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 خ11 ؤ ]1 ] ]101 ةمدقم

 9 ا ل رئاجسلاك رضم نالعإ

 1 عقاولاك عادخلا :بمارتو نوتنيلك ةرظانم

 1 7 را را طخاسلا رساخلا مالعإلا

 211 ةفاحصلا عم ةطلسلا ةكرعم يف يناطيش ركم

 267م اس اوما مس وبا يرابخإللا داسكلل ءاود بمارت لوعفم

 3 اهتقوج داق بمارت دلانودو ةليدبلا قئاقحلاب أبنت ليوروأ جروج

 ظ>222>)# 000 00000012121 جاوزألا قرفم بمارت

 2000 0 ل لمُت ال ةيفاحص ةبعل بمارت

 ا 00010101 ةقيقحلا سارح نم تسيل لودلا

 247 وا ةرتوتم ةحفاصمب ةفوغش ةفاحص

 52 !بعشلا ودع مالعإلا ...بمارت اركش

 5 ةمدصلا بعوتست مل ةيبرعلا ةفاحصلا

 61: 2 و قس ورا ل و احم !ةفاحصلا ةداعسل اي «ندنل يف بمارت

 #1072” 1111 ةفاحصلل ةبسنلاب 2 بمارت ينعي نوسنوج

 70 ةفيزملا رابخألا نم ةئيرب تسيل ىربكلا تايطارقميدلا

 73 !مهب كيكشتلا نييفاحصلا ىلع ءايوقألا لاجرلا ثدحتي امدنع

 ا يموكح روكيد ةئيهب يفاحص



 8001 عقاولا نويزفلت جراخ ةروص حيرشت

 85 ةيديلقتلا مالعإلا لئاسول ةيمهألا تداعأ ةيكريمألا تاباختنالا

 50 ءايوقألا مامأ نييفاحصلا ءانحنا نم أوسأ ال

 5250 اا سيئرلا طقسأ توصلا رّبكم بجح

 000 بمارت دعب امل نودعتسم متنأ له

 103 ا مع ا ةقيقحلا ةداعتسا ديري ملاعلا

 122 ب ؟لضفأ ملاعلا ةفاحصلا تلعج له



 ممصدقم

 دلانود قباسلا يكريمألا سيئرلا َلّْثم تاونس عبرأ رادم ىلع

 عم هتقالع يف ءاوس «ةيمهألا ةياغ يف ايمالعإ اسرد ءبمارت

 فيرعتلا اهنأب ةسايسلا مهفي ةطاسبب هنأل .لصاوتلا عقاوم ىلع

 .مالعإلل لثمألا

 ناكو «ةدسافلا ةيناطيشلا ةرذبلا» ب ةفاحصلا فصو دقل

 فيز اهنأ ىلع هتسايس عم قفاوتت ال يتلا رابخألا لك لماعي
 .هتارمتؤم نم نييفاحصلا درطو ةناهإ يف ددرتي ال ناك .فوشكم

 هتاديرغت ةعباتمل حابص لك نيفهلتملا نييالم دجي ناك كلذ عم

 .رتيوت ىلع

 قوفت دق ةيمالعإ ةوق ةيسائرلا هترتف رادم ىلع بمارت َلّم

 يف فدهتسمي ناكو ءاههجوت نع رظنلا ضغب «ةيسايسلا هتوق

 ريغ حالس نم قلطنت تاملكب رخآلا ءاصقإو ليكدتلا هتاديرغت

 قالغإ ىلإ لصاوتلا عقاوم ىربك عفد يذلا رمألا .صخرم

 ىف بمارت لثمو .ةيسائرلا هترود نم رخأتم تقو ىف هتاباسح

 .مالعإلا لئاسول اقيشو احوتفم اسرد كلذ لك

 سيئرلا مكح تاونس رادم ىلع تقفار باتكلا اذه تالاقم

 عم ةئيسلا هتقالع نع جتن ام لكو بمارت دلانود يكريمألا
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 دعب ءاهريرحت ةداعإ عم اهعمجأ نأ ديفملا نم تيأر .ةفاحصلا

 .ةيندنللا برعلا ةفيحصب ةيعوبسألا يتيواز يف اهعيمج ترشن نأ

 اهنأ ودبي ال يتلاو «ةليوطلا بمارت ةنودمل اديفم ائيش فيضت امبر
 .ضيبألا تيبلا رداغ نأو ءاهتنالا كشو ىلع

 فلؤملا



 رئاجسلاك رضم نالعإ

 هباطخ ةعيبط نع رظنلا ضغب كش الب ةيمالعإ ةوق هنإ
 ىربك تمعز ول ىتح «مئاتشلل فذاقلاو رخآلل يردزملا

 ىلع ةجرفتم ىقبت نأ نكمي ال اهنإف ؛كلذ ريغب مالعإلا لئاسو
 بزحلا نع كاذنآ يسائرلا حشرملل ةلصاوتملاو ةقوشملا ةبعللا

 .بمارت دلانود ةيكريمألا تاباختنالا يف يروهمجلا

 وأ ةقيرطب هتبعل بمارت كراشت ىربكلا مالعإلا لئاسو

 هميدقتب وأ «ةيكريمألا ميقلل هتاكاهتنا دقنو ضفرب ءاوس «ىرخأب

 .ةيكريمألا ةمألل لحلا نم عونك

 نويزفلتو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف بمارت ةرهش
 كلذل «ةيمالعإ ةوق هتاذ دحب هنالعجت .ةيصخشلا هتورثو عقاولا

 ةياعدلا نم تانالعإ ضرع يكريمألا ديفزاب عقوم ضفر دجي مل
 رارضأب عقوملا ريدم اههّبش يتلا ءاهرارضأ ببسب هل ةيباختنالا

 نب ديلولا ريمألا حنيرصت ريثأت نم رثكأ اريثأت دجي مل هرئاجسملا
 هنأ عم «ةدحتملا تايالولا ىلع اراع بمارت ربتعا يذلا لالط

 !هتورث ةوق سفن كلتمي

 نم ءزج ءايلام يرغملا نالعإلل يكريمألا عقوملا ضفر
 لاملا ردقب ءضفرلا ىنعم ةلالدب سيل «ةقوشملا ةيمالعإلا ةبعللا

 دقف «دئاوف نم هيلع بترتي امو ضفرلا اذه تايعادت رسفي يذلا
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 نلعأ «نيفظوملا ىلع ةلاسر ديفزاب عقوم ريدم يتيرب هانوج ممع
 ناك» بمارت دلانود حشرملا نم ةينالعإ ةقفصل هضفر نع اهيف

 نويلمب رّدقت «ةيكريمألا ةيسائرلا تاباختنالاب هزوف لبق كلذ

 ىلع ةبترتملا رارضألاب كلذ اللعم ءيكريمأ رالود فلأ 300و

 .ةقفصلا

 رئاجسلا تانالعإب ةيئاعدلا بمارت ةلمح يتيرب هّبشو

 اننكل .هجاتحن يذلا لاملل انروهظ ةرادإ ديرن نكن مل» الئاق

 نلو «ةحصلا ىلع اهرارضأل ارظن ءرئاجسلا تانالعإ ثبنال

 ىلإ هرارق ازعو .«طبضلاب هسفن ببسلل بمارت تانالعإ لبقن
 ىلإ ًةفاضإ «عقوملا يفظوم لمع ىلع يبلسلا ريثأتلاب هفصو ام

 اهسأر ىلع ءاهنيعب تانايدو قارعأ هاجت ةيئادعلاو ةّيبلسلا هتلاسر
 .مالسإلا

 نانتمالا» هتيمست نكمي امب رعشت ةيكريمألا مالعإلا لئاسو

 اهفصو نإو ىتح يرثلا حشرملا اذه لثمل نلعملا ريغ ؛يلخادلا
 بطقتست ةحئار قوس هتيرصنعو هتسكاشمف ««فيرش ريغ مالعإ» ب

 ران قالطإب هّبشي يذلا ثيدحلا ىتحو .رمألا ةياهن يف روهمجلا
 ةيعاذإلا تانوفوركياملا فلخو تاشاشلا ىلع نيرواحتملا نيب

 ةيساسحلاو ميقلا نع لزانت نإو حبارو جئار مالعإ وه .هل ةضفارلا

 .ةيلاعلا

 بمارت نأ كردي ءافرتحم ايمالعإ هفصوب يتيرب ديسلاف
 ءرمألا ةياهن يف عفانملا بلجي اهنيخدت نكل «ةراض ةراجيس

 ىلع هل يئاعدلا نالعإلا ضفر تايعادت عفانملا هذه نيب نمو
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 نع ىلخت نإو يباختنالا جيجضلا طسو ةعفنم هرابتعاب ءعقوملا

 !رالود فلأ 300و نويلم

 حبر هنكل «كاذنآ ةرساخ تربتعا يتلا هتكرعم لصاو بمارت

 عم «ندياب وج باسحل ةقح ةقحاللا تاباختنالا يف رسخي نأ لبق

 ءارصتنم هفصوب ةياهنلا ىتح نوتنيلك يراليه عمو مالعإلا لئاسو

 لئاسر ديرغت ديعيو «هيبجعم ىلإ ليمجلا دري امئاد هارت كلذل

 تايجولويديأ نع ربعت تناك يتلا تاباسحلا نم ىتح دييبأتلا

 .ةيرصنع
 نأ» تدكأ «رزيامايديم» مالعإلا لئاسو ةبقارم ةعومجم

 ةيطغت صصخت ةدحتملا تايالولا يف ةيرابخإلا مالعإلا لئاسو

 دعب ةيطغتلا هذه ترمتساو ءرخآ حشرم يأ نم رثكأ بمارتل
 ربع ءاوس «ةيناث ةيالول اموزهم احشرم مث نمو اسيئر راص نأ

 هروهظو ,فحصلا يف وأ «نويزفلتلا تاشاش ىلع وأ «تنرتنإلا

 «يس يب نإ يسو «زوين سكوف اهتفاضتسا يتلا تارظانملا يف

 ايسايق امقر تبذج اهعيمج «سنزيب سكوف ةكبشو «نإ نإ يسو

 نم ليلحتل اقفوو .«ةينويزفلتلا تاونقلا كلتل ريهامجلا نم
 تاملكلا رثكأ بمارت ةملك تناك 6817 ينورتكلإلا عقوملا

 .كوبسيف ىلع تاقيلعتلاو رتيوت ىلع تاديرغتلا عيمج يف اركذ

 عقاوم ىلع بمارت روهمج نأ كردت ةمئاقلا مالعإلا لئاسو

 عقاوم ىلع هيعباتم لصو «اهيعباتم زواجتي يعامتجالا لصاوتلا

 كوبسيفو رتيوت نيب نيكرتشملا نم نييالملا تارشع لصاوتلا
 درجم كلذل .هتاباسح تاكرشلا هذه فذحت نأ لبق «مارغتسنإو
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 .روهمجلا اذه لثم ىلإ لصتس اهنأ ينعي ةيرابخإ ةصقك هلوانت

 طروت فاشتكال ءانعلا نم ريثكلا ىلإ نوعباتملا جاتحي نل

 هضفرت اهنإ ««بمارت راع» هيمست امب ىربك ةيكريمأ مالعإ لئاسو
 قوقحل هراكلا ءيرصنعلا ءاكريمأ يف لوألا مئاتشلا لجر هفصوب

 ردت يتلا راودلا بابلا ةبعل يف هل قوست ةياهنلا يف اهنكل «ةأرملا
 .روهمجلاو لاملا اهيلع

 ةيجيتارتسا لالخ نم ضيبألا تيبلا ىلإ لصو بمارت دلانود
 «مهيلع يضقتس اهنأ فاطملا ةياهن يف نييروهمجلا مظعم دقتعي

 نيفه ةيمست بسح وأ «هل اكيرش اهنيح مالعإلا لئاسو نوكتسو

 ةيالو نم دعاقتم سرغنوك وضعو مرضخم يروهمج وهو «ربيو
 .«كيناتيت ىلع ةريخألا ةصقرلا» ءاتوسينيم
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 .بم|زتو نوتنيلك ةزاضانم
 عقاولاك عزدنلإ

 نوكي نأ لبق هتغلب ءانتعالا يفاحصلا نم بلطتي املثم

 كلذك نوكي نأ ةيكريمألا ةسائرلل حشرملا ىلع تاب ءايفاحص

 تيبلا ىلإ ةلصوملا قرطلا مهأ دحأ ةغللاب ءانتعالاف ءاضيأ

 تيقوت رايتخاو سفنلاب ةقثلاو شأجلا ةطابر اهل فاضت «ضيبألا
 «يفاحصلا اهكلتمي نأ بجي ةيكيسالك تافص اهلكو «ةردابملا

 .ةيباختنالا هتلمح تايولوأ يف اهعضي نأ حشرملا ىلع تابو

 ةرظانم لوأ ذنم مالعإلا لئاسو اهيلع تبأد ةمهم كلتو

 نوتنيلك يراليه هب تفرتعا ام اذهو ءيضاملا نرقلا تانيتس يف

 نإ اهلوقب «ةيودملا اهتراسخ لبق بمارت دلانود عم اهترظانم يف
 اهتيمهأ سفنب نوكت نلو «ةسائرلل حشرتلا دنع ةمهم تاملكلا

 .اسيئر حشرملا نوكي امدنع

 ةينويزفلتلا ةرظانملا ةدهاشمب مالعإلا ءاربخ حصني كلذك

 حمالم ىلع زيكرتلل ةقيرط لضفأك توص نود نم نيحشرملا نيب
 ءافولاب ريدج لداعم اهنإ .هجولا ريباعت ةلالد فاشتكال نيرظانتملا

 .تاملكلا ةلالدل

 ةيسائرلا تاباختنالا قبست يتلا ةينويزفلتلا ةرظانملا ديلقت

 مستتو ءيضاملا نرقلا تانيتس ذنم نويكريمألا هيلع جرد
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 اهتيمهأ ىلع مالعإلا لئاسو عمجتو ةيفطاعلاب ةداع ةرظانملا

 اهب ريكذتلا ديعت «ةمئاد ةصق اهنم تلعج كلذل «عجارت نود نم

 نويكريمألا ىسني نأ ةلوهسلا نم سيلو «ةبسانم نود نم ىتح

 يطارقميدلا هسفانم نس رغص نم رخسي وهو ناغير دلانور ةلمج

 رغص لغتسيو هنس ربك ىلع زكري نل هنإ الئاق ءلدنام نتلاو كاذنآ

 !هتربخ ةلقو هسفانم نس

 يف ةدهاشم رثكألا تناك يتلا بمارتو نوتئيلك نيب ةرظانملا

 ىلع دهاشم نويلم 84 وحن اهل رمست «ةيكريمألا تاباختنالا خيرات

 اهنم تعنصو «ملاعلا ربع نييالملا اهدهاش امك «ةينويزفلت ةانق 3

 ةقيقح يف يه «ةكرحتمو ةكباشتمو ةعرفتم ةصق مالعإلا لئاسو

 عادخلا ودبي امدنع ةيسايس ةبعل ريدي زايتماب يفاحص لعف رمألا
 .عقاولاك

 «تاسدعلا مامأ مالكلا نم ةقيقد نيعست دعب هتنت مل كلذل

 .مالعإلا لئاسو ىلإ ةبسنلاب اهئاهتنا ةظحل تأدب اهنأل

 ربتعا كلذل ءبمارتو نوتنيلك ىلإ ةبسنلاب تهتنا امبر
 له» اهيديؤمل تلاق نوتنيلكف ءاهيف زئافلا هنأ امهنم دحاو لك

 ««ةعئار ةرظانم انمدق .معن َيلإ ةبسنلاب ؟ةليللا ديج روعش مكرواسي

 هنأ عم «ةرظانملا عقوم يف نييفاحصلل هزوف نلعأف بمارت امأ

 «ةرظانملا ريدم «ةينويزفلتلا زوين سكوف ةانق عم ةلباقم يف مهتا

 دح رمألا لصوو «يراليه نم رثكأ هعم ددشتلاب .تلوه رتسل
 كلذ ناك له ءابيعم انوفوركيم ىنوطعأ» هلوقب نوفوركيملا داقتنا

 ش .«؟دصق نع
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 نيبخانلا فصن وحن نأ دجو «زرتيور ةلاكول عالطتسا يفو

 مهتدعاسمل ةرظانملل نوعلطتي ةدحتملا تايالولا يف نيلمتحملا

 .ةيئاهن ةفصب نيحشرملا دحأ رايتخا يف
 تايعادتل تدعأ دق تناك ةيرابخإلا «نإ نإ يس» ةكبش

 "يس رآوأ» يأرلا ثاحبأ ةسسؤم عم نواعتلاب اقبسم ةرظانملا

 نوتنيلك» نإ اولاق نيذلا نييكريمألا نيبخانلا نيب عالطتسا ءارجإل

 اياضقلل اهكاردإ ناكو ءبمارت نم رثكأ حوضوب اهيأر نع تربع
 دجت مل امنيب ««ريبك قرافب لضفأ ةرظانملا لالخ تشقوُن يتلا

 تلاقو «ةريثم ةرظانملا زميات كرويوين ةفيحص يف ريرحتلا ةئيه
 نإف ءاغراف اطلستم يناثلاو ءاداج طقف دحاو حشرم نوكي امدنع»

 .«اهانعم دقفت ةرظانملا

 فحصلا مهأ ىلإ ةبسنلاب دوقفملا ىنعملا اذه نكل

 رثكأ ءادوس ايديموك ضرألا نم رخآلا بناجلا يف ادب «ةيكريمألا
 «ناتسناغفأ يف نابلاط ةكرح مساب ثدحتم نلعأ امدنع يغبني امم

 نوكت نأ ىسع «ةرظانملا اوعبات ةكرحلا ةداق نإ «يس يب نأ» ةانقل

 !نيحشرملا نيب شاقنلا عيضاوم نم اعوضوم ناتسناغفأ

 نم اضيأ «ةصيخرلا» اهتصق تعنص ةيبعشلا فحصلا

 اشيلا ةقباسلا نوكلا لامج ةكلم تمحقأ امدنع «ةرظانملا

 اهتدروأ يتلا نوتنيلكو بمارت نيب ةئلاث ةيصخش «ءوداشتام

 ىف يروهمجلا اهسفانم ةظاظف ىلع الاثم ةيطارقميدلا ةحشرملا

 ْ .ءاسنلا عم هيطاعت

 نوتنيلك فشكت نأ فحصلا هذه لثم ىلإ ةبسنلاب ةيرغم ةصق
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 «ةريزنخ» مسأ» ةيليوزنفلا ءانسحلا هذه ىلع قلطي ناك بمارت نأ

 .ةينيتال ةيكريمأ لوصأ نم اهنأل «ةمداخ» مث

 بافش فوتسيركب تناعتساف ةيناملألا ةفاحصلا ةلاكو امأ

 «نيرظانتملا تاراهمل اقفو ىرج ام للحيل ءلصاوتلا تاراهم ريبخ

 روعشل عارمو يوثنأ لكشب اهسفن تضرع نوتتنيلك نأ ربتعاف

 «ةياغلل ادينع بمارت اهسفانم ناك اميف ءاضيأ مهفتمو نيرخآلا
 .اهنزاوت نع اهتحزحز عيطتسي نأ نود نم

 :دينع لفطك حاص امدنع ةصاخ ةفصب رسخ بمارت نإ» لاقو

 .«انه زئافلا حبصأ نأ ىلع ةوقلا يدلو لضفألا ءاوجألا يدل

 ردقب «نيبخانلا رايخ عم ةيكريمألا مالعإلا لئاسو بعلت ال
 نم رثكأ ودبت كلذل «لاومألا اهنم ينجت يتلا اهتصق عنصت ام

 بمارت عم انيزح نيبخانلا رايخ ودبي ناك نإو «ةلفتحمو ةديعس

 ريبك لمع يذلا «رليات كير نإف .نوتنيلك عم الح نوكي الو

 كرح اذإ بمارتب قدحملا رطخلا سسحت دق «زورك ديت يدعاسم
 .رخآلا هاجتالا يف ةعاسلا لودنب

 يليئارسإلا ءارزولا سيئرل كلذك ودبي ال رمألا نأ ريغ

 نامعديس امهالك ..مهي ال ؟بمارت مأ نوتنيلك :وهاينتن نيماينب

 !ليئارسإ
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 لسعاسلا ساخنا مالعإلا
 اعبط ةيكريمألا ةيسائرلا تاباختنالا أوسأ هنأكو ودبي ام دعب

 تلعجو ملاعلا تزه ةفيخس ءايشأ ةمث «قالطإلا ىلع اجازمو

 ىلإ تيوصتلا نم «يلاحلا تقولا يف اكبرمو افيخم اناكم هنم

 .بمارت باختنا ىتح تسكيرب

 نم ايناطيرب جورخل اوتّوص نيذلا نأ ىلع مهضعب رِصْي
 اذهو «ةجيتنلا ىنعم ريسفت يف قحلا مهل طقف «يبوروألا داحتالا

 رساخلا ةناخ يف ةيناطيربلا مالعإلا لئاسو كش الب عضي ريسفتلا

 مل «لشفو مالعإلا لئاسو هتنبت يذلا ءاقبلا ريسفت نأل «ةلاحم ال

 .سانلا عنقي دعي

 ذنم يبرعلا ملاعلا يف تثدح دق تناك ءايشألا كلت لثم

 نأ دعب الإ اهتفاخسب رعشن نأ نود نم 2003 ماع قارعلا لالتحا

 .«يبرعلا عيبرلا» ةّوه يف انطقس

 زوف هرخآو ثدح يذلا نإ ؛ملاعلا يف نيريثكلل ةبسنلابو
 نم لكش وه «ةيكريمألا ةيسائرلا تاباختنالا يف بمارت دلانود

 لشف وه نيرخآ ىلإ ةبسنلابو «مالعإلا لئاسو نم ماقتنالا لاكشأ

 .روهمجلا جازم ىلع ريثأتلاو يأرلا ةعانص يف ةيمالعإلا سرادملا

 ةرادإ تحتو ذنم ملاعلا يف مالعإلا لئاسو ىربك تأدب دقل

 ءططخلا يعضاوو نيرظنملاو روهمجلا تابغر يف ءاربخلا رابك
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 يراليه العف رسخت نأ لبق طخاسلا رساخلا رود بعلت تأدب

 .انيمأو ايعقاوو اينالقع ارايخ اهفصوب «نوتنيلك
 مهرايخ نع عافدلا ىلع نيرداق ريغ مهسفنأ ءاربخلا نكل

 امدنع ءرخآلا رايخلا ثودح عقوت لقألا ىلع وأ ءاذه ينالقعلا

 مالعإلا لئاسو امنيب «:ةسارشب مهسفنأ ىلع نوبلقني نوبخانلا أدب

 ريغت ىلإ اهابتنا ريعت نأ نود نم «ةميدقلا اهتناوطسأب تظفتحا

 فزعلا ىلإ نوعمتسي اودوعي مل نيذلا سانلا ىدل ةجزمألا

 ربع هتفوزعم عنص روهمجلا .فوشكملاو رركملا يمالعإلا

 ةيعوضوم ىمسمي امب قثي دعي ملو «يعامتجالا لصاوتلا لئاسو

 ةزجاع اهنأب فارتعالاب مويلا ةبلاطم تتاب يتلا ؛مالعإلا لئاسو

 .سانلا ءارآو تابغر ىلع ريثأتلا نع

 اموي نيسمخ لبق بقرتت تناك زميات لايشنانياف لثم ةفيحص
 بمارت دلانود نكمت يتلا ةكيشولا ةياهنلا هتمسأ ام تيوصتلا نم

 نود نم «يكريمألا خيراتلا يف جاعزإلل ردصم ربكأ قيقحت نم

 !نوتنيلك زوف ىلع اهنانئمطا دقفت نأ

 زوفب ءاوس ديدهتلا نم نيعون سول دراودإ بتاكلا هبش امنيب
 رخآلاو ءكتروصقم محتقي بد ثيح دحاو «يراليه وأ بمارت

 هرود ىلإ تفتلي مل هنكل ءلخادلا نم اهلكأي ضيبألا لمنلا ثيح

 !ديدهتلا كلذ ةعيبط يف يفاحصك

 نم بتك امايس نومياس لثم ةيمهألا نم ةجرد ىلع يفاحص
 ايأ» لثم المج «نيقيب ماعلا يكريمألا جازملا أرق هنأكو نطنشاو

 نأ نكمي يذلا امو «نوتنيلك هققحتس يذلا راصتنالا مجح ناك
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 نإف .فالخلا ةفاح نع اديعب ىرخأ ةرم اكريمأ لقنل ةسيئرلا هلعفت

 اهتذيوعت نأ وه بمارت ةلمح يف ةفارخلا عنص ةوق ىلع لدي ام
 لايتحالا لالخ نم تاباختنالا يف بعالتلاو ريوزتلا يه ةيماتخلا

 مامأ بمارت مزهنا امدنع اقحال عقوتلا اذه لصح «نيبخانلا ىلع

 .ةروزم ةجيتنلا ربتعأف «ندياب

 نل بمارت دلانود» بتكي ندنل نم زرثوأ نوج هليمز امنيب

 .«كلذ لوبق ىلإ رطضيس وه ىتحو «سيئرلا نوكي
 نيفرتحملا اهباتكو مالعإلا لئاسو مّلع روهمجلا نكل

 لصاوتلا نمز يف مهألا ةصرفلا اهحنميل «يبمارتلا سردلا»

 امم رثكأ هسفن نم قثاولا ىوتحملا يف رظنلا ةداعإل يعامتجالا

 .يغبني
 حابص رخأتم لكشب تفرتعا نايدراغلا ةفيحص يف ةبتاك

 اننأل» «ةئطاخ تناك يأرلا تاعالطتسا لك نأب «ةمدصلا موي

 ءارآلا باحصأ ىلإ عامتسالا نم الدب ءارآلا عقوتب نوسووهم

 ايرابخإ اريرقت ةيكريمألا سرب دتيشوسأ ةلاكو اقحال ترشنو
 تيبلا وحن يسائرلا قابسلا عبط يذلا داحلا سفانتلا نأ هدافم

