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 همدقم

 !ةميدقلا ةيرصملا ةروطسألا لوقت اذكه

 ةحاتم نوكت نأ نومآ ىلع حرتقي حار ةباتكلا "يتوحت" عرتخخا امدنع
 ةمكح رثكأ مهلعجت فوس اهنأل اهنومدختسي يكل نييرصملا يقابل
 فوس اذه كعارتخا ريثأت نإ :الئاق هرذح نومآ نكل «ةركاذ ىوقأو

 نل مهنأل نايسنلاب نيملعتملا سوفن بيصيس «لوقت ام سكع نوكي
 ةيجراخلا تامالعلا هذه ىلع نودمتعي فوسو «مهتركاذ اومدختسي

 .مهلخاد نم تاردق قيرط نع مهسفنأب اوركذتي نأ اوعيطتسي نلو
 .اههبشي رخآ ائيش لب ةقيقحلا نيملعتملل مدقي ال عارتخالا اذهو

 مهيلع ودبي فوس .ىش يأ اوملعتي نلو ريثكلا نوعمسي فوس
 .ائيش نوفرعي ال ةقيقحلا يف مهنكل ءاملع ئش لكب اوطاحأ مهنأكو

 مهتبحص نوكت فوسو اتوص ىلعأو ابخص رثكأ نوحبصي فوسو

 فورحو .اهتقيقح سيلو اهرهظم ةمكحلا نم مهيدل [ف ؛ةجعزم

 نل تلئس اذإ اهنكل ةيح اهنأكو ودبت ءشوقنلا لثم ظحلا ءوسل ةباتكلا
 .مهفي ال نمو مهفي نم هفقلت فورحلا هتنود اذإ ملعلاو .اباوج عيطتست

 ال فورحلا هذهف «هيمحي عار الب حبصيو مادختسالا ءوسل ضرعتيو
 ظ .اهنع عفادت وأ اهسفن ىمحت نأ عيطتست

 لاقو هذيمالتل طارقس ينانويلا فوسليفلا اهاكح ةروطسألا هذه

 ىلع داتتعالا نم مهرذحو ء«يتوحتل نومأ هلاق ام هبشي امالك مهل

 ةركاذلا "لكآت" ىلإ يدؤي فوس كلذ نأل ملعتلا يف ةبوتكملا ةملكلا

 - نظي هلعجت دق ةءارقلا ىلع ملعلا بلاط ةردق نأ نم اضيأ مهرذحو
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 لصح يذلا لك |هنيب «ةفرعملا ىلع لصح دق هنأ - مث نظلا ضعبو
 .ةفرعملا نم ىندأ ' ئش يه يتلا «تامولعملا ضعب هيلع

 !نذإ ةميدق فواخملا

 اهرشنو ةفرعملاو تامولعملا جاتنا لهسي عارتخا لك روهظ عم
 ةبسن - "نويتوحت" :ناقيرف رهظي ءرشبلا نيب لصاوتلارسبيو ءاهنيزختو
 نوفوختم - نومآ ىلإ ةبسن - "نوينومآ" و ءنوسمحتم - يتوحت ىلإ
 نع نومآو يتوحت نيب راد يذلا عونلا نم تاراوح امهنيب رركتيو
 نومآ ةءوبن هبشت ةديدجلا تاراكتبالا نع تاءوبن رهظتو .ةباتكلا
 اهرشنو تامولعملا ةحاتإ نأ يف اهصيخلت نكمي يتلاو «ةباتكلا نع
 اساسحإ يطعتو ةركاذلاب رضت فوس ةريسي ةقيرطب اهظفح ةيناكمإو
 نم ةلاح دلوي فوس اذه لك طسو لصاوتلا نأو «ةفرعملاب ابذاك
 ام لوقيل ملكتي نأ ديري هنأو "فرعي" هنأب عنتقم لكلاف ؛ «بخصلا

 .عمسي دحأ الو ملكتي عيمجلا نأب رمألا يهتنيف ءف

 سماخلا نرقلا يف ةثيدحلا ةعايطلا ةيرشبلا تفرع امدنع ا

 فارغلتلا عارتخاو فحصلا روهظ عم كلذ دعب اضيأ ثدحو ءرشع
 يف ةلصافلا تاراكتبالا نم اهريغو نويزفيلتلاو ويدارلاو نوفيلتلاو
 .ةيرشبلا خيرات

 فوس هنأ نوري نوسمحتملا ناك نويزفيلتلا ملاعلا فرع امدنعف

 ةباوبو ةفرعملاو ملعلا رشنو ةيعوتلاو فيقثتلاو ريونتلل ةادأ نوكي
 قراعتلاو لصاوتلا ريصي ىتح ملاعلا يف ةفلتخملا تافاقثلا نيب مهافتلل

 ربع دقف نوفوختملا امأ .ةريغص ةيرق يف شيعت ةيرشبلا نأكو الهس هيف
 كلذ يف هل لاقم يف مهفواخم نع نطسوب ةعماج سيئر "شرام ليناد"



 ٍينويزفيلتلا سوهلل ردق اذإ" هنأ نم ةيكيرمألا "ميات" ةلجم يف تقولا
 نم ةمأ ىلإ -اكيرمأ - لوحتن فوس «جماربلا نم عونلا اذهب رمتسي نأ

 !هلك ملاعلا يف لب ءاهدحو اكي رمأ يف سيل سوما رمتساو ."ءايبغألا

 .هراشتناو رتويبمكلا عارتخا دعب اضيأ فواخملا هذه ترركتو

 لئاوأ يف تنرتنالل عساولا راشتنالا ةيادب عم قمعأو ربكأ ةروصبو

 يف يعامتجالا لصاوتلا عقاومو «نيرشعلا نرقلا نم تانيعستلا

 .نيرشعلاو دحاولا نرقلا تايادب

 لداعي اهريثأت نأل ةريبك تنرتنإلل ةيبلسلا تاريثأتلا نم فواخملاو
 توصلا ريثأتو ةملكلا ريثأت :ةعمتجم ةقباسلا تاراكتبالا هذه لك ريثأت

 فالآ نيب عيرسلاو فيثكلا لصاوتلا ىلإ ةفاضإلاب «ةروصلا ريثأتو

 "ساقم" ىلع ةريغص تءاج دق هفواخمو نومآ ةءوبن تناك اذإو

 ترهظو ةمئاق تلاز ام اهسفن فواخملا نإف «ةباتكلا تاملكو فورح

 !اهتومدختسي نم دادعأو تنرتنإلا مجحب نكلو ةديدج فواح اضيأ

 اهنم ذخأيو ديب ريثكلا ةيرشبلا يطعي مخضو ديدج عارتخا لكف
 ام نكل ؛غاطو عيرسو رهاظ هيطعي امو «ءىرخألا ديلاب اضيأ ريثكلا

 .مكارت دعب يبلسلا هريثأت رهظيو يفخ هذخأي

 يذلا نمثلاو -باجنف ءاريثك لأسنو ريثكلا لوقنو ريثكلا دهاشنو
 دقو .اقوذ لقأو افرطت رثكأو ازيكرت لقأو اربص لقأ نوكن نأ هعفدن
 وش ناستإلا ةايح لت دي ال" سيلخوفوس ميدقلا يناتويلا بتاكلا لاق
 "!ةريبك ةنعل هعمو الإ ريبك



 مادختسالا نأ نييبوروأو نييكيرمأ نيثحابل براجت ترهظأ دقف
 ببسلاو .ركذتلا ىلع ةردقلا يف اظوحلم افعض ببسي تنرتنإلل طرفملا
 تانالعلا) ةنحراش#ركاذ اهمدخمل ةيبلاب تحبصمأ تتاكإلا نأ
 داهجإل نذإ ةجاح الف ءدارأ املك اهيلإ دوعي (نومآ لاق | «ةيجراخلا
 فعضتف ءامل همادختساو اهيلع هدامتعا لقي يلاتلابو «ةيصخشلا هتركاذ
 اهون

 براجت ترهظأ دقف ءزيكرتلا ىلع ةردقلل ثدحي ئشلا سفنو

 لقي زيكرتلاو قيمعلا ريكفتلا نع خملا يف لوؤسملا ءزجلا نأ ىرخأ
 يف "هراحيإ" ءانثأ "تنرتنإلا نطاوم" يدل هظوحلم هروصب هطاشن
 تارتفل تنرتنإلا مدختسي نم نأ كلذ يف ببسلاو «تنرتنولا ةكبش
 صحفلا بنجتو تامولعملل عيرسلا حفصتلا ةداع هيدل رهظت ةليوط

 مدختتسم حبصي ةرتف دعبو .هيلع رمت ةمولعم لكو عقوم لكل قيقدلا
 .ازيكرت لقأو اربص لقأو احفصت عرسأ تنرتنإلا

 .ريثك كلذ ريغو
 تنرتنإلل فيثكلا مادختسالا هلعف ام اضعب لوانتي باتكلا اذه

 رشبلا سوفنو ةغللاو ةفرعملاو ةفاقثلاب يعاتجالا لصاوتلا عقاومو
 لامعألاو نمألاو ةسايسلاو مالعإلاو مهنيب تاقالعلاو مهلوقعو
 .اهريغو

 ىلوألا اهتايادب ذنم تنرتنإلا خيراتل اعيرس اصخلم باتكلا مدقي
 اهوصو ىتح ةدرابلا برحلا ءاوجأ طسو ةيكيرمألا عافدلا ةرازو يف

 ضعب لوانتي مث «ملاعلا يف ناكم لك يف رشبلا نم نييالملا فال ىلإ
 تريغ فيك «ملاعلاب اهوادتو تامولعملا جاتنا ةعرس هتلعف ام بناوجلا
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 هريغو كوبسياف لعف اذام «ةفاقثلاو ةسايسلاو داصتقالا ملاع لجوج

 «راوحلا بادآو رشبلا نيب تاقالعلاب يعامتجالا لصاوتلا عقاوم نم

 رارزألا نم ةعومجم ىلإ ةيناسنإلا رعاشملاو تاقالعلا تلوحت فيكو

 يف تالاصتالاو تنرتنإلا ةكبش ىلع اكيرمأ سسجتت فيك ءزومرلاو

 مدختست فيك «تنرتنإلا يمدختسم ةيصوصخ ىلع كلذ ريثأتو ملاعلا

 يف تنرتنإلا تاعامجلاو بازحألاو صاخشألاو تاموكحلا ضعب

 ةجوملا «قئاقحلا فاصنأو تاعئاشلاو روصلاب ماعلا يأرلا ليلضت

 كلذ هينعي امو ةبخنلا ةحازإو ريهاجلا نيكمتو تنرتنإلا نم ةيناثلا

 عقاوم هبعلت يذلا رودلا اريخأو «ةغللاو ةفرعملاو ةفاقثلا ةدوجل

 .لايجألا نيب عارصلا يف يعاتجالا لصاوتلا
 .ةريغص ىرخأ ليصافتو

 ةرهاقلا 5٠١١5





 "!ةريبك ةنعل هعمو الإ ريبك ئش ناسنإلا ةايح لدي ال"

 سيلحتو فوس





 ىلإ تلصوت دقل :ارخاس "زمادآ سالجود" يىناطيربلا بتاكلا

 نم ةفلتخملا طانآلل انلاعفأ دودر فصت ىتلا دعاوقلا نم ةعومجم

 :ايجولونكتلا

 . ئش كتدالو دنع ملاعلا يف ادوجوم ناك عيش يأ :ىلوألا ةدعاقلا

 .ملاعلا اهب لمعي ىتلا ةقيرطلا نم ىعيبط ءزجو داتعمو فولأم

 "ه لاو ١5 لا نيب ام كرمعو هعارتخا مت عش يأ :ةيناثلا ةدعاقلا

 ةفيظو يف لمعت نأ بحت دقو "يروثو" ريثمو ديدج عارتخا وه اماع

 .هب ةقالع اهل

 ةنس 0 لا كرمع ىدعت امدعب هعارتخا مت ئش يأ :ةثلاثلا ةدعاقلا
 ١( و ل - أ 4 0

 ةعيبط نكل .ةحصلا نم ريبك ردق ىلعزمادآ اهركذ ىتلا دعاوقلاو

 يذلا ديحولا رايعملا يه تسيل ملاعلا اهب لمعي يتلا ةقيرطلاو رومألا
 ءحلاصملا اضيأ كانهف «ةديدجلا تاراكتبالل لاعفألا دودر يف رثؤي

 ةددهملا حلاصملا مجخحل أاقبط أمنع را 5 لقأ لاعفألا دودر ثيح

 !تاراكتبالا هذه اسبسي ةلمتحملا رئاسخلاو

 نع ةياكح "ربكألا سوينيلب" ميدقلا ينامورلا بتاكلاو خرؤملا يكحي
 :اهيف لوقي ةينامورلا ةيروطاربمإلا سموم سطسغأ روطاربمإلا

 جاجز نم ةعونصم سأك هدي يفو عرتخم روطاربمإلا ىلع لخد

5١ 



 هرمأف .رسكلل لباق ريغ جاجزلا اذه نأو هسفنب هعرتخا دق هنأ لوقي

 ءاهامرف «ضرألا ىلع سأكلا يمريو همعز ةحص تبنثي ثي نأ روطاربمإلا

 طقتلي ةرم تر ل ومكر ل سيلك

 راع فو ديا ورنا يطال تارايخأ دياب

 7 3 عرتخملا باجأت ؟عارتخالا اذه رس فرعي كريغ دحأ كانه

 ا روطاربمولا

 ل ا !ءا دموي ارتلا
 !خلإ اهتركف ةلاصأو اهتيرقبع نع رظنلا فرصب «عيجشتلاو

 بستت امدنع :راكتبالا قزأم" ناونعب باتك ١99417 يف ردص دقو

 نوتيالك" ل "ةقالمعلا تاكرشلا لشف يف ةديدجلا تاراكتبالا
 باتكلا اذه يف .ةيكيرمألا درافراه ةعماجب ذاتسألا "نسنايتسيرك

 نيعون ىلإ اهريثأت ثيح نم تاراكتبالا نيسنايتسيرك فنصي

 :نييسيئر

 اذهو "يحالصإلا راكتبالا" نسنايتسيرك هيلع قلطأ لوألا عونلا

 رقتسمو لعفلاب دوجوم رخآ راكتبال يجيردتلا ريوطتلا ىلع موقي عونلا

 الو ةرادإلا قرط ريغي الو لامعألاو حلاصملا نم ةكبشب طبترمو
 اقاوسأ قلخي الو «راكتبالا اذهل نيكلهتسملا حئارش الو ءارشلاو عيبلا

 ؟؟



 ةدوجوم تالكشمل لح ساسألاب وه راكتبالا نم عونلا اذه .ةديدج

 فيضيو «ءصخرأ وأ ربكأ وأ عرسأ نوكي ىتح هل قباس راكتبا يف

 يتلا ةقباسلا تاحاجنلا ىلع ينبيو «ميدق وه امل ةديدج صئاصخ
 راهظإ" «"نيشام رسنآلا" كلذ ةلثمأ نمو .مدقألا راكتبالا اهققح

 ءربيكأ تاشاشب تانويزفيلت ءلوطأ اهرمع تايراطب «"لصتملا مقر

 عضولا ىلع ظفاحي تاراكتبالا نم عونلا اذهو .ةيكلسال تانوفيلت

 ابلاغ تاراكتبالا هذهف كلذل «هيلع ةمئاقلا حلاصملا تاكبشو مئاقلا
 ةيداصتقالا تاسسؤملاو تاكرشلا نم ليومتلاو عيجشتلا ىقلت ام

 ظ ظ .ةريبكلا

 "يلاكيدارلا راكتبالا" نسنايتسيرك هيلع قلطأ ام وه يناثلا عونلا امأ

 هيلإ لصوت يذلا رسكني ال يذلا جاجزلا اهنمو - "لصافلا" وأ

 نم ةيادب) ةحلسألاو ةعابطلاو قرولاو ةباتكلاو «نيكسملا عرتخملا
 تارئاطلاو تابابدلاو قدانبلاو لبانقلاو عفادملا مث ةيبرحلا ةلجعلا

 ةلآلاو نويزفيلتلاو ويدارلاو نوفيلتلاو ةرايسلاو فارغلتلاو «(خلإو

 .تنرتنإلاو .. رتويبمكلاو «ةبساحلا

 ءاهدعب | اهلبق ام لصفت اهنأ يف اهريغ نع زيمتت تاراكتبالا هذهو
 هدعب رومألا نوكتف «مئاقلا عضولا نم ةريثك بناوج ريغي اهروهظو

 تالاحجم يف ةريثك ءايشأ ريغتت .اهروهظ لبق هيلع تناك امع امامت ةفلتخم

 تاكرش ينجتو تاكرش سلفت .ىرخأ نهم رهظتو نهم يفتخت .ةريثك
 ريغتت وأ ىفتخت ةيموي سوقطو تاداع .تارايلملا انايحأو نييالملا ىرخأ

 ىفتختو ةديدج تاقبطو تائف رهظت .ةديدج سوقطو تاداع رهظتو

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةطلسلاو .ةيديلقت تاقبط
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 حلاصملاو راكفألا نم ةكبش ."ةيكيمانيدو ةيئاقلت" ةقيرطب اهعيزوت داعي
 .ةدئاسلا ةميدقلا حلاصملاو راكفألا نم ةكبش عم عراصتت ةديدجلا

 ةتبثمو مئاقلا عضولل "ةقيدص" ةيتواملا تاراتط الا تناك إو

 هرارقتسال ودعو عضولا اذهل "ةجعزم" ةلصافلا تاراكتبالاف ءهل

 نيذلل اضيأو ءايسأيسو ا هنم نيديفتسملا حلاصمب ةراضو

 هتاريثأت نم نوشخي نيذللو ءايفاقثو ايركفو ايسفن - هيلع اودوعت

 قباسلا نمزلاو اهنوفرعي اى ةايحلا بولسأ ىلع (ةيبلسلاو) ةداحلا
 بتاكلا اهركذ تلا ةثالخلا دعاوقلا بسح -هوشاع ائ ليمجلا

 !زمدا سالجود يناطيربلا

 رشبلا نيب لصاوتلاو لاصتالا لاجم تاراكتبالا هذه تلاط املكو

 اهريثأت ناك |ملك ءاهوادتو اهقفدتو تامولعملاو ةفرعملا جاتنا ةطلسو

 فواخملاو رئاسخلاو بساكملاو تاعارصلا كلذكو رطخأو ربكأ

 ضرعن فوسو .هاجتا لك يف تاراكتبالا هذه اهيبست ىتلا تامدصلاو

 .لصفلا اذه نم ىقبت ايف تاراكتبالا هذه نم ةلثمأل

 نومأ ةءوبنو ةباتكلا

 عرتخا امدنع ةلصافلا تاراكتبالا هذحل لاثم لوأ ةيرشبلا تفرع

 لبق (ايدق قارعلا) نيدفارلا دالب يف ةيراسملا ةباتكلا نويرموسلا
 تناك «تاعارتخالا مظعم يف لاحلا وه (ىو .ماع فالآ ةسمخ يلاوح

 اليصفتو اديقعت رثكأ تحبصأ ةايحلاف «ةباتكلا راكتبا ءارو ةجاحلا

 دعت ملو .ةعارزلا ةلحرم ىلإ ديصلا ةلحرم نم نويرموسلا لقتنا امدعب

 نم اهليصافتو ةديدجلا ةايحلا تاديقعت باعيتسا ىلع ةرداق ةركاذلا

55 



 .داصحلاو ثرحلاو يرلا يف ةمكارتم تاربخو ماظنو ةيكلمو ديعاوم

 نم دبال ناكف «ةعارزلاب ةطبترملا تاربخلاو ةطشنألا نم اهريغو

 .ةيحان نم هركذت لهسي ىتح اذه لك نيودتل ةقيرط ثادحتسا

 .ىرخأ ةيحان نم «لايجألا ربع هلقانتو نيرخآلل هميلعتو

 راهسملا هبشت ةلآ نم نوكتي نويرموسلا هيلإ ىدتها يذلا لحلا ناكو

 ةباتكلا تأدب .يرطلا نيطلا نم حاولأ ىلع تامالعلا ضعب اهب نورفحي

 نولجسمي (ازومر مث اروص) تامالع نورفحي ةنهكلا ثيح دياعملا يف

 دووئش نم اهريغو «حمقلا نوزحم مجحو ةيشاملا سوؤر ددع اهب

 ةركاذلا ىلع بعصي ةريغص ليصافتو ةريبك ماقرأ اهب طبترت يتلا ةايحلا
 .ةليوط تارتفلو اهلك -اهم ظافتحالا

 .ةيفيلغوريهلا ةباتكلا ءامدقلا نويرصملا ركتبا نييرموسلا دعبو
 ىلإ ايجيردت اهنمو ةقطنملا يف ةباتكلا :ترشتنا قارعلاو رصم نمو

 تلقتنا نينثإلا عمو «ةءارقلا تءاج ةباتكلا عمو .ملاعلا قطانم ىقاب

 ةفرعملا "ةيؤر" نكمملا نم حبصأو «ةيباتكلا ىلإ ةيهافشلا نم ةيرشبلا

 لوقي امك ةباتكلا ىلإ لوحتلاو !تاللكو افورح مث ازومرو اروص
 .اهريغو نفلاو ةسايسلاو داصتقالاو ةفاقثلا ىلع رثأ "جنوأ رتلوو"

 تامولعملا ظفحل تايلآ ىلإ ءوجللا يرورضلا نم ناك ةباتكلا لبقف

 محالملاو ءاكحلا لاوقأو لاثمألا مادختسا لاثملا ليبس ىلع اهنم

 هذه ةيمهأ ايجيردت لقت تأدب ةباتكلا دعب نكل ءاهريغو ةيرعشلا

 .تامولعملا ظفحل ةيعوأك بيلاسألا

 تدختا يتلا ةزيمتملا تاقبطلا اضيأ ترهظ ةءارقلاو ةباتكلا عمو

 تايادب ىلإ عجري ميدق يرضم صن يفف .اهل ةنهم ةديدجلا تاراهملا نم
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 -اود همسإو ةلودلا يفظوم رايك دحأ دجن ءداليملا لبق ةثلاثلا ةيفلألا
 نهم نم اهريغ نود بتاكلا ةنهم هسفنل راتخي يك هنبإ حصني يتيخ
 همزالتو هدلج نشخي كباسملا لماع" :هل لوقيف «يوديلا لمعلا
 عناصو قاشلا لمعلا نم ةرهظ سوقتي ءانبلا لماعو «هنتن ةحئار

 هملاع سيبح حيسنلا لماعو «ةخستم ةايح يحي لينلا نيط نم بوطلا

 ال ةنهم دجوت ال .. دلجلا ىوس غضمي ام دجي ال يناكسإلاو «ملظملا
 ىتح ىنب اي ايتاك نك ...هسفن سيئر وهف «بتاكلا ةنهم الإ ا سيئر

 يدترت يتحو «نيتفيظن كاديو برلا اهقلخ (ى ءاسلم كعباصأ ودغت
 كل تابعنا: [صخش كيذات |ذاوءاوهزت لوجتتو ءاضيبلا نسالملا
 *سأرلا عوفرم ارح ترس تاقرطلا يف ترس اذاو .صخش فلأ

 ةروطسأ ةباتكلا روهظ اهراثأ ىتلا فواخملا نع ربعي ام لضفأ نمو

 هيبتا ابي جيجا

 ."نوطالفأ

 تقلا كالو ةزاككلا هلزخ قوحت نأ ةروطسألا لوقت
 ىلإ بهذ «ةباتكلاو كلفلاو ةسدنحلاو باسحلاو دادعألا عرتخا نم ل وأ

 ناك .نييرصملا يقاب ىلإ لقتنت نأ حرتقاو هتاعارتخا هيلع ضرعي نومأ
 حدمي نومآ ناكو بيجي يتوحت ناكو عارتخا لك ةدئاف نع لأسي نومأ
 ةباتكلا ىلع رودلا ءاج امدنعو .رخآ أضعب دقتنيو يتوحت تاريسفت ضعب

 فوسو ةمكح رثكأ نييرصملا لعجت فوس ةباتكلا نإ نومآل يتوحت لاق
 .ةركاذلا ةوقلو ةمكحلل ةفصو اذه يعارتخاف «مهتركاذ نم نسحت

 ررضلا بناوج نيبأ نأ يرودو عرتخت نأ كرود :نومأ دريو
 فقورحلا وبأ تنأ .همدختسي نم ىلع كعارتخا ءارو نم ةدئافلاو

"5 



 سكع امالك فورحلا هذه نع لوقت كتلعج ةنسحلا كاياون نكلو

 يف نايسنلا رشني فوس عارتخالا اذه نأ ةقيقحلاو .ةيقيقحلا اهاوق

 مهتردقم يفف ؛مهتركاذ بيردت ىلإ اوجاتحي نلو ءاهوملعتي نم سوفن
 تاردق قيرط نع سيل ءايشألا اوركذتي نأو .نودم وهام ىلع داهتعالا

 .مهنع ةبيرغ ةيجراخ تامالع قيرط نع نكلو ةدعاسم البو مهلخاد
 .ريكذتلاو هيبتتلل نكلو ةركاذلل ةفصو سيل كعارتخاف يلاتلابو

 سيل نيملعتملل همدقت اف «ةمكحلا صخي ايف امأ :نومآ فيضيو

 اذه كعارتخا بيسبو كببسب .اهتقيقح سيلو اههبشي ائيش لب ةمكح ا

 .ههيجوتو ملعملا داشرإ ىلإ اوجاتحي نأ نود ريثكلا ذيمالتلا أرقي فوس
 اضيأ مهنكلو «ةعساولا ةفرعملا مهو مهيلع رطيسي فوس ذئدنعو

 فوس اذه ةمكحلا مهوو .زييمتلا نسح ىلع ةردقلا مهصقنت فوس

 .مهعم لماعتلا يف ةبوعص رثكأو ابخص ىلعأ ذيمالتلا ءالؤه لعجي
 !ةروطسألا تهتن

 راد يذلا (يروطسألا) راوحلا اذه نأ وه انه رظنلل تفاللا نمو

 يتلا تاشاقنلاو تاراوح ا نم ةريثك بناوج صخلي نومآو يتوحت نيب

 يف تناكو «ةهباشم تاراكتبا روهظ دنع ةيلات روصع يف رودت تناك
 دودرل نايساسألا نافرطلا امههيف صخلتي نيقيرف نيب لاوحألا نم ريثك

 هيف ام لضفأ نوزربيو ديدجلا راكتبالل نوسمحتي نييتوحت :لاعفألا
 .ىتلا رارضألا ىلع ايوق اءوض اوطلسي نأ نولواحي نيفوختم نيينومآو

 ْ ْ .راكتبالا اذه نع جتنت دق

 حضاولا هباشتلا كلذ اضيأ قايسلا اذه يف هابتنالا يعرتسي اممو

 ةيبلس راثآ هل نوكي فوس ةباتكلا راشتنا نأ نم نومآ هب ًاينت ام نيب
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 هدعب نوثحايو ءاريخ هلاق امو ءرشبلا نيب لصاوتلا ىلعو ةركاذلا ىلع

 ضعب هترهظأ ام اديدحتو «هباشم راكتبال روهظ لك عم ةليوط نورقب
 تنرتنإلل رركتملا مادختسالل ةهباشم تاريثأت نم ةثيدحلا ثاحبألا
 ءرشبلا نيب راوحلا بادآ ىلعو ا لا عقاومو
 .باتكلا اذه نم ىرخأ ءازجأ يف ليصفتلا ضعبب هل ضرعن ام وهو

 ريثكب قاف دق ةميدقلا رصم يف 0

 1 ةلاعكا لاو نير اهركأ ينل يالا و !يربلا راو فوات

 تاريغتلا نم ةليوط ةلسلس - يف ببسلا امبرو - ةيادب تناك ةقيقحل

 .تقولا كلذ يف رصم اهتدهش يتلا ةينيدلاو ةيعاتجالاو 0
 "سينيإ دلوراه" يدنكلا هلاق ام قايسلا اذه يف ةمهملا ءارآلا نمو

 تايروطاربمإلا" هباتك يف وتنروت ةعماجب ىبايسلا داصتقالا ذاتسأ
 نم لوحتلا 0 ىريف 146٠. ىف رد يذلا "تاللاصتالاو

 ىلإ ةباتكلا قيرط نع لصاوتلل يساسأ طيسوك رجحلا مادختسا
 ىلإ ىدأ دق «ةينوعرفلا رصم يف همادختسا يف عاستالاو يدربلا قرو

 .ةباتكلا نم طسبأ رخآ عونب ةقهرملا ةيفيلغوريهلا تاموسرلا لادبتسا
 - ةباتكلا ةراهمل عيرسلا راشتنالا يف اببس ناك لوحتتا اذه نأ ىريو
 .ميدقلا يرصملا عمتجملا نم ةديدج تاقبط نيب - ةءارقلا اهعمو

 - يف اببس نوكي دقو - عيوستب فيش كفا 'سينيإ' فيضيو

 ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا تيناضأ يتلا ىربكلا تابارطضالا عالدنا

 ةقلطملا ةيكلملا نم لوحتلا يف تلثمت يتلاو «داليملا لبق ةثلاثلا ةيفلألا يف
 نهملا باحصأو نيحالفلل هيف نوكي ةيطارقميد رثكأ مكحلل ماظن ىلإ

 .ةيسايسلاو ةينيدلا قوقحلا نم ديزملا ةبتكلاو

8 



 ىطسولا نورقلا تنرتنإ :ةعابطلا
 ةبرجتلاو خيراتلا نيودت نوكي نأ يف دعاس دق ةباتكلا روهظ نأ حيحص

 لبق هنع ثادحألل اليصفت رثكأو اجهنم حضوأو اماظن رثكأ ةيناسنإلا

 ثادحأل اليجست همظعم يف ناك خيراتلا اذه نكلو «ةباتكلا عارتخا

 ىكحي ايوبخن اخيرات ناك .ايلعلا ةقبطلا دارفأ ةايح ليصافتو تازاجناو

 ةيئانثل يوقلا ريثأتلا امأ .ةيبلغأ نع دجو نإ ليلقلاو «ةلق نع ريثكلا
 ةثيدحلا ةعابطلا راشتنا ةيادب دعب الإ هترئاد لمتكت ملف ةءارقلاو ةباتكلا

 ردجي) .رشع سماخلا نرقلا يف ابوروأ يف ةكرحتملا فورحلا قيرط نع
 هذهم ةعابطلا راكتبا نأ نيخرؤملا نيب قافتا هبش كانه نأ انه ةراشإلا

 امل بتكي مل نكلو ريثكب كلذ لبق نيصلا يف ةرم لوأ رهظ ةقيرطلا

 ةعابطلا نم تلعج ىيتلاو ةينيصلا ةغللا يف زومرلا ةرثكل ارظن راشتنالا

 ظ (.يلمع ريغ ارمأ ةقيرطلا هذهب
 ةليلق بتكلاو «ةعفترم ةيمألا ةبسن تناك ةثيدحلا ةعابطلا روهظ لبق

 ةدحاو ةخسن جرخت يكلو ءايودي خسنت تناك اهنأل ةفلكم اهتعابطو
 يذلا دوهجملاو لمعلا نم اروهش جاتحت تناك رونلا ىلإ باتك نم

 ناكو .اهخسنو بتكلا ةعابط لاجم يف نيصصختملا نم ددع هب موقي

 نوأرقي نم طقف مه ةيطارقتسرألا ةقبطلا دارفأو يحيسملا نيدلا لاجر
 ةوالعو .اهب رخافتلاو .بتكلا كالتما ىلع ةيداملا ةردقلا مهيدلو ماظتناب

 ملعلا ةغل - ةينيتاللا ةغللاب ةبوتكم بتكلا مظعم تناك كلذ ىلع

 ازمر بتكلا نوكت نأ ايعيبط ناكو .نامزلا كلذ يف ابوروأ يف ءالعلاو

 .ةيعاتجالاو ةينيدلاو ةيسايسلا ةطلسلاو يعاتجالا زيمتلا زومر نم
 اياضقلاو تاعوضوملا ىلع ارصتقم بتكلا هذه نومضم نوكي نأو

58 



 نيرخآلا ةايح يف حوضوب ةرضاح بتكلا نكت ملو .ءالؤه مبت يتلا

 هذه تاعوضوم يف نيرضاح مه الو «ىمظعلا ةيبلاغلا نولثمي نيذلا

 !بتكلا

 اهنمو ابوروأ يف اهراشتناو ةثيدحلا ةعابطلا روهظ نم تاونس دعبو
 فاللآ ترفاوتف :ةيرذج ةقيرطبو كلذ لك ريغت تاراقلا ىقاب ىلإ ايجيردت

 ةبخنلا" ىلع ارصتقم بتكلا ءانتقا دعي لو ءاهنم خسنلا نييالمو بتكلا
 روهظ يف اضيأ راشتنالا اذه دعاس (ى ."ةيسايسلاو ةينيدلاو ةيعاتجالا

 حلاصمو ةديدج نونفو فراعمو راكفأو تاماّتها ال ةطسوتم ةقبط

 ريثك عم نايحألا نم ريثك يف مدطصت تناك يتلاو ءاهنع ربعت ةفلتغ
 :اهزيمتو ةبخنلا حلاصم ددهتو ةخسارلا فراعملاو ةدتاسلا راكفألا نم

 ةكرح تأدب ةعابطلا عمو .اضيأ ايداصتقاو - اينيدو ايفاقثو ايعامتجا

 .رشع عباسلا نرقلا يب اهتورذ تلصو ىتح ابوروأ يف اهفحز ةضهنلا
 ناك «ديدجلا راكتبالل سمحتملاو لئافتملو حبارلا بناجلا ىلعو

 عساولا راشتنالا مهتافلؤمو مهبتكل نوديري نيذلا باتكلاو نوفلؤملا

 سوؤر باحصأ اضيأ بناجلا اذه ىلع ناكو .ةعابطلا قيرط نع عيرسلاو

 راكتبالا ءارو نم حبرلا نع نوثحبي اوحار نيذلا عباطملا وكلامو لاومألا

 "ههتدنجأ" اورشني نأ نوديري نيذلا نوثحابلاو ءاملعلا كلذكو ءديدجلا

 اهريغو بتكلا ةعابطل عباطم نوميقي نوريثكلا حارف .ةيملعلاو ةيوبرتلا
 ليلقلا حبرف «ةعلسل ةجئار ودبت قوس نم حبرلا لمأ ىلع تاروشنملا نم
 ميهافم بتكلا ةعانص تفرع اضيأ ةعابطلا عمو !نوريثك سلفأو «مهنم

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلا ءارو نم حبرلاو لاملا سأرو نالعإلاو عيزوتلا
 نيذلا خاسنلا ناك ديدحجلا عضولا نم ' رساخلا" بناجلا ىلعو



 بتكلا خسن ىلع ةيساسأ ةروصب دمتعي مهقزر ردصمو مهلخد ناك

 "سويميثيرث سناهوي'قيرفلا اذه ةمزأ صخل دقو .ايودي تاطوطخملاو

 نابهرلا ريدل اسيئر اضيأو ايوغلو اخرؤم تقولا اذه يف ناك يذلا

 نابهرلل اطوطخم سويميثيرث بتك دقو .ةيناملألا "خانزوركداب" ةدلبب
 ءايودي تاطوطخملا خسن ايازم هيف مه حضوي "خاسنلا حدم" ناونعب

 ديلاب خسنلاف «"ةينابهرلا" ةيبرتلا يف ةيرورض ةقيرطلا هذه نأ فيكو
 قمعأ ةروصب همهفو هخسنب موقي يذلا صنلا لمأتي نأ بهارلل حيتي

 اذإف «ةبهرلا ةبرجت ساسأ وه يذلا ينافتلا ينعي ديلاب خسنلاو «ءلضفأو

 نع فقوتي نمو ..لسكلا نابهرلا باصأ خسنلا لحم ةعابطلا تلح

 ذخأو ءصوصنلا هذل ايقيقح ابحم دعي مل .هديب ةسدقملا صوصنلا خسن

 خاسنلا هشاع يذلا ميدقلا دجملاب خاسنلا-نابهرلا ركذي سويميثيرث

 .خلإ..نهملا لضفأ خسنلا نأ فيكو ةباتكلا ترهظ امدنع

 دحأ نم بلطي نأ دبال ناك "سويميثيرث" نأ تاقرافملا نمو

 ددع ربكأ اهأرقي ىتح ةطوطخملا هذه ةعابطب موقي نأ عباطملا باحصأ

 ىلع ."خسنلا" ةنهمب ةقالع هل نم لكو نابهرلا نمو «ةماع سانلا نم
 ! لعف ضضم ىلعو .صوصخلاا هجو

 نيذلا خاسنلا ثدحأ بتك دقف .رخآ يأر مهل ناك خاسنلا نكل

 اهبرج" :الئاق يوديلا خسنلا يف هبترجت نع "سويميثيرث' اورصاع

 "ل1 ننيعلا] ةانيات انعأو .رهظلا

 نيمئاقلا نأ ينعت ةثيدحلا ةعبطملا نأ اضيأ "سويميثيرث" هركذي ملامو

 نآلا عضولاف «لمع الب ليلق دعب نوحبصي فوس يوديلا خسنلاب
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 .هليغشتو ديدجلا راكتبالا عم لماعتلا يف عفنت ةديدج تاراهم جاتحي
 .قزرلل انومضم اردصم وأ زيمتلل ةيفاك ةباتكلاو ةءارقلا دعت مو

 تنرتنإلا نع ثيدحلا دنع اروضح تاراكتبالا رثكأ نم ةعابطلاو

 ثيح نم نيراكتبالا نيب ريبك هباشت كانه ةيحان نمف .اهريثأتو

 اهرشنو ةفرعملا جاتنا ةقيرط يف راكتبا لك اهثدحأ يتلا تارييغتلا

 ءريهاجلا نيكمت حلاصل ةفاقثلا ىلعو ةفرعملا ىلع ةطلسلا عيزوت ةداعإو

 بوعشلل يعاتجالا خيراتلا نع رثكأ ليصافت نيودت ثيح نم اضيأو

 ين مجالاو ةظيدلاو هب رايعلاو ةيسارملا بحنلا تراث طف سلو

 اهالخ نم يمقرلا رشنلاو تنرتنإلا ريثأت نإف ءئرخأ ةيحان نم نكلو

 يف اهروهظ دنع ةعابطلا هتلعف ام عم هباشتي يمقرلا رشنلاو ةعابطلا ىلع
 عوبطملا باتكلا :رشع سماخلا نرقلا يف ةيئانثلا تناك .يوديلا نيودتلا

 :تنرتنإلا رصع يف تحبصأو ءايودي خوسنملا باتكلا ةهجاوم يف
 «خيراتلا اذكهو .يمقرلا باتكلا ةهجاوم يف يقرولا وأ عوبطملا باتكلا

 !اضيأ ايجولونكتلا لايجأو رشبلا لايجأ نيب لود همايأ

 !ىرخأ ءايشأو ينهذ لسكو فيقثت :نويزفيلتلا
 ةيادبو نيرشعلا نرقلا نم تانيعبرألا تاياهن يف نويزفيلتلا روهظ دنع
 كقطلا وييوشلل ةاذأ نوكك عوض هنأ لوريل نويسمحعتلا ناك يزرع
 ل ةفادللا تاداقللا نو مهاضلا اوبر هفرعلاو معلا رشنو ةيعوتلاو

 ل ل ل

 .ةريغص ةيرق

 نناق قالو سكس ورم نونلا "نوقورألا) اضيأ كانه ناك نكل

 نو



 كلذ يف هل لاقم يف نطسوب ةعماج سيئر "شرام ليناد" لوقيف

 هنأ "ةديعس رسأو ءايبغأ" ناونع تحت ةيكيرمألا "ميات" ةلجم يف تقولا

 اتا ا او سوهلل ردق اذإ"

 يف سيل ءسوحهلا رمتساو ."ءايبغألا نم ةمأ ىلإ -اكيرمأ - لوحتن
 !هلك ملاعلا يف لب اهدحو اكيرمأ

 تببست دق نويزفيلتلا ةدهاشم نأ لوقت ىرخأ تاسارد تجرخو

 مهضعب عم ةدحاولا ةرسألا دارفأ هيف لصاوتي يذلا تقولا صيلقت يف

 نأ نم الدبو «ةيضفلا ةشاشلا هاجهتا يف ةصخاش راصبآلاف ءضعبلا

 ةرواجتم رزج ىلإ رسألا لوح «ةريغص ةيرق ىلإ ملاعلا نويزفيلتلا لوحي
 وأ الومحم انوفيلت :نآلا دهشملا اذه ىلإ فضأ) .ةتماصو ةلزعنم اهنكل

 (!ةعيرس ةيبصع تاكرحب عباصألا هرقنت اريغص ايحول ايساح

 - ايناجم ىرحألاب وأ - اصيخر اسيلج تاهمألاو ءابآلا هيف دجوو
 نم ترذح ثاحبألا ضعب نكل .لافطألل (ثيلا ةرتف ماود) ائادو

 نيدهاشملا بيصت فوس لتقلاو فنعلا دهاشمل رركتملا ضرعتلا نأ

 نمو «نيرخآلا عم فطاعتلا بايغو دلبتلا نم ةلاحب ارابكو اراغص
 ىلع ةردقلا يف ايلس رثؤت فوس ةليوط تارتفل نويزفيلتلا ةدهاشم نأ

 ةصاخو - نوريثكلا فرصني نأ يف اضيأ ببستت فوسو « زيكرتلا
 .ةءارقلا نع - نوقهارملاو بابشلا

 ةيسفنلا رارضألا نم "ةيملعلا" تاريذحتلا لك نم مغرلا ىلعو

 ةليوط تارتفل نويزفيلتلا ةدهاشم اهببست يتلا ةيعاتجالاو ةيركفلاو
 ىدل) ةيسفنلا اضيأو - ةيداصتقالاو ةيسايسلا حلاصملا تاكبش نأ الإ
 .رارمتسالاو ءاقبلا عارتخالا اذهل تبتك (دهاشملا

 نذر





 يناثلا لصفلا ظ

 ثلث ىلإ ةدرابلا برحلا ةناسرت نم

 ملاعلا ناكس

 اهتفرع ةبرجت مخضأو ءهمهفت الو ةيرشبلا هيلإ تلصوت راكتبا لوأ يه تنرتنإلا"
 ".ماظنلاو ةطلسلا بايغو ةيكرانألا يف ةيناسنإلا

 تيمش كيرإ

 لجوج





 ىملعلا لايخلا صصق نم ةصق "رتسئيال ياروم" ىكيرمألا بتاكلل

 بلطتل اهيلع طغضت حيتافم ةحولو ةشاش هب قودنص ىلع تيب لك
 هلأست .كبيجيف سقطلا ةلاح نع هلأست .تامولعم نم هجاتحت ام هنم

 ىلع كلذ لك رهظيو ءاهمسإب كربخيف يكيرمألا نسيكرلا "ةليلخ" نع

 لك ىلع يوتحت ةريبك نزاخمب ةلصتم ةلآلا هذهو .كمامأ ةشاشلا

 اهرودب نزاخملا هذهو «ةيرشبلا اهيلإ تلصوت يتلا قئاقحلاو تامولعملا

 يهنيو .يلايخلا ملاعلا اذه قطانم عيمج يف ىرخألا نزاخملا لكب ةلصتم

 هلعف ةلآلا هذه عيطتست ال يذلا ديحولا ئشلا نأب ارخاس هتصق رتسنيال
 !هل هلأست لاؤس لك ءارو نم ةجوزلا هدصقت ام جوزلل رسفت نأ وه

 نم ةيرشبلا هيلإ تلصوت ام لكب ةدوزم ليبقتسملا يف ةلآل ةروص

 (تاباجإ ايلاغو) ةباجإ اهدنعو «ىئش لك فرعتو «ةفرعمو تامولعم

 .لاؤس لكل ةعيرس
 يف ةبغرلا هذهل اعابشإ دلوت مل مويلا اهفرعن يتلا تنرتنإلا نكل

 برخلا وايغ طسو تنرتنإلا ثدلو دقف .ةرسيم لاو ةعيرسلا ةفرعملا

 ةنمآو ةقلغم ةكبش «ةصلاخ ةينمأو ةيركسعو ةيسايس ضارغأل ةدرابلا
 ربكأ ىلإ كلذ دعب تلوحت نأ ثدح مث .ئراوطلا ةلاح يف تالاصتالل

 ثلث نم رثكأ اهمدختسي «ةيناسنإلا خيرات يف تابساحلا نم ةكبش

 .اراغصو ارابك ءابونجو الامشو ابرغو اقرش «ةيضرألا ةركلا ناكس
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 تنرتنإلا تايادبو ةدرابلا برحلا

 ةدحتملا تايالولا يف نوسدنهملاو ءاملعلا ناك انيب ء«1461/ ربوتكأ يف
 نلعأ «لضفأ تانويزفلتو عرسأو ريكأ تارايس عينصتب نيلوغشم

 هتفرع يعانص رمق لوأ ."كنتوبس" قالطإ نع يتيفوسلا داحتالا

 ءالعلا "رواهنزيأ تياود" ذعتقو ىكيرمألا :سيئرلا هبن دقو .ةيرشبلا

 نق لاك اذه: له نومألا تودع اذإ هنأ لإ نويكيرمأالا قنيعابلاو
 يف ريكفتلا بجي هنأو «ةدرابلا برحلا يف نورصتتي فوس تييفوسلا
 .ةيدج رثكأ ةروصب ايجولونكتلاو ملعلل ىسايسلا رودلا

 ءايميكلا مولع اهجهانم ىلإ فيضت ةيكيرمألا سرادملا تحارف
 زكارمو تاسسؤملا تلصحو .اهريغو تايضايرلاو ءايزيفلاو
 ثحبلا لاجم يف اهراثتسال ةموكحلا نم حنم ىلع ةيكيرمألا ثاحبألا
 و "اسان - ءاضفلا ةلاكو" ءاشنإب ةموكحلا تماقو .ريوطتلاو ىملعلا

 ريوطت فدهب "ابرآ - مدقتملا ثحبلا تاعورشمل عافدلا ةرازو ةلاك و

 تاينقتو تابساحو ءاضف نفسو ةيعانص رامقأو ةحلسأو خيراوص
 عدرلا ةوق ززعتو ءاضفلا رصعب "قيلت هيام رت عانيت ةيرورض ىرخأ

 دض اكيرمأ يمحتو «ةدرابلا برحلا ةرادإو حلستلا قابس يف ةيكيرمألا

 .تييفوسلا اهم موقي دق ةيوون ةبرض يأ
 ءاربخلاو ءاملعلا ىلع رطيسي ناك قلقلا نإ لوقت ةدئاسلا ةصقلاو

 ةلاح يف جتنت دق يتلا ةيثراكلا بقاوعلا نم نويكيرمألا نويركسعلا
 امو ةدحتملا تايالولا لخاد تانوفيلتلا ةكبش ريمدتب تييفوسلا مايق
 مدختسا دقو .ليدب دوجو مدع ةلاح ين لاصتالا رذعت نم كلذ هببسي
 قابس تاينقت ريوطت يف نيكراشملا ءاملعلاو نيثحابلا ضعب ةصقلا هذه
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 ةموكحلا نم مهثاحبأل ليومت ىلع لوصحلل تييفوسلا عم حلستلا

 !ليومتلا ىلإ لوصولا يف فيوختلا حجنو .ةيكيرمألا
 ضعب لوقي (ىك - تاعورشملا هذه مظعم ءارو رخآلا ببسلا امأ

 ةقيرط ىلإ نيثحابلا ةجاح ناكف - تاعورشملا هذه يف نيلماعلا

 يف ةيجولونكتلا دراوملاو تابساحلا مادختسا اهالخ نم نوعيطتسي

 تناك تقولا اذه يف تابساحلا نآل مهنع ةديعبلا ثاحبألا زكارم

 .ءاملعلاو نيثحابلا نم ريثكل ةرفوتم ريغو مجحلا ةريبكو نمثلا ةيلاغ

 ردا اكوا بيع نادت ةياكشإ نما رع رحل ةرعيب

 يف «"ايرآ" ةلاكوو ايجولونكتلل ستسوشتاسام دهعم ءالع دحأ

 يف نولوئسملا عيطتسي تابساحلا نم ةقلغم ةكبش ءاشنإ حرتقاف ©

 لصاوتلا ةيكيرمألا تاعماجلا نم ددع يف ءاملعلاو نوثحابلاو ةموكحلا

 مت دقو .تانوفيلتلا ةكبش ريمدتب تييفوسلا ماق نإو ىتح احلالخ نم
 ."تنابرآ" لاب اهتقو يف فرعت ةكبشلا هذه تناكو حارتقالاب ذخألا

 ءابألا نم لمع قيرف هعمو "كورئيالك درانويل" ماق ١959 يفو

 لاسرإب - امهريغو "ناك بوب" و "فريس تنيف" - تنرتنإلل لئاوألا

 لماعم دحأ يف لوألا بساحلا :نيبساح نيب تنابرألا ربع ةلاسر لوأ

 ةعماجب اينروفيلاك يف اضيأ يناثلاو .سولجنأ سولب اينروفيلاك ةعماج
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب دروفناتس

 ىتلا تنرتنإلا نم ىلوألا ةخسنلا داليم ةداهش ةلاسرلا هذه تناكو

 نو ب يس
 -  .ةقيقد لك ومنلا نع فقت الو ىملاعلا يف تابساحلا نييالم

 نم ةيناثلا ةمالعلا تناك ١91/١ يف اديدحتو نيماعب كلذ دعبو
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 يكيرمألا ماق ثيح تنرتنإلا خيرات يف ةلصافلا قيرطلا تامالع

 ديربلا ربع ةلاسر لوأ لاسرإب "نوسلموت ليومص دنوميار"
 .تنابرآلا لالخ نم ينورتكيلإلا

 "قر جسم ' دكشنا هذا ةايشاانحلا ةلاسرلا هذه كناكو
 ةينورتكيلإ ةلاسر رايلم ٠٠١ نم برقي ام ايموي لقني «ةيناسنإلا هتفرع
 أدب اهموي نمو .ملاعلا ءاحنأ لك يف مدختسم رايلم ”, ؛ يلاوح نيب
 ةليسوك ديربلا عباطو ملقلاو ةقرولا تاباطخ نع ايجيردت ءانغتسالا
 .ديربلا ةاعسو بتاكم ىلع دامتعالا اضيأ لقو «نيرخآلا عم لصاوتلل
 6-0 ناك تنرتنإلا نم "ةيتادبلا" ا

 نكي مل - ةيحان نم رتويبمكلا ةزهجأ عم لماعتلل دقعم ماظنب اماملإ

 تامولعملا ىلإ لوصوللو - دعب يمخشلارتويمكل فرع دق ملاعلا
 .ىرخأ ةيحان نم

 "يل زرنريب ميت" يناطيربلا عرتخا امدنع ١184 يف لوحتلا أدبو

 ىتلا تنرتنإلا تاقيبطت دحأ يهو «تامولعملل ةيملاعلا ةكبشلا

 راحبإلا و ثحبلاو حفصتلا تايلمع لهست يتلاو نآلا اهمدختسن

 ققحي مل يل زرنريب نأ بيرغلاو .تنرتنإلا ةكبش ىلع تامولعملا يف
 تامولعملا رشن ليهستل هب عربت دقف .هعارتخا نم ةيداصتقا حابرأ هيأ

 !تنرتنإلا ربع اهيلإ لوصولاو اهوادتو
 تاعماجلا جراخ اهفحز ةيملاعلا ةكبشلا تأدب ١414١ يفو

 ىلإ لصتل ملاعلا يف ناكم لك ىلإ ةيركسعلاو ةينمألا تاسسؤملاو
 سفن يف يكيرمألا سرجنوكلا ررق دقف .نآلا هيلع يه يذلا لكشلا
 تحارف «ةيراجتلا ضارغألا يف اضيأ ةكبشلا مادختسا نكمي هنأ ماعلا



 ةكبش ىلع احل عقاوم ءاشنإب موقت نولو :فنص لك نم تاكرشلا

 لصاوتلاو ءارشلاو عيبلا تايلمع ةرادإ اهلالخ نم عيطتست تنرتنإلا

 ةراجتلا ةيادب تناكف «عيرسو لهس لكشب ءاهنتابز عم ةرشابم ةقيرطب

 نوزامأ ةكرش نآلا ىتح اهمعزتت يتلاو «تنرتنإلا ربع ةينورتكيلإلا
 ظ !عزانم البو -

 لوأ كلذب تناكو «تنرتنإلا مادختسا يف سنوت تأدب ١447 فو

 نم رصم يف تنرتنإلا لوخد أدب ١591 يفو .لاجملا اذه يف ةيبرع ةلود

 رارقلا ذاختا معدو تامولعملا زكرمو ةيرصملا تاعماجلا ةكبش لالخ

 كلذ يف رصم يف تنرتنإلا يمدختسم ددع ناكو .ءارزولا سلجمب

 .مدختسم فالآ ةثالثو نيفلأ نيب حوارتي تقولا

 قطانم يف تنرتنإلل عساولاو عيرسلا راشتنالا دعبو « 5 فو

 ىلإ تنرتنإلا ةرادإ لقنب ةيكيرمألا ةموكحلا تماق «ملاعلا نم ةريثك

 ةيزكرم ةرادإ كانه دعي مل اهتقو نمو .ةلقتسم تاسسؤمو تاظنم

 رومأ رييست نمضت يتلا ريياعملاو تاسايسلاف «ملاعلا يف تنرتنإلل

 يندملا عمتجملا نم تاسسؤمو تايظنم اهعضو يف نواعتت تنرتنإلا

 اهريغو ةيثحبلاو ةيميداكألا تاسسؤملاو تاموكحلاو صاخلا عاطقلاو

 ةينبلا مظنت يتلا تاسايسلاو ةينقتلا رومألا امأ .ةيلودلا تايئملا نم

 فرشتف اهريغو تالوكوتوربو عقاومو تاقاطن نم تنرتنإلل ةيحتلا

 يف اينروفيلاك ةيالوب سلجنأ سول اهرقمو "ناك يآ" لا ةئيه اهيلع
 تلا تاارذلولا

 يو «نويلملا زجاح تنرتنولا ىلع عقاوملا ددع لصو ١994 يفو

 يذلا ثحبلا كرحم :"”لجوج" مسإ عمسي ملاعلا أدب اضيأ ماعلا سفن
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 «ثحب تاكرح نم هقبسام لك ىلع ىطغيف نايكيرمأ نابلاط هممص
 هعم أدبتو .ةعساولا لجوج و "هيظعلا ثحابلا" عاضو
 «يعامتجالا لصاوتلا تاكبش رصعو تنرتنإلا نم ةيناثلا ةجوملا اضيأ

 !ةريفغلا ريهامجلا نيكمت رصع ةيادبو ةيديلقتلا ةبخنلا مجن لوفأو

 لعافتلا نم ديزم :يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 :ىلوألا اهتجوم شيعت نيرشعلا نرقلا تاياهن ىتح تنرتنإلا تلظ
 .لعافتلا نم ل وراك لا وترا رب ديزمو عقاوملا نم ديزم

 ةيديلقتلا تانايكلا يديأ يف زكرتت تلازام "تامولعملا ةطلس" تناكو
 روهظ لبق رمألا ناك امى ابيرقت «ةفرعملاو تامولعملا تاباوب سارحو
 تامولعملا هذه تناكف .ىمقر لكش يف نكلو ءاهراشتناو تنرتنولا
 تاراهملاو دراوملا اهيدل ةلق ثيح مرحلا ةمق نم دحاو هاجتا يف قفدتت
 تاكرشو تاعماج نم - ىوتحملا ةرادإو جاتنإ تايلمع اهجاتحت يتلا
 يقاب يف ةيبلغأ ىلإ - ةيموكح ريغو ةيموكح تاسسؤمو فحصو

 قيلعتلاوأ هعم لعافتلل ةيناكمإ الب ىوتحملا اذه ىقلتت مر لا ءازجأ

 .باجيإلاب وأ - بسلا انايحأو - بلسلاب هيلع
 ةكبش تدهش نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا يفو

 لعافتلا ةجوم :اهنم "ةيناثلا ةجوملا" داليم نلعي ايعون اريغت تنرتنولا
 روهظ يف دسجت يذلاو "يبعشلاو" يعامتجالا ىوتحملاو لصاوتلاو
 جاتنالاو يكيولا ةفاقثو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تانودملا

 > ."ايديبيكيو" ينور ل عا يعمجلا
 هريتعي يذلاو "سيابس يام" عقوم سسأت 7٠١17 سطسغأ يفف
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 عساو قاطن ىلع رشتناو «يعاتجالا لصاوتلل عقوم لوا ضعتبلا

 ققحي مل عقوملا اذه نأ عمو .ةيكيرمألا تاعماجلاو سرادملا ةيلط نيب

 يدا يداي مو جيو بيسو

 5 مهتايح نم ءزج ةسرامو نيرخآل

 «كوبسياف عقوم ٠١٠١ 5 رياربف يف رهظ «ةبغرلا هذه يفتك ىلعو

 درافراه ةعماج بالط نيب لصاوتلاو فراعتلا ليهستل ةيادبلا يف

 ىلإ مث ,كانه سرادملاو تاعماجلا ىقاب ىلإ اهنم لقتناو «ةيكيرمألا

 نآلا ىتح ملاعلا هفرع عقوم ربكأ حبصيل ةيضرألا ةركلا قطانم يقاب

 ا وعش نويزفللا ا
 .ملاعلا يف تاموكحلا

 نيودتلا عقوم ىلع ةريصق ةلاسر لوأ ترشن ”؟ههاآ سرام فو

 ةيعاتجا :ةصنم" ىلإ رخآلا وه لوحت يذلاو «"رتيوت" ريصقلا
 عقوملا اذه ةيمهأ كردي ملاعلا أدبو ءبابشلا نيب ةصاخ «"نيبغاشملل

 رياني يو 5٠١. 4 وينوي يف ةيناريإلا ةساترلا تاباختنا تبحاص يتلا

 دعب رصم يف ةعئاشلا ءاسألا نم رتيوت مسإ حبصأ « 7٠01١ رياربفو



 ثادحألا ليصافت نم اريثك لقنت يتلا لئاسرلاو تاهويديفلاو روصلل

 .رصم نيدايم نم هريغو ريرحتلا ناديم يف تارهاظملاو تامادصلاو

 لصاوتلا لع 0 ىرخأ عفاوم ترهظ ايقدا ةرتفلا هله فو

 نآلا امل لاثم لضفأو زربأ «تالاجملا نم ددحم لاحي يف ىعامتجالا

 باتكلا يف مهؤارآو اهتءارق نووني يتلاو اه وأرق يتلا بتكلا :ةءارقلا

 أدب ةجوملا هذه عمو «تنرتنإلا نم ةيناثلا ةجوملا تاودأ يه هذه

 ريهاجلل يناقثلا نيكمتلاو ررحتلل ةادأك تنرتنإلا رود نع ثيدحلا

 تنرتنإلا مدختسم قح نعو هل توص ال نم توص نوكت نأ يفو

 اهددحت ةفرعم جاتناو ةيفرعملا ةموظنملا ةغايص يف اكيرش نوكي نأ يف
 ةيسايسلاو ةيداصتقالا تاسس وما حلاصم سيلو هاياضقو هتاماتها

 "يناثلا تيبلا" تنرتنإلا تحبصأ ءاضيأ ةجوملا هذه عمو .ةيمالعإلاو

 !ةيضرألا ةركلا ناكس نم نييالملا فالآل

 ملظملاو يفخلاو رهاظلا :تنزئنإلا مجح

 ملاعلا يف اهمادختساو اهراشتناو تنرتنإلاب قلعتت يتلا ماقرألا مظعم
 ببسلاو ءاه ريثأت رس يه ةيددعلا ةماخضلا هذهو .ةمخض ماق أ

 روق سلي ىذلاو "ةنيقلاا بلدك لكلا" ذيب نوه ل يدر
 هب لم اعداو وأ كايواكلل نافقا ق اريطخ
 - .اديدحت يعاتجالا لصاوتلا عقاومو



 يلاوح كانه تالاصتالل يلودلا داحتالل ةيئاصحإ رخآ بسحف

 ناكس نم /75 نم برقي ام يأ «تنرتنإلل مدختسم رايلم 5

 نأ دعب ةصاخو /7١١1« يف مقرلا اذه فعاضتي نأ عقوتملاو .ملاعلا

 يتلاو ”تنرتنإلا تانولاب" عورشم ذيفنت يف تأدب دق لجوج نوكت
 نيذلا رشبلا نييالمل تنرتنإلاب يكلسال لاصتا ريفوت هلالخخ نم لواحت

 .دنهلا يف ةيفيرلا قطانملاو ايسآ لوهسو ايقيرفأ لهاجم يف نوشيعي
 نويلم 5 يلاوح نآلا ىتح تنرتنإلا يمدختسم نم رصم بيصنو

 نم ةيبرعلا لودلا ربكأ كلذب رصمو .(ناكسلا ددع نم /5 5 يلاوح)

 ةبسن ىلعأ ةبحاص ىهف تارامإلا امأ ءتنرتنإلا يمدختسم ددع ثيح

 وأ ابيرغ سيل اذهو .ةيبرعلا لودلا يف اههاكس نيب تنرتنإلل راشتنا
 تانوفيلتلل راشتنا ةبسن ىلعأ ةبحاص اضيأ ىه تارامإلا ةلودف ءائجافم

 !هلك ملاعلا يف نكلو يبرعلا ملاعلا يف طقف سيل ءاههاكس نيب ةيكذلا
 يلاوح) ايناطيرب يه ملاعلا يف تنرتنإلل امادختسا لودلا رثكأو

 تارامإلاو اسنرفو ةيبونجلا ايروكو ايناملأو ادنك مث (ناكسلا نم /87

 يه دنهلاو 2/١/(. يلاوح) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مث ايلارتساو

 .ناكسلا ددع نم طقف ١7/ ةبسنب ملاعلا يف تنرتنإلل امادختسا لقألا

 ىلإ ةفاضإلاب تنرتنإلا ىلع ةنودمو عقوم رايلم يلاوح كانهو
 نآلا ىتح كانهف «يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع تاباسحلا تارايلم

 هذه نيب ربكألا وهو - كوبسيافل امدختسم نويلم 7٠٠١ و رايلم يلاوح
 .رايلملا يلاوح هيف تاباسحلا ددعو رتيوت مث - عقاوملا

 ةحفص نويليرت ١ 5 نع ديزي ام كانه «تاريدقتلا ضعب بسحو

 تاكرحم لك نيب ربكألا وهو لج وج ثحب كرحم سرهفو .تنرتنإلا ىلع
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 .تاحفصلا هذه لك نم طقف ةئاملا يف ؟ يلاوح ىلع يوتحي ثحبلا
 ىوتحملا وهو "ىفخلا تنرتنإلا" ب فرعي هنم ءزج «نوفدم ؟ىيقابلاو

 نا ةييالتتو لعب ةكسرروت مني اودهجللا تاكرحم هيلإ لصت مل يذلا
 يتلا تانايبلا ساسألاب مضي ىوتحملا اذهو .تاكرحملا هذه مدختسي

 ثحبلا تاكرحم عنمت يتلا عقاوملاو ءاهيلإ لوصولل رس ةملك بلطتت
 .كلذ مرتحت نأ ثحبلا تاكرحم ىلعو ءاهاوتحم ةسرهفو اطوخد نم

 ءزجلا اذه يف عقاوملاو ."ملظملا تنرتنإلا" ب فرعي رخآلا ءزجلاو

 تالوكوتوربلا عبتت ال عقاوملا هذه نآل ثحبلا تاكرحم اهيلإ لصت نل

 ةطبترم ريغ اضيأو ءاهليجستو عقاوملا ءاسأ يف ةفورعملا تاقاطنلاو
 .اهالخ نم اهيلإ لوصولا ثحبلا كرحمل نكمي ىرخأ عقاومب
 قلغملاو يرسلا لصاوتلا يف ضعبلا ةبغر عبشي ملظملا ءزجلا اذهو

 اهتاطلسو ةلودلا ةزهجأ ةباقرو نيرخآلا نيعأ نع اديعب مهنيب اهيف
 ةيفصتلل تاقافتا اهيف متت ةيمقر ءادوس قوس ءزجلا اذهو .ةفلتخملا

 اضيأو «راثآلاو تاردخملاو حالسلا ءارشو عيبل تاقفصو ةيدسجلا

 نيناوقلا اهمرجت ىتلا ةطشنآلا نم اهريغو «ةيباهرإ تايلمغل طيطختلا

 ىظعب انضرأ همدخعيب تقرتلإلا نماء كنا اهو. ماعلا لو عسوشكاو
 دشحلا تايلمع يف ملاعلا لود نم ريثك يف نييسايسلا نيقشنملاو ءاطشنلا

 .اهريغو ةيسايسلا ةئبعتلاو
 سنزبلا ةكبش" ءملظملا تنرتنإلا اذه يف عقاوملا رهشأ نمو

 ةقرس تايلمع فصن نم برقي ام اهيلإ بسني يتلاو ”ةيسورلا
 وهو "ريرحلا قيرط" عقوم اضيأو «ملاعلا يف نامتتالا تاقاطب تامولعم
 ريرقتل اقبطو .اهعاونأ لكب تاردخملا عيب تايلمع ليهستب موقي عقوم
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 تايلمع مجح تغلب دقف «ةيكيرمألا نوليم يجنراك ةعماج هتدعأ

 يلاوح نآلا ىتح عقوملا اذه لالخ نم تمت يتلا تاردخملا ءارشو عيب

 عقاوملا هذه ىلإ لوصولل ةصاخ تاحفصتم كانهو .رالود نويلم 1

 ءاش نإ رخآ اباتك الل صصخن دقو ءانه اهركذل لاحم ال ءاهحفصتو

 ظ . هللا

 تنرتنإلا ةايح يف ةقيقد
 قرست فيك نوكردي ةمظتنم ةروصب تنرتنإلا نومدختسي نم

 تامولعملا نع اثحب رخآل عقوم نم راحبإلاو حفصتلا يف تقولا
 .ددحم فده الب رخآ ىلإ عقوم نم زفقلا وأ رابخألا رخآل ةعباتم وأ

 هذه علتبت فيك نوفرعي يعامتجالا لصاوتلا عقاوم نومدختسي نمو
 ريبعتلا نم ةقيمع ةلاح يف نوقراغ مهو اورعشي نأ نود تقولا عقاوملا

 ةيمويلا ةايحلا ليصافت ةباتكو فالتخالاو قافتالاو باجعالا نع

 .مهسفنأ نع نورخآلا هبتكي ام ةعباتمو ةيسفنلا ةلاخلاو

 مدختسم هيضقي يذلا تقولا طسوتمف .كلذ لصفت ماقرألا ضعبو

 ةيباسح ةيلمعبو «نآلا ىتح - ايرهش ةعاس ١7 وه ىلاعلا يف تنرتنإلا

 ىلع ةنس نييالم ؟ يلاوح هعومجم ام يضقت ةيرشبلا نأ فرعن ةطيسب
 وهف رخآلا فصنلا امأ «ةياكح لا فصن طقف اذه !رهش لك تنرتنإلا
 نم ددع يف ةرمتسملا ةدايزلا عم ابيرق فعاضتي فوس تقولا اذه نأ

 الو !تنرتنإلا ةكبش ىلع لوخدلا يف لومحملا نوفيلتلا نومدختسي

 نوفيلتلا نومدختسي ملاعلا ناكس نم /97 كانهف «كلذ ف بجع

 وحلا

 ا/



 ربع نيرخآلا عم لصاوتلا يف تنرتنإلا ومدختسم هيضقي تقولا اذه
 .(تقولا اذه نم )5١/ يعامتجالا لصاوتلا عقاومو ينورتكلإلا ديربلا
 )١”7/(, لاقم وأ ريخ ةءارق يف وأ )7١/(« تامولعم نع ثحبلا يف وأ
 .(/0) تنرتنإلا ربع ءارشلا تايلمع يف وأ ,(20) هيفرتلا يف وأ

 ةدحاو ةقيقد يف تنرتنإلا ىلع ثدحي (ف ,ةمخضلا دادعألا هذه عمو
 دق نوكي «ةرقفلا هذه ةءارق نم تيهتنا دق نوكت نأ دعبف .اضيأ مخض
 يلاوح مهنم ينورتكلإلا ديربلا ربع ةلاسر نويلم ١5١ يلاوح لاسرإ مت

 قيلعت رايلم فصن يلاوح ةباتكو .ةجعزم ةينالعإ ةلاسر نويلم ٠
 نم رثكأ تامولعم نع ثحب ةيلمع نييالم ةعبرأب مايقلاو «كوبسياف ىلع
 «بويتوي ىلع ويديف فصنو نويلم ةدهاشمو .سنجلاب ةقالع هل اهثلث
 /7 يلاوح اهتميق نوزامأ عقوم ىلع ءارشو عيب تايلمع نم ءاهتنالاو
 .كوبسياف ىلع لوخدلا يف أدبي كرتشم نويلم عبرو «رالود فلأ

 تنرتنولا ءامعز
 ةيديلقتلا تاماعزلا لحم. اولح نيذلا اهؤامعز اضيأ ال تنرتنإلا ةلودو
 نييالملا فالآ مهعباتيؤ ىملاعلا يف ةفرعملاو تامولعملا ىلع رطيست يتلا
 يف نكلو يو ءالولا هبشي اهب مهل نونيديو «مهتامدخ نومدختسيو
 !ةديدج ةيمقر لود دودح

 ةيكلملا ةباوبلاو مظعألا ثحابلا وه لجوج ثحب كرحمف
 0 مسقمو رارسألا متاكو ةبتكملا نيمأو سراحلاو تنرتنإلل
 دنع ليصفتلاب اهلوانتن فوس ةريثك ىرخأ ءايشأو يضارتفالا ملاعلا يف
 . لجوج نع ثيدخلا



 نع فقوتي ال يذلا تنرتنإلا يجطسوب وه ينورتكلإلا ديربلاو
 .لئاسرلا ليصوت يف - ابلاغ - رخأتي الو لمعلا

 .بوعشللو بوعشلابو بوعشلا نم نويزفيلت وه بويتويو
 هترتلفب بلاطتو انايحأ هبجحتف «كلذ اهيجعي ال تاموكحلا ضعبو

 .ىرخأ انايحأ -ايسايسو اينيد - ةئيسم اهارت يتلا تاهويديفلا نم
 ةيمقرلا تالافتحالا ثيح تنرتنإلا تابسانم و وه كوبسيافو

 ونيزاكلاو ىهقملا اضيأ وهو «حاجنلاو جاوزلاو ةبوطخلاو داليملا دايعأب

 فرغو تايدتتملل يعيبطلا روطتلاو «ةليبقلا ةميخو ةميمنلا سلجمو
 .ةشدردلا

 نع ديزت ال لئاسرلا ثيح يمقرلا تافارغلتلا بتكم وه رتيوتو
 عابط نم اريثك ذخأف تاتو دبل يعيبطلا روطتلا وهو ءافرح

 !اضيأ ةيسجرنلاو .. ةحارصلاو ةسكاشملاو درمتلا :نينودملا

 ثيح ةيرشبلا خيرات يف ةينورتكلإ ةعوسوم ربكأ يه ايديبيكيوو
 ةعوسوم لداعي ام وهو «ةغل 141/ يف الاقم نويلم ١ يلاوح مضت
 7٠٠٠١ رياني يف ايمسر ةعوسوملا تأدب دقو .ءزج فلأ ١ نم ةيقرو

 ةعوسوملاو ."رجناس يرال" و "زليو يميج" نييكيرمألا دي ىلع
 لوقي ٠٠٠١ ماع يف "ناملوتس دراشتير' يكيرمألل حارتقا ىلع موقت
 تالاقملا ريرحت ةيلمع ىلع ةيزكرم ةرطيس كانه نوكت نأ بجي ال هنأب

 .اهتباتكو

 اهتفرع ةبرجت حجنأو ربكأ ايديبيكيو ةعوسوم ىري ضعبلاو
 ةيركفلا ةكيلملا قوقح نم ررحتلاو يعاجلا عادبإلل ةيناسنإلا
 .يعادبولا عاشملا ةلحرم ىلإ لاقتنالاو



 ميلعتلا ةدوجب رضتو ةفرعملا ثولت ةعوسوملا نأ نودقتعي نورخآو

 مكحتت ةعوسوملا قايس يف تالاقملا ريرحت ةيلمع نأو «"'نييقيقحلا"

 نأ وه هيلع ريبك فالخ الو تباث وه ام نكل .ةيسايسلا حلاصملا هيف

 تاعوسوملا رود يف ريبك عجارت ىلإ يدأ اهراشتناو ايديبيكيو روهظ
 ةيبدألا ةقرسلا ميهافم طالتخا ىلإو «ةيديلقتلا تابتكملاو ةيقرولا

 !ملاعلا لود نم ريثك يف بالطلا نم

 متي ثيح «يراجتلا اهزكرمو تنرتنإلا قوس وه نوزامأ عقومو
 يمقرلا رشنلا ةعانص شاعتنا يف دعاس .اينورتكلإ ئش لك ءارشو عيب

 قرولا ةعانص اهترسخ تارالودلا تارايلمب احابرأ اهنم ققحف

 ةراجتلا راهدزا ىلع اضيأ دعاسو «ةيقرولا بتكلاو رشنلا ةعانصو

 ةيديلقتلا رجاتملا نم ريثك تقلغأف «تنرتنإلا ةكبش ربع ةينورتكيلإلا

 .مهقزر ردصمو مهفئاظو نييالملا دقفو اهباوبأ



 ثلاثلا لصفلا

 اهرشو اهريخب .. تنرتنإلا

 رثكأو ةيناسنإ رك نوكت ابر «يضارتفالا ماعلا ْق لقعلل ةراضح قلخن فوس

 ".كلذ لبق تاموكحلا هتقلخخ يذلا ملاعلا نم الدع

 ولراب يريب نوج "يكيرم ألا رعاشلا
 يضارتقالام اعلا لالقتسا نالعإ ء 7





 عقاوملا ىلع رظحي (ىح ادنلزوين يف ةاضقلا دحأ ردصأ ٠٠١4 يف

 |مههعم قيقحتلا متي نيلجر يمسإ رشن كانه تنرتنإلا ىلع ةيرابخإلا

 ةعاذإلاو ةيقرولا فحصلا ىلع رظحلا اذه قبطني الو «لتق ةميرج يف
 كانه نأ مكحلا اذهل "يفراه ديفاد" يضاقلا ريربت ناكو .نويزفيلتلاو

 تامولعملاف .ركذلا ةقباس طئاسولا نم اهريغو تنرتنإلا نيب اريبك اقراف

 نيريثكل لصت الو اهتعيبط مكحب اديعب بهذت ال ”ايقرو" رشتنت يتلا

 بهذت "اينويزفيلت" و "ايعاذإ 'رشتنت يتلا تامولعملاو .اهعيزوت مكحب
 ابيرقت اهتايح ىهتنتو ءارمع رصقأ اهنكل ءربكأ دادعأل لصتو دعيبأ

 يأب فرتعت الف «تنرتنإلا ربع رشنت يتلا تامولعملا امأ .اهثب ةياهنب
 ْ .دويقلا هذه نم

 «يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا ةيرشبلا تفرع امدنع

 ل

 ةملكلاب رثأتلا :ةعمتجم - نويزفيلتلاو ةعاذإلاو نوفيلتلاو فارغلتلاو
 عرسأ عاقيإو ربكأ قاطن ىلعو «ةروصلاب ريثأتلاو توصلاب ريثأتلاو

 !ارمع لوطأو «ةيلعافت رثكأ ةقيرطبو
 ثحبلا يف اهنومدختسي ملاعلا لود لك يف رشبلا نم نييالملا فالآف

 عم لصاوتلا يفو «ءءارشلاو عيبلا ينو «رابخألا ةعباتمو تامولعملا نع
 درمتلاو بضغلا نع ريبعتلا يفو .ناكم يأ يفو تقو يأ يف نيرخآلا

 ئىش ال يف انايحأو ًةروثلاو ةئبعتلاو دشحلا يفو «فالتخالاو قيضلاو

 !حضاو فده نود رخآ ىلإ عقوم نم لقنتلا ىوس
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 ليلضتو هيوشتلا تالمحو بيذاكأآلاو تاعئاشلا رشنو ادنجابوربلا

 .جراخلا يفو لخادلا يف - ماعلا يأرلا

 ؟ةفلتخم ىه اذامل :تنرتنإلا
 رابخألاو تامولعملا نم ءاشت ام جتنت ةلق ىلع ارصتقم ناك كلذ لك

 عقاومو تنرتنإلا دعبو ءامل مدقي ام كلهتست ةرثكو «فراعملاو
 لكلاف .ءكلهتسي عيمجلاو جتني عيمجلا حبصأ يعاتجالا لصاوتلا

 .يأرلاو توصلا عومسمو ارثؤم نوكي نأ ديري
 ةيفرعملاو ةيتامولعملا تاجايتحالاو تايلمعلا هذه مظعم

 بتكلا تناكو «تنرتنإلا روهظ لبق ةدوجوم تناك ةيعاتجالاو

 .ةتوافتم تاجردب اهنم ريثكلا ىبلت نويزفيلتلاو ويدارلاو فحصلاو

 هاهو: هيلة ايمولا هله قره هنا محلا نق يناس ىرسأ ضيافه كل
 يواسي نأ نكمي يذلاو «ديازتملاو ريبكلا اهريثأت رس ىه اضيأ رومألا

 ظ :اهيرتفر اهريختي :ةعيتح لن مولا هدهوررأت

 ثادحألا ضعب نأ حيحص .ةعرسلاو تقولا رصنع وه لوألا رمآلا

 ةعيرس ةينويزفيلتو ةيعاذإ ةيطغت ىقلت ةردانلا انايحأو ةمهملاو ةلجاعلا
 الإ - طئاسولا هذه تاباوب سارح ةدنجأب رضت ال تناك نإ عبطلاب -

 طئاسولا هذه نم تامولعملا قفدت نأ وه قايسلا اذه يف ىعيبطلا نأ

 نأ نبق د عصلا ةلاص ف هالافاك انوي انانعلاو فاعاس رخات
 يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا ةلاح يف امأ .يقلتملا ىلإ لصت
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 قئاقدب اهدعب وأ ثدحلا عوقو ةظحل يف ابيرقت أدبي تامولعملا قفدتف

 ىلع فحصلا ضعبل ةيمقرلا خسنلاو ةيرابخإلا عقاوملا ضعبف .ةليلق

 يف ةيقرولا اهتخسن وردص تقو راظتنا ىلإ ةجاحب دعت مل تنرتنإلا
 . راشتنا عمو ءىرخأ ةيحان نمو .ثدح ام رشنت ىتح يلاتلا مويلا حابص

 تنرتنإلاب ةلصتملاو ةدوجلا ةيلاع تاريماكلا تاذ ةلومحملا تانوفيلتلا

 ةليلق قئاقد نم رثكأ جاتحي رمألا دعي مل ءيعامتجالا لصاوتلا عقاومو

 .تاهويديفلاو روصلاو تامولعملا نم عيرس رايت قفدتي ىتح
 "ليصفتو فييكت" ةيناكمإ حيتت تنرتنإلا نأ وه يناثلا رمآلا

 يتلا تامدخلاو تامولعملاو اياضقلا عم بسانتيل ايفارغج ىوتحملا

 ددعو اهمجح نع رظنلا فرصب ءام ةقطنم ناكس تاجايتحا ىبلت

 تاودألا ضعب اضيأ مدي تنرتنإلاو .ركذت داكت ال ةفلكتبو ءابناكس
 تاجايتحالاو اياضقلا ةعباتم ىوتحملا اذه مدقي نم ىلع لهست يتلا

 اديج شتفي نأ الإ هيلع ايف ءام تقو يف قطانملا نم ةقطنمل ةيمهألا تاذ

 لجوج عقوم هحيتي يتلا ثحبلا تايلمع فيشرأ يف ةمظتنم ةروصبو

 .ةفلتخملا ةيفارغحجلاو ةينمزلا اهليصافتب «عيمجلل
 ال تنرتنإلا ىلع ةحاتملا تامدخلاو تامولعملا نأ وه ثلاثلا رمألا

 تنرتنإلاب لصتم صخش يأل نكمي ثيح ةيفارغجلا دودحلاب فرتعت
 .تامدخلا هذه نم ديفتسيو تامولعملا هذه ىلإ لصي نأ ناكم يأ يف

 اهدودح لخاد" عقاوملا ضعب بجحب لودلا ضعيب مايق ةلاح يف ىتح

 ب فرعي اب ةمئاق تنرتنإلا يمدختسمل عقاوملا ضعب مدقت «"ةيفارغجلا

 ىلإ لوخدلا اهلالخ نم نوعيطتسي ةيمقر نيوانع يهو ”ىبسكوربلا"
 فالآلا تائم كانهو .ىرخأ ةلود نم مهنأكو اهبجح مت يتلا عقاوملا

 عهلاعإ



 !تنرتنإلا ةكبش ىلع ةفلتخم تاعرسو تاردقب نيوانعلا هذه نم

 لاجم يف نيصصختملا نيب لصاوتلل ةصرفلا ةحاتإ وه عبارلا رمألا

 .اهدويقو ايفارغجلا رماوأ نع رظنلا فرصب ام ةيضقب نيمتهملا وأ ام

 تايرودو تالجمحو فحصو تاطحمو تاونق كانه نأ حيحص

 ىتلا اياضقلاب نيمتهملا نيب لعافتلاو اهراشتنا نأ الإ .ةصصختم

 ل لعافتلاو راشتنالاب نروق ام اذإ «ةرييك ةروصب دودحم اهمدقت

 دقو .تنرتنإلا ةكيش ىلع ةصصختملا تاكبشلاو تاعومجملا نييالم

 اذه ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف نيثحابلاو ءاملعلا نم ريثكلا مدختسا

 يف نواعتلل تائملا مضت ةيثحب تاعومجم نيوكت يف لهسلا لصاوتلا
 ءايزيفلا لاجم يف ةصاخ «ةيصعتسملا ةيلمعلا تالكشملا نم ريثك لح

 .تايضايرلاو
 "ةيعوأ" نم اهريغ نع تنرتنإلل ازييمت رثكألا وهو سماخلا رمألا

 ةكبش ىلع ىوتحملا يف عيرسلا ثحبلا ةيناكمإ وهو ةفرعملاو تامولعملا
 حنيبو لجوج لثم ثحبلا تاكرحم دحأ مادختسا قيرط نع تنرتنإلا

 يف ثحبلا تاينقتو .ةصصختملاو ةماعلا ثحبلا تاكرحم نم اهريغ وأ

 ام ىلإ مدختسملا لوصو لهسي اذهو «ةرمتسم ةروصب روطتت تنرتنإلا

 اريثك تنرتنإلا دقفت .هذه لثم تاينقت نودبو .تقو رصقأ يفو ديري
 نع ثحبي نمك اهيف تامولعم نع ثحبلا ةيلمع حبصتو اهتيمهأ نم
 .ةيضرألا ةركلا مجحب شق موك يف ةربإ

 يتلا كيبشتلاو طيبرتلا ةيصاخ وه ريخألاو سداسلا رمألا
 فراقلا نم ةلئاهاة كرش ف تنزتنإلا نع تاحتسلاو مقارلا مي
 حفصتلا تايلمع تحبصأ :ةضاخلا هذه بيسو: :كامولعلاو
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 عقومو فلم ىلإ ريشي فلم .عرسأو لهسأ تنرتنإلا ينراحبإلاو

 تاتم نيب قئاقد يف لقنتي هنأكو .مدختسملا اهنيب لقنتي ءعقوم ىلإ ريشي
 ظ .ةيديلقتلا تابتكملا ففرأ ىلع عجارملا

 تامولعملاو فراعملل اطيسو تنرتنإلا لبق ةيرشبلا فرعت مل

 عم !اهرشو اهريخب «رصانعلا هذه لك هيف تعمتجا لصاوتلاو

 تامولعملل ةحاتإ مخضأ ةيرشبلا تفرع تنرتنإلل عساولا راشتنالا

 تفرعو «تابتكملا ىلع لابقإلا يف عجارت مخضأ اضيأو ءاهخيرات يف
 لماعتت يتلا تاباطخلا ةلق اضيأو «ينورتكيلإلا ديربلا ربع لصاوتلا
 رمتسملا لعافتلا ةريخألا تاونسلا ف تفرعو «ديربلا بئاكم اهعم
 تاءاقل ةلق اضيأو «يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع نيرخآلا عم

 ىلإ ةيعاتجالا تاقالعلا لوحتو هجول اهجو فراعملاو ءاقدصألا

 !رارزألا نم ةعومجم

 «ملاعلا يف تنرتنإلا اهتثدحأ يتلا ةزه لا هذهل لاعفألا دودر تتوافتو

 نيرخأو ءاصلاخ ارش اهاري دقانو ءاصلاخ اريخ اهاري سمحتم نيب

 مهو - ةريبكلا تاراكتبالا يقاب لثم رشلا ضعب هب اريخ اهنوري

 .ريخ ا ضعب هب ارش وأ «ةيبلغأ

 ةيمقرلا ةنحجلا دوعوو تنزرتنإللا

 بتاكلل الاقم ةيكيرمألا كيوزوين ةلجم ترشن «1495 رياربف 76 يف
 صخلي لاقملا اذه ."!غراف مالك ؟تنرتنإلا" ناونعب "لوتس دروفيلك"

 ىري ناك يأرلا اذه .تنرتنإلا راشتنا ةيادب تقو ادئاس ناك ايأر

 لشفت فوس تنرتنإلا نأ "لوتس" بنت دقو ءاهيف ريخ ال ارش تنرتنإلا

 ها/



 هاسأ اهب تنرتنإلل نيسمحتملا مالحأو دوعو نم رخسو «ئش لك يف

 ةفرعملاو تانايبلا دعاوقو ةينورتكلإلا تابتكملا ثيح "ةيمقرلا ةنجلا
 عيمجلا هيف عتمتي يذلا يضارتفالا عمتجملا ثيحو عيمجلل ةحا#<

 .ةقوبسم ريغ ةيرحب مهرعاشمو مهئارآ نع ريبعتلاب
 ةفيحصلا ناكم ذخأت نأ يف لشفت فوس تنرتنإلا نإ دروفيلك لاقو

 نأ ىلع تاموكحلا ربجت نأ يف لشفت فوسو .يقرولا باتكلاو ةيقرولا
 ةلامقو ةنوميشم ةئلا رقوتانا ىف: ل شقت ف وشو للا ةنيكررتكأ نوكت
 "ةمرتحم" ربانم رفوت نأ يف لشفت فوسو .ءارشلاو عيبلا تايلمعل

 ريغ اهريغو ةشدردلا فرغ يف يرن ال نحنف .شاقنلاو راوحلل
 الو خرصي عيمجلا ثيح ةلوهجم رداصم نم تاديدهتلاو شرحتلا
 تاذو ةقيقد تامولعم مدقت نأ يف لشفت فوسو .ليلقلا الإ عمتسي

 نم ةمخض ةدعاق الإ يه ام -لوتسل مالكلاو - تنرتنإلاف «ةميق

 .ةعجارملاو ةقدلا اهصقنت ئتلا تانايبلا

 ةيلمعلا نم اءزج نوكت نأ يف لشفت فوس تنرتنإلا نإ اضيأ لاقو
 لوطم بيردت ىلإ جاتحيو ادج افلكم نوكي فوس كلذ نأل ةيميلعتلا
 ةيلمعلا ةيضارتفالا ةئيبلا هذه لوحت فوس كلذ لك قوفو نيسردملل

 .اًئيش اهنم نوملعتي ال نكلو -ذيمالتلل ةعتمم معن - ةبعل ىلإ ةيميلعتلا
 كلذ عجرأو «تنرتنإلا اهيف لشفت فوس ةريثك تالاجم لوتس ركذو

 عم لصاوتلاو همدو همحلب يرشبلا رصنعلا اهنع بيغي ةنجلا هذه نإ ىلإ
 اناردج ةزهجألاو تاكبشلا فقت ةنجلا هذه يف نأو .هجول اهجو رشبلا
 ةلباقم لحم لحت نأ نكمي ال ةشدردلا فرغ نأو «ضعبلا انضعب نع انلزعت
 !هجول اهجو مهعم ةشدردلاو ةوهقلا نم ناجنف برشو ءاقدصألا
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 ةيقرولا ةخسنلا تفقوت 5١17 ربمسيد ١" يف هنأ تاقرافملا نمو

 برقي ام دعب رودصلا نع -لاقملا اذه ترشن يتلا - كيوزوين ةلجم نم
 ىلع رشنت ةينورتكلإ ةخسنب ءافتكالا متو - اهروهظ ىلع اماع 8١ نم

 رئاسخلا اهعم لصتو ديزت ةيقرولا ةخسنلا جاتنا فيلاكتف «تنرتنولا

 لقت حابرألاو تانالعإلا هعمو عيزوتلا !نيب ءرالود نويلم 5٠ ىلإ
 .فصنو نويلم ىلإ نويلم ” نم ضفخنت تاكارتشالاو

 ةريثك ىرخأ فحصو تاللجمل ثدح كيوزوين ةلجمل ثدحامو

 ىرخأو ءامامت ةيقرولا اهتخسن تفقوأ فحص نيب «ةريبكو ةريغص -
 تنرتنإلا ىلإ اهئارق نم ريثكلا ءوجل ةجيتن ةحضاو ةروصب اهعيزوت لق
 لكو ربحلاو قرولا ةعانص ىلع ابلس كلذ لك رثأ دقو .رابخألا ةعباتمل
 لوقيو .اهم ةطبترملا ءارشلاو عيبلا تايلمعو فئاظولاو تاعانصلا

 تذقنأ دقف ءاهيلع ال ال بسحي رمأ اذه نأ تنرتنإلل نوسمحتملا

 .قرولا اذه لك ةعانصل اهعطق مزلي ناك راجشألا نييالم ةايح كلذب

 ردصم راجشألا هذه عطق ناك نيذلا نم فالآلا تويب اضيأ تبرخو)

 (!خلإ .. قرو عناصمو لامع :مهقزر

 "يناثلا انتيب"' .. تنرتنإلا

 اهنأو ريخ اهلك تنرتنإلا نأ ىري نم كانه ناك اضيأ ةرتفلا سفن يفو

 تسكع يتلا ىلوألا بتكلا نمو .ةيرشبلل لضفأ ةايح ىلإ قيرطلا

 ْق ودِص :تاتك اهلبقتسمو تنرتنإلل ةيلاثمللاو ةسمحتملا ةيؤرلا هذه

 لاجم يف ةصصختملا "نوسياد رتسإ" ةيكيرمألا ةيفحصلل 0

 . "ىمقرلا رصعلا يف ةايحلل ةطخ :يناثلا رادصإلا" ناونعب ايجولونكتلا
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 تحت انتايح نوكت نأ يف ةصرفلا انحنمت تنرتنإلا" نأ "نوسياد" ىرت

 يف نينطاومك هبعلن نأ دون يذلا رودلا فيرعت ديعن نأو ءانترطيس
 هفورظل ابسانم هاري |مب لك «يملاعلا عمتجملا يف اضيأو ةريغصلا انتاعمتجم

 ءانسفنأ مكحن نأ يف ةطلسلا انيلإ تلقن اضيأو .هتاجايتحاو هتاردقو

 نأو ءانتالماعت يف ءانمأ نوكن نأو ءانءانبأ ملعن نأو ءانسفنأل ركفن نأو

 شيعلا يف بغرن يتلا دعاوقلا ىلع قافتالا لجأ نم نيرخآلا عم نواعتن

 موقع تيباشت دارفأ نم تاعامجو تاعمتجم ينبن نأو .اهساسأ ىلع

 ةقيقحلا اهماوق نيرخآلا عم ةقثلا نم ةيوق اروسج ميقن نأو ءمهراكفأو

 ".نيريثكل يناثلا تيبلا تنرتنإلا لعجت اهلك رومأ يهو «ةيفافشلاو

 "ميشاه لوليح" .. تنرتنإلا

 ٠٠٠١ ىفف .ىقالخأ بعرب ضعبلا تنرتنإلا روهظ باصأ دقو

 تاماخاحلا 0 اددع مضي وهو "ةاروتلا ء(اكح سلجم" ردصأ

 تويب يف تنرتنإلا مادختسا ميرحتب ىوتف ليئارسإ يف نيزرابلا
 ةرم ٠٠٠١ رطخأ تنرتنإلا نأ وه ىوتفلا لوقت امك ببسلاو «دوهيلا
 نأ نوري مهف .تانيعبسلا يف هميرحتب اوتفأ يذلا - نويزفيلتلا نم
 قرحي لتاق مس اهنأو «ملاعلا يف ةياوغلل لوألا ببسلا يه تنرتنإلا

 مغرلاب اهنأو :ةشحافلا ىلع عجشتو ةئيطخلا ىلع ثحت اهنأو «حاورألا
 فوس يتلا ةحدافلا ةراسخلا يف مكحتلا بعصلا نم اهل ايازم يأ نم

 دوهيلا نأو ءاهنع جتتي فوس يذلا "يقالخألا ثولتلا" ينو اهببست

 - مهدنع رمدي فوس نامدإلا اذه نأو ءاهمادختسا نونمدي فوس

 ".ةاروتلا ملعت يف ةبغر يأ - مهنم لافطألا ةصاخو



 تايالولاب كرويوين ةنيدم يف ةريبكلا بعالملا دحأ يفو 7١١7 فو

 ةوعدب (ظفاحم) يدوبي فلأ 1٠ يلاوح عمجت «ةيكيرمألا ةدحتملا

 تنرتنإلا ىلع دويق ضرفب ةبلاطملل كانه تاماخاحلا ضعب نم

 يتلاو فراعتلا عقاوم نم فاخت تاماخاحلاف ! اهريهطتو 7” نتلا"

 حمسي مل تاديسلا) دوم نين ةيدوبت ةأرمإ جوزتت نادل يدؤت دق

 ببسلا يه سنجلا عقاوم نأ اضيأ ىرت تاماخاحلاو .(روضحلاب نمل

 ةنايخلاو فاطتخالا تايلمعو نامدإلاو باصتغالاو شرحتلا يف

 تنرتنإلا نأو ءيقالخألا داسفلاو فارحنإلا ةمئاق يقابو ةيجوزلا

 سيندتو "ميشاه لوليح" ل لبق نم ةيرشبلا هفرعت مل"اربنم" تحبصأ

 دويقلا بايغو تنرتنإلا اهب عتمتت يتلا ةقلطملا ةيرحلا نأو «برلا مسإ
 كانه نوكت نأ وه بولطملاف كلذل « 'ةيريمدتلا اهتردق" رس وه اهيلع

 يلزنملا مادختسالل ةرتلفمو ةديقم ىرخأو طقف لمعلا يف ةرح تنرتنإ

 فلاخت ةرسأ يأو «"ةياوغلا" نم تاجوزلاو جاوزألاو لافطألا ةياحل

 دويق الب الب تنرتنإف «ءسرادملا نم اهافطأ عنم بجي دعاوقلا هذه

 تنرتنإلا مدختسي (يدوهي) صخش يأ نأو ءاقلطم اميرحت ةمرحم

 ران تنرتنإلا نأو «ةيحلإلا نيناوقلا فلاخي ةرتلفلاو ةباقرلل جمارب نودب

 .هحورو ناسنإلا دسج قرحت

 ؟للاعلا يف نايدألا ىلع ابلس تنرتنإلا راشتنا رثأ اقح لهف
 نم ةفلتخملا قطانملا يف عوضوملا اذه لوح تاسارد كانه سيل

 اهب ماق ٠١١5 يف ةسارد قايسلا اذه يف برقألا ةساردلاو «ملاعلا

 "جديلوك نيلوأ" ةعماجب بساحلا ذاتسأ "ينواد نيلأ" يكيرمألا

 ةدحتملا تايالولا يف نيدتلا راسحناب تنرتنإلا راشتنا ةقالع نع
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 ميلعتلا ىوتسمو ينيدلا ءامتنالا" ناونع تحت تناكو «ةيكيرمألا

 . تنرتنإلا مادختساو

 تايالولا نع انه ثيدحلاو) لي ام ىلإ هتسارد يف ينواد لصوت دقو

 ا :(طقف ةدحتملا

 تعفترا دق "ينيد ءامتنا" الب مهنأ اولاق نيذلا نييكيرمألا ةبسن ١(

 ٠١٠١ ىف /184١إ ١949٠ يف طقف /8 نم

 "ينيد ءامتنا" الب مهنأ اولاق نيذلا ةعماج ىلوأ ةنس بالط ةبسن (؟

 23٠٠٠١ يف /765 ىلإ ١586 يف طقف /8 نم تداز دق

 ةدحتملا تايالولا يف تنرتنالا راشتنا ةيادب نيب يوق طابترا كانه ("*

 .ةرتفلا هذه يف ينيد ءامتنا مهيدل سيل نيذلا نييكيرمألا دادعأ ةدايزو

 .يكيرمأ نويلم ؟ 6 يلاوح ةدايزلا هذه تغلب دقف ةساردلل اقبطو

 قليل للا مادختسا تاعاس ددع نيب يوق طابترا كانه (:

 رثكأ تنرتنإلا نومدختسي نم نيب ليملا اذهو «ينيدلا ءامتنالا مدع ىلإ

 نيذلا نم مهريغ نع /7 ةبسنب ديزي عوبسألا يف تاعاس ةعبس نم
 .كلذ نم لقأ تاعاس نوضقي

 هيلإ تلصوت ام نأ (الوأ) ىلإ قايسلا اذه يف ةراشإلا مهملا نمو

 مدع ةدايزو تنرتنالا مادختسا نيب ”يوق طابترا" وه ينواد ةسارد

 .هتسارد يف ينواد هركذ ام بسح - ىنعيال اذهو «ىنيدلا ءامتنالا

 بتايشلا نيب يفدلا ءاعنالا بابك نأ اتاك فلذا بيساادهتا
 زكرمل ةسارد يف ءاج امك - مهِيدل نيدتلا بايغ ينعي ال يكيرمألا

 يسسؤملا راكتحالل بابشلا ضفر نع ريبعت وه لب -ثاحبألل "ويب"
 ْ .كلذل يمايسلا لالغتسالاو ةيحورلا مهتاجاتيحال
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 ندا ةازوتكد ةلاسوبل :" ىساك لورق" ةيكرردألا :تيونشادقو
 تيداجم ح1 ةزوهالكلا هده ءا سرا تكتلاو ىيفلا ني ةقلعلا لوح
 تحاتأ نأ دعب ىنيدلا باطخلا ىلع "ةيسسؤملا ةوطسلا" فعضل ةجيتن

 نرخ نعي طخمم تان ءايقف "”حورلل ءاذغ" نع نيثحابلل تنرتنإلا
 نوثحبيوو ينيدلا قلقلا سفن مهنوكراشي نيرخآ عم راوحلا هلالخ
 دعي ةسينكلل ةيتيدلا ةطلسلل :تدنع [ى:ءام عوز .ءاتنا خع اضيأ

 , شع نسماتلا نقلا ف ابوروأ ىف ةثيدحلا ةغاطلا زوهط

 ..تامولعملا نم ديزم

 ملاعو عرتخملا هأدب يذلا "ةيرشبلا ةفرعملا فعاضت ىنحنم" ل اقبط

 ءاماع نيثالث يلاوح ذنم "رللوف رتيسنيمكب" يكيرمألا تايلبقتسملا

 لك فعاضتت نيرشعلا نرقلا تايادب ىتح ةنانبسألا ةفرعملا تناك

 امأ «نرق عبر لك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو ءابيرقت فصنو نرق
 ةعاس ١١ لك فعاضتتس ابيرقو «نيتنس وأ ةنس لك فعاضتتف نآلا

 .ابيرقت
 تابساح نم ةفرعملا جاتنا ليهست يف تمهاس يتلا تاينقتلاو

 نيب نواعتلا تلهس دقف .فعاضتلا اذه عيرست يف ريبك رود اهل اهريغو

 اى «عيرسو مظتنم لكشب ةفرعملا يجتنم نم مهريغو نيثحابلاو ءاملعلا
 اهجتنأ يتلا فراعملا ىلإ لوصولل لهسأو عرسأ اقرط ءالؤمل تحاتأ

 تاينقتلا هذه روهظ لبق رومألا هذه تناكو .اهيلع عالطالاو نورخآ

 امايأ ىدعتي ال رمألا حبصأف اهدعب امأ ءاماوعأ ابروو اروهش قرغتست

 .تاعاس انابحأو
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 تنرتنإلا ةكبش نأ نوريثك اهيلع فلتخي ال يتلا رومألا نمو

 ةيرشبلا اهفرعت مل ةرفوبو اعيرسو الهس تامولعملا ىلإ لوصولا تلعج
 ةحاتمو ءردصم نم رثكأ نم قفدتت تامولعملا هذه نأو «لبق نم

 قافتا هبش اضيأ كانهو .نامزلا وأ ناكملا نع رظنلا فرصب «رارمتساب

 نع ربعي وأ تامولعم رشني نأ ديري نمل اطيسو تحاتأ تنرتنإلا نأ
 .نيرخآلا يف رثؤي نأو صيخر لكشبو ةعرسو ةلوهسب هئارآ

 قلقلا نم ديزمو..
 نأ ىلإ راظنألا سيرومو زدنومدا نايكيرمألا تفل 5٠٠١. ماع يفو

 نإ هالاق ام نمض نمو .اهنمث اضيأ اه ةعرسلاو ةلوهسلاو ةرفولا هذه
 ءوسيو «يرشبلا لقعلا ىلع لمحلا ديزي تامولعملا يف ةدئازلا ةرفولا
 نع ةرابعو ةضماغو ةلص تاذ ريغ تامولعملا هذه تناك اذإ رمألا

 ىلإ ةفاضإلاب .دحاو عوضوم اهطبري ال يتلا ةقرفتملا تانايبلا نم تاتف
  'تامولعملا مظعمف «ميظنتلاو رايتخالل ةحضاو ريياعم كانه سيل هنأ

 مييقت ابيرقت ليحتسملا نمو ءاهيف قوثولا نكميالو ةحيحص ريغ

 ةجردو ردصملا مييقت ةت ةيوعصل تنرتنإلا ىلع ةمدقملا تامولعملا ةحص

 لثمت تنرتنولاف - و مالكلاو - يلاتلابو .هتيقاآدصم

 .تامولعملل ةيديلقتلا رداصملاب تنروق ام اذإ ءارولا ىلإ ةوطخ

 اعون ببسي نايحألا بلاغ يف مظنملا ريغ يتامولعملا نافوطلا اذهو

 «رارقلا ةعانص ةيلمع لالخ ةيّورلا حوضو مدعو مئادلا قلقلا نم

 .هابتنالاو زيكرتلا ىلع ةردقلا تارتف نم للقيو ةركاذلا تتشي هال سدلام د هنأ (ى

 "ةراضلا تامولعملا" ةلاح ف أءوس داذزت وومألا نأ ناثحايلا فيضيو

53 



 «سنجلا نم ةذاش لاكشأو «لبانقلا ةعانصل تافصوو ةفرطتم راكفأ نم

 .قئاقحلا فاصنأو بيذاكألا رشن قيرط نع صاخشأب ريهشتلاو

 ةديدج ىطسو روصع

 ."ىكريش يالك" اهراشتناو تنرتنإلا روهظ نم نيمئاشتملا رثكأ نمو

 نضئافلا" تاك نتلومو .ءاكزويويا ةعئاجب تاكيشلا ملغ ذاتمأ
 يف ةقوبسم ريغ ةدايز اهتبحاص تنرتنإلا نأ ىري يذلا «"ينرعملا

 يبلس رمأ كلذ نأو «يرشبلا سنجلا خيرات اهفرعي مل ةيريبعتلا ةردقلا

 نم ةروطخ رثكأو بعصأ تامولعملا نم نافوط عم لماعتلا نأل

 ةرفولا |نيب «ةميقلا ىلع ظفاحت ةردنلاو .تامولعملا ةردن عم لماعتلا

 .نيريثكلا فيخي اذهو «ميق ريغ قباسلا يف اميق ناك ام لعبت ةدئازلا

 لبق ءرشع سداسلا نرقلا يف ةثيدحلا ةعابطلا عارتخا عم كلذ ثدح

 - الوقعم الخد ردت ةفرحل رفس زاوج ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم تناك كلذ

 ةعابطلا عارتخا دعبو .خاسنلاو ةبتكلا نم ةحيرشل ةميرك ةايح نمضي
 ءالؤه زيمتل ةيفاك دعت ملو عيمجلل ةيرورض تاراهملا هذه تحبصأ

 «تامولعملا رشن ملاع يف ثدح ئشلا سفن .مهلخد ردصم اودقف نيذلا

 ةمهملا تايصخشلا نم نويزفيلت ةطحم وأ رشنلل اراد كلمي نم ناكف
 تانودملاو بويتوي ربع ءاشي ام رشن عيطتسي لكلاف نآلا امأ «ةرثؤملاو

 يدؤي فوس اذه لك نأ يالك لوقيو .يعامتجالا لصاوتلا عقاومو

 يأ يف ءاش ام بتكي لكلاو رشني لكلا ثيح ةاوحلا ةفاقث نايغط ىلإ

 دقو ايجيرذت اهريمدت متي ةدوجلا ةيلاع ةفاقثلا نأ ةجيتنلاو ءديري تقو

 ".ةديدج ىطسو روصع" ىلإ ةيناسنإلا ةفاقثلا دترت نأ ىلإ كلذ يدؤي
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 نومآ ةءوبنو تنرتنإلا
 لع تنرتنإلا دعاست «ةديدج تاراهم باستكاو ملعتلا لاحم يو

 ةيوقتو ؛ةروصلاو توصلاب ةمولعملا ميدقت قيرط نع «يلعافتلا ملعتلا

 .ملعتملل ةفلتخملا ساوحلاو تاراهملا نيب قيسنتلا

 مادختسا نأ لوقت براجتو تاسارد كانه هسفن تقولا يف نكل

 ىنهذلا طاشنلا ىلع ةريبك ةروصب رثؤي ةليوط تارتفل تنرتنإلا

 لومس يراج اهارجأ يتلا براجتلا ترهظأ دقف .تنرتنإلا مدختسم

 نع خملا يف لوؤسملا ءزجلا نأ اينروفيلاك ةعماجب ىسفنلا بطلا ذاتسأ -

 نطاوم" يدل هظوحلم هروصب هطاشن لقي زيكرتلاو قيمعلا ريكفتلا

 كلذ لومس عجرأ دقو .تنرتنإلا ةكبش يف "هراحبإ" ءانثأ "تنرتنإلا

 حفصتلا ةداع هيدل رهظت ةليوط تارتفل تنرتنإلا مدختسي نم نأ ىلإ

 ميقملا ريغ - مدختسملا نإف - لومسل مالكلاو - لباقملا ينو .هيلع رمت
 فئكملا مادختسالا نم مايأ ةسمخ نأ فاضأو .طاشنلا هيدل دادزي -

 . تنرتنإ نطاوم" ىلإ مدختسملا ليوحتل يفكت تنرتنإلل

 سفنلا ملع ةذاتسأ - ورابس ىبستيب .د ل ةسارد ترهظأ دقو

 دق - ثحبلا تاكرحم اصوصخو - تنرتنإلا نأ درافراه ةعماجب

 متي ام ةمولعم ىلإ ةجاحلا دنعف «ركذتلا ىلع ةردقلا فعض ىلإ تدأ

 «مدختسملا ةركاذ يف اهنيزخت ىلإ ةجاحلا نود تنرتنإلا ىلع اهنع ثحبلا

 .تامولعملل ةيجراخو ةيوناث ةركاذك تنرتنإلا مدختسي كلذب وهو

 .اهسفن ةمولعملا سيلو ةمولعملا دجت نيأ وه هركذت ىلإ جاتحيام لكو

 نأ نيكو وعنا يطرلا نسلحللاب ذاهنألا وتزاو نيم ردو
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 ليمحت نأل قالطإلا ىلع ائيس ارمأ تسيل لكشلا اذبم "ةركاذلا ةحارإ"

 ةردق مدختسملل يطعي تنرتنإلا ىلع ةيصخشلا ةركاذلا نم ءزج

 رثكأ ىرخأ ةيلقع ةطشنأب مايقلا يف اهمدختسي نأ نكمي ةيفاضإ ةينهذ
 .تامولعملا ركذت درجم نم اعادبإ

 سلبا تانك بلوس "راق مال ركل" سكومألا نتاكلاو
 د رانإلا نيثأت نع تكلا مهأ دحا وهو "انكوتع كلزتنإلا لكتاذإب

 تاكرحمو تنرتنإلا نأ ىري «ةيناسنإلا ةفاقثلاو يرشبلا لقعلا ىلع

 «قيمعلا ريكفتلاو ةءارقلا تاداع ىلع ةيبلس راثآ امل ناك ثحبلا

 ةريبك ةروصب تريغت تامولعملا نع ثحبلاو ةءارقلا يف يتاداع :لوقيف

 مظعمف ءتضم تاونس نم تنرتنإلا اهيف تمدختسا ةرم لوأ ذنم

 تاحفص ةءارق يف نآلا هيضقأ باتك ةءارق يف هيضقأ تنك يذلا تقولا

 اثحب تابتكملا ففرأ نيب هيضقأ تنك يذلا تقولا مظعمو «تنرتنإلا
 عقاوملاو ثحبلا تاكرحم نيب لقنتلا يف نآلا هيضقأ ,تامولعم نع

 يذلا تامولعملا رايت يف "راحبإلا" ةيلمع تنقتأ نأ دعب ىتح .ةفلتخملا

 ىلع يتردق يف ظوحلم روهدتب سحأ تأدب «تنرتنإلا ربع فقوتي ال

 ةقيرطلا سفنب تامولعملا هيتأت نأ عقوتي يلقع نأو «لمأتلاو زيكرتلا

 .تامولعملا نم قفدتم رايت :تنرتنولا اهمدقت يتلا

 زيكرتلا ىلع ةردقلا فعض نأ وه - راكل مالكلاو - ثدحي يذلاو

 ةرمتسملا انتلواحم نأ ةجيتنلاو «قيمعلا ريكفتلا ىلع ةردقلا ىلع ابلس رثؤت
 ريكفتلا حبصي نأ ىلإ يدؤت ةيضارتفالا ةينهذلا ةئيبلا هذه يف فيكتلل

 اتتشتو ءابغ رثكأ انلعجت دق كلذب تنرتنإلا نأب راك فيضيو .ايحطس

 نم فدهلاو .ةفرعملا ةدوج لقت كلذ لكل ةجيتنو ءازيكرتو اربص لقأو
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 نم ةديفتسملا ةريبكلا تاكرشلا نأ -راك ىأر بسح - كلذ لك ءارو

 ماقرألا دلون ىتح «ةدودعم قئاقد نم رثكأ ناكم يف رقتسن الو رخآ

 يف اهتاوخأو لجوج دعاسي كلذ نآل ةقد رثكأ مهت الداعم لعبت يتلا

 .حابرألا نم ديزملا قيقحت

 ةيثئيصلا جالعلا تاركسعمو تنرتنإلا نامدإ

 نأ تنرتنإلا مادختسال ةيسفنلا تاريثأتلا لاجم يف نوثحاب لوقي
 مويلا يف تاعاس : وأ عوبسألا يف ةعاس 7١ يضقي يذلا مدختسملا
 ضارعأ هيلع رهظت فوس «كلذ هلمع بلطتي نأ نود تنرتنإلا ىلع
 .تنرتنإلا نامدإ

 مادختسالا دعب خملا نأ ايلاطيإ يف وناليم ةعماج نم نوثحاب دجو دقف
 رثكب للعأ تالدعمب نيمابودلا ةدام زرفي تنرتنإلل دحلا نع دئازلا

 دنع خملا اهزرفي يتلا ةيواميكلا داوملا نم يهو «ةيعيبطلا اهتالدعم نم
 نع عئجافملا فقوتلاب رارقلا نأ اضيأ اودجو دقو .تاردخملا نامدإ
 مادختسا نع ئجافملا فقوتلا ضارعأ سفن هل تنرتنإلا ءانختسا
 .بانتكالاو قلقلا ةدايزو ةيجازملا ةلاحلا ءوس نم «تاردخملا

 يسفن ضرم تنرتنإلا نامدإ نأ ايمسر نلعت ةلود لوأ نيصلاو
 لثم اهضرعو نيصلا لوط يف اركسعم ١60١ لعفلاب تاشنأ كفو

 يلاجم يف ءاربخلا نأ عم «هب نيباصملا جالعل دونجلا بيردت تاركسعم
 فيثكلا مادختسالا نوك ىلع دعب اوقفتي مل سفنلا ملعو يسفنلا بطلا
 ! يسفن ضرم هنأ ىلع الو انامدإ تنرتنإلل
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 !هجول اهجوو .. ايمقر لصاوتلا
 هجو ىلع ناكم يأ يف نيرخآ عم هعاونأ لكب لصاوتلا حيتت تنرتنإلاو
 قيسنتلا ىلع ةردقلاو .فيلاكتلا لقأبو ةعرسو ةلوهسب اضيأو ضرألا
 ظافحلا اضيأ حيتتو «ةديدج ةيعاتجا تاقالع ءانبو «نيرخآلا عم

 تنرتنإلاو .تافاسملا مغرب فراعم عم ةيعاتجالا تاقالعلا ىلع

 يذ دارفألا نم تاعامجلا نيوكتو يعامتجالا ميظنتلا اضيأ لهست

 دوهجملا يف ةكراشملل اصرف حيتتو «ةكرتشملا حلاصملاو تاماّتهالا

 يتلا ةيعامتجالا ةطشنآلا نم اهريغو «ةيعامتتجالا تاكرحلاو يعامجلا

 .تاعمتجملا ريوطت يف مهاست نأ نكمي

 ربع تاراوحلا نأ لصاوتلا اذه نمثف ءهسفن تقولا يف نكل

 «ضرحملاو حراجلا مالكلا اهدوسيو «مارتحالا اهنع بيغي تنرتنولا

 .ةيديلقتلا لصاوتلا لئاسوب ةنراقم ءشرحتلاو ةيقوسلاو ةهافتلاو

 لكريب-اينروفيلاك ةعماجب ةفسلفلا ذاتسأ "سوفيرد تربويه" ىريو

 تاقالعلا نأ .'لمعي وهو لقعلا :تنرتنإلا نع" باتك فلؤمو

 تاقالعلاب ةرشابم ريغ ةقيرطب رضت تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيضارتفالا
 ىلع اصرح لقأ دارفألا لعجت فوس اهنأل «عقاولا يف ةيعاتجالا

 ةيضارتفالا تاقالعلا نأو هجول اهجو ءاقلل دوهجملاو تقولا صيصخت

 هذه فارطأل ةيقيقحلا ةيصخشلا نع ربعت الو ةريصق ةيحطس تاقالع

 تسيل يضارتفالا ملاعلا اذه يف دودحلا نأ ىلإ ةفاضإلاب .تاقالعلا
 ناسنإ لك ديريام نيب وأ «ماعلا ءاضفلاو صاخلا ءاضفلا نيب ةحضاو

 قيرط نع نورخآلا هفرعي نأ نكمي امو ءهنع نورخآلا هفرعي نأ

 ديرت ال يتلاو ءيعامتجالا لصاوتلا ايجولونكت اهحيتت يتلا تاودألا
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 تاراسملا نع اديعب فرصتي وأ "ةكبشلا" جراخ ركفي نأ اهمدختسم

 .نيرخآلا عم لصاوتلل ةموسرملا

 تاساردلا ذاتسأ لكريت يريش ايرجأ ىتلا تاساردلل اقبطو

 تايالولاب ستسوشتاسام دهعمب ايجولوتكتلاو مولعلل ةيعامتجالا
 دحأ هلوقي يذلا مالكلا رثؤي هجول اهجو لصاوتلا لالخ هنأ «ةدحتملا

 دسجلا تاكرحو نويعلا ةغلو 7/٠١ ةبسنب رخآلا:فرطلا ىلع نيفرطلا
 تي رتتالا نع لسارتلا امأ 68 ةينب توصلارقو 54 هيض
 لكريت لوقتو .رظنلاو عمسلا امه طقف نيتيساسأ نيتساح يف رصحنيف

 كانه سيل نكلو «ةدقعمو ةكباشتم ةيناسنإلا تاقالعلا نأ حيحص

 ناك ولو ىتح «لوقت ام عمسي مدو محل نم اناسنإ دجت نأ نم لمجأ
 ميسا لصاوتن امدنع اننأل ,نايحألا ضعب يف المع امالك

 ا وو

 .اهتقيقح ىلع
 زدقاونلا بخس اةظمو ميبقي قوس لكروت لوقت اهاللا ودني كل

 !تابسانملاو دايعألاب ةيمقرلا يناهتلا نافوطو يضارتفالا

 ةليدبلا ةيوهلل
 ىلع دعاست اهنأ اضيأ تنرتنإلا تاريخ نم نأ نيثحابلا نم قيرف ىريو
 لوح ةلردب ةروغ قورط نع اهات وب اهواتك نأ و ةيوملا نه ةفلتخ بناوج بيرجت لالخ نم اهمدختسمل يضنلا ومنلاو ةيوهلا ليكشت
 هل ضرعتي لق 0 دقنلا وأ جارحولا نع اديعب يضارتفالا لصاوتلا
 .هجول اهجو نيرخآلا عم لصاوتلا دنع



 دنع ةيوه لا ءافخإ نأ نيثحابلا نم رخآ قيرف ىري اك كلذ نمث نكل
 نيرخآ هاجت ةيئادع تافرصت ىلإ يدؤي نأ نكمي تنرتنإلا ربع لصاوتلا

 ىلإ ةفاضإلاب .اهراركت عنمي عدر وأ باقع البرمت ابلاغو مهب ةراضو
 ' ايجيردت عقاولاب ساسحإلا نادقف ىلإ يدؤت دق ةليدبلا ةيوهلا هذه نأ
 دقو «يضارتفالاو عقاولا نيب زييمتلا ىلع مدختسملا ةردق فعض ىلإو

 ضقانتلاو مئادلا قلقلاب اساسحإو نينثإلا نيب ارمتسم اطلخ قلخت
 .ىنعملا نادقفو

 تايوه ىلإ نومتتي صاخشأ نيب اعيرسو الهس لعافتلا لعجتف ءاهعم
 تايالولاب ثاحبألل ويب زكرم ىرجأ دقو .ةفلتخم ةيفاقث تايفلخو
 نيملسملا نأ دوو ةلود ٠9 يف نيملسملا نيب يأرلل اعالطتسا ةلدحيعألا

 رثكأ هتفاقثو برغلل مهترظن ةمظتنم ةروصب تنرتنإلا نومدختسي نيذلا

 ىلإ نوليمي ال مهنأو «تنرتنإلا نومدختسي ال نيذلا نيملسملا نم ةيباجيإ

 مهنادلب ىلع ةيقالخأ رارضأ اهل ةيبرغلا تالسلسملاو مالفألا نآب داقتعالا

 هباشتي ام اهيف اودجي نأ نولواحيو ىرخألا تانايدلا عم احاست رثكأ مهنأو

 رخآلا لبقتو حماستلا ىوتسم يف قرافلا نأ ةساردلا ترهظأ دقو .(يثنأ

 .رصم يف لقألاو «ناتسكاب يف ريكألا ناك نيتئفلا نيب
 عم «ةفلتخملا تافاقثلا نيب ”عيرسلاو لهسلا" لعافتلا اذه نكل

 تاعمتج نيوكت عجشي اب اهنيب تاقالخلا اضيأ يذغي دق «تقولا

 اا



 ىلإ يدؤي دقو ةقيض ةيفاقث تايوهو تاماّتها لوح ةريغص ةيضارتفا

 !ةيمقر .. لئابق ىلإ تافاقثلا تيتفت

 اضيأ ةيمقرلا..ةنصرقلاو ةيمقرلا ةراحتلا
 طامنأ روهظ ىلع دعاست تنرتنإلاف «ةراجتلاو جاتنالا ملاع يف امأ

 نامزلا نع رظنلا فرصب ةنكيملاو قيسنتلاو «جاتنالا نم ةديدج
 ركاذتو قدانفلا زجح لثم «ءارشلاو عيبلل ةديدج قرطو ء«ناكملاو

 .راعسألا نم للقيو تاقفنلا يف رفوي اب ءاهريغو رفسلا
 ةقرسلل ةضرع رثكأ اضيأ ةينورتكلإلا ةراجتلاف لباقملا يف نكل

 تاعانصلاو .ةيركفلا ةيكلملا قوقح كاهتناو ةنصرقلاو بصنلاو

 اررضت رثكألا يه اهريغو مالفأو ىقيسومو بتك رشن نم ةيفاقثلا
 .تنرتنإلا ريع الوادتو اهخسن ةلوهسل كلذو

 ىف



 عيارلا لصفلا

 !ملاعلاب لجوج تلعف اذام

 .. ملاعلا يفرشبلا نييالمل ةيمويلا ةايحلا نم أزجتي ال !ءزج (لجوج) انحبصأ دقل"
 "!نانسألا ليسغ لثم امامت ظ

 يور
 لجو ج يبسسرتم دحأ





 "ستيج ليب" لئس 219944 ماع يف ةيفحصلا تاراوحلا دحأ يف

 نم رثكأ كفيخي يذلا يدحتلا وه ام" تفوسوركيام ةكرش سسؤم
 موقي ام جارج يف ام صخش نآلا كانه نوكي نأ" :باجأف "؟هريغ

 نكي مل '!ئش لك هعم ريغيو ةبعللا دعاوق ريغي ديدج عارتخا ميمصتب
 ةعيبط ىتح الو دلب يأ يف الو جارجلا اذه نوكي نيأ فرعي ستيج ليب
 دودل ودع ةداعراكتبالا نأ هفرعي ام لك «ةديدجلا ايجولونكتلا هذه

 ملاع يف اهلل ازيمم اناكم تنمضو اهعاضوأ ترقتسا يتلا تاكرشلل

 !قوسلا تايلآ ىلع ايوق اريثأتو ةلتئاه احابرأ اهل نمضي لامعألا

 شتيفوليئاخيم يجريس"و "جيب يرال "' ماق ١198- - ماعلا سفن يفو

 رتويبمكلا مولع مسق يف ةاروتكدلل نيبلاط الازام امهو لجوج سيسأتب "نيرب
 نإ امف .ةقيقح ستيج ليب "سوباك" حبصأو .ةيكيرمألا دروفناتس ةعماجب

 نم ابيحرتو اعيجشت تقال ىتح تنرتنإلا حرسم ىلع لجوج ترهظ
 نم ةصقل ةرشبم ةيادب يهف «مالعإلا نمو ةيكيرمألا تاعماجلا يف بالطلا

 تولاج ةهجاوم يف دوواد يهو «نويكيرمألا اهقشعي يتلا حاجنلا صصق
 تنرتنإلا ومدختسم هجاتحي ام مهفت ئش لك لبق يهو .تفوسوركيام -

 ضيورت يف ةميدقلا ثحبلا تاكرحم تلشف نأ دعب «"“صالخإو' ةقدب هيبلتو
 .ةقوبسم ريغ ةروصب ديازتي اهمجح ناك ىتلا تنرتنإلا

 ظ تنرتنإلل ةيكلملا ةباوبلا
 تنرتنإلل ةيكلملا ةباوبلاو مظعألا ثحابلا وه لجوج ثحب كرحم



 هسرهف نأ كلذ بابسأو .رارسألا متاكو ةبتكملا نيمأو سراحلاو
 لك نيب مخضألا وه ملاعلا يف تنرتنإلا عقاوم نم نييالملا مضي يذلا

 .عرسألاو قدألا يه ثحبلا يف هتايجمربو «ىرخألا ثحبلا تاكرحم

 كلذ لك صخليو .مدختسملا هنع ثحبي ام ىلإ برقألا يه هجئاتنو
 ىنعي ةيزيلجنإلا ةغللا يف العف تحبصأ "لجوج" ةملك نأ فرعن نأ
 .تنرتنإلا ةكبش ىلع تامولعم نع ثحبلا

 ترهظ ةتكن اضيأ زيمتلا اذهل تنرتنإلا يمدختسم كاردإ صخليو

 لضفأ مهب 17 لاسن تنرتنإلل رك رك را ةيادب عم

 رس بلا رخآ دريو "؟وهاي مأ لجوج ثحب كرحم
 !"ةباجإلا
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 رشبلا نم نييالملا فالآ نيب اهوادتو تامولعملا قفدت ىلع ةيغاطلا
 دعست «ةيداصتقاو ةيسايسو ةيفاقث ةطلس نم كلذ هينعي امو «ملاعلا يف
 فارطأ دنع اهنع نوثحبي يتلا تامولعملا تحبصأ نمم نيريثكلا
 تاباوب ىلع ةوطسلا مهل تناك نمم نيريثكلا بضغتو «مهعباصأ

 كرحم ممل حتف نمم اضيأ نيريثكلا باعل ريثتو «ةفرعملاو تامولعملا
 !ريثأتلاو ةيداصتقالا بساكملل ةعساو اباوبأ ثحبلا

 لجوج يف ىرت ةريبكلاو ةريغصلا لامعألا باحصأو تاكرشلاف
 .يضارتفالا ملاعلا يف قازرألا مسقمو ةراسخلاو حبرلا حيتافم لماح

 ةمعنلا هذهو !اهيلع معنيو اهنع ىضري يكل اهعسو يف ام لك لمعتف
 ةرابع يمقرلا قيوستلاو ثحبلا تاكرحم لاجم يف نولماعلا اهيلع قلطي
 ."لجوج ريصع'

 اك



 "”بلاسو' جاعزإ ردصم تاموكحلاو نييسايسلل ةبسنلابو

 ال تاموكحلا ديرت تامولعم ىلإ لصي وأ هتفرعم يغبني ال ام هقيرط

 قوثولا نكمي قيدص ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ةبسنلابو

 نم اصعلا كسمي نآل نايحألا ضعب يف هرطضت هحلاصم تناك نإو

 .فصتتملا

 فوزعلا بابسأ نم ببس نيركفملاو نيفقثملا ضعبل ةبسنلابو
 وأ ةفرعم الب تامولعم ةمحْزو ةيناسنإلا ةفرعملا حيطستو ةءارقلا نع

 نأ حيحص" "ناوياج لين" يكيرمألا باتكلا لوقي (ى «ةيقيقح تاباجإ
 نيمأ نكل ءكلاؤس ىلع تاباجإلا نم فالآلا تائمب كل دوعت لجوج

 ةبسنلاب وه هسفن تقولا يف نكل ."ةحيحصلا ةباجإلاب كيلإ أي ةبتكملا

 .روصعلا ربع ةفاقثو ركف نم ةيناسنإلا هتجتنأ امو يناسنإلا ثارتلا ىلع

 ةادأو ةعلس ىلإ ةغللا ليوحتل ةلواحم ةغللا ءالع ضعبل ةبسنلابو

 لاومأ نم ديزملا ىلع ذاوحتسالاو حابرألا قيقحت يف ةكرشلا فادهأ مدخت

 ةيئاصحإ ةيوغل تاساردل بضني ال نيعم رخآلا ضعبللو «نينلعملا

 نيب كرتشم عورشم لعفلاب كانهو .لبق نم انكم نكي مل قاطن ىلع

 ةيفاقثلا تالوحتلا ةساردل ةيكيرمألا تاعماجلا نم ددعو لجوج

 لجوج تماق ىتلا صوصنلا نييالمل ةفلتخملا بناوجلا ةسارد لالخ

 ا/ا/



 ةحيربلاب فرعي ام وهو ءايلآ اهليلحت لهسي ةيمقر ةروص ىلإ اهليوحتب
 .ةيفاقثلا ةيسوحلا وأ

 كهتني يكذ صل نيفلؤملاو بتكلا رشن رود ضعبل ةبسنلابو
 مهضعبلو .ةفرعملا رشنو ةحاتإلا راتس تحن ةيركفلا ةيكلملا قوقح

 بتكلا ةمئاق لخدي نأ يف ةريبك هتصرف باتكل ريثم عوضوم رخآلا

 .اعيبم رثكألا

 نادقفو هابتنالا تيتشت يف ببس سفنلا ءالع نم قيرفل ةبسنلابو

 وهيزخلا يرتلو «ىركقلاو ضعقلا لسكلاو جوملا نكنتلا لغاةردقلا
 شيتفتلا يف هتاراهمو ةينهذلاو ةيلقعلا ناسنإلا تاردقل طشنم لماع
 ركذت يف ةينهذلا ةقاطلا رادهإو تقولا عييضت نم الدب تامولعملا نع
 ."ةيجراخ ةركاذ" يف هظفح نكمي ام

 ايجولونكتو رتويبمكلا مولع يمدنهمو بالطو ةذتاسأل ةبسنلابو
 ىلع ةمهمو ةمهلم ةوطخو حاجن ةصق لجوج لاصتالاو تامولعملا
 حابرأ ىلإ ملحلا اذه ليوحتو يعانطصالا ءاكذلا ملح قيقحت قيرط
 ةيسدنهلا لولحلاو ةرظنلا ةرطيس ضرف قيرط ىلعو «تارايلملاب

 وسسؤم اهمدختسي يتلا باطخلا ةغل يف حضاو اذهو .ملاعلا تالكشم

 ال ولح مهيدل نيسدنهملا نأب "قيمع ناهيإ' اهيلع رطيسي يتلاو لجوج
 .طقف .تقو ةلأسم ةلأسملا نأو «ملاعلا تالكشم نم ريثكل

 لفطتم صخش لجوج «ةيصوصخلا ةيضق مهلغشت نمل ةبسنلابو
 ا ا

 بتاك "جنك نيفيتس" لاق امكو هأ .تارالودلا تارايلمب اخاب ,رأ ققحيل
 دحاولا 000 ' يكيرمألا بعرلا صصق

 ام



 كانهو ١985". ليروأ جروج ةياور يف ربكألا خألا نم نيرشعلاو

 باب نم انايحأ - يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف ضعبلا هددري لاؤس

 :ىرخأ انايحأ ةيصوصخلا ىلع قلقلا باب نمو ءلوضفلاو ةهاكفلا

 كرحم يمدختتسم ءامسأ رشن لجوج تررق ول ملاعلل ثدحي فوس اذام

 اهب ماق يتلا ثحبلا تايلمعب ةمكئاق مدختسم لك بناجبو ثحبلا

 ! ؟لجوج مادختساب
 ةحيرملا ةيكلملا هتباوب وهف تنرتنإلل يداعلا مدختسملل ةبسنلاب امأ

 لك لبق لجوج ةكرش مهء ام اذهو .تامولعملاو ةفرعملا ملاعل ةيناجملاو

 .يقيقحلا الام سأرو اهريثأتو اهتميق ساسأ مه نييالملا ءالؤهف ءئىش

 !ال ةميق الف ءاهيف مهتقث اودقف وأ اهنع اوضفنا نإف

 ىتح اهب صاخلا ثحبلا كرحم لمعي فيكو ؟لجوج ةياكح يه (ف
 كو لالا ىفافواذتو تامولعملا ققذت لع ةطلنبلا هله لك اهيظعي
 داصتقالاو ةسايسلا ملاع يف اهريثآت وه امو ؟حابرألا هذه لك ققحت

 ؟تاالاجملا نم اهريغو ةغللاو ةفرعملاو ةفاقثلاو

 لجوج ثحب كرحم لمعي فيك
 :نايساسا نازاسم كلفانأ كدرانالا ةكيش لع .كيرت اهلا لوهولل

 حفصت يف كلتحر أدبتو هترايز ديرت عقوم طبار فرعت كنأ لوألا
 سفن يف ىرخأ تافلمل تالصولا نم ةلسلس ربع كانه نم تنرتنإلا

 مع ثحبلاب موقت نأ يناثلا راسملاو .ةديدج ىرخأ عقاومل وأ عقوملا

 نم //7 يلاوح هلعفي ام وهو ,ثحبلا تاكرحم دحأ مادختتساب ديرت
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 مضي مخض سرهف نع ةرابع ثحبلا كرحمل ةبسنلاب تنرتنإلاو
 ىلع يوتحت يتلا تافلملاو عقاوملا اهبناجبو تارابعلاو تاملكلاب ةمئاق
 .فلم لك يف اهراركت تارم ددع -نايحألا ضعب يفو - تايلكلا هذه
 كل رهظتف ؛هنع ثحبت ام صخلت ثحبلا كرحم يف ةليلق تاملك بتكت
 هب اهضعب نأ ثحبلا كرحم "دقتعي" يتلا عقاوملا تالصو نم ةعومجم
 ءطيضلاب هديرتام جئاتنلا هذه نوكت دق .هنع ثحبت ام ىلع ةباجإلا
 0 ا و سب بويا
 وأ «كلاؤس ىلع ةباجإ ىلإ لصت ىتح دي نورت ارض رعت ىرخأ تالك

 .رخآ ئش نع ثحبتف
 ىلع ةيساسأ ةروصب دمتعت لجوج لبق ثحبلا تاكرحم تناك

 ىلعروشنم ام فلم يف اهراركت تارمو تارابعلاو تاءلكلا دوجو
 ناكو .مدختسملا هنع ثحبي اب فلملا اذه طابترال رش رشؤمك تنرتنإلا
 ل كلذ نولغتسي تاكرشلا ضعبو سنجلا عق رهط باحسا
 اوناكف .مهعقاوم ةرايزا تندرا يودع نم تال 'ءارغإ"

 يف ةريبك ةيبعشب عتمتت تارابعو تاملكب مهعقاوم ' وشح" ب نوموقي
 يذلا ىوتحملاب اهب ةقالع ال نايحألا مظعم يف تناكو ثحبلا تايلمع
 نم اهبساكم مظعم ققحت ثحبلا تاكرحم تناكو .عقاوملا هذه همدقت
 جئاتن ةرادص يف هعقوم رهظي ىتح رثكأ عفدي نمل ةيحاتفملا تاملكلا عيب
 هذه ةيقادصم ىلع اضيأو جئاتنلا ةدوج ىلع ابلس كلذ رثأو .ثحبلا
 .اهيمدختسم دنع تاكرحملا

 اهيف دنتسا ةطيسب ةركف لجوج كرحم اهيلع ماق يتلا ةركفلاو
 ةيميداكألا تاساردلا يف "تاداهشتسالا" ةركف ىلإ "جيب ي 0



 ددع نم يتأت اهتميقو ةسارد يأ ةيمهأ نأ" ةطاسبب لوقت يتلاو

 ل ذيل ىنيقن انقيط ولك "ايي كيديشعبا ىلا: فرحتلا تانفاوذلا

 انكي "اهني يدع اهمد رت انكمي تم نال ةكرش لع قفاولا
 طباور اهب يتلا ىرخألا عقاوملا ددع مادختساب عقوم لك ةيمهأ باسح

 هتيقادصمو عقوم يأ ةيمهأ لازتخا اننكمي يلاتلابو .عقوملا اذه يلإ ريشت
 ةيمهأ سكعت يتلا ماقرألا جتان وه دحاو مقر يف تامولعملل ردصمك

 يف ذخآلا تنرتنإلا مجح حبصأ اذهبو .هيلإ ريشت يتلا ىرخألا عقاوملا

 يتلا ماقرألا ةقد تداز مجحلا داز الكف "ابيع" سيلو "ةزيم" ومنلا

 مقر وهو لوجوج ةملك نم يتأت لجوج ةملك) .عقاوملا ةيمهأ سكعت
 .(رفص ٠١١ هذعب ١ نم نوكم

 تنرتنإلا يف شيتفتلاو ثحبلا جئاتن تحبصأ ةركفلا هذه ببسبو

 يرخألا تاكرحملا جئاتن نم ريثكب لضفأ لجوج كرحم مادختساب
 .لقأ تقو يفو تنرتنإلا مدختسم هنع ثحبي ام ىلإ برقأو

 ىلإ فالآ نم لجوج ىمدختسم ددع لوحت ادج ةريصق ةرتف يفو

 ىرخأ قطاقو ىف: لير حقل هدمت تانال ولا لتقاونملا نسل م

 ةبيكرتلا ادجو دق امبنأ "يجريس"و "يرال" كردأف .ملاعلا نم ةريثك

 مادختسا يف لجوج ةفسلف تحبصأف «تنرتنإلا عم لماعتلل ةيرحسلا

 ماقرأ ىلإ هليوحتو تنرتنإلا ىلع ئش لك سايقل ةيضايرلا تالداعملا
 ثحبلا تالكشم لح يف لجوج اهانبتت يتلا ةفسلفلا يهو «تاقالعو

 .اهب ةطبترملا ىرخألا تالكشملا نم اهريغو تنرتنإلا ىلع

 ٠٠٠١ ماع يف ملاعلا يف ثحب كرحم ربكأ لجوج حبصأ نأ ذنمو

 داصتقالا ملاع يف ارثؤمو اريبك ارود بعلي وهو «ةظحللا هذه ىتحو

 ١م



 عقومل لجوج ءارشب ريثأتلا اذه دازو «ةفاقثلاو ةفرعملاو ةسايسلاو

 185: رييتكلا "”كتوبتوي'

 !ةغللاب لجو ج تلعف اذام :رعس ةملك لكل

 دنع لجوج ثحب كرحم هققح يذلا ريبكلا حاجنلا نم مغرلابو

 لجوج لوحت فيك :لاؤسلا ناك «تنرتنإلا ىلع ثحببلا ملاع يف هروهظ

 فصن يلاوح ايرهش اهفلكي ثحبلا كرحمف ؟حابرأ ىلإ حاجنلا اذه
 تامدخ ميدقت نم لجوج هيلع لصحت يذلا لخدلاو ءرالود نويلم

 الو ليلق تنرتنإلا ىلع عقاوملا ةلدأو ىرخألا عقاوملا نم ددعل ثحبلا

 .تاقفنلا ىطغي

 ىأ نايلنإ دانا ناضنرب "سورس او "ىرال" ناك ةلذبلا د
 امهرظن ةهجو نم كلذ نأل ثحبلا جئاتن تاحفص يف ةينالعإ تارئاب
 "يجريس" و "يرال" رقتساو .ثحبلا كرحم يمدختسمل ”جعزم'

 ىلع بحاصت -ويديف عطاقم وأ روص الب - ةيصن تانالعإ عيب ىلع
 بحاص اهيرتشي يتلا ةيحاتفملا تاملكلا نع ثحببلا جئاتن ءايحتسا

 ةفرعم ثحبلا كرحم مدختسم ىلع لهست ةروصب رهظت نأو «نالعإلا

 ثحبلا جئاتن نع ةحضاو ةروصب ةلصفنم نوكت نأو «تانالعإ اهنأ

 ةيضايرلا تالداعملل ةجيتن ةيلآ ةروصب رهظت يتلا - "ةيوضعلا'
 .يرشب لخدت نودو

 يذلاو "سنيسدآ-دروودآ" ينالعإلا اهجمانرب لجوج تأدب مث

 عقاوملا فالآ ىلع اهتانالعإ عضو يف هلالخ نم لحوج تحجن

 ةوطخلا هذه تناكو .تانالعإلا هذه لخد نم ةبسن ريظن تانودملاو
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 نم لجوج لخد لصوف «ةينالعإلا لجوج ةيروطاربمإ ةيادب يه
 /.5 ١ يلاوح لثمي اهب ءايونس رالود رايلم ٠١ نع ديزي ام ىلإ تانالعإلا
 عومجم نم ربكأو «تنرتنإلا ةكبش ىلع تانالعإلا لاومأ يلامجإ نم
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف رشنلا ةعانص اهققحت يتلا حابرألا

 هذه حابرألا نم تارايلملا هذه لك لجوج ققحت فيك مهفن يكلو
 .ةلثمألا ضعب

 ةنيعم ةرايع وأ ةملك نع لجوج ىمدختسم دحأ ثحبي امدنع

 اهارتا يتلا عقاوملا مضي لوألا :ثحبلا جفاتت: نم ناعوت هل رهظي
 ثحبلا متي يتلا ةرابعلاو ةملكلاب اطابترا رثكأ ثحبلا كرحم تالداعم

 لجوج نيبو اهنيب ةسسؤم وأ ةكرش عقومل رثكأ وأ طبار يناثلاو ءاهنع

 لكل رهظت يتلا جئاتنلا نيب اهعقومل طبار هبجومب رهظي ينالعإ قافتا
 بجومبو .ةنيعم ةرابع وأ ةملك نع ثحبلا يف كرحملا مدختسي نم
 لك لباقم اقبسم ددحم غلبم عفدب ةسسؤملا وأ ةكرشلا موقت قافتالا اذه

 .ثحبلا كرحم نم يأت اهعقوم طبار ىلع "رز ةطغض"
 لكلو ةملك لكل ةينالعإلا لجوج ةموظنم يف نأ ةطاسبب ينعملاو

 طبترت يتلا كلت ارعس تارابعلاو تاملكلا هذه ىلعأو .""رعس" ةرابع
 ةايحلاو «تاراقعلا «تارايسلا :ةفلتخملا هعورفب نيمأتلا لاجمب

 نأ فرعن نأ يفكيو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لخاد ةصاخو

 لباقم لجوحل ارالود 6 يلاوح عفدت لاجملا اذه يف تاكرشلا ضعب

 جئاتن نمض نالعإ ةروص يف رهظي يذلا اهعقوم ىلع رز ةطغض لك

 .ةيزيلجنإلا ةغللاب - "تارايسلا ىلع نيمأتلا راعسأ" ةرابع نع ثحبلا
 ضيوعتلا اياضقب ةلصلا تاذ تارابعلاو تاملكلا ةيناثلا ةبترملا يف يتأتو
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 ةئلاثلا ةبترملا يفو .ارالود 47/ يلاوح ىلإ "رزلا ةطغض" رعس هيف لصيو
 ةمئاقو !ارالود 10 يلاوح ىلإ هيف رعسلا لصيو ضورقلا لاجم ٍتأي
 !اهنم لجوج حاب رأ ةمئاق كلذكو «ةليوط ”مالكلا لاا

 ؟ةفرعملاو ةغللاب "مالكلا ريعست" لعف اذايف
 .ءءارشلاو عيبلل ةلباق ةعلس لجوجل ةبسنلاب تامولعملاو ةفرعملا

 ريعستلاو بيلعتلاو جاتنالل لحارمب رمت نأ دبال جتتنم نأ لئفو
 ةفرعملاو تامولعملا ءاعو ىه ةغللا لجوجل ةبسنلابو «قيوستلاو

 نع تايلك يف تاللكب فو لوألا ماقملا يف يه ثحبلا تايلمعو
 لجر اولأس .ةينالعإ ةميقو رعس ةملك لكل لجوجل ةبسنلابو .تاءلك
 دقل ءاعبط :هدر ناكف ؟ةكرشك لجوج تحجن له :يكيرمأ لامعأ
 .مالكلا ءارشب انتعنقأ

 تاغللا مظعمبو «ملاعلا يف صوصن ةدعاق ربكأ ىه تنرتنإلاو

 نكمي - سيياقملا لكب - ةيوغل ةورث هذهو .اهتباوب لجوجو ؛ةيحلا
 رهاوظلا نم ريبك ددع ةساردل اهب ةناعتسالا ةغللا لاجم يف نيثحابلل
 ةيفارغحلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا :ةفلتخملا اهبناوجب ةيوغللا

 ”ةيفاقثلاو ةيخيراتلاو
 ٠٠٠١ ىف روطسلا هذه بتاك اهب ماق ةيئاصحإ ةسارد جئاتنل اقبطو

 لمحت ىتلا تاملكلل احضاو ازيحت رهظي لجوج ثحبب كرحم نأ نيبت
 را يلع نع عبتلا ل: هفادهشبلا دعم ةيتالعإ ةميق ان كالالز
 حضاو زيحت لجوج جئاتن يف رهظي ينعم وأ ةلالد نم رثكأ لمحت ةرابع
 !ةملكلا هذه ةينالعإ ةميق لمحت ىتلا ةلالدلا دصقت يتلا عقاوملل
 لجوج يمدختسم تارايز هددحت رمأ تاملكلل ةينالعإلا ةميقلاو
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 ءارشو عيب نم ةيراجتلا تايلمعلار يثأت نأ حيحص .ةنلعملا تاكرشلاو

 تاغللا خيرات يف فورعم رمأ ةيرشبلا تاغلل يلالدلا روطتلا ىلع

 هيمدختسمب لجوج عم نكل ءايبسن ةليوط ةينمز تارتف ىلع ثدحيو
 يفتختف «لبق يَ نع ريثكب عرسأ عاقيإب روطتلا اذه ثدحي رايلملا

 .ىرخأ ىقبتو تالالد

 ةفرعملاب لجوج تلعف اذام :ريهامجلا ةمكح

 لوألا ماقملا يف دمتعي تحب يضاير فيرعت ةفرعملل لجوج فيرعت
 رود زاربإ ىلإ ةيمكلا هتعيبطب ليمي فيرعت وهو .هسايق نكمي ام ىلع
 ."لضفألاو" مهملا ديدحت يف ةيددعلا مهتطلسو "ريهاجلا ةمكح"

 رمضي هراتختال امو «تنرتنإلا ىلع رشتنيو ومني ريهاجلا هراتخت اف
 انه ةرثكلاف ."لضفألا" اذه يف ءاربخلا يأر نع رظنلا فرصب «ىفتخيو

 !ةدوجلا بلغت
 رثكأ صصختم ريغ هكلتمي اعقوم نأ لجوج ثحب كرحم ىري دقف

 ال .صصختم وأ ريبخ هكلتمي رخآ عقوم نع ثحبلا تاملكب اطابترا
 تاملك نيب طابترالا باسحل ةيضايرلا لجوج ةلداعم نأ ىوس ئشل

 ايحطسو اهفات عقوملا نوكي دق .كلذ تلاق عقوملا اذه ىوتحمو ثحبلا

 يف ةيبلغألا يأر ناك نإ مهمال اذه نكلو «ضعبلا رظن ةهجو نم

 عقاوملا ددع نم يتأت لجوجل ةبسنلاب عقوملا ةيمهأو .كلذ سكع عقوملا
 ةروصب هثيدحت متي يذلا ىوتحملاو «عقوملا اذهل طبار اهب يتلا ىرخألا
 يف رهظت يتلا تايلكلاو «تباثلا ىوتحملا نم مهأ ةمظتنمو ةيرود

 ةرخأتم عضاوم يف رهظت يتلا تاملكلا نم مهأ همسإو عقوملا ناونع



 تايلمع اهددحت ةليلق تالكب ثحبلا دنع مدختتسملا ةينو «عقوملا يف

 طغضلاب مدختسملا رارقو ءمدختسملا اهب ماق يتلا ةقباسلا ثحبلا
 عقوملا اذه نأب ةداهش هترايزو ثحبلا جئاتن يف عقاوملا دحأ طبار ىلع

 ىنعي ثحبلل ىلوألا جئاتنلا يف تاكرشلا دحأ عقوم روهظو «'ديج"
 نل تنرتنإلا راوز نأ ىنعي جئاتنلا ةمئاق يف عقوم بيترت رخأتو «حبرلا
 ! لجوج ةبعل يه هذه .هقيرط فرعت

 :ةفرعملا ىلع مكحلا قح ريهاجلا تطعأ دق لجوج نأ ةصالخلاو

 ةرثكلا نأ امومع تنرتنإلا ملاع يف ةدعاقلاو .كلذ ريغ اذهو .ديج اذه

 نأ لوقن نيح ةقيقحلا نع اريثك دعبن الو !ةقيقحلاو .. ةدوجلا بلغت
 ام ىلع دمتعت يتلاو ةفرعملا عم لماعتلا يف ةيسدنفا لجوج ةقي

 باسح ىلع ةرثكلل بيلغت ةياهنلا يف وه "ريهاجلا ةمكحب فرعي
 .'ديحلاو' "ايبعش لوبقملاو" "مئا رلا" نيب تواس دقف «ةدوجلاو ةيقيقحلا

 .ةفرعملا سايق لهست ةقيرطلا هذه نآل الإ ئشلال
 باتك فلؤم - "راك سالوكين" يكيرمألا بتاكلا ىريو

 يتلا بتكلا مهأ دحأ وهو "انلوقعب تنرتنإلا لعفت اذام :ةيحطسلا"

 هذه نأب ةيناسنإلا ةفاقثلاو يرشبلا لقعلا ىلع تنرتنإلا ريثأت تلوانت
 ءايغ رثكأ انلعجت دق ثهاللا عيرسلا حفصتلا ىلع موقت يتلا ةقيرطلا

 نأل ةفرعملا ةدوج ىلع ابلس رثؤت اهنأو ازيكرتو اربص لقأو اتتشتو
 رقتسن الو رخآ ىلإ عقوم نم ريطن شارفلاك اننوديري ثحبلا تاكرحم
 كلذ نأل ةقد رثكأ مهتالداعم لعجت يتلا ماقرألا دلون ىتح «ناكم يف

 ".حابرألا نم ديزملا قيقحت يف اهتاوخأو لجوج دعاسي
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 ةيركفلا ةيكلملاو ملاعلا ةسرهف
 ةيردنكسإلا ةبتكم نإ" :"تنزتنإلا فيشرأ" سسؤم "لاك رتسورب"' لوقي

 دحاو ناكم يف ةيرشبلا ةفرعملا عيمجتل ةيناسنإلا اهب تماق ةلواحم لوأ ىه

 . لجوج :تاالواحملا هذه رخآو .دحاو تقو فو

 تامولعملا لك ميظنت وه اهفده نأ رركت لجوجو اهتأشن ةيادب ذنم

 لوصولاو ةفرعملا يف قحلا ناسنإ لكل نأو «عيمجلل اهتحاتاو ملاعلا يف

 هذهو ةفرعملا هذه لصت نأ لبق نكل .تامولعم نم هجاتحي ام لك ىلإ

 اهتسرهفل لجوج اهيلإ لصت نأ الوأ مزلي مدختسملا ىلإ تامولعملا

 ءاصحإ رخآ بسحو .اهيف ثحبلا نكمي ةيمقر ةروص ىلإ اهليوحتو

 ةحفص - ارفص ١5 اهدعبو ١ - نويليرت ىلع لجوج سرهف يوتحي
 ةسرهفو .تنرتنإلا ةكبش ىلع ويديفو ةروصو صن نيب فلمو
 - ئىش لك ةسرهفب حومطلا اهفده نم اءزج لازي الو ناك تنرتنإلا

 هروص ىلإ هليوحت نكميو ةمولعم هب -طقف يضارتفالا ملاعلا يف سيل

 ةينويزفيلتلا جماربلاو لومحملا نوفيلتلا ىلع تاملاكملاو تابتكملا

 !!ئش لك ..مالفألاو
 خسنلا ليوحت يأ ,بتكلا ةنمقر يف لجوج تأدب 7٠٠١7 ماع يف

 يفو .ايلآ اهعم لماعتلاو اهيف ثحبلا نكمي صوصن ىلإ اهنم ةيقرولا

 باتك نويلم ١5 ليوحت ىلإ فدهي يذلا حومطلا اهعورشم ةيادب نع

 ملال



 تايلمعب مايقلل دروفسكأو دروفناتسو درافراهو ناجيشيم تاعماج
 ةميدقلا تاطوطخملاو ةيملعلا تايرودلاو بتكلا لكل يئوضلا حسملا

 يف تاعماج ٠١ كلذ دعب عورشملل تمضنا مث .اهتابتكم يف ةدوجوملا

 لك ةنمقر يونت اهنأ لجوج تنلعأ ٠٠٠١ يفو .اهجراخو اكيرمأ
 6 نع ديزيام اهب ءباتك نويلم 17١ نم برقي ام يأ «ملاعلا يف بتكلا
 .تاملكلا نم نانويليرت و ةحفص رايلم

 تاعازن يف اهتعقوأ لجوج ىلع ترطيس يتلا ةسرهفلا ةوهش نكل
 يفف .ابوروأو اكيرمأ يف رشنلا رودو نيفلؤملا تاداحتا عم ةينوناق
 ةيكلملا قوقح كاهتناب نيتيضق لوأ لجوج تهجاو ماع 65
 بتك ةسرهفب اهمايقو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةيركفلا

 ىلوألا «نيفلؤملاو نيرشانلا نم قبسم نذإ نود ثحبلل اهتحاتاو
 ةيوست ٠٠١٠١8 ف متو .نيرشانلا داحتا نم ةيناثلاو نيملؤملا داحتا نم

 تاضيوعت ارالود نويلم ١15 عفدب لجوج موقت نأ ىلع نيتيضقلا
 ةيكيرمألا ةيعمجلا ضرت مل ةيوستلا هذه نكل .نيرشانلاو نيفلؤملل

 نمض لخدت مل يتلا ةيبوروآلا رشنلا رود ضعبو نيفلؤملاو نييفحصلل

 اهقوقحب ةبلاطملل مكاحملا ىلإ ءوجللاب ىرخألا ىه تماقو «ةيوستلا
 :لك ووو

 عورشم نع اعفادم - لجوج يسسؤم دحأ - "”يجريس" لاقو
 ةبتكم «تارم ثالث تقرتحا ةيردنكسإلا ةبتكم" :بتكلا ةسرهف
 ."كلذ ريغ لوقي خيراتلا نكل «ةيناث كلذ ثدحياالأ ينمتأ ءسرجنوكلا
 نم عورشملا ملسي ملو .ةعزانتملا فارطألا نم ادحأ اذه هعافد عنقي ملو

 ةيلايربمإلاب لجوجل نييبوروألا نييسايسلاو نيركفملا ضعب تاماب#ا
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 ةبتكملل قباسلا سيتئرلا - "ينينايج ليون نوج" صخل دقو «ةيوغللا
 كوش نقلا صنقكلا ةيبلاغ نإ" الئاق تاماهتالا هذه - ةيسنرفلا ةينطولا

 ملظي فوس اذه نأو «ةيزيلجنإلا ةغللاب ةبوتكم اهتسرهفب لجوج موقت
 ددع اهمدختسي تاغل يهو «ةيسنرفلاو ةيسورلاو ةيناملألا لثم تاغل
 ةغللا ىلع زيكرتلا نأو «يفرعم لاو يملعلا مهجاتنا يف نيثحابلا نم ريبك

 أاضيأو «يفرعملاو يملعلا جاتنالل خيرأتلا ىلع رثؤي فوس ةيزيلجنإلا
 . لبقتسملا يف هروطتو هومن تاهاجتاو جاتنالا اذه تاراسم ىلع

 "ديوردنأ" ليغشتلا ماظن ءارشب لجوج تماق ٠٠١ ماع يفو

 .ةلومحملا تانوفيلتلا ىلع اهكرحم مادختساب ثحبلا تايلمع ليهستل
 يف لومحملا نوفيلتلل مدختسم رايلم 6 , 5 كانه ءاصحإ رخآ بسحو

 .تامولعملل ةكرحتم رداصم ةباثمب مه ء«ملاعلا

 ١-يآ-ويج يعانصلا اهرمق لجوج تقلطأ ٠٠١4 ماع يفو

 اذه عيطتسيو . "سبام لجوج“" و ”ثريإ لجوج" تامدخ اهعمو

 اهيف لجوج ىلع قوفتت ال ةقدب ملاعلا يف ةقطنم يآل روص ثب رمقلا
 وكشت - ليئارسإ اهنم - لودلا ضعب تأدبو .ةيكيرمألا ةموكحلا ريغ

 دق ايناح لوقت مروكمالا كولا سارح ب رحاب

 !يموقلا اهنمأ ددهت

 ! ىضارتفالا ملاعلا يف "قازرألا مسقم"

 ثحب كرحم ىري نأ قرطلا لكب تنرتنإلا ىلع عقاوملا باحصأ لواحي
 نأ كلذ ىنعمف «ثحبلا جئاتن ةمق يف اهرهظي نأو مهعقاوم لجوج
 هذهو «ءهلك ملاعلا يف تنرتنإلا ةكبش يمدختسم نم نييالملا اهاري
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 عيبلا تايلمع نم ديزمل وأ يمقرلا ملاعلا يف ةرهشل لوحتت دق نييالملا

 سكعلاو «ملاعلا هاري لجوج هاري نمف .حابرألا نم ديزمو ءارشلاو

 نم لاثم طقف وهو ."فيركنوم لين" يكيرمألا عم ثدح امك «حيحص
 .ةهماشم ةريثك تاالاح

 هئاذح ساقم ءايجروج ةيالو يف شيعي "لين" نأ ةياكحلا لوقت

 مجحلا ةريبك ةيذحألاف «قهرم رمأ هبساني ءاذح نع ثحبلاو «1

 رطضيف «ديري ام دجي ال ترفاوت نإو «تالحملا نم ريثك يف رفاوتت ال
 نوناعي نمت هريغو وه هحيري لح يف فيركنوم ركف .حاتملا ءارش ىلإ
 مجحلا ةريبك ةيذحألا عيب يف صصختم لحم حاتتفا .ةلكشملا سفن نم

 مهددع ةلكشملا هذه نم نوناعي نيذلاف .لاإلل ةعيضمو يلمع ريغ لح
 ئشني نأ قيدص هيلع حرتقاف .دحاو ناكم يف ةفاثكب نوشيعي الو ليلق

 ةكبش ىلعف «ةيذحألا نم عونلا اذه عيبل تنرتنإلا ةكبش ىلع اعقوم

 فوس "ةريبكلا ةيذحألا" نئابز نأ اك «شيعت نيأ مهب ال تنرتنإلا
 فالآ١٠ ضرتقاو «ةركفلا هتيجعأف .سكعلا سيلو كنع نوثحبي

 رخآ اءزجو «عقوملا ءاشنإ ىلع اهنم اءزج قفنأ كونبلا دحأ نم رالود

 حيحص ١444. يف لمعلا يف عقوملا أدبو «ةيذحألل نزخم راجئتسا ىلع
 عقوم نم ةدئاف ال نكل «نييالملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ حيتت تنرتنإلا نأ

 .هدوجوب فرعي دحأ ال تنرتنإلا ىلع

 ةينورتكلإلا تانالعإلا تناك تنرتنإلا ةايح نم ةلحرملا هذه يف

 بذل ةدئاسلا ةليسولا يه عقاوملا ةلدأو ثحبلا تاكرحم ىلع

 هذهب اعنتقم نكي مل فيركنوم نكل .عقوملا ىلإ تنرتنإلا يمدختسم
 تانالعإلا هذه نوريعي ال تنرتنإلا يمدختسم نأ ىري ناكو ةقيرطلا



 ةلمح ىلع قافنإلاب حمست ال هتينازيم نأ امك «لاملل رادهإ اهنأو امامتها
 كرحم مجن دوعص اضيأ هرتفلا اذه يف فداصتو .هعقومب فيرعتلل

 ظ . لجوج" ريهشلا ثحبلا
 فيك الو ثحبلا تاكرحت نع ريثكلا فرعي نكي مل فيركنوم

 ديدحت يف لجوج اهعبتي يتلا ةقيرطلا نع ائيش فرعي نكي ملو لمعت
 ىلع ام ئش نع ثحبلل همدختسي نم تاجايتحا يبلت يتلا عقاوملا

 ضرع بيترت يف لجوج اهمدختسي يتلا ةقيرطلا نع الو «تنرتنإلا
 ردصتي ناك هعقوم نأ اذيج فيركنوم هفرعي ناك ام .عقاوملا هذه
 ةيذحألا“ نع ثحبلل همدختسي نم لكل لجوج اهضرعي يتلا عقاوملا
 .«فيركنوم عقوم ىلع لجوج يضر دقل .ةيزيلجنإلا ةغللاب - "ةريبكلا
 ةدع تلوحتو «عقوملل نيرئازلا نم فالآ تائم ىلإ اضرلا اذه لوحتو

 تايالولا لخاد نم ةيذحألا ءارشل تابلط ىلإ تارايزلا هذه نم فالآ

 هعيبي ام ةميق تلصوو كلذك لاحلا رمتساو .اهجراخو ةيكيرمألا

 7٠١7. يف ارالود فلأ ٠ ىلإ رهشلا يف ةيذحألا نم فيركنوم

 تنرتنإلا ىلع هتكرش نأو ترقتسا دق هرومأ نأ فيركنوم دقتعاو

 .ةميرك ةايح هترسألو هل نمضي ام حابرألا نم هل ققحت فوس
 ءارشلا تابلطل دعتسي أدب ٠٠٠7 ماع نم ريمفون رهش ةيادب يفو

 سأر تالافتحاو سامسسيركلا مسوم يف ةريبك ةروصب ةداع ديازتت يتلا

 قاوذأ يضرت يتلا ةديدجلا ةيذحألا فالآب هنزخم ًالمو «ةيداليملا ةنسلا

 !ءارش تابلط الو «عقوملا روزي دحأ الف !ةمدصلا تناكو .هنئابز

 وه اذه نأو ءلجوج يف ام الطع كانه نأ ةيادبلا يف فيركنوم نظ

 حتف .تنرتنإلا ىلع هتكرش عقوم ىلإ راوزلا قفدت فقوت يف ببسلا
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 ريك دعا سوم رو وقس رع تسلا ضرع
 ىلإ راوزلا فالآ قيرط تناك يتلا ةيرحسلا ةيحاتفملا ةرابعلا يهو -

 عقوم نكي مل .لجوج اهرهظأ يتلا ثحبلا جئاتن ىلع رظنو - هعقوم
 لا يف ىتح الو ىلوألا جئاتن ٠١ لا يف الو «جئاتنلا ةمدقم يف فيركنوم

 اهب ددحت يتلا ةقيرطلا لجوج تريغ دقل :ببسلا !ىلوألا ةجيتن ٠
 ثحبلل لجوج ومدختسم اهبتكي يتلا تارابعلاب ةلصلا تاذ عقاوملا

 بيترت ةقيرط اضيأ اهعم تريغتو «تنرتنإلا ةكبش يف تامولعملا نع

 عقاوملا هذه

 وأ نوفيلت مقر :نع لجوج ةكرش عقوم ىلع ثحبي فيركنوم حار
 جئاتنلا نم هعقوم ءافتخا نع ةكرشلا نم راسفتسالل ينورتكلإ ديرب
 ةقطنم يف ةكرشلا رقمب فيركنوم لصتاو .ثحبلا كرحمل ىلوألا

 لصتتي ملو «ةلجسم ةلاسر درلا ناكو اينروفيلاك ةيالوب "ويف نيتنوم"
 هاوكشو هراسفتسا فيركنوم لسرأ .ةكرشلا يف نيلماعلا نم دحأ هب

 لجوج ثحب كرحم دعي مل .در هتأي ملو ءينورتكلإلا اهديرب ربع ةكرشلل
 .«فيركنوم عقوم نع ايضار - يضارتفالا ءاضفلا يف قازرألا مسقم -

 «راوزلا ىفتخاو «تنرتنإلا ةكبش ىلع عقاوملا نييالم نيب عقوملا هاتو

 !ةيجوزلا تاقانخلاو نويدلا تدازو «ةيذحألا ءارش تابلط تفقوتو

 لجوج جمانرب يف تانالعإ ةلمح يرتشي نأ فيركنوم رطضاو
 موقي امدنع هعقوم نع نالعإ روهظ نمضي ىتح"زدروودا" ينالعإلا

 رطضاو "ة 0 ةيذحألا" نع ثحبلاب لجوج يمدختسم دحأ

 رماوأ" عم قفتي |ب هاوتحم ةغايص ةداعإو هعقوم ميمصت ةداعإ ىلإ اضيأ

 .ىرخأ ةرم هعقوم ىلع بضغي ال ىتح ”هيهاونو لجوج
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 !ةياكحلا تهتنا

 دنع هنأ تنرتنإلا ىمدختسم كولس لوح تاسارد ترهظأ دقو
 طباور حفصتب نيمدختسملا نم 1/170 يفتكي ثحبلا تاكرح مادختسا
 ةحفصلا يف عقوم دوجوو .جئانتلا نم ىلوألا ةحفصلا يف ةدوجوملا عقاوملا
 ملاعلا يف ايوق ادوجو عقوملل نمضي «ءلضفأ كلذو اهتمق ىلع وأ «ىلوألا
 نم ناك نإ «عقوملا باحصأل احابرأ نايحألا نم ريثك يف ردي يضارتفالا
 اضرلا اذهل ةيداصتقالا ةميقلاف كلذل .تنرتنإلا ىلع ءارشلاو عيبلا عقاوم
 ةلماك ةعانص جاورو روهظ ءارو يساسألا ببسلا تناك يماسلا يمقرلا
 هذه اهمدقت يتلا ةمدخلاو .نآلا ملاعلا لود لك يف تاكرشلا فالأ اهب موقت
 كرحم عم يكذلا لماعتلا وه تنرتنإلا ىلع عقاوملا باحصألل تاكرشلا

 .ةيضار نيعب كرحملا اهاري ىتح اهعقاوم اهل "نيزت" نأو لجوج ثحب

 اياونلاو رارسألا نزح

 رشنت "زدنرت لجوج" ىه ةديدج ةمدخ لجوج تأدب ٠٠١5 يف
 عقوملا ومدختسم اهب موقي يتلا ثحبلا تايلمعل افيشرأ اهالخ نم
 اقبطف «سيياقملا لكب مخض فيشرألا اذهو .ملاعلا لود مظعم يف

 تايلمع نم 1١/ نم برقي ام لثمت .ءلجوج كرحم مادختساب ايموي

 ملاعلا يف نييالملا مامتها صخلت ثحبلا تايلمع نم تارايلملا هذه

 طيطختلا وأ هءارش وأ هعيب نووني امو هيف نوركفي امو مهموم و
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 نأ نم جرحلاب نوسحي يتلا مهتالؤاستو ةتوبكملا مهتابغر اضيأو ءهل
 .هجول اهجو مهريغ اهنع اولوأسي

 تاالاجملا لك يف نيثحابلا مامأ يخيرات زنك اضيأ فيشرألا اذهو

 ربع تاريغت نم اهيلع أرط امو سانلا تاماتهال ليصفت هيفف ابيرقت

 .ملاعلا نم ةقرفتم نكامأ يفو تاونسلا

 نأ فشتكي روطسلا هذه ةباتك ىتح فيشرألا اذه يف شتفي نم الثمف

 عقاوم نع تنرتنإلا يف اثحب امومع رصم تاظفاحم رثكأ يه ةيلهقدلا ةظفاحم

 يه ةيليعاسإلا ةظفاحم نأو «جراخلا ىلإ رفسلا ةريشأت نع تامولعم مدقت

 تاظفاحم نأو ؛"قالطلا" نع تامولعم مدقت عقاوم نع اثحب تاظفاحملا رثكأ

 لود ىلإ ةرجه لاب قلعتت تامولعم نع اثحب تاظفاحملا رثكأ يه رصم ديعص
 اننييردكألا هاف وب ومألا رعتلاو نضتألاو ناسا كان اه نا وتوقيت

 :ظفاح ميلحلا دبع نع احب رثكألا يه ديعس روبو انقو «"ر ينم دمحم" نع
 يه ديعس روب |نيب ءيبهو ءافيه نع اثحب رثكألا يه فيوس ينب ةظفاحمو

 نع اثحب رثكألا امه ةيليعاسإلاو سيوسلاو ,مرجع يسنان نع اثحب رثكألا
 ينبو ةيفونملا (نيب ءرصانلا دبع لامج نع اثحب رثكألا يه ناوسأو «"نيطسلف"
 فتاظ و" نع اثحب رثكألا يه ةيبرغلاو ء«تاداسلا نع اثحب رثكألا امه فيوس

 رثكأ ايروسو رصم نأ ءرطخألاو مهألا وه اذهو ءاريخأو "لمع صرفو
 ثحب كرحمل امادختسا - روطسلا هذه ةباتك ةظحل ىتح - ةيبرعلا لودلا

 ندم نأو «"ةيودي لبانق" ةعانص ةيفيك نع تامولعم نع ثحبلل لجوج
 .ةيرصملا ندملا نيب رثكألا ىه طويسأو ةرهاقلاو قيزاقزلا

 كانيرلغلا ره تاعيع ظن هدو. نتكأ ريضاتتلاو ةليرظ ةبئاقلاو

 .ةيرصملا تاظفاحملا ضعب يف سانلا تاماتها نع لجوج اهكلتمت يتلا
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 !ةفلتخملا لودلا يف نينطاوملا تامامتها نع عئشلا سفن ليختت نأ كلو

 تقولا يف اهتروطخو لجوج ةوقل يقيقحلا رسلا يه ماقرألا هذه

 برقي ام رارسأو اياونل تانايب ةدعاق ريكأ كلتمت اذهب لجوجف .هسفن

 نعاذان نع تسب ندور وكر كو امو ةرويق اهءلاغلا ناكس عنف
 ثحبي نمو سنجلا نع ثحبي نم «ةنيدم وأ ةلود يأ يفو «تنرتنإلا

 .لمع ةصرف نع وأ ةلبنق ةعانص ةيفيك نع ثحبي نمو ةسايسلا نع
 .ةعمتجم ملاعلا يف تارباخملا ةزهجأ لك اهلكمتال تامولعم ىهو

 يدل ديازتمو يوق داقتعا سكعي ام اضيأ فيشرألا اذه فو

 لاؤس لك ىلع ةباجإلا اهب تنرتنإلا نأ ةكبشلا يمدختتسم نم نييالملا

 اهميدقتو ةباجإلا هذه ىلإ لوصولا ىلع رداق لجوج ثحب كرحم نأو
 امدنع كلذ لجوج يسسؤم دحأ "نيرب يجريس" ظحال دقو .مهيلإ
 تحبصأ ةغللاو ءاديقعت رثكأ تحبصأ ثحبلا تايلمع" نإ لاق

 كير" لوقو يك ديرما ةعرج دورا اهب راعي مدس لو ويعيما
 يمدختسم نأ - ةليوط ةرتفل لجوج ةرادإ سلجم سيئر- ”تيمش
 1 تامولعم طق لجورج قعدت ناب نونو دعي ٠ كحل كرغ
 تامولعملا هذهب نولعفي اذام ممل لوقت نأ اهنم نوعقوتي لب «هنع نوثحبي
 .ةيلاتلا ةوطخلا يهامو

 ةيماسلا ةاداعمو لجوج تال داعم

 اهديدحت متي لجوج ثحب كرحم اهمدقي يتلا جئاتنلا نأ نم مغرلا ىلع
 ثحبلا جئاتن نأ الإ «ةيضايرلا تالداعملا ضعب قيرط نع هيلآ ةروصب

 0 0 3 ِ_ ةعلا بجعت ال تاعوض وملا رض تاالداعملا هذه اهحرتقت لا
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 ةكبش ىلع دوهيلا نع ثحبلاب ةقلعتملا تاعوضوملا تناكو .انايحأ

 .قايسلا اذه يف تريثأ ىتلا اياضقلا ىلوأ تنرتنإلا

 عم دوهيلا وأ - دوهيلا عم لجوج تالكشم تأدب 2٠٠04 يفف

 شيعي يكيرمأ يدوي وهو "كوتسنياو نيفيتس" ماق امدنع - لجوج

 ةملك نع ثحبلاب «يراقعلا راثتسالل ةكرش كلتميو كرويوين يف

 لوأ ناكو ءلجوج ثحب كرحم ىلع - ةيزيلجنالا ةغللاب - "يدوب
 تاالاقم رشني -شتاو وج - ثحبلا جئاتن ةحفص يف هل رهظ عقوم

 ملاعلا ىلع ةرطيسلل ةيدوهب تارماؤم نع ثدحتت تاعوضومو
 .مالعإلا لئاسو يف مكحتلاو

 .ادر قلتي لو «قيلعتلا ابلاط عقوملا ريدمل ةلاسر كوتسنياو لسرأ

 طغضلاو تاعيقوتلا عمجل تنرتنإلا ىلع ةحفص ءاشنإب كوتسنياو ماقف

 جئاتن يف رهظي ال ىتح اهسراهف نم عقوملا اذه فذحل لجوج ىلع
 جئاتن يف لخدتت نأ نكمي ال اهنأ لجوج در ناكو .ىرخأ ةرم ثحبلا
 ددع ناك امهم "شتاو وج" عقوم بيترت ريغت نل ةكرشلا نأو ثحبلا

 ديفياد" فاضأو .لجوج سراهف نم عقوملا فذحب ةبلاطملا تاعيقوتلا
 لق دق "يدوب" مسإلا ةغيص نأ ذئنيح لجوج مسإب ثدحتملا ”نيرك

 لحو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب نم دوهيلا ىلإ ةراشإلل اهمادختسا
 يهو « "يدوهيلا بعشلا" و "”يدوهب صخش" لثم تايمست اهلحم

 .دوهيلل ةديؤم عقاوم لجوج ىلع اهنع ثحبلا جئاتن ردصتت تايمست
 ةينورتكلإ ةلمحب تماقف ةيدوهيلا تامظنملا كلذ بجعي ىلو

 عيجشت قيرط نع لجوج ىلع دوهيلا نع ثحبلا جئاتن يف مكحتلل
 تالاقمل تالصو عضو ىلع دوهيلا عم ةفطاعتملا تانودملاو عقاوملا
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 - ايديبيكيو ةعوسوم عقوم ىلع دوهيلل ةفصنم تامظنملا هذه اهارت
 جئاتن يف امدقتم ابيترت تاقوألا مظعم يف لتحت يتلا عقاوملا نم وهو

 . لجوج اهمدقت يتلا ثحبلا
 امدنع ٠٠١8 يف تثدح دوهيلاو لجوج نيب ىرخأ ةلكشمو

 نأ دعب لجوج ةاضاقمب ةيليئارسإلا "ماي تايرك" ةدلب ناكس ماق

 ضارأ اهنأب ةدليلا فصت "ثريإ لجوج" نأ ةدلبلا ولوئسم فشتكا

 تروم" مهتا قايسلا سفن ينو ١454. يف دوهيلا اهقرس ةينيطسلف

 ل جيورتلاب "ثريإ لجوج" اكيرمأب ةنيويهصلا ةمظنملا سيئر ”نيالك
 طئارخل اهمادختساب كلذو !باهرإلا عيجشتو "ةينيطسلف بيذاكأ"

 مالكلاو ةيدوهيلا نكامألا سدقأ - "دبعملا لبج" رهظت سدقلا ةنيدمل
 ةينيطسلف ضارأ اهنأب اهفصتو ةينيطسلفلا ىضارألا نمض -نيالك ل

 ' "اهيلع عزانتم قطانم" سدقلا نم ةيقرشلا قطانملا ربتعت يتلا ةدحتملا

 اعجشمو ايضرم كلذ نوكي فوس ةيخيراتلا قئاقحلل لجوج فييزت
 فييزتل مهتالمح نأب ةلاسر ةباثمب يه ةبذاكلا طئارخلا هذه نأل مه

 ."تحجن دق باهرإلاو قئاقحلا

 ةاداعمب لجوجل تاماب#ا ةيدوهب تامىظنم تهجو اضيأ ٠٠١4 يفو

 كرحم يف دوهيلاب ةقلعتملا تاملكلا ضعب نع ثحبلا دنع هنأل ةيماسلا
 مادختساب اضيأ ثحبلا كرحملا حرتقي روصلا يف ثحبلل لجوج

 نييزانلا نأ تامظنملا هذه لوقت يذلا زاغلا وهو "ب نولكيز" ةرابع

 .ةيزانلا لاقتعالا تاركسعم ْق دوهيلا لتقل هومدختسا
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 ىوعد عفرب ةينيتاللا اكيرمأ يف ةيدوهب تايظنم تماق 3٠٠١ يفو

 اهارت لجوج كرحم ىلع ثحبلا جئاتن يف عقاوم روهظل لجوج دض
 .دوهيلا هرك ىلع ضرحي ىوتحم رشنتو ةيماسلل ةيداعم تامظنملا هذه
 لجوج مزلي كح 7٠١١١ يف ةينيتتجرأ ةمكحم تردصأ لعفلابو

 ىلع ضرحت عقاوملا هذه نأ ةجحب اهسراهف نم اعقوم 76 فذحب
 .تسوكو لوم لا ركني اهضعب نأو دوهيلا دض زييمتلا

 دض ةديدج ىوعد لسكورب يف ةيدوهب تامظنم تماقأ 7١١١ فو

 دبعملا" نع ثحبلل "لجوج طئارخ" مادختسا دنع هنأل ءلجوج

 يذلا دبعملا ينبم قوف سواملا كيرحتو ”لسكورب يف ريبكلا يدوهيلا
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا تارارقلا لك" هصن ام رهظي ةطيرخلا يف رهظي

 يكيجلبلا ناملربلا ذختي نأ لبقو .انه اهذاختا متي اكيجلب يف ةيلاملاو

 يدوهيلا دبعملا لخاد "نويهص ءامكح" ةقفاوم ذخأي نأ دبال رارق يأ

 . "لسكورب يف ريبكلا
 |" ةمظنم اهتماقأ ىرخأ ىوعد لجوج تهجاو 7٠١١7 يفو

 لجوج مهتت اسنرف يف دوهيلا ةبلطلا داحتاو ةيسنرفلا ”مزيسيار سإ هوأ
 يف ةيصاخ :ببسلاو «ةيرصنعلا ةحفاكمل ةيسنرفلا نيناوقلا كاهتناب

 نأ اف ,.مدختسملل ثحب تارابع حارتقاب موقت لجوج ثحبلا كرحم

 هل رهظت ىتح ثحبلا تاملك نم ىلوألا فورحلا ةباتكب مدختتسملا موقي
 تايلمع نم ريبك ددعب ىظحت ىتلاو ةلمكملا تارابعلا نم ةمئاق اروف

 ددع هنأ انه ىوغاللا يصوت نورخا نومدختس اهي ناك ىلا قيحلا

 مالعإلاو ةسايسلا ملاع ريهاشم دحأ نع ثحبلل لجوج مادختسا

 نيب طبرت تاحارتقا راهظإب ةيصاخلا هذه موقت دوهيلا نم لامعألاو
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 يأل نكمي هنأ ةمظنملا ىرتو .ةيدوهيلا - مهتنايدو ريهاشملا ءالؤه
 ءملاعلا يف دوهيلل ةمئاق ربكأ دادعإل ةيصاخلا هذه مادختسا صخش

 نع ثحبلا دنعالثمف .دوهيلا رضي اب ضعبلا اهمدختسي دق يتلاو
 راهظإب ثحبلا كرحم موقي - ةيزيلجنالا ةغللاب - "خودروم تربور"
 نأ دعب ىوعدلا فاقيإ مت دقو .هتنايد ركذي ام اهنم ةلمكم تاحارتقا
 ةحفاكم ىلع ىوعدلا ةبحاص تامظنملا عم لمعلاب لجوج تدهعت
 .ةيماسلا ةداعمو يرصنعلا زييمتلا

 كرحم ةقيرط هيف حضوت انايب لجوج ةكرش ردصت ةلكشم لك دعبو
 متت تايلمعلا هذه لك نأ ىلع ةدكؤم اهبيترتو جئاتنلا ديدحت يف ثحبلا
 نود ةنيعم عقاوم روهظ نأو «يرشب لخدت نود ٠١١/ ةيلآ ةروصب
 يمدختسم تاليضفت ىلع دمتعي يأ «"ةيوضع" ةروصب متي اهريغ
 سراهف يف رهظي (ى عقاوملا هذه ىوتحم ةعيبط ىلعو ثحبلا كرحم
 نم لدجلل ةريثملا جئاتتلا يفتخت اضيأ ةلكشم لك دعبو .لجوج
 نأ لوألا :نيببس دحأل عجري دق ءافتخالا اذهو .لجوج تاحارتقا
 هذه نأ يناثلاو .دصق نع اهفذحو جئاتنلا هذه ةرتلفب تماق لجوج
 يمدختسم تاليضفت يف تثدح تاريغتل ايكيتاموتأ فتخا حئاتنلا
 -لجوج ريياعمل اقبط - اهاوتحم ىرخأ عقاوم روهظو ثحبلا كرحم
 .اهنع ثحبلا متي يتلا تاللكلاب اطابترا رثكأ

 ريياعملا تائم ىلع دمتعت حجئاتتلا بلج يف لجوج ةيلآ :حيضوت

 ةيبعشو تاملكلا نيب يظفللا مزالتلا اهمهأ نكل «ةتحبلا ةيضايرلا
 رابتعا ىلع عقوملا اذهل ةلصو اهب يتلا يرخألا عقاوملا ددعل اقبط عقوملا
 عقوملا ةيقادصم يف نيمدختسملا ةقث نم اريبك اردق سكعت ةيبعشلا نأ
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 يفف - ىرخأو ةقيقد وأ ةعاس نيب ريغنت دق ةيكيمانيد جئاتنلاو !!هتقدو
 تاكرحم ين "رصم" ةملكب ثحبي نم ناك الثم ٠٠٠١ ماع رخاوأ

 نافوطب أجافي «تاهويديفلاو صوصنلاو روصلا يف ثحبلل لجوج
 ةيشحو" و "ةطرشلا ماسقأ يف نينطاوملا بيذعت" نع حئاتنلا نم

 نييرصملا تانودم نم ريثكلا ناك ةرتفلا هذه يف نأ ببسلاو «"ةطرشلا

 "”ةعورزم" بويتويو رتيوت ىلع مهتاباسحو كوبسياف ىلع مهتاحفصو
 كرلعيف .عوضوملا نع تكنو رابخأو تالاقمو تاهويديفو روصب

 هذه يف ةيرصملا ةطرشلا تازواجتو "”رصم" ةملك نيب يوق يوغل مزالت

 متيو «جئاتنلا هذه هعم يعدتسي رصم نع ثحبلاف يللاتلابو .ةرتفلا

 .ةتحب ةيئاصحإ ةيضاير ةروصب كلذ

 ةفرعملا يف نطاوملا قحو نيصلاو لجوج
 ارخاس "نوتتيلك ليب" قباسلا يكيرمألا سيئرلا قلع ٠٠٠١ ماع يف

 الئاق تنرتنإلا ىلع ةديدش ةباقر ضرف ةينيصلا ةموكحلا ةلواحم ىلع

 ليلا نم ةعطق تيبثت لواحن نمك ةينيصلا ةموكحلا هيف ركفت ام"

 '!طئاح ىلع نيرامسمب
 ضعبل ولو كلذ يف تحجن دق ةينيصلا ةموكحلا نأ ودبي نكل

 اهكرحم نم ةخسن نيشدتب لجوج ةكرش تماق 7٠٠١7 ىفف .تقولا

 رابخأ" ةمدخ تأدب ٠٠١ 5 ىفو «ةينيصلا ةغللاب تنرتنإلا ىلع ثحبلل

 ددع يف ةدرطملاو ةريبكلا تادايزلا عمو .ةينيصلا ةغللاب ”لجوج

 جئاتن ضعب ىلع ضرتعت ةينيصلا ةموكحلا تأدب نيعقوملا يمدختسم

 نيكمت يف بغرت نكت مل ةينيصلا ةموكحلاف .رابخألا ضعبو ثحبلا



 ميلقإ لالقتساب قلعتت تارابع يأ نع ثحبلا نم نيعقوملا يمدختتسم
 تضفر «ةيادبلا يف .نيمنانايت ناديم تارهاظمل روص روهظالو «تبتلا
 ةموكحلا تدرو «جئاتنلا ىلع ةباقرلا نم عون يأ يف طروتت نأ لجوج

 روهظلا نم "ةجعزملا' ثحبلا تايلمع ضعب جئاتن عنمب ةينيصلا
 .نيصلا يف نيعقوملا يمدختسمل

 مرحت نأ :نيرمأ نيب رايتخا هنأب ةمزألا هذه لجوج ليلحت ناكو

 نم همرحت وأ "ةيسايسلا" ثحبلا تايلمع ضعب نم ينيصلا مدختسملا
 ةينيصلا نيناوقلاب مزتلت نأ لجوج تراتخاو .ثحبلا تايلمع لك
 يف تماق مث «ةينيصلا ةموكح لا بضغت يتلا ثحبلا جئاتن بجحت نأو
 نيصلا لخاد نيمدختسملل "ةلومع" ثحب كرحم "”ليصفتباأا 7

 كرحم مدختسي نمف .ةينيصلا ةراجإلل ةيسايسلا تايساسحلا ”يعاري"

 هل رهظت نيمنانايت نادي ةروص نع ثحبلل نيصلا جراخ لجوج
 لجوج" مدختسي نم امأ «ةبابد مامأ فقي باشل ةروهشملا ةروصلا

 ولعت حايسل ةروص هل رهظتف ةروصلا سفن نع ثحبلل "ينيصلا
 ! ةضيرع ةماستبا مههوجو

 نأو عئشال نم لضفأ ائيش" نأ جئاتتلا هذه لجوج ريربت ناكو
 ةكرشلا نأو «"ليدبلا نم ريثكب لضفأ هوشم كرحم نم ثحبلا حجتئاتن
 ةرتلفب ةيناملألا نيناوقلا لبق نم تمرتحا [ى ةينيصلا نيناوقلا مرتحت

 مل ةكرشلا نأو ءايناملأ يف اهكرحم ثحبب جئاتن نم "يزانلا ئوتحملا"

 امندابت لئاسرب ةينيصلا ةموكحلا تدوز امدنع "وهاي" هتلعف ام لعفت

 امم ينورتكلإلا مهديرب ربع ةموكحلل نوضهانم نوينيص نويفحص

 !ةليوط تارتفل مهسبحو مهنم نينثإ لاقتعا يف بيست



 يأ ضرف نع فقوتت فوس اهنأ لجوج تنلعأ ٠٠١٠١ سرام يفو

 ثحبلا جئاتن ةرتلفب موقت نل اهنأو ينيصلا اهكرحم ىلع ةباقرلا نم عون

 نم تالواحم يأ دصرت فوس اهنأو ةينيصلا ةموكحلا بضغت ىتلا

 .عيمجلل اهنلعتو عقوملا ىلع اهتباقر ضرفل ةموكحلا بناج

 لجوج تانولاب
 ددع داز الك :ةلاعفو ةطيسب اهريثأت ةدايز يف لجوج ةلداعمو

 لجوج ثحب كرحم يمدختسم ددع داز ملاعلا يف تنرتنإلا يمدختسم

 عورشم ذيفنت يف ٠١١7 يف ةكرشلا تأدب دقف كلذل .اهريثأت دازو

 لاصتا ريفوت ةكرشلا هلالخ نم لواحت يتلاو "تنرتنإلا تانولاب"

 ايقيرفأ لهاجم يف نوشيعي نيذلا رشبلا نييالمل تنرتنإلاب يكلسال

 ىلع ريطت ديطانم قيرط نع ء«دنهلا يف ةيفيرلا قطانملاو ايسأ لوهسو
 ! قطانملا هذه ىلإ تنرتنإلا ثبت ةزهجأ اهب لاع عافترا



 سماحلا لصفلا

 فلؤم رايلملا ةيحرسم ..كوبسياف

 "!ةدابعلا ةجردل ططقلا نلوقشعيو

 يكيرمأن طاوم





 تسلا تاجردلا

 يرجم فلؤم ١9574 ماع يف اهبتك "تاقلخ" اهمسإ ةريصق ةصق كانه

 ةعومجم اهب ماق ةبعل نع يكحت ةصقلا هذه ."سيجيرف يثتيراك همسإ
 اهب تبثي نأ مهدحأ لواح ةبرجت نع ةرابع ةبعللا هذه .ءاقدصألا نم

 نم برقأ .ءفصنو ارايلم ذئنيح مهدادعت ناكو «ضرألا ناكس نأ

 لصتي نأ صخش يأل نكمي هنأو ءىضم تقو يأ نم ضعبلا مهضعب

 وأ - نيرخآ صاخشأ ةسمخ قيرط نع ملاعلا يف رخآ صخش يأب
 يأب لصتأ نأ يننكمي الثم انأ :لاقو .مهدحأ فرعي نأ طرشب - لقأ

 اذهف :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف تارايسلل دروف عناصم يف لماع

 دابرأ" فرعي دروفو «دروف يرنه فرعي هسيئرو «هسيئر فرعي لماعلا

 ديسلا فرعي قيدص يلو ءرشنلل ”تسريه" راد ماع ريدم ”روتساب
 لك قبطو .لماعلا اذهب لصتأ نأ يقيدص لالخ نم يننكميف «روتساب
 :مهدحأ لأسو .ةركفلا ةحصب اوعنتقاو .هسفن ىلع ةبرجتلا قيدص

 يف اروهشم الجر ناكو «دارأ نإ ."رصيق سويلوي" ل نكمي ناك له
 صاخشأ سمح لالخ نم اياملا لئابق نم ةليبق خيشب لصتي نأ .هرصع

 !ال :ةباجإلا تناكو !؟ةئم ىتح وأ

 دهعم يف شتيفيروج لكيام ءاج ىتح ةصقلا هذهب دحأ متهي ملو
 ىتلا ةبعللا ةغايص داعأو ١95١ يف ايجولونكتلل ستسوشتاسام

 ذاتسأ مارجليم لئاتس ءاج مث .ةيضاير ةروص يف ةصقلا يف تدرو

 .ةصقلا لخدتل /١95137 يف درافراه ةعماج يف يعامتجالا سفنلا ملع



 يبدألا عادبإلا دودح ةصقلا تزواجتو .عامتجالا ملع لاجم ىلإ هعم

 نيذلا لاصتالاو عامتجالاو تايضايرلا ءاملع هسردي اعوضوم حبصتل

 ريبك ردق ىلع "بيدآلا ةتودح" نأ ىضايرلا ناهربلاو ةبرجتلاب اوتبثأ

 ةتسو ةسمخ نيب حوارتي ةصقلا يف هركذ يذلا مقرلا نأو «ةحصلا نم
 وأ دعابتلا نم تاجرد تس" ةيضرفب فرعي كلذ حبصأو ءصاخشأ

 . لاصفنإلا

 تاكبشلل عيرسلا راشتنالا ءارو رسلا يه تسلا تاجردلا هذه

 تنرتنالا ةكبش ىمدختسم نم نييالملا فالآ ىلإ الوصوو ةيعامتجالا

 !ةيضرفلا هذهل قيبطت ربكأو رهشأ وه كوبسيافو .ريصق تقو يف

 رابكلا ماع نم بورحلا

 نم ىلوألا تاونسلا يف تنرتنالا ىلع يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ترهظ

 فرغو تايدتتملل ىعيبطلا روطتلا تناكو ءنيرشعلاو دحاولا نرقلا

 فاصل تاكبشلا نموعو :كويسلاف مادحتما راختناواةفدرملا
 لاصتالاو مالعإلا ذاتسأ ديوب اناد لوقت |ى هببس بابشلا نيب ةصاخو

 ىلع نولميو ؛ةسردملاو تيبلا ىلع نورطيسي رابكلا نأ كرويوين ةعماجب
 هدويقب قناخ عمتجملا نأو «نيأو فيكو ىتمو هولعفي نأ بجيام بابشلا

 ةيرح تناك ولو ىتح ةيرحلا بابشلا حنمت تاكبشلا هذه نأو .هطورشو

 تاكبشو هتالعافتو ةيعاتجالا هتايحو "هتيوه" ريدي نأ يف ةيضارتفا

 يمتني يتلا ةعاجلاو هءاقدصأ راتخي نأو ءاهديري يتلا ةقيرطلاب هفراعم
 دق .ايفارغجلا دويق نعرظنلا فرصنب همومهو هتامامتها عم قفتتو اهيلإ
 فدهحلا نكل - ديوب ل مالكلاو - ةيحطس تاقادصلا هذه ضعب نوكت



 ةيلمع نأ اى .ىمتتي هنأو دوجوم هنأ باش لك رعشي نأ لب قمعلا سيل
 مارتحا لثم ةمهم ةيعاتجا ميهافم ىلع بيردت يضارتفالا لعافتلا

 ةيضارتفالا ةئيبلاو ةاكاحملا جمارب لثم امامت «يأرلا فالتخاو نيرخآلا

 !كانه نوكي نأ ديري لكلا

 ةبلط نيب رشتنا ٠٠١5 يفو درافراه ةعماج يف كوبسياف رهظ ٠٠١ 5 يف
 أدب ماعلا سفن يفو ةدحتملا تايالولا يف ةيوناثلا سرادملاو تاعماجلا

 نيذلا رابكلا كلذكو هلك ملاعلا يف نيقهارملاو تايشلا نييالم بذجي

 درجمل ىتح وأ ليلحتلاو ةساردلل وأ ةبقارمللوأ حبرلل :كانه ىلإ اولوره
 مهطسو نوكت نأ ديرت تاكرشلاف ."كوبسيافلا بابش" ىلع ةجرفلا

 نع نولوقي اذامو نوهركي امو نوبحي امو نوديري ام فرعت يكل

 ءاملعو .ملاعلا خيرات يف ةيضارتفا ةيعامتجا ةبرجت ربكأ ةسارد مهتوفت نأ
 .اهيمدختسم ىلع ةكبشلل ةيسفنلا راثآلا اوفرعي نأ نوديري سفنلا

 ةينورتكلإ تامصب نعو نيشرحتمو نيمرجم نع كانه شتفي سيلوبلاو

 كلذكو «جاوزألا ةنايخ ىلع ةلدأ نع كوبسياف ىلع نثحبي تاجوزلاو
 يبعش مالعإل يح جذومن مهمامأ مالعإلا ءاربخو .جاوزألا لعفي

 ىشخحت ةيديلقتلا ةيمالعإلا تاسسؤملاو .يديلقتلا مالعإلل زاوم وأ ليدب
 تالصو اهعقاوم ىلع تعضوف اهنم طاسبلا مالعإلا اذه بحسي نأ
 تاحفص بقاري نمألاو .كانه ىلإ اهاوتحم لقن اهراوز ىلع لهست



 .تارهاظمو تاريسم ديعاومو ءامسأ نع اثحب نييسايسلا ءاطشنلا

 رثكأ ليصافتب هفلم ًالمتل كانه اهوفظوم هعضي ايف ثحبت تاسسؤملاو
 بازحألاو .اهيفخي دق تامولعم نع ةفيظول مدقتي نم ةحفص يف شتفتو

 نسحتل كانه ةينورتكيلإلا اهنا تعرز لودلاو ةيسايسلا تاعامجلاو

 .ماعلا يأرلا يف رثؤتو اهيسفانم ةروص هوشتو اهتروص

 نيب برقتل تءاج يتلا ةكبشلا هذه نأ ةبيرغلا تاقرافملا نمو

 يوك يسم ءاقدصألا نم نينثإ نيب تقراف سانلا

 يف امهنم لك ةصح ىلع مكاحملا يف تاعازن ىلإ اهب تهتناو ”نيرفاساو

 يفتخيل نيرفاس ضيوعتو تاعازنلا هذه ةيوست متو .ةكبشلا ةيكلم

 .جريبر كوز ىقبيو ةروصلا نم

 !«ةلاصو ةضوأ» :كوبسياف ملاع

 "كوبسياف ل مدختسم نويلم 7٠ ٠و رايلم نع ديزيام نآلا ىتح كانهو
 ةدعو .اماغ نيرشعغ ؟ةو ١8 نيب مهرامعأ مهثلث نم رثكأ ملاعلا يف

 .نويلم ٠٠١ يلاوحب روكذلا ددع نم رثكأ كوبسياف ىلع ثانإلا

 نع ديزيامو ءايموي كوبسياف نومدختسي صخش رايلم فصن كانهو

 صخشلا سفنل نوكي نأك «كوبسياف ىلع فيزم باسح نويلم 6

 هروصو يقيقحلا همسإ هيلع رهظي يمسر باسح «باسح نم رثكأ
 رخآ فرخ باسحو «نورخآلا اهاري نأ بحي اك هتايح ليصافتو

 .ىرخأ ةيصخشو ىرخأ ةايحو ىرخأ ليصافتو يقيقحلا همسإ ريغ
 لقت مهرامعأ كوبسياف نومدختسي لفط نييالم ا/ نع ديزيام كانهو

 .امأاع ١١ نع



 كوبسياف زيمي ام وه تاجرد تسلا أدبمو كيبشتلا ايجولونكتو
 اهراشتناو عيرسلا اهومن رس وهو ةيعاتجالا تاكبشلا نم هريغ نع
 هذه نم اءزج حبصت كوبسياف يف كرتشت امدنع تنأف «ملاعلا يف

 ةتسوأ ةسمخ ىوس رخآ كرتشم يأ نع كلصفي الو ةمخضلا ةكبشلا

 كوبسياف عقوم يف ثحبلا قيرف دجو دقو .لقأ وأ ءنيرخآ نيكرتشم

 ةكبشلا ىمدختسس' نم. ةثاملآا.-ق 55:51 طيرت :تاراسم. كانه نأ

 :ركمي كوبسياف ىلع كل قيدص يأ نأ كلذ ىنعمو .ضعبلا مهضعبب

 !ملاعلا يف ناكم يأ يف عقوملا ىلع رخآ كرتشم يأ ىلإ كلصوي نأ

 رارزأو ماقرأ .. ةيعاتجالا تاقالعلا

 لجوج ةقالع لثم ةيعاتجالا تاكيشلا.نم هريغب كوبسياف ةقالعو

 ةفرعملا ةسدنهو ملاعلا ةسرهف ديرت لجوجف .ثحبلا تاكرحم نم هريغب

 نم عطيتسي ةينورتكلإ تالصوو ماقرأ ىلإ اهليوحتو ةيعاتجالا
 «ىمتني نأو ايعاتجا نوكي نأو لصاوتيو فراعتي نأ ناسنإلا املالخ

 )١,0 .تارايلملاب احابرأ ققحي نأ اضيأ اهالخ نم عقوملا عيطتسيو

 ١7 5١(. يف كوبسياف حابرأ يفاص وه رالود رايلم

 ةيسفن ضارمأو فواخمو تابغرو هيفرتو تيداوحو تابسانمو

 .هيف نيرخآلا كرشت نأ ديرت امعو بحت اع اهب ربعتو كباحصأ اه

 تنرتنإلا ةكبش ىلع يضارتفالا ملاعلا يقاب عم هونكاس لعافتي عمتجم



 روصلاو رابخألا اهلالخ نم لقني تالصولا نم ةعومجم لالخ نم
 ةكبشلا ةرادإف .كوبسياف ىلع مهناكم اوكرتي نأ نود تاهويديفلاو

 لخاد كانه ىقبت نأ نم يتأت اهتميقف عقوملا نم جرخت نأ كديرت ال

 الو «تنرتنإلا ىلع عقاوملل كتباوب وهف لجوج سكع ىلع ءاهراوسأ
 يف ببسلا كلذ نوكي دقو .ةباوبلا هذه دنع اليوط فقت نأ كديري

 تس كوبسياف ىلع مدختسملا هيضقي يذلا تقولا طسوتم نوكي نأ

 .لجوج ىلع طقف عبرو نيتعاس لباقم «عوبسألا يف تاعاس

 :ماقرأ اهلك كوبسياف ىلع ةيصخشلا تامسو ةيعامتجالا تاقالعلاو

 ةيسجرنلا «مقر ةيبعشلا ءمقر باجعإلا «مقر ريثأتلا «مقر ةقادصلا

 !مقر اضيأ ةلزعلاو «مقر دشحلاو ءمقر ضفرلا «مقر ةهافتلا مقر

 هنع اليدب وأ يديقلتلا عمتجملاب اهيبش نوكي نأ كوبسياف لواحيو

 ةميمنلاو رابخألاو باعلألاو هيفرتلا هيفف .لهسأو عرسأ ةروصب نكل
 ءرز ةطغضب أدبت كوبسياف ىلع تاقالعلا نأ فالتخالاو .تاعئاشلاو

 قيما عراك ره نه لير تركنا اضرأ لوا ريس اقو مقال د نيقتو
 فل ريبتاف لق كتراعمو كءاتدصأ ناش ةيحل هل رع لازتنأ دمالدب

 فرعت نأ ديرت دقف .اذكهو مهفراعم نولأسيس ةباجإلا مهدنع نكت مل نإو
 ءاقدصأ قيرط نع ةباجإلا كيتأتو ءام صصخت يف ام ةقطنم يف بيبط لضفأ

 .نآلا ىتح هب مايقلا ثحبلا تاكرحم عيطتست ال ئش وهو ءاوفرعو اوبرج

 ةيهفشلا ةفاقثلاو ةليبقلا ىلإ ةدوعلا

 نم ديرتام هيلع عضت اطئاح هترادإ كيطعت كوبسياف يف كرتشت امدنعو

 تاكراشم اضيأ هيلع رهظتو تالصوو تاهويديفو روصو تاكراشم



 ناردج ىلع مسرلاو ةباتكلا نع اريثك فلتخي ال اذهو .كئاقدصأ

 كويسياف ىلع ةرشتنم ةلوقم كانهو .|يدق فوهكلاو رباقملاو دباعملا

 يف فلتخي ال كوبسياف نأ“ ىهو «هياشتلا اذه هيمدخستم كاردإ سكعت

 ططقلا نوقشعيو ناردجلا ىلع نوبتكي سان :ةينوعرفلا رصم نع ئش
 ةيلعافتو ةينورتكلإ ةئيدحلا طئاوحلا نأ قرفلاو "!ةدابعلا ةجردل

 .نيرخآلا عم لصاوتلا :دحاو مادختسالا نكل «ةريغتمو

 ءاقدصألاو براقالا نم ةريغص تاعامجو لئابق يفاوشاع لئاوألاو

 نوعمجتيو مهنمأو مهئاقبل ةيرورض تامولعم مهنيب ايف نولدابتي

 قلختو مهضعب نم مهبرقت تاياكحو تيداوح نوكحيو ران لوح

 ناسنإ رايلم نم رثكأ نآلا هلعفي ام ابيرقت اذهو .ةكرتشم تايركذ مهنيب

 .ةليسولا فالتخا عم «ةيعامتجالا تاكبشلا نم هريغو كوبسياف ىلع

 .ايجولونكتلا هتدسفأ ام حالصإ لواحت ايجولونكتلا نأكو

 ةروص يف نكلو ةيهفشلا اهتفاقثو ةليبقلا ةفاقثل ةدوع كوبسيافف

 ةفاحصلا ةدحو سأرت يتلا ورجينوب نايليل لوقت امك «ةينورتكيلإ
 تاكيرانشلا ق:باطالا ةعلذ .ةفاحصلل يبوروآلا زكرملا يف ةيئاصحإلا

 لصاوتلاو ءنومضملاو حورلا يف ةيهافشو الكش ةبوتكم كوبسياف ىلع
 لكلا نم تيداوحلاو ءرشبلا نم ةريبك تاعومجم نيبو ةعرسب متي
 .هجول اهجو اونوكي نأ نود نكل لكللو

 ءاكحلا لاوقأو لاثمألا ىلع (يدق دمتعت ةيهفشلا ةفاقثلا تناك نإو

 ءايحإ نآلا كوبسياف يف كانهف ءاهرشنو تامولعملا ظفحل ةيرعشلا محالملاو

 |كوامومع ميملاو ."ميم "لاب فرعي ام وهو رودلا سفنب موقي ميدق موهفل

 "ينانألا نيجلا" هباتك يف ١191/5 يف ةرم لوأ "زنيكود دراشتير" همدختسا
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 قيرط نع ام ةفاقث لخاد رخآل صخش نم رشتني كولس وأ ةركف يأ وه
 ةركفلا نوكت نأ كلذ ىلع لصاوتلا عق 0 ا ا
 ةرابع وهو "يفليس" لا ميم نآلا كوبسياف ىلع كلذ ةلثمأ نمو ."ةيهاكف"
 ابلاغو هريغ وأ لومحم نوفيلت اريماكب هسفنل صخشلا اهذخأي ةروص نع
 ىعامتجالا لصاوتلا عقاوم دحأ يف هباسح ىلع اهرشنب موقي

 ا ا و ا

 ةيهافشلا يف كلذك رمألا سيلف «جنوأ رتلوو لوقي امك - ليج ىلإ
 هيلع كوبسياف طئاحو «ىش لكب ظفتحي كوبسياف فيشرأف .ةديدجلا
 مويب اموي ةروصلاو توصلاو ةملكلاب ةيصخشلا انتايح ليصافت

 .ةيناثب ةيناثو ةعاسب ةعاسو

 وأ يحرسملا راوحلا نع اريثك كوبسياف ىلع بتكي ام فلتخي الو
 تنأو .اضيأ هدسجيو .هسفنب هرود مدختسم لك بتكي ثيح يماردلا
 هيف كراشي يحرسم صن نم اءزج حبصت كوبسياف مدختست امدنع

 ريستو لثمن رايلمو فلؤم رايلم اط ةيحرسم يهف «ضرألا ناكس عبس
 .هاجتا رايلم يف اهثادحأ

 ةيمالعإلا ةطلسلا عيزوت ةداعإ

 ةدحتملا تايالولاب يروزيم ةعماجب يبعشلا مالعإلا قيرفل ةسارد يو
 يتلا رابخألا نوقدصي كوبسياف يمدختسم مظعم نأ رهظ ةيكيرمألا

 يتلا رابخألا نم ريثكب ربكأ ةروصب كوبسياف ىلع ءاقدصأ اهلقثي
 ليمي تاياورلا براضت ةلاح .يفو .يدبلغلا مالعإلا تاونق اهلقنت
 .ضعبلا مهضعب قيدصتل نويكوبسيافلا
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 كوبسياف مالعإف «ثدحلا يطغي يديلقتلا مالعإلا ناك اذإو
 يديلقتلا مالعإلا يف ”تامولعملا" قفدتو .انايحأ هيف كراشي يبعشلا

 اب اغرم يضري «يبلس يقلتملاو ءتحتل قوف نم «دحاو هاجتا يف ريسي
 نأ نكمي يتلا لئاسولا الو تقولا كلمي الو مالعإلا لئاسو هل همدقت
 ىلع دامتعالا نكميف نآلا امأ .مالعإلا اذه هئبي ام ةحص نم اهب ققحتي

 يف ءاقدصألا دحأ نوكي دقو ءريخ ةحص نم دكأتلل كوبسياف ءاقدصأ

 هثبو لومحملا هنوفيلت اريماكب ثدحي ام ريوصتب موقي ءثدحلا عقوم

 نيمدختسملا دحأ ىلإ ويديفلا وأ ةروصلا تلصو نإو .كوبسياف ىلع

 نييالم وأ فالآ ىلإ هلوصو هانعم اذهف «كوبسياف ىلع "نيرثؤملا"
 يضارتفالا لداعملا مه "ةرثؤملا" تايصخشلا هذهو .ةريبك ةعرسب

 .ةيديلقتلا ةيمالعإلا تاسسؤملل
 ةسايسلا يف حلاصم تاعامجو كوبسياف ىلع ةينورتكيلإ ناحل كانهو

 :رفلاو داصتقالاو

 "ىضارتفالا ليئارسإ شيج" هيمست ام كانه امل الثم ليئارسإف

 ديمو اهنع هنادي ديرب نم لكن ةيدضلا نروقو ةلمركشل دافور

 ىضاقتيو تاعماجلا ةبلط نم شيلا اذه مظعمو .ملاعلا مامأ اهتروص

 .ةيناجم ةيسارد ةحنم ىلع لياقملا يف لصحي وأ ايرهش ابتار "يدنج" لك

 يف اهرخآ ناكو ةزغ ىلع ليئارسإ ناودع لك يف طشنت ناجللا هذهو

 اهردنات لقادلق ناحلا نأ فاينلا اذه ق طحقال يموت ولو

 ىلع يبرعلا بابشلا ضعب اهب ماق اجضن رثكأو ةمظنم ةلمح ةهجاوم يف
 .رتيوت اديدحتو «يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 ضعب موقت ثيح «قيوستلا ملاع يف ةينورتكيلإ ناجل اضيأ كانهو
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 ةياعدلاو اهتروص نيسحتل كوبسياف ىمدختسم ضعب ريجأتب تاكرشلا
 اناغو نيسفانملا لع ةداضم ةلتخ نش وأ ءابامدخ وأ اتاجتنمل ةيتمضلا
 كلذكو .سفانملا نع ةيبلس تاعاشإ رشن ىلع ةلمحلا هذه دمتعت ام
 .نينانفلا ضعب لعفي

 فصن نم رثكأف «.ةسايس هعبر ىتح الو هلك سيل كوبسيافو

 نع تاهويديفو روصو تاقيلعتو تاكراشم كوبسياف ىلع ىوتحملا

 !بالكو ططقو..تايرفسو تالحرو تازاجإو داليم دايعأو حارفأ

 .يديلقتلا مالعإلا ماتهال ابذج رثكأو ىلعأ اهبخص ةسايسلا نكل
 .ماعلا ىأرلا ىلع اريثأت رثكأو

 ةروثلاو ةسايسلاو كوبسياف

 يف تناك ةمظنمو ةحضاو ةروصب ةسايسلاب كوبسياف طابترا ةيادبو
 دحأ "زويه سيرك" ناك ثيح ٠١٠١8 يف ةيكيرمألا ةسائرلا تاباختنا

 ءامايوأ كاراب ةلمح يف ايجولونكتلا راشتسم كوبسياف عقوم يسسؤم
 .امابوأل "يبعشلا" دشحلا يف ريبك رود ةيعامتجالا تاكيشلل ناكو
 نم ايساسأ اءزج يعامتتجالا لصاوتلا عقاوم تحيبصأ اهتقو نمو
 نم ريثك يف اضيأ نكلو اهدحو اكيرمأ يف سيل ةيباختنالا تالمحلا
 .رثؤمو ريبك لكشب عقاوملا هذه مادختسا اهيف رشتني يتلا لودلا

 تارباخملا اهدوقت ةرماؤم نم ءزج كوبسياف نأ دقتعي نم كانهو

 هجوو ةهجاو درجم جريبركوز كرام نأو ملاعلا ىلع سسجتلل ةيكيرمألا
 يتارباخم عورشم الإ وه ام كوبسياف نأو «"ةريرشلا  ةطخلا هذهل يلوفط

 لكيرمأ يف نينطاوملا نم نكمم ددع ربكأ نع تامولعم عمجل مخض
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 :ةيكيرمألا ةرادإلا ىدل ةيسايس ةيمهأ اه يتلا ملاعلا لود نم اهريغ يفو

 ام ؟نم فرعي نم ؟اهيلإ نوبهذي يتلا نكامألا يه ام ؟نولعفي اذام

 امو ؟اهيلإ نوعمتسي يتلا ىقيسوملا يهامو ؟اهءوأرقي يتلا بتكلا يه
 - ةينيدلاو ةيبزحلا مهتاءامتنا يه امو ؟اهنودهاشي يتلا مالفألا يه

 !اضيأ ةيضايرلاو

 جعزملاو رمتسملا حاحلإلا عم ةصاخ «دعبتسم ريغ رمألا اذه ناك نإو

 تامولعملا نم ردق ربكأ اوحيتي يكل هيمدختسم ىلع عقوملا ةرادإ نم

 اهريغو مهبراقأو ةلومحملا مهتانوفيلت ماقرأو ةيصخشلا مهتايح نع

 !ليلدلا هصقني ماهتا هنكلو .ةيصخشلا تامولعملا نم

 ناح دق هنأ نوري برغلا يف ةيسايسلا مولعلا ةذتاسأ ضعبو

 لك ىلع نونطاوملا توصي نأو ةرشابملاو ةيقيقحلا ةيطارقميدلا تقو

 ةيباينلا ةيطارقميدلا رربم ناك نإف .هنع باون البو طيسو الب رارق
 يف ريهاجلا يأر ذخأ - ةلاحتسا ىتح وأ - ةبوعص ببسب ايتسجول

 نإو «نآلا ادوجوم دعي مل رربملا اذهف «ةريبكلاو ةريغصلا ءاياضقلا لك

 بعشلا وهاهف ءبعشللو بعشلابو بعشلا نم ةيطارقميدلا تناك
 طبضت نأ الإ تاموكحلا ىلع امو «ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع همظعم وأ

 .تاكبشلا هذه لالخ نم تيوصتلا ةيلمع نمؤتو

 يف ةرم لوأل ةريبك ةروصب ددرتي "كوبسياف" مسإ أدب رصم يفو

 "ةيضارتفالا وأ ةيمقرلا ةمواقملا" ب فرعي امو ةئبعتلاو دشحلا لاح

 ةوعدلا يف نيسايسلا ءاطشنلا نم ةعومجم همدختسا امدنع 2355١8 يف

 ةعومجملا يهو «ماعلا سفن نم ليربإ ١ موي رصم يف ماع بارضإل
 نيعباتملا ددع لصوو «"ليربإ 5 بابش ةكرح'" ب كلذ دعب تفرع يتلا
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 يف ريبك مقر وهو «فالآلا تارشع ىلإ بارضولل ةيعادلا ةحفصلل
 .اهتفو
 يي وع دم ويتأكد

 سباشلا ةيضق ىلع ءاقبإلل "ديعس دلاخ انلك" ةحفص ءاشنإ عم اعي
 لصوو «يرصملا نمألا دارفأ ضعب يديأ ىلع لتقلل ضرعت يذل
 تاروطت ةعباتمو رياني ”ه ل دشحلاو ةوعدلا يف هتورد ىلإ اهرود

 ب فرعت ةرهاظ ىلإ راظنألا علا هذه رود تمل دقو .اهنادخعا

 ةفاثك ىوتسم يف لثمتت يتلاو «يضارتفالا ء ءاضفلا يف "ةجرحلا ةلتكلا"
 هعم أدبي يذلاو تنرتنإلا ةكبش ىلع ام ةيضق هققحت يذلا روضحلا
 نمو ىرخأل ةيضق نم فلتخت ةلتكلا هذهو .عراشلا يف اهريثأت روهظ
 يضاير ساسأ عضو نولواحي نيذلا نيثحابلا ضعب كانهو «دلبل دلب
 .همدع نم أم ةيضف حاجن تاالامتحاب ؤبنتلا لهسي اهسي .ةلتكلا هذه

 لامج ذاتسألا عم كارتش :الاب روطسلا هذه بتاك اهب ماق ةسارد يفو
 ريثت ةرهاظ اندجو «رياني 75 ةروث يف كوبسياف مادختسا نع ساطيغ

 ىلع ةروثلاب ةطبترملا تاقيلعتلاو تاكراشملا ثلث نأ ىهو هابتنالا
 اهتاعوضوم تناك تاحفص نم تءاج موي ١8 لا لالخ كوبسياف

 سأيلا نم ةلاح اهيلع رطيستو ىنعم البو ايثبع اعباط لمحت ةروثلا لبق
 ثدحلا ةعباتمل تلوحت ةروثلا تاظحل يف اهنكل ءططشلاو طونقلاو
 ةليلق نايحأ يفو ةعباتملاب ةراتو قيلعتلاب ةرات «هيف ةكراشملاو ريبكلا
 !؟ كلذ نعم [ف .عقاولا ضرأ ىلع ةكراشملا يف ةبغرلا نع ريبعتلاب

 رمألا نكلو «ةباجإلا نم اءزج ةريبك ةيضق ىلإ ءامتنالا بح نوكي دق
 امومع كانه نكل .عوضوم لا ريسفتل سفن ءاللعو عامتجا ءالع ىلإ جاتحي
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 ةيعاتجالا تاكبشلل برعلا نيمدختسملا نع تاساردلا يف ةردن

 مدختسم نويلم ٠١ يلاوح كانه نأ عم ءاصوصخ كوبسيافو امومع

 ءاهدحو رصم يف نويلم ٠١ يلاوح مهنم «يبرعلا ملاعلا يف كوبسياف ل

 .اماع "5و ١8 نيب حوارتت مهرامعأ مهثلث نم رثكأ

 رشبلا سوفنب كوبسياف لعف اذام

 مظعم نكل «كوبسيافل يسفنلار يثأتلا لوح نوقفتي ال نوثحابلاو
 اليلق الإ ىبلس هريثأت نأ لوقت تاساردلا

 ةريبأت هريس اف نأ لينروك ةعماطم و نيكعلا ١ هنا رو عب يلطأ ذقن

 لك نوكي نأ ىلع صرحي وهف «هسفن مامأ همدختسم ةروص ىلع يباجيإ

 :هنع ايباجيإ ائيش لمحت تاهويديفو روص نم هباسح ىلع هعضيام

 ةروص «ةلحر يف ةروص «ءاقدصأ عم ةروص «ةيلاع ةكحض اهب ةروص

 امدنعو .خلإ ..ىطاشلا ىلع ةروص «ةبوطخلا متاخل ةروص «ةبوطخلل
 هيف حاتحي فقوم يف نوكتف ةيصخشلا هتايحب طبترت ةيبلس ةروص عضي

 .ةيوخ ال نما بع انطاغت
 لعرش ةؤم هنأب كلذ نويدنك نوثحاب رسفي كلذ سكع ىلعو

 يمدختسم مظعم نأو «نامألاب ساسحإلا مدعو سفنلاب ةقثلا فعض
 مر ا رار ا عا

 .مهتميقب نيرخآلاو
 كاوبسياف مادختسا نأ رليوم رفوتسيرك ينامألا سفنلا ماع لوقيو

 ةيعامتجا ةايح ىلع ليلد هنأو - بابشلا نيب لقألا ىلع - يعيبطلا وه

 نع يفخي نأ لواحي هنأكو رهظي كوبسياف مدختسي ال نم نأو «ةميلس
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 موقي اذال رسفي اذهو .هتيصخش نعو هتايح يف ةئيس بناوج نيرخآلا
 صحفب ةيبرغلا لودلا ضعب يف لامعألاو تاكرشلا باحصأ نم 5
 ؟اذاملف .باسح هل نكي مل نإو «كوبسياف ىلع ةفيظولل مدقتملا ليافورب
 ام اعيش كانه نأ كمآ

 دروفناتس ةعماج يف نادروج سكيلأ اهارجأ ةسارد ترهظأ دقو
 ةكبشلا نأ كوبسياف نومدختسي نيذلا ةعماجلا بالط نم ةنيع ىلع
 ةصاخو باللطلا ءالؤه نم ريثكلا ةساعت يف ابيس تناك ةيعاتجالا
 :ةداعس اهلك كوبسياف ىلع نيرخالاروص نوري مهف .تابلاطلا
 تتأ نيأ نم الإو "ةيقيقحلا" مهتايح يف ءادعس ءالؤه نأ نودقتعيو
 ل مالكلاو - ةبلطلا ءالؤه "ةساعت" رسو !؟ةديعسلا روصلا هذه
 رثكأ اوسيل مهنأل نكلو «مهت ءايح يف ءادعس ريغ مهنأل سيل -نادروج

 .نيرخآلا نم ةداعس

 عم نكلو يعيبط رمأ نيرخآلا ةايحب انتايح ةنراقم نإ حيحص
 .اءوس رمألا داز ةيعاتجالا تاكبشلا نم هريغو كوبسياف

 ةحصلاو ةقثلا زكرم يف ةثحابلا جيرك لوراك ةيناطيربلل اقبطو
 نوكي نأ يف اببس كوبسياف ل دئازلا مادختسالا نوكي دق «ةيسفنلا

 ةمظعلاو ةيمهألاب فتئاز روعش هيلعرطيسيو ايسجرن صخشلا
 هنأ سحي ءقيدص ٠٠١٠١ هئاقدصأ ةمئاق مضت نمف .تاذلا مخضتو
 .طقف قيدص ٠٠١ هيدل رخآ نم تارم رشع مهأ

 لويملا اهيلع رطيست تايصخشلا هذه نأ ةثحابلا تظحالو
 مامتها ةرؤب اونوكي نأ |مئاد نولواحيو .ةحضاو ةروصب ةيضارعتسالا
 وأ ةمداص ءايشأ مهسفنأ نع اوبتكي نأ نكمي مهنأ ةجردل «نيرخآلا
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 فلات لع اواسع سب ةيسختلا مياس زارنا قدا ةودوم
 .مهفطع ىتح وأ «نيرخآلا

 ايئادع اهلعف در نوكي كوبسياف ىلع ةيسجرنلا ةيصخشلا هذهو

 لوراك لوقتو .هبتكتام ىلع ةدقان وأ ةرخاس تاقيلعت يأل افينعو

 نأو ءايناطيرب يف ةبلطلا نيب ريبك ةروصب رشتنت تأدب ةرهاظلا هذه نأ
 ةيساردلا جهانملا ثيح «ةدحتملا تايالولا نم ةدروتسم ةرهاظلا هذه

 .ةيدرفلا حورلا كانه ةبلطلا يف عرزت سيردتلا قرطو
 ةفاقثلاو ةفرعملا ثيولت يف ببست كوبسياف نأ ىري نم كانهو

 كوبسياف ىلع نيريثك نآلءاهرشنو تاعئاشلا جاتنال ةمخض ةلآ هنأو

 فيشرأ هنأو «قيقدت وأ قيقحت نود ئش يأ نولوقيو ئش لك نوقدصي

 ءاملع همدختسي نأ نكمي ينورتكيلإلا بخصلاو ةرثرثلا نم مخض
 "نوعيضي" ضرألا ناكس عبس ناك فيك اوفرعيل لبقتسملا يف عاتجالا

 !!مهتقو
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 سداسلا لصفلا

 ةيمقرلا لئابقلا

 ترارقلا ذاختا ديعص ىلع لحنلا ملاع نم ريثكلا اوملعتي نأ رشبلا ةعاطتسا يف"

 دارفألا مزلي يذلا "ةعامجلا ريكفت" ب فرعي ام بنجت ىلع لحنلا ةردق امهيسالو
 ".ةيبلغألا هيلع تعمجأ ام فلاخت يتلا راكفألا حرط يدافتب

 ليس ساموت

 لحنلا ةيطارقميد" بانك





 يفتكي ةرتف دعب مث ئش يأو ئش لك نع ءارآو ارابخأو تامولعم مدقت

000 

 يو ا ا ا تا

 يف وأ قوذلا يفوأ يأرلا يف هعم نوقفتي نم ىلع هفراعم ةمئاق رصتقت

 !هفايطأ لكب ءامتنالا

 تاونسلا يف تاسارد جرخت نأ كلذك رمألاو نذإ ابيرغ سيلف

 'ةليبقلا "نع ملكتت يمقرلا لصاوتلاو تامولعملا رصع جوأ ينو ةريخألا

 !تنرتنإلا ةكبش ىلع "ةلزعنملا فوهكلاو" "بصعتلاو" "ةريشعلاو'"

 رابخأ اهنم فرعي ماظتناب تنرتنإلا مدختسم اهعباتي يتلا عقاوملاف

 هعجشي اقيرف وأ هيلإ يمتتني انيد وأ ايزح وأ ةعامج تناك ءاوس "هتليبق"

 ةرتف دعبو .هبحي انانف ىتح وأ اهريغ نع اهتاجتنم ءارش لضفي ةكرش وأ

 ام لك نم ارومنو ادعبو .هعم قفتيو فرعي ام ىلع ادوعتو ابرق دادزي

 تارت او ايدستلا روحا وع جتا! روض برن رعباط

 يتلا "ةميخلاو" "تابسانملا راد" يه يعامتجالا لصاوتلا تاكبشو

 نم هتميق دمتسيو مهب يوقتسي ةليبقلا دارفأ يقاب عم اهيف لصاوتي

 .مهيلإ ءامتنالا

 ناكم لك يف ثدحي لب «ةنيعم ةئف ىلع الو «ملاعلا نم ةنيعم قطانم يف
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 ةلزعنملا فوهكلاو "افلأ" جذومنلا
 ىلع اهراشتناو يعامتجالا لصاوتلا تاكبش روهظ لبقو /١591 يف
 : اغلا يل تاكيقلا كه داورر نم نانثإ ماك «قويبملا ريك قاعتللا د

 ءانبب "سطاو نكناد" ىدنكلاو" 'ستاجورتس 0000 يكيرمألا

 نع ةرابع - "الأ جذومنلا" هيلع اوقلطأ - يلآلا بساحلا ىلع جذومن
 حئاتتلا نمض نم ناكو .رشبلا نيب تاقالعلا ةكبش يكاحت ةريبك ةكبش
 رارسأو تسلا تاجردلا'" هباتك يف ”سطاو" اهركذو اهيلإ لصوت يتلا
 :رشبلا نيب لصاوتلا رسيت ةلاح يف هنأ ٠٠٠7. يف "تاكبشلا

 روكا لإ ردم اعلا ذل "افلأ" جذومنلا هب انريخي ام لوأ ١(
 ف ق لصتيس وأ .ةلزعنملا فوهكلاك .ةريغصلا تدةالعكتلا نم

 رخآلاب لصتي نأ صخش يأل نكمي مخض دحاو نايك ةروص

 نيريبك نينايك دوجو لاثملا ليبس ىلع نكمملا نم سيل .هراطإ يف
 اهنيب ايف مسقي ةريبكلا تانايكلا نم ةريغص ةعومجم ىتح وأ
 ةجيتنلا هذه ودبت دق :"سطاو" فيضيو .يواستلاب ماعلا
 وأ ةيفارغجلا دودحلا ربع امسقم ةداع ودبي ملاعلا نأل .ةشهدم
 :ةفلتخملا فئاوطلا نم ريغص ددع ىلإ ةيفاقثلا وأ ةيجولويديإلا
 يدوهيلا «ريقفلاو ينغلا .ضيبألاو دوسألا .برغلاو قرشلا
 ءانراكفأ هجوت دق تاماسقنالا هذه نأ عمو .ملسملاو يحسيملاو
 جذومدلا هب انربخي ام نإف «ةريبك ةروصب انلاعفأ ىلع رثؤت مث نمو
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 نولصتم امإ نحنف ءاهسفن ةكبشلا ىلع قبطنت ال اهنأ وه افلأ
 طسو كانه سيلو «قالطإلا ىلع نيلصتم ريغ وأ ءاقيثو الاصتا

 .كاذو اذه نيب

 هاجتا يأ يف ددحت ام ىه تاكبشلا هذه لخاد درفلا ةيلعاف نإ (؟

 تريكو ةركض تاناك لإ فشلا :تاكرقلا ذه نوط

 .عيمجلا هيف لصاوتي مخض دحاو نايك ىلإ لوحتلا وأ «ةلزعنم
 نوعتمتي نيذلا دارفألا نإف ةلزعنملا فوهكلا روهظ ةلاح يف ('*

 مهتاعمتجم لخاد لازعنالاب اورعشي نأ نكمي زيمتلاو ةفاقثلاب
 روعش مهدواري لظي نكل «رمألا اذه مهجعزي ال دقو «ةريغصلا

 «ملاعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نع مهداعتباب هيلع بلغتلا ليحتسي

 ديزل ياام ماج وللا ةبسنلا نع امامت ةفلتخملاو

 .لعفلاب مهنوفرعي

 فوهكلاو تيتفتلا ويرانيس نأ ودبي ءوجرملاو - عقوتملا سكع ىلعو
 ثدح فيكف !نآلا ىتح لقألا ىلع «بلاغلا ويرانيسلا وه ةلزعنملا

 كلذ نأ ىه ةعيرسلاو ةريصقلا ةباجإلا ؟ذالو ؟كلذ (ثدحي لازامو)

 كلل ه ءناع ات نجوا ركنا نآلو «كلذ هحيري ناسنإلا نأل ثدحي

 ظ :كلذ نم دينعست تاكرش كاته نألو

 .ةباجإلا يف دعاست دق يتلا ليصافتلا ضعب يلي ايفو

 ىمقرلا ناسنإلا تاضقانت

 كلنا لوألا 31 راف كتنامأ تنرانالا ةعض لعد اه لإ كوضولا

 نم تنرتنإلا حفصت يف كلتحر أدبتو هترايز ديرت عقوم طبار فرعت
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 لثم ثحبلا تاكرحم دحأ مادختساب ديرت اع ثحبلاب موقت وأ كانه
 ام صخلت ثحبلا كرحم يف ةليلق تاملك بتكت .جنبو وهايو لجوج
 "دقتعي" يتلا عقاوملا تالصو نم ةعومجم كل رهظتف «هنع ثحبت

 ١ .هنع ثحبت ام ىلع ةباجإلا اهب نأ ثحبلا كرحم
 "فيشرأ" ثحبلا كرحم ىدل رفوتي ثحبلا تايلمع راركت عمو

 اهترايز لضفي يتلا عقاوملا لجسي هل مدختسم لكل "ليافورب" وأ

 ناكم ىلإ ةفاضإلاب اهيف ةءارقلا بحي يتلا تاعوضوملا انايحأو
 ثحبلا كرم حبصي تقولا رورمبو .(ةئيدملا وأ ةلودلا) مدختسملا
 ةيسايسلا هتاءامتناو هتام|تهاو مدختسملا ءارآل "ههفتو ةيساسح" رثكأ

 هلضفي امو «ةيحان نم «ةيئارشلا هتاداعلو ةيضايرلاو ةينيدلاو ةيقرعلاو

 قفتت يتلا عقاوملا ثحبلا كرحم هل رفويف ءىرخأ ةيحان نم تاجتنم نم
 .ناكمإلا ردق - تاليضفتلا هذهو تاءامتنالا هذه عم

 رثكأف رثكأ تاءامتنالا هذه خسري هنأ وه انه ثحبلا كرحم هلعفي ف

 حماستلا وأ اهنع فلتخملا لوبقوأ اهرييغتل مدختسملا دادعتسا للقي اب

 نوكت نأ هسفن تقولا يف نمضي اذه نكل .اهتشقانم ىتح وأ اهعم

 ةطبترم كرحملا اهحرتقي يتلا ثحبلا جئاتنل ةبحاصملا تانالعإلا

 نأ لامتحا ديزيف ةيئارشلا هتاداع عم ةمجسنمو مدختسملا تاجايتحاب

 افرط مدختسملا نوكي ءارشو عيب تايلمعل ةيادب تانالعإلا هذه نوكت

 ىلإ لصت ءاهئارو نم احابرأ ثحبلا كرحم ةبحاص ةكرشلا ققحتو ءاهيف
 هذه نأ ةصالخلاو .دحاولا ماعلا يف تارالودلا نم تارايلملا تارشع

 اودوعت امو نوبحي ام مهل رفوت نأب اهيمدختسم حيرت نأ ديرت تاكرحملا

 !اهحابرأ ناض يه مهتحار نأل «هيلع
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 كوبسياف) يعامتتجالا لصاوتلا تاكبش يف ثدحي ئشلا سفن

 .ةرشابم رثكأو حضوأو ىوقأ ةروصب نكلو (امهريغو رتيوتو
 "ةئيدحلا" ةيمقرلا تاكبشلا هذه مادختسا نأ لوقت تاسارد كانهف

 .يرشبلا عاتجالا مدق "ةميدق" ةيفماسا تانك لس عفاود ةسمخ هكرحت

 اميدق ةلوبقم نكت مل عفاودلاو تايكولسلا هذه ضعب نأ فالتخا عم

 عمتجي نأ اردان ناك اهضعبو «يمقرلا عمتجملا يف ةلوبقم نآلا اهنكلو

 ."ىمقرلا ناسنإلا" لخاد "ةشياعتم" نآلا اهنكلو دحاو صخش يف

 ْ :تاكبشلا هذه مدختسمف
 وأ تامولعم مهعم لدابتي نأب نيرخآلل اعفان نوكي نأ لواحي ١(

 دقو مهل ةديفم اهنأ ىري ةيصخش فقاومو براجتو تاربخ
 ظ .مهتارارق ضعب يف مهدعاست

 نيرخآ عم يظحللا هلصاوت يف ةداعسلاو ةعتملا نع ثحبي (؟

 باعلأآلاو هيفرتلا خلإ مليف نم عطقم وأ ةينغأب عاتمتسالاو
 .انافرينلا نم ةلاح ..تاعئاشلاو ةميمنلاو رابخألاو

 بحي اب نيرخآلا لغشي ايسجرن نوكي نأ يف اجرح ىري ال ('*
 هذه ترهظأ دقف .رجنأ ابو «هنزحيو هحرفي ابو ءهركيو
 نوسنكسيوو دروفناتس تاعماج يف نوثحاب اهارجأ تاسارد

 تاكبش يمدختسم روعش يف اظوحلم اديازت اضيأ ناجيشيمو

 مهتابغر ىلع ةريبك ةروصب مهزيكرتو ةيسجرنلاب لصاوتلا
 هذه نومدختسي ال نم دنع اهنم ربكأ ةروصب ةيصخشلا

 (تاكيشلا ..

 اف «نيرخآلا نع راكفآلا لقنو ديلقتلا ىودع هيلع رطيست دق (5
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 يكل ءاهديلقتب ىتح باجعإلا زوحت نأ يف ام ةركف حجنت نأ

 "نيرخآلا لك" سيل نكلو «نيرخآلا لثم نوكي
 عفادلا نوكت دق ءامتنالا يف ةبغرلا هذهو «يمتني نأ بحي اريخأو (5

 لصاوتلا تاكبش ىلع ثدحي ام اريثك رسفي يذلا يماسألا
 .ىعامتجالا

 ؟اذالو ؟كلذ ثدحي فيك :ىرخأ ةرمو

 عقت اهاكشأ ىلع رويطلا
 يعامتجالا لصاوتلا تاكبش مادختسا يف ناسنإ أدبي امدنع يعيبطلا نم

 وأ ايسارد وأ ايعاتجا وأ ايداصتقا هنوهبشي نيرخآ نع ثحبي نأ

 رظنلا تاهجوو تاءامتنالاو قاوذآلاو تاماّتهالا سفن هنوكراشي

 راكفألا نم فولأملا نع ذوذشلاو فرطتلا ضعبب مب مستت تناك ول ىتح

 يف ةيبلغألا اهمارتحا ىلع قفتت يتلا فارعألاو ديلاقتلا عم مدطصتو

 ىلع تاكبشلا هذمل ريكا ويحلل و بنل تاسبالو .ام عمتجم

 .ضعبلا مهضعب : ودها نيعاشلا

 ةميقلا نم اريبك اءزج ءامتنالا اذه لثمي نأ اضيأ ىعيبطلا نمو

 نيب - يضارتفالا - هدوجو هرعشي نأو عقاوملا هذه مدختسمل ةيناسنإلا

 ةحارصبو ةأرجب هيأر نع ربعي نأ يف ةيرحلابو نامألاب هنوهبشي ريثك
 .دحأل هرربي نأل ارطضم نوكي نأ نود

 لوألا ماقملا يف كانه مهلتكت ببس اذهف «قفتم لكلا ةئيبلا هذه يفو

 جحلا ةماقإو ءارآلا صحف حيتي يذلا فالتخالل كانه ةحاسم الو
 ءارآلاف .قفتم لكلاو دحاو يارلاو دحاو توصلاف «كلذل ةجاح الف
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 متي ةليبقلا ةحلصم يف بصت يتلا رابخألاو تامولعملاو تالوقملاو

00 

 0 ءارآلا صحف متي كلذ نم مامن ل .ةليبقلا

 اهئطخ ىلع ةلدأ داجيإ ةلواحمو اهليصافت يف شيتفتلاو ةليبقلا جراخ نم

 اهنأ قبسملا ضارتفالاف «ةعورشملا ريغو ةعورشملا - قرطلا لكب

 .ةعطاخ

 لو رمل ةيمقرلا لئابقلا بورح

 ةعامج يف صاخشألا نأ يف صخلتي يذلاو "ىعامجلا باطقتسالا"

 لك اهذختي ىتلا ترارقلا نم افرطت رثكأ تارارق ذاختا ىلإ نوليمي

 .هدرعمب مهنم صخش
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 ىوتسم نع يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع ةرواحتملا تاعامجلا نيب

 .هجول اهجو رواحتت تاعام نيب باطقتسالا ةدح

 يه ىرخأ ةرهاظ عم ةريبك ةقيرطب لعامتي باطقتسالا اذهو

 ةكبش ىلع تاقيلعتلاو تاشاقنلا يف رضحتلا ىوتسم ضافخنا

 !هلك ملاعلا يف - يعامتجالا لصاوتلا تاكبش يف ةصاخو ثنرتنإلا
 ديازت يف ببستت ام ابلاغ هذه "قوذلا ةلق" نأ تاسارد ترهظأ دقف

 رمألا تاشاقنلا لالخ رعاشملا يف ةظلغو ةغللا يف ةدح نم ةيئادعلا لويملا

 .اددشت رثكأ لكشبو هئارآب فرط لك ثبشت ىلإ ةياهنلا يف يدؤي يذلا
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 دروفناتس تاعماج يف نوثحاب اهارجأ تاسارد ترهظأ دقو

 ةدحتملا تايالولاب تاعماجلا ةبلط نم ةنيع ىلع ناجيشيمو نوسنكسيوو
 عم يعامتجالا لصاوتلل ةليسوك تنرتنإلل دئازلا مادختسالا نأ ةيكيرمألا

 فطاعتلل ةبلطلا ءال ؤه دادعتسا ىلع ةظوحلمو ةيبلس ةروصب رثأ نيرخآلا

 .ماع دعب اماع -فسألل - دادزي يبلسلا ريثأتلا اذه نأو «نيرخآلا عم

 يمقر يرصنع لصف تقولا عم ثدحي هيبسبو كلذ لكل ةجيتنو

 رهظتو «ةلزعنم فوهكو ىدص فرغ ىلإ لصاوتلا تاكبش لوحتتو

 .ةيمقرلا لئابقلا
 براقالا نم ةريغص تاعامحو لئابق يف اوشاع دق لئاوألا ناك نإو

 مهنمأو مهئاقبل ةيرورض تامولعم مهنيب ايف نولدابتي ءاقدصألاو

 مهضعب نم مهمرقت تاياكحو تيداوح نوكحيو ران لوح نوعمجتيو
 تاكبش ىلع نآلا ثدحي ئشلا سفنف «ةكرتشم تايركذ مهنيب قلختو

 يف عون لك نم لئابق تاكبشلا هذه ىلع كانهف ءيعاتجالا لصاوتلا
 .نفلاو داصتقالاو نيدلاو ةضايرلاو ةسايسلا

 انكمن هلعجتو كلذ عجشت تاكبشلا هذه اهيلع موقت يتلا ايجولونكتلاو
 ةطغضب أدبت يمقرلا عمتجملا يف تاقالعلاف .ةعرسبو قيقحتلا لهسو

 هصخلت دق هنالعإو ام ةليبق ىلإ ءاتنالا تابثإو .كلذك يهتنتو ءرز

 هذه ىمدختسم نم ةعومجم نيب دحوم زمر وأ (راتافآ) ةكرتشم ةروص

 اما كتذك ويب هلق قنادر نازل قدك آل روغأ ايلكرو تاكشلا
 اهب موقي رارزألا تاطغض نم نافوط ىوس جاتحت ال ةليبقلا "ودع" دض

 رظنلا فرصب «ضراعملا هتوص تكسيو .ىفتخي ىتح هدض ةليبقلا دارفأ
 !ةقيقحلل تسيلو ةرثكلل انه ةبلغلاف .همدع نم لوقي ام ةحص نع



 ىلع ليئارسإل ةديؤم تاعومجم تماق امدنع الثم كلذ ثدح

 (”تنرتنإلا ىلع يدوهيلا عافدلا شيج" اهربكأو اهدحأ) كوبسيإأف

 ىلع تاباسحو تاعومجم فذحلا عقوملا ةرادإ ىلع طغضلل تالمحب

 اهرشنو ةيماسلل اهتاداعم معزب ةينيطسلفلا ةضافتنالا ديؤت عقوملا

 يتلا لودلا ةمئاق نم "نيطسلف" فذحل فكلذكوت "ساهرإلا تايبدآل"

 .ملاعلا يف هناكم اهنم راتخي يكل همدختسمل عقوملا اهحيتي

 اهنأل فالتخالا وأ عونتلا ىلع دعاست ال ايجولونكتلا هذهو

 لع هفراعمو هئاقدصأ نم ةقيض ةرئاد لخاد اهمدختسم "سبحت"

 نأب ةيلآ ةروصب متت تاحارتقا لالخ نم «يعامتجالا لصاوتلا عقوم

 ايجولونكتلا هذه نأ ةصالخلاو .نوبحي ام بحيو نولعفي |لثم لعفي

 يوقت اهنأ ةجيتنلاو «جاتحي امم اليلقو بحي امم اريثك اهمدختسمل دقت
 هدعبت هسفن تقولا يفو لعفلاب مهفرعي صاخشأب اهمدختسم ةقالع

 .هعمو هنع نيفلتخملا نع رثكأو رثكأ

 دعاسي اوجو ةحيرم ةئيب تاكبشلا هذه ةبحاص تاكرشلا نمضت اذهب

 تاكبشلا هذه اهرشنت ىتلا تانالعإلا ىلإ هابتنالا ىلع اهمدختسم

 نم تاكبشلا ققحت ءارشو عيب ةيلمع يف لخدي نأب لامتحالا ديزيو
 !تارالودلا تارايلمب احابرأ اهئارو

 كلذ نم ديفتست تاكرشلا :نيكلهتسملا لئابق

 "سطاو'و "ستاجورتس" تاسارد هيف ترهظ يذلا تقولا سفن يفو

 قيوستلا لاجم يف ثاحبأ اضيأ كانه ناك «ةيعاتجالا تاكبشلا نع

 راهدزال تائيبلا لضفأ نم "ةليبقلا جذومن" نأب لوقت نالعإلاو
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 حتتملاو كلهتسملا نيب ةقالعلا ثيح « اهتاجتنل قيوستلاو تاكرشلا

 ةقالع جتنملا سفن يكلهتسم ةقالع ثيحو «ةليبقب صخش ةقالع
 لبقلا روعشلا اذه كلهتسملا ىلع رطيسي نإ امو .ةليبقلا سفن يف دارفأ
 - هتدارإ لماكب - دادعتسا ىلعو ايوق جتتملاو ةكرشلل هؤالو حبصي
 لعج اذهو .هفراعمو هباحصأ نيب جتنملل يناجملا قيوستلاب موقي نأ
 ىلع ةرداق جمارب ميمصتب متت تاكرشلا ضعب يف ثاحبألا زكارم
 يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع اهتاجتنمل نيكلهتسملا لئابق" فاشتكا
 داتعالاب وأ اهسفنب اهتئاشنإب تاكرشلا موقت .. نكي مل نإو .اهعجشتو
 .نالعإلاو ةياعدلل تاكرش ىلع

 ققحي يكل لضفألا وه جتنملا نوكي نأ امهم سيل ءوجلا اذه يفو
 ىوقألا ىه هدناست ىتلا ةليبقلا نوكت نأ طقف ىفكي «ىلعأ تاعيبم
 انه ةيلغلاف .ىرخأ ةرمو .ةسفانملا تاجعتتملا لئابق نم اددع رثكألاو

 .ةدوجلل سيلو ةرثكلل
 ملاعلاب عمرو كل ايسر لوتكتلا مدختسي نآلا لكلا نأ ةصالخلاو

 سطاوو ستاجورتس اهيمسي امك ةلزعنملا فوهكلا ىلإو ءارولا ىلإ
 اهحلاصمل بازحألاو لودلاو تاموكحلا :مهحلاصم مدخي كلذ نأل
 ساسألا وهو - درفلاو «ةيداصتقالا اهحاصمل تاكرشلاو «ةيسايسلا

 !ةيسفنلا هحاصمل - انه
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 عياسلا لصفلا

 ةيمقرلا قئارحلا
 ماعلا يأرلا ليلضتو بذكلا ةعانص

 تنرتنإلا ىلع اا

 ".هعمست نأ ديرت ام طقف عمست سانلا :تاريسفتلا ميدقت يف كتقو عيضت ال"

 وليوكو لواب





 «يعامتجالا لصاوتلا عقاومل لاعلا لود لك يف نييالملا فالآ مادختسا عم

 نطاوملا نيب ةيمالعإلا ةطلسلل ةرثؤمو ةريبك عيزوت ةداعإ ةيلمع تأدب

 تاموكح نم - ةيمالعإلا تاياوبلل نييديلقتلا سارحلاو ىداعلا

 يف ماعلا ىأرلا ةعانص نوركتحي اوناك نيذلا -تاكرشو تاسسؤمو

 وأ "يبعشلا مالعإلا" وأ "ليدبلا مالعإلا" ب فرعي ام رهظو «يضاملا

 ارظن ارخؤم مالعإلا نم عونلا اذه رود ديازت دقو ."نطاوملا ةفاحص"

 اهب اهتيطغتب موقي يتلا تاعارصلا يف افرط يديلقتلا مالعإلا روهظل

 .يقلتملا ىدل هتيقادصمو هتيعوضوم يف ابلس رثأ
 1 يقلتملاف «ةيلعافت رثكأ ماعلا يأرلا ليكشت ةيلمع تحبصأ دقو

 اكيرش حبصأ لب «ةقيقحلا هنأ ىلع هدهاشيو هأرقي ام ذخأي ايبلس دعي

 هرظن ةهجو نع ريبعتلا لالخ نم هيلع ريثأتلاو يأرلا اذه ليكشت يف

 ةريصق لئاسرو روص رشن وأ تانيودت ةباتكب ةلماك ةيرحب ثدحي ايف

 هب نورثأتي دق نورخآ هعم لعافتيف يعاتتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع

 .عقاوملا هذه وكلام اهدودح ررقي ةيرحب ةيرابخإلا عقاوملا يف ةروشنملا

 ود حالس تنرتنإلا لع ماع يأر ليكشتو روهظ ُْق ةعرسلاو

 نم نييالم ىلإ قئاقد يف لصت دق اضيأ بيذاكألاو قئاقحلاف ءنيدح

 هروصبو ةيولوألا تحبصأ ثيح «ملاعلا لوح تنرتنإلا ىمدخعتسم

 ةدنجأ" ةمدخو عيرسلا ريثأتلاو راشتنالاو قبسلل ةحضاوو ةريبك

 .ةيعوضوملاو ةيقادصملا ساسح ىلع " ةقبسم
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 نكمي ام يبعشلا مالعإلا رود ديازت عم رهظ كلذ لباقم يفو

 نم ةئف ىدل ىعولا ىوتسم عفترا ثيح "يمقرلا جضنلا' ب هتيمست
 وأ رشن هداعإب ءالؤه مايق مدع يف رهظي (ىك تنرتنإلا ةكبش يمدختسم

 ةحصو هردصم ةيقادصم نم دكأتلا لبق هودهاشي وأ هوأرقي ام لوبق

 يف اقراف ناك جضنلا اذه .نيرخآ ىلإ هلقن لبق ىرخأب وأ ةقيرطب هلقنيام
 ثادحألا لوحو ةيحان نم ايبيل يف عارصلا لوح ماعلا يأرلا ليكشت

 .ىرخأ ةيحان نم رصمو ايروس يف
 ماق تاحفص لكش ىلع ةيدرف تاردابم لاثملا ليبس ىلع ترهظف

 روصلا لوصأ نع ثحبلا يف ةصصختم كوبسياف ىلع بابش اهءاشنإب

 نم يقيقحلاو فيزملا نم ٍلصألا زييمتل رابخألاو تاهويديفلاو
 نيقلتمللا ضعب ىلع ادودحم اهريثأت نوكي دق تاردابملا هذه .بذاكلا

 أطخ وأ ةحص نع رظنلا فرصب ثدحي امب ةقبسم فقاوم اوذختا نيذلا

 نيقلتملا فقاوم ىلع اريبك نوكي دق ريثأتلا اذهو .هودهاشي وأ هوأر قيام

 ةريخ او تتشتلا ىوتسم نم للقيو ثدحي ام ةقيقح مهف نولواحي نيذلا

 تاكرشو تاموكح نم - عيمجلا لواحي يتلا يه ةئفلا هذهو .مهدل

 نم رثكأب ءاهيلع ريثأتلا - نويمالعإو ةيمالعإ تاسسؤمو بازحأو
 .لي اهيف هنم ةلثمأل ضرعن ام وهو «ةقيرط

 ةيمقرلا قكارحلا

 ويديف رشنب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف صاخشألا دحأ ماق ”7١١ يف

 لوسرلل ةغلاب ةءاسإ لمحي بويتوي عقوم ىلع "نيملسملا ةءارب ناونعب مليفل
 تايالولل ةيداعم فنع لامعأ يف ويديفلا اذه ببستو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 هي



 نم رثكأ اهتيحض حار ةيمالسإو ةيبرع ةلود نم رثكأ يف ةيكيرمألا ةدحتملا

 .ايبيل يف يكيرمألا ريفسلا "زنيفيتس رفوتسيرك" مهنيب نم ناك ءاليتق ٠
 ةيلخادلا ريزو مسإ لمحي رتيوت ىلع باسح رشن 7٠١١7 يف اضيأو

 .دسألا راشب يروسلا سيئرلا ةباصإ وأ لتقم معزي "اربخ" يسورلا

 سيل ريخلا نأو ايقيقح سيل باسحلا نأ قئاقدب اهدعب حضتاو

 «ريخلا تلقانت دق ءانبألا تالاكو ضعب تناك نأ دعب نكلو ءاحيحص

 !ليمرب لكل ارالود ماخلا لورتبلا رعس عفترا نأ دعبو

 رتيوت ىلع "سرب دتيشوسأ" باسح ةنصرق مت "7٠١11 ليربإ يفو

 ةباصإو ضيبألا تيبلا يف نيراجفنا عوقو نع بذاك ربخ رشنو

 كلذ دعب هتداعتسا مت دق باسحلا نأ حيحص .يكيرمألا سيئرلا

 ةروطخلا هذهب اربخ نأل ربخلا اوقدصي مل نيريثكلا نأ حيحصو «قئاقدب
 نأل ةيفاك تناك قئاقدلا هذه نأ الإ ءرخآ باسح وأ ةانق يأ يف رهظي مل

 .ةطقن ٠٠١ ةيكيرمألا ةصروبلا تارشؤم ريكأ طبه

 |ك "ةيمقرلا قئارحلا" ب نآلا فرعي امل ةريثك ةلثمأ نم ضعب هذه

 ١ 7١. يف "يلودلا داصتقالا يدتنم" نع رداصلا رطاخملا ريرقت اهركذ

 نم ةريبك ةعرسب رشتنت ةئطاخ ةمولعم وأ ةعاشإ يأ وه يمقرلا قيرحلاو .

 لبق رمدم ريثأت اه نوكي نأ نكمي ىعامتجالا لصاوتلا تاكبش لالخ

 ةعيبطلا نأ قايسلا اذه يف اديقعت رومألا ديزي اممو .اهحيحصت متي نأ

 لقأ لئابقلا ضعب لعجت تاكبشلا هذه ىلع رطيست ىتلا "ةيلبقلا"

 . ةيداعم' ئرخخأ لئابق نع ةرداصلا تاحيحصتلا قيدصتل دادعتسا

 اههجاويس يتلا رطاخملا ةمئاق نمض قئارحلا هذه ريرقتلا عضو دقو

 .ةمداقلا تاونس رشعلا يف ماعلا
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 روصلاب بذكلا

 خرؤمل باتك 11917 يف ردص «قيثوتلاو ليلحتلا نم اماع نيثالث دعب
 فييزت :ضوفملا ءافتخا" ناونعب "جهنيك ديفاد" يزيلجنإلا روصلا

 مدختسا فيك ليصفتلاب لوانتي «"نيلاتس ايسور يف نفلاو روصلا
 تايصخشلا وحملو يبمايسلا هحومط ةمدخل ريوصتلا ملع نيلاتس
 ةركاذلا نم "بعشلا ءادعأ" مهيلع قلطي ناك ام وأ اهيف بوغرملا ريغ
 يف اوناكو - رخآلا دعب ادحاو «يضاملا نمو خيراتلا نمو ةيبعشلا
 ىقبي ىتح «اهتايادب يف ةيعويشلا ةروثلا اودعاس نم نايحألا بلاغ

 ثدح .ةيعويشلا ةروثلاب ماق نم هدحو وه نوكيو ؛هدحو نيلاتس
 يكستورت دوجو نأب نيلاتس سحأ نأ دعب ."يكستورت نويل" عم كلذ
 داحتالا جراخ هليخرت مث "بعشلل ودع" هنأب هفصو نأ اديفومل نيدو
 هنأل نيلاتسل حيرصلا هدقن يكستورت اهدعب أدبيل ١147. 9 ين يتيفوسلا
 نيلاتس نم ناك امو .بعشلا ةحلصمل سيلو هح اصم ليبس يف لمعي
 روصلا ةصاخ «خيراتلا نمو روصلا نم يكستورت "فذحب"رمأ نأ الإ

 ظ .ةيعويشلا ةروثلا زومرب هعمجت يتلا
 اوراص ءاقدصأب ئشلا سفن مهريغو ينيلوسومو نيلاتس لعفو

 !ءادعأ

 رييغت يفو ماعلا ىأرلا ليلضت يف "ةكربفملا" روصلا مادختسا
 اقيرف بلطتي ناك هنكل «ةيمقرلا ةروثلاو تنرتنإلا رصعل قباس خيراتلا
 جماربلاو رتويبمكلا راشتنا عمو .ةفلتخم تالاجم نم نيصصختملا نم

 رصع يفو ءالهس رمألا حبصأ نيصصختملا ريغ نيب ةصصختملا
 اضيأ نكلو - لهسأو عرسأ نييالملا ىلإ لصتل اهرشن حبصأ تنرتنإلا
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 روصلا نع ثحبلا ةمدخ مدختست نا الإ كيلع اف .هفشك يف لهسأ

 نيأو اهرشن نمو ترشن ىتم :ةروص يأ لصأ فرعت يكل لجوج يف

 !عوضوم يأ عمو

 ايروسو رصم نيب تاناضحلا لافطأ

 ةعماج ىفشتسمب بيبطلا نسح ماسح رشن ٠١١١ ليربإ رهش يف

 اهنأ لاق اروص كوبسيافو رتيوتب هباسح ىلع ىسيئرلا هيردنكسالا

 «يطاخلا يقدم تاناضح ىف نيسدكم ةذالولا ضدح لانطأل
 ويلا نيت لق هةر | عئانودلا ىفيسرف ايها كامات اهيل
 يف تاناضحلا يف لافطألا سدكت نع عوضوم يف ليدبلا عقوم اهرشن

 يمدختسم نم فالألا أدب مايأب كلذ دعبو .ةيرصملا تايفشتسملا ضعب

 هذه ىدحإ لوادت يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تايدتنملا يف تنرتنإلا

 يف ةدالولا يثيدح لافطأل ةروص اهنأ ىلع اهردصمل ركذ نودو روصلا

 نأ دعب مهفتح اوقل ايروسب ةامح ةنيدمب تايفشتسملا ىدحإ ةناضح

 .ىفشتسملا نع يئابرهكلا رايتلا عطقب "دسألا ةحيبش" تماق

 لافطأ" توم نع رابخألا قاطن أدب ماعلا سفن نم سطسغأ يفو

 ةيبرغلا ةيرابخإلا عقاوملا ضعب لصو ىتح عستي ايروس يف "تاناضحلا
 لا ةانق نم ةيبرعلا ةخسنلا عقوم لقنف «تنرتنإلا ىلع راشتنالا ةعساو

 قوقحل يروسلا دصرملا“ سيئر نمحرلادبع يمار نع "نإ نإ ىبس"

 يناروحلا ىفشتسم نم اورف نيلماعل ثاداهش ندنل هرقمو "ناسنإلا

 رايتلا عطقل ةجيتن ىفشتسملا تاناضح يف اوتام لافطأ نع ةامح ةنيدمب

 ربخلا رشنب دصرملا ماق مث ."دسألا ةحيبش" يديأ ىلع اهنع يئابرهكلا

 د



 رابخألاو روصلا هذه تقالو .نإ نإ يس عقوم نع الو قنم هعقوم ىلع
 نم يلودلا مالعولل يروسلا ماظنلا عنم دعب ةصاخ ايلود افطاعت

 عقاومو ةينورتكيلإ ناجلب هنع ضاعتساو ءايروس يف ثدحيام ةيطغت
 رشنت يعاتجالا لصاوتلا طئاسوو تنرتنإلا ةكبش ىلع تاحفصو

 .ةقيقحلا هنأ ماظنلا هاريام

 عوقو لاتحال لاوحألا نم لاح ىأب اراكنإ سيل اذه عبطلابو
 ىتمو نم نع لقني نم" مهفل ةلواحم هنكل ءايروس يف مئارجلا هذه لثم
 . ؟اذاملو

 ةديدج ةمهم يف ةميدق روص .. ايقيرفإ بونجو ركب رايد
 رصم يف ةفاثكب تمدختتساو ايبيلو قارعلا يف تمدختسا ةقيرطلا سفن
 رهظ دقف .ةضهنلاو ةعبار يماصتعا ضفو يسرم سيئرلا لزع دعب

 نم نافوط (اديدحت كوبسيافو رتيوت) يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع
 تاباسح باحصأ اهرشنب ماق رصم يف ثدحي امنع تاعئاشلاو روصلا
 اهكلتمي تاباسحلا هذه .فالآلا تائم اهعباتي عقاوملا هذه ىلع
 ماظنلل نوديؤمو نوقباس نوثدحتمو ةيئاضف تاونق يف نويمالعإ
 :لويذعملا

 عم نماضت ةريسمل اهنأ لوقي ةروص تاباسحلا هذه دحأ رشنف

 ةروصلا لصأ نع ثحبلا دنعو ءايكرتب "ركب رايد" يف لوزعملا سيئرلا
 ةروصلا نأ حضتا لجوج اهرفوي يتلا روصلا يف ثحبلا ةيلآ مادختساب

 دلوملاب نولفتحي مهو ركب رايد يف نيملسمل تناك اهنأو 7٠١١7 ىلإ عجرت
 ْ .يوبنلا



 جا روصاعا اها املا هدهوعا اهرتت سوخأ ةرونهو

 حضتاو «رانلا نمألا تاوق هيف تلعشأ دقو لوزعملا سيئرلا يديؤم

 .ايقيرفأ بونج نم نطاومل ٠٠٠/4 ىلإ عجرت ةميدق ةروص ابنأ اضيأ

 أاياحضل روصو ةيرشب تاعمجتل ةميدق روص نم ريثك اهريغو
 اهرشنو ايروس ةصاخو ملاعلا لود نم ةقرفتم نكامأ يف فنع ثداوح

 تماق اى .هيديؤم نم اياحضو لوزعملا سيئرلل تاريسم ابهنأ ىلع

 نييملاع موجنل روص ليدعتل جمارب مادختساب اضيأ تاباسحلا هذه

 يفو .لوزعملا سيئرلل مهدبيأت رهظت تاتفال نولمحي مهأكو مهراهظإل
 روص لاسرإ اهنم فدهلا رتيوت ىلع تاباسحلا تارشع ترهظ ايكرت

 اهيف نيلماعلا نييفحصلاو ةيملاعلا رابخألا تاكبشل ايروس نم اياحضل

 .رصم يف لوزعملا سيئرلا وديؤم ال ضرعت رزاجمل روص ابنأ ىلع
 ضعب كانه ءروصلا هذه نم ددعل ةفلتخملا بناوجلا ةساردبو

 ىدمو اهعم ىقلتملا لعافت طامنأ ىلعو روصلا هذه ىلع تاظحالملا

 ظ .نيرخآ ىلإ اههاسرإ ةداعإ وأ اهيلع هقيلعت لالخ نم اهب هرثأت
 مادختساب نوموقي تاباسحلا هذه باحصأ نأ ىه ىلوألا ةظحالملا

 تنرتنإلا ةكبش ىلع ةروهشم ريغ عقاوم ىلع اهرشن مت ةلوهجم روص

 اذهو .روصلا هذه لصأ ةفرعم ىقلتملا لع بعصي كلذ نأ ضرف ىلع
 يذلا ىعولاو حضنلاو تنرتنإلا ةعيبطب الهج سكعي ضارتفالا

 نيماعلا يف رصم يف ةيعامتجالا تاكبشلا يمدختسم ىوتسم ىلع أرط
 اهءاشنإب بابش ماق يتلا تاحفصلا ددع يف كلذ رهظ دقو .نييضاملا
 رض ير م لا اا

 .نيرخآلا ةيعوتل اهرشنو
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 جراخ لصاوتلا تاكبش يمدختسم رثأت نأ ىه ةيناثلا ةظحالملا

 نم ريثكب ىوقأ ناك روصلا هذبب -نييرصملا ريغ نم ةصاخو - رصم
 ددع يف كلذ رهظ دقو ءرصم لخاد تاكبشلا هذهل نيمدختسملا رثأت
 يفو «ةيرخس انايحأو بيذكتو فطاعت نم روصلا هذه ىلع تاقيلعتلا

 ةبحاصملا ةلاسرلل ادييأتو الوبق ينعت يتلاو لاسرإلا ةداعإ تارم ددع

 ظ .ةروصلل

 رثؤي روصلا هذه لثمل رركتملا مادختسالا نأ ىه ةثلاثلا ةظحالملا

 نيقلتملا نم ةئف ىدل تاباسحلا هذه باحصأ ةيقادصم ىلع ايلس

 هذه ىدحإ ىلع قيلعت هصخلي - ىزغم تاذ اهنكلو - ةريبك تسيل
 يف ليلدلاو «قوثوم ريغ تنأ !؟كلذ دعب كقدصأ فيك" هصن روصلا
 ام ايلاغو «(تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيلصآلا ةروصلا ناونعب) ".طبارلا

 .تاقيلعتلا هذه لثم ةقفلملا روصلا رشنب ماق نم لهاجتي

 لهاجلا يقلتملا ةيضرف
 ةيواقناب ل هكورتعملا ءاظقلا بنار نددحتلر دجلا نك 1 +17 ويلويمل
 لي (ى اهتمجرت رتيوت يف هباسح ىلع ةيزيلجنإلا ةغللاب ةلاسر (ح.ع)
 ىلع رانلا حتفب ةيلخادلل ةعبات رتبوكيليه ةرئاط مايق نع ءابنأ :لجاع"

 ناديم يف ماصتعالا ىلإ اهقيرط يف ىهو يسرم سيئرلل ةديؤم ةريسم
 ىلع ةلاسر ةباتكب ةيبنجأ ةيفحص تماق ليلقب اهدعبو ".ةضهنلا

 الو كانه انأ !؟كلذ ثدحي نيأ" اهتمجحرت ثدحتملل رتيوتب اهباسح

 ىرخأ ةلاسر ةباتكب ثدحتملا سفن ماق رهشلا سفن يفو "!ائيش ىرأ
 سفن درتو ".ةعبار ناديم يف نيمصتعملا مجابت نمألا تاوق" اهتمجرت
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 سفن رركتو ."!ائيش ىرأ الو كانه انأ !؟كلذ ثدحي نيأ " ةيفحصلا

 نم ةعومجم نيب فرعي ثدحتملا حبصأ ىتح «ةقيرطلا سفنبو ويرانيسلا

 نم هيعباتم ءاسأ ابيرقت تفتخاو «"باذكلا" ب بناجألا نييفحصلا

 ثدحتملا موقيام لاسرإ ةداعإب نوموقي نم ةمئاق نم ايوروأو اكيرمأ

 .تاهويديفو روصو ”رابخأ" نم هباسح ىلع هرشنب

 ةيئاضفلا تاونقلا ىدحإب (م.أ) روهشم عيذم رشن قايسلا سفن يفو

 نإ لوقت مويلا زميات كرويوين' اهصن رتيوت عقومب هباسح ىلع ةلاسر

 ملو .".. بعشلا بويج نم رالود نويلب 79١ يرصملا شيجلا ةينازيم
 وأ بيرق نم ةلاسرلا هذه يف ءاج |ب تمي ام ةفيحصلا عقوم يف نكي

 .دري ملو ,ربخلل طبار نع هيعباتم ضعب هلأسو «ديعب نم

 !ةغللا فالتخاب فلتخت ةقيقحلا :يبرغلا مالعإلا

 لقني نم فقوم سكعت تارابعلاو تاملكلا نم ةعومجم ةغللا يف كانه
 لثم «هلقني ام ةقيقحو ةحص نم نيرخآ نع ارابخأ وأ احيرصت وأ امالك
 .ريثك اهريغو " ةحص نم دكأتلا مسي 4 "ابر" 0

 ضعب اهب موقت يتلا ةيمالعإلا ةيطغتلا نم جذانل ةنراقم دعبو

 تاملكلا هذه مادختسا يف ريبك نيابت رهظ «ةيبرغلا ةيرابخإلا عقاوملا
 قلعتت يتلا رابخألل ةيزيلجنإلا خسنلاو ةيبرعلا خسنلا يف تارابعلاو

 هذه نم ةيزيلجنإلا ةخسنلا هيف رشنت يذلا تقولا يفف .ةيبرعلا ةقطنملاب
 ابوحصم نيرخآ نع القن ويديف وأ ةروص وأ احيرصت وأ اربخ عقاوملا

 رشن ام سفن نم ةيبرعلا ةخسنلا يتأت "هتحص نم دكأتلا متي ل" ةرابعب

 - يبرعلا - ئراقلا ىدل اعابطنا يطعي اهب ةرابعلا هذه نم امامت ةيلاخ



 يب بأ و نإ نإ ىس " ةيطغت يف كلذ ثدح .ةقيقحلا وه هأرقي ام نأب
 ةروصب ثدحيو «قارعلا يفو ايروس ينو ايبيل يف عارصلل اديدحت "يس
 يسرم سيئرلا لزع دعب رصم يف ثادحألا ةيطغت يف ةرركتمو ةحضاو
 .١1١5ويلوي يف

 تاغلبو ةريثك ىرخأ عقاوم هب موقت عقاوملا هذه هب موقت امو
 :وهو صالخإب هيلع ظفاحت دحاو "أدبم" يف اهعيمج قفتت نكل ءىرخأ
 ةقطنم نمو ءرخآل بعش نمو ىرخأل ةغل نم فلتخت ةقيقحلا نأ
 لك يف اهب نودتهب يتلا ةلصوبلاو .اضيأ رخآل ثدح نمو ىرخأل
 !ةحلصملا :كلذ

 يتامولعملا قارغإلا كيتكت .. "قداصلا توصلا لمع"
 ةيلمع" مسإ هيلع قلطأ ايئاعد اجمانرب يكيرمألا شيجلا أدب 23٠٠١ يف
 "اكيرمأ ءادعأ" ل يئاعدلا زاهجلا ريمدت هنم فدحلا "قداصلا توصلا
 يف ريثأتلاو ةيكيرمألا ةرادإلا رظن ةهجو رشنو تنرتنإلا ةكبش ىلع

 عقاومو تانودملاو تايدتنملا يف ةكبشلا يمدختتسم نيب ماعلا الا
 ةقطنملا يف ةصاخو «ةدحتملا تايالولا جراخ يعاتتجالا لصاوتلا
 .ناريإو 501 ناتسكابو ةيبرعلا

 عابطنا قلخل "يتامولعملا قارفتلا ةركف ىلع موقي جمانربلا اذهو
 اهذيفنت متي ةركفلا هذه . ةيكيرمألا رظنلا ةهجول ديؤم ماع يأر دوجوب
 صصختم ةيكيرمألا "ديبيرتنإ" ةكرش هتممص جمانرب مادختساب
 جمانربلا اذه ."ةيضارتفالا تايصخشلا ةرادإ ةمدخ" ب ىمسي ايف

 نكمي يتلا ةفيزملا تاباسحلا فالآ ليغشتو ءاشنإ لهسلا نم لعجي
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 فالأو تاشاقنلاو رابخألا ىلع تاقيلعتلا فالآ رشن يف اهمادختسا

 مهت يتلا اياضقلا لوح يعاتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع لئاسرلا

 تامولعمب دورم تاباسحلا هذه نم باسح لكو .ةيكيرمألا ةرادإلا

 اهاري نم ىلع لهسلا نم لعجي اب يناقثلاو يركفلا قاستالا نم ريبك
 تاياسحلا هذهو .نيييقيقح صاخشأل تاباسحلا هذه نأب قيدصتلا

 ىدل ةيسايسلا اهتيمهأ امل تاغلب قيلعتلا وأ لئاسرلا رشن اهنكمي
 .وتشابلاو ةيسرافلاو ةيدرألاو ةيبرعلا ىهو ةيكيرمألا ةرادإلا

 شيجلل ةيزكرملا ةدايقلا مسإي ثدحتملا هب رص أم فبسحاو

 تاقيلعت وأ لئاسر ةيأ رسنب تاباسحلا هذه موعت ا «ىكيرمألا

 نم عون هنأل ةيكيرمألا نيناوقلا فلاخي كلذف ةيزيلجنإلا ةغللاب
 ليدكام ةدعاق نم اهترادإ متي تاباسحلا هذهو . "ةيصخشلا لاحتنا"

 شيجلاب ةصاخلا تايلمعلل ةدايقلا زكرم ثيح اديرولف ةيالوب ةيوجلا
 .يكيرمألا

 لوح ماعلا ىأرلا ةرادإل يكيرمألا شيجلا همدختسا جمانربلا اذه
 .ناتسناغفأو قارعلا يف ىكيرمألا دجاوتلاو عارصلا

 ماظن طوقس ليبق ايبيل يف - اينورتكلإ - عارصلا ةرادإ يف ةفثكم ةروصب

 نومدختسي نم ةبسن نأ نم مغرلاب :يلاتلاك تارشؤملا هذه .يئاذَمْلا

 نم ةيسنو .ناكسلا ددع نم /“” نع ديزت ال ايبيل يف تنرتنإلا

 داكت كوبسيافو رتيوت لثم ىعاتجالا لصاوتلا تاكبش نومدختسي

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع تاباسحلا فالآ ترهظ دقف ءركذت ال
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 لاسرإب تماق تاياسحلا هذه ءايبيل يف نوشيعي مهنأ اهباحصأ لوقي

 لبق نم ةصاخو - يجراخلا يركسعلا لخدتلاب يدانت لئاسرلا فالآ
 .يناذقلا ماظن اهب موقي حباذم نم نييندملا ذاقنإل - وتانلا فلح تاوق

 ةيناطيريلا تارباخملا نأ "ندونس دراودإ" تابيرست رخآ تفشك دقو

 نم عيطتست يتلا ةمدقتملا جماربلا نم ةعومجم اهيدل ىرخألا ىه

 «تنرتنإلا ةكبش ىلع يأرلا تاعالطتسا حئاتن يف ايلآ مكحتلا اهالخ

 تاقيلعتلاو تايدتنملاو عقاوملا قارغإ قيرط نع تامولعملا ثيولتو

 ينورتكيلإلا ديربلا ريع لئاسرلا فالآ لاسرإ «ةئطاخ تامولعمب

 تقاوملاو رظنلا تاهو ديوت ىلا ةزيضقلا لئاسرلا تامدخ رنغو
 تافيويدفل] :كازاب الاوز تادهاسلا ودع ارز« ةئاطررلا توسل
 ةفاضإلاب «ةيناطيربلا حلاصملا مدخت اهنأ ةزهجألا هذه ىرت يتلا عقاوملاو

 ةيصخش لاحتناو ىنورتكيلإلا ديربلا نيوانع نم فالألا ةنصرق ىلإ
 .مهئامسأب لئاسر لاسرإو اهباحصأ

 ! ؟لحلاو ..
 هذه اهببست نأ نكمي ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا رارضألل ارظنو

 ساسألا يف ىه يتلا - ملاعلا لوح تاموكحلا تأدب «ةيمقرلا قئارخلا

 ةدوجوم نيناوق قيبطت نكمي فيك ةرتف ذنم سردت -ةلكشملا نم ءزج

 نيناوق ةغايص ىلإ ءوجللا وأ قئارحلا هذه رارضأ نم دحلل لعفلاب

 امومع تنرتنإلل ىضارتفالا ءاضفلا يف ريبعتلا ةيرح "مظنت' ةديدج

 ردق للقت ىتح ءصوصخلا هجو ىلع «يعاتجالا لصاوتلا تاكبشو

 .رئاسنلا هذه نم ناكمإلا
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 اهبتك ةتكن ىلع صاخشألا دحأ ةيناطيرب ةمكحم تنادأ الثمف
 ببسب راطملا ريجفتب موقي فوس هنأب اهيف دده رتيوت ىلع هباسح يف

 ءاغلإ مت فانئتسالا دعبو .هتلحر ءاغلإ دعب هتباصأ يتلا لمألا ةبيخ

 > .مكحلا

 ةبوقعب ىضقي ؟ ١1١ ١ ماع ربمتبس يف انوناق تردصأ دقف نيصلا امأ

 ىلإ لصت دق ةدمل سيخلاب ةتطاخ تامولعمو تاعاشإ رشني نم لك
 نأ يف كلذ ببست دقو .ةيسايسلا هقوقح نم هنامرح عم تاونس ثالث

 يأ «// يلاوحب نيصلا يف يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يعقوم ددع لق

 !رئاز نويلم ٠١ نع ديزي ام
 ةينوناقلا تايرحلل ةلوقعم ادودح عضت نيناوق ىلإ لوصولا نكل

 نأل «ةيحان نمف .ةبعصلا رومألا نم يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع

 .دعب اهريياعم حضنت ملو اهملاعم حضتت مل ةثيدح ةرهاظ عقاوملا هذه

 نيناوقلا نم ةعومجم ىلع قافتالا ةلاح يف ىتح «ىرخأ ةيحان نمو
 ؟ذيفنتلا عضوم نيناوقلا هذه عضوب موقتس ةطلس يأف «ةمظنملا

 يديأ يف ةينوناق ةحلسأ ىلإ نيناوقلا هذه لوحتت نأ نم (ئاد فوخلاف

 نأو ةصاخ !ةرورض لك دنع اهيضراعم دض اهمدختست تاموكحلا

 ضعب هلعفي ام لعفت - اهريغصو اهريبك - انيأر امك لودلا نم اريثك

 .اريثأت رثكأو ربكأ قاطن ىلعو ءاهينطاوم نم تنرتنإلا يمدختسم

 ةوجرملا جئاتتلاب يتأت نل اهدرفمب ةينوناقلا ةموظنملا نأ ريرقتلا ىريو
 عقاوملا هذه مدختسم حضن ىلع موقت ةيقالخأ ةموظنم اضيأ اهمزلي هنأو

 اذه يف اودنتسا ريرقتلا ىلع نومتئاقلاو .ةيعاتجالا ةيلوؤسملاب هروعشو
 دوعص يف يمقرلا جضنلا ىنحنم نأ اهادؤم ةظحالم ىلع حارتقالا
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 كانه نأو ءاملاسرإ ةداعإ متي يتلا عونلا ذه نم لئاسرلا ددع عجارت

 رشن ةداعإ لبق قيقدتلاو راظتنالا ىلإ نيمدختسملا نم ريثكلا يدل اليم

 ال ةغلاب رارضأ اهرشن نع جتنت دق ىتلا تاعاشإلا-تامولعملا ضعب

 دق عقاوملا هذه يمدختسم ضعب ناك اذإ مهللا .. اهراثآ وحم نكمي

 !رارضألا هذه ثادحإ ىلع ةينلا اوتيب
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 نماثلا لصفلا

 تنرتنإلا ىلع سسج ذلا

 لجازلا مامحلاو نمآلاو ةيصوصخلا

 حلاصم ىلعو اهتاطلس ىلع ظفاحت نأ ديرت تاموكحلا هذهف .اشهدنم تسل"

 ةنكمملا تاينقتلا لك تاموكحلا مدختست فوسو ءاهمدخت يتلا ةينغلا ةقبطلا
 ".بوعشلا :لوألا اهودع ةبراحمل

 يكسمو شتم وعان
 تنرتنإلا ىلع يكيرم ألا سسجتلا تاييرست ىلع اقلعم





 : دلاونيرج نيلج" يكيرمألا يفحصلا لوقي
 ام :امئاد هعمسأ لاؤس كانه ءاراوح يعم مهدحأ يرجي ةرم لك يف"

 ةبراوم الب يدر ناكو ؟اهبب تمق يتلا ةيفحصلا صصقلا مهأ يه

 ىتلا ةيفحصلا اياضقلا لك نأ وه تالكلاب بعل وأ ةغلابم البو

 نمألا ةلاكو فده نأ :يهو ةدحاو ةيضق لوح ةقيقحلا يف يه اهتراثأ

 :ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقطانلا لودلا نم اهؤاكرشو يكيرمألا يموقلا

 يضقت نأ وه ءايناطيرب صوصخلا هجو ىلعو ءايلارتسأ ءادنليزوين ءادنك

 تالاصتالا لك نوكت نأ نمضت يكل ملاعلا ين ةيصوصخلا ىلع امامت

 تنرتنإلا ربع وأ نوفيلت ربع ةيضرألا ةركلا ناكس نيب ةينورتكيلإلا

 كانه نوكي نأ اهجعزيو «ةبقارملا سوه اهيلع رطيسي ةزهجألا هذهف
 "!اهتويع نع اديعب مت دق ملاعلا يف ام ناكم يف ام لاصتا

 دراودإ" تابيرست رشنب “7١11 يف ماق يذلا يفحصلا وه دلاونيرج

 «ملاعلا يف تالاصتالا ىلع يكيرمألا سسجتلا جمانرب نع "ندونس

 .لصفلا اذه نم ءازجأ يف هليصافت ضعب ضرعن يذلاو

 تنرتنولا ةقزترم
 ةيطارقميد - ابرغو اقرش - تاموكحلاو تنرتنإلا نيب دوقفم دولا

 يتلا ةيرحلا ءاضفف .ةتوافتم تاجردبو ةفلتخم بابسأل ةيروتاتكيدو
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 تامولعملا تاباوب ىلع اهترطيسو ةلودلا ةطلسل لازتخا وه «لودلا

 ديرت ال ام نطاوملا فرعي دق هلالخ نمو ءاضفلا اذه يفو .اهرداصمو

 .سوعشلا نيكمتل ةلعاف ةادأ تنرتنإلا نأ |ى .هفرعي نأ تاموكحلا هل

 راصتخاب يهو «ةيمسرلا تاونقلا يف هل توص ال نمل اتوص يطعتف
 هيفرتلاو مالعإلا لاجم يف يمسرو يموكح وه ام لكل يبعشلا ليدبلا

 .يسايسلا فيقثتلاو ةيعوتلاو
 انشخ لكش دخأت دق تنرتنإلا و تاموكحلا نيب ةقالعلاو

 ىوتحملل يتزجلا عنملا وأ بجحلا وأ ةمدخلا فقو لثم احضاوو

 ةبقارملا لثم ايفخ |عان الكش وأ ءاهتاسايسب اراض تاموكحلا هارت يذلا

 .سسجتلاو

 (هتاوخأو لجوج) ثحبلا تاكرحم مزلي نوناق الثم ايناملأ يف كانهف
 تاكرحملا هذه مدختسمل رهظت يتلا اهجئاتن نم يزانلا ىوتحملا ةرتلفب

 يداعملا ىوتحملا ةرتلفل اسنرف يف لثامم نوناق كانهو .ايناملأ لخاد نم

 مدختسي نمل ثحبلا جئاتن نمض ىوتحملا اذه رهظي ال ثيحب «ةيماسلل
 .اسنرف لخخاذ نم لجوج

 دودح الب نويفحص ةمظنم 7٠١١5 يف هتردصأ ريرقت بسحو

 تايالولا اهيف اب - ابيرقت تاموكحلا لك نإف "تنرتنإلا ءادعأ" ناونعب

 ةمظنملا ريرقت بسحو .تنرتنإلا ةكبش ىلع سسجعتلاب موقت - ةدحتملا
 ءادع لودلا رثكأ مانتيفو نيرحبلاو ناريإو نيصلاو ايروس ربتعت

 نينطاوملا تالاصتا ىلع سسجتتلاب اهتاموكح موقت ثيح تنرتنإلل
 .ةنكمم ةروص لكب نييسايسلا ءاطشنلاو نييفحصلاو

 تاكرشلا نم ةمئاقب نيعتست تنرتنإلل ةهراكلا تاموكحلا هذهو
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 تايجمرب ىلع لوصحلا يف "تنرتنإلا ةقزترم" ريرقتلا اهامسأ يتلا

 .ةبقارملاو سسجتلا

 :مضت ةمئاقلا هذهو

 عيبلل بتاكم اهو ءايناطيرب يف يسيئرلا اهرقمو "اماج" ةكرش
 ةكرشلاو .ايقيرفإو طسوألا قرشلاو ايسأو ابوروأ يف ةينفلا ةدعاسملاو

 نيف" مسإب ةفورعملاو تنرتنإلا ىلع سسجتلا ةمزح قيوستب موقت
 تاطلسلل ةمزحلا هذه تعاب ةكرشلا هذه نأ ريرقتلا لوقيو ."رشيف

 رصم يف كرابم ماظن ماق دقو 5١١١. يف كانه تاجاجتحالا ةروذ

 رياني 55 ةروث لبق جمانربلا سفن ءارشل ةكرشلا سفن عم ضوافتلاب

 ينو !تاضوافملا تفقوتو ةروثلا ثادحأ لالخ اهيرجو مايأب ١

 تنرتنإلا نمأ يف ةصصختملا "/ديبار" ةكرشل ةسارد تركذ ء١٠٠

 ايبويثإو ايلارتسأ يف ةزهجأ ىلع اهفاشتكا مت دق ةمزحلا هذه نم ءازجأ نأ

 .ةدحتتملا تايالولاو رطقو ايسينودنإو

 ةعبات ةدحوك “١9917 يف تأدب ىيتلاو «ةيناملألا "روكيفورت" ةكرش

 ىف ةكرشلا ثماق نقف "”سكيلبكيو " تابيرستو "دود الب نوينعشض"

 تاالاصتالاو تنرتنإلا ىلع سسجتلل جمارب عيبب ةريخألا تاونسلا

 ىرخأ عورف اهو «وناليم اهرقمو «ةيلاطيإلا "ميت جنيكاه" ةكرش
 نيجيربملا نم نانثإ “٠٠١7 يف اهأدب .ةروفاغنسو ةدحتملا تايالولا يف
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 مكحتت نأ عيطتست جماربلا نم ددع ةباتك يف احجن نأ دعب نييلاطيإلا

 جماربلا هذهب ةيلاطيإلا ةطرشلا تناعتسا .دعب نع رتويبمكلا ةزهجأ يف

 - ”بياكس" ىلع مهتاثداحم ةبقارمو نييلاطيإ نينطاوم ىلع سسجتلا يف
 كلذ ناكو .ةباتكو ةروصو اتوص تنرتنإلا ربع لصاوتلل جمانرب وهو
 ةمزح ةكرشلا تروط .ةيلاطيإلا دودحلا جراخ ةكرشلا "ةرهش" ةيادب

 ام ةبقارمو مكحتلا عيطتست "يشثنفاد" مسإ اهيلع تقلطأ جماربلا نم

 نع ةفدهتسملا ةلومحملا تانوفيلتلا كلذكو رتويبمكلا ةزهجأ يف ديرت

 ٠١ يف تاطلسلا نيعتست «"دودح الب نويفحص" ريرقت بسحو .دعب

 .تارامإلاو برغملا اهنيب نم "ىشثنفاد" تامدخب ةلود

 قف ةمدقتملا تافيطظتلا ف ةصصختملا ةيسرفلا "سيسيمأ" ةكرشا
 ةطشنألاو تالعافتلا عاونأ لك ليلحتو ةبقارمو تامولعملا ايجولونكت

 ةبقارملل جمارب ٠١١١ يف يناذقلل ةكرشلا تعاب دقو .تنرتنإلا ىلع

 نيضراعملاو ناسنإلا قوقح ءاطشنو نييفحصلا ىلع سسجتلاو
 .ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب يف ماظنلل

 ةبقارملا جمارب يف ةصصختملا «ةيكيرمألا "توك ولب" ةكرش

 جمارب دسألا ماظنل تعاب دقو «تنرتنإلا ىلع عبتتلاو سسجتلاو

 ماظن حجن نأ يف اببس تناكو «مهتبقارمو هيضراعم ىلع سسجتلل
 هتهجاو يذلا ءروميت ميرك يروسلا طشانلا لاقتعا ين دسألا راشب

 هتاثداحمل اصوصن مضت قاروألا نم ةريبك ةمزحب قيقحتلا تاهج

 جمانرب لالخ نم اهيلع لوصحلا يف نمألا حجن بياكس جمانرب ربع
 . .دعب نع ةزهجألا قارتخال ةكرشلا

 امدعب ةمئاقلا هذه ىلإ وهاي ةكرش ريراقتلا ضعب تفاضأ دقو
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 دوينيص نويفحص اهدابت لئاسرب ٠١ ٠١ 5 يف ةينيصل | ةموكحلا تدوز

 نينثإ لاقتعا يف ببست ام ينورتكلإلا مهديرب ربع ةموكحلل نوضهانم

 .ةليوط تارتفل مهسيحو مهنم

 تنرتنإلا ىلع يكيرمألا سسجتلا
 نوطنشاولا ةفيحصو ةيناطيربلا نايدراجلا ةفيحص ترشن 7١17 يف
 عورشم نع "ندونس دراودإ" تابيرست نم ءازجأ ةيكيرمألا تسوب

 . ميزيرب يدوكلا همسإ ةيكيرمألا يموقلا نمألا ةلاكو هب موقت يتارباخت

 جروج قباسلا يكيرمألا سيئرلا ةرادإ تحت ٠٠١1 يف أدب عورشملا اذه

 هلك ملاعلا يف تنرتنإلا يمدختسم ةبقارم هنم فده لاو .شوب ويلبد

 .يمقرلا ءاضفلا يف مهتالاصتاو مهتاكرحت لك ىلع سسجتلاو

 ةيتوصلا تافلملا نم خسن نيزختو عمجب ةلاكولا موقت ةيحان نمف
 تاشدردلا صوصنو ةينوفيلتلا تاملاكملاو تاهويديفلاو روصلاو

 نإ اهب ةقفرملا :تاقلملاو. .قورتكلالا ديربلا لئاسوو. تنرتنالا روع
 هك يتلا عقاوملاب ةمئاقو تنرتنالا مادختسا تالجسو تدجو

 تامدخ يف نيكرتشملاب ةصاخلا ثحيبلا تارابعو تايلكو اهترايز
 :يه تامولعملا ايجولونكتو تنرتنإلا لاجم يف ةيكيرمأ تاكرش عست

 «نيالنوأ اكيرمأ «كوتلاب «كوبسياف ءلجوج ءوهاي ء«تفوسوركيام

 .لبأ ءبويتوي «بياكس
 تانايبلا لك نم ةخسن ىلع اضيأ ةلاكولا لصحت ىرخأ ةيحان نمو

 رايت لكو «ةدحتملا تايالولا يف ةدوجوملا تانايبلا نيزخت زكارم يف

 هذه .ةيكيرمألا يضارآلاب تنرتنإلا تالباك يف رمي يذلا تانايبلا
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 ةصاخ ةضان نازرمأ وأ :ةنيصختت فرانولدم لع ىرعش نق: عاقل
 ةلود صخت ينمأو يركسع عباط تاذ تالاصتا وأ .:ةسسؤم وأ ةكرشب

 نم اهريغو ةيكنب تاباسح وأ «ةيراجت تاقفص ليصافت وأ «لودلا نم

 .تنرتنإلا ءاضف يف اهلدابت متي يتلا تامولعملا

 لدابتب موقت ةيكيرمألا ةرادإلا نإف ناتفيحصلا هتركذ ام بسحو
 اهب يذغت يتلا ةيناطيربلا ةرادإلا عم اهيلع لصحت يتلا تامولعملا

  ."اروبمت" يدوكلا مسإلا لمحي يذلاو يتارباخملا اهعورشم

 وهو ءاهنيب ”كوتلاب  دوجو وه تاكرشلا ةمئاق يف رظنلا تفلي امو
 «ةروصلاو توصلاب لصاوتلاو ةشدردلا تامدخ مدقي يكيرمأ عقوم

 مقر وهو هلك ملاعلا يف نويلم ؟ يلاوح هيف ءاضعألا ددع ١14948« ين أدب

 لجوجو كوبسياف مدختست يتلا نييالملا فالآب ةنراقم ادج عضاوتم

 ركل يموقلا نمألا ةلاكو هعضت اذالف .لاثملا ليبس ىلع وهايو

 ؟رايكلا ةمئاق نمض

 و 7٠١١7 - نييضاملا نيماعلا يف دهش عقوملا اذه نأ ةباجإلاو

 ءايروسو رصم يف هيمدختسم ددع يف ةئجافمو ةريبك ةدايز -*7

 ىلإ باهرإلا ةحفاكم نع ةدحتملا ممآلل ريرقت يف ةراشإ تدرو اك

 تاييظنتو ةدعاقلا ميظنت اهمدختسي يتلا عقاوملا نم دحاوك عقوملا اذه

 يف ةصاخ بايشلا دينجتو اهراكفأ رشن يفو لصاوتلا يف ةهباشم ىرخأ

 .ايقيرفأ لاشو طسوألا قرشلا لود
 تاءاصحإ مدقت يتلا عقاوملا رهشأ نم وهو- اسكيلأ عقومل اقبطو

 ةبترملا يف رصم يتأت -ملاعلا لود يف تنرتنإلا عقاوم ةيريهامج نع
 نم ددعل اقبطو .عقوملا هذه امادختسا رثكألا لودلا نيب ةسداسلا



 .تنرتنإلا عقاوم يف ةقثلاو نمألا تالدعم سايق يف ةصصختملا عقاوملا

 هانعم فيعض ىوتسم وهو ١//« نم لقأ عقوملا اذه يف ةقثلا ىوتسم

 نأ نكمملا نم ةيوق تاديدهت ىلع يوتحي دقو انمآ سيل عقوملا اذه نأ

 ابناج رسفت دق تامولعم هذهو .عقوملا اذه راوز ةزهجأ ةمالسب رضت

 .ليلق دعب امل ضرعنس يتلا ماقرألا نم

 دودح الب سسجت
 سيلدنواب" جمانرب وه "ميزيرب" يف رطخألاو يماسألا نوكملاو

 تانايبلا عيمجتب موقي يذلا.وهو ”دودح الب ريم" يأ "تنامروفنا

 ثيحب اهفينصتو اهتسرهفو اهليلحت مث لاصتالا تايلمع لكب ةصاخلا

 يأ يفو ةلود يأ ينو ىتمو نمب لصتا نم ةفرعم لهسلا نم حبصي
 ىلع تانايبلا هذه لك طاقسا ةياهنلا يف مث ءلاصتالا اذه ةدمو ةنيدم
 تنرتنإلا ةطشنأ ضرعت ةجرد سكعت ملاعلا لودل "ةيرارح ةطيرخ"

 موقت يتلا تامولعملا مجحو ةلاكولا لبق نم سسجتتلاو ةبقارملل
 هذهو .ةلود لك يف تنرتنإلا يمدختسم نع اهعيمجتب ةلاكولا

 ينعي يذلاو رضخألا نوللا نم جردتي اينول ادوك مدختست ةطيرخلا
 يلاقتربلاو رفصألاب ارورم ء.سسجتلاو ةبقارملل ضرعتلا تاجرد لقأ

 .سسجتلاو ةبقارملا تايوتسم ىلعأ ينعي يذلاو رمحألا نوللاب ءاهتناو
 ربك ى ةلاكولا تاق وقنا« ةةيسوب نوطعت اولاو ةايورزاجلا اعظو

 ايتامولعم اريرقت رايلم 41 ةسرهفو نيزختو عمجب طقف ٠١17 سرام

 ةملاكمو ينورتكلإلا ديربلاب ةلاسرو ةروصو ويديفو يتوص فلم نيب
 تاكبش نم تنرتنإلا ريع ةريصق ةلاسرو ةشدردل صنو ةينوفيلت
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 ةكرح تضرعت يتلا لودلا رثكأ ناريإ تناكو .ملاعلا يف رتويبمكلا

 ةلاكولا لبق نم تامولعملا عمجو سسجتلاو ةبقارملل اهيف تنرتنإلا

 يف ناتسكاب تءاجو ءاريرقت رايلم ١ 5 اهبيصن ناك ثيح رهشلا اذه يف

 عقاوب ةثلاثلا ةبترملا يف ندرألاو ءاريرقت رايلم ١ و © عقاوب ةيناثلا ةبترملا

 رايلم 7,  اهبيصن ناكو ةعبارلا ةبترملا يف رصمو ءاريرقت رايلم ٠1
 .اريرقت رايلم 5,7 عقاوب ةسماخلا ةبترملا يف دنهلا مث ءاريرقت

 ايبس دنهلاو ناتسكابو ناريإ لثم لودل يوونلا حومطلا نوكي دق

 يف تنرتنإلا ىلع تامولعملا لوادت ةبقارمب يكيرمألا ماتهالل الوقعم

 دوجولا رسفي دق كلذ ىلإ ةفاضإلابو .اهيلع سسجتلاو لودلا هذه
 نم ةنلعملا اهفقاوم ءوض يف طسوألا قرشلا ةلداعم يف ناريإل طشنلا

 ةمئاق ىلع اهدوجو رس ينانبللاو يروسلا نينأشلا يف اهرودو ليئارسإ
 .ةدحتملا تايالولل ةيتارباخملا تاماّتهالا

 ةريبك ةروصب قبطني دق يكيرمألا ماتهالل يسايسلا ريسفتلا اذه

 يف ةعراستملاو ةقحالتملا تاروطتلا دعب ةصاخو ءاضيأ رصم ةلاح ىلع

 اهنا عفني دقو «ةيضاملا تاونس ثالثلا يف يرصملا يمايسلا دهشملا

 قرشلا ةقطنم طسوتي يذلا ينارغجلا اهعقوم مكحب ندرألا ةلاح يف

 ليئارسإو نيطسلفو ايروس نم لك عم ةكرتشملا اهدودحو طسوألا

 .ةيدوعسلاو قارعلاو

 نم ايسورو نيصلاو قارعلاو نيطسلفو ايروس لثم لود بايغو
 سسجتلاو ةبقارملل اهيف تنرتنإلا طاشن ضرعتي ىتلا لودلا ةمئاق

 يف لودلا هذه رهظت دقو ءايلحرم ابايغ نوكي دق «ةلاكولا لبق نم
 !بيرقلا لبختسملا يف ةمئاقلا
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 نول وهو ةطيرخلا نم ءارضخلا ةقطنملا يف ليئارسإ تأت اذال نكلو
 تايالولا (نيب «ةلاكولا لبق نم سسجعتلاو ةبقارملل اضرعت لقآلا لودلا

 يتامولعم ريرقت رايلم ” يلاوح عقاوب «ءارفصلا ةقطنملا يف اهسفن ةدحتملا

 هنم برتقت مل يكيرمألا يتارباخملا طاشنلا يف امومع ليئارسإ رودو اديدحت

 عقاوم هيلع تزكر امنيب «تابيرستلا تلقن يتلا ىربكلا فحصلا نم ىأ

 نطابلا نم ليئارسإ سسجت .. تارباخم 6٠١٠١ ةدحولا

 - ”دروفماب سميج" يكيرمألا يفحصلا بتك ٠١١١ ليربإ يف

 مالا ةلاكو ةضاخو ةةعسلا فايالرنل قارراخمل :ظاقنلا قصت
 تاعوضوم يف ةصصختملا - ةيكيرمألا "درياو" ةلحجم يف الاقم -ىموقلا

 يوتا ةلاكولا نإ يفلح نال و ككل امنالاو احول تكلا
 ىلع سسجتلل ”سوراناو ”تنيريف" امه نيتيليئارسإ نيتكرش عم
 لعفلاب اتماق نيتكرشلا نأو «ةدحتملا تايالولا يف تالاصتالا تاكبش

 ةصاخلا تانايبلا زكارمل ةيفلخ اباوبأ ةلاكولل حتفت تايجمرب ريفوتب

 نيكرشلا نأو .«لجوجو «تفوسوركسو كوبسناف .لثم :ةاكرشت

 يف ينورتكلإلا سسجتلا ةدحو ىهو 85٠١« ةدحولاب ةيوق ةلص ىلع

 يف لمعت ةكرش ٠٠١ يلاوح نيب نم امهنأو ةصاخ «يليئارسإلا شيجلا
 .ةدحولا هذه يف نوقباس نولماع اهسسأ ينورتكلإلا سسجتلا لاحم

 تابيرست دعب - نآلا هددري ,نيماع ىلع ديزيام ذنم دروفماب هلاق ام

 نبل اه نحسن باك يع: دورخا نرالغ و مباع 2 كدر
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 نيب قباسلا نواعتلا ىلع ادامتعا ةقثلا نم ةيلاع ةجردبو «ةيليئارسإلا

 ةيوون تآشنم ىلع ٍينورتكلإلا موجهلا يف ةدحتملا تايالولاو ليئارسإ

 5 ٠٠١ ف ةيناريإ

 ل لا رتإ نوحاانأ نورك يرتشو كن رالعل العب هالك نعالج

 اديدج سيل -ايجراخو ايلخاد - ةدحتملا تايالولا حلاصل سسجتلا

 ىلع ةيليئارسإ تاكرش اهتحتف ىتلا ةيفلخلا باوبألا نأو ءاتجافم الو

 نيرخ زكارس ل يصن )اعلا ف تناقنإلا يمدخعيم كانوا كاقاد

 ةيناطيربلا تارباخملاو «ةيكيرمألا ىموقلا نمألا ةلاكو يدل تامولعملا

 لع ىلا ةكرشلا نع ناك رك مايق نأو «ةيليئارسإلا كلذكو

 نيمئاقلاو امابوأ يفعي ةيكيرمألا ةرادإلا هي نييكيرمأ نينطاوم

 نوسسجتي ال" مهنأب مسقلا تحت بذكلا نم " ميزيرب 'عورشم ىلع

 . "نييكيرمأ نينطاوم ىلع
 مجحو ةفاثك نم اءزج رسفي دق ايخيرات هرربي ام هل يذلا يأرلا اذه

 ىتلا سمخلا لودلا يف - اهريغو - تنرتنإلا لع سسجتلاو ةبقارملا

 8 هير اع تانعر ديوب تب اهركأت اخ :لوذلا هذين. اق اسامة
 صرحت تالداعم يهو «ةقطنملا يف ةيسايسلاو ةيوونلا تالداعملا

 امتاد اهتاجرختو اهتالخدم نوكت نأ ىلع اكيرمأ اهءارو نمو ليئارسإ
 .ةلماكلا ةرطيسلا تحت

 ةكرش ىلإ تاراشإ كانه تناك تاليلحتلا نم رخآ ىوتسم ىلعو

 اهبايغ نأو "ميزيرب" عورشم نم ءزج لعفلاب اهنأ نوللحم ىري ىرخأ

 ةكرش ىهو «ةيكيرمأ ريغ اهنأ ىلإ طقف عجري عستلا تاكرشلا ةمئاق نم
 نوفيلتلا يمدختتسمل حيتي يذلاو روهشملا قيبطتلا ةبحاص "ايديم ربياف"



 مادختساب ةباتكو ةروصو اتوص نيرخآ عم اناجم لصاوتلا لومحملا

 نم اءزج انه ضرعن فوسو . "يب يآ رفوأ سيوف" لا ايجولونكت
 - ام ةروصب - ةلص اهل نوكي دق يتلاو «ةكرشلا نع ةحاتملا تامولعملا

 . ميزيرب عورشم يف ةكرشلل رودب

 لصأ نم يكيرمأ وهو "وكرام نوملات" وه ةكرشلا سسؤم
 صصختملا "شيم يأ" عقوم يسسؤم دحأ اضيأ وهو «ليئارسإ

 وهو «تنرتنإلا ةكبش يمدختسم نيب يناغألاو ىقيسوملا لدابت يف

 ةزهجأ ىلع سسجت تايجمرب ليزنتب همايقل ةجيتن ةعمسلا ئس عقوم
 .عقوملا يمدختسم

 ءاضيبلا اسوور ل ير زكارم اهو ءصربق يف اهرقم ةكرشلاو
 يتلا يناجملا لاصتالا ةمدخ مدقت يلاح لا اهلكشب ةكرشلا .ليئارسإو

 ٠٠١ ىلاوح ىضاملا سرام ىتح اهيف نيكرتشملا ددع ناكو ءاهيلإ انرشأ

 تغلب ةكرشلا يف تاراهثتسالا ةميقو .ملاعلا لود لك نم اوضع نويلم
 ققحت ال نآلا ىتح ةكزشلاو .رالود نويلم ٠١ يلاوح ىضاملا ويام يف
 ”.يجاسرأ هيأ

 ظفتحت :ةكرشلا عقوم ىلع حاتملا مدختتسملا ةيصوصخ نايبل اقبطو

 ىلع ةدوجوملا ءاقدصألا ةمئاق نم ةخسنب اهتانايب دعاوق يف ةكرشلا

 تاملاكملا لك ليصافتو «مهتانوفيلت ماق رأو مهئامسأب مدختسملا نوفيلت

 ضعب يف ةكرشلا موقت دقو ةكرشلا .قيرط نع مدختسملا اهيرجي يتلا
 رخآ فرطل مدختسملل ةيصخشلا تانايبلا نم ةخسن ءاطعإب نايحألا

 : .كلذل ةرورض كانه تناك اذإ -

 اتامدخ ةكرشلا مدقت يذلا قوما إف 'تنرتنإلا فيشرأ" ل اقبطو
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 تامدخ" ميدقتل عقومك أدبو ٠٠٠١ ماع يف هءاشنإ مت هلالخ نم
 نيب ام ةرتفلا يف عقوملا ىلع ابيرقت طاشنلا فقوت مث .« يسج عباط تاذ

 ىتلا ةروصلاب ٠٠١٠١ رخاوأ يف ىرخأ ةرم دوعيل 23١٠١ ىتح 6

 نوفيلتلا ربع لاصتالل ةيناجم تامدخ مدقي عقومك ءنآلا اهيلع وه
 ظ «لرومخلا

 عقاوملا نم هريغو اسكيلأ عقومل اقبطو -:مهألا اذهو - اريخأو

 قيبطتل امادختسا رثكألا لودلا نيب ةثلاثلا ةبترملا يف رصم يأت «ةهباشملا
 يتأتو ءايونس رئاز فلأ 01/7 عقاوب «دنهلاو ةدحتملا تايالولا دعب "ربياف"
 "ربياق" ل امدختسا ملاعلا يف ةنيدم رثكأك ىلوألا ةبترملا يف ةرهاقلا

 اهسسؤم نعو ةكرشلا نع تامولعملا قفتت نأ "ةفداصم" نوكي دق

 مدقتملا رصم بيترت عم «ربياق' مادختبسا يف مدقتملا رصم بيترت نعو

 ليقث سسجتو ةبقارمل تنرتنإلا اهيف ضرعتت يتلا لودلا نيب اضيأ
 يف لمتحم ٍليئارسإ رودو «ةيكيرمألا يموقلا نمألا ةلاكو لبق نم
 ةساردلا قحتست ةفداصم - لاح ةيأ ىلع - اهنكل .”"ميزيرب" عورشم

 .ماهتهالاو

 لماك نمأ عم ةلماك ةيصوصخ اال

 ةيرورض اهنأب لوقتو "ميزيرب" ةيلمع دوجو ركنت ال ةيكيرمألا ةرادإلاو
 نم يكيرمألا نطاوملا ةيامحو يكيرمألا يموقلا نمألا ىلع طافحلل

 نوناقلا فلاخت ال اهنأو «ةيجراخلا تاديدهتلا نم هريغو باهرإلا

 رودص دعب الإ متت ال سسجتلاو ةبقارملا تايلمع لك نأل يكيرمألا

 تايالولا جراخ متت اهنأو .فرعي سرجنوكلا نأو «ةمكحم رمأ

1١17 



 لوصحلا ةلاح يف هنأو «(؟؟) نييكيرمأ نينطاوم فدهتست الو ةدحتملا

 هذه رشنف يكيرمأ نطاوم نع "ةفدصلا" قيرط نع تامولعم ىلع
 اليلد تامولعملا هذه تناك اذإ الإ روظحم اهمادختسا وأ تامولعملا

 مهف يف اهيلإ ةجاح كانه نأ وأ ريطخ ديدهت ىلإ ريشن *ت وأ ةميرج ىلع

 ىلع اقيلعت امابوأ لاق اك - راصتخاب .ىرخأ تامولعم ةيمهأ مييقتو

 ةبسنب نمألا ريفوتب دحأ بلاطي نأ نكمملا ريغ نم -تابيرستلا هذه
 ةبسنب ةيصوصخلا مارتحاب اضيأ بلاطي هسفن تقولا يفو «ةئملا يف ةئم
 .ةئملا يف ةئم

 نع تامولعم "ريفوت" ركذت ال ىرخألا يه عستلا تاكوشلاو

 دوجوب اهتفرعم ركنت اهنكلو «يموقلا نمألا ةلاكول اهيمدختسم
 حئاوللاو نيناوقلا عم قفتي اب فرصتت اهنأ لوقتو «"ميزيرب"
 ةلاكولا نم تابلط ىلع ءانب طقف تامولعملا هذه رفوت اهنأو «ةيكيرمألا

 حتفت "ةيفلخ اباوبأ" ةلاكولل رفوت ال اهنأو ءكلذب ةمكحم رمأب ةعوفشم
 ءاشت ىتمو ءاشت ام ةلاكولا اهنم ذخأتل اهتامولعم نزاخمو اهتاكبش ىلع

 .ءاشت صخش يأ نعو

 انرجت يتلا ةينوناقلاو ةينقتلا ليصافتلا تاباغ نع رظنلا فرصبو

 ربكأ مامأ اننأ ءلوقلا ةصالخ «ةيكيرمألا تاكرشلاو ةرادإلا اهيلإ

 :عونلاو مجحلا ثيح نم ةيرشبلا اهتفرع ةبقارمو سسجت ةيلمع
 :يتامولعملا فيطلا ناولأ لك يطغي عونلاو تارايلملاب مجحلا

 لاكشأ لك اضيأ يطغيو «يسمايسو نما .يركسع .يراجن «ءىيصخش

 تسيل كلذ بقاوعو .تاهويديفو روصو صوصن :تامولعملا
 هذبم تاكرشلا هذه يف ةقثلا زازتهاف «لاوحألا نم لاح يأب ةطيسب
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 ءريثكلا ىكيرمألا داصتقالا فلكيو اهفلكي دق ةقوبسملا ريغ ةروصلا

 هجئاتن هل نوكي دق ةيكيرمألا ةرادإلا هتبكترا يتلا "يقالخألا أطخلاو'

 ريبعتلا ةيرحو ةيصوصخا يف تنرتنإلا ىمدختسم قوقح ىلع ةيبلسلا

 وه ةقثلا ةمزأب ةرشابم رثأتت فوس يتلا ةيكيرمألا تاعاطقلا لوأو

 راجئتساب موقت دارفألاو تاكرشلاف.تنرتنإلا ىلع تانايبلا نيزخت عاطق

 نم ةفلكت لقأ كلذ نأل .دعب نع اهعم لماعتلاو اهتامولعمو اهتانايب

 .تانايبلا هذه عم عرسأ الماعت حيتي | «ةصاخلا مهتزهجأ ىلع اهنيزخت

 تاكرشلا بيصن «رالود رايلم 7” يلاوح حابرألا مجحو 73٠

 دودر نم ناعون كانه ناكو *7٠/. يلاوح قوسلا هذه نم ةيكيرمألا
 لع ةعيرس ةيبلس راثأ ال نوكي دق ىتلاو ثدح ام ىلع ةعيرسلا لعفلا

 تنرتنإلا ةعانص نمو ءاصوصخ ةعانصلا هذه نم ىكيرمألا بيصنلا

 ةلزع ىلإ - نيللحملا ضعبل اقبط - ةياهنلا يف يدؤت دق ىتلاو ءامومع

 يناملألا ةيلخادلا ريزو هنع ربع لوألا .ةدحتملا تايالولل ةيتامولعم

 ىلع دامتعالا اوبنجتي نأب ةيناملألا تاكرشلاو نينطاوملل هتحيصنب

 تاك رت وأ «ةدحتملا تايالولا اهرقم تاكرش نم ةمدقملا تامدخلا

 ءاهيمدختسم تانايبو تامولعم نيزخت يف ةيكيرمأ تاكرش مدختست

 .ةيكيرمألا يموقلا نمألا ةلاكو لبق نم اهيلع سسجتلا نم افوخ

 .تنرتنإلا ىلع تامولعملاو تانايبلل "ةنمأ" نيزخت تامدخل
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 "فدانا ريس طل ةق اس كن رتالا لع نكرتألا سستلاو
 تارك هم فارم وهاك اني يسيح ةيروت هكردللا ةظنالا لكل ا رهاع
 .كلذ تلعف تايرحلاو ةيطارقميدلا ةيعار اكيرمأف

 كانه ةمظنألا نأ رخف لكب نونلعي نوينيص ٍنولوؤسم جرخ لعفلابو
 ةمراصلا ةباقرلا تحن اهدنع تنرتنإلا تعضو امدنع قح ىلع تناك

 ةيبهذ ةصرف تابيرستلا اسنرف اهنيب نم ةيبوروأ لود تأرو ."اركبم"
 .تنرتنإلا ةبقارمل "ايرس ناك" يذلا اهعورشم نع نالعإلل

 ىلإ ةدوعلا نيلمركلا ررق - "ايتسفزإ" ةفيحصل اقبطو - ايسور يفو
 دقو «ةهباشم تابيرست نم افوخ هتالسارم يف ةبتاكلا ةلآلا مادختسا

 . عنصلا ةيناملأ ةيئابرهك ةبتاك ةلآ 18١ ءارشب لعفلاب ماق

 مهتاقيلعت يف ءاج امك - هءانبأ نم ريثكف يكيرمألا بعشلا امأ
 ةدوعلا يف نوركفي -يعامتجالا لصاوتلا عقاورم ضعب ىلع ةرخاسلا

 تنرتنإلا نم انمأ رثكأ كلذف ةلسارملا يف لجازلا مامحلا مادختسا ىلإ

 !عيشلا ضعيب أطبأ ناك نإو نآلا
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 عساتلا لصفلا

 نيكمتو ةبخنلا ةحازإ .. تنرتنإلا
 ريهامجلا ظ

 هن

 .ةيروتاتكدلا مظنلا يف ةصاخو تامولعملا ىلع ةرطيسلا وه امئاد هلعف ةبخنلا لواحت ام"
 ".بوعشلا ىلع رطيسي اهيلع رطيسي نمو .ةوق ةفرعملاو .ةوق تامولعملاف

 يسنالك موت
 يكيرمأي ئارور





 هناونع "ناتسوب لين" يكيرمألا فلؤملل باتك ١1947 يف ردص

 نم ىلوألا ةملكلاو ."ايجولونكتلل ةفاقثلا مالستسا :يلوبونكت"

 -راكتحا ىأ -"يلوبونوم" و ايجولونكت :يتملك نم ةتوحنم ناونعلا

 "ةديقع" ىلإ ايجولونكتلا لوحت نأ ىري نامتسوبو .ةيزيلجنإلا ةغللاب
 هيف نوكت ةفاقثلاو ايجولونكتلا نيب اعارص قلخي فوس اهتاذل ةياغو

 ةفاقثلا يه "ايجولونكتلا ةدابع" حبصتو ايجولونكتلل ةياهنلا يف ةبلغلا

 مدقتلا ةمحر تحت ةيديلقتلا ةيفاقثلا ةايحلا لاكشأ لك نوكتو ةليدبلا

 ىفتخت "ةيقالخأ ةلصوب الب" ةفاقثلا هذه .هترطيسو ىجولونكتلا

 |ف ,ناسنإلل يعامتجالاو يلقعلا طاشنلا بناوج ضعب اهيبسبو اهيف

 تانايبلا سدقت ةفاقثلا هذه .نيرخآلا عم رمتسملا لصاوتلل لهسأو

 .ركفلا باسح ىلع ةبرجتلاو «راكفألا باسح ىلع تامولعملاو

 ةفاقثلا ةيطارقميد

 اهتقو تامولعملا قفدتف ءاهيف اغلابمو "ةرربم ريغ" تناك فواخملا هذه

 يف ةصاخو - ايجولونكتلا نكت ملو - دعب -اناضيف راص دق نكي مل

 .دعب- ةديقع تحبصأ دق - تالاصتالا لاجي

 'تاياهن يف روهظلا تدواع ةديدج ىرخأو فواخملا هذه نكل

 نيببسل نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم ىلوألا تاونسلاو نيرشعلا نرقلا
8 

 : لاجتسمل )و



 ل يلعفلا قيبطتلا ةيادبو لجوج ثحب كرحم روهظ :لوآلا
 لوصولاو ةفرعملا يف ناسنإ لك قحو "ينرعملاو يتامولعملا نيكمتلا'
 ملاعلا يف تامولعملا لك ميظنت لالخ نم «تامولعم نم هجاتحي ام ىلإ

 موهفملل ةبلغ نم "ميظنتلا" اذه نع جتن امو «عيمجلل اهتحاتاو
 .ىرخألا ميهافملا ىلع ةفرعملل يمقرلا

 بيو" ب فرعت ىتلاو تنرتنإلا نم ةيناثلا ةجوملا تايادب :يناثلاو
 ةفاقثو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تانودملا يف ةلثمتم نال

 ."ايديبيكيو' ةعوسوم يف ىلجت !ى ةفرعملل يعمجلا جاتنالاو يكيولا
 مدختسم قحو «يفاقثلا نيكمتلاو ررحتلل ةادأك تنرتنإلا رودل اديكأت
 ةفرعم جاتناو ةيفرعملا ةموظنملا ةغايص يف اكيرش نوكي نأ يف تنرتنإلا
 ةيداصتقالا تاسسؤملا حلاصم سيلو هاياضقو هتاماتها اهددحت

 .ةيمالعإلاو ةيسايسلاو

 اديسجت ضعبلا هاري ايفرعمو ايتامولعم انيكمت لجوج هارتامو
 فيرعتف .اهتقدو ةفرعملا ةدوج ددهي ةفرعملل "يبعشلا" موهفملل

 ام ىلع ساسألاب دمتعي يسدنهو يئاصحإ فيرعت ةفرعملل لجوج
 ديدحت يف "ريهامجلا ةمكح" ةطلس خسري فيرعتلا اذهو .هسايق نكمي
 رمضي هراتختال امو ءرشتنيو ومني ريهامجلا هراتخت [ف .«"لضفألاو" مهملا
 اعقوم نأ لجوج ثحب كرحم ىري دقف .تنرتنإلا بهايغ يف يفتخيو

 نآل ءصصختم هكلتمي رخآ عقوم نم ةيمهأ رثكأ صصختم ريغل
 ايحطسو اهفات عقوملا اذه ضعبلا ىري دق .كلذ لوقت لجوج ةلداعم
 قود فوتو قلد سكع ةيبلغألا يأر ناك نإ مهيال اذه نكل ؛
 ةفرعملا نأ "انتفاقث تنرتنإلا لتقت فيك :ةاوحلا ةفئاط" هباتك يف "نييك



 .قدألا وأ حصألا تسيل ة ةقيرطلا هذبب لجوج قيرط نع انلصت يتلا

 .ةفرعملل جهنمم "ث كيران هيفا يقول اطل

 لعفت اذام :ةيحطسلا" باتك فلؤم "راك سالوكين" ىريو

 مدختسم لعجت دق ةفرعملا ةحلاعم يف ةقي ةقيرطلا هذه نأ 'انلوقعب تنرتنإلا

 اليمو ةيحطسو اتتشت رثكأو ازيكرت فعضأو اربص لقأ تنرتنإلا

 نأو «قيمع ريكفت البو ةيظحل ةروصب ةفرعملا نم هتاجاح عبشي نأل

 لماعتلا نأ راك لوقيو .ةفرعملا ةدوج يندت ىلإ يدؤي فوس كلذ لك

 رابخآلل عيرسلا حفصتلاو "ةريغص ةيتامولعم تابجو" عم عيرسلا
 جذومنلا وه كلذ نوكي نأ ةلكشملا نكل «ةلكشم سيل راكفألاو

 يف ببستي دقو «ةيفاقثلاو ةيلقعلا انتايحب رضي جذومن هنأل «دئاسلا

 دترن اديرجتو اقمع رثكأ ةفرعم وحن روطتلا نم الدبف ."ةيفرعم ةدر"

 دنتسي قلقلا اذهو .ةيمقرلا ةباغلا نم اهعمجو ”تامولعملا ديص" ىلإ

 طاشن نم للقي ةليوط تارتفل تنرتنإلا مادختسا نأب لوقت براجتل

 مادختسا نأل زيكرتلاو قيمعلا ريكفتلا نع خملاب لوؤسملا ءزجلا

 ىلع تامولعملل عيرسلا حفصتلا ةداع خسري ةليوط تارتفل تنرتنإلا

 .قمعتملا صحفلا باسح

 ىلع ىدم دعبأو رطخأو قمعأ تنرتنإلا نم ةيناثلا ةجوملا ريثأتو
 ارصنع تنرتنإلا نوري ةجوملا هذهل نوعادلاف .ةفرعملاو ةفاقثلا لبقتسم

 تاودأ ةحاتإو ةيطارقميد رثكأ ةفرعملا جاتنا ةيلمع لعج يف ايساسأ

 حيرص زيحت عم ةيفاقثلا ةطلسلل عيزوت ةداعإو «عيمجلل ةفرعملا جاتنا

 تاسسوؤملاو "ءاربخلاو ةبخنلا" ةهجاوم يف "ةاوحلاو ريهاجلا نيكمتل"

 اقوس تنرتنإلا نم لعجت ةجوملا هذه يف ةفرعملا جاتنا تاودأو .ةيديلقتلا .
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 رثكأو ةيتاذو ةيدرف رثكأ ةفاقثل ةنضاحو «ريبعتلا طانأو راكفألل ارح
 .ةيمويلا هتايح ليصافتو اهجتني نم تامامتتها سكعت ءارثو اعونت

 مدختسم" نم تنرتنوإلا مدختسم لوحتي اضيأ تاودآلا هذبمو ظ

 جتنم ىلإ ةفرعملل كلهتسم نمو «"بتاكو ئراق مدختسم" ىلإ ”ئراق
 . يف "ةثلاثلا ةجوملا" هباتك يف "رلفوت نيفلأ" هب رشب ام وهو .ام

 سميج" لوقي اك «"ر يهل ةمكح ' ةيضرف اهنمضت ةفرعملا ةدوجو
 هباتك يف "يكريش يالك" و «ناونعلا سفنب هل باتك يف ”يكيوروس
 نييالمل ةيعمجلا ةفرعملا نأب لوقت ةيضرفلا هذهو ."ينرعملا ضئافلا" نع
 .نيصصختملاو ءاريخلا نم ليلق ددع ةفرعم نم قدأو لضفأ رشبلا

 وهف ءيمتح يمقرلا مدقتلا نأ هاجتالا اذه نوسمحتملا لوقيو

 نم بلطتي لضفأ ينرعم ماظن وحن يناسنإلا كارحلل يعيبطلا روطتلا
 ملاعلا لمكي يكل يفتخت ىتح وأ فيكتت نأ ةيديلقتلا ةيفاقثلا تاسسوملا
 !كلذ ىلإ رطضتال ىتح اهاضرب كلذ نوكي نأ لضفألا نمو .همدقت

 ةفاقثلا جاتنا ةطلس لقنو "ءاربخلا" ةحازإ نأ ىري نم كانه نكل

 ةجوملا هذه نأ "راك" و "نييك" ىريف ."يئراك" هريثات 'ةاوه" ىلإ ةفرعملاو

 اناضيفو «ةيسجرن رثكأو ةيحطس رثكأو اقمع لقأ ةفاقثو ةفرعم ينعت
 يدؤت فوسف "ةفرعملا جاتنا ةيطارقميد" امأ ."ةهفاتلا" تامولعملا نم
 «عضاوتملاو يداعلا ةرطيسو بوهوملا ةيابو "بهاوملا ةيطارقميد" ىلإ
 "ةريثكلا ءارآلا بخص" ىلإ يدؤت فوس "ةيفاقثلا ةاواسملا" نأو

 وأ أرقي روهمج كانه دعي ملو 'ملكتيو فلؤي" لكلاف ءىدصلا فرغو
 جاتنا ىلع ةرداقلا "ةرينتسملا ةلقلا" عيضت بخصلا اذه طسوو .عمسي

 ةفاقث "ايديبيكيو  ةعوسوم اهلثمت يتلا يكيولا ةفاقثو .ةعيفر ةفاقث
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 ةيركفلا ةيكلملا قوقح كاهتناو "قزللاو صقلا" اهساسأ "ةلفطتم"

 'عيطق ةيروتاتكيد" الإ يه ام ريهاجلا ةمكحو .ةليصأ ةفاقث عدبأ نم

 ةطلسلا لقنت ةيمقر ةيلامسأر ىلإ لوصولل اهتحلصمل ةيمقر ةلق اهلغتست

 تامولعملا ايجولونكتل ةجتنملا تاكرشلا ىلإ ةيديلقتلا تاسسؤملا نم
 2 .ىوتحملا جاتنا تاودأو

 ةغللا ةيطارقميد

 ةلالدو اوحن «ةباتكو اقطن :ريغتلاو روطتلا نع اموي ةغللا فقوتت مل

 ضعبو تومي اهضعب ةميدق تاملكو «دلوت ةديدج تاملك .اجعمو

 هيناعم نم بناوج دقفي وأ ةديدج تاءاحيإو تالالد بستكي رخآ
 تاللماعملاو ةرجملا اهنم «ةفورعم بابسأل ريغتت تاغللاو .ةميدقلا

 ةيملعلا تافاشتكالاو تاعارتخالاو لالتحالاو وزغلاو ةيراجتلا

 .ىرخأ تاغل نم ضارتقالاو ةمجرتلاو

 اديدج اعقاو كانه نأ اهومدختسم كردي امدنع ريغتت امومع ةغللاو

 تارابعو ناعمو تاملك نم ةديدج ةيوغل تاودأ هنع ريبعتلل بلطتي

 .تاءاحبإو تاييكرتو

 لوقي (ى - تاغللا مظعم روطت يف اريثأت ةيعامتجالا حئارشلا رثكأو

 رثكألا حئارشلا يه -"رصعلا ةغلو بابشلا" هباتك يف جارس ردان روتكد

 يريبعتلا ديعصلا ىلع ةيكيمانيد رثكآلاو «ينهملا ديعصلا ىلع اكارح
 مهيعم روض يف «(..باتكلاو نينانفلاو نييفحصلاو بابشلا)
 عم لصاوتلا روسج دملو ماهفإلاو مهفلل ةيوغللا مهتليصح فيظوتل
 .ايناث مهوح نم ملاعلا عمو ءالوأ ضعبلا مهضعب
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 روهظ عم ةفلتخم قرطبو ةتوافتم تاجردب اضيأ ريغتت ةغللاو
 أ حئارش نيب اهوادتو ةفرعملا جاتنا لهست ةديدج تاعارتخا

 وه راشتنا رثكألا عارتخالا نوكي ام ابلاغو «عمتجملا نم ضرعأو
 .اهلإمعتسا ةيفيكو ةغللا ءانب يف اريثأت رثكألا اضيأ

 نويزفيلتلاو ةعاذإلاو بتكلا راشتناو ةعابطلاو ةباتكلا عارتخا عمف

 قطنلا ةقيرط ثيح نم "اتابث" رثكأو ةيرايعم رثكأ ةغللا تحبصأ
 .اهريغو وحنلا دعاوقو ةباتكلاو

 يف مالعإلا ذاتسأ - يراك سميج لوقي !ى «فارغلتلا عارتخا عمو

 لاسرإ ةفلكت تيبست "ةفاقث هفصوب لاصتالا" هباتك يف يونيلإ ةعماج
 نع ادعبو ازاجيإو ةفاثك رثكأو "ةيفارغلت" ةغللا تحبصأ نأ يف فارغلتلا
 رعس ةملك لكلف «ةمولعم لقنت ال ىتلا تاريبعتلاو ةيظفللا تانسحملا

 لا قلل حاف "نقاد "سياق لع فارغا نعاس قو افا سرأل
 همهفي يذلا قيضلا يلحملا عباطلا تاذ تاملكلا مادختسا نم ليلقتلا

 تاجهلب نوثدحتملا اهمهفي تاملك مادختساو ام ةقطنم يف ناكسلا
 ىلع فارغلتلا ريثأت عاستاو راشتنا ىلع دعاسو .ةفلتخم نكامأ يف ةفلتخم
 ءمهفحص ىلإ رابخألا لقن يف هنومدختسي نويفحصلا ناك نأ ةغللا

 ىلإ ةفاضإلاب -اهرشنو رابخألا لقن يف ةعرسلل ايرورض زاجيإلا ناكف
 .لاسرإلا رعس يف ريفوتلا

 دنع ةيوق فواخم تراثأو ةغلل تثدح يتلا حضوألا تاريغتلاو
 نم لصاوتلاو لومحملا نوفيلتلل عساولا راشتنالا عم تءاج ضعبلا

 ثيدح ةغل نع ةرابع لئاسرلا هذهف .ةريصقلا لئاسرلا ربع هلالخ

 تار [ضيشكل اورقق لعبملا ةهللا دفا اهنا نلقي ةبرتكم (ةيفاغانلاف)

١ 2 



 تاليدعتلا ضعي لوخد نم كلذ نع جتن امو لمجلاو تاملكلا يف

 راشتناو ميقرتلا تامالعل حضاو بايغو ةيفارغلتلاو وحنلا دعاوق ىلع

 .هجول اهجو ءاقللا بايغ نع اضيوعت رعاشملا نع ةربعملا زومرلل
 تسيل ةغللا يف - تلاز امو - تنرتنإلا اهتثدحأ يتلا تاريغتلاو

 طيسو يأ نم ريثكب ربكأ قاطن ىلعو عرسأ ةقيرطب مدت اهنكل ةديدج
 ةغللا" :”تنرتنإلاو ةغللا" هباتك يف "لاتسيرك ديفاد" لوقي .قباس

 ريغتلا ةيلمع تعرس اهنأ وه تنرتنإلا هتلعف ام «ءطبب ريغتت امومع
 .تاريغتلا هذه ةيؤر لهسلا نم حبصأف «ةريبك ةروصب

 ثداح لكل" اضيأ اولاقو «"لاقم ماقم لكل" نامز برعلا لاق

 انه ثيدحلاو ءيضارتفالا اهملاعو تنرتنولا وه انه ماقملاو ."ثيدح

 اذه يف رشبلا نم نييالملا فالآ نيب رمتسملاو فيثكلا لصاوتلا وه

 اهنعمب ةغللا ىلع ةطلس تنرتنإلا مدختسمل حبصأ ماقملا اذه ينو .ملاعلا

 ةطلسلا هذه عمو .هسفن تقولا يف "فلؤمو" ئراق وهف ءاهاتبمو

 حبصأ «تنرتنإلاو ةغللا يمدختسم نم نييالملا ىلإ تلآ يتلا ةيوغللا

 ٠ يعشلا تيوضعلا "ةويعةكللا يف ةديدجلاو ةميدقلا تالكلا ريصم

 همضمت ال امو افولأمو ارشنتم ريصي همادختسا ىلإ عومجلا ليمت ايف

 ةيريبعتلا تاجايتحالا اهمكحت ةيلمعلا ذهو .اشحوتسم اروجهم حبصي

 لحم تاملكلل ةيريبعتلا ةردقلاو ءام ناكمو ام نامز يف ةغللا ىمدختسمل

 ةغلل عماجم نم ةيوغللا تاطلسلا تارارق نع رظنلا فرصب رابتخالا
 ظ .اهريغو مجاعمو

 لجوج ثحبلا كرحم روهظ نم ةليلق تاونس دعب «لاثملا ليبس ىلعف

 رشتنا «ملاعلا يف تنرتنإلا يمدختسم نيب عيرسلا هراشتناو ١9194 يف
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 مادختسا ىلع ةلالدلل ةيزيلجنإلا ةغللا يف لعفك لجوج ةملك لامعتسا
 نم ناكامو .تنرتنإلا ةكبش ىلع تامولعملا نع ثحبلا يف لجوج كرحم

 نييالملل ةيوغللا ةدارإلل "اوعاصني" نأ الإ مجاعملا ةعانص ىلع نيمئاقلا

 مادختسالاو ىنعملا سفنب ايمسر ةملكلا تلخد 6505 فو ءملاعلا

 دعبو .امهريغو دروفسكأو رتسبيو :ةروهشملا ةيزيلجنإلا ةغللا سيماوق

 - امومع ثحبلا تاكرحم مادختسا لمشيل اهمادختسا عستا ةرتف

 "يراجت مسإ" ةملكلا نأل كلذ ىلع لجوج ةرادإ تضرتعاو
 كرحم مادختسا دنع طقف مدختست نأ بجيو «ةكرشلا مسإب لجسم
 «لجوج ضارتعا رثؤي ملو .رخآ كرحم يأ سيلو ثحبلا يف لجوج

 (ف .ةغللا روطت ىلع ةرطيسلا لجوج ةلواحم نم اورخسو «لمشألا
 ةيراجتلا ءامسألا نم ريثكل كلذ لبق ثدح دقف ءاديدج سيل ثدح

 ةماع تارلك ىلإ اهنيعب تاكرش تاجتنمب ةصاخ ءامسأ نم تلوحت ىتلا
 لاثملا ليبس ىلع اهنم «ةمهملا سفنب موقت يتلا تاجتتملا نم ةئف فصت

 ةلاح يف «ال اذالف .تنيوبرواب ءبوه الوه «يبسيرف « جنوب جنب
 !؟لجوج

 لدعم عراست «نآلا ىتحو نيرشعلا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا نم
 دادرب نأ ايداع حبصأو ءملاعلا تاغل مظعم يف ةديدج تالك روهظ
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 ثيدحت لك عم اهتفاضإ متي يتلا ةديدجلا تاراصتخالاو تالكلا ددغ
 :ةيزيلجنإلا ةغللاب هانعمو) "لول" لثم .ةيزيلجنإلا ةغللا سيماوقل

 تايلكلا نم رثكأ وأ ةملك) "جاتشاه"و (كحضلا نم تومأه

 ةملك ريخأو (رتيوت ىلع ةلاسرلا عوضوم نع ربعت يتلا ةيحاتفملا
 برق نع هسفنل صخشلا اهذخأي ةروص نع ةرابع يهو 2" يفليس"

 دحأ يف هباسح ىلع اهرشنب موقي ابلاغو هريغ وأ لومحم نوفيلت اريماكب
 .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 تامادختسا ىلإ هادعت لب ةديدجلا تاملكلا ىلع رمألا رصتقي ملو

 لصاوتلا عقاوم ءاضف يف فيثكلا مادختسالا اهضرف ةديدج تالالدو

 «"دنيرف" لثم «ةغللا يف لعفلاب ةدوجوم ةميدق تالكل يعامتجالا
 اضيأ ةطبترملاو ةفلتخملا اهتاقاقتشاب - اهريغو "تيوت" «"كيال"
 .ةديدجلا تالالدلاب

 ىلع يبرعلا بابشلا نيب اهريغو تاملكلا هذه مادختسا رشتناو

 ةيمويلا مهتالعافت ىلإ ايجيردت تلقتنا مث ءيعاتجالا لصاوتلا عقاوم
 هذه مدختسي نم بايشلا ءالؤه نم كانهو .عقاوملا هذه جراخ

 نورخآو - ةيبرع فورحب ابلاغو - اهقطن ةقيرط سفنب تاملكلا

 درغم :رتيوتب ةطبترملا تاملكلا لثم اهل ةحيصف ةيبرع ةمجرت نومدختسي
 جراخو "ةيعامج ةيئاقلت" هيمسن نأ نكمي اب مت كلذ لكو .ديرغتو

 همكحي «ةغلل عماجمو مجاعم نم ةيوغللا ةطلسلل ةيديلقتلا تاونقلا
 .تاملكلا هذهل ةيريبعتلا ةردقلاو مادختسالا ةلوهسو لوبقلا

 لهسلا نم نوكي ال دق لعفلاب ةصاخ ةبيابش ةغل كانه نأ ةجيتنلاو

 ضعب ىدل ىتح وأ «عمتجملا يف ارمع ربكألا لايجألا نم اهباعيتسا
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 لكشب ربعت دق ةرهاظلا هذهو .ىرخأ ةقطنم يف ةيبرعلا بوعشلا

 ةغل نع اهل لاقم يف ناعبسلا فلخ ليل ةروتكد لوقت امك - رخآ وأ

 د س11 نراه لع ىرغلا ةلغبو ووتكتمب ىررغلا تابققلا
 ءزيمتلا نم انول هل ققحتو .هصخت ةغل مادختساب بابشلا ليج ساسحإ

 «ربكألا ليجلا ةصاخو عمتجملا تائف يقاب نع ليجلا اذه ةلزع نع وأ

 .هتقبس ىتلا لايجألا ميقل هضفرو هدرمت نع وأ

 ىلع ىوتحملا نم ةيبرعلا ةغللا بيصن نإف «ةيئاصحإ رخآ بسحو

 عقاوم ىلع يبرعلا ىوتحملل ةبسنلا سفنو 2/7, لوح رودي تنرتنإلا
 امأ ؛ةيبرع فورحب بوتكملا ىوتحملا نع اذه .يعامتجالا لصاوتلا
 يارا ركتارق) ةقنال وأ ةيديلجت] كورصي فرتكلا يبرعلا ىوتحملا
 .همادختسا لدعمو ةبسن لوح تايئاصحا كانه سيلف «(يزيبارع وأ

 .يبرعلا بابشلا نيب ةصاخ

 عقاوم ىلع ةيبرعلا ةغللا ةباتك يف طمنلا اذه مادختسا راشتناو

 ةثيدحلا تالاصتالا لئاسو نم أدب هنأ نلإ دوعي يعاتجالا لصاوتلا

 ناكو طقف ةينيتاللا ةغللاب تأدب ىتلا ةلومحملا تانوفيلتلا ةصاخو

 ةدددللا وردا ةيرعلا نوت ىرغلا هتابكلا نم ةرموكسللا
 «ماقرألا ضعبب ةينيتاللا يف دجوت ال يتلا فورح لا ضعب نولدبتسيو

 .اذكهو نيعلا فرحا ” مقرو ءاحلا فرحلا اليدب / مقر مادختتسا لثم

 طمنلا اذه نأ هيلإ ةراشإلا قبس يذلا اهلاقم يف ناعبسلا ةروتكد ىرتو

 نوديجي نيذلا بابشلا ىدل اضيأ همادختسا عاش دق" ةباتكلا نم

 اهيلإ نوأجليف «ةيبرعلا نم أفكأ لكشب ةيزيلجنإلا ةغللاب ةباتكلا
 ".عرسأ لكشب لصاوتلل
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 ءاجهملا يف ءاطخأ :بابشلا ةغل "رمد" كلذ لك نأ ضعبلا ىريو

 ضععب ديزت يتلا - ةليوطلا صوصنلا ةءارق يف ةبوعصو ةغللا دعاوقو
 كانه نأو - كوبسياف يف ةينودتلاو رتيوت يف افرح ١5٠ لا نع عئشلا

 روهظ لبق لاحلاب ةنراقم بايشلا ىدل ةيوغللا تاردقلا يف اروهدت

 .لاصتالا ايجولونكت نم عونلا اذه
 بابشلا لصاوت نأ لوقت تاساردلا ضعب كانه «لباقملا يف نكل

 مهتردق ف حضاولا ومنلا اهنمو ةيباجيإلا هراثآ اضيأ هل ةقيرطلا هذه

 لكشب ةباتكلا ىلع لابقإلاو ةديدج راكفأ ىلإ لوصولاو ريبعتلا ىلع
 يأر نيوكت يف تالكشملا ضعب نم نوناعي نولازي ال اوناك نإو «ماع

 .يأرلا اذه نع عافدلل ةجحلا ةماقإو

 عقاومو تنرتنإلاو ءامومع لاصتالا ايجولونكت نأ انه ةصالخلاو

 ىلع ةطلسلا عيزوت تداعأ دق ءاصوصخ يعامتجالا لصاوتلا

 اهسارح باسح ىلعو - اطاشن رثكألا - اهيمدختسم حلاصل ةغللا

 ضرعلا تايلآو ”يوغللا قوسلا" نيناوق كلذ يف اهمكحي «نييديلقتلا
 .بلطلاو

 ةيزيلجنإلا تاملكلا روهظ ةيفيك لوح ةيكيرمأ ةسارد كانهو
 نم تأت تاملكلا هذه مظعم نأب لوقت اهراشتناو زتيوت ىلع ةديدجلا

 نييكيرمألا نم ةيبلغأ اهنكست ةيرضح قطانم يف عقوملل نيمدختسم

 ىلإ اهنم مث ءاينروفيلاكو كرويوينو اتنالتأ تايالو يف ةصاخو دوسلا
 .تايالولا يقاب

 مئاتشلا تارابعو تاللك ترشتنا «ةغلل يعامتجالا ىوتسملا ىلعو
 قالا حبصأو «ضرعأو رثكأ حئارش نيبو عرسأ ةروصب بابسلاو
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 يضارتفالا ءاضفلا نم ةديدجلا ةيوغللا رهاوظلا هذه برست عم ربكأ

 يديلقتلا مالعإلا تاونق ىلإ يعاتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلل
 هذه الو تنرتنإلا نومدختسي ال يذلا نيدهاشملا نييالم ىلإ اهنمو

 ةلاسر فالآ ٠١ يلاوح كانه نأ لوقت ةيناطيرب ةسارد كانهو .عقاوملا

 رتيوت عقوم ىلع يرصنع اهبلغأ مئاتش ىلع يوتحت (ةيزيلجنإلا ةغللاب)

 .موي لك
 يمدختسم نم نييالملا هضرف يذلا ديدجلا يوغللا عقاولا لقتناو

 ةعاق يفف ٠٠٠١. ليربإ يف ثدح |ى مكاحملا لخاد ىلإ تنرتنإلا

 ةنصرقب ماق يكيرمأ باش ةمكاحتم ءانثأ ةيكيرمألا مكاحملا ىدحإ

 ةيسايسلا «"نيلاب ةراس" ب صاخلا ينورتكيلإلا ديربلا باسح
 23٠٠١9 ىتح "٠٠١ نم ةرتفلا يف اكسالأ ةيالو ةمكاحو ةيكيرمألا

 دحأ سسؤم "لووب رفوتسيرك" ةيضقلا يف ةداهشلل يضاقلا ىعدتسا
 ةرم نم رثكأ يضاقلا هفقوأ هتداهشب هئالدإ ءانثأو «تنرتنإلا ىلع عقاوملا

 تدرو يتلا تنرتنإلاب ةقلعتملا تاحلطصملا نم ريثك يناعم نع هلأسيل

 ضعب يفو .هلوقي ناك ام اومهفي مل نيماحملاو يضاقلا نأل «هتداهش يف

 ةيزيلجنإلا مجاعملا ضعبب ةناعتسالا يرورضلا نم ناك نايحألا

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع تاحلطصملا نم لاجملا اذه يف ةصصختملا

 ةغللا ىلع أرطت يتلا ةقحالتملاو ةعيرسلا تاريغتلا هذه عمو

 سيماوقل يرودلا ثيدحتلا ىلع نومكاقلا أحل (اديدج ةيزيلجنإلا)

 تاملكلا رايتخال عراستلا اذه بسانت نيتوطخ نم ةقيرط ىلإ ةغللا هذه

 نم ةريغتملاو ةديدجلا تاملكلا نيب نم سيماوقلا ىلإ اهتفاضإ متي يتلا

 ةوطخلا «تايلكلا هذبم ةعماج ةمئاق دادعإ ىلوألا ةوطنخلا .تاملكلا اذه



 ىمدختسم لبق نم اهيلع ىبعشلا تيوصتلل ةمئاقلا هذه ضرع ةيناثلا

 .سيماوقلا نم ةثدحملا خسنلا ىلإ اهتفاضإل ةيبعش رثكألا تاملكلا

 «ريوت عفوم قبس د 0 ”يسرود كاج" يكيرمألا فرعي نكي مل

 نم نيرشعلاو يداحلا يف عقوملا خيرات يف "ةديرغت" لوأ بتك امدنع
 يكل ساسألاب ئشنأ يذلا عقوملا اذه نأ 2373٠0٠5 يف سرام رهش
 فوس ةيمويلا مهتايح ليصافت نع ةباتكلل هيف نوكرتشملا همدختسي

 اهرثكأو ملاعلا يف يعاتجالا لصاوتلا عقاوم ربكأ نم دحاو ىلإ لوحتي

 نم ةريثك قطانم يف ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيعاتجالا عاضوألا يف اريثأت

 ىتح اوبتك مدختسم رايلم يلاوح ىلإ رتيوت يف نيكرتشملا ددع لصي نأ

 ىتلا ةريصقلا ةلاسرلا ىه ةديرغتلاو «ةديرغت رايلم ٠٠٠١ ىلاوح نآلا

 ةيادب كلذ نوكي ام ابلاغو اهيلع قلعي دق نم مهنم «هوعباتم اهأرقيف
 .اراشتنا دادزتف هيعباتم ىلإ اهاسرإ ديعي نم مهنمو .لوطي دق راوحل
 نع ريبعتلا تاودأ نم ةادأ نوكي فوس عقوملا اذه نأ فرعي نكي ملو
 نأ فرعي نكي ملو .ةروثلاو رييغتلا تاوعدل دشحلاو درمتلاو بضغلا

 بتكي ليدب يبعش مالعإل قالطنإ ةصنم ام اموي ريصي فوس عقوملا
 نم اررحتمو خيراتلا ةباتك تاباوب سارح نع اديعب اليدب ايبعش احيرات
 :ةيساربملا حلاصملاو ةراسخلاو يسكملا تاباسحو رشنلا دويف
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 مهددع ديزي نيذلا هيمدختسمو كوبسيافل ةبسنلاب ئشلا سفنو

 - بوعشلا نويزفيلت - بويتويو «نويلم ٠ ١٠و رايلملا نع نالا ىتح
 مدختسم رايلم هروزي يذلاو نويلم 1٠٠ لا نع ديزت يتلا هتاهويديفو

 .رهش لك
 ملف «ةيرشبلا اهتفرع "ةينمز تالوسبك" ربكأ يه عقاوملا هذهو

 امك "يبعشلا خيراتلا قئاثو" نم مكلا اذه حاتي نأ ملاعلا خيرات يف ثدحي

 تاديرغتلا نم تارايلملا هذهف ءيعاتجالا لصاوتلا تاكبش دعب ثدح

 هثادحأ نم اريثك دجت ال دق اخيرات يوحت تاهويديفلاو تانيودتلاو

 .ةيمسرلا قئاثولا يف وأ يديلقتلا مالعإلا يف ةريغصلا ةيناسنإلا هليصافتو

 رثكأ يف ناك امك" قحلا دعولا هباتك يف نيسح هط لوقي |ى خيراتلا دعي لو
 ".ةداقلا ىلإ الإ تفتلي الو «ةداسلاب الإ لفحي ال ايطارقتسرأ «تاقوألا

 طسو مهدوجو فداصت نويداع نونطاوم اهردصم قئاثولا هذه

 اوكراش نويسايس ءاطشنو ءاهنع مهتاداهش اولجسف ةمهم ثادحأ

 "نويبعش نويفحصو" ءاهليصافت اونودو ثادحألا هذه ةعانص ف

 نم هدوجوب فرعي ىتح وأ هتيطغتب يديقلتلا مالعإلا متبي ملام اوطغ
 «تاهويديفلاو روصلاو تاللكلاب ملاعلا نم ةقرفتم قطانم يف ثادحأ

 رشن نم اهب نولمعي يتلا فحصلا دويقو ديلاقت مهعنمت نويفحصو
 صاخشأ اضيأ اهبتك قئاثولا هذهو .اهيف لئاسرلا نم عونلا اذه

 يف مهرعاشمو ةيمويلا مهتايح ليصافت وا ام ةيضق يف مهءارآ نولجسي
 ريغو نوهركي امو نوبحي امو مهتايح يف ةلصافلا تاظحللاو ام تقو

 مويلاب ملاعلل لصفم ينادجو يبعش خيرات ةباتك يف ديفي دق امم ريثك كلذ
 .ةقيقدلاب انايحأو ةعاسلاو

 ليحل



 قئاثولا قرح ةرهاظ فرعي الو تومي ال تنرتنإلا ىلع دلويامو

 قيلعت وأ ةروص وأ صن رشن متي نإ اف .دبألا ىلإ يفتختل "اهمرف" وأ
 رخآ عقوم يف ةخسن هنم رهظت ىتح تنرتنإلا عقاوم نم عقوم ىلع
 > .ىرخأ عقاوم انايحأو

 يف باتكلا ضعب ماق نأ ٠١١١ رياني 15 ةروث دعب ثدح الثمف

 - لاثملا ليبس ىلع (ك.ع) و (إ.م.أ) و (ب.م) - فحصلا ضعب
 نأ نوديري فقاوم وأ ءارآ نع تربع يتلا مهتالاقم ضعب فذحب

 الإ يه امو ءامل نوبتكي يتلا ةفيحصلا عقوم ىلع نم اهنم اولصنتي
 لصاوتلا عقاوم ىلع تاباسحلاو تانودملا ضعب ترشن ىتح تاعاس

 !ةريثك ةلثمألاو ."ةفوذحملا" تالاقملا هذه لوصأل طباور يعامتجالا

 لصاوتلا تاكبش ىلع ىوتحملا نم ريثكلا نأ ضعبلا ىري دق

 يف دمتعي يذلا خيراتلا نأ كشال نكل «هل ةميق ال هفات يعاتجالا
 هبتكي فوس يذلا خيراتلا نع فلتخي ةيبعشلا قئاثولا هذه ىلع هتباتك

 نييركسع ةداق وأ ءاعز وأ ءاسؤر ةايحل اخيرات سيل وهف .نوخرؤملا

 نعو سانلا نم خيرات وه لب «ةيمسر قئاثو يف تءاج |(ى «مهتازاجناو
 .وتتانلل و ىفاتلا
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 رسئاعلا لصفلا

 ايجولويديأ دض ايجولونكت

 لايجألا ةنتفو تنرتنولا

 نم ةمكح رثكأو ءهلبق تءاج يتلا لايجألا نم ءاكذ رثكأ هنأ ليختي ليج لك"

 ".هدعب تأت فوس ىتلا لايجألا

 ليوروأج روج





 ةوفحجلا ىلإ ةوجفلا نم .. لايجآلا

 يف اهتلمح يتلا يتنبا" اهيف لوقت كوبسياف ىلع ةنيودت ةيكيرمأ مأ تبتك
 يبلط لبقت نأ ديرت ال نآلا ءاهتيبرت ىلع ترهسو رهشأ ةعست ينطب
 :نووعلا هه لص تاقللا كداجو "1141 نسلق لع ةقاديسلاب ا
 .اهتوفجو ةنبإلا دوحجلا ةدقانو "ةمولكملا" مآلل ةيساوم

 «كوبسياف ىلع ةحضاو ةروصب رشتنم تانيودتلا نم عونلا اذهو

 ءاقدصأ مهتاوخأ ىتح وأ مهؤابأ نوكي نأ نوضفري ءانبأ .ابرغو اقرش

 كوبسياف ىلع ءانبألا لوقي اك ببسلاو «ءلصاوتلا ةكبش ىلع مه
 "!ناك كوبسياف ىلعو تيبلا يف ةقنخو ةباقر شم يه ام" :اضيأ

 مهئاقدصأ عم "مهتحار ىلع" اونوكي نأ نوديري ءانبألا نأ عوضوملاو

 ءابآلاو .ةرسألاو ءابآلا نم ةباقر نود كوبسياف ىلع (نييضارتفالا)

 اذه يف مهيلع نانئمطالل مهئانبأ نم برقلاب اونوكي نأ نوديري
 اهمظعم - ةريثك ارابخأ هنع نوأرقيو نوعمسي يذلا يضارتفالا ملاعلا

 .عيس
 لصاوتلا عقاوم ىلع نيقهارملا نيب داحلالا ةجوم ةدايز نع رابخأ

 نأل نورحتتني نيقهارم نعرابخأو «ملاعلا ىوتسم ىلع يعامتجالا

 ملاعلا ةيجطلب" ببسب وأ «كوبسياف مادختسا نم مهوعنم مهءابأ

 نوناعي نيذلا نيقهارملا نم مهاياحض نوراتخي نيذلا "يضا رتفالا

 تاقيلعتلا نم لباوب مهورطميف ةيعاتتجا وأ ةيسفن تالكشم نم

 تاياكحلاو .راحتنالا ىلإ رمألا مهب يهتنيو نولمحتي الف «ةرخاسلا
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 ءابآلا ديري اذهلو .يعاتجالا لصاوتلا عقاوم يف ةريثك عونلا اذه نم

 ! مهئانبأ بناجب - كانه اونوكي نأ
 ! ؟اذه لك اذامل

 ةءاربلا ةيابن

 ٠٠٠١ ماع يف هرودص نمازت "ةشهدلا ةداعتسا" ناونعب باتك يف

 "سايراكز يفار" يدنملا بتاكلا صخل «ملاعلا يف ”يتنرتنإلا" دملا عم

 مهتالكشمو بابشلا نم ةفلتخملا لايجألا ةلحر عيرسو شهدم لكشب

 «نيرشعلاو دحاولا نرقلا تايادب ىتحو ىضاملا نرقلا تانيسمخ نم

 ا :لوقيف

 ملاعلا بابش نم ريثكلا دقف «نيرشعلا نرقلا نم تانيسمخلا يف

 داتعا نم يتأت يتلا ءابآلا («بويج) ةطلس نم اوررحت دقف .مهتءارب

 تقولا كلذ يف لمعلا قوس دعاس نأ دعب «مهتاقفن يف مهيلع ءانبألا

 نأل يفكت «ةريبك تابترمب فئاظو ىلع لوصحلا يف بابشلا نم ريثكلا

 رثأ دقو ءاهريغو سبالمو تارايس نم مهتاجايتحا ىلع اهنم اوقفني
 اهتاملكو يناغألاو ىقيسوملا عون ىلع بابشلل يداملا لالقتسالا اذه

 ."لايجألا نيب ةوجفلا" ةرابع اهلالخ نم ملاعلا عمسو

 رومألا تايرجم ىلع مهريثأتو مهتطلس بابشلا دقف «تانيتسلا يفو
 جاجتحالا نم ةيوق تاجوم تدهش يتلا ملاعلا نم ةريثك قطانم يف

 ةطلسلا لاكشأ لكل - تاعماجلا يف ةصاخ - يبابشلا ضفرلاو

 غارفلا اذه ًالمي مل بابشلا نكل «ةيلئاعو ةيسايسو ةينيد :ةيديلقتلا

 .ةديدج ةطلسب
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 بحلا ةقاط هجوف "نيرخآلا بح" يف ةبغرلا بابشلا دقف «تانيعبسلا يفو

 "سفنلاب زازتعالا"و "تاذلا قيقحت"و "تاذلا بح" :هلخاد ىلإ هلخاد نم

 بابشلا فرعو .ةدحولاب ساسحإلا رعاشملا اذه عم اوفرع مهنكل ءاهريغو
 مهنكل ءاقيبطتو ةيرظن .سنجلا نع هتفرعم نكمي ام لك تقولا كلذ يف
 نأ رابكلا نم دحأ ؤرجي ملو ,نيرخآلا نوبحي فيك اوفرعي نأ اوسانت وأ اوسن
 .سنجلاو بحلا نيب اريبك اقرف كانه نأ ةحارصب مهل لوقي

 نأ دعب ءلضفأ لبقتسم يف لمألا بابشلا دقف «تانيناثلا يفو
 هيلع رطيست ملاع يف .بحلا ىلع ةردقلاو مهتطلسو مهتءارب اودقف

 .ةليلق تاظحل يف هلك ملاعلا رمدي دق يوون سوباك لاوهأ
 ىلعو ٍنالقعلا ريكفتلا ىلع ةردقلا بابشلا دقف «تانيعستلا يفو

 ةجوم هدعاوق لزلزت ينالقع ال ملاع يف ةقيقحلاو قطنملا ئدابمب ماملإلا

 :ىش لك يف يجهنملا اهكيكشتو اهكشو اهكيكفتب ةثادحلا دعب ام
 .اهريغو «داصتقالا «خيراتلا «ةفسلفلا ءبدألا «نفلا «ةفاقثلا

 بابشلا ظيقتسا «نيرشعلاو دحاولا تايادبو نيرشعلا نرقلا تايابن يفو
 «لايخلا ىلع ةردقلا اودقف دق ةيلاتتملا تاريغتلا هذه لك طسو مهنأ عقاو ىلع

 ىلع لب مهجعزت دعت مل مهوح فولأملا نع فارحنالاو فنعلا رهاظم نأو

 دحأ كانه دعي ملو ؛مهل ةبسنلاب ةيلستو هيفرت ردصم تحبصأ دق سكعلا
 !ءايربأ ماعلا يف كانه دعي مل ةطاسبب هنأل «"ءايربأ اياحض" نع ملكتي

 .بتاكلا ليلحت ىهتنا

 صخلت اهنكلو ءاهتياهبن يف ةصاخو ءعىشلا ضعب "ةيمارد" ةرظن

 .قيقد زاجيإو يعيبط لسلسلت يف لايجألا لوحت ةلحر نم اريثك

 ؟كلذ لك يف ايجولونكتلا رود اف
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 رارقتسالا ودع ايجولونكتلا
 تاعمتجملا لكو .مئاقلا عضوللو رارقتسالل ودع امومع ايجولونكتلا

 نكل «ةرثؤمو ةديدج ايجولونكت اهلصت امدنع ايفاقثو ايسفن زتبت
 ىلإ ةفيفخلا ةزهملا نيب توافتي تاعمتجملا ىلع ايجولونكتلا هذهريثأت

 هذه نم عمتجم لك هيلع فقي يذلا بناجلا بسحب .فينعلا لازلزلا
 .؟ادروتسم مأ ؟اجتنم :ايجولونكتلا

 جتنت يتلا تاعمتجملا نأ ايجولونكتلل يعاتجالا خيراتلاو

 رعشت ال ايجولونكتلا هذه ةيعانصلاو ةيداصتقالاو ةيملعلا اهتاسسؤم
 ةجيتن تءاج ايجولونكت وحن (ديدش) بارتغا وأ (ريبك) رطخب
 ضعب تءاج نإو ىتح «تاعمتجملا هذهل ىخيراتلا روطتلا راسمل ةيعيبط

 هده اف: ءاخ وروي لفه كيا رقلا ىقعتل ةميدانم احسرا تكلا دهيم اا
 .ةعرسب اهعم فيكتلاو راثآلا هذه باعيتسا اهنكمي تاعمتجملا

 اههاكرأ لزلزت نأل ةضرع رثكأ يهف ةدروتسملا تاعمتجملا امأ

 اهنع فلتخت تاعمتجم نم اهتءاج اهيلع ةبيرغو ةديدج ايجولونكت
 دروتست ىتلا تاعمتجملا هذهو .ايسايسو ايخيراتو ايعاتجاو ايركف

 فس اىادر كااضرااناجارب تناقل نكيعت نارمعساب يعول ريكا
 بحاصت ىتلا ةديدجلا تاداعلاو راكفألا نم فقوتي ال رايتل اهضرعت

 عم مدطصت ام ابلاغ يتلاو ءاهمادختسا نع جتتتو ايجولوكتلا هذه
 .تاعمتجملا هذه يف ترقتسا يتلا ديلاقتلاو تاداعلاو راكفألا

 ءاهضوري نم ئفاكت اهنأ لوقي اضيأ لوقي ايجولونكتلا خيراتو
 عمتجم يأل هثودح نكمي ام رطخأ نمف .اهءارو ثهلي نم عيضتو

 لماك يف يهو ايجولونكتلا هذه "هوزغت" نأ وه ايجولونكتلا جتني ال
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 وأ لكشب اتتفمو هتالاح فعضأ يف عمتجملا اذه |نيب اههاوفنعو اهتيفاع

 نأ وأ ءايعامتجاو ايسايسو ايركف :ةلماشلا ةلويسلا نم ةلاحب رميو رخآب

 يعامتجالاو يسفنلا روطتلا نم ريثكب عرسأ يجولونكتلا مدقتلا نوكي
 حجضانلا لماعتلا ىلع مهتردقو عمتجملا اذه دارفأل يفاقثلاو يركفلاو

 .ايجولونكتلا هذه عم فيكتلاو
 حئارش عرسأ مه بابشلا نأ اضيأ ايجولونكتلا خيرات لوقيو

 اهينبتو ةديدجلا ايجولونكتلل اسمحت -ابيرقت عمتجم يأ - عمتجملا
 رهظيو .ةديدجلا اهسوقط عم شياعتلاو اهعم فيكتلاو اهمادختساو
 لك نمز يف ةدئاسلا ايجولونكتلا بسح لايجألا فينصت يف كلذ

 .خلإ ,كوبسياف ليج «تنرتنإلا ليج «نويزفيلتلا ليج :ليج
 اهنيب اميف لصاوتلاو لايجألا نيب ةقالعلا ىلع ايجولونكتلا ريثأتو

 يف رودي هنكل .ىرخأل ايجولونكت نمو رخآل عمتجم نم فلتخي
 مادصلاو ةرجحلاو ةوفجلاو ةوجفلا لثم ةيبلسلا تاقالعلا نم كلف

 .عارصلاو

 يف لايجألا نيب ةوجفلا تعستا تنرتنإلاو نويزفيلتلا راشتنا عم
 ةوجف تحبصأ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم عمو «تاعمتجملا مظعم
 تاعمتجم يفو «يضارتفالا ملاعلا ىلإ عقاولا نم ةرجهو ةوفج اضيأو

 .عارصو مادص ىلإ ةقالعلا تلوحت ىرخأ

 رتيوتو كوبسيف) يعامتجالا لصاوتلا عقاومل ماعلا ريثأتلا نم ريبك ءزج
 ىلع ةطلسلا عيزوت ةداعإ يف اهرودل ةيساسأ ةروصب عجري (امهريغو
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 ليج ةحلصللو ةيديلقتلا ةرطيسلا تاونق جراخ اهلوادتو ةفرعملا جاتنا

 .هتبخنو يديلقت ليج باسح ىلع هتبخنو ديدج يمقر
 دحاولا نرقلا نم ىلوألا تاونسلا يف تاكبشلا هذه ترهظ امدنعف

 اركب انطو ملاعلا لود نم ديدعلا يف بابشلا مظعم اهيف دجو «نيرشعلاو

 ةيجولويديأ ةطلس نم هلثمت ام لكو "رابكلا" ةلود نع اليدب هيلإ نور جاب
 نم رثكأ نوكي نأ اذإ ابيرغ سيلو .لوقعلاو راكفألاو ميقلا ىلع ةقناخ

 يف رتيوت ىمدختسم نم ةئملا ف١ نم رثكأ و كوبسياف ىمدختسم ثلث

 007 5١و ١8 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا تايدغلا نم ماعلا

 عم مادصلا مث ةدوعلاب ىهتنا ةيمقرلا ةرجهلاو ضفرلاب أدب ام نكل
 ةيمقرلا ةخسنلا" هيلع قلطن نأ نكمي |يف ءاهعم عارصلاو ةطلسلا هذه

 . ةرجه لاو ريفكتلا نم
 ةليدبلا ةيمالعولا ةيطغتلاو دشحلاو ةوعدلا يف رصم يف كلذ ثدح

 لالا ضعب نيب اهتقو يف تعلدنا يتلا تامادصلاو ليربإ 1 بارضول
 ةمزأ ءانثأ ناريإ يف اضيأ ثدحو 7٠٠8. يف ةلحملا يف نمألا تاؤقو
 .تايارطضا نم اهبحاص امو ٠١ ٠١ 4 يف كانه ةساترلا تاباختنا

 قايسب ةلصتملا تالالدلا ضعب هل ءانثألا هذه يف فقوم كانه ناكو
 تاباختنالا ةمزأ ىلع اقيلعت ةريزجلا ةانق عم هل راوح يفف .انه ثيدحلا

 بتاكلا لاق ءاهتبحاص ىتلا تابارطضالاو ٠٠١ 4 ناريإ يف ةيساترلا

 مايأ لبق تئشنأ رتيوت ىلع "عقاوملا" فالآ كانه نإ لكيه نينسح دمحم

 جيجأتو ماظنلا كابرإ اهنم فدهلا ناكو ةيناريإلا تاباختنالا نم ةليلق

 "عقاوملا" هذه نم اريثك نأ فاضأو «نلعتس يتلا جئاتنلا دض بضغلا

 .ليئارسإ نم قلطنا



 عافدلا ةرازو تلعف دقو .همظعم يف احيحص لكيه هلاق ام ناك

 تاينقت تمدختسا امللع ١*2 ف اننيل ف ةيشلا نست ةكيومألا

 اهنأ ىلع رتيوت ىلع ةفيزملا تاباسحلا فالآ ةرادإو ءاشنإل ةمدقتم

 هبعش دض رذاجم بكتري يفاذقلا ماظن نأب نولوقي نييبيل نينطاومل
 .ماظنلا اذه نم مهذاقنإل لخدتلاب يجراخلا ملاعلا نوبلاطيو

 لصاوتلا عقاوم ىلع يرصملا بابشلا نم نيطشانلا مظعم لواحي مو
 تءاجف همدع نم لكيه مالك ةحص نماالوأ دكأتلا اهتقو يف يعامتجالا

 لصاوتلا تاكبش نع هلاق ام ةداح ةيرخسو اديدش ادقن لمحت مهتاقيلعت

 اولاقو ."عقاوملا" ب رتيوت "تاباسح" ل هفصو نم اورخسف .يعامتجالا

 لمحي هنكل ءانه هصنب داهشتسالا اننكمي ال ةدح رثكأ رخآ امالك اضيأ

 (انس) رابكلا ليج لخدتي نأ ضفري يمقرلا ليجلا اذه نإ :ىنعملا سفن

 ناك ول ىتحو لاكشألا نم لكش يأب (ةيضارتفالا) هتلود نوؤش يف

 رخأب وأ لكشب "يمتنت" ايجولونكت نع رابكلا ملكتي نأ لبقتي الو ءايأر
 يتلا ةليلقلا تاونقلا دحأ وه ءاضف هل حيتت اهنأ ىري يذلا بابشلا ليحل

 ةرطيسلا نع اديعب مهبضغو مهمومهو مهراكفأ نع اهالخ نم نوربعي

 لالخ نم دقفتي يذلا تامولعملاو ةفرعملا رايت ىلع ةيموكحلاو ةيسسؤئملا
 .نويزفلتو ةعاذإو (ةيقرو) فحص :ةيديلقتلا تاونقلا

 اضيأ كانه تناك 23٠١9 ماع نم ابيرقت تقولا اذه سفن فو
 يمدختسم نيب ةدح رثكأ "تاراوحو" تاقيلعتو ةهباشم فقاوم

 ايسايس - نيبوسحم باتكو نييفحصو ىيعاتجالا لصاوتلا عقاوم
 تاكبشلا هذه مادختسا يف اوأدب دق اوناك ”رابكلا ةلود" ىلع - ايركفو

 نيب عارص تايادب مامأ اننأ "تاراوحلا" هذه نم رهظو .ةرتفلا هذه يف
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 عون باسحب اضيأ نكلو تاونسلا باسحب طقف سيل «نيفلتخم نيليج
 .ليج لكل ماعلا ىعولا ليكشت يف ترثأ يتلا ايجولونكتلا

 هيعو نم ىباسألا ءزجلا لكشت -رابكلا ليج - لوألا ليجلا

 نم عون اهيف داس ةئبي يف - همظعم يف يبلسلا - لابقتسالاو يقلتلاب
 مرا يقاب يف ةيبلغألا لوقع هيجوت مره ا ةمق يف ةلقل حيتي ايجولونكتلا
 .رابخألاو تامولعملاو ةفرعملا تاباوب مظعم ىلع ةرطيسلا لالخ نم

 ةعاذإو ةفاحص نم يديلقتلا مالعإلا لئاسو يف ةلثمتم ءاهلك نكي ملنإ

 .ىلوألا اهتجوم يف تنرتنإلا ةكبش ىتحو نويزفلتو

 جراخ هسفنب هيعو مظعم لكش ءايمقر دلو دقف رخآلا ليجلا امأ
 لعافتلا ىلع موقي ليدب مالعإ قيرط نع ةيديلقتلا تاراسملاو تاونقلا

 لك هيف اب ديري ام لك هلالخ نم شقاني نأ عيطتسي مالعإ «ةكراشملاو

 ليجلا اهفنص يتلا ةيعاتجالاو ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا اياضقلا
 كلذ نك ىف يهقرلا لكلا اذه.دقاسو. "ايدع اتركم" رغآلا
 نيكمتو ةيديلقتلا بخنلا ةحازإ وه ةيسيئرلا اهفادهأ دحأ ايجولونكت
 تانودم نم تنرتنإلا ةكبش نم ةيناثلا ةجوملا يف تلثمت يتلاو ريهامجلا

 اريخأ مث (هريغو بويتوي) تاهؤيديفلاو ةروصلا لدابتل تاونقو
 .(امهريغو رتيوتو كوبسياف) يعاتجالا لصاوتلا تاكبش

 يوتحملل يجيتارتسالا ريرقتلا" يف ءاج ام ائجافم نكي مل كلذل

 سنجلاو نيدلاو ةسايسلا نأ نم "تنرتنإلا ةكبش ىلع يبرعلا ىمقرلا

 عقاومو :تانودلا لع ترطيس ثلا تاغوبضوملا رسكأ نيب تناك
 نيب اهراشتناو اهروهظ ةيادب عم يبرعلا ملاعلا يف يعاتجالا لصاوتلا

 .يبرعلا بايشلا نم نيمدختتسملا
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 ضرأ يف هروذج تبث يديلقت يعو نيب اعارص هتقيقح يف عارصلا ناك
 يعوو «ةكئاشلا اياضقلا عم لماعتلا يف عنملاو بجحلا ىلع دمتعي عقاولا
 ايجولونكت :ةحاتإلاو ةيرحلا ىلع مئاق ىضارتفا ءاضف يف لكشتي ليدب رخا

 .ةبخن دض ةبخنو راكفأ دض راكفأو مالعإ دض مالعإو اجيولونكت دض
 تابارطضالاو ماع بارضإل ةوعدلا يف هتايادب ترهظ عارصلا اذه

 لتقم دعب ٠٠٠١ يف هقاطن عستاو 27٠٠4 يف ةلحملا يف هتبحاص يتلا

 ىلإ لصو مث «تايعادت نم هزرفأ امو ةيردنكسإلا ين ديعس دلاخ

 لوصو نم ةليلق مايأ دعب 2٠١١١ يف رياني ١5 ةروث ثادحأ يف هتورذ

 .هتورذ ىلإ سنوت يف هباشم عارص

 عبارلا ليجلا بورحو لايجألا ةنتف

 ايجولونكتلاو «رابكلا» يف ةلثمتم ايجولويديألا نيب عارص هنم ريبك ءزج

 يأر «يثيبارط جروج» يروسلا ركفمللو .بابشلا ليج يف ةلثمتم

 نع ايجولويديألا طقسأ بايشلا ليج نأ :هادؤم ريسفتلا اذه لصفي

 ديق ىه ىتلا وأ تطقس ىتلا ةيبرعلا ةمظنألا نأو ءايجولونكتلا قيرط

 خيراتلا ةكرحو عقاولا ةكرح تمجلاو روطتلا قفأ تدس ةمظنأ طوقسلا

 ةتباث ايجولويديأ «تاعمتجملل ةفيخم ةيجولويديأ ةئبعت ىلع تماق

 تايجولويديألا هذه عطاق بايشلا نكل ءريغتلا وأ لوحتلل ةلباق ريغو

 .ةمظنأ اوطقسيل ىعاتجالا لصاوتلا تاكبشو ةثيدحلا ايجولونكتلا

 .ايجولويديألا طاقسإ يف ايجولونكتلا حجنت ةرم لوأ تناكف
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 ؟ايجولويديألا طا ّقسإ دنع رمألا فقوتي له نكل

 ةسائرلا تاباختناو تاءاتفتسالا ىلع تيوصتلا لالخ ثدح ام

 عقاومف .ربكأ ةمزأ دوجو ىلإ ريشي ةيضاملا ثالثلا تاونسلا يف رصم يف

 يذلا فينعلاو داحلا موجحلا اذه لبق نم دهشت مل يعاتجالا لصاوتلا

 نم ةيادب «ةيتيوصتلا» هتارايتخا بيبسب رابكلا ليج ىلع بابشلا «هنشاا
 يف ةسائرلا تاباختنا ىتح ٠١١١ سرام ءاتفتسا يف «قيدانصلا ةوزغ»

 بضغلا اذه صخل دقو .هتورذ ىلإ بضغلا لصو امدنع 7٠١١5 ويام

 :لوقت تقولا كلذ يف كوبسيافو رتيوت ىلع بابشلا نم ريثك اهررك ةلمج
 لالخ نم رايكلا در ناكو «!ناك اندالو عيضيهو .. انعيض هد ليخلا»

 نأ يف صخلتي يديلقتلا مالعإلا تاونق لالخ نم اضيأو عقاوملا هذه

 انمجابي ياج هانربكو هيلع انفرص ام دعب ..رورغمو بدألا ليلق ليج هدا
 دارفأ نيب تاعطاقملا نم ةريثك تالاح تدهش دقف تويبلا امأ «!!انمتشيو

 لئاسرلا فالآ يف حوضوب تالاحلا هذه ترهظ دقو !ةدحاولا ةرسألا
 اهليلحتب روطسلا هذه بتاك ماق يتلا - يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع

 ««ةيتيوصتلا مهلويم» اوفلاخ مه نإ درطلاب مهءانبأ نوددهي ءابآ نع -
 ريدجلا نمو) .مهئابآ ترايتخا ىلع اضارتعا ةلتاعلا تيب اوكرت ءانبأ نعو
 ادج ةليلق تناكو - لئاسرلا ضعب يف ءاج ام اضيأ قايسلا اذه يف ركذلاب

 ءءانبألا هراتخي نم اوراتخي نأ اوررقو مهئانبأ ةبغر ىلع اولزن ءابآ نع -

 (!مهدعب نم «مهئاتبأل اسيئر» نوبختني مهنأ ساسأ ىلع
 «تاكبشلا ملع وه لوألا :نيلاجم ىلع ةعزوم لاؤسلا ىلع ةباجإلاو

 نيلاجملا نيذه نيب طبارلاو ءاملايجأو بورحلا خيرات يف ةيرظن يناثلاو
 .يعاتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا وه انه



 «ستاجورتس نيفيتس» يكيرمألا لوقي لوألا ءزجلا صخي اهيف
 ماعلا يف تاكبشلا ملع داور نم نانثإ امو «سطاو نكناد» يدنكلاو

 نيذلا ةكبشلا د1 هدم عبااكم يا دج كي رار

 وأ ةرسألا لثم ةيرشب ةكبش نوكت دق ةكبشلا هذهو .اهيف نورثؤي

 . يعامتجالا لصاوتلا تاكبش لثم ةيمقر ةكبش ة وأ ةلودلا وأ عمتجملا

 لصو اذإو ءاهرارقتسا داز املك اهيف نيرثؤملا ددع لق املك هنأ ينعمب

 نم ادج ليلق ددع ىلع ريثأتلا ةردق اهيف رصتقت قت يتلا ةجردلا ىلإ لاحلا

 دادسناو قانتخالاو سلكتلا نم ةلاح ةكبشلا باصأ ةموظنملا دارفأ

 ددع داز الكف .,ثدحي كلذ سكعو .اهلك ةموظنملا لخاد روطتلا قفأ

 ةجردلا ىلإ لاح لا لصو اذإ ىتح ءاهرارقتسا لق املك ةموظنملا يف نيرثؤملا
 ىضوفلا نم ةلاح اهتداس اهيف ارثؤم ةموظنملا يف درف لك اهيف حبصي يتلا

 اهلك ةموظنملا دقع طارفنا ىلإ يدؤت دق ىتلاو ةلماكلا ةلويسلاو

 انام ةيفال ا ثاآقل اة كارقنبلا ىف رض قا تزد [هاربك بداح

 ويرانيس نم ام ةجرد نيب عارص رخآب وأ لكشب وه نآلا ىتح ثدحي

 .لماكلا طارفنإلا ويرانيسو لماكلا دادسنإلا

 مرحلا ةمق دنع زكرتت امدنع انكم حبصي لماكلا دادسنإلا ويرانيس
 «معانلاو» حالسلا ةوق ىلع ادمتعم اهنم «نشخلا» :ةطلسلا طاينأ لك

 مالعإلاو ةفرعملا تاباوبو ذفانم لك ىلع ةرطيسلا ىلع ادمتعم اهنم
 :تامولعلاو

 حاجن ىلع فقوتت هثودح ةيناكمإف «لماكلا ارق نيرا امأ

 بورح) وأ «عبارلا ليجلا بورح» ضعبلا هيلع قلطي ام تايلآ ذيفنت
 .«تاعمتجملا



 يكيرمألا يركسعلا بتاكلا اهحرتقا ةيرظن بورحلا لايجأو

 نيدعاقتلا نيكيرمألا برح ا تالارثج نم ةعومج عم هدنيل ماليا
 اهالوت مث ء1984 يف «يكيرمألا زنيراملا تيزاج» يف رشن لاقم يف

 ةيأ ىلع اهنكلو .اضيأ دينفتلاو دقنلاو - ثيدحتلاو ليصفتلاب نورخآ
 .ةساردلاو ماتهالا قحتست ةيرظن لاح

 نرقلا يف أدب بورحلا نم لوألا ليجلا نإف ةيرظنلا هذه بسحو

 اذهو .رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىتح رمتساو يداليملا رشع عباسلا
 عجارت دعب مظنملا فنعلاو برحلا قحل ةلودلا راكتحا ةيادب وه ليجلا

 ليج 1ةهوب هةيماظنلا نقاويللا نويطو ورشا وف" ةقرتولا قوق
 ةفاقثلا هلالخ نم تسرأ ثيح «يركسعلا طابضنالا» ليجب فرعي

 .يماقلا بيردتلاو ةيحتلاو يزلاو بترلا :ةيركسعلا
 ةماعلا ينزل علالتق ىيترفلا يكيدلا هأذو مق ىاقلا ىررخلا آنا

 ا نائلارو ةعتدلاو ةكلسالل ةيريمدعلا ةرقلا لخمس رقو لرألا

 نم ضرغلا ناكو «ةبراحتملا تاوقلا نيب ةرشابملا ةهجاوملا ىلع موقي
 هتصخل بورحلا نم ليجلا اذهو .مصخلا ةوق فازنتسا دئتيح برح ا
 .«نولتحي ةاشملاو «رمدت ةيعفدملا) :لوقت ةيسنرف ةيركسع ةدعاق

 ةيملاعلا برحلا ةيابن دعب ناملآلا هأدب بورحلا نم ثلاثلا ليجلاو

 ةعرسلاو ةروانملا ىلع دمتعت ىتلا ةفطاخلا برحلاب زيمتيو ىلوألا

 لها ذه متانة هموت ب ىلع #وقا نيعبلتو ها جناقللاو

 رارقلا ذاختا يف ةنورملاو رارقلا يف ةيزكرماللا ضعب حيتت ةيركسع ةفاقثب

 ض .فقوملا بساني اب
 بورحا :مسإ نم رثكأ هلف ءانثيدح عوضوم «عبارلا ليجلا ها

١4 



 بورحا انايحأو «تامولعملا بورح» «ةفاقثلاو راكفألاو لوقعلا
 نرقلا تايابن يف ليجلا اذه نع ثيدحلا أدب دقو .«تاعمتجملا
 .ةدعاقلا ميظنت سيسأت خيرات وهو ١584 ماع يف اديدحتو نيرشعلا
 طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةصاخ - لودلا ضعب تأدب ةرتفلا هذه يفف
 بورح بيلاسأ ةيئاث ةرم تداعو «فنعلاو برحلل اهراكتحا دقفت -
 لك طسوو .ةيماظنلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو تاباصعلاو ةقزترملا
 ةداعإ نم دبال هنأب هقافرو «دنيل» حارتقا ناك ءاهببسبو تاريغتلا هذه

 و «ةكرعملا ناديم) لثم بورحلا يف ةيديلقتلا ميهافملا ضعب فيرعت
 .«رصنلا»و «حالسلا»و «براحملا»

 يفكي دعي مل طقف يركسعلا رصنلاف «هقافرو «دنيلا مالك بسحو
 ةيركسعلا تايلمعلا فده حبصأو «ةيجتارتسالا فادهألا قيقحتل
 هتدارإ فادهتساو «ةكرعملا ناديم يف طقف سيلو ايلخاد مصخلا ريمدت

 قيقحتل ةبسانملا ةحلسألاو .ةيركسعلا هتاردق طقف سيلو ةيسايسلا
 ةحلسأ دنيل اهامسأ ام لب «ةيديلقتلا لماشلا رامدلا ةحلسأ تسيل كلذ
 .اهينطاومل «لماشلا يونعملا ريمدتلا» و ةلودلل «لماشلا ليطعتلا)

 تيتفتلا ةيئالث مادختساب هقيقحت نكمي ةيونعملا حورلا ريمدتو
 :نيقيلا بايغو ديدهتلاو

 ظفاحي يذلا يركفلاو يفاقثلا كرتشملا ريمدت :تيتفتلا »©

 ةريغص تاعومجم ىلإ هليوحتو مصخلا عمتجم كسامت ىلع
 ةيذغتب كلذ متيو «ةقثلا مادعناو ةبيرلاو كشلا قيرط نع
 .اهقاطنو اهابسأ ةدايزو ةينيدلاو ةيقرعلاو ةيفاقثلا تاعارصلا
 نيب ةيسايسلا-ةيوركلا ةمزألا ءانثأ كلذ ليئارسإ تلعف دقو



 ينورتكيلإلا شيجلا ناحل ترشتنا ثيح ٠١٠١ يفرئازجلاو رصم
 يفو بويتويو يعاتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع ليئارسإلا
 ةقرفلا يذغي ام كانه رشنت رابخألا ىلع تاقيلعتلا تاحاسم

 .الاعتشا رومألا ديزيو نييرئازجلاو نييرصملا نيب

 ديحولاو يساسألا اهفده سيل «ةيزمر» تامجه :ديدهتلا ©
 ةساسألا ةئاسنالا كارلا ىقيوقت لد ةيفام راب فادعإ
 .مئادلا فوخلا نم ماع وج قلحخو ءاقبلل

 رشنب لبقتسملا يف ةقثلاو نيقيلا فاعضإ :نيقيلا بايغ ه

 اهنسحت يف لمأ ال هنأو ةيداصتقالا عاضوألا ءوس نع تاعاشإ

 .يداصتقالا طاشنلا ضيوقت فده

 لب يماظنلا يدنجلا كلذ سيل كلذب مايقلا هنكمي يذلا براحملاو

 .يماظنلا شيحلا عم ةرشابملا ريغ تاهجاوملا ىلع ابردم اتقؤم ابراحم
 نتاووكلاو

 لقع يف اضيأ لب وجلاو رحبلاو ربلا يف طقف سيل ةكرعملا ناديمو

 نمضي اب ءافلحلا بولق يفو «هتفاقثو هراكفأب هعمتجمو مصخلا
 هاسأ ام وهو «هيف مصخلا فاعضإ نكمي ناكم يأ يفو «مهتدناسم

 («ةيتامولعم ةئيب) يف برحلا رودت ءاضفلا اذه يفو .«ةكرعملا ءاضف» دنيل

 لوفي اك تايكيطي تامواعلا# :يدناقلا ةعرتملا ناذيفنل سلو
 اناديم ةفاقثلا حبصت ةئيبلا هذه يفو .حالس ىلإ لوحتت نأل ةزهاج -دنيل

 سسجتلا لحم يفاقثلا سسجتلا هيف لحي ةكرعملا نيدايم نم ايساسأ

 .«مهنيب نك» ةقيرط دنيل هيلع قلطأ ام وهو ءيركسعلا
 برحلل ىبساسألا ناديملا تحبصأ يتلا ةيتامولعملا ةئيبلا هذه يفو



 لصاوتلا عقاومو تنرتنإلل ةيركسعلا تاردقلا لالغتسا متي

 يقامولعملا نيكمتلاو «لاصتالا ةيجيتارتسا» ةدمعأ دحأك ىعامتجالا

 مهتردق ةدايزو «ودعلا» ةلود يف نينطاوملا نم نكمم ددع ربكأل يفاقثلاو
 ايجولونكت عاونأ لك مادختسا نمو «رومألا تايرحم ىلع ريثأتلا ىلع

 ةديدج تاعامجو ةيميظنت طانأو تاكبش قلخ ىلع اهتردقو لاصتالا
 .ءاقبلاو ريثأتلاو ملعتلا ىلع تاعومجملا هذه ةردق ةدايزل ةعرسبو

 عارصلا اذه نأ يه لاؤسلا ىلع ةباجإلا نإف :قبس ام لك ءوض يف

 ىلإ لوحتيو ايجولونكتو ايجولويديأ نيب ام عارصلا دودح ىطختي دق
 «ةقباسلا بابسألا لك ترفاوت اذإ ةيعمتجم بورحو لايجألا نيب ةنتف
 !ةلتاق اهيقاوع .. لهجيبو دصق نود وأ ةتيبم ةينبو دصق نع

 بورح وأ .«سماخلا ليجلا بورح» نع نآلا ثدحتي نم كانهو

 ىلإو هطابحإ ردصم ىلإ هفنع طبحملا هجوي ثيح .فنعلاو طابحإلا
 يتلا ةطلسلا دض مولظملاو ,ينغلا دض ريقفلا :هصقني ام لثمي زمر لك

 ةصروبو كونب نم ةيلاملا تاسسؤملا يه بورحلا هذه نيدايمو .هملظت
 ادب وبار # انو ايريهك نم لويس قفار كل ذك اعيش

 لودلا يف الوأ رهظت فوس بورحلا هذه نإ نولوقي ةيرظنلا هذه
 ثودح عنمل ةيقابتسا ةبرض لودلا هذه هجوت نأب نوحصنيو «ىربكلا
 انإو .. خيراوصو عفادمو تارئاط سيل اهيف حالسلا .. بورحلا هذه

 «ةطبحملا» لودلل ةيداصتقالا ةيمنتلا يف عيرسو ريبك لكشب ةمهاسملا

 امل ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقتو بورحلا هذهل اردصم نوكت دق يتلاو

 فتنعلاو طابحإلا نم ةلمتحم ةماود عبانم ففجت ىتح ةمظتنم ةروصب

 ظ !فوخلاو



 ؟دعب ادام

 ىلع ةردقلاو ةركاذلا ىلع ةيبلسلا اهتاريثأت امل تنرتنإلا نأ حيحص
 ةفاقثلاو ةفرعملا ةدوج ىلعو «ةينهذلا تاردقلا نم اهريغو زيكرتلا

 يوقلا اهريثأت وه رطخألاو هلك كلذ نم مهألا نكل ءاهريغو ةغللاو
 ةموظنملا هذه ةلخلخ يف اهمادختسا ةيناكمإو ةيعاتجالا ةموظنملا ىلع
 ذنم اهليصافت ضعب انركذ يتلا ةقيرطلاب اهتيتفتو تاعمتجملا كيكفتو

 3 .لياق
 مظاعتملا يسايسلاو يركسعلا ريثأتلا تكردأ لودلا نم ريثكو

 تاكبشو تنرتنإلا هبعلت نأ نكمي يذلا رودلاو تامولعملل
 تاعارصلا ةرادإ يف ةلاعفلا ةحلسألا دحأك يعاتجالا لصاوتلا
 تاونقلا هذه يف ةينورتكيلإلا اهنا رشنت ةنت لودلا هذه تحارف «ةمداقلا

 لعفت ليئارسإ .تاعارصلا هذه يف موجهلاو عافدلا طوطخ دحأك

 هالوتي يذلا ينورتكيلإلا اهشيج قيرط نع ةيجهنمو ةفاثكب كلذ
 تاعماجلا ةبلط نم هدونج مظعمو «ماتهالاو ةياعرلاب اهتارزو سيئر
 حنم وأ ةيرهش تابترم لباقم يف كلذ نولعفي نيذلا «ةيليئارسإلا
 امل ةيكيرمألا ا م ةيسارد

 .ةينورتكيلإلا اهشويج اضيأ
 اهرارقتسا ىلع ظفاحت نأ ديرت يتلا لو.ذلا نم مزلتسي رمألاو

 ةيجيتارتسا اهيدل نوكي نأ ةسرش ةيتامولعم برح طسو اهدوجوو
 :ةيساسأ ئدابم ةعبرأ ىلع موقت بورحلا نم عونلا اذه ةرادإل ةحضاو

 عيمج يف حيضوتلاو ةمولعملاو يأرلاب مظنملاو مئادلا روضحلا :لوألا
 تاقيلعتو يعامتجالا لصاوتلل تاكبش نم يضارتفالا ملاعلا ربانم



 نكمي يتلا تاونقلا نم اهريغو تاهويديفلاو رابخألا ىلع روهمجلل
 ابلاغو - لخادلا يف ماعلا يأرلا يف رثؤي نأ ديري نم لك اهمدختسي نأ
 اهتهجاوم يف كانه سيل هنأل نيريثك ىلإ اهقيرط دجت تاعئاش قيرط نع
 ةيلاقتنالا لحارملا يف هتيمهأ دادزت روضحلا اذهو .اهلغوت عنمت تامولعم

 مالسلاو ةتينأمطلا بايغو تامزألا تاقوأ ينو بوعشلا ةايح يف

 فاصنأو تاعئاشلا راشتنا نوكي تاقوألا هذه ىفف «ىعاتجالا

 هنم ريثكب رطخأ اهريثأتو ىوقأ اهقيدصتل دادعتسالاو رس قئاقحلا

 ظ .رخآ تقو يأ يف

 سفنبو هردصم يف نوكي نأ دبال يتامولعملا ديدهتلا ىلع درلا :يناثلا

 نأ دبال «ليدبلا مالعإلا هردصم ناك ول ديدهتلا نأ ينعمب .هتقيرط

 مالعإلا تاونق يف سيلو مالعإلا اذه تاونق سفن يف درلا نوكي

 هنم ءاج يذلا عقوملا سفن يف درلا نوكي نأ لضفألاو لب .يديلقتلا
 «كوبسياف يف درلا نوكي نأ دبال كوبسياف نم ردص نإف «ديدهتلا اذه

 بيسلاو .اذكهو رتيوت يف درلا نوكي نأ اضيأ دبال رتيوت نم ردص نإو

 سيلو ليدبلا مالعإلا يف اروهمج فدهتسا ديدهتلا نأ وه ةطاسبب

 رادهإ «هناديم» ريغ يف ديدبت يأ ىلع درلاف يلاتلابو ءيديلقتلا مالعإلا
 ىلإ ةفاضإلاب !ةميق الو هل ىنعم الو .. تقولاو دراوملاو تاقاطلل
 وجرملا ريثأتلا ققحي ىتح «هتقو يفو اعيرس نوكي نأ دبال درلا اذه نأ

 رصع يف انكمت دعي مل ميتعتلاف «تامولعملا ةرادإ يف ةيفافشلا :ثلاثلا

 عرسأ - ةمولعم يأ - ةمولعملا ىلإ لوصولا حبصأ ثيح ةحاتإلا

 نولب «ةنولم» ةمولعملا يتأت ام ابلاغو ءىضم رصع يأ نم لهسأو
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 نأ ديري نم هجو يف باب قلغأ نإو .هحلاصمل «ةمداخو» اهردصم

 ىلإ اهالخن نم لصي فوس يتلا ىرخألا باوبألا فالآ كانهف .فرعي

 ضعبب هيلع لضفتي نم - مغرم - رظتتني ايبلس يقلتملا دعي ملف ديري ام
 !ءاش نإ اهعنميو دارأ نإ اهحنمي -تامولعملا تاتف

 ىقبي يكل - انومضمو الكش - يديلقتلا مالعإلا ريوطت :عبارلا
 نل يتلاو ةيراجلا تامولعملا بورح قايس يف الاعفو (هلص تاذ)

 يف ىبرتو أشن لماك ليج ةبطاخم ىلع ارداق نوكي نأو ءابيرق يهتنت
 يف عونتمو هتاودأ يف ددجتم هعاقيإ يف عيرس ليدب مالعإ «نايعحلا

 رمأ مالعإلا نم نيعونلا نيب سفانتلاو .هتعيبطب يلعافتو هاياضق

 ءامومع يبرعلا ملاعلا يف يديلقتلا مالعإلا ءادأ عبات نم نكل «يعيبط

 دق هنأو دبال ةيضاملا عبرألا تاونسلا يف ءصوصخل ا هجو ىلع رصمو

 برح ىلإ سفانتلا اذه تلوح دق مالعإلا اذه تاونق ضعب نأ ظحال

 ودع هنأ ىلع همدختسي يذلا ليجلا عم تلماعتو ليدبلا مالعإلا عم
 تقلخف ««ةيبرتلا ميدع» و («بدألا ليلق» و «رورغم» ليج هنأ ىلع وأ

 ةكيشو ةنتفو برح افش ىلع اننأكو يعاتجالا تتفتلاب اماع اروعش
 ْ .لايجألا نيب

 «ةيخاص» نوكت دق ليجلا اذهب ةصاخلا باطخلا ةغل نأ حيحص
 نم هنأ الإ .فقاوملاو لاوحألا ضعب يف نيريثكلل «ةمداصو» انايحأ

 اذه لوقع نأ يديلقتلا مالعإلا ىلع نومئاقلا كردي نأ يرورضلا

 نم رطخأ رمألا نأو بورحلا نم عونلا اذهل يسيئرلا فدحلا يه ليجلا

 ضعب عم تاباسحلا ةيفصت هكرحت نأ وأ يصخشلا داهتجالل كرتي نأ

 !هيف يأرلا ةداقو ليجلا اذه زومر



 نم بورحلا لايجأ ةيرظن ةحص نع رظنلا فرصبو ءالامجإو
 ةيأل - اعدرو اعافدو اموجه - ةيتامولعملا تاردقلا ءانب دعي مل ءاهمدع
 ةهاجولا مزاول نم وأ ةيرايتخالا رومألا نم رمتسملا اهريوطتو ةلود

 اهب رمت يتلا ةيرذجلا تالوحتلا اهضرفت ةرورض لب :ةيجولونكتلا
 لودلا نيب عارصلا تايلآل ةيخيراتلا تاروطتلاو تاعتجملا ضعب

 افرط تاعتجملا هذه تحبصأ ىتلاو ةمداقلاو ةيلاحلا بورحلا ةعيبطو
 | را ةليوول تنازدبل د اهركو  اعرطح علل لك ىقعسو اوبن
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 نيع ةعماجب ةيبوساحلا تايوغللا دعاسم ذاتسأ يرمغلا دلاخ .د

 تايالولاب انايدلا ةعماج نم ةاروتكدلا ىلع لصاح 1

 ىلع يبرعلا ىوتحملا دصرم" يسسؤم دحأ .ةيكيرمألا ةذحتملا

 نا كا اا تالا اا ع
 5 2 مل كا فلا تاطاخإ ن5

 .(2013 - 2012) يبرعلا ركفلا ةسسؤم ."يمقرلا
 5 ,'"'ةبيوساحلا ت0 برغ طسو ىدتنم" يسسؤسم

 ت0 لد ا 0 لا 000 ل

 5 20 يعامتجالا لصاوتلا عقاومو

 ا لا 7 ديدعلاو ؛ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

 2 سلال لا ل لل كل
 2 لا ا ا ل

 كا نانا كش ىلإ كن نطل كلا 20 0 0 00

 لعجيس كعارتخا نا :هرذح نوما نكل .ةركاذلا يف ةوقو ةمكح مهديزتل نويرصملا اهمدختسي

 كل ل ل ل ا
 فوسو اتوص ىلعأو ابخص رثكأ نوحبصي فوسو ٠ ا ل ا .ملع

 اك الك كك 0 00 ةريغص هفواخمو نومآ ةءوبن تناك .ةجعزم مهتبحص نوكت

 3 ا لل 2 0 ا

 !اهنومدختسي نيذلا نييالملاو يعامتجالا

 ةيركسعلا ةناسرتلا نم تجرخ مث كا ا ل كل ةرازو يف تنرتنإلا تادب

 ضع فال لا لا ل ا ا ا ا ا
 رشبلا ن سوفنب تلعف ام تلعفو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ترهظو ,ةفرعملاو ةفاقثلاو تامولعملا

 ,زومرلاو رارزألا نم ةعومجم ىلإ ةيناسنإلا رعاشملاو تاقالعلا تلوحو ؛مهنيب راوحلا بادآو

 فوس اذه نأ لوقي نم كانهو ؛ةبخنلا ةحازإو ريهامجلا نيكمتل تءاج تنرتنإلا نأ قيرف لوقي
 ا 3 كك كل 0 ا ا 2 0 0

 .عبارلا ليجلا بورحب فرعي ام وأ .تاعمتجملا

 ا 220 لا 2 ا لاا 0 ا
 0 ا ا ل

 3 لا كا 0 0 لا كا 0 ل ل 0 ا ل ل
 ةلك ا كا كا 0 00 0 ا ا ءاريثك لأسنو اريثك

 ةل كالا ارا 0 كك 15 ايلا 2ك كنا لا دا 20 ل

 "!ةريبك ةنعل هعمو الا ريبك ئش ناسنإلا ةايح لخدي ال" سيلخوفوس ميدقلا ينانويلا بتاكلا

 كاكا لا نسأل ينك كك ا ير اللا 5 ل ند

 رشنلل مارهألا ىرم هققلا>

 رستم - بوبلق -فيراجتلا مارضألا تاكا


