ىتيس ناك ؛ىقيقح ىلود كنبكو .ثلاثلا ملاعلا لودل طفنلا تارالود ريودت ةداعإ ىف

 ,ىروطسألا هسيئر ناكو «ىملاعلا لاملا سأر قفدت ةرادإ ىف ىداحتالا طايتحالل اًقحلم

 .ةأجف اذه ثدحي ال ,ديكأتلايو ,سلفت ال ممألا لودلا نأ ةركفل اًثئمطم ,نوتسيرو رتلاو

 وأ ءدادسلا نع ادنلوب ىلإ نيتنجرألا نم لود تزجع .تاينينامثلا ةيادب ىف ءاذه عمو

 .بورج ىتيسل ةحداف رئاسخ ىلإ ىدأ امم اهنويد تركنأ

 نوج وه ءاّنس رغصأ ريدم ىلإ ةرادإلا لقنو ء1945 ماع ىف نوتسيرو دعاقتو

 داعأو .كنبلا ءالمع ةمدخ عورف ءانب ززعو ىلآلا فرصلا تالآ ةوق رصبتسا ىذلا دير

 ؛ةيرضحلا بتاكملا جاربأ ليومتو «ةيراجتلا تاراقعلا ىف ضارقإلا ىلع هزيكرت ىتيس
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 نرقلا تاينينامث فصتنم ىف اًراهدزا تدهش ىتلا ىحاوضلا ىف قوستلا زكارمو

 ببسب اضيأو ,ىفارغجلا اهراشتنا لضفب ةنمآ ىتيس ةظفحم نأ دير دقتعاو .ىضاملا
 فوس تاعورشملا لك سيل نأ اهدافم ةملسم ءىرخأ ةرم - اهلوصأل ريبكلا ددعلا

 ىفف .ءفسأللو .ةزيمملا قطانملا ىف تاعورشملا سيل ةصاخو .ةأجف دادسلا نع زجعت
 ءانبلا ىف اولاغ نيرمثتسملا نأ حضاولا نم حبصأ ءىضاملا نرقلا تاينيعست ةيادب

 لاملا سأرل ىدو خض الولو .دادسلا نع تاعورشملا نم ادج ريثكلا لعفلاب زجعو ةياغلل

 .كنب ىتيس لشفي نأ حجرملا نم ناكل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم

 - ةديج اهلعجي نل ةئيسلا ضورقلا رثاكت نأ - نيترم هنيقلت مت ىذلا سردلا نكل
 بورج ىتيس تلخد ؛نيرشعلاو ىداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا لالخو .بعوتسي مل
 لوصألا نم ةلماك اعرد تدترا ءاذه نم رثكألاو ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا لاجم

 ةوشحم ىتيس ةظفحم نكت ملو - اهعونت ىف ةضرتفملا اهتوق تلثمتو .("اةرطخلا
 ءالمعلا ضورقيو ء:نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلاب نكل ةيراقعلا نوهرلاب طقف
 .هلماكب ىقيسوملا ملسلا ىأ :تاقتشملاو ةصاخلا مهسألابو ,ةيداصتقالا لامعألاو

 ةلاقإ ىلع قباسلا رهشلا) 2٠٠١1. ماع نم «لوألا نيرشت ربوتكأ لثم ءرخأتم تقو ىفو
 تراهنا ءلاح ىأ ىلع .ةميق دالبلا ىف ةيلاملا تاكرشلا رثكأ تلظ «(سنيرب كوشت

 ,لكيهملا رامثتسالا تاودأ ىف ةنزاوملا نع لوصألا ءافخإ ىف اهتيجيتارتسإ

 ماركيق لح نأ دعب ىتحو .ةيراقعلا نوهرلا ىف ةرمدم رئاسخ نم تناع اهعابتابو

 تأدبو .للشلاب بيصت ةيلصف رئاسخ ةمكارم ىتيس تلصاو ,سنيرب لحم تيدناب
 نيعتي فوسف ,داسكلل ةدحتملا تايالولا تملستسا اذإو .فعض اهنأ ول امك ىدبت اهتوق

 بناج ىلإ ةحنرتملا ةيداصتقالا لامعألاو ءالمعلا ضورقل ىدصتت نأ ىتيس ىلع

 .ةراهثملا ةيراقعلا نوهرلا

 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلل ىسيئرلا ضرقملا ءلاتيباك تسيرف ستيشوسأ ىلع بورج ىتيس تذوحتسا (*)
 جيكروم .ىس .مإ .هيأو هرثعتم ضرقم وهو ؛جيكروم تنجرأ اضيأ ترتشاو 2٠٠١, ماع ىف ءرطاخملا
 (مجرتملا) .خفتنت ةعاقفلا تناك نيح ىف ,؟5..ال ماع نم ,لوليأ ريمتبس ىف .تامدخ مدقم وهو .زيسيقريس
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 نم ليثض شماه ىتيس ىدل ناكو .اهسفن ةشاشهلاب ةيلودلا اهتظفحم تناكو

 أديو .نمزم لكشب لاملا سأرل رقتقي ناك كنبلا نأل لوصألا هذه ناشب أطخلا
 طبهو .دحاو تقو ىف اهلمحت عيطتست ىتلا تابرضلا ددع نع نولءاستي نورمثتسملا

 م نم لقأ ىف اًرالود ٠١ ىلإ ةدايقلا تيدناب ىلوت امدنع اًرالود ١5 نم مهسلا رعس

 نكي مل تيرتس لوو نأ عم «فرعي تيدتاب ناك ؛ 5٠٠١8 ماع نم «لوليأ ربمتبس لولحبو

 .ةقيحس ةوه ىف قلمحت ىتيس نأ ,ءفرعي

 ىهو ءايفوشتاو ءارش ىف ناك ءفاعت ىلإ لصوتلل تيدناب تاططخم مظعأو

 مهنم ؛«بورج ىتيسل بقارم ربكأ ,رنتياج متو نومظنملا ,سامحب اهقنتعا ةطخ

 عرقلا لالخ نم ةئزجتلا ةطاشن ةزاذإ قيس رصيتسا:ةطسبم ةزوص ىفو :ةضاقب
 نامض ةروص ىف ةيدهك اًقلغم ىتأي دق ام وهو ,ةئزجتلل ايفوشتاول ىقرألا
 ىفرصملا طاشنلا فطقبو .بورج ىتيس ضورقل ءاطغ اًضيأ مدقي فوسو ,ىموكح
 اضيأو اهتطاسو اهفلخ ىتيس كرتت فوس ؛ةكرشلا لك ءارش سيلو ءايفوشتاول
 ةيبهذلا تالظملا لثم اهديرت ال تاقاقحتساو ىرخألا لوصألا نم ةريبك ةفئاط

 حابص ىف تيدنايو ليتس اهبجومب حفاصت ىتلا ةقفصلا ىه هذه تناكو .(*!ايفوشتاول

 .لوليأ ريمتيس موي

 نأو اهجهن ىف رظنلا ةداعإ ىلع ىتيس ثح ىلع نييذيفنتلا ايفوشتاو ءاردم 50

 ,ةينوناقلا تانايكلا تائم اهب ةكرش ميسقتو .ايفوشتاو ىلع ٌةرشابمو ةطاسبب ذوحتست
 ةعبرأ لالخ مساح قافتا ىلإ ةجاحب تناك ىتيسو «ةصاخ .ديقعتلا ديدش ةطاسبب ناك

 لاملا سأر عمج اهنكمي ىتح ؛لوألا نيرشت ريوتكأ نم ثلاثلا ؛ةعمجلا لولحب ىأ ؛مايأ
 ال ىهف .اًضيأ ةعيرس ةقفص عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا تدارأو .ءارشلا معدل

 بتاور نم تاكرشلا ىف نيريدملا رابك اهيلع لصحي ىتلا ةزيمملا تادقاعتلا ىلإ ريشي حلطصم (*)
 (مجرتملا) .تاضيوعتو
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 اًمدق ىضملا اذه عم ليتس ودعاسم عطتسي ملو .رخآ لشاف كنبب رماغت نأ عيطتست

 .(*""!تاضوافملا ىف

 ناك تاقاقحتسالا نم ديزملا ايفوشتاو لخاد سدت نأ لواحت بورج ىتيس تلظو

 لب «:مهنب ىتيس تلواح ءريبك نامضب ةموكحلا نم تزاف نأ دعيو .كرتت نأ ررقملا نم

 هنأ تيدناب ىأر امبرو .اهتميق نم ىقبت امم ةعطق لك اهكيرش نم عزتنت نأ .عشجيو
 .فرعي ناك امك «قافتالا ىف ةدشب ةعلاض تناك ةموكحلا نأل اًدونب ىلمي نأ عيطتسي

 فوس اهل ةعزعز ةيأو اهلشف نود لوحت اهتماخض نأب بورج ىتيس ىلإ رظني ناكو
 .ىداحتالا طايتحالا بعر ريثي

 مويو .مهتيضق ءودهب تيدناب ىضوافم معد :عويسألا نم ريبك رطش لالخو
 5غ ءاقب عمو .ىرخأ ةرم كرويوين ىف «ناريبكلا نايذيفنتلا ناريدملا عمتجا ؛سيمخلا

 ,لئاه طغض لظ ىف لمعت ةسفانتملا قرفلا تناك :ىئاهنلا دعوملا ىلع طقف ةعاس

 .ةدئام ليدنم ىلع دونبلا ديدش سامحب نابتكي نييذيقنتلا نيريدملا نم نانثا ناكو

 نيج تلمعو .ةيلضفأ هل عقوم ىلإ لصوتلل ىعست لازت ال بورج ىتيس تناكو

 مل اهنكل ,نيبعاللا فرعت تناكو ىتيس ىف ءايفوشتاول ماعلا راشتسملا ؛نروبريش
 راطم ىلإ ليتس رداغ امدنعو .مهبلاطم نم اوففخي نأ نيقباسلا اهئالمز عانقإ عطتست
 اياضقلا نم ريثكلا كانه لازي ال ناك ؛هترئاط فقت تناك ثيح ؛ءىزريجوين ىف ورويرتيت
 ,(451) ةقلعم ةمفملا

 كرتب اهل حمست ىتلا "دادسلا ىلع ةردقلا ةرقف' ىلع دمتعت ايفوشتاو تناك
 ىلع ةرداق لظتس اهنأ «ماربإلا دنع ءدكؤي نأ ثلاث فرط عطتسي مل اذإ ةقفصلا

 ءاهضوافت لصاوت نروبريش تناك نيح ىف ءءاسملا كاذ نم ركيم تقو ىفو .دومصلا
 .دادسلا ىلع ةردقلا ةرقف نع ىلختت بورج ىتيس نأ اهربخأو ايناج دعاسم اهب ىحنت
 وردنأب روفلا ىلع تقتلاو .ةتيم اهتكرش كرتت دق ةقفص مامتإ لامتحا نرويريش جعزأو

 ىدنآ" لوقلاب نروبريش تأدبو .قباسلا اهليمزو ؛ىتيسل ماعلا راشتسملا بئان ءرنليف
 ."انه مهافت ىلإ لصوتن انعد
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 ةئيهلا ةسيئر ىدل ناكو .فتاهلا ىلع ريب اليش تناك .لومحملا اهفتاه نر مث

 .ديدج نم ءاطعلا لخدت ىجراف زليو :ةقيش ءابنأ عئادولا نيمأتل ةيداحتالا

 ريكفتلا ءايفاوشتاوب زوفلا ىف لمألا هقراف نأ دعب ءوكسيسنارف ناس كنب داعأو

 حبصأ) ليتس ىلإ ءابنألا هذه ريب تلقنو .بورج ىتيس ىناوت ءوض ىف هتارايخ ىف

 رعشو .(ةيفرصملا تاقفصلا ىف ءاطسو ةموكحلا ولوؤسم لمعي نأ ودبي اميف اًيداع
 .لوهذلاب ءتولراشت ىلإ عالقالل دعتسيو ةرئاطلا جردم ىلع حبصأ نأ دعب ءليتس

 ايجعتم مستباو ؛هتسلج ىف حارتسا مث .طخلا قلغأو نروبريشب لصتت نأ ريب ربخأو

 .(؟*؟ارشالتت ىلعأ نم ىزريج ةروص تناك امنيب .هتايح تافطعنم ثدحأ نم

 ىتيس ىماحم عم اهعامتجا نم ةلجع ىف تجرخ ىتلا) نروبريش ءريب تربخأو

 ىلإ ايفاوشتاو ميسقت عبتتسي الو ؛ةيداحتا ةدعاسم بلطتي ال زليو ضرع نأ (بورج

 ضرع نم مهسألا ةلمحل ريثكب رثكأ ىواسيو ؛مهسلل تارالود ةعبس دنع هنأو ءازجأ

 روفلا ىلع نروبريش تكردأو .هبناوج عيمج ىف لضفأ وهف ءراصتخاب .بورج ىتيس

 ةلمح نكل .زليو ةقفص هاجتا ىف ادج اريثك تلام اذإ ءاضقلل أجلت فوس ىتيس نأ

 .ىرغملا ضرعلا اذه لثم لوبق نع تسعاقت اذإ حجرألا ىلع اهنوضاقي فوس اهمهسأ

 ريكفت دعب ؛نروبريش تباجأو .امدق اهيف ىضمحلا ىلع اهثحت ةيكيرمألا ةموكحلا تناكو

 سلجم هيلع قفاويو زليو هعقوت جامدنا قافتا صحفت نأ ىلإ جاتحت فوس اهنأب ؛عيرس

 .ايفوشتاو هيف رظنت نأ لبق اهترادإ

 ,طبه امدنع ليتسب .زليول نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ء.شتيفيسافوك لصتاو
 ركذو .قيرطلا ىف مداق هيلع ةقفاوملا متت اًقافتا نأب هدعوو .ءاسم ةعساتلا ةعاسلا

 نأ فرعي ىهو ؛ىلاتلا حابصلا ىف اهضرع نلعت فوس زليو نأ شتيفيساقوك

 ربع ليتس ىقلت «قئاقد عبرأو ةعساتلا ةعاسلا ىفو .اًطغض فيضي فوس اذه

 عبرأ نوضغ ىفو .ةرادإلا سلجم هيلع قفاو ىذلا جامدنالا قافتا ىنورتكلإلا ديربلا

 هزاجنإ نع بورج ىتيس تزجع ام تزجنأ دق ىجراف زليو تناك ءاًبيرقت قئاقد

 .عوبسأ ىف



 ىماحم .نيهوك نيجدور أرق «لزنملا ىلإ ةدوعلاب عراسي ليتس ناك امنيبو

 وحت فتاهلا ربع هءاردم ليتس عمجو .ةيضرم اهنأ ليتس حصنو زليو ةقيثو :ناقيلوس

 - اًيلام لضفأ زليو ضرع نأ كردأ ىذلا ةرادإلا سلجم سامحب قفاوو .ليللا فصتنم
 ريغ وهف ؛ىتيس قافتا فالخ ىلعو «ةمالس رثكأ كنب نع رداصو ةيحبر رثكأ ىأ

 نأ دقتعأ" :ريبل لاقو .قرؤم لظك ةركف هتقرأ قافتالا عقوي ليتس ناك امنيبو .طورشم

 .(4)"ءاركيقب لصتن نأ انيلع

 .اًبيرقت اًحابص ةيناثلا ةعاسلا دعب تيدنابب اًيوس رييو نروبريشو ليتس لصتاو
 لاقو .نيباش رامثتسا ىيفرصم اناك مايأ ذنم ءتاونس ذنم تيدناب فرعي ليتس ناكو

 ."ةمهم رومأ نع كيلإ ثدحتأ نأ ىلع نيعتي كيف"

 ءاليش' :لاق سأي ةلاح ىفو .روفلا ىلع جاتهاو روفلا ىلع تيدناب ظقيتساو
 ىف - ."كحملا ىلع ىرخأ رومأ كانه .اهدحو ايفوشتاوي قلعتي ال اذه نأ نيملعت

 اًيرتشم كانه نأب ةياغلل ةديعسلا ءريب نكل .(*"؛!بورج ىتيس فاشكنا ىلإ ةراشإ
 تنلعأو .لخدتلا تضفر ءاهتلاكو معد نود ايفاوشتاو ىلع ذاوحتسالا ىف اًبغار

 ايفوشتاو مهسأو طبهت بورج ىتيس مهسأ لعج امم حابصلا كاذ ىف زليو ةقفص
 .(*!ةدشب دعصت

 ةدعاسملا ىلإ ةجاحب تناك بورج ىتيس نأ رهاظتلا تقولا كاذ ىف فشكناو

 ةيامح ةموكحلا نم ةأجف ىتيس تبلطو ءايفوشتاو ةظفحم عم لماعتلا درجمل

 .اهتجلاعم نيعتي ىتيس اياضق نأ نوملعي نومظنملا ناكو .(*"*!اهسفنل ضورقلا
 ذاقنإ جمانرب رارقإو ىفرصملا ماظنلا ةجلاعم ىف لثمت مهتايولوأ ىلوأ نكل
 .ةرثعتملا لوصألا

 ىف اًعمزم ناك امك تمت ىتلا جامدنالا ةيلمع لقرعت نأ ىف تلشف اهنكل ىوعدب بورج ىتيس تمدقت (ه)
 (مجرتملا) 2٠٠١4. ماع نم لوألا نوناك ريمسيد ١

3532 



 ىل امك ,ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانربب مهسألا قوس ثبشتي نأ بيرغلا نمو
 ىلإ ةراشإلا ببسب ىعيبط لكشب راجتلا ةمه ترتفو .حالصإلا ىف ريخألا لمألا ناك
 هالول ىذلاو خيراتلا ىف ىفرصم ذاقنإ ربكأ ىف ايلاح ىلجتي ىذلا ةموكحلا طسوت

 جمانرب ىف .ءارث دالبلا ىرمثتسم رثكأ «تيقاب نيراو رهظو .اهرايهنا مهسألا تلصاول

 ةيداصتقا رويراه لريب هجاوت ةدحتملا تايالولا نأ نلعأو ىنويزقيلتلا زور ىلراشت

 هتوق مض ءداسكلا مايأ الفط ناك ىذلا تيقايو .سرجنوكلا نم اًكرحت بلطتت
 '.همعد ىلإ ةجاحب نوسلوي نأ ملعي ناكو :ةدشلا تاقوأ ىف ةموكحلا ىلإ ةرطفلاب

 ةهيبش طورشب كيرتكيلإ لارنج نم طسق ءارشب ءام دح ىلإ ,قوسلا اًضيأ معدو
 .نامدلوج ىف هتقفصب

 ريوتكأ نم ىناثلا ءسيمخلا مويو .روهمجلا معد دشح ىف تيفقاب جذومن لشف

 ىف اعمتجم .خويشلا سلجم قفاوو .ةطقن 75١ واد رشؤم ضفخنا ءلوألا نيرشت
 هضفر ذنم اليلق الإ لدعُي مل ىذلا) ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب ىلع ءراصح ءاوجأ

 باسحلل رالود فلأ ٠٠١ نم عئادولا نيمأت فقس عفر طرش ةفاضإ عم باونلا سلجم
 ناك ؛ةعمجلا موي نوناقلا عورشم باونلا سلجم ىقلت امدنعو .(رالود فلأ 2٠١ ىلإ

 اذه لالخ هنأ ادع اميف - عوبسأ لبق هيلع ضرع ىذلا هسفن عيرشتلا ساسألا ىف

 هل ىكيرمأ لكل ةرمدم ةبرض ىهو ءاهتميق نم ةئملا ىف ةعست مهسألا تدقف ؛عوبسألا

 ىذلا وه تيرتس لوو نإ لاقي امبرو .كلذ هباش ام ىأ ىنواعت قدنص وأ دعاقت باسح
 تاليدعتلا نأل سيلو ء,تشه مهيولق نأل سيل مهتيوصت اوريغ باونلا نأل ءعيرشتلا رقأ

 لوول رمتسم رايهنا ةيلوؤسم اولمحتي نأ اوديري مل مهنأل نكل ,.مهءاكذ تعدخ ةفيفطلا
 ىف مهسألا قاوسأ تناك نيح ىف ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب شوب عقوو .تيرتس

 .ماوعأ ةعبرأ ىف اهراسحنا تايوتسم ىندأ

 نكي مل ةطاسبب .أوسأ ةلاح ىف داصتقالل ةيمهأ رثكألا نامتئالا قاوسأ تناكو

 تردأو ءبسحف ةيوئم ةطقن رشع رهش اهتدم ىتلا ةنازخلا نوذأ تردأ .نامتئا كانه
 رمتسم ليلد ىف - بسحق ةيوئم ةطقن فصن روهش ةئالث اهتدم ىتلا ةنازخلا نوذأ
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 ةموكحلا نم بناج ىأ ىف ضارقإلا نع نوسعاقتي اوناك نيرمثتسملا نأ ىلع
 . ىلع) رصقلا ةفلاب تارتف ىلإ ليمي ناك لعفلاب اًدوجوم ناك ىذلا نامتئالاو .ةيكيرمألا
 نورمثتسملا ناكو .(؛"(مايأ ةعبرأ نوضغ ىف ىهتنت ىتلا ضورقلا ءلاثملا ليبس
 نويد وأ ةبلطلا ضورقب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا نع تاعامج نوعجارتي
 كسامت ىلع تظفاح ىتلا لوصأب ةموعدملا قاروألا نم عونلا وهو - نيكلهتسمملا
 سأر نأشب (ةزرابلاو) صحفلل ضرعتت مل ىتلا ةملسملاو .ليج رادم ىلع داصتقالا
 " طق مهيلإ اوثدحتي وأ مهولباقي مل نيذلا فارطألا نوضرقي فوس راجتلا نأ ىه - لاملا
 دشألا ىه كونبلا تناكو .ةميلس دعت مل - نامتئالا نم ةرمتسم ةليدج جسني امم

 اهضرقتل دارفألاو تامظنملا ضعب نم ضرتقت تانايك ةطاسبب ىهو ؛طغضلل اضرعت
 ضورقلا ىلع ةدئافلا لدعم ىف قرفلا ,قالطإلا ىلع ىوتسم ىلعأ ىلإ ؛عفتراو .نيرخآ
 تاقفدتل سكاعم رايعم وهو .دمألا ةريصق ةيكيرمألا ةنازخلا تادنسو كونبلا نيب

 .كونبلل نامتئالا

 مدلا ةرود ىلع طغاض طابر ريثأت هبشي كونبلل ةلويسلا صلقت ريثأت ناكو
 علسلا عيب ىلإ نامتئالل ةشطعتم تناك ىتلا تاكرشلا ترطضاو .مسجلا ىف

 ربكأ ءنشين ىتوأل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك :نوسكاج لكيام اكشو .دقنلا لباقم
 نإ .ىس .ىب .نإ .ىس ةكبش ىلإ ؛ةدحتملا تايالولا ىف تارايسلا ةراجتل ةكرش
 نوسكاج رذحو ."نيديجلا نئابزلل ال لوقتو' ال لوقتل رذع ىأ نع ثحبت كونبلا
 نم جرخت دق تارايسلا ضرع تالاص نم فالآ ةثالث نإف ,نامتئا نود هنأ

 .ىداصتقالا طاشنلا

 قاروألا قوس تضفخناو .ةمزألاب رعشت تناك ىلوألا ةجردلا تاكرش ىتح

 نم ةردحنم رالود نويليرت ١,7 ىلإ لصتل ,عوبسأ ىف رالود رايلم 55 ةيراجتلا
 أدبل ؛هذه دمألا ةريصق ضورقلا الولو .نامتئالا ةمزأ ةيادب لبق رالود نويليرت <,”
 ةأجف تلقرعت ىتلا كيرتكيلإ لارنج تناكو .اًمامت فقوتيل رثعتي ىداصتقالا طاشنلا
 صاخ لكشب اًقلقم ناك ام وهو ,ةمزألل ةلماشلا ةعيبطلا ىلع الاثم دقنلا ببسب
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 ىلع ةيرعسلا تاوالعلا تعفتراو ؛:ةبعص طورش ىلع ًءانب الاومأ عمج دقف .نوسلوبل

 .بآ سطسغأ ذنم لاثمأ ةعبرأ ديزتل رالود فلأ ٠ ىلإ كيرتكيلإ لارنج تادنس

 ةثالثب فنصي اهنامتئاو ؛ءابرهكلا حيباصم ةرهشب ةكرش ىهو ؛كيرتكيلإ لارنج لشفف

 نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ؛تليمإ ىرفيج دشانو .روهمجلا ةقثل اًرمدم نوكي فوس .هيإ
 اًمعد مدقت نأ كونبلا ةلويس شاعنإل مدقُت ةموكحلل جمارب ىأ نأ نوسلوب :ةكرشلل

 .(*""!كيرتكيلإ لارنجل اًضيأ
 ؛تايدلبلا ىف نيضرتقملا نع تادنسلا ىف نورمثتسملا فزع ءررضلا راشتنا عمو

 تادئاع صلقت لامتحا تهجاو ىتلا تايلحملاو تايالولا تارادإ ىلع طغض امم

 هيف مت ىذلا مويلا ىفو .اهلهاجت لاط ىتلا دعاقتلا لاومأ ريتاوفب اًيوحصم بئارضلا

 نإ اينروفيلاك مكاح ءرجينزراوش دلونرأ لاق ,ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب رارقإ

 عيسوتل تادنس حرط نطنشاو تغلأو .عيباسأ نوضغ ىف دقنلا اهنم دفنيس ةيالولا

 ءاناتنوم ةيالو ىف ءزجنيليب ةنيدم تناكو ؛نيرتشملا ىلإ راقتفالا ىلإ ةريشم ءراطملا

 نيم ةيالو عطتست ملو ؛ىلحملا ىفشتسملل ةديدج ئراوط ةفرغ ليومت لجأ نم حفاكت

 .(*2لعيرس قيرط حالصإل لاملا سأر عمج

 نع .ىج .ىأ .هيإ تفشك .لوألا نيرشت ريوتكأ نم ثلاثلا .هسفن ةعمجلا موي ىفو

 ضرق نم رالود رايلم ٠١ لعفلاب تبحس دقف ءلوصأ ىأ عيب ىلع ةرداق ريغ اهنأ
 تالاكو تمدص ىتلا ءابنألا ىهو - ىداحتالا طايتحالا نم رالود رايلم 85 هتميق
 تردصأ .ةأجفو .اًّمطب رثكأ جردتب بحسلا ثدحي نأ تعقوت ىتلا ىنامتئالا فينصتلا

 ىلع ىكنانرب قفاوو .ودبي اميف اًعفن دجت مل ذاقنإلا تايلمع ىتحو .لقأ اًقينصت زيدوم
 ضرقلا لثمو .رالود رايلم ٠١ نم برتقي ىج .ىأ .هيإل ىفاضإ ضرق ىلع روفلا

 وأ ةيطارقميد ةيلمع نود ىداحتالا طايتحالا نم ريبك مازتلاب دهعت وهف :اًقلقم اًجذومن
 .ةرملاب ةعجارم

 صيلقتل رماوأ هيدل ناك ىبرغلا ملاعلا ىف كنب لك نأ ىف ةمزألا روذج تلثمتو

 عيطتسي نأ ىهو ؛نوسلوبل ريبكلا لمألاو .ضورق عيبل ةجاحلا مكحب .ةيلاملا ةعفارلا
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 .دامر ىلإ لوحت ءايبسن اًماليإ لقأ لكشبو اًيجيردت ةيلاملا هتعفار صيلقت ىلاملا ماظنلا
 ,ةماخضلا ىلع رشؤم ىفو .مظعلا غلاب ةطاسبب اهمجحو ةرثعتملا ضورقلا ددع ناكو
 نم ةحيرش 4772١ فينصت ,ةمزألا ةيادب ذنمو لوليأ ربمتبس ٠١ لولحب ءزيدوم تضفخ
 نم رثكأ ناكو .رالود رايلم ؛٠5 ةيلامجإلا اهتميق نامضب ةموعدملا نيدلا تامازتلا

 مل فصنلاو ,هيإ ةثالثب لصألا ىف ةفنصم (رالودلاب ةميقلا ثيح نم) ةئملا ىف ٠
 مت ىتلا تادنسلاو .دادسلا نع زجع تاراطخإب مدقت نكل ,بسحف هفينصت ضفخي
 كانه نكي ملو ءىرخأ تاسسؤمو كونبلا رتافد ىف تناك دادسلا نع تزجعو اهضيفخت

 .(""؟لاهنم ففختلل ةلؤم ريغ ةقيرط

 لاين ىناطيربلا خرؤملا ىصحأ ؛ميات ةلجم ىف رشُن ,ةريصبلا بقاث لاقم ىفو
 نم رثكأ ىأ رالود رايلم ٠٠١ ىلإ تلصو ةمزألا ءانثأ كونبلا رئاسخ نأ نوسجريف

 صيلقت ىلإ رطضت فوس كونبلا نأ ىلع لدي امم .هعمج مت ىذلا لاملا سأر ىلامجإ
 ةرشع معدي لاملا سأر نم رالود لك نأل) .(':)رالود نويليرت نم لقأب اهلوصأ
 نم ديزملاو راعسألا ضافخنا نم ديزملا اذه لفكو .(ةنزاوملا ىف رثكأ وأ تارالود
 .كونبلا رئاسخ

 لوصاألا ذاقنإ جمانرب مادختسال اًمود ززعتت ةيضق ىلع كونبلا رامد ىوطناو
 ناك نيذلا نييعماجلا ةذتاسالا نم ةعومجم كانه ناكو .لاملا سأر خضل ةرثعتملا

 اوصوأو :كاذ ةعمجلا موي ىف ىداحتالا طايتحالا ىف ايرود ىكنانرب مهريشتسي

 اهتمزأ ءانثأ ديوسلا ىف اعفن ىدجأ هنأ ىلإ نيريشم .لاملا سأر رامثتسا ىلع ةدشب

 نأل ,نوسلوبل اذه ديكأاتلاب ىكنانرب ركذو .ىضاملا نرقلا تاينيعست ىف ةيفرصملا

 ذخأ مث .(''9لامسأر جمانرب' ىلع اولمعي نأ مهديري هنأ هيفظوم ربخأ ريزولا

 ىف عوبسألا ةياهن ةلطع ءاضقل ايجروج لحاس ةلابق ةريزج ىلإ هترسأ نوسلوب
 لاملا سأر قاوسأ تراهنا ؛هيف داع ىذلا نينثإلا موي ىفو .طغضلا نم ففختلاو ديصلا
 .ملاعلا لوح



 ددرتملا ىكارتشالا

 اونوكي الأ [ىزكرملا كنبلا] دقنلا طايتحا ىكلام ىلع نيعتي
 لب بسحف مهتاقاقحتسا لجأ نم هب اوظفتحي نأل نيدعتسم
 مهيلع نيعتيف .نيرخآلا تاقاقحتسال ةيرح ىصقأب هميدقتل اضيأ
 'لجرلا كاذو لجرلا اذهل"و ةريغصلا كونبلإو راجتلل هوضرقي نأ
 .ديج نمألا ماد ام

 .(0141/7 ماع ىف ؛تسيمونوكيإلا ,توهوجاب رتلاو ىفحصلا

 عله ةلاح ملاعلا دهش ءلوألا نيرشت ريوتكأ نم سداسلا نينثإلا موي ىف
 ,ةيكيرمألا ةيراقعلا نوهرلا ىف طاشنب نورمثتسي اوناك نيذلا بناجألاف .ةيملاع
 اوظقيتسا «ىلاملا رايهنالا نم ةناصح ىف اكيرمأ نأ ىطابتعالا'معزلا ساسأ ىلع
 نم لفسألا بناجلا ىف اًمامت ةطبارتم ةيملاعلا قاوسألا نأ ىعقاولا كاردإلا ىلع
 دنا موي ىف ثلا يف ةنسسمتك ةيشلا يف تينشألا قوت ضفستاو وكلا

 تضفخنا ايسور قوسو «ةئملا ىف ةثالث نم رثكأ ايروكو نايايلا قاوسأ تضفخناو
 ىلع ةرطيسلا ىلع تلمع ىتلا ,ةيناملألا ةموكحلاو .ةثملا ىف 19 تغلب ةرمدم ةبسنب

 .ىفرصملا ماظنلا ىف ةعيدو لك تنمض ءاّيرغ هجتم رودي ءايو اهنأ ول امك ىودعلا
 ىف ةينامث ايناطيرب ىفو «ةئملا ىف ةعست اسنرف ىف قاوسألا تضفخنا :علهلا رشتناو
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 ,؟4١٠ ماع ذنم ةرم لوأل فالآ ةرشع نم لقأ ىلع واد رشؤم قلغأ ءاكيرمأ ىفو .ةئملا

 لك اوعيبي' نأ نيعمتسملا ؛ةبرطضملا قاوسألا رابخأ عيذي وهو ءرمارك ميج ربخأو

 ْ ."نآلا ءىش

 دعبف .دكارلا داصتقالا ىلع هزيكرت نم لقأ مهسألا قاوسأ ىلع ىكنانرب زكرو
 ةلدأب ههجاوي ىداحتالا طايتحالا ناك ءدح لقأ ىلإ رطخلا صيلقت نم ةريثك روهش

 تناك .لعفلاب اهيف تلخد دق نكت مل اذإ ءدانسك ةلاح لخدت اكيرمأ نأ ىلع اهيف سبل ال

 طبهي عينصتلاو ءضفخنت ةئزجتلا تاعيبمو ءدعاصتت ةرثعتملا نامتئالا تاقاطب نويد

 عساتل ردحنا فئاظولا لامجإو .ىلاوتلا ىلع عساتلا عبرلل ضفخنت لزانملا راعسأو

 ةئالث ضورقلا عفرف ؛:ةصرفلا زاهتنا ىلع ىكنانرب لابقإ ديازتو .ىلاوتلا ىلع رهش

 جمانرب لالخ نم كونبلل ىداحتالا طايتحالا اهعيبيل رايلم 6٠١ ىلإ لصتل لاثمأ
 .قباسلا ماعلا لالخ اهراكتبا مت ةكبترملا ضارقإلا تايلآ ىدحإ وهو ,تقؤملا تادازملا

 سيلو كونبلا ةلويس ةيلآلا هذه تجلاع ءىرخألا ىداحتالا طايتحالا تافصو لثمو

 ...ماظنلا ىلع ىقلت ةلويسلا" ءاككشتم تنرتنإلا ىلع نينودملا دحأ رشنو .اهلامسأر

 .(”5)"ةلب الإ نيطلا ديزي ال اذه نكل

 موي ىفو .اًيفاك نكي مل هنكل اًئيرج ىداحتالا طايتحالا لمع ناك ءربكأ فاصنإبو

 نأ اًنلعم ءلضفأ ةوطخ ىلع ىكنانرب مدقأ ؛لوألا نيرشت ريوتكأ نم عباسلا .ءاثالثلا

 ءارجإ اذه ناك .ةيراجتلا ةيلاملا قاروألا ءارشل ةرادإ ؛ئشني فوس ىداحتالا طايتحالا

 اًمود ىداحتالا طايتحالا ناك .موينومولألا براضملا وأ ةيقرولا دوقنلا لثم اًيروث

 لاملا ضرقي ناك ةعانصلا وأ تارايسلا تاعيبم زفحي نأ دارأ اذإ .كونبلل اًقفرصم

 نكل .داصتقالا ىقاب ىلإ قفدتت فوس ةفاضملا ةلويسلا نأ نم اًقثاو :نييلاملا ءاطسولل

 ىداحتالا طايتحالا نإ ىكنانرب لاقو .ةدئافلا ةميدع - تايب ةلاح ىف تناك كونبلا

 رتويبمكلا ةزهجأ ىجتنمو ةئزجتلاب عيبلا رجاتم ىلإ ةرشابم اضورق مدقي فوس
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 اًكنب اًضيأ نوكي فوسو .ةيلاملا ةيراجتلا اهقاروأ ءارش لالخ نف ناريطلا تاكرشو
 .(*)رمألا مزل اذإ ءاكيرمأ لامش ىف ةكرش لكل

 ىف ةطقن 5٠٠ واد رشؤم رسخو .ىرخأ ةرم - لاح ىأ ىلع قاوسألا تراهنا
 ثدحتو هحابرأ صلق ىذلا ءاكيرمأ فوأ كنبو .ةيلاملا مهسألا تينفو .كاذ ءاثالثلا موي

 ىف ١7" همهسأ طويه عم مهسأل ليزه عيب ىلإ ىهتنا ,ةديازتم ةينامتئا لكاشم نع

 متتخيل حفاكي لازي ال ناك نكل ءايئاهن اقافتا عقو ىذلا ءىلئاتس ناجرومو .ةئملا
 ارالود ٠١ تحت مهسألا تقلغأو .ةئملا ىف 55 ضفخنا ,ىشيبوستيم عم هتارامثتسا

 .اهدعوب ثنحت دق ىشييوشتيم نأب تاعاشإلا مخضت عم «نمزلا نم دقع ىف ةرم لوأل

 .روتوم دروف تطبهو .ريبك دح ىلإ ليومتلا اهنم عزن ىتلا مهسألا دعبتسي قوسلا ناك
 ذنم اهل ىوتسم ىندأ ىف تارالود ةثالث نود ام ىلإ ,داسكلا فواخمل ةياغلل ةساسحلا

 .هل ىوتسم ىلعأ فصن ىلإ ضفخنا «تنرتنإلا كلم ءلجوج ىتح .تاينينامثلا فصتنم

 تانويليرت ةعبس ةدحتملا تايالولا ىف ةجردملا مهسألا ترسخ «قباسلا ماعلا رادم ىلعو

 .قوسلا ةميق ىف رالودأ

 اهربتخا ىتلا ضرألا ءىرظنلا فرطتلا نم اًضرأ لخدي تيرتس لوو ناك
 امدنع ٠٠١7: ماع ىف ىداحتالا طايتحالا ىف هنييعت نم ةريصق ةرتف دعب ىكنانرب

 ءاقلإ - ةداح ةيداصتقا ةمزأ ىلع ةلمتحملا ةياجتسالا ةيفيك لمع راطإ ددح

 هثيدح دنع ظحالو .بيرغ لكشب كلذ نع ربع امك .رتيوكيله ةرئاط نم دقنلا
 :ىضارتفا لكشب

 ىق اًيلاغ ,ةعونتم ةيعانص تاكرش ىداحتالا طايتحالا ضرقأ ءداسكلا ءانثأو .ةديعي ةقياس كانه ناك (*)
 ىف عنصمو .رالود قلأ ٠٠١ لوب تناس ىف باشخألل ةكرش تضرتقاو :ةعضاوتم غلابم ةروص

 مساب ضورقلا هذه لثم تفرعو .رالود فالآ ةثالث اتوكاد ثرون ىف رجاتو ءرالود فلأ ؛٠ نسنكسيو
 عم لماعتلل :.1978 ماع ىف ىداحتالا طايتحالا نوناق ىلإ فيضأ مسق دعب '(يب) ١١ مسقلا ضارقإ"

 (مجرتملا) ٠١48". ماع ىف ىرخأ ةرم هؤايحإ متو . ةيئانثتسالا فورظلا"
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 مويلا ىأ) ةعابطلا ىمست ايجولونكت اهيدل ةدحتملا تايالولا

 تارالودلا نم ديرت ام جاتنإب اهل حمست ىتلا (ىنورتكلإلا اهلباقم

 ددع ةدايز لالخ نمو .ىساسأ لكشب ةفلك نود ةيكيرمألا

 لكشب ديدهتلا لالخ نم ىتح ىأ نارودلا ىف ةيكيرمألا تارالودلا

 اضيأ صلقت نأ ةيكيرمألا ةموكحلا عيطتست ءاذه لعفب هب قوثوم
 عفر لباقي ام وهو تامدخلاو علسلاب قلعتي اميف رالود ةميق
 صلختسنو .تامدخلاو علسلا هذهل تارالود ةروص ىف راعسألا

 مزعلا ةيضام ةموكح نإف ةيقرولا دوقنلا ماظن لظ ىف هنأ
 .اًيباجيإ امخضت مث نمو ىلعأ اًقافنإ امود دلوت نأ عيطتست

 صيلقت ىه ”2٠١: ماع ىف ,ىكنانرب اهيف ركفي ناك ىتلا ةددحملا ةلكشملا تناك
 لقألا ىلع ناتمزالتم وأ ناتهباشتم ناترهاظ امهنكل ءداسكلا نع هل اًرييمت .مخضتلا

 جالع اًضيأ وه (ىلعأ راعسأ ىلإ ىدؤي ىوقلا بلطلا) ةدحاو جالعو .ىوق لكشب
 ىداحتالا طايتحالا خضي نأ نيعتي ,تابس ةلاح ىف داصتقا ءايحإلف ءاّيطمنو .رخآلل
 ربك ؛عاب املكو .ةيداحتالا تالاكولا نويد ىأ ةنازخلا نوذأ عيبب ماظنلا ىف لاملا

 ةدئافلا راعسأ تضفخنا ىل اذام نكل .ةدئافلا راعسأ تضفخنا .مث نمو «لاملا دادمإ
 لك عيضي نل هنأ ىلع ىكتانرب دكأ ؟شاعتنالا نع زجعي داصتقالا لاز امو رفص ىلإ

 ءرفص ىلإ ريصقلا ىدملا ىلع ةدئافلا راعسأ لصت امدنع عمجم قافنإ زيفحتل" .ءىش

 نأ ؛لمتحملا نم وأ هلوصأ تايرتشم قاطن عسوي نأ ىداحتالا طايتحالا ىلع نيعتي

 ىئانثتسا لكشب ةريصبلا بقاث ىكنانرب ناك ."اهيرتشي ىتلا لوصألا ةمئاق عسوي
 :لاق نيح

 ٠ عاطقلل ضارقإلا ىف ةعساو تاطلس هيدل ىداحتالا طايتحالا

 مصخلا ةرادإ ربع كونبلا لالخ نم رشابم ريغ لكشب صاخلا
 لمكملا ,ةسايسلل ىناثلا ليدبلاف ءاذل .ىداحتالا طايتحالا ىف

 ةيسنلاب نوكي فوس ءةلاكولا نويدو ةنازخلل قاوسألا ىف لمعلل
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 كونبلل ةدملا ةتباث ضورق مدقي نأ وه ىداحتالا طايتحالا ىلإ

 لوصألا نم ةعساو ةفئاط عم «ةدئاف نودب وأ ةضفخنم ةدئافب

 قاروألاو تاكرشلا تادنس «ىرخأ ءايشأ نيب ,نمضتت) ةصاخلا

 ةيوغرم تربتعا ىتلا (ةيراقعلا نوهرلاو كونبلا ضورقو ةيراجتلا
 ,('9"[كيمسلا طخلاب ديكاتلا ةفاضإ مت] نامض لثم

 مث ءرفص ىلإ ةدئافلا لدعم ضفخ رمألا ةيادب ىف ىكنانرب ليخت ”١ 2١: ماع ىفو

 ىفو .اهلباقم ضرتقي وأ ىرتشي دق ىتلا لوصألا ةمئاق عيسوت ءرمألا مزل اذإ
 .هيج نم ىداصتقا ظحال امكو .ماظنلا ىكنانرب بلق ١4 2٠: ماعل نامتئالا ةفصاع

 هيف طرخنا ىذلا طاشنلا نم ريثك' ءلوألا نيرشت ريوتكأ ىف ءناجروم .ىب
 فيلات ريغت ةديدج تاودأ قلخ بلطت ىضاملا ماعلا رادم ىلع ىداحتالا طايتحالا