 ايساق اسرد لثمو «ةقوشم ةينويزفلت ةدامب نوكي ام هبشأ ءضيبألا

 .جئاتنلا ىلإ زفقلا اودافتي يكل نييفاحصلل

 صلختلا اوعيطتسي مل بمارت زوفب اوبغرو اوعقوت نيذلا ىتح
 ةجيتنلا نأب ملاعلل ىحوأ هنأل قبسملا يمالعإلا طغضلا نم

 ريغتملا جازملا يف سيلو «رابخألا ريرحت فرغ يف تمسح
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 ريبعتلل سام وكياه يناملألا لدعلا ريزو عفد ام اذهو .نيبخانلل

 هنكلو ءبمارت باختناب يهتني نل ملاعلا نإ» لوقلاب هقلق نع
 .«انونج دادزيس

 فحصل حرص .فونوليم يلاتيف يسورلا يناملربلا بئانلا

 ةيرخسلل اريثم اصخش نأ ىتح «ةنيعل ةرحاس يراليه نأب هدالب

 .اهنم لضفأ بمارت لثم
 تايالولا ىف شاع يذلا سول دراودإ بتاكلا ىلإ ةبسنلاب

 هال وجاد «يضاملا نرتقلا:ةناهن دم تارك قلق ةدحشملا
 سانلا طبري يذلا ءارغلاف «ةيطارقميدلا سح يشالت هيف أدب يذلا

 يف ذخآ ءرح عمتجم يأ ىلإ ةبسنلاب ادج يويح وهو مهضعبب
 .ككفتلا

 تايالولاو ايناطيرب يف ثدح يذلا نإف ءرمأ نم نكي امهم
 ناك ايأو .ةوحصلا نم عون وه ءاقحال ثدحيس يذلاو ةدحتملا

 لئاسو نأب ةلئاقلا ةركفلا نإو ءبرحلا رمتستس ءثدحيس ام

 دعت مل هرداغي نم رخآو لاتقلا ناديم لخدي نم لوأ مالعإلا

 .يعامتجالا لصاوتلا عقاوم نمز يف ةحلاص
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 رغم جاف عاناطيش ركم
 غقانصلإ عم لطلسلا

 ردقب ةحضاو ةفاحصلاو ةطلسلا نيب ةقالعلا ةغيص ودبت دق

 ةفاحصلا نوكت نأ درجمبف «ةسبتلم رمألا ةقيقح يف اهنأ الإ فاك

 ةطلسلا نكل «ةطلسلا تاءالمإل تعضخ اهنأ ينعي اذه ةنداهم

 ددهت اهدجت امدنع ةلتاق ةكرعم اهيلع نشتسو ةفاحصلا محرت نل

 .اهدوجو يقيقح لكشب
 اميف «مالكلا ةبيرض نم رثكأ نوعفدي ال نويسايسلاو ةموكحلا

 .لوغتلاو داسفلا عنمو تامولعملا لدابت ةيرحب ةمتهم ةفاحصلا

 نم ةفاحصل ىربكلا ةيطارقميدلا مظنلا ليضفت ودبي ىتح

 «ةينوطالفأ ةمكح «ةفاحص نود نم ةموكح ىلع ةموكح نود

 يف ىلوألا اهتنودم ةفاحصلا تبتك نأ ذنم ام موي يف ققحتت مل

 .خيراتلا

 ةقالعلا هذه لصت نلو ةموكحلاو ةفاحصلا نيب نماك ءادعلا

 ةيطارقميدلا تاسسؤملا اهرفوت يتلا ةيامحلا لك عم ةيلاثملا ىلإ

 اهروهتو ةفاحصلا عافدناو اهحلاصمو ةموكحلا رورغ
 .ةيلاثم ةقالعل ةبيط ءاوجأ تسيل ءانايحأ

 سيئرلا هريدي «يناطيش ركم» ىلإ ةجاحب ةفاحصلا نكت مل
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 «رئليك نوميس بتاكلا ريبعت قفو «بمارت دلانود ىكريمألا

 تدجو نأ ذنم ةمئاق ةموكحلا عم ةفاحصلا ةلكشم

 «نيفرطلا نيب نماكلا يخيراتلا ءادعلا ةركف يف سيل «ةفاحصلا

 تاماهتا امنيب ءىفاحصلا دقنلا طرشم تحت امئاد ةموكحلا ءادأف

 .ةبذاكلاب اهفصو ىلإ لصت ام

 مكهتلل اعضوم حبصتو نيفرطلا نيب ةلكشملا مقافتتس

 اهباطخ يف ةفاحصلا نداهت امدنع روهمجلا لبق نم ةيرخسلاو

 !ةموكحلا ءادأ عملتو

 ضيبألا تيبلا نوّطغي مويلا نييفاحص دوجو مدعب «زميات كرويوين

 «ضيبألا تيبلا مهيطغي نويفاحص دجوي لب ءاقباس رمألا ناك امك

 ةموكحلا نيب ام ءاقبلا ةركفو حلاصملا ةقالع ىلإ ةريثم ةراشإ يف

 .ةفاحصلاو

 ةفاحصلا نيب ام ةقالعلا كلتل ميخضتو عزفم هابتنا ةمث مويلا

 .(؟تتام اهنإ لاق نم» ديدج نم اهؤايحإ ديعأ نأكو «ةموكحلاو

 نع روهمجلا نهذ يف اهخيسرت بمارت ديري يتلا ةركفلا
 ديعت اهتلعجو ةفاحصلا تكبرأ ءايناطيش اركم اهفصوب ةفاحصلا

 .اهباطخ لبق اهحلاصم يف ريكفتلا

 «ىناطيشلا ركملا» ف رنليك نوميس بتاكلا هيلإ بهذي ام اذه
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 اضرتفم «ةفاحصلاو ةموكحلا نيب ةقالعلا ىلإ نوميس دوعي

 ءحضاو امهنم فرط لك رود نأل ؛ةحيرص نوكت نأ بجي اهنأ
 ةطلسلل ةضراعملا نولثمي نويفاحصلاو ةبخنلا يه ةموكحلاف

 .ةمئاقلا

 دلانود تلعج ملاعلا اهب رمي يتلا ةيسايسلا فورظلا نكل

 .بقع ىلع اسأر رومألا بلقي بمارت
 تاحاولا عفرأ يف تبني ركملا اذه نأ انه ىسنن الأ انيلع

 نماض بيقرك ةفاحصلا ةيرح نمضت يتلا ملاعلا يف ةيطارقميدلا

 .ةموكحلا داسفل عنامو

 ةقالع اهلثمت يتلا ةنهاولا ةروصلا نهذلا ىلإ الجاع ردابتتس

 العف ترم دق تناك اذإ امعو ءتاموكحلا عم ةيبرعلا انتفاحص

 !سانلا ةحلصم لجأ نم ةيئادعلا كلتب

 لوصو عم تعلدنا ءاقح مالعإلا لئاسو ىلع برح ةمث له
 ؟ضيبألا تيبلا ىلإ يكريمألا سيئرلا

 ةباجإ نوسيغريف زلراشت يكريمألا جرخملا هل دجي ام اذه

 هذه لثم بمارت نالعإب رقيو «مالعإلا لئاسو نع هعافد يف

 .مالعإلا لئاسو ىلع ةريبك ةيلام طوغض عم نمازتلاب برحلا

 نأ ةركف ديكأت لجأ نم خيراتلا ىلإ نوسيغريف دوعيو
 لاملا بهنو ريوزتلاو داسفلا عضاوم فشك عيطتست ال فحصلا

 .ايراجت ةحبارو ايلام ةيوق نكت مل نإ «ماعلا

 ىرخأ افحصو زميات كرويوينو تسوب نطنشاو نأ ركذيو

 ةيرسلا تاراغلا نأشب نوسكين دراشتير سيئرلا هجو يف تفقو
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 ةيوق افحص تناك اهنأل ءتيغرتو ةحيضف تفشكو ايدوبمك ىلع
 صلقت فحصلا تحبصأ دقف مويلا امأ ءايراجت ةحبارو ايلام

 تعيبو «نييئاصقتسالا نييفاحصلا ةصاخ ءاهييفاحص ددع نم

 زميات سولجنأ سول دعت امنيب ءنوزامأ ةكرشل تسوب نطنشاو
 ضرعتت اميف .ةسلفملا فحصلا دادع يف نويبيرت وغاكيشو

 يف نآلا دجوت الو «ةريبك ةيلام طوغضل ةينويزفلتلا تاكبشلا

 .ةلقتسم ةينويزفلت ةكبش يأ ةدحتملا تايالولا

 ةفاحصلا ضيوقتل ةركاملا بمارت ةطخ نأب نوميس فرتعي

 رابخألا ةرابع هلامعتساو نييفاحصلا ىلع همجهت لالخ نم

 ريوصت يف تحجن «بعشلا ودع اهنأب ةفاحصلا هفصوو «ةفيزملا
 اهتحلصم مدخت ةمئاقلا ةطلسلا يدي يف ةليسو اهنأب ةفاحصلا

 .نييداعلا نييكريمألا ةحلصم ةمدخل اهادحتي وه امنيب

 مهأ نم ددع عنم يكريمألا سيئرلا عيطتسي نأ نزحملا نم

 نايدراغلاو زميات كرويوين رارغ ىلع «ملاعلا يف مالعإلا لئاسو

 نكل «ةيفاحصلا هتارمتؤم روضح نم «يس يب يب»و «نأ نأ يس»

 ام ةيبرعلا انتفاحص نأ دجن امدنع اليلق ولو نزحن نأ انب ردجي الأ

 تاعاقف لثم ءاقبسم اهل بتكت ةلئسأ ءاسؤرلا هجوب قلطت تلاز

 !نوباصلا

 نيب ةسبتلملا ةقالعلا حوضوب انل فشك بمارت كولس

 ةيبرغلا ةفاحصلا ميقب رمألا قلعتي امدنع .ةطلسلاو ةفاحصلا

 رمألا قلعتي امدنع ةسيدق تسيل يه «ةلوهسب عجارتت نل اهنإف
 رعشت اهنكل «جراخلا عم ةقالعلا يف تاسايسلاو لودلا حلاصمب
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 نم ةمثو «ةددهم تتاب هكلمت ام نمثأ اهتيرح نأ ةرملا هذه

 كلذل «سالفإلا ىلإ اهلصويو روهمجلا مامأ اهتيقادصم ضوقي
 .ةكرعملا هذه نم ةرساخ بحسنت نل ةفاحصلا نإف

 اهيقسُي يتلا «يناطيشلا ركملا» ةكرعم عباتن نحنو ركذتنل

 نأ «ةيزاوم ةيمالعإو ةيلام ةوقب هلمع قيرفو يكريمألا سيئرلا
 ديب ةرودهملا اهتيقادصم نع عافدلا نع ةزجاع ةيبرعلا انتفاحص

 !نيدلا لاجر حلاصم اريخأو لاومألا سوؤرو تاطلسلا
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 بم|رت لوعفم
 جارابخإلا تاسكلل ءاود

 ةعاذإلا ةئيه يف مهألا :ةرشاعلا رابخأ ةرشن ررحم دجي مل

 لبق نم ريغص درق فاطتخا ربخ ريغ ««يس يب يب» ةيناطيربلا
 قالطإ لجأ نم اهدارفأل ةطرشلا لاجر ةدراطمو ةيقيرفأ ةرسأ

 يك ربخلا اذه ريغ دجي مل !هعيب لبق نيكسملا ناويحلا حارس

 يتلا بمارت دلانود يكريمألا سيئرلا تايعادتو رابخأ نيب همحقي

 !ابيرقت اهتمرب ةرشنلا تقو ىلع تذوحتسا

 ءزايتماب يرابخإلا بمارت رصع يف اَيلايروس رايتخالا ودبي
 رمألا رسفن انلعجي «يس يب يب» ةرشن ررحم عم فطاعتلا نكل

 تاهاجتالا لكب رمتسملا مالكلا ران قالطإ طغض تحت عقو هنأب

 .رابخألا نم كلذ ريغب متهي دعي ملف ءبمارت لبق نم
 عيمج يف تارارقلاو تاحيرصتلا ران قلطي بمارت دلانود

 ذوحتسي يك نكامألا لك يف هتاسدع رشن نويزفلتلاو «تاهاجتالا

 نم مهأو ىلغأ ربخ ةمث لهو «مالكلا ران قالطإ دهاشم ىلع

 ؟رانلا قالطإ

 نيقباسلا ءاسؤرلل يسايسلا راشتسملا ء.نغريغ ديفيد

 نويكريمألا» هلوقب كلذ رسفي «نوتنيلكو ناغيرو دروفو نوسكين

 ةيقب لاحك بمارت ةسائر نم ىلوألا مايألا نم ةشهدلاب نوباصم
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 ئيس ربخ وه اذه «ريغتي مل هنأ وه هراصنأل راسلا ربخلا «ملاعلا

 ةينالقع رثكأ حبصي نأ نولمأي نيذلا ءهيدقتنم رظن ةهجو نم
 .«ةيروهمجلا سيئرب قيلت ةروصب فرصتيو

 ؛مالعإلا لئاسول تفلم ئيس ربخ ةمث لاوحألا لك يفو
 !بمارت يبحمل ةراسلا رابخألا نمض فنص نإو ىتح

 بمارت نيب ىلوألا ةرظانملا صخش نويلم 84 دهاش امدنع

 ىلإ ةبسنلاب اًيخيرات اثدح اهنيح رمألا ربّتعَأ ءنوتتيلك يراليهو
 .ةيسائر ةرظانمب قلعتي اميف نويزفلتلا

 ةيسايسلا اماردلا عم تارم فعاضت مقرلا اذه لثم نكل

 حنمي يذلا رمألا .يكريمألا سيئرلا اهدوقي يتلا ةلصاوتملا

 تاونسلا لضفأ شيع ةصرف ملاعلا يف ةينويزفلتلا تاونقلا ىربك

 تاكرشلا حابرأ «بمارت لوعفم» عفر دقل «قالطإلا ىلع ةدهاشم

 حابرألا ةدايز لجأ نمو «لبق نم كلذ عقوتت مل امك ةينويزفلتلا

 هنإ «ينويزفلتلا ؟بمارت لوعفم» ريثأت ديزت نأ اهيلع اًمازِل راص
 لبق نم ةيمالعإلا تايرظنلا لك حجنت مل يرابخإلا داسكلل ءاود

 يب» يف ةيرابخإلا ةرشنلا ررحم ركفي مل كلذل «هيلإ لصوتلا يف
 رابخأ دشح نيب ريغصلا درقلا ربخ «رشحي» نأ لبق اريثك «يس يب

 يتلا ةيسايسلا اماردلا رابخأ نم مهألا ىلع لصح هنأل .ءبمارت

 !ملاعلا كبرت

 فيتس لاق يسائرلا قابسلا يف احشرم بمارت ناك امدنع

 ةطحم 700 براقي ام لثمي ينويزفلت نالعإ بتكم سيئر «ونازنال
 حشرم ىلع لصحنس اننأ قالطإلا ىلع دقتعأ ال» «ةيكريمأ ةيلحم
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 دعبو ؛هب ةصاخلا ةلاحلا تاسارد يرجيس عيمجلا ءاذه لثم رخآ

 .«امدق يضمنس كلذ

 ةحص شيعي وهو طارفإلا ّدح ىلإ ديعس ونازنال نإف مويلا امأ
 ءزفنوم زيل اضيأ حوضوب هنع ربع ام اذهو ءرهشأ لبق هعقوت ام
 دلانود راسم نإ» هلوقب «سإ يب يس» ةكبشل يذيفنتلا سيئرلا

 نم نكل ءاكريمأ ةحلصم يف نوكي ال دق ضيبألا تيبلل بمارت

 !«سإ يب يس» ةكبشل عئار رمأ هنأ دكؤملا

 ةعباتم ىلع نيدهاشملا لابقإ ببسب تافينصتلا تعفترا دقف

 رمهنت تاداريإلا» نأ نّيبتت يهو ةيسايسلا اماردلا ةيؤرل تاونقلا

 كلذ يف ببسلا نكل «كلذ لوقأ نيح هيرك رمأ هنأ حيحص ءانيلع

 .«دلانود وه

 «مالعإلا لئاسو ليلحتل «ناجاك لإ نإ سإ» ةكرش تعقوتو
 ةدحتملا تايالولا ىف ةيرابخإ لباك تاكبش ثالث ربكأ لصحت نأ

 1.96 ىلع ء«نإ يحفر «زوين سكوف»و «يس يب نإ سإ مإ»

 ةسائر نم لوألا ماعلا يف تانالعإلا تاداريإ نم رالود رايلم

 .بمارت

 قرست ةينويزفلتلا ةيرابخإلا تاكبشلا تراص ةطاسبب اذكه
 لوعفم» لعفب «هيفرتلاو تاعونملاو اماردلا تاونق روهمج

 !«بمارت

 مقرلاو .هزوف ةأجافم يف يسايقلا مقرلا مطح سيئرلا نأل
 تايالولا كابرإل ةريثملاو ةئجافملا تارارقلا ذاختا يف يسايقلا

 سيئر عرسأك يسايقلا مقرلا مطح اضيأ وه «ملاعلاو ةدحتملا
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 لكو «ضيبألا تيبلا يف هسولج نم مايأ دعب ايبعش اضفر هجاوي
 سيلف «نويزفلتلا يف دعاصتم ءافتحا عضوم ةيسايقلا ماقرألا كلت

 ةيرابخإ ةصق ةعانصل هذه ماقرألا ةبعل لثم ءارغإ رثكأ وه ام كانه

 ام اذهو .««قوشم بمارت نع ردصي ام لك ةبسانملاب» .ةقوشم

 ةيداعلا لاوحألا يف هنأب ةيناطيربلا فارغيلت يليد ةفيحص هرسفت

 هبعش أدبي ىتح هبصنم يف مايألا تائم قرغتسي ديدج سيئر يأ
 ماع قفاوت ثّدحَيو هتاسايس لوح ةيبلسلا تاعابطنالا نيوكت يف

 ةسمخلا نييكريمألا ءاسؤرلا عم لاحلا تناك هذهو ءاهضفر ىلع

 .نيقباسلا

 مجنو ريدرايلملاف ؛كلذك سيل عضولا بمارت عم نكل
 «ةدحاو ةيسائر ةرتفل ةدحتملا تايالولا سيئرو قباسلا نويزفلتلا

 يتلا مايألا ددعب ةصاخلا ةيسايقلا ماقرألا لك ميطحت نم نكمت

 نيسمخ نم رثكأ ىلإ هيضراعم ةبسن لصتل نونطاوملا اهقرغتسي
 .نييكريمألا نم ةئملا يف

 نويرابخإلا نوقلعملاو نويزفلتلا ثحبي اذام نعو

 هريثي يذلا لدجلاو ةضراعملا ةبسن عافترا ريغ نويفاحصلاو

 ؟سيئرلا

 روهمج ىلع يسيطانغملا بمارت ريثأتل ايبلس ابناج كانه نكل
 ؛ماع هاجتا ةيادب ىلع رشؤمب نويمالعإ هفصي ام وهو «نويزفلتلا
 تارارقلاو ةيلاكشإلا راكفألا ذوحتست نأ ءرذحب هيلإ نورظني

 تارهاظتلا مقافتتو ءتاكرشلاو لودلا لصاوت ةعيبط ىلع ةرثؤملا

 ةرمتسم دهاشم يف .,فرطتملا نيميلا ماجل كفُي اهدعبو «ةبضاغلا
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 دلوتت ريطخ يأر ةعانص نأ ينعي اذه «نويزفلتلا ىلع ةلصاوتمو

 ىنبم ماحتقا يف اقحال رمألا لثم رهظ .ملاعلا يف روهمجلا ىدل

 .ندياب مامأ تاباختنالا يف بمارت ةميزه دعب سرغنوكلا

 تايالولا يف ىربك ةينويزفلت تاكرش راشتسم ياد ليب
 ادبأ دوعت نلو ءعطقلا ْثَتَّدشت دقل» لوقلاب كلذ رسف ةدحتملا

 ديفتسملا نم :وه حوتفملا لاؤسلا حبصي نآلا ء«تأدب ثيح ىلإ

 .«؟بمارت دعب قثبنيس يذلا ديدجلا دهشملا نم

 «بمارت لوعفم» دعاصت عم اهل ةيمهأ ال تانهكتلا لك

 اذام فرعنل هيلإ علطتن نأ نكمي خيرات يأ كانه سيل «ينويزفلتلا

 ءزايتماب بمارت رصع حبصأ دق نويزفلتلا رصع نكل ءثدحيس
 وأ ةيمالعإ ةليسو يأ نم رثكأ ةرثؤملا هتصنم ىلإ نويزفلتلا داعو

 .بمارت لوعفم لضفب ىرخأ ةيمقر
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 ليدبلإ قئاقنلاب أبنت ليوروأ جرو
 اهتقون تاق بص]رت تلانودو

 يف ةرود 33» باتك فلؤم يكسنيل نايرود ديعتسي

 جروج اهيف بتك يتلا ءاوجألا «جاجتحالا يناغأ خيرات :ةقيقدلا

 بمارت دلانود اهيف ىدأ يتلا ءاوجألا عم «1984 هتياور ليوروأ

 نيميلا ةيكريمألا ةدحتملا تايالولل نوعبرألاو سماخلا سيئرلا

 ةياور ةيمهأ ىدم سردي ةيفطاع ةلحرب هبشأ باتك يف .ةيروتسدلا

 .زايتماب بمارت رصع «ةقيقحلا دعب ام رصع يف 4

 هعمج نكمي ءايبسن نيدعابتملا نيخيراتلا نيب كرتشم ةمث

 مالعإلا لئاسو يف ةعئاشلا تاحلطصملاو تايمستلا نم ةمزحب

 مويلا تققحتو «خيراتلا كلذ ذنم هتءوبن ليوروأ لجس دقل .مويلا

 الف .لصاوتمو رمتسم قفدتك انيلع رميو هحفصتنو هعلاطن ام يف

 يف ةميق هل نوكي نأ نكمي ايرغم ناك امهم ةبذك ىلع ينبم ءيش

 بيذاكألا رشن دمعت مالعإلا لئاسو ضعب لواحت ام كلذ «ةياهنلا

 ىلع ةظفاحملل اهخف يف عوقولا بّتجت وأ رجألا عوفدم باطخك
 .ةيفاحصلا ميقلا

 تابيكرت ليوروأ اهكبس يتلا ميهافملاو تارابعلا تحبصأ

 نم دوقع دعب ةعمال لازت الو «ةيمالعإلاو ةيسايسلا ةغلل ةيساسأ

 ةديرجلا ,مادختسالا ءوس لثم تاملك أدصت مل «مادختسالا
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 «جودزملا ريكفتلا «ةيهاركلا ءركفلا لاجر «ربكألا خألا «ةيمسرلا

 لّوحت امنيب ...ةقيقحلا ةرازو «ةبوقثملا ةركاذلا .ةيصخشلا مادعنا

 .هنم ىشخيو هركي ام لكل فدارم ىلإ 1984 ةياور لطب

 ةايح ةريس :ةقيقحلا ةرازو» هباتك يف يكسنيل نايرود ركذتسي

 نايدراغلا ةفيحص ترشن يذلا «ليوروأ جروجل 1984 ةياور

 امدنع يكريمألا سيئرلل يفاحصلا ريتركسلا حيرصت هنم الصف

 ىلع ملاعلا يف روهمج ربكأ هدهش بمارت بيصنت لفح نأب معز
 تاشاشلا ىلع لوقنم لفحلاف كلذ ىري دحأ ال نأ الإ «قالطإلا

 امدنعو «ىربكلا ةبذكلا قدصي نأ نكمي ال ميسارملا رضح نمو

 ةبذكلا هذه لثم ريربت سيئرلا ةراشتسم ياونوك نايليك نم بلط
 .«ةليدبلا قئاقحلا» حلطصم ىلإ تداع «ةفئازلا

 جروج ةياور نم اهتداعتسا دق تناك نأ فرعي دحأ ال

 فرعنس اننكل .هسفن بمارت رصع نم تيحوتسا اهنأ مأ «ليوروأ

 ةياور عيزوت نم ريبك لكشب تداز بمارت تاحيرصت نأ اقحال
 هارت ام» لاق 2018 ويلوي يف بمارت هاقلأ باطخ لالخف !4

 .«ثدحي ام سيل هأرقت امو

 ةليدبلا قئاقحلا نع بمارت ةراشتسم تاحيرصت دعبو

 ةيبدألا ةعطقلاب» 1984 ةياور رتروبير دوويلوه ةلجم تفصو
 يف امنيسلا رود نم تارشعلا تنلعأو ؛دالبلا يف ةنوخس رثكألا

 لكيام مليف ضرع ةداعإ نع ةدحتملا تايالولا ءاحنأ عيمج

 .1984 دروفدار

 يف ةدحتملا ةكلمملا يف ليوروأ جروج باتك رشُن امدنع
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 داقنلا دحأ لءاست «نيرشعلا نرقلا بلق ىف «1949 وينوي نم نماثلا

