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 عافدلا ةرازو لخاد نمو «ةيجراخلا ةرازو لخاد نمو :نضيياآلا هخيبلا لقتو نب

 نيذلا كئلوأل ءاردزأ هلل را تدك «ةينهملا يتايح نم ةنس نيثالث ىدم ئلعو امش

 لمعلا مهكرت ةظحل ةمركحلا لامغأ نع ةتوقرعي امغ بفكلا فيلأت نلإ ةرغرمب

 اهيّمسي ناك امك «قناقّتلا عْنص رارسأ» ٌءرملا فشكي نأ ًاقئال قرأ ال كلك .ىسركملا

 ةمدخ يف يموكحلا لمعلا تكرت نأ دعب ةعانقلا يدل تنوكت دقف «كلذ مغربو .كرامسب

 نع ةبئاغ اهقئاقح تلظ عيمجلل ةفورعم اهلاخأ تنك ةريثك ءايشأ ةمث َّنَأ ةّيداحّنالا ةرادإلا

 . ةقيقحلا ةفرعم نوديري نمم ريثك

 «(؟ثدح اذامو «ةقدلا هجو ىلع 9/11 ثادحأ ْتَعَّقَو فيك» نوريثك ىنلأس دقل

 دحأ الو ءاهنع قوثوم ردصم دجوي ال هنأ يل نّيبَت ةحاتملا تامولعملا يف ترظن امدنعو

 .ةّيِرَوْحِم ةطقن عيمجلا هركذي لظيسو خيراتلا لخد يذلا مويلا كلذ يف عقو ام يوري

 درفراه ةعماجو 06018671 0/0 ندواتجروج ةعماج يف -سيردتلاب رفا تأَذب امدتع .«لئدعبو

 ةينلحلا خيراتلا وابكا يكحي لخادلا نم دحاو ريرقت دجوي ال هنأ تكردأ اومن

 .هئبَقْعَأ يتلا ثادحألا يوري وأ 9/11 موي قبس يذلا

 دادزأ ملاعلا نم ىرخأ نكامأو قارعلا يف 2003 ةنس ثادحأ تعقو نأ دعبو

 داس . :ليلضُتلا تالمح عم اوقاسنأ دق ينطو ينب نم ًادج نيريثك نأ نم قلقلاب يروعش

 مان نأ «؛كلذ تدارأ شوب سيئرلا ةرادإ َّنألو .نييكيرمألا تم ةيمظعلا ةيبلاعلا ٌةاَقْيْغَأ

 نسحت شوب سيئرلا ةرادإ َّنأ نوريثك نظو . اكيرمأ ىلع «ةدعاقلا» تامجهب ةقالع نيسح



 ىلع ء ءاضقلا ةصرف ديدبت ىلع هيف تلِمَع يذلا تقولا يف باهرإلا ىلع اهبرح يف ًاعنُص

 ادا ىرورض ريغ ًايرئاث اراب ةيفرلابب اهتادعأ تثق لرعأ رومأت اهيل تيا ةدعاَملا

 ءومنلاب ذخآ ةدعاقلل ديدج ٌميظنت «كلذ ةجيتن ء«دوجولا ىلإ زرب .قارعلا ْرْزَع ُهّنِإ الإ
 ةريثك حاون يف ًادانع دشأ مصخ ميظنتلا اذهو .اهلعفت ملا ءايشأ وأ نست انلاعفأ كلذ ببسر
 لعجل هلعف بجي ام لعفن ال نودعاق نحنو :9/11 لبق هانهجاو يذلا رطخلا كلذ نم
 .رطخلا كاذ ةهجاوم يف ةيامح رّفؤأو ًانْمَأ رثكأ اكيرمأ

 اهتامجه ةصقو ءاهارأ امك «ةدعاقلا ميظنت روطت ةصق باتكلا اذه يف يكحأ فوس
 ةلاكو ةصق اهنإ .ربمتبس / لوليأ نم رشع يداحلا موي ةدحتملا تايالولا ىلع
 تقو يف اكرْذُي مل نيذللا 58| يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ©14 ةيزكرملا تارابختسالا

 نأ امِلَص نيس هلو عنق نم اتكمتي علو تلسقملا تايالاولا دّدعي طخ ةمث نأ بيبان

 : مه ءاسؤر ةعبرأ ةصق ًاضيأ يهو .مهادو ريبك رطخ

 «توريب يف ةيكيرمألا ةيرحبلا ةاشم نم 278 لتقم ىلع دري مل يذلا ناكير دلانور ©
 نئاهرلا ضياق امدنع باهرإلا دض اهعَضَو يتلا هتسايسل ةفلاخم بكترا دقو

 .ارتنوك ناريإ ةحيضفب ًاقحال ٌفِرُع اميف ةحلسألاب
 ًابكار 259 اهتيحض حار يتلا ةيبيللا ةميرجلا ىلع دري مل يذلا (بألا) شوب جروج ©

 ةيمسر ةسايس سُّسأ عضي ملو «103 ةلحرلا يف ناكيرمأ ناب ةرئاط نتم ىلع اوناك
 ام اذهو .هيلع يضقي نأ نود نيسح مادص كرت يذلا وهو ,باهرإلا ةمواقمل

 .ةيدوعسلا يف : ًاريبك ًايكيرمأ ًايركسع ادوجو ىعدتسا

 :ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتف يف ربكألا ديدهتلا وه باهرإلا نإ لاق يذلا نوتنلك لب ©
 يأرلا هفرعي ال ام اذهو) يذلا وهو باهرإلا ةضهانم يف انتاردق نيسحتل لمع دقو
 ىلع ىضقو اكيرمأل يداعملا ناريإو قارعلا باهرإ نم ريثك عمق ىلع لمع (ماعلا
 موجهلا ببسب «عطتسي مل هنكل ؛ةنسوبلا ىلع ء ءاليتسالل ةدعاقلا ميظنت تالواحم
 58ا لاو عافدلا ةرازوو ©18 لا لعجي نأ ءهَّفَعْضَأ يذلا هيلع رمّتْسَملا يسايسلا

 .ديدهتلا اذه عم يطاعتلل ةيفاكلا اهتايلوؤسمب ضهنت

 يتلا تاديدهتلا هْجَو يف 9/11 لبق ًائيش لعفي مل يذلا (نبالا) شوب ويلبد جروج ©
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 11 ةئطروت

 ًايسايس ًارصن بسك ىلاتلاب هنكل «ةرركتملا تاريذحتلا مغرب اهقلطت ةدعاقلا تناك

 . تامجهلا باقعأ يف «ةيفاك نكت مل اهنأ ريغ «ةحضاو تاوطخ هذاخْنال ًائجافم

 ةديارتُم ةوق تطغأ قارعلا ىلع ةيرورض ريغو فيلاكتلا ةظفاب ًابرخ نش ىذلا ونهو

 . ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةيلوصألا ةيمالسإلا ةّيباهرإلا ةكرحلل

 يف يأّرلل عامجإ نيوكت نع اكيرمأ زجَع يكحت ةصق ءظحلا ءوسلو ءًاضيأ يهو
 اذه عم يطاعتلل يرورض وه ام لعف نع اكيرمأ زجعو في ةايفقتاالا مآ باهرإلا نأ

 . هيك رمألاءطرلا عرصم ىلإ رطخلا اذه ىَّذأ ىتح ديدجلا رطخلا

 .تامجهلا كلت دعب ءاكيرمأ مايق َمَّدَع يكحت ةصق اهنأ ملألا ةَّدِش يف ديزي امو

 فيك اضيأ يورتو . عزوتُم غوارم ديدهت لكش تّذَخَتَأ يتلا ةدعاقلا ةكرح ىلع ءاضقلاب

 ةرادإ تَرَمْثَتْسا فيكو «ماتلا قافخإلا ىوس ِهْنِم ِنْجَّن مل قارعلا يف لمع ىلع انمَدُقأ اننأ

 فعضلا لظ فيكو ؛تاباختنالا يف أرصن نَّمْضَتِل ًايسايس باهرإلا ةّيَراَحُم شوب سيئرلا

 يدحتلا كاذل يدصتلا نع انروصق يورت ةَّضِق يهو .هلاح ىلع يلخادلا نمألا يف

 دقحلل ةديدج ةّيجولويديإ ودبي هولعجو مالسإلا ًةروص اوهّوَش نييباهرإ نم ىجولويديإلا

 .اةيهأ رقلاو

 تدهش ةدحتملا تايالولا ةموكح لخاد ةماه عقاوم يف يرادقأ ىنتعضو دقل

 تهتناو يدلوم لبق تأدب يتلا ةدرابلا برحلا .ةديدج ةبقح ةدالوو ةبقح ةياهن اهلالخ

 ثيح ضيبألا تيبلا يف يتمدخ تأدتبا ةبقحلا هذه ءيجم عمو .نيعبرألا يغعولب دنع

 امك قوبسفه ريغ رمأ اذهو 0 سس اي يبس و سماد

 اننع ةياتكلا نلإ ىتدشي قوق بجاوب رعشأ َتََدَي 2003 ةنس:فاذحأ تيعقو انملدع

 نم ةرتفلا هذه ةساردب نوبغري دق نيذلا كئلوأ وحنو ينطو ينب وحن مازتلا وهف «هتفرع

 سيل وهف ءًأطخ هيرتعي دق . باتكلا اذه مّدَقَأ مازتلالا اذهب ًءافوو ..ليقكسلا يا خوراتلا

 نم نيكراشملا نم دحاو هَدَقَتْعَأَو هّنظَو هآر ام ىكحت ةرشابم ةياور وه امنإ :ًايميداكأ اسي

 ةفلاخم ءايشأ ثادحألا هذه يف اوكراش نمم نورخآ ركذتسي دق .ةيصخشلا هرظن ةهجو

 ام وه انه هْدْرْسَأ ام نإ لوقأ لب ءأطخ ىلع مهَّنِإ لوقأ الو .بير نود «باتكلا يف امل



 :زانهعتاسما را ركت نع ئراقلل اقبسم رذتغأ ينإو . هيلع ىتن ركاذ يتتئاغأ
 درفملا ا<تئملا ريمصض

م ةياور هذه ةصقلاف «انأ» ىلع ة ل
 ىذه بنجت ٍبُعَصَي ذإ ملكَتُ

 .:ةتاهسللا

 ةرانسألا نع ريثك ركأ لققأ فقف :ةرورضلا مكب ةلاماك ريغ ةياورلار
 .بهشم فصوب ةريدجلا تايصخشلا ضعب فصو يف زاجيإ بناج لإ :ضصاقشألاو

 تارابختسالا حالصإ يوري لقم ةيسهأللا ةقللاب. ررمألا [يانكلا للحق :باعتلا مْدَقُي الو

 ىرخأ نكامأ ةّمَ . تاّيْرحلاو نمألا نيب نزاوتلا قيقحتو ةيتامولعملا ةمظنأ نيمأتو ةماع

 .ةيسايسلا ةيمهألاو ةيكيبكتلا ليضافتلاب ةقالغ هل امم اهريغو اياضتقلا | هذه ليلحتب ردجأ

 تلمع امك «. ةيّرَس تامولعم» ِهَفْنَصُت ةيكيرمألا ةموكحلا لازت ال امم ريثك رْكِذ َلِفَْأ دقو

 يف مُهُرْكِذ َدَرو صاخشأب قل ةينئاتخ ارومأ عرتأ انأ «.تعطتسا امثيح «ىدهج

 نينطاوملاو خيراتلا ةجاحل اهيلإ قّرطتلا نم دب ال ثيداحأ ةمث ؛كلذ مغربو . تاتكلا

 .اهتفرعمل ةرّرّبملا

 ءالمزلاو ءاقدصألا نم ريثك هيف دجي دقف ءاذه لثم باتك فيلأت رطخ كردأ نإ
 يف نقيبألا تيبلا ةدايق ّنأَو اميس ال بهتلا 4ىسب : ام يأرلا يننوفلاخي نيذلا نم نيقباسلا

 ءاهل ىربك ةءاسإ نوقباس اعز ايل هيسرت دق أ دعت ااهنأ ةقورعم شوب سيكرلا دهع
 كلذ فشتكا امك «ماقتنالل اهُّبُح ًاضيأ ةدايقلا هذه نع فورعمو الات افي ىوقب
 "انا لينوأ لوي قباسلا ةنازخلا ريزو فرعي امكو )01ه 7 نوسلو وج يقيدص

 يف فالتخالا ىلع ةردقلا مُهَل نوكت نأ ءاقدصألل يغبني هلك كلذ مغربو . , 0 عنا
 ينطاومل ءالَّولا ىرأ ينإف ءانأ امأو .ةيضق دولل دسفي ال يأرلا يف فالتخالاو «ىارلا
 . ةيسايس ةنيكام ىأأل ءالولا ىلع ولعي ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ضعبلا نع عافدو «راذتعا وأ ريربت ىوس سيل باتكلا اذه ْنِإ ضعبلا لوقي دق
 نود «قئاقحلا ُركذ هب دوصقملا َنِإ .كلذك سيل هنكل . نيرخآلا ضعبلا ىلع موجهو
 ؛نوريثك ًاطخَأ يموقلا نمألا ةرادإ يف هتيضمأ نمزلا نم دع يفف . .دحأل دقن وأ موجه
 اهمّدَت ءاسج تايحضت ةجيتن تناك ًادج ةّمهم تاوطخ ْتْذْخُنأ هتاذ دقعلا يفو . . مهنم انأو
 راسم ىلع اهئاقبول ايموي نْوَعْسَيو ملاعلا يف ىمظعلا ة ةوقلا هذه نومدخي نيذلا نم ف نر



 13 ةئطروت

 كلتو ءاطخألا نع هفرعأ امل يتياور يف ًافصنُم نوكأ نأ يدهج تلواح . مدقتلاو ئدابملا
 نسح ريدقت وأ عئطْخُملا ئلإ موللا هيجوت ةيرح ئراقلل 1 تاو .ءاوس دح ىلع ةمدخلا

 سيل ةيلوؤسملا ماهمب مايقلا نأ أو ءادألا نسح ىف لضفلا بسني نم ىلإ وأ ؛ هئادأ

 ةنبسارل
 ىّذْعَتت ةينمز ةرتف يفو باتكلا اذه ىف ةريثك ءامسأ راركت ئراقلا ظحالي فوس

 4 1 علا سبل ةقيطملا هذه نأ ريخ ..عسرلا نم نيدقع ىلإ دتمت دق لب ءأدحاو ادع
 يرادإلا ىوتسملا ىلع نيلماعلا نيريدملا نم هب أي ال ًاددع نأ يهو. ثوريفك اهقرغي

 دوهع لاوط اوريغتي ملو «نيتباث اولظ يموقلا نمألا مسق يف سيلاوكلا ءارو نم طسوتملا

 يدنيوو 300 86:5 زريب يدنارو تطحدتاذأ خااعم نلأ يلراشت لثم «ءاسؤر ةسمخ

 ةرابتبك تربورو ال/لاءاحدعا 5طععطمم ناهيش لكيامو اا/ عجب طه طعام نلربماشت

 5غعا/ع7 5150017 نومياس نقيتسو |1236[! /عملذااع ليقرق ثيبازيلإو 505:6 0عاطقنلا

 امدنعو . 50866 (1655عإل يسرك رجورو 1123 0010011 - 138عم(/ يتركاه - نودررك ازيلو

 دقو .اهذيفنتو ءالؤه ةحيصن عامسل كلذ نوكي امنإف حيحصلا اهقيرط يف نومألا قر 8

 يلرقيب لثم راتس ءارو نم نولمعي نيذلا نييرادإلا نيدعاسملا نم مقاط ءالؤه عم لمع

 ىدم. ىلع اهحصنو اهتروشمب ينتدوز يتلا ةعاجشلا 8ءانعءارب هند لغنعم يرتدنوار

 .نرف عبر ْثَعَلَب يتلا انتقادصو انتلامز نم ةاريخسألا هنس ةرشع سمخ

 رشع ًاهنم ؛نطنشاو يف يموقلا نمألا يف ةلصاوتم ةنس نيثالث دحأ لمعي مل

 نييروهمج نم نوعلا اذه ينءاج دقو .نيريبك معدو نوع نود ضيبألا تيبلا يف تاونس

 يف ءاكرش نمو نييفحص نمو سركنوكلا يف ءاضعأ نمو نيلقتسمو نييطارقميدو
 بعصي نيرشابم ىل ءاسؤر نمو ءَنيِمْلَعَتُمو نيملعُم :نييداع ريغ ءالمزو ةيبنجأ تاموكح
 مهتبغرل ةيبلت مهئامسأ ركذل قرطتأ نلو ؛مهئامسأ ركذ يف بغري ال مهضعبو ؛مهرصح

 سلوك سورب ىلإ ًاضيأ يركشو .ركشلا ليزج مهلف «مهفرعأ انأو ءمهَسْفنَأ نوفرعي مه
 اذهل ناك امف ه0 020:©58 نامزرِش نل ئلإو #00 7655و «سري يرف» نم 8انعع ١5

 .امهنوع نود ءاّرقلل رهظي نأ باتكلا

 نييداعلا ريغ نييكيرمألا نيئطاوملا نم ةريغص ةعامج تعضو رشع نماثلا نرقلا يف



 لك ىلع بجي يذلا مسقلا صن اوعضو روتسدلا اذه يفو .دالبلا مكحل مظانلا روتسدلا

 ةئالث ىروتسدلا مَسَّقلا مسقأ خي ءراجلا كلذ لَئَشَو .هب مسمي نأ ةدهملا تايالولل سيئر

 امدنع هل ًالثامم ًاَمَسَق نييكيرمألا نم نييالملا تارشع ٍمسُفُي امك . اكيرمأل ًاسيئر نوعبرأو
 ىتكم ىلإ وأ ةحلسملا تاوقلا ئلإ نوبستنُي امدنع وأ نييكيرمأ نينطاوم نوحبصي

 عزه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ًاطابض نوحبصي امدنع وأ 58| يلاردفلا تاقيقحتلا
 . ةيداحتالا ةموكحلا يف نيفظوم وأ

 يفو .«ءادعألا عيمج ةهجاوم يف» روتسدلا اذه نع عافدلل اومسقأ ءالؤخ عيمج
 اذه ةيامح ىلع دهَعلا دْدَجيُن نأ ًاعيمج انيلع بجي :ريهشتلاو ةينهعلا نع ةلطرملا عنج

 يغبنيو .انبعشو انتّمُأ دض باهرإلا نوسرامي دق نيذلا نييجراخلا ءادعألا نم روتسدلا
 اهب دَصْفُي يتلا ةيرورضلا ريغ بورحلا كلت سيلو ةكوألا انيسار ةركق'تأ ةيسرملا هلعل

 عفادُت نأ انيلع بجي امك . يصخش بنذ نع ريفكتلا وأ ماقتنألا وأ ةيصخش تايرظن رابتخ

 تاّيّرحلا ىلع ءادتعالل ةعيرذ باهرإلاب ديدهتلا نولمعتسي :نيذلا كنلوأ دنع روعسدلا دع

 يباهرإ موجه ثدح اذإو .ءادتغالل نآلا ٍضَرَعَتَت تايرحلا هذه نإ .روتسدلا اهنوصي يتلا

 ًامازل هنإف كلذل .ةيندملا انتاّيّرحو انقوقح ئلع ئرخأ تاءادتعا ةّمَّ نوكي فوسف ر خل

 عيمج ةهجاوم ىف .. .روتسدلا نع َمِقادُل نأو رخأ .تامجه عوقو عتمن نأ اتيلع

 / ءادعألا
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 ئباع ريغ «سيئرلا بئان بتكم وحن يبرغلا حانجلا ربع ودعأ «اعرسم تعره
 مسا لمحي يذلا ئنبملا يف دقُع رمتؤم يف تنك ..هَتْببَس يذلا قلقلا روعشو تارظنلاب

 - نودروك ازيل يب تّلَصَنَأ امدنع ضيبألا تيبلا نع ٍنابم ةثالث دعبيو ناكير دلانور سيئرلا

 لعن نأ ىلإو) تفاضأو .يملاعلا ةراجتلا زكرمب ْتَمْظَنْرَأ دق ٌةرئاط َّنأ ينغلْبُل يتركاه

 قيسنت زكرم يف ازيل تلمع . اارسألا نشرعتك تأ كو اي ؛انيلع بني . سلا ةقيقحت

 اضيأ عقاولا ضرأ ىلعو تاّرم ةذع تابيردتلا يف ةديدع تارم تامزألا

 كاح ةركاسو 8 نمأ ويديف يلْعَف «لاحلا يف» | شارابس وحلا عرسأ نأ د اليك قلق

 ةعومجم) (6[0010176ع[011507[1 5ععان[أغإل (ناهانم (050) ةعامج ؛ . قئاقد سمخ نم ل انأ يف

 ةعباتلا باهرإلل ةداضملاو ةينمألا ةاميظتتلا عيمج ةداق مه (باهرإلا ةحفاكمل نمألا

 نيزهاج اونوكي نأ مهيلع بجي .1992 ةنس دنم اهسيئر تنك دقو «ةيلاردفلا ةموكحلل

 . ىئرخألا تاقوألا عيمج يف ةقيقد نيرشع لالخو لمعلا تاعاس يف قئاقد سمخ لالخ

 رشع يداحلا موي نم ًاحابص قئاقد ثالثو ةعساتلا تناكو يترايس ىف ةعاسلا ىلإ ٌتْرَطَن

 .2001 نين ريهجس / لوليأ نه

 ةيناث ةّرم ازيل يب تلصّنا ئتح ضيبألا تيبلل ىلوألا ةباوبلا ئلإ تلصو نأ ادد

 نم عم انفرع نآلا ءانسح» :تلقف . . ؟نآلا ةبرضلا يناغلا جربلا نضّوعتا دقل» :لوقعل

 رمتؤم] ةشاش ىلع ينيفاوي نأ نطنشاو يف ةلاكو لك نم لووسم لعأ ديرأ «لماعتن

 . "مث يداحتالا ناريطلا ةرادإ ةصاخبو «نآلا [ينويزفلت



 مهالأ اءان[[2 زترك لوي ىوحن عرسأ «يبرغلا حانجلا باب مامأ ةراسسلا :تقاوأ امدنع

 روحت ريكلا اهعبببلا 1كاقإو ىقيبألا تيبلا يف باعرألا ةسفاقتم قير دارقأ 5 وهو

 .عامتجالا تهنأو ةعرسلا حانج ىلع كبلطأ نأ يدنوك ىْنم تبلط .يحابصلا عامتجالا

 ( . 0عمعإب ينيشت عم نآلا اهنإ

 سيار ازيلذنُك) يدنوك هدنع تناكو سيئرلا بئان بتكم ىلإ ًاعرسُم تلخد

 تيأر ىتح يسافنأ طق تيلك" انو يموقلا نمألل سيئرلا ةراشتسم « 0000016223 6

 مدعم يتلا ةفينعلا بشباب قورتسلا رهو يتيللف دسبو ولعت قوقلاو ةيبرلا عيالب

 (؟كيأر ام١ :ىتلأس . اهتئدهت

 .ةنمازتم تامجه نش نوبحي ءالؤهو ةدعاقلا ميظنت هب ماق موجه هنإ» : تبجأ

 .تامزألا ريدم تنأ كد آن ءانسحا :دنوك تلاف (.دعب هتني مل موجهلا اذه ْنَأ نظأو

 (؟حرتقت اذام

 اهتيطعأ دقو . يباهرإ موجه عوقو ةظحل هلْعِف بجي ام اقباس اهعم تثحب دق تنك

 اديكأت كلذو ١ نس عفو دنع هلمع بولطملا قمضتت ةحئال وينوي / ناريزح رهش يف

 ذخّننو ًائيش لعفن نأ انيلع بجي ِهّنَأو عقي فوس ةروطخلا ةياغ يف ًارمأ نأ يداقتعال

 . موجهلا فقوم

 نم نيلوؤسملا رابك هرضحي نمالا نويزفقلتلا ىلع رمتؤمل نآلا ىّيِهن نحن» ني رج

 ('.ةرازو لك

 تاوطخلاب ةديدج ةحئال عضو لواحأ انأو ينهذ يف ىرتت ةقحالتم راكفألا تناكو
 .نآلا اهلمع بجي ىتلا

 «. كلذ لعفإ» :ًارمآ سيئرلا بئان باوج ناكو

 ؛ . اصلعلا >> اعيد 5 نأ نمألا'ةرادإ ديرت» : يىدنوك تقاشأو

 ؛ .ضييألا تيبلا ءالخإ دّبَحَأو . . .كلذ ّبَحَأ» :تلقو ءًاقفاوم يسأرب تأَمْؤَأ

 كاملا ةيجراحتا ةفرغلا يف توكي نأ .ةثداعلا دعاوقلا نم5] ..هقاروأ ملي يشن ادبو ؛
 مهسفنأ نوئيهي اوناك ةينامث تدجو هبتكم نم تجرخ امدنع ينكل .نمألا طابض نم نانثثا



 17 ضّيِمألا َتْيَبلا اوُلْخلأ

 تاراغلا ِءاَقّتأل صاخلا أجلملا وهو (يسائرلا ئراوطلا تايلمع زكرم) 5606© ىلإ باهذلل

 . يقرشلا حانجلا يف هعقومو ةّيَوجلا

 ةفرغا# عسأب فورسملا بعكملا نم ًابيرقو يبرغلا حافجلا نم يضرألا قباطلا يقفز
 ؟مهناء /10ع0 نمألا ىنويزفلتلا رمتؤملا زكرم عقي «100[51602 500170 ةلاحلا

 مامأ نويزفلتلا تانكاش نبه اددع هيف نأ ريغ ةلاحلا ةفرغ هبشيو 2« ©0716:عمعامع ©عماع:

 اهناردج بشخلا وسكي ةريبك ريغ ةرجح يف وهو .ةسلجلا سيئر دعقمل لباقملا رادجلا

 ةمالع رادجلا ىلع عامتجالا سيئر دعقم فلخ ولعيو ,«تاعامتجالا ةلواط اهطسو ىفو

 . يسائرلا متخلا

 ةفرغل عباتلا تايلمعلا زكرم ئلإ يقيرط يف 82ام) 5©أعا#: رثكيس فلار تيقتلا

 طخلا ىلع نحن» :لاقو يب كَسْمأَف «ءليوط نمز ذنم ةلاحلا ةفرغ ريدم بئان وهو «ةلاحلا

 يئاضف  وجلا عافدلا ةدايق هتعضو ءارجإ وهو 2.يوج ديدهت نع رمتؤم يف ١05410 عم

 برحلا لالخ ةلوراط ممصعأءوم معز - هموعع [7ع[عم5دع 002050320 ةيلامشلا اكيرمأل

 تايالولا ءاوجأ نم ةيتييقوسلا تافذاقلا بارتقا لاح يف ضيبألا تيبلا رافنتسا ةيغب ةدرابلا

 . ةدحتملا

 ةملكلا ىهو ( ؟هعم نمو 220115 نيأ) : زكرسلا عولإ انقيرط ىف ريسن نحنو لأ

 كايالولا سيئر) سيئرلا نع بهنيدح دنع ضيبألا تيبلا وئظوم اهلمعتني ىلا ؤمرلا

 (مءموزلعمغ ها 1ع انصأ:مل 5:جغعم5د ةدحتملا

 يف هبيقن هله اروبيدو «.اروبيد هعمو ءاديرولف يف لافطأ ةضور روزي هنإ) : باجأ

 يف ةلاحلا.ةفرغ ةريدم يهو 106501211 010/1 رول اروبيد لماكلا (ينيفا ةيرحبلا حالس

 «.لاّوجلا اهفتاه ربع اهعم مئاد لاصتا ىلع نحنو» «ضيبألا تييبلا

 نيح بولطملا اهرودب موقت ١153 001000 - !138ع/17 يترّكاه  نودروك ازيل تناك

 : ةنيدملا يف تاهويدتسالا ىلإ نيعرسم نوعرهي سانلا تدهاش ثيح ءزكرملا تلَخَد

 يف 060186 16066 تِنِت جروجو «عافدلا ةرازو يف 00210 505051610 دليفسمار دلانود
 يماحملا .ةنيدملا جراخ اوناك نيرخآلا مظعم نكل .©14 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكر
 نوسيموت يرال هنع ةباين هلحم لحف «ا/ز10ةانا©© يكووليِم يف ناك (لدعلا ريزو) ماعلا



 ىلإ ةرايز يف ناك يذلا لواي نلوك نع ةباين ءاجو .ريزولا بئان «13199- 0

 5-5 امك . ك1 ءاطدنل مقطع جاتيمرأ دراشتر ةيجراخلا ةرازو يف يناثلا لجرلا قريبلا

 قوف ناك يذلا الدوا 50عا:م5 نوتلش ويه ةكرتشملا ناقرألا ةئيفا نسر قه ةبابث

 8هط رلوم بوب اّمأ . 0161« ة/عءإلا5 زريام كد عبرألا موجنلا وذ ىوجلا لارنجلا ىبسلطألا

 . 8١ ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف هبصنم يف ٍدهع ثيدح ناك دف "ل عااع:

 ةعومجم يف اهلثمي وأ هلثمي يذلا بودنملا ةداقلا ءالؤه نم لك بناج ىلإ ناكر

 ةيصع ىيئازوأ ةركسي نيقظوملا رابك تدهاش ًاعيمج مهئارو نمو «ةينمألا ©56

 فيعس اهبئات اهقفاري ؛يئارو سيار ازيلذنُك تلخد .ديدش جايتهاب فتاهلا ىلع نوثدحتيو

 رابك عامتجا وهف عامتجالا اذه ىبسأ رت نأ يدار لعل اهتلأس . 5:عهيع !ل2ل1عإ/ يلداه

 مضت يتلا نيلوؤسملا رابك ةنجل ةسيئر دعت يموقلا نمألا ةراشتسم يه ثيحو «نيلوؤسملا

 ةئيه سيئرو ©14 ةيزكرملا تارابختسالا ريدمو عافدلا ريزوو ةيجراخلا ريزو اهتيوضع يف

 . سيئرلا بئان نايحألا مظعم يفو نآلاو ةكرتشملا ناكرألا

 ًابناج عامتجالا ةسائر يسرك ٌتعفد «.عامتجالا ةرادإ تنأ َلَوَت ءالك" :تباجأف

 : يلوقب عامتجالا تحتتفاو .يبناج ىلإ اَيِلُدنُكو ةلواطلا سأر دنع تفقوو

 لظت نأ ىنعي اذهو .تامزأ عامتأ اذه انعامتجا نوكيس .ءودعبو ءاثآلا ادبتلا

 اوحّول «مالكلا متدرأ اذإو .مالكلا مكدحأ دارأ اذإ الإ حتفت الو ةقلخم ةفلانس تاقرفورقبعلا

 ينثدحيلف «نورخآلا هعمسي نأ نود ًائيش لوقي نأ مكدحأ دارأ اذإو . اريماكلا مامأ مكيديأب

 «.رمحألا فتاهلاب

 اذه يف نوكراشم اهيلإ ههجو ةفاحصلا يف دقنل دعب اميف سيار تضّرعت دقو

 ةيضخشلا يرظن ةهجو اَمأ . ؛ًائيش لعفت مل» اهنإ اولاق ثيح مهءامسأ اونلعُي مل عامتجالا
 رمأ هنأ كردت تناك . عامتجالا ةسائر نع اهداعتبا يف ةقئاف ةعاجش ترهظأ دق اهتيأر دقف

 عامتجالا اهتسائر ئلإ ةجاح ىرت ال نأل يفكي ام سفنلاب ةقثلا نم كلمت اهنكل «بيرغ

 تَعَقَو موي ةفرغلا هذه يف دهشم ىلإ ةركاذلا يب تداعو .تقولا ةعاضإ يف بغرت ملو

 ةسائر يسرك يف سلجو نوتنلك سيئرلا لخد كاذنيح .اموهالكوأ ةنيدم يف ريجفتلا ةثداح

 اذه هلوخد نأ نم مغرلابو .ةدودعم قئاقدل ةينمألا 050 ةعامجل ينويزفلتلا عامتجالا



 19 ضّيكلا تْيَبلا اولخل

 : ريغ «اريلك دي انوربسو لوؤتسم ىلعأ خم مامتها ىلع ةحضاو ةلالذ عامتجالا كاذ ةروضحبو

 .أطبأ انتباجتسا تقاكل هؤاقب لاط ول هنأ

 فوس .ًاعيرس تارارقلا اوذختت نأ مكيلع بجي" :اريماكلا نع ًاديعب سيار تلاق
 امب انوربخأ .سيئرلا بئان بناج نئلإ نوكأل ئراوطلا تايلمع ةفرغ ىلإ نآلا بهذأ
 .(لوديرت

 ءالمزلا دحأ ئلإ تتفتلاو «. كعمو ينيشت عم حوتفم طخ وه هديرأ ام ّنِإ) : يو

 كيام اي بهذإ» :هل تلقو .84أ1 5ع02عا لزنف كيام شيجلا يف دئارلا ضييألا تيبلا يف

 يتلا تارارقلا مكيلإ لقنأ فوس . يعم ًانمآ طخ حتفاو تايلمعلا زكرم ئلإ يدنوك عم

 ةسقاعملا ةديدشو ةقدلا ساو ةيلنمع ىقشيألا تيبلا يف ءالمزلا ءاقتنا ةقيرط نإ 2.ديرن

 ليمز ناك ءالؤه نمو «نييداع ريغ دارفأب ةليوط نينس لالخو يسائرلا رقملا ىلإ تءاج
 كرام عيلرف# ءسقنا ركنا دقو

 هتبكرم داق شيجلا يف مزالم ةبترب ناك مويو ديدش طغض تحت لمعلا لزنِف داتعا

 ىلع رانلا قلطي وهو ةيقارع ةيوج ةدعاف جردم ىلع 8301© يلدارب زارط نم ةلتاقملا

 ايريبيل يف ةاشم ةّيرس داق بيقن ةبترب ناك امدنعو .اهنارين ّدّصيو «ةقّلحملا غيملا تارئاط

 دعبو) .كانه ةيكيرمألا ةرافسلا جراخ نييئاغوغلا نم ةعومجم مواقو برحلا اهتَقُرَم يتلا

 © - ةرئاط نم ةلظملاب هسفن َفَّذَق نم لوأ لزنِف ناك 9/11 ثادحأ ئلع فصنو ةنس يضم
 (.قارعلا يف يليل لاتق يف 17

 ناريطلا ةرادإ] «6ثىب ةدرك اي كل مالكلا .عئاقولاب ًادبنل» «عامتجالا ُثأدتباو

 يف نيذلا كئلوأ عمسي يكل يكيتكتلا ريدارلاب لاصتألا برلسأ اسفه [ةيداصفألا
 . مهتارجح يف حيجضلا مغرب مالكلل ءادنلا هجوي نم ىلإ قرخألا تاهويدتسالا

 ناكو .ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ سيئر نع بونت ]306 0317© يفراك نيج تناك

 800©ءهص ناكيرمأ ةكرشل ةعبات 767 زارط نم امهادخإ اتلخد ناتللا ناترئاطلا» :اهباوج

 اهمقر ةلحر يف ال1660 دتيانوي ةكرشل ةعبات ًاضيأ 767 زارط نم ةيناثلاو 11 اهمقر ةلحر يف

 «.ناتفوطخم امهاتلكو 5

 الو,م20 اَتْنِم نامرون نع نوثحبي ًاعيمج اوناك دقل «؟نيج اي مرون نيأ) :اهتلاس



 سميئرلا ةرادإ ذنم مهبصانمب اوظفتحأ ةّلِق نيب نم ٠ .يلثم وهو «لقنلا ريزو 23
 يمالك تعباتو . . ةيادبلا يف ريزولا َدِجَت نأ هذه ناريطلا ةرادإ عطَتْسَت ملو : توسلك

 ريرت انثإ ضرألا ىلع يروقلا طوبهلاب ةقّلَحُملا تارئاطلا يِرُمأت نأ نيعيطتست ل اأه) : نيج

 «.امهلوحو كرويوينو نطنشاو قْوَف وجلا ءالخإ

 طوبهو عالقإ ّلُك تَْقْوَأ دقل لد اي كلذ نم رثكأ لعفن نأ انيلع بجي» :تباجأ
 ةرئاط ةرشع ئىدحإ دوجوب لوقت ريراقت انيدل . . كرويوينو نطنشاو يف تارئاطلا عيمجل
 (« . ةفوطخم تارئاط نوكت امبرو ءاهب لاصتالا نكمي ال اننإ وأ ددَحُملا اهزراسم جراخ

 ّنَأ ذئنيح تظحالو «.كلذل ًابت» ةلئاق ىنذأب ازيل تسمه ةظحللا كلت يف
 :نوُعْضُي لكلآو «تققوتا دق تاشاشلا ىلع تاهويدتسالا يف تاثداحملا

 رَمْؤُت يكل مزلي تقولا نم مك ؟ةرئاط ةرشع ىدحإ نيلوقتأ» :اهلْؤَق ًادْدَرُم اهتلأس
 ةنس ىلإ ةركاذلا يب تداعو «؟ناكم يأ يف ضرألا ىلإ طوبهلاب ةّقلحملا تارئاطلا عيمج
 ةكيرمألا تارئاطلا عيمج نم بلطت نأ ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ نم تبلط نيح 5
 ىضوفلا عاشأ امم ؛يباهرإ ديدهت ببسب طوبهلاو ةدوعلا يداهلا ظيسملا قرت ةقلومسلا
 انيي وكيردف لقنلا ريرو نع ثحتيلا قرغتسا ًاضيأ كاذنيحو . مايأ ةدِع بارطضاالاو

 . تثاعاس ةدع 26ه06ع1ع0 عم

 2 لل

 وجلا يف ةرئاط 4400 ةمث نإ ةيوجلا تايلمعلا ريدم لوقي» :ةلئاق نيج تعباتو

 يف يتلا تارئاطلا نم بلطن نأ امأ «ًاروف تارئاطلا عيمج عالقإ يغلن نأ عيطتسن .نآلا
 تقولا نم مك يردأ ال .لبق نم اذه ٌدَحَأ لعفُي ملف . . .لاحلا يف طبهت نأ نآلا وجلا

 اذه يف 860 نب هيف نوكي يذلا مويلا وه مويلا نأ ىلإ هنأ نأ َدَوَأو . كلذ قرغتسي فوس

 ةرادإ يف ةيوجلا تايلمعلل ديدجلا ريدملا 860 ؟|1م©إل ينيلس نب دصقت تناك (..بصضنملا

 .ةيداسأالا قاريطلا

 ىوتسملا ىلع رمأ رادصإل ةدعتسُم تنأ لهف ءدعب ريزولا اودجت مل نإ : اهعلأس
 «؟ناريطلا رظحح نالعإو ضرألا ىلع تارئاطلا ءاقبإل ينطولا

 ىتح ةدودعم قئاقد الإ يه امو .تقولا ضعب قرغتسيس رمألا .لَجَأ» :تباجأف
 ٠ ةلاحلا ةفرغ ىلإ هروف نم هجوتي نأ هيلإ تبلطف . هترايس فتاه نم 1/1012 اتنم ه يب لصتأ
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 كلذ ىف اناك نيَأ يردي ال هنكل ال0100 دتيانوي ةكرش يف نارايط هيدلو نأ فرعأ انأ
 . سيئرلا بئانب قحتلي نأ هل تلقو . مويلا

 نوثاراملا قابس ىف هيرجب رهتشا يذلا ال00" (ر 1655© يسرك رجور يىدعاسم امأ

 نيدلا ق يملا لابو هضرتعا .هبيبط ةدايع نم عراوش ةينامث ةفاسم ودعي ًاعرْسُم ءامع نقف

 ىلإ لصو ىتح لخدو مهعانفإ ف نكمل هنكل لوخدلا نم هوعنمو يمسرلا يزلا نودتري

 . هلوصول ًاميظع يحايترأ ناك مكو .ةلاحلا ةفرغ

 ىدل نأ ذقععأ» 65, )65 ءادنلا ًامدختعسم تلقو « توكاتتبلا ةّشاش نيلإ ٌتْقَثلاَو

 مك .وجلا يف ةرشتنملا 5 سكاوألا تارئاطو ةلتاقملا تارئاطلا نم ًاددع !0840

 (؟ىيه ديأو ؟اهْدَدَع

 يف سّرمت يذلا ءزريام كِد ناك «.كِد اي ء,ةنسح ةروصلا تسيل» باوجلا ناكف

 دره ةكنيبكنغ بة بسأ اهيف تناك يتلا مايألا تادف الأ اديج فرعي «ةلتاقملا تارئاطلا ةدايق

 برحلا ءاهتنأ عم تَّهَتْنَأو تْلَو دق تاراطملا تاجردم ىلع ًامئاد ةزهاج تارئاطلا

 مسا تحت ١08/40 راطإ يف ةيناديم تابيردت نآلا يرجن نحن» :ًالئاق فَدْرَأو .ةدرابلا

 ىلإ نيرئاط 015 سيتوأ قلطأ دقل . . . نكلو (ا/أعنادمغ ١/30" ِبَمأَتُملا براحملا)

 تارئاط اَمأ .نآلا نيرئاط قلطي نأ ا30عاوإل ىلكتال لواحيو ؛«كرويوين هاجتاب وجلا

 سرحلل ةدعاف يه 05 55 « .ةزهاج تسيلو 1أضاكع« وكت يف نالا يهف سكاوألا

 نم ةبيرق ةيوجلا [308اعإ يلكنال ةدعاق تناك . ©6206 ©00 دوك بيك يف يوجلا ينطولا

 رادارلا تاطحم عيمجل ةدعاق يهف 1101© ركدت اَمَأ .اينيجرف ةيالو يف “١00:01 كلوفرون

 . اموهالكأ يف اكيرمأ يف ةرئاطلا

 وه 087 «؟ةمصاعلا نطنشاو قوف لصيل ©6487 جاتحي تقولا نم مك» :تلأس
 قلت ت تناك يتلا تايرودلا يهو «يوج لاتق ةيرود» يأ حمرماطجغ مزع مهما ل رامصتخا

 . اندالب ةمصاع ءامس يف سيلو .قارعلا ءاوجأ يف

 نئلإ رظني وهو («؟ةقيقد ةرشع سمخا ايفو 'عيطتسن ام عربسأ ىفا : زريام بنا

 نيرشعو نامثو ةعساتلا ةعاسلا تناك .هلوح اوناك نيذلا ديمع وأ ديقع يتبتر نم طابضلا
 م هم

 . ةقفد



 يترااس فخ دمار تتاسجم اسمن نييتج 1908 ةنس قرلإ ةرقاذلا يب تالطو

 ٍِدُذَعَتُم تامجه عوقول ًايوق ًالامتحا ةّمث نِإف اذكهو . اينازنتو اينيك ىف ة ةدحتملا تايال ولا

 :تلفو .ةيجراخلا ةرازوب ةصاخلا ةشاشلا ىلإ تلوحتو .نآلا ةريثك نادلب ىف ةنمازتمو

 ةنمازتم تامجه عوقو ضرتفن نأ انل يغبني «001 0001 ايو «ةيجراخ اي «ةيجراخ ايد

 0010 ل ةعباتلا دعاوقلا عيمج - اولوخ . ةتاراشم قلقأ نأ نسب .ىرشأ ادلب ف اهيلع

 . (2«:15غعم0 ديدهت ةلاح لإ (عافدلا ةرازو)

 ازيل تظحال امدنع . توص نود (ل037 ةطحم نم ثبت ايلعلا ةيراسيلا ةشاشلا تناك

 عمتسنل ءانرمتؤم نع تاظحلل انفقوتف «توصلا حاتفم ترادأ ةشاشلا ىلع سيئرلا ةروص
 هنأ ودبيو يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع عقو ًءادتعأ نأ ودبي ...» سيئرلا هلوقي ام ىلإ

 (« . اندالب ىلع ىباهرإ ءادتعا

 نمأألا ريدم «(81130 5630010 دروفاتس نايارب نأ تلظحال هذه نوكسلا ةرتف ىفو

 ناكملا كاذ نم هجرخُت نأ انيلع بجي» :لاقو ًابناج يب ىحتنا .ةفرغلا لخد دق «يّرسلا

 سئولف عم لثامملا مزاللا ءارجإلا تذختتا دقو .يّرسو . . .نمآ ناكم ئلإ هلقننو

 ةديسلا نع نوثدحتي امدنع ضيبألا تيبلا وفظوم هقلطي يذلا زمرلا وه اذهو "0715

 ىلوألا ةديسلا تذخأ دقف . طاروغ الزب 01 1طع انصتغعل 563م5 : : ودون ةداحسلا .ىلوألا

 ييصيايشلا سوايجلا ناك انيس هيوقاعسإل ر ةدْدّشُم ةسارح تحتو فورعم ريغ ناكم ىلإ

 سيقلاب ةهيبقلا هرعش ةّشقا فربو . سيئرلا ةيامح ليصافت َقّدَأب ٌملمو نوتنلك سيئرلل

 اه ءاميؤرلا خاوي عدلا ريف : نسارملا بلصضصو داج وه مك نوفرعي عيمجلا نأ ريغ «[ا5

 ًالاجم عدي ال بولسأي امّنإ :ةبيونجلا هعكلو ًادج ةبذهملا هققيرطب نكلو .ارتاعقي انأ بعي

 رللم .ةئءلكت :ارف عافدلا نوؤشل سيئرلل صاخلا دعاسملاو يليمز دروفاتس ئلإ مضناو

 ادامف . مويلا كعم ]هيعايم ينأ دقتعأ) : ىل لاقو يدضع ىلع دش يذلا عموما لم خةنا| عع

 . ]90 رز ععموات/000 دو ونيك مون ةيرحبلا ةأشم ةفرف 7 ذيقعلا هيناج ول ناكو (؟ عنصأ

 لقن بجي يذلا ناكملاب أعم اركف ؟نايارب عم لمعت نأ عيطتست له» :رلليمل تلق

 مالكلا اذه هل تلق ©«.ىرجي اذام فرعت ىتح ات لإ ىتأي نأ ىغبني ال ْذ] ..ةيلإ سيئرلا



 23 نست 3+ ثقل ايزل

 تايرودلا قلطنت يكل - 03 رجور عم نّواعت «موت اي «تنأو» :تلقو دوونيرك ديقعلا
 نكمي ام 5 ( مم هيوجلا

 اهقفارت 3 نكس لع «سيئرلا ةرئاط علقت امدنع» 5 دروفاتس 5-6

 .21؟ةلتاقم تارئاط

 َّنَأ نوفرعت ًاعيمج متنأ نكلو «كلذ بلطن نأ عيطتسُنو .ديكأتلاب» :رلليم باجأ
 طاقسإل رانلا قلطت نأ عيطتست ال ةقفارملا ةلتاقملا تارئاطلاو 087 ةيوجلا تايرودلا هذه
 نيرشع رلليم لمع دقل هم ريق ىلإ جاتحن فوس .ةدحتملا تايالولا لخاد ةيداعم ةرئاط

 ةسيرص تانميلعت ىلإ ةجاسب ةسلسملا تاوقلا نأ اديس علعي وهو نوكاتتيلا يف ةنس
 .ةوقلا مدختست نأ لبق ةحضاوو

 ةلادْلا بتاملا دو فعسنو معو قنايلنعلا ركربب ,لصتأل :ظاهلا ةعاسم تقر

 صاخلا ٌرزلا ٌتطَعَض .لاصتالا عطق رخآلا فرطلا يف ام ًادحأ نكل .لاصتالا ىلع
 لاضتالال أرز .نيرشع يرحب ىذلا نمآلا ريبكلا ضيبألا فتاهلا زاهج ىلع تايلمعلا زكرمب

 اي» ءاهجاتحن ىتلا ىلوألا ةثالثلا تارارقلا هتغلبأو لزنِف دئارلا فتاهلا ىلع در .عيرسلا
 تنأو ..نآلا انه لإ ةدرع منع ؟ةرورش وسبق ىلا ب اه صخش ىاوح نأ ىغبني . كيام

 سيئرلا ةهجو نع ةملكب هّوفتي نأ ًادحأ ديرن ال !نمألا ىلإ ةفاضإ «يدنوك ايو «ينيشت اي
 ًاثلاثو .ةلتاقُم تارئاط اهقفارت نأ بجي هترئاط علقت امدنع ءًايناثو .هترئاط علقت نيح

 تناك ول ىتح «ةرئاط يأ طِقْسُت نأ ةيوجلا تاوقلا ئلإ ضيوفتلا رادصإل ةجاحب نحس

 ىلع تايفولا نم ًاريبك ًاددع ببستو موجهلاب ددهت اهنأب هَبَتْشُي :ةزوطقب باكر ةرئاط
 .2«؟موهفم .ضرالا

 كلت هقرغتست يذلا تقولاب ًالئافتم لزِِف تبسحو «.كيلإ دوعأس ءكِ اي ءملُما
 . تارارقلا

 .عمضب عفت :ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ ئلإ يئادن ائدتبم .ويديفلا رمتؤم ىلإ تدعو
 .2«؟ةفوطخم دعت يتلا تارئاطلا ددع مك ؟نآلا عضولا ريرقت ام .نآلا كرود

 برقأ يف طوبهلاب تارئاطلا عيمج تزمأ#ا انهي يف ةقرو نم أرقت يفراك تذذخأو



 ءادعألا عيمج ةهجاوم ىف 24

 يف 061: اتلِد ةكرش ةرئاط يهف ةفوطخم نوكت نأ عقوتن يتلا تارئاطلا امأ .اهيلإ راطم

 قرف 93 ايسقر ةلسر. ىف دقيانوي ةكرش ةرئاظو ةيرقألا ايبيعسرق ةيالو قرف 1989 اهمقر ةلحر

 « .ايناقلسني ةيالو

 (.انهاجّنا يف ريست ةرئاط نأ رادارلا رهظُي» :اهيلع بتك ةقرو يمامأ دروفاتس عضو

 ةعباتلا رادارلا تاشاش ىلع رهظي ام اوَرَي نأ مهل حيتي ًاماظن يرسلا نمألا زاهج ىدل نإ

 تيبلا ءالخإ دصقيو «عّمجملا ءالخإب رمآ فوسا : الئاق فدرأو ةيداحتالا ناريطلا ةرادإل

 .ىقيبألا

 فوقو ةحاس يف راجفنا عقو دقل» :لاقو ةفرغلا باب نم هسأرب رلكيس فلار ّنطأ
 آ (!ةَحْحَفُم ةرايس نوكت امبر «نوكاتنبلا يف تارايسلا

 يف ةيقابلا ةيقبلا نع اذامف «ضيبألا تيبلا انيلخأ اذإ» :زترك لوب ينلأس انهو

 مكحلا رارمتسا جمانرب وه 600 جمانربو ؟؟00© جمانرب نع اذامو ؟نطنشاو

 ايارخملا مايأ يف ةدمتعم تناك يتلا مج جماربلا نم ايقبأ وهو 00م أطانأأإل 0[ نواعم عالأ

 ًاضيأ دْدَحُي امك ئراوطلا تاللاح يف ةرادإلا يلوؤسم رابك ةيمست ةداعإب يضقيو ؛«ةدرابلا

 . لتقلل ضيبألا تيبلا يف نيلوؤسملا رابكو سيئرلا ضرعت دنع تاطلسلا لقن ةقيرط

 تنك «.نوكاتنيلا تارئاطلا ىدحإ تباصأ» : لاقو ةفرغلا ىلإ يسرك رجور داعو

 نوكت دق يتلا تارئاطلا نّوّدَأو ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ عم ثَّدحتَأ ةظحللا كلت يف

 نم ةراعإ ضيبألا تيبلا يف يّسِرك نّيع دقل «؟ينتعمس له» يسرك عباتو .ةفوطخم
 . نوكاتنبلا يف ءاقدصأ انل ًاعيمج نحن لب .كانه هؤاقدصأ هلو .نوكاتنيلا

 اَمأ .ررضلل ىنبملا ضرعتي مل نذإ .ةشاشلا ىلع دليفسمار ئرأ لازأ اله : هتئَجأ

 قرعت نأ لواج .رجوراي افرع انليس ىلع رك نأ انلا ىهبق . فطاوعلل لاجم الف انه

 ؛دالبلا هذه يف ىربك ةنيدم لك قوف ةيلاتق ةيوج تايرود ديرأ .ةلتاقملا تارئاطلا يه نيأ
 «.نآلا اهديرأ

 عيمجلا ناك امنيبو . ضيبألا تيبلا ءالخإ دروفاتس رمأ ذيفنت أدب ءانثألا هذه يف

 ةيذيفنتلا بتاكملا ىنبمو يبرغلا حانجلا نمو ةماقإلا رقم نمو عّمجملا اذه نم نوجرخي

 :دولوقيو ءاسنلا نوثحتسي مهو نوخرصي يمسرلا يزلا نودتري نيذلا نمألا لاجر ناك



 25 ضَينَألا َتْيَبلا اوُلْحْأ

 يتريتركس امَأ «.نضُكزأ «نضُكزأو ءنُكئيِذخأ َنْعَلَخِإ «يلاعلا بعكلا نيدترت نتنك نإ)
 ىقابو اهنأ اهربختو ازيل فدحت فئاهلا ىلع تناكف 8©ع'اإ/ !؟هان6:[70© يرتدنوار ير

 ازيل تناكو .ةيذيفنتلا بتاكملا ىنبم ىف انترجح يف نوقاب يعم نولمعي نيذلا نيفظوملا
 مث «ةرداغملاب اهعانقإ عيطتست نل اهنأ ًاديج كردت يهو «ًانسح ءانسح» :اهلوقب اهيلع درت
 «.يجولويبلاو يواميكلا حالسلا نم يقاولا سابللا يِبلُجِإ «نذإ» : ةلئاق تفاضأ

 [ ع0 درف هوعدنس) ( . مكحلا رارمتسا» 0( جمانربل صاخلا قسنملا انيلإ ًمضْناو

 (.ةموكحلا بلط ىلع ًَءانب يقيقحلا همسا لامعتسا نم الدب هتيامحو هتيصخش هيومتل

 صخشلا ناك اهيرجن انك يتلا تابيردتلا يفف «؟006 جمانرب لغشن فيك» :هتلأس

 .رمألا اذه ردصي يذلا وه ةيروهمجلا سيئر رودب موقي يذلا

 (.لعفأ اذام ينربخت تنأا : درف باجأف

 زكرمب ةرشابم لصتملا ضيبألا فتاهلا ةعامس لوي يل مّدق «ةظحللا كلت يف

 ىلعو «نآلا عالقإلل دعتست ةسائرلا ةرئاط» : ينغلبي لزنِف ملكتملا ناك .560ع© تايلمعلا

 ىدلو .ةيوجلا دعاوقلا ىدحإ ىلإ اهتهجو لّوحت فوس «ةفاحصلا لاجر ضعب اهنتم

 نأ نركاجيلا غلبأ» ًالئاق فدرأ مث اليلق تكس 4+ م و ةرهاوألا اهل ةقفارملا تاللتاقملا

 يأ طاقسإب ضيوفت مهيدل رتكأ «ةزداعم ةقاك يأ طاقسإب سيئرلا نم ًاضيوفت مهيدل

 (« . ةيداعم ةرئاط

 . هقيرط نع سيئرلا ةعرُسلو رارقلا ذاختأ يف ينيشت ةعرّسل ٌتْشهُّدو (ِهِلع : هتبجأ

 رِشاَبا ديرفل تلقو ةعامسلا تعضوو 006 جمانربب أدبأس يّنِإ مهغلبأ» :تلق مث

 «! كّلَمَع

 نم ةشاشلا ىلع نم هابتنا ينكر كلسأ نأ الراح ةريوقلعلا تاشاش ىلإ تدعو

 رمأ دقل : لّوألا : تارارق ةثالث مكيلإ - (عافدلا ةرازو) 290, 00» :الئاق «نوكاتنيلا

 ضيبألا تيبلا بلطي :ًايناث . .ةيداعم اهنأ دقتعُي ةرئاط يأ ٌدض ةوقلا مادختساب سيئرلا

 اَنِإ .«تالاكولا عيمج ىلع يرسي رمألا اذهو :ًاثلاث . ةسائرلا ةرئاط َقِفارَتِل ةلتاقم تارئاط

 نيفظوملا لقنو ةليدبلا ةيدايقلا مكزكارم ليغشت ئجري .©206 جمانرب قيبطتب نآلا أدبن

 « .اروف اهيلإ
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 هع .نمالا ويديملا رمتؤم ويدتسا ىلإ هنأ تسلا أداب اناكذ نإ دليفسمار كاش و

 كابلق . ليدبلا عافدلا ةرازو عفوم ىلإ لمقتنيل ةيدومعلا ةرئاطلا بوكر ىلع يللي نيلكنارف

 ىلإ دليفسمار لقتنا مث ٠" . ليدب عقوم ىلإ باهذلا عيطتسأ الو نسلا يف تربك دقل١ ريزولا

 عقوملا كاذ ىلإ ا"تانأ الالها[هاللثا2 زتيقوفلو لوي هنواعم هنع ةباين لسراو رخأ ويتعسا

 . كيعبلا

 دعارك يه آمننكلو هكارئاطلا ىلع رابلا اونقلطأ» : زريانم لاردجلا لأس انهو

 ءرملا لوقي نأ لهسلا نم «كابتشالا نيناوق ىهو 0 < كنلاعو وأ عمود ععمعمغ (؟20ع

 بجي نكلو «ضرألا ئلع نيريثك لتقب ددهت ةفوطخم ةرئاط طاقسإو رانلا قالطإب سأبب ال

 عوضوملا اذه اعباتُي نأ دوونيركو رلليم نم تبلطو . اليصفت رثكأ تاميلعت نيرايطلا ءاطعإ

 مهو اورخأتي نأ مهديرأ ال١ لاؤسلا اذهل ًاعيرس ًاباوج عافدلا ةرازو ىدل ْنَأ نم اقّمحَتَيو

 ( . ةيليصفت ةسارد دعاوقلا ءذه نوسردي

 | . يس ةطحم تركذاا :لوقت يمامأ ةريصق ةلاسر ازيل تعضو ةظحللا كلت يف

 ةراشأ ف عادتي فيرس كَ «ةيجراخلا ةرازو. تق توقشلا ةخشفم ةرايس ذأ .لإ

 (« . لوتيياكلا ىنبم برق ا/هلا

 ةرئاط دوجو تارابختسالا تركذ» :لاقو بابلا نم هسأرب رلكيس فلار لطأو

 ( . قئاقد رشع لبق ةيداعم

 نأ يسرك جرتقاو . تازاغلل ةداضملا ةَعنفألا عيزوت تأدبو يرتدنوار يلرقب تلصو

 . ئراوطلا ةعاذإ ةموظنم لغشن

 (؟نولوقي اذام مهغلبُ نأو» : هتلأس

 ..جاتيمرأ دراشتر يدانأ نأ هيل وانجيف «ةيجراخ اي «ةيجراخ اي)ل يئادن تقلطا مل

 ايفآي كلذ. رثأ لاذي ال و .«لبق نم ةيرحبلا حالس يف ةيجراخلا ريزو نواعم لمع دقل

 /) | ا ء معن .ةيجراخلا» :فورعملا هير باجأف . هيلع

 (؟يكترازو تَّفِصَق له» : هُمْلَأَس

 «؟كد اي .«.كلذ ىلع ودبي لهو ءابت» : باجاف
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 ريبك باب فلخ سلجت تنأو ءِنابم ةعبرأ لغشت مكترازو نكلو ءال ًاعبط» : تلق
 «.مكترازو يف ©0060 عقوم لْغشت نأ نآلا كيلعو .وبقلا يف

 سو مدعم نم هلو ة.ءرمأالا نق رظنأل ًايصخخش بهالأ قوس اتسحال : باجأف

 . .انترازو يف ©060 عقوم وه نيأ» :لوقي وهو ءاريماكلا لاجم نم

 ئنبم نم سركنوكلا سيئر جارخإل ةيدومع ةرئاط انلسرأ» :لوقيل درف عجر انهو
 ©6060 عقوم ئلإ لقتنت نأ تارازولا عيمج ديرُت له .نآلا هيلإ اهقيرط يف يهو لوتيباكلا

 ترتساه سينيد سركنوكلا سيئر «؟يموقلا نمألا تالاكوب طقف يفتكن مأ !اهيدل
 ةيقاثو نوم سيئرلا لِتُق ول اميف يسائرلا اسلستلا يف ثلاثلا صخشلا وه 106015 1125614

 هترئاط قلحت فوس بيرق امعو .امهلمع ةسرامم نع امهدِعُمُي زجعب ابيصأ وأ ينيشت

 . فْهك ىلإ هلقنتل رورملا ماحدزا قوف ةيدومعلا

 ناك اذإ لوتيياكلا ةطرش نم قّقحتو .تارازولا ةفاك «درف اي «عيمجلا» :هل ُْتْلُق

 ظ 2. كانه قيرح ةمث

 ماحدزا امنإ .فصٌق الو «قئارح دجوت ال .بذاك رّبَح هنإ . تلعف دقل» :باجأف

 « .ةليدبلا مهعقاوم ىلإ نيلوؤسملا لاصيإ ًادج ًاريسع

 ) قئاقد ينامث دعب ىلع ةيداعم تارئاط)» : لاقو ؛ راكي انيلإ عجرو

 ةنس ةيجراخلا ةرازو يفظوم نم هايإو تنك دقل .ًابناج رلليم نيلكنارف ىب ئحّتْناو
 ىلإ رلليم لقتنا مث .ةّسفانم نم لْخَت مل ةقادص اننيب تأشن نيحلا كلذ ذنمو .9

 بتكم ريدم ءةماه بصانم نينثالا نحن انيلإ تيدتمأو . ةيجراخلا يف ت قبو .نوكادتملا

 لاق . سيقزلل صاقم كيعاسيم انالك نالاو «ريزو دعاسم مث ) اقل ةياس ةيا و

 كلو ةرشابم يلإ رظن مث ٠" ناكِملا اذه نم سانلا ءالؤه جرخُت 5 ىعر)) :ةيلكنارف

 ) . ئقبتس تنك اذإ بكاس لرقبأ هفاوب ىنكل» :الئاق

 حانجلا يف اجلملا يف اوناك نيذلا هقيرفو ينيشت الإ هلك ضيبألا تيبلا ءالخإ مت

 : مهو يبرغلا حانجلا يف ةلاحلا ةفرغ يف يعم لمعي يذلا قيرفلا ءانثتسابو «يقرشلا
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 رلليم كنارف ئلإ ةفاضإ «باهرإلا ةمواقمب صاخلا لمعلا قيرف نم لويو ءازيلو ءرجور

 ةلاحلا ةفرغ يفظوم نم ةتس وحنو .ةيرحبلا ةاشم نم دوونيرك موت ديقعلاو
. 

 .يموقلا نمالاب هتنهم يف ديج سرامم وهو يسرك رجور ينيمي نع سلجي ناك

 هل ئّيهأ يكلو .ةيندملا ةمدخلا يف ًافظوم تاونس رشع لبق ةيجراخلا ةرازو ىلإ هب تئج
 هنم تبلط 1993 ةنس ىفو .بيبأ لت يف انترافس يف ةمهمب هتفلك عقاولا ضرأ ىلع ةربخ

 3 يذلا 100غطهم 1. لهانلع واه دك لاريمألل دعاس ويشيفاكوم نإ بهذي نأ

 لاخي ةتسلا ربطيدلام :ةرش ىف «ريحيلا ةعيحاق هزقي كرك ناك ٠ :لاموصلل ةدحتملا

 اينوقالس ةرادإل «لدءوابعو اكاعاد نيالك كاج لارنجلا وه ءرخا ايي ةدحتملا ممألا

 أعم امهيلع ناك ثيح «كانه رامدلا دهشيل هعم ىّسرك بهذ .فصقلا اهَرّمَد ىتلا ةيقرشلا

 ةميرجلا تاباصع دارفأو نوئجالو برح ومرجم مهنمو تاوركلاو برصلا عم ايطاعتي نأ
 ةيبرحلا ططخلا عجارت يتلا نوكاتنيلاب ةيندملا ةرادإلا ئلإ ةمهملا كلت نم داع . ةمظنملا

 يف يقيرف ىلإ مضنا 1999 ةنس ربمقون / يناثلا نيرشت رهش يفو .نويركسعلا اهعضي يتلا

 راو هلا يف ننألا نقيا ردت عفو ةيم لول انأدب امدتع كلذو ..رضيبألا ةقنيبلا

 انازاب يف ةرييخ لمعت ؛ ةأرم رمآ نم جوزتم ند نرقالاو ةسسن اث هزم : ينال هاب

 برع ةييسآو :قزرل نع. هأ دعي امين ماع دقت موسوس

 (805 5عمانعا72 اشتويس

 نق ةيلاسلا اهتايح تادعنا دقق « ىئلغي ىلجت تدا# ىتتا .توقاع ةوهروق !قيلاقأ
 راثآو ةيوونلا ةحلسألا يف ةريبخ 131/6066 |0600: رومزُمِل سنرول ينطولا ريكخملا

 لفو .ضيبألا كيبلا 5 ياي بس اعلا قنا .ءارّقش .ناسنإلا ةحدس ىلع عامشولا

 قدي نع اسد ةيوونلا ةحلسألا ىلع ءاليتسالا ىلع ةبردملا ةيكيرمألا ةصاخلا تاوقلل

 دقل .5541 7630 5أ* قيرفو 618 [ه:©ع اتلد تاوق عم ازيل تبّردت دقو .نييباهرإلا
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 .ةيسولويبلاو ةيواسيكلا ةسيابألا كلذ يف امب لماشلا رامدلا ةسلمألا انهييق ةيبعأ

 ىف قافنألا ورتم ةطحم ىف يباهرإلا موجهلا ةيداح اهتجلاعم دنع اهب يباجعإ دادزاو

 1998 ةنس ىفو .5300 نيراس باصعألا زاغ نويباهرإ لمعتسا امدنع 1995 ةنس ويكوط

 اهذيفنتو ةديدج ةينطو ةطخ عضول ضيبألا تيبلا يف يقيرف ئلإ مامضنالا اهنم ُتبلط

 تضقنا نأ امو . ةيجولويبلاو ةيواميكلا ةحلسألا اهيف لمعَتْسُت ةيباهرإ تامجه دض عافدلل

 نيترافس ىلع موجهب ةدعاقلا ميظنت ماق ىتح ضيبألا تيبلا ئلإ اهثيجم ئلع عيباسأ ةثالث

 نم قرف لاسرإ قسنت يهو ةلصاوتم مايأ ةثالث ازيل تلمع كاذنيح . ةيقيرفإ يف نيتيكيرمأ

 ىلإ ةفاضإ اينازنتو اينيك لإ ةيرحبلا ةاشمو ةيجراخلا ةرازوو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم

 ْ 1 1 . تامزألا ةرادإ قيرف

 1987 ةنس هب يل ءاقل لوأ ناك . يندم فظوم وهو زترك لوي سلج يراسي نعو
 ةربخ بتكملا اذه ىف بستكاو .ةيجراخلا ةرازو يف تارابختسالا بتكم يف هَنْدَّيَع امدنع

 بش زيلوألا عييلغبلا برح باقعأ ضو .ةسلايلا خيراوصلاو ةيويوتلا ةحيلسأألا ىف ةنيناو

 ةصاخلا ةئيهلا نمو 1454 ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا نم فيلكتب تارم ةدع قارعلا ىلإ

 دئاقأ ايسابس اراشعسم راض ملا . :انغيملا قارعلا ةحلبأ عع قع ةدحتملا مَمألل ةعباتل

 لك بهذي كانه نمو ءايكرت يف اهل أرقم ةذختملا (ةيلامشلا ةبقارملا) ةيكيرمألا تايلمعلا

 بقعأ يذلا عوبسألا يفو .قارعلا يف ةيدركلا قطانملا لخاد ىلإ كوه كالب ةرئاطب عوبسأ
 كالب تارئاط ىدحإ ةيوجلا ةّيكيرمألا تاوقلا تطقسأ امدنع هفّلَح َنِيُق ؛كانه هلمع كرت

 خماترب تقفتل ةيلامشلا آيزوك يف ةمهم كالذ ذعب زترك لوي نلوت .أطتم شيجلل ةعباتلا كوق
 ىلإ لوخدلا ئلع «مهل ةيشيتفت ةرايز لَّوَأ دنع ءهقيرف عم ربجأ دقو .كانه يوونلا حلستلا
 ةرخاسلا مهتاحيص نوقلطي مهو نويروكلا دونجلا هي طيحي حلسملا تنمسإلا نم ىنبم

 تيبلا يف باهرإلا ةمواقم قيرف ىلإ م ًّمضْلاو . . ىنبملا دفاون نم مهقدانب بارحب نوعفديو

 اقفارم داليملا ديع موي ةباحس ىضقو «1999 ةنس ربمسيد / لوألا نوناك رهش يف ضيبألا

 تارابختسالا ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم زكارم ىلإ هترايز يف يموقلا نمألا راشتسم
 هلثمو .باهرإلا دض رافنتسالا ةلاح ببسب 58| يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ©14 ةيزكرملا

 . مهِتِبحَمو عيمجلا باجعإب هُنَيصخش ئظحتو «نوثاراملا قابس يف كراش دقف يّسرك لثم

 ةأجف تكردأو . يترسأ دارفأك يل اوناك دقف ءًاصالخإ سانلا دشأ نم ءالؤه ناك



 يحتل ةيداحتالا ناريطلا ةرادإب ةيناث تلصتا .مهتمالس لجأ نم اورداغُي نأ مهديوأ نأ

 رجلا يف ةرئاط 3900 وحن دوجوي كَدِلْيَأَف .ربجلا يف ةقوطخس تارئاط دوجو ةّنظَم نم

 .نييباهرإلا يديأ يف اهنم ًاعبرأ نأ دقتعُيو

 َتَمَلَكَتو .اورداغي نأ مهنم تبلطو ويديقلا رمتؤم ويدتسا جراخ اعيمج مهتعمجو

 ( .لخادلا ىلإ ْدْعَتْلَف ءدحأ انم رداغي نل «كِ اي ًانسح» : ةلئاق ًاعيمج مهنع ةباينلاب ازيل

 (رملا رّيَغُي نأ ًاراع سيل .مداقلا فدهلا نحن نوكن امبر !ًاليلق اورظتنا» :مهل تلق

 هلفط ةدالو نظنتي يذلا رجور لإ ترظنو 2. مهب ,اوركف ؛ .لافطأ مكيدل ًاعيمج مّنأ . . هعض ْوَم

 هجلاعي نلف ءًاعم رمألا اذه جلاعُت مل نإ» :ًالئاق رجور ِددَرَتَي مل .ةدودعم رهشأ يف يناثلا

 .ذئدنع .ويديقلا رمتؤم ةرجح ئلإ أدئاع يمامأ عرسأو (.يفاكلا تقولا انيدل سيلو هر

 (.كمسا لَجَسُف انه ئقبتس تنك نإ ءًانسح» :ًاساّرُك هديب كسمي وهو رلليم كنارف لاق

 (؟ءامسلا قحب كلذ نم كدصق امو» :زترك لوي لع

 ةحئاللا هذهب ثعبأ فوس» :اهلك ةعامجلا هذه ئلإ هرظنب لوجُي وهو كنارف باجأ

 ثثجلا ددع ذاقنإلا قرف فرعت يكل رف لا تيبلا عمجم جراخ ىلإ ينورتكلإلا ديربلاب

 « .اهنع اوثحبي 3 مهيلع بجي ىتنن

 انلمع انعباتو .ويدتسالا لخاد ىلإ اندعو ةحئاللا هذه ىلع مهءامسأ عيمجلا عقوو

 ءاطغلا نع تامولعملا رخآ ًابلاط عافدلا ةرازو ئلإ يئادن تقلطاو ويدبقلا رمهتوم ىف

 . ةلتاقملا تارئاطلا نم ىيوجلا

 دفو نوكاتنيلا قوف 5 - 16 زارط تارئاط ثالث انيدل» :زريام كد نم ريرقتلا ناكو

 نم اهتالتاقم لسرت 5 0 ةدعاقو .1208عاعإل لكلا ةدعاق نم تقلطنا

 تاالتاقم انيدلو 0.©. منع ١!ج[هددا 003:0 ةمصاعلا نطنشاو يف يوجلا ينطولا سرحلا

 ٍذاعم فده وحن افرق 2 صعق يهو «1/اءاحأودل مل املج هنححأ بان يشب نم وجلا يف

 اادعامم نوتكنيلإو 1ا/مءاداا لادنيات يتدعاق نم تالتاقم تسو .ايناقلسني قوف لمتحُم

 هدعاقا لإ اهقفارتس ثيح ءاديرولف قوف ةيسائرلا ةرئاطلا عم يقتلتل نآلا اهقيرط يف

 سكاوأ ةرئاط لسرتس اهنإ (يئاضف  وجلا عافدلا) ل00 لوقت .821502ا ليدسكراب

 2١ حابصلا اذه نم قحال تقو يف كرويوينو نطنشاو قوف قيلحتلل 5
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 ةيركسعلا ةدايقلا زكرمل ليدبلا عقوملا ئلإ زتيقوفلوو لوي عافدلا ريزو دعاسم لصو
 ةلاسرب ركفن نأ بجي» :لاقو «ينويزفلتلا رمتؤملا ىلإ مضناو «نطنشاو جراخ ةينطولا
 نأ اوفرعي نأ هبي . تاقرطلا يف ماحدزالا مدع ةرورضب مهغلبن نأو مالا علا اهو

 نم جرخي نأ دحاو َلُك نم بلطاو .يرجي اذام مهربخأ .ةيوجلا قرطلا ةفاك ىلع رطيسن
 « . ضيبألا تيبلا

 نأ دقتعأ انه ةفاحض دجرت آللو «اتاوس :نآلا ضيبألا تيبلا يف دحأ الق :هعيجأف
 نأ انيلع نكلو «5/:82هدا© لْيِدسِكراب ةدعاق ئلإ لصي نأ دعب ًائيش لوقيس سيئرلا

 نم له . . .ةرمتسُم تامجهلا له «ىرجي ام ةقيقح فرعن ال نحن ...نيرذح نوكن

 ( ؟لدحأ

 يف باهرإلا ةحفاكم مسق سيئر 021 الا/لهئئه» نوسطو ليد تظحال انهو

 اي لضفت» هل تلق .مالكلا ديري اريماكلا مامأ هديب حّوَلُي «يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم

 أقرملا ةطلس نإ كرويوين يف انبتكم لوقي .كِد اي «يمامأ ءايشأ ةعضب يدل» :لاقف "!لْيِد

 ةئافن ةرئاط َّنِإ لوقي ريرقت انيدلو .نتاهنام ىلإ ةيدؤملا قافنألاو روسجلا ةفاك قالغإ تأدب

 ؛ .وياهوأ طخ نم ًابيرقا :ىكتتك ىف تطظقس ةربيك

 ءاجلأ عيمج يف ةريهشلا ينابملا عيمج ءالخإب رأت نأ انيلنع نأ هلو -فامقأو

 ةيرحلا سرجو «10150ع©إل ///0110 ينزيد ملاعو «56215 10106: زريس جرب لثم دالبلا

 اذهف .وكسيسنارف ناس يف 11305 87162 8انأا 8 اكيرمأ سنارت ىنبمو انط«(غإل 8اأ

 56:2[ع8أع زكرمو (« . عيطتست امدنع 5000 فتاه ىلع كد اي ينبلطاو .دعب هتني مل ءيشلا

 تايلمعلاو تامولعملا زكرم - اصاآورن03أهد حصل ©معمجغأومد عمخع( - 500

 ال اعيش قوسطو قدلا نأ ودبي ..ىلاردفلا تاقيقحتلا :يبنكم ةدايق رقه وه  ةيجيتارتسالا

 .اذه رمتؤملا ىف نم لك هب كرشي نأ ديري

 ويدتسالا نم تجرخو رمتؤملا اذه يف يلحم لحي نأ رلليم كنارف نم تبلط

 ءامسأ حئاول ىلع اتلصح» :هنم هتعمس ام اذهو .نمآلا فتاهلا ىلع نوسطو تبلطو

 ميظنت نم مهنإ .كِد اي ءءامسألا ضعب فرعن نحن .ناريطلا تاكرش نم باكرلا
 دوجول لب «تامجهلاب ةدعاقلا مايق ببسب يلوهذ نكي مل :لوعذلا ينباصأف (« .ةدعاقلا
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 سكم فرعي مهل ءامسأ نومدختسيو تارئاطلا نتم ىلع ميظنتلا اذه ءاضعأ ضعب

 . ةدعاقلا ةعامج نم اهنأ تاقيقحتلا

 ؛؟تارئاطلا بوكر اوعاطتسا فيكو» :ًاَدَّتْحُم «ًابضاغ هتلأس

 نارابغسالا ةقاقر,كقيق دقن . لسترملا لقت آل «يقيدص اي ةديور# باع

 ؛ . مهنع اتغلبت نأ ةيزكرملا

 لمع دقو .يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف نيصلخملا لاجرلا نم نوسطَو لْيِد ناك

 يف هحاجن نكل «ةدحتملا تايالولا يف ةدعاقلا ميظنت قحالي بتكملا اذه لعجيل ًادهاج

 .ادودحم ناك ليعسملا اذه

 هذه نم دحأ جرخي ال يك انعسو لذبن نأ كو اي ءانيلع بجيا :ًالئاق عبات مث

 يف اوكراش نمم نوريثك رف ةنسلا كلت يفف 2.1993 ةنس اولعف املثم دالبلا جراخ ةباصعلا

 .هّدْعَب وأ ةرشابم موجهلا لبق دالبلا جراخ ئلإ يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت ةيلمع
 «.ةلاسرلا تَّلَصَو «ًانسح» : هُّيْيَجَأ

 جربلا نويزقلتلا تاشاش ىلع ءانالك ءاندهاش «فتاهلا ىلع ْثَدَحَتَن انك امنيبو

 لوقي نوسطو توص تعمّسو .رابغلا نم ةلتك يف راهني يملاعلا ةراجتلا زكرمل ىناثلا

 : هل تلق مث «!ىهلإ ايد :فئابلا ىلع اسساف

 ( . لخادلا يف نولازي ال نيذلا صاخشألا ددع فرعت نأ لواح»

 يلابب رطخ يذلا مقرلاو .ةريثك تارم هيلع تدّدَرَت دقف ءمخضلا ءانبلا اذه فرعأ

 . ىربك ةعجافو ةبكن تاب لب ةثراك درجم سيل عضولا ْنأ ودبيو «10000 وه

 نم كرويوين بتكمب نوج لّضّنأ دقف .مهدحأ فرعت كنكل .لواحأس» :ينباجأ .
 بتكم يف نيبّرقملا يئاقدصأ نم دحاو «ل0ا7 0/8/1 لينوأ نوج وه اذه نوجو «. كانه

 نأ ىتح ةدعاقلا ىلع ءاضقلا ىلع ميمصتلاو ةميزعلا يوق ًالجر ناكو ..تانقيقرحتلا

 ىلع ضبقلا ليبس يف هضرتعي ام ميطحتب يلابُي ال هّلألو سجاهلا كاذ ببسب هّلَصَف بتكملا

 سيول بتكملا ريدم هديري يذلا قّيضلا ريغصلا بلاقلا كلذ هبساني الو .ندال نب ةماسأ

 عارصلا ناكو .برسلا جراخ درغيو ءايناودع ناك .هعم نولمعي نمل ا هالأ5 آ[©ععا هيرف

 يف قفخي يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم تلعج يتلا بابسألل ةسارد عضوم هيرف نيبو هنيب
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 ؛ .لمعل ولا ةيامحب

 .دحاو ءوبسأ لبق يملاعلا ةراجتلا زكرم ىف نمألا ز اهج

 عيمجلا غلبأ «لْيِد» :يلوقب تمصلا اذه تغطَقَو ءانّئكسلأ تمصلا دقع ةظحللو

 ( . دالبلا 0 يب ينال ينابملاو ةريهشلا ينابملا عيمج ءالخإ هرورضب

 « . كيلإ
 نم دحاو سلجي ناك ثيح .ةلاحلا ةفرغ يف تالاصتالا مسق وحن ةدؤتب ترس

 تيبلا ىلإ ءاج دقو «(20ن 8650225 ناهانشيرب ىراك همسا .اهيف نيفظوملا مدقا

 ىكلو . شيجلا ىف فص طباض ةبترب كاذنا ناكو :ةاكير نسيقاولا ةرادإ دهع يف ضيبألا

 ةمهم يف نْيِلْرِفْكَم ْدَي كاذنآ يموقلا نمألا راشتسم قفار ةلاحلا ةفرغ عم لاصتالا نمؤي

 ةمهملا كلت تناك ثيح ارتنوك ناريإ ةيضقب ًاقحال فرُع اميف نارهط للإ ًاعم ابهذ ةيرس

 ةيضق يف نوتنلك لب ةداهش ةروصلاو توصلاب لََّجَس ةقحال ةلحرم يفو .ةيضقلا روحم

 .لافطأ ةثالثل بأ وهو .هيَلِإ ةهجوملا تاماهتالا

 (. يراك اي ءانه َّلَظَت نأ يغبني ال» : يلوقب هترداب

 «؟كلذك سيلأ «لمعي نأ نيعللا ويديقلا اذه ديرت تنأ» :لاقف

 ةرازوو لحاوسلا رفخب ينيِتأَت نأ عيطتست له . . .انعم ايقاي تنك اذإ ؛دبج اذه»

 («؟ةنازخلا

 نأ كلمأ امب نهارأ ينكل . . .كلذ يف ةلكشم ال ءلجأ ءلحاوسلا رفَح» :باجأ

 « . ةنازخلا ةرازو ىف ًادحأ دجن نل

صح ام يسرك ينربخأ ويديقلا رمتؤم زكرم ىلإ يجاردأ تدع امدنع
 ىدحإل ل

 تمطحتو 93 دتيانوي ةكرش ةرئاط تطقسا : :لاقو ءانوحن ةّهِجَنُم اهّنأ اَْيِسحَح يتلا تارئاطلا

 ١ .يقرألا ىلع ًارئرسأ دمي ملاين ودبي .ابيرغ ا . طا[ 5طن عا غربتي هنيلم برق

رفش دئاق 1١ إب يول مج مهلعمو لب 5
 لاجر اّقعَأ يم مج ناك .لحاوسلا 

 ةرادإ دعب اميف هيلإ تدعسأو)ل و ةيلعافلاو ريثأتلا يوفو نيزرو «ئداه «ةيداحتالا ةمدخلا



 عقر ىتلا ةرازولا يف ريزولا دعاسم بصنم هيلإ دِيْسأَف هتبترم تّعفترا مث .لقنلا نمأ
 ( .يلخادلا نمألا ةرازو مساب ًارخؤم

 ةلقاعم ةغرسب ىحبلا قراؤز ةرشع دع الويزي اه اتيذل عدوا : يول ْمِج هلاق ام اذهو

 ' (؟دعاسن يك رثكأ لعفن نأ عيطتسن اذام .كرويوين وحن

 .امفاوم نينا أموأ «؟كلذك سينا :ءانيم لك ىف ًاَقْرَم ناطبق مكيدل دن : تلقف

 فر أ ليق دافي انروت وأ اكرم فيرا ال انها ئناوملا لك اوَقِلْعُي نأ 2 ميطتسي لبا

 لق نطسوبب ال26 يف لصح املثم رجفتيو لخدي ًاقروز وأ ًابكرم ديرأ الو . لمحي اذام

 تالقان ربع نطسوب لإ نوللستي ةدعاقلا رصانع نأ ةيفلآلا رافتسآلا ةلاح .ةيرجت نم اتملَع

 تالقانلا نم ةدحاو ترجفت ول هنأ ًاضيأ انملعو ءرئازجلا نم ةمداقلا لئاسلا يعيبطلا زاغلا

 . نطسوب ةئيدم طسو ىلع ىضقي دق ًالماش ًارامد تثدحأل ةمخضلا

 كلذ تسرام دقو» «هبرق لاريمأ ئلإ هديب راشأو «ةيحالصلا هذه ّيَدَل١ :مج باجأ

 « . لبق نم

 ءاقننإل 1طهمدم507 نوسيموت ىرال ايوان :ويديفلا رمتؤم يف يثيدح تعباتو

 ده بلطف هلأ يرال اي عيطتسن له» :هتلأسو (لدعلا ريزو دعاسم) ماعلا يماحملا 5007

 :ةةيربلا ديولسلا لقلي نأ ام كرامبتلاو ةرصيلا ةرادآ

 ريس لأ ةرملل عقم .ىودمملا لاوسحأ فيش كالو لقت وق ىآللا ربثغأ» :يتباجأ
 ةدعاسملا ضعب ديرن اننإ .ةيدنكلا دودحلا لوط ىلع ةّصاخبو «ةريثك يهف «ناكم يأ ىف

 رداغت يك ةقفاوم ىلع لوصحلا عيطتسن له .انيلإ (لدعلا ريزو) ماعلا يماحملا ةداعإل

 ةلتاقملا تارئاطلا ادع اميف ةرئاط ّيأ قيلحت عنمب رماوألا تردص دقف «؟يكووليم ةرئاط

 . سكاوأ تارئاطو

 :يملاع رافنتسا لاح يف تْعِضُو دق عافدلا ةرازو ّنَأ رلليم كنارف ّىلإ لقن
 تركو ١.1973 ةنس ةيليئارسإلا ةيبرعلا برحتلا كنتم لضتحيب مل ىمأ اذهو» «6عغ20011 3

 ثيدح ًافظوم تنك .تامزألا يف اهيف تلمع يتلا ىلوألا ةرملا كلت تناك دقف «كلذ
 ةيوونلا ةيبرحلا سوؤرلا فاشتكا مت نيح ينطولا ةيركسعلا ةدايقلا زكرم يف نسلا

 ركنزليش سميج كاذنآ عافدلا ريزو ٌَدَضَأ دقو رض ىلإ اهقيرط يف ريست ةيتييفوسلا
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 ربع للا تاوقلا .اسوأو عع 3 يملاعلا رافئتسالاب ةويقأ 105 ديل لف
 . 0/870 وتانلا ىبلطالا لامش فلح ةمظنم ىف انتافلحل كلذ غلبي نأ نود اهلك ايوروأ

 عمس | «!كنلإ مالكلا .ةيجراخ . ةيجراخال ةيجراخلا ةرازو ئلإ يئادن َتْهَجو انهو
 رافئتسالا 2 عج عافدلا ةرازو 5 دقل .دراشترا : ىمالك تيعباتو ءادنلا اذه جاتيمزأ أب

 دعاتسم ناك كشف ؛ملعي هنإ هنإ « .رافْئَتْسالا اذه هينعي ام ىردت كنأو 0[2ع3]2001 ىوصقل
 : لاقو بألا شوي نسيقرلا ةرادإ يف عافدلا ريرو

 وهصقلا

 جاتيمزأ بهذو «.ًانكاس اوكرحُي نأ لبق ال516 ريخأل ًايصخش بهذأ نأ ينعي هنإ"
 بفرق ةهدرلا يف الادءاع26 ؟أدأ« معلن ءانوم ©عم[666 يوونلا رطخلا فيمخت زكرم ليغشتل
 عم رشابم لاصتأ يوونلا رطخلا فيفخت زكرملو .ةيجراخلا ةرازو يف تايلمعلا زكرم
 لدابت رشابملا لاصتالا اذه نم فدهلاف ؛٠ .نيلمركلا نم ةبيرقلا ةيسورلا عا ءافدلا ةرازو
 .ريدقت ءوس وأ مهف ءوس يأ لصحي ال ئتح تامزألا ناَبِإ تامولعملا

 . كلذ تلعف ىْنأ ظحلا نسحلا» :لاقو ةشاشلا ىلع ةيناث روهظلا ىلإ جاتيِمُرأ داعو
 ةيجيتارتسالا مهتحلسأ عيمجل ةيركسع تابيردتب ءدبلا كشو ىلع اوناك مهنأ ملعت ل اه
 فدرأو .تايلمعلا هذه ءاجرإب يسورلا هريظن عانقإ عاطتسا هنأ هنم تملع دقو «؟ةيوونلا
 . اهتدعاسم ضرعت ملاعلا يف ةريثك نادلب نم تاملاكم ىَقْلََن ان :ةيساتملابو# :الئاق
 دحلا ىلإ اهيف نيفظوملا ددع صْلَُت فوسو ءروهمجلا مامأ اةتارافس عيمج قلت فوسو
 ) . ةنمألا تاءارجإلا دل و «ننقألا

 ددع صقن دقل» .مالكلا ديرت اهديب حّولت يفراك نْيِج تيأر ةظحللا هذه دنع
 747 زاوط م ةرئاط كريتع 8 اكسالا يف ةلكشم انيدل نكلو ,934 ئلإ وجلا يف تارئاطلا

 ( . للَسَتَ 008/4100و ءاك4ا 85 ةرئاطلا» .ةفوطخم اهّنأك ودبت ةيروكلا طوطخلل ةعبات

 تناك نإ فرعأ نأ تدرأ دقف «؟ةرئاطلا عم لاصتا اكسالأ زكرم ىدل له» : اهتلأس
 رست انكذو ماهيإب تراشأ :ةرئاطلا هذه عم ثدحتت نأ عيطتست ةبداحتالا ناريطلا ةرادإ

 نأ اهيلع ْنأ ا«لىثلا ةرئاط اوربخلا» : يمالك تعباتف . باجيإللاب باوجلا ةدكؤم .ىلعألا

 برتقت نأ ةرئاطلا هذهل ديرن ال نحنو .اهرجفنس ألإو نع 36 تارئاظ نم رماوألا عيطُت

 يذلا ءانيملا ىلع رطيست 747 ةرئاط ةروص ينهذ يف تءارتو 25000106 وهدورب جيلخ نم
 . الهرغط 510مع يلامشلا ردحنملا نم جرختسملا طفنلا ريدصت هنم متي



 الو نةيوجلا ليتسكراو ةدقاق ىلإ شوب ىن ترا ةرثاطا ةيلصو كلذ لالخو

 ايلا طنا يلع يلمح 2 ةركخم# نسيب لع أصتاو . هناقملا تارئاطلا اهتفارت انايزيول

 نييشت لابج 2 ذ 0 عمم ىلإ .ا «اهام 1 ةيالو 9 ىف هيجيتأ اسال ةدايقلا رغم 7 امإف 05

 ةرئاط نتم ىلع اوناك نيذلا ةفاحصلا لاجر نم بلط امك .ودارولوك ةيالوب ©017©)/ةحمو

 .نع نبأ اورقذي الأ ىسيئرلا

 ةرئاطلا عالقإ دعب عاذي طيرش ىلع اباطخ سيئرلا لَجَس «ةيناث هترئاطب علْمُي نأ لبقو

 كئلوأ قحالت فوس ةدحتملا تايالولا َنإف .ًادبأ اونطخت ال» :لاق .وجلا ىف اهقيلحتو
 8 6 |! ةاأأ* ا 5 .

