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 ريدقتو ركش

 ىندأ يدل نكي مل ,م١٠٠ ماع ويام /رايأ يف دادغب ىلإ تلصو امدنع

 نيدأ انأو .ةيلمعلا يتايح يف اهب تفلك ةمهم لوطأ حبصيس قارعلا نأ ةركف

 سيل  ةقطنملا ىقابو دليلا اذه ةيؤر ىلع ىنودعاس نيذلل لاضفإلا نم ريثكلاب

 لكشب اهتقيقح تكردأ نإف  ةقيقحلا يف يه امك امنإو اهتيؤر ىنمتأ امك
 «مكحلا تأسأو ةيؤرلا هذه يف تاطخأ إو ١ مهببسب اذه ناك دقف حيحص

 .هنع ةلوؤسملا ةديحولا انأف لمعلا اذه يف للز يف تعقو وأ

 مهب ةمئاق لمعب تمق دقو «مهاؤرو مهتاقوأ ينوكراش سانلا نم ريثكلا

 :مهتامهاسم بسح مهبيترتل لاجم ال هنأل ؛ًايئاجه اهتبترو

 بوب «ردب يلع «تسجوأ رفيلوأ ءدشرأ ديلو «فالع مير «ةيطع ريمس
 «رافد رديح «ولدازيس اينا «يزب دمحم «يکراب يرنه «يدادغب جروج «رياب

 ‹لضاف يلع «موسکا وردنا «نياتشبا يثور ءاشيواد ديدع «يحاجاراد وزروب
 ةزع «نامرتليه تسوج «جنيلراه رتيب «يديمح ميهاربإ .يداهلا دبع ءارسإ

 نايارب ءنوسنوج كريك «يروبجلا نالهأ «يدابارتسالا لصيف «يدامح

 ىنم «هياعم اهس «سيدنال شوج «ةبك ثيل ءرخوك لكيام «سیلوتاک
 ماس «نسلين نجروج هللا رصن الور «دایزم هللا دبع ‹يواهم رازن ءهدومحم

 انيل ءيروفص دلاخ «نيوك نايمد «سیئریب ركلوف ءاراب اسيناف ءركراب
 لدنيو «يلس زيل «يداهش ميدن «ينيکلاس دمحأ «حلاص رمع «يديعس

 اسيليم «يتيركتلا ليبن «نوتلبميت ايليمإ «يقتلا ريمس ءرلبات وردنأ «نوسنفيتس

 .ديوج دمحمو «سنوي لتسيرك «نيساي ديرف «رلکنیو

 لعف دودر اوكلتما نيذلاو «يئارقل» نانتمالا نم ديزملاب ةنيدم انأ

 ءزيفاد كير :مهو ىنغأ باتكلا لعج ىلع قيرطلا لوط ينتدعاس تاقيلعتو
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 «جنوياد نيراك «لجنيرب رتيب «نوتلیف نوج ءاكسراسوه انآ «نایوکاس لوراك

 .ندروج يلآو «يلياب ثابدير ايلوج «سكرام  لاجيس نيلدام

 نأ نود يلمع اوديأ نيذلا لمعلا ءالمزو ءاقدصألا ركشأ نأ ًاضيأ دوأو
 ديرف :مهو يصصقل نوعمتسي اوناك ام ًابلاغ نيذلاو «ليوطلا يبايغ اوركذي

 «يسليك ثورو جيتسول نبور .«فلودنار رونايلإ «نوتسدالج كوربو نلباك

 ينيج «يتلئاعلو ءاكيس اكيلوهدام «نيفيل ناوج ءزريوم ليب «تيراج يرول
 امل عمتسا يذلاو «نوج «يدلاوو «سومأ نوج « سومآ يثورود «سومأ

 .هركذتي نأ نكمي

 .تاقيقحتلا ريراقت زكرم نم جربنفاکس اتسيركو لاثتيزور تربورل ًاركش

 ينتلسرأ امدنع ةلحرلا هذهل دصق نود يل اهعفدل زنكنيج نيرولل ًاركش
 ةرمتسملا ةيطغتلا معدب تماق اهدعبو ةناخ دسأل م۳٠٠۲ ماع يف دادغبل

 ةماعلا ةعاذإلا يف يب صاخلا ررحملا «تربور جودلو «ىقارعلا ىفنملل

 ةغللا ةمالسو صوصنلا قيسنت نم دكأتلا ىلع صرح يذلاو «ةينطولا
 . ةيبرعلا

 «باتكلا اذه لمع يننكمي هنأ يلبق كردأ يذلاو «نامزياو يرالل ًاركش
 اسيتو «سونسوأ رتيبو «جربنياو نازوس :ةماعلا نوؤشلا يف صاخشأللو

 ناك يذلاو «لديارب فيالكل ةصاخ ةفصبو هدنومیار اسيليمو ‹سکناش

 ينلعج يذلا ةمكحلاو حرملا لجر .فصولا قوفي لكشب ًاميرك ًاررحم
 .ركفأ ينلعج هنأ بناجب كحضأ
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 ةفلؤملا ةظحالم

 ةريغتملا تايوهلا
 «باتكلا اذه يف ةدراولا ةيقارعلا تايصخشلا ضعب ءامسأ رييغت مت دقل

 ةقيقح نم للقي ال اذهو .مهتايوه ةيامحل مهتايح ليصافت رييغت مت امك
 «تاالاحلا نم ريثك ىف ناك يذلا باقعلا نم طقف مهيمحي امنإو ‹مهصصق

 .دادغبل مهترداغم يف ًاببس





 مهفلاو ميدقتلا يف

 ديسلا ناوضر .د

 ثالث ىلع تدتما ىسايسو ىناكس فيرجت تايلمع قارعلا دهش

 «ةيناريإلا - ةيقارعلا برحلا عم ترصاعت يتلا تايئينامثلا ةلحرم :لحارم
 ءًادخوم قارعلا ءاقب تاموقم تبرضف «داركألاو ةعيشلا ىلع تبصنا ىتلاو

 ٌراصح اهبقعأ يتلاو «تيوكلا برح دعب تاينيعستلا ةلحرمو .ًابعشو ًاناكس
 تاموغم :تايتينامعفلا ىف. تنرش نأ دعب ةلودلا تاموقما سرت لئاه لود
 نم ىقبت امو ةيقارعلا ةلودلا طوقسو يكيرمألا لالتحالا ةلحرمو .عمتجملا
 .ةيناسنإلاو ةيعامتجالا تاموقملا

 هذه ةثلاثلا ةلحرملا تاروطتو ثادحأ جلاعي هل مدقأ يذلا سومآ باتكو

 ىلع امهيف ىرج امو ناتقباسلا ناتلحرملا تناك اذإو 7٠٠١ 50١٠١(.
 دالبلا فادهتساو ةطلسلا فسعو بورحلا نيب ام ىف امهلماوع ددعتت قارعلا

 ةرمتسم اهرهاوظ لازت ال يتلا ةثلاثلا ةلحرملا نإف ؛ًاناكسو ًةلودو ًٌةدحو
 .ىكيرمألا لالتحالا :ةسيئر لماوع ةثالث اهبابسأو اهثادحأ ىف تّدبت

 ناريإ نم لالتحالا عم ةيتآلا ةديدجلا بخنلا لابقإو «يناريإلا لخدتلاو
 بايغ لظ يف لتقلاو عراصتلاو مساقتلاو ءاليتسالا ىلع رجاّهَملاو ايروسو
 .عماج ينطو عورشم وأ ةيؤر

 تايلمع ىلع تزكر دقف كلذبو «ةنسلا لهأ لوفأ اهباتك ةفلؤملا تمس

 عبارلا ليجلا نم) ةينسلا ةينيدملا بخنلا نم (اهرظن ةهجو نم) ةطلسلا لاقتنا

 تبقار دقو ۱۹٠١(. ماع تنلعأ يتلا ةثيدحلا ةيقارعلا ةلودلا ءانب لايجأ نم

 :لخادم ةثالث ربع هذه ةطلسلا لاقتناو عمتجملا ككفت تايلمع ةفلؤملا
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 قارعلا نم ينس ٰينويلم ريجهتو ةرجه «لماشلا يناكسلا ريجهتلا لخدم
 تلوانت لب مهيلع رصتقت ةت مل ةرجهلا نأ عم قومك ۲۰۰۳ يماع نيب

 .قباسلا ماظنلا عابتأ نم اوربتعا نيذلا ةعيشلاو نييحيسملا

 نييوايشيليملا نيحلسملا بناج نم «فدهتسملا لتقلا لخدم

 لتاقلا فادهتسالا نم عونلا اذهب دوصقملا ناكو «ةيناريإلا تارابختسالاو

 راص مث .ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيلودلا ةيقارعلا بخنلا ةيفصت
 ةرجهلا ىلإ عفدلاو بلسلاو بهنلا لجأ نم ٠٠١ ماعلا دعب ًايئاوشع لتقلا

 .ةيفاص ةيفئاط قطانم نيوكتو

 ةيفئاط وأ ةيفئاط هبش ةينمأو ةيطرشو ةيركسع ةزهجأ نيوكت لخدم

 وأ «شيمهتلا هاجتاب مهعفدو «ةكراشملا تايناكمإ نع ةنّسلا لزعل «ةتحب

 .دالبلا نم جورخلاو سأيلا

 اذهو .ساسألا يف ًايكيرمأ ًاعورشم ةيقارعلا ةلودلا ءاهنإ عورشم ناك

 ةزهجأو يقارعلا شيجلا لحب ةرشابم لالتحالا دعب رميرب لوب تارارق ىنعم
 يترازو اونثتسا مهنإ اولاق نإو «تارادإلاو تارازولا رئاسو «نمألاو ةطرشلا
 ءاهنإ ةمهم لمكأ يذلاو «ثعبلا ثاثتجا» نوناق كلذ الت مث .ةيلاملاو طفنلا

 هنأل لب «دحلا اذه ىلإ نيريثك اوناك نييثعبلا نأل سيل «عمتجملا برضو ةلودلا
 نأ ديب .ريهطتلا مساب تائيهلاو لصافملا لك برضل  لازي الو  لغّتسا

 «ةيلهألا برحلا» بوشن دعب تءاج ًءامتناو ًاعمتجم قارعلل ةيضاقلا ةبرضلا
 ينسلا وأ ينسلا يعيشلا عارصلا مسا تحت تفرُع يتلاو )۲٠٠۳ -۲٠٠۸(

 عارصلا أدب نم .خيرأتلاو ليلحتلا يف نيثحابلا تاهاجتا بسحب «يعيشلا
 يتلا ةينسلا تايشيليملا وأ ةيعيشلا تايشيليملا ؟ةيوهلا ىلع لتقلا وأ يفئاطلا

 )5١١55٠١6(. اهل ًالوهم ًازمر لصألا يندرألا يواقرزلا بعصم وبأ راص

 :يقارعلا مدلا يف صرغلا جراخ قبي مل ًادحأ نإف لاوحألا لك يفو

 وأ اهونّوك يتلا ىرخألا تايشيليملاو ردصلا تايشيليم لالخ نم نويناريإلا
 ماظنلا مهسأر ىلعو عيمجلا مهمدختسا نيذلا ةدعاقلا ويلوصأو .رشابملاب

 3١١5( _ ۲۰۰۳) ةرتفل اوربتعا نيذلا نويناطيربلاو نويكيرمألاو .يروسلا
 وأ «درمتلا» ةهجاومب مادختسالا يف «ةديفم» ةليسو ةيعيشلا توملا بئاتك

 !لالتحالل ةينسلا ةمواقملا



 عارصلا ييحت نأ تاينينامثلا يف ةيناريإلا  ةيقارعلا برحلا عطتست مل
 نكل .نيلتاقتملا نيفرطلا بناج نم ةلوذبملا دوهجلا مغر «ةعيشلاو ةنسلا نيب
 نإ لوقلا نكمي اذكهو .كلذ نم تنكمت لالتحالا دعب قارعلا ىف تاعازنلا
 تاميظنتلا هيف هجاوتت يذلاو «مويلا ىتح ةعيشلاو ةنسلا نيب بشانلا عارصلا
 تاجوم نم ةيناثلا ةجوملا عم «ةيبرعلا دالبلا يف ةيناريإلا ةلودلا اهتلكش يتلا
 دقو .قارعلل يكيرمألا لالتحالا تايعادت مهأ نيب نم وه ةينسلا ةيداهجلا
 ريغ هتالآم لازت الو «جيلخلاو يبرعلا قرشملا يف تاعمتجمو ًانادلب مسق
 .جئاتنلا وأ تاياهنلا وأ رئاصملا ةحضاو

 ىنعمب سيل ءًايرذج ًاريغت ىبرعلا قارعلا ريغت وهف رخآلا ىعادتلا امأ
 ةينبلا يف لماكلا هبش لالتخالا ىنعمب لب «ةفلؤملا هدصقت يذلا ىنسلا لوفألا
 ۰ .ةينطولاو ةيعامتجالاو ةيناكسلا

 ىتح ةنسلا ماد ام «رومألا هيلإ لوؤتس ام مويلا ىتح ًاضيأ يردن الو

 «قارعلا لالتحا ىلع تاونس رشع دعبو ةدشاحلا مهتاجاجتحا مغرو «نآلا
 .باهرإلا ةحفاكمو ثعبلا ثاثتجا ينوناق نم صالخلا اوعاطتسا ام

 ًاضيأ يكيرمألا لالتحالا ليباقع نم وهو «ثلاثلا وأ رخآلا يعادتلاو
 دعب هيلع تسر امك «ةيبرعلا ةقطنملل ةيجيتارتسالا ةينبلا يف ريغتلا وه ءًاضيأو

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا رخآ وكيب - سكياس ةيقافتا

 نيلعاف نولازي ال مهنكل «قارعلا نم مهركسع جرخ نويكيرمألاف

 ىلع سولجلل ًاليوط اوحفاكي نأ برعلا ىلع هنأ ودبيو .عبطلاب نييسيئر
 طسوألا قرشلا وأ يبرعلا قرشملا ةقطنم لبقتسم يف رارقلا ةهجل ةلواطلا

 انلود ليوحت يف مهقح ىلع نويلودلاو نويميلقإلا اهوبعال ٌرصي يتلا ديدجلا

 اهيف سيل نكل ء«نويحيسمو نويولعو ةنسو ةعيش اهيف مهل ذوفن قطانم ىلإ
 !ةيبرعلاب نوقطان ناكس الو برع

 لالتحالا دعب ةيقارعلا ةنحملا وأ يقارعلا دهشملا ةفلؤملا عبتت ءأذإ
 :ناونع اهباتك يطعت نأ تءاش دقو .اهانركذ يتلا لخادملا نم يكيرمألا

 نأ :نيببسل هتراتخا اهنكل «قيقد ناونعلا نأ ىرأ الو .ةنسلا لهأ لوفأ
 ء!(طقف نييالم ةينامث) ةينسلا ةيلقألا نم الان ام رثكأ الان لتقلاو ريجهتلا

 !لماك هبش ًالاوز ةيزكرملا ةطلسلا نم اولاز مهنألو
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 نأ تدجول «نآلا ىبرعلا قرشملا دهشم لمأت ىلإ تداع ول اهنكل
 دقف «(ةئملا يف )٠ ١ اهترثك اهتعفن ام ةيروس يف ةقحاسلا ةينسلا ةيرثكألا
 لتقو «لخادلاب نييالم ةتسو «جراخلاب نييالم ةثالث نآلا ىتح اهنم رجهت

 .تالقتعملا يف نويلم عبر عبقيو ءًافلأ نيسمخلاو ةئملا ءاهُز اهنم

 يلودلاو يميلقإلا لّؤغتلا وه امنإو «ةنسو ةعيش ةلأسم تسيل ةلأسملاف

 نادوسلاو ايبيلو ايروسو قارعلا ىلإو كا ذنم مهرضاح يف برعلا ىلع
 اضيأ نيأو نيأ يردأ الو نميلاو

 .هنع تالاقم ٌتبتكو 27٠١١١ ماع هتأرق دقو .عزفم سومآ باتك

 اهصصق يف دنتست اهنكل .يرعشو يبدأ عوزن تاذ ةسرمتم ةيفاحص ةديسلاو

 .ةيدركلا ةقطنملاو ندرألاو ايروس ىلإو قارعلا ىلإ ةليوط ةيناديم تارايز ىلإ
 ةيروسلا لاوهألاب ؤبنتلا اهعسوب ناك امف ءاهنع تثدحت يتلا لاوهألا مغرو
 . ًانايحأ هقوفت امك قارعلا يف ثدح ام لثامت داكت يتلاو ةيبيللا ىرخألاو
 هنإ هيف لاق يرابيز رايشوه قارعلا ةيجراخ ريزول ًاحيرصت مايأ لبق ُثأرق دقو
 وأ ناتسناغفأ لثم ايروس حبصتسف «هيلع وه ام ىلع ايروس يف عضولا لظ اذإ

 كشوت ايروس نإ لاقل هيعمتسمو هسفن عم ًاقداص لجرلا ناك ولو !لاموصلا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الف .قارعلا لثم حبصت نأ
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 يف ةصنملا يلتعي امابوأ نيسح كاراب يكيرمألا سيئرلا اندهاش امدنع
 نأ لهسلا نم ناك «م۲۰۰۹ ناريزح /وينوي نم عبارلا موي ةرهاقلا ةعماج
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نيب ةديدج ةبقح فراشم ىلع اننأ ءرملا قدصي

 كلذ ناضتحال ةرهاقلا ةعماج مرح رايتخا ناك امو ؛طسوألا قرشلا لودو

 نوكتل م۸٠۱۹ ماع تسسأت يتلا ةعماجلاف ؛ةيمهألا ةغلاب ةيزمرل الإ ثدحلا

 قرشلا نيب بيرقتلا يف ًازراب ًارود بعلت تحبصأ يندملا ميلعتلل ًازكرم
 رعاشملاب يلغي هتاذ يعماجلا مرحلا ناك دقف «ىرخأ ةيحان نمو ؛برغلاو

 ؛اكيرمأ هتمعزت يذلا قارعلا وزغ نابإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةيداعملا

 نأ نورظتني اوناك نيذلا نيرضاحلا نم ًةديدش ةسامح دهش مويلا كلذ نكلو
 ًاباطخ مهيلع يقليل ةيكيرمألا ةدحتملا ٍتايالولا ءاسؤر دحأ مهيلع جرخي

 .يمالسإلا ملاعلا ىلإ ًايخيرات ًاباطخ نوكي نأ هيف نومسوتي

 ضعبب رمألا لصو دقو :صاخ نينر هتاذ دح يف سيئرلا مسال ناك

 عم ًايشمت ءملسم يكيرمأ سيئر لوأ انابوا نأ فا فا ىلإ ةرهاقلا كت
 امأ ؛مهئابآ ةنايدل ءانبألا ةثارو يضتقي يذلا يبرعلا ملاعلا يف دئاسلا فرعلا

 ؛ةنورملا نم ديزمب ةيوهلا موهفم مستي ذإ e اكيرمأ يف

 لصأ نم يكيرمأ سيئر : :ةروصلا هذه ىلع رمألا ادب اذل ءانقورلفا عم تاک

 نم ةقطنم يف ًاقمعو ةبوعص تالكشملا رثكأ يهو ةيوهلا ةلكشم لوانتي ملسم

 سيئرلا ىصوأ دقو ؛ةيوهلا ةغبصب ةسايسلا اهيف غبطصت يتلا قطانملا رثكأ

 نيب ةصاخبو «نيملسملا نيب عدصلا بأر ةرورضب» روضحلل هتملك يف امابوأ

 ىلع هترهظأ «تاقوألا بلغأ يف دكار يخيرات عدص وهو «َةّنُّسلاو ةعيشلا
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 اذه نكي ملو ؛ةدحتملا تايالولا ةدايقب قارعلا ىلع برحلا ًاددجم حطسلا
 ًاماسقنا ساسألا يف ةقطنملاب يعامتجالا جيسنلا ىلإ للست يذلا ماسقنالا
 شيجلا ءاصقإ هفلخ يذلا غارفلاو ةطلسلا لوح ماسقنا وه لب ءاينيد
 كلت لالغتسا قارعلا ةعيش نسحأ دقو ؛ةّئّسلل يمتني ةيغاطل يكيرمألا
 درمت معدل بألا شوب جروج سيئرلا ةرادإ يعاسم قافخإ ذنمف ؛ةصرفلا

 عم فلاحتلا ةيناكمإ نويكيرمألا كردأ «م١۱۹۹ ماع مادص ىلع ةعيشلا
 ىلع برحلا نش لبق  ةدحتملا تايالولا نأ الإ ؛مادص دض ةيعيشلا ةيبلغألا
 ىلع تاعبت نم مادص ءاصقإ هثدحيس اميف ركفت مل - م۹۲ ماع قارعلا

 .باتكلا اذه يف هلوانتتس ام وهو «طسوألا قرشلا يف ةيَتسلا تاعمتجملا

 ىتأ ام ًاردانو «قارعلا يف ةّنسلاو ةعيشلا نيب عدصلا بأر أدبي نأ بجي

 يف ؛ٌةدح يعيشلا يئّسلا ماسقنالا نكامأ رثكأ هفصوب قارعلا ا امابوأ
 ىرخأ نكامأ يف دعاصتت تذخأ دق تامالعلا ضعب تناك ءانثألا هذه
 تاباختنا يف ينانبللا بعشلا تيوصتب ًابلس هللا بزح رثأت دقف :ةقطنملاب

 امك ؛ةدحتملا تايالولا تاسايسل هدبيأت نلعي يسايس فالتئا حلاصل ناملربلا

 هلثمي يذلا دومجلا يدحتل عراوشلا ىلإ ةعاجشب نييناريإلا نييالم جرخ
 ىكيرمألا ريفسلا ةدوع نالعإب ايروس تلفتحا امك «ىلوصأ سيئر باختنا

 طسبت اكيرمأ نأ ىلع نهربت ةيدام ةلالد يف «تاونس ةعبرأ ماد بايغ دعب
 دعب نييقارعلا لمش دق نكي مل نسحتلا اذه نأ ريغ ؛موصخلل ءاخسب اهدي
 نم ةدحاو لازت ال «قارعلاب فنعلا ىوتسم يف ماعلا ضافخنالا مغرو
 ىتحف ؛اهب ةريبك تارييغت ةيأ ثودح مدع عم ةصاخو قلقلا ريثت تايئاصحإلا

 ٰينويلم يلامجإ نم ةئاملا يف ةسمخ ىوس قارعلا ىلإ دعي مل م9١٠5 ماع
 يتلا ةيساسألا تالكشملل لولح عضو مدعل كلذو «دالبلا نم اورف يقارع

 . ًاديج كلذ نييفنملا عيمج ملعي امك «ةيلهألا برحلاو درمتلا ةوذج يكذت

 ةبسنب ىراصنلاو «نيئجاللا نم ةئاملا يف نيتسب ةتسلا برعلا ةبسن ردقت
 ةئباصلاو نييناملعلا ةعيشلا نم لقأ بسن تناع دقو «ةئاملا يف رشع ةسمخ
 نييموقلا يديأ يف ةطلسلا تعضو ةيشحو ةيلهأ ترد فدا كالا نييديزيلاو

 ؛ريبك دح ىلإ ةمزألل ةيفئاطلا ةعيبطلا لهاجت مت دقف كلذ عمو ؛ةعيشلا

 تاموكحلل ربكأ ةلكشمو «قارعلل ةريبك ةراسخ ىناكسلا لوحتلا اذه لثميو

 اونو ءءوجللاو ةرجهلا ةاناعم نه نمل فام ةاسأمو «ةرواجملا
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 ودقاف حبصأ دقو .طسوألا قرشلاو قارعلا رارقتسا مدع تارشؤم نم ًاماه

 يف دجن ذإ ؛ةقطنملا خيرات نم ةلبقملا ةلحرملل رشؤم مهأ ًاثيدح ةنطاوملا

 يغبني تاعارصو ةيفئاطو ةيلبقو ةينيد تايدحت مهنم لك اهيكحي يتلا صصقلا
 .فنعلا اذهل دح عضول لبسلا ةفاكب اهتيوست

 ةرداغم ىلع يقارع نام نش هيفا رجا وأ رداغ يذلا تقولا ىف

 لكش ىلع يتأب حوزنلا اذه ناك «مادص مكح نم دوقع ةثالث لاوط دالبلا

 0 ةدحتملا تايالولا لالتحا عمو «نييسايسلا نيضراعملل ءيطب قفدت

 رشت «ةطلسلا ىلع فينعلا عارصلاو «قارعلا ةلود رايهنا نم كلذ بقعأ امو

 تا دقو .دالبلا جراخو لخاد تاونس سمخ نم لقأ يف هسفن ددعلا اير

 تاباصعلا يه ةعفادلا ةوقلا تناك امدنع م٤٠٠۲ ماع ةليلق بسنب ةرجهلا

 تدادزاو .ةّنسلا نيحلسملا تامجه لكشتو فاطتخالا تايلمعب موقت 3 يتلا

 ءارماس يف ةيبهذلا ةبقلا دجسمل ةدعاقلا ريجفت عم م١٠٠۲ ماع ةرجهلا ةريتو

 نم ةجوم لعشأ يذلا رمألا «ةسدقملا ةعيشلا عقاوم دحأ وهو قارعلا

 تدعاصتو .دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةّنسلا دض ةيعيشلا ةيماقتنالا تامجهلا

 ىتح يفئاطلا ريهطتلا نم ةريخأ ةبون يف م7١٠٠ ماع ًاددجم ديرشتلا تايلمع

 .قارعلاب ةيكيرمألا تاوقلا نم أفلأ نوثالث اهماوق ةيفاضإ تاوق رشن عم

 ةثراكلا مجح راهظإل ديحولا ليبسلا يه ةيمويلا ليصافتلا ربتعت
 مهف ترسي ليصافتلا هذهو ءديرشتلا ةسايس تلعشأ يتلا ةصاخلا تاديدهتلاو

 حوزنلا ق قيثوتل ةلحر ٌتأدب دقو .قارعلا يف رودي امل ىربكلا ةروصلا

 نم ةديازتملا دادعألا ةلباقمل توريبو نامعو قشمد نيب اهيف تلقنت يعامجلا

 .نييفنملا

 دقف «عون يأ نم تاميخم يأ هذه ةريخألا يفنلا ةجوم يف دجوي ال

 مصاوعلاب ةطيحملا ةريقفلا يحاوضلا يف ءودهب ربكألا دادعألا ترقتسا

 تناك ثيح «ةيكابلا عادولا ناضحأ دادغب راطم يف تدهش دقو .ةيبرعلا

 نآلا لثمت تحبصأ يتلا ةعتمألا لمح يف دهاجت رهظملا ةنسح تالئاع
 ةهج ىلإ ةمصاعلا جراخ اهتارايس ىرخأ تالئاع دوقت امنيب .اهتايح صخلم

 دودحلا ىتح ةشحوم ليم ةئامسمخل يوارحصلا قيرطلا لوط ىلع برغلا

 نوحزانلا هجوت «يرشبلا دملا مامأ اهدودح ندرألا تّقلغأ امدنعو .ةيندرألا
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 ذخأ دقو .ايروس ىلإ لوصولا ىتح ةعاس ةرشع عبرأل تارايسلاب ًالامش
 ام زواجتل كانه مهبراقأ ىلع اودمتعا وأ بهذلا وأ دوقنلا مهعم نويقارعلا
 تلح يتلا فنعلا ةفصاع يهتنت نأ ىلإ ةريصق ةماقإ اهنأ عيمجلا دقتعا
 .مهلاومأ تدفن نأ ىلإ لاط مهراظتنا نكلو نطولاب

 ةذتاسأو ءارعشلاو ءاملعلاو ءابطألا  ةينهملا ةقبطلل حوزنلا اذه ناك

 ًازمر قارعلا لعجل لمأ لضفأ لكشت يتلا - نييفرحلاو نيلثمملاو تاعماجلا
 دقو .راهدزالاو ةيطارقميدلا يف ًاحومط ةركبملا ةيكيرمألا مالحألا رثكأل
 ىف زجع ىلإ طفنلا ةعانص ىف ةلغتشملا لوقعلل ةقوبسم ريغ ةرجه تدأ
 ءارزو لعج امم «لضفألا ةئاملا ءاردملا فصن نم رثكأ رف امدنع تاربخلا
 ةباتك ىلع نيرداقلا نيلماعلا ةلق نم ىوكشلاب نورهجي ةيقارعلا ةموكحلا
 نيب عمجلا ىلع ىفنملا يف ةلاطبلا نيلضفم' دالبلا ءاملعلا رداغ دقو .دوقعلا

 ىطسولا ةقبطلا بتر عيمج حوزنلا لمش دقو .نطولا يف فوخلاو ةلاطبلا
 .ةفلتخملا ةيطارقوريبلا ةيموكحلا حلاصملا يف نيلماعلا كلذ يف امب ءًاضيأ
 زواجتت ةبسنب  نيحزانلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناك م۷٠٠۲ ماع لولحبو
 ىلإ مهليحر ىدأ نمم دادغب ءاربخو يينهم نم لكشتت - ةئاملا يف نيعبس

 .للشلاب قارعلا ةموكح ةباصإ

 «ءارضخلا ةقطنملا» ىف دمحم لمع دقو .؟ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا تلضفو

 ضرعت دعب  ىأر مث .ًارهش رشع ةينامثل ةيقارعلا ةيلاملا ةرازو يف دادغبب
 حلاصل مجرتم ةفيظو يف لمعلا نأ  لتقلا مث ديدهتلل نييقارعلا هئالمز ضعب

 دعب م7١٠٠ فيص لولحبو .انمأ رثكأ نوكي امبر ةيناطيرب ةيفحص ةسسؤم
 دارأ اذإ دالبلا ةرداغم ةرورض دمحم ىدل تدكأت «تاديدهتلا نم ةلسلس
 .هتايح ىلع ظافحلا

 ًاتقو دادغب يف  ًاماع ۲۷ رمعلا نم غلبي جرخم وهو  نيسح رازن يقب
 ىلإ دادغب يف ةيكيرمألا تاوقلا ددع ةدايز عمو .هئاقدصأ مظعم نم لوطأ
 يف ةيراضلا كراعملا ببسب ةياهنلا يف ةيروسلا دودحلا ربع ‹ىصقألا اهدح
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 هليحر لبق تنرتنإلا ىلع رشن دقو .دادغب طسوب هيف ميقي يذلا ةداركلا ىح

 ءاقبلا لجأ نم رمألا ةياهن يف حالسلا لمحل هرارطضا ةيفيكل ةفيخملا تاور

 :ةايحلا ديق ىلع

 نواهلا عفادم تاوصأ يلوح يودت «ًاحابص ةثلاثلا نآلا ةعاسلا»

 ةنيدملا نوبوجي نيحلسملا نأ وه يدل دكؤملا رمألاو ءاشويتاكلا خيراوصو

 ةزهاجلا عنصلا ةيسور يتيقدنب بتكأ انأو نآلا يراوجبو «ةمحر الب نولتقيو
 الأ ىنمتأو ؛تاصاصرلا نم ةريبك دادعأ اريماكلا ةبيقح يف رظتنتو .قالطإلل

 تايلمع نم ريثكلا يرجتو ؛جراخلاب ةرشتنم ىضوفلا .اهمادختسا ىلإ رطضأ
 ناك دقو «مهرود نورظتني ءايحألاو ةريبك ىلتقلا دادعأو .ًادج ريثكلا  لتقلا

 .؟هبعلي رود نع هيف درف لك ثحبي يئامنيس دهشمب هبشأ رمألا

 ىلإ رطضا امدعب ئجاللا رود بعلي وهو ةحارلاب نيسح رازن رعشي مل
 ناك دقف «قشمد يف ةدحتملا ممألا بتكمب ليجستلا ضفرو «دالبلا ةرداغم

 . ةياهنلا يف ذ ةدوعلل ططخي

 يذلا ددعلا وهو «نيدرشم وأ نيئجال ًايبرقك نييقارعلا سدس حبصأ

 نم ًانويلم نيسمخ  ةدحتملا تايالولا يف ناكسلا دادعتل ةبسنلاب  لداعي

 .لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا

 يتلا نادلبلا تاسايس ريغيو قارعلا هجو ليكشت ديعي ددعلا اذه بايغ ناك

 ام مهفل يدؤيس مهفادهتسا ببسو مهليحر ببس ةفرعم نأ دقتعأو . اهيلإ اولقتنا

 ىلعو يهاقملا يف  ًايبسن ةنمآلا نكامألا يف تعمتسا دقو .مهتداعإل مزلي

 تاداهشل  ةيليللا يهالملا يفو «ثاثألا نم ةيلاخ ةرجأتسم فرغ يف ريصحلا

 مهيدل عيمجلا نإ ذإ < « صصقلا تائم ىلع تلصح دقو .مهل ثدح ام يورت

 امم لتقلاب ديدهتلاو باصتغالاو زازتبالاو بيذعتلاو فطخلا نع تاياور

 a .مهتايحل ًاذاقنإ برهلل مهعفد

 . .ينس ينأل نكلو هتبكترا مرجل ال «قارعلل يترداغم ببس وه اذه» :بتك

 ليل احن نام نجي ال يربك واعر يكسر ىلع ل يطل نا داس

 بجاوب يريكذت ىلع بأد دقو ؛تعرعرتو تأشن ثيح يئابآ دلب ءدلبلا

 ةلمجلا هل لوقأ تنك ام ًامئادو .ءيش لك ينحنم يذلا نطولا اذهل نانتمالا

 .ةهديرأ ال هنم ىقبت امو «ًادوجوم دعي مل تنأو انأ هفرعن يذلا قارعلا :اهتاذ
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 اذه لوحت ىدم لوح باتكلا اذه اهحرطي يتلا ةلئسألا دحأ رودي
 يف ةموكحلا ىدل هيف بوغرم ىتح وأ نكمم رمأ ىلإ ؟عاضوألل حيحصتلا»
 نكي مل ‹ مهتنحمب ةموكحلا مامتها سكعت ةردابل نييفنملا علطت عمو ٠ .دادغب

 يتلا ةرازولا تقفنأ دقو . مهتنأمطل ًايفاك نيرجهملا ةرازو ىدل ليجستلا

 نيحزانلا نيطوت ةداعإل اهتنزاوم نيفظوملاو ليومتلا يف صقن نم يناعت

 ىلع نييفنملا ةدوعل ةموكحلا جمانرب قيلعت مت دقو م۹ فيص يف ايلخاد

 . عساو قاطن

 ةدوع لعجي ام وهو «قارعلا ةيوه لوح ةيساسأ ةلئسأ نوئجاللا حرطي

 لوح ًايرهوج ًارارق لثمتس يهف :ةحلاصملل يزمر ءارجإ نم رثكأ نييفنملا
 ةيناملع ةلودل نكمي اهدنع ءاورهدزاو نويفنملا داع اذإف . ًايميلقإ قارعلا ةيوه

 «كلذ ثدحي يكو ءةبراحتملا ةيفئاطلا لئاصفلل ليدبك اهسفن ديكأت ةثيدح
 . ينَسلا عجارتلا ءاهنإ يغبني

 ًابرح هتفلخ ام ًارقف رثكألا ىقارعلا راوجلا لود لمحتت «ءانثألا كلت يف
 نيثجاللا دادعأل قيقد ءاصحإ ءارجإ ايروس عيطتست ال امنيبو ءاهنوضراعي
 قاهرإ يف اوبسست نيذلاو تايفشتسملاو سرادملا مهب جعت نيذلا نييقارعلا
 ةيفاضإلا ةيونسلا ةفلكتلا ةيموكحلا رئاودلا ردقت «دالبلل يعامتجالا جيسنلا

 دودحلا مهروبعب نويقارعلاو .رالود رايلمب نييقارعلا نيئجاللا معدل ةمزاللا

 نم ًاميحج ًاعيرس اوفشتكيل «ةقباسلا مهتايح ميحج نم اوصلخت دق ةيروسلا
 ةرابعب مهرفس تازاوج متخت دودحلا دنع ةيروسلا تاطلسلاف .رخآ عون
 ةيروسلا تاطلسلا تحمس ول ىتحو .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب «لمعلا عونمم»

 تالدعم نأل فئاظولا نم ليلقلا ىوس كانه سيلف «ينوناق لكشب لمعلاب

 .ةئاملا يف 55 ىلإ لصت ايروس يف ةلاطبلا

 راعسألا عافترا يف ددجلا نيدفاولا ىلع ةمئاللاب نويندرألا ىحنأ
 ىطسولا ةقبطلا تاسقا دعي ملف «ناكسإلا قوس مخضتو سرادملا ماحدزاو

 ددجلا نودفاولا ءالؤه فعاض امك «راعسألا ةلوقعم ًاققش نودجي ندرألا يف

 يفكت ههايم داكت ال دلب يف «فيص لك دالبلا قنخت يتلا هايملا ةمزأ نم

 . مهسفنأ دلبلا باحصأ

 ۴ نييق ماودلا ىلع ءانثأو ءمادص لاوط نييقارعلل ًاذالم ماودلا ندرألا ناك
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 نيب ام ئجال نويلم نم رثكأ ةيندرألا دودحلا ّرَبَع م1141 ماع جيلخلا برح

 ىلع ةروثلا ةلواحم نم نيجانلا ىلإ ةفاضإلاب «نيينيطسلفو نييرصم لامع

 سيئرلا ةوعدل نييقارعلا ضعب اهيف باجتسا ىتلا ةلواحملا كلت «مادص

 مل ةوق وهو  يروهمجلا سرحلا ماق دقو «مادص ىلع ةروثلل يكيرمألا

 يف نيكراشملا ةيفصتب  قارعلا نم بحسنا امدنع ىكيرمألا شيجلا اهرمدي

 . مهنم نيرافلا بقعتو ةلواحملا هذه

 نع ًاديعب ءاقبلا نويقارعلا نوئجاللا لضف اذل  مادص نويندرألا بحأ

 ىلع ًاقوفتم هتوم دعب ىتح يأرلا تاعالطتسا ردصتي مادص ناكو راظنألا

 تارايسلاو لاومألاب نييلحملا نييفحصلا ىلع قدغي ناكو .ندال نب ةماسأ

 تاقالع تناك لمعملا ينو ةيندرألا فحصلا يف ةزيمتم ةيطغت هسفنل نمضيل

 ماق تاينيعستلا يفو . .ةّئسلا نم هناكس ةيبلاغ دلب ندرألاو «ةديج ندرألاب مادص

 ءابعأ نم ففخ ام وهو «يندرألا داصتقالا شاعنإل يناجم طفن خضب مادص

 اهيدل سيل ندرألاو أ as .كاذنآ نييقارعلا نيئجاللا معد

 نم نيرافلاو ةّتسلل مهبلغأ يمتني تني نيذلا نيئجاللا نم ةديدجلا ةجوملا هب معدت ام

 .برعلا قارعلا ةعيش خيراتلا يف ةرم لوأل هيلع رطيس يذلا رواجملا دلبلا

 وأ هضرع شوب ةرادإ تدارأ يذلا درسلا وه ديدجلا حوزنلا نكي مل

 ةطخلا تناك دقو .ملاعلا نادلب مظعمل ًالوهجم يقب دقو ءهب فارتعالا

 نكت مل اهنكل «ةيكيرمأ حاجن ةصق تاوقلا ةدايزب ةفورعملا ةيكيرمألا ةينمألا

 يف مهئايحأو مهلزانم نم جورخلا ىلع اوربجأ نيذلا كئلوأل ةيمهألا سفنب

 .هموصخ ةيفصت يف هتحلسأ دحأ يفنلاو ديرشتلا نم لعج ةطلسلا ىلع عارص

 ؛م5١١٠ يف اورداغ نمم ربكأ ددع م۲۰۰۷ ماع يف نييقارعلا نم رداغ دقو

 يهو ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تناكو .تاوقلا ةدايز هيف ترج يذلا ماعلا

 تايلمع عبتتت ةدحتملا ممألل ةعباتلاو قارعلا يف ةلماعلا تالاكولا ىدحإ

 لقنتلا نأ تدجوو ؛م١١٠ا ماع يف عساو قاطن ىلع ترج يتلا ديرشتلا

 ةيكيرمألا تاوقلا عطتست ملو .ةجرد ٠١ هرادقم لماعمب داز دق دالبلا لخاد

 يف ماهسإلا  دادغب يف اهرشن مت يتلاو ًافلأ نيثالث اهددع غلابلا  ةيفاضإلا

 ىلعأ ىلع تناك يتلا ةيسايسلا ةحلاصملا لوصو عم ةصاخ نييفنملا ةداعإ

 يف يومدلا فنعلا رارمتساو ؛دودسم قيرط ىلإ ةيقارعلا ةموكحلا تايوتسم

 1 . يعيشلا ينّسلا ماسقنالل ةجيتن عقاولا ضرأ
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 نولتاقملا مه مظتنم لكشب دالبلا ىلإ نودوعي نيذلا نوديحولا ناك

 ةحارلل ةيرحب دودحلا نوربعي اوناكو .ةعيشلا تايشيليملا لاجر وأ نمل
 ةبالصلاب نومستي اوناكو قشمد يف مهنم ًاددع تلباق دقو .مامجتسالاو

 مهو ٠ .نيفصولا الك وأ نييمالسإ وأ نييموقك مهسفنأ نوفّرعيو ةبيرلا نوريثيو
 نمأ ناكم يف لافطألاو تاجوزلا نيطوت ةداعإ اودارأ دقف «نوينالمع ًاضيأ
 قشمد يف نييقارع نيلجر تلباق دقو .هيلع دامتعالا نكمي ًاميلعت رفوي

 تاس ىلع ةيعارزلا ضرألا نم ةريبك ةعطق كلتمي ناك عرازم امهدحأ
 ناقيدص امهو «ةعانصلا ةرازو ىدل قباس ىموكح سدنهم رخآلاو ءدادغب

 تيد مدعم لا ةهواقملا تارت كف ارم ار دبع نر لكم
 نوضمي اوناك مهتلباق امدنعو م ماع دادغب وحن ةيكيرمألا تابابدلا
 ىلإ انيتأ دقل» :ًالئاق سدنهملا ينربخأ دقو .ةحارلل ايروس يف عيباسأ ةعضب
 .لاتقلا لصاويل دوعيس ام ناعرس هنأ ينربخأ امك ء««طغضلا نع داعتبالل انه

 -رملا حتتفا دقو «ةعيشلا تايشيليملا لاجرل ًاذالم كلذك قشمد تناك
 ابتكم قارعلا يف الش تکا معزتي يذلا ردصلا ىدتقم يلوصألا يعيشلا

 تايشليملا لاجرب تاقوألا بلغأ يف جعت ةنيدملا كعصاف قشمد يف ًايعرف
 ةدع يف فيصلا ةلطع ء ءاضقل لاومألا ضعب مهتزوحبو نولصي نيذلا ةعيشلا

 .كراعملا هتقهرأ يذلا حلسملا بابشلل همدقتل ريثكلا قشمد ىدل . عيباسأ

 لقت يتلا  نوللا ةيضف  اهسفن ةريبكلا تالفاحلا ىلع نولصي بابشلا ناك
 يحاوض ىلإ سبالملاب ةظتكملا مهبئاقحب نيقهرملا نييقارعلا نيرفاسملا
 نولقتني نيذلا بابشلا ءالؤه نوشخي نومئادلا نوئجاللا ناك دقو .قشمد

 .نيرخآلا نع مهزيمت ةيتاذ ةقثو ةفيفخ ةعتمأب ًابايإو ًاباهذ
 «ةيروسلا ةمصاعلا نع ةيئانلا يحاوضلا يف نييقارعلا نم ديدعلا نكسي

 .دادغب يحاوضو يحاوضلا هذه نيب زييمتلا بعصلا نم لعج يذلا رمألا
 ثيح «ىرغصلا دادغب» مساب فرعي قشمد نم يبونجلا فرطلا حبصأ دقو
 لوانتل ةدحاو ةعاق نم فلأتت ةليدب معاطم يف لاجرلا نم دادعأ عمتجت
 ةايحلاب طبترت ًءامسأ لاحملا هذه لمحتو .نأضلا محلو زرألاب ةئلتمم قابطأ
 ىلإ ةراشإ يف ا تاتفاللا ىدحإ دجنف «مهفلخ اهوكرت يتلا
 لضفأ ميدقتب ًاضيأ رهتشت ةت يتلاو ءقارعلا برغ يف ةعقاولا ةّيَنسلا ةنيدملا
 ماعطلا نوخابطلا دعي .قارعلا يف نأضلا محل نم عونصملا بابكلا عاونأ
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 عطقل ةعماللا ءاضيبلا نوهدلا نم تايمك ةفاضإ عم ةيقارعلا ةقيرطلل ًاقفو

 نوثدحتي اوناك نئابزلا نأ عمو .ينيط نرف قوف جيزملا بيلقت لبق محللا
 اوناك يتلا ةيوقلا ةيقارعلا ةجهللا ئطختل نكت مل ينذأ نكل ءضفخنم توصب

 .اهب نوثدحتي

 لوح أشن رخآ يقارع يح ىف قشمد نم بونجلا ةهج دعبأ ةفاسم ىلع عقي

 مامإلا لت ًانرق رشع ةعبرأ ذنمف .دمحم يبنلا ةديفح «بنيز ةديسلا حيرض

 - قارعلا بونج يف نآلا عقت يتلا - ءالبرك يف بنيز ةديسلا قيقش نيسحلا
 يذلا يوقلا ةفيلخلا نم ماب قارعلا طسو ةفوكلا نم ىتأ شيج دي ىلع
 ملاعم نم - اهيف نيسحلا داهشتساو  ةكرعملا ربتعتو .هل اًرقم قشمد نم ذختا
 ةثراوتم سوقطب ةكرعملا هذه طبترت امك .ةعيشلاو َةّنّسلا نيب ىخيراتلا فالخلا
 .نيسحلا نالذخ ىلع رسحتلاو مدنلاو نزحلا ءاوجأ ديعتست نمزلا ربع
 حيرض حبصأ دقو .ةيعيشلا ةينيدلا ديلاقتلا ساسأ سوقطلا هذه لكشتو

 .نورق ةدعل ةعيشلا راوزلل ةهجو بنيز ةديسلا

 داجسلاب ةشورفم ةعساو ةفرغ يف حيرضلا لخاد بنيز ةديسلا دقرم عقي

 عونصم ريبك فرخزم قودنص يف اهتافر نأ دقتعُيو «ةيماخر ةدمعأ اهللختت
 ىدارف عوشخب نولصي ةعيشلا راوزلا ناك حيرضلا ترز امدنعو .ةضفلا نم
 .داجسلاب ةشورفملا ةفيكملا ةفرغلا ىف تاعاسل نوسلجي وأ «تاعامجو

 ءهدنع ءاكبلاو ىضفلا قودنصلا نم بارتقالا ىلع بقاعتت ءاسنلا تناكو
 .مهتاناعمو بنيز ةديسلا ةاناعم ىلع ًانزح يئانغ مغانت يف تاولصلا نيددرم

 نم لوألا ماقملا يف يتأت ةينيدلا ةحايسلا ةكرح تناك ةديدع تاونسل

 بكاوملا ىلع قارعلا ةعيش ةنميه عم نآلا ريغت دق كلذ نكل «ناريإ ةعيش
 اهعراوش جعت يتلاو حيرضلاب ةطيحملا ةقطنملا يف تالافتحالاو ةينيدلا
 عابت امك «- ةزيمملا ءارمحلا صيخرتلا تاحول تاذ  ةيقارعلا تالفاحلاب

 ىلإ ةيدؤملا تاقرطلا بناوج ىلع ةعقاولا تالحملا يف ةيقارعلا مالعألا
 تايلمع يف مالعألا هذه نييقارعلا ةيبصلا ضعب لغتسا دقو «حيرضلا

 .لوستلا

 ديق ىلع مهيقبت يتلا تاراهملا نييقارعلا نييفنملا نم ريثكلا دقتفي
 ملو دادغب يف ةيموكحلا حلاصملاب نيفظومو نيملعم اوناك دقف «ةايحلا
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 ةردقلا مهيدل سيلو «ناردجلا ضييبت سنج نم ةيودي لامعأ ىلع اوداتعي

 دقف لافطألا امأ .ةعاس ةرشع يتنثا ةدمل عناصملا يف لمعلا لمحت ىلع
 «ميلعتلا نم برستلا دعب يفخلا داصتقالا يف لمعلل لضفأ صرف مهل ترفوت

 يف ةليجرنلا ينخدم ةمدخ وأ فتاوهلا تاقاطب عيب يف زكرتت مهلامعأ تناكو
 .عراوشلاب ةرشتنملا معاطملا

 كلذو ةبيصع تاقوأب رمت لافطأ اهيدل يتلا تالئاعلا تناك كلذ عم

 يتلا ةاناعملا نع ًالضف رثكأ ًالاومأ اهفلكت ربكأ ققشل جاتحت تناك اهنأل
 ءربصلا نم ًاردق بلطتي ةيروسلا سرادملاب لوبقلاف .ميلعتلا لجأ نم اهدبكتت
 ءلقألا ىلع تارازو ثالث نم ةبولطملا حيراصتلا ىلع لوصحلا متي ثيح
 حيرصتلا ىلع لوصحلل ريباوط يف راظتنالا نم مايأ ةدع قرغتسي يذلا رمألا

 يسردملا يزلا ءارشل ةيفاضإ تافورصم نم ءابآلا هدبكتي امع ًالضف «مزاللا
 دق كلذ مغرو .يروسلا ميلعتلا ماظنب لافطألا قاحلإ دنع ةيساردلا بتكلاو

 اهلهاجت ةلاح يف ةيروسلا سرادملاب اهئانبأ قاحلإ نم ةرسألا نكمتت ال
 دقو .دالبلا ةرداغمل لجع ىلع اهتعتمأ مزح دنع ةيساردلا تاداهشلا راضحإ
 اهيف اوعضو ةيكيتسالب سايكأ يف ةيضاملا مهتايح نييقارعلا مظعم لمح
 تاداهشو ةربخلا تاداهشو ةيساردلا تاداهشلاو لزانملا ةيكلم كوكص

 .ةيفارغوتوفلا روصلاو داليملا
 تناك اهنكل «قشمد يف نييفنملا ةفاك ىلع ًابيرقت ةبعص ةايحلا تناك

 ءالؤه نم .جاوزأ نهيدل سيلو لافطأ نهيدل يتاللا ءاسنلا ىلع بعصأ

 تايشليملا تماقو اهجوز اهرجه نأ دعب قارعلا ترداغ يتلا رون مأ ةوسنلا

 ةدامب اهقرحب هيف نكست تناك يذلا يحلا ىلع ترطيس يتلا  ةيعيشلا

 نم ةجوزتم ةينس تناك اهنأ وه يفئاطلا ريهطتلل ًافده اهلعج امو .ةيضمح
 ءانبأ نيب ةبرغتسم ةعيشلاو َهّنّسلا نيب ةطلتخملا تاجيزلا نكت ملو .يعيش
 مكح ءانثأ دادغب نم ةيرضحلا قطانملا نكست تناك يتلا ةفقثملا ةقبطلا

 دعب الإ ةطلتخملا تاجيزلا حلطصم مدختسي مل «رمألا عقاو يفو .مادص

 اذهو ءريبك لكشب ةيفئاطلا تايوهلا نويقارعلا ىنبت امدنع م۳٠٠۲ ماع

 تناكو «تالئاعلا قيزمت ىلإ ًابلاغ ىدأ ةيفئاطلا تايوهلا ينبت ىلإ عوزنلا
 ةفاقثلل ةمكاحلا ديلاقتلاو فارعألا تراهناو .ءاسنلل ةبسنلاب بعصأ بقاوعلا

 نم ضفرلاب ةطلتخملا تاجيزلا يف لمارألاو تاجوزلا تلبوق امدنع
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 ربجأ يذلا رمألا .ىرخأ ةفئاط نم نجوزت نهنأل نهجاوزأ براقأو نهتالئاع
 نهدحو مايقلا ىلع  نهل يعامتجالا ماظنلا ملظو نهرجه دعب  ءاسنلا

 .نهلافطأ ةياعرو نهسفنأ ةيامحب

 ىلع ًاعيرس ترثع ءاهيلفط عم قشمد ىلإ ةرم لوأ رون مأ تلصو امدنع
 نييقارعلل الحم تحتتفا ةيقارع رعش ةففصم عم ليمجتلل نولاص يف ةفيظو

 تناك دقف «ةراعدلا طاشنل ءاطغ نع ةرابع ليمجتلا نولاص ناكو .نييفنملا

 ناكو .هنمدقيل رخآ ءىش نهيدل سيل ىتاللا ءاسنلل ريخألا لحلا ىه ةراعدلا
 رقفلا لظ يف دادغب يف ةدئاسلا ةيعامتجالا فارعألا نع يلختلا لهسلا نم
 «ةرم لوأ قشمد ىلإ رون مأ تلصو امدنعو .قشمد يف اهب دحأ ةفرعم مدعو
 اهب ىهتنا مث «عراوشلا يف ةجف ةقيرطب اهيلع ضرعت سنجلا ةسرامم تناك
 .ةرخأتم تاقوأ ىتح لمعت يتلا ةيليللا يهالملا يف لمعلا ىلإ رمألا

 اهلمع نم اهمأ هبسكت ام لضفب ةسردملا يف لازت ال رون مأ ةنبا تناك

 «نئايزلاب طلتخت اهعدأ ال «يتنبا» :ةلئاق رون مأ كلذ ىلع قلعتو .يليللا

 .«ةيليللا يهالملاب لمعأ ينأ ملعت ال يهو «ئيس لمعلا اذه نأ اهربخأو

 لفسأ نيسح مادصل ةريغص ةروص رون مأ ةقش نم يجورخ ءانثأ تيأر

 اهترضحأ يتلا ةديحولا ةروصلا يه كلتو ءًامستبم مادص اهيف ناك ءزافلتلا

 .قارعلا نم اهعم رون مأ

 «ةدشب نطولا ىلإ ةدوعلا نوشخي ىفنملا ىف نييقارعلا نم ديدعلا ناك
 ىه  اهلخدي ال ءاوهلا ناك نإو ىتح  قشمد ىف ةنمآلا ققشلا تناكو
 ملظملا بناجلا تفشك يتلا ةبيهرلا مهتنحم تايركذ وحمل لضفملا ناكملا
 نم نوناعي اوحبصأ لقأ رارضأب قشمد ىلإ اولصو نمو .ةيرشبلا ةعيبطلا نم
 دبألل مهتايح خطلت نأ اهنأش نم قشمد يف تارارق اوذختا مهنأل بائتكالا

 .نطولا ىلإ ةدوعلا اهعم ليحتسيو

 - ةّلسلاف «ةدوعلا نم مهعنمت يتلا بابسألا نم ديدعلا مهيدلف نوقابلا امأ
 نم نامرحلا نوناعي اولازال نطولا يف مهل براقأب لاصتا ىلع اوقب نيذلا
 اهيلع نميهي ىتلا ةموكحلا رهظُت نأ نورظتني  ةطلسلا نم داعبتسالاو نمألا
 عم اولمع نيذلا نويقارعلا رظتني نيح يف «ةيسايسلا ةحلاصملا رداوب ةعيشلا
 نأ دكؤت تانامض نويقارعلا نويناملعلا رظتنيو .لتقلا مئاوق ءافتخا ناكيرمألا
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 حبصي نأ ةطلتخملا تاجيزلا باحصأ رظتنيو ءةيمالسإ ةلود حبصت نل دالبلا

 نيذلا نويديزيلاو ةئباصلاو ىراصنلا دقتعيو .نمآ رمأ ةعيشلا نم َةّنَّسلا جاوز

 قارعلا يف نيددشتملا نيينيدلا ةداقلا نأ ةملسملا ةيقارعلا ةيلقألا نولثمي
 لوحت دق قارعلا نأ عيمجلا دقتعيو .نيملسملا ريغ نم دالبلا ريهطت نوديري

 دوعيس قارعلا ناك اذإ ام ةفرعم نورظتني مهو .هنوفرعي اودوعي مل دلب ىلإ
 .دبألا ىلإ ىحميس مأ ناك امك

 .ةرهاقلا ةعماجب امابوأ باطخ يف اهركذ درو رومألا كلت نم ليلق

 كلذ نم ًالدبو .قارعلا لوح ةيكيرمألا تاشقانملا اهنم ولخت رومأ يهو

 تيرا 0 115 يل ناك ناردلا ١ ىلع رت يقم هل يما اا
 دحأ َلَخَدَت اهدنع برحلا رسخت نأ اكيرمأ تداكو رايهنالا ةفاح ىلع هلعجت
 لحل يكيرمألا داتعلاو تاوقلا رشنب ماقو ةريخألا ةظحللا يف تالارنجلا

 ةصقلا هذه ىلع قلطأو .رومألا زاجنإ يف ةيكيرمألا ةقيرطلل ًاقفو ةلكشملا
 ةياورلا هذهل انسمحت عمو .«تاوقلا ةدايز» ةوقلا ىلع لدي فيطل مسا

 نع سيلو اتع ثدحتت أطخلا قيرط نع ةصقلا تلعج ىتلا  ثادحألل
 ءاجنا 2 سكاعملا هاجتألا ىف ىغا ةدايز درو ةقيقح النقا د قارعلا
 «ليحر ةصق نييقارعلل ةبسنلاب «ةدايزلا» ةصق تناك دقف .قارعلا نم جورخلا
 . اهيلإ قرطتن مل يتلا ةصقلا يهو «ةيفاضإ ةيكيرمأ تاوق لوصو ةصق تسيلو

 ةيموكح ةرئاد تفرتعا  برحلا عالدنا ذنم ةرم لوألو م4١٠٠ ماع يف

 لودج نع امابوأ كاراب سيئرلا نلعأ امدنعو .نيئجال ةمزأ دوجوب ةيكيرمأ

 نولثمي مهنأب نيئجاللا فصو قارعلا نم ةيكيرمألا تاوقلا باحسنال ينمز
 ناغفألاو نيينيطسلفلا روص ناهذألا ىلإ داعأو .«ةقطنملا رارقتسال ٍدحت»

 بضغلا رعاشم لمحي ًاليج نيئجاللا تاميخم نم اوجرخأ نيذلا نيرئاثلا
 . اذه انموي ىتح ةقطنملا يف ةججأتم رعاشملا هذه تلظ دقو «ماقتنالاو

 ًادروم هتاذ تقولا يف نولثمي مهنكل ةلكشم نويقارعلا نوئجاللا لثميو

 لثميو مهتاراهم ةميق نم هتميق قارعل قوتت يتلا ىطسولا ةقبطلا يفقثم نم
 ريغ قارعلا يف عاضوألا ىقبتس «لحل لصوتلا نودبو .مهلافطأل لبقتسملا
 ةقيرطب ةقطنملا نم ةيكيرمألا تاوقلا بحس امابوأ ةرادإ عيطتست نلو ةرقتسم

 .ةلوؤسم
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 قارع «يرهاظ قارع ىلإ ةلحر يه باتكلا اذه يف اهتعطق يتلا ةلحرلا
 ثيح .ةقطنملا ءاحنأ عيمجب نيثجاللا تاعمتجم يف «هدودح جراخ دوجوم
 اهحاتأو مادص اهم مهكرع يتلا اج ولولا ربع مهنطوب نويقارعلا طبتري
 ربعو ةشدردلا فرغ ربع ٌريبك قارع ٌدتمي ثيحو - يكيرمألا وزغلا مهل

 نويقارعلا يرجي ثيحو . .تانودملاو بيولا تاريماكو ةيولخلا فتاوهلا

 نطولا ىلإ ةدوعلا تقو نأب ديفت ةراشإ راظتنا يف ةيمويلا مهتالاصتا نويفنملا
 .اهرسأب ةقطنملا مهعم هيف كرتشت راظتنالا اذهو .ناح دق
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 لرألا لصفل)

 نطولا عابنا

 مسا اهيلع ءارعشلا قلطأ دقو «ةميدقلا اهداجمأل نينحلاب قشمد ئلتمت

 عباسلا نينرقلا يف قشمد تناك دقو .«نئادملا سورعالو ؛قرشلا سودرف»

 ةيمالسإلا ةفالخلا ىلوتت تناك يتلا ةيومألا ةلودلا ةمصاع يداليملا نماثلاو

 ريطاسألل ًاقفو قشمدو .دنهلا ىلإ اينابسإ نم اهتعقر تدتما يتلاو كاذنيح
 يه يمالسإلا خيراتلا يف تاياورل ًاقفوو ؛ةيقيقحلا ندع ةنج يه ةيحيسملا
 مدقأ يه قشمد نأ ضعبلا معزيو .ليباه هقيقش ليباق هيف لف يذلا ناكملا
 يف نيوت كرام بتاكلا هيلإ راشأ ام وهو «ضرألا هجو ىلع ةلوهأم ةنيدم

 نرقلا تاينيتس يف ةنيدملل هترايز دعب هبتك يذلا «جراخلا يف ءايربأ هباتك

 الإ ملاعلا يف فورعم ثدح عقي مل» :هيف لوقيو يداليملا رشع عساتلا

 يف ءاشت ةلحرم يأ ىلإ ةدوعلا كنكميو .هرابخأ ىقلتتل ةرضاح قشمد تناكو
 ةنيدملا تدهش دقو .ماودلا ىلع ةدوجوم قشم مد دجتل «قيحسلا يضاملا

 اهيوطي نأ لبق ىرخأ ةيروطاربمإ فلأ ةياهن دهشتسو «ةيروطاربمإ فلأ لالطأ

 رخآ لصف ىوس اهيلإ نيئجاللا حوزنو قارعلا يف برحلا تسيلو .«خيراتلا
 .ليوطلا ةنيدملا خيرات يف

 - نويساق لبج حفس دنع عقي لهس ربع دتمت يتلا  ةثيدحلا قشمد ربتعت

 زارطلا ىلع ةممصملا ةعساولا اهعراوش مغر يلاحلا تقولا يف ةيلاب ةنج
 ىفاقثلا ديعصلا ىلع قشمد زاتمتو .راجشألاب ةطاحملا اهتاقرطو يسنرفلا

 ةيليللا يهالملا يف سانلا دشتحي ثيح اهتحامسب رهتشت ةيناملع ةنيدم اهنأب
 ةياهن تالطع يف قشمد عراوش محدزتو .ةعمجلا ةالص يف نودشتحي امك
 نع لاجرلل لصف نود «ةيبرغلا ةضوملا طوطخ ثدحأ نودتري سانأب عوبسألا
 يسأر ءاطغو ءادوسلا ةليوطلا يتءابع ءادترا ىلع تدتعا دق تنكو .ءاسنلا

 ٠ .ايروس يف ًادبأ امهيلإ جتحأ مل يننكل ءةقطنملا نادلب يف يلقنت ةرثك نم
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 رمألا «يقبتملا ديحولا يثعبلا ماظنلا وه نآلا ايروس يف مكاحلا ماظنلا

 يف نييقارعلا نم ةريبك دادعأ ءوجل ىلإ رظنلاب ةقرافملا ليبق نم ربتعي يذلا
 بزحو مادص ماظن ملظ نم دوقعل مهتاناعم مغر ايروس ىلإ فاطملا ةياهن

 رابجإ مدعو ةيروسلا دودحلا قالغإ مدع ىلإ اعجار اذه نوكي امبرو «ثعبلا
 نمو ةيبرعلا لودلا نكت ملو .نيئجالل تاميخم يف لوخدلا ىلع نييقارعلا
 مل امك «نييمسر نييسايس نيئجال مهفصوب نييقارعلا ىلإ رظنت ايروس اهنيب
 عضوب ةصاخلا م١96١ ماع ةيقافتا ىلع ةعقوملا نادلبلا نيب نم ايروس نكت

 مهفصوب نييقارعلا نييفنملا لماعُي ام ًامئاد ةيبرعلا لودلا يفو .نيئجاللا
 ةيرح نييقارعلل ناكف «نيحئاسلا قوقح سفنب نوعتمتي «ًاراوز» وأ ؛ًافويض»
 يتلاو «ةيداملا مهتاناكمإ هب حمست يذلا ردقلاب ةماقإلل نكامأ ىلع لوصحلا
 ديعأ دقو .ةمصاعلاب ةطيحملا ةريقفلا ىحاوضلا ىدحإ ىف ةقش نوكت ام ةداع

 لبق مئاقلا يعامتجالا ءانبلل هباشم وحن ىلع ةيلئاعلا طباورلا ءايحإ ىفنملا يف
 قرشلا ةفاقث يف ةيمهأ نم طباورلا هذهل امل كلذو دادغب ةرداغمل رارطضالا

 .طسوألا

 نم ةعومجم عم ةليل تيضق «م۲۰۰۷ ماع عيبر نم ركبم تقو يف

 ةريبكلا ةعاقلا تناك «قشمد يف ةرجأتسم صقر ةعاق يف نييقارعلا نيلثمملا
 ةيلخادلا تاروكيدلا يف سكعنا يذلا شحافلا ءارثلا ىلع ًةلادو ةرخاف
 يذلا هتاذ طمنلا وهو نيسح مادص دهع يف عبتملا روكيدلا طمنل ةلثامملا
 نيب ًاخراص ًاضقانت ةعاقلا ىف تنأو ظحلت .ددجلا قارعلا ةداق هيلع راس
 ناردجلا قروو ةفرخزملا ةمخضلا ايارملاو لاتسيركلا نم ةعونصملا تايرثلا
 ةعقدملا ةيشيعملا فورظلا نيبو ريرحلاب ةاطغملا ىساركلاو ىلمخملا رمحألا

 نيثجال اوناك دقف ءةعاقلا هذه مهمضت نيذلا نييقارعلا نيلثمملا نم ديدعلل
 مسر نوديعي لقألا ىلع ةليللا هذه يف اوناك مهنأ ريغ ىوأم البو نييفنمو
 .دوقفم ملاع

 فلأتي يذلا «نطولا عابنا» يديموكلا لسلسملا ريوصت ةدهاشمل تمِدق

 ةيقارعلا ةموكحلا نم رخسي قاطنلا عساو ًاعذال ًادقن لثمت ةقلح نيثالث نم
 قحال تقو يف ناضمر رهش يف ضرعُي نأ هل ًاططخم ناك يذلاو «ةديدجلا
 لالخ نوملسملا هيف موصي تقو وه ميركلا ناضمر رهشو . ماعلا كلذ نم

 ةلئاعلا دارفأ عم سمشلا بورغ دنع راطفإلا ماعط ىلع نوعمتجيو راهنلا
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 ةدهاشمل رهشلا اذه ىف نودهاشملا سلجي رضاحلا تقولا ىفو .ءاقدصألاو

 ةدهاشم ةبسن ىلعأ ققحت يتلا ةرتفلا يهو راطفإلا دعب تاعاس ةدعل زافلتلا

 يف فدهتسملا روهمجلا عم تيقوتلا اذه بسانتيو .يمالسإلا ملاعلا يف

 ببسب مالظلا لولح دعب مهلزانم يف سانلا ىقبي ثيح صاخ لكشب قارعلا
 ليمتو .م١٠7 فيرخ يف ليللا ءانثأ رشتنملا فنعلاو رمتسملا لاوجتلا رظح

 نم ًاليلق رثكأ ةعساولا ةيلئاعلا اماردلا ىلإ ةيبعشلا ةيناضمرلا تالسلسملا
 نم ريثك يف يبرعلا ملاعلا يف حرسملا ناك دقو .ةفيفخلا تالسلسملا
 نع ىضاغتت ةدبتسملا ةمظنألا تناكو «ضفرلا نع ريبعتلا ةليسو وه نايحألا
 تاطحملا نأ ريغ ةبخنلا نم روضحلل الإ لصت ال حرسملا ةلاسر نأل كلذ

 ةبعللا دعاوق ريغت تأدب ةيموكحلا ةباقرلل ةعضاخلا ريغ ةصاخلا ةيئاضفلا

 طقف ةحاتم تناك يتلا ةمادهلا يسايسلا حرسملا ضورع تحبصأ ثيح

 ةينفلا لامعألا لعجي دق ام وهو نيدهاشملا عومج ىلإ لصت ةبخنلا روهمجل
 .ةمكاحلا ةمظنألا ىلع ًارطخ لثمت

 نييروسلا جعزت ال يك ليللا فصتنم دعب أدبت قشمد يف تافوربلا تناك

 راجيإ نأ امك .رواجملا معطملاب رخأتم تقو يف مهءاشع نولوانتي نيذلا

 بسانتت تاقوألا هذهو ليللا نم ةرخأتملا تاقوألا يف صخرأ نوكي ةعاقلا

 نم لماكلاب لمعلا مقاط ناك دقف «نيكراشملل يمويلا نيتورلا عم ًاضيأ
 ام دوجو مدعل ليللا نم ةرخأتم تاقوأ يف نولمعي نيذلا نييقارعلا نيئجاللا

 . حابصلا يف هلجأل نوظقيتسي

 نيذلاو قارعلا يف ةرهش رثكألا هوجولا نم نوكراشملا نولثمملا ناك

 نم يمالسإلا نيدلا ميلاعتل افلاخم ليثمتلا رابتعال دادغب نم جورخلل اورطضا
 يتلا ةاسأملا نم رخآ لصف ةباثمب مهليحر ناك دقو .نيددشتملا رظن ةهجو

 تشاع رملا وجلا اذه يفو . يفاقثلا نقل ل قارعلاب تلح

 . ىفنملا عمتجم يف ةينفلا بخنلا

 نم رثكأ اهدحو دادغب يف لمعي ناك «قارعلل يكيرمألا وزغلا نابإ

 لالخ ةيفاقث ةسسؤم حبصيل روطت دق يقارعلا حرسملا ناكو .ًاحرسم نيرشع

 ةياهن عم نكلو ءايديموكلا ىلع يقارعلا حرسملا ةعمس تينب دقو مادص مكح
 لالتحالا دعب نويقارعلا بستكا .ةماتق رثكأ اهجوت حرسملا ذختا مادص مكح
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 نأ الإ ءءانغلاو ءادألاو ليثمتلاو فيلأتلا يف ةديدج تايرح قارعلل يكيرمألا

 لتقلا ىلإ نايحألا ضعب يف لصت يتلا رطاخملاب ةبوشم تناك تايرحلا هذه

 .ةينيدلا تايشيليملا يديأ ىلع

 يف ليوط ينف خيراتب ؟نطولا عابنا» يف نيكراشملا نيلثمملا ةفاك عتمتيو
 نم غلابلا يليمُجلا مس ار نانفلا مهسأر ىلعو «نييقارعلا حرسملاو نويزفلتلا

 عصان ًايركسع ًايز يدتري ناك «نيمس علصأ لجر وهو «ًاماع 59 رمعلا

 نيشاينلا نم ًاريبك ًاددع هردص ىلع لمحيو «ةميخلا مجحب ًاريبكو ضايبلا
 هتماستبابو هتعيبطب يديموك هنأب يليمُجلا مسار نانفلا زيمتو .ةيركسعلا

 .ةمعان ءاضيب رعش تالصخ نم هيف امب فيثكلا ريصقلا هبراشو ةضيرعلا
 هوجولا نم دعي يذلا ديشر ريهز نانفلا لسلسملا ةلوطب يف هعم كراشو

 يف مادقأ ةتس اهلوط ةأرما رود بعلب ماق دقو .يقارعلا دهاشملل ةفولأملا

 WEEE هثب مت يديموك ضرع

 .ليلقب
 اهرعشب «ءارغإلل ًازمر» دعت يتلا - رمك سيم ةيقارعلا ةنانفلا تناكو

 زراب رود اهل دنسأ يتلا ةديحولا ةأرملا يه - ليقثلا اهنويع جايكمو يبهذلا

 تناكو «ةينويزفلتلا تانالعإلا يف اهلمعي ترهتشا دقو .ينفلا لمعلا اذه يف
 ًاليوط دوسأ ًايدلج ءاذحو ةريصقو ةقيض ءاضيب سبالم لمعلا اذه ىف يدترت
 اهماوق ناكو ؛ةرطيسملا ةأرملاب كلذ يف هبشأ تناكو «ةبكرلا ىلإ لصي
 .ماعطلا لوانتب ةيمارغلا تاقالعلا اهيف جزتمت د ةفاقث عم بسانتي ريثملا ئلتمملا

 ناونعب رخآ ينف لمع سيلاوك يف قشمد يف ماعب كلذ لبق سيمب تيقتلا

 يحاتتفالا دهشملا يف ترهظ دقو .نطولل نينحلا وأ (1هسءوءk) «كس موه

 ةبشخ ىلع يشمي ذخأو هلاورس دقف ًادج ًاريصق ًالثمم روصي ناك يذلا

 دوعي يقارعلا روهمجلا ناكو .يضاير ءاذحو رمحأ يلخاد سابلب حرسملا

 روهمجلا ءاكب تاوصأ يلوح نم عمسأ تنكو .ىرخأ دعب ةليل حرسملا الميل

 نوكحضي اوناك مهنأ عمو .حرسملا مالظ يف نطولا ىلإ نينحلاب رعشي يذلا

 يماتخلا دهشملا يف ًامئاد نوكبي اوناك مهنأ الإ ءةيحرسملا ثادحأ لالخ
 .دادغب ىلإ عيمجلا هيف دوعي يذلا

> 



 «ىفنملا ىف نييقارعلا نيب بضغلاو قلقلا روعش دادزا نيحلا كلذ ذنم

 لمحت ىلع ةردقلا مدع :ىلوألا :نارين ةثالث نيب نيروصحم ءالؤه ناك دقف
 ةدوعلا نود لوحي يذلا رطخلا رارمتسا :ةيناثلاو «ءقشمد ىف ةماقإلا فيلاكت

 رعاشملا يهو «مهتفاضتسا يف رخآ دلب يأ ةبغر مدع :ةثلاثلاو قارعلا ىلإ
 .«نطولا عابنا» لسلسم يف تسكعنا يتلا ةنيزحلا

 نهرا نیر نزور ةرخاسا روض: ےب ارا ةزناقلا نلعب
 اتريغت دق ةيمالعإلا ةحاسلاو ايجولونكتلا نكل ءمادص مكح ذنم تيقب ةسايس
 تحبصأ يكيرمألا لالتحالا نم لوألا ماعلا لالخو «مادص دهع ذنم

 رودقمب دعي ملو ءةيقارعلا لزانملا مظعم ولعت ةيئاضفلا لابقتسالا نوحص

 هذه ثب عم ةصاخو «نونطاوملا هدهاشي اميف مكحتلا ةيقارعلا ةموكحلا
 .قارعلا جراخ نم ةيئاضفلا جماربلا

 ذختت يتلا ةيئاضفلا ةيقرشلا ةانق ةياعرب «نطولا عابنا» لسلسم جاتنإ مت
 اميف يموكحلا يقارعلا نويزفلتلل ةبسنلاب ًايدحت لثمي ام وهو اهل ًارقم يبد نم

 ةانقلا هذه كلامو . جراخلاو لخادلا يف نيدهاشملا ىلع ذاوحتسالاب قلعتي

 سأري ناكو نيسح مادص دهع يف نويزفلتلا ةعانص ملعت يذلا زازب دعس وه

 ماع مادص عم فلتخا مث «قارعلا يف ةلودلل نيعضاخلا نويزفلتلاو ةعاذإلا
 حتتفيل ناكيرمألا لوصو درجمب قارعلا ىلإ داع دقو .قارعلا رداغو 5
 ةعمس ةيقرشلا تبستكاو .ةصاخ ةيئاضف ةيقارع ةانق لوأ ىهو «ةيقرشلا ةانق

 اهاوتحم ببسي ةةّيَئُس» ةانق اهرابتغاب ةعيشلا نييموكحلا نيلوؤسملا نيب
 ذيفنت موي ءادوس سبالم اهوعيذم ىدترا دقو .نييدوعسلا اهيرمثتسمو يسايسلا

 قلغتو ةانقلا فقوت ةموكحلا لعج امم مادص قحب رداصلا مادعإلا مكح

 هتايلمع زازب لقن دقف ؛ةيئاضف ةينويزفلت ةانق ىفنُت نأ تاهيه نكلو ءاهبتاكم
 تناك ام ًابلاغو .نييقارعلا نيدهاشملا ءالو ىلع سفانتلا لصاوو ىبد ىلإ
 كتلسلسمو تاقباشمو ةعراب ةيديموك لامعأ نم هفدقت ام روت ةيقزشلا
 ةيقارع ةيوهب يدانت يتلا ةيقارعلا ةيموقلل ةيؤر اهميدقت كلذ نم مهألاو ةيعقاو

 يف نويسايسلا اهل جوري يتلا ةفرطتملا ةيفئاطلا تايوهلا نم ًالومش رثكأ
 .دادغب

 نولثمملا ناكو «قشمدب حرسملا ةعاق يف صخش ةئام نم رثكأ عمتجا
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 ضعبلل ةبسنلاب لمعلا اذه ناك دقو .ىرخأ ةرم ًاعم لمعلاو عمجتلاب ءادعس
 بحطصا دقو .نطولا نم رارفلا ذنم هيلع لصحي رجألا عوفدم لمع لوأ وه
 ةيساردلا ةعفدلا ءانبأ ءاقل هبشي اميف حرسملا ةعاق ىلإ هترسأ دارفأ مهضعب

 لمعلا اذهل ذفنملا جرخملا يديقعلا يركش دمحأ ناك .مهقارتفا دعب ةدحاولا

 عبارلا دقعلا فصتنم يف ناكو «ةيبهذ ةلسلسو ةيدلج ةرتس يدتري طيشن لجر

 يديقعلا فرَعو .هينيع تحت ءادوس تالاهو ئلتمم ميسو هجو وذو رمعلا نم

 هدلاوف «يمازلإلا دينجتلا ةرتف ىوس هنع عطقني ملو هبابش تايادب ذنم حرسملا
 رصعلا ربتعت ىتلاو تاينيسمخلا ةرتف ىف ةينويزفلتلا اماردلا داور نم همعو

 يقارعلا ليثمتلا داور نم ديدعلا ةياعرب اوماقو «مادص مكحل قباسلا يبهذلا
 .دادغبب ةليمجلا نونفلا ةيميداكأ جمارب ضعب نمض

 حرسملا ةبشخ ىلع ناك هنأ يديقعلا ينربخأ «لمعلا أدبل انراظتنا ءانثأ
 يكيرمألا وزغلا اهيف أدب يتلا ةليللا يهو م۳٠٠۲ راذآ/سرام ۲۰ ةليل

 سراح اهيف دعص يتلا ةظحللا دنع تهتنا ةايحلا نأ يديقعلا ىري .قارعلل

 ماق اهدعبو ««برحلا تأدب دقل» ًانلعم دادغب يف حرسملا ةبشخ ىلع نمأ

 مث حرسملا ةبشخ نع ًاديعب نيلثمملا باحطصاو روهمجلا جارخإب سراحلا
 .لوهجملا ىلإ

 عدون انك» :ًالئاق عومدلاب هانيع تقرورغا دقو مويلا كلذ يديقعلا ركذتي
 تكرت دقو ءارضخلا ةقطنملا لخاد ناك دقف .ىرخأ ةرم هرن مل يذلا حرسملا

 ناكو «تأدب دق برحلا نأب فارتعالا ضفرأ ىنأ ول امك كانه ىترتس
 نزحلا تامالع لمحي يذلا ريدتسملا ههجو عمل كلذ دعب .«نوكبي عيمجلا
 يف روصقلا هجوأ دقتني يذلا ديدجلا هلسلسم ةصق يل حرش امدنع ىرخأ ةرم

 .دادغب يف ةدحتملا تايالولا اهمعدت يتلا ةموكحلا

 ال نيذلا ةموكحلا ءارزو هتصق لوانتتو يكلاملا ةموكح لسلسملا دقتتني
 تاقلحلا تناكو .داسفلا نع ءىش لك نوفرعيو ةسايسلا نع ًائيش نوفرعي

 ةموكحلا نويقارعلا نوئجاللا هيف دقتني لمع لوأ دعت ةيكذ ةيرخسب ئلتمت يتلا
 ىدلو نييفنملا ىدل طابحإلا رعاشم نع كلذب نيربعم «عساو قاطن ىلع
 ربع يفاضإ دجاوت جمانربلا ققح دقو .لخادلا يف نييقارعلا نم ةريبك دادعأ

 ةموكحلا هذه ببسب» :ًالئاق يديقعلا فاضأو «بويتويلا ىلع هتاقلح ةداعإ
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 ىلع ناك يذلا ثعبلا بزحب ًاقباس ًاوضع ناك هقيقش نأ ًافيضم «ىخأ تدقف
 ءاهتنالا دعب ًاينالديص  يديقعلا يوري امك  حبصأ دقو ۰ نيسح مادص هسأر

 يف ةيفئاطلا ةيعيشلا تايشليملا نكل «تاينيعستلا يف ةيركسعلا ةمدخلا نم

 مهلتقو مهنم ريثكلا فادهتسا متف قباس يثعب دوجو يف بغرت نكت مل قارعلا
 ضعب تتأ دقو .يكيرمألا وزغلل يلاتلا رهشلا يف تأدب ةيماقتنا تامجه قش

 نيلوؤسم ىرخأ ةحلسم ةيلحم بئاتك تفدهتساو نارهط نم لتقلا بئاتك

 ناك يتلا بئاتكلا يهو «ةَنْسلا نيملسملاو ثعبلا بزحو ةموكحلا يف نيقباس

 .امهئاوق ىدحإ ىلع يديقعلا قيقش

 داع دقف تيش توم دعب ىجا قارعلا ةرئاتم لجعتي يديقعلا نكي عل

 تاوقلا لوصو نم عيباسأ نوضغ يف هباوبأ حتفل دادغب يف يموقلا حرسملا

 رخآل نيح نم ةيراهن تالفح ىلع ذئنيح ضورعلا راصتقا مغر ةيكيرمألا

 عامتجا روضحل يديقعلا بهذ امدنعو .ليللا ءانثأ لاوجتلا رظح ببسب
 es فقوم نم ةدشب ءاتسا م٤٠٠۲ ماع دادغب حرسم يف نيلثمملل
 نم لجر رضح» : ًالئاق كلذ فصيو ينيد لوؤسم دي يف ةفاقثلا ةرازو تناك

 ا :ًالئاق انعم ثدحتو ةمامع هسأر ىلعو ةموكحلا لبق
 نأ وه يديقعلا راثأ امو .«مكب بحرأ ينكلو «فيرشلا ريغو رذقلا ناكملا

 يديقعلا قلعو .حرسملا عم حماستلا نم ربكأ ًاردق رهظُي ناك هسفن مادص
 يف دقتعي ناك هنكل م١٠٠۲ ماع يف اهؤارجإ عمزملا تاباختنالا ىلع هلامآ

 يف ًاذخآ قارعلا ناكو .ديدجلا قارعلل تافيرعت عضو يرجي هنأب هتاذ تقولا
 يناملعلا ينفلا عمتجملل ناكم هب سيل حلسم يفئاط ينيد دلب ىلإ لوحتلا

 ماعب كلذ دعب قشمد ىلإ رارفلل ةياهنلا يف هعفد ام وهو «هتايح لكش يذلا

 .ةثالثلا هلافطأو هتجوز هعم ًابحطصم

 ىلع هل ةبحاصملا نيلثمملا ةبيتكو يديقعلا ناك «م۷٠٠۲ عيبر لولحب

 ناكو .قشمدب حرسملا ةعاق يف ينف لمع ىلإ قارعلا ةاسأم ليوحتل دادعتسا

 ريبك ريثأت ثادحإل قارعلا نم حوزنلا دهشم ريوصت متو ًارشابم عذاللا دقنلا
 نم غلابلا يليمجلا مسار نانفلا قلطنا :اذكه دهشملا ادبو ءرخاسو
 تناكو ماعطلاب ةظتكم ةدئام وحن ضيبألا يركسعلا هيزب ًاعيرس ًاماع 4

 نهسبالمو ءادوس نهروعش ءاسن ةرخافلا ةبجولا هذه نم لكأي وهو هلوح
 دئاقلا رود لثمي يليمجلا مسار ناكو .رصق ىلإ اهليوحت مت ةعاق يف ةريصق
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 صصخملا يكيرمألا يركسعلا يزلا نودتري ٌلاجر هسرحيو ديدجلا يقارعلا
 :ءارحصلا تايلمعل

 ةجاجز ذخأو هرصق شرع ىلع سلاج وهو هديب راشأو يليمجلا مستبا
 رورسم وهو ةضيرع ةماستبا مستباو ركوو ينوج يلوحكلا بورشملا نم ةريبك

 لاتسيركلا نم ةعونصم ةجاجز نم نمثلا ظهاب بورشملا فشتري ذخأو
 ةأرما رجب «نايكيرمأ نايدنج» هيف ماق يذلا تقولا يف ءءاوهلا بخن برشيو
 .همامأ ترضح نأ دعب اهداعبإل ةبجحم ةنسم

 نييقارعلا نم عومج ةينغألا نم ريخألا عطقملل ةبحاصملا روصلا رهظُت
 ءاسنلاو لاجرلا ناكو «ةحوتفم ةيفلخلا اهباوبأ «تانحاش وحن نوعفادتي

 يهو رابغلل تانحاشلا ةراثإ عم ءاضيب تايارب نوحوليو اهنوقلستي لافطألاو

 يواسأملا يعامجلا حوزنلا ىلإ ةرخاس ةراشإ يف ءارحصلا هاجتاب رداغت

 فولأم رخاس نحل ىلإ ىقيسوملا تريغتو .دودحلا ىلإ نيهجتملا نييقارعلل
 :لافطألا لسلسم نم يحاتتفالا عطقملا لاجرلا نم ةعومجم ينغت ثيح

 ا

 م۷٠٠۲ لوليأ /ربمتبس يف «نطولا عابنا» لسلسم تاقلح تضرعع امدنع
 ءاحنأ فلتخم يف نييفنملا طاسوأ يفو قارعلا لخاد ًايروف ىدص تثدحأ
 نيئجاللا دحأ ةلباقمل تبهذ امثيحو .ةّنَّسلا طاسوأ ىف ةصاخو ةقطنملا
 نم ةديدج ةقلحل ًاراظتنا ةيقرشلا ةانق نودهاشي مهدجأ تنك نييقارعلا
 دعي ملو ةميدقلا تاروظحملا ةفاك زواجت دق جمانربلا نأل كلذو «لسلسملا

 ًاقلق ءارزولا سيئر ناك «دودح الب ةقرس» ناونعب ةقلح ىف .دودح يأب ديقتي
 ةصصخملا لاومألا ةقرسب هءارزو مايق نع ثدحتت ريراقت ةيفلخ ىلع
 عقوم ىلإ لصو امدنعو «هسفنل اعورشم دنسي نأ ررقف «ةيمنتلا تاعورشمل

 رمحأ طيرشو ةيقيسوم ةقرف وه هدجو ام لكو ةيلعف ةينبأ هب نكي مل ءانبلا

 نويزفلت ةانق» لسارم ىلع ضبقلا مت «ءابرهكلا» ناونعب ىرخأ ةقلح يف

 راظتنالل نييقارعلا رارطضا ببس لوح الاؤس هحرطل ةيمهولا «ءابرهكلا
 ةصق تلمتشا دقو .اهيلع دمتعُي ءابرهك ىلع لوصحلا لجأ نم ماوعأ ةرشع
 هايملاب لمعي ملاعلا يف دلوم ربكأ ءانبل ةموكحلا ةطخ لشف ىلع ةقلحلا
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 ينغلا قارعلا يف هيلع لوصحلا لهسي يذلا) لزيدلا دوقو نم ًالدب ةأبعملا
 ةلاسر عم نكلو (Seinfeld) دليفنيس لسلسمب لمعلا اذه ينركذيو .(طفنلاب

 . ةيوق ةيسايس

 اوناك دقف «مهسفنأ ءاقلت نم ةديدجلا ةموكحلا لشفب نويقارعلا ملع

 نييقارعلا راظنأ لسلسملا بذج دقو .موي لك لشفلا اذه بقاوع نوشيعي

 لامعأب ىعولا نم ةعبانلا ةيئرملا تاباعدلاو تاكنلاب ًاوشحم ناك صنلا نأل
 مدعو «ةيقارعلا ديلاقتلاو ةفاقثلاب ةقمعتم ةفرعمو «قارعلاب ةيمويلا بهنلا
 .قارعلا يف ةديدجلا تاطلسلل لماش مارتحا

 ىلع ةيموكحلا تايوتسملا ىلعأ ىدل لعفلا ةدرب ؤبنتلا لهسلا نم ناك
 لمعلا قيرف نيقلتب كلذو «نطولا عابنا» لسلسم يف سكعنا يذلا فافختسالا
 امع نسحتي نل ديدجلا قارعلا يف دقنلا لبقت نأ اوملعيل ًايساق ًاسرد لماكلاب
 .ميدقلا قارعلا يف لاحلا هيلع ناك

 دعس يقارعلا لثمملا ةبرجت نم ةربعلا ذخأ نيلثمملا ىلع يغبني ناك

 يف تضرُع ةضّرَحُم ةيسايس ايديموك يف كراشو قشمدب ميقي ناك يذلا ةفيلخ
 يف تايانبلا ىدحإب يلفسلا قباطلا يف عقت ةقش يف شيعي ةفيلخ ناك .قارعلا

 .ةصيخر تاراجيإو ةقيض عراوشو ةيناسارخ لزانم نم فلأتت يتلا كومريلا
 ةريغصلا هتقش لخاد نمآلا هذالم يف وهو ىتح ةضراعملا ةفلك َفَرَع دقو

“® 

 . قسملب

 ةديحولا ةفرغلا ىه ةفيلخ هنطقي يذلا لزنملاب ةيمامألا ةفرغلا تناك
 قوف نم اهتيؤر تعطتسا ىتلا ىرخألا فرغلا امأ «ثاثألاب ةشورفملا
 ريصح نم الإ ةيلاخ تناك دقف اهيلع سلجأ تنك يتلا ةفرخزملا ةكيرألا
 ههجوب اهجراخو قارعلا لخاد ةفيلخ رهتشا دقو .مونلل ضرألا ىلع شورفم
 بد يذلا فيثكلا دعجملا هرعشو ةيدامر ةيحلل الالظ لمحي يذلا مخضلا

 همادقأ يف ًايكيتسالب ًالعن سبلي ةفيلخ ناكو .هئاحنأ ضعب يف بيشلا

 رتملا زواجتي هلوط نكي ملو .ريثولا هدعقم قوف نم حجرأتت يتلا ةمخضلا
 رغص ناك ًايصخش هل ةبسنلابو .هتماق رصقب رهتشي هلعج امم رتملا فصنو
 ضعبب هروعش يف ًاببس حرسملا ةبشخ ىلع ةيلزه ةادأك مدختسا يذلا همجح

 .فعضلاو نزحلا
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 .ةيقرشلا ةانق اهتثب يتلا جماربلا رهشأ دحأ يف ةلوطبلا رود ةفيلخ بعل

 يأ لمحي ال يذلاو «تاموكحلا» وه ةفيلخ ينربخأ امك جمانربلا مسا ناك
 ةيبرعلا ةغللا هب حمست ركام فيفط رييغت عم نكلو هتاذ دح يف ةئيسم تاراشإ
 «!تام اوقحلا» ةملكلا حبصت رخآل عطقم نم ًاليلق ديدشتلا عضوم رييغت دنع
 ةيسيئرلا ةيصخشلا نأب يضقت يتلا جمانربلا ةركف سكعي ظافلألاب بعالت وهو

 لتقلاب ةيقيقحلا تاديدهتلا تأدب دقو .ةايحلا ديق ىلع يقب يقارع رخآ يه
 ةعاذإ نم ةليلق عيباسأ دعب (همدو) ةيصنلا لئاسرلا ربع يولخلا هفتاه ىلإ درت
 . جمانربلا

 هذه رمتستس ىتم ىلإ فرعأ نكأ مل» :ًالئاق كلذ ىلع ةفيلخ قلعي
 ةليلقلا مايألا يف هفوخ ًاركذتم ىرخأ زاولك ةراجيس لعشي وهو «تاديدهتلا
 يف نيلوؤسم اوناك دقل» :فاضأو «جمانربلا ةعاذإ تلت يتلا ىلوألا

 نع ثدحتت اذامل :لوقتو ديدهت ةجهلب ىتأت لئاسرلا تناكو «ةموكحلا

 .«!قارعلا ىلإ دعت ال ؟ةق ةقيرطلا هذهب ةيقارعلا ةموكحلا

 لاصيإ دارأ هنإف تاديدهتلا لسرم ةيوه نع رظنلا ضغب هنأ ًاحضاو ناك

 .ىفنملا يف ناك نإو ىتح هيلإ لوصولا ىلع رداق هنأ :اهدافم ىرخأ ةلاسر

 ًاضيأ يل لسرألا :ًالئاق فاضأو ىشالتيإ نامألاب ةفيلخ روعش أدب اهدنعو

 دعت ال» :لوقت ةيصن ةلاسر ةموكحلا نم ًابرقم ناكو ًابرطم لمعي ميدق قيدص

 تحرط اهنكل اهتاذ دح يف بضغلل ةريثم لئاسرلا تناك دقل «!قارعلا ىلإ

 ؟ايروس يف ىتح نمآ وه له :قلقلل ةراثإ رثكأ ًالاؤس

 عضوو ةريغص ةيجاجز سوؤك يف هبصو يل ليقث ياش ميدقتب ةفيلخ ماق
 ريغ ةيودي ةطايخ ةيضايرلا هترتس لاورسب تظحال دقو .ركسلا نم ريثكلا هيف

 هاكرت دق هنباو هتجوز نأ ةفيلخ ينربخأو .بوقث نم هب ام حالصإل ةنقتم

 نم تاديدهتلا هتببس امو ىفنملا يف ةايحلا امهتكهنأ امدعب قارعلا ىلإ اداعو

 نمو ةيفئاطلا نم رخسي («!تام اوقحلا» ىف ةفيلخ هبعل يذلا رودلا ناك

 لئاسرل هيقلت يف ًاببس جمانربلا ةينغأ تناكو .ددجلا قارعلا ةداق نمو مادص
 تامغن ىلع ططقلا اهب معنت يتلا ةيرحلا نع ثدحتت تناك ثيح «ديدهتلا

 نيزوميل ةرايس يف ًاسلاج ةينغألا يف ةفيلخ رهظ دقو «بوه بيهلا ىقيسوم
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 اهتاسدع ةيسمش ةراظن عضيو ًادعجم ًاراعتسم ًارعش عضي وهو ةليوط
 .موجنلاك

 ًاموجه هب ترهتشا يذلا مسالا وهو  (ةنوزبلا وأ) ةطقلا ةينغأ تناك
 ةينغألا تبستكا دقو .قارعلا ىف ةديدجلا ةيفئاطلاو ةينيدلا ةيوهلا ىلع ًارشابم

 يفحصو بتاك كلذب ماق امنإو اهتاملك بتكي مل هنكل ةفيلخ دي ىلع ةرهش
 نم برقلاب دادغب يف ةيعيشلا تايشليملل شيتفت ةطقن نم ةبوعصب اجن نأ دعب
 1 .ًالمث ناك هنأل هبرضو هفاقيإ مت ثيح هلزنم

 هلزنم ىلإ لصي نأ لبقو ءرجضلاب رعشي هلعجو فقوملا اذه هجعزأ
 ططقلا لأسي دحأ ال «؟ةطقلا هذه لثم تسل اذامل» :ًالئاق لءاستو ةطق ىأر
 دنع ةلدب سبلل ططقلا جاتحت الو «ةيعيش وأ ةينس ناك اذإ امو تتأ نيأ نم

 رظن ةهجو نم ةينغألا هذه بتك كلذلو ءلمعلا تاعامتجا ىلإ باهذلا
 . ةطقلا

 اهريوصت مت يتلا «ةطقلا ةينغأ» لالخ نم ةعساو هرج ةنيل دعيب بخ

 دادعأ تماق دقو .بويتويلاو ةيبرعلا ةيئاضفلا تاونقلا ىلع ًاريثك 0
 مهفتاوهل ةمغنك اهمادختساو ةينغألا ليزنتب نييقارعلا نييفنملا نم
 3 دقو .اهجراخو قارعلا لخاد ةفيلخ ءادأ قارعلا لافطأ دلق امك 0

 نيملسملا نع ةحمل تدروأ يتلا ةعماللا ةيناطيربلا تالجملا ىدحإب

 . ملاعلا لوح نيحجانلا

 رم ام لك دعبو «يلودلا ىوتسملا ىلع ةعمس نم هل ققحت ام مغرب نكل

 ّيلع» :ىرخأ ةرم ةرطاخملا نم عونلا اذه ضوخي نل هنأ ىلع رصأ «هب
 ضرُع دقو .قارعلا يف ءيش ريغتي نل لوقن امهم هنأل ؛يترسأ يف ريكفتلا
 يننكل قشمدب هريوصت متي لمع يف ىرخأ ةيسايس ةيصخش ليثمت يلع
 رابخألا يف عمسن انك ام ًامئادو . .يل ةبسنلاب بعص كلذ نأل ؛تضفر
 نم ديدعلا باتني بضغلا اندجو اننأ ريغ .؟يطارقميدلا قارعلا» لثم تاملك

 .«كانه ثدحي ام فشك يف ةيرحلا مدختسن اننأل انتموكح دارفأ

 لسلسمل قحاللا رخاسلا لسلسملا وه «نطولا عابنا» لسلسم ناك

 دق جمانربلا ةعاذإ تقو قارعلا يف ةيلهألا برحلا تناكو .«!تام اوقحلا»

 ةصاخو نيضراعملا ىلع اهترطيس ةموكحلا تمكحأو ةعيشلا حلاصل تهتنا
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 .عذاللا دقنلا لمحتت ال اهالعج اهتشاشهو ةموكحلا قلق نكل «َةَّنَّسلا نم
 ىلع نييمالسإلا نيحلسملا عقاوم ترشن ««نطولا عابنا» ةعاذإ لبق ىتح

 دحأ يف درو دقو .مهلتق ا لماكلاب لمعلا مقاط ءامسأ تنرتنإلا

 مهنأ ملعأو ءمهنم نييقارعلا لكل مقتننو مهبقاعن نأ ديرن» :يلي ام عقاوملا

 .ةءوس موق مهنأ هللا ملعيلو «ءيش يأ نم عرسأ نوتوميس

 يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر ماق امدنع تاديدهتلا ةدح تدادزا

 راشب يروسلا سيئرلا ميلستب م۷٠٠۲ ماع قشمد ىلإ هل ةيخيرات ةرايز لوأ يف

 نيدوجوملا نيفلؤملاو نيلثمملا نم مهعيمج ًامسا 50 مضت ةمئاق دسألا

 نرحب كلذ ىلع يديتعلا دمج .نلعيو .مهيلع ضبقلا ءاقلإ بلطو قشمدب

 سيئرلا ضفر دقو .«ةفورعم ةصق هذه» :ًالئاق دعب اميف هب تيقتلا امدنع
 نم ةعومجم ةيامحل دادعتسا ىلع ناك دقف ءمهيلع ضبقلا ءاقلإ يروسلا

 نيضراعملل اهمدقيل نكي مل ةتفل يهو نيضراعملا نييقارعلا نيلثمملا
 .نييروسلا

 هئانبأ دحأو هقيقش دقف دق ءارزولا سيئر رود بعل يذلا ديشر ريهز ناك

 ىدل هتانايب لُجَس تاديدهتلا تأدب امدنعو .قارعلا يف التُق ثيح لعفلاب

 لوبق مت ام ناعرسو «قشمدب نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم بتكم
 يف يسيئرلا رودلا تاذ ةديسلا رمك سيم امأ .ادنلنف يف شيعلل لقتناو هبلط
 ضعب قشمد ىلإ ميق ثيح تاقياضمل ىرخألا يه تضرعت دقف لمعلا اذه

 ىلإ ةدوعلا نم اهريذحتل ةموكحلاب ةقيثو تاقالع مهطبرت نيذلا نييقارعلا
 ىلع لوصحلل اهبلط ضفر نم اهورذح امدنع ىرخأ ةبوقع اوفاضأو قارعلا
 لوبق عم ىتح ايروس ةرداغم هنودب عيطتست نل يذلاو ديدج يقارع رفس زاوج
 .رخآ دلب ىلإ ءوجلل اهبلط

 ةنادبلا نم يناعي ناك يذلا يليمجلا مسار ةحص تروهدت ام ناعرس

 «تاقلحلا لطب يليمجلا ناك .ناضمر رهش يف ؟نطولا عابنا» ةعاذإ دعب

 ربتعي هنأ ىتح ديدجلا قارعلا دئاق ةيصخشل يديموكلا ءادألا يف عربو

 يف ةيحص ةمزأب بيصأ دقو .ليوطلا ينفلا هخيرات رادم ىلع لضفألا

 ىلإ يديقعلا دمحأ هقيدص اهرثأ ىلع هلقن م۲۰۰۷ ماع لوألا نوناك /ربمسيد

 هنأ نيقي ىلع يديقعلا ناكو .ةدراب ةيوتش ةليل يف قشمد تايفشتسم ىدحإ

 فب



 لئاسرلا ربع تاديدهت ىقلتن انك دقف ءطغضلل ةجيتن» ةمزألا هذهل ضرعت
 هنأو ءةدوعلا هنكمي ال هنأ دادغب ىف ىليمجلا ةلئاع اوربخأ دقو .ةيصنلا
 كلذ رثإ ىلع ترشتناو نيموي تماد ةبوبيغ دعب يليمجلا يفوت دقو .«بولطم
 تام يليمجلا نأب قشمدب يقارعلا نيلثمملا عمتجم طاسوأ يف تاعئاش
 مهلتقتل ًاريخأ تلصو دق ةيقارعلا ةموكحلا اهتلسرأ لتق ةقرف نأو ءامومسم

 ةافو دعب مايأ ةدعل هلزنم يف ئبتخي مهمظعم لعج يذلا رمألا امج
 .مادعإلا ةمئاق نمض مهئامسأ دوجو نم ًافوخ يليمجلا

 تقولا يف مهتئجافمو مهفواخم ةئدهت هنأش نم ناك كلذ دعب ثدح امو

 ةموكحلا يف نولوؤسملا نلعأ «يليمجلا ةافو نم دحاو موي دعبف .هتاذ

 لالج يقارعلا سيئرلا نإ لب «ةيقارعلا تايصخشلا رهشأ هنوري مهنأ ةيقارعلا
 لسرأ دق  ةينفلا لامعألا يف هب لثمم هبشأ يليمجلا ناك يذلا  ينابلط
 لئاسو اهتئب ةلاسر يف هنع لاقو .دادغب يف يليمجلا ةلئاعل ءازع ةيقرب

 ىلع يقارعلا نفلا مالعأ نم ًادحاو ناك ديقفلا نإ» :ةلودلل ةعضاخلا مالعإلا

 ةيحرسملا هلامعأ لالخ نم ًاخسار ًارثأ كرتو ءنرق فصنلا براقي ام دادتما

 ربع اهل هجوملا دقنلا ةيقارعلا ةموكحلا تلبق لهف .«ةيئامنيسلاو ةينويزفلتلاو
 برحلا ةفاقث ءاهتنا ىلع ةمالع كلذ ربتعي لهو ؟«نطولا عابنا» تاقلح
 ىف ةيقارعلا ةموكحلا تدهعت دقو ؟قارعلا ىلإ رخاسلا دقنلا ةدوع ةيناكمإو
 ىلع هنفدل دادغب ىلإ ىليمجلا نامثج لقن فيلاكت ىطغتس» اهنأ ىمسر نالعإ
 هنطو ىلإ يليمجلا ةدوعب بحرت ةيقارعلا ةموكحلا نأ ادب دقو .«نطولا ضرأ
 ًادبأ ةيمسرلا ةرئاطلا لصت مل كلذ عمو «رخاسلا هدقنب اهبيحرت مدع مغر
 مسار ةلئاعو نيلثمملا عمتجم عطتسي مل مايأ ةسمخ دعبو ءهنامثج ذخأل

 انكرت دقل» :ًالئاق ةزانجلا عئاقو يديقعلا درسيو .رثكأ راظتنالا يليمجلا

 ةعيرشلا ميلاعت يضقتو «قشمدب ىفشتسملا داّرَب يف مايأ ةسمخ يليمجلا

 ناكو .«هحور حيرتست ىتح نكمي ام عرسأب ىفوتملا نامثج نفدب ةيمالسإلا
 لوألا نوناك /ربمسيد رهش نم مويلا كلذ ركذت املك هدواعي ةرارملاب روعشلا

 ىدحإ يف ىفنملا يف يقارعلا ينفلا عمتجملا دارفأ عمتجا امدنع م۷
 .ةءابرغلا ةربقم» يف يليمجلا مسار نفدل قشمد يحاوض

 .هديب اهلمحي ناك ةريغص اريماك مادختساب ةزانجلا عئاقو يديقعلا لجس

 دارفأ ضعب موقي ثيح ىفشتسملل يفلخلا بابلا دنع ةنولملا ريغ روصلا أدبتو
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 نامثج اهلخاد دقري ناسنإلا مسج مجحب دارب حتفب نييقارعلا نيلثمملا عمتجم
 ىلع تّبثو قارعلا ملعب فل ًايبشخ ًاشعن ىرأ نأ تعطتسا دقو .يليمجلا
 ةريبك ةروص شعنلا ىلع تعضو دقو .ىفشتسملا جراخ ةفقوتم تناك ةرايس
 مدقتلا تامالع هيلع ودبت نأ لبق ريثكب رغصأ رمع ةلحرم يف وهو يليمجلل
 .ىفنملا يف ةايحلا ببسب نسلا يف

 نوحتفي مهو شعنلا يلماحل ةحضاو ًاروص تيأر ةزانجلا مسارم ءانثأ
 .حتافلا ينبلا نوللا يذ ةثجلا سيك نوجرخيو يندعملا ظفحلا جرد ءاطغ
 داربلا ليغشت يف ىفشتسملا يفظوم لامهإ اوفشتكا مهنأ يديقعلا ينربخأو

 مدع نيلواحم ةحئارلا نم نوزئمشي شعنلا ولماح لعج امم مايأ ةسمخ ةدمل
 يندعملا قودنصلا نم هجارخإل سبيتملا مهقيدص نامثج نوعفري مهو ؤيقتلا

 يليمجلا عضوو ةرايسلا ىلإ نامثجلا لقنل ًاريبك ًادهج اولذب دقو .ضيبألا
 .شعنلا لخاد قفرب

 «يديموك نانفو جرخمو لثمم ْنِم يقارع ةثام نم رثكأ ةزانجلا رضح
 ىلع عادولا ةرظن ءاقلإل ىفشتسملل يفلخلا لخدملا دنع نيعمتجم اوناك دقو
 «ةرايسلا فقس قوف نامثجلا عفر نودهاشي تمص يف اوفقو دقو .يليمجلا
 ناك#و ؛ةمحرلاب ديقفلل اوعدا» لثم تاملك اوددر ءاطغلا قالغإ مت امدنعو

 ليوطلا روباطلا يف شعنلا يلماح لوخد ءانثأ كلذو ««ًاحلاص ًالجر يليمجلا
 1 1 .كرحتلا يف بكوملا أدبي يك تارايسلل

 نييقارعلا نينانفلا رهشأ مضي ةزانجلاب ةدجاوتملا تارايسلا بكوم ناك

 يتلا قطانملا ربع شعنلا لمحت يتلا ةرايسلا ترم دقو ءايروس يف نييفنملا
 ىف فطصا دقو «نييروسلا ثاكسلا نع نيقارغلا نييفتملا هدنع اهيف ديزي
 تاقرطلا ىف رورملا تاراشإ تلمح امك ةعيشو َةَّنُس نييقارعلا فالآ تاقرطلا
 ناميإلا ىلإ ريشت يتلا «قح انيلع توملا» :ةرابع اهيلع بتك ءادوس تاتفال
 ا

 ًاعيمج انك» :يديقعلا لاق ضرألا ىلع يليمجلا شعن عضو امدنع
 فيلاكت عفد يف نويقارعلا نوجتنملا مهسأ دقو .انه نفديس هنأل ءادعس
 ةرسأل هومدقو لاملا ضعب نييقارعلا نينانفلا داحتا عمج امك ةزانجلا
 لكشت يذلا ديدجلا عمتجملا اذه ةردقب ًاديعس يديقعلا ادب دقو .«يليمجلا
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 ولخ يزخ نم ةريهشلا ةيقارعلا ةرسألا هذه ذاقنإو كرحتلا ىلع ىفنملا ىف
 يتلا ةميدقلا تالافتحالا دحأ هنأكو عامتجالا ادب دقو .نييزعملا نم ةزانجلا
 ةايح هل ناك لجر ميركتل نينانفلا عامتجا عم ةصاخو دادغب يف متن تناك
 اودارأ دقو .قارعلا خيرات يف تارتفلا رطخأ نم ةرتف يف ةليوط ةينهم

 حور لوبق ديعتو ًاددجم مهنضتحت فوس ةديدجلا مهتموكح نأب قيدصتلا

 نم رمأ ديعب دح ىلإ وهو «يليمجلا مسار هدسج يذلا ثباعلا حرسملا
 يليمجلا تلذأو كلذ يف تقفخأ ةموكحلا نكل .ةقطنملا ديلاقتو ةفاقث ميمص

 نينانفلا نم ديدعلا عمجت ءانثأو .ةيروسلا يضارألا يف دبألا ىلإ لظيس يذلا
 «ةدرابلا ءاتشلا مايأ دحأ يف يليمجلا مسار ربق دنع ةرهش رثكألا نييقارعلا
 .نطولا نع ًاديعب ًاضيأ مه نوتوميس اوناك اذإ ام لؤاستلا مهيلع ناك

 نونانفلا حبصأ ثيح «قحال تقو يف يتأيس مهراصتناو هراصتنا ناك

 ةرخاسلا لامعألا يف ةكراشملاب مهتوق نوبسكي ايروس يف نويفنملا نويقارعلا

 ديازتت نيدهاشملا نم دادعأل ناضمر رهش لالخ قارعلا ىلإ ثبت يتلا
 ماع يف هجاتنإ مت يذلا جمانربلا لامعألا هذه ىوقأ نم .ماع لك رارمتساب
 جمانربلا مسا نزو ىلع همسا ءاج يذلا ٠؟لورتبلا حبريس نم» م4
 نويديموك نونانف ةيقارعلا ةخسنلا ليثمتب ماقو «؟نويلملا حبريس نم ريهشلا

 تناك نيح يفو .ماخلا طفنلا نم تارتل ةسمخب زوفلا ىلع اوسفانت نوروهشم
 ةانق لازت الف «نمث الب نكت مل اهنأ الإ «نييفنملل ىولسلا ةباثمب ريبعتلا ةيرح

 تيقب دقف اذل ةيقارعلا ةموكحلا يلوؤسم نم ةهوركم «ةينس ةانق» ربتعت ةيقرشلا

 ا

f° 





 يناثلا لصفلا

 نيجراخلا لوأ

 فزع - قشمدب زنزيس روف قدنفل فرخزملا وهبلا يف  ونايبلا فزاع ءدب
 .ليللا فصتنم دعب الإ اهنم هتني ملو ءادغلا تقو دنع داليملا ديع ناحلأ
 ضموت لافتحالا ءاوضأو «قوستلا زكارم ىف ألألتت داليملا ديع راجشأ تناك
 ةسيتقم ةديدج ةداع ىهو «نوملسملا اهنكسي ىتلا ءايحألا ىف تافرشلا نيب
 امهو  ىحضألا ديعو داليملا ديع يقتليو .ةيحيسملا تالافتحالا نم
 ديع يفتحيو .ًاماع ٣۳ لك  ةيحيسملاو مالسإلا يف نايسيئرلا ناديعلا

 ىركذ ىلع ىحضألا ديع زكري امنيب ؛حيسملا عوسي داليم ىركذب داليملا
 باتكلا نم ميدقلا دهعلاو ميركلا نآرقلا نيب كرتشم يبن وهو «ميهاربإ يبنلا
 ىقتلم م١٠٠ا ماع نم لوألا نوناك/ربمسيد رهش ناكو .سدقملا
 ةجهب ئلتمتو يراجت هجوت تاذ ةيناملع ةنيدم قشمدو .ةكرتشملا تالافتحالل
 نييفنملل ةبسنلاب تالطعلا مسوم نكل «ةيلئاعلا تالافتحالل ًادادعتساو ةنيزو
 .نجشلاو نزحلل ًاتقو ناك يحيسملا عمتجملا ةصاخو نييقارعلا

 ىلوأ نكت مل ثيح «نييحيسملاب قارعلا يف يفاقثلا ددعتلا رايهنا ءدب

 وهو يحيسملا عمتجملل لب «ةّنسلا نيملسملل ةهجوم ديرشتلا ةسايس رداوب
 ةرشابم تأدب يتلا مهداهطضا ةبرجت تناك ثيح «قارعلا يف مدقألا عمتجملا

 تبقعأ يتلا ىربكلا َةّينّسلا ةمزألل دادعإلا ةباثمب قارعلل يكيرمألا وزغلا دعب
 .كلذ

 مامأ يرورم ءانثأ ةيبرغلا «ضيبأ داليم ديع» ةينغأ ماغنأل عمتسأ تنك

 ةسينكل ريبكلا عمجملا ىلإ ةهجتم ةريغصلا ةيحايسلا تالوغشملا رجاتم دحأ

 تناكو .ءاتشلا مايأ نم قرشم موي يف قشمدب انامرج يح يف ليلخلا ميهاربإ

 نم ريقفلا ءزجلا اذه يف باجعإلل ةراثإ ينابملا رثكأ ربتعت يتلا ةسينكلا
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 تناك امك ءداحآلا مايأ يروسلا يحيسملا عمتجملا ءاقتلال ًاناكم ةمصاعلا
 ايروس ويحيسم ناك .عوبسألا مايأ لالخ لافطألل ةينيد ةيداشرإ جمارب مدقت
 سئانكلا ءانبب مهل حمسُي ناكو ءدلبلا اذه يف ةيلقأ مهنأ مغر ةقثلاب نوعتمتي

 ناكو «ةميدقلا ةريدألل ةيدؤملا قرطلا ديهمتب ةموكحلا موقت امك ةديدجلا

 يف نوشيعي ايروس ويحيسم ناكو .فوخ الب ًانلع بيلصلا نوعضي نويحيسملا
 مهف ءذوفن تاذ ةملسم ةيلقأ يهو نييولعلا عم ينمض يسايس فلاحت لظ
 نمض م١۱۹۷ ماع ةطلسلا ىلإ دسألا ظفاح لوصو ذنم دالبلا نومكحي

 يف ةّيْنَسلا ةيبلغألا عم ةنزاوم ثادحإ فدهتست ةصاخ ةيروس ةيفئاط ةلداعم
 ر

 يف شيعلل اورطضا نيذلا قارعلا ييحيسمب ةيروسلا سئانكلا تبحر
 ماظنلا سكع ىلعو .ةيحيسملا ءايحألا يف مهجمدو مهمعدب تماقو «ىفنملا

 يقارعلا يثعبلا ماظنلا مكح تحت نييحيسملا ةايح تمستا ءايروس يف يثعبلا

 يتلا ةيفئاطلا برحلا ءانثأ ةت تحبصأو ةبوعصلاب نيسح مادص ةدايقب

 .قارعلل يكيرمألا وزغلا عم تعلدنا

 ةايحلا نسحتت نأ يف نيلمآ وزغلل معدلا قارعلا ييحيسم نم ديدعلا مّدق

 يف حلسملا مالسإلا يمانت عم نكلو . يثعبلا ماظنلا رايهنا عم مهل ةبسنلاب

 مت مث نمو هوركملا برغلاب رشابم لكشب نييحيسملا نارتقا دادزا «قارعلا

 لكشب نيفدهتسم اوحبصأف قارعلا يف يكيرمألا دوجولا نيبو مهنيب طبرلا
 قارعلا ىلإ تلصو يتلا ةيكيرمألا ةيليجنإلا ةكرحلا مودق نكي ملو «صاخ
 يرماسلا قودنص ةمظنم تناكو .ركذت ةدئاف اذ ةيكيرمألا تابابدلا عم

 يتلاو «ملاعلا لوح ةثاغإلا لاجم يف ةلماعلا (5ديمديناهه' ۴ںإءع) ةيريخلا

 مالسإلا نأب حيرصتلا يف ًاجرح دجيال يذلا  ماهارج نيلكنارف سقلا اهدوقي
 ةيريشبت تايلاسرإ زيهجتب تماق ىتلا تامظنملا نم - «هيركو ريرش» نيد

 زيفحت ىلإ هرودب ىدأ ام وهو ءوزغلا تبقعأ يتلا رهشألا يف ةثاغإ تادادمإو
 .قارعلا يبحيسم فادهتسا ىلإ نيحلسملا نييمالسإلا

 ءاصقإ دعب نيرداغملا لوأ نم قارعلا ىيحيسم لعج ىلإ كلذ ىدأ

 ةددعتم ةيخيراتلا ةيقارعلا ةحاسلا ريهطت ةيادبب ًاناذيإ مهليحر ناكو «مادص
 يف دودحلا روبعب ةيحيسملا تالئاعلا ىنغأ ضعب تماق دقو .فئاوطلا
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 ريجفت دعب دادعألا تدادزاو «ةيكيرمألا تاوقلا لوصو نم رهشأ نوضغ

 .م5١١5 ماع ةقسنم تامجه يف دالبلا ءاحنأ فلتخم يف سئانكلا

 ةداعإل ًالهأت رثكأ نويفنملا قارعلا ويحيسم نوكي نأ عقوتملا نم ناك
 يف ةتقؤملا ئجالملا ىلع دامتعالا اوعاطتسا نأ دعب برغلا ىف نيطوتلا
 ءايروسو ندرألاو نانبل لثم طسوألا قرشلا يف ةمئاقلا ةيحيسملا تاعمتجملا
 ليوطلا راظتنالا نأ امك ملؤم لكشب ةئيطب تناك نيطوتلا ةداعإ ةيلمع نكل

 .افلكم ناك

 قباطلاب دوجوملا خبطملا ناك «قشمدب ءاتشلا مايأ دحأ حابص يف
 قارعلا ييحيسم ماعطإل زكرم ىلإ لوحت دق ليلخلا ميهاربإ ةسينكب يلفسلا
 نيدتري يتاللا تامراصلا تايروسلا تابهارلا تناكو .ةقافلا نوناعي نيذلا

 يف منغلا محلو زرألا ميدقتب ًايعوبسأ تارم ثالث نمقي ةنشخ ءاضيب سبالم

 ةيبط ةدايع حتفب ةسينكلا تماق امك «موينوملألا نم ةعونصم ةريبك ِناوأ

 نييقارعلا نم ديدعلل ءاودلا فرصب نوعوطتم نويروس ءابطأ اهيف موقي ةيناجم
 يف ةياعرلا فيلاكت لمحت نوعيطتسي الو ةنمزملا ضارمألا نم نوناعي نيذلا
 نم ةريبكلا دادعألل ةروشملا ميدقت ًاضيأ متي ناكو .ةصاخلا تايفشتسملا
 نإو لافطألا ةصاخبو ةيسفنلا تامدصلا اياحض ةمدخو باصتغالا تالاح

 .ةياغلل دودحم تامدخلا هذه تناك

 ةثر سبالم نودتري ءاسنلا نم مهمظعمو يقارع ةئام نم رثكأ ناك

 ةيكيتسالبلا مهتيعوأ مهعمو ماعطلا ىلع لوصحلل روباط يف تمصب نوفطصيو
 يئاذغلا مهماظنل اهب بحرم ةفاضإ ةباثمب تناك ةنخاس ةبجول ًاراظتنا مهيناوأو
 .ركسلا نم ريبك رادقمب ىلحملا ياشلاو امك يذلا يساسألا

 تاديدهتل ةلئاعلا تضرعت امدنع دالبلا ةرداغمل ارا مث يكيرمألا شيجلاب
 افيو مهتعتمأ مزحل مهعفد ام وهو «مهئايحأب ةدوجوملا تايشليملا نم

 ام ىلع نآلا نودمتعي مهو تدفن دق ةيلئاعلا مهتارخدم نأب ضعبلا لوقيو
A Eًاضيأ نوملسملا ناك  a ESمسالا ناكو  

 يبرعلا ملاعلا يف ةرضحتملا ةبخنلا نم مهسفنأ نوربتعي اوناك نيذلاو ءدادغب
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 ساربن ناك «ثاثألا ةليلق ةقش يفو «ةسينكلا نم ةديعب ريغ ةفاسم ىلع

 ارو ملقا ر ناجي و نب ردع ا ی لحن فاش وعر ودعا
 عقت يتلا  ةقشلا تناك .قشمد يف همع ةرسأ عم شيعي رصان ناكو .مويلا
 نم الإ تاروكيدلا نم ةيلاخ - دعصم هيف سيل لزنمب عبارلا قباطلا يف

 ناردجلا دحأ نم ىلدتي رضخأ يكيتسالب بنع عرفو ءعوسيل نيتروص
 .زافلتلا زاهج لوح ةفطصملا لافطألا ىمد نم ةعومجمو

 دنع قرف هبو نيريغصلا هيفتك ىلع ًايلدتم ًاليوط رصان رعش ناك
 نم هبوره ركذتي وهو رعاشم يأ نع مني ال ليوطلا ههجو ناكو .فصتنملا

 دادغب تايفشتسم ىدحإ يف مايأ ةرشع ىضمأ امدعب م٠٠٠۲ ماع دادغب

 .حربملا برضلل هضرعت دعب هب تملأ يتلا ةمدصلا نم جالعلل

 تابلط مدقي ناكو «رتويبمك سدنهم حبصي نأ يف لمأي رصان ناك
 يف هلزنم رداغي ناك كلذل ءدادغبب روصنملا يح يف نومأملا ةعماجب هقاحتلا

 يساردلا لصفلاب قاحتلالا تارامتسا ءلمل ةعماجلا ىلإ ًاهجتم ركابلا حابصلا

 امم ءهسفن دعوملا يف هسفن قيرطلا كلسي مايأ ةدعل دهوش دقو .يوتشلا

 نيذلا دالبلا يف نوديحولا نوفظوملا ناك ثيح هلوح موحت تاهبشلا لعج

 تاوقلا ىدل نولمعي نيذلا مه ةمظتنم ماود تاعاس مهلامعأ بلطتت
 ةيقارعلا ةموكحلا وأ ةيكيرمألا

 عم لمعلا» وه ءاولاق امك «يفاطتخا ءارو ببسلا ناك» :لاق

 تنأ» :وه هولاق ام نکل «كلذ ىلع لدي ام مهيدل نکي ملو .«ناكيرمألا

 هسفن دعوملا يف دوعتو ًاحابص ةعباسلا دنع ًايموي كلزنم كرتتو ءريغص باش
 .«؟ناكيرمألا ىدل لمعت كنأ دب ال ؟كتقو يضمت نيأ .موي لك رهظلا دعب

 «ناكيرمألا ىدل لمعت كنأ انفشتكا اذإو «كعم ققحن فوس :اولاق مث»

 جيجضلا تعمس امدنع هعم يثيدح ءانثأ ًامامت رهظلا دعب تقولا ناك
 ةدع نم فلأتت يتلا ةيانبلا قاور المي ةسردملا نم لافطألا ةدوعب نرتقملا

 امدنع نكلو ةيناث ثدحتي أدب .هلوح امل كردم ريغ هنأكو ادب رصان نكل «ققش

 ريغص يبصل بابلا حتفيل هدعقم نم ًالقاثتم ماق «ةيناث ةرم بابلا سرج قد
 .مستبي نأ نود «4يتقيقش نبا» :لاق مث ةيساردلا بتكلاب ةئلتمملا هتبيقح هتلقثأ
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 امل ريغصلا هتقيقش نبا عمتسي نأ يف بغري ناك اذإ ام رصان تلأس

 ريغ يف ةيساسح هرظن ةهجو نم ادب ام لهاجتي وهو  :لاقف ةصقلا نم ىقبت
 مغر رصان نکل «ءائيش هنع ملعن الو همع نبا فطتخا» يفرط نم اهلحم

 يف يبص ناذآل ًابسانم رمألا لعج ام وهو «هيكحيل ًايح يقب هب رم ام ةعاشب
 ةروص تعضو ةفقوتم ةفرخزم ةعاس لفسأ رادجلا ىلعو «هرمع نم ةنماثلا
 .ةداعس يف شيعلاب معنت ةرسألا تناك نأ تقو يبصلا مع نبا فافز

 فرعي طلتخم يح وهو «ةرودلا يح نكست قارعلا يف رصان ةلئاع تناك

 .هيف نوشيعي اوناك نيذلا نييحيسملا ددع ةرثكل «ناكيتافلا» مساب ًانايحأ

 مكح تحت ةايحلا نكل «قارعلا يف ةميدق روذجب يحيسملا عمتجملا عتمتيو

 ريغ سرادملا مادص ىغلأ مال ماع يفف .ةيادبلا ذنم ةبعص تناك مادص

 ةيلك كلذ يف امب ةيحيسم ةيميلعت ةسسؤم ٠٤ كلذب قلغيل ةيموكحلا
 مغرو .ةمصاعلاب ملسملا عمتجملا ةوفص اهنم جرخت يتلاو دادغبب نييعوسيلا

 يف ةدابعلا ةيرحب نوعتمتي مادص دهع يف نويقارعلا نويحيسملا ناك كلذ

 .نيملسملل اهب حومسم ريغ ةيراجت صرف مهيدلو ءايحألاب ةرشتنملا سئانكلا

 ام وهو «ةيلوحكلا تابورشملاو بهذلا نوعيبي قارعلا يف نويحيسملا ناكو
 هنأ هناكس نم ريثكلا ربتعي دلب يف ةطشن ةيراجت لامعأ يف طارخنالا مهل حاتأ
 .ءاشعلا ةدئام هنم ولخت نأ بجي ال يذلا ينطولا مهبورشم وه َقّرَعلا

 فرعت ةعومجم تناك «م١٠٠۲ ماع رصان ساربن فاطتخا مت امدنع

 عورت تناكو ءهيف شيعي يذلا يحلا مكحت «نيدفارلا دالب يف ةدعاقلا» مساب

 ةحلسملا تاعامجلل ةبسنلابو .ءاوسلا ىلع ةعيشلاو نييحيسملا نم نييندملا

 لاتقلا لعج يذلا دحلل ةزيمم ةرودلا يح تاراقع تناك «تايشيليملاو

 اهيلع ةرطيسلا تبوانت ثيحب اهريغ نم رثكأ ةليلقلا لايمألا هذه لوح مدتحي
 دعاسي يذلا عيرسلا قيرطلا نم اهبرقل كلذ عجريو .ةحلسم تاعومجم ةدع

 لزانم نم ديدعلا تزاتماو .نمألا تاوق نم ًاعيرس بورهلا ىلع نيحلسملا

 نوكتل ةبسانم اهلعج امم ءاهب ةحارلا لبس رفوتو اهتحاسم عاستاب يحلا
 تناك يحلل ةرواجملا ةعساشلا ةيعارزلا ىضارألا نأ امك «ةتقؤم نوجس

 ۰ :فشجلا نم صلختلاو ةحلسالا ءافخإل ةيِجذومن

 رصان ىلع ضبقلاب ةيندم سبالم نودتري بابش مهو نوفطتخملا ماق

 ها



 رصان ركذتيو .ةرايسلا قودنص يف ة ةوسقب هوقلأو اجلا نم هدو ءانثأ

 ًافولأم مهنم يأ نكي مل «قئاقد رشع يف ءيش لك مت دقل» : ًالئاق كلذ

 نأ ينعي ام وهو ««ةيقارعلا ةجهللا نوثدحتي اوناك مهنكل «يل ةبسنلاب
 ارتقا نيذلا تركلا نم اوسلو .نيلحملا ةكشلا نم ارنا نينطتخملا
 .قارعلا يف داهجلل ىرخألا نادلبلا

 ةفرغ يف هب جر ثيح ةرودلا يح يف لزنم ىلإ رصان نوحلسملا داتقا
 .هرمع نم ةرشع ةيداحلا يف يبص مهنيب نيروعذم نيرخآ نييقارع ةتس اهيف

 اهنيب نمو يتاقلعتم لك اوذخأ» : الئاق هيديب هقنع حسمي وهو رصان فاضأو

 .«ةمكاحملا ىلإ يننوذخأيس مهنأ ينوربخأو لاوجلا يفتاه

 مقر ىلع هيدلاوب نوفطتخملا لصتا هفاطتخا نم تاعاس ةدع دعب

 وه لاوحألا 0 يف كلذ ناكو .لاوجلا هفتاه ىلع لجسملا لزنملا
 فنعلا ناك دقو . ال مأ مهتيحض لتق نوفطاخلا مزتعا ءاوس «عبتملا طمنلا
 «ةيحضلا ةرسأو نيفطاخلا نيب ةيصخش ةقالع ىلع ًانايحأ لمتشي قارعلا يف
 ناكم وأ ةيدفلا ىلع ضوافتلا ءانثأ رخآلا فرطلا هخبويو فرط اهيف ندرك
 ىدل لمعأ ينأ اوفشتكا اذإ يسأر نوعطقيس مهنأ يتدلاو اوربخأ» .ةثجلا
 .«اهيلع ًايشغم تطقسو ةمدصلا لمحت يتدلاو عطتست ملو «ناكيرمألا

 هريكفت دعاس اميرو «نيفطاخلا ىلإ ثدحتيل فتاهلا رصان دلاو طقتلا
 مهل لاقف ءيشلا سفن يدلاو اوربخأ» .هدلو ةايح ىلع ءاقبإلا يف عيرسلا

 يسفنب انأ عطقأسف .ناكيرمألا ىدل هلمع ىلع لدت قئاثو متدجو اذإ يلا

 .«هسأر

 ال توصب ًانوجسم اهاضمأ يتلا يلايللاو مايألا نع رصان ثدحتو
 ةلاوجلا فتاوهلا دحأ يف يواقرزلا ةروص انيلع نوضرعي اوناك» :هيف رعاشم

 نأ مكيلع بجي ءالك نولوقيف «يواقرزلا لوقنف ؟اذه نم :انل نولوقيو
 .«اننوبرضي اوناك كلذ لقن مل نحن اذإو .انميعز اذه :اولوقت

 دئاقلا «يواقرزلا بعصم وبأ» ةروص زييمت ًابيرقت نييقارعلا لكل نكمي
 دقو .نيدفارلا دالب يف ةدعاقلل ًافنع رثكألا عرفلا داق يذلا حلسملا يمالسإلا
 ةهجو نم مهو «ًارافكد مهربتعا نييقارع نييندم دض زييمت الب تامجه داق

 يف يواقرزلا لِتُق دقو .نييقارعلا ةعيشلاو نيملسملا ريغ :ةيجولويديألا هرظن
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 نم هعابتأ ىلع ًاريثك رثؤي مل هتوم نكل 2م5١٠5 ماع ةيكيرمأ ةيوج ةبرض

 يمالسإلا داهجلا ةكرحلو هراكفأل ءالولا ىلع مسقأ يذلا يقارعلا بابشلا

 ناكيرمألاب نرتقي صخش يأ وأ ءيش يأ دضو برغلا دض ىربكلا

 يف ةخسارو ةحضاو تاباجإ مدقت ةدعاقلا تناك « ءمهل ةبسنلابو .نيهوركملا

 .ةلادعلا مادعناو ةريحلا هفلغت قارع

 «ناكيرمألا عم لمعلا ببسب طقف سيل هيناعأ ام نأ يننوربخي اوناك»

 نييحيسملا نونعلي اوناكو .قارعلا يف ناكم يل سيلو يحيسم يننأل نكلو

 .«انل ًاناكم سيل قارعلا نإو ‹ةئيطخلاب نوئلتمي نييحيسملا نإ :اولاقو

 فنعلا تادرفم ىلإ سوؤرلا عطق نيدفارلا دالب يف ةدعاقلا تفاضأ

 فشكلا نم رهش دعب مادعإ ةيلمع لوأ ثبو قيثوت مت دقو .ةريثكلا ةيقارعلا

 يواقرزلا بعصم وبأ 0 ماع بيرغ وبأ نجس ةحيضف نع

 .ًاماع 5١ هرمع يكيرمأ يندم وهو «غريب سالوكين لتق ةيلمع ليجستب
 نيمهتملا سبالم هبشت يتلا  نوللا ةيلاقترب هترتس يف غريب روص تلوحتو
 ىلإ  ابوكب وماتعتاوج ججا يف ةدحتملا تايالولا ىدل نيزجتحملا

 بابشلا ضعب ينربخأ دقو . اع اسرق اهنوك نع ًالضف دينجتلل ةادأ

 امدنع مهبساوح ىلع اهنوعضيو سوؤرلا عطق مالفأ نوعمجي مهنأب يقارعلا

 عم اهنوكراشيل ةلاوجلا مهفتاوه ىلع اهروص نونزخي وأ «يبرهكلا رايتلا دوعي

 .نيرخآلا

 دحألا رادم ىلع ةلصفنم حبذ تايلمع ثالث دهش هنأ رصان ينربخأ

 ًاماع رشع دحأ رمعلا نم غلابلا يبصلا لتق اهنيب نمو «ةيلاتلا امي رشع

 عقاوم ىلع ةيكيرمألا تاوقلا لد هنأب ةياهنلا يف هيفطاخل «فرتعا» امدعب

 6 دقو .هيف ميقي يذلا يحلا يف قيرطلا بناجب ةعورزملا لبانقلا

 يقارعلا بابشلا اذه نکل هذه حبذلا تايلمع ة هيؤر ىلع رصان نيفطاخلا

 تولتأ ىلع ردك مل نيدفارلا دالب يف ةدعاقلا ىلإ يمتني هنأ معزي يذلا

 قفخأو «قنعلل يسيئرلا نايرشلا قوف ًاعيرس داح نيكس رج ربع عيرسلا لتقلا
 ىلع مهاياحض لتقلا تايلمع وذفنم ربجأ دقو .ةرثؤملا ةطقنلا داجيإ يف

 ةقيرطب مهتايحل دح عضو لبق مهعاضخإل ةيواكلا لئاوسلا نم عون برش

 .عيورتلاو ةوسقلاب تمستا ةليوط
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 نم هريغ اهب رم يتلا براجتلا نم ةعاشب رثكأ رصان ةصق نكت مل
 ىلع نييقارعلا نم فالآلا تائمب قحل يذلا ررضلا ىلع لدت اهنكل «نييفنملا

 .نيرخآ نييقارع دي

 ةيرشبلا رئاسخلا ءاصحإ ةدحتملا ممألل ةعباتلا نيئجاللا ةلاكو تلواح
 ءاتنالتأ يف ضارمألا نم دحلا زكرم عم نواعتلاب تيرجأ ةسارد يف

 بائتكالا نم اوناع نييفنملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ءاصحإلا جئاتن ترهظأو
 ةمدصلا دعب ام بارطضا ضارعأ نم اوناع مهنإ :مهنم 5٠١/ لاقو .قلقلاو

traumatic Stress)سأي نم نوناعي ةساردلل ًاقفو مهمظعم ناك دقو .(205: -  

 ةثيدحلا تاعارصلا ببسب نيئجاللا نم مهريغ قوفي لكشب قيمع ينادجو
 دق نييفنملا نم يداع ريغ ًاددع نأ تايئاصحإلا تسكع دقو .ىرخألا
 .مهسفنأب فنعلل اوضرعت

 فئاذق وأ ءيوجلا فصقلاب نيكراشملا نم ۷۷ رثأت «تانايبلل ًاقفو
 ؛رانلا قالطإ تايلمع مهنم ۸٠./ دهشو ؛ةيخوراصلا تامجهلا وأ ءةيعفدملا
 فرعيو ؛تايشيليملا يديأ ىلع ةقياضملا وأ قيقحتلل مهتم 254 عضخ امئيب

Noلتقلل ضرعت ًابيرق ًاصخش مهنم  . 

 اهيف بسكي ةبعل يف ًاعورم ًاقطنم نييندملا فادهتسال ناك «قارعلا يف
 ةديدجلا ةيقارعلا ةيوهلا ديكأتل «يفئاطلا ريهطتلا» فيظوت مت ثيح دحاو فرط
 اريثكو - مادص ماظن هبجح يذلا يفئاطلا ءالولا ىلع موقت يتلا ةيوهلا كلت -
 يف ةعراصتمو ةلخادتم راكفأب اهتاذ ةقطنملا يف لمعت لتقلا بئاتك تناك ام
 تناك ثيح يفئاطلا ميسقتلا نم ًاديقعت رثكأ لتقلا مئاوق تناكو .ةريثك نايحأ
 يينفو نيملعملاو ءابطألا لثم لماكلاب نيينهملا تائف ضعب لتق فدهتست

 امل رطخ يف اوناك نيزابخلاو نيقالحلا ىتح «تاعماجلا ةذتاسأو رتويبمكلا
 امك .تاعامجلا كلت معز دح ىلع «ةيمالسإ ريغ تاسرامم نم هب نوموقي
 رابك بناج ىلإ ةيادبلا ذنم ثعبلا بزح يف نيقباسلا ءاضعألا فادهتسا مت

 ةيناريإلا برحلا اوضاخ نيذلا ةيوجلا تاوقلا يرايطو شيجلا طابض
 . ةيقارعلا

 تاجيزلا يف جاوزألاو نييناملعلا مضت لتقلا مئاوق تأدب تقولا عم
 .تايلوحكلا يبراشو ا
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 ةءابع نيدتري ال ىتاوللا اميسال ؛ةماع ةفصب فدهتسُت ءاسنلا تناك

 وأ «(يمالسإلا ماشتحالا ىلإ زمرتو مسجلا لماكب طيحت يتلا ةءابعلا) ءادوس
 دعاوقلل تافلاخم نربتعي ءالؤهف ؛هافش رمحأ وأ ًاجايكام نعضيو اهنيدتري

 .اهجراخو ةموكحلا لخاد ةيمالسإلا تايشليملا اهتضرف يتلا ةديدجلا

 دادعأب فنعلا لامعأ يف نولتقُي نويقارعلا ناك «م۲۰۰۵ ماع لولحب

 ةريثملا ةيسايسلا اياضقلا نم ىلتقلا دادعأ ءاصحإ حبصأ دقو .ةلهذم

 نيسيديم فوأ لانروج دنالغنإ وين ةلجم تمضنا «م5١١1 ماع يفف ؛لدجلل

)New England Journal Of Medicine)وه فنعلا نأ رهظت ةساردب لدجلا اذهل  

 يساسألا ببسلاو نييقارعلا نيغلابلا عيمج نيب تايفولل يسيئرلا ببسلا

 عم ةّئسلا نيحلسملا فلاحت أدب دقو .ةنس 04 ىتح ٠١ نس نيب تايفولل

 نكل «يكيرمألا لالتحالا تاوق لاتق ىف لثمتملا كرتشملا فدهلاب ةدعاقلا

 تاسسؤملا فادهتساو ةعيشلا نييندملا لتقو «ةدعاقلل ةيشحولا بيلاسألا

 تايشيليملا ةهجاوم ىلإ هلمكأب ينَّسلا عمتجملا رج دق «ةيعيشلا ةينيدلا
 .ةيلخادلا ةرازو نم ةموعدملاو ًاحيلست لضفألا ةيعيشلا

 ال هنكل ناكيرمألا عم لمعلا ةمهت نم رصان ساربن ةَّلسلا نوفطتخملا أرب

 قباطلاب ةدوجوملا هتنازنز يف رصان ىناع دقو .ايحيسم هنوك ًابنذم لازي

 بيسب زيكرتلا نادقفو شوشتلا نم ةرودلا يحب تايانبلا ىدحإل يلفسلا
 ةيدف هتلئاع نم نوفطاخلا بلط دقو .نجسلا ىف اهل ضرعت ىتلا ةنحملا

 ةدع دعب ىلع هحارس قالطإ متو .هحارس قالطإل رالود فلأ ٠١ اهرادقم
 :هرسأ نم ًاموي ١ دعب هلزنم نم لايمأ

 ةرودلا يحب يلزنم ىلإ ةدوعلا يف ًالجعتم تنك يحارس اوقلطأ امدنع

 ال يدي تناك «يدي تديق يتلا لسالسلا نم ةدحاو حتف اوعيطتسي مل مهنألو

 نأ الإ ينم ناك امف لزنملا ىلإ يسكات لالقتسا تدرأ امدنع ديقلا يف لازت

 انبرتقا امدنعو .انوجسم تنك ينأ قئاسلا ىري ال يك يبويج يف يدي تعضو

 رجفت الأ يدلو اي كيلإ لسوتأ» :لاق مث قئاسلا ّيلإ تفتلا «يلزنم نم

 ام هتربخأو يدي تجرخأف ؛«ينرظتنت ةرسأ يدل نأل ؛يترايس يف كسفن

 : اي مل هنأ ىتح حايترالاب رعشو ءايراحتنا ًارجفم تسل ىننأ قدصف ءىعم ثدح
 .لزنملا ىلإ يليصوت ةرجأ ينم بلطي
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 نجسلا يف هب ملأ يذلا نامرحلا نم ًاشوشم لازي ال ناك ًارصان نكل
 هنطو ينب نم هينجاس يديأ ىلع نيعوبسأ رادم ىلع هل ضرعت يذلا برضلاو

 ىفشتسم ىلإ هب باهذلا ىلإ هيدلاو عفد يذلا رمألا ءةدعاقلا ىلإ نيمتنملا
 SAKES دالبلا ةرداغم هل اوبتر مث «هجالعل ءايحألا دحأب

 قشمد يف لعفلاب نييفنملا هئابرقأ ضعب عم شيعلاو رفسلاب هل حمسي يذلا

 چ دج

 نيرافلا ددع نم لقألا ىلع ةئاملا يف ٠١ نويقارعلا نويحيسملا لكشي
 لالتحالا لبق نييحيسملا دادعت ىلإ رظنلاب ةصاخ مداص ددع وهو ءدالبلا نم
 دالب يف ةدعاقلا ميظنت ذفن دقو .ناكسلا نم طقف ةئاملا يف ۳ غلب يذلاو
 .مهلتق وأ مهدرط تفدهتسا دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةسرش تامجه نيدفارلا
 سبل ىلع تايحيسملا اوربجأو «ةيامحلا لباقم ةبيرض ضرفب نوحلسملا ماقو
 .باجحلا

 ىلإ مهضعب رف امك «دالبلا ةرداغمب دادغب ييحيسم نم ديدعلا ماق

 ربتعتو .ةمسن نويلم ىلع اهناكس دادعت ديزيو ًايميلقإ ًازكرم دعت يتلا لصوملا
 قارعلا فئاوط هيف رهصنت ًايديلقت ًءاعو تناك اهنأل ًانمآ ًاناكم لصوملا
 ندملا ربكأ ثلاث يهو - ةنيدملا كلتل نأ امك «ةيسيئرلا ةيقرعلا هتاعامجو
 هجو ىلع ةيحيسملا تاعمتجملا مدقأ دحأ دوجول ًايخيرات ىدص - ةيقارعلا
 مهل ةمصاع ءامدقلا نويروشألا اهذختا يتلا ىونين تناك ثيح ءاهيف ضرألا
 لوأ ذئنيح ةيوقلا ةيروشألا ةيروطاربمإلا تناكو .ةلجد رهن فافض ىلع عقت
 .ساموت سيدقلا دي ىلع سئانكلا ىلوأ تميقأ اهيفو ؛ةيحيسملا لبقت ةمأ

 تعقو دقف ؛رطخلا نم بورهلا نويحيسملا عطتسي مل لصوملا يف ىتح

 ناكو .قارعلا قطانم يقاب قزم يذلا لتاقلا يفئاطلا قطنملا تحت ةنيدملا

 داركألا ديب اهترادإ تناكو «ةنميهملا ةفئاطلا مه لصوملا يف ة ةّنّسلا برعلا

 نودقتفي نيذلا نويحيسملا عقوو .ةّنَّسلا اهعطاق يتلا تاباختنالاب مهزوف دعب
 ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهي ةطلسلا ىلع عارص بلق يف مهب ةصاخ تايشيلمل
 ةيمتنملا تاعومجملا تمضنا امدنعو .اهل ةرواجملا كوكركو لصوملا

 فنع تاجوم نم يحيسملا عمتجملا ىناع شهلا جيزملا اذه ىلإ ةدعاقلل
 .ةرركتم

 هك



 ةيمتنملا تاعومجملا جارخإو «دادغبب ةيكيرمألا تاوقلا دايدزا ةيادب عم

 ىلإ ةيمالسإلا تايشيليملا نم ديدعلا تهجوت «ةمصاعلا نم ةدعاقلا ىلإ

 لقاعملا رخآ ىلإ ةنيدملا لوحتتل «لصوملا يف عمجتلا تداعأو «لامشلا
 دض فنعلا ةريتو تدادزا 2م8١٠5٠ يفو .قارعلا يف نيحلسملل ةيرضحلا

 . يحيسملا عمتجملا دارفأ

 تايلمع دايدزا عم طابش /رياربف رهش لولحب ًاعيرس فوخلا دعاصت
 صلوب كيلوثاكلا نادلكلا فقسأ لتقو فاطتخا تلمش يتلا لتقلاو فطخلا

 لتق يتلا ةثداحلا يف سدقلا حور ةسينكب نيلصملا داق امدعب وحر جرف

 فقسألا عضو مت دقو .هاسراحو هقئاس مه صاخشأ ةثالث اهيف نوفطاخلا

 «ةشهدلل ريثم لكشبو هنكل «تارايسلا ىدحإ قودنص ىف لزعألا

 جرخي نأ  هتايح يف ةريخألا ةرمللو ًاماع ٠١ غلابلا هرمع مغر  عاطتسا
 ةلاسر لاصيإ ىلع أمزاع ناك دقف .ةملاكم رخآ يرجيو مالظلا يف هفتاه

 لسوت دقو .ًايح هحارس قالطإ مدع نمضت تاميلعت ةروص يف هتيعرل ةريخأ
 ال هنأ ةريرملا براجتلا هتملع دقف ؛هنع جارفإلل ةيدف ةيأ اوعفدي الأ مهيلإ

 .ةليوط تاونسل اهعفدي وحر فقسألا ناك دقف «لاومألا هذه عفد نم ىودج

 مايأ اهعمجي يتلا تاقدصلا ميلست فقسألا أدب ىتم ًاحضاو نكي مل
 دعب الإ ليصافتلا حضتت ملف «هاياعر نودعوتي نيذلا ةتسلا نيحلسملل دحألا
 نوبلطيو ةدعاقلل نومتني مهنإ :هيلإ نوتأي اوناك نيذلا لاجرلا لاق دقف .هتافو
 وحر فقسألا لظو .ايفاملا تاواتإك ضرفت تناكو «ةيامحلا لباقم الام
 يف نوحلسملا رمتسا دقف .اهيلع لصحي مل يتلا ةيامحلا لجأ نم عفدي

 عمتجملا دارفأ عيورتو مهل ةيدفك تارالودلا فالآ بلطو ةسواسقلا فاطتخا

 لاومألا كلت تيقبو .لاومألا عفد يف لصوملا ييحيسم رارمتسا مغر

 نوؤجلي نويحيسملا ناكو .مهنولتقي نيذلا نيحلسملا ليومتل مدختست

 دب الو .ةيلودلا تاعربتلا نم تارالودلا فالآ نوفيضيو مهرمع تارخدمل

 .ًاءوس ريثكأ حبصيس فنعلا ناك عفدي مل نإ هنأب ًاعنتقم ناك فقسألا نأ

 ةباثمب كلذ ناك دقف ءذئنيح كلذك ودبت مل اهنأ مغرو .ةيامحلا ةراجتب ًاددنم

 هاب



 فقسألا ناك امبرو .قارعلا ىيحيسم ىلع ءىطبلا ءاضقلل فدهت تناك ةلمح
 مالسلا نأ نظو تاوقلا ةدايز دعب دادغبب يبسنلا ءودهلا ريسفت يف أطخأ دق
 تقؤم فقوت درجم نوكي نأ ودعيال رمألا نأ ىلإ هبتني ملو ٌانكمم حبصأ

 نأ مهوتو «ًايفئاط ءايحألا ريهطت نم ءاهتنالل ًارظن ةيئادعلا لامعألل

 نم ديزملا عفدي نلف لصوملا يف اهسفن ةيجيتارتسالا نوقبطي امدنع ناكيرمألا
 بئاتك معدي ماظنل دح عضو ةياهنلا يف ررقف ««ةيامحلا» لجأ نم دوقنلا

 .لتقلا

 لاومألا ذخأل ةسينكلا ىلإ ليصحتلا نع لوؤسملا لجرلا مق امدنع

 اياضق ةدع حرط دق فقسألا لتقم نأ ريغ ؛هتلباقم وحر ضفر ةداتعملا
 مهتدوع ةيناكمإ ةسارد دنع نييقارعلا نييحيسملا تاباسح نم ًاءزج حبصتس

 عمتجملا ةيامحل رثكأ ًادهج ةيقارعلا ةموكحلا لذبت مل اذامل .ىفنملا نم
 ةموكحلا ءارزو ضفري مل اذامل ؟لصوملا يف مث ةمصاعلا يف يحيسملا

 داركألا نيلوؤسملا يف قوثولا لصوملا ييحيسم ناكمإب لهو ؟مهفادهتسا

 ةظفاحم يف ةيسايس ةنميه قيقحت اولواحو ةصاخ تادنجأ مهل تناك نيذلا

 فيك ؟نييحيسملا باسح ىلع نايحألا نم ريثك يف متي ناك ام وهو «ىونين
 ىلع موقي يسايس ماظن لظ يف دالبلا لبقتسم ءانب يف ةكراشملا ةيلقأل نكمي

 ؟ةيفئاطلا ةيوهلا ساسأ

 ةموكحلا معازم قدص ىلع فوقولل م۹٠٠۲ ماع نييقارعلا ضعب داع
 «ةشيعملا فورظو ينمألا عضولا نسحت نم ةدحتملا تايالولاو ةيقارعلا

 تلوتسا يتلا لزانملا دادرتسا ناك ءدادغب يفف .ًاليوط اوثكمي مل مهنكل
 عضولا نسحت عمو .ًاريطخ أرمأ لازي ال ىرخألا ةيفئاطلا تاعومجملا اهيلع
 تايلمع تحبصأو .تمت مل اهنكل ًاريثك ةدعاقلا تفعض ًايجيردت ينمألا
 ديدعلل ةبسنلاب نكل .ةردان ًاديدحت نييحيسملا فدهتست ىتلا ةعورملا لتقلا

 .ديحولا رابتعالا وه نمألا نكي مل ءىطسولا ةقبطلا ءانبأ نم

 ىلإ ةدوعلا ىلع نييحيسملا يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر ثح

 /ويلوي يف امورب رشع سداسلا تكيدنب ابابلاب هئاقل دعب ةماه ةراشإ يف نطولا
 .يزمرلا روهظلل بسانم ناكم نم ناكيتافلا هلثمت امل كلذو م۸٠٠۲ زومت
 قارعلا يف نييحيسملا نأب رطخلا سوقان نوقدي ملاعلا لوح نويحيسملا ناك
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 ةيلقألا هذه ةراهم ىلإ جاتحي هنإ :يكلاملا لاقو .ضارقنالا رطخ نوهجاوي
 ةدوع عيجشت ىلع ابابلا ثحو «برحلا هتقزم يذلا قارعلا ءانب ةداعإل ةفقثملا

 موقي نطول ًامعاد لظ اذه ءارزولا سيئر نكل .ديدج لبقتسم ءانبل نييحيسملا
 تارازولا لك يف لمعلا صرف مكحي «ةيفئاطو ةيقرع ةصصاحم ماظن ىلع

 ددع ةصصاحملا هذه ددحت امك «ةماهلا ةيموكحلا بصانملا عيزوت ددحيو

 ةيملعلا تازاجنإلاو ةءافكلا نأ ينعي ام وهو .تاظفاحملا سلاجمب دعاقملا

 ساسأ يه ةيفئاطلا ةيوهلا دعت ثيح «ةفيظولا ىلع لوصحلل يفكت ال
 «ةرهملا ىطسولا ةقبطلا ءانبأ ةدوع يكلاملا دارأ دقو .ةيموكحلا ةسايسلا

 ناك دقف :يدرفلا ءاطعلاو ةراهملا معدي نكي مل ةصصاحملا ماظن نكلو
 ماسقنالا ناك .كلذ نم رثكأ َءيش الو ىربكلا ةينيدلا لئاصفلل هيف زييمتلا

 ناك .ءتاوقلا ةدايز دعبو . ًامئاد هدهعك اأو قارعلا ىف ف يسايسلا

 عضولا نسحت امدعب دالبلا ةرداغمو تاوقلا بحس نع نوثدحتي نويكيرمألا

 قيقحت يف ينمألا حاجنلا نم ةدافتسالا يف تلشف تاوقلا ةدايز نكل «ينمألا
 .قارعلا رارقتسال ةمزاللا ةيسايسلا ةحلاصملا

 يف ةبغرلا وأ ةردقلا مهيدل قارعلا ةساس نأ ىلع لئالد كانه نكي مل
 مئاقلا عدصلا ناكو .ةينطو ةدحو ةموكح ليكشتل ةيرورضلا تالزانتلا ميدقت

 يحيسملا عمتجملا عضيل «ةديدج فنع لامعأ ىلإ لوحتلل ًالهؤم قارعلاب
 مّدق (م9١٠١٠ عيبر يفو . .ةطلسلا ىلع رفقا بلق يف ًاددجم

 0 ةداعإل هدادعتسا لالخ نم نييفنملا ضعبل ًالح يبوروألا داحتالا

 «ةدهطضملا تايلقألل ةيولوألا ءاطعإ قيرط نعو .ئجال فالآ ةرشع

 تقلأ دقو .ةيقارعلا ةيحيسملا رسألا مامأ اهباوبأ ةياهنلا يف 0

 :نيطوتلا ةداعإ تاقرافم ضعب ىلع ءوضلا ةيناملألا (2:ء #ء11) ملاعلا

 نوشيعي نيرخآ نييحيسم ةفاضتساب نييحيسم انرابتعاب نحن موقن امدنع
 ةيلاكيدارلا ىوقلا دعاسن عقاولا يف اننإف «قارعلا يف رمتسم ديدهت ةلاح يف

 «لاحلا ةعيبطبو .نييحيسملا نم ةيلاخ ةقطنم ىلإ قارعلا ليوحتل فدهت يتلا

 دتمي نيذلا نييحيسملا لبقتسم نيمأت مت اذإ ًاريثك لضفأ رمألا نوكيس

 ةميزه ةباثمب رمألا نوكيس لب ءةقطنملاب ماع ٠٠٠١ ىلإ دالبلا يف مهخيرات
 هدادعت غلبي ناك يذلا يحيسملا عمتجملا نم ريخألا ثلثلا ديرشت مت اذإ

 .ةمسن فلأ م

۹ 



 يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا نيئجاللا ةلاكوب لمعي يذلا تفأر لامج رعش
 يف نيطوتلا ةداعإ تاعورشمل ةدمعتملا ةيفئاطلا ةسايسلا نم عزفلاب ندرألا
 «نييسنرفلاب رمألا أدب دقل» :م۹٠٠۲ بآ/سطسغأ يف يل لاق دقو .ابوروأ

 ريغ يقارع يأ رفاس لكشب ديوسلا لبقت الو .نييديوسلا نآلاو «ناملألا مث
 رخآ يفاقثو يراضح دقع طرفنا دقف «ةيمتح تدب ةميزهلا نأ ريغ .«يحيسم

 نييحيسملا ىلع ًامازل حبصأ ءودبي ام ىلعو .ًابناج حرظو ميدقلا قارعلا نم
 .رخآ ناكم يف مهلبقتسم اوعنصي نأ
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 تكلاثلا لصفل)

 داعبإلاو يفنلا رايت دادتشا

 نم ةديدجلا ةيعامجلا تارجهلا قفدت تعنمو دودحلا ايروس تقلغأ

 يف نويفنملا نويقارعلا ناكو م1١٠٠ ماع لوألا نيرشت /ربوتكأ يف قارعلا

 ىلإ نزحب اوراشأ دقف .كلذ نع لوؤسملا مهتفرعم يف نوكشي ال قشمد

 عنقأ دق يكلاملا نأ مهنم ديدعلا ىريو .يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر

 هسرامت يذلا طغضلا ببسب ةحوتفملا باوبألا رخآ قالغإب ةيروسلا تاطلسلا

 ًاجرحم ًارمأ دالبلا جراخ ىلإ نييقارعلا قفدت حبصأ نأ دعب هيلع ٍنطنشاو

 نيئجاللا دحأ لوقيو .برحلا يف زرحملا مدقتلا نع ثيدحلل ًاسكاعمو

 يف «ةحجان هتموكح نأو «قارعلا رارقتساب ملاعلا منقي نأ ديري» : نييقارعلا

 !ءاعيمج اننولتقيس اندع ولو «ةدوعلا هيف عيطتسن الل يذلا تقولا

 يف ًاددشت رثكألا هجوتلا يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر ذختا

 ىدل ةمدصب نويروسلا نولوؤسملا رعش دقو .نييفنملا دض ةيقارعلا ةموكحلا
 رهظُي مل يتلا قشمدل هترايز ءانثأ «ءانبجلاب» نييفنملل يكلاملا فصو عامس

 .ًارسق دالبلا نم اودرط يقارع ٰينويلم نم رثكأ نوؤشب ركذي مامتها اهيف
 ٠٠ ميدقتب ضضم ىلع يكلاملا ةموكح تدهعت «يكيرمألا طغضلا تحتو
 ةفاضتسا تاقفن ةيطغت ىلع ةدعاسملل ايروسو ندرألل يكيرمأ رالود نويلم

 ضرتعا دقو .ماع نم رثكأل غلبملا اذه ملست مل اهنكل «نييقارعلا نييفنملا

 رييستب يقارعلا رمحألا لالهلا اهبجومب موقي ةطخ ىلع ءارزولا سيئر بتكم
 رثكألا ٍنييفنملا ناكسلا ىلإ دودحلا ربع ةيئاذغلا نؤملاب ةلمحم تانحاش
 مهيلإ ًاهجوم هرابتعاب لهاجتلا اذه ىلإ نويقارعلا نويفنملا رظنو .ًاجايتحا
 ةسئايلا فورظلا نأو مهنع تلخت دق ةموكحلا نأب نودقتعي اوناكو ءايصخش

 ةموكحلا نئازخ تناك تقو يف ينطو يزخ ردصم تناك اهيف اهنوشيعي يتلا
 ديعصلا ىلع لضفملا نم ناكو .طفنلا تادئاعب ىرخأ ةرم ئلتمت ةيقارعلا
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 دوجو مدعب رهاظَتُي نأ  ءاوس دح ىلع نطنشاوو دادغب یدل يسايسلا

 . نييقارعلا داعبإ ىلإ تدأ ةعجارملاو ركذلا قحتست بابسأ

 ماع لوألا نيرشت /ربوتكأ دعب ديدجلا يروسلا تاريشأتلا ماظن حمسي مل

 ةيراجت تاقالعب نوطبتري نيذلا راجتلاو نييميداكألل الإ دودحلا روبعب م۷
 مدقتلا نييقارعلا ىلع ناكو .تانحاشلاو يسكاتلا يقئاسو ءايروس يف ةخسار

 مستي يح يف ةعقاولا دادغبب ةيروسلا ةرافسلا نم تاريشأتلا ىلع لوصحلل

 ناك ءةيروسلا دودحلا قالغإ قبس يذلا ريخألا عوبسألا يفو . .ةروطخلاب

 .ًايموي يدودحلا فنطلا ربعم لالخ نم نوقفدتي يقارع فلأ نيرشع نم رثكأ
 روباط تالفاحلاو تارايسلا تلكش ثيح ثيح :ةريخألا مهتصرف كلت تناك دقف

 نيملسملا نم نييفنملا ةيبلاغ ناكو . اليم رشع ةسمخ ىلع هلوط ديزي راظتنا
 2ع

 .ةئسلا

 تدنتسا «قارعلا يف داركألاو ةعيشلاو َةّنّسلا ديحوتل ةنلعملا هتيؤر مغر

 دهع يف ةيرس ةيعيش ةكرحل ميعزك هتربخ ىلإ يكلاملا يرونل ةيسايسلا ةماعزلا
 ةيسايسلا تاهجلا نم ةعساو ةعومجم يف قثي ال وهو .نيسح مادص
 نييناملعلاو رئاشعلا نم) لخادلا ةعيشو َةّنَّسلا ةساسلا كلذ يف امب «ةيقارعلا
 ماظن دض دوقعل رمتسا يذلا يرسلا عارصلا هوكراشي مل نمم (ءاوس دح ىلع
 فادهألا ضوقت نأ اهنأش نم ةيفئاط ةدنجأ ةوقب يكلاملا عبتيو .مادص

 .قارعلا يف ةدحتملا تايالولل ةديدجلا ةينمألا ةيجيتارتسالل ربكألا

 ةطيسب نيأزج نم م۷٠٠۲ يف تمت ت يتلا تاوقلا ةدايز ةيجيتارتسا تناك

 تاوقلا راشتنا بيبسي قارعلا ىف د ءامدلا ةقارإ ضافخنا عمو . .ةرشابمو

 سافنألا طاقتلال ةصرف نييقارعلا ةداقلا ىدل حبصأ «ةيفاضإلا ةيكيرمألا

 نع مهفقوتل تقولا ناح دقو «نطنشاو رظن ةهجو نم اهنوجاتحي يتلا ةقثلاو

 ةوق صيلقت ىلإ هرودب يدؤيس قارعلا يف ةدعاقلا فاعضإ ناك

 قليفو ردصلا ىدتقمل عباتلا يدهملا شيج :نيتيسيئرلا نيتيعيشلا نيتيشيليملا

 اهدامتعا نم رثكأ ةيامحلا ريفوتل تايشيليملا ىلع دمتعت ةيعيشلا تاعمتجملا

 عم لماعتلل ًادادعإو ًازيفحت لقأ هنأ نوري اوناك يذلا «يقارعلا شيجلا ىلع
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 نم ناك «ينمألا عضولا نسحت عمو .ةيباهرإلا تامجهلاو نيحلسملا
 ةيلمع أدبت نأو تايشيليملا كلتل ةروصتملا ةجاحلا عجارتت نأ لومأملا

 نيب ةطلسلا ميسقت ةيوستل ىربك ةقفص ىلإ لصوتلا ناكو .ةينطولا ةحلاصملا
 فنعلل يسيئرلا عفادلا ةدح نم فيفختلا هنأش نم قارعلا يف ةعيشلاو َهّنّسلا
 . ىفئاطلا

 قيقحت ىلع لمعلاب يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر دهعت مغر
 حبك يف  بغري مل ىرحألاب وأ  عطتسي مل هنأ الإ ؛ةيسايسلا ةحلاصملا
 فورعملا) يدهملا شيج ةصاخو «ةمصاعلا يف ةيعيشلا تايشيليملا حامج

 .(1434 مساب ًاراصتخا ةيكيرمألا تاوقلا دل

 شيجلا ةدايق رقمب لمعي ناك يذلا دنالجر فيج مدقملا ثدحتيو

 يف یری يدهملا شيج ناك» : ًالئاق يدهملا شيج نع دادغب يف يكيرمألا

 ةيكيرمألا تاوقلا راشتنا عمو .«ةيكيتكتو ةيجيتارتسا ةيمهأ ةنيعم ءايحأ

 قاوسألا تداعأو نسحتي ينمألا عضولا أدب ةمصاعلا ءاحنأ يف ةيفاضإلا

 يف يدنج فلأ نيثالث رشن نكل «تاونس ذنم ةرم لوأل اهباوبأ حتف قئادحلاو
 لصاو ةلحرملا هذه يفو .ًاليوط ًاتقو قرغتسا دق دادغبب ةبرطضملا ا
 - ةيبرغلاو ةيلامشلا ءايحألا يف ةصاخو ةمصاعلا بويج يف - يدهملا شيج

 متي مل ام ءاهنإل َةَنسلا نم ةيقبتملا ةطلتخملا قطانملا ريهطتل ةيشحولا هتلمح
 .ةيكيرمألا تاوقلل لماكلا راشتنالا لبق ةريخألا ةظحللا يف ًاعيرس هزاجنإ
 ءيش لك مامتإو ةلكشملا لح اندرأ» :ًالئاق دنالجر مدقملا ينربخأ دقو
 قيقحت ىلع ةردقلا عقوتأ مل يننكل «ةدحولا نحلب نودشي عيمجلا لعجو

 .ةةديدش ةبوعص نم رمألا يف امل كلذ

 .دادغب ىف تادايقلا ىلإ سجاوهلا هذه نورخآو دنالجر فيج لقن

 قيرف لوأل ادا ةققوي ءا دقو بةيج ىه كلت تناك تنال لانو
 فير بةكار ةمض اعلا ىف ةكيرفألا كلا ةدايقلا زقه" نق لمعي خا
 هجوأ فشك اهتمهم ةيلاتق ةوقك ةيركسعلا برحلا باعلأ يف رمحألا قيرفلا
 نم ًاءزج رمحألا قيرفلا ةدحو تناكو .ةيركسعلا تادادعتسالا يف روصقلا

 تدأ يتلا «تارارقلا» ىلع فوقولل ًاصيصخ ممُّص يداع ريغو ديدج جمانرب
 .برحلا نم ىلوألا ةثالثلا تاونسلا يف ةيواسأملا ةيركسعلا تاسايسلا ىلإ
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 يركسعلا ريكفتلا يدحت ىلع نيبردتملا نيجيرخلا لوأ نم دنالجر ناكو

 ثروونيفيل تروف ةعماجب دقُع جمانرب نمض ةكرعملا ناديم يف يديلقتلا
 ىف دادغبب هماهم ىدحإ تلثمتو .ةيجراخلا ةيفاقثلاو ةيركسعلا تاساردلل
 تكراش دقل» .تاوقلا ةدايز لوح ةيساسألا تاضارتفالا نع مئادلا لاؤسلا
 كلذ يدؤيس ءاورظنا :مهل تلقو كانه ةدايقلا رصانع ىلعأ عم شاقن يف
 قدصب دقتعأ يننكل «كلذ ىلع لوصحلا الإ اننكمي الو ءًاتقؤم نمألا قيقحتل
 يتلا ةمهملا زاجنإ يف نولشفتس امك مئاد حاجن قيقحت يف نولشفتس مكنأ

 .ةاهقيقحت نولواحت

 ةعيشلاو ةّنسلا نيب برحلا ترمتسا «م17١٠7 ماع فيصو عيبر لالخ
 - ءايحألا ىوتسم ىلع لقألا ىلع  ةيسايسلا ةحلاصملا نكت ملو «قارعلا يف
 نيب رئاسخلا تأدب «هسفن ماعلا ءاتش لولحبو .ةرظتنم ىتح وأ «ةنكمم

 رهش يفو .ةدشب لقت نييقارعلا دض ةفينعلا تامجهلاو نييكيرمألا دونجلا

 مساب ثدحتملا ثيمس يروجيرج لاريمدألا نلعأ «يناثلا نيرشت /ربمفون
 نييندملا نيب رئاسخلا ضافخناو دادغب يف تايلمعلا حاجن ةيكيرمألا تاوقلا
 دالبلا ءاحنأ يف فنعلا ضافخنا بناج ىلإ ةئاملا يف ۷١ ةبسنب نييقارعلا

 .ةئاملا ىف ٠٠ ةبسنب

 ؟فنعلا لامعأ يف قوبسملا ريغو ئجافملا عجارتلا بابسأ ام نكل

 لالخ ةريبك ةدايز فنعلا لامعأل ةجيتن نييندملا تايفو تايئاصحإ ترهظأ

 خيرات يف ةخخفملا تارايسلاب تامجهلا فنعأ مض يذلا فيصلا لصف

 تحبصأو ءداح لكشب ىنحنملا سكعنا لوليأ /ربمتبس لولحب نكل «قارعلا
 راثم فنعلا ىنحنم يف يماردلا ساكعنالا ىلإ تدأ يتلا ةماهلا لماوعلا

 .نييركسعلاو نييفحصلاو نييسامولبدلا نيب لعتشم لادج

 رانلا قالطإ فقو ردصلا ىدتقم نلعأ «م۷٠٠۲ بآ/سطسغأ يف

 ةرابع يهو  «ةوحصلا» تدعاس دقو . يوقلا يدهملا شيج ةطشنأ قيلعتو

 دالب يف ةدعاقلا دض َةَِّيّنّسلا رئاشعلا اهب تماق لجألا ةريصق ةروث نع
 عم ةفينعلا تامجهلا ةئدهت ىلع  ةيكيرمألا تاوقلا عم فلاحتلاب نيدفارلا
 «كلذ يف اماه ًارود ةيكيرمألا تاوقلا ةدايز تبعل كش البو .تقولا رورم
 دقف .ةقطنملا نادلب يفو قارعلا يف هتشقانم يرجت رخآ مساح لماع ةمث نكل
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 دادغب تحبصأو «مساح لكشب ةيقارعلا ةمصاعلا يف يفئاطلا دهشملا ريغت

 تحبصأو .ليوطلا اهخيرات يف ةرم لوأل ةعيشلا اهيلع نميهي ةنيدم
 نم ةيقاو ناردج تلخ نتو ةكيدلا ايعيويل انت ةف تاما
 نم ديدعلا ريهطت مت دقو . يسفنلا عدصتلا ىلع ةمالع يف «تاراجفنالا

 ءًاءوده رثكأ دادغب تحبصأف «ةميدقلا دادغب تزيم يتلا ةطلتخملا ءايحألا

 لوح ركذي شاقن كانه نكي مل نكل «لتقلا تايلمع يف عجارتلا رمتساو
 لعج ىلإ ةيفئاطلا طوطخلا لوط ىلع لصفلا ىدأ دقو «يسايسلا مدقتلا
 .ةروصتم ريغ ةيسايسلا ةحلاصملا

 هى % %

 تاعدوتسملا دحأ ليوحتب نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم تماق

 زكرم ىلإ قشمد ةيروسلا ةمصاعلا فارطأ ىلع عقت يتلا امود ةقطنم يف

 ناك .ددجلا نييفنملا عومج عم لماعتلل قشمد لامش نيئجاللا لابقتسال

 رعشقت تاياور نودرسيو ريباوطلا يف ايموي تاعاسل نورظتني نييقارعلا تائم
 رثكأ اهنم حزن يتلا دادغب يف ثدح ام ةقيقح امود يف فشكتتل «نادبألا اهل

 .ددجلا نيمداقلا نم °N نم

 «صاصرلاب لتق جوز نيب ام :ةفولأمو ةيواسأم صصقلا تناك دقل
 ىلع لئاسرو «ةنبالا وأ نبالل يعامج باصتغاو «لتق مث فطتخا لفطو
 ةيشحو رييغت تايلمع كانه تناك دقل .«توملا وأ ليحرلا» لوقت لزنملا باب

 ةطيرخ تمسرو نييفنملا اهنم حزن يتلا ءايحألا تعبتت دقو .ناكسلل ةلصاوتم

 ولف «؟يعيش مأ ينس وه بعصألا لاؤسلا ناكو .ةيقارعلا ةمصاعلل ةينهذ
 ةدحتملا ممألا نكل «هتباجإ روباطلاب نيفطصملا رثكأ ضفرل لاؤسلا حرط
 .اهليجست بولطملا ةيصخشلا تانايبلا دحأ ناك «نيدلا» نأل كلذ ىصحت

 .ةّنّملا نم ددجلا نيحزانلا بلغأ ناك دقو

 ةينامثل لمع «ةيزيلجنإلا ديجي يرطيب بيبط وهو - ىيحي دمحم شاع
 مث ءدادغبب ءارضخلا ةقطنملا لخاد يكيرمأ يموكح لواقم ىدل ًارهش رشع

 يدهملا شيج ماق ةيانب يف - ةيناطيرب ةيفحص ةسسؤم ىدل امجرتم لمع

 هسفن ىيحي دجو .نيرجأتسملا باوجتسا يف أدبو اهيف ينمأ بتكم حاتتفاب
 لامتحا يف ركفف ؛اهب تومي نأ لمتحي يتلا ةديدعلا قرطلا يف ركفي أدب دقو
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 نأ يدهملا شيجب لاصتا هل بيرق هربخأ دقو  ةيسوساجلا ةمهتب هسأر عطق
 ىلإ دادغب لوحت عم وأ  ناكيرمألا حلاصل نولمعي نيرخآل ثدح دق كلذ
 دادغب طسو ىلإ يدؤملا عيرسلا قيرطلا ىلع هلتق متي دق ةروطخ رثكأ ةنيدم

 ىلع عضوت يتلا لبانقلا اهبرضت ام ةداع يتلا «ةيرحلا يف هلزنم نم برقلاب

 عم ةصاخ اهذفاون فجرتو ةقشلا زهت تاراجفنالا تناكو .قيرطلا بناج

 رقتساو كانه ىلإ ةدعاقلا تلقتنا دقف .م7١٠٠ ماع ةيرحلا يح ىلع عزانتلا
 ناكو .هتقش اهيف عقت يتلا ةيانبلا نم برقلاب يّنَسلا دجسملا قوف نوصانق ةئالث
 .ناكم لك يف ةرشتنملاو فنعلا نع ةمجانلا لتقلا تايلمع نم مدصي ییحی

 ًاعم َةّنّسلاو ةعيشلا اهيف ايحي ىتلا ةطلتخملا ءايحألا نم ةيرحلا ىح ناك
 نكل «مادص مكح لالخ ةيفئاطلا طوطخلا زواجتت ةطلتخم تاجيز نودقعيو
 هترداغم ىلع يحلا نونكسي نيذلا َّنُّسلا نم ديدعلا ربجأ م۲۰۰۷ ماع لولحب
 .لماكلاب ًايعيش ًابيج ًابيرقت يحلا حبصأو يدهملا شيج لاجر دي ىلع

 ةدعاقلل نيمتنملا فنعلا لامعأ يبكترم نم ىقبت نم ةميزهب ىيحي ملع

 نم برقلاب ةمامقلا ةيواح يف ةيرشب سوؤر ثالث ىأر امدنع ةياهنلا يف

 ةديدج تاتفال ترهظو .هميطحتو يُّسلا دجسملا قارحإ مت دقو .هلزنم
 ةيواح ىلعأ ةيرشبلا سوؤرلا تيقبو .يحلا عراوش يف ةعيشلا ةمئأب يفتحت

 دهشملا اذه هلافطأ نع بجحي نأ دمحم ىلع ناكو .مايأ ةدعل ةمامقلا

 ١ + مزاج لكشب لاق دقو.« عراشلا ىلإ جورخلاب ةورئماغي اهدتخ عينشلا
 ةكرعملا ءاهتنا ىلع اليلد نيصانقلا لتقم 0 .؛[ةدعاقلا] يصانق سوؤر

 فوس ةيرحلا يح يف عاضوألا نأ يدهملا شيج راصتنا ىنعمو .يحلاب

 لاجر ةرطيسو ةبقارمل عضخت يحلاب ل بوبا ةايحلا نكل ءأدهت
 .تايشليملا

 ىري نأ ىيحي عاطتسا دقو .ةيقبتملا ةّنّسلا تالئاع درط أدب ام ناعرسو

 ليحرلل نودعتسي مهو قيرطلا بناج ىلع هناريج هتقش رئاتس فلخ نم
 ىوس «مهعم ريثكلا ذخأب مهل ًاحومسم نكي مل» :لاق ءةريغصلا مهبئاقحب
 ذخأ نود مهلزانم كرت ىلع نوربجي اوناك ًانايحأو «ةيصخشلا ضارغألا ضعب

 ةئام نم رثكأ ناكس ريغت «كلذ تلت يتلا ةليلقلا رهشألا يفو .«مهعم ءيش
 .لزنم
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 تاكيتكت دحأك يحلا يف ةينمأ ةطقن ةيكيرمأ ةيركسع ةيرس تأشنأ دقو
 اياقبو ةعيشلا نم ةيرحلا يح نونكسي نيذلا نييقارعلا نكل «تاوقلا ةدايز
 وأ درطلا نم مهتيامح ىلع ناكيرمألا ةردقب نونمؤي ال ءاوس دح ىلع َةّنسلا
 يتلا ةيلحملا ةموكحلا مه تايشيليملا لاجر حبصأو .يدهملا تايشيليم نم

 نوحافسلا أدبو .ءالولا لباقم ءاودلاو دوقولا عيزوتب ةيمويلا ةايحلا يف مكحتت

 اهئالخإب اوماق يتلا ققشلا ريجأتب تاراقعلل ةرسامس ىلإ اولوحت نيذلا
 ناكسلا رقتسا دقو .ىرخألا دادغب ءايحأ نم تدرط ىتلا ةيعيشلا تالئاعلل
 تابيترتلا كلت تناكو .نيرخآلا ةايح قرعب ةشورفم ةديدج تائيب ىف ددجلا
 اذه ىدأ دقو .دادغب ءاحنأ عيمج يف متت ةيفئاطلا تاعومجملا اهب موقت يتلا
 ةدوع يأ ديقعت ىلإ اهب ددج ناكس لالحإو لزانملا ناكسل يرابجإلا درطلا

 لزانملا ةيكلم اياضق لح عيطتسي يذلا نمف .نييفنملل ةيعامج ةيلبقتسم
 ؟نيدرشملا نييقارعلا فالآل

 نم نكلو «ةيرحلا ىح ثادحأ هرودب دهاشي نيسح لوسر امص ناك

 يف جردت دق لوسر افص ناكو .ءارضخلا ةقطنملا لخاد نم ءًانامأ رثكأ ةطقن
 ةبتر ىلإ لصو ىتح نيسح مادص دهع ىلع ةيقارعلا ةيوجلا تاوقلا بتر
 تاعانصلا ةرازو يف ةيمنتلاو ثاحبألا زكارم دحأل ًاريدم لمع مث ديمع
 يعيشلا طباضلا لوسر افص ظفاح ءمادص دهع يف هلمع مغر نكلو .ةيبرحلا

 .ىفنملا يف نييقارعلا ا ةحرتتم تاونق ىلع ةيلاعلا ةبترلا وذ
 ىعم نيلماعلا ددع ناكو ؛رسلا يف لمعأ تنك دقل» 0

 مت م07٠7 ماع يف . «مادص طقس امدنع نييفنملا نع ابيرغ نكأ ملو .ًاليلق . الي
 2 ةفيظو يف يقارعلا مكحلا سلجم ىلإ مامضنالل لوسر افص رايتخا

 يفنم يأ نم ةثادحو ًاليصفت رثكأ لكشب دالبلاب ةعساولا هتفرعمل ًارظنو «ريزو

 ةموكحلل ينطولا نمألا سلجم ةيوضعل هرايتخا متو «قارعلا ىلإ داع رخآ

 لوصو هسفنب دهاش دقو .ينطولا ¿ نمألا راشتسمل ًابئان حبصأو «ةيقارعلا

 .يدهملا شيجل يناريإلا معدلا

 امك ةيقبتملا ةّيَنسلا تالئاعلا نم ءايحألا ريهطت بابسأ دحأ كلذ ناك
 : فاضأو  ىرخأ بابسأ دوجوب افيأ ينربخأ يذلاو لوسر افص ينربخأ

 ناك ينهذ نيرمت ىلإ ًاريشم «يدهملا شيج ايشيليمب ًاوضع كسفن ليخت»
 مزتلم تنأ» :ينطولا نمألا سلجم يف للحمك هسفن وه هب موقي ام ًاريثك
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 ةنمآ ةقطنم وه هديرت امو .يقارعلا شيجلاو ناكيرمألا ىلع موجهلاب
 وأ ناكيرمألاب طبتري هنأ دقتعت صخش يأ فدهتست كنإف اذل «؛كتايلمعل

 يأ ىلع ءاضقلا فدهتست ةيتارابختسا ةيلمع كلت تناك .«ىقارعلا شيجلا

 .مهل ةبسنلاب ًاديدهت لكشي دق صخش

 شيج ايشيليم يردزي ةينس نم جوزتم يعيش هنأ مغر لوسر افص ناك
 ةءافكلاب نوعتمتي ال نآلا مه» :ةيعيشلا تايلمعلا ًافصاو لوقيو يدهملا
 ىلع ًاينيم ماسقنالا حبصيل ةّنْسلا عيمج نم نوباتري مهف اذل «ةيتارابختسالا
 ةصرف يأ كرت مدع وه ملسألا ناك «تايشيليملا لاجرل ةبسنلاب ."فوخلا

 تارارق كلت نكت ملو» :ةيقبتملا ةّينسلا تالئاعلا عيمج نم يحلا صيلختو
 ىتم كلذ نولعفي مهف ؛ةيلحم تارارق لب ةيجولويديأ وأ ةيجيتارتسا

 تايلمعل رخآ ًاببس لوسر افص فاضأ دقو .«يرشب هجوت وهو اوعاطتسا
 دقلا :دادغب ىف ةطلتخملا ءايحألا نم هريغو ةيرحلا ىح ىف ناكسلا درط
 يف .«مهنيب اميف سفانتلاو ققشلا ريجأت نم ةمخض ةيراجت ًالامعأ اونشد
 نم تباثلا لخدلاب ةموكحم ةديدجلا ةيفئاطلا دادغب ةطراخ تناك ءاهرهوج

 .تاراقعلا قوس

 ققشلا ىدحإب مهل ًارقم ردصلا نمأ طابض هيف ذختا يذلا مويلا يف
 نع مجانلا رطخلا نأب ىيحي دمحم رعش ءاهنكسي يتلا ةيانبلا يف ةغرافلا

 رمألا ءًاكيشو حبصأ دق قارعلا يف ةيبرغ ةفيحصل مجرتمك رسلا يف هلمع
 اربخم «قشمد ىلإ ليحرلل ًادادعتسا ةفيفخلا ةعتمألا ضعب مزحي هلعج يذلا

 ماعلا ىهتنا نأ دعب ايروس ىلإ هتلئاع عم ةلطع يف بهاذ هنأب هناريج
 هنأ مهربخأو بابلا قلغأ مث «هتقشب ءانتعالا هناريج نم بلطو «ىساردلا

 شيتفتلا طاقن سارح هايتنا تفلت ةرداغملا تايلمع تناكو اب دوعيس

 براقأ ىيحيل لاز الف ؛يلفسلا قباطلا يف مويلا نوضمي نيذلا نمألا طابضو

 .رطخ يف كلذ مهلعجي دق ةيرسلا هتفيظو تفشكنا ولو «دادغب يف

 عم لمعأ تنك يننأ سانلا ربخأ ال «قشمد يف انه ىتح» :ىيحي لاقو
 نكميو قشمد يف انه يدهملا شيج نأ ملعأ يننإ» :فاضأ مث «؟نييكيرمألا

 .«قارعلا ىلإ يادلاو داع دقف «قارعلا ىف يتلئاع اوذؤي نأ

 نكامألا نم ًالدب نويروسلا اهيف شيعي ةقطنم يف ةقش رجأتسا دقل
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 هنأ دقتعي هنأل ؛نوئجاللا اهيف سدكتي يتلاو تايئاوشعلاب ةدوجوملا ةصيخرلا
 ينربخأ دقو .نطولا نم ءادعأ وأ ءاقدصأ عم شيعلا بنجتي نأ لضفألا نم
 نود ةنيدم يف ماني نأ عيطتسي نآلا وهف «قشمد يف نمآ هنأب رعشي هنأ ىيحي

 رظني نأ نود عراشلا يف ريسي حبصأ دقل .ليللا يف نارينلا تاوصأ عامس

 نأ نم يناعي ىفنملا يف نوشيعي نيذلا مظعم لثم هنكلو «رارمتساب هفلخ

 ناكو ء«دادزت قشمد ىف تاراجيإلا تناك دقل .دافنلا كشو ىلع هتارخدم

 هتلئاع ىلع ةيلاع ًاراعسأ برحلا تضرف امك .ريثكلا هفلكي ربكألا هنبا ميلعت
 ةجعزم مالحأ نم يناعي لازام ريغصلا ينبا» : ًالئاق ينربخأ امك ءًاضيأ

 ضاير ىلإ بهذي نأ ضفريو ةأتأتلا نم ىناعي ناك دقل .ليللا ىف ىكبيو

 .«لزنملا يف همأ عم ىقبي نأ بجي هنأ ىلع رصيو «لافطألا

 مل ؟قشم د يف ثكميس مك :لاؤسلا اذه وه ىيحي قلقي ام رثكأ ناك

 ًاديازتم ًاطغض هيلع عضي مايألا رورم عم هدجي ام نأ امك ءلمع كانه نكي
 تاعئاش كانه تناك دقو .ةدشب راعسألا عافتراو مئارجلا لدعم عافترا عم

 ا ياسا داعم ةيروسلا ةموكحلا نأب ىفنملا عمتجم يف ةوقب ددرتت
 .نييقارعلا

 ا هيف رجأتسي يذلا يحلا وهو - بليز ةديسلا عراوش يف

 ًادسجتم ةيبرعلا ةيقارعلا ةجهللا عاقيإ ناك  ةصيخر ًاققش نييقارعلا نييفنملا

 عراشلا يف نيلوجتملا ةعابلا تافاته اهيلع يطغت يتلا تيساكلا تاوصأ يف

 ركذت تافاتهلا هذه تناكو وصلا «دودحلا»و «دادغب ءدادغب» نوداني مهو

 رفسلا زاوج يف ينوناق متخ < ىلع ةظفاحملا لجأ نم هنأب ًامئاد نييقارعلا

 N ًاموي نيعست لك يف مهيلع بجي
 ةفلكم ةلحرلا هذه تناك دقو .ايروس ىلإ لوخدلا نودواعي مث ؛ةرداغم

 نأ نوفرعي ىفنملا ييقارع نكل .لافطألاو رسألل ةبسنلاب ةصاخبو «ةبعتمو

 الو رفسلا تازاوج متخ نع تقو يأ يف اوفقوتي نأ نكمي نييروسلا
 .ةدوعلاب مهل نوحمسي

 ءانثأ ىفنملا عمتجم ىلع اهلالظب يقلت فواخملا هذه لك تناك دقل
 عيفر دفو لوأ وهو ce ¥ بآ /سطسغأ يف يكلاملا ءارزولا سيئر ةرايز

 ذنم ةيسامولبدلا تاقالعلا نادلبلا داعتسا نأ ذنم قشمد ىلإ لصي ىوتسملا
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 ةوادعلا تناك «مادص مكح ءانثأو .اهعاطقنا نم ًاماع نيرشع دعب دحاو ماع
 ثيح «ةيروسلا رفسلا تازاوج ىلع ماتخألا يف ةرهاظ دادغبو قشمد نيب

 نكل .«قارعلا ءانثتساب ةيبرعلا لودلا عيمج» ىلإ رفسلاب تاطلسلا تحمس
 سأر ىلع دودحلا نيب لاقتنالا ناكو م١٠٠7 ذنم ةحوتفم تناك دودحلا

 .نيدلبلا نيب تاقالعلا لامعأ لودج

 دفولا ىدبأ دقو .يكلاملاب نويروسلا بحر ةديدجلا ةبقحلا هذه يفو
 ةلحر لوأ تناك دقل .ًايمسر ًالابقتسا هلابقتسا متو ةميمح رعاشم يقارعلا

 ةيصخش ةدوع ةباثمب تناك امك «ءارزولل اسيئر هرابتعاب جراخلا ىلإ يكلاملل
 قشمد نمو .قشمد يف نييسايسلا نييفنملا دحأ وه ناك دقف «نطولا ىلإ
 جراخلا يف ةيداصتقا تاكبش ميظنت ىلع تاينينامثلا يف يكلاملا دعاس

 ةلواحمل دودحلا ىلإ ىرخأ ةرم للستلا نع نيلوؤسم تاباصع يلتاقمو
 عمتجم هجاوت يتلا تابوعصلا هسفنب يكلاملا فرع دقل .مادص ماظن فاعضإ
 تامظنملا ديلوتل ًاقلطنم لثمي ىفنملا عمتجم نأ ًاديج فرع امك «ىفنملا
 ىف ًالعاف ًاوضع ىكلاملا ناك ءدقع نم رثكألو قشمد ىفف .ةيرسلاو ةقشنملا
 نين لاصتالا ةطقن وه ناكو «ةيرس ةيعيش ةكرح و «اةوعدلا» ةعامج

 :ةيرزشلا تارباكملا نور هرهدلا ةر

 ةغبصلا ءافضإ وه قشمد ىلإ ىوتسملا ةعيفر ةرايزلا نم فدهلا ناكو
 ناكف قاقتالا نم فدهلا امأو ءايروس عم ةينمألا تاقالعلا ىلع ةيمسرلا

 ٤٦٦ ةفاسمل دتمت ىتلا تارغثلاب ةئيلملا دودحلا ىلع ىنمألا دجاوتلا زيزعتل

 مظعمل روبع طاقن اهرابتعا ىلع ةدحتملا تايالولا ولوؤسم رصأ يتلاو «ًاليم
 .قارعلا يف ةدعاقلا ةعامج ىلإ مامضنالل اوءاج نيذلا بناجألا نيبراحملا

 لثمي ناك نيئجالل رمتسملا قفدتلا نأ نييروسلا نيلوؤسملا ىكلاملا ربخأ دقو
 نع ةيمهأ لقي الو .دودحلا قالغإ دارأ ببسلا اذهلو «نمألل ًاديدهت ًاضيأ
 لثمي ةيروسلا دودحلا ىلإ نيفئاخلا نييقارعلل رمتسملا قفدتلا نأ ببسلا اذه

 .هتموكحل جرح ردصم

 ةطخ ةيقارعلا ةموكحلا تعضو .دودحلا ربع قفدتلا اذه فقو عمو

 اوناك نيذلا يكيرمألا سرجنوكلا ءاضعأل هزارحإ مت يذلا مدقتلا حيضوتل
 نكمي دادغب ىلإ ةدوعلا يف نييفنملا ضعب أدب اذإف ؛يكلاملا درطب نوداني
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 ةينمألا ةطخلا حاجن ىلع ليلدتلا ليبس يف ةدوعلا هذه فظوي نأ يكلاملل
 .اهلالخ نم كرحتي يتلا ةماعلا تاقالعلا ةموظنم راصتناو «ةديدجلا

 بتاكم نأ تامالعلا تدادزا «م1١٠٠ يناثلا نيرشت /ربمفون يفو

 «تاللفاحلاب ةيناجم تالحر رفوت تراصو قشمدب نيئجاللا طسو تلكشت

 عاذأ امك .قارعلا ىلإ ةدوعلا ىلع قفاوت ةرسأ لكل ًارالود ٠١ يطعتو
 ىلع زكري ًازجوم ا ىموكحلا نويزفيلتلا
 غابدلا يلع حرص دقو .قارعلا يف نمألا ةداعتسا تمت 7 دق هنأ رهظي رعاشملا
 ةدوع ىلإ علطتت ةيقارعلا ةموكحلا نإ :ةموكحلا مساب يمسرلا ثدحتملا

 ةيدج ىدمام نكلو .«ةنمآو ةيداع ةايح اوشيعي نأو مهدلب ىلإ نييقارعلا
 ؟علطتلا اذه يف ةموكحلا

 ةلفاح لك يف «ةلفاح نورشع تفقو :ةسمشملا ءاتشلا مايأ دحأ يف

 ىلإ تقلطناو ةعرسب تألتما دقو «ةدتمم ةرسأ نيثالث يلاوحل دعاقم اهنم
 اهروبع درجمب تفقوت دق ةدوعلا ةلفاق نكل .قشمد نم يقرشلا بونجلا

 تادنتسملا مهيدل نكت مل نييروسلا تالفاحلا يقئاس نأ ببسب دودحلا

 ليللا لاوط راظتنالا ىلإ باكرلا رطضاو .دادغب ىلإ تالفاحلا ةدايقل ةمزاللا
 تقلطنا .ةلحرلا لامكإل دادغب نم نوقئاس لصو امثير تالفاحلا يف مونلاو

 ىلإ تلصو ىتح ءطبب  ةطرشلا نم سارحو رتبوكيله اهيمحت يتلا  ةلفاقلا
 ىهو «قشمد نم ةرداغملا نم ةعاس نيعبرأ نم رثكأ دعب ةيقارعلا ةمصاعلا
 ١ .ةعاس ةرشع عبرأ ٌةداع قرغتست يتلا ةلحرلا

 قدنف يف لابقتسا لفح يف نيفزنتسملا نيدئاعلل ةيحتلا ميدقت مت دقو

 اهب تدعو يتلا غلابملا ميلستب ٍلاع توص وذ يموكح ريزو ماقو «دادغب
 نكي مل نكلو ء«ثدحلا اذه ةيملاعلا تانويزفيلتلا تروص دقو .ةموكحلا

 لوصولا ةطقن نأب ًاثطخ مهئابرقأ رابخإ مت دق هنأل مهلبقتسي دحأ نم كانه
 ةموكحلا اهلومت ةيرب ةلحر لوأ تناك كلذ نم مغرلابو .ةنيدملا طسو يه

 لثمت تناكو م٠ ماع يف ةموكحلا اهب تلفكت يتلا ةديحولا هلخرلا يف

 يف نييسايسلاو نيقلعملا نم ريثك داشأ دقو .ةماعلا تاقالعلا يف ًاحاجن
 نأ ةحضاو ةمالع اهنأ ىلع اورصأ دقف «نيئجاللا ةدوعب ةدحتملا تايالولا

 تالئاعلل ةينويزفيلتلا روصلا تناكو .ًاحجان ناك قارعلل ىكيرمألا وزغلا
 .كلذ ىلع ًاليلد ةدئاعلا

۷1 



 درجمب مهفاطتخا مت نيدئاعلا ضعب نأ حضتا «عيباسأب كلذ دعبو
 يتلا رالود ةئامنامثلا لباقم مهزاجتحا متو «لابقتسالا لفح مهترداغم

 تالئاعلا هذه ثلث الإ نكمتي ملو .ةيموكحلا ةحنملا نم ًادقن اهيلع اولصح
 تالئاع كانه نأ نوقابلا فشتكا دقف ؛ىلصألا اهنطوم ىلإ ةدوعلا نم
 .تاكلتمملا هذه نم جورخلا نآلا ضفرت يهو مهتاكلتمم تذخأ دق ىرخأ
 ةيلآ يأ دوجو مدع عمو .ةحلسألا راهشإب ًابوحصم ضفرلا اذه ناك دقو
 عم ةايحلل ىفنملا نم نودئاعلا لقتنا «تاكلتمملا ىلع تاعازنلا ضفل

 اهزيح راتخت ةلئاع لكو «ةديدج عقاوم يف ةرجؤم فرغ ىلإ وأ مهئابرقأ

 نع ًاليدب اودجي مل نيدئاعلا ءالؤه ضعبو .ةيفئاطلا اهتيوهل ًاقفو يناكملا
 مأ ةقلغم دودحلا تناك نإ :اولءاستي نأ نود «قشمد ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلا

 .ال

 يف ىفنملا عمتجم ىلإ ةفلكملا ةلفاحلا ةلحر ةصق تلقتنا ام ناعرسو

 مهئابرقأ عم اهليصافت اوشقانو تنرتنإلا ىلع اهنع نويقارعلا أرق دقو .قشمد
 عم ةددعتملا تاءاقللا ًاضيأ اوري نأ اوعاطتسا امك «نطولا ىلإ اوداع نيذلا
 دادغب نإ :لوقي وهو ةريزجلا ةانق ىلع يكيرمألا شيجلا مساب ثدحتملا
 عضولا ضيوقت هنأش نم كلذ نأل نيئجالل ريبك قفدتل دعب ةزهاج تسيل
 .ةمصاعلا يف شهلا ينمألا

 ربع بتاكملا نم ديدعلا ةيقارعلا ةموكحلا تحتف ق قشمد يف ىرخأ ةرمو
 ةيناجم ةلحر ىلع لوصحلل مهتابلط ميدقت نم نييقارعلا َتَنكَم يتلا ةنيدملا

 بتكم ىلإ تبهذ «ىلوألا ةلفاقلا نم عيباسأ ةدع دعبو .مهنطو ىلإ ةلفاحلاب
 مدقتي دحأ نم كانه ناك اذإ ام ىرأل بنيز ةديسلا يف ةيقارعلا ةموكحلا

 ريصق لجر وهو يدعس قئاف ىعدي ًالجر كانه لوؤسملا ناك دقو .تابلطب
 ا نود كانه تلصو «هترتس ىلع قارعلل ةريغص ةيندعم ةطيرخ عضي قينأو

 ةنقتم ةيزيلجنإ ةلمج قطن دقو .هبتكم يف ةرارحب يب بحر يدعس نكلو
 وددت لك يه ةلمجلا هذه تناك .ٌيلع ملس مث «؛كتلباقمب تدعس ءًابحرم»

 يف وهو ةدحتملا تايالولا يف ًاتقو ىضق دقف ءةيزيلجنإلا ةيوغللا هتاراهم

 ةلمجلا يه ةلمجلا هذه نإ :ةيبرعلاب لاق دقو «هرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا
 . اهركذتي يتلا ةديحولا
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 يل رضحي نأ ةفرغلا يف انعم رخآ لجر ىلإ ًاريشم  ءطبب ينربخأ دقو
 رعشن انك دقل» فاضأو ,ةةدقعم ةلكشم يه تاالفاحلا ةلكشم نإ» س ياشلا

 ةلحر مظنتس تالفاحلا هذه نأ سانلا ربخأ يموكحلا ثدحتملا نأل جرحلاب

 اذه لصاوتس ةيقارعلا ةموكحلا نأ دقتعي ناك اذإ امع هتلأس امدنعو

 ألم .بتكملا نم ةيمامألا ةرجحلا يفو .ةعنقم ريغ ةروصب هفاتكأ زه نأ دعب
 ةلفاحلا يف نيرفاسملا ةمئاقب ليجستلا لجأ نم جذومنلا نايقارع ناجوز
 .امهريغ بتكملا ىلإ ةليللا هذه ىف دحأ تأي ملو ءةيلاتلا

 بتكملا ةمدقم ىف فيصرلا ةفاح ىلعو .ةدرابلا ةليللا هذه ىف

 نحش تاقاطب عيبي هتيأر .ةلومحم ةيكيتسالب ةدضنم فلخ كرحتم يسرك

 يك مهفئاوه نونحشي اوناك نيذلا لاجرلا نم ةعومجمل ةلاقنلا فتاوهلل

 «ةلصاوتم دادغب عم تالالاصتالا تناك دقو .قارعلا يف مهيوذ ىلإ اوثدحتي

 له ؟لاوحألا نم لاح يأب نسحت كانه عضولا له :امئاد لاؤسلا ناكو

 قبا» :نطولا نم ًامئاد اهنوثعبي يتلا ةلاسرلا تناك دقل ؟ةدوعلل نمآ عضولا
 .«لتقلا ثداوح نم ديدعلا كانه تلاز امف «تنأ ثيح

 فر





 عبارلا لصفلا

 طخسلا ناوأ كلذ

 ًازكرم حبصت نأ يف ايروس حومط نع نونفلاو ةفاقثلل دسألا راد ترّبع
 زيمم ينف لمع اهلخدم دنع عقي يتلا رادلا كلت .طسوألا قرشلا يف ةفاقثلل
 جاجزلا نم عونصملا يومألا ةفيلخلا فيسل ثيدح يريبعت بصن ةئيه ىلع
 ملاعلل ةمصاع ىوقأ اهيف قشمد تناك ةيخيرات ةرتفل ةراشإ يف ءنولملا

 ةينطولا ةينوفميسلا ةقرفلل ةيكيسالكلا تالفحلا نم حضتا يذلاو «يبرعلا

 نيماسرلل ضرعم يف نوللا ةحتاف ةعمال باشخأب وسكملا قاورلاو ةيروسلا
 ماق يذلا دسألا سيئرلا ةلئاع مسا ىلع رادلا تيمس دقو .برعلا نيتاحنلاو

 دلوملا ةيناطيربو لصألا ةيروس  ءامسأ هتجوز ةبحصب م4١٠٠ ماع اهحاتتفاب
 ناجوزلا ربتعيو .ناجروم يب يج كنب يف كلذ لبق لمعت تناك يتلا -

 نويعلا بط سيئرلا سرد دقو .برغلا يف امهميلعت امتأ نأ دعب ةيزيلجنإلا
 ةديس ىلإ ةيفرصم نم تلوحت يتلا ةقلأتملا - هتجوز تسرد امنيب ؛ندنل يف

 مضنتل ةساردلا كرتت نأ لبق درفراه ةعماجب لامعألا ةرادإ ةيلك يف - ىلوأ

 .ةمكاحلا ةلئاعلا ىلإ

 «م4١٠5 ماعل «ةيبرعلا ةفاقثلل ةمصاع» نوكتل قشمد وكسنويلا تراتخا

 دراشتير» لدجلل ةريثملا ةيحرسملا ميدقت همايأ لاوط دهش يذلا ماعلا وهو

 .ةرحاس ةيحرسملا ضرعل ةقباسلا ةياعدلا تناك دقو .«برع ةاسأم «ثلاثلا

 دي ىلع ةيغاطلا ريبسكش كلمل ةيبرع ةخسن جارختسا مت ةيحرسملا هذه يفو
 عارصلاو «ةليبقلل ءالولا هيف دوسي ملاع يف» :باش يتيوك يحرسم جرخم
 ةيجراخلا تالخدتلاو نيدلاو ةدايقلا اياضق ذختت «ةقلطملا ةطلسلاو يرسألا

 قايسلا يف ةدح رثكأ ةديدج ٍناعم ريبسكش ةيحرسم ميمص نم يه يتلا
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 .روهمجلل اهحرط درجمب ركاذتلا تدفن دقو .«رصاعملا ىمالسإلا ىبرعلا

 ماظنل ةيلخادلا تايكيمانيدلل ةريثم ةاكاحم ةيحرسملا تاعوضوم تلثمو
 ةدايقلا اياضقو ةقلطملا ةطلسلاو ةيرسألا تاعارصلا تكرت دقف .دسألا

 ثيدحلا ناك دقف كلذ عمو .دسألا ةلئاع مكح ةرتف ءانثأ اهتامالع نيدلاو

 روهمجلا عقوت دقف اذل .رخآ ماع طيحم يأ يف ًاعونمم تاعوضوملا هذه يف

 نم ةليل نوضقيس ام ردقب يسايس ثدح ةدهاشم حرسملا يف دشتحملا قينألا

 دارفأ ةسمخ نع ديزي عمجت يأ مرجي يروسلا نوناقلا أو اميسال ءاماردلا

 كلذ نكل .ماظنلل ةمظنملا ةيسايسلا ةضراعملا نم دحلل «يموكح نذإ نود

 ةعومجم هيدهاشم نيب مض يذلا يحرسملا ضرعلا اذه ىلع قبطني نكي مل
 .فوخ نود نييروسلا نييسايسلا نيضراعملا نم

 ذنم لوبقلاب يضيرحتلا يسايسلا حرسملا يظح .دسألا مكح تحت

 ةيمارد ًالامعأ ةصاخلا تاكرشلا 39 تمدق يتلا ةرتفلا ىهو «تاينيتسلا

 ةمدقملا لامعألا رهشأ تناكو .قشمدب ةفقثملا ةبخنلا بذجل تممص ةيدقن

 نم ركتبملا يسايسلا دقنلاب ا يتلا .«كوشلا حرسم» ةقرف ليثمت نم
 نادلب فلتخم يف يماردلا جاتنإلا يف ترثأ يتلاو صقرلاو ءانغلا لالخ

 «نطولا عابنا» تاقلحل ىفنملا يف نييقارعلا جاتنإ ناك دقو .طسوألا قرشلا

 كاهتنالاو عمقلاو ةيطارقوريبلا تاعوضوم لوانتي رخاس ينويزفلت لمعك
 يف قشمدب تضرع يتلا ةركتبملا ةيسايسلا اماردلا نم ذختا دق يسايسلا

 تمي اخ ًاحرسف:طسوألا قرشلا يف ةسايسلا ربتعتو .هل ًاجذومن قباسلا
 ةظحالم لبس رثكأ وه حرسملاو .مارتحالاو ريقوتلا تامخضتو فقاومب
 «ةريفغلا ريهامجلل هجوم ريغ هنألو . احاضْيإو 5 ةيزمر ةطلسلل ةقيقدلا ليصافتلا

 اهروهمج ةلقل طئاسولا نم اهريغ نم رثكأ تايحرسملا نأشب حماستلا متي

 .ةبخنلا ىلع اهراصتقاو

 ناكو «قشمدب اربوألا راد لخاد ريغص حرسم ىلإ روهمجلا قفدت

 ءاسنلا يدترتو .ةلدب مهضعب سبليو «ةيضاير تاعبق نوعضي لاجرلا

 عفر دعوم بارتقا عمو .ةلاوجلا فتاوهلا يف نهضعب ثدحتتو «باجحلا

 ثيدحلا دادزاو .روهمجلا بيصي رجضلا أدب ءدعوملا كلذ زواجتو دلا

 ةبشخ نيمي ىلع ة ةريغص ةبلج عم هلك كلذ فقوتو «ةلاوجلا فتاوهلا ىف

 ناذخأي ةباشلا هتجوزو يروسلا سيئرلا ةيؤرب روهمجلا ئجوف امدنع حرسملا
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 قيفصتلا نم ةفصاع تقلطنا دقو .ةيمامألا دعاقملا يف تفال لكشب امهناكم
 .ضرعلا ءدبب ًاناذيإ ةءاضإلا توفخ عم الإ فقوتي مل يذلا لصتملا

 عم «رتسسولغ ريمأ ىلإ رتسسولغ قود دراشتير هيف لوحت ثيدح يبرع قايس

 قباسلا يقارعلا روتاتكيدلل نونجملا يديدهتلا رحسلاو ةضافضفلا بايثلا

 .(618) ةيكيرمألا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم نواعتيو ةيموكحلا مالعإلا

 ةثيدحلا ايجولونكتلا عيوطت لثم ةيروس تاعوضوم ةيحرسملا تلوانت
 «ةيشحولا لامعألا باكترا ريربتل نيدلا مادختساو «ةروطتملا ةياعدلا ةمدخل

 احضاو ايروس يف «ةلواطلا تحت» متي ءيش لك ناك .ةنايخلاو ءداسقلاو

 نرقلا نم يزيلجنإلا يحرسملا بتاكلا هبلج نأ دعب «حرسملا ةبشخ ىلع
 - روضحلا نيب نم ناك يذلا  باشلا يتيوكلا نانفلا ماقو رشع سداسلا

 دقو .يلاحلا تقولا يف طسوألا قرشلا ءاوجأ بسانيل هيلع تاليدعت لاخدإب

 .دبتسم يبرع مكاح ةرضح يف يحرسملا ضرعلا ةدهاشم عم ةراثإلا تدادزا

 عمو هيلثمم ةبيتكو ريبسكش عم ةبرجتلا ةنراقمب يحرسملا بتاكلا ماق كلذ دعب
 نم هبلغأ ناك يذلا روهمجلا بذجنا دقو .اهطالبو ثيبازيلإ ةكلملا
 صخشلل مهباذجنا ردقب حرسملا ةبشخ ىلع ةضورعملا اماردلاب نييروسلا

 .يمامألا فصلا يف سلاجلا

 ضرعلا دعب هتيؤرل تبهذ امدنع كلذ لك ىف ركفي يالاريمأ رمع ناك

 ةدعب يدعقم فلخ سلاج وهو روهمجلا نيب هتحمل نأ دعب «ةليلق مايأب

 ربتعيو .دسألا راشب سيئرلا ىلإ ةرشابملا ةرظنلا سفنب ًاهجتمو فوفص
 ةيقئاثولا مالفألا يف ليوط يلمع خيرات نم هل امب ًاعئار ًادهاش يالاريمأ
 نم يناعي يذلا يروسلا «يندملا عمتجملا» ىلإ مامضنالاو ةضراعملاو

 .عمقلا

 ىلع ميعزلا اهيف لصح تاباختنا نع نيلثمملا دحأ ثدحت امدنع»
 تيأر له .ًاكحاض دسألا سيئرلا رجفنا «تاوصألا نم ةئاملا ىف 4
 اهقمع لصي بلقلا نم ةعبان - ةيسائر ةكحض تسمل دقل ةقيقحلا ىف ؟؟كلذ

 تاباختنالا يف لوقعماللا ديلقتلا ىلع  نيتبكرلا ىلع نيديلاب برضلا ىلإ

 في



 ءاتفتسالا يف ةروكذملا ةبسنلا تناك :يبرعلا ملاعلا يف ةباقرلل ةعضاخلا

 بصنم يف هيبأ دسألا راشب فلخ امدنع «م١٠٠٠ ماع يلعفلا يروسلا

 .ةئاملا يف 44,44 نم برتقت ةبسن عقاولا يف يه ةسائرلا

 هنأ وه رخاسلا فقوملا اذهل يريسفت» :ًالئاق كلذ ىلع يالاريمأ قلعي
 ىلع ةروطخ يأ لثمي ال امدنع وأ ءذوفن يأ يندملا عمتجملل نوكي ال امدنع

 .«ةيلستلا ليبق نم يسايسلا دقنلا حبصي اهدنع «ماظنلا

 ىلع نييروسلا نيضراعملا زربأ نم ديدعلا ةيروسلا تاطلسلا تنجَس
 عمتجملا» مظعم ىلع تضق عمق ةلمح يف ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا رادم
 ةبغر رارمتسا تلعج نأ ةجردل ةموكحلل ةمظنم ةضراعم يأ تهنأو «ىندملا

 .ةشهدلل ةريثملا رومألا نم ينلعلا دقنلا يف يالاريمأ

 عم ؛دهاشم يتئام وحن ىلإ روهمجلا ددع لصو دقل» :تحضوأ يننكل

 .سيئرلا كحض امك ًامامت مهبولق نم اوكحض دق روهمجلا دارفأ نأ ةظحالم

 تيز ةعقبب نوكي ام هبشأ هنأل ًائيش كلذ لثمي ال» :ًالئاق يالاريمأ در
 باسح ىلع تناك ةباعدلا نأو ةليلق روهمجلا دادعأ نأ ًاحضوم «ةريغص
 .نيدهاشملا عيمج

 ناك .ةقطنملا ىف اهب دتعي ىتلا ةيلمعلا تاباسحلا ىف دسألا راشب زاف

 ةيمارد ثادحأ ىف تاونس ةدع لبقف .ًايضرع ًارايتخا باشلا يروسلا سيئرلا
 ىلإ هيفن متو حومطلا دودح قيقشلا همع ىطخت ءريبسكش لامعأب هبشأ
 زيمت يذلا لساب ءدسألا راشبل ربكألا قيقشلا ىلوتي نأ ًاططخم ناكو .سيراب
 ؛بطلا ةسارد دسألا راشب راتخا .دسألا ظفاح هدلاو ةفالخ ةوقلاو ةأرجلاب

 ىلع ةرايس ثداح يف رظتنملا ثيرولا تام امدنعو .نويع بيبط جرختيل

 ًاعطاق «ةلاجع ىلع ندنل نم راشب ءاعدتسا مت «م١۱۹۹ ماع عيرسلا قيرطلا
 ىف يرام تناس تايفشتسمل ةعباتلا يأ نرتسيو ىفشتسم ىف هتماقإ كلذب

 هدادعإل ةحلسملا تاوقلا بتر فلتخم ربع ًاعيرس هتيقرتب هدلاو ماقو .ايناطيرب
 رود يأ راشبل نكي مل ءايروسل ًاسيئر حبصي نأ لبقو .ةرظتنملا ةفيظولل

 ناريزح /وينوي يفو .يلآلا بساحلل ةيروسلا ةيعمجلا ةسائر ىوس يسايس
 ةعبارلا يف وهو حبصأ «ئجافم لكشب دسألا ظفاح يفوت امدنع 0
 يف حجن «تاونس ينامث دعبو .طسوألا قرشلا يف مكاح رغصأ نيثالثلاو
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 هيف هرداغ يذلا تقولا يف هبصنم يف يقبو ملاعلا يف ىمظعلا ةوقلا ةهجاوم

 يلخادلا نيديعصلا ىلع ةديج ةدافتسا دسألا راشب قمح دقو . شوب جروج

 .ةدحتملا تايالولا سيئرل هيدصت نم ىجراخلاو

 وزغلل ًايداعم ًافقوم ايروس ةساس ذختا امدنع م٣ عيبر يف
 وزغلا نأب مهعانتقال هماظن فلخ يروسلا «عراشلا» دحتا «قارعلل يكيرمألا

 ةحلسأل نيسح مادص ةزايح لوح ةبذاك ةيكيرمأ تاءاعدا ىلإ دنتسي يكيرمألا

 سيئرلا ةوعد ةيروسلا ةدايقلا تدحنو .ةدعاقلاب هطابتراو لماشلا رامدلا

 رثكأ «ةقطنملا يف ةيطارقميد مظنلا لقأ دحأ مكحل ةعضاخلا ءايروس تناك
 نم رثكأ كلذو يبرعلا ملاعلا ءاحنأ فلتخم ربع ةيبعشلا رعاشملا عم ًامغانت
 .ىرخألا ةيبرعلا تاموكحلا

 ءانثأ نويزفلتلا تاشاش ربع قارعلل يكيرمألا وزغلا نويروسلا عبات

 نم رخأتم تقو يف ةمصاعلا طسو يهاقم يف ةلواطلا بعلو ةشيشلا نيخدت

 ىتلا رجاتملل دمعتملا بيرختلا ةريغصلا تاشاشلا ربع اوظحالو .ليللا
 حئاورب ةطاحملاو «ةميدقلا ةنيدملا يف ىصحلاب ةفوصرملا عراوشلا اهب محدزت
 جعت يتلا تاناحلا يف ةحطسملا تاشاشلا ربعو ءةجزاطلا ةوهقلاو ليهلا

 ةرشتنملا ىضوفلا ليلحتو ةساردب نويروسلا ماق بارشلا ةحئارو ناخدلاب
 دقف «مكاحلا مهماظنل مهتيهارك لامتحا مغرو .قلقلا نم وج يف قارعلاب

 ءدادغب يف ماظنلا رييغت ضرفب ةيجراخ ةوق مايق ةضراعم ىلع نيقفتم اوناك
 . قشمد نع الضف

 امك ؛نيسح مادص نوبحي نويروسلا نكي مل «نييندرألا مظعم فالخب
 ةدئاسلا ةرظنلا يهو «ناريإ ةعيش دض َهَّنّسلا نيملسملا ءاولل ًالماح هوربتعي مل
 م1414 ماع يفو .جيلخلا لود نم اهريغو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 «ناريإ يف ديدجلا ينيدلا ماظنلاب فرتعي يبرع دلب لوأ يه ايروس تناك

 اهاحر تراد يتلا ةليوطلا ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا ةرتف لاوط نارهط معديو
 ليومتب ًارس موقي مادص لعج يذلا رمألا «يضاملا نرقلا تاينينامث يف

 ىلع دلبلا تلعج يتلا ةموكحلل ٍدحت يف ايروس يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج
 تامجه ريبدتل ايروس ىلإ هءالمع مادص لسرأ دقو .ةيلهأ برح افش
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 ًادرو .ةيلحاسلا سوطرط ةنيدم ىفو ةيروسلا ةمصاعلا ىف ةخخفم تارايسب

 :نييقارعلا نييسايسلا نييفتملاب دوقعل ةيروسلا ةمصاعلا تبخر «كلذ ىلع
 رربي ام وهو .مادصل ةئوانملا ططخلا تمعدو ءًانمآ ًاذالم مهل ترفوو

 نيرشع نم رثكأل قشمد يف يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر رارقتسا
 .هافنم يف ًاماع

 دقف «نيسح مادص ءاصقإل ةداعس نم نويروسلا هب رعش ام مغر نكلو

 ىلع يكيرمألا يركسعلا زكرمتلا نع مجانلا قلقلا هذه مهتداعس نم ففخ

 قشمد يف لمعي يبرغ يسامولبد كلذ حضويو .ايروسل ةيقرشلا دودحلا

 دسألا ةباجتسا تناكو «سيساحألاب ةمعفم ةظحللا كلت تناك» :ًالئاق
 رصم يف ةنسلا برعلا ماكحلا خضر نأ دعب كلذو «عراشلا ضبنب ةعوفدم
 مهتاريذحت شوب جروج سيئرلا لهاجت دعب ءوده يف ندرألاو ةيدوعسلاو

 تايالولل يداعملا يروسلا يديلقتلا فقوملا بستكا دقو .برحلل دعتساو

 . عراشلا بضغب ًاعوفدم ًامخز ةدحتملا

 باشلا سيئرلاب نوطيحملا نوراشتسملا أبنت» :ًالئاق يسامولبدلا فاضأو
 هلعجي فوس يكيرمألا وزغلا نأب ءدسألا راشب .دعب ربتخُي مل يذلا ديدجلا

 دقو ةصاخ رساخلا بناجلا يف اونوكي نأ يف اوبغري ملو ؛ءاكبلا يف طرخني
 .«نيزئافلل زاحني ام امئاد هدلاو ناك

 دض شوب جروج سيئرلا معدب دسألا ظفاح ماق 2«م١194١ ماع يف

 تكراش «برحلل دادعتسالا ءانثأو .ىلوألا جيلخلا برح يف نيسح مادص

 عم ةيدوعسلا ءارحصلا يف ةكرتشم ةيركسع تاروانم يف ةيروسلا تاوقلا
 معدلا تايلمع ىلع نييروسلا تابابدلا يدئاق بيردتب اوماق نييكيرمأ نيبردم

 تاوقلا نيب تايوتسملا ىلعأ ىلع قيسنت بلطتي بولسأ وهو .قيثولا يوجلا
 برقأ ىه كلت تناكو .ضرألا ىلع ةيبرعلا شويجلاو ةيكيرمألا ةيوجلا

 عنتقا دقف .ةيكيرمألا تاوقلاو ةيروسلا تاوقلا نيب قالطإلا ىلع ةقالع
 ريوصت مت نأ دعب يبرعلا حلاصلا قيقحتل كلذ نأب رمألا ةياهن يف نويروسلا
 عورشم ريغ وزغل تضرعت ةيبرع ةلود نع ًاعافد هفصوب تيوكلا نع عافدلا

 نم دسألا ظفاح دافتسا «تقولا كلذ يفو .نيسح مادص روهتملا دي ىلع
 ‹« نيسح مادص شيجل ءاركنلا ةميزهلا دعبو .ةدحتملا تايالولا معدب هرارق
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 طسبب قشمدل شوب ةرادإ تحمسو ؛تارامثتسالاب ايروس جيلخلا برع رطمأ

 ةدمل يروسلا شيجلا كانه رقتسا ثيح «ةرواجملا نانبل ةلود ىلع اهذوفن

 ىلإ ايروس مامضنا ىلإ ةيكيرمألا ةيروسلا تاقالعلا شاعتنا ىدأ دقو .ةليوط

 يف ةطاسولا نم دقع وحن دعب م١44١ ماع ديردم يف مالسلا ةيلمع

 .ايروسو ليئارسإ نيب تاضوافملا

 جروجو دسألا راشب :ءاسؤرلا ءانبأل ًاثاريم م۹۳ يف برحلا تناك

 جيلخلا برح ىفف امامك ةفلتخم رومألا تناك ةرملا هذه نكلو «نبالا شوب

 مل رمأ وهو «مادص ءاصقإ نم بألا شوب جروج سيئرلا نكمتي مل ىلوألا
 ءاقبو دسألا راشب ءاقب ناك «تقولا كلذ يفو .هراركت مزتعي نبالا نكي

 نيبتو .رواجملا يبرعلا رطقلا رايهنا بقاوعل قيقدلا ليلحتلا ىلع دمتعي هماظن

 ةيكيرمألا ةسايسلا فادهأل هعوضخ مدعل ةوقلاب يناملع يبرع ماظن ءاصقإ نأ

 .همعد دسألا راشب عسي ال رمأ وه

 ةطلس ىلعأ بحاص وراتفك دمحأ خيشلا أدب «برحلا ءدب درجمبو

 وعدأ» :ًالئاق قارعلا ىلإ باهذلا ىلع نيدهاجملا عيجشتب ايروس يف ةيمالسإ

 اذه فقول ةنكمملا لئاسولا ةفاك مادختسا ىلإ ناكم لك يف نيملسملا

 ناكيرمألا نيدتعملا دض ةيداهشتسالا تايلمعلا كلذ نمضتيو ءادتعالا
 هتوعد ةيملاعلا ءابنألا تاالاكو تلقانتو . «نيلتحملا ةنياهصلاو زيلجنإلاو

 « ةيبعشب عتمتي ًاينيد ًازمر دعي يذلا وراتفك خيشلا نايب نأ دكؤملاو , حيلستلل

 .مكاحلا

 نم مهريغو نويروسلا بابشلا فطصا «ةيزكرملا تالفاحلا ةطحم يف

 مهءابحأ عادول ةيجراخ فتاوه ماقرأ بلطل ماعلا فتاهلا مادختسال برعلا

 يتلا ةريثكلا تالفاحلا ىدحإب قاحلل قشمد ىلإ ءالؤه رضح .ريخألا عادولا

 زجحل ةيلاملا هتارخدم رخآ قفنأ نم مهنمو «ةيقارعلا نوؤشلا مسق اهرفو

 ىلإ بهذت يتلاو ةليوط تافاسم عطقت يتلا ةيروسلا تايسكاتلا ا يف دعقم

 .قرشلا

 ربع نيعوطتملا نيدهاجملا رفس ريسيت نويروسلا نولوؤسملا ركنأ امنيبو
 دحأ ينربخأ دقو .ًايموق ًاثدح تربتعا ةيعامجلا ةرجهلا هذه نأ الإ دودحلا
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 نم ًالاصتا ىقلت نيح هنأ تقولا كلذ يف قشمد ىلإ نييسامولبدلا نيثوعبملا
 نأ عيطتسي ناك اذإ هلأسي نطنشاو يف ةيكيرمألا تارباخملا يف نيللحملا دحأ
 ةمصاعلا نم لعفلاب نوكرحتي نوعوطتملا نودهاجملا ناك اذإ ام دكؤي
 ةيرخسلو !٩ يتذفان نم مهارأ نأ عيطتسأ انأ « ىقيدص» :باجأف «ةيروسلا

 تالفاح راظتنا فقوم ناكو «نيترواجتم قارعلاو 0 00 تناك ردقلا

 برحلا دض بلصلا هفقومل عساو يبعش معدب راشب سيئرلا يظحو

 رطخ ىلإ نويروسلا هبنت تقولا كلذ يف هنأ الإ «قارعلا يف ةيكيرمألا
 له .كلذب تقحل يتلا ىضوفلاو دادغب يف مادص ماظنل عي يرسلا طوقسلا

 نويروسلا ثدحت ؟ىرخأ ةرم مهتالضع ضارعتسا نا ناكمإب نوكيس
 ةنيدملا وحن فحزلل ناكيرمألا ىدل ططخ دوجوب مهفواخم نع ل لاع توصب

 ةرم لوألو . ايروس وزغب يدانت ةرثؤم ةيكيرمأ ًاتاوصأ اوعمس دقل . ًاضيأ

 دونجلا ناكو «قشمد يف م٣ ماع عيبر يف ةيوج تاراغ كانه تناك

 ءيش لوأ مكاحلا ماظنلا رييغت ناك .ةيروسلا باوبألا باتعأ ىلع ناكيرمألا
 .طسوألا قرشلاب ةصاخلا ةيكيرمألا ةيجيتارتسالا يف ةلاعفلا ةليسولا وه

 .ةصاخ ةمهم تاذ ةعومجم تناك دقل» :يسامولبدلا ثوعبملا يل لاقو

 مل ةيقارعلا ةمواقملا ةدعاسمب ةبلاطم عفترت سانلا تاحيص تناك دقل

 دق يكيرمألا وزغلا نأل كلذو قارعلا ىلإ بهاذلا دملا فاقيإ نم نكمتن
 ګل

 ةّينسلا برعلا لئابقف :طسوألا قرشلا ىف ةيفئاطلا ةوقلل يديلقتلا قسنلا دده
 ةلوؤخلاو ةمومعلا تابارقك مد ةبارقب طبترت ةيروسلا دودحلا ىلع
 .قارعلا ىف ةيلبقلا اهتادادتما عم - ةرهاصملاو

 ةدوع الب ركاذت اورتشا نيذلا نيدهاجملا عيجشتب ايروس تماق له
 ىلإ نانبل نم دودحلا ربع يربلا مهرفس لالخ نم وأ ق قشمد راطم يف اوطبهو
 نيدهاجملل ايروس ةيهارك رابتعاب ًادعبتسم ًاضارتفا كلذ ربتعي ؟ندرألا
 ليحرلاب مهل حامسلا مت هنأ الإ ءةيروسلا دودحلا قاطن يف نيدجاوتملا

 فيضت ةيولعلا ةيلقألا اهمكحت تقولا مظعم تلظ يتلا ايروس تناكو .مالسب
 .قارعلا يف يكيرمألا عورشملا لباقم فيعضلا بناجلا ةيوقتل ؛ةينس ةقاطب»

 ةدعاقلا ميظنتب نيرثأتملا نيدنجملا ىلإ ًاريشم  يسامولبدلا ثوعبملا لاق دقو
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 مهسفنأ نويروسلا نولوؤسملا دجو» :- نيسمحتملا ةاوهلا ىلإ اومضنا نيذلا

 روضح هيف أدب يذلا تيقوتلا ًاحضاو نكي مل .دوهجلا هذه نودعاسي

 نييروسلا نأ نظأ ال .ءالؤه نأشب نيفلتخم ًامئاد نويروسلا لظ .نيفرتحملا

 عمجت ًاريخأو .«قيضلا ىلع ثعبي نأ ًايفاك ناك دقل ءًاناضيف اودارأ

 اعيمج مهمض يفلس ماظن ىلإ اومضناو ءايروس يف نوفرتحملا نودهاجملا

 يف داهشتسالا ناك دقو .قارعلا ىلإ دودحلا ربع مهبيرهتب مهتلحرل بترو

 نيبراحملا وأ نينطاوملا نم نيددشتملل ءاوس ةيمتحلا ةجيتنلا وه قارعلا

 .برعلا نم نيبرتغملا

 نيدهاجملا ةكبش تمهاس دقف «نطنشاول غلاب قيض يف كلذ ببست دقو

 .كلذ تلت يتلا ةيفئاطلا ةيلهألا برحلاو قارعلا يف درمتلا ةيذغت يف ةعساولا

 ىلع ةينمأ تاوق عفد قيرط نع رورملا ايروس فقوت نأ شوب ةرادإ تبلط

 ىلع طاشنب نطنشاو تلمع «طغضلا نم ديزملو .قارعلا عم اهدودح لوط

 عم طسوألا قرشلاو ابوروأ يف ةيسامولبد ةلزع يف لوخدلا ل ايروس رابجإ

 دقو .ةدايقلا يف دارفألاو ةيروسلا ةموكحلا ىلع ةديدج تابوقع ضرف

 ئفاكت ال ةرادإلاف :جهنلا اذه ينيشت كيد سيئرلا بئان ةبيكرت تصخل
 .ئيسلا كولسلا

 اذإ ام ىرتل م۱۹۹۱ ماع يف نواعتلا اذه ىلع فرشت نأ نطنشاو تررق

 ايروس تناك ثيح .ايروس لبق نم ئيسلا كولسلا نم ديزملا كانه ناك

 ةرادإلا اهتدعأ يتلا «باهرإلا ىعرت يتلا لودلا» ةمئاق يف ًازراب ًاوضع

 شوب ةرادإ تهجو ا هاجت ةوطخ يفو . .م ۹ ماع ذنم ةيكيرمألا

 دقو .نيسح مادص عم ًارخؤم تأشن يتلا ةحبرملا ةقالعلا لوح اهيلإ ًاراذنإ

 عيقوت يف سايناب - كوكرك بيبانأ طخ ربع طفنلا بيرهت جمانرب ببست
 دعبو .م٠114 ماع بآ/سطسغأ يف قارعلا دض ةدحتملا ممألا تابوقع

 نيبراحملل لهسلا لاقتنالا ةيكيرمألا عافدلا ةرازو بضغأ «لالتحالا

 دقو .ةيقارعلا ةمواقملا شيجل مامضنالل قرشلل نيهجتملا نييمالسإلا

 قارعلا يف نيلتاقملل ةبسنلاب اهتلق نم مغرلاب ةيبنجألا ىوقلا هذه تعاطتسا
 ىلع بردم ريغو زهجم ريغ يكيرمأ شيج مامأ ةكرعملا ضرأ ليوحت ىلإ
 .درمتلا ةهجاوم
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 نم ءزجك صوصخلا هجو ىلع ايروس ديدحتب شوب سيئرلا مقي مل
 يتلا ططخلا قيرط يف ةبقع دسألا راشب تربتعا هترادإ نكلو ءرشلا روحم

 معدب راشب سيئرلا شوب مهتاو .ةقطنملا يف يطارقوميدلا لوحتلل حمطت
 عزعز دقو قباسلا ينانبللا ءارزولا سيئر لايتغا دناس هنأو قارعلا يف درمتلا
 ليئارسإ دض باهرإلا عجشي هنأو «نانبل يف ةشهلا ةيطارقوميدلا لايتغالا اذه
 لمعلاب نيينيطسلفلا نييركسعلا ةداقلل حامسلاو هللا بزح حيلست لالخ نم

 .قشمد يف ةيرحب

 لاز ال  يبرغ يسامولبد لمأت «قارعلل يكيرمألا لالتحالا مضخ يف
 دسألا راشب نأ ىلإ راشأو «ةيروسلا ةسايسلا تارايتخا  ةقطنملا يف مدخي
 ءارمحلا طوطخلا ًايطختم برحلا دض فقي نأ الإ رايخ همامأ نكي مل
 ببسب كلذكو «هلويمو هتديقع ببسب كلذو شوب ةرادإ اهتمسر يتلا ةمراصلا

 نأ ىأر دقو .هتاذ هتيامح ىلع مكاحلا ماظنلا صرحو ناكملا ةيفارغج
 تفلاخ دق «اندض وأ انعم نوكت نأ امإ» راعشل اهينبتب ةيكيرمألا ةرادإلا
 ةصاخو ةيكيرمألا ةيسامولبدلا اهعبتت يتلا ءاطعلاو ذخألا ةسايس تايرورض
 يف نييكيرمألا نيلوؤسملا ةقي ةقيرط قلع العد فدرأو ‹طسوألا قرشلا ىف

 اذه لازام «نآلا ىتحو .«ميلسلا سحلا مهنم بره دقل» :رمألا اذه لا
 همسا فشك نودب ةحيرصلا ر اوافلا ثوعبملا
 أطخ دعي ودع ىلإ ايروس ليوحت نأ هتموكح رذنأ دقو .هل عباتلا دلبلا وأ
 ىفو قارعلا ىف ًايلاغ نمثلا تعفدو كلذ نطنشاو تلعف دقو .ايقيقح
 ١ ١ . ةقطنملا

 ًاطغض تناع امك ءاهدودح ىلع رارقتسالا مدع نم ةلاح قشمد تهجاو
 نيذلاو ةايحلا ديق ىلع نييمالسإلا نيلتاقملا ءاقب ببسب هراكنإ نكمي ال
 ام ديدهتل نودعتسم نوسرمتم مهو اوداعو قارعلل رممك ايروس اومدختسا

 تأدب دق تناك «م6١٠5 ماع لولحبو .ًادحلم ًامكاح ًاماظن هوربتعا
 نيلتاقملا عمقل ةفثكم ةلمح ايروسل ةعباتلا ةددعتملا ةيرابختسالا تالاكولا

 ثوعبملا مكحيو .يلخادلا نمألا ىلع ًاديدهت لكشي رخآ صخش يأو
 ؛برحلا ببسب ًايلاغ ًانمث ايروس دبكتت مل :ًالئاق ثادحألا ىلع يسامولبدلا
 تناك ةيجيتارتسالا هذهف «يئاهنلا فدهلا وه مكاحلا ماظنلا ءاقب نأ ا اربتعم
 .نمثلا اذه قحتست
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 ذنم ةرم لوأل اهيعارصم ىلع دودحلا تحتف برحلل ىلوألا مايألا يف

 فارخلا لقتل ةيوارحصلا تاراسملا ىلع ةرطيسلا نوبرهملا داعتساو ؛دوقع

 ىلإ نولتاقملا مضناو .يمانتملا قارعلا قوس ىلإ هريدصتل دوقولاو رئاجسلاو
 تلكش يتلاو ةريبك ةيلام غلابمو ةحلسأ نيلقان ضرألا تحت ةعيرسلا قرطلا

 نيب طوغضلا ةأطو تحتو .نيرهنلا نيب ةدعاقلا ميظنتل ةلماعلا ةينازيملا

 ايم حست ةعافترا غلبي ًايلمر ًادس ًاريخأ نويروسلا أشنأ ءاكيرمأو قارعلا

 «ةثامسمخ نم رثكأل ةيدودحلا ةسارحلا طاقن ددع اودازو دودحلا لوط ىلع

 اهنأش نم دودحلاو دودسلا نأ الإ ءدودحلا سرح نم ديزملا اوفاضأ امك

 ةليبقلل ءالولا لمحي طسوألا قرشلا يفف .لئابقلا ميسقت سيلو ممألا ميسقت

 لئابقلا نيب ةيخيراتلا تاقالعلا تشعتنا دقف .ةيلحملا ةنطاوملا نم رثكأ ةيمهأ

 كلذبو .قارعلل يكيرمألا لالتحالا لالخ نم دودحلا يبناج الك ىلع

 نم ةمهلتسملا اهتالضع ديعب نمز ذنم تضرقنا يتلا ىربكلا ايروس تداعتسا

 . اهتفاقث

 مل مهنأ الإ نيدهاجملا رورم ىلع ةدشب قييضتلا نم نويروسلا نكمت
 ناكو .هيلع ةرطيسلا متي نأ نم ربكأ كرحتلا ناك .ًامامت مهفاقيإ نم اونكمتي

 ضعب نأ امك ؛مهءاشترا لهس امم ةيدودحلا طاقنلا سرح رييغت متي ام ًاردان

 .مهروبع تلهسو قارعلا يف ةدعاقلا ةدنجأ عم تفطاعت لئابقلا تالئاع

 ةدع وأ مايأ ةدعل اوماقأو مالظلا يف اورضح نيذلا نوحتلملا بناجألا مستاو

 نييروسلا نيعرازملا ىرق مالسل ريكعت يأ يف اوببستي ملو ءودهلاب عيباسأ
 .دودحلا ىلع نيحالفلاو

 ةينمأ تاوق نويقارعلاو ناكيرمألا لكشي نأ ًارارم نويروسلا بلط دقو

 طبر ؛ةدحاو ًامئاد ةباجإلا تلظ نكلو ءةلكشملل دح عضول ةكرتشم

 تمضو «ىربكلا ةسايسلا فادهألاب نواعتلا ةدحتملا تايالولا ولوؤسم

 ىلع فارشإلاب ةدحتملا ممألا بلطل ةباجتسالا :ةليوط ًاطورش ةمئاقلا

 نع فقوتلاو «يريرحلا قيفر قبسألا ينانبللا ءارزولا سيئر لايتغا تاقيقحت

 يفو .ةينانبللا نوؤشلا يف لخدتلا نع فقوتلاو هللا بزحو سامح معد

 دودحلا ربع ةراغ ىلع شوب ةرادإ تقفاو «م۸٠٠۲ لوألا نيرشت /ربوتكأ

 ةدعاقلا يف ميدق طشان هنإ ليق مهدحأ صاخشأ ةينامث تلتق «ةيروسلا

 .ةيروسلا دودحلا ىلع ةيرحب هتايلمع سرامي نأ داتعا
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 ناكيرمألا اهسرحي يتلا ةعقرلا تداز ءدودحلا نم رخآلا بناجلا ىلعو
 ناكو .اهلالخ نم نيحلسملا رورم لمتحي ناك ليم ةئامثالث نم رثكأل دتمتل
 دفني ناك ام ًةداعو «تادعملا نم ليلقلاب نيدوزم نويقارعلا دودحلا سرح
 لئابقلا مادختسا يف اوعرشف «ةمهملا لامكتسال مهتميزع دفنتو مهدوقو

 ثيح يه امك يروسلا بناجلا ىلع دودحلا تلظو ؛رخآلا قيرطلا ةبقارمل
 .اهنم للستلا نكمي

 دسألا راشبل رذحلا جهنلا ددج «شوب ةرادإ نم ىلوألا روهشلا ءانثأو
 ىف لقألا ىلع قشمدو نطنشاو نيب ةيباجيإلا تاقالعلا نم ديزم يف لمألا
 تيبلا ناكو .لواب نيلوك ةيجراخ ةرازو يف ةيديلقتلا ةيسامولبدلا ميخم
 ديفيد نوريأ حرشو .قشمد يف يراجلا ريغتلا نم ًاقلق شوب دهع يف ضيبألا
 يغبني الو سوريف كانه ناك» ةيالولل سيئرك ددم تس ةدمل مدخ يذلا رليم

 .ملاعلل انترظن صخي اميف انركفو انتفسلفل نيعبتم ريغ مهنإ .بارتقالا انيلع
 .«لحلا ةبعص ةلكشم ًامئاد نبالا دسألا لاز ام

 لوليأ /ربمتبس ١١ تامجه تعقو دسألا راشب مكح نم ىلوألا ةنسلا يف
 ةيملاعلا برحلل ايروس ترظن دقف .هتاذ تقولا يف ةصرفو ةاسأم تناك يتلا
 .نطنشاو عم عسوأ تاقالعل لخدمك شوب ةرادإ اهتنش يتلا باهرإلا ىلع
 نرقلا نم تاينينامثلا لئاوأ يف نيملسملا ناوخإلا ايروس تبراح دقف
 ىدحإ تناك كلتو .نييمالسإلا نيلتاقملا كلذك تبراح امك نيرشعلا

 تامجه راشب بجش دقو .قشمدو شوب ةرادإ اهيف تدحتا يتلا تاعارصلا
 يلودلا نواعتلا»ب ىدان عايذملا يف هتاباطخ ىدحإ يفو «لوليأ رمش ١

 - هيبأ لثم ًامامت  راشب ركني ملو .«باهرإلا لاكشأ ةفاك لاصئتسا لجأ نم
 اهربتعا ىتلا تاعومجملا ىهو) يمالسإلا داهجلاو سامحو هللا بزحل همعد

 ًاديدهت اهربتعا يتلا ةدعاقلا دض ًانواعت ضرع هنأ الإ ء(ةمواقم تاكرح
 لوخد ةيناكمإب ةقوبسم ريغ ةوطخ ىف ايروس تحمس دقو .يناملعلا هماظنل
 ةيروسلا ىضارألا ةيكيرمألا تارباخملاو ةيلارديفلا تاقيقحتلا بتكم دارفأ
 يف تارباخملاب ينغ نايرش كانه ناك دقف .ايروس لخاد مهتايلمع ةسراممو
 ءاضعأ دحأ وهو اطع دمحم ماقأ ثيح «بلح ةيلامشلا ةيروسلا ةنيدملا
 هتحورطأ يف هلمع ءانثأ تاينيعستلا يف اهيف شاع يذلاو رشع ةعستلا موجهلا
 دمحم عم تاقيقحتلا يف اهتارباخمب ايروس تكراشو .ينارمعلا طيطختلا نع
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 ١١ تامجهب مايقلل اطع دمحمل هفيظوتب هبتشا يذلا لجرلا وهو رامز رديح

 ذقنأ دق يروسلا نواعتلا نأب ةيكيرمألا ةرادإلا ولوؤسم ررك .لوليأ /ربمتبس

 تارباخملا ترذح دق ةيروسلا تارباخملا نأ ةصاخبو «ناكيرمألا ةايح

 يذلا سماخلا لوطسألا ىلع ةدعاقلا ميظنت نم ةكيشو تامجهب ةيكيرمألا

 ًاددع لتقي نأ هحاجن ةلاح يف نكمملا نم ناك يذلاو نيرحبلا ىف يف هرقم عقي

 .ناكيرمألا نم ًاريبك

 نواعتت نأ ًايفاك نكي مل «شوب دهع يف ضيبألا تيبلل ةبسنلاب نكلو
 ةرادإلا ولوؤسم راشأ امك ناك يذلاو «باهرإلا ىلع برحلا يف ايروس

 ماظنلا شوب سيئرلا ربتعا دقف - ةيموقلا ايروس تامامتها نمض عقي ةيكيرمألا

 اصعلاب حول دقو .باهرإلل ًايرذج ايف هتاذ دح يف وه طلستملا مكاحلا

 ىلإ ًاريشم طسوألا قرشلا يف ةطلستملا ةمكاحلا ةملنالا نم اهريغو ايروسل

 دقل .مهبوعشل ةديج ةلماعم بلطتت ةدحتملا تايالولا عم ةبيطلا تاقالعلا نأ

 بلطملا اهنإ» ًاضيأ شوب لاقو «ةيكيرمألا ايلعلا لثملا ىدحإ ةيرحلا تناك

 تاوصألا تربتعا .«انرصعل اا ءادنلا يهو يموقلا اننمأل حلملا

 - ليئارسإ يمعادو نيظفاحملا ريغ تاعومجم نيب نم  نطنشاو يف ةرثؤملا
 .ةلكشملا نم ًاءزج ايروس يف عمقلا تاودأو راشب ماظن

 مادص ماظن طوقس عمو «م١٠٠7 ماع نم لوألا نوناك /ربمسيد يفو

 كلذ دعبو .قشمد ىلع ةديدج ةيداصتقا تابوقع شوب سيئرلا عّقو ةلوهسب

 ممألا رارق معدل كاريش كاج يسنرفلا سيئرلا عم هتاوق شوب مض «ماعب

 لالتحالا وهو نانبلل اش ايروس لالتحا ا بلاطي يذلا ةدحتملا

 ماع نم طابش /رياربف يفو .م14717 ماع ةيلهألا برحلا ءانثأ أدب يذلا

 تلتق يتلا ةرثؤملا ةلبنقلا دعب قشمد نم اهريفس نطنشاو تعدتسا م6

 ماظنلل دقانو رينويلبلاو قبسألا ءارزولا سيئر وهو - توريب يف يريرحلا قيفر

 لتقمب ايروس ةدحتملا ممألا تاقيقحت تطبر روفلا ىلعو .- ًاضيأ يروسلا
 فاعضإو ايروس ةلزع قيمعتل ًاديازتم ًاطغض لثمت ةوطخ لك تناكو .يريرحلا
 » :لاق هنم ديرت ةيكيرمألا ةرادإلا نأ دقتعي اذام راشب لئس امدنع .اهتناكم

 .«ةلكشملا يه هذه «فرعأ
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 «باكرلا تارايسل ةيفلخلا ذفاونلا ىلعو دادسلا بتاكم فلخو تالفاحلا
 يف روهظلا يف ًاضيأ هروص تأدب قشم د ىلع نطنشاو طوغض ديازت عمو

 ىلدتت يتلا ةقلعملا تانالعإلا ىلعو رورملا تاراشإ عقاومو عراوشلا ناكرأ
 هذه نع تاكنلا نويروسلا فلأ « هتسائر ةرتف لئاوأ يفو ٠ .ةرانإلا ديماوع نم

 يدسألا ثولاثلاب هومسأ ام وهو «سدقملا حبشلاو «نبالاو «بألا» :روصلا
 م5١٠5 ماع ذنم نكلو .راشبو لساب هيدلوو لحارلا سيئرلا وهو سدقملا

 تمستا دقو «لبقتسملا ىل ىلإ ًاقدحم ةيلوطب عاضوأ يف هدحو راشب مسر مت

 ةريبك ةروص ترهظو .دويلوه موجن ةماسوب ودبيل ةموعنلا نم ديزمب هحمالم

 ناك ةيديمحلاب فورعملا قيتعلا قوسلا جراخ تضرع .نيقباط اهعاقترا غلبي

 . «ایروسب نمؤأ انأ» : : ًامستبم حولي راشب اهيف

 ةيبوروألا لودلا ءارفس أدب شوب سيئرلل يقارعلا عورشملا فقوت دعبو
 ماق دقو .تاراشتسالل قشمدل ىرخأ ةرم ةدوعلا يف بناجألا ءارزولاو

 رسكب نييروهمجلا وأ نييطارقوميدلا نم ءاوس يكيرمألا سلجملا باون
 مامتهالا راهظإ ىلإ فدهت ةوفب ةنلعم تارايزب مايقلاب ايروس ىلع ةلزعلا

 وأ ليئارسإ 3 تاضروافملا لوح ةقيمع ةرظن ءاقلإل وأ نييقارعلا نيئجاللاب
 جذومنلا يبنتب ايروس بلاطت تناك يتلا ةيوقلا بلاطملا طاقسإ متو .نانبل
 - نوناقلا ةدايسو ةيلقألا قوقح هنزاوي ةيبلغأ مكح اكيرمأ ىدل لضفملا

 يف رخآ ليدب دجوي ال هنأ يحوت تناك يتلا ةيعق ةيعقاولا تاريدقتلا ةهجاوم عم

 - برحلا لبق قارعلا لثم اهلثم  ايروس ىدل نكي ملو .ايروس مكحل قفألا
 موقت وأ ةيموقلا ةدحولا ىلع ظفاحت نأ عيطتست ةيموكح ريغ تاسسؤم
 راشبو ينمألا زاهجلاو ثعبلا بزح طقف دجوي ناك .يسايسلا رييغتلاب
 .دسألا

 يشامت ةيمسر ةلدب سبلي ًامئاد لظ يذلا لجرلا وه قينألا دسألا ناك
 ةيبوروألا ةقيرطلا ىلع ففصم هبراشو ريصقلا هرعشو ءةضوملا طوطخ
 يف ةينيدلا ةروثلاب هتروث طبر ًاثبع لواحي لازي ال ناكو «ةيمالسإلا تسيلو

 - ةيناملعلا لجي ماظن راطإ يف  راشب ناك .هدلاو نم برقأ لكشب ناريإ
 راوزلا نم ةليوط ةمئاقب بحر امك ء«قشمد دجاسم ىلع ًافولأم ًافيض
 ةفاضإلاب ؛تامامعلاو بيبالجلا نيدترم اورضح نيذلا نييناريإلا نييمسرلا

 دقو .نانبلو ناريإ يف ةيميلقإلا تاسايسلا لوح نارهط عم رواشت هنأ ىلإ
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 نل برحلا رابغ رارقتسا دعب دجاوتت نأ يغبني يتلا ةيميلقإلا ةوقلا نأ نهار

 هل ودبت ام ًامئاد تناك ناريإ ةسايس نأ الإ «ناريإ نوكتس امنإ اكيرمأ نوكت
 .هدلاو نم اهدمتسا ةرظن يهو ءةيعفن ةعيبط تاذ

 تاقثلا نيعلطملا نم ًاضعب راشب لسرأ دقف سيلاوكلا فلخ امأ
 نم مغرلاب راشب ناك دقف  .ليئارسإ عم ةيرسلا تاضوافملا قافآ فاشكتسال
 ناغودرأ بيط بجر يكرتلا ءارزولا سيئر لمع دقو .- هيبأ نبا ءيش لك
 عم يمسر ىوتسم ىلع ةرشابملا ريغ تاضوافملا تأدب .نيفرطلا نيب ر اظن

 قدانف يف مهتماقإ عم نييروسلا نيضوافملاو ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو قيرف
 يف نويروسلاو نويليئارسإلا نوثوعبملا ماقأ تاضوافملا مدقت عمو .ةلصفنم

 رورمبو .فرغلا نيب ناغودرأ يكرتلا ءارزولا سيئر ددرتو هتاذ قدنفلا

 نالوجلا ةبضه ةداعتسال لمع جمانرب تاضوافملا قيرف ردصأ «تقولا

 ىف ليئارسإ اهتبصتغا ىتلا ةيلامشلا ليلجلا ىلع ةلطملا ةيناكربلا ةقطنملاو
 ًارهاظ ناريإ عم ايروس فلاحت هيف ناك يذلا تقولا يف .م14117 برح
 ةضهانملا تاعومجملل ايروس معدل ةبسنلاب رمألا ناك كلذكو ًاينلعو
 .سامحو هللا بزح لثم ليئارسإل

 «ةيخيراتلا اهروذج تداعتسا ايروس نأ ىلع ةمالع ةضياقملا تناك

 ةبخنو ةقيتعلا اهقاوسأب ةيروسلا ةفاقثلل ًاروحم ًامئاد ن تلظ دقف
 ةداعتسا لوح ليئارسإ عم ةدحاو ةقفصل نكمي ناكو .اهب عتمتت يتلا راجتلا

 ىلعأل ةضياقملا تقترا .ةقطنملا رئاس ىلع ةيروف هر رثؤت نأ نالوجلا
 يليئارسإلا ءارزولا سيئر لصو ثيح «م۸٠٠۲ ماع فيرخ يف اهتايوتسم

 لوح ةينمألا ةلئسألاب ةمئاق ضارعتسال لوبنطسا ىلإ ترملوأ دوهيإ
 كلتو .يروسلا قيرفلا ىلع ةيليئارسإلا تاضوافملا اهتحرط يتلاو نالوجلا
 املثم ةقثلا ىلع ةينبملا تاءارجإلا روسج تديش ىتلا ليصافتلا رخآ تناك

 نسح ىلع ةمالعك تالؤاستلا ىلع ايروس تباجأ دقو .تاضوافملا ريشت

 سيئرلا عم فتاهلا ىلع ناك :طيسوك ناغودرأ لمع ًاددجمو .ةينلا

 هتقفاومل ترملوأ راشأ .يليئارسإلا ءارزولا سيئر عم هجول اجو يروسلا

 نم ةينمألا ةلئسألا ىلع ايروس تاباجإ تعجور .تاثداحملا رارمتسا ىلع

 .ةيضرم اهنأب اهمييقت متو ةيليئارسإلا ةموكحلا يف ىوتسم ىلعأ لبق
 ةيخيرات ةرفطل دهمي ناك يذلا رمألا ًادج ةقيض نآلا تافالتخالا تحبصأو
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 ىلوتيس ةليلق عيباسأ نوضغ يفف ؛ًاحيحص تيقوتلا ناك دقل .ةيؤرلا ىف

 0 راشأ لو ف اقابرأ كاراب بختنملا ديدجلا يكيرمألا سيئرلا

 رتشا عم ليئارسإو ايروس نيب ةرشابملا تاثداحملا ىلع قيدصتلاب

 نم نولوؤسم لصتاو .شوب ةرادإ جهن نع ًاديدش ًافارحنا دعي امم ءاكيرمأ
 طسوألا قرشلل ةديدجلا دعاوقلا نأ راهظإل اهيف يروسلا ريفسلاب نطنشاو

 نم ديزمل جاتحي هنإ :ترملوأ لاقو .ةيديلقتلا ةيسامولبدلا نمضتتس
 تناك نكلو «بيبأ لت يف تاثداحملا نم ىرخأ ةلوج ىنعمب «تقولا
 رخآ حبصيس ام ركذتبو .رقتسا دق عضولا نأ ةرقنأو ىت قشمد يف رظنلا ةهجو

 تقو ىف هتاراوح دحأ ىف ىكرتلا ءارزولا سيئر لاق تاثداحملا نم ةرود
 نيب ةيقافتال لوصولا نم ًادج انبرتقا دق انك ةليللا كلت يف» :قحال
 عوبسألا ةياهن ىتح تاثداحملا رارمتسا ىلع قافتالا مت .«نيفرطلا

 :هليحر لبق ترملوأ اهلاق ةلمج رخآ تناكو .ةيباجيإ ةجيتن ىلإ لوصولل
 ناغودرأ بيط بجر رظتنا .«مكيلإ دوعأو يئالمز ريشتسأس يتدوع درجمب»
 لوألا نوناك /ربمسيد ۲۷ يف مايأ ةعبرأب كلذ دعب نكل .دسألا راشبو

 امم «ضرألا ىلع ةيرب تالمح كلذ التو ءًايوج ةزغ ليئارسإ تمجاه
 ناعرسو .ىمسم ريغ لجأ ىلإ ةيئاهنلا تاضوافملا ءارجإ تايلامتحا لجأ

 مازتلا يأ لمحت ال ةددشتم ةموكح هدعب تءاجو ةطلسلا نم ترملوأ جرخ ام

 .ميلقإلا يف تاضوافم هاجت

 ىدحإ يف مادصب هيبشلا ثلاثلا دراشتير لثم دسألا راشب نكي مل

 ًاباصم ةيغاط ًاضيأ نكي ملو «قشمد اربوأ راد يف تضرع يتلا تايحرسملا
 ناك امنإ «ىكيرمألا لالتحالا ببسب هتكلمم ترمد ثيح ةمظعلا نونجب
 ليئارسإ عم تاثداحملا تفقوت دقل .ةيميلقإلا هتاسايس يف ًايتامجارب راشب
 يف أطخلا نأ ملاعلا مظعم رظن ةهجو تناكو .مئاد لكشب سيل نكلو

 امدنع اهتريسم لصاوت نأ نكمي تاضوافملا نإ .ايروس يف سيلو ليئارسإ
 رييغت ثادحإل راسم نع ثحبي ديدج ىكيرمأ سيئرل بسانملا تقولا نيحي

 يف حضاولا يسايسلا سردلا وه اذه ناك .حاجنلا نم شماه عم ةقطنملا يف
 ةيحرسملا تناك دقل .ثلاثلا دراشتير ةيديجارتلا ةيحرسملا نم ةيبرعلا ةخسنلا
 نأ عاطتسا .ًاديج رمألا اذه دسألا راشب مهف دقو «ةوقلا ةشاشه سكعت

 عم دسألا فقو .ةيسايسو ةيسامولبد بساكم زرحي ناكو هئاقب ىلع ظفاحي
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 اذهل ةدشب قفصو ءاربوألا راد يف تضرع يتلا اماردلا ماتخ يف روهمجلا

 مهتبجعأ نيذلا نييروسلا دوشح نيب حرسملا ةهدر ربع ءودهب راسو جاتنإلا

 سيئرلا مهفو «ئطاخ راسم يف تراس يتلا ةوقلا ةسايسل ةميدقلا ةياورلا

 . ًاديج سردلا باشلا

۹۱ 





 سامل) لصفل)

 عاضخإلاو ةيوهلا

 ليوط نمزل تناك يتلا مصاوعلا . . .دادغبو قشمد ...قارعلاو ايروس

 «يفارغجلا عقوملا ىلع ةسفانتم مويلا يه «يمالسإلا خيراتلا يف ةسفانتم
 مكحأ يذلا ثعبلا بزح ا ةلود امهادحإ :ةيوهلا نع لاؤسلاب ةلوغشم

 اهتقرتخا ةوجف ٌةثدحم ةطلسلا تشالت ىرخألا يفو ءةطلسلا ىلع هتضبق

 تناك «قارعلل ةبسنلابف .ةيثراك جئاتنب تهتناو ةيوهلا ىلع سفانتلا تاسايس
 دحو يذلا خيراتلا نم ريثكب ىوقأ م۳٠٠۲ ماع دعب ةلودلا تمسق يتلا ةوقلا

 يف قارعلا يف تعقو يتلا بهنلاو بلسلا لامعأ تببست دقو .سانلا

 مل يذلا لاؤسلا ناك مل ماع يفو .يلخاد ريجهتو ةيعامج تارجه

 عنم امك «برعلا نم ناريجلل جاعزإ ردصم «؟قارعلا وه ام» :ةباجإ دجي
 ةيحضتلل دادعتسا ىلع اونوكي مل مهنإ ثيح «ةدوعلا نم نييفنملا لاؤسلا اذه

 .ةباجإلا نم اودكأتي ىتح مهلبقتسمو مهتايحب

 /ربوتكأ يف يبعشلا ءاتفتسالا هرقأ يذلا ديدجلا روتسدلا ممّص دقل
 .قارعلا يف ةديدجلا ةيوهلا ةلئسأ ىلع بيجيل م٠٠٠۲ ماع نم لوألا نيرشت

 نالعإ متي ةرم لوأل .ةلئسألا نم ديزملا حرط يف ببست كلذ نم ًالدب نكلو
 نس زوجي ال» :ةرابع ةيناثلا ةداملا تنمضت دقو .ةلودلل او ًائيد مالسإلا

 باسح ىلع تءاج ةداملا هذهو ء«مالسإلا ماكحأ تباوث عم ضراعتي نوناق

 بناج نم ءارولا ىلإ ةوطخ تربتعاو قارعلا ىف ةملسملا ريغ ةيلقألا

 روتسدلا ودعم لخدأو .ةأرملا قوقح صخي اميف اميس ال نييقارعلا نييناملعلا
 نم ًاءزج اهينطاومو «يمالسإلا ملاعلا نم ًاءزج هفصوب قارعلا تددح ةرابع
 لامش ىفو .برعلا ريغ داركألل ةناهإ تناك ةرابعلا هذهو «ةيبرعلا ةمألا
 نم دقع نم رثكألو .ةيبنجأ ةمصاع دادغب داركألا نم ريثكلا ربتعا «قارعلا
 ندملا يهو ليبرإو ةيناميلسلا عراوش يف ةيبرعلا ةغللا مادختسا ردن «نامزلا
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 ةركف ديدجلا روتسدلا معد دقو .لابجلا يف تايسنجلا ةددعتم ةيدركلا

 اولصح يذلا يتاذلا مكحلا ىلع اوظفاحيل داركألا اهقنتعا يتلا ةيلارديفلا

 قارعلا نوكت نأ كلذ ىنعي نأ نكمي ىلمعلا قيبطتلا دنعو ؛ةبوعصب هيلع

 ةدحوم ريغ ةيوهو ةفيعض ةيزكرم ةموكحب ءازجأ ةثالث ىلإ ًايفئاط ةمسقم ةلود
 .قالطإلا ىلع

 ريغل ناكم ال هنأ ةدعاقلا ميظنتل نورصانملا نويمالسإلا نودهاجملا ررق
 ةقالع هل ام لك ًاضيأ اوهركو ٠ «نييحيسملا اوفدهتساو «قارعلا يف نيملسملا
 ةدمتسم ةيعيشلا سوقطلا ربتعُت ملاعلل مهترظنو يلوصألا مهركف يفف .ةعيشلاب
 مهليوأت يفو .سوقطلا هذه ةينثو ىلع ليلد كلذ يفو سراف دالب نم

 هذه يفو «؟نييوفصلا» مهنومسيو نيملسم اوسيل ةعيشلا نوربتعي مالسإلل

 مهنأ ينعي امم «ةيسراف لوصأ نم مهرادحنا ىلإ ريشي ينمض حيملت ةيمستلا

 .ةيقارعلا ةيوهلا يف مهل قح ال

 ةعيشلا نم لتقلا تاعامج تفدهتساو ىرخأ ةرم ةيهاركلا تداع دقو

 ىلعو .برهلا ىلع نيريثكلا ريجأ امم َةّنّسلا نم نييثعبلا رابك نيددشتملا
 ميلس ريغ لكشب نييثعبلا ءاصقإب َةّنسلا ةبقاعمل ةلمح نش مت يموكحلا قاطنلا
 رصأ «هتاذ تقولا يفو ٠ .مهتاشاعم ءاغلإو مهفئاظو نم مهنامرح لالخ نم

 قارعلا برع عم اوكراشت - اعرق اولا ا

 خيراتلا يف ةرم لوأ يفو .ليوط خيرات يف ءاوس دح ىلع نييحيسملاو ةّئّس
 ددجلا قارعلا ماكح نأ الإ «برعلا ةعيشلا e لا

 نم نورق دعب ةطلسلا مادختسا ةيفيكل مهتفرعم نم نيقي ىلع اونوكي مل
 .يسايسلا ةلودلا ريصم نم نيدكأتم ريغ اوناك امك عمقلاو نامرحلا

 تربتعا ةيقارعلا ةيوهلا ديدحت ةكرعم جئاتن نإف «نييفنملل ةبسنلاب امأ

 ةعيبطلا ةفرعم مهيلع يغبني ناك ثيح ‹مهتدوع تاالامتحاب قلعتي اميف ةيويح

 يتلا ةلودلا ًايخيرات قارعلا تناك .قارعلا يهو ةديدجلا ةمألل ةيساسألا

 نأ ىلع ةرداق تناكو «ةينامثعلا ةلودلا تقو يف سرفلاو برعلا نيب لصفت

 يراحصلا يف ترقتسا يتلا لئابقلاو فئاوطلا نم عساولا عونتلا اذه عست
 خيراتلا يف امأ .نيرهنلا ضرأ يف ةبصخلا لوهسلاو تاعقنتسملاو ةلحاقلا

 تناكو .ةيميلقإلا ناريإ ةوقل نزاوملا لقثلا يه قارعلا تناكف رصاعملا
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 مث «نيعونتملا اهناكس ىلع ةمراص ةبورع تضرف دق تاينيرشعلا ذنم قارعلا
 ةعيش ةروث مامأ نصحلا يه قارعلا تناك مادص طوقس ىلإ م1914 ماع ذنم

 يبرعلا ماظنلا اذهب يكيرمألا وزغلا حاطأ دقو .م1914 ماع ةيمالسإلا ناريإ

 .ةقطنملا مكح يف خسارلا يّنسلا

 ىوقلا باحسنا ببسب كلذ ناك دقل «طيلخلا اذه برعلا رتخي مل»
 يذلاو - ينيطسلفلا يحيسملا ملاعلا يروخ يمار يل لاق اذكه ؛ةيرامعتسالا
 يف هبتكم يف ةيوهلا لوح ًالاؤس هيلع تيقلأ امدنع - ليوط تقول يليمز ناك
 أدبت طسوألا قرشلا ىف :ىل لاق ثيح «توريب ىف ةيكريمألا ةعماجلا
 ًاقفو:كمسز ىلا ةيركسعلا هودحلا ىلإ ةراشإلاب ةيوهلا لوحتازاوخلا
 دقو نيرشعلا نرقلا لئاوأ يف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ةيرامعتسالا حلاصملل

 .لئابقلاو تاعومجملا ميسقت قيرط نع الود حلاصملا هذه تقلخ

 ماع يف) مث . «لكشلا اذهل ًاجذومن قارعلا ةمتال : يروخ لوقي

 ليكشت ةداعإ سانلا ىلع ًامازل ناكف ءةلودلاب يبنجأ وزغ حاطأ ۴۳
 تارايلم عم لماعتت امدنع» :فاضأو .ضوافتلا ةداعإو ةطلسلا ةقالع
 e نييثعبلا مكح ببسي ضاعتمالاب رعشتو طفقنلا دئاوع نم تارالودلا

 هيلإ ًافاضم جيزملا اذه نإف .ةدعاقلا ميظنت لبق نم دمعتملا ضيرحتلا عد

 . مهفت نأ بجي يتلا (ةيوهلا) اياضق ةيفلخ لثمي «يقرعلا ريهطتلا ًاضيأ

 ههاجت ةدحوم ةضراعم يأ عنمل يفئاطلا ماسقنالا ةراثإ يف مادص غلاب

 00- .ةدبتسم ةطلسو يوق ينمأ زاهج لالخ نم ةطلسلا ىلع ضبقو

 نكي ملو «ةينيدلاو ةيلبقلا مهتاءالوب نويقارعلا ىمتحا .ةلودلا تطقس

 دقو ا اومتني نأ مهيلع هنأ اودقتعا مهنأل نكلو ناميإ نم ًاعبان
 امنيبف .دجاسملا نيب ةمسقم دحوتلا ىلع شيجلا اهربجأ يتلا ةلودلا تحبصأ

 ةتحبلا ةيفئاطلا ةيوهلا نم ًاضيأ نوريثكلا بره نامألا نع ًاثحب نويفنملا بره
 يف ةملعتملا ةقبطلل ةميدقلا ةيموقلا ةيوهلا تلدبتساو دالبلا تحستكا يتلا
 .دادغب

 مه نم ًادبأ اوقفتي مل ءادبأ اهتيوه ددحت مل لود اهنإ» :يروخ لوقي
 مل ؟ةيبرعلا ةيموقلا مأ مالسإلا يه له «“مهيدل ةيساسألا ميقلا مظن يه امو

 موقي ةيلمع ةبرجتب رمت ةلود ةيأ رن مل «ىرخأ ةيبرع ةلود يأ يف كلذ ثدحي
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 ؟دودحلا سفن لخاد ًاعم شيعلا نم نونطاوملا نكمتيس فيك

 برحلا نم كرتشملا طغضلا تحت لبق نم ةيبرعلا لودلا تشاع دقل

 داحتالاو برغلا اهنوؤش يف لخدت امك «ةدبتسملا تاموكحلاو ةدرابلا

 ةيعيبطلا ريغ فورظلا ربتعت يروخ رظن ةهجو نمو .ءاوس دح ىلع يتيفوسلا
 امف :ةيقطنم ةقيقح تابارطضالا هذه نم ريثكلا ترسف يتلاو ةقطنملا يف

 هذه تلاز ام» :يروخل ًاققوو .نودبتسملا اهمكحي ةقطنملا تلاز

 اهدودح مسر مت يتلا لودلا نإف .«ةلودلا لبق ام ةلحرم يف تاعمتجملا
 عمو «نييلحم ءاسؤر ىلإ كلذ دعب اهميلست متو يركسعلا رامعتسالا مدختل
 الإ ءىربكلا ىوقلا تاعارص ىف اهطارخناو طفنلا دئاوعب لودلا هذه ىنغ

 دجاوتي ملف «ةرصاعمو ةرقتسم ةيسايس تانايكك اهتاذ ةرادإل ةلهؤم نكت اهنإ
 .نآلا الو تقولا كلذ يف ال ءرودلا اذه لثمل مهلهؤي ام مهخيرات يف

 قارعلا براحي هخيرات يف ةرم لوألو «يعيبطلا عقوملا نع ًاديعبو
 هذه تناك دقو «يطارقوميد لمع راطإ لالخ نم برحلا دعب ام ةيوه ددحيل

 لاعفأ دودرب ةيبرعلا مصاوعلا اهتعبات ءةدئافلا ةميدع ةيطارقميدلا برحلا
 .رذحلا ىلإ حايترالا مدع نيبام ةتوافتم

 ماع ىلإ م۷٠٠۲ ماع نم دادغب يف يكيرمألا ريفسلا ركورك ناير لاقو
 :- قارعلا يف تابارطضا تدهش يتلا تاونسلا رثكأ نم ربتعت يتلا - م4

 .«ةعيش ماكحلا نأ يه ناريجلا نويع يف رفتغت ال يتلا ةئيطخلا نإ»

 اميف هتاظحالم ًامئاد ردصي ركورك ناك ةيجراخلا ةرازو نم هدعاقت ذنمو

 - ةيبرعلا ةغللا ثدحتي وهو  ركورك لسرأ .ًاديج اهفرع يتلا ةقطنملاب قلعتي

 يفو ؛نامزلا نم نيدقع نع ديزي ام اهيف ثكمو طسوألا قرشلا ةقطنم ىلإ
 ةركذم دادعإ ىلع لمع - ةيجراخلا ريزو لواب نلوك نم بلطب م7١٠٠ ماع

 تناك .«ةلمتكملا ةفصاعلا» ناونعب قاروأ ة ةعومجم :نمضتت «قارعلا يف ةيرس

 لالتحالا عبتتس يتلا ىضوفلاو ككفتلاب ةحيرص ًءءوبن لكشت ةركذملا هذه

 داركألا عم ةيعيشلا ةيبلغألا ٍمايق لامتحا نم ركورك اهيف رذحو «يكيرمألا

 - قارعلا ناريج ةلواحم نم ًاضيأ رذح امك َةِّيَنُِّسلا ةيلقألا ىلع ةرطيسلاب
 .فعضلا اهبيصيس يتلا ةيقارعلا ةلودلا ىلع ريثأتلا  ةيدوعسلاو ايروسو ناريإ
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 هترافس نم ًاعقاو تحبصأ فيك هتاؤبنت لك ركورك ىكيرمألا ريفسلا دهاش دقو

 تبقار دقو .ىرخأ ةرم هتيوه ديدحتل قارعلا عارص ءانثأ دادغب يف ةيكيرمألا
 نأ ببسب كلذ ناك له .غلاب مامتهاب فقوملا ةقطنملا يف ةدوجوملا ىوقلا

 نأ ببسب مأ ءاهلادبتسا مت دق يميلقإلا ةّيْئّسلا ىوقلا نيوكت نم ةدحاو ةينب
 اهلاق «ثدحي ناك ام طبضلاب اذه نأ دقتعأ» ؟هتيوه ديدحت لواحي قارعلا

 ريثأتلا نيدهاج نولواحي ناريجلا لاز ام» .يناثلا رايخلا ىلع ًاقلعم ركورك

 عونلا اذه دض ةمواقملاب عتمتي  قارعلا هنوكل  قارعلا نكلو «قارعلا ىلع
 ريثكلا اهنكسي يتلا ةيقرشلا اهتقطنم ىلإ رظنت ًالثم ةيدوعسلاف .طوغضلا نم
 ةحوتفم ةلود يهو (قارعلا يف) ةعيشلا اهدوقي ةلود» ىلإ رظنتو «ةعيشلا نم
 : .«برعلل ًاديج سيل اذهو ««ةيطارقوميدو ةيبعشو

 ةيركسعلا دودحلا ديدحتب م١197 ماع هسيسأت مت يذلا لودلا ماظن ماق

 ىلع رداصملا عيزوت وأ ةطلسلل ةلداعلا ةكراشملل رابتعا نود يبرعلا ملاعلل

 ءرابتعالا يف ةصقلا هذه عضو عمو .دودحلا هذه لخاد ةيلقألاو ةيبلغألا

 م6١٠٠ ماع يف ًارخؤم ةطلسلا ىلع تلصح يتلا ةيعيشلا ةيبلغألا تماق
 ةيضق ةجلاعمل قارعلا دودح يف روتسدلا هنمضي يذلا يداحتالا ماظنلا معدب

 مكح تحت َةَّنّسلا اهيف يظح يتلا دادغب نع ًاديعب رداصملاو ىوقلا عيزوت
 ةقطنم نع ةعيشلا نويسايسلا ثدحت دقو .ةيزكرملا ةلودلا دئاوف ينجب مادص

 ندملا ربع بونجلا ىلإ ةرصبلا نم دتمت تاعطاقم عست نم ةنوكم ىربك
 هذهل نورخآ راشأ امنيب ءةمصاعلا فارطأ ىلإ فجنلاو ءالبركك ةيعيشلا

 ىلإ داركألا اهب راشأ يتلا اهتاذ ةقيرطلاب «ناتسعيش» مساب ةديدجلا ةقطنملا

 يه نوكتسف «ناتسنس» امأ .ناتسدرك مساب لامشلا يف ةلقتسملا ةقطنملا

 .دادغب برغو لامش يف طفنلا نم ًاظح لقألا ةقطنملا

 سانلا نم ريثكلل ةمخض ةلكشم بابلا اذه حتفي» :يروخ يمار لوقيو

 ثيح «يزكرماللا مكحلا نوفاخي نيذلا كئلوأ اميس ال يبرعلا ملاعلا يف

 ةصاخ ةلقتسم ةقطنمب درفتلا يف ىرخألا لودلا يف سانلا نم ريثك بغريس
 .«ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيقرشلا ةقطنملا يف ةعيشلا كلذ لاثمو . ًاضيأ مهب

 ةيضق زاربإل ةدعتسم طسوألا قرشلا يف ةلود لك يف تاعومجم 0

 امبرو ءرصم ىلإ جيلخلا لود نم دتمت قطانم يف مهضعبو «لالقتسالا

 .قارعلا يف تثدح يتلا تاريغتلا مهعجشت
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 نم ريثكلا عوقو يف هتيوه نع قارعلا ثحب هيف ببست يذلا تقولا يف
 تناك .ةئداه شاعتنا ةلحرمب رمت قشمد تناك ءفنعلاو ةيفئاطلا لامعأ

 تناك «عباسلا نرقلا يفف .مالسإلل ركبملا خيراتلا ذنم نيتسفانتم ناتمصاعلا
 .ةعساشلا ةيومألا ةيروطاربمإلاو ةفيلخلا رقمو يمالسإلا ملاعلا ةمصاع قشمد

 مسج يف سراف دالب جمدب ماقو دادغب ىلإ ةفيلخلا لقتنا ه١٠۷ ماع يف مث

 ىرخأ ةرم دادغبو قشمد نيب سفانتلا اذه داع دقو .ةرصتنملا ةيسابعلا ةلودلا

 .ثعبلا يَبرج سيسأتب نيرشعلا نرقلا يف

 انف من +

 «سيئرلا وه دسألا ظفاح ناك تاينينامثلا ىف قشمد ىلإ ترضح امدنع
 ةبيثك ةنيدملا تناكو «ةدرابلا برحلا ىعار وه ىتيفوسلا داحتالا ناكو
 ابوروأ ةمصاعل يبرع ديلقت ضحم تقولا كلذ يف تناك دقف .ةفيعضو
 تاعفار نم ٌدادعأ اهقوف فرفرت ؛ةرهدزم ةنيدم نآلا قشمد تحبصأ .ةيقرشلا
 يف ةيديلقتلا لزانملا اولوحي نأ نويروسلا ءايرثألا عاطتسا دقو ؛تاءاشنإلا

 ةمالع لمحي ىهقم ًابيرقت عوبسأ لك حتتفيو «ةمخف قدانف ىلإ ةميدقلا ةنيدملا
 ءالمعلا نم ةديدج ةقبطل يمسرلا بورشملا هيتاللا حيصأو ةروهشم ةيراجت

 يف دوقنلا عاديإ نآلا نييروسلا ناكمإب حبصأ .نيقينألا بابشلا نييروسلا

 تحتتفا «م۹٠٠۲ ماع يفو .ةينامتئالا تاقاطبلا مادختساو ةصاخ فراصم
 «(لوألا مويلا يف تكرتشا طقف تاكرش عبس نأ نم مغرلا ىلع) ةصروبلا

 نم ناك «ىكيرمألا ططخملا ىفو .كلذك ةصاخلا تاعماجلا ترهدزا امك
 عمو .ةرحلا قوسلا ةيلامسأرل ةيلاتلا ةمصاعلا يه دادغب نوكت نأ ضرتفملا
 قرشلا يف مراصلا يكارتشالا داصتقالا رسك نم وه دسألا راشب ناك كلذ
 نأ دقتعي ناك ىطخب كلذ متو «ينيصلا جذومنلا عبتي هنإ :لاقو .ءطسوألا

 يف لثامم حاتفناب حاتفنالا اذه عابتإ يف تقفخأ اهنأ الإ ءاهيلع ةرداق ايروس

 .ةرازغب ايروس ىلع دفاوتت تناك ةثيدحلا ةزهجألاو عئاضبلاو .ريبعتلا ةيرح

 نم نويروسلا ٌةداع اهؤلمي قشمد ءايحأ مظعم يف تنرتنإلا يهاقم ترثك دقو
 اييرقت عيمجلا ناكو .ليللا فصتنم دعب امل تنرتنإلا نوحفصتي «بابشلا

 - برغلاو ةيروسلا ةفاقثلا نيب كرتشملا مساقلا ناكو .ةلاقن فتاوه نولمحي
 اهتفيلح نيبو اهنيب كرتشملا مساقلا نم ربكأ - ابوروأو ةدحتملا تايالولا

 .قارعلا يف ةئشانلا ةلودلاو نارهط
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 ءقمأ فأ ةنيدم» ةطحم ةنيدملا يف ويدارلا تاطحم رهشأ ىدحإ دعتو

 ةعباتم بسن ىلعأ بحاص وهو ايروس اي ريخلا حابص ىمسي جمانربب زيمتتو
 ينوه ردانلا مسالا لمحي يذلا همدقم ثدحتي جمانربلا اذه يف .قشمد يف

 ريدي امك «ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيعمتسملا نم نيلصتملا عم ديعس

 ذوذشلاو لافطألا داهطضا لثم ةيلدج اياضق لوح عايذملا ىلع تاراوح

 يعانصلا رمقلا تاونق ىلع «اربوأ» ًاضيأ نويروسلا عباتي امك «يسنجلا

 ةينغأ لضفأ تاقباسم ىلع ةلومحملا فتاوهلا قيرط نع تيوصتلاب نوموقيو
 ىقيسومب ةيئاوهلا تاجوملا تمحدزا دقو .ىنانبللا نويزفيلتلا اهيرجي ىتلاو
 ناك دقو .لضفملا جمانربلا وه «ًاتنس ٠٠١ جمانرب ناكو «ةيكيرمألا بارلا
 . نييكالهتسا مهفصوب مهسفنأ نوفرعي نويروسلا

 .ثربتعاو .لدجلل ًاراثم ةيوهلا ةيضق لازت ال ًاضيأ ايروس ىف
 ةضماغلا ماكحألا نم ةمئاق لظ يف ةينوناق ريغو ةريطخ ةماعلا تاثداحملا
 لاز امو .«يموقلا نمألاب رضت» وأ «ةقيقدلا ريغ تامولعملا» رشن عنمت يتلا

 .ةعونتملا ايروس تانايدو تايقرعل ةيامحلا ضعب لمحي راشب ماظن دادبتسا
 ال ةرصاعملا قشمد نأ ول امك فعضلاب ترعش ديرفلا اهخيراتب «قشمد نكلو
 يكيرمألا شيجلا مودق ذنم نايلغ ةلاح يف ةقطنم ىلع ةرطيسلا نم نكمتت

 .دادغب ىلإ

 ةينيدلا تارتوتلا ىلع ثعبلا بزحل ةيناملعلا ةيجولوديألا تظفاح دقل

 كلت نأ الإ ءةددعتم ةينمأ ةزهجأ مادختساب ةرطيسلا تحت ةيفئاطلاو

 دبتسملا ثعبلا بزحل ئجافملا طوقسلا تيثأ دقو .ةتقؤم تناك ةيجيتارتسالا

 ةيوهلا ايروس تلوح - لقألا ىلع  حطسلا ىلع .حوضوب كلذ قارعلا يف
 نيب تداس دقو .«ضبانلا اهبلق» اهنأ تمعز دقو ةبورعلا راعش ىنبت هاجتاب

 ايروس»ب ناميإلا ةركف يف تدسجت يتلا ءةمظعلا ماهوأ مدقألا لايجألا

 ليئارسإو ندرألاو نانبل مضت ةلودب ملحلا اهدافم ةركف يهو «ىربكلا
 حلت ةبورعلل ةيسنامورلا ةركفلا هذه تلاز امو .ةزغ طيرش عم (نيطسلف)

 .ةيركسعلا ىوقلا اهتضرف يتلا دودحلا نم ربكأ ةقطنم لمشت ةيوه اهرابتعاب

 - دسألا راشب سيئرلا مهيف امب  ةلودلا يف ةمكاحلا ةبخنلا نم نوريثكلا

 عمقلا نم نويولعلا ىناع دقو .ةعيشلا قرف ىدحإ يهو «ةيولعلا ةفئاطلا نم
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 ماظن لظ يف ىرخألا تايلقألا ىلإ ةفاضإلاب نويولعلا رهدزا دقو .نورقل

 ظفاح «راشب دلاو دوعص دعيو .شيجلا لالخ نم يروسلا يناملعلا ثعبلا

 ةسردملل بهذ يذلا هترسأ ىف لوألا ناك دقف ؛ةيجذومن ةيولع ةصق دسألا
 سيل ةدهطضملا ةيلقألا نم ىتأ يذلا حومطلا بلاطلا اذه نأ الإ «ةيوناثلا
 لالخ نم ىلاعلا هميلعت ىلع ظفاح لصح .ةيلكلل بهذيل لام هيدل

 داحتالا ىف ةينفلا تاساردلا نم ديزملا لمكأو ةيروسلا ةيركسعلا ةيميداكألا
 «عافدلل ريزوك هبصنم لالخ نم ًايركسع ًابالقنا دسألا ذفن دقو .يتيفوسلا
 ةرقتسم ةيناملعلا ايروس تلظ ةأجافمللو .ةيزكرملا ةلودلا ةطلس جمدأ اهدعبو

 تناك ةمكاحلا ةبخنلا نأ نم مغرلا ىلع دسألا مكح نم ًاماع نيعبرألا ربع
 .ةّيئسلا ةيبلغألا مكحت يتلا ةيولعلا ةيلقألا نم

 دقو «ةفيعض ةيروث ةوق ثعبلا حبصأ نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب يف
 دحأ نويمالسإلا لكش ثيح «ةيكيمانيدلا تاكرحلا نم ديزمل ايروس تضرعت
 ةداعتساب مهملحو ةيرامعتسالا دودحلا ةفاكل مهلهاجت لالخ نم تايدحتلا

 لك شمهّتس يتلاو يّنسلا مالسإلا نم ةمراص ةروص اهمكحت يتلا ةفالخلا
 قارعلا يف يكيرمألا عورشملا ءاجو .طسوألا قرشلا يف ىرخألا تايلقألا
 نويحالصإلا هددر يذلا ليدبلا يدحتلا اذه .نطنشاو نم ةيسكع بلاطمب

 عم ىوقأ ٍدحت ءاجو . . ةيطارقوميدلاب عتمتيو طسوأ قرشب يداني يذلاو برعلا

 ءاحنأ ةفاك يف ةيفئاطلا ةيوهلل ًايوق ان ةراثأ يتلاو ةيقارعلا ةيفئاطلا برحلا

 لصت دادعأب ةيقارعلا تالئاعلا لوصو عم قلقلاب نويروسلا رعشو .ةقطنملا

 يف ببستي دق ةيقرشلا دودحلا ىلع ثدح ام نأ اوكردأ دقف «موي لك فالآلل
 .كلذك ةيروسلا ةيوهلا ميسقت

 ينمألا رايهنالاو ةيفئاطلا اهتببس يتلا ءامدلا ةقارإ نم نويروسلا عزف امك

 تاذ ءايحألا يف تعمجت يتلا ةيقارعلا تالئاعلا نم هنع اوعمس يذلا
 نأ ةميدقلا لايجألا تملعت دقو .ةمصاعلاب طيحت يتلا ةضفخنملا تاراجيإلا

 ىأر نآلاو .ةيلهألا برحلا ىلإ تدأ ىتلا ىه ةينانبللا ةيطارقوميدلا نأ نمؤت

 دارا حس تاع ةادعب اساس ىف لعقلاب ةوسجرتسلا ناكبلا
 ةيراجتلا ةمصاعلا هذه ىف نويقشمدلا ىنج نيحو .ةيكيرمألا ةيطارقوميدلا
 تطيحأو .اهايإ مهحنم يذلا دئاقلا اومعد نامألاو رارقتسالا ةيخيراتلا
 تاباوب عبسبو ةكيمسلا ناردجلاب ةميدقلا ةنيدملا يف بوردلاو عراوشلا
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 دودحلا ىتحو ناردجلا نأ اوكردأ نييروسلا نأ الإ «نيلتحملا دض اهتايمحل
 .قارعلا نم مداقلا ناضيفلا فاقيإ عيطتست ال

 ةكرح ىلع ةيكيرمألا تاسايسلا ةبيرض ًامِّيَقُم يالاريمأ رمع لوقي
 ةقطنملا يف ىضوفلا هذه لثم ةيطارقوميدلا تبلج اذإ» :ايروس يف حالصإلا
 هنأ دقتعأو «يعيبط رمأ وهف قارعلا يف تلعف امك عمتجملا كيكفت ةصاخو

 .«ايروس ىف كلذ ثدحي نأ ليخت نم فوخلاب اورعشي نأ سانلا ةمكح نم
 ظافحلا لضفألا نم ًانسح :اولاق ةياهنلا ىف سانلا نأ دقتعأ» : ًالئاق فاضأو
 ديرن الو «ةيلهأ برح يف لوخدلا ديرن الو مهفرعن نحن «ةموكحلا هذه ىلع
 .«ءامدلاو ةيفئاطلاو ةيلهألا برحلاب طورشملا رييغتلا اذه

 - ففصملا يدامرلا رعشلا وذ قينألا لجرلا اذه  يالاريمأ رمع ناك

 دحأ يف ءاقللا انبتر دقو «ةيسنرف ةنكل تاذ ةيزيلجنإ ةغلب ةقدو ءطبب ثدحتي

 ءيلم عراشب ةيمامأ ةقيدح يذ قشمد ءايحأ نم قار يح يف ةينفلا ضراعملا

 هتاداقتنا يف ركفي يالاريمأ ناك .قناخلا رورملا نم يكتشي ال راجشألاب

 تئلتما دقف .يسايس طشانك ليوط ينهم خيرات ربع اهبستكا ةراهم يهو ًاديج

 لوقيو .ئطاخ لكشب ةلداعملا اوكردأ نيذلا نيقشنملاب ةيروسلا نوجسلا

 نع رابخأ دجوت تناك ًابيرقت ايروسل اهيف دوعأ ًابيرقت ةرم لك يف» :يالاريمأ
 ةماعلا ءاوس ةدقانلا ثيداحألا تناك .ليللا نم رخأتم تقو يف رخآ لاقتعا

 تالاكو يف تاطلسلا اهيف موقت ةلود يف ةقيقد ةءارقل عضخت ةعوبطملا وأ

 نم ةريغص ةعومجم مامأ رطملا نم ةيقاولا سبالملا عضوب تارابختسالا

 قيبطتب مكحلا ايروس رَت ملو .ماعلا لاوط راطمألل نوضرعتي نيذلا نيقشنملا
 يتلا كوكشلا نم ةلاح لظ يف مكحلا ريدت تناك اهنكلو «نوناقلا ةدايس

 نيقشنملا رثكأ ىتح لب «فوخلا ثب لالخ نم ةرطيسلل ةلعاف ةادأ تناك

 اهل اوهبتني مل ثيح ءارمحلا طوطخلا تاقوألا ضعب يف اوطخت نيذلا ةربخ

 ذنم عضو يذلا يروسلا ئراوطلا نوناق حنم دقو .نجسلا ىلإ مهب ىدوأ

 .ببس يأ ءادبإ نودب صخش يأ لاقتعا ةطلس ماظنلل م1977 ماع

 ىلع برحلا باقعأ يف ةيروسلا ةضراعملا ةميزه ىلع يالاريمأ نزح
 نم روذج هل قشنم دئاق الو ةموكحلل ةمظنم ةضراعم دجوت ملف «قارعلا

 تلكشت «كلذ نم ًالدبو .مكاحلا ثعبلا بزحل يقيقح سفانم وأ معدلا
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 نم ًاريبك ًاطيلخ تناكو «ةفقثملا ندملا نم ةعومجم نم ةيروسلا ةضراعملا

 نويسكراملاو نويمالسإلاو نويثعبلا نويحالصإلا :ةيسايسلا رظنلا تاهجو
 .ةموكحلا لثم اكيرمأل نيضهانملا نم مهمظعمو ؛ناسنإلا قوقح ءاطشنو

 ضعبو ةمكاحلا ةبخنلل ةدسافلا تاسايسلل عذاللا دقنلا وه مهؤدبم ناك
 .فلتخم لبقتسم ديدحت ةيفيكل ةسئايلا راكفألا

 عم يدادبتسالا هماظن حماست ءدسألا راشب مكحل ىلوألا تاونسلا يف

 ظفاح سيئرلا مكح ءانثأ تاينينامثلا يفف «يسايسلا ريبعتلا نم نيعم ىوتسم
 يف ارطخ لكشتو ةبعص ةيسايسلا ةضراعملا عم تاراوحلا تناك «دسألا

 ناك .ةغلابلا ةلوهسلاب ةيلمعلا هذه تمستا م0 ماع لولحيو .اهميظنت

 ىتح داسفلا دودح نييعتب قثاو لكشب اوماقو يتلباقم ىلإ نوقوتي نوقشنملا

 اذه معدت تاداهشو ءامسأ اوددح دقل .ةموكحلا يف تايوتسملا ىلعأ

 ةليوط تايسمأ تيضمأ دقل .ماظنلا رييغتل ةريبك أططخ اوشقانو ؛معزلا

 تيعد دقل .سولجلا ةفرغ اهعست ثيحب ةريغص ةيسايس تاعمجت ىلإ عمتسأ

 بتاكم يف مهترزو ءاطشن ترواحو ةقشنم تالئاع عم تابجو لوانت ىلإ

 ليجلا نم نوقشنملا مهنيب نمو ؛يدارفنا سبح يف ةداعو تاونسل انايحأو
 عم دسألا ظفاح دض فوقولا ىلع ةأرجلا مهيدل تناك نيذلا ثلاثلاو يناثلا
 .ايروس يف ةيددعتلاب ًاناميإ هنم رثكأ هدلو نوكي نأ لمألاب مهظافتحا

 رامقألا تاونقب حمسو ةلودلا يف تنرتنإلاب ديدجلا سيئرلا حمس امدنع
 ةثيدحلا لاصتالا تاودأ ةضراعملا زومر مدختسا «ةلاقنلا فتاوهلاو ةيعانصلا

 ةيأ ةضراعملا لثمت مل «كلذ عمو . .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب ثدحتلل

 e يتلا ةضراعملا هاوفأ تتكسأ ًاريخأو .ماظنلا ىلع ةيقيقح تايدحت
 نيسجوتملا نينطاوملا نم ديزملا قارعلا ىف اهترماغم تعنقأ نأ دعب نطنشاو
 قالطإ مت كلذلو «ًاريبك ًارطخ لكشت ةئجافملا تاروثلاو ةفرطتملا راكفألا نأ
 .ةمراص تاءارجإ ذاختال ماظنلا دي

 عضوو .ايروس يف لدجلل ًاريثم ًاعوضوم لكشي ةيفئاطلاب فارتعالا لظ
 نم جاوزلا نأل ةّيَنُسب جوزت امدنع كلذ باعيتسال ًاجذومن يولعلا سيئرلا
 ةيوهلا تارتوت رهظت تناك ام ٌةداعو .ًاردان ناك ايروس ىف ةفلتخملا فايطألا

1۰۲ 



 يف نيلماعلا نيماحملا دحأ يل لاق .ةيداعلا ثيداحألا يف ايروسل ةيموقلا

 نأ عنتقم هنإ :بضاغ سماه ثيدحب نيبّئَّسلا نم ناسنإلا قوقح لاجم
 نكي ملو .دالبلا ءاحنأ ةفاك يف ةعيش ىلإ ةَّنّسلا ليوحت نولواحي نييناريإلا

 نأ ًادكأتم ناك هنأ الإ ءهليخت يذلا ليوحتلا اذه ىلع هبضغ معدي ليلد هيدل

 ينبتل ىرقلا يف نييروسلا ءارقف نوشري اوناك نييناريإلا نيدلا لاجر
 - ةيسنجلا يلاطيإ - يضارألا كالم دحأ ينربخأ دقو .ةيعيشلا تاسرامملا
 هلزنم يف هايملا تارود ديدجتب ماق يذلا نييحيسملا نيلواقملا دحأ ةصق نع

 نوكت نأ ىلع هتافصاوم ىلع لواقملا قفاو دقو .ايروس يف يديلقتلا
 سلاجلل ةبسنلاب ةبعكلا هجاوت الأ ةيمالسإلا تاسرامملل ًاقفو ضيحارملا

 .ةيرخسلا نطبي وهو لاق امك ةمهملاب لواقملا بحر .اهيلع

 ةيسكراملا ىنبت دقف «ةتحبلا ةيناملعلاب يالاريمأ رمع ةضراعم تمستا

 ماع يف هلامعأ ىلوأ بتكيل هنطول داع امدنع مث سيراب يف بلاط وهو

 يف ةقطنم رقفأل ةموكحلاب ةصاخلا ةحومطلا ةيمنتلا عيراشمب عدڅ «م۰

 دسألا سيئرلا دسل هنم ًاميظعت «تارفلا دس ةلواحم» مليف ناكو .ةلودلا
 فشتكا ام ناعرس هنأ الإ «ةلودلا يف هايملا ةسدنهل عورشم ربكأ ربتعي يذلاو

 ماظنلا سسأ ةقحاللا هلامعأ تصحف دقو .ةلقرعلاو داسفلاب جعي عورشملا نأ

 اهنأ دقتعا ةيجولويديأ يهو «صوصخلا هجو ىلع ثعبلا بزحو «مكاحلا
 هلامعأ دحأ لغتسا مالفألا هذه دحأ .هتلودل ةيموق ةيوهو لهذم ريوطتب عتمتت
 امك ةبالصلاب تمستا يالاريمأ رظن ةهجو نأ الإ «تارفلا دس وهو ةقباسلا

 بزح يهركل ًاببس رشع ةسمخ» :ناونع لمحي يذلا يلدجلا هلمع اهحضوي
 وهو ةملاسملا نم ربكأ ًاردق لمحي يذلا يقئاثولا مليفلا عنم مت دقو .«ثعبلا
 طئارش ىلع لعفلاب هرفاوت نم مغرلا ىلع ايروس يف «ثعبلا دلب يف نافوط»
 (DVD). يد يف يد

 ماعل «ىشمد عيبرةب ي ىالاريمأ نمآ نييروسلا نم ريثكلا لثم هلثمو

 ةيروسلا ةضراعملا ةكرحل يساسألا جمانربلا ىلع عقوف م٠

 راشب ءاج ىتلا ةنسلا كلت ىف لؤافتلاب ًائيلم ًاتقو ناك دقل .ةيطارقوميدلا

 هنأ ىه راشب اهردصأ ىتلا رماوألا لئاوأ نمو .ةطلسلا ىلإ اهيف دسألا
 نأو ةيقطنمو ةنزاوتم تامولعم» مدختسي نأب ةلودلل عباتلا مالعإلا ىلإ لسرأ
 نم مالعإلا عنم «ىرخأ تاميلعت يفو .«ديجمتلاو ةغلابملاو ميظعتلا بنجتي

 ا



 هتدم ديدحت ىلإ ةراشإ «دبألل»و «دلاخلا سيئرلا» تاحلطصم مادختسا

 ةرود نأ الإ اهتاحفص ىدحإ يوطت ايروس نأكو رمألا ادب دقل .ةيسائرلا

 ناك دقف كلذ عمو» .دحاو ماع لالخ تأدب دق تالاقتعالا نم ةديدج

 نع فلتخمو ةقر رثكأ :يالاريمأ حرش امك عمقلا نم فلتخم عون كانه

 ةلصاومل ةيكذ ةقيرط اودجو دقل .يضاملا يف داس يذلا يشحولا جهنلا

 ىلإ فالآلاو تائملا لسرأ يضاملا يفف .يمكلا سيلو يعونلا عمقلا

 .؟نجسلا

 نوملسملا ناوخإلا هراثأ ًادرمت راشب دلاو دمخأ «م1987 ماع يفو
 نوضغ يفو ؛ةامح ةنيدم يف ةضافتنالا ةبراحمل ةيروس بئاتك لسرأ ثيح

 ةديدمللا نم ءازجألا نقب ىواس يذلا ةيعفدملاب فذقلا و اا
 تدوأ .نييندملا نم فالآلا نجسو لتقو ةكرحلا يسسؤم قحس «ضرألاب

 ءامتنالا لاز ام «مويلا ىتحو .ةيلهأ برح ةفاح ىلإ ةلودلاب ةهجاوملا
 .ىربك راع ةمصو دعي نوناقلا ىلع نيجراخلا نيملسملا ناوخإلل

 لكشب يندملا عمتجملا تبرد دق» ةموكحلاو نيحلا كلذ ذنم نكلو
 راشب سيئرلا لوصوبو م۰ ماع دعب كلذل «يالاريمأل ًاقفو كلذو «ديج

 وأ طقف صاخشأ ةرشع لقتعي نأ هناكمإب هنأ ماظنلا فشتكا ةطلسلا ىلإ
 نم ةرتف ىلع كلذ لباقم نولصحيسو ةفقثملا ةقبطلا نم ةزراب ةدحاو ةيصخش

 .«هذه عمقلا ةسايس يف اوزاف مهنأ دقتعأو .ءودهلا

 تاعاسل سلجت نأ عيطتست بناج ىلعف ؛ًاريحم ًاناكم ايروس تناك دقل
 .ةتفاخلا ةءاضإلا تحت ةفيطللا تايسمألا ىدحإ يف ةسايسلا يف ثدحتت
 دحأل ماظنلا ةسايس يف لشفلا عضاوم صخشي نأ يالاريمأ عاطتساو
 ًاقحال وأ ةظحللا هذه يف لاقتعالا نم فوخلا نودب ناكيرمألا نييفحصلا
 نآلا امأ ءميدقلا قارعلاك ةيعمق ايروس ًادبأ نكت مل .هتاذ ءاسملا يف

 يالاريمأ عيطتسي ال ةيئرم تانيسحت دجوت تحبصأ «راشب مكح تحتو
 رييغتل جاتحت ايروس نأ نم اورذح ةسامح نيقشنملا رثكأ ىتحو .اهراكنإ
 يف متي راشب ماظن عم عازنلا نأ ادب دقل .رارقتسالا ىلع ظافحلل يجيردت

 . ينمز راطإ

 نأل ًارظن هتحرط يذلا يلاؤس عقوتي ناك هنأكو  يالاريمأ حرص دقو
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 .ةصاخ ٌةلاح انأ لثمأ امبر» :اونجس دق ايروس يف نيزرابلا ءاطشنلا مظعم

 مل مهنأ الإ «ةسايسلا يف اوثدحتي امدنع طقف نيقشنملا مهادي امنإ رطخلا نإ

 .«نينانفلا لاقتعا ىلع

 عنمو تاداقتنالا ضعبب حامسلا يف موهفم قطنم ةيعمقلا ةمظنألا ىدل

 وأ تايحرسم وأ مالفأ لكش يف يتأي يذلا دقنلاب حامسلا نإ .رخآلا اهضعب

 ةريقف ةلود يف نفلا روهمج ربتعيو .ماظنلا ضارغأ مدخي نأ نكمي تاياور

 حتفت نفلا اذه جتنت يتلا ةفقثملا ةبخنلا ءاضعأ نأ امك ؛ًادودحم ايروس لثم

 تارباخمل ةعداخم نوكت نأ نكمي يتلاو عراوشلا يف ةفطاعلا مامأ ةذفانلا

 لوقي امك ةيفاضإ ةزيم كانه نأ امك ؛ايروس يف ةدوجوملا لثم ةفرتحم

 بجيف «شماهلا اذه عضوب اوماق دسألا سيئرلا دهع ةيادب ذنمف» :يالاريمأ

 .«بضغلا سيفنتل ةقيرط كانه نوكت نأ

 ةكرح ىلع ةلمح ىسقأ تثدح دقو .عمقلا قطنم مهفأ مل ينكلو

 لصحي مل «نيحلا كلذ ىتحو .م5١٠٠ ماع ايروس يف ةديلولا حالصإلا

 جراخلا نم نيديؤم ىلع لصح امنإ طقف لخادلا يف سفنتم ىلع دسألا راشب
 ىلع ظفحتلا راهظإ يف نطنشاو عم ترواشت ليئارسإ نإ ىتح .همكحل اضيأ

 ةيروسلا تاطلسلا تدمخأ اذامل يالاريمأ تلأس دقلو .دسألا ماظن ةعزعز

 يف نييروسلا ناكسلا نم معدلا نم ليلقلاب طقف عتمتت ةفيعض حالصإ ةكرح

 .ةطلسلا يف هئاقبب نيقي ىلع ماظنلا هيف ناك تقو

 ال اننأ ةيبنجألا ىوقلل اورهظيل ءايوقأ اوناك اذإ ًاعمق رثكأ نونوكي مهنإ»

 اوتبثيل طقف اهصيلقتب نوموقيس ةمواقملا نم ىندأ دح كانه ناك نإ ىتحو
 اومدختسي مهف .نطنشاو طوغضل اوملستسي ال ثيحب يفكي امب ءايوقأ مهنأ
 اوذختا مهنأو ةحيحصلا تاسايسلا نوقبطي مهنأ اوتبثي ىتح ةنيهرك دلبلا

 .«ةحيحصلا تارارقلا

 ةيفئاطلا لاقتنا رطخ عمو «ءايروس لثم ةريبك ةجردب ةككفم ةلود يفو

 تررق «نطنشاو يف ةيداعم ةرادإ دوجو عمو «دودحلا ربع قارعلا نم اهيلإ

 هتطلس راشب ززع .فعضلا راهظإ لمحت عيطتست ال اهنأ دسألا راشب ةموكح

 م٠



 لثمتو  داصتقالا حتف يف ًالثمتم ناولسلا نييروسلل مدقو ةضراعملا فعضأو
 تارايسو رتويبمك ةزهجأو ةديدجلا لمعلا صرف نم ريثكلا ريفوت يف كلذ

 ةلاطبلا ةبسن تلاز امو .ةصيخر راعسأب ةدروتسم ةيكالهتسا عئاضبو ةديدج

 ةبخنلا نيب داسفلا ناكو .بابشلل ةبسنلاب كلذ نم ىلعأو ۲١ نم برتقت
 رشتسم سيئرلاب نيطيحملا ءالولا باحصأو ةلئاعلا ةرئاد ةصاخو ةمكاحلا

 اع ةيحصلا ةياعرلا تناك ايروس يف يداعلا لجرلل ةبسنلاب نكلو .ةداعلاك

 .ةئداه ايروس تناكو ال فخر ماعطلا ناكو ءزاغلل معد كانه ناكو

 ةيجيتارتسا يلخادلا ءودهلا نم ةقفصلا هذه نوكت امبر هنأ نم مغرلا ىلع

 ةمكاحلا تاسايسلا نم تربتعا طسوألا قرشلا يف هنأ الإ «لجألا ةريصق
 . ةحجانلا

 عراش ىلع ىشالت يذلا راهنلا ءوضك ايروس لبقتسم يالاريمأ ربتعاو

 ةينفلا ضراعملا دحأ ءانف يف سلجن انلز امف «قشمد يف راجشألاب فوفصم

 ةيقشمدلا ةفايضلا هيلمت ام ىلع ًاظافح ياشلا باوكأ انيلع ىلاوتتو نيتعاسل
 ًامامت نوفلختم اننأ ينعأ» :فاضأو «ةاناعم يف يروسلا عمتجملا نإ» :لاقو

 نأ ينعي ةيروسلا حالصإلا ةكرح طوقس ناك دقو .«بطلاو مولعلا لاجم يف

 ةسايسلا نأل راشب يقب له .رييغتلا مدقت لدعم نوضرفيس هينواعمو راشب
 دق شوب ةرادإ نأل مأ «تقولا اذهل ةحيحصلا ةسايسلا يه تناك ةيروسلا

 اذه هسفن لأسي يالاريمأ ناك ؟ةقطنملا ىف ءاطخألا نم ريثكلا تفرتقا
 ةثراك كانه نأل اوقب مهنأ فرعي يروسلا ماظنلا نأ نوفرعي مهنإ» :لاؤسلا
 لعجيل ءيش لك لعف دقل .ًايبلس ًابعال راشب نكي مل .طسوألا قرشلا يف
 .«نيطسلف يفو قارعلا يفو نانبل يف لخدت دقل .هلوح نم ًاءوس رثكأ رومألا
 دسألا ظفاح سيئرلا عرتخا دقف .كلذ يف ًاديعب راشب بهذ «هدلاو لثمو

 عقوم يف عقت يتلاو ًايداصتقا ةفيعضلاو ةريغصلا هتلود لوح فافتلالل ةقيرط
 تافلاحت يف لوخدلا لالخ نم ةطلسلا طيسو رود اهذاختاب يجيتارتسا

 ىلع ظافحلا وه يروفلا هدلو فده حبصأ «مويلاو .تاديدهتلا رادصإو

 .ةّتسلا اهيلع رطيسي دلب يف يولعلا همكح

 تناك ةلكشملا نكلو «لاثم درجم قارعلا تناكو .ةقطنملا يف ىضوملا هذه

 نأ ىتح راكفألا نم بيرغ دشح يف انه تناكو قارعلا نم ريثكب ربكأ

 ك٠



 مظعمل ةيهاركلا ضعب كراش قباس يسكرامو نمز ذنم قشنم وهو يالاريمأ

 اذهو «ةلكشملا مه ةقطنملا يف نودبتسملا ماكحلا ناك . شوب جروج يمعاد

 ناك مهعم لماعتلا يف نطنشاو بولسأ نكلو «حيحصلا صيخشتلا وه
 وهو مستبي وهو يالاريمأ حرش امك «تالفحلا ةهكاف وه شوب ناك» .ةثراك

 يأ اهمهفي يتلا ةطاسبلا نم رمألا لعجيل اهعنص يتلا ةروصلا لكشي

 نم ًاريغص ًاءزج ناك شوب نكلو .اهلمكأب ةكعكلا يه ةلكشملا» . يكيرمأ
 طبر نآلا ةقطنملا يف مهمكح ةدم تلاط نيذلا نيدبتسملا ناكمإب .«ةلكشملا

 ةيطارقوميدلا تحبصأو .طسوألا قرشلا يف يكيرمألا عورشملاب قارعلا
 .عيبلا ةبعص ةعلس ةيددعتلاو





 سواسلا لصفل)

 ملاعلا يف ةنامأ تاجوزلا رثكأ

 يقلت يهو قيضت اهنويع ىرأ نأ عيطتسأ . يب ةرورسم رون مأ نكت مل

 رطع ةجاجز جرختل اهتبيقح تلوانتو اهيتفش تمز .يسبالم ىلع ةماع ةرظن

 .هب يدي تكرف «يوق يدرو

 يتلا توملاب تاديدهتلا نم نبره يتاللا تاينسلا ءاسنلا ىدحإ يه

 اهنكل ةليمج رون مأ تناك «دادغب يف ةرواجملا ةيعيشلا ةقطنملا نم تلصو

 ةرم لوأل انلباقت امدنعو م7 ماع قشمد ىلإ ةديحو تمدق «ةبحاش

 ةيناسرخلا ققشلا ىدحإل يلفسلا قباطلا يف عضاوتملا اهلزنم يف يب تبحر

 نيتعاسل انثدحت .ةئجاللا تالئاعلاب صغي يح يف بيطشتلا ةلمتكم ريغ

 ىف ةظوحلم ةجردب ةحيرص تناك .ءامدق ءاقدصأ لثم اهتنبا ةرجح انلخدو

 نم اهيدلو ةدوعب راوحلا ىهتنا .ىفنملا عمتجم يف ءاغبلا عويش لوح اهثيدح

 تماق دقو .ًاليلق رغصأ دلوو ةقهارملا نس يف تنب امهو ةسردملا

 .رودلا اذهب نونح مأ يأ موقت امك امهتياعرو امهلابقتساب

 يليللا ىهلملا ىلإ ينبحصت نأ ىلع تضرع ءرهشأ ةدعب كلذ لبق

 ىلإ يبهذتل لاومأ ةيأ يعفدت نأ كيلع سيل» :ةدكؤم تلاقو ءاهيدل لضفملا

 نع ىضاغتأ نأ يلع ناكو ةليللا كلت نع ةلوؤسملا يه تناك رون مأ .«كانه
 ةعمال ةلدب نإ .ةبسانم سبالم نع يبايث ةنازخ يف تثحب .قيقدلا اهصحف

 ةبيقح يف ةرظن تقلأ دقو .دحلا نع ةدئاز نوكتس يليل ىهلمل ةباذج

 يقارعلا بولسألاب هضيوعت نكمي ينصقني ام نأ تررقو يب ةصاخلا ليمجتلا
 الد :ًامزاح ًادحاو ًاراذنإ يل تهجو دقو .ليمجتلا قيحاسم عضو يف

 .؛ةيزيلجنإلا يثدحتت

۱۰۹ 



 اذامل :ينتقرأ يتلا ةلئسألا دحأ نع ةباجإلا يف رون مأ ةوعد ينتدعاس
 ىلع ءاقبلا نم اونكمتيل سنجلا ةراجت ىلإ تايتفلاو ءاسنلا نم ريثكلا لوحت

 مل اذامل :اهنم ةلئسألا نم ديزم ىلإ لاؤسلا اذه ىدأ ؟قشمد يف ةايحلا ديق

 ةيضوفم بتكم يف ءاربخ ترواح ؟مهيمحيل ريثكلا لعفي صخش يأ نكي

 «نييفنملا نييقارعلا نم ريثكلا عم تثدحتو نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا
 ءاضقو سنجلا ةراجت نم نشعي يتاللا تايتفلاو ءاسنلا عم راوحلا نأ الإ

 صرفلا لضفأ رون مأ تناك .ليختأ امم بعصأ ناك مهعم تقولا ضعب
 .كانه ىلإ ينذخأتل ةدعتسم تناكو لمعلا اذه ىلع ةرظن ءاقلإل

 .رون مأ لباقأ تنك م۸٠٠۲ ماع لالخ قشمدل اهيف دوعأ ةرم لك يف
 ءاقبلل اهرايتخا ناكو «قارعلا برح تاطقس دحأ نيئجاللا طسو ءاغبلا ناك

 يف تاجايتحالا ريفوتل ًءارجإ قشمد يف ةيجيتارتسالا هذهب ةايحلا ديق ىلع
 لمحتت نأ نآلا عيطتست يهف ءاهتايح تنسحت تقولا رورمبو .ىفنملا عمتجم

 ةفرغ يف ًاديدج اثاثأ تظحال تارايزلا ىدحإ يفو ءاهءانبأ سرادم فيراصم
 .شيعلا ةطسبب لافتحالل ياشلا تمدق دقو .اهتقشب ةشيعملا

 راوحلا ةفد ةهجوم «ةيصخشلا اهتايح ليصافت أرجأ ىتح يل تمدق دقل

 ماعطلا راعسأ نإ :تلاق .ماع لكشب عمتجملا ىلع رثؤت يتلا فورظلا ىلإ

 فئاظولا تناكو عيمجلل ةبسنلاب ةبعص ةايحلا تناك .ةدايزلا يف ةرمتسم
 ىفنملا يف نويقارعلا لاز ام تابوعصلا هذه نم مغرلا ىلع هنأ الإ «ةليلق

 ىلع تذخأ دقل .دادغب ىلإ دوعت نل .دادغب ىلإ ةدوعلا ىلع دعب نيمزاع ريغ

 ةعيشلا اهيلع رطيسي يتلا ةموكحلا ريغتت ىتح قشمد يف ىقبت نأ ًادهع اهسفن

 .قارعلا يف

 .رشابم لكشب لاؤسلا ًادبأ اهلأسأ ملو «غب اهنأ ًادبأ رون مأ فرتعت مل
 تفلغ دقو ,؟«ىقارعلا» راطإلا ىف سنجلا ةراجت لوح انتاراوح تلظ

 اهنكلو «يقالخألا قزأملل ًايدافت هيف يصخشلا اهطارخناب قلعتي ام ضومغلاب
 نم رون مأ تفذح .تايرخألا ءاسنلا هلعفت امب قلعتي اميف ةددحم تناك
 دحأ ربتعي يئاقتنالا ركذتلا اذهو ءليصافتلا نم ريثكلا اهسفن نع اهصصق

 .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا تاراهم

 .نيشملا كولسلا اذه لثمب فارتعالا تايقارعلا ءاسنلا ىلع ًابعص ناك

11۰ 



 فيك يلع صقت يهو طقف ةدحاو ةأرما الإ يل فرتعت مل يتاراوح ةفاك يفو

 ؛«لاجرلا عم جرخأ انأ» :ةلئاعلا ةيقبو اهلافطأ معدل لاومألا تعمج

 ةبه ةدلاو تناك .اهتنبا ةرجح يف اهتقش يف سلجن انك .ةجاجفب ةبه اهتلاق

 «لزانملا فيظنتل ةمداخك لمعت ةبه نإ :وتلل يل تلاقو اهراوجب ةسلاج
 اهينيع تغازأ اهرمع نم نيرشعلاو ةعباسلا يف ةفيطل ةديس يهو ةبه نكلو

 اهتدلاو ةبه ةحارص تلعجو .اهتدلاو ةبذك ىلع ًاضرتعم ًاتوص تقلطأو

 رثكأ دادغب يف تنك» :ةبه تدكأ .ًاديعب اههجوب حيشتو اهيعارذ يوطت

 مث ةيلكلا نم تجرخت اهنأ ةبه ينتربخأو .«ملاعلا يف ًاصالخإ تاجوزلا
 .ىلوألا اهتنبا تبجنأ نأ دعب ةمومألا ءابعأب مايقلل ٍلماكلاب تغرفتو تجوزت

 ةبه تناك .قارعلا يف ةعس يف ةلئاعلا تشاعو ًاغئاص لمعي اهدلاو ناك
 تانايدلا مدقأ نيب نم ةينيدلا تايلقألا ىدحإ يهو نييئادنم نيئباص اهتلئاعو

 انحوي نويئادنملا ةئباصلا رقوي .مالسإلاو ةيحيسملا بناجب قارعلا يف
 ةييمطلا هايملا يف فافزلا ىلإ ديمعتلا نم ًاءدب ةينيدلا مهسوقط متتو نادمعملا
 رطخ مامأ عمتجملا اذه ناميإو ءارث مهعضو دقو .قارعلاب ةلجد رهنل
 نم ًافلأ نوعبس يلاوح شاع «مادص دهع يفو .نيملسملا نيددشتملا

 ًابيرقت مهمظعم بره مل ماع لولحبو ؛قارعلا يف نييئادنملا نيئباصلا

 .دالبلا نم

 ةرايزل ةلحر يف ةلئاعلا تناك امدنع ةبه ةنبا تفطتخا 2م4١٠٠ ماع يف

 ةيدف ةلئاعلا تضرعو «تلاق امك «انعبتت ةباصعلا تناك» .براقألا ضعب

 ببسب ىرخأ ةرم مهديدهت مت ةبه ةنبا ةدوع دعب نكلو ءرالود ٠

 .م6١١٠ ماع ايروسل اهلمكأب ةلئاعلا تبرهو مهتنايد

 عماللا ينبلا رعشلاو ةعساولا نويعلاو ةئلتمملا هافشلا تاذ ةبه تراشأ

 دعب ةلئاعلل ديحولا لئاعلا نآلا اهنإ :ةبه تلاق .ةفرغلا نم جورخلاب اهيتنبال

 تهتناو .«برهو ةايحلا نم مئس دقل» .رهشأ ةينامث ذنم اهجوز ىفتخا نأ

 جوز نأ وأ سنجلا ةراجت ىلإ ةبه عفد ام وه ثدحلا اذه ناك له .ةبه ةصق

 ةقشلا ىلإ رظنأ انأو يتشهد ءافخإ عطتسأ مل ؟اهلمع ببسب لحر دق ةبه

 يف رخآو ةشيعملا ةفرغ يف زافلت كانه ناك دقل .ديج لكشب ةثثؤملا ةريغصلا

 ىلع تانولاب كانه ناكو ؟؛(21/52) يد يف يد لغشم بناجب تايتفلا ةفرغ

 «قباسلا مويلا نم اهيتنبا داليم دايعأ دحأ نم تيقب ةشيعملا ةفرغ ةداجس
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 نيزمو ةريبك ةيزيلجنإ فورحب اهمسا هيلع بهذلا نم ًاليقث ًادقع ةبه تدتراو

 بهذت تناك .عوبسألا يف ٍلايل ثالث ؛اهلمع» نع ةحارصب ةبه تثدحت
 اهنأب ةفورعم ءايحألا هذهو «قشمد جراخ ءايحألا ضعب يف «تالفح» ىلإ

 سرامت نأ نم اهنكمي ةمظنملا تالفحلا يف ةبه لمع ناكو .ءاغبلل زكرم
 .ققشلا يف ف ماقت يتلا تاالفحلا قيرط نع يليللا ىهلملا ةرئاد جراخ ءاغيلا

 .سنجلا ةراجت يف ةيصوصخ رثكألا يه تالفحلا هذهو

 اهيدل له «تايقارعلا ءاسنلا :تايرخألا ءاسنلا نع فرعأ نأ تدرأ
 ؟كانه ءاقدصأ

 مهضعب نإ ىتح ؛نولعفي ام فرعت مهتالئاع ضعب «مهرضحت تالئاعلا»

 ةقيرطلا اهنكلو «كلذب مايقلا يف دحأ يأ بغري ال .مهعم مهناوخإ نورضحي
 . ؛ةديحولا

 ةبسنلاب ًاديج سيل ءيش يأ لعف نودب ناكملا اذهل باهذلا درجم ىتح»

 يتلا ةجوملا نأ تليخت .«يل ةبسنلاب ةعفترم تناك كانه جاومألا .يل

 ةنهم يف اهسفن عيبل اهعفد لبقتسملا نم سأي «سأيلا ةجوم يه ةبه اهدصقت
 .لعفلاب اهتبرض دق ةجوملا هذه نأ كش يدل سيل .قشمد ىف سنجلا ةراجت

 ىف تعمتسا ىتلا اهتدلاو سأر ىلع ةقعاصلاك ةبه هتباجأ لاؤس لك طقس

 هذه ةبه كلست نأ لبق ةحاتملا لئادبلا ةشقانمب اوماق له .كلذ لكل تمص
 ىدحإ روضح اهجوز اهرجه يتلا ةباشلا ةأرملا هذه تررق له وأ ؟ةنهملا
 ىلع اهلوصح دعب ترداغ اهدافو ؟ةيعيبطلا ةايحلل ةاكاحمك «تالفحلا»

 ؟ةئملا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةرملا يف رعشتس فيك تلءاست دوقنلا

 مايقلا ىلع تربجأ ةملعتمو «ةديج ةأرما يه مك فرعأ نأ ةبه تدارأ

 ًانايحأ» :لوقت تضمف ةرسألا ةيقب تلقثأ امم رثكأ ىه اهلهاك تلقثأ ةيحضتب

 يف مدخ يدل ناكو ءريبك لزنم انيدل ناك لسا مايألا هذه ركذتأ

 نم ةعاس نم رثكأ دعب ىلوألا ةرملل اهينيع ىلع اهيدي تعضو .؛لزنملا
 .«ءيش لك شوب ذخأ .قارعلا عم كلذ لك بهذ» .راوحلا

 نأ مهنكمي ةبه لثم ءاسن ناك اذإ تايسمألا ىدحإ يف رون مأ تلأس

 ؟قارعلا ىلإ اودوعي
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 تدع اذإ لتقأ نأ نكمي .ايروس يف انه اننوفرعي مهنإ» :رون مأ تلاق

 ريمضب تثدحتف رون مأ ناسل لز انهو .«ًاروف يبراقأ ينلتقيس .كانه ىلإ

 صاخ عون نم رظح ءاغبلا ىلع ضرفي .ساسحلا عوضوملا اذه نع ملكتملا

 نأ نكميو اهلمكأب ةلئاعلل دتمي راعلا نأل ًارظن كلذو برعلا ءاسنلل ةبسنلاب

 مئارجب فرعي تاب ام راطإ يف روكذلا اهبراقأ نم اهلتق ىلإ راعلا اذه يدؤي
 .فرشلا

 نعضي تايتفلا ضعب .«ًاضيأ كلذ نلقي تايرخأ تايتف فرعأ» :تلاق

 هنعضي يذلا دوسألا هجولا ءاطغ وهو  باقنلا نأ رون مأ تحرشو

 ةصنم ىلع ّيغبلا ضعب يفختل ةادأ ناك - تاظفاحملا تاملسملا ءاسنلا ًابلاغ
 راج وأ روكذلا نم براقألا دحأ دوجو ةأجافم نم ةيامح نوكيل «صقرلا
 امدنع لوألا انءاقل يف لبق نم باقنلا رون مأ تركذ .نئابزلا طسو ميدق
 اعذال ًاداقتنا تهجو دقو .يليللا ىهلملا يف اهسبل متي يتلا سبالملا تحرش
 دقنلا نأ الإ «ضرعلا ميدقت دنع رتاس نودب نيقبي يتاللا تاباشلا تايتفلل
 اهنأ تنئظ دقو .باقنلا تاعضاو نصقري يتاللا ءاسنلل هتهجو ةدح رثكألا

 «ةراجتلا هذه ىف تاطرخنم نهو نيدتلا نيدبي ىتاللا ءاسنلا قافن يردزت

 ربتعت نأ اهدافم ىرخأ ”ةراشإ داقتنالا اذه ءارو نم دصقت تناك اهنكلو

 نيمأت ىلع هنمدختسي نم صرح ىلإ ريشي ةنهملا هذه يف باقنلا مادختسا
 ديق ىلع اهيقبت ةيجيتارتسا تراتخا اهنأب اهركذي اذهو «قارعلا ىلإ نهتدوع

 صصقلا ىدحإ ىفو .قارعلا ىلإ ةدوعلا نم هتاذ تقولا ىف اهعنمتو ةايحلا

 سنجلا ةراجت 8 تالماعلا تايقارعلا ءاسنلا ىدحإ قع تحج «ىرخألا

 لصف يف ايروس ىلإ اوءاج يدهملا شيج نم ةعيشلا نم ًابابش اهؤالمع ناك
 اه ايتسا «ننجلا ةشرامح نمت اهل ارسقد دقق: ةراجالل فيصلا
 .ىرخأ ةرم قارعلا ىلإ تداع اذإ اهسأر عطقب اهودده مهنكلو

 كف % ¥

 ىف نكلو «ءاغبلا ةراجت دلوت ًابيرقت بورحلا لكو .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل

 - مهيدلاو لبق نم ةراجتلا هذه ىلإ ةرشاعلا رمع يف راغص تايتفب عفد قشمد
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 حمسي مل .حبرلا نم نوشيعيو ةقفصلا نودقعي نيذلا  مهتاهمأو مهءابآ

 مهرومأ اوربدي نأ مهيلع ناكو فئاظولا دلقتب - يمسر لكشب - نيئجالل
 ىلإ سأيلا بدي ناك رداصملا صقانت عمو ؛اهنوكلتمي تارخدم ةيأ مادختساب
 .يرسلا داصتقالا اذه دوجو ىلإ ىدأ امم سوفنلا

 يف نيلجسملا نيئجاللا عبر يلاوح ءاسن اهلوعت يتلا رسألا تلكش
 وأ لمارألا ءاسنلا نم ريثكلا ىدل ناكو .نيئجالل ةدحتملا ممألا ةلاكو

 نينسم ءابآ وأ لافطأ برحلا ببسب نهجاوزأ نع نلصفنا نيذلا وأ تاقلطملا
 لباق وهو هنوكلمي يذلا ديحولا ءيشلا ةداع وه سنجلا ناكو ؛مهنولوعيل

 رعس ضافخناو ءاغبلا ةراجت راهدزا لظ ىف  قشمد تحبصأو

 ءةيسنجلا ةحايسلل ةهجو  نهلمجم يف تاباشلا تايقارعلا تاسموملا
 .نانبل يف ةراعدلا تويب عم ةسفانم يف ةيقشمدلا ةراعدلا تويب تلخدو

 يف ةيامح ةلوؤسمك تلمع ةريصق ةيندرأ ةأرما يهو نيدم ريثأ لوقت

 انه ناكم ةمث» :قشمد يف اهرقم يف نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم

 لاجرلا هيف موقي ةنيدملا نم ءزج عراشلا اذه .«يدوعسلا عراشلا ىمسي

 ءالؤه» .تايتفلا راعسأ لوح نوضوافتي مث تالطعلل ققش ريجأتب نويدوعسلا
 نويجيلخلا دقعي .ةاتفلا عم رهشلا لباقم رالود 50٠١٠ نوعفدي نويدوعسلا

 لوقيو .لاقنلا فتاهلا ربع تاقفصلا نم ريثكلا دقعتو «مألا عم ةقفصلا

 ةلمجلا هذهب .«مادص نم ماقتناك انه ىلإ نوتأي مهنإ :نييتيوكلا ضعب
 .كلذ ىزغمل يمهف نم دكأتتل اهسأر تلامأو اهيبجاح ريثأ تعفر ةريخألا

 دق مادص ناكو .ةديدع بابسأ ىلع تيوكلاو قارعلا نيب ءادعلا ىوطنا

 ىلإ ةشقانملا تلوحت امدنع دادغب ىف ةعاذملا هتمكاحم ءانثأ بضغلا هالع
 يتلا ةيسيئرلا مهتلا ىدحإ تناك يتلاو م٠114 ماع تيوكلل قارعلا لالتحا
 .ةمكحملا ةعاق يف يقارعلا يضاقلا اهأرق

 ودم توصب مادص اهلاق «؟تيوكلا ببسب مكاحي نأ مادصل نكمي فيك

 ؟بالكلا ءالؤه نع عفادت نأ كنكمي فيك» .بئاغلا ريمضب هسفنل ًاريشم

 اهلاق ؟ريناند ةرشعب اياغب ىلإ تايقارعلا ءاسنلا ليوحت نولواحي اوناك مهنإ
 نأ تاينيعستلا يف ًاضيأ نييقارعلا نم ريثكلا دقتعا .يضاقلا هجو يف ًاحئاص
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 دعب قارعلا داصتقا ىلع طغضلل طفنلا راعسأ دمع نع اوضفخ نييتيوكلا

 ىلإ تايقارعلا ءاسنلا ليوحت» ةرابع تناك .ةرمدملا ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا

 دحأ لالخ تيوكلا ريمأ ناسل ىلع تلق ةناهإ ؛ريناند ةرشعب اياغب

 لالتحالا دعبو .يقارعلا ةيجراخلا ريزو عم ةمساحلا تاعامتجالا

 نأ يلارديفلا تاقيقحتلا بتكم ءالمع دحأ هسبحم يف مادص ربخأ «يكيرمألا

 نييقارعلا لك ناك .تيوكلل لالتحالا رمأ هرادصإ ىف ببسلا ناك اذه

 .مادص دعب ىتح تيوكلاو قارعلا نيب ءادعلا رمتساو .ةصقلا هذه نوفرعي

 امدنع ءاغبلا ىلإ اهب عفدي مث قارعلا نم جورخلل طقف ةأرملا جوزتت ام ٌةداع

 نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم جمانرب سسؤي ملو .«انه ىلإ لصت

 لوصولا نم ريثأ نكمتت ملو .م۷٠٠۲ ماع يف ىوس تايقارعلا ءاسنلا ةيامحل

 .انأ تنكمت املثم سنجلا ةراجت يف نلمعي يتاللا ءاسنلل

 جيلخلا نم نيلجر تيأر .رشع ةيناثلا رمع يف اهتيأر نم رغصأ تناك»
 اهلافطأ بحطصت ريثأ تناك «احابص ةعباسلا يف تاريغصلا تايتفلا ءالؤه عم

 يهو ةليوطلا ءاضيبلا مهباوثأب نالجرلا اهرظن تفل امدنع ةسردملا ىلإ
 يف ةلوؤسمك ريثأل احومسم نكي مل . جيلخلا يف لاجرلل ةزيمملا سبالملا

 اهيلإ لوصولل اجمانرب تسسأ اهنكلو «ةيليللا يهالملا ةرايزب ةدحتملا ممألا

 .تاالاحلا نييعتل ةيقارع ةئجال نيعبرأ فيظوت لالخ نم

 سيلوبلا ىقلي ًانايحأ .ثادحألا ليهأت ةداعإ زكارم يف ًاضيأ مهدجن»
 عبس نونوكي ًانايحأو «ققشلا يف نهدجي يتاللا تايتفلا ىلع ضبقلا يروسلا
 تاباشلا ءالؤهل ةبسنلاب نكلو .«ًاماع رشع ةثالث نم لقأ نهلك ةينامث وأ
 .ةردان مهرظن تاهجو رييغتل ةحاتملا صرفلا ربتعت تايقارعلا

 «رهشلا يف رالود ٠ مهل مدقن نأ انناكمإبو .معدلا حشمت نحن

 اذاملف دحاو موي يف كلذ ىلع لصحن نأ عيطتسن» :انل لوقت تالئاعلا نكلو

 ىلإ لوصولا يف ةلكشم انيدل» :اهتوص يف ةبضاغ ةربنب تفاضأ 1؟فقوتن

 اذإ يفتخت ام ناعرسف زكرملا نم تايتفلا ىدحإ جرخت امدنع ىتح «تالئاعلا

 .«كلذ يف ةطروتم ةلئاعلا تناك

 تالئاعل نكمي فيك مهفت نأ ةدهاج لواحت تناك .اهسأر ريثأ تزه
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 .ايروسو ندرألا يف نيئجال عم تلمع دقل .لكشلا اذهب اهتانب لغتست نأ
 ةجيتن ضعبلا دنع ةفاقثلا نم ًاءزج حبصأ كلذ نأ حيضوتب اهثيدح تأدبو

 ممألا تابوقعو ةيقارعلا ةيصخشلل نيسح مادص ريمدت اهنم ةدقعم لماوع ةدعل
 تاحيضوتلا هذه تناك دقل .رمتسملا فنعلاو يكيرمألا لالتحالاو ةدحتملا
 نم ريثكلا تلباق ينكلو .مادص دعب تثدح يتلا تابارطضالا ىلإ فاضت
 . ىفنملا فورظ ىصقأ يف ىتح مهنومحيو مهلافطأ نوبحي نيذلا نييقارعلا
 ىرخأ ًاقرط اودجو نيذلا قشمد يف تايقارعلا ءاسنلا نم ريثكلا تفرع دقل
 مداصلا كولسلا لك مضي صخلم ىلع ًاريخأ ريثأ ترقتساو .مهتالئاع ةلاعإل
 مهنإ «لمألا اودقف نييقارعلا نأ تقولا عم انملعت دقل» :ةايحلا نم نيسئايلل
 .«طقف نيجان اوحبصأ دقل «لبقتسم دوجوب نونمؤي اودوعي مل

 كن ع #

 ليللا فصتنم تقولا براق دقل .اهدي يف ةعاسلا ىلإ رون مأ ترظن
 مل امنيب E ا ا
 اهرهظم يف يه هتثدحأ يذلا ريغتلا نأ الإ «سبالملا رايتخا رابتخا يف حجنأ
 تناك ةيراهنلا انتاءاقل دحأ يف .عراشلا يف اهفرعأل ٍنكأ مل .ًاظوحلم ناك

 اههجو ىلع ودبيو ءارولا ىلإ دوسألا اهرعش طبرتو ًاضافضف ًالاورس سبلت
 ةفيثك ةرغ عم ًاففصمو اعمال ناك ليوطلا دوسألا اهرعشف نآلا امأ .بعتلا
 ًاقيض دوسأ ًالاورسو «رترتلاب ءيلم ًاقيض ًاصيمق سبلتو ؛اههجوب طيحت
 امك .فيثك دوسأ نولب ةددحم اهانيعو ةقيمع ءارمح اههافش تناكو ا
 ةنيزملا ةظيلغلاو ةريصقلا اهعباصأ نيبو دلقملا ساملألا نم نيمتاخ تسبل

 .نمثلا يلاغ لاقن فتاه ةيعانصلا رفاظألاب

 ةيليل ءادوس فطاعم نوسبلي لاجرب انررمو «ىهلملا ىلإ رون مأ ينتقفار

 ىواشرلا نومدقيو نويروس ىهلملا اذه كلتمي ناك .يمامألا بابلا دنع

 مظعم ناك .لكاشم يأ دوجو دنع مهيعدتستو ةرورضلا دنع ةيروسلا ةطرشلل

 ىلع ةهجوم تافاشك عم ةملظمو ةعساو ةفرغلا تناك .نييقارعلا نم نئابزلا
 ةماقإ لعجي امم «ةصنملا فلخ مالظلا يف فزعي قيرف كانه .صقرلا ةصنم
 يف نئابزلا مظعم سلج .لقألا ىلع ةدضنم ةئم كانه .ًاليحتسم تاراوح يأ
 . حافتلا معطب ةشيشلا نونخديو نوبرشي ةصنملا نم برقلاب ةريغص تاعومجم

 امأ .تاباشلا تايتفلاو ءابآلاو تاهمألا «ءارولا يف سلجت تالئاعلا تناكو
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 رثكأ يف دعاقم اولتحا رمعلا نم تانيثالثلاو تانيرشعلا ىف تاديحولا ءاسنلا

 برقلاب ةدضنم رون مأ تراتخا .لضفأ لكشب ناكملا ةعباتمل ةملظ قطانملا
 انررم .ةيئاسنلا هايملا ةرود ىلإ تبهذو انعقوم تنمأو ىفلخلا لخدملا نم

 .نييقارعلا نئابزلا ةرياسم نم ادب دجن ملو «نييروسلا كالملاب

 زفق بايث سبلت يهو .ءاسنلا ىدحإ اهتلاق «ةلمث حبصأ ىتح صقرأ نل»
 ددحم عضتل هايملا ةرود ةآرم ىلع تلام .ةفافش فتك تالامح عم ةيطاطم

 ربتعي .هتاذ عضولا يف نفقي يتاللا تايقارعلا ءاسنلا نم فص بناجب نويعلا

 هايملا تارود ةآرم مامأ ءاسنلا عمجت وهو ةتحبلا ةيئاسنلا سوقطلا نم كلذ

 ىتلا ةقيضلا سبالملا نسبلي ىتاوللا ءاسنلاب ًامحدزم ناكملا ناك .ةماعلا

 .ةباش هوجو .ةبقر تاذ ةيلحأ .ةعمال ءادوس روعش .نهداسجأ َلّصَمُت

 له .يفكي نويعلا ددحم نم رادقملا اذه .ةريخأ ةرظن قلنل .ةريدتسم ماسجأ

 مربتس يتلا تاقفصلا ببسب ةفرغلا قلقلا داس مث ؟ةردوبلا نم ديزمل جاتحأ

 .ءاسملا اذه يف ًاقحال

 ىلإ لافطألا بيرهت يجوز لواح» :تلاق ريبع اهمسا ىرخأ ةأرما
 دقو .هدادغب ىلإ ىرخأ ةرم اوداعو مهيلع ضبقلا يقلأ هنأ الإ نادوسلا
 لاصفنالا ىلع تقفاوو «نادوسلا ىلإ رفاس امدنع اهجوز نم تقلظ

 ؛اهلافطأ ىلع قلقلاب رعشتو اهتخأ عم شيعت نآلا يهو ءاهيلفط ترسخو
 تءاج اذامل نكلو .اهدلب يف اهلافطأل ىهلملا نم اهخابرأ لاصرإب موقتو

 .«ةيفحص لمعأ تنك» :تلاق ؟ًالصأ اهب ءاج يذلا ام .اهتلأس ؟قشمد ىلإ

 لمعت تناك .دادغب اهرقمو ةينويزفلت ةطحم ىدل تلمع م1١٠٠ ماع يف

 يف يلحرا» :لزنملا ةقيدح يف يقلأ ًاباطخ اهتدلاو تدجو نأ ىلإ ةلسارم

 ةديحولا دودحلا ىه ايروس تناك .«كلتقنس الإو ةعاس ٤۸ نوضغ

 «هقلغتل لاقنلا اهفتاه قوف ترقن «ريبع تارايخ لمأتأ تنك امنيبو .ةحوتفملا
 اهتلاق «ةديعس ةليل» :بابلا هاجت تكرحتو ةآرملا يف ةريخأ ةرظن ترظنو

 .يليللا ىهلملا مالظ يف اهقيرط قشت يهو ىرخأل لامعأ ةديس ةجهلب

 دقف ءرون مأل ةبسنلاب لضفملا وه يليللا ىهلملا اذه ناك اذامل تفرع
 ضعبب عتمتلا يف نبغر يتاللا ءاسنلا ناسحتسا هيف تافاكملا ماظن يقل

 .دقع نودب رحلا لمعلل ًاقوس ناك دقل .نهلمع ىلع ةرطيسلا
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 ةظهاب ًاموسر نوددسي نئابزلا ناك امنيب «يمامألا بابلا ربع ترس
 .ةدئاملا ىلع مدقت يتلا ةفيفخلا تابجولاو ةيلوحكلا تابورشملا لباقم
 يف بابلا ىلع نييروسلا لاجرلل نوددسي اوناك ءاسنلا نأ رون مأ تحرشو
 .لاجرلا دحأ ةبحصب نرداغ اذإ طقف ةليللا ةياهن

 دالب يف ةرم لوأل خيراتلا يف عونلا اذه نم ةنهم مدقأ تلجس دقل

 يهو - يباروماح ةعيرش تفرتعا دقو .داليملا لبق ةيناثلا ةيفلألا يف نيدفارلا

 اياغبلا تحنمو ءاغبلا ةنهمب  ميدقلا ملاعلا يف كلامملل ةتباثلا نيناوقلا ىلوأ

 .ثرإلا قوقح ضعب

 مادص رابجإل م١۱۹۹ ماع تعقو يتلا ةدحتملا ممألا تابوقع تببستو
 نم دقعلا اذه لعج ىف ةيقارعلا لماشلا رامدلا ةحلسأ نع فشكلا ىلع
 ةراجتلا ىلع رظحلا ةبوقعب مادص رثأتي مل .داسفلاو نامرحلل ًةروص نمزلا
 جيسنلا لالحناب ةجاحلاو رقفلا مهباصأ نييقارعلا نكلو «تانحشلاو
 نويقارعلا لمح . تاونسلا هذه لوح a نم ريثكلا تعمس . یعامتجالا

 لالتحالا لثم ةمهمو ةحضاو تناك يتلاو ةيساقلا تايركذلا نم ريثكلا
 تايركذلا هذه نضع نييقارعلا ءابطألا دحأ ىل ةرس. .ىلاحلا :ىكيرمألا
 اندرط امنيب ءًاعوج روضتن انلعج شوب :لوقي ام ًامئاد يدلاو ناك» :ًالئاق
 يرثلا هدلاو ةدحتملا ممألا هتضرف يذلا رظحلا رمد .«اننطو نم رخآلا شوب
 مطامطلا ىلع رصتقا نأ ىلإ ةرسألا هلوانتت يذلا يمويلا ماعطلا للق امم
 .ةصاخلا تابسانملا يف محللا نم ةريغص تامضقو لصبلاو زبخلاو

 يدؤت قباسلا يف جالعلل ةلباق تناك يتلاو ًاعويش ضارمألا رثكأ تحبصأو
 نع نييقارعلا ءابطألا دحأ ينربخأو .ةيبطلا تادادمإلا دافن عم توملا ىلإ
 ىلإ هدلاو لاقتناب تابوقعلا هيف تعقو يذلا دقعلل عجرت يتلا هتايركذ رمأ

 يفو .ةيفاكلا ريغ ةيبطلا ةياعرلا بيسب هتخأ ةافو نع ينربخأو صخرأ لزنم

 ءاقبلل ءاغبلا ىلإ تايقارعلا ءاسنلا ضعب تلوحت ًاضيأ ةسئايلا تاقوألا هذه

 .ةايحلا ديق ىلع

 نأ كنكمي ال» :هنأ ةرتفلا هذه يف دادغب يف شاع رخآ قيدص ظحال
 حبصأ دقل .عمتجملا ىلع تابوقعلا هذه هتببس يذلا ررضلا ريدقت يف غلابت
 ددسيس يذلا نئابزلا دحأ ىلإ اهقفاريو هتخأ يقارع خأ دعاسي نأ ًانكمم ًارمأ
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 يف ةعماجلا تابلاط تطرخناو .اهدرفمب بهذت نأ قئاللا ريغ نم هنأل نمثلا

 لمعلا مقاط دارفأ ضعب بعلو .ماعطلا ءارشل دوقنلل نهتجاحل ءاغبلا ةسرامم

 .؛داّوقلا رود ةعماجلا ىف يرادإلا

 ةرتف ًاضيأ اوركذت نكلو يعامتجالا رامدلا طقف نويقارعلا ركذتي ملو

 ةأجف هنأكو هتيعرش معديل مالسإلا تاراعش مادص عفر امدنع تايئيعستلا

 ةيموقلا ةيناميإلا مادص ةلمح تدعبتسا دقف «ديدج يقالخأ ريمض بستكا

 يف مادص نلعأو .نهتطشنأ فقول ةماع ةلمح ىلع تلمتشاو اياغبلا

 .«ةلودلا ىلع راعلا نبلجي» تايقارعلا ءاسنلا ءالؤه نأ ىقارعلا نويزفيلتلا

 هنوك يذلا يئادفلا مادص شيج م١١٠٠ ىلإ 7٠٠٠١ ماع نم مادص قلطأو
 ءاسنلا نم ددع عمج مت .موزهملا هبعش ىلإ ةدكؤم ةلاسر لسريل يدع هدلو

 ماقو .ىرخألا ندملاو دادغب يف نهسوؤر عطق متو ءاغبلا ةسراممب تامهتملا
 ىلع تانادملا ءاسنلا سوؤر تكرتو .فويسلا مادختساب مهلمعب نودالجلا
 يتلا ةماعلا ةناهإلاو ةبعرملا سوؤرلا عطق تايلمع ترهظأ .نهلزانم باتعأ

 يف ًالثمتم باقعلا نم ءزج حبصأو .مادص ةوسق اهرسأب تالئاعلل تهجو

 ربتعي فرشلا نأو اميس ال يغبلا اهل يتمنت يتلا ةلئاعلا مساب ةلودلا ريهشت

 ةبسنلاب نكلو «ًازراب ًارود ءاسنلا هيف بعلتو ةيقارعلا ةيوهلا يف ًاقيمع ًاموهفم
 ماق «ةيفئاطلا ةيلهألا برحلا ًايئزج هتلكش يذلا ىفنملا يف يقالخألا دهشملل

 .ءاقبلا عارص يف فرشلا نع يلختلاب ضعبلا

RF  #ني  

 مأ ينتكرت «ءيضم بكوك لثم ةصنملا تدب ةفرغلا ةرخؤم يف مالظلا يف
 مث .ءامدقلا اهءاقدصأ ييحت ىهلملا يف تلوجتو «يدرفمب سلجأل رون

 ال انأف مث نمو «ةيناركوأ ينأ انفلخ نيسلاجلا لاجرلا ةعومجمل تحضو

 يف يتلواط ىلإ تابورشم لاسرإ نم مهعنمي مل كلذ نأ الإ «ةيبرعلا ثدحتأ

 تدب .ةعطاسلا ءاوضألا وحن ةدعاص تقلست حرسملا ةصنم ىلع رثكأ نامأ
 . ماحزلا يف تاديحو تاصقارلا مظعم

 لاجرلا ناك .نيصقارلا نيب صقرلا ةصنم يف ةنلعملا ريغ دعاوقلا تقرف
 «ةريصق فوفص يف فاتكألا قوف مهتعرذأ نوكبشي مهو لاجرلا عم نوصقري
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 نصقري ءاسنلا ناكو ؛ةيرئاد تاكرح يف ةرم لك يف ةدحاو ًامدق نيعفاد

 ةأرماو لجر نم يئانث كانه ناك ءدعاوقلل رسك يفو .ىدارف وأ ًاجاوزأ
 .ءارمحلا يلايللا هذه مسقت يتلا دعاوقلل ًاقفو ًاركبم ربتعي يذلا ءرمألا

 ةعاضبلا ىلع برق نع ةرظن اوقليلو فاشكتسالل ةصنملا لاجرلا دعص
 ىقيسوملاو ‹يقارعلا روهمجلا بسانتل ةممصم ضورعلا تناكو «ةضورعملا

 ىلع يديموك لثمم لطأ .ةلضفملا ةينطولاو ةيفطاعلا يناغألا نم طيلخ
 ..ةيناميلسلا ..دادغب :ةيقارعلا ندملا ءامسأ درس يف أدبو روهمجلا

 ىقلأ .مهتنيدمل روهمجلا نم ةعومجم لك تقفصو خلإ ...لصوملا
 مث «نطولل رماغلا نينحلا كرحو «قشمد يف ةبعصلا ةايحلا لوح تاكنلاب

 ىلوألا تاملكلا ديدرت يف يلاتلا ينغملا أدبو ةفولأم ىرخأ ةمغن قيرفلا فزع
 .مادص حدمل ةينغأ يهو ًاديج مادص اهفرعي يتلا تاينغألا ىدحإ نم ةليلقلا

 يفو .ينغملا هجو ىلع زكريل ريهامجلا طسو نم قرزأ رزيل ءوض جرخو
 يموقلا يقارعلا مدقلا ةرك قيرف حدمت ةينغأ ىلإ لوحت ةينغألا تاملك ٍطسو
 .نيلمثلا لاجرلا نم داحلا قيفصتلا ًاعزتنم

 هوجولا ىلإ انرظنو ءليصافتلا يف انقدحو .«صقرلا ةصنم لوح انكرحت

 يف هيعارذ ًاكبشم ءًاضيأ صقري يب صاخلا مجرتملا نيسح رازن انيأر مث

 ترعش .تماصلا ىسراح ناك دقل .ليللا لاوط ىهلملا يف ناك هنأ

 يف اعم بهذنو يفلخلا لخدملا دنع لباقتن نأ انططخ .هتيؤرل نانئمطالاب
 .ةليللا هذه يف هانيأر ام لوح انتاظحالم ةنراقمل لزنملل يسكات

 بابلا دنع فقيو دوسأ ةرهس فطعم يدتري يذلا لجرلا ينم بلط
 دارأ . ىلإ رظنو هدي دم .رالود ١5 يزاوي ام يأ ةيروس ةريل ٠٠١ ىمامألا

 ةقيقح يف ناك يذلا  لاجرلا دحأ عم رداغأ ينأل هر قلع لخت نأ
 .ةعقوتملا يحابرأ نم ددسأ نأ نآلا ٌيلعف «- رازن صاخلا يمجر تم رمألا

 نازكو انآ كرت .رون مأ تاميلعت ةيسان ةيزيلجنإلاب اهتلق «!ليمز درجم هنكلو»

 نييروسلل ةبسنلاب نحنو «يمامألا بابلا دنع ةيوهلا تاقاطب اندعتساو ًايوس

 .يليللا ىهلملا نئابز نم ًاءزج انلز ام ناكملا ىلع نيرطيسملا

 لمحت ةجهلب  هبلط رركو ىرخأ ةرم هدي ةرهسلا فطعم بحاص دم
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 ريسلا يف انعبات .لاق امك ةريل ةئامسمخ ديري هنأ ررك  ةرملا هذه رثكأ ًارابجإ

 ناك .«ًادبأ انه ىلإ ادوعت ال» :ًالئاق انب حاصو ءانبلطي ناكو يسكاتلا وحن
 رايت ناك .ىرخأ ةرم دوعأ نأ يف بغرأ نكأ مل ةقيقحلا يف .ًالهس كلذ

 . ًاريبك سأيلا

 هذهب ظفتحا .لاقنلا اهفتاه يف ًاروص ضرعت رون مأ تيأر» :رازن لاق

 رجاتت ةديس رون مأ تناك له .«تايراع هبش تايتفل روص .ةياهنلل ليصافتلا

 ام . ؟ىهلملا يف نئابزلا لوح ترادو ةلواطلا تكرت امدنع تاريغص تايتفب

 رون مأ تناك اهتنبا نع اهلأسأ ةرم لك يف .اذكه شهدنأ نأ يل يغبني ناك

 ًالبقتسم مهل ينبت نأ لواحت تناك .ةسردملا يف اهيلفط الك نأ رتب يت

 .ام موي يف مهنطول نودوعيسو نييقارع اهلافطأ ناك .





 عباسل) لصفل)

 ةينانبللا قارعلا برح

 ةليدبلا تاهجولا ىدحإ  مراص ريغ ماظن همكحي يذلا  نانبل لَم
 يروسلا مكاحلا ماظنلا عم اوفيكتي نأ اوعيطتسي مل نيذلا نييقارعلل ةبسنلاب

 كانه نييقارعلا نيئجاللا نم افلأ نوسمخ يلاوح عمجت ثيح «مراصلا
 تقولا يفف .نيمخت درجم يمسرلا مقرلا اذه ناكو .م۹٠٠۲ ماع لولحب

 نيطلتخم ينوناق لكشب لوخدلا نم نييفنملا نييقارعلا ضعب هيف نكمت يذلا
 لكشب لخد دق مهنم ريثكلا ناك .جيلخلا نم نيمداقلا نيحئاسلاب راطملا يف

 دودحلا نم «برغلا نم مهب اوتأي نأ نوبرهملا عاطتسا ثيح «ينوناق ريغ
 لايمألا مهنم نوريثكلا عطق دقو .لامشلا يف ةيلبجلا تاراسملا قوف ةيروسلا
 نم ةبتكم ةئيمأ توريب يف تلباق دقو .مادقألا ىلع ًاريس ةلحرلا نم ةريخألا

 تقلت دقو نيديفحل ةدج يهو رمعلا ةطسوتم ةيحيسم ةديس يهو «لصوملا
 تراسو اهرهظ ىلع اهيديفح تلمحف «ةيمالسإلا تايشيليملا نم تاديدهت
 .توريب ىلإ تلصو ىتح ةيلبجلا ةرعولا قرطلا يف مالظلا دعب

 رظح نأ الإ «قشمد ىلإ اهنم ًارطخ رثكأ ًةداع نانبل ىلإ ةلحرلا تناكو
 ةبسنلاب ةزيم لثمي ينانبللا يفئاطلا ماظنلا ناكو «ةنورم رثكأ ناك لمعلا

 نأ الإ «ةروصلا لتحي نانبل ىف ىفئاطلا دهشملا ناك دقل .ددجلا نيمداقلل

 .مهلوصو درجمب نيئجالل ًانامأ رثكأ أجلم تمدق ةيطسوأ قرشلا ةيددعتلا هذه

 يف ةنئاكلا ةيعيشلا ةعطاقملا ىلإ نويقارعلا ةعيشلا بابشلا هجوت دقو

 لمع قرف ىلإ - هللا بزح ةيامح تحت - اومضناو .توريب ةمصاعلا بونج
 ماع ةيليئارسإلا لبانقلا اهترمد يتلا ةينانبللا ءايحألا ءانب ةداعإ عورشم يف

 حالصإ ىلع لمعلا ىلإ بورحلا ىدحإ يئجالب رمألا ىهتنا اذكهو «م ٦
 اولثم نيذلا نويحيسملا نويقارعلا عاطتساو .ىرخأ برح هتفلخ يذلا رامدلا

 لنفي



 سئانكلا نم تادعاسملا ىلع دامتعالا نانبل ىف نييفنملا نم 7٠٠١/ ىلاوح

 يف ققش راجئتساب سلا نم نويقارعلا ءايرثألا ماقو .ةينادلكلاو ةيروشألا
 يف ةينانبللا ةَّيْنّسلا ةنيدملا سلبارط ىلإ ءارقفلا هجوت امنيب «توريب برغ
 .ينانبللا يفئاطلا ماسقنالا ةروطخ ةدايز يف نويفنملا ببست دقو .لامشلا
 دالبلا لقأ نانبل دعيو .عضولا ةروطخ دادزتس اهنوكدس ىلإ هنملا تسر

 نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم يف نيلجسملا نيثجاللا ددع ثيح نم
 اولجسي مل نانبل ىلإ اومدق نيذلا نييقارعلا نم ريثكلا ا ضارتفاب «نيئجاللا
 . ًاتقؤم أجلم نانبل اوربتعا مهنأل ًارظن نيئجاللا ةيضوفم يف

 «نييفنملا نم ًافلتخم ًافيط لثمت ىرخأ ةعومجم كانه تناك

 ىف ةيفئاطلا برحلا ترسخ ىتلا ةيفلسلا ةيداهجلا تاعامجلا نم نوئجاللا
 طيلخلا اذه ناك .ةيلصألا مهناطوأ يف مهب ًابحرم اونوكي مل ثيح «قارعلا
 ةدحتملا تايالولل نيضهانملا نيبراحملا ىمادق نمو َةّنَّسلا نيدهاجملا نم
 لكشب ةيلودلا دودحلا اوربعي نأ اوعيطتسي ملو «قارعلا يف ًادوجوم ةيكيرمألا
 مهل لثمي نانبل ناكو .لوبرتنإلا مئاوق ىلع ةجردم منانا نأل ًارظن ينوناق

 «دودحلا ىلع ةرطيسلا ةواخرو ةيزكرملا ةموكحلا فعض ببسب ًانمآ ًاذالم

 ثادحأ اهيف تززع ةلود يف انامأو ًايفئاط احلف اضنأ نوبراحملا عقوت امك

 .ةفرطتملا ةيبهذملاو ينيدلا سامحلا قارعلا

 ربع نيهاجتا يف ةكرحلا تناك «قارعلا يف برحلل ىلوألا مايألا ذنمو

 وه بيرهتلا ثيح ةيلبجلا تاراسملاب ذولت قارتخالل ةلباقلا ةينانبللا دودحلا
 دادعأب نييقارعلا نيئجاللا دفاوت لبق نم ةيسيئرلا ةيلحملا تاعانصلا ىدحإ

 نم مهريغو ينانبللا لتاقملا بابشلا هجوت دقو .نانبل ىلإ ابرغ نيهجتم ةريبك
 ةمئاق نمض عوطتلل ةيداهجلا تاكرحلا تاراسم نيعبتتم «قرشلا ةلايق برعلا

 ةريقفلا ءايحألا نم نوينانبللا نولتاقملا ناكو .قارعلا ىف ةديازتملا نيدرمتملا
 عاقبلا يداو قرش يف ةّيئُسلا ةيعارزلا ىرقلا نمو «لامشلا يف سلبارط يف

 قطانملا هذه عيمج تناك دقو .نيينيطسلفلا نيئجاللاب ئلتمت يتلا تاميخملاو

 يف لاتقلا ةحاس يف «ةيداهشتسالا تايلمعلا» يذفنم ديلوتل ةبصخ اهرأ

 .قارعلا

 ةدعاقلا ميظنت سسأ يذلا يندرألا يمالسإلا  يواقرزلا بعصم وبأ ماق

 لقت



 يف ةّيئَسلا ةينانبللا دجاسملا يف ينلع لكشب سانلا دينجتب - نيدفارلا دالب يف
 قارعلا نم نيجانلا ةدوع ةمصاعلاب نوينانبللا راجتلا ظحلي ملو .م5004 ماع
 بيردتلا نم اهوثرو يتلا ةبالصلاب نومستي نيسرمتم ةروص يف نانبل ىلإ
 رذحلاو ةشهدلا نم جيزمب ةلودلا تلعافت .ةبراحتملا ندملا يف لاتقلاو

 ميخم لخاد نم ةيركسع ةلمح نوحلسملا نودئاعلا ءالؤه قلطأ امدنع

 .م١١5ا ماع فيص يف ةفيعضلا نانبل ةلود نمأ تدده (درابلا رهن) نيئجاللا

 ىدحإ يهو :مالسإلا حتف ةعامج دحأ اهظحالي نأ نود تللست دقو

 تلكش دقو «ةدعاقلا ميظنتب اهطابترا معزت يتلا َةّينّسلا ةحلسملا تاعامجلا

 لاطي دق اهجئاتن يف رطخب ترذنأو ةيموق ةمزأ ينانبللا شيجلا عم اهتهجاوم

 . ينانبل لك
 ينانبللا يلخادلا نمألا ىوق ماع ريدم يفير فرشأ ءاوللا نشد دقو

 تلوحت دقو .م۷١٠۲ ماع ويام ٠١ يف مالسإلا حتف شيج ىلع ًابرح

 نم رثكأ قاهزإ يف ببستو موي ةثم نم رثكأل دتما راصح ىلإ ةكرعملا
 ةديدج ةهبج نانبل ناكو .نييندملا نم نوعبرأ اهنيب نم سفن ةئامثالث
 . هتيجولديأو ةدعاقلا ميظنت جهن تنبت تن بت يتلا ةفرطتملا تاعومجملل

 يذلا مويلا يف نيسمخلاو عبارلا هداليم ديعب لفتحي يفير ءاوللا ناك دقل

 يمامأ نم رم < «جيبلا نوللاب ًانيزم ایز سبلي ًاطباض ناك «توريب يف هيف هتلباق

 رمحألا زركلاب ةنيزم امهادحإ نيتكعك لمحي ناكو لابقتسالا ةفرغ يف

 .ةنكادلا ةكيمسلا ةتالوكيشلاب ةاطغم ىرخألاو ءركسلا اهب عمليو يتوقايلا

 .ًاليوط ًارمع هل اونمتيل يفير ءاوللا بتكم ىلإ ينانبللا نمألا ولوؤسم هجوت
 ةنمؤملا: قظاتملا يمحي ةحفصم باوبأ يذ ىنبم ىف ىرخم تاذ ةينمأ تاكو
 اودهشتسا نيذلا طابضلا روصو ةينانبللا مالعألا اهيلع فطصت ناردج يذو

 ةمالع بغار وهو نيينانبللا نيبرطملا دحأ رضح دقو .مهماهمب مهمايق ءانثأ
 ًاسبال «داليملا ديع ةينغأ ينغيل ةقينألا ةصقلا وذ ففصملا رعشلا بحاص
 ال ةمالع نأ ةخراص ةروصب رهظي ناك دقل .ةقرشم ةماستبا ههجو يفو زتيجلا

 ءاوللا جرخ ءريصقلا لافتحالا دعب .ةطرشلا طباض ةلفح ءاوجأ ىلإ يمتني

 ًابيجم يتحفاصمل هذي دمو ءاهيف رظتنأ تنك يتلا لابقتسالا ةفرغب رمو يفير

 اذه ناك ؛!ًاعم باهرإلا براحن نأ ىنمتن» :هلأسأ مل يذلا لاؤسلا نع

 تناكو ءافيخس ًارمأ نيلوؤسملا دحأو نييبعشلا نيبرطملا دحأ نيب فلاحتلا
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 تقلأ دق قارعلا يف برحلا نأ اهدافم ةقيقح سكعت ةلمتحم ريغ ةباجإ

 .نانبل ىلع اهلالظب

 تايلاديملاب عصرملا هيز يف قينألا علصألا لجرلا يفير ءاوللا ررق

 «ةريبك ةنيدم يف سيلوبلا يلوؤسم دحأب قيلي يذلا هرهظمو ءةعماللا ةيضايرلا
 زكري ثيدحب يلدي نأ هيلع بجي هنأ ررق - يبنجأ يفحص عم ثدحتي هنألو -
 ىلإ يرظن تفلب أدبو ET ا م
 ناك يتلا ةينايبلا موسرلا دحأ نم أرقي وهو يل لاقف «نانبل يف مئارجلا لجس

 نانبل يف ًايرهش لتق ةميرج رشع ةعبس انيدل الاثم كيطعأل طقف» : :اهدعأ دق

 ًافلتخم اهيف يسايسلا فقوملا نوكي تاقوأ كانه نكل» :فاضأو .4

 نانبل ربتعي ةيداعلا تاقوألا يفف ًاذإ .لدعملا كلذ ةدايز ةيناكمإ مياس

 اوسيل ينانبل نييالم ةعبرألا نأ ىلع ماقرألاب ليلدلا 0 9 اهلاق .
 يخيراتلا لجسلا تلهاجت ةحيرملا تايئاصحإلا هذه نأ ال 0
 ءاوللا ةخسن يفف .نانبل يف ًاماع رشع ةسمخ ترمتسا يتلا ةيلهألا برحلل
 يعامتجالا توافتلا رابتعاب ًاضفخنم ةركبملا تايفولا لدعم ربتعي يفير
 سيل نانبل نأ ىلإ ًاريشم ىضم مث .نانبل يف ةيفئاطلا تارتوتلاو يداصتقالاو
 ترهظ يتلا لكاشملا لك - ناكم لك يف لودلا قطنمل ًاقفو - نأو مول هيلع
 .ةرواجملا لودلا نم تدفو امنإ

 هل وأ جراخلا نم يتأي هنإ ؛نانبل يف ةيعيبط ةرهاظ سيل باهرإلاف نذإ»
 رومألا يف ًاينالقعو ًايكذ ًالجر يفير نوكي دق .«ةيجراخلا ةسايسلاب ةقالع
 .ةسايسلا يف اهتاذ ةءافكلاب نكي مل هنأ الإ ةيسيلوبلا

 يسايسلا دهشملا نم ًاءزج لثمت جراخلا يف ةلعافلا تاهجلا تلاز ام

 «م۳٤۱۹ ماع دعب رمتسا يذلا رمألا ءرصاعملا ةلودلا خيرات ربع ينانبللا
 - ةيسيئرلا نانبل فئاوط تلصتاو ؛اسنرف نم هلالقتسا ىلع نانبل لصح امدنع
 «تاونسلا ربعف .جراخلا يف ءايوقأ راصنأب  نويحيسملاو ةعيشلاو ةّنَّسلا
 ارود ةدحتملا تايالولا ىلإ ةفاضإلاب ةيدوعسلاو اسنرفو ايروسو ناريإ تبعل
 يقلي ناك ام ٌةداعو .ةينائبللا ضرألا ىلع تراد يتلا بورحلا يف ةباينلاب

 الإ «ةلودلا لكاشم يف ةيجراخلا ىوقلا ىلع موللاب نوينانبللا نولوؤسملا
 ةيوقتل جراخلاب اوناعتسا دق نيينانبللا نييسايسلا نأ نوفرتعي اونوكي مل مهنأ
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 نم ذوفنلا مسق ينانبللا روتسدلا نأ املاطو .ةفيعضلا ةيسايسلا بناوجلا

 ةدعاسم 00 تلصح دق لئاصفلا هذه نأ املاطو «ينيدلا ماسقنالا لالخ
 ةيزكرملا ةرادإلا نكت ملف يداصتقاو يسايسو يركسع معدو ةظوحلم ةيجراخ

 عضخي ناك نانبل نأل «ةدحوملا ةلودلا ةركف ىلع ظافحلا ىلع ةرداق
 نييميلقإلا نانبل ءاكرشل ةريغتملا تامامتهالاو ةقطنملا يف ىربكلا تاسايسلل
 .نييلودلاو

 مهنأ ةدشب نانبل ةعيش دكأ قارعلا يف ةعيشلا نيكمت رابتعالاب مهذخأ عم

 ملت متي ال كلذ عمو «نائبل يف ةديحولا ىربكلا ةيفئاطلا ةوقلا اوناك

 ةنَسلا باسح ىلع تايحالصلا نم ًالداع اي نوديري مهف «لداعلا ليثمتلا

 تاعومجملا تنبت ةلباقم ةهج نم .ةيحيسملا ةيوقلا ةيلقألاو نورطيسملاو
 ةّينسلا ةيوهلاو ةّيَئَسلا حلاصملل يماحلا رود نانبل يف ةدعاقلا ميظنتل ةعباتلا
 .قارعلاب رامدلا اذه لك تلزنأ يتلا ةيجيتارتسالل ًاراركت

 ناريإ تدناس .ةيعيشلا  ةّيْنّسلا ىوقلا هاجت ةيجراخلا ىوقلا تفطصاو
 ةيدوعسلا مضو ةدحتملا تايالولا هتداق يبرغ فلاحت لباقم ةعيشلا ةيروسو

 .ةقطنملا يف ىربكلا َةّيْنّسلا ةوقلا ربتعت يتلا

 تانوكملا دحأ - ًايبسن فورعم ريغوهو - مداسرلا متن لايجب ناك

 تايرظن» نم ةمئاق لّكش يذلا رمألا ةدقعملا ةينانبللا ةبيكرتلا يف ةديدجلا
 ضعبل ًاقفوو .لخادلاو جراخلا يف هل نيمعاد دوجو لوح ةضقانتم «ةرماؤم

 ىف نييروسلا نم ةحلسم تاعامج فيظوتب ايروس تماق «نيظحالملا

 نييسايسلا نأ نورخآ دقتعاو .ةينانبللا ةموكحلا رارقتسا ةعزعزل نوجسلا
 ةليسوك هزيزعتب اوماقو نينّسلا نيدرمتملا نم ًاشيج اولوم ةّنَسلا نم نيينانبللا
 ناكيرمألا نأ نورخآ دقتعاو هللا بزحل يعيشلا شيجلا ةهجاومل

 الب لدجلا راد دقو .مالسإلا حتف شيج نولومي اوناك نم مه نييدوعسلاو
 تنمضت ةرماؤملا تايرظن لك لثمو ةضراعتملا تايرظنلا هذه لك لوح ةياهن

 .عسوألا تاسبالملا تلهاجت اهنأ الإ ةقيقحلا نم ًاضعب ءارآلا هذه

 مالسإلا حتف شيج ميظنتل اوءاج نيذلا لاجرلا نأ ىلع يفير ءاوللا رصأ
 نييرئازجلاو نييدوعسلا نم ةليلق ًادادعأو نيينيطسلفو نييروس» اوناك

 نم اوجرخ دقل .نانبل يف ةمهم لجأ نم انه اوناك ييأر يفو «ناشيشلاو

 نفي



 ءاوللا نكلو ءًاضيأ نوينانبل ءالؤه نيب نم ناكو .«كلذ لجأ نم قارعلا
 .هباسح يف ةقيقحلا هذه عضي مل ثيحب ًاعرستم ناك يفير

 ىلع دفاوتلا يف نويقارعلا أدب ىتم ةفرعم ديدحتلا هجو ىلع بعصلا نم

 تاميخم ىلإ نويقارعلاو برعلا نودهاجملا للست ىتم طبضلاب وأ «نانبل
 عضولا اولغتسا نيلتاقملا ءالؤه نأ كش ةمث نكي مل .نانبل يف نيينيطسلفلا
 عجرت يتلا ةينانبللا نيئجاللا تاميخمب ةظتكم ةقطنم يف مهتماقإ اولعجو

 .نيدراطملل أجلم ةليوط ةرتفل تاميخملا هذه تلظ دقو .تضم دوقعل

 شيجلا ىلع رظحي ىتلا قطانملا نم ةقيضلا ةسدكملا ءايحألا هذه تناك

 ةيضاقلا م1438 ةيقافتا ببسب كلذو اهلوخد ةينمألا تامدخلاو ينانبللا
 ريرحتلا ةمظنم حلاصل قطانملا هذه يف ةينمألا ةيلوؤسملا نع لزانتلاب

 ةصاخلا كولسلا دعاوق تناك «ةريخألا تاونسلا يفف كلذ عمو .ةينيطسلفلا
 ًاءزج تناك ةيملاعو ةوق رثكأ ةيداهج ةكرح مامأ ىواهتت ةينيطسلفلا ةيموقلاب

 نأ نم مغرلاب ءةقطنملاو نانبل تحاتجا يتلا ةّيئسلا ةيمالسإلا ةوحصلا نم
 .قالطإلا ىلع ًافرطت تايجولويدي ديألا رثكأ يه ةدعاقلا ميظنت ةيجولويديأ

 اودقف دق ثلاثلا ليجلا بابش ناك «نينيطسلفلا نانبل ىئجال نيب نم

 نقع اودخوو لمألا اه نك اوفامجتا دقو نيطتنلف يير نف لمألا
 ىهتنا دقو «قارعلاو ناتسناغفأو ناشيشلاو ةنسوبلا يدهاجم ىف راشبتسالا

 ىلإ قارعلا ةكرعم نم نيمداقلا نيسرمتملا نييداهجلا ءالؤه ضعبب رمألا
 .تاميخملا هذه يف ةماقإلا

 ةلعافلا قرطلا نم ةيملاعلا ةيداهجلا تاكرحلا ىدحإب قاحتلالا ناك دقل
 ملاعلل ًاقفوو .نيينيطسلفلا تاميخم تداس يتلا فعضلا ةلاح ةهجاوم يف

 تسرك» :نانبل يف ةيداهجلا تاكرحلا يف ريبخلا ييجور درانرب يسنرفلا
 .؟ةيوهلل ةيمهولا وا نع عافدلل مهسفنأ نييفلسلا نيينيطسلفلا شويج

 لوح يّنسلا مالسإلل ًاسارح مهسفنأ نوربتعي» اوناك ءالؤه نأ ييجور ىأر
 «نانبل لامش يف تاروطتلا ثدحأ بقاري نانيل يف ييجور ناكو .؟ملاعلا

 اهب لحت يتلا ةقيرطلا نإ» :ًالئاق حضو مالسإلا حتف ةأشن نع انثدحت امدنعو

 رخآ صخش يأ وأ ليئارسإ ةبراحم نودبو نانبل يف دوجولا ضقانت ةلكشم
 .«مالسإلا حتف لثم تاعومجم معدو قارعلا ىلإ نييداهجلا لاسرإ يف لثمتت
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 تلأس اذل «ةلكشملل هليلحت يف يفير ءاوللا رشابم لكشب يبجور ضراع دقو

 يف مالسإلا حتفل ًالهس ناك رمألا نأ دقتعا اذامل :ينانبللا نمألا لوؤسم
 بناجألا نيلتاقملل ءوجللا ضرعو نائبل لامش ىف بيردت ةدعاق سيسأت

 ؟قارعلا اوكرت نيذلا برعلاو نييقارعلاو

 نم بصعتملا بابشلاو نيينانبللا نع ثيدحلا يف ًاريخأ يفير ءاوللا أدب
 مهدينجت مت نم لوأ اوناك دقل .سلبارط يف ًاينيد نيسمحتملا لاجرلاو َّنّسلا

 ضعب هقدصو ةيداهج رج مالسإلا حتف شيجال لاق ءمالسإلا حتف يف

 نائبل نأب  داتعم ريغ  ًاحيرص ًافارتعا ناك دقل .«هيلإ اومضناو بابشلا

 نمألا تاوقل نيفورعملاو هيف اوأشن نيذلا نيِيْئّسلا نييمالسإلا نم بيصن
 .مهتيبرتل ًاديج ًاناكم سلبارط تناكو .يلخادلا

 ةّنُسلا ةمصاعب ةفورعملاو نانبل لامش يف ةنيدم ربكأ يهو سلبارط ربتعتو
 لوقيو .ةيداصتقالا اهتيمنت توريب يف نويسايسلا لمهأ ةظفاحم ةملسم ةنيدم
 ءًارقف رثكألا قطانملا يف بضغلا نم ريثكلا دوجو دكؤملا نم :يفير ءاوللا
 فرعي ناك دقل .«باهرإلا هاجتاب سانلا اهيف ليمي يتلا نكامألا يه هذهو

Eًايموي بهذي ناكو كانه هترسأ تشاع .يلصألا هنطوم تناك .  
 ءادوسلا مالعألا عفرت ةفرطتم ةنيدم سلبارط تناك دقل .توريب يف هلمع ىلإ
 برحلا وأ داهجلا روصب ًالفاح اهلجس ناك دقو رورملا تاراشإ ىلع

 لمحت يتلا ةمخضلا تاحوللا ىدحإ تنلعأ ءءايحألا رقفأ يفو .ةسدقملا
 تاءارجإلا ببسي نكي ملو ةمكاحم نودب ًايفئاط ناك همادعإ نأ مادص ةروص

 ءايحأل ةملظملا ةقزألا ىف امأ .ةيقارعلا ةموكحلا ةطلس اهتذفن ىتلا ةينوناقلا

 ىلع تاباتكلا تراشأ ًاقباس َةَنَسلا اهيلع رطيسي ناك ىتلا ةريقفلا سلبارط
 ربكألا بضغلا ناك» :ىفير ءاوللا دكأ .«اندئاق»ب ندال نب ةماسأل ناردجلا

 ءًاضيأ نيطسلفبو لب قارعلاب طقف ةَنسلا رثأتي مل عبطلاب .سلبارط يف نمكي
 .؟نييناودع اوحبصأ اذل .فقاوملا هذه مهتتحش دقو

 يف ةلعتشملا ةوذجلا م١٠٠۲ ماع يف قارعلل يكيرمألا لالتحالا راثأ

 نع سيفنتلل ًاجرخم دجي مل يذلاو سلبارط يف بضاغلا بابشلا سوفن
 ةدحتملا تايالولا دض مهداهج نم نوينانبللا نولتاقملا داع امدنعو .هيضغ

 نيينيطسلفلا تاميخم يف أجلملا اودجوو مهعم مهقافر اوبلج «قارعلا يف

 لها



 «ةقيرطلا هذهبو .شيجلاو ةطرشلا ىلع ًاروظحم اهلوخد لظ يتلاو ةينانبللا
 ماع يف أدب يذلا ىفنملا لايجأ دحأل ةدوصقملا ريغ بقاوعلا تمهاس
 ايلاثم اجذومن ناك دقل .ةقطنملا يف رمتسملا رارقتسالا مدع يف م

 اهلهاجت نإ :ًاركبم نيثجاللا ةمزأ لح مدع ةلاح يف هدبكت متي يذلا نمشلل

 .ةيلبقتسملا تامزألا روذب ةيذغت ىلإ يدؤيس ةليوط ةرتفل

 م۷ ماع ويام ٠ يف مالسإلا حتف شيج ينانبللا شيجلا مجاه

 رمدو «نيئجالل درابلا رهن ميخم تانكثو ينابم رمد راصح كلذ نع مجنو

 ميخملا نأ رمألا يف بيرغلا .هيف نوشيعي نيذلا نيينيطسلفلا نييندملا ةايح

 نم برقلاب عقي نيينيطسلفلا نيئجالل ةولحلا نيع ميخم ناك .ةكرعملا جراخ

 وهو «توريب بونج نع ةرايسلاب ةعاس يلاوح دعبيو ةيلحاسلا اديص ةنيدم
 نيع ميخم يف نوفرطتملا طبترا .قارعلا نم نيمداقلا نييداهجلل أجلم ربتعي
 تارباخملا تالاکو یدل ناكو . ةدعاقلا ميظنت عم ةرشابم تاقالعب ةولحلا

 عبتتو ةبقارمل ةبيرقلا اديص ةنيدم يف تصنت تاطحم ةيبوروألاو ةيبرعلا
 نيع ميخمل هتسارد يف ييجور درانرب راشأ امكو .ةلاقنلا فتاوهلا تالاصتا

 لوليأ /ربمتبس يف ةدعاقلا ميظنت اهعاذأ يتلا تاهويديفلا دحأ ضرع» :ةولحلا
 مهفتح اوقل نيذلا رشع ةعستلا نيذفنملا دحأ وهو - ايدوعس اباش م٠٠٠۲ ماع

 يسيئرلا دئاقلا ينيطسلفلا نجحم يبأ ىلإ ةديصق يدهي وهو - ربمتبس ١١ يف

 .1ةيداهجلا ةولحلا نيع ةكبشل

 ةبارقل ىوأم وهو نانبل يف ينيطسلف ميخم ربكأ ةولحلا نيع ميخم ربتعي

 فيظنلا ءاملا اهصقني يتلا تاروذاقلا نم عبرم ليم يف صخش فلأ نينامثلا
 رثكأ دحأل سيئرلا رقملا وه ةولحلا نيعو .هسيسأت رمع وهو اماع نيتس ذنم

 ةيباهرإ ةعومجم ىهو «راصنألا ةبصعب ةفورعملا ةخسارلا ةيداهجلا تامظنملا

 ةبصع ةعامج نم ءاطشن ماق دقو .ةدعاقلا ميظنت نم ةبرقم ىرخأ ةينس

 كلذك اوطبترا امك .نيماع لبق نيينانبل ةاضق ةسمخ لايتغاب راصنألا

 .توريب يف ةعيرسلا تابجولل معاطمو ةيسورلا ةرافسلل ةيباهرإ تاريجفتب

 ىلع لوصحلا عم ىتح .ًارطخ ةولحلا نيع ميخم ىلإ لوخدلا ربتعي
 يتادنتسم متخي ناك يذلا ينانبللا شيجلا ديقع نم ةمزاللا تاحيرصتلا
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 مدع ةلاح يف يرفس زاوجو يمسا فرعي هنأ نم دكأتلل ةوطخ يهو «ةيمسرلا
 لخدم لبق شيتفت ةطقن رخآ يف ةينانبللا ةموكحلا تاطلس يهتنت . . يتدوع

 نمب ةقطنملا يفرطتمل ًانمآ ًائجلم ليوط نمزل ةولحلا نيع ميخم لظ . ميخملا

 .كرويوين يف م1947 ماع يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت نم نيبراهلا دحأ مهيف

 اا ا ماو وو سعب

 تاع نيلتاقم 8 اهداحتا ببسب ا لكاف يدا ٍتاعومجملا ري

 ا ا بلر

 سديسرم ةرايس يف طسوألا دعقملا يف نيحلسملا حتف لاجر ينرصتعا
 ناك انريس ءانثأو .سيئرلا رقملا ىلإ ا ةاطغم

 سبالم مهيلع لاجر ةسمخ ىلإ يتمالسب تدهع يننأ يف ركفأ نأ يلع

 يف اوناك دقل .ةيكيتسالب لدانصو ًاتهاب ًايركسع ًايز نوسبلي ثيح ةعيضو

 . ًاضيأ انأو ءرطخ

 شيجلا عم رانلا قالطإ راثأو «ةراملا نم ةقيضلا ميخملا عراوش تلخ

 حتف شيج عم وا راشتنا نم فواخم ةقباسلا ةليللا يف ينانبللا

 نم لافطألاو ءاسنلا ةصاخ نيميقملا نم ريثكلا برهو .لامشلا يف مالسإلا
 لظ امنيب ءاديص ةنيدم يف ةماعلا ىت قئادحلاب ء ءامتحالاب مهل حمسو ميخملا

 ةعومجمب ةفطصملا ةروجهملا عراوشلا يف انرس دقو ءةنيدملا يف نويداهجلا
 تلكش ىتلاو ةضفخنم ةيفتاهو ةيئابرهك كالسأب ةلصوملا ةيناسرخلا ققشلا

 تاقصلم ناردجلا نم رادج لك ىلع رهظ .انسوؤر قوف كالسألا نم ةكبش
 يمالسإلا داهجلاو «سامحو «حتف :انه ةلثمملا ةيسايسلا تاهاجتالاب

 ًالطب يّْنّسلا ملسملا نيسح مادص لاز امو .راصنألا ةبصعو «ينيطسلفلا
 .ةيدامرلا ناردجلا ىلع تاقصلملا نم بيصنب يظحو ضعبلل ةبسنلاب

 تيبأ يلع دمحم لارنجلل يميدقت مت امك بتاكملا دحأ ىلإ يداشرإ مت
 ىلع ةلاقنلا فتاوهلا نم نينثا همامأ ناك . .حتف ةكرح دئاق هنإ لاق يذلاو

 يف لارنجلا - .ةئراطلا تاملاكملا لابقتسال فقوتي ام ٌةداع ناكو هبتكم

 رهظأ .ًاعمالو ًافيظن هؤاذحو ًايوكمو ًافيظن هيز ناكو ؛رمعلا نم تاينيتسلا
 هلوح نم رغصألا بابشلا نكلو .ريغصلا هبتكم يف ةطلسلاو زازتعالا لارنجلا
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 سناجتم ريغ ًايز نوسبلي اوناك انراوحل عامتسالل هبتكم يف اودشتحا نيذلا

 يف ةكرحل ةنيزح ةروص تسكع ماوعلا نم ةعومجملا هذه .ةيكيتسالب ةيذحأو
 .اهروهدت ةلحرم

 لاجر عم ضوافتي ناك هنأ ةيفتاهلا تاملاكملا نيب يلع دمحم ينربخأ
 .ًادج ةديج ةقالع انطبرت» :لاقو ميخملا يف رتوتلا ةئدهتل راصنألا ةبصع

 حتف نأ ًاحضاو ناك هنأ الإ .«ةرطيسلا تحت فقوملا ءاقبإل ًاعم لمعن نحن
 دقفت نأ لمتحملا نم تقولا رورم عمو .ةقالعلا يف فعضألا فرطلا تناك

 يملاعلا داهجلل ةوق رثكألا ةيجولويديألا مامأ اهتوق ةيناملعلا ةكرحلا هذه

 .قارعلا طوقس بقع ةقطنملا ءاجرأ ةفاك ىف اهتوق ةبورعلا تدقف املثم

 باحصأ نم ةمزتلملا ةيداهجلا شويجلا نإف «ينيطسلفلا بابشلل ةبسنلابو
 مه قارعلا نم اوداع نيذلا نيفرتحملا نيلتاقملا لاعفألا لاجر نمو ىحللا
 بضغلا نم ًاذالم اورفويو مهئالو ىلع اولصحيو مهوبذجي نأ نكمي نم
 .ينيطسلف نطو ليبس يف لشافلاو ليوطلا عارصلا رثإ طابحإلاو

 لامش نم برعلا نيئجالل م1954 ماع يف ةولحلا نيع ميخم ديش
 امبر .ةديدجلا ةيدوهيلا ةلودلل قيرطلا اوحسفي نأ مهيلع ناك نيذلا نيطسلف

 حتف يف بصانملا يف ىقتراو ميخملا يف أشن دق حتف دئاق يلع دمحم نوكي

 نأ فرعي وهف نآلا ًانس ربكأ لجركو .ةيركسعلا حتف تالمح يف براحو
 نمؤي لاز ام هنأ مهفأ نأ يندارأ .ءاهتنالا ىلع براق دق حتف نمزو هنمز

 اذه دويق لخاد ةبيثكلا ةايحلا ةقيقح دض ناك هنكلو ليوطلا يموقلا هعارصب

 بضغلا ىلع ةمئاقلا جول يذبألا راكفألا ةكرعم رسخ دقل .ناكملا

 ىرخألا ةايحلا يف ىلعألا سودرفلاب دعت داهجلا ةكرح تناك امنيب «ماقتنالاو
 اهقيقحتب حتف تدعو يتلا ةلشافلا دوعولا نم لضفأ ةقفص اهنأ تدب يتلاو

 يف عابتألا ىلع راصنألا ةبصع تلصح فيك ًاحضوم لاقو .ةايحلا هذه يف
 ةثالث دجاوتت نأ بجي تاعومجملا هذه دوجو لجأ نم» اذه

 .انتاعمتجم نم ريثكلا يف دجوت هذهو لمألا دقفو لهجلاو رقفلا :

 مهيدل سیلو «فئاظو مهيدل سيل .رخآ لح مهيدل سيل بابشلا و9

 يلع دمحم امأ ميخملا نم جرخأل ةلاسر ينيطعي دمع نع ناك .؟لبقتسم
 «تقؤم» أجلم ىف شاعو دلو هليج ىينيطسلف لثم هنإ .ًادبأ رداغي نل هسفن

 رغصألا بابشلا نأ فرعي هنإ .ميخملا هتايح رداغت مل .هنطو نم مرح بعشل

 نيف



 نم ًاماع نوسمخ يفكي ناك .اهولمتحي نل هتبرجت ىلإ نورظني نيذلا انس هنم
 .طبحملا لمألا

 نع هفرع ام قايس يف «مالسإلا حتف» ةكرح ييجور درانرب للح
 ىلع دقع ىلع ديزت ةدمل ظفاح دقو .نانبل ىف ةظفاحملا تاعومجملا

 نييركسعلا نييمالسإلا عمو ةولحلا نيع ميخم يف نيينيطسلفلا عم هتالاصتا

 داهجلا أدبمل مهقانتعا درانرب قثو دقو .سلبارط يف نيينانبللا ةتسلا نم

 . يملاعلا

 ةّنسلا نيب نائبل يف لعفلاب ًادوجوم ناك يذلا عارصلا سارجأ تقد

 هللا بزح بهذ 2م5١٠٠ ماع يفو . .لعفلاب ًادوجوم ماسقنالا ناك .ةعيشلاو

 عم برحلل نانبل يف ةيفالتئالا ةموكحلا نم ًاءزج كلذ دعب حبصأ يذلا

 يف ةرهاظ ةيعيشلا ىوقلا تحبصأو .ةروشم نودب رارقلا ردص .ليئارسإ
 نييعافد نانبل يف ةَّنسلا ناك «قارعلا يف اوناك املثمو .ةوق رثكأو نانبل

x 
 نيسمهمو ٠

 ىلإ ينانبللا بونجلا ليوحتب هللا بزح ةَّسلا نيفرطتملا نم ريثكلا مهتا
 مهتاو .ةيليئارسإلا دودحلا نع ًاديعب مهيلع ءاقبإلاو ةيرصح ةيعيش * ةقطنم
 ليئارسإ عم ةكرعملا نم مهجارخإب هللا بزح ةنِسلا نييمالسإلا نم ديدعلا

 ةبسنلاب» ا .كلذ نم ًالدب ةكرعملا ضرأ نانبل حبصأ مث نمو

 هذهف نذإ» . ييجور لاق امك «قارعلا يف وأ انه كلذ متي نأ مهي ال < .مهل

 حايرلا هذه قيعي نأ لواحي دحأ ال .ةوقلا ةديدش يهو ةيميلقإلا حايرلا يه

 «نانبل يف ريطخ فقوملا نوك يف ببسلا وه اذهو .ةلودلا هذهب فصعت يتلا

 .ةبرغلاو كالا ةبراحمل رخآ ناكم ًاضيأ وه نائبل نأ امك

 عيمج ربعو توريب يف برغلا نم ةمداقلا زومرلا نم ريثكلا كانه تناك

 نيلدانلاب نيطاحم توريب يف يبعش ىهقم يف سلجن انك .ةلودلا قطانم

 ىلع نوتيزلاو حلمملا زوللا نم قابطأو ةيبرعلا ةوهقلا يناوص نولمحي
 عراشلا نم رخآلا بناجلا ىلع عقي ناك يذلا سكابراتس ىهقم امأ .ةدئاملا
 ةيكيرمألا ةخسنلا نآلا اولضف نيذلا نيقينألا نيينانبللاب محدزي ناك دقف
 رجربمهلا معاطم ةلسلس تحتتفاو .ءاسملا ةوهق سوقط نم طسبألا

 عاقبلا يداو عرف ألتماو ءةمصاعلا تاهج نم ةقطنم لك يف زدلانودكام

 ليفي



 نم ادوصلاو (81و 8436) كام غيب تابجو نوبلطي نيذلا هللا بزح يمعادب

 يف نيزملا زدلانودكام دلانور لاثمت قوف لافطألا فحزو ؛ريبكلا مجحلا

 ةيبرغلا زومرلا نمو .ةيروسلا دودحلا ىلإ توريب نم ستانود نکناد تاالحم

 - ةدحتملا ممألل ةعباتلا مالسلا ظفح تاوقب ةصاخلا ءاقرزلا تاعبقلا ىرخألا

 ةسارحب موقت يتلا  نييلاطيإلاو نابسإلاو نييسنرفلا دونجلا نم ةنوكملا
 نم ريثكلا كانه تناك نانبل يفو .ةيلود ةوق نم ءزجك ينانبللا بونجلا

 .ةيبرغلا فادهألا

 رهن ميخم وينيطسلف ظحال .م٠٠٠۲ ماع يف ددجلا نومداقلا رضح
 .تاسدسملاو ةليوطلا ىحللا مهزيمت نيذلا ددجلا نيئجاللا ءالؤه درابلا

 اذإو .مهعم اوثدحتي وأ ءاسنلا ىلإ ًاريثك اومستبي ملو ددجلا لاجرلا لزعنا

 قصل وأ نيخدتلا وأ ىقيسوملا فزع نم ميخملا يف نيميقملا ريذحتلف اولعف
 .نيدلا ضراعت يتلا اياطخلا نم اهريغو روصلا

 يفير فرشأ ءاوللا اهزواجت يتلا ةمهملا ةينانبللا ةسايسلا هجوأ دحأ نم
 :لاؤسلا اذه هلثمي يذلا هجولا وه ةلودلا يف ةيلاحلا لكاشملل هحيضوت يف
 دمع نع جراخلا يف تاعومجملاو ةينانبللا لئاصفلا تمدختسا فيك

 نيينانبللا مظعم ؟ةيسايسلا وأ ةيفئاطلا ةيصخشلا مهحلاصم قيقحتل نيينيطسلفلا

 ةعقدملا ةيشيعملا فورظلاب  نيعاو اونوكي الأ اوراتخا وأ  نيعاو ريغ

 ىلع رظح .ميخملا دودح لخاد نوشيعي نيذلا ينيطسلف فلأ ةئامعبرألل

 نم مغرلاب ىتح نانبل يف ةيموقلا ةايحلا ةلوازم وأ فئاظولا دلقت نيينيطسلفلا
 ربيخم ناسغ صخلو .رخآ ناكم يأ يف ًادبأ اوشيعي مل مهنم نيريثكلا نأ
 ىف ةيمسرلا انتسايس لثمتت» :ًالئاق ةموكحلا ةسايس ىنانبللا ناملربلا وضع
 رارقتسالا وأ سنجتلا تالامتحا ليلقتل ةريطخ عاضوأ يف نيينيطسلفلا ءاقبإ

 تسيلو ةينمأ ةلكشم نيئجاللا تاميخم ةينانبللا ةموكحلا تربتعاو .«مئادلا

 .ًاءوس دادزت تناكو ءًاعم امهالك تناك عقاولا يف .ةيعامتجا ةلكشم

 امدنع ةحلسملا تاعامجلا ىلع برحلا تعلدنا ءميخملا لامش يفو

 ىلع وطسلا يهو اهمدختست يتلا ليومتلا تاينقت دحأ مالسإلا حتف تفظو

 يلخادلا نمألا ىوق تبقعت .اهتيادب ذنم ديج ريغ لكشب رومألا تراس .كنب
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 يف ةينغلا ءايحألا دحأ يف ةينكسلا تاعمجملا دحأ ىلإ صوصللا ةينانبللا
 قرف تمحتقا .نيلتاقملا دحأل نمآ ذالم هنأ اهدعب حضتا يتلاو سلبارط

 SS امدنعو .رجفلا دنع ىنبملا نمألا
 نم رثكأ اوحبذيل ينانبللا شيجلا تادحو مالسإلا حتف ة ولتاقم مجاه

 .ًاموي نيعست نم رثكأ ةكرعملا ترمتساو ةوقب شيجلا دمص .ًايدنج رشع

 انسرام .ةيفاقثو ةينيد ةلكشم اهنإ١ :ىلاتلاك ىفير ءاوللا صيخشت ناك

 لباقأ نأ يلع حرتقا .هروضحلا نيدلا لاجر نم انبلط .سفنلا طبض ةسايس
 ىنبت .مالسإلا حتف نم نينوجسملا نيلتاقملا عم لمعي ناك يذلا ةمئألا دحأ
 ا نميلاو ةيدوعسلا هتروط حجان عورشم ىلع موقي اخد نانبل

 نم ًاقثاو يفير ءاوللا ودبي مل نكلو .مهتجمرب ةداعإ مهيلع ناك .نييداهجلا

 عيب لحم حتفيل دوعي نأ براحم نم عقوتت نأ كنكمي ال» :هحاجن

 ىلإ نيبراحم نم مهريغت نأ بجي .ليهأت ةداعإل ةجاحب مهنإ .تاورضخ
 .«توملا اوأرو ءةوقلا اوأرو ءءامدلا اوأر لاجرلا ءالؤه .نييندم

 دارفألا عم لماعتلل ليهأت ةداعإل فثكم جمانرب نانبل ىدل ناك لهف ًاذإ
 ةيناثلا ةرملا يه هذهو ءال ظحلا ءوسل» ؟نيفرطتم ىلإ كراعملا مهتلوح نيذلا
 مل كانه مهتمهم اوهنأو ناتسناغفأل اوبهذ امدنع .أطخلا اذه اهيف فرتقن يتلا
 أدبي مل .قارعلا ءةيناثلا ةرملا يه كلت .ًايلاغ نمثلا انعفدف .مهب دحأ متهي
 .ةزيهجتلا يف دحأ

 لوليأ /ربمتبس يف مالسإلا حتف ىلع اهراصتنا ةينانبللا ةموكحلا تنلعأ

 نم مغرلا ىلع «ًاريخأ ةريغصلا برحلا هذه تهتنا اذهبو «م١٠٠ا ماع
 «ةرم نم رثكأ هتافو تنلعأ دقو .مالسإلا حتف دئاق يسبعلا ركاش بوره

 ضمحلا رابتخا قباطت مل اهنكلو مالعإلا لئاسو ىلع ةثج تضرع ًاريخأو

 ًارذنم ةيلاتلا روهشلا يف ىرخأ ةرم رهظو «يسبعلا ىفتخا .هتثجل يوونلا
 يف تيقلأ يتلا لبانقلا تدفن .ةضماغ ةيتوص تاليجست لالخ نم ماقتنالاب

 اوناك عارصلا اذهل نييساسألا اياحضلا نكلو «ينانبللا شيجلا دض تاقرطلا
 دقل .سلبارط ةنيدم دودح جراخ درابلا رهن ميخم يف نيميقملا نيينيطسلفلا

 مهل حامسلا متي نأ لبق رهشأ ترمو ةكرعملا ببسب مهلزانم نم اودرط
 ترمد ينابم يف ةماقإلاب فالآ ةدعل طقف حمس «هتقو ىتحو .ميخملل ةدوعلاب

 .درابلا رهن ميخم جراخ ءايحألا دحأ يف يئزج لكشب
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 يف ءاقفرلا دحأ عم تاضوافملا نم عيباسأ دعب ميخملل تلصو ءريخأو
 دحأ يف شيجلل ةعباتلا شيتفتلا طاقن نم ديدعلاب انررم .ينانبللا شيجلا
 ناك يذلا ةصاخلا تاوقلا طباض «فسوي دمحم ناك .ةدشب ةسمشملا مايألا

 فيظنت مت .ةكرعملا ضرأ ربع انتلحر يف دئاقلا «ةكرعملا يف رودب موقي
 تألتماو ىنابملا تلخ نكلو «ءايحألا لصفت تناك ىتلا ةرذقلا قرطلا
 تقرخو «ةقرتحمو ءادوس ةيلخادلا ناردجلا تدب .ةناسرخلا نم ماوكأب
 .ةديشملا لكايهلا ةفاك تاصاصرلا بوقث

 قئاسلا ًاهجوم ةرايسلا نم ىمامألا دعقملا ىف سلاج وهو فسوي لاق
 ةمالع دجوت ال .«ارمحلا عراش يف انه رمألا أدب دقل» :ةناسرخلا نم رورملل
 يف هريغ نع رابغلاب ءيلملا قيرطلا اذه زيمت وأ ناكملا اذه ىلإ ريشت
 ىلإ لصوي سيئر قيرط مايألا دحأ يف ناك هنأ فسوي فرع نكلو .ميخملا
 نيينانبللا دونجلا اوبرض انه» .ينانبللا شيجلا تاطحم ثيح ميخملا جراخ

 .؛ةيركسع شيتفت ةطقن ًامئاد تلظ «قيرطلا اذه ىلع مهولتق ءةرم لوأل

 ينانبللا شيجلا ميخملا لخاد نولتاقملا أجاف امدنع ةكرعملا تأدب

 ليبق موجهلا يفو .ةيدرولا رييغت لبق تاعاس لالخ امئان هضعب ناك يذلاو

 لعفلا اذه .ًايدنج رشع ىنثا نع ديزي ام اوحبذو دونجلا قوف اوللست ءرجفلا
 ءاضعأ نيب ماقتنالا يف ةبغرلا رجفو ينانبللا ماعلا يأرلا برض يجمهلا
 .ةنيدملا لامش نم مهمظعم ثيح نيذلا ينانبللا شيجلا

 نم ًابضغ طيشتسي - لامشلا نم ًاضيأ وه ءاج يذلا - فسوي لاز ام

 تضم دوقع ةعبرأل عجرت يتلا دعاوقلا نم قنحلاب رعشيو «تايفولا هذه
 دويقلا هذه تضرف .تاميخملا ىلإ لوخدلا نم ينانبللا شيجلا عنمت يتلاو
 نوناقلا قيبطتل يفكي امب ةوقلا نم ةينيطسلفلا ةيموقلا تامظنملا تناك امدنع
 ناسخ نع نيزي ربعو ريت دق تقولا نكلو «تاميخملا لخاد ماظنلاو

 نكمتن مل انك اذإ» :الئاق ىكتشاو ينانبللا شيجلا ىلع ىغطي يذلا فعضلا

 .«كلذ فقون نأ نكمي ناك لوخدلا نم

 يف عقو امم ًاسورد تملعت دق سلبارط تناك اذإ ام فسوي تلأس
 اذه جراخ نكلو .درابلا رهن يف انه سردلا نوينيطسلفلا ملعت» .ميخملا

 راكفألا هذه مهيدل تلاز ام .ال. .ىرخألا ةينيطسلفلا تاميخملا يف ميخملا
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 . ًاظهاب ًانمث اوددسي نأ مهيلع ناكو «نيلتاقملاب

 موي يف مهلخد اذه ناك .ًايموي رالود نويلم اوحبر «برحلا لبق»
 داصتقالا يف مهجمد مت دق نيينيطسلفلا نأب ًافارتعا ةوقب فسوي اهلاق ؛دحاو
 نيينانبللا ءالمعلا تبذتجا يتلا ةحيسفلا قوسلا هذه يف انه ةصاخو ينانبللا

 نم جورخلا لحارم رخآ يفو .توريب ةمصاعلا ىلإ ةفاضإلاب سلبارط نم
 يتلا ةهكافلاو تاورضخلا رجاتم نم ريصق فصب انررم «درابلا رهن ميخم
 نم لوطأ فص كانه ناك تاقوألا نم تقو ىفو .ىرخأ ةرم اهباوبأ تحتف

 ةكرعملا ترمد دقف «ةينانبللاو ةينيطسلفلا تالئاعلل ىربك قوس يف رجاتملا

 .ًايرقت ءيش لك مالسإلا حتف عم
 انه ىلإ عيمجلا ءاج .راعسألا ضافخنال ناكم لك نم نوينانبللا ءاج»

 راشتنالا عساو ايأر سكعي وهو فسوي اهلاق «كلذ لك اودقف دقل .قوستلل

 بوغرم ريغ نآلا اوحبصأ نيينيطسلفلا نأ لامشلا يف ةصاخ نيينانبللا نيب
 .نانبل رمدت نأ نكمي ناك ةفرطتم ًاراكفأ نولمحي مهنأل ًارظن نيذوبنمو مهب

 ني ان دك

 لماكلاب همسا ركذ نم ىشخ يذلا نيينيطسلفلا دحأ وهو دمحم لوقي

 ركذ نم ًافئاخ تسل» :- ةينيطسلفلا ةيريخلا تامظنملا ىدحإ عم لمعي هنأل
 هبتكم يف انيقتلا .ربكأ ررض يف ببستت نأ ةقيقحلا هذهل نكمي نكل .«ةقيقحلا
 ًالزنم كلتمي دمحم ناك .درابلا رهن يف ةيمسرلا يتلوج دعب ميخملا جراخ

 يف لمعلل نطولا ىلإ ءاج ديوسلا يف هميلعتل هيقلت دعبو .ميخملا يحاوض يف
 ىلع ربجأ مث ‹تاونس تسل درابلا رهن يف شاع .ينيطسلف يميلعت دهعم

 فصقلا نم بورهلل ءيش لك كرت «ةكرعملل ىلوألا مايألا يف ةرجهلا
 شيجلا حمسي نأ عقوتملا نم ناك ةكرعملا تهتنا امدنع .صاصرلا قالطإو
 رهن ىنانبللا شيجلا قلغأ .كلذ راظتنا لاط هنأ الإ ةدوعلاب نيميقملل ىنانبللا

 هنم تلظو هقيدص هربتعا لجر وهو دونجلا دحأ فرعي دمحم ناكو :هراتلا

 .ةدعاسملا

 ؛؟هديرت يذلا ام» ينلأس .يتقش ىلع نانئمطالاو باهذلا ىلع قفاو»

 «لاملاب هيرتشأ نأ نكمي رخآ ءيش يأف .طقف هذه .روصلا طقف :تلق
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 تنك دقو .يلافطأ روص . .ىرخأ ةرم روصلا هذه طاقتلا عيطتسأ نل ينكلو

 .«روصلا يل رضحأ دقف ًاظوظحم

 ةرملل ميخملا ينانبللا شيجلا حتف امدنع عيباسأ ةتس نم رثكأ دعبو

 «نيينيطسلفلا نيدئاعلا نم هريغو دمحم شيتفتلا طاقن دونج ضرتعا «ىلوألا
 رامدلا مظعمو «لزانملا عيمج ترمد دقل .ةبضاغ ةينانبل تارهاظم تءاجو

 .مالسإلا حتف عم ةكرعملا ءاهتنا دعب ناك

 يف ءيش قبي مل .لزانملا نوقرحي نيينانبللا دونجلا يسفنب تدهاشا

 ىلع نارينلا تضق .قالطإلا ىلع ءىش يأ الو «ةقرو الو «دعقم ال .ىلزنم
 ١ .«فرغلا لك

 اذكه .ناردجلا ىلع لئاس ةيؤر يناكمإب ناك .ًايداع ًاقيرح نكي مل»
 ةرود يف ءيش دجوي نكي مل .لزيد دوقو نوكي امبر هنول نم .قيرحلا اوءدب

 ظحالت نأ كنكمي ؟داوسلا ةديدش يه اذاملف نذإ .قرتحيل خبطملاو هايملا
 ةينبلا ريمدتب مظنم لكشب ينانبللا شيجلا ماق دقل .«ام ءيش بكس دق هنأ

 ینو .ًاليحتسم ًارمأ نيينيطسلفلا ةدوع لعجل ةلواحم يف ميخملل ةيتحتلا

 فانا ا .رتويبمكلا ىلع روصلاب ًائيلم ًافلم حتف .بارخلا اذه دمحم
 .تاميخملا ىلإ اوللست نيذلا نوينيطسلفلا هلمحو هعمج امب يمقرلا

 نوحزري مهو دحوملا مهيز يف نيينانبللا دونجلا روص ىرأ نأ تعطتسا
 ام لك ىفتخا دقل .ةيلاخلا لزانملا دحأ نم اهولمح ىتلا ةجالثلا لقث تحت
 تاموبلأو دوقنلاو بهذلا :ةكرعملا نم اوبره امدنع ميخملا ناكس هكرت
 يف فطصت تناك يتلا تارايسلا تارزودلبلا تقحس .قئاثولاو روصلا

 .اهترمدو عراوشلا

 روض تيأر ءهب صاخلا رتويبمكلا ىلع روصلل دمحم ضارعتسا ءانثأ
 ةكرعملل ًازيهجت نوبردتي - مالسإلا حتف لاجر  ءادوس ةعنقأ نوعضي لاجرل

 مهعم ناك» .ددجلا نيمداقلا طويهو دوعص اتيا دمحم قكو .مهلوصو روف

 ريظانمب ةحلسأ مهيدل ناك .ءيش يأ ءارش مهنكمي ناك .لاومألا نم ريثكلا

 هذه لثم ىلع اولصحي نأ مهنكمأ فيك . ًادج نمثلا ةظهاب يهو ةيليل

 ًاضيأو يركسع بيردت ميخم كانه ناك ددحملا تقولا يفو ؟ةحلسألا

 .ميخملل سيئرلا قيرطلا يف يركسع ضارعتسا
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 .«نيمرجم اوناك دقل .ًايفاك سيل كلذ نأ الإ «نيبيطو نيبدؤم اوناك
 ينبضغأ ام نإ» .بارخلا اذه لك يف اوببست نيذلا لاجرلا نع دمحم اهلاق
 ةعبرأ طقف .ةيبرعلا لودلا نم اهريغو ايروسو ةيدوعسلا نم اوناك مهمظعم نأ

 اننإ :نولوقي مهنأل اننودقتني نوينانبللا ناك .نيينيطسلف اوناك مهنم ةسمخ وأ
 ؟مهتلسرأ اهنأل ةيدوعسلل دقنلا نوهجوي ال اذامل .مهعم انواعتو مهاندعاس

 .«نوئيس نييدوعسلا نإ :ًادبأ اولوقي مل

 .هلك ضرعملا تيأر ينأ نم دكأتلل ىرخأ ةرم روصلا دمحم حفصت

 مل : محملا ىف :نوميتعلا هي: ماق ًايقئاثو ًاديصر لثمت .ةصاخ ةعومجم تناك

 ينربخأ امك تامولعملا هذهب ةينانبللا تاطلسلا رابخإل ببس ةمث كانه نكي

 هتفصب دمحم ناكو .كلذ لايح ًائيش اولعفي نل مهنأ دقتعا هنأل ءدمحم

 ىلع عقو يذلا ررضلاب يعو ىلع  ةينيطسلفلا تامظنملا ىدحإل ًاسيئر
 ضارمألا ةجلاعمل ةيبطلا تارايزلا كلذ ىف امب لعفلاب فيعضلا هعمتجم

 ٠ .سأيلاو بائتكالا نع ةئشانلا

 فيك :مالسإلا حتف لوخد ةيفيكل حيضوت نع ثحبي وهو لءاستو

 .«كلذ اوفرعي نأ ينانبللا نمألا تاوق ىلع ناكو .راطملا ربع ينوناق

 . عفادملا نولمحي نيذلا نيحتلملا لاجرلا روص ىلع هينيع دمحم زكر

 ذوفنلا نم هيدل ناك .هءاقدصأو هناريج حاتجا يذلا سأيلا نع ىأنمب نكي مل

 .ىرخأ ةرم هئانب ةداعإ هيلع ناك .هلزنم ىلع ظافحلل

 شويجلا لك لثم رصنلا زارحإ نع نوثحبي نوينانبللا ناك امبر ءرظنا»
 اوناك مهنكل «ءايوقأ نورهظي مهنإ «لبق نم رصنلا اوبرجي مل مهنإ «ةيبرعلا

 اوجاتحا مهنظأ ال .ةيلاخلا لزانملا دض ءراجحألاو ناردجلا دض نوبراحي

 لثم مالسإلا حتف تناك .نييباهرإلا نم نيتئام اولتقيل لزنم فالآ ةتس ريمدتل
 اص سأر ىلع فقت يتلا ةبابذلا لتق بدلا دارأ .هبحاص لتق يذلا بدلا

 .؟هلتقف ةدشب هبرضف
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 يذلا نيرونلا يذ دجسم يف ءاقلل تبهذ «توريب يف مايأ ةدع دعبو

 ىلإ مسالا ريشي .(ِكك) لوسرلا فلخ يذلا نيدشارلا ءافلخلا ثلاث ىلإ ريشي
 ةسسؤملا نم ًاءزج انه ةمئألاو نيرونلا يذ دجسم ربتعيو .ىنس دجسم هنأ
 .ةينانبللا ةا

 ميكح هنأك ودبي يذلا باهش ةماسأ مامإلا انرظتني ناك «لخادلا يف

 سأرلل ءاطغو معان ضيبأ بابلجو ةليوط ءاضيب ةيحلب «ميدق نمز نم ءاج
 بحرو تلخد امدنع ةضيرع ةماستبا مستبا .فيفخلا هرعش قوف لوغشم

 دحأ يف رابخألا عيذي ةحطسم ةشاش وذ زافلت كاته ناك .هلمعب يمامتهاب

 نع ريثكلا فرع هنأ باهش حضو .توصلا ضفخنم ناكو هبتكم ناكرأ

 وه ناكو .ةينانبللا نوجسلا ىف ةليوطلا هلمع تاونس نم ةيرشبلا سفنلا

 ةسمخ ةدمل ىلص .تاومألا ىلع ةالصلا ىلع لمع يذلا يمسرلا مامإلا
 .مهروبق ىلإ مهباهذ لبق ةحارلا مهيف ثبو ًاماع رشع

 ينانبللا يزكرملا نجسلا يف صاخلا حانجلا يف ةيلاحلا هتمهم تناك

 نم مهيلع ضوبقملا ناك .سيئرلا نجسلا يف باهرإلاب صاخلا مسقلا وهو
 ديدج جهن يه هتمهم نأ مهفو .ءالزنلا ثدحأ مالسإلا حتف يف نيجانلا

 .صاخشألا ءالؤه ةجمرب ديعي يذلا وه ناكو «ةلودلا يف فرطتلا ةبراحمل

 بطخ يف طسوتلاب حصنيو «نآرقلل ةحيحصلا ريغ تاريسفتلا دض ظعي ناك

 داهجلا نع عفادمك نآرقلا نورسفي نم دض ظعي لظ .توريب يف ةعمجلا

 سوؤرلا باحصأ نم روهمجل هتلاسر ليصوت لواحي وه نآلاو «فينعلا

 نم اءزج هنوك نم مغرلا ىلع .مهتاريسفت أطخب نينوجسملا َعِيْمي نأ لمأي

 ىتحو لب «ةقثلا ضعب بستكا هنأ الإ «ةلودلل ةعباتلا ةّيَئَسلا ةينيدلا ةسسؤملا

 .هيدي ىلع ضعبلا لوحت

 دودحلا ربع سيل نكلو ايروس نم اورضحأ مهنإ اولاق .نانبل ىلإ مداق
 .ليئارسإ دض نوبراحي اوناك مهنأ مهضعب معزو .لابجلا ربع لب ةداتعملا

 ينانبللا شيجلا نوبراحي مهسفنأ اودجو مث ليئارسإ ةبراحم ضرغب اوءاج دقل
 .«اوفرعي نأ نود

 لاخلا



 موجه دوجو اوظحال دقل . عمقلاب ساسحإ هيدل مهنم اخ نأ رعشت»

 عافدلل ًافرطت مهيف عنص مالسإلا دض فرطتلا اذهف ًاذإ .مالسإلا ىلع يملاع
 ةمهم تناكو !ًاضيأ رمألا اذهب رعشي هنإ :لاق هنأ ةأجافملا .«مالسإلا نع
 ىدأ زفاحو ةفطاع مهيدل نيذلا نييداهجلا ةجمرب ةداعإ سمحتملا مامإلا

 .فرطتملا فنعلا ينبتل ةّنّسلاب

 يهو نانبل يف مالسإلا ةسراممل «ةحارصب ملكتن انعد» :ًالئاق هثيدح أدب

 مالسإلا دض ًابرح كانه نأ نيملسمك نحن رعشن «ةيناملعو ةحتفنم ةلود
 ةصاخلا هتفاقث عم اعارص ةدشب نيدتم لجر وهو باهش ضاخ .«انه

 وه يلخادلا عارصلا اذه ناك امبر .يداملا عمتجملاو توريب ةيناملعو

 .مهبضغ ءارو ةنماكلا بابسألا مهف دقل .نيجاسملاب هطابترا يف ببسلا

 يف نوريسي مهو «تاقهارم تايتف يدل .ةلئاعلا ةياقو مالسإلا انم بلطي»

 فاخأو يتلئاع ىلع ظفاحأ نأ ديرأ انأو .ةيراعلا روصلا نوريو عراوشلا

 .«يلافطأ تايقالخأ ىلع

 نم طقف نابم ةدع دعب ىلع ضرعت ةينانبللا تانالعإلا ةفاقث تناك
 لك عيب يف سنجلا مدختسا «ةريبكلا ةينالعإلا تاحوللا ىلعو .دجسملا
 ؛تاثاثألاو ةفيفخلا تابورشملا ىلإ زنيجلا تاضوم ثدحأ نم ًاءدب ءىش

 .دجسملاب طيحت يتلا ًابيرقت ةايحلا هجوأ لك يف ةيبرغلا ةفاقثلا تبرستو
 ءاندجسم ىلإ ناركس لجر لخد تارملا دحأ يف» :مامإلا فاضأو

 .دجسملا جراخ ًايراع يرجي ىراكسلا لاجرلا دحأ ناك ىرخأ ةرم يفو
 مارتحا دجوي ال هنأل ًارظن < ‹ينيد دض «يدض ةهجوم ءايشألا هذه نأ رعشأ

 طغضو هتنحم مهفأ نأ يناحورلاو ملعتملا لجرلا اذه دارأ .«ينيدلو يل

 نيسمخلاو ةسماخلا ىف ناك دقل .ةيناملع ةفاقث ىف ةينيدلا ةايحلا ىلع ةايحلا

 ` .هيلع ًاطغض لثمت ةرصاعملا ةايحلا تناكو هرمع نم

 يف ًاريثك ىوكشلا هذهب تعمس دقل .هلاق ام تردقو يسأر تأطأط
 ةرطيسلا عيطتسي ال يتلا ىوقلا هترهق ءآيطسو ًافيطل ًالجر باهش ناك .يدلب
 ًاناميإ لمحي لجر ءحلاص ملسمك هتايح شيعي نأ دارأ .اهرييغت وأ اهيلع

 يناملعلا طيلخلا اذه يف ةلوهسب هيلإ لوصولا نكمي ال فده وهو ًاطيسب
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 عفرل نيرخآلا لاجرلاب عفدت يتلا فطاوعلا مهف دقل .توريب ءايحأ يف
 نيذلا لاجرلا عانقإ وه ربكألا هيدحت ناك .مهتقيرط عم هفالتخا عم مهتحلسأ
 عم «فنعلا ىلإ تدأ يتلا مهتادقتعم ىلع ءوضلا ءاقلإل نيدلا مساب اولتاق

 دقل .هللا قيرط ىلإ هرظن ةهجو نم مهلصوت يتلا تادقتعملا ىلع ظافحلا

 .هيف اوعقو يذلا قزأملا مهف

 ملسمو ينيد مامإك هتيوهو مامإلا تادقتعمل ربكألا رابتخالا نوكي امبر

 ال يتلا ةقيقحلا نإ .نويحيسملاو ةعيشلا اهيف ةوقلا مستقت تناك ةلود يف ينس

 نم ءالزنلا ةفاك نأ وه نجسلا يف يباهرإلا حانجلا لوح اهراكنإ نكمي

 . ةينانبللا باهرإلا

 كلذ عجري له ؟طقف َةَّنّسلا اذامل» :ًاحلمو ًابضاغ باهش لاؤس ناك
 قارعلاو ريمشكو ناشيشلا يف نيلتاقملا نأ ببسب له ؟يجراخلا طغضلل

 ؟ةّيئس تاكرح نم اوناك

 ينأ نم دكأتأل ىرخأ ةرم هتلأس ؟يباهرإلا حانجلا يف ةعيش دجوي ال
 .كانه نوجسم دحاو يحيسم وأ يعيش دجوي ال « هتباجإ تمهف

 ةنميهلا ديدهت تحت َةّنّسلا ناك «باهش ةماسأل ةبسنلاب «ىرخأ ةرمو
 تحت ةَّنسلا اهيلع رطيست يتلا ةيبرعلا ةمظنألا تعقو دقل «نانبل يف ةيعيشلا
 لّوحت ىلع ًاليلد اذه ناك ءيطسولا نيدلا لجرل ةيسنلاب ىتح .راصحلا
 يف برحلا تافلخم دحأ لوحتلا اذهو «ةقطنملا يفو نانبل يف عسوأ

 .قارعلا



 نياثل) لصفلا

 ,راجفنالا ىلع كشوت ماغلأ نويفارعلا»

 نم اهينيع يف عومدلاو ضيبأ رامخ اهسأر ىلع ةيقارع ةديس تمدقت
 زاوج ةبّرقم «كلضف نم» :ةلئاق هوجرت يهو اهسامتلا ميدقتل يندرألا يطرشلا

 ةراشإ يف ىرغصلا اهتنبا فتك ىلع ىرخألا اهدي عضو عم هدي نم اهرفس

 رطخلل ةضرعملا اهتلئاعل لب «بسحف اهل سيل اذه اهسامتلا نأ ىلإ اهنم

 . ًاضيأ

 ًاسراح ىعدتسا دقف .تاريبعت يأ باشلا طباضلا هجو ىلع رهظت ملو
 دعب .اهنيح يف رارقلا ذاختا نم ًالدب ةيئاهنلا ةهجاوملا ريخأت درجمل ءرخآ

 هيفتك زهي وهو يناوجرألا لوخدلا متخ نودب اهرفس زاوج ةديسلل داعأ كلذ
 .قارعلا ىلإ ًاددجم ةدوعلا الإ اهتنباو ةديسلا ىلع ناك امو .هفسأ نع ًابرعم

 رشنب ًاماع نيرشعو ةسمخ رمعلا نم غلبي يقارع نانسأ بيبط ماق
 رخآ» مساب هتنودم يف ندرألا يف اهيقل يتلا ةيساقلا ةلماعملا ليصافت

 .6؟نييقارعلا

 نل ائنأب ةنيهملا تارابعلا عظفأب انربخأو انيلإ طباضلا ءاج كلذ دعب
 يف بابلا قلغأ هنكل هعم ثيدحلا تلواح دقو .انع دعتبا مث «ناّمع لخدن

 نآلا نحنف ءاهب انلماع ىتلا ةقيرطلا نم بضغلا ديدش تنك دقل .ىهجو

 تأدب دقو ةقلغملا نعام الا نه فاعف يتجوزو ةريغص ةقرغ نق نوسوبحم

 هذه ىلع تلظ اذإ تومتس اهنأب ترعش اهنيح .ةيريتسه ةروصب خارصلا
 .ةليح يديب نكي مل ىرخأ ًةرمو «ةلاحلا

 تعقو نأ دعب كلذو .م6١١٠٠ ماع يف دودحلا قالغإ يف ندرألا تأدب

 ًاصخش نيسمخو ةعست لتقم ىلإ تدأ قدانف يف ةمظنم تاراجفنا ة ةثالث

 نيب طبرلا مت دقو .ةيندرألا ةمصاعلا باتعأ ىلإ ةيقارعلا برحلاب تلصوو
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 وبأ يْئّسلا ملسملا دهاجملاو تاراجفنالا تذفن يتلا ةيراحتنالا قرفلا

 بهذيل» نوددري اوناك ناّمع ىف نيرهاظتملا نأ نيح ىفو .يواقرزلا بعصم

 نأب ةعانق ىلع ًاضيأ اوناك مهنأ الإ ء«ميحجلا ىلإ يواقرزلا بعصم وبأ
 اهفادهتسا مت دق ءدادغب ىلإ نويبرغلا اهنم ربعي يتلا ةباوبلا اهرابتعاب «ندرألا

 تاريجفتلا وذفنم ناكو .ةدحتملا تايالولا نيبو اهنيب ةقيثولا طباورلا بيسي

 نوربعي نيذلا نييقارعلا نيئجاللا عم ندرألا ىلإ اولصو دق ةيراحتنالا
 .دودحلا

 رشع ةعباسلا نس نيب ام نويقارعلا لاجرلا عنُم ءليلقب كلذ دعب
 - يمسر ريغ لكشب - لعفلاب دالبلا تناكو .ندرألا ىلإ لوخدلا نم نيعبرألاو

 ملعلا عم اذه .تاريجفتلا عوقو لبق ىتح نييقارعلا ةعيشلاب ةقيثو ةقالع ىلع
 كلملا ناك لب ءدادغب يف ةعيشلا مكح نم اهفوخ فخت مل ندرألا نأب
 دملا» راشتنا رطخ نم رذحي ينس يبرع مكاح لوأ وه ندرألا كلم هللا دبع
 ةياهن يف نأ ندرألا تأر دقو .ةيبرعلا يضارألا ىلإ نارهط نم «يعيشلا
 طبترتو .قارعلا يف يئَّسلا مكحلا ماظنل ةياهن ليوطلا نيسح مادص مكح

 ةيبرعلا لئابقلاب مد طباور اهطبرت امك قارعلا عم ةيراجت تاقالعب ندرألا

 وزغلا لبقو .ةينطولا دودحلا ىطختت ٌعورف اهل يتلا قارعلا يف ةّيَنسلا
 حاتفم يه ةيمشاهلا ةكلمملا نأ نطنشاو يف فورعملا نم ناك «يكيرمألا
 ريغ ةروصب طفنلا عيب ليهستب ندرألا ماق دقف «نيسح مادصل يلاملا معدلا

 امم «ةبقارملل عضخت ال تاداريإك تارالودلا تارايلمب هيلع داع امم ةيعرش

 ءوزغلا دعيو .م١194١ ماع ذنم ةضورفملا ةدحتملا ممألا تابوقع نم ضوق
 ةداقلا رابك ماق امك .ةيندرألا ةمصاعلا يف رارقتسالاب مادص تانبل حمس

 نع اديعب اهيف ةماقإلاو نمثلا ةيلاغ تاليف ءارشب نييقارعلا نييركسعلا
 نمآلا ذالملا ةباثمب ةليوط ةدملو ناك ندرألا نإ :لوقن اذه انلعجيو .راظنألا

 .ةيداع ريغ ةوطخ لثمي دودحلا قالغإ نإف ٌّمث نمو «نييقارعلل

 ىلإ ١494٠ نم ةرتفلا يف هيعارصم ىلع ًاحوتفم ندرألا لظ دقل
 جيلخلا برح دعب نييقارعلا مامأ حاتملا ديحولا أجلملا ناك امك م۳

 ىلع نوديزي نيذلا نوئجاللا داع «تقولا رورمبو .م١144١ ماع يف ىلوألا
 وأ مهدالب ىلإ نويتيطتلفلاو نويرصملا لامعلا مهيف امب «ئجال نويلملا

 فلأ يتئام ىلع ديزي ام حنُم دقو .ةدحتملا تايالولاو ابوروأ ىلإ اولقتنا

 ل



 ماع لولحبو .ىرخأ نكامأ يف اورقتساو يسايسلا ءوجللا قح صخش

 ماقأو ءندرألا يف يئاهن لكشب اورقتسا دق نوقابلا نويقارعلا ناك م

 .ناّمع ةمصاعلا يف مهمظعم

 «م1١٠5 ماع عيبر يف لوصولا يف اوؤدب نيذلا نويفنملا نويقارعلا ناك
 بزح ءاضعأ نمو «نييتسلا نيملسملا ةوفص نم «ةيادبلا يف ةليلق دادعأب
 ءاج دقو .نيسح مادص مكح لظ يف ةريبك تاورث اونوك نيذلا «ثعبلا
 ةمصاعلا يف مهتالئاعب رارقتسالاو ققشلا ءارشل ءاينغألا لاجرلا ءالؤه
 ةلوهسبو مهناكمإب ناك دقو .نييكيرمألا اياون حضتت ىتح ةئداهلا ةيندرألا

 ةكلمملا يف ةينوناقلا ةماقإلاب ةصاخلا ةمراصلا ةيندرألا تابلطتملا لمحت
 يندرأ كنب يأ يف رالود فلآ نيعبسو ةسمخ عاديإ ناك دقف .ةيمشاهلا
 .نامألاو ةحارلا نم اهبحصي ام عم ةينوناقلا ةماقإلا يرتشي ءرملا لعجي

 «مهلاومأب ندرألا ىلإ نيدفاولا نييقارعلا ءايرثألا دادعأ دايدزا عمو
 تفعاضتو ةريبك ةرفط تاراقعلا لاجم دهشف .ندرألا نم ءازجأ ترهدزا

 اودجو دقف ةرجألا تارايس وقئاس امأ .اهاحضو ةيشع نيب تاراقعلا راعسأ

 ةيندرألا قرطلا ماظن ىلع نيداتعملا ريغ ددجلا نئابزلا نم ًاريبك ًاددع
 نييقارعلا فالآ لصو ثيح ةرجهلا ترمتسا هسفن تقولا يف نكل .ةكبرملا

 ةليوط ةينوناق ةماقإ ءارشل ليبس يأ مهيدل نوكي نأ نود دودحلا ىلإ ءارقفلا

 .دمألا

 تقلخ ةكلمملا ىف ةينوناقلا ةماقإلا ىلع لوصحلل ةيندرألا ةسايسلا نإ
 نيميقملاو لمعلا نم نيعونمملا ءءارقفلا نيدفاولل ةبسنلابف .نيتقبط اذ ًاماظن
 عم شيعلاو ءاقبلا داكلاب مهنكمي «دحلا نع ًةدايز اهديدمت مت تاريشأتب
 رفس تازاوج صحفب موقت يتلا ةيندرألا ةطرشلا دي ىلع ليحرتلا نم فوخلا

 عفد مزلتست يتلا ةحلاصلا ريغ تاريشأتلا نع فشكلل ةمراص ةروصب نييقارعلا
 خيراتلا دعب ةماقإلل تارالود ” وحن اهرادقم صخش لكل ةيموي ةمارغ
 يف اهل ًاراقم تماقأ ىتلا ةيلودلا ةيناسنإلا تامظنملا تنلعأ دقو .ىنوناقلا
 ىلع للوصل طرف :ةسرامو نالا ترآ نع ةقدرألا تفاعلا
 نم ديدعلا نكل .يندرألا ميلعتلا ماظن لجأ نم ًةصاخ «نييالملاب تادعاسم
 تاطلسلا نأب مهنم ًاداقتعا «ميلعتلا ىلإ مهدالوأ اولخدُي مل نييقارعلا
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 ليجستلا حبصأ نأ رمألا لصو لب .تالجسلا لالخ نم مهبقعتت دق ةيندرألا

 دقف «ًاريطخ ًارمأ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ايلعلا ةيضوفملا بتكم يف
 ىلإ ءوجللا قح ىلع لوصحلل تابلطب نومدقتي نيذلا نويقارعلا ضرعتي

 وأ ءنوجسلا يف مهب جزلاو ينمألا صحفلا تايلمع يف فصلا نم بحسلا

 ةدوع الب باهذ ةركذت مهؤاطعإ متي ثيح ءراطملا ىلإ مهليحرت ءأوسأ وه ام
 .دادغب ىلإ

 ىمادقلا نييقارعلا نييفنملا نم ليج كانه ناك دقف ءكلذ نم مغرلا ىلع

 «نامأو ءوده ىف نويقارعلا ءالؤه شيعيو .ناّمع ىف ًاعمتجم اونوك نيذلا

 .ةمصاعلا يف ةصاخلا تايفشتسملا وأ تاعماجلا يف ةفيظو هيدل مهضعبو
 ءارعشو نينانفو نييفحصو لامعأ لاجر صاخشألا ءالؤه ناك دقو
 يتلا ةديدجلا معاطملا يف يقارعلا بابكلا تابدأم ىلع اوقتلا نيصصختمو
 ءوده يف اولفتحا دقو .ةيقارعلا ةمعطألا مدقتو ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف حتفُت

 مهمالحأ نكل «هنطوم ةرايزل مهضعب داع دقو «نيسح مادص ماظن طوقسب

 .ققحتت مل ةقلعم تلاز ال مئاد لكشب قارعلا ىلإ ةدوعلاب

 كلذ لاق ««ًامامت لانملا ديعب ملح هنكل «ةدوعلاب نوملحي عيمجلا»
 ىدحإ تناك دقو . يقارع يحرسم بتاكو فلؤم وهو .يدسألا داوج

 ةيبرعلا ةيحرسملا تاللافتحالا ىدحإ يف جمانربلا يف مدقُت هتايحرسم

 يف قنأتملا - يدسألا داوج ميقيو .يفاقثلا نيسح كلملا زكرم يف ةروهشملا
 ا اخ ءارمسلا هترشبو ليوطلا ضيبألا هرعشب دبزلا نولب ةلح
 سيراب نيب لقتني يذلا ءريهشلا فلؤملا ماق دقو . ًاماع نيرشع ىلع ديزي

 توريب يف صاخلا هج رسم حتتفاو قشمد يف ةيحرسم تارود ميدعتب «امورو

 ىذتحي لاثم ةباثمب وهو .يبرعلا جيلخلا يف ةفاقثلا تارازول ًاراشتسم لمعو

 ىلع دامتعالا هناكمإب ناك ءناّمع يفو .تازاجنإلا بحاص يقارعلا رجاهملل

 هتبرجت لوانتت هتايحرسم تناكو .هلامعألو هل ريبك يقارع روهمج دوجو
 دقو: فلا نق ةميلالا ةيرجتتلاو ةوقفملا طو لإ ليج نيو ةيقارعلا
 روهمجلا نأب ًاعنتقم ناك هنكل ءاهب 0 هلامعأ ةيبوروألا ريهامجلا تأرق

 ةقيقح همهف عيطتسي نم وه هدحو يقارعلا

 نوملحي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب» :يدسألا داوج لاق «ةرسح يف
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 نم غلب يذلا ليجلا سوفن يف تام دق ملحلا اذه نإ :مهل لوقأ «ةدوعلاب

 عيطتسأ ال انأف .ديدش ملأب ينبيصي ام وه اذه .ًاماع نيتسو نيسمخ رمعلا
 ىلإ ةدوعلا هنكمي هنأ دكؤملا نمو «ريغتت دق فورظلا نإ :هل تلق .«ةدوعلا

 ؟ةليلق تاونس نوضغ يف رمألا يف ريكفتلا ديعي امبر ؟ةديدجلا قارعلا ةلود

 ىرأ نأ ديرأ انأف «قارعلا يف شيعأ نأ ليحتسي «يل ةبسنلاب» :باجأ
 ىلإ يعم يحرسم ذخآ نأب ةريبك ًامالحأ يدل نأ امك . يئاقدصأو يلهأ
 ةدوعلا ةلاحتساب يرارق تذختا كلذ دعبو فقوملا تربتخا دقلو .كانه
 .«هذه يتايح ةعيبطو هذه يتيلقعب كانه شيعأ نأ ليحتسي .يننولتقيس مهنأل

 دونجلا هيف ماق يذلا مويلا يف «م۳٠٠۲ ماع نم ناسين /ليربأ يفو

 ناك ءدادغب يف سودرفلا ناديم يف نيسح مادص لاثمت بحسب نويكيرمألا
 دقو .يبظ وبأ يف قدانفلا دحأ ةفرغ يف زافلتلا ىلع فقوملا دهاشي يدسألا

 ال :تخرص دقلا» : ًالئاق هينيع ًاقلغم ءطبب ليامتي وهو ثدح امب ينربخأ

 نم هومتعفر ًاليقث ًالمح ناك دقل .هنم متصلخت دق ة مكنأ قدصأ نأ يننكمي
 .يتياكح نم ًاءزج اهفصوب ةيقاب مويلا اذه ىركذ لازت الو .؟يردص ىلع

 دقو .ةرداغملا لجأ مث قارعلا ىلإ ةدوعلل ًاططخ يدسألا عضو دقو
 امدنع «كلذ دعب نكل ءلاحلا يف دوعأ نأ يل لضفألا ناك» :ًالئاق ينربخأ

 ركفأ اذه ينلعج ءرومألا اهب ريست يتلا ةقيرطلاو بهنلا تايلمع -

 تدرأ يننأل ةدوعلا تررق «كلذ دعب .ةدوعلا لجؤأ ام ًامئاد تنكو .

 ماع ةياهن يف دادغب ىلإ يدسألا لصو دقو لا ع

 ىقتلا دقو .لعفلاب ًةيداب ةيلهألا ٍبرحلا تاراشإ تناك امدنع 4
 ناك .رطخ تقو يف ةنيدملا دقفتو اک المع جرخأو نييحرسملا نينانفلاب

 ناكو «جراخلا يف هدوجو تاوئس رادم ىلع هيراقأب لاصتا ىلع يدسألا

 ماق يتلا بهنلا تايلمع نوفصي مهعمس دقف ءًائيس نوكي دق عضولا نأب ملعي
 ةئيسلا فورظلا ىأرو هسفنب دادغب ىأر نأ دعبو ءنآلا نكل .ماظنلا اهب

 ضرأ ىلع قئاقحلاو هتايركذ نيب قيفوتلا عطتسي مل «ةيدابلا طخسلا تايآو
 عقاولا

 دق مادص ناك ول امك رمألا ناك دقل !دادغب هيلع تحبصأ ام قدصأ ملا

 ٍنابم اهناكم يف عضوو اهقرحأو «رونلا ةنيدم ءةليمجلا ةنيدملا كلت ذخأ
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 حبصأ دقل .«اهملاعم هوشو ةئيس ًاراثآ دادغب يف كرت دقل .ةفلتخم لزانمو
 نم ةلود - هبابش ىف اهملست ىتلا ةليمجلا ةينغلا ةلودلا كلت  نآلا قارعلا

 كلعل» :قارعلا بعش «بعشلاو :ًالئاق هثيدح لصاوو .ثلاثلا ملاعلا لود
 نم ابعرم هلكش حبصيو لخادلا نم شحو ىلإ ناسنإلا لوحتي فيك تظحال

 سانلا ءالؤه دعي مل .فلتخم اهبعشو ةبيرغ ةنيدملا تحبصأ دقل .جراخلا

 .«يتايركذ تسيل هذه .لبق نم مهتفرع نم مه

 نأ يه ةيروتاتكدلا نيسح مادص ةلود يف ةدئاس ةركف كانه تناك دقل
 اومهفي مل «ةلودلاب ةقيثو تاقالع مهل تلظ نيذلا كئلوأ ىتح < «نييفنملا

 ةلودلا نوركذتي مهنإ .يدادبتسالا هماظن اهب ماق يتلا ةريبكلا تارييغتلا امام

 ةينغلا مايألاو تارقلا رهن لغ اهنوضقي اوناك يتلا يلايللاو ةرضحتملا ةيندملا
 ةدحتملا ممألل ةيساقلا ةليوطلا تابوقعلاو مادص بورح تاونس لبق طفنلاب

 نكل .ةيداملا ةيحانلا نم هترقفأ امك ةيسفنلا ةيحانلا نم بعشلا ترقفأ يتلا
 .تايركذ درجم لازت ال تايركذلا هذه

 لمع ىف اهغاصو ةبرجتلا ذخأ ءدادغب يدسألا داوج رداغ نأ دعبو

 ةيصخشلا اهيف روصو «كنودب ترم تاونس هلمع ناونع راتخا دقو .يحرسم

 اهيلع حبصأ يتلا ةيجمهلاو يقالخألا روهدتلل ًايمارد ًاريوصت مدقو ةيقارعلا
 يف طقف سيل «عئاضلا يلمأ نع تربع ةيحرسملا هذه يف :لوقي .قارعلا
 بعصي هنأ دقتعأ انأو .ًاضيأ يقارعلا عمتجملا يف لب «ةيقارعلا ةيصخشلا
 .«ىرخأ ةرم اوناك امك نودوعيس نييقارعلا نأ يف ريكفتلا

 دقو .دادغب يف برحلا نمز يف «م4١٠٠ ماع يف ةيحرسملا تأدب

 نارينلا تاوصأ هيف طلتخت رمتسم بخص دوجو ةيحرسملا ءاوجألا تبلطت

 «ميدق لزنم يف ميقت تايصخشلا تناكو .تاراجفنالاو رتيوكيلهلا تارئاطلاو

 طسو يف ةكيرأو زافلتو بتكلا نم ةموكو لخدملا يف ةقلعم تايرث هب

 ثودح يف تيبست ةديكم نعو «لمشلا مل نع رودت ةصقلا تناكو . حرسملا

 كئلوأو اورداغ نيذلا كئلوأ نيب ةوجفلا روصتو «ةلئاعلا دارفأ نيب رتوتلا
 نيرشعو ةثالث ءاضق دعب ندنل نم ةديدجلا هتجوزو نبالا داع .اوقب نيذلا

 هنأ اظحال امك «سانلا ةعيبط يف ريغتلا اظحال دقو «جراخلا يف ًاماع
 .«ةظحل يأ يف راجفنالا كشو ىلع مغل يقارع نطاوم لك لخادب»
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 قباسلا يف ناك يذلا بألا نأ ةلئاعلا فشتكت ثادحألا روطت عمو

 نم ديدعلا كالتما نم نكمت دق «قراس ىلإ لوحتو ةيسكراملا ةفسلفلل اسردم

 يف هكيرش ىلع بجي هنأو «ةيقارعلا كونبلا نم قورسملا لاملاب تاراقعلا
 ءافتخالا «نيسح مادص مكح لالخ دالجك لمع يذلا هوخأ وهو «ةميرجلا
 ءةنبالا امأ .رأثلاب نيبلاطملا ناريجلا دي ىلع باقعلا ىقليس الإو لزنملا ىف

 فاطتخالل تضرعت دقف «ةدابعلا ىلإو اهتفرغ ىلإ تبحسنا يتلا
 يهو «ءادوسلا ةيديموكلا لامعألا نم يدسألا ةيحرسم ذعتو .باصتغالاو
 وأ حالصإلا هعفني دعي مل يذلا ررضتملا عمتجملل ةيديجارت ةيؤر لثمت

 همالحأ اهيف تمطحت ةيواخ ًاضرأ يدسألا ضرع هتيحرسم يفو . .يفاعتلا

 عقاولا روخص ىلإ ةدوعلاب

 انف ٭# دف

 «هتيحرسم يف يدسألا هروص يذلا يقارعلا سوباكلا ابص تشاع دقل

 .ناّمع يحاوض يف ئداه يبناج عراش يف شيعت اهتلئاعو يه تناك دقف

 نع ثحبي نأ هعم بكرأ يذلا يندرألا ةرجألا ةرايس قئاس ىلع ناكو

 هداق ىتح ةهباشتم تدب يتلا عراوشلا يف و ءطہب فاط دقو ‹ طبضلاب ناكملا

 .ددحملا ققشلا عمجم ىلإ يولخلا فتاهلا قيرط نع ةياهنلا يف ابص دلاو
 ًاعيرس نولملا جاجزلاو ءاضيبلا راجحألاب ةينبملا ةرواجملا ققشلا ترهظ دقو

 نم ةجوم لوأ لوصو عم دالبلا اهتدهش يتلا يدقنلا راهدزالا ةرتف لالخ

 سيل نكل «ةينوناق ةروصب نوميقي اهتلئاعو ابص تناكو .نييقارعلا نييفنملا
 .مئاد لكشب

 يب بحرو «تلصو امدنع يبناجلا فيصرلا ىلع ينرظتني ابص دلاو ناك
 ناك دقف «قباسلا يركسعلا يقارعلا طباضلا لثم ودبي ناك دقل .ًاراح ًابيحرت
 ءاقل لوأ وه اذه ناكو يو براش ههجو طخيو ةماقلا بصتنم ًاقنأتم

 «هتلئاع ةاسأم ساسأ ىلع تماق ةقباس ةفرعم اننيب تناك نكل ءاننيب رشابم

 دادغب يف امهدحأ :نيبيرغ انك ءةفداصملا قيرطب «تنرتنإلا ىلع انيقتلا دقف

 رمعلا نم ةغلابلا ابص ةدعاسم :فدهلا سفن هل امهالكو ءقشمد ىف رخآلاو
 .فلخلا نم صاصرلا اهيلع قلطأ نأ دعب ًاماع رشع ةعست

 ةدعاسملا ىلع لوصحلل هسامتلا تلسرأ ينأ ريغ ءيش يأب مقأ مل انأو
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 بتكم يف لمعت تناك يتلا «يبارط يميج يهو «تاقيدصلا ىدحإ ىلإ

 نم تنكمتو ليحتسملا يميج تققح دقلو .ةماعلا ةينطولا ةعاذإلل دادغب

 مساب ةفورعملا يركسعلا معدلل يكيرمألا ىفشتسملا يف صاخشأب لاصتالا
«CSH)ددع اهب ةنيدم يف ةميزع نم اهيدل ام ىصقأب َة ةيعاد («شاک» قطنتو)  

 يميج ترجأ دقو .ءاقبلل ةزجعم ىلإ نوجاتحي سانلا نم ةياغلل ريبك

 ال ةاتف ةدعاسمل ليللا لاوط تلمعو صاخشألا عانقإ نم تنكمتو اهتالاصتا
 لاسرإب نورخآ ماقو .دادغب ىفشتسم يف رضتحت تناك ةبيرغ ةاتف ءاهفرعت
 دقو .مهل تامدخ ميدقت نويلطي «ناّمعو نطنشاو نم «لسوتلا لئاسر سفن

 تباج ةينورتكلإ ةلاسر ىلإ هنم ءزج يف ًاعجار ةايحلا ديق ىلع ابص ءاقب ناك
 ابص دلاو ةلاسر تناك .دادغب اهؤدبم ناك ةلاسرلا هذه نكل .ملاعلا ءاحنأ

 يف ترقتساو ابص ردص نم ةصاصرلا تذفن دقل» :ةئيزحو ةرشابمو ةرصتخم

 وأ اهيديب روعشلا اهنكمي الو يلخاد فيزن نم يناعت اهنإ .يرقفلا اهدومع
 .؟ةيبطلا ةيانعلا ىلإ ةسام ةجاح يف يهو .اهيمدق

 لوح ةيرورضلا ليصافتلا ركذو يركسعلا هبيردتب ابص دلاو ناعتسا دقو
 تالاحب ةئيلم دادغب تناكو .اهتباصإ ةلاح ىتحو اهمد ةليصف نم ةيادب ؛هتنبا

 دلاو اهلو مسالا ةفورعم تناك ةيحضلا هذه نكل .ىرخألا يه يناعت ةلوهجم
 نأب لوقلا اننكميو .اهتصرف تلان دقف كلذلو ءاهتايح ذاقنإ ليبس يف ىعس
 .ليكريت زدتس كلذ لاق امك ىقبي ام رخآ وه لمألا

 رثناج مدقملا نم ةديدج ةينورتكلإ ةلاسر ينتءاج يلاتلا مويلا رجف يفو
 نيع دق ناكو .دادغب يف يركسعلا ىفشتسملا يف لمعي بيبط وهو «وسه

 «نيذقنملل ةينورتكلإلا لئاسرلا ةلسلس يف صخش يأل لاصتا ةهج هسفن نم
 يف ابص جالع عيطتسن انك ام اذإ ىرنل انعسو يف ام لك لعفنس» :لاقو
 ببسب صحفلا نم تاجرد ةدع ىلع فقوتي اذهو .يركسعلا معدلا ىفشتسم

 يركسعلا معدلا ىفشتسم يف نيفظوملل ةيرادإلاو ةيسايسلا تايدرولا ريغت

 ًامامت ملعأ ال انأف كلذلو «(تضم عيباسأ ذنم لمعلا مقاط رييغت مت دقف)
 «كلذ عمو ٠ .تاالاحلا هذه لثم يف لخدتلاب ةصاخلا مهدعاوق وأ مهتسايس

 ابص ةلاح رشابيس يذلا نيزرابلا يبطلا مقاطلا دارفأ دحأب تلصتا دقف

 .«يرقفلا دومعلا حارج عم رواشتلاب لقألا ىلع موقيسو
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 ءقشمد يف يفتاه َّنر ةينورتكلإلا ةلاسرلا ةءارق نم قئاقد ةعضب دعبو
 يل دكأ يذلا وسه مدقملا وه دادغب نم رخآلا بناجلا ىلع ثدحتملا ناكو
 معدلا ىفشتسمل ةعباتلا ۸١ مقر انيس نبا ىفشتسم ىلإ اهلقن مت دق ابص نأ

 نأ يندارأ دقو .تايلمعلا ةفرغ يف اهنأو ءءارضخلا ةقطنملا لخاد يركسعلا
 مهنأو ءاسنلا نم ةليللا كلت يف نيلماعلا نييركسعلا نيحارجلا عيمج نأ ملعأ

 ًاماع رشع ةعست رمعلا نم ةغلابلا ةيقارعلا ةاتفلا ةلاحب صاخ اومتها دق

 ريخب ابص نإ :ًارورسم يل لاق دقو .يرقفلا اهدومع يف يران قلطب ةباصم
 ٠ .اهتلاح صوصخب تادجتسملا ىلع ينعلطيس هنأو

 :ةلماشلا ةيبطلا ليصافتلا نم ديزملا وسه رثناج يل لسرأ «مويلا ةياهنبو

 ةدحو مقاط مالك ىلع ًءانبو .ةحارجلا دعب اهيعو ديعتست ابص تأدب دقل»

 .رهظلا فصتنم نم للش نم لقألا ىلع نآلا يناعت يهف «ةزكرملا ةيانعلا
 قرشلا يف رخآ ناكم ىلإ) 00 ىلإ اهلاسرإ تارايخ نوثحبي مهو

 يف صصختم زكرم ىلإ لسرُت نأ لضفيو - يعيبطلا جالعلا ىقلتتل (طسوألا
 .«يرقفلا دومعلا تاباصإ

 رعشلا تاذ ابص تناك .اهل ةثيدح ةروص يل لسرأ ةرملا هذه يفو

 بضعغلا نم جيزم نع ربعي اههجو ناكو ءاريماكلا ىلإ ًةرشابم رظنت دوسألا

 ةسلاجلا ًاعيبر رشع ةعستلا تاذ ةاتفلل نكي ملو .ملألاو ناودعلاو ىسألاو

 اههجو نم ًايداب ناك كلذ لك .قارعلا يف ةديدع تارايخ كرحتم ىسرك ىلع

 ةليوطلا ةحارجلا نم اهتيفاع ابص تداعتسا دقو .ةروصلا يف حضاولا سوبعلا
 .دادغب يف يكيرمألا يركسعلا ىفشتسملا يف ةنكمم ةيانع لضفأ ىقلت تناكو
 كانه نكي ملو .ًاددجم ريسلا نم نكمتت ال دق اهنكل «ةايحلا اهل بتكُي دقو
 ةيحصلا ةياعرلا ماظن راهنا دقف «دادغب يف كلذ ريغ هب مايقلا نكمي ام
 نكي ملو .طسوألا قرشلا يف ةيحصلا ةمظنألا لضفأ ناك نأ دعب يقارعلا

 ابص ىلع ناكو .ةئراطلا ةياعرلا فالخب ءيش يأ ميدقت ةعاطتسالا يف

 .ةياعرلا نم ديزم يقلتل ناّمع ىلإ باهذلا اهدلاوو

 رغصأ «ناّمع يف دئاسولا نم ريرس ىلع دقرت يهو ءابص تدب دقو
 نول: تاذ ةمغات ةماجيب سبلت تناك رضع ةعسلا اهرمع تاوتس نم ريثكب
 تضق يتلا ةفرغلا تناكو .شامقلا ألمت داكلاب ناتفيحنلا اهامدقو «يدرو

 .بالخ رحاس زارط تاذ اهيلايلو اهمايأ مظعم ابص اهيف
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 تناك امك ٬مستبت يهو ينزيد مالفأ نم ةريمأل طئاحلا ىلع روص ةمث

 .اهراوج ىلإ قدت «سوام ىنيم» ةينوتركلا ةيصخشلا لكش ىلع ةعاس كانه

 ابصل تطقتلا يتلا روصلا نم ةعومجم نع ةرابع اهل رواجملا طئاحلا ناكو
 رثكأ ريرسلا ىلع اهعم ناكو .يكيرمألا يركسعلا ىفشتسملا يف اهتماقإ ءانثأ
 اوذقنأ نيذلا يكيرمألا شيجلا يف نيحارجلا نم ايادهلاو تاللا نم ةد نم

 . اهتايح

 تناك امنيب ءىلحملا كعكلا عم بيلحلاب ةوهقلا ميدقتب ابص ةدلاو تماق
 ىلع بصنم هلك ةلئاعلا زيكرت حبصأ دقف ءابص ريرس لوح ةعمتجم ةلئاعلا

 غلابلا « ىفطصمو ءًاماع رشع ينثا رمعلا نم ةغلابلا ؛ةراس تناكو .اهتياعر

 يف ةيزيلجنإلاب ثدحتي نم لضفأ امه ءًاماع نيرشعو دحاو رمعلا نم
 «ًامئاد اهلوقي يتلا ةدحاولا ةركفلا ةغايصل حفاكي ناك ابص دلاو نكل «ةلئاعلا

 مويلا ركذت املك هلقع يف رودت ةركف يهو «بنذلاب ريبكلا روعشلا يهو

 ن ى ااطتخأ هنأ هروغش ناك دقن .يمارجإ لكشب ابص هيف تبيصأ يذلا

 هسأر زهي وهو ةسئاب ةقيرطب كلذ نع ربع دقو .اهتيامح يف لشفو هتنبا
 نأ نم تدكأت دقو «ءنمأ طباض انأ» :ًالئاق دادغب يف مويلا كلذ ًاركذتم
 جراخ ىلإ يدلو تلسرأو «ةعماجلا ىلإ ابص ليصوتل ةينمأ ةطخ هيدل قئاسلا
 ال انأ !ةريغص ةلفط درجم «ةريغص ةلفط اهنإ .هتمالس ىلع ظافحلل دالبلا
 ةلفط ىلع صاصرلا قالطإ ديري دق صخش يأ نأ ليختأ نأ عيطتسأ
 . «ةريغص

 ناك دقف ءدادغب يف ةروثلا دعب تاونس عبرأل شيعلا نم ابص دلاو نكمت
 لمعلا نم هلصفب نويكيرمألا ماق ةيادبلا يف .عقاولا عم ملقأتلا ملعتو أ ارذح
 هذه يف ًاريثك ىناع دقو «مهفرعي نيذلا نييقارعلا طابضلا عيمج عم شيجلاب

 لصح ليلقب كلذ دعب نكل .اهيف لخد يأ هل نكي مل ثيح ىلوألا روهشلا
 ًءاسن مضت ةلاكو يهو ةيكيرمأ تادعاسم ةلاكو يف نمأ سيئر ةفيظو ىلع
 نع ًارس هتفيظو ىقبأ دقو .تايقارعلا ءاسنلا ةدعاسمل دادغب ىلإ نئج تايبرغ
 بيصأ نأ ثدحي مل ثيح هئايربك ىلع هسفنل ىقبأو هتلئاع بلغأ نعو هناريج
 . هلمعل هتيدأت ءانثأ لتق وأ دحأ

 تايكيرمألا ءاسنلا نأ كردأو شيجلا يف نمأ طباضك هبيردت ىقلت دقل
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 يف ةيرحلاو ةاواسملا ميق تايقارعلا ءاسنلا ميلعتل دادغب ىلإ نئج يئاللا
 دقو ارا هتامدخل نحس بلا عرفا يد ظفاعملا يالا نجلا

 ابص تناكو .ةراسو ابص :نيتنبا هيدل نإف ءّلك ىلعو .نهتلاسرب نمؤي أدب

 ةساردل دادغب ةعماجب تقحتلا امدنع اهمعد دقو ؛هدالوأ ت ىوقألا يه

 .رتويبمكلا مولع

 تاديدهتلا ميي مييقتب ماق «ةروطخ رثكأ دادغب هيف تحبصأ يذلا تقولا يفو

 ا ا ام عم ايروس ىلإ ىفطصم هدلو لاسرإ ررقو
 هناكمإب نوكيس هنأ هنم ًانظ «م۷٠٠۲ ماع عيبر يف كلذو «ةرتفل ةلقتسملا
 لجأ نم ةديدج ةيجيتارتسا ىكيرمألا شيجلل ناكو .هنطو ىلإ ًابيرق ةدوعلا
 يف شيعت ةلئاعلا تناكو .نينطاوملا ةيامحل ةديدج ةينمأ ةطخو دادغب
 لاجر نم مهناريج نم ديدعلا ناكو ََّنّسلا اهيلع بلغي ةقطنم يهو «كومريلا
 كومريلا يف نمأ طاقن حتف مت «م7١٠٠ ماع فيص يفو .نيقباسلا شيجلا

 نم نيقباسلا يقارعلا شيجلا طابض حبصأو «ةكرتشم نمأ زكارم اهنأب تفرُع
 .نييكيرمألا عم عراوشلا يف نوريسي َةّنّسلا

 روهظ لثم ًامامت «ًالّمؤمو ًاديدج ًاهاجتا اذه ىف یری ابص دلاو ناكو
 ةثيلملا ةقطنملا يهو «رابنألا ةقطنم يف سلا نيب نييكيرمألل ةديؤملا تاعزنلا
 ال دادغي يف ةيفئاط تامجه ثودح ةروطخ تناكو .دادغب يبرغ فنعلاب

 نع ًارارقتسا رثكأ ةقطنم تناك كومريلا نكل ءهدلو ديدهت مت دقف ؛ةمئاق لازت

 .اهتيب يف ةلئاعلا تيقبو ءاهل ةرواجملا قطانملا

 يفف .«ًايصخش انأ يديدهت مت دقل» :ًالئاق كلذ ىلع ىفطصم قلع

 هيلإ بهذ يذلا ديحولا ناكملا يهو «م ٧۷ راذآ /سرام يف دادغب ةعماج

 هديب راشأو يعماجلا مرحلا يف نمألا سيئر ينآر» : هتقطنم نم جراخ ىفطصم

 .؟كلتقأس» :ًالئاق سمهو هتبقر ىلع

 يدهملا شیج يف ًاوضع ناک نمألا سيئر نأ هدلاو ىفطصم ربخأ دقو

 هدلاوو ىفطصم قفتاو («يدهملا شیج) مساب ةفورعملا ةيعيشلا ايشيليملا)

 ىتح دادغب يف  ناتخألا مهيف امب  ةلئاعلا يقاب تلظ ءايروس يف نمأمب

 قاحلل ططخت ةلئاعلا تناكو .ناريزح /وينوي رهش يف يساردلا ماعلا ةياهن
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 نأ درجمب ًاددجم رايدلا ىلإ ةدوعلاو فيصلا لصف يف ايروس يف ىفطصمب
 ءاهيلإ مهلوصو درجمب ةحارلاب رعشت مل ابص نكلو .ةينمألا ةلاحلا نسحتت

 قارعلا جراخ لظتس ةلئاعلا تناك اذإو .اهيف اهتقو ءاضقو ةعماجلا تبحأ دقف

 ةصرف دقفتس اهنأ دكؤملا نمف «نييقارعلا نييفنملا ىلإ مامضنالاو ةليوط ةدمل

 . ةيعماج ةداهش ىلع لوصحلا

 نويزفلتلا اهثبي يتلا رابخألا عباتت م۷٠٠۲ ماع فيص لاوط ابص تلظو
 .قشمد يف تنرتنإلا تاهيفاك يف تنرتنإلا ىلع ةيرابخإلا عقاوملاو يقارعلا

 ةبسنلابو .قارعلا لوح ةيباجيإلا رابخألا رثكأب اهدلاو ربخت ام ًامئاد تناكو
 سيل نيذلا لمألا يدقاف نييفنملا نييقارعلاب ةئيلملا ءايروس تناك ءابصل

 .اهمامأ دودسم قيرط ةباثمب «مهلاومأ دافن كشو ىلع مهو هنولعفي ام مهيدل

 ةرم ةساردلا تأدب امدنع دادغب ىلإ ةدوعلاب اهل حامسلل اهدلاول تلسوت دقو

 .فيرخلا يف ىرخأ

 نم يناثلا نيرشت /ربمفون يف عقوتم ريغ زكشب ةعنقم ةشقانملا تءاج دقو

 ۸٠٠ غلبم ميدقت نع يكلاملا يرون ءارزولا سيئر نلعأ امدنع م۲۰۰۷ ماع

 نالعإلا ابص تدهاش دقو .نطولا ضرأ ىلإ دوعت ةيقارع ةلئاع لكل رالود
 يتلا ةماعلا تامدخلل ةيفطاعلا تانالعإلاب ترثأتو يقارعلا نويزفلتلا ىلع
 .مهنطو ىلإ نيدئاعلا ةداعس ضرعتل فقوت الب عاذُت تلظ

 تناك» :ًةلئاق ةدوعلل اهتلئاع ىلع طغضلل اهبابسأ نع ابص تعفادو

 دقل .نطولا ضرأ ىلإ ةدوعلا ىف ةيقارعلا تالئاعلا نيب ةبغر ًامئاد كانه
 نيذلا صاخشألا نم ًاريثك فرعن انكو ًانمآ حبصأ عضولا نأ سانلا انربخأ
 .«ةدوعلا يف نوركفي

 يتلا ةلفاحلا يف ليجستلا يف اوركف دق اوناك اذإ امع مهتلأس دقو
 اهنكل «تالفاحلا ىدحإ يف انبكر دقل» :ابص ينتباجأف ةموكحلا اهمعدت

 تقولا يف دادغب ىلإ ةدوعلا نم ةلئاعلا نكمتت ىتحف .«ةموكحلا ةلفاح تسيل

 ًاعيمج اوقفتا «ةعماجلا يف ليجستلا نم لوألا عوبسألا روضحل بسانملا

 نم مغرلا ىلعو .ةموكحلا اهاعرت يتلا ةلحرلا نم عوبسأ لبق ةدوعلا ىلع

 ررق دقف .دادغب ىلإ مهعم ةدوعلا يف ىفطصم عانقإ يف ابص تلشف دقف «كلذ

 ۲١ يف مهلزنم ىلإ ةلئاعلا تلصوو .لوطأ ةدمل ايروس يف لظي نأ وه

١6 



 دادغب يف ةديدشلا ةرارحلا هيف ضفخنت تأدب تقو يف «يناثلا نيرشت /ربمفون

 لزنملا لخاد مونلل يفكي امب ًافيطل ليللا يف وجلا ناكو مالظلا لولح دعب

 .حطسلا ىلع مونلا نم ًالدب

 ءودهو رورس ىف اهتدوع دعب ةلئاعلا ىلع نالوألا ناعوبسألا رم دقو

 ذنم ةرواجملا ةقطنملا يف ترج يتلا تانيسحتلاب ةلئاعلا تعتمتساو .مات
 لمعت تقولا كلذ يف ءابرهكلا تناك دقلف .قشمد ىلإ مهتلحر يف مهقالطنا
 ءةَّنْسلا نم ددج نوعوطتم كانه ناكو «مويلا يف ةعاس ةرشع يتنثا ةدمل
 نأ قيدصت ناكمإلاب نكي ملو داد يف ةرواجملا نالا نق درر

 ةنتفلا تناك «لقألا ىلع «كومريلا ىفف .ًاريخأ هقنور داعتسا دق قارعلا

 نويكيرمألا دونجلا ناكو «تلاز دق حاورألا نم ديدعلا تقهزأ يتلا ةيفئاطلا

 سوارتب ديفيد لارنجلا ناك دقو ةمصاعلل رارقتسالا ضعب ةداعإ نم اونكمت دق

 .«فنعلا ىلع ةرطيسلا نم انبرتقا دقل» :لوقي ام ًامئاد

 دقو .رتويبمكلا مولع ةساردل اهل يناثلا ماعلا يف ةعماجلاب ابص تقحتلا
 «شيجلا يف هتمدخ مايأ ذنم هفرعي هل قيدص «هب قثي لجرب اهدلاو ناعتسا

 قئاسلا بألا برد دقو .موي لك حابص ةعماجلا ىلإ اهليصوتل هفيظوتب ماقو

 نيتلئاع عم رمألا بتر مث «ةينمألا تاراسملاو تاءارجإلا لضفأ ىلع
 .ًاضيأ ةسردملا ىلإ امهتايتف بهذت نيترواجم

 قئاس ءاج ًاحابص ۷:۳١ ةعاسلا يف» :ًالئاق ثادحألا دلاولا درسو
 باحطصال قئاسلا اهب قلطناو ةلفاحلا ابص تلقتسا دقو .لزنملا ىلإ ةلفاحلا

 :لوقت 7 ابص نم ًالاصتا انيقلت قئاقد سمخ دعبو لا نمر ف اف

 دعب يولخلا هفتاه ىلع اهدلاوب ابص تلصتا دقف .«يران قلطب تبصأ دقل

 ابص انل تورو .ركفت نأ ىتح نودو تاظحلب يرقفلا دومعلا ىف اهتباصإ

 قلطأ امدنعو «ةيحان لك نم يلوح مدلا تيأر دقل» :ةلئاق موجهلا ثادحأ
 اذه فيك نكل «يفتح تيقل دق ينأب تدقتعاف «يدسجب رعشأ مل َّىلع رانلا

 .ةايحلا ديق ىلع تلز ام يننأب تملع اهنيح ؟فتاهلا مدختسأ تلز ام انأو

 .«تومأس يننأ يتقيدص دلاو دقتعا دقو

 ىدحإ نأل ابص لزنم ىلإ قئاقد عضب ًاركبم ءاج دق ةلفاحلا قئاس ناك
 ىلإ باهذلا مدع تررق .ةلئاعلا يف جاوز لفحل زهجت تناك يتلا تايتفلا
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 «نكاسم ةعضب دعب ىلع ةثلاثلا ةبكارلا تناكو .مويلا كلذ يف ةسردملا

 .كرحملا أفطأ فيصرلا راوجب قئاسلا فقوت امدنعو

 «راظتنالا انيلع نأ انملع كلذل ءرخأتت ام ًامئاد ةثلاثلا ةاتفلا تناك دقل»
 رصأ ناكل ءداتعملا طمنلا اذهب ملع اهدلاو ناك ولو .ابص كلذب ينتربخأ

 «حابصلا ءوده يف قئاسلاو ابص رظتنت امنيبو . ًاينمأ ًاقرخ اذه يف نأ ىلع

 ضيبأ ًاصيمق سبلي باشلا ناكو .قئاسلا ةذفان راوج ىلإ فقي ًاباش تأر

 بلاطك ودبي ناكو «هفتك ىلع ةليقث بتك ةبيقح لمحيو ًايدامر ًالاورسو
 ىرخأ ةيلك ىلإ هلصوي نأ هديري هنأ قئاسلا باشلا ربخأو .يقيقح يعماج

 مالك نم قياضت يذلا .قئاسلا هل لاق اهنيح ءلاحلا يف ةرداغملا ديريو

 يف يننكل» رارصإ يف باشلا هباجأ .ةيلكلا كلتل بهذي نل ءال :باشلا

 ناك ههجو نأ ركذتتو هربص دافن ركذتت اهنأ ابص ينتربخأو ء«يرمأ نم ةلجع

 .ايداع

 يف رودي مليف هنأكو ثداحلا ليصافت ركذتت يهو اهثيدح ابص تلصاوو

 عبرأ قئاسلا ىلع صاصرلا قلطأو ًاسدسم باشلا جرخأ «ةأجفو» :اهسأر

 .«كلذل ًادعتسم ناك ول امك ءديدش ءودهب .تارم

 عبرأ «صاصرلا باشلا هيلع قلطأ ءفسآ انأ :قئاسلا هل لاق نأ دعب»
 ملو .ّيلع صاصرلا قلطأ مث .ةفيخم ةرظن َّيلإ رظني أدب اهدعب مث .تارم

 .ةلفاحلا ىلع صاصرلا قالطإ يف أدب برهي ناك امدنعف «ةرايس هيدل نكي

 دق هتيأرف ترظن «هبوره دعبو .يسأر لوح نم رمي صاصرلا تعمس دقل
 .«ةيعاو هبش تنك اهنيح «بتكلا ةبيقح يف سدسملا عضو

 نم ناكو .ابص كلذ تركذ «عراشلا يف دحأ يأ كانه نكي ملو
 اوريل مهذفاون ىلإ صاصرلا تاقلط توص ىلع ناكسلا جرخي نأ ضرتفملا

 نكاسملا نيب ودعي وهو ءًايدامر ًالاورسو ضيبأ ًاصيمق سبلي ءًابلاط ًاباش

 ةبرجتلا نم اوملعت نييقارعلا نكل .هيفتك ىلع ةليقث بتك ةبيقح لمحيو
 .صاصرلا تاقلط عامس دنع مهتويب لخاد اولظي نأ اهب اورم يتلا ةريرملا
 «ةرشابم ةلفاحلا همامأ فقت يذلا لزنملا يف ةميقملا ةلئاعلا.تلعف كلذكو

 .ىرخألا يه ةقلغم اهباوبأ تقبأ ثيح

 ةثلاثلا ةاتفلا دلاو ناكو «ةنونجملاك خارصلا يف تأدب» :ابص يل تلاقو
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 «لزنملا ىلإ ينلخدأ كلذل «تومأس يننأ نظ ّمث ءجورخلا نم ًافئاخ

 .«يدلاوو يمأ تلصو قئاقد رشع دعبو «ىرخأ ةرم يدلاوب تلصتاو

 ىف ثدحي ًارمأ كومريلل ةرواجملا ةقطنملا ىف صاصرلا قالطإ ناك دقل
 ابص ةصق ترهظأ دقو .ةيكيرمألا تاوقلا اهميقت تناك يتلا «دادحلا مسارم»
 لازت ال ةرطخلا تايشيليملا نأو «ماقتنالا تالاحب جعت لازت ال دادغب نأ
 .مهسفنأ نييقارعلا نيب ةقثلا مادعناو نييكيرمألا اياون يف ةقثلا مدعب يلغت

 .امهب امهتنبا لاصتا دعب ثداحلا ناكم ىلإ ًاعيرس ابص ادلاو لصو
 ىلإ اهذخأ نكل «روفلا ىلع ةئراط ةيانع ىلإ جاتحتو ةريطخ اهتباصإ تناكو

 ملعت ةلئاعلا تناك دقلف ءابص ةلئاع ىلع لهسلا رارقلاب نكي مل ىفشتسم يأ

 شيج دارفأ ناكو .يدهملا شيج ةرطيسل عضخي مهل رواجملا ىفشتسملا نأ

 نوفرعي مهنأ ابص ةدلاو تركذت اهنيح .ىفشتسملا لخدم نوسرحي يدهملا
 ضوافتلا نم نكمتي نأ مهلمأ ناكو ىفشتسملا يف لمعي ناك مهل ًاراج
 .ئراوطلا ةفرغ ىلإ ةباصملا مهتتبا لاخدإل

 كئلوأو «ةَّنَّسلا نم تنأف ءلامشلا نم تنك اذإ هنأ ءببسلا»
 صخش اندعاسي نأ بجيو .يدهملا شيج نم تايفشتسملا يف نودوجوملا

 يهو ءابص ةدلاو لازت الو .«ةمهملا نولمكيس مهنإف الإو سارحلا يطختل ام

 ةقاطب لمحتو لصوملا يف اهدلوم ناكم نم اهتبستكا ةزيمم ةجهل تاذ ةيقارع

 ًافوخ ةيامح نود دادغب يف ىفشتسم يأ 9 لوخدلا عيطتست ال «ةينس ةيوه

 .ةعيشلا نم سارحلا اهنم مقتني نأ نم

 نم ًاضيأ وه ناكو «ةدعاسملا شيجلا يف طباض انيلع ضرع دقل»
 عقاولا ءارو يعسلا ةجيتن يهو ءىلوألا ةجارفنالا يه هذه تناكو .ةةّنَّسلا
 3“ ءةّنسلا ناك دقف : تسلا عمتجملا لخاد ديدجلا يسايسلا

 زكارم ضعب يف نولمعي ةديدجلا ةيقارعلا ةلودلا يف ةكراشملا نم ًاقباس
 طباض نأ ابص تملع ءاهفعض عم ىتحو .ةرواجملا قطانملا يف ةطرشلا
 يمامألا بابلا ىلع نيحلسملا لاجرلا ربع مهلاخدإ هناكمإب شيجلا

 ناك يذلا شيجلا طباض ءاننودعاسي صاخشأ ةثالث انيدل اذهب حبصأ»

 ملو «ىفشتسملا ىلإ ًاعيمج انبحطصاو انعم ناك دقف «ةقطنملا نع ًالوؤسم
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 ناك دقل .انعم تءاج ًاضيأ ةيركسع ةدحو كانه تناك لب «هدحو وه نكي
 .«ءاقبلا نم نكمتن ىتح انتدعاسمل اوءاج دقو شيجلا ىف ًاطباض يدلاو

 و .ةريطخلا ابص حارج عم لماعتلل ةزهجم نكت مل ىفشتسملا نكل
 9 «ئيس انفقوم نإ :ءابطألا انل لاق» :لاقو هتايركذ ابص دلاو عجرتسا
 ةباصإلا ىلع ةرظن اوقلأ دقو .لاملا نم ًاغلبم ابم مهل عفدن نأ انم اودارأ

 لضفأ تايناكمإ هيدل نوكي دق دادغب يف رخآ ىفشتسم ىلإ اهذخأب انوحصنو
 نيترم توملا ىلع تفرشأ دقو م ابص تناكو .انتدعاسمل

 ‹نيرخآ نيمويل اورظتنا» :زكرملا ىف بيبطلا انل لاقو .نيتعاسلا نيتاه ىف

 قس انآ ترت نأ لطتحملا نمت

 ءاهمسج لخاد مدلا فيزنب روعشلا اهناكمإبف «تومت اهنأ ابص ترعش
 دقو .بيبطلا نم ًايصخش ًءاجر بلطتل ةوقلا نم يفكي ام اهيدل ناك هنأ الإ

 ىلع نم حضاوو يوق توصب خرصتل ةوقلا اهيدل لاز ام اهنأب اهادلاو أجافت
 !مدلاب ءيلم يمسجف «يمسج يف لقثب سحأ انأ» :ئراوطلا حانج ةبرع
 بيبطلا نأ الإ ءهتلذب يذلا دهجلا اذه دعب تراهنا دقو «!يندعاس كوجرأ

 همالك ررك نأ هلعف ام لك .رمألا عم لماعتلل ًازهجم نكي ملو كرحتي مل
 .«تومت نأ لمتحملا نمف «نيرخآ نيمويل اورظتنا» :نيرئاثلا نيدلاولل

 يف ىفشتسملا نم جرخي ابص دلاو تلعج يتلا تاملكلا يه هذه تناك

 ابلط بألا لسوت دقو .يقارعلا بيبطلا تانهكتو مويلا ثادحأو هتنبا حارج

 هناكمإب نكي مل .ثدحي ام رظتناو «لاسرإ» رزلا ىلع طغضو ءةدعاسملل
 رمي هلعج يذلا يقارعلا يركسعلا طباضلا ةدعاسم نود ىفشتسملا ىلإ ةدوعلا

 .راظتنالا ريغ ىرخأ ةليح هديب نكي ملو .سارحلا نم

 يف ئراوطلا لخدم دنع فقت ةيكيرمأ يفماه ةرايس بألا ىأر امدنعو

 Pg lL دكا 6

 دونج نم ًانوكم ذاقنإلا قيرف ناكو O ىف دحلا هذي: نأ تضيف

 .انيس نبا ىفشتسمب ءارضخلا ةقطنملا ىلإ ابص لقنب اوماق نيحلسم نييكيرمأ

 ىفشتسم كلذ ليق ة ةأشنملا تناك دقف ءناكملا اذه فرعي بألا ناكو
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 يبط قيرف ىفشتسملاب لمعي ءنآلاو .نيسح مادص مايأ طابضلل ًايركسع
 .ةيرانلا تاباصإلا عم لماعتلا يف ةريبك ةربخ هيدل يكيرمأ

 اذه ثدحي مل ولو «تايلمعلا ةفرغ ىلإ اهلاخدإب اوماق «نيتعاس دعب»

 ةفرغ جراخ ًارظتنم لظ يذلا ابص دلاو كلذ لاق ««تتام يتنبا تناكل
 دقو .مايأ ةسمخ ةدمل ةزكرملا ةيانعلا ةدحو يف ابص تيقب دقو .تايلمعلا

 .«ةايحلا تدارأ يتلا ةاتفلا» مسا نويكيرمألا اهيلع قلطأ

 لمعي ناك ابص دلاو نأ نملعي تالماعلا تايركسعلا تاحاّرجلا تناك

 ةيامحب ماق هنأ اوملعو ءةيكيرمألا تادعاسملل ةلاكو يف نمألل ًاسيئر
 تلمع دقف «ىلاتلابو .تايقارعلا ءاسنلا ندعاس ىتاللا ءاسنلا نم ةعومجم

 نم ًاديزم اص كلاثو +هئنبأ ةايخ ذاقنإ لجأ نم ةليللا كلت لاوط :تاحارجلا
 مقاط ترحس دق «ةايحلا تدارأ يتلا ةاتفلا» نأل ةهاقنلا ةرتف لالخ ةياعرلا
 .يبطلا لمعلا

 ينتطعأ «ةزكرملا ةيانعلا ةدحو يف اهمايأ يضقت ابص تناك امنیبو

 .اهتنبا تاباصإل ةيبطلا تالجسلا ىلع يوتحي ًايكيتسالب ًادلجم اهتدلاو

 يف «يلفس للش» اهتمهف يتلا ةديحولا ةيزيلجنإلا ةملكلا ىلإ اهتدلاو تراشأو

 يف لخدت عم يرقفلا دومعلا يف ةباصإ» هيف ركُذ يذلا يبطلا فيصوتلا

 ةلباقملاو ةحارجلا دعب ابصل ًايسفن ًامييقت ًاضيأ تالجسلا تنمضتو .«ةانقلا

 ةرم اهيمدق ىلع ريست ال دق اهنأب ابص تملع امدنع يسفنلا يراشتسالا عم

 دنعو .ةدودوو ةيكذ اهسفن ىرت يهو ءرثأتت ال سفنلاب ةقث اهيدل نإ» :ىرخأ

 لظتس اهنأ نيبت د اذإ شيعلا يف بغرت تناك اذإ امع رشابم لكشب اهلاؤس

 .«ال تلاقو عومدلاب اهانيع تقرورغا «ةلولشم

 ينورتكلإلا ديربلاب وسه رثناج مدقملا يل اهلسرأ يتلا ةروصلا تناك دقو

 نأل ةياكحلا درس ابص دلاو لصاوو . ًابيرقت تقولا كلذ يف اهل تطقلا دق

 تقولا يفف .رانلا قالطإ تقو لثم هل ةبعرم تناك كلذل ةيلاتلا ةليلقلا مايألا

 اهل تعضخ يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا نم يفاعتلل هتنبا هيف حفاكت يذلا

 هتنبا ةياعرل لزنملا ىلإ دلاولا داع «يرقفلا اهدومع نم ةصاصر جارختسال

 .ناريجلا نم ئجافملا لعفلا در ههجاوو ىرغصلا

 ناريجلا نيب تاعاشإلا تأدب دقل» :ًالئاق تايركذلا دلاولا عجرتساو
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 .«نييكيرمألا عم لمعت تنأ «يهللإ اي» :نولوقي اوناكف ءًابيرقت روفلا ىلع
 .مهل نيتمجرتم اتلمع دق اهتدلاوو ابص نوكت نأو دب ال هنأب لوقلا اوؤدبو

 نكي ملو .«يكيرمألا ىفشتسملا ىلإ مهلاخدإ لوبقل ديحولا ريسفتلا وه اذه
 رس نأ ىلإ ةراشإ اهوربتعا «كلذ نم ًالدب لب ءابص ةاجنب ءادعس ناريجلا
 . ًاريخأ فشكنا دق ةلئاعلا

 ىلع لوصحلا لواح امدنع ابص دلاو هيف ركفي مل ًاريطخ ًارمأ اذه ناكو
 ةيكيرمألا تادعاسملا ةلاكو عم هلمع ىلع دلاولا ىقبأ املاطلف .ةدعاسملا
 هناريج حبصأ «نآلا نكل «هتنبا ةايح ذاقنإ يف ةلصلا كلت تدعاس دقو .ًارس
 ال هنأب ناريجلا لابي ملو .نيتنئاخ هتنباو هتجوز نأب ةعانق ىلع نوككشتملا

 ىلع اوعقو دق هناريج ضعب نأ وأ ءًاساسأ ةيزيلجنإلا نوثدحتي ابص الو مألا
 .ةرواجملا ةقطنملا يف ةكرتشملا نمألا زكارم يف نييكيرمألا عم لمعلل دوقع

 نأ ىلع غمادلا ليلدلا وه يكيرمألا يركسعلا ىفشتسملا ىلإ ابص لوخد ناك
 نم عونلا اذه نأ ملعي دلاولا ناكو .نييكيرمألا عم ةليوط تاقالع اهل ةلئاعلا
 .قارعلا يف هتايح ءاهنإ يف ًاببس كلذ 1 ءةياغلل ريطخ ثيدحلا

 :نولوقي اوناك دقف «ناريجلا نم ةئيسلا تاملكلا هذه عمسأ تأدب»

 .«نييكيرمألا عم لمعت كنكل «ثداحلا دعب كتنبا تومت نأ ضرتفملا ناك»

 نكل ءدادغب ىف شيعلا نم انأ نكمتأ دق .ةرداغملا انيلع نأ تملع اهنيح
 ليهأتلا ةفرغ يفو .«اهبيصتس يتلا ةيسفنلا ةلاحلا عم كلذ عيطتست نل ابص
 «صاصرلا قالطإ توص تعمس املك يكبت ابص تناك «ىفشتسملا ىف

 .اهمالحأ يف نيحلسم ًالاجر ىرت تأدبو

 لمعلا مقاط اهدعب ماق «مايأ ةسمخ ةدمل ىفشتسملا يف ابص تلظ

 يف اولصوتو هتزرحأ يذلا مدقتلا ىدم ةفرعمل ىرخأ ةرم اهتلاح مييقتب يبطلا

 دقف .لزنملا ىلإ اهتدوعل يفكي امب ةديج تحبصأ اهتلاح نأ ىلإ ةياهنلا
 ىلإ نوجاتحيو مهرود نورظتني نورخآ كانه ناكو ةرقتسم اهتلاح تناك

 دعب ةنمآ كومريلا دعت ملو بهذت نيأ نكل .ةزكرملا ةيانعلا ةدحو يف اهناكم

 سانلا لعجي دق لزنملا ىلإ هتنبا ةداعإ نأ ابص دلاو عنتقا اهنيح ؟نآلا

 مل اهنكل .هاهنولتقي فوسف «ةليحتسم ةدوعلا نإ :تلق دقل» .اهنم نومقتني

 دادغب نم يبطلا ءالخإلاب رفسلا نأ امك ءرفسلاب اهل حمست ةديج ةلاحب نكت
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 لوانتم يف غلبملا اذه نكي ملو «رالود فالآ ةرشع فلكي ناك ناّمع ىلإ

 ناريطلا يف رفسلا ىلع ةرداق ابص حبصُت ىتح تقولا نم رميس مكو . ةلئاعلا

 ريخأت ىفشتسملا نم بلط هنكل «ةركف يأ دلاولا ىدل نكي مل ؟يراجتلا
 .ةنكمم ةرتف لوطأل ابص ةرداغم

 دقو .ىرخأ مايأ ةثالث ةدمل اهءاقبإ انيس نبا ىفشتسم نم تبلط»

 .ىلوألا ةجردلا ىلع ناريط ةركذت تزجح اهدنع «كلت ةثالثلا مايألا انوحنم
 يف فاعسإ ةرايس اودعأف «ةئراط ةيبط ةلاح هذه نأ نييندرألا انربخأ دقو

 ناك دقف «تاونس عبرأل ة ةرجهلا ةركف ضراعي ابص دلاو ناك .ةراظتنالا

 دعي مل «نآلاو .ًاضيأ هلبقتسم لب «بسحف هنطو تسيل دادغب نأب ًاعنتقم
 .كانه هيلع يكبي ام كانه

 راثآ نم يناعت يهو ىلوألا ةجردلا ةنيباك يف اهتلحر ابص تعطق دقو

 تامجه نم نيرفاسملاو رايطلا ةيامحل أمزال ناك يذلا ديدشلا قالطنالا

 ةيندرأ ةيحاض يف ةقش ابص دلاو رجأتسا كلذ دعب .ضرألا نم ةيخوراص

 املعمو يعيبط جالع يئاصخأ دلاولا رجأتسا دقو .ةريغصلا دادغب مساب فرعُت

 اهنأ ملعيل يفكي امب هتتبا مهفي دلاولا ناك دقو .هتتبا لجأ نم ةيزيلجنإلا ةغلل
 يذلا مويلا يفو .ًاعم يدسجلاو يلقعلا اهطاشن ىلع ظافحلا ىلإ جاتحت
 ىظحت اهتلعج يتلا ةزيمتملا ابص حور يل ترهظ «ناّمع يف ةلئاعلا هيف ترز

 نكل .دادغب يف يكيرمألا يركسعلا ىفشتسملا يف نييركسعلا ءابطألا مامتهاب

 نادادزت اهامدق تناك «عوبسأ لك رورم عمف ءاهحلاص يف نكي مل تقولا
 .ريكفتلاب اهلقع لقثُي للشلا ناكو ءارومض

 ةسسؤمل مونلا ةفرغ يف دوجوملا بتكملا ىلع ةيئاعد ةقرو كانه تناك
 دومعلا تاباصإ جالع يف ةصصختم ءايجروج ةيالوب اتنالتأ يف ةيبط ةيكيرمأ

 عجتنمك ودبت ةأشنم ضرعت ةيئاعدلا ةقرولا تاحفص تناكو .يرقفلا
 عمو .بشعلا نم تايضرأ ىلع نوريسي مهو ىضرملل روص عم « يكيرمأ

 ناك :«ليهأتلا ةداعإ ىف ةمدقتملا ايجولونكتلا» ىف ةلثمتملا تاعلطتلاو لامآلا
 .ةايحلاب ةمعفملا ريغ مادقألا زفحي زاهج لامعتسا يف ًاصصختم زكرملا
 ىلع لوصحلل ا لا ةرافسلا يف بلط ميدقتب ةلئاعلا تماق
 زاهجلا اذه ليصافت عيمجب ملع ىلع ابص دلاو ناكو .ةيبط ةريشأت
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 يف هل براقأب لصتاو ةيلاملا رومألا باسحب ماق دقف «يلاتلابو . يصصختلا

 .ىرخأ ةرم ريسلا نم ابص نكمتت ىتح ةلئاعلا ةدعاسم ىلع اوقفاوو اكيرمأ
 .ةلئاعلا هذه هشيعت يذلا سوباكلل لحلا وه ءهرظن ةهجو نم ءاذه ناكو

 كلذ لاق ««نومرجملا الإ قبي ملو «نيمرتحملا سانلا عيمج لحر دقل»

 عنقُيو هسفن عنقي ىتح هاناع ام ركذتي وهو دادغب يف هناريج نع ابص دلاو
 ندرألا ىلإ ةلئاعلاب دلاولا لقتنا دقو .دبألا ىلإ دادغب ةرداغم ةرورضب هترسأ

 اوقلت ىتح اهلك ةرتفلا هذه تضقنا دقو .ًارهش رشع ةينامث اهتدم ةماقإب
 «اتنالتأ ىلإ مههيجوتب تماق يتلا )10M( ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا نم ةملاكم

 نم برقلاب نآلا اهتلئاعو ابص نوكت نأ ضرتفملا نمو .ايجروج ةيالوب
 ةدقاف فارطألا شاعنإ ىف اهصصخت نع تنلعأ ىتلا ليهأتلا ةداعإ ةأشنم
 ةلاسر ىل تلسرأ امدنع ابص هعقوتت تناك ام اذه «لقألا ىلع ؛ةايحلا
 1 : م۸٠٠۲ ماع ءاتش يف ةينورتكلإ

 .ةديج ةحصب نينوكت نأ ىنمتأ .ديعس داليم ديعو ريخب تنأو ماع لك
 ناَّمع راطم رداغنس ؛ةدحتملا تايالولا ىلإ نوبهاذ ًاريخأ اننأب كربخأ نأ ديرأ
 ةنيدم ىلإ نيهجتم ةيلودلا ةرجهلا ةمظنم جمانرب نمض م۹ رياني ۸ موي

 شيعلا ديرن يتلا ةنيدملا يهو ءايجروج ةيالوب اتنالتأ ىلإ اهدعبو كرويوين
 : ١ .كانه يجالع ةيادبو اهيف

 «««تاينمتلا بيطأ عم

 ابص

 يف مهنيطوت ضفُر نيذلا نييقارعلا نيئجاللا لشف ابص حاجن زربأ
 «ندرألل ىدملا ةديعب تايدحت نولثمي نويقارعلا ءالؤهو .ةدحتملا تايالولا

 يّنسلا فلاحتلا رايهناو نيسح مادص طوقس دعب ندرألا تفعض دقلف
 يقارعلا يثعبلا شيجلا تاءاولل اّيْنُس ًاجلم لازت ال ندرألا نكل .يميلقإلا
 اوربع نيذلا لامعألا لاجرو تارباخملا ءالمعو ةيوجلا تاوقلا يرايطو

 .ةمئاد ةفصب اهيف ةماقإلل ةيادبلا يف دودحلا
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 عساتلا) لصفلا

 دوقفملا ليجلا

 يف ليجستلا ضفر دقلف ذ ءائجال حبصي نأ يف ًادبأ نيسح رازن بغري مل

 حبصأ يذلا  رازن ناك .قشمد يف نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا بتكم

 نم غلبي وهف هّنس ىلإ رظنلاب ةعيرس ةروصب هركف جضنو ناوألا لبق ًاعلصأ
 :هصيمق تحت قارعلل ةطيرخ اهيلع ةدالق عضي  اماع نيرشعو ةعبس رمعلا

 «يسفن لأسأ يننأ كلانه ام لك «ًالطب ءرملا حبصي نأب قلعتي ال رمألا نإ»
 نم ديدعلا هعم كرتشيو رازن هلاق ام اذه «:؟ىتايح ىف هلعف ديرأ يذلا ام

 لمكتسي ملف ؛نيئجاللا ديدحت تايلمعل مهئاردزا يف قشمد يف نييقارعلا

 ممألا تارامتسا نييقارعلل يلكلا دادعتلا نم طقف ةئاملاب ةرشع ىوس

 نوضغ يفو .دادغب ىلإ ةياهنلا يف دوعي نأ رازن ةطخ تناكو .ةدحتملا

 بنسلا قف هل لاب ةرمعسم انام لت تد یف الا تنا :نفللذ
 .ةيرابجإلا ةلاطبلا ببسب ترثدنا يتلا هتاعادبإ ىلع ًاريثك

 نييقارعلا نينانفلا عمتجم ىلإ يدشرم وه «ميسولا باشلا «رازن ناك

 طحنا ءًاددجمو . قارعلا يف نيددهم نونانفلا ناك دقف ءايروس يف بابشلا

 عقاو يف لب .ةياعدلل مدختسُي حبصأ ىتح نيسح مادص دهع يف نفلا ردق
 مادص روصت دادغب يف ًابيرقت ةماعلا ةينفلا لامعألا عيمج تناك «رمألا

 رعشلا ناك دقو .هل عباتلا ثعبلا بزح ىلإ ةراشإ اهيف نوكت وأ نيسح

 نم ريثكلا ضرعتو «ماظنلا ىلع رطخ ردصم تاباطخلاو يديلقتلا يقارعلا
 نم ليج كانه «نآلاو .دالبلا ةرداغم ىلع مهرابجإ مت وأ نجسلل نينانفلا

 ىف ةديدجلا ةيدادبتسالا ةطلسلا بناج نم رطخلل نيضرعملا بابشلا نينانفلا

 راهنا دقف ءراصحلل ًاضيأ ًاعضاخ يقارعلا يفاقثلا ثارعلا ناك .ةلودلا
 يف اهانبو دادغب سسأ يذلا يسابعلا ةفيلخلا ولا مم وأ نصت

 نم ليق امك اذه ناكو «ثعبلا بزحل يراكذتلا رجحلا عم «نماثلا نرقلا
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 .مهل ةناهإ ةصاخ ينفلا ثارتلا اذه يف اوأر نيذلا ةيعيشلا تايشيليملا لمع

 ابصنم هزيكرت ناكو «هرعاشم ءادبإ نم ًارذح تقولا مظعم يف رازن ناك
 نيرخآلا ةاسأم لقن ىلع يتدعاسمل ةيزيلجنإلا ىلإ ةيبرعلا نم ةمجرتلا ىلع

 نم ريثك يف هلاب لغشي ام يه دادغب نوكت «لمأتلا يف قرغتسي امدنع نكل

 .نايحألا

 مل انلعف در نكل «اهقرحو اهبهنو اهريمدت متي ةلماك ةنيدم اندهاش دقل»

 ءاوهلا يف هيديب حولي وهو ثدحتي رازن ناك .«ثدحلا مظع عم ًابسانتم نكي

 مهنأ دقتعي نيذلا - نييقارعلا  هتلئاعو هئاقدصأل ةيدكأك ةجهلب همالك هجوم
 .هلكش ديدحت نكمي ال ءيش ىلإ قارعلا ليوحت هجو يف فوقولا يف اولشف

 ةقطنملا ىلإ نويكيرمألا هيف لصو يذلا مويلا ثادحأ رازن عجرتساو

 ءءيش لك لبقو ًةيادب» م۳ ماع عيبر لالخ دادغب يف هل ةرواجملا

 ديعس ريغو ًاديعس تنك دقف ۰ جودزم روعش ينباتنا «نييكيرمألا تيأر امدنع

 ام :وه تقولا كلذ يف ينهذ يف رودي يذلا لاؤسلا ناكو .هسفن تقولا يف يف

 .6؟كلذ دعب ثدحيس يذلا

 هذه رامعإ ةداعإ نإ» :ٍلاع توصب اهقطن ةيزيلجنإ ةلمج لوأ ركذت دقو

 ةلمجلا يه هذه تناك «اهل ةايحلا ةداعإ يف نمكت ةبوعصلا «لهس رمأ ةنيدملا

 «رازن ناكو .هعم ثيدحلل عراشلا يف هوفقوأ يبرغ يرابخإ مقاطل اهلاق يتلا
 طئارش نم ةيزيلجنإلا ةغللا ملعت دق ءهليج نم نييقارعلا نم ديدعلا لثم هلثم

 تلمتشا دقو .اهمادختساب مهل صخرملا ريغ ةيكيرمألا مالفألاو يناغألا
 دقلف .ةقيمع ةظحالم ىلع ألملا ىلع اهقطن يتلا ىلوألا ةيزيلجنإلا ةلمجلا
 هذهو .قارعلا يف ةدحتملا تايالولل اهب فرتعملا ريغ ةمخضلا ةمهملا فصو

 نيسح مادص مكح لظ يف روهدت يذلا عمتجملا رامعإ ةداعإ يه ةمهملا

 دقل» :لاق ثيح اهعرتخي ملو ةلمجلا هذه سبتقا هنأب فرتعا دقو .هماظنو

 .«اهتدهاش يتلا مالفألا دحأ يف ةلمجلا هذه تناك

 يلقعلا راصحلا نم هررحيس يكيرمألا وزغلا نأ نم نيقي ىلع رازن ناك

 ةيرحلا لين يه هتابغر ىصقأ تناكو .نيسح مادص مهيلع هضرفي يذلا

 «نويقارعلا هديري ام وه كلذ ناك اذإ ديج رمأ ةيطارقميدلا نإ .ةيصخشلا

 اوؤاج نيذلا نويكيرمألا اهعضو يتلا تاسايسلا نإف هملع دح ىلع نكل
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 سلجملا اذه نويكيرمألا عضو دقل» :ةياغلل ةئيس تناك قارعلا اومكحيل

 انيلع رم دقل بجعللاي .ديدج سيئر انيدل نوكي رهش لك يفو «مكاحلا
 نيعضاخ لظن ؟ةلزهملا هذه ام .دحاو رهش ةدمل سيئر لك «ءاسؤر ةعست

 لك سيئر مكحل عضخن مث ءًاماع نيثالثو ةسمخ لاوط دحاو صخش مكحل

 .«ةقيرطلا هذهب سيل نكل «سيئرلا رييغت يف ةدشب بغرن نحن معن .رهش

 نينانفلل ةيرس ةكرح يف ًاوضع ناك «ةعماجلا يف ًابلاط رازن ناك امنيح
 نيلثمملاو مالفألا يجتنم نم ةعومجم تعمتجا ثيح «نيجان ةعامج اهمسا

 ىلوألا جيلخلا برح دعب مهضعب عم نييضارعتسالا نينانفلاو نيماسرلاو
 نونفلا دهعم يف ةعامجلا هذه ءاضعأ مظعم سرد دقو .ةعامجلا كلت اونوكيل
 دقع رادم ىلع ةيحرسملا ضورعلا مظنت ةعامجلا تلظو .دادغب يف ةليمجلا

 ناجهتسالاو فينعتلا يدافتل ةيبالطلا ققشلاو ةصاخلا لزانملا يف نامزلا نم
 نم درظ دق «نيجانلا» دحأ ناك .نيسح مادص ماظن يف ةفاقثلا ريزو نم

 .هجرخت عورشم يف نيسح مادصل لاثمت تحن هضفرل ةيلكلا

 يف لثمتملا - «نيجانلا» ةعامج فده حبصأ «نييكيرمألا لوصو عمو

 هنأب صاخشألا ءالؤه نمآ دقف .ًاسوملم ًارمأ  ةيركفلاو ةيصخشلا ةيرحلا
 ةيقارعلا ةفاقثلا شاعنإو نفلا لالخ نم «ةديدجلا» قارعلا ةلود ءانب مهنكمي

 عمجت «نيسح مادص طوقس تلت يتلا ةبرطضملا مايألا لالخو .«ةيقيقحلا»

 يف دادغب يف ديشرلا حرسم ىلإ اولقتناو عيرس لكشب «نيجانلا ةعامج» ءاضعأ

 ةلودلا نم ىقبت ام نوبهني اوناك نيذلا نيقراسلاب جعت ةنيدملا تناك نيح

 زنك وهو دادغب يف حراسملا رهشأ ديشرلا حرسم دعيو .هنوقرحي وأ ةيقارعلا
 نم مغرلا ىلع نيقشنملا نينانفلا ءالؤهل ىلوألا ةرملل هيعارذ حتف ينطو
 .ناخدلا ةحئارب ًةصاغ تلاز ام يتلا ضاقنألاو هفقس يف تاحتفلا

 نيبأ نأ تدرأ «حرسملا لخاد تفقو امدنع» :ًالئاق ثدح ام رازن حرش
 ةعامج تذختا دقل .«بسحف بهنلاب نومتهي ال نييقارعلا نأ عيمجلل

 ةيامح اهقتاع ىلع تذخأو دادغب معت يتلا ىضوفلا دض ةفقو ؟نيجانلا»

 ناك دقو .ةعاسلا رادم ىلع هتسارحب ىرخأ رارضأ يأ نم ديشرلا حرسم
 يقارعلا يفاقثلا ثارتلا نم ءزج ةيامحو ةداعتسال ةلواحمك «ايزمر افرصت اذه
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 جاتنإو ةباتكب حرسملا ةيامح ةلمح يف اهحاجنب ةعامجلا تلفتحا دقو

 يف ةرم لوأل دوجولل ترهظو «انه نم اورم دقل» مسا اهيلع اوقلطأ ةيحرسم
 يه يحرسملا ءادألل ةبحاصملا ىقيسوملا تناكو .م۳٠٠۲ رايأ/ويام ٤

 يف يقارع بابشل بسانم فصو وهو «(310»:طء:6 2428) زلتيب ةقرف ىقيسوم

 ليج» نم ًاءزج مهسفنأ اوربتعا رمعلا نم تاينيثالثلا لئاوأو تاينيرشعلا
 مادص ببسب ةملوعلا ماظن نم جرخو ملاعلا يقاب نع هلصف مت ءادوقفم

 .نامزلا نم دقع لاوط مهيلع ةدحتملا ممألا اهتضرف يتلا تابوقعلاو نيسح

 «ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا تعلدنا امدنع ةلوفطلا نس ىف بابشلا ءالؤه ناك
 لاوط ةقهارملا نس يفو «تيوكلا نيسح مادص ازغ امدنع ابصلا نس يفو
 نم نويقارعلا اهيف ىناع يتلا ةبيئكلا تاونسلا لالخ نيرشعلا نرقلا تاينيعست

 لوصو دنع بابشلا نس يفو «ةدحتملا ممألا نم تابوقعلا ضرف دعب رقفلا

 .قارعلا ىلإ نييكيرمألا

 تقو يفف .قارعلا يف ىمظعلا ةيبلاغلا لثمي ؛دوقفملا ليجلا» اذه نإ

 نس تحت بابشلا نم نينطاوملا فصن نم برقي ام ناك «يكيرمألا وزغلا
 ىلإ مامضنالا هثانرق نم ديدعلا ررق ءرازن فالخبو .نيرشعلاو ةدحاولا

 نيب ام دالب يف ةدعاقلا ميظنت وأ ةِّيْئَّسلا ةروثلا وأ ةيعيشلا تايشيليملا
 .ةعماجلا مايأ نم هئاقدصأ ضعب مهيف امب «نيرهنلا

 جاتنإل ةطخ «نيجانلا ةعامج» تعضو «دادغب يف ديشرلا حرسم يفو

 حبصأو «م7١٠٠ يف مليفلا ةباتك تأدبو .برحلا دعب يقارع مليف لوأ

 (ةض065) عون نم اريماك ةعومجملا تمدختسا امدنع ةيعقاو ةقيقح مليفلا

 يف يحرسملاو ينويزفلتلا جاتنإلل ةكرش نم ًاماع نورشعو دحاو اهرمع
 تائم نم نوكم كادوك مليف روهظ دعب ةيلاتلا ةجارفنالا تءاجو .دادغب

 ةرازو نم اهتقرس تمت بلع يف ءدادغب قوس يف رتميللم ٠١ ساقم تاركبلا
 ةوبع تناكو .لماكلاب مليفلا ءارشل لاملا ةعامجلا تضرتقا دقو .ةفاقثلا
 .م191/“ ماع ىلإ عجري ءارش خيراتب ةموكحلل يمسرلا متخلا لمحت مليفلا

 ةكرش يف نيلوؤسملا دحأ قفاو «ينورتكلإلا ديربلا ربع ءاجر لاسرإ دعبو
 ميدق مليف مادختساب ريوصتلا نأ مهيلع هدر يف ءاجو ءمهتدعاسم ىلع كادوك
 دايز يقارعلا يئامنيسلا روصملا حضوأ دقو .ءاكذلا ديدش وأ ًايبغ ًافرصت دعي
 مليف مادختساب انريوصت ببس نع نولءاستت دق» :ًالئاق ةطاسبب رمألا يكرت

 اكك



 .«رخآ ًائيش كلتمن ال اننأ ةطاسبب ةباجإلاو ءزارطلا ةقيتع اريماكو ميدق

 حلاص ريفا وأ (Underexposure) ناونع مليفلل ةعومجملا تراتخاو

 نم غلبي ءاذهك ميدق مليف مادختساب ريوصتلا ةجيتنب اهنم رارقإك ««ضرعلل
 ةكرش نم دهعت ىلع لمعلا مقاط لصح دقو .ًاماع رشع ةتس نم رثكأ رمعلا
 ةكرحتملا روصلا لمعم ىف ةيئايميكلا داوملا نم ةصاخ ةطلخ بيكرتب كادوك
 «ةيلمعلا يف يبيرجتلا ءزجلا مادختسا مت امدنعو .توريب يف كادوك يف
 ءانثأ ديدشلا ءوضلل مليفلا اوضرعت ال» :اهدافم ةلاسر لمعملا دارفأ لسرأ

 ميمصت ةصق تناكو .ًاضيأ ةيكذ ةليح تناك اهنكل «ةرطاخم تناك .«ريوصتلا
 .مليفلل قيوستلا يف ًادج ةديفم مهل ةحاتملا داوملاب ةيادبلا ىلع ةعومجملا

 ةموكحلا نم معد ىلع مليفلل ةجتنملا ةعومجملا تلصح 101 ما

 لييرباغ ينانبللا يقيسوملا فلؤملا ىلإ ىرخأ ةلاسر تلسرأ امك .ةيناملألا
 يف ليوط عاب نم هل امب «لييرباغ ةقفاوم تناكو .مليفلا ىقيسوم فيلأتل دراي
 15« مليفو (درابلا لبجلا) ©0104 38هاتهندنص مليف اهنم «مالفألا ىقيسوم فيلأت

English Patientنأب «نيجانلا» ةعامج تعنقأ ىتلا يه «(يزيلجنإلا ضيرملا)  

 ةلباقم يفو .قارعلا يف امديسلا ةعانص ديدج نم أدبتل ناح دق تقولا
 تشع دقو «ملسم يبرع انأ» :لاق ءتقولا كلذ يف مليفلا جرخم عم تيرج

 اهلجأ نم صخشلا نجسُيل ةيفاك بابسأ هذهو .نيسح مادص مكح تحت

 يذلا ليوطلا مالظلا دعب انقيرط سسحتن انلز امو .ًاماع نيثالث نم رثكأل
 .؟هيف انشع

 م6١٠5 ماع يف مليفلل لوألا ضرعلا يف ريثكب لضفأ عضولا حبصأو
 «ميركتلا تالفح يفو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيئامنيسلا تاناجرهملا ىف

 قيرف دارفأ ضعب رفاس دقو .«نيجانلا» ةعامجل ًاريبك ًاراصتنا اذه ناكو

 ةروفاغنسو نابايلاو كيشتلا ةيروهمج يف مليفلا ضرعل جراخلا ىلإ لمعلا

 مليفلا قالطإ بحص دقو .اينابسأو دنهلاو ايناملأو ايقيرفأ بونجو ادنلوهو
 ميخي ناك يذلا ديازتملا طابحإلل بسانملا جالعلا اهنأكو تدب ةريثك ءارآ

 نع ًاريثم ًاناونع تنرتنإلا ىلع ةيلارتسألا عقاوملا دحأ عضوو .دادغب ىلع

 ناك .«!نامزلا نم دقع نم رثكأ دعب ةباقر نودب يقارع مليف لوأ» :مليفلا
 ال مالفأ عناص  سأيلا مهؤلمي تايصخشلا نم ةعومجم» نع ةرابع مليفلا

 ناطرسلا هباصأ غيلب رعاشو «ةيحالصلا يهتنم مليف مادختساب لمعلا نم لمي
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 لجرو «توملا افش ىلع تادامضلاب فوفلم باصم يدنجو «فعضلاب

 نينحو قاوشأ درجم ىلإ نآلا تلوحت يتلا دادغب نع تايركذلاب ءيلم زوجع
 ةئيلم لازت الو ًاضاقنأ تحبصأ ةنيدم «هلك كلذ نم مهألاو ءيضاملا ىلإ

 عناص ةصق بتاكلا ضرعي «مليفلا اذه لخاد يفو . .اةدوملاو بحلاو لامآلاب

 .هدعب امو يكيرمألا وزغلا ةرتف لاوط هناريجو هئاقدصأ ةايح قثوي مالفأ

 يف ناكم لك يف رياطتملا صاصرلاب دادغب ريمدت ىلع ءوضلا مليفلا يقليو
 تامسلا ليجست ناكمإلاب نكي ملو .ضاقنأ درجم تحبصأ يتلا ةنيدملا

 يف مدختسملا ميدقلا مليفلا ىلع ةيقارعلا ةمصاعلل ءارمحلاو ءارضخلا
 دودر سكعت تناك ول امك «ةتفاخو ةربغم مليفلا ناولأ تناك دقف ؛ريوصتلا

 ءارفصلا دهاشملا تناك امك «ىكيرمألا لالتحالا هاجت ىلوألا لاعفألا
 يف «ةنيدملا هب رمت تناك يذلا تقولا ىرخألا يه سكعت ةنيدملل ةركعتملا
 1 .تالامتحالا لك هيف تعاض رصع

 م۰7 ماع عيبر يف «دادغب يف ةرم لوأل مليفلا ضرعب حمس امدنعو

 تأدب دقف .ىلو دق تالامتحالا رصع ناك «فنعلا لامعأب ًائيلم ناك يذلا

 مليفلا ضرع دعب لايتغالا تايلمع تأدبو «لاعتشالا يف ةيلهألا برحلا

 باشلا يقارعلا لثمملا وه تايلمعلا هذهل لوألا فدهلا ناكو ءريصق تقوب
 ءاهبكترا يتلا ةميرجلاو .مليفلا يف ًايسيئز ًارود بعل يذلا «ناطحق رمس

 نعلي ناك هنأو «مليفلا يف رمخلا برشي ناك هنأ» :رازن مالك بسح ىلع

 نعليو رمخلا برشي ناك هنأل طقف .ةيركسعلا تايشيليملا نعليو برحلا
 تناك يتلا ءهتجوز عم ٍراع هبش وهو دهاشملا دحأ يف رهظ امك .تايشيليملا

 فاحاخ ؟اذه نم ءاتسا يذلا نم «هتلأس اهنيح .ةةيراع هبش ىرخألا يه

 ادعي ههجو رازن فرصو .؟ملعأ ال «مهريغ وأ «ةيمالسإلا تاعامجلا»

 .يلاتلا لاؤسلا ًارظتنم ءةظحلل

 0؟ثدحيس اذه نأ ملعت نكت ملفأ م5١٠٠ ماع يف اذه ناك» هتلأسف
 .«ًارس رمألا نكي مل ءمعن» :تقو دعب لاق مث «ةباجإلا لبق ًاتقو قرغتساف

 ًارمأ هب انمق ام ناك دقل» :ًالئاق هسأر زهي وهو مالكلا يف لسرتساو

 ريوصت 0 دقل» ؟هانريغ م امف 0 4 وهو حالا ديدش
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 ةصرف رخآ يه هذه نأ انلاب يف رودي ام لك ناكو .هلك اذه انيأر دقل .اهيلإ

 .«انل

 ضرعب انمق امدنع ثدحي دق ام ملعن ًاعيمج انك دقلف «نوبذاك انلک»
 رازن ناكو .همهف ءيسأ ال ىتح ةطقنلا هذه ىلع رازن دكأ ءهدادغب يف مليفلا
 هلعفت نأ ديرت اميف ًامئاد رايخلا نإ» .ةيمسرلا تالجسلا نم همسا عفر دق

 ىلإ ءوجللا يف ركفت تنك اذإ «برهلا يف ركفت تنك اذإف .كيدي يف نوكي
 ذختت نأو دب ال .كلذ قيقحتل ةبسانملا تاوطخلا ذختتسف «ةلود يأ
 .«هيلإ كلصوت يتلا تاوطخلا

 تالايتغالا لسالس عقوتي ناك مليفلا مقاط نإ :رازن لوقب أجافتأ ملو

 ةرداغمل قثوم ببس ىلع لوصحلل ةدشب نوعسي اوناك مهنأو «ثدحتس يتلا

 نم ءاقبلا ةيفيك ةيقارعلا لايجألا ميلعت يف ًافرتحم مادص ناك دقل .قارعلا

 ملو «سفنلا عادخ نوكي نايحألا ضعب يفو «عادخلا بولسأ عابتا لالخ
 دقلف .ريكفت نود هنوسرامي نييقارعلا مظعم حبصأ ىتح ًاليوط رمألا قرغتسي
 ةاجنلا وه مهفده ناكو ««نيجانلا» مسا مهسفنأ ىلع مليفلا وعناص قلطأ

 ًاطبترم نكي مل ةيصخشلا ةيرحلا ىلع لوصحلل مهيعس نأ نيبتو «بسحف

 ةداعإل ينمزلا لودجلا نكي ملو «ةضوقم قارعلا تناك دقف .ةنيعم ةلودب

 اوناك .رخآ ناكم يف مهلبقتسمل ةدعلا دادعإ يف اوؤدب كلذل ءًاددحم رامعإلا
 اذه اومدختساو «فنعلا يف قراغ عمتجم ىلإ لوحتي وهو قارعلا اودهاش دق

 اذه نم جورخلل هسفن مليفلا وماتت «مليفلل ةيماردلا ةكبحلا يف

 ةلسلس نوكت دقو .رخآ ناكم يف ناطيتسالل ةركذت ةباثمب مليفلا ناك دقل

 نوبرهي نويقارعلا لظ دقف .ضرغلا اذه قيقحتل ةديفم ةققحملا تالايتغالا

 اهنكمي بيرق اهل ًابيرقت ةلئاع لكو ؛نامزلا نم دوقع ةثالث لاوط دلبلا نم .
 ىرخأ ةلود يأ يف ةماقإلل ةمزاللا قئاثولا تناكو .جراخلا يف هيلإ ء ءوجللا

 قارعلا يف ءاقبلا نأ ىلع ًامهم ًاليلد تالايتغالا ةلسلس تناكو .ًاديج ةدعم

 .نكمم ريغ

 يف ةماقإلا لبق ول هنأب نمآ دقف «جراخلا يف مقي مل نيسح رازن نكل
 نيب اقزمم رازن ناكو .أناتف نوكي نل هنإف «دادغبل هرهظ رادأو رخآ ناكم
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 طاحم هنأ نم مغرلا ىلع ءقشمد يف هلزنم يف هنأ رعشي نكي ملف «نيملاع

 دعبأ ىلإ لاقتنالا يف نوبغري مهنكل دادغب اورداغ نيذلا «نيجانلا» نم ديدعلاب

 .كلذ نم

 دعب ايناملأ ىلإ يسايسلا ءوجللا قح ىلع مليفلا جرخم لصح دقل
 ليومت يف اودعاس نيذلا ناملألا نيلوؤسملا نم اهاقلت كانه لمعلل ةوعد
 ةحنم ىلع لوصحلل بلطب مليفلا لمع قيرف دارفأ نم رخآ مدقتو .مليفلا

 يف «سولجنأ سول ةيالوب ءاينروفيلاك ةعماج يف امنيسلا ةيلك يف ةيسارد
 لقتنا امك .ةيساردلا ةحنملا كلتب زوفلا نم نكمتو «تنرتنإلا ربع ةقباسم
 عقوو «قشمد جراخ «ينادبزلا ةنيدم ىلإ هدالوأو هتجوزو وه ريوصتلا ريدم
 ةعامج» نم دحاو وضع الإ دعي ملو .ةدحتملا ممألا ىدل نيطوت بلط ىلع
 ثداح يف هعرصم يقل ءهتدوع نم مايأ ةسمخ دعبو .دادغب ىلإ «نيجانلا

 مأ ةفدهتسم هتافو تناك اذإ امم ًادكأتم دحأ نكي ملو .دادغب جراخ ةرايس
 نحي مل تقولا نأب ريذحت ةباثمب هتافو تناك دقف لک ىلعو .ًاردق تناك
 .ةدوعلل دعب

 يف هبحي ناك ام لك نأ هلقع لبقي ىتح حفاكي رازن ناك ءقشمد يفو
 يف مالسلا نإ ىتح .ةفلتخم ةلود قارعلا حبصأ دقلف .بهذ دق قارعلا

 قبس اميف دادغب نأب فرتعا دقو .ةيعقاولا ةقيقحلا هذه رييغت هنكمي ال قارعلا

 ناك امدنعف «ةديدع تايركذ اذه يف هلو .هيف ةماقإلا لهسي ًاناكم نكت مل
 جردم نم هبحس مت «نيسح مادص مكح لالخ ةليمجلا نونفلا ةيلك يف ًابلاط

 دقو .بيرغ وبأ نجس يف عيباسأ ةثالث لاوط هبيذعتو هلاقتعاو تارضاحملا
 امدنع هملؤت هلصافم لازت الو .برضلاو هيفتك نم قيلعتلل ضرعت هنأ ينربخأ

 ةرم دوعي نل هنأب نيعنتقم هؤاقدصأ ناك «تقولا كلذ يفو .هيعارذ عفري

 ببسلا وهو ««ةيوهلا يف أطخ درجم ناك» هنأب يل رمألا حرش دقو .ىرخأ
 ىفاعتيل ريرسلا يف عيباسأ ةثالث رازن ىضقو .كانه نم ًايح جرخي هلعج يذلا
 هتايح يف ةياغلل ةديعس تايركذ كانه نكل .هل ضرعت يذلا بيذعتلا راثآ نم

 ناك دقل .دادغب يف اهفلأ يتلا ءايحألاو عراوشلاو هؤاقدصأو هتلئاع - ةميدقلا
 ؟هقارع نيأ نكل . وه هتيوه نم ًادكأتم



 ةقيرط ىلع روثعلا ةبغر مهكلمتت قشمد يف نيسح رازن ءاقدصأ ناك

 ةدحتملا ا ةماقإلا تناكو .طسوألا قرشلا نم جورخلل
 نکل - ىرخأ نكامأ يأ نع نوثحبي اوناك نويقارعلاف .مهنم ًادج ليلقلل ًارايخ
 نم ةليلق عيباسأ لبق يل بتك دق رازن ناك .مهلابقتساب ةلود يأ لبقت مل

 رمألاب سيل وهف ءاذه نيملعت كنأ نم نيقي ىلع انأ» :قشمد ىلإ يتدوع
 نم نيصقارب ءاقتلالا رازن ىنم بلطو .ةدئارجلا ee ئجافملا
 يف اناكو «نيجانلا ةعامج» يف نيوضع ًاضيأ امه اناك ءهئاقدصأ نم بابشلا
 .ادنلوه ىلإ رفسلل ةريشأت ىلع لوصحلا راظتنا

 کک مشولا نع  يسيئرلا صقارلا  ديشر دنهم يل رذتعا دقو
 اهيلع ةبوتكملا ءادوسلا فورحلا ىلإ رظنأ ينآر نأ دعب كلذو «هدي ةحار

 «لكشلا ميسوو ًافيحن دنهم ناكو . .ههجو نع دوسألا هرعش حيزي ناك امنيح

 تناكو .دلجلا نم ةرتسو مك فصنب ًاصيمقو ًايضاير ًالاورس سبلي ناكو
 :هتلأس دقو .«هفات ءيش ةايحلا يه هدي ىلع ةشوقنملا ءادوسلا فورحلا

 رشع ةعبس يرمع ناك امدنع» :ينباجأف .؟؟مشولا اذه تمسر ىتم ذنم»
 أطخ هنأ ملعأ انأ .يتايح ىلع يلعف در وه اذه ناك «هتمسر امدنعو .ًاماع
 تسيل ةايحلا نإ» :لاق تقولا نم ةهرب دعبو .«هنم صلختأس ام موي يفو
 ىوس اذه نكي ملو «ةايحلا مارتحا انيلع بجيف «يراكفأ تريغت دقل .ةهفات

 ققحن نأو ةايحلا شيعن نأ انيلع يغبني .اهنيح ثدحي ناك ام ىلع لعف در

 . «انمالحأ

 يف هملح «دادغب يف ةقومرم ةلئاع نم يئس وهو «دنهم صخل دقو
 ماقو .طسوألا قرشلا نم جورخلاو «قارعلا نم جورخلا «طيسب دحاو فده

 ىركذ ًاعجرتسم «درابلا مويلا اذه يف ءفدلاب روعشلل هيبيج يف هيدي رشحب
 يف ةريخألا تاونسلا لالخ عضولل بيثكلا همييقت رذحب هيف رطس يذلا تقولا

 عم ىقيسوملا نم اناحلأ انتثداحم تعطق كلذ دعب .نيسح مادص مكح

 مهو توصلا يسدنهم توص ثعبنا ثيح «ونايبلا نم نيتليوط نيتمغن
 اهيدؤيس يتلا ةثيدحلا ةصقرلا لجأ نم حرسملا يف يتوصلا ماظنلا نوربتخي

 نيرخآ نيصقار ىلإ مضني نأب هل ةراشإ هذه تناك .ةيسمألا رخآ يف دنهم
 جراخ عقي يذلا «حرسملا ناكو .حرسملا ةبشخ فلخ ءامحإلا نيرامت ءادأل
 ةيرخص ةحاس لوح اهؤانب مت ةيقشمد اليف لصألا يف ةميدقلا ةنيدملا راوسأ
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 ىلع ومنت يتلا ةليوطلا شاخشخلا راجشأ نم ةضماح ةحئار اهنم ثعبنت
 .ةيدامرلا اهناردج

 داسجألا» دنهم ةصقرل ةزوجحم حرسملا ةبشخ تناك «ةليللا هذه يف

 ةءاضإلاو توصلا ماظن صحفي يقارعلا لمعلا مقاط ناكو ؛«ةيقارعلا

 ةيكيتسالبلا يساركلا ىلع سلجت يتلا فوفصلا نم برقلاب تآفدم عضيو
 ناردجلاو ةيضرألا ىلع طسبنا يذلا ديدشلا ءاتشلا درب ةهجاومل ءاضيبلا

 .ةيرخصلا

 اني ¥ ¥

 يف هدوجو ببس نع ةيصخشلا ليصافتلا ءاشفإ نم ًافئاخ دنهم ناك

 نم ءزج اهلك ءمهمدي ىلع موسرملا مشولا لثم اهلثم ‹ ليصافتلا هذهف .قشمد

 نع هتلأس امدنعو .اهنع ًاديعب قلطناو اهتاحفص قلغأ يتلا ةيضاملا هتايح

 مل انأو «نفلا نم ريثكب مهأ ةايحلا نإ» :ةطاسبب باجأ «دادغب هترداغم ببس

 . كانه تومأ نأ درا

 ةكرش لوأ ىلإ مضنا هنأب لاقو «صقرلل ًاريدم ناك هنأ دنهم ينربخأو

 لوصو نم ةليلق روهش دعب «م۳٠٠۲ ماع يف دادغب يف ثيدحلا صقرلل

 دحأ داع امدنع ينابايلا صقرلاب ريبك مامتها هيدل ناك دقو .نييكيرمألا
 يف ديوسلا ىلإ رجاه ناك نأ دعب «ىلوألا روهشلا كلت يف نييقارعلا

 تاسلج يقارعلا اذه ماقأو ررحتلا دعب كلذو «نيرشعلا نرقلا تاينيعست

 يف ىلوألا دنهم ةبرجت يه هذه تناكو .ثيدحلا صقرلا ىلع بيردت
 . هتايح راسم ةبرجتلا كلت تريغ دقو ةملوعلا

 يدع ءربكألا هوخأ ناكو .ةيلكلا يف ؛نيجانلا ةعامج» ىلإ دنهم مضنا

 هبيصن دنهمل ناكو .«ضرعلل حلاص ريغ» مليف جرخمو بتاك وه «ديشر
 سدنهملاو قيفصتلا تاوصأ ليمحت نع لوؤسملا هتفصب «مليفلا يف صاخلا

 لاجرلا ضعبو وه ططخ دقو .هب امرغمو صقرلاب افوغش ناك هنكل .يتوصلا
 ءوجللا بلطل ءرغصألا هوخأ مهدحأ «ةعامجلا يف نيرخآلا نييقارعلا
 :نييبرغلا نينطاوملا نم اوحبصي نأ يف نولمأي مهف .ادنلوه ىلإ يسايسلا
 .دبألا ىلإ كلذ نوكي امبرو «قارعلل مهروهظ نونانفلا رادأ دقل

 نفي



 يف دقعيس ناجرهم يف صقرلل ادنلوه ىلإ باهذلل ةوعد انيقلت دقل»
 «قشمد يف لمعن نحن «نآلاو .مادرتور ىلإ لقتنيس كلذ دعبو «مادرتسمأ
 صوصخب ةحارلاب رعشي ال دنهم ناك .«انه يل لبقتسم يأ ىرأ ال يننكل
 تقولا ىلع ًابصنم هزيكرت ناك .ليصفتلا نم ديزمب هلبقتسم لوح ثيدحلا
 .حرسملا ةحاس نوزهجي هؤاقدصأ ناك ثيح ءاسملا ةصقر ةعجارمو نهارلا

 صقرلل ناجرهم روضحل ةوعد ىلع لوصحلل دجب دنهم لمع دقل
 لومخلا ةلاح نم جورخلا هيلع نأ :ينعي ةقسانتم ةصقر نيوكت نإ .يبوروألا

 يف لغاشلا هلغش حبصأ دقل .نييقارعلا مظعم اهلضفي ناك يتلا يفطاعلا

 ناك .ةيبرغلا ةرافسلا دشح بذجي هلعل تاصقرلا ءادأو نيرمتلا وه هتايح

 ةوعدلا ىلع لوصحلا هل تبتر قشمد يف ةيدنلوه ةصقارب ىقتلا دق دنهم

 ىلع صقرلا» وه ناجرهملا عوضوم ناكو .مادرتسمأ يف ناجرهم روضحل

 يف ثيدحلا صقرلا لوح تاشقانملاو تاصقرلا نم عوبسأ وهو ««ةفاحلا

 .طسوألا قرشلا

 لكو «ةرتوتم باصعأب ةيدنلوهلا ةرافسلا نم ةريشأتلا رظتني ديشر ناك
 ىلإ باهذلل ططخي هنأب نيككشتملا نيلوؤسملا عانقإ نم نكمتي نأ هلمأ
 ةين ةيأ هيدل نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع «قارعلا ىلإ ةدوعلاو ناجرهملا

 فطاوع تكرح دق نيسح مادص مكح ةياهن تناك «هل ةبسنلابو .ةدوعلل

 ىلع ينبم عمتجم ىلإ ةدوعلا هنكمي فيك كلذل ءاهعابشإ نكمي ال هلخادب
 ةصقر يف فطاوعلا هذه نع ربعي نأ لواح دقل ؟ةيفئاطلاو ةيلبقلا ميقلا
 .«يمأ ىلع ءاكبلا» مسا اهيلع قلطأ ةقيقد نيعست ترمتسا

 ةطيسب تاكرحب اهليصوت لواحي ناك يتلا ةركفلا دنهم يل حرش دقو

 يقارعلا صقرلاو ينابايلا نفلا نيب تعمج «حرسملا ةبشخ ىلع ةطبضنم
 مهف «مهنيب ةلكشم كانهو ءءاقشأ صاخشأ ةثالث لوح رودت اهنإ» :ًالئاق
 .ملعن ال ؟ببسلا وه ام «مهنيب اميف لاتقلا بيس نوفرعي ال مهنكل نولتاقتي

 .هرخآلا لتقي مهنم ًادحاو دجن كلذ دعبو

 .انتفاقث يف أطخ هنإ .ةلكشملل يساسألا ببسلا اننإ لوقلا تدرأ دقل»

 .نييقارعلا نحن انيف نمكت ةيساسألا ةلكشملا نكل «خيراتلا ةسارد اننكمي
 انضعب لتق لواحن اذامل .انتفاقث ةلكشم «ةلكشملا فصو لواحأ انأو

 نفيس



 ام وه اذه نكل «يننوقفاوي ال نيذلا نيبقارعلا نم ريثكلا فرعأ يننإ ؟ضعبلا
 ١ 1 .«سانلل هليصوت ديرأ

 قارعلل يكيرمألا وزغلا ذنم ثدح ام مظعم نإف ءدنهم رظن ةهجو نمو
 نكل «نييكيرمألا ىلع موللا ءاقلإ اننكمي .نييقارعلل ةيتاذلا ةعيبطلا هببس ناك
 ًةقيرط فنعلل اوجور نيذلا مه مهنأل ًاضيأ موللا نويقارعلا لمحتي نأو دب ال

 .ةيمويلا مهتايح يف ضوافتلل

 انأ ىتح ءةلكشملا هذه نم نوناعي نيذلا نييقارعلا نم ريثكلا كانه»

 نأ مهفأ انأ .انضعب لتقن انلعجي يذلا ببسلا وه اذهو ءًاضيأ اهنم يناعأ
 هذه جالع انيلع بجي نيذلا نحن نكل «قارعلا يف ةيكيرمأ تاوق كانه

 .؟ةلكشملا

 يترايز ذنم ينهذ يف رودت تناك يتلا ةلئسألا عيمج دنهم حرط دقل

 فيكو ؟قارعلا هيلع حبصيس يذلا ام .يكيرمألا وزغلا دعب دادغبل ىلوألا

 وحم مهنكمي فيك ؟مهنيب ىرشتسا يذلا فنعلا دعب حماستلا نييقارعلل نكمي

 حيرجلا عمتجملا اذهل لبقتسملا وه ام ؟مهنيب نم ةيعيشلا ةّيَنسلا ةوجفلا

 ؟نيسح مادص مكح تحت تبكلا نم دوقع نم ثعبنملا ككشتملا

 ليجلا دارفأ نم ًادرف - نيسح رازن لثم هلثم  ديشر دنهم أشن دقل
 نوكت داكت ةرتف يهو «نيسح مادص مكحل ةيساقلا تاونسلا لالخ دوقفملا

 ةينف رظن ةهجو نم ًاروصت دنهم عضو «نآلاو .ًامئاد رقفلاو برحلاب ةمستم
 قرغتسيس رمألا نأ دقتعي هنإ .هنطو اهنم ىناعي ىتلا ةيساسألا ةلضعملل

 بابشلا مظعم بره نأ دعب ةلودلاب ءاقترالا هنكمي ملعتم ليج قلخل تاونس
 ةيطارقميدلا هب تمستا يذلا ةيدرفلا ماظن نأ حضاولا نم ناك دقو .ينسلا
 .قارعلا يف ديدجلا ليجلا لانم نع ًاديعب اهرشن يف اكيرمأ بغرت يتلا

 ؛ةينانأ اهحرط يتلا ةلثسألا ىلع هسفن ديشر ةباجإ رابتعا نكميو
 ةايح ءدب ديري وهو «ةلودلا رامعإ ةداعإ يف ةدعاسملل ةدوعلا هنم ديري قارعلاف
 مايأ رورم ةروطخو ىفنملا يف اههجاوي يتلا كوكشلا نم مغرلا ىلع «ةديدج
 قانتعال تقولا هيدلو ًاباش لازي ال هنكل «هافنم ىف ًائيش ققحي نأ نود هعادبإ
 ةليسو صقرلا ةصاخو نفلا نأ نيبت دقو .ةديدج ةغل ملعتو ةديدج ةفاقث

 . ةحجان

1 



 امم «ةليلق مايأب ةصقرلا ءادأ لبق ةيدنلوهلا تاريشأتلا تلصو ًاريخأو
 يف رضاحلا روهمجلا بلغأ ناك .ةيفطاعلا ةقاطلا نم ًاديزم دنهم عادو حنم

 يف نيلماعلا نم دارفأ ًاضيأ مهنيب نم ناك نكل «نييروسلا نم حرسملا

 ةرئاد جراخ نم نييقارعلا ضعبو ةيبرغلا تارافسلا يف ةيفاقثلا ماسقألا

 ةيحتل افقوو حرسملا ةبشخ ىلإ سابع ديرد هوخأو دنهم دعص .هئاقدصأ
 دنهم مدقو .ىقيسوملا تاوصأ تقلطناو ءاوضألا تتفخ امنيب روهمجلا

 .هوخأ هبناج ىلإو قارعلا دقنب صاخلا ءزجلا ىدأو نيلتاق ن نيوخأ نع ةصقر

 .نيجانلا نم ناحبصيس اهنيحو ءًاعم ادنلوه ىلإ نابهذيسو

 ًاعادو دنهم عادول ءاقدصألا نم ليلق ددع عمجت ريخألا دهشملا دعب

 داقو «ةريخألا ةصقرلا ريوصت دعب ًالفح نيسح رازن مظنو ءًايصخش
 لخاد ةيحيسملا ةعطاقملا يف ىصحلاب ةشورفملا عراوشلا ربع ةعومجملا
 ٍلاخ راب ف عيمجلا سلج دقو ٠ .قشمد بلق يف ةميدقلا ةنيدملا ناردج

 تامغن نم ةديج ةبتكمو ًاديج ًايتوص ًاماظن دعأ هنأ ةأجافملا تناكو «ًابيرقت
 .ةيكيرمألا رئاجسلا لوانتن نحنو تاعاسل انصقر ثيح ةيكيرمألا بارلا

 ماق «ةدحاو ةفرغ نم ةنوكملا نيسح رازن ةقش يف «ةليلق ٍلايل دعبو

 دقو .ادنلوه ىلإ مهتلحر ةرداغم لبق ةيئاهنلا تابيترتلاب ديرد هوخأو دنهم

 ةلحرملا لجأ نم ةريغص بئاقح نومزحيو مهتاقلعتم نوزرفي مهو مهتدهاش
 عيدوتل يولخلا امهفتاه ديصر نم قئاقد رخآ الغتسا دقو .امهتايح يف ةيلاتلا

 ىلع امهليحرب رازن لفتحي ملو .قشمد يف ىفنملا يفو دادغب يف ةلئاعلا
 .امهضارغأ مزح ىلع امهدعاس هنأ نم مغرلا

 . يسفن نم ًاءزجو يتلئاع مهربتعأ انأف ءادج مهلك يئاقدصأ بحأ يننإ#
 ءوجللا ىلع لوصحلل بلط ميدقتو رفسلا نم نانكمتيس امهنأل ديعس انأو

 يننأ يف ركفأ امدنع عقاولا يف عطقتي يبلق نكل ءرفسلا تازاوجو يسايسلا

 .«امهعم نوكأ نل

 ةلفاحلا بوكر دعب نييقارعلا نم ىرخأ ةعومجم تلصو مايأ ةعضب دعبو
 .ةليللا كلت يف ابوروأ ىلإ اورداغي نأ لبق ةعاس ةرشع عبرأ ةدمل دادغب نم

 ناليم ىف ىئامنيس ناجرهم روضحل ةوعد تقلت دق ةعومجملا هذه تناكو

 درجمب يسايسلا ءوجللا لينل تابلط ميدقتل نوططخي اوناك مهعيمجو ءايلاطيإب
 .ناجرهملا ءاهتنا



 بابش ةسمخ كانه ناك ءةئداهلا ةريغصلا ققشلا ىدحإ ةيواز ىف

 اهظفحب اوماق يتلا ةروصملا تايركذلاو تاياورلا نولدابتيو نوسلجي نييقارع

 مهتاريشأت نم نوكحضي اوناكو .ءاضيبلا ةلومحملا ؛كام» رتويبمك ةزهجأ ىلع
 يف ةعباطلا نأل مهرفس تازاوج يف ديلا طخب ةباتكلا نمو «ةيلاطيإلا
 تعنقأ ةباتكلا كلت نكل «ةلطعم تناك دادغب يف يموكحلا بتكملا

 يناغأ ىلإ نوعمتسي بابشلا ءالؤه ناك .دودحلا ىلع نييروسلا نيلوؤسملا
 روص ىلإ نوعلطتيو رتويبمكلا زاهج يف توصلا ربكم نم ةنيزح ةيبعش
 ءالؤه ناك .مهعرصم اوقل نيذلا نابشلا مهءاقدصأ ىسأب نوركذتيو مهتالئاع
 .رخآ ناكم يف ديدج نم ءدبلا ىلع نيممصم «نوجانلا»

 دعي يذلا ء«تامولعملا ليج» نمز ىف اوأشن نويقارعلا بابشلا ءالؤه

 اونوكي نأ اودارأ دقو .هل دودح ال حوتفم ملاعبو رايتخالا ةيرحب دحاو لك
 عباط اهيلع بلغي يتلا قارعلا دودح اوطختي نأو ةيملاعلا ةكبشلا نم ًاءزج
 نيسمحتملا  بايبشلا ءالؤه هجاوت يتلا ةلكشملا تناكو .نيسح مادص

 اذه يف نمكت  ماوعأ ةعضبب نيرشعلا نع ديزي ام رمعلا نم نيغلابلا
 ؟ابوروأ ىف ةديدج ةايح لجأ نم قشمد ىف هنورتشيس يذلا ام :لاؤسلا

 تاعيبملا رثكأ يه ارافيج ةروص اهيلع موسرملا لوبسيبلا ةبعل ةعبق تناكو
 نوربتعي نولازي ال بابشلا ءالؤه نأ ودبي .اهب سبالملا ةنازخ نييزتل ةعئاشلا

 روبع ةباوب لثمت ىتلا ةطحملا هذه ىف فقوملا بقاري نيسح رازن ناك

 ديعنس اننأ اننظ دقل» ًالئاق فقوملا ىلع قلعو .طسوألا قرشلا نم جورخلل
 .«انتقو عيضن نيئجال درجم نحن «نآلاو ؛طسوألا قرشلا يف امنيسلا ءايحإ

 .قارعلا نم مهجورخ ةركذت وه نفلا ناك دقف «نيظوظحم اوناك مهنكل

 يف ًالبقتسم هل نأ ليختي نأ رازن ناكمإب نكي مل «كلذ نم مغرلا ىلع

 ةديدج قئاثو ىلع نولصحيو تاونس سمخ ةدمل كانه نوميقي مهنإ» .ابوروأ
 .نيينانأ نونوكي اذهب مهنكل «نوديفتسي مهنإ .ةفلتخم ةيسنجو رفس زاوجو
 دادغب ىلإ بهذن» :لوقأ ال انأ .مهيلع ةبجاولا ةيلوؤسملا نولمحتي ال مهنإ
 نكنلو بهذنل» :لوقأ ىننإ .«ءايكذأ درجم ءءايكذأ نكنل لب ءال «تومنو

 نكل .مهقيرط اوراتخا دق مهنأ هينعأ ام نكل .لعفلاب مهبحأ يننإ .ءايكذأ

 اك



 يف قرغي رازن ناك «رداغی ديدج صخش لك عمو .«مهنع فلتخم يرايتخا

 هنإ نييفنملا نم ديدعلا لوقي يذلا ماتلا زجعلاب رعشي ناك  ةبآكلا نم ديزم
 ىلإ رخآ رجاهم درجم حبصي نأ ديري رازن نكي مل .نطولا كرتل ةجيتن بعصأ
 .ًاضيأ ةدوعلا عيطتسي ال هنكل «قارعلا نع ًاديعب ابوروأ

 ةيمسرلا ءوجللا ةسايس قافن ىلع نوبوهوم نويقارع بابش دمتعي دق
 يمسر ريغ لكشبو «مهنم ةريثك دادعأ ةماقإ مامأ بابلا تقلغأ يتلا ةيبوروألا

 لوحت دقو .يسايسلا ءوجللا قح هحنمل لضفألا نوراتخي نييبوروألا نإف

 م۷٠٠۲ ماع يف ترهظ ةجوم يهو - ةيعرش ريغ ةرجه ىلإ نييفنملا عمتجم
 قرطلا لكب طسوألا قرشلا نم جورخلا نولواحي نويقارعلا ناك امدنع
 .ةمزاللا

 بيرهتلا ىلإ نوئجلي نيح مهتايحب نورطاخي نويقارعلا نويفنملا ناك
 تناكو .ةيقارعلا ةمصاعلا ىف نمألا نسحت دعو راظتناب ةرطاخملا نم ًالدب
 عمتجم يف ةيفخلا دراوملا ىلع لدت ةيعرشلا ريغ ةرجهلا ركاذت ةفلكت
 لك نع رالود ٠١٠٠٠١ نم برقي ام نوضاقتي نوبرهملا ناك دقل .نييفنملا

 تازاوج ىلع لوصحلا عم ابوروأ ىلإ ًاوج ىلوألا ةجردلا يف رفسلل صخش
 لخاد ىلإ قلستلا ءىرخألا تارايخلا نمو .ةيقيقح تاريشأتو ةروزم رفس

 ًاصخش نيرشع عم ةملظملا ةحاسملا كلت ةكراشمل تانحاشلا ىدحإ نازخ
 فرعي انم دحاو لكو .رالود ٠١٠٠١ ةقيرطلا هذه ةفلكتو «ًالفطو ةديسو
 يهف «عيمجلل ةفورعم تاراسملاف .ةقيرطلا هذهب حاجنلا نم نكمت ًاصخش
 اهصحفو لشفلاو حاجنلا صرف ةشقانم متتو «تنرتنإلا عقاوم ىلع ةروشنم
 . ةقدب

 ناذهو «نييقارعلا ىلإ تاريشأتلا ناحنمت ايسينودنإو ايزيلام لازت ال
 يتلا قرطلا رثكأ وه ايكرت قيرط ناك دقو .ايلارتسأ ىلإ ةباوبلا احبصأ نادلبلا

 براوق بوكرب ةلحرلا هذه نويقارعلا أدبيو .جورخلل نويقارعلا اهمدختسا
 نم برقلاب ةينانويلا رزجلا ىلإ هجيإ رحب ربع مهذخأت خفنلل ةلباق ةريغص
 يف يسايسلا ءوجللا تابلط ددع عفترا «م١٠٠1ا ماع يفو .يكرتلا لحاسلا
 هتحتف يرحب قيرط ىرخألا تاراسملا نمو .ةئاملاب ٠١6 رادقمب نانويلا

 نم يكرتلا ءزجلا يف ءانيم ىلإ ةيلحاسلا ايكاتال ةنيدم نم ًارخؤم ايروس

 نفي



 نيب ةديدجلا ةقادصلا ةقالع نع ًاريبعت يرحبلا طخلا اذه ناكو .صربق
 ءاضق لجأ نم نويروسلا نوحئاسلا رهمجتي «فيصلا يفف .ايكرتو ايروس

 نم نيرفاسملا مظعم ناك ۷ ماع ءاتش لولحب نكل .تازاجإلا

 . عوجرلل ةين يأ مهيدل سيل نييقارعلا

 هتحارصب تأجافت ءايكاتال ىف هبتكم ىف ىكرتلا قحلملا ترز امدنع
 همالك حضوو .نيبرهملل ًاذفنم نآلا حبصأ يرحبلا طخلا نأب يل لاق امنيح
 صخش يأ رفاسي دق رخآ ببس يأل» :ةأفدملا نارين ءفد رعشتسن انك امنيب

 ةيتاعلا جاومألاو ةيوتشلا فصاوعلا نأ يل نيبو ؟؟طخلا اذه ربع ءاتشلا يف
 عيباسأل ًازوجحم بكرملا ناك «كلذ عمو ؛ةدع مايأل ةلحرلا رخؤت ام ٌةداع
 نوضاقتي نيبرهملا نأ مهب تيقتلا نيذلا بابشلا دحأ ينربخأ دقو .ةمداق

 كلذ دعب .صربق لحاس نم برقلاب يهتنت يتلا ةلحرلا ىلع رالود ٠

 مهسبالمو مهقئاثو عضو عم ةدمجتملا هايملا يف ئطاشلا ىلإ نويقارعلا حبسي
 بناجلا نم نوبرهملا مهلقني دقو .قلغلا ةمكحم ةيكيتسالب سايكأ يف ةفاجلا
 هنأ نوربتعي نيذلا «صربق نم ينانويلا بناجلا ىلإ ةريزجلا نم يكرتلا
 .يبوروألا داحتالا ىلإ ءوجللا يف ىلوألا ةوطخلا

 نيذلا نييقارعلاو بصنلا تايلمع لوح ةبعرم تاياكح كانه لاحلا ةعيبطب
 وأ رثأ يأ نود يفتخي مهضعب نأ امك .ايكرت يف ةعيرسلا قرطلا ىلع نوتومي

 لع درست ون اذه مكرر .«نوسلفم مهو دادغب يف ديدج نم نورهظي

 ايدوبمك وأ ايريجين يف قلعي رخآلا ضعبلا .ديدج نم ةلواحملل لاملا عيمجت

 يف نولشفي نورخآ كانهو .مهليحرت لبق نجسلا يف ًاتقو نوضقيو ى قئائو نود

 مهتعاطتسا مدع حرشل ةعنقم ةصق مهيدل نوكت ال امدنع رفسلا تازاوجب رورملا
 .رفسلا زاوج بسحب اهيف اودلو مهنأ نوعدي يتلا ةلودلا ةغلب ثيدحلا

 ىلإ ءوجللا تايئاصحإ تلعج حاجن صصق كانه لازت ال «كلذ عمو
 شيج ممص دقلو .ةئاملاب ٠١ ةبسنب عفترت م۷ يف يبوروألا داحتالا

 ءأفلأ نيسمخ نم رثكأ مهددع غلبي نيذلا «نيبعرشلا ريغ نيبقارعلا نيرجاهملا
 «ةينوناقلا لبسلا ةفاك دافنتسا دعب ءم9١٠٠ يفو .دادغب ىلإ ةدوعلا مدع ىلع

 ةيبلاغ نكل «ًايرابجإ مهليحرتل ةرجهلا تاطلس ىلإ نييقارعلا ضعب ليوحت مت
 .ابوروأ يف ةطيسب لزانم يف نوشيعي نييقارعلا نيرجاهملا

۱Y۸ 



 ءوجللا قح ديردو دنهم حنم ىلع ةيدنلوهلا تاطلسلا تقفاو دقو

 دقو .مادرتورو مادرتسمأ يف تاصقرلا ءادأ نم عيباسأ نوضغ يف يسايسلا
 لا تك را ًاعيرس امهاغتبم ىلع ناوخألا لصح

 امهل تحبصأو .ةشيعملا فيراصم لجأ نم بتار ىلع امهنم لك لصحيو
 ةرداغم ىلع نيمدان اناك اذإو .امهمالحأ قيقحتل ىعسلا ىف ةلماكلا ةيرحلا

 يف لب ىق نق نيسح رازنب قالصتي مدع كلذ نالوقي ال انهنإف «قارعلا
 .ةبيرغلا مادرتسمأ عراوش عم ملقأتلا يف ةيلاع امهتايونعم تناك ءرمألا عقاو
 اذهبو .امهل هقايتشا نع فتاهلا يف امهل ًابرعم امهتعتم رازن امهكراش دقو
 .فاطملا ةياهن يف قارعلا ترداغ دق «نيجانلا ةعامج» نوكت

 ادنلوه يف ةينفلا ةرئادلا ىلإ «يمأ ىلع ءاكبلا» ةصقر ىدص لصو دقل

 نم نابشلا نويقارعلا نونانفلا ءالؤه نكمت دقلف .ناريإو نانبلو نانويلاو
 نع ًاديعب لح يأ اومدقي مل مهنكل «ةلودلا هنم يناعت يذلا للخلا صيخشت
 : لاق «م۹٠٠۲ يف ةيبوروألا هتلحر ةيادب يف دنهم عم ةلباقم يفو . صقرلا
 ًايقارع تنك اهتقو يننأل ؛ةلكشم لثمي برحلا ءانثأ يتيوهب يساسحإ نكي مل»

 رعاشم يأ يدل دعي مل يننأ تكردأ ‹قارعلا ترداغ امدنعو .عاخنلا ىتح

 .«ناكملا هاجت
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 رشاعلا لصفل)

 خيراتو ةفاقثو ملاع عبقي قبط لك فلخ

 كلذ نع تلأس دقل ؟يقارعلا خبطملاب نيبقارعلا مارغ ءارو ببسلا ام

 يف انئاشع لوانتل انراظتنا ءانثأ «نييقارعلا نيئجاللا دحأ وهو  ىيحي دمحم

 .هًادج ذيذل هنأل» :باجأف يلا عم ناار ةرثكب روهشم معطم

 O ا و

 نوهدلاو نأضلا موحل ىلع زكري يذلا مهخبطم نوبحي نييقارعلا نإ .
 نييقارعلا ثكم دادزا املك هنأ ًاضيأ تظحال دقو .مطامطلاو لصبلاو 00

 هعمو «ىيحي ىريو .يقارعلا قبطلا ىلع مهزيكرت دادزا املك «ىفنملا يف

 ةرك بختنم ةعباتم هبشي يقارعلا خبطملا نأ «ىفنملا يف نييقارعلا نم ريثكلا
 نمو نطولل نينحلا ةداعتسا ةيواز نم ةينطولا نع ربعي امهالك «يقارعلا مدقلا

 نويروسلا قوذتي امدنع» :يل حرشي وهو دمحم فاضأ «ةيوهلاب روعشلا ةيواز
 يف يروس يأ كانه نكي مل هنأ فيرطلا .«لضفأ هنأ ًاضيأ نوفرعي ءانماعط

 ةيقارعلا ةجهللاب نوثدحتي انب نوطيحي نيذلا نئابزلا لك ناك دقف «ةفرغلا
 .ةزيمملا

 نكامأ ىلإ قشمد يف يقارعلا ىفنملا ةرواجم تلوحت «ةليلق تاونس يف
 ندملا تسكع ءامسأ ةيروسلا عراوشلا تذختا دقو .ةيدادغب مامجتسا
 يهو «اوكام وكش» : يه ةلضفملا ةيحتلا تناك دقو .ةيقارعلا لئاصفلاو

 ةجهللا نم ةنوشخ رثكأ ةجهل يهو «؟كرابخأ ام» : ينعت ةيقارع ةيماع تادرفم

 قشمد يف ًاعورف يدادغب معطم نيثالث نم رثكأ حتف دقو .ةقينألا ةيروسلا

 «فوكسملاو ءاشتابلا : لثم ةنيعم ةيقارع قابطأ ىلع لدت ة ةفورعم ءامسأب

 ىلإ يمتني ًاليبخرأ لكشت يهاقملاو معاطملا تناكو .صكلاو يزوقلاو

 ةاهطلا ناك ءتآشنملا هذه يفو .ةيروسلا ةمصاعلا يف ةيقارعلا ةفاقثلا

 ءايلوصافلابو «ةصاخ ةيقارع تاراهب مادختساب قابطألا نودعي نويقارعلا
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 كلذكو e H2 رجلا 2 تناک اهنأ 3 ءيقارعلا زرالاو

 فوفص دوجو عم «يلايللا مظعم و لا

 يقارعلا  روزرز معطم يأ  اذهو .ناضمر يف عراشلا يف سانلا نم ةليوط

 بابك معطم لضفأ وه «ةجولفلا يف عيرسلا قيرطلا ىلع دوجوملا «يلصألا
 ةلماك ةعاس قرغتست دست تناك يتلاو هيلإ لوصولا ةلحر ءانع قحتسيو .دلبلا يف

 يذلارمألا «م5١٠٠ ماع ةكرعم يف ةيكيرمألا ةيرحبلا هترمد دقو «دادغب نم
 اوناك نيذلا قشمد يف نييقارعلا ةاهطلا رابك ناكو «ةيموق ةبيصم هرابتعا مت

 ةيرهن كامسأ داريتسا ىلع نورصي يلصألا فوكسملا قبطل كمسلا نووشي
 رهن يف ةاقلملا ةتيملا ثثجلا هثولت كامسألا معط نأ اوسحأ نأ ىلإ دادغب نم
 نم طوبشلا كمس رضحت فوكسملا معاطم تحبصأ «كلذ دعب .ةلجد
 .ةيروسلا قاوسألا

 نويروسلا ناك لب ءاهب صاخ خبطم دوجو دقتفت ايروس نكت مل

 نيذلا نييلامسأرلا نم ةديدج ةئف تناكو .مهيدل يهطلا ثاريمب نورختفي
 راشب مكح تحت يروسلا يكارتشالا داصتقالا دويق فيفخت عم اوررحت
 قابطألا مدقت تناك «يملاع ىوتسم تاذ معاطم ةدع اوحتتفا دق ءدسألا
 باَّتكل ضورع ميدقت مت دقو .ايروسل يرثلا خيراتلا سكعت يتلا ةفيفخلا
 قاذ دقو «ءقشمد يف ءاشع تالوجب مايقلاب ريهاشم نييبوروأ ماعط بتك

 معاطم رهشأ يف ةجهبملا فانصألا نم تانيع نوسمحتملا نورفاسملا
 روذبو قتسفلاب ءيلملا بابكلا قبط ىلع لوصحلا ًالثم كنكمي .ةنيدملا

 قيرطلل ةمصاعك يخيراتلا اهرودب اهرثأت عم ءايروس لامش ندم يف ربونصلا
 تزاح دقو «بيصخلا ا ت از ةريرحلا قيرط» يراجتلا

 ليضفت نأ امك .سيراب يف خبطلا نونفل ةيلودلا ةيميداكألا نم زئاوج ةنيدملا
 دعي ماعطلاف ءرعسلاب قلعتت ةلأسم نكي مل ىفنملا عمتجم يف ةيقارعلا قابطألا
 ةسايسلل ةيواز رجح راعسألا هذه دعت ثيح .ايروس يف ايستا ةضيخخو ةعلس

 ناك نييقارعلل ةبسنلاب رمألاف ءدوقولاو زبخلا معدت يتلا ةيلحملا ةيداصتقالا
 .ينطو زازتعاو تايركذ ةلأسم

 ديدحت يف ًاريبك ًارود اهل نأ دادغب تمعز .عقاولا ي يفو لايخلا يف
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 امنيح ماع فلأ نم رثكأ ذنم ماعطلا تافصو ةباتك تمت دقو :يرعلا خطملا

 ءافلخلا ءامسأب تيمس قابطأ دوجو عم «ملاعلا يف ةنيدم ىنغأ دادغب تناك

 نفل ًايبهذ ًارصع اوققح نيذلاو ةمعطألا يف قوذ مهيدل ناك نيذلا نييسابعلا

 تاخبطلا عاونأ ءارثإ يف مهاس ًاعونتم ًابعش نويسابعلا مكح دقو .خبطلا

 ةلودلا اورهق نيذلا سرفلا قاوذأب ًاضيأ ترثأت دقو ءاهتانوكمو اهتاراهبو

 رماوأب تاورضخلا قابطأ ثادحتسا مت دق هنأ نوخرؤملا بتك دقو .ةيسابعلا

 عفانملاب نيعنتقم اوناك نيذلا نييروطسنلا نييحيسملا ةصاخبو ءءافلخلا ءابطأ

 طقف نبللاو رمتلا ىلع دمتعملا ءاذغلا ماظن يف ةروث تثدح امك ءاهل ةيحصلا

 ديجلا ماعطلل زئاوج ةيرضحلا ةيروطاريمإلا تعضو ثيح ءمالسإلا لبق

 دقعملا ةنخيلا قبط ناكو .كولملا طالب راعشأ ىف ةديجلا ةمعطألا تدلخو

 نم ديدعلا لمشتل تعستا ضرأل مئالم قبطوهو ءلضفملا قبطلا وه

 . تافالتخالا

 يضارألا اهببس ةيئاذغ ةفاقث دادغب يف ترهدزا «ثيدحلا انرصع ىفو

 ىلإ ةرم لوأل تيتأ امنيح .تارفلاو ةلجد ارهن اهيوري يتلا ةبصخلا ةيعارزلا
 نم ىلوألا ماوعألا يف مادص مكح جوأ يف «نيدقع نم رثكأ ذنم دادغب
 ةرهدزملا ةقيدحلاو فوكسملا كامسأ معاطم تناك «ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا

 ًاليل ًارخأتم حتفت يتلاو «ةلجد رهن بناج ىلع فطصت ةيليللا يهالملاو

 . ًايئطو ًازنك جزاطلا يوشملا كمسلا نوربتعي نيذلا ناكسلا نم ةعومجمل

 ةباقر تحت ًامئاد نويبرغلا نويفحصلا ناك .عومقملا عمتجملا اذه يفو

 وبأ عراش يف اهؤاضق متي يتلا ةليللا دعتو «تامالعتسالا ةرازو نم «ةسارح»

 يقارعلا عمتجملا يف ةليلق تاعاس ءاضقو ءاخرتسالاو بورهلل ًانمز ساون

 .ةسارحلا رودب موقي يموكح فظوم دوجو نود

 «قارعلا يف خبطملاو ةفاقثلا ددح يذلا وه قارعلا ناكس يف عونتلا ناک

 خيرات اهل ةيفئاطلاف .دالبلا يف ةميظع يسآمل ًاببس ًاضيأ ناك عونتلا اذه نکل
 ماعطلا مادختسا نكمي ناك ءمادص مكح تحت ىتحو .قارعلا يف ليوط

 قارعلا ةعيش ىلإ راشأ دقف .يفئاطلا ماسقنالا يف بصعتلا نع ريبعتلل

 نع ةينمضلا ةلالدلا هنم فدهلا هيوشت وهو ««نوجنسفلا بعش» مهرابتعاب
 قابطألا لضفي ناك ةعيشلا عمتجم نأل مهلوصأ يف كيكشتلاو ةينودلا

 تناكو .زوجلاو نامرلا (52066) صوصب زيمتت يتلا ةيسرافلا ةفاقثلاب ةرثأتملا
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 «ه۸١۲١ ماع ذنم دالبلا تدسفأ يتلا ةيفئاطلل جاتنإ ةداعإ تايمستلا هذه

 ةنيدملا باوبأ حتف هنأل يعيش ريزو ىلع دادغب يف َهَّنَّسلا عمتجم بضغ امنيح
 خيراتلا بتك يف ةصقلا تركذ دقو .اهل مهراصح ءانثأ اهايإ مهملسو لوغملل
 .ةيتمردملا

 - نيدور ايدولك تلاق دقو .ىفنملاب نييقارعلا فواخم ةدح تدادزا دقو

 ةقالعلا نإ : ماعطلا ةفاقث نع ةباتكلاب ةصتخم يرصم لصأ نم ةيفحص يهو

 ةديبز يماسو ربات دراشتير باتك ديهمت يف تدرو دق ىنعملاو ماعطلا نيب
 نم ريثكلا كانه» ثيح.ة؛طسوألا قرشلا نم خبطلا تافاقث :رتعزلا معط»

 ةفاقثو ملاع عبقي قبط لك فلخو .اهخبطو اهلكأ نكمي يتلا ةمعطألا

 .«يزمرو يفطاع ىزغم اهلو ؛يعامتجا ىنعم اهل قابطألاف .خيراتو

 تايركذ نم اهراضحتسا متي ىفنملا يف تدجو نإ ءءاذغلا ةوق نإ

 معاطملا يف ءاشعلا ناك دقل .نطولاو ءاقدصألاو ةمعطألاب ةقلعتملا يضاملا
 «ةوق الو مهل لوح ال ىفنملا يف ة صاخشأل ماعط وه بلغألا يف ةيقارعلا

 يتلا e برحلا يف نورساخلا مهف «ةريرم ةمئاق نم مهماعط نوراتخي

 - ًاراهنو اليل يل روهمجلا بذجت معاطملا تناك دقل .دادغب ليكشت تداعأ

 .ةيروسلا ةمصاعلا يف ةصلاخ ةيقارع نكامأ دعت امج فناكو

 نيثجاللا عم يلودلا لماعتلا ةيطارقوريب نم يناعي ىيحي دمحم ناك
 هيف ربجأ يذلا ماعلا يفف .ديدشلا اهئطبل طابحإلا ىلع ثعبت تناك يتلاو

 ةيجراخلا ةرازو تفرتعا «م7١٠٠ يف ىفنملا ىلإ ءوجللا ىلع دمحم
 .نيئجاللا نم طقف يقارع ١108 ددعب ةيكيرمألا

 ريفسلا تقولا اذه ىف ةيجراخلا ةرازو ىف لاصتالا ةهج لثمي ناك
 سيار ازيلودنوك كاذنآ ةيكيرمألا ةيجراخلا ةريزو هتراتخا دقو «يلوف سميج
 نيئجاللا ةمزأ لحل ةيكيرمألا دوهجلل ةيمسرلا ةهجاولا حبصأ دقو .ةيانعب
 ءفك ريغو لاعف ريغ ناك يذلا يربروس نيليإل ًاليدب لح نأ دعب «نييقارعلا
 ةدحتملا تايالولا ىف نييقارعلا نم فلأ ٠٠ نيطوت ةداعإب دهعت دقو «ًايسايس
 اذه ناسنإلا قوقح تاعومجم تمدختسا دقو .م۷٠٠۲ يلاملا ماعلا لالخ
 .عيرذلا لشفلا ىلع ًاليلد هفصوب ققحتي مل يذلا مقرلا

 عا هنا ج
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 اوعقو دق نيديدعلا نأ فيك تبجعت «معطملا يف يلوح ترظن امنيح

 عضو ىلع لوصحلل بلطب ىيحي دمحم مدقت دقف .كلت ماقرألا ةبعل سفن يف

 ةعباتلا نيئجاللا نوؤشل ايلعلا ةيضوفملا بتكم ىدل نيطوت ةداعإ ىلعو ئجال

 زكرم يف ليوط فص يف رظتنا دقو .قشمد ىلإ هلوصو درجمب ةدحتملا ممألل
 لا ميدقت لجأ نم قشمد يحاوض يف دوجوملا تابلطلا ةجلاعم

 ىلع ًاريخأ لصح امنيحو .رهشأ ةينامث دعب دع :هل اولاق كانهو .ةلباقملا

 ئجالك هعضو ديدحتل هبلط صحف متي ناك هءانثأ يف يذلاو ءهل دعوم لوأ

 يذلا فظوملا هربخأ («ةاضاقملا نم ةرربم فواخم» هيدل صخش ىنعمب)

 ةرم رظتني نأ بجي هنأ نيثجاللا نوؤشل ايلعلا ةيضوفملا يف قاروألا ملستي

 ةيناث ةلباقم روضحل رهشأ ةثالث دعب ىرخأ ةرم دمحم ءاعدتسا مت مث . ىرخأ

 ويام يفو .ىرخأ ةرم رظتني نأ هيلع نأ هرابخإ متو .م۲۰۰۸ رايأ/ويام يف

 «مهنيطوت ةداعإل رخآ ًايقارع ًاثجال ١١4١ ةدحتملا تايالولا تلبق 4
 كانه ناك هنأ الإ .دحاو رهش يف ةدحتملا تايالولا هلبقت مقر ىلعأ وه ناكو

 .راظتنالا يف مهريغ فالآلا

 نم هتارخدم ىلع دمحم دمتعا «نيرخآلا نييقارعلا نيئجاللا مظعم لثمو
 دقو «دفنت هلاومأ تناك قشمد يف ماع نم رثكأ دعب .نكل «هترسأ ةلاعإ لجأ
 ازت يغلت ةيروسلا ةموكحلا تناكو «فعضلا ىلإ زبخلا راعسأ تعفترا

 يف لفط دوجول ةيفاضإ تافورصم كانه تناك دمحمل ةبسنلابو .دوقولا معد

 معازم نم مغرلابو .سأيلاب رعشي تقولا عم دمحم حبصأ يلاتلابو .قيرطلا
 دعب ىتح دادغب ىلإ ةدوعلا ىلع ؤرجي مل هنأ الإ ءقارعلا يف نمألا نسحت
 هرظتنت هترواجم يف تايشيليملا نأ نم هدلاو هرذح ثيح .ةأجف همأ ةافو

 .ةزانجلل هروضح عقوتتو

 يف هتايحب رطاخ هنأ نم مغرلاب اههجاو يتلا ةريثكلا تابقعلا تفرع دقل

 هباشتت نيذلا نييقارعلا نم ريثكلاف .يقارعلا يف يكيرمألا عورشملا يف لمعلا

 نم ءزج ناكو .ةدحتملا تايالولا يف مهنيطوت ةداعإ ضفر مت مهتالاح

 يداملا معدلا» رظحل ةدحتملا تايالولا ةموكح ريسفت وه ةلكشملا

 نوناق» نم ءزجك يكيرمألا سرجنوكلا هموهفم عسو يذلاو ««باهرإلل

 1/١١ ثادحأ دعب هرارقإ مت يذلاو «باهرإلا ةحفاكمل يكيرمألا تويرتاب

 مهنأ لمتحي نيذللا نيرجاهملل ءوجللا قح ءاطعإ عنمي رظحلا ناك .ًةرشابم
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 رظحلا قبط نم نإف كلذ عمو .ةدعاقلا لثم ةيباهرإ تاعامجل ًامعد اومدق
 نييقارعلا نيئجاللا تهجاو يتلا ةريبكلا لكاشملا عقوتي مل عيمجلا ىلع
 نم حارس قالطإل ةيدف اوعفد دق نييقارعلا نم ديدعلاف .ًالثم فطخلاك
 عفادب ًانايحأ «ةيمارجإلا تاباصعلا وأ تايشيلملا مهتفطخ نمم مهنوبحي
 تايالولا ةموكح تربتعا دقو .حبرلا عفادب ىرخأ انايحأو يفئاطلا ماقتنالا

 لثمي - فورظلا نع رظنلا ضغب  تاللاحلا هذه لثم يف ةيدف عفد ةدحتملا

 دعب فاطتخالا نم تجن يتلا رسألا تعنم يلاتلابو «نييباهرإلل «ًايدام ًامعد»
 .ةدحتملا تايالولا يف اهنيطوت ةداعإ نم ةيدف عفد

 ريسفت نع ةلوؤسملا ةيكيرمألا ةلاكولا يه ينطولا نمألا ةرازو تناكو

 ةحفاكمل يكيرمألا تويرتاب نوناق يف «باهرإلل يداملا معدلا» رظح ىنعم

 تاجرد ىسقأب مستت ةرازولا نم ةرداصلا ماكحألا مظعم تناكو «باهرإلا

 نييقارعلا نيئجاللا دحأ ناك ء«تالاحلا ىدحإ ىفو .ريسفتلا يف ةمارصلا

 يف ءارضخلا ةقطنملا يف ًامعطم حتف هنأل ًارظن لتقلل نيبولطملا ةمئاق ىلع
 نوشيعي اوناك امنئيح يبسن نامأب هترسأو وه عتمت دقو .م7١٠٠ يف دادغب
 .م5١٠٠ ماع يف نکل . يكيرمألا قوذلل قورت ةمعطأ مدقت يتلا ةقطنملا لخاد
 هباوجتساو هفاطتخا مت «هترایس عيبيل ًاموي ةميدقلا هترواجم ىلإ داع امنيح

 ايلعلا ةيضوفملا بلط جذومن يف هتداهشل ًاقفو «ةيئابرهكلا تامدصلاب هبيذعتو

 لباقم ةيدفك هيفطتخم ىلإ رالود ٠٠٠٠١ عفد هنأ رقأ دقو .نيئجاللا نوؤشل

 ةظحالم نيئجاللا نوؤشل ايلعلا ةيضوفملا ىف هفلم نمضتف «هحارس قالطإ
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف نيطوتلا ةداعإ نم هعنميس ةيدفلا عفد نأب

 ةدحتملا تايالولا يف نيطوتلا ةداعإ مامأ فقت يتلا تابقعلا رطخأ امأ

 نإ ثيح «ةيباهرإ ةعامج ىلإ ىمتني هنأ هسفن ئجاللا رارقإ ىهف ةيكيرمألا
 .ًاضيأ انه فيرعتلا ةدشب عسوي باهرإلا ةحفاكمل يكيرمألا تويرتاب نوناق
 تناك ءاوس رثكأ وأ نيصخش نم ةعومجم» يأ نإف نوناقلا اذه بجومبف
 ربتعت «ةيباهرإلا ةطشنألا» روص نم ةروص يأ يف تكرتشا «ال مأ ةمظنم

 نوؤشل ايلعلا ةيضوفملا نم نيرواحملا ىدل ناك دقو .ةيباهرإ ةمظنم

 يلاتلابو نيقباس نييباهرإ مهنأب قارعلا يئجال فيرعت يف ةريبك ةيرح نيئجاللا
 كلت تحبصأ يلاتلابو ؛ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لوخد نم مهعنم

 .لاوحألا مظعم يف ةبيرغو ةذاش ةيطارقوريبلا ماكحألا
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 ةطرش يف هلمع دعب هديدهت مت دق هنأ نييقارعلا نيئجاللا دحأ معز دقو

 ماع يف هبيردت «اينروفيلاكب ةينطولا ةيامحلا» ةدحو تقثو دقو «ءالبرك
 ًادقتعم هنيطوت ةداعإل بلطب مدقت دقو لافطأ ةعبرأ هيدلو لمرأ وهو .م.00
 عم قيثولا هنواعتل ًارظن هبلط يف ةدحتملا تايالولا رظنت يكل لهؤم هنأ
 .هبلط ضفر مت دق اذه نم مغرلاب هنأ الإ «قارعلا يف ةيكيرمألا تاوقلا

 يوتحي «يكيرمألا يناديملا بتكملا ريدم هعقو يذلا ضفرلا باطخ ناكو
 حامسلا عنمي هصن يتآلا نأل حاتم ريغ لزانت يأ» نأ ىلع صني عبرم ىلع
 ةضافتنالا ىلع ضرح دقف «ىباهرإ طاشن ىف كرتشا» وه صنلا ناكو .«هل

 ١ ١ .«ةقارعلا ةمركحلا ديف

 تايالولا يف نيطوتلا ةداعإ مرح دقف :ةملؤم ضفرلا ةفاخس تناك دقل
 يتلا ةيلاحلا ةيقارعلا ةموكحلا دض ةضافتنا يف كراش هنأ ببسب سيل ةدحتملا

 مادص ماظن دض ةضافتنا يف كراش هنأل نكلو ةدحتملا تايالولا اهمعدت

 ةداعإ بلط هعضو دقو .م١199١ ماع يف ىلوألا جيلخلا برح دعب نيسح

 يهو 2م١49١ ةضافتنا يف نيكراشملا ةمئاق ىلع هب مدقت يذلا نيطوتلا

 سيئرلل يقيقحلا عجشملاو دنسلا لثمت تناك دقو ةيعيش اهمظعم ةضافتنا

 يف ةيطارقوريبلا ليلحت مضخ يفو .مادص دض هبرح يف شوب ويلبد جروج
 ةدحتملا تايالولا لوخد نم يقارع ئجال نامرح مت «ينطولا نمألا ةرازو

 هذهب شوب ةرادإ مايق نم اماع رشع ةعبس لبق مادص ماظنب ةحاطإلا هتلواحمل

 .ةمهملا

 سلجم وضع مكح وه كلذ ناك دقل .«نحن مهو «ءادعألا انلباق دقل»

 ايسآ طسوو طسوألا قرشلل ةيعرفلا ةنجللا ريدم وهو «نامركأ يراج باونلا
 يكيرمألا تويرتاب نوناق تاريثأت لوح عامتسا ةسلج يف باونلا سلجم يف

 .نييقارعلا نيثجاللا جمانرب ىلع باهرإلا ةحفاكمل

 ظفح دقف «نيئجاللا عمتجم يف ريطاسأ ىلإ صصقلا هذه تلوحت دقل

 اوناك نيذلا نورخآلا كلذكو .بلق رهظ نع ةطبثملا ليصافتلا هذه دمحم

 انتاجورخ تناك .دعب اذامو نولءاستيو نولكأيو ياشلا نوستحيو نونخدي
 دقو .ًايسفن ًاثداه دمحم اهيف نوكي يتلا ةديحولا تاقوألا يه ءاشعلا لوانتل

 صمحلاو رمحألا لفلفلاب ءاسح :ةيديلقتلا فانصألاب ةدضنملا لدانلا الم
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 ةصلص يف دوجوملا دوسألا لصيلاو يوشملا ناجنذابلاو نوتيزلا تيزب

 ماسقلا مساق» معطملا مسا ناكو .نخاسلا زبخلا اهيلع ةينيصو ءمطامط

 صوجلاو .«يوشملا نأضلا دلاو رازجلا مساق» ايفرح ينعي وهو «صكلا دبع
 قبط ىلع هميدقت متي يذلا لبتملا نأضلا محلل ةيقارعلا ةيبرعلا ةملكلا يه
 ةعبرأ يفكت محللا نم ةعطق دجوت لحملا ةمدقم يفو .شتيودناس يف وأ ريبك

 ناكو .حوتفم زاغب بهلب ةياوش مامأ اهبيلقت متيو ءنوهدلاب ةطاحمو لاجر
 ةئلتمم ًاقابطأ مدقي ءدوسأ ًانولطنبو نوللا ضيبأ ًاصيمق سبلي يذلا «لدانلا
 .اندضانم ىلع يوشملا محللاب

 ةدضنملا ىلع انيلإ مضنا امنيح معطملا ريدم يصوقلا دمحأ لاق دقو

 نكلو ًايهاط نوكت نأ ًايرورض سيل» ««خبطأ ال يننكل طقف قوذتأ يننإ»
 ريدم هنأ يصوقلا ىلع ودبي نكي ملو .6«طقف ديجلا قاذملا فرعت نأ يغبني

 هنويعو ةركلا هبشي هسأرو مخض شرك وذو ئلتمم هجو وذ وهو .معطملل
 تالدان يصوقلا نيع دقو .يبهذ متاخ اهب ةنيمس هعباصأو ةقيض ءارضخ

 يصوقلل ناك نكلو يصوقلا ةيصخش نم بناج اذه ناكو .ةاهطو نيزابخو
 .رخآ بناج

 .مادص تارابختسا زاهج يف ًاديقع ناك هنأ يصوقلا دمحأ ينربخأ دقف
 دارفأ لكل «ةريبكلا لصفلا ةيلمع» ءانثأ م۳٠٠۲ ماع يف هتفيظو دقف دقو
 يف قباسلا يكيرمألا يندملا مكاحلا ءرميرب لوب هب رمأ يذلا يقارعلا شيجلا

 هنجس دقو .ةينس ةدرمتم ةعومجم يف وضع هنأ يف كش كانه ناكو .دادغب

 بيرغ وبأ يف نجس نم لئاوأ نم ناكو «ًارهش رشع ةينامث ةدمل نويكيرمألا
 ناك هنأ فشتكا ءهحارس قالطإ دعبو .قارعلا بونج يف اكوب ميخم يف مث

 تجرخ امنيح نيترم يلتق ةعيشلا لواح دقل» .نيفدهتسم ةمئاق ىلع اجردم
 ةقئاق كاع تناكو  [نيقباسلا] طايضلا نرفع اراك دق. نجلا نم
 كرت مأوتلا هيخأو هدلاو فاطتخا دعبو .«ةمئاقلا هذه ىلع تنكو ءامسألاب
 .قشمد ىلإ لقتناو دادغب دمحأ

 ال امنيح امأ .هلاومأو هترسأو هنطو ىف هتقث ناسنإلا عضي نأ بجي

 ىلإ لقتني نأ لضفألا ليدبلا نإف ءءايشألا هذه نع عفادي نأ ناسنإلا عيطتسي
 هلمع مقاط مهنظ نمل قشمد يف ًانمآ ًاناكم ًاضيأ دمحأ دجو امك .«نمآ ناكم
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 نأب اوضرو لاتقلا نم اوبحسنا دقل .نيقباسلا نيدرمتملاو شيجلا طابض نم
 يننإ) :يصوقلا دمحأ لاق دقو .نييقارعلا نئابزلل ماعطلا ميدقت يف اولمعي
 .«قارعلاب ًاعرذ تقض

 دمحأ ناك يذلا تقولا يف نييكيرمألا عم لمعي ىيحي دمحم ناكو
 دقف .امهنيب كرتشملا مساقلا وه حبصأ ماعطلا نكل «مهبراحي يصوقلا
 ىلع يوشملا نأضلا لوح يلاؤس نع بيجيل معطملا ريدم دمحم ىعدتسا
 ًافلتخم قبطلا ناك اذامل ؟ًايقارع ًاقبط اذه لعج يذلا ام , يمامأ يذلا قبطلا

 قبطلا نع نودعتبي نييقارعلا نئابزلا لعجي يذلا رمألا يروسلا قبطلا نع
 تاقاقرو ىناطيربلا كمسلا نيب قرافلا نع ًاضيأ تلأس امبرو ؟ىلحملا

 سنودقبلاب سطاطبلا عم دبزلاب ةئيلملا دقلا كامسأ قبط نيبو ةيلقملا سطاطبلا
 . ةيسنرفلا

 ؛لضفأ ا ردع ربك انتاتابن» : ًالئاق كلذ ا حقا دقو

 ةمدختسملا فورخلا ءازجأ ل نهم مسرو ا 0 فل ًايبيرقت 2

 ءيلملا ليذلاو ةحيبذلا نم يفلخلا عبرلاو ذخفلاو ردصلا قبط لكل

 دومعلاو ةبقرلا نم عونصم «يزوكلا» كانهف .فالتخا كانه سيل .- نهدلاب

 ناكو .مادقألاو سأرلا نم «اشتابلا»و ءذخفلا محل نم «اكتلا»و «يرقفلا
 يتلا ةمهملا يهو « موي لك موحللاو تاجتنملا ءارش نع الوؤسم دمحأ

 .ةيتسيجوللا تاراهملا نم ريثكلا ىلإ جاتحت

 يف ةيقارعلا دودحلا نم برقلاب اهنإ .اهنم يرتشن نكامأ كانه»
 رثكأ كانه تاتابنلاف .ةينطولا دودحلا ىلع دتمت ىتلا َهَّيُّسلا ةيلبقلا قطانملا
 .«قارعلا يف ةدوجوملا ةدوجلا سفنب تاناويحلا نوكت يلاتلابو ةرضخ
 ةيروسلا قاوسألا يف ةدوجوملا موحللا ةدوج نأشب ًاتنعتم دمحأ ناكو

 ةحئارلا ةركف حجرأ ال 2 «!ةهيرك هتحئار يروسلا منغلا» لوقي ناكف
 ءيروسلا خبطملاب تعتمتساو ًارارم تلكأ دقف ؛يروسلا منغلل ةهيركلا
 نأ كيلع ليحتسي ةمهت يهو ةةفلتخملا» ةمعطألا لكل ةرركتم ةمهت هذهو

 . اهدنفت

 جلثلا يف هظفح لالخ نم نأضلا محل دادعإ ىلع فرشي دمحأ ناك
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 يه هذه ثيح محللا ىلع نوميللا عضو ىلعرصي ناكو .مايأ ةثالث ةدمل

 ناك صوصخلا هجو ىلع قبطلا اذه تانوكم .هظفح ىف ةيقارعلا ةقيرطلا

 ىرخأ ةعطق كانه تناكو .محللاب ةطولخملا نأضلا ليذ نوهد نم اهنم 0
 برشملا محللا عضو متي ثيح «يوشملا محللا ىلعأ يف نأضلا نهد نم
 تناك مث .رانلا مامأ ءطبب اهبيلقت متي امنيب ةعمال ةيمحش ةدام يف نوميللاب

 ةرتف ذنم فورعم دقعم طيلخ يهو «دادغب قوس نم موي لك لصت لباوت كانه

 . يسابعلا مكحلا

 نوقلطي مهف .ًاديدحت طيلخلا فرعأ ال يننإ ىتح «ةيرس تانوكم اهنإ»
 يف ةعونصم يهف .صوجلل الإ مدختست ال يهو .ةيدنهلا تاراهبلا هيلع

 نورضحي نيئجاللا نوبلجي نيذلا نيقئاسلا نكل .دادغب يف ةصاخ تالحم

 نم قيرطلا راطخأو قارعلا يف تاروثلا لك نم مغرلابو .«دادغب نم لباوتلا

 نأ الإ ءقشمد يحاوض يف ةرواجملا هذه معطم ىلإ ةيقارعلا ةمصاعلا

 ةنحش نوملسي مهف «ةمهملا هذه نع ًادحاو ًاموي اوفلختي مل نيقئاسلا
 نوعيطتسي ال نييقارعلا نأ ودبي ىتلا ةماهلا لباوتلا ىلإ ةفاضإلاب صاخشألا

 ١ . اهنع ءانغتسالا

 «صوجلا» لظيس - اننئابز فرعيس - لباوتلا هذه انيدل نكت مل اذإ»
 ةداعإ نأشب ًاسمحتم دمحأ ناك دقل .«كلذ نوفرعيس اننئابز نكل ءوه امك
 .تايركذلا ىلع ظافحلا لجأ نم دادغي يف دوجوملا معطلا سفن لمع
 :ًالئاق زابخلا دمحأ يل مدق ءنومصلا دقوم ىلع ءمعطملا ةرخؤم يفو
 ذنم دادغب يف «نومصلا» عنصت تناك هتلئاع نأ حضوت ةيتاذلا هتريس نإ

 .21م6 ماع

 دقو ءاهل يكيرمألا وزغلا دعب ةدشب دادغب زه دق فنعلا ناك امبر
 هح ا ةيسلاب كلو «ةعيشلا تركب هيلع ترين نأ دم اكو تر
 .قشمد يف رمتستسو ريغتت نل يدادغبلا معطملا تانوكم نإف «يصرقلا

 e هينا ډڅ

 لاؤسلا اذه تدعأ دقل ؟ماعطلا نأشب نيمتهم ًامئاد نويقارعلا ناك له

 يذلا ندنل معطم يف - يقارع باش وهو  ةديبز يماس ىلع ىرخأ ةرم
 يف نييقارعلا دحأ ًاضيأ ةديبز ناك .«ًامئاد معن» :ًالئاق باجأف ءهكلتمي
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 ًادج نيمتهم اوناك نطولا يف نييقارعلا نإ» .مدقأ ليج نم هنكل «ىفنملا
 ءانبأ نيب ةصاخبو .ةيرضحلا قطانملا تامس نم اذه ناك .ماعطلا نأشب
 ًءام ضرع مث ناجنف يف دوسألا ياشلا دمحأ بص ««ةيزاوجربلا ةقبطلا

 .ةيقارعلا ةقيرطلاب هفيفخت لجأ نم انخاس

 قطانملا ىفو قارعلا ىف ةيئاذغلا ةفاقثلاب ًاريبخ ةديبز ىماس ناكو

 نأشب ةيميداكأ ًاقاروأ مدقو عوضوملا اذه لوح ًابتك بتك دقو .هب ةطيحملا
 ملعل ًايرخف ًاسردم ناك دقو .ةيئاذغلا فارعألا لوصأ بقعتو ءاذغلا ةفاقث
 ناك هنأ ودبي نكلو «ةعيرشلا وه هصصخت ناكو «ندنل ةعماج يف عامتجالا

 .ةيئاذغلا ةفاقثلا لوصأ لوح هثاحبأ ةشقانمب رثكأ عتمتسي

 نم اهقش متي يتلا ةلجد رهن كامسأ نع هتلأس ؟فوكسملا نع اذامو
 يف ةرم لوأل اهتقوذت يتلاو حوتفملا ءاوهلا يف بطحلا ىلع اهّيَّشو فصتنملا

 .دادغب

 . يداليملا رشاعلا نرقلا يف يسابعلا رصعلا يف اهل تاراشإ ىرت كنإ»

 اذه ناك دقل .قارعلا نم ةيبرعلا تاطوطخملا يف ىلوألا خبطلا بتك لك نإ
 يف ةيرضحلا ةمعطألا نم ناك امك «ةفيلخلا رصق يف ًايطارقتسرأ ًاماعط

 ."يسابعلا رصعلا

 يف نإ ؟نأضلا مدقو سأر نم ةعونصملا ةنخيلا ء«اشتابلا» نع اذامو
 .ةريبك مانغأ سوؤر ىلع اهتاتفال يوتحت يتلا معاطملا نم ديدعلا دادغب

 هنإ) - ةصاخ ةبجو عجرتسي ناك امبر  «اشتابلا !معن» ةفيفخ ةكحضب باجأف

 ةرابع وهو .لامعلل نيتوربلا نم ريثكلا ىلع يوتحي .راطفإلا يف روهشم قبط
 نورهسي نيذلا ءاينغألا نأ ٌةداع ثدحي يذلاو ءءاسح يف مادقأو سوؤر نع

 هذه ىلإ ركابلا حابصلا يف نوبهذي «ليللا لاوط تالفحلا يف نوبرشيو
 .«لوحكلا راثآ نم نوقيفي يلاتلابو ءًارخأتم ًءاشع اولوانتيل .نكامألا

 «ةيلاعلا ةكحضلاو رحاسلا ثيدحلاو ةقيمعلا ةفرعملا نم ريثكب عبات مث

 طامنأب ةطبترملا تاداعلا تناك هدعب امو ىنامثعلا رصعلا ىف هنأ ًاحضوم
 ماعطلا ناكف .دادغب يف ةيرضحلا ىطسولا ةا ةحنب ماعطلا قابطأو ماعطلا

 اهيف كرتشت يتلا ةيديلقتلا قابطألا تناكو ؛تاعطاقملا ددحي يذلا وه

 رصعلا نم دادغبل يملاعلا خيراتلا ىلإ زمرت ةيفئاطلاو ةينيدلا تاعمتجملا
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 يقيقحلا رهوجلا نأ ىلع ةديبز رصأ دقو .ثيدحلا رصعلا ىلإ يسابعلا

 ةيفئاطلا دودحلا همسقت دلب - فرعأ ينأ نظأ تنك امك سيل ةيقارعلا حورلل

 .ماعطلاب كرتشم مامتها هطبري دلب هنكل  ةينيدلا تاعارصلاو

 يهو «؟ةبكلا» نم ةنيع ةبرجتل «ندنل يف يقارع معطم ىلإ يناعد دقل
 نم يلخاد وشحو زرألا وأ حمقلا نم ةقيقر ةيجراخ ةقبط نم ةعونصم صارقأ

 سيل «اطاطب ةبك» ةديبز بلط دقو .نأض محل ًةداع نوكيو «مورفملا محللا

 «اطاطبلا ةبك» تناك دقل .يقارعلا خيراتلا ىلإ زمري ناك هنأل نكلو ديج هنأل

 يتلا تانسحملا ىدحإ يهو «ةسورهملا اطاطبلا نم ةيفاضإ ةقبط ىلع يوتحت
 «قارعلل يناطيربلا رامعتسالا ةبقح يف ةيبرعلا ةفصولا ىلإ اهتفاضإ تمت
 . خيرات ماعطلا نإ .يناطيربلا قوذلا لثمت تناكو

 يقارعلا يضاملل ةطيرخك ماعطلا ىلع ىرخأ ةلثمأ كانه تناك امك

 ةدوجوملا بتكلا دحأ ليصافتب ًاينورتكلإ ًاديرب ىلإ ةديبز لسرأ دقل .يرثلا
 ةموكحلا هترشن «م1445 ماع نم خبطلل باتك وهو «ةعساولا هتبتكم يف
 مألا ةكلملا نم ةمدقمب حتتفيو «دادغب نم تافصو» باتك وهو .ةيقارعلا

 نوسكعي اوناك "ريبكلا هينيرو نانفأ ايديب عم يتيب يام نيفلؤملا نإ» .قارعلل

 .ةديبز راشأ امك ًاقورعم ًايدوهي الجر ريبكلا هينير ناك دقف ءيقارعلا عونتلا

 .دادغب يف رمحألا بيلصلل تاعربت عمجل ةليسوك هرشن مت دق باتكلا ناكو
 نم ديلاقتلاو تاداعلا لوح ليصافت دجوت تناك قابطألا ةمئاق عمو

 يتلا ةيبرغلا ةمعطألل تاداشرإ ىلإ ةفاضإلاب ةعونتملا ةيقارعلا تاعمتجملا

 نمضتت سيياقم لوانتي لصف كانه ناكو .دلبلا يف يناطيربلا عمتجملا اهلضفي
 ىلع لصحت نأ دادغب ىف بعصلا نم» :لوقي نييقارعلا ريغ نيخابطلل ًاريذحت
 يف ٌةداع اهمادختسا متي يتلا سايقلا قعالم وأ سايقلل ةيسايقلا باوكألا

 سايقلا بوك لداعت ةئلتمم ةراجيس 0٠ عست ةبلع نأ دجو نكل «برغلا
 . «يسايقلا يكيرمألا

 نيب ةيفاقثلا ةرهلا ىلع لدت يتلا يهطلا تاهيجوت نم تبجع دقلو

 ىلإ نوجاتحي ال نيذلا نييقارعلاو بتكلا نم تافصولا نوؤرقي نيذلا نييبرغلا

 .رخآ ىلإ ليج نم لقتتت يتلا تافصولل سايق ةزهجأ
 لاومألا عمجو يهطلا بتك  قارعلا نم ةيخيراتلا رصانعلا هذه
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 ديلاقت نوملعتي نيذلا صاخشألاو يعامتجالا كباشتلاو دوهيلا ريهاشملاو
 اهلك سكعت  تالطعلا يف ماعطلا لوانت ةكراشم لالخ نم ىرخألا فئاوطلا

 «لئافتملا ةديبز ريدقت يف نكلو «ًاماع نيتس نم رثكأ ىلإ هيضام دوعي ًاعمتجم
 مه ءالؤه «ىفنملا عم ىتح» :لوقي ناكف «ةدوجوم قارعلا ةيملاع تلازام

 ةطسوتملا ةقبطلا مه نولظيسو «يملاعلا قارعلا نولثمي نيذلا صاخشألا
 اوسيل نييقارعلا نإ .؟قشمدو نامع ىف نآلاو سيراب ىفو ندنل ىف ةملعتملا

 .برعلا نييناثبللا لثم طسوتملاب نيلوجتم

 .نيرجاهملا ناكسلا بقاوعب ةقيمع ةفرعم ىلإ هتداق دق ةديبز ةربخ نإ

 نم  يكيرمألا وزغلا دعبام لوانتت تارمتؤم يفو روشنم لاقم يف  رذح دقف
 نولمحي مهو «ديدشلا موجهلا تحت مهلعجو دادغب يف ةوفصلا ىلع طغضلا

 ةرجه كانه لعفلاب تناك «تقولا اذه يف نكلو ؛ةيقيقحلا ةيطارقميدلا مالحأ

 لوأ تسيل هذه نأ حيضوت ىلإ ةديبز بهذ دقو «نييقارعلا نيملعتملل ةريبك
 .نيرشعلا نرقلا يف نيترم كلذ ثدح دقف ؛ةيقارعلا ةطسوتملا ةقبطلل ةرجه

 5 ىتحف 2م11601و 140۰ يماع يف يدوهيلا عمتجملل ةرجه لوأ تناک»

 ثيح ءدادغب يف ةايحلا نم ادوات ًاءزج دوهيلا ناك تاينيعبرألا رخاوأ

 مهددع ردقي ناك نيذلا نييقارعلا دوهيلا نم ةريبكلا ةيبلغألا اهيف شيعي

 نيسردمو ةموكحلا يف نيفظوم دوهيلا ناك دقل .يقارع ١١٠٠٠٠١ يلاوحب
 ةأشن نكل .ىقيسوملاو ةفاحصلاو نوناقلاو بطلا يف ءاربخو لامعأ لاجرو
 مامأ ةبوعص رثكأ ةايحلا تلعج ةيبرعلا تاموكحلا عم برحلاو ليئارسإ ةلود
 .«ترجاه ىمظعلا ةيبلغألاو ءدوهيلا

 راجتلا ريهطت مت امنيح مادص مكح ةرتف ءانثأ ةيناثلا ةرجهلا تناكو

 يف قاوسألا يف دوهيلا لحم اولح دق» ةعيشلا نأ ةديبز حضوأ دقو .ةعيشلا
 تاينيعبسلا يف ةعيشلا نم ًاريبك ًاددع مادص درط دقو .تاينيسمخلا

 ًاراجت مهنم ريثكلا ناك دقو .نويناريإ مهنأ هبابسأ تناكو تاينينامثلاو

 .«هئالمعو ماظنلا حلاصل مهتاكلتمم ةرداصم تمت نيينهمو

 ثدح امم ريثكب ربكأ دادعأب نكلو «ةيراج ىرخأ ةرم ةرجهلا يهاه مث

 تاقبطلا نم اوءاج دق ًاضيأ نيئجاللا نم ريثكف .ريهطتلا تايلمع ءانثأ
 نييركسعلا تالئاعو َةّنّسلا نيصصختملا كلذكو قارعلا يف ةينهملاو ةيراجتلا
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 ةقبطلا ءانب ةداعإ ىلإ ةديبز اعد دقو .ةيقابلا ةيحيسملا ةيلقألا ىلإ ةفاضإلاب
 يف ءاوس كلذل ةطخ كانه نكت مل نكل «قارعلا يف ةلقتسملا ةطسوتملا
 .دادغب يف وأ نطنشاو

 مهنطوب نوطبتري مدقألا ليجلا نم ىفنملا يف نوشيعي نيذلا ءالؤه ناكو
 نيتس رادم ىلع عونتلا ظفلت قارعلا تناك دقل .هيلإ نينحلا لالخ نم طقف

 ةعيشلا راجتلا نم ديدعلا درط مت امنيبو «ةعيشلا راجتلاو دوهيلا تاقبط :ًاماع
 عم «ةّنّسلا درط متي نآلاو م0٠ ماع دعب اوداع دقف «مادص ةطساوب

 نم ةيحيسملا تاعمتجملاو نييديزيلا كلذ ىف امب «ىرخألا تايلقألا

 يذ دلب ىلإ قارعلا لوحتتو «نييئادنملاو نيينمرألاو «نيينانويلا سكذوثرألا
 نكمي ىرخألا فئاوطلاو ىرخألا نايدألا عم حماستلا نإ .ةدحاو ةفاقث

 كانه نكت مل نكل ء«سرادملا يف هميلعت متي وأ ةماع ةسايسك هب ةادانملا

 يتلا» دادغب تارواجم يف حماستلا نع عقاولا ضرأ ىلع ةيقيقح سورد

 نوداني ةعيشلا نوينيدلا نولوؤسملاف .ارخؤم هدحاو ليصف ىلع يوتحت
 ةيقارعلا ميلعتلا ةرازو تضفر دقو .ةعيشلا خيرات زربت ةديدج ةيسردم جهانمب

 ىلإ اهتمجرتو ةيئادتبالا سرادملا بالطل ةممصملا ةيكيرمألا ةيسردملا بتكلا
 مهنكل ةفلتخم نايدأ مهيدل سانلا نأ هدافم ًازراب ًاموهفم نمضتت يتلاو ةيبرعلا
 هاوس

 فئاوطلا نيب ًارسج ناك ماعطلا نأ ىري «ةديبز يماس تايركذ يف
 ةينيدلا فارعألا تناك ثيح دادغب ةيملاع نع بتك دقف .قارعلا ىف ةفلتخملا

 ءاورإ متي «ماعطلا حئاور مهبذجت نيذلا «ناريجلاف» :ةيديلقت قابطأ اهبحاصت
 سفنب اهلدابت متي يتلاو «لزانملا نيب ةمعطألا نم قابطأ لاسرإب مهلوضف

 تنميه دق ةمومسملا ةيفئاطلا نكل ء«ىرخألا ىولحلا ضعبب وأ ةمعطألا

 دعي مل ماعطلا ىتحو «ىفنملا ىلإ سانلا نم ريثك برهو نآلا رومألا ىلع

 .مهنيب بيرقتلاو نييقارعلا عمج ىلع ًارداق

 .ةدوع الب رفس ةركذت ًةداع وه يفنلا نأ حضوت ةصاخلا ةديبز ةبرجت نإ

 ةرم ةدوعلاب ملحت له :ندنل يف ةرم لوأل انلباقت امدنع هتلأس امنيح اذه ناك

 مث داع دق ضعبلا نإ ء«دراو ريغ رمألاف «يدوهي يننأل الك» :باجأف ؟ىرخأ

 تايركذ عجرتسي وهو كلذ لوقي ناك «ىرخأ ةرم انه ىلإ عوجرلا ىلإ رطضا
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 عمتجم نيب لمأ ةمث لازي ال ناك امنيح يكيرمألا لالتحالل ىلوألا مايألا

 ىلإ ةدوعلا يف ركفأ نل يننأ يسفن نع دقتعأ يننإ» :درطتساو .مدقألا ىفنملا
 لك ناكو .م1977 ماع يف قارعلا اهيف تيأر ةرم رخآ تناك دقف «قارعلا
 ليئارسإ نيب] م۷٩۱۹ ماع برح ءانثأ يف مث «ةظحللا هذه يف ًاديج ءيش

 لت دقو برعلا دوهيلا لاقتعاو باهرإ تايلمع تداس «[برعلا اهناريجو

 دقل .«يترسأ يقاب ترداغ مث ءنجسلا يف تام مث هيلع ضبق نأ دعب يدلاو

 توريبو قشمد يف ًارخؤم اهتعمس يتلا صصقلا نم ريثكلا هبشت هتصق تناك
 .نامعو

 ندنل يف انك امنيح ًاموي لاؤسلا اذه هتلأس ؟قارعلا ةلود نوكتس فيك
 دقل ««اذه ىف ركفأ نأ ؤرجأ ال يننإ» :باجأف «ياشلا لوانتن اهنيح انكو

 1 . ةداتعملا هتكحض هتناخو هلؤافت ةظحللا هذه يف هناخ
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 رشع يواجل) لصنلا

 قارعألا فرشأ نم ايشيليملا رصانع

 ناك طسوألا قرشلا ةقطنم دوست يتلا ةيمويلا ةيسايسلا برحلا مضخ يف
 ىرخأ تاقوأ يفو .رمألل ةيلكلا ةروصلا كاردإ نع زجعلا ًامامت لهسلا نم

 .حوضوو ةدح لكب زيكرتلا ةرؤبو ءوضلا ىلإ ةيلكلا ةروصلا يتأت

 “؟يعيش مآ ينس»
 هيدتري يذلا عانقلا ماقو .يوق ديدهت لكش يف لاؤسلا اذه ىتأ

 لاجرلا نم ةعومجم ماق ثيح «فوخلا لالظ نم ديزملا ءاقلإب نوددهملا
 لبانقلاو تاسدسملاو خيراوصلا تافذاقو ةيلآلا تاشاشرلا نولمحي نيذلا

 لصت نلو  همسا ناك يذلاو «يعم يذلا قئاسلا باوجتساب ةيوديلا

 دقو .داهج مسالا اذه نم ةثداحلا هذهل ةبسانم رثكأ مسا ىلإ مكمالحأ

 دحأ يفو .ةيروسلا دودحلا ىلإ توريب نم ينّلقي نأ ىلع قئاسلا اذه قفاو
 فيقوتلا ىلإ انلقت يتلا ةرايسلا تضرعت 270١8 ماع يف عيبرلا لصف مايأ

 ةقطنم زيمت يتلا ةلئسألا رهشأ نم دحاو ىلع قئاسلا دري نأ لجأ نم يربجلا
 .قارعلا برح دعب ام ةرتف يف طسوألا قرشلا

 قيرطلا قالغإب ماق دق ينانبللا شيجلا ناك مويلا كلذل قباسلا مويلا يف

 ةقطنمو ةينانبللا ةمصاعلا نيب لصي يذلا تاراسم ةعبرأ نم نوكملا عيرسلا

 فرعي ناك هترايسب ينلقي يذلا داهج كتنحملا قئاسلا و ءدودحلا روبع

 ًالوزن مث «ةبالخلا ةعيبطلا تاذ ةينانبللا ندملا ربع دتمي «ًاليدب ًايلبج ًاقيرط

 ةيعارزلا لوقحلا دعب عقت يتلا ةرركتملا تافطعنملا تاذ ةجرعتملا قرطلا ربع

 ىدحإ ءرجنع لدجم ة يرق ىلإ انلوصو درجمبو . عاقبلا يداو ةقطنم يف ةينغلا

 نم ةعومجم تيأر «ًايجيتارتسا ًاعقوم لتحت تناك يتلا ةّينّسلا ةيعارزلا ىرقلا
 نم ددعب نوحلسم مهو ةلعتشملا تاراطإلا نم ةعومجم فلخ نوفقي بابشلا
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 ةيئدبم ةنياعم درجم الإ دهشملا اذه نكي ملو .ةيلآلا قدانبلاو تاوارهلا
 .ةليلق لايمأ ىوس انع دعبت ال ىتلا دودحلا ىلع هوشملا دهشملل

 مكحتت ةحلسم ةعومجم كانه تناك اهسفن دودحلا نم رتم ةئام دعب ىلع

 ريغ شيتفت ةطقن لمعو قيرطلا قييضتل يعارز رارج مادختسا مت .قيرطلا يف
 رابجإ متي ثيح «ةصاخلا تارايسلاو تالفاحلاو ةرجألا تارايسل ةيمسر

 حاص .دودحلا بتكم ىلإ اهب ريسلاو مهتعتمأو مهتاقلعتم عمج ىلع باكرلا

 نيذلاو رجنع لدجم ةيرقل نومتني نيذلا بابشلا نم ةعومجم انهجو يف
 ةيلآلا مهقدانب اوذحشو مهتحلسأ اوبوص دقو «كشلاو بضغلا مهيلع رطيسي

 باكرلا هاجت بدأ يأ نود لحنلا بارسأك اوعمجت ام ناعرسو .انوحن

 .ءاوسلا دح ىلع نيقئاسلاو

 امنيب نيرخآلا نيحلسملا لاجرلا دحأ هقلطأ لاؤس «؟يعيش مأ ينس»
 بدأ لكب «داهج رفز .ةرايسلا قودنص نم يتبيقح ليزنتب داهج موقي ناك

 انأ ترفاس .ةيناثلا ةرملل لاؤسلا نع باجأ امدنع هسافنأ درتساو «ءودهو

 ةرركتملا ةبحصلا كلت نم هنع تفرع دقو .كلذ لبق ةديدع تارم اعم داهجو

 حرط يذلا لاؤسلا نأ ريغ .ًايموي سمخلا تاقوألا يلصي نيدتم لجر هنأ

 ًاقلعتم ناك امنإو «مالسإلاب همازتلاو هصالخإ ىدمل ًارابتخا نكي مل هيلع

 ةغللاو شيتفتلا طاقن سوقط نانبل ىنبت دقلف .ىفئاطلا هبصعتو هئالو ىدمب

 طبرت ةيوقو ةرشابم طباور كانه تناك و .قارعلا دوست يتلا ةيفئاطلا ةيديدهتلا
 .قارعلا نيبو هنيب

 نومتني ةينانبللا دودحلا ىلع نودوجوملا نوسباعلا بابشلا كئلوأ ناك

 وأ لاتقلل يتسلا بابشلا ضعب تلسرأ يتلا َةّيْنّسلا ةيعارزلا ىرقلا ىدحإ ىلإ
 تاوق اهدناست يتلا ةيعيشلا ةموكحلا دض ةيداهشتسالا تايلمعلاب مايقلل
 زكرم» ةباثمب ةيرقلا كلت تناك .دادغب يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 لصو ةقلح اهنوك ىلإ ةفاضإلاب ةدعاقلا ميظنتل يرشب ليومتب موقي «يداهج
 ءامعزلا ناك .قارعلا ىلإ مهقيرط يف «بناجألا» نيدهاجملا بيرهتل ةفورعم

 نأب ديفت ةيلوصأ ةيرظن ىلإ نوعدي رجنع لدجم يف خياشملاو نوينيدلا
 .رافك ةعيشلا نيملسملا

 ةدايس دادرتسا لجأ نم لاتقلل رجنع لدجم ةيرق ءانبأ دادعإ متي ناك دقف
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 تحت ةيعيش ةيبرع ةموكح ىدل ًاغيزو ًافارحنا هوربتعا ام دض قارعلا ىف َهّنّسلا
 7٠١4 رايأ /ويام  رهشلا كلذ ثادحأ تفشك دقو .ةيكيرمأ ةيامحو ةياعر

 ماظنلا ناك نانبل يفف :قارعلاو نانبل نيب خراصلا قباطتلا نم ديزم نع
 رثكأ يعيش يسايس ميظنت هلحم لحيو ىواهتي أدب دق اضيأ ينسلا يمالسإلا

 .ةرملا هذه ناريإ ةياعر تحت ةوق

 ةليلق مايأ ذنم ةينانبللا دودحلا ىلع ًالاعتشا دادزا دق بضغلا ناك
 قيرطلا قالغإب ةينائبللا ةيعيشلا ايشيليملا تاوقو هللا بزح ماق امدنع تضم

 برغ عراوش ىلع ةرطيسلا ىلإ تايشيليملا هذه تلوحت مث « توريب راطم ىلإ

 ةعوطتملا َةِّيْنّسلا تايشيليملا تاوقل ًارخاس ًايدحت ربتعا يذلا رمألا توريب
 ارخؤم اهحيلست متو «لامشلا يف ةرشتنملا ىرقلا نم اهؤاعدتسا مت يتلا

 .ةمصاعلاب ةدوجوملا ةّيَْسلا ةيسايسلا ىوقلا ةطساوب

 لاصتا ىلع رجنع لدجم يف ينسلا بايشلا نكي مل «دودحلا ىلعو

 تعذا يتلا ةيسايسلا بازحألا ىتح وأ تايشيليملا وأ ةيديلقتلا ةّيَسلا ةبخنلاب
 ةريغصلا تاعامجلا هذه تماق دقف .ّينُسلا حلاصملا نع عفادتو لثمت اهنأ

 هللا بزح قالغإ ىلع درك اهسفن ءاقلت نم لماكلاب قيرطلا ىلع ءاليتسالاب
 ىلإ دودحلا ىلع ءاليتسالاب ةقلعتملا رابخألا لوصو درجمبو .راطملا قيرطل
 ىلإ هجتي ةعيشلا نيقئاسلا نم ًادحأ دجت نأ نكمملا نم دعي مل «توريب

 .دودحلا قيرط

 لبق هتلأس نيح كلذ نم تدكأت دقلو .اّيْنُس  ىقئاس  داهج ناك

 كلذ لبق هيلع هحرط ىلإ جتحأ مل يذلا لاؤسلا وهو «توريبل يترداغم
 ذفنم وحن يشمي يذلا سانلا روباط ىلإ مامضنالاب وهو انأ تمق ءًاقلطم
 «قيضلا زجاحلا ىلإ يدؤملا يبارتلا رمملا قوف انتعتمأ رجن نحنو دودحلا

 ءةلمعلا رييغت كاشكأو ةعيرسلا تابجولا تالحم ىلع انقيرط يف رمن انكو
 «ةيكيتسالبلا يساركلا ىلع نيسلاجلا نيحلسملا لاجرلا رابك ىلع كلذكو
 .ءاوهلا يف ةرشتنملا فنعلا ءابرهك مهتبذج نيذلا راغصلا نايبصلا ىلع رمنو

 فلخ ًايمتحم «ةّقزألا دحأ ىف راوجلاب رقتسا دق ىنانبللا شيجلا ناك
 عا اخ دولا كبار دقو .ةلاشلا ينال هسأل نار راح
 دقف .رئاجسلا نونخدي مهو ءاخرتسالا ةياغ يف «ةحَّمصملا دونجلا تالماح
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 ثدحت ىتلا ىضوفلا كلت دهاشت نيبناجلا ىلع ةيماظنلا تاوقلا تلظ

 تايشيليملا ةهجاوم وأ قيرطلا حتفل ةلواحم وأ دهج يأ اولذبي ملو .ناكملاب
 ىلإ تبحسنا دقف دودحلا ةطرش نع امأو .قيرطلا بناج ىلع ةرشتنملا ةّينَّسلا
 عقوتملا تالكشملاو رطاخملا نم اهسفن يمحتل رفسلا تازاوج ةبقارم بتكم
 هيلإ رظنلا نود رفس قئاثو يأ متخب موقت تحبصأو .ةظحل يأ يف اهعالدنا

 .اهتعجارم وأ

 ىلع نوعكستي نيذلا نييروسلا ةرجألا تارايس يقئاسل حمسي ناك
 ةقيرط ىلعو .ينانبللا بناجلا ىلع راظتنالاب دودحلا نم رخآلا بناجلا

 ماق نيح ىضوفلا فيفختل ةقيرط دودحلا ولوؤسم ىأر طسوألا قرشلا
 زجاحلا روبع نم نيينانبللا ةرجألا تارايس يقئاس عنمب نوحلسملا لاجرلا

 تارايس ىقئاسل ةيراجت ةصرف ةقيرطلا هذه تناك دقو «تقؤملا ىبارتلا
 تاكل ةيلباس ةمديعو :ئرخ ا ةنشلا ىلع نيققاولا تؤروستلا هرجألا
 فاتهلا يف اوأدب نأ نويروسلا نوقئاسلا ثبلي ملو .نيقلاعلا نيينانبللا

 .ةينانبللا ةيفئاطلا ةفصاع نم جورخلل باكرلا دعتساو ؛؟ايروس ؟ايروس»

 تالامتحا ةدايزو ءراصحلا مغر مايأ ةعضبل ةحوتفم دودحلا تيقب دقو

 ىلع بضاغلا بابشلا ينانبللا شيجلا ربجأ دقو .ءاحنألا مظعم يف فنعلا

 يف قباس لوؤسم وهو ليكسوج روميت لوقي امكو .رجنع لدجم ىلإ ةدوعلا
 ماظن يأ يف» :ًايلاح توريبب ةيكيرمألا ةعماجلا يف رضاحمو ةدحتملا ممألا
 ىلع قدت نأ كيلع بجي اذل ءاهسفن ةوقلا نم مهأ ةوقلا كاردإ دعُي يلبق
 «ةلواطلا ىلع قدلل ةليسو تناك دودحلا ةرهاظم نأ ًادكؤم .«ةوقب ةلواطلا

 .ةميزهلل ًاتوص راص هنكلو

 هللا بزح هيف زاف يذلا تقولا يف .نورسخي ةّنسلا نم نوينانبللا ناك
 ةيناملربلا دعاقملا مهتراسخ دنع ىتح «ةريخألا ةلوجلا يف ةيعيشلا ةفئاطلاو
 ةرطيسلا يف مهتوقب نيكسمتم اوناك م۹٠٠۲ ماع يف ةينطولا تاباختنالا يف

 ةلئسأ ةيبرغلا توريب عراوش يف ةهجاوملا تراثأ دقو .ةينانبللا ةموكحلا ىلع

 ةينانبللا ةيسايسلا تاسسؤملا داس دقو .هتيوهو نانبل لبقتسم لوح ةيرهوج

 رتوتلا نم ةلاح ىلإ ىدأ يذلا دالبلا يف دوجوملا يطارقميدلا يفئاطلا ماظنلا

 .رايهنالا ةجردل ةلودلاب لصت نأ تداكو
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 هنأ نوري اوناك ةطلسلا نم ديزملا اودارأ امل ةعيشلا نإ) :ليكسوج لاق

 ريثكلا نإف ينربخأ امك فسأللو .«اهيلع لوصحلل حلسملا لاتقلا نم دبال

 نمم تايشيليملا لاجر نم ديدعلا ناكو .لاتقلا اذه يف اوكراش هذيمالت نم

 لضفأ نم ءالؤه ردحنيو .توريب ىف ةيكريمألا ةعماجلاب ًاقباس اوسرد

 نيحلسملا لاجرلا ءالؤه ضعب نأ روصت يف ةلكشم ينتهجاو دقو .تالئاعلا
 هسّردي يذلا عازنلا ةرادإ لصف يف نوسلجي اوناك توريب عراوش يف

 . ليكسوج

 .يقبط عمتجم نع ربعت ةنيدم ةكرحلا ةيرحب عتمتت يتلا توريب ُدبت ملو
 دالب نم اءزج اهفصوب اهب ظفتحي نانبل لاز ال يتلا ةقيتعلا حورلا مغرو

 ةقيلخ اهلعجي امم «كلذك ةثادحلا يف ةلغوم ٌةنيدم ودبت اهنأ الإ «ماشلا

 .برغلاو قرشلا نيب ًادتمم ًارسج اهنوربتعي نم مامتهاب

 يهاقم نيب ياا يحلا ثيح  ءارمحلا عراش يف أشنأ دقو
 ليللا نم رخأتم تقول ىقبت : يتلا تاناحلاو سكبراتس ىهقمو تنرتنإلا
 ةا يف قاوذألا مظعم قفاوت يتلا ةيليللا يهاقملاو

 ةطساوب سسأ يذلا يفئاطلا ماظنلا ساسأ ىلع تينُب دق ةلود نانبلو
 - ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىتح ترمتسا يتلا ةيرامعتسالا ةوقلا - نييسنرفلا

 ًارورم طسوتملا رحبلا لحاس ىلع ةدتمملا ندملا نم نانبل عطتقا دقو

 دقو «ةيروسلا يضارألا نم بصخلا عاقبلا يداو ىتحو نانبل لابجب

 يذ طسوألا قرشلا يف ةنراوملا نييحيسملل ةيمحم ةيالو ريفوتل تعضؤ
 ١ :ةنلدملا ةيلاغلا

 سيئرلا نوكي نأ بجي هنأ ينطولا قاثيملا نمضت م۳٤۱۹ ماع يف
 سيئرو قّنسلا نم ءارزولا سيئرو ؛«ةنراوملا نييحيسملا نم شيجلا دئاقو

 .سكذوثرألا نييحيسملا نم :ناملربلا سيئر بئانو «ةعيشلا نم ناملربلا
 ال ًايبرع ادلب هفصوب نانبل اولبقي نأ ةنراوملا نييحيسملا ةيقافتالا تعد امك
 .ايروس عم داحتالل مهعلطت نع نانبل يف نوملسملا ىلختي نأو ءايبرغ ادلب

 ناكسلا ريغت تقولا كلذ ذنم نكلو «تاينيثالثلا يف تيرجأ ةسارد اهتدكأ
 اوحبصأ مهنأ ةعيشلا نوملسملا ىعدا دقو . يكيتامارد لكشب نانبل يف

5١١ 



 نيناوق» تناكو .ةطلسلا يف ًالداع ًابيصن هوربتعا امب اوبلاطو ربكألا ةفئاطلا
 امدنع ةيامحلا لكشت ةيفئاطلا ةيوهلا نإ :لوقت نانبل ىف ةلماعلا «قارعلا

 .ةفيعض ةيزكرملا ةلودلا نوكت
 ان FR تك

 برحلا دعب قارعلا نم ًارخآ ًاجذومن م۸٠۲۰ ماع فيص يف نانبل حبصأ
 .ةيلهأ برحب ديدهتلاو «تايشيليملاو «ةلعتشملا ةيفئاطلا تارتوتلا ثيح نم

 عارصلا اذه دعيو «ةيميلقإلا ةطلسلا ىلع عارصلا نم ًاءزج ًاضيأ نانبل ناكو

 طسبل ناريإو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نيب ةرئادلا برحلا نم رخآ ًاهجو
 امو نانبل يف ثدحيام نيب ةطبارتم يسايسلا كارحلا جئاتنلا دعُتو «ذوفنلا

 .قارعلا ىف ثدحي

 ءارزو باحسنا دعب تأدب ىتلاو نانبل ىف تارتوتلا ةدح تدعاصت دقو

 يعيشلا ليثمتلا بايغ عمو .لمأ ةكرحو هللا بزحل نيلثمملا ةعيشلا ةموكحلا
 .ةيقبتملا ةموكحلا ةيعرش مدعب لمأ ةكرحو هللا بزح فلاحت حرص دقف
 سلجم ءاضعأ يقاب عجارت دقو .لمعلا نع ةلودلا تاسسؤم ضعب تفقوتف

 رقملا ريبكلا ايارسلا ىلإ ينسلا ءارزولا سيئر عم بنج ىلإ ًابنج ءارزولا
 ولوؤسم ماق دقو .توريب طسو يف ةينامثعلا ةموكحلل ددجملا يسيئرلا

 لامعأ اوهنأو «يارسلاب نينصحتم مهلمعو مهتايح ةسراممب ةموكحلا

 َدَّعَص دقو .ةحلسملا ةيامحلا تحتو ةكئاشلا كالسألا ءارو نم ةموكحلا
 تاميخم هؤافلحو وه ماقأو «ةمخض ةرهاظم ميظنتب رطاخملا نم هللا بزح

 ءامسألا تاذ تالحملا قلغ يف ببست ام «توريب طسو ةريبك ماصتعا

 رثكأل يسيئرلا يراجتلا يحلا يف تاناحلاو ءمعاطملاو «ةيملاعلا ةيراجتلا

 ةموكحلا تردصأ امدنع م۸٠٠۲ رايآ/ويام يف ةهجاوملا تأدب دقو

 تالاصتالا ةكبش كيكفتب ًارارق ةدحتملا تايالولا نم ةموعدملا ةينانبللا
 ةيسيئرلا دعاوقلا نم اهربتعي يتلاو هللا بزحب ةصاخلا ةنمآلا ةيضرألا ةيفتاهلا

 «ليئارسإ عم ةلمتحم ةهجاوم يأ يف اهيلع دمتعي يتلا ةيركسعلا هتموظنم يف
 ىلع هدر هللا بزح ميعز هللارصن نسح ىطعأ دقو .ةموكحلا رارق ىلإ ةفاضإ

 نمآ وبق نم ًايخرتسمو ًامستبم هيف رهظ رشابم يفحص رمتؤم يف ةموكحلا رارق
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 ةيرصب فايلأ ةلصوو ءاوهلا ةيقنت ماظنب زهجم توريب يف ضرألا تحت

 حالس ىلإ دتمتس يتلا يديألا» :لاقو ةينانبللا ةموكحلا خبوو «ةلصفنم

 ىلع ةرطيسلل هللا بزح ولتاقم قلطنا باطخلا دعبو .؛اهعطقن فوس ةمواقملا

 . توریب ةمصاعلا

 او لبقتسملا برح سيئر - يريرحلا دعس ماق «ةعاس رورم دعبو

 هتلاسر ىلع تغط دقو .ةموكحلا باوج ءاطعإب - ةّيْنَُسلا ةيسايسلا ةكرحلا
 ثيح :رشابملا ينويزفلتلا هروهظ نم ىلوألا ةليلقلا قئاقدلا يف ةيزمرلا

 اريماكلا نع اديعب رظني سارح نودب وهو يريرحلل ثبلا روص لوأ ترهظأ
 .هللا رصن ةقث نم ضيقنلا ىلع ناك دقل «توصلا يف عطق عم

 راذآ ١4 ىوق زكرم يف يريرحلاب صاخلا لبقتسملا رايت ناك دقو
 تمهاس يتلا ةدشاحلا بعشلا ةروث موي نم اهمسا تدمتسا يتلاو «ةمكاحلا
 تججأ دقو .اهذوفن طسب نم دوقع ةثالث ءاهنإل ايروس ىلع طغضلا ىف

 ءارزولا سيئر يريرحلا قيفر لايتغا ةيلمع تبقعأ يتلا ةيوفعلا تارهاظملا
 نع ةلوؤسملا يه ايروس نأب نيينانبللا نم ريثكلا ناميإ ةيبعشلا يذ قباسلا
 نانبل يف يبعشلا بضغلا ةأطو تحت ايروس تدهعت دقو .يريرحلا توم
 تقفاوو 27٠١8 ناسین /ليربأ ۳۰ لولحب اهتاوق لك بحسب ىلودلا طغضلاو
 مت دقو .باحسنالا نم دكأتلل ةدحتملا ممألاب صاخلا ةبقارملا قيرف ىلع
 ةكلمملاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةطساوب ةمكاحلا راذآ ١5 ىوق معد

 يف ةيسايسلا ةيمسرلا ةطلسلا ىلع ظافحلل مهيعس راطإ يف ةيدوعسلا ةيبرعلا
 يعسلا وهو ءايروسو ناريإ :ةاعرلاو هللا بزح يديأ ىلإ باهذلا نم نانبل
 ۰ ۲٠٠۸. رايأ /ويام يف ةمصاعلا عراوش يف كلذ دعب رثعت يذلا

 هللارصن باطخل ينويزفيلتلا ثبلا ءانثأ يعيشلا هللا بزح ولتاقم ماق دقو
 ءانثأ ثدحو .عراشلا ىلإ ةكرعملا نيلقان «ينسلا توريب برغ ىلع موجهلاب

 ًادج بيرق فيثك ران قالطإ عقو نأ ءءارمحلا عراش راوجب قدنف يف يثوكم

 هفويض دايتقاب قدنفلا ريدم ماق امك ءهيف صاصرلا ةحئار مشأ نأ تعطتسا

 دقو .رئانتملا جاجرلاو صاصرلا نم ةيامحلل موردبلاب ةيضايرلا ةلاصلا ىلإ

 ةلطملا ةينكسلا تارامعلا تافرش يف نيينانبللا نم ةعومجم ةيؤر نم تنكمت

 :ضرعلا قوعباتي ءاردخلا :عراتش لع

۳ 



 لاجر لزن امدنع ةيضايرلا قدنفلا ةلاص ىف ةيمارد ةظحل كانه تناك دقل

 ةنوكملا انب ةصاخلا ةعومجملا اوهجاويل ملالسلا ىلع نيحلسملا هللا بزح
 انك امبر اننأ نويركسعلا نوققحملا نظ دقو .نيبوعرمو نيبعتم ءالزن نم
 ةيخوراص لبانق تافذاقب نوحلسم مهو انباوجتسال اوءاجو .ًاصانق يوأن

 .ةمراص هوجوو

 ىطخب لزن «ةيلاعلا تاوصألاو ةليقثلا ةيذحألا عقول انعامس بقعأو
 هوجوبو مهيز لماكب بونجلا نم هللا بزح يف 9 طوطخلا ولتاقم ةليقث
 .ًايكيرمأ ايفحصو «نيذاتسأ نمضت يذلاو «طلتخملا اندشح اوفشتكاو ةقيلح

 نينباو قدنفلا ريدم ةجوزو «يدنه داصتقا لجرو «يبمولوك لامعأ لجرو
 عفر دعاقم لوح موردبلا يف ةيضايرلا ةلاصلا يف نيفقاو انلك انكو - نيريغص
 «لاجرلا نع ءاسنلا لصفب دونجلا ماق «مونلا دنعو .يرجلا تالآو لاقثألا
 اودعص مث «ةيساقو ةليوط ةرظنب انوقمرو «ةلومحملا انفتاوه اورداصو
 داع ءةعاس فصن يلاوح دعبو .جراخلاب مهلاتق اولمكيل نيرداغم ملالسلا
 حايتجا ناك دقلو ءمكجاعزإل نوفسآ :لاق ءرذتعيل ةدحولا دئاق انيلإ

 لكيهو «ينانبللا روهمجلل هجوم ةوق ضارعتسا ةباثمب توريبل هللا بزح
 ةلص الو نييمحم انك دقل .ضيرعلا يبرعلا ملاعلاو توريب يف َةّينُسلا ةطلسلا
 .عوضوملاب انل

 نميهملا هنأ هللا بزح رهظأ «توريب برغ عراوش يف ءةقيرطلا هذهب

 .ناريؤل احاجت هللا بزح حاجن ناک دقو .ينانبللا يسايسلا دهشملا ىلع

 «ةيمسرلا تاضوافملا ىلع ةبراحتملا ةينانبللا لئاصفلا تقفتا عوبسأ لالخو
 دياحم ناكمك رطق ةلود ةمصاع ةحودلل هجوتلاب ةدح ىلع لك اوماقو

 ينهذلا مهبعت نويداعلا نوينانيللا رهظأ راطملا قيرط يفو .تاثداحملل
 لصوتلا بعصلا نم ناكو ««اودوعت الف اوقفتت مل اذإ» :لوقت تاتفالب

 ةرافسب لاصتالاب ينانبللا زوردلا ةفئاط ميعز طالبنج ديلو ماق دقو .قافتال

 نأ» :ريفسلا ربخأو «ةحودلا رداغي نأ لبق ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ىرنل راظتنالا انيلع بجي هنأ» ًافيضم ء«نانبل يف تقفخأ ةدحتملا تايالولا

 ىلع نورداق مهنإف «ناريإو ايروسو هللا بزح اهعضيس يتلا ةديدجلا نيناوقلا

 .«مهل ولحي ام لعف



 نامضب - تاثداحملل نوعارلا  رطق ريمأو ةيبرعلا ةعماجلا تماق دقو

 .هتسايس عم قفتي ال رارق يأ ضقن قح هللا بزحل

 ةسايس ةيعرش لوبقل رطضيسف «نانبل يف هءافلح مرتحي برغلا ناك اذإو
 ةرتفل لماعتلا مت ةعومجمل ىربك ةزئاج ةباثمب اذه ناك دقلو .هللا بزح

 ؛م9١٠٠ ماع لولحبو .نييناريإلا نم ةموعدم ةيباهرإ ةمظنم اهنأ ىلع ةليوط
 يسايسلا حانجلا عم اهتالاصتا فانئتسا يف اهتبغر نع ايناطيرب تبرعأ
 تايالولا نم لك تركنأ امنيب «م١٠٠۲ ماع ذنم ةفقوتملاو هللا بزحل

 لمعلا نع لصفنم ىسايس دوجو هللا بزحل نوكي نأ ليئارسإو ةدحتملا

 .نييبرغلا ءافلحلا ميسقتب ةعاربب هللا بزح ماق اذكو .هيف يركسعلا

 ءارزولا سلجم يف ذختُي رارق يأ ضقن قح هللا بزحل ناك ةموكحلا يف
 تصن دقو .رهشأ ةتس ةدمل دالبلل سيئر نودب نانبل رمتسا دقو .ىنانبللا

 لاح وهو نكر باتا ىلع تاملزبلل ةئراظلا ةسلجلل ةديدجلا دعاوقلا
 يف عوقولا نانبل بنجت دقو .قشمد عم ةيدو تاقالعب عتمتي يحيسم شيج
 ىوق نازيم ىلع انتفرع اهنومسُي امك ةحودلا ةيقافتا نكلو «ةيفئاط برح
 هيعار عم بنج ىلإ ًابنج هللا بزح داس دقو .ةقطنملا يفو نانبل يف ديدج
 اهذوفن عيسوتب ةكنحب ناريإ تماق ءبورح نش نودبو .ناريإ همعادو
 ةنمضتم «ةيبرعلا ةنميهلا تحت م۳٠٠۲ ماع لبق تناك نكامأ يف يسايسلا
 لك ىف ًاضرأ  َهّيَنّسلا ىوقلا لك لبق  برعلا دقفو .نيطسلفو قارعلاو نانبل
 :نيملسملا ناوعألاو سامح لكم (ةيلاكيدارلا ةقلا تاكردتلا نحن ,ةاكم
 .نارهط ىلع ديازتم لكشب نودمتعي اوناك

 يدوعسلا لهاعلاو كرابم ينسح يرصملا سيئرلا نم لك ناك دقو

 نكلو «برعلا بلقل لصو يذلا يناريإلا ومنلا نم نيبضاغ هللا دبع كلملا
 - قارعلا لقنب يكيرمألا وزغلا ماق دقو ؟كلذ لايح هلعف مهعسوب ناك يذلا ام

 تقلقو .نارهط ةيحان ىلإ ةقطنملاب ينسلا بناجلا نم  ىوقلا نيزاوم يف
 ةعيشلا يلالملا ةرطس تحت شيعلا يف ريكفتلا درجم نم ةَّيْئّسلا ىوقلا
 ١ .ةمدقتملا ةحلسألاب نيججدملا



 قيرطلا ىلع يتدوع ءانثأو « هللا بزح عم موردبلا ةعقاو نم نيموي دعب

 تلصو دق نانبل يف ةحوتفملا ةيفئاطلا برحلا نأ تكردأ «قشمدل عيرسلا
 ةروص لمحت تاحول يف لثمت يذلا رمألا «ةحوتفملا ةيروسلا قرطلا ىلإ

 رتوتلاب يعولا نم ةريبك ةجرد ىلع دسألا ناك .دسألا راشب يروسلا سيئرلا
 تقو يف ناريإ عم هفلاحت ديازت عم ةينس ةيبلغأ دنع همكح ءارج ديازتملا

 .اهلك ةقطنملا يف يعيشلا ينسلا رتوتلا ةدح هيف ديازتت

 يف ةقسنم ةيمالعإ ةلمح تدكأ «ةحودلا يف هللا بزح راصتنا موي يفو

 ايروس نيب ةرشابم ريغ تاثداحم تأدب هنأ ةرقنأو بيبأ لتو قشمد نم لك
 علطتي «ناريإل يحورلا فيلحلا «دسألا راشب ناكو .ةيكرت ةياعرب ليئارسإو
 نم رخآ فطعنم يف ؟نارهط لعف در نوكيس فيكف «فلحلا اذه قرخل
 .ًانمآ ودبي يناريإلا يروسلا فلاحتلا دعي مل ءطسوألا قرشلا دهاشم

 سيراب يف دسألا نوكيس اهدعبو .نانبل يف هرودل دسألا ريذحت مت دقو

 يهو «يزوكراس الوكين يسنرفلا سيئرلا نم ةوعدب «رهشأ ةتس نوضغ يف
 .ةيكيرمألا ةلزعلا نم جورخلا ىلع يروسلا سيئرلاو ايروس تدعاس ةوعد

 ةاتف يهو ءدسألا ءامسأ ىلع سيراب ةلحرل ةيمالعإلا روصلا تزكر دقو

 رعشو قار يزب  ترهظ رمعلا نم نيثالثلاو ةثلاثلا يف ةليمجو ءارقش
 تمدق دقو «ةمستبم يهو راشب اهجوز عم - ةيانعب هصق مت ريصق فوشكم

 ةداق عامتجال يروسلا سيئرلا يزوكراس اعد دقو رول امج اهحو

 سيئرلا عارتخا نم طسوألا قرشلا ةعومجم تناكو .طسوألا قرشلا

 .ليئارسإو ايروس نمضتت نأ ىلع مزع دقو «يسنرفلا

 يهو  ايروس لزع تالواحم نأ تسكع دق ةوعدلا نإف «عقاولا يف

 نع ثيدح كانه ناك ثيح .تلشف دق _ م۰ ماع ذنم اكيرمأ ةسايس

 طوقس ةلسلس ىف ةيلاتلا ونيمودلا ةعطق ىه ايروس نوكتل ةيقيقح ةطخ
 1 ١ .نييروتاتكدلا

 بعال ايروس نأ داقتعالا يف ديازت كانه ناك «شوب ةرادإ لؤاضت عم
 تاعازنلا يف رود هل بعال ‹طسوألا قرشلا يف يرورض هنكلو بعص

 «ةيروثلا ةيكيرمألا ةوقلاب ًاعوبطم ناك يذلا شوب دهع ىهتنا دقو .ةكباشتملا
 ةيبرعلا يضارألا ليكشت ةداعإل دحاو بناج نم ًايركسع ىعست تناك يتلاو
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 تفعض قارعلاو ايروسو نانبل يف ةيجيتارتسالا ءاطخألا عمو .ةيمالسإلاو

 ىسنرفلا سيئرلا فّرع دقو .ثادحألا ليكشت ىلع ةدحتملا تايالولا ةردق

 ال تنك اذإ مالسلا عنص كنكمي فيك» هلاؤسب ديدجلا يسايسلا جهنملا
 قايس يف لاؤسلا اذه ءاج .6؟ةفلتخملا رظنلا تاهجو باحصأ عم ثدحتت

 .رونلا ةنيدم يف ليتسابلا موي تالافتحال دسألا ةوعدب هرارق داعبأ حيضوت

 ةرشابم ريغ مالس تاثداحم هئارجإل هتأفاكم ىلع دسألا راشب لصح دقو

 ةديدجلا قارعلا ةلود عم تاقالع هتماقإلو «ةيكرت ةطاسو ربع ليئارسإ عم

 حتفب هدهعتلو ء(كلذ اولعف نيذلا لئالقلا برعلا ةداقلا نم ًادحاو هنوك)
 ةفاضتسا تبعل امك .ةرم لوأل نانيل ةلودب هفارتعالو «نانبل يف ةرافس
 دقو .ةيبوروألا مصاوعلا يف دسألا ليهأت ةداعإ يف ًارود نييقارعلا نيئجاللا

 «ةيموكح ريغلا تامظنملاو «ةدحتملا ممألاب ة ةثاغإلا لامعل هدالب حتفب ماق

 حاتفنالا اذه ناك دقو .ينطولا نمألا 0 نم نييكيرمأ نيلوؤسمل ًاريخأو
 ةفايض نم ايروس هتمدق ام اهنم ةديدع رومأ لباقم ايروس ىلع يسايسلا

 نع ةمجانلا ةيناسنإلا ةمزألاب ةيانعلل يداصتقالا ءبعلا لمحتل اهدادعتساو

 .قارعلا يف برحلا

 صلختو مارتحالا ضعب بستكا دقل .دسألل ةزئاج سيراب ةلحر تناك

 دسألا دعو «سيراب يفو .هدلاو نم ةبالص لقأ ةخسن ربتعُي ثيرو ةروص نم

 وقت لخادلا يف ةيرسلا هتطرش لازت ال امنيب ءًارضحت رثكأ طسوأ قرشب
 .نجسلا يف جزلاب مكاحملا مهيلع مكحتو ةيطارقميدلا ةاعد زاجتحاب

 - «يندملا عمتجملا» ةاعد نم ًاءزج ناك يذلاو  يالاريمأ رمعل ةبسنلاب

 ال ةيطارقميدلا ةاعد نأ املاط دسألل هترظن ريغي نأ هيلع بعصلا نم ناك

 .نجسلاب نولازي

 تقولا ضعب يف ودبي دقو «ريغتت ايروس نإ معن» :ةحارصب لاق هنكلو

 ا راسملل اهجاردأ دوعت نأ ثبلت ال اهنكل «ًايباجيإ اهاجتا هجتت اهنأ

 مالعإلا يفو يفرصملا ماظنلا يفو ءاضقلا لاجم يف ةيسيئر تاحالصإ كانهو

 نينطاوملل ةينوناق ةيامح يأل لماك بايغ كانه لازامو ءةقلعم لازت ال

 اضراغعم ةليوط ةرتقل ناك يذلا يالاريمأ نأ ودبي «كلذ عمو ٠ .نييروسلا

 ىلع كشوأ ًارصع كانه نأ تقولا ضعبل لءافت دق ناك ءايروس يف ثعبلل
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 توم عمو . .«تام دقل «لايخلا نم ثعبلا حبصأ دقل» :لاقو .ءاهتنالا

 .يالاريمأل ًاقبط «ميحرلا 0 ةيبرعلا ةيموقلا ةيجولوديأ تهتنا ثعبلا
 نا هاجتاب ةوطخ تحبصأ ‹«نانبل ةرافس حتف ىلع دسألا قفاو امدنعف

 ىلع دادحلا ًاينمض نلعأ دقو «ةرم لوأل نيتلودلا نيب ةيسامولبد تاقالع
 اهل دودح ال يتلا ايروس . .ىربكلا ايروسب يثعبلا ملحلا

 ةيروطاربمإلا ةياهنل ينمزلا عباتتلا انشياع دقل» :يالاريمأ فاضأو

 يسنرفلا يسامولبدلا ىلإ ًاريشم «نييسنرفلاو نييناطيربلا ترارقو ةينامثعلا
 ماع يف اماق نيذللا «سكياس كرام ريس يناطيربلا ىلإو وكيب جروج اوسنارف

 ذوفنلا طسبل لاجم ءاشنإب ىضقت !Ek ةيقافتا ىلع ضوافتلاب م۹۱7 - 1410

 دودحلا مسرل ىدأ هرودب يذلاو .طسوألا قرشلا يف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا

 نيعبرأ ةدملو . طفنلا ىلع برغلا ةرطيس ديدحتلو ةيبرعلا لودلل ةيرامعتسالا

 ىلع تاينيرشعلا يف ذ مت يذلا دودحلا مسرو رامعتسالا نويروسلا ضفر ةنس

 . مهدي

 ةريخألا ةوطخلا ذاختاب ايروس تماق» نآلا ىتح هنأ يالاريمأ دكأ دقو
 ركيب سكياس نأب ايروس تفرتعا «ةرم لوألو» .اوكيب سكياس ةدهاعم ذيفنتل

 ديدحت ةطقن كانه تيقبو .لبق نم اذه اولعف نأ ثدحي ملو .عق ةاو رمأ

 تناك املاطلو .تلمتكا وكيب سكياس نإ لوقلا اننكمي اهدنعو .دودحلا
 ةلأسم تناك نييروسلا نم لايجألو .«ضفرلا اذهل ريخألا لقعملا ايروس

 .اهتيوه نم ءزج اذهو اهيلع ةضورفملا برغلا دودح نم ربكأ ايروس ةبورع
 يف دحاو بعش» :مهلوقب مهرظن ةهجو نع نويروسلا ربع «نانبلل ةبسنلابو
 .؟نيدلب

 لصو امدنع قارعلا يف ةفينع ةياهن نم ثعبلا بزح ىناع دقو

 ةبورعلا ةركف تناكو . ايروس يف أطبأ ةريتوب عجارتي هنكل «دادغبل نويكيرمألا
 بوعشو لئابقل ةيوه ءاطعإ ىلع ىتح ةرداق دعت مل اهنإ .عجارتت ًاضيأ
 .ليئارسإ عم مالسلا وأ برحلا يف دحاو راصتنا قيقحت ىتح الو ةقطنملا

 ناكو .ةحاسلا ىلع ثيدح ماظنك يسايسلا مالسإلا رهظ «كلذ نع ًاضوعو

 هنامض ناكمإلاب دعي مل يناملعلا ركفلا يف هروذجب براضلا ايروس رارقتسا

 .ةيفئاطلا تاوادعلا ةأطو تحت نئت ةقطنم يف

۰۸ 



 ىدحإ يف ءاشعلل يتوعد مت ٠۲٠٠۸ ماع لوألا نيرشت /ربوتكأ يف

 «صاخ زارط نم ايروس انطاوم ناك .ميدق قيدص لبق نم ةيروسلا قطانملا

 ةكردم نكأ مل .دسألا ماظنل ةيلخادلا رارسألا ضعب ىلع ًاعلطم ًاضيأ ناكو
 ينآ امدنع لباقتن ًامئاد انك اننكلو «هعالطا ناك ىدم يأ ىلإ ديكأ لكشب
 :ايروس يف ةصاخ .طسوألا قرشلا يف رومألا يرجت اذكهو .قشمد

 يف ناك امك ةياغلل يرس ماظنو «نمزلا رورمب تمكارت ةقث ىلع ةينبم تاقالع

 نم امإ مهمظعم «سانلا نم ةنفحل ةطلسلا هيف عضخت ماظن «ميدقلا نيلمركلا

 ناك دقل .ةيخيرات حلاصم ةكبشب اهعم نيطبترملاو اهل نيصلخملا نم وأ ةلئاع

 تاقالع نم هفواخم يف كراشتي ناك دقل .رومألا نم ريثكلا يف ًاقحم يقيدص
 تارامثتسالل ةجاح يف كش الب قشمد تناك .نارهط عم ةيمانتملا ايروس

 لودلا عرسأ نم ةدحاو ايروس تناك «تاينيعستلاو تاينينامثلا يفو .ةيسرافلا

 دوقعلا هذه يف اودلو نيذلا لافطألا راصو .ملاعلا يف ناكسلا ددع ديازت يف

 يف مهباعيتسا متيل عسوتي نأ داصتقالا ىلع ناكو ءلمعلا قوس ىلع نوقفدتي
 تاقالعلا تناك .فافجلا ىف ةيروسلا طفنلا لوقح هيف تأدب يذلا تقولا

 نع ةا ةيبرعلا ايروس ٌةلزاع «ناريإ ةحلصمل بلاغلا يف لمعت ةيجيتارتسالا
 لاوط ةفيعض رصمو ةيدوعسلا عم ةيخيراتلا طباورلاو .يبرعلا ملاعلا ةيقب
 يف ةيمالسإلا تايشيلملا يمانت نم ًاضيأ ًافوختم يقيدص ناكو .كقولا
 ايروسل ةبسنلابو .قارعلاب ثدح امل ةريطخ ةجيتن يهو ءهدالب يف ءافخلا

 يف نيسمحتملا نييداهجلا نم هيف صلختلل ًامئالم ًاناكم قارعلا تحبصأ

 تالاكو ةردق تفعض ثيح «ىدملا ريصق ًاحاجن ناك هنكلو «دالبلا

 اذه يقيدص ناك .ةددشتملا تايشيليملا ةبقارم ىلع ةيروسلا تارابختسالا

 ةيمسر ريغ تاضوافم ةانق حتفل يروسلا سيئرلا طغض نع ينثدحي ام ًابلاغ

 نيب تاعامتجالا تحبصأ ىتح ركبملا ة4 تلا فقل .ليئارسإ عم

 هرظن ةهجو ةفرعمل ءاشعلل هتوعدل علطتلا ةمئاد تنكو .ةنلعم هبش نيفرطلا

 .دالبلا يف رومألا نطاوب ىلع علظمك

 روصت ًاقباس بعصلا نم ناك يذلا «نياد موت ءزيمملا ءاسملا فيض
 ىلوت تاينينامثلا ىفف «نطنشاو ىف افورعم نياد ناك .قشمد يف هدوجو

 ةيليئارسإلا ةيكيرمألا نوؤشلا ةنجل يهو «كابيأل يذيفنتلا ريدملا بصنم
 ديؤملا يبوللا ليوحتب ماق ةيلاتلا ةرشع ثالثلا تاونسلا ىدم ىلعو .ةماعلا

۲۰۹ 



 يف تيرتس لوو ةفيحص تدروأ دقو .ةيسيئر ةيسايس ةوق ىلإ ليئارسإل
 شوب جروج ةرادإ عم بنج ىلإ اينج تلمع كابيأ نأ 1۹4۱ ماع يف اهريرقت

 حرص دقو .ىلوألا جيلخلا برح ةيعرشب سرجنوكلا تيوصت ريرمتل 0
 .«توص كل سيلف ةيبناجلا طوطخلا ىلع تسلج اذإ» : : ًالئاق ةفيحصلل ني
 لريب دراشتير ىلإ BOE ةيناث توصلا اذه محلا الل ماع ىف يفو

 نسيكرلل اععنكم «قارعلا ني رحت ةنجل اولكشيل نيرخآلا ددجلا نيظفاحملاو

 نيسح مادصب ةحاطإلا ىلع بألا شوب جروج

 يه انتمهم» :ًامامت رياغم ببس هيدل ناكو ءقشمد ىف راص نآلا نياد
 نييكيرمألا نم ةعومجم نأب كلذ نياد رّسف دقو ءايروس عم تاقالعلا عيبطت
 ؛ةنس لالخ تاقالعلا عيبطتل ةيجيتارتسا ةطخ مهعمو اوءاج نييروسلاو

 . شوب ةرادإ اهتنبت يتلا لزعلا ةسايس كلذب ًافلاخم
 ةمظنمل ةديلو ةركف تناك يتلاو ةيروسلا ةيكيرمألا ةعومجملا نياد سأر

 نطنشاو نم تذختا ىتلا ةعومجملل ناكو .ةكرتشم ةيضرأ نع ثحبلل ىعست

 سأري نأ هنم تبلط دقو «ةيلودلا تاعازنلا لح يف ليوط خيرات اهل ًارقم
 ةينامث نم فلأتت نياد لمع ةعومجم تناكو .ايروس يف ةديدجلا ةردابملا

 :ًاقباس ًايكيرمأ ا اريفش ةف «نيدلبلا نم ىوتسم ىلعأ ىلع صاخشأ

 .ةيروسلا ةموكحلل نيراشتسمل ةفاضإلاب

 دحأ «نافيس ريمس داصتقالا لجر لزنم يف قشمد يف ءاشعلا ناك

 جراخ لالتلا ىلع «شعنملا ليللا ءاوه يفو .نييروسلا لمعلا قيرف ءاضعأ

 ءاوهلا يف ةيروسلا قابطألا نم ةميلو ميدقتب نافيس ةجوز تماق «ةمصاعلا

 انلصفي رهش ةمث نأ مغرو .رئاجسلاو تابورشملا نم باوكأل ةفاضإ ءقلطلا
 كاراب حشرملا ىلع تزكرت تاثداحملا نأ الإ «ةيكيرمألا تاباختنالا نع

 جهنلا ريغيس له .نيككشتم نويروسلا ناك ؟زوفي نأ نكمي له .امابوأ

 ةيداصتقالا تابوقعلا عفري نأ امابوأل نكمي له ؟ايروس هاجت يكيرمألا

 هيف هعم ينكرشأ يذلاو ءًانيمأ ًاريدقت نياد ىطعأ دقو ؟ايروس ىلع ةضورفملا

 عم اهتبقعأ يتلا تاعامتجالاو ةليللا كلت ءاشع رابتعالا يف ًاذخآ ءًاقحال

 ىلع ةمئاق نوكت نأ بجي تاثحابملا نأ نمؤُي ناك دقف .لمعلا ةعومجم

 ةيروسلا ةيكيرمألا تاقالعلا نأ ىسنن الأ بجي» :لاقو «قدصلاو ةنامألا
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 اهعيمج تسلا اياضقلا عم رمألا اذه يف لماعتن مل اذإ اننأو . .ةياغلل ةئيس

 كانه سيلف (ليئارسإو «نائبلو « سامحو « هللا برحو «تاريإو «قارعلا)

 .رومألا حالصإل ةصرف

 ًاداقتعا نياد موت دوقي ناك .ةمهملا هذهل هيلوت نم رهشأ ةدع لبقو

 aL لكل ترب كرغا ةنئا a اجا

 . (ةدحتملا

 .نطنشاو يف ةيسايسلا بخنلا نيب عساو قاطن ىلع ترشتنا ةيؤرلا هذه
 أدب يذلا رهشلا ىفو ءرمألا اذه لايح ام ًائيش لعفي نأ ررق نياد نكلو
 ةمظنملا هتاراهمو هتالاصتا مادختسابو ءةسايسلا هذه نع شوب ةرادإ عجارت
 ىلع شوبب ةصاخلا «ةريبكلا اصعلا» ةسايس لطبي نأ دارأ نطنشاو ىف ةربتعملا

 كرتي نأ لمأي ناك دقو .«فطلب ثدحتلا» نم ديزملا فيضيو وسلا رم

 لجأ نم اذه لعفأ ال انأ» .ةديدج ةرادإ يتأت ىتح ةحوتفم تاثداحملا

 حلاصملا ددحأ اذكه .ةدحتملا تايالولا لجأ نم هلعفأ لب .ايروس
 تاسسؤملاب ضوهنلا يف ًاكراشم ةريخألا دوقعلا تيضق دقل .ةيكيرمألا
 .؛ةيسايسلا

 رعشو «نطنشاو يف ةيليئارسإلا ةيضقلا عنص يف دقع نم رثكأ ىضمأ دقل

 نإ» :ةيليئارسإلا ةسايسلا يف نيزراب نيبعال عم ىشامتت هرظن تاهجو نأ

 عافدلا ةرازوو شيجلاف «كلذ عم قفتت دالبلا يف ةيقادصم رثكألا ةسسؤملا

 .«ناريإ وه ةبعللا روحم نأ اوكردأ

 ىف نيادل ىبيرجت ءاقل لوأ ذنم ظوحلم لكشب ىسايسلا قاطنلا ريغت دقل

 مل نإ - ةريتولا رييغتل امابوأ ةرادإ تكرحت «بصنملا هيلوت درجمبو .ايروس
 ناك .ءاوس دح ىلع ءادعألاو ءاقدصألا عم لصاوتلاو  تاسايسلا نكت
 نع نييروسلا عم ىرخأ ةرم نوثدحتي .كحملا ىلع نويدوعسلاو نويرصملا

 ىلع ةقطنملا يف ناريإ ذوفن ومن ثيح نم «قارعلاو ءليئارسإو «ناريإ :ةثالث
 نم يميلقإلا عقاولاو «قارعلا نم باحسنالاو ءةدحتملا تايالولا باسح
 .ليئارسإ يف ةديدج ةينيمي ةموكح مودق

 وه قشمدو نطنشاو نيب ةراحلا ناضحألا هذه نومضم نأ ًارس نكي ملو
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 هتدارأ ام هسفن وهو «نويدوعسلا هدارأ ام اذهو .نارهط نع ةريخألا دعب
 هنم ءزج يف هكرحي ناك ةقطنملا يف باطقتسالاو «كلذ دعب امابوأ ةرادإ

 تقو يأ نم برقأ تراصف ناريإ ! ناضحأل ايروس تعفُّد دقف «شوب ةرادإ

 اهرهظ ريدتل هيلع لصحت نأ قشمد ىلع بجي يذلا لباقملا ام نكلو .ىضم
 ؟ًاماع نيثالثلا فلحل

 تن ني نلت

 يديرب قودنص ىلإ قار قرو نم ةعونصملا ةوعدلا تلصو ةأجف
 دقل «ىفطصم دامع نطنشاو يف يروسلا ريفسلا نم ةوعدلا تناك .كرويوينب

 ۲٠٠۹. ناسين /ليربأ ۱۷ يف ايروسل ينطولا مويلاب لافتحالل يتوعد تمت
 يف ًابعال نوكتل تداع ايروس نأ ىلع ةلالد اذه يفو ةرخاف ةلفحلا تناك

 ةرافسلا اهيف موقت 3 يتلا ماوعأ ةينامث لالخ ىلوألا ةرملا تناكو « نطنشاو

 نم ناك امدنع شوب ا ءمخف لابقتسا ميظنتب ةيروسلا

 .راذتعالاب هجاويس ريبك يكيرمأ لوؤسم يأ ةوعد نأ حضاولا

 نم ًاجيزم فويضلا ناك «لوتيباكلا راوجب قدنفب ةيورك ةعاق ىف
 «نييسايسلا نيللحملاو «مالعإلا ريهاشمو «برعلا نييسامولبدلا
 مضت برص ةمئاق عضو امدنع يروسلا ريفسلا حجن د دقو .نيراشتسملاو

 جهنلا ريغتب ًاساكعنا ىطعأ امم «ةيدوعسلاو نا قالا نييسامولبد
 بتارملا نم مه ةيمهأ رثكألا فويضلا ناك نكلو .نطنشاو يفو ةقطنملا يف

 يذلاو يميلقإ ريبخ «فوه كيرديرف :ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو يف ايلعلا
 نامتليف يرفيجو «طسوألا قرشلل سيئرلا ثوعبم ليشتيم جروج عم لمع
 يف قباس ريفسو ىندألا قرشلا نوؤشل ةيجراخلا ريزو دعاسم لامعأب مئاقلا
 يف ايلعلا تاجردلا نم نييكيرمألا نيلوؤسملا ءالؤه لثم دوجوو .نانبل

 ًادقان نامتليف ناكو .شوب ةرادإ ءانثأ نكمم ريغ رمأ وه ايروس هاعرت لفحم
 ءانثأ نانبل يف ريفسلا بصنم ىلوتي ناك امدنع يروسلا ماظنلل حيرص لكشب

 رطيست يتلا مالعإلا لئاسو نع ءاردزاب ثدحتلا مئاد ناكو .شوب مكح ةرتف

 نآلاو «ةينانبللا نوؤشلا يف ًالخدت قشمد هتربتعا اميف ةيروسلا ةلودلا اهيلع
 ريفسلا عم ةرارحب حفاصتيو «لابقتسالا لفح يف امابوأ سيئرلا لثمم ربتعُي

 يف مستبي ىفطصم دامع ريفسلا ناكو .يمامألا لفحلا لخدم دنع يروسلا

 .لعفلاب نمزلا ريغت دقل .وهز



 تناكو ءايروس عمم ةيسامولبدلا تاقالعلا ةداعإب ديم لق امايوأ ناك

 ىف ةدحاو ةرزجال ةسايسل ًاقفو دعولا اذه ذيفنت يف اخ ًاءالب ىلبت هترادإ

 .ًادج ةحضاو ىلوألا ةرزجلاو 4دحأو تقو

 ةيكيرمألا تابوقعلاب ةدشب ايروس يف ةيموكحلا ناريطلا تاكرش ت
 يروسلا لوطسألا ضعب ناكو .اهيلع شوب ةرادإ اهتضرف يتلا ةيساقلا

 نأ ًادج ريطخلا نمو هحالصإ ليحتسملا نم ةخوخيشلا هتباصأ يذلا يلحملا
 جنيوب عنصلا ةيكيرمألا ةرئاطلا رايغ عطق هيف تناك يذلا تقولا يف .ريطي
 تاذ تاءاحيإلا نم ةدحاو يف .ةيكيرمألا تابوقعلل ًاقبط رر س۷
 عيب فانئتساب جنيوبل حامسلا ىلع ةدحتملا تايالولا تقفاو ءقشمدل ىزغملا
 ادج يرورض رمأ ديلجلا نابوذ ناكو .ةيروسلا ةيوجلا طوطخلل رايغلا عطق

 قطانم ىلع ةرطيسلا اهنأب ماع لكشب فّرعُت تناك يتلاو ءامابوأ ةسايس يف
 عم فالخ ىلع اهعضت نأ نكمم حلاصم لودلل نأ مارتحا عم نواعتلا
 .ةدحتملا تايالولا

 ةديدجلا ةرادإلا تأرق دقل .ةسايسلا هذهل رابتخاك مدختسُت ايروس تناك
 طغض ةقرو ةباثمب دعت يتلا ايروس «حيحص لكشب ةقطنملا يف ايروس ةناكم
 هسفن دسألا مدق دقو . ةيبرعلا ةّيْنَسلا دالبلاو ديازتملا ذوفنلا تاذ ناريإ نيب
 اذاملو .ةيكيرمألا نيناوقلل ًاقفو بعلي نكي مل هنكلو ءًاضيأ طغض ةقروك

 تتبثأ دق سامحو «هللا بزحو «ناريإ عم هتافلاحتف ؟كلذ لعف هيلع يغبني

 - ايروس تحبصأف .اهنزو قوف بعلت نأ ايروسل تحمس «ةحجان ةيجيتارتسإ
 ىف ئيس لجس تاذو «٠ فيعض شيج تاذ «دراوملا ةليلق ةلود تناك ىتلا

 باعلأ عيمج يف ةيسيئرلا قاروألاب ةكسمم  ناسنإلا قوقحو ةرادإلا
 ةرداق تناك اهنكلو «ثادحألا ليكشت ىلع ةرداق قشمد نكت ملو .ةقطنملا
 ئيلملا ديدجلا طسوألا قرشلا ططخل ةدسفم نوكت نأو .ةلقرعلا ىلع
 .تاعارصلاب

 تسيل ديكأتلاب ؟طسوألا قرشلا يف تاعازنلا ةيوست تاقوعم يه ام

 سيئرلا ىتح « يكيرمأ سيئرل تاونس ينامث وأ عبرأ هتدم ينمز راطإ نمض

 «ةريبك ةيعرشو ةيبعشب عتمت يذلاو «ةيسيئرلا ةيسايسلا تاعارصلا كردأ يذلا

 راظتنالا نم الدب ءهتسائر ةرتف ةيادب يف قاشلا لمعلا أدبي نأ دارأ يذلاو
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 .هفلس تاسرامم هفّلخ ثرإ نع ًاثحاب هترادإ اهيف عجارتتس يتلا مايألل

 رايخ رثكأ قشمد عم تاثداحم حتفب مازتلالل ليئارسإ ةداعإ رايخ ناك

 .امابوأ كاراب سيئرلاب ةصاخلا ةبعصلا طسوألا قرشلا ةدنجأ ىف دعاو

 ءدودحلاو ءءايملاو «نامألاو «باحسنالا :ثيح نم ةحضاو تناك ةيضقلا
 .اهدس نكمي يتلا تارغثلاو

 يف نوتنيلك ةرادإ نابإ ضوافتلا نم ىندأ وأ نيسوق باق نابناجلا ناك

 تناك يتلا  ةرشابملا ريغ تاثداحملا ترثعت ىرخأ ة ةرمو 25٠٠١ ماع

 قو ۲٠٠۸. ماع يف ةزغل يركسعلا ليئارسإ وزغ ببسب - ةيكرت ةطاسوب

 ديعت دق مالسلا ةدهاعمف :ةقطنملا ةيكيمانيد مالسلا تاثداحم ديدجت ةداعإ

 ةبعصلا تارايخلاب ناريإو سامحو هللا بزح هجاوتو ةقطنملا ءافلح ميظنت

 راسملا ةيكيمانيد رييغت ناك دقو .ةقطنملا ىف ةكباشتملا تاعارصلا طسو
 ثيح «قارعلا ناريج عم «ىربكلا ةقفصلا» هاجتاب ةوطخ يروسلا يليئارسإلا
 دعب رارقتسالا ديكأتل ةديحولا ةقيرطلا يه ةيجراخلا نطنشاو ةسايس نإ

 هيلع بجوتيس يكيرمألا سيئرلا نإف ديكأتلابو .ةدحتملا تايالولا باحسنا
 ناك اذإ نكلو .امهيتبغر نم دعبأ لكشب ريسلا ىلإ ايروسو ليئارسإب عفدلا

 أدبي نأ يقطنملا نم نوكيسف «ناريإ وه يسيئرلا امابوأ سيئرلا مامتها

 .ايروس عم سولجلاب



 رشع يناثلا لصنل)

 ادج ديعب

 ةدحتملا ممألا ضوفم بتكم ناك «م۹٠٠۲ ماع ناريزح /وينوي يف

 متي هيف يذلا ناكملا هسوس رفكب «قشمد ةيحاضب نيئجاللا ليجستل يماسلا

 .ةدحتملا ممألا لبق نم هباعيتساو دادغب يف يسايسلا لشفلا ةبقارم

 ىلع ترقتسا دق تاءارجإلا تناك ةدحتملا ممألاب نيلماعلل ةبسنلاب

 ةدحتملا ممألاب نولماعلا ناك «ءاثالث لك .ًاريثك تلاط ةمزأل ليوط نيتور
 يتاوللا ءاسنلا نم مهتيبلاغ .ةمظنم ريغ دوشح عم تاهجاومل نوضرعتي

 املك ةسارشب مهبلاطمب ولعت تاوصألا تناك «قرعلا ةرثك نم تاعمال نرهظي
 «ةيلاب قئاثوب ةيانعب كسمت يديألاو .ةدحتملا ممألا يلوؤسم دحأ رهظ

 ةديحولا مايألا يه ءاثالثلا مايأ تناك .ةلئاعلا ةبيصم ىلع ةلالدك اهب نيحولم
 ثدحتلا مهنكمي ثيح ًابيرق ءاقبلا نم ضعبلا هيف نكمتي يتلا عوبسألا يف
 فورظلا ريغتت مل < ‹ضعبلل ةبسنلاب .هجو ىلإ ايو ةدحتملا يلوؤسمل

 .رهشأ ةتس ذنم نيحزانلا نم دشحلا اذه اهيف تضخ ةرم رخآ ذنم

 تاونس عبرأل يسايسلا ءوجللا تابلط يف ةلود ىلعأ قارعلا تلظ دقل

 رثكأل نيئجاللا نوؤشل ةماعلا ةيضوفملا هيف تراشأ يذلا تقولا يفو «ةيلاتتم

 دلب لوبق تاءارجإ تلظ «نيطوتلا ةداعإ ىلع اولصح يقارع خلا نينامث نم

 .تاوئس ذخأت نأ نكميو اهب ؤبنتلا نكمي الو ةئيطب نيطوتلا ةداعإ

 ىلإ مهسفنأ ةيزيلجنإلا ةغللاب نوثدحتملا عفد مخضلا دشحلا اذه يفو

 ةأجف اهتلاق «هفقوم يف هدعاسأل تئج دقو يخأ لجأ نم انه انأ» :مامألا
 .اهنع ةلصفنملا اهتلئاع نع ليصافتلا قدأ فرعأ يننأ ول امك «ديشر حاجن

 نع تبرعأو .كلذب مزجلا عيطتسأ ال ؟ىتم اک يف ”اهنيطوت ةداعإ مت دقن

 مامضنالا يف اهيخأ صرف نم نسحت دق ةيصخشلا اهتيبذاج نأ اهداقتعا
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 اهتلاق « ءكلذ ليختت له «تاونس سمخ ةدمل يناعي ناك دقل» :اهيلإ

 ةدحتملا ممألا يلوؤسم لبق نم اهعامس ىلع ديتعأ ةسرمتم ةجهلب «طخسب
 ريثكلا ىلخت دقلف .يمامألا طخلا يف ةيكيتسالبلا يساركلا ىلع نيسلاجلا

 ةداعإ مت نيذلا مهتالئاع دارفأب قاحللا اودارأو طسوألا قرشلا نع انه

 اوعفاديل اوءاجو «ةدحتملا تايالولا وأ ءايلارتسأ وأ ءديوسلا يف مهنيطوت

 مئاد ىفنمل حرا ةيحيسم ةيقارع يهو نسير نتافل ناكو .ةيضقلا نع

 ىلإ ةفاضإلاب ًايرهش ًابتار نتاف تدارأ دقل «اعضاوت رثكأ لاوس ايروس يف

 :ًاجايتحا رثكألا تالاحلل ةدحتملا ممألا اهتحنم يتلا ةيئاذغلا تانوعملا
 هنكلو «ءاذغلا اننوطعي مهنإ .نايحألا ضعب يف ريع ار يلاقطأ»

 .«هعيبن وأ هيمرن نحنف «تاناويحلل ىتح حلاص ريغ وهف .ًاديج سيل

 ىلإ ديعبلا ىدملا ىلع لاحلا هب ىهتنا دق يفنملا يقارعلا عمتجملا ناكو
 ىلع ددج نودفاو كانه ناك اذإ امع ٌتلءاست دقو .راظتنالا ىلع دامتعالا

 لك كانه ىلإ يتأت يهف «هديكأتلاب معن» :رارصإب نتاف تباجأف ءدودحلا

 مهف «قارعلا يف ةبعص لازتال رومألا نإ» :ددجلا نيدفاولا ىرتو عوبسأ

 عطق يهف ةقد رثكأ نوكنل وأ «ءلتق ةصق اهنإ .«بعشلا نولتقي نولازيال

 (Motah Fatah al - Saleh) حلاصلا هاتف هاتوم مودق يف ًاببس تناك ءسوؤرلل

 ًاهجو ناك «دادغب نم يبرع ينس وهو .هسوس رفك يف بتكملا مامأ فقيل

 درس يف ةبوعص دجي لازيال ناكو ءداتعملا ءاثالثلا موي ماظنل ةبسنلاب ًاديدج

 يف همأ سأر عطق مت هنأ ىعدا .هلزنم كرت ىلع هتربجأ يتلا ليصافتلا

 ء«اهئانبأ فاطتخا لوح ةلئسأ حرط نع فكلاب اهريذحت مت دقلف» : اهخبطم

 ةتيملا هذه عقوت نأب يشت ثيدحلا يف هتقيرط تناك يذلا حلاص لاق امك

 لاوحأب ؤبنتلا نكمي امك هب ؤبنتلا نكمي ًارمأ راص ناسنإ يأل ةعينشلا
 ينربخأ امك دادغبب يموكح بتكمل اهاوكشب تمدقت دق همأ تناك .سقطلا
 ناك دقلف .قارعلاب ديدهتلاو لتقلا ماظنل ديدج روطت ةباثمب اذه ناكو .حلاص

 ًابيرق كلعجي بتكملا اذهل لوصولا نكلو «ىواكشلل يموكح بتكم كانه
 .تاقيقحتلا فاقيإل ةطلسلا مهيدل نيذلا نيمرجملا ءالؤه نم ًادج

 نم ققحتلاب ماق ءةيضوفملا بتكم ريدم لامعأب مئاقلا «كريلكول بيليف

 مغرلابو «؟بيرقلا لبقتسملا يف ةدوعلا نووني ال مهنم 7/9١ دجت «نيئجاللا
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 نأ الإ ةيضوفملاب نيلجسم يقارع فلأ يتئام نم رثكأ كانه لازيال هنأ نم

 طابترا يأ مهل سيلو قشمد يف نوشيعي نييقارعلا نم فالآلا تارشع كانه

 يقارع نويلم ١,1 كانه نأ نويروسلا نولوؤسملا ىعدا دقو .ةيضوفملاب

 ةداعإ متيس ثيح «ضعبلا دنع س تأدب ىفنملا عمتجم تاياهن نكلو

 ىلع لوصحلل دادغب ىلإ - خ ا ل

 ةيفنملا ةريبكلا هتلئاعب ل ا ةعضبل لمعلل وأ ؛لباقم يأ وأ

 رهشأ ةتس ذنم تضفخنا دق نيئجاللا دادعأ نأ» : كريلكول حرصو 00

 ةريبك ةعومجم كانهف» . . مونيا a تاواعرب هكر بج هوجو هيو تضف

 :وهو «نييقارعلا 0 روصت داس دقلو .قارعلا ىلإ ًابايإو ًاباهذ رفاست

 .«دحاو رايخب قثن *: نأ نكمي الف ‹«ةحاتم تارايخلا عيمج ىلع يقبن انوعد

 جورخو لوخد «ةئرلا لثم لمعت قشمدو دادغب نيب رورملا ةكرح تناك

 رج تفوت م1551 ماج عبر ىف + .فنعلا تالاح ضافخناو ةدايزل ًاعبت

 ينس عمجت ةلتك ربكأ ميعز وهو ءزراب يسايس بيصأ امدنع ًامامت رورملا
 كومريلا ةيحاض يف قهارم لبق نم سأرلا يف ةصاصرب «ناملربلا يف يبرع
 ةيطسولا نم ريبك ردق ىلع ايس ًادئاق يديبعلا ثراح ناك .دادغب طسو
 «ناسنإلا قوقح لاجم ىف ًاطشانو قوقحلا 5 ًايعماج ًاذاتسأو «لادتعالاو

 نم ةدحاو ىف نيلصملا ىلع ةعمجلا ةبطخ هئاقلإ ءانثأ رانلا هيلع قلطأ دقلو
 ةتقؤم ةفصب ىفنملاب اوناك نم ىتح «هتومبو .ةسارح ةمصاعلا يحاوض رثكأ
 .راظتنالاو ايروس يف ءاقبلا مهل لضفألا نم هنأ اوررق

 ةدايقلاو َةّنّسلا نيب ةحلاصملا قيقحتل لمأ لضفأ لثمي يديبعلا ناك دقل
 هرظن ةهجو يكلاملا يرون ءارزولا سيئر كراشي ناك دقلف .قارعلا يف ةيعيشلا

 .نويكيرمألا هرداغي امدنع ًالاح لضفأ حبصيس قارعلا نأ يف

 ًاريثك هنع لقت دقو .مهل موللا هيجوت يف ةرشابم رثكأ ناك هنأ نم مغرلاب

 يف نطاوم لك توم. نعو متارجلا لك نغ لوؤسملا وها رامعتسالا نإ ٠ هلوت
 عم ًافلاحتم نوكي نأ يف - هلوح كوكشلا هقلطأ داح داقتنا راثأ دقو .«قارعلا

 ماع يف ةيكيرمألا تاوقلا لبق نم هتيب ةمهادم ىلإ ىدأو - ةّيئسلا درمتلا ةكرح
 عزنل ةلمح نش دقلف .ةيلكلاب ًايسايس ناك يديبعلا ةدرمت» نكلو ..م.65

 ے2

 شيجلا ليكشت ةداعإلو «ءاوس دح ىلع ةيعيشلاو ةينسلا ‹تايشيليملا حالس
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 هتالمح رثكأ تناكو .ةيفئاطلا تايمسملا نع رظنلا ضغب ةينطو سسأ ىلع
 ةموكح ءارزول ةحيرصلا هتاداقتناو ََّنِّسلا ءانجسلل قارعلا ةلماعم دض ًابخص
 .نيلجرلا نيب ةقالعلا ترتو دقو ء«يكلاملا

 يف ةلادعلاو ةلءاسملا بايغ ىلع ةدشب يديبعلا جتحا «هتوم موي يفو
 نش دقل .دجسملا يف َةَنسلا نم دشح مامأ يكلاملا ءارزولا سيئر ةموكح
 رود ىلعو َهّنّسلا ء ءانجسلا نع ماع وفع ىلع لوصحلل ةرساخ ةيسايس ًابرح

 سيئر بئان هتفصب .يسايسلا م٠٠۲ دعب ام ماظن يف َةّنّسلا نييسايسلل ربكأ
 ىتلا ةيبرعلا ةّينسلا تالئاعلل ًالثمم هتفصبو «ناملربلاب ناسنإلا قوقح سلجم

 «هتافو قبس يذلا مويلا يفو .ةموكحلا نوجس ةموظنم لخاد اهءانبأ تدقف
 «يكلاملا ةموكح يف ةيلخادلاو عافدلا ءارزو لبق نم قيقحتلل هؤاعدتسا مت
 .ةيرزملا نوجسلا عاضوأو يفئاطلا فنعلا ةدايز ىلع موللا مهل هجو دقو

 ةّنسلا ءانجسلا نع يضاغتلا دض يديبعلا راث «يئاهنلا ماعلا هباطخ يف

 ةظحل لبق اهلاق ؛!هللا ىوس ًائيش مهنع فرعي دحأ ال» :قارعلا نوجس يف
 قلطأو ةسارحلا ةعومجم نيب نم ام ةقيرطب لسنا قهارم للست نم ةدحاو

 .ةبيرق ةفاسم نم هيلع رانلا

 قارعلا تدقف دقف .ةينطو ايديجارت ةباثمب يديبعلا ثراح توم ناك
 تناك يذلا  يكلاملا ماق لاحلا يفو .هيف ًاقوثومو ًارثؤم ةحلاصملل ًاتوص
 صخشلا ناك ًايأ هنأ ًايعدم «موجهلا ةنادإب - ًامئاد ةرتوتم يديبعلا عم هتقالع
 فنعلا رشني نأ لواحي ناك دقف ينسلا يسايسلا ىلع رانلا قلطأ يذلا

 نم ةديحولا ةزانجلا تناك دقو «ةلودلا نويزفلت اهثبي ةزانجب رمأو «يفئاطلا
 .ةيطغتلا هذه ىلع لصحت يتلا م١٠٠۲ ماع يف يكيرمألا وزغلا ذنم اهعون

 ةيسايسلا دادغب لئاصف ديحوت يف ىربك ةوق يديبعلا تومل ناك دقو
 لخاد اوعمجت داركأو ءةَسو «ةعيش نم نييقارعلا نيبسايسلا عيمج .ةرحانتملا
 فرشلا سرح قفار دقلو .مهمارتحا اورهظيل ةيمحملا ءارضخلا ةقطنملا
 يبأ دجسم راوجب ةيسيئرلا ةّيَنسلا رباقملا ىلإ لصو نأ ىلإ شعنلا يركسعلا
 ٍلاع توص» توم ةيبرعلا ةعماجلا تظحال ءةرهاقلا ىفو .دادغب لامش ةفينح

 توص تاكسإ نأب رارقإلا عم ««ةيطسولاو لادتعالاب زيمتي يقارع دئاقل
 .نامعو ءقشمدو «توريب عراوش يف بقاوع لبق نم هل ناك لقعلا

 ف چک چ
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 ثراح لايتغاب ريبك لكشب تأده دق ةيقارعلا ةيفئاطلا برحلا تناك

 برح يف ةميزهلا نويقارعلا ىراصنلاو ةّنّسلا برعلا َلِبَق امنأكو «يديبعلا
 ةيسايس ةيلاضن ةوق يف لّثمت «قيرطلا يف ناك رخآ لاضن ةمث نكلو «عراوشلا
 ال َةّئُّسلا ءامعزلا ناك .نييفنملا نم ديزملا قلخ ىف تمهسأ ةروطخ لقت ال

 .ديدج نم لكشتي يذلا نطولا اذه يف ةوقلا باستكا نولواحي نولازي
 رارقتسا يأ ثدحي نلو .اهنع يلختلا مدع تررق دق تناك ةيعيشلا بازحألاو

 .ةيسايسلا ةكرعملا هذهل لح ىلإ لصوتلا متي ىتح ةقطنملاو قارعلا يف

 ًاسايقم يفنلاو درشتلا ةياهن لعجل امابوأ كاراب علطت ءةسائرلل حشرمك
 نيئجاللا ةمزأ امابوأ سيئرلا كردأ دقو .ليوطلا ىدملا ىلع قارعلا رارقتسال

 بماك يف .قارعلا نم هباحسناب عارسإلل هتطخ زجوأ امدنع ىرخأ ةرم
 ءالؤه نإ» :زنيراملل لاق ءانيلوراك ثرون ةيالوب «ليفنوسكاج ىف نوجول

 دحتو برحلا هذهل ةيح ةجيتن نع ةرابع مه لافطألاو ءءاسنلاو «لاجرلا

 ةيجيتارتسا ةيلوؤسم اكيرمأل نأب امابوأ حرصو .«ةقطنملاب رارقتسالا قيقحتل
 ىلع ةوق رثكأ تارشؤم ةعضب كانه هنأل» :ةمزألا هذه لح هاجت ةيقالخأو
 .«مهنطول نيحزان نينطاوم ةداعإ درجم نم رثكأ «مئاد مالس لالحإ ةيناكمإ

 «م9١٠٠ ماع عيبر يف يكلاملا ءارزولا سيئر عم ةيضقلا سيئرلا راثأ دقو

 ىفنملا ىف نيحزانلا ةمزأ تناكو .هباختنا دعب راحبلا ربع هل ةلحر لوأ ىفو

 باحسنالل يئاهنلا دعوملا عم ًاحاحلإ رثكأ تحبصأ يتلا ةقلعملا لامعألا نم
 .قفألا يف حولي أدب يذلا يكيرمألا

 .نيحزانلاو نيئجالل ًارارق «لوؤسملا» باحسنالل امابوأ ةطخ تلمش

 .رارقلا اذه ليعفتل ةمساح ةطخ كانه نكت ملو دفني تقولا نكلو

 يف هبتكم ىلإ تلصو امدنع موللا هجوي فيك فرعي يفيرشلا ناندع ناك

 ًايراجت ًاقحلم لمعلا سأر ىلع ناك «يقارع يطارقوريب يفيرشلا  قشمد
 فارتعالا ةيمهأ كردي لعفلاب ناكو  نيتنس ةدمل قشمدب ةيقارعلا ةرافسلل

 نيلوؤسملل ةيرورض ةراهم ودبي ام ىلع تناك يتلاو ءدقنلا يدافتل بنذلاب
 ميظنت نع لوؤسملا يفيرشلا ناك .يفيرشلا ةلكاش ىلع مه نيذلا برعلا
 ةدوعلل نييفنملا نييقارعلا بذجل تارئاطلا ركاذتو «تالفاحلاو «تارايسلا

 تالصاوم لئاسو تلمش يتلا ةقفصلا عيبي نأ هيلع ناك دقل .نطولا ىلإ
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 ةباثمب اذه ناكو .ةلئاع لكل رالود 86٠ هردق يدفن غلبمو دادغيل ةيناجم

 ةلفاق لوصو دعب تهتنا ىتلا ةيثراكلا ةيموكحلا م۷١٠۲ ماع ةطخل ثيدحت

 .دادغبل ةلحاو تاللفاح

 لك ءاغلإب اوموقي نأ نييفنملا ىلع ناك ءةطخلا نم ةلدعملا ةخسنلا يف

 «ةيضوفملا عم نيئجالك مهعضو ىلإ ةفاضإلاب ةيروسلا مهتماقإ حيراصت
 اذه نكلو .ناطيتسالل مهليهأتل وأ ايروسل ةدوعلا يف مهقح نع نيلختم

 رارصإ ببسل ًاقيقد ًاريسفت يفيرش ىدل ناكو .ًاضيأ رثعت ت يموكحلا جمانربلا

 .ةيزجم دادعأب نطولل ةدوعلا ضفر ىلع نييقارعلا

 لوأل يكلاملا ةموكح تقلطأ امدنع ماع لبق يفيرشلا ناندع تلباق دقل
 ىفنملا ناكس ةيبلاغ نأ اهنيح يل دكأ دقل .نطولل نييفنملا ةداعإ ةردابم ةرم

 لك نأ ينربخأ دقل «ةقيقحلا يف لب «يموكحلا جمانربلا اذه نونبتيس

 رشؤم هل نكي مل ؤبنت ءرهشأ لالخ نطولاب نونوكيس نييفنملا نييقارعلا
 هذه لشف ىف أببس اوناك نيذلا ةانجلاب ةليوط ةمئاق هيدل ناك ءةنس دعبو
 ةداعإب ةدحتملا تايالولا ةموكحو ةيضوفملا مايقب تأدب ةمئاقلا «ةردابملا

 دقل» يضاملا ماعلا نم رثكأ ابوروأو اكيرمأب نييقارعلا نم ىرخأ فالآ نيطوت
 .[جراخلاب] مهنيطوت داعُيس نييقارعلا نأب دوعولا نم ريثكلا ةيضوفملا تمدق
 ىف لكاشملا لحب ةيقارعلا ةموكحلا تماق ول ىتحو .انه سانلا ىقب دقف اذل
 :ةةضوقتلا أطخ اذهف ءاذل .ابوروأ ىف شيعلا نونمتي نولازي الف .«قارعلا

 ۰ . يفيرشلا خرص كلذب
 اذهل يمجرتم ىيحي دمحم ناك امنيب «ةداحلا هتبطخ يفيرشلا لمكأو

 ًاضيأو» :ةانجلا نم يفيرشلا ةمئاق ةعباتم ًالواحم «نييفنملا دحأو ءاقللا

 اوربخأو ةيقارعلا ةموكحلا دض اوناك دقل ءانه نولازي ال نيذلا نييثعبلا ضعب
 ءةدحتملا ممألا قيرط نع تاعئاشلا هذه اوجور دقل .ةدوعلا مدعب سانلا
 نييقارعلا نم ريثكلا دارأ ءاذهلو .تاعئاشلا هذه ةدحتملا ممألا تعجش دقو
 .؛!انه ثوكملا

 يفيرشلا ظحال داكلابو .مامتهاب تاملكلا هذه ىيحي دمحم مجرت
 ءاقلإ يف ًاذخآ ناك امنيب «ةدوعلا ضرع ضفر يذلا ىقارعلا اذه «ىيحي
 :ةيناجملا ةموكحلا تالحر يف نييقارعلا كارتشا مدع ببس نع هتايرظن

 ضخ



 ممألا نأ لوقأ ينلعج ام وهو «قارعلا نع ًاديعب لوقعلا ذخأيس اذهو»
 .1!كلذ نع ةلوؤسملا يه ةدحتملا

 ىلع لمعلا قرو نم ىضوف تظحال «يفيرشلا بتكم نم ةرباع ةرظنب
 داوعأ نم داجسلا يف قارتحا تامالع ةعضب كانه ناكو .حاتم حطس لك

 ىلإ ةلقاثتم ىطخب هدعاسم لخد .نييبصع لاجر لبق نم ةقوحسملا رئاجسلا

 ذخأي نأ نودب عقو يذلاو «يفيرشلا اهعقويل قاروألا نم ديزملا عم بتكملا

 دلب «رح دلب يف نحن» :ًالئاق قارعلل غلاب لؤافتب هتاريدقت نم ةحارتسا
 مه طقف نييباهرإلا نإ .ةيئاضف ةانق 70و ةفيحص ٠٠١ انيدلا .«يطارقميد
 لولحبو .ةديدج ةلحرم غلب قارعلا نأ ركذي نأ يفيرش يسن دقلو .«ةلكشملا
 «يبرعلا ملاعلا يف ًاداسف لوألا دلبلا هنأ ىلع هفينصت مت م4١٠٠ ماع
 ةباقر ةعومجم يهو «ةيلودلا ةيفافشلا لبق نم ءملاعلا ىوتسم ىلع عبارلاو

 سفانت اهلعج ام هتايوتسم ىلعأب داسفلا ىلإ دادغب تلوحت دقو .ةيلود

 . ايريجين

 تايشيليملا دلب لازي ال قارعلا نإ :لوقي نأ ًاضيأ ىفيرشلا لمهأو
 لمهأو .تالايتغالاو «تافاطتخالاو «ةعباتتملا تاريجفتلا بناجب «ةلاطبلاو
 «برحلا لبق هيلع تناك يذلا اهاوتسم نع ةديعب لازت ال ةيبطلا ةياعرلا نأ

 .اهيف قوثوم ريغ تناك لاوحألا لضفأ يف ءابرهكلاو هايملا تاديدمت نأو

 لاجر لبق نم اهيف مكحتلا متي تانوتناك ةنيدم نع ةرابع ةمصاعلا تناكو

 نم ةريبك ةجرد ىلع ةيفئاطلا ةطرشلا تاوق تناكو .شيتفت طاقن يف نيحلسم

 دقو a E او سا ميش كانه دعي مل .داسفلا

 :طق كلذ نم اأ

 ىفنم ىف نوشيعي نيذلا نييقارعلا هاجت فطاعت يأ ىفيرشلا ىدل ناك ول
 سكعي هنأكو هفقوم ادب دقف .فطاعت يأ رهظي مل هنكلو هرهظأ ناكل سئاب
 فصي ام ًامئاد ىكلاملا ناك «ةقلغملا باوبألا فلخف :هئارزو سيئر فقوم
 ممألا يلوؤسم نم ديدعلا مواد دقف اذهلو ««ةنوخلا»و «ءانبجلاب» نييفنملا

 امع تلءاست املك يل يكلاملا مالك نم سابتقالا اذه راركت ىلع ةدحتملا
 .نييفنملا ناكسلا هاجت ءارزولا سيئر دنع فطاعتلل راقتفا هنأكو ءودبي ناك
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 نأ امإ :نيقيرف ىلإ مسقنت يكلاملا تاماهتال ةرسفملا تايرظنلا تناكو

 اهليكشتب ماق هتاربخ نأل ؛ةيفئاطلا برحلا دعب ام ةمدص مهفتي مل يكلاملا

 مت هرظن تاهجو نأ وأ ءءارضخلا ةقطنملا يف يمحملا هدعقم نم اهلقصو

 ديدعلا نأ ثلاث لامتحا كانهو .ىفنملا ىف ةليوطلا هتاربخ ةطساوب اهليكشت
 لا نم اوناك نييقنملا بلاغ نأ اوكرنا نيلوؤسملا ناك قف

 .ةماعلا تاقالعلل ةجعزم ةلكشم يعامجلا حوزنلا لظ «يكلاملل ةبسنلاب
 يناجملا لقنلاو ةيدقنلا زفاوحلاب ةتهابلا دوعولا يذ ةموكحلا جمانرب حنم دقو

 لودلا تنلعأ .نييفنملا ةدوع يف يكلاملا بغري مل اذل «تافورصملل ةيطغت

 ةلاسر نكلو «ةيناسنإ ةمزأ وه نييقارعلا حوزن نأ يلودلا عمتجملاو ةرواجملا

 مل كلذ عم «نويفنملاو .يلخادلا نأشلاب همامتها نع رثكأ تربع يكلاملا
 يأ دوجو يفني دالبلا جراخ مهدوجوف «مالكلا اذه نم ةدحاو ةملك اوقدصي

 .يلخادلا نأشلا يف روطت

 معدلا نم ليلقلا تضرع ةيقارعلا ةموكحلا نأ فرعي ناك عيمجلا

 هترجأ يفتاه عالطتسا رهظأ دقو .دالبلا نم اورف نيذلا نييقارعلا نينطاوملل
 ةدوعلل ةموكحلا جمانرب يف مهءامسأ اولجس يذلا نييقارعلا ىلع ةيضوفملا

 .هب دعو يذلا غلبملا ىلع لصح دق نيدئاعلا نم طقف ٠١/ نأ نطولل

 ندرألل هليوحت مت يذلا رالود نويلم ٠١ لا غلبم نع رظنلا فرصبو

 ىلع ىقلملا ءبعلا فيفختل دوهج يأب يكلاملا ةموكح مقت مل ءايروسو
 فورظلا ةدح ليلقتل وأ «نييقارع نينطاومل اهتفاضتسا ريظن ةرواجملا لودلا

 .مهسفنأ نييفنملل ةيلام تادعاسم ميدقتب ةبعصلا ةيشيعملا

 .ةينطولا ةحلاصملا قيقحت يف قارعلا لشف نم ًاءزج دعُي ًاضيأ اذهو

 نم ًالدبو «هينطاوم عيمج ةيامحل ىعسي نأ هيلع يغبني يطارقميدلا دلبلاف
 ال عمتجملا نأل مهتموكح لبق نم لماكلاب نييفنملا نع يلختلا مت «كلذ
 .نييحيسملاو ةّنسْلا بساني

 بئان وهو  نيسح لوسر افص اهلاق دعب مهتموكح يف اوقثي مل مهنإ»
 نوكي نأل ةدارإ هيدل ردان لوؤسمو ةيقارعلا ةموكحلل يموقلا نمألا راشتسم

 دجب لمعي نأ هل دبال قارعلا نأب هنيقي نع برعي وهو  دادغب تاسايسل ًادقان
 دب ال يكلاملا ةموكح نأو مهنطو يف مهب بحرُم مهنأ نييقارعلا عنقيل رثكأ
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 .جراخلا نم ةدوعلا نوريثكلا يوني ال» :ةدوعلا ةسايس ىلع لمعلا نآلا اهل

 ردقلاب ةديج نكت مل اهلك عاضوألاف .هلمكأب عضولاو نمألا ببسب اذهو

 دقو . «ًاقلطم اودوعي نلف ءرومألا هذه ةيوست ىلع لمعت مل نإف «يفاكلا

 ماع ةياهنب نودوعیس ىفنملا ناكس نم ٠ نأ ا لريضو انيق ترعأ

 نييفنملا نم ديزملا يرغت نأ اهنأش نم يتلا لوحتلا ةطقن يهو م
 داكلاب م۸ ماع ةياهنبف : ًاغماد ليلدلا ناك نكلو .ةمخض دادعأب ةدوعلاب

 ربكأ دادعأب نولحري نويقارعلا ناك م۹٠٠۲ ماع يفو .نييفنملا نم ١/ داع

 نيذلا ءالؤه مه ليحرلاب نيمتهملا نييقارعلا رثكأ ناكو .نودوعي نيذلا نم
 يف ةدحتملا تايالولا ةرافس يفو .ةدحتملا تايالولا ىدل نولمعي اوناك

 ريبك ؤه نيطوت جمانوب قد ةريبك دادعأب ةمخض تالاح ءالؤه نيطوت ةداعإ جمانرب ىدل ناك ءدادغب
 ليجست متي ناكو .ةلباقم لوأل ينمز لودج عضول الماك ًاماع تقرغتسا

 .موي لك ديزملا

 دقل .ةيفئاطلا ةيلهألا برحلا ببسب ريغتو نآلا فلتخم دلب قارعلاف
 ىفو .ةقيقحلا هذه ىلع فافتلالل لاجم الو ءةَّنَسلا رسخو ةعيشلا هيف رصتنا
 اهعباطل دادغب ةداعتسا يف ريبك لمأ كانه ناك «يلاحلا يسايسلا خانملا لظ
 الا نب جيزمب ةينغ مايألا نم موي يف تناك يتلا ةنيدملا «يخيراتلا
 ةيعيش حور دادغبل تراص كلذ نع ًاضوع . تنجح ىلإ اج نوشيعي ةقارعلا

 قوف ة ةيعيشلا تايارلا ولعت امنيب ةينيدلا دايعألا ءانثأ ةشاشلا ىلعو «ةحضاو

 يف وأ ةقلغم ةّيَنسلا دجاسملا نم ديدعلا دجت «ةنيدملا ىنابمو دجاسم بلغأ
 1 1 .بارخ ةلاح

 اذكه «ةديج ةلاحب نمألا راص اذإ ةنسلل ةبسنلاب فلتخيس قارعلا نإ»

 يعيفر نييموكحلا نيلوؤسملا نم ةلق نم ًادحاو ناك دقل .لوسر افص لاق

 دالبلا مكحت يتلا نييفنملا نييسايسلا ةئف نم ًاءزج اونوكي مل نيذلا ىوتسملا
 هل مادص شيج يف طباضك - ةيسايسلا لوسر افص ةيفلخ تلكش دقو .ًايلاح

 «قارعلا لبقتسمل هترظن  نييقارعلا نييسايسلا نيقشنملا عم ةيرس تاطابترا

 دقف كلذ ىلع ةوالع .ةعيشلا نييسايسلا ةداقلا عم فالخ ىلع هتلعج امك

 نأ فرتعا دقو .ةينس ةأرما نم ًاجوزتم ناكو ةزراب ةيعيش ةلئاع نم ناك
 .ةيعيش ةيبلغأ تاذ ةمصاع دادغب ءاقب نم دكأتلا تدارأ يكلاملا ةموكح

 ففي



 «لوقعلا ةرجه سكع يف مهتبغر ىلع ةيقارعلا ةموكحلا ولوؤسم قفتاو
 .كلذ لعف ةيفيك ىلع اوقفتي مل مهنكلو

 نكلو «ةمصاعلا ىف فنعلا ةبسن نم ةدحتملا تايالولا تاوق تللق دقل
 ةعباتم ىف ةيرحلا قلطم هل ةعيشلا لبق نم هيلع رطيسملا ةطلسلا لكيه ناك
 يأ كلمت ال ةيلقأ نم ًاءزج مهسفنأ نودجي فوس نودئاعلا ةّئّسلاف .هحلاصم
 .ةيامحلا اهل رفوُتس اهعاضوأ نأب تانامض

 كنبلا ماقرأل ًاقبط  ةميدقلا مهلزانمل ةدوعلا يف نوركفي نيذلل ةبسنلابو
 مهمرح دقف  دادغب يف تويبلا كالم نم اوناك نييفنملا نم AE يلودلا

 «ةعيرسلا ةدوعلل ةصرف يأ نم ةيكلملا ىلع عزانت ةلاح نويلم نم رثكأ دوجو

 ناكو .ةنمآ ربتعت يحاوض يف تناك ةقباسلا مهتويب نأ ضارتفا عم ىتح

 ةوقب مهتويب اوقرس تايشيليملا ءاضعأ نأ نورركي ام ًابلاغ نويقارعلا نويفنملا
 ءاليتسالا مت دق مهلزانم نأ وأ ءاهيلإ اولقتنا دق ديلا يعضاو نأ وأ «حالسلا

 لقأ راعسأب مهلزانم عيب ىلع اوربجأ نورخآو .يقرعلا ريهطتلا ةلمح يف اهيلع
 ةيلهألا برحلا ةورذ يف ةينوناق ريغ تاقفص يف قوسلا رعس نم ريثكب
 ءانثأ يف ىدملا ةليوط مهراجيإ دوقع نع نورجأتسملا ىلختو .ةيفئاطلا
 دوقعلا هذه ىلع ضوافتلا ةداعإب كالملا ماق مث دالبلا نم بورهلل مهعافدنا

 ةيفئاط ةعومجم نم اوناك ام ًابلاغ نيذلاو ءددجلا نيميقملا عم ىلعأ راعسأب
 . ةسفانم

 ءاصقتسا عم ةلكشملا مجح مييقت ةرجهلل يلودلا بتكملا لواح دقو
 نيحزانلا نم ًابيرقت ۷٠ نأ جئاتنلا تفشكو .ًايلخاد نيدرشملا نيب نكاسملا
 سيل مهنأ وأ مهنذإ نودب نيرخآ لبق نم اهلالتحا مت دق مهكالمأ نإ :اولاق

 ةديدشلا ةروطخلا نم هنأ نوري مهنأ ىلإ ريشي ام «مهكالمأ ةلاحب ملع مهيدل
 دقو .ةريبك ةبقع كلذ لكشُي ناك دقل .رمألا فاشتكال مهيحاوضل اودوعي نأ
 مهتالئاع اهيف تشاع يتلا مهتويب نأ اوداع نيذلا نم نوريثكلا فشتكا
 .ةطاسب لكب مهل اكلم دعت مل لايجأل

 نيكستلا ةلضعم ىلع بلغتلل تاءارجإ عضوب ةيقارعلا ةموكحلا تماق

 سلجم سيئر رارقو 717 مقر ءارزولا سلجم رارق :نيديدج نيرارق رادصإب
 مت ةدوقفملا تايكلملا دادرتسا تاءارجإو دعاوف نكلو ٠١١ مقر ءارزولا
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 /ر ياني نيب ام ةرتقلا ىف داليلا اورداغ نيذلا نينطاوملا ىلع اهقيبطتب ءافتكالا

 ةرتف لثمي راطإلا اذهو .م۸٠٠۲ يناثلا نوناك /ريانيو م7١٠٠ يناثلا نوناك
 ترمتساو .ةنيعم رئاود يموكحلا جمانربلا دعبتسا دقو «ةقوبسم ريغ ةلحر
 داعبتسا متو .م۸٠٠۲ رياني دعب ةيحيسملا ةيلقألا اهل ضرعتت يتلا تاديدهتلا

 ماع نيب ام ةرتفلا يف دالبلا اورداغ نيذلا مهو ًاددع رثكألا نييفنملا ناكسلا

 يقارع نويلم ٠١١ كانه نإف ةيضوفملا ريدقت بسحو .م١٠٠۲ ماعو م۴۳
 .ةّنسلا نم مهتيبلغأو «ةئفلا هذه نم

 انني دي نق

 رخآ ًاتابثإ دعُي ةيكلملا قوقحب صاخلاو تهابلا ةموكحلا رارق ناك
 ال نمزلا نأو ءهحالصإ نكمي ال عضو يف قارعلا نأ نودقتعي نيذلا ءالؤهل

 لبق نم اهعضو مت يتلا دالبلل ةديدجلا ةيفئاطلا ةطيرخلاف .ءارولل دوعي
 لثمم بئان ءلامج تافرع فصو دقلو .مودتس نييباهرإلاو تايشيليملا
 ىلع سانأ مهنأب ندرألا يف نييقارعلا ناكسلا «ندرألاب نامع يف ةيضوفملا
 لوصحلا نود ةدوعلا يف اوركفي نل مهنإ ثيحب «فارتحالا نم ةيلاع ةجرد

 ةيموكحلا مهفئاظو دادرتساو مهتايكلم صوصخب مهبلاطمل لولحلا ضعب ىلع
 .ةدوقفملا

 ًالطاع نوكت نأ نم كل فرشأ ًائجال نوكت نأ» :لامج لاقو
 ًامامت ًاعنتقم لامج ناك دقف «ناّمَع يف ةيحيسملا ةيلقألل ةبسنلابو .«قارعلاب
 ةدايزب يبوروألا داحتالا ماق م4١٠٠ ماع لولحبو .اودوعي نل مهنأب

 ةرشع يلاوح غلبت ةريبك دادعأل نكامأ ةحاتإب ًادعاو «نيطوتلا ةداعإ صصح
 نأ قارعلا تاءادن نم مغرلاب «نيددهملا ىراصنلا نم مهتيبلاغ «يقارع فالآ

 ريثيو دالبلاب يقبتملا يحيسملا عمتجملا نم للقي نأ هناش نم كلذ
 .كلذ رارمتسا ىودج ىدم لوح تالؤاستلا

 يف مئادلا جامدنالا اهدحأ :ةلمتحم لولح ثالث نيئجاللا مامأ ناك

 ايروس نم لك تاموكح لبق نم ضفرلاب لبوُق اذه نكلو «ةفيضتسملا دالبلا
 نيطوتلا ةداعإ وه ىناثلا لحلاو .نييفنملا نم ددع ربكأ دجوي ثيح ندرألاو
 ماع لولحبو .(ايلارتسأو ءابوروأو ءاكيرمأ لاثملا ليبس ىلع) ةثلاث نادلب يف
 «يقارع فلأ نيرشع نم رثكأ نيطوت ةداعإب ةدحتملا تايالولا تماق مم 4
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 عم ىتح نكلو «نيطوتلا ةداعإ صصح عفرب ادنكو يبوروألا داحتالا ماقو

 ناكو .دقع نم رثكأل جاتحتس ةمكارتملا تالاحلا نإف عيرسلا لدعملا اذه
 قارعلا ىلإ ةدوعلا وه نييقارعلا نيئجاللا مظعمل ديحولا يلمعلا لحلا

 «نوناقلا ةدايسو «رارقتسالا ةداعإ ىلع ًافقوتم لازال يذلاو «ًةيعاوط

 هنأكو رمألا اذه ادب «بيرقلا ىدملا ىلعو .ةيسايسلا ةحلاصملاب عانقإلاو

 .لايخلا نم ٌبرض



 ببسب ةكهنم تنك 2م6١٠٠ ماع لوليأ /ربمتبس يف دادغب ترداغ امدنع

 نييقارعلا نم ديدعلا لثمكو .ةيفئاطلا برحلل ةعورملا فنعلا لامعأ

 يف اهريغ تفرع امك اهتفرع يتلا ةنيدملا نم ًاضيأ جورخلا تدرأ «نييفنملا

 تاوقلا لوصو نم تاونس تس يلاوحو «تاونس عبرأ دعبو .يبرعلا ملاعلا
 ًاقرف دجأ نأ يف لمأ يلكو ىرخأ ةرم تدع «ةيقارعلا يضارألل ةيكيرمألا
 .ىفنملا نع ةمتاقلا ةياورلا يف

 ةريصقلا يتلحر يف .ةرئاطلاب طبهأ نأ لبق ىتح تاريغت تظحال دقل
 نيدقاغتملا iS تاكرلا ناك «دادغبل كا ةقباسلا

 ةيبلغألا تراصف ةلحرلا كح قلد درر سل ر 00

 نهضعب «زنيجلا نوسبلي ءاسن ءرهظ بئاقح نولمحي لافطأ :ةيقارع تالئاع
 ةدوع ىلإ ةراشإ يف باجح نودب نهضعبو «نهسوؤر ىلع ضافضف باجحب
 «ةريخألا هتطحمل لصو بورحلا رصع .ةمصاعلل ةيناملع ءايزأ تاضوم

 يذلاو ضرألاب اهمادطصا ةعرسو ةرئاطلا نارود عم ملؤملا ءاعمألا راصتعاو

 ىلع فرتحم سلس قالزناب هلادبتسا مت ‹طوبهلا لبق مادطصالا هبشي ناك

 ةايحب يحروت ةنئمطم تاراشإ توح يتلاو ةعتمألا ةلاصو .نخاس جردم

 ةيزاغ تابورشمو لورتب تاكرش نع نلعي مخض يرادج قصلم : ةيعيبط

 دجت ال .ءظوحلم لكشبو .بئاقحلا ريس ءوده يف باكرلا راظتناو .ةيكيرمأ

 نم اع هک راطملا يت ایج کس ارل عم اتا «نخدي نم

 ريغلا قارعلا ةعيبط نع ربعت يتلا ةظوحلملا ةديحولا ةراشإلا تناكو .نيخدتلا
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 نيسلاج «ةقباطتم ءايزأ نوسبلي «يدنغوأ دقاعتم يتئام دوجو يه ةرقتسم

 لبق مهجورخ قاروأ نورظتني «ةرداغملا ةلاص يف 2 ضرألا ىلع ءاصفرقلا

 يهو «ةصاخلا ةيدنغوألا نمألا تالاكو دحأ .الابمك ىلإ مهناريط

 ذنم قارعلل نمأ سارح لاسرإ ىلع تمواد دق ««ةينمألا تامدخلل تياترتاو»

 .شيتفت ةطقن سراح ٠٠٠٠١ ريفوتل ةيزجم ةيونس دوقعب م۷٠٠۲ ماع

 يفف .راطملا ةرداغم تاءارجإ ماظن يف ةيكيتامارد رثكألا رييغتلا ناك
 .قالطإلا ىلع هلك ملاعلا يف ةفاسم رطخأ راطملا قيرط ناك م5١٠٠ ماع

 قيرط يف ةيعيبط ةعرسب ةعردملا انترايس دوقي قئاسلا ناك تاونس عبرأ دعبو
 لقن تانحاشو «زارطلا ةئيدح تارايس نودوقي نييقارع نيقئاسب محدزم
 ناك .ىلاقتربلاو ضيبألاب ةيلطملا ةرجألا تارايس نم ريثكو «باكرلاب ةءولمم

 تناك معاطمو تالحمو «عراوشلا يف ةاشملا تاراشإ نم ريثكلا كانه
 ناك يذلا يقارلا يحلا «ةيرداجلل ةلجد رهن روبعب انمق نيح لمعلل ةحوتفم
 .ةنيدملاب نييبرغلا نييفاحصلا نم ةريغصلا ةعومجملل ًارقم

 ةنيدملا ربع هؤانب مت ام ناك برحلا هتفلخ يذلاو ًاحوضو رثكألا رثألا
 ًاحاورأ تذقنأ لكشلا ةحيبق ةيناسارخ زيلاهدو نايدو «ةيدامرلا ةناسرخلاب

 يلاوح اهعافتراو نائط اهنزو غلب يتلا زجاوحلا .بعشلا تقرف اهنكلو

 «رورملا ةكرح قفدت تلطع «هلمكأب يحلاب ةطيحملاو رتملا فصنو نيرتملا
 تمسر نم يه تراصو «ةيداعلا نئابزلا نم ةيديلقتلا قاوسألا تمرحو
 سيئر دهعت «يلوصو دعب ىلوألا ةليلقلا مايألا يف .يفئاطلا ميسقتلا ةطيرخ

 ىف ءأموي نيعبرأ لالخ ةيناسارخلا دادغب ةهاتم ةلازإب ىكلاملا يرون ءارزولا
 فنعلا تالاح ىلع اهترطيس تمكحأ دق هتموكح نأب هداقتعا ىلإ ةراشإ
 ءارزولل ًاسيئر ىقبي نأ دارأ اذإ مهيلإ ةجاح يف ناك ثيح نيبخانلل ةلاسرو
 ءهايملاو ءءابرهكلا تلظ .رهشأ ةسمخ نوضغ ىف ةينطولا تاباختنالا دعب

 اهنكمي يذلا ىوتسملا ىلع ىرخألا ةيموكحلا تامدخلاو «ةيحصلا ةياعرلاو
 نامألا ناكف «قارعلا يف امأ .رخآ ناكم يأ يف ةيسايس ةلمح يأ قارغإ نم

 ىلع دمتعا ىكلاملل ىباختنالا لبقتسملا نإ ثيح ةياغلل نيمثلا رمألا وه
 لجرلا هنأك هريوصتف .تامداصم ةنيدمل ةيعيبط ةايح حنم هنكمي هنأ روصت
 ناكو .ةريخألا تاباختنالا يف ديج لكشب همدخ ةنمآ دادغب ىلع ظفاح يذلا

 ةينيدلا ةجهللا طقسأ دق ًارخؤم يكلاملا همظن يذلا نوناقلا ةلود فالتئا
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 يموقلا قارعلا ةروص تززع «ةيناملع تاوصأب زافو هتلمح نم ةيفئاطلاو

 وهو ءًاموي رشع ةعستب يتدوع دعب ةيحلاصلا عراش ةليقث ءام ةلقان تعطق

 دوجول كلذو ءطبب ريست تناك < ‹فيصلا يف ركابلا حابصلا رورم نم ءزج

 يتلاو ةنحاشلا حطس ىلع ةطوبرملا ءارمحلا ةيكيتسالبلا ليماربلا نم تارشعلا

 ةيلاوتم ريست ةقالمعلا تالقانلا تناكو .ةعطاسلا سمشلا هذه يف زتهت داكلاب
 نم فوفص نع ةرابع ًاقباس تناك يتلاو «ةيسيئرلا ةنيدملا نييارش دحأ يف

 نم رثكأ كانه ناك دقف ءةيقارع شيتفت طاقنو ‹عافترالا ةيلاع ةينكس ققش

 . ةئيدملاب ةرشتنم ةطقن يتئام

 اريماكب اهليجست متي هايملا ةلقان ةلحر نم ةريخألا تاظحللا تناكو

 ةرازو عطقي يذلا عراشلا قوف ًايلاع دادغب ةيدلب لبق نم اهبيكرت مت ةينمأ
 ةيلاعلا روصلا هذه ريوصت متي ناكو اسمشم ائيضم اموي ناك دقل .ةيجراخلا
 طاقن تانحاشلا وقئاس ضواف نأ دعبو .عفترملا ناكملا اذه نم حوضولا
 امبر ؟ةطرشلا عم ةثداحم ىرجأ له .عراشلا ربع مهقيرط اولمكأ شيتفتلا

 يه هذه .ديعب نم هبراقأ دحأ ناك هنأ مهدحأ ًاركذم ءمهعم حزمي ناك
 ثيح نآلا ينمألا ماظنلا عيرستل نويقارعلا اهلمعتسا يتلا ةديدجلا بيعالألا
 ةوشر ةنحاشلا قئاس مدق له .دادغب نوسرحي اودوعي مل نييكيرمألا نإ

 نيذلا ةطرشلا طابض لبق نم عيرس صحف لالخ نم هرورم ليهستل ةريغص
 ةريبك تايمكب هعمج مت يذلاو عورشملا ريغ بسكلا نم ةصح نيعقوتم اوتأ

 نويقارعلا سارحلا ماق له وأ ؟نييموكحلا نيلوؤسملا ةطساوب ةقوبسم ريغ
 شيتفت ةطقن ربع ةنحاشلا قئاس رورم نيعقوتم ربصلا غرافب مهتاعاس صحفتب

 يتلا ةلئسألل ةبوجأ يأ ةينمألا ةبقارملا ويديف طعي مل «ديدحتلاب هذه ةنيدملا

 نويزفلتلا ىلع تارمو تارم ثبت اهروص تناك ثيح ًارارم اهحرط مت

 ىلإ ريشي ام كانه نكي مل تاباجإلا هذه نودب .ةلبقملا مايألا لالخ 0
 اريماكلا ةسدع ءاوهلا يف ترثانت عساو قاطن ىلعو ءودهب .تامجهلا فقوت
 ىلع ضاقنألاو «لحولاو «ينبلا بارتلا نم ةفيثك ةباحس تلكشتو لا
 تحبصأ .اريماكلا مسج نم ءازجأو «جاجزلا نم اياظشو «قيرطلا بناج

 .ةنيدملا يف هسفن ريجفتب ةنحاشلا قئاس ماق نأ دعب تاظحلل ةمتاق ةروصلا

 ىلع ةلمحملا ءارمحلا هايملا ليمارب ىف ةأبعملا تارجفتملا نم نينط نم رثكأ
 فقوم يف راتمأ ةثالث قمعب ةرفح ةفلخم «ىنبملا ةهجاو قشب تماق ةنحاشلا
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 يناث اذه ناكو «ليلقب ًاحابص فصنلاو ةرشاعلا دعب اذه ناك .تارايسلا

 تزه لايمأ ةعضب دعب ىلعو .مويلا لالخ يراحتنا ريجفت مخضأ
 راجقنالا يودب ترعش دقو «ذفاونلا تبرضو بتاكملا ناردج تاجاجترالا
 ضيرع دهشم ىلع لطملا يولعلا قباطلا نمو .تاريجفتلا عمسأ نأ لبق
 نم دعاصتت ةمتاقلا ناخدلا بحس ةيؤر تعطتسا «دادغبب ةضفخنملا حطسألل

 نم دحأ نكمتي نأ لبق تاعاس رمألا قرغتسيس .ةلئاهلا تاراجفنالا

 ناك دقل .يمادلا ءاعبرألا نويقارعلا هيمسي نأ نكمي ام ليصافت عامجتسا
 «تايفولا دادعت ًاحضاو حبصأ امك «يداع لمع موي يف ًايعامج ًالتق اذه

 ىواهت نأ دعب ةيموكحلا تارازولا لخاد تناك ىتلا لاوهألاو ءاياحضلاو

 يف تركف .بتاكملا تارجحو تاعامتجالا فرغ يف ةناسرخلاو جاجزلا
 ميف :ةدوعلا يف نوركفي اوناك نيذلا نييفنملا نييقارعلا نم ةليلقلا ةلقلا هذه

 ؟نآلا نوركفي

 نم رثكأ حرججو «يمادلا ءاعبرألا يف صخش ةئام لقألا ىلع يفوت دقل
 ةبيخب روعش باتنا دقو .ةموكحلا بلق تفدهتسا تامجه ىف «ةئامسمخ
 يفو .تهتنا دق ةئيسلا مايألا نوكت نأ نونمتي اوناك نيذلا نييقارعلا لمألا
 نييقارعلا قلق نم ةدعصم «ةقامحلاب ةينمألا يكلاملا ريبادت تفصُو «دادغب

 ةفيحصب دومع بتاك فصو دقو .ةرداغملا كشو ىلع نييكيرمألا نأل غلابلا

 تفشك تاريجفتلا هذه نإ» :هلوقب ةنيدملل ةماعلا ةلاحلا ةيمويلا نامزلا
 ةميدع طقف نكت مل يتلا ةينمألا ةزهجألا فعض تفشك امك ةيراع ةموكحلا

 .«ةوشرلاو داسفلا يف ةقراغ اضيأ تناك اهنكلو ةءافكلا

 تارشع ىلع ضبقلاب هرماوأ ءارزولا سيئر ردصأ ةعرسلا هجو ىلعو

 نيفرطتملل ديدج فلاحت مهتا مث .يقارعلا نمألا زاهج يف طابضلا

 .قباسلا ماظنلل نيلاوملاو «نيقباسلا ثعبلا بزح ءاضعأو «نييمالسإلا

 .نيرمآتملا ءاويإل اذالم رفوت اهنأب لاقو ؤطاوتلاب اهايإ امهتم ايروس دقتناو
 ليصف لك .ةحضاو تناك هعفاود نكلو اهلوبق ليحتسي هتاءاعدإ تناكو

 .موجهلا ءارو تناك اهنأب ناريإ اومهتا َةّنَّسلا نم ريثكلاف .هءادعأ مهتي يقارع

 ًارخؤم ماق يذلا يكلاملا ءارزولا سيئرل هوهجو الج ًاريذحت ناك دقل

 هل تناك يذلا يعيشلا يسايسلا فلاحتلا يف نيقباسلا هئاكرش نع لاصفنالاب

 «هسقن يسايسلا ماظنلا اومهتا نييقارعلا نم ريثك .نارهط عم ةيدو تاقالع
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 تحت تايشيليم وأ ةيركسع ةحنجأ اهل ىربكلا ةيسايسلا بازحألا لازت الف
 بعلت تناك تاعومجملا هذه نأ دقتعي ناك نييقارعلا نم ريثكلاو ءاهفرصت

 تاباختنالا موي يكلاملا موصخ ديفتسيس ديكأتلابو .دادغب عراوش يف ةنوشخب

 /ربوتكأ يفو .ةنمآ قارعلا ىلع ءاقبإلاب هتاءاعدإ ضيوقت مت ام اذإ

 لدعلا يترازو برضب يراحتنا رجفم ىرخأ ةرم ماق امدنع «لوألا نيرشت
 «بآ /سطسغأ تاريجفت يف عقو يذلا ددعلا تايفولا ددع زواجتو ةيلاملاو

 قيقحتب هبلاطم راركتب «ناملربلا يف يكلاملل نيديؤملا دحأ «يتايب ٍسابع ماق

 تاعازتل ةريخد ةياعرإلا تامجهلا هله حبصت نأ دير ال نحنا : ًالئاق يلود

 . ًاديج سيل اذهو .ايروس نومهتي ةعيشلاو ناريإ نومهتي ةَّنسلاف «ةيسايسلا

 ةطاسبب يه ةيمهأ رثكأ ربتعت يتلا قئاقحلاو .«قئاقحلا عم لماعتن نأ بجي

 نأل يفئاطلا ماقتنالا ليتف لاعشإ ةداعإ يف تلشف دق ةيمادلا تاريجفتلا هذه
 .ةعيشو ةنس اياحضلا نيب نم ناكف .اياحضلا نيب ب اوزيمي مل نيرجفملا

 .ماقتنا نود اياحضلا يعنب ةلوزعملا ءايحألا تماقو

 ردقلاب ةيوق نكت مل اهنأ الإ دادغب يف ةيموقلا رعاشم دوجو مغرب نكل

 ءًايسايس ةأزجم ةلود ةباثمب ناك قارعلاف .ةدوعلاب نييفنملا ءارغإل يفاكلا

 نم دافتسا دقل» . اورداغ نيذلا ءالؤه نم قثاو ريغ لازي ال ءارزولا سيئرف

 ةةريجش لك فلخ ًايثعب ىري يكلاملا ناك نكلو « ينطو دئاق هنأ ىلع هريوصت

 ريسفت يف تاونس ىضق يذلا يكيرمألا يسامولبدلا «ركورك نايار اهرسف امك
 ركفلا نأ نم ًافئاخ ناك دقل» ةدحتملا تايالولا ةموكح هاجت يكلاملا عفاود

 دقل .هدذيقي اذه ناكو .ةّنِّسلا برعلا نم ديدعلا بولق يف ًانماک ناک 0

 ةحاطإلل نوططخي نم دجوي ءايروسو ندرألا ءاحنأ چ يف هنأب نمؤي ناك

 يا ا I :فاضأو E ارتب ف ايس ااو .هب

 ثدحتملا «يئارماسلا دايأ ينربخأ دقو .«مهنطو ىلإ اودوعي نأ بجي سانلا

 اودوعي نأ نيئجاللا نم ديرن اننإ :ةموكحلا تلاق ول» :هنأب «ناملربلا مساب

 «مهتايح اونمؤُي نل مهنأو ءمهوضوعي نلو «ةيامحلا مهل اورفوي نل مهنكلو
 .1!؟نودوعي فيك ‹ مهفئاظو مهوطعي نلو ‹ مهتاكلتمم الو

 هيف مت يذلاو  قارعلا يف ةطلسلل ريبكلا لاقتنالا نإف وحنلا اذه ىلعو

 - ةيميلقإلا ةطلسلا نم دعب اميفو ةينطولا ةطلسلا نم ريبك لكشب َهَّنّسلا داعبتسا
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 ةحلاصملا ءاقب ًالعاج ءدعب هتني مل يذلا مهسمش لوفأ عمو .لح نود يقب
 ماظنلا نم ةرارمب نوكتشي ةّنّسلا لازي ال «ًاليحتسم ًارمأ ةيقارعلا ةينطولا
 ةيبلاغ باهذ لفكت يتلا ةيفئاطلا صصحلا يهو .ةصصاحملاب فورعملا

 اهثبي ناك يتلا «نيملسملا تاولص ىتح داركألاو ةعيشلل ةيموكحلا فئاظولا

 ناذأ طقف .ةصصاحملا دعاوق بسح ضرعُت تناك «يمسرلا ةلودلا نويزفلت

 .ينسلا طمنلا ىلع ناك يذلا ديحولا وه رهظلا ةالص

 نع مهراصبأ نوضغيس سانأ كانهو ءاطخألا نم ريثكلا كانه ناك»

 دايأ ةدحب يل اهلاق اذكه ««نييعقاو اوسيل مهنإ .ةقيقدلا ليصافتلا ضعب

 سكعي ناك ول امك حيرتسم ريغ باونلا سلجم سيئر ادب اهدنعو .يئارماسلا
 .نويزفلتلا اهلقني تاولص لوح طيسب لادج هنأكو ودبي ام

 ةيزيلجنإلا ةيوغللا هتاراهم لقص دق ىئارماسلا ناك «قباس سدنهم هنألو

 وزغلا دعب دادغبل داع دقو .دوقعل ىفنملا يف ًاميقم ناك امدنع ءايناطيرب يف
 ناك ءةيقارعلا ةيسايسلا ةلداعملا يفف .ةيسايس ةينس ةكرحل ًامضنم ءيكيرمألا
 يف زاف دق يئارماسلا ناكو .ةّنّسلا برعلل بهذي باونلا سلجم سيئر بصنم
 نيدقتنملا دشأ نم دحاوك هتعمس ببسب بصنملا اذهب ةيناملربلا تاباختنالا
 داركألاو «ةعيشلاو ءَةَنسلا نم  ىكلاملا ءادعأ ناكو .ءارزولا سلجم سيئرل
 نم دحلل هنم ةلواحم يف ةيوق ةلمح داق امدنع يئارماسلا فلخ اودشتحا دق -
 .ءارزولا سيئر تاطلس

 ضعبلاف :هديري ام لك ىلع لصحي نأ دحأ عطتسي مل ءةياهنلا يفو»
 ربعي يئارماسلا ناكو . ؛ًاضيأ تابلط مهل ناك رخآلا ضعبلاو «قوقح هل ناك

 ال سانأ جمدب موقت فيك :ةيقادصم ةوجف كانه تيقب نكلو ةيقطنم ةقيقح نع
 ؟مهنيب اميف ةقثلاب نورعشي

 نكلو» يئارماسلا رصأ امك «؛ةقث كانه نإ لوقلا يننكمي ال «ًانسح»
 :ينثدحي نأ هتبلاط امدنع همالك اهب أدب دقو . «ةيعقاو رثكأ اننإ :لوقن انعد

 ةيمرق ةيوه يث داب ىلإ ةيغئاط ةيوه يك دلب نم :قارعلا ليرخت نكمي فيك
 وأ رخآلا بزحلاب قثأ تنك ءاوس ًايوس شياعتن نأ انيلع بجي» ؟ربكأ لكشب
 وأ [مهعم] شياعتلل ةقيرط دجأ نأ يلع بجي ناك «يلاثم لكشبو .هب قثأ ال
 .ًايقطنم كلذ ادبو «اننيب ةقثلا ةبسن ةدايزل ةقيرط دجأ ىتح
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 ليبق .ةّنّسلا مجن لوفأ اياحض نم ًادحاو دعي هسفن يكلاملا ناك
 ةلزاغمب يكلاملا مهنمض نمو ةعيشلا نويسايسلا ماق «ةينطولا تاباختنالا
 ءاكرش داجيإل عيرسلا يسايسلا لصاوتلا نم عون يف ةّنّسلا نم ءاكرشلا
 نوناق ناك .ةينطولا مهدامتعا قاروأ اومدقيل دادعتسا مهيدلو نيلوبقم

 يناملعلا هاجتالا سكعي «ناملربلا لبق نم هيلع قدصملاو «تاباختنالا

 تالمحلا يف ةينيدلا روصلا مادختسا رظح لالخ نم كلذو ةلودلل
 تارافسلا يف مهتاوصأب ءالدإلاب نييقارعلا نييفنملل حمس دقو .ةيباختنالا
 ةطسوتملا ةقبطلا ةبطاخمل ةيناملعلل يكلاملا جاتحا دقل .جراخلا يف ةيقارعلا

 نم نيزرابلا ةلامتسا يف لشف هنكلو «تاباختنالا يف همعدل نييقارعلا نم
 سانلا نم تائف ىلإ طبضلاب جاتحا دقل .هيحشرم ةحئالل مامضنالل َهّنّسلا
 قرشلا ءاحنأ يف نآلا اورشتناو م١٠٠۲ ماع يف قارعلا ةرداغم تأدب يتلا

 .هلجأ نم اوعمتجي نأ لمتحملا ريغ نم ناك دقو .ملاعلا لوحو طسوألا

 هينا چ چ

 هتوصب ىلدأ دق ديدعلا ناك ءًاديج مهفرعأ نيذلا نييفنملا نيب نمو
 يذلا يرطيبلا بيبطلا ءىيحي دمحم ناكو .مهرقس تازاوج ةطساوب لعفلاب

 ال هتيضق نأ ينربخيل قشمد نم عيباسأ ةعضب لك ىلإ بتكي «مجرتمل لوحت
 ىلع لصح هنأ نلعأ «م۰۹٠٠۲ ماع ءاتش مايأ نم موي يف مث .اهيف ديدج
 دقل .دناليريم يف مهنيطوت ةداعإ متيسو هتلئاعو وه هب ةصاخلا ةرئاطلا ةركذت

 هيلع ًاريطخ ًاناكم لازت ال ةيقارعلا ةمصاعلا ىف هتيحاض نأ داقتعا هيدل ناك
 عم قباسلا هلمع ببسبو ةيبرغ ءابنأ ةلاكو عم هلمع ببسب كلذو هتلئاع ىلعو
 يتلا ةيرحلا ةيحاض ىف يدهملا شيج ةوق تعجارت دقل .ةيكيرمألا ةموكحلا
 مت داكلاب م1١٠٠ ماع يف ثدح يذلا يقرعلا ريهطتلا نكلو ءاهنكسي ناك
 ىحاوض ىف ةديدجلا هتقش ىف هتلئاعو وه ًاريخأ هتيأر امدنعو .هسكع
 ١ : ١ .هنع ركذأ امم رثكأ مستبا «دناليريم

 ىلإ داع يذلا «نيسح رازن نم ماظتناب ينيتأت تناك ةجهب لئاسرلا رثكأ
 هعطق يذلا دعولا ىلع ًاظفاحم كانه مالفألا ةعانص لامكتسا ًالواحم دادغب
 ناك .هنطوم ىف ةديدج ةيوه نع ثحبلا قيثوتل ةصرف ىأر دقل .هسفن ىلع

 امك .8لعفلاب نونجم انه ةايحلا عاقيإ نإ» دادغبل لضفألا لمع ىلع ًارصُم
 نولعفيسو ةايحلل ةشطعتم انه سانلا» :افيضم ينورتكلإلا ديربلا ربع يل لسرأ
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 نم تدل ينأكو رعشأ . ىرخأ ةرم ءايحأ مهنأ طقف مهرعشي ءيش يأ

 ةلسلس لمعل يبد يف ةكرش نم دقع ىلع لوصحلا يف حجن أريخأو ؛ديدج

 ةايحلا تحبصأ اذإو ءهرفس زاوج وه نقلا ناك ؛ةيقئاثولا مالفألا نم
 ذاقنإل جرخم داجيإ نم نكمتي نأ وجرأف .«قارعلا يف ذ قاطُت ال هل ةبسنلاب

 ةا هسقن

 ةداعإ مت ةعومجم ربكأ نويقارعلا نوئجاللا ناك «م۹٠٠۲ ماع لولحب
 نم نوكملا طغاضلا فلاحتلا رمثأ دقو .ةدحتملا تايالولا ىف اهنيطوت
 صصح ةدايزل ةلمح ميظنت يف نيئجاللا تالاكوو ةيموكحلا ريغ تامظنملا
 .مهيدل نيطوتلا ةداعإ

 ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا ببسب رتوت يذلا ةدحتملا ممألا جمانرب نكلو

 دقف :لهسلا لمعلا صرف رفاوت ىلع ماظنلا دمتعا دقل .ددجلا نيدفاولا لشفأ

 .رهش لالخ ايتاذ نيفتكملا نم اوحبصيو المع اودجي نأ نوعقوتي اوناك
 يف نييقارعلا عقوأو «رايهنالا ةفاح ىلإ ماظنلا بلج يلاملا رايهنالا نكلو
 و ةداعإ ربكأ يهو - ةيلودلا ذاقنإلا ةنجل تماق دقو .درشتلاو رقفلا

 يف نويقارعلا نوئجاللا» : : هيف تلاق ريرقت 9 رطخلا سوقان قدب  دالبلا يف

 ذاقنإلا ةنجلل ًاقفو ءًانمآ ًاذالم داكلاب ربتعُت اكيرمأ تناك .«قزأم يف اكيرمأ
 «لمارأ نع ةرابع مهنيطوت داعملا ا نيئجاللا نم ريبك ددع» .ةيلودلا
 «لمارألا ءالؤه .ةدحولاو نزحلاب نورعشي ءراغص لافطأ مهعم مهمظعمو

 نأ نعقوتي َّنُك «ةيفيظو ةربخ نهيدل سيل يتاوللا نم ريبك ددع ىلع نلمتشي
 نم ناك .«ةريصق ةرتفب مهلوصو دعب نهتالئاعو نهسفنأ ّنلعيو ةفيظو ندجي
 تايالولا يف فيكتلا نم نويقارعلا نكمتيس فيك أبنتن نأ ليحتسملا

 .يئاوشعلا فيظوتلا ىلع افقوتم حاجنلا ناك «تالاحلا ضعب يف .ةدحتملا

 كلذو مهنيطوت داعملا ىلع صاخ لكشب ةبعص انوزيرأو ساسكت تناكو
 .داصتقالا طوقس دنع ًاررضت دشألا ناك لمعلا قوس نأ ببسب

 يف لمع دق - دادغبب ةليمجلا نونفلا دهعم جيرخ وهو  دشرأ ديلو
 ةيبرعلاب ةيريذحتلا تاحوللا بتكي نيتنس ةدمل ىكيرمألا شيجلل ةدعاق

 - ةةتيمملا ةوقلا مادختسا متيس .رثتم ٠ نم رثكأ برتقت ال «فقوت» -

 تاحوللا نم فالآلا مسر دقل .مهل ةيصخش روص مسرب دونجلا عنقأ
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 امدنع .ةدعاقلا يف هل ريغص روص ضرعم ةماقإب هل حمس دق هنأ ىتح «ةيتيزلا

 «هنيطوت داعُيل همسا لجسو «قشمدل هتلئاع لقن «توملاب تاديدهتلا تأدب

 ةمصاعلا يف ًامئاد هارأ تنك دقل .نييسامولبدلل تاحوللا عيب نم شاعو
 هتايح ريغتس اهنأ دقتعا ىتلا تاقفاوملا هتلئاعو وه رظتنا امنيب ءةيروسلا

 ىلع دشرأ ءادعأ ربكأ يكيرمألا داصتقالا حبصأ ءساسكت يف .لضفألل
 هتناعإ تعطق دق هنيطوت ةداعإ نع ةلوؤسملا ثوغلل ساسكت ةلاكوف .قالطإلا

 ءاقدصأ ىلإ لصوت «درشتلا رطخ تحت هتلعجو ءرقفلا نم نيرهش دعب
 تناكو .رهشأ ةعضبل كلذ نم جورخلا ىلع هتدعاسمل لاملاب هودمأ نييكيرمأ

 عمتجملا ةلاح سكعت «سأيلاو ةراسخلا اهوسكي يتلا «ةديدجلا هتاحول

 يف لزانملا فظنيل يئزج ماودب ةفيظو ىلع لصح دقل .عبت مل يهف «لكك
 نإ .نيريغصلا هيلفطل ماعطلاو راجيإلا ةيطغتل ًادبأ ًايفاك نكي مل هنكلو سالاد
 نآلاو ءدحاو دلب ىف ةيقارعلا ةبهوملا تردهأ قارعلا ىف لوقعلا ةرجه
 «قشمدل هتدوع نع دشرأ ثدحت .رخآ دلب يف يرشبلا لاملا ساز عيضتس

 .ساسكت يف ءاقبلاب هوحصن هؤاقدصأ نكل «دادغبل ةدوعلا يف ركف هنأ ىتح

 ىلإ يركسلا ضرم نم «ةداحلا ةيحصلا لكاشملا ووذ نويقارعلا ناك
 اونوكيل «ستسوشتاسام يف مهنيطوت ةداعإ متي ام ًابلاغ «بورحلا تاباصإ
 اولصو نيرخآ نكلو .مهلوصو درجمب ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلل نيلهؤم

 ضعبلا .مهيدل ةيحص لكاشم يأ ىلإ ريشت ال قئاثوب ةدحتملا تايالولا ىلإ

 ئراوطلا ةفرغ ىلإ ديدجلا مهتيب اهيف يتلا ةنيدملا راطم نم ةرشابم بهذ
 نيدفاولا نأ نوكردي ال ًابلاغ ةثاغإلا لامع ناكو .يلحملا ىفشتسملاب
 ردصلا مالآ نم وأ ةريطخ ةروصب مدلا طغض عافترا نم نوناعي نيذلا ءددجلا

 .برحلا ضارمأ ضارعأ نورهظي اوناك .ةكهنملا

 ىف نييقارعلا نيطوت ةداعإ لوح تافالخلا ريغ رخآ لماع كانه ناكو

 ىلع قفاو قيدص وأ «ةلئاع ىف درف «ليفكلا دوجو وهو ةدحتملا تايالولا
 ةطرشلا ةكرشل يقارع مجرتم وهو ء«رباج يلع «ددجلا نيدفاولا معد
 هنأ ينربخيل كوبسيفلا قيرط نع يعم لصاوت «قارعلا يف ةيكيرمألا ةيركسعلا

 ةئيدر ةفرغ يف هتجوزو شاع دق اهلبق ناكو .اينروفيلاكل بهذيسو اهلعف دق
 هذه يف ةيربجلا ةماقإلا يف مهسفنأ نيسباح «ندرألاب نامع يف قدنف يف
 دق يذلا جورخلاب ةرطاخملا نم ًافوخ ًابيرقت نيتتس ةدمل ةقيضلا ةحاسملا
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 «يلعل يكيرمألا ليفكلا ناكو .ةيندرألا ةطرشلا لبق نم مهليحرتب يهتني

 ىف ملا ةيركسعلا ةطرشلا ةكرش عم لمعي بيقر وهو ءادارتسا ناوخ

 .هنأشب يداعلا قوف ًامازتلا هسفن ىلع ذخأ دق ءاينروفيلاكب ينطولا سرحلا

 ادارتسا نأب ىلع ىنربخأ «ندرألا ىف ةرم لوأل نيجوزلا تلباق امدنع

 ناك .ةيانعب ةبوتكم غلابم هيف رتفد ىلع ينعلطأ دقل «يكيرمألا هدلاو» ناك
 مهراظتنا ةرتف ءانثأ قدنفلا ريتاوف اوعفديل رهش لك ًالاومأ مهل لسري ادارتسا
 ءهليفك ناك ىكيرمألا يدنجلا نأب ًاروخف ىلع ناكو .نيطوتلا ةداعإل ةليوطلا
 يلع نيطوت ةداعإ ًاريخأ مت امدنعو .ندرألا يف هل ديحولا ةايحلا نايرش وه
 ةدمل هعم اوشاعو .هتيب يف ةفرغ ادارتسا مهيلع ضرع ءاينروفيلاك يف هتجوزو
 تايالولا نولصي نيذلا نييقارعلا نيئجاللا يف ركفأ امدنع .روهش ثالث
 مدقت اهنأكو يلع ةصق ودبت «مهتنحمب ريبكلا يكيرمألا لهجلا يفو «ةدحتملا

 .نيهلا رمألاب سيل اذه نكلو .نيبناجلا نم صالخلا يف ًالمأ

 يف ادارتساب لاصتالاب تمق يلع نيطوت ةداعإ نم ةنس رورم دعبو
 .[يلعل] ةبسنلاب بعص ءيش كانه نكي مل» هنأ ادارتسا دكأ دقو .اينروفيلاك
 دقل .نيطوتلا ةداعإ ءانثأ هديب ًاكسمم تنك .تقولا بلغأل ضعب عم انك
 تنك انأ ءاذل .ةرايسلاب ةلوج ىف هتبحطصا .ًالاوج ًافتاه هل ترضحأ
 يف ةيوق ةطبار نالجرلا نوك دقل .«تقولا لاوط هاعرأ تنك .«هدلاو»
 يف سناسيللا ةجرد ىلع ًارخؤم لصاحلاو «ىعيشلا ىقارعلا باشلا «قارعلا
 لوأ يف اينروفيلاك نم ريبخلا بيقرلا عم «دادغب ةعماج نم ةيزيلجنإلا ةغللا
 .طسوألا قرشلل هل عيزوت

 دقلو .«ًامامت ًاهئات . .هروعش نوكيس فيك تملع دقل» :ادارتسا لاقو
 يلع ماق ىتح قارعلا يف ؛ًامامت ًاهئات نوكي نأ» ساسحإلا اذه سفنب رم
 نم رطخلل هتايح ضرع دقل .ةيبرعلا ةغللا هل مجرتو هل ةيقارعلا ةفاقثلا حرشب

 طمنلا ملعت دقل» .اينروفيلاكب ةيركسعلا ةطرشلا ةكرشو ادارتسا ناوخ لجأ

 ول امك ءادارتسا ينربخأ امك .«مالسإلاو برعلا نع تملعت انأو يكيرمألا

 «ًءاكذ رثكأو ةهابن رثكأ ينلعج دقل» .تربكو تريغت ةقادص فصي ناك هنأ

 «لاح لك ىلع ييأر وه اذه .ًايواسأم ًاطخ ناك دقل .انلهج كردأ ينلعجو
 .قارعلا وزغ نع لاق امك
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 تدق ءاروس هتجوزو رباج يلع عم يل ءاقل لوأ نم نيتنس رورم دعبو

 قرغتست ةلحرل ةرطمم ةريهظ يف وكسيسنارف ناس نم ةجراخ ًاقرش يترايس
 ةيركسعلا ةطرشلا دارفأ لمش ملل ةيونس ةهزن روضحل ءاتلدلا ةقطنمل نيتعاس

 نأ ةيكيرمألا ةفاقثلا يف قمعتلا يف يلع حاجن عاطتسا دقو .مهتالئاعو

 لاجرلا ءالؤه فرع دقل .ةتباث ةفيظوو «ةرايسو «قئاس ةصخر هل بلجي
 مايألا هذه يف جرحملا هكابترال هل ةفيطللا مهتظاغإ لبقيل فاك لكشب ًاديج

 قاوسأ ىف ةضورعملا نبجلا نم ةلئاهلا تارايخلا نم هراهبناك ءهل ىلوألا
 ةفاقثلا يف ةبيرغلا رومألا ضعب لوح هتاظحالم اولبقت دقل .ةريبكلا اينروفيلاك
 .ركسعملا لالخ هميلعت لامكإل مزاللا ليومتلا ريفوتب دهعتو ةيكيرمألا

 كراش دقل .نآلا هذه ينطولا سرحلا ةلئاع نم ًاءزج اروسو يلع ناك
 تالفح ديلاقت ملعتو ةرئاطلا ةركلا تايرابم يف قباسلا يقارعلا مجرتملا

 ناك دقل .لاجرلا عم ديج لكشب تبعل ًاضيأ اروسو .ةيكيرمألا ءاوشلا

 ىلإ «ندرألا يف اهتلباق ةبجحم ةلوجخ ةريغص ةأرما نم :ًادج ًازيمم اهلوحت
 ١ .اهسفنب ةقئاو ةيزيلجنإ ةثدحتم

 هدهج ىصقأب رابخألا عبات دقو «قارعلا يف لازت ال يلع ةلئاع تناك
 نكر لوؤسمك هلمع نم اهيلع لصحي يتلا هتحار تاقوأ ءانثأ تنرتنإلا ىلع
 ءةيلعفلا ةمدخلا ىف لازي ال يذلا ءادارتساو .تخي يدان يف تارايسلا
 ًاءزج نوكي نأب لاق امك مازتلالاب رعش دقل .قارعلا يف راشتنالا ةداعإل عوطت
 ىلإ ًاريشم «ينربخأ امك «هدض اوناك مهتيبلاغ» .باحسنالا ةيلمع نم
 لصحأ مل انأف .ةمهملاب اونمؤي مل مهنإ .ةيوق انتطبارف» سرحلا يف هئاقدصأ

 ءالؤه .اينروفيلاك قسغ يف هتباجإ تقلعو .«يرهظ ىلع تبري نم ىلع
 ًاعم برحلل اوبهذ دقل . ضرألا هجو ىلع هيلإ ًابرق سانلا رثكأ اوناك لاجرلا

 كرت مهنم ريثكلا .برحلا ةمدص ىلع بلغت مهمظعم .ةربخلاب مهليوحت متو
 رعش .قارعلل اودوعي نل مهف اذل «ءكلذ نم اونكمت ام درجمب ةيركسعلا

 دق .مهلك اهوأدب يتلا ةمهملا يهني نأل كانه ةجاح يف ناك هنأ ةدشب ادارتسا
 . ًامتهم ناك ادارتسا نكل ءدلبلا يقاب كلذل متهي ال

 . يتايح نم ءزج يه قارعلا .يتايح يف لصف يه قارعلا برح نإ»
 نييقارعلا نيجورلل كلذ لاق دقل "مهببسب اذهو ؟ًايقطنم اذه ودبي له

YY 



 ةفاحل هتلئاع عفد بجاولاب هساسحإف «ةيصخش ةيلوؤسم امهريتعا نيذلا

 .رايهنالا

 هذه «لزنملا يف ةفرغ يف مهتنكسأ دقل .انعم اوشيعيل اوؤاج دقل»

 لبقتت مل يتلئاع نكلو «يتلئاع راوجب ملاسملا ملاعلا اذه يف ةريغصلا ةفرغلا
 ءادارتسا لاق امك «ةطقنلا هذه يف رايتخا لمعب لعفلاب تمق دقل .كلذ

 نس يف اوناك نيذلا هئانبأو هتجوز نع ملؤملا لاصفنالا هتاباسح يف ًاعضاو

 ناک .هتيبل نييقارعلا هراضحإ ببس ًاقلطم اومهفتي مل مهنإ .هتنباو ةعماجلا

 ددجلا فويضلا هداق دقل . ًاثبع ةيركسعلا ةايحلا نع ليوطلا لاصفنالا

 ةيقارعلا هتلئاعلو هسفنل ًاديدج ًالزنم ادارتسا ىرتشا .ةريخألا ةحارتسالل

 لعفلا در نم عون اذه نأ نيعنتقم هلافطأو ةيكيرمألا هتجوز تناكو .ةديدجلا

 .برحلل رخأتملا

 ريغ مكنإ فسآ انأ .هلعف بئاصلا ءيشلا وه اذه .ًالهم» :تلق

 اهرأ مل يتلئاع يف بناوج كانه تناك .برعلا نومهفت ال مكنإو نيحيرتسم

 ناك «لمشلا مل تالفح يف ىتح .حماستلل مهراقتفاو لهجلا لثم « لبق نم

 . ؛كانه هانتلعف ديج ءيشب « ًاديج ينركذي «ينركذي يذلا وه يلع

 امدنع ًادج ًاحضاو ناك ادارتسال ةبسنلاب ةايحلا هيلع تحبصأ امو

 نيخرتسم ءًاضيأ اروسو يلع كانه ناكو .مويب اهدعب هلزنم ىلإ تبهذ
 تالطعلا يف ءاقيلل اورضح دقف ء«ةضيرع ةشاش يذ نويزفلت مامأ

 امدنع .تيبلا نم ةقيثولا ةيرسألا طباورلا ءانب ةداعإل مهنم ًايعس ةيعوبسألا

 هعم نوشيعي اروسو يلع ناك «قارعلا ىلإ ادارتسا لاسرإ ةداعإ ررقت

 نع هعم لصاوت ىلعو هيلع نوقلق مهو مهليخت عيطتسأو .تقولا لاوط
 ةرسأ تناك ام ا ينورتكلإلا ديربلاو ةيفتاهلا تاملاكملا قيرط

 .هلعفل ةدعتسم ادارتسا

 اولخدي مل يتلئاع .باوصلا ءيشلا تلعف دقل «يدنج نطاومل ةبسنلاب»

 كلذ ريسفت بعصلا نم هنإ .سانلا ءالؤهل هب نيدن ام نوفرعي الو برحلا

 ريكفتلاب تمق تمص يفو «ةظحلل ًائداه ناك دقل .ادارتسا هلاق ام اذه مهل

 مت مث .ةيضاملا ةليلقلا ماوعألا لالخ مهتلباق نيذلا نييفنملا نييقارعلاب

 باوج ىلع لوصحلل ىعسأ تنك يذلاو يرهوجلا لاؤسلاب ادارتسا ةهجاوم

۳A 



 نعو ةعاجشب همدق يذلا «هياوجو ؟؟سانلا ءالؤهلا» هب نيدن يذلا ام :هل

 .مهتويب انعزتنا اننأل ؟تيبب مهل نيدن نحن :ًاطيسب ناك عانتقا

۳۹ 