 لايجألا ىلع ةوقلا سفن سرامي نأ باتكلا اذه لثمل نكمي فيك

 .ةمداقلا

 عم لءاضتت فوس ةياورلا هذه نأ نيرخآ داقن عقوت عمو

 1984 تلاز ام اهرادصإ ىلع دوقع دعب هنأ الإ .تقولا رورم

 يف ةقيقحلا هيوشت نع ثيدحلا ناك املك اهديعتسن يتلا ةياورلا

 ةباثمب اهنأ لب «ةطلسلا مادختسا ةءاسإ متي امدنعو مالعإلا لئاسو

 .ملاعلا ةياهن نع انفواخم أوسأ نع زايتماب رّبعملا

 ةعاذإلاو نويزفلتلاو امنيسلا يف اهميدقت ةداعإ متو ءاهوؤرقي مل

 مالفألاو تاياورلا يف ترثأ دقو «هيلابلاو اربوألاو حرسملاو

 ةروصملا تانالعإلاو ةينويزفلتلا جماربلاو تايحرسملاو

 .تاضافتنالاو ةيباختنالا تاالمحلاو بطخلاو

 يفاقثلا راشتنالا لداعي يضاملا نرقلا نم يبدأ يلايخ لمع دجوي

 نأ عم .تقولا رورم عم هريثأت دقفي نأ نود نم 1984 ةياورل

 اهوفصو «مولب دلوراهو اريدنوك ناليم لثم اداقنو ارابك نييئاور

 ركفو ةرماؤم مسرل رثن درجم اهنتم نيربتعم «ةئيسلا ةياورلاب
 ام لك يف اهتيمهأ باستكا نم اونكمتي مل مهنكل «ركنتم يسايس

 بسح ديقعتلا نم املاع ىفخي فافشلا ليوروأ رثن نأل .هورشن

 .يكسنيل نايرود فصو
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 نأب لادنار اترام ةيكريمألا يملعلا لايخلا ةبتاك تلداجو

 نوكيس» مؤاشتلا راشتنا وهو ليوروأ هب أبنتي مل ادحاو ائيش كانه
 ءيش يأب صخش يأ عانقإ ربكألا خألا ىلع ادج بعصلا نم

 لالتحا برح ةفاضإ نكمي .«مانتيف برح دعبو تيغرتوو دعب
 رابخأو لماشلا رامدلا ةحلسأو شوب جروج بيذاكأو قارعلا

 مالك ىلإ ...ةيصوصخلاب ةرجاتملاو تصنتلا ةحيضفو كوبسيف
 .قباسلا لادتار

 ءرهشألا هتياور بتكي وهو ريكفتلا نع ليوروأ فقوتي مل

 وأ .ةياورلا نتم يف ءارآلا مبيقت ةداعإ نع اقلطم فقوتي مل لب

 نيبجعملا رثكأ دحأ «زنشتيه رفوتسيرك يفاحصلا ريبعت دح ىلع
 .«ركفت فيك نكلو «هب ركفت ام مهي ال» ليوروأ ةغالبب

 نوريثكلا هأرق ءاعنقمو اعورم اصن 1984 ةياور تيقب اذكهو

 هتءارق اوداعأ مهريكفت لغشي يقب هنألو ةقهارملاو بابشلا نابأ

 يف ثادحألا تدعاصت املك مهرامعأ نم ةقحال تاقوأ يف

 لصفلا ةياهنو نيلرب رادج طوقسو ةيعويشلا رايهنا دنع «ملاعلا

 ةفرطتملا ةينيميلا ةيوبعشلا دوعص ءايقيرفأ بونج يف يرصنعلا
 يف ةقثلا عجارتو يشفتملا ليلضتلاو ةيدادبتسالا ةيموقلاو

 .ةيلاربيللا ةيطارقميدلا

 قيبطت متو ةياورلا ةيمهأ تزرب ربمتبس 1 ثادحأ دعب ىتح

 يف وأ مالعإلا لئاسو باطخ يفو ةيسايسلا ةغللا ىلع اهعئاقو

 ةيوبعش ببسب سيل ةرضاح ةياورلا مويلاو «ةينمألا ةبقارملا قرط
 يف ةيطارقميدلا بوسنم عافترا عم لب ءطقف تسكيربو بمارت
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 امو ءتايصوصخلا كاهتناو سسجعتلاو ةبقارملا عويشو ملاعلا

 ةريبك ةوق اهفصوب ةيناسنإلل ةيح ةبرجت نم تنرتنإلا ةكبش همدقت

 .دبألا ىلإ

 ظاقيإل اممصم اباتك ليوروأ جروج ةياور تحبصأ اذكهو

 نع مالعإلا لئاسو يف ثيدحلا بوسنم عفترا املك سانلا

 ةياور درجم سيلو «ةقيقحلا تومو ةيلومشلاو ةيطارقميدلا
 جرخملا ريبعتب وأ .اثادحأ هنم تعنصو امداق اخيرات تلّيخت

 ام ىلع كضرحت يتلا ةروطسألاب هبشأ اهنأ دروفدار لكيام

 ةبسنلاب اهنأل «1984 همليف جارخإ دعبو لبق ةآرملاب اهفصيو «هلعفت

 رخآ يشب قلعتم رمألا حبصي اهتءارق اوداعأ املك مويلا نيريثكلل

 .ةقباسلا ةءارقلا يف هودجي مل

 فيكو «ةياورلا نم ليوروأ فده نع مويلا ثيدحلا دعاصتي

 ىري دعي مل ملاعلا نأل «ةقيقحلا دعب ام رصع يف هتيمهأ زربت
 تتاب يتلا ةقفلملا رابخألا طسو شيعي وهو ةقوثوملا رابخألا

 1984 ةياور فلؤم اهب أبنت يتلا «كوبسيف» ةقيقحلا ةرازو كلتمت

 اعفاد نوكي دق ءمؤاشتلا ةحسم مغر كلذ لك نأ الإ ,دوقع لبق

 ليوروأ جروج اهبايغب أبنت يتلا ةقيقحلا نع سانلا ثحبل ىوقأ

 ةلاسر رهوج نأل .بمارت دلانود اهفزع ةقوج عفري نأ لبق

 ةقيقحلا يف ناميإلاب ناسنإلا رارمتسا يف صخلتت تناك ليوروأ

 .هدابعتسا عنم لجأ نم ةفرعملا بلطو اهحور ىلع ةظفاحملاو
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 جل وزألا قرفص بص]رت

 نأشلل ةبوؤد ةعباتمو اهسفنب ةدتعم ةديس ةيدنلريألا ىتقيدص

 ةيمهأ اذ سيل رمألا اذه لثمو ديد كم يكريمألا يبان

 ءابلاغ مهينعي ال رمألا نأكو نييناطيربلا تامامتها يف ةريبك

 كردتو اريثك أرقت «يبرعلا ملاعلا ىلإ اضيأ ربعي يسايسلا اهمامتها

 .كانه لصحي ام

 تانيتس ذنم ايناطيرب ىلإ رجاهملا يبرعلا اهجوز نأ عمو
 سيلو ليئارسإ يف نمكت اهتمرب ةلكشملا نأ ىري ءيضاملا نرقلا

 اريبعت يسايسلا اهتوص نوكي داكيو «هعم فلتخت اهنأ الإ ءاهريغب
 .ندنل وأ نطنشاو يف ءاوس ةينيميلا ةفاحصلا هب ركفت امع

 عباسلا اهدقع يف يهو ةيناطيربلا ةديسلا هذه يفخت ال

 الح هيف ىرتو «بمارت دلانود يكريمألا سيئرلاب اهمامتها

 اذه لثم ىرتو «هنع لاقيام نجهتستو «ةسايسلا تالضعمل

 «ةفلتخم ةقيرطب ركفي سيئر يأ ىلع لاقي نأ نكمي مالكلا

 يه هاخوتت يذلا رييغتلا لجأ نم ايلك فلتخم سيئر بمارتف

 فلوو لكيام معازمل ةيمهأ يأ ىرت الو !!ةيناطيربلا ةأرملا

 نوري سيئرلا يدعاسم لك نأب .«بضغلاو رانلا» باتك فلؤم

 ناك اذإو ءرشابمو يروف لكشب هتابغر قيقحت ديري لفطلاك هنأ

 لضفألا نم ءروعشلا اذه مهيدل ادج هنم نوبّرقملا صاخشألا
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 :هسسلا نع فعت نأ

 ةيناطيربلا ةديسلا هذه جازم ريثت بمارت فقاوم نإ راصتخاب

 ةفرطتم تسيلو «ينيمي بزح يأ يف اوضع تسيل اهنأ عم

 اهجوزو ال فيكو «ةيدنلريأ لوصأ نم اهنأ انفرع اذإ ءاهتيناطيربل
 سيئرلا ىلإ يناطيرب يأ نم رثكأ ةسمحتم اذاملف .ةيبرع لوصأ نم

 ؟يكريمألا

 سيرود ةخرؤملا مالك يف ةباجإلا نم ائيش دجن نأ نكمي

 تايالولا يف ةيسائرلا ريسلا باّتك رهشأ ىدحإ «نيودوغ زنريك

 زكرت نأ ىلإ ةجاحلا ىلإ ريشي بمارت كولس نإ اهلوقب «ةدحتملا
 يف حشرملل ماعلا جازملا ىلع ربكأ لكشب ةيباختنالا تالمحلا

 .لبقتسملا

 نوسنوج نودنيلو نلوكنيل ماهاربإ ناك امبر هنإ» تلاقو

 ىلع ةرطيسلل البس ادجو امهنكل .بضغ تابونل ةضرع
 راقتفالاو ءبمارت بيصت يتلا ةماعلا تابونلا نأ ةربتعم ««امهجازم

 رومأ يه «هتالاعفنا ىلع ةرطيسلا ىلع ةردقلا مدعو ءعضاوتلا ىلإ

 اهاري نم دجن كلذ عمو .يكريمألا خيراتلا يف ثودحلا ةردان

 .ملاعلا ىلع لحت تالضعمل الح

 ءاهجوز عم ينتعمج ةيسمأ يف ةيناطيربلا ةديسلا يل تربع
 رانلا» باتك نم ةينورتكلإ ةخسن اهتيدهأ يننأل قئاف نانتما نع

 ءارهلا نم ةدكأتم اهنأ عم باتكلا أرقتس اهنإ تلاقو ؟بضغلاو

 صخي ام لك يف ةرمتسم اهيلإ ةبسنلاب بيذاكألا «هنتم يف نماكلا

 .اهداقتعا قفو اسيئر ىقبيس هنأ الإ ءبمارت
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 امم رثكأ ةسمحتم كتأرما نإ هل تلقو اهجوز ىلإ ترظن

 دعب لصي مل رمألا نكل .كلذ فرعأ لاقف ءبمارت ىلإ يغبني
 يف بمارت مزهنا نأ دعب اهرأ مل ظحلا ءوسل !قالطلا ةلحرم ىلإ

 تريغت نإ فرعأ يك لقألا ىلع «ندياب مامأ ةيسائرلا تاباختنالا

 .ذقنملا بمارت يف ىرت تلاز ام مأ رومألل اهترظن
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 لمت ال غيفانص بعل بم]رت

 قباسلا لسارملا ركيب لسار مالك يف ةمئاق ةأجافملا دعت مل

 تيبلا نوطغي نييفاحص دوجو مدعب «زميات كرويوين ةفيحصل
 ةقيرطلاب ءضيبألا تيبلا مهيطغي نويفاحص دجوي لب «ضيبألا

 .بمارت دلانود سيئرلا رصع يف اهسفن ةيمكهتلا

 نود نم رمتستسو بمارت اهمسا ةرمتسم ةيفاحص ةبعل ةمث

 هعقوت نكمي ال ام ثدح نإو ىتح «ةبيرقلا اهتياهن دحأ عقوتي نأ

 «بمارت نع رشن ام ىلإ ةلاقملا هذه انفضأ اذإف !ضيبألا تيبلا يف

 لوطت نأ اديعب سيلو «تالاقم نم بتك امم فالآلا كانه نوكيس

 دتمي يفاحص طيرشك اهليخت نكمي ىتح «تالاقملا تامئاق

 !ةرمتسم ةبعل اهنإ ةيادبلا ذنم لقأ ملأ !تارتموليكلا نم تائملا

 كيرحت اهيف حبصي ةجردل لمُث الو ةلهس ةيفاحص ةبعل اهنإ
 ةحلاص ةيفاحص ةدام بمارت بتكم لخاد غنيك رثول نترام لاثمت

 بمارت نبا ةبعادم نع كيهان «لعفلاب ثدح ام اذهو «ةباتكلل

 تاراشإلا ريسفتو «سيئرلا قنع ةطبر نمثو نولو هتقيقش نبال

 زئاج ءيش لك «مسقلا ءادأ ةظحل ذنم هعباصأ نم ةرداصلا ةقيمعلا

 اسمحتم لخدأ يسفن انأ اهو «ةّيلسملا ةبعللا رمتست يك ةباتكلا يف

 !اهيف
 تاباختنا يف هحشرت رارمتسا ةأجافم عم ةبعللا تأدب
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 قفدت عم تلصاوتو هدوعص عم ترمتساو «ةيكريمألا ةسائرلا

 يف هزوف عقوت ةفاحصلا لشف عم رثكأ تمقافتو .هل نيمعادلا

 ذنم ةرركمو ةريثم ةريتو ىلع ةلصاوتم ةبعللاو ءىلوألا ةرودلا

 موزهم سيئرك ضيبألا تيبلا هترداغم ىتح .يسائرلا مسقلا هئادأ

 .مكحلا نم ةيناث ةرود ىلع لوصحلا عطتسي مل
 ةطاسبب اهيلع قلطي نأ نكمي يتلا ةيفاحصلا ةبعللا يه كلت

 نيصصختمو نيعلوم اوحبصأ نييفاحصلا ةيبلاغ ءبمارت مسا
 ةجيتنلاو ببسلا وه راصف ءاضيأ بمارت همسا طيسب ببسل ءاهب
 هنع ردصي ام لك رمألا عقاو يف لب «هلوانت ةلوهسلا نمو «نآ يف

 ةلودلا سيئر هنأل سيل «هيلع ةيفاحص ةصق ءانبو هلوانت نكمي

 ةيضاير ةحجارتم ةمث !بمارت ةطاسبب هنأل لب «ملاعلا يف مظعألا

 قئاقحلا» حلطصم تاب ىتح «بمارت - ةفاحصلا اهمسا تدلو

 «ةفاحصلا قئاقح ىلع بمارت ةرادإ نم يريبعت درك امئاق «ةليدبلا

 بذكي الأب ضيبألا تيبلا مساب ثدحتملا رسيابس نوش دهعت امك
 لكشب ةقيقحلا لوق يوني ناك اذإ امع يفاحص هلأس امدنع ءادبأ

 .«ادبأ مكيلع بذكتن الأ انتين» رسيابس هيلع در «مئاد

 ةفاحصلا لودنب نيب ةقلعم ىقبت رمألا ةياهن يف ةقيقحلا نكل

 ةليدبلا قئاقحلاو ةقيقحلا دعب ام حلطصم نأ امب ءضيبألا تيبلاو

 .بمارت رصعل جاتن

 سفانتلا ةلجلج يف بتُك اذام لمأتنو اليلق فلخلا ىلإ دعنل

 .ضيبألا تيبلا ىلإ لوصولل يباختتنالا

 ةحاسم هسفنل زنفيتس بيليف يفاحصلا بتاكلا عنص دقل
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 ةيصخش يف راسلا بناجلا جلاعي وهو ةءورقمو ةنومضم ةيفاحص

 امبرو ءامامت ائيس اصخش سيل هنأ هيف ىري وهف «!بمارت دلانود
 .هريكفت يف ةهاجو كانه

 ؟ءاسنلا هرك نع هل اغوسم زنفيتس دجي فيك لمأت
 نكل «ةهيرك ءاسنلاب ةقلعتملا هؤارآ دعت ءديكأتلاب ءانسح»

 فرغ مظعم يف هسفن ثيدحلا نم ريثكلا عمسن نحن ةحارصب

 .«لاجرلل سبالملا علخ

 «قبسألا كرويوين ةدمع ينايلوج يدور نم مالكب دهشتسيو

 يكذو ركفم» صخش هنإ ؟بمارتل ةيقيقحلا ةيصخشلا لوح

 .«فقثمو ملعتمو

 ةفيحص يف بمارت نع زنفيتس هبتك ام يف ةصقلا يهتنت نل
 5( مامأ اهطوش ةيادب يف ةبعللا تناك نميات لايشنانياف

 .ةيادبلا يف لزت مل يهو
 ةوسأ مالكلا راجت نم سيل بمارت نأ رمألا يف ريثملا

 ىلع نوسلجي اولاز ام وأ بصانملا اورداغ نيذلا ءامعزلا لكب

 كردن «لاملا ىلإ جاتحي دعي ملف .هلوقي ام عيبي ال هنإ ءاهيسارك

 هلخد نأل «ةدحتملا تايالولل سيئرك هبتار نع هيّلخت ةظحل كلذ

 .رالود رايلم فصن ىطختي يونسلا

 يف ةرركم ةصق كلتو نوصحي نأ نم رثكأ مالكلا راجت

 ءركذي مامتها نود نم اهيلع رورملا نكمي ةفاحصلا ميهافم

 ديفيد قباسلا يناطيربلا ءارزولا سيئرو امابوأ كاراب مهرخآو

 ةريغص ةدلب يف وبيد ةعماج يف هل ثيدح رخآ ىهنأ يذلا نوريماك
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 .ةعاسلا يف هينج فلأ 120 لباقم ءانايدنإ يف

 ةسرطغب ثدحتلاب لوألا هباطخ أدب ىكريمألا سيئرلا نأل

 حرتقي يلاتلاب .ةدوهعملا ةس خلا نم هسفن ردقلاب ماكُحلا

 ةيوه «زميات لايشنانياف ةفيحص يف بتاكلا ليودلاك رفوتسيرك
 هما وعنادب ير ناين اك نحل :ةمكاحلا ةقبطلل ةديدج

 ىتح سيلو ؛ةعانصلل نيئيرج ءامعزك سيلو «نيدعبتسُملا
 ضوح لوح ريزانخك لب «ةماعلا قالخألا نع نيروقو نيعفادم
 «ةفاحصلل ةرمتسملا ةبعللا تافصاوم نم اضيأ كلت .ءفلعلا

 !هب حومسم ءيذبلا مالكلا

 حلاص بمارتف «ةنراقملا نم ةصق عنص زنفيتس بيليف بتاكلا

 لب «قباسلا سيئرلا هفصوب امابوأ كاراب عم سبيل امئاد ةنراقملل

 ثيح نم يرث تاراقع رّوطم بمارت :نيتوب ريميدالف عم ىتح

 نمألا زاهج يف قباس سيئر وهف يسورلا سيئرلا امأ «ةيفلخلا
 .ةروصلا يلجنت ىتح يلوأ ضارعتسا اذه .هدالب يف يلارديفلا

 حجن اذإ .ةيسجرنلا يف ةوخأ امهنإ» لوقلا ىلإ زنفيتس لصيو
 ال رمأ اذهف .حيرجلا نيتوب ءايربك فيفخت يف بمارت عيجشت
 4 سأب

 ةيفاحصلا ةبعللا كلت يف ةيلست رثكأ رمأ ةمث هنأ دقتعأ ال

 بمارت ةيصخش عبطلاب امهلوأ «نيببسل رمتستس اهنإ ءبمارت عم
 ةزجاعو ةريسأ تحبصأ ماع لكشب ةفاحصلا نأ امهيناثو .هسفن

 قيرط يف بعلت نأ ريغ اهل قبتي ملف هزيمتم ىوتحم ةعانص نع
 !ديدجلا يكريمألا سيئرلا عم ليوط
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 غقيقنلا سأرخ نص تسيل لودلإ

 ةفاحصلا امابوأ كاراب قباسلا يكريمألا سيئرلا مهتا امدنع

 ىلع لوصحلا لجأ نم ةساسحلا ةيرابخإلا صصقلا يذغت اهنأب

 مصو نع بمارت دلانود سيئرلا فكي ال امدنعو .اهنم ديزملا

 ةيكريمألا ةموكحلا نأ ينعي ال اذهف «ةقفلملاو ةبذاكلاب ةفاحصلا

 قفو وأ .ةقيقحلل نماضو بحم ملاعلا تاموكح لك لثم اهلثم

 نأب قباسلا نايدراغلا ةفيحص ريرحت سيئر رغديربسور نلآ ريبعت

 امدنعو .كلذ فرعي يك رابخألا ةفرغ يف ادبأ لمعي مل سيئرلا»

 ةيرابخإلا صصقلا تايعادت ةيذغتب اهمهتي وأ .ةفاحصلا قوطي

 رابخألا ةعيبط مهف ءيسي ديكأتلاب هنإف ءاهنينقتب انبلاطيو ةساسحلا
 .«اهفدهو

 نم» باتك افلؤم ءوو ميتو ثيمسدلوغ كاج ضفر نأو قبس
 ةيسنامورلا عم فطاعتلا «دودح الب ملاع ماهوأ ؟تنرتنإلا مكحي

 .ينورتكلإلا ءاضفلا هاجت ةملوعلاو ةطلسلا ىلإ رظنلا يف ةدرجملا

 نإ نالوقي امدنع .ةموكحلل فيطللا بناجلا ضرعب ايفتكي ملو
 ؛ماعلا حلاصلل لمعي اريبك افوطعو ابحم انماض تسيل ةموكحلا

 نم نكمتت نأ لجأ نم لمعت لب ءامئاد حيحصلا رمألاب موقتو
 عمقلا سرامت ةموكح يأ نإو «تنرتنإلا ىلع اهترطيس ضرف
 يف لضفأ نوكت رومألا عبطلاب ءتنرتنإلا ىلع ةرطيسلا اهنكمي
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 لقتسم ءاضقو ريبعتلاو ةفاحصلا ةيرحب عتمتي يطارقميد ماظن لظ

 .ةهيزن تاباختناو

 دلوي مل «ةقيقحلا دعب ام» حلطصم نمز نأ ةطاسبب ينعي اذه

 ىلع ةدعاصتملا ةقفلملا رابخألا نمز وأ بمارت رصع يف وأ مويلا

 اردصم تناك اهخيرات رم ىلع تاموكحلا .ةيعامتجالا تاصنملا

 قئاقحلاب بعالتلا يف ليوط خيرات لودلا ىدلو .ةقيقحلا دعب امل

 .مالعإلا لئاسو ىلع اهضرفو

 ىدل تيوكلا ريفس حابصلا رصانلا دوعس ةنبا ةرين ةبذكف

 ةداهش لثمت 1991 ماع تيوكلا برح نابإ ةدحتملا تايالولا

 ةياعد تاكرش فارشاإبو «رابخألاب يزاهتنالا بعالتلل ةعيرم

 بألا شوب جروج قبسألا يكريمألا سيئرلا اهرمثتسا ءىربك
 رمألا ةقيقح يف اهنكل .قارعلا دض ةنادإ ليلدك ةيلود تامظنمو

 عم ةيكريمأ ةياعد ةكرش اهتغاص اهيلع قفتمو ةبترم ةبذك تناك
 كاذنآ رمعلا نم ةغلابلا ةاتفلا تمدق امدنع «ةيتيوكلا تاطلسلا

 نوبحسي نييقارع ادونج تدهاش اهنأ تمعز روز ةداهش اماع 5

 امنيب «يتيوك ىفشتسم يف نوتومي لافطألا نوكرتيو تانضاحلا

 ةيقارعلا تاوقلا لوخد نابإ تيوكلا يف نكت مل اهنأ عقاولا

 تعفد يئاعد عورشم نم ءزجك بذكلا ىلع ةاتفلا تبردو ءاهل

 ليه» ةيكريمألا ةماعلا تاقالعلا ةكرش عم كاذنآ تيوكلا هيلإ

 .«نوتلونو
 اهيف ةطروتملا بيذاكألا لسلسم نم ةبيرق ةداهش «ةرين ةبذك»

 اهراكتحا لجأ نم قئاقحلاب بعالتلل ةيلودلا تامظنملاو لودلا
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 يف يه امنيب «ةديحولا ةقيقحلا اهنأ ىلع .تاطلسلاب اهرصحو
 .ةرمتسمو ةدعاصتم بيذاكأ لاحلا عقاو

 ةريبك ةبذك ىلع تدنتسا 2003 ماع قارعلا لالتحا برح

 ممألاو ايناطيربو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اهيف تكراش

 ةبذكلا نكل «لماش رامد ةحلسأل قارعلا كالتما معزب «ةدحتملا

 دعب دمصت مل مالعإلا لئاسو يف ةلئاه تاحاسم تذخأ يتلا

 ةيرحلا بلجب معزت نأ ءرمتسم رامدلا امنيب ءقارعلا لالتحا
 ذنم ثدح ام كلذ بيذاكألا ىلع اسيسأتو برحلا ربع دالبل

 ئطوت مل ةبذاكلا لودلاو «ةيرحلا بلجت مل برحلاف .2003 ماع

 نمض بيذاكألا ةلسلس تجردأ مالعإلا لئاسوو ءالجخ اهنيبج

 !ةياهنلا يف مكحيس نم هدحو هنأل «خيراتلا فيشرأ

 «يفاحصلا نطاوملا» ةعانص نم بيذاكألا كلت نكت مل

 لئاسو ىلإ ةوقب اهريرمت يف تحجن ةلود ةطلس جاتن لب «كاذنآ

 تبعالت يتلا ةطلسلا كلت معازم مويلا لبقن نأ انل فيكف «مالعإلا

 !بيذاكألا ةرصاحم ىلع اهصرحب قئاقحلاب

 ديدعلا عم لماعتلا يف نيرذح نوكن نأ بجي ببسلا اذهل

 رابخألا ةجلاعمل نييسايسلا لبق نم ةحرتقملا لولحلا نم

 .ةأزجملا قئاقحلا ةفاقث يدحتل ركذي ائيش لعفت ال اهنأل «ةيمهولا

 اهنأ اهتمرب زميات كرويوين ةفيحص بمارت وراشتسم مهتي املثمف
 تيبلا بيذاكأ ةلسلس ىلإ ةدوعلا ناكمب ةلوهسلا نم «ةريبك ةبذك

 .قارعلا يف لماشلا رامدلا ةحلسأ اهرخآ سيلو ضيبألا

 امع ةيمكهت ةغل يف كلام نانك يناطيربلا بتاكلا لءاستي
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 قيرط نع مويلا ةفيزملا رابخألا نم انملاع صيلخت ديرن انك اذإ
 رابخألا يه ةديحولا ةيمهولا رابخألا تناك يتلا مايألا ىلإ ةدوعلا

 ؟ةيسولا

 نويفاحصلا بوجتسي امدنع «ريطخو ثيبخ ضرغ» هنإ
 لراك ىري اذكه «لودلا اهدشنت يتلا ةرطيسلا ةركف لجأ نم

 فشك يف مهاس يذلا يكريمألا بتاكلاو يفاحصلا نياتشنريب

 ىربكلا تايطارقميدلا ىتح نأل «تيغرتوو» ةحيضف تايعادت

 .سانلا اهدشني يتلا ةقيقحلل انيمأ اسراح تسيل

 ىلع ناتمزاع ندنلو نطنشاو نأ ودبي» نياتشنريب لوقيو

 ةمدخ لجأ نم رابخألا رشن ةيعورشم دض ةريطخ زجاوح ةماقإ
 .ةموكحلا تاطاشنل ةيرسلا دنب تحت كلذ غيوستو «ةيتاذ حلاصم

 فادهأ نم ءزج وهو «ةفاحصلا رود لوح مئاق رتوتلاف

 لالخ ةدحتملا تايالولا يف انملعت امك نكلو .ةيطارقميدلا

 يأ عضت الأ يرورضلا نم «تيغرتوو ةحيضف عم انتبرجت

 اهيقبتسف الإو «ةرحلا ةفاحصلا مامأ بيهرتلا نم ادويق ةموكح

 ةسيرف ةيطارقميدلا عوقو رطخ مواقن نأ انيلع نحنو «مالظلا يف
 نيبختنملا ةداقلا لبق نم مارجإلا ىتحو ةيجوغاميدلاو دادبتسالل

 .«نييموكحلا نيلوؤسملاو
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 ةرتوتم خفاصمب لفوغش نفانح
 ثادحأ ىلإ هجتت اهلك راظنألاف ءادشاح ايسايس دهشملا ناك

 نودجاوتي ملاعلا ةداق امنيبو .فقاوملاو تاحيرصتلا اهعنصت

 برحلا ةياهن ىلع ماع ةئم رورمب لافتحالا مسارمب سيراب يف
 .مالعإلا لئاسو هعنصت فلتخم ثدح ةمث ناك .ىلوألا ةيملاعلا

 نيوانعو ءاهتليل ىربك ةينويزفلت تاطحم تفشتكا دقل
 ثدح راكذتسا يف تسيل ةصقلا نأ يلاتلا مويلا يف فحص

 يكريمألا سيئرلا نيب ةرتوتم ةحفاصم يف لب !ماع ةئم هيلع ترم

 ليوناميإ نيبو «يملاعلا عقاولا نويزفلت ريدي يذلا بمارت دلانود

 .ابوروأ ىلإ ابوروأ ةداعإب حومط يسنرف سيئر نوركام

 اهطورشب لمتكت مل يتلا ةرتوتملا ةحفاصملا لوألا ربخلا ناك

 بمارت نيب رمألا ةقيقح يف ةحفاصم كانه نكت ملف «ةيسامولبدلا

 بمارت انيع اهقربت ةحضاو رّمذت تامالع تناك لب «نوركامو

 سنزيب» عقوم ريبعتب وأ .يسائرلا هيزيلإلا رصق ةقورأ يفوهو
 .ةيجيتارتسالا اهتاراشإ يف ةبيرغ ةحفاصم «ردياسنإ

 نيسيئرلا يفك نم ةلالد مالعإلا لئاسو تعنص دقل

 ةكرعم رسفي يذلا رمألا .فالخلا نع ريبعت يف نيتطوغضملا

 در مث .هدالب ىلإ هتدوع دعب بمارت اهنش يتلا تاديرغتلا
 بمارت ابلاطم ءوفيرغ نيماجنب ةيسنرفلا ةموكحلا مساب ثدحتملا
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 .ةقابللا نم ردق ءادبإ

 ةعاجش لبق ودعلا ةحفاصم» لوقت ةيخيراتلا ةلمجلا

 نأ الإ .نهولا سيلو ءامشلا ةيسورفلا نع ريبعت يف «ناعجشلا

 ىلع مكهت ىلإ بمارتل يمقرلا رصعلا يف لوحت ريبعتلا اذه
 يف يكريمألا سيئرلا هفظو ءءاوس دح ىلع ءادعألاو ءاقدصألا

 ءاهقالطإ نم ناوث دعب نييالملا اهلوادتي ةرثؤمو ةعيرس تاديرغت
 .ةدودو ةحفاصمب يهتنت ال تاسدعلا مامأ ةدلص فقاوم اهيلت

 ةسيئر يسوليب يسنان ةحفاصم ضفر بمارت نأ اهدعب ثدح

 ةلاح باطخ ءاقلإ نم ءاهتنالا دعب ءيكريمألا باونلا سلجم

 باطخ قيزمت ىلإ يسوليب عفد يذلا رمألا ,2020 ماع داحتالا

 يسارك

 تارابتعال مالعإلا لئاسو هلفغت ال تفلملا رمألا اذه لثم

 ملع قفو دسجلا ةسايس نع ريبعت ةحفاصملا نألو .ةيسايس
 رمألا قلعتي امدنع ةفلتخم ةلالد ذخأت اهنأ الإ ء.تاراشإلا ليلحت

 .ةيناودعلا تاحفاصملاب ريهشلا بمارتب

 تيبلا يف هلابقتسا دنع نوركام عم لعف اذام ركذتن نأ انيلع

 سيئرلا ةلدب نع سأرلا رعش ةرشق ضفن نع ددرتي مل ءضيبألا
 ةزيمم ةقالع انيدل» هلوقب !معز امك «ةقانأ رثكأ هرهظيل ءيسنرفلا

 .رهظملا نقتم هلعجن نأ بجي «ةليلقلا ةرشقلا هذه ضفنأس اذل

 .«كلذك وهو

 يفكل ةبرقم ةروص طقتلا ايراب سولراك زرتيور ةلاكو روصم
 ةطغاض نوركام فك تدبو «عارص ةلاح يف امهنأكو نيسيئرلا
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 .هلي بحس لواحي بمارت امنيب ةدشب

 ةيرابخإلا تاطحملا اهب تقبتسا زايتماب ةينويزفلت ةصق تناك
 ةئم لبق تهتنا برح راكذتسا يف ملاعلا ءامعز عمجتل اهتيطغت

 .ماع

 نيب ةقباس ةحفاصم ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص تركذتساو

 ةفيحص تأر امنيب ««ةرتوتم ةحفاصم ةكرعم» اهفصوب نيميعزلا
 بمارت ءاقل يف اتابث رثكأ رهظ نوركام نأ ةيناملألا لغيبش ريد

 !هرمع فصن ىلإ لصي داكي اميف
 مادختسا ىلإ ةيناطيربلا ليم يليد ةفيحصب لاحلا لصوو

 ابوروأ نيب قيمعلا فالخلا فشكت ةحفاصم نع «ةمحلملا» ريبعت

 .ةدحتملا تايالولاو

 تسيل ةسايك رثكأ ةيناطيربلا ةيبعشلا «نص» ةفيحص تدبو
 تفصو امدنع .ةيصخشلاو ةيسايسلا تاوفهلا طاقتلا يف اهتداعك

 .بيرغلا كولسلاب ةحفاصملا

 اسنرفو ايناطيرب نوكت نأ هاجتاب نويبروألا نوينيميلا عفدي
 خيراتلا ىلع مكهت يف ةدحتملا تايالولا نم ايرابتعا اءزج

 «تليف يد» ةفيحص نأ الإ .ةيسايسلا ايفارغجلل ددشتم زواجتو
 يسنرفلا سيئرلا نإ لوقتل ةرتوتملا ةحفاصملا تلغتسا ةيناملألا

 .يكريمألا هريظن دي قحس
 «نيروصملا تاسدع ىلع تاماستبالا عيزوت يفكي ال

 «نييفاحصلل تاراشإلا ةءارق باتك شماه يف يتأي ريبعت ةماستبالاف

 نوركام ةماستبا الو ةمكهتملا بمارت ةماستبا ال نكت مل كلذل
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 .ةحفاصملا رتوت لاطبإل ةيفاك «ةلماجملا

 بمارت رهاظت امدنع ,تاسدعلا تفي مل رخآ دهشم ةمث ناك

 رصنخب ةمومضملا هفك عفرو «هيلإ ةدتمم نوركام ديل هابتنالا مدعب
 ادب نوركام دجي مل امنيب «هيزيلإلا مامأ نيدشتحملا ةيحتل رصتنم

 ىلع لوصحلا يف لشف امدعب بمارت مصعم ىلع تبريوهو
 لمحي يذلا نوركام لايح بمارت روعش انل رسفي اذه .هتحفاصم

 بجي رمألا اذه لثمو «هدالب دودح تزواجت ةيسايس رظن ةهجو

 .اهدحو ةدحتملا تايالولا دنع الإ نوكي الأ

 ةفورعمو ةرركم تتاب ةيسايسلا رابخألا لك نأ ينعي اذه له

 صصق يرابخإلا نتملا نوكيل ءشماهلا يف اهجاردإ دح ىلإ

 يسايسلا نمزلا اهلسري يتلا تاءاميإلاو ءامعزلا نيب تاحفاصملا

 .هتاديرغت فويسو بمارت تارظن ليلصب الثمم

 مازتلا ىلإ مالعإلا لئاسو وعدت ال ةيسايس ماهس كانه

 نمزلا يف ةيسايس ةكيرش دعت مل ةفاحصلاف ءاهنأشب دايحلا
 ليج نم فوطخملا اهرود ةداعتسال ةعفدنم اهنإ .بسحو يمقرلا

 تاموكحلل ةمهلم نوكتل اهعسوب ام لعفت كلذل «ةيكذلا فتاوهلا

 ىلع ربصلا كلمت ال ةفاحصلا .ةحيحصلا تارارقلا ذاختا يف

 اهلعجتو ةحفاصم نم ةمزأ عنصتف «ةيلاتلا ةمزألا ىتح راظتتنالا

 !لايتغا ةيلمع ىوتسمب
 املك خيراتلا هل دوعي ايسايس الاثم بمارت جذومن لثميال

 يتلا جذامنلا لضفأ نوكي داكي هنكل ءسانلل هربع مدقي نأ دارأ

 «للملا ريثت نأ نود نم رودت ةصق ةعانصل ةفاحصلا اهنع ثحبت
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 ةبضتقملا هتاديرغتب ناك ءاوس «ةددجتم ةيفاحص ةصق بمارت

 نع ةرّبعملا هتاءاميإ وأ ةسايكلل ةدقافلاو ةحراجلا هتاقيلعت وأ

 ةلهاجتملا وأ «ةرتوتملا هتاحفاصمب اريخأو ءضفرلاو بارغتسالا

 .تاسدعلا مامأ تناك نإو ةدودمملا ءامعزلا فكأل

 عقاولا نويزفلت جيورت يف ءاكرشلا نحن ىسنن الأ انيلع
 ام عباتنل حابص لك ظقيتسن «يبمارتلا نمزلا هركتبا يذلا يسايسلا

 بمارت اهب ماق ماقتنالاب دوعو وأ ليكنت وأ ءافعإ صصق نم انتاف
 نم كعد «مالعإلا لئاسول ديفمو رغم رمألا اذه لثم ءانمون ءانثأ

 ةعطاقم ىلع ةرداق ريغ اهنأل «ةفاحصلل بمارت ءادع نع اهمالك

 ىلع نوركام عم ةرتوتملا هتحفاصم ةصق ترمتسا كلذل .هرابخأ

 .هل دولا ّنكت ال مالعإ لئاسو يف عوبسأ رادم
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 ..بم|رت ]ركش
 !بعشلا ودع مالعإل]

 قفو ةشوشم ءاوجأ شيعي بمارت دلانود سيئرلا نأ تبثي ام

 داعأ هنأ ءيكريمألا باونلا سلجم سيئر يسوليب يسنان ريبعت

 هنأل .«بعشلا ودع مالعإلا» نع همساب روهمم حلطصم مادختسا

 ةيخيراتلا ةلوقملا اهتضرتفا يتلا ةيلاثملا ةروصلا دمع نع لهاجتي

 تلضف يتلاو يكريمألا روتسدلا اوبتك نيذلا ءايوقألا لاجرلل

 !ةفاحص الب ةلود ىلع ةموكح نود نم ةلود

 ىظحي يذلا رتيوت عقوم ىلع هباسح يف اجهتبم بتك كلذل
 ىمرم يف ةيسيئرلا مالعإلا لئاسو تحبصأ» ةينويلم ةعباتمب
 اهرابتعاب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف راقتحا لحم تراصو «نارينلا

 بزحلاو بعشلا ةّودع اهنأب ةفاحصلا امهتم «ةفئازو ةدساف

 :يقيقحلا ضراعملا

 ضراعملا» ةركف ىلع زيكرتلا يف مامتهالا قحتسي يرمأ هنإ

 ٌودع» ب هتداعك ةشوشم ةقيرطب بمارت اهطبر يتلا «يقيقحلا

 .مالعإلا ىلإ رظنلا يف «بعشلا

 ةقيقحلا ةعاشإ لجأ نم اصلخم اضراعم يفاحصلا نوكي نأ

 ال ام كلذ .بعشلل اًودع نوكي نأ نكمي ال وهف .داسفلا عنمو

 بعللا نم ةرمتسم ةلحرم شيعي وهو بمارت هكردي نأ ديري
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 .ىثبعلا فغشلاب نوكسملا ىسايسلا

 ةيطارقميدلا يقبُي ام وه ةيحصلا ةضراعملا نم عونلا اذه نإ

 تايلوؤسملا نم ةدحاو هاوحف يف لكشيو «ةايحلا ديق ىلع

 حون يكريمألا بتاكلا ريبعت قفو «ةرحلا ةفاحصلل ةيرهوجلا
 .نامديلف

 «ةراض تانئاك» نويفاحصلا نوكي امدنع ةرم تاذ ثبتك دقل

 كلذل .عمتجملل ةبسنلاب ةعفان تانئاك نونوكيس مهنإف «يسايسلل

 ةبسنلاب «اراض انئاك» هتاذ عم قستملا يفاحصلا نوكي نأ دهتجي

 نم «ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا سيئر مهيف نمب ءيسايس يأل

 عنمو داسفلا فشكو ةرمتسملاو ةدعاصتملا بيذاكألا دينفت لجأ

 .اهدحو مالكلا ةبيرض عفدب درجملا ءافتكالا نم نييسايسلا

 ددع كانه لب «ةدحتملا تايالولا يف ةيرحلا عارتخا متي مل

 ةمجسنم ةلقتسملا ةفاحصلا ةيمهأ اهيف تناك يتلا لودلا نم ليلق

 نم ميظعلا يكريمألا ديلقتلا اذه .ليوطلا اهخيرات عم قيثو

 .ديدهتلا تحت نآلا وه ةقيقحلا لوقو ةقيقحلل يندملا مارتحالا

 نم ريثكلا اهيدل تسيل ةيكريمألا ةفاحصلا نأ ينعي ال اذهو

 لئاسو ضعب نإ لب .صصقلا قيفلتو رورغلاو زايحنالاو ءاطخألا
 ادايقناو ةقيقحلاب امراع اراتهتسا رهظت ةيبزح ذفانم يه مالعإلا

 شوب جروج بيذاكأ ىسنن له» «ةيكريمألا ةرادإلا ططخل ىمعأ

 نم اهل ىمعألا ينبتلاو قارعلا ىدل لماشلا رامدلا ةحلسأ نع

 .«؟الثم زميات كرويوين لبق
 ةفاحصلا مجاهي يكريمأ سيئر لوأ سيل بمارت دلانود
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 ةسايس هيدل نأ ودبي نم لوأ هنكل .لداع ريغ لكشب اهلماعي وأ

 ةفاحصلا لمع ضّعتو لب ةيعرشلا ضوقت ةقستمو ةبوسحم
 .رطخلل

 ةدحتملا تايالولا ذاقنإ ةفاحصلا ةمهم نم سيل نكل

 قمعتلاو غالبإلاب موقت نأ يه ةفاحصلا ةمهم نإ .بمارت نم

 ريبعت قفو فوخ نودو عيطتست ام لضفأب قيقدتلاو ليلحتلاو
 .ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص

 يكريمألا بتاكلاو يفاحصلا نياتسنريب لراك بلاط نأو قبس

 ةرورضب ««تيغرتوو» ةحيضف تايعادت فشك يف مهاس يذلا

 ةيجوغاميدلاو دادبتسالل ةسيرف ةيطارقميدلا عوقو رطخ ةمواقم
 .نييموكحلا نيلوؤسملاو نيبختنملا ةداقلا لبق نم مارجإلا ىتحو

 يتلا ةقيقحلل انيمأ اسراح تسيل ىربكلا تايطارقميدلا ىتح هنأل

 ةيناطيربلا ةبتاكلا عفد يذلا ببسلا سفن وهو .سانلا اهدشني

 يلختب ءيسايسلا «بيذاكألا سيك» ةهجاوم ىلإ روم نازوس
 نأشب ةيتاذ ابرح ضوخي ملاعلاف «ددرتلا ةركف» نع نييفاحصلا

 قئاقحلا نأل برحلا هذه جراخ اوسيل نويفاحصلاو «تامولعملا

 .بيذاكألا يف سانلا طقسي هسفن تقولا يفو ةدوجوم

 تاعاقف يف انسفنأ لزعن الأ انيلع نييفاحصك اننأ ينعي اذهو
 ءارآل طقف ضرعتنو» دروفراه ميت بتاكلا ريبعت قفو .ةيجول و يديأ

 نماكلا بيقرلا ىلع رصتنن يك «اهسفن انريكفت ةقيرط مهيدل نيذلا
 .يطرش ةئيهب انرصاحي يذلا بمارت لبق انلخاد يف

 ةداعإ يف ايدوجو ايداصتقا اديدهت مويلا ةفاحصلا هجاوت
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 نأشب مئاشتملا لدجلا دعاصتي امنيب .ملاعلا يف اهتناكم طبض

 تقو يأ نم رثكأ ددرت كانه «ةيطارقميدلاو ةسايسلاو مالعإلا

 .ةمهم يه اذاملو «ةفاحصلا فيرعت نأشب ىضم

 نايدراغلا ةفيحص ريرحت سيئر رغديربسور نالأ لوقي

 ىلع قافتالا نوعيطتسي ال نويفاحصلا ناك اذإ» قباسلا ةيناطيربلا

 نوبلاطي يتلا ةمدخلاو ةماعلا ةحلصملا ةعيبط نع ةماع ةركف

 هب موقن امع عافدلا دقعي كلذ نإف ءسانلل اهريفوتب تاموكحلا

 نييفاحصك انل ةبسنلاب مهملا نم «يقفألا رحلا مالعإلا رصع يف

 .«انلالقتساو انفادهأو انميق نالعإو ديدحت ىلع نيرداق نوكن نأ

 لامعلا بزح سيئرل مالكب ريكذتلا ةداعإ ءانه ديفملا نم

 ةهجاوم يف ايسايس ناك امدنع «دنابيليم دإ قباسلا يناطيربلا
 نم انمار ايراوح اجمانرب مدقي يفاحص مويلا كئابان» ةفاتحسلا

 رودقمب سيل هنأ ىري ناك «(2«يس.يب.يب» ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه
 نييسايسلا لك نإ لثم ةركف تناك اذإ رييغت يأ ثادحإ دحأ

 .فحصلا هبتكت ام لك يف ةدئاس «ءافرش ريغو نوشترم

 «مويلا يعاذإلاو سمألاب يسايسلا دنابيليم ىلع بعصي
 نلآ بسح ةفاحصلا نأل «كلت هتركف نع عافدلا يف رارمتسالا

 نييسايسلا ضعب دقتعي امك سسجتلا رابخأ لوستت ال رغديربسور

 ظافحلل اهعسو ىف ام لعفت نأ اهيلع بجي ةرحلا ةفاحصلا

 ْ .ةنزاوتملا ماكحألاو قئاقحلا مارتحا ىلع

 وأ ديدهت وأ فوخ نود اهلمعب موقت نأ بجي ةفاحصلا

55 



 يف ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص هب تدان مالكلا اذه لثم ءبيهرت

 ةيعوضوملا ىلع ظافحلل اهيعاسم يف ةيكريمألا فحصلا معد

 نيريثك لثم - بمارت سيئرلا هسرامي ام ءازإ «ةيقالخألا دودحلاو

 .ةفاحصلا ريمدتل - ةروطخ رثكأ ملاعلا نم ءازجأ يف نيرخآ
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 يبرعلا خفانصلإ
 خمدصلا بعوتست مل

 يف تعمتجا يتلا تالاقملا ةمزح هايإ انحنمت سرد يأ

 امدنع ؟«ةفاحصلاو بمارت دلانود سيئرلا» ىمست ةدحاو ةطقن

 يمس موي ىلع ملاعلا لود فلتخم يف فحصلا تائم تقفتا

 يف بمارت اهسرغ يتلا ةركفلا دينفت لجأ نم «دحأ ءادعأ انسل»

 ةرذب ةفاحصلا لعج يف ريبك دح ىلإ حجنو روهمجلا لوقع

 ةرح ةيطارقميدب عمتجملا طبرل ىلثملا ةليسولا تسيلو «ةيناطيش
 .تامولعملاو راكفألا نم

 ءارش قيدانص يف ادوقن عضو يذلا نم فرعن نأ امهم سيل

 2018 ماع سطسغأ نم رشع سداسلا موي يف ةيكريمألا فحصلا

 ضفار يحاتتفا لاقم ةباتك يف فحصلا ةيبلاغ تدحوت امدنع

 «مالعإلا لئاسو عم يكريمألا سيئرلا هعضو يذلا ءادعلا أدبمل

 ةفاحصلا هتمدق يذلا يسايسلا سردلا انيلإ ةبسنلاب مهملا نكل

 .مويلا كلذ يف ملاعلل ةيكريمألا

 رشع سداسلا موي ةروشنملا ةقسنملا ةيحاتتفالا تالاقملا

 ءارآلا نع ربعم لاثم يه ةفيحص يتئم نم رثكأ يف سطسغأ نم
 لالخ نمق «نامديلف حون يكريمألا بتاكلا قفو قئاقحلا تسيلو

 «ةيتاذ ةيرابخإ ةرود فحصلا تقلخ سانلا نيب ءارآلا كلت ثب
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 زيكرتلا نم الدب ءاهتاذ دح يف ةفاحصلا ىلع تزكر يتلا كلت

 .اهل بمارت سيئرلا داقتنا ىلع
 ةيطارقميدلا يقبُي ام وه ةيحصلا ةضراعملا نم عونلا اذه نإ

 نم ةدحاو هاوحف يف لكشيو «ةايحلا ديق ىلع دالبلا يف

 .نامديلف ريبعت قفو «ةرحلا ةفاحصلل ةيرهوجلا تايلوؤسملا
 ةداعإ ىلع سردلا اذه دعب يبرعلا ملاعلا يف ؤرجن له

 ؟انيدل ةلودلا موهفمب وأ ءتاموكحلاب ةفاحصلا ةقالع بيترت

 فالتخا عم نهولاب باصي ام ابلاغ يذلا ميدقلا لاؤسلا كلذ

 .اهتوربجو ةيبرعلا تاموكحلا ةوطس
 ميعزلا ةركف يشالت عم ةظقي رثكأ مويلا لاؤسلا اذه ودبي

 انتفاحص ىف ربكألا ةحاسملا ىلع اذوحتسم ناك يذلا دحوألا

 له» كاذنآ لءاستت مل ةيبرعلا مالعإلا لئاسو نإ لب «ةيبرعلا

 ةلواط ىلع احوتفم اهقوس ناك اذإ ءارقلاو قوسلاب «؟مويلا تريغت

 رابخألاب هجاعزإ مدعو «هرورغ عابشإل موي لك حابص ميعزلا

 .ةئيسلا

 ىمسي ةيبرعلا انتفاحص يف دحوألا ميعزلل مويلا ليدب ةمث

 ةفاحصلاو «ريغت لاحلاف رمأ نم نكي امهم !ةبيخلل اي «نيدلا لجر

 بيقرلا لتقم دعب اهسفن عارتخا ةداعإ ىلع ةرداق مويلا ةيبرعلا
 ةوطسل يدحتملا يفاحصلا نطاوملا دوجوبو ةباوبلا سراح

 ةيخيراتلا ةركفلا ةداعإل ةصرف ناك يكريمألا سردلا ,تاموكحلا

 .تاموكحلاو سيئرلاب ةفاحصلا ةقالع نع

 ددع كانه لب «ةدحتملا تايالولا يف ةيرحلا عارتخا متي مل
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 ةمجسنم ةلقتسملا ةفاحصلا ةيمهأ اهيف تناك يتلا لودلا نم ليلق

 نم ميظعلا يكريمألا ديلقتلا اذه .ليوطلا اهخيرات عم قيثو لكشب

 .ديدهتلا تحت نآلا وه ةقيقحلا لوقو ةقيقحلل يندملا مارتحالا

 ليلحتلاو قمعتلاو غالبإلاب موقت نأ يه ةفاحصلا ةمهم نإ
 ةفيحص ريبعت قفو فوخ نودو عيطتست ام لضفأب قيقدتلاو
 .ةيناطيربلا نايدراغلا

 ريثكلا اهيدل تسيل ةيكريمألا ةفاحصلا نأ ينعي ال اذهو

 لئاسو ضعب نإ لب ءصصقلا قيفلتو رورغلاو زايحنالاو ءاطخألا
 ادايقناو ةقيقحلاب امراع اراتهتسا رهظت ةيبزح ذفانم يه مالعإلا

 .ةيكريمألا ةرادإلا ططخل ىمعأ

 عانقإل ةفاحصلا هتمجاهم يف رومألا هذه بمارت ىنبت دقل

 هباسح ىلع عباتم نويلم نورشع هيدل نمف ءاهاودج مدعب سانلا

 ةليسو يأ ىلإ ةجاح نود نم دوي ام لاصيإ ىلع رداق رتيوت يف

 ام لعفت نأ اهيلع بجي ةرحلا ةفاحصلا نكل ؟ىرخأ مالعإ

 «ةنزاوتملا ماكحألاو قئاقحلا مارتحا ىلع ظافحلل اهعسو يف

 «بيهرت وأ ديدهت وأ فوخ نود اهلمعب موقت نأ بجي ةفاحصلا
 معد يف ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص هب تدان مالكلا اذه لثم

 ةيعوضوملا ىلع ظافحلل اهيعاسم يف ةيكريمألا فحصلا

 نيريثك لثم - بمارت سيئرلا اهسرامي يتلا ةيقالخألا دودحلاو

 .ةفاحصلا ريمدتل - ةروطخ رثكأ ملاعلا نم ءازجأ يف نيرخآ

 نأ ىلإ بمارت نمز يف ريشت يأرلا تاعالطتسا تناك اذإ

 ةودع تراص ةفاحصلا نأ نوربتعي نييكريمألا نيبخانلا فصن
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 يف اهب دتعي يأر تاعالطتسا انيدل دجوت ال ظحلا ءوسلف «بعشلا

 !تاموكحلا ةمداخ ةيبرعلا ةفاحصلا نأ تبثت يك يبرعلا ملاعلا

 .كلذ يبرعلا روهمجلا سسحتي نأ لهسلا نم نكل
 ةهجاوم يف ةفاحصلل ريبك يقالخأ سرد رورم ىلع مايأ دعب

 «ةيكريمألا بولغ نطسوب ةفيحص نم ةردابمب قلطنا اهضيوقت
 بعوتست مل اهنأ .تاموكحلا نم عيجشتبو ةيبرعلا ةفاحصلا تدب
 رودت تلاز امو «ملاعلا فحص بلغأ ىلإ تلصو يتلا ةمدصلا

 «يرازولا داسفلا راوسأ ىلع ةلوجخ رمتو ءامعزلا روصق لوح

 .نيدلا لاجر ةيصوصلو سرطغت نع اهنويع ضمغتو
 اهتيحاتتفا تحت بولغ نطسوب ةفيحص تعضو دقل

 ىتش نم فحصلاب ةمئاق «دحأل اودع تسيل ةفاحصلا» ةيخيراتلا

 ءاهيأر نع ةربعم تبتكو اهتركف عم تنماضت يتلا ملاعلا عاقب

 ةفيحص يأ ةليوطلا ةمئاقلا هذه يف دجوت ال ةبيخلل ايو نكل
 لب «بمارت عم اهتقالعو ةيكريمألا ةفاحصلا لجأ نم سيل !ةيبرع

 تاموكحلا فلخ مئان وهو ريسي يذلا يبرعلا انمالعإ لجأ نم

 .نيلومملاو
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 .ندنل عاف بمارت
 !دافانصلا ةداعسل اي

 هترايز ةياهن يف بمارت دلانود يكريمألا سيئرلا ةديرغت
 «ةدودو ةلماعمب يظح هنأ اهيف معز يتلا ايناطيرب ىلإ ةيمسرلا

 .زايتماب ةبذاك رابخأ يه

 يف ادو رثكأ ةلماعمب ىظحأل نكأ مل» بمارت بتك دقل

 اذهو «بعشلاو ةيكلملا ةلئاعلا بناج نم ةدحتملا ةكلمملا

 دحأ عيطتسي ال ثيح ءافطإلا لاجرل رمتؤم روضح هبشي مالكلا

 !ءاملا ركذ

 مدع نأشب قيلعتلا ىلع بمارت نويفاحصلا مغرأ امدنعو

 ربتعا «يناطيربلا عمتجملا يف ةعساو تائف لبق نم هب بيحرتلا

 «ةبذاكلا رابخألا نمض «هترايزل ضفر نم عراشلا يف ثدحي ام

 دعبو» ندنل عراوش يف هب نيفتحملا سانلا فاللآ دهاش هنإ لاقو

 ؟تاجاجتحالا ىه نيأ تلقو ءتاجاجتحا كانه نأ تعمس كلذ

 ةريقتع جوهق ءاجاجتحا را لكلا امدنعو ءتاجاجتحا ىرأ ال

 ريراقتلا هذه نم ريثكلا نإ لوقلا ىلإ رطضا نأ ينفسؤيو «ةياغلل
 .«ةبذاكلا رابخألا ليبق نم يه

 رظنلا عيطتسي ال هنإف ءمئاد لكشب شوشم بمارت نألو

 اسانأ» كلذ نم الدب دهاش هنإ لوقي امدنع نورخآلا هاري ام ىلإ
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 ةيوق ةيجازم ةلاح تناك «ةيناطيربلاو ةيكريمألا مالعألاب نوحولي
 .«اريبك ابح ءابحو

 ةطرشلا لاجر ىتحف «سانلا نيب اهموي تنك يفاحصك انأ

 دوشح عم فطاعتب يحوت ةرذحلا مهحمالم تناك نييناطيربلا

 اهعونتب رختفت يتلا ةنيدملا ,ندنل يف بمارت دوجول نيضفارلا
 يتلا

 يه يكريمألا سيئرلا اهلوانت ىلع ؤرجي مل يتلا ةقيقحلا
 يكريمأ سيئر يأ ظحي ملف «همودقب ةيناطيربلا ةفاحصلا ةداعس

 نوتنيلك ليب ةحيضف ىتحف «بمارت هب يظح املثم خيراتلا ّرم ىلع
 مامتهاب ظحت مل .ءيكسنولوب اكينوم ةبردتملا عم ةيسنجلا
 ءهسفن بمارتل قفارملا لدجلا ردقب ةيناطيربلا ةيبعشلا ةفاحصلا

 رثكأ بمارت ةرايز مايأ رادم ىلع ةيناطيربلا ةفاحصلا تناك كلذل

 اهمعز يتلا ةدودولا ةلماعملل ةلصب تمت ال ةداعس اهنكل «ةداعس

 :تمارت

 هب دّرغ يذلا فيزملا ربخلا فشتكن نأ ناكمب ةطاسبلا نم

 فصو نع هعجارت لمأتن امدنع «ةدودولا ةلماعملا» نع بمارت

 ةيصخش اهنأب دلوملا ةيكريمألا لكرام ناغيم «يراه ريمألا ةجوز

 ةفيحص هتغلبأ امدنع بمارت لاق ءايناطيرب ىلإ هلوصو لبقو !ةظف
 ؟لوقأ نأ يعسوب اذام .كلذ ملعأ مل» هل ناغيم تاداقتناب نص

 .«ةظف اهنأ فرعأ نكأ مل

 هنأ ذإ هتاملك تفرح مالعإلا لئاسو نإ لوقيل بمارت داعو

 .ادج ةفيطل اهنأ قحب رعشي
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 مل :تلق» ةينويزفلتلا «يف.يت.يآ» ةانق عم ةلباقم يف لاقو

 اهنإ تلق نكلو ةظف اهنأ ىلإ ريشأ نكأ مل «ةظف اهنأ فرعأ نكأ
 .«يهاجت ةظف تناك

 اطيسب ايليلحت ايعو نوكلتمي نيذلا نم يأ ناكمإب سيلأ
 يتلا ةفيزملا رابخألا نمض مالكلا يف عجارتلا اذه فينصت

 ؟هسفن بمارت اهبراحي

 تلعج يتلا ةديحولا .ناغيم - بمارت ةصق نكت مل
 ءاقللا فغشب بقرتت تناك اهنإ لب «ةديعس ةيناطيربلا ةفاحصلا

 يف زئافلا تسكيرب بزح ميعز «جاراف لجيان عم هعمجي يذلا

 بزحلا نم جاراف بحسنا» كاذنآ يبوروألا ناملربلا تاباختتا

 نويبعشلاف ««ىسايسلا لمعلا كرت اهدعبو رخأ ابزح سسأو اقحال

 عش ءاهوتناب نقتقانأ نكي ال ماكلا هع نايتمإب ةنانعم ةيقن

 ؟جارافب بمارت ىقتلا اذإ

 نمؤي وهف ديجلاب بمارت سيئرلا عم ءاقللا جاراف فصوو

 .هتبجعأ ندنل ىلإ ةلحرلا نأ امك تسكيربلاب العف

 يوبعشلل ةبسنلاب يفكي ام سابتلالا نم ةلاسرلا كلت لمحت

 «ةيناطيربلا ةموكحلل اسيئر اهنيح نكي مل .نوسنوج سيروب رخآلا
 بمارت عم ةقيقد نيرشع ةدمل فتاهلا ىلع ةرواحمب ىفتكا هنإ ذإ

 يظح يذلاك ندنل يف يكريمألا ريفسلا لزنم يف لابقتساب سيلو
 ْ 0 ْ .جاراف هب

 نأل «للك نود ةيناطيربلا ةفاحصلا امهقحالتس ناتصق انهو

 ةيح امهليصافت ىقبتس ءنوسنوج ةملاكمو جاراف ءاقل يف ىرج ام
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 نوسنوج هيلإ عفد يذلا تسكيرب قزأم شيعي دلب يف عيباسأل

 .جارافو

 يف ةرضاح نوكتس اهنكل ةيمهأ لقأ ةثلاث ةيفاحص ةصق كانه

 بزح ميعز كاذنآ اهلثمي يتلا ةيبلسلا ةوقلاب قلعتتو ءاضيأ لدجلا

 ىلإ يكريمألا سيئرلا ةرايز ءانثأ نيبروك يمريج ضراعملا لامعلا

 !ةيباجيإلا نوسنوجو جاراف ةوق لباقم ءبمارت ىلإ ةبسنلاب ندنل

 بمارت داع «نيبروك عم رشابم ءاقل دقع بلط ضفر نأ دعبف

 ىلإ «يف.يت.يآ» نويزفلتب ناغروم سريب عم ةلباقملا سفن يف
 هنأ تدقتعا» لوقلاب كبترم داقتعا نع ريبعتلاب ةشوشملا ةلاحلا

 سيل ديكأتلاب .هئاقلل دعتسم يننكلو «هيقتلأ نأ بسانملا ريغ نم

 .(هعم ةلكشم يأ يدل

 ةرايز يف مالعإلا لئاسول ةبسنلاب ةديعسلا ةصقلا يه كلت

 .ايناطيرب ىلإ ةيخيراتلا بمارت
 ةعباتم ىلع نيدهاشملا لابقإ ببسب تافينصتلا تعفترا دقف

 كلذ يف ببسلا نأ نّيبتت يهو ةيسايسلا اماردلا ةيؤرل تاونقلا

 .بمارت دلانود وه

 ىلإ يكريمألا سيئرلا ةرايزب ةفاحصلا ةداعسل اي لقأ ملأ

 رصع يف ةهيركلا رومألا نم انايحأ يتأت ةداعسلا نأل ؟ايناطيرب

 !بمارت
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 2 بم]زت عانعي لوسنولب
 خفانصلل غيسنلاب

 اهمسا تاونس رادم ىلع ةلعافتم ىقبتس ةيفاحص ةصق انيدل

 ةسايكلا نم ديزملا هنم بلطتي يذلا رمألا ايناطيرب ءارزو سيئر

 .اهدتعي مل يتلا

 لاا نار الاون د ىلا ءزجلا وه نوسنوجو

 0 ةحايسلا ساراكأ حتي 0 يسايسلا ا

 .يئامنيسلا يسايسلا دهشملا اهب رخزي راص يتلا

 يناطيربلا نيظفاحملا بزح ةسائر ىلإ نوسنوج دوعص جعزي
 تاب هاا روج لداخل دارززلا جانو ىلإ لوصولاو

 ايرابخإ اداسك شيعت 3 يتلا ةفاحصلا نم لعجي فاك ببس وهو

 يلا لجرلاةقراماو ترقق نافعا نق كيرلا نورت ةئيعت

 كلذل .زايتماب ةبعللا فرعي يفاحص نوسنوجف ءاهتقورأ نم جّرخت

 نولوؤسملا بجعي نيح يف «هئارظن عم ددرتم ريغ يسايس وه
 ايوبعشو ئدابملا ميدع اصخش هنودعي مهنأ الإ ؛هتعاربو هئاكذب

 هنأل .هيلإ ةقوشتم اهيقبي يذلا ردقلا ةفاحصلا حنمي هنأ ديب ءاريطخ

 .مالعإلل لثمألا فيرعتلا اهنأب ةسايسلا مهفي
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 تنك «ندنل ةدمع تنك امدنع زميات يادنص ةفيحصل لاق

 يف ةقلطملا هتقث ىلإ ةراشإ يف .«ملاعلا يف ةنيدم ربكأ مكحأ»

 هتفشك ميدق ملح نع ريبعت وهو .ةيناطيربلا ةموكحلا ةسائر
 .«ملاعلا كلم» حبصيل حمطي ناك هنإ اهلوقب لشتيار هتقيقش

 دنع 2003 ماع تثدح يفاحصلا نوسنوج قفارت ةصق ةمث

 ادفوم اهنيح ناك «ةيكريمألا تاوقلا لبق نم قارعلا لالتحا

 تاوقلا هتحاتجا دلب نع هتادهاشم ةباتكل هروتيتكيبس ةلجم نم

 دهشم يف نييكريمألا دونجلا نوقفاري نويفاحصلا امنيبو «ةلتحملا

 ءارزولا سيئر بئان لزنم ىلإ هجوتلا نوسنوج راتخا ءرركتم

 ىلوتسا نم) هبهنل عاعرلا عومج هحاتجا نأ دعب زيزع قراط كاذنآ
 امنيبو (عاعرلا نيدلا لاجر ةليصف نم يسايس «مويلا هنكسيو هيلع

 راجيسلا قودنص ىلع يلوتسي نأ نوسنوج راتخا حابتسم لزنملا
 هفصوب «لحارلا يقارعلا يسايسلا هب ظفتحي ناك يذلا يدلجلا
 .هتيصخش نع | ربعم ارثأ

 هنكل ءيفاحصلا نوسنوج تاينتقم نم ةصقلا كلت تيقب

 قاروألا همامأ تحتف ندنل ةيدلب ةسائر تاباختنا يف زاف امدنع

 ىلع ذاوحتسالاب ةيناطيربلا ةطرشلا هتمهتاو دعب فجت مل يتلا

 راجيسلا قودنص ناك اذإ ام تثحبو ةعورشم ريغ ةقيرطب ةعطق
 امو «ةينيد وأ ةردان ةيملع وأ ةيفاقث وأ ةيخيرات وأ ةيرثأ ةيمهأ اذ»

 .ةعورشم ريغ ةقيرطب قارعلا نم لقن ناك اذإ

 تقول ةعيضم يهو ةهفاتلاب اهنيح ةصقلا نوسنوج ربتعا

 هغلبي زيزع قراط يماحم نم اباطخ كلتمي هنأب معزو «ةطرشلا
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 نأ عم .«هنم ةيده راجيسلا قودنص ربتعا» نأ يف بغري هنأ هيف

 لاجرلا تاركذم نم ةمخفلا خسنلا ذخأ ول هيلع ىنمت يماحملا

 جروج ةريس لقألا ىلع وأ يكريمألا روتسدلا اوبتك نيذلا ءايوقألا

 نألو ءراجيسلا قودنص نم ةيمهأ رثكأ بتكلا هذهف .نطنشاو
 .لزنملا بهن ءانثأ اهوقرسي مل اهتيمهأ اوردقي مل عاعرلا

 ريغو شئاطلا كلذ ةيكرت لوصأ نم ردحنملا نوسنوج يقب

 بزح تادايق نيب فرع نأ ذنم روهمجلل ةبسنلاب لوؤسملا
 ةيدلبل هتسائر دنع ةفاحصلا نيعأ نع بيغي ال ناكو «نيظفاحملا

 عوضوم ىلإ تلوحت ةيئاوهلا هتجارد ةقرس ةصق نإ لب «ندنل
 اولضف صوصللاف ءاهسأرتي ةنيدم يف نامألا نأشب هيلع مكهتلل

 .ةنيمث اهنوكل سيلو هنم ةيرخسلل هتجارد

 يام ازيريت ةموكح يف «كاذنآ» ةيجراخلا ريزو نوسنوجو

 يتلا مالعإلا لئاسول الو ةموكحلا ةسيئرل ةبسنلاب ال .نداهم ريغ

 ىلإ ؛ملاعلا يف ايناطيرب هجول سيكلا ريغ لثمملا هيلإ رظنت تناك
 هيلع تقلطأ نايدراغلا ةفيحص يف ةبتاكلا روم نازوس نأ ةجرد

 ءارزولا سيئر ىلإ ةراشإ يف «ينوكسيروب»و «بيذاكألا سيك»

 فرعي اعم امهمهف نأل ,ينوكسلرب ويفليس قبسألا يلاطيإلا
 .امهنيب طيسولا يه ةلاسرلاو مالعإلا يه ةسايسلا

 بزحل يمتنملا تادروللا سلجم وضع ربوك وردنأ مهتاو

 «تاباختنالا نوؤشل قباسلا ةموكحلا راشتسمو نيظفاحملا

 .«ةيوبعشلاو يقالخألا ءاوخلاب» نوسنوج

 نوسنوج سيروب ةراقح» رتيوت ىلع هل ةديرغت يف لاقو
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 هسفن ردقلاب ةرباعلا هتلزاغمو ةيتاقلتلا هتيرصنع ىتح زواجتت

 يأ ىف هل نيديؤم بذجي ءيش يأ ايفرح ديؤيس هنإ .ةيشافلل

 .«ةظحل

 نم ربكأ اهتمرب مالعإلا لئاسو يف نوسنوج ةصق مويلا
 جالع ال ضرم تسكيربف «ربوك هقلطأ يذلا عينشلا فصولا

 ىطخ امنيب ءءاوس دح ىلع نييبوروأللو نييناطيربلل ةبسنلاب هل

 كلتو ءتسكيرب قبطيل «تيرتس غننواد 10 ىلإ تلصو نوسنوج

 .ةقوشم ةمداق تاقوأل اهريثأت دقفت ال ةيفاحص ةصق يرمعل

 كنارف هفصو دق ناك امك لوألا لوؤسملا ريغ لجرلا نييناطيربلا

 «قحاللا سيئرلاو قباسلا ايناملأ ةيجراخ ريزو «ريامنياتش رتلاف
 قحتسي هنأ ىري يذلا نم تسكيرب ىلع تيوصتلا دعب الئاستم

 ؟موللا

 نيلوؤسملا ريغ نويسايسلا بذج» اهنيح ريامنياتش لاق
 «تكيركلا اوبعلو اوجرخ (...) كلذ دعبو تسكيرب ىلإ دالبلا

 ةراشإ كلذ ناك .«بضغلل اريثم افرصت كلذ دجأ «ةحارصب

 جورخلا ةلمح لثمي ناك يذلا لجرلا .نوسنوج ىلإ ةحضاو

 .يبوروألا داحتالا نم

 ةفاحصلا «ءاردزالاو رمذتلا امارد نم يرجي يذلا لكعم

 لب .امامت ايبلس سيل نوسنوج ىرت يتلا صصقلا ضفرت ال

 .قوشملا لدجلا نم ديزمل اهيلإ ةبسنلاب بيحرت عضوم اهنإ
 ريزول حرملا بولسألا نأ نوري نييبوروألا نييسامولبدلا ضعبف
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 اعتمم ناك ءاقحال ةموكحلا سيئرو قباسلا يناطيربلا ةيجراخلا

 هنكل .فارطألا ةددعتملا ةليوطلا تاعامتجالا للم نم ففخيو

 ةرخاسلا ةلتاخملاو ةيدجلا مدع نم ردقلا سفن ىلإ لصي مل

 دحأل راشتسم هفصو دقل !الثم يفاذقلا رمعم اهب زيمتي ناك يتلا

 راشتسملا لاقو .«غلاب قهارم» هنأب لسكورب يف نيلوؤسملا رابك
 بعصلا نم» نكل «ةوسقلاو ةعاظفلا ةيؤر» لهسلا نم ناك دقل

 .«لامجلا ةيؤر

 نأ ىرتسم اهنأ هتمرب ملاعلا يف ةفاحصلا ظح نسح نمو

 ءارزولا سيئر يف ةدحاو تافصاومب ةصق لامجلاو ةعاظفلا

 .بمارت دلانود مليف نم يناثلا ءزجلا وه نوسنوج نأل يناطيربلا
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 قتبرب تسيل عاربكلا تايطارقميدلا
 مفيزملا رابخ إلا لم

 ءاشنإ نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا حرتقي امدنع
 ةينورتكلإلا تامجهلا نم «تايطارقميدلا ةيامحل ةيبوروأ ةلاكو»

 نكمي ال هنإف ءيمقرلا رصعلا اهعنص يتلا تارماؤملاو بعالتلاو

 «تارماؤملاو بعالتلاو ؤطاوتلا نم تايطارقميدلا كلت ئربي نأ

 .ةفيزملا رابخألا جيورتو ةعانص يف ةرمتسم تلاز ام اهنأل

 !بذكلاب ورانوسلوب رياج يليزاربلا هريظن مهتا هسفن نوركام
 اردصم هفصوب مالعإلا لئاسو مامأ بذكلاب يفتحي نايب يف

 دقتعي نوركام نأ ةيسنرفلا ةسائرلا تنلعأ امدنع «ءارآلا فالتخال

 «يخانملا ريغتلا نم هدالب فقوم نأشب «بذك» يليزاربلا هريظن نأ

 نيب ةراجتلا قافتا فورظلا هذه يف عنامت اسنرف لعج هنأش نم ام

 .ةيبونجلا اكريمأ لودو يبوروألا داحتالا

 نويبوروألاو نويكريمألا نويسايسلاف «هيف ديدج ال رمأ اذه

 رابخألا يف لجخ البو ىرخأب وأ ةقيرطب نومهسي ريمضلا وميدع

 لايشنانياف ةفيحص يف بتاكلا ربراب ينوت ريبعت قفو «ةفيزملا

 اهتبتك نأو قبس ةلمج ىلإ ةدوعلا انه يرورضلا نم له .زميات
 ؟«رابك نوباذك ءرابكلا نويسايسلا»

 «ةفيزملا رابخألل لوألا براحملا بمارت دلانود دع نكمي
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 ةقيقح يف هنكل «هب حّرصيو درغي ام لك نع بيغي ال حلطصملا اذهف

 ىلع انماغرإل اهركتبي ةبذك ربكأب ةفيزملا رابخألا براحي رمألا
 «يوبعشك فرصتلا ىلع رصيو ةيسايسلا هتينانأ يفخي امدنع هقيدصت

 هيلع يفضي يسايس جهنم ىلإ ةفالصلاو روهتلاو ثبعلا لوحيو

 ارثكأ ةيبمارتلا يف بمارت لغوتي اذكهو .راصتنالا ةفصو

 تايالولا سيئر ةفيظوب رابخألا قفلي يفاحص بمارت

 نييالملا ةعباتمب ىظحي هنإ لوقلا يفكي «ةيكريمألا ةدحتملا

 .ملاعلا لود ىتش نم رتيوت ىلع هباسحل
 تاهويديف رركي امدنع زايتماب بذاك نوسنوج سيروب

 نمآ يحص ماظنب «رتيوت يف هباسح ىلع نييناطيربلل هدوعو
 داحتالا نم هدالب جورخ دعب رقتسم داصتقاو ةرهدزم عناصمو

 يف نالعإلاو مالكلاب طقف هسفنل حمسي هنأل بذاك «يبوروألا

 ةيفاحصلا تاراوحلا ءارجإ ضفري هنكل .ميدق يئاعد بولسأ

 ام ىلع بيجي نأ ةطاسبب لضفي «ةيناطيربلا ةموكحلا هتسائر ذنم

 .ةفاحصلا ةلئسأ نم برهتيو ةلئسأ نم هسفن ىلع هقلطي نأ راتخي

 ةبذاك رابخأ نع ةديج ةلثمأ رصاعملا خيراتلا رادم ىلع انيدل

 ريكذت نكمي .ملاعلا يف تايطارقميدلا ىربك اهتعنص زايتماب

 ىرخأ ةيطارقوريب ةسسؤم ةفاضإ ديري وهو اهب يسنرفلا سيئرلا
 ةيامحو تارماؤملا ةبراحم ةنلعملا اهتفيظو ءيبوروألا داحتالل

 .تايطارقميدلا

 ةظحل دجوت ال ةيسايسلا بيذاكألا يف لصح يذلا لك يف

 «نييسايسلل الو ىربكلا مالعإلا لئاسول ال .باسحلل ةبيرق
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 مل .بيذاكألا ديدجتل ةلواحم وه مهيلإ ةبسنلاب راذتعالا ىتحف
 ةحلسأب ةقلعتم ةرصاعم ةبذك ربكأ نع الثم زميات كرويوين رذتعت

 قارعلا نأ ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب تمعز يتلا لماشلا رامدلا

 .هلالتحال ربكألا غوسملا تناكو اهكلتمي

 لثم ةيمهألا نم ةجرد ىلع يناطيرب يفاحص دجي امنيب
 ىريو !!بيذاكألا جيورت نع اعفادم كلذ ربي ام «نريبكوك كيرتاب

 ىلإ ةراشإلا قبس» ةبذاكلا ةرين ةصق جئاتن لمحتت ال ةفاحصلا نأ

 قفو كيكشتلا ىلإ انايحأ لصيو لقنلا اهرود نأل ««اهليصافت

 برحلا بابض ىلع موللا عضوي نأ لهسلا نمو «لاوحألا لضفأ
 .نريبكوك قفو كاذنآ

 ىربكلا ةيسايسلا حلاصملل اشماه اهنوك نم ةفاحصلا ةئربت

 قلعتي امدنع ربراب ينوت دنع افلتخم الداعم دجت .نريبكوك دنع

 ةيصخشلا رتويبمكلا ةزهجأ لثم يهف ءاهسفن ةيطارقميدلاب رمألا

 رخآ ىلإ تقو نم تايطارقميدلا حالصإ بجي «ناسنإلا مسجو

 .ديج لكشب لمعت ىتح
 ةيامحل نوركام حرتقم ىلع هب دري نأ بجي ام كلذ

 نييكريمألا نم نييالملاف ءربراب ريسفت قفو «ةيطارقميدلا
 ةمظنألا يف نيلثمم ريغ مهنأو زجعلاب نورعشي نييبوروألاو
 .مهتاجايتحال فاك ريغ لكشب بيجتست يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 غلابب ىظحت تناك يتلا تاسسؤملاب ةقث مادعنا كانه

 ثدحتلا فولأملا نم حبصأو .عساو قاطن ىلع رشتنم مارتحالا

 .ةيبرغلا تاعمتجملا يف ءأوسأ وه ام وأ «يطارقميدلا دوكرلا» نع
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 ءايوقألا لازلإ ثدختي امدنع
 !صهب كيكشتلا نييفانصلإ عالع

 تاسابتقالا» ىمسي ام ىلإ ةدوعلا بسانملا نم ناك

 رمتسملا لدجلاو «مالعإلا لئاسو يف خيراتلا نم «ةلوهجملا

 «دقتعي امو دقتعي ناك ام رثكأ لثمت ال ةياهنلا يف اهنأل ءاهيلع
 قوتي ام وأ .ثدحيس وأ لعفلاب ثدح دق نوكي امو ثدح امو

 قئاثولا يف تدجو ءاوس قئاقحلاف «هب ركفي وأ ,ماعلا يأرلا هل

 يفاحصلا هدعب نمو خرؤملا ىلع نيعتي لازي ال .دجوت مل وأ

 .اهمادختسا نم نكمتي نأ لبق اهتجلاعم

 دلانود يكريمألا سيئرلا ةياور ىلع يدوويلوهلا ريثأتلا عمو

 ودبي ؛يدادغبلا ركبوبأ يباهرإلا شعاد ميظنت ميعز لتقمل بمارت
 تاسابتقا لدج عضوم نوكيس نيرشعلاو يداحلا نرقلا نأ

 نم ريثكلا نإف «ءايوقألا لاجرلا» ثدحتي امدنعف .ةرصاعم

 نيرواحمك نوفرصتي الو .ةطاسبب مهمالك نولقني نييفاحصلا
 نم كعد .ءامعزلاو تاموكحلل ةحيرم تاونقك امنإو «نيدقتنم

 نوكلتمي الو .مهسفنأ نويسايسلا اهقدصي ال يتلا تاحجبتلا

 نييسايسلا نأ ىلع يوطنت ةركفلا نأل ءاهنع عافدلل ةردقلا

 نييفاحصلا ىلعو ءدرجملا مالكلا ةبيرض نم رثكأ نوعفدي ال
 .مالكلا اذه يف قئاقحلا ىلع لوصحلا لجأ نم مهب كيكشتلا
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 «ددرت نود ةلوهجملا تاسابتقالا مالعإلا لئاسو رركت امدنعف

 اهادحتت نأ بجي امنيب تاموكحلل نيكمت لماع حبصت اهنإف

 يف بتاكلا جنوي يراغ قفو «ةفاحصلا رهوج عم قاستالل

 رودب اوفتكي الأب نييفاحصلا بلاطي يذلا نايدراغلا ةفيحص

 .ةريبكلا رداصملا نم ةلقانلا تاواغببلا

 تسيل ءاربخ حبصي يسايسلا هلوقي ام لك نأ ةدئاسلا ةركفلا

 ةقيرطب مالكلا اذه لقن متي امدنع ةفاحصلل امئاد ةديفم ةركف

 امك ««تاغلابملا» بئاوش نم ةافصم ريغ اهنكل .ةبذهمو ةقمنم

 ةداعإو سابتقالا ىلع لوصحلا ىلع رصتقي ةفاحصلا لمع نأ ول

 ةراشإلاو ليلحتلاو مهفلا قايس يف هعضو ىلإ دتمي الو «هعيزوت
 امأ .قئاقح ةباثمب هيف درو اًّمم ققحتلاو هيف ةنماكلا تارغثلا ىلإ

 نويسايسلا هب قطني ام لك نأ مالعإلا لئاسو رابتعا نم رطخألا

 ىلع ةلوادتم ةقيقحك نييسايسلا مالك نايرس يف نمكيف ءربخ

 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع تاباسحلا نيبالم

 ريبك ردصم بمارت دلانود يكريمألا سيئرلا نأ حيحص

 «ةيناطيربلا ةموكحلا ىنبم تيرتس غنينواد 10 اضيأو «رابخألل

 نيذه نع ردصي ام لك عضو مدعو كلذ دنع فقوتلا نكل

 اديفم نوكي ال رمأ ءيفاحصلا رهجم تحت نيريبكلا نيردصملا

 .روهمجلل اراض نوكي نأ لبق ءاهسفن ةفاحصلا رهوجل

 نم ةجرد ىلع رخآ ردصم يئنماخ يلع يناريإلا دشرملا
 طرونهلا يتعب ارابخأ اهفصرب هتاخيرصت عم لماعتلا نكل «ةيمخألا
 لدابت يف ةرحلا ةيطارقميدلا أدبمو قئاقحلا لهاجتو ةفطاعلا ىلإ
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 دجو نإ - ربخلا ليوحت نم رثكأب نمؤي ال يئنماخف «تامولعملا
 الاثم حبصي اذهل .هققحي نأ ديري ام قيقحتل ةيبيغ ةركف ىلإ -
 .هنع ردصي ام لك يف رذحلا لماعتلل نييفاحصلل ةبسنلاب اديج

 رمألا قلعتي امدنع ةموكحلا ةوطس يف نمكت ةقرافملا نكل

 الثم كوبسيف ىلإ رظنت تاموكحلاف ءاهّصخي رابخألل رخآ ردصمب
 ذإ «يناثلا هدقع يف لاز امف «ارطخ ملاعلا يقهارم ربكأ» هفصوب

 لماعتلا تاموكحلا تررق لاح يف كوبسيفل ديدهت ربكأ يتأي

 ةلوؤسم اهلعجي ام .ةصنم تسيلو ةرشان اهنأ ىلع ةكرشلا عم
 نفد متيس» اهنيح .ةكرشلا هرشنت ريهشت وأ ةبذك لك نع اينوناق

 ةفصاع تحت ءاينروفيلاك يف «كراب ولنيم يف دنمملا اهرقم

 نامشار نوعدج بتاكلا ريبعت قفو «ةيئاضقلا ىواعدلا نم

 نيب لصافلا طخلا نأ ىري يذلا «زميات لايشنانياف ةفيحص يف

 نييعرشلا نييسايسلا نيبو فنعلا ىلع ضيرحتلاو ريبعتلا ةيرح
 .ةلاحم ال هيلع عزانتم رمأ «ةيهاركلا يديؤمو

 ىتحو «تاموكحلا نم لعجي ال مالكلا اذه لك نكل

 ةيرح ىلع انيمأو الوؤسمو اميحر اردصم ءاهسفن ةيطارقميدلا

 يفختو اهحلاصم مدخت ةمولعم ريرمت ديرت امدنع «ةفاحصلا

 لوادت ةيرحل عضخت نأ ضرتفي يتلا تامولعملا نم الئاه امك

 .تامولعملا

 لصاوتلا لئاسو عرتخت مل تاموكحلا نأ حيحص

 امدنع جذاس خف يف طقستس مالعإلا لئاسو نكل «يعامتجالا

 نم يرابخإ ردصمك لصاوتلا لئاسوو تاموكحلا ىلع دمتعت

75 



 ةرطفلا»ب يشمارغ وينوطنأ هفصو ام ليكشتل قيمع قيقدت نود

 ىلع هيداقتنا ةرظن اوقلي نأ نييفاحصلاب ردجي امك ««ةميلسلا

 .ةسايسلا ةعانص يف ةفاحصلا هبعلت يذلا رودلا

 ريزو «زلبوغ فيزوجل ةريهشلا ةلمجلا لوادت متيام اريثك

 ماع هلاق ام نكل !هسدسم سّسحتي امدنع ريهشلا يزانلا ةفاقثلا

 لئاسو عم تاموكحلا ةقالعب مويلا ايلعف دسجتي هارن ,3

 دوقع ةينامث دعب زلبوغ ةلمج مكيلع ديعأ ينوعد «مالعإلا
 لكش ىلعأ لثمي ةيناملألا ةلودلل ثيدحلا لكيهلا» اهقطن نم

 «ينوناق لكشب اهتطلس ةموكحلا هيف سرامت ذإ «ةيطارقميدلل

 رداصي يناملرب لخدتل ةيناكمإ يأ نودو ءبعشلا ضيوفت لضفب
 .«ةلاعف ريغ اهلعجيو «بعشلا ةدارإ

 يف اهسفن ةنهملا دجت «نييفاحصلا ىلع تامجهلا ديازت عمو

 لاملاو ةفرطتملا تايشيليملاو ةدبتسملا تاموكحلا عم عطاقت

 نيذلا كئلوأو مالعإلا لئاسو عفادت نأ مهملا نمف ءدسافلا

 ءاخترالاو نهولاب اهتباصإ نود لوحتل اهميق نع اهيف نولمعي

 اكيرش راص وه اميف ءروهمجلا هرظتني يذلا صيخشتلا نع
 .يفاحصلا نطاوملا ربع العاف ايمالعإ

 نيقداص نوكن نأ ايفاحص هفصوب جنوي يراغ انحصني كلذل

 نوكن نأ انيضترا ميق نع عافدلا لجأ نم انيدل روصقلا هجوأ نأشب

 رثكأ نوكنس طقف اهدنع .ةيفاحصلا انتمهم يف اهنع نيلوؤسم
 ءاهجراخ وأ تاموكحلا يف ءاوس ءايوقألا 56 امدنع ةيلعاف

 .مهنيب انسفنأ عضن امدنع سيلو
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 عاموكن روكيد ئيهب عافانص

 يلسارم نيب «روكيدلا يفاحصلا» جذومن دجوي ال لاق نم

 .حيحص ريغ رمأ كلذ ؟ضيبألا تيبلا

 نم عونلا اذه نم ةليوط ةمئاق جاردإ نييفاحصلا ناكمإب

 تارقم يف نيتباث نيلسارم نونوكي ام ةداع نيذلا نييفاحصلا

 عونلا اذه لثم نكل «نييسايسلا طاشن يلقانو ةيبرعلا تاموكحلا

 ملاعلا نادلب رثكأ يف ضيبألا تيبلا يلسارم نيب اضيأ دوجوم

 .ةفاحصلا نأش نم يلعُتو ردقُت يتلا ةيطارقميد

 ةراعتسا ةيناث ديعأ نأ يتركف نع عفادأ انأو انه ديفملا نم

 هلوقب ركيب لسار زميات كرويوين ةفيحصل قباسلا لسارملا مالك

 نويفاحص دجوي لب ءضيبألا تيبلا نوطغي نويفاحص دجوي ال»

 دحأ نالون نوتليماه ةركفل ضرعأ امنيب .«ضيبألا تيبلا مهيطغي

 ضرعي امدنع «ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص يف نييكريمألا باتكلا

 .ايموكح اروكيد اونوكي الأ لجأ نم نييفاحصلل ةنيمثلا هتحيصن
 يف السارم نوكت نأ يه ةرهش رثكألا ةيفاحصلا ةفيظولا

 «لاوحألا نسحأ يف اضيأ أوسألا يه اهنكل ءضيبألا تيبلا

 صلخملا يفاحصلا نأ ىري ال يذلا نالون فصو بسح

 يتلا صصقلا مهأ نأو «هلمع لباقم لاملا نم ريثكلا بسكيس

 تققح نإو مايألا عم لاوحألا بلاغ يف ىسنتس اهرشنل دهتجي
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 سأيلاو طابحإلل ادعتسم نوكي نأ هيلع كلذل ءاهنيح يف اراشتنا

 قحاللا هدجم نأ عم صلخم يفاحص ةطاسبب هنأل هباتنيس يذلا

 يموكح روكيد درجم سيلو ءادبأ مهلباقي نل سانأ بح نوكيس
 .يفاحص ةيمست تحت

 ىدع ام لكو ءاهعنصن يتلا ةصقلا وه ةفاحصلا رهوج

 هذه مهف ىلإ نويفاحصلا عرسأ املكو .فئاز قيرب درجم كلذ

 ميقلاو ةيصخشلا ةماركلا لجأ نم لضفأ لاحلا ناك املك ةركفلا
 ةياهنلا يف لمأي يفاحصلا نأل ءاهلجأ نم نولمعي يتلا ةيفاحصلا

 لايجألل الاثمو مويلا ملاع ةقث بسكو مارتحا عضوم نوكي نأ

 .ةقيقحلل خرؤي وهو ةمداقلا

 ةصرفلا يه نالون نوتليماه ريبعت بسح ةفاحصلا ةبهوم
 نوريغي مهتيؤرل سانلا قوتي نيذلا صاخشألا صصق درسل ةحاتملا

 نع ةباتكلا بنجتب ةفاحصلا بلاطي اذهل ءلضفألا ىلإ ةايحلا
 لجأ نم تدجو مالعإلا لئاسو نأ دقتعت يتلا تائيهلاو تاموكحلا

 .داسفلاو لوغتلا عنم سيلو «ةطلسلا ىلع ةمراصلا اهتضبق ددهت نأ

 ةيطغتل نيلسارم مالعإلا لئاسو لسرت نأ لضفألا نم كلذل

 ةيموكحلا تارمتؤملا نم لضفأ «نيسئابلا سانألاو نيدرشملا لاوحأ

 نمف .غوارملا مالكلا نم رثكأ اديفم ائيش لوقت ال يتلا نيلوؤسملل
 ةبقاث ةرظن ىلع لوصحلا يف لمألا لقألا ىلع رفوي نأ كلذ نأش

 هنلعي امل لقانلا رود ةسرامم سيلو .دالبلا يف ثدحيام لوح

 .درجملا مالكلا ةبيرض ريغ عفدي ال يموكح لوؤسم
 نيب ةحضاو ةوجف ءظحلا ءوسل «مويلا ةفاحصلا يف دجوت

 ضرمملا ةفيظو دجوت املثم تدجو اهنأ نوري نيذلا كئلوأ
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 يأب ركفي ال يذلا ءافطإلا لجرو سانلا ةحص ىلع صيرحلا

 «سانلا ذاقنإو نارينلا ءافطإ لجأ نم فزاجي وهو نمثو ءانث

 قيفصتلا رظتنت ةيضارعتسا ةنهم ةفاحصلا يف نوري نيذلا كئلوأو

 لوصحلاو نيمهم صاخشأ عم روصلا طاقتلا نم مهنكمت دق

 .مايألا نم موي يف باتك ةقفص ىلع

 «هنع ةباتكلا نوديري امب نوصلخملا نويفاحصلا كربخيس

 اذه .هتجرهبو هتقانأو مهلمع ناكمب نورخآلا كربخيس امنيب

 ءيلم ملاعلا نإ كلذ عم .مويلا عئاشلا وه .فسألل «ريخألا

 مهتصرف ىلع اولصحي مل نيذلا نيزاتمملا نيلسارملاو باتكلاب

 .ةقيقحلا نع رابغلا ءالجإ لجأ نم

 ةرطفلا مهيدل نييقيقحلا نييفاحصلا نأ نالون نوتليماه دقتعي

 ديزملا نوبسكي نيلوؤسملا صاخشألا نأ ةفرعمل ةيفاكلا ةميلسلا

 اوسيل مهنأ حضاولا نم نكلو «ةوقلا نم ديزملا مهيدلو لاملا نم

 .دبألا ىلإ رمتسي نأ نكمي ال اذه .ءاكذ رثكأ

 دقع نم رثكأ رادم ىلع لمعلا يف هتبرجت لالخ فرتعيو

 نايثغلا ببست ةفاحصلا يف بويع دوجوب ةيكريمألا ةفاحصلا يف

 هنأل يغبني امم رثكأ امئاشتم يفاحصلا اذه ودبي ال كلذ عم

 اوكسمتي نأ مهيلعف يفاحص ةرذب مهسفنأ يف نوري نم عجشي

 تاموكحلاو ةريبكلا لاومألا سوؤر نم معدب ىربك ةيمالعإ
 .هحالصإ نم الدب ملاعلا ميطحتب
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 عقإولإ نويزفلت جراح ةروص حيرشت

 ناك «لمت ال ةيفاحص ةبعل بمارت دلانود ٌتبتك ناو قبس

 تبيبلا ىلإ لوألا هلوخد يف وهزم يكريمألا سيئرلاو كلذ
 اهتعتم دقفت ملو ةرمتسم ةبعللاف ءيعقوت قدص لعفلابو «ضييبألا

 ةفيظوب ملاعلا يف ةلود ىوقأ سيئر ىحضأ هنأل «بمارتل ةبسنلاب
 «نطيشي» وهو هسفنل اهعنص يتلا طورشلا مهأ كلتو !دّرغم

 .ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو

 بمارت امنيب «ةفئاز رابخأ درجم بمارتل ةبسنلاب ةفاحصلا

 بايغ عقوتأ ال اذهلو ؛كلذ نم رثكأ مالعإلا لئاسول ةبسنلاب
 .ةيناث ةيسائر ةيباختنا ةرود يف زفي مل نإو ىتح هتروص
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 «يسايسلا بمارت كولس عم فطاعتت ال اهلمجم يف ةفاحصلا

 هبشأ هسفنل سيئرلا اهعضو يتلا ةبعللا رداغت نأ ديرت ال اهنكل

 ملاعلا ةزهجأ ىلع هريدي نأ لضفي عقاولا نويزفلت نم جمانربب
 .نويزفلتلاب مكحتلا زاهج لدب هفتاه مدختسي ناك نإو «ةيكذلا

 ءرخآ دعب اموي دادزت لب «قيوشتلا ةعتم دقفت مل ةبعللا نألو

 تاديرغتو تاكرحت ليلحت مالعإلا لئاسو ماهم نم راص هنإف

 هتاحيرصت ةبقارمو ءيكولسلا سفنلا ملع دعاوق قفو بمارت
 ةريثمو ةيمهأ تاذ اهلعجي ام طاقتلا نود نم رمت اهكرت مدعو

 .روهمجلل ةبسنلاب

 كيرتاب روصملا ةسدع اهتطقتلا ةروص عم لصح ام كلذ

 جراخ هنأكو ادب بمارتل سرب دتيشوسأ ةلاكو نم يكسناميس
 .هب فرع يذلا يسايسلا عقاولا نويزفلت

 ريبعت بسح هداتعملا بمارت سيل ةروصلا هذه يف هنإ

 مدق يذلا «ةيناطيربلا زمياتلا ةفيحص يف دنيكفير وغوه بتاكلا

 نم بمارت نوكي نل بمارتف .ةروصلا نومضم ليلحت يف ةءارق
 ىتح «بعالملاو تالاصلا يف هب ةطيحملا ةريفغلا ريهامجلا نود

 ليختن نأ انل !ةيرانلا تاديرغتلا لسري همون ةفرغ يف ناك نإو

 بمارت مهب نسحي ريهامج ءالؤه «هل عباتم نويلم ةئم نم رثكأ
 .مهتبطاخمل قوشتيو

 درجم اهنأب فحصلا فصي وهو ةريهشلا هتلمج ركذتنل

 هنأل اهل هتجاح مدع نع اربعم «ةفئازلا رابخألا رشنل تاودأ

 .لصاوتلا عقاوم ىلع نيعباتملا نم نييالملا عم ةرشابم لماعتي
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 رثكأ ليلحتلل ةاعدم سرب دتيشوسأ ةلاكو يف بمارت ةروص

 كلذ رهظت ال ةروصلا هذهف «نآلا دحل هل يسايس حيرصت يأ نم

 نع ةمالعك ءارمحلا هقنع ةطبرو ةنيمثلا هتلدبب رحاسلا سيئرلا
 دعب رخأتم تقو يف داع موزهم لوبسيب بعال درجم لب .ءارثلا

 مهنم ضعبلاو ءروهمجلا اهعطاق لامآلل ةبيخم ةيباختنا ةرهاظت

 دعاقملا ةسايس قيبطتل بهذي ملو روضحلا ركاذت ءانتقا دمعت

 زوفلا ىف اقحال لشف» .ةيباختنالا بمارت ةلمح لاشفإو ةغرافلا

 ْ .«ةيسائرلا تاباختنالاب

 رهمجتي ودع هيدل يكريمألا سيئرلا نأ ةروصلا رهظُت امك

 ةيحورملا نم لزني وهو ءطبختلاب هتميزه هنكمي ال ءرثكأف رثكأ
 بعال ةعبق ةوقب اكسامو «هيفتك ىلع ةلولحم قنع ةطبرب ةيسائرلا

 كلذك .دش الب هقنع ةطبر كرتي تيكب ليئومص ناك دقل

 نم لشافلا هجاوز نع ريبعت يف رليم رثرآ لعف املثم ءوماك ريبلأ

 نم يأب هبشتي ال ةروصلا هذه يف بمارت نكل .ورنوم نيلرام

 ةطبر كرتي وهو «ةربعملا مالحألا ةعانص يف نيشهدملا ءالؤه

 بخنلل الثمم هسفن يف ىري الصأ هنأل «هيفتك ىلع ةرح هقئع

 رليم اهلثمي يتلا ةراعتسملا ةيبدألا مومهلا كلتل سيلو ةيلاعلا

 .هتراسخ نم دئاع رماقم لثم ادب كلذل .مهاوسو وماكو تيكيبو

 قالطإ مت نوجسم لامعأ لجر» ب هبشأ دنيكفير وغوه ريبعتب وأ

 يك هردص ىلع ةيخرتسملا هقنع ةطبر ركذتي ملو ةلافكب هحارس
 !«اهدش ديعي
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 «بمارت عم ةفاحصلا ةبعل رارمتسا يف ةرهاب كش الب ةروصلا

 رجحلا ءاهنإ دعب ىلوألا ةيباختنالا هتلمح نم ارصتنم داع ولف

 شأجلا طبار يشمي وهو تيب دارب لثمملاب هبشأ ادبل يحصلا

 نيبجعملا نم روهمج الب بمارت نكل .هودع ىلع ىضق نأ دعب
 .سيئرلا لقع اهلبقي ال ةتيم ةركف كلتو

 مالكلا اذه عم قفتي انبلغأ لعجت ةروصلا هذهل ةيلوأ ةءارق نإ

 .ةيفاحصلا ةيؤرلا قفو نومضملا ليلحت طقف سيلو

 مهسفنأ نييفاحصلا نمو ؛كلذ ىريال نم كانه عبطلابو

 جلاعي وهو زنفيتس بيليف يفاحصلا عافد نوركذتت له ءاضيأ

 ةراعتسا يف رم» !بمارت دلانود ةيصخش يف راسلا بناجلا

 ةهاجو كانه امبرو ءامامت ائيس اصخش سيل هنأ ىريف ««ةقباس

 .هريكفت ةقيرط يف
 ءانسح» ؟ءاسنلا هرك نع هل اغوسم زئفيتس دجي فيك لمأت

 نحن ةحارصب نكل «ةهيرك ءاسنلاب ةقلعتملا هؤارآ دعت ءديكأتلاب

 سبالملا علخ فرغ مظعم يف هسفن ثيدحلا نم ريثكلا عمسن

 نويكريمألا عرش نأ دعب مويلا لوقيس اذام فرعأ ال ««لاجرلل

 .ةيرصنعلا تافلم ةداعإ

 مهنكل ؛مالكلا اذه لثمب نونمؤي نمم نيرخآ دجنس
 دعسي اروهمج نولكشي مهنأ ودبي الو رخآ دعب اموي نوصقانتي

 اوسيل لصاوتلا عقاوم ىلع هل نيعباتملا نييالم .هسفن بمارت

 روهمج درجم هنإ ءبمارت قيرف تاجردم ىلع نيعجشم مهعيمج
 .موصخلاو نيمعادلا تاجردم ىلع عزوتي
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 ريغ يباختنا عمجت ةياهن دعب بمارتل ةبيتكلا ةروصلا كلت

 ةيادب اهنأ عقوت ىلإ يكريمألا سيئرلا يدقتنم نم ريثكلا عفدت ءرمثم
 نويزفلت ضورعل نيعباتمك اننكل ءقح ىلع نونوكي دقو «ةياهنلا
 هيلع نوكتس ام مهفن ال انلز ام بمارت لوح ةرمتسملا عقاولا

 كردي بمارت ناك اذإ امع ريبكلا لاؤسلا رمتسي اميف .ةياهنلا ةيادب

 .ةيكريمألا ةسايسلا خيرات يف هذختي يذلا ردانلا راسملا تايعادت

 ةروث» باتك ةفلؤم وتيز انيلاس ةيفاحصلا ةلوقم لصأ وه اذه
 «ةيكريمألا ةسايسلا ليكشت ةداعإل يوبعشلا فلاحتلا لخاد ىربك

 نكلو .دجلا لمحم ىلع» هنوذخأي بمارت يديؤم نإ لوقت يتلا
 .سكعلا هودقتنم لعفي امنيب «ايفرح سيل

 ةخرؤملا مالك ىلإ ىرخأ ةرم دوعن نأ ديفملا نم كلذ عم

 يف ةيسائرلا ريسلا باّتك رهشأ ىدحإ «نيودوغ زنريك سيرود

 زيكرت ةجاح ىلإ ريشي بمارت كولس نإ اهلوقب «ةدحتملا تايالولا
 يف حشرملل ماعلا جازملا ىلع ربكأ لكشب ةيباختنالا تالمحلا

 :ليقتسملا

 بضغ تابونل ةضرع نلوكنيل ماهاربأ ناك امبر هنإ» تلاقو

 تابونلا نأ ةربتعم .«هجازم ىلع ذاوحتسالل البس دجو هنكل

 ةردقلا مدعو «عضاوتلا ىلإ راقتفالاو ءبمارت بيصت يتلا ةماعلا

 خيراتلا يف ثودحلا ةردان رومأ يه «هتالاعفنا ىلع ةرطيسلا ىلع

 .يكريمألا

 .ملاعلا ىلع لحت تالضعمل الح اهاري نم دجن كلذ عمو
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 ةيمهألا تداعأ خيكريمألا تاباطتنال]
 ميديلقتلا مالعإلا لئاسول

 رثكألا رصعلا انشع اننأب ام اموي بتكيس خيراتلا ناك اذإ

 خيراتلا نإف ءاهتورذ تغلب ةقيقحلا ىلع برحلا نأل «ةيليوروأ

 طئاسولا اهنوكب يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يف ركفي وهو هسفن

 تاباختنا نأ اضيأ ركذيس .ةيوسلا عمتجملا ةعيبطل ةيداعملا

 مالعإلا لئاسو ىلإ ةيمهألا تداعأ دق 2020 ةيكريمألا ةسائرلا

 .ةيديلقتلا

 لب ءامتح قيرطلا يف ةيتآ ةثلاثلاو «ناتنثا «ةبذك كانه تناك

 ةقيقحلا نأ فرع روهمجلا نأ الإ ؛ةرمتسمو ةدعاصتم بيذاكأ

 تأقبت امنيب .لصاوتلا عقاوم ىلع حاتم وهام ريغ يف نمكت
 اذه ىلع ةلمملا فئاظولل ةناكم ىلعأ يأرلا تاعالطتسا

 .بكوكلا

 طوغضل ةينويزفلتلا تاونقلاو ةقومرملا فحصلا تضرعتو

 ندياب وج وأ بمارت دلانود نم ءاوس اهناوأ لبق زوفلا معازم ثب

 ىوتسم ىلإ ىقري اهرشن نأ اهكاردإ عم ««رابخأ» اهنأ ساسأ ىلع
 ةيلمعلا ضّوقيو فنعلا ريثي نأ نكمي يذلا ريطخلا ليلضتلا

 .ةيطارقميدلا

 شيعي رابخألا ةفرغ قيرف ناك ؛كلذ اعيمج ليختن نأ انل
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 ةوهقلاو ياشلا حادقأ نع ىلختي نأ نود ليللا لاوط ةركفلا كلت

 .زيكرتلا دقف مدعل انيمأ ادعاسم اهفصوب

 ءطغضلا اذه لثم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو هجاوت مل نكل

 .اهتيلوؤسم فعضو ةيرابخإلا اهتيساسح عجارتب قلعتم ببسل

 يأ ةيلوؤسملا ةيلاع ةيرابخإلا تاسسؤملا ىدل نكي ملو

 رليش نايفيف قفو «لامتحالا اذه لثمل دادعتسالا مدعل رذع

 لثم نيوانعف ««زوين يس.يب.نأ» ةطحمل ةقباسلا ةيمقرلا ةريدملا

 نكمي ؛يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع «رصنلا نلعي بمارت»
 يف ةقثلاو ةقيقحلا دض احالس حبصتو ماعلا يأرلا لكشت نأ

 .ةيطارقميدلا ةيلمعلا

 لود هركتحت ةيطارقميدلا لشف نأ نودقتعي اوناك نويكريمألا

 نويديغ بتاكلا بسحب «ةيطارقميدلا نأ عقاولا نكل ءىرخأ
 ىلع رصتقت ال يهف .ناكم يأ يف لشفت نأ نكمي «نامكار

 مكاحمو ةيوق ةماع تامدخو ةرح ةفاحص بلطتت لب «تيوصتلا

 يتلا ةيطارقميدلا ةفاقثلا هلك كلذ نم مهأو ءاروتسدو ةلقتسم

 «ةيطارقميدلا» لشفف .تاباختنالا ةجيتن نورساخلا اهيف لبقي

 لّثم قارعلا يف يكريمألا لالتحالا اهعرش يتلا لاثملا ليبس ىلع

 تايالولا يف ةيطارقميدلا لشف نكلو ءمهدحو نييقارعلل ةاسأم

 .ةيملاع ةاسأم نوكيس ةدحتملا

 روهمجلا فرع امدنع ّدذجب لمعت ةفاحصلا تناك اذكهو

 ةيطارقميدلا تناك «عارتقالا قيدانص لفقت نأ لبق ربكألا رساخلا

 ضعغب ربكألا رساخلا تناك ةدحتملا تايالولا «ةقثلاو ةقيقحلاو
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 .ندياب وج زوفو بمارت دلانود ةراسخ نع رظنلا

 ةمولعم نع اثحب ةيكذلا هتزهجأ ىلع رودي هتمرب ملاعلا يقب
 سرامت يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تناك «ةعقوتم وأ ةبئاغ

 جارخإل ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو يف رابخألا فرغ ىلع طغضلا
 ةفاحصلا نكل .ةقدلاو ةقثلا باسح ىلع ناك نإو ةعرسب رومألا

 رثكأ قح ىلع نوكت نأ مهملا نم ؛ةرملا هذه سردلا تملعت

 .الوأ نوكت نأ نم

 مسحلا ةركف عم ديدش رذحب مالعإلا لئاسو تلماعت كلذل

 راكفألا ةعانصل ةقثلا ةديعم .ماس يباختنا دهشم يف زئافلاو

 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو اهيلإ رقتفت يتلا تامولعملا ليلحتو

 ثيح «رتيوتو كوبسيف ءتاصنملا ىربك تلشف لباقملا يف

 مالعإلا لئاسو ىلع طغضلاب ,تانهكتلاو فطاوعلا ىشفتت

 يتلا تاريذحتلا اميف ءاهنم اعقوتم ناك امم رثكأ مدقت مل اهنأل

 كلت تلعج يكريمألا خيراتلا اهدهشي مل ةماس تاباختنا تقفار

 .ءارولا ىلإ ةوطخ عجارتت تاصنملا

 تاباختنالا كلت يف يرابخإلا حاجنلا سبياقم تراص اذكهو

 كوبسميف دنع حاجنلا يهتني دعي ملو «ةفلتخم «ملاعلا تذش يتلا

 كرويوين ةفيحص تناك .مدختسم يرايلم نم رثكأ كانه ناك نإو

 يأرلا ةعانص يف ةيكذ تاءارق مدقت لاثملا ليبس ىلع زميات

 ءركفلاو نوناقلاو ةسايسلا مولع نم رثكأ نيصصختم بتكتستو

 ةصرف ملاعلا لود فلتخم يف ءارقلا حنمي يأرب يلدي نم ةمث ناك

 .قمعب سبتلملا يكريمألا دهشملا لقأت
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 يهو كلذ نم رثكأ ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص تلعف دقل

 .اهاوتحم ىلإ ءارقلا نييالم دشت

 ةرم ةميظع ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو بمارت لعج اذكهو
 اهفصوو اهنطيش امدنع سانلا اهيلع ضرح هنأل سيل ءىرخأ

 «ةقثلاو ةقيقحلا نع هريثي يذلا لدجلاب هنكل «ةدسافلا ةرذبلاب

 لاوحألا لك يفو «ةقيقحلا نع دجب ثحبلا ىلإ روهمجلا عفد
 .رتيوت وأ كوبسيف يف اهدجي مل

 نم أدتبا ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو ىلإ رظنلا يف رييغتلا

 زربي حضاولا توصلا ناك دقف «ةيكريمألا ةيسائرلا تاباختنالا

 ةيثرملا ريغ ةيسايسلا ةقورألا يف الغوتو اعّونت رثكأ ةفاحص نم

 نيللحملاو نيلسارملا نم ريثكلا عفد يذلا رمألا ءروهمجلل

 .رييغتلا تامالع ىلإ ةراشإلل نيعباتملا نع الضف

 مهأ دحأ بمارت دوعص مهف مدع ناك 2016 ماع يف

 أطخلا اذه لثم راركت ناك كلذل «ةفاحصلل ةيخيراتلا تاقافخإلا

 هسفن بمارت ءاقب نم أوسأ ودبي هتميزه وأ بمارت زوف عقوتب ءاوس

 .مالعإلا لئاسو ىلإ ةبسنلاب ضيبألا تيبلا يف
 ةعماجب قوقحلا ةيلك يف ةذاتسألا كيود نيلفيإ لوقت

 يف لادتعالاب زيمتي عاجش ديدج ملاع اذه يف نحن» درافراه

 ئطاخلا يئانثلا ماظنلا جراخ عقي يذلا يرابخإلا ىوتحملا

 .«ءاغلإلاو ةلازإلل

 ةلصاف هفاطعنا ةيكريمألا ةيسائرلا تاباختنالا تناك كلذل

 ّدملا لّوحت ةيمقرلا تاصنملا هجاوت ثيح «يمالعإلا خيراتلا يف
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 ذيفنت يّدحت مامأ تاموكحلا عضتو «ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

 ادوقع شيعت اهلعجو ةفاحصلاب ٌرضأ يذلا راكتحالا ةحفاكم

 .اهقحب ةلداع تسيل

 مامأ ةيطارقميدلا امك «ةيكريمألا تاباختنالا دعب ةفاحصلا

 ةميعز» بقلب تفتحا املاط ةدحتملا تايالولاف ,ةقثلا يذحت

 قفو «ةيطارقميدلل ايح الاثم تاباختنالا تناكو .«رحلا ملاعلا

 ىلع انكو .زميات لايشنانياف ةفيحص يف نامكار نويديغ ريبعت
 ملاعلا لك يف سانلاف .ليثم اهل سيل اهتياهن تاباختنا عم دعوم

 امنإو «عارتقالا قيدانص هنع ترفسأ ام سيل ءبثك نع نوعباتي

 عراشلا ىلع كلذ ساكعناو كيكشتلاو جاجتحالا تارشؤم

 ببسب سيل ضرملا نم ىناعت ةيكريمألا ةيطارقميدلا نأ تفشك

 نقتزت هو ةفاحصلل اديدج اراها دي كلدو :اهدحتو ةيضارتلا

 .ةضرتفملا اهتناكم ىلإ ةدوعلل ةصنملا
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 ءانخنإ نص أوس ال
 ءايوقألا صاصإ نييفانصل]

 «ةفاحصلا ىلع بمارت دلانود موجهب ةكرعملا أدبت مل

 لودلا يف ةفاحصلل مكحتسملا ءادعلا نم لفاح خيرات كانه

 عوضخلاو ةرداصملاو بجحلاو عمقلا نم خيراتو «ةيطارقميدلا

 .ةيبرعلا لودلا يف

 يف «هدلب ةفاحصل ازاتمم ائراق ناك ةداع (...) سيترلا نأل

 رصع لبق تاموكحلل هتمرب اعضاخ ناك يبرع يفاحص نمز

 ىلع تبري وأ اهعاضخإو اهعمق نع ددرتي ال هنإف .تنرتنإلا
 ءامعزلا بتاكم ولخت نكت مل امدنع سمألاب كلذ ناك ءاهفتك

 .فحصلا نم
 رمتسملا يدقنلا مامتهالا بقارأ امنيب روصتلا كلذ تدعتسا

 ديدجلا رزلوه دلوراه باتكب ةيبرغلا ةفاحصلا يف تفلملاو
 .«ةفاحصلا ةهجاومب ءاسؤرلا»

 نيب ةلدابتملا كراعملل قوشم يخيرات درس باتكلا ةميث

 اولصو اسيئر 45 نيب نم اسيئر رشع ةينامثو ةيكريمألا ةفاحصلا
 .ضيبألا تيبلا ىلإ

 زايحنا مدع ىلع باتكلا نع ةروشنملا ضورعلا لك تعمجأ

 اهدهش يتلا كراعملل يماروناب حسمب ىفتكاو ةنهملا ءالمزل رزلوه
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 رفوي امم «ةفاحصلاو ءاسؤرلا نيب نينرق لالخ يكريمألا خيراتلا

 سمألاب ثدح ام نيب يخيرات لداعم داجيإ يف نيمتهملل ةصرف

 بمارت دلانود يكريمألا سيئرلا هيدبي يذلا مكحتسملا ءادعلا عم

 رابخألل ردصمو ةيناطيش ةرذب ريغ اهيف ىري ال يتلا ةفاحصلل
 .ةفيزملا

 ءاسؤرلا نيب يخيراتلا ءادعلا اذه مهف نكمي ةطاسبب

 بجي ةوق تامولعملا نوريتعي ءامعزلا لك نأل .ةفاحصلاو

 عئارذب روهمجلل اهفشك وأ اهلوادت عنمو مهموصخ نع اهؤافخإ

 نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا نيب ثدح ام كلذ ءىتش

 تاءاقل نع تامولعم رشن امدنع ونوربلام جروج يفاحصلاو

 نوئيسي نييفاحصلا نأ نودقتعي ءاسؤرلا نأل «نانبل ىف سيئرلا

 «بمارت موجهب ةكرعملا أدبت مل كلذل .اهريسفت ةداعإو اهتءارق

 لودلا يف ةفاحصلل مكحتسملا ءادعلا نم لفاح خيرات كانه

 عوضخلاو ةرداصملاو بجحلاو عمقلا نم خيراتو «ةيطارقميدلا

 !ةيبرعلا لودلا يف

 وكيتيلوب ةفيحص يف دومعلا بتاك رفيش كاج انحصني
 «ةفاحصلا ةهجاومب ءاسؤرلا» باتكل ةءارق مدقي وهو «ةيكريمألا

 درجمب ريكفتلل أدهأ تقو لجأ نم ءارولا ىلإ ةوطخ عجارتن نأ

 بمارت عزتنا املك «ريبعتلا ةيرح لايح ةيساسحلا بوسنم عافترا
 قلطأ هنأ درجمل ءضيبألا تيبلا نم يفاحص لسارم دامتعا قاروأ

 ددرت مدع وأ «ةديدج ةمولعم نع اثحب سيئرلا ىلع اداج الاؤس

 وأ «ةرشابم ءاوهلا ىلع ةيفاحصل ةحراجلا ةناهإلا هيجوتب سيئرلا
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 «ةفيزملا رابخألل رمتسم ردصمب ةفاحصلا فصت تاديرغت ةباتك

 .اهنم ماقتنالا بجيو لوألا بعشلا ودع اهنأو

 نم تارشعلا يكريمألا خيراتلا ىلع رم دقف !كعور نم أده

 ودع هفصوب بمارت ةيعون نم ةفلتخم ءادع تاجردب ءاسؤرلا

 بمارت نكي مل رزلوه باتك فصو بسحف «لوألا ةفاحصلا
 ةسمخلا زكارملا نمض نوكي ال دقو «ةفاحصلل لوألا ودعلا

 .ضيبألا تيبلا يف ءادعألا ءالؤه نم ىلوألا

 يف ذاتسألا نيكس يورغ ليب هبتك ام ةداعتسا انه ديفملا نم

 نأب نييفاحصلا نيلسارملا حصني وهو «ةفاحصلل ايبمولوك ةيلك

 مهيلإ جاتحي «رخآ سيئر يأ لثم» بمارت نأل ددرتلا مدع مهيلع
 نع رمتسملا هخارص نم مغرلا ىلع «هيلإ نوجاتحي امم رثكأ
 اقيثو امامتها يلوي هنأل .«بعشلا ودع» معازمو «ةبذاكلا رابخألا»

 بمارتف «هل ادودل امصخ اهربتعي يتلا كلت اصوصخو «ةفاحصلاب

 نإف .همامأ نيلسارملا عيماجم ىلإ رظنيو ةصنملا ىلع فقي امدنع

 .ةغرافلا يساركلا وه هقلقي يذلا ديحولا ءيشلا

 «ةرصاعملا ةفاحصلل تامكللا سيك بمارت حبصأ دقل

 ىلع ةلدأ رزلوه مدقي ءالعف تابرضلا نم ريثكلا قحتسي امنيبو
 فلتخت اهنكل «ةئيس ةلماعم ةفاحصلا لماع امابوأ كاراب نأ

 نيلسارملا امابوأ عضخأ دقف .ةسرطغتملا بمارت ةقيرط نع
 ادمع ىفخأو قالطإلا ىلع ةيمهأ رثكألا تابيرستلا تاقيقحتل

 .ماعلا قيقدتلا نع هتسائر لامعأ

 نإف «ةفرجعتملاو ةلذتبملا بمارت ةقيرط نع رظنلا ضغبو
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 بمارت فخي مل امنيب ةماستباب ةفاحصلل هتوادع ىفخأ امابوأ

 .ملاعلا مامأ ةفاحصلا نم هضاعتما

 يناثلا سيئرلا زمادآ نوج نأ باتكلا اذه انل ركذياذكه

 ةنتفلا نيناوق دشأ ىلع عقو (1797-1801) ةدحتملا تايالولل

 نلوكنيل ماهاربأ سيئرلاو ءنييفاحصلا ةاضاقمل ةمدختسملا

 عنمو ةيلهألا برحلا لالخ نيررحملا نم تارشعلا نجس
 افحص فقوأو .فارغلتلا ربع ةلدابتم ةيمسر لئاسر يأ رشن

 رودويث سيئرلا ةسمل تناك امنيب ءاهعباطم رداصو رادصإلا نع

 دجوأ امدنع ءام دح ىلإ فخأ نييفاحصلا ةبوقع يف تلفزور

 .هباضغإب نوببستي نيذلا نييفاحصلا يفنل اناكم

 لالخ .نوسليو وردوو نورشعلاو نماثلا سيئرلا داعأو

 ىلع ةباقرلا ضرفب نلوكنيل لويم أوسأ «ىلوألا ةيملاعلا برحلا
 .اودع اهرابتعاو ةفاحصلا

 ةهجاومب ءاسؤرلا» باتك بسح لاؤسلا ودبي كلذل

 نأل .يهتننس نيأ نكلو «ءادعلا كلذب أدبن نيأ نم سيل «ةفاحصلا

 مهتمسو يتلا ةيخيراتلا ةركفلا نع اولختي نأ نكمي ال نييفاحصلا

 الأ امئاد مهيلعو .تاموكحلا داسف يبقارمو ةقيقحلا سارحب

 ال اذهو .مهنم ءايوقألا اصوصخو نويسايسلا هلوقيامب اوقثي

 ردقب ءاسؤرلل خيراتلا رم ىلع تطعأ ةفاحصلا نإ لوقلا نم عنمي

 ءامعزلا نلعم لكشب تمعد فحص كانهف .مهنم هيلع تلصح ام

 مهتطلس هجوب فقو لقأ ددع كانهو «مهتاهجوت فلتخم ىلع

 فحص فقاوم ىسنن الأ انيلعو .اهتوسق ىلع كلذ جئاتن لبقتو
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 .ءاسؤر قحب ةحيحص ريغ معازم ترشنو ةعينش ءاطخأ تبكترا
 .رجحب همف مقلي نأ دحأل نكمي ال يذلا خيراتلا وه كلذ

 ةعاجشلا كلتمي يبرع يفاحص ليمز يأل نكمي ةياهنلا يف
 دهاش انأ «ةفاحصلل ءاسؤرلا ةلماعم يف ةديفم ةبرجت انل درسي نأ

 ناك امدنع ةيقارعلا ةفاحصلا يف ةريرمو ةمهم ةبرجت ىلع الثم

 اهأرقيو ريثكلا هتقو نم اهيطعي نيسح مادص لحارلا سيئرلا

 !اهعاضخإب لب ءطقف اهب ءافتحالا لجأ نم سيل «مامتهاب

 ىلع ةوقب ةيمالعإلاو ةيسائرلا نيتسسؤملا اتلك تمن دقل
 ءامهدحأ ىدل ةوقلا بوسنم عفترا املكو «ةيضاملا دوقعلا ىدم

 .عجارتلل هدادعتسا رخآلا فرطلا يدبي ال

 ءءاسؤرلاو ةفاحصلا نيب خيراتلا ربع ةئيس ةقالعلا نأ حيحص

 ءالولا ضورف نويفاحصلا مدقي نأ نم أوسأ دجوي ال نكل

 !مهئاطخأ مامأ ءانحنالاو ءامعزلل ةعاطلاو
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 توصلإ ربكم بح
 سيئرلإ طقسأ

 ابحاش اعوبسأ بمارت دلانود يكريمألا سيئرلا ىضمأ دقل

 !هعبصأ يف ةكحب رعشي نأ نود نم «هتسائر ةرتف لالخ لوألا وه

 «ينويلملا توصلا ربكم يف نمكت ةيسائرلا بمارت ةميق
 .ملاعلاو نييكريمألا ىلع عقاولا نويزفلت ةوطس هيف سرام يذلا

 هباسح نود نم «ةيسائرلا هترتف يف ريخألا عوبسألا ىضق هنكل

 «هتاباسح فاقيإ درجمب ةسائرلا نم دّرج دقل .كوبسيفو رتيوت ىلع

 .ةقحاللا ةيسايسلا هتايح هيلإ لوؤتس امع رظنلا ضغب
 عنملا لاح امدنع .هدشأ ىلع بضغلا شيعي بمارت ليختأ

 جاعزنا قوفي ءايتسا وهو «لصاوتلا عقاوم ىلع هتاباسح نيبو هنيب

 دقل .ام موي يف هقحب ذختي دق يروتسد رارق يأ نم هرظتني ام
 هءايتسا فخي مل هنكل .فيخسلا مالكلاب هتلاقإ تابلاطم فصو

 .كوبسيفو رتيوت ىلع هتاباسح بجح نم
 ماعلا يأرلا ةبطاخم يف ءامعزلا ةطلس نأ ةطاسبب ينعي اذه

 سيئرلا طقسأ رتيوتف .ىربكلا ايجولونكتلا تاكرش ديب تراص
 .رارق يأ سرغنوكلا ذختي نأ لبق يكريمألا

 يف نمكت ةيسائرلا هتطلس نأب رعشي نم هدحو بمارت سيل

 هتيمهأب رعشي ال مويلا سيئر يأ لب ءلصاوتلا عقاوم ىلع هتاباسح
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 عقاوم يف لثمتي توص ربكم نود نم ماعلا يأرلا ىلع هريثأتو

 طئاسولا اهرفوت ال تافصاومب لئاسو اهلمجم يف يهو ؛لصاوتلا
 .نويزفلتلاو ةعاذإلاو ةفاحصلاب ةلثمم ةيديلقتلا ةيمالعإلا

 ةطلس قوفت ةمساحو ةعيرس تارارق ذختي رتيوت مويلا
 لصاوتلل ةصنم درجم سيل هنأ ينعي اذهو «تاموكحلاو مكاحملا

 ربع يذلا «يناطيربلا ةحصلا ريزو كوكناه تام قفو يعامتجالا
 حئاوللا ةينلف ابلاطم «ةفاقثلل اقباس اريزو هفصوب يأرلا اذه نع

 .يعامتجالا لصاوتلا تاكرشب ةصاخلا

 «يكريمألا سيئرلل ربكألا لجنلا روينوج بمارت ربتعا امنيب
 شيعن اننأب دكؤي لصاوتلا عقاوم ىلع هتاباسح نم هدلاو ديرجت نأ

 يف ةدوجوم دعت مل ريبعتلا ةيرحف .1984 ليوروأ جروج نمز

 .روينوج قفو ءاكريمأ
 !«ةيكريمألا ةءاربلا ةروطسأ» نع ثيدحلا ديعي مالكلا اذه لثم

 .ةءاربلا كلت ضف نم امهدحو بمارت باطخو كولس نأكو

 نع اوربع نيذلا ءبمارت يبحم نم نييالملا ءانثتساب
 نأ دقتعأ ءيسائرلا مهمجن 5 لصاوتلا نادقف نم مهئايتسا

 يتكرش رارق ىلإ رظنت ملاعلا يف ةيموكحلاو ةينمألا تاطلسلا
 نم ديبو .هسفن رارقلا ذاختا ةطلسب قلعتم قلقب رتيوتو كوبسيف
 .نوكت نأ بجي

 اقلعتم سيل «ةيبرغ تاموكح هنع تربع يذلا ءايتسالا

 ىلع اهسفنب اهعضت نأ ديرت يتلا ريياعملاب لب ءبمارت تاباسحب
  .ةقالمعلا ايجولونكتلا تاكرش
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 بجحلاو ءاصقإلا تارارق نم ديب :مويلا نولءاستي كلذل

 ةطلسو نيناوقلا قوف ىربكلا ايجولونكتلا تاكرش له «عنملاو
 .كوكناه تام ةسامح انل رسفي اذه .ةلودلاو ءاضقلا

 هسفن نع ريبعتلل اديرف اذفنم يكريمألا سيئرلا رتيوت حنم دقل
 ناكو .ةسائرلا لوكوتورب دويق نود نم «ملاعلا يف لجر ىوقأك
 فارطألا لك عم هديري راوح يأ ىلع ةصاخلا هطورش ضرفي

 .ةبضتقم ةديرغتب .ةدحتملا تايالولا جراخو لخاد

 هباسح سيلو رتيوت ىلع يصخشلا هباسح بمارت لّضف
 يصخشلا هباطخ ءانب ةوق مهف دقل .هراكفأ نع ريبعتلل ءيمسرلا

 رتيوت مدختسا .سيئرك ةيمسرلا هتابجاو نع الصفنم هئاقبإو

 ىلع رانلا قالطإل صخرم سدسمو «هيسفانم دض حالسك

 يفو «ءسرغنوكلا يف ءاضعأو ةموكحلا يف ءارزوو هيدعاسم

 نيعرشملا ىلع اهيقلي نأ نكمي ةيودي ةلبنق رتيوت ناك رمألا ةقيقح
 كلذ نم مهألاو «هءايتسا ريثت يتلا فحصلاو هنوزواجتي نيذلا

 .نييوبعشلا هيرصانم يف سامحلا ثبل ةليسو ناك

 ةقيقحلل ديحو ردصمك هسفن بمارت مدق ءكلذ لك يفو
 .ةفئازلا رابخألل اردصم اهربتعاو مالعإلا لئاسو نطيش امدعب

 كوبسيفو رتيوت رارق نوري ال مالعإلا لئاسو ءاربخ نأ الإ
 ةوحص «ضيبألا تيبلا بمارت ةرداغم نم اموي رشع ينثا لبق

 .نوكليسلا يداول ةئجافم ريمض

 تدافتسا ايجولونكتلا تاكرش نكل ؛بمارت نع ديرت ام لق
 تجورو ءاهتاجوتنمل ركاذتلا كابش لاومأ ةدايزل رهاب ردصمك هنم
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 .اهتاصنمل سووهملا يكريمألا سيئرلا مادختسا ربع اهتعانصل

 تاكرش يف نييذيفنتلا نيلوؤسملا رابك ناك «تاوئسل
 لافطألا تازافقب بمارت سيئرلا نولماعي يعامتجالا لصاوتلا

 ىلع «هئافلحو سيئرلا نم فينع لعف در ةراثإ نم افوخ «ةمعانلا
 .اراركتو ارارم مهدعاوق كاهتنا نم مغرلا

 ةضماغ بطخب لباقي «بمارت هسرامي ناك كاهتنا لك عمو

 عضوو ريبعتلا ةيرح نع «غريبركوز كرامو يسرود كاج نم

 .مهسعاقت ريربتل هتاروشنم ىلع ةفيعض ريذحت تامالع

 ىلع بمارت يعباتم ددع عفترا .هدحو رتيوت عقوم ىلعف

 فاعضأ ةتس بصنملا يف اهاضق يتلا عبرألا تاونسلا ىدم

 دعب ؛هعم تمربأ يتلا ةقفصلا نم ءزجك .انويلم 88 ىلإ لصيل

 .مهلبق نم ةنلعملا ميقلا ةنودم زواجتب هل اوحمس نأ

 ةيندملا تايرحلا داحتا نم ناور تيك ةيماحملا ربعتو

 ال اهنكل «مئاد لكشب بمارت باسح قيلعت امهفت نع «يكريمألا

 اهدحو ىربكلا ايجولونكتلا تاكرش كلتمت نأ نم اهقلق يفخت
 تحبصأ يتلا ءتاصنملا نم صاخشألا ةلازإل ةقلطملا ةطلسلا

 .صاخشألا نم تارايلملا باطخل اهنع ىنغ ال

 نكل .هروهمجل هباطخ لاصيإل لئادب دجي نأ بمارتل نكمي
 مهنأ درجمل مهرظح متي نيذلا ,نينودملاو ءاطشنلا نع اذام

 .مهنادلب يف ةعيظف تاسرامم فشكب نوموقي
 هتصنم سسأ وأ ال مأ هتاباسح بمارت ديسلا داعتسا ءاوسو

 رطخلل لعفلاب ضّرع دق هنأ حضاولا نمف «تنرتنإلا ىلع ةصاخلا
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 رّمدتلا ىلع هتردقف «ةميق رثكألا ةرصاعملا ةيمالعإلا هلوصأ دحأ

 نم هعباتي اعساو اناكم هتحنم ءتاصنملا كلت ربع رخآلا دلجو
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 نودعتسم متن له
 بمإرت تعب امل

 ؟ضيبألا تيبلا نم بمارت جورخ دعب لصحيس اذام

 زميات كرويوين نكل «ءارقلا رابتخا ةفاحصلا ماهم نم سيل

 امع «رابتخا عضوم يف مهعضت اهنأكو اهئارق ىلع الاؤس تقلطأ
 دلانود نود نم ةيسايس ةايحل العف نيدعتسم نويكريمألا ناك اذإ

 !بمارت

 نرقلا تانيعست يف نويقارعلا هلوادتي ناك لاؤسلا سفن

 اوداعأ نويبيللا !نيسح مادص نود نم مهتايح ينعت اذام ءيضاملا

 .يفاذقلا رمعم نود نم ةلود نع هسفن لاؤسلا مهسفنأ ىلع

 لاعفنالا نع اريبعت اهبلغأ ناكو «نييقارعلا تاباجإ تفلتخا

 اهعمج مويلا انرودقمب نكل «ةنيغضلاو دقحلاو بضغلاو روهتلاو

 مويلا دجوت .اديفم ايخيرات اسرد اهنم لعجنل ةدحاو ةقتوب يف
 !لدعلا نم اعون هملظ نودعي نييقارعلا نم ةديازتم ةبسن

 ال .ةغرفم ةقلح يف نورودي نييبيللا لعجي لاؤسلا سفن
 !هدعب مهتايح نم أوسأ ال نكل «يفاذقلا نم أوسأ دجوي

 نييقارعلا نم لكل «نمثلا ظهاب ملح هنأكو كلذ لك ودبي دق

 .امهادلب هشيعي يذلا رحلا طوقسلا دعب نييبيللاو

 نيينامورلا نم لماك ليج داكي ءىوتسملا سفن ىلع
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 مهسفنأ ىلع نوديعي امدنع «ةبراقتم ةباجإ ىلع مويلا نوقفتي

 ىلع بلاغ نينحلا امنيب ؟وكسيشتواشت دعب اذام لاؤسلا ةغيص

 .وتيت زورب بيزوج رصعل نييفالسغويلا
 ىلع الفطت يل ودبي ال نييروتاتكدلا رصع ةداعتسا نأ ديب

 نمز مويلا نوشيعي مهسفنأ نويكريمألاف «ةيكريمألا ةيطارقميدلا

 .بمارت ةسائر نم تاونس عبرأ دعب ءيش لك يف تاليدعتلا

 ىلع مكهتلا - لاقملا اذه يف - يفده سيل كلذ لك يفو

 ىّرع بمارت نكل «هتمرب ملاعلا مكهت نم ىوقأ يهف ءاكريمأ

 دعب «يكريمألا موهفملا ةعجارمب بلاطت اهبخن لعجو اهتسرطغ
 اضيأ ضرمت ةيطارقميدلا نأ ملاعلا فشتكاو «ملحلا رسكتا نأ

 نيعتي ءبمارت مكح نم ماوعأ ةعبرأف .طقف درب ةلزنب باصت الو

 لك ةمجرت «ةبعصلا تايادبلا ىلع ابيرغ سيل يذلا ندياب وج ىلع
 .ةدحتملا تايالولا خيرات يف ةعجوم ةظحل يف مكح ىلإ كلذ

 انوعد «ندياب عم لصحيس اذام فرعن ال اعيمج اننأ عمو

 عبرأ دعب ةيسايس ةايح لبقت ىلع نييكريمألا تادادعتسا لمأتن

 انلع «عمتجملا لخاد قاقشلا اهيف بد ةضقانتمو ةماس تاونس

 مكاحلا نيب ةريرملا ةقالعلا ةغايص ديعي مهعم ايسايس اكرتشم دجن
 تيبلا ةبلاطم ىلع مهتيبلاغ عمجأ .يبرعلا ملاعلا يف موكحملاو

 .ةريبك تاليدعت ءارجإب مالعإلا لئاسوو سرغنوكلاو ضيبألا

 يف نييكريمألا نم ريثكلا لثم هلمأ نع نيكراشملا دحأ ربعو
 ىلإ هنينح يفخي نأ نود نم ءايباجيإ نوكي نأو مامألا ىلإ علطتلا

 !«لضفألا نك» ب هتنونع يذلا بمارت ايناليمل ريخألا باطخلا
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 نإو بمارت ةجوزل ةلصب تمي ام لك لهاجتي نأ رخآ لّضف امنيب
 .اهجوز «رورش» لهاجتت تناك

 يف سفانتلل بمارت ةلئاع دارفأ ةبلاطم يف رخآ مكهت

 نوقزمملا نويكريمألا مهيلع توصي يك عقاولا نويزفلتل جمانرب

 !لابلا ةحار نع نوثحابلاو
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 خقيقخلا ةداعتسإ تيري ملاعلا
 «ةيسائرلا تاباختنالا دعب هرظتني امع ىكريمأ يأ لأست امدنع

 اق نم ذاملا قدا ورمل ةسعلا مرش ةدصإت

 بمارت دلانود سيئرلا ةميزهف ءاهتداعتسا نوديري بكوكلا اذه

 ءمهدحو نييكريمألل سيل ةقيقحلا يف ريكفتلل ةيلاثم ةصرف تناك
 ترفاضت «تلدبتسا مث تبلُس دق قئاقحلا نأ رعشي هتمرب ملاعلا

 تاموكحلاو ىربكلا ةيجولونكتلا تاكرشلاو لاومألا سوؤر
 تاعمتجملا ميسقتو ةقيقحلا دعب ام ةعانص ىلع نيدلا لاجرو

 دوصقم بييغتو «ةفلتخم قئاقح اهفصوب ضئاقنلا نيابتل اقفو

 ةمهم ةلصاف ىقبيس هنأ عم «مويلا دعب ام بمارت نم كعد

 «ةلوهسب هتقورأ رداغي نلو ةقيقحلا دعب امل رصاعملا خيراتلا يف

 .قئاقح اهفصوب ضفئاقنلا فيرعت ةداعإ ةمدص يف ببست هنكل

 ةقفص ىلع تاباختنالا هتراسخ درجمب بمارت لصح دقل

 ردقت ةيسائرلا هتبرجت نع ةينويزفلت لامعأو جماربو بتك رادصإ
 نمع ثحبت تاعمتجملا كرت امنيب .رالود نويلم ةئمب اهتميق

 مالعإلا لئاسو يف فييزتلل ماسلا وجلا نم اهذاقنإل لولحلا عضي

 .ءاوس دح ىلع تانويزفلتلاو ةيمقرلا

 لمأتي وهو نامديرف ساموت يكريمألا يفاحصلا ريبعتب وأ
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 ةقيقحلا نأب «ةيبمارتلا ءاقبو بمارت ةميزه دعب هدالب لبقتسم
 ةسائر تلمع نأ دعب انتيطارقميد ذاقنإ ىلع ةرداقلا يه اهدحو

 اهتعنو ةفاحصلا ةنطيشو ريطخ لكشب بذكلا عيبطت ىلع بمارت
 .ةماسلا ةرذبلاب

 نيرخآلا ررح لب .بسحف ةقيقحلا نم هسفن ررحي مل بمارت

 ةيساسحلا ةيلاعو ةلوؤسملا مالعإلا لئاسو نع مهبيذاكأل اوجوريل

 .ةيسايسلا دئاوفلا ينج لجأ نم
 لؤاستلاب ةقيقحلا لبقتسم نأشب مكهتلا نامديرف دقفي مل

 ةفاحصلا ميق نكل «؟رشعلا اياصولا ىدحإ بذكلا سيلأ» لئاقلا

 ريرحت سيئر ةمكح قفو وأ !روزلاب دهشن نأ ضفرت ةيلاثملا

 ديجلا نم» ماع ةئم لبق اهلاق يتلا توكس يب يس نايدراغلا

 نوكن نأ كلذ نم لضفألا نكل ءءارقلا عم ءاحرص نوكت نأ

 نكل ءعيمجلل ةحاتم مالكلا ةيرح نأ ىلع اددشم ««نيلداع

 .نييفاحصك انيلإ ةبسنلاب ةسدقم ىقبت نأ بجي قئاقحلا

 ال قئاقحلا رشن يف كراشت ال يتلا مالعإلا لئاسو نأ ديب

 قوقح نع عافدلا اهنكمي الو ءالثم انوروك ءابو ةميزه اهنكمي

 لدابت ةيرح يف ماهسإلاو تاموكحلا ةبساحمو تاعمتجملا

 .تامولعملا

 ماسلا فالخلا نم ةقيقحلا لجأ نم برحلا ذختت اذكهو

 ؛مالعإلا لئاسو ىلإ سانلا ةرظن ريغو ملاعلا كبرأ نأ دعب اببس
 ةكرعم يه املثم ةفاحصلا ةيلاثم ىلع ظافحلل برح يه

 .ةيقيقحلا ةيطارقميدلا
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 تلصو بيذاكألا نأ نورعشي نم مهدحو نوفيزُملا سيل

 ةياهنلا ىلإ عفدت ةينيدو ةيسايس ةنكام كانه «قيرطلا فصتنم ىلإ
 «ىلوألا اهتوطخب كرحتت قئاقحلا تلاز ام امنيب .كلذ لجأ نم

 .ظحلا ءوسل

 نيدلا لاجرو نييسايسلا بيذاكأب ملاعلا ثولت دقل

 وهام سانلا فرعي الأ لجأ نم ...تاكرشلاو تاموكحلاو

 نوكي نأ ءيش لكل نكمي حيحص وه ام دجوي ال اذإو .حيحصلا

 امدنع رح عمتجم ىلع ظافحلا ليحتسملا نم حبصيو !ابذاك

 بيذاكألا رشن يف ةيرحلاب مالعإلا لئاسوو نويسايسلا رعشي
 .ةبساحم نود

 نكمي ام ىلع روهمجلا قفتي نأ ةلوهسلا نم سيل كلذ عم
 ال اننكل ,قئاقح دجوت ال هنأ ينعي ال اذهو «قئاقحلاب ىمسي نأ

 لئاهلا ّمكلا اذه دوجوب قئاقحلا كلت ةيهام ىلع قفتن نأ عيطتسن

 ةقيقح نأشب ءارآلا يف قفاوت كانه نوكي ال امدنعو .نيلِسرُملا نم

 يأرلا لوبق ىقلت تاصنمك مالعإلا لئاسو ناكمإب دعي ملو ءام

 .ىضوفلا نم برتقن اننأ ينعي اذهف ءكلذ قيقحتل ماعلا

 قباسلا زميات كرويوين ةفيحص بتكم ريدم رلبش ديفيد لوقي
 بيذاكألا حجنت ال» ةدرابلا برحلا تاونس لالخ ءوكسوم يف

 روهمجلا فصن نم براقي ام تبثأ دقو ءاهقيدصت متيملام

 مالكلا اذه سكعن نأ انل .«ظوحلم لكشب جذاس هنأ يكريمألا

 ةيخيراتلا ةفارخلا باطخ قدصي وهو يبرعلا انروهمج ىلع
 «عيطقلا ةفاقث ةعاشإل ةيفئاظو ةيبزح مالعإ لئاسؤ هريدت ينلا
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 .ريكفتلا بييغتل رمتسمو مئاق ناجرهم يف
 دجوي ال ةقيقحلا نود» لوقلاب كلذ نامديرف انيلع رصتخي

 ريسلل ةقيرط دجوت ال ةقثلا نودو ءامدق يضملل هيلع قفتم قيرط

 ربعيو .مالعإلا لئاسول ةيرهوج ةمهم كلتو .«اعم قيرطلا اذه يف
 هب صاخ راذنإ زاهج هيدل انم دحاو لك نإ لوقلاب هداقتعا نع

 نأ ول امك ودبي اهضعب ةجاذس ىلع بيذاكألا قيدصت نأ الإ

 ةفرعملاب اهنحش انضعب لمهأ وأ «تدفن دق راذنإلا زاهج ةيراطب

 نايدراغلا ةفيحص ريرحت ةسميئر رئياف نيرثاك عفدام كلذ
 موهفم لوح سبتلملا جهنلا اذه راشتنا نم ريذحتلا ىلإ ةيناطيربلا

 يرهوج رييغت مضخ يف نييفاحصك اننأب يحوي هنأل «ةقيقحلا

 الدب يكالهتسا يراجت ردصم ىلإ اهلّوحتو ةفاحصلا ميق يف

 يعوب ءاقترالاو «ةيطارقميدلاو ةيعامتجالا طباورلا زيزعت نم
 .يسايسلا داسفلا نم دحلاو روهمجلا

 رايتخا عنم ىلإ دوقي مالعإلا لئاسو نع ةقيقحلا بايغ
 نم ةديدج ةيطارقميد يف اهسفنأ ميظنتو اهتاباطخل تاعمتجملا
 عادبإلا قالطإو «ةطلسلا ميهافم رييغتو .تامولعملاو راكفألا

 .ريبعتلا ةيرح قنخ ةمواقمو «يدرفلا
 هامسأ ام مالعإلا لئاسو ىنبتت نأ نامديرف حرتقي كلذل

 ديحولا بذاكلا بمارت سيلف ««بمارت ةدعاق» ب ام دح ىلإ افرطت

 !يبرعلا انملاع يف هنم بذكأ وه ام كانه «ءءامعزلا نيب

 يأ عم لماعتلا مدعب مالعإلا لئاسو نامديرف بلاطيو
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 «قئاقحلا نم لاخو فئاز حيرصتب ىلدأ هنأ تبث لوؤسم

 لعجي يذلا ديدجلا يعيبطلا عضولا وه اذه نوكي نأ ىريو

 بيذاكألا نالعإ ىلع اومدقي نأ لبق رعذلاب نوباصي نييسايسلا

 ىلع نوزهاج نييفاحصلا نأ اوفرعي نأ مهيلع .روهمجلا ىلع

 .ناوألا تاوف لبق نومعزي ام ةقيقحب مهتبلاطم

 ددرتلا مدعو «ةقيقحلا لجأ نم لاتقلا ىلإ ةجاحب نحن

 لجأ نم اعيمج انتكرعم اهنأل .ليلضتلا ىوق هجوب فوقولا يف
 .ةيرحلا
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 ؟لضفأ ملاعلا خفانصلإ تلعج له

 نألف «ةلادعلل رخآ لكش مهنأب نييفاحصلا ىلإ رظنُي امدنع

 «لضفأ اناكم ملاعلا لعجت نأ لواحت اهتقيقح يف ةفاحصلا

 !اهنود نم ادج اريقف ملاعلا ودبي لب ءملاعلل فصو درجم تسيلو

 لقي ال ةفاحصلا ةيرح أدبم نإ وغيه روتكيف يئاورلا لاق نأ ذنم

 ضيوقتو «ةموكحلل جارس امهالك «ماعلا عارتقالا أدبم نع ةيمهأ

 يكريمألا سيئرلا رصع يف ةفيخم ةلئسأ دعاصتت كلذ عم

 ملاعلا اقح تلعج دق ةفاحصلا تناك اذإ امع بمارت دلانود

 لصاوي امنيب .ةلادعلا نم رخآ لكش العف يه لهو ؟لضفأ

 لئاسو ىلع ةبذاكلا رابخإلا زئاوج عيزوت يكريمألا سيئرلا
 ةغلب .تسوب نطنشاوو زميات كرويوينو «نإ نإ يس» لثم مالعإلا
 .ةيمكهت ةضلاتس

 سيئرلا نأب لبق نم دلياو راكسوأ كردأ املثم كردن نحن

 ةفاحصلا مكحت امنيب «تاونس عبرأ مكحي «ةدحتملا تايالولا يف

 عم ةفاحصلا ةكرعم ةركف قيوست لدعلا نم ودبي الو .دبألا ىلإ

 عم ةيقيقحلا ةفاحصلا ةكرعم ءريصملا ددحت نم اهنأب بمارت

 عمتجملا ميظنت ةداعإو رييغتلا لجأ نم اهاوتحم ةعيبطو اهسفن
 نم ردقلا سفنب ريبعتلا ةيرح لوبق ىلع تاموكحلا ماغرإو «هسفنل
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 .فلختلاو ةيرصنعلاو ةينيدلا ةيفئاطلاو ةيهاركلا هجوب فوقولا
 غربليبس نفيتس يكريمألا جرخملل «تسوب اذ» مليف لان دقل

 ةفاحصلا ةيرحب بسانملا تقولا يف تءاج ةركذت هرابتعاب ءانثلا

 .بيذاكألاو تاياشولاو ةيطارقميدلاو

 «ةفاحصلا نوكت فيك» باتك ةبحاص رزيليز يبراب ىرت اذهل

 ةصرف كلذك وهف ةفاحصلا ةنهمل ايدحت بمارت رصع ناك اذإ

 ىلوألا مايألا نع ثدحتت «ربحلا» اهمسا ةيحرسم يف

 نم يساسأ لكشب ىورُتو «نص اذ» ةيناطيربلا ةيبعشلا ةفيحصلل
 يرالو خودرم تريبور مالعإلا روطاربمإ نيب ام ةقالعلا لالخ

 .هيدل ريرحت سيئر لوأ .بمال
 ةطلسلا ناكم ّلحت ةطلسلا نإ» الئاق بمال خودرم بطاخي

 «ةذفانلا نم رخآلا بناجلا ىلإ فوقولا امإ كنكمي .اهسفنب

 كنكمي امإو ءلوخدلاب كل حمسي ىتح «قرطت «قرطت «قرطتو

 .«دوعصلل ديدج طخ ليكشت
 دوعصلل ديدج راسم داجيإ دارأ خودرم نأ ودبي امكو

 ريرحت سيئر نوتسميرب رتيب ليج نم لعجي ام كلذو «ءاقترالاو
 ريغ ةقالع ةماقإل يفاحص ضفر ةداق «لحارلا نايدراغلا ةفيحص

 لجأ نم نودهتجي لب ءلوصولا لجأ نم نييسايسلا عم ةنزاوتم
 .لضفأ ملاعلا لعج وهو ةفاحصلل لوألا فدهلا لجأ نمو لمعلا

 تلاز امو تضم نامزأ يف نوصلخملا نويفاحصلا ناك

 سيلو لداعلا فدهلا اذه لجأ نم نولمعي مهنم ةريبك ةبسن
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 لكشب اوحجن مهنأ ىلع عمجن نأ بعصلا نم ؛هاوس ءيش يأ

 تاديدهتب اولابي ملو كلذ لجأ نم اولمع ديكأتلاب مهنكل «يئاهن
 تقو يف ءالؤه لثم ركذتسن نأ ديفملا نم ودبيو .تاموكحلا

 تبن» اهنأكو ةفاحصلا نم هقيرط يف ريسي نمو بمارت لعجي
 جفلا عوضخلاو سيلدتلاو بيذاكألا ريغ يوحت ال «يناطيش

 ةفاحص ةمث ظحلا ءوسلو «داسفلا نع توكسلاو لاومألا ردصمل

 نيدلا لاجر هردصم ناك ءاوس داسفلا عيملت اهتفيظو مويلا ةرشتنم

 :ةسايئلا وأ

 ةفاحصلل ىمسألا فدهلا لعجي ال ةيلابلا جذامنلا راشتنا

 .لضفأ ملاعلا نوكي نأب

 تارامثتسالل ةكرشل سسؤملا سيئرلا رشيف نيك صلختسي
 ىجولونكتلا رامدلا ةثداح ىمسي امم ريبكلا سردلا ءابوروأ ىف

 امامت ةلوغشم مالعإلا لئاسو حبصت امدنع» لوقلاب يسايسلا وأ

 يأ ىلع لمتشت ال ةثيدح ةيواز نع ثيدحلا ىوس اهل نأش الو

 ةرباع ةلحرم هذه نوكت نأ ادج لمتحملا نم نوكيس «نيسحت

 .«لجألا ليوط اماع اهاجتا اهنوك نم رثكأ لجألا ةريصق

 ةفاحصلا نيع نوكت ال امدنع لضفأ لاحلا نوكي ال كلذبو

 ركفي امو ءيسايسلاو يلاملا طّوحتلا قيدانص ىتح تلصو دق
 تا ريماكلا ءامأ نول اه طق نسملر نويساتشلا هل

 ةركف داعبإ لجأ نم ةفاحصلا عم فطاعتلا قيوست انه ديرأ ال

 ربكألا ءزجلا لّمحتت ةفاحصلا نأ ىرأ يننكل «ةيناطيشلا ةتبنلا»

 عافدلا نع ةزجاعو ءاهئدابم عم ةقستم نوكت ال امدنع ماهتالا نم

10 



 نييسايسلا عم ؤطاوتلاو .تاموكحلا توربج لايح سانلا نع
 لاجرل فلختملا باطخلل اليلذ اشماه حبصت نأ وأ ءنيدسافلا

 «لضفأ ملاعلا لعجت مل ةفاحصلا نأ راصتخاب ينعي كلذ «نيدلا

 .أوسأ هلعجب تمهاس دق نكت مل نإ

 نييسايسلا مامأ رايخ ال نأ كردت اهرهوج يف ةفاحصلا

 مهاياونل اهعاضخإ لوألا مهفده ىقبي اذهل ءاهيلإ ءوجللا ريغ

 لقاعم مهأ يف ىتح هنوديري ام ريرمت لجأ نم «ةلداعلا ريغ
 نم ردورش دراهريجل يسايسلا ملحلا عفترا امدنعف .ةيطارقميدلا

 ةفيحص ىلإ ةجاحب انأ» لاق «يناملألا راشتسملا نوكي نأ لجأ

 ةفيحصلا لقت ملو «مكحلا ىلوتأ نأ لجأ نم دحألا موي دليب

 رثكأ ىقبتل ردورش ىلإ ةجاحب اهنأ ءايناملأ يف الوادت رثكألا
 ْ .الوادت

 ءانب ىلع ةيبرغلا ةيطارقميدلا نادلبلا تلمع ءيضاملا يف

 ةفاحصلا جاتحت يذلا رادجلاو .ةلودلاو ةسينكلا نيب ناردج

 نع تاموكحلا لصفي نأ نكمي يذلا وه مويلا هدييشت ىلإ
 نيدلا لاجر ةجزمأل ةلودلا عوضخ عنمو يئاهن لكشب داسفلا

 ليهجت لجأ نم ةلودلا ىلإ دجسملا ديلاقت لقنو ةفارخلا ةعاشإو

 :لاؤس نع لؤافتب ةباجإلا نكمملا نم نوكيس ذئدنع ؛عمتجملا
 ؟لضفأ ملاعلا ةفاحصلا تلعج له
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