 ,(؟؟9)”اهتنزاوم ىف لوصألا

 امكو .ةيقبتملا ةادألا ىه تناك ةضفخنملا ةدئافلا تالدعم نأ حضاولا نمو

 طايتحالا عيطتسي ىتلا لاومألا ةيمك ىلع ىرظن دح كانه نكي مل ؛:ىكنانرب ظحال

 ئداحتالا طايتحالا ةنزاوم تمخضت ءىضاملا رهشلاو .ماظنلا ىف اهخض ىداحتالا

 ةميق كنبلا ضفخي نأ نم لعفلاب نيقلق ىداحتالا طايتحالا وبقارم ناكو .ةئملا ىف ٠٠

 نينثا ىلإ ةيداحتالا قيدانصلا ةدئاف لدعم ضفخناو .اًيئاوشع دوقنلا ةعابطب رالودلا

 الام لداعي رفص ةدئافلا لدعمو .رفص :ىندألا ىرظنلا دحلا قاظن لخاد ةئملا ىف

 نأ حيحصلا نمو .ةيراضملا ىف فرسمو فرحنم كولسب ءارغإلا ىلإ ليمي امم ايناجم

 ىدأو ؛١١0٠2 ماع داسك دعب ثدح ةياغلل اًضفخنم ةدئافلا لدعم اهيف ناك ةرم رخآ

 كنبلا نأ اهدافم ةقياس هذه نكت ملو .ةيراقعلا نوهرلا ةعاقف ىلإ صيخرلا لاملا

 داصتقا ناك امدنع ىتح ؛«ناسين ليربأ ذنمو .ةرايزلا ةدواعم ىلع.فهلتم ىزكرملا

 لدعم صيلقت ىلع ىداحتالا طايتحالا ؤرجي مل ءراهني تيرتس لوو مث ةيراقعلا نوهرلا
 .(43)" رثكأ ةدئافلا

36 



 تناك لوألا نيرشت ريوتكأ ةيادب ىف ترهظ ىتلا ةيداصتقالا تاناييلا نكل
 .تاونس سمخ ىف اهل ىوتسم ىلعأ ىف «ةئملا ىف ”,١ ةلاطبلا تغلبف .ةعورم ةطاسبب
 ةينامث ىف هل ىوتسم ىندأ ىلإ ماع عبر ىف ةيراقعلا نوهرلل ضارقإلا ضفخناو
 سايقل ةيساسألا ةادألا ؛ىنيب .ىس هيج رجاتم ىف ةئزجتلا تاعيبم تضفخناو .ماوعأ
 ضفخنا ةيقارلا سوكرام نامين ىفو :ةئملا ىف ١؟ ءاكيرمأ طسو ىف ةئزجتلا تاعيبم
 ةرم لوأل (ًابيرقت تابثب ديازت مقر ىهو) كلهتسملا نامتئا طوبه عمو .اذه نم رثكأ
 ىخارتلا نأ دكؤملا نم هنأو ءاهنويد مجلت تناك رسألا نأ ىلإ ريشي امم ءاماع ١١ ىف
 تاعيبم تضفخنا .تيورتيد ىلإ ةبسنلابيو .رمتسي فوس رمثتسملا طاشن ىف

 هيبش دوكر ىوتسم نع مني ضافخنا وهو ,ثلثلا ىوحنب ةنس عبرلا ىف تارايسلا
 ,نامتئالا نم نيلمتحملا نيرتشملا جورخو :تارايسلا ضورق فقوت عمو .داسكلاب
 ىلع اهتردق تناكو .رهشلا ىف رالود رايلم نم رثكأ عيضت زروتوم لارنج تناك
 .دالبلا ىف ةعانصلا بلق رمدت ةيلاملا ةمزألا نأب ىرخأ ةركذت ىف -رطخ ىف دادسلا
 نأ دقتعا هنكل .ىندألا دحلاب ةرماغملل اًيفاك ديدهتلا ناك ؛ىكنانرب ىلإ ةبسنلابو
 .اهدحو فرصتت الأ بجي ةدحتملا تايالولا

 ةيداحأ داصتقالا تاسايس نأ ىضاملا نرقلا تاينيثالثل ةريرملا سوردلا دحأ ناك
 تاينيثالث ىفف .بناجلا ةيداحأ ةيركسعلا لامعألا لثم ملاعلل اًبيرقت ةرمدم بناجلا
 .ةيلحملا اهقارسأ ىمحت اهنأ ةدقتعم ةيكرمجلا تافيرعتلا نادلبلا تعفر ءىضاملا نرقلا
 ةيعامج ةراسخ ىف ةجيتنلا تلثمت ءجهنلا عابتا ىلع ةمغرم تناك نادلبلا ضعب نآلو
 امم اهتالمع ةميق ضفخب ةيسفانت ةزيم بسكت نأ نادلبلا تلواحو .ةراجتلل (ةرمدمو)
 .ةلمعلا ةميق ضفخ قيرط نع «ةيمنهجلا "راجلا راقفإ' ةرئاد ىلإ لثملاب ىدأ

 نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ىف ةيزكرملا كونبلا تررحت ءاهبويع رمأ نم نكي امهمو
 تايداصتقا تناك .لزعنم لكشب ىفاعت تايلمعل ططخت نأ عيطتست اهنأ ماهوأ نم

 ةلودلا ءادنلسيأو .داسك ةلاح ىف اهنأ ضرتفملا نمو صلقتت ايناملأو استرفو ارتلجنإ
 فالآ ٠١ اهتميق دي تاعاسب هايتي نولحتي نورمثتسملا ناك ثيح ءقباسلا ىف ةرهدزملا
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 .ءاوسلا ىلع ةيموقلا اهتلودو اهكونب -دادسلا نع ةزجاع ساسألا ىف تحبصأ «رالود

 ةموثرج لمحي ناك هنأل ,ىكنانرب فواخم قمعأ اًمود ىه ىملاع داسك عوقو ناكو

 اذه ةدح فيفخت ىلع هلمع ءانثأو .ىرخأ ةلود ةلود اهيف بيصت ةيسوريف ىودع

 ادنكو ارتلجنإو ايوروأ ىف) ىرخأ ةيزكرم كونب ةسمخو ىكنانرب نلعأ ءرطخلا

 ضفخ ةيلمع ءلوألا نيرشت ربوتكأ نم نماثلا ىف .ءاعبرألا موي .(ديوسلاو ارسيوسو

 لاومأ ىلع ةدئافلا لدعم ضفخ متو .قالطإلا ىلع ىلوألا ىه-ةدئافلا لدعملةقسنم

 .ةئملا ىف ١١5 ىلإ لصيل ,ةقرو ةقر ىف ةبسن ىلإ ىداحتالا طايتحالا

 ىف بئارضلا ىعفادف) ةدرفملا لودلا صاصتخا نم ةيموقلا تانزاوملا تلظو

 .(ناميل فشتكا امك ؛ةيكيرمألا كونبلا اوذقني نأل نيدعتسم اونوكي مل ةدحتملا تايالولا

 ريوتكأ نم نماثلا ؛ءاعبرألا موي ىفو .ىرخألا اهادحإ ىلإ رظنت تناك تاموكحلا نكل

 ,ةدئافلا لدعم ىف كرتشم صيلقتل دعتست ةيزكرملا كونبلا تناك نيح ىف :لوألا نيرشت

 ناك ىذلا ؛جنيلراد نلعأ .ةلبنق ,ىناطيربلا ةنازخلا ريزو «جنيلراد ريتسيلأ ىقلأ

 ىفهو - ةيناطيربلا كونبلا ىف رالود رايلم .٠ خضي نأ ىلع همزع .هبابش ىف اًيسكرام
 ,هسفن تقولا ىف ؛جنيلراد فذقو .ميمأتلا هاجتاب ةوطخ ذختت ةريبك ةيبرغ ةوق لوأ

 .ةيناطيربلا كونبلا نويد نم ىنيلرتسأ هينج رايلم 55١ نمضف «ةكربلا ىف ةيناث ةلبنقب

 ثحبت ىرخأ ةيبوروأ لود تناكو ؛نويدلل انامض لعفلاب تنلعأ دق ادنلريأ تناكو

 .هسقن ءىشلا لعف سامحب

 تضفخنا ثيح ءاكيرمأ ىف علهلل ىدصتلا ىف ةيارزولا تالخدتلا هذه حلفت ملو

 ناك ةيناطيربلا تاكرحتلا تيقوت نكل .ىرخأ ةئملا ىف نينثا ءاعبرألا موي قاوسألا اهيف

 ةيداصتقالا ىوقلا لثمت ىتلا) عبسلا ةعومجم ةيلام ءارزو ناك .ةيهلألا ةيانعلا نم

 ةرشع «ةعمجلا موي نطنشاو ىلإ اولصي نأ ررقملا نم ؛(نايايلا ىلإ ةفاضإلاب ةيبرغلا

 ؛نيرشعلا ةعومجم ىه عسوأ ةعامج ىلاتلا مويلا ىف مهعبتي ؛لوألا نيرشت ريوتكأ

 .لامعألا لودج جنيلراد مدق ؛ةيرضيو .ىلودلا دقنلا قودنص اًضيأو
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 ىفو .ىملاع ئراوط ءارزو سلجم ةلاه ةررقملا ممقلا تبستكا :قاوسألا ككفت عمو

 نويسايسلا ىدان ثيح ؛ىمقرلا ءاضفلا ربع رياطتت ذاقنإلا تاحرتقم تناك ءاكيرمأ

 ىلعو «ةيناث ةديدج ةقفصو ةلويسلا تاءارجإ نم ديزملا ذاختاب ؛ةفلتخم قرطب .ءاربخلاو
 ىناطيربلا كرحتلا ريثأت لثمتو .ذاقنإلا تايلمع فقو ءفيطلا ةياهن نم لباقملا بناجلا
 ىف ةلثمتملاو ءطبب تجضن املاط ىتلا ةركفلا ىلع اهزيكرت نطنشاو ديعت نأ ىف
 .كونبلا ىف مهسألا ةيكلم ىلع لوصحلا

 نوهرلا ءارشل ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب مادختسال ىئدبملا روصتلا قلطناو
 ىتلا ةيراقعلا نوهرلا ام فرعي ةنازخلا ىف دحأ نكي ملو .ءطبب ةيادبلا ىف ةيراقعلا

 ةقباسلا روهظ عمو .اهلباقم هعفدي نأ هيلع ىذلا لاملا رادقم امو ءاهيرتشي نأ هيلع
 لام سأر خض ىلع نوسلوب ءرنتياجو ىكنانرب ثح «ريبك لكشب قفألا ىف ةيناطيربلا

 ناكو .هيدعاسم نم ةهباشم ةحيصن ىلإ عمتسي نوسلوب ناكو .ةرشابم كونبلا ىف
 رامثتساو كرتشم رامثتسا ةيناكمإ نأشب تيرتس لوو ضبن نوسجي ةنازخلا ىلوؤسم
 كانه نوكي نأ نيعتو .ةتيم تناك قوسلاو .اذه دض اورذح نييفرصملا نكل ءصاخ
 رانك يعم ادش

 .مهسألا ءارش فناتسا هنأ ةجردل لاملا سأر ةطخ تاعاشإب ثيجيردور شعتناو

 رهوج نأ مهف اًريخأ آدب ةيكيرمألا ةنازخلاو ىداحتالا طايتحالا" :بتك هيلع ءانبو

 .(؛؟8)"”ةلويسلا ىف سيلو لاملا سأر ىف صقن وه ةمزألا هذه ةيضق
 نمض ,ةمزألا نم لماعتلا تاسأ ةموكحلا نأب ماهتالا ىلإ رظنُي نأ بجي

 -ضورقلا ميدقتو ةدئافلا لدعم ليدعت - ىداحتالا طايتحالل ةحاتملا تاودألاف .قايسلا

 .تاودأ ةنازخلا ىدل نكي مل ءسرجنوكلا نم كرحت بايغ ىفو .ةلويسلا عم لماعتت اهلك
 لئاسو ىلإ رقتفا هنكل لاملا سأر ىلإ ةجاحلا امئاد مهف هنأ ءركذتي ىهو ؛ىكنانرب لاقو

 .نوسلوب لبق ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب حبصي فوس امل ىعس .ديكأتلابو ؛هريفوت
 دحأ ىفو .اًفيعض ناك ىفرصملا ماظنلا نأ كاردإ ىف اًمضيأ رخأت ىكنانرب نكل
 ىف كونبلا لشف ناك دقف .داسكلا نأشب هبيردت هللض اميرف ء:ةمساحلا بناوجلا
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 نمو .كونبلا نم عئادولا بحس ىلإ عوره - ةلويسلل تابسانم ىضاملا نرقلا تاينيثالث

 ىلإ رقتفت ةعامجك كونبلا نكت مل ءاًيدج علهلا ةلاح تأدب امدنع 197١, ماع ىفف ءمث

 تناك .("1)(قحال تقو ىف لاملا سأرل رقتفي حبصأ اهنم ريثكلا نأ عم) لاملا سأر

 ناك .دقنلا ىلع لوصحلل ةيروفلا نيعدوملا تابلط ةيبلت ىلع ةرداق ريغ ةطاسبب كونبلا

 كونبلا تناك دقف ,ةمزألل اًحملم عئادولا بحسل عورهلا ناك امنيبف ؛اًفلتخم ماعلا اذه

 ىأ ديدحت ىف اًبغار قوسلا نكي مل وأ اهتميق تطبه ىتلا ةليخدلا لوصألاب ةمختم
 ىلإ ديكأت ىف صلخ ءاذه ىكنانرب كردأ نأ درجمبو .اهيف اًئماك اهفعض ناك .اهل ةميق

 .ةنيصح ريغ ةلاح ىف فلختت ةكعوتملا كونبلا كرتت نأ اهنكمي ال ةدحتملا تايالولا نأ

 ةربخ نم انملعت نطنشاو ىف روهمجل لوقي ناك «لوألا نيرشت ريوتكأ ةيادب لولحيو
 اهيف ةلحرم ىلإ ةموكحلا لخدت لصو اذإ :ةداحلا ةيلاملا تامزألا لظ ىف هنأ خيراتلا

 ةفلك نإف «دادسلا ىلع ردقت ال داكت وأ ةرداق ريغ ةيلاملا تاسسؤملا مظعم ىأ ريثكلا

 ."ةدشب ديازتت ماظنلا حالصإ

 ىلع ماع رورم ىركذ ىف «لوألا نيرشت ريوتكأ نم عساتلا ,سيمخلا موي ىفو

 واد رشؤم طبهو .ىرخأ ةرم قوسلا راهنا :مهسألا قوس اهغلبي قالطإلا ىلع ةمق ىلعأ
 ال ىوق اهمكحت ةهوشم بئاجع ضرأ مهسألا تلخدو ءسحلا راجتلا دقف .ةطقن 4

 ناك مهضعب نإ ليق - علهلاب نوباصم نويداعلا نورمثتسملا ناكو .اهكاردإ نكمي
 اهغلب ىتلا ةمقلا ذنمو '!ىفكو ىنجرخأ" :نيلئاق ةينواعتلا قيدانصلا ىفظوم ىف خرصي

 ىف "و رهش ىف ةئملا ىف 7١ ضفخناو .ةئملا ىف ؛5" قوسلا ضفخنا ؛ماع لبق قوسلا

 ىلع تمكارت ىتلا دعاقتلا تارخدمو .لوألا نيرشت ريوتكأ نم مايأ ةعبس ىف ةئملا

 .مايأ ىف ترخيت ةايجلا دادتما

 نوسوهم مهنأ ول امك ءزييمت نود نوعيبي ةيلاملا مهسألا ىف نورمثتسملا ناكو

 ةيلام ةظفحم نم ,مالفأ جتنم وهو :ىزنيريس لكيام صلختو .ةركسلا نم اوقافأ

 نل [قوسلا] اذه“ :زميات كرويوينل لاحلا عقاو حرشو ,كونبلا مهسأ نم ةريبك

 كئلوأ نع لقي ال لكشب ءقوسلا حوفس ىف اوناك نيذلا نورمثتسملا كردأو .(*؛*7”دوعي
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 مكحت ىتلا ةيرودلا ىوقلا نأ ول امك ,فقوتي نل هاجتالا نأ ءاهتمق ىف اوناك نيذلا
 .ةطاسبب تيغلأ مييقتلا

 فلار رعشو .نييداعلا نيرمثتسملا باصأ امك ءاربخلا نيفرتحملا ءالبلا باصأو
 قودنص ريدمف .ىهتني ملاعلا نأ ىل امك ؛كور كالب سيسأت ىف كراشملا ,نياتشسولش
 رامثتسالا نم هتعنم ةجرد ةيذبذتملا مهسألا راعسأ نم هلوهذ غلب ؛ةداع رذحلا طوحتلا
 ميج حراصو .علهلا ىكذأ امم نودجمرأ نع سامحب ءاربخلا ثدحتو .اهنم ىأ ىف
 لك نوعيبي سانلا" :الئاق زوين جريبمولب ,:ةروفاغنس ىف برتغملا رمثتسملا ءزرجور
 عقوتو ."ةيرابجإ ةيفصت ةيلمع اهنإ .ىقطنملا ساسألا رمأ نم نكي امهم ءءىش
 لوو ىشخو .نرق فصن نم رثكأ ىف داسك لوطأ ثودح نييداصتقا ىأرل عالطتسا

 نم للقي فوس هنإف كونبلا ءايحإل ةنازخلا هلعفت ام رمأ نم نكي امهم هنأ نم تيرتس
 .ةيشحوب حبذُت كونبلا مهسأ تناك اذهل ةجيتنكو .ةصاخلا كونبلا مهسأ ةميق

 ءطبب مدقتت ىتلا اهتقفصب قلعتي اميف ىلناتس ناجروم قلق قوسلا ىضوف تززعو
 ىناعت نأ تاكرشلا ىلع نيعت ءاريخأ نيمظنملا نم ةقفاوم رفاوت عمو .ىشييوستيم عم
 ةرتف تفداص دقف ؛ثدح امكو .ةقفصلا مامتإل مايأ ةسمخ اهتدم راظتنا ةرتف لالخ
 ىتلا طوحتلا قيدانص تذختاو .فوشكملا ىلع عيبلا ىلع رظحلا ءاهتنا راظتنالا
 نم عساتلا ىف ,كاذ سيمخلا موي ىف .ىرخأ ةرم اًفده ءكام نوج نم ةيضاغ تلازام
 ,رالود ١؟,5 ىلإ ةئملا ىف 5١ ىلناتس ناجروم مهسأ تضفخنا «لوألا نيرشت ريوتكأ
 .ةقفصلا نالعإ ذنم فصنلا نم رثكأ ضافخناب

 لاح ىأ ىلعو ؛رامثتسالا ىف امدق ىضمت نأ ىف اهتين ىلع ىشيبوستيم تدكأو
 تدهش نأ دعبو .اهنيناوق قلخي مهسألا راعسأ طويه نكل .اًيدقاعت اًمرلم رمألا ناك
 تكسمت ؛نيرالود وأ رالود ىلإ اًضافخنا ىج .ىأ .هيإو ىديرفو ىناف مهسأ
 نويفرصملا ناكو .اهتارامثتسا فعضيس كونبلل ةنازخلا ذاقنإ نأب ىشيبوستيم
 ىف ىرتو ؛ةقثلاب اًنيوصت صاخلا لاملا سأر ىف ىرت قاوسألا .ةجعزم ةقيقح نوملعتي
 تلثمو .بغار ريغ صاخ لام سأر ىلع ةمالع :اًبيرقت سكعلا ماعلا لاملا سأر
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 كونبلا مهسأ راعسأ بحست بذج ةوق ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب نع تاعاشإلا

 .فقوت نود لفسأ ىلإ

 ىلإ اهمهسأ تضفخنا .ىرخأ ةبرض ىلناتس ناجروم تهجاو ,ةعمجلا مويو

 .عوبسأ ىف ةئملا ىف ٠١ ةبسنب ضافخناو ءاماع ١؟ ىف ىوتسم ىندأ - رالود 4

 ططخت تناك امم بسحف ليلقب رثكأ ىواست ةكرشلا تناك ءرعسلا اذه دنعو

 ةلويس نأ عمو .ودبي اميف هنع عافدلا بعصي دقعلا أديو .هرامثتسال ىشيبوستيم

 ءاهنم بضني دقنلا نأ اهدافم تاعئاش ترشتنا :ءتنسحت ىلناتس ناجروم

 نويلم .١ ىلإ اهتادنس ىلع نيمأتلا طاسقأ تعفتراو .(؛*'لوشيبوستيم تبحسناو

 ةبقارملا ةمئاق ىف اهتادنس زيدوم تعضوو .كيشو سالفإب رذني ىوتسم وهو -رالود

 ةيلاملا ريزو عم ءىلناتس ناجروم ككفتت نأ نم اًددجم فئاخلا ,نوسلوب عمتجاو

 روضحل نطنشاو ىف اناك نيذللا ىنابايلا ىزكرملا كنبلا ظفاحمو ىنابايلا

 نوسلوب دعوو .ةقفصلا ىف ىشييوستيم ايقبي نأ امهدشانو .ةيملاع ةيلام تاعامتجا

 - يتاتنس ناجي رؤم عهدمأ فعضت ةقيراطب ةرثحتلا لومفألا داقنإ عقاجرب مدكتسو هلأب

 عم قيرطلا فصتنم ىف نوسلوب قتلي ملو .ةيبنجأ ةلودل ىئانثتسا ضرع وهو

 هسفنب ىهزملا داقتعالا نكل .ناميل ىلع ذاوحتسالا لواحي زيلكراب ناك امدنع ءايناطيرب

 دعي مل نآلاو .ةيلاب لامسأ ىف دقر ئراط ىأ جلاعت نأ عيطتست ةرحلا قوسلا نأب

 ىلإ ةنازخلا نم ىمسر باطخب نوسلوب بقعأو .ةيقالخألا ةفزاجملا نع ثيدح كانه

 كلذ ىف امب مهسألا ىرمثتسم حلاصم مارتحا ىلع اكيرمأ مزعب اًدهعتم .ةرازولا

 .(؟؟*؟ةيبنجألا كونبلا

 ىلع نيدعاسملا نم مهتيشاحو ةيزكرملا كونبلا ويفرصنو ةيجراخلا ءارزو لحو

 .ةبيئكلا ماقرألاو ةنزحملا تاليلحتلاب ةعرتملا ريراقتلا نم اًسادكأ نوجلاعي نطنشاو

 تددرت «ةنازخلا ةرازو هاجتاب ءارزولا لقت تناك ىتلا تارايسلا ةعرس ةئدهت عمو

 تواهت «نابايلا ىفو .اًفلس اًقسنم رمألا ناك ول امك .ملاعلا لوح ةيلاملا ةمزألا ءادصأ
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 ليزاربلا ىف قاوسألا تفقوتو .ةّئملا ىف ٠١ مهسألا قاوسأ تراهناو نيمأت ةكرش

 نم قئاقحلا ىصقت ىققحم اهيلع لح نأ دعب ءادنلسيأو .لماعتلا نع اًيلعف ايسورو
 .ىنطو سالفإ بوص تحنرت ؛ىلودلا دقنلا قودنص

 دروتست نأ لامتحا نم اهتموكح تفاخ .رابتعالا ىف نابايلا ةنحم ذخأ عمو
 اًفعاضم ؛ىداحتالا طايتحالا نم ءشراو نيفيك لواحو .اكيرمأ لكاشم ىشيبوستيم

 نابايلا دشاني السوتم اكيرمأ تحبصأو .ريزولا فواخم ئدهي نأ ءنوسلوب دوهج

 ,نيهوك نيجدور :ةعقوتم ريغ ةانق ربع ويكوط تباجتساو .لاملا سأر ىلع لوصحلل
 ءاّيفتاه شراوب نيهوك لصتاو .ىشيبوستيم لثمي ناك ىذلا ةيلاملا قاروألا ىماحم
 ويون ناك ."ىتأن نأ ديرن انأو ىجانايوروك' ةأجف نلعأ ءميدقتلا نم ليلق دعيو

 ىف ناك .ملاعلا ىف كنب ربكأ ىناث .ىشيبوستلل نييذيفنتلا ريدملا ريبك ىجانايوروك
 نأشب اًقلق لظ هنكل ,ىلئاتس ناجروم عم باخنألا برش نم تالوجل دعي كرويوين
 نم نيلوؤسم عم اعمتجاو .نطنشاو ىلإ مجرتم عم ىجانايوروك رفاسو .ةنازخلا ططخ

 دهعت نأشب لوألا ردصملا نم اعمس ثيح ىزكرملا كنبلا ةبتكم ىف ىداحتالا طايتحالا
 .نيرمثتسملا رضت نل اهنأب ةموكحلا

 ىشييوستيم ةيبصعب بقاري ؛ىلناتس ناجروم نم ىفرصملا رلدنيك بور ناك
 تقلغأ امدنعو .ىكيرمألا كنبلا رقم ىف ةيجاولا ةظقيلا اهويفرصم ىخوتي ناك ىتلا

 .ةلفاقلا نمض .ودبي اميف ءىشيبوستيم تلظو .ءادعصلا سفنت ,ةعمجلا موي قاوسألا

 نم ةلوج بعلو .دوك بيك ىف ىفيصلا هلزنم ىلإ اوج ,تبسلا موي ,رلدنيك بهذو
 رلدنيك بهذو .تاليدعتب بلاطت ىشييوستيم تناك .بتكملا نم ءابنأ هتعاج مث .فلوجلا

 رعس عمف .ةقفصلا عجاري عوبسألا ةياهن ةلطع نم ىقب ام ىضقو لزنملا ىلإ وج
 ىشيبوستيم لام سأر جاتحت ىلناتس ناجروم تناك ؛تارالود ةعست غلبي ىذلا مهسلا

 نكل ؛سبمولوك موي ىه «نينثإلا مويف .ةلكشم كانه ناك نكل .قاوسألا حتف داعي نأ لبق
 ماظن ربع لاملا لقنت نأ عيطتست ال ىشيبوستيمو ةقلغم كونبلاو ةحوتفم تناك قاوسألا
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 مزل اذإ ةدئام ليدنم ىلع اًيوتكم - ىقرو كيشب ميلستلا متي نأ رلدنيك حرتقاو .رياولا
 .رالود تارايلم ةعست ةميقب - رمألا

 عبسلا ةعومجم ةمق عامتجاو ىلناتس ناجروم ببسب اًنتشم نوسلوب ناك امنيبو
 ىلختو .ىضم امع اًداسك رثكأ اكيرمأ ىف تادتسلا قوس تحبصأ ؛ةعمجلا موي
 اوفقوتو ءدادسلا ىلع ةرداق ىقبت دق تاكرشلا ىأ نأشب ؤبنتلا ةلواحم نع نورمثتسملا

 ىلع ناك ىتلا) دئاعلا ةيلاع نويدلا ىلع ةدئافلا لدعم عفتراو .اًمامت ضارقإلا نع

 وهو .ةئملا ىف ”' :(ضورقك اهيلع لوصحلل اهل عفدت نأ فينصتلا ةئيدر تاكرشلا

 تعفترا رامثتسالا ةجرد نم ىتلا تادنسلا ىتح .ايفام نم ضورفم هنأ ىحوي لدعم
 هبتناو . يدعم ضارقإلا نم فوخلا ناكو .ةئملا ىف 4,5 تغلب ةعفترم ةبسن ىلإ

 دنسلاف .قدصت ال تاقفص هنأ دقتعي ناك ام ىلإ ىسينيت ةيالو نم كنحم رمثتسم

 دنس ناكو .ةئملا ىف ٠١ ردي ناك لاتيباك كيرتكيلإ لارنجل دحاو ماع هتدم ىذلا

 ىلع ةرداق ةكرشلا تلظ اذإو .ةئملا ىف ”5 ردي نيماع هتدم ىذلا ىلناتس ناجروم

 لجرلا رظنو .فصنلا نم رثكأ رامثتسالا ديزي فوسف ءبسحف اًرهش ؟4 ةدمل دادسلا

 ىتيس تناكو .ةدشب ةدساك ىرخأ تادنس ىلإو ءاذه ىلإ عوجب ىسينيت نم ىذلا

 طاقتلا عم نكل .ةئملا ىف /١و 5٠ نيب دروفو زروتوم لارنجو ةئملا ىف ٠١٠ ردت بورج

 ىف ىأ .عيباسأ ةتس ىف كيرتكيلإ لارنج تقلغأ ول اذام .هباصعأ دقف :ىودعلا

 .(؟؟؟اهعبب ىف أدب «تادنسلا نم ديزملا ءارش نم الديو ؟نيعوبسأ

 ىلإ ضورقلا رعس) روبيل ديكأتلاب وه رثكأ نوسلوب هبقاري ىذلا لدعملا ناك

 كونبلا نم ضارتقالا ةفلك نيب ةوجفلا تغلبو .ةديدج ممق ىلإ عفترا ىذلا (كونبلا
 دحاو تناك رهش لبقو .ةئملا ىف 4,1 غلب اًيسايق اًمقر ةموكحلا نم ضارتقالا ةفلكو

 نم الدب صاخ كنبل ضارقالل ةيرعسلا ةوالعلا تعفترا ءىرخأ ةرابعب .ةئملا ىف

 لدي امكو .لاثمأ ةعيرأ نم رثكأ ءبرجي هلعجت ةجردب قمحأ ءرملا ناك اذإ :ةموكحلا
 ,ةموكحلا نم ضارتقالا ةفلكو كونبلا نم ضارتقالا ةفلك نيب قرفلا ىف ةوجفلا عاستا

 ىتلا ةنازخلا نوذأ ىلع دئاعلا ضفخناو .ةموكحلا ىلإ لاملاب نوقلي نورمثتسملا ناك
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 سأر نكل .ةطقنلا نم ةّئملا نم دحاو نم ةسمخ غلب ىرهجم لدعم ىلإ اموي ٠١ اهتدم

 .ىلامسأرلا ماظنلا ساسأ ءىش لك لبق تناك ىتلا ةصاخلا ةعانصلا رجهي ناك لاملا

 جمانرب هيجوت ديعيل نوسلوب ىلع اًطغض كونبلا نامتئا ىف ريبكلا ضافخنالا فاضأو
 ةسايسل عفد ةوق نييلودلا نييلاملا ءاربخلا عامتجا اًضيأ قلخو .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ

 لمعلا ططخ تيحنو .ةيرازولا تاعامتجالا ىلع كرتشملا قلقلاب ساسحإ ميخو .ةدحوم
 دوفو لثم .ءارزولا لواحو ,ةلمملا تاعامتجالا هذه لثمل حملم اًيطمن ءىهو ةيمسرلا

 .ديدج ىلام ماظنل لمع راطإ اوغيصي نأ ءديدج روتسد نأشب نولداجي

 ىزكرملا كنبلا سيئر ؛هيشيرت دولك ناج مهنيب نم نييبوروألا نم ريثك ىلع نيعتو
 ,دحألا مويو .ةراقلل ةيفرصملا ةمزألا اوجلاعيل ررقملا دعوملا لبق اودوعي نأ ؛ىبوروألا

 نويدلا نامض ىلع عيمجلا قفتاو ؛سيراب ىف ديدج نم ىرويلا ةقطنم لود تعمتجا
 عضي ملو .ايناطيربب اقحتلتل .هخضل الامسأر اضيأ اسنرفو ايناملأ تدعأو .ةيفرصملا

 تناك ايوروأف .اذه عم ةحضاو تناك ةسايسلا نكل ءايمسر ةسايس ليصافت نويدنملا

 .راظتنالا عيطتسي نوسلوب دعي ملو .اهكونب ذقنت

 اليشو رنتياجو ىكنانريو نوسلوب جرخأ «ةيرسلا نم باجح تحت ءدحألا مويو
 نومظنملا طغضو .ةيبوروألا ططخلل ةيسيئرلا حمالملا تنبت ذاقنإ ةقفص ليصافت ريب
 ةيداحتالا ةئيهلا ريغ رخآ دحأل سيلف ؛كونبلا نويد نمضت ىك ريب ىلع رابكلا ةثالثلا
 ناكو .رطخلل ةئيهلا ضيرعت ىف ريب تأكلت ,ةداعلاكو .ةطلسلا هذه لثم عئادولا نيماتل

 الإ كونبلل ضارقإلا اوفتأتسي نل سانلا نأ ىلع نيرصم ؛ةصاخب رئتياجو ءاهؤارظن
 ةلئاه ةيده ىهو - اًناجم هيلع لصحت نأ بجي كونبلا نأ رنتياج دقتعاو .نامضب
 .141) اع لبق يلطف كرت انس احايرأا منيصت تناك ةهاتمل

 نم ىهو :نامض لعفلاب اهيدل ايوروأ كونب نأ ىه نامضلل ةجح ىوقأ تناكو

 ةياهن ىف ريب تملستساو .زيمم ريغ ىسفانت عقوم ىف اكيرمأ كونب عضي نأ لمتحملا
 ةلهؤملا نويدلل ىصقأ اًدح عضي نأ ىلع ترصأ اهنأ ءاهل بسحي امم نكل - فاطملا

 اهيلع اولمع ىتلا ةيوستلا تناكو .اهلباقم موسر كونبلا عفدت نأو ءنامض اهيطغي نأل
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 نع زجعلا نم فوخلا نود اهنويد نم ءزج لحم لحت نأ كونبلا :عيطتست نأ ىنعت

 .("!ريثكب لقأ ةدئاف راعسأب ؛مث نمو - دادسلا

 ىكنانريو نوسلوب تاجالع رثكأ نيب نم نامضلا ناك ,اهتلادعب قلعتي اميفو

 نكي ملو .ضارتقالا ةفلك صيلقتب كونبلل بقترم ريغ اًظح قلخي وهف .اًسابتلا رنتياجو

 .(موسرلا عمجت 1 دكا تايالولا « نأ عمر بارا ندناد نم ةذيخيلا ةيدهلا وه اذه

 ةفريفلا ةعانصلا لعفلاب حئمت نمت ةدحتملا تاياولا كناكو .ىلعأ ةدئاف تالدعم عفدي

 .كام ىديرقو ىام ىناف اهب ت تعتمتسا املاط ةيامحو زييمت ةلاح اهتمرب

 كونبلا تجن اذإف :اًضيأ اًفاصنإ رثكأو ةيلدج لقأ لاملا سأر خض ناك

 .احابرأ رمثتسم ىأ ىنجي فوسو ءاحبر بئارضلا وعفاد ىنجي فوسف (تش ا

 ؛هلام سأرل ىصقأ اًرعس صلختسي نأ تيقاب نيراو عيطتسيو .دشأ طورش ضرف نم
 اذه نأل ؛كونبلا ةميق نم ريثكلا صلختسي نأ ديري ال ءسكعلا ىلع .نوسلوب نيح ىف

 .ةموكحلا ىلإ لعفلاب اهيكلام دفنتسملا كونبلا نم ةورثلا لقن ىلإ ىقري

 امبر - ةيداع اًمهسأ ىقلتت نأ بجي ةدحتملا تايالولا نأ ةنازخلا ولوؤسم لداجو
 نوسلوب نكل .كونبلا مهسأل ةضفخنملا راعسألا رابتعالا ىف ذخألا عم. ,ةميق لضفألا

 نم ةئملا ىف ١70 ليومت ديعت نأب كونبلل ةضياقلا تاكرشلاو ةيراخدالا تاسسؤملاو كونبلا جمانربلا نكم (ه)
 عم ؛09١٠5 ماع نم :ناريزح وينوي ٠١ لولحب ىهتنت فوس ىتلا ةنومضملا ريغ نيدعاقتملا نويد لاومأ

 كونبلا عيطتست نأ هب دصقي نامضلا ناكو .ماوعأ ةثالث ةرتفل اًيداحتا نمضُت فوس ىتلا ةديدجلا نويدلا

 نع زجعلا رطاخم نأشب اوقلقي نأ نوضرقملا رطضي نل نيح يف ريثكب لقأ ةفلك دنع الاومأ عمجت نأ
 دعوملا ددمتو - ةلهؤم تناك ىتلا ىه ناريزح وينوي لولحب تردص ىتلا ةديحولا نويدلا نكل .دادسلا
 نم (ةريبك ةيلام ةناعإ اهيدل ناك ىتلا) كيرتكيلإ لارنج ةيامحلو .لوألا نيرشت ريوتكأ ىلإ اًقحال ىئاهنلا
 (مجرتملا) .ةلهؤملا تاكرشلا نمض كيرتكيلإ لارنج نوسلوب جردأ ,ىسفانتلا زييمتلا مدع نم ةاناعملا
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 جذومنلا رذحو .(**"!ةلودلا ةيكلمل رثأ اهيف نوكي ةيلام ةقرو ذخأ نم اًرذح ناك
 نم ةيداعلا مهسألا (بلغألا ىلع) ءارش ايناطيرب تضرع :عجش ام ردقب ىناطيربلا
 نارثعتم طقف نانثا اهنيب ناكو ةموكحلا ىلإ ةرطيسلا تلقن غلابمب «ةدئار كونب ةعبس
 نأ ةدحتملا تايالولا ىلع ناك اذإ هنأ ءاًيزيرغ نوسلوب رعشو .(")كلذ تلبق ةدشب
 .ةرثعتملا ىف اًضيأو ,ةيرثلا تاسسؤملا ىف رمثتست نأ اهيلع بجيف .كونبلا ىف رمثتست
 ةدوجوملا مهسألا فاعضإ نم اًرذح ناك ءاًريخأو .نيكراشملاب ةمصو قحلت نأ دري ملو
 ىف هتمرب ةموكحلا لمع نأ نيدعاسملا دحأل لاقو .(اذه لعفي الأ نيينابايلا دعوو)
 لب ؛اًددرتم اًيكارتشا ناكو .(؟؛)"دالبلل ضيغبيو ىلإ ضيغب" كونبلا ىف رامثتسالا

 ةلمح ىلإ لاملا سأر لقتني ىلاتلابو ,حابرألا صصح عقد لصاوت نأ كونبلل حمس
 نوسلوب فده نأ حضاولا نمو .ضورق رادصإل مهب ظافتحالا لضفي نيذلا مهسألا
 قيقحت ناكو .اهمهسأ ةلمح ةقث كلذ ىف امب :ةصاخلا كونبلا ةعاذص ءايحإ ناك ىلوألا
 .ايوناث يئارضلا ىعفادل حابرأ

 رابكب ايصخش نوسلوب لصتا ءلوألا نيرشت ريوتكأ ١؟ .دحألا موي ةريهظ دعب
 ةثلاثلا ةعاسلا ةنازخلا ىف اونوكي نأ مهنم بلطو ,ةدئارلا كونبلل نييذيفنتلا نيريدملا

 مهضعب ناك .نويفرصملا هفرعي ملو .هضرغ نع فشكي ملو .ىلاتلا مويلا ىف رهظلا دعب
 نأ كام نوج ىلع نيعتو .ىلودلا دقنلا قودنص عامتجا لجأ نم العف نطنشاو ىف
 دوعي مث ىشيبوستيم نم رالود تارايلم ةعست هتميق اًكيش ىقلتيل لزنملا ىلإ اوج بهذي
 نع اًعضاوت رثكأ اوناك نيذلا - نييذيفنتلا نيريدملا رابك عمتجاو .نطنشاو ىلإ
 تارمتؤملا ةفرغ ىف - اًديدحت رهش لبق ىداحتالا طايتحالا ىف تعمتجا ىتلا ةعومجملا

 ةوهقلا الإ اهيلع سيل قماغلا ىنجوهاملا بشخلا نم ةلواط لوح ريزولا بتكمل ةقصالملا

 فوأ كنب لايور نم ةئملا ىف 04 اهتبسن ةصح لداعي ام وهو ىنيلرتسإ رايلم نأ ايناطيرب ترمثتسا )ع
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 نيهجاوم .بناوجلا دحأ ىف ءرييو ىكنانرب هيبناج ىلعو ءنوسلوب سلجو .اكوكلاو ءاملاو

 نوليم كرويوين فوأ كنبو .(سيول نيك) اكيرمأ فوأ كنبل نييذيفنتلا نيريدملا رابك

 «(نيفكنالب ديول) سكاس نامدلوجو «(تيدناب ماركيق) بورج ىتيسو ؛(ىليك تربور)

 ىلناتس ناجرومو «(نيات نوج) شنيل ليريمو ؛(نوميد ىميج) ناجروم .ىب .هيجو

 .(*9(شتيفيسافوك دراشتير) ىجراف زليوو ؛(جول دلانور) تيرتس تيتسو ,(كام نوج)
 .لاملا سأر جمانرب نع ءابنأب مهلهذأ مث ءنويدلا نامض نأشب نوسلوب مهربخأ ةأجفو

 مهسأ ءارش - ىلع رصت تناك :ةحصلل برقألا لب - ىعست ةدحتملا تايالولا تناك
 ةموكحلا لصحت فوسو .ةنازخلا طورش قفو كونبلا اهردصت نأ ررقملا نم ةيليضفت

 نوسلوب لمأ نأ عم ؛ةيداع مهسأ ءارش ةلافك ىلإ ةفاضإلاب ةئملا ىف ةسمخ ةصح ىلع
 ةلافكو ةيليضفتلا مهسألا نم لك ءارش دواعتسف ءىفاعتلل كونبلا دوعت امدنع هنأ ناك

 لقأ غلابمو ربكألا ةعبرألا كونبلا ىف رالود رايلم "0 غلبم نوساوب طرتشاو .ءارشلا
 ناكو .اهنم دحاو لك ىف ةئملا ىف ٠٠ اًييرقت لداعت ةصح ةموكحلا اًيطعم ,ةيقبلا ىف
 .(11)"نييذيفنتلا نيريدملا تاوالع ىلع ةقحلم دويق كانه

 وجراف زليو نأ شتيفيسافوك جتحاو .لاملا ذخأي فوس هنإ :روفلا ىلع كام لاقو
 .هيديرت الو لاملا سأرل جاتحت ال رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةثراك تدافت ىتلا
 .نييذيفنتلا نيريدملا رابك مظعم ةنسلا ةشهدلا تدقعو

 سلاجمب اولصتي نأو ءرمألا ثحبت نأ بجي ةعومجملا نإ نوسلوب لاقو

 فاضأو 00 ةريهظ دعب قحال تقو ىف رارقب اودوعي نأو ءاودارأ اذإ  ؛مهتارادإ

 نيريدملا 0 قفاون نأ ديري ناك هنكل .هذخأ ىلع 31 مهنوربجيو ,لاملا

 .اعوط نييذيفنتلا

 (مجرتملا) .ةدح ىلع لك ناتكرشلا تيعد مث نمو دعب مت دق ليريمو اكيرمأ فوأ كنب نيب جامدنالا نكي مل (*)
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 مهنأ حضاولا نمف لدجلا ىف تقولا اوعيضي الأ ىلع هءارظن سيول نيك ثحو
 ءابنألا هل فشكو ليتسب لصتاو .هرمذت شتيفيسافوك لصاوو .معن نولوقي فوس
 فوس .تقولا ضعب كسفن ىلع رفو ؛كيد' ليتس لاقو .رمألا ثحبي هنأ هربخأو
 ةزيم عيضي اًراذنإ هرابتعاب هترادإ سلجم ىلع راذنإلا نوميد ىميج ضرعو ."اهعقوت
 نكل .ةيوغرم ريغ ةيسايس جئاتن ىف ببستي دقو ءالامسأر لقألا كونبلا ىلع ناجروم
 .(؟؟4)'ءاظنلا رارقتسا لجأ نم هلوبق مهيلع نيعتي هنأ كردأ نوميد

 مامأ قيرطلا نيحسفم ؛مهعيمج ةعستلا قفاو ءفصنلاو ةسداسلا ةعاسلا لولحيو
 امك ءنذؤي امم ,دالبلا كونب ربكأ ىف رالود رايلم ١70 رمثتست ىك ةيكيرمألا ةنازخلا
 ةدحتملا تايالولا تناك ءىرخأ تاملكبو .دالبلا ربع رغصألا كونبلا ىف لاملا خضب ءنيبت
 ماظنلا ىف لخدت ربكأ اذه ناكو .*)ىفرصملا ماظنلاو تيرتس لوو نم لك ذقنت

 ظفاحم سيئر ةرادإ لظ ىف هذيفنت مت قالطإلا ىلع امبرو ءاماع ٠١ ىف ىفرصملا
 ةليضف ىلع أشن ىداحتا طايتحا سيئرو سكاس نامدلوج نم ردحنم ةنازخ ريزدو
 .قوسلل ةضرتقملا ةيلاثملاو ةيلاملا جذامنلا