 دّمل» . ةظحللا كلت ريع الايد اونوكي مل 1 .مهبفاعتو نابجلا امعلا اده اوبكترا ةيدلا

 نع عفادن فوسو «نعرأ نابج يدتعملاو «ةيرحلا ىلع مويلا اذه حابص ءادتعا عقو

 م سيئرلا ادبو «.ةيرحلا

 رزلا ىلع تطغض امدنعو . انيجم نم امو و طخالا ةمغن عمسأل يسائرلا ئراوطلا تايلمع

 ىطعأ مث همهفأ مل ًائيش متمتي هات د تغمس رخآلا فتاهلا زاهج ىلع زك زكرملا اذهب صاخلا

 اي ءكنم الدب فتاهلا ىلع دري يذلا (. . .) لا كاذ نم» هتلأسف .لزْئِف دئارلا ىلإ ةعاّمسلا

 (؟كيام

 سلخ ليرخلا لرفو '.انه ئلإ وأك نأ ةديرع وهو ىسيلا لا ءبقان هنأ دب ال» ١ ننال

 ريدم ؛مويلا كلذ مظعم تنك امك «حبصأو ءويديفلا رمتؤم ةسائر يسرك يف رلليم كنارف
 .دلبلا اذه يف تامزألا

 يبرغلا حانجلا يف ةلاحلا ةفرغ نيب ةلصافلا ةفاسملا عطْقُأ زكرملا كلذ وحن ترسو

 .لبق نم ةديدع تارم ةفاسملا كلت تعطق دقو .«يقرشلا حانجلا ىلإ مث ةماقإلا رقم ربع

 الو ارجل دج الآو ةفاسملا هذه 5 مويلا يتخل . ةسارح عقومب تررم املك يتقاطب ٌرربأ

 اجايس :«ةووفاغس قاآيآرب رماوأل اديفنقو مهسفنأ نم اويصتا دق ًاعيمج صرحا ,اتؤض عمسأ

 اذه لخاد نمو .ةيكيتاموتوألا ةحلسألا اوعضوو عراوشلا اوقّوط .ضيبألا تيبلا جراخ

 . اسِحوُمو ًاغرافو ًايلاخ ضيبألا تيبلا ناك جايسلا



 377 ضّيِبألا َتْيَبلا اوُلْحأ

 :ركقأ تّدخأو ءءودهلا كاذ َّطّسُو مويلا كلذ يسافتأ ٌتطَقَتلا ةرم لوآلو

 ]2 نم ريقأ وهو «هعوقو نم انْرْذَح يذلا «ةدعاقلا ميظنتل ريبك كلا موجهلا» وه اذه 9

 نوكت اميرف نينجريلا نيده راسنا لدعبو . يوونلا حالسلا ءانكتساب هانروَصَت أم

 .دعب ِهَنْنَي مل موجهلاو .فرعي دحأ الو .50,000و 10,000 نيب ام ىلتقلا ةليصح

 همليف يف //131/0 87300 ودنارب نولرام تاملق ينألا يف سمهت تيلشأو

 («. بعرلا «بعرلا» 4002| م56 0س نآلا وسييلاكوبأ

 نل «عبطلابو .ناتستاقفأ وزغن امبرو «تاميخعلا فضقُت فوس فاظملا ةياهن ينو

 عارف ةغراف تاميخملا كلت لعل لب «تاميخملا لخاد هعابتأو ندال نب نوكي

 ءيش اهيف سيل «ةدعاقلا دض ةليوط ةكرعم أدبن امبرو .نآلا ضشسألا ثلا

 ىمظعلا ةوقلا كلت ْنَأ اذه مهِلَمَعِب اونهرب دقل .ناوألا تاف دق نوكي امنإ . عونمم

 . فولألا اولتق دقف ًءاكذ رثكأ مهنأو ( ةفيعض

 ةَمُث نكي مل . قيرحلا ءافطإ موطرخ نم ءاملا َقْفَدَت قفدتتو تاماهتالا ىلاوتت فوس 6

 نوكت دق . اهيرس كدت هنأ ائيلع بجي : آلا نييل :زيصتلا اذه يلع ريكقلل ببقو

 .ةيرلنع وق اهلك كاليلا و اهعنم بجيو اهل ريضحتلا يرجي ئرخُأ تامجه ةمث

 ةحلأ 8أ يغبنيو «ةنينأمطلا ئلإ ةجاحب ةّمألاو نطنشاو جراخ اهمظعم يف ةموكحلا

 . انالثق

 ىتح ةيوازلا لوح تفطعناو يقرشلا حانجلا يف مَّلسلا لفسأ ئلإ تطَّبَه نأ امو

 ستيئرلا بئاثي ةضاخلا ةينمألا ةزرقملا ترشتنأ دنقف :يهجو يف ةبّوصم ةيقدنب تدجو

 زارط ةشاشر عفادمو قدانبو ساشا يناقع هو مهيدل امو «يسلسأ لماكب فاويألا جراخ

 . ًاجلملا باب اوحيتفي نلا مهنأ ريغ ًاديج يننوفرعي مهنأ مغربو . 25

 يف نم اولأْسَأ .انه ئلإ يروضح سيئرلا بئان بلط ءانأ هنإ : الئاق مهب تحصف

 مهضعب ماق لخادلا يف هتاراسْفِتْسأ مهضعب ئرجأ امنيبو «انه ىّنَأ ملعي هوعد «لخادلا

 يىدنوك بئان عع "12 01/ يلداه فيتس جرخ ذئدنع . يسبالم سجو و يشيتفتب ر ىآلا

 قداقبلا نبن اديزم :كيأرب وبقلا اقع لخاد يفو .لخادلا ىلإ ينبحطضيو ينفّرعيل سيار

 . ناردجلا مامأ ةّيوطملا ةَّبِسألاو 8085 ةشاشرلا قدانبلاو



 اج ىلإ ناك ثيح .ديكأتلاب ًايسايس ئراوطلا تايلمع زكرم لخاد مقاطلا ناك

 ةيبارسلا هتراشتسمو ام 6 نيل سيئرلا بئان ةجوز نم لك «سيار يدنوكو سيئرلا بئان
 اسمو 6حمم:ع/ اذاطادإل يبيل رتوكس ىنمألا هراشتسمو 11319 10|2132 نيلاتام يرام
 تيبلا ىف تاللاصتالا ةريدمو )هوا 80167 نّتلوب شوج ضيبألا ةمسلا ىفظوم ة ةكنغا سيئر

 نم ةيطغتلا ثست نويزفلتلا تاشاش تناكو . ع0 [ ل5 رويص نيرا ضيبألا

 . هتاكيش
 سمح

 ا لزنف كيام كي .ةلاحلا ة هفرع هروص تاشانشلا ىدحإ يلق كتبأوو

 (؟انه روهألا ريس 7 فيك

 نيب ينيشت ةديسلا نأل تامزألا رمتؤم عمْسَأ نأ عيطتسأ ال ينكل . .ةديج» :الئاق سمه
 3 ضيئرلا ةينشاثك عد . هال ِهنبَت ام عمست يكل تنأ ثدحتت امدنع ًاريثك توصلا ضفخت

 (.كعم حوتفملا يفتاهلا طخلا لاقإ نع فنك

 :ىهو .اهُتيامح بجت يتلا ةرسألا دارفأ نم درف ّدرجم نم رثكأ ينيشت ةديسلا تناك

 .أجلملا لخاد يأَرلاو حصُنلا مدقت اَنمَن الو ةينيمي ةّيجولويديإ ةديقع ةبحاص ءاهجوزك

 ينيشت ينملعأ «سيارو ينيشت نيب ءاصفرقلا تسلح لخادلا وحن اليلق تمدقتو
 أ ملل يف هتقيرط نم تمهف دقو 16غ تق ىلإ باهذلا ىلع سيئرلا قفاو دقلا»

 .الهس ًارمأ نكي مل نطنشاو ىلإ مودقلا مدعي هعانفإ

 «؟ًئيش ديرت له» هّتلأس مث «. دب انه ئلإ ةدوعلا عيطتسي الا هيلع تيلأو
 . عطقتت سيئرلا عم هتاملاكم تناك دقف « .أدج ةبعص انه تاللاصتالا) :باعا

 ند الام ديرأ ثنك اقامت قفط دقدؤآلا» ”لوقلا نم ىسنت عحمأ نأ عطقشأ ملو
 . ةليدب ةأشنم لجأ نم يعيراشم عيمج سيئرلا ئغلأ دقف «.ديدج أجلم لجأ

 « . كلذ نوكي فوسا : هلوقب ينيشت يندعوف

 لهو ؟ديرت ام لك ىلع لصحت له» : يفتك ىلع هدي عضو نأ دعب ينلأس مل
 «؟ديرت امك عيمجلا فّرَصَتَي

 ضط]11011111111111112



 39 ضَيَكلا َتْيَبلا اوُلْحْأ

 ةّيوق ةفّرطَتُم تادَقَتْعُم يفخي رهاظلا هءوده نكلو ؛مالكلا ٍبْذَع داس لجز بوي
 ريك ىفو .سركتوكلا يق نييلاكيدأو نيطفاحا باون ةسمخ رثكأ نم ادحاو ناك .

 ا
 نم مكاحلا كاذ سيلو .يموقلا نمألا نوؤشل ًاسيئر حبصي نأ نّهكتت ةفاحصلا تناكو
 نولعاف نحبن ام فرعي سيئرلا نأ نئَمُطَي نأ نآلا ديريو . ريعلا ىلإ رعتقي يذلا ساسكت
 يف هترئاط طحت امدنع سيئرلل ًازجوم ًاريرقت دعت نأ كديرأ" : : لاق :كايح , ةيايبغ يف
 ) .ةلهف ءيش لك نعالصقم ارز يأ ديرأو . اهاموأ

 .ارهظ ةرشع ةيناثلا

 تدب 8,عواصةهطقص ناهانشيرب يراك نأ يبرغلا حانجلا ىلإ يلوصو كلا سيققنكاو

 رمتؤم يف هعقوم نم كراشيل ةنازخلا ةرازو يف ًادحأ دجي مل ذإ ء«هلوق يف ًاَمِحُم ناك

 عراش ءاجرأ فوطن نيلماك نيموي ِهَعّم تيضق دقل . زترك لوي ئلإ تهجوتو .اذه ويديفلا

 ةيلاملا قاروألا قوس هيف عقي يذلا قباطلا ىلإ اندعصو : عيباسأ ةعضب ذنم تيرتس لوو

 اهلصول ةيرصبلا فايلألا تالباك لمحت يتلا قافنألا يف ًاضيأ انررمو .كرويوين ىف

 ./61200 نوزيرفو 47 8( 1 يت دنأ يت يأ تالاصتالا يتكرشب ةصاخلا ليوحتلا حيتافمب

 ملاعلا نع تيرتس لوو لصفت فوسف اهيلع ءاليتْسألا ْمَث نإ يتلا ينابملا ضعب اَنْدَدَحَو

 فرصملاب َلِصّنَت نأو «عيرس ةنازخلا ةرازوب لصتت نأ كديرأ :لوي اي” :هل تلقو .عمجأ

 . ينطولا تالاصتالا ءالقن ليششلا قيوأو أعور (يلاردفلا ىطايقحالا كنب) يزكرملا

 ةيامح انيلع بجيو اهدويق رتافد قلغُت نأ عيطتست قاوسألا َّنَأ نم دكأتن نأ بجي
 زكارم

 (5امك6و لاصتالا

 ةئيهلا يأ 5ع [1ع5 !ملابدأمل منعم دغمم هرمون وعمد ىلع هلق ةهرلا لذي

يرصمنلا فايلألاو رطألا 0 ميضو ةيعسألا د ةّيلاب ةصاخلا
 تانايبلا مد 1 ةيسلاو ة

 ىلإ ة ةَزم ةلذعو دفو . لمعت كوروي وسن قوس اهيف اهب ةيكيرمألاا ةيلاملا :ةايالا لعجت يتلا

 ينط ا لاصتالا
 ول ةموظنم اَمأ . : يعم زترك ناكو ةئيهلا هذه يف رتوييموكلا تارجح

 ةدرابلا
 يف اهعقوم «ةدر برحلا تافلخم نم ايقدا يهف 03همصهأ ©هصصانصأ ءةغلممو >6 تل



 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف 40

 هزاللا ضيوفتلاب ةموظنملا هذه عتمتتو . ضيبألا تيبلا ىدل لمعت اهنكل عافدلا ةرازو

 هذه زكرم يفو .تاءادتعألا عوقو ءانثأ ىتح ةماهلا فتاوهلاو تايطعملا بايسنا نامضل

 لوح اعيع بفتاملا تاقارش عيمج وبودنم سلجي 67 ةردكتلرا ةئيبلمم ةموظنملا

 :هل لاقو 816غ 166م6 نيرك تنرب ةمساو كاته ريدنملاب زَتَرَك لصتا دفو «ةدئاملا

 ليوحتلا زكرم عقي 21/601200 نوزيرف اومعديل هتفرعم لإ ةجاحب مه ام لكب مهربخألا

 دقو «يملاعلا ةراجتلا زكرم نم بيرق تيرتس لووب صاخلاو ٠/6:1207 نوزيرفل دئاعلا

 تاليصوتلاو ليوحتلا حيتافمب ءيلملا ىنبملا اذه ثادحألل ةينويزلتلا ةيطغتلا يف اندهاش

 . بطعب بيصأ دقو

 يف نييذيفنتلا نيريدملا نأ سنن مل ذإ .قوسلا ىلع نيمئاقلاب لاصُتألا زترك لواح

 ثداوح تعقو امدنع نوتنلك سيئرلاب ةرشابم اولصتا تيرتس لوو يف ةلماعلا تاكرشلا
 وا اذه يجرب لوخد نم اوعِنُم نيحو ١1993 ةنس يملاعلا ةراجتلا زكرم ىف ريجفتلا

 بهم يف تارالودلا تارايلم تيقب مويلا كلذل مهتاباسح اوقلغي نأ اوعيطتسي مل املو

 تنلشأل سيئرلا هيجرف ىلع لكون تفرتس ىلاسف ليف هربا كفل نق ةلججسم ريغ حيرلا

 ىلإ لوخدلا نيفظوملا رابكل حامسلل هتقفاوم ىلع تلصحو ءافطإلل ماعلا ضوفملاب

 زترك لصتا .اراهنأ دق ناجرئبلاف ٠ ءاذه نم ًائيش نآلا لعفن نأ عيطتسن ال اننكل . نيِجَرُمْلا
 تا تن ين ماديا نيلللاو تيرتس لوو يل .تاكرشلا باحسأ نم مهقرمن نيب ضي

 ابْنَجَت اهئاشنإ ىلع اولمع ىرخأ ةَميِدَر عقاوم مهيدل نأ مهنم م ملعو «ةنسلا هذه نم

 سيل قاوسألا حتف ةداعإ َّنأ أ أاضيأ ملع امك .1993 ةنس تعقو ىتلا كلتك ةلكشم ثودحل

 . ةيتحتلا ةينبلا يف لصاحلا رامدلا ببسب ًالهس

 : يئادن فشلطأو ؛ةيسائارلا دعقم ىف تسلخح»و ةويليقلا رمئتاف زكريف ىلإ تدع

 156 "عهلعموا ئراوطلا ةرادإل ةيداحتالا ةلاكولا يه [عالاخ ' .مّلكَت . [عاباخب ععاباخلا

 ةهتراك لصحت ملو «قبراوكلا نع ةلوؤسملا يهو 87618 عا©إ/ 81303861776111 ©561١

 لاق .ريدملا بئان النزاع 8[هاللا)" نوارب كيام ةشاشلا ىلع رهظو .ليف نم هذه لثم

 لانقلا عراش فبونج نم 81201726631 نتاهنام ءالخإ ةيدلبلا نميئزر هيبلط .دقلا :نوارب

 لمعت قرف ينامث انيدلو « ينطولا سرحلا 73:21 يكاتاي مكاحلا ىعدتساو . 0302| 56عأ
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 لقو .نوتكدلزأ ىلإ ةهجّنُم قرف عبرأو نتاهنام ىلإ نآلا اهقيرط يف ةلاكولا هذه ةياعرب

 (« . ةمصاعلا نطنشاوو كروي ويوين يتنيدم يف ئراوطلا ةلاح ت لغأ

 (؟ىلْتَقلا ددع مك» : هتلأس

 « . فولأ امير .نوملعي الر : هَسأَر زهي وهو باجأ

 ُدَعُي زترك ناكو ءاهاموأ ىلإ هلوصو نيح سيئرلل أزجوم أريرقت دعي يسرك ناك
 اليسير ادي ريرظللا دمولسأ تاكو . ئتمو هانلعف امو ثدح ام لك نع لصفملا ر 317 فعلا

 باعّصلا تركذت ينكل :ةيلوطلا هكايلمع وكرم نإ هب هبهذي نأ هنم تيلظرو .ًاسيربصو

 يىلوكام تيب يل قفارملا ينمألا طابترالا طباض نم تبلطف كانه يباهذ يف اهتهجاو يتلا

 .هب فّرعيو كانه . ىلإ هبحصي نأ

 كايع انقيدا . 5056 30عام .دورولا ةقيدح ةاذاحمب .ىراقلا قاررلا ربع قارس

 نيترئاط نع رداص ئجافم يوق ريده توص اعمس يبرغلا حانجلا نلإ امهقيرط فصتنم

 501 ةيبونجلا ةقيدحلا قوف مدق ةئمثالث عافترا ىلع ناقلحت عدعا# ع - 15 «(15 فإ»

 تيب فقفو . ةنس ىتئم ذنم نب ميدق ءانب وهو  ةكق ةيذيفنتلا بتاكملا ىنيم ناكف ا[ جال

 مأ أي ةماعلا ءارذعلا ميرم أيال :لاقو رادجلا ىلإ هرهظ كيتو ارواب يلوكام

 (!عوسي

 ءاعدلا اذه لمكأ دقف الار 0055 سدقملا بيلصلا ةّيَلك نم جّرخت يذلا زترك امأ

 ةيرودلا تلصو نذإ 2.كمحَر ةرمث َعوُسَي كروُبو «نيملاعلا ءاسِن َنْيَب تكروب» :ًالئاق

 نيو ةقاتن ضيألا تيل تنير .ةيوجلا ةيلاعقلا

 نأ مهنيمأو 511810010 عم اينويزشللت الاصتا ديرأو +66 تأ ىلإ لوصولا كلش

 امْنِإ ميلان يف ةلكشم ةّمث سيل نأ يل دغأ دقو (000/720أ6 زاجيإلا اه يلع !رابصحي
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 ةدايقلل ةعباتلا ةيوجلا 0أالأأ تف ةدعاق يف أجلم وحن ريسي سيئرلا اندهاش امدنع

 يف ويديفلا رمتؤم زكرم نم عيمجلا جرخ ةظحللا مله يف . اكساربن ةيالو يف ةيجيتارتسالا

 .انأو رلليم كنارف ىوس يبرغلا حانجلا

 نم الدبو .لامعألا لودج ىلع دنب رخآ سيئرلا دوجو ناكم نوكي نأ ًارّوَُم ناك

 نأ دعب ضيبألا تببلا ئلإ دوعأس» :سيئرلا لاق ثيح دنبلا اذه نم زاجيإلا أدب ؛كلذ

 (١كرالك كد نم زاجيإ «يناثلا دنبلا . كلذ يف شاقن الو ءدوقولاب ةرئاطلا دوزتت

 هعاسلا ىتحو 08:50 ةعاسلا نم ةانقرأ «ثدح امال أضرعكمم زاجيإلا ولأ تنادكلاو

 رظححي ٍرماوألا رودص «ةةذخّتُملا دودرلا» ًايناث . نضرألا تارئاط عبرأ تمت 1006

 كج يف تارثلا تعنت .ئفارملاو دودحلا قالغإو «دالبلا ءاوجأ يف تارئاطلا قيلحن

 اكراوطلا تادحو ْنِإو ,فوهكلا ئلإ ةموكحلا تلقتناو «06601 3 ئصُقألا ر افنتسالا

 . نتاهنام ئلإ اهقيرط يف ىتوملا نفدب ةصاخلا [ا

 ىلإ ةدوعلا سيئرلا رّرَق املو ««ةمداقلا 48 24 تاعاسلاب ةصاخ رومأت يلاتلا ناكو
 لق

 00 : هنيدملا جراخ معاد قيرف عم هل يروتسد ةفيلخ عْضَو تحّرَتْقَأ ضيب بألا تيبلا

 ةنيدملا 7 ير س ناكم سوو نواس دود ةياصتلا زن ؟ اندجو

0 

 يركسعلا راشتنالاو ؛قاريظطلا جرا رسعساب رارق ذاختا بجي امك .هتي رغم دعب 1

 امك .قاوسألا حتف ةداعإ ةلودجو ءاهجراخو دالبلا لخاد ةضاسألا ةيتحتل هلآ دولا ةسارحل

 احب نحن راصتخابو .اهتويب يف ةيلاردفلا ةلماعلا ةوقلا ىقبت نأ يضقي رارق ىلإ جاتحن ةح
 ىرخأ تامجه ةمث له فرعن يك نيموي وأ ًاموي لمعلا نع دلبلا فقوتي نأ ئل !

 حضتنَتو تامولعملا انيدل عمجتت يكلو : لضفأ ًاميظنت نمألا مظنت يكو 6. ثدحدنس

 وصلا

 يذلا هوم 7عمعا تنت جروج 601 ةيزك رجلا تارايقسبالا يده كحل لئاعب

 ىلع ناك دقو .ةيشخّولا لامعألا هذه تّبَكترا ىتلا ىه ةدعاقلا ْنأ كش نندأ نود دّكأ

 :ةداضم ةيريش لجأ نم تازقلا مظنيو «ملاعلا ءاحنأ ىقأ نيسيئرلا هتارظت عع لاصتا

 رداغ .ةحلسملا تاوقلا عضو ىلع هّزاجيإ دليفسمار دلانود عافدلا ريزو مدقو
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 تارئاطلا تاالماح هقفارت كرويوين اعلا رحبأو ل006 كلوفرون ءانمم ىسلطألا لوطسأ

 ىفو .رمألا اذهب لوطسألا دئاق ىلإ ًارمأ ردصأ نم ر 5 نع ئضاغن هد . تادارطلاو

 هوحت ةلتاقم ةرئاط 120 تناكو .اميمسم ارم ةرداجسلا لب وكت اهب رمل تا يتناك ةبيصع تاقزوإ

 لق ملاعلا ءاسيتا هفاك ىف 5 ةخلسملا تاوعل هلا تناكو 3 .: يقع رمألا 3دملا قطانم ءارجأ يأ

 ئلإ ةوجتملا ذاقنإلاو ثحبلا قرف نع 653018 ئراو وطلا ةرادإ ةلاكو «ةيالحيكو

 ةيالو يف ئراوطلا ةلاح تيتا نيباصملل مدلا نيمأتل ثيثحلا يعسلا نع نعو «نتاهنام

 اهقفارت هترئاط تّقَلَحَو سيئرلا جرخ كلذ دعبو .ايبمولوك ةعطاقمو اينيجرفو كرويوين
 ةيندملا ةرئاطلا يه هترئاط تناكو .ةيوجلا زوردنأ ةدعاق لإ ةهجّتم 6 - 16 تارئاط

 ةعبرأ نع ديزي ام رابجإ نم ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ تنكمت دقف . اكيرمأ ءامس ىف ةديحولا

 ةلارتاطلا ةيجوب كلارك امج . لاهم اهوبأأ هارجأ ترام رح ظريفلا ىلح ةاط كلا

 ال دقو اهنم ةبيرق قدانف دجوت يتلا ةريغصلا ةيدنكلا تاراطملا ضعب ىلإ انوا نم ةمداقلا

 نوركفي اوذخأ نيذلا ءابرغلا ءالؤه لابقتسال مهتويب نويدنكلا نونطاوملا حتفو .دجوت

 .اكيرمأ يف َتَدَح امو مهل لصح ام اوُبِعْوَتْسَي نأ نولواحيو

 هعم راهناو .يملاعلا ةراجتلا زكرمل7 مقر جربلا واستا ءاعاموأ شوب ةرداغم دعب

 . يرسلا نمألا زاهجل يناديملا يتكملاو ةيدلبلا سيقو ةدايق زكرم

 نحن : ىلوقب مالكلا ُتأَدَي . ةيلاتلا تاوطخلا ىلإ ثيدحلا لقتنا ةلاحلا ة ةفرغ يفور

 تانقيقحتلا بفك سواي ةقوسو : .لامعألا هذه تبكترا ىتلا ةدعاقلا اهنأ ْنآلا فرعن

 عباتنلو «ةقيقحلا ديرن نحن . .ًابئاص تنك نإ اوُرَيِل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو يلاردفلا

 نئلإ اهحوم اذه يلاؤس ناكو «؟ةيلاتلا ةوطخلا ام .ةدعاقلا 5 ضارتفا ىلع ائشاقن نآلا

 ظ عقاوملا عيمج يف ويديفلا رمتؤم

سبللا لمتحت ال ةدتؤم تاوابعب نابلاط انغلبأ دقل «رظنا» : جاتيمرأ دراشتر باجأ
 

 .ةدعاقلاو نابلاط نيب نآلا 6-5 فرف ال . .٠ مهريصم دوهجاويس مهنإف 2 نإ اذه نأ

 .ناتسناغفأ مكحت يتلا ةيلاكيدارلا هيمالسإلا ةعامجلا يه نابلاطو « . ناطقسيس امهالك

 «؟ناتسكاي نع اذامو) : هتلأسو
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 يذلا أجلملا كاذ ىلع يضقن فوس .انقيرط نع اودعتبيل مهل لق» :جاتيمرأ باجأ
 نواعتت مل نإف .برحلا لوبط عرقي هنأك هلوق ىف ًاعفدنم جاتيمرأ ناكو «.هيف اومتحا

 .ةيوون ةحلسأ كلمت ةيمالسإ ةلود عم ىرْبُك ةلكشم لصحتس انعم ناتسكاي

 فوسلا : الئاق تنبت بئان ]هادا لءاهنعطاذ» نيلّكول كام نوج ثيدحلا دل 7

 دتمي ريبك يرس لمع جمانرب ىلإو «ةيدوعسلاو نميلا ىلع سيئرلا هسرامي طغضل جاتحن

 مت دقف اي تاف نكلو ) يك فلاحتتلا تاوق معد تاواس سس ري ثان نم

 . ةدعاَمْلا

 فصقلل افده نيعبرأو نينثا وحن دجوي# :هيلإ مّلُس ًازاجيإ أرقي وهو زريام لاق مث
 (« . نابلاط دنع

 ةدعاق ضرأ ئلع 747 زارط نم سيئرلا ةرئاط تَّطَح ليلقب ةعباسلا ةعاسلا ليبقو

 تناك ىتلا 843:1م6 ©مع ةيدومعلا ةرئاطلا لولا اعرشما سيئرلا لقتنا اهتمو. ةةيوجلا ةورفلا

 يف طبهت نأ لبق ةنيدملا قوف ًايرئاد ًاراسم تذختاو ناتيدومع اهقفارت تقّلَح . اهبرق فقت

 دصرت سكاوأ ةرئاط اهولعت تناكو «ضيبألا تيبلل 50ه !ة0/5 ةيبونجلا ةقيدحلا

 امك .ةيلاتتم ةيوج ةرودب موقت تناك ىتلا 5 - 16و 6 - 15 تارئاط ْتَدَصَر دقو ءاوجألا

 هيجراخلا زيزو اهنتم ىلع لمحت ثناك ةيوجلا :تاوقلل ةغبات ةيركسغ ةرئاط ًاضيأ ُتَّدَصَر

 هقفارت زوردتأ ةعاق ىف هترئاظ ظوبه رثإ ةرشابم ضيبألا تيبلا ىلإ ءاج يذلا «لواي نلوك

 ْ . حالسلاب ةجَجَدُم ةلفاق

 :فَرَضِتَبلا هبدكم نم ةمألا: نلإ هياطق سيئرلا هوو فقصفلاو ةقياعلا ةعاسلا قفعو

 نيب زيمن نل» :لوقت باطخلا يف ويديفلا رمتؤم نع أزجوم ْتَنمَض دق زويه نيراك تناكو
 ىقتلا ةرشابم باطخلا دعبو «.مهيوْؤُي نم نيبو لامعألا هذه اوبكترأ نيذلا نييباهرإلا
 سيئرلا ناك «لبق نم هلخَدَي مل يذلا 5606© ئراوطلا تايلمع زكرم ىف ًاعيمج انب سيئرلا

 يف هيلع نكي مل وحن ىلع ةميزعلاو ميمصتلا يوق سفنلا قثاو عامتجالا اذه يف شوب

 . مويلا كلذ يف تارم ثالث نويزفلتلا ةشاش ىلع هروهظ

 نأ ىلإ برح ةلاح يف ىقبَتَّسو برح ةلاح يف اننأ اوفرعت نأ ًاعيمج مكٌديرأ» :لاقو
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 فوس .برحلا هذه يف يضملل رفاوتم ءيش لكو .هاوس ءيش انمهي ال .رمألا اذه يهتني

 وه اذه .كلذل لاومأ ةيأو :مزاللا لاسلا ئلع نولسعستسو :ةرطع ءشقي ةجئاس ل8 ليز

 ءداقلا موجهلا نوكي هاسع اذام ةفرعمل يدوهج زّكرأ نأ تع نسيئرلا :بلظ ملا#و انجمانرب

 هلل لواحلا أو

 حمسي يلؤّدلا نوناقلا َنِإ دليفسمار ريزولا لاق شاقنلا اذه نم ةقحال ةلحرم يفو

 داك «يئازج ءارجإك سيلو «لبقتسملا يف تاءادتعا عوقو عنمل طقف ةوقلا مادختساب

 هلوقي ام ينمهي ال" : ةقيضلا ةرجحلا هذه يف ٍلاع توصب لوقي وهو هيلع ضقني سيئرلا
 «.برضن فوس «ىلؤدلا نرناقلا

 اوناك مهنأو نيفطاخلا ضعب فرعت تناك ةيزكرملا تارباخملا نأ شوب ملع دقو

 َبَتْكَم ٌةيزكرملا ٌتارباخملا تغلبأ ىتم فرعي نأ دارأ دقو .ةدحتملا تايالولا لخاد

 تاباجإلا نكت ملو .مه رمأ يف تاقيقحتلا بتكم لعف اذامو ٠ .مهنع يلاردفلا تاقيقحتلا

 ٍتاقيقحتلا بتكم غالبإ لبق ةّذِع ًاروهش تَرَخَأَت دق ةيزكرملا تارباخملا َنَأ حّضّناو . ةقيقد

 . مهنم دحأ ىلع اورثعي مل رمألاب بتكملا ملع امدنعو . دالبلا لخاد نييباهرإلا دوجوب

 اكيرمأ يف نوبولطملا» جمانرب يف نويزفلتلا ئلع مهءامسأ عاذأ ناك تقتبنا نأ رلو

 مت : ناكل مهئامسأ نع ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ غلبأ هنأ ول وأ ضمد ءرزءو'و ا/اووأ انالهصاعل

 دوعيس هَّنأ ىلع لدت عضولا اذه مامأ شوب هجو تامسق تناك . اهلك ةيلخلا ىلع ضْبَقلا

 .ًاقجال رمألا اذه ىلإ

 وأ ةقيرطب ملع ثيح ؛«ةيداصتقالا رارضألا ئلإ هثيدح يف لقتنا ةظحللا كلت يفو

 ديرأ» :لاقف ؛تامجهلا بقع اهباوبأ تقلغأ دق اهاموأ يف قّوست زكارم ةعبرأ نأ ئرخأب

 قوسو «فراصملاو ءارؤق لامعألا قا : «ةيعيبطلا هتلاح نئلإ داصتقالا دوعي نأ

 ريزو بئان 21660 10307 ماد نيك ثدحتو (.دغلا نم ًءادتبا ءيش لكو .ةيلاملا قولا

 دوجو ىلإ راشأو «دالبلا جراخ ةلحر يف بئاغلا لينوأ لوي ريزولا لحم لح يذلا ةنازخلا
 املاح» : لمعلا ىلع هثحتسي وهو شوب لاقف .تيرتس لوول ةيتحتلا ةينبلا يف ةيدام رارضأ

 مث «.هحتف ديعن يك رارضألا كلت حالصإل ىوقلا لك اولّوَح «كانه ذاقنإلا لامعأ يهتنت

 .ةيوجلا تالحرلا فانْئِتْسَأ هيلع ّحلأو ءللورم ةط/ااصعغه اتْنِم مروب لقنلا ريزو ئلإ تعتلا

 . ىلاتلا مويلا ةريهظ نم ًءادتبا نوكيس كلذ نإ اتينيم لاقف

 7277م ودب وب صرو7 هوو صوب ب" اصاب "سالب وابل بابو ب 7اللبببب" "77 كا 700 اااااوالببااب"بب ب"

 ب|ت دش تمن شجخجستتلا سرا(1ةظةيي ل1 31911:13133939077ةفئئشادة<“ةللا 00713717
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 انأ تدعو فيلما رياك أك عيالي 7 يوضيبلا هبتكم ىلإ فبهذو . اقالطإ امإ كلذ لبقي

 . لمعلا ىلع اكتم ىققيرق تدجو ثيح ةلاحلا هفرغ لولإ

 كرويوين ةنيدم ةدمع يفظوم ةئيه سيئر عم فتاهلا ىلع ثدحتي يسرك ناك
 وأ دودج .هنوديرت ءيش يأ مكل» :لوقيو ءاكبلهاما نأانا30) ينايلوج فلودور

 «.انوملعأ «تالاكولا نم اهريغ وأ «ئراوطلا ةرادإ ةلاكو تأطبأ اذإو «تادعم

 نأ هيلإ تبلطو .ةيلاملا قاروألا قوس نع ا/66200 نوزيرُف عم ثدحتي زترك ناكو
 :تلقو ««تاداشرإلا) ضيبألا تسلا نبأ هيمسن ام هيطعأ يك تاظحلل مهعم ةلاضتأ و

 حتف ةداعإ «ةيئاثلاو .ذاقنإلاو ثحبلا +نلوألا .ناتتْنأ ناتيولوأ . . . كيلإ سيئرلا نم)

 قاهرإلا تظحال ىلإ رظنيل هسأَر عفر امدنعو «.هذفنت يك كمزلي امب ينملعأ .قاوسألا

 ؛لايمأ ةسمخ .هلوظ ةيرصبلا فايلألا نم لباكب :كيأر ام :لوقي وهو «ةيلغ ًايداب ديدشلا

 «؟اهبيكرت متيل . . . تاليصوتو ليوحت حيتافم ةرشع وحنو

 نينع نييكرلا نارصإ تركو ؟ .اهنّمؤن نأ عيطتسن . ةلكشم تسيل هذه» :هل تلقف
 ةحومط ةوطخ هذه نإ اهتلق ةظحل تكردأ ينكل «. ءاثالثلا موي قاوسألا حتتفت ةفت يكلا» لا

 نيلوؤسملا رابك نم تاملاكم ىقلتن تاظحللا كلت يف انك ان مغربو «يغبني امم رثكأ
 ءرفأ نم ةميدلقت ميتكمي امر يهئاهنخ نوضرعي م1 © 1و 01500 يتكرش يف نييذيفنتلا

 2.نينثالا موي كلذ نوكي نأ لؤاح» هل تلقو .لأسُي مل ادحاو الاؤس نأ ريغ «تادعمو

 يفتاهلا هثيدح عباتيل ينع بهذو

 سيلأ» :ةلأستو :«يكاتاي جروج كرويوين مكاخ عم يفتاه راوح يف ازيل تناك

 (؟تايفولا ددعل ةيئدبم تاريدقت ولو مكيدل

 ةيواميكلا داوملا نع ةفشاكلا ةويسألاا كنت م نيركذتأا تلق و ابكس اهب قيسفلا

 «.لوتيياكللو ناكملا اذهل نآلا ينم ًاضعب ديرأ ؟اهنيروطت تنك يتلا ةيجولويبلاو

 روط يف لازت ال اهنإ كيلوا :كو اي ءاهيف ةريغص :تالكشم ثالث كانه» * تىءاجأف

 «.نالا قّلحت تارئاط ةّئث سيل ءاهثلاثو ءاينروفيلاك يف اهنا , اهيناثو «بيرجتلا

 «.ًاعيرس ايه :ءاعيرألا موي « ضيبألا تيبلا لإ اهييقحأ اتصل :علتت



 02 شئنا تِبَبلا اولخأ

 .اهلامعأ ةمئاق لىلإ ءايشألا هذه تفاضأو «تقفاوو

 انيلع اوعزوو ضيبألا تيرلا ماعط ةلاس يف :تولماعلا ةيرخيلا كاسر انيلغ لخد انهو
 افاهلم قْدَأ مل ينأ ذئنيح تكردأو ( .ليللا لاوط انلمع رمتسي فوس» «نولوقي مهو رئاطش

 ضيبألا تيبلا نم بيرق ةيرحبلا تالوكأملل معطم ئلإ تبهذ نيح «ةحراملا ءاسف لئم

 60 طلال لاع5 !ةفيفد نوتساا جمانرب مدلم اك ند 802أ5 نينوب شاتر ةيححصضي تفلقو

 ا«:او) لاتش يلزيل عمو يعم ًاراوج ىرجأ دقو هّسجاه ةدعاقلا ةكرح تناك . . ينويزشلتلا

 تاعاس تثالث تماد يعم تالباقم ليجست متو . ربوتكأ / لوألا نيرشت رهش ىف 5غهلاا

 085 ةطحم تناك «يردأ نأ نودو «نآلاو . ةقيقد ةرشع عبس يف تافطتقم اهنم تبت يكل

 ءوهفم اهيف حّضوأ ُتْنُك ءاهتنَي نأ اهل قبسي مل يتلا تالباقملا هذه نم عطاقم ّتْبَن
 ( هر صانأاإل 0أ (01عزات0 عادا ةموكحلا ةيرأ رميا

 دقت نع هعمس يذلا ربخلا ةحص نع ةحرابلا ءاسم اعم انك امدنع نينوب ينلأس

 نمأب صاخ ديدج جمانرب يف لمعلا ريتك لأ لوألا نيرشت لأ جم أدنأسو «لقنلل ًابلط

 هجياثوب ىلا عيد نأ ٠ ةيلوب قاوأ دقو . بع: 5ععن إب ارِبْياسلا» ةمظنأ يف ريفُشَنلا

 نم يب لَح يذلا طابحإلا ببسب باهرإلا ةحفاكم ةرادإ يف لمعلا كرث ٍْأَس ينأ ينويزفلتلا

 ينأ معرب .كلذ لعفي الأ هيلإ تبلط . . ةدعاقلا ميظنت ىلع ةديدجلا ةرادإلا هذه زيكرت صقن

 ..ادج ديعب نمز ذنم ثدح دق كلذ َنأكو . لقنلا اذه تبلط ينأ تفرتعا

 فقاوم ناكم ىلإ يسرك ينبحصي ىنبملا جراخ ترسو. رئاظيفللا هرم ةالسإو تقلو

 . الا/عوأ [ا«ععانأأا/ع م3ا/عمانع همسأو ةماعلا واوشلا قا ىضم اميف ناك يذلا ترادوابسسلا

 ةيقابلا ةديحولا ةبكرملا تناكو ؛ يبرغلا حانجلا مامأ اهتفقوأ ثيح اهناكم يف يترايس تناك

 عم تثدحتو .نطنشاو طسو يف اننأ عم تمصلا هّقلي ءانكاس ًائداه ليللا ناك . كانه

 . نيلوؤسملا رابك عم سيئرلا عامتجا نع رجور

 اذه ىتح «باهرإلا نع سيئرلل ًازاجيإ مْدََأ مل ينأ ةظحللا كلت يف تكردأو

 مل ثيح ءرمآلا اذه نع لوايو سيارو ينيشت عم طقق ئضم اميف تثدحت امنإو .مويلا

 ةوطخلا تناكو . . طقف دحاو عوبسأ لبق لإ باهرإلا نع لوألا انعامجتلا نقع املا يصب

 (8لذا)) ال3همها ناونعب صاخلا انحرتقم ىلع سيئرلا عالطإ عامتجالا دعب ةيلاتلا



 05 393- دقو . (يموقلا نمألل يسائرلا هيجوتلا) 5ععانوأأإل 5ععوزلعماوأ زم هعانام

 2 نم فدهلا نأ (2002 رياني / يناثلا نوناك 20 خيراتب) دعب اميف تسوي نطنشاو

 ىف ىلامشلا فلاحتلا تاوق حيلست ةطخلا يضقت («.ةدعاقلا ميظنت ىلع ءاضقلا» هيجوتلا

 هدختستل 07 ةيزكرملا تارابختسالا ىلع طغضلابو :نابلاط دبع عوجه نشل ناتسناغفا

 سيئرلا نكل .ةدعاقلا ميظنت ةدايقو ندال نب ةقحالمل ةكاتف تايحالص نم هب تلّوخ ام

 تايئزج ىلع هقيرف يف نورخاو لوايو سياروب ضيقا ملط امنإو «ةطخلا هذه ري مل شوب

 يف اهيلع سيئرلا عالطإ يل حمسي ملو . رياني / يناثلا نوناك رهبش يك قللح ناكو ءاهنم

 رينا / لرليأ نم رشغ قةاحلا .مويلا اذه ىتحو نعي وأ ياتو / يناثلا نوناك

 ُتبلط يرازو ىوتسم ىلع عامتجا مئتليل يناثلا نوناك رهش ذنم ًادج ليوط تقو ىضقناو

 ىلع قتاوي نك ةيروعسللا هماهَم سيئرلا هالتسا نم ةليلق مايأ دعب «ةلجاع ةفصب) هدمع

 طقف دحاو عوبسأ ذنم الإ عامتجالا اذه دقغي ملو تصل تلمس ةيموجه ةطخ

 هذه ْنأ تدقتعا «يّسرك عم ثدحتأ انأو هشآلاو : رستم / لوليأ نم عبارلا يف يأ

 . قيبطتلا عضوم عضوت فوس ةطخلا

 .هديرن ام لك ًاريخأ نولعفيس مهّنأكو .ةزاتمم ةطخ ًاقح اهّنِإ) : يسرك لاق ذئدنع

 (؟ةينامثلا روهشلا هذه لاوط ميحجلا قحب اوناك 58

 نرنتقأتي اوئاك# تاتاقملا خم يوجلا ءاظغلا نعاشأل ءامسلا ىلإ لفنأ انأو.هعبخأ

 (48// ةدهاعم يف ةقيقدلا طاقنلا ضعب

 دصقيو «.ًاضيأ «حالسلاب جّجدملا 5060350: لا نآلا نولسري امبر» :يّسرك لاقف

 تارابختسالا تناكو .ندال نب لتقل رايط نود ةرئاط لاسرإل صاخلا هعورشم كلذب

 ةرئاطل ةحلسم ةخسن رييست يف طّروتلا ةضفار ةقيرطلا هذه مادختسا عنامت ©14 ةيزكرملا

 ءاذه مهضفر نم ًابضاغ لازي ال يّسرك رجور نكل . هلتقو ندال نب ةقحالمل رايط نود

 يف :نآلا ندال نب تانك «هزييجت نكمأ نيح مةفاذن#6 للا اذه اولسرأ عيهتأ ول" :لاقو

 «.نالا هدهاشن يذلا اذه ثدحي نأ لبقو تاومألا دادع

 موللا لاهنال «موجهلا ا|له عفوو .طعءملوغم»ع لا ةرئاطلا هلذهب وينوي / ناريزح ىف ندال نب
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 ءارويوين ىلع ءادتعالا نإ نيلئاق 018 ةيزكرملا تارابختسالا يف انئاقدصأ بناج نم انيلع
 تيبلل عباتلا باهرإلا ةحفاكم قيرف ساسح وح ةيناك ايلحتلاو *يماقتلا ذ 3 وه امن

 تللقأو .نآلا هلعفن نأ بجي ام لضفأبو .«ِتا وه امب يركف لغشأ نأ تلواحو ( . ضيبألا

 عافدلا ةرازو يف متنأ نولوقت امك وأ ءذيفنتلا ةيتاذ ةسايس نوكت فوس نآلا نمو» :هل

 ذيع ناوألا تاق +ناوألا تاق: خكلو . : .(قعللا ىتاذ [ميرك سيآلا] تادّمَجملا ةوك)

 قرخلأ تام تودح هيب مهبق ةقيرطب ريكشلا وح نآلا انأو: تنأ هلع اح لضفأو .نمز
 « . ةقحالتم

 ةموظنم .خيمأت ىلع لمعت نأ نآلا اتمامأ ةلقاملا ةمهعلاف  لخادلا ىلإ انَجاردَأ اندعو

 تايالولا يف مئاقلا ناريطلا ماظنف .ًاعيرس اهتالحر تارئاطلا فنأتست يكل يوجلا لقنلا

 ناريطلا ةمالسو نمأل 1997 ةنس تثدحأ يتلا ةئيهلاو ليوط نمز ذنم نمآ ريغ ةدحتملا

 تانقيقستلا بتكم نأ ىتع  تاراطملا نمأ ةيلاردف لثم ةبعصلا تارارقلا ةاهتأ تّيئوت

 ةرادإ يفظوم نأ أعّرْذَجُم . 1998 ةنس آ[عء0لعرموأ منع ا/لونودطحل جمانرب ءاغلإ لواح يلاردفلا

 اذإ لتقلل نوضرعتي دق ةفوطخم ةرئاط ىلع نودجوي نيذلا نيحلَسُملا ةيداحتالا ناريطلا
 فالآ انيدل نآلاو .ةرئاطلا كلت 581 تاقيقحتلا بتكمل نوعباتلا سودناموكلا لاجر ِمَحَنَْ

 نع ديزي امو ءادنكو ةدحتملا تايالولا لخاد ةقرفتم تاراطم يف ضرألا ىلع تارئاطلا

 رطخلا كاان يما انساب .راطملا ضرأ ريغ مونلل انكم نودجي ال رفاسم نويلم عبر

 ويديفلا رمتؤم ئلإ تدعو ؟اهتابرض ةدعاقلا قرف عيمج تهنأ له ىرُت .رمتسملا
 تاالحرلا فانْئَتْسا عيطتسن فيك : ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ ىلع ىلاتلا لاؤسلا تحّرطو

 وسلا

 . رارصإب اة/لاع (30210030 نافاناك كيام ينباجأ

 0ءاغج اتلد ةوقل ًادئاق ناكو ءموجن ثالث لارنج ةبترب شيجلا يف أطباض نافاناك ناك

 يف ةمهم ىف ناك . يداحتالا ناريطلا ةرادإ يف نمألل اريدم لمعو شيجلا نم دعاقت مث

 اهيققع «ناوج آس :ةيلمعا مسا اهيلع َقِلْظَأ ةيلمعب مايقلا ةفلكملا رصانعلا دقفتل وكيروتروب

 نطولا ضرأ ىلإ دوعيل نييركسعلا نم مهفرعي نمب ناعتسا دقو .تامجهلا هذه تعفو
 ناريطلا ةرادإ يف هئاقدصأب ناعَتْسا مث . عافدلا ةرازول ةعباتلا تارئاطلا ىدحإ نتم ىلع

 .أطخ هترئاط طَّقْسُت ال يك 5 - 16 تالتاقم نم قفارم ناريط نيمأتل ةيداحتالا
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 انلامعأ ىلإ دوعنو ؛مهتارئاط ىلإ ةدوعلا باكرلا نم نآلا بلطن نأ عيطتسن الا

 .ةاّبخم نوكت دق ةحلسأ نع ًاثحب تاراطملاو تارئاطلا عيمج ُشْنْمُن نأ بجي .داتعملاك

 يف تعبضو دق هنمقخبتسم .ينذلا عرتلا نم بلعلا علق تاوأو نيكاكسلا نقمب نأ دقن

 عطقلا تاودأ ضعب ىلع روثعلا ئلإ ريشي :ب ًاريرقت ناقاناك ىقلت دقف ١" مهلجأ نم تارئاطلا

 :ظويهلا ىلع توريجأ ىتلا تارئاطلا ىدحإ يف ةأّبخم

 اذهو «ءاعبرألا موي رهظ اهحتف داَعُيَس ةموظنملا َنَأ سيئرلا غلبأ اتنِم نكل» :هتبجأ
 دكؤي ٍءيش نع ثحبأ ءانثألا هذه يف تنكو « كيام اي :ةعاس ةريثع ضشنأ انمامأ نأ ىنعي

 . مايأ لبقأ انكي تاراطظملا حتف 0 يقيرف نأ كلذ ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ نم عقاولا

 ثدحت دق ناقاناك ناك 2١ ليحتسم اذه ؟دَغ َموَي حَنْمن :ةشهدب نائاناك يلع ْدَرْ

 انلصتا دقلا» :ًالئاق فّدزأو . ضيبألا تيبلا نم هتدوع روف اتِنِم عم عوضوملا اذه يف

 ول ىتح ة اجمل دعس تفاسرلا مام ةرمياسملا سول ادع :ناريطلا تاكرشب
 ةرئاط لك ىلع (2م10) ! اسلطتك ايظولك ديبرأ لب .ديرن ال نحنو . كلذ اندرأ

 تدجو ةريخألا ةرملا يفو ؛مهنم فالآ ةعضُب ىلإ ةجاحب كنأ ينعي اذهوا !تبلق

 يف تلمع دقف ..ةيلإ ىمري يذلا آم ملعأ :تناك قيوح 1, بسحف مهنم تارشع عضب كدنع

 ءاوجأ ةرقاعملا' نا رئاطلا ضعب ىلع حلسم يطرش عضو ىلع ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ

 امدنعاا :تلق :ترح هجعيس هنأ تدبظ ناقاثاك ىلع اجلا رتقا تضرعو .ةدحتملا تايالولا

 يف رصانعلا نم تائم انرشن اتنالتأ يف تميقأ يتلا ةيبملوألا باعلألا يف تاريجفت تثدح

 «ةيناثا هّئاذ ءيشلا لعفن نأ عيطتسنو :تاراقسلاو .ةرامسلاو ةودحلا تايرودر انتالنأ

 ) . مهتكامأ نب نّيعُتو تاميلعتلا مهيطعن يك مايأ ةعضب قرغتسي فوس رمألا اذه نكل

 انيدل نوككي نأ بجي «نآلا هدبرأ ام اذه» :ًالئاق هكردقا ام ىلغ ناثاناك ققآوو

 « .ًاريثك الام كلذ فلكيسو «ةنكمملا ةعرسلابو عساو قاطن ىلع 5810 جمانرب

 نع قفحسلاب وسوق نيبطرش سأل ىنفألا ٌدقلاب سيفرلا تشلَبَأ ناقلق هدقا تلق
 نأ انيلع بجي ذإ «.يهتني نأ بجي عوضوملا اذه َّنَأ ملعي وهو .ةعباتملاو باكرلا ةفاك
 جمانرب ْذْمَتُن مث نمو .ةيوجلا تالحرلا فنأتسُت نأ لبقو ةدح ىلع بكار. لك نم ققحتن

 . تارئاطلا نمأل ةمئاد ةموظنم
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 ًاضيأ كلذ ىلويف ذأ يئسيوا :ديدشلا حاحلإلا ضعب هتوص يفو الئاق نااناك درو

 قوي يل ءالؤه ا دأ انيللع بجيف عوبسألا اذه يف ان .ةيداحتالا اديس 0

 يتدرب تاراشتسالا رصانعو

 تارئاطلا عيمجل حُمْسَتَس له ؟رخآ ءيش لك نع اذامو» :هلاؤس زترك لوب حرطو

 نم رظنأ ينِإ ؟ةصاخلا تارئاطلا نم قَمَحَتْنَس فيكو ؟عوبسألا اذه اهتالحر فئاعست نأ

 هجتتو |١0/261002 لانوشان راطب نبع يزال ةييجالملا ةثافنلا ناوتاطلا غارأو موي لك ةذفانلا

 ةريبكلا ةيندملا تارئاطلا ّنِإ «.ًادعتبم اهراسم فرحني نأ .ايقت نشينألا تيبلا همس ريحت

 .مويلا كلذ يف طوبهلا ىلع تربجأ ىتلا ةريبكلا دادعألا كلت نم ريغص ءزج درجم تناك

 ءاهعاونأ فالتخا ىلع تارئاط نم ةلئاه دادعأ اكيرمأ ءامس يف َقّلَحُُت ةيداعلا مايألا يفف
 رابكل ةدئاعلا ةّصاخلا ةثافنلا تارئاطلاو ةصاخلا تارئاطلاو عئاضبلا نحش تارئاط اهنم

 ءرورملا ةكرح بقارت يتلا ةيدومعلا تارئاطلاو ةيعارزلا تارئاطلاو نييذيفنتلا نيريدملا

 هن يع يطاعقلا ياكل ..نخاسلا ءاوهلا تاذ تانولايلاو 0000/37 عون ة ةييغرصلا ديطانملاو

 ىرخألا تارئاطلا ةلودج مظني نأ زترك نم تبّلَط دقو «نيحح ىلإ + ئجرأ دق اهلك عاونألا

 دعي يىعمَس لإ تمارت دقو .اهل ةينمأ ةطخ عضو نم غرفُت نأ دعب اهلامعأ ىلإ دوعتل

 رمأ ينمهي ال» :هلوق لثم هثيداحأ يف لوب اهلاق تارابع ضعب مويلا كاذ نم عيباسأ

 ةريغصلا ديطانملا بايغ رمأ ينمهي الو «باعلألا ريوصت عطتسن مل اذإ ةيوجلا تاريماكلا
 تارئاطلا ديرأ ال ينإ كلاؤسب ينعت اذاموا :هلوقو 6١ . :ةيضايرلا هبعالملا قوق نم

 «؟ناريطلا نع عنتمُت نأ ضرألا ىلع رورملا ةكرح بقارت يت كلا ةيدومعلا

 ًاعيمج انديرُي سيكرلا نأ انتملعأف «ةلاحلا ةفرغ يف ةيثاث انيلإ سيار يدنوك تمضناو
 . مكتوقو مكطاشن لماكب حابصلا يف مكديرأ» : : هلوق انيلإ تلَّقّنو مونلا نم طسقب مَعْنن نأ
 .ذيفنتلا بجاو أرمأ اذه هلوق ربتعن نأ نم نّقيتت نأ تدارأو «.نآلا مكتويب ىلإ اوبهذاف

 يف اهلزنم ىلإ باهذلا تدارأ ول اهل ةينمألا تاطايتحالا نيمأتا رع ىنقلذا ام نكل

 ليللا ءابطتقلا لقبت اه رّرَمف :ابقبأ سيئرلا قلقا اه ااناعوو .رواجملا 11/26/8266 تيكرتوو

 . ضيبألا تيبلا لخاد ةماقإلا رقم يف



 نم ةهربل يلزنم ىلإ باهذلا تررق «كلذ وحن وأ ؛«ليللا فصتنم دعب ةدحاولا دنع

 تربليج يكرام امهعمو ءاقبلا لزْنِف كيامو ازيل نم تبلطو .يسبالم لّدَبَأو لِسَتْغَأ نمزلا

 نمّؤَيَ يلوكام تيب عم تلصتا روق نأ لبقو . يموقملا نمألا ةلاكو نم 143:8عأف 161غ

 نم ةحئال ئلع انءامسأ عضيلو «ءانبلاب نيطيحملا يّرسلا نمألا لاجر عقاومب يرورم

 عراوشلا ئلإ زجاوحلا كلت ربع ةرايسلا تدقو .ةدوعلاو ...جورخلاب مهل حمسُي

 ايناقلسنب عراش عم 17 عراش عطاقت دنع 50 رايع شاشر عفدمل ًاعقوم اندهاش .ةيلاخلا

 نم دعاصتملا ناخدلا ىلإ رظننل 800026 كاموتوي رهن قوف تلقزور رسج ىلع انفقوتو

 .ضورخت ةقعرب تتشملا .بناج لك نم راوتألا هيلع تطْلُس ىذلا نوكاتنيلا ىتبم

 ؛تاكرحم ةعبرأ تاذ ةرئاط ريئز انعمس نوتكنلرأ يف يلزنم مامأ ةرايسلا ُتْفَقْوَأ امدنعو

 . وجلا يف موحت سكاوأ ةرئاط تناك

 ثيح ئلإ ًادئاع لزنملا نم جورخلل يسفن تأّيَمو يسبالم تْيَدَتْرَأ ةعاس دعبو

 تايالولا ىف يف ةدوجوملا ةّيرسلا ةدعاقلا ايالخ ددع مك ئرث :ىَسْفل لتاسأ ٌتنكو تنك

 اذه ينكراشي )00 08061 لينوأ نوج ناك . .ةدوجوم اهّنأ يف كش ينْزواسُي مل . ةذحتملا

 ليد ًاضيأ ٌيَأَدلا اذه ينكراشو .ديدحلا نم نانطأ تحت هفتح نآلا يقل دقو («:ريقبلا

 لع [؟8ا يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم لمحي نأ ادام لواح يذلا 031م /ل/غ5ه0 نوسطَو

 يقل دقل ؟ةديدج تاءادتعال نوططخي نآلا مهنم ايالخ ىرت اي دجوت لهف .اهنع ثحبلا

 نحنو .مهدادع يف نوكن نأ انذك يبرغلا حانجلا يف نحنو .مِهَعَرْضَم نينطاوملا فالآ

 نم لماك ٍمْعَّدِب ىظحنو ؛دالبلا يف تايطارقوريبلا عيمج نم لماك مامتهاب ئظحن نآلا

 تامجه ثودح عنمل طيطختلاو يْعَّسلا ادبأو ضيبألا تيبلا ىلإ دوعأ نأ بجي . سيئرلا

 يف هتعضوو «ىيّرسلا نمألا نم ّيلإ الئطعملا 357 رايع يصخشلا يحالس تدجو . ىرخأ

 . يبرغلا حانجلا لإ يجاردأ تدعو .ليللا ئجُد يف ىتيب ترداغو .يمازح

 تالابعدلا حبلا تافامجلالاو تناءاقللا نم قرف ةلاوج ىلإ دوعأ نأ تعقوت

 ىدملا ىلع اهجالعل لعفن اناسع اذامو ءانفعض نطاوم سرادتنو رشا تامه قيونتع

 َقدَصَأ مل .قارعلا نغ تاشقاتملا نم ةلسللس يف ضوخا يسفن تدجو ىينكل .ريصقلا

 ضبقلل يعسلاو ةدعاقلا ميظنت ئلإ ةلّضب تمي ال ءيش نع ثدحتن اننأ رمألا ئداب يف

 نالواحي ا//01؛ه/ذ[2 زتيقوفلووو دليفسمار نأ ينقزمُي ملألاو تكردأ مث .اهرصانع ىلع



 53 ضنا َتْيَيلا اولْخأ

 ةرادإ دهع ةياذب لتمك . قارعلاب صاخلا امهجمانر 78 حيورتلل هيموشل لا ةاسأملا هله لالفت

 نتي .يبأ ينال قنا * . قار ملا ئلع برحل ناططُخي ناك .اهلبق نمو لب نبل وب

 ميظنت نع ًاديعب لَّوَحَتَي عافدلا ةرازو مامِتْمآ أدب رشع يناثلا موي ةحيبص يفو
 ميظنت ْنِإ ظفحت يأ نودو ةحارص لوقت 018 ةيزكرملا تارابحختسالا تناك .ةدعاقلا
 عنّتمَي مل دليفسمار دعاسم ءزتيقوفلوو نأ ريغ «تامجهلا كلت نع لوؤسملا وه ةدعاقلا
 يباهرإ ميظنت اهب موي نأ نكمي الو ادج ةدقعمو ةروطتم تايلمعلا هذه نإ لوقتي ناك

 نوعلا مدقي يذلا وه قارعلا نأ دب الو .ءلودلا ىدحإ ةدعاسم نود هِسْمَن ءاقْلَي نمو هَدْحَو
 . هل

 اذه لوقي زتيقوفلو اهيف عمسأ تنك تاظحل ئلإ «ءارولا ىلإ ئركذلا يب تداعو

 ءارزولا باون ىوتسم ىلع عامتجا لوأ دقع نيح ليريأ / ناسين رهش ىف هسفن مالكلا

 اذإو ةدعاقلا ميظنت د يرْوَق لمعب بلاطأ كاذنآ تنك ..باهرإلا ةيضقا ىف ثحبلل
 َّنَأ دكؤيو 1993 ةنس يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع عقو يذلا ةوجولا ر 3لكسي وتيقوقلووب
 يلا رك . قارعلا نم نوعلا تقلب دَق دب ال اهّنأو اهدحَو كلذ لعفت نأ عيطتست ال ةدعاقل

 اققأو ءأطخ ةدعاقلا ىلع مامتهالا زيكرت نأ :ليوسأ / ناسين ىف دقعنملا عادبقسالا كالو

 تارابختسالا تاديكأتو يتاديكأت ًاضفار «قارعلا هاعرّي يذلا باهرإلا حفاكُ نأ بجي

 ةنس ذنم ةدحتملا تايالولا دض هَجَّوُم قارعلا هاعري باهرإ دجوي ال هنأب ©18 ةيزكرملا

 .ديرتادب نم درعي أدي قق ريكتقلا نم طسلا اذه نأ تدور 3

 فادهأ عيسوت نع ثدحتي دليفسمار ريزولا دع ماعورأللا موي رصع بارتقا عمو

 ىلع ضو كلذ ىلع لاب ىيزولا ضّرَّتغأ 0 . قارعلا فادهِتْسا» ةرورَّض دكؤّيو انلعف دود

 تْزكَشُف ينديؤي ًاصخش تدَجَو امدنع ةحارلاب ترعش . ةدعاقلا ميظنت ئلع مامِتْمَألا زيكرت

 يل ادب دقل .انه ًائيش دِقَتْفَأ ىنأ تننظ» :تلقو :تاجيمرأ ةرانشتر هكواسكمو كلاي ٠.لوك

 مرجعه ىلع اذر كيسكملا ىلع افمجس انثأ ىل امك هدعاقلا انقتجاس نأ دع قا ىلا انيرض

 «مءدعا ااد,طه+ روُبراه لري يف انيلع نيينابايلا

 '.دعب رمآلا هتني مل» :لاقو ءهّسأر لواي ّرَه



 ءادعألا عيمج ةهجاوم ىف 24

 ا هزإ دليفسمار لاق . مويلا كلذ نم قحال تفو ىمف .هتني مل رمألا نأ و مقارلاو

 قارعلا فصق رابتعالا يف ذخأن نأ انيلع نإو .ناتسناغفأ يف ِفْضَمْلِل ةقئال فادهأ دجوت

 0 .امايس لاك دك كام دلل ابل ب .ةايلاساإب الا اهنا ن1 قل ديل يلا

 “ دقن دضقي اك امك قير ايدو هيل دس سنا فانا لك ره نال

 ناكرألا ةقيه نسيكر «11ان8زأا 558661685 نوتلش ويه اننا يذلا لعملا در ْنَأ ديب

 نأ ىلإ راشأ ثيح ءَاظُفَحَتُم ًارِذَح ناك قارعلا يف مكحلا ماظن رييغت ةركفل «ةكرتشملا

 .ةليوط ًاروهش اهذادعإ قرْعَتْسَي دق ئربك ةوق هب موقت ًاوزغ جاتحت هذه رييغتلا ةيلمع

 اهعيمج ٌرودت درو لْخَأ نيب تاشقانملا تلاوث رشع ثلاثلاو رشع ىناثلا ىمؤي ىفو

 باهرإلا ىلع ًابرح اندر نوكيس له ءانودع وه نمو ءانفده وه ام :وحن ةلئسأ ئلع

 نأ انيلع بجي لهف «باهرإلا ىلع ًابرح تناك اذإو ؟ًاديدحت ةدعاقلا ىلع مأ «ةّماع

 ىلع انيشف اكيلا اولا رقتساو ؟ًاضيأ ايبمولوك لاغدأ يف ةموكحلل ةيداعسلا حا وقلا بتراعل

 من يذلا عامجإلا نأ ريق .ظابلاطو ةدعاقلا ىلع برحلا وهو لأ ءَىلجو حضاو وه ام

 ف ىلوألا ةلحرملا وكيس نابلاطو ةدعاقلا دض عارصلا ْنَأ يضقي ريخأ هيلإ لصوتلا

 . ةلبقُم ةيناث ةلحرم ةّمث ْنَأ كلذب َحَصّناف «ٌَعَسْوأَو لَّمْشَأ نوكت باهرإلا ىلع برح

 مل نيلوؤسملا رابك مظعم نأ ىتح .ًاقالطإ ةدعاقلاب اوعمسي مل نييكيرمألا مظعم نإ

 رياني / يناثلا نوناك رهش يف مهيلإ مد زاجيإ يف مهيلإ انثدحت امدنع ةملكلا هذه اومهفي

 بارع ع عباديوب ركوييموكلا لولإ تسلجو تاعامتجالا نيب ةصرف تزهتناف .2001 ةنس

 اذامو ؟انُدَر نوكي نأ يغبني فيكو ؟انيلع نودّمْحَي اذاملو ؟اذه لعف نم» ؛ وست :ةلكسأ وق

 نع تاحفص بتكأ يب اذإو «؟ةدعاسملل نويكيرمألا نونطاوملا اهيأ هّلْعِف نوعيطتست

 لماحت ٍبْنجت ةرورض نعو ةليلج ةينيد ةديقعل اهفيرحت نعو ةيرحلل ةدعاقلا ميظنت ةيهارك
 مسق يف )000 ©طوه» نُسْبِك نوج ىلإ اهتلسرأف ديفت دق اهنَأ تننظو ينثإ وأ ينيد دقح وأ
 . بطخلا ةباتك

 نمألل يسائرلا هيجوتلا عورشم يسرك رجورو انأ تجرخأ ؛كلذك نحن امنيبو

 يطعي هيجوتلا اذهف .دهعلا لوطل رابغ نم هيلع قلع ام انضُمَنو نايسنلا اياوز نم يموقلا



 55 لا ٌتيَندَلا اوحأ

 ازيل ةدعاسمب ءانعرشو .ناتسناغفأ يف يلامشلا فلاحتلا تاوق ئلإ نوعلا ميدقتب اضيوفت
 ىك اهيلع بلغتلا لُبُّسو يلخادلا عضولا يف فعضلا نِطاوَم ةساردب يتركاه نودروك
 ليوخت متو .تارغتلا دست يك ثارازولا غلبتلو :ىرشأ تالبجك عوقب ةيد لوس

 [1323:00ان5 ةراش لمحتو ةرطخلا داوملا لقنب ةصاخلا تاراطقلا عيمج تاراسم

 التح ةيعارزلا تارئاطلا قيلحت عنمو .ىرب بكلا ندملا لخدت الف 02[ع1215 اا م 2خاخآ

 ةيجولويب داوم اهليمحت يف نويباهرإ اهلغتسي الأ نيقي ئلع نوكنو اهتالجس نم دكأتن

 لماعملاو كالاستالا مسجت طاقن ةياسحل .ةصاق- نأ قرف تقسو ؛ . عرضلاو عرزلا يذؤت

 .ةيوونلا تالعافملاو ةيواميكلا

 ةحفاكم مسق سيئر) 0016: 8/301 كالب رفوكو تْنَب جروج ناك ءايثألا كلت ىفو

 ةرهجأب ةالصكيو ءنادهي ال ةمكاذ ةكرس ىف (ةيزكرملا تارايختسالا يف تاهرإلا

 رصانع لاسرإل ًاريخأ ةَّدِجلا ناَدِعّيو «يروفلا لمغلاب اهنابلاطيو ةقيدصلا تارابختسالا

 جاتيمرأ دراشُنِر هدعاسمو لواب نلوك ناكو .ناتسناغفأ ئلإ 14 ةيزكرملا تارابختسالا

 ةدعانلا بش ةيكيرمألا ةلمحتلا رتاقلا اهديبأت نم ةلمجول ةاعهسقاي و بسه ىلاعت ةولامعُ

 . الماك ًانواعت

 نم تجَرَخ ربمتبس / لوليأ نم رشع يناثلا مويلا كاذ ءاسم نم قحال تقو يفو

 نيج ضرألا عرذ ةلاحلا ةفرغ يف ًاديحو شوب سيئرلا دجأ يب اذإو ويديفلا رمتؤم زكرم

 باب قلغأ ىتح .يقيرف ضعب ئأرو «ينار نأ امو اديب لمقرر أ ديرو هلأ وشنو ءاباهذو

 ءايشأ اولعفت نأ مكيلع نأ فرعأ انأ ءاورظنا» : الئاق انيلإ ثدحتو نايا

 لك لوقأ «ءيش لك ةعجارمل اودوعت نأ «ةنكمُملا ةعرسلابو : هقاشيرأ يف ا ريكا

 يف علض هل ناك نإ اودجت نأ اولواح . الم لق ذق مس نك وبا ور هي

 .نكي امهم مألا اذه

 ىلع ةشهدلا تامالع ترهظ دقو سام قل شأ ل رخل هدد ا

 (.اذه تلعف يتلا يه ةدعاقلا « سيئرلا يديس اي نكلوا» 55 . يهجو

 ناك اذإ اوفرعت نأ نلراعو اذريظنتأ .... تلو .ملعأ :ملعأ» :سيفرلا باجأو

 ناك نإ فرعأ نأ ديرأ .اورظنا طقف .اطّروتم مادص
 . .هل علض ةّمث



 رسق نركأ نأ كراحأ انأو # .ىرخأ ةرب ...ل عمن فوس .ديكأت لكب» ::تلقف

 ةديدع تارم انقتو انكب نأ فرعت كنكلو» : ىلوق تعباتو .هبلطل ايكيتستز هل مارتحالا

 .ناريول دودحم رود كانه . قارعلل ةلص يأ دجن ملو ةدعاقلا ميظنتل ةيعار ةلود دجتل

 1 ؛ . نسيلاوب ةيدوحسلاو ناعهسكابلا كالتنتو

 مث 2.مادصو ؛ىقارعلا رمأ يف اورظنا» :ةيبضغلاو دكا نع هيرب سيئرلا لامتف

 . مهلا ةرغاف ةلوهذم تفقو يتلا يتركاه نودروك ازيل تارظن هقحالت جرخ

 هتظحالم ىدل لأسو ءًاجراخ هآر دق ناكو «سيئرلا جورخ بقع زترك لوي لخدو

 (؟لصح  اذام . يهلإ اي» :انهوجو ريباعت

 ؛.رتيقرفلور هللإ يشم دقل» :اهسأر ف: ىشو ازيل تياجأ
 نمف .باهرإلا ةيضق سردي لاوط تاونس ضقي ملو .سيئرلا هنإ ءال» خلق

 (.لوب اي هلعفتس ام اذهو «رظنلا ديعن نأ انم بلطي نأ هقح

 بلطي نأ صاخلا عورشملا ةدايق هنم تبلطف نهذ حاتفنأ انقيرف دا رفأ رثكأ لوي ناك

 د0 نب نيب طبرت دق ةلص يأ نع بيقنتلاو ثحبلا تالاكولاو تارازولا عيمج نم

 هفالعلا نع يمسر فقوم ريوطتل ةرشابم يلاتلا مويلا يف ًاعامتجا سأرتو . نيسح مادصو

 تارازولا هذه عيمج نيب يأرلا يف قافّنَأ ةمث ناكو ةدسصاللا ميظعتو قارعلا نيب

 اذهب سيئرلا ىلإ ةركذم تعفُر دقو .نيفرطلا نيذه نيب نواعت يأ دجوي ال هنأ تالاكولاو

 ٠ .هيلإ سلو دق ةرقاقملا هذه نأ ىلع طق ةلثلد هك ىيل قلو هدنصلا

 ةكرتشم ةسلج مامأ ًاباطخ شوب سيئرلا ىقلأ ةثداحلا هذهل يلاتلا عوبسألا يفو

 ددرتلا كاذ هنع بهذ دقف . ةينهملا هتايح يف هاقلأ باطخ غلبأ ناكو ءسركنوكلا يسلجمل

 رويه نيراك باطخلا اذه ةدوسم تعضَو دقو . هبطخ ىقلي وهو هباتني ناك يذلا كابترألاو

 انأ اهُئْحَضَو يتلا ةلئسألا نم ًاضعب تنمضتو «ةميدقلا ةبتاكلا اهتلآ ىلع اهتعبطو

 . . .انيلع نودِقْحي اذاملو ودعلا وه نم لثم ةلئسألا هذهل اهُئْذَجَو يتلا تاباجإلاو

 تلكشت ..ناجل ليكنقتو ةقح العم تاعامججاو ةقيلن تناكف تَلَن يتلا عيباسألا اَمأ

 ةمجاهمل ةطخ ريوطت اهتمهم رلليم كنارف نيبو ينيب ةكرتشم ةسائرب ةلمحلا قيسنتل ةنجل

 ماعلا يماحملا بئاث ةسائرب يلخملا دادغإلا ةنجل يه ىرخلأ ةنجل تلككشتو .ةدغاقلا



 5 ضَيْمَألا َتْيَبلا اولخأ

 لك ديدحتل تارازولا عيمج - دوهج فيثكت اهتمهم نوسبموم ير درو بئان) ال (لدعلا ري

 قف ضيبألا تيبلا ىفظوم ةئيه انأ . .اهتجلاعمو ىرخأ تامجهل ضرعتت دق يتلا عقاوملا

 رتوتلل ًالاجم فرظلا ناك دقف . نفج مهل ضَمْعَي ال ٠ «نيطِقي ءنيِبُهْأَتُم اعيمج اوناك

 فدهتست سودناموك َقَرِف دوجو نع اهقدص تابنإ زيلإ رشنمت ىيواقت ةعل ناقو و

 301 فيسك نس رييويفلا 3 ريق ٠ تيرتس لوو يف ةيوون لباتق عضت وأ ضييبألا تيبلا

 وه ام نيب نوقرفي ال امبرو لبق نم اذهك أئيش اوري مل ةيتارابختسالا ريراقتلا هذه ىلع

 اقل [8عدعدص ال26 همدأ ,ةأغ[م0:6 ىنطولا ناكيو راظف يقبو . بذاك وه امو قداص

 تارئاط مايق لامتحا نم فوخلا ببسب نيرْمْنَتْسُم ضيبألا تيبلا يف نحن انيقب كلذ مغربو

 . انيلع موجهلاب

 يف ناك نم لك كردأ دقل .بعُرلاب ركفنو اناتومب ركَمُت انك هلك كلذ ءانثأ يفو

 رق . ايناقلسني يف تعط انمأغعل داوي رك تطقس اذامل مويل لاذ اذ ضيبألا تيب

 يذلا كلذ لعق بجي يذلا لمعلا نإ هلك امته جيون ءاياج فطوملا عضن أ

 دق يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم نم لينوأ نوج نيلص الأ نأ سلو .ريمتيس / لوليأ

 يوب ا تل 14 اني فوسو يب تعجيل يلا ضاتنالاو راكرلا تسن تنجز

 .يسزو نق مسن يرتذتوار فيو رجبورو ازيلا ضاقارت ةرايسلاب

 اقيسوم تَحّدَصو انمامأ نم شعنلا دمو ء«سادقلا ىهتنا امدنع
 تف شيكت ؛بَرَقلا

و انمامأ لحارلا اذه ىلع يئاكب نكي ملو . يقامعأ
 ءرمسأ لعجت ةريثك رومأ ةمثف ءهَدْحَ

 ا

 علمت 01 عوطتسل هفي# ةودمفا أ مليقنلا ملآ لل يلع اله تدع بقل ركبيو نزحي

 ؟ ؟بعرلا نم ملاعلا صلخنو هراركت
 كفتلل بسانملا تقولا ام موي يف يسفنل دجأ فوس

 .تالؤاستلا هذه نغ تاناجالا دجأو اهلك اياضقلا هذه

 .نالآ تقولا ثادح كقاو





 ىناثلا لصفلا

 يمالسشإلا ملاعلا ىف ٌرَذَعَتُم دم جولو

 يف نم نيغأل ءانطسلا امتودو نييقيرعأالا نم ىمعظعللا ةيبلاقلا نويع نع ةلفغ يف

 نكت مل .نيمرصنملا نيدقعلا لالخ ومنتو ربكتو دتمت ةيملاع ةكرح تْذَخأ ,مكحلا
 قلخل يعسلا اهفده ناك لب «عيورتلاو بيهرتلا لجأ نم عيورتلاو بيهرتلا ىلإ ىعست

 هذه لخاد يفو .مالسإلل ةليلقلا ةلقلا ريِسْفَت اهينطاوم ىلع ضرفت مكح ةمظنأ نم ةكبش
 ىتلا «ةفالخلا»و .ةيملاع اهتنميه نوكت ىتح هذه مهتلمح عيسوتل وعدي نم دجوي ةكرحلا

 مراصلاو يفرحلا هانعمب تّمزتملا ينيدلا مكحلا نم ًاعون نوكتس اهئاشنإ ئلإ نوفدهي

 اذه يف هنوكلسي يذلا جهنلاو .رشع عبارلا نرقلا لا ةيوألال ىلا دوي يذلا «يعمقلاو

 . فوخلاو فنعلا هّنّمِس جهن ليبسلا

 نع اكيرمأ تزجع اذاملو اهل ًافده اكيرمأ ةكرحلا هذه رايتخا ببس مهفن يكلو

 لالخ َتَعَفَو يتلا ثادحألا ضعب انتركاذ يف ديعتسن نأ انيلع ءاهلامعأ جئاتن ةيؤر

 .ةريكألا هيرقعلاو نسمكلا تارتنلا

 نم رشع يداحلا يف ثدح ام ىلإ انَلَصْوَأ يذلا يخيراتلا لسلستلاو ءةصقلاف

 وأ نوتنلك لب دهع يف أدبت مل «قارعلا ىلعو باهرإلا ئلع ةيلاحلا برحلا ئلإو ربمتيس
 ناي بها ور ىسقولا تنفقأو امهاقبس نيسيئر دهع ىلإ دوعت لب .«شوب ويلبد جروج

 بألا شوب جروج سيئرلاو

 اسجاه لمحي ناكير ناك :«:ناكير:تلائور كنوع .لصفلا اذه يف .ًالوأ ثحبأس

 رمحألا شيجلا قاهرإب سيل «ةيناودع حورب يتييقوسلا داحتالا ةهباجم وه ءاريثك هب مالا



 بلقي يك ةديدج قطانم ئلإ هلاخدإو يكيرمألا يركسعلا ذوفنلا عيسوتب لب ءبسحف
 ,رايهنالا ةفاح وحن يتييقوسلا داحتالا عفد يف هدوهج تَرَمْنَأ دقو .وكسوم تاباسح

 يذلا جهنلا يف ةديدج تالداعم ناكير دجوأ دقل .نطنشاو يف نيريثك شهدأ ام اذهو

 ةيوقتو جيلخلا ةقطنم يف يركسعلا دوجولاو ناتسناغفأ يف وكسومل يدصتلاب هعبتأ

 تاكرحتلا هذه تناك .تييفوسلل يبونجلا حانجلا يف ةيركسع ةدعاق اهلعجو ليئارسإ

 كتفلخ اهعم ىطاعتلا ليصافق نكل «ةيجييتارتسالا ةيساتلا نم كش وذ ةحيحص اهعيمج

 ًاريدم مث .دهعلا ثيدح ًافظوم تنك .مايألا عم َتَرْبَكَو تمن ةئطاخ تاعابطناو تالكشم
 ربكأ يعالطضال ناكف «ثادحألا هذه نم لك يف دودحم رودب تعلطضا امدنع ايند ةبترب

 . ةقطنملا كلت يف ةدحتملا تايالولا رودل يتيؤر نيوكت ىف رثألا

 ةيمهألا يميظع نيثا نيرييغتب ًارثأتم املاع هِفَلَس نع ناكير دلانور سيئرلا ثرو دقل

 ًاران ايكذأ نأ ناكف «ناتسناغفأل تييقوسلا وزغو ةيناريإلا ةروثلا امهو «1979 ةنس ىف اثدح
 ملاعلا لخاد قيمع ضوخل اكيرمأ ابذج امك َةفرَطَتُم ةيلاكيدار ةيمالسإ ةكرح يف ةدقوتم
 اراشأ تنك ينأ ريغ «ةريغص ةبترب ًافظوم نيحلا كلذ يف تنك ينأ مغربو . يمالسإلا

 :1979 ةنس ىربكلا تارييغتلا هذه نأ كاذنآ نظي دحأ نكي ملو . نيثدحلا نيذه يف اليلق

 يف لوخدلل ةدحتملا تايالولا اهذختت يتلا ىلوألا تاوطخلا نوكتس ةغلابلا اهتيمهأ مغرب
 ىدصتتو طسوألا قرشلا ىف ةدْدَعَتُم بورح ىف ةيكيرمألا تاوقلا اهيف لتاقت ةديدج ةبقح

 1 .هراد رقع يف يطسوأ قرشلا باهرإلل

 ةيركسعلا ةوقلا عوضوم ةساردب تفّلُك نيح 1979 ةنس ةيجراخلا ةرازوب تقحتلا
 فلح ةهجاوم يف ةيوونلا ةحلسألا لاجم يف ةّصاخبو « يت يتييفوسلا داحتالا يف ةيمانلا

 ٠ تاونس سمخ ةبارق عافدلا ةرازو يف نيعوضوملا نيذه يف كلذ لبق تلمع دقو .وتانلا

 نع وكسوم عم اهتاثداحم َّلك تَمَقْوَأ دق ةدحتملا تايالولا تناك 1979 ةنس ةياهن عمو

 بونجو طسوألا قرشلاو جيلخلا ةقطنم ىلع اهمامتها زيكرتب تاديو ةيوردلا ةحيلبسألا

 . ايسأ

 ةيبرعلا ةّيِطْقْنلا ةعطاقملا دعب جيلخلا ةقطنم دراوم ةيمهأ ةدحتملا تايالولا تكردأ

 كلت يف مكح ماظنب ةفّرطتم ةيمالسإ ةعامج تحاطأ 1979 ةنس ىفو .1974 ةنس اكيرمأل



 6 ىمالشإلا ملاعلا يف ٌرْتَحَتُم جولو

 ديع موي يفو ءاهتاذ ةئسلا يفو .نطنشاول فيلح ىوقأ نيحلا كلذ يف ّدَعُي ناك ةقطنملا

 ايزاغ ج باكل ةلاطوم اعتاب ان وياج يتييقوسلا رولا شيِجلا كرحت اليست ةاايشلا

 .اهل التحمو ناتسناغفأ

 رابك نم ةئيه ىلع اهلمع يف دمتعت .«تلاز امو كاذنآ «ةيجراخلا ةرازو تناكو
 اوضق ةيميلقإلاو ةيلودلا نوؤشلا يف نوفرتحم ءاربخ مهو «ةيجراخلا ةمدخلا يفظوم
 ةيركسعلا نوؤشلا بتكم نكل .ملاعلا نادلب فلتخم يف ةينهملا مهتايح نم ةليوط تاونس
 يف نكي مل (ةرازولا لخاد «ريغصلا نوكاتنيلا» ب فصوي ام وهو) ةرازولا هذه ىف ةيسايسلا

 يلزيل كاذنآ هسأري ناك لب (ةيساموليدلا) ةيجراخلا ةمدخلا نم فظوم ةسائرب 1979 ةنس

 : سيدات, هلو وك وم ةفيحص يف ةدمعألا باتتك نم ًابتاك اقباس لمع يذلا | هوازن نعاط بليك

 يتلا ةيئفلا اياضقلاو رومألا عم يطاعتلا يف هتنواعمل ةرازولا يف ؛ يفي ايسف يلق نشا

 نيللطععلاو نييندعلا عيقظوملا نم ةدبع نم عسقلا كاع .عافدلا ةرازو نم هدرت

 نأش مهل نوكيس ءالمزلا نم ددع بناج لإ ءالؤه نم ًادحاو تتنكو .بابشلا نييركسعلا

 راص يذلا 860010 !204ع6 رتناك دلونرا مهنم ركذأ «ةمداقلا ثني رشعلا تناوتسلا ىف ريبك

 دهع يف ةيجراخلا ةرازول اليكو مث ةيعافدلا نوؤشلل سيئرلل صاخلا دعاسملا دعب اميف

 نمأألا سلجم ىف هلمتع رسعسا يذلا 5360إ/ 86ع'5 زريب يدنارو ؛(نألا) نشوب سيئرلا

 يف لمعلا ٌعَّبات يذلا 5ءهماءاذ» اذا«: رلليم نيلكنارفو ؛ءاسؤر ةعبرأ دوهع يف يموقلا

 ناك هذه هتفصبو سيئرلل ًايصخش ًادعاسم مث ةنس نيرشع ةماه عقاوم يفو عافدلا ةرازو

 . ضيبألا تيبلا يف ربمتبس نم رشع يداحلا موي يبناج ىلإ

 ناتسناغفأل يتييقوسلا وزغلاو ةيناريإلا ةروثلا نع نيتجتانلا نيتمدصلا باقعأ يفو

 يه « نييسأيس نييركس نيلذخلا نم ةفلؤملا هلع اهعرمجمل ةنيدج ةمهم ٌتَدِيِْسَأ

 (. جيلخلا ةقطنم ىلع زيكرتلا»

 . ةدرابلا برحلا لالخ اكيرمأل ةميظع ةمدخ مدقي ناريإ هاش ناك ةقطنملا هذه يفف

 مادختسا ايناث ضرعو . ةيبرعلا ةيِطْفْتلا ةعطانقملاب رثأَتي نأ فود طقللا قالك وأ منيتي دقق

 ىلع «اهتوق ىف ايناملأل ةلئامم» ةئيدح ةيركسع ةوق ءاشنإ يف هذه ةديدجلا ناريإ ةورث

 برحلا لالخ رظنت اكيرمأ تناك دقو .يتييفوسلا داحتالل ةمخاتملا ةيبونجلا دودحلا



 نآلا لعفن املثم «نيتوقلا نيتاه نيب عارصلا راظنم نم ةيجراخلا ةسايسلا اياضق ىلإ ةدرابلا

 لا باهرإلا ىلع برحلا تتاب دقو .باهرإلا ىلع برحلا راظنم نم ملاعلا ىلإ رظننو
 َئْنُدُم رامدب نادّدهُت امهاتلكو .اهل ًاناديّم يملاعلا حرسملا ذختت امهاتلك .ةدرابلا برحلل

 كلمي انودع نأ فرعن انك ةدرابلا برحلا يف اّنأ ريغ) ةكاتفلا لماشلا رامدلا نيل
 بولسأ ضرف ناديري نيبرحلا يف انموصخ ناكو .(ةيورتلا ةحللسألا نم ةفلؤملا فالآلا

 ةصاخبو) ضعبلا نظي امبرو . مَمألا ةفاك ىلع امهنم لكب صاخلا ةايحلا بولسأو مكحلا
 :ةدرابلا برحلا رظحل انلعف دودر يف غلابُت انك اننأ (1970 ةنس دعب اودلو نيذلا كنلوأ
 قامعأ مهف نآلا بعصي دق دوجو عارص ناك نيحلا كلذ يف عارصلا نإ ًادكؤم لوقأ ينكل

 .هُرُكَّذَت ىتح وأ عارصلا كاذ

 ةدايق نم هُدِرَت ةلئسأ ىلع درلاب ناتسناغفأل يتييقوسلا وزغلا دعب ريغصلا انقيرف عرش
 ةيجيتارتسا ةدعاق ءانبي نوموقي تييقوسلا نإ انل ليق . نضيبألا تيبلا نمو ةيجراخلا ةرازو
 نأ ةيتييقوسلا تافذاقلا عيطتست له :لاؤسلا ءاج مث ؛ناتسناغفأ يف ةفذاقلا تارئاطلل

 فصقب ةدحتملا تايالولا تماق اذإ يدنهلا طيحملا يف ةيكيرمألا ةيرحبلا تاوقلا مجاهت

 ءانبلا عورشم نإ انباوج ناكو ؟لمعلل ةزهاج حبصتو اهؤانب يهتني نأ لبق ةدعاقلا هذه

 ليبس ىلع يتييقوسلا داحتالا همدق ةيعارز ةيمنت عورشم رمألا ةقيقح يف وه اذه

 .ةدعاسملا

 هذه عيطتست له «ناريإ ىلإ تاوق يتييقوسلا داحتالا لفوا اذإ .رخآ لاؤس انعءاجو

 وحنلا ىلع كانه اهتاوق ةدحتملا تايالولا لِزْنُت نَأ لبق جيلخلا ةقطنم ئلإ لصت نأ تاوقلا
 عيطتسي «لجأ ؛باوجلا ناكو ؟ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ابوروأ يف هتلعف يذلا
 ةطخلا انيدل سيلو «ةقطنملا كلت ىف تاوق كلمن ال اننأل كانه انومزهي نأ تييقوسلا
 كلت لثم نوكلمي ال تييقوسلا نكلو «جيلخلا ىلإ تاوق لاسرإ ىلع ةردقلا الو ةيعقاولا
 يدهع يف ةرادإلا ةداق ىدل ىّدص باوجلا اذه نم لوألا ءزجلا يقل دقو .ةطخلا
 نكي مل .دحأ هي سه ملقا بارصلا جيم ريخأللا» هدا امل هقئاتكوروب رفاق نيضيكولا

 ةقطنم يف وأ يدنهلا طيحملا يف ريبك يركسع دوجو 1979 ةنس لبق ةدحتملا تايالولل
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 جرخ امدنع اهمالتسا ىلع انقفاو دق انك «نيرحبلا يف ةريغص ةيرحب ةدعاف ىوس .حيلخلا

 : نويناطيربلأ
 يتلا ةيركسعلا اهتاردق ريوطتل ةمومُحَم ةلمحب ةدحتملا تايالولا تعرش اذكهو

 .اهيلإ تاوقلا لسرٌتَس يتلا دعاوقلا ءاشنإلو ةقطنملا كلت ىلإ تاون لاسرإب اهل عمست

 :ةيفنلا هلايب نيقاقملا بفك ريآلا جييركمعلا نيططخملاب يقتلأ نأ ينم بِلَط دقو
 جّردم فرط 5 مهتدجو ينكل «ةوكاقيلا ىف ةيلخادلا ءاسقألا دحأ ئف مهدجأ نأ كس ون

 ةروطقم تابرع لخاد نوسلجي ءاديرولف يف ةيركسع ةدعاق يف جيجضلا ريثك راطم
 ببس نغ عبطلاب مهتلأسو .ةعّومملا ناديملا سنالم ةودتريو ةكئاش كالسأب ةطاحم

 . ىرلا اذه مهئادتراو عقوملا اذه مهرايتخا

 ةكرتشملا ماهملا ةوق نحن» : 806[ 1م عوامص ةوفكتك تربو لارنجلا 55

 ) . ةقطنملا يف ًاعيرس راشتنالا عيطتسن اننأكو رمألا ودبي نأ تقرأ كقو . عيرسلا راشتنالل

 (؟نوعيطتست لهو» : هتلأس

 برغتسا يذلا ديحولا نكأ مل «.ءالمزلا اهيأ مكرود يتأي انهو ءال» :ًامستبم باجأ
 مهدوجو ىف ةبارغلا نم ًائيش اوأر ًاضيأ نييركسعلا هئالمز ضعتب نإ لب «كانه مهدوجو

 لارنجلا ئلإ نوريشي اوذخأف 7300م2 ابمات يف ةروطقم ةبرع لخادو ةكئاش كالسأ فلخ

 ةعهملا ةيمأي هريوعشاو لمعلل هسامح نكل «.ةكئاشلا كالسألاب ىعششلا بوبا قوتك

 . ىوُذَعلاب نالقتني نارمأ ةلجاعلا اهتّمصو

 نامعو تيوكلاو نيرحبلاو رصم يف ضوافتلل يئالمز ضعبو تبهذ ام ناعرسو

 ىلع نيرداق ريغ انسفنأ اندجو امدنعو .ةيدوعسلاو رطقو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو
 زيزعت قحو «لوصولا ةيرح» تايقافتا ئلع عيقوتلا انئبلط «ةيركسع دعاوق ىلع لوصحلا

 ةوقلا ىلإ ةءاسإلل ًاببس نوكت نأ لودلا هذه نم ةلود يأ بغرت مل .ةمئاقلا تآشنملا

 يف انلصوت اننأ ريغ . ةيكيرمأ ةيركسع تاليهستل ةفوشكم ةقفاوم ءاطعإب ئرخألا ئمظعلا

 تادعملا يفو ةيوجلا دعاوقلا يف تانيسحت ءارجإ انل حيتُي مهافت ىلإ تالاحلا ضعب

 تاديكأت:وأ تاتامض ىأ نودو «ةّيّرس ةروصب ًاقبسم ةدوجوملا ةيركسعلا رئاخذلاو

 ىلع اوقفاو دقف «ةّئويل رثكأ اوناك نييدوعسلا نكل .ام ةمزأ عوقو دنع اهمادختساب حامسلل
 غطا لالا بحمبببحم



 ءادعألا عيمج ههجاوم ىف 604

 يرورض وه امم ربكا دعاوقلا نوكتس امنإ :تاليهستلا ميدقتو تآشنملا كلت : ةماقإ

 و طارفإلاو نايتيلا ىف ! 5 طار فلا مسأب فورعملا حالطصالا أشن 7 سصو 1

 : يقي رشلا ةيرحلا دلب ىف راما دوجو م تيا نيملسملا صعب

 وم ىلع روجهم محف مجنم ىلع نييناطيربلا عم تاضوافم يف ًاضيأ انلخدو

 ينم بلط دقل) .[001680 3:13 ايسراك ركييد مساب فرعي يدنهلا طيحملا يف يرخص

 ةسائر» ةكرتشم ةروصب ىلوتن نأ ةقحال تاونس ىف ندنل ىف ميقملا يناطيربلا يريظن نمو

 ىلإ 1980 ةنس انبهذ دقف .(انتايح يف طق اهرن مل ىتلا ةيئانلا ةريزجلا كلت «ةيدلب

 اهيلإ فيضن امبرو ايسراك وكييد ةريزج مدختسن نأ عيطتسن له» : مهانلأسو نييناطيربلا
 تارئاط فالطنال حلصت ةيركسع ةدعاق ةريغصلا ةريزجلا هذه تراص ام ناعرسو «؟ًائيش

 قامعأ يف صوغت داكتل ىتح ةيبرح رئاخذو تادعمب ةلقثم تتابو .8 - 52 زارط نم

 يف نكت مل ةثداح تال و 1979 ةنس نيتهدصلا نيتاه عوفو ىلع هنس ىضم دعبو

 ماذص ماق دّقف .ةقطنملا ةسايس لخاد ىلإ رثكأف رثكأ ةدحتملا تايالولا تّرَج نابسحلا

 ةرطيسلل ةلواحم ىف ناريإ ىلع يقابتسا موجه نشب كاذنا ديدجلا يقارعلا سميئرلا ؛ نيسح

 مادص ٌرْمَتْسا دق ينيمخلا هللا ةيآ يناريإلا ميعزلا نوكي امبرو .ةيناريإلا طفنلا لوقح ىلع
 نطنشاو تلواح .هدض ةروثلا ىلإ ناكسلا ةيبلاغ لكشت يتلا قارعلا ةعيش هتوعدب نيسح

 تاس رمل تا ١ نأ اسس ال نييتاجلا نيب دايعلا أدبم # رمألا ئداب يف

 نارهط ىف ةيكيرمألا ةرافسلا يفظوم ةديدجلا ةيناريإلا ةموكحلا تلقتعاو

  «نانبل يف تابارطضالا ةراثإ يف رود ناريإل ناك مث .ةنس نع ديزت ةدم اهيدل مهتزجتحاو
 ىلع برغلل ةفيلحو ةّبِقتسمو ةقيدص ةدحتملا تايالولا اهدعت تناك يتلا ةلودلا كلت

 ةدس ىق' هله .تانارظضالا ةّدح- تدادزا امددعو .. طسوتملا ضيبألا رحبلل يقرشلا فرظلا

 ةلص ناكير ىأر .اكيرمأل ًاسيئر هدهع نم ةيناثلا ةنسلا يف ناكير دلانور سيئرلا ناك 2
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 دْدَهُي ًارطخ اهيف أر امك ءاكيرمأل يداعملا يناريإلا ماظنلاو نانبل يف ثادحألا نيب

 هلعفبو .توريب ىلإ ةيرحبلا ةاشم لاسرإب رمأف ءاكيرمأل ًافيلح اهدعي ذخأ ىتلا ليتارسإ

 ةمجاهم نوضي طعس ميثأب عابطنالا نييباهرإلا ىطعأف هل بفسؤي اه ثودح بسس اذه

 . باقعلا نم نوتلفيو ةدحتملا تايالولا

 هتورذ نيدهاشملا ددع غلبي نيح ًءاسم هتيقوت راتخا اينويزقلت اباطخ ناكير هجو دقو

 ءاجف .اطفن كلمي ال نانبل نكلو «. طْمْنلا» وه ناتبل ىلإ انلوخد بابسأ دحأ نأ ًاحضوم

 ىلإ ةفاضإ ةيرحبلا ةاشم تانكت ىلع ةخخقُملا تارايسلاب ةرّقدم تامجه نشب ةرلا

 278 عرصم طقف ةيرحبلا ةاشم ىلع موجهلا ةليصح تناكو . كانه انترافس ىلع نيموجه

 .ايكيرما

 ةماخضلا هذه لثمب ةيباهرإ تايلمع نم ةيكيرمألا حاورألا يف ةراسخ لصحت مل

 سيئرلا دهع يفو تاونس تس دعب 103 ناكيرمأ ناب ةرئاط ىلع يبيللا دز

 باهرإ نم ةيكي رمألا حاو هي يف اكتف دش ناكتذاحلا نآتآاه: تناق'ا' فقل الا ق

 لام يع للا . ربمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا تاءادتعا كاسب عن نجوا

 ةيبكي سأألا اياسرقلا جتني نيتئداحلا نيتاه نم ًايأ لئامي نوتنلك سيئرلا دهع يف يباهرإ

 . نيموجهلا نيدهل يماقتنا لمع يأب بألا شوب سيئرلا وأ «ناكير دلانور مقي ملو

كمي ام ةرم لوألو نويكيرمألا هجاو توريب يف ةيرحبلا ةاشم ةنكث ريمدت دعب
 نأ ن

 ةيلهأ برح عيطتست فيك مهنيعأ مأب اودهاش امك «ٌةقيقح ف ةقيقح طسوألا قرشلا باهرإ هلعفي

 اثيدح ئشنأ يذلا انقيرف ناك ةيجراخلا ةرازو يفو . يملا يبت وأ لاعتلا نع

 معدل ديدش طغضل ضرعتي طسوألا قرشلاب ةصاخلا ةيسايسلا ةيركسعلا اياضقلاب مامتهالل

 يساموليدلا دوجولا ءاقبإ ىلع ًاممصم ناكير ناك دقف . . توريب يف ةرصاحملا انترافس

 هفرغ نمو . .ناريإ وأ ةيروس ةمجاهم مدع ىلع مزع نأ دعب ءدلبلا كاذ يف يكيرمألا

 نيذلا نييكيرمألا نييساموليدلا عاضوأ نم ققحتن انك تايلمعلا زكرم يف ويدارلاب لاصتالا

 . "*”«ةزريلا» اهُّمسا توريبل ةيحاض يف ريفسلا لزنم ىلإ اولقتنا

 (؟ىهكعاضوأ يه ام ؟ينعمستأ « هيج راخلا 5 «هزري «ةرريا

كنإلا لصألا يف ةيحاضلا مسأ درو 60
 8 [رشانلا] . هانتبثا ام باوصلاو ءاميحصت 73206 هدزي يزيل



 دقو « .ةرواجم ةلت نم ةّيعفدملا نارينل ضرعتن نحن .ةزري انه «ةيجراخ «ةيجراخ»
 نكي مل 2.يسريجوين نم معدل ةجاحب نحن» .لايمألا فالآ ربع اعطقتم توصلا انلصو

 ًاحضاو ًابلط ناك لب «مهنطو نم لئاسرلا ضعبل ةجاحب مهنأ ةلاسرلا هذه نم دوصقملا

 تدارأ ٍدقف .ةينانبللا ئطاوشلا ةلابق رحبت ةيكيرمأ ةجراب اهقلطت ةيعفدملا كلت تكس رانل
 تالضعلا ضارعتسا لالخ نم كلذو ىرخأ تامجه ةيأ عدرت نأ ناكير سيئرلا ةرادإ

 برحلا اياقب نم ىدملا ةديعب ةيعفدملا تلّوح ىتخ ةدودعم قئاقد الإ يه امو .ةيركسعلا
 مجحب اهنم ةدحاولا) نإ ليقا ىلا اهفئاذق ىمرت تأذن قرشلا وحن اهتهجو ةيناثلا ةيملاعلا

 (.. قاقسكلوف ةرايس

 : ةينأت لاضتالا ,نىرجو

 (؟ةلتلا كلت نم ةيعفدملا نارين نوقلتت متلز ام له «ةزري «ةزري»

 «.دوجو ةلتلا كلتل دعي مل .ةزري انه «ةيجراخ اي)

 ينيدلا سامحلا كاذ ىلع لثملاب درلا ىلع نيرداق نكن مل يركسعلا انقوفت مغربو
 يفئاط عارصل ليوط قيرط يف أرئاس نانبل ادبو .ناريإو ةيروس نم ةموعدملا ةئفلا كلتل

 ةاسلاس قعيو هيف ريئاتلل هايد ةددعبلا تايالولا نكت ملو :ذارطاب هاياحض داذعأ دادزت

 ةكيرمألا تاوقلا ةرداقمب ةاءازأ تاكو ستيلا علاسأ فصقلاو ريجفتلا تايلمع نم

 نئمظَعْلا ةوقلا هذه جارخإ نكمي فيك طسوألا قرشلا يف نم عيمج فرعو .نانبل

 ربثات تحت لاوت آل ةدحتملا :تايآلولا ّنآو .ءرسيو ةلوهسب باحسنالا ىلع اهرابجإو

 يذلا حاجنلا مح ندال ني ةفابأ كعتجيس تناودنس كعبو . مانتيف يف اهتقلت يتلا ةفدانقلا

 تاذلملاب اهيف عتمتسي ناك يتلا «توريب نم ةدحتملا تايالولا درط يف باهرإلا هقققح

 .ًامرتلع ًاملسم حبصي هنأ لبق ةريفولا

 رظنت ةدحتملا تايالولا تأدب نا ريإل ةيداعملا تاقالعلا نم عقاولا اذه ئلع ةانبو

 مادص ازغ امدنع تعّلَدأ يتلا برحلا كلت «ديدج راظنمب ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ئلإ

 اهزجع نمو ةديدجلا ةيروثلا ةموكحلا فعض نم ةدافتسالا ًالواحم 1980 ةنس ناريإ نيسح

رتشا يتلا ةحلسألل عنصلا ةيكيرمأ رايغ عطق ىلع لوصحلا نع
 ليواقأ كانهو .هاشلا اها

 نأ ًالمأ «داريإ مجاهي يك نيسح ماذصل رضخألا ءوضلا تطعأ ةدحتملا تايالولا نأ ديفُن
 + ب
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 0 ناتسزوخ ميلقإ ىلع ىلؤتسأ اذإ اذإ اهيلإ ماخملا يناريإلا طمنلا رك ردا

 ةرازو لخاد نم ةيجينارتسالا لع ةسسم دلو 00 د نأ ُتلواح لدفو .ميلقإلا

 ءادحاو اليلد دجأ ملف ٠ «ضييبألا ةيببلا صو نوكاتنيلا يف ةصاخلا يرداصم نمو ةيجراخلا

 هوزغ ناك املثم نطنشاول ةأجافم ناك ناريإ ىلع مادص موجه نإ 3 عيطتسأ ام نإ لب

 امهنم ُّيَأ ىلع لاحتسا نيفرطلل ًاقَْأَم اهتيادب ذنم ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تناك
 ريغصلا انقيرف نم :بلط دقو . نيبناجلا ىلع رمتسم دعاصت يف رئاسخلاو .مدقت يأ قيقحت
 ةلوليحلاب يضقي تارايخلا نم ددعل ًاعورشم عضن نأ ةيسايسلا ةيركسعلا نوؤشلاب ينعملا

 ةميزه عنمل تارايخ# تاساردلا ىدحإ ناؤشع يف ءاج انهن# وأ .ناريإ رايضتنا لوذ

 رارمتساو مايألا رورم عم تارايخلا هذه نم هب هب سأب ال ددع فيظوت مت دقو قارعلا

 تررق ناكير سيئرلا ةرادإ نأ ريغ ءاهتيرمأل انيلس نكي ملا قارعلا أ سغ ةريو .ةفارختلا

 .نارهط يف اكيرمأل ٍداعم فرطتم يمالسإ ماظن دي ىلع قارعلا ةميزهب حامسلا مدع

 ةيعارلا لودلا ةحئال نم قارعلا مسا ناككير سيئرلا ةرادإ تعفر 1982 ةنس يفو

 جيورت ضورق نم ةنيعم ًاعاونأ بلطي نأ عيطتسي قارعلا راص وحنلا اذه ىلعو .باهرإلل
 ىلإ يسائر ثوعبم لد !983 ةنس ىفو ,ةيكيرمأللا ةيركجلا اهمعذت ىتلا تناردامصلا

 يف عافدلا ريزو تاونَس عبس لبق ثوعبملا اذه ناكو . نيسح مادصل معد ةردابك دادغب

 كلذ نكي ملو .قارعلا ىلإ ةيسائر ةلاسر لمحي ناكو «قباس يروهمج سيئر ةرادإ

 مادص ذاقنإ ئلإ فدهت ةمهمب دادغب ئلإ بهذ ىذلا دليفسمار دلانود ىوس ثرعبملا

 كلت دعب .هب ةحاطإلا سيلو ؛يناريإ موجه مامأ هب قحلت دق ةلمتحم ةميزه نم نيسح

 ناريإ دعت امدنعو .دادغب ىلإ قفدتت 1 ألا ةيتارابختسالا تامولعملا كبار ةزايولا

 ام لالخ نم كلذ نوفرعي نويقارعلا ناك تاعاطقلا نم عاطق يف موجه نشل اهتّدع

 . ةفيثكلا تاعافدلا ةئيهتب نيسح ماّدص موقي ذئدنعو «ةيكيرمألا ةيعانصلا رامقألا هدهاشت

 1 اهنكل .1984 ةنس قارعلا تب ةيساموليدلا اهتاقالع ةدحتملا تايالولا تفناتشأو

 ويدوعسلا مه هل ةحلسألا عيبي ناك يذلاف . قارعلا ئلإ ةحلسأ عيب ىلع مِدُقُ



 اهآرعلا ىلا ليادتلا ىفعب نإ لب «ةيقيرمأ ةسلسأ نئاصعت: تتاكو «ةويريسملاو
 حضاف قرخ اذه يفو ؛نيسح ماذص ىلإ تبهذ نيزختلا يف طارفإلا نم ء دسك لف ويسنوسيبلا

 «نطنشاو نم نذإلا اوبلط دق نويدوعسلا نوكي نأ .يف كشأ ينإو .يكيرمألا نوناقلل
 .اهيلإ لصي نأ نذإلا اذهل ديري ناكير سيئرلا ةرادإ لخاد نم دحأ نوكي نأ ًاضيأ كشأو

 يف انقيرف نم بِلَط «نيسح مادص ىلع ةيتارابختسالا تامولعملا كلت قفدت دعب
 رداصملا ديدحتو «قارعلا ةميزه عنم ةطخ يف يناثلا رايخلا قيبطت ةيجراخلا ةرازو

 قفدت فاقيإل نادلبلا ضعب ىلع طغضلا ةسراممو ةيناريإلا ةيركسعلا تاديروتلل ةكراخلا

 ةيلمع# مسا كرتشملا ي يتارابختسالا يسامولبدلا دهجلا اذه ىلع انقلطأ دقو .ةحلسألا

 ناريإ ئلإ ماسالا تاكف راثآ عَبَتنأ ةليوط 88 تكنو ( . 0مع(3غ100 5[ةان0عأ دومص

 ضرفب تاموكحلا ديدهتل ملاعلا ءاحنأ يف ةيكيرمألا تارافسلا ئلإ تاميلعتلا لاسرإو

 دقو .ناريإ ئلإ ةحلسألا عيبل ءادوسلا قوسلا ىلع ءاضقلل اهتاءارجإب مقت مل نإ تابوقعلا

 ناريإ غيطتست ىتلا ةلسألا تايمك تيشقكتاو ناعسألا يعقتراق ءدوهجلا هذه تححجت

 ,اهءاربق

 تامجه لمشتل ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تالاجم تعسوت 1986 ةنس لولح عمو

 طفي تالقان مدختسا قاوسألا لإ هِطْفِن لوصو قارعلا نمضي يكلو .طْمّنلا تالقان ىلع

 َتَّمَصَق ««ةدياحم» تالقانلا هذه نوكت نأب متهت مل يتلا ناريإ نكل .ةدياحُم ةيتيوك

 جيلخلا ةقطنم ئلإ رمحألا هلوطسأ لاسرإ يتييشوسلا داحّنالا ضرعف .ةيتيوكلا تالقانلا

 هرفير لامعا رم نشيبألا تيبلا ىف قلقلا ةادزاو .يقارعلا طفنلا تانحش ةيامحل

 يطعن نأ ةيجراخلا ةرازو يف انقيرف نم ٍبِلْطُف طنا تاراسم يف يتييقوسلا لوطسألا

 ًاملع ةيتيوكلا تالقانلا عفرت نأ انحرتقاف . .قارعلاو تيوكلا نم الك يضري يذلا ليدبلا

 ةيرحبلا ةيامحل عضخت ةيكيرمأ ًانُفُس حبصتف اهليجسَتو اهءامسأ ريغتو ءاهملع ريغ

 ترشن نيسح ماذص طنب ةلْمَحُملا ةيكيرمألا نفسلا نع عافدلا ليبس يفو ,ةيقائرعألا

 رادج ىلع تَقّلَع دقو . جيلخلا يف ةيبرحلا نفسلا نم ةمخض لفاوق ةيكيرمألا ةيرحبلا
 ::نفسلا ىلع ءادععألا عقاومو ماغلألا نكامأ حض ضذوت طئارخ ةيجراخلا ةرازو يف يتفرغ

 .ةيناريإ ةيكيرمأ ًابرح تتابو رومألا تدٌعصت اذإ هب مايقلا نكمي ام ةساردب انأدب ةرم لوألو

 نيبناجلا نم فئاذق قالطإ نم تاشوانملا ضعب لوصح مغرب دّعصتت مل رومألا نكل
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 00 مه بتونس لأ نع يق كقرالنلا سردأ نأ

 ىلاع درلا لواحت ناكير دلاتور سيكرلا ةراذإ تناك ثادحألا هذه عم نمارعلاب
 ةيركسعلا اهتاقالع ةيوقتب طسوألا قرشلا يف يتييقوسلا يركسعلا لخدتلا نم مداقلا رطخلا

 تايالولا ّنَأ ةرتفلا كلت لبق ةيجراخلا ةرازو ىف هب مّلسملا نم ناك دقف .ليئارسإ عم
 لمعت هسفن تقولا يفو ةيبرعلا لودلا عم ةيركسعلا اهتاقالع عيسوت عيطتست ال ةدحتملا

 عم ةيركسعلا ةدحتتملا تايالولا تاقالع تناك .ليئارسإ عم تاقالعلا هذه عيسوت ىلع

 تاديروتل ىوتسم انعفر اننأ حيحص .نندألا اهدح يف تاينيعبسلاو تاينيتسلا يف ليئارسإ
 نأ ريغ «ليئارسإو برعلا نيب 1973 ةنس برح دعب ًاريثك ليئارسإ ئلإ ةيركسعلا
 ريغت نأ ناكير سيئرلا ةرادإ تأر دقو .ًاضعب مهضعب نوفرعي ال نيبناجلا ئلع نييركسعلا
 ةرادإلا هذه تحرتقاف . طسوتملا قرش يف يتييقوس ديدهت نم هارت ام مامأ عضولا اذه
 . يركسعلا فلاحتلا وحن ةوطخ نواعتلا اذه ربتعي . ليئارسإ عم "«يجيت ارتسا نواعت» ةماقإ

 ةكرتشم ةيليئارسإ ةيكيرمأ ةعومجم تلككشت ذيفنتلا عضوم حارتقالا اذه عضوي يكلو

 )هأمغ مها[ عم - ةكرتشملا ةيسايسلا ةيركسعلا ةعومجملا مسا اهيلع قلطأ طيطختلل

 «يكيرمألا بناجلل ًاسيئر مث رمألا ئداب يف اهيف ًاوضع تنك ءالاانغ20/ ©هادم - 60
 اهب موقي نأ نكمي يتلا راودألا دجأ نأ ةعومجملا هذه يف يلمع لالخ نم تلواح دقو

 عمم بز فريش دنع ةيكيرمألا تاراقلا عم. ةكرعشم تايلمخ ىف ثزيليئارسآلا ةرريركتسملا

 يرفيإ ديقيد همسا لتاقم يليئارسإ رايط لمعلا اذه يف ينكراشي ناكو . يتييقوسلا داحتالا

 . عافدلا نوؤش يف اهيل رتسا اوي نالا ربتعي [021010 /٠7|

 نيسح ماّدص نأ ةدّكؤم تامولعم ةيليئارسإلا تارابختسالل ترفاوت 1981 ةنس ىفو

 ءارزولا سلجم بلطف .ةيوون ةلبنق عنص روطيل كااربترا ىف يزول لعافم ءانبب موقي

 مل .لعافملا اذهل ةيقابتْسأ ةبرضب ليئارسإ مايق يفو رمألا اذه يف يرفقيإ يأر يليئارسإلا
 ال امنإ ةبرضلا هذهب مايقلا ىلع رداق يوجلا حالسلا َنِإ هلوق مغرب موجهلا اذهب حصني

 ىلع ًامزاع ناك ءارزولا سلجم نأ ريغ .نيرايطلا حاورأ ىلع ريبك رطخ نم رمألا ولخي

 بصنم ىف هتمدخ تدتماو .هل طيطختلا ىلع ًايصخش يرقيإ فرشأ ذئدنع .موجهلا اذه
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 «:بتاؤسألا قلقكم نمر ةدتعتم كار ءازو لظ يف نطنشاو

 :ر ضرصتعلا لصفلا ةسفاكم ةزئاق سركتوكلا رعصأ نأ دعب ٌةيناث يرشبإ تيقنلا
 رضحت ةدام نمضتي هنأ ريغ اهدحو ةيقيرفإ بونج هب دصقُي نوناقلا اذه نأ عمو .7

 يف ايقيرفإ بونج ىلإ حالسلا لسرت يتلا لودلا نع يرحتلا ىلع ناككير سيئرلا ةرادإ

 عفرت نأ ىلع ًاضيأ ةداملا هذه صنت امك . ةدحتملا ممألا هتضرف يذلا رظحلل حضاف قرخ

 نواعت لك ةدحتملا تايالولا رظح ةيناكمإ عم كلت اهتايرحت جئاتن سركنوكلا ىلإ ةرادإلا

 هلا يف ًادحأ نأ ودبيو .رظحلا كلذ مرتحت ال اهنأ نّيبتي يتلا ل لودلا عم ير كس

 يه ليئارسإ نأ تايرحتلا فشكت نأ مهعقوتل ةّصاخب ةداملا هذه قيبطت ديري ال ةيجراخلا

 ةمج راخملا ريزو دعاسم بئاث تنك املو . © ديثرابأ ماظن ئلإ حالسلل قوليضم ربك ىأ

 ؛ةيتارابختسالا تاسوباسولا لياعتا ةياروتس َّيلإ تدَيْسَأَو ىثآر قآ نيب أتس رغضألاو كاذنا

 كسببأ لق نلإ تيعقز . تايرحتلاب مايقلل ةبعصلا ةمهملا هذهب تفّلُك دقف

 ناردجب طاحملا عّمجملا كلذ 11126 تايريك طسو يف يرقيإ بتكم يف تسلج

 ةرازول ماعلا ريدملا ىلع ٌتضرعو «ليئارسإ دنع نوكاتتبلا رّبَتْعُي يذلا بيبأ لت طسو ةيلاع

 مل ينكل .ايقيرفإ بونجو ليئارسإ نيب نواعتلا نع هيف ٌكشأ ام لكو هفرعأ ام لك عافدلا
 ريوطتلا نع ثيدحلاب ًايفتكم «ةيوونلا ةحلسألا لاجم يف امهنيب نواعتلل ًاقالطإ رِشأ

 ديقيد ىلع تدبو .ةلتاقملا تارئاطللو ىدملا ةديعب ةيتسلابلا خيراوصلل امهنيب كرتشملا

 هجويو همامأ سلجي يكيرمأ باش دوجو اذه هجاعزنا ببس تننظف «جاعزنالا تامالع

 . هتموكحلو هل تاماهتالا

 كلت «ءايشألا هذه لعفن اَنِإ لوقأ ال انأا : يلاتلا وحنلا ىلع هثيدح ديفيد أدتباو

 أ اطكمي ل عمن :ةيعاقو ةعانس انيدل قوت نأ بجي نكلو .اهركذت يتل وتلا تاعئاشلا

 اندلب لثم ريغص دلب ىف ةيعافدلا ةعانصلاو . اندلب نع عافدلا يف ىرخأ نادلب ىلع دمتعن

 'ةضفخنم فيلاكتلا ىقبت يكلو ةايحلا ديق ىلع ىقبن يكل ريدصتلا ىلع دمتعت نأ بجي

 انسفنأب انرّوط دقو .ًاقالطإ ءمهئافلح ىلإ وأ تييقوسلا ليلا مالاسلا عيببلا 8 عسل

 نحو . :ةييظنل تار .ةردعسو ات ةرسعبم انيدلق :ةروظعملا ةنبلبألا تيايج ل
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 نم نوكاتنيلا نويكيرمألا عافدلا تاعانص ولواقم عنمي ذإ ءاكيرمأ ئلإ ةحلسألا عيبن نل
 اذامل «مهنم هانقرس انك ولو . مهنم قورسُم وه امْنِإ هرّوطُن ام َّنِإ ًابذك نولوقيو ءاّنم ءارشلا

 ريطت ىتلا تارئاطلا لثم لمعت اهانلعج يتلا تايجولونكتلا اورّوطي نأ مه اوعيطتسي مل
 / '.اهريغو ضرألا ىلإ وجلا نم ةيكذلا لبانقلاو راّيط نود

 هركذت مل ًابناج هيف تيأر ينأ دقتعأو ءيوتل يرقيإ لارنجلا تيقتلا دقل
 اهّيأ» :هل تلقو .دينع ٌلتاقم ٌرايط هنأ وهو «هنع اهريرقت ىف ©14 ةيزكرملا تارابختسالا

 (؟تنأ اهّترز لهف «ةيقيرفإ بونج ىلإ انأ ٌتبهذ دقل «لارنجلا

 اغوسم هاري ام فاضأ مث «.اهترز دقل :لجأ :لجأ) : ددرتلا نم ءيشب تلاع

 ةيدوهي ةيلاج كانه دجوت» : الئاق .حيلستلا جمارب نع ائيش ركذي نأ نود كلت هترايزل

 < .ةيماسلا ةاداعمل نقرعتف الل اينأ عم دقأتن ,نآ انيلع بجيو ىربك

 ًائيش يابص يف تدهش دقو «لارنج اي عشبو عيظف رمأ ةيماسلا ةاداعم َنِإ) :تلقف

 ةيعملا ساثلا ةعحصو اع تيار دقو « نسلا ىف :يدوهبلا ريغ كيسولا كارعملا انعيب تا نم

 قرصتعلا لصفلا :لارتج اي نكلو .توعتلاو تانفصلا تعسسو تاقيانقملا تياوَو

 لصقلا نيلع ةمئاق ةموكح نأ دقتعت الآ .ةيرصدعلا اهنإ .هسفن «ىشلا ره ديئرابألاو

 «؟اذه اهلمع يف أمثإ بكترت يرصنعلا

 .لجأ» :لاقو ّيلإ هرظن عفر ةظحللا هذه دنعو «نيتنثالا هيدي ىلإ رظني يرشيإ ناك

 « . كلذ دقتعأ . لجأ

 اذه دعبو «ىليئارسإلا ءارزولا سلجم مامأ لوثملل يرفيإ بلط ىلاتلا عوبسألا ىفو

 بونج عم ةيعافدلا تاقالعلا لاكشأ ةفاك يهنت اهنأ ليئارسإ ةموكح تنلعأ عامتجالا

 ممالا هتضرف يذلا رظحلل اقيبطت اهيلإ اهريدصتو ةيعافدلا داوملا داريتسا رظحتو ايقيرفإ

 . ةدحتملا

 : ةفيطن ةياذب أدب ليئارسإو ةيحعملا تابالولا نيب ىجيتا رغسآلا نواعقلا نأ ريغ

 بناج ئلإ طق لمعت ملو اهلكشت ةيادب ذنم ةديحو لمعلا رثؤت ةيليئارسإلا عافدلا تاوقف



 داضم يبرح نيرمتب مايقلا تبيح رتقأ . ةيادبلا يف ةئيطب تاثداحملا تقلطناو

 «؟انتاصاوغ ىلع اورثعت نأ لبقن اذاملو» :باوجلا ناكف . تاصارغلل

 .ال» :باوجلا ناكف .70م تان نيرمتلا هبشي وج وج نيرمتب موقن امبر ءًانسح

 حامسلا مهيلع تحرتقا ذئدنع « .ًاديدش ًابضغ مكورايط بضغيس ذئدنعو مكمزهن فوس

 بوشن دنع انتاوق اهمدختست يك ليئارسإ يف ةيركسع تازيهجت عضو ةدحتملا تايالولل

 ةمزأ ثودح دنع نحن اهمدختسن ذئدنعو «ديكأت لكب» :مهدر ناكو . . تييفوسلا عم ةمزأ

 . تايقافت الا ضعب ىلإ انلصوت فاطملا ةياهن يف انكل « .ًاضيأ انيدل

 و .ةيكيرمألا ةيرحبلا يف لاريمأ ةعومجملا هذه يف يركسعلا يليمز ناك

 ىف ًائيش هقفي ال هنأكو ريهأألا لوأ يف ىل ادب دقو زجعا< [2جرطإل يبراد كاج لاريمألا

 ةآ] بيبأ لن ىف هتسيقأ ةيمسر ريغ ءاشعلل ةوعد لوأ يف نحنو لِئُس امدنعو . ةيساموليدلا

 ىلع دمتعي اذه نإ : : ةيبونج ةنكلب باجأ مث ةهرُب قرطأ ؛ليئارسإ راز نأ هل قبس دق ناك

 فرت نأ ميظتسي ءرملا نأ :نوملعت .ةصاوغلا لخاد تنك اذإ امو .ءلاؤسلا نم مكدصف

 ؛(.ةصاوقلا راظتم لذاق م ةريثك ةايشأ

 دادزأ ةكرتشملا تانيرمتلا نم ةلسلس ءارجإ ىلع فاطملا ةياهن يف انقفتا دقو

 ىلع ىتييقوسلا داحتالا مادقإ مامأ ةيبرح ططخ خيو قلع انقفتا امك . مايألا عم اهمجح

 نسيركسعلا ذل ةريبقك ةوظحُح لان دقف يبراد اَمأ .ةقطنملا ىف ًايركسع لخدتلا

 تاصاوغلا حالسل ًاسيئر دعب اميف بيصأو :ةيضقاش تاقاددم هل تناككو ؛نييليئارسإلا

 اجف راهنا ربراه لريب يف يرجي ناك امئيبو موي تاذو «ئداهلا طيحملا يف ةيكيرمألا

 روضحل ليئارسإ ئلإ ةرئاطلاب هترسأ لقن ةيليئارسإلا عافدلا تاوق قلوت لفو .ىفوتو

 د04 ليئارسإ ءارحص يف .هّمسا لمحتو هل ًاديلخت' تقشلأ ةيراكذت ةقيدح ماعتقا لفح
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 ىلع ةيقارع وأ ةيروس وأ ةيتيقوس خيراوص قالطإ لامتحا نم يرشيإ ديفيد قلق ديازت

 يكيرمأ ليومت ميدقتب يضقي ًاحاجن َِقَل حارتقا عضو يف هعم ثنواعت دقو .ليئارسإ
 تويرتاي خيراوص رشن ىلإ ةفاضإ خيراوصلل ةداضم ةيليئارسإ ةيعافد ةموظنم ريوطتل

 ميوقتب نوكاتنيلا عنقُت نأ ةكرتشم ةروضنو اضيأ انعطتساو . ةتقؤم ةفصب ةيكيرمألا 101
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 وج ةيكذلا ةلبنقلاو راّيط نود ةيوجلا ةبكرملا يلاجم يف ليئارسإ هتروط ام ةبرجتو
 ةءف بةلام يردشاو ةيق ملا كلذت ةيردسبلا ةانشس ماللس قرشا نأ ةببيدلا تقاقوب . ضرأ
 ةيقارعلا دودحلا نم ًابيرق تنك نيحو خيراتلا كلذ نم تاونس عضب دعب) .ةيكذلا ةلبنقلا

 دونجلا قوف رايط نود ةيوجلا ةبكرملا كلت يف ٌتْرِط «ةيرحبلا ةاشم فوفص نيب
 .يليئارسإلا ءارزولا سلجم ءامأ ينع عفادملا هلك كلذ قوف يرقيإ ناكو .(نييقارعلا
 رظحب ةصاخلا ةيلودلا ريياعملا ىلع ليئارسإ قفاوت يكل ةيصخشلا يتابلط حاجنب شقاني
 .ةيجوازجبلاب ةيواميكلا ةحلسألاو خيراوصلا راشتنا

 ىلع ةقفاوملل انيتموكح عانقإ ىلع يرفيإو ْتْفَمَتا ىلوألا جيلخلا برح عالدنا دنع)
 نأ قبسي ملو . ليئارسإ يف يكيرمألا شيجلل ةعباتلا تويرتاب خيراوص نم ةدحو رشن

 عيبل ًاضيأ ةكرتشملا اندوهج انلذبو . خيراتلا كلذ لبق ليئارسإ يف ةيبنجأ تاوق ترشتنأ

 رامقألا عم [ةيليئارسإلا عافدلا ةرازو رقم] تايريك طبرلو ليئارسإل تويرتاي خيراوص

 دعبو .ليئارسإ ىلع ةيقارعلا 5كنك4 دوكس خيراوص قالطإ نع فشكلل ةيكيرمألا ةيعانصلا

 لوقت 014 ةيزكرملا تارابختسالا اهردصم ناك ةدكؤم ريغ تاعئاش َتدّدَرَت برحلا ءاهتنا

 ةرازو يف نوريثك ئقلأ دقو .نيصلا ىلإ تويرتاي خيراوص ضعب تعاب دق ليئارسإ نإ

 لصتا ذئدنع «.نييليئارسإلا نم ًادج ًابيرق تنك» ينأ مهنظل ًايصخش َىَلَع موللا ةيجراخلا

 (؟لعفأ نأ عيطتسأ اذامف .بعاتملا ضعب يِناَعُت كنأ تعمس» :ًالئاق «ًايفتاه يب يرقيإ
 ليئارسا] ديلإ شيعت قيرف :لابسرإل ةدحتملا تايالولا ةوعد هيلع حرتقأ ينإ ًاحزام هتبجأ

 مل تويرتاب خيراوص نم اَيأ نأ نم ققحتيل نامز لكو ناكم يأ يفو ءيش يأ” لعِفِل

 حمست نأ نكمي ال ليئارسإ نو :ةفيخس ةركف اهَّنِإ فرعأ تنك دقف . هب ْثّبْعُي ملو دقي

 هرمو كلياس ةرئن اهنا دقي مل يرقيإ يرق ..يشينطلا ةبيبع نم جوال اهي رخخأ دل دي 2

 نم يأب تنبع دق لبارسإ أ افتعالل وعدي دحاو ببس هوجو مدع هنم ني شيت

 1 يلا ىلا تارابختسالا ىفو ةيجراخلا يف ءادعأ ىل رهظ نأ دعب نكلو ساس

 ضرف يذلا ناكير سيئرلا دهع يف ليئارسإ عم ةيوقلا ةيركسعلا انتقالع تأشن دقل

 نم باوصلا نيع رارقلا اذه ناكو .ةيجراخلاو عافدلا يترازو نم لك ىلع ةقالعلا هذه
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 5551 ءايألا عم اقوثو دادزت ىتلا ةقالعلا هذه نأ ديب «ةيونعملاو ةيركسعلا نيتيحانلا

 مايتارلا راسو . هيما مهئادع يف باهرإلا دينجتل غّوسملا مهل ترفوو برعلا ضعب

 وشح دوجوب تاينينامثلا طساوأ يف طسوألا قرشلا يف يوق يركسع دوجو ةدحتملا

 هادم ناك «ليئأرسإ عم عم نواعتلا جمارب لالخ نمو جيلخلا ةقطنم ىف ةديازتم ةيركسع

 حالسل ةعباتلا ةلتاقملا تارئاطلا تناكو «ةمظتنم تارتف ىلع ليئارسإ لإ نوئيجي ةيرحبلا

 رادار ناكو .ماودلا ىلع ةيليئارسإلا ةيوجلا دعاوقلا مدختست ةيرحبلا حالس وأ وجلا

 يرخسع نرخ ةدحسملا تايالولل ناكوإ , .رارمتساب ءاوجألا دصري تويرتابلا خيراوص

 ار سألا ةيرحلا حالسل ةعباتلا تارئاطلاو «نيرحبلاو نامعو رصم نم لك ىف لئاه

 هتيوقتو همعدب نييناريإلا ناكير فعضأ دقل . . جيلخلا هايم قوف ةعاسلا رادم ىلع موحت

 ةّمهملا ةيبرعلا لودلا ضعبو ليئارسإ عم ةنيتمو ةديدج تاقالعل سنو . يب ءاذع

 رحبلا يف لغوتلاب يتيبقوس ديدهت يأ دض كرحتلا ةيرح ةيكيرمألا ةحلسملا تاوقلل حيتت

 . جيلخلا يف وأ طسوتملا ضيبألا

 ام امأ .ةيعافد اهلمجمب تناك ناكير سيئرلا ةرادإ اهتذختا ىتلا تاوطخلا هذه نكل

 ةدحتملا تايالولا لخدت لعج ام اذهو :ًايموجُم ناك دقف ناتسناغفأ يف ةرادإلا هذه هتلعف

 . ربكأ قطنملا ىف

 ؛تارابختسالا نوؤشل ةيجراخلا ريزو دعاسم بئان ُتْرِص تاينينامثلا فصتنم يفو

 يتييثوسلا داحتالا اهدّبكتي يتلا فيلاكتلل تاليلحتلا نم ةلسلس ُتيرجأ اذه يعقوم نمو
 مل .ناتسناغفأو قيبمازومو الوكنأو اوكاراكينو روداقلسلا يف اهنشي ةلاكولاب بورح نم

 .نيلمركلا ةنيزخ ىلع بورحلا كلت رثأ نع تاجاتنتساو ةيلوأ تاريدقت ىوس انيدل نك 3

 «ريدقتلا دودح ىندأ ىف ىتح .فيلاكتلا هذه ْنَ ةعانف كيبل تنوكت هلك كلك مكروز

 سيئرلا هلمأي ناك ام عبطلاب اذهو . كلاهتملا يتييقوسلا داصتقالا ىلع ًاريبك ًءبِع لكّشت

 لوخدلا نالمأي اناك دقف .اذ|| ©ه5هر يسْيك لب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريدمو ناكير

 يف ةعيرسلا ةدايزلا لالخ نمو «ةلواطلا بلقب ةلاكولاب بورحلا كلت يف داضم موجه يف

 قهرت ةقيرطب درلا ىلع نيلمركلا ربجُت نأ اكيرمأ عيطتست ةيعافدلا اننوؤش ىلع قافنإلا
 . يتييفوسلا داصتقالا

 تاردق فا... زئتس الا ب كو ناكيرل ة ةصرف لضفأ رْفَو يذلا ةاكيسلا ناتسناغفأ تةناكو



 . يمالشإإلا ملاحلا يف ٌكتم جولد
 اهتردق قوفي امب دلبلا كلذ يف اهَسْفَن وكسوم تمزلأ دقف . .ىرخألا ىمظعلا ةوقلا كلت
 ةمصاعلا هذهب ةطيحملا ةقطنملا نيمأتو لوباك ةموكحل هلالغتسا نع ًاضوعو .اهلامتحاو
 اهرسأب دالبلا ىلع هتطلس طيس محلا شيجلا ورق 1979 ةتس رثساز وأ يف دالبلل هوزغ دعب

 دقو .نييفاكلا بيردتلاو تادعملا كلمي الو كلذل ادعتسُم نكي ملو هل اريك دب# اراقملا
 وكسوم تيتابعماك رمحألا شيجلا يف نيدّنجملا بئاتك فعض هتيادب يف لاتقلا رهظأ

 تارئاطلاب نيعتست تذدأو . ةصاخدلا 7 زانستيَس تاوفو يا ةلومحملا قرغل
 لولح عم ةرمدم ًاراثآ كرت ام اذهو ؛«ةديدجلا معدلا تارئاطبو حالسلاب ةجّجدملا ةيدومعلا
 .1985 هنس

 811+ نو"

 < ١1
 يي اس

 17 ع

 اهمالك مغرب ةيناغفألا ةمواقملا ليومت يف ًائيش لعفت ملف ناكير سيئرلا ةرادإ امأ
 لصاوتملا مِهَّلَمَع يقيرف نم ةيناغفألا برحلا وللحم عباتو . .ددصلا اذه يف لوسعملا
 ةيونعملا حورلا نعو كراعملا ريس نع ةيربخلا تامولعملاو ةيددعلا تارشؤملا نوعضي
 حلاصل حايرلا بوبه نم نوقلقي اوأدب 1985 ةنس لولح عمو .ناغفألا نيلتاقملا ىئدل

 . ةسمحدس خم

 نم نكي ملو «ًاريفس ريدقتلاو مارتحالا هل ّنكأ يذلا يملعمو رشابملا يسيئر ناك

 ا/(م[م» زتيفوماربأ نوتروم همسا .ةيزكرملا ةرادإلا يف ئمادقلا نيفظوملا كعلوأ

 دامرو .هتفرعغ ناخدلا بحس ألمتف : راكيسلا نيفعلت نبم رثلكي ناك مط 31300012

 يتلا ةليلقلا تاريعشلا كلت رهظمب ةتبلا ًامامتها رهظُي مل .رظرألا دله رقعرم راكيسلا
 يف ة ةدحتملا تايالولل اريفس ناك موي نييدوبمكلا فولأ تاثم ةايح ذقنأ .هسأر يبا تيا

 همه لك ّنِإ لب :رهاظملاب متهي ال ناك .نئرألا نفضل بيس دعب قيل القل 111

 .زاجنالاو لمعلا وحب يي

 ) . لعفن نأ بجي اذام ىنربخأ لب اك راك اي :ةكرعملا ضن نإ يل لقت الا بق عيبا

 قارتخا نع ناغفألا ديلتاقملا تاقلط زجعت ىتلا ءطاصعل - م د دان رقم دب ||
 قومحعل



 نيدهاجملا تارع ركسعم مطحتو وغلا تاريئاطلا هذيغ خيواوس قلاق اعقب .اهعور

 ىلع ةرداقلا ؟مع©,5 زركْنَتس خيراوصب مهدوزن نأ انيلع بجي» :هل تلقف .ةرحملا

 « . تارئاطلا هله طاققسإ

 ةيزكرملا تارابختسالاو عافدلا ةرازو قفاوت ول !ةديدج ةركف ةياق !أبت» :ساجأف

 نأ ديرتأ) .ةداف كقورأرب ءناكيس نم ىقبلا ام لعبفأو ©: خيراوضلا هذه مهئاطعإ ىلع انما

 16 مالظلا ريغ 1 عطجنم 6[ ل ريب دراشتر كتاقيللص ىلإ بهذإ 255000 ؟ةانش لعفت

 ) و خيراوص مهئاطعإب ةنعتل و طرمعم نأ 215

 :ةيجراخلا ةرازوب ًادبأ قثي ال ناكو .عافدلا ريزو دعاسم كاذنآ لريي دراشتر ناك
 .ةدرابلا برحلا لالخ ةيقيفوتو ةيمالستسا ةعزن ىوذ اهيف نيلوؤسملا دعيو اهب باتري ناك
 فدهب 1984 ةنس ايكرت يف يندملا مكحلاب حاطأ يذلا يركسعلا ىلا قع ةرقنأ أذ
 هتلاسر تناكو .ةيجراخلا ةرازو نع نّيرداصلا بالقنالل بجشلاو ةنادإلا دييحت

 مكحلا ىلإ ةدوعلل قي ةيرط ةطيرخ اوعض نكلو رارقتسالا مدع ةلكشم اوجاع" :نييبالقنإلل
 عبرألا هوجنلا يوذ رابكلا تالارنجلا ناك ثيح ؛كارتألا تاوشابلا هب َنِتُق «.يندملا
 يناوألاو داجسلا ءارشو اهيف لّوجتلا ىلع ٌرصأو مهدالب وه بحأو . ..تناوشاب نوعي

 ةهيياسأ ب دب يعل .هتافرصت ةّبقارمو هتقفارم ةيجراخلا ةرازو ينتفلك دقو . ةيساحنلا

 .ايكرتل ةيجيتارتسالا ةيمهألا نع هلوقي امب :تعنتقاو

 .هئاقلل ًادعوم تبلطو لريب عم يتقادص نم تدفتسا زتيقوماربأ حاحلإ ىلع ءانبو
 ئداب يف كلذ ركنأ .ناتسناغفأ ئلإ زركنتس خيراوص لاسرإ نوكاتنبلا ضفرب هتهجاو
 ام ناك نإ هيدعاسم دحأ لأسو يلخادلا لاصتالا زاهج يف رز ىلع طغض مث :رمألا
 مث «!ةيزكرملا تارابختسالل اق تدع حارق يذلا نم !مهل ات" :لاق مث : حيض ةعمص

 1 نأ عيطتسأ له» :لاق مارتحاو بدأ لكبو يلخادلا لاصتالا زاهج يف رخآ أرز طغض
 («؟ةظحلل 02م باك

 قباطلا نم لزن ثيح نمزلا نم ةليوط ةرتف باغو هتفرغ يف أديحو ينكرتو «جرخو
 ةريبكلا ةرجحلا ثيح نوكاتنيلا ىنبمل 6 حانجلا وحن 0 نمو ثلاثلا قباطلا ىلإ عبارلا

 ةمم تعمس داع نيحو . 035031 6618© ريشا سبق 9 او رايساك عافدلا رهرول ةعساولا



 77 ىمالسإلا ملاعلا يف ٌرنعتم جولد

 0 . ' ب ل | 57 ا .: لا نأ 10 هلوقب دصقي له يسفن لئاسأ تذخاو : . كلذ ع ايش 20 فرعي ال" :اظيسب احيضو ٍ : 7 ف 5 . 1 - . 2

 دل ٠ اائاق فدرا هنكل ؟«يدهاجملا دنع زركنيتس خيراوص ربشت .ىلع يماوم 2
 ا قلتي نأ نيدهاجملا ءالؤه ىلع بجي كلذل , ناتسناغفأ ضرأ ىلع يكيرمأ شيج دجوي
 « . ناتسكاي ىف مهتابيردت

ْ 

 ' م 1 : 2 : ة.[1و :م طغضنو
 خيراوصلا هذه رشنل يموقلا نمالا سلجمو عافدلاو ةيسراخلا يانا نم _
 َتّيرجَأو .اهفقوم نع 614 ةيزكرملا تارابختسالا تعجارت ًاضيأ سركنوكلا نم طغضو
 ٠ 9 5 - 5 ' هأ

 ع
 / لوليأ رهش ةيادب عم ناتسناغفأ لخاد ىلإ حالسلا اذه بيرهت متو ةبولطملا تابيردتلا ٠ ع

 تا تارئاطلل ءءء ظأأ خيراوصلا هد لوصو نم ةدودعم عيباسأ لعبو .1986 ةنس ربمتيس

 ةيلبق عنصلا ةيناطيربلا ]جا/عالم نيلفاج خيراوصو ءارمحلا بست ةعشالا عبتن ىلع لمعت

 ىطاعتلا ىف ًاعم حالسلا نم نيفنصلا نيذه مادختسال ةيكذو ةديدج ةجيتارتسا نودهاجملا
 .غيملا تارئاط ىلع ءاضقلا تايلمع تادتياو . ةداضملا ةيتييفاوسلا تاءارجإلا عم
 270 وحن طاقسإ مت .ًاريثك اهتعرس تدادزا مث اهتيادب يف ةئيطب تناك ءانذ50 تارئاطو
 مادقتسا نع تييقوسلا عنتماو وجلا يف ةيدومعلا تارئاطلا قلحت دعت ملو ةيتييقوس ةرئاط
 .ىشالتو اهاذأ دعتباف ْأَوُج ةلومحملا تابابدلا

 دلانورل ةيناثلا ةسائرلا دهع يف ًاريبك ًاعسوت ةيفخلا تايلمعلا جمانرب دهش دقل
 نويلم 35 نم زفق جماربلا هذه ىلع قافإلا نأ نزلإ ةمرتكملا ريغ تاسارذلا ريشت .ناكيز
 تناك دقف تالاحلا ضعب ءانثتسابو .1987 ةنس رالود نويلم 600 ىلإ 1982 ةنس رالود
 قيرط نع ناغفألا نيلتاقملا ئلإ مّدَقُت ةيبرح داومو رئاخذ ءارش ىلع قفنت لاومألا هذه
 نكي مل ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو رصانع ْنَأ اميس ال «ةيناتسكابلا تارابختسالا
 . ًادج ةردان ةلاح يف الإ ةيناغفألا يضارألا لوخد مهل حمسي

 لامعألا جمارب ليصافت ةفرعم ةيجراخلا ةرازوب نيلماعلا نيللحملل نذؤي نكي ملو
 راثآ جئاتن ةبقارم نم ناك هتفرعم اوعاطتسا ام لكو .زركنتس خيراوص اهنمو .كلت ةّيفخلا
 ينربخأ 1987 ةنس علطم يفو . مهسفنأ ناغفألا نم هوعمس امو برحلا يف خيراوصلا هذه

 تييقوسلا بحسني نأ اوعقوت ام ناعرسو .ناغفألا حلاصل لوحتلاب ذخآ عضولا نأ ءالؤه
 باحسنالا تييقوسلا ررق «1988 ةنس يفو .ققحتت مل هذه مهتاعقوت نكل .لوباك وحن

 . ةيلاتلا ةنسلا يف هولَعَف ام اذهو «ةيناغفألا يضارألا عيمج نم
 دس هدمستس ممل ششي



 5 دكيسلا *ىمت أب ةهممل 5 «ةيئاتسكاملا ةيركسعلا تارياخملا ةزهجا يه دّعل

 عاملا لاجر تاعامح ايوحت ىلع .؟ةيريخلا» ت تامظتملا ضعبو ةيدوعسلاو ةيحير ىلا

 تلا ملا لش * بت سككس باسح اهل تمم وش لإ بفعل :بعوطتملا 3 فاللالاو ةيناغفألا

 جاتحمت ح 0 لاس رخاآز روت خيراوص كا . هسأب كسب فورعملا رمحاالا شيجلا هح ىح ء ٠ يب 5 ا ا ّ ا 1 5 1 ءمص

 يقلب نكامألا 4 ل يلع اومدقي مل ع: لنه الرحل لاوط و كس وسلا نا ريغ

 ل | 5 د م -- لحي ملو . ناتسكاي ىف. اهنم ١ وملطني اوناك 5 اق اه نرمي ةودعاملا ناك

 مهنأ ودبيو «ةردانلا تنالاجلا ضعي ىف لإ ةيدودجلا قطاعملا قوف ةلقاقملا مهتارت
 ثتدرلحو .ةلودلا كلت ىلع اودتعي مل او دجلا لمحم ىلع ةيكير مألا قا يدبشلا [ىذعلا

 تاوقلل عيرس باحسنا ىلإ تعد يتلا فينج ةيف ةافتا ىلع عيقوتلا دعب ناتنا نارمأ

 تارياقبلا ايمن تنال قري للشات يل 1 اديع ديدنق راجفنا عوقو ؛امهلوأ .ةيتيبقوسلا

 راجفتالا بابسأ فرعُت ملو ناغفألا ن رقفاجملا حالسلا نيزختل ةيكير يالاو ةيناكسكابلا
 كاذ نم روهش ةعضب دعب ثدح . يناثلا رمال .:ةناعاس ةدعغ يدنيلاور ةنيدم زه يذلا

 تناك يتلا ةر ئاطلا تمطحت نيح ناتسكايلل ى ءركسعلا مكاحلا عب عرصم وه «.لئاهلا راجفنالا

 6860 ةيتييقوسلا تارباخملل ةلص دوجوب ةريثك كوكش ينتدوار . ضماغ ثداح ىف ا

 يأ ىلع رقعأ مل ىنأ الإ ىكوكش دكؤي ام دجأل اريثك تبقنو تثحبو ءني رمألا نيذهب
 . ىذدنع انمقب ةةقاك ةوكشلا هله أ معر 5 املد

 ىلع رميقوماربأ ةقفرب تنك نيح ىناتسكابلا يركسعلا مكاحلا عرصمب تمع دقل
 طيحملا طسو يف «تلئزور رودويت١ ةيكير ألا ةيرحبلل ةعباتلا تار ئاطلا ةلماح حلطس

 ينأ مغربو .ناذآلا مصي تارئاطلا يود ناك .5 - 14 تارئاط عالقإ دهاشأ ءىسلطألا

 اشأَو يهابتنا تفليل ةذوخلا ىلع ةيرحب طباض رقن سلو ىلع ةيركسملا ةذوخلا َتَععَضَو

 بلظق ةرسراخلا ةراوو فلشلا» انقل قيس .جربلا لخاد ئلإ نانثالا نحن هعبتن يك هديب

 نأ ودبي .ةرشاب زوردتا ةدعاق ئلإ نآلا ةرئالع امكلاعس : نطنشاو لإ اروف امكتذوع

 0.5 رئاط طحت ثداح ىف لبق لق ىناتسكابلا سيئرلا

 نم يقلق فخا مل ينكل .هذه تارئاطلا ةلماح نعم يا لقت ةرئاط دوج وب ت”ررس



 09 ىمالشإلا ملاعلا يف ٌرتَعَتُم جولو

 : طباضلا تلأسف «.ةعرسلا حانج للع انتدوع ظ0ؤ- ةيجراخلا ةرازو تلعج يتلا بنآيصألا
 «؟ةثداحلا هذه نع ًانقيأ فرعت اذامو»

 ىلإ ترظن «.ًاضيأ ةرئاطلا كلت ئلع يكيرمألا ريفسلا ناك :؛لجأ» :باجأف
 ناك دقق . انتا اذه دعاس ةينيع عقلا دق هلق تسسعلاو ءاعاش قشر ىيآرلا نوفسلربأ

 يذاتسأ ناك امك .ءميمحلا هقيدص م/صمال .٠ ؟جماعا ليفار .لإ دلونرا ر هسا كاد

 ايسا بونج يتقطنمل ًاديج ًامهفت رهظأو ةيجراخلا ةرازو يف ًاعيرس جردت .يملعمو
 نم هريغو نانبل يف نورخآلا اهبكترا يتلا ء ءاطخألا نم ًاريثك حلصأو طسوألا ق ةاردقلاو
 يفاكلا تقولا دجي ناك دقف ةعساولا هتايلوؤسمو ة ةريكك رومأ ىلا ةعئاتجبل مغرتو ٠ . نادلبلا
 يف ةأرملا دض زييمتلا ةحفاكملو ءديدسلا حصنلاب مهديوزتو نيفظوملا راغص عيجشتل
 يتلا تناومسلا فرقا ؟ . ينرآ» لوألا همساب هنودانيو «هنوبحي عيمجلا ناك .ةيجراخلا ةرازو

 لخدنل ةمزأ نم جرخن نحنو «نولءاستي انم نوريثك ناك «كلت ةرئاطلا ثداح رثإ تلاوت
 مل ينرآ نأ ول لاحلا هيلع نوكي نأ نكمي فيك ءطسوألا قرشلا ةقطنم يف ىرخأ يف

 اهيدل لب «تاربخلا ىلإ رقتفت ال ةيكيرمألا ةموكحلا نأ حيحص .ةرئاطلا كلت يف نكي
 نأ ريغ «يتييفوسلا داحتالاب قلعتي ام اميس الو .ةءافكلا نم عيفر ىوتسم ىلعو مهنم ريثك

 .ًادج نوليلق نطنشاو يف ريبك رثأ مهلو ةيسرافلا ةغللاو ودرألا ةغل نونقتي نيذلا كئلوأ

 خيراوصب ناغفألا حيلست يف قح ىلع انك له . . يسفن اهب تلاج ة ريث# ةلقسأ

 يف نييدوغسلا انكرشأ نأ انم ريدقت ءوس ناك لهو ؟ةحلسألا فونص نم اهيريغشو ب لتس
 أعم ةريرسألا نيذه نأ نودقتعي مع نيريثك كانه كلو ءايل اناوج ردأ مل ؟ةلاييبعلا مم

 ةكرح تمن يتلا ةرذبلا امِهّنأو «ةدرابلا برحلا يف اهانعَبْنا يتلا ةئطاخلا تاسايسلا نم اناك

 .اهنم «ةدعاقلا»

 ةرادإ نأ دّقتعأ :يتركاذ يف ثادحألا كلت ديعتسأ انأو 62 تالكحيللا ةلش يف ينأ ر 76

 داحتالا تءاردق فازنتسا يفو ناغفألل اهتدعاسم ىف أطخ بكترت مل الكمر سسيترل لا

 ناهربب ةلاكولاب بورحلا كلت ءاهنإل نيدهاج لوعسن انك :«ديشك ىلا ثسلاو. يتييقويملا

 تاناهرلا تناك دقل .نيهاجتا اذ اقيرط نوكت دق تاعارصلا هذه نأ وكسوم مامأ عطاس

 بعشل همدقن انك يذلا نوعلا نع كيهان ءرطخلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةدرابلا برحلا ماّيأ



 دقف زركنتس خيراوص امأ . ةليمع ةموكح بيصنت اودارأ نيذلا ةازّعلا ل لالؤخلا :تبعنل جرب

 ريغ اهضعب ٠ اهنم ىقبت ام اندعتساو . : يدانيلاورب راجفلا يف رآ برسلا كلا ىف اييظعم 2

 هذه نم اَيأ ّنكل .اهعون يف ةدرفتملا اهتارخدم ةّيحالص ءاهتنا دعب لامعتسالل حلاص

 نم عون لكل ًامسا تاب دق زركنتس نأ مغر نييباهرإلا يديأ يف عقي مل خيراوصلا

 تو يف فاتكألا ىلع لمحت يتلا تارئاطلل ةداضملا خيراو وصلا
 . ملاعلا عاقصأ

يف ابئاص المع ناك دقف ةيبرعلا راطقألا نم اهريغو ةيدوعسلا كارشإ اَمَأو
 نم ه

 كلتل تبثأو ءالوأ «ةدحتملا تايالولا نع ةيلاملا ءابعألا ٌفّقَح دقل : قب اه .ةنيكتسلا

 ال قيكلو . .ليئارسإ ئلع اننيب فالخلا مغرب ةكرتشم انفادهأ ْنَأ يناثلا ماقملا يف تاموكحلا

 ام ءاطخأ ةعبرأ تبكترا دق ناكير سيئرلا دهع يف ة ةدحتملا تايالولا ْنِإ لوقلا جرم كلب

 . اذه انموي ىتح انيف رثؤت تئتف

 يف يناتسكابلا تارباخملا زاهج ىلع 014 ةيزكرملا تارباخملا دامتعا نإ ءالوأ

 ناغفألا عم تاءالوو تاقالع ريوطت انع بجحخ دق مهحيلستو ناغفألل نوعلا ملفت

 .تارالودلا نم تارايلم ةدع هتفلكت غلبت دوهجم لباقم اهرمثتسن نأ يقبعي ناك هسا

 نب لتق ةمهمب تدهع نيح تاينيعستلا يف ةلئامم ةطلغ ةيزكرملا تارباخملا تبكترا دقو)

 هذهل اهلاجر لاسرإ ريع الذب ناغفألا ةيووعلملا ضعبل ةدعاقلا ميظنت تادايقو ندال

 . (ةمهملا

 برعلا نع هعريقو نييرصملاو نييدوعسلا ةتحسملا تايألرلا تكرشأ امدتع :انان

 ؛برعلا» نم شيج لوخد (نع فرطلا ضغت وأ) ئلإ فدهت تناك ؛تييفوسلا لاتق يف
 ليحر دعب مهب لحيس امل وأ نوتركي عمل رافعا ابقوذ تاقسقابو :قاهستاغفأ لل 0

 ريمألا دمتعا راطإلا اذه يفو «نيعّوطتملا اوعمج نم لوأ نويدوعسلا ناكو ...تييقوسلا
 تالواقملا يف لمعت ًادج ةّيِرَب ةَرْسُأ نم لجر ىلع :ةفرعسلا تارداتكملا داق « تارت

 ديخألا نع ثلا نب لص .ةدال حب ةماسأ هسا ةيووعسلا .ةكلاملا ةلقاعلاب ةلصلا ةقيقو

 ىلإ مهلقّتو ايدئاقع بيلايهأتو مهبيردتو برعلا نيعؤطتملا دنيجتب ضيوفت ىلع يكرت

 ريثكل ناكو ؛«مهتاعمتجم ىف نيمقانلا نم اوناك نيعّوطتملا ءالؤه مظعم نكل . ناتسناغفأ

 رصم ىلع ًارطخ تّلَكَش يتلا ةيلوصألا نيملسملا ناوخإلا ةعامج عم تالص مهنم



 روف زركذتس خيراوص انآ .ةليسع ةنركع بيض اوكارأ خيرثلا ةارقلا الدفا يدب 59
 رغ اهضعب .اهنم ىقبت ام اندَعَتْساو .يدنبلاور راجفنا يف وأ برحلا كلت يف اهمظعم رمد
 ,زه نم أَبأ ٌنكل .اهعون يف ةدرفتملا اهتارخدم ةّيحالص ءاهتنا دعب لامعتسالل حلاص
 نم عون لكل امس تاي دق قوكتتس نأ مغر نييباهرإلا يديأ يف عقي مل خيراوصلا

 . ملاعلا عاقصأ عيمج يف فاتكألا ىلع لمحت ىتلا تارئاطلل ةداضملا خيراوصلا

 نم هيف ًابئاص ًالمع ناك دقف ةيبرعلا راطقألا نم اهريغو ةيدوعسلا كارشإ امو
 كلتل تنثأو «ًالوأ ؛ةدحتملا تايالولا نع ةيلاملا ءابعألا ٌفْقَح دقل «ىفكي ام ةمكحلا
 ال نكلو . ليئارسإ ئلع اننيب فالخلا مغرب ةكرتشم انفادهأ نأ يناثلا ماقملا يف تاموكحلا
 نم ءاطخلا ةعيرأ فبكنزا دق قاكير: سيئرلا دنهع ىف ةدحتملا تايالولا ْنِإ لوقلا نم دب

 . اذه انموي ىتح انيف رثؤت تئتف

 يف يناتسكابلا تارباخملا زاهج ىلع ©18 ةيزكرملا تارباخملا دامتعا نإ ؛الوأ
 ناغفألا عم ثاءالوو تاقالع ريوطت انع بجخ دق مهحيلستو ناغفألل نوعلا ميدقن

 .تارالودلا نم تارايلم ةدع هتفلكت غلبت دوهجم لباقم اهرمثتسن نأ يغبني ناك مهسفنأ

 نب لتق ةمهمب تدهع نيح تاينيعستلا يف ةلثامم ةطلغ ةيزكرملا تارباخملا تبكترا دقو)

 هذهل اهلاجر لاسرإ نم ًالدب ناغفألا نيروجأملا ضعبل ةدعاقلا ميظنت تادايقو ندال
 . ةميعلا

 برعلا نم مهريغو نييرصملاو نييدوعسلا ةدحتملا تايالولا تكرشأ امدنع 1
 'برعلا» نم شيج لوخد (نع فرطلا ضغت وأ) ىلإ فدهت تناك «تييقوسلا لاتق يف
 ليحر دعب مهب ٌلحيس امل وأ نونوكي نمل رابتعا امنود ناتسكايو ناتسناغفأ ئلإ
 ريمألا دمتعا راطإلا اذه يفو ؛نيعّوطتملا اوعمج نم لوأ نويدوعسلا ناكو .تييقوسلا
 تالواقملا يف لمعت ًادج ةّيرَن ةّرْسَأ نم لجر ىلع ٠ ةيدوعسلا تارباضملا دتاقا +يكرت
 ريمألا نم ندال نب لصح .ندال نب ةماسأ همسا ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلاب ةلصلا ةقيثو
 ىلإ مهلقّنو ًايدئاقع مهليهأتو مهبيردتو برعلا نيعؤطتملا دنيجتب ضيوفت ىلع يكرت
 ريثكل ناكو «مهتاعمتجم يف نيمقانلا نم اوناك نيعّوطتملا ءالؤه مظعم نكل . .ناتسناغفأ
 رصم ىلع ًارْطَخ تْلكَش يتلا ةيلوصألا نيملسملا ناوخإلا ةعامج عم تالص مهنم



 61 يمالشإلا ملاعلا يف ٌدتَعَتْم جولد

 ةحبش مسأب ناللا فورعملا ميظنتلا نيعوطتملا ءال وه نم ربكألا مسقل لا حبصأ , 5 . هب راومسس و

 نم اهريعو رئازجلاو رصم يف اهتالمحب تماق ةيباهرإ تاعومجم مصن ىتلا ةدعاقلا

 .نادلبلا

 ةنمبزعب .بلاتقعأ يف ةعرسم اهدراومو اهتدصرأ بحسب ةدحتملا تايالولا تماق ثلاث
 فيفخت يف بغرت تناك . كلذ دعب ثدح امل مُهَف وأ ريثأت نود انكرت ام اذهو «تييبف وبملا

 كلذ تكرت كلذبو تارابختسالا ةينازيمو ةيجراخلا اهتسايس ىلع يناغفألا ءبعلا ةاطعَو
 .2001 ةنس ناتسناغفأل انلالتحا دعبو ءقحال تقو يفو) .أديحو هريصم هجاوي دلبلا
 تاكفقلا تقكمت يقيقوسلا هباستالا دعو . (ديهز نمشب ذوفنلا كلذ ديعتسن نأ انلواح

 اهضعب ئلع تبلقنا مث ؛تبيقوسلل ليمعلا ماظنلا ىلع ٠ دهرا نس ةفلعتتساا ةيناغقألا
 ةيلعألا نرلا كلت هيب ىركلا دمع توق اه لوباك ةمصالعلا تازلك اضع

 اهيلإ تّرف يتلا عومجلا كلت ئلإ ةفاضإ ناتسكاي ئلإ نيئجاللا نم ةمخض عومج تقفدتو
 اهانمعد ىتلا ةيناتسكابلا تارباخملا تمدختسا انهو .تييقوسلا دض ةليوطلا برحلا مايأ
 ةديدج ةينيد ةئْفِب ةنيعتسم ىضوفلا ةلاح ءاهنإو ماظنلا ضرفل اهذوفنو اهتّوُق ناتسناغفأ يف
 اولتاق نيذلا برعلا نيعّوطتملا مادختسا ةئفلا هذهل نويناتسكايلا لهّسو ؛نابلاط ةكرح يه

 .اهفص يف لاتقلل ةدعاقلا ميظنت مهب دصقأو ةيناغفألا برحلا يف

 ىلع ةيبلسلا راثآلا عم يطاعتلل ناتسكايل نوع ٍّيأ ةدحتملا تايالولا مْدَقُت مل .ًاعبار
 نيفرطتملا ءايرثألا برعلاو ناغفألا نيئجاللا نييالم نم طيلخلا كلذ اهفلخ اهفلخ ىتلا اهعمتجم

 نم ديازتملا اهقلق ببسب ناتسكايل اهتادعاسم تعطق اهنإ لب .اهيف اوماقأو اوؤاج نيذلا
 تدادزاو .«فققوتي مل جمانربلاف ءاعفن تادعاسملا عطف ٍدِجُي مل عبطلابو .يوونلا اهجمانرب
 .يسايس رارقتسا نود لظ ةيوونلا هتحلسأ ريوطت ىلع لمعي يذلا دلبلا اذه ْنَأ ةعانقلا

 . ةبصعتملا ةينيدلا تاعامجلا يديأ يف ةسيرف عوقولاب ًاددهمو

 يفو رمحألا شيجلا يف ًادج ةريثك ءايشأ تَرّيغ ةيناغفألا برحلا هذه ّنأ ريغ
 ىتح مهدالب لإ دوتجلا داعو اهرازوأ برحلا تعْضَو نأ امف .ًامومع يتييقوسلا داحتالا

 كلت نكت ملو . ةشيعملا ىوتسم روهدتو يعويشلا بزحلاب يداعلا نطاومل || ةقث تواهت

 . ةاعيناقفا يف أاضيأ ا ا لب . هلجححو يتييفوسلا داحيتالا .ىف يف تاريغتلا



 ىأ 1989 ةنس رياربف / طابش رهش ىف ناتسناغفأ نضرأ يتييقوس يدنج رخآ رداغ

 طقم ملأ ؛ .سألا شوب جروج ديدجلا سيئرلا ةرادإ دهع نم طقف دحاو رهش ءاضقنا دعب
 رهظو ٠ .ةوقلل ةديدج لكيه ناتسناغفأ يف رهظ كلذ رثإ .وكسومل ةليمعلا ةموكحلا
 ةيركسعلا تارباخملا طابضو ةبراحملا ىوقلا اوداق نيذلا لئابقلا ءاسؤر مه ددج نوبعال
 دالبلا ئلإ اوؤاج نيذلا برعلا نيعوطتملاو ةكيرمألا ةنفسألا مهيلإ اولقن نيذلا ةيئاقسكابلا
 نأ شلاوب لاومألا ةيلسحم

 لخاد يرجي امب نوركفي دابأ لالجو راهدنقو لوباك يف ًاعيمج ءالؤه سلج
 خيش دلاخو ىدوعسلا ندال نب ةماسأ مهنيب نم ناكو .ءانثألا كلت ىف ىتييفوسلا داحتالا
 ناك ٠ كاذنا مهفرعن نكن مل فورخآو يلبتح ئعدُي يسينودنإ صخشو يناتسكابلا دمحم
 ناتسناغفأ يف هب تقحل يتلا ةميزهلا باقعأ يف للحتيو ككفتي أدب دق يتبيث ىقتيقوسلا ةاحتالا
 رفعي ناقنألا يشع. لهو ٠ . (ةميزهلا كلت ببسب ناك اذه هككفت نأ برعلا دقتعا)
 هذهب .ديجلا حالسلا نم ءيشو نارقل لاو لاملا هلعلو نأ نكسي امن نوركفي : نيلتاقملا
 ةوق مدي نأ عيطتتسي .«كلذ نم مهألاو لب .ةرفاك ةموكحب حيطي نأ ءرملا ميظتسي ءايشألا
 .1990 ةنس يف كلذ ناك . . هئنيع كلذ اولعف دقو .ليمظع



 ثلاثلا لصفلا

 نابْسُحلا يف نكت مل جئاتنو لمتكت مل ةمهم

 ةيركسعلا نوؤشلا قيرف سيئر وهو .موي تاد 6[5/© 00 نومياس فيتس ينثدح

 ًادج بضاغ ©ه11 ىلاو» نلأ يلراشت َّنإ ًالئاق ءٍذئنيح ةيجراخلا ةرازو يف ةيسايسلا

 « .اهلعفيس قارعلا َّنَأ دقتعي هّنإف هيلإ ثدحتت نأ لضفألا نم»و

 ةنس لطم يف ةيمايسلا ةيركسلا ةروشلل ةيسراقلا زيزو ةعاسم يعنم لإ ةيقأ
 اذه َّنَأ نودقتعي نيذلا ةيجراخلا ةرازو يفظوم نم نيريثك اذه بضغأ دقو +0

 :ةيندملا ةمدخللا يفظوم نم ءاربخب اهرغاوش تكلم. ىتلا بصانملا نم هريغو ءبصنملا

 . مهتعامجلو مهل ًاركج ىقبت نأ بجي
 تارابختسالا ةلاكو لخاد ًاعم نآ يف بوبحم ريغو ًابوبحم ناك دقف نلأ يلراشت امأ

 ىف ًاموهب كراش هقووطبلا ناك هاوس ىلع ًامكاد ناك هسقن :ببسللو, 68 ةيركقرملا

 ةيرس ةلحر ببسب لمعلا نم هلصف ئدافتي نأ ىربك ةبوعصب عاطتسا «ةيمهألا ةغلاب جمارب

 تءاب نارهط لإ قال اة/كءة[وماخضصع نيلرافكام لب بلط ىلع ءانئبو هنع اهو ءاهب ماق

 اذه هعقوم نمو 2610021 11/230128 011 يموقلا راذنولا طظباض نآلا وهو .لشملاب

 سرامي قارعلا َّنأ ىلع عمجُت تناك يتلا ةيزكرملا تارابختسالا يف دئاسلا يأرلا ضراع

 ةلاكو هتعفر يذلا ريرقتلاو .طمّنلا راعسأ يف ريثأتلا ةيغب تيوكلا دض فيوختلا ةسايس

 تاجردو برح ضوخ يف ركفُي ال ًادحأ َّنِإ لاق ضيبألا تيبلا ئلإ ةيزكرملا تارابختسالا

 رهش رخاوأ تقولا ناك دنقف . (ةيوغم ةجرد 42) تياهنرهف تاجرد 108 نع ديزت ةرارحلا
 .1990 ةئبس ويلوي / زومت



 ام» :اهنم ِمّرَبَتَي دق ةجهلب هل تلقو ٠ نمآلا فتاهلا ىلع نلأ يلراشت ىلإ ُتْنَدَحَنو

 [(058 نع ديزت كانه ةرارحلا تاجرد تسيل .ةاج قارعلا نأ داقتعالل كوعدي ىذلا

 .هضغ رّجفيس ةيزكرملا تارابختسالا هتلاق ام ركذ دّرجم َّنَأ ًاديج كردأ تنكو ؟؟تاجرد

 ول ىتح ًائيش اوظحلي نل مهف .ءالؤه قدصت ال» :بضغ ةَرْوَّس يف وهو لاقف
 /) . مهتارايس فقاوم ىلإ تلصو دق 72-1 زارط نم ةيقارعلا تابابدلا تناع

 لمعب مايقلا كشو ىلع نييقارعلا َّنَأ دقتعت اذامل ؟لوقت اميف داج تنأ لها : : هّيلأس

 «؟تيوكلا ةفاخإل ةلواحم دّرجم اذه مهلمع سيلأ ؟ام

 «. عادخ» :ةدحاو ةملك هباوج ناكو

 تاكسإ مهتالواحمو ؟ةعيدخلا كلت راتس ءارو نم نولمعي مِهّنَأ ينعتأ» :تلقف

 ًادحأ َّنأ دصقتأ ؟مهتاكرحتو مهعقاوم ءافخإو «مهتادحو نم ةيكلساللا مهتالاصتا عيمج
 4 .نردكلا ةفاحنإا دصتقي ناك إ لامعألا هذهب عوقي آل

 (« . دصقلا تفرع دقلا) : ىنعنقأ هنأ كردأ دقو بالج

 سلجم عامتجال ايهذ 80 دس ملا بح ا تفوركو واكس ألا ةكيدملا

 وتل قييم نم ٠ . ةيجراخلا ةرازو يف [28اعاان6 معا ركربلكيإو 821 ركب . يموَملا نمألا

 42) تاجرد 108 نىلإ لصت مل اندالب ةمصاع ىف ةرارحلا ةجرد 3 مغربو (؟عامتجالا

 نييدايقلا ءاضعألا مظعم رداغف «ديدشلا ٌرحلا كلذب يحوت ءاوجألا َّنأ ريغ (ةيوئم ةجرد
 . ةنيدملا

 800 تيميك بوب مويلا كلذ رصع نم رّخأتم تقو يف دِتُع يذلا عامتجالا سر

 ةسفن ةسمق ؛دجلا لمحم ىلع قارعلا رمأ ذخأن طقف ةثالث انك .ةرازولا ليكو 11016

 [01 |« (عا6 ريك كو 0 كاف .يموقلا نمألا سلجيم نم 1 ءطقنع [ 5 ساه دزاشتموو

 وزغ ىلع قارعلا مِدْقُي نأ ليحتسي :لاق دقف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريدم بئان

 مدعب يحارتقا اضقأآو ( [0231ع ]ع1عا012|١ ايمرج فيد لاريمألا يأَّرلا هكراشو .«تيوكلا

 .اهتانيرمت ءاهتنأ دعب ةقطنملا نع ليحرلا كشو ئلع تناك ىتلا ةيكيرمألا تاوقلا ةرداغم

 يبسالك ليريإ انتريفس نم ًاريرقت ىّقلت دقف ةيجراخلا ةرازو يف طسوألا قرشلا مسق اَمأ



 65 نابُسُحلا يف نكت مل جئاتنو ليتكت مل ةمهم

 َّنَأكو نيا ثيد عامف ألا ىهتنآو .اهل ”ريسح مالم تائنيمطت هيف دكؤن مما 0006

 رق يسن ردا يب سلجم نلت يف صفت #9009 فرم فيس يأ
 يف نييركسعلا ةريهسايِسلا ةيللعسلا رابك دحأ روطص 10121 كاتيرت نوج انيلإ ! ٌعضنأ مث

 .ةيطارقوريبلا لاح انيثرو عامتجالا يف ىرج ام امهل تحرش . .ذئموي ةيجراخلا ةرازو
 : الئاق ّىلإ تفتلا مث .نوج هيلع در . فتاهلا سرج نر ةيناث حادقألا ألمن انك امنيبو

 ) . ةيناث عمتجتس نيبودنملا ةنجل . .دوعت نأ كيلع»

 ًاعيمج قفتن نأ لجأ نمأ ؟اذامل» :نزحلاو ئسألا يناعم لمحي ًالاؤس هل يّدر ناكف
 (؟ءيش لعف مدع ىلع

 تلصو دق ع نارظ ةقارعلا تابادلا نأ ودبي 109 :لاقؤب اليلق يظينو. هسأؤ ره
 (.تيوكلا يف ةيكيرمألا ةرافسلا يف . . .تارايسلا فوقو ناكم ىلإ العن

 فيك ىردي ال هدأ يف ةريح يف شوب سيئرلا ناك . وطلاب لبن] رابكلا هاعو

 ةيجراخلا ةسايسلا نع لوؤسملا قودصلا هقيدص ناكو . يكيرمألا درلا كوكي نأ بجي

 َّنَأ ريغ . لمع يأب مايقلا ناعنامي ينيشت كِد هعافد ريزوو لأ00 8316: ركيب ميج ريزولا

 بلق دق قارعلا نأ ىأر 86606 5600/60[ تفوركواكس تنرب يموقلا علا رانككسم

 ناجي رسبلا اذه لغو .ريكشي نأ فئبعلا اذهل عامسلا زوضو ألو ةيجييتا مالا ةلدامملا
 6-5 5 ناكو .ةيناطيربلا ءارزولا ةسيئر 103:8عد:عغ 13(غءاطع: رشات قسرظو انه عقار

 يقارعلا شيجلا نم ةمدقتملا تادحولا نيب قئاوع نود ًاكلاس تاب دق قيرطلا َّنَأ نيريخألا

 شيجلا تادحو تمّدقتو كلذ ٌتَدَح نإو . ةكلمملا قرش ىف ةيدوعسلا طفلا لوقحو

 دقدسعو ..ملاعلا ظْقَي نع ربكألا ءوجلا نيلغ ةادغج رطيست فوسف فيلا اذه وحن يقارعلا

 : اكيرمأ ىلع نوديري ام اولمُي نأ نويقارعلا عيطتسي

 ةعرسلابو «يدوعسلا طفُنلا رابآ نع عافدلا بوجو ضضم ىلع هقيرفو شوب ررقو

 مغرب «يعافدلا راشتنالاب مايقلل ةيدوعس ةقفاوم ئلإ ةجاحب اوناكو ريخأت نود ةنكمملا

 طفّتلا ةيامح بوجوب نودقتعي نمم ضيبألا تيبلا يف نوكاتنيلا يف نم ضعب دوجو



 هلو عاف لا ريزو اولا ةمكي رمألا تاوقلا لوبقب ىدوعسلا لهاعلا عانفإ ةمهم تلتوأو

 مجانآ زتيف يقوفلوو لوي عافدلا ةرازو ليكو ٌمض قيرف ليكشتب روفلا ىلع ماق يذلا ينيشنت

 ىدناسو ليطسولا ةدايقلا رما ل0131 5ادانل2 202[ فيوكزتراوش نامرونو 7

 د دءام كاذنا تك ىذلا انأو .يموقلا نمألا سلجم نم 5حجمللإل (طهماع5د زلراشت

 . ةيسايسلا ةيركسعلا نوؤشلل ةيجراخلا

 ىسلطألا طيحملا يف 120:05 روزألا رزج يف تطح زارطلا ةميدق ةرئاط انك
 عيطتسن ثيح لتلا ةّمق ىلإ انتداق ةراّيسلاب ةهزن يف ءانثألا هذه يف انجرخ .دوقولاب هوريلل

 مل يذلا فيوكزتراوش عم ةنؤو: تيداحأ :كللذايف . ليللا يف ةريزجلا هذه رظنم ةدهاشم

 لوزعم هبش عضْؤَم يف يح اهسأري يتلا ئطسولا ةدايقلاف «نطنشاو يف ًاريثك ًافورعم نكي
 يف هيلإ تفرعت . ىربكلا تادايقلا لسلست ىف ةيمهأ لقألاو (13002 ايمات ةنيلدم برق

 ىزب ةمخضلا زا هيلا تييبحأو يناثلا ىف هتدايق رقم تْرُز نيح ةنسلا نم قباس تفقو

 نم مُقْوَنَأ اًمع ييأر ينلأس نيح ةريزجلا كلت يف ةئلألتملا ءاوضألا ئلإ رظنن انك .لارنجلا

 لمأن١ ! يبت باجأف .يئابرهك لطع ببسب ةئجافم ةروصب راونألا تأفطناو .هذه انتلحر

 ؛ . اهتيادب نم لضفأ اهتياهن نوكت نأ

 ةبوطرلا تناك يتلا ةدج راطم يف ةرئاطلا انب تطح نيح هّلودُس ئخرأ دق ليللا ناك

 ةليطتسملا ةمخضلا لابقتسالا ةلاص يفو .يكلملا رصقلا ىلإ ةرشابم انلقتناو .ةيلاع اهيف

 ريبك ددذع رضحي نأ داتعملاو .انتلابق نويدوعسلا ءارمألا سلجو اهبأد دنع كلملا سلج

 رهش رخاوأ ىفو ةدج يف ليللا نم رخْأَتُم تقو يف دقعُي ًاعامتجأ نييذوعسلا ءارمألا نم
 : نيلطسعا أ نأ

 نأ دقتعن انّنِإ هلوقب ينيشت كِد ثيدحلا أدتبا «ةرئاطلا يف نحنو انقفتا امكو

 وحن تيوكلا نم اديه ةيقارعلا تاوقلا لصاوت دقو مهاد رطخيب ةددهم ةكلمملا

 ثيدحلا نطغأ مث .اهعنمي ام دجوي الو .يدوعسلا طفتلا لوقح ىلع رطيستو بونجلا

 رامقألا اهتطقتلا ًاروصو طئارخ اهيلع عضو ةصنمب ءاج يذلا فيوكز راو ئلإ

 نوكي الآ ةيشخب :ةسصحاأ ةرئاطلا يف نحنو ضرعلا اذهل ةبرجت يرسل نرد .ةيعانملا

 ليلد انيدل سيل .هذه يتيشخ ىينقرافت مل ةيناث ِهُّنْعِمَس امدنعو .ًاعِنْقُم ضرعلا اذه



 07 نابُسُحلا يف نكت مل جئاتنو ليتكت مل ةمهم

 أ ةدكأ ةعانق ىلع تنك ىْنأ معرب همدقت ةلصاوم مزتعي تارعلا نأ تبكي نيوملف

 . الجآ مأ ًالجاع كلذ لعفيس

 ةكلمملا نع عافدلل يأَتَس ةيكيرمألا تاوقلا ّنَأ ادعاو اذه هثيدح ينيشن ئهنأو

 نأ يصخشلا سيئرلا دعو كلملل دّكؤن نأ يف بغري شوب سيئرلا نأ ًادكؤُم ءطقف
 قالسلا ساي امقايسو اهنع رطخلا لوزي املاح دالبلا رداغت فوس هي ةيكيرمألا :تاوقلا

 . اهترداغمب

 انعمسو .اننّيعأ مامأو انروضحبو «مهءارآ عمستي نأ ًابلاط هئاِّشَأ ئلإ كلملا تفتلا
 ءارمألا دحأ لاق دقف .ةكلمملا ئلإ ةيكيرمأ تاوق مودق ةركف لوح رودي ًاريبك ًالّدَج
 اذه» :رخآ لاقو «.اورداغُي نل» :انقِفارُي يذلا مجرتملا نم اسمه تمجرت دقو «ةّيبرعلاب
 يفو .انل ًاداضم ىحنم وحنت لاقت يتلا ججحلاو لادجلا ادبو «.نآرقلا ئدابمل فلاخم

 ينطولا سرحلا تادحو نم ةدحو َّنَأ ديفُي ًاريرقت ىّقلت دق كلملا َّنأ انْمِلَع ءانثألا هذه
 رقتفت يتلا دودحلا تربع دق امبر يقارعلا شيجلا نم ةوق دودحلا برق تدهاش يدوعسلا

 نولأسي ينيشتل قفارملا قيرفلا دارفأ أدبو .اهمَدُقَت لِصاوُي اهّلعلو .ةحضاولا تامالعلا ىلإ
 . كانه ليللا يضقنس انك نإ

 ىف يدوعسلا ريفسلا ةّيزيلكنإلاب هلوقن ام هل مجرتيو كلملا بئاج ىلإ سلجي ناك
 اتلوصو لبق ةصاخلا هترئاطب ةيدوعسلا ئلإ لصو دقو .. زدنب ريمألا هيأ نبا نطنشاو

 7 ؛نطنشاوب يلمخملا عمتجملا يف ًابوبحمو كلملا مدل ًاريثأ ناك . ةدودعم تاعآسب

 ىفأ رتوتلا خركلا .. هعم انعامتجأ لبق كلذب كلملا عانُقإ لواحو ةيكيرمألا تاوقلا رشنل ًاديؤم

 نم بناج يف مهسفنأ نييكيرمألا نيب اميف ليوط لدج ؛هَّدَّشَأ يف ناك ةلاصلا هذه

 ردقت ةفاسم امهنيب لصفت رخآلا بئاجلا ىلع نييذوعسلا ءارمألا نيب ليوط لدجو «ةلاصلا

 عيمجلا نأ عم «؛كلملا هلوقيس يذلا ام فرعي ال نيبناجلا نم ْاَيَأ نكل .ًامدق نيعبرأب

 . ةلبقملا تاونسلا يف ةلئاه راثآ اهل نوكتس اهلوقيس يتلا هتملك َّنَأ نوفرعي

 انأ# 1 لاق يتيفت دينو ىق ةرشاس رظنر هئاقشألل ةرهلظ ناو نيعيلا وحنا رادقسأ ىف

 ”ةكمملا ةعرسلابو فيدل ام لعب هشيع لسرك هدشيس لسرتلاهل لق . شوب سيئرلاب قأ

 ملكتي ذخأو «. عضولا اذه يهتني امدنع رداغت فوس تاوقلا هذه ّنأ دعو تليق دقل



 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف 58

 ءارحصلا طسو ةكلمم ءانب ليبس يف ةكلاملا ككاعلاو وه هلعف امع هلوقي امل عمتسن هيجي و

 ءاًدص يتأي نأ ًادبأ ئضري 4 لا ورعو ةيرصع ةّمأ ةفأختملا ةيودبل لئابقلا هذه نم العاج

 . هأئب ام بهنيو ةيرصعلا ةريألاا هذه هنم قريسلا ؛"نيييقس

 نحن انفقوف . عيرسو لجاع عامتجال ينيشت اناعد رصقلا ةرداغمل دعتسن انك امنيبو

 :هلوقي امل اتعمتساو لايقتسالا ةلابح جراخ ةعدّرلا يف ةصارتم ةقلح ىف ًاعيمج نيبكيرمألا

 اذه نم نوجرخت نيح مكهوجو ريباعت راهظإ مدع ئلع اوصرحت نأ ًاعيمج مك هيلع بسيبلا

 .كلملا رارق ئلإ فرعتتل مكهوجو روص طقتلت فوس باوبألا جراخ تاريماكلاف .رصقلا

 لوقح ىلع ءاليتسالل عرسي دقف نومداق اننأ َّنظ نإف .ًائيش فرعي نيسح ماَّدص اوعدت الف

 نم ةيوجلا ةبوطرلا تناك انجرخو باوبألا تَحِتْف امدنعو «.اهيلإ لصن نأ لبق طفنلا

 نحنو انتارايس ىلإ انعفدناو «ةبوطرلا راخب اهاشغ ام ناعرس انتاراظن نأ ىتح ناكمب ةددقلا

 ةلاح يف انك لب ءانهوجو ريباعت ءافخإل ةجاحب نكن ملو «ةراظنلا نع راخبلا رثأ حسمت

 . بارطضالا نم

 .نييكيرمألل ليدبب ركفي ناك مهضعب َّلعلو رخآ باب نم نويدوعسلا ءارمألا رداغو

 برعلا دّئج يذلا يدوعسلا صخشلا كلذ ناك ٠ .نيحلا كلذ يف يردن نأ نودو .رللاو

 يقرتا ريمألاب لّصَتا دق «ندال هج ةطاسل ةيناغفألا برحلا ءاتكأ تييفوسلا دنع لاتقلل

 . ةيدوعسلا تارابختسالا سيئر

 لاقي . ةيناغفألا برحلا ءاهتنا دعب 1989 ةنس ةيدوعسلا ئلإ اريضتتُم نذال ني ةاعغ دقق

 ماظنلا دض نيدلا ساسأ ىلع موقت ةيلوصأ ةمواقم مّظني نأ هنم بلط دق يكرت ربمألا نإ

 نميلا لخاد ندال نب اهارجأ يتلا تالاصتالا نأ خيبت كقو) يبونجلا نميلا يف يعويشلا

 ىقبأ دق ندال نب َّنأ امك . (دعب اميف ةدعاقلا ميظنتل ىربك ةميق تاذ تناك نيحلا كلذ يف

 تيزكلا نيسحت عادص لدعنا امدعضو ..هرمأ تحت قيمظنم قيبتاكقألا برعلا نيلفاقملا نفع

 ٠تيوكلا نم ماَّدص درطو ةيدوعسلا نع عافدلل مهمادختسا يدوعسلا لهاعلا ىلع ضرع

 . انترداغم دعب كلملا رارقب غلبأ دق ندال نب لعلو

 ىري ناك دقف .هعمس ام قّدصي ملو .مزلت نل اهميدقت ضرع ىتلا ةدعاسملا َّنَأ ريغ

 ةض نيفيرشلا نيمرحلا مضت يتلا ةكلمملا هذه ئلإ نينمؤملا ريغ لوخدب حامسلا نأ



 589 نابشُحلا يف نكت مل جئاتنو ليتكت مل ةمهم

 :مالسإلا ميلاعتل فلاخُم نييكيرمألا دونجلا نم ةلئاه ةادعأ وجور. ةنييباهولا .تادقتعم
 ىف تاالو ءاقملا تاكرش ربكأ نم ُدعُت ةرسأل يمتني يذلا صخشلا كاذ يأر ناك اذكه
 دق .كالملا نري نأ نم ةقيق سكوتو .اورداغي نلف دونجلا ءالؤه لْخَد نإ .ةكلمملا
 ليوحت يف هلمع لصاوو . .يدوعسلا ماظنلاب هتالص عطقي مل هّنكل ٠ : ذم اطتن باقنأ
 نيدئاعلا نيبراحملا مضت ةكبش لإ «(ناتسناغفأ تامدخ بتكم» مساب سس يذلا ميظنتلا
 . نيبيلعلاو رصم و ةنسوبلاو نايشيشلاو رئازجلا يف ةيناغفألا ترخلا نم

 ضعب هَجاو .ثدح امب سيئرلا غلبي نأ دارأ ثيح ةفايضلا رصق ئلإ ينيشت داعو

 عم نمآ يفتاه لاصتا طخ بيكرت يف بعاصملا نم ًائيش قفارملا دفولا يف نيفظوملا

 ىف ةدوجوملا ةيفتاهلا ةدحولا كلت عم قفاوتم ريغ طخلا اذه نأ اودجوو «نضيبألا كتيبلا

 يركسعلا ينيشت دعاسم ىلإ أبنلا ءاجف هالات عل ايجار لابي ٠ . يوضيبلا بتكملا

 ءههجو يف كلذ رثأ ادبو :ريخأتلا اذه نم ينيشت باصعأ ترّئوت . عامتجا يف سيئرلا نأ
 لخدن امّيرف «عامتجالا كاذ نم هوجرخأ لري وهو ابمضاغ رهشلا ريب لقت العلو

 .١ برحلا

 ىطعأ ثيح ءايمات يف هتدعاقب لاصتالا عاطتسا .ًاظح لضفأ فيوكزتراوش ناك
 كلذكو 82 ةلقرجملا ةديحولا وجلا ىف عقترت يكل ةادععسالا تأ ىلع اوقونك» : هرهاوأ
 يف دوجوم وه امك : باجأف «تاالتاقملا ددع نع لبس هنأ ودبيو (« . ةيكيتكتلا تالتاقملا

 يمقن ةزواطلا عطس ىلع انااا وساب اهحرش ىرج ىتلا ةطخلاو «.ةطخلا

 فيك "لو ءاهتدعاق نوكتس نيأ كاذنآ ًاحضاو نكي ملو .تارئاطلا تائم مادختساب

 .اهلمع يف ماجسنالا ققحتيس

 ةرهاقلا ىلإ ىنيشت رفاسف . ىرخأ ةيبرع الود انعم كرْشُت نأ نوبغري قؤيدوعسلا ناك

 زةيقوقلوو عم تيعشو. «ةكلمملا نلإ هدرتجج لاسرإب كرايم ينسح يرصملا سيئرلا جانقإل

 ةريغصلا ةيجيلخلا لودلا كلت تاقفاوم ىلع لوصحلل ةلالصو يبظ وبأو نيرحبلا ئل ىلإ

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يفو .ةيوجلا اهدعاوقل ةيكيرمألا تارئاظلا لامعتسا ىلع

 ةلودلا لكشت ىعلا تارامإلا مكلذق ءاسؤر ةطبسلا هلرمألا ناك ذإ داتعم ريغ ًارظنم اندهاش

 حامسلا مهنم بلطظن نأ اوعّقوت دقل . .كيأز عيشلا ةلوقلا سير ةدايقب انه ةوسلطبب ةيداجبلالا



 09 نابسُحلا يف نكت مل جئاتنو ليتكت مل ةمهم

 :مالسإلا ميلاعتل فلاخُم نييكيرمألا دونجلا نم ةلئاه دادعأ ةوسرو ةةيييباهولا تانناقوم
 ىف تالواقملا تاكرش ربكأ نم ُدعُت ةرسأل يمتني يذلا صخشلا كاذ يأر ناك اذكه
 دق كلملا نوكي نأ نم ةفيخ سُجوتو .اروداناب علشو دونجلا ءالؤه َلَخَم نإ :ةكتيملا
 .ايرصلا ىف ةليح لصاوب . يدوعسلا ماظنلاب هتالص عطقي مل هّنكل ءًاتيمم أطخ بكترآ
 نيدئاعلا نيبراحملا مضت ةكبش ئلإ «ناتسناغفأ تامدخ بتكما مسأب سس يذلا ميظنتلا

 .نيبيلفلاو رصمو ةنسوبلاو ناشيشلاو رئازجلا يف ةيناغفألا برحلا نم

 ضعب هَّجاو .ثدح امب سيئرلا غلبي نأ دارأ ثيح ةفايضلا رصق ئلإ ينيشت داعو

 عم نمآ يفتاه لاصتا طخ بيكرت يف بعاصملا نم ًائيش قفارملا دفولا يف نيفظوملا
 يف ةدوجوملا ةيفتاهلا ةدحولا كلت عم قفاوتم ريغ طخلا اذه نأ اودجوو ٠ «ضيبألا تيبلا
 يركسعلا ينيشت دعاسم ىلإ أبنلا ءاجف «لامصتالا مت يهجم دهج دعيو .يوضيبلا بتكملا

 ءههجو يف كلذ رثأ ادبو :ريخأتلا اذه نم ينيشت باصعأ ترّثوت . عامتجا يف سيئرل || َّنأ

 لخدن امّبرف «عامتجالا كاذ نم هوجرخأ» :لوقي وهو ًابضاغ رجفنأ هربَص َدَْفَن اًملو
 «.برحلا

 ىطغأ تيس ءايماث ىق هتدعاقي لاصتالا عاطتسا الكس لضفأ فيركزتراوش ناك

 كلذكو 82 ةلقوجملا ةدحولا وجلا يف عفترت يكل دادعتسالا ٌمتأ ىلع اونوك» :هرماوأ

 ىف دوجوم وه امك) : باجأف اكلت اقولا ددع نع لكس هنأ ودبيو 6(. ةيكشسكتلا يكلتاكسلا

 ضقت ةلواطلا حطس ىلع ©807001/ مساب اهحرش ىرج ىتلا ةطخلاو «.ةطخلا

 . اهلمع يف ماجسنالا ققحتيس

 ةرهاقلا لإ ىيشت رقاسف «. ركل ةيبرع الود انعم كرشت نأ قوبغرت نويدرعسلا ناك

 زتيقوفلوو عم تبهذو «ةكلمملا ئلإ هدونج لاسرإب كرابم ينسح يرصملا سيئرلا عانقإل

 ارينا ةبجيلخلا ارا لاقل تاناايم يله ليبسسلل المو يلا ويا ةنيرخبلا ىلإ

 ةقرعلا لطلاط ىلا تيفرطلالا كلا قس ةهيسلا ءا ألا ناك دِإ هس عذب اندهاش

 حابسلا هم بلظلالأ اومقوت دفا . . دياز خيشلا ةلودلا نسر ةدايقب أعم :توسلجي ةيداحتألا



 رئاظ يننس ىلض ةقفاوملا انبلط اعدنعوو , . مهدعاوق يف ةلتاقم ةرئاط نيعبرأو نامث طوبهب

 وزغي فوس ماّدص َّنأ نم اكيرمأ رّذحي عيباسأ ذنم دياز خيشلا ناك دقف . ايلاع ًاسمه انعمس

 قويطل ةركيرملا ةلفانلا تارئاطلا ةدهاسم بلط ادتيجس نم دحداو جربسأ لبقر . تيوكلا

 نيبكيرمألا نأ ثآلا كردأ دقو ..قارعلا نم هداللب ظني لوقح نع ةغافذ ىف ىبرحلا

 :ىوذلا غن لالا نإ للا عد قاطقنم نب ديزم هاني أ قرا

 مجح نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ءارمأ نم ةشهد لقأ ريمألا نكي مل نيرحبلا ىفو
 ال ميكلو .مودقلا مكنكمي عبطلاب) : الئاق ناجأ هقول .هانضرتفأ يذلا ناريطلا راشتنا

 اتضرعف 6« .كعب اهدييشت هتني مل اهينبن يتلا ةيوجلا ةدعاقلاو ءراطملا يف ةيفاك ةحاسم دجوت

 . اهئانب لامكإب نحن موقن نأ هيلع

 ءرشع سماخلا نرقلا ئلإ هخيرات دوعي نصح لخاد ناطلسلا اندجو نامع يفو

 . ةينويزقلتلا 02/2 ةطحم حجمارب دهاشي ًاسلاج ناك .ةلالص ةنيدم برق رحبلا ىلع فرشي

 نذإلا بلطن فوس اننأو انتارايز نع ةقبسم ةفرعم هيدل َّنَأ ًاحضاو ادب انيلإ تفتلا امدنع
 وهف ( .مودقلا ًاعيمج نوعيطتسي ًاعبط») : مستبي وهو هباوج ناكو . ىربك ةيوج ةوق مودقب

 ءاشضيأ تأ رئاطلا هني ةناكو . ةيئاطيرب ةيركسع ةيلك جيرخ- هنأ اميس آل .يجيتارتسا ركفم

 «؟اهبوكرب هيل نوحمست له عا حبشلا تارئاط ىتأتس له» :لاق ذإ

 لك انلقن ؛جيلخلا لود يف ةيكيرمألا تارئاطلا طوبهل تاقفاوملا كلت انيقلت نأ دعب
 العق تعلقأ دق ةيكيرمألا تارئاطلا تناكو . فيوكزتراوش ةدايق زكرم ىلإ تامولعملا
 :جيلخلا ىلإ انقيرط يف «نارهظلا ةنيدم قوف قلحن انك امنيبو .ةيكيرمألا ا وجألا ةرداغم
 دخولا عئالط ةيلاج راطملا ضرأ ىلع طحت يهو ةيكيرمألا لبقثلا لقتل تارئا اندهال
 هلمح نوعيطتسي ام الإ ةريخذلا نم نوكلمي الو قدانبلاب نيزّهجم اوناك نيذلا : ةلقوحممل
 .همدقت قارعلا لصاو اذإ «ةعيرسلا ةبرضلا» مِهَّنَأ فيوكزتراوش مِهْمَصَو . مهعم

 ةيدوعسلا ءاوجأ يف موحت ةيكيرمأ سكاوآ ةرئاط ةيسأرلا تاعامسلا لالخ نم انعمس

 اهيأ» :مهدحأ لوق تاعامسلا هذه ربع انءاجو ةلتاقملا تارئاطلا بارسأ اهتعدتسا نأ دعب
 نبأ كروفصم رقع ينثا عم .1208م [6:06»0 841 تورت سكوفوكنات انه 2سصراحل ٌْ
 (؟دلب : ىف . طبهن نأ عيطتست
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 انك يسلطألا طيحملا قوف مث طسوتملا ضييبألا رحبلا قوف ءانتدوع قيرط يفو
 دعاوملا نم دتمي ًايوج ًارسج لْكَشُت ةيكيرمألا ةيركسعلا تارئاطلا تائم ريده عمسن
 ةَيّرح تايقافتا قّبطن ىلوألا ةرمللو نآلا انأدبو .جيلخلا لودو ةيدوعسلا ىتح ةيكيرمألا
 .قارعلا َعْدَرِل امنإ «يتييقوسلا داحتالا عدرل اهيلإ انلصوت يتلا قبسملا عضومتلاو لوصولا

 . ةيساموليد دييأتو معد ةلوجب ركيب ريزولاو شوب سيئرلا لْغَشْنا ةيلاتلا روهشلا يفو
 هتاّوق لاسرإ ىلع اهمظعم قفاو «ةلود ةئم نع ديزي ام مضي فالتئا نيوكت اعاطتساو
 ةيركسعلا تادحولا ءاعدتسأ قيسنت يلمع ناكو .جيلخلا لودو ةيدوعسلا نع عافدلل
 ئلإ ةهجَتملا (لباب جرب هسا ىتلا ةلئاهلا ةيركسعلا ةَوَمْلا كلت لكل ناكملا داجيإو

 ةيقيرفإ نمو ةيبونجلا اكيرمأو ٍيىلطسوبلا اكيرمأ نسرب ةرضميو ةيروصو استرف ني .جيلخلا
 تارئاط لاسرإ اورّرق نييلارتسألا 3 يشتت تربخلا امدنع «لحارملا ىدحإ يفو .ايساو
 نم ديزمل ناكم انيدل سيل» :ًالئاق طابحإلا نم ءيشب هيديب حّولي وهو ينباجأ ا - 1
 يتنثا دعب ِهذَحََنا فقومل ًالثامم كاذنآ هفقوم ناك دقل 2.مهبلط نع فقوت . كِد اي ءافلحلا

 ا نم لخدت نود اندحو قارعلا عم ايركسع يطاعتلا عيطتسن :لاق امدنع ةنس ةرشع

 . هتكراشم ئودج نم رثكأ بعاتملل اردصم نوكيس ىتأي نم لكو

 يكيرمألا شيجلا لوخد ةركف َّنَأ نايري .فقوملا اذه ضيقن ىلع ر يبو شوب ناك

 ذأ نادقتعم انا#و . يمالسإلا ملاعلا يف : اكيرمأ ةروص رّمَدُي دق ةيبرع ةلود عم برح يف

 مل يئانثتسا يساموليد دهجو فاللتئا ءانب وه رامدلا اذه دض نيصحتلل ةديحولا ةليسولا

 نالواحي ةليوط روهشلو فتاهلا ىلع أَدج ةليوط تاعاس نانثالا ىضقو .ليثم هل قبسي

 ظفاحي ىكل هّنأ ناملعي اناكو .ًاكسامتم هئاقبإو ةددعتم رداصم نم ىئافطصا فلاحت ءانب

 يفاكلا تقولا يطعأ دق قارعلا َّنأ عيمجلل احّضوي نأ بجي هتّدْحَو ىلع فلاحتلا اذه
 لذب نم دب ال لب بسحف كلذ نوكي نأ نكمي الو .برحلا يدافتل ةيفاكلا ةصرفلاو

 عيطتست «هلبق سيلو .طقف كلذ دعبو . ةّيملس ةجيتن لإ لّصوتلا ىف ًاّمح ةيِنْضُم دوهج

 تناكف .ةيبرع لود عبس نم تاوق اهبناج ئلإو موجهلا أدبت نأ ةيكيرمألا تاوقلا
 يتنثا دعب ينيشت كِدو شوب ويلبد جروج اهَعَبْتا ةسايِسل نّيَبلا ٌىلجلا ضيقنلا كلت امهدوهج

 .دحأ ةدعاسم نود برحلا ئلع ديكألا مزعلا ئلع زكترت ةنس ةرشع



 نيسح مالم عادل ركيبو شوب اهب ماق يتلا ةيساموليدلا دوهجلا تلشف امدنع

 ةيبرعلا ةكلمملا نع عافدلا نم ةدحتملا تايالولا ةطخ تَلَّدبت «تيوكلا نم جورخلاب

 ل 0 مبا . تيوكلا وزغ ةطخ ىلإ ةيدوعسلا

 ب رمألا هردجلا عن فولألا تائم ءاقب مهدالب يف اهفلخي دق ىتلا جئاتنلاو راثآلا

 . لمَتْحُم يقارع وزغ دض ةكلمملا نع عافدلل ةليوط تاونسل

 ءاشم دي عومل ينامرو هكاؤنإب اموعدم تيوكلا ةهبج ئلع ًاموجه نويقارعلا عقوت

 / يناثلا نيرشت رهش رخاوأ لبق كلذو ءاضيأ نأ هعَفَوَنَأ تنك ام اذهو . ةيكيرمألا ةيرحبلا

 تادحولا دّفقَتأ جيلخلا يف ةلوجب موقأ نأ فيوكزتراوش ينم بلط نيح 1990 ةنس ربمقون

 يف انتكراشم بابسأ نعو ةمداقلا برحلا نع دونجلا مامأ تاملك يقلأو كانه ةيكيرمألا

 امدنع ءارحصلا يف مدقتم عقوم يف 101 تاوجصلا ةدحرلا يس هليل تاخذ قتل ..لاجقلا

 مويلا كلذ يف سماخلا وهو «ًاباطخ يئاقلإ بقع كلذ ناك .ةعدخل انطّطَح انّنَأ تملع

 ماعطلا لوانتن دحاو طخ يف ةبيتكلا كلت دئاق لارنجلا يبناج ئلإو تفقو امدنع .ليوطلا

 ًادونج ءالؤه سيلأ» هلاؤسب لارنجلا ينردابف ةلواطلا مامأ نيديحو انفقو مث ءدونجلا عم

 (؟نيزاتمم

 تثدحت نيذلا ةيتفلا ءالؤه نف ًاريثك ّنأ ىجعزي ام نكل «كلذك يع .ىليف ؛هيبجأ

 («.ةدودعم عيباسأ لالخ نولتقي فوس مويلا مهيلإ

 اهنا الادمن «يرَم له» ْنِإ !كد اي كل ًابت» :لاقو ىلوق ًابرغتسم ّىلإ لارنجلا رظن

 ىقبي فوس .ةبرضلا هتءاج نيأ نم يردي نأ لبق هقّوطُت فوسو ةتغابم ماًَدص ئلع ُضَقْنََس

 «.ادبأ تدحي ول ىمأ اذهو «ةيرحبلا ةاشم دونج لازنإ ناكم نع ثحبي

 كرحتي يراسي فاطخ لكش مسرف .لامرلا ىلع كلذ ينيري نأ لارنجلا نم تبلط

 :ةرخؤملا نم تيوكلا يف نييقارعلا ىلع موجه ىلإ ريشي امب ؛ قارعلا وحن ةيدوعسلا نم

 حايتجألا اذهب 8 21 ٌيرفاك كام يراب ةدايقب 24 ةبيتكلا موقت نأ ارم ثاكو

 اهتاذ ةبيتكلا يهو «ةثلاثلا ة ةاشملا ةقرف حبصتل ةنس ةرشع يتنثا دعب ةبيتكلا هذه ةيمست ديعأ)

 نوتلِش لارنج» :تلقو تمستبأ .(عيباسأ ةثالث يف دادغب ئلإ لصت نأ ضرتفُي يتلا

 ؛ . ايقاهن مادص شيج ىلع يضقن فوسف كلذ ذيفنت انعطتسا نإ اَنِإ «ىطعانمد
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 ئشخي نوتْلِش نكي مل «.ةركفلا يه كلت» :لاقو انادواد 506100 نوتْلِش ويه ب

 ةنس ناتسناغفأ ىف ضرألا ىلع تاّوقلا رشن : أدتبأ امدنعو .كاذنآ قارعل علا ىف تاّوقلا رشن

 . حفلا اذه ريغ ىلع هريكتتا راصو ةك عاملا ةلاكرألل سيئر ةوتلق راس 19

 ىف «فيوكزتراوش بلط للع ًءانب : نبأ نعناع نيفظوملا ضعب ٌتعْضَو

 مهنأ مغربو ءاضيأ هبلط ىلع ءانب :: .يئايرلا يف يضزألا ست ك ةمبادلا تانيسسلا

 يرجي نأ معدَحأ ن نم بلط دقو .هوُمَملا يناديملا يركسعلا يزلا اودترا دّقف «نويندم

 اهب يهتنت يتلا ةقيرطلا نع ِهِتَرْمِإ تحت نيذلا ةداقلا راب ةيندق تانقلخلا ضعب

 زكنيك ةيلك نم ًاثيدح جرخت دقو )هام 751:06 كاتيرت نوج فظوملا كلذ ناك .بورحلا

 نع ةداقلا ءالؤه ىلإ ثّدحت دقو .ةيبرحلا تاساردلا يف همولع ىّمَلَت ثيح ندنلب 8

 برحلا يف هيلع ٌرِصِي لشرشت نوتسنو ناك يذلا «طورشملا ريغ مالستسالا» قطنم

 ةيمسز ريغ ريراقتب فيوك زتراوش نودوزي ىل نوعباتلا نوقظوملا ناك امك .ةيناثلا ةيملاعلا

 نيفظوملا ءالؤه َّنَأ ًاضيأ ملعي ناكو ءنطنشاو ىف ةيطارقوريبلا تاروائملا ثدحأ نع

 . هططخ نع تامولعملا ىلل نومدقي

 ىلع ةيقارع خيراوص تّقِلْطَأ يك كيرمألا موجهلا يف ي وجلا فضقلا ْأَدَكَبَأ نيح

 ةرازو يف تايلمعلا زكرم ىلإ ينلصت تناك ىتلا ةيلوألا ريزاقعلا تادعسلا دقو . ليئارسإ

 نلف اميعبص رمألا دع نآك اذإ .ضيراربعلا قلق نم فسيت ةيوام# يس نع ةيوراشلا

 5 56/710107 [51[©1) شريه روميس نأ ركذلاب ريدجلاو ..درلا نف ءىبش ليئارسإ عمي

 نأ ىلإ دابق :ريح ليبقلا اذه نم ءيش نع 15377501 0726100 نوشمش رايخ» هباتك ىف

 كااق ,تنامش دق يأ .ةلحرملا كلت يف قارعلا دض اهقلطتل اهخيراوص تّدعأ دق ل ايئارسإ

 للام يدوبرب نيرلوبع هيفا دن .اهفاشتكا نم ةدحتملا تاياالل ولا تداكمت ةقيرطظن

 ةيبرحلا موؤرلا كلت تلصو دقف كلذ مغربو ءاهوحن ةمداّقلا ةيقارعلا ةيبرحلا سوؤرلا

 هلق ل يليئارسإلا ر يظنلا «.01710 |“اإل يرقيإ ديقيد نم تملع دقو .ادمقارا ىلإ

 خيراوصلا تاّضنم ةلازإل قارعلا برغ ىلإ اًوج ةلومحم تاّوق لاسرإ يضقت ليئارسإ

 «قارعلا نابراحت ليئار مسإو ةةدوقمبلا تايالولا نأ نيبت و 5 .كلذ ثدح ولو .ةيقارعلا

 ؛ ةيّربلا هب رحبلا اهنق نأ لبق ىكيرمألا ىبرعلا فالتتالا راهنال
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 بحس ضفري فيوكزتراوش نأ ضايرلا يف يل نيعباتلا نيفظوملا ضعب ّيلإ لقن

 يف ةيقارع خيراوص نع ثحبتل اهل ةررقملا فصقلا تامهم نم ةيكيرمألا تارئاطلا ضعب
 دقل» :ًالئاق هب تلصتاو يدنع ةيفلخلا ةانقلا تمدختساف .قارعلا نم ةيبرغلا ةقطنملا

 دل .نآلا رمألا مزل دق اهو .رمألا مزل اذإ ةرشابم كب لصتأ نأ .مروناي «يل تركذ

 نجي داكي نويليئارسإلاو .دوكس خيراوص ةدراطمل ةريبكلا تاناكمإلا كلمن ال اننأ تملع

 (١.مهنولنج

 هذهب دحاو يليئارسإ لَمْقُي مل .ميحجلل اوبهذيلا ءبضاغلا هتوصب يلع در

 فدهي نآلا هب موقأ يذلا فصقلاو .تاعقرفم نم رثكأ تسيل ءايشألا هذهف . خيراوصلا

 ءالؤه لظ اذإ نييكيرمألا دونجلا لتق يغبت يتلا ةيقارعلا تادحولا ىلع ءاضقلا لإ

 لَمْفُي مل ْذِإ هلوق ىف ىف : اقحم ناك دقل «. ةيرِبلا برحلا أدبت نيح ةايحلا ديق ىلع نويقارعلا

 يف ةيقارعلا تاّوقلا فصق ةعباتم ىلإ ةجاح يف نحنو ؛ةظحللا كلت ىَّتح دحاو يليئارسإ

 يف انين لفت ملاذ : اعم نآ ىف ًائطخم ناك هنكل : ةيبجللا ةيمامأألا ظرظخللا

 لا لخدت دنجلا نم ةوف لوأ دويليئارسإلا نويلظملا نوكي فوسف دوكس

 وحن فصقلا تامهم لوحي يك لوابو ىنيشت نم ّرمألا تفئيوكزتراوش نيَقلَت دكدتع

 ركربلكيإ يرال ريزولا بئان ةدايقب ةيساموليد ةثعب تماق مث .دوكس خيراوص نع ثحبلا

 ريف ةيكيرمألا تاوقلا ىلوقت نأ ادوعو تفاضأ «ليئارسإ ىلإ ةرايزب !30/ 5دعاعطان عع,

 تايلوس نأ هركش ىدجلا# . ايقاره نه لوقعلاب ليئارسإ تتألف ولم خيراوصلا تاَّضئِم

 ..انيجلاو ايقارع اذ ةررانق رمدت مل دوكس خيراوص تتاضتق شف

 تحأ دقت ءةيابلا يرهلا تدم اصنع كتير واوبلا هل لقوم ررعألا تنراسق

 ىلإ هتبيتك يرفاك كام كّرح ءانثألا كلت يفو :تيوكلا نع رارفلاب قولت ةقارعلا ضادسولا

 اهنم برتقت مل عضاوم وحن :ىرخأ ةيكيرمأ ةدحو يأ ةعرس تقاف ةعرسيو مدقتم عقوم

 تاوقلا ىلع قيرطلا عطقت اهل زكارم تذختأ ثيح «لبق نم ةيلاتق ةيكيرمأ ةدحو يأ

 تادبوو لدي برحلل ةدّيؤملا رابخألا لقن ةمغن تْأَدَب ةنوآلا كلت يف . ةبحسنملا ةيقارعلا

 رزاجملا بكتري يكيرمألا ناريطلا َّنِإ لوقت رابخأ اكيرمأ يف نويزفلتلا تاشاش ىلع رهظت

 نيدئاعلا . نييكيرمألا نيرايطلا عم تالباقم نويزفلتلا تاكبش تثبو «ةبحسنملا تاوقلا دض

 '.يمورلا كيدلا ديص» نع نوثدحتيو مهتارئاط بناج ىلإ نوفقي مهو نطولل
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 تادحو يه ةبحسنملا ةيقارعلا تاّوقلا َنِإ لوقت فيوكزتراوش رظن ةهجو تناك

 ديفا اأ . مهزكرمت نوديعتسي دقو ةميلس مهعم اهنولقني يتلا تاّدعملا ّنِإو ةيلاتق

 اّمَأ . ةيكيرمألا تارئاطلا نم موجه وجه ىأل أوضّرعتي ملف مهتحلسأ نع نع اولخت نيذلا نويقارعلا

 سرحلل ةعبات تادحو يهو .ًارطخ لكشُت يتلا يهف اهزكرمت ديعت دق يتلا تادحولا
 تازيهجتلاو تاَّدعملا لضفأ نوكلميو يقارعلا شيجلا يف ةبخنلا َدَعُي يذلا يروهمجلا

 .نوؤاشي تقو يأ ىف لاتقلا اوفنأتسي نأ نوعيطتسيو :. ىقارعلا شيجلا يف ةدوجوملا

 نيكل ..رييلخ داصقلاب يرسلا تئانرلا هةفاسموو. هموقيقأ يرئاك كام ىيرب كلذل
 َبَحَسْنَأ دق قارعلاو «ةئملا اهتعاس برحلا تغلب دقل . ًافلتخم ًاريكفت ركفت تناك نطنشاو
 ىلإ رماوألا تردصف . ةيكيرمألا ةيمالعإلا ةيطغتلاب ةفزاجملل ةجاح الو ؛تيوكلا نم
 َّنَأ ريغ «رماوألا كلتل لثتما هنأ هتاركذم يف ركذ دق هّنَأ مغربو . فق وسلا هيفيرك قزاوب

 نوري نمآلا فتاهلا ىلع ينثداحي وهو هفلخ نوسلجي اوناك نيذلا نم ِهّرَقَم | لخاد ضعبلا

 . كو

 يضقيل طقف تاعاس عضبل ةجاحب ناك .لوهذلاب يرفاك كام بيصأ «ناديملا ىفو
 يروهمجلا سرحلا بئاتك رّمدي نأ دعب لبقتسملا يف يقارع يركسع ديدهت يأ ئلع

 َّنأ ريغ . نيسح ماّدصب ةحاطإلا تالامتحا دادزت بئاتكلا هذه ةوق لاوز عمو .ًامات ًاريمدت

 اهب موقيسو هب مّلسم رمأ نيسح ماَّدصب ةحاطإلا َّنَأ نودقتعي اوناك نطنشاو يف نيريثكلا

 . برحلا ىهتنت املاح نويقارعلا نويركسعلا

 ةذلب يف مالستسالا ئلع نييقارعلا تالارتجلا عم ضوافتلل فيوكزتراوش دفوأو

 دق يتسائرب ةكرتشم ةيناطيرب ةيكيرمأ ةنجل تناكو .تيوكلا عم قارعلا دودح ىلع ناوفص
 نأ ديب . يروهمجلا سرحلل ةليقثلا عوردلا ريمدت تنمضت يتلا مالستسالا طورش تعضو

 ةلماك باحسنالاب ةيقارعلا تادحولل تحمس ناوفص ةدلب ف هقيربج يتلا تافذاسيملا

 طرش ىلع تاليدعت تلخدأ نييقارعلا بلط ىلع ةانبو .اهنم ةىش رْمَدُي نأ نود ةكسامتم

 ىتلا ةيكيرمألا تاوقلا امأ ..قيلحتلاب ةيقارعلا ةيدومعلا تارئاطلل حِمُّس ثيح ناريطلا رظح

 برق ءاقبلا ةيقارع ةيركسع تادحو يأل حمسي ملو :«:بحستت نقوسف قارعلا :تلخت

 . ةيتيوكلا دودحلا

 يف دحأ ةمث نكي ملو «دادغب ئلإ ريسملا ةعباتمل ةيكيرمأ ةطخ كانه نكت مل
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 نم ريبك ددعب تمهسأ يتلا ةيبرعلا لودلا َّنِإ لب .هذهك ةطخ نع عفادي وأ بلاطي نطنشاو

 لالتحاب لبقتل نكت مل (ةيروسو رصمو ةيدوعسلا) فالتئالا اذه نمض لاتقلل اهتاّرق

 يف مكحلا ىلع ةعيشلا ةرطيسب لبقتل نكت مل اههّنَأ امك «يبرع دلبل ةيكيرمألا تاوقلا

 تارارق نويرصملاو نويدوعسلا دّيأ اذه نلع ًَءانبو .ناريإل ٍلاوم ماظن ةماقإو قارعلا

 طقف تيوكلا ريرحتب ضيوفتلا يطعت يتلا يلودلا نمألا سلجم

 فلكيس مك .ةبعصلا قارعلا لالتحأ ةّمهم نع داعتبالا شوب سيئرلا ةر ءادإ ترثآو

 عم لعفنس اذام ؟كانه ةيلوؤسملا عقوم يف هعضنس يذلا يقارعلا وه نم ؟لالتحالا

 نم الارث راتخي فوسف ةنأشو ىقارعلا شيجلا كري اذإو ؟قارعلا يف ةيعيشلا : ةيبلغألا

 شيجلاب تقحل يتلا ةميزهلا هذه َّنأو اميس ال : نيس ءاذص نم ارطنس لقأ ةوكو ةثينلا

 ةبغر اهْنَلَعْشَأ ناريإ دض ةليوط برح رْنِإ اهوُقلت ةميزه باقعأ يف تءاج دق تيوكلا يف ١

 .ساأقا دقل . هيضارأل اهّمضو ةرواجم ةلود يف طْفّنلا لوقح ئلع ةرظيملل ةيعشرتلا اذص

 . ماّدص نونج ببسب اياحضلا فولأ تائم اهيف اورسخ ةليوط بورح تاليو نويقارعل

 ليي فيس ويس قس نشوب سينا دلع لا ديلا يش هدانا ناو نس

 ةئطاخ ةعانق تناكو

 لب .هب ةحاطإلا ىلع دحأ مدقي ملو برحلا دعب دادغب يف هماظنو ماَّدص يقبو

 ةصاخبو «هيلع اوراث نم دض رزاجم باكترال يروهمجلا س ردعلا تباديحروب لمعت

 هتارئاط تلمع دقف .لامشلا يف داركألاو ؛بونجلا يف : (راوهألا رعت أ ةعيشلا ناكسلا

 َّنَأ ريغ . ًائيش لعفت الو. رظنت ةيكيرمألا تناّوقلا تقققؤو ..نيد رمتملا دصح ىلغ ةيةومعلا

 ةروثلا ىلع نطنشاو مهتّضَح فيك ةقحال ةليوط تاونسل نوركذيس ءالؤه ةعيشلا ناكسلا
 .ائيش لعفت مل ةرزجملل اوضّرعت امدنعو مادص دض

 برحلا ةلصاوم اهيلع ناك لهو «ةدحتملا تايالولا فقوم نع ليوط لَدَجَب رادو
 دقف انأ اّمأ . ةموسرم ةطخلا تناك امك يروهمجلا سرحلا ئلع زاهجإلل ًاعوبسأ وأ ًاموي

 لك يه لاتقلا نم ئرخأ ةعاس .يعبسوب نيقثأ نأ :نآلا ىّبَح تلزامو «كاذنآ ذقتعأ تنك
 دوكن نأ ايلا ىقيدي امّنإ :ةمهملا زجنن اندكو قارعلا انلخد دق انأو اميس ال ءهجاتحن ام

 ديدهت ردصم اهلعجت ىتلا ةّوقلا تدقف دق ةيقارعلا ةيركسعلا تادحولا نأ نم نيقي ىلع
 .هادنم فرعت ال دمأل ةيفوعسلا ,يف اتفاؤق ءاقيإلا ٌرلغضن فوسف لإ لبقتسلا يف
 ا
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 مذدقي فيك ىرأ ىلإ .دادغب ىَّنح امدق ىضملا انب ردجي ناك هنأ أطخ ضعبلا دقتعيو
 كرتيو فلاحتلا تّنَشُي فوس دادغب ىّنح مدقتلا ةلصاوم نأ مغرب ةجحلا كلت ءالؤه

 مادعناو ىضوف نم هيف ام لكب لتحملا قارعلا َرْرو لّمحتت اهدحو ةدحتملا تايالولا

 ًابناج يأنلاب شوب سيئرلا ةرادإ رارق نع ءرملا عفادي فيك وه همهفأ ال يذلاو .ماظن

 ةغستلا كي ىعامجلا اعملا سرامي ىروهمجلا نسرخملا نأك 0 ءىس ىلعف مدعو

 سرحلا فصق فانْئِتْسال ةّوق نم انيدل ام لمعتسنو لخدتن نأ عيطتسن انك .داركألاو

 ملاعلاو فالتئالا يف برعلا انؤاكرش رطضي فوس ذئدنع .ماظنلا كاذ فادهأو يروهمجلا

 وه دودحمم ضرع لجأ ند ةيركسعلا تايلمعلا ديدجتي وكيرخألا رارَملا مارتحا لولإ هلك

 داركألاو ةعيشلا نع انعفادو ىروهمجلا سرحلا فصق انعبات انك ولو .رزاجملا فاقيإ

 انمجحأ اًملو .دادغبل انلالتحا نود طقسي فوس مادص ْنأ شوب سيئرلا تاباسح تقدصل

 .ةطلسلا يف نيسح مادص ىقب ذإ «ىربك ةيقالخأ ةءاسإ انبكترا دقف .كلذ لعف نع

 ةديدج ةبرض يأ دض اهنع عافدلل ةيدوعسلا يف اهتاّوق ءاقبإل ةدحتملا تايالولا تّرطضأو

 / ءهليكشت ةداعإ لعب ىروهمجلا سرحلا اهب موي لش تيوكلا نا

 ؛كلذ مغربو .برحلل غيوستلا دنع لماشلا رامدلا ةحلسأ نع ليلقلا الإ ركذُي مل
 :بيناطيربو نيكي 9 ءاضعأ سس نك يتسائرب قيرف لمع ءاهرازؤأ برحلا عضن نأ لبفو

 انحرتقاو . لماش رامد ةحلسأ نم قارعلا ىدل امب مامتهالا ىلع برحلا دعب ام ةرتف ىف

 ريهبلاب نأ قارعلا نم بلطلا اهتمهم نوكت ةهكتجلا ممألا فارشإب ةصاخ ةئيه ليكشت

 ةئيهلا هلق توسو : ةيوونلاو ةيجول ويبلاو ةيواميكلا ةيلسأللاو خيراوصلاب ةقلعتملا هجمارب

 (.ا0025001/ موكسنوأ ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةصاخلا ةئيهلا»

 ةمدقتم ةدعاق اهل نوكت ثيح موكسنوأ لمع ططخ ريوطت ىلع برحلا دعب تلمع

 هثمهو .ءاغلحلا نم ددع اهمدشي تادعمو تازيهجت اهفرصت تحن عضوت أَو . نيرحبلا ضف

 تبلطو .ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا نم اهثا ةعا دعم ةوقن ءأ ميم :قظ وم

 يسيئرلا يكيرمالا نوكي نأ ةيبرحلا ةيلكلا ىف ذاتسألا 8ه ن0جاادءءأ دكتاولاك بغوي قم

 : موكسنوأ ريدم بئانو
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 ةر رايب ةسلاسأ نع نانا نآس ةدعمملا ممألل ةعباتلا ةئيهلا هذه عالطأ مغربو
 جمارب قارعلا ءافخإ ىلإ ريشت ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تارابختسالا تيقب «خيراوصلا ضعبو

 عّمجم ىلع ة ةدحتملا ممألل ةعباتلا قرفلا ترثع دقو .ةيورتلا هعمتسا ةصاقيو قرش

 تارابطتسالا دي يردن نكن يل اهريرطلاب ةيوونلا ةحلسألا ثوحب هيف يرجت مخض
 اذه ناك دقل . فصقلل عّمجملا اذه ِضَرَعَتي مل كلذل ءاهءانثأو برحلا لبق 614 ةيزكرملا

 . 6148 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تاعقوت لك نم اريثك ربكأ جمانربلا

 قارعلا َّنأ ىلإ برحلا لبق حاحلإبو ريشت تناك دقف ةيليئارسإلا تارابختسالا امأ
 يتلا ةيكيرنألا تارابختتسالا ةلاكو اهب تلصتا امدئغو '.ئوون حالس ريوطت كشو ىلع

 ام ءاطعإ وأ اهرداصم نع فشكلا تضفر هلوقت ام ىلع نيهاربلا ضعب ةبلاط رمألاب كشت

 . قح ىلع تناك ليئارسإ َّنَأ ودبيو .اهةاعّدأ دّيؤي

 اهناكم نم تلقن دق يقارعلا يوونلا جمانربلا تألجس ّنأ ديفي ًاريرقت انيّقلت مث

 ةيناطيرب ةكراشمب انطّطخ موكسنأ لخاد انلمع لالخ نمو .ةعارزلا ةرازو يف تتّبحو

 ىلع ةتغابم ةراغ ىلإ ةريخألا ةظحللا يف تلّوحت ءرخآ رواجم عقومل ةيدّقفت ةلوجب مايقلل

 ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةّصاخلا تاّوقلا ضعب شيتفتلا قيرف ىلإ ٌمضني ثيح ءاهتاذ ةرازولا
 نييقارعلل تقولا حاتُي نأ لبق تافلملا ئلإ ًاعيرس لوصولاو لافقألا ريسكتب موقت يتلا

 دعب نيشتفملا ءالؤه جورخ ةقيرط يه كاذنيح انكردأ امك ةلكشملا نكل .فّرصتلاب

 رداغُي الأب يضقت ةنّيعم ةطخ- ىلع ي يشتولاك عم تقفتاف . ةيوونلا ةلبنقلا تالجسل مهفاشتكا

 تايالولا رَضَحُت ءانثألا كلت يفو .قئاثو نم مهديب اّمع اوُلختي وأ عقوملا نوشتفملا

 ةيعانصلا رامقألا قيرط نع لمعي ًافتاه يشتولاك تيطعأ .ةديدج فصق ةلمح ةدحتملا

 أدبي نأ لبق عقوملا رداغيو تالجسلا كرتي نأب فتاهلا اذه قيرط نع هغلبنس اَنِإ هل تلقو

 . مصقلا

 ام نويقارعلا كردي نأ لبق ةيوونلا تالجسلا ئلع روثعلا متو «ةراغلا تحجنو

 . قئاثولا ةداعتسا تبلطو ةرازولا تّقّوطو ًاعيرس ةيقارعلا نمألا تادحو تلصو . يرجي

 لّصَتأ امدنعو .اهانعقوت يتلا ةهباجملا ةطخ كلذ عبتو ءاهنم ءيش ميلست يشتولاك ضفر

 هيرابخإلا تاسسؤملا ضعب فتاوه ماقرأ هتبطعأ ةيعانصلا لانبظألا فتاه ىلع يشتولاك يب
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 كلذ ىفو . ةهباجملا كلت ءانثَأ ةرشابمو ةّيَح تالباقم هعم ترجأف .اكيرمأ يف ةينويزفلتلا

 اهعفرو فصقلا فانئتسأ ةطخ ىلع تفوركواكس تنرب يموقلا نمألا راشتسم قفاو تقولا

 نأ نظي ناك هلعلو .فصقلا ديدجت لامتحاب ايدك 1 تقريرك راكب 007 «نسكولا ىلإ

 فادهألا تدّدحو .ماّدصب ةحاطإلل يقارعلا شيجلل ةصرفلا حيتيس فصقلا اذه
 . ماّدصل ةمعاد ىرخأ تادحوو يروهمجلا سرحلل ةصاخلا تادحولاب

 .ةيجراخلا ةرازوب تايلمعلا زكرم ىف تنكو دادغب نم ةيناث يشتولاك يب لصتا

 ىف ًازاتمم ٌتنك .بوب اي ةطخلا تحجن دقل» :هل تلقو هب نوروخف نحن مك هتغلبأ

 تاينيتسلا يف يشتولاكو تنك دقف «(كدهاشي هلك ملاعلا) ركذتو .©0087 ةطحم عم كثيدح

 . مانتييف برح يضراعم نم

 . ًاديج كلذ ركذأ «لجأ» :ةيعانصلا رامقألا ربع فتاهلا ىلع سماه توصب لاق مث

 ةلبنقلا كالتما ئلع اوكشوأ ةيتفلا ءالؤه نإ .انه عفدملا ىلع انرثع .كِد اي ءنكلو

 (« . ةقيثولاب جورخلاب يل اوحمسي نل نييقارعلا نكل . ةيوونلا

 حالسلا يمان جل يونسلا ريرقتلا ىلع شيتفتلا قيرف يف برعلا نومجرتملا رثع
 داوملا َّنَأو لمتكا دق ميمصتلا َّنأ ريرقتلا نِيب , دقو .ةيزيلكنإلا ئلإ هومجرتو يوونلا

 نأ ريغ .ىوون ريجفت لّوأ ءارجإل ةيقا# كايسكنو اعيرس ةرفوتع خركتس ةيطقملا

 ريجفتلا كلذ ءارجإ نوعيطتسي مهنأ ىلإ ريشت برحلا عالدنا لبق نييقارعلا ءاملعلا تاريدقت

 . ةنسس نم لفا دعب

 هلع بكب ؟رامقألا ربع فتاهلا ىلع سكاف ةلآ لصوت نأ عيطتست له» : هل تلق

 حاجنلا سحأ تكشوأ دقل «.ةدحتملا ممألا ىلإو هلك ملاعلا ئلإ يداملا ليلدلا مدقن نأ
 نع جرخت دق يشتولاك ناك ثيح دادغب يف ةهباجملاف ءراطخأ ةّمث نكلو ءانلمع يف
 . حالسلاب نيِجَجَدُم اوناك ناكملا اوقّوط نيذلا نييقارعلا ّنأو اميس ال ةرطيسلا

 نأ ودبي «.رامقألا ربع فتاهلا ىلع لمعي ال سكافلا زاهجف !ال» :ًالئاق ينباجأ
 نود «ءاريماك لاتيجيد هنومسي ام انيدل» : لاق ذإ «ءليدب نع نوثحبي اوناك هقيرفو يشتولاك

 اديدج ائيش 1816| ةيمقرلا اريماكلا تناك «.دعب اهلّعشن نأ نم نكمتن مل اننأ ريغ «مليف
 .ًاتيلغ
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 لَتف 0 8ع عراإل اكهانا0غ:©ع يرتدنوار يلرقيب فرعت 55 ءسبوب» :تلقف

 :ةليوط تاعاسل تاءالمإ ذخأت نأ عيطتست يلرقيب يتدعاسم َّنِإ .514 يف ًاعم امتلمع

 . ها - الانا لِم - لوي بتكمل ًاريدم ناك نيح

 طقتلت ملاعلا تانويزفلت تاريماك تناك امنيبو .ًاقح ةليوط تاعاس ءالمإلا قرغتساو

 نيشتفملا نم فيدر قيرف ْأَرَق مهوحن وص ةيفاربعلا عقاذولاو مادخي موكسنوأ قيرف روص

 بتكمو سيئرلا بتكم ىلع عضوت نأ لبق يرتدنوار يلرقيب ىلع تيلمأ يتلا ةقيثولا
 زكرم يلرقيب كلذ رثإ ترداغ . حابصلا يف اهيلع اعلّطَيل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

 . مانتل اهلزنمل تبهذو ةيجراخلا ةرازو يف تايلمعلا

 فصقلا فانئتسا لامتحاب رعش امدنع ةرشابم نطنشاو ىلإ ركيب ريزولا داع

 ريثأت ركيبل ناك .دادغب يف ةلصاحلا ةهباجملا هذهل ةيوست لوبقب سيئرلا عنف أو يكيرمألا

 بتكملا ئلإ ةيجراخلا ةرازو يف هبتكم نم رشابم صاخ فتاه هيدلو «سيئرلا ىلع يوق
 يفو 000 لاضتالاب ةظدححل ذدركي ةكي مل .ةصاخلا يتظحالم بسحبو .يوضيبلا

 اهمدقي نأ ضرتفي يذلا ةّيمسرلا ةقيرطلاب سيئرلا لماعي ركيب نكي مل ةصاخلا امهتاءاقل
 لالخ نم ةسائرلا ةّدس ئلإ شوب سيئرلاب ءاج يذلا وه هنأ دقتعي ناك دقف .سيئرلل ريزو
 .ةيسابسلا ةتارواتم

 كلذ ناكو «ةرم تاذ .نايحألا ضعب يف شوب سيئرلا تاراهمب قثي ركيب نكي ملو

 تيأر امدنع تئجوف «ةرادإلا هذه دهع لئاوأ يف ندنل يف وتانلا فلح ةمق داقعنا ءانثأ

 هدقع يفحص رمتؤم نئلإ عمتس ءسأ تنك ثيح ةعاقلا يف يراوج ئلإ سلجيل ىتأي ركيب

 ينذأ يف سمهي ركيب ناك ؛ .نييلحضلا ةلئنأ ىلع دري شوب.ةناك امئيبو شوو سيئرلا
 كاذ ىلع باوجلا نقتي مل .هل أبت» :يلاتلا وحنلا ىلع ةيصخشلا هتاقيلعت ضعب

 فيك ًادبأ فرعي دبل غال ءال ؛هوأ . . .لاؤسلا كاذ عم ئطاعتي فيك هل تلق . . .لاؤسلا

 ثيدحلا ئلإ دمعي اذامل مهفأ ملو ءركيب ركب ىالهاسم.خم ادحاو ةتتشكا © . . كلذ جلاعي

 مكحب قثي نكي مل ركيب نأ مابألا عم تكردأ ينكل . .يعمسم ىلع سيئرلا نع ءاردزاب
 يف اذه هيأر نع رّبَع دقو جيلخلا يف برحلا كلتب بغري نكي مل .ر رومألا ىلع سيئرلا

 تمس 7١ ايوا

 ظ
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 نيقيدَص ءًاعم نينثالا نكل . تيوكلل قارعلا وزغ تلت يتلا روهشلا يف : ةريثك تايسلاتم

 فالتثألا ئنْبُي نَأ بجي فيك عمجأ ملاعلل انهربي نأ اعاطتسا ًاعم نآ يف نيمصخو
 امهنكل . ىذألل ضرعتت نأ نود ديرت ام ىلع لصحت نأ اكيرمألان كمي :فيكو ؛يلودلا

 ةرشع ىيتنثاب امهدعب ءاج نم قفخأ املثم «برحلا دعب ام تايدَحّت ةهجاوم يف اقفخأ

 هؤانب ُداعُي هشيج ناكو ةطلسلا ىف لازي ال نيسح مادصو «برحلا ءاهتنا دعبو
 ةكلمملا يف ةصاخبو ةقطنملا يف مجحلا ةريبك ةيكيرمأ تاوق ءاقب نم دب ال ناك «هنيوكتو

 كلذ لجأ نم تذدِفوأ .برحلا دعب ةيقبتملا تاوقلا مظعم زكرمتت ثيح ةيدوعسلا ةيبرعلا

 تسلا حيلخلا لود عم ةديدج تايقافتا ماربإ ركيب ينفلك ثيح جيلخلا لود ىلإ ةمهمب

 . مهنادلب يف ةيركسعلا انتاوق ضعب يقبن نأ اهبجومب عيطتسن

 تيوكلا ىف انل دعاوق ةماقإ تايقافتا لع انلصح ةيكوكملا ىتالقنت لالخ نمو

 نادلبلا كلت ئلإ مودقلل ةيّرسلا تابيترتلل ةجاحب دعن ملو .نامعو نيرحبلاو رطقو

 ةيبرعلا تارامإلا عم اتقؤم اقافتا اندقعو .اقبسم ةدذحم ةاّبخم عقاوملو ةدودحم تاّدعمب

 دق نيذلا نييكيرمألا دارفألا عم يطاعتلا ةيفيك ئلع يئاهنلا قافتالا م عي امقير ةدسقمللا

 ماظتناب وسرت نأ ةيكيرمألا تارئاطلا تالماح عيطتست امنإ «ةيلحملا نيناوقلا نوفلاخي

 . ف برش

 يدوسسلا لهأعلا هيلطي, علو «دهارقلل ةيئاطت عقوت نأ ادن منأ ةيبويعسلا نأ ريغ

 ءاقبف . كلذ بلطي نأ عيطتسي كلملا ْنِإ ئنيشن .ء :ةالاق امك ةيكيرمألا تاونقلا رعب عيمج ةرداغم

 يضقت يتلا برحلا لبق امل هتاباسح ريغي هالعج دق هشيج ءاقبو ةطلسلا ىف نيسح ماَّدص

 ىريكسعلا دوتجولا .كاذ نأ كين . تيوكلا برح يهتنت املاح هدالب نويكيرمألا رداغي نأ

 حضنأ ائيشف ًائيشو ءةيركسعلا تايلمعلا ء ءاهتنا دعب ًاعيرس لءاضت دق مخضلا ي كي رمألا

 بارسأ ْنأو «مهدالب رداغت نلو ىقبت فوس تاّوقلا هذه ضعب َّنَأ يدوعسلا ماعلا يأرلل

 ةدايقلا ّنأو «ةيؤجلا دعاوقلا نم ددع يف ئقبت فوس معدلا تارئاطو ةلتاقملا تارئاطلا

 لالخبو .ةذودحتسم تايوعيص للعام ءاهطاشت لماكب لظنت: فوس ةيكيرمألا ةيركسعلا

 لك عمو ةديدجلا ةيكيرمألا ةحلسألا ءارش يف فارسإلاب نويدوعسلا كمهنا ءةرتفلا كلت
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 مهتمهم تناك نيذلا نييركسعلا ريغ نييكيرمألا نينطاوملا نم ديزم يتأي ناك حالس ةقفص

 .ةحلسألا هذه ليغشت

 اوعرش دقف يكيرمألا دوجولا ىلع ًالصأ اوضرتعأ نيذلا نويدوعسلا نوُمشنملا امأ

 ةلاكو نكت مل .تاسدقملل سيندت ةكلمملا يف ةيكيرمألا تاوقلا دوجو َّنِإ نولوقي نآلا
 ءاش دقف ؟نولوقي اذامو ؟مه نم ءمهنع ريثكلا فرعت ©14 ةيزكرملا تارابختسالا

 نب ةماسأ ناك نيقشنملا ءالؤه نيب نمو . ةيلخادلا مهتالادج نع انودعبي نأ نويدوعسلا

 ءالؤه دض ةيدوعسلا ةموكحلا تكرحتو .كلملل هداقتنا ةدح تدادزا يذلا ندال

 تاءارجإلا هذه نم ندال نب حني ملو «ةينوناقو ةيداصتقا تابوقعب مهددهت «نيقشنملا

 اهكيسال ؛نميلاو ناتسناغفأ يف يكرت ريمألا ىدل قباسلا هلمع اهيف هل عفشي ملو ةمراصلا

 ىلإ أجتلاف . ةيداصتقالا مهتاطاشنو هبراقأ عيمجو هَنَرْسَأ لاط دق هل ةموكحلا ديدهت َّنَأو

 عقوم يف راص يذلا تْمَّرَتملا يلوصألا كلذ «يبارتلا نسح نم ةوعد ىلع ًءانب موطرخلا

 ام ناعرسو .رمحألا رحبلل رخآلا لحاسلا ىلع هركسعم ماقأو «نادوسلا يف ةيلوؤسملا
 . هيلإ مامضنالا ئلإ ناغفألا برعلا نم هراصنأ اعد

 رثكأ ةدحتملا ممألل ةيشيتفتلا تالوجلا تتابو .ةطلسلا يف نيسح ماَّدص لاو آم

 دب ةفاسأ عطقو . جيلخلا ةقطنم ءاحنأ رئاس ىف رقّئْسَت ةيكيرمألا تاوقلا :تذدخأو :ًادييقت

 وا سوبا واج هر ير اجب

 برحلا تهتناو .ىتييقوسلا داحتالل ينوناقلا نايكلا اهئاهتناب ئهتنا يتلا «1991 ةنس كلذ

 موقت لمع هلباقي ةدرابلا برحلا نابإ ىمظع ةلود هب موقت يركسع لمع لك ناك .ةدرابلا
 ةيركسعلا تاكرحتلا يضمتل تناك ام ؛وحنلا اذه ىلعو .ئرخألا ئمظُعلا ةوقلا هب

 لعف در نود جيلخلا ةقطنم ىلإ يكيرمأ يدنج نويلم فصن يلاوح لاقتنأ وحن ةعساولا
 نيتوقلا ىدحإ عم ةيركسعلا اهتقالع قثوت يتلا لودلا تناك كلذكو . . فينع يتييفوس

 كلذ ْنِإ لوقلا نكمي اذكهو . ىرخألا ة ةوقلا نم ةلماعم أوسأل اهضرعتب فزاجت مظعألا

 اليحتسم نوكي داكي ليلوألا جيلخلا برح يف ةدحتملا تايالولا هب تيظح يذلا نواعتلا

 . ةدرابلا برحلا مايأ

 ةينيدلاو ةينثإلا تاعارصلا كلت نم ءيش دامخإ نئلع ةدرابلا برحلا تديعاس
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 ناقلبلا ىف ةصاخبو «يدادبتسا يعويش مكح نم ريبكلا يديلجلا رهنلا كاذ تحت ةيديلقتلا
 ءارآأ فايس هرقل نيفلا تاكاأع ردقيو ٠ . نيملسملا نم ريبك ددع نطقي ثيح ئطسولا ايساو
 ةدحتملا تايالولا هل تِجَّوَر نيح فعضلا ديدش هسفن تقولا يف ناك ؛ةدرابلا برحلا
 .يتييقوسلا داحتالا يف نيدلل ةضهانملا ايجولويديإلل يدصتلل

 دادعأبو ةوقب كّرحتت نأ ةدحتملا تايالولا تعاطتسأ «ةدرابلا برحلا تهتنأ امدنعو
 يف ةينيدو ةينثإ تارتوت بشنت دقو «كانه ةمزأ تعقو ام اذإ جيلخلا ةقطنم ئلإ ةلئاه
 .نييعويشلا دض ينيدلا سامحلا كاذ هيجوت ناكمإلاب دعي ملف ٠ .ىطسولا ايسآ يفو ناقلبلا
 ةيجراخ ىوق ىلع موللا ءاقلإ نوغبيو يملاعلا ماظنلا نم نامرحلاب نوسحي نيذلا 0

 اهليمحتل هلك ملاعلا ىلع رطيست ةدحاو ةلود لإ نآلا مهيدل سيل :مهباصأ ام ببسب
 :مهعابلا زيظسل يسارلاو لّوألا فدهلا ءاكيرمأ يهو هلأ .مهبعاتُم تاعبت
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 يطاعتلل جمانرب اهتبعج يف ناكو 1993 ةنس علطم يف نوتنلك سيئرلا ةرادإ دهَع ْأَدَ

 دهع ىف ىتحو . جمانربلا اذه يف ًادراو باهرإلا نكي ملو ةدرابلا برحلا دعب ام ةرتف عم

 نع ردصي ملف «يفاكلا مامتهالا ئقلي اعوضوم باهرإلا نكي مل شوب سيئرلا هفلس ةرادإ
 يباهرإلا لمعلا عم يطاعتلا تراتخا اهنكل باهرإلا ةحفاكمل ةّيمسر ةسايس يأ هترادإ

 قرطلاب (3 ةلطبر ةاكيرسأ اي ةرئاظ ةقفاسإل ةدستملا | تايالولا دض ديحولا يسيئرلا

 ريبك دح ليلإ ولخت ءودهلا نم ةاتقأ نشيمتت اكيرمأ تناقل . ةوَمْلا لامعتسا نودو ةيساموليدلا

 ىعلا قاكيرب نسيئرلا ةرادإ دهع ىف ةبقنابع تارتس دعب اكيرمأ ديف هجوم باهرإ قف

 .ايبيلو نانبل فصق تدهش

 كيل ينوط ؛ديدجلا يموقلا نمألا راشتسم ذختا 1993 ةنس نم لوألا رهشلا ىفو
 قيرفا ينانبم دعب ينايأل نيب يك ل يلم بلاط نيس ةنأتنم يي يا نيس

 د1 ذنب يم دان ربأ قيد يرش نجا تس يدم هيدا ا

 اياضقلا» فلم نم ًاءزج ناك باهرإلا نأ نم مغرلابو .اهنويد ءافو نع ةزجاعلا لودلاو

 تاق اهلك رومألا هذه نكت :.تايرارلا ملم اينارم ىلا ل نق دي هيفا قيما ااعلا

1 

 ينعزفأ .يتفرغ يف ضيبألا فتاهلا سرج نر يبتكم يف أديحو تنك موي تاذو



 ىلإ ترظن . .ترضلا ده وه ام رقأ جلا ه : ىلوألا ةلهوللو : لبق نم نري هدهعأ مل ذإ هتوص

 «تاوركواكس تتوب 5 تفوركواكسا مسا أرقأ يب , اذإو ايم“ يا ريس هيكل

 الدب فس ىل فتتهي انامل نيستا تنأفاسنو ٠ اأو مهتم ليلقلا ضعبلا لإ هيفظوم عيمج

 .ةقامسلا تطقتلاو . فتاوهلا عيمج نيب انمأ رثكألا دعُي يذلا فئتاهلا

 رك :ثدحتي مع ردأ مل «؟برصلا اهلعف له» : ىنلأسي ينوط ملكتملا ناك
 (؟ةلبنق تناك له ؟برصلا اهرجف له» : هلاؤس

 فرعأ املاح كيلإ 55 : سأل قبه قاما لقوض .لعب .ملعأ ال» : هتبجأو
7" 

 2« .اكش

 (؟ريجفت وأ فصق لصح له» :ًارِسْفَتْسُم «ةلاحلا ةفرغب تلصتا لاحلا يفو

 .تاظحل ذنم ام ءيش رجفنا دقل «لجأ» : ةيرحبلا نم نسلا ثيدح طباض ينباجأف
 اي : ةءلارمتا انأ .يملاعلا ناين لايم هنإ .يىيديساي :امَضَق كلذ ناك نإ يردن الو

 تايالولا يف ( ينال قرم لم لس اسهم فردا أ يت ل يكاد .ًاباهرإ نوكي

 ةاهأ .ةيلخادلا تامزألا نوجلاعت له ؟أضيأ ةدحتملا

 انيلع ةّدجلا لك ديدج رمأ اذهف ةدحتملا تايالولا لخاد يف باهرإلا عوقو ة 2-06
 يف مهنم ادحاو ترص نيذلا . يموقلا نمألا سلجم يفظوم ةصاخيو «نيحلا كلذ يف
 ةعيجاف ه«كاراشتسالاو عافدلاو ةيج ةيجراخلا ةسايسلا نوؤشب طقف نوينعم مهف 1992 هنس

 تايالولا يف ثدحي ءيش يأو . كلذب ّمتهن نحن لجأ لجأت : ىرظن ةهجو احضوم
 ةلاكو ىلع رانلا قالطإك . انلمع نم ءزج وه بناجأ ء ءالمعب ةقالع هلو ةدحتملا
 ملو ءرهش لبق تعقو ةثداح ىلإ 5 كلذب تنكو «.ًالثم «ةيزكرملا تارابختسالا
 ريم همسا يناتسكاي باش قلطأ امدنع ءطقف ماّيَأ ةعبرأ ىوس سيئرلا ةيالو ءدب ىلع ضمي
 عراش يف ةيئوضلا رورملا ةراش دنع تفقوت ةرايس ىلع رانلا 7/1: 8003| !305ا يسنا#' لما
 صاخشأ ةثالث ىدرأو «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو رقم ىلإ لوخدلا رظتنت 123 اينيجرف
 بتكم وأ «ةيزكرملا تارباخملا عطتست ملو .دالبلا جراخ ىلإ ًابراه ىّلَّوَو ئلتق
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 ادامواا : يثدحُم ةلاسفا . . ىمتني ةعامج يأ ئلإ وأ هنع ءيىش ةفرعم .يلاردفلا تاقيقحتلا

 (؟كرويوين ١ راجفنالا كاذ نع كيدل

 ( .ًالبقتسم ناكم يأ ىف راجفنا عوقو دنع لاحلا يف يديس اي كملعنسو

 ةرادإ يش ًادحأ فرعُتأا :هتلأضو 81131 5 ساناك دراشتر ىلإ تصفعلاو

 «؟كرويوين ىف ةطرشلا

 نمألل هراشتسمو شوب سيئرلا دهع يف 1992 ةنس يموقلا نمألا سلجمب تقحتلا
 دقو .اهدعب امو جيلخلا برح لالخ هيلع تفّرعت يذلا «تفوركواكس تنرب يموقلا
 هتيالو دعب) يموت نمألل راشتسمك ةديدج ةيالول أَددَجم ٌَيِعدّتْس هنكل .«دعاقتلا لإ ليحأ

 ىضوفلا دعب رومألا بيترت ديعيل (دروف دلاريج سيئرلا دهع يف هتاذ بصنملا يف ىلوألا

 اثدنيم افظوم ثرون ناك . سلجحلا اذه يف هريغو 01| 80:61 ثرون يلوأ اهكرت ىتلا

 ىف تايولوألا ةمق ئلإ عوضوملا اذه زمق نأ دعب .باهرإلا نوؤش ةعباتمب فّلُك امدنع
 توريب يف ةيرحبلا ةاشم رقمو ةيكيرمألا ةرافسلا يف تلصح يىتلا تاراجفنالا باقعأ
 قرشلا يف ةيكيرمأ ةرئاط فاطتخاو نانبل يف نييكيرمألا نينطاوملا ضعب فطخو

 .نيلرب يف نييكيرمأ تفدهتسا ريجفت ثداوحو ءطسوألا
 ةروس هلق .ًاقايحأ ةالاغملا نم ردّقبو «ءباهرإلا ةاًاسمل ةرلقي كرورقا ياللا

 يف امهلمع ىف ازواجت دقو . لئن يموقلا نمألا راشتسم لداد» 20100616: رتسكٍد نيوي

 ةّيّرسلا تاءارجإلاو تاسايسلا رومأأ ىف: اقعو طرطخلا ضني ثيرونر وع باهرإلا انآضق
 لمأ ئلع ناريإل ةحلسأ عيب رمأ ابر امدنع نايحألا ضعب ضعب ىف ةيعرش نودو ءرظن رصقب

 ليومتل تاعيبملا هذه تادئاع ضعب الّوَح مث كانه نيزَجتْسُملا نييكيرمألا نئاهرلا ريرحت
 هيرب ردصأ دق سركنوكلا ناكو .اوكاراكين يف ةيعويشلل نيضهانملا ارتنوكلا يدّرمتم

 ًاحضاف ًاقرخ ُدعُي ةحلسألاب نئاهرلا ةضياقم َّنَأ نع كيهان ءارتنوكلا ةدعاسم هيف رّظح
 هبئانو ناكير سيئرلا نكل .نييباهرإلا عم ضوافتلا مّدَعِب ةنَّلْعُملا ناكير سيئرلا ةسايسل

 حبصأ امدنعو .تايلمعلا هذه يف امهيلع ةيلوؤسم يأ نم «داكلاب «لّصنتلا اعاطتسا شوب



 ليلقت هنم بلطو يموقلا نمألل ًاراشتسم تفوركو ءاكس نّيع 1989 ةنس دالبلل ًاسيئر شوب

 5” .باهرإلا ىلع يكيرمألا درلا ةّدح نم فيفختلاو يموقلا ملا سلجم طاشت
 اهتاذ اكيرمأ تفدهتسا ةيباهرإ تايلمع نيحلا كلذ يف عقت مل هنأ تفوركواكس ظح
 ةةداسلا هذه ىلع تقوركواكسو شوب دو نأ ىتح +183 ناكيرمأ نان ةرئاظ ةثداس ءانساب
 259 َّنَأ مغرب يماقتنا ءارجإ ّيَأ ةدحتملا تايالولا ذْجَّنت ملو .هتالاح نسحأ يف ًامكبأ ناك
 تارباخملا نم رصانع يديأ ىلع مهعرصم اوقل دق ةرئاطلا هذه نتم ىلع اوناك ًابكار

 .ايبيل ىلع ةدحتملا ممألا اهتضرف تابوقعب تفتكاو «ةيبيللا

 اددجم ثدخأ ًابتكم سأرتأ نأ ىتئهم تناك ىموقلا نمألا نيلجم ىلإ ٌتفَج امدنع

 ذأ ةضاخبو هةيجتولويبلاو ةيواميكلاو ةيووتلا ةحلسألاو خيراوصلا راشتنا رمأي مامتهالل
 نمألا سلجم صاصتخلا نم نوككي نأ بجي عومقوملا اذه نأ ىري ناك رتكيب ريزولا
 يتمهم تَلوُحو .تفوركواكس ئلإ كلذ غلبأ دقو «دايدزالاب ةذخآ هتيُمهأ َّنأل ,يموقلا

 سلجمل ةعباتلا ةيميلقإلا بتاكملا نم يأ ة ةمهم عم قباطتت ال يتلا ةيلودلا ع جماربلا» ئلإ

 تامدهم نم اءزج باهرإلا ناكو يمان ديدجلا بتكملا اذه ةيرخأت . يموقلا نمألا

 . كيل ينوط لصتا امدنع :تايرتوألا جلس عريب ايند ةجرد ىفو :لازي الو ءهبتكملا اذه

 . يملاعلا ةراجتلا زكرم يف راجفنا نع ينربخي

 تيبلا ذوفنو نوناقلا ذيفنت يف هتراهم [160123:0 02035 ساناك دراشتر لمعتسا

 ةراجتلا زكرم يف ثداحلا ناكم يف تناك يتلا ةطرشلا ةوق دئاقب ًايفتاه لصتاف ضيبألا
 اهلاسوأ دقو .كرويوين ةطرش ضوفم بئان فتاهلا ىلع يعم» :يل لاقو .يملاعلا

 روفلا ىلعو «.ديكأتلاب ةلبنق اهّنِإ نولوقيو «ثداحلا ناكم ىلإ تارجفتم ييصاصتخا
 . يف ّلِتُف . باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملل ةلاحلا ةفرغ ىف ًاعامتجا تدقع
 ٠ . سانلا تائم َحرُجو صاخشأ ةتس ةثداحلا هذه

 بتكم َلّفَتْعَأ يملاعلا ةراجتلا زكرم يف راجفنالا كلذ ئلع ماَيأ يِضم دعب
 ويصاصتخاو بتكملا اذه «ٌةَرَحَسا بَمَن دقف .دارفألا نم ًاددع يلاردفلا تاقيقحتلا

 يف يضرألا تحت قباطلا يف راجفنالا هفّلَح يذلا ماطحلا يف اوثحبو هيف يعرشلا بطلا
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 : اودامأ نيح قياس انوشهدأ دقق . فصولا قوفت موقل

 ىذلا لامس ةييقس ىلع اقرت ةعبرملا لايمألا تاكو قوف [(013 ناقيرعأ ناي ةرئاط
 ةرجأتسملا مع: زارط نم ةنحاشلا ىلع فّرعتلا نم نآلا (دكعلاو , ةليئقلا لمع

 يف بيرغلاو . . يسريجوين لامش يف ةصخرم ةكرش نم اهردصم اوفرعو اهرْأ اوعبتتو
 نأك ةيهارشلا هذه رجأَتْسأ ىذلا صخشلا نأ تاركذ يتلا هذه ريجأتلا ةلاكو هتلاق ام رمآلا

 لاق ةنحاش راجْمتْسأ ءاقل هعضَو يذلا نهرلا ٌدرتسيل يلاتلا مويلا يف دوعي نأ راقملا نم
 . ةقورسم ان

 ا م لماع لصتأ دقف رانافم دس .لاقسا دفم ايفا طي دلل

 كلت ىلع ًادامتعاو 'تارجفتملا ريضحتل ةصاخلا هاج .ةيدضاطستسا امير نييباهرإلا

 دارفأ أ ءاسأ دال عضو نم يللا تاقيقحتلا بتم نمت تامولعلا نم نم طويخحل

 ًايقارعو أي

 ةصاخلا ةيتمألا ةعومجملا تداعو . ريجفتلاب اوماق نيذلا برملا رك 7 نذإ .ًايناتسكابو

 وأ ؟ةعامجلا يه نمف .اهولعف نم ءامسأ نوفرعت متنأ» : : يلوقب عامتجالا ُتَْْفو

 يلاؤس ناك (؟دارفألا كتئلوأ مه نم :ةدتامثسلا مالفألا قزح يف ءاج كلو سبتقأ يبوعد

 . عامتجالا يف يلاردفلا تاقيقحتلا بيتكم بودنم 8قمط 81غ: ىكيلب بوب لولإ اهجوم

 انهكردفلا كرويول كلمت .مهفرعن نّمم دحأ الا : هيلع ةيداب ردكلا تامالعو ينباجأف
 . يضاملا فيرخلا يف كانه ماخاح ىلع رانلا قلطأ يذلا صخشلا كلذب ةلص دجوت
 ةةيدس ىقا وأ نيلكوريب ىف ميقإ انعبز ءرصع نم دجتسم مامإ عم ةلص عيمجلا نأ ىقبيو

 ير

 اناا دقهم يلياو نوتسنو عامتجالا يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو بودنم أ
 .مهيدل ىتلا ةيتامولعملا ةدعاقلا م سلا هذه عيمجج تذؤواق .لق هتلاكو نإ لاقف الالثاعإل

 يمالسإلا ةايسلا ةيققيم ىآ :كايفك بأ ةعامج وأ شا بزح ىف نيفورعم ء ءاضعأ اوسيل» مهو
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 اقرأ ضعب تاقيقحتلا بتكم اناطعأ دقو .ىرخأ ةيباهرإ ةعامج يأ وأ ةينيطسلفلا
 مل انّنكل اهنم ققحتلا لواحن نحنو صاخشألا ءالؤه اهمدخَتْسا يتلا ةيلودلا فتاوهلا

 ) . ماقرألا هذه نم يأ ىلع فّرعتن

 دنع ةنحاش ةرايس يف اوقتلا صضاختشألا ءالؤه َّنَأ هب ينربخت يذلاف «نذإ» :هتلأسف

 ركرم اورجمفي نأ اورّرقو يسرج ةنيدم د ,.نيلكوررب يف قرطلا قرتقب ءاتعو ةلسلا :ةزك يحتم
 (؟مالكلا اذه قفل نأ ينديرتو «نيقياضتم اوناك مهنأل يملاعلا ةراجتلا

 («.امبر» :ةالابماللا نم ءىشب .ننأعلا

 ؟لوخدلا تاريشأتل مهتابلط يف َرَكُذ اذام ؟دالبلا ئلإ ءالؤه لخد فيكو» :تلأسف
 ؟يباهرإ

 ةئسلا داو مهتما نانقإلا : الئاق ليصافتلا ضعبب يندوزيل رزتيلب حيا انهو

 زد .,ةروؤم قارروأ قس الو اوما مهيدل تسيلو يديك نوج راطم ئلإ ةيضاملا

 صخشلا اّمَأ (؟ةلبنق عنصت فيك) ناونعب ًاِبْيَتُك لمحي ناك هّنأل نمزلا نم ةردق امعدحأ

 . فسوي ىزمر همسا ناكف رخآلا

 تاميلعت يوحي ًابّيَتُك لمحي صخشل انحمس نحن .ةحارصب لقنل «نذإ» :تلقف

 ؛؟رفس زاوج نود دالبلا لخد هنأ مغرب ةرايسلا لقتسيو راطملا نم جرخي نأ ةلبنقلا عنص

 بروش اقياتاوقيوو ىدز كبلش ةرجهلا ةرادإ َّنِإ يل اولاق مث .تْعِمَس ام قدصأ مل

 لوخدب هل حمست نأ لبق قحال تقو يف ةرجهلا ةرادإ يف قيقحتلا يضاق ئلإ هروضح

 ةّيلخلا ةدايقب ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم همهتَي يذلا وه فسوي يزمرو .دالبلا
 1 . ريجفتلا ثداح دعب ةفورعم ريغ ةهج ىلإ دالبلا رداغ

 فوسو ًاعيمج مهَرَّنَأ يفتقن فوس ؛كِد اي قلقت الا : يتنأمط ًالواحم رزتيلب لاقف

 عرف كرويوين ةنيدم يف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عرف نإ '.نولمعي نم باسحل ملعن

 مظعم يف عورفلا ءاسؤر ئلع قلطُي امنيب ,ءبتكملا ريدم دعاسم وه هسيئرو ًأدج ريبك
 نم ةثالث ْنِإ « . ؟مععءدا موعمأ اص قوم لوؤسملا صاخلا ليمعلا» بقل ىرخألا ندملا

 تالاح نع لوؤسم مهدحأ ءهترمإ تحت نولمعي «نيلوؤسملا نيصاخلا ءالمعلا» ءالؤه
 نأ ريغ «تييقوسلا سيساوجلا بقعت ًايلمع ينعت تالاحلا هذه ْنأ مغربو . يموقلا نمألا
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 لك يف لاحلا وه امكو . .باهرإلا ةحفاكم ىلع فارشإلا ًاضيأ نّمضتت هذه مِهتّيلوؤسم
 نيِعّذُملا عم قيثو نواعتب يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل كرويوين عرف لمعي ةيكيرمألا ندملا
 يف نيدعاسملا نيماعلا نيماحملاو (لدعلا ريزو) ماعلا يماحملا عمو نييلحملا نيماعلا
 عرف فّنك يملاعلا ةراجتلا زكرم يف تعقو يتلا ةثداحلا باقعأ يفو .لدعلا ةرازو
 ةيضقلا ئلع فرعتلا ليبس ىف امهدوهج لدعلا ةرازو بتاكمو تاقيقحتلا بتكمل كرويوين
 / .اههجاون .ىتلا

 ىلع ضبقلا يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ىقلأ ريجفتلا ثداح نم نيعوبسأ دعبو

 يِدنِك نوج راطم ئلإ هلوصو دنع لبق نم جاجع دمحأ لِقُّبْغا دقو . .ةلقلا دنس وع ةعيرأ

 ةكرش هعدوأ يذلا نهرلا ديعتسيل بهذ امدنع ةمالس دمحم لقّتعاو . ةقباسلا ةنسلا يف

 «ضايع لاضن ىلع ضبقلا ىقلأ امك .سرام / راذآ 4 يف ةنحاشلا هراجئتسا ءاقل 8/06
 ميساي لدبع نع جارفإلا مت قيقحتلا دعبو . سرام / راذآ 10 يف . يكيرمأ نطاوم وهو

 ًاهجوتم دالبلا رداغو .نواعتي فوس هنأو ةثداحلاب ةقالع هل سيل هنأ نيققحملا عنقأ دقف

 دانإ كأ .اتداقتعا بسح :ةجسلا هعووأو نيسح ماذص ماظن هزجتحا ثيح قارعلا لإ

 امو مقل هلاقتعا مت نيتنس ةدم راظنألا نع ًايراوتم ّلظف ندرألا ىلإ ف دقف ليعامسإ

 ةمئاق ئلع يقبو راظنألا نع ًاضيأ وه ئفتخأ دقف .ةيلخلا ميعز ءافسوي 59

 .نيبيلفلا يف اقحال رهظ مث «نيبولطملا

 51 نيس . ةريرماتملا كفلوأ ءارو :تناك ةكبش نع كرويويت تاقيقست تفك دقو

 نمحرلا دبع رمع اهزكرم يسرج لامشو زنيوك يحو نيلكورب يف ةدتمملا ةكبشلا هذه

 رصم يف ًايبايغ هيلع َمكُح . نييرصملا نيفرطتملل يحورلا ميعزلا ُدَعُي ريرض يرصم وهو

 ىدل لوخدلا نم نيعونمملا ةحئال ىلع همسا َعِضَْو دقو «ةيباهرإ تايلمعل طيطختلا ةمهتب

 تايالولا ىلإ لوخدلا ةمس ىلع لوصحلا عاطتْسَأ رخآب وأ لكشب هنكل «ةيجراخلا ةرازو
 نأ ودبي .كرويوين يف ةماقإلل لقتناو «نادوسلا ىف ةيكيرمألا ةرافسلا نم ةدحتملا

 . ضِفُر بلطلا اذه نكل اهيلإ هميلستل بلطب تمدقت ةيرصملا ةموكحلا

 بتكم لاجر فشتكا نمحرلا دبع رمع ىلع ةدّدشملا مهتبقارم لالخ نمو

 ريجفن تايلمعل ططخت تناك ىرخأ ةيلخ دوجو ةدودعم روهش لالخ يلاردفلا تاقيقحتلا



 ١ نوعمام جمل تمااذمل ؟بصصعاو (دنالوهو نلوكنل قفن» فدهتست ,كرويوين يف ئرخأ
 / ناريزح رهش ءاهتنابو .ةنيدملا يف ةيسيئرلا ملاعملا نم اهريغو ةدحتملا ممألا رقمو
 عباتلا لاقتعالا زكرم يف مهلك نورماتملاو نمحرلا دبع رمع ناك ؛1993 ةنس وينوي
 .ًاديج المع لمعت باهرإلا ةحفاكم ةلآ َّنأكو ودبي .نتاهنام يف ةيلاردفلا ةموكحلل

 بتكمو ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو يل مّدقت نأ ضرتفملاف .كلذك نكت مل اهنكل
 مل مهّنكل «؟صاخشألا ءالؤه مه نما يلاؤس ىلع باوجلا يلاردفلا تاقيقحتلا

 تارباخملا لاجر نكي مل يذلا «ةدعاقلا ميظنت» وه لاؤسلا اذهل يقيقحلا باوجلاف
 لِقُتْعَأ نم لّوأ رْيَصُت ديسلا ناك .دْعَب هب اوعمَس دق يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا
 66 اناهاك ريثم ماخاحلا لاتغا يذلا وهو «ةدحتملا تايالولا لخاد ميظنتلا اذه دارفأ نم

 امك 21992 ةنبس كرويويل ةتيداق ىف ةفّرطتملا «ةيدوهيلا عافدلا ةيصعأاا ميعز <30

 نيب ةلص دوجو ىلاردفلا بتكملا اهارجأ يتلا تاقيقحتلا نم نّيبت دقو .ًاقحال انفشتكا
 دال نب ةماسأ ذأ افيآ عتيق امك ءاذع ريضكو يملاعلا ةزاجملا ركرس ةتالج ىف مهي دعشملا
 كلذ بناج ىلإ تاقيقحتلا بتكم فشتكاو .ريصُن ىلع ةبترتملا ريتاوفلا عفدي يذلا وه

 كلذ عمو «ةيناغفألا تامدخلا بتكم» ىعدي ءيشب هطابترا دّكؤت هتقش يف قئاثولا ضعب

 دجي ملو .ةمجرت نود هلاقتعا دعب ةليوط نينس ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكملا قئاثولا هذه تّلظ
 يف اولِقُّتْعَأ نيذلا ةعبرألا نيب ةقالع دوجو ديكأت يف ٌةبوعُص ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم

 هلومي يذلا «نيلكورب يف نئاكلا «حافكلا زكرمو» 1993 ةنس يملاعلا ةراجتلا زكرم ةثداح

 .ًاضيأ هترادإ ىلع ندال نب فرشي يذلا ةيناغفألا تامدخلا زكرم ئلإ عبتيو ندال نب

 نب عم ناتسناغفأ يف نمزلا نم ةرتف ىضق نمحرلا دبع رمع ريرضلا خيشلا َّنأ فورعملاو
 ندال نبب هطبرت يذلا يرصملا يمالسإلا داهجلا ميظنت يف وضع ِهّنَأ ًاضيأ فورعمو ءندال

 داوم هتزايح ببسب يدك نوج راطم ىف جاجع دمحأ ىلع ضبقلا َىِتْلَأ دقل .هيوف هةفادلع

 هفالغ ئلع بتك ِبّبَتُك قئاثولا هذه نيب ناكو «تارجفتملاو لبانقلا عتب قلعت قئاثوو

 نم ندال نبب ًايفتاه لّصّنأ فسوي يزمر نأ تاقيقحتلا يف تَبَتَو «.ةدعاقلا» ةملك

 . كرويوين
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 أ ودييو «شيرانلا كلذ نم تاوتس ثالث لبق ةدعاقلا سيظنت نوال نب ةفاسأ سس
 اذه مساب عمسي مل يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم وأ ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو يف ًادحأ

 تدق يتلا تاعامتجالا نم يأ يف همسا ركذُي ملو دل عيب ةماسأ مساب تح و وأ ميظنتلا

 ةراجتلا زكرم ىلع عقو يذلا ءادتعالا يف مهب هبتشملا نم دحاو هّنأ ىلع 1993 ةنس

 نيلع هما رشم تاكو .فسوي يزمر لاخ هّنِإ لاقي صخش نع انعمس انّنكل ؛يملاعلا

 نم ناك ...فسؤي يزمر ىلإ يتأت تناك ىتلا نإ ماكل .رشفاغلا رباعملاا وه هلآ ودبيو ماوتنلا

 هجو ىلع هرود ةقيقح دحأ فرعي ملو دمحم خيش دلاخ مسا اهمدختسا يتلا ءامسألا

 يلاردفلا نةكملاو «بولطم وهف كلذلو ع ةلبع فل نإ نولي عيمجلا َّنَأ ريغ «ةقدلا

 .دِحو امثيأ هيلع ضنبقلا ءاقلإ ديري

 يباهرإ لمعي نيسح غاده طّووت' ىلع اليلد ليآر. نم َلوأ نوغآ نأ فورظلا ءانفتو

ماذدص عدر يف حلفأ دق هيلع نوتنلك سيئرلا در َّنَأ رمألا يف بيرغلا نكل ءاندِض
 نع 

 . ةيناث اندض باهرإلا لامعتسا ةلواحم

 لئاسرو ةيتارابختسالا ريراقتلا نم تائم حابص لك أرقأ نأ ةيمويلا يتداع نمو

 يف رتويبموكلا ىلإ ةلاحلا ةفرغ اهلسرت يتلا يجراخلا مالعإلا نع تامجرتو تارافسلا

 حاتي ثيح عوبسألا ةياهن يفو .ةوسألا لدغ عينج اهقرقسأ  ووعأا تدعو « ىبتكم

 تفل ًاثارقع تيار ليربأ / ناسين رهش يف داحآلا مايأ نم موي يف . تقولا نم ديزم يل

ق ةيتيوكلا ةطرشلا َْنِإ لوقي ندنل ةنيدمب ةرداصلا ةيبرعلا فحصلا ىدحإ يف يرظن
 د

 . شوب قباسلا سيئرلا تفدهتسا لايتغا ةلواحم ةطيسأ

 دأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم نم وأ يّرسلا زاهجلا نم اذه نع ريرