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 ةيدقن ةيؤر مدقت يتلا تاساردلا نم اددع باتكلا اذه يف تعمج
 قرشلا يف ةيكارتشالا مظنلا راهينا ذنم ايبرعو ايلاع ةدئاسلا راكفألل
 ةملوعملا ةيلامسأرلا ءيدابم مكحت ةداعاو ثلاثلا ملاعلا يف ةينطولا مظنلاو

 .رهظي ام ىلع اهل ليدب نود ًاقلطم ًامكحت

 ءانرصع ةمزأ ةهجاوم يف» ناونعب قباس باتك يف تلوانت دق تنكو
 ةيداصتقالا بناوجلا مهأ يل ادبام ١8491 يبرعلا راشتنالا انيس راد

 ةقباسلا ةساردلا ليمكت ديفملا نم تيأرف .ثيدحلا روطتلا اذهل ةيسايسلاو

 ءافضا ىلا يمرت يتلا ةيجولويديالا داعبألا ىلع هيف زيكرتلا متي رخآ حرطب
 ةملوعلا قفارت يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا تاسرامملا ىلع ةيعورشم

 .ةديدجلا ةيلامسأرلا

 ًاوج تقلخ يتلا ةيعامتجالا فورظلل ًاضرع لوألا لصفلا لواتي
 اذه حبصا ىتح ,؛«صلاخلا داصتقالاب» ىمسُي ام تاحورطا جيورتل ابسانم

 .«هل ليدب ال ًايداحأ ًاركفد هتفصب هسفن حرطي موعزملا ملعلا

 ةيجولويديالا تاحورطالا شاقن ىلإ يناثلا لصفلا يف لقتنن انه نمو
 دقن ىلإ ثلاثلا لصفلا يف مث ةثادحلا ةيلاكشا لوح روحمتت يتلا ةماعلا

 راشتنا نع حئانلا هجولا كلذ وهو الا دئاسلا ركفلا نم ماهو صاخ هجو

 .هتاذب مئاق يجولويديا باطخ ىلإ اهليوحتو ةيتامولعملا لئاسو
 نم جورخلا تايضتقم صيخشت سماخلاو عبارلا نالصفلا لوانتيو

 ل



 رصعلا خانم

 متيو «رصعلا خانم» أعم نّوكت يتلاو ةدوقنملا تاحورطالا هلثمت يذلا قزأمل
 داصتقالا ةرادا تايلاكشا طبر ةداعا ىلع عبارلا لصفلا يف زيكرتلا
 ةدوعلا هرودب حيتي يذلا رمالا ,يناسنالا ررحتلا فادهاب ةثادحلا ريوطتو

 .سماخلا لصفلا يف ةيكارتشالا ىلا لاقتنالا ةلأسمل
 هلعل ءرصعلا خانم» نم ًاصاخ ًادعب لوانتيف ريخألاو سداسلا لصفلا اما

 نم خيراتلا ريسفت ماهوا دقن وهو الا ؛ةصاخ ةفصب يبرعلا نطولا مهي
 .ةينيدلا دئاقعلا تايصوصخ ةأرق لالخ



 مولع عورف نم ًاعرف اهفصوب - داصتقالا ةيرظن عضو فلتخي
 يف عضولا فلتخي .ةعيبطلا مولع نوؤش يف هيلع وه امع  عمتجملا

 عم شياعتت لظت ةنيابته سرادم ىرن انهف «ةيعامتجإلا ةفرعملا لاجم
 هناك ارت :يرخألا ىلع ًاطانأ اهاذدععإ نطقت نأ نووي ضعي
 ًانايحأو ةنيابتم ميهافم ىلع انه دمتعت ةيركفلا سرادملاف .ًايئاهنو
 يأ) سوردملا لاجملا ةسردم لك فرعتف ؟ضراعتلا مامت ةضراعتم
 ادئاس زييمتلا اذه لظيو ءاهب اصاخ افيرعت (يعامتجإلا عقاولا

 لضفأ نأب ًاملع .هزواجتيف ؛هسفن سوردملا عقاولا روطت نم مغرلاب
 ىف ذحأت ىتلا كلت ىه انه ةيركف ةسردم لك ىف تايرظنلا

 ا تالؤاست نم هحرطي امو ءروطتلا حمالم مهأ رابتعالا

 ديدبجلا ةهجاوم لجأ نم ًاروطتو ةقد رثكأ ليات تاودأ عرتخت يح
 نع يرهوج لكشب جرخي ال مدقتلا اذه نأ ديب .تايدحتلا يف

 .ةربتعملا ةيرظنلا هيلإ يمتنت يتلا ةسردملاب صاخلا ركفلا طمن راطإ

 قوي نيالا زهودل ساكعنإ وه يساسألا فاللتخالا اذه نأ معر
 لاجم ىفو بناج نم ةعيبطلا تالاجم ىف ىملعلا ليلحتلا عاضوأ
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 رصعلا خانم

 ًادرف - ناستآلا نأب انرك ذي افاللعخلا ويف زخالا تئاحلا نم عمتجملا
 وه ةعيبطلا :لاجم ىف امي هحيرات عصب يذلا وه امد

 يف لصفلا ليحتسي يلاتلابو .اهتظحالمب يفتكي نأ ىلإ رطضم

 فارتعإلا يأ) يملعلا جهنملا ءىدابم ةسرامم نيب يعامتجإلا ركفلا

 تاحش نرارب ةجناج نما لزاما نم يكتفي ءاب مارعتاو :مقاولاب
 فقوملل ةيعورشم يفضت رظنلل هجوأ نيب رايخلا ىنعمب) ايجولوديإلا
 (روطتلا ةكرح مامألا ىلإ عفدت رظنلل هجوأ نيبو ًايعامتجا ظفاحملا
 ركفلا» نع ثدحتأ نأ ترثآ دقف كلذل .رخآلا بناجلا نم

 نأ نود (ةيعامتجإلا مولعلا» ةلوقم ىلإ ءوجللا نم الدب يعامتجإلا

 ليلحتلا تاودأ مادختسا نع لزانت ةيمستلا هذه ءارو نم دصقُي

 .يعضوملا عقاولا مارتحا ىلع ةمئاقلا يملعلا

 نوكتي نيذللا نينرقلا لالخ اضراعت ناباطخ كانهف مث نمو

 ىلع امهدحأ رصتني نأ نود «ةرصاعملا ةيلامسأرلا خيرات امهنم
 ءرخآالا يأرلا باحصأ عانقإ يف اههنيخأ حجني نأ نود يأ رخآلا

 ماظنلا ىلع ةيعورشم يفضي يذلا ظفاحما باطخلا كانهف
 ةيكارتشإلا باطخ كانهو ءةيساسأ ةفصب ىلامسأرلا ىعامتجإلا

 هيام تاحروي درع أ ايردج اقتل وألا كفي دل : ةطواخملا

 نأو ةغرفم ةقلح ىف رودي لظ امهنيب راوحلا نأ كلذ ىنعم سيل
 ءمئاد روطت يف اهسفن ةيلامسأرلاف .هججح ددجي مل لادجلا

 بلطتي ةلحرملا تايضتقم عم اهفيكتو اهتكرح رارمتسا نإف يلاتلابو
 .روطتلا لحارم نم ةلحرم لكب ةصاخ تاسايسو تاسرامم هرودب
 تارايتلا فلتخم نيب نم ةيلعاف رثكألا رايتلا نأ كلذ نع جتنيو
 لوغار يذلا رايتلا كلذ وه (ةيلامسأ رلل ًايئدبم ةزاحنملا يأ) ةظفاحملا
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 نميهلا يداصتفإلا ركفلا يف مم ريغتللاو تباثلا

 ةمئالم تاسايس مسريف تايدحتلا تايضتقم رابتعالا يف
 روطت ىلع ةبترتملا ةيعامتجإلا اياضقلا نإف كلذكو .اهتهجاوم
 يتلا اياضقلا ضعب ةمثف .رمتسم لوحت يف اهسفن يه ةيلامسأرلا

 رثكألا رايتلاف .ةدح دادزت يتلا ىرخأو نمزلا رورم عم ىشالتت

 ًاباسح لمعي يذلا رايتلا كلذ وه ةيلامسأرلا دقت فوفص ىف ةيلاعف
 .ةديدجلا تايدحتلل احيحص

 نأ امإف ,عمتجما يف مكحلا ةلأسمب يعامتجإلا ركفلا ًامئاد طبتري
 امإو «لعفلاب مئاق ام مكح ىلع ةيعورشم ءافضإي ركفلا اذه موقي

 عم فيكتي يذلا رايتلا نأ دجنس يزاوجروبلا ركفلا راطإ ىفف

 را ب لا

 نأ فلفت اللا 5 ا .انميهم اديخو

 تاروصتل عضاخ يلاتلابو طقف يلامتحا ءرخآ مكح عورشم

 دق ١994٠ ىلإ ١917 نم تدتما يتلا ةلحرملا نأ ديب .ةعونتم
 "ليدب هسفن حرط لعفلاب مئاق مكح ماظن دوجوب تينا

 ضرفي نأ يكارتشالا دقنلا نم نيعم رايت عاطتسا اذكه .ةيلامسأرلل

 مكحلا ماظنب ةلصلا قيثو :ادنخو ًايكارتشا ًاركف هقصوب هسفقن

 ركفلل ةضراعملا فوفصلا يف ديحو ركف رولبت اذكه .يتيفوسلا

 ىلع يسكراملا «لذتبملا يكارتشإلا ركفلا كلذ وهو ؛يلامسأرلا

 ركفلل ةيلاتملا لاكشألا عم ركفلا اذه شياعت دقو «ءايحتسا

 يهو انه ةنيعملا لحارملا نم ةلحرم لك يف دئاسلا يزاوجروبلا

 .ةلولعملا ةديدجلا ةيلاريبللا مث ةيزنيكلا مث ةينطولا ةيلاربيللا ةلحرم

 ديحولا ركفلا اهعم راهناف يرسل 58 تراهنا نأ ىلإ كلذو
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 دقن يف ةيددعتلا باب ديدج نم حتفناو نما ةمئاقلا ةيكارتشالل

 ةبولطملا جت كاتنلاب دعب تأت مل ةيددعتلا هذه نأ ىلع :نهارلا عقاولا

 مظن راطإ يف ةحورطم ةكسامتم ةليدب تاعورشم يف ةرولبتملاو
 .يدحتلا ةهجاوم ردق ىلع ةيركف

 يزاوجروبلا ركفلا لظيس لئادبلا هذه لثم رهظت. نأ ىلإو
 ةيضرأ مساقتي نأ ىلإ ارطضم نوكي نأ نود ايملاع ًادئاس ديحولا
 ةلحرم لالخ هيلع نأشلا داك اك رخآ ديحو ركف عم ةدايسلا

 لثمي ال عضولا اذه نآب اضيأ املع .ةقباسلا ةيجولويديإلا ةيئانثلا

 0 0 يزاوجروبل 00 ناك ثيح ةديدج 0 را

 نرقلا لئاوأ نم يرق ةيلاتتملا لحارملا لالخ راسل عسوتلا
 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىلإ رشع عسانلا

 دن ةليعرم< كير ةص اخ ةلاكشأ "ةيلامسأ لا نكت لدتا "دكه
 نم مغرلاب ءلاكشألا هذه نأ ديب ؛ماظنلل ماعلا روطتلا

 ميهافملا نم ةتباث ةأون لوح ةروحمتم تلظ دق ءاهتايصوضتخ

 ةبلصلا ةاونلا هذه عباط 0 نم كيب الف .ةيساسألا جهانملاو

 .ةيلاتتملا يلامسأ رلا :باطخلا لاكشأل يقيقحلا ىزغملا ديدحت يلاتلابو

 روطتلا يف ريغتملا وه امو تباثلا وه ام فعن نأ عيطتسن اذكه

 ركفلا ةغيص عضن نأ عيطتسنس اذكه ؛ًاقيقد ًافيرعت يلامسأرلا
 ةماع ةظحالمب انه قلطنا .ةيقيقحلا ةيخيراتلا اهرطأ يف ديحولا

 ىه ةيساسألا ةيلامسأرلا تايضتقمل ةمئالملا ايجولويديإلا نأ اهدافم

 .ةرادصلا ةناكم ركفلا اذه ىف لتحي ةيداصتقالا ةيرظنلا باطخ

 نم ةجردب عتمتت ةيداصتقالا ةيرظنلا نأ كلذ ىلع بترتيو

 ؟ ١
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 ديب .ىرخألا ةيعرفلا ةيعامتجإلا مولعلا اهفرعت ال ةيتاذلا ةيلالقتسإلا
 نأ ذإ :ةينينتزلا ةمسلا هذه .ىف لوح ال ةيلافسأرلا ايجيول و يتيإ نأ

 ىلع ةمئاق ةيسايسو ةيعامتجإ ةفسلف نع رداص اضيأ وه اهباطخ
 ةيطارقميدلا تاسرامم ةرولب ددحي يذلا ةيدرفلا ةيرحلا موهفم

 .ةثيدحلا ةيسايسلا

 سابتلا حئان يه ةيداصتقالا ةيرظنلا اهب مستت يتلا تاضتقانتلاف

 نيب بذبذتي داصتقإلا باطخ نأ ذإ يلامسأرلا باطخلا ىف اهعقوم
 ادوهجم ردا وسقالا ذر ظننا لذ هئاخ نم ون دس قرم

 - ةيداصتقالا ريغ يأ - ىرحألا داعبألا عيمج نم ررحتت يكل ًارابج

 تاسراممو اهب ةصاخ ةيسايس رطأ يف مثألا ميظنت لثم ؛عمتجملا عقاول

 نأ ىلإ اهيف ةيرظنلا ليمت ىتح اهيف ةلودلا رودو يسايسلا عارصلا
 اهنا ردع ةديدغع ةيسردم .بتك ةمثو: :«اضلاخ# اعباط بسكت

 نيناوق نم موكحم داصتقالا نأك .ةصلاخلا (ةيداصتقالا ةيرظنلا»

 ةيرظنلا هذه ليمت راطإلا اذه ىفو .اهريغ نود ةتحب ةيداصتقا

 عضاخ ماعلا نزاوتلل طم عا ا ىلإ (0ممح عم همم2]) ةيقافتإلا

 نم (ةدنؤم :هوتنا2غءاد) قاوسالا لعف حان هنأ معزي ةتحبلا اه ريياعمل

 ةيرظنلا ليمت رخآ بناج نم هسفن نآلا ىف نكلو .اهسفن ءاقلت
 نم ةلاعف تاسرامم مهلت ىتح مئاقلا مكحلا مدخت نأ ىلإ ةيداصتقالا
 يغبنيو .ةيملاعلا ةموظنملا يف نطولا عقوم ميعدتو قوسلا ريطأت لجأ
 انومضم ةسوململا مكحلا مظنل نأ ددصلا اذه يف ظحالن نأ

 اهسفن ضرفت ةطلسلا هذه نأ ذإ («ةيزاوجروبلا ةطلس» نع فلتخي

 ةيخيرات ةلحرمو رطق لكب ةصاخ ةيعامتجا تانميه لالخ نم

 ققحت نأ ةليفك ةلودلا ةطلس تاسرامم نأ هرودب ضرتفي يذلا رمألا
 ةداعإو ةنميهملا ةيعامتجالا لتكلا لمع رارمتسال ةمئالملا لولحلا

 ةيداصتقالا ةيرظنلا ذحأت فدهلا اذه قيقحت لجأ نمو .اهنيوكت
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 تحبلا داصتقالا ملعل ةيسيئرلا تامامتهالا ةهجاوم يف اهتيرح

 .ىرخأ ثحب رواحم ىلع زكرت ىتح
 نم يناثلا عونلا اذه ىلإ نميهملا ديحولا ركفلا ةداع يمتني

 باطخلا ىلإ صلاخلا داصتقالا ملع نكري امنيب يعامتجالا ركفلا

 هذهل تاءانثتسا كانه نأ دبي .ةايحلا عقاو ىلع رثؤملا ريغ يميداكألا
 نميهملا ركفلا برقتي ةيخيراتلا لحارملا ضعب ىفف .ةماعلا ةدعاقلا

 نم دب الف ءاهيف جمدني لب «تحبلا داصتقالا ملع تالوقم نم
 ايلاح زاتجن اننأو ةصاخ ءعضولا اذه لثم قلخت يتلا فورظلا ديدحت

 .يئاشتسإلا عونلا اذه نم ةلحرم

 ًاباطخ ةيلاتسمارلا باطخ لعجت ىتلا تالا ىلإ انه دوعأ نل

 ةيعوضوم ةجاح حئان عباطلا اذه نإ لوقلاب نذإ يفتكأ .ًايداصتقا
 اذه رفاوت اذإ الإ نوكت ال ةيلامسأرلاف .ماظنلا اذهب ةصاخ ةيرهوج
 لاجم نيب ةقالعلا بالقنا هرودب ضرتفي يذلا رمالا ءطرشلا

 ناك امئيب «لوألا ىلع ىناثلا بيلغتو داصتقالا لاجمو ةسايسلا
 اذه حتفيو .ةقباسلا مظنلا يف كلذ نم سكعلا ىلع عضولا
 نإ ثيح «ديدجلا داصتقالا ملع ديدحتلاب اهلتحي ةحاسم بالقنالا

 يف يلامسأرلا عمتجملا جاتنإ ةداعإ يف ةمكاح حبصت داصتقالا نيناوق

 داصتقالا ملع رولبت طرش وه بالقنإلا اذه نإف زاجيإلاب .هتيلومش

 .صلاخلا

 اهنأ طقف ظحالأ .ةيرظنلا هذه نيوككت لحارم ىلإ ًاضيأ دوعأ نل
 عساتلا نرقلا لئاوأ ذنم .ةيعانصلا ةروثلا باقعأ يف ًاروف ترهظ
 تاريبعتلا تناك ..لماكتملا اهلكش ةيلامسأرلا :تذخبتا .ثيح. :ءرشع

 حدملاب يفتكت داكت «:ةجرد ىصقأل ةطيسب ةيرظنلا هذهل ىلوألا

 سكرام فصو دقو (825880) ظفحت نود ,قاوسألا لعفل طرفملا
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 نميهللا يداصتفإلا ركفلا يف ريخغتملاو تباثلا

 دعب اميف مث .٠ .«(لذتبم داصتقا» هنأ (داصتقالا ماعل» تاريبعتلا هذه

 يتلا لدابتملا دامتعالا نيناوق ةغايص لجأ ف يضايرلا جهنملا فظو

 ةيرظنلا هذه فتكت ملو .(07/21:25) ماعلا نزاوتلا قيقحم نمضت

 لعفلاب ةمئاق ةقيقح يهف ءنوكت نأ عيطتست ةيلامسأرلا نأ تابثإب

 نأ وهو الأ ًاماه رخآ ًائيش تبنت نق نأ ةيرظنلا تدارأ ثيح !كش نود
 دارفألا تابغر ىلع بيجيف ةينالقعلا مكح ققحي ماظنلا لمع

 ةيلامسأرلل نأ ةيرظنلا معزت ساسألا اذه ىلعو .ةحيحص ةباجإ
 (خيراتلا ةياهن» لثمي اماظن تراص اهنإ ثيحب :ةيلزأ ةيعورشم

 تالوقملاو ميهافملاب داصتقالا طبر ىلإ ةدوعلا تابثإلا اذه بلطتيو

 باطخ ريصي اذكه .ًاقباس اهيلإ راشملا ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 ةمثا : ةيداصقالا ةتدعاق دود ةراجع ايل ومشت اباطخ ةيلاهسأالا
 اهتدعاقب ةيقافتإلا ةيداصتقالا ةيرظنلا طبرت ىتلا ةقالعلل ةديدع داعبأ

 ادهن قف ندم انا ندعم واش ىلع يصتفأ تقوس وكل و ةيششنانلا
 .ةيدرفلا ةيرحلا موهفمو ةميقلا ةيرظن

 ىلع مئاق امهدحأ ةميقلل نيموهفم نيب رايخلا مامأ انه نحن

 اذه نأ معزأ .ةعفنملل يتاذلا ميوقتلا ىلع رخآلاو يعامتجالا لمعلا

 عقاو رهوج فيرعت يف يساسأ رخآ ضراعتل ساكعنا وه ضراعتلا
 ىلإ سكرام ىلع أدر  ارخأتم ترولبت يتلا ةيناثلا ةلوقملاف .عمتجملا
 اذه يفو .ريغ الو «دارفأ عمجت اهنأب عمتجما عقاو فرعت - ريبك دح
 لعف دعاوق تيبثت لجأ نم طقف سيل ًادوهجم ةيرظنلا تلذب راطإلا
 ققحت دعاوقلا هذه نأ تابثإ لجأ نم ًاضيأ لب عمتجما جاتنإ ةداعإو
 ت رغر نم نكمي ام ىصقأ ءاضرإ رخآ ىنعمب يأ ؛لثمألا لحلا

 اذه نأ ديب .ايلزأ ًاينالقع افالن لثمت نيناسالا اذه ىلعو ؛دارفألا

 يا ياس ا
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 رصعلا خانم

 سايقلل ةلباق ميهافم ىلع ةدمتعم يهف ىلوألا ةلوقملا امأ .عوضوملا
 عقاولاب ةصاخلا تاليلحتلا نم ةلسلس ةيمولا يهف «يمكلا

 نزاوتلا ةيرظن لثم ءيعضو جهنم لالخ نم سوردملا يلامسأرلا
 جمد ةلواحم يف (211ةن5) (يلا» دعب اميف اهروط يتلا سارلول ماعلا

 ةموظنم كلذكو ؛ةيتاذلا ميقلا ةموظنمو لدابتملا دامتعالا تايلا

 .ةيتاذلا ةميقلا ادمع تلهاجت يتلا ةتحبلا ةيعضولا (52262) (افارس»

 ةيرظنلا نم رايتلا اذه تمهلأ ىتلا ةيعضولا مورا ةكئاك

 نيب رسج ءانبل ةمئالم ًطورش تقلخ دق ةيقافتإلا ةيداصتقالا
 مل نإو اهل ةدقانلا تاباطخلا نيبو بناح نم ةيلامسأرلا باطخ
 نم - ةيلامسأرلل ةيرذجلا ةضراعملا ىلإ يمتنت تاباطخلا هذه نكت

 .رخآلا بناجلا

 اهلاكشأ ىف - صلاخلا داصتقالا ةيرلغن نيب ةقالعلا لقت ال

 نحن .ةميقلا ةيرظن نع ةيمهأ ةيدرفلا ةيرحلا ةفسلف نيبو  ةفلتخما

 ماظنلا ءازإ اهفقوم ميعدتل ةيزاوجروبلا اهتجتنأ ةفسلف مامأ انه
 عم ىشامتي يعامتجاو يداصتقا ليدب ماظن ةماقإ يلاتلابو ,ميدقلا

 ةلوقم ف :لرتحت ال ةقسلفلا هذه تناك نقلو.:ةيساسألا اهطابضم
 ةرادصلا ةناكم ًالعف لتحي ريخألا موهفملا اذه نأ الإ «ةيدرفلا ةيرحلا
 (يداصتقإلا ناسنإلا» نأ ذإ .ةيلامسأرلاب صاخلا ىلومشلا ءانبلا ىف
 ا ريبعت هفصوب ةفسلفلا هذه هتعرتخا يذلا م 5

 هسفن مدقي ءرح درف وه امنإ داصتقالا نيناوق لعفل ًايفاكو ًاحيحص

 وأ ةيجاتنإ ةيئاشنإ ةردابمب موقي ءاهطورش ضفري وأ لمعلا قوس يف

 ضرتفت ىرخأ ةرابعب .ةقلطم ةيرحب عيبيو يرتشي ءاهنع عنتمي
 تالاجم يف قوسلا ميمعت ساسأ ىلع عمتجملا ميظنت ةيرحلا ةسرام

 .تاجتنملا لدابتو ةيجاتنإلا ةردابملاب مايقلاو لمعلا بلطو ضرع
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 نميهملا يداصتفإلا رحفلا يف ريغتلاو تباثلا ١

 طورشلا عيمج رفاوت أدبملا اذهل ًاقبط لمعلا قطنم ضرتفي
 رخآ فرظ يأ بايغو ةقلطملا ةيدرفلا ةيرحلا ةسرامم لجأ نم ةمزاللا
 ركفلا بهذي ةظحالملا هذه نم ًاقالطناو .ىلوألا ةيلاف وف دعم
 لعف قوعت دق يتلا ةيخي خيراتلا فورظلا عيمج نأ ىلإ ىنعملا يفسلفلا

 امك ةصاخلا ةيكلملا ىتح وأ ةيخيراتلا ةلودلا لثم - درفلا ةيرح

 ءاغلإ نإف يلاتلابو («ةينالقع ريغ» لماوع ىه - ىلي اميف ىرئس

 ةلودلا لثم «درفلا ةيرح لعف قوعت دق يتلا ةيخيراتلا فورظلا

 لماوع يه يلي اميف ىرنس امك ةصاخلا ةيكلملا ىتح وا ةيخيراتلا
 ةسرامم طرش ىه :فورظلا هذه ءاغلا نإف .ىلاتلابو ةةينالقع ريغ
 نوقالتي رارحأ دارفأ عمجت ىلإ بكوكلا ليوحت ىلع مئاقلا عورشللا
 يف ةينيبلا تاقالعلا تاسبالم عيمج ع ضوافتلل قاوسالا يف

 هل يطعي ًالثم لام سأر كلمي مهنم دحأ ال نأ ذإ ةاواسملا مامت
 .هريغ ىلع ًازايتما

 موقي نايك دوجو وه روصتلا اذه راطإ يف بولطم وه ام ىصقأ

 ىلإ مدقتي ءاشي نمف .عبطلاب يملاع ديعص ىلع - قاوسألا ةراداي

 ضرقيف .ةيلام ةصقانمل هرودب عضخي يئاشنإ عورشمب نايكلا اذه

 يف زاف نمل عورشملا ذيفنتل ةمزاللا لاومألا - ًافرصم هفصوب - نايكلا

 ةرادإ باحصأ ىلع مهلمع نوضرعي نورخأ دارفأ ةمثو .ةصقانملا

 .ةفافش 1 يف عيبلل تاجتنملا عيمج ضرعت امك تاعورشملا

 مظعم فيخي قوسلا قطنمل قلطملا قيبطتلا اذه نأ بير ال
 نع ءالؤها عنتما كلذل .لعفلاب ةمئاقلا ةيخيراتلا ةلاوسارلا راصنا

 (ىلاو» «سارلو» ادع ؛يوابوطلا عورشملا اذه لثم ذيفنت حارتقا

 ضعب امأ .هاجتالا اذه يف ةعساو تاوطخ ةأرجب اعطق نيذللا
 ةيرابوطلا هذه خانم يف حايتراب تكرحت دقف ماعلا ةدقانلا تارايتلا

 ولا ميما رد نو ةنلامسا لا نم اهون وركت نأ ىلع يسرق اهنأل
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 رصعلا خانم

 لماشلا طيطختلا نم ًاعون تارايتلا هذه باحصأ روصت اذكه
 دعارلا مبا تالي دعاوق يهف «قبس اميف ةموسرملا دعاوقلل ًاقيلطا يسم

 ىنعمب يأ .دارفألا نيب ةحيحصلا ةاواسملا ىلع ةمئاق ةقلطم قوس

 ديعص ىلع امإ اهقيقحت نكمي يتلا («قوسلا ةيك ارتشا» نم عون رخأ

 ناكو .نطولا ديعص ىلع لقألا ىلع امإو (لثمألا لحلا وهو) يملاع
 يأ «هاجتالا اذهل يرظنلا ردابملا (8ةممه8) ينوراب يلاطيإلا ركفملا
 نان هلع نقش الاب لا نمار كلواق: 438 ةيلاننم اع روت ناك
 يداصتقالا بالتسإلا لعف نع ررحتي ال روصتملا يعمتجما عورشملا

 طورش نع ثحبلا تامامتها ركفلا اذه كراش عبطلابو يلسا

 امتاق ايعضوا اجيينم راطإلا اذه يف مدختساو «ماعلا نزاوتلا :قيقحت

 اميف تفظُو يتلا تاودألا تعرتخا اذكه .لمعلا ةميق سايقم ل
 .(يكارتشإلا طيطختتلا» يف دعب

 هيلع موقي يذلا ةيدرفلا ةيرحلل يزاوجروبلا موهفملا نأ نذإ ىرن
 ( ينيمي يوضوف عباط وذ موهفم وه صلاخلا داصتقالا ملع ءانب

 نم عون يأ ةماع ةفصب ىداعي امك أدبملا ثيح نم ةلودلا ىداعي

 ءةي يراكتحإلا تاسرامملا كلذكو - تابانقنلا لثم - يعامجلا ميظنتلا

 لامعألا عاطق طاسوأ ٍُ ةيبعشب ًامئاد عتمت موهفم وه كلذل

 يف ةيتسشافلا ةدمعأ دحأ راص هيلعو ؛مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا

 هذه تشوشت امدنع «نرقلا اذهل تاينيثالثلاو تاينيرشعلا يدفع

 ةلودلا ةاداعم نأ ديب .ى ربكلا ةيداصتتقالا ةمزألا ءارج نم تاقبطلا

 امك «ةلودلا ةدابع يأ ءأمامت اهسكع ىلإ بلقنت نأ نكمي انه

 لثم ثدحي ام ًاريثكو .ةيخيراتلا ةيتسشافلا طامنأ ىف لعفلاب لصح
 .ةيوابوطلا تايجولويديإلا لخاد يف بالقنالا نم عونلا اذه

 عباط انه اهددصب نحن يتلا قوسلا ةدابع ىلع ةمئاقلا ةيرظنللو

 عقاو نع ناك ةيع تاضارتفا ىلع موقت اهنأ ذإ حضاو يوابوط
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 نميهللا يداصتفإلا ركفلا يف 5 ريفتمللاو تباثلا ٠١

 ةمألاو ةلودلا دوجو ءاننهذ نم يخلتف لعفلاب ةمئاقلا ةيلامسأرلا
 امك خلا ...ةيملاعلا ةموظنملاو لاملا سأرل صاخلا كلمتلاو تاقبطلاو

 عقاولا نأ الإ (خلا ...ةيعيبطلا دراوملا لالغتسا طورشو تاراكتحالا

 يذلإر سل ولا ا ل

 ا ةقيقحلا قوسللف .هل يرظنلا روصقلا نع ًامامت ا

 ةثالثلا اهداعبأ يف ةجبملنم ةينطو 007 هب يهف تل

 0 لعب 0 ءطقتف 00 0 ةرصتخم ةروتبم ةيملاع

 يملاع ديعص ىلع لمعلا

 ةيموق تاعزن روهظ يف قوسلا لمع يف جاودزإلا اذه سكعنيو

 ةيوضوفلا باطخ عفدي يذلا رمآلا «تاقبطلا عارص بناج لإ

 نإف كلذكو .ةفرطتملا ةيموقلا باطخ عم خجلا ىلإ ةقيمنلا

 تناك ول امك ةيعيبطلا دراوملا عوضوم لوانتت ةيلامسأرلا ةيوابوطلا

 جئاتن 0ك يدؤي يذلا رمألا «ريغ الأ .علس درجم ةريخألا هذه

 .هتينالقع ثيح نم ماظنلا تاءاعدإ ىغلت ةعجاف

 1 الا اور 0 مر ا

 ل

 يف اوذخأي نأ ةيلامسأرلا وركفم رطضي هيلعو .ايلمع اهقيبطت
 يف دئاسلا 0 .عراطلاو اهنيب 0 لودلا مه رابتعا

 لوقي الإ يئانث :ءاطسأرلا انيستا تدب باطخ ريصي
 نم ةلسلس روطي مث «بناج نم صلاخلا داصتقالا ءىدابمب
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 رصعلا خانم

 بناجلا نم ةيداصتقالا ةسايسلا لاجم سمت ىتلا ةسولملا تاحارتقالا

 د هيرو رة عتلوتلا نو انضفانت ذيك نادل تغالا نرد حالا
 عضخت ةينعملا ةسوململا تاحارتقالا نإ لهسلا لوقلاب ةبوعصلا

 نكلو .(8656 56عم»0) ةيناثلا ةجردلا نم لثمألا لحلا» تايضتقمل

 ةيرظنلا فرتعت مل حلاصم مدخت تاحارتقالا هذه نأ وه رمألا عقاو
 تاقبطلا فادهأو ةلودلا لمع يف ىلجتت حلاصم يهو ءاهدوجوب
 ,ةيعامتجإلا ىوقلا نزاوت ءارج نم ةضورفملا طورشلاو ةمك احلا

 .نامزلاو ناكملاب ةصاخ فورظ ًاعيمج يهو

 لعجت يتلا بابسألا كاردإ ىلع دعاس دق ليلحت نم قبس ام لعل
 ةيوابوطلا بايث ةداع يدتري ال نميهملا ديحولا يلامسأرلا ركفلا
 ةداع ذختي نميهملا ركفلا اذهف .ةينالقعاللا نم ةبيرقلا ةيلامسأرلا

 نيبو قوسلا تايضتقم نيب عمجيف «فورظلا مئالي ًايعقاو الكش
 عارصو ةلودلا لمع اهضرفي يتلا ةيعامتجالا لولحلا تايضتتقم
 .ةنميهملا ةلتكلا ةيلاعفو تاقبطلا

 ءديحولا يلامسأرلا ركفلا نيوكتل لصفم خيرات ىلإ انه دوعأ نل
 .ةرصاعملا هتلحرم يف هتامس مهأ ىلع زيكرتلاب ًايفتكم

 رشع عساتلا نرقلل تاينينامثلا دقع نم دتمت يتلا ةلحرملا لالخ

 نسبه اهفصو يذلا ىنعملاب تاراكتحإلا تنوكت امدنع يأ)

 ذختا ١545 ماع ىلإ (نينلو 11:1لنمع ُخدرفلهو [2106ودهد

 ينطو يلاربيل ركف»ب هتيمست حرتقا ًالكش ةيلامسأرلل ديحولا ركفلا
 ركفلا اذه دامتعا وه انه ةيلاربيللا ةفصب دوصقملاو .(تاراكتحالل

 ةلوكسملا يه (عبطلاب ةيراكتحالا) قاوسألا نأب ةعانقلا ىلع

 ةلودلل ةمئالم تاسايس راطإ يف ولو  داصتقالا طبض نع ساسألاب

 بناجلا نم ةيزاوجروبلا ةيسايسلا ةيطارقميدلا ةسراممو بناج نم
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 نميهمللا يداصتفإلا ركفلا يك ريغتملو تباثلا ٠١

 حلاصملا رابتعا قوفت ىلإ ةراشإ وهف ةينطولاب اهفصو امأ .رخآلا
 ةلودلا موقت يتلا تاسايسلل ةيعورشم ءافضإ هساسأ ىلعو ةينطولا
 تلعفو .ةيملاعلا ةموظنملا يف ةمآلا عقوم ميعدت لجأ نم اهب
 ةيعامتجا تالتكت ىلع دامتعالاب اهلعف ةربتعملا ةلودلا تاسايس

 وأ ىطسو تاقبط عم فلاحتلاب تاراكتحالا حلاصم اهدوقت

 لاكشأ ةمثو .نييعانصلا لامعلا ةقبط لزع لجأ نم ةيطارقتسرا

 كانه ًالثمف !هدح ىلع رطق لك اهب فصتا تالتكتلا هذهل ةديدع
 ةروثلا خيرات نع حتانلا نيحالفلا ةقبط عم يساسألا فلاحتلا
 .ةيكرامسبلا ايناملأو ارتلجنا نم لك يف ةيطارقتسرالا عم وأ ةيسنرفلا
 ةبترتملا تالتكتلا هذه ةيلاعف ةيوقت رصانع ًاضيأ كلذ ىلإ فاضي

 يف .لاوحألا نم ريثك يف يلاينولوكلا يرامعتسإلا عسوتلا ىلع
 ةحوتفملا ةحاسلا نم عونك ةيباختنالا ةينالربلا تلمع راطإلا اذه
 عم هفيكتو يعامتجالا لتكتلا نامض طورش ىلع نرملا ضوافتلل

 ال طمنلا اذه نأ نم مغرلابو .ماعلا روطتلاو ةئراطلا فورظلا
 نع امامت ديعب نأ الإ ةيساصأ :ةفضر (ىنلود» ربتعي نأ قحتسي

 ةراقإ لكنا نم انش دوج ةلوقلا# ةلاؤدإلا ةيؤاشملا ةديدنلا ةزوضؤُفلا
 ةينعملا تافلاحتلا تايضتقمل ًاقبط قاوسألا ريطأتو نميهملا لتكتلا

 ةسفانملا ةرادإ كلذكو «(لاثملا ليبس ىلع نيعرازملا معد لالخ نم)

 تناكف .(ةيدقنلا تاسرامملاو ةيكرمجلا ةيامحلا لالخ نم) ةيلودلا

 اذكه .ةيرورض لب ءأمامت ةعورشم ربتعت نوئشلا هذه يف اهتالخدت
 فال ةيءازرطفل ةلرعب كا 5 ةلجرلا هدي ديهزلا كفل نأ قرأ
 لظ ثيح «ةيميداكألا جاعلا جاربأ يف هسفن لزع يذلا ؛صلاخلا

 ةينالقعل عضخي ال ينالقع ريغ مهنم ربتعملا عقاولا نوكتشي هوركفم
 عقاو ىلع ريثات ىأ باطلا اذهل نوكي نأ نود ةضلاخلا ةيلامشأرلا

 .ةايحلا
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 هيلع مئاقلا ماظنلا لخد امدنع ةمزأ يف ديحولا ركفلا اذه لخد
 ىلإ ةيداصتقالا ةسفانملا مادتحا ىدأ امدنع يأ ع يف هسفن

 يأ «؛كلذ ىلت امو ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف يركسعلا مادطصإلا

 ًاقالزنا لثمي «نييرحلا نيب ام نيدقعلا لالخ ةيتسشافلا ةباجإلا روهظ
 بناجلا نع تلزانت ةيتسشافلاف «ديحولا ركفلا اذه قطنم راطإ يف

 تافلاحتلا تايضتقم ةرملاب رجهت مل نكلو ماظنلل يطارقميدلا
 مل اهنأ امك تاراكتحالا ةطلسل ةمعدملا ةيلخادلا ةيعامتجالا

 نأ نذإ معزأ .اهنأش يف ةغلابملا يف تذخأ لب ةيموقلا نع لزانتت
 لثم هنأ ولو ءأقباس دئاسلا ديحولا د يمتني يتسشافلا ركفلا

 .هل ًاضيرم ًالكش

 ةيوضوفلا تالوقم ىلع امئاق ةيلاربيلل ديحولا ركفلا نكي مل
 فرتعا كلذ نم سكعلا ىلع ؛ةيدرفلا ةيرحلل اهموهفمو ةينيميلا

 .نوناقلا مكح نمضي ًانايك اهفصوب ةلودلا رود ةيمهأب ركفلا اذه
 يف ةدودحم  علطتلا اذه يف  تلظ ةيطارقميدلا تاسرامم نأ ديب

 ةاواسملا ءىدابمو ناسنإلا قوقحب ةيطارقميدلا هذه تفرتعاف .اهقافأ

 مل اهنكلو ام دح ىلإ يعامجلا ميظنتلا قحب تفرتعا امك «ةينوناقلا

 ةيكارتشإلا ةبرجتلا نم لك يف رهظ امف ؛دودحلا هذه زواجتت
 قوقح نم - ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةيلامسأرلا يفو ةيتيفوسلا
 يف ًاينينج الإ نكي مل ةماعلا قوقحلا ميعدت مزالت ةصاخ ةيعامتجا

 .نيبرحلا نيب ام برغلا ىف ةركابلا ةلحرملا كلت

 تراهنا امدنع ةمزأ يف ينطولا يلاربيللا ليضبلا ركفلا لخد دقل

 ازيك ةيعامتجالا ةلالا ريس نامض ىلع ةيداصتقالا ةيرظنلا ةردق

 تراص دق انه ةينعملا ةيداصتقالا ةيرظنلا تناكف .تناوضالا قفاوي

 لاشرامدرفلا ىناطيربلا يداصتقالا اهمظن ةسناجتم ةلماش ةموظنم

 باطخ ةباثمب ««يئاهن» اهمايأ يف ربتعا ًالكش اهاطعأف (381ةموطقلل)

 احب



 نميهلا يداصتقإلا ركفلا يف ريفتلاو تباثلا ٠١

 نأ رظنلا تعداف نصوم عو آ]م10615ء11ع5) (ةماعلا تاقفا وتلا»

 ةلودلا :تانفايس ةلظساوب اهريطأت ظرغب د ًايئاقلت ةطبضم قاوسألا

 نزاوتلا يف رهظ دق لالتخا يا ايئاقلت يغلي اهلعف نأ ىنعمب !ةمئالملا

 .ىنعملا اذهب ماع حرط ىلع رصتقت مل لب .بلطلاو ضرعلا نيب ماعلا
 ةايحلا تالاجم فلتخم يف ليصفتلاب رومألل رظنت تذعأف

 ةرودلا لاحم نو: فايز ىبسألا ةدهت ىلع تورطت" ةيداضتتالا
 انيتكت هءاغلا .تراوتلا لوحي ةماعلا «تاهيورطالا .لمكت ةيفاصتتالا
 ةيجراخلا تاعوفدملا نازيم لاجم ىف تايرظن ةازاوملاب تروط

 هذه تججوت مث .يملاع ديعص ىلع نزاوتلا قيم اناقلت نمضت

 .اهترادإو دوقنلل ةماع ةيرظنب تادرهجملا

 هالعأ ةفوصوملا طيبضتلا تايلآ ةيلعافب ةقلعملا لامالا تراهنا

 دق اقباس روكذملا ديحولا ركفلا نأ ديب 5١4 ١! ماع نم ًاقالطنا

 يعسلاو ةيكرمجلا ةيامحلا لثم «نيبرحلا نيب ام هتافصو ضرفي لظ
 ةماعلا تافورضملا نضيفخيتو ةيتطولا ةلهعلل كريضلا:نعس ميعاتتا ىلإ

 ىف ةيديلقتلا لئاسولاب كسمتلا اذه ريسفت نكمي له .روجألاو

 نأ نكقنغأ «ثوروملا لقثو يركفلا لسكلا درجمب مزال ةيجاوم

 ثحبلا نم ديزم لالخ نم ًامدقت حلفت نل لاؤسلا اذه نع ةباجإلا
 كلت يف حرسملا مدقم تلتحا يتلا ةيرظنلا ةيداصتقالا تالداجملا يف

 وهو رخآ لاجم ىلإ ةساردلا زكرم لقن يغبنيل لب «ةيخيراتلا ةرتفلا
 !ةعبتملا تاسايسلا اهيلع تماق يتلا ةيعامتجالا تانزاوتلا عقاو
 لاوحألا تأدب نأ ىلإ كلذو ءأيبسن ةلوزعم ةلماعلا ةقبطلا تلظف
 تايالولا يف يتلفزورلا ليدوينلا نم ًاقالطنا ةيوازلا هذه نم ريغتت
 نم يناثلا تفيصنلا لالخ يأ انتر قايل ةىلاوب ةكيرتألا

 هبلاطم ىصقأ نع لزانتي ال لاملا سأر نأب ًاملع .تاينيثالثلا دقع
 اذكه .كلذ ضرفي يقبطلا عارصلا مادتحا ناك اذإ الإ ةوسق
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 ًاركاب زنيك اهمدق يتلا تاحورطالا كلت اذال كردن نأ عيطتسن
 ال هالعأ ةروكذملا ةيديلقتلا ةفصولا نإ تلاق تاحورطأ ىهو -

 يف سبحت كلذ نم سكعلا ىلع لب ةمزألا نم جورخلا ىلع دعاست
 مكحلا طاسوأ يف ىدص دجت مل  ةمزألل ًامقافت جتنتف ةغرفم ةقلح
 حلاصل ةيعامتجالا ىوقلا نازيم بالقنا رظتنن نأ دب ال ناكف
 حبصت يكل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف ةيبعشلا تاقبطلا

 .ديدجلا ديحولا ركفلا روحم زنيك تاحورطأ
 يذلا رسلا وه ةيعامتجالا ىوقلا نازيم يف رييغتلا نأ نذإ معزأ

 ردقب ياللا رعتلا له. ىز كيحرلا متاجلا ركذلا نق لوستلا رصقب
 داق هر انين ةنفلطولا فدل رولا : دمي دم تلا نرد كفل :نولم
 ىلع بترت دقف ١18٠١. ماع ىلإ ١115 نم ىملاع ديعص ىلع

 حلاصل ةيعامتجالا تاقالعلا يف ماه لوحن ةيتسشافلا ةميزه

 تذحخأ امك ءاهل قباس ال ةيعورشم تبسك ىتلا ةلماعلا تاقبطلا

 امكو ءاهررحت ةكرح يف تاراصتنا زجنت تارمعتسملا بوعش
 معزأ .ملاعلا بوعش لبق نم ًاماع ًامارتحا يتيفوسلا ماظنلا بسك
 لالخ داس يذلا يثالثلا ماظنلا رسفت يتلا يه تالوحتلا هذه نأ
 ىف ةيهافرلا ةلود ءانب ىلع ماظنلا اذه ماقف .برحلا دعب ام ةلحرم
 يف يمدقتلا يثدحتلا عورشملا عفدو مدقتملا يلامسأرلا برغلا
 ىف ىتيفوسلا طمنلا ىلع ىتلودلا طيطختلاو ةموظنملا فارطأ

 ركف» وهو الأ ًاكرتشم ًامسا يثالثلا طمنلا اذه ىلع قلطأو .اهقرش

 ةطبضملا ةملوعلا نم طم راطإ هلعف لعف ينطوو يعامتجا
 ينال وب لراك ى رجلا ركفملا نإ 160101144 6 ول

 ىف كلذو !هطورشو ديدجلا ركفلا ىزغم كردأ نم لوا وف 201211/1

 رضاع وكت نأ لقتل ةركارب ةيلاقلا يرد نعي ف از ةلكرف
 يذلا دقنلا ىلإ انه دوعأ نل .حوضوب تعمجت دق ديدجلا ركفلا
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 نميهلا يداصتفإلا ركفلا يف ريفتلاو تباثلا ٠١

 نع ةلوكسم اهأر يتلا ةقباسلا ةيلاربيللا صخي اميف ىنالوب همدق

 حضوأو هباق يف يلاربيللا ركفلا روكذملا ركفملا يلع .ةثراكلا

 ال دقنلاو ةعيبطلاو لمعلا نأ تبثأ امدنع ريطخلا يوابوطلا هعباط

 ىلع جالعلا اذه متي ذإ (اعاس» تناك ول امك مهرمأ جلاعي نأ نكمي

 ىعلسلا بالتسالل هعاضخإ ةجيتن روهدتملا ناسنإلا عضو باسح

 جالعلا ضرتفي امك .ةمحر نود رمدت يتلا ةعيبطلا باسح ىلعو

 ةطلسلا موهفمو دقنلا موهفم نيب ماتلا لصفلا دوقنملا يديلقتلا
 ةيولوالا ىطعي يذلا رمالا ءامهطبرت يتلا ةقيثولا ةقالعلا راكنإو

 ىرنسو .ىرخاالا تامامتهالا عيمج ىلع ةيلاملا ةبراضملا تاسراممل

 نم ترهظ دق ةيلاربيلل ةينالقعاللا ةثالثلا لماوعلا نأ فيك دعب اميف
 ١98٠. ماع نم ًاقالطنا ديدج

 ١9/٠١ ىلإ ١5145 نم داس يذلا ديحولا ركفلا نأ ىرن اذكه
 كلذل .ةيلاربيللا دقن ساسأ ىلع - لقألا ىلع ًايئزج - ميقأ دق

 ةيمستلا هذه نم ةيلاربيللا ةفص ءاغلإف .ًاينطو ًايعامتجا ًاركف هتيمسأ

 ركفلا اذهل :ىرخا ةيمست ةنثوا روكذملا  لوخعلا ىلإ :ةراشإ
 ىلع .داصتقالا ةرادا لاجم يف اهتحورطأ مهأ ًادكؤم «(ةيزنيكلا»
 عطقي مل كلذلو .ةيلامسأرلا راطإ نع جرخي مل ركفلا اذه نأ

 عم اهفيكتب ىفتكا لب «ةيلاربيللا رهوجب هتاقالع يرذج لكشب
 ولو «ةعلس هفصوب جلاعي لمعلا لظف .ةديدجلا ةيعامتجالا تانزاوتلا
 تاضوافملا ادبمت دخالا لالخخ نم تتولسالا اذه: ةوسق' قيفكت م
 عم ةنزاوملاب روجالا عفر طبرو يعامتجالا نامضلا ميمعتو ةيعامجلا

 ءاهل ةياهن ال ربتعت ةيعيبطلا دراوملا تلظ دققف كلذك .ةيجاتنالا مدقت
 ريذبتلا اذه ماقف .اهلالغتسا يف مقافتملا ريذبتلا عجش يذلا ا

 اديهب وهون: حا[ ليقتسملا -ةنيق  سخبتو اديه :ةيالم: :ةعاتقلا ىلع
 ةليوطلا ةينالقعلا امنيب - ىقافتإلا يداصتقالا ركفلا يف يساسأ
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 يف امأ .«لبقتسملا مييقت» كلذ نم سكعلا ىلع - بلاطت لجألا
 ةليسو هنأ ىلع دقنلا لوانتت تاسرامملا تذخأ دف ةيدقنلا نوكشلا

 ديعصلا ىلعو ةينطولا ةدعصألا ىلع ةسايسلاو داصتقالا ةرادإ

 يف رارقتسالا قيقحت ىلإ ىمرت زدوو نترب ةيقافتا تناكف يملاعلا
 لوقأ الو) (ةيعامتجالا تمدختسا مث .فرصلا راعسأ

 رهوج ىلإ ةراشإلل ةينطولا ةفص بناج ىلإ ((ةيكارتشالا»
 لجأ نم ةئيعملا لئاسولا ىلإ ىلاتلابو «ةعبتملا ةسايسلل نينثإلا نيفدهلا
 لعف ةجيتن «يئانثتسا لكشب ًاتباث لخدلا عيزوت طمن لظف .اهزاجنإ
 تامدخلا ىلع قافتالا ذخأ امك «يعامتجالا نماضتلا تاسايس
 .ةلودلا لخدت تاسرامم لالخ نم رمتسملا ديازتلا يف ٠ ةيعامتجالا

 ةفصي ينطولا ديعصلا ىلع اهزاجنإ مت دق فادهألا هذه نأب ًاملع

 اتمالاي تدمتعا دق اهلجأ نم ةعبعملا جهانملا نإ :ةنيح 2 ماشا

 دقل .عمتجماو داصتقالا تاللاجم عيمج يف ةلودلا تالخدت ىلع

 ((ةيدروفلا» ةفص ًانايحأ اهيلع قلطأ يتلا) (طيبضتلا ةيرظن تراشأ

 ةيعورشم تفضأ يتلا فورظلا ىلإ دعب اميف اهريوطت مت يتلا
 حبصت مل انه ةروكذملا ةينطولا ةفص نأ ديب .طمنلا اذهل ةيعامتجا
 ةيملاعلا برحلا لبق هيلع تناك ام طمن ىلع ةفرطتم ةيموقل ًافدارم
 نم ماع وج يف تجردنا دق ةروكذملا ةينطولا تاسرامملا نأل ةيناثلا
 ةددعتملا تاكرشلا ةطشنأ عسوتو لاشرام ةطخو) ىملاعلا حاتفنالا

 تامظنم راطإ ىف بونج / لامش تاضوافملا لصاوتو ةيسنجلا

 كلذكو (ماعلا وجلل عباطلا اذه ىلإ تراشأ دق ةدحتملا مألا
 طمن نأ معزأ .(ديدجلا لاجملا اذه يف يبروألا عورشملاو) (ةملقألا»
 دعب اميف راص ام سكع ىلع (طبضم» طمن وه ةلحرملاب صاخلا ةملوعلا

 تناك يتلا دويقلا عيمج ءاغلإي فصتي يذلاو 2١/6١ ماع نم ًاقالطنا

 .ًاقباس اهلعف رطؤت
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 نميهلا يداصتقإلا رحفلا يف ريفتلاو تباثلا 5٠١

 مدقتملا برغلا يف ةيهافرلا ةلود فادهأ يب حضاو لئامت ةمث
 يف هلالقتسا لان يذلا ثلاثلا ملاعلا يف عينصتلاو ثيدحتلا يمارمو

 عورشما) عورتا اذه تيما دقو) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ

 نيتاه نأ ربتعن نأ عيطتسن كلذلو .((ايقيرفاو انا حنودناب

 ذوفنلا ةقطنم جراخ ًايلاع دئاسلا هنسفن ركفلا ل ] نايمتنت نيتروضلا

 ثلاثلا ملاعلا ىلإ ةبسنلاب عورشملل يئاهنلا فدهلا ناكف .ةيتيفوسلا

 ةموظنملا يف لاعف جامدنا ةطساوب مدقتملا ملاعلاب «قاحللا» زاجنإ وه
 ١116 ةلحرم لالخ دئاسلا ديحولا ركفلا نكي مل .ةيملاعلا

 وركاملا ةرادإلا وهو) يداصتقالا هبناج يف لزتخي ١98٠
 ةديدع بناوج لمشف «(ةيئنطولا ةدعصدلا ىلع ةيزنيكلا ةيداصتقا

 «عطقلاب عباطلا يلامسأر ءالماكو ًايقيقح ًايعمتجم ًاعورشم هتلعج
 مدقت ةلحرملا لالخ رجنأ اذكه .حضاو يعامتجا بناج اذ نكلو
 قوقحلل ةمعدملا ةصاخلا ةيعامتجالا قوقحلا لاجم ىف ظوحلم

 احيصلاو مباغت وحتوب ةلمعلا ىيتاولو لمعلا ىل نخل لكم ةماعلا
 ءايستلا عاضوأ نيسحنو تاقاعسلا مظن ةماقإو يعامتجالا ا

 يف لخدت ًاعيمج فادهألا هذه تحبصأف ءهجراخو لمعلا يف
 دق تالاجلا هذه ىف تازاجنإلا نأب ًاملع .اهسفن ةيمنتلا فيرعت

 مث «ةيعامتجالا ةكرحلا ةوقو ةيلحملا فورظلا بسحب تفلتخا
 لصاوتلا ىلع اهتردقو اهمخز ضفخناو لكآتلا يف ةكرحلا تذخأ
 طمنلا - ةازاوملاب - ذخأ امك ؛رمتسملا لصاوتلا نم دوقع ةعبرأ دعب

 ءاهزواجت يف حلفي نأ نود ةيخيراتلا هدودح نم برتقي يدرسا
 مث .1180 ماع نم اقالطنا - ماظنل مزأت ىلإ روطتلا اذه ىدأ دقف
 ةلود) ةثالثلا طاخألا رايهنإ ىلإ تدأ ىتح مقافتلا يف ةمزألا تذخأ

 .تانينامنلا دّمع لالخ (يتيفوسلا ماظنلاو خودناب ٍعورشمو 2
 تدأ يتلا يه عقاولا ايت ىلع ة ةريشتمملا ةمزألا هذه نأ معزا

17 



 رصعلا خانم

 راطإ يف جردنملا ينطولا يعامتجإلا ركفلا طمن رايهنإ ىلإ اهرودب

 نكي مل ركفلا رايهنا نأ معزأ يأ .سكعلا سيلو ؛ةطبضم ةلوع
 ليج رهظ ثيح ةيداصتقالا ةيرظنلا ةيضرأ ىلع تمت ةلداجم تان

 تاروصونيد» نوضراعي (ةفرطتملا ةيلاربيلل» بابش نم ديدج

 لتحت يتلا ةيحطسلا بطخلا نم ريثك يف لاقي امك (ةيكارتشإلا
 ْ ١ .مالعإلا حرسم ةمدقم

 نم عون ىلإ ةدوعلا يف هليبس ماظنلا دجي مل نآلا ىلإو
 فورظلا يف بلاغلا وه ىضوفلا عباط نأ تربتعا كلذل .رارقتسالا
 ىلع (ماظنلا» نم ديدج عون زاجنإ ليبس يف هنأ ىرأ الف ؛ةنهارلا

 ةطلسلا كاسرامت نأ ئرأ امك ؛ىلاعلا ديعصلاو ةينطولا ةدعصألا
 حيتت ةميلس ةدعاق ميقت الف «ةمزألا ةرادإ راطإ نع دعب جرخت مل
 .ةدلجم سسا ىلع عسوتلا

 ديحولا ركفلاب ةصاخلا تاليلاحتلا ةريخألا ةظحالملا هذه مكحت
 مدقي يذلا ركفلا اذهف .ةمزألا عقاوب ةلصلا قيثولا ,رصاعملا ديدجلا
 لكبشي فصتي نأ قحتسي (ةملوعم ةديدج ةيلاربيل» هنأ ىلع هسفن

 ةلوع راطإ يف لمعي يعامتجا ريغ ديدج يلاربيل ركف هنأ ىلع قدأ
 ملوعملا يلاربيللا عورشملا ريصي فورالا هذه يفو .ةطبضم ريغ

 «مئاعلا فرصلا «حاتفنإلا :ةةصخصخلا :ًامامت ةفورعملا عورشملا اذه
 لجأ نم (6ءعاد12802) نينقتلا ءاغلإ ؛ةلودلا تافورصم ضيفخت

 تاصصخملا هذه تسيل .خلا ...قاوسألا لعفل ةيرحلا قلطم قالطإ
 راشأ امك «دوكر ةقلح يف ةيلامسأرلا سبحت اهنأل ةمادتسالل ةلباق
 نوناق نإ الاق ناذللا (980ءءدإن, 215ع001) فودجمو يزيوس هيلإ

 الالتخا جتني نأ دبال  ةقطنمل قبط  ًادرفنم هلعف لعف اذإ - ةيحبرلا
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 نميهملا يداصتفإلا ركفلا يه ريغتملو تباثلا ٠١

 ريس نأك .بلطلا باسح ىلع ضرعلا حلاصل نزاوتلا يف ًانمزم
 لمع يأ ؛صلاخلا هقطنمل داضم ةوق لمع بلطتي ةيلامسأرلا ةكرح
 دقتعأ .يقبطلا عارصلا اهلثمي ةم155 عدمنع (ماظنلل ةداضم) ةوق

 ىلعف .عمتجملا ريس يف ةيلدجلا نوناقل عئار جذومن مامأ انه اننأ
 (ةطبضم» قوسلا تسيل صلاخلا داصتقالا ةيرظن هيعدت امن سكعلا

 .اهريس طبضت اهنع ةجراخ ةوق ىلإ ةجاح يف يهف ءاهسفن ءاقلت نم

 ديدجلا ديحولا ركفلا اهيلإ وعدت يتلا ةيساقلا تارايخلا تسيل
 روطت ىوق نازيم تان - تلق نأ قبس امك - لب ءيرظن قالزنا حتا
 ةحداكلا تاقبطلا باسح ىلع لاملا سأر حلاصل ةفرطتم ةجردب

 يف ًاقباس ةبستكملا ةرقلا عقاوم تدقف يتلا «ماظنلا قارطأ ينوعشاو
 اذه مزالت يتلا ةمزألا نأ كلذ ىلإ فيضأ .ةيتسشافلا ةميزه باقعأ

 (لييمت» ىلإ ةجاح اهرودب تجتنأ دق نازيملا ىف بالقنالا
 هذهل ا اريسفت تحرتقا نأ قبس دقو .داصتقالا 0000

 .رخآ ناكم يف ةرهاظلا

 ةرادإ لجأ نم لعفلاب ةمئاقلا ةيداصتقالا تاسرامملا نأ ديب
 نايحالا نم ريثك ىف ضقانت - انه اهددصب نحن ىتلا ةمزآلا
 وغلا: وعلاف ٠ ا ذاكب اضفاق ةزيسلا نيكرلا دكنلا قيمر عانق
 تاءارجإ ذختت املك عباطلا اذه مقافتي لب «ةروتبم لازت ال اهيلإ
 نأ امك «ىملاع ديعص ىلع لمعلا ةرجه لاجم ىف ةواسق رثكأ
 ةداضم تاسرامم ميعدت عنمي ال ةسفانملا ايازم لوح يرظنلا باطخلا
 راطإ يف تاضوافملاو) تاراكتحالا تازايتما ةيامح لجأ نم هل

 نيب ضقانتلا اذهل ةحضاو ةلثمأ ةراجتلل ةيلودلا ةمظنملا مث تاغلا

 ًامامت لشي لبقتسملا سيخبت ادي كيكات نأ انيك «(لعفلاو لوقلا

 .ةئيبلا ةيامح لجأ نم اهذاختا يغبني يتلا تاءارجإلا ةيلاعف
 ميعدت ىلع مئاق موعزملا ديدجلا ماظنلا نأب ءاعدإلا نإف كلذكو
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 رصعلا خانم

 ذإ «قرو ىلع ًامالك لظي ةفرطتملا ةيموقلا نع ةديعبلا ةيمألا لويملا
 مادختسا ىلإ أجلت (ةدحتملا تايالولا اميس الو) ىمظعلا ىوقلا نأ

 نم «تالاجملا عيمج يف كلذو ًاقباجن هيك زمألا ناك امث رثكأ اهتوق

 يداصتقالا ىلإ (مهاجتالا اذهل لاثم جيلخلا برح) يركسعلا
 ةيراجتلا تاقالعلا يف يكيرمألا نوناقلل ٠١" مقر ةداملا لالغتسا)
 .(ةيلودلا

 كيكفت ىلإ ىمرت تاسايس مهلي ديدجلا ديحولا ركفلا نأ ىلع
 ةلماعلا تاقبطلا اهتبستكا نأ 6 يتلا ةصاخلا ةيعامتجالا قوقحلا

 ىتح هنومضم نم ةيطارقميدلا باطخ عرفي يذلا رمألا «ةيبعشلاو

 ةينيميلا ةيوضوفلا ةيوابوط لحت اذكه .ًاغراف ًايمالك ًاباطخ ريصي

 اذه ىلع هرأث ذحأي عقاولا نأ ديب .نيعاولا نينطاوملا ةيطارقميد لحم

 ةيعامج تايصوصخ ديكأت لالخ نم لعفلاو لوقلا نيب ضقانتلا
 اهتيلاعف تدقف ةلود ةهجاوم يف ءاهريغو ةينيدلاو ةينثالا لثم

 .طيبضتلا هاجنأ سكع يف لمعت ةيوضوف قوسو اهتيعرشو

 ضرع وهف ؛هل لبقتسم ال ديدجلا ديحولا ركفلا نأ معزأ كلذل

 ةباجإ سيلو ةلكشملا نم ءزج وه ؛اهل الح سيلو ةمزألا ضورع نم
 .اهنع

 حيحص ضراعم باطخل ةماعلا طوطخلا روصت نكمملا نم له
 حرطأ نأ انه لواحأ نل ؟ةبولطملا ةيقادصملاب عتمتي «لاعفو كسامتم
 فوس .ةساردلا هذه راطإ نع جرخي يذلا لؤاستلا اذه نع ةباجإ
 ًايرذج ًاعباط بستكي نل ضراعملا باطخلا نإ لوقلاب نذإ 5

 ةيفاسألا ءىدابملا نم هيف سبل نود اير ًافقوم ذختا اذإ الإ

 .يعلسلا يداصتقالا بالتسالا اهلوأو ءاهيلع ةيلامسأرلا موقت يتلا
 .هل يتءارق يف «سك رام ار وه ناك اذه

 و
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 ؟ تثادخلا ريوطت يأ زواجت

 ةثادحلا دعب ام موهفم دقن

 لاكشألل ةءارق ةساردلا هذه نم لوألا ءزجلا يف تحرتقا
 ةيلامسأرلا عمتجم يف ةنميهملا ايجولويديالا اهتذختا يتلا ةيلاتتمل
 نر اساسا اروختت ىسايسلا داصتقالا روحم ترتخاف .ةرصاعملا

 ةنميه نأ ًاربتعم ءايجولويديإلا هذه يف ريغتملاو تباثلا فيرعت لجأ
 يه هتيلومش يف يلامسأرلا عمتجملا جاتنإ ةداعإ يف يداصنتقالا دعبلا
 رايخلا اذه اهرودب ضرفت «يعمتجملا طمنلا اذهل ةصاخ ةمس

 .ثحبلا يف قالطنالل

 اش يجول يدبآلا#ةده نك ةيلضلا'ةاونلا "نأ نإ :تلضوت دقو

 (طبضي» قوسلا لمع نإ لوقي يذلا ةيلاربيللا ةيوابوطلا باطمخ يف
 (طيبضتلا» اذه نإو «ةرصاعملا ةيعامتجالا ةايحلا هسفن ءاقلت ف

 ةيلامسأرلل يسايسلا داصتقالا ايجولويديا نأ تظحال مث .هب بحرم
 فورظ ىف ادع فرطتملا لكشلا اذه ىف اهسفن نع ربعت ال

 اذه افق كبكت لماوعلا نم نيتعومجم كانه نأ ذإ «ةيئانثتسا

 يذلا ةيعامتجالا ىوقلا نازيم ًالوأ :امهو .داعبألا يداحألا قطنملا
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 رصعلا حانم

 وهو «لاملا سأرو لمعلا نيب يسيئرلا .ضقانتلا هلوح روحمعي
 نيم اقالو ؛يعامتجا طمنك ةيلامسأرلا فرعي يذلا ضقانتلا
 ماظنلا يف هك راما مألا فلتخم نيب تاقالعلا مكحي يذلا ىوقلا

 رمألا ءرمتسم لوحت يف امه نانازيملا ناذهو .يملاع ديعص ىلع
 روطتلا لحارم نم ةلحرم لك تايصوصخ هرودب ددحي يذلا

 هذه عم فيكتت نأ يسايسلا داق ايجولويديا ىلعو .ماعلا
 جاتنإ ةداعإ يف اهرودب مايقلا يف ةلاعف نوكت ىتح تالوحتلا
 نوكتي هنأ ىلع رصاعملا خيراتلل ةءازق ىلإ تلصوت اذكه .عمتجما

 مث ةينطولا ةيلاربيللا ةلحرم - راجيإلاب .يه ةيلاتتم لحارم ثالث نم
 .ةملوعملا ةيلاربيللا ةلحرم مث ةينطولا ةيعامتجالا ةلحرم

 داصتقالا دعب ىلع ليلحتلا زيكرت ءارو نم  ًادصاق نكأ مل
 اذه يف يعامتجالا ماظنلا يف دئاسلا ركفلا لازتخا - يسايسلا

 لوانتي يعامتجالا ركفلا نأ معزأ كلذ نم سكعلا ىلع لب ..دعبلا

 ىلع ءانبو .عمتجا يف هرودب موي ىتح ,ةيعامتجالا ةايحلا داعبأ

 7 فلتخمب ةصصخم عورف ىلإ يعامتجالا ركفلا عرفتي كلذ
 يف تازاجنإ ضرتفي ةفرعملا مدقت نأ بير الو .يلكلا عقاولا
 حان هرودب مدقتلا اذه نوكي ىتح «ةيعرفلا تالاجملا هذه فلتخم

 ريدقت امئاد كلذ دعب ىقبي .ةيئزجلا قئاقحلل ةبقاثو ةقيقد ةظحالم
 وهو يساسألا لاؤسلا نع ةباجإلا رخآ ىنعمب يأ ؛تازاجنإلا هذه
 ةيعرفلا ةفرعملا تازاجنإ فلتخم طبر نكمملا نم حبصأ كه :يتالا

 ؟لكك يعامتجالا عقاولل دحوم ريسفت يف اهجمدو
 ناك دقل .ةرورضلاب يفسلف عباط لاؤسلا اذه نع ةباجإلل

 ةثادحلا ىلع ةقباسلا يأ) ةميدقلا ملاوعلا تافسلف عيمج ةباجإل
 دكؤت تافسلفلا هذه تناكف .حيرص يقزيفاتيم ٍعباط (ةيلامسأرلا

 ةعيبطلا ىلع هسفن ضرفيو نوكلا مكحي ًاماظن كانه نأ

 نحب



 ؟هثادحلا ريوطت مأ زواجت  ؟

 ىدارف  رشبلا هققحي نأ نكمي ناك ام صقأف «دارفألاو تاعمتجملاو
 توص ةطساوب «ماظنلا اذه رارسأ فاشتكا وه امنإ - تاعامجو
 .اهل ةعاطلاف «ةرمضملا ةيقيزيفاتيملا ماكحألا ىزغم كاردإو ءايبنألا

 .ثرإلا اذه نع ىقسلفلا ركفلا ىلخت امدنع ةثادحلا تأشن

 هعباط مكحلا دقفو «قلقلا اهعمو ةيرحلا كلف يف رشبلا لخدف
 دودحلا نع قتعنت ىنالقعلا ركفلا تاسرامم تراصو «سدقملا

 عناص وه هنأ ةظحللا هم دس نابيثألا كل ردات كي اساةيلع ةفووتلا
 ضف يذلا رمآلا «بجاو. :قايسلا اذه ىف: لمعلا نإ ليث حيران
 ناسنإلا نلعأ امدنع «نذإ ةثادحلا قيقلطلا .رايخلا ةرورض هرودب

 نم ديدعلا كراشأو - ىأتراو .ينوكلا ماظنلا مكحت نم هقاتعنا

 رولبت ةظحل أضيأ تناك ةعيطقلا هذه نأ - يأرلا اذه ىف نيرخآلا
 لاجم يف وأ جاتنإلا ىوق ءامنإ لاجم يف  مدقتلاف .مدقتلاب يعولا
 نكلو .لزألا ذنم ةدوجوم ةرهاظ  ةيئزجلا ةيملعلا تامولعملا مكارت

 ءيش وه امنإ هررحتلاب هطبرو «هزاجنإ يف ةبرغلا يأ «مدقتلاب يعولا
 ةلعلا قلو .مدقتلا وهم حبصأ انه مب :فاشلا .كيدتع خا
 .مدقتلاو ررحتلل ًافدارم لقعلا حبصأ امك «يررحتلا عورشملاب

 لقعلا ةدايس نأ تابسانملا نم ديدع يف تبتك نأ قبس دقل

 تايلآ انضر ةيعوصرت ةرورص لح هيدا روصعلا يف يقيزيفاتيملا
 اذهل اهتيمسأ يتلا مظنلا كلت «ةيلامسأرلا ىلع ةقباسلا مظنلا ريس
 .ىقيزيفاتيملا بالتسالا ىلع ةمئاق ةيجارخ امظن ديدحتلاب ببسلا

 اهددصب نحن يتلا ةيفسلفلا ةعيطقلا نأ حرطلا اذه نم تجتنتساف

 لوحت جاتن اهرودب يه  بالتسالا نم عونلا اذه زواجت يأ انه
 ل دقأ الانا راص يذلا يعامتجالا عقاولا ةيضرأ ىلع مت يفيك

 ادعب ناسنإلل نآل «هءاغلإ لوقأ الو يقيزيفاتيملا بالتسالا اذه زواحجت

 اندر



 رصعلا حانم

 نأ ىلع . (ايقيزيفاتيم ًاناويح# هلعجيو خيراتلا ىدعتي ًايجولوبورثنا

 .انه انعوضوم راطإ نع جرخي ةلكشملا هذه شاقن

 نيب لصفلا ديكأت نذإ ىنعت ايقيزيفتيملا ةنميه زواجت ةلوقم نإ

 نيناوق لالخ نم تالاجا جامدإ ضفر يلاتلابو عمتجماو ةعيبطلا
 يذلا لاجملاو (اهفشتكت نأ ةيعيبطلا مولعلا ىلع ىتلاو) ةعيبطلا
 عضو ىلإ ةراشإلل نيلالهلا انه مدختسأ .(عمتجملا نيناوق» همكحت
 ىف هيلع وه امع ًايرهوج ًافالتخا ةفلتخما ةيعمتجملا نيناوقلا هذه
 نأ قيس امك ةهتييزات مكصيال ناسنإلا نإ فية ةعيبطلا تالاديح
 ريغ قرف هنا قولا ادع راكد ديفا رم دنأ :فياري دقي علق

 ةعيبطلا مولع نإ نولوقي نيذلا نيركفملا نم ديدعلا لبق نم لوبقم
 .ةيعامتجإلا مولعلا هنم برتقت نأ بجي يذلا يلاثملا جذومدلا لثمت
 نادكرلا :كلذلو .هوشم لب «ليحتسم هيبشتلا اذه نأ دقتعأف انأ امأ

 مولعلا) ةلوقم مادختسا نم ب يلا ركفلا» نع تعا

 ىلع ضرتفي ال فصولا اذه نأب ًاملع .ةعئاشلا (ةيعامتجالا

 .يعامتجالا ركفلا راوغأربسا يف يملعلا جهنملا نع لزانتلا قالطالا

 ةعيطقلا هذه ريغ - ىيأر ىف ةثادحلل رخآ فيرعت كانه سيل

 لب «يئاهن طمن يف قلغت ال ةثادحلا نأ كلذ ىلع بترتيو .ةيفسلفلا

 لوهجما ىلع حتفني لصاوتم روطت يف كلذ نم سكعلا ىلع يه
 ال ةثادحلاف .ًادبأ اهغولب ناكمإ نود دعبألا ىلإ هدودح عفدت يذلا

 نع اهتاباجإل ًاقبط ةيلاتتم ًالاكشأ يدترت اهنأ ديب .اهل ةياهن

 . ةنيعم ةيخيرات ةظحل يف عمتجا اههجاوي يتلا تايدحتلا

 ركفلا رجت ىوق كانه ْنَأ وهو الأ هنم رفم ال ضقانت ةمث
 رود ديكأت ىلإ ليم كانهف .ةرفانتم تاهاجتا ىف ثيدحلا ىعامتجالا
 ودبي خيراتلا اذه نأب فارتعالا كانهو .هخيرات عناصك ناسنإلا
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 ؟ةثادحلا ريوطت مأ زواجت ل "؟

 نيناوق ةباثمب لمعت ءًايرهاظ ةيعوضوم نيناوق لالخ نم ًاموكحم
 نميهم هنأل - يداصتقالا لاجملا حبصي ةيلامسأرلا يفف .ةعيبطلا
 اهسفن ضرفت هنيناوق لعجت ةيتاذلا ةيلالقتسالا نم ةجردب عتمتي -

 باطخلا وعدي هيلعو .ةعيبطلا لاجم يف لاحلا وه امك اضرف
 الر مئاق اهمكحت نإ لاقي يتلا «نيناوقلا» هذهل ناعذإلا ىلإ نميهملا
 نإ لاقي باطخلا اذهل ةلذتبملا ةروصلا ىفو .(هنم رفم الو» (ةلاحم

 ةيئادب رثكأ لاكشأ ًاضيأ كانه نس 0 رفم ال (قوسلا نيناوق»

 (ناسنإلل يعيبطلا عضولا» نع ثدحتي يذلا باطخلل ةيبابضو

 .هسفن ضرفي هنأ معزي يذلا (ةعيبطلا ةفص مادختسا انه ظحال)

 ةفسلف رصع ىف  اهسفن تفرع دق ةثادحلا نأ ىلإ رظنلا انه تفلأ
 عضولا» اذه زواجت ىلإ ةجاحلا لالخ نم ديدحتلاب - ريونتلا
 «(رضحتملا رشبلا ملاع ال «تاناويحلا ملاع مكحي يذلا) (يعيبطلا

 عرشملا هتفصب هلحم نطاوملا ةطلس لالحإو هماكحأ نم ررحتلاو

 تايضتقمل ناعذإلل ةدوعلا ىلإ ًاليم ةمث نأب ًاملع - رارقلا عناص

 «يزاوجروبلا ركفلا (اداقلو يف تحي ليم وو «ةموعرل ا كعيطلا
 ةينيورادلا هتلثمأ نمو .ةجاحلا دنع روهظلل ًامئاد أيهم رهف

 ريس ريسفت ىلإ ةثيدحلا ةعزنلاو رشع عساتلا نرقلل ةيعامتجالا
 ضعبب اهضعب اهطبرو هئازجأ نيب لدابتملا دامتعالا تاقالعو عمتجما

 لالخ نم رشبلا مسج يف ثدحي ام نيبو هنيب هيبشتلا ةطساوب

 فارحنإلا اذه نأ الإ .(نوروينلا) ةيبصعلا تاراشإلا تالقان
 ةنيعم فورظ يف طقف ُبدحي يساسألا ماعلا طخلا نع قالزنإلاو
 .اهتامس. .فاشتكا يغبني

 ةباثمب لوقلا اذه ناك نإو  هخيرات عنصي ناسنإلا نأب لوقلا نإ

 الإ - ىعامتجالا ركفلا لؤاست لاجم ديدحتو ةثادحلا داليم ةداهش

 عنصي يذلا لعافلا وه نمف .هسفن لاؤسلا نع ةباجإ حرطي ال هنأ

 وه



 رصعلا حانم

 ,ةيعامتجالا تاقيطلا ,.مهضعب مأ مهلك هدارفألا :خيراتلا اذه

 مسالا ءعضولا ةنيابتملا ةددحملا ةيوهلا تاذ تاكئفلاو تاعامجلا

 ؟خيراتلا اذه عنصُي فيك و ؟ةيسايسلا ةلودلا راطإ يف مظنملا عتمجملا
 يه ام ؟اهتئبعتب خيراتلا وعناص موقي يتلا عئاقولا يه ام

 نكمي يتلا ريياعملا يه امو ؟اذاملو اهنوروطي يتلا تايجيتارتسالا

 اهزاجنإ متي يتلا تالوحتلا يه امو ؟اهلالخ نم مهلمع ةيلاعف سايق

 عم تالوحتلا هذه قفتت لهو ؟ةطشنألا هذه رثأ ىلع لعفلاب

 لازت ال ؟اهنع دعبت مأ ؟ةيلصألا مهفادهأو خيراتلا يعناص تاروصت

 ةمئاد ةكرح يه ةثادحلا نأب انركذي ام ةحوتفم ةلئسألا هذه عيمج
 .ايئاهن ةددحم ةقلغم ةموظنم تسيلو

 هل :ميقتسم طخ ىلع لقنتلا ةباثب تسيل خيراتلا ةكرح نأ ىلع
 :ةيلاتتم تاظحلا نم ةكرحلا هذه نوكتت لب - ًاقبسم فورعم هاجتا

 فقوتلا اهضعبو «نيعم هاجتا يف مدقت تاوطخ لثمت اهضعب
 ىف قالغنالا وأ ءارولا ىلإ تادر لب «ةنيعم ةطقن دنع نابديدلاو
 ىتح ةنيابتم تالامتحا نيب رايخلا ضرفت عطاقت طاقن كانهف .قزآم
 .اقبسم فورعم ريغ خيراتلل (ماعلا طخلا» راص

 تانزاوتلا لعفت امدنع «ميدتسملاو ءىداهلا مدقتلا لحارم يفو
 ىوق ليم ةمث ءعسوتملا مكارتلا جاتنإ ةداعإ رسيتل اهلعف ةمئالملا
 هذه يف ودبي خيراتلاف .ىطخ روطت تايرظن وحن ركفلا عفدي

 0 0 فده وحن ةرورضلاب هجتي ناك ول امك تاظحللا

 ةيلك تايرظن ءانب وحن ايوق اليم نذإ دج لحارملا هذه يفو .ةلاحم

 عورشملا لثم  «ىربكلا تاباطخلا» ةيمست نوثدحم ا اهودقان قلطأ

 ينطولا عورشملا وأ يكارتشالا عورشملا وأ يطارقميدلا يزاوجروبلا
 راطإ يف ةيئزجلا فراعملا جردنت فورظلا هذه يفو - ثيدحتلل
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 .ًاريسي كلذ ودبي لقألا ىلع وأ «ةيلكلا ةيرظنلا تاحورطألا

 اهنا و هبكت عناك يتلا تانزاوتلا لحنتف ةعرالا هلق نات

 .ةديدج تانزاوت ًاروف اهلحم لحت نأ نود «مكارتلا جاتنإ ةداعإ
 تايرظنلا يف صقنلا طاقن حضفي ةريخألا هذه رولبت يف ريخأتلاو
 ةلحرملا مست يلاتلابو .اهتيقادصم راهنتف ةدايسلا ةقباسلا ةيلكلا
 ىف اضيأ ىلجتي يذلا رمألا ءىعامتجالا ركفلا ىف تتشتلا ةفصب

 ديفتسي ددجم سناجتم ماع ركف بيكرت ةداعإ قوعت قالزنا رهاوظ
 ةيعرفلا فراعملا مدقتل احيحص اباسح لمعيو خيراتلا ربع نم
 .ماعلا هئانب يف اهجمديف

 حرطب يسايسلا داصتقالا روحم لوح يتالمأت امك نأ انه دوأ

 ةثادحلا ميهافم كيكفت ىلإ ًايجيردت ىدأ يذلا روطتلل زاوم ليلحت
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةلحرم ىف تداس ىتلا

 .خيراتلا هاطخت ًاموهفم تحبصأ ةئثادحلا نإ انمايأ فار لاق

 فيرعت ناك اذإف .ًأدبلا ثيح نم هل ىنعم ال لوقلا اذه نأ معزأ

 ريغ يه ةلوقملا هذه نإف هخيرات عنصي (ناسنإلا) نأ وه ةثادحلا

 زاتجن نحنو - ىربكلا تامزألا لحارم نأ الإ «ةرملاب زواجتلل ةلباق
 وحن ةدرلا ىلإ ليمب ًامئاد مستت  عونلا اذه نم ةلحرم ًايلاح
 نأ تبثأ دق عقاولا نإ لاقي يلاتلابو - ةثادحلا لبق يأ ءيضاملا

 خيراتلا نإ لاقيو ءكلذ روصتي هنأ ولو «هخيرات عنصي ال ناسنإلا
 ةجراخن (ىوق» تان خيراتلا اذه نإو رمألا عقاو يف هيلع ضورفم
 طاشنلا فادهأ عم شامتم هاجتا يف هجتي ال خيراتلاف .هتدارإ نع

 وه امنإ فورظلا هذه يف نذإ نكمم وه ام لكف .يعاولا يرشبلا
 خيرات ىلع اهسفن ضرفت يتلا نيناوقلا كلت فاشتكا ةلواحم

 عجارتلا حرتقي كلذ ىلع ءانبو .اهتايضتقم عم فيكتلا مث «رشبلا

 اني



 رصعلا حانم

 ىنعم ال يذلا خيراتلا اذه ةرادإ اهتاحومط يف زواجنت ال عقاوم ىلإ
 ةيددعتلا ةرادإ درجم 2 انه عمتجا ةرادإب دوق نأ اهله فل

 نود كانهو انه عاضوألا نيسحتو ريصقلا لجألا يف ةيطارقميدلا
 رهوج لوبق ينعي رخآ ىنعمب .لجألا ةليوطلا فادهألاب مامتهالا
 .ةيلامسأرلل يسايسلا داصتقالا ةنميهو قوسلا ةدايس يأ ماظنلا

 اهنمو «هاجتالا اذه يف تعفد يتلا بابسألا روصتن نأ عيطتسن ًاعطق
 تاعورشملا رايهنا مث لكآت ىلع بترت يذلا طالتخالا ساسألاب

 ةلودلا عورشمو ةيكارتشإلا ءانب عورشم لثم قباسلا رصعلل ىربكلا
 اي مشو ةعجا يتلا بابسألا كاردإ نأ ىلع .خلا ...ةينطولا
 نلعت امك يئاهن ىلوألاب وأ «ميدتسم عضولا اذه نأ داقتعالاو ءيش
 .رخا ءيش وه (خيراتلا ةياهن» ةحورطأ كلذ نع

 .ةليلقلا روطسلا هذه يف لزتخُن ةثادحلا دعب ام ةحورطأ نأ معزأ
 عنصي ناسنإلا نأ يأ  ةئادحلا اهب فرعُت يتلا ةلوقملا نأ اعطق

 يف سرامت - اهتايئزجب وأ اهتيلكب  ةيرشبلا نأ لوقت ال  هخيرات
 قطنم تايضتقم عم قفنت ةلماك ةينالقع اهخيرات نم ةظحل لك
 نأ الو ,(خيراتلا تايرورض» هلالخ نم ىلجتت يعمتجم عورشم

 نم جتنتست لاوقألا هذه لثمف .لاعف ةرورضلاب وه عورشملا اذه
 هذه ىلإ ليملا نأب ًاملع .بجي امم رثكأ ةثادحلل ةفورعملا ةلوقملا
 .ثيدحلا خيراتلا تاظحل ضعب يف لعفلاب رهظ دق تاجاتنتسالا

 لمع نإ لوقلاب يفتكت لب «ءكلذ معزت ال ةثادحلا ةلوقم نكلو
 هذه لثم نإو «خيراتلل ًايررحت» ئنعم يفضي نأ نكمي ناسنإلا
 .باحرتلاب ةريدج ةلواحم ا

 ةثادحلا دعب ام تايرظن همهلتست يذلا ىبلسلا فقوملا نأ ديب

 نم ةوعدملا تاعمتجملا نإف كلذل .هب كسمتلا ليحتسي فقوم وه

 نإ
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 امب لمعلاو مئاقلا عضولا ةرادإي يفتكت نأ ىلإ باطخلا اذه لالخ

 ًايلمع لبقت ال ءطقف ريصقلا لجألا يف ةيئزج تاحالصإ اهل ودبي
 امنإ يرظنلا لاجلا ىف ةثادحلا دعب ام ةدايس مزالي امف ؛ةوعدلا هذه

 يف نوع ةثادحلا لبق ام ىلإ ةدوعلا ىلإ وعدت ةدر تاكرح وه

 نيب بيجعلا مزالتلا اذه ءاج انه نم .يعامتجالا عقاولا لاجم
 لمع ةدايسو ىجولويديإلا لاجل ىف ةثادحلا دعب ام باطخ ةدايس

 .ىعامسجالا طانكنلا "لاحم قف ةنادخلا لق اهل[ رعدي

 يف ةرهدزملا - اهريغو ةينيدلاو ةينثالا  تايفلسلا عيمج . نإ

 دعب ام تالوقمب كسمتلا ةلاحتسا ىلع ةلدأ مدقت كانهو انه انمايأ

 عضولا اذهل ًافرطتم اطمن ةموعزملا ةيمالسإلا ةيفلسلا لثمتو .ةثادحلا

 ىلع بجي يلاتلابو ديحولا عرشملا وه قلاخلا نأ يعدت اهنأ ذإ
 نأ ديرت يتلا نيناوقلا عنص يف اهتاحومط نع لزانتت نأ ةيرشبلا
 نإ تلقف عوضوملا اذه ىلإ رظنلا تفل نأ قبس دقل - .اهب مكحت
 ىلع .ةربتعملا بوعشلل ىربك ةيخيرات ةميزه تان ريخألا فقوملا اذه
 صيخشت نع لودعلا يفخي خيراتلا عنص لاجم يف لزانتلا نأ

 اههجاوي يتلا ةيقيقحلا تايدحتلا مامأ بورهلاو ةميزهلا بابسأ
 ءعضولا ىلع بلغتلا لجأ نم عادبإلا دجاو نع لودعلا «عمتجما

 نم عونلا اذه ىلإ ةوعدلاف .قزأم نع ربعي فقوم وه رخآ ىنعمب
 يف شيمهتلاو روهدتلا نم ًاديزم الإ جنني نل وورد نع ورح
 .ةمداقلا مئازهلا نم ًاديزم «رصاعملا ملاعلا

 ال «ىرخأ ًالاكشا ةثادحلا دعب ام تاحورطا ذبن تايلجت ذختت

 عقوقتلا لاكشألا هذه نيب نمو .ةعاجف لقأ تناك نإو ةيبلس لقت
 .ةينثالا وأ ةينطولا تحت وأ ةينيفوشلا ةينطولا تاعامجلا رطأ يف
 ةثادحلا دعب ام بهاذم راصنأ ةوعد امام ضقانت تاسرامملا هذهف

 م
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 نوؤشلل ةيمويلا ةرادإلا يف يطارقميدلا كولسلا ةيوقت 2.لإ

 ةيديلقتلا ننسلل ناعذإلا لبقت تاسرامم اهنإ ثيح «ةيعامتجإلا

 بصعتلا لاكشأو تاينيفوشلاو ةيعامجلا تايهاركلا نم ىذغتتف
 .ةيطارقميدلا حور نع ةديعبلاو ةعونتملا

 ايلجت اهنوك ودعت ال ةثادحلا دعب ام بهاذم نأ نذإ معزأ
 ةيناعيبإلا ةقالخلا هتتايؤايوطلا ةيسكع ةروضا وهو :ءايبلشا ايوابوط

 يف لبقت تايرظن يهف يلاتلابو .هريوطتو ملاعلا رييغت ىلإ وعدت يتلا
 يف ةيلاارلل يسايسلا داصتقالا تايضتقمل عوضخلا فاطملا ةياهن

 (ىناسنإ» بولسأب ماظنلا اذه ةرادإ لمأب ًايفتكم «ةنهارلا انتلحرم

 يبأر يف يمهو لمأ وهو

 (ةثادحلا لشف» نالعإب مهباطخ تايرظنلا هذه باحصأ حتفي

 ةصقانو ةيحطسو ةعيرس ةرظن تان ءاعدإلا اذه نأ معزأف انأ امأ

 تازاجنإ مظعأ روصع ًاضيأ يه ةئثيدحلا روصعلاف  رومألل

 خيراتلا يف ةقوبسم ريغ ومن تالدعمب اهقيقحت مت تازاجنإ «ةيناسنإلا
 مكارتو يداملا جاتنإلا ومن تالدعم طقف انه دصقأ الو .قباسلا
 نم مغرلاب - ةيطارقميدلا مدقت ًاضيأ دصقأ لب «ةيملعلا ةفرعملا
 ضعب يف اهتباصأ يتلا تاساكتنالا نم مغرلابو لب اهدودح

 هدولدح نم مغرلاب 8 قماح مدقتلا دضقأ امك :نايخألا

 ضوعت ال ةيصخش درف لكل نأ رابتعاف .ةيقالخالاو لب  رخآلاوه

 يمتني ًاوضع هنوك يف لزتخي ال يذلا ناسنإلا ةيصخش ديكأتو

 ىه ءاهسفن ةداعسلا ةركف كلذكو «ةينثا وأ ةيلئاع ةعامج ىلإ

 ْ كدت ناكلا افيمح

 رصاعملا ركفلا نع ةبيرغ تراص دق مدقتلا ةلوقم نأل كلذك وأ
 ةدرطضم ةريسم حتان نكي مل روكذملا مدقتلا نأ املع .نميهملا
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 لك يف يضاملا ىلإ ةدرلاب هددهت ةيماح تاعارص 6 لب ,ةلصاوتم

 مئارج ةرورضلاب اهمزالت ةيخيرات ةدر لك نأب ًاضيأ ًاملع .ةظحل
 ىباجيإلا بناجلا ىغلت ال تاظحالملا هذه نكلو .ةعجاف ةيعامتجا

 الو :لضفأ ناك ىضاملا» نأب لوقلا ىلإ بهذأ ال يلاتلابو روطتلل
 ردح :ةحضنم ..مدقتلا رلخأ قع كانها" قرع :لراختلا ىلإ وضدأ
 عقاولا ةرادإي ءافتكإلا لبقأ الو «تاساكعتتا

 لثم ءوسألا تجتتنأ اهنأل» تلشف ؛ةثادحلا نإ ًانايحأ لاقي
 اذه نأ معزأ :انيليفكأب 06 تدابأ يتلا ةيزانلا توملا تاركسعم

 ناك لب «ريونتلا ةفسلف ديلو رلته نكي ملف .هل ىنعم اال جاتنتسالا
 ةيطارقميدلا تاسراممو ةنطاوملا موهفم ةيزانلا تغلأف .اهل ادودل اودع
 ىلإ ىمتني رلته ناكف .ةيئادبلا ةعامجلا ماظنل ناعذإلا اهلحم لحيل
 ديلو ناك رلته نإ انلق ول كليا امو .ةثادحلا ىلع قباسلا يضاملا

 حئان ناك هنإ ا ؟ يحيسم عمتجم يف ىف أش هنإ ثيح (ةيحيسملا»

 لفم نإ لوقأ ؟ىرآلا قرعلا تانيج متان ناك هنأ وأ ؟ضيبألا سنجلا
 نكلو .ةيملع ةيدج يذ ليلحت نع عبنت ال ةلهسلا تاءاعدإلا هذه
 ىلإ اوعرهف ««تاجاتنتسإلا» هذه ًاروف اوفظو ةيطارقميدلا ءادعأ
 كلت «ريونتلا ةفسلف تقبس يتلا ةميدقلا روصعلا ىلإ ةدوعلاب ةوعدلا
 باحصأ راص اذكه ؛ًامئاد اهوهرك يتلا ةيريرحتلا ةفسلفلا
 نأ روف نونلعي - اهريغو ةيمالسإلاو ةيحيسملا - (تايلوصألا»

 قباسسلا يديلقتلا ماظنلا نأو (ةميرجلا اهتايط يف لمحت ةثادحلا

 قناه ةروكذلا مدقتلا ةلوقم لوح شيوشتلا اذه د معزأ ! لضفأ
 ام تايرظن فاس اهب نمؤي ىتلا ةيطارقميدلا لويملا امام ضقاني

 .ةثادحلا دعب

 .شيعتا ةيئانننإلا "كرستا اما. .لظحمو.:ءاهل "ةياهنا آل ةناذخلاف
 ةودلجلا نم تاعت ةبيعم ةيكيرات ظل د ةيقاقلا ةثادتنا نآو امل
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 اهميهافم مدقت بلطتي ةنهارلا ةلحرملا يفو .ةظحللا هذهب ةصاخلا
 هاري ال امو .ةيلامسأرلاب ةصاخلا ةيعامتجالا تاقالعلا دودح زواجت

 زواجتلا اذه نأ .ديدحتلاب وه ةثادحلا دعب ام :بهاذم :باحصأ

 يف روصتلا بعص هزاجنإ نأ ولو «ةيخيرات ةرورضو بولطم
 مزالي يذلا فنعلا تاسرامم يف دعاصتلاف .روظنملا بيرقلا لبقتسملا
 .ةيلامسأرلا قزأم تان هرودب وه امنإ ةثادحلا لاجم يف تاساكتنالا
 هدودح لعفلاب غلب دق ماظنلا اذه نأ ىلع عطاقلا ليلدلا وهف
 رايخلا حبصأ مويلاف .مدقتلا موهفل ًافدارم لثمي دعي ملف «ةيخيراتلا
 .ريغ ال ؛ةيجمهلا وأ ةيكارتشإلا نيب وه حورطملا يقيقحلا

 ةيلامسأرلا موهفم لهاجتت لازت ال ةثادحلا دعب ام تايرظن نكلو
 ريونتلا ةفسلفل فدارم اهنأ ىلع بهاذملا هذه باحصأ اهاري ىتلا
 ديما فردت تايرطنلا هذه كدت آل كلذلو ةةيلذلقعلا :تالؤتمو
 ةلمجلاب اهيلع مكحتف (ىربكلا تاباطخلا» فلتخم نيب يرورضلا

 ةمئاق ىربكلا تاباطخلا هذه نأ كش ال اهلشف :نلعت ًافازجو
 ناميإلاف .ررحتلا ةلوقم ىهو ةدحاو ةدرجم ةلوقم ىلع ًاعيمج

 نمو .هخيرات عنصي ناسنإلا نأب لوقلل رخآ ريبعت ًاضيأ وه ررحتلاب

 اعورشم تاباطخلا هذه نم دحاو لك حرطي ررحتلا زاجنإ لجأ
 ةقالع ريونتلا ةفساف تبثتو .بولطملا ررحتلل هروصت وه هل اصاخ
 .ررحتلاو ةينالقعلا يموهفم نيب  فدارت نوككت داكت - ةقيثو

 ررحتلاو ؛ررحتلا ةمدخ يف نوكت نأ نود اهل ىنعم ال ةينالقعلاف
 كرتشملا مساقلا اذه نأ الإ .ةينالقعلا ىلع دامتعالا نود ليحتسم
 ةمثف .ةروكذملا ىربكلا تاباطخلا فلتخم نيب نيابتلا ىغلي ال

 نم ناسنإلا ريرحت ىلإ وعدي يذلا ةيزاوجروبلا ةيطارقميدلا باطعخ
 كلذ سمي نأ نود «ميلعتلا ىوتسم عفرو نوناقلا ةلود ةماقإ لالخ
 ةسسؤملا لالقتساو ةصاخلا ةيكلملا لثم ةيلامسأرلا تايضتقم رهوج
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 ؟ةثادحلا ريوطت مأ زواجت ل"

 ًاضيأ كانه نكلو .قوسلا نيناوقو ريجألا لمعلا ماظنو ةيداصتقالا

 ىنعم الف .قباسلا دودح زواجت ىلإ وعدي يذلا ةيكارتشإلا باطح
 , لك تايصوصخ لهاجتو ؛دحاو مكح يف نيباطخلا نيذه جمد يف
 يزوج رولا ورشا دودج نور طلخا يعنا 0 كددكو ءامهح
 ىف بعالتلا تاسراممو «ةرهمجلا» ةرهاظ لثم) هلشف هجوأ نايبو

 طمنك يتيفوسلا عورشملا رايهنا بابسأ نيبو (ةيطارقيدلا لاجم

 دويعي نيدلا عدرا نم وم ايار تاركا عووشملل ييرال
 تعم ءافض] ةرورض: نع لّواتلا ىلإ وعدي نيطستلا «لتقفا نأ ىلإ
 .مدقتلا لجأ نم لمعلا لصاؤتو خيراتلل

 هجاتنتسا بجي ام خيراتلا ربع نم جتنتسن نأ نم دب ال نكلو

 يف هسفن وه لعافلا اذه نوكي نأ يرورضلا نم سيلو .احوتفمو
 يههايراتيلوربلا نوكت نأ لاثملا ليبس ىلع) نامزألاو فورظلا عيمج

 عورشملا لهاجتي نأ ًاضيأ يرورضلا نم سيلو .(لعافلا اذه
 امك ةيئاهنلا فادهالا نالعإي ىفتكيل ةلحرملا تاجايتحا يررحتلا

 ًامئاد ضرفت فورظلاف .(ةأروف لكلا ديرن») 58 ةكرح لالخ ليق
 لشف نم جتنتسن نأ يرورضلا نم سيل .ةيلحرم تايجيتارتسا

 كانهف .قيقحتلا ليحتسم عورشم ةيكارتشالا نأ ةيتيفوسلا ةبرجتلا

 نود «هنأش نم للقت مل «يتيفوسلا عورشملا لشفل ةيملع تاليلحت
 ةركف ةينالقعالل ًايلجت لثمي لشفلا اذه نإ ىفازجلا لوقلاب ىفكت نأ
 .ريغ الو ءررحتلا

 عقاوب ةيتيفوسلا ةبرجتلا خيرات طبرت ةيملعلا تاليلحتلاف
 ةجئانلاو يتيفوسلا عمتجما اهل ضرعت يتلا ةسوململا تايدحتلا

 ضعبلا ىري راطإلا اذه ىفو .ةيملاعلا ةيلامسأرلا ريوطت نع اهرودب
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 عورشملا لشف ينعي ال ةيتيفوسلا ةبرجتلا لشف نأ - مهنم انأو

 عون نم عباطلا يلامسأر عورشم لشف لب ماع لكشب يكارنشالا
 .(نييلامسار نود ةيلامسار» هتيمسا يذلا عورشملا اذه .ءصاخ

 امع يأ ةينعملا ةبرجتلاب ةصاخ ةيخيرات فورظ نع جتن يذلاو

 .ةيملاعلا ةيلامسأرلل ءىفاكتملا ريغ ومنلا ىلع بترت

 ناسنإلا نأ اهدافم ىتلا ةلوقملا لوح شاقنلا نم ديزم ىلإ وعدأ

 قلقلا اهلحم لحتل ةنيئأمطلا ىغلت ةلوقملا هذهف .هخيرات عنصي

 دمف كللداو رافخلا «نيرعلا نود رعت و0 رطل نضرعلااو
 ةلود ًالعف ريونتلا ةفسلف تجتتنأف ءأوسألاو لضفألا ةثادحلا تجتتا
 مث (5206) داس تاباتكل ةصرف تحاتأ امك بناج نم قوقحلا
 نأ نم معغرلابو . رخآلا بناجلا نم (26جوهاو) هشتين ةفسلف

 ًاضيأ ريثت اهنأ الإ «ةعونتم تاليوأت لبقت نيركفملا نيذه تاباتك
 نوعفادي نيذلا ءالؤه فظو دقو .فنعلا ظرقت اهنأ هدافم ًاليوأت

 ةيرحلا ةسرامم نع ةجتانلا تاضقانتلا كلت (قالخألا ةطلس) أدبم نع

 فنعلا نأ نم مغرلاب كلذو .ديدحتتلاب ةيرحلا موهفم ذبن لجأ نم

 مدق ةميدق ةرهاظ هلعل لب «ثيدحلا ملاعلل ًاصاخ ًأجتان سيل
 ةثيدحلا روصعلا لبق تدجاوت «ةيخيرات ربع ةرهاظ وهف ؛ةيناسنإلا

 .ةقيقحلا هذه نولهاجتي «قالخألا ةطلس» راصنأ نأ الإ

 مهف يف قمعتلل ًايقيقح ًادوهجم ةثيدح ةيركف تارايت تلذب مث

 (2+عد0) ةيدورفلاو ةيلايريسلا اهنمو .اهتايلا فشكو فنعلا ةرهاظ

 ةثادحلا دعب ام ركف نأ ودبي نكلو .ةثيدحلا ةيئاسنلا تاكرحلاو

 .ةيلك ثارتلا اذه لهاجتي

 تايرحلا مادختسا يف طارفإلا رهاوظ نأ يقيقحلا خيراتلا دهشيو
 اهنم يناعت يتلا رارضألا نع ةعاجف لقت (سنجلا ةيرح اهنمو)
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 نم ديدع ةيجمه ىدم ءىراقلا ملعي الأ :ةيعمقلا :تاعبتا

 بتكي ام لك قوفت يتلاو ؟ةيبرعلا ةريزجلا يف ةرشتنملا تاسرامملا

 .(ىقالخأ طاطحنإب باصملا فوصوملاو وكلا («برغلا) اذه نع

 ثيدحلا اذهل ةصرف حيتت يطارمقيدلا يبرغلا عمتجملا ةيفافش لعل
 اهرارضأ يفخت نأ عيطتست عمقلا مظن امنيب (هبويع» نع لهسلا

 فصن دروتست ةروكذملا ةقطنملا نأ ءىراقلا ملعي الأ .ةشحافلا
 ؟ايفارغونوبلا نم يملاعلا جاتنإلا

 ةيقادصم يطعت يتلاو تاعمتجملا ريسفت ىلإ يمرت يتلا تايرظنلا

 مستت ىتلا لحارملا يف ةعنقم ودبت ةيريسفتلا تايرظنلاف .ىلوألل
 لحارم يف ةزجاع حبصت امنيب .ةحضاو ةسوملم ةيررح تازاجنإي

 .ةيررحتلا تاعورتعملا"ةفوأ

 لبقو - ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ةلحرم ىف اندهش اذكه

 اذا قس ةديدغ ةيريسفت تايرظن - ةصاقملا ةمزألا راجفنإ

 ةيخيراتلا ةيسكراملاو ةيوينبلاو ةيفيظولا لثم روهمجلا ىدل ًاعساو
 فلتخا دق ةيجولويديإلا تايرظنلا هذه عضو نأب املع «ةيتيفوسلا

 كلف» نفا :تداد. ىلا ةيركفلا :تباراتلاف :ئرخأ ىلإ ةيشردن قف
 نهر الأ اديعتو اندس ايش ةفشو داق ةئنارختوروللا ا

 عضو ناك اذه .هريوطت لجأ نم هيلع ريثأتلا نود عمتجا ريسفن

 ركفلل ىرخألا ةبازايتلا 520 يتلا ةيوينبلاو ةيفيظولا

 .ةثادحلا دعب ام بهاذم اهنمو  ةمسلا هذه يف يزاوجروبلا

 ؛ةقئال اهل ودبت يتلا ةيلامسأرلا رهوج لوبق نم قلطنت تايرظن يهف
 7 عبطلابو ءادبا زواج كم لق ,(خيراتلا ةياهن» لثمي ًاماظن لب

 بناج ىلإ عمتجملا ريوطت ىلإ يمرت يتلا ةيسكراملا عضو وه كلذ
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 تارايتلا نع اهزيمي يذلا حومطلا اذه نأب اهلك مابا ريشقت

 لاجم يف ناكأ ءاوس أطخلا نم مصعي ًانامض لثمي ال ىرخألا
 لمعلل تايجيتارتسا مسر لاجم ىف ناك مأ عمتجملا تايلآ ريسفت

 تايدحت ءوض ىلع يعبنيو دقنلل ةلباق ةيسسك راملاو .0 رييغت لجأ نم

 .ةيعامتجالا بهاذملا عيمج نأش كلذ يف اهنأش «يقيقحلا ملاعلا
 حيضوتو ءايخيرات ةيسكراملا مييقت ةداعإ بجي قايسلا اذه يفو
 دجت اذكه .اهروطتو اهتأشنب تطاحأ ىتلا ةيخيراتلا فورظلا
 ىرخألا تارايتلا بناج ىلإ ىعوضوملا اهناكم ةيتيفوسلا ةيسكراملا
 .رصاعملا يعامتجالا ركفلا خيرات يف

 ثوم ةيلاعم :ةددنتم ًالاكشأو:ةهوتس باث ةقادخلا "ثقتنا
 عطاقملا كلت مادختسا يف ةزيم ىرأ ال كلذل .ةضراعتمو ةلماكتم

 (مهوإ) وأ (ديدج يأ) (>آعم» لثم (ةثادحلا» ةملك لبق عضوت يتلا

 .(دعب ام يأ)

 تاظحللا ديدحت لجأ نم لثمألا وه بولسالا اذه سيلف
 بولسا هنأ دقتعأ لب .اهنع ريبعتلا تايلجتو ةرهاظلا هجوأو ةيخيراتلا
 حيضوت يف لشفلا وأ ليلحتلا يف صقنلا نايحألا مظعم يف يفخي
 ىلإ كانهو «ةثادحلا نم ام لكش راشتنا ىلإ انه تدأ ىتلا بابسألا

 يخيرات حرط ىلع موقي رخآ اجهنم رثوأ كلذل .اهنأش يف لؤاستلا
 نم هجتنتسن ام ءوض ىلع ىنعملا ىعامتجالا ركفلا رابتحاو يدهن

 نيب ةمئاقلا ةقالعلا فشك ىلإ يمري جهنم رخآ ىنعمب يأ «حرطلا

 يعقاولا ملاعلا تايدحم عباطو بناج نم ةئادحلا تايلجت

 .رخآلا بناجلا نم ىعامتجالا ىعولا ىف اهتاساكعناو

 حرسملا ىلع تداس يتلا راكفألا لسلست يف رظنلا نأ دقتعأ
 هذه تبرتقا دقو) .ةثادحلا روطت ىلع ًايفاضإ ًاءوض يقلي يكيرمألا
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 مأ تفش كيلع اهسفن ضرفت يتلا (ةضوملا» طمن نم ةدايسلا

 ةلحرم لالخ هريغ ىلع عمتجملا اذه ةيقبسأ ببسب كلذو .(!تيبأ
 يكيرمالا يعامتجالا ملاعلا بتك دقل .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام

 :فرحلاب ١559 ماع (087216111) تيار

 اريببيفتا خرطبوت ,ةثادحلا دعب ام ةلحرم يف نآلا لخدن نحن»
 يتلا تالوقملا كلت يه ابابسأ مدقف .هتقو يف بيرغلا نالعإلا اذهل

 لشفلا اهدافم «نرق عبر دعب ةثادحلا دعب ام يركفم مهلت اهدجنس

 يف ةيطارقميدلاب بعالتلاو «ةرهمجلا» تجتنأ يتلا ةثادحلل جودزملا
 .قرشلا ىف ةينيلاتسلا ةيومدلا ةيئامغدلاو برغلا

 لالخ ةدحتملا تايالولا ىف ترولبت ىتلا ةثادحلا ةروص تناك

 ةيعوضوملا فورظلا مئالت «ةحيرصو ةطيسب ةروصب تاينيسمخلا
 ةثادحلاف .يداصتقالا يلامسأرلا عسوتلا عورشم حاجن تقلخ يتلا
 رمآلا) ةيعامتجالا تاعارصلا مادتحا فيفخت فدارت تحبصأ

 ميلعتلاو رضحتلا ليجعتو «(لمعلا ةوقل لماكلا فيظوتلا مزال يذلا

 تائفلا ةدعاق عيسوتو (ممعتي يعماجلاو يوناثلا ميلعتلا ذخأف)
 طم رولبتف .يداصتقالا ومنلا نم طمنلا اذه ىلع بترتملا ىطسولا
 الوبق ًايعامتجا لوبقملا جذومنلا لثمي «كلهتسملا نطاوملا» نم ديدج
 عاضوألا تدقتنا اتاوصأ كانهو انه انعمس دق اننأ حيحص .اعساو

 فقوم ناك اذهو) «ةرهمجلا ةرهاظ يف أزيح ري مل يراسي عقوم نم
 نم تكتشا ةيديلقت ةينيمي ةيفلس عقوم نم وأ (هسفن تيأر
 مساب - (يندملا عمتجما نوؤش يف ةيطارقوريبلا ةلودلا تالخدت»
 ةليسولا تلثم دق تالخدتلا هذه نأ كردت نأ نود  ةيدرفلا ةيرحلا
 .هسفن يداصتقالا عسوتلا زاجنإ تكحض يتلا ةلاعفلا

 هريدصت متف ىربك تاراصتتنا ةثادحلا نم طمنلا اذه ققح دقل

 دعب يتييفوسلا داحتالا يف لغلغت مث ءابوروأ ازغ ىتح اكيرمأ نم
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 ًاضيأ وهو .ةيكارتشالا ميقلا لكآت يف كراش ثيح نيلاتس ةافو
 .ثلاثلا ملاعلا يف ثيدحتلا تاعورشم مهلأ يذلا طمنلا

 نم همزال امو بناج نم يلامسأرلا عسوتلا تازاحجبإ نأ ديب

 ةصاخ ةيلاينولوكلا بورحلا رارمتسا بناج ىلإ (ةرهمجلا» رارضأ

 لالخ بابشلا ةضافتنا ىلإ ىدأ دق رخآلا بناجلا نم مانتيف برح
 ماع ةكرح يف اهتورذ تغلب يتلا ةضافتنالا كلت «تاينيتسلا

 ريرخن ىلإ ةماع ةوعد ىلع ضاسالاب ”/ ةكرح تدمتعا. ١64

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا تالاجم عيمج ىف ةيرحلا ىوق
 ةرهمجلا تاسراممو تايرظن فنعب تمجاه اهنأ امك «ةيفاقثلاو
 ةظحل ًالعف تلثم ةكرحلا هذه نأ دقتعأ .يعجرلا اهاوتحم ةحضاف
 دني .ايماعو ًاينطوةلافسأرلل ةاداعملا حورو ةيمدقتلا بلاطملا دوعص
 بسكي نأ عيطتسي ًاكسامتم ًايلك ًاليدب حرطت مل 58 ةكرح نأ

 اذه نأ دقتعأ .اهساسأ ىلع ةيبعشلا ىوقلا ةئبعت حيتيف ةيقادصم

 ال ناك يئامغودلا يتيفوسلا طمنلا نأ ىلإ ساسألاب عجر لشفلا
 لصو دق نكي ملف ةيفادنصملا نما ةحيردي معي لعزل كلذ: حلاوي
 ةيواملا نا حيحص .ًارخخأتم ترهظ يتلا ةيكييراتلا هدودح ىلإ دعب

 ةلحرم يف تلخد اهنأو تانيتسلا لئاوأ ذنم ترهظ دق تناك
 اهدقن نأو ١955( ماع نم ًاقالطنا ةيفاقثلا ةروثلا لالخ اهتورذ

 :ايناغو اهوروأ بابشلا يف ميظع ىدص هل ناك ةيتيفوسلل مزاحلا
 .ةبولطملا ةجردلاب ًايعقاو اليدب جتني مل رخآلا وه دقنلا اذه نأ الإ

 ةيسكراملا تنوكت يتلا ةثلاثلا ةيفالا يك راح سقاوب ريس نق

 ينيصلا عمتجما فلخت صقاون ريسأ لظ امك ءاهراطإ يف ةينيصلا
 . ةيسفل

 فيزملا ليدبلا روهظل ةمئالم ًافورظ تاروطتلا هذه تجتنأ
 ةمدقم لالتحا ةصرف اهل حاتأف (ةثادحلا دعب ام بهاذم هلثمت يذلا

0 



 ؟ةثادحلا ريوطت مأ زواجت

 ةدوقنملا ةرهمجلا يأ - يلامسأرلا عسوتلل جودزملا لشفلاف .حرسملا
 يدا :نرو ةهيس, ايلمعو  ايرظن ريخألا اذه دقلو:بناج نضع
 حلاصل ةيقادصم لعفلاب ىفضأ دق ءرخآلا بناجلا نم  ةيتيفوسلا

 تعدا يتلا تايرظنلا كلت انه دصقأ .(ةيبسنلا» ىلع زكرت تايرظن

 ةيمدقتلاو ةيطارمقيدلا ةيبعشلا ةكرحلا هققحت نأ نكمي ام ىصقأ نأ

 تاذ تاعورشملا راطإ يف ةيبسنو ةدودحم تاريغت زاجنإ وه اهإ
 دعب ام بهاذم تذخأ اذكه .طقف يئرجلا ينااتعللا ىزغملا

 تاعمتجلا ىف ةصاخ «تانيعبسلا لئاوأ نم ًاقالطنا رشتتت :ت ةثادحلا

 ذإ .ةعونتم ًالاكشأ بهاذملا هذه تذختا عبطلابو ا
 ءاوس ؛ةلضعملل ةفلتخم هجوأ ىلع اهل ةنوكملا سرادملا تزكر
 لمعلا تالاجم يف ناك مأ يرظنلا ليلحتلا تالاجم يف ناكأ
 .يسايسلاو يعامتجالا

 ةنيابتملا بهاذملا هذه نيب عمجي ًاكرتشم ًامساق كانه نكلو

 ةيلاربيللا ايجولويديا نم جيردتلاب تبراقت اهنأ وهو الأ ًايرهاظ
 يف قوسلا ةدايس يأ  اهتاحورطا رهوجب تيضر ىتح ةديدجلا
 يف ةلادلا ةمسلا هذه ىلإ دعب اميف دوعأ فوسو .داصتقالا ةرادإ
 ةقيثولا اهتاقالعو ةئادحلا دعب ام بهاذم عباط رهوج ىلع يبأر
 .ةنهارلا ةلحرملا يف دئاسلا ةملوعملا ةيلاربيللا عورشمب

 ةثادحلا دعب ام باطخ نيب جمدلا وحن روطتلا نرتقا دقل

 عقاو ةيضرأ ىلع مت رخآ روطت عم ةلوعملا ةيلاربيللا ايجولويدياو
 راهدزالا ةلحرم نم يلامسأرلا ماظنلا لقتناف .هسفن يلامسأرلا ماظنلا
 ةلحرم ىلإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تلت ىتلا دوقعلا لالخ داس يذلا

 امك) برغلا يف ةيهافرلا ةلود طمن جيردتلاب لكآتف «ةنهارلا هتمزأ
 ةينطولا ةلودلا طمنو قرشلا يف يتيفوسلا طمنلا ًاضيأ لكأت
 يف ةيهافرلا ةلود تراهنا امدنعو .(ثلاثلا ملاعلا يف ثيدحتلاو
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 ا :زوت يف ديازتملا توافتلا رهاوظ ىرخأ ةرم ترهظف برغلا
 «اعم.راهنإ نقفلاو يعامتجالا شيمهتلاو ةلاطبلا راشتناو لوخدلا
 ال هيسبلا ةيلامسأرلا ميق تذخأف .قباسلا اهلكش يف ةثادحلا ماه وأ
 ا اوسلا ةيلمع لاجم يف ةردابملاو دقاعتلا ةيرح ناسالاب تأ

 " دعلا لثم ىرخألا ميقلا كلت باسح ىلع اهسفن ضرفت -
 مب مدقتلا هاوتحم تفضأ دق تناك ىتلا ةاواسملاو ةيعامتجالا
 .ةيهافرلا عورشمل

 اهوايرط اهورتقم توك ودعوا ةموعملا ةيلاربيللا عورشم نأ امبو
 1 كلل عيا اه يبه كف نإف مودي نأل لباق ريغ يلاتلابو - انف

 أمه .الجآ وأ الجاع حرسملا رجهت نأ ىرخألا يه دب ال هب ةطبترملا

 .لقألا ىلع يبأر

 ' ءايالولا ىف ًالعف ىدأ دق هالعأ روكذملا روطتلا نأ انه ظحاليو
 “ اريفللا: !ناطخ عم ةثادحلا دعب ام باطخ جمد ىلإ ةدحتلملا

 ةبن ستلا ىف رييغتلا ىف روطتلا اذه ىلجتو .ًالماك ًاجمد «ةديدجلا
 (16 هوع ا هر ةثادحلا دعب ام) ميدقلا مسالا نم لاقتنالاو

 “1 انعم - 2100ءممتومم) (ةديدجلا ةثادحلا» وه ديدج ناونع ىلإ

 دب اب ممعتي مل جمدلا لثم نكلو .روكذملا روطتلا ىلإ كلذب ًاريشم
 .عوضوملاب ةينعملا ةيبوروالا طاسوالا يف

 ةد. يدجلا راكفألا ىلع حاتفنا خانم وه ةلحرملا خانم نأ كش ال
 ةنا» اجيإ تامس يه هذهو .ةيبهذملاو ةيركفلا ةيددعتلا عم حماستلاو

 تي ايرظنلا ةهجاوم يف ةبغرلاو ةيبسنلا ةيساسحلا نأ امك .يبأر يف
 تاةلاعيو يف ضوخلل ةمئالم ًافورظ تجتنأ دق ىربكلا ةيلكلا

 ان ووش 0 انلا نمألا «ةعاازدلا .ةليلق وأ ةلويجم ةنيدعج كنخي
 يآ يلط عباط تاذ تايضرف حرط ًانايحأو ةديدج جهانم عارتخا
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 ىزعت نأ دب ال ةيقيقح ةيباجيإ تازاجنا كلذ لك لثميو .حيحص
 وه روطتلا اذهل يبلسلا بناجلا نأ ىلع .(ةثادحلا دعب ام) ع ىلإ

 ءاطخأ» باكترا ةداعإ نم فوخلاف .ةحاسلا يف دوجوم امي

 000 ةروك ذملا ىربكلا تاباطخلا ةدايس نع ةجتانلا «(ىضاملا

 اهضعب عم تايئزجلا طبرت ةكسامتم تايرظن نع.ثحبلا مجشي
 .اهطبرت روسج ءانبب متهت ال تاالاجم نيب اتتشتم لظي ثحبلاف -

 ىسايسلا داصتقالا تالوقمل هجوملا دقنلا لجخ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 تدعي ند ' نفت ةلدبرلا» :تانش نأ نها راجتإلا+ «ةيفيفملا
 يف ركفلا لجخو «ماعلا كسامتلاب مامتهالا بايغو ما

 رارقلاو لمعلا تايضرأ ىلع عمتجملا مكحت يتلا تاسسؤملا ةهج
 لحارم يف ةدئام اكاد اهدجب يتلا ةنافيملا يه هذه .نأش يذ

 .اهمزالي يذلا ةبيرلاو بارطضالا خانم يفو ,ىربكلا تامزألا

 ةيعجر تاقالزنا لامتحا هرودب عجشي خانملا اذه نأب ًاضيأ املع

 .لعفلاب ًايلاح ثدحي ام وه اذهو .ةريطخ

 ةيعوسوم ةروص مسرأ نأ ةيلاتلا ةليلقلا تاحفصلا يف لواحأ نل
 ةلثمألا ضعب ءاطعإي يفتكأ فوسف .رصاعملا يعامتجالا ركفلل
 .ةعساو ةعمسب تزاف يتلا تايرظنلا كلت نيب نم ةراتخملا

 كيكفتو (8هانءون1) (ةغللا دقن» تلوانت يتلا سرادملاب أدي

 ًايآوبأ لخعلاب تحتف ثوحبلا هذه نأ بير ال .(6223013) باطخلا

 تققح اهنأ امك «ةديدج ةلكسأ تحرط اهنأو ؛ةلوهجم تاراق ىلع

 هذهل تهجو يتلا داقتنالا طاقن مهأ ان كر اشرأ يننأ ىلع

 نإ لوقلاب ىفتكا وكوف نأ قرأ لاثملا ليبس ىلع (ةديدجلا| تكاءاقبلا

 حضوأو ؛اهرظن ةهجو ضرفل ةطلسلا اهمدختست عمف ةادأ ةغللا

 ها
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 نع دعب لءاستي مل وكوف نكلو .ًامامت ةعنقم ةلثمأب هتيضرف ةحص
 .اهلثمت يتلا حلاصملا يه ام ركذي ملو ةطلسلا هذه رداصم ةيهام

 ريغ ةيلامتحالا اهتفيظو حضويف ءايرهاظ ضعبلا اهضعب نع ةديعب
 عضي نأ نود كلذ لعفي ًاديرد نكلو .ةينطابلا يأ «ةرهاظلا
 يأر انه كراشأف .ىقيقحلا اهقايس ىف ةراتخلا تالوقملاو تاباطخلا

 هنوك ودعي ال بولسالا اذه» نأب لوقلا ىلإ بهذ يذلا ويدروب
 عمتجملا دقن نع ًايلمع زجاع هنكلو طقف رهاظلا يف ًايرذج ًابولسأ

 كيكفت» جهنم يف صقنلا اذه نأ دقتعأ (هل ةنوكملا تاسسؤملاو
 رطخ نع داعتبالاو (ميهافملا طلست» نم فوخلا نم عبني «باطخلا

 ةلحرملا خانم ىلإ ًالعف يمتنت ةيرظنلا هذه نأ ىرن اذكه .(ةمهفملا»
 ءريونتلا ذنم ةفسلفلا ثارتو يدقنلا ركفلاب ةقثلا مدع ىلع مئاقلا

 فقي رهاوظلا ءارو نمكي يذلا رهوجلا نع ثحبلا نع اهلزانتو
 ةدايس دودح نع دعب جرخي مل ركفل ءامتنإلا اذه ىلع اليلد

 دال ةيستلا)

 دق ةقباسلا ةيركفلا تارايتلا نم ًاددع نأ انه ظحالأ نأ دوأ

 سرادم اهفاشتكا تداعأ يتلا تالاجملا يف ةعساو تاوطخ تطخ
 يف ةيلاريسلا صخالاب انه ينهذ يفو .باطخلا كيكفتو ةغللا دقن

 ةغللا دقنب فتكت مل يتلا «نرقلا اذه تاينيثالثو تاينيريشع

 اضيأ تقبط لب «ةنماكلا اهفئاظو ضعب حيضوتل اهيناعم كيكفتو
 ةردقلا نكلو ؛ةصاخ ريوصتلا نفو  نفلا لاجم يف جهنملا اذه

 ملو .فسألل تيسُن دق ةيلايريسلا اهتلمح ىتلا ةلمتحما ةيروثلا
 .ثارتلا اذهل هب نيدت ام ةثادحلا دعب ام سرادم ركذت

 تمهاس دق "8 ةكرح نم ًاقالطنا ةيبسنلا ةدايس نأ فرتعأ
 تالاجم يف مدقتلا ضعب زاجنإل بسانم وج قلخ يف ًالعف

 هى
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 داصتقا راطإ يف تمت يتلا ثوحبلا انه ركذأ .ةفلتخم ةصصختم

 تاالاجم م يمد « (تادقاعتلا داصتقاو» «تامظنملا 0 00

 5 ا 0 ىلع نآلا ى!- ةعضاوتم 5 ودبت ثوحبلا هذه الإ

 ةلحرم يف يلا داصتقا» هققح ١ فاالخ ىلع 5

 عسوتتلا تايلآ ىلع اءوض ىقلأ دق طيبضتلا داصتقا ناكف .ةقباس
 نالا ىتح مدقي مل تادقاعتلا داصتقا امنيب ءهنمز ىف 5::ةيلامسارلا

 0 ملع لاجم يفو .مكارتلا تايلآ نم 0 ا: ريش

 خرم اهبلإ هحاخج وف نحل ىلا مواعلا نم ماغب عرف رهو دس كاملا
 ءالعإلا ةدايسو ةرهمجلا ىلع مئاقلا ثيدحلا انعمتجم مهف ل ةةحعأ

 ةيلاكشإلا هذه ىلع ًاديدج ًاءوض تقلأ دق تازاجنإلا نأ ىرأ ال

 ةيلاملا ةبراضملا ةرهاظ لوح رودت ةديدع ثوحب لم كانهف .ةميدقلا

 ىف ىعامجلا كولسلا رهاوظل انتفرعم ىلإ ًائيش تفضأ دق اهتايلآو
 لتحت اذامل وهو الأ يسيئرلا لاؤسلا حرطت مل اهنكلو «لاجملا اذه
 يف كلذك ؟انتلحرم ةيلامسأر يف ةيجيتارتسإلا ةناكملا كلت ةبراضملا
 صخت يتلا رهاوظلا خيرات يأ) (يناديملا خيراتلا» تاسارد لاجم

 «نيثحابلا 0 نع ةيئاغ - ةيسيئرا تارت ب ,ت (ةيمويلا ةايحلا

 هير ايهم يل اهحلاصل ةيلضفألا نأ ىلع ا و

 مث تلو ةضوم» 0 داكت د 5 0 .خيراتلا ءاملع

 " رخآلا كف نم ا (ةيفاقثلا ةعرتلا»

 نوكت نلو» لكلا لثمت ال ةروكذملا ةيئزجلا تازاجنإلا نأ ىلع

 ركفلا تاقالزناو تافارحنا ىلإ ةراشإلا نود ةلماك ةروصلا

 هع
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 يتلا ءىدابملاو جهنملا تمزال ةريطخ تاروطت يهو «يعامتجالا

 ىلإ ةعزنلا لاثملا ليبس ىلع انه ركذأ .رصاعملا ركفلا اذه اهنم قلطنا
 ثحبلا ىلإ ليملا يأ «يحلا يوضعلا مسجلاو عمتجملا نيب هيبشتلا

 تسيل .ناسنإلا ايجولويب ناديم يف عمتجما يف كولسلا ددحي امع

 يف اهل تايلجت ترهظ ةعزن يهف (رمالا عقاو يف ةديدج ةعزنل هذه

 ةينيورادلا طققف انه ركذناف .عامتجالا ملع روطت لحارم لك
 ملاعلا ةحورطأ وأ ءرشع عساتلا نرقلا يف ترشتنا يتلا ةيعامتجالا

 فشكل ًادوهجم لذب يذلا (173488050) وزوربمول ىلاطيإلا
 .ةدالولاب مرجما اهب مستي يتلا ةيجولويبلا تامسلا»

 مادختسا يف ةغلابلا وهو ءامامت رخآ ًاعونتم ًاقالزنا ًاضيأ ركذأ

 نضخألاب انه ينهذ يفو .عامتجالا , دلع يف ةيضايرلا تاودألا

 صخت تايرظنلا هذهف .(ىضوفلا تايضاير» لوح ثيدحلا راشتنا

 لكش عقوت ةلاحتسإب ةميدتسملا ريغ ةيضايرلا تاعباتملا مكحت لاجم

 لكشب .دعب اميف ماهلا عوضوملا اذه ىلإ دوعأ فوس ؛اهتروريس
 اعادبإ هنوك داصتقالا ملع يف تايضايرلا مادختسا دعي ال ماع

 0841آ:845) سارلو لامعأ ىلإ جهنملا اذه ةأشن عجرت ذإ ًاثيدح

 نويضايرلا نويداصتقالا الو سارلو ال نأ الإ .رشع عساتلا نرقلا يف
 الأ ةيسيئرلا مهتاحورطا اوتبثي نأ اوعاطتسا مويلا ىلإ هولت نيذلا

 نود اهسفن ءاقلت نم (طيبضتلا» ققحت قوسلا تايلأ نأ ًالوأ فو

 موعرملا طيبضتلا اذه نأ اناث ءاهقطنم نع هير ىوق لخدتت نأ

 ىلع لازت الو  تادوهجملا هذه تاقف ءايعامتجا لثمألا ققحي

 ساسألاب اهنمو) لعفلاب مئاقلا عمتجما عقاوب اهل ةقالع ال تايضرف
 00- ناك يلاتلابو (دارفأ عمجم هنوك ودعي ال عمتجما نأ ة ةيضرف

 عنمي مل نكلو اهتاحورطأ تابثإ نع اهرعيع عقرب هاهو لوأ
 0 لالخ نم جهنملا رقف ءافخإو «قزأملا اذه يف ريسلا رارمتسا

 ه5
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 ملاع حضوأ دقو .ةيضايرلا ةنلكشلا يف ديقعتلا نم ديزم ىلإ

 ام نأ (1©6102 158411 ليئارسا وجرويج يلاطيرإلا ةضايرلا

 ةقباسلا ماكحألل ًايلجت الإ سيل ةيسردملا تانيرمتلا هذه ءارو ىفختي

 رامث يأب تأي مل جهنملا اذه نأ نم مغرلابو .ايجولويديإ ةنميهملا
 هذه ىلإ نيمتنملا نييداصتقالا نأ الإ ءركذت ةديفم ريغ وأ ةديفم

 .(«يوفاقثلا» قالزنإلا وه .ةروطخ ربكألا قالزنإلا نأ .لقنعأ

 مئاق رصنع ةفاقثلا نأ ىلإ بهذت يتلا ةرظنلا كلت ةيوفاقثلاب دصقأ
 ةتباث تايصوصحخ اهنأو (ةراضح)» لكب ةصاخ تايصوصخ ىلع

 ةينيد دئاقع ةباثمب تافاقثلا حبصت روظنملا اذه نمو «خيراتلا ربع

 دقتعأ .يخيراتلا رييغتلا عم فيكتت الو روطتلل عضخت ال ةدمجم
 تبترت يتلا ةملؤملا جئاتتلا كلت»نيب نم تناك ةيوفاقثلا راكفألا نأ

 ةدئاسلا ةيلامسأرلل يقيقح ليدب حرط يف 5/8 ةكرح زجع ىلع

 تنلعأ يلاتلابو .ةيصوصخلا مارتحا ةركف 58 ةكرح ءاخس مهلأف
 .(«ةيخيراتلاف ةيقالخأالا اهتميق ثيح نم تافاقثلا عيمج ةاواسم»

 نم ةعبان اهنأ نم مغرلاب ءاهل ىنعم ال ةميركلا ةركفلا هذه نأ دقتعأ

 ةركفلاف .يحص ضفر وهو - ةدئاسلا ةيبوروألا ةيزكرملا ضفر
 يهف «يقيقحلا يخيراتلا يدحتلا ردق ىلع تسيل انه ةروكذملا

 ركفملا ناكو .ميلسو عورشم لّواست نع ةطولغم ةباجإ ةباثكب
 ةميركلا ةركفلا هذه لالغتسا ىلع هتعمس ىنب دق شتلأ ىكيسكملا
 ضقانتملا اهعباط ببسب - لظت ةيوفاقثلا نأ ديب .نآ ىف ةغرافلاو
 يف ةبقع - يملعلا ريغ يقالخالا اهعباط يأ خيراتلا ربع عم ًامامت
 يف يمدقت يعامتجا نومضم تاذ ةيطارقميد ةباجإ رولبت ليبس

 ١ .ةثيدحلا تاعمتجملا اهل نعت يتلا ةيقيقحلا تايدحتلا ةهجاوم
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 رصعلا حانم

 عفدت انه ةروكذملا تاقالزنإلاو صقاونلا عيمج نإ «نذإ لوقأ

 تايضتقم عم فيكتلا وهو الأ دحاو هاجتا يف يعامتجالا ركفلا
 لباقم ىفف .انتلحرمب صاخلا ىلاربيللا ىسايسلا داصتقالا ةدايس
 ةدديمتلا ةيوضوفلا موجع نق ةيهاسملاو .قوبنلا نياوقلا ناغذإلا
 اهو ةتاذكلا دعب امن يفاذع يدق أدل فيش مت ةلودلل ةيداقملا

 ررحتملاو ماعلا قافولا ىلع مئاق عمتجم ىلإ لصوتلا لامتحا دعتو
 يركفم نم ًاددع نأ بيرغلا نم سيلف .يجولويديإلا عارصلا نم
 ةياهن «ًانايحأ لب «تايجولويديإلا ةياهن» اونلعأ دق ةثادحلا دعب ام
 نم ىوس عنقت ال ةجذاسلا تاحورطالا هذه نأ دقتعأ !خيراتلا
 ينانويلا فوسيلفلا مكح انُه كراشأو «ةيادبلا نم ًاعنتقم ناك
 ,ةهافتلا دعاصت» راكفألا هذه لثم ىف ىري يذلا سيدرايروتسك
 ةرادإ ةمدخ اهتفيظو ةصيخر ةيجولويديأ لئاسو :يل :ودبت .يهف
 لوح تالؤاست اهسفنل حرطت ال راكفألا هذهف .ريغ ال «ةمزألا
 لوح شاقنلا حتف نود أعقاو أرمأ اهتفصب اهدوجو لبقتف «ةيلامسأرلا
 ضورفم بجاو وه امم ةافعم انه" ةيلامسأرلاف .اهلبقتسمو اهرضاح

 .ةيعورشمب عتمتي نأ وهو الأ ءناك امهم يعمتجم طمن لك ىلع

 رابتخالا لمحتي ال يرظنلا فقوملا اذهب كسمتلا نإف كلذل
 ةبيرغلا ةيجاودزإلا هذه هجاون كلذل .يعامتجالا عقاولا ةيضرأ ىلع

 بناج نم قوسلا مكحت تايضتقم لوبق شياعت يهو الأ ًايرهاظ
 نأب ًاملع .رخآلا بناجلا نم اهيلع مئاقلا ماظنلا ةيعورشم ضفرو
 يذغت ماهوأ ىلع ًامئاقو ًايظفل - فورظلا هذه يف - لظي ضفرلا
 زجعلل ضيوعتك - اهريغو ةينيدلاو ةينثألا تاعامجلا ىلع عقوقتلا
 ةلثمملا ةينالقعاللا راشتنا ىلع كلذكو - لمعلاو عقاولا ةيضرأ ىلع
 ةيدرفلا هلاكشأب زجاعلا فنعلا دعاصتو ««فئاوطلا» ةرهاظ ىف

 .ةبصعتملا ةيعامجلاو (ةميرجلا)
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 ؟ةثادحلا ريوطت مأ زواجت

 هذه نإ لوقلاب اهتمذ ءىربت نأ ةدئاسلا تايجولويديالا لواحتو

 اهنأ ضرتفي ةتقوم (ثولت» رهاوظ الإ تسيل (تافارحنإلا»
 لاثملا لبيس ىلع - لاقيف .ةيلاربيللا طمن خسرتي ام ردقب ىشالتتس

 («تابوعصلل تقوم» حئان ابوزوأ قرش يف تاييوشاا نإ

 يف ةقطغملا هذه تاعمتجم اهب مدطصت يتلا (ىرخألا يه (ةتقوملا»)

 ال ماظن ةدايس لظ يف يتأت نل يهو) .ةيلاربيللا ةيهافرلا وحن اهلاقتنا
 .(ايلاعو ًايميلقإ ةطاحملا ةيعوضوملا فورظلا يف ايجي نوكي نأ لب

 لصألا ن .م لهاجتت ال ةيحطسلا تاءاعدالا هذه لثم نأ كش الو

 مئاقلا عقاوللا ًاباسح لمعت ال لب «طقف يملعلا ليلحتلا :ءىدابم
 0 مزالت الغم ةيقرشلا ايسأ يف ةمزاحلا ةيموقلا نأ ذإ .لعفلاب

 .(اهتمزأ» تان تسيلو يلامسأرلا ومنلا ليجعت

 نيب ةقفاوملا بايغ اهضرفي ىتلا تاضقانتلا نع ةديدع ةلثمأ ةمث

 ةيضرأ ىلع رومألا روطتو بناج نم يجولويديالاو يرظنلا لوقلا
 ال تاضقانتلا هذه داكتو رخآلا بناجلا نم يعامتجالا عقاولا

 .ىصحت
 ةئربتل ةثادحلا دعب ام ايجولويديا فرط نم ةفظوملا لئاسولاف

 .كحضلا دودح ىلإ نايحألا ضعب يف لصت ةيلوئسملا نم اهسفن

 ريربت هتلواحم يف - (1رزلم[ة:0) راتويل لاق لاثما ليبس ىلع
 سانلا نإ (ةيلصألا» تاعامجلا ىلع عقوقتلا ةيلاعفو ةيعورشم

 ةركف دادبتسا نم مهسفنأ ةيامحل ةليسو عقوقتلا اذه يف نودجي

 ديب .يملعلا جهنملا لحم .تاملكلا عم بعالتلا لح انه !!ررحتلا

 موهفم لصف ةلواحم وه امنإ بعالتلا اذه ءارو نمكي ام نأ
 ةيعجرلا مامأ بابلا حتفي يذلا رمألا ررحتلا موهفم نع ةينالقعلا
 .مدقتلاو ررحتلا ةركفل الصأ ةيداعملا

 ها/



 رصعلا حانم

 ؛لتاق رطخل ةيعامتجالا ةيرظنلا ضرعت تاروطتلا هذه نأ دقتعأ

 «كسامتم يرظن لكيه ءانب ةداعإ ةركف لصألا نم يداعت اهنأ ذإ
 تايرظنلاب كسمتلا ىلإ انه انأ وعدأ ال .يملعلا جهنملا فيرعت وهو
 دق روطتلا نأ بير الف .ةيضاملا ةنمزألا يف ترشتناف تنوكت يتلا

 عنتقي نأ نكميأ لاثما ليبس ىلع .اهتايضرف نم ًاريثك ًالعف ىطخت
 نأ هنأش نم هتاذ دح يف ميلعتلا نأ ريونتلا ةفسلف ةركفب مويلا دحأ
 ودبتس مويلا .ةداعسلاو ةلادعلا هيف دوست اينالقع اعمتجم اروف ققحي

 ةقيقحلا نأ كلذ نم جتنتسي له نكلو .ةجذاس ةركفلا هذه انل
 اهنع ثحبلا نع لودعلا نأ ىلاتلابو اهل دوجو ال ةيعوضوملا

 عيمج نأ - ةيبسنلا أدبم نلت البد ريس نأ لكما ةيولطت
 يعوضوملا عقاولاب اهل ةقالع ال ةتحب ةيركف تاءانب يه تايرظنلا

 نم له - ليق امك - يأ ؟أدبملا ثيح نم (ةيواستم» اهنأ ىلاتلابو
 صصقو ثيدحلا ايزيفلا ملع يفاتنوكلا ةيرظن نأ ربتعن نأ نكمل
 ةيعوضوم قئاقح» يه بوعشلا عيمج ثارت يف دجاوتت يتلا قلخلا

 اهب اونمآ وأ نونمؤي سانلا نم ةنيعم تاثف نأل (ةاواسملا مدق ىلع
 وأ يضاملا يف هريغ وأ بعشلا اذهو نورصاعملا ايزيفلا ءاملع انه -
 ؟رضاخلا يف

 ءاهيف بوغرم ريغ يملعلا قلقلا نم صلختلا ةلواحم نأ دقتعأ
 نأ نذإ دقتعأ .فاطملا ةياهن يف ةلاحم ال ةلشاف ةيلمع يه لب

 لك يف ءازجألا طبر ًامئاد بلطتت هريسفتو خيراتلا مهف ةلواحم
 لظت ًاعطق .لكلا مكحي يذلا قطنملا فاشتكا يلاتلابو ءكسامتم
 .هنم ةموصعم ريغو اهدا ةضرعمو ةدقعم ةيلمعلا هذه

 عضو نأ اهدافم يتلاو اهنم تقلطنا يتلا ةلوقملا ىلإ نذإ دوعأ
 مولع لاجم يف هيلع وه امع ًامامت فلتخي يعامتجإلا ركفلا

 هم



 ؟ةثادحلا ريوطت مأ زواجت -؟

 يملعلا كولسلا عضو يغبني يعامتجالا ركفلا لاجم يفف .ةعيبطلا

 نأو 2وىعوب ةحي رص ةيعامتجا فادهأ ةمدحن يف ةساردلا لوانت

 ةيملعلا 0 نب اَملَغ ءاينقاوإ .حورطملا يما عورتلا 00

 نأ بجي امك .ةبولطملا ةيعقاولا ريياعم رابتخال ةريخألا ةيعجرملا

 وهو - ليدبلا سيلف - ًاحيرص عورشملل يميقلا نومضملا نوكي
 نود أضيأ وه لب «طقف ايقالخأ لوبقم ريغ - ةيعامتجإلا ةينيورادلا
 .ىملع ساسأ

 ثياحملا أطخلا رطخل ضرعتلا يضترن نأ بني قابلا اذه يفو

 تافسلفلا بنجت هرودب بلطتي يذلا رمألا ءاهتسراممو ةيرحلا موهفم
 اة ةلاع ١ ام ةموسرم ةريسم خيراتلا لعجب يتلا ةيئاغلا

 هذه لثمل ىملع ساسأ يأ كانه سيلف .نيقيلاو نكمملاو لمتحم ا نيب
 .ةباذج اهلعجي يذلا ؛حورلل نكسملا اهعباط نم مغرلاب ,تافسلفلا

 تاعورشمل ىربكلا ةيخيراتلا تايلجتلا دقن نأ كلذ نم جتنتسأ
 باطخ ةيلمعلا هذه نم ينثتسأ الو ؛ةظحل لك يف بولطم ررحتلا
 دقتعأ .ةلذتبملا اهلاكشأ أعبط اهيف امب  ةيسكراملا تاباطخو ريونتلا

 عضخت ال (عمتجما نيناوق» هيمسن ام نأ تينثأ لق خيراتلا نأ

 ىف لمعت ىتلا ةديدعلا بابسألا نأ انه دصقأ (دئاز ديدحتل»

 ناموا ةامتألا لافيم: < ةعاوجكلا نها ةنلكخ: كالا
 نأ ثيحب ضعبلا اهضعب لمكت ..خلا .... ةفاقثلا لاجمو ةسايسلا

 هذهف .ًايفاقثو امام يرورض ًاضيأ وه يداصتقا يرورض وه ام
 نبي لمتحملا ضقانتلا نأ ىنعمب «رصاق ديدحت» حتان اهنأب مستت نيناوقلا

 رخخآ لاجم يف لمعت يتلا ةيببسلاو لاجم يف لمعت يتلا ةيببسلا
 .ةنيابتمو ةديدع 000 دج نأ نكم
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 رصعلا خانم

 رصاقلا ديدحتلا موهفم ىلع نيقيلاو لمتحم ا نيب زييمتلا موقيو
 انه مرتقملا

 هنأ ىلع دعب نم وديي امب يقيقحلا خيراتلا لفحي كلذل

 كلتب لفحي يأ .رشلاب ىرخألاو ريخلاب رشبت اهضعب «(تآجافم»

 ًاريسفت دجت اهنأ نم مغرلاب ,دحأ اهعقوتي مل يتلا ىربكلا ثداوحلا
 ىلإ انه رظنلا تفلأ نأ دوأ ينكلو نرخ دورا زا انت

 ريغ روطتلا نم عونلا اذه نأ يهو الأ ةيمهألا ةياغ يف ةظحالم

 ةررقملا تارايخلا عباط نع يلاتلابو ءرصاق كيد نع حتانلا عقوتملا

 نا اس تارك 00

 عقوتملا ريغ روطتلا نع فيكل مع يس
 لعل .هالعأ ةروكذملا ىضوفلا تايضاير ىف هدجن يذلا رخآلا وه
 مكحي تايضايرلا هذه يف ةربتعملا ةميدتسملا ريغ عباوتلا لكش

 ىلع قوسلا يف ةبراضملا) ةيئزجلا ةيعامتجالا رهاوظلا ضعب لعفلاب
 تارييغتلا لثم) ةعيبطلا رهاوظ ضعب مكحي امك (لاثملا ليبس
 تاروطت ةرملاب مكحي ال هنأ الإ «(ةيوجلا لاوخألا ىف ةيئاجفلا

 .عمتجم.|



١ 

 (رصعلا خانملا» ةيدقنلا يتسارد نم ثلاثلا ءزجلا اذه يف ل وانتأ

 ةتايولعملا ةايجيول ويدل: "ديظقا  «ةلئاسلا :ياطقلا درع ”اناه اناج
 :ةمكاعالاو :لانستالاو

 :ةثيدحلا ةيتامولعملا ةروثلل يجولونكتلا هجولا انه شقانأ نل
 يفو (جاعنولا جذامت) جافا ميظنت يف لوحتلا هجوأ كلذكو

 يف ريضحيلا فوسف ايه انسأ ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا تاقالعلا

 .ةيلاكشإلل يجولويديإلا بناجلا

 ةروثلا ةيمهأ لب ةقيقح راكنإ رايتخالا اذه ءارو نم دصقأ ال
 لماكلا ىنعملاب ةروث ًالعف اهنأ بير الف .ةثيدحلا ةيجولونكتلا

 نم ةديدع تالاجم يف ةيفيك تالوحت بترت ةكرح يهف ؛ةملكلل

 نوك تالوقم انمدختسا اذإف .ةيقيبطتلاو ةيرظنلا ةيملعلا ةفرعملا

 دق ميدق يميهافم ماظن نم لاقتنالا ضرتفت ةروث اهنإف (دطس)
 وأ ًالجأ هرجهي نأب هيلع موكحم لقألا ىلع وأ) حرسملا رجه
 اذه حمالم عيمج نأ ولو ديد نخأ يميهافم ماظن ىلإ (ًالجاع

 ةديدجلا ةيج ولونكتل ةروللا نأ انضيأ تير آل .دعب رولبتت مل ريخألا

 نمو ةعيبطلا مولع نم ديدع تالاجم صخت «ةفلتخم ًاهجوأ
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 رصعلا حانم

 ؛جاتنالا ميظنت ناديم يف قيبطتلل ىلوألا نم ةاقتسملا ايجولونكتلا
 نأ نكمي ةعنطصم تاماخ جاتنا ناديمو ةقاطلا ناديم صخت ةروثلاف

 يعارزلا جاتنإلا يلاتلابو ايجولويبلا ناديمو «ةعيبطلا لحم لحن
 ةردق ةيجولويبلا تافاشتكالل نأ ىلإ ةفاضإلاب ؛يناويحلاو يتابنا
 :أوسالا) لضفألل) هسفن ناسنإلل يوضعلا عباطلا يف ريثأتلا ىلع

 ةددعتملا ةروثلا هذهل ساسأ هنكلو ًاصاخ رخآ ًابناج ةمث نأ ديب

 ىتلا تاعارتخالاو تافاشتكالا نم ةعومجملا كلت وهو الأ بناوجلا
 :يريلاب ةردق :تاغاربجالا هذا نذل كلذ ةنتامزلعلا لادتم مخ
 عيمج نوكي داكي ام سمت «جاتنإلا جذامت ليكشت ىلع ةرشابم

 نأ مولع نأش نم نإف يلاتلابو ءيداصتقإلا طاشنلا نيدايم
 عمتجما ليكشت نأ اهو .جذامنلا هذه ليكشت ةداعإ يف ًاروف مكحتت

 «جاتنإلا جذامت ىلع ريبك دح ىلإو هرودب فقوتي ةفلتخملا ههجوأ يف
 :ةيفيك اهلعل «ةماه تالوحت ىلإ ةيتامولعملا ةروثلا يدؤت نأ دب الف
 جذامنب ةطبترملا ةيعامتجالا لاكشألاف .يعامتجإلا نيوكتلا يف

 رجهت نأ دب ال «ةقباسلا ةيجولونكتلا تاروثلا نع ةجتانلا جاتنالا

 يقبطلا نيوكتلا نإف لاثملا ليبس ىلع .ىرخألا يه حرسملا
 ةيعونلا نم نييعانص لامع ةقبط ىلع دمتعا يذلا (يكيسالكلا»

 ةيجاتنإلا ةسسؤملا ةرادإ مظنو رشع عساتلا نرقلا ذنم اهانفرع يتلا

 يجاتنالا ماظنلا اذهب ةصاخلا تايلوئكسملاو تاءافكلا مرهو (عنصملا)

 ةيلاعف ءافضإ | لجأ نم ةبولطملا بيردتلاو ميلعتلا نومضمو مظنو
 لاكش نقع ايردج لوحتي نأب موكحم كلذ لك «جاتنإلا ىلع

 ديعبلا يضاملا يف هيلع تناك امع فيكلا ثيح نم ةفلتخم
 هةتيهأ هل وتلا الام مكحت ةيتامولعملا نأ كلذ ىلإ فيضأ .بيرقلاو

 تبستكاف .تالاصتالا لاجم وهو الأ ثيدحلا عمتجملا يف ةصاخلا
 ةفاثكلا نم ةجرد  ةينفلا ةروثلا هذه لالخ نم  لاصتإلا تاكبش
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 لاصتالاو ةيتامولعملا ايجولويديا دقن " 

 ةايحلا ىلع رثؤي نادي 1 0 7 نال ّإ 0 وه

 ناهول كام هدقتعي امك - نودقتعي يذلا ءالؤها نر انآ كيل

 يل ودبتو .عمتجا روطت مكحي ايجولونكتلا مدعت نأ (3842ع آاتطقم)

 .ةجذاس لب «داعبألا ةيداحأ (ةيجولونكتلا ةينفلا) ةيبيسلا هذه

 (ةيملعلا هتاقيبطت قو لاق هنيع ىملعلا ثحبلا هيجوت نأ دقتعاف

 تارايتل حتانلا هرودب وه ىرخأ تاهاجتا داعبتساو ةنيعم تاهاجتا ىف
 اهمامتها اهنمو «ةطلسلا نع ةرداص تارابتعال عضخت ةيعامتجا

 كلذ ىنعم سيل .اهمكح نمضي يذلا يعامتجالا طمنلا رارمتساب

 لاجم ىف ديدجلا روهظ نود لوحت ةقلطم ةبقع فقت ةطلسلا نأ
 نونف يف مدقتلا باعيتسا ىلع ةردق كانه نأ ذإ ءايجولونكتلا
 اهسفن باعيتسالا ةيلمع نأب ًاملع .ىرخألا يه ةرفاوتم جاتنإلا
 نم .ةدئاسلا ةيعامتجالا طورشلل فيكتلا ايجولونكتلا ىلع ضرفت

 هيجوتو ديدجلا ىلع ةرطيسلا لجأ نم يعامتجالا لاضنلا ريصي م

 مدَعَت نوكي نأ نم ًالدب روطتلل ةببسملا ةوقلا ةباثمب همادختسا لاكشأ

 ةننغأ خيراتلا ًالعف تبثأ دقو :ريبغتلل رشابملا تبنتنلا وهن ايجولونكتلا

 جذامن يف ربيغتلاو بناج نم ايجولونكتلا مدقت نيب لدجل اذه

 .رخآلا بناجلا نم ةيعامتجالا تاقالعلا يف لوحتلاو لب جاتنإلا

 ىف اردان الإ ثدحي ال ةيعامتجالا تاقالعلا ىف ىفيكلا رييغتلاف

 نع ةيعامتجا ةروث لصفي ليوط نمز ةمثو .ةليوطلا خيراتلا ةريسم
 ةيلمع ةباثمب نوكي داكي ىجولونكتلا مدقتلا امئيب اذه .ةيلاتلا

 . ةنيعم تاقوأ يف تاعارتخالا تفثكت ولو ,عاطقنا نود ةلصاوتم

 بترتي نأ نود ثدحت دق ةماه رولا : تر 0 اذكه

 3 5 ىلوألا ةيعانصلا ةروشلا د نم لماكتل 1 مئاق - لاخمل
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 رصعلا حانم

 ًايجولونكت ًامدقت عمتجملا اذه بعوتسا مث ءرشع نماثلا نرقلا
 كلذ ريغي نأ نود ةيلاتتم ةيجولونكت تاروث بعوتسا لب ءادرطضم

 ددعتم ًايلك ًايعامتجا ًاموهفم هتفصب - جاتنإلا طمن انه لوقأ

 لب ةيعامتجالاو ةشايعلاو ةيداصتقالاو ةيجولونكتلا ةهحوألا

 رخآلا موهفملا نيبو هنيب ًامامت قرفأ ىتح .ةيجولويديالاو ةيفاقثلاو

 ةعنوألا يف رصحني ريخألا اذهف (جاتنإلا جذومن» هتيمسأ يذلا

 ميظنتب ةرسأبم ةطبترملا ةيعامتجالا ةجبوألا كلتو ةيجولونكتلا

 ىلع رشابم لكشب رثؤي يجولونكتلا مدقتلا نإف يلاتلابو .لمعلا
 تاقالع نأ املاط «جاتنإلا طغ ةرورضلاب بغي نأ 0 جاتنإلا جذومن

 .جاتنإلا جذومن 'ىف مت يذلا رييغتلا بعوتست نأ عيطتست جاتنإلا

 دنعف ؛جاتنالا طمن يف متي نأ دب ال ريغت ىلإ فاطملا ةياهن يف يدؤي

 - يفيكلا لوحتلا نأب املع ءفيك ىلإ مكلا لوحتي ةنيعم ةطقن
 ةرورض هتفصب هسفن ضرفي ال  رخأ طمن ىلإ جاتنا طمن نم لاقتنإلا

 ىجولونكتلا مدقتلا يف مكارتلاف - .ةلاحم ال ءجرادلا ىنعملاب ةيمتح

 ىنعم وه اذه .ةيمتح ةرورض ال «ةيناكما ءالامتحا طقف جتني

 يف ةققحم ةقيقح ةيناككمإلا ريصت .خيراتلا يف ةيعوضوملا ةرورضلا

 كانهف 0 فورظ يف ققحتت الو ؛ةيخيراتلا فورطظلا ضعب

 .قزأم يف اهسفن تلخدأو رييغتلا تضفر لق تا

 ةروثلا لثمت له :يتالا لاؤسلا مويلا حرطأ راطإلا اذه يفو
 ىلإ لاقتنالا ًايعوضوم ضرفي يفيك لوحت ةطقن ةثيدحلا ةيجولونكتلا

 نأ دتصقأ .باجيإلاب يه لاؤسلا اذه نع يتباجإ ؟ديدج جاتنا طمن

 قدأ ريبعتب ءايعامتجا اهيلع رطيسُي نأ بلطتت ةئيدحلا ايجولونكتلا
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 لاصتالاو ةيتامولعلا ايجولويديا دقن - ؟

 ةصاخلا حلاصملا لالخ نم لمعت ةرطيس لاكشأ نع يلختلا بلطتت
 .يلامسأرلا جاتنالا طمن فيرعت رهوج يه ةريخألا هذهو «ةيئزجلا

 ال يلامسأرلا جاتنإلا طمن نأ لوقأ ال - ىرخأ ةرم - نكلو
 ينعت لب «ةنيعملا ةيجولونكتلا ةروثلا بعوتسي نأ 3 عيطتسي

 ةيضرف يف يأ - جاتنإلا طمن لوحت بايغ يف نأ :يلي ام يتلوقم
 جئاتنلا نوكتس - ةيلامسأرلا لبق نم ةيجولونكتلا ةروثلا باعيتسا
 رمأ اذهو .دودحلا ىصقأ ىلإ عمتجملل ةرضم «ةشحاف ةبترتملا
 نأ نود: :تيغوشيا ةقيانسلا ”ةيعيرل نكملا :كاروقلا' نأ ذإ :فيدع
 هعباط ىف ًادعاصتو ماظنلا ةيجمه ىف ًادعاصت كلذ ىلع بترتي
 مدقت همزالي يجولونكتلا مدقتلا ناكف .ةيناسنإلا ميقلل يداعملا
 ىف ديدجلاف .ةيلامسارلاب ةصاخلا تاضقانتلا دودح ىف ىعامتجا

 مدقتلا دعي مل ثيح روطتلا نم اد غلب دق عمتجلا نأ وه أر

 ةيكارتشإلا تحبصأ .يجولونكتلا مدقتلل ًايزاوم ًاموهفم يعامتجإلا

 .ةيجمه مأ ةيكارتشا :وه رايخلا راصو ةيخيرات ةرورض

 ةيجولونكتلا تاروثلا نيب ةقالعلا لوح حيضوت نم قبس ام لعل
 بناجلا ىلع شاقنلا راصحناو يرايتخا ررب دق يعامتجالا روطتلاو
 ايجولويديا نأ يلي اميف حرطأ فوسف .ةلضعملل يجولويديالا
 يجولويديالا ءانبلا نم أزجتي ال ءزج يه لاصتالاو ةيتامولعملا

 نأ معزأ رخآ ىزنعمب يأ .ةلحرملا تايم مزالي يذلا ىلكلا

 ةيلامسأرلل ىسايسلا داصتقالاب لصفمتت انه ةربتعملا ايجولويديالا

 ةطاخخاا قو رخل ادم ناك نسب ةةئاؤتلا :نفيتاج يفأ 15 ةريغاعلا
 .ةملوعملا ةيلاربيللا عورشم ذيفنتل ةمئالملا

 مدق ةميدق ةتباث ةرهاظ وه لب ءأئيدح ًاعقاو لاصتالا سيل
 ةمئاق هتيناسنإو هتأشن ذنم يعامتجا ناويح ناسنإلاف .ةيناسنالا

 جاعإ



 وه هخيراتو «هنيرقب درفلا طبرت يتلا ةينيبلا تاقالعلا ةفاثك ىلع

 عمجو تامولعملا ليصحت هل تحاتأ يتلا لئاسولا عادبإ خيرات

 يه ةغللاو .(اهبجح وأ) اهلقنو اهنيزخت تاودأ عارتخاو فراعملا
 تامولعملا عيمج نإ نذإ «لازت الو  تاودألا هذه مهأو مدقأ

 :اهنأب ةغللا قفصوف .ةفورعملا تاغللا ىدخاي ةقوظنتم .فراعملاو
 لبسو ةباتكلا نأ امك !وشح درجم وه امنإ ( لاصتا ةليسو»
 ىتلا ةيسيئرلا ةادألا لظت  نورقلا نم ددع ذنم ةعابطلا  اهراشتنا

 ..اهلقنو تامولعملا نيزخت اهب متي

 ةجاحلل ًالجعمو ًابيجع اومن لعفلاب تجتنأ دق ةثادحلا نأ ديب
 عمتجملا يف نولعافلا عونتف .اهلاكشأو اهبابسأ تعونو لاصتإلا ىلإ

 ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالماعملا عونتب

 نم ريثكلا هذختا يذلا يعلسلا لكلا نإ امك ,مهدادعأ مخضتو

 ةداعإ تاجايتحال لاصتالا تاودأ فيثكت ضرف دق تالماعملا هذه

 .رصاعملا يلامسأرلا ملاعلاب ةصاخلا ةيداصتقالا تاقالعلا جاتنا

 ىف ديازتملا بلطلا اذه ةهجاومل ةمدختسملا تاودألا نوكتو
 نويزفيلتلاو ةعاذإلاب أدبت «تاعارتخالا نم ةليوط ةلسلس لاصتالا
 تاودأ ًاريخأو سكافلا ةلآو رتويبموكلا مث ءامنيسلاو ريوصتلا ةلآ مث

 .(1ماعمعمهمعءانم0) ةدحوم ةكبش ىف ةيتامولعملا مظنلا طبر

 دنع جاتحا دق لاصتالل تاودألا هذه مادختسا راشتنا نأ ظحالملاو

 ميظنتو ةبولطملا تاكبشلا ءانب ةفلكتب ةقلعتملا لكاشملا نيفين اف

 ىف ةرادصلا ةناكم تلتحا ىتح ةيمهأ دادزت اهيف لوخدلا طورش

 يأ «تامولعملا (جاتنا» لئاسو تحبصا اذكه .هذه لاصتالا
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 لاصتالاو ةيتامولعملا ايجولويسديا دقن  ؟

 عارصلا يف ايساسأ اناهر اهبجح وأ اهلقنو اهتيقنتو اهعمج
 .ىعامتجالا

 عمتجملا لقن دق تالاجملا هذه يف ةفلكتلل ريبكلا ومنلا نأ ودبيو

 قرطلا» مسا قلطأ دقو .ةقوبسم ريغ دحت تايوتسم ىلإ ثيدحلا
 لئاسولا ةعومجم ىلع ما11010115 0ع 12107) (لاصتإلل ةعيرسلا

 نم ةمخضتم ةقالمع ةيمك لقنو نيزخت لجأ نم ةمزاللا ةثيدحلا
 (مور يد يس) 01 - 85010 يه اهنيزخت تاودأ يتلاو «تامولعملا

 يتلا ةقورعلا ةبلصلا تاناوطسالا كلت 5 (يأ يد يس 001 لاو

 ةكرحتم روصو تاوصأو ةبوتكم صوصن يف ريبعتلا نيب عمجت
 طبر نإف كلذكو .كلذ رمألا جاتحا اذإ دحاو نأ يف ةازاوملاب لمعت

 امه نيتليسو ساسالاب مدختسي ضعبب اهضعب تامولعملا نزاخم

 ةيرصبلا كالسألا تاكبشو (52(ناد65[1) ةيعانصلا داهفلا

 ةنراقملا ةفلكتلا سايق حبصأ دقو .12656ء2210 06 6515 0م1و105)

 نأ ودبيو .ةفورعما ةيدقا تاس رد جوبا قداس قاف ارب لكل
 .(ةيعانصلا رامقألا) ىلوألا ةليسولا تراتخخا دق ةيكيرمألا ةرادإلا

 (روج لآ - نوتنلك عورشم مساب فورعملا) عورشملا ذيفنت نكلو
 امتي اذه ةةيولطملاةينازملا ىف, سرف وكلا ةنضراغي ةييبسي رخخأتا لق

 ليضفت تراتخا دق  اهتمدقم يف اسنرفو - ةيبوروألا دالبلا ضعب
 .عورشملا ذيفنت يف لعفلاب تادبو.(ةيرضبلا كالسألا) ةيناثلا ةليسولا

 ايماعو اهوا الاد وباي ك3 لوطأ يهو .ةيسنرفلا ةكبشلاف

 ناس لابي اهقاقأ هموم ولك هيدا اناا الرع كلا قاع

 (ةيديدحلا ككسلل ةينطولا ةكرشلاو موكيليت) ماعلا عاطقلا

 .(هايملل نويل ةعومجم) صاخلا عاطقلا عم كارتشالاب

 ريغ يف ةمخض ةيلام تارامثتسا بلطتت نيتليسولا انلك نأ ىلع
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 رصعحلا حانم

 تاكرشلاو ىربكلا ةينغلا لودلا نم ليلق ددع ادع لودلا لوانتم

 .ةقالمعلا ةيسنجلا ةددعتملا

 مت امدنع نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ًاريثك فلتخي مل رمألا نكلو
 ىلإ ةبسنلاب نرقلا فصتنم ىفو نويزفيلتلاو ةعاذإلا تاكبش ءانب
 تاءاشتألا هده كنق. .نوأ ةلحرم- نقف .رقويرفلتا ةتاكيش
 عضب فرظ يف نكلو .ىربكلا تاكرشلاو لودلا ضعبل ًاراكتحا
 ريبك ددع لوانتم يف لاصتإلل لئاسولا هذه ةماقإ تراص تاونس

 ةيلامو ةيداصتقا طورشبو دودحم قاطن ىلع ولو «لودلا نم
 نوكسلا» ايفا ,اماع د ويسملا لاما سارا لوذلا هذه يفق :كيعو
 ؟ةديدجلا لئاسولا صخي اميف اقرا اهيسق كلذ

 بناوج ةربتعملا لاصتالا لئاسو ىلع ةرطيسلا لوح لاضنلل

 ةينطولا بناوجلا امه نيناونع تحت اهعمج نكمملا نم «ةديدع

 .ةيلودلا بناوجلاو

 يف ةكرتشم لود ةعومجم وأ) ةدح ىلع ةلود لك ىلإ ةبسنلاب

 داحتالا يف هيلع وه ام لثم مدقتم يجامدنا عورشم رفاوت ةيضرف

 ةداكشأب ىفاسألاب ةعيقرلا ةيقرتلاا ةلعمألا نري ونيك ىلا :لاومفلا

 ؟ةديفم ربتعتس يتلا تامولعملا نيزختو ةيقنت ةيلوعسم ىلوتيس نمف

 رايعم نإف ءارشلاو عيبلل ةلباق علس ةباثمب اهنأ ىلع تامولعملا تذختا

 اذإ نكلو «عفدلا ىلع رداقلا بلطلا رادقم ةرورضلاب ن وكيس ةيقنعلا

 نكمملا نم حبصأل (ديربلا لثم) ةماع ةسسؤم لالخ نم ذيفنتلا مت
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 لاصتالاو ةيتامولعملا ايجولويديا دقن * 

 ةيريعست تانسايس .لالخخ نر نيقفعملا ةكبش عيسوتو رايعملا فييكت

 رثؤي نيعفتنملا تاكبش عيسوت نأب ًاملع .ضارغألا هذهل ةهجوم
 موقت يتلا ءىدابملا ىلع يلاتلابو تامولعملا ريياعم ديدحت ىلع ةرشابم

 ةماع ةسسؤم ةطساوب تامولعملا عيزوتو عمج ةرادإ نأ كش الو

 ةيركفلا ةيددعتلا مارتحاو ةيطارقميدلا ءىدابم مئالت ةدياحم

 اهعضت ةصاخلا حلاصملا دي ىلع ةيلمعلا ةرادإ امنيب ؛ةيسايسلاو

 حلاصملاو روهمجلا باسح ىلع حلاصملا هذه ةمدخ يف ةرورضلاب

 تامولعملا عمج ىلع ةباقرلاب ةقلعتم ةلئسأ ةعومجم انه مث .ةيبعشلا

 ةباقرلا كلت ادع «ةقلطملا ةيرحلا أدبم عمتجملا راتخي له .اهلقنو

 ًاطورش ضرفي مأ ؟تاجتنملا قيوست راعسأ ىلع ةبترتملا ةينمضلا
 ؟اهريغ وأ ةيقالخأ وأ ةيسايس

 ذيفنتو ةرح لا قوسلا نيناوق مكحت حجري رصعلا خانم نأ كش اال

 ًامامت هقفاوي يذلا رايخلا وهف .صاخلا عاطقلا لالخ نم تاعورشملا

 لثميف .حرسملا ةرادص لتحت يتلا ةقالمعلا تاكرشلا تاحومط

 يلامجإ نم ٠ ىلإ 8 ةبسن نع ًايلاح لقي ال ام ةيتامولعملا عاطق

 خانلا عرطقا يف هيلع يانا ىلع راع سلا يفز ؛يملاعلا لخدلا

 هيلع وه امع ةيتامولعملا ةطشنأ ومن لدعم ولعي كلذكو !تارايسلا
 ةفاضإلابو مث .البقتسمو ًارضاح :يرعألا تاعاطقلا عيمج يف

 ذإ ,داكي وأ ةيداصتقالا ةطشنألا بح ةيتامولعملا سمت «كلذ ىلإ

 نآلا نومدختسي ملاعلا ىوتسم ىلع رجأب نيلماعلا سامحأ ةثالث نأ

 نإف يلاتلابو .رخآب وأ لكشب ةيتامولعملاب كبتشت تايجولونكت

 ةيتامولعملا ىلع ةرطيسلا نم اهجارختسا نكمي يتلا حابر ألا ةماخض
 ساسألاب .ربتعت ًايديلقت تناك ةطشنألا هذه نكلو .روصتلا قوفت

 ةطلس تايلوكسم قاطن يف ةلخاد يلاتلابو ةماع تامدخ عباط تاذ
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 رصعلا حانم

 عضخت نأ لقألا ىلع مأ ماعلا عاطقلا لالخ نم رادت نأ امإ «ةلودلا

 اذه ف نينقتلا ءاغلاي بلاطت تحارو موعرملا راكتحالا اذه دض

 ةفورعملا تارربملا اهح اصل تأبعو ةصخصخلا أدبمل هعاضخإو لاجملا
 ةهجاوم يف ةموعزملا ةصاخلا ةرادإلا ةيلاعف لثم  ددصلا اذه ىف

 ةرادإلا نأ ركذي مل نكلو .خلا ...(ماعلا عاطقلا ةيطارقوريب بويع)

 ءارو ًامئاد يفتخت ةصاخلا ةرادإلا امنيب ةفافش نوكت نأ نكمي ةماعلا

 9 ىلوتسي يكل - عبطلاب كلذ. لك لك .«(لامعألا رارسأ مارتحا»

 ةطشنأ ومن نم ةعقوتملا ةراصعلا ةريثك حابرألا كلت ىلع صاخلا لاملا

 .ريغ ال .ةيتامولعملا

 لاؤسلاف .ةيلودلا ةسايسلا يدحتلل رخآلا بناجلا صخي

 ةيلودلا ةسفانملل» لاجل حتفو ؛ةلودلا ةدايس اهلثمث ىتلا قئاوعلا

 ةيلود تايقافتا لالخ نم ةملوعلا ةرادإ بجي مأ «لاقي امك «ةرحلا

 ال أضيأ انهو ؟لودلا دا مامر 00 0-5 جاسم ٍيعارت

 نأ اضيأ ل .ةقالمعلا اهتاكرشو ةفورعملا زك ارم ا تالاجما

 نم ٠١/ طقف لم ةصاخلا حلاصملا هذه اهب متهت يتلا (قوسلا»

 ةجمدنملا فارطألا ىف ةيلقألا ءزكارملا ق ةيبلغألا) ملاعلا ناكس

 نيذلا مه «(ةشمهملا فارطألا يف ركذت ال تايلقأ ءلعاف لكشب

 "يلا لحخدلا نم ٠١// نم برقي ام كالهتساب نوعتمتي

 راطإ ىف لخدت ةيتامولعملا ىلع ةرطيسلا نأ تمعز دقف كلذل
 لجأ نم زكرملا اهفظوي ىتلا «ةسمخلا تاراكتحالا» هتيمسأ ام
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 لاصتالاو ةيتامولعللا ايجولويديا دقن  ؟

 يف رظنأ) يملاع ديعص نا باطقتسإلا جاتنإ ةداعإ لاكشأ .ديزحت

 انيس. ناو + انريضع ةمزأ يحارب يف :ريخألا يباتك نأشلا اذه

 لالخ نم ةيتامولعملا ةرادإ أدبم نأ ىلع .(يبرعلا راشتنالاو

 زكارملا لود مظعم يف هب ذحألا ها يف - ةماع تاسييزم

 رارضألا فيفخت لجأ نم هتاذ دح يف ايفاك نوكي نل - فارطألاو

 ةماعلا تاسسؤملا لظتسف .اناغ ءىفاكتملا ريغ ومنلا نع ةمجانلا

 نل ىلاتلابو .ةريقفو ةفيعض فارطألا ىف ةرادإلا هذه نع ةلوكسملا

 تاضوافم زكارملا يف اهئاكرش نيبو اهنيب ةيئانثلا تاضوافملا نوكت
 نينقت لالخ نم تاضوافملا هذه ريطأت نم نذإ دب الف .دادنأ نيب

 ضوافتلا لحم لحم ةيعامج ةيلود تاضوافم نع هرودب مجان يملاع
 ةلضععملا هجوأ فلتخم يعامجلا عورشملا لمشي نأ دب الو . يئانثلا

 ملاعلا يف ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلا ةماقإل ةبولطملا لاومألا ريفوت اهنمو
 ىف اهتلوانت ىتلا لكاشملا هذه ليصافت ىف انه ضوخأ نلأ ثلاثلا
 ىلع يم اعلا ماظنلا ءانب ةداعإ عورشم ةشقانم ةبسانمب ءىرخأ نكامأ
 ةيمنت شاعنإ طورشو (1مد1[111م92[01321) ةددعتملا ةيبطقلا ساسا

 .بوعشلا حلاص يف يطارقميد نومضم تاذ ةميدتسم

 باطنخلا يف ًامامت بئاغ ةلضعملا نم بناوجلا هذه شاقن نأ ىلع
 طيسب ساكعنإ بايغلا اذه نأ ىل ودبيو .ةيتامولعملا لوح دئاسلا
 .ةلوعملا ةيلاربيللا عورشم تايضتقمل باطنلا اذه عوضخمل رشابمو
 درجم وه امنإ ةيقيقحلا ةلئسالا حرط نع عانتمإلا لحم لحي امف

 .(ةثادحلا دعب ام» ةيوابوط باطخب هيبش جذاس يوابوط باطخ

 ايجولويديا نم أزجتي ال ءزج يه ةيتامولعملا ايجولويديا نإ نذإ لوقأ
 .ةثالحلا دعب ام

 لك ىنعت «ةغراف ةيبابض ةلوقم (لاصتإلا» ةملك تحبصأ دقل
 لكم ا لهاجتي باطخلاف ا ةدجم اعيش ينعت الف ءيش

 ا



 رصحلا حانم

 لاصتالا ريصيو .لاصتإلا عوضوم فراعملاو تامولعملا نومضم

 (ًايلاصتإ ًاناسنإ) حبصأ دق ناسنإلا نإ ًالثم لاقي «هتاذ دح يف ًافده
 ىضم تقو يأ يف ناك ناسنإلا نأك . ([1هدحم 0010 111168285)

 اهعباطو ةلوقملا سابتلا ءارو ىفتخي ام نأ ىلع !(ىلاصتا» ريغ

 دع راق نهاد انا ةلمعم ناسنإلل صاخ موهفم وه اهنإ يبابضلا

 0 ل لا
 هلعجتف هتينالقعو ناسنإلا ةدارإ لشت ةديدش تابرض لئاسرلا

 ناسنإلا ىلإ ايجولويديإلا هذه رظنت الف .ةردابملا ذخأ نع ًازجاع
 روصتت ىهف .ىقالخأو ساسحإو ىنالقع لخاد بحاص هنأ ىلع
 لازتخا نأ ىلع ةلذتبملا نالعإلا تاكرش تاحومطل ًاقبط ناسنإلا
 رشبلا ريصيف :ًايلايخ ًاقالزنا ةرورضلاب جتني دودحلا هذه يف ناسنإلا
 عضو امب الإ لوقي ال رتويبمكلا عم ةاواسملا مدق ىلع لآ ةباثمب

 اسابتلإ هرودب جتني يذلا رمالا «(ةلالا نطب يف وأ) هنهذ يف افيد

 رتويبمكلا نإ ًالثم لاقيف .يعانصلاو يحلا نيب جمدلا وهو الأ رخآ
 اذه ءاكذ سفانت نأ عيطتست ةلآ لعفلاب وهف !(ةيكذ» ةلآ ربتعي
 .ةيتامولغملا احول ويديا نؤصت هجتنا ئذلا ناسنإلا

 دعبتسي باطخلا تمص نأ يأ هتلق نأ قبس ام ىلإ نذإ دوعأ

 تامولعملا كلت ىه ام :وهو الأ ئركرملا لؤواستلا ةشقانملا نع

 يه امو ؟اهلقنو اهعمج ديرن اذاملو ؟اهنع ثدحتن يتلا فراعملاو
 .فراعملاو تامولعملا نيب ةقرفتلا نم دب ال انهو ؟لاصتإلا فادهأ

 نيوكت ليبس يف ًاقئاع فقي نأ نكمي تامولعملا نم لباو ليسف
 تاهافت ةيضرفلا هذه يف تامولعملا حبصتف .ةحيحص ةفرعم
 مايقلا نع أزجاع هلعجت ىتح ةديدش تابرضب يقلتملا برضت
 امامت كلذ ملعت مالعإلا لئاسو نأ فرتعملا نمو .اهيناعمل ليلحتب
 ادبأ ركنأ ال .يأرلاب بعالتلل لئاسولا هذه ةيلاعفب مدختست اهنإو
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 لاصتالاو ةيتامولعلا ايج ولويسيا دقن  *؟

 ديازت يف وه ثيدحلا عمتجملا ةرادإ يف ةديفملا تامولعملا رادقم نأ

 رادقم نأ ًالثم ركنأ الف .قوبسم ريغ ًامجح غلب دق هنإ لب رمتسم
 ةرادإ يف ناكأ ءاوس رارقلا عناص اهيلإ جاتحي يتلا ةديفملا تامولعملا
 عم نراقي ال يموق داصتقا ةرادإ يف ناك مأ ةيدرف ةيداصتقا ةسسؤم

 هك قنا .طقف ًاماع نيسمخ ذنم هيلع ناك ام

 ةباجإلا ديفت يه لهف ءمظنلا ةرادإ رظن ةهجو نم ةديفم تامولعملا
 نع ةباجإلا لعل ؟عمتجما ةرادإ درجم ىطختت يتلا تاالؤاستلا نع

 .نايحألا مظعم يف ةيبلس لاؤسلا اذه

 ىف قوسلا تاقالع ةدايس نأ ةظحل انتوفي ال نأ نذإ بجي
 ًاقبط ةيتامولعملاو تامولعملا مادختسا فيكت يلامسأرلا عمتجما
 ةيفاضإ ًاصرف لاملا سأر لغتسي اذكه .ةمكاحلا ةصاخلا حلاصملل
 نابع عه ازجا يلفت لالخ نم ًالثم :ةيتامولعملا لضفب هل ةحاتم
 راص اذكه .ةصيخر روجأب هيف لمعلا ضرعي دالب ىلإ جاتنإلا

 ايجيتارتسا يف ةليسو ([614 129هنل) (ديعب نم لمعلا يف 00

 .روجألا صضيفخت لجأ نم لاملا س

 فاشتكالاو عادبإلاب نوبحري ال نيذلا ءالؤه نم انأ تسل
 .يضاملا ىلإ نينحلاب نيباصملا نم انأ تسلف ؛يجولونكتلا عارتخالاو

 ةيمهأ تاذ ةقرفت ةادألا مادختساو ةادألا نيب ةقرفتلا ىقبت نكلو

 .ةيرهوج

 ةرشابم ددحي يذلا وه سيل يجولونكتلا مدقتلا نأ يلوق قبس

 وه لئاسولا هذه ىلع ةرطيسلا لوح عارصلا لب «خيراتلا ةريسم
 أ ذختي عارصلا اذه نأب ًاملع .روطتلا يف مكحتي يذلا
 «يلودلا نيرعلا يف مألا عارص اهنمو «تاقبطلا عارص ب ةديدع

 نوسفانتملا سانلا هيلإ ًاجيلن يذلا تماصلا عارصلا كلذ يعبأ اًهنمو

 ؟7*؟؟



 رصعلا حانم

 امع تاعارصلا هذه نع مجني ام فلتخي دقو .ةيمويلا مهتايح يف

 رامضملا اذه يف ةلثمألاو .ةنميهملا ىوقلا تايجيتارتسا هتروصت

 نأ ناك نوفيلتلا يعرتخم روصت نإ لاقي لاثملا ليبس ىلع «ةديدع

 عتمتلل ةيزاوجروبلا تاديس انك ننح نناشألاب مدختستس ةلالا
 اروف حبصأ دق نوفيلتلا نأ ودبي !هتعاق روضح نود اريوألا عامسب

 !بيرغلاو ذاشلا ضرغلا كلذ ريغ ةريثك ضارغأ ىف تمدختسا ةادأ
 نم كلذك .مهتيؤرو مهتاجاحل ًاقبط ةلآلا مادختسا «اوكلمت» سانلاف
 يف (84:مذ161) لتينملا ةلآ كلمت دق اسنرف يف روهمجلا نأ فورعملا

 رادو ام اينو ريكا كدي ام اهي ةريرعما ريع هدي تانحوب
 ذيفنت يف اولطامت سكافلا ةلآ يعرتخم نإ ًاضيأ لاقيو !رشلاب
 اةلالاكللت عفن ةثع مل («قوسلا تاسارد» نأل عورشملا

 لعفلاب نوكلمتي سانلا نإ :لؤافتلاب ةلثمألا هذه رشبت دق

 اذه نأ ىلع .مه مهبسانت كاتيا رسال "اقبل ةةعتازللا“ :كااوذألا

 اذ" قناودآلا» ىمسي, نأ نكي ام ىلع اما قبطي ذإ مكحلا

 ىلع قبطني الف (1مكؤنصعمأو ل15هعاق) )م وتكلا يدرفلا مادختسالا

 ىلإ ةبسنلابف .نويزفيلتلا لثم «يعامجلا مادختسالا تاذ تاودألا

 ةيعامتجاو ةيسايس ةكرعم يف ضونخلا نم رفم ال تاودألا كلت

 ىف لوحخدلا نأ دقتعأ كلذك .اهتامادختسا هيجوت لجأ نم ةيعامج

 ةةعيرسلا' .لاصتالا قرط :لؤلع نم ةموكحملا لاصتالا تاكبش

 ًايملاعو ًاينطو ؛ةيعامج تالاضن نهر ةرورضلاب نوكيس ةثيدحل_|

 .مدقتلا ةمدخ يف اهعضو لجأ نم

 نع - ةثادحلا دعب ام بهاذم  ةدئاسلا ايجولويديإلا تكست

 روطتلا نأ اهدافم ةجذاس ةيضرف اهلحم لحتو تالاضنلا هذه ةيمهأ

 تاضقانتلا لهاجتي اعمتجم «قافولا ىلع امئاق اعمتجم قلخ دق
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 لاصتالاو ةيتامولعملا ايج ولويديا دقث  ؟

 ةجاذسلا هذهل نأ معزأ .ماظنلا قطنم لخاد نم اهل لح ال ىتلا

 تايجيتارتسا لبقت ىتح حالسلا نع بوعشلا ديرجت يه ةفيظو
 .ىملاع ديعص ىلع مأ ناك اينطو «(ليدب نود» اهنأ ىلع لاملا سأر
 ىلع رطيست ىتلا ةقالمعلا تاكرشلا نم ةموسرملا ةطخلا فدهتف

 ودبي «رخآ يملاع ماظن» لجأ نم لاضنلا لعج ىلإ نأش يذ رارقلا

 .ليحتسم لب يعقاو ريغ

 يه لب .رمألا عقاو يف ةديدج لاصتالا ايجولويديإ تسيل
 ةيملاعلا برحلا ذنم دئاسلا يعامتجالا ركفلا رصانع نم تباث رصنع

 يه (ةضوملا» لاكشأ عباتتو ةيلحرملا فورظلا نأ ولو اذه .ةيناثلا

 مدقم لتحتل ايجولويديالا كلت رخآ ىلإ تقو نم عفذات يتلا
 .حرسملا

 دق (©962261105) اكيتينربيسلاب ىمسي ناك ام نأ انتوفي الف

 مهأ ناكف .تانيسمخلاو تانيفيرألا لوم كانا ذا

 (ديدجلا ملعلا» اذهب تمدقت يتلا ةيكيرمالا ةعومجملا («فاشتكا»

 لثمت ةيضاير ةاذأ هينا :ةفاقم (17/1ءمع) هاك رشو رينيو يأ 5

 ظحال) عمتجملاو ةعيبطلا نيناوق عيمج مكحي يذلا كرتشملا مساقلا

 لاصتالا ةملك ءالؤه راتخخاو .(نيلاجملا نيذه نيب طلخلا ىرخأ ةرم
 اذه نأب لوقلا ىلإ اوبهذف ءكرتشملا مساقلا اذه ىلإ ةراشإلل

 جتني ناو: (تايجول يذيالا عارص يغلي» نأ هنأش نم (فاشتكالا»

 رخآ ىنعمب يأ !جاجتحالا ىلإ ةجاحلا نم ًاررحتم ًاديدج ًاناسنإ
 :اماع انيكتم انانبتإ

 !اضورم اناريخ ؛قايمنإلا اذه: مسا نأ رقوأفانأ اهأ

 لالخ اهلحم لحيل «حايرلا جاردأ اكيتيتربيسلا تاباطخ تبهذ
 ميمعت نإ ددصلا اذهب ليقف .ةيتامولعملا ةروثلا باطخ تانيعبسلا

 اه



 مصعلا خانم

 لكل يطعي هنأل ؟فيك .ةيطارقميدلا معديس رتويبمكلا مادختسا
 رابتخالا لاجم يف ناكأ ءاوس ةينالقعب هتيرح لامعتسا ةصرف درف
 لاجم يف ناك مأ تكرام ربوس يف ةضورعملا علسلا فلتخم نيب
 سيلأ !(؟ةسايسلا قوس ىف) ةضورعملا راكفألا فلتخم نيب رابتخالا
 ؟ةحالملا هذيلا اراركت ةعيرتسلا :لانقتالا7قزلع::لزخت مولا: تاططخ

 ليصوتو اهتامادختسا فيثكتو ةيتامولعملا تاودأ نأ بير ال
 نكلو .دحأ اهركني الو «ةتباث قئاقتح ىه ضعبب اهضعب تاكبشلا

 مأ ناك ًاحرف «ًايعامتجا ًاماظن اهسفن ءاقلت نم جتنت ال تاودألا هذه
 «ةنيابتم ةلمتحم ةيلبقتسم تاروصت لوح لاضنلا نهر يهف !ابيهر

 .ريغ الو

 امك
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 ٍفاسنإ يررك جمانرب تايضتقم

 نم ددع ىلإ ثيدحلا يعامتجالاو يداصتقالا ماظنلا ىدصتي

 اهيغلي نأ ماظنلا حلفي مل يتلاو هتأشن ذنم ترهظ يتلا تاضقانتلا
 مقافتلا يف تاضقانتلا هذه تذحخأ كلذ نم سكعلا ىلع لب ذب
 يذلا رمالا «ةيومنتلا ماظنلا تازاجنإ عم ةازاوملاب لصاوتملاو ديازتملا

 .ماظنلا اذه اهب فصتي يتلا ةبيجعلا ةنورملا كلت ىلع اليلد موقي

 قوبسم ريغ عيرس روطت تايضتقمل فيكتلا ىلع هتردق تبثأ وهف
 ىلع بلعغتلا اهلالخ نم عاطتسا ةمئالم لئادب عادبإو «خيراتلا يف

 لالخ ترركت ةريطخ تامزأ لكش ىف تاضقانتلا هذه راجفنا

 تاضقانتلا ءاغلإ يف حلفت مل لولحلا هذه نأ ىلع .نيريخألا نينرقلا
 .لوطآلا لجألا يف اهمادتحا مقافت ىلإ تدأ لب

 حلاصملا عم هيف لاملا سأر مكارت لمعي يذلا راطإلا ضراعتي '
 :اهنايب يلي ثالث اياوز نم كلذو ءاهتيبلاغ يف ةيناسنإلل ةيساسألا

 لويم ةيحبرلا تايضتقمل ةلماعلا تاقبطلا عاضحنإ ضقاني :ًالوأ
 تاقبطلا هذه تهجاو دقو .هريصم ديس حبصي نأ يف ناسنإلا
 مكارتلا تايلآ فييكت ام دح ىلإ تضرفف ءاهلاضن يف يدحتلا

 ا/ا/



 رصعلا خانم

 :كودتا نينا نم دكلذوب .«رقألا ىلع ايرع اهكادمل !اهدغاؤقو

 يف تالاضنلا هذه تضرف ثيح هومنلا رامث عيزوت وه ءامهلوأ
 عم ةازاوملاب  ايعامجو ىدارف - لمعلا دئاوع عفر فورظلا ضعب
 لجأ نم ةيطارقميدلا ءىدابم فيظوت وه ءامهيناثو «ةيجاتنالا ديازت

 يف نكت مل ةيعامتجا تالاجم لمشت يك ءاهلمع قاطن عيسوت
 معزأ .ةضحملا ةيسايسلا ةيطارقميدلا تاسرامم يف ةدوصقم لصألا
 ةهجاوم ىف ةيعامتجالا تاحالصإلاو ةيطارقميدلا تاباجإلا نأ نذإ

 ىلع لب ؛يلامسأرلا عسوتلا قطنم لعفل يقبطلا جئانلا تسيل ماظنلا
 قطنم عم داضت يف اهسفن تضرف تاباجإ يه كلذ نم سكعلا

 ةيئاهن الولح ادبأ جتنت مل تانزاجنإلا هذه نأ ىلع .مكارتلا

 .ةيلاتلا ىلإ ةلحرم نم ضقانتلا مادتحا ىلإ تدأ لب ةءةلكشملل

 فورظ نيسحت درجم نم رثكأ ىلإ مويلا ليمت بوعشلا لعلو
 تراصف «ناسنإلا قوقح نم ردق نامضو ةيداملا اهتشيعم

 .ةيقيقح ةدايس ىعمتجما رارقلا ىلع ةدايسلا فدهتست اهتاحومط

 بالتسإلا رهوج نم ررحتلا ىلإ بهذت «ةطاسب لكب يأ
 ماظنلا رارمتسا رذعتي هنأب ًاملع .اهيلع ضورفملا يداصتقالا
 يتلا عجارملاو ريياعملاف - بالتسإلا اذه لعف دعبتسا اذإ يلامسأرلا
 ًايرظن اهلعف لعفت نأ نكمي ال ةيداصتقالا ةينالقعلا قطنم اهيلع موقي

 .روكذملا بالتسإلل عمتجملا عضخي ام ردقب الإ ًايلمعو

 نامض تايضتقم عم يداصتقالا باسحلا دعاوق ضراعتت :ًايناث
 دعاوقلا هذه موقتف .ًادعاصتم ةيضرألا ةركلا ىلع ةايحلا لبقتسم

 رثكأ ىلإ ةيحبرلا باسح قافآ دتمت الو ؛لجألا ريصق قطنم ىلع
 لكاشملا ةهجتاومبلطعت امتي اذه .ًاماغ رشغ ةسمنح وأ ةرشغ نم

 رابتعالا يف ليوطلا لجألا ذخأ ةئيبلا فورظ روهدت ىلع ةبترتملا
 راطإ يف ةلكشملا جالعل ةحرتقملا بيلاسألا تسيلو .ًايقيقح ًارابتعا
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 ىلع دمتعت جهانم ساسألاب ىهو - ديدجلا يكيسالكلا داصتقالا

 0 01 هيج( عقطتما 00 هيج را فيلاكتلا ناطبتسا»

 وبسس ريغ ةروطخلا نم ًادح غلب دق يبا ردت وق و هسف

 يف لثمتي يذلا باطقتسإلا افا دعاصتلا يف ليخأ :ًاثلاث

 قبس لقو .مقافملا فارطألا را ةديازتملا دكبامملا ةورث نيب داضتلا

 سيل باطقتسإلا اذه نأ هدافم ةليلحت لاجملا اذه ىف تحرط نيل

 ايجولويديالا هيعدت امك ماعلا قطانم فلتخمب ةصاخ فورظ حنان

 3 ذإ .هتاذ دح يف يلامسأرلا عسوتلا لمع حنان وه لب - ةدئاسلا

 نأ 00 لاومألا سوؤرو تاجتنملا قوس 0 ان موفي عسوتلا

 ىف ءاركبم باطقتسإلا ةيلمع 0 دقق ةيئاقلا ةيسالا لواذلا

 ةطساوب ١8٠١( ماع ىلإ ١٠٠٠١ ماع نم) ةيليتنكرملا رصع

 .ةكشانلا ةيلامسأرلا ىوق لبق نم دصقلا اذهل ةموسرم تاسايس
 ةميدقلا لاكشألا كيكفت ىلإ ًالصأ ىمرت تاسايسلا هذه تناكف

 ىف ةديدج ةيبتارت ةماقإو «ملاعلا ميلاقأ فلتخم نيب ةلدابتملا ةيعبتلل

 ىف باطقتسإلا اذه ذخأ مث .اهلحم ةيليتنكرملا زكارملا ةمدخ
 لالخ زكارملا عينصت نم ًاقالطنا ًاعجاف ًادح غلب ىتح دعاصتلا

 تلخد دق فارطألا ضعب نأ امب :يتالا وه مويلا لاؤسلاف
 تطخو (ةيناثلا ةيملاعلا برحلا كعب عينصتلا ةلحرم ف اهرودب

 اذه ىلع ةيملاعلا قاوسألا يف ةسفانملا ةردق ءامعإ يف ةعسأو تاودخ

 ةرهاظ: ةدنش ايجييربت نت نأ ووطنلا اذه نأش نم له ةنيلاسألا

 ا



 مصعلا خانم

 يتلا «ةسمخلا تاراكتحالا» هتيمسأ ام لمع نأ مأ ؟باطقتسإلا
 صخت تاراكتحالا هذهو) ةنهارلا انفورظ ىف زكارملا اهنم ديفتست

 ىلع لوصحلاو يجولونكتلا ثحبلاو ةلوعملا ةيلاملا مظنلا تالاجم

 ةحلسأ جاتنإو لاصتالا لئاسو ىلع ةرطيسلاو ةيعيبطلا دراوملا

 ةوق ةللوعملا ةميقلا نوناق ىلع ىفضي نأ هنأش نم (لماشلا ريمدتلا
 .ةفعاضم ةيوقم ةددجتم ةيباطقتسا

 جتنأ يذلا وه ثلاثلا ضقانتلا اذه نأ اضيأ تظحال دقو اذه
 عيمج نأ ذإ .يلامسأرلا عسوتلا ةهجاوم يف لعفلا دودر ىوقأ
 نع ًالوأ تأشن دق نآلا ىلإ تثدح ىتلا ةيكارتشالا تاروثلا
 .يلامسأرلا عسوتلا اياحض بوعشلا لبق نم ماظنلا ضفر تاكرح

 ًالهاجت تاضقانتلا هذه دئاسلا يجولويديإلا باطخلا لهاجتي
 دجت نأ نكمي ال تاضقانت اهنأ ذإ أدبلا ثيح نم كلذو ؛الماش

 ناك ىلاتلابو .ةيلامسأرلا ىف ةمكاحلا دعاوقلا ساسأ ىلع اهل ًالح
 تبثي نأو «روكذملا باطخلا ةفيظو ىغلي نأ هنأش نم اهب فارتعإلا

 سركت ىتح ةيخيراتلا سومان نم مكحلا تايجولويديا ررحتت نأ دب
 ربع ميق ةموظنم ىلع دامتعالا لالخ نم «ماظنلا ةيدبأب اهءاعدا

 .21«11232511560110  ةيخيرات

 ةفيرراتلا ربع تايسزادرالا هذه ةقيق «نايخألا نضعي قو
 ذقل افايوك ف٠ سيسنرو يبكي .لاعملا ليي - نلغ.ايذاس الكش

 لثميف «ةيناسنإلا تايجولويديا روطت يف قيرطلا ةياهن ىلإ انلصوت
 مكحلا ماظنل يئاهنلا لكشلا ةيبرغلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا طم

 هده ةدع .ووكملا .بتاكلا كردي: نأ فود: :كلذو ..(!كرحلاب)

 دق ءايلجيه هسفن نلعي يذلا ءامايوكوف ذاتسالا نأ ودبيف .ءاعدإلا
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 ايسورب ةلود نأ هرصع ىف نلعأ دق ناك هسفن هذاتسأ نأ لهاجت
 نع امايوكوف لواستعي ملو !يناسنإلا روطتلل يئاهنلا لكشلا تلكم

 هذه لثم ىلإ لجيهب ىدأ دق ناك يذلا جهنملا كلذ اطخ ردصم

 نأ هسفنل روكذملا يكيرمألا ذاتسالا حمسي كلذلو .ةصالخلا
 نكمي ال دحاو نياسأ ضفانت دحر الو :(فرحلاب) يلي ام بتكي

 .اهيف شيعي ىتلا ايندلا

 ببسب) ةيكيرمالا ةرادإلا ىف فظوملا انديس ىلع تاف دقل

 عقاو يف يه ةركتبم اهدقتعي يتلا خيراتلا ةياهن ةركف نأ فير

 امئاد ىه ةدئاسلا تايجولويديالاف .ةيناسنإلا مدق ةميدق ةركف رمألا

 اهيلإ وعدت يتلا عمتجملا جاتنإ ةداعإ نأ ذإ ءأدبملا ثيح نم ةظفاحم
 اذه يف كرتشتو .ًايدبأ هسفن ماظنلا ىري نأ ةرورضلاب بلطتت

 روطت نم ىلوألا ةلحرملل «ةيعامجلا مظنلا روصع يف ةدئاسلا
 تايجولويديا تسرك مث .ةبارقلا تاقالعل ًايدبأ ًاعباط «ةيناسنإلا
 ةديقعلا ىلع ادامتعا :خيراتلا ةياهن ةركف يلاتلا يجارخلا رصعلا
 تاباجإ مدقت اهنأ ىلع اهسفن ىرت دئاقعلا هذه تسيلأ .ةينيدلا

 ةيعورشم ىفضت تناك ىتلا ةليسولا ىه ةينيدلا ةديقعلاف ؟(ةيئاهن)

 ابو «ةيلامسأرلا ملاع يف «مويلا امأ .يضاملا يف خيراتلا ةياهن ةركفل
 ةيلاعفلا ىلع موقت تحبصأ ةيعامتجالا ةيعورشملا ةيعجرم نأ

 هذهل لذتبملا لكشلا ىف قوسلا نيناوق ةيلاعف يأ  ةيداصتقالا

 نيناوقل يدبأ عباط بسن يلإ دئاسلا باطخلا ًاجليف  ايجولويديالا

 الو ءامايوكوف كردي ملو .خيراتلا ةياهن ةركف سركي ىتح قوسلا
 نم ةيعورشملا ةيعجرم لاقتنا نأ كئاسلا باطخلا ىجوره نم هريغ

 دح ىف وه امنِإ «ةيداصتقالا ةيلاعفلا لاجم ىلإ ةينيدلا ةديقعلا لاجم
 ا مسا
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 رصعلا خانم

 «يعامتجالا ماظنلا لكيه نطاب يف مت ءرخآ لوحتل ساكعنا هتاذ

 لاجل لتخا ىتح «؛ ؛عمتجا جاتنإ ةداعإ يف داصتقالا ةنميه 03 ىدأف

 نم ناك ان 1 حبصأو ؛ةينيدلا ةديقعلا ةناكم يداصتقالا

 مكحي نيدلا نإ) يفازجلا لوقلاب ميدقلا عمتجما فصو نكمملا

 مكحي داصتقالا نإ) ثيدحلا عمتجملا ىلإ ةبسنلاب لوقن امنبي (لكلا

 .(لكلا

 ةيسكراملا» نأ يعدي امايوكوف ديسلا نأ بجعلا نم سيلو
 نع ثحبي مث («خيراتلل اهريسفت يف يداصتقا فارحنا نم يناعت

 «تيرتس لاو» ةديرج هعبتت يذلا جهنملا يف فارحنإلا اذهل ةلثمأ
 انديس كردي ملف ! يكيرمالا مالعالا اهجوري يتلا ليلاحتلا يف ةيلاملا

 تايجولويديالا تافص نم وه يداصتقالا فارحنإلا نأ «لضافلا

 لجأ نم اهدوهج تلذب ديدحتلاب ةيسكراملا نأو «ةيزاوجربلا
 فرعي ال امايوكوف نكلو .هزواجتو فارحنالا اذه ردصم فشك

 ًالعف كراشت ىتلا ةلذتبملا اهتاريبعت ادع ًائيش ةيسكراملا نع
 و يذاضتقالا ايعباط قا ةيقاملا :تايجترل ديالا

 يه تاعمتجملل يملعلا ليلحتلا يف ىلوألا ةوطخلا نأ معزأ
 نم هسفن عمتجما ىري يتلا ةرظنلا ىلع كشلا ءاقلإ ديدحتلاب

 ةيعامجلا تاعمتجما ىرت يتلا ةرظنلاب ءافتكالا مدع يأ .اهلالخ
 يتلا ةرظنلا يف كيكشتلا كلذكو «ةبارقلا دعاوق لالخ نم اهسفن

 يلاتلابو ةييدلا ةديقعلا لالخ نم هسفن يجارخلا عمتجما كري

 نيناوق لالخ نم هسفنل ثيدحلا عمتججا ةرظن يف كشلا ءادبإ ءاضيأ

 تاسألا نع: قحيلاو عركلا حرطب أدبي يملاعلا لؤاستلاف .قوسلا

 .ةيلاتتملا ةبلتسملا تارظنلا هذه جتنت يتلا

 نم ددعل يقيفلت جمد يف همخز ةورذ دئاسلا باطخلا غليي

 .دحوم لك اهنأك اهنع عافدلا مث «ةثادحلل ىزعُت يتلا (ميقلا»

 م
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 يسايسلا مكحلا ماظن صخت ءىدابم عمجت ةبيجع ةطلخ انه دجنو
 ةيطارقميدلا تاسراممو ناسنإلا قوقحو نوناقلا ةلود لثم

 نوناقلا مامأ ةاواسملاو ةيرحلا لثم  ةيعامتجا ءىدابمو «ةيباختتالا
 ةيكلملا ةمرح لثم  ةيداصتقالا ةايحلا مكحت ءىدابمو «ةيدرفلاو

 عم ءىدابملا هذه جمد موقيف .قوسلا تايلا لمع ةيرحو ةصاخلا

 ةعبان ءأزجتت ال ةدحو لكشت اهنأب ماهلإلا يه ,ةماه ةفيظوب اهضعب
 ةيلامسأرلا تاسرامتا نأب .لوقلا :تيني.ئذلا رمألا ءذحتاو قلتم نم
 نأ تبقي خيراتلا نأ ديب - ضعبلا اهضعب فدارت ةيطارقميدلاو

 تجتن يقيقحلا خيراتلا يفف .ةحصلا ىلإ برقألا وه سكعلا
 قطنم تضقان ةيعامتجا تاعارص نع ةيطارقميدلا تازاجبنإلا

 يلاتلابو .يلامسأرلا عسوتلل ًايئاقلت ًايعيبط ًاجتان ادبأ نكت ملو «ماظنلا
 طرش وه ةدئاسلا ايجولويديألا ًاعم اهجمدت ىتلا رصانعلا لصف نإف
 نومضم ديدحتو ؛يملع عباط اذ يعامتجالا ليلحتلا نوكل يساسأ
 اهتاضقانت فشكو - ةيطارقميدلا لثم  اهازغمو ةربعملا تاسرامملا
 .اهزواجت طورشو اهدودحو ةيلخادلا

 هل ىدصتي يذلا ىقيقحلا يدحتلا نأ معزأ «قايسلا اذه ىفو
 دودح زواجت ةرورض اهدافم ةدحاو ةلوقم نق صخلتي عمتجما

 دق ىقيقحلا رايخلاف - ةيناسنإلا ءاقب نامض لجأ نم ةيلامسأرلا
 ع

 قطنم زواجت ةيعامتجالا تالاضنلا حيتت نأ امإ :يتالاك حبصأ

 لعف يدؤي نأ كلذ :بايغ ىف امإوءاهنيناوقو «ةيلامسأرلا تابلا

 ,ةينضرالا ةركلا نيمدتو ةنئاشلاللا يعامل داحيعلا» ىلإ كايلالا فدي

 فالأ ىلع تدتما دق ةثادحلا ىلع ةقباسلا ةميدقلا مظنلا تناك

 يف ومدلا ذخأ مث .ةيلامتحإلا ةيخيراتلا اهتردق ذفنت نأ لبق ماوعألا
 ةيلامسأرلا نأك  ةقوبسم ريغ تالدعمب ةثادحلا رصع ىف لجعتلا
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 رصعلا خانم

 مت ءايبسن ةريصق ةيلاقتنا ةيخيرات ةلحرم فاطملا ةياهن نقف لدمتس

 يعامتجا ماظن قيقحت طورش هرودب قلخ يذلا مكارتلا زاجنإ اهلالخ
 يداصتقالا بالتسإلا دويق نم ةررحتم ةينالقع ىلع مئاق لضفأ
 دق ةيلامسأرلا نأ لوقلا اذهب دصقأ .ةحيحص ةيملاع ةيناسنإ ىلعو

 ةليسولا دعت ملف ءريصق نمز يف يباجيإلا يخيراتلا اهرود تهنأ
 ًاملع .عمتجما لبق نم يعو نودب ولو ءاهداخ نم مدقتلا متي يتلا

 هيلع اموعزم ايدبأ اعباط هءافضإو يلامسارلا ماظنلا ةيعورشم ناب

 يذلا يمدقتلارودلا اذه سيركت ىلع ديدحتلاب موقت تالوقم يه

 ةبقع نآلا تحبصأ دق تايلآلا هذه امنيب اذه .قوسلا تايلآ هبعلت

 موسرم ريغ اجتان نوكي دعي مل يذلا ؛مدقتلا رارمتسا ليبس يف
 تفدهتسا تاعارص حتان حبصأ لب «يلامسأرلا عسوتلا ًايئاقلت قفاري
 بالتسإلا) ثالثلا هتامس ىف ةيلامسأرلا قطنم ضقانت ًافادهأ
 1( املا يافتعسالا رع فلا: ريسقنلاو يالا نسال
 ةيلاتتم لحارم نم نوكتي ةيلامسأرلا خيرات نأ يل ودبي 0

 نوكي داكي يلامسأرلا عسوتلا نيناوق مكحتب فصتي اهضعب «ةني
 ةيعامتجا ىوق لعف ضرفي ثيح اما ةنيابتم لحارم اهيلت 00

 ةمحر رثكأ ةضنق لاكش ةيلايتمارلا ةينالقعل ةداضم ةينالقع تاذ

 .ةكيبللو ناسنإلل

 ةيلاتتملا لحارملا نم لوألا عونلا ىلإ رشع عساتلا نرقلا يمتني
 دق يلاينولوكلا رامعتسالاو ةرتلبلا رهاوظ تناكف ا ل

 اذه نأ ىلع  ةشحوتم ةرمدم الاكشأ ةلخغرملا هذه لذابغ تختا

 ايجولويديا هب تلاق يذلا درطضملا جاورلا كلذ جنني مل عسوتلا
 تاروثلا ىلإو «ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا ىلإ ىدأ لب «ماظنلا

 برحلا دعبو .تارمعتسملا يف ينطولا ررحتلا ىلإو .ةيكارتشالا

 ةموظنملا نم ةيتيفوسلا ايسور جورخ نم مغرلابو «ىلوألا ةيملعلا
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 ةيقب يف دوسي دوعي نأ يديلقتلا يلاربيللا طمنلا عاطتسا ةيلامسأرلا

 قا ىدأ مث «ىضوفلا نم 50 هرودب جتنأ يذلا رفا «ملاعلا

 .ةيتسشافلا اهتلثم يتلا ةيمارجإلاو ةيمهولا تاباجإلا

 ماع نم ًاقالطنا  رولبتت ىك ةريخألا هذه طوقس رظتنن نأ ناكف
 (ةرضحتم) ةلاجنماو ىلع مئاق ديدج عسوت نم تامس هه

 ةيطارقميدلا ةيكارتشالا يف تلجت يتلا ثالثلا ىوقلا اهتضرف

 نم لاكشأ لالخ نم كلذو «ينطولا ررحتلا تاكرحو ةيتيفوسلاو
 تلجت يتلا ىطسولا لولحلا نكت مل .اهب ةصاخلا يعامتجإلا قفاوتلا
 لب «ةيلامسأرلا قطنم راطإ نم لماش جورخ ةباثمب فورظلا هذه يف
 دعاوق عم اهتاقالع أمامت عطقت مل اهنيع ةيسورلا ةروثلا نأ معزأ

 ىف تدأ ةروثلا هذه نإ .ددصلا اذهب تلقف .ةيلامسأرلا ةينالقع
 هذه نأ يلع لاسر نود ةيلامسأرا عورشم ىلإ فاطملا ةياهن

 تعضو ًاطورش لعفلاب تضرف دق ةئالثلا ةيعامتجالا تالتكتلا

 لالغتسالا ىلع ةبترتملا تاضقانتلا مقافت ىلع 0 اهرودب

 هذه ةللاعقنأ هدعمد يملاع ديعص ىلع باطقتسالاو يداصتقالا

 رابتعاو :تكناح نم لاخلا ةيلامتسأرلا .قظننم نيب 6 ىطسولا لولا

 ترلكات دق ها بناجلا نم هعم ةضقانتم ةيعامتجا حلاصم
 ىلع ةمئاقلا ةيعمتجما تاعورشملا تازاجنا ببسب «جيردتلاب

 ةيعورشم تطقسف .ةداع لاقي امك (اهلشف» ببسب ال ءاهساسأ
 رمألا ءاهمخز دقفت اهراطإ يف ةققحملا ةيمنتلا تذحأ ام ردقب مظنلا
 نالعإو «ةسرطغب ةيلاربيللا باطخ ةدوعل ةمئالم افورظ قلخ يذلا

 مكحت ىلع مئاقلا ديدجلا ماظنلا نأ الإ .ىرخأ ةرم (خيراتلا ةياهن»

 ىضوفلا نم ًاديزم ريصق نمز يف جتنأ دق ًاقلطم ًامكحت قوسلا

 باطقتسإلاو را رهاوظ مادتحا يف تلم يتلا تاضقانتلا مقافتو

 بوعشلا روثت نأ دب الف ةيرطقلا ةدعصألا ىلعو يملاع ديعص ىلع

 مه



 رصعلا خانم

 انه رجفنت درمتلا تاكرح تأدب لعفلابو .ملؤملا عضولا اذه اياحض

 .:كافكو

 ىلإ درمتلا ةكرح يدؤتس له :ةيتآلا ىه ةيقيقحلا ةلعسألا نق

 نخ امو ةىدستلا ندق' ىلع ةئالقع ةعيفحت تاغوزتشم ةرزلب
 ةيلاق ءالظعإ لجأ نم ةنتاللا رظسزلا ةقايتجالا لولد :فامم
 تاعارصلا يف يرذج روطت ثودح ةيضرف يفو ؟تاعورشملا هذهل
 اكواد وا ةيلاميما لاا ىقلي نأ هنادي نع اه :ءايلوتح ةيعابتمللا
 افسح ايهما نأ ميطشل العلا حا اكاطن بلحم

 يدحت لّثم نعل .نآلا ىلإ ةباجإ نود لظت ةلئسألا هذه نأ معزأ
 تاضقانتلا نأ ثيح  ثيدحلا خيراتلا يف أتباث ارصنع ةيلامسأرلا
 عباط ماظنلل لظ املط يه يه تيقب هالعأ ةروكذملا ةثالثل
 نم تاضقانتلا هذه ىلجتت ىتلا رهاوظلا امنإ «ساسألاب ىلامسأر
 ةديدجم تانضقانت' نهف ..قرخألا ىلإ ةلحبرم نم «تريغت' دق اهلالخ
 اهلوح ريهامجلا ةعبعت تمت يتلا ءىدابملا نإف يلاتلابو .ىنعملا اذهب
 نومضم تددح يتلاو - ةقباسلا ةلحرملا يف ماظنلا ةهجاوم يف
 تدقف دق - مايالا كلت يف ينطولا ءانبلاو ةيخيراتلا ةيكارتشإلا

 ترهظ ةديدج تاالوقم ةمثو .ةديدجلا فورظلا ىف اهتيقادصم

 اهنم «ةميدقلا ةيقادصم يشالت ىلع بترتملا غارفلا المت ىتح ًاروف
 نم ةفلتخم لاكشأ لوح باطخ اهبحاصي ىتلا ةيطارقميدلا ةلوقم

 ىلع ليدبك دمتعت يتلاو «ةينطولاو ةيقبطلا ريغ يعامجلا نماضتلا
 تاالوقملا هذه تيبستكاف .تالاحلا نم ديدع يف ةينيدلا وأ ةينثألا

 ةلوقم اهنمو ««نيابتلا يف قحلا» سيركت لالخ نم اهتيعورشم
 .ينيدلا عباطلا تاذ ةيصوصخلا اميسالو ةيفاقثلا ةيصوصخلا

 هديعا ع
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 ىتاستإ يررحت جمائرب تايضتقم +

 رمألا  ًايقيقح ًاعقاو طقف سيل يفاقثلا نيابتلا نأب ةلوقملا نإ
 هذه نأ ىنعمب  ةيرهوج ةرهاظ لثمي هنإ لب - دحأ هركني ال يذلا

 كرتشملا مساقلا فاطملا ةياهن يف يغلت - ةمئادو ةتباث تايصوصخلا
 خيرات نع ثيدحلا حيبتي يذلاو ةيفاقثلا ةيصوصخلا ربعي يذلا

 .ماع لكشب ةيرشبلا

 ةقبسم ةركف يهف ؛ةرملاب ءديدجب تأت مل ةلوقملا هذه نأ ىلع

 ةينيدلا دئاقعلاف .نامزألا عيمج يفو بوعشلا عيمج ىدل ةعئاش
 اهنأ ذإ «(خيراتلا ةياهن» موهفم ىلع أدبلا ثيح نم ةمئاق

 ىف مدقتلا نإف كلذل .ةيدباو ةقلطم ةسدقم تاباجإ :اهسفنربتعت

 نفح. نمد عافت ركف: .ىاتيوب .ننلقلا .ىييراتلا :.نيكفلا
 .اهضقنو ةيتابثلل ةقبسملا ةركفلا كلت ةهجاوم لالخ نم ةرورضلاب
 ةرظن ًامامت ضقاني يقيقحلا خيراتلا نأ نايب يه نذإ ةلكشملا تسيل
 يتلا بابسألا نع لؤاستلا يه لب - امامت حضاو اذهف «ةيتابثلا

 تبستكا ىتح ةنيعم فورظ يف ةئطاخلا ةركفلا هذه شاعنإ عجشت

 .ملاعلل قطانم ضعب يف ةنهارلا ةلحرملا يف ابلاغ ايسايس ًاعباط

 ةيعرفلا تالؤاستلا نم ةدقعم ةلضعم ةيلاكشإلا هذه لثمت

 ةبلص ميهافم ىلع ةمئاق ةفاقثلل ةماع ةيرظن اهنع ةباجإلا ضرتفت
 رخل يعور الار ةفاققللا ةيراقنلا هذه طيز هيك انك ةك سامو
 عقاولا اهنم لكشتي يتلا ةفلتخملا تالاجملا نأ ذإ ءيعامتجالا ليلحتلل
 ىلع اهضعب رثؤت (خلا ...ةفاقثلاو ةسايسلاو «داصتقالا) يعامتجالا

 .ىلدعب لكتب صعب
 ةيتابث ةركف سركت يتلا تايرظنلا نأ معزأ راطإلا اذه يفو

 ةقبسملا ةركفلا نم قلطنت ام ردقب ةعداخ ىه ةيفاقثلا ةيصوصخلا

 ريبعت امديب ةلعالا لدم دهتأ ىلع نيابلا حلإ نط اهنأ يآ قروكاذملا

 /ما/



 رصعلا خانم

 حرطت ساسألا اذه ىلع مث .ةفدصلا درجم حتان هباشتلا تايلجت
 ًأدبملاب انذخأ اذإ ثدحي اذام نكلو .اهثاحبأ جمانرب ةيتابثلا تايرظن

 خيرات يف ةدعاقلا وه هباشتلل ليملا نأ ةيضرفلاب يأ «سوكعملا

 نأب ًاملع ؟ةيبسنو ةيئزج روطتلا ةريسم ىف تافالتخالا نأو ةيرشبلا
 .ثحبلا يف تايلوألا عضو مكحت اهنم قلطنت يتلا ةيضرفلا

 تايصوصخلا نأ معزأ .ةيفاقثلا ةيصوصخلا تايرظن ىلإ دعنلاف
 ةمئاق نوكت نأ ودعت ال «تايرظنلا هذه اهمدقت يتلا «ةموعزملا
 لاقم ىلإ لاثملا ليبس ىلع رظننلف .ريغ الو ةيحطس تايهيدب
 بتاكلا لوقي .(تافاقثلا عارص» نع روهشملاو ثيدحلا نتجتنه

 تاقالعلا سمي هنأل) :(ًايرهوجا) اهيا ىفاقثلا نيابتلل نأ نكيرمألا

 «فاشتكالا» اذه لثم حتفي ال .«ةطلسلاو ةعيبطلاو هلآلاو رشبلا نيب
 ةديقعلا فدارت ةيفاقثلا ةلضعملا لعجي ذإ ءأمامت ةحوتفم باوبأ ادع
 ىف نايدألا فلتخم تاحورط نأ «ةفاضإلاب ضرتفي لب - ةينيدلا

 نأ نم مغرلاب كلذو .فيكلا ثيح نم ةنيابتم ةينعملا نوؤشلا
 عقاو يف تعتمت دق ةينيدلا ميهافملا هذه نأ تبثي يقيقحلا خيراتلا
 مظن يف اهجاردنا حاتأ يذلا سلا ورلا نمت ادلع ةظفرفو» رمآلا
 ىرخاالاو ةبراقتم اهضعب «تاهاجتا ىف تروطت ةيجولويديا

 .ةربتعملا ةيفاقثلا ميهافملا لكيه نع ةلقتسم فورظل ًاقبط «ةدعابتم
 ءىراقلا ركذتي الأ .ًائيش رسفت ال ءيش لك رسفت يتلا ةيصوصخلاف
 اهات ىلا وسلا ينلخت اودي دف“ اقفل فراقفلا زاتعتا ذأ

 يف ءالؤه بلقنا مث ءطقف نرق فصن لبق كلذو «ةيسويشوفنوكلا
 ؟اهنيع ةفاقثلا هذه ىلإ نيصلا «حاجن» نآلا نوبسني اوحبصأف «مهيأر
 دق يداليم رشاعلا نرقلا يف يمالسإلا ملاعلا نأ ؛عيمجلا نلعي الأ

 رصعلا يف ةيحيسملا ابوروأ نم أمدقت رثكأ نيخرؤملا نم ديدعل ادب
 تدأ يتلا بابسألا نذإ يه ام ؟عمال روطت لامتحا لماحو هسفن
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 ةديقعلا تامس ىلإ عجرت بابسأ يه له ؟عضولا بالقنا ىلإ
 ةقالع ال ىرخأ لماوع ىلإ وأ اهل يعامتجالا مهفتلا ىلإ وأ ةينيدلا

 اهضعب رصانعلا هذه فلتخم لعافت ناك اذامو ؟يفاقثلا لاجم اب اهل

 لظت ؟دجُو نإ يساسألا كرا لعافلا رصنعلا ناك اذامو ؟ضعبب

 ىتح ةلقمألا هذه ةهجاوم ىف انا ةةيفاَص ةرئاتلا تايرظنلا

 لثم ةلذعبملا اهلاكشأ ىلوألاب «تايرظنلا هذه نيب نم ًاروطت رثكألا
 فاللتخالا نيودتب ةيرظنلا هذه ىفتكت ذإ «ةروكذملا نتجتنه ةيرظن

 .ريغ نود ةيرهوجلا هتيمهأ نالعإو
 اذه يف ةربتعملا ةيفاقثلا ميلاقألا يه ام ءلءاستن نأ ىقبي مث

 يف وأ «ةينيدلا دئاقعلا يف فالتخالا اهددحي ميلاقأ يهأ ؟باطخلا

 مظنلا يف وأ «ةيداصتقالا فورظلا يف وأ «تايموقلا يف وأ «تاغللا
 عبس ىلإ ملاعلا ميسقتل ًاساسأ نيدلا نتجتنه راتخا ؟ةيسايسلا

 ؛مالسإلا «(يتنتستوربلاو يكيلوثاكلا) برغلا :قطانم

 «(!ةينيد ةديقع تسيل ةيسويشوفنوكلا نأ ولو) هيسويشوفنوكلا
 ةيسويشوفنوكلا نيب زيمب فيك فرعي ال نتجتنه نأ ودبيو) نابايلا
 .ةيسكوذوثرالا ةيحيسملا ملاع «ةيذوبلا ملاع «دنهلا «(!ةيوتنشلاو

 كلذل .رصاعملا ملاعلا فصو ءام دح ىلإ ؛بيوبتلا اذه مئالي
 نييحيسملاو «يسويشوفنوكلا ملاعلا نع نابايلا نتجتنه لصفي
 ةقرفتلا هذه يف ببسلا ل اه .نيحيسملا نم مهريغ نع سك ذوثرالا

 ءابوروأ يف ايسور جامدنا ىشخت ةيكيرمألا ةسايسلا نأ وه «ةريخألا

 تارباخملا ةلاكو ةمدخ ىف فظوم نتجتنه ديسلا نأب ملغ

 دوجو ًامامت لهاجتي هنأ وه بيوبتلا يف بيرغلا مث ؟ةيكيرمألا
 ةيقيرفا نايدأ ىلإ نيمتنمو نيملسمو نييحيسم مهنمو  ةقرافألا
 له ءايقيرفا تاقافث ىف ةكرتشملا تامسلا نم اددع ةمث نأ ولود
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 رصعلا خانم

 ؟ةدحتملا تايالولا يف ةعئاشلا ةيرصنعلا هيف سكعنت لاد وهس اذه

 ىلإ يمتنت ةراقلا هذه بوعش له ؟ةينيتاللا اكيرما ركذي مل اذاملو

 تانسأ يه ام ةيضرفلا هذه يفو ؟ةيحيسم اهنوك ببسب «برغلا»

 نم دب الف !اهل ةياهن ال نتجتنه ضرع يف ثسعلا ةمئاق نإ ؟اهفلخت

 ةجردلا نم ةيبوروأ ةيزكرم باطخ «ءىيسلا نيرمتلا اذه رابتعا
 .ةثلاثلا

 نأ اهدافم ىتلا ةشهدملا ةصالخلا كلت ىلإ نتجتنه لصوت اذكه
 لولا هذا, اينلض ةيرغلا يبقلا نو ةفيعلا ييلاتألا نعي
 ميقلا نم ةنيابتم تاعومجم ناونعلا اذه تحت انه جمدي يكيرمألا

 :نكلو .ةيطارقميدلاب ىرخألاو (قوسلا) ةيلامسأرلاب ةقلعتم اهضعب
 يف هيلع يه امع «ةيبرغلا ريغ نابايلا يف ةيلاعف لقأ قوسلا له

 تايلآ نأ عيمجلا ملعي الأ ؟ةيحيسملا ايقيرفا يف وأ ةينيتاللا اكيرما

 ؟هسفن برغلا ىف ةثيدح رهاوظ ىه ةيطارقميدلا تاسراممو قوسلا

 نورقلا يف ابوروأ يبحيسم نم ًادحأ نأ نكمملا نم ناك له
 ةموعزملا ميقلا هذه ةطساوب هسفن فرعي نأ عاطتسا دق ىطسولا

 ؟(ةيبرغ)

 رهاوظ» < ؟تانايدللا ةنضاخو د :تايعول زيدنألا نأ يور
 ةيهيدب ادع لثمي ال رمألا اذهب فارتعالا نأ ىلع .ةماه ةيعامتجا

 ,خيراتلا يف اهرود لوانت يف ىه اهيلإ ةبسنلاب ةيقيقحلا ةبوعصلاف -

 مظنلاب اهتاقالعو نكامالاو نامزالا فلتخم يف اهرود قدالاب

 ليبس» نع دن انهو. :نوضغلا كلت“ نق ةدئاسلا ةماعلا ةيغامتجالا

 ردا ىف سلا ةيرهتملا يعيب اك قاناينلا ىايتكسنأ ببلاكلا
 اا راودأب تماق دق ةثيدحلا ةيلامسأرلا ىلع قباسلا ىجارخلا

 هجوأ فشك فدهتسي انه انأ هحرتقأ يذلا جهنملاف .ديعب دح ىلإ

 نا ٠



 يناسنإ يررحت جمانرب تايضنقم

 ساسألا اذه ىلعو .تايصوصخلا عونت نم مغرلاب «هباشتلا
 نأو «(ةيجارخلا) ةميدقلا ةيفاقثلا ميلاقألا لعفلاب ددحن نأ عيطتسنس
 اهناكم يف اهتايصوصخ تب نأو ءاهنيب: :ةياشتلا هجوأ نيبن

 ميلاقألا هذهل لازي ال لقألا ىلع ًايرهاظ - هنأ كش الو .يقيقحلا

 تيم اها تلوحت دق اهلعف تايلأ نأ الإ .رصاعملا ملاعلا يف دوجو

 ةيلاهسأ لا: ايه: لوقا هيلع ةيلامسارلا اهضرفت' ىلا :ظورشلا نيثأت
 يدؤي يملعلا يخيراتلا ليلحتلا نأ ذإ .دصق نع ؛برغلا لرفأ لو
 م اع ايملاعو- ايلاخ هوسيااف نأ رابتعا ىلإ - يبأر يف - ةرورضلاب
 امك ..(كرغلا» تسبلو اسأل عباطلا ةلامسأر ةفاقثو ةراضح)»

 عيمج يف تثدح يتلا تالوحتلا نع ةلوئسملا يه ةدايسلا هذه نأ
 تافاقثلا عيمج يلصألا اهنوضم نم تغرفأ يتلاو «ملاعلا ميلاقأ
 اذه ىلعو .ةيجارخلا «برغلا» ةفاقث اهيف امب «ةقباسلا ةيجارخلا
 هب فصتي يذلا حيحصلا بيوبتلا رايعم فشتكل فوس اسال

 تافاقثلا لحم ةيلامسأرلا ةفاقثلا تلح ثيح «قطانم كانهف .انملاع

 ايوزوأ تعا 6 لاميسارلا: رك لل ةنوكلا :قطانملا هو اما ةقئانفلا

 يسويشوفنوكلا) نابايلاو (اهلوصأ يف ةيحيسملا) ةيلامشلا اكيرماو
 ةميدقلا تافاقثلا رثأ ًامامت غلي مل ةيلامسأرلا راشتنا امئيب اذه .(ًالصا
 تافاقثلا فيظوت يف ةيلامسأرلا حلفت ملو «فارطألا قطانم يف
 له .زكارملا يف هيلع عضولا راص امك العافو الماش ًافيظوت ةقباسلا
 ةردق ىلإ يأ .(ةيفاقث ٍتايصوصخ» ىلإ فالتخالا اذه عجري
 لاكشأ ىلإ عجري مأ ؟ًالثم دومصلا ىلع» ةيبرغلا ريغ» تافاقثلا

 نيي ًادانطتو كلج هيما ةقرفت جتتنأ يذلا يلامسأرلا عسوتلا

 .ةيناثلا ةرظنلا ىتترأ نأ ىلإ ليمأ ؟اهفارطأو ةموظنملا زكارم

 نيب ديدج ضقانت روهظ ىلإ يلامسأرلا عسوتلا ىدأ دقل

 عقاوو بناج نم ةيملاعلاب اهنالعإو ماظنلا ايجولويديا تاحومط
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 رصعلا خانم

 اذه غرفيف  رخآلا بناجلا نم عسوتلا اذه هجتني يذلا باطقتسالا

 ةيدرفلا يهو) ةثيدحلا ةيلامسأرلا اهيلا وعدت يتلا ميقلا ضقانتلا
 نم (خلا.. قوقحلا ةلودو ةيناملعلاو ةاواسملاو ةيرحلاو ةيطارقميدلاو

 ترعجلا اريك ىف حيضت تدك ليج سرعلم ترعيصم لك
 اذهل .(«برغلاب ةصاخ» اميق لقألا ىلع وأ بيذاكأ «ماظنلا اياحض
 هتأشن ذنم يلامسأرلا عسوتلا خيرات بحاصي مئاد :عباط ضقانتلا

 لحارم يف ذختيل ةملوعلا ةريسم مدقتت ام ردقب مقافتي هنكلو -

 اذه ةهجاوم ىفو .ًافرطتم ًاعطاق ًالكش «ةنهارلا انتلحرم لثم «ةمزألا

 اهفيظوت نكمي يتلا لئاسولا عيمج ىلإ ماظنلا أجلي «عينشلا ضقانتلا
 يتامجربلا هجهنم ىلع كلذ يف ادمتعم ءعضولا ةرادإ لجأ نم

 .يديلقتلا

 نأ املاط ءاديفم «فالتخالا» ميخفت أدبم حبصي راطإلا اذه يفو
 يف مهتاحومط نع ماظنلا اياحض لزانت قفاري فالتخالاب فارتعإلا
 ميق» لالحإو ةيدرفلاو ةاواسملاو ةيرحلاو ةيطارقميدلا تالاجم

 ةداضم نوكت نأ نإ ًامئاد يدؤت ءاهلحم ةموعزم (ةيصوصخ

 حيتي يذلا رمألا ,سوؤرملا مهعقوم اياحضلا نطبتسي اذكه !ىلوألل
 رك ذي :قئاعل ىدضتي نأ نود نياطقتسالا راردتا

 .رامعتسالا فادهأ مدخت ةيوفاقثلا ةعزنلا نأ نذإ معزأ
 نود بنج ىلإ ابنج ناريسي يوفاقثلاو يرامعتسالا ناباطخلاف

 نوك ةسرطغب رامعتسالا باطخ نلعي بناج نم .امهنيب ضقانت

 («هتييرغب» الف رختفي رامعتسالاف) (برغلا» اهفشتكا ىتلا ةلداعملا
 لال يرعا ةئاطستلاو قرملا نذل هم ةءانصقالا ةزاذإ لأ قف
 ىتح ةيئاهن ةلداعم «ةيدرفلا ةيرحلا لالخ نم .عمتجملاو ةيطارقميدلا

 ةيقيقحلا تاضقانتلا باطخلا اذه لهجيو .اهدودح زواجت رذعتي
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 ىناسنإ يررحت جمانرب تايضتفم 4

 ريغ» ىوق ىلإ اهبسني وأ ءناكم لك يف اهتظحالم نكمي يتلا
 حبصت قايسلا اذه يفو .ةيلامسأرلا ةينالقعلا نعنرا هنآ (ةين القع

 امهل ثلاث لامتحا ال فارطألا ي ئانث راي مامأ ةيبرغلا ريغ بوعشلا
 ةمئاقلا ةيلامسأرلا ىف : يه 5 (ةيبرغلا ميقلا» لبقت لبقت نأ امإف

 اهخيرات نم ةثوروملا ةيفاقثلا اهتايصوصخخ يف قلغنت نأ وأ «لعفلاب
 راق ظورش نامعتجالا :باطخ ا ةدجمب حا ىتعف قادس قناقلا

 قالغنإ نأ ذإ «تايضرفلا عيمج يف راصتنإلا هسفنل نمضي ثيحب
 ريغ اهعلجي «ةموعزملا ةتباثلا اهتايصوصخ ىلع ةيبرغلا ريغ بوعشلا
 حورطملا يئانثلا رايخلا دعبتسي .رصعلا يدحم ةهجاوم ىلع ةرداق

 زواجم يف «قرشلا» بوعش كرتشت نأ يأ .حيحصلا ثلاثلا لحلا

 تالاجم يف ةيلاضن ميهافم ريوطت لالخ نم ةيلامسأرلا دودح
 .اعم ةفاقثلاو ةسايسلاو داصتقالا

 حرطي نمل ةباجإ مدقي ال ءاذه ةيبوروألا ةيزكرملا باطخ نأ ىلع
 ةفاقثلا لاجم نيب ةقالعلا صخت ىتلاو ,هالعأ اهانحرط ىتلا ةلثسألا
 لهاجتي باطخلا اذه نأ ذإ .ةيعامتجالا ةايحلل ىرخالا تالاجماو
 ةفاقثلل موعزملا تباثلا عباطلا نالعإي ىفتكيو ءالهاجت ةلئسألا هذه
 .(!ةلمجلاب ةيقرشلا) ىرخالا تافاقثلل كلذكو ةيبرغلا

 يهو - ًايرهاظ (ةداضملا» ةيوفاقثلا كراشت رخآلا بناجلا نمو

 صخألاب اهنم «ةفلتخم ًالاكشأ رصاعملا ثلاثلا ملاعلا يف ذختت
 ةيبرغلا ةيزكرملا باطخ يمالسإلا ميلاعلا يف موعزملا ينيدلا نكدفلا

 ربع يرهوج لكشب ةنيابتم تافاقثلا نأ ءهدافم ساسأ رابتعا يف

 تسيل ةيوفاقثلا نأ - يبأر نورخآ كراشيو - لوقأ كلذل .خيراتلا

 .(ةسوكعم ةيبوروأ ةيزكرم» الإ

 «يلامسأرلا عسوتلا اياحض لبق نم «(ةثادحلا ضفر» وعدي ال
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 رصعلا خانم

 لقني لب «ةيقيقحلا نئاهرلا ةيضرأ ىلع ةيلامسأرلا دض لاضن ىلإ
 امامت ديفي رايخ وهف كلذلو .ةيفاقثلا ماهوألا تاوامس ىلإ عارصلا
 نأ عنام ال ريخألا اذه ىلإ ةبسنلابف .رامعتسإلا ًايجيتارتسا فادهأ

 لبقت ةطلسلا هذه نأ املاط ام ًارطق هريغ وأ (يمالسإ» ماظن مكحي
 عضو وه اذهو .ةيملاعلا ةيلامسأرلا ةيبتارتلا يف سوؤرملا اهعضو

 ةهجاوم يف ماتلا اهزجع تتبثأ يتلا ؛لعفلاب ةمئاقلا ةيمالسإلا مظنلا

 .ةيركسعلاو ةيداصتقالا ةسفانملا نئاهر ةيضرأ ىلع رصعلا تايدحت

 ةيمالسإلا مظنلا ىلإ ةبسنلاب طقف ًاحيحص فصولا اذه سيلو
 ىلإ ةبسنلاب اضيا حيحص لوق وه امنإ ,ناتسكابو جيلخلل ةيديلقتلا

 ناريإف .يناريإلا ماظنلا لثم (ةيروث) اهسفن ع يتلا مظنلا كلت

 ناك رطق عضو نم ةريخأآلا ةرشع سمخلا ماوعألا لالخ تفلخت

 عضو ىلإ ءايروك طمن ىلع «ةيملاعلا ةسفانملا يف لوخدلا ليبس يف
 جاتنإلا يف ةيلاعفلا ىلع رداقلا ريغ ((عبارلا ملاعلا» ىلإ يمتني دالب

 ةينالقع بايغ ىلإ ساسألاب ةدرلا هذه عجرتو .نييعانصلا ريدصتلاو

 ةطلسلا لاقتنا ٌتان وهو «ةيلخادلا ةرادإلا رومأ لوانت يف (ةثيدح»

 ىنعمب يأ «نييفلسلا نيدلا لاجر ىلإ طارقونكتلاو طارقوريبلا نم
 ىلع نيدلا مسأب ءالؤه ةطلس رارمتسا نامض قطنم بلغت قدأ

 اذه موقيف .رصعلا تايدحت ةهجاومو ةيمنتلا قطنم هجوأ عيمج

 نع نأشلا اذه يف فلتخي الو «ةيلاربيللا «ةفصو» ذيفنتب ماظنلا

 ًادبمب ناريإ ةموكح تذخأف شمهملا عبارلا ملاعلل ىرخألا مظنلا

 تافورصملا ضيفختو «ةينطولا ةلمعلا رعس ضفخو «ةصخصخلا
 («ناسحإلا» ىوتسم ىلإ اهصاقنإو ةيعامتجالا تامدخلا ىف ةماعلا

 ةيعرش يفضي ماظنلا نأ ىلع .خلا ...يديلقتلا يمالسالا ةثاغالاو
 اهربتعي يتلا اهتضراعم عنميو «تاسرامملا هذه ىلع (ةيمالسإ)

 ضفر مساب - ةيطارقميدلا راكنإ حيتي هسفن نالا يفو .!«ارفك»
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 يناسنإ يررحت جمانرب تايضتفم كنا

 ءاهب ماظنلا موقي يتلا ةيجمهلا تاسرامملاو  («برغلا» ءىدابم

 دالبلا دض فينعلا موجهلا نم تالمح نشي ناب رامعتسالل ةصرف

 رمألا مزل نإ لخدتلل ةبسانم افورظ قلخي يذلا رمألا ؛مالعإلا ىف
 ىف ناتسناغفا ضوخت نأ قالطإلا ىلع رامعتسالا عنامي ال كلذك
 ,مالسإلا ملع ًاعيمج عفرت تالتكت نيب اهل ةياهن ال ةيلهأ بورح

 يف فالتخا نود مكحلا ىلع ءاليتسإلا ريغ فدهتست ال اهنكلو
 يف لامتحا لك يغلت ةموعزملا ةيمالسإلا مظنلا ىرن اذكه .جمانربلا

 عضو 5 اهرك وا اعوط - لبعت نأ رطضتف ,ريوطتلاو ةريمتتلا

 .ةيملاعلا ةيبتارتلا ىف ةجرد لفسأ وهو الأ «رازاب ةيروداربموك»

 كلذل اهحرط بولسا يف ةأشنلا ذنم ةيوفاقثلا ةعزنلا تلجت دقل
 نيب  امهل ثلا لامتحا رابتعا نود  رخاآلا وه ىئانثلا رايخلا

 ةثادحلا نومضم ةيوفاقثلا باطخ شقاني ملف .«ةلاصألا»و (ةثادحلا»
 ةثادحلا يأ «لعفلاب ةمئاقلا ةثادحلل افدارم هرابتعاب ىفتكاو «ةدوقنملا
 .ةنهارلا ةيلامسأرلا

 ريطخ سابتلا ردصم وه ةثادحلل صوقنملا موهفملا اذه نأ معزأ

 .ةميقع ةيئانث يف رايخلا سبحو

 نلو ءاهتريسم ةياهن ىلإ دعب لصت مل رمالا عقاو يف ةثادحلاف

 يركفو يجولويديا بالقنا يه ةثادحلا .ةريسملا هذهل ةياهن نوكت

 .هريصم نع اال وئكبسم هسفن عمتجما ربتعا امدنع ثدح «يرهوج

 عيمج نأب ًاملع .هخيرات عناص وه هنأ ناسنإلا نلعأ امدنع
 ىفو قرشلا ىف  ةثادحلا ىلع ةقباسلا - ةميدقلا تايجولويديإلا
 اتيم ىوق ةمث نأ وهو الأ ,رخآ أدبم ىلع تماق دق - برغلا
 .نوكلا مكحت امك عمتجملا ريصم مكحت (ةيعامتجا قوف) ةيعامتجا

 يلاتلابو .اهل ةياهن ال - ىنعملا اذهب  ةثادحلا نأ نذإ حضاولا نم

 نات



 ,صعلا خانم

 عنص ليبس يف لوكسملا لمعلا نع لزانتلا هانعم ةثادحلا ذبن نإف

 ادع فورظلا هذه يف ىنعت ال (ةلاصالاب» ةوعدلا نأ امك - خيراتلا

 ةيلامسأرلا ىلع ةقباسلا هتلحرم دنع خيراتلا ريس قاقيإ ةلواحم
 ىنعم كانه سيلف .هقيقحت رذعتي يوابوط فده وهو «ةثادحلا ةأشنو
 طلخ ىلإ ةرورضلاب يدؤي يذلا ةلاصألاو ةئادحلا نيب رايخلل
 ةيلامسأر ةثادح يأ  ىه امك ةثادحلا لوبق ساسأ ىلع نيموهفملا
 وهو سدا هينا م ةةلاضألال ناولاب“ اههواتوت تاك“ دو
 .ةيلامسأرلا ةموظنملا ىف ةيعبتلا يأ نهارلا عضولا لوبق ةجيتنلاب

 ىلإ يدؤي نأ دب ال يذلا ميقعلا روزملا حرطلا اذه ةهجاوم يفو
 ريوطت ليبس يف لمعلا ادع حيحص ليدب ةمث سيل «يخيرات قزأم
 ريوطت ىف كراشت ال ىتلا بوعشلاف .اهنيولتو اهراكنإ ال «ةثادحلا

 نع جرخي9 نأ راتخي نمف .شمهُت ىتح ةرورضلاب فلختت ةثادحلا
 .هتريسم يف مدقتلا نم نيرخآلا عنمي نل («خيراتلا

 نوكي نأ ودعي ال ةيوفاقثلا باطخ يف حورطم وه امك رايخلاف
 اهذيفنت رذعتي ةوعد وهف يلاتلابو .عمتجملا روطت ديمجتل ةوعد
 ةسرامملا يف بذكلا ىلإ ءاجتتلإلا هرودب ضرفي ئدلا رهألا ةقيقع
 ائيش لعفت نأو ًاقيش لوقت نأ ىلإ ةرطضم ةيوفاقثلا مظنلاف .ةئساننلا

 عقاو يف لبقتف «ةمزألا ةرادإ يه ةيقيقحلا اهتفيظو بناج نمف .رخآ
 بناجلا نمو «هطورشب يملاعلا يلامسأرلا ماظنلا يف جامدنإلا رمألا
 مدع 8 انهو .ماظنلا اذهل ةيداعم لب ةلقتسم هنأ يعدت رخالا

 نأ ديب ؛لعفلاو لوقلا نيب ضقانتلا اذه ىلع ًاعطاق كلك ناريإ

 يح م مشرلا عادلا رو راقي را زبد را نأ دب ال روهمجلا
 ةايحا هجوأ عيمج لمشت ىتح ,بذكلا ةدايس ممعتف - عضولا

 يتلا ةنلعملا ةينيدلا ميقلا ايرهاظ (مرتحي» روهمجلاف .ةيعامتجالا
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 ةقفانم اهيلع ةمئاقلا تاسرامملا نأ امامت ملعي امنيب «باطخلا مكحت

 .ريغ الو

 هذه يف لوحتت ةنلعملا ةيوفاقثلا ميقلا نأ عيمجلا ىري الأ
 دوسي يذلا داسفلا نأ عيمجلا ملعي الأ ؟ةغراف سوقط ىلإ فورظلا

 ؟ًايمسر (ةينيدلا ريغ» مظنلا أوسأ يف هيلع وه امع لقي ال «ناريإ يف

 طا ًامئاد بوعشلا رظنت نأ (خيراتلا عم لاعفلا لماعتلا ضرفغي

 لجأ نم يرورض طرش وهف اهيضام دويق نم رك نأو مامألا

 .يوفاقثلا باطخلا اهيغلي يتلاو اهك 5 قياسلا ةلكسألا نع ةباجإلا

 :ةيتآلا نذا يه اهنع ةلئسألا هذه يحل 0 قا تايدحتلاف

 لمعن فيك - ؟ةيلامسأرلا ىلع ةرورتطلاب تفر ملا تا

 طورشلا قلخن فيك رخآ ىنعمب : يأ ؟يملاعلا باطقتسالا دض

 كيرالا

 ثوروملاو «ةلاصألا» ىلإ ةيدقن ةرظن لمعلا اذه لثم بلطتي

 مدق ىلع عيمجلا ىلإ ةبسنلاب يرورض رمأ كلذو :يخيراتلا يفاقثلا
 عدبت نأ نكمملا نم ناك له .نييبرغ مأ اوناك نييقرش .ةاواسملا
 اهلماعت هيف امب ءاهثورومل قباس يتاذ دقنب موقت نأ نود ةثادحلا ابوروأ
 مدقتلا يف نيصلا ردابت نأ نكمملا نم ناك له ؟ةينيدلا دئاقعلا عم

 ام وهو يسويشوفنوكلا اهثوروم دقنب ةيركفلا اهتعيلط مايق نود
 ثوروملا جامل ةداعإ دعب اميف عنم 5 كلذ نأ يل ؟ةيواملا هتلعف

 رولا ١ لسا يش يسويشوفنوكلاو يحيسملا) يفسلفلاو ينيدلا

 اذه نأ ثيحب افا اهريوثت دعب كلو «ةديدجلا ةفاقثلا 52

 اذه 000 0 ىلع يضاملا 32 ةدوعا فداري ال عال
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 رصعلا خانم

 ىضاملا نإ ةدوعلا يف اهتبغر اههنمو علك يتلا ةرصاعملا ةيمالسإلا

 نم 00 فورطلا هذه يفو - هذقن نع عانتمالاو 38 (لصألا» 9

 ىف ةينعملا ةقطنملا روهدت قفاري ةيمالسإلا ةيوفاقثلا راشتنإ نأ بجعلا

 .ةيملاعلا ةيبتارتلا

 شاقنلا مهتفن نأ  نهارلا عضولا تامس ضرع دعب - نآلا انيلع

 ءاقلِإ لجا نم مادختسالا عئاش جهنم ةمئث .هروطت تاالامتحا لوح

 هدافمو «تاهويرانيسلا جهنم وهو الأ تالامتحالا هذه ىلع ءوضلا
 فادهأ ديد مث «حرسملا د لتحن يتلا ةلعافلا ىوقلا رصح

 نم دحأ اهب موقي ةردابم نم اقالطنا مث ءاهعباط عم ةكسامتم

 اذه نأ بير ال .ىرخالا لعف دودر ةعباتم - ىوقلا هذه تاللتكت

 ايلع ةجرد ثحابلل ىطعي اجهنم أضيأ لثمي هنأ ديب .ديفم نيرمت وهف

 اهسفن ةيعامتجالا ىوقلا ىلع أرطت يتلا تالوحتلا ةعباتم بعصلا
 0 ىوقلا عى طقف صخت ال ا يهو 0 ةجيتن

 ءًايرهاظ ةقد لقأ خا سيف اجهنم يلي اميف مدختسأ فوس كلذل

 .ًايلمع ًافيظوت 0 0 دال هنكل

 ىوقلا اهفدهتست ىتلا ةيجيتارتسإلا فادهألا كيد :الوأ

 كلذكو «ءاهزاتجن ىتلا ةلحرملاب ةصاخلا فورظلا ىف ةرطيسملا

 .اهقيقحت لجأ نم فظوت نأ نكمي يتلا لئاسولا
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 اياحض ةيبعشلا ىوقلا لبق نم لعفلا دودر لامتحا لياحت :ًايناث

 لكشو يدحتلل اهمهفت فشك نم ًاقالطنا ؛تايجيتارتسإلا هذه
 لامتحا نم هيلع بترتي امو ءرومالا عم اهلماعتو ةيلاضنلا اهديلاقت
 ةنميهملا ىوقلا عم ةضقانتم ةفلتخم ىوق نيب تاقلاخ وولف

 .ىرخأ تافلاحت داعبتساو

 ةيبعش :تاستضارتما"نوكت نأ قكمم اه لوح زود عتق >انلات
 يتلا تاردقلاو ةيلحرملا اهفادهأ ديدحت عم «ةيلاعفب ماظنلا ضراعت

 ةيعامتجالا تافلاحتلا لاجم ىف أرط يذلا لكاتلاب أدبأ
 لالخ يلامسأرلا عسوتلا ةلحرم يف اهتقفار يتلا قفاوتلا لاكشأو
 ليصافت ىلإ ةدوعلا نودو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تلت ىتلا دوقعلا

 يف ةيهافرلا ةلود) ةربتعملا مظنلا رايهنإ ىلإ تدأ يتلا تاروطتلا
 ةلقتسملا ةينطولا ةلودلا ,ةيكارتشإلا ةموظنملا ىف ةيتيفوسلا ,برغلا

 ىدأ دق روطتلا اذه نأ معزأ ؛(ثلاثلا ملاعلا يف ثيدحتلا عورشمو

 عيمج نم ررحت يذلا لاما سأر حلاصل ىوقلا نازيم حيجرت ىلإ
 ىفو .ةقباسلا ةلحرملل ىوقلا تالداعم ةجيتن هيلع ةضورفملا دويقلا

 عاضخإ لاملا سأر تايجيتارتسا فدهتست ةديدجلا فورظلا هذه

 يداحألا هعباط ببسب ايوابوط هربتعأ عورشم تايضتقمل عيمجلا
 اقلطم اضرف ةيلاملا ةيحبرلا قطنم ضرف وه هدافم نأ ذإ «بناجلا

 .رخآ رابتعا نود

 ىلإ رخآ ثحب يف تلصوت دق تنك ةيضرفلا هذه نم ًاقالطناو
 امه «نييلماكتم نينثإ نيفده فدهتست تايجيتارتسإلا هذه نأ

 ةردق ريمدتو ًايملاع قوسلا ةدايس أ .ةيداصتقالا ةملوعلا قيمعت

 هذه صخلأو .ةيسايسلا ةمواقملا ىلع بوعشلاو تايموقلاو لودلا
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 ناك ول امك ملاعلا ةرادإ» اهدافم ةطيسب ةلوقم يف تايجيتارتسإلا

 ىلإ ةيسابتلا ىرقلا ثليكفت هروب بلطي يذلا .رمألا هاتر
 ةلودلا ةطلس ريمدتل ًافدارم نوكي داكي وح «نكم دح ىصقأ

 لك نم قيلطلا (ةلودلا دقن» ىف فدهلا اذه ىلجتيو .ًالماك ًاريمدت
 ةيتيتفتلا تاسرامملا ىلع 52007 ءافضإ لجأ نم تارابتعا

 حلاصل ةينطولا ةلودلا ريجفت رامعتسإلا فدهتسي كلذلو .ةدوصقملا

 ساسحإلا عيجشت لالخ نم «ةينطو قوف وأ تحت ىرخأ تاعامج
 ًايمهو وأ نماضتلا اذه ناك ًايقيقح «ىنيدلا وأ ىنثإلا نماضتلاب

 يشالتب مستي عضو وه ثيدحلا رامعتسإلا ىلإ يسلب لثمألاف -

 ًايلاع مكحتلاب ةدحتملا تايالولا درفنت ىتح لودلا عيمج تاطلس
 فئاظو ىف ىرخالا تاطلسلا رصحنت امنيب ةسايسلا لاجم ىف

 هيلا نأ متعرأ دعوتي امويب قولا ةزاذإ ةركابس ضخ .ةدضاوتم
 ملاعلا بوعش عيمج قوقح ركنت ةيكيرمألا تايجيتارتسإلا
 اضيأ لمشت لب «ةموظنملا فارطأ يف رصحنت الف ءاهحلاصمو

 ةرظن يبوروألا داحتإلا عورشم ىلإ رظني قايسلا اذه يفف .ابوروأ
 رظنُي امك «ريغ ال ؛ةجمدنم قوسل ةكرتشم ةرادإ هلعجت ءةضفخم

 ىلإ تيتفتلل ةحشرم اهنأ ىلع ةيقرش بونجلاو ةيقرشلا ابوروأ ىلإ
 كيكفت ءارو نمكي يذلا فدهلا وه اذهو) ةزجاع تاليود

 ةيطارقميد تاراعش فظوتو .(ايسورو يتيفوسلا داحتإلاو ًايفالسغوي
 ادع راش: لق ةنفوو ظيح ءاقيا : اجأ قدي ةيوشتكلا .قاوقحتو
 ةيطارقميدلا غرفي ققحملا تيتفتلا نأب ًاملع «ةذبانلا ىوقلا ميعدتو

 .دوصقملا وهو «قوسلا تايلآ مامأ ةزجاع اهلعجيو ءاهنومضم نم
 يرامعتسإلا عورشملا اذه حلاصل ةيصوصخلا باطخ فظوي اذكه

 .ىكيرمألا

 راو يف هت دو .راطإلا اذه ف اهناكم (تافاقثلا ءارص» ةيرظن دجت
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 نأب فارتعالا يف رصحنت ال يتلا «ةيرظنلا» هذه بحاص نأ عيمجلا
 ذاتسألا دصقأ «هيلإ وعدت لب «(ةيفاقث تاعارص» هيلع ودبي ام كانه
 تارباخملا ةلكو ةمدخ يف روهشم فظوم وه يذلا «نتجتنه

 ةلحرم يف بتك يذلا وه ديدحتلاب صخشلا اذه ناك .ةيكيرمالا

 معغرلاب - مالعالا يف مظنم جيورت ره رخألا وه دافتسا الاقم ةقباس

 ةيروتاتكيدلا مظنلا نع هيف عفاد - ةحضاولا يملعلا هفعض طاقن نم

 ةلحرم يف كلذ ناكو .(ةيمنتلا ةيولوأ» مساب - ةينيتاللا اكيرما يف
 دوعص ةهجاوم ىف «تايروتاتكيدلا هذهو نطنشاو نيب فلاحتلا

 يقام قوورت ضرورات ذأ ةديمسل الو: ةةيعبللا نس وعنا تناك رع
 مظعم يف «ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم «ةمواقملا تاردق ريمدتل

 اهب يداني حبصأو .ةيطارقميدلا نتجتنه فشتكا - ملاعلا ميلاقأ
 ًاليدب يكيرمألا بتاكلا مدقي مث !ةيمنتلا ىلع ةيولوألا اهل يطعيو
 وهو الأ ةلودلا تاطلس اهلثمت يتلا حلاصملا نيب لاضنلا لحم لحيل
 فصتت نأ ىعدي يذلا» يلصألا ضراعتلا مساب ؛(يفاقثلا عارصلا»
 يتلا ةيومد رثكألا بورحلا نكت ملأ ؟ىتم ذنمو ؟اذامل .تافاقثلا هب
 ةيفاقثلا ميلاقألا لخاد تاعارص نع تأشن دق نآلا ىتح تمت

 اهريغو ايناملا نيب ءرشع نماثلا نرقلا يف اسنرفو ايناطيرب نيب ؟اهسفن
 اذإ تهت لاو نصا نون «ويرشعلا قراقلا ىف ةيوووألا لولا ن
 يوفاقثلا باطخلا لوح ليلحت نم قبس ام رابتعالا يف انذخا
 عيجشت نأ حضاولا نم حبصأل زكرمتلا يبرغلا يرامعتسإلا
 ىف ةيكيرمالا ةيجيتارتسالا تاوذأ نم ةادأ راص دق ةيفاقثلا تاعزنلا

 ْ .ةنهارل ةلحرملا

 يف ةينيدلاو ةينثالا تاعزنلا ةمهأ عقاو ثداوحلا تتبث أ نفل

 تايجيتارتسا عم تاعزنلا هذه ضراعتت لهف يا انملاع
 هذه نم تاعزن راشتنا درجم نأ ًاضيأ ًاملع ؟اهديفت مأ رامعتسالا
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 ةفصلا ببسب - (يعوضوم» و (يعيبط» حتان اهنا ينعي ال ةيعونلا

 اهكرحت ىتلا ىوقلا نأ الو «تافاقثلا نيب ضقانتلل ةموعزملا ةيعيبطلا
 تيرا | قبس قرع ناردتلا فلق لت "ةروورتقلاب ريدم كفو
 ةيلوالا ءافضإب ةوعدلا تسيلف .رومالا هذه ىف تاظفحت

 رت هولك وفعلا فك زرع« ون ناقل ع الطف ةيصوشتلا
 ةموزأم ةمكاح طاسوأ يف تأشن بلاطم اهنأ تالاح لا مظعم يف

 ًاديفم ىرتو ءمكحلا ىلع ءالتسإلا ىلإ ليمت تاعومجم يف وأ
 ا اهنأ امك «ةيقبط حلاصم ساسأ ىلع ريهامجلا ةئبعت نع عانتمالا

 الدبف يلاتلابو .ةيرامعتسإلا ةملوعلا تايضتقم عم مدطصت نأ ديرت
 فادهأ ىلع زكرت «حمالملا حضاو ًايعامتجا ًاجمانرب حرطت نأ نم

 ءىدابم رهوج يه هنلعت ام قيبطت وأ :ينثإلا ريهطتلا لثم ىرخأ
 :ةخلاضم سم الو: زامعشالا ميتال فازمأ اميمج ىهو هقيذلا

 ىلإ أجلت يتلا ةيسايسلا ىوقلا نأ بيرغلا نم سيل يلاتلابو
 ىلا قاما نوب ةرقب نيزشت «ررعا نأ هوت يره ةيوفاقعلا تاراعق
 يف ةشمهملا قطانملا يفو ءاهمادتحا يف ةديرف ةمزأ نم يناعت
 ىلوألا ةعومجملا ىلإ ةبقرشلا ابوروأ ىمتنت «ةثيدحلا ةيلاعلا ةموظنملا

 ةهجاوم يف يمدقت ليدب بايغ يفو «يتيفوسلا داحتالا طوقس دعب
 ةيقيرفإلا ملاوعلا يمتنتو .كانه ةدعاصلا ةيجمهلا ةيلامسأرلا
 ةنوكملا راطقألا ةمئاق نأ دجن ذإ «ةيناثلا ةعومجملا ىلإ ةيمالسالاو
 ةسفانملا ةهجاوم نع ةزجاعلا نادلبلا ةمئاق نوكت داكت ةقطنملا هذهل

 .ةيعانصلا تاجتنملل ةيملاعلا قاوسألا ىف

 ةملوعلا يدحت هجاوت ىتلا تاعمتجما ىرن كلذ نم سكعلا ىلعو

 .ةيوفاقثلا باطخ ىلإ ىساسأ لكشب أجلت ال ةيلاعفلا نم ردقب

 نخا نلإ هنو قرم زم عروب ماكل ضعي نا قه مفولاو كللذو
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 لجأ نم يجوجاميدو يحطس لكشب نكلو - ًايئزج  باطخلا اذه
 ةرازو سيئر وتب اهدنعب لاخلا لبس نلعب نق ايش تكوني
 ال «(ةيبرغلا» ميقلا ضعب ضفري (هبعش) نأ ةيويسالا دالبلا كلت يف

 ةيملاعلا ةيلامسأرلا ةموظنملا يف جامدنالا ضفر قالطإلا ىلع دصقي

 دييقت ًالثم طقف دصقي لب «الصأ ةيلامسأرلا ةيعورشم راكنإ الو
 ىف ىرن ةماع ةفصب .رثكأ ال «ةيباقنلا وأ ةيسايسلا قوقحلا ضعب

 راع عضخت ال يتلا ,ةيروداربموكلا ريغ ةدعاصلا تاعمتجملا

 لتحت ال ةيوفاقثلا نأ «هل ًايلك عضخت ال يتلاو «ةديقملا ريغ ةلوعلا

 لعفلاب شيعت تاعمتجملا هذهف .يجولوديالا حسرم ا مدقم اهيف

 نع لءاستت ال يلاتلابو .ملاعلا عنص يف ةلاعف رصانع اهلعجت تالوحت

 الو عنام نود اهايإ ريوطت لبقت لب ««اهتايصوصخ» وأ «اهتيوه١
 ةنورملا هذه نأ ديب  لاثم لا ليبس ىلع نيصلا عضو وه اذه .لجحخ

 ىلع لب - ةينطولا نهو ىلإ انه دوت مل ةيصوصخلا نوؤش يف
 ودعلا دض راطإلا اذه 5 ةينطولا هيجوت متي كلذ نم 0

 دامتعالل ةحلملا تاوعدلا امنيب اذه  رامعتسالا «يسيئرلا

 دالبلا يف يفئاطلا وأ «ينيدلا وأ ينثإلا نماضتلا نم لاكشأ

 دض ةهجوم ًامئاد ىه يوفاقثلا باطخلا ةنميه نم ىناعت ىتلا

 عنامي الف - ةيلاعلا ةموظمملا ىف اهعطوب ىف فليست ال ىردأ وعش
 ينيدلا وأ يفئاطلا بصعتلل وأ ةينيفوشلل تاوعدلا هذه باحصأ

 ةدحتملا تايالولا اميس الو - ىربكلا ىوقلا عم اوفلاحتي نأ نم

 راجلا تاالاحلا مظعم يف وهو «يساسألا ودعلا هنوربتعي 0 500

 علو حضوت ةددعتم ةلدأ ةمثو .فيعضلا يلحادلا وأ يجراخلا

 لقألا ىلع وأ ةيوفاقثلا تارايتلا كرحي يذلا رامعتسالا تاروانم

 .اهفقاوم نم ديفتسي
 تافاقثلا فلتخم تايصوصخ شاقن ددصب انه نحن انسل
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 كلت ةيبسنو ءاهنيوكت خيرات الو ءرصاعملا ملاعلا يف ةدئاسلا

 «تاعمتجملل ماعلا روطتلا تاهاجتإ ةيمومع ةازاوم يف تايصوصخلا
 ىلع ىفاقثلا لاجملا ىف تالوحت نم لصح دق ام شاقن ددصب الو

 نين: نياعلا نأ رهو الآ طيحب بسن .ةللذو :ةيلامسأرلا ,رابشتلا نأ
 نع ساسألاب عبني ال «ةيملاعلا ةموظنملا يف فارطألاو زكارملا
 رايعم وه ميسقتلا اذه هيلع موقي يذلا رايعملاف .يفاقثلا فالتخالا
 اكيرمأو زكرملا ىلإ يمتنت ةيبرغلا ريغ نابايلاف .يفاقث ال يداصتقا

 .ةيبوروألا اهتفاقثو اهتيحيسم نم مغرلاب «فارطألا ىلإ ةينيتاللا
 مهأ ديدحت يف يساسألا رودلا بعلي يذلا وه ميسقتلا اذه معزأو
 نآب اضيأ املغ ءاترضع. ىف توععلا اهل ىدصضت يتلا تايدحتلا

 ةقطنمو زكارملا ةقطنم 0 لك لخاد يف ىرخأ تافالتخا ةمث

 ةمسقم زكارملاف «ةيفاقث سسأ ىلع ىرخألا يه موقت ال ,فارطألا

 ىرخأ حلاصم اهلو اهحاصم ضعب يف كراشت ةيسايس لود ىلإ
 راودأب موقت لود ىلإ ًاضيأ ةمسقم يهف فارطألا امأ .ةضقانتم
 لاثملا ليبس ىلع - يهف «ةيملاعلا ةموظنملا جاتنإ ةداعإ يف ةعونتم
 رايعملاو .ةشمهم فارطأو «ةلاعف ةجمدنم فارطأ ىلإ ةمسقم -
 ىلجتتف .ايفاقث سيل ةديدعلا تاماسقنالا هذه ريسفت حيتي يذلا

 ىفو «رطق لك لخاد ىف ةيقبطلا تاعارصلا ىف تاضقانتلا هذه
 هع ركن نأ قو متي املا ةنموفجملا ةنركل وات ألا ني دكا غوفلا
 ءانلوق قبس امك .ساسألاب يفاقثردصم تاذ تاعازنلاو تاعارصلا

 ىلإ يمتنت تاعمتجم نيب ةيومد رثكالا بورحلا تثدح دقف
 نأ نكمي يفاقثلا رصنعلا نأ عنمي ال اذه .اهسفن (ةيفاقثلا ةقطنملا»

 مرا بر تسول هرقل هققي لد نياشزطرت متن لاناه وسلا
 :فللذ فورظلا تيجان اذإو: رمألا

 رولبت طورش حيضوت وه ىسيئرلا انمامتها ناك اذإو
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 يرورضلا نم حبصأل (ةيبعشل | حلاصملا ديفت تايجيتارتسا

 اذه يفو .اهب ماظنلا مستي يتلا تاضقانتلا نم قالطنإلا
 يداصتقالا باللتسإلا ةمواقم لوح راوحلا رودي نأ دب ال «قايسلا

 يدحتلا لثمت يتلاو ؛ىملاع ديعص ىلع ناكماو دراوملا ريذبتو

 يتلا طورشلا ديدحت راوحلا فده نوكي نأ يغبني يلاتلابو ؛يقيقحلا

 ةينطولاو ةيلح ا تايوتسملا فلتخم ىلع لمعلا يف كسامتلا نمضت

 وه اهدافم يتلا ةفورعملا ةلوقملا ىلإ ءرامضملا اذه يف ريشأو . ةيملاعلاو

 .(ديعصلا يلحم لمعلاو قافآلا يملاع ركفلا نوكي نأ نم دب ال» نأ

 قفاوتلا نمضت يتلا طورشلا لوح شاقنلا رودي نأ دين ال قللذكو
 يأ ءلجألا ليوطلا علطتلا نيبو - ةرشابملا ةيلاعفلا يأ - ةيعقاولا نيب

 لعف نم ةضورفملا دودحلا زواجت لالخ نم ررحتلا قيقحت قافا
 نيذه نيب قفاوتلا اذه ضرتفيو .ةروكذملا ةيسيئرلا تاضتقانتلا

 نيب «يقيزيفاتيملاو قلطملاو يلكشلا داضتلا نم ررحتلا نيفدهلا
 ثيح 5 ماظنلا راطإ يف متي نأ ضرتفُي يذلا (حالصإلا) موهفم

 كلذكو .ماظنلا نع جورخلا فدارت يتلا «ةروثلا» موهفم نيبو ءأدبملا
 (ةيرذجلا تاحالصإلا» ىمست نأ نكمي ام ىلع شاقنلا زيكرت يغبني

 فلتخم يف ماظنلا قطنم تايضتقم عم قلطم لكشب عطقت ال يتلا

 .جيردتلاب هزواجت حيتي هاجتا يف لوحتلا عفدت نكلو «هداعبأ
 لجأ نم ةماع تايجيتارتسا حرط ثحبلا نم ضرغلا سيل

 ةسوململا فورظلا تايجيتارتسإلا هذه قفاوت نأ يغبني ذإ .ررحتلا

 يفتكأ فوسلو .ةروزعا ني ةذدعم هرج يف عيمجم لكي ةياكلا

 اذه يفو .ليلحت نم قبس امم قلطني ًاعضاوت رثكأ حرطب يلي اميف
 يهو «ةيلاتلا عبرألا طاقنلا لوح ةشقانملا رودت نأ حرتقأ قايسلا
 يتلا ةيقيقحلا تايدحتلا مهأ يل ودبي ام اهلوح روحمتي يتلا طاقنلا
 .ةنهارلا فورظلا ىف بوعشلا اههجاوت
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 موقت ماع موجهب ةنهارلا ةلحرملا مستت («قوسلا» ةيلاكشإ :الوأ

 ؛(قاوسالا» لعفل ةيرحلا قالطإ فدهتسيو «نيميلا ىوق هب
 ةقالمعلا تاكرشلل كرحتلا ةيرنح .قالطإ وه .ناسألاب :دوضقملاو
 اذهل ىدصتت نأ ةيبفشلا ىوملا عيطتست فيكف .ةيسنجلا ةددعتملا

 ىلإ ءاجتلإلا دعي مل ةيتيفوسلا ةبرجتلا رايهنإ دعبف ؟يعجرلا عورشملا
 .ةيقادصمب عتمتي اداطم ليدب ًايكارتشا طم هتفصب (طيطختلا»

 ةيلاعف ةسفانم ةهجاوم ىف هزجع ىطارقوريبلا طمنلا اذه تبثأف
 امك - نييلامسأر نودب ةيلامسأرلا هذه نإف ىلاتلابو «ةيلامسأرلا

 مث .نييلامسأرب ةيلامسأر ىلإ فاطملا ةياهن يف تلوحت دق - اهتفصو

 سأر دعي ملف .ًاقلطم امكحت لاملا سأر مكحتو «ةفرطتملا ةديدجلا
 نأ ديب .ةيبعشلا تاقبطلا حلاصل تالزانت لبقي نأ ارطضم للملا

 ًاجاور جتني مل ىرخألا ةيعامتجالا ىوقلا ىلع لاملا سأر قوفت
 عباطلا كلذ ..تبك : ..نمزع هزات يف ماظنلا عفد لب ءايداصتقا

 قاوسألا ةردق ةركف يأ ءاهيلع ةيلاربيللا موقت يتلا ةركفلل يوابوطلا

 يوتا قدتلاو يداجفاا نزاوتلا ول ءاقلت 8 + جنت نأ ىلغ

 نازيم ريوطت ىلع مئاقو «ةلحرملاب صاخ ديدج يعامتجا قفاوت

 ةلماعلا يديألل لماشلا فيظوتلا لثم «ةيبعشلا ريهامجلا ىلإ ةبسنلاب

 لثم رولبت لجأ نم بسانملا راطإلا يه ةينطولا ةلودلا نأ حضاولا



 ىناسنإ يررحت جمانرب تايضتقم

 اهب مستي يتلا ةيسيئرلا ةيناثلا ةمسلاف (ةملوعلا» ةيلاكاشإ :ًايناث

 يئاع ديعص ىلع لمعت يتلا حلاصملا بيلغت يه يلاحلا ماظنل
 طبقت يتلا ىرخالا حلاصملا ىلع (ةيسنجلا ةددعتملا تاكرشلا)

 ًاقئاع“ هود لف :ئئذلا + رمألا «ساسألاب .نتطولا ناطإلا نق ًايديلقت
 .ينطولا راطإلا يف يعامتجالا قافولا لطع ةيلاعفا ليش يف ًايفاضإ
 وأ ةيملاعلا ةموظنملا يف جامدنإلا لوبق نيب وه رايخلا سيل ًاضيأ انهو
 ًالدب 0 دييقت فدهتسي نأ دب ال يقيقحلا ليدبلاف .اهنم جورخلا

 ىلع اه ةلتفإ اضيفاناب كلذ ضرتفيو «دويق نود اهلعف قالطإ نم

 :الوأ :ةينآلا يه اهمهأ لعل .ةديدع تالاجم يفو يملاع ديعص
 ةطشنألا وحن تارامثتسالا هيجوت ضرغب لاومألا قاوشأ ميظنت

 بونجلاو لامشلا ىف داصتقالا ةكرح شاعنإ ىلع ةرداقلا ةجتتنملا

 ةداعإ -ًايناث: . الاخ ةدئاتسلاةيلالأ اب راضملا تارامثتسا لحم لحل
 ةبراضملا لحم لحيل رارقتسالا نم ادع نمضي يدقن ماظن ءانب

 نينقت :ًاقلاث .ةرح قاوَسَأ 5 تالمعلا مييقت تاسرام ىلع ةمئاقلا

 ىلع تميقأ يتلا ءىدابملا لحم لحيل ةيلودلا قاوسألا يف ةسفانملا

 هاجتا يف ظوحلم مدقت زاجنإ :ًاعباو .ةيلودلا ةراجتلا ةمظنم اهساسأ
 تاراكتحالا)» يدحت ردق ىلع ةعساو ةيميلقإ لتك نيوكتو ةملقألا

 نم ةيملاعلا ةيسايسلا ةايحلا ةطرقمد :اسماخ هالعأ ةروكذملا «(سمخلا
 .ةدحتملا ممألا تاسسؤم حالصإ لالخ

 ًاظوحلم ًامدقت نأ ًاحضاو يل ودبي ةيطارقميدلا ةيلاكشا :ًاثلا
 ققحتي نل نيتقباسلا نيترقفلا يف ةفوصوملا تايدحتلا ةهجاوم يف
 ايرطق ةيبعشلا تاقبطلا حلاص يف ةيطارقميدلا ميعدت بايغ يف
 نأ بير آل اضيأ انه :ةيلودلا تاقالعلا لاجم: ىف يتونللا بوعشو
 ؛لعفلاب تماق يتلا ةيكارتشالا براجت عقاو يف ةيطارقميدلا بايغ
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 ىلإ ىدأ ًارمدم ًايباس رود بعل دق «ةيوبعشلا ةينطولا براجت يفو
 هذه ريوطت ليبس يف ابلص ًاقئاع فقوف ؛براجتلا هذه رايهنإ
 نم ءرخآلا بناجلا نم نكلو .ةيخيراتلا اهدودح زواجتو براجعتتا
 ةياهن لثمت ال اهفرعن امك ةيزاوجروبلا ةيطارقميدلا نأ ًاضيأ حضاولا
 ديدحتلاب لثمي يسايسلا لاجما ىلع اهراصحنا نأو ,خيراتلا
 اهميعدتو ةيطارقميدلا ريوطت وه نذإ بولطملاف .ةيخيراتلا اهدودح
 لثم ةيعامتجالا قوقحلا نم ةعومجم مارتحا نمضت ىتلا لئاسولاب
 ةكراشم ةليسو حبصت ىتح «يعامتجالا نامضلاو لمعلا يف قحلا
 نم تايوتسملا عيمج ىلع يداصتقالا رارقلا ذخأ يف نيلماعلا
 ريوطتو ةيطارقميدلا ةيلاكشإ نيب ةقالعلاف .ةينطولا ةلودلا ىلإ ةأشنملا

 .امهنيب لصفلا رذعتي ىتح ةقيثو ةقالع يه قوسلا ريطأت بيلاسأ

 ةيلاكشإلا هذه يتأت ةيموقلاو ةيفاقثلا ةيددعتلا ةيلاكشإ :ًاعبار
 ثالثلا ةيساسألا تايلاكشإلا ةلضعم لح دعب يأ «ةفلاسلا ىف
 هتاذ دح يف جتني ال يفاقثلا وأ يموقلا رصنعلا نأل كلذ «ةقباسلا
 ريطأت لاجم يف عمتجملا اهمدقي يتلا تاباجإلا نع ةلقتسم جئاتن

 .ةملوعلا دييقت طورش ضرفو ةيطارقميدلا ريوطتو قوسلا

 عم «ديدحتلاب انه ةيوفاقثلا تارايتلا عم يرهوجلا يفالخ عقي
 تايدحتلا ىلع ةباجإلا نع امئاد عنتمت تارايتلا هذه نأ ةظحالم
 .ركذلا ةفلاسلا ثالثلا طاقنلا ىف ةفوصوملا ةيقيقحلا

 نيوكت يأ «ةملقألا بلطتت تايدحتلا هذه ةهجاوم نأ امبو
 نيب قيفوتلل ةيطارقميدلا فيظوت نم دب الف «ةعساو ةيسايس تانايك

 ىلإ ةجاحلاو ءبناج نم ىفاقثلاو ىنيدلاو ىنثألا فالتخالا رصنع
 أدبملا ضراعتي :ىرتأ و .رخآلا ناحل نم دوهجلا قيسنت

 كيكفت فدهتست يتلا رامعتسالا تاروانم نم لك عم انه حورطملا
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 يناسنإ يررحت جمانرب تايضتفم

 زاجنإ ىلإ وعدت يتلا ةيوفاقثلا تاحومطلا نمو «ةيسايسلا مظنلا
 .ينيد وا ينثا وا يفاقث («سناجت»

 كرحتلا ةيرح نم شماوهب ةيمدقتلاو ةيطارقميدلا ىوقلا عتمتت
 هنأ ةجردل رخآ ىلإ رطق نم ةعس فلتخت تاللاجملا هذه نم لك ىف
 ةليسولا نأب ًاضيأ ًاملع .عيمجلا مئالت لمع (ةفصو» - ةباتك رذعتي
 عفد يه امنإ شماوهلا هذه عيسوت اهلالخ نم نكمي يتلا ةديحولا

 .مامآلا ىلإ يعامتجالا لاضنلا
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 تةيكارتشالا ىكلإ لاقتنالا ةلأسف ةدوع

 ةيكارتشإلا ىلإ ةيلامسأرلا نم لاقتنإلا لوح شاقنلا اذه لهتسا

 ىف اهمدقن فوس ىتلا تاحورطلا نأ وهو ةهادبلا ةياغ ىف ديكأتب

 عيل لرقم يدها ااه و طب. ةلق رج لا ققنال.ذوب نلف ان
 نأ ىلي اميف ظحالن كلذ ىلع ءانبو ؛ةيكارتشالا ةعيبطو ةيلامسأرلا

 لامر يف يرهوجلا ددحي ام لوح ةقفاوتم ادبأ نكت مل ءارآلا
 ىوس عبطلاب انه ينعأ الو ةيكارتشالا يأ اهضيقن يفو

 نيدت ىتلا ةيخيراتلا ةيراسيلا تاكرحلا ىف ةمئاقلا تافالتخالا

 الو دسم اركي اهلا ةييمك راما رك يعم ند يوت ركا ردقلالاب
 زواجت تايجيتارتساب ةقلعتملا تاحورطلا زيامتت نأ يهدبلا نم ناك
 ىتلا تايجيتارتسالا ىهو «ىرخالا نع ةدحاولا ةيلامسأرلا

 برقلا ىف :ةيكارتشالا كايطارقمدلا لاخلا يبس: ىلع اهتدنبتعا
 ةيبعشلا علل ةعباتلا ةيلاكيدارلا تاعومجملاو ةيواملاو ةيفشلبلاو

 امبر يتلا تازايتلا فللت قكيلانلا ملاعلا لود يف ةيلايربمالل ةضهانملا

 ىوق لاوحألا قلطم يف تناك اهنكلو نآلا ةمئاق دعت مل دق

 .ةزراب ةيخيرات
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 ةهادبلا ةياغ يف ةيناث ةظحاللم 5 لوألا جاتنتسالا اذه ىلإ

 لوح ةفلتخملا تاحورطلا هذه ةحص تبي مل خيراتلا نأ يهو انفلأ

 ةلودلا لكات كلذ ىلع دهشيو .اهلك اهضحد لب لاقتنالا ةيلمع

 نع ىلختلاو ةيتايفوسلا ةمظنألا رايهناو (ةيهافرلا ةلود) ةيعارلا
 ينعي ام «ثلاثلا ملاعلا ىلإ ةيروداربموكلا ةداعإو نيصلا يف ةيواملا

 الف اذلو. .لوحعتو روطتت ةيلامسأرلا نأو رارمتساب مدقتي خيراتلا نأ

 ايم ةلاقضالا تافيرعت يف رظنلا ةداعإ تود اقل لوحي 0

 رمألا قبطنيو ةلمتحملا ةزرابلا ةيعونلا اهتالوحتب ةطاحإلا لجأ نم

 .ةديدجلا (ةملوعلا» ىلع افي

 ةمئاقلا ةيلاعلا ةيلارسألا ء.ارسألا جاتندلا برلسا . ١
 :ًايلاص

 2 رلا لل ةثالغلا م تاضقانتلا

 ىتح رداقر ريغ ءانل اذه نأل ءاهتيمهأ بس ةيساسأ تاضقانت
 وأ ةجرد. يأ ىلإ اقحأل .ىرن تفوسو: ءاهزواجتب ريكفتلا . ىلع

 ىكارتشالاو ىسكراملا ركفلل ةيخيراتلا تارايتلا تقفاو تاجرد

 تاحورط مهفل قيرطلا دهمي ام ءانه ةحرتقملا تاحورطلا ىلع

 تاحورطلا كلت «اهيلإ لاقتنالاو اهتشقانمو اهمييقتو ةيكارتشالا
 .ًايامعو ًايرظن ةفلتخملا ةيخيراتلا تارايتلا هذه اهتروط يتلا

 :راصتخاب يه ةيساسألا تامسلا وأ تاضقانتلا هذه

 ةنيعم ةيعضو ددحت (ةيلامسأرلا ةقالعلا) ا جاتنا ةقالع ١(

 .ةيلامسأرلا ةيداصتقالا نيناوقلل ةيعضوو لماعلا بالتسال

 .خيراتلا يف هل قباس ال يملاع باطقتسا (؟
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 ةهيكارتشالا ىلإ لافتنالا ةلاسلا ةدوع

 لبقتسم ددهي ام ةيعيبطلا دراوملا ريمدت نم دحلا نع زجع ('٠؟

 :ةيرشملا

 حاتري يتلا كلت يه تامسلا هذه ىلوأ :يداصتقالا بالتسالا

 قلعتت اهنأل «هيلإ نومتني يذلا رايتلا ناك أيأ «نييسكراملا لك اهيلإ
 عامجإلا اذه نم مغرلاب نكلو .يلامسأرلا جاتنإلا تولع كيدحف

 نوناقو ةميقلاو كلت جاتنالا تاقالع ةيهام ددحتت نإ امف «يئدبملا

 ةيداصتقالا نيناوقلاو يقبطلا عارصلا نيب تاقالعلاو ةميقلا

 ةينبلاو ةيداصتقالا ةدعاقلا هذه نيب ةمئاقلا تاقالعلاو

 يف تافالتخالا قمع كردن ىتح ...خلا ةيقوفلا ةيجولويديالا

 هيلا لل ةضمانملا ةيراسيلا تاكرحلا لك يفو اهسفن ةييمك املا

 يتاحورطب لاثملا ليبس ىلع ارك ذم ةظحالملا هذه حضوأ فوس

 :افنأ هتركذ ام يف ةيصخعشلا ةساسألا

 الإ يئاهنلا اهلكش يلامسأرلا جاتنالا ةقالع ذختت مل - ١
 يتلا ةيلامسأرلا ةيكلملا تحبصأ امدنع (ةيعانصلا ةروثلا» نم ًاقالطنا
 اهجتني يتلا اهسفن جاتنالا لئاسول ةيكلم نوجأملا لمعلا لغتست

 ةقباسلا لاكشألانخ ريبك دخن ىلإ :تلضفتاو «(عناصملا) لمعلا

 نكميو .(ضرألا) جاتنإلل ةيعيبطلا لئاسولاب ةمكحتملاو ةيكلملل

 ةجتنملا ىوقلا روطت يف ةيعونلا ةزفقلا هذهل ةقباسلا ةلحرملا نأ رابتعا
 (يليتنكرملا) لاقتنالا ةلحرم يه ١٠١( ماعب ًاينهز د يتلاو)

 .ةيلافتسا لا ىلإ

 راطإلا يلامسأرلا جاتنالل ةلمتكملا ةقالعلا هذه تلكش - ؟
 عمتجا مظتناف «ةميقلا نوناقو ةميقلا هيف ٍترولبت يذلا يرورضلا

 اقوم لكشتا قوم يتلاو ةلحادتما قاوسألا نم ةلسلس يف ذئدنع
 لمعلا قوسو تاجتنملا قوس) :داعبألا ةيثالثو ةجمدنم ةلماش

 .(ليماسرلا قوسو
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 همور اهلج امعتو اينأك ورده ةروكدلا قاوسألا ووقت
 اهنأكو. قاوسألا هذه اهئدحت ىلا. ةيكرخلا وذبتو .اهتنفن قلت
 ىلع عمتجملا يف لعفت ةيرشبلا ةدارإلا نع ةجراخ نيناوقل عضخت
 (ةيداصتقالا نيناوقلا» هذه حبصتو .ةعيبطلا نيناوق هيف هلعفت ام رارغ

 دجوت ال هنأ قلطنم نم - ةديدجلا ةفصلا هذه .ةيعوضوم ىوق

 الإ ةيعامتجالا جاتنالا ةداعإب مكحتت ةيعوضوم ةيداصتقا نيناوق

 بالتسالا ددحت فوس - ىئاهنلا اهلكش ةيلامسأرلا ذخنت ةظحل
 ًاضيقن هربتعأ يذلاو) ثيدحلا ملاعلاب صاخلا يوداصتقالا
 تاعمتجما لمع ةيلآب مكحتي يذلا يقيزيفاتيملا بالتسالل
 نوناق نأ ًاربتعم ةيصوصخلا هذه حرطأ انأو (ةقباسلا ةيجارخلا
 لب ةيلامسأرلل يداصتقالا عاظنلا ةداعإب طقف مكحتي ال ةميقلا
 :اهبن ىابسبالا ةايللا ناكمأ ةناكر بكتب

 نع ريبعتك راطالا اذه نمض لماعلا بالتسا جردني - ؛

 قوس)» ميظنت راطإ يف يوداصتقالا بالتسالا لخدت ةرورض

 هتايح شيعي نأ ًاضيأ وه هيلع بجي لمعلا ةوق عيبي يذلاف (لمعلا

 .اهمهف نع زجعي ةيعوضوم نيناوقل ةعضاخ اهنأ ول امك

 ةدعاقلا نيب تاقالعلا راطإلا اذه يف اهرودب جردنتو  ه

 ةيجولويديالا لاكشألاو عمتجملل ةيسايسلا ةرادإلاو ةيداصتقالا
 يه ةيلامسأرلاو .اهسفن نع ةيعامتجالا ىوقلا اهلالخ نم. ربعت يتلا

 داصتقالا ميظنتو ةيسايسلا ةايحلا ميظنت نيب لصفي يعامتجا ماظن

 اضيأ وه لصفلا اذهو .ةلقتسم ةروصب هسفن ءاقلت نم لمعي يذلا
 نينثإلا جامدناب زيمتي قباسلا يجراخلا ماظنلا نأ ذإ يخيرات ديدجت
 امدنع بالقنالا اذه نع تربع دقو .ةسايسلل داصتقالا عوضخو

 نأ نيح يف يجارخلا ماظنلا يف «ةورثلاب مكحتت ةطلسلا» نإ تلق
 اذه لثمتيو .يلامسأرلا ماظنلا يف (ةطلسلاب مكحنت ةورثلا»
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلأسلا ةدوع

 ) 0 0 يوداصتت باالتسالا قادعباب بالقنالا

 :ةيزاوعولا ةيطارقميدلا اهيف امب ةئيدحلا ةيسايسلا ةمظنألا

 ةمئاقلا تافالخلا قمع راهظإل هدحو ىفكي زجوملا ضرعلا اذه

 زكرت امنيبف ؟ةيلامسأرلا يه ام :يلاتلا يرهوجلا لاؤسلا لوح
 نيب نيابتلا رهظت يتلا ةيعونلا ةعيطقلا ىلع اهحرتقأ يتلا يمان

 امام كلذ ضيقت ىلإ بهذت ةيؤر ةمث «ةقباسلا ةمظنألاو ةلاهيشا]

 لك اهب كرش يتلا تايعجرملل ةماع تاديدحم نم قلطنتو

 ماظنلا ءةلودلا «جاتنالا تاقالع «ةيداصتقالا ةدعاقلا) تاعمتجملا

 للحتو (ةيقوفلا ةيجولويديإلا ةينبلاو ةيسايسلا ةيعجرملا ؛يقبطلا

 نم هسفن ترداجألاب تبايفجرلا هذه اهب طبارتت يتلا 0

 اهسفن ةقيرطلاب رطيست الغم ةيداصتقالا ةدعاقلاف) ؛رخآ ىلإ عمتجم

 «ةيعوضوم نيناوق لالخ نم 0 ًامئاد يهو «هتمرب ا !

 هيف سكعنت يذلا زيحلا ًامئاد "يه ةيقوفلا ةيجولويديالا ةينبلاو

 يلاتلاب ففخت ةيؤرلا هذهو (...خلا ةدعاقلا جاتنا ةداعإ تارورض

 يوداصتقالا بالتسالا ميهافم اهبستكت يتلا ةسهالا نم

 .يثيدح ضرعم يف (لمعلا بالتساو)

 يوباب ماظن دوجو ةركف نأ رابتعال يعبطب ليمأ ال يننأ امبو
 ىرأ لب) ةيدجم ةركف ةحيحص ةيسكرام تاداهش ءاطعإب ضوفم
 روظنم نم ةفلتخما تالوقملا هذه شقانأ نل «(ةرطخ اهنأ
 يهو ًاقحال اهحرش لواحأ فوس ةظحالمب يفتكأو «يجولوسك رام
 يضرع يف ةدراولا تلال رقما نع الويقن ًافالتخا ةفلتخم تالوقم نأ

 دح ىلإ ةنميهم ماودلا ىلع ىقبتسو تناك ءطاقن سمخب زجوملا
 سيل «ةيلامسأرلل ةضهانملا ةيخيراتلا ةيراسيلا تاكرحلا يف ريبك
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 رصعلا خانم

 ةثلاثلا ةيمبألا يف ةيخيراتلا ةيسكراملل ةنميهملا تارايتلا يف طقف
 ةيواملا تناك يذلا رايتلا كلذ سيل امنإ كش امنود ىتايفوسلا رايتلا)
 ىف ىرحألاب اهنإ (لقألا ىلع ةيئزج ةروصب هلثمت نأ تدارأ وأ هلثمت
 ةئوانملا ةيوبعشلل يلاكيدارلا حانجلاو ةيبرغلا ةيكارتشالا ةيطارقميدلا

 نييرخألا نيتيسيئرلا نيتوقلا يف يأ فارطألا يف ةيلايربمالل
 .لقألا ىلع ةنلعملا اهفادهأ تل وأ اقر (ماظنلل نيتضهانملا»

 يتلا كلت ريبك دح ىلإ ددحت ةيلامسأرلا لوح ةيلاح لا ميهافملا نإ

 عمتجملا هيلع نوكي نأ - بجي ام وأ  نكمي ام لوح اهنوكنس
 هذهلو .يلاضن فدهك حرتقملا ىقرألا عمتجملا «ةيقبطلا نم يلاخلا
 يتلا لاقتنالا تايجيتارتسا ىلع ةمساح تاريثأت اهرودب ميهافملا
 اذه ناك اذإ ةحرتقملا ةيكارتشالا غولب لجأ نم اهعضو ىلإ راصيس

 راصتخا هتوعد ام نأ ًاقحال ىرتسو .يلاضنلا فدهلا مسا وه

 ىوس سيل نييلامسأر نودب ةيلامسأر يأ طسبم موهفمب ةيكارتشالا
 نأ ًاضيأ ىرن فوس امك .تاذلاب فدهلا اذهل يداقتنا نع ريبعت
 يقيقحلا خيراتلا اهحرتقي يتلا لاقتنالا تايجيتارتسا عيمج

 ةيطارقميدلل ةيلامعلا ةروثلا «نياتشتنرب ذنم ةيطارقميدلا ةيجردتلا)

 ةثلاثلا ةيممألا ةيكارتشا ءانب ؛ةيكستورتلا اقحالو ةيروثلا ةيكارتشالا
 ةيكارتشاو («ةيواملا اهب تدان ىتلا لحارم ىلع ةرمتسملا ةروثلا

 نويكارتشالاو نويوضوفلاو نويسكراملا اهيلإ اعد يتلا قوسلا
 وام دعب ام نيصلا «ةيوتيتلا ,يتاذلا رييستلاب نونمؤي نمم مهريغو
 ىلع ىضم اميف اهحارتقا ىرج ىتلا «ىلامسأراللا روطتلا قرط»
 نع رظنلا ضغب :«تايجيتارتسالا هذه كرتشت (ثلاثلا ملاعلا
 دحاو كرتشم مساق يف ىلجتت لماوع ةعومجمب «ةقيمعلا اهتافالتخا
 ةيلاهتسارلل ةيلصألا ميهافملل ةدوعلاب الإ هنع فشكلا عيطتسن ال

 .ةيكارتشالاو
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلاسل ةدوع

 : يملاعلا باطقتسالا

 اهنا هذه ةيئاثلا ةيلاهسارلا ةميسل يتبراقم لالخ نم ىرن فوس

 يأ ةجتنملا ىوقلا روطت يف قراوفلاف :ةدح رثكأ فالخ عوضوم
 ,ةيرشبلا خيرات لالخ ءأموي نكت مل يعامتجالا لمعلا ةيجاتنإ يف
 راطإ يف هيلع يه يذلا قمعلاو ةدحلا نم ردقلا اذه ىلع
 هسايق نكمي ال ١8٠٠١ ماع قراوفلا هذه تناك اذإو .ةيلامسأرلا
 مظعم يف ؟ لإ ١“ ةبسن زواجتت ام ًاردان درف لكل يدام جاتناك

 يه ةبسنلا هذهف «ةيمنتلل ىلوألا لحارملا نم ةجراخلا تاعمتجما

 ةدئاسلا ةعزنلا تناك نيح ىفو .كلذ قوفتو لب ىلإ ١ مويلا

 تضوع «وحنلا اذه ىلعو) «قاحللا» ىلع موقت ةميدقلا روصعلا يف
 اهفلخت نع ٠٠٠١ ماعلا يلاوح ةيربرب لازت ال تناك يتلا ابوروأ
 دقف ١٠5٠١٠(( ماعو خيراتلا اذه نيب ةدتمملا ةرتفلا يف اينما نع

 نأ ذنم ةوهلا قيمعت ىلع موقت «سكعلا ىلع «ةعزنلا هذه تحبصأ

 باطخملا عم ًاخراص ًاضقانت لكشي ام «ةيلامسأرلا ترطيس
 (ةملوعلا» ىلع هيف تددش يذلاو ةثادحلا هتقلطأ يذلا ىجولويديالا
 .ةفلتخما تاعمتجما يف مدقتلا عيرست ةيناكمإ ىلعو

 عنقم ريغ يعامتجالا ركفلا ىقبي ,مجحلا اذهب زراب عقاو مامأ

 ىلع ةنميهملا هتارايت ل اذه ظفاحي ذإ بجعلل وعدت ةروصب
 ام ىلع رمألا اذه قر نأ نودب ًامامت نيضقانتمو نييزاوتم نييباطخ

 ةيلامسأرلا ةملوعلا نأ لوقلا ىلع ركفلا اذه رصي «ةهج نمف .ودبي
 يداصتقالا باطخلا رهوج وه اذهو) عيمجلا ةيمنتلا صرف حيتت

 رع نأ ركفلا اذه ىلع بجوتي رح ةهج نمو ,عيددعلا

 ًايقيقح ًالالغتسا اهلالغتسا متي م صرفلا هذه نأ وهو ًابيرغ ًاعقاو

 باطخ ىلإ ركفلا اذه أجليف .(أريبك لازي ال قرافلا نأ املاط) ادبأ

 تامسلا ىلع هججح رصتقتو «يداصتقالا قطنملا ًامامت هنع بيغي
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 مصعلا خانم

 تاينثألا ىتحو نايدألاو ةفلتخما تافاقثلاب ةصاخ اهنأ معزي يلا
 دعب حلطصملا اذه نع ىلختلا لبق ًاقارعأ يعذت تناك يتلا)

 .(همساب تبكترا يتلا ةفورعملا تازواجتلا

 ريمثت ةيلامسأر لل ةضهانملا ةيركفلا تارايتلا رودقمب ناك لباقملابو

 عسوتلا قفاري يذلا كئاشلاو مظاعتملا يملاعلا باطقتسالا
 دين تارانلا فدو ىوجأالا تاك للف لجأ نمو .يلامسأرلا

 يرظن راطإ حارتقاو ةيلامسأرلاو :باطقتسالا نيب. ةقالعلاب مامتهالا

 امنإ تلعف اهنأ تدقتعا وأ كلذ ىلإ ردابت مل ًامومع اهنأ الإ ءاهل

 .شاقنلل ةعضاخ اهنأ ىرأ ججحو بولسأب

 ءظحلا نسحل ؛ماودلا ىلع ملعلا امك يعامتجالا ركفلا ىقبي

 ءازإو «ةدعاقلا هذه نع ةيخيراتلا ةيداملا ذشت الو «لمتكم ريغ

 ةيخيراتلا ةيداملا تحوأ «يعامتجالا روطتلا نيناوقل ةماعلا ةلأسملا
 حصت دق يتلا ةماعلا نيناوقلا ىلع ددشي اهضعب «ةضقانتم تالوقمب

 0: زكري - سكعلا يك رخآلا ضعبلاو .تاعمتجملا لكل
 لعجي يذلا ببسلاو .ةفلتخم تاراسم متحت دق يتلا تايصوصخلا
 لازت ال ةفلتخما تايعجرملا طبارت ةيرظن نأ وه ةنكمم تاضقانتلا هذه

 ةلماكو ةسناجتم ةيرظن ةيسكراملا تمدق نيح ىفو .ءانبلل ةجاحب

 ردقلاب ةعنقم تاليلحت طعت مل ؛يلامسأرلا جاتنالا بولسا لوح
 ضعبلا عاطتسا دقف اذلو .ةفاقثلاو ةطلسلا ةيرظن لاجم يف هسفن

 ينوك خيرات اهنع مجني ثيحب تايعجرملا لمع ةقيرط طبر
 ةيذوبعلاو ةيئادبلا ةيعويشلا د ةينوكلا (نسيفنلا لحارملا» خيراتو)

 «(هنع يروتاكيراك ريبعت وه ةيكارتشالاو ةيلامسأرلاو عاطقالاو

 دومجلاو فلختلا ريسفت لجأ عر كلل لعف رخالا ضعبلاو

 صالخإلا عم «(يويسآلا جاتنالا فولسأ ةيرظنك) لشفلا لامتحاو
 دقو .يسكراملا جهنلل ةيساسألا ةاونلا لكشي هنأ ناقيرفلا هدقتعا ال
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 ةيكارتشالا ىلإ لافتنالا ةلاسل ةدوع - 0

 لوح نيتزك رمتملا نيتسردملا نيتاه عازن زواجت يتهج نم تحرتقا

 ةيجارخلا ةيعامجلا :ثالثلا لحارملا بسح روطتلا ريظنتب ابوروا

 :ةيلاهسارلاو

 ىف باطقتسالا ديدحتك قيض زيح ىف ًاصوصخ ةداح تافالخ
 تماق ةنميهملا ةعزنلا نأ وه انه هلوق انعسي ام لقأو .ثيدحلا رصعلا
 ؟ىرت اي اذال .ةرهاظلا هذه نأش نم ليلقتلاب يداقتعا ىف ًامئاد

 ريونتلا رصع ةفسلف نيلإ ةدوعلا بجي لاؤسلا اذه نع ةباجإلا

 ايجولويديإو (ةيزاوجربلا) ةثيدحلا ةينالقعلا ايجولويديإ نيوكت ىلإو
 ةبقح ا هذه دسجتتو .ةمسك ناملا اهيف امب ةيكارتشالاو ةيلامعلا ةكرحخلا

 مدقتلاو لقعلا راصتنا ىلإ امكح دوقي يمتح لؤافت يف ةوقب

 نا قبس دقو تاتا مويدم عم ضقانتي ام رخآالا ضعبلل

 هتعزن ىلجتتو كلذ نم دعبأ بهذي مل يزاوجربلا ركفلا نأ تركذ

 ىتلا «ةيمنتلل ةيداصتقالا تايرظنلا» ىف ًاجذاس ًايلجت ةيداصتقالا
 ,لاجما اذه ىف (ةحيحصلا» تارايخلاب مايقلا لاح ىف هنأ ضرتفت

 وأ) ةيعيبط ةروصب كلذ عم فيكتي ةفاقثلاو ةسايسلا يأ يقابلاف

 الأ .اضيأ ل ةاقلا اذه ونطع ةيكارتفلا فك رادشي نك رانا نيغ
 ةحماج ةوق حبصي لؤافتلا اذه نع مجانلا ةميقلا نوناق نأب دكؤي
 الو لودلا الو مألا الف :ةقباسلا ةمواقمل عاونأ لك مطحت

 لوحتو نييفرحلاو نيحالفلا ةقبط يغلت يتلا) ةوقلا هذهل ةرمدملا

 ةمواقم وأ (...خلا لمعلا عئاب ةيعضو ىلإ ةفاك ةيعامتجالا تاقبطلا
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 رصعلا خانم

 (درفلا ريرحتو ةجتنملا ىوقلا ريرحت) هسفن تقولا يف ةيمدقتلا اهراثآ
 ةمطاعتلا .قراوفلاو :بناطتقتسالاو. ةيزاوتملا ريغ ةيسنتلاف 4 لاتلابو

 اهسفن ضرفت فوس ةنميهملا ةعزنلاو «ةرباع ضراوع ىوس تسيل
 ىلع يدؤت فوسو «ةيلامسأرلل يملاعلا عسوتلا يف ًالجآ مأ ًالجاع

 ضقانتلا ىلع ينبمو جمدنمو د ىلإ يملاعلا ديعصلا
 :انواكل ربا ةيحا زو يف نييزاوجربلا عضي يذلا ديحولا يعامتجالا

 ةروثلل اهسفنب تأيه دق ةيلامسأرلا 0 ووحنلا اذه ىلعو

 خيرات نوكي ءكلذ نوضغ يفو .اهزواجتت نأ ةيملاعلا ةيكارتشالا

 ةيعامتجالا ةايحلا تايعجرم لك عوضخ خيرات وه ةيلامسأرلا

 باطخلا انه دجن الأ .يلامسأرلا داصتقالا راشتنا وه ديحو بلطمل
 ؟قوسلا نع مهعافد يف ةديدجلا ةيلاربيللا ةاعد مويلا هدمتعي يذلا

 يف سك رام ءىراق اههجاوي يتلا ةيروتاكير اكلا ةروصلا هذهو

 يتلا اهسفن ةيروتاكير اكلا ةروصلا يداقتعا يف ىقبت نهارلا تقولا

 .ةثلاثلاو ةيناثلا ةيممألا لالخ ةيخيراتلا ةيسكراملا ىلع اهسفن تضرف

 ةرهاظ «ةيصعلا ةرهاظلا هذه لجأ نم تالليدعتلا ضعب لغد دقو

 ةيرظنلا ةعجارم نودب نكلو «نابسحلا .يف «يماننما باطقتسالا
 اذه ىلع ءاضقلاب يهتنت فوس مك ارتل نيناوق نأب ةلئاقلا ةفاسالا

 اص امدنع تاليدعتلا هذه مهأ نينيل لخدأ دقو .باطقتسالا

 يف ةريخألا تالوحتلا ىلإ باطقتسالا بسنت ةيلايربمالل ةيرظن
 ١86/٠١ ماع نم اا راكتحالا رصع ىلإ تلقتنا يتلا ةماسما رلا

 .ابيرقت

 يه ةيسكعلا ةيضرفلاب اهلادبتساو ةديقعلا هذهب رظنلا ةداعإ نإ
 عسوتل ةجيتن ناك باطقتسالا نأ ول اذامف) دهعلا ةثيدح ةرهاظ
 تلكش دقل .(؟عسوتلا اذه لثم اهتمواقمل ةجيتن سيلو ةئلامسارلا
 «تاينيسمخلا يف اهتيادب ذنم يئاحبأل يرقفلا دومعلا ةيضرفلا هذه
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلأسلا ةدوع 0

 ىلإو ةينيتاللا اكريمأ يف ةيعبتلا تارايت ىلإ ةبسنلاب رمألا وه امك
 كلتو تارايتلا هذه تاماهسإ نأ دقتعأو ملاعلا  داصتقالا موهفم
 يفاكلا مامتهالاب تيظح دق اهنيب تافالتخالاو ةكرتشملا مساوقلاو

 نأب رارقإلا وه انعوضوم ىلإ ةبسنلاب مهملاو .اهيلإ ةدوعلل يعاد الو
 تاكرح ىلع اوبكني مل نيفقثملا ضعبل ةيرظن فقاومب قلعتي رمالا
 افتن نأ ولو «ةيجولويديإ ةماعدب اهزيزعت اولواحو ةيخيرات ةيعامتجا
 دقنلل ةيسايسلا تاباطخلا يف كانهو انه ترهظ تاروطتلا هذه نم

 تاكرح تاباطخ يف وأ «يتايفوسلا جهنلا دض هجوملا يراسيلا
 عوضومب لصتت تاقالعلا هذه نأ الإ .ةيلاكيدارلا ةينطولا ريرحتلا
 .نهارلا انتحب قاطن جراخ رخآ ثحب

 هل ناك ؛ىرنس امك باطقتسالا ةلأسم نع ىنمضلا باوجلا نإ

 راو .يكارتشالا ءانبلابو ةروثلاب ةقلعتملا ميهافملا يف مساح رود

 وأ) تمداقت يتلا ميهافملا هذه لادبتسا اندرأ ام اذإ يرورضلا نم
 ام ددحن نأ «ةيكارتشإلا ىلإ لاقتنإلل ديدجو رياغم موهفمب (تلشف
 موقأسو .ةحرتقملا يلامسأرلا باطقتسالا ةيرظن يف يرهوج وه
 اهيلإ تلصوت يتلا تاحارتقالا ىلع قايسلا اذه يف ارصتقم كلذب

 ىلإ الو اهتأشن خيرات ىلإ موعجرلا دوالي نامصما ده يتانوولا
 .هالعأ ةروكذملا سرادملا تايرظنب اهتاقالع خيرات

 ةرودل ةمدقلا ةقوثاف ةمراغب تع اقييباطقعتالا نإ اذإ لوقأ
 ةعزنلا ةنميهب فارتعالا يضتقي ديكأتلا اذهو .يملاعلا ديعصلا ىلع
 ىهو «ةقباسلا ةمظنألا سكعب «ةيلامسأرلاب ةصاخلا ةيداصتقالا
 ىلوألا ةيسناشألا ةمسلا ديد :كلنع اننا اهنع«عيريغ ىلا ةسيفلا

 شيم ةلوفع اغرودو تلتف ةيفيراعلا ةيهكرالا ذأ انو ةيلاسحأرلل

 ىهو «ىخيراتلا اهبذك ةصالخ اهنم تجتنتساو ةيداصتقالا ةعزنلا
 ةدنولا هضاهربلا للعب رصتت نأ :اهناشع قم ”ةلطيبلا ةقزن' لأ
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 ,مصعلا خانم

 اهترسفو ةركفلاب ةيخيراتلا ةيسكراملا تلبق امدنع مث - باطقتسالل
 داك مالا اضن ىءىدايعتفا وه امن ةكيع ةيطرفل ةيفاتع ةعرقب

 ةيسكراملا أطخ نمكي نيأ .يفاقث وأ يسايس وه ام ةمواقمل راصتنا
 ؟ةيخيراتلا

 ةيسكراملا هيف تعقو يذلا سابتلإلا ىلإ أطخلا اذه توزع دقل
 ددحي يذلا درجلاو ماعلا ةلكشي -ةميقلا نوناق نيب ةيخيراتلا

 يطعي يذلا ةملوعملا ةميقلا نوناق نيبو «جاتنا بولسأك ةيلامسأرلا

 هوعدأ ام وأ) يملاعلا اهراشتنا عم قفارتملا سوململا ايلكش ةيلاعبأرلل

 .(ةقيقح ةمئاقلا ةيلامسأرلاب

 امنيب اهداعبأ لكب قوسلا جامدنا ةيلمعب لوألا نوناقلا قلعتي
 دعبتست يتلا ةيملاعلا قوسلل روتبملا ارجل عباطلاب يناثلا نوناقلا قلعتي

 ةيلامسأرلا راشتنا ةيخييراتلا ةيسكراملا ربتعت نيح- ىفو .لمعلا ةوق

 «يملاعلا ديعصلا ىلع يلامسأرلا جاتنالا بولسأ عسوتل ًافدارم يملاعلا

 «يلاتلابو .نيموهفملا نيب زييمتلاب حمسي هحرتقأ يذلا روصتلاف
 اهدحو ةلوعملا ةميقلا نوناق لمع ةيلآ نأ نايبت لهسلا نم حبصي
 مزالم باطقتسالا نأ ظحلت اهنأ يأ «باطقتسالا دلوت يتلا يه
 تال رجلا ةيلوب نويل وهوز رخال ايلكش لامعا لدم ةلاعسا لل

 ريسفت متيو .(ةيلايربمإلا ةللافضارلا نم ةثيدح ةلحرم ددحن يتلا

 عقاولا ةمواقمب سيلو يلامسأرلا مكارتلا نيناوقب باطقتسالا
 كار ءا اذهل يفاقثلا وأ يسايسلا

 ريفا يف كللذ خم اع باهذلا هلرعلا ةميقلا نوناق حيتيو

 فارطألا قطانمب ةصاخلا تامسلا ًاماهت ظحلي هنأل رهاوظلا

 ع(وك ارملا يف هتمس ضيقن ىلع) جاتنإلا ماظن تتفت يأ لاما رلا

 ةعضاخلاو ةهوشملاو ةميدقلا جاتنإلا لاكشأ جاتنإ ةداعإو ةيعبتلاو
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 مدع «(زكرملا يف لاكشألا هذه ريمدت ضيقن ىلع) مكارتلا قطنم
 ةيطارقميدلاو نوناقلا ةلود ماظن  («ثيدحلا» يسايسلا ماظنلا ةمءالم

 لاكشأ رابتعالا نيعب ذخأي امك .فارطألا يف - ...خلا ةيزاوجربلا
 لب يضاملا تافلخم نم هنأ ىلع ال ةيفاقثلاو ةيسايسلا ميواحا

 .يلامسأرلا باطقتسالا هحرطي يذلا يدحتلا ىلع لعف در اهنذل

 درجم اهنوك ودعي ال قايسلا اذه ىف ةرطورعملا ناكمألا نأ ريغ

 ةلامما ل ةرهانلا ينقل كرام "عاقب فيس هك ناكمأ
 (لاقتنإلا» ةبراقم يف ماودلا ىلع تمزالت دقف اذلو اهلهاجتت

 رظنلا تنال ريتعا قف" .ةيتامعتاربلا تايوتنتلاو ةئظاحلا تايراكنلا
 ةيكارتشا ةروثل فورظلا اهعسوت لالخ نم ءىبهت ةيلامتارلا نأ

 دعب قرت مل ملاعلا بوعش لك نأ انربتعا ام اذإ لقألا ىلع «وأ ةيملاع
 ,ةروثلا ةعاس قدت امدنع ًامدقت رثكألا ميلاقألا بوعش فاصم ىلإ

 فارطألا اهءارو رجتو ةفاك ةمدقتملا زكارملا يف رشتنت ةروثلا هذه نإ

 ام عم ةنراقملاب اهعيربسلا نكمي ةريتوب اهفلخت نع ضرعت اهلعجتو
 هكا ةزررلا لكشت هي رعخأ ةرابعب .ةيلامسأرلا ةبقحل ا يف هلع تناك"

 ةروثلا يف لثمتي قلطملا لثمألا لحلا نأب ًاملع «يناثلا لثمألا لحلا
 ا فا يتأت ةيبوروأ ةروث مايق نينيل عقوت انه ىرن الأ .ةيملاعلا

 يهدبلا نمو ؟(ايسور) ةراقلا نم ناغطألا ةفلظإ يف ةروثلا تأدب
 نأ بجي يذلا مدقتلل ةيك ارسألا ةيطارقميدلا ةيورلا نأ فللدكا

 قارا ىف, ىلاماو ينقع عقال نر كاملا ف ةمكارت فن
 ىلإ ريكي مقاولا نكلو «ةبسفن قابسلا نع رهوجلا ىف قل آل
 دقلف «ةيرظنلا ةيحانلا ىلع ءانب نكي مل يلامسأرلا ماظنلا ماهتإ نأ

 عم فيكتلا متو .اهيف ةروصحم تيقبو فارطألا يف ةروثلا تأدب

 ءانب ةيرظن لالخ نم فيكتلا اذهل يرظنلا ريربتلاو عقاولا
 اهروط مث ةينينيللا راعش تحت ةيرظنلا هذه تأدب دقو .ةيكارتشالا
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 ا 0

 ةقثبنملا تاعمتجملا جارداب ةيكارتشإلا ىلإ لاقتنإلا نم لكشلا اذه

 (يلامساراللا روطتلا قيرط» راعش تحت ينطولا ررحتلا ةروث نم

 .تاراعشلا نم هريغو

 :ةيعيبطلا تاورثلا ريمدت

 ريمدتب قلعتت ىهف ةيلامسأرلاب ةصاخلا ةيساسألا ةثلاثلا ةمسلا امأ

 تاباسحلا اهيلع موقت يذلا يعامتجالا جاتنإلل ةيعيبطلا ةدعاقلا

 نأ ىوس كلمأ ال ءقايسلا اذه يفو .ماظنلا اذهل :ةيداصتقالا

 ةلمجلا - ١5١ لصفلا لوالا ءزجلا - لامسأرلا) سكرامب دهشتسا

 ص - سكرام ةعجارمو اور فزوج ةمجرت اع عطقملا نم ةريخالا
 يف اهلخديو ةينقت يأ اذإ يلامسأرلا جاتنالا روطي الط 65
 هسفقن تقولا يف دفنتسي نأ لعب الإ يعامتجالا جاتنالا ةروريس

 .(لماعلاو ضرألا :امهو ةورث لك امهنم عبنت نيذللا نيردصملا

 يف ةئيبلا ةامح عنقي نأ ردجي ١! 877 ماع بتك عئار لوقل هنإ
 مل يذلا سكرام فاشتكا ةداعإ ىوس اولعفي مل مهنأب اذه انرصع

 .طق هوأرقي

 ديل ل ا ع لا

 ول هلأ حضاولا نمف .ةمداقلا 1 ل اا

 نم ناسنإلا نكمت امل «ىلودلا كنبلا ءاربخل ةيادبلا ذنم رارقلا ناك

 الو يضارألا حالصتسا الف .اهيف شيعي ناك يتلا فوهكلا ةرداغم
 ةميظعلا تاردابملا نم يأ الو تاراقلل ةرباعلا ةيديدحلا ككسلا ءانب
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلأسل ةدوع

 قلطنم نم اهل ًارربم دجتل تناك ةيرشبلا ريصم تريغ يتلا
 رخآ هنأ ىلع رفراه ةعماج يف سردي يذلا «يدقنلا قفدت»لا
 دودح يف الإ كرحنت ال ةيرشبلا نأ ريغ !عامتجالا ملع يف ةحيص
 هذه اهيلع تماق يتلا تارايخلا نأ ادبأ معرن نلو .ةيملعلا اهفراعم

 ةيعيبطلا فورظلاو ةئيبلا ىلع ظافحلا يف امئاد تحجن تاردابملا
 اذهل ةقلطملا ةيولوألا ةيلامسأرلا تطعأ امدنعو .لبقتسملا يف ةيمنتلل
 ةنامضلا ترفو دقف ءريصقلا لجألا يأ «تبانلاو ديدجلا لماعلا
 .ةروك ذملا ةيعيبطلا فورظلا ريمدتل ةديكألا

 ... ىرخألا تاضقانتلا ضعبو
 ثالثلا تامسلاب ًارصح ددحتي ال رصاعملا ملاعلا نأ دكؤملا نم

 ةديدجلا لاكشألا ىوس ٍيداقتعا يف قسسول يعور «ءانه ةدراولا

 ثريو .ةقباسلا ةمظنألل ًافالخ ةيلامسأرلا اهتلخدأ يتلا ةيساسألا

 لقيال اهضعبو «ةقباسلا ملاوعلا عم اهمساقتي تامس رصاعملا ملاعلا

 ركفأو .هزواجت ةلواحمو هدقنو انرصع مهف لجأ نم هريغ نع ةيمهأ
 اننمز يف عيطتسن ال اننأ ةهادب يل ودبي ذإ يوبألا ماظنلاب ًاديدحت انه

 ماظنلا لوخا نودب «لاثملا ليبس ىلع «ةطلسلا ةلأسمب ًايدج ريكفتلا

 .لاجلا اذه ىف رابتعالا نيعب يوبألا

 ةريسأ تبقي اذإ .ناةيعامسجلالا ةكرتلا نأ نحال فرت تاو
 ةساسألا تادسنلا لكل ردح نهب اماه نوك لو ةقيفح دود
 (ةقالخلا ةيوابوطلا» كلت روصتت نأ عيطتست ال - انعمتجم يف

 .ءامسألا نم هريغ وأ ةيكارتشالا مسا اهيلع انقلطأ ءاوس يرورضلاو
 :ةيلامسأرلل ةضهانملا يأ ماظنلل ةضهانملا ىوقلا نأ نهربأ فوسو
 تضرفو ةعاسلا ىتح ةحاسلا ىلع ترطيس يتلا ىوقلا كلت

 روصتت مل ءاهسفن ةيلامسأرلا ىلعو ملاعلا ىلع ةزراب تالوحت
 :«نييلامسأر نودي ةيلامسأرول ةباشم: لكش' ىوش ًادبأ ةيكارتشإلا
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 رصعلا خانم

 هل ةيامخ لل ٌتيراتلا  ؟

 ..اذإ الإ ءاهزواجت يرجي نأ بجي ةيلامسأرلا

 ومنلاو «ليحتسم رمأ يلامسأرلا راشتنالل دودحماللا رارمتسإلا كا

 مزولا تقفي: هبشأ: .ناققالا اذه ةسارشا قع. ربعي :ىئذلا ةرظلا
 .نياتشريلاف ريبعت دح ىلع توملا ىلإ ةرورضلاب يدؤي يذلا يناطرسلا

 ةعزن مظاعت نيلإ ا راشتنالا اذه را يدؤي كلذ نوضغ يف

 لمعلل يرداصتتالا بالكبالا 0 موقي هنأل 000 عمد 0

 هلبقتسمب ىندألا مكحتلا نم ا تامسلا هذه ىلوأ مرحتو

 ىنعم نك رمدي ام «قوسلا تايلأ)»ل رارقلا ةطلس ءاطعإ ببسب

 ةيسايسلا ةيطارقميدلا غرفت نأ يلاتلاب بجع الف .ةيعامتجالا ةايحلا

 هباجت نأو ءارثالاو عيزوتلا صرف اهتمزأ فعضت نأو اهتيلاعف نم
 وها زازا لوح ءافكتإلاب هده ةدارإلا ةلافطنا ًاناتخا هيودتعلا

 نلتكيمو. ةينيدلا“ تاغانجلاو ةيلوصألا تاكرحلا اهحرتقت يتلا
 ريبعتلا اذه ىلجتي امك .(«يزيرغلا» يأ (يفئاطلا» ءامتنإلا لاكشأ

 يرجي يرصنعلا لصفلا ملاعب نوكي ام هبشأ ملاع ءانب يف ًاضيأ

 ةيكارتشإلا» ىضم تقو يأ نمرثكأ وه ليدبلاف .ًائيشف ًائيش هعيسوت
 نأ رمآلا نضتقا اذا وتب عرويستسك ول وتر هنمن تنبع امك" ةيزوزبلا قا
 ءاهزواجت ىلع ةردقلا مدعل ًارظن «خيراتلا ةياهن ةيلامسأرلا نوكت
 لالخ نم ةيرشبلا ةرماغملا ىلع ةطاسب لكب ءاضقلاب نوكيس كلذف

 .عاو ال يتاذ ريمدت وأ يعامج راحتتا

 يفو دعب رفاوتي مل يذلا ةفاسملا نم ءيش عم (ةيلامسأ اادودت
 ًادح عضي فوس يرشبلا قطنملا نأ ربتعت يتلا ةلئافتملا ةيضرفلا راطإ
 يخيرات ثدح اهنأ ول امك «يتاذلا ريمدتلا ىلع مئاقلا اهراشتنال
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 فراعملا) ةيداملا لئاسولل جودزم مكارت «(مكارتلا» ةظحل وأ ضراع

 حمست يتلا (طاشنلاو جاتنالا لئاسوو ةيجولونكتلا ةيلاعفلاو ةيملعلا

 مكارتلا عم ةنراقملاب اهل ليثم ال ةيعيبطلا ىوقلاب مكحتلا نم ةجردب

 مكارت 0 (شيع ىوتسما) قفا يلع رذافلاو ا بستكملا

 ريرحت «لاصتإلا لئاسوو فراعملا) ةيقالخألاو ةيركفلا لئاسولا

 ىقبي «عبطلابو .ةيلامسأرلا زواجتل يرورضلاو (ةيطارقميدلا «درفلا
 دعبأ باهذلاب حمسي ايبسن ًاموهفم ةينعملا ةيعيبطلا ىوقلاب مكحتلا
 توما ال يغلن نل .ادودحم لظي امنإ ..خلإ ضرملاو رقفلاب ىمسي امي
 ىفف الل ةفزاجملا الو تارارقلا ذاختا ىف دورتلا الو قلقلا الو

 يعادل نوح نيت نادت قري مرش ان اهتألا نأ يفاقم
 ىلإ ةبسنلاب لوقلا كلذكو .ًاضيأ يقيزيفاتيم ناويح امنإ «بير ال
 ةحاتملاو - يداملا ميقتب - ةطبترملا ةيقالخالاو ةيركفلا لئاسولا

 نأ ذإ ةضقانتم ىقبت فوس - لقألا ىلع. ةني زج ةيسر ةليعتاب
 دارفألا ةسرامثو اب ريخلاو رشلا ًامئاد مدخت فوس فوورعملا

 .ءاوس دح ىلع ًاقحو ًابجاو ىقبت فوس ةيرحلل تاعمتجم او

 .فاطملا ةياهن يف رصتني فوس لقعلا نأب لقنلو نيلئافتم نكنلف
 ايدل هيدحتا ةيوبللا ةفاسلا :ةلادلا حرصت »فو كيلجغعو
 .فدهلا غولبل ةلاعفلا تايجيتارتسإلاو (ةيكارتشإلا)

 ءانب ءكيلاعلا ًةرتلا : كيلا سلا ىلإ ىملسلا تاقتندلا . ؟

 :ةررعتلا كدملا ف َةيَكاَرْسِدلا

 اهيف رظنلا ةداعإ بجي لاقتنإللو ةيكارتشالل ميهافم ةثالث

 يأ ةيقبطلا نم يلاخلا عمتجما تامس ديدحتب سكرام متهي مل

 نع 0 ىلإ هقاييي هليل نأ او ءاباجيإ ادي ”ةيصويكلا

 رهاظملاءارو ةيراوتملا تامسلا كلت «ةيلامسأرلل ةقيمعلا تامسلا
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 رصعلا خانم

 ةقلعتملا تامسلا ءانفش نإ «هليلحت نا حي نأ نكمي «ةرشابملا
 حرتقي مل «لباقملابو .ةيلامسأرلا ضيقن اهفصي ةيكارتشالا فادهأب

 ةيعويشلاف» اهئانبو ةيكارتشإلا ىلإ لاقتنالل ةيجيتارتسا كلذك
 كسل و ذاك وردلر انك رلط اجان ةقدنلا ةيسانلا نه نيكل تناك
 نويك ارتشالا حرتقي ناك امك جراخلا نم ةدروتسه ةغيص

 ىلع ًارصح بصنا مامتهالا لكف يلاتلابو .نويوابوطلا
 ةلاهساولا ةمواقم تايجيتارتسا

 ةلأسم ىلع ًايلوأ ًادر مدقيس ام ناعرس خيراتلا نأ ريغ

 ملو .سيراب ةنوموكل ةسوململاو ةيقيقحلا ةبرجتلا ربع ةيكارتشالا
 ىلع لب يخيراتلا ثدحلا اذه لافغإ عيطتسيل سكرام نكي

 تاصالخلا ضعب هنم صلختسيل ةرشابم هيف ركف دقف سكعلا

 اهتيروتاتكيدبو ةيراتيلوربلا ةلودلا موهفمب ةقلعتملا كلت اميسال ةزيمملا

 ةروثلا ةيشع اهاحوتساف نينيل داع سورد يهو .اهلاوزبو ةيطارقميدلا

 قيبطت نأ كردي نأ لبق (ةروثلاو ةلودلا» هباتك يف ةيسورلا

 امار نوومالا نلف يلع رهرملا عقاولا همغرأ دقو ل ل ا

 ةيلامعلا ةكرحلا لوحي فوس سيراب ةنوموك لشف نأ ريغ
 :فرفخأ تا راسم وحن ةيناثلا ةيممألا قايس يف ثاع يتلا ةينزوألا

 ف ورعملا لوألا :ناضقانتم ناطخ زرب (ةيممألا هذه راطإ يفو

 ةيطارقميدلا ىلع هسفن ضرفي فوس نياتشنرب «ةيفيرحت»ب
 ةيكارتشالا ةروثلا موهفم ىلع ىقبأ يذلا يناثلاو «ةيكارتشالا
 يف امنإ ةثلاغلا ةيممألا يف هؤايحإ دوعيل ةيناثلا ةنمألا نع يبشر قون

 ماع لبق نويروثلا اهروصت يتلا كلتل ةرياغم ةيخيرات فورظ لظ
101 

 ةيفيرحت اهتحرتقا ىتلا تاحورطلا ةيافكلا هيف امب فرعن اننإ
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 ةيكارتشالا ىلإ لافتنالا ةلأسل ةدوع

 مويلا رك ذلاب ريدج وه ام امأ .انه اهيلإ ةدوعلل يعاد الو نياتشنرب

 حورطملا روطتلا ةياغ - يكارتشالا عمتجما موهفم نأ وهف نأشلا اذهب
 لمعتسا دقو ( كيبل اسر نودب ةيلامسأرا موهفم عقاولا يف ناك

 ةيطارقميدلا عورشم فصول يلرألا ةرملل ريتا اذه رلجبنا

 نييوابوطلا نييكارتشالا ضيقن ىلعو .هلمجم ةيناملألا ةيكارتشالا

 لمعلا  ةرصاعملا انتراضحب رظنلا اوداعأف حماج لايخب اوزيمع نيذلا

 ربل تايرغلاع حلاو نيسنجلا و يدع رس

 يتلا لئاسولا نقلا 0 ا ىوقلل هديجمت نم 0 يلامسأرلا

 ماظنلاو ميظنتلا يأ اهل دودح ال يتلا هتيهش عابشإل اهعضو

 يف كلذ نم رثكأ وأ لضفأب اوماقو لب «لمعلا ميسقتو ةيبتارتلاو

 يضوف) ةصاخلا ةيكلملا هيلإ يدؤت يذلا ردهلا صيلقتب هسفن ىحنملا

 ةلودلا ةيكلم لادبتساب بسحف يفتكت دق ةيكارتشالاف .(جاتنإلا

 ءاسرإل ةيديهمتلا ةوطخلا تاراكتحالا نكت ملأ .نييلامسأرلا ةيكلمب

 ىلإ لاقتنالا لجأ نم راكتحالا ميمأت يفكي ؟يكارتشالا ماظنلا

 اهفصو اسجي يتلا يه اهتمرب ىؤرلا هذهو :ةنيك اركشرلا

 ناسا و نودب ةنلافيساور) ب

 روطتلا ةاعد هب ىدان يذلا وه طقف جذومنلا اذه نوكي نل

 ملأ .نييروثلا ةيؤرب ًاضيأ لب ةدوشنملا ةياغلا وحن ءىداهلاو يجيردتلا
 تناك ىتلا (ةيطارقوريبلا) ةرادإلا ةيزكر مب ايجعم هسفن نينيل نكي

 دجوي دق جذومنلاف ؟(ايناملأ يف ديربلاك) اهسرامت تاراكتحالا

 تاكرشلا اهيف لصاوت «قوس ةيكارتشا» :نيتخسن يف يلاتلاب

 ةطخ تاميلعتل - تاينواعتلل وأ ةلودلا كلم كلذك اهلكو -

 نيتخسنلا نيب يقيقحو عساش قرفلاو .دح ىصقأ ىلإ ةيزكرم
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 رصعلا خانم

 نأش نم ليلقتلا يونأ ال «ةيروطتلا ةخسنلا ىلإ ةدوعلابو
 ىلع ةرشابم ةدئاف نم هب دوعت امل ةيكارتشالا ةيطارقميدلا تازاجنإ

 قطنم زواجتب قلعتي دعبأ روظنم نم ىتحو لب ةيبعشلا تاقبطلا
 اهتغيص ضرفت فوس ىتلا ةيعارلا ةلودلاف .قيضلا ةيلامسأرلا

 ةيلاعلا:يرخلا »دافيد ةيلامسأرلا كارلا عيمج ىلع ًايلمع ممعتتو
 يف حمست لمعلاو يلامسأرلا نيب كيرا روس رجم تيم ياللا
 قوقح باستكاب ةنهارلا عاضوألا لظ يفو ةينعملا لودلا فورظ
 ؛ةيلامسأرلا ةسرامملا ىف ةفورعم ريغ ةعاسلا ىتح تناك ةيعامتجا

 قلع ةيعرشلا قلبا للعلا اذهب قم عوقب ةيعارلا» ةلوذالا هلفو
 قيض مهف نم ةقئبنمللا كلت ريغ ةفاك يعامتجالا قطنملا لاكشأ

 .ةيلاهتسارلا ةيدودرملل

 نكي مل ةيكارتشالا ةيطارقميدلا هتققح يذلا مدقتلا نأ ىقبي

 معزي امك) بسحف ةصاخلا ةمظنملا اهاوق ةيمنتل ًايرصح أجاتن

 لكشت يتلا تاجاحلاو فورظلل أجاتن الو (يسايسلا اهزاهج
 ةءارق ًانايحأ كلذب يحوت امك) لامسأرلا جاتنإ ةداعإ فادهأ
 جاتن يه ءلقالا ىلع ةيئزج ةروصبو ةكلذك لب «(ةتحب ةيداصتقا

 ةقبطلا حلاصل هتفك تحجر يدلا ةيعامتجالا ىوقلا نازيم
 لضفب كلذو «ةيلامسأرلا خيرات يف اناس قرع مل امك ةلماعلا

 ىرخألا ةيؤرلا سيركت يأ يتايفوسلا داحتالا راصتناو ةيشافلا ةميزه
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب يروثلا جهنلا ةيؤر  لاقتنالل

 نم رخآلا بناجلا يف رظنلل ةيعيبط ةروصب نيرطضم انسفنأ دجن
 يذلا بناجلا اذه ءاهيلإ لوصولا تايجيتارتساو ةيكارتشالا ةيؤر
 يف نمزلا نم ةرتف روظنملا اذه رمتسا دقلو .يروثلا جهنلا هيلإ اعد
 ىلع ةفعيدتشمم انثإ ةخومسم ةيولقأ "كاران ناطإ يف ةيناذلا ةيفألا
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلاسل ةدوع

 ًاريثك .شلتخي ال هحرتقت اه نأ املاط كلذك نوكت ال قيكو .ماودلا

 اذاملف ؟نورخآلا اهحرتقي يتلا (هولامسار :نوذب: ةيلاقسارلا: قط

 ىلإ ريشت لئالدلا لك نأ املاط اهسفن ةياغلا غولبل فنعلا ىلإ ءوجللا
 قي اع ارك كنج يم او 4 ايي ردتو ايل اعلا مده يع هناك

 ىلع رصحنت ةروث ىلاتلاب تحبصأ ةينعملا ةيملاعلا ةروثلا نأ تلقو
  اينصلاو هرالكناو اقرفو اياللؤ (ةزيضحتلل ايوزوأ .نعأ ىزكازملا
 فارطالا اهئارو له رجتف - (...ايلاطياو اكيجلبو هدنلوهو رجا

 نأ دعب «ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالل يروثلا موهفملا خسرتي فوس
 يأ ةراقلا فرط ىلع «ةيبوروألا ةيلامعلا ةكرحلا يف ًاشمهم ناك
 ةكرحلا تاسانعلا .١8 ه ماعلا نم أءدب اهيف ترهظ ىتلا ايسور ىف

 (ةيزاوجرب ةيطارقميد لجأ نم ةروث :اهلولح ةيددعتو ماظنلل ةضمهانملا

 ةروث «نيدرمتم نيحالف ةدايقب يرذج يعارز حالصإ لجأ نم ةروث
 لماع هذه لولحلا ةيددعت نكت مل كارت عمتجم لجأ نم

 ةيؤرلا ىتحف .اهتوق سكعلا ىلع تلكش لب ةكرحلا فاعضإل

 نيب حوارتي يولقأ طيحمب ترصحنا نإو ءانه ةيك ارتشالا

 ىحطسلا روظنملا نم دعبأ تبهذ دقف «لامعلاو ايسنجيلتنالا

 تيسعب يذلا :نلامسأرلا ماظنلل ت,رخا* نكامأ ىف ميما ف
 ةميدقلا ةيوابوطلا بناوج ضعب انه تطلتخاف ةماعلا ةيكلملا هتروص

 .لاسعلا) .ثرالا نع "ةاضرعيملا .ةيسك ةولرالا : .تلاباتكلاب ةفئارلا

 نم كش وأ ةلود ةيك ارتشأ عورشم عورشملا نكي مل أذإ ةيادبلا

 عورشملا اذه حبصأ ةأجفو .نييلامسأر نودب ةيلامسأرلا لاكشأ
 كلذك حبصأ هنكلو ١411. ربوتكوأ ةروث يف ةيخيرات ةيناكما
 الو «لوهسلا بهلت فوس يتلا ةرارشلا» سيل هنأ كردي نأ نودب
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 رصعلا خانم

 ام ناعرس يذلا «ةلسلسلا نم ةفيعضلا ةقلخلا» ىف لوألا راجفنإلا
 ربعي هنأ تقولا كلذ يف كردي مل وهو .ًامدقت رثكأ لود هدمتعتس

 ةدوجوملا بوعشلا ضفر اهلثمي ةوق «ماظنلل ةضهانم ىرخأ ةوق نع
 .يلامسأ رلا باطقتسالا تابلطتمل خوضرلا ماظنلا فارطأ ىلع

 دحاو دلب ىف ةيكارتشالا ءانب ىلإ ًاذإ انلقتنا ةيملاعلا ةروثلا نم
 همايقل نيلاتس مولن نأ عيطتسن ال اننأ كش الو .فورظلا مكحب
 وعدت تناك ةيرظنلاو ءًادوجوم نكي مل ليدبلا لخلاف هرايخلا اذهب
 ىوس يلاتلاب سورلا مامأ دعي ملو .ءيش ال وأ ةيملعلا ةروثلا ىلإ
 ام نكلو .دعب اهناوأ نآ دق نكي مل ةيملاع ةروثب اونمآ مهنأل راحتتالا

 ةيعقاولل قيضلا قفألا نإ داع وأ ًاريسأ يقب هنأ وه نيلاتس هيلع مالي

 كلت ىوس رخآ ًائيش روض: نأ كودي :ةيكارتشالا' ةيطارقعدلا

 متي فوس 07 ريوابوطف يلاتلابو يلامس رد نوال ةئلاويشأرلا

 ترص يف ةيناثلا ةيممألا مهتنبت ىيذلا نييعقاولا حلاصل مهاب

 «ىرخألا روطتلا لاكشأ لكب روطتلا اذه مكحت دقو. .ئرخأ

 مكارتلا رئاتو عيرست يأ «قاحللا» يه ةضاسألا ةمهملا ةعيصأو

 اذه دقف ول ىتح هل هلمجمب يكارتشالا عورشملا عاضخإ عم

 تاينواعت راطإ يف نيحالفلا لالغتسا ىرج اذكهو .هاوحف عورشملا

 ىدأو (يكارتشا وعدملا يئادبلا مكارتلا» ليومتب ةلودلا اهريدت
 ةروثلا راصتنا حاتأ يذلا يحالفلاو يلامعلا يبعشلا فلاحتلا طارفنا

 ىلإو ايراتيلوربلا «مساب» ةيفسعتلا ةيروتاتكيدلا مامأ قيرطلا ديهمت ىلإ

 ةيكارتشا رايخخ ززعي فوس ام ؛ةطلس يأ ةباقر نم ةيطارقوريبلا ريرحت
 .((يوطلسلا» طيطختلا) ةلودلا

 تارايخلا هذه ةعيبط لوح آذإ لاجسلا رودي نأ بجي
 وحن («عارسإلا»و ؟كلذ ريغب مايقلا ناكمإلاب ناك لهف .اهتارربمو
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 ةيكارتشالا ىلإ لافتنالا ةهلاسلل ةدوع 0

 (ءاطبإلا» وأ ؟..خلإ ةلودلا لاوز وحن لب ةيطارقميدلا ةيعويشلا

 ةطخلا يف ثدح ام رارغ ىلع ةيلامسأرلا عم قفاوتلا ةلاطإو
 بناوج يف عارسإلا يأ «ةرياغملا» وأ ؟8088 ةديدجلا ةيداصتقالا

 ؟ىرخأ بناوج يف ءاطبإلاو ةنيعم

 أ .دجناو :دلب. ىف ةيكارتشالا عاتي. :علابضل :نايخلا تيسني.ول
 مايقلل ةيادبلا ذنم اهسفن تمظن ىتلا ةينيصلا ةيعويشلل ةلكشم

 نم اهراصتنا ززعتي نأ ىوس رظتنت نكت ملو .نيصلا يف ةروثلاب
 ةدعاسمل ةدحتملا تايالولاو نابايلا ىف ايراتيلوربلا ةروث لالخ

 ةينيصلا هيضويشلا فرعت ملو .هفلخت زواجت ىلع ينيصلا بنعشلا

 ىلع لب ؛ىلوالا اهتاوئس ىف ةيسورلا ةروثلا بحاص يذلا دقرتلا

 ةيكارتشالا ءانب ةيناكمإو ةرورضب ةيادبلا ذنم ةيواملا تدان سكعلا

 ىلإ يدؤت (لحارم ىلع ةرمتسم ةروث» ةطساوب فلختم دلب ىف

 يتلا ةيكارتشالا ةروثلا لظ يف «ايراتيلوربلا ةرادإ)» قبطت اهنكلو

 ميظنتو ةيكلملا ميمأتل ةفدارم ءايسور يف امك «نيصلا يف تحبصأ
 لضفأ نيصلا ىف تالوحتلا هذه تناك ول ىتحو .ةيفير تاينواعت
 نكت مل يهف «يتايفوسلا داحتالا يف هيلع تناك امم  ًاءوس لقأ وأ -

 :ةنييلاممار ندي ةيلامنمارلا)

 ىتايفوسلا داحتالا نأ ىلإ تصلخ ىتلا - ةيواملا تلءاست اذكهو

 جهن ناك اذإ ام  ؛ةيكارتشالا نع ًاضوع ةيلامسأرلا ىنبي» ناك
 .ًانكممو ًايرورض قتايفوسلا داحتالا هدمتعا يذلا كلذ نع فلتخم

 مكارتلا رئاتو يف ءاطبإلا ءىرخأ تالاجم يف عارسإلاو تالاجملا
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 يف عارسإلاو ؛يحالفلا  يلامعلا فلاحتلا ضيوقت نود لوؤحلل
 دايح) ةديقع دقن مامأ قيرطلا .دهع كلذ نأل «ىرخأ بناوج

 نودب ةلامسار لاو جذوم حاجب لجأ نم ةيرورضلا (ايجولونكتلا

 تالاجم يف عارسإلا ةيواملا دمتعت فوس يلاتلابو .«نييلامسأر

 ((ةيفاقث ةروث) رايتخال ريسفتلا وه اذهوإ) ةيعويشلا ايجولويديالا

 مقت ملو ةيواملا هب تدهعت ام وهو) ةيسايسلا ةطلسلا ميظنت يفو
 .(هب

 جذومنلا فاطملا ةياهن يف لشف دقل «لاوحألا قلطم يف
 نلو .ةراسم رييغتل ةيواملا تالواملاو ةيكارتشالا ءانبل يتايفوسلا

 جذومنلا رايهنإو لكآتلا تايلمع لحارمو بابسأ ىلإ انه دوعأ

 ماع نم ًاءدب يواملا عورشملا نع ىلختلا بابسأ ىلإ الو ىتايفوسلا
 :ةيساسأ ةربع كلذ لك نم صلختسن نأ وه مويلا مهملف

 عوجر ال ةيلمع سيل ةينعملا ةيكارتشالا ءانب نأ خيراتلا فلا كفل

 وأ - يتايفوسلا جاتنإلا بولسا هتيمسأ ام وأ - ةنلودلا نأو ءاهنع
 لب( نيرتسم# نحذوع :نالكفي ال :«قيلامسأر نودي ةيلامتمارلا

 رمق وطترب اهييردك زوطنلا نإ كي اياديفو# اتاويقع- الاققا
 ةرورصلا طورشلا نع. فيدعلا انها هرعت :فوسوز ةيكازتشالا
 ةيلامسأرلا ىلإ لصوتلا امإو ««مئالملا روطتلا اذه يف -رارمتسالل
 يتايفوسلا داحتالا ىلإ ةبسنلاب لاحل وه اذهو) نييلامسأر عم فرصلا

 .(ةيقرشلا ابوروأو قباسلا

 ىرحخالا ميهافملا نإ ذإ نيجذومنلا نيذه ىلع لشفلا رصتقي مل

 يتلا لاكشالاف .خيراتلا لالخ رفوأ ظح تاذ نكت مل ةيكارتشالل

 يف امك) ةنامألا نم كاذ وأ ردقلا اذهب يتايفوسلا جذومنلا تدلق
 ايقيرفأ يف ةيكارتشالا ةمظنألاك) هنع تدعتبا وأ (ابوكو مانتييف
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلاسل ةدوع 0

 نيلوالا نيلكشلا ىوس ةعاسلا ىتح اهنم ّقِبي ملو) تدعبتسا (ايساو

 ةيكارتشا نكلو .وكسوم يف ماظنلا بلق لبق ىتح كلذو (ايئزج
 ناهذالا ىف دبالا ىلإ ةلصاتم ودبت تناك ىتلا ةيبرغلا ةيعارلا ةلودلا

 جذومنلا رايهنإ ببسب اهرودب تعزعزت يعامتجالا عقاولاو
 اهقيقحتو ةديدجلاا ةيلارييللا موجه نمز نالا نامزلا تابو ىتايفوسلا

 .ءارولا قإ ةعاسلا براقع ةداعاي برغلا يف تاحاجتنلا صعب

 ةيكارتشالا ةركف عضت ةلماشلاو ةرطخلا تاقافخالا هذه نإ

 نلو ةملكلل عئاشلا ىنعملاب ةيوابرط يه لهف .كحما ىلع اهسفن
 يتاذلا ريمدتلاب ةموكحم ةيرشبلا له ؟ققحتت نأ ادبأ اهل بتكي

 لاؤسلا اذه ىلإ دوعن فوس ؟(خيراتلا ةياهن» ةيلامسأرلا ببسب

 انها يرهوجلا

 هسفن ضرفي ناك لاقتنالا موهفم نم رخأ هجول ايئاهن ادح ةنمازتم

 نييسايس نيداصتقا نيماظلا نانا (يملسلا شياعتلا) ةجيتن يمادص

 تيوط ةحفصلا هذه ١. ماعلا نم اعد 108207 فونادج لوق

 ةيلامسأرلاو ةيكارتشالا نيب عارصلا ىنعي اذام :ينآلا لاؤسلا زربو
 ؟مويلا انملاع يف

 يلا ْسالا ةلاسم كلا درع . 4

 اهتدجوأ يتلا كلتل ةرياغم ةفاقث حرط نودب ةيكارتشإلل ىنعم ال
 هالعأ ةروكذملا ىربكلا تاضقانتلا زواجت ىرج ام اذإ يأ ةيلامسأرلا

 ةيكارتشالا نأ دقتعأ «ةياغلل زجوم ريبعت يفو .رصاعملا انلاع يف
 يوداصتقالا بالتسالا نم ةررحتم ١( :ةفاقث ىلإ دنتست نأ بجي
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 رصعحلا خانم

 ةمكحتم 03 :يوبألا ماظنلا نم ةررحتم (؟ :لمعلا باالتسا نمو

 دودحلا نم دعبأ ةيطارقميدلل ةروطم (4:ةعيبطلا عم اهتقالعب
 ةسايسلاو ةهج نم ةيداصتقالا ةرادإلا نيب لصفلا ةجيتن ةضورفملا

 جاتنإ ديعي ال ءراطإ يفو «ساسأ ىلع ةملوعم (ه :ىرخأ ةهج نم

 روفلا ىلع هنم جتنتسأ انأف ةيكارتشالا فده وه اذه ناك اذإ

 لجأ نم عارصلا تايجيتارتساب قلعتي ام يف يبأرب ةمساح ةصالخ
 نأ بجي تايجيتارتسإلا هذهو .رصاعملا انملاع ىف ةيكارتشالا

 .بوعشلا اههجاوت ةزراب تايدحت ةعيرأل ىدصتت

 لكل يئدبملا ضفرلاب ال نرمألا قلعتي ال (قوسلا» يدحت - 0

 هلادبتساو قوسلا داصتقاب فورعملا داصتقالا لاكشأ نم لكش

 ةمس ةيأب مستي ال طيطخت) يطرقوريبو يزكر م لماش طيطختب
 دويقل ةيعامتجالا جاتنالا ةداعإ عاضخاإب الو «(الصأ ةيكارتشا

 لئاسولاو فادهألا ديدحتب رمألا قلعتي لب ؛(اهمساب اهقيبطت
 حمست يتلا (ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيميظنتلاو ةيرادإلاو ةينوناقلا)

 مدقتلا نمؤت ةيعامتجا جاتنإ ةداعإ ةمدخ يف هعضوو قوسلا ريطأتب

 يف (...خلإ ةاواسملا نم ردق ربكأ قيقحت «ةلاطبلا مادعنا) يعامتجالا
 ةيكلملل ةعوتنملا .لاكشألا طبارت ضرفي .فوس «قايسلا اذه
 هسفن  ...خلإ تاينواعتلا ةيكلمو ةلودلا ةيكلم  ةماعلاو ةصاخلا -

 .ةليوط ةرتفلو ديكأتلاب

 ماظنلا يف جامدنالاب لوبقلا ىلإ وعدي يذلا ءىطاخلا لاجسلا
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 اذه لادبتساو ءايئاهن هنم جورخلا وأ ماظنلا اذه اهمظني يتلا

 مويلا ةملوعلا اهضرفت ىتلا ةيمتحلا ةيقيقحلا دويقلا ةشقانمب لاجسلا

 .ةيبعشلاو ةينطولا ةيعامتجالا ةيمنتلل ًايتاذ ةلقتسم تاسايس ىلع
 سكع حيتت يتلا شماوهلا لامعتساب رمألا كد رد ةراع

 ةيجراخلا دويقلل يداحألا فيكتلا ضفرو جراخلا /لخادلا ةقالع
 ةيمنتلا تابلطتم عم هرودب فيكتلا ىلع يملاعلا ماظنلا ماغرإل كلذو
 لمعلا نيدايم دحا طبضلاب ددحي طبارتلا كفب هوعدا امو .ةصاخلا

 .ةيوورتطلا ةيردلا تانعؤلرمالا' ىيعتل ةينانبألا

 ولا :رظنلا ل رمألا يضتقي ال :(ةيطارقميدلا» يدحت )جر

 اهنأ ىلع «ةيلاربيل ةوعدملا) ةثيدحلا ةيزاوجربلا ةيطارقميدلا لاكشأ

 رمألا قلعتي لب «ةيوبعشلا ةسراممب اهلادبتساب الو خيراتلا ةياهن
 «تايرخلا ناسنإلل ةيساسألا :قوقحلا) ةيسايسلا ةيطارقميدلا زيرعتي
 ةيعامتجالا قوقحلل سوململا ديدحتلاب (نوناقلا ةلود «ةيددعتلا

 طبضلاب ددحت يتلا (...خلإ يداصتقالا رارقلاب مكحتلا لمعلا قح)

 .«قوسلا» ريطأت دعاوق

 ليوحتب رمألا قلعتي ال :(ةيفاقثلاو ةيموقلا ةيددعتلا» يدحت (د)

 ةعامجلا وأ ةينثألا وأ ةمألا) كلذك اهنأ معزت وأ ةسناجتم ةعامج

 راكنإي الو ؛ةطلسلا ةسراممل يرورضلا يرصحلا راطإلا ىلإ (ةينيدلا
 مارتحا ةيطارقميدلا ةطلسلا نم بلطتت تالاجملا هذه ىف ةيددعتلا نأ
 تاعامجلا رثكأ لعافتو شياعت ميظنتف «تافالتخالاو تايصوصخلا

 نأ بجي نكمم يسايس زيح ربكأ راطإ لخاد اهرود ديدحتو ًاعونت
 ْ .ريرحتلا تايجيتارتسا فده نوكي

 بجي  ىتلا .ىتاذلا لالقتسالا شماوه .ىئدمف ئرن امك

 تاحالصإلا حلاصلو اهح اصل اهتعبعت ةيبعشلا ىوقلا عيطتستو
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 مصعلا خانم

 ةيلح ا ةسوململا فورظلاب طبترت اهراطإ يف قبطت دق يتلا ةيرذجلا

 هذه ىدم ار عسوي نأ يبعشل ىبعشلا لاضنلا ىلعو 0

 هانفصو دق ام ةيدجب لوانتت لاعف لمع تايجيتارتسا نإ .شماوهلا
 يف اهجاردإ بجي هنأ ينعت ةحورطملا تايداحتلا ماوق هنأ ىلع انوتل

 .ةيلامسأرلا دودح زواجتل ًايعون امدقت لكشت ةراضح روظنم

 يننأل عورشملل يساسألا يجولويديإلا دعبلا اذه ىلإ دوعأ ال
 يدقن تضرع امدنع أفنآ ةيافكلا هيف امب هتتححضو دق ىننأ دقتعأ
 يرانا .تالواجنللو  ةيلامهأرلل نقع مك .يبكرالا)
 ةرداقلا ةرروربطلا دفا :ةدخيو. نا كفن يدخاو: اجور اجمل
 ءاغلإو ةيطارقميدلا تابلطتم ءاسرإ ىلع كسامتم عماج راطإ نمض

 جمد ىلإ يدؤملا رارقلاب مكحتلاو يداصتقالاو يسايسلا نيب لصفلا
 .ىدملا ةديعب تارابتعاب ةملوعلا

 يتلا اة عزل ادع نع هفرعي ام ابر دجي نأ انه ءىراقلا

 يوقو موعزم عونت حلاصل يملاعلا روظنملا ضفر ًاديدحت اهب ينعأ
 تاعامجلا ريوطت لجأ نم ةفلتخم (تاراسم» ماحقإ ةجردل

 وأ ةيونثإلا ىلإ ةزكترملا تاوعدلا هذه لك تضفر .دقل .ةعونتملا

 لثمت اهنأل دج ةيعجر اهنأ ىرأ ىتلاو مويلا ةعئاشلا ينيدلا عونتلا
 ةملوعلاف «ةيملاعلا هاجتاب ًالصأ ةيلامسأرلا هتثدحأ ام ىلإ ةبسنلاب ًاعجارت
 ةيراجتلا تالدابملاو بسحف ايجولونكتلا ةملوع تسيل اهتضرف يتلا

 قح نويركسعلا اهفرعي ىتلا ةيجيتارتساويجلا لخادتلا لاكشأو

 ةفاقثلا 0 تمق دقف 0 .ًاضيأ ةيفاقث ةملوع يهف ا

 .(ًايخيرات نحمل ينوزرألا ل
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلاسل ةدوع

 ديكأتلاب ةيوق ةيبلس بناوج ةيلامسأرلا ةملوعلا هذهل تناك نِئلو
 بناوج ًاضيأ مضت يهف - هيف رشتنت يذلا باطقتسإلا ببسب

 اهروط يف لازت ال تناك نإو «يتلا (عمتجماو ءاروذلا نرخ اجلا

 لامسأرلا قطنم تابلطتم ببسب هوشملاو لمتكملا ريغ ينينجلا
 باطقتسإلل ةيبلسلا راثآلا امأ .الصأ ةمئاق كلذ عم ىقبت «نميهملا
 ةينغلا بوعشلا نيب قراوفلا) يداصتقالا بناجلاب قلعتت ال ىهف

 نيب ضقانتلا يف ةرورضلاب لمتكت لب ءبسحف (ةريقفلا 0
 كلذ ىف ةيطارتمدلا هذه ةعاشإ ةلاحتساو ةيسايسلا ةيطارقميدلا

 ةفاقثلل يباصعلا سابتلإلاو برغلا ةفرجع نيب مئاقلا ضقانتلا
 ةيبلاسلابتاودل هذه.( ضيشلاو) نيؤروألا)) اييلحتو ةيلافتنأرلا

 ناو ةرئاقلا وضل ىلإ ةدوهت نعلق نأ نكمل هنا معا رز ةقوعلا
 ملاعلا لكشت تناك يتلا تاعمتجملا يف ةيجولويديالا رهاظملا عونت

 اج ا كاب «تلقو قبس امك ىجارخلا

 .ةيملاع ةيك ارتش | ءانب ل

 مساقلا لقص ينعت : عورشملا اذه ةيملاع نإ لوقلا لفان نم

 الوكاكوكلا - ةيلامسأرلا ةيلومشلا ةعزن يه ةعزنلا هذهف «كرتشملا
 تسيل يهو اهل ةقفارملا ةينيدلاو ةينثألا داقحألا كلذكو ؛عيمجلل
 نم ًاقالطناو «ةطساوب ةرورضلاب ةينبلا ةيكارتشالا ةيلومشلا ةعزت
 عورشملل ءانغإ لماع ىلإ اهعونت ليحت يتلا بوعشلا لك ماهسإ
 ةكلردخملا

 ةداعإ دعب دوار | 0 000 0 ى ةدوحلنوا

 0 لا لكم را قل

 تاعيفا عظفأ ديكأتلاب سيل برغلا ىف ةيكارتشالا ةيطارقميدلا

١8 



 رصعلا خانم

 ةيناسنإ رثكألاو ةيبذاج رثكألاو ًامدقت رثكألا يه امنإ ءاهانفرع يتلا
 نم هيلإ ةرظنلا باسح ىلع لخادلا نم مكحلا اذه ءاج ول ىتح

 فقاومب ريبك دح ىلإ طبترت ام ًابلاغ يتلا - فارطألا نم - جراخلا

 (ايلاح ةمئاقلا ةيكارتشإلا)» تاعمتجم تناك نئلو .فرص ةيلايربما

 تاعمتجما ًاضيأ يهف ءاهبناوج ضعبب ةعيظف تامس نع تنيب دق

 ةكرعملل ًامعد رثكألا ؛جراخلا نم اهيلإ انرظن ام اذإ ءتناك يتلا
 امك .فارطألا بوعش اهتضاخ ىتلا ىنطولا ررحتللو ةيشافلا دض
 مدقتلا» ىلع رصتفت الو ةليلقي تسيل اهتققح يتلا تازاجنإلا نأ
 ةانحنأ تزواجت وتيت دهع يف ايفالسغويف (يداملا يداصتقالا

 ءدونهلا نم ريثكب لضفأ نوشيعي نوينيصلاو «ةينثألا اهتانوكم

 بسس ةوسق رثكأ طقف تسيل يه ايسور يف ةسرشلا ةلامشارلاو

 لكشت ال يه لب ةيبعشلا ةيبلغألا ىلع اهتضرف يتلا ةيدالا فورظلا

 يف ةثدحملا ةيروداربموكلا ةيلطنالا نأ انيك ةيطارقعذلل ا ةنايبط نسخ

 يتلا ةيوبعشلا ةمظنألا نم ةريثك بناوج يف أوسأ ثلاثلا ملاعلا
 ...ىصحن الو دعت ال كلذ ىلع ةلثمألاو ءاهتقبس

 .... نينلامينارب ةنوذي» ةيلاعستا لا عورتقم نأ تاق هذه رول
 اهموهفمب وأ قوسلا ةيكارتشإل يكارتشالا يطارقميدلا اهموهفمب
 دقل ؛عقاولا يف .ًايثبعو ايداع ًاجاتن نكت مل  (ينلودلا) يميمأتلا

 اهرهظم رثكأ يف ةيزاوجربلا ايجولويديإلا ةياغ عورشملا اذه لكش
 .ةماع ةروصب ةيسنرفلا ةروثلا اريثك بحي ال رصاعملا انملاعو .امدقت

 نهارلا يي ىعجرلا طمنلاف .اهتايلجت د تناك يتلا ةيبوقعيلا كلذكو

 ؛كلذ عمو «ةيلومشلا هركو ةيفئاطلا تايصوصخلا ميظعت ىلع موقي
 ةطيسبلا تابلطتملا نم دعبأ بهذت ةوطخ ةيبوقعيلا تلكش دقف

 تاحومط نم جيزم يهو «ةيبوقعيلاف .ةيزاوجربلا ةطلس مايقل
 ركف ةلالس نمو - ةيوابوط تناك امهم  تقولا كلذ يف بعشلا
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 طقف سيلو) نينطاوملا ةيروهمج ركف تعدبأ دق «ريونتلا رصع داور
 وأ تربانوب وأ بئارضلا يعفاد باختنا ناك نيذلا نييزاوجربلا

 امك ريبك دح ىلإ مهيضريل باختنا نودب رينتسم كلم مكح
 نرقلا لالخ ابوروأ رئاسو اسنرف يف ًاقحال خيراتلا رهظي فوس
 (قوسلا») ةيداصتقالا ةيلاربيللا نأ تفشتكاو لب ء(رشع عساتلا
 نودب ةيلامسأرلاف .ةيطارقميدلا ودع يه (مويلا عئاشلا موهفملاب

 زواجتل فيعضلاو أزتجما قطنملا كلذل ثيدح ريبعت وه نييلامسأر
 ةيدقنلا ةمهاسملا نأب داقتعالا نكميل ناك ريبعت «ةيلامسأرلا
 ىلا ةلوزللل يرق داخل يعي وهو: قنوات دق ةينكراملل ةيسانمألا
 ا دعي مل الخخدت ؛يملاعلا دعبلا تاذ ةينالّقعلا مظنم رود يدؤت

 ىلع ةلودلل ضهانملا يعجرلا موجهلا رصع ءاذه انرصع يف ًاعئاش
 اهسفن ةلهسلا ةنادإلا يف طلخلا مت ام ناعرسف اذلو .ةفاك دعصلا

 ةميمأت - ءطق ريبلوك سنت مل اسنرف - ةيوراجتلا ةيميمأتلا نيب
 ةيتايفوسلا ايسور ةميمأتو «ةيليغيهلا ةيسوربلا ةلودلا - كرامسب
 ثيرو - وام (مهنلود) ةيميمأت «ةرصايقلا ةيطارقوتوأ ةئيرو -
 ؛نينطاوملا ةلود نع ليدبلا ام نكلو ...خلإ - طسولا ةيروطاربما
 بايغ ىف قوسلاب ةطبترملا ةينيدلا ةعامجلا «ةينثألا ةمألا وه ليدبلا

 نين لداتملا دقحلا ةليكو هير هفاضي لاغدألا نوناقي أ :كلودلا
 حرط وه هتاذب حرطلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو .ةينعملا تاعامجلا

 يف «ةيلومش ريغ طبضلاب اهنأل ةيعجر ةيوابوط اهنكلو يوابوط
 .ةلوعلا ضرفت اهيلإ وعدتو لب اهيضترت يتلا ةيلامسأرلا نأ نيح

 ةملوع ءانب وه ةيلامسأرلل ةيشحولا ةللوعلا نع ليدبلا ناك اذإ
 نأ ذإ ؛ةرورضلاب ًاليوط نوكيس اهيلإ قيرطلاف «ةرضحتم ةيكارتشا
 ىلإ ههجون دق يذلا موللاو .ةديدج ةراضح ءانبب قلعتي رمألا
 وه اهدقنو اهليلحتب انمق يتلا ةيكارتشإلا ءانبل ةيخيراتلا عيراشملا
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 ضعغب - تاحالصإلا ضعب ذيفنت ىلع ترصتقا دق اهنأ طبضلاب

 ةروثلا تضاخ دقل .ةصاخلا ةيكلملا ءاغلإ اهزربأ  اهتيمهأ نع رظنلا

 كلت ءانبلا ةيلمع تاينيرشعلا يف اهقيرط نع تثحب نأ دعب ةيسورلا

 ىلإ تردابو 7087 ةديدجلا ةيداصتقالا ةسايسلل دح عضو تررقف

 نع نيلاتس نلعأ «تاوئس تس دعبو 07 ماع تاينواعتلا ءاشنإ

 ذوينيصلا نلعأ ل ةهاب/ ماع ىفو يك ارتشالا ءانب كانكتما

 نأ وه مويلا هلوقأ امو !ةيكارتشالا ءانب لامكتسا نع مهرودب

 نوضغ ىف ىنبت نأ ءىهدب رمأ اذهو «نكمي ال ةديدج ةراضح

 ضرفت فوس ةيرورضلا ةيلحرملا تايجيتارتسالا ةشقانم نإ

 فشتكنسو .هذه ةليوطلا لاقتنالا ةريسم ىلإ قرطتن امدنع اهسفن

 اهل دجت دق يتلا ةقباسلا براجتلا رصانع نم ًاضعب قايسلا اذه يف

 ةيطارقميدلا تاحارتقا ضعبل .ىئستيف ديدج روظنه ءوض: ىلغ ًاتاكم

 هذه رصانع ضعب لكشت نأ قوسلا ةيكارتشالو ةيقطنملا ةيكارتشإلا

 .اهشقاننلف ؟طورش ةيأب نكلو .كلت لحارملا تايجيتارتسا

 كلاقتناول لريدص هريقم لهمأ نم فرأ تاصارقا  ه

 ةماه ةصالخ جاتنتسا ىلع ينلمحت ركذلا ةفنالا تارابتعإلا نإ

 نأ «لوقت ىلا :ةيرطنلا نأ ةةيلاعلا ةرشابلا "ةزوتضلاب .:اهغوضا
 تلف انك ”ةيلايسأرلا لاو: نوت نأ نكم ال ةيكارتخألا
 هذه ءاهنم صلختتو اهنم جرخت نأ ةيعاطقإلا لخاد ةيلامسأرلا

 .اهيلإ يل لاخدإ بجي ةيرظنلا

 نم نورق ةثالث اهيف تلكش يتلا اهسفن ةقيرطلابو يلاتلابو
 ىلإ ةيعاطقالا نم اليوط الاقتنا ب د84 ةيليتتك ملا
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 نأ عيطتسن انادنع اهنا ناناطما ايلذاع شياعت :ةيلاهسأرلا

 شياعتي ةيملاعلا ةيكارتسالا ىلإ هاون ارلا نم اليوط الاقعنا 222

 مكارت مكحي يذلا قطنملا  ناقطنملا ناديه اكافت اهلالخ

 عم مجسنت ال ةيعامتجا تاجاح نم عبني يذلا قطنملاو لاعسار|

 .مكارتلا اذه

 سك رام اهب ىدان يتلا دل نك كت مل ةيؤرلا هذه نأب فرتعأو

 ةيخيراتلا اهتمهم ًاعيرسو 5 زجنت ةيلامسأرلا نأ دقتعا يذلا

 يعامتجا ماظن يف ضرألا ىلع تاعمتجملا لك جمد ىلع ةمئاقلا -

 لثمي يساسأو دو لما ل تادتاجلا را يور صارت
 يداصتقا ماظن سا ىلع ايراتيلوربلاو ةيزاوجربلا 4 عازنلا يف

 ةيلافيسارلا ناوكن .هسفن قلطنملا اذه نم مل نمو ا سناجتم

 تاقبط نودب ديدج عمتجم ىلإ ءاعمج ةيرشبلا لاقتنال تدهم دق
 رح دلك راه ناك قرأ راعي ايست يقف ةيسيرأت ةرتق »ف
 هيلا راد“ يوم انيتح هني ةيماج# هيك ارتخالاو ةنلاهسسارلا
 ناماظن امهنإ .ةيكارتشإلا ةرودلا هرايتعا :ناكمألاب ئفذلا روسلا جا

 .دحاو عمتجم ىف ًايمادص ولو شياعتلا نع نازجاع نيففاكتم ريغ

 نمزلا نم ةرتفل يمادصلا شياعتلا عبطلاب ةيؤرلا هذه دعبتست ملو
 ةيناثلاو ةنلاميمارب لازت هلا للوالا «فافمقلا قم قعر دكمم ناي

 ناد 6 ًاريصق تقولا اذه نوكي نأ طرش ةيكارتشا كا

 .ةيماع الإ نوكت ال ةيكارتشإلا

 روم مداهر ةعسضرتفاا يالا ايلاحس”ةمئاقلا :ةيلامسأرلا .ليلحت نإ
 ضمهانملاو يلامسأرلا  نيقطنملا عازن ىلع ددشي لب اذه نيصلا
 مئاقلا يلامسأرلا ملاعلا لخاد ًايلعف ناقبطي 00 لافتين
 5 ىلع يلامسأرلا جاتنإلا بولسأ هنأ ينعي ال يذلاو «ًايلاح
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 نيب زيمي يذلا عئاشلاو يداعلا ىنعملاب ءكلذك سيل وهو .يملاعلا

 نأ املع «ىجذومنلا لاثملاو ىقيقحلا ماظنلا يأ ءدرجماو سوململا
 فقدارتلا اذه بايغ نإ .ىناثلا نم 56 رثكأ ًامئاد وه لوألا

 :نينثإ نيدعب راطإ يفو ىوقأ ىنعمب مهفي نأ بجي

 (فرصلا» يلامسأرلا جاتنإلا بولسا نأ نع مجان لوألا دعبلا
 الإ حجنت ال ةيلامسأرلا نإ رخآ ىنعمبو ءاقح دجوي نأ نككمي ال
 «يتاذلا اهضقانت زواجتب ماظنلل ةضهانم ىوق اهل حمست نأ طرشب
 مكحب ةيباطقتسا اهنأل «ةيملاعلا ةيلامسأرلا نأ نع يناثلا دعبلا مجنيو
 ةمواقمو ماظنلل ةضهانم ىوق ةداوه ودب دلوت «صاخلا| اهراشتنا

 ماظنلل يلاوملا «نيقطنملا عازنل ل وألا -كفنلا ىلإ ةيسفلاب انآ
 جاتنإلا ولما يليلحت لالخ تلصوت دقف «ءهل ضهانملاو

 ريغ ةعسوملا جاتنإلا ةداعإ نأ يهو ةيلاتلا ةصالخلا ىلإ يلامسأرلا

 .ةيجاتنإلا ةازاومب ةيقيقحلا روجألا عفترت مل ام ةنكمم

 رومألا قوكت نأ ديري ال لامسأرلا يهل ىذاحألا غطنللا كلو
 اهنم لعجي مئاد دوكرب ةددحم ةيلامسأرلاف اذلو ءوحنلا اذه ىلع

 الإ هيلع بلغتلا نكمي ال ىثبعلا ضقانتلا اذه .ًاليحتسم ًاماظن
 قرا لامس ارلا :يداضتفالا قلنا نع ةحراتع كاد لنقف
 لعالم ةليرم نك" نيني مرالخا نإ ددسعلا» "نيف لن :تيرخأ
 ةروثلا بورح :ةيلاتلا ثادحألل قفارملا ىلامسأرلا راهدزإلل ىربكلا
 ايلا. :ةاننالا .ديكرت .كايلمعب :ةيروظا ممألا ةييورطاو
 لضفب وأ (...خلا ةبقاعتملا ايجولونكتلا تاروثلا ءرامعتسالاو
 موقت هلالخ نم يذلا يقبطلا عارصلا يأ ماظنلل ضهانملا قطنملا

 ضرفب (نيحالفلاك ةيجاتنإلا ىوقلا نم اهريغو) ةلماعلا ةقبطلا
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 نمز يف اهتورذ تغلب يتلا ةيلدجلا هذه .لمعلا وول ةدايز

 ىتح ١97١ نم) ةيزكرملا ةينطولا ةيجاتنإلا ةمظنألاو تاراكتحالا

 هذه «ةيعارلا ةلودلا عم ةيخيراتلا ةيوستلا ىلإ ةفاضإ (

 لخدلا عيزوتل يعامتجالا قطنملاب مكارتلا قطنم نرقت يتلا ةيلدجلا

 عبطلا لكآت ىلع تلمع يتلا ةملوعلا ببسب ةمزأ يف مويلا يه

 تاقبطلا فقوم فعض ببسبو ةينطولا ةيجاتنالا ةمظنألل يزكرملا
 هرودب يلامسأرلا مكارتلا حبصأف «مئاقلا يسايسلا نزاوتلا يف ةلماعلا
 .ةمزأ يف

 ةيمتحلا ةجيتنلا وهف نيروكذملا نيقطنملا عازنل يناثلا دعبلا امأ
 ماظنلل نضال قطنملا ةهجاوم يفف .لوألا يساسألا ضقانتلا اذهل

 ةمظنألا أجلت «(نيغلا بصنب) ةلغتسملا تاقبطلا هتروط يذلا
 ةملوعلا دلوتف يجراخلا راشتنإلا ىلإ ةددهملا ةينطولا ةيلامسأرلا
 يف هدقف ام نميهملا لامسأرلا ضوعي ؛عسوتلا اذه يف .ةيباطقتسإلا
 ةقياملا :لاكشألا يفلت يعلو عاضخإ وحن رثكأ ًاهجتم هزكارم

 ريغ ًاملاع يلاتلاب ًاقلاخو وه هقطنمل هقيرط يف اهدجي يتلا ةيلامسأرلل

 وأ هقلخت لب «لصألا نم ًانيابت ثرت ال ةيملاعلا ةيلامسأرلاف .سناجعتم
 قلطأ يذلا مكارتلا نوناقو .اهتحلصم لجأ نم رارمتساب هقلخ ديعت

 زكارملا يف ىغلملا لب ففخملا نوناقلا اذه ٍنراقفألا مسا سكرام هيلع

 ىلع نكلو .يملاعلا ماظنلا ىوتسم ىلع ًامامت ًايقيقح حبصي ةمدقتملا
 مكارتلا نوناق قبطي ال - ةنهارلا ةلاجتسا لا وتمت ح :ىفرسلا اذه

 بولسا راطإ يف لب «فرصلا» يلامسأرلا جاتنإلا بولسأ راطإ يف
 اذه .فارطألاو زكرملا يف اهنم نوكي يتلا تاليكشتلا لمجم
 ينل بوعشلا هيضترت الو ًالوبقم عبطلاب سيل راقفالا - باطقتسإلا

 نع اهتالاضنب زكرملا ىف ةيلامعلا ةقبطلا ربعت امكف .هنم ىناعت

 0 ربعت فارطألا بوعش كلذك «ماظنلل ةضهانملا اهتعزن
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 اهتعزن نع (ةيكارتشالا تاروثلا وأ «ىنطولا ررحتلا تاكرح»)

 ١ .ماظنلل ةئوانملا

 ةيلامسأرلا خيرات ةءارق ةداعإ حرتقأ ؛يرظنلا راطإلا اذه يف
 ةرات يداحالا يلامسأرلا قطنملا اهيف رصتني ةبقاعتم لحارم خيراتك

 قطنم اروط هيلع ضرفيو - املوعم اراشتنا ماظنلا اهدنع دهشيف
 ةءارق تحرتقا دقل .ءىفكني نأ فارطألا ىف ماظنلل ةضهانملا ةروثلا
 نرقلاو ؛لوألا فئصلا نم ةليوط ةلحرمك رشع عساتلا نرقلا
 نم ةليوط ةلحرمك - ١944٠ ماع ىلإ ١411 ماع نم  نيرشعلا
 وه ىوتسملا اذه دنع هحرط انل قحي يذلا لاؤسلاو .ىناثلا فنصلا

 عم «فيكتلا» ىلع ةلئاهلا ةردقلا هذه ةيلامسأرلل نأ امب :يلاتلا
 اذامل ء«صاخلا اهروطت نم دلوتت يتلا ماظنلل ةضهانملا ىوقلا تابلطتم
 يتلا هذه بقاعتلا ةيكرح فانئتسابو ؟دبألا ىلإ اهماظن رمتسي ال
 فقوت مث رك رمل ةيجاتنا ةازاومب لمعلا ليخادم ومن لحارم ىلع موقت

 عسوتلا قطنمل فارطألا عوضخ لحارم اهبقعت «ةيجاتنالا هذه
 دق «باطقتسإلا عجارتو عسوتلا اذه ضفر مث يملاعلا يلامسأرلا

 ةيواستم ةيلامسأر ساسأ ىلع سناجتب ملاعلا ةيؤر ىلإ صلخن
 نوكي «ليوطلا ىدملا ىلعو .كاذ وأ ردقلا اذهب ًايجيردت روطتلا
 .ملاعلا سناجت ىلع لمعي مكارتلا نوناقف ًابيصم. سكرام

 نأ عيطتسي ال ماظنلا نأ وه لاؤسلا اذه ىلع يباوج ناك اذإو
 ىتح كلذ لعفي مل هنأل كلذف وحنلا اذه ىلع يدحتلا هجاوي
 ىوقلا ريثأت تحت ًايجيردت باطقتسإلا فخي مل «عقاولا يف .ةعاسلا

 ليخادم تناك اذإف كلذكو .مقافت لب هضفرت يتلا ماظنلل ةضهانملا

 ىدملا ىلعو زكارملا يف ةيجاتنإلا ةريتو قفو العف تعفترا دق لمعلا
 تمظاعت لب ءايجيردت فخي مل لمعلا بالتسا راثاف «ليوطلا

 «ىرخأ ةرابعب .ثيدحلا ملاعلا يف (لمعلا ةمزأ» كلذ ىلع دهشيو

١5 



 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلأاسل ةدوع

 اذإ ام رظنلا ضغب  ةيهانتماللا هتريسم فانعتسا ماظنلا عيطتسي نل

 ريمدت) ثلاغلا اهضقانت ببسب ال مأ ةنكمم ةريسملا هذه تناك
 ًايجيردت ةسيئرلا ةثالثلا هتاضقانت صلقتت مل ام - (ةيعيبطلا ةزيكرلا
 مقافتت تاضقانتلا هذه عيمج نكلو .يخيراتلا راشتنالا اذه لالخ

 الباقو قاطي ال ائيشف ائيش حبصي نآب امتح موكحم ماظنلاف اذلو
 .راجفنإلل

 باوجلا نأ ينعي ال راجفنإلل ًالباقو قاطي ال ماظنلا حبصي نأ
 هذه ضرفت نأ دعب هاطختي فوس - ةيكارتشإلا - ينالقعلا

 ذنم هتحرتقا ام ىلإ دوعأ اذل .ةيعيبط ةوقك اهسفن ةيكارتشالا

 دقق ٠ افييرا ةلفابلا ةمظنألا رواخ ةك رع ناسي, اماغ ةيرشع
 مأ ةروثلا :يلاتلا لؤاستلا عوضوملا اذه لوح ذئقو تحرط

 فادهأل يعاولا كاردإلا اهيف مجرتي (ةيرذجلا ةيتاروطتلا لاكشألا

 ىضاملا دض ةكرعملا دوقت ىتلا ةيعامتجالا ىوقلا ةطساوب لوحتلا

 يف ميدقلا مكحلا ةمظنأ لاقتنا كلذ ىلع ًالثم تيطعأ دقو .دئابلا

 اذه بايغ ىفو ءكلذ ضيقن ىلعو .ةيلامسأرلا ةثادحلا ىلإ ابوروأ

 طاطحنا لاكشا اهتربتعا لاكشأ ىلإ نايحالا بلغأ ىف يدؤي ام

 ىتلا ةيبوروألا ةيعاطقإلا ىلإ ةميدقلا روصعلا نم لاقتنإلا ىلإ ًادانتسإ
 .ةكلاهتملا ةينامورلا ةيوطاربمالا ضاقنأ ىلع اهقيرط تقش

 ةيلامسأرلا زواجت - له :يلاتلا عورشملا لاؤسلا حرطن نأ انلو

 ةرربمو ةيئزج كراعم ةجيتن ةفدصلا قيرط نم وأ (يكارتشا عمتجم)
 لب ةرورضلاب ةلماكتم ريغ ىلاتلابو ةصاخو ةفلتخم ةقيرط فلأب
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 جهن داعبتسا بجي ال ؟نايحألا بلغأ يف ةيمادص سكعلا ىلع
 ءانينعت يتلا ةلاحلا يف ٠ ,نكلو ةيئدبملا ةيحانلا نم ًادبأ (طاطحنإلا»

 ل ةثيدحلا ةمظنألا 3 ةرفاوتما لالا 0 تاقاطل ارظنو

 0 راحتنالاب هوعدأ ام وأ يتاذلا ريمدتلا ىلإ

 ىصوأ امك «ةلئافتملا ةدارإلل لاجملا حاسفإ ىوس ٌاذإ ىقيي ال
 ةيعامتجالا ةكرحلا ديوزت لجأ نم لاضنلا ينعي ام ءيشمارغ كلذب
 رومأ نم ًايلاح ةمئاقلا ةيلامسأرلا هدلوت ام ءازإ ضفرلاو جاجتحالل
 حرتقأو رساجتأ نلو .ةمئالم تايجيتارتساو عاو كاردإي «ةلوبقم ريغ
 ىلإ ةوعدلاب يفتكأ لب (ةرورضلاب ةيملاعلا) («لمعلا ةطخ» انه

 .عوضوملا اذه لوح ىلوألا راكفألا ضعي حارتقا ربع لاجسلا

 عورشم ةيثبعف .اهشيعن يتلا ةماعلا قلقلاو عايضلا ةرتف مودت نل
 :قئاقحلا اهتتبثأ دق تكرام ربوس رادي امك يملاعلا عمتجملا ةرادإ

 هئادحإ نكمي ام ىصقأ عورشملا اذه ثدحأ «يسايق نمز لالخف

 طبختت اهلعجو دودسم قيرط يف تاعمتجما عضوو «ثراوك نم
 يلاربيلوينلا باطخلا ادب دقل .نالمتحي ال فلختو دوكر يف
 تداع «ةيقرشلا ابوروأ لود نم ديدعلا يفو :هقيرب دقفي فلصلا
 نم ةطلسلا ىلإ  ةميق نم اهل امل  ةقباسلا ةيعويشلا بازحألا

 ةيبعش جاجتحا ةكرح تماق ءاسنرف يفو . .ةماعلا تاباختنالا قيرط

 ارح يتلا برغلا يف ىلوألا يحب ت5 يود يف ةمراع

 («يلاربيلوينلا باطخلا يف ةساسألا ميهافملا لكل يعاولا ضفرلا يي

 ضعب يفو اورو لك يف ءارالا يف لمتحم بالقنا نع تنلعأو

 بونجو نيييليفلاو ايروكو كيسكملاو ليزاربلا» .ثلاثلا ملاعلا لود
 ماظنلل ةضهانملا ةيبعشلا ةيطارقميدلا تاكرحلا ضعب لجس «(ايقيرفا
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 ةيكارتشالا ىلإ لاقتنالا ةلأسملل ةدوع

 تارافص تناك «لباقملاب نكلو .اهفيلح حاجنلا ادبو تاراصتتا

 نم ةلماك تاىف باذتجا نع كفنت ال ةيمارجإلاو ةيمهولا ةبوجألا
 ٍي ا ا ةثدحم ةظفاحم تاحنشت :ةينعتشلا 0

 .رصاعمل انملاع عقاو وه اذه فدل ةيلوصألاب ةمئاقلا ةمظنألا

 راسيلاو «راسيلاو نيميلا نيب ةفينع تامدص وحن نوهجتم نحنو
 نأ طرش: تونحلاو لامتعلا لود. عمت ريثكلا .ىفا نيضعي دق دي دجلا

 ةجرد ىصقأب جردنت ةمئالم تايجيتارتسا لوح ديدج نم رولبتي

 ضرعأ فوسو .يكارتشا ليدب عمتجم عورشم ةيؤر يف يعولا نم
 .ةعونتم عاضوأ يف ةرولبلا هذه طورش يلي ام يف

 ذنم تحرتقا دقلف «ةماع ةروصب فارطألاب قلعتي ام يف امأ
 يبعشلا ينطولا فلاحتلا» اهتيمسأ ةلحرم تاونس عضب
 رك ذأ «ليصفتلاب حارتقالا اذه ىلإ موخرا نودبو .(يطارقميدلاو

 ةيداصتقا تاسايس ديدحت ةداعإ ءالوأ ةساسألا عبرألا هتامس

 تريح نع ةينلفو. تناسايتس نا :ةيروداريموكلل ةيطقانم ةيعامجاو

 عسوتلل نميهملا قطنملاو اهفادهأ نبي براضتلا ةقيقح يعت اهنأ
 يف كرتشت يتلا ةيعامتجإلا ىوقلا ديدحت ءايناث .ملوعملا يلامسأرلا
 براضت ديدحن هسفن تقولا ىفو تاسايسلا هذه قيبطتب اهمامتها

 .((بعشلا لخاد تاضقانتلا») ةيعامتجالا ىوقلا هذه نيب حلاصملا
 لخاد تافالخلا ةيوستب حمست ةيطارقميد ةيميظنت لاكشأ ءانب تلات

 يلخادلا يساسألا ودعلا دض ةكرتشملا ةكرعملا ضوخو بعشلا

 ةكرعم ةعباتم قيرط نم ةيلخادلا تاهبجلا زيزعت ءاعبار .يجراخلاو
 مغرت نأ اهنأش نم يملاعلا ديعصلا ىلعو ةيميلقالا تايوتسملا ىلع
 ام سكع يلاتلابو) تاباطتملا هذه عم (فيكتلا» ىلع يملاعلا ماظنلا
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 رصحلا خانم

 ةملوعلا تابلطتم عم يداحألا فيكتلا يأ ماظنلا اذه هحرتقي

 اسال

 اذه ىف بهذت تاحارتقال ةلواحم نم رثكأ يداقتعا ىف كانهو

 بزحف :ةيدام ىوق ىلإ لوحتتل يركفلا لاجسلا زواجتتو هاجتالا
 يف 281لا مزح مكحل يداعملا يروثلا بزحلاو ليزاربلا يف لمعلا

 ةيتاباز ةكرحو ةيطارقميدلا ةضراعملا ىلاوتلا ىلع امهو - كيسكملا

 نييك او, ايروك فا ةطشادلا :ةيسعلا هيا عدلا ,ىرقلا ب دع
 بزحلا - ىقيرفألا ىنطولا رمتؤملا نم ةفلؤملا ةلتكلا «ىرخأ نادلبو
 م4206 - 5© - ايقيرفا بونج ىف ةيملاعلا تاباقنلا داحتا - ىعويشلا
 فاللتئإلا اذه نم ةقثبنملا وكدا كيبأتا نم مغرلاب) «مومتان

 كرحلاو' ًايملاع“ ةتميهملا :قيوقلا اهيلإ ىغدت ىلا :ةيلازييللا تالوقملل
 هدصأ تدعوا دق ينازحألا هذه لك /اينيرتا هدوتعت نق وقلا
 افيماع >ةنيشاستلاو. ةكسامتملا ةيراشتلا تاك رضيلل طع ًاعاضوأ

 6 ب قع

 نم ةديدجلا ةينيصلا ةسايسلا داعبأ ليلحت ةيادب تحرتقا دقل

 ىنطولا» رايخلل ةيباجيإلا تامسلا ىلع انه ددشأو .هسفن قطنملا

 تاقالعلاب مكحتلا :(ثالثلا تايباجيإلا») ةيواملا دعب ام (يبعشلاو
 نيب لماكتلا زيزعت «ءلخدلل يعامتجالا عيزوتلا ةداعإ ,ةيجراخلا
 بايغ :ةزرابلاو ةعبارلا (ةيبلسلا)) اعم هتارغث ىلعو (ةيفيرلا ميلاقالا

 يذلا ةثلاثلا ةيممالا موهفمل رمتسملا ثرإلاو ةيطارقميدلل موهفم

 روطت تاناكما ىلإ يدؤت تاضقانتلا هذه .(ةلودلا - بزحلاددحي

 روظنم يف عورشملل يزاوجربلا ينطولا نومضملا ززعتي امإف «ةنيابتم
 رصتنت امإو «ىمظع ةيلامسأر ةوق ىلإ نيصلا لوحي يذلا «قاحللا»
 تيتفتب موقتو (ةدحتملا تايالولاو نابايلا) مصخلا تايجيتارتسا
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 ةيكارتشالا ىلإ لافتنالا ةلأسل  ةدوع 0

 ةيك ارفشاو ب ًايمشرب نعدج ام: راطإ فا عورشلا عجتي انإ و هنيبملا
 تسيل اهنأ نم مغرلاب ةغيصلا هذه نإف «ةلاحلا هذه يفو .«قوسلا

 لكشت فوس (انه هنع تعفاد يذلا ةيكارتشإلا موهفم يف) ةيئاهن

 يف عضولا نإ .«ليوطلا لاقتنالا» نم ةيباجيإ ةيجيتارتسا ةلحرم

 تسيل يهو ةحضاو ةصاخ تامسب مستي يلامسأرلا زكرملا لود

 .نابايلاو ةيلامشلا اكريمأو ابوروأ ىف ةهباشتم

 كلاهتل نمازتملا جاتنلا حجرألا ىلع وه ريبك كرتشم مساق ةمث '
 بازحألاو ةيكارتشالا ةيطارقميدلا) ةيراسيلا ةيخيراتلا بازحألا
 نوكت نق ب ةيعامجالا ةكرحلل ةديدجح لاكشأ روهظو (ةيغويشلا
 كلذكو ءاهزربأ نم ةئيبلا نع عافدلا ةكرحو ةيوسنلا ةكرحلا

 .(ةينيدلا تاكرحلا ءايحإو  اهريغو ةينثالا - تاعامجلا تاكرح

 بزحك ةيناملرب ةيسايس بازحأ يف تاكرحلا هذه ضعب رولبت دقو
 نولكشي مهنأ ربتعأ ال يننأ ًاملع «ةيبوروألا لودلا ضعب يف رضخلا
 ظفحت ىلإ هالعأ ترشأ دقو) ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةديدج ىوق
 معدت نأ نكمي ىرخأ تاكرح كانهو .(ةيلامسأرلا ةنادإ نع رضخلا
 لوألا ةجرتلاب ةيوسنلا ةكرتلات'اهيظعي قكلو..ةنيميلا :تامجف
 ةيحانلا نم مجاهت اهنأل اهلوح لادج ال ةيمدقت كادهأ :اهل د
 تناقا دقو انعم نو يفسر تكلا :تانمينلا ىدختإب ةنئدبملا
 حلاصل ةيباجيإلا طاقنلا ضرعب اهقيثوت ىرج يتلا تالاجسلا ضعب
 رثكأ ةيميظنت لاكشأب ةطبترملا طاقنلا ةهجاوم ىف (تاكرحلا»
 نأ يداقتعا يف قح نع ناهذألل الع كفو ل يش ماعم

 تاعمتجملا خيرات يف ًازراب ًافطعنم تلكش ١978 ثادحأ
 لمعلا بالتسا دض جاجتحالا ىلع تفضأ ذإ ةمدقتملا ةيلامسأ رلا

 .دعب اميف ادبا هدقفت مل اقيمع ادعب
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 .رصعلا خانم

 اذإ ام ةفرعم وه انه انمهت يتلا ةيحانلا نم يبأرب يرهوج وه ام
 يبرغلا يندملا عمتجا يف راسيلا لثمت يتلا ىوقلا لك تناك

 عورشمب مايقلا ىلع ال مأ ةرداق - تاكرحو تاباقنو بازحأ
 ةيلحرم تايجيتارتسا ديدحت لجأ نم هنم دب ال ديدج يعمتجم

 يذلا سيئرلا روحملا يبوروألا عورشملا لكشي ءابوروأ يفو .ةمئالم
 وأ بولطملا يباجيإلا هاجتالا اذه يف تاروطتلا هلوح رولبتت فوس
 ةيبوروالا ةيراسيلا بازحالا ىقبت لهف .كلذب مايقلا ىف لشفت

 نكمتت وأ (ةكرتشم قوس - ابوروأل» ةينيميلا ةيؤرلا ةنيجس اهمظعمب
 عضولاو ؟يمدقتو جمدنم يعامتجاو يسايس عورشم عضو نم
 يتلا ةيبطقلا ةيئانثلا ثيح ةدحتملا تايالولا يف عبطلاب فلتخم

 متي نل نييطارقميدلاو نييروهمجلا نيب ةبياختنالا ةهجاوملا اهضرفت
 ةيبزحلا ةيداحألا ثيح ًاضيأ نابايلا ىفو ءودبي ام ىلع اهزواجت

 اهنأ ودبت ال ءاهنم يناعت يتلا عدصتلا تارشؤم نم مغرلاب «ةظفاحملا
 .رخآ ليدب مامأ قيرطلا تدهم

 ثيح ةيباجيإ رثكألا تايضرفلا يفو «لاوحألا قلطم يف
 لاؤسلا ىقبي ءانه حرتقم وه امك رولبتت دق ةيراسيلا تاكرحلا
 تاكرحلا هذه اهب ضهنت دق يتلا تاوطخلا ضرفت له :حورطملا

 ظفاحت امنإ ديكأتلاب اهلوحت تافيكت اهدحو ةيلامسأرلا ىلع حاجنب
 اهتاضقانت نم اةك را جارح يف حلقت ا نلائابو - اهرهوخ ىلع
 ىلع اسأر ةعزنلا هذه رييغت يف لعفلاب حجنت اهنأ مأ  ةمقافتملا

 وحن لوحتي أدب دق ماظنلا نإ لوقلا انعسي دحلا اذه دنع .بقع

 ليوطلا لاقتنالا يف تثدح دق نوكت ةيعون ةعيطق نأو ةيكارتشإلا
 ْ .ةيكارتشإلا ىلإ
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 ىوتلا تانايدلا ف صانقاو ياعلا

 ةمكلنلا ةيواسسلا ةايدآلا  شافن :نوظسلا هده م ضرغلا نيل
 موقت يذلا جهنملا كلذ بتاكلا مدختسي نلف .ةينيد دئاقع اهتفصب

 نيدلا مولع ,يحيسملا توهاللا ,يدوهيلا دوملتلا يهو) نيدلا مولع
 تابثإ وه امنإ نيدلا مولع نم ضرغلاف .هساسأ ىلع (ةيمالسإلا

 بتاك ربتعيو .ةديقعلا رهوجل حيحصلا ريسفتلا وأ ««نيدلا حيحص
 لب «هتيعرش ديكأتلاب هل نيدلا حيحص نع ثحبلا نأ روطسلا هذه
 نل بتاكلا نكلو .ًانمؤم هتفصب نمؤملا ىلإ ةبسنلاب «ةمساحلا هتيمهأ
 نايدألا ىلإ رظني فوس لب «ةيوازلا هذه نم ةلكشملا ىلإ انه رظني
 ةساردلا موقت .ريغ ال «ةتحب ةيخيرات ةيعمتجم رهاوظ اهتفصب ةينعملا

 شاقنو بناج نم دئاقعلل ينيدلا ريسفتلا نيب لصفلا ىلع نذإ
 .رخآلا بناجلا نم نايدألل يخيراتلا يعمتجملا عباطلا

 نوملسم - نونمؤم كانه لب .حرتقملا زييمتلا لوبق ناميإلا عنمي ال

 فقو اذكه .يباجيإلا هرود نودكؤيو هب نوداني دوهيو نويحيسمو
 نين قييمتلا لجأ قمة رتصشطلا ال لاما ليس. ىلا دم نيسنع ىلع

 بجي يذلا لقعلاو .هب صاخ لاجم يف سرامي يذلا ناميإلا
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 رصعلا خانم

 نم رثكأ .هروطت خيراتو يعمتجملا عقاولا مهف لجأ نم همادختسا
 0 نأ ىري نم نييقيقحلا نينمؤملا فوفص يف - كانهف .كلذ

 نمّؤملا ىلع ىقلملا باجحلا عفري هنال «كفاطملا ةياهن يف نامي الاديفي

 مسأب ةيلعف ةيعمتجم ةطلس نوسرامي نيذلا ءالؤه لبق نم

 .ةديقعلا ريسفتل مهراكتحا

 مه ءالؤه .حرتقملا زييمتلا ةيعرش ضفري نم ًاضيأ كانه نكلو
 لكل ةح اص ةيعامتجا عئارش تمهلأ ةديقعلا نأ نومعزي نيذلا
 ءالؤه عمتجماو نيدلا نيب لصفلا نوضفري يلاتلابو - ناكمو نامز

 ةثالثلا نايدألا عيمج فوفص يف نودجاوتي نيذلا نويلوصألا مه

 ركفلا تالاجم يف اهنا نودجاوتي امك - ىرخألاو انف ةربتعم ا

 نويلاريبلا نويلوصاو لويبسك رام نويلوصأ كانهف .ينيدلا ريغ يندملا

 ةقيقحلا لئمت مهءارآ نأ رابتعاب نيدلا يف نييلوصألا نوكراشي
 .ناكمو نامز لكل ةحلاصلا ةقلطملا

 ءالؤه عم لادجلا خف يف روطسلا هذه بتاك لحخدي نل

 عمتجملا رومأ يف ثحبلا نأ مهءاعدإ لبقي نل يلاتلابو :ةيلوصألا

 وه امنإ نيدلا ل - ةينيدلا اهعاضوأ اهيف امب -
 !(رفك»

 وعدي امهلوأ .فقوملا يف نيفرطلا نيذه نيب ينيدلا ركفلا ددرتي

 ةيدئاقعلا صوصنلل يلوصأ ليوأت ىلإو نيدلاو عمتجملا جمد ىلإ
 ةيدئاقعلا ةقيقحلا ةيدبا ديكأت ىلإو يبسنلا ىلع قلطملا بيلغت ىلإو

 نيب لصفلا لبقي مهنا .ناكمو نامز لكل ةيفرحلا اهتحصو
 تاجايتحا كاردإي متهي يلاتلابو «هيلإ وعدي لب «لقعلاو ناميإلا
 .خيراتلا فورظل اهسفن ةديقعلا فيكت

 تاالاجم ىف ا دجاوتي ىبسنلاو قلطملا نيب ددرتلا ناك اذإو
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 ىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا 5

 نع ثحبلا ةيبذاج نأ الإ ؛ينيدلا ريغ يعمتجملا ركفلا نم ىرخأ

 ببسب ينيدلا ركفلا لاجم يف ةفعاضم ةوقب اهلعف لعفت قلطملا
 .ةيدئاقعلا صوصنلل سدقملا عباطلا

 نأ كم ال هيفيرا# عي رجا رع اهنضب قايدالا ةياردذإ
 ليلحت لوانتت نأ بجي لب «ةيدئاقعلا صوصنلا ليوأت ىلع رصتقت
 نأ :ننعت يلاقلابو .ةينعملا ةديقعلاو عيا ةيكرح نيب لعافتلا

 ًالاوحأ لعفلاب جتنأ دق لعافتلا اذه نأ ةظحالملا نم ةساردلا قلطنت
 دنتع :ىلوبصا نير ةودارس هج ايون .ًامامت ةنيابتمو ةعونتم ةينيع

 ةحلاص اهنأ معزي علارش صرف عمتجا ىلع نيدلا ةنميه سركي

 دجن كانهو .صوصنلل ًايفرح ًاليوأت بلغيو قلطم لكشبو دبألل
 عمتجملا ةكرحل ةيلالقتسا حيتت ةيلوصألا نم ةديعب ميهافم ةدايس

 ةسدقملا صوصنلل ًاحوتفم ًاليوأت بلغتو اهل نيدلا فيكت ضرفتو

 اهسفن ةيدئاقعلا صوصنلا ضعب يف كانه له ؟قرفلا اذه اذال

 يطعيام ىرخألا صوصنلا ضعب يفو ةيلوصألا ةباجإلا حجري ام
 قرفلا بابسأ نع ثحبلا موقي نأ بجي مأ ؟ةيفيكتلا ةباجإلل ةصرف
 ؟دئاقعلا صوصن جراخ ىرخأ :تالاحتم ةَسازو ىلع

 ةيوامسلا نايدألا نيب فالتخالا هجوأو هباشتلا هجوأ

 يديلقتلا ليلحتلل ًاقبط
 ةرداق تناك اذإ امع دعب اميف رظنن يك تايهيدبلا نم قلطنن

 ةباجإلا مث نمو ةنيعملا تاعمتجملا يف شاعملا نيدلا عقاو ريسفت ىلع
 رك دلا :قباسلا يساسالا انلؤاست نع

 ةثالثلا ةيوامسلا نايدأللف .ًامامت ةفورعمو ةحضاو هباشتلا هجوأ
 ديحوتلا أدبم ىلع موقت اهنأ امك «ةيطسوأ قرش ةكرتشم رداصم
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 رصعلا خانم

 .ًاعيمج ىرخألا نع نايدألا هذه ًامامت زيمي هنإ هنع لاقي يذلا

 نأ دجن ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا روهظ يف يخيراتلا بيترتلا مكحبو
 نأو مالسإلاو ةيحيسملا تاالوقم امام لهاجتي يدوهيلا دوملتلا

 نأو ايئزج هركنيو هيلإ فيضيو قباسلا ىلع ينبي يحيسملا توهاللا
 ةيدوهيلا لاوقأ حيحصتو ةاروتلا شقانت ةيمالسإلا نيدلا مولع

 .حيسملا عوساي عضو صخي اميف ةيحيسملاو

 يهو ةكرتشملا رداصملا ًالوأ :بيترتلاب يلي اميف لوانتن فوسو

 لمعلاب اندهعت يذلا جهنملا تايضتقمل اقلط ديصوتلا أدبه اريخأو

 قةتحب ةيخيرات ةيعمتجم ةيواز نم لكاشملا هذه ىلإ رظنن فوس هب

 ضرعلا اذه لالخ يفو .نيدلا مولع جهنم يف ضوخلل ايدافت

 ريسفت نكمي له :يتالا وهو يروح ا انلؤاست اننهذ يف ىقبي فوس

 اهدئاقع تنبت ىتلا بوعشلا اهشيعتو اهتشاع امك ةثالثلا نايدألا

 :ةكرتشملا رداصملاو ةاروتلا

 رداصم ىف كراشت ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا نأ عيمجلا ملعي

 .اهدئاقع يف ًاحضاو ًابراقت ًالعف جتنأ يذلا رمألا ,ةكرتشم ةيخيرات

 دوهيلا ةاروت وه كرتشم سدقم باتكب ةئثالغلا نايدألا فرتعتو

 نم دوهيلا ىدل حيحصلا ربتعملا صنلا يف تافالتخا كانه نأب ًاملع
 نييحيسملا نأ امك .رخآلا :بناجلا نم نيملسملا ىدلو «بناج
 ةاروتلل نيفلتخم نيصن - (ميدقلا دهعلا» ناونع تحت  نوءرقي
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 ىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا 1

 صن تناتستوربلا امنيب «تاتشلا دوهي صن نودمتعي كيلوثاكلاف

 .(سدقلا) (ميلشروأ) ةاروت

 ةقطنملا ىف تأشن اهنأ ذإ ةثالثلا نايدألا نيب هباشتلا ىف رس ال

 يف امبر لب «بناج ىلإ نيطسلف يف شاع حيسملاف  اهسفن ةيفارغجلا
 ترثأت ةبيرق ةقطنم ىف رهظ ةيمالسإلاو ؛ةيدوهيلا تاعامجلا «بلق

 ضعب لخاد يف ةيحيسملاو ةيدوهيلا لغلغت لالخ نم ًايراضح
 نفت تانيسللا يشيل ةلودلاو ةطترولا نوتلا: اهريص حو: ايلات
 .بونجلاو برغلاو لامشلا

 صوصخب تايجولوثيم بكوكلا بوعش عيمج تجتتنأ دقل
 ةنيعم ةناكم لتحي انيعم ًابعش مهتفصب مهتأشن لوح ريطاسأو قلخلا
 .ةيرشبلا نمض

 ًابعش» هسفن بعش لك ربتعا خيراتلا نم ةليوط ىلوأ ةلحرم يفو
 ىلاتلابو - ةيرشبلاو قلخلا ىف ةيئافثتساو ةصاخ ةناكم لتحي (ًاراتخم
 50 ىهو ةيقيقحلا ىه هب ةصاخلا ةهلالا نأ بعش لك ربتعا

 لعافتلا تان  روطت ثدح مث .بعش لكب ةصاخو ةنيابتمو ةعونمو
 ىف بصعتلا فيفخت ىلإ ىدأ - بوعشلا فلتخم نيب يراضحلا

 ١ .ةيلحملا ةهلآلاب كسمتلا

 تأشنو ةينيدلا دئاقعلا يف ةيبسنلا ةركف جيردتلاب ترهظف

 نم مغرلاب ةدحاو ةقيقحلا هذه نأو هتقيقح بعش لكل نأ ةركفلا
 .ةفلتخلا اهتاريبعت

 ةصاخلاو ةيلحملا ةهلآلا يواست ةركف تراص ىرخأ ةرابعب يأ
 ةيئاقتنإ ةيعمجت لاكشأ رولبت روطتلا اذه عجش دقو ..ةلوبقم ةركف

 يف تاروطتلا هذه لثم تعرعرتو «لصالا ةفلتخم دئاقع نيب عمجت

 ام طمن ىلع «ةديدع ابوعش تعمج يتلا ةينامورلا ةيروطاربمالا راطإ
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 رصحعلا خانم

 تتبثأ دقو .ةرصاعملا ايقيرفا قطانم ضعب ىف هلعف لعفي هارن لازي ال

 ناجم ..نفا ةلدابقلاا ةفئار هقسالا .ايديمعأو هتك ةملعلا :ترحنلا
 راثآلا ملع مدقت حاتأف «بوعشلا ةأشن ريطاسأو قلخلا تايجولونيم
 ةقطنم ىف نافوطلا ايجولوثيم لثم «( ةيلصأ تايجولوثيم) فاشتكا

 7 ترشتتا ةديدع تايجولوثيم اهنم تقتشا ىتلا «ىندألا قرشلا

 ْ ْ :ةقطتملا

 ءامتنإلا عضو صخي اميف أظوحلم ًامدقت ثيدحلا عمتجملا ققح

 تاقالع فيثكتو ةبكوكلا بناوج نم يباجيإ بناج وهو «ينيدلا
 ًاديازتم ًاددع نأ نويضتاف .بوعشلا اخف نيب لدابتلاو فراعتلا

 ةيبسن كاردإ ىلإ اولصوت دق  نويقيقح نونيدتم مهنمو - سانلا نم

 ىلإ ةبسنلاب ًاحماست رثكأ اوراصف «ةنيعم ةينيد ةديقعل مهئامتنا

 رثكأ اذهو - ًاضيأ لب «ةيمويلا مهتالماعم يف طقف سيل «مهريغ
 .نيرخآلا دئاقع مارتحا ىلع ةنطابلا مهتردق يف - ةيمهأ

 دعت ملف .لكاتلا يف ةيلصألا تايجولوثيملا رود ذخأ ةجيتنلابو
 ىضاملا ىف هيلع نأشلا ناك !مك ريطاسألاو تايجولوثيملا هذه أرقُت
 نمي ىرخأ ةرم - نيرصاعملا نم ديازتملا ددعلاف .ةيفرح ةءارق يأ -
 يأ ءريطاسألا هذهل يفارخلا عضولا ةركف نولبقي نينيدتملا نم مهيف

 ءاحيإلا نم تمهلُتسا اهنأ ولو «ريغ الو ةيميلعت ًاصصق اهرابتعا
 ريطاسألا نم اهريغ كراشت ةاروتلا تراص راطإلا اذه ىفو .ىهلإلا
 تراصو سدقملا اهعباط تدقف يأ ؛ىرخأ بوعش اهتدمتعا يتلا
 .تحب ىملع لؤاست عضوم

 ةرثك راثآلاو خيراتلا ملع تبثأ رظنلل ةهجولا هذه نمو
 ةقطنملا ىف ىنيدلا ركفلا ةأشن تطاحأ ىتلا ةلدابتملا تاراعتسإلا
 دمتعملا نمف «ملاعلا نم ىرخأ قطانم نأش كلذ يف اهنأش «ةنيعملا

 هم ١



 ىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا

 لعب ةدابع لثم ةطنسوأ قرش ةينيد دئاقع عم تلعافت ةيدوهيلا نأ

 تراعتسا ةيحيسملا نأو ميلقإلا ىف ذ ةرشتنملا تادابعلا نم اهريغو

 دئاقع تارت عم لعافت ءالسإلا 2 «نييرصملا ءامدق نم دئاقع

 .خلا ..ةميدقلا ةريزجلا

 لب «خيراتلا جراخ نم ءيش ال نم ةيوامسلا نايدألا أشنت ملف
 ةنيعم تاعمتجم لظ ىف تنوكت ةيخيرات رهاوظ ةنيعم ةيواز نم ىه
 ْ .تاعمتجملا هذه ثارت عم تلعافتف

 موقت هيلإ ةبسنلابف ؛كلذ يف ًاعنام ىري ال رصاعملا نمؤملا نأ ىلع

 ذنم رشبلا لعفلاب مهلأ دق هلإ ال نأ ىلع ًاليلد تاراعتسإلا هذه
 ىف تدجاوت ةحيحص ةينيد ةفرعم رصانع كانه نأ ثيحب قلخلا
 ْ .مدقلا ذنم سانلا دئاقع

 اهتجتنأ يتلا ريطاسألا ةشاشه راثآلا مولع تعبثأ دقلف كلذك

 اهعضو ديدحت لجأ نم نيوكتلا نم ىلوألا اهتلحرم يف بوعشلا
 يتلا تاعمتجملا خيرات فالخ ىلع .نطرالا :نلعو نوكلا يف

 دالبو رصم لثم) ةميدقلا ةراضحلا يف مدقتلا نم ةجرد تققح

 خيرات نإف  ًامامت دمتعم تباث خيرات وهو - (سرافو ايقينيفو نيرهنلا
 مهنمو) مدقتلا نم ةجردلا هذه ىلإ دعب لصت مل يتلا بوعشلا
 لازي ال (برعلاو نييناربعلا لثم ىندألا قرشلا ةيداب يف ةلاحرلا

 الو .اهوكرت يتلا راثآلا ةثاشه ببسب هريبك دح ىلإ 100
 فشتكي مل لاثملا ليبس ىلع .ةيداملا راثألا بايغ ريطاسألا ضوعت

 راو اك اليل را يوب هامل يطع ا يرالا رالط
 يهف ءاهل ًايقيقح لصأ ال ةيروطسالا صصقلا هذه نأ وه حجارلاو
 ينااهنأت ؛يضاملا يف ىمظعلا ةوقلا مالحأ طاقسإ اهنوك ودعت ال
 ةرظنلا ”تيحبصأ: :ثالاو ::توهشلا» نم اهريق .ريطاسأ :نأط كلذ
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 ,مصعلا خانم

 لثم ؛ىرخألا ريطاسألا ىلإ ةرظنلا نع فلتخت ال ةاروتلا ىلإ ةيملعلا

 رزجو ايقيرفا بوعش نم مهريغ وأ نوجودلا وأ وروروبلا ةروطسأ
 .يداهلا طحيملا

 :راتخما بعشلا موهفم

 .«اراتخم» هسفن ربتعا يذلا ديحولا بعشلا مه دوهيلا سيل
 .ماعلا ركابلا ءاعدإلا اذه يف بوعشلا نم مهريغ نوكراشي دوهيلاف

 فقوملا اذه نع ودبي ام ىلع  تلزانت ىرخألا بوعشلا نأ ىلع
 دوهيلا ىلإ ةبسنلاب ًاضيأ حيحص اذه له .معزلااذه تسانت وأ
 وأ نينمؤم اوناكأ  ءالؤه نم ىربكلا ةيبلاغلا نأ روصتأ ؟نيرصاعملا

 لثم نييداع رشب نم رثكأ مويلا مهسفنأ نوربتعي ال - نينيدتم ريغ

 رارمتسا يف ًالعف ترثأ يتلا هتيصوصخخ ةيدوهيلا خيراتل نأ ىلع
 ىلإ نيمتنملا مظعمو نوملسملاو نويحيسملاف .لوقلااذهب كسمتلا

 ثيح ةيسايس لود راطإ ىف راهدزإلاب ًالعف اوعتمت لق ئرخأ نايدأ

 ميطحت ذتم اولظ دوهيلا امنيب ؛مكحلا ىلع ةرطيسملا ةيبلغألا اونوك
 اذه باقعأ يف مهترجهو نامورلا دي ىلع نيطسلف يف مهتلود
 لجأ نم دب ال ناكف .ىرخأ بوعشو مأ نيب نيدرشم ثداحلا

 نم (مهتيصوصخ) اوسركي نأ  ةينيدلا مهتيصخش ىلع ظافحلا

 ةركف رارمتسا راص ىتح يئانثتسا ًاكسمت مهدئاقعب كسمتلا لالخ
 نأو ةصاخ .ةيوهلا تيبثت لئاسو نم ةليسو مهيدل (راتخما بعشلا»
 ققحت دق ام طمن ىلع ةيدوهي ةمأ نيوكت نود لاح دق درشتلا اذه

 ىف كانهو انه اوجمدنا دوهيلاف .ىرخألا بوعشلا ىلإ ةبسنلاب
 نمو ةغللا اهنمو  اهرصانع مهأ اهنم اوراعتساو ةعونم تاراضح
 يخيراتلا روطتلا اذه جتنأ دقو ..نيدلا ادع  يموقلا ءامتنإلا دعب
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 ىربحلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا ١

 الو) (بعشا) دوجو ىهو الأ ةيئانثتساو ةصاخ ةيعمتجم ةرهاظ

 .ريغ الو ينيدلا ءامتنإلاب هسفن فرعي (قرع وأ ةيموق وأ ةمأ لوقأ

 ره ًاعون (راتخملا بعشلا)» موهفم سيركتو رارمتسا راص لعل

 يف ةينويهصلا لبق نم لوقلا اذه فيظوت راص لعلو ةيرصنعلا
 ةيدوهبلا ةيوضتعلا نأ الإ 'ءاحضاو ايرضتع احلم ةرضاعملا نيطيسلن
 سرا ”ةتسيهم ةيرضتعا هطنارت كنك... :تادعلا» ئانلا ح ةفلقلا
 ىلع .ام دح ىلإ (ةيعافد ةيرصنع» اهرابتعا نكميف ..مهدض

 اهسرامت ةيرصنع يهف «ليئارسإ ةلودو ةينويهصلا ةيرصنع فالخ
 وه امع عضولا اذه فلتخي له نكلو .ةطلسلا يف ةنميهملا ةوقلا
 ثيدحلا رامعتسإلا نم ةديفتسملا تاعمتجملا نيب تاقالعلا ىف هيلع

 لهو ؟رامعتسالا اذه اهدهطضي يتلا بوعشلا نيبو ماع لكشب
 ةيعونل ًاقبط ةيرصنعلا لاكشأ فلتخم نيب ةقرفتلا ىف ةزيم كانه

 ىلع ةمئاق ةيرصنع نيب قرف كانه له ؟هيلع موقت يذلا «ريربتلا»
 نود وأ قرعلا لثم رخآ ريربت ىلع ةمئاق ةيرصنع نيبو «ينيد ريربت»
 ؟حضاو ريربت

 ديحوتلا أدبم

 ةاروتلا ةروطساب قلعتت يتلا رصانعلا لك نأ قبس اميف انيأر

 ناميإلا تيبثت يف اهتردق تدقف دق - راتخلا بعشلاب لوقلا اهنمو -
 .ديحوتلا أدبم ىلإ لقثلا زكرم لقتناف .رصاعملا نمؤملا ىدل

 لب «ديحوتلا أدبم اهنالعإي ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا ىفتكت الف
 كلت رختفت يذلا أدبملا اذه لهجت ىرخألا ةينيدلا دئاقعلا نأ معزت
 لصت مل ىرخألا بوعشلا نأك «موعزملا هراكتحاب ةيوامسلا نايدألا

 ىزغم رت ملو. ينيدلا ريكفتلا نم ىلعألا ىوتسملا كلذ ىلإ دعب

 .رشبلا عيمج ىلإ ةبسنلاب وه ءاديحو اهلإ كانه نأ موهفملا
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 رصعلا خانم

 ةلحرم» نم دعب اوجرخي مل مهنأك ربتعت بوعشلا هذهف يلاتلابو
 ريغ رخألا نايدالاب» نيتم ملا كلو: يذلا ريكفتلا نم ةةيئادب
 ا اولصوت مهنأ ذإ هل ساسأ ال ماهنالا اذه نأ نوري (ةيوامسلا

 نوري لب ؛ىرخأ ةيركف بيلاسأ لالخ نم ولو «هنيع جاتنتسالا ىلإ
 ءيرصنعلا يلاعتلا ضورع نم اضرع هنوك ودعي ال ماهتالا اذه نأ
 .ريغ ال

 ةديحولا يه اهنأ معزت ةيوامسلا نايدألا نأ كلذ ىلإ فاضي
 رخأ ىنعمب يأ .ديحولا هلإلا اذه هلزنأ يذلا يحولا نع تجتن يتلا

 نايدآلا ضفرت عبطلابو .ةيرشب (ةكربف» متان ىرخألا نايدألا نأ

 يحولا وه اهدئاقع ردصم نأ امنا معزتف «ءاعدإلا اذه ى رخألا

 ناموهفم امه (ىهلإلا) ىحولاو (ةسدقملا) ةديقعلاف .هسفن ىهلإلا

 ا لا ا ول نافاوت
 هلالا نب: لوقلاف .ايوهالا اموديقم هقوك :نيسوللا موهفم ودعي ال

 .ةيملع ةقيقحل ًاراكنإ الو ةيملع ةقيقح هتاذ دح ىف لمي ال ديحو

 جراخ موهفم وهف .هسكع وأ لوقلا اذه تبثي نأ عيطتسي ال ملعلاف
 يتوهال موهفم وهف ىنعملا اذهبو «يملعلا ثحبلا لاجم راطإ
 .عضولا

 نرعيوتلا ادن اين سايمسا ىلع ةيبدلا دتاقشلا بيوت نأ "امك
 اهربتعت يتلا دئاقعلاف .ةيبسنلا نم ةجرد ىلإ عضخي بيوبت وه امنإ
 امك ماهتالا اذه لبقت ال كرشلا ىلع ةمئاق «ةينثو» ةيوامسلا نايدالا

 (ةهلآ» هنأ ىلع ةيوامسلا نايدألا هارت اه نأ ربتعت ىهف .هانلق نأ قبس
 كهذه ةديعو ةفيباتلا> قوق: ةوقل تاي نه ةةدنكو ةلكتس
 نايدآلا دحأ نوسرامي نيذلا ءالؤه نإف رخآلا بئاجلا نمو .بناج
 لثم ةددعتم ةعيبطلا قوف تانئاك دوجوب نونمؤي اضيأ مه ةيوامسلا

 يوذ ًادارفأ كانه نأ نوري مهنأ امك .تيرافعلاو نجلاو ةكئالملا
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 ىربكلا تانايدلا يه صاخلاو ماعلا

 هلإلا مهمهلتسا نيذلا نوسيدقلاو ءايمألا ةندكلا» قوي ضاق عضو
 ولو ,ناطيشلا دوجوب لوقت ةيوامسلا كارول نأ امك «همالك اولقنف

 ةردق ىلع قوفتت هللا ةردق نأ ثيحب ةعيبطلا قوف ىوقلا تبتر اهنأ

 ترهدزا اهدعبو ةيوامسلا نايدألا روهظ لبق نأ ملعنو .سيلبإ
 يفو ءامهزيعو ينامو تشدرز دنع «ةعيبطلا قوف ام ةيئانث ةديقع

 نبالاو بألا يف ديحولا هلإلا ىلجب يأ ةيثالثلا رس ةيحيسملا

 جتنأ ًاموهفم لب ءرخآلا وه ًايتوهال اموهفم لثمي ؛ةسدقملا حورلاو
 .ةيحيسملا ةينيدلا سرادملا فلتخم نيب ةيماح ةيتوهال تاعزانم

 اديه: فنمزك دف ةيراطتلا :ةايدالا نأ اضيأ "كش لو اذه

 ًامدقت كلذ يف ضعبلا ىريو ءاهريغ نم ىوقأ ًاسيركت ديحوتلا
 يف «ةينيدلا ةموظنملا نم ةفلتخم هجوأ يف ةينالقعلا نم ًاعون لخدأ
 ةينيدلا تاطلسلا ميظنت لاجم يفو يخل ميقلا بيترت لاجم

 يف ققحت رخأ ًامدقت قفار دق مدقتلا اذه نأ .ءالوع: ريو ءاهنهفن

 ماظنلا ىندألا قرشلا تاعمتجم زواجت انه دوصقملاو ؛عمتجما لاجم

 اذه نأ ىلع .ةلودلا ةماقإ ةلحرم ىلإ اهلصوتو ركابلا يرئاشعلا
 كانهف .خيراتلا يف ديحولا لامتحإلا لثمي مل لدابتملا فيكتلا
 ةلودلا ماظن ءانب لاجم يف اهي اند تنقع ىرخأ تاعمتجم

 .ةعيبطلا قوف اهدئاقع لاجم يف ةلئامتم ةريسم يف ريست نا نود

 ينبت لالخ نم نيصلا يف مت دق مدقتلا تاجايتحا نيب فيكتلاف
 مت دنهلا يفو (ةيسويشوفنوكلا) عباطلا ةينيد ريغ ةيقيزيفاتيم ةفسلف
 رخنفت يساسا أدبم وهو «ينيدلا عادبإلا ةيرح |دبيم ينبت لالخ نم

 .هب ةيكودنهلا

 نوب ةمئاقلا ةلمتحا ةقالعلا ىلإ رظنلا ضعبلا تفلي ًاريخأو
 عباطلا نيبو بناج نم ديحوتلا اذه ةيلغ:ةيخارف يتلا تاسرامملا

 .رخآلا بناجلا نم ةلودلا يفو ةلئاعلا يف مكحلا مظنل يوبألا
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 تايلجتلا كلت «ةعيبطلا قوف ةوقلل ةيوثنألا تايلجتلا ىغلأ ديحوتلاف
 ةيوصخلا ةدابع لثم - ةماه ةيعامتجا راودأب موقت ناك يتلا

 اييلغت ةيوبألا ةلوجرلا بيلغت ليبس يف ةبقع فقت تناك يتلاو -

 .اقلطم

 ثيح نم ال «ةدحولاو ةقباطملا لداعي ال هباشتلا نأ ىلع

 شاعملا ثيح نم ىلوالاب عةينعملا دئاقعلل يقيزيفاتيملا نومضملا

 ترثأف كيفان كوول ةيعامتجا ًامظن خيراتلا ربع تمأ مالسالاو
 ةلكشملا يه هذهو .دئاقعلا شاعم يف ًاقيمع ًاريثأت تاروطتلا هذه

 .ةساردلا هذه يف اهلوانتت نأ دون يتلا ةيسانمألا

 مالسالاو ةيدوهيلا
 رولبت ةكرح نأ عامتجالاو خيراتلا ءاملع نيب هيلع قفتملا نم

 تتفتلا زواجت ىرخأ ةرابعب يأ «ةريزجلا ديعص ىلع ةيبرع ةدحو
 .مالسالا روهظ تقفار دق «ةمألا  ةلودلا نم عون ةماقإو يرئاشعلا
 لوانتت ىتلا تايرظنلا فلتخم نيب لصفلا ددصب انه نحن انسلو

 زاجنإ يف ببسلا وه مالسإلا نإ لوقي ضعبلاف .عوضوملا اذه
 ىلإ ةيعوضوملا ةجاحلا نأ ىري رخآلا ضعبلاو «ةيبرعلا ةدحولا
 ًازوف ديدجلا نيدلا زوفل ةمئالمللا فورظلا تجتنأ يتلا يه ةدحولا
 .ًاعيرس

 ةينعملا ةيبرعلا (ةيموقلا» ىوتحم ديدحم ددصب انسل اننأ امك

 ىلع ًاطاقسإ اهنوك ودعت ال ةيمستلا هذه تناك اذإ اميف رظنلاو
 نأ وهو الأ كرتشم مساق ىلع عيمجلا قفتيف .ثيدح موهفمل يضاملا
 ةدعاقب اهل ىضفأو ةنكمم ةيبرعلا ةدحولا هذه لعج دق مالسإلا
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 ةهلآلا ددعت ءاغلإو ديحوتلا أدبم نالعإ لالخ نم ةبلص ةيجولويديا

 .يرئاشعلا تتفتلاب ايفنرأت ةطبترملا ةيلحملا

 نأ امامت -نوملغي تراخت ةصاخشو ةلاحرب نم.-:ةريزجلا .لهأ ناك
 ىه ديحوتلا أدبم ىلع ةمئاق ةنايد لوانتمللا ىفو ةحاسملا ىف كانه
 ةدحو قسوركتل ةلاعفو ةمئالم ةدعاق ترفو 5 ةكيتمملا 95 ىرخألا

 يوغللاو ىنثالا نيوكتلا ةددعملاو ةعساشلا ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا

 ناك :ةنايدلا هله نق انآ اهيا اركرذأ بولا ذأ الإ «يراتضتلاو
 ىلإ يدؤي نأ لمتحُي لب ةكرحلا لالقتسا مهدقفي نأ ناش نم

 .رخآب وأ لكشب ةيطنزيبلا ةلودلاب مهاقحلإ

 يأب ةطبترم تسيل اهنأ اهتزيم «ةيدوهيلا يه ؛ىرخألا يه ديحوتلا
 دم نعش نوي يردها ةيدويبلا نأ نإ ةفاهألاب اذه حابس ةانك
 مهفلا ريسيت هنأش نم ناك يذلا رمألا «ةبيرقلا ةيماسلا بوعشلا

 .ايراطسو' ايون لذا

 ىف اورشتنا دق ءافنحلا ناكف .ليلقب مالسالا روهظ لبق كلذو

 هلإلا كلذ هللا دابع نم مهسفنأ نوربتعي مهو .نمز ذنم ةريزجلا
 ميهاربإ لسنل مهسفنأ اوبسن امك ءدوهيلا هدبعي يذلا ديحولا

 نيدلا كراشي ساسألا اذه ىلعو ؛مهتيدوهي نالعإ نود كلذو

 قنتعا دق  ةيرشبلا بأ  مدآ نأ ثيح قلخلا ذنم دوجوم حيحصلا
 ةديقعلل ًاقبط يدبألاو حيحصلا نيدلا اذه مسا وهو - مالسإلاف .هب

 هلحم اولحأف مهداسف ببسب ًامامت هنع اوفرحنا امإ رشبلا نأ الإ
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 دوهيلا عضو اذهو «هتايضتقم امامت اومهفي مل امإو «ةينثو تادابع
 ةداعإو عاضوألا حالصإ لجأ نم دمحم يبنلا ءاجف .نييحيسملاو
 .ةيدبألا ةةيدمطل ديما ىلع نيدلا ةماقإ

 ديدعلا دنع ةزراب ةناكم لتحي ةيدوهيلا بيرعتب مامتهالا لازي ال
 ةيركف تادوهجم كانهف .نيرصاعملا نيملسملاو برعلا نيركفملا نم

 تاذ تايبدأ يف ةروشنملا تاحفصلا فولأ يذغت ءاهب ناهتسي ال
 ميهاربإ نأ تابثإ ىلإ يمرت ؛عساو روهمج ىدل ظوحلملا ىدصلا
 سيركت حلاصل تايندالا قت وع و. اهرف لب ًايربع نكي مل

 ملعو راثألا ملع نم .ثيدحلا ثحبلا بيلاسأ اهتاحورطأ
 ةاروتلا صنل ًاحيحصت لثمي هنأ ىلع همدقت اميف اهفظوتو «تايوغللا

 .ةحيحصلا يه اهنأ ربتعي ةاروتل رخآ صن هلحم لالحإو ةيدوهيلا
 مهف .ًاضفر جهنملا اذه نوضفري نيثدحملا خيراتلا ءاملع نأ ىلع

 تبثت ةقيثو تسيلو ةتحب ةروطسا اهنا ىلع ةاروتلا ىلإ نورظني
 ىرخأ ةياور اهلحم لالحإو ةياور حيحصت ةيلمعف .يقيقحلا خيراتلا
 تايصخشلا تناك اذإو .ىنعملا ةغراف ةيلمع يه ةحيحص ربتعت
 ةيخيرات ريغ  ةروطسالا عباط مكحب يه ام ةروطسا يف ةروكذملا

 ؟اهتايتاذ حيحصت ىنعم امف «ةيجولوثيم لب

 ةيطارقويثلا راطخأ :عمتجماو نيدلا

 بناوج أضيأ اهلف ءةضحم ةيقيزيفاتيم ىنب تانايدلا تسيل
 لعافتتو «ىربكلا ةيمهألا تاذ ةيعمتجم تاجايتحا اهيف سكعني

 نأ ثيحب ةمئاد ةكرحتم ةيلدج ىف ةيعمتجملاو ةيقيزيفاتيملا رصانعلا

 نوكي داكي تالاحلا ضعب يفو ًاريسع حبصي اهنيب لصفلا

 موهفم ىلإ  ةيلدجلا هذه نع ثحبلا يف قالطنالل  رظننلف
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 .ثالغلا ةيوامسلا تانايدلا تايقيزيفاتيم نم حرتقملا يخيراتلا نمزلا

 (ةياهن يه «(خيراتلا ةياهن وأ) (نمزلا ةياهن»ب ةيدوهيلا لوقت -
 ميقيس ةطقنلا هذه دنعف  هئيجم دنع رظتنملا حيسملا اهنلعي فوس

 يتلا ةلادعلا لماكلا عمتجما وهو ضرألا ىلع انه هتكلمم حيسملا
 نل ىلبقتسملا ثداحلا اذه ثدحي نأ ىلإو .دبألل كلذ دعب دوستس
 .رشبلا لعف امهم لعفلاب مئاقلا عمتجملا يف ةلادعلا دوست

 دقف .يخيراتلا نمزلا عوضوم يف رخآ ًافقوم مالسإلا ذختا
 يف عقاولا ضرأ ىلع لعفلاب امئاق ًالداع ًاعمتجم دمحم يبنلا ماقأ
 .ةرونملا ةنيدملا

 نأ نكميف - هدعب نم رخآ يبن يتأي نلف - ءايبنألا جات هنأ امبو

 فرخ ةراش ؛ وأ - دوهيلا ىدل رظعنملا حيسملا رود بعل دق هنإ لوقت
 .ضرألا ىلع هللا ةكلمم لعفلاب ماقأ دق يبنلا نأ رابتعا نكمي

 نيملسملا دنع ديحولا ليوأتلا وه سيل ليوأتلا اذه نأ ًامامت ملعأ
 نونيدتم كانهف .هليلحتو ةنيدملا عمتجم عباط فصو صوصخب

 ذحخأ ايرشب ًاعمتجم نوكي نأ ُدعي مل ةنيدملا عمتجم ماظن نإ نولوقي
 دق تاجايتحالا هذه نأو «نامزلاو ناكملا تاجايتحا رابتعالا ىف
 يضاملا ىلإ ةدوعلا نأ ثيحب «يخيراتلا روطتلا يف ترمتسا

 ةليحتسم ةيوضام اهنوك ودعت ال هجذومن خسن ةداعإ ةلواحمو
 جذومن هنأ ىلع ةنيدملا عمتجم ىلإ نذإ نورظني ءالؤه .ةريطخو
 عقاولا تاجايتحاو ةمئادلا ءىدابملا نيب يرورضلا فيكتلل حجان

 ةيضرأ ىلع جذومنلا اذهب ماهلتسإلا نكمي يلاتلابو .ريغ ال ؛يفرظلا
 بايغ يف نأ وهو الأ طيسب ببسل كلذ .رثكأ الو «ءىدابملاو ميقلا
 .يبنلا مهلأ امك همهلي هللا نأ ىعدُي رشب يأ نأ ليحتسي يبنلا

 ىزغم لوح سانلا نيب شاقنلل ةحاسم فقوملا اذه حتفيو
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 فيكتلاو رضاحلا تارايخخ ديدحت لجأ نم ةلثمألاو يداملاب ماهلتسالا

 اذه فيكتلا ةيعون لوح ليلاحتب خيراتلا ءاملع مق لقو اذه

 امنإ اذه انموي ىلإ شاعم وه امك مالسالاف انهي هركذ نس ادب أل ماه

 لب «ةيسابعلا ةفالخلا راطإ ىف هاوتحم ديدحت مت مالسإ ساسالاب وه

 ةفورعم ىه امك اهسفن ةينيدلا مولعلاف .ةيمأ ىنب ةفالخ ةلود نع

 عمتجاو نيدلا نيب ةقالعلا ميهافمو مكحلا ماظن ءىدابمو عنالا لإ

 فورظلا لظ ىف هديدحت مت دق كلذ لك «ءنآلا ىلإ ةدئاسلا
 وه هنم رفن ال يذلا لواستلاف .ةيسابعلا ةلودلاب ةصاخلا ةيعوضوملا

 رصاعملا عمتجملا فورظ ديمجت - ديفملا نمو  نكمملا نم له :يتالا
 يف اح اص لظي ةيسابعلا ةلودلا لظ يف حلصي ناك ام نأ ثيحب
 ؟ةيديلا عمتجا

 يف روطتلا رارمتسا ىلإ وعدت يتلا ةحوتفملا فقاوملا كلت نإ

 فقاوم يهف .الك .ةرصاعملا ةيمالسالا تاعمتجملا يف نيمدقتملا

 تاجردب ولو (يمويلا مهكولس يف نينيدتملا نم ديدعلا اهانبتي

 تاعمتجما عمتجم يف دجاوت ءرخآ أيأر ًاضيأ كانه نأ ىلع

 يف نوري نيذلا نييفلسلا يأر وهو ءروصعلا لك يفو ةيمالسالا
 نم دب الف يلاتلابو «خيراتلا ةياهن» لثم ًاجدومن ةنيدملا جذومن
 ىأرلا اذهف .فرحلاب هخسن ةداعإو «ىمعأ اكسمت هب كسمتلا

 .ةنيدملا عمتجم وهو ءلصألل ةدوعلا نا وعدي لأ ىزنعمب يلوصأ
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 نلف أ «يخيراتلا نمزلا موهفم ركني .يأر هنإ لوقت نأ نكمي امك

 هم ل عا 0

 يالا يف يف ققحن ليقتسملا نأك

 و ا لا

 ال مويلا ويلوصأف .أدبأ ىفتخي ملو ةيمالسإلا تاهيعا خيرات نم

 دست مل هذه ةيفلسلا ةرظنلا نأ الإ .قالطإلا ىلع ا ديد نومدعي

 ةرظن ىه لب «ةيمالسإلا ةيخيراتلا ةريسملا لاوط ىلع ةدايس

 ءطقف خيراتلا نم ةنيعم لحارم لالخ اهسفن ضرفت نأ تعاطتسا

 لؤاستلاف .ىرخأ لحارم يف حرسملا ةمدقم نم تبحسنا امنيب
 ةصرف حيتت يتلا فورظلا كلت يه ام :يتالا وه انه شاقنلل ديفملا

 يوضاملا ليوأتلاو ةيخيراتلا لحارملا ضعب يف حوتفملا ليوأتلا ةبلغل

 ؟ىرخا لحارم يف

 (ىعمتجا روطتلا دوا عم ةيبقيزيفانيما ةيصوصخلا هذه تف

 .تانايدلا عيمج نأش كلذ ىف ةيحيسملا نأش

 ليلحت نم دب ال  ةيصوصخلا هذه ىزغم كردن يكل  نكلو

 هذه يف ةينعملا تانايدلا هعم تلعافت يذلا يعامتجالا عقا ولا اذه

 .ةساردلا

 ةيدوهيلاف .ريغ الو درج ديحوتلا ادم ًايلجت ةيدؤهتلا «ةيسيل.اع

 دوهي عمتجم وه يخيرات عمتجم مظنملا كرحخا رودب اضيأ تماق

 تايلاجلا مظنم رودب  لقألا ىلع ًايئزج مث ةميدقلا نيطسلف
 تن اجكلا يف ةيدوهيلا
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 نم ةجردلاب ةميدقلا نيطسلف دوهي خيراتل ةيملعلا ةفرعملا مسعت ال

 يف ىرخألا تاعمتجملا خيرات نع انتفرعم اهب مستت يتلا ةقدلا
 اراثأ اوكرتي مل نيذلا نيينيربعلا ةراضح فلخت ببسب هلعل «ةقطنملا

 .ميدقلا قرشلا ىف ةمدقتملا بوعشلا هتكرت ام ردق ىلع ةبوتكم

 ىلإ ةلصفم ةعيرش تجتنأ دق ةيدوهيلا ةنايدلا نأ تباثلا نم نكلو
 سدقملاب ةيندملا ةعيرشلا هذه تطبرو «ليصفتلا نم ةجرد ىلعأ

 ةيكولسو ةيقالخا ءىدابم نايب ىلع رصحنت مل ةعيرش يهف .ينيدلا
 دعاوق تلم لب « ىسوم ىبنلا حئاول س تدرو يتلا كلتك ةماع

 ةيلئاعلاو ةيدرفلا ةايحلا هجوأ عيمج طيحت ةينوناقو ةيكولس

 لاوحألا داعبأ عيمج ةسدقملا ةعيرشلا هذه تلمشف .ةيعامتجالاو
 دق عئارشلا هذه نأ امبو .ثرإو ةيونبو قالطو جاوز نم ةيصخشلا

 نكي مل نإ - اريسع راص ةسدقملا صوصنلا راطإ يف تلخد

 مستي .(دودحلا تابوقع نوناق تلمش امك .اهرييغت - ًاليحتسم

 .ةينازلا ةأرملا مجر لثم - عباطلا ةيشحو ةرصاعملا اننيعأل

 قيقدلاو ىساقلا ىسوقطلا راطإلا ىلإ رظنلا تفل ىغبني كلذك

 لك يف نمؤملا طيحي راطإ وهو «ةيدوهيلا ةعيرشلا هتعضو يذلا
 طاتفلا نم عون يأ عنم ىلإ نايبصلا ناتخ نم «هتايح نم تاظحل

 لاجم يف تامرحلا نم ةلوطم ةمئاق ىلإو (تبسلا) طابشلا مايأ يف
 . ع امستالا كولسلا تناوبأ نيت ةريقو لكألا

 ظفح ىف ًالاعف ًارصنع تحبصأ دق ةلصفملا ةيلكشلا هذه لعل

 لبق نم ىودعلا رطخ نم .مهتيامحو .تاتشلا يف دوهيلا ةيوه
 اوشاع يتلا مثالا يف مهجامدنا نود تلاح ىتح ,طاخملا عمتجملا

 دق ةيصوصخلل ةروظنملا تايلجتلا هذه لعلو .الماك ًأجامدنا اهنيب
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 ىربكلا تانايدلا يك صاخلاو ماعلا 1

 لداعي ال ريسفتلا نأب ًاملع  مهءازإ ةاداعملا يف ًاببس ًاضيأ تحبصأ

 نيربتلا

 موهفم هنأ اإ يساسألا كرا رود هل يضفي لب ؛نيدلل يعمتجا

 يدؤي نأ دب ال مهف وهف .عمتجملا يف يناملع كولسل الاجم كرتي ال
 ال نأ ةلوقم ىلع مئاق مهف هنأ ذإ .مكحلا ماظن ةيطارقويث ىلإ هرودب

 يف رصحني اهرود نأو ,نوناقلا لاجم يف عدبت نأ يف ةطلسلل قح

 .دبألل هللا اهعضو ةيهلإ ةعيرش قيبطت

 ماظن نإ لاقي ام اريثكف .ةيطارقويثلا ىنعم حيضوت نم انه دب ال

 نإ لاقي ىلاتلابو .عمتجملا يف ايلعلا ةطلسلا ةسرامم ىلع اهراكتحاو

 رمألا وه امك ماظنلا نم عونلا اذه لثم فرعي ال هنأل  مالسإلا
 .ةيطارقويثلا رطخخ نم موصعم - ةيحيسملا ةسينكلا ىلإ ةبسنلاب هيلع

 ينعت ةيطارقويثلاف .ًامامت طولغم ةلكشملل ضرعلا اذه نأ معزأ
 ةيدوهيلا ىف ىفلسلا موهفملا ىف ةدعاقلا ىهف ىلاتلابو .هللا مكح

 .ةعيرشلل سدقملاو يليصفتلاو لماشلا عباطلا مكحب مالسإلا يفو

 يف ةيطارقويثلاف .((هيقفلا ةيالو» راصنا مويلا هيلإ وعدي ام وه اذه)

 ةعيرشلا قيبطت - رودلا اذهب موقت اهسفن ةلودلا نأ وه ضورفملا نأ
 .هب موقي هسفن عمتجما نإ لب - عادبإلا نع عانتمالاو

 رخآ نطاوم يأ دض ىوعد عفري نأ - نمؤم ةرورضلاب وه نطاوملا
 .(رفكلاب) همهتي
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 رصعلا خانم

 ةيطارقميدلا تايضتقم عم اما ضراعك .ةيذوتهللا يفو مالسالا يف

 سانلا نأ وه ةيطارقميدلا أدبم نومضم نأ ذإ .ثيدحلا ىنعملاب

 مهل ةديفمو ةحلاص اهنوري يتلا نيناوملا مديح و نع نولوكسم

 .مهخيرات عنص نع نولوئسملا مه يلاتلابو

 يأ .مكحلا ماظن لاجم يف ةصقان ةيدوهيلا ةعيرشلا نإف كلذل

 ىف ةمدقتملا تاعمتجملا فالخ ىلع .ةرصاعملا انتغل ىف ماعلا نوناقلا

 نانويلاو سرافو نيرهنلا دالبو رصم) طسوتملاو ميدقلا قرشلا ةقطنم

 ةيطارقوميد ريغ وأ  نانويلا نأش - ةيطارقميد مظنلا هذه تناك اذإ
 ريغ مكح ماظنب اوفتكا ةميدقلا نيطسلف دوهي نإف ((ةماعلا ةدعاقلا

 رمألا اذه نأ معزأ .ءاضقملا ةطلسو كولملا ةطلس نيب ريغ ال (قيقد

 ةطلسل ىلجت هنأ ضرتفُي يذلا يطارقويئلا عباطلا دكؤي لب «يعيبط
 .هّللا

 نأ الإ «ةيطارقويثلا رطخ نم دوهيلا ذقنأ دق تاتشلا ناك اذإو
 نلو .رطخلا اذه ىرخأ ةرم ظقيأ دق ةيدوهيلا ليئارسإ ةلود ةماقإ
 ئذلا ىظارقويتلا رضنعلا لهاجتي نم اذغ روطتلا اذه نم برغتسي

 .ةيدوهيلل ىفلسلا مهفلا هنمضي

 الأ ,عوضوملا يف ةمساح ةيمهأ يذ باتك ىلإ ريشأ نأ انه دوأ
 ؛كاحاش ليئارسإل («ةنس فالآ ةثالث ةأطو تحت دوهيلا باتك وهو
 نأ كري نفل 0 قو املك راشأ يدوهي وهو

 وه ررحت يراضح طسو يف مهدوجو لضفب عمتجماو نيدلا نيب

 ىلإ ةدوعلاو ةدرلا نع ةلوئكسملا ىه ةينويهصلا ايجولويديا نأو -
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 فىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا 1١

 ةبقع نوكي نأ ىشخيف «فلؤملا هبيعي يذلا ىفلسلا .ليوأتلا ةدايس
 .رصاعملا يليئارسإلا عمتجما مدقت ليبس يف ةيوق

 ميهافم نيب مئاقلا هباشتلا حوضو طظحاال دق ءىراقلا نأ دب ال

 ميهافم يهو «عمتجماو نيدلا نيب ةقالعلاب ةصاخلا مالسإلاو ةيدوهيلا

 .امهنيب ةدحولا ةركف سركت

 ةفالخلا لظ يف ساسألاب  ةيمالسإلا ةينيدلا مولعلا تجتنأ دقل
 داعبأ عيمج تلوانتو .سدقملا عباط اهيلع تيفضأ ةعيرش - ةيسابعلا

 ةعيرشلا كراشت (دودحلا) تابوقع نوناقو ةيصخشلا لاوحألا
 دمتعا كلذكو .(ًالثم ةينازلا ةأرملا مجر) ةوسقلاو ةقدلا يف ةيدوهيلا
 تامرحا ىلإ نايبصلا ناتخ نم «ةلثامتم سوقط ةعومجم مالسالا

 يأ يفال) نيعم تيقوت يف ةرركتم ةالص ضرف ىلإو لكألا يف
 الو .(اهصيخحشت ةيناكمإ نود) ةددحم ةغيص ىف سرامت (تقو

 لخاد درفلا ريطأت يف ةلاعف ةليسو لثمت تاسرامملا هذه لثم نأ كش
 يأ يغلت داكت ةجردل «ةيمويلا هتايح ىلع ةباقرلا يفو عمتجما
 .رحلا عادبإلاو كرحتلا لجأ نم يعامتجالا لايخلا فيظوتل ةحاسم

 نينمّوملا ءالؤه لبق نم لعفلا دودر شاقن ددصب انه نحن انسل

 ةعاطلا درجم نم رثكأ بلطتي حيحصلا ناميإلا نأب اوقنتعا نيذلا
 ةرصملا مهتابلط نع ريبعتلا باوبأ مهل تحتف ةيفوصلاف .سوقطلل

 .ناميإلل ىنغأ مهف وحن

 نم مهريغ لثم «نويلمع سانأ نيملسملاو دوهيلا نأ ىلع
 اهنن نادي ةددحتم «تالفاغم خناوق ىلإ اضيأ نوحاتتي :ةيوهالا

 طاسوأ نم نيناوقلا هذه اوراعتساف .يراجتلاو يداصتقالا مهطاشن
 يتلا نيناوقلا كلت نوملسملا ملسأف .اهنيب اوشاع يتلا تاراضحلا

 ةيمالسالا تالماعملاب ىمسُي امف .اهوحتف يتلا راطقالا يف اهودجو

١ 7 



 مصعلا خانم

 .ةيطنزيبلا نيناوقلل

 ميظنت ددحت ةماع نيناوق بايغ ىف دوهيلا نوملسملا كراشيو اذه

 نكلو .هالعأ هشاقن انلوانت يذلا هنيع ببسلل ءأقيقد ًاديدحت ةطلسلا

 صقتنلا اذه اوهجاوي نأ اورطضا  دوهيلا فالخ ىلع  نيملسملا
 مظن اودروتساو ةفالخلا ماظن اوعدباف .رخآ وأ لكشب هوض وعي ناو

 .ةصاخ ةفصب ةيناساسلا ةرادإلا

 دق ةيمالسإلا مكحلا مظن اهيلع تدمتعا يتلا ءىدابملا نأ الإ

 .ةطلسلل ىطارقويلا موهفملا ةدايس ةجيتن ةيبابض تلظ

 نود ةيدوغسلا ةيروغلا "ف ةسايسلا نومأ رافق لالا اين“ خلع
 ةدئاسلا ةيديلقتلا ةرظنلل ًاقبط هماقم موقي نآرقلا نأ ةجحب «روتسد

 .كانه

 ةديقعلا ىلع ةيمالسإلا مظنلا يف ةيعرشلا موقت ًأدبملا ثيح نمف

 ةينعملا تاعمتجملا نأ ىلع .اهنم ةقتشملا ةعيرشلل سدقملا عباطلاو
 ةيعرش لثم .ةيعرشلل ىرخأ رداصم ىلع شاعملا عقاو يف دمتعت
 نكلو «ةثدحملا تاعمتجما يف نطولا ةيعرش وأ ةيرئاشعلا طباورلا
 اذه .ىرخأ تايعرش اهسفانت نأ ايئدبم لبقت ال ةيمالسإلا ةيعرشلا

 تاعمتجملا يف هيلع وه رمالا امع عضولا اذه فلتخي .اهتيعرش

 اهقفارت يتلا - ةينطولا اهتيعرش شيعت يتلا ىرخاالا ةرصاعملا

 . ىنطاب ضفقانتو ةبوعص لود اهبايغ ع وأ ةيطارقميد تاسرامث

 مساب ثدحتيس نمف .ةيطارقوتالا ةرورضلاب ينعت ةيطارقويثلا نإ

 ثيح - نيناوق عنص ىلإ جاتحي ال عمتجما نأ ضرتفُي ناك نإو ؟هللا
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 .صن بايغ يف - انيبأ مأ انئش - عادبإلا لب ءصوصنلا ليوأتب موقي
 ىتح ةطلسلا هذه ركتحي  ناطلسلا وأ - ةفيلخلا نأ دب ال ناكف

 حرم ليدعلا" نأ يلو ةضرالا ىلع هللا لظ» هيف ىري بعشلا لخخأ

 .ةفصلا هذه ءافضإي مهفارتعا نالعإ نع اوعنتما نيدلا ءاملع

 نود عباطلا ةيطارقويث ةيمالسإلا نادلبلا يف ةطلسلا تلظف

 نوركتحي نيصصختم نيد لاجر نم ةنيعم ةقبط نيوكت ىلإ ةجاح
 رومأ نيب لصفلاب لوقلا لظي نآلا ىلإو .ةطلسلا ىلع ةرطيسلا

 .لوقعماللا لثمي هنأل ًاضوفرم لب ؛موهفم ريغ نيدلا رومأو عمتجما

 يأ يف ةطلسلاو نيدلا نيب لصف - مويلا ىلإ - ثدحي مل كلذل

 ىطسولا ايسأ تايروهمجو ايكرت ادع ,مالسالا راد نادلب نم دالب

 لحم لحتل ةتحب ةينطو ةيعرش تدمتعا ثيح «ةقباسلا ةيتيفوسلا
 هددهتو ءأفيعض لازي ال لوحتلا اذه نكلو .ةيمالسإلا ةيعرشلا
 .ةيديلقتلا ةينيدلا تاعانقلا

 نم ديزمب بلاطي ذإ .ًاديدج يسايسلا مالسالا انل مدقي ال مويلاو
 ةيطارقويث مظن يهو ةرصاعملا ةيمالسالا مظنلا ليوحت يأ «ةيطارقويثلا

 مظن ىلإ ءاهيلع ةطاحملا فورظلا ريثأتو نمزلا لكآت ببسب ةيخارتم
 .ةبلص ةيطارقوي

 حرتقملا ليوحتلا قيقحت لجأ نم عبتمللا بولسالا لهاجتيو
 ةماقإ ىلإ يمري يمالسالا عورشملاف .امات الهاجت ةيطارقميدلا ءىدابم

 ها ادب الو .ةيئاهنلاو ايلعلا ةملكلا تاذ ةينيد ةطلس

 يف ةعيشلا ءاهقف سلاجم هلثمت «ةسينك هبش»  مظنم لكش ةطلسلا

 .رصم يف رهزألا وأ ناريإ

 يتلا ةيطارقميداللا ةيعون ىلع ًاحضاو ًاليلد ناريإ ةبرجت موقت
 ةيروتاتكد تلح انهف .يسايسلا مالسالا عورشم ةرورضلاب 'قفارت
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 ةلدبو 0 يزلا ةوسك يف ةقباسلا ةيروتاتك دلا لحم ممعلا

 مساب مكحلا ركتحت يتلا ةديدجلا ةيروتاتكدلا نأب ًاملع .طارقونكتلا

 ةيروتاتك دلا مقع قوفت ةجردب ىودجلا ةميدع اهنأ تيْنأ .مالسالا

 كلذك .ثيدحتلا باطخ مساب ةطلسلا تركتحا يتلا ةقباسلا

 نيبو ةرصاعملا رصم يف ةيمالسإلا ةلودلا راصنأ نيب فالخلا انركذي
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق نيشبرطملاو نيممعملا نيب عزانتلاب اهئاعدا

 يناردعألاب يسايسلا مالسالا ةكرح هيبشت حصي ال كلذل

 راطإ يف لمعت بتارعألا :ةكيق»:(ةريفافملا: "ايوووأ يف ةيحيسملا

 عم يح اهارت يتلا ءىدابملا نع عافدلاب يفتكتو ةتباث ةيطارقميد

 بارخألا ةيعجرمف .اهتيعرشل سدقم عباط ءافضإ نود «ةيحيسملا

 امنيب اذه .ريغ ال «ةيطارقميدلا ةينطولا ةيعرشلا ءىدابم ىه ةينعملا

 .اهتشقانم لبقت ال ةسدقم ةيعرش يه يسايسلا مالسالا ةيعجرم

 ناك ام لثم ءيوابوط لظي ثيدحلا يطارقويثلا عورشملا نأ الإ
 ًادبمف .خيراتلا يف ةقباسلا ةيمالسالا ا ىلإ ةبسنلاب هيلع رمألا

 هسفن نلعي نأ يف قحلا ملسم يأل حيتي عمتجاو نيدلا ةدحو

 نوركتحي نيذلا ءالؤه ةطلس ضقني 7 مالسالا ةيعرش يماح

 ةيلهأ ًابرح جتني نأ دب ال يذلا رمألا ؛ةيعرشلا هذه مساب باطخلا

 ةيعرشلا ريصت ذإ «ناتسناغفا ةلاح هتبثت امك اهل ةياهن ال ةمئاد

 .ىرخأ تاهل ةءارو قف يفتخي اعانق ةيمالسالا

 ةلرلا نقف ءاجوغم الكش ةيحنسملا :تاعمشجلا ةزيمم: تذختا

 هانا هيفا رصتلا مث ةيطارقويثلا رطخخ نع تدعتبا لود

 رطخلا اذه نم ةينعملا ةيحيسملا تاعمتجملا ررحتت نأ لبق ىطارقويفلا

 ةرخيسملا ايقيزيفاتبلا رضانع :تلعافتو- .:ةثادخلا ةلحرم“ قف

 تاموظنملاب قلعتت ىرخأ لماوعو «بناج نم اهتايصوصخب
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 ىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا

 .ةجوعملا ةريسملا هذه تعنص ىتح رخآلا بناجلا نم ةيعامتجالا

 تايرظنلا فلتخم نيب لصفلا ةساردلا هذه نم فدهلا سيل

 يبوروألا قوفتلا بسنت تايرظن اهنمو «نأشلا اذهب اهميدقت مت يتلا
 ايقيزيفاتيملا تايصوصخ ىلإ ةيطارقويثلا نم ررحتلاب كش الب طبترملا

 خيراتلا ىلإ ررحتلا اذه وزعت تايرظن اهنمو ءاهسفن ةيحيسملا
 ضرعب انه يفتكا فوسف .ةينيدلا ةديقعلا لاجم جراخ يعمتجما

 لاعفلا كرحملا رصنعلا ناك ام ديدحت نود روكذملا لعافتلا ةيكرح

 .هيف يساسألا

 تدان يعيتسيب ايو لن ترك عيل لاقي 0
 يخيراتلا عقاولا اذه نأ الإ ءيركفلا اهثارتو ةيدوهيلا ةنايدلا هيف

 عزل ميهافم لوح رضا فاقول تاالوقم رولبت عنمي مل قياما

 .يخيراتلا

 0 نيوكتلا نم ىلوألا اهتلحرم يف ةيحيسملا نأ ودبي ًالعف
 اث ةدوع ربخ تلمش ةلاسرلاف .(نمزلا ةياهن» ةلوقم ةيدوهيلا نم

 دعبلا اذه نع ةيوق تاريبعت دجنو .نمزلا ةياهن دنع حيسملل

 .ىؤر ىلإ رفسلا صن يف ىلوألا ةيففسولا يورحألا

 نورقلا لالح (ةيغلألا» ىبعشلا درمتلا تاكرح تلهتناو

 هنت وسلا ةذرع دعوو صل دع نهم نم زوروا يطول
 .دبالل لداع عمتجم ةماقإ

 ةعيطق لثمي رخآ ابناج ًاضيأ تلمش دق حيسملا ةلاسر نأ ىلع
 ال هتكلمم» نإ حيبسملا لاقف .نأشلا اذه يف ةيدوهيلا ثارت عم ةزراب

 اني ميقي نأ لواخي ملف :(ضرألا ىلع اذ موقت نلو موقت

 هذه ىلع عوساي مزه كلذ نم سكعلا ىلع لب «هتدايقب ا كلا

 .حيسملا بلضصو ةمك احلا تاطلسلا ترصتتناف ةيضرألا

 ا/ا/ ١



 رصعلا خانم

 فرعت ال يتلا (نبالا وهف» ةيهلإلا هتفص نم مغرلاب كلذو
 .ادودح اهتردق

 ةركفلا سركي نأ دارأ هللا نأك .ًامامت حضاو هذه ةلاسرلا ىنعم
 لدبتسي نل هللا - وه ةلأو ءاهيديأ يف ضرألا ىلع ةيوشبلا ريصم نأ

 تارارق لحت زماوأ ند نلف .ةرحلا رشبلا تارايتخاب هتالخدت

 عجش ًامئالم ًاوج ًالعف قلخ دق حيسملا ةلاسرل مهفلا اذه نإ .رشبلا
 عانص سانلا» نأ يهو الأ ةرصاعملا تحتف يتلا ةركفلل قحال رولبت
 ليوأتلا اذه نأ وه ددصلا اذهب لاقي نأ نكمي ام لقأو (مهخيرات
 تحتف ىتلا راكفألا راصتتا ًالعف رسي ةيحيسملا ايقيزيفاتيملل لمتحما

 يف لمعت ةيعوضوم ةيعامتجا فورظ تنوكت امدنع ةرصاعمل
 0 .ةديقعلا رهوجل ةيداعم ةرورضلاب دبت مل ةرصاعملاف .اههاجتا

 يدوهيلا ثارتلا نم ةعيطق رمألا عقاو يفو نذإ ةيحيسملا تلثم
 خيراتلا ةياهن موهفم ةيحيسملا ترجهف .هل ًاريوطت لثمت اهنأ نم رثكأ
 لبقتسملا ثيح «هل ةياهن ال يخيرات موهفم هلحم تلحو يدوهيلا

 براقتلا لامتحا رشبلل حيتي يذلا رمألا ,حوتفمو انمامأ امئاد

 ريمض يف هللا اهعرز يتلا (ممّللا ةروص) ىلعألا لثملا نم يجيردتلا
 .سانلا

 ضرتفُي يذلاو دوهيلا دنع رظتتنملا حيسملا وه حيبسملا اذه سيلف

 نيئطخم دوهيلا نكي ملف .ةيرشبلا لكاشمل ةيئاهن لولحب يتأي هنأ
 .رظتنملا حيسملا سيل عوساي نأ اولاق امدنع

 ىتح جيردتلاب اهسفن ضرفت حيسملا ةلاسرل ةءارقلا هذه تذحأ

 لامتحا روصت هنأ ىلع ليجنإلا أرقت يتلا ةثيدحلا ةيحيسملا تغاص
 نيبو هتيرحب رشبلا هفصي يذلا خيراتلا نيب ًايقالت ريصي لبقتسملا نأ
 روظنملا اذه نمو - هريمض يف هّللا هعرز يذلا يلاثلا فدهلا
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 ىربحلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا

 ةوق لعف نم ثدحت ةيلمع هتفصب نمزلا ةياهن موهفم أمامت ىشالتي
 .يرشبلا خيراتلا جراخ نم لمعت ةيهلإ

 .سدقملا صنلاب ةموكحملا تالاجما عيمج ىلإ ةعيطقلا تدتما

 فقوم وهو «(ةيدوهيلا) ةعيرشلا بالقنال تأي مل هنإ حيسملا لاقف
 ةدئاسلا نيناوقلا لادبتسال بأ مل هنأ ذإ «هتلاسر عم ًايقطنم قفتي

 هذه تراص ىلاتلابو .سانلا ريمضل رمألا كرتف لضفأ نيناوقب

 امدنع «لثملاب حيسملا برضو .عمتجما ريدقتل ةلباق ةدئاسلا نيناوقلا

 ةوسق رثكألا نيناوقلا هذه نم ًادحاو رشابم ريغ لكشب ضراع
 مكنم نكي مل نم» لاقف .ةينازلا ةأرملا مجر ديدحتلاب ىرخأ ةرم

 اذه له :شاقنلا باب حتف كلذبو .(رجحب اهمريلف ةئيطخ الب
 الو يعامتجالا قافنلا وه امنإ هءارو يفتخي ام له ؟لداع نوناقلا

 ؟ريغ
 نولهاجتتيو- ابناجت ةعيرشلا :قوكرتي. نويخيسملا راض :اذكه

 نيناوق تذخأو نايبصلا ناتخ ىشالتف .ةعيرشلا سوقط جيردتلاب

 نيب. ةيحيسملا "ترشتلا امدنع اميس الو (عونتت ةيصخشلا لاوحالا

 تامرحملا تشالت اذكه .نوؤشلا هذه ىف ديلاقتلا ةفلتخم بوعش

 يوما ثان" يلو >سوقطلا يع اهريغوب لكألا يف ةركشلا
 مل ذإ كلذ نع تعنتما لب «ةديدج ةعيرشب ةاغلملا ةعيرشلا لادبتساب

 .زهاج رخآ نوناق اهيدل نكي

 ديف ءاسحا» ادزه انطدلا لادم نحس :تدختا نق
 هانا اهنقوا احيس اضن ةكصا نتا: :ةاروعلا» ةغيسيت ناجح

 نم نكلو .اهنومضم لوح شاقنلا حتف نود «(ميدقلا دهعلا»

 ايقطلا ؤهو رحآ اهدقم انهن ةيحيسلاا تحتنأ رخآلا ينتاك

 لوح روحمتي ليجنإلا نأ ظحاليو .كش الب ةيولوألا هل تطعأو
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 رصعلا خانم

 .ةاروتلا يف هيلع يه امع ريبك دح ىلإ فلتخت ةيقالخا ءىدابم

 لدعلاو وفعلاو ةمحرلاو نيرقلا بسح ىلعوه ليجنالا يف زيكرتلاف
 ةيعضو ةعيرش لمشي مل ليجنالا صن نأ امك .صاصقلا ىلع سيلو
 .تابوقعلاو ةيصخشلا لاوحألا تالاجم نم لاجم يأ ىف
 يف هرود بعل دق ميدقلا دهعلا حورو .ليجنإلا حور نيب ضقانتلاف
 .ةيدوهيلا لوصالا نايسنو ةعيطقلا سيركت

 حلاصل ًامساح ًافقوم ىلوألا ةيحيسملا تذختا دقف كلذك
 .(رصيقل وه ام رصيق ىلإ اودر» اهلوقب ةطلسلاو نيدلا نيب لصفلا

 طوغض مامأ دمصت مل ىلوألا ةيحيسملل تامسلا هذه نأ الإ
 فورظلا رابتعالا يف ذخأ يغبني انهو .يعمتجملا عقاولا روطت
 نورقلا ءانثأ ةيحيسملا تمنف ةنايدلا راشتنا تاطاحأ ىتلا ةيخيراتلا

 رسلا يف لمع يذلا ؛يروثلا يبزحلا ميظنتلا رود هباشي رودب ةثالثلا
 فنع نم ةيلاتتم تاجوم هجاو يذلاو فورظلل اقبط نلعلا يفو
 ةيدييسملا واصعلاب نومألا تيلقنا نأ لإ .ةليضأت ىلإ ةيقاسلا ةطلسلا
 يرسلا برزحلاف .ةديدجلا ةنايدلا «نيطنطسق روطاربمالا قانتعاو
 يف كراشملا لقألا ىلع وأ ,مكاح بزح ىلإ لوحت (ةسينكلا)
 يه ام :ةينآلا يه ةديدج ةلكشم ترهظ تقولا كلذ ذنمو .مكحلا

 ةسينكلا ظافتحا ؟ةسينكلاو ةيسايسلا ةطلسلا نيب ةبولطملا ةقالعلا

 قيقحت وأ ؟اهفيظوتو ةلودلا رومأل اهعاضخإ وأ ؟ايلعلا ةملكلاب
 لصفلا وأ ؟مكحلل يطارقويث عباط ءافضإ يأ ةطلسلاو نيدلا ةدحو

 ؟ةيناملعلا أدبمل ًاقبط امهنيب
 تاعمتجما خيرات لاوط تداسو ةيطارقويثلا ةعزنلا ترصتتنا دقل

 .ةثيدحلا ةيزاوجروبلا تاروثلا رصع ىلإ ثلاثلا نرقلا ذنم ةيحيسملا

 ةدحو .موهفم ىلع موقي ايئادبم ًافقوم ةيطارقويثلا تدذختاو
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 ىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا ١

 عاضخإ خيراتلا عقاو يف كلذ عنمي نأ نود «ءةطلسلاو نيدلا

 نيب ةقالعلا يف هيلع رمألا ناك امك اهفيظوتو ةطلسلل ةسينكلا

 .مالسإلا يف نيدلا لاجرو ةفالخلا|

 ةنيابتم ًالاكشأ تذختا دق ةسينكلاو ةطلسلا نيب ةقالعلا نأ ىلع

 .(ةينامورلا) ةيبرغلاو (ةيطنزيبلا) ةيقرشلا ةيروطاربمالا نم لك يف
 يلاتلابو «ينامثعلا حتفلا ىتح ةيوقو ةمئاق تلظ ةيطنزيبلا ةلودلاف

 ةسينكلا ىلع اهترطيس ريبك دح ىلإ ضرفت نأ تعاطتسا
 تككفت يتلا امور ةلود يف ثدح ام فالخ ىلع كلذ .اهفيظوتو

 ةقطنملا يف ةلودلا موهفم ضرقني داك ىتح «نامرجلا تابرض تحت

 ةليوطلا ةلحرملا هذه ءانثأ يفو .نورق ةرشع لاوط ةينعملا ةيبوروالا

 تذعخأ امدنع «مث .ةلودلا بايغ اهب تضوع راودأب ةسينكلا تماق
 يف ةيكلملا مظنلاو ايلاطيا ندم ةروص يف ديدج نم رولبتت ةلودلا

 تداع ءرشع يداحلا نرقلا نم اقالطنا ارتلجناو اسنرفو اينابسا

 مكحتس يتلا ءىدابملا يه ام :حرسملا مدقم لتحت ةميدقلا ةلكشملا

 ؟-ليدلاو ةلودلا نيب ةقالعلا

 يميق ماظنو اهمكحت نيناوق نود عمتجم وأ) ةلود دجوت ال
 نس ةيلوؤسم ةيحيسملا ةلودلا يف ىلوتيس نمف .ةيعرش اهل يفضي
 ةطلسلا ؟اهددص يف ةينيد ةعيرش بايغ يف ةبولطملا نيناوقلا

 اهلبقي يتلا ةيعرشلا تايعجرم يه امو ؟ةسينكلا نأ ةيسايئلا

 ؟فالسألا نم ةثوروملا ديلاقتلا وأ ةينيدلا ةديقعلا ؟عمتجما

 لماوعلا هذه لعافت نأ انه ةينعملا ايوروأ خيرات ةسارد نم حضي

 لاخلا نيناوق تفلتخاف .عونتم لصاح ىلإ ىدأ دق ةفلتخملا

 ب هرخآل نمز نمو رخآل ناكم نا تبايرسملاو يضحي
 لجأ نم ًادوهج تلذب دق ةسينكلا نأ الإ .فورظلل فيكتت
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 رصعلا خانم

 لوف .لئاعلا َنوُؤوُس لاجم يف ةصاخن ( (سدقم هبش)) عباطب اهئافضإ

 يتلا ةسادقلا ولا 0 3 ةيسينكلا نيناوقلا أل 0 هبش)

 مظعم يف ةيلحملا ديلاقتلا ليجست ادع لعفت مل ةسينكلا نأ امبو

 ىتح نأ ةجردل تفلتخا دق (ةيسينكلا» نيناوقلا هذه نإف «تالاحلا

 رخآلاو برغلل صاخ امهدحأ نينوناق دحجن ةيكيلوثاكلا لخاد ىف
 ملاعلا يف ةيصخشلا لاوحألا نيناوق تنيابت كلذك «قرشلل

 ىلإ ةيتناتستورب ةسينك نم دعب اميف رخآ ىلإ رطق نم يسكذترالا
 .ىرخأ

 لاجم يف ةيحيسملا تاعمتجملا اهتعدبأ يتلا نيناوقلا امأ
 ةرادإلاو ةطلبتلا  ميلظنلا لاجم فو ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاللماعملا

 حتف يذلا رمالا اسدقم ًاعباط هانسألا قر ذختت ملف (ماعلا نوناقلا)

 مكحلا مظنف .ةينيدلا ريغ ةيعرشلل ىرخأ نداصم,نيركف لاح

 تلح «ةديعب ةيخيرات لونضا تاذ ةيلالس ةيعرش ىلع تدمتعا

 ىل ةسدقم تايصخش 0 رظن يف 0 دق واو ةداسلا

 ضرألا ةيكلم لاجم يف ما  ةيراجتلاو ةيداصتقالا مظنلا امأ

 اهتيعرش يف قادت اا راودأ ديدحتو ةينهملا تاباقنلا ميظنتو

 ضام ىلإ تالاحلا ضعب ىف تعجر ةيلحم ديلاقت سيركت ىلإ

 ةيطارقويفلا نم لكش ىلإ ةعونتملا لماوعلا هذه لعافت ىدأ دقل
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 ىربكحلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا 5

 !نيدلا لاجر ةعانق نع لقت ال ةجردب

 ركفلا تابرض تحت لكآتلا ىف ذخأ دق ماظنلا اذه نأ ىلع
 مه رشبلا نإ هلوقب ةرصاعملا باب حتف يذلا ءىشانلا يزاوجروبلا

 نس يف - بجاو وه لب  قحلا مهل نإ يلاتلابو مهخيرات عانص
 مساب ال ,ةثوروم ةيعرش ىلع دامتعالا نودو ةيرحلا لماكب نيناوقلا

 .رخآ مسأاب وا نيدلا

 ةسادق مسأب ميدقلا ماظنلا نع عافدلل ةيعجرلا لاجر ضهانف

 فيزوج يسنرفلا بتك اذكه .اهتيلومشو اهتيدبأو نيدلا ءىدابم
 مكحت ةيكلملا تداع نأ دعب ءرشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف رتسم يد
 حرس نأ ةزونلا .لاجر ءاعدإ نإ «ةروقلا ةزه- باقعأ ىف اسنرف
 هللا نأل مرجم ءاعدإ وه امنإ نينطاوملا ةيلوكسم ميمص نم نيناوقلا
 .عمتجما اهلبقي نأ يغبني يتلا ةح اصلا نيناوقلا نس يذلا ديحولا وه

 هللا ةيأ سمألاب اهبتك ةلمج أرقت نأ روصتتو ةلمجلا هذه أرقا
 !رهزالا خيش وأ ينيمخلا

 رتسم يد فيزوج بتك امدنع - ابوروأ ظح نسحل - نكلو
 تاعمتجما تناكف .ةدوع نود ىضم دق اهتقو ناك «ةلمجلا هذه

 امك عمتجملا ةرادإ يف ةسادقلا موهفم نم تصلخت دق ةيبوروألا
 رصع ناك .ماع لكشب ديلاقتلا ةدابع نم تصلخت دق تناك

 .ايئاهن ىضم دق ةيطارقويثلا رطخ ناك .ىضم دق ةيفلسلا

 اهخيرات لاوط ةيحيسملا ابوروا ىف تداس دق ةيطارقويثلا نوك
 طمن ةديدع هجوأ نم هبشي 1 ىلع «ةرصاعملا ىلع قباسلا

 تايصوصخ نم مغرلاب كلذو «مالسالا راد يف ةيطارقاويثلا
 اقيزيفاتيم نع ةماه بناوج نم لعفلاب ةنيابتملا ةيحيسملا ايقيزيفاتيم
 يتلا ةيرظنلا ةحص ىلع - يبأر يف  ًاليلد موقي «مالسالاو ةيدوهيلا
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 ,مصعلا خانم

 ىلع تماق دق ةيلامسأرلا ىلع ةقباسلا مظنلا عيمج نإ لوقت

 تاذ ايجولويديا ةنميه اهنمو «ةلثامتم ةيساسأ ةيعمتجم ءىدابم

 ريبعتلا دكتا اذإ نهرودب ئدؤو“ يذلا" سألا «ىقيزيفاعبلا ةوتجضملا
 عباط تاذ ةطلس ىلإ - ًاينيد ًالكش افتر يديألا : هذه نع

 ملاعلا تاعمتجم عيمج ىلع ةيرظنلا قطنم نأ امك .يطارقويث
 زواجتت نأ - ةينيدلا اهدئاقع لوصأ ىف تفلتخا امهم - رصاعملا

 ةنميه نم ررحتلاو دودحلا زواجت انه لوقأو - ايقيزيفاتيلا دودح
 !نيدلا ءاغلإ لوقأ الو عمتجملا يف نيدلا

 ىلإ تدأ ىتلا بابسالا شاقن ددصب انه نحن انسل ىرخأ ةرم

 انأف .تاراضحلا نم اهريغ لبق (ةيحيسملا) ابوروا يف ةرصاعملا رولبت
 ىلإ ساسألاب ركابلا قوفتلا اذه نوبسني نيذلا ءالؤه نم
 نأب ًاملع .نيدلا لاجم جراخ ةيعمتجملا ةموظنلا تايصوصخ

 ارضتع :ةلتم اعز .ةالعأ ةروك للا ةيحنسملا ةناياللا :تايضوصخ

 روطتلا تاجايتحال فيكتت نأ تعاطتسا ةديقعلا نأ ىنعمب ادعاسم

 .بولطملا لوحتلا دض فقت ةيوق ةبقع لثمت ملف

 يجولويديالا عارصلا ناهر

 :نيلاجما نيب لصفلاو لقعلاو ناميالا نيب قيفوتلا

 نكلو ءديحولا عّرشملا وه هللا نأب لوقلا - ًايرظن - ريسيلا نم
 ناميإلا نيب قيفوتلا بلطتت ةيلمعلا نأل .ًاريسع حبصي أدبملا قيبطت
 لجأ نم عادبإلا ةظخحل لك يفو عمتجما ىلع ضرفت ةايحلاف .لقعلاو
 .ةقباسلا لايجالا اهل دصتت مل ةديدج تايد ةهجاوم

 يدحتتلا اوهجاو لق دوهيلاو نيملسملاو نييحيسملا نأ ودبيو

 .ةينالقع نيصقان يضاملا لاجر نكي ملف .ةقفاوم الولح اودجوأو
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 ىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا ١

 مكحت نيب قيفوتلا مهل تحاتأ يتلا لئاسولا اودجوأ يلاتلابو .الك

 لقعلا تاردق فيظوتو «بناج نم تناك امهم  ةينيدلا ةديقعلا

 ةيملسملا نأ وق هبلإ رطنلا ثنقلا نأ ذوأ ىانلا ه:يييرفلاو
 اذه يف اوأجل دق ىطسولا نورقلا لالخ دوهيلاو نييحيسملاو

 يمالسإ ريغو يدوهي ريغ ردصم وهو «كرتشم ردصم ىلإ رامضملا

 ينيوكألا ساموتو دشر نبا - ةثالثلا ملاوعلا يف نيركفملا عئالط

 رهوج «ةلثامتم الولح اوحرتقا دق لاكملا ليبس ىلع تكوميمهو

 .لئاسولا فنعأب مهتبراحم ًانايحأو «مهتنادإب نيدلاو مكحلا ةسسؤم

 مدقتلا يوق نأ خيراتلا تبثأ دقل ؟كراعملا هذه بسك نم

 نيب نمو .يمالسإلا ملاعلا يف حرسملا تلتحا ةيعجرلا ىوق اهدي -

 دودللا دشر نبا ودع - يلازغلا ةريخألا ىوقلا هذه ىلثمم مهأ
 خويشو ناريإ هّللا تايآ دنع ىلعألا عجرملا نآلا ىلإ ربتعي يذلا -
 !ةيؤوعسلا ءاهلغو نهرألا

 يف ةيفاضإ ةوطخ - ةضهنلا رصع نم ًاقالطنا  ايوروأ تطخ

 .ةديدج ةلئسأ اوحرطيل (لقعلاو ناميإلا نيب

 هلصفو لقعلا لالقتسا نالعإ مثو «نيركفملا تامامتها يف حرسملا

 ءناميإلا همكحي لاجم دوجو راكنإ كلذ ينعي نأ نود ناميإلا نع
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 ال ,لقعلاو ناميإلا نيب قيفوتلا ريغ ىرخأ ةلمسأ كانه نأ طقف لب

 :لثم ةديدج تاجايتحا نع ةجتانلا ةلئسألا كلت يه .ةيمهأ لقت

 يتلا نياوقلا نيس ف عمتجا ةيلوؤيسما ةهجاوس ىرقلا ةيرخب يركب
 هانلق نأ قبس امك يأ «لبقتسملا عنص ىرخأ ةرابعب «ةديفم اهاري

 شر اهلا سيرك

 ةيعجرملا داعبإ ىنعمب «ةيناملعلا موهفم رهوج لثمي ام وه اذه
 وه ام لوح شاقنلا يف  عمتجملا قوف ىرخأ ةيعجرم ةيأ وأ - ةينيدلا

 تاع نعي. ليبسلا ءاذهت ف: :تعس. دقو .:.ايعتعجم: تولطف

 نيف عع كراراطخم قرشا اهضعتوب ميلا وقنا رطب :ةحيلتلا
 ةروثلا تناك ام ردقبف .اهيف ةيزاوجروبلا ةروثلا ةيرذج بسحب
 .حضوأو ىوقأ ةيناملعلا تازاجنإ تناك ةيرذج رثكأ ةيزاوجروبلا
 ًأدبمب لمعلا حبصأ ميدقلا ماظنلا مامأ ةيزاوجروبلا تلزانت املكو
 .ًاسابتلا رثكأو ًاحوضو لقأ ةيناملعلا

 لجأ نمو .قيمعلا دعبلا يذ روطتلا اذهل ةيحيسملا تفيكت دقل

 .ىعامتجالا اهرودو اهازغمو اهانعم ريسفت ةداعإ ىف تذخأ كلذ
 اهناهو ضرفو عمتجما ةرادإي ةميدقلا 500 نع تلزانتف

 نينمؤملا ماهلإ وهو ًايرهاظ ًاعضاوت رثكأ رودب مايقلا حلاصل ءرظنلل
 رسخت مل ةيحيسملا نأ ىلع .مهريغ عم ةسفانملاو .ةيرحلا نم وج يف
 دارفأ ىلإ اولوحت نيذلا نينمؤملا ىدل ناميإلا قمعتف «لوحتلا اذه نم

 يف ءاضعأ اونوكي نأ نم ًالدب ةملكلل يقيقحلا ىنعملاب نيعنتقم
 .ًايسوقط ًاناميإ مهيلع ضرفي عمتجم

 ءامغدلا نم ةررحتم ةنايذ ةرضاعملا.ةيحيسملا تحبنصأ اذكهو
 نييفلسلا نم ةريغص تائف ادع ءلقألا ىلع نينمؤملا مظعم ىدل
 .لقألا ىلع ًايرظن - فيكتلا اوضفر نيذلا
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 ىربكلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا 7

 ةيخيراتلا روطتلا ريسفت ةيلاكشإ ىلإ ةدوعلا نودو - ىرخأ ةرم -

 ىفقوم ىلإ لجعب ريشأ نأ طقف دوأ «هيف ةكرحملا ىوقلا نايبو
 :نيتيتآلا نيتطقنلا يف صلختي يذلا يصخشلا

 دئاقعلاو) ةفاقثلا نأ ىري يذلا يوفاقثلا فقوملا ضفر :الوأ
 ةيفاقثلا لماوعلا نأ ىأر لب .خيراتلا يف تباثلا لثمت (اهنم ةينيدلا

 ةيئاينبلا لماوعلا نأش اهنأش «روطتلاو لوحتلل ةلباق ىرخألا ىه
7 

 .ىرخالا

 ةبوصخ رثكأ هارأ يذلا جهنملا وهو - ةيخيراتلا ةيداملا نأ :ًايناث
 داصتقالا نأ لوقلا يأ يداصتقالا لاذتبالا ضرتفت ال - هريغ نم

 .داصتقالا تاجايتحال ايئاقلت فيكتت نأ دب ال «ةينيدلا دئاقعلا

 كسامتلا ةيلاكشإ حرطأف .سكرام ركفل طيسبتلا اذه لبقأ الف
 ةينبلاو ةيداصتقالا ةينبلا) يعامتجالا عقاولا تايوتسم فلتخم نيب

 رمأ كتعامعلا نإ :لوقأ نرخ كولساب:(ةيجول ني ذرالا ةينبلاو ةنسايسلا

 كسامتم - عمتجم يأ  عمتجماف - يخيرات عقاوو يرورض
 ةمزأ نم ىناعي امدنع ةريصق لحارم لالخ ادع اميف «فارطألا

 .رخآب وأ لكشب اهلالخ دجت نأ دب ال لاقتنا ةلحرم ىه ؛ءككفت

 ىلإ يدؤي دق يذلا رمالا .هب صاخ قطنم ىوتسم لكل نكلو
 .ةيلامجإلا ةنميهلا ديدحن ىف اهنيب ةسفانملا

 ؟ماعلا كسمتلا زاجنإ تاجايتحال فيكتي يذلا ىوتسملا وه امف
 م كانه 3 :اقيبعيف ةفورعم ةلعسالا هذه نع ةباجإلا تينا

 يذلا دئازلا ديدحتلا موهفم سكع وهو) ايصاق اديدحت ىمسي

 (دحاو هاجتإ ىف لمعي تايوتسملا فلتخم قطنم نأ ًاقبسم ضرتفي
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 - ًاقبسم ةفورعم ةيخيراتلا ةريسملا نوك نود لوحيو «هلعف لعفي

 .انظح نسحل اير خيراتلا سيلف

 ىنعمب ًايباجيإ ًافيكت روصتن نأ عيطتسن يجهنملا راطإلا اذه يفو
 فقي امدنع ًايبلس ًافيكتو «روطتلا لاجعتسا هاجتا يف لمعي هنأ

 ةبقع (يجولويديالا ىوتسملا يف ةصاخو) نيعم ىوتسم يف عمجتلا
 فيكت جتني نأ نكمي ةفاقثلا دمجتف «روطتلا رارمتسا ليبس يف

 .دوكرلا لالخ نم داصتقالا

 ًأدبملا ىلع تماق مالسالاو ةيدوهيلا ايجولويديا نأ انيأر نأ قبس

 تسيلو .عمتجملا مكحي نأ دب ال يذلا يقيقحلا ناطلسلا وه هللا نأ

 اذهل سيركت اذه ةورضاعملا كويلوصألا اهبلإ اجلي. تلا ةيمكاشا
 امك ءهنم هجاتنتسا نكمي ام لك جاتنتساو ءفرطتم بولسأب أدبمل
 لوانتت مالسالاو ةيدوهيلا اهيلع دمتعت يتلا صوصنلا نأ انيأر

 ةيفرح ةءارق ل اعد يذلا رمآلا «قيقدلا ليصفتلاب ةعيرشلا كا حيف

 ةيريخلا ةيلطصألا''اهقفلا نم: ةمكترت ءارإ  لطفحمتلا ىلإ لب نضوتسنلل
 هقفو دوهيلا دوملت لباقي ام نييحيسملا دنع سيلو .ةيبرعلاو

 .نيملسمملا

 ىلع ةقيض ًادودح تعضو دق فورطظلا هذه ةواسق نأ كش ال

 بعل يذلا رمألا ؛لقعلاو ناميإلا نيب قيفوتلا ىلإ ىعسي يذلا ركفلا
 يف (يدوهيلا) نوميمو (ملسملا) دشر نبا عورشم لاشفإ يف هرود
 ادوهيو نيملسملا دنع ىلازغلا رصتتنا اذكهو .صوصتنلا ةيفرح زواجت

 تناك رب: لقفلا ىلع نامإلا بيعت امرك كاذللا ةوهنلا دنع ظريلاف
 نيملسملا دنع ةفسلفلا ةحفص ىط ةباثمب نوميمو دشر نبا ةميزه

 ' .مالسإلا راد يف تاتشلا دوهيو

 بناجلا يف ةغلابملا هتقفار يذلا يراضحلا طاطحنالا تأ هت
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 ىربكحلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا

 يهو ٠ 5 يبرعل تاتشلا دوهي دنع ياللا 00 دع ٠ ةيفوصلا

 ا 0 قفار ا ينيدلا ا راقتفا -

 رمألا (ةنورملا نم ىلعأ ةجردب تسعشنا نلف ةيحيسملا نأ ودبي

 يهو الأ  ةميدقلا ةيلاكشإلا راطإ نم جورخلل ةصرف حاتأ يذلا

 هللا ةكلمم نطوت مل ةيحيسملا نأل لقعلاو ناميإلا قيفوت ىلإ يعسلا
 نوناق ة هروص ينضج نع ميدقت نع تعنتما يلاتلابو ضرألا ىلع

 نوناق ةروص يف ًازهاج ًالح مدقت ةيصوصخلا هذه امبرو . يفصو

 الأ ةبيجع ةقرافل رشق انل مدقت ةيصوصخلا هذه امبرو .يعضو

 مامأ دمصت مل رهاظلا اهميظنت ةوق نم مغرلاب « «ةسينكل نأ يهو

 هاجتإلا امنيب .لقعلا بيلغت ىلإ ىعس يذلا ريونتلا ركف تابرض

 دوهيلا دنع كلذك .نيملسملا دنع يسئانك ماظن بايغ نم مغرلاب

 نم مهرودب اودانتسا لق يبوروألا تاكشلا دوهي نأ ىلع َ

 هذه ىف ةدئاسلا ةيحيسملا ةنايدلاو عمتجما نيب ةقالعلا بالقنا

 .ةراقلا

 ىلإ رشع نماثلا نرقلا يف سلدنم ىسوم ماخاحلا ىعس اذكه

 مامأ تمت تناك يتلا ةروثلا طمن ىلع ةيدوهي ةيفاقث ةروث نم اهنأ

 اربتعم «ةرح ةءارق ةاروتلا ةءارقب ىدانف .ةيحيسملا ةنايدلا ىف هنيعأ

 بناج ع ماخاحلا فقوو .ريغ الو يقالخأ ماهلتسا ردصم صنلا

 .ةيناملعلا ةركفب بحرو ريونتلا يركفم

 هاجتإ يف لمعي هسفن يزاوجروبلا يبوروالا عمتجما روطت ناكو
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 ةروثلا تممعف .مهدض ةقرفتلا تامالع ءاغلإو دوهيلا جامدإ

 امهم  ةاواسملا مدق ىلع عيمجلا حلاصل ةنطاوملا أدبم ةيسنرفلا

 موهفم ةروثلا هله تضفرو - اهبايغ يف وأ مهتانايد تناك

 ءاهنم ةمالا نوكتتل ةرواجتملا  اهريغو .ةينيدلاو ةينثالا (تاعامجلا»

 تربتعاف «هدئاقع ىف رحلا ناسنإلا نطاوملاب ادع فرتعت ملف
 الو «كلذ ءاش اذإ ةيدوهيلا ةنايدلا سرامي ًاميدق ًانطاوم «يدوهيلا»

 .ريغ

 دب ال ناك «ترمتسا دق تنإك اذإ ؛جامدنإلا ةكرح نأ بيرل

 لالخ نم ةيدوهيلا ةيوهلا بيوذت ىلإ فاطملا ةياهن يف يدؤت نأ
 طاسوأ يف رشتني ل دق ام وه اذهو اهب ثارتكالا مدع

 هاري ناك امو  ةيدوهي ريغ وأ ةيدوهي لوصأ نم - ةيزاوجروبلا
 لبق نم ةصاخ ءأيقيقح ًارطخ ةيدوهيلا تاعامجلا ىف ضعبلا
 ,.ةكشانلا ةينويهصلا ةكرحلا سسؤم

 كود تلاح دودحلا ىدصت لق جامدنإلا عورشم نأ ىلع

 قرشو طسو تاعمتجم ىف دوست ةيماسلا ةاداعم ترمتساف هلامتكا

 لمعو .ةيرذج ةيطارقميد ةيزاوجروب ةروث اهيف ققحتت مل يتلا ابوروا
 ةيدوهيلا ةيوهلا بيوذت رطخخ نم فونخلا يأ  نالماعلا ناذه أعم
 اعجش ىتح  رخآلا بناجلا نم ةيماسلا ةاداعم رارمتساو بناج نم

 ةضهنلا هذه تلجن لقو .حرسملا مدقم ل ةيدوهيلا ةيفلسلا ةدوع

 :ةيعرشلا قيبطت ىلإ ةدوعلاب يدانت ىتلا ةيلوصألا ةيديسحلا راشتنا ىف
 ةلوصألا ظاشوأ ىف ثدي اه طم نع افرح ًاقيبطت ةيدوهبلا
 حتفي نأ ةيدوهيلا ليئارسإ ةلود ةماقإ نأش نم ناكو .ةيمالسإلا
 .هباتك ىف كاحاش ليئارسإ هركذ امك ةيفلسلا ةوعدل ًاعسوم الاجم

 ءوضلا ضعب ءاقلإ حيتت قبس اميف اهب انيدبأ يتلا تاظحالملا لعل
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 ىربحلا تانايدلا يف صاخلاو ماعلا تا

 .ًايلاع ةدئاسلا ةثيدحلا ةفاقثلا تامس ةيلاكشإ ىلع

 وأ (لقألا ىلع لصألا) (ةيحيسم» ةفاقثلا هذه نإ لاقي ام ًاريثك
 ل ناعالا ل فاصتإلا اذه ليعأ دقو - (ةيحيسم  ةيدوهي)

 ةصاخ اهنأ ىنعمب (ةيبرغ» اهنأ وأ - ةرصاعملا ةيبرغلا مالعإلا لئاسو
 .اهكراشت ال ىرخألا قطانملا بوعش نأك ,مدقتملا يبرغلا ملاعلل

 .عداخ لب «يملع ريغ فصولا اذه نأ دقتعأ

 ريدكي قمعأ ةيدوهيلاو مالسالا يي ةياشتلا نأ انيأر نأ كس دقف

 نع ثدحتن نأ امإف ىلاتلابو .ةيدوهيلاو ةيحيسملا نيب هيلع وه امع
 اذه نأ ولو - ثالنلا ةيوامسلا تانايدلا ىلع ةمئاقلا تاراضحلا
 نع ثدحتتن نأ امإو يبأر يف رمألا عقاو يف هل ىنعم ال عمجلا
 انهو ةيمذاسإلا ةزايشملا نحو :ًايوروأ ىف اصألا ةيخيبنملا ةراضخلا
 :اههتاموطسو [هرما قلق لق لادخال ناكيو ات نانقاو ذاق
 برحلا دعب ديدحتلاب اا (ةيحيسملا  ةيدوهيلا) ةلوقم تلخدأف

 ةقيقحلاب هل ةقالع ال طيسب ىسايس ببسب ؟اذامل .ةيناثلا ةيملاعلا
 تلوحت دق دوهيلا ءازإ نيييوروألل ةيديلقتلا ةاداعملا تناكف .ةيملعلا
 ةيهارك لإ ينيد عباط تاذ ةاداعم نم رشع عساتلا نرقلا نم

 تايرظنلا نزاثك ةجيتن ةيماسلل ةاداعم تحبصاف ةيرصنع

 .ةديدجلا ةيرصنعلا

 اهتبكترا ىتلا ىربكلا ةميرجلا ىلإ ةيرصنعلا ةيرظنلا هذه تدأ مث

 ىف ىطارقميدلا يأرلا ىعس ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبف .ةيناملألا ةيزانلا

 ؛ةميرجلا هذه ضيوعتل ةيجولويديا ةليسو نع ثحبلا ىلإ ابوروأ
 ريك كعلا لجأ نم ةيحيسملا  ةيدوهيلا» ةراضحلا ةلوقم تلخدأف

 .ايوروأ ان ىف دوهيلا تامهاسن

 لضفألا نم ناكف .عنقم ريغ ددصلا اذهب راتخما جهنملا نأ دقتعا
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 58 اك رحم رود قبعل يتلا عئالطلا نأب رشابم لكشب فارتعالا

 ئدوهبلاو' نيركفملا نم اريك" اددع ًالقف-تينط دق ةثادنلا عادبإ

 اوربتعي مل نيركفملا ءالؤه نأل نيلالهلا انه مدختسأو «لوصألا

 يفو «نييثيدحمن ةطاسب لكب لب «ء(ادوهي» وأ (نييحيسم» مهسفنأ

 .نينيدتم ريغ لقألا ىلع وأ نيدحلم تالاحلا نم ريثك

 ةفاقثلا نأ ىهو الأ ةيناثلا ىلإ انلقنت ةريخألا ةظحالملا هذهو
 ةيحيسملا ةريسم لصاوت تان تسيل ةثادحلا عم تأشن يتلا ةديدجلا
 نم ةعيطق ناسا ىلع تعمق ىه لب (ةيحيسملا  ةيدوهيلا» وأ

 اهفرعت مل ةديدج ةلئسأ حرط يف تلجت ةعيطق ءيحيسملا ثارتلا
 ةيحيسملاف .اهريغو ةيمالسالاو ةيحيسملا ملاوعلا يف ةميدملا ةفاقثلا

 كلذ ترجنأو «ةعيطقلا هذه تايضتقمل فيكتت نأ ىلإ ترطضا
 دوهي وأ نييحيسم ريغ اوحبصأ ةثادحلا يركفم نأ ثيحب «لعفلاب

 مهنوك وه يساسألا مهعباط لب ءىلوأ ةفصب ٍنيدحلم وأ
 ديصقأ :نيتيدتم وأ نيدحلم اوناكأ ءاوتس «نييك ازعشا وأ كيناوجنروب
 اهنوريو ةيلامسأرلا اهتأشنأ ىتلا ةثادحلاب اوفتكي نأ امإ ءالؤه نأ

 اهتريسم ةلمكتو اهدودح زواجت ىلإ اوعسي وأ خيراتلا ةياهن
 نلامشأرلا :ىساسألا نلف رتل اهيحض ًايلاع اعباط ايتافشاب
 ةيلاتسأرلا' ةيملاغلا نأ ثوريفا .هنالا ينس ديلغ ةتاونلا موقت يذلا
 .ريغ ال «ةيخيرات ةلحرم ادع لثمت ال ةروتبملا