 .لامكلا اوغلبي مل مهنكل ءالعف ءايكذأ هوغاص نيذلا نييلامسأرلا وأ ءقوسلا ناك
 اهلوصأ نم تانّزاوملا اودرجف ؛ةيلاملا قاروألا ةسدنه ةداعإل ةرهام قرط ىف اوركف

 نأب كونبلل تحمس تاقتشم اوركتباو .ةيراقعلا نوهرلا نم ةيراقعلا نوهرلا كونيو
 اوضرتقاو ةليوط ةرتفل اوضرقأو ؛(**!لوبسيبلا تاقاطبب بعللا لثم رطاخملا ىدافتت
 مهسفنأل اوعفد ,مهحابرأ تمكارت نيح ىفو «ةيلاملا ةعفارلا ىف اوفرسأو .ةريصق ةرتفل
 مكح ىدافتتل اهوممص ةيراقع نوهر تاجتنم اوركتباو .ةيزخم اًيلاغو ,ةيكلف الاومأ

 ليومت ةكرش ترمثتسا ,1975 ماع ىلإ 1977 ماع نمف .داسكلا ةرتف نم ةقباس كانه ناك ,ىرخأ ةرم (*)
 مهتضرقأو كنب فالآ ةتس ىف رالود رايلم ءرفوه تريره سيئرلا ةرادإ لظ ىف تئشنأ ىتلا رامعإلا ةداعإ

 (مجرتملا) .ةيفاضإ رالود ىرايلم ىرخأ كونبو

 (مجرتملا) .لافطألا اهب بعليو ةدحتملا تايالولا ىف ةيبعشلا ةضايرلا لاطبأ روص اهيلع تاقاطب (**)
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 امع ,لايتحالا مخاتي ءىدمع لهاجتب «ةيراقعلا نوهرلا هذه اوعابو «ةيفرصملا روصعلا
 نولهاجتي مهولعجي ىك مهيمظنمو سرجنوكلا ىلع اورمنتو .هدادس مهنئابز عيطتسي

 ىسن ؛,ةراهم نم هيلع اوناك ام ردقبو .مهجذامنو مهلئاسو نولبقي مهولعجيل وأ اذه لك

 نم رادقم عيطتسي الو .لاملا سأر مزلتست ةيلامسأرلا .اًدحاو اًئيش نويلامسأرلا

 بنجتت نأ ىداحتالا طايتحالا نم ةلويسلا نم ةيسايق تايمك ىتح الو ةيلاملا ةعفارلا

 .ةجاحلا هذه

 لاق :ىلاتلا مويلا ىف هئالمز ىلإ ىنورتكلإلا ديربلاب لئاسر ثيجيردور لسرأو

 تاونس دعبو .لاملا سأر ريمدت ضرمل "اًضرع" الإ تسيل ةلويسلا ةمزأ نإ اهيف
 لوصألا ذاقنإ جمانرب أدبي ؛ةنحاط رئاسخ اهعبت لاملا سأر ريياعم روهدت نم

 طايتحالا مهف" ءاًبيرقت ةنتمم هتربنو ءثيجيردور بتكو .ضرملا ةجلاعم ىف ةرثعتملا
 رايهنالا اذه لثم بقاوع نكل .'ودبي اميف اًريخأ رمألا نوسلوب ريزولاو ىداحتالا
 نطاوملاو ربكألا داصتقالا ىلإ ةبسنلابو هنئابزو تيرتس لوو ىلإ ةبسنلاب اًنؤم نوكيس
 ,ةموكحلا تارامثتسا نم ديزمل ةجاح كانه نوكيس هنأب ثيجيردور بنتو .ىداعلا

 اهردق - ةيداحتالا نويدلا نم ةيسايق غلابم ردصت نأ ةدحتملا تايالولا ىلع نيعتيسو

 ىف اهب بحر ىتلا ءابنألا عمو .اهعفدل - لبقملا ماعلا رادم ىلع رالود ىنويليرت وحنب
 لازام ةمزألا نم بعصألا ءزجلا" :الئاق ةبيثك ةظحالم ىف ثيجيردور صلخ ,مويلا كاذ
 ,(4؟9) "انمامأ
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 رشع عساتلا لصفلا

 مهنيب نمو ىلاملا عمتجملا ىف نيريثك نأ فرتعن نأ انيلع نيعتي
 فاشتكا ىف امإ اولشف ىداحتالا طايتحالا ىف نيذلا كئلوأ

 .هيلع ةلاد تامالع ىلع ءانب لمعلا ىأ ىلاملا ماظنلا تازواجت

 رياربف ؛سالاد ىف ىداحتالا طايتحالا سيئر ءرشيف دراشتير
 ىلع ماع نم ,طايش

 .ةيلاملا ةمزألا ضيضح وه ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب لام سأر خض نأ تبث

 ىروف ريثأتب جمانربلا ىظح «نامتئالا قاوسأ طوبه فقول نأشلا تاذ ةيلمعلا ىفو

 ىرخأ ةرم ضارتقالا ةفلك دوعت نل ءتاكرشلا نم ريثكو كونبلا ىلإ ةبسنلاب :ىبيحرتو

 .(**:)لوألا نيرشت ريوتكأ فصتنم ىف اهتلصو ىتلا باحسلا تاحطان تايوتسم ىلإ

 ةياهن لولحبو .ناوألا تاوف دعب ةنازخلا لخدت ءاج ,ةماع ةفصب داصتقالا ىلإ ةبسنلابو

 أوسأ «ريياعملا نم ريثك قفو ,.حبصيل ءاطبإلا روطت 2٠٠١4: ماع «لوألا نيرشت ريوتكأ

 .دوقع ةعبس ىف داسك

 ةطشنألا تناك «كونبلا ىف ىرابجإلا نوسلوب رامثتسا نم مايأ نوضغ ىفو
 «فظوم فلأ بورج ىتيس تحرسو .ةلمجلاب الامع درطت ةريهشلا ةيداصتقالا

 ملو .نيرخآ اًقالآ ؛ىلئناتس ناجرومو ؛ليريمو ءنامدلوجو ءاكيرمأ فوأ كنب حرسو
 ىتلا تاكرشلا نم ةلوطملا ةمئاقلا تنمضتو .ةيلاملا تاكرشلا ىلع تابسلا رصتقي
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 تاريو ءرلسياركو ؛كريم ,ةريصق ةرتف دعي ىراجتلا عراشلا ىف روجألا رتفد تبذش
 .الوكاكوكو ءاوكلاو ءلوبريوو ءسكوريزو ءوهايو «ىنتيو دنآ

 فيفطلا ىداصتقالا شامكنالاف .اًقيمع ناك لب ,بسحف اًعساو دوكرلا نكي ملو
 نأب ىكنانرب نب ةجح ءودبي اميف ؛دكأ 5٠١١, ماع ثدح ىذلا كاذو 194٠ ماعل
 تابون ناهذألا ىلإ داعأ ىلاحلا تابسلا نكل ءاهتدح فخت ةيداصتقالا تارودلا
 تاعيبم تطبه دقف .ىضاملا نرقلا تاينيسمخ ىف ةيعانصلا اكيرمأ ىف ةلؤملا داسكلا

 نكي مل امدنع ؛نامتئالا ةرفو قبست ةبقح ىلإ دوع ىف «ةئملا ىف ؛١ تارايسلا

 .راخدالاو قافنإلا ىف ريتقتلا لالخ نم الإ مهتارايس اوددجي نأ نييكيرمألا عسوب
 ثدحألا تاعانصلا رامدلا باصأو .اماع .٠ ىف ىوتسم ىندأ ىلإ لزانملا ءانب طبهو
 .ىمذخلاو ثيدحلا داصتقالل ةزيمملا ةمالعلا ىهو .ءارضخلا جهانملل اعابتا رثكألاو

 بجومب سالفإ بلطب ؛تالاصتالا ملاع ىف ةيسيئرلا ةوقلا ؛لترون ةكرش تمدقتو
 تراهناو .نيرخآو ىئايمك 115٠٠ رزياف ةكرش تحرسو .رشع ىداحلا لصفلا
 ةمئاق ةيموكحلا تالاكولاو تاعماجلاو ةينوناقلا تاكرشلا تصلقو ؛ةيلودلا ةراجتلا
 ىف ةردان ةعلس فئاظولا تناك ٠١5”. -4..7 ىماع نيب ءاتشلا مالظ ىفؤ .روجألا

 نوناقلا ةيلك نم نوجرختملا رطضا ءستسوشاسام ةيالوب ؛:حديربماك ىفو .ناكم لك
 ةنيدملا تنلعأ امدنع ءىمايم ىفو .لمع ىلع روثعلا لجأ نم اولضاني نأ دراقراه ىف
 ىلع رداق بلطلاب مدقتم فلأ نالعإلا بذتجا «قئارح ةحفاكم دارفأل ةفيظو "0 نع

 ش .لمعلاب مايقلا

 دعبأ تقو ىلإ تداع ةعاس براقعي :نويفحص هفصو امك «ريبكلا دوكرلا داعو

 ةبرض ,ءىضم اميف دوكرلل ةمواقملا تاكرشلا نم لامعلا لصف هجوو .ةيوعص رثكأو

 مهدادجأ ةداع ىلإ ةئيسنلاب قافنإلا رسأ ىف نوعقاولا نويكيرمألا داعو .ةيجولوكيس
 تكريس تمدقتو .ةمدص ةئزجتلاب عيبلا دبكت ,قوستلل مهصيلقت عمو .راخدالا - ةقيتعلا

 ام اذهو ءرشع ىداحلا لصفلل اقفو سالفإلا بلطب «ةينورتكلإلا ةزهجألا دروم ,ىتيس

 تراهنا :قافنإلا دوكر عمو .قوستلا زكارم ةلغشم .زتيرابورب ثورج لارنج هتلعف
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 ؛مالعإلا ءاربخ - اهويفحصو .دالبلا دادتما ىلع فحدصلا تشمكناو ,نالعإلا ةعانص

 ىف ةيرثلا ايلعلا ىطسولا ةقبطلاو .تاعامج مهلمع نم اولصف ؛نورضحتملا :نوفقثملا .

 .نارط ثدحأ ىلع ىتلا اهقاوذأو ,ةفلكملا اهتاذلمو ,ةحرملا اهتقث نع تلصفنا دالبلا

 اهمهسأ تراهناو :ةئزجتلاب ىوضعلا ماعطلا عيبت ىتلا ءهزدوف لوه ةدشب تصلقتو

 دحاولا بورشملا ىف تنس نم لقأل اهحابرأ رايهنا سكبراتس تدهشو .ةئملا ىف ٠

 .ذفنم ٠٠١ قالغإو

 اهكهنأ ىتلا ةيرامثتسالا كونبلاو .بيهر رعذ ةلاح اهسفن تيرتس لوو تلخدو

 ةصاخلا مهسألاو تاقتشملاو مهسألل ىلوألا ماعلا حرطلاو .ةميق الب تحبصأ رايهنالا

 طبهو .تاقفص ماربإ نع تفقوت ةريبكلا اكيرمأ تاكرشو .توملا دح ىلإ اهعيمج فقوت

 ام دعبأ لوألا نيرشت ريوتكأ ناك ءددصلا اذه ىفو) هطوبه لصاوو ءمهسألا قوس

 ىلإ مهلاومأ نورمثتسمملا لقن ءلامعألا عاطق ىف ةقثلا رخبت عمو .(عاقلا نع نوكي

 نم ادج ريثكلا ميدقت متو لوألا نوناك ربمسيد ىتح طقف ةموكحلا ىلإو - ةموكحلا

 ةريصق ةرتفلو .رفص ىلإ لصو اهنوذأ ىلع دئاعلا نأ ةجردل ةنازخلا ىلإ ةلويسلا

 ىلع دئاعلا اهيف لوحت ىقطنم ريغو ايثبع اًيباسح ءاضف ةيكيرمألا ةيلامسأرلا تأطو
 .بلاس ىلإ نوذألا

 ,بولك نوتسولوي مدقتو .رخآ صخش لك عم ءايرثألا ىناع ءقاوسألا رايهنا عمو

 ناك ستيج ليب) ءارثلا ىقئافل ةفرتملا لزانملا مدقي ىذلا اناتنوم ىف جلزتلا عجتنم

 لامعأل تادازم ىتسيرك مظنت مل ءكرويوين ىفو .سالفإلا نالعإ بلطب (هيف وضع

 ريسفت ىف ةكبترملا تادازملا ةكرش تلاقو )١**(. جنينوك ىدو نازيسو راونيرو هيينام
 ول امك 'مدقأ نمز ىلإ دوعت تناك فيصلا ءانثأ تررقت ىتلا ةيوغرملا راعسألا نإ رمألل

 .رخآ نرق نم اهنأ

 اذه ناك اذإ ام ءلبق نم اذه لثم اًدوكر اوشياعي مل نيذلا سانلا فرعي ملو

 ؛ةصاخلا قاوسألا ىف ةقثلا ترخبتو .رمتسيس ىدم ىأ ىلإ وأ لوزيس دوكرلا

 ىلع حئاوللا قيبطت نم ةبقح فارشتسا متو .ايماح ىرخأ ةرم ةموكحلا تحبصأو
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 اًدلجم كيردام فيج ىداصتقالا رشنو .ىعيرشتلا حالصإلل دم ىف ؛ءعساو قاطن
 امم رثكأ حرطلا ةحص تتبثو .ةريبك ةموكح ىف ةجحلا ءاًعاستسم ةأجف حبصأ ناونعب
 .فلؤملا ملحي ناك

 .تيرتس لوو ذاقنإ اررق نأ درجمب «عجارت ال هنأ ىلع ىكنانريو نوسلوب قفتاو

 ذاقنإ جمانرب نوسلوب لغتساو .ةيادبلا ىف اروصت امم عسوأ امهتالخدت نأ تبثو

 حبصأو .ماعلا لاملا سأر نم تادادمإ اًكنب 10١ ىقلتف «ةأرجب ةرثعتملا لوصألا
 نامتئالاو تارايسلا ضورقو ةيراقعلا نوهرلل اًئميهم الومم ىداحتالا طايتحالا

 ءاهسفن ةموكحلل الومم ىزكرملا كنبلا حبصأو .كونبلل ضورقلاو لجألا ريصق ىراجتلا
 تاعرج ىطاعتي ضيرم لثمو .تارالودلا تارايلمب ةنازخلل ةيلاملا قاروألا ىرتشاف
 .ماعلا ليومتلا ىلع دالبلا تشاع «نيفروملا نم امود ديازتت

 نأ عطتسي مل هنكل ,نيضرقملا ةردئ رثأ لطبي نأ ىداحتالا طايتحالا عاطتساو

 عنص اًمود نكميو .ةروطخ رشكأ ضرم وهو نيضرتقملا صقن نأشب ليلقلا الإ لعفي
 ناميإلا ىلع رقتست ىتلا ضارتقالا ىف ةبغرلا عنص نكمي ال نكل - نامتثئالا

 دقعل نابايلا داصتقا ىخارتو .داصتقالا دكري ناميإلا اذه بايغ لظ ىفو .لبقتسملاب
 .ًريثك ىكنانرب ىذآ هباشم دومخ نم فوخلاو ءىضاملا نرقلا تاينيعست ىف نمزلا نم

 .هلجأ نم ضارقإلا قحتسي لبقتسملا نأب نينقيتم اونوكي ملو ةعاقفلا تاونس نم اهيف

 رادم ىلع ضفخنت نآلاو ؛934١ ماع ذنم تانايبلا هذه دصر ىف ىداحتالا طايتحالا
 ,(155) ةيلاوتم عايرأ ةتس

 نأ ىلع ىكنانرب رساجت ءروهش ةثالثب ناميل لشف دعب ؛لوأ نوناك ربمسيد ىفو
 ىعسم ىفو .ءامسلا ىف رتيوكيله ةرئاط نم دقنلا ءاقلإب ةيروطسألا هتيرجت ىكاحي
 ةيكنبلا ضورقلل فدهتسملا هتدئاف لدعم ىداحتالا طايتحالا ضفخ .زيفحتلل لتقتسم
 ىهو ءرفصو ةئملا ىف ٠ر0 نيب حوارت ام ىلإ ةليزه ةئملا ىف دحاو نم ليللا ءانثأ
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 ايزمر ناك صلقتلا نكل .اًيضارتفا اًفرطت مخاتت ةقيقحلا ىفو ءاًيسايق ةضفخنم ةبسن
 كونبلا تناك ىذلا ىلعفلا ةدئافلا رعس ضفخنا ,بلطلا ةردن ببسيو .ريبك دح ىلإ
 لوصحلا دحأ دري ملو .ةئملا ىف ةرشع ىلع دحاو ىلإ ؛لعفلاب هدنع ضارتقالل ةدعتسم

 .لاملا ىلع

 تيبلا ىلع ءاليتسالا اوداعيل ةيبهذ ةصرف نييطارقميدلل بيئكلا دوكرلا مدقو

 راسم ىفو .لمعي هعد ةديقعل ىدصتلا :نوصلخملا لمأي ناك امك ءامضيأو - ضيبألا
 لقألا ىلع وأ ءناث تليقزور .ىد نيلكنارف روهظ لامأ امايوأ راثأ ,ةيباختنالا ةلمحلا

 نم ماوعأ ةينامث ىلع ةيلاملا ةمزألا ىف ةمئاللاب ةراهمب ىقلأو .ةيناث ةديدج ةقفص
 ةراسجلا ىلإ رظنلابو .اضومغ رثكأ تناك ةقيقحلاو .فرطتملا ىروهمجلا هجوتلا
 نكي ملو .( رقوه تريره شوب نكي مل كونبلا ذاقنإل ةرادإلا اهب تلخدت ىتلا
 لثم نم «نوظفاحملا عفاد امنيبف .ةمزألا لوصأ ىف موللا نع ىأنمب نويطارقميدلا

 نبور تريور لاثمأ نم نويطارقميد طقسأ :حئاوللا طاقسإ نع عفترم توصب :شوب
 نوهرلا ىمأوت لزعل مهيدل ام ىصقأ نويطارقميدلا لذيو .ةسرامملا ىف حئاوللا

 بناجلا ىلعو .اهتنزاوم اوصلقو اهوحلصأ ىتلا تابلطلا نع ءىديرفو ىناف «ةيراقعلا
 ةرادإ قتاع ىلع ةمزألا ىلع ةرخأتملا ةباجتسالا وأ كرحتلا مدع ةيلوؤسم عقت ؛رخآلا

 ىتلا رامعإلا ةداعإ ليومت ةئيه جمانرب لثم جمارب لالخ نمف .رفوه نكي مل رفوه ىتح ,ةقيقحلا ىف (*)
 .خيراتلا ركذي امم داسكلل ىدصتلا ىق ةيلاعف رثكأ ناك ,كونبلا فالآ تمعد ىتلاو لبق نم اهانركذ

 لشق ءالزعنمو امراص اصخشو .دوربلا ةديدش هتيصخش نم اًبلاغ بلق الي الجر هفصوب هتعمس تعبنو
 نإ هيرصاعم دحأ لاقو .ودبي اميف مهعم فطاعتي ملو هنطو ىني نم نيلطاعلا لاجرلا نييالم ماهلإ ىف
 نكل .ىعامتجالاو دودولا شوب نع طق دحأ اهي هوفتي مل تاملك ىهو -رقوه نم ةسملب لبذت دق ةدرولا
 رقتحا طقف مث نمو .دارفألا سيلو (كونبلا) تاسسؤملا معدل ىجولويديألا ليضفتلا ىف اكراشت نينثالا

 ىداحلا سيئرلا نكل .ةيراقعلا نوهرلا سبح ناقنإ ةيلمع شوب لهاجتو .ةيعامتجالا ةياعرلا ماظن رفوه
 دادح نبا وهو ءرفوه ناكو .ةنزاوملا ىف روهتملا زجعلاو شئاطلا شوب قافنإ نم بعرلاب رعشيس ناك نيثالثلاو
 هتايقالخأو ةيباختنالا هتالمح ةءافكب رهتشا اًيماصعو اًحفاكم رمعلا نم ةرشاعلا ىف متيت ركاوك نم
 (مجرتملا) .اًظوظحم حبصأ ىذلا ديعسلا ضيبألا تيبلا ثيرول لباقملا بطقلا ىف ىهو - ةمراصلا
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 امايوأ طبرو .باونلا سلجم ىف نيضفارلا ىروهمجلا بزحلا ءاضعأ بيسب شوب

 ام ىه رييغتلا ناك :ىناثلا نيرشت ربمقون نم عيارلا لولحيو ؛"رييغتلا" راعشب هحيشرت
 1 .نويخانلا هدارأ

 ىفو ؛نوريثك عقوت امم الادتعا رثكأ ةيلاملا امايوأ ةسايس تناك تاباختنالا دعيو

 بختنملا سيئرلا لفكو .رنتياج - ىكنانرب - نوسلوب ماظنل اًرارمتسا تناك ,ةقيقحلا
 ريزو ىلإ كرويوين ىف ىداحتالا طايتحالا نم رنتياج ةيقرت لالخ نم اًسلس الاقتنا
 لصاوو .اًيجيردت نوكيس "رييغت" ىأ نأ ىلع ةحضاو ةراشإ اذه ناكو .ةنازخلا

 هلخدت ءامهقئاظو ىف نايقبي فوس نييساسألا هئاكرش نم نينثا نأ انئمطم ءنوسلوب
 .بصنملا ىف همايأ رخآل داصتقالا ىف

 .ةيسيئر تاسايس ثالث نم ةيلاملا ةمزألا ىلع ةموكحلا ةباجتسا تفلأتو
 ددع نم تفلأت ةيناثلاو .ةحنرتملا ىرخألا تاكرشلاو كونبلا ذاقنإ ىف ىلوألا تلثمت

 ماظنلا ىق ةلويسلا نم ىندأ دح ىلع ظافحلل ىداحتالا طايتحالا تاليهست نم

 لاقتنا نم ريثك لبق عبطلاب ناتسايسلا ناتاه تأدبو .داصتقالا ىفو ىفرصملا

 زفح ىف تلثمت ةثلاثلا ةسايسلاو .امايوأ ةرادإ لظ ىف رسي ىف اترمتساو .ةطلسلا

 نم ىلوألا نيثالثلاو ةسمخلا مايألا لالخ ىطارقميدلا سرجنوكلا هذفن ريبك ىموكح

 ْ .(*)امايوأ ةيالو

 ملعتلا متي الأ صاخ لكشب اًيعص ذاقنإلا لعف در ناك ؛رابتعالا ىف اذه ذخأ عمو
 تأدب :تاباختنالا نم عيباسأ دعب :ىناثلا نيرشت ربمقون ىف :ةمساح ةظحل ىفو .هنم

 ,ةنيفسلا نم زفقلا ىف نئابزلا ءدب عم كنبلا عئادولا نم قفد كرتو .زتهت بورج ىتيس
 نيرشت ربمقون نم ثلاثلا عوبسألا ىفو .مهسألا تراهنا «توملا ىحنم لبق ثدحي امكو
 نيرشت ربمقون ١ ةعمجلا موي ةمتتخم .ةئملا ىف ٠١ ىتيس مهسأ ترسخ «ىناثلا

 (فلؤملا) .ىماتخلا لصفلا ىف اذه شقانأ فوسو .ىلاملا حالصإلا - امايوأ ةسايس ىف عبار رصنع كانه ناك (*)
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 عامتجا ىفو .اًماع ١7 ىف ىوتسم ىندأ ىف تارالود ةعبرأ نم لقأ دنع ىناثلا

 لالغتسا' ىلع ةدحب «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ,تيدناب لمح .نيفظوملل فتاهلاب

 راعسأ ضرع نع ةكرشلا تفقوت «نيفظوملل ةيونعملا ممهلا طيبثت بنجتلو .”فوخلا
 ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر «نيور تربور لصتا .هسفن تقولا ىفو .رقملا ىف مهسألا

 تكراشو .ةيموكح ةدعاسم مدقي نأ هدشانو «نامدلوج ىف قباسلا هليمز ء:نوسلوبب

 ةلكشملا تسيل اهنأ ىلع ىتيس ترصأو .تاثداحملا ىف ةيكيرمأ ةيموكح تالاكو سمخ

 ىف رالود رايلم ؛9 تبطش اهسفن ىتيس نأ عم - ىفرصملا ماظنلا ةلكشم ىه ام ردقب

 ىنويليرتب ةمختم اهتنزاوم تناكو ,؛ةيضاملا ةعيرألا ماوعألا رادم ىلع موسر ةروص

 اهمهسأ عقاو نم مكحلاب) وأ اهمييقت قوسلا عيطتست ال ىتلا مهسألا نم رالود .

 . اهمييقت تضفر (ةضفخنملا

 ىلع ؛عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا ةسيئرو ,ةيلقعلا ةلقتسملا ريب اليش تأرجتو

 كنبلا ىمحت ةموكحلا كرتنل هنأب تلداجو .لشفتل بورج ىتيس كرتت نأ حارتقا

 تامازتلا ىف هخضب لاملا سأر مادختسا تعاسأ ىتلا مألا ةكرشلل حمسنو ,هيعدومو

 .هينذأ قدصي نأ نوسلوب عطتسي ملو .قوسلا ةلادع دباكت نأ نامضب ةلوفكملا نيدلا
 اننأ قدصأ ال ...اليش ءانه هجراخ نم دسخجلاب روعشلا ةريخ ىدل" :ريزولا باجأو

 . ةيئاضقلا ةسارحلل بورج ىتيس عوضخ نع نيثدحتت تنأ .ةشقانملا هذه ضوخن

 ىتيس لصحت ملو ؛عوبسألا ةياهن ةلطع ربع ءداتعملا اهطمن ىف :«تارواشملا ترمتساو

 تايالولا اهتحنمو .دحألا موي اًبيرقت ءاسم ةرشاعلا ةعاسلا ىتح طورش ةقيثو ىلع

 رالود رايلم ٠١ ترمثتساو رئاسخ ةيامح ةروص ىف اًبيرقت رالود رايلم 70١ ةدحتملا

 نيرشت ربوتكأ ىف ترمثتسا ىتلا ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب لاومأ ىلإ ةفاضإلاب)

 تضوعو .(؟*') اًنلاث !ًداقنإ ىتيسل امايوأ ةرادإ تمدق ءطابش رياربف ىفو .(لوألا
 ىناثلا نيرشت ربمقون ذاقنإ ةيلمع نكل ؛ىتيس ثلث ةيكلمب اهئاخس لباقم ةموكحلا
 نم كنبلا ءاردم ةيامحب تماق - ىلاملا علهلا ىف ام اوسأ رم نأ دعب تعقو ىتلا -

 لاسرإ ىه هلعف ىف ةموكحلا تلشف ام .ةعيظفلا تارارقلا نم تاونسل لماكلا ريثأتلا

 ّْ .لشفي نل هنأ ةجردل ءوسلا ةغلاب ةقيرطب ريدأ اًكنب انه نأ اهدافم ةلاسر
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 عنامملا سيول نيك ىكتانريو نوسلوب ربجأ امدنع ةهباشم ةطشن ةكرح كلذ التو
 فوأ كنب سيئر وه اذه ناك) .شنيل ليريم ىلع ذاوحتسالا ةيلمع مامتإ ىلع:ةدشب

 مايأ ىفو .بسحف ىضاملا لوليأ ربمتبس ىف ليريمل سامحب ددوت ىذلا هسفن اكيرمأ
 جرخي نأ لواحو :ةديدج ةلهذم رئاسخ ليريم ترشن امدنع 2٠٠١8: ماع ىف فعضلا

 .ةلمتحم رئاسخ دض ةيموكح ةيامحب سيول بلاط .همهسأ طوقس عمو (.ةيوتلم لئاسوب
 الأ بجي ناك ام اذإ لاسي :ىداحتالا طايتحالا نم ءشراو نيقيك ناك ,تقولا اذه ىفو

 '  .ناقنإلا ىلإ ةموكحلا تعراس .ءىرخأ ةرمو .هءازج ذخأيل اًكنب كرتي

 انوع ةمدقم - ىج .ىأ .هيإ ىف اهتارامثتسا ةموكحلا تداز .انه ذاقنإلا فقي ملو

 ىف ديزملاو لب 2٠٠١4, ماع ىف ىناثلا نيرشت ربمقون ىف ىفاضإ لامسأر ةروص ىف
 نم ناكو «ديعب دح ىلإ ىهتنا دق علهلا ناك ةلحرم ىهو 7٠٠4- ماع نم راذآ سرام

 تمدقو .ملألا ىف تيرتس لوو ىف ىج .ىأ .هيإ ىنئاد كراشي كب نأ عقوتي نأ نكمملا

 اًضيأ تعسوو .ىديرفو ىنافل ضورقو لامسأر ىف تارايلملا تارشع ةدحتملا تايالولا

 .لاتيباك كيرتكيلإ لارنجل اضيأو ىريد نوجل ةينامتئالا ةناعإلا نيمأتل نامألا ةكبش
 ىلإ :تارايسلا ليومت ةكرش ءيس .هيإ .مإ .ىجو سيربسكإ ناكيرمأ اًضيأ تلوحو
 .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب نم لامسأرب امهيلك تدوزو كونب

 ةيانعب تيقتنا ةنجهم تارايس نويذيفنتلا ءاردملا داق ءفيرخلا ىف .ديزملا كانهو

 ىلع ءانيو .ةدعاسملا اوسمتليل ةيموقلا ةمصاعلا ىلإ .(*ةةيسايسلا مهتيبذاج بسانتل

 ا ىف ءرلسياركو زروتوم لارنج شوب سيئرلا ذقنأ ءنوسلوب ريزولا نم ةحيصن
 لثم اهسفن ةلماشلا رطاخملا لثمت تيورتيد نكت مل .(**؟!ةيسائرلا هلامعأ رخآ نم

 (تارايسلا ىجتنمل اًضيأو تاباقنلل) زارطلا ةقيتع ةناعإ ذاقنإلا ناك ؛ىفرصملا ماظنلا

 ,ةراجتلل ذفنم ىفلأ قالغإ ىلإ نيجتنملا صلقت ىدأو .ةيلام ةرورض ةروص ىف ةركنتم

 (مجرتملا) .تاكرشلا تارئاطب نطنشاو ىلإ مهرفسل عساو قاطن ىلع نويذيفنتلا ءاردملا دقّتنا ,قياس تقو ىق (*)
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 نم ةيصو ىلع ءانب ءزروتوم لارنجل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءرنوجاو كير لاقتساو

 مدقتلا ىلع رلسياركو زروتوم لارنج تمغرأ ءروهش دعبف .اًيفاك اذه نكي ملو .ةموكحلا
 سالقإ بلط ربكأ عبار ىه زروتوم لارنج نم سالفإلا بلطب مدقتلا ناكو .سالفإ بلطب

 .(موكدلروو لاوشتوم نطنشاوو ناميل دعب) ىكيرمألا خيراتلا ىف

 ماظنلا لصو امدنع هنم دب ال رش امبر ىهو - ذاقنإلا ةسايس ترمتسا مث نمو

 نم بورهلا بعصلا نمو .ةيفرصملا ئراوطلا ريثكب زواجتي اميف - ةفاحلا ىلإ ىلاملا
 مهحامسل قاطنلا ةعساو تاداقتنال !اوضرعت ىذلا نيمظنملا نأ اهدافم ىتلا ةجيتنلا

 عم ىتح قفخت نأ ةريبك ةسسؤم ةيأل حامسلا نم نيفئاخ اوناك "!ءلشفت نأ ناميلل
 ذاقنإلا تايلمع تداعأ ,ةقثلا ةداعتسا نع اًديعيو .ةدح ةمزألا لحارم دشأ راسحنا

 ةقثلا دوعت الو .اهنم سوئيم ةصاخلا قاوسألا :روهمجلا ناهذأ ىف ةقلقم ةقيقح حيشرت

 نأ نيعتي ءاذه ثدحي ىكو .ةعاجش صاخلا عاطقلا نم نورمثتسملا ىدبي امدنع الإ

 .ةدوعلاب عاطقلا نم نورتشملا هدنع رماغي رعس ىلإ لوصألا طبهت

 ىداحتالا طايتحالا لمعي دصق ؛ةنيعم تاسسؤم ذاقنإلاب دصقي ناك امنييو

 ةطاسبب ىكنانرب دهع ىف ىداحتالا طايتحالا ناك .لكك داصتقالا ناقنإ ةلويسلا ريفوتل
 :تاراقعلا قوس دحاو بناج نم ىداحتالا طايتحالا معد دقف .خيراتلا ىف.ةيويح رثكألا

 لك ةيراقعلا نوهرلاب ةصاخ ةيلام قاروأ ىف رالود رايلم ٠١ هطسوتم ام خضو
 تارايسلا ىرتشمو ةريغصلا ةيداصتقالا ةطشنألا ىلإ الاومأ ضرقأو .عوبسأ

 نم تاكرشلا ةلويس ىف رايهنالا اًيئزج ىداحتالا طايتحالا ىشاحتو .نيكلهتسملاو
 ةلواحم ىف ةنازخلا نوذأ كسمأو .رالود رايلم 75٠ غلبمب ةيلام قاروأ ءارش لالخ

 ةدئافلا راعسأ ةموكحلا نم ضارتقالا عفدي نأ ةيشخ ةدئافلا راعسأ ضفخل ةسوردم

 نوهرلا تفص نيح ىف «ةرملا فصنو نيترم ىداحتالا طايتحالا لوصأ تمخضتو .عافترالا ىلإ

 (مجرتملا) ."ىرخأ ةعسل ديرن ال ؛ناميل نم اوعسل مهنأب اورعش سانلا" ةنازخلا نم لوؤسم راشأ («)
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 لوصأب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا ىف تارامثتسالا تلومو ,ةموكحلا تادنسو ةيراقعلا

 ريغ عاتملا طقس لك -ةيراقعلا نوهرلاو نامتئالا تاقاطب نويدو ةبلطلا ضورق لثم
 .(؟**)ةعاقفلا تاونس نم هيف بوغرملا

 ىلإ 2٠١8 ماع نم لوألا نيرشت ريوتكأ نم !ًءديو .شمكني لظ داصتقالا نكل

 ىف ةتس تغلب ةلهذم ةيونس ةبسنب ىلحملا جتانلا ىلامجإ ضفخنا ؛ىلاتلا راذأ سرام

 ىظفاحم لوهذلا باصأو .اًماع نيسمخ ىف روهش ةتس دادتما ىلع أوسألا ,ةئملا

 هاجتالا ةدح ببسب صاخلا عاطقلا ىف نييداصتقالا اًضيأو ىداحتالا طايتحالا

 ال ىداصتقالا طاشنلا نأ نايسن متو ءاًدج ةليوط ةرتفل اًرفاو نامتئالا ناكو .ىلوزنلا
 لارنج ةدشب تضفخو .دالبلل ةيعانصلا ةردقلا ثلث وحن لطعتو .هنود لمعي نأ هنكمي

 219578 ماع ذنم ةرم لوأل اهحايرأ صصح ةيكيرمألا ةعانصلا دامع ؛كيرتكيلإ

 ةلمألا نمو .ةأجف ئثفنت ىهو اهقاوسأ تدهش ءدوقعل تحبرو تلمع ىتلا تاكرشلاو

 اهل ناك ىتلا ناجشتيم اهرقمو .(*)انونيو نم ظووالقلا ريماسم جتنم ءلانتساف ةكرش
 تاكرشلا نم عون تناك - نيكلهتسملا نم ةصلخم ةدعاقو رقتسم ىداصتقا طاشن

 لانتساق تاعيبم ةدايز تدرطا .هرمو هولح ىف داصتقالا تزفح ىتلا مدقلا ةخسارلا

 ءاردملا ناك) ريذبتلا ىف الاومأ دديت ملو ءاقمح رطاخم محتقت ملو .اًماع 5” رادم ىلع

 ىف ةكرتشم فرغ ىف نوميقيو ةكرشلا تارايس ىف دالبلا ربع نورفاسي نويذيفنتلا

 ةيراقعلا نوهرلا قوس ناك امنيب 5٠٠4 ماع عيبر ىف ىتح .(نمثلا ةيلاغ ريغ قدانف
 اهطاشن أدب مث .نيمقر نم تاعيبملا ىف بساكم لجست تلازام لانتساف تناك «ئىثفني

 ,؟.5١ ماع عيبر ىفو .اًفيفط اًيلوزن اهاجتا تدهش .فيرخلا ىفو .عجارتي ىداصتقالا

 ةوق تضفخناو فصنلا ىحنب مهسألا تطبهو .ةئملا ىف 55 لانتساف تاعيبم تطبه

 .تاعقوتلا لك ديدشلا صلقتلا اذه لثم ىدحتو .ةئملا ىف ١١ ةبسنب اًيجيردت اهتلامع

 (مجرتملا) .ةيكيرمألا اتوسنيم ةيالول ةعبات ةنيدم («)
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 أؤسأ ىلإ لصو ىبلول طوبه ةلاح ىف مهسألا قوس ىداصتقالا دمجتلا عفدو

 لولحبيو .ةطقن فلأ واد رشؤم طبه امدنع ءامايوأ باختنال نييلاتلا نيمويلا ىف ةطقن

 ىف .ةئملا ىف 58 ةبسنب ٠٠٠ زروب دنأ دردناتس رشؤم ضفخنا 4 ماع ةياهن

 ةوقلا ىلع رشؤملا ءطفنلا راعسأ تضفخناو 19:51 ماع ذنم مهسألل ماع أوسأ

 ةظفاح تصلقتو ؛ليمربلل رالود : ىلإ ليمربلل رالود 98 نم ماعلا لالخ ,ةيداصتقالا

 .داسكب ةريدج ماقرألا هذه تناكو .ثلتلا وحنب ةدرخلا تادنسلا

 امايوأ بيصنت مويو ديدجلا ماعلا ةيادب نيب ىرخأ ةئملا ىف ١ مهسألا تضفخناو

 سرام نم ىناثلا عوبسألا ىلإ نيحلا كاذ ذنمو .ىناثلا نوناك رياني ١" ىف ءاًسيئر

 رشؤم لصو راذآ سرام نم عساتلا ضافخنا ىفو .ىرخأ ةئملا ىف ١7١ تضفخنا راذآ

 لماعتلا متو .(*01991/ ماع ناسين ليربأ ذنم ىوتسم ىندأ ىف ؛ةطقن 1547 دنع واد

 ةثالث دنع اكيرمأ فوأ كنب مهسأ ىفو دحاو رالود دنع دروفو ىتيس مهسأ ىف

 ةرتف قاوسأ ذنم قالزنا أوسأ ىف - ةئملا ىف ه7 عسوألا قوسلا ضفخناو ةئملا ىف 8

 وفرتحم دجوو .ةئملا ىف 31١ قاوسألا تطبه امدنع 1979-1977 رفوه سيئرلا

 تابس - اًبعر رثكأ ةديدج ضرأ مامأ مهسفنأ ؛تاعاس وأ مايأ نوضغ ىف ىهتنت تناك

 ملو هفرعي نأ ديري صخش لك ناك ىذلا ءىشلاو .ودبي اميف ىهتني الو محري الو لكي ال

 ؟عيبلا فقوتيس له :وه هيلع بيجي نأ دحأ عطتسي

 مل ةبعرم ةيداصتقا ةطيرخ - بصنملا امايوأ هيف ىلوت ىذلا وجلا وه اذه ناك

 رياني ىفو :1577ماع ىف تليقزور نيلكنارف ذنم ديدج سيئر ىأ تهجاو نأ قبسي

 فلأ 5٠١ داصتقالا فزن ءضيبالا تيبلا ىلإ لقتني امايوأ ناك نيح ىف :ىناثلا نوناك
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 ىلع ةرطيس سرجنوكلا سرامو .زيفحت ةيلمع روفلا ىلع ةرادإلا تحرطو
 نم تتوافت ةقيقد ليصافت ىلإ ةمسقم ةقفص نع ضخمت امم نوناقلا عورشم ليصافت

 صصخ .ةماع ةفصيو .ةعيرسلا قرطلا ىف تاحالصإ ىلإ ةديدج تايجولونكت ليومت
 لاح ىف تناك ىتلا تايالولل ةدعاسم :ضارغأ ةثالثل رالود رايلم /ا نوناقلا عورشم

 تاقرفتمو ؛ةيداحتالا بئارضلا ىف ضفخلاو ؛بئارضلا تادئاع طوبه ببسب اهل ىثري

 .(*اةليدبلا ةقاطلاو ةعرسلا ةقئاف تاراطقلا لثم تاعانص ىف تارامثتسالا نم

 دمألا ليوط رامثتسالا نأ هنأشب لدجلا نكمي اممو ءاّنقو قرغتسي لاومألا قافنإ

 تقولا ىفو .داصتقالا ليغشت ةداعإل دمألا ةريصق تايولوألا ةمئاقل مئالم ريغ ناك

 تضفخناو ؛نيرجأتسملا ةيراجتلا بتاكملا ىنابم تدقف .هطوبه داصتقالا لصاو .هسفن

 .رطخلل نيضرقملا ضرع امم «ةلمجلاب ةيراجتلا ضورقلل نوهرلا تسبحو .اهتاراجيإ
 .(15"عوبسألا ىف كونب ةثالث نم برتقا لدعمب كونبلا تلشف 2٠١5. ماع لالخو

 ىوتسملا نم ىتح ةينكسلا لزانملل ةيراقعلا نوهرلا ءادأ روهدت ءلقعُي ال لكشبو

 باحصأ نم ةثملا ىف 5١.5 ناك 5٠0٠09, ماع عيير لولحيو 2٠١4: ماعل قيحسلا

 ةرشعلا ىف ةعبرأو ءريطخ لكشب دادسلا نع نيرخأتم رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا

 ءارش هفلك امم .رالودلل ةلدعملا ةميقلا لظ ىف ىتح ءرثكأ داصتقالا ذاقنإل ةموكحلا دوهج تفلك ةطاسبب («)
 رالود رايلم ١7١ ةدحتملا تايالولا رامثتسا فلكو .ةيروكلا برحلاو لب .ولوبأ رمق قالطاو انابزيول ةيالو
 ىف طارفإلا ءارج اذهو -ايوروأ رامعإ ةداعإل لاشرام ةطخ تفلكت امم رثكأ اهدحو ىج .ىأ .هيإ ىف

 مظعم نكل ءذاقنإلا روص فلتخمل رالود نويليرت ١؟ نم رثكأب ةدحتملا تايالولا تمزتلا ءالامجإو .ةبراضملا
 قافنإلا ضفخني نأ حجريو .اًدبأ قفنّت الأ حجرملا نم (ةلمتحملا رئاسخلل تصصخ ىتلا لاومألا لثم) اذه
 راخدالا تاسسؤم ذاقنإ ةفلك نم ةرم ١6 .رالود تانويليرت ةعبرأو رالود نويليرت " ,5 نيب ىلعفلا

 ءارش ىف قفنأ ىذلا كاذ لثم ,قفنأ ىذلا لاملا نم ريثكلاو .ىضاملا نرقلا تاينينامث ةياهن ىف ضارقإلاو

 نم حير ىلع لصحت نأ ةدحتملا تايالولا ىلع بجيو .داعتسي نأ عجرملا نم ء.ضورق ةروص ىف وأ لوصأ
 ةدرتسملا لاومألاو ,قافنإ ضحم ناك زيفحتلا نكل .كونبلا ىف ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب تارامثتسا

 تملس رالود رايلم 550 نم برقي ام اضيأو رالود رايلم ٠١ دالبلا اهيف ترمثتسا ىتلا زروتوم لارنج نم
 (مجرتملا) .ودبي اميف ةيلاكشإ تلثم ىديرفو ىناف ىلإ

 ل



 نم دحاو ناكو .ىراقعلا نهرلا سبحل مهقيرط ىف وأ دادسلا نع نيرخأتم اوناك امإ

 ةيراقعلا نوهرلا طقف سيلو - عون ىأ نم ىراقع نهر مهيدل نمم صاخشأ ةينامث نيب
 رثكأب ةنيدم رسألا نم ةلماك نويلم 0١و «ةهباشم قيض ةلاح ىف ناك - رطاخملا ةيلاع

 .(؛*ة!ههلزانم ةميق نم

 لصاوو .رهظت ىداحتالا قافنإلا ةدبرع تاريثأت تأدب ٠٠١9 ماع عيبر ىف

 ىفو ؛«طويهلا ةوه نم اهدوعص قوسلا تدواعو .أطبأ لدعمب نكل هشامكنا داصتقالا

 .ةيلاتتم تاونس ثالثل اهطوبه دعب ىرخأ ةرم ناكسإلا راعسأ تعفترا ىناثلا عبرلا

 ,تقولا كاذ لولحيو .مامألا ىلإ جرعب ىشمي داصتقالا أدب ,ثلاثلا عبرلا ىف ءاريخأو

 ذنم ىموقلا جتانلا ىف ضافخنا ربكأ ىف «ةئملا ىف ؟ ,4 ىلحملا جتانلا ىلامجإ ضقخنا

 أوسأ ىلاحلا تابسلا ناك :كلذ ادع اميفو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب شيجلا حيرست

 ثاحيألل ىموقلا بتكملا ررقو .دوكرلا تارتف لوطأ اضيأ ناكو .تاينيثالثلا ذنم دوكر

 ةعست لبق - ١٠2ا/ ماع لوألا نوناك ربمسيد ىف أدب ريبكلا دوكرلا نأ ةيداصتقالا

 لوطأ ىهتنا مث 1٠١5 ماع فصتنم ىتح اًبيرقت رمتساو .ناميل طوقس نم روهش
 .ةيحلا ةركاذلا ىف دوكر

 مهسألا تظفتحاو . اهنم صلختلا نع ةديعب رئاسخلا تناك «ىفاعتلا أدب امنيبو
 نم دقع لبق اهراعسأ تايوتسم تحتو ةمقلا ىف تناك امدنع اهراعسأ ةميق ثلثب

 نأ عمو .ةدشب ةضفخنم تلظو ةئملا ىف 77 لزانملا راعسأ تضفخناو .(؟*؟)نمزلا

 رثؤت مل :ةيراقعلا نوهرلا سبح دم فقول ادهج لذب شوب فالخ ىلع ءامايوأ
 نيذلا ةاضقلاو ؛ةيكلملا ةداعتسا تاءارجإ ىف نوضرقملا قرمتو .اًيشماه الإ هتايسايس

 ىلع درت ال كونبلا نأ اودجو كونبلاو نيضرتقملا نيب تايوست ىلإ لصوتلا اودارأ
 نم لوألا فصنلا رادم ىلع ةيراقعلا نوهرلا سبح لدعم عفتراو .ةيفتاهلا مهتاملاكم
 ىتلا رسألا ددع لصو امدنع ءزومت ويلوي ىف الإ ةمقلا ىلإ لصت ملو :7009 ماع

 سبح لصاوو .ةرسأ فلأ 50 غلب ىسايق مقر ىلإ ةيراقعلا ةيكلملا كوكص نم تدرج
 نهرك تسبح ىتلا نكاسملا دحأ) .(4“) ةيداع ريغ تالدعمب هعافترا ةيراقعلا نوهرلا
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 انيالوراك ثواس ةيالوب ءنوليد ىف ءنوسرفيج تسيإ عراش ىف ىفيرلا لزنملا ءىراقع

 .داح ىلوزن ىنحنم ىف ةيراجتلا تاراقعلا تلظو (.ىكنانرب نيل ةلوفطلا لزنم ناك ىذلا
 ءبآ سطسغأ ىفو .زومت ويلوي ةياهن ىتح عاقلا ةقحتسملا ةيراجتلا قاروألا لصت ملو
 مراص لكشب عسو ىداحتالا طايتحالا نأ ةجردل اًفيعض لازي ال داصتقالا ناك
 نامتئاو ىفرصملا ضارقإلا ناكو .لوصأب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا ءارشل هتحلصم

 .(4311)؟..5 ماع فيرخ ىتح عجارتي نيكلهتسملا

 داصتقالا ىف ةدشب ةطروتم ةيداحتالا ةموكحلا تلظ :ةمزألا ءاهتنا دعب ىتح

 قاقنإلا غلب ءناميل لشف ىلع ماع رورم دعب ىتحو .ةيكيرمألا تاكرشلاو رسألل ىداعلا
 - نامورت ةرادإ ذنم ةبسن ربكأ - ىكيرمألا داصتقالا نم ةئملا ىف 7١ ىموكحلا

 .(*17 ةديدج لزانمل ضورق ةرشع لك نم ةعستل ليومتلا ميدقت نطنشاو تلصاوو
 ربكأ ءزروتوم لارنج ىلع طشن لكشب ةموكحلا تفرشأ ءاهعارذ لوط ىلع ليلدكو
 ,قباس كنب ربكأ ءبورج ىتيسو «نيمأت ةكرش ربكأ ىج .ىأ .هيإو ءتارايس ةكرش
 7. لولحيو .(*!دالبلا ىف ةيراقعلا نوهرلا ةعانص ىتعلق ءكام ىديرفو ىام ىنافو
 نم رالود نويليرت 7,١44 غلبمب اًحفتنم ىداحتالا طايتحالا لظ «لوليأ ربمتبس

 ةيراقع نوهرب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا ةروص ىف رالود رايلم ٠١ اهنيب نم ءلوصألا
 .اهنوديري نورمثتسملا دعي مل

 نإ ىلودلا دقنلا قودنص لاقو .اهرئاسخ دادرتسا ىف ةيلاملا ةعانصلا أدبت ملو

 ةيلام قاروأو نويد ةروص ىف رالود تارايلم 1٠١ هيلامجإ ام تضفخ ةيكيرمألا كونبلا
 تيرتس لوو كونب هيناعت تناك اهنم ريبك طسق 7٠١5: ماع نم ىناثلا عبرلا لالخ

 تلصوو .ةيراقعلا نوهرلا ىف لمعت تناك ىتلا كونبلا نم اهقافر هنم ىناع ىقابلاو

 اًئسحت مهسألا تققح نأ دعب ىتح ءاهدحو كونبلا ربكأل ةيقوسلا ةميقلا ىف رئاسخلا

 (مجرتملا) .زروتوم لارتج
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 وأ ةريبكلا ةثالثلا ةيرامثتسالا كونبلا تلشف ءاعبطو .(*") ًابيرقت رالود نويليرت ءًريبك
 .عاديإ ةسسؤم ةئم نم رثكأ ىلع ذاوحتسالا متو اهيلع ذاوحتسالا مت

 ةيلامجإلا ةورثلا تضفخناو .ةيكلف نييداعلا نينطاوملل رايهنالا ةفلك تناكو

 اهلمحتتس ةفلك كانهو .(* '؟)رالود نويليرت ١ ىلإ رالود نويليرت 14 نم نييكيرمألل
 . عفد ام ببسب ةيداحتالا ةنزاوملا زجع ىف ريبكلا ىمنلا ىف تلثمت ,ةمداقلا لايجألا

 .ذاقنإلا ىف

 ىلإ ةبسنلابو ءفئاظولاب قحل ىذلا رامدلا ىف اًباقع تابرضلا رثكأ تلثمتو
 ىفف .تيرتس لوو ىف أوسألا رورم دعب ةليوط ةرتفل ةاناعملا ترمتسا نييداعلا لامعلا

 .ةئملا ىف ٠١,7 - نيمقر ىلإ ةلاطبلا لدعم لصو ,؟9١٠7 ماع نم لوألا نيرشت ريوتكأ

 نم ةئملا ىف ١؟.5 ناك ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق دهم ءاينروفيلاك ىفو

 تلصو «تارايسلا تاعيبم ىف رايهنالا اهرمد ىتلا ءناجشتيم ىفو ؛لمع الب ناكسلا

 لوو فزن ؛تيرتس لوو ءالب بسانت مدع ىدمل سايقمكو .ةئملا ىف ١١ ىلإ ةبسنلا

 فلأ ١" ,ةيداصتقالا ةمزألا ىف ةيسيئرلا لماوعلا دحأ هنأ ضرتفي ىذلا .هسفن تيرتس

 ملو .ةفيظو نييالم ةينامث هيلامجإ ام اهتمرب ةدحتملا تايالولا تدقف نيح ىف ؛ةفيظو

 فئاظولا نم ريبكلا ددعلا اذه ىفتخا نأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنم طق ثدحي

 لكشب ملؤملا رامدلا اذه لثم ىف ليومت ةهج طق ببستت ملو :ةريبكلا ةعرسلا هذهب

 ىتلا فئاظولا لك داصتقالا دقف ءدوكرلا ةياهنيو .همدخت ىذلا عمتجملا ىف حضاو

 نويلم ٠١ داز ىذلا ناكسلا دادعت عم ىتح .ةدايزو راهدزالا تاونس ءانثأ اهفاضأ

 برقي ام ةدحتملا تايالولا تقفنأ ءراصتخايو .(*'"رغصأ لمعلا قاوسأ تناك ؛ةمسن

 ءاخرلا نم ةبقح نشد «دالبلا ءامكح ريكأ بسحب ءدقع ىهو - ضرأ دقف ىف دقع نم
 ىكنانرب ضرتفا ىذلا ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا بخص نأ نيبتو .مظتنملا مدقتملا

 ترمد .فاطملا ةياهن ىفو .لماك ىنامتئا سوهل ضرع ىه ءاهؤاوتحا مت ةلكشم اهنأ

 .تيرتس لوو ةقامحل ةرملا ةرمثلا اذه ناك .ىكيرمألا لمعلا ناكم
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 نورشعلا لصفلا

 تيرتس لوو ةياهن

 تاسسؤمل ةيتاذلا علاصملا ىلإ نورظني اننيب نم اوناك نم

 .قيدصتلا مدع ةمدص ةلاحل اولصو

 ىموكحلا حالصإلاو فارشإلا ةنجل مامأ ةداهش :نابسنيرج نالآ

 .ةعاقفلا ثودح .ةريبك ةجردب رسيو ,مهلأ ىذلا ىركفلا جذومنلاب رايهنالا فصع
 لضفأ ةداهش دجوت ال .قؤبنتلا ىلع تيرتس لوو ةردقب لدتعملا ريغ ناميإلا ةياهن لكشو
 نأ ةحورطأب اًطابترا رثكألا ماعلا لوؤسملا ,نابسنيرج نالآل ةيداعلا ريغ ةدرلا نم

 تارامثتسا نم ىلوألا ةلوجلا نم مايأ ةرشع دعبو .اهب قوثولا اًمود نيعتي قاوسألا
 ةديقعلا ايلعف لطبيل باونلا سلجم ىف نابسنيرج رهظ ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب
 :اماع ١١ ةدمل دالبلا داصتقا اهب رادأ ىتلا

 ةرادإو ريعستلل لئاه ماظن روطت ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا ىف

 ,ليومتلا ءاربخو نييضايرلا رئاصب لضفأ اًعماج ءرطاخملا
 .لاصتالا ايجواونكتو رتويبمكلا ىف ةيسيئرلا تاروطتلاب اًموعدم
 نم ريثكلا معدي ريعستلل جذومن فاشتكال ليون ةزئاج تحتمو
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 ةرادإل ثيدحلا جذومنلا اذه نميهو .تاقتشملا قاوسأ ىف مدقتلا

 فيص ىف راهنا ىركفلا حرصلا اذه لك نكل .دوقعل رطاخملا
 ةرادإ جذامن ىف تلخدأ ىتلا تانايبلا نأل ءىضاملا ماعلا

 ةرتف ىهو ءبسحف نييضأملا نيدقعلا ةماع ةفصب تطغ رطاخملا

 ةيخيراتلا تارتفلا اذه نم الدب تطغ جذامنلا تناك ىل .ةوشنلا

 ىلعأ لاملا سأر تابلطتم تناكل ,ةمءالم رثكأ لكشب تامزألل

 ىف مويلا ريثكب لضفأ لاح ىف ىلاملا ملاعلا ناكلو ريثكب
 ,(4777ىريدقت

 نولل ىركفلا ريظنلا ناك ءفارتعالا نم برتقي ىذلا مهملا حيرصتلا اذه لثم

 ليريمو ىديرفو ىناف هيف تعيض ىذلا تقولا ىفف .تيرتس لوو ىف قفدت ىذلا رمحألا

 دقعلا لالخ تققحت ىتلا حايرألا لك ترسخ اهنأ ىنعمب -ليج حدك رامث شنيل

 ىئزج عجارت عم ىتح .(*")ىجولويديألا اهساسأ نابسنيرج ضوق - ةدايزو ىضاملا
 (اهوقبط نيذلا رشبلا نكل لشفت مل اهسفن جذامنلا نأب فيفختلا ىلع ءانب) هعافد ىف
 طقسأ لب ءبسحف هتني مل راهدزالا .لشف ديدجلا ليومتلا نإ لوقي هنأ موهقملا ناك
 .هنع عانقلا

 ديدجلا ليومتلا ىف نابسنيرج ناميإ ناك ؟ديدشلا ءوسلا اذهب رمألا ىهتنا اذامل

 لافغإ دلوي حاجنلا" نأ ىكسنيم ناميه لحارلا ىداصتقالا ظحالو .هسفنب اًبنذم
 لعجو .هيلع عجشو لافغإلا اذه لثم ىداحتالا طايتحالا قنتعا .(* "!لشفلا لامتحا

 ءىش ريطخلا لشفلا نأب داقتعالل نكرت دالبلا ءماظنلا ذاقنإل نابسنيرجل بوؤدلا دهجلا

 نأب - حجن دق نابسنيرج نأب داقتعالاب ؛ىكنانرب ؛هتفيلخ عراسو .ىضاملا نم
 ناميإ عيمجلا ىدل ناك .ةيداصتقالا ةرودلا اوضور دق ةيزكرملا كونبلا ىف نييفرصملا

 ىف فارسإلا نأشب اًمود رهظي ناك ىذلا لامتحالا اولفغأو ,قوسلا ىف حماج
 .رطاخملا ىف فارسإلا ىلإ اًيئاقلت لؤافتلا ىف فارسإلا داقو .ةيراضملا
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 هئاقبإب ةيراقعلا نوهرلا ىف ةبراضملا ىلع ريبك لكشب ىداحتالا طايتحالا عجشو

 نم) ةفلتخملا ةيفرصملا ميظنتلا تاهج تلشف اًضيأو .ةياغلل ةضفخنم ةدئافلا راعسأ

 ةريخألا تلثمو .ةروطخلا ةحماج ةيراقعلا نوهرلا رظح ىف (ىداحتالا طايتحالا اهنيب

 ةيراقعلا نوهرلا طير ىف ةموكحلا ةبغر تقتراو .ريبك قرافب اًريمدت تامجهلا رثكأ

 ءرفص ىلإ لصت تاعوفدمب لزانملل ةيراقعلا نوهرلاو ,ةبذاكلا ضورقلا" ,ةيئارغإلا

 .مظنملا لامهإلا نم ةلهذم ةلاح ىوتسم ىلإ

 معدل ةيداحتالا تايولوألا ةمئاق بناج ىلإ ؛ىديرفو ىنافل ةموكحلا معد لثمو

 ةرشابملا لماوعلا تناك ,نطنشاو ءاطخأ لك عم نكل .ةمزألل رخآ اًببس .لزانملا ةيكلم

 ةميلسلا ريغ ةيراقعلا نوهرلا لوم نم ىه قوسلا تناك .ةصاخ ةعاقفلل

 نم وه قوسلا نكل ؛ىداحتالا طايتحالا حمس دقل ؛نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلاو

 لمعلاب اوماق اهولوم نيذلا نورمثتسملاو ؛ةصاخ تلشف ىتلا كونبلا تناك .لعفلاب ماق

 .ثيمس مدآل ديجملا

 ببس ىه ديكأتلاب ةيراقعلا نوهرلا ىف (تاكاهتنالاو) ةرشتنملا تابراضملا تناك

 لوو ىفو ىفرصملا ماظنلا ىف ةيلاملا ةعفارلا ببسب اريثك تمخضت ىتلا ةعاقفلل ىلوأ

 لوو ىف ؛ةيخسلا بتاورلا تاعوفدم تاسرامم تكذأ ؛ةماع ةفصبو .ةصاخب تيرتس

 .رطاخملا ىلع مادقإلاو ةعفترملا ةيلاملا ةعفارلا ,تيرتس

 تيرتس لوو نيب سدقملا ريغ فلاحتلا بلق ىف ةيراقعلا نوهرلا قيروت ماظن عقيو
 .صاخ لكشب ةرطخ ةيلمعلا تلعج ةلسلسلا ىف طباور ةدع كانهو ,ىراجتلا عراشلاو

 صحف ىلع ةردق رثكألا فارطألا مهو :ةيراقعلا نوهرلا ىردصم ىدل نكي ملو

 ةركلا لوح نوقرفتم نويئاهنلا نورمثتسملاو ؛جتانلا ىف ةرمتسم ةصح .نيضرتقملا

 نورمثتسملا ءالؤه دمتعاو ؛ضورقلا مييقت ىف عفن الب مهلعجي مهدعيو ؛ةيضرألا
 «بقارملا رودب موقتل نامتئالا تالاكو ىلع (ةفلتخملا ةيموكحلا تالاكولا اًضيأو)

 لوو علو ناكو .اًمامت ةيخارتم تناك «تيرتس لوو عم ةبيطلا ةقالعلا تاذ تالاكولاو

 مهفلا ىلع ةقلغتسملا ةيلاملا قاروألا تناكو .هتاذ دح ىف ةروطخ ديقعتلاب تيرتس
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 ريثكب ةضرع رثكأ نويدلا نم تاقبطلا ةددعتم تامارهألا تناكو ؛مييقتلا ىلع ةريسع

 .رمدم رايهنا ثودحل

 ام .مدهت هسفن قوسلا ماظن :ربكأ لشف ىلع هذه ةيدرفلا روصقلا ىحاون تلدو

 قوسلا تاودأ ةطاسبب دجت مل .عينصتلا دعب ام ةرتفل ةيلامسأرلا جذومن ىه العف لشف

 نم ةمكح رثكأ تسيل اهنأ تبث تيرتس لوو ىف ايقر لوقعلا رثكأو .رطاخملا سايق ىف
 امي ةلقثم تيرتس لوو ىف ةريبكلا كونبلا تناك ءالامجإ .دالبلا ىف ضورقلا ىفظوم
 .(؟"؟!ةيراقعلا نوهرلا رئاسخ نم ةئملا ىف 7١ ىحنب ردق

 هيف تلشف ىذلا لماكلا ىدملا ىلع قلقلل اًريثم اليلد كونبلا مهسأ راعسأ تمدقو
 اهتليصح كونبلا لك فشك ,؟١٠2 ٠ ماع لولحيو .رئاسخلا لامتحا مييقت ىف كونبلا

 ةيراقعلا نوهرلا دادس نع زجعلا ناكو ,ةيراقعلا نوفرلل ةيلاملا قاروألا نم ةلئاهلا

 متي بورج ىتيس تناك «لوألا نيرشت ريوتكأ لثم ءرخأتم تقو ىف نكل .ةدشب عفتري
 نوكي نأ ةيناكمإ تضحدو .قالطإلا ىلع ىلعألا ىه راعسأب اهمهسأ ىف لماعتلا

 ام وحن ىلع ةلماك قاوسألا نأب ةبيرغلا ةيجولويديألا ىمعلا اذه لثمب نورمثتسملا

 ةنراقملايو .(ىرخأ ةيرشب تاسسفؤمب طق قصلي مل لامكلاب ىلحتلا نأل ةبيرغ')

 تاسسؤم اًضيأو نيبخانلا ةدارإ ىكيرمألا عمتجملا مرتحي ءىسايسلا كرتعملاب
 قوسلا تاءاتفتسا نكت مل .اذه عم ةيعيرشتلا تائيهلا تاطلس ديقي هنكل ؛ةيطارقميدلا

 .ةنزاوملاو ةبقارملا تايلمعل ةجاح لقأ

 نرقلا ةياهن ىف قوسلا ماظن روطتي مل ءهب نيرشبملا رظن ةهجو فالخ ىلعو

 هتازيحتب روطت لب .ةعيبطلا ةلاح ىلإ نيرشعلاو ىداحلا نرقلا ةياديو نيرشعلا
 جذامنلا نم ماظن اهماقم ماقو .اًبيرقت ةبئاغ تناك ةموكحلا ةسسؤمو .ةبيرغلا هسوقطو

 فينصتلا تالاكو جذامن تناكو .ديدجلا ليومتلا تايضاير ىف ةسمقنم قوسلا اهكرحت

 اًبيعم ديدجلا ليومتلا ناكو .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل اهتكرابو «ةيطمن ىنامتئالا
 ىف دادسلا نع زجعلا تالدعم كونبلا تعضوو .بيعم رطاخملا نع هموهفم نأل

 نيقيب تالامتحالا ميدقت ىلع رداق خيراتلا نأ ول امك .(رخآ ءىش لكو) لبقتسملا
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 امك قاوسألا نكل .اهسفن قرولا بعل تاقاطب وأ عم درنلا تالامتحا ةقديو - ىملع

 .امود ريغتت خيراتلا ةلواط ىلع قرولا بعل تاقاطبف .ظحلا تايرابم نع ةفلتخم ظحول

 دالبلا دادتما ىلع ةيراقعلا نوهرلا رايهنا تالامتحا تناك ,048٠2و 7٠٠ ىماع لبقف

 .ةيضاملا نيعبسلا تاونسلا لالخ طق ثدحت مل اهنأل ,ةياغلل ةضفخنم

 ىتلا تاظحللا ىف) تيرتس لوو نأ وه .هديكأت تداعأ وأ ؛ةمزألا هتتبثأ ام

 ىلع نابسنيرج باعو .نيقيلا مدعل ةضرع وهو ؛ىماظن ريغ (اهب ءوينتلا نكمي ال
 دكؤم ريغ لبقتسملا نكل .خيراتلا نم أطخلا ةحيرشلا اولخدأ مهنأ جذامنلا ىعضاو

 ةليمجلا سفنلاب ةقثلا لفكتل اهب قوثوم ةحيرش دجوت ال وأ ؛ةيلاثم ةحيرش كانه سيلو
 .دحاو ىلإ ٠١ ةبسنب ةيلام ةعفار تمدختسا ىتلا كونبلل

 .هيإ ىديأ ىف) ةيلاملا تاقتشملا نأ ةركف فسؤم لكشب تحضُف ءصاخ هجويو
 ىلع رطاخملا ميسقت ىف ام ةيلاثم ةجرد تققح وأ رطاخملا تحم (اهيلإ امو ىج .ىأ

 مت ؛ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا تلخدأ امدنع هنأ ركذت بجيو .ةمئالم فارطأ

 ام اذهو .رطاخم لمحت نود ضورق رادصإ نم نيضرقملا تنكم اهنأل اهب ءافتحالا

 ىلع لاوشتام نطنشاوو دياو ىرتناك ةردقف .ةديدج فعض طاقن اًضيأ تقلخو .هولعف

 رثكأ ضورق رادصإ ىلع اهزفح ,تيرتس لوو ىلإ اهميدقتو مزح ىلإ ضورقلا ميسقت
 تاكرشلل رطاخملا صيلقت ةركف تداز مث نمو .ةمئاق قيروت ةانق ةيأ نم رطاخم ربكأو

 .ةماع ةفصب عمتجملل رطاخملا ةدرفملا

 عباتو :حالصإلل ةجاحلا نع (ناميل هيف تلشف ىذلا مويلا ىف) نوسلوب ربعو

 قافتا كانه ناك ,ةماع ةفصيو .سامحب رمألا سرجنوكلا اًضيأو امايوأ كاراب سيئرلا
 ىلع ىعيرشتلا هابتنالا زكرو .هعبتتسي فوس امم ةرورض رثكأ حالصإلا نأ ريكأ

 :تالاجم ةعبرأ

 نامتئالا تاقاطيو ةيراقعلا نوهرلا لثم ةيلاملا تاجتنملا ىكلهتسم ةيامح ١-

 ةيلاملا تاقتشملا لثم ةدقعملا تاودألا ميظنت - <
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 قيرط نع امإ لبقتسملا ىف ةيموكحلا ذاقنإلا تايلمعل ةجاحلا ىشاحت -7

 قيرط نع وأ لشفت نأ نم ربكأ حبصت نأ نم كونبلا عنم (1)

 ةريثك رطاخم ىف ةريبكلا كونبلا لخدت الأ نامض (ب)

 تيرتس لوو تاوالع دييقت -5

 دعب ؛؟5١٠ ماع نم ركبم تقو ىفو .هذه نيب نم طقف ةريخألاب روهمجلا نمأ
 ليريمو ىج .ىأ .هيإ ىف اًدج ةريبكلا تاوالعلا عفد رارمتسا نع فشكلا تايلمع
 ىف رالود نويلم تعفد ليريم نأ ةشهدلل ريثملا نمو .ءايتسالا جيجض كلذ الت ءشنيل
 ةكرشلا هيف ترسخ ماع وهو 2٠١48, ماع فظوم ٠١ نم برقي امل تاوالع ةروص

 اهيلع تذوحتسا ىتلا كلتو ةكرشلا ذاقنإ هيف مت ىذلا ماعلا.ىهو «رالود رايلم ٠"
 نوكت نأ نم دعبأ ليريم تناكو .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإل ىداحتالا جمانربلا لاومأب
 .(؟!:)اهسافنأ طقتلتل نامدلوج تاوالع ةلآ اًييرقت فقوتت ملو .اهدرفمب

 تلقنو .ةيلهألا ةباقرلا حور باستكا مت راصتخايو ءايلج ىبعشلا بضغلا ناك

 ربع اًحايس ؛تكيتنوك ىف ةلماعلا رسألا بزح اهمظن .تالفاحلا نم ةلفاقب تالحر
 مهترجرج ىف المأ ناك ول امك ,تاوالعلا ىقلتم لزانم ةرايزل ةيلحم لا ىيحاوضلا
 .لعفلاب لمعلا نم اولصف دق ؤطاوتلاب هيلع مكح نيذلا ءالؤه ضعب ناكو .ةلصقملا ىلإ
 نويلم ؟١ اهردق ةوالع ىلع لوصحلاب ءليريم سيئر «نيات نوج بلط ةيبلت ضقرو
 نييذيفنتلا نيريدملا ريبك ءسيول نيك هلاقأو .هتياهنل ادح هبلط درجم عضو لب «رالود
 نأ دعب اميف نيبت امدنعو .غبت ةفافل قياسلا ىف هل لعشأ ىذلا اكيرمأ فوأ كنبل

 . اضيأ سيول لاقتسا ءاكيرمأ فوأ كنب اهيلع قفاوي ناك ليريم اهتعفد ىتلا تاوالعلا

 لوو ىفو .ةلهس ةيوستل نييذيفنتلا نيريدملل عفدت ىتلا لاومألا ةلكشم نعذت ملو
 فرتعي نكي مل طرفملا ليلدتلا نإف ؛ةقيقحلا ىف) ةلصأتم فرسلا ةلكشم تناك :تيرتس
 ىتيس لثم كونب تناك امدنع ؛ةمزألا ةرتف ىف لغوتلا دعيو .(كلذك هنأ ىلع ىتح هب
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 ةرشع زواجتي ال ىتيس مهسأ رعس ناك امدنعو ةيداحتالا تارامثتسالاب رادت بورج

 ول ىف ءادغلا ىلع فيض عم «تيدناب ماركيف «نييذيفنتلا نيريدملا ريبك دهوش .تارالود
 ري ملو «ةذبنألا ةمئاق اصحفتم تيدناب رظنو .كرويوين ىف مخفلا معطملا ؛نيدرانريب

 هنكمي ,حرش امك ؛ىتح ءارالود ١5٠ اهنمث ةجاجز بلط مث هيرفي سوؤكلا نم اًئيش

 برشي ملو ؛ةدحاو اسأك تيدناب برشو ."ءاستحالا قحتست ذيبنلا نم اًسأك" قوذتي نأ

 .ةعولابلا ىف ىقابلا بكسي نأ ضرتفملا نمو .اًئيش هقيدص

 روجألا ديدحتف .مهئاليخ نعو ؛مهل عفدي امع عافدلل سامحب نويفرصملا ىعسو

 لمعلا قوس لمعي نأ فدهتسي نأ بجي ناك حالصإ لضفأو ءلمعلا قوس فئاظو نم

 ىلع لوصحلل ىعسلا ىلع تاكرشلا تربجأ ولف لاثملا ليبس ىلع) .لضفأ لكشب
 ةداعتسا تمت ناكل :نييذيفنتلا نيريدملل روجألا تاقافتا ىلع مهسألا ةلمح ةقفاوم

 تراتخاو ((؟"1) نييذيفنتلا ءاردملا ليلدت ةهجاوم تمتلو روجألا ىلع ةمئالملا ةرطيسلا

 رظحو .ةدودحم نكل ةفلتخم قرطب تاعوفدملا ىلع فارشإلا ءاذه نم الدب ؛:ةموكحلا

 ديقو ةرشعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب تادعاسم ىقلتمل ةيدقنلا تاوالعلا سرجنوكلا

 رطيست ىتلا تاكرشلا ىف نييذيفنتلا ءاردملا بتاور ءرنتياج هنيع ىذلا ."روجألا رصيق"

 ٠ .ىتيسو زروتوم لارنج لثم ةموكحلا اهيلع
 ىتلا ةيفرصملا تاسرامملا رظح ىلع مزع ىداحتالا طايتحالا نأ ءاًقيوشت رثكألاو

 دق ىتلا تاقفصلا نع ةريبك تاوالع عفد لثم ءدحلا نع ةدئاز رطاخم لمحت تمعد

 كرحي فوس ىداحتالا عانتقالا نأ ةموكحلا لمأ ناكو .اًقحال رئاسخ ىف ببستت

 مهعفد ةمظنأ كونبلا نم ددع لدع .ام دح ىلإ ثدح اذهو .اهسفن حلصت نأل كونبلا
 ,تاسايسلا هذه لثم تسرامو .(*"7 ىداحتالا طايتحالا ططخم عم اًقاستا ,روجألا

 قلعتي اميف لاوحألا لضفأ ىف ةعضاوتم ةباقر ؛ىداحتالا صيحمتلا بناج ىلإ
 .تاعوفدملا ىلامجإب

 ىرخأ بناوج ةجلاعمل قاطنلا ةعساو ةيعيرشت ةمزح امايوأ ةرادإ ثحرتقاو

 رطاخملاو ةيراقع نوهرب ةموعدملا ةيلاملا قاروألاو تاقتشملا كلذ ىف امب ,حالصإلا نم
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 نأ ىلع سرجنوكلا صرح اًضيأو ءاياضقلا هذه ديقعت طبحأو .ماظنلا ىف ةنماكلا
 تواد ءىضاملا نرقلا تاينيثالث ىفو .مكحم لحل لصوتلا ىف ةبغرلا ءلخدتي
 نأب ةريبكلا تاكرشلا ةبلاطم لالخ نم ؛تيرتس لوو ماقسأ نم ريثكلا ةديدجلا ةقفصلا

 ىف ةطشن ةلمح كونبلا تنش .تقولا كاذ ىف ةدحاو ةصاصر رهظت مل .اهتبقارمل

 ةيجيردت تناك نوناقلا عورشم ىف تاحالصإلا نأ ءاهجئاتن نم ناكو ءسرجنوكلا
 ,(199 ةحساك تسيلو

 نم ةصروبل (اهلك سيلو) ةيلاملا تاقتشملا ضعب ىف راجتالا لقن امابوأ حرتقاو
 اًدودح عضي مل ضيبألا تيبلا ءارجإ نكل .مكحتلا نم ديزمل اهيف عضخت نأ ضرتفملا
 رخآ حارتقا لعجيو ؛4١٠7 ماع نم ةلكشملا رذج تناك ىتلا تانامضلا ىلع ايند

 نم ضرقلا ةدوج ىلع لقألا ىلع ةلدتعم ةجردب نيصيرح ةيراقعلا نوهرلا ىردصم

 .لبق نم ثدحي مل امك ذوفن تاذو ةعراصتم اهلعجي امم

 ةصاخو ,ءسرجنوكلا ىف ةديدش تاماسقنا ببسب نوناقلا عورشم رارقإ رخأت
 .كونبلا ىلع فارشإلا سأرت فوس رايهنالا دعب ام ةرتف ىف تالاكولا ىأ لاؤس نأشب

 نم اًفاريم اًديدحت ةمزألا تكرتو .(**'!ةمتاق ةباحس لثم نطنشاو قوف حالصإلا
 تضرتفا ءرايهنالا دعب ام ةرتف ىفو .اهاشخي نوسلوب ناك ىتلا ةيقالخألا ةفزاجملا

 نأ اهل حمست نا ةموكحلا نأل) ةيليضفت طورشب ضرتقت نأ عيطتست ةريبكلا كونبلا

 ةرادإلا نأ ةجردل ,ةريبك ةمعن ةيامحلاب ةعتمتملا ةرئادلا طسو دوجولا ربّتعاو .(لشفت

 نيذلا ءاربخلا مدقو .ارس "لشفت نأ نم ربكأ" ىه ىتلا تاكرشلا ةمئاق ءاقبإ ةيادبلا
 كونبلا ةموكحلا عجشت الأ - فلاخم هاجتا وحن اًديدس احصن سرجنوكلا مهراشتسا
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 ضرفت نأ اوحرتقاو .(؟'*) ةبوغرم ريغ اهلعجب ةياغلل ةريبك (نوكت وأ) حبصت نأ ىلع

 دقتعاو .ةماخضلل نمثك ةريبك نيمأت طاسقأو ةمارص رثكأ لامسأر تابلطتم

 كنب لك نأ جتنتسي فوس قوسلاف ؛ةيمسرلا ةسايسلا نع رظنلا فرصب هنأ نابسنيرج
 . ىه ةيقالخألا ةفزاجملا عنمل اثمأ قرطلا رثكأف اذل .ىداحتا نامأ ةكبشب عتمتي ريبك

 نيح ىلإ نكل .(؟"') ةريبكلا طفنلا تاكرش ريمدت ةقيرط ىلع ةريبكلا فراصملا ميطحت.

 نع ةيمحم ةمزألا نم تيرتس لوو تاسسؤم تجرخ .نوناقلا عورشمل ىئاهنلا رارقإلا
 :ليق ىذ

 ديقي لشفلا قح راكنإ .لدج عضوم وهف ؛لماك لكشب اهتحلصمل اذه ناك ام اذإو

 خانملا ناك :ةعضاوتم ةيعيرشتلا تاحرتقملا نأ عمو .حاجنلا ىف قحلا رربم ريغ لكشب

 موسرلا ديدحت ىف كونبلل هب حومسملا قاطنلاف .حضاو لكشب ةمارص رثكأ ىميظنتلا

 عنيأ ىذلا عونلا نم اهيلع ةبراضملا ىف غلابملا ةيراقعلا نوهرلاو .اًديقم ناك ةفلتخملا

 ةيلاملا ةيامحلل ةحرتقملا ةلاكولا رارقإ متو ثدح اذإو .هدييقت مت راهدزالا ةرتف ءانثأ

 .كونبلل اريبك اعادص نوكتسف :كلهتسملل

 دهع ىف ىداحتالا طايتحالا ىفو .ميظنتلا رود اًضيأ ىداحتالا طايتحالا ززعو
 ةلاكولا تداع ءرايهنالا دعيو .مهت ىتلا ىه اهدحو ةيدقنلا ةسايسلا تناك ,نابسنيرج

 ربخأو .رطاخملا جذامن هاجت ةبير رثكأ نيعب ةنزاوملاو كونبلا ضورق مييقت لمع ىلإ
 ةعبات ةنجل ,عذال لكشب امابوأ هنيعي ىداحتالا طايتحالل ظفاحم لوأ .ىلورات ليناد

 ىلإ ةبسنلاب] رومألا" نأ 2٠١5 ماع نم لوألا نيرشت ريوتكأ ىف خويشلا سلجمل
 .رطاخملا مييقت ةقيرط ىنعي اذهو .لامعألا جذامن ىنعي اذهو .ريغتت فوس [كونبلا

 . كتسسؤم ريدت فيك ىنعي اذهو

 نأ اًثلع ىكناترب رقأو .ريبك لكشب اًنايزخ رايهنالا نم ىزكرملا كنبلا جرخو
 ىداحتالا طايتحالا قتاع ىلع عقو ءامدق ىضملابو .(*"7 ةرغ نيح ىلع هتذخأ ةمزألا

 ىفاعتي نأ دعب هنأ ضرتفملا نمو .ىرخأ ةرم ةعاقف هكيرت نل هنأ نامض ىف ريبك طسق
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 ضفخنم ةدئاف رعسب ىداحتالا طايتحالا ىرغي نأ حجرملا ريغ نمف «لعفلاب داصتقالا

 .نيرشعلاو ىداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا ىف لعف امك ةياغلل

 .لاملا سأرل كونبلا مادختسا ىلع ةلمح نشب اًمضيأ نويلودلا نومظنملا دعوو

 ديقتلا كونبلا ىلع ىتلا لاملا سأر تابلطتم اوعفري نأ نيرشعلا ةعومجم ودفوم دهعتو
 ىوتسملا حبكيس هناف .دهعتلاب ءافولا مت اذإو .ملاعلا ىف داسكلا ةدح فخت امدنع ءاهب

 تيرتس لوو ىف ةيلاملا ةعفارلا تضفخنا ءرايهنالا لبق ام ةرتفب ةنراقمو .رطاخملا ماعلا

 ىفو .لقأ اًحابرأو ءلقأ تالماعتو :لقأ الوصأ ىنعت لقألا ةعفارلاو .("4) لعقلاب ةدشب
 نرقلا نم لوألا دقعلا ةعاقفل ناك ام ءلاملا سأر ىلع دشأ دويق هب ملاع ىفف «عقاولا

 .(* ثدحت نأ نيرشعلا

 بناوجلا نم ريثك ىف اهنكل ءعلهلا رسحنا امدنع ديدج نم ليومتلا دلوو
 تناكو .ةيسفانت لقأو اًريكرت رثكأو ءاميظنت رثكأ ؛ةيامح رثكأ - ةريغتم ةعانص
 قعلت ,ءسكاس نامدلوج لبق نم تدحت ىتلا ةسكاشم رثكألاو ءرغصألا تاكرشلا

 .ىب .هيج ىه نامدلوجل ىقيقحلا ديحولا سفانملا ناكو .ةيلك تفتخا وأ اهحارج

 نيذلا لئاوألا نيب ناجرومو نامدلوج تناك) .تيرتس لوو لهاع حبصأ ىذلا ناجروم
 ىفرصملا طاشنلا ناكو .(ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب لاومأ ديدست مهيلع نيعتي ناك

 ىف 4٠ نم برقي ام ربكألا ةعبرألا كونبلا لمحت عم :ىئانثتسا لكشب اًركرم ىراجتلا
 برغلا جذومن عزتنأ ,عقاولا ىفو .(*"'7نامتئالا تاقاطب ىشثلثو عئادولا نم ةئملا

 ىف نيبعاللا نم ريغص ددع هيف رهدزي ةيبوروأ رثكأ ودبي قافتا هلحم لحيل ءىشحولا
 نم لك سيئر عم رئتياج ريزولا رواشت :؟.4١ ماع ءانثأو .ةموكحلا ناضتحا لظ

 نامدلوج تناكو .(:*:) نيموي لكل ةرم طسوتمب ىتيسو نامدلوجو ناجروم .ىب .هيج

 .(رمألا مزل اذإ) بئارضلا ىعفاد معد عم نآلا نكل :ةريبك رطاخم لخدت تلازام

 دصقلا ةغاورم نم تاكرشلا نوعنمي نومظنملا ناك ام اذإ ىلع اًيئزج لاملا سأر تابلطتم ةيلاعف دمتعت فوس (*)

 (مجرتملا) .ةنزاوملا نع اًديعب لظلا ىف ىرجي ىفرصملا لمعلا ناك امنيح ,ىضاملا ىف اولعف امك دعاوقلا نم
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 طخ اهيلإ دتمي حبرلل ةفداه تاسسفم :رايهنالا لبق ىديرفو ىناف لثم كونبلا تناكو
 .ةنازخلا نم ضرتفم ذاقنإ

 تيرتس لوو لوم .ءىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلاو ىضاملا نرقلا تاينيعست ىفو

 رايهنالا دعبو .ةيملاعلا قوسلا ىف ةيلام قاروأ عيب لالخ نم كلهتسملا ضارتقا

 وهو اهعم لماعتتل ةليقث نويد رسألا ىدل ناكو .طغضلل ةيكيمانيدلا هذه ضرعتتس
 مهدامتعا لقو لخدلا ىلع رثكأ نويكيرمألا دمتعاو .تاونس قرغتسي نأ عقوتي ام

 (ةعفترملا ةلاطبلا لثم) اًضيأ ةيراضحو «ةيميظنت بابسألو .تيرتس لوو ليومت ىلع
 ودبي اميف ةيكيرمألا ةفاقثلا ىلع تيرتس لوو ريثأت لكاتو .تاعقوتلا تضفخنا

 اًضفر اهسفن راخدالا ةدايز تلثمو .رهدزم زكرم ىلإ لوحتيل أرهت قاربلا هلؤافتو
 ىلع اًبيرقتو .لبقتسملا نأشب نييكيرمألا قلق ىلإ ريشت ىهف ؛تيرتس لوو ةديقعل
 ةيداليملا ةرفطلا ةرتف ىف اودلو نيذلا لافطألا ناك .ءاهلماكب مهتقهارم ةرتف دادتما

 حبصتل ىمنت فوس (ةريغصلا مهلزانم ىأ) ةريغصلا ةدصرألا ىتح هنأ نومعزي

 طولبلا تازوج نونزخي بجانس الإ مه امف نآلاو .دعاقتلا ةرتف ىطغتو ةريبك تارخدم

 داسكلا تاونس ىف دئاسلا ىساسألا زغللا قافنإلا ىف ضافخنالا شعناو

 علسلا ىلع ايفاك اًبلط قلخأ فيك :ىضاملا نرقلا تاينيعست ىف نابايلا ىف اًضيأو
 ودبي اميف ةمزاع ةموكحلا تناك ءتيرتس لوول ىبهذلا رصعلا عم ةنراقملابو ؟لمعلاو

 لئاه قافنإب ىفاعتلا ءارش مت ءلاح لك ىلعف .لقأ نييفرصمو رثكأ تاباجإ ميدقت ىلع
 بييانألا طخ نأ ىلع لدي ام ىلع رهظي ملو .هل ضورقو ماعلا عاطقلا ىف
 .قلغيس ىداحتالا

 ةعانص وأ ةيراقعلا نوهرلا وأ نامتئالا قاوسأ - ههجو ءرملا ىَّلو امنيأو
 ةرادإلا تناك .اًقباس ةصاخلا نوؤشلا ىف اًبيرم ارود بعلت ةموكحلا تناك - تارايسلا

 ىعانصلا طيطختلا ةعيلقت ىلإ دادترا ىف (ةئيبلاو ةقاطلا) ةلضفملا تاعانصلا ىوادت
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 نماضك ةموكحلا رودو ؛ىلعأ ةلاطبلا تناكو .ىضاملا نرقلا تاينيعبس ىف

 ةيحصلا ةياعرلا نوناق نس نم ءاريخأ .ودبي اميف امايوأ برتقاو .ربكأ ىعامتجا
 ىفو .ةديدجلا ةقفصلا ذنم نويلاربيللا هيلإ ىعس فده وهو .نينطاوملا مومعل

 لجرو «نيرشعلا نرقلا نم ىناطيربلا ىداصتقالا ءزينيك درانيم نوج ناك «عقاولا

 نيظفاحملا نم ليج هراكفأ ضفر ىذلاو «قاوسألا هاجت هتبيرب رهتشا ىذلا ةلودلا

 ىتلا بتكلا نم ىثالث لداجو .نيسيدقلا ةمئاق ىلع قباسلا هعقوم ىلإ داع دق ءددجلا

 دروللا ىلإ تافتلالا وه دوكرلا نم جورخلا ةقيرط نأب بسانم تقو ىف تردص

 ,ةموكحلل قيقد فقومب حصنو «ةيداصتقالا ةايحلا ةينيقي مدع ىلع دكأ ىذلا زينيك

 ةيداصتقالا ةرودلا ممق نيب نزاوتلل ىرورضو ةيعانصلا تاعمتجملل تباث حملمك
 ةادأ ىهو .ةصلاخلا ةيزينيكلا تايداصتقالا لثمي ناك هسفن زيفحتلاو .(؟*')اهحوفسو

 ءانثأ تدعبتسا ءىضاملا نرقلا تاينيعبس لالخ نييكيرمألا ةسايسلا ىعناصل ةيرايعم

 .ةعاقفلا تاونس

 لود نيب نمو .ةموكحلا ليومت تقزم دقف - ملظم بناج قافنإلا تاسايسل ناكو
 جتانلا نم ةئملا ىف دحاو غلب طسوتم نم ةنزاوملا ىق زجعلا عفترا ءنيرشعلا ةعومجم

 ,نيررضتملا أوسأ نيب نم ةدحتملا تايالولا تناكو .ةئملا ىف ةينامث ىلإ ىلامجإلا ىلحملا

 ىلاتلا ماعلا ىفو .ىلحملا جتانلا ىلامجإ نم ةئملا ىف ةرشع ةنزاوملا ىف زجعلا غلب ثيح

 عفتري نأ ثيجيردور عقوت) رالود نويليرت ١,5 وحنب ىكيرمألا نيدلا عفترا ؛ناميلل
 ثيجيردور بتكو .رالود نويليرت ١١,1١ غلب لهذم ىلامجإ ىلإ لصيل (رالود ىنويليرت

 .(48) ”اهانرتخا ىتلا كلت ةياغلل ةرطخ قيرط هذه نأ انيأر ىف"

 نيدلا نم هتصح ىلع قفاو اذإ) ىكيرمأ لك نيد غلب ؛5١٠1 ماع لولحيو
 .نمزلا نم دقع لبق هب اًئيدم ناك ىذلا مقرلا ىفعض ىأ - رالود فلأ "4 (ىداحتالا

 امدنع ؛ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةرتف فالخ ىلعو ءاذه ىلع ةوالعو

 ةرملا هذه - اهسفن نم ,عقاولا ىف - نييكيرمألا نم بلاغلا ىف ةموكحلا تضرتقا
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 اًرالود ١5٠١ نويدلا نم ىكيرمأ لك بيصن نمضت ؛جراخلا نم ةموكحلا تضرتقا

 .اهدحو نيصلل

 صيصحت لالخ نم ةطاسيب ةمزألا تمسح ةدحتملا تايالولا نأب لدجلا نكمي

 ,لاح لك ىلع .ماعلا عاطقلا ىلإ صاخلا عاطقلا ةلكشم ليوحتو تيرتس لوو نويد

 ؛ةعاقفلل عفدتل جراخلا نم اكيرمأ تضرتقاو .رثكأ ىلودلا اهباسح ةميق "اهلح" صلق

 دقف .ناهذألا ىلع ةيناطيربلا ةقباسلا درتو .ةيداصتقالا ةمزألا لجأ نم ضرتقت نآلاو
 ةرتف دعب اهتلمع مييقت ةداعإ تمتو ؛ةنيدم ةيناثلا ةيملعلا برحلا نم ايناطيرب تجرخ

 فوسو .ةيكيرمألا ةيدقنلا ةدايقلل ايناطيرب تعضخو ةيلودلا ريياعملا بسحب ةريصق
 ىف ١١ رالودلا ضفخنا) هباشم ريصم ىدافتل ّدحت مامأ اهسفن ةدحتملا تايالولا دجت
 (.بصنملا ىف امايوأل ىلوألا ةعستلا روهشلا ءانثأ ةئملا

 دعت ملف .ةيسايسلا ايفارغجلا ليكشت ةداعإ ىلإ ىكيرمألا جذومنلا لشف ىدأو
 .دوعص ىف ةيويسآلا تايداصتقا تناكو ؛ةدحتملا تايالولا ديلقت ىلع تفاهتت ايوروأ

 نم تارضاحمل ةضرع قوسلا بئاجعب ريشبتلا ىلع اوداتعا نيذلا نويكيرمألا حبصأو

 تمشو 2٠١59, ماع ىف سواد ئف ةيداصتقالا ةمقلا ىف داصتقالا ىف مكحتلا ةندس

 .ىرامثتسالا ىفرصملا طاشنلل ىلعفلا توملاب نيتوب ريميدالف ىسورلا ءارزولا سيئر

 دحلا نع دئازلا عسوتلا' ءقح نع ءواب ايج نيو ىنيصلا ءارزولا سيئر باعو

 ام هبشي فينعت هنأ ودبي اميفو .'حبرلا ىلع لوصحلل ىمعأ ىعس ىف ةيلاملا تاسسؤملل
 اهجيورتل نطنشاو ةدشب نيو نادأ «رياغلا نمزلا ىف نويبرغلا نورشبملا هلعفي ناك
 ليوط ىنمز ىدمل ةضفخنم تارخدم هزيمت «ةيمنتلا نم دومصلا ىلع رداق ريغ جذومنلا
 نكمملا نم نكي مل ,ةيكيرمألا ةموكحلل نئاد ربكأ تناك نيصلا نألو ."عفترم كالهتساو
 ىف روهمج مامأ لسوت ثيح نيكب ىلإ ةأجف رنتياج رفاس ءالعفو .اهحصن لفهاجت
 .نيدلا دادس ىلع ةرداق لظتس هتموكح نأ ؛ليلذ ريفس ةقيرطب «نيكب ةعماج

 ةيداعلا" اهنأب تيرتس لوو ىف نولماعلا اهفصو ىتلا - ةمزألا ةكرت عبتتستو
 ةلاطبلا نم ديزملاو ةموكحلل ربكأ روضحو اًفيعض اًرالود ,عقوتُي اميف - (/””7”ةديدجلا
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 ءاهالت امو ىضاملا نرقلا تاينينامث ذنمف .ةقيض قافآ نم ملاع ناكو .ىلعأ بئارضو

 ةلكشملا ىه ةموكحلا نأب اًنامرف ناجير دلانور ردصأو .ايرورض قفأ ىأ ربتعي مل
 تشمكناو .ميظنتلا ةيتاذ ةيئيب ةمظنأ اهرابتعاب قاوسألا ىلإ رظنلا متو .جالعلا سيلو
 نرقلا نم لوألا دقعلا لولحيو .بسانتلاب قوسلا ديدجت ةردق تعسوتو «ميظنتلا ةطلس
 لوو ىف ركتبي ءىش ىأ :ىتح كش لحم قوسلا ديدجت دعي مل ءنيرشعلاو ىداحلا
 معز ةمعنب ,ةقروملا لوصألا لثم .ةدقعملا تاراكتبالا تمعنو .لاحلا عقأوب ديج تيرتس

 ميظنت' نأ اهدافم ناك ,1494 ماع ىف نابسنيرج ةداهش نأ ركذتو .ةمالسلا

 سيل نيصصختملا نم صاخ لكشب اهنأشب ضوافتلا ىرجي ىتلا تاقتشملا تايلمع
 ىأ ىلع نهاري ىأ ءونيزاك ريدي نأ بجي تيرتس لوو نأ ةركفو .(***ايرورض
 ولو اهيلع اوضرتعي ملف نيبقارملا جعزت مل ءىنفي فوس اهيأو دمصت فوس تاكرشلا
 ىتلا ةسدقملا صوصنلا نم ام عون نم ةفلؤملا قوسلا تانايب نأ داقتعالا ناك .اليلق

 نع رسألا زجع تالدعمب ءاهيلع ءانب هب قوثوم لكشب ءاوأبنتي نأ نوئبنتملا عيطتسي
 .ادبملا ثيح نم ةلوبقم ,كلذ هباش امو دادسلا

 نأ ساسألا ىف هدافم قايرت ىلع اًيذغتم مهسألا ىف ربكأ اًطسق ليج رمثتساو
 دق ىديدحلا راتسلا طوقس نأ ضرتفي ناك امك اًمامتو .نمزلا اهيلع افع رطاخملا
 ىضاملا نرقلا تاينيعست مظعم ربع تيرتس لوول معانلا دوعصلاف ؛خيراتلا ىهنأ
 لب لزالزلا نم ديزم الف) .قوسلا خيرات ىهنأ دق ناك :ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلاو
 ىتلا ءليجلا تاليضفتو .ةياهنلا هذه ةياهن ٠٠١4 ماع رايهنا مسرو .(ةدرطم بساكم

 لظتسو تناك مهسألا نأ هدافمو اليجنإ تحبصأ ةجردل اًريثك ترتاوت ,ةديقع لثمت
 دئاعلا نكي مل ءرايهنالا باقعأ ىفو .دامر ىلإ تلوحت ءدمألا ليوط اًذمآ اًرامثتسا امود
 تادنس دئاع ىلع فحز لب .بسحفق اًيبلس تاونس رشع رادم ىلع مهسألا ىلع
 ىلع اًبيرقت ةمدقتم عقاولا ىف مهسألا تناك .ةيضاملا اماع نيرشعلا رادم ىلع ةموكحلا
 ةباتك تديعأو .ةقيمع بقاوعلا تناكو .(***)اًمانع نوثالث هتدم ىنمز راطإ دادتما
 .ىرخألا تاسسؤملاو دعاقتلا قيدانصو تابهلاو دارفألل ةيلاملا ظفاحملا تاصصخم

 .رطاخملا نم لوبقملا ىوتسملا نأشب هرظن ةهجو عمتجملا ريغو
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 عيرشت ال نأ ؛لاحلا مكحب ضرتفملا نم ناك ءرايهنالا ىلع ةقباسلا ةرتفلا ىفو

 لوقت امك .لاح لك ىلعف ؛ءاقمح ضورق ميدقت نم كونبلا عنمل ةيولطم دعاوق ىأ

 ؟لاح ىأب رطخلل اهلامسأر هلجأ نم تاسسؤملا ضرعت ىذلا بيسلا امف ؛ةيرظنلا

 هرابتعاب داصتقالا لجر ىلإ رظنلا - ءفكلا قوسلا ةيرظن ىف ةيوازلا رجح ناكو

 هباشم ىحن ىلعو .كبرم دح ىلإ ىرحألاب راهنا دق - اًيقطنم ةيتاذ حلاصم هل اًمود
 ظافحلا ىف مهيلع دامتعالا نكمي ىأ ؛ةيارد رثكألا مه نييفرصملا نأ داقتعالا راهنا
 .مهتاكرش ىلع

 .ةتقؤم «تالامتحالا لك ىفو «ةبير لحم ليومتلل ةديرفلا ةيمهألا نآلا تربتعاو

 ةئملا ىف ”,١ ىحن ةيلاملا تاكرشلا حابرأ طسوتم غلب :ىضاملا نرقلا تاينيعست لبقف

 نرقلا تاينيعست ىف نكل .ةفيفط ةيونس تاتوافتب ىلحملا جاتنالا ىلامجإ نم

 ,حابرألا هذه ةميق تغلبو ؛ةدشب تعفترا ؛ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا ىفو ءىضاملا

 عفترت نأل رمضم ببس كانه سيلو .(**)ةئملا ىف ؟,7 هيلامجإ ام ,؟٠٠ ماع ىف

 لقأ ةيلام .ةعفار هب ملاع ىفو ؛ىلحملا جتانلا نم لاثمأ ةثالث ةأجف ليومتلا ةصح

 -ىلعأ ةدئاف رعس .هنم دعبلا ىلعو «ةبيرغلا ةيلاملا قاروألل لقأ ةيهشو لقأ رطاخمو

 تيبزت وه تيرتس لوول ةمئالملا ةياهنلا تناكو .اذه رمتسي نأل ببس كانه نكي مل
 لامكب ةلصتم ةلآو ,هتاذ ىف اًفده ,ةعاقفلا رصع ىف حبصأ دقف ءدالبلا داصتقا سورت

 .ىرشب ريغ

 نم رذح ىلع نوفقي فوس لبقتسملا ىف نييداصتقالا نأ هيف غلابملا نم نوكي دق
 مهذاقنإل "ةلويسلا" ىلع دامتعالا نع نوعنتميس نييذيفنتلا ءاردملا نأ وأ ؤبنتلا جذامن

 نييداصتقالا مظعم هيف ككشي ال ام وهو - اًماع ٠١ ىف دوكر أوسأ نكل .قزأم نم

 .عضاوتلا نم ليلقلا ىلع زفحي نأ بجي - هنم روهش ةتس نم رثكأ رم امدنع ىتح

 اهلماعيس له وه لاؤسلا .تاعاقفلا اًضيأو «عبطلاب ءدوعت فوس تابراضملا
 ؟ديدش فافختساب نويكيرمألا
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 لحم تسيل ةيراضملا ديقت نأ ةيزكرملا كونبلا ىلع بجي هنأ ةركفف ءجراخلا ىفو

 نابسنيرج نم لك سركو .فالخ لحم تناك ةدحتلملا تايالولا ىفو .اًبيرقت فالخ

 نم الديو .تاعاقفلا .(*! "شفت" بجي هنأ ةركف ىلع درلل تاملكلا نم ريثكلا ىكنانربو

 رشبلا نأ ىف مهكوكش اذه سكعو .دعي اميف ىضوفلا ةلازإ ةسايس اومعد اذه

 قوسلا ناك ام اذإ فاشكتسا مهنكمي «ىداحتالا طايتحالا ىظفاحم ىتحو «نييداعلا

 عطتسي مل رايهنالا دعب ىتح .ىقطنم ريغ قوس ىأ ناك ام اذإ - ىقطنم ريغ خفتنملا

 "شاعتنا" نع ثدحتي نأ الضفم ."ةعاقف“ ةملكب هوفتلا ىلع ؤرجي نأ ابيرقت ىكانرب

 .(؛4') ةيراقعلا نوهرلا

 داسكلا لبق بتك دق ناك 72٠١4, ماع ىف :ىكنانرب هملعت ىذلا ىميوقتلا سردلا
 تاءارجإلا ديدشت ىف ىداحتالا طايتحالا أطخأ ءدقتعا امك ,امدنع ءاهءانثأو ريبكلا
 ةرابعب .مهسألا ىف ةبراضملل مدختسملا نامتئالا كلذ ىف امب نامتئالا ليكشت ىلع

 كونبلا ىف نويفرصم ديفتسي دقو .ةياغلل اًيدييقت ىداحتالا طايتحالا ناك ,ىرخأ
 ىداحتالا طايتحالا حمس دقف 2٠١48: ماع نم سكاعم سرد نم لبقتسملا ىف ةيزكرملا

 .ةياغلل ديعب دح ىلإ تابراضملا ىضمت نأب

 طايتحالاف .اًحرتقم ناك امك رطاخملا ةيقارمل لماش ماظن (اهعقوم ديدحتو) ةعاقفلا ءاثفنا بلطتي ال («)
 ةدئافلا رعس عفر اًمضيأ عيطتسيو .هيف غلابملا مخضتلا ىدافتل ةدئافلا رعس عفر نع لوؤسم ىداحتالا
 ىلاثملا ىوتسملا نع رظنلا فرصيو .هكاردإ ىف ىرحألاب لهسأ وهو - نامتئالا ةرود ىف مخضتلا حبكل
 ةدوجلا باحصأ نيضرتقملا نم اهيضاقت متي ىتلا ةيرعسلا ةوالملا لقت امدنعف .ةدئافلا راعسأل

 اريراب .هيج تربور ىداصتقالا حرتقاو .فعضت نامتئالا ريياعم نأ ىلع ةمالع اذهف ةضفخنملا ةينامتئالا
 اضيأ نكل ,.بسحف كلهتسملا راعسأ رشؤم ىف تارييفت نمضتت ال ,ةدئافلا راعسأ ليدعتل ةطيسب ةغيص
 .رييغتلا اذه لثم ىنيت مت اذإو .ةيموكحلا ريغ ةيلاملا قاروألاو ةنازخلا نوذأ نيب ىنامتئالا قرفلا ىف

 اًئاسنإ نإ لوقلا ىنعي ال اذهو .اًيئاق نكي مل نإ ءلمتحم ديدشتل اساسأ لهسلا نامتئالا لكشي فوسف
 ىف ىتاذ ىفرصملا ميظنتلاو .ةيضاير ىه ام ردقب ةيسدح ةيدقنلا ةسايسلاف .ىزكرملا كنبلا ريدي دق الآ
 دالبلا دادتما ىلع كونبلا ردصت امدنع هنأ كردي نأ طشنلا ىداحتالا طايتحالا ظفاحم ىلعف .هبل

 اًئيش كانه نأ - مهقدص اًئيثوت ىأ - مهلخد نع قئاثو اومدقي نأ نيضرتقملا لاست نأ نود اًضورق
 (مجرتملا) .ماظنلا ىف اًدساف
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 ىذلا رمثتسملا .ثيجيردور تريور ةياهن انضيأ تيرتس لوو ىف ةبقحلا ةياهن تلثم
 ءاركبم ىديرفو ىناف نويد بجش ىذلاو - سانلا مظعم لبق ةلكشملا فرشتسا

 ةموعدملا "اهب هبتشملا' ةيلاملا قاروألا نم هتادنس ةظفحم فظن ىذلاو 22٠٠١57 ماع ىف

 ىأر ىذلاو 5٠١17,: ماع فصتنم ىف ."فوخلا بايغ“ نم رذح ىذلاو ؛ةيراقع نوهرب

 ,هتكرش رداغيس هنأ نلعأ - بسحف ةلويس سيلو الامسأر مزلتسي ماظنلا ذاقنإ نأ

 هلمع نم اًماع ؟5 رورم 5٠١5, ماع بكاو ,ةفداصملابو .ةلطع ماع ةدل ماع ىف

 نييفرصمب ةموعدملا تاعاقفلا هيف ديازتت قوس ىف رامثتسالا نم نرق عبر - لاجملا ىف

 سوف ةياهنلا ىفو ءامود نيحماستم نيلوؤسمو «نيلئافتم نيرمثتسمو .سامحلا ىديدش

 ,تاعاقفلا هذه ىف ةنماكلا ةرطاخملا بنجتي نأ ثيجيردور لواحو .ةيراقعلا نوهرلاب

 ,لوليأ ربمتبس ةياهن ىتحو .ةمزألا بقاوع ىلع هفاشكنا للقي ءدقتعا امك .ىك
 لالخ اًيونس اًدئاع :لاتيباك .هيإ .ىب .فإ .همهسأ قودنص لجس 7٠04: ماع نم

 ؟٠ رادم ىلع عونتم ىنواعت قودنص ىأ نم لضفأ وهو ,ةئملا ىف 16,11 غلب هتدايق
 ةرتفلا ىف ,طقف ةئملا ىف ٠١,57 غلب اًدئاع 5.٠ زروب دنآ دردناتس رشؤم ققحو .اًماع

 دوجو ىف ةصاخ اميرو - تاعاقفلا هيلع نميهت قوس ىف ىتح .(:")اهسفن ةينمزلا
 .هلكوأ ىتؤي رذحلا رامثتسالا لازام - تاعاقفلا

 جورخلل لعفلاب دعتسي ناك ىذلا ؛رذحلا رمثتسملا لخد ؛لوألا نيرشت ريوتكأ ىفو

 ؛اينروفيلاك ةيالوب ىريتنوم ىف «ىكيرمألا زيريس زنام ول قابس :ءتيرتس لوو نم
 تناكو .بك ٠ .ىت ىج زارط نم هشروب ةرايس ةدايق ةلجع دعاسم قئاس عم اًمساقتم

 عيرأ رمتسي ىذلا زنام ىلنقابس ثيجيردور اهيف ضوخي ىتلا ىلوألا ةرملا ىه هذه
 تارايس نودوقي نوفرتحم نوقباستم مهمظعم ءاًفباستم ١ ةيلحلا تنمضتو .تاعاس

 نيليم رامضملا غلب .ةعاسلا ىف اليم ٠٠١ زواجتن ةعرسبو :تيقروكو ىراريف ةدوجب

 لاقي ناكو .نيلفلا تادادس ةعزان هنأب فرعي ناك اهدحإ - اًفطعنم ١؟ هيو ليملا عبرو

 ىذلا نيلانيردألا قفدت ىوتسم سايقب امبر وأ «قياوط ةثالث نم اًطوقس ىواسي هنإ
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 كبلق لعجي هنإ" :ثيجيردور لاقو .تاعامج كنبلا نم عئادولا بحس ىلإ عورهلا هثدحي
 .ةياهنلا دنع رادجب ةدحاو تمدطصاو ناتنثا تمداصتو تارايس تس تفقوتو .'قفخي ْ

 .رخآ اموي لمكيل اجذ دقل .ةثلاثلا ةبترملا ىف قابسلا ثيجيردور ىهنأو
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 نافرعو ركش

 نم ؛معد ةدمعأ - نيكراشمب طاحم ىننأ رعشأ «نذإ ءاذامل .ىدارفنا لمع ةباتكلا

 لوقلا ىلع ىدلاو بأد ؟ةياغلل ةميكحلا ةروشملا ىمدقمو نيصلخملا ءالمزلاو ءاقدصألا

 اونسحي مل باتكلا اذه ىف اودعاس نيذلاو ءدزت مل نإ ,هسفن دصقملا ةيمهأب ةلحرلا نإ

 ةياغلل نتمم انأ .تاملك ةيأ هلوقت نأ عيطتست امم رثكأ ةلحرلا اورثأ لب ,بسحف جتنملا

 .ةصقلا هذه ثادحأ نع مهعم تالياقم ءارجإ ىلع اوقفاو صخش ةئم نم رثكأل ًالوأ

 ام مهنودبف ءرظنلا فرصبو .همسا ركذ مدع لضف مهضعبو ءائلع همسا ركذ مهضعب

 ىف نيفظوملا نم ددع رداصملا هذه ىلع ىلوصح اًريثك رسيو .باتكلا رهظيل ناك

 مدقي امدنع نكل ءدوهجلا هذه لثمب ىنغتلا متي الأ داتعملا نمو .ةماعلا تاقالعلا

 اصاخ اًركش هجوأ ؛نيرخآ نيب نمو .هدصر ىغبني ,مهمهفو مهتقو نوصصختلملا

 ,واكميل .ىس نتسيركو ؛سيفاد اليشيمو .ولشتيرك لوب ؛ةماعلا تاقالعلا ىصصختمل

 «ثيمس .هيإ اليشيمو دراس جروجو «ثلاثلا لشتيم .هيإ نيفقلاكو ,ندافكم ىرامنيجو

 لوصفلا نم ءازجأ اوأرق نيذلا سانتلا نم ددعل هسفن ريدقتلا نكأو .رلكيتس تريورو

 ءلضف مهضعب .نورخآ كانهو .ةيلصألا ةدوسملا اًريثك نَسح ءادقن اومدقو «ةدرفملا

 لكيامو ءريوالج تريورل ىبلق ءلمب ركشلا مدقأ ىنكل ,مهؤامسأ ركذُت الأ .ىرخأ ةرم

 ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىلإ ةبسنلابو .نوسيلاو رتيبو «ىونتراب كنارفو ؛جريبنيرج

 نسح ىنفلاح دقف ,ةيراقع نوهرب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا تايدجبأ لكلو نامضب

 احجان سيروم ناك امنييو .لريب سيروم ىتجوز قيقش ةريخب نيعتسأ نأ عيطتسأ نأب علاطلا

 تاونسل هترسأل اًمات اًرغل هلمعل ةقيقدلا ةعيبطلا تلظ دقف ؛تيرتس لوو ىف ةياغلل

 «قئاقحلا ىلع هزيكرتو ؛هتماقتسا ىف - سيروم نكل .اًرغل لازام ءقدص لكبو .ةريثك
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 نوهرلا قيروت لمع نأشب قيرطلا ىل ءيضيل ىفكي امب اًبيط ناك - داجلا هكولسو
 أرق .ةيفارتحالا هتريصب ىنمساقو هتمرب باتكلا أرق ءاذه ىلإ ةفاضإلابو .ةيراقعلا

 موابنينات ىرفيجو «نيور شتيمو ءىكسراب لين :ءازعأ ءاقدصأ ةثالث اضيأ باتكلا اذه
 تيظح دقف ءرظنلا فرصبو .نولعفي ال اًيلاغو ,تاقيلعت مهل ناك اًنايحأ .هتباتك ءانثأ

 هتباتكو باتكلا اذهل ثحبلا ىرج .لئاه ريدقتب ءاقدصألا نم لوألا روهمجلا دوجو ةمعن
 هنإ لوقلا نكمي ءاهدصر ىتلا ةرتفلا ىهو رثكأو ماعلا كاذ هبشي ىنمز لسلست ىف

 تنك ىننأل ةصاخو .(مهل تاعبقلا عفرنلف ءاًعيريس نوبتكي ضعبلا) .اعيرس زجنأ
 سيرك ىمريج ىدل ناك نأل ءامود اللدم امبرو اًظوظحم تنك دقف ؛تقولا ىف اًطوغضم
 تا تامولعملا عمج ىف تاراهملا ديرفو اًقيقدو ادهتجم ىمريج ناك .اًدعاسم اًئحاب

 طاقنلاب مئاوق لاسرإ ىف اهمدختسأ تنك ىتلا ةيئاهنلا قلقلا تارتف ءانثأو .ةلصلا .

 ,هيلإ ءليبقلا اذه نم ءايشأو .اهنم ققحتلا بجي ىتلا قئاقحلاو اهقيقدت بجي ىتلا

 ىف قيشر لكشب ةموسحمو ليمج لكشب ةمقرم رهظتو حابصلا ىف ىتأت تناك

 درجم .ام ىنورتكلإ كالم ندل نم ةلسرم اهنأ ول امك :ىنورتكلإلا ىديرب قودنص
 .ىفكي ال ركشلا

 :ىترسمأ معد نود ماعلا اذه زايتجاو عورشملا اذه زاجنإ ليختأ نأ ىننكمي ال

 ىلع ؛ىلأو ءكازو تام ,مكل اًركش ءصاخ هجوب نكل) .دعٌت نأ نم ربكأ مهترشكو
 مت ام ىدم نع رتفي ال مامتهاب مهلاؤسل ىتجوز ءانبأل اًركش ؛اهيلع متنك ىتلا ةعورلا

 .(عئار لكشب روتفلا تاقوأ ىف كلماعتل ىمأ اي ىكل اًركشو ,ةوطخ لك ىف هزاجنإ

 ,نوسكاج ىناليم ىتليكو - نيصصختملا ىئاكرش - اًبيرقت اًريخأ اًئسح - اًريخأو
 ىذلا ءالولا اذهلو ؛ةياغلل ةليوط ةرتفل ىبناج ىلإ امهفوقول ءفوودوج نأ ةررحملاو

 اميف ءاًيئاقلتو الئاه ىناليم معد ناك .نودُي نأ باتكلا اذهل ناك ام امهنودبق ءهايدبأ
 ىفارتعا ىف نآلا لوقلا نكمي امبرو .معدلل ةجاحلا سمأ ىف نوكأ امدنع ةصاخ ودبي

 . نأ تداك ,ةياهنلا ىفو «ىنتعنقأو ىنتضور دقف ءلقأ لكشب سيل نكل  ليمجلاب رخأتملا
 دنع رمألا اوكرتي نأ نيررحملا ضعب عسوب ناك .باتكلا اذهب عالطضالا ىلع ىنربجت
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 نم فوخلا تاقوأ ىف اذه لوق ىلع ءرملا ؤرجي لهو - تعرش نأ نكل ءدحلا اذه

 ...اًنسح ؟اذه نم رثكأ ءرملا بلطي اذام .اًديج هريرحتو باتكلا ريرحت ىف - ؟ةينازيملا

 ةءارقلا ىف ىقارلا اهساسحإبو «نييئاهناللا اهمازتلاو اهينافتب ىدوج ىتجوز
 ىلع ترصأو ؛:ةحضاولا ريغ تالصلا تدقتناو :ةيفخلا طباورلا تزربأ :ةباتكلاو

 . وأ رسفملا فصنو ابيرقت ديجلاب ىضرت نأ تضفرو .فيلاتلا بحس ةميغ ىف حوضولا
 - تدعاس - هلدابأو هيف قثأ - بحلاب لمحم ربصب .ةماع ةفصيو ءاّييرقت حيحصلا
 زجعت تاملكلا .اًباتك اًبيرقت هبشي ءىش ىف رثنلا نم لتك ةءارق ىف - اًقح ىرثتل
 .ريبعتلا نع





 شماوهلا

 : ديهمت

 ىضام :هعباوتو رييكلا مخضتلا ,نوسليوماص .هيج تربورو :موك .يمونوكإ ؛ىدناز كرام :'طقف سمح" )١(

 ,"ايسأ ماقتنا" ءفلوو نترام :"ةيلاملا تاكرشلا نويد" ؛8١5 ص :(؟١-4١) ةيكيرمألا ةرفولا ليقتسمو

 .؟2 ٠04 ىناثلا نيرشت ربوتكأ نم عساتلا ؛زميات لايشنانياف

 ىداحتالا طايتحالا ىيقير كيمونوكإ ”لوصألا رعس تابلقتو ةيدقنلا ةسايسلا" ءرلريجت كرامو ىكنانرب ني )١(
 'يكنانري نب ميلعت' ؛نياتشنول رجورو ؛01-7١ تاحفصلا 1598 11/0. رادصإلا .ساسناك ةنيدم

 .؟4١٠٠ ىناثلا نوناك رياني ٠١ ؛نميات كرويوين

 .نم نماثلا ,زميات كرويوين "نابسنيرج ةكرت ىلع ةداج ةديدج ةرظن ءاقلا :باسحلا" نامدوج .سإ رتيب (؟)
 ْ 7٠١8, لوألا نيرشت ريوتكأ

 .ىب .فإ قودنصل مهسألا ةلمح باطخ "ىرتشملا بارضإ' «ىريبيتأ .شنإ ساموتو ثدجيردور .لإ تربور )

 :7٠١, :ناريزح ىينوي ١7 ىف مكنإ وين .هيإ

 ىهتنت تارتف نع ؛مكنإ ىين .هيإ .ىب .فإ قودنصل ةيونس فصن ريراقت «ىريبيتآو ثيجيردور (0)
 ,؟7٠٠5 لوليأ ريمتبس ١٠و 7٠٠٠١ لوليأ ربمتبسس ٠١ ىف

 :لوألا لصفلا

 باونلا سلجم ىف عامتسا ةسلج ءانثأ اًئدحتم .كنارف ىنراب ,ستسوشاسام ةيالو نع بئاتلا )١(
 لوليأ ربمتبس "1 ىف 3 يراقعلا نوهرلا قوس تاعورشم ميظنت نيسحتل ىوناثلا نوناقلا ,”؟ هالو

 ىلوألا ةسيلجلا :سرجنوكلل ٠١4 ةرودلا ,باونلا سلجم ىف ةيفرصملا تامدخلا ةنجلل 005
 ((أمقمعأوأ5ةربأ عمك .اح0هن5ع.001/6 01 ةلملأ/١ ١ حسم عملأ)

 نوهرلا ىلع نيمأتلاو بئارضلاو ةدئافلا رعسو لاملا سأر نوكي نأ نيعتتي ءرثكأ ةقديو .وتنيب دراودإ (1)
 .(بئارضلا لبق) لخدلا ىلامجإ نم ةئملا ىف 18 راطإ ىف رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا

 اا طايش رياربف ,ريف ىتناق ؛ ةريخألا ىام ىناق ةفقو' .نيلكم ىناثيب )0(
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 ىديرفو ىام ىناف رامد :ةريخألا رالود نويليرتلا مازتلا' ءسيريمولاك .ويلبد زاراشتو نوسيلاو رتيب (9)
 لوليأ ربمتبس ,ةماعلا ةسايسلا ثاحبأل ىكيرمألا تاعورشملا دهعم .كولتوأ سيقريس لايشنانياف ."كام
 ىليضفتلا عضولل ىداقتنا لكشب ,ىكيرمألا تاعورشملا دهعم ىف ثحابلا ,نوسيلاو بتك امدنع 4

 نوهرلا ةعومجم نمؤت ىتلا سنروشنإ ىتنراج جيكروم ةكرش عم اهطاشن ىام ىناف تعطق «نيمأوتلل
 بنجيل ةكرشلا نم نوسيلاو لاقتساو .ةرادإلا سلجم ىف اًوضع نوسيلاو اهيف ناك ىتلاو ,ىنافل ةيراقعلا
 كام ىديرف تددهو .ماقتنالا نم ىناع ىرخأ ةرمو نيمأوتلا اًدقتنم ةباتكلا لصاوو ؛لكاشملا نم ديزملا ةكرشلا

 ."اراشتسم' اهل لمعي نوسيلاو ناك ىتلا ةينوناقلا ةكرشلا ,رشتورك دنآ نود نوسبيج عم لمعلا عطقب ةرملا هذه

 )٠١( ,بآ سطسغأ نم عبارلا ءىجيتارتس اجيكروم ؛لجنأ دوعص" اليداب ويثامو ولوم لوي 7١١4.

 نويلم نم رثكأ" ؛'رالود نويليرتلا مازتلا" ءسيريمولاكو نوسيلاو ::تالداجملاو ”ةيسايسلا رطاخملا' )١١(
 ."ةريخألا ىناف ةفقو“ ,نيلكم :"رالود

 .5-' , رالود نويليرتلا مازتلا سيريمولاكو نوسيلاو (١١؟)

 ؛ةريخألا ىناف ةفقو' :'مهسألا ىلماحل ةجودزملا بساكملا' ؛'رالود نويليرتلا مازتلا' ::تاجتنملل جيورتلا' (١؟)

 ةسلج .ةلودلا اهاعرت ىتلا تاعورشملل ىميظنتلا حالصإلل ىرادإ روظنم :”رالود نويلم ٠٠١ نم"
 ١ ,ىلوألا ةسلجلا ,سرجنوكلل 1١9 ةرودلا .باونلا سلجم ىف ةيلاملا تامدخلا ةنجل مامأ عامتسا
 .31 ,؟86١٠٠ ناسين ليربأ

 .١؟ ,ةلودلا اهاعرت ىتلا تاعورشملل ىميظنتلا حالصإلل ىرادإ روظنم (14)
 .79 «نايستيرج ؛١1 72١ :ونس :عجرملا سفن (15)

 .6 ؛عجرملا سفن (11)
 )١( .ىام يناف ىف ىلخاد ضرع ."ةيجيتارتسإلا قرطلا قرتفم ةهجاوم :ةرسألل ليفكلا درفملا لمعلا" 7”

 ناريزح وينوي ٠٠١١ ةبقارملا ةنجل ىف اهنع فشكلا مت (ةيجيتارتسإلا قرطلا قرتفم" كلذ دعب)
 لوألا نوناك ربمسيد نم عساتلا ىف عامتسا ةسلج نم ءزجك باونلا سلجمل ةعباتلا ىموكحلا حالصإلاو

 .فلؤملا عم ةلباقم ؛دوم ليناد ؛؟ه 2؟؟ ,ةيداصتقالا ةمزألا ىف كام ىديرفو ىام ىناف رود

 ,؟.١ 4 لوليأ ريمتيس نم عباسلا ؛ىام كيام ىلإ ىنورتكلإلا ديريلاب ةلاسر ؛سينوكوردنأ .هيإ ديقيد (14)
 ريوتكأ نم سداسلا ىف داوكم ىلإ ىنيجو نوريس دراشتير ىلإ ىنورتكلإلا ديربلاب ةلاسرو .ىامو

 ءزجك باونلا سلجمل ةعياتلا ىموكحلا حالصإلاو ةيقارملا ةنجل امهيلك نع تجرفأ 2٠٠١4: لوألا نيرشت

 2٠٠١4”. لوألا نوناك ربمسيد نم عساتلا ىف ىديرفو ىناف نأشب عامتسا ةسلج نم

 . ةيجيتارتسإلا قرطلا قرتفم (19)
 كرويوين ”ةفاحلا ىلإ ىناف لوصو ,رطاخملا نم ديزم ضوخ لجأ نم طفضلا :باسحلا' ,جيهود زلراشت )2١(
 .؟--4 :لوألا نيرشت ربوتكأ نم عبارلا زميات

 ."رطاخملا نم ديزم ضوخ لجأ نم طغضلا :باسحلا' ,جيهود (؟1١)

 ) )1١9«ةيجيتارتسإلا قرطلا قرتفم' 0.
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 :ىناثلا لصفلا

 نم لوألا ,سربدتيشوسإلا ”اهذقنت نأ نكمملا نم ناك ىتلا دعاوقلاب تفصع كونبلا :ريرقت" ,وزوبأ تام 5(

 54 ,لوألا نوناك ريمسيد

 ,(دياويرتناك :ردصملا) ”2٠١ :طابش رياريق نم عبارلا ,لوك تسيرف -رياوزوين .رآ .ىب (18)
 اطاام:// اهالي .01 الل كاللأ ع.ع0ا مل ءوأ هامل 5101م5 .ما 7 م71 0485 10 181/-/«رببنن/ 51من[ -

 1 ا وحما ركل. عطا عدا

 5٠١4. .لوليأ ربمتبس نم عباسلا ,ىنورتكلإلا ديربلاب ةلاسر ءسينوكوردنأ ديقيد (؟)

 .نشيسوسإ زركناب جيكروم (57)

 ؟.6 رسألا ومن غلب 5٠٠١4. .لوألا نوناك ربمسيد ١ ,مهسألا ثحبل رمياهتيوأ ريرقت :ىنتيو ثيدريم (؟7)

 .ةنملا ىف

 ريمدت روذب 22٠١4 لوألا نيرشت ربوتكأ نم عساتلا ءزميات لايشنانياف ."ايسأ ماقتنا“ ءفلوو نترام (؟4)

 50١04. .راذآ سرام نم عساتلا ءزميات لايشنانياف "اهسفن

 «سرام نم رشاعلا ءدنومشتير ,داصتقالل اينيجريف ةيعمج :جديردناس ةرضاحم «ىكتانرب .سإ نب (؟9)

 ,؟ م

 ةدوجلا ةضفخنم ضورقلل ةيكيرمالا ةمزألا له“ ةدوسم .فوجور .سإ ثينيكو تراهنير .مإ نمراك (*0)

 ىف دعب اميف ترشن ؛٠ ٠١4 ,طابش رياربف نم سماخلا "ةيلود ةيخيرات ةنراقم ؟ةيافلل ةفلتخم ةيلاملا

 7٠٠١5. ,رايآ ويام ءويقير كيمونوكأ ناكيرمأ

 ماع نم روهش ةعبرأ لوأ ىف "ناكسإلا ةعاقف" نع لجوجل ثحب ىف الاقم 457 ىف ىام ىناف ىلع رثع (؟١)

 قرطلا قرتفم' رظنا .ديدش عراست ىف -نييلاتلا نيرهشلا ىف عونلا اذه نم الاقم 86

 .19 ,'ةيجيتارتسالا

 "١575( :وريجو سوارتشو رارف :كرويوين) دوشحلا نونجو ىداعلا ريغ ىيعشلا مهولا ,ىاكام زلراشت (؟؟)

4-/91. 

 ىق اًضوهن عمسأ لم" تراهنويل ديقيد نم نطسوب نع ماقرألا 59, "ةيجيتارتسإلا قرطلا قرتفم“ (؟1)
 راعسأ لدعم نأ تراهنويل دصر .لثملابو 2٠١4. ,ناسين ليربأ "؟ ءزميات كرويوين "دعب سيل ؟ناكسإلا
 فصتنم نم 8." ىلإ ؟.؟ نم عفترا سيلجنأ سول ىف لوخدلا ىلإ ةبسنلاب ةطسوتملا لزانملا

 ةعبرأ نم وكسيسنارف ناس ىفو ىلاحلا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم ىلإ ىضاملا نرقلا تاينيعست

 لوألا دقعلا فصتنم ىلإ ىضاملا نرقلا تايتيعست ةياهن نم) رصقأ ىنمز راطإ رادم ىلعو .ةينامث ىلإ

 ىلإ ةعيرأ نم كرويوين ىف ةعبرأ ىلإ نينثا نم ةدشي ساجيف سال ىف لدعملا عفترا .(ىلاحلا نرقلا نم
 .ةتسب ىلإ ؟.* نم ىمايم ىفو ةينامث
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 هقحتست فوس ام وف مويلا هب نيدت ام :اًيرث كلعجت نأ عيطتست ةيراقعلا نوهرلا نويد ,رتسكيد فيتس )5
 .(؟007 ليه - ورجكم :كرويوين) اًدغ

 ةموكحلل ةسايسلا ةياجتساو ةيلاملا قاوسألل ىلاحلا عضولا" ةملكل تنرتنإلا ىلع فيشرأ ءسوروأ نوج (؟5)
 ٠١٠١8©. ,لوليأ ريمتبس 59 'ةيداحتالا

 :ثلاثلا لصفلا

 .سيلجنأ سوت ,جنينيلنيرج دهعم ءةرشع ةثلاثلا ةيونسلا ةيداصتقالا ةمقلا مامأ ةملك ,ناجود . .ىس نوج (؟1)
 .؟5.٠٠ :ناسين ليربأ ٠

 جيكروم ”وليجنأ دوعص' اليداب ويثامو ولوم لوب باتك نم ريبك دح ىلإ وليزوم نع ةيفلخلا « ءاقتسا مت (79)
 ٠١/8”, بآ سطسغأ نم عبارلا ؛ىجيتارتسإ

 ,لءال 0ا/ .هكؤ6 مقر ,نورخآو بروك لايشنانياف دياو يرتنأاك دض ساياب .ةلدعملا هو ىوعدلا (؟8)
 .54 ةرقفلا

 .85 ةرقفلا ,دياو ىرتناك دض ساباب ةيضق ىف اهلقن مت (59)
 ةرقفلا :دياو يرتناكل ةيراقعلا نوهرلا تاءاصحإ :ىلاتلاك ةدرفملا تاسابتقالا .دياويرتناك دض ساياب (40)

 تاعيبملل جيورتلا ةوق ؛؟01و ٠١4 ناترقفلا :ىاواهو ساجيف سال ؛1١٠ ةرقفلا :"لماكلا ليومتلا" ؛٠٠
 ,بآ سطسغأ 2١< ,زميات كرويوين ”دياو ىرتناك ضارقإ ةروف لخاد ٠ .نوسنجروم نشتيرج سابتقا)

 باسح ٠١5, ةرقفلا : "باعيتسالا ىف لشفلا' ؛515 ةرقفلا :ءاسكلاو ءاذغلا ؛غا/ ةرقفلا ٠٠
 /11 ىلإ رالود ١؟٠) اهدئاوق ةلدعملا ةيراقعلا نوهرلا رايخ ىلع ةيرهشلا ةيراقعلا نوهرلا طاسقأ

 6 ا وعلا نم (رالود
 .٠ ةرقفلا ءدياو ىرتناك دض ساباب (41)
 :"رخآ خارت' ؛1؟١ ةرقفلا : "اًضيأ ىخارت“ ؛١؟4 ةرقفلا :ةيئاهنلا ةجيتنلا“ دياو ىرتناك دصض ساباب (51)

 .١؟5 ةرقفلا

 134 ةرقفلا :ةكرشلا ليلد 177 ةرقفلا :"ةبذاكلا ضورقلا"دياو ىرتناك دض ساباب (45)
 ةرقفلا :”تادنسلا ناممض ىف بردتم' ؛١٠1 ةرقفلا :"تادنتسملاب فلملا ءلم' ءدياو ىرتناك دض ساباب (؛4)

 .امللا/

 .199 ةرقفلا ,دياو ىرتناك دض ساباب (45)
 ,"رثكلا دياو ىرتناك ءاقدصأ" .ندلوج ليناد ىلإ صاخ هجوب رظناو .ةعسوم ةيفحصلا ةيطغتلا تناك (51)

 ,8ه:5هاأو ,"رثكلا ولجنأ ءاقدصأ" ندلوج لاقمو 2٠١48 ناريزح وينوي !١ ١١
 ؛؟.08 ناريزح وينوي 15 .لانروج تيرتس لوو ىف ىحاتتفا لاقم ئلجنأ وكلام“ ؛١2-8 ,بأ سطسغأ
 ىلع نيريثك دعاس دياو ىرتناكل نييذيفنتلا نيريدملا رييك' ءنوسيميس .رآ نيلجو ىتريجاه .رأ سميج
 ١4 5٠. ناريزح وينوي ”1 ؛لانروج تيرتس لوو ضورق ىلع لوصحلا

 4ك



 .457؟ ةرقفلا .دياويرتناك ديض ساباب (41)

 .سإ .وي لاوشتام نطنشاول ةجارفنا' كايمود لكيام نم رجنيليكل تمسر ىتلا ةروصلا ءاقتسا مت (44)

 .؟-.* ,لوألا نيرشت ربوتكأ نم لوألا ,ركناب
 ىلع ةيروطاربمإ تنب لاوشتام نطنشاو ,صخش ىأل معن لق' نوسنجروم نشتيرجو نامدوج .سإ رتيب (49)

 ٠١4”. «لوألا نوناك ريمسيد ؟4 ءزميأت كرويوين "ةعزعزم ضورق

 7٠١4. لوألا نوناك ربمسيد 74 ,زميات كرويوين ”معن لق' ,نوسنجرومو نامدوج (00)

 «تاراقعلل لاوشتام نطنشاو ةكرشل ةيلام لا قاروألا ةيضق ىف ,ةدحوم ةيعامج ىوعد :مهخيبوت مت نوفظوملا" (51)
 ".معن لق' ؛:نوسنجرومو نامدوح نم ةاقتسم ةرقفلا ىقاب ١76. ةرقفلا ,":.48 - 0- ١919 اللمع مقر

 5٠08. ماع رالود رايلم ؟,417و ٠٠٠١ ماع رالود رايلم ١,5 ناك ىفاصلا لخدلا (05)

 ١1١54 ١١6. ناترقفلا زينيترام ؛!4 ةرقفلا :رالود رايلم ١! .لاوشتام نطنشاو ةيضق ىف (07)

 هجوب رظنا .لاوشتام نطنشاو ةيضق ىف عسوم لكشب لاوشتام نطنشاول مييقتلا تاءارجإ ةيطغت مت (04)
 .744 ةرقفلاو ؛؟57 ىلإ "؟4 نم تارقفلاو ؛؟؟4 ؛ 7١4 تارقفلاو ؛؟5١ ىلإ ”2١ نم تارقفلا صاخ

 .فلؤملا عم ةلباقم ناجود نوج (55)

 نع القن ؛ه ص ,؟٠ ٠١4 .لوألا نوئاك ريمسيد ١١ ؛ةصاخلا مهسألل رمياهنيواو ىنتيو ثيدريم ثاحبأ (51)

 قوسلا قيروت لالخ نم ةيراقع نوهر ةروص ىف رالود تانويليرت ةسمخ ىلع ديزي ام ليومت مت“ ىنتيو

 ةنزاوملا ىف ةجردملا ةيراقعلا اهنوهر فاشكنا كونبلا تداز ةنراقملاب ..؟-7٠ ماع ىلإ ٠٠٠١ ماع نم

 .اهسفن ةرتفلا ءانثأ رالود نويليرت نم لقأب
 ليطعت مهف :ةيلامسأرلا ةفلك ..اريراب تريور باتك نم تسبتقا ئطخت ال ىتلا ديلا" ةديعسلا ةرابعلا (07)

 .8 :(؟9١0 .ليه - ورجكم :كرويوين) ىداصتقالا انليقتسم رارقتساو قوسلا
 نيذلا :باسحلا" تناكيرباق نيدلاريجو سوم لكيام نم تسيو ندلوجو زرلدناس نع تامولعملا ةيفلخ (54)

 ربمسيد ؟0 ءزميات كرويويت ”نيذوبنم نآلا اوحبصأ ةيراقعلا نوهرلا لاجم ىف مهب اقوثوم اًداور اوناك
 5٠٠١4. :لوألا نوناك

 .”مهب اقوثوم اًداور اوناك نيذلا :باسحلا ' تناكيربافو سوم (09)

 )٠( ماع عيبر ءايبمولوك ةعماج ىف ةرضاحم (فلؤملا دلاو) نياتشنول سيول 1944.

 بايسالا :رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةلكشم' ىف بوكاج ديقيدو نوسلدأ كرام كلذ ىلإ راشأ (11)

 .؟4١٠٠ :ىناثلا نوناك رياني نم نماثلا ءبوكاجو نوسلدأ ةراشتسا ريرقت 'سوردلاو
 ,نيزاجم زميات كرويوين ”؟ةيراقعلا نوهرلا دئاوف ىف مصخلا جاتحي نم" فلؤملا رظنا :ةئملا ىف 9 (15)

 ةيلاع ضورقلا طسو ؛؟غ ,ةيلامسأرلا ةفلك ءارباب :لماك ثلث" ؛!5١٠٠ ءراذأ سرام نم سماخلا

 ٠١ ,نيثالثلا ةعومجم عامتجا ىف مدق ريرقت 'فقن نيأ :ةينامتئالا ةمزألا" وسور .هيإ ساموت :"رطاخملا

 .0 ص ؛؟١٠٠ا/ ىناثلا نيرشت ربمقون
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 : عبارلا لصفلا

 ١1 ,نيزاجم زميات كرويوين ”.هيإ ةثالث ةجردب لشف' فلؤملا ةلاقم نم اهعيوطت مت لصفلا اذه نم ءازجأ (77)
 2٠٠١48., ناسين ليربأ

 زور تناك) ٠٠١ 6 :رايأ ويام ؟5 ءنادروج تايو زور ناوج ىلإ جتوست-وي نم ىنورتكلإ ديرب ةلاسر (35(
 ,لوألا نيرشت ربوتكأ ؟١ ىف ةينورتكلإلا لييناداكم ةلاسر تبتك .(لكيهملا ليومتلا فينصتل اسنْشر

 ,”004 .لوألا نيرشت ريوتكأ "؟ ىموكحلا حالصإلاو ةبقارملل باونلا سلجم ةنجل امهالك رشن ٠٠<
 ."ةيلاملا ةمزألاو ينامتئالا فينصتلا تالاكو' نأشب عامتسا ةسلج نم اءزج

 تامولعملا ساسأ ىلعو .ىضأملا نرقلا تاينيتس ةياهن لبق ناكسإلا راعسأ نع ةديج تانايب دجوت ال 5(
 نم لقأب تضفخنا ودبي اميف ناكسإلا راعسأف لاح ىأ ىلع (ىدناز كرام ءاخسي اهمدق ىتلا) ةرفاوتملا
 تاونس ءانثأ دج داح لكشب راعسألا تضفخناو 158١, ماع ربكأ لكشيو 16731 ماع ةئملا ىف دحاو
 .1959-1985 داسكلا

 كرويوين "دمألا ةريصق ةركاذ اهنإ :لاتيباك مريت جنولا فلؤملا ةلاقم نم اهماوق ةشقانملا هذه سبتقت (11)
 .فلؤملا عم ةلباقم ىديساك دراريج 'نويداحتالا نومظنملا .4 .لوليأ ربمتيس نم عباسلا ءزميات

 .فلؤملا عم ةلياقم ,ىديساك دراريج "نويداحتالا نومظنملا“ (37)
 .فلؤملا عم ةلياقم «تيرب نوج ٠*. ناريزح وينوي ىف مقرلا اذه ميدقت مت (14)

 نوسلدأ ريرقت ”سوردلاو بابسألا :رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةلكشم" بوكاج ديقيدو نوسلدأ كرام (15)
 .؟4٠٠ ,يناثلا نوتاك رياني نم نماثلا ,ىراشتسالا بوكاجو

 مامأ ضرع ”ةمزألل ةيسيئرلا بايسألا نم ىنامتنالا فينصتلا ىلع دامتعالا ىف طارقإلا“ ىوتتراي كئارف )١(
 ىداحتالا طايتحالا ةياعرب 2٠١4 ماع لوليأ ربمتبس ءرشع ىداحلا ىوتسلا ىلودلا ىفرصملا رمتؤملا
 .ىيوروألا ىزكرملا كنبلاو وغاكيشل
 .؟..5 , رايأ ويام .ويقير لايشتانياف لانيجير "ةولحلا نامتئالا ةقطنم ىف“ ىدناز كرام )١(

 :سماخلا لصفلا

 ,لوه نوسكاج رمتؤم .ساسناكل ىداحتالا طايتحالا كنب مامأ ةملك 7-7 ماع رعذ“' نوتروج ىراج (15)
 6 .م بأ سطسغأ

 رثكأ تانهارمب موقت ىهو ىتح ءارمح تايار ىرت ال بورج ىتيس :باسحلا" لوسيرك ىلوجو شاد كيرإ (1؟)
 .؟4١٠ «يناثلا نيرشت ريمقون ”" .زميات كرويوين ةأرج
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 7.١4. .لوليأ ربمتبس ٠١ نميات كرويوين ىف ىأر لاقم ”نودوقفملا لاملا ةرطابأ" وانريشت نور رظنا (14)
 تادئاعلا فصن نع ةلوؤسم راجتالاو ةيساسألا تالماعتلا نإف ةكرشلا اهتفشك ىتلا تامولعملا يسحب (/8)

 لك ىف (ةئملا ىف ٠١ اًنايحأو) ةئملا ىف 5. ىلع ديزي امو 7٠٠١ ماعو ىضاملا نرقلا تاينيعست ةياهن ىف
 ىلوج" زميات كرويوين ىلإ ةيسنلاب .ريثكب لقأ ىفرصملا رامثتسالا ةصح تناكو 2٠٠١1 ماع ذنم ماع

 ,لوليأ ربمتبس <48 "نامدلوج ىف ىتح ةبقح ةياهن :ريخألا ىوثملا تيرتس لوو تياو نبو لوسيرك
 .ةئملا ىف ١١ ىلإ ١٠٠ا/ ماع مهسلا اذه ضفخنا 2٠04

 ٠١6". ماع ىلإ ريشت ماقرألا 5 "”ةيجيتارتسالا قرطلا قرتفم“ (71)

 ريميتيس ؟١٠ .,نميأت كرويوين ؟اذه لك ىواسي اذام :ىسيئرلا ةطخلا رس" :جاجاب ساكيف :ةقيط "10 (10)

 ,؟"-5؟6 'ةيجيتارتسالا قرطلا قرتفم" نم ةرقفلا ةيقب ؛!"4١٠٠ .لوليأ

 ديوب ىدور عم رلدناب سميج نم ريبك دح ىلإ جريبنيرج كناه نع تانايبلاو ىج .ىأ .هيإ خيرات ىقتسا (4)
 ٠١4 «لوألا نيرشت ريوتكأ ١؟ .نشووف ؛'ىج .ىأ .هيإل رطاخملا فوضحملا لمعلا  هكيروب سيرودو
 ,؟..6 طابش رياربف 5١ ءانيألاو جريبنيرج" درانويل نيفيدل نشروف ىف قياس لاقم ىلإ ةفاضإلاب

 .نإ .نيكويوه) ىج .ىأ .هيإ ةصقو جريبنيرج كناهل ةعئارلا ةصقلا :راهنملا قالمعلا :ليش نور باتكو
 .(؟5١١ ؛:ىليو :هيج

 لثمتي ٠٠١4 ماعل هيك-١٠ ةرامثتسالل ىج .ىأ .هيإ ليلحتو ةرادإلا تاشقانم .لاثملا ليبس ىلع رظنا (79)

 ةنجل تاقيقحتو كرويوينل ماعلا ىعدملا هزفح ىذلا ةرادإلا ليلحتو ةشقانم نم مسقلا اذه ىف ةلكشم بل
 ةحقنم باسح فوشك نع ضخمت اًيلخاد اًقيقحت ترجأ ىج .ىأ .هيإ نأ ىف .ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا
 .رالود رايلم ١.7 وحتب 7٠٠١5 ماعو رالود رايلم ”١.7 وحنتب ٠٠١5 ماعل ىفاصلا لخدلا تصلق

 .'ىئرخألا ةهجوملا تالخدملاو ىوتسملا ةعفترم تاليدعتلا" صاخ لكشب رظناو

 "4 .زميات كرويوين 'رطاخملا ةكبش نع ةفيفك نيع .نيمأتلا ةكرش ةمزأ فلخأ نوسنجروم نشتيرج (40)
 2٠١8. «لوليأ ربمتبس

 رطاخملا جذامن ءيج .ىأ .هيإ طوقس فلخ' .ثيمس لادئار «نيفيلب مايل ؛.جن انيريس .بماكنلوم كيراك (41)

 .؟8٠٠ :لوألا نيرشت ريوتكأ ١١ «لاتروج تثيرتس لوو :'ىعقاولا ملاعلا رابتخا زايتجا ىف تلشف

 تافقينصتلا ضفخ' .سينيد ىداريو نبالا وراهوأ تربور ؛"نيمأتلا ةكرش ةمزأ فلخ“ ءنوسنجروم (45)
 ,.؟8١٠ لوألا نوناك ربمسيد ١" ,تسوب نطنشاو .ءازجأ ةثالث نم ةلسلس نم ثلاثلا ءزجلا 'طوقسلاو

 تادئاعلا نم ةئملا ىف 5 لثم ةيلاملا تاجتنملا ضيوعت نأ 'نيمأتلا ةكرش ةمزأ فلخ“ ءنوسنجروم لوقي (48)

 نويلم ٠٠١ نم رثكأ بسك وناساك نأ تاكرشلا نم رداصمو روشنملا ريراقتلا نم ددع لوقيو .رثكأ وأ
 :"ةجردتو ”جديلوك نيلكوري“ .تاضيوعتلا هذه نع طق ةكرشلا فشكت ملو .ماوعأ ةينامث رادم ىلع رالود

 نوناك ريمسيد ٠١ ,تسوي نطئشاو ؛ةلسلسلا نم ىناثلا ءزجلا 'ماظنلا ىف عدص" وراهوأو سيئيد
 + 5.2.04 لوألا

 ٠٠١4" لوليأ ريمتيس "9 ,تسوي نطنشاو ؛ةلساسلا نم لوألا ءزجلا ”ةليمج ةلآ“ سينيدو وراهوأ (84)
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 ."ىج .ىأ .هيإل رطاخملاب فوفخملا لمعلا" رلدنايو طوقسلاو تافينصتلا ضفخ“ سينيدو وراهوأ (60)

 نم رداصم تلاقو 'ىج .ىأ .هيإ طوقس فلخ' ثيمسو «نيفيليو ءىج .نإو ؛بماكنلوم رالود رايلم )61( 6٠
 ءداتسسميلو .ىب تريور :”ةدرفم ةيلام ةقرو فلأ "2١ .رالود رايلم /4 غلب قيقدلا فاشكنالا نأ ةكرشلا

 فوفحملا لمعلا" ,رلدناب "ةروطخ نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا رثكأ نم ؛"٠" ؛فلؤملا عم ةلباقم

 ."ىج .ىأ .هيإل رطاخملاب

 ىهتنت ىتلا ةرتفلل مكنإ وين .هيإ .ىب .فإ قودنصل ىونسلا فصن لخدلا ريرقت /يريبرتأو ثيجيردور (41)
 ٠٠.7". «:لوليأ ريمتيس ٠١ ىف

 بايسألا :رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ةلكشم  بوكاج ديقيدو نوسلدأ كرام :”رالود رايلم "<04" (44)

 نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىلع مقرلا قبطني 5, ؛"٠ ١48 . طابش رياربف نم نماثلا .”سوردلاو

 كانه نأ كيجوليد ةكرش لوقتو .ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا لثم لكيهم ليومت نامضب ةموعدملاو

 ةموعدملا كلت اهئيب نم) ملاعلا ىوتسم ىلع نامضب ةلوفكم نيد تامازتلا ةروص ىف رالود رايلم 4

 ليريم تبيصأ' ؛بماكنلوم كيراكو جن انيريس رظنا) ٠٠١1 ماع ؛(تاكرشو ةئشانلا قاوسألا نويدب
 ,”0 05 ماع ىف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىف تسمغناو - رالود رايلم 4, ؛ وحنب ةينامتئا ةبرضب

 ؟." ”. 1, لوألا نيرشت ربوتكأ ٠< :لانروج تيرتس لوو ."ةيراقعلا نوهرلا لاجم ىف !دئار تفظوو
 قوسلا ىضوف مهف :ةيلامسأرلا ةفلك .اريراب تريور اضيأ ؛؛ ”نامتئالا ةمزأ" ءوسور :'ةثملا ىف

 ,780 ,(؟9١١ ,ليه - ورجكم :كرويوين) ىداصتقالا انليقتسم رارقتساو
 .فلؤملا عم ةلياقم :ىونتراب كنارف (45)

 ٠٠04”. لوألا نوناك ريمسيد .ىيلقتروي 'ةياهنلا" ءسيول لكيام (10)

 .فلؤملا عم ةلياقم ءراويرب ساموت (11)

 ١١ .تسوي نطنشاو .اطخلا ام :رايهنالا' ءورد ليجو اميشاكان نيليإ ءالوياق ىنوطنأ ىف تسبتقا (4؟)
 7٠٠١48. لوألا نيرشت ريوتكأ

 الويافل ترشن ةزاتمم ةصقب اهمعد متو جريبنيرج لكيام عم فلؤملل ةلياقم ىلع ةصقلا هذه تدنتسا (97)

 4 . رايهنالا' ءوردو اميشاكاتو

 .55 0٠٠١5 «نيوجنب :كرويوين) رايهنالا لوصأ ءنياتشنول رجور (44)

 نم نماثلا ,زميات كرويوين "سيبنيرج ةكرت ىلع ةديدج ةيعقاو ةرظن ءاقلإ :باسحلا" نامدوج .سإ رتيب (54)

 7٠١8. :لوألا نيرشت ريوتكأ

 .'سيبنيرج ةكرت ىلع ةديدج ةيعقاو ةرظن ءاقلا :باسحلا" نامدوج نم سابتقا (1)
 مودنار :كرويوين) تنمجنام لاتيباك مريت-جنول رايهناو دوعص :ةرقايعلا لشف امدنع ءنياتشنول رجور (90)

 581١ (؟..١ ,سواف
 ١5٠-181, ,رايهنالا لوصأ :نياتشنول (9)

 .فلؤملا عم ةلباقم ,ىونتراب كتارف (39)



٠.3١) 

 .؟)

 .فلؤملا عم ةلباقم ,ولانيد كيرإ ١(

 ,”لشفت نأ نم ربكأ' ةياهنو ىقالخألا رطخلا «ىلاملا ميظنتلا :ةيامحلا نم ةيقوأ' ءسوم .هيإ ديقيد رظنا ١(
 2٠٠5«. «لوألا نيرشت ريوتكأ - لوليأ ربمتبس ,نيزاجم درافراه

 ١( ,ةرقابعلا لشف امدنع ,نياتشنول رظنا 71-10

 : سداسلا لصفلا
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 تانهارمب تماق امدنع ىتح ءارمح تايار رت مل بورج ىتيس :باسحلا" «لوسيرك ىلوجو شاد كيرإ )6

 .[رليش سيك مساب دعب اميف اهيلإ ةراشإلا متتس] لزانملا راعسأ تارشؤمل رليش - سيك ١(

 5٠١4. :يناثلا نيرشت ريمقون ١" :نيزاجم زميأت كرويوين ,”ةأرج رثكأ

 ٠( :نيزاجم زميات كرويوين 'جارجرلا جهنملا" فلؤملا لاقم رظنا /١1 بأ سطسغأ 5٠٠١.

 ٠( :لوألا نوناك ربمسيد نم نماثلا ,نشروق «نيور تريورل ةايحلا نم ربكأ ىتلا ةايحلا ,سيمول لوراك
5# 

 ,لانروج تيرتس لوو ئىتيس ىف هرود نع عقاديو موجهلل ضرعم نيور' «شتيرنإ ديقيدو نواري نيك ٠٠(
 5٠٠١9. ,ىناثلا نيرشت ربمقون 6

 .فلؤملا عم تالباقم ”بورج ىتيس :باسحلا“ لوسيركو شاد ٠(

 ,"فاك ريغ لكشب نكل رنتياج طغض .قفألا ىف ةمزألا روهظ عم" «نبالا وراهوأ تربورو ثريج فيج ٠(

 اكيليايورب عم ةكراشم رشن

 «,ناسين ليريأ نم ىناثلا (1141م://!ازلالا .م:0مانطا1ع3.019/62012/و عا طلع( مالا عل [٠ عااناع)

 تككفت فيك" ثريج ةلاقم اضيأ رظناو .٠١١5 ناسين ليربأ نم ثلاثلا ,تسوب نطنشاووورو 4

 طاام://وبابباد/ .م:0ماناما123.01/) اكيتيايورب عم ةكراشملاب ترشن ."رنتياج ةبقارم تحت بورج ىتيس

 ناونعي وكتيلوب عقومو 3111016/1101/-1010100[01-ل11731/عا80- ن0 1-و عأأ 06 5-اظ/ق1611)

 ام ://يراببابن ,م0اأ[160.0012/176ا0/5/) :"بورج ىتيس ىلع رنتياجل رطاخملاب فوفحملا فارشإلا"

 ,؟5١٠ ,ىناثلا نوناك رياني ١5 ,.!أالا) ١٠١ تر/1١ا/4 1307 5101185/

 )٠٠١( :ىناثلا نيرشت ربمقون نم ثلاثلا .ننيفاموركام ةرشن «ىوبموي ىنافيتس 5.25٠٠ 4,

 .رليش - سيك (111)
 ةلويسلا" :» ص رظنا .2٠٠١4 «لوألا نوناك ربمسيد ١١ ىف مهسألل رمياهنيوأو ىنتيو ثيدريم ثحب (١١؟)
 505٠.٠05 ماع ىف فجت تأديب ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف

 اوناك نيذلا ةيراقعلا نوهرلا داور :باسحلا" تناكيرباف نيدلاريجو سوم لكيام "قلقلل ريثم طوبه' )١١7(

 ريغ ليلدلا "5م .لوألا نوناك ريمسيد 53ه .زميات كرويوين « نونوبنم نآلا موي تاذ مهب اًقوثوم

 .فلؤملا عم ةلباقم ,ناجود نوج :"ىمازلإلا

423 



 ماع لولحبو .لوراك ديقيد عم فلؤملل ةلباقم نم ىقتسم تسيو ندلوج عم اهجامدناو ايفوشتاو خيرات (1١(

 ايفاوشتاو مساب فرعت تناك تقولا كاذ لولحيو ؛ةيخيراتلا امؤامسأ ةجمدنملا كونبلل دعي مل "ك١

 .بروك نوينوي تسريفو بروك
 سرام ١ ,ركرويوين "رطاخملا ىلاع هايتشا' ىديساك نوج نم ةاقتسم لينوأ بابش نع تامولعملا (1١6(

 .5 ١١8 «راذآ

 .فلؤملا عم ةئباقم :ىليك هتيب )1١1(

 . ةبرض ىقلتت ليريم' زاتمملا بماكنلوم كيراكو جن انيريس لاقم نم ةاقتسم ىدراكير نع تامولعملا (1127)
 فظوتو ,؟٠٠ ماع نامسضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىف سمغنتو -رالود رايلم 4,4 ةميقب ةينامتئا
 /٠.1”. لوألا نيرشت ربوتكأ نم سماخلا .لانروج تيرتس لوو ؛"ةيلاملا قاروألا نويد ىف اًدئار

 .”رالود رايلم 4,4 ةميقب ةينامتئا ةبرض ىقلتت ليريم“ ؛بماكنلومو .جن )١١4(

 .عجرملا سفن (115)
 نكل امهو تناك تيرتس لوو حابرأ' ,ىروتس زيول نم ةاقتسم ليريمو نامدلوج تاضيوعت نع ماقرألا )١٠١١(

 ٠٠08”. .لوألا نوناك ربمسيد ١4 .زميات كويوين ةقيقح تناك ةمخضلا زفاوحلا

 .ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا ريراقت (1١؟١)

 .؟5١٠٠ ماع ةياهن عم ,ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا ريراقت (١؟؟)

 .5-؟..57.84 .ناسين ليربأ نم عباسلا ءزنفاموركام )١77(

 )١64( :ىناثلا نيرشت ريمقون نم ثلاثلا ,زنقاموركام 5٠٠7,.
 4١ ص ةصاخ رظنا ؛؟٠ ٠١4 ,ناسين ليريأ 18 :سإ .ىب .ويل مهسألا ضفخ نع مهسألا ةلمح ريرقت (١؟)

 .11 ,514 5 ,؟؟ تاحفص اضيأو

 ىف عدصلا" ,ىراكيل ليونام ناوجو ىدناَر كرامو «4 2٠٠١7 :ناسين ليربأ نم عباسلا ,زتفاموركام (1١؟1)
 ,؟57.٠ لوألا نوناك ريمسيد ,17000إ/6011./]5660110117 :"ةيراقعلا نوهرلا قوس

 )١70( تاحفصلا نم كلذ دعب تاج ىتلا تاسابتقالا ؛وليزوم دض ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ٠١؟, 55,

 74و الا

 ريمشثون نم ثلاثلا .ننفاموركام :ةئملا ىف ةثالث ؛ةيراقعلا نوهرلا ىفرصم داحتا :ةئملا ىف /.,ه )4<١1(

 لدعم لصو .'"ةيراقعلا نوهرلا قوس ىف عدصلا  .ىراكيلو ىدناز بسحيو .؟ ٠٠١57«: «ىناثلا نيرشت
 لالخ ىف ةئملا ىف ةعيرأ ٠٠٠١7 ماع ةرداصلا رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىف دادسلا نع زجعلا

 .اهرادصإ نم روهش ةسمخ

 باونلا سلجم ةنجل اهترشن ".٠٠" لوألا نوناك ريمسيد ١6 ءريام سيرك نم ىنورتكلإ ديرب ةلاسر )١159(

 ٠١4”7. «لوألا نيرشت ريوتكأ <" ؛ىموكحلا حالصإلاو فارشإلل

 )١1١١( ,ىناثلا نيرشت ربمقون نم ثلاثلا ءزنفاموركامه 5.35157٠.

 .؟.008 ,رايأ ويام نم ثلاثلا ءزميات كرويوين ”هتاراقع ناميل طبض فيك" ,درانويل نيقيد (1؟١)
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 .لاتيباك نوسكاس تناك (175)

 ىراج هبتك ىنورتكلإ ديرب ةلاسرب قحلم ,تياسفوأ بورج تنمجنام روينيس جديربماك نم تافطتقم (1١؟١)

 ,دوم لييناد ىلإ ايشتيفالاد وكيرنإ نم ىنورتكلإ ديرب ةلاسرو ,؟٠ ١5 ءزومت ويلوي نم عباسلا .دنيرف
 ,ىموكحلا حالصإلاو ةبقارملل باونلا سلجم ةنجل هترشنو اهعمج ٠٠07”, ,لوألا نيرشت ريوتكأ 9

 ,؟5 اخ «لوألا نوناك ريمسيد نم عساتلا

 مودنار :كرويوين) تنمجنام لاتيباك مريت - جنول رايهناو دوعص :ةرقابعلا لشف امدنع ؛نياتشنول (١؟:4)

 .159 ,(؟..١٠ .سواه

 نوناك رسم سين ل 1 .زنفاموركام :ةكرشلل ةدرخلا تادنسلا رادصإ .فلؤملا عم ةلباقم ,رييئاف ديشيد (3؟١)

 .3 7.5 لوألا

 . موي تاذ مهي اقوثوم اوناك نيذلا داورلا :باسحلا' تناكيربافو سوم ةديهلا

 اسوء كدلك «لوألا نوناك ريمسيد نم لوألا «زنفاموركام (1؟9)

 :عباسلا لصفلا

 )١17( ماعل سيشت ناجروم ىب .هيجل ىونسلا ريرقتلا 5٠٠5؟, 11-1١.

 ) )1١9,؟..5 ماعل بورج ىتيسل ىونسلا ريرقتلا 3-4.

 مامأ ىكنانرب دهش :طابش رياربف ١4 ىف .تنرتنإلا ىلع ىداحتالا طايتحالا عقوم ىلع ةحاتم ةداهشلا )١150(
 اميف ةماع ةفصب نيتم رسألا ليومت“ نأ ةيرضحلا نوؤشلاو ناكسإلاو فراصملل خويشلا سلجم ةنجل

 لازام نكاسملل ةيراقعلا نوهرلاو كلهتسملا ضورق عاونأ مظعم ىف دادسلا نع رخأتلا تالدعمو ودبي

 تسيتقاو ."ءانثتسا" لثمت رطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ضورق تائف ضعب نأ ىلإ راشأو ."اًضفخنم
 .لصقلا لالهتسا ىف ءراذأ سرام 78 ىف ةداهش

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نوسلوب كناه )١151(

 كرويوين ”يكنانرب نب ميلعت' نياتشتول رجور لاقم نم ريبك دح ىلإ ةاقتسم ىكنانري نع تامولعملا (181)

 ,'رايهنا حيرشت' ىديساك نوج لاقم نم اضيأو ؛4١٠٠2 لوألا نوناك رياني ؟- ,نيزاجم زميات
 7٠٠١4. «لوألا نوناك ريمسيد نم لوألا ؛ركرويوين

 .وغاكيش ,وغاكيش ةعماج «نامديرف نوتليم ميركتل رمتؤم ءىكنانرب .سإ نب مكاحلا نم تاقيلعت )١47(
 .٠٠5", ىئاثلا نيرشت ريمقون نم نماثلا :ىوتيليإ

 ."ىكنانرب ميلعت“ نياتشنول رظنا )١186(
 ,ىموقلا نييداصتقالا ىدان مامأ تاقيلعت "انه ثدحي الأ نم دكأتلا :شامكنالا“ ىكنانرب .سإ نب )١55(
 5٠0017. :ىناثلا نيرشت ريمثقون ١< :نطنشاو
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 داحتالل كرويوين عمجم مامأ تاقيلعت 'ةيدقتلا ةسايسلاو لوصألا راعسأ تاعاقف“ :ىكناترب .سإ نب )١187(
 لأس ةيناثلا ةرقفلا ىف .”7٠٠١ لوألا نيرشت ريوتكأ ١١ ؛كرويوين ءلامعألا تايباصتقال ىموقلا

 ىف '"تاعاقفلا" هيلع دمتعي لكشب ددحي (يزكرم كنب ىأ وأ) ىداحتالا طايتحالا عيطتسي له" :يكنانرب
 رظنا ,تاعاقفلاو ىكنانرب نأشب ديزملل '؟تاراقعلاو مهسالا لثم ءلوصألا تائف ضعب راعسأ
 ,ساسناك ةئيدمل ىداحتالا طايتحالا ءويظير كيمونوكيإ .”لوصألا راعسأ تابلقتو ةيدقنلا ةسايسلا'
 ."'رايهنا حيرشت' ءىديساكو 'ىكنانرب ميلعت“ امضيأ نياتشنولو ,04-117 : (1999) © /٠| ( ددعلا

 مقو «نيرخآو بروك لايشنانياف دياو ىرتنأاك دض ساباب :ةلدعملا ةدحوملا ىوعدلا )١41(

 5١4. ةرقفلا /2١0, ©]/ ,هكحم .؟4.١ الا كا ةمذكا (0.0. 0هاماا)

 ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا كلم ..-ضرقملاب تيرتس لوو رضأ فيك" .نامركوست ىروجيرج :"نيتسدأ )١54(
 تيرتس لوو . دقنلا روبنص كونبلا قلغأ مث ؛اًمامت جرخت مل اهنكل ىراوتت ىريشنيس وين ..رطاخملا
 .ىب .فإل ىونسلا فصن ريرقتلا ,ىرييتآو ثيجيردور :"هباشم ددع" ؛؟٠ ١1 .راذآأ سرام ؟9 .لانروج

 نالعإ بلطب ىريشنيس وين تمدقت 7٠٠٠. ءراذأ سرام 5١ ىف ىهتنت ىتلا ةرتفلا نع «مكتنإ وين .هيإ
 .ناسين ليربأ نم ىناثلا ىف سالفإلا

 تيبلا ةفسلف :باسحلا" ,نوتابال نقيتسو جريبلوتس ىاج ليريش ءركيب وج 'ضيبألا تيبلا للحم“ (155)
 ىف رخأتلا لدعم ؛؟٠ ١8 لوألا نوناك ربمسيد .زميات كرويوين ,"ةيراقعلا نوهرلا ةلعش تكذأ ضيبألا

 ةيلاملا قاروألا رشؤم 2٠١7. ماع نم لوألا عبرلل مقرلا .ةيراقعلا نوهرلا ىفرصم داحتا :دادسلا
 .بورج تكرام :ةيراقع نوهرب ةموعدملا

 سرام ؟١ ىف ىهتنت ىتلا ةرتفلل مكنإ وين .هيإ .ىب .فإل ىونسلا فصن ريرقتلا ءىريبتآو ثيجيردور )١6١(
 .١٠5ا/ ناذآ

 .قياسلا عجرملا (151)

 .؟8١٠ ناسين ليربأ "1 :زميات كرويوين ةلجم '.هيإ ةثالث ةيترب لشفلا" ؛نياتشنول رجور (16١؟)

 .قياسلا عجرملا )15١(

 )١64( رالود رايلم 4.4 اهتميق ةينامتئا ةبرض ىقلتت ليريم" ,بماكنلوم كيراكو .جن انيريس :يدراكير -
 ماع نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا ىف تسمقناو ٠١١7 لوو ."نويدلل ةيلاملا قاروألا ىف !ًدئار فظوتو

 /7٠٠١1. لوألا نيرشت ريوتكأ ١" .لانروج تيرتس

 زنريتس ريب ىف ناريبك ناقودنص" «ىلير ديشيدو «جن انيريس ؛ىليك تيك :"رالود نويليرت )155( 8,١
 ليريمو ءرطاخملا ةيلاع ةيراقعلا نوهرلا ىسأم ةرمغ ىف ذاقنإلا ةطخ عضعضت عم - قالغإلا ناهجاوي

 .0٠5ال ,ناريزح وينوي ٠١ .لانروج تيرتس لوو 'اهقوقح دكؤت
 ,"ةيداحتالا ةموكحلا ةسايس ةباجتساو ةيلاملا قاوسألل ةنهارلا ةلاحلا“ ةملكلل ليجست :ءسوروأ نوج (155)

 7٠١4. :لوليأ ربمتبس "4 ,ةيداصتقالا نوسنكسيو ةسردم

 )١81( .رايآ ويام 15 .ميك ود ةرداغم نأشب شنيل ليريمل ةيقحص ةرشن /ا-5٠,

 أ[1آ6



 .؟4١٠ .رايأ ويام نم ثلاثلا ,زميات كرويوين ”اهتاراقع ناميل تطبض فيك“ درانويل نيقيد (15)

 ١7 «زميات كرويوين ”ناميل لجأ برق ىلع تدعاس رطاخملاب ةفوفحملا تاراقعلا تاقفص ,نيتسرب ىريت_ (104)

 3٠١48. ,لوليأ ربمتيس

 .بورج تكرام :ةيراقعلا نوهرلا تادنس .ةيراقعلا نوهرلا ىفرصم داحتا :دادسلا نع رخأتلا (11)

 .٠٠7ا/ :ناريزح وينوي 74 ىف وغاكيش ىف نيدمتعملا نييلاملا نيللحملا مامأ ةدلك صن .ثيجيردور .لإ تريور ةهكلا]

 ةلكيه نأشب ىونسلا نيعبرألاو ثلاثلا رمتؤملا ىف ىغاكيشل ىداحتالا طايتحالا كنب مامأ ةملك :ىكنانرب (175)

 .١٠7ا/ ,ناسين ليربأ ٠١ نرتيور :نوسأوب ؛؟01٠ رايآ ويام ١7 ءاهنيب ةسفانملاو كونبلا

 نوناك رياني نم نماثلا ؛'سوردلاو بابسألا :ةيراقعلا نوهرلا ةلكشم" ,بوكاج ديقيدو نوسلدأ كرام (117)

 ملاعلا جاتنإ ىلامجإ لصوو .طقف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلال لكيهملا ليومتلل مهماقرأ ١ :ىناثلا

 ليريم' ,بماكنلومو جن) اًبيرقت رالود رايلم ١8٠ (عاونألا لك نم) نامضي ةلوفكملا نيدلا تامازتلا نم

 جاتنإ فقوت ١7 5٠, ماع نم نيمقرلا الك نأ عمو .('رالود رايلم 4.4 ةميقي ةينامتئا ةيرض ىقلتت

 .زومت ىيلوي دعب ايلعف نامضب ةلوفكملا نيدلا تامازتلا
 .بورج تكرام (114)
 سلجم ةنجل اهترشن 2٠٠1, ءزومت ويلوي 17 ءدوم لاينادل ىنورتكلإلا ديربلاب ةلاسر ءايشتفالاد وكيرنأ (110)

 ٠١4”. لوألا نوناك ربمسيد نم عساتلا ىف عامتسا ةسلج نم امزج ىموكحلا حالصإلاو ةبقارملل باونلا

 .501و ٠١ ناترقفلا ,دياويرتناك دض ساباب (177)

 . ىكنانرب ميلعت' ,نياتشنول (1717)
 ,"رايهتا حيرشت' ىديساك نم ريبك دح ىلإ تقتسا ؛2007 ءبأ سطسغأ ىف ةمزألا نع ةصقلا (114)

 . ىكنانرب ميلعت' نياتشنولو

 وأ) ذقتأ ىذلا لجرلا" ,سياف ىراج نم اهنم بناج ىف ةاقتسم رثتياج نع ةيفلخلا تامولعملا )١19(

 7٠١4. .ناريزح وينوي ,ىيلوفتروب "تيرتس لوو (هلفغتسا
 .”رايهنا حيرشت“ ءىديساك )17١(

 :نماثلا لصفلا

 . ٠٠4 «رايآ ويام نم ثلاثلا ءزميأت كرويوين ”اهتاراقع ناميل تطبض فيك" درانويل نيفيد (ةالكز

 7٠٠05. «رايآ ويام "5 :كيوزوين .”نوسلوب ىوعد“ ءشريه لكيامو ساموت نافيإ (175)
 .ليتس تريور ناك لوؤسملا (175)

 ٠٠١ اهتميق ةطخ لجأ نم طغضت ةريبكلا كونبلا“ ,نومولوس اروبيدو دلانودكم نايأ ,بماكنلوم كيراك (174)

 «لانروج تيرتس لوو ,"ةيراقعلا نوهرلا نويد عيب ىدافتل ىعسي قودنص - ةمزأ ىدافتل رالود رايلم

 ,٠١٠7ا/ .لوألا نيرشت ريوتكأ ٠٠
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 )١7( ,؟..ا/ ,ىوتسلا ريرقتلا ,سيشت ناجروم .ىب .هيج , ٠١

 .زميات كرويوين ."رطاخملا ءارو ثاهللا نمث عقدت بورج ىتيس :باسحلا" ءلوسيرك ىلوجو شاد كيرإ )١71(
 .؟4٠٠ ؛يناثلا نيرشت ريمقون

 ٠٠1”. ,لوألا نيرشت ريوتكأ ١ «لانروج تيرتس لوو ىتيس ريمأ عم لداجتي يام" (177)

 1 /7٠1. :لوألا نيرشت ريوتكأ ١١ ىف ةملكلا تردص (178)
 ةرتفلا ىف مكنإ وين .هيإ .ىب .فإل ىونسلا فصن ريرقتلا ىف بورج ىتيس فشك ثيجيردور شقان )١0(

 صلقت ؛(٠1 ٠1 ,ىناثلا نيرشت ربمقون نم سماخلا خيراتب) ٠٠٠٠ لوليأ ربمتبس ٠١" ىف ىهتنت ىتلا
 .بورج تكرام :ةيراقعلا نوهرلل ةيلاملا قاروألا

 ربمتبس ٠١ ىهتنت ىتلا ةرتفلل مكنإ ىين .هيإ .ىب .فإ قودنصل ىونسلا فصن ريرقتلا .ثيجيردور )١140(
 /7٠.1, , لوليأ

 «لوألا نيرشت ريوتكأ ١ «'"بورج ىتيس :. يس .ىب .ىأ . ىبس مهسألا ثاحبأ زكرم' «ىنتيو ثيدريم ةليثلا]

 إل

 .لانروج تيرتس لوو :"رالود تارايلم ةعبس عمج ىلإ عراست ىام ىناف“ ,يتريجام .رآ سميج (145)
 ْ .,؟17٠٠/ لوألا نوناك ريمسيد نم سماخلا

 لوألا نيرشت ريوتكأ نم عيارلا ,نامسكاو .هيإ ىرنه بئانلا ىلإ باطخ ءسنيد تناس .ويلبد فيزوج (145)
 نأشب ىموكحلا حالصإلاو ةباقرلل باونلا سلجم ةنجل ىف عامتسا تاسلج عم نواعتلاب رشن 4
 .؟8١٠7 لوألا نيرشت ريوتكأ نم عباسلا «.ىج .ىأ .هيإ

 7٠١4. لوألا نيرشت ريوتكأ نم عبارلا ,نامسكاو ىلإ سينيد تئاس باطخ ىف ةياكحلا درس مت (144)

 قئاثولا ,ىتارفإ ريمأو نيفيلب مايل اًضيأ رظنا ؛“ ص ,ىج .ىأ .هيإ نأشب ريوتكأ نم عباسلا ةسلج (145)

 نيرشت ربوتكأ ١١ ؛لانروج تيرتس لوو ”ةفلثخم تاجردب تالكشملاب ملعت تناك ىج .ىأ .هيإ نأ نيبت
 .؟0.4 لوألا

 نيفيلب مايل جن انيريس .بماكنلوم كيراك 'فرعت تناك ىج .ىأ .هيإ نأ حضوت قئاثولا" تارفإو نيفيلب (141)
 ملاعلا رابتخا رايتجا ىف تلشف رطاخملا جذامن ؛ىج .ىأ .هيإ طوقس ءارو ام' ,ثيمس لادنارو
 ٠١4". لوألا نيرشت ربوتكأ ١" :لانروج تيرتس لوو 'يعقاولا

 .رليش-سيك :لزاثملا راعسأ ؛ةيراقعلا نوهرلا ىيفرصم داحتا :دادسلا نع رخأتلا (147)
 ."ةلويسلل ىداحتالا طايتحالا طرش ىلع ةثيدحلا ةنوآلا ىف تاريغتلا مهف' ؛ىداحتالا طايتحالا رشن (144)

 .5008 7 رايأ ىيام
 .1١؟ .سيشت ناجروم .ىب .هيج ٠٠٠١7. :ىونسلا ريرقتلا (144)

 ,1 571623٠ ,قياسلا عجرملا (150)

 .؟07 .ةرقفلا ,دياويرتناك دض ساياب ةيضق )١1931(

 .؟4١٠٠ يناثلا نوناك رياني <" .هيإ .ىب .فإ قيلعت 'نامتئالا ةمزأ' .ثيجيردور .لإ تريور (15؟)
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 نوناك رياني ,ىلودلا ىداصتقالا ىدتنملا ىف اهميدقت مت ."فقن نيأ :نامتئالا ةمزأ“ ءوسور .هيإ ساموت (197)
 ١1, ١6. 6 ؛تاحفصلا 5٠١4: ىناثلا

 عيرلا ةياهن) ٠٠١8 ؛طابش رياربف رهشل ماقرألا .فلؤملا عم ةلباقم .زتنارف نيليو زرذارب ناميل تافلم (144)
 رايلم 5" غلبت تناك ىتلا اهتميق نع رالود رايلم 49 اهتميق ىتلا ةيراجتلا تاراقعلا تضفختا .(ناميلل لوألا

 .رغصأ مقر ىلإ راشأ 'اهتاراقع زرذارب ناميل تطبض فيك .درانويل 1-1١. ماع ةياهن ىف رالود

 .ةيراجتلا لوصألل ةعس رثكأ فيرعت ودبي اميف مدختسا

 هضفر نييذيفنتلا نيريدملا ريبك عيطتسي تيفابل اًضرع دلوف ىدجتسا" .رايليه نوجو نارانوأ ناملاي )١140(
 5٠١8. «ىناثلا نيرشت ريمقون نم رشاعلا :جرييمولب ."ناميل تقفخأ امدنع

 )١133( "نامتئالا ةمزأ" ءوسور ١2-15.

 .7004 :رايآ ويام ١١ .لانروج تيرتس لوو ,"ناميلل حلاصلا صانقلا" ,جيرك نازوس_(1910)

 1 .فلؤملا عم ةلباقم كالي قيتس (194)

 .؟.5 (1947 ,سواه مودنار :كرويوين) ناميل لزنم رايهنا :تيرتس لوو ىف دجملاو عشجلا ءاتيولا نيك (155)
 .'ةرسأ هربتعي ءىش عيب رربي رعس ال نأ دلوف دقتعا" ؛اتيولا لاق ام بسحب

 اهيف ىضق ىتلا عوبسألا ةياهن ةلطع" :ىليك تيكو ؛ىتيشتول نورآ «نيكاركم ىرفيج .جيرك نازوس )٠٠١(
 5٠٠١8. لوألا نوناك ربمسيد 9 .لانروج تيرتس لوو :”تيرتس لوو

 :عساتلا لصفلا

 .بورج تكرام :هئملا ىف و (05)

 ءلوألا نيرشت ريوتكأ نم عباسلا «ىموكحلا حالصإلاو ةباقرلل باونلا سلجم ةنجل عامتسا تاسلج م65(

 .85 ص4

 سرام 11 «دراوملا ةرادإو ضيومعتلل ىج .ىأ .هيإ عامتجا رضحم ؛ه . .,تاحفصلا :قباسلا عجرملا 0(

 .؟4١50 راذأ

 نم سداسلا ءزميات كرويوين ."ةيراقعلا نوهرلل رابكلا نيمعادلا نأشب كوكش تريثأ' ؛جيهود زلراشت )٠١4(
 5٠١4. رايآ ويام

 نإف مث نمو .ىلامجإلا للقي نأل ليمي رطاخملا ةيلاع ضورقلا فينصتل ىناف ماظن ناك .قباسلا عجرملا )٠١(
 .ريثكب ربكأ نوكي دق مقرلا

 ,ىناف ىلإ ةبسنلاب .هيدافت نكمي ال لكشب ةدقعم تناك تاباسحلا هذهف .ةيراقعلا نوهرلا ىمأوت عم (207)

 .(ٌةحارص ةكولمملا اًمضيأو ةنومضملا ةيلاملا قاروألا ىأ) لامعألل ىلامجإلا رتفدلا لوصألا تنمضت .لاثملا ليبس ىلع
 .اًبيرقت تانويليرت ةثالث وأ - راذآ سرام ؟١ ىف .رالود رايلم 914.4 غلب ىلامجإ فاشكنا ىلإ تدأو
 نم ةريصق ةرتف دعب اهعمج مت ىتلا مهسألا (ظفاحملا جهنلا عابتا عم) نمضتت ىتلا ةيداعلا مهسألاو
 ١٠١. .تغلي ةيلام ةعفار ىلإ مهسألا ىلع فاشكنالا ميسقت ىدأو .رالود رايلم 77 اهتميق تغلب «عبرلا ةياهن
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 :باسحلا" :نوتابال نقيتسو جريبلوتس ىاج ليريشو ءركيب وجو ,نيرخآو ليتس تريور عم تالباقم (501)
 7٠٠04. لوألا نوناك ريمسيد ٠١ ,نميات كرويويت 'ةيراقعلا نوهرلا ةلعش تكذأ ضيبألا تيبلا ةقفسلف

 نم عبارلا ,اديرولف ةيالو ,ىدنالوأ ءاكيرمأ ىفرصمل ةلقتسملا ةعامجلا مامأ ةملك ,ىكتانرب .سإ نب )2١4(

 ,كرويوين ةنيدم ,تاكرشلل ةيجراخلا تاقالعلا سلجم رمتؤم مامأ ةملك ءرنتياج ميت ٠٠٠١48! راذأ سرام

 7٠٠١4. :راذآ سرام نم سداسلا

 .راذآأ سرام نم رشاعلا ىلإ ١4 ٠: طابش رياربف 54 نم مهسالا راعسأ رئاسخ :”رالود رايلم 1٠٠١ (؟04)

 ربمشون نم لوألا ءلانروج تيرتس لوو ,"اياضق راثأ ريبل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك لماعت“ ,ىليك تيك )2٠١(
 /2٠٠١1. يناثلا نيرشت

 نم لوألا ءريف ىتناف ”زنريتس ريب طاقسإ" ةزاتمملا وروب نيارب ةسارد نم ةدمتسم ةصقلا هذه (؟١١)

 5٠٠.8. :بآ سطسغأ

 لاحلا" ةملك ليجست ؛ءسوروأ نوج :"رالود رايلم“ ؛فلؤملا عم ةلباقم ءليتس بوب :"نيموك نيجدور' (؟1؟)
 ربمتبس ١49" ؛لامعألل نوسنكسيو ةسردم :"ةيداحتالا ةموكحلا ةسايس ةباجتساو قاوسألل ةنهارلا

 ٠٠١8. لوليأ

 ."زئريتس ريب طاقسإ" ءىروب (١2؟)

 ,نبالا وراهوأ تريورو ثريج فيج :نبورو رنتياج .فلؤملا عم ةلباقم ؛ليتس بوب :رنتياج رظن ةهجو (؟4١)
 نيب ةكراشم اهرشن مت ,"ىفكي امب طغضي مل هنكل رئتياج طغض ءقفألا ىف ةمزألا روهظ عم"

 ٠.9". «ناسين ليربأ نم ثلاثلا .,تسوب نطنشاوو ناسين ليربأ نم يناثلا .اكيلبايورب
 ."لاملا قاوسأل ةنهارلا ةلاحلا“ ءسوروأ (؟١١)

 .فلؤملا عم ةلباقم .كالب قيتس (717)

 .فلؤملا عم ةلباقم :نياتشنوارب سالجود (؟10)

 ."ةيراقعلا نوهرلا ةلعش تكذأ ضيبألا تيبلا ةفسلف :باسحلا" ,نوتابالو جريبلوتس ءركيب (؟14)

 .”004 :راذآ سرام ١" .هيإ .ىب .فإ قيلعت ”ةدوعاللا قيرط" ؛ثيجيردور .لإ تريور (؟19)

 نإ لاقو .ركلوف لوب نمو لانروج تيرتس لوو نم تاداقتنا ىلإ راشأ 'رايهنا حيرشت' :ىديساك (؟2)

 .اًديدج ”ايرايعم اًيلاق" ءىديساك مالك صنب .لثمي ال ريب ذاقنإ نأ ىلع رصأ ىكنانرب

 .؟ ,5004 :راذأ سرام ١4 .زتفاموركام ةرشن نم اًبيرقت اًيفرح تسيتقا ةرابعلا (151)

 -ورجكم :كرويوين) ىداصتقالا انليقتسم رارقتساو قوسلا هيوشت مهف :ةيلامسأرلا ةفلك ءارباب تربور (؟17)
 .164 -6١ا7 ,(؟9.١ ليه

 ةهباشم تاحلطصم ىف ةلكشملا افصو ثيجيردور رمثتسملاو ؛قياسلا ةنازخلا ريزو ءزرماس ىرال (؟؟*)

 ىرورض ضورقلل ئراوطلا طرش"“ :راذأ سرام فصتنم ىف زميات كرويوينل زرماس لاقو .لهذم لكشب

 بتك .نيعوبسأب كلذ دعبو ."صلقتلا طغضل عضخيو لاملا سأرل رقتفي ىلاملا ماظنلا .اًيفاك سيل هنكل
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 ضفخ لك عم نكل ...ةلويس ةمزأ هذه نأ معز تحت هقيرط ىف ىضمي ىداحتالا طايتحالا“ ,ثيجيردور

 ىلع ةياغلل ةليلق ةيباجيإ تاباجتسا ودبي اميف كانه ,ىداحتالا طايتحالا لاومأ ىلع ةدئاقلا رعسأ
 ."لاملا سأرل انقاوسأ قالغإ

 نأب ودبي اميف ىكنانرب رقأ ,لشفلل ىرخأ ةيمارد محالمو ىج .ىأ .هيإ ةمحلم دعيو ةقيقحلا روهظ دعب (174)
 نوناك ربمسيد نم لوألا ىف ,ةملك ىقو .ميظنت وأ نوناق ىلع مراص لكشي دنتسي مل زنريتس ريب ذاقنإ

 لماعت ؛لماشو مئالم ميظنت وأ ىنوناق راطإ بايغ ىف“ ىداحتالا طايتحالا سيئر راشأ ؛«٠2-4 «لوألا
 .”ةرفاوتملا تاودألا مادختساب ىح .ىأ .هيإو زنريتس ريب تالاح عم ةنازخلاو ىداحتالا طايتحالا

 اهيف ىضق ىتلا عوبسالا ةياهن ةلطع" .ىليك تيكو ءىتاشتول نورأ ,نكاركم ىرفيج .جيرك نازوس (؟؟0)
 ٠١4. لوألا نوناك ربمسيد 14 .لانروج تيرتس لوو ؛"تيرتس لوو
 .راظتنالا كام ىديرف تراتخاو .ىام ىنافو ايفوشتاو :ناميل مهنيب ناك (؟17)

 .؟5ص ,؟4١٠٠ لوألا نيرشت ريوتكأ ١4 «نرزيافدأ نامياهل ةرشن ىف سبتقا (؟21)

 رجنيليك نييذيفنتلا نيريدملا ريبكو .مهبضغ نورهظي لاوشتام نطنشاو مهسأ ةلمح“ ؛رقليسود ورد (؟؟4)
 ٠٠١4”. :ناسيت ليربأ ١١ ,زميات لتايس ."ربصلا بلطي

 .فلؤملا عم ةلياقم ,ىليك ىتيب (119)
 7٠١5. «راذآ سرام ١7 ,زميات لايشنانياف ,"نيات نوجب راعلا قاحلإ" ءردنس ىرنهو ليراف جيرك (؟10)

 ,ىيلوفتروب ."تيرتس لوو (هلفغتسا وأ) ذقنأ ىذلا لجرلا' ء.سياف ىراج ىف رنتياج ةداهش تسبتقا (؟١7)

 5٠٠١48. :ناريزح ىينوي

 ىليكو جيرك نازوسو ,15و 18 تاحفصلا ,؟4٠٠ ماعل ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجلل ناميل ريرقت (77*)

 ٠٠١4. «لوليأ ربمتبس ؟" «لانروج تيرتس لوو «"ةرعسملا تادازملا لامعأل راهنملا قالمعلا" ورك

 سالفإ راثأو بابسأ" ناشب عامتسا تاسلج ؛ىموكحلا حالصإلاو ةباقرلل باونلا سلجم ةنجل هترشن (11؟)
 7٠٠04. لوألا نيرشت ريوتكأ نم سداسلا 'نرزارب ناميل

 .فلؤملا عم ةلباقم ءءاش شيشأ (؟؟4)

 :رشاعلا لصفلا

 تمت 5٠008 «ناريزح وينوي نم عساتلا .:دلوق كيد ىلإ ىنورتكلإ ديري ةلاسر :ثلاثلا ىجكم 2 غوه ةقينا

 ترشنو ؛نيلجناود اونب نم ,ناريزح وينوي نم عساتلا ىف «ىتورتكلإ ديرب ةلاسر ىف اههجوت ةداعإ
 ناي 6 ىف ىم 3 م بايسأ" نأشب عامتسالا تاسلج ىق ىموكحلا حالصإلاو ةباقرلل باونلا سلجم ةنجل عم نواعتلاب
 00 ,لوألا نيرشت ربوتكأ نم سداسلا ”نرذارب ناميل سالفإ راثاو
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 سالفإ راثآو بابسأ" ,ىناثلا نيرشت ريوتكأ نم سداسلا ىف عامتسالا تاساج عم نواعتلاب ترشن (؟؟7)

 . نرذارب ناميل

 ىف ىقيقحلا ريرشلا وه .دنوف كيد ناميلل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك له :هلزنم قارحإ' ءنامشيف فيتس (57237)
 نوناك ربمسيد نم نماثلا :نيزاجم كرويوين ؟هئارظن اياطخ نع هب ةيحضتلا تمت مأ تيرتس لوو رايهنا
 .فلؤملل تالباقمو ؛"4١٠٠ .لوألا

 زرذارب ناميل تطبض فيك" ءاذه فالخب ديفملا ,درانويل لاقم مدختسا :ىرخأ ةرم .ناميل :ردصم (1؟4)
 .ةيراجتلا تاراقعلا لوصأل رغصأ اًيلامجإ مدقو الومش رثكأ اًفيرعت ,"اهتاراقع

 .ةيراقعلا نوهرلا فراصم داحتا :ةئملا ىف 18 ؛بورج تكرام :"ناثك“ (7؟9)

 7.5 اهنيب نم ناك نكل ؛؟8١٠٠ :رايأ ويام ىف رالود رايلم ٠١ ىلع اليلق ديزي ام ىج .ىأ .هيإ تعمج (140)
 ةلباق ةيلام قاروأو مهسأ نم ىقبتملا رالود رايلم 1١,55 غليم فلأتو ؛نويد ةروص ىف رالود رايلم

 .ليوحتلل

 .فلؤملا عم ةلباقم ءنياتشنوارب سالجود (؟41)
 .فلؤملا عم ةلباقم ,ليتس بوب (؟8؟)

 ,زميات كرويوين . هيلع فرشملاو ليومتلا ىدان ىف وضعلا :رئتياج" ء:نوسنجروم نشتيرجو ركيب وج (؟4؟)
 7٠.9. ,ناسين ليريأ

 5٠٠١4. «ناريزح ونيوي ٠١ ىلإ ٠٠١1 :ناريزح وينوي ٠١ نم ةرتف ىلإ ريشي (548)
 .”فاك ريغ لكشب مل نكل رثتياج طغض قفألا ىف ةمزألا روهظ عم“ ؛وراهوأو ثريج )١45(

 7٠٠١4. ءزومت ويلوي نم ىناثلا ,ندنل ؛نبالا نوسلوب .مإ ىرنه ىكيرمألا ةنازخلا ريزو نم تاقيلعت (587)

 .فلؤملا عم ةلباقم ؛كمروكم ديقيد (؟41)
 .فلؤملا عم ةلياقم ءنوسان ديقيد (؟64)
 .رالود رايلم 0717 ناك قيقدلا مقرلا ٠١٠١4. .زومت ويلوي نم لوألا ىف «ةيكيرمألا ةنازخلا (؟49)

 ٠٠١5". زومت ىيلوي ىف اهريدقت عم :عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا (؟00)

 ,؟ 52٠١04 .زومت ويلوي ٠" .زئفاموركام )56١(

 ذاقتإ جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا ةلهؤم تاسسؤم عست ىلإ اًبيرقت ربكألا ةرشعلا كونبلا ريشت (251)
 ىف ةسلفم تناك ىتلا ناميل ىلإ ةفاضإلاب لوألا نيرشت ربوتكأ ىف هليعفت مت ىذلا ةرثعتملا لوصألا
 ريمون نم سماخلا ,”نوسلوب ةيده' ءسيلاجنيز ىجيولو ىسنوريف ورتيب لاق ام بسحيو .تقولا كاذ
 اهلمشي ىتلا ةيلصألا ةعستلا كونبلل لجألا ةريصق نويدلا تغليو ؛(ةدوسم) ١” ص ,يناثلا نيرشت

 نويدلا تغليو .رالود رايلم ٠04-١5 5١0١ ,ناريزح ىنيوي ١" ىف .ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب

 .رالود نويليرت 7,757 هيلامجإ ام ءرالود رايلم 445 .؟4.٠ رايأ ويام ؟١ ىف ناميلل لجألا ةريصق

 .4 7.04 زومت ويلوي ؟١ ءزنفاموركام (؟5؟)

 7٠٠١4. ,زومت ويلوي ٠١ ,هيإ .ىب .فإل قيلعت ء'هب ررغمو نايثفلاب باصم“ (؟54)
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 .؟8١٠٠ «زومت ويلوي ١5 ءنوسلوي كناه ةدابش (؟65)

 ”تاداقتنال ضرعتي عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا سيئر :نوهرلا سبح ةحفاكم“ ,جيهود زلراشت (151)

 ٠١4”5. «لوألا نوناك ريمسيد ١١ ,نميات كرويوين

 5٠١4, ,زومت ويلوي نم سداسلا ,ركرويوين ”سكاشملا" ؛ازيل ناير (؟ه90)

 ىكتانرب ىلإ ةراشإلا ."ةيراقعلا نوهرلا سبح ةحفاكم“ ,جيهودو .فلؤملا عم ةلباقم :ناجود نوج (64)

 .فلؤملا عم ةلباقم ءنوسنكليو ميج نم ةدمتسم

 .فلؤملا عم ةلباقم ءناجود نوج (؟59)

 50 ءزنفاموركام :"ناتويلم ...نييالم ةسمخ ؛رليش-سيك :لزانملا راعسأ ؛كارت ىتلاير :نوهرلا سبح (؟10)

 ١1,5٠١4 زومت ويلوي 5٠٠١4, 7 ١ زومت ويلوي

 .فلؤملا عم ةلباقم ,ىليك ىتيب )51١(

 .اههيجوت متو نيرخآ نيب دادكم تراب ىلإ هزومت ويلوي 57 ىف ناميلل ةيلخاد ىنورتكلإ ديرب ةلاسر رظنا (511)

 نم الئاق قلعو نم هفيقوت“ مت ةكرشلا ةريخألا ةنوآلا ىف كرت ىفرصم نأب قلعتي اميف دلوف ىلإ

 مخزلا ىلع ريبك لكشب رثأو ؛طوحتلا قيدانص نم ةعلقب ةلقاح دوقت سكاس نامدلوج نأ حضاولا

 . ناميل سالفإ تاريثأتو بايسأ" نع باونلا سلجمل عامتسالا تاسلج نواعتلاب رشن :”!نيرخآو ناميلل

 هضفر نييذيفنتلا نيريدملا ريبك عيطتسي تيفابل اًضرع دلوف ىدجتسا" «رايليه نوجو نارانوأ ناملاي (17)
 5٠١4. يناثلا نيرشت ريمثون نم رشاعلا ءجريبمولي ,”ناميل تقفخأ امدنع

 ريغ' هتأب ىداحتالا طايتحالا نيموك فصوو .فلؤملا عم تالباقم ءىشتتنوت ولوايو نيهوك نيجدور (؟14)

 .ةطخلاب لمعلا رجي مل ؛نيتلاحلا ىفو ؛اديج سيلو ”نقيتم

 ركذ ؛تنمجنام لاتيباك كراب نوتيإ طوحتلا قودنصل )2٠١4( ثلاثلا عبرلا ريرقت ؛لاثملا ليبس ىلع (؟1)

 نيح ىف دح ىندأ ىلإ هليلقت ىلإ انيعسو روهش ةدع لبق زرذارب ناميل ىلع انتاشكنا ىلع انزكر'

 .(؟ ص) :انتالماعت تاقالع ىلع ظفاحن

 .ةيراجتلا كونبلا فاشكنا ىلإ ريشي 'كونبلا فاشكنا" 0 ,-7 5٠.4 زومت ويلوي ؟ ءزئفاموركام (573)

 لوألا ,زميات كرويوين ."يداصتتالا ملألا رمتسا .ماعلا فصتنم ىف" ,جاجيب ساكيف :"ةئملا ىف ةعست" (؟79)

 427٠١4. ,زومت ويلوي ١" :ننفاموركام :"ةيراجتلا ةيلاملا ةقرولا" ؛زومت ويلوي نم

 :كرويوين) ىداصتقالا انلبقتسم رارقتساو قوسلا هيوشت مهف :ةيلامسأرلا ةفلك ءاربراب تريور (؟14)

 .31 ,(5009 ؛ليه - ىرجكم

 هزنفاموركام :"ىلاملا عاطقلا ىضمي نيأ" ؛5:5-٠1-4 ,زومت ويلوي 7١ ,زنفاموركام :"ديدشلا قلقلا“ (؟19)

 225٠٠١08 :زومت ويلوي ه

 . هي ررغمو نايثغلاب باصم“ (؟70)

 2١١4. ,زومت ويلوي ١7 .تسيمونوكيإ 'مهولا ءاهتنا“ اًضيأ رظنا ."رايهنا حيرشت' ,ىديساك :جنتاب (111)
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 ىديرفو ىام ىناف رامد :ةريخألا رالود نويليرتلا مازتلا" ءسيريمولاك .ويليد زلراشتو نوسلاو رتيب (؟7)
 لوليأ ريمتيس .ةماعلا ةسايسلا ثاحيأل ةيكيرمألا ةردايملا دهعم ,كولتوأ سيقريس لايشنانياف ."كام
44 

 .فلؤملا عم ةئباقم «ليجاوس ليف (؟ا

 .فلؤملا عم تالباقم .ىلكس تريورو تاروب ثور ةقفيل]

 رياربف ,ريف ىتتاف 'ىام ىنافل ةريخألا ةفقولا" ,نيفكم ىناتيبو ءفلؤملا عم ةلباقم ءدوم ليئاد :'رشع' (؟76)
 ,.؟9.٠ :طابش

 .نيرخآو داتسميلو تريور عم فلؤملل تالباقم اةفشل]

 :رشع ىداحلا لصفلا

 7٠١4. ؛لوألا نيرشت ريوتكأ نم ىناثلا ,لانروج تيوتس لوو , ديرفو ناف نع هنولوقي امأ ىف سبتقا (؟710)

 نيلوؤسملل ةريغص ةحاسم كرت بئاصملا دعاصت' ؛جيرك نازوس ءىدير بيدوس «نومولوس اروبيد (174)
 5٠١4. .لوليأ ريمتيس نم نماثلا ؛لانروج تيرتس لوو .فرصتلل

 رارقتسالا ىلع ظافحلا نع اًثحب“ نم رزتليم سبتقم .فلؤملا عم ةلباقم ردنيلب نالآ :”داقتنا ...كيترم“ (؟79)

 ةيلودلا تايوستلا كنبل عباسلا ىونسلا رمتؤملا ىف تمدق ةقرو ىف 'جنسيإ رامتوأ ىلع قيلعت :ىدقنلا

 هقيلعت رهتشا .لوه نوسكاج عامتجا نم نيرهش لبق 2٠١4- ناريزح وينوي ١" ىف نريزول ىف
 ,ركرويوين :'رايهنا عيرشت“ ,ىديساك نوج ىف نايايلا كنب لوق سبتقاو .جنيموياو ىف روضحلل عذاللا
 5٠١4., لوألا نوناك ربمسيد نم لوألا

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نوسلوب كناه (؟40)

 .نيرخأو نوساوب كناه عم فلؤملل تالباقم (؟41)

 ىلإ كلذ لبق وأ ٠٠١8 ماع ةيادب ىف ,قوسلا عاق روظنم نم راعسألا تادايز .نامتئالا قوس ليلحت (245)
 ,؟4١٠ ,بأ سطسغأ

 .فلؤملا عم ةلياقم ءداتسميلو تربور (145)

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نياتشنوارب سالجود (144)

 .ةيراقعلا نوهرلا فراصم داحتا (؟580)

 ,زومت ويلوي نم تاثداحملا خيرات ددحي نيهوك .فلؤملا عم ةلباقم ,نيموك نيجدور (541)

 عم تالباقمو ."فرصتلل نيلوؤسملل ةريغص ةحاسم كرت بئاصملا دعاصت“ ءجيركو ؛ىدير :نومولوس (؟40)
 .فلؤملا

 .فلؤملا عم تالباقم ءدوم لينادو نيهوك نيجور (؟584)
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 نيلوؤسملل ةريغص ةحاسم كرت بئاصملا دعاصت“ «جيركو :ىدير .نومولوس :ةلواطلا بيترت (149)

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نيهوك نييور :”نومعاد نحن" ؛فرصتلل

 ىقابتسا لكشب نامأوتلا اهب لتق اهب مت ىتلا لاحلا ةوقب لثمي ."ىام ىنافل ةريخألا ةفقولا“ :نيلكم (؟5)
 .فلؤملا عم ةلباقم ءدوم لايناد لعف امك .ةرورض نودو

 ريوتكأ نم عباسلا ؛تيلس ةلجم ."رطاخملا ةيلاع كوكشلا" «سورج ليناد لاثملا ليبس ىلع رظنا (؟91)

 «فلؤملا عم ةلباقم ىف ىلئاتس ناجروم نم ىلكس تريورو تاروي ثور نم لك 7٠١8 لوألا نيرشت

 ةليدبلا هيإ ةئفلا نم ةيراقعلا نوهرلا ةظفاح نأ ىلع اودكأ "يام ىنافل ةريخألا ةفقولا“ نيلكم لاقمو

 .ةيرضحلا ةيمنتلاو ناكسإلا ةرادإ نم تاهيجوتل ةجيتن سيلو حيرلا لجأ نم تعمجت امهتمزأ ىف تمهاس ىتلا

 ىلا لصوتلل اينيَغَم اًدهج ىكنانريو نوسلوب لذب" ءاتيلاب نايمد ء:نومولوس اروبيد ؛ثارنسايه نوج (؟9؟)

 عم تالباقمو 2٠٠١4". ىناثلا نيرشت ربمقون نم رشاعلا . .لانروج تيرتس لوو ."ذاقنإلا ىف عامجإ

 .فلؤملا

 مهس نويلم 1843 ناميل ىدل ناكو .مهس نويلم 85 لوليأ ريمتبس نم عساتلا ىف ناميل مجح ناك (195)

 .رويمجلا اهكلمي ناك اًميس 45٠ وحنف ,مصخت تناك نيفظوملل ةكولمملا مهسالا نأل نكل ؛عقدلا بجاو

 ىوعد' ءشريه لكيامو ساموت ناقيإ :.مإ دنأ .مإ ."حرطلا" نم ةثملا ىف د وحن غلب مجحلاف مث نمو

 دلوف ىدجتسا“ - رايليشو نارانوأ :”ديدج نم نحن اه" :؟.04 رايآ ويام ١7 ؛كيوزوين "نوسلوب

 .'ناميل تقفخأ امدنع هضفر نييذيفنتلا نيريدملا ريبك عيطتسي تيفابل اًمضرع

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نوسلوب كناه (154)

 امدنع هضفر نييذيفنتلا نيريدملا ريبك عيطتسي تيفابل اضرع دلوف ىدجتسا" .رايليهو نارانوأ (594)

 ,'ناميل تقفخأ

 5٠٠١4. :لوليأ ريمتيس نم عساتلا :ناميلل ثلاثلا عيرلا ةيفحسملا ةرشنلا (593)

 .فلؤملا عم تالباقم ءىشتنوت ولواب ,زتنارف نيلب (191)

 .نامتئالا قوس ليلحت (؟44)

 .فلؤملا عم ىرخأ تالباقمو سيفاد اليشيم (؟99)

 :رشع ىناثلا لصفلا

 .فلؤملا عم ةلباقم ؛كيول رودويت )٠٠١(

 .؟4١٠٠ .لوليأ ربمتبس نم رشاعلا .نميأت كرويوين .”ناميل ىف سيئرلل ةبعص ةكرعم“ ,ىروتس زيول (01)

 .رالود رايلم "؟ ىلإ لوليأ ريمتبس ٠١ ىف غلبملا لصو .فلؤملا عم ىرخأ تالياقمو داتسميلو تريور (05)

 رالود رايلم ؟؟و ءبآ سطسغأ ةياهن ىف تانامض ىف رالود رايلم ٠٠١ غلب اًمقر ىج .ىأ .هيإ ترشنو

 .لوليأ ربمتبس ةياهن لولحب

2435 



 ,لوألا نيرشت ريوتكأ 17 ,نشروف ”ةريخآلا كناه ةفقوأ .هكروب سيرودو ديوب ىدور «رلدناب سميج (07)
14 

 نوسنكسيو ةسردم ,"ةيداحتالا ةموكحلا ةسايس ةياجتساو قاوسألل ةنهارلا لاحلا < :سوروأ نوج (؟8١)
 ٠٠١8”. «لوليأ ريمتيس "9 «لامعألل

 .قباسلا عجرملا (؟5١)
 رياني ١77 .لانروج تيرتس لوو .”رالودلا ىلع ىداحتالا طايتحالا قابس ىلع ةرظنأ ءولكيتس فيتس (601)

 .5..5 .لوألا نوناك

 .ثارتسليه نوجو نكاركم ىرقيج ءجيرك نازوس .بماكتلوم كيراك ىلع دامتعالاب ايئزج اهقيثوت مت (701)
 ٠٠048”. لوألا نيرشت ربيوتكأ نم سداسلا :لانروج تيرتس لوو «ناميل طوقس هجو'

 .فلؤملا عم ةلياقم ,نوسلوب كناه (*04)

 .نامتئالا قوس ليلحت )٠١9(
 .فلؤملا عم ةلياقم ءولانيد كيرأ )1١(

 .(؟) ١١ مسقلا ؛ىداحتالا طايتحالا نوناق )1١١(

 ."ناميل طوقس اهجو' ؛ثارنسليه نكاركم ,جيرك ءبماكنلوم (١5؟)

 .فلؤملا عم ةلباقم ,كالب فيتس (؟17)

 امنيب تيرتس لوو تريغ مايأ ةرشع" ءوتياس انيريسو «نامتيب كرام .دلارجزتيف نوسيلأ ءرايليه نوج (؟4١)
 .؟4٠٠ لوليأ ريمتبس ؟؟ .جريبمولب ."ةلئاه تاقافخإ ىري ىكنانرب ناك

 "ةطاسولا ةلواحم لبق هتكرش دقفي دق هنأب هتجوز ربخي كام“ ,ربراه نيتسيركو راينساك ازيل (؟15)
 .؟.05٠ لوألا نوناك رياني 56 «جريبمولي

 ىرفيج ؛جيرك نازوس :'ءادوسلا ةلذبلا" .فلؤملا عم ةلباقم ءفياف ىرول :ىنورتكلإلا ديربلاب ةلاسر (511)
 تيرتس لوو :'تيرتس لوو اهيف ىضُق ىتلا عوبسالا ةياهن ةلطع" ,ىليك تيكو ىتيشتول نورآ نكاركم
 .؟008 :لوألا نوناك ريمسيد 4 :لانروج

 .فلؤملا عم تالباقم ,ناجوه نوجو نوميد ىميج (؟1)
 .فلؤملا عم ةلياقم ,رليم ىقراه (؟14)
 ؛”تيرتس لوو اهيف ىضق ىتلا عوبسألا ةياهن ةلطع" ءىليكو ىتيشتول .نكاركم ؛جيرك :"ةرهاع نبا" (؟15)

 . نوسلوب ىوعد' ءشريهو ساموت :نوسلوب

 .فلؤملا عم تالباقم ,نياتشنوارب سالجود .ولانيد كيرأ .داتسميلو تريور (؟٠)
 .”..4 .لوألا نوناك ربمسيد ١١ :ءنئشروق .”ملاعلا تزه ىتلا ةثالثلا مايألا“ ,ناهوك .ىد مايلو (1"1)

 .”تيرتس لوو اهيف ىضق ىتلا عوبسألا ةياهن ةلطع" ءرليكو ىتيشتول ,نكاركم ؛جيرك (؟”؟)
 ."ناميل طوقس اهجو" .ثارنسليهو نكاركم ءجيرك .بماكنلوم (1*؟)
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 لوو ؛ نامدلوج عم ةبعص ةمواسم ضاخ تيفاب“ ؛:جنيشتينراك ويثامو ىليك تيك ؛مايلوب نازوس (؟؟4)

 .فلؤملا عم تالباقمو 2٠٠4: ءلوليأ ريمتبس "5 ؛لانروج تيرتس

 .فلؤملا عم ىرخأ تالباقمو نياتشنواري سالجود (؟15)

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نوسنكليو ميج (؟51)

 ٠ تيرتس لوو اهيف ىضق ىتلا عوبسالا ةياهن ةلطع“ ؛ىليكو ىتيشتوا ,نكاركم ءجيرك (؟717)

 :رشع ثلاثلا لصفلا

 تيرتس لوو ناميل طوقس اهجو ,ثارنسليه نوجو .نكاركم ىرفيج ءجيرك نازوس .بماكتلوم كيراك (14)

 75٠٠١48. لوألا نيرشت ريوتكأ نم سداسلا :لانروج

 .شنيل ليريم ىف نيقباسلا نيقظوملا نم ددع عم فلؤملل تالياقم ىلإ !دانتسا (؟75)

 رايلم ٠١ ناك ىلامجإلا نإ (ةقيقح روهظ دعب) نويداحتا نولوؤسم لاقو .طق متي ملو ريغتي مقرلا للظ ()

 7١ ىلإ رالود رايلم ه0 نيب ام ؛"تيفاب نم اًضرع دلوف ىدجتسا" ىف ,رايليشو نارانوأ دصرو .رالود

 .رالود رايلم ١ لصو امير ىلامجإلا نإ لاق "هلزنم قارحإ" ىف نامشيف .رالود رايلم
 ٠.4. ,لوألا نوناك ريمسيد ١١ ءنشروف .ملاعلا تزه ىتلا ةثالثلا مايألا" ,ناهوك .ىد مايلو (؟81)

 1 .فلؤملا عم ةلباقم ,نوسلوب كناه (57؟)

 ةمزأ راثأ ناميل لالحمضا" ,ناجود نيج ثنايا ,ثارنسليه نوج ؛سواهتياو كرام ,بماكنلوم كيراك_(575)

 ْ .؟١ ١4 .لوليأ ربمتبس ؟4 :لانروج تيرتس لوو 'ملاعلا لوح دقن

 .فلؤملا عم ةلباقم ءىلدود مايلو (5؟4)

 .فلؤملا عم ةلباقم ءولانيد كيرإ (؟7)

 رايهنا ىف ىقيقحلا ريرشلا ناميلل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك دلوف كيد له :هلزنم قرح" ,نامشيف فيتس (573)
 نوناك ربمسيد نم نماثلا ؛كرويوين ةلجم 'هئارظن اياطخ لباقم ىف هب ةيحضتلا تمت مأ تيرتس لوو

 5٠١8 لوألا

 .نيرخآ نيكراشمو رليم ىفراه عم فلؤملل تالباقم (777)

 .ريموكام نوج ريدملا ناك (؟54)
 :دادكم هفاق ام" ؛فلؤملا عم ةلياقم ءرليم ىقراه :ةرادإلا سلجم عامتجا نم ىرخأ ليصافتو سريكأ (؟79)

 دلوف“ «رايليه نارانوا :لوهذم' ؛ملاعلا تزه ىتلا ةثالثلا مايألا“ ,نامهوك .'هلزنم قرح" .نامشيف

 ةلطع" ؛ىليكو ىتيشتول .نكاركم .جيرك ,فلؤملا عم ةلباقم ءرليم :"اًعادو“ ؛تيفاب نم اًضرع ىدجتسا
 ."اهيف تيرتس لوو ىضُق ىتلا عوبسألا ةياهن

 .فلؤملا عم ةلباقم .داتسميلو تريور (؟+*0)
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 ربمثون ,رايول ناكيرمأ ,'اًقلس مولعم ليقتسم ةصق' كيب نازوسو فلؤملا عم ةلباقم ,داتسميلو تربور (؟41)
 .؟8١٠ :ىناثلا نيرشت

 نومولوس اروبيد .ثارنسليف نوج :”ديدج عيرشت ؛فلؤملا عم نوسلوبي ةلباقم نم ةسيتقم نوسلوب ةملك (؟15)

 لوو ."ذاقنإلا ةيلمع ىف عامجإ ىلإ لصوتلا لجأ نم ادهج الذب ىكنانرب ؛نوسلوب' ءاتيلاب نايمدو

 لوو تريغ ىتلا ةرشعلا مايألا" ءوتياس ,نامتيب ,دلاريجزتيف ,رايليه ؛فلؤملا عم ةلياقم ءرليم ىفراه (؟4؟)
 رانساك ىلئاتس ناجروم ىريدم ىلإ ةبسنلايو :ملاعلا تزه ىتلا ةثالثلا مايألا" .ناموك ؛تيرتس

 .'هتكرش رسخي دق هنأ هتجوز ربخي كام ءربراهو

 رشع عبارلا لصفلا

 ناميل لالحمضا' .ناجود نيج ثنايأ .ثارنسيله نوج .سواهتياو كرام .بماكتلوم كيراك :جيورنلا (؟45)

 طايتحالا ءاعدتسا" ؛4١٠2 لوليأ ربمتبس ؟4 .لانروج تيرتس لوو ملاعلا لوح دقن ةمزأ ىلإ ىدأ

 .فلؤملا عم ةلباقم :ىلدود ميلو :”ىداحتالا

 تيرتس لوو ,"ناميل طوقس اهجو" ,ثارنسليه نوجو نكاركم ىرفيج .جيرك نازوس ,يماكنلوم كيراك (545)
 ؟4.٠٠ .لوألا نيرشت ربوتكأ نم سداسلا :لانروج

 .نيزارب ناميل دضض نشكتورب زروتزفنأ زيترويكيس ةكرش سالفإ ةيضق ىف لاتنيقيل .ىد ىراش نالعإ (؟41)
 رعت نك يروجلا ىحلا ,ةيكيرمألا سالفإلا ةمكحم

 50205 1 "3" «جريبمولب

 ."دقن ةمزأ ىلإ ىدأ ناميل لالحمضا " ,ناجودو ؛,تارنسليه «سواهتياو ,بماكنلوم (554)

 فريزيرو :زرتتراب فريزير ةكرشو ,وك تنمجنام فريزير ةكرش نأشب“ ءستسوشاسام فوأ ثلوئموك (؟5459)
 ,لللدك ناتحفصلا ٠ السا .4لل مقر فلم , يناثلا تتيب سورتو «تسارت زدناف

 ائريسو ,نامتب كرام .دلاريجزتيف نوسيلأ ءرايليه نوج ىف اهب داهشتسالا مت زومت ويلوي ةلباقم (500)
 ريمتيس ”؟ جريبمولب , ًالئاه ًالشف ىكنانرب ىأر امنيب تيرتس لوو تريغ ىتلا ةرشعلا مايألا' ,وتايس
 ريدمل ىريصم ريغت' «ىلابالوج ايدو ولكتس فيتس نم ةاقتسم تنيب نع تايفلخلا ,؟4.٠ لوليأ

 514 ,لوألا نوناك ريمسيد نم نماثلا ,لانروج تيرتس لوو ,"لاملا قودنص

 .لإ دنتسملا ,؟5؟,"وك تنمجنام فريزير ةكرش نأشب' (؟١5)

 ىلع ةرظن ءولكتس فيتس اًضيأ رظنا ؛1!/-57 ,59 ,57 2١ ,'وك تنمجنام فريزير ةكرش نأشب“ (؟01)
 .؟..5 ىناثلا نوناك رياتي ١7 «لانروج تيرتس لوو .'رالودلا ىلع ىداحتالا طايتحالا قابس
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 ويلوي نم لوألا .11651:661.6017 .”ناجروم .ىب .هيجل رالود نويليرتلا لجر" ءديرف ناد (55؟)

 .؟09١ زومت

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نياتشنوارب سالجود )١54(

 .فلؤملا عم تالباقم .داتسميلو تريور .ولانيد كي كيرإ (56)

 «جن انيريس .بماكنلوم كيراك :رالود رايلم 16 ؛نامتئالا قاوسأ ليلحت :ةيرعسلا تاوالعلا ةضياقم (؟51)

 رابتخا رايتجا ىف تلشف رطاخملا جذامن ءيج .ىأ .هيإ طوقس ءارو اميف“ ,ثيمس لادئارو .نفيلب مايل

 5٠.4. ءلوألا نيرشت ريوتكأ ١ :لانروج تيرتس لوو ."يعقاولا ملاعلا

 .فلؤملا عم ةلباقم «نياتشنوارب سالجود :"ةلومحملا مكفتاوه اوقلغأ" ؛فلؤملا عم ةلباقم ,ولانيد كيرإ :"رود"' (؟519)

 .فلؤملا عم ىرخأ تالباقمو داتسميلو تريور (؟54)

 5004 «لوألا نيرشت ربوتكأ ؟١ مويل ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةنجل ىف ؛-سإ فلم وجراف زليو (5595)

 ,”جامدنالا ةفيلخ" هناونع ىذلا مسقلا رظنا

 نورأ ؛نكاركم ىرفيج «جيرك نازوس :نوليم ؛نامتئالا قاوسأ ليلحت :ةيرعسلا تاوالعلا ةضياقم (710)

 79 :لانروج تيرقس لوو ."تيرتس لوو اهيف ىضُ ىتلا عوبسألا ةياهن ةلطع“ «ىليك تيكو :ىتيشتول

 .؟08٠٠5 لوألا نوناك ريمسيد

 رعذ حيرشت' ؛ىتنيجكم متو ؛جروبسأر تس ىنيج ءىتيشتول نورآ «تروبابار زيل .مايلوب نازومس (؟11)

 7٠١4 ؛ىناثلا نيرشت ربمقون 4 .لانروج تيرتس لوو .'يلئاتس ناجروم

 .قباسلا عجرملا (515)

 .قدنفل دعاقتم ىذيفنت ريدم وهو خابنيلوب نفيتس ريدملا ناك (؟555)

 اهرابتخا مت ىتلا نامدلوج تايقالخأب نوسلوب ةناعتسا" ,وينوج اتات ناق نودو نوسنجروم نشتيرج (؟14)

 5٠0١09. «بآ سطسغأ نم نماثلا ءزميات كويوين "ةمزألا ءانثأ

 .(ندنل) زميات نيفنكنالب .ىس ديول :ةحمل ؛يكيرمألا ملحلا شيعي راتس نامدلوج“ ءنارود سميج (؟510)

 7٠١5. :ناريزح وينوي نم ثلاثلا

 . ةمزألا ءانثأ اهرابتخا مت ىتلا نامدلوج تايقالخأب نوسلوب ةناعتسا" ,وينوج اتان نافو نوسنجروم (571)

 , قاوسألا نع ةميدق ةديقع نانفدي ىفرصمو ةعماج ذاتسأ" ٠ «نوتبيل كيرإو :نوتابال نفيتس ءركاب رتيب (11)

 5٠٠4. «لوليأ ريمتيس ١" .زميات كرويوين

 :رشع سماخلا لصفلا

 « يلئاتس ناجروم هب تماق ىذلا كام موجه" ,نوتنروث ىليم ىأ نم ةيتاذلا ةريسلا ليصافت ضعب )١14(

 لت ناريزح وينوي ف .كيوو سيئزيب

 .نامتئالا قاوسأ ليلحت :ةيرعسلا تاوالعلا (114)
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 نورأ «تروبابار زيل ءمايلوب نازوس نم ةاقتسم ىلئاتس ناجروم زاجتحا ليصافت نم ريثكلا (370)
 .لانروج تيرتس لوو «'يلئاتس ناجروم رعذ حيرشت ' ؛يىتنيجكم موتو ءجروبسارتس ىنيج «ىتيشتول
 رسخي دق هنأ هتجوز ربخي كام ' ريراه نيتسركو رانساك ازيلو 2١٠. -4 «ىناثلا نيرشت ربمشون 4
 ٠.9”. ,يناثلا نوناك رياني 5١ ,جريبمولب ,'ةطاسولا ضرع لبق ةكرشلا

 .فلؤملا عم ةلباقم ,نوسليو كيردنيك (؟071)

 اهرابتخا مت ىتلا نامدلوج تايقالخأب نوسلوب ةئاعتسا" «نبالا اتان ناف نودو نوسنجروم نشتيرج (؟75)
 5٠٠.5. ,بآ سطسغأ نم نماثلا ءزميات كرويوين ."ةمزألا ءانثأ

 ريوتكأ نم ىناثلا ءزميات كرويوين ,فرصتلا ىلإ ىدأ جاعزنالا «نامتئالا ةمزأ دعاصت عم' ءاريسن وج اةفقل]

 5٠١8. لوألا نيرشت

 ةثالث ربكأ يف مهسأ ىف رالود رايلم ٠١٠١ رمثتسي فوس ىدايسلا اهتورث قودنص نأ نيصلا تنلعأ (؟14)
 الك نلعأو .ىلاملا اهماظن ذاقنإل رالود رايلم ٠٠١ اهتميق ةطخ ىلع ايسور تقفاوو .دالبلا ىف كونب

 لراك .زوردنأ .لإ دنومدأ) زميات كرويوين :يكنانربب قلعتي اميف .لوليأ ربمتبس ١4 ىف نيئارجإلا
 19 ”ةلئاه ذاقتإ ةيلمعل ةطخ سرجنوكلل ندقي ىداحتالا طايتحالا' ءنروهنيزيم .مإ ديفيدو ءسلوه

 قاوسأ ” ىف رالود رايلم ٠٠١ نم برقي ام خض ىداحتالا طايتحالا نأ ردقو 1١١4( لوليأ ريمتبس
 .دحاو موي ىف 'ةيملاعلا نامتئالا

 عراست عم ءاقبلا لجأ نم عارصلا" زرودنا .لإ دنومدأو اريسون وج اًضيأ رظا ؛فلؤملا عم تالباقم ()
 ٠١8”7, :لوألا نيرشت ريوتكأ "< .زميات كرويوين ."ةمزألا

 .فلؤملا عم ةلباقم ءليجاوس بيليق (؟11)

 ماع نم ثلاثلا عبرلا ىلإ ١7-2 ماع اهغلب ىتلا ةمقلا نم دقنلا ىلإ راقتفالا ساقي .رليش - سيك (؟171)
0 

 لوصألا ىلامجإ غلب .لاملا قاوسأ قيدانص نم قودنص 5٠٠ ربكأ ىف لوصألا نارك عبتت .اتاد نارك (3074)

 نويليرت "١٠53و ,ناميل لشف ىلع قباسلا ةعمجلا موي «لوليأ ريمتبس ١١ ىف رالود نويليرت

 .رالود رايلم 2١5 نع عجارت ىف ةيلاتلا ةعمجلا ىف رالود

 نامتئالا" ,زنوك اثنيس رظنا ,زروتوم دروفب قلعتي اميف .فلؤملا عم ةلياقم ,نياتشنوازب سالجود (؟04)

 ىرفيج اًضيأ رظنا .20 ١8 لوليأ ريمتبس 77 ؛لانروج تيرتس لوو ,"نروتوم لارنجو دروف ىلع قيضي
 ,"نآلا نامتئالاب قلعتي اميف لداعتلاو ةباصإلا ىف ةيكيرمألا تاكرشلا ةكبش' .شتيرنأ ديفيدو نكاركم
 5٠٠04. «لوليأ ريمتبس ٠6" .لانروج تيرتس لوو

 . هتكرش رسخي دق هنأ هتجوز ربخي كام" ءريراهو رانيساك (540)

 طوحت قودنص ٠65٠١ نإف ؛"يلئاتس ناجروم رعذ حيرشت' ,نورخآو مايلوبل اقفو .ىلئاتس ناجروم (141)
 لقألا ىلع دحاو ءزج ىف لاومألا ةداعتسا ىلإ اهعابرأ ةثالث ىعس ,ىلناتس ناجروم ىف تاباسح اهل

 .اهلوصأ نم
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 .فلؤملا عم ةلباقم ,نوميد ىميج (545)

 .4-سإ وجراف زليو ؛'هتكرش رسخي دق هنأ هتجوز ربخي كام“ ءريراهو رانيساك ؛فلؤملا عم تالباقم (؟85)

 .نامتنالا قاوسأ ليلحت (584)

 .فلؤملا عم ةلباقم نوسلوب كئاه (586)
 . هتكرش رسخي دق هنأ هتجوز ربخي كام' «ربراهو رانيساك (547)

 .فلؤملا عم ةلباقم ءناجوه نوج ءنياتشنوارب سالجود ؛كالب فيتس (؟417)
 .فلؤملا عم تالباقم .؛-سإ وجراف زليو (؟584)

 .4 -سإ وجراف زليو (543)

 .فلؤملا عم تالياقم .؛-سإ وجراف زليو (590)
 .فلؤملا عم ىرخأ تالياقمو نوسلوب كناه (؟91)

 :رشع سداسلا لصفلا

 , نوسلوب لخدت تضرف ةمدصلا" .ثارنسليه نوجو ءاتبلاب نايماد ,تروبايار زيل ءنومولوس اروبيد (59؟)

 .؟8١٠5 .لوليأ ربمتبس ٠١ .لانروج تيرتس لوو

 5٠١4. :لوليأ ربمتبس ١" .زميات كرويوين .”نوناقلا قوف ذاقنإ' ءنيكروس سور وردنأ (؟5؟)

 قاوسألا تاداقتنا ريثت ةمزأ :ةيلاملا ةمزالا“ ,داتسمار ناق ىأ ءركوو سوكرام .نيد نوساج :لكريم (595)
 55 ,لانروج تيرتس لوو ,"نارطلا ةيكيرمأ تاسايسلا ىف رظنلا ةداعإل تاوعد :ملاعلا لوح - ةرحلا
 25٠١4 لوليأ ربمتيس ؟7 :خويشلا سلجمل ةيفرصملا ةنجللا مامأ ةداهش :سكوك ؛04٠2 ,لوليأ ربمتبس

 كرويوين ”رايهنالا ىكذأ فارشإلا ىف تارغثب رقت ةيلاملا قاروألاو ةصروبلا ةئجل' .نوتابال نفيتسو
 2٠٠١8, .لوليأ ربمتبس "”!/ ,نميات

 .؟4١٠٠5 :لوليأ ربمتبس ١" .خويشلا سلجمل ةيفرصملا ةنجللا مامأ ةدايش .نوسلوب كناه (؟ة5)

 امك ؛ثيجيردور 2٠١4 ,لوليأ ربمتبس 71 .هيأ .ىب .فإ قودنص قيلعت ,ةفرفلا ىف (ةليفلا) ليفلا“ (597)
 ىلع عيقوتلا ناك .ينورتكلإلا ديربلا ربع هئارظنب لصتيو ايلاطيإ ىف !ًدوجوم ناك ءصنلا ىف هل ريشأ
 ةغل ىه عجرألا ىلع ةغللا تناك ."نروزيافدأ كفيساب تسريف ىف ءاكرشلاو كيمور نفيتس" باطخلا

 .ماع ةدمل هلاقو تقولا كاذ ىف ثيجيردور هلوقي ناك ام عم قستت اهنأ مغر ؛كيمور

 ىلإ لصوتلا ىف !ًدهج الذب ىكنانربو ,نوسلوب' ءاتيلاب نايمدو .نومولوس اروبيد ؛ثارنسليه نوج (؟51)
 .فلؤملا عم تالباقمو 4-١ لوألا نيرشت ربوتكأ ٠١ .لانروج تيرتس لوو ."ذاقنإلا ىلع عامجإ

 ٠٠١4". «لوليأ ربمتبس ١" ,خويشلا سلجمل ةيفرصملا ةنجللا مامأ ةداهش ,ىكنانرب نب (54)

 .نامتئالا قاوسأ ليلحت (؟99)

 .نامتنالا قاوسأ ليلحت (غ0٠)
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 .[-سإ وجراف زليو )4١01(

 ) )5١9.لوألا نيرشت ربوتكأ نم ثلاثلا ءزنفاموركام 048-7٠ 7,

 .ةيراقعلا نوهرلا فراصم داحتا (١1؟)

 «"ةحضاوو توصلا ةيلاع ذاقنإلا نع مهرظن تاهجو اولعج نيعرشملا ىبخان' ,جريبلوتس ىاج ليريش )8١4(
 .فلؤملا عم تالباقم ٠١4" «لوليأ ربمتبس ؟0 ءنميات كرويوين

 ةمقل لخادلا نم ةرظن“ ءريوك رفوتسيركو ءرلكيم ارول .نونيكم .ىد نوج .لاثملا ليبس ىلع ءرظنا (؛500)

 نوظفاحملا ريتعا“ ءسلوه لراكو لوليأ ريمتيس ”51-8 ,لانروج تيرتس لوو ."ضيبألا تيبلل ةفصاع
 5٠.4. ؛لوليأ ريمتبس "1 ,نميات كرويوين ."ريعبلا رهظ تمصق ىتلا ةشقلا ىه ذاقنإلا ةطخ

 ,"ايفاوشتاو ناذقني ةدحتملا تايالولاو ,ىتيس' ؛جينشتينراك ويثامو شتيرنإ ديشيد ؛؛ -سإ وجراف زليو )5١1(
 .فلؤملا عم تالباقم 7٠٠١4, «لوليأ ربمتبس ٠١ :لانروج تيرتس لوو

 .”ذاقنإلا ىلع عامجإ ىلإ لصوتلا ىف امهسفنأ ىكتائريو نوسلوب كهنأ" ءاتيلاب ,نومولوس ؛ثارتسليه (40)
 .فلؤملا عم تالياقم

 .ايفوشتاول نييذيقنتلا ءاردملا عم فلؤملل ىرخأ تالباقمو .4-سإ وجراف زليو )1١(

 .4-سإ وجراف زليو (105)

 .فلؤملا عم ةلباقم ءنرويريش ناج :”مهتربخأ ريبأ )5٠١(

 ءركير سيتام «بماكنلوم كيراك ءشتيرنإ ديقيد رظنا ؛فلؤملا عم تالباقم :نروبريش ناجو ليتس بوب )41١(
 تيرتس لوو «'ةرثعتملا بورج ىتيس ذاقنإ ىلع قفاوت ةدحتملا تايالولا' ثارنسيله نوكو ءاتيلاب نايمد

 ىلوج رظنا ,ةرمتسملا بورج ىتيس تالكشمب قلعتي اميف ٠١١4 ءىناثلا نيرشت ربمشون 54 .لانروج

 7٠١4. ,لوليأ ريمتبس ؟١ ,زميأت كرويوين ,'عازنلا قوف :بورج ىتيس' ,شاد شتيرنإو لوسيرك
 ) )4١1١-سإ وجراف زليو 4.

 كرويويت ."فثكم طغض لظ ىف ذاقنإ نم برتقي سرجنوكلا" ,سلوه لراكو نروهنزريه .مإ ديقيد (417)
 2٠١4. ,لوليأ ريمتبس "4 .زميات

 نم ةيبعشلا ةدعاقلا نيمات نولواحي ىروهمجلا بزحلا ءامعز ةيلاملا ةمزألا“ ءاتيلاب نايمدو ته جيرج )84١4(

 .؟8١0٠ .لوليأ ربمتبس "9 .لانروج تيرتس لوو ,"نييخانلا

 ) )4٠6,زميأت كرويويت 'ايوروأ ىف كونبلا دعاست تاطلسلا" ,ىتريغود رتراك ٠١ :لوليأ ربمتبس 5٠١8.

 رينتيلج :مهميمأتو رابك نيضرقم ةسمخ ذاقنإ ىلإ ةيبوروألا تاموكحلا ترطضا ؛عيرس عباتت ىف (417)

 دنأ دروفداريو ؛(ايناملا) تيتسإ لاير وبيه .(ادنلوه/اكيجلب) سيتروف .(اكيجلب) ايسكيد .(ادنلسيأ)
 .(ةدحتملا ةكلمملا) ىلجنب

 غلب .اهبيرقت مت (يسيئرلا لماعتملا) تيرتس لوو ضارقإ نع ماقرألا .ىداحتالا طايتحالا ةرادإ سلجم (411)

 تاليهست عيسوتب قلعتي اميف .لوألا نيرشت ريوتكأ نم لوألا ىتح رالود رايلم ؛1.1 !ًديدحت ىلامجإلا
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 مويل ىداحتالا طايتحالل ةيفحصلا ةرشنلا رظنا ؛ةدحتملا تايالولا ىفو ايوروأ ىف ىداحتالا طايتحالا

 5٠١4. ,لوليأ ريمتبس 5

 ٠١ ,زميات كرويوين ,"تارايخلا ناثحبي ىداحتالا طايتحالاو ةنازخلا" ,ردنال كرامو زوردأ .لإ دنومدإ (414)

 .؟50048 :لوليأ ربمتبس

 :رشع عباسلا لصفلا

 5٠٠04. لوألا نيرشت ريوتكأ نم ىناثلا ءميات ؟ءاخرلا ةياهن' ,نوسجريف لاين (غ15)

 ىف نييذيفنتلا ءاردملا نم ددع عم فلؤملل تالباقم ىلع تدمتعا ايفوشتاو عيب نع ةياكحلا هذه )4٠0١(

 مدقي ام وهو 2٠١4 .لوألا نيرشت ريوتكأ 5١ ىف 4-سإ وجراف زليو فلم ىلع اًضيأو ءايفوشتاو

 .قمعلا ىف ايعّقاو لمع راطإ

 .؟ -سإ وجراف زليو )12١(
 .قباسلا عجرملا (؟؟)

 نم عبارلا ,زميات كرويوين ”ضقنت وجراف زليو' ,تياو نيو شاد كيرإ اًنضيأ رظنا ؛قياسلا عجرملا (5)
 7٠١4. لوألا نيرشت ريوتكأ

 فرصتت ةمزألا ةلحرم ىف“ .كيرتابزتيف ناد) لانروج تيرتس لوو .فلؤملا عم ةلباقم ,نرويريش ناج (454)
 بلط تيدناب نأ ركذ (؟4١٠٠ .يناثلا نيرشت ربمقون نم ثلاثلا «"ةوقب عئادولا نيمأتل ةيداحتالا ةئيهلا

 اذه ودبي . ايفوشتاوب لصتت ال ىتلا ةيجهنملا اياضقلا ىلع روطتلا اذه ريثأت“ ىف ركفت نأ ريب نم

 ديقيدو اتيلاب نايمد) ىلاتلابو .احابص فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ةثداحمل كشلل ريثم لكشب اًيمسر
 وينوي نم سماخلا ء ىتيس ىف ريهطتلا لجأ نم طغضت عئادولا نيماتل ةيداحتالا ةئيهلا“ .شتيرنإ

 ةعاس ىف ةيلات ةملاكم وأ ةيفتاهلا ةملاكم لا سفن فصو ىف ءاجو :لانروج تيرتس لوو ١١١9(: ناريزح

 . ةئيذبلا ةغللا نم لباو' ىف ؛هطابحإ ةرمغ ىف ءقلطأ تيدناب نأ ,حابصلا نم ةركيم

 قفاوت ةدحتملا تايالولا' ,تارنسليه نوحو ءاتيلاب نايمد ءركير سيتام ,بماكنلوم كيراك ؛شتيرنإ ديقيد (470)

 50١4. ؛ىناثلا نيرشت ريمقون "4 ؛لانروج تيرتس لوو ."ةرثعتملا بورج ىتيس ذاقنإ ىلع

 تيرتس لوو نامتنالا ةمزأ فثك ذاقنإلا نأشب نيقيلا مدع" .نامتال رتييو .جن انيريس ؛تروبابار زيل (571)

 ٠04”. «لوألا نيرشت ريوتكأ نم ثلاثلا .لانروج

 ءبآ سطسغأ ىف ىلعألا ماقرألا تناك ؛ىداحتالا طايتحالا نم ةاقتسم ةيراجتلا قاروألا ماقرأ (479)

 نوسلوب ."نامتئالا ةمزأ فثك ذاقنإلا ناشب نيقيلا مدع" ,نامتالو ؛جن ؛تروبابار :"ةقهرم دوتبا .٠

 .فلؤملا عم ىرخأ تالباقمو نوسان ديقيد ,نوسلوب كناه :كيرتكيلإ لارنجو

 ٠04". «لوليأ ربمتبس ٠١ .زميأت كرويوين ؛'تاعورشم صلقت ندملا ,طغضلا تحت ءشلاو زمايلو ىرام (524)

 نيدلا تامازتلا قينصت ةبقارم نع ةدافإ -صاخ ريرقت :لكيهملا ليومتلا" ءزيدوم ىف رمثتسملا ةمدخ (859)
 5٠٠04. لوألا نيرشت ريوتكأ ؟4 5٠٠.4”. ثلاثلا عبرلا ,ايليومت ةلكيهملاو نامضب ةلوفكملا
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 ."؟ءاخرلا ةياهن' ,نوسجريق (:0)

 ةلباقم ,نوسلوب كناه :"هيفظوم ربخأ" ؛فلؤملا عم ةلباقم «رتريج كرام :"نييعماج ةذتاسأ ةعومجم' (4؟1١)
 .فلؤملا عم

 :رشع نماثلا لصفلا

 هتملك ىف سالادل ىداحتالا طايتحالا سيئر ءرشيف دراشتير اهسيتقا ؛تيرتس درابمول ,توهجاب رتلاو (477)
 «ركلوف لوب ىلإ ةراشإلا عم) ةيلاحلا ةيداصتقالاو ةيلاملا ةمزالا ناشب ةيخيراتلا رظنلا تاهجو'

 ريمسيد ١8 «سالاد ,"(كرامسبو ؛جريبدلوج بور :سيراك رزام ؛توهجاي رتلاو ,جنيفريإ نطنشاو
 .؟4١٠ ,لوألا نوناك

 .زميات لايشنانياف عقومل ةعباتلا ليفافلا .ىت .فإ ةنودم فلؤم .زنوج ماس دنع هلصأ سبتقملا (477)

 .نييداصتقالل ىموقلا ىدانلا مامأ تاقيلعت "انه ثدحي ال هنأ نم دكأتلا :شامكنالا" .ىكنانرب نب (554)

 5٠١5. «ىناثلا نيرشت ربمقون ١" .نطتشاو
 لكيام فيلات نم "ةنيمسلا ةريبكلا ىداحتالا طايتحالا ةنزاوم :ىداصتقا ثحب' ,ناجروم .ىب .هيج (5؟5)

 5٠٠4. لوألا نيرشت ريوتكأ نم ثلاثلا .نامساك سوريو ىلوريف
 ةميق ضفخ" ؛"ةنيمسلا ةريبكلا ىداحتالا طايتحالا ةنزاوم ' ,ناجروم .ىب .هيج :'ةئملا ىف ٠١ مخضت“ (457)

 ,ه-5 5٠١8, :لوألا نيرشت ريوتكأ نم ثلاثلا ءزنفاموركام :"دقنلا

 .فلؤملا عم ىرخأ تالياقمو نوسان ديقيد (430)

 ٠١ ىهتنت ىتلا ةرتفلل ىونس فصن ريرقت ,لاتيباك .ه ىأ .ىب .فإ قودنص ؛ثيجيردور تريور (554)
 .لوليأ ربمتيس

 نيرشت ربوتكأ ١4 .لانروج تيرتس لوو .ةريخألا هبرح سضوخي ىكنانرب' ةلاقم ءىنراك نايري رظنا (159)
 تاينيثالث ىف ةيساسأ ةلكشم تلثم ةلويسلا نأ زتراوش انأ ةخرؤملا اهيف تلداج ىتلا 7٠١4 ءلوألا
 بحسي مل ول' ةقياسلا ةثراكلا نع اًديدحت تلاقو ٠٠١4 ماع ىف كلذك تسيل ىه نكل ,ىضاملا نرقلا
 ىف تكراش ىتلا ةزرابلا ةصقلا ىدص اذه ددرو .ةديج لاح ىف [كونبلا] اوناكل دقنلا نوضرتقملا

 .ةدحتملا تايالولل ىدقن خيرات :نامديرف نوتليم عم اهفيلأت

 كرويوين ”تيرتس لوو ىف ةريهظلا دعب اميف ءادوس لالظب اوقلأ نوروعأملا نوعئابلا" .جاجاب ساكيق (140)
 7٠٠١4. لوألا نيرشت ربوتكأ نم عساتلا ءزميات

 .فلؤملا عم ةلباقم ءزتلوش ىرفيج :"اهنم دفني دقنلا نأب تاعاشإ" (441)
 .فلؤملا عم ىرخأ تالباقمو نوسلوب كناش (447)

 .فلؤملا عم ةلباقم ,زتلوش ىرفيج (4؟)

 هرئتياج“ ,نوسنجروم نشتيرجو ركيب وج اًضيأ رظنا ,فلؤملا عم ىرخأ تالباقمو نوسلوب كناه (544)
 ؟..9 :ناسين ليريأ <" ؛زميأت كرويوين 'ليومتلا ىدانل بقارملاو وضعلا
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 .فلؤملا عم ةلباقم ءنوسان ديقيد (؛45)

 .فلؤملا عم ةلياقم .سيقيد اليشيم (453)
 تريبجأ ؛ةقيقحلا ةظحل ىف“ ءنومولوس اروبيدو ثارتسليه نوجو اتيلاب نايمدو فلؤملا عم تالباقم (581)

 «لوألا نيرشت ربوتكأ ١5 :لانروج تيرتس لوو :'يماعتلا ىلع رابكلا نييفرصملا ةدحتملا تايالولا

 نيرشت ريوتكأ ١١ .زميات كرويوين ,ةيفرصم ةقفص ءارو اماردلا" ءشاد كيراو رلدنال كرامو 4

 7٠048. لوألا

 .فلؤملا عم ةلباقم نوميد ىميج ,"ةيقرصم ةقفص ءارو اماردلا“ شادو رلدنال (؛44)

 «هيإ .ىب .فإ قودنصل ةيلخاد ىنورتكلإ ديرب ةلاسر ."ةنازّحلا ةطخ ىلع لعفلا در“ ؛ثيجيردور تريور (49)

 5٠١4. «لوألا نيرشت ريوتكأ 4

 :رشع عساتلا لصفلا

 ملو لوألا نيرشت ريوتكأ نم رشاعلا ىف ةمقلا رامثتسالا ىوتسم نم ىتلا تاكرشلا تادئاع تغلي (450)

 .ىناثلا نيرشت ريمقون ةياهن ىتح ةمقلا ةدرخلا تادنس تادئاع لصت

 ريمقون نم سداسلا .زميات كرويوين "”راعسألاو تاعيبملا ىف .ىتسيرك ىف ةبيئك ةليل' لجوف لوراك (421)
 ٠٠١8. .ىناثلا نيرشت

 ماع نم ثلاثلا عبرلا ىتح طبهي لظو ٠٠١4: ماعل ىناثلا عبرلا ىف طبهت ةيراقعلا نوهرلا نويد تأدب (؛05)

 .(ةعبطملا ىلإ باتكلا اذه لاسرإ لبق مقر رخآ)

 لامسأر نم رالود رايلم "5 تايالولا ترمثتسا ءبورج ىتيسل ثالثلا ذاقنإلا تايلمعب قلعتي اميف (465)

 نيرشت ريمقون ىفو ٠٠١4 .لوألا نيرشت ربوتكأ ىف بورج ىتيس ىف ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب

 «رالود رايلم 54 وحن ىلإ تلصو ىتلا رئاسخلا دض ةيامحلا ىتيسل ةدحتملا تايالولا تمدق «ىناثلا
 نم ديزملا اضيأ ةموكحلا ترمثتساو .رئاسخلا نم ىلوألا رالود رايلم 4 ىتيس تبستحا نأ دعبو

 ىتيس ىف ةيليضفتلا اهمهسأ ةدحتملا تايالولا تلوح 7٠١4 ,طابش رياربف ىف اًريخأو .لاملا سأر

 .ةيداعلا اهمهسأ معدو ةمسقملا تاعوفدملا ءبع ةكرشلا نع ففخت ىتح .ةيداع مهسأ ىلإ بورج

 .فلؤملا عم ةلباقم ءنوسلوب كناه (504)

 نم رثكأ ىلإ ٠.4 5٠. ,لوليأ ربمتيس ىف رالود رايلم 4٠١ نم ىداحتالا طايتحالا لوصأ تعفترا (458)

 ةيناكمإلا ربع لوصأب ةموعدم ةيلام اًقاروأ ىداحتالا طايتحالا ىرتشا .ماعب كلذ دعب رالود ىنويليرت ْ

 ٠٠١4« «:ىناثلا نيرشت ربمقون ىف تركتبا ىتلا لوصأب ةموعدملا ةيلاملا قاروألا ضورقل لجأي ةددحملا

 نكل .اهتميق تصلقت كلذ دعبو ؛؟٠ .5 .ىناثلا نوناك رياني ىف اهتمق ىلإ ةيراجتلا قاروألا ةميق تلصو

 لولحب رالود رايلم 81١ تلصوو ءومنت تلظ ةيلام قاروأب ةموعدملا ةيراقعلا نوهرلا نم اهنوزخم
 5٠٠.5. ؛لوليأ ريمتيس
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 مت دقف مهسألا قاوسأ ءادأ سايق ىف اًمادختسا عسوألا وه 50٠ زروب دنآ دردئاتس رشؤم نأل (551)

 ذنم ةئملا ىف ١١ تضفخنا ”مهسالا' نأ ىلإ ةراشإلا لثم) باتكلا اذه ىف ةماع ةفصب هيلع دامتعالا

 فصوي مهسألا نم قلطملا ىوتسملا نكل .(ىناثلا نوناك رياني ٠١ موي ىتح ةديدجلا ةنسلا مايأ لوأ

 نونوكي دق نيذلا نييماظنلا ريغ قاوسألا ىبقارمو نيرمثتسملل ىعانصلا زنوج واد رشؤم تاحلطصمب
 .واد ىوتسم حجرألا ىلع وهو قوسلا ىف دحاو مقري ةيارد ىلع

 لوو ."اهنم حاتملا ةدايز عم ضفخنت بتاكملا تاراجيإ' ءسيول .نإ .سإ انيتسيرك :تكرام سيفوأ (400)

 ربمسيد ةياهن ىتح :كونبلا لشفق لدعم 2٠١49 لوألا نيرشت ريوتكأ نم عباسلا .لانروج تيرتس
 .اًكنب ١5١ لشف 7٠١5, لوألا نوناك

 تركذ .لامعألا ةرادإ ىف ريتسجام ةلاسر :رطاخملا ةيلاع ضورقلاو دادسلا ىف رخأتلل ىنطولا لدعملا (54)

 قوفت اهتميق تناك ةيراقعلا نوهرلا ضورق نم نويلم 16, ؟ نأ كيجولروك ناكيرمأ تسريف ةكرش
 نم ةئفلا هذه نأ زيدوم ةكرشل عباتلا 0017./]6010191 عقوم ركذو ؛ماعلا فصتنم ىف راقعلا ةميق

 ناكيرمأ تسريف ةكرش تلدع 2٠١٠.5”. ماع نم قحال تقو ىفو .ضرق نويلم ١١ تفلي ضورقلا

 ,ةديدجلا اهتيجهنم مادختسايو .راقعلا ةميق قوفت ىتلا ةيراقعلا نوهرلا ضورق ءاصحإ ىف اهتيجهنم
 .ثلاثلا عبرلا ىف راقعلا ةميق اهتميق تقاف ةيراقعلا نوهرلا ضورق نم نويلم ٠١ .7 نأ تركذ

 ةئملا ىف 7١ ,» ضافخناب ,ةطقن /٠١0 دنع زروب دنأ دردناتس تقلغأ 2٠٠١5 «:لوليأ ربمتبس ١" ىف (غ09)

 7٠01. ,لوألا نيرشت ربوتكأ نم عساتلا ىف ةطقن 160 تغلبو اهلجس ىتلا ةيسايقلا ةمقلا نع

 ددع ريكأ ثلاث وهو ٠٠١4 :لوليأ ربمتبس ىف اًفلأ 585 اهددع غلب ىتلا ةيراقعلا نوهرلا سبح ناك (40)
 .هدصر مت رهش ىأ ىف

 .؟١٠ ١5 ءلوألا نيرشت ربوتكأ نم كلاثلا ,(ىرخأ ةرم) ةكيشو ةياهنلا“ (177)

 ,'هفيفخت بعصي لامعألا ىف اهرود نأ ىرت ةدحتملا تايالولا" ءرجناس .! ديقيدو زوردنأ .لإ دنومدإ (45؟)

 7.0١05. ٠ «,لوليأ ربمتبس ١5 ؛نيزاجم زميات كرويوين
 ,"”ضورعلا ملع“ ,لسار لراك ؛5١٠٠ .لوليأ ربمتبس نم رشاعلا ىف ىتلا كلت لثم دشحلا دعي ماقرألا (77)

 2٠١09. :لوليأ ربمتبس ١؟ ,نميات كرويوين

 لوألا نيرشت ريوتكأ ١4 .نيزاجم زميات كرويوين :"ةيكيرمألا تارخدملا ةمزأ“ :نياتشنول رجور (474)
 ٠ ا

 نويلم ١٠١ ةدحتملا تايالولا ىدل ناك :نييعارزلا ريغ نيفظوملل ةلامعلا تاءاصحإ بتكمل حسم بسحب (870)

 تاكرش ةعاقف دوكر ءاهتنا ىلع ىلاتلا رهشلا ىف ؛”١١٠٠7 .يناثلا نيرشت ريمشون ىف ةفيظخو فلأ ١301و
 :لوألا نوناك ريمسيد ىف ,فظوم 178187--- دنع هتمق نيقظوملا لجس غلبو .موك تود تنرتنإلا

 ماع فصتنم ىف نكل ,ةعبطملا ىلإ باتكلا اذهب عفد امدنع دوكرلل ةيمسر ةياهن ددحتت ملو

 اليلق لقأ اذه نأ مغرو .اًئويلم !؟١ ىلع ًاليلق ديزي ام ىلإ لصيل نيلماعلا ىلامجإ شمكنا 4
 نم ديزملا عمج عم اًيونس هماقرأ ةلامعلا تاءاصحإ بتكم لدعي 5٠٠١١: ماعل ضفخنملا ىوتسملا نع
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 ىف ةفيظو فلأ 6٠١ وحنب اًصلقت عقوتي هنأ نلعأ لوألا نيرشت ربوتكأ ىفو .ةضيفتسملا تامولعملا

 ءانثأ فئاظولا دقف نم ىلامجإلا مقرلا اذه لعجي فوسو :1- 1و 7٠١1 ىماع نيب ىرهشلا ىلامجإلا

 راهدزا لظ يف ةدوجوم تناك ىتلا فئاظولا نم ةئملا ىف 5,4 وأ ,نييالم ةينامث نم برقي ام دوكرلا

 .هتورذ ىف داصتقالا

 :نورشعلا لصفلا

 عامتسا ةسلج 2٠٠08, ؛لوألا نيرشت ريوتكأ 5" .ىموكحلا حالصإلاو ةبقارملل باونلا سلجم ةنجل (111)

 ."ةيداحتالا ةيميظنتلا تاهجلا رودو ةيلاملا ةمزألا" نأشب

 فوأ كنب نم اهيلع ذاوحتسالاو ٠١ ٠«, ماع نم ثلاثلا عبرلا نيب رالود رايلم 59,17 ليريم ترسخ _(471)

 رئاسخ وحمتو :1997 ماع ذنم اهتبسك رالود رايلم 74,7 غلبمب بهذ امم :؟4.٠ ةياهن ىف ءاكيرمأ

 .انلع ةيلاملا امهقاروأ لوادت ىرجي نيتكرش اهفصوب اهخيرات ربع اهحابرأ لك ىديرفو ىناف

 قلعتي اميف ديزملل ,؟٠ ١5 ؛لوليأ ربمتبس ١؟ ؛بولج نطسهوي ”ةيلامسأرلا لشفت اذاملا ,مهيم نفيتس (44)

 رارقتساو قوسلا قيوست مهف :ةيلامسأرلا ةفلك ءاربراب تريور رظنا ؛5004 ماعب هتقالعو ىكسنيمب

 53١١5(. ليه - ورجكم :كرويوين) ىداصتقالا انليقتسم

 ٠١9”. «لوألا نيرشت ربوتكأ نم ثلاثلا ,تسيمونوكيإ ؛صاخ ريرقت .'قوسلا قاهرإ' (419)

 ناك اهمظعم ,؟4١0٠ ماع نم ىلوألا ةعستلا روهشلا ءانثأ ضيوعتلل نامدلوج اهتصصخ ىتلا لاومألا (47)

 5٠٠١1. ماعل ضيوعتلا ىوتسم ىلإ تداع «دوكرلا ةرتف ءانثأ

 ىلإ اهروذج دتمت نياتل ةيلصألا ةئيطخلا' ,فلؤملا ةلاقم رظنا ,ةدعاقلا هذه لثم لمع ةيفيك مهفل )41١(

 .؟9.٠ يناثلا نوناك رياني 51 «جريبمولب ,'ىذيفنتلا ريدملا تاعوفدم

 .سيوس ىديركو ىلناتس ناجرؤمو نامدلوج تاكرشلا هذه لثم تنمضت (ءالك)

 «'يلاملا حالصإلا ىف تليقزور ىلع ةرظن درجم :لامعألا ثيدح ءاريسون وج .لاثملا ليبس ىلع ءرظنا (876)

 .؟9١٠ :ناريزح وينوي ١٠ .زميات كرويوين

 نوناك ريمسيد نم لوألا ,ساسكت .نيتسوأ .ىربكلا نيتسوأل ةراجتلا ةفرغ مامأ ةملك ؛يكنانرب نب (474)

 1 50.4 لوألا

 .لشفت نأ نم ربكأ حبصت نأ نم كونبلا طيبثتب ىصوأ ؛لامعألل دراثرام ةسردم ءسوم ديقيد (87)

 ىلع ءاضقلا ىف ركفت نأ ةدحتملا تايالولا ىلع بجي هنإ نابسنيرج لوقي" ,نامنال توكسو ىكم لكيام (ءالك)

 5٠005. لوألا نيرشت ربوتكأ ١5 .جريبمولب :ةريبكلا كونبلا

 ٌحويشلا سلجم ةنجل ىكنانري ربخأ 7٠٠١5. لوألا نوناك ربمسيد نم ثلاثلا ىف ديكاتلل هتسلج ىف (47)

 .'مجحلا اذه لثمي ةمزأ عقوتأ مل" ,ةيفرصملا
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 ىلإ 186,5 نم ةيلاملا ةعفارلا تصلقت ١9 ٠". «لوليأ ربمتبس ٠١ ىلإ /2٠٠٠ .لوليأ ربمتبس ٠١ نم (14)

 ٠1١4 ,4 ىلإ 7٠7.9 نم ىلناتس ناجروم ىفو ١7: 7 ىلإ ؟4,.1 نم نامدلوج ىفو ؛'

 .وجراف زليوو ءسيشت ناجروم .ىب .هيجو بورج ىتيسو اكيرمأ فوأ كنب ىه كونبلا ٠١4 «يناثلا

 .سريدتيشوسأ ."تيرتس لوو ىفرصم عم ثيدحلل اتقو صصخي رئتياج' رنجاو لينادو ىزوبوأ تام (440)
 نم 8٠١ نأ بولج نطسوب ىف 2٠0٠05: ءلوألا نيرشت ربوتكأ نم نماثلا ىف ترشن ىتلا ةصقلا تركذ

 اًدوفن نيرشعلا نرقلا ىداصتقا رثكأ ةدوعو رايهناو مايق :زينيك ؛كرالك رتيب باتك ىه زينيك بتك“ (441)
 كيلباب :كرويوين) نايرلا ةدوع :زينيك .ىاكسليديكس تربور باتكو ؛(4١٠2 :ىريبزمولب :كرويوين)
 :كرويوين) ىملوعملا ىداصتقالا ءاخرلا ىلإ قيرطلا :زنيك لح .نوسديفيد لوب باتكو ؛(4١٠2 .زريفأ
 3٠١9(. «نايليمكم فيرجلاب

 ربوتكأ نم ثلاثلا ,تسيمونوكاي ,صاخ ريرقت «”'قيقدلا نزاوتلا" :نيرشعلا ةعومجم ةيئازيم ىف رجعلا (149)

 .لوليأ ريمتبس ٠١ ىف ىهتني ىذلا ماعلل وه ةيكيرمألا ةينازيملا ىف زجعلا 7٠١8 ,لوألا نيرشت

 ىكارلقل ,يناثلا نوناك رياتب و ."ليمعلل باطخأ هيإ .ىب .فإ «ثيجيردور ا

 ةيوس ةلاح :ىناملع روظنم' ,.وأ .ىس .مإ . ىأ .ىبل نييذيفنتلا نيريدملا ريبك .نايرعلا دمحم رظنا (447)

 ا. رايأ ويام ,”ةديدج

 تاقتشملا ةبقارم نيسحت نوناق" ناشب عامتسا ةسلج ؛ةيفرصملاو ةيلاملا تامدخل باونلا سلجم ةنجل (544)
 .1954 ,زومت ويلوي 54 ,"1994 ماعل ةيلاملا

 ٠.9". ,لوليأ ريمتبس ىتح ةرتفلا نع تانايبلا 2٠١59 , :لوألا نيرشت ريوتكأ

 لا لوألا نيرشت ريوتكأ 7 ,نميات كرويوين ٠ تيرتس لوو مجلو .تاعوقدملا مجلل' ٠«سيبروت ديولق (غ41)

 تراشأ :لاثملا لييس ىلع ؛5١٠٠ .ىناثلا نوناك رياني ١١ ىف داصتقالل ندنل ةسردم ىف ىكنانري ةملك (5441)
 ."ةعاقف" ةملك ركذي ملو .('نامتئالا راهدزا" (ًديدحت تارم ثالث) تارم عيرأ "راهدزالا" ىلإ

 ناك .٠0 «لوليأ ربمتبسس ٠ ىتح 1١15344 ,لوليأ ربمتبس ٠ نم تادئاعلا .نرتيور نوسموطر/ر بيل (غمم)

 أدب .اماع ؟ه هرمع لجس اهل ةعونتملا مهسالل اًقودنص 5١7 نم اًدحاو لاتيباك.هيإ .ىب .فإ

 ىتح خيراتلا كاذ نم اًمديو 19484 ءزومت ويلوي نم لوألا ىف ةليلق ةرتف لبق قودنصلا ةرادإ ثيجيردور
 ةنراقم ؛ماعلا ىف ةئملا ىف ١4,40 لاتيباك .هيإ .ىب .فإ تادئاع تلجس 2٠05: ؛لوليأ ربمتبس ٠
 .نروب دنآ دردناتسل اكلك عم
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 تاحلطصملا درسم

 ©6عما طءمرعوجألمل

 ملزانكاهطا ءاناع 15

 (م1015)

 ليدعتلل اهدئاوف ةلياقلا ةيراقعلا نوهرلا

 © 611ةاع ولأ عل 1١هءعدعع 0طاز-

 عوالم (60110)

 نامضب ةلوفكملا ةيراقعلا نوهرلا تامازتلا

 كان معز -5عااأ 0" ؟ةعءان 15 دادسلا ىف ةيلوألا تاذ ةيلاملا قاروألا

 ثاأ-خ !هدمك هما . .هيإ ةنفلا نم ةليدبلا ضورقلا رايخ

 ةميق نع اهتميق لقت ىتلا ةيراقعلا نوهرلا

 .هديدست اهكلام

 1ل20عرا 21م 116

 "1 ءوكع» نوهرلا ضورقل ىجيورت ىلوأ ةدئاق لدعم

 ىلإ نيعاسلا ضرقملا هب بذتجي ةيراقعلا
 لزانم كالتما

 نم اًءزج طيسولا اهيف لومي ةقيرط ىه

 ىقابلاو ةيلاملا ةقرولل نوبزلا ءارش رعس

 طيسولا عم ةقرولا ىقبتو نويزلا هعفدي

 .انامض

 نرد ادع عم
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)601005( 

 كامن ء اان عل 1 ءداتتعملا ا/ ءاناعأعد لكيهملا رامثتسالا تاودأ

(5117) 

 آناطوع (آمدلهد 1هنعنطقماع 0( ضورق ىف ندنل ىف كونبلا هعفدت امل رايعم

 [نعل ؟2غم) اًموي ٠١ اهتدم

 نيب ضورقلا ىلع ةدئافلا رعس نيب قرفلا

 ةموكحلا نويد ىلعو ةسيبوروألا كونبلا
 ةنازخلا نونأ) دمألا ةريصق ةيكيرمألا

 ] (ةيكيرمألا

 حلعوسب معدل ٠ اهنشد ةيداصتقا جمارب) ةديدجلا ةقفصلا

 ١ ىف تليشزور نيلكنارف ىكيرمألا سيئرلا
 (ىضاملا نرقلا تاينيثالث علطم
 ةرثعتملا لوصألا ذاقنإ جمانرب

 1ءوكابلاإل طسضملمأ هع ةمتعول

 (1عام)

 ”1هانطأ أل خووعأ [ظعانعأ عسل

 (1] هلط)

 يام قاما ىلإ شيلا لدتا قيد
 طا عواناطوعاع امد دئاسم ززعم ضرق

 016م0 ريبكلا دوكرلا

 ىهإ#



 ا ممكن رئاسخلا ىلع فاشكنا

 001 تقتنع -5 م01501تل 1ترد عمم ةموكحلا اهاعرت ىتلا تاكرشلا

 مودع (658)

 ةيلاملا تامدخلا ةحلصم ىق جاردإلا ةدعاق

 ةصروبلا ةنجل اهرظانت ىتلا) ايناطيرب ىف

 ىضقتو (ةدحتملا تايالولا ىف ةيلاملا قاروألاو

 تيوصت نود رخآ كنب نامض كنب عيطتسي الأب

 .ةذوحتسملا ةيناطيربلا ةهجلا مهسأ ةلمح

 "لو آمعمطعر لل مهدعأ" آن لوصألا وأ لخدلل قيثوت الب ضرق

 (ةل1اخر

 آااكأأ مع نأ

 كان عءاطعملا 101 اهيلع لوصحلا متي ةيراقع نوهر ضورق

 ةاباحملاب

 [آ015 عونا 1/10 نب

 1216 (ال عوج 2000 طعمطأءنت)

 0علأا [2ءاوسنأا 55

 4ذا





 :روطتس ىف فلؤملا

 ( )١966- نياتشنول رجور

 رثكأل لانروج تيرتس لوول ةيفحصلا ةيطغتلاب ماق ؛ةقباس بتك ةعبرأل فلؤم وه

 ىرخأ تاعوبطمو زميات كرويوين ةلجم ىف ايلاح كراشم بتاك وهو .نمزلا نم دقع نم

 .ستسوشاسام ةيالوب نوتوين ىف شيعي .جريبمولبل دومع بتاكو

 :هتافلؤم نم

 تاراطق تققوأو روتوم لارنج تاشاعملا نؤيد ترمد فيك :اكيرمأ خيشت امنيب -

 حولي ةيلاتلا ةيلاملا ةمزألا حبش تلعجو وجييد ناس تسلفأو كرويوين ةنيدم ىف قافنإلا

 . قفألا ىف

 .اهؤاثفناو ةريبكلا ةعاقفلا :رايهنالا لصأ -

 .تنمجنام لاتيباك مريت - جنول قودنص طوقسو دوعص :ةرقايعلا لشف امدنع -

 .ىكيرمأ ىلامسأر ةعانص :تيقاب -
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 :روطس ىف مجرتملا

 شوفرح دمحم

 .19851/ ماع ,ةرهاقلا ةعماج ,ةفاحصلا مسق .مالعإلا سويرولاكب ىلع لصاح

 .؟11١ ذنم ةيترامإلا داحتالا ةفيحص ىف اًمجرتم اًررحم اًيلاح لمعي

 نم ةرهاقلا ىف ءابنألل زرتيور ةلاكوب ىبرعلا مسقلا ىف امجرتم اًررحم لمع
 اك. ىلإ "ا

 .سريدتيشوسألا ةلاكوب ىبرعلا مسقلا ىف امجرتم اًررحم لمعي

 ."لاصتالا ةطلس" باتك ةمجرتلل ىموقلا زكرملل مجرت

 501١. ماع ؛قورشلا راد نع 'ةيكيرمألا ةسائرلا" باتك هل رشن

 ."ناويحلا قوقح'و 'ايفامكم" اباتك اًنضيأ قورشلا راد ىدل رشنلا ديق هل

 ,ةيدنكلا ايدروكنوك ةعماج .ةفاحصلا ىف ايلع تاسارد موليد ىلع لصاح

 : .5.017 ماع ؛لايرتنوم
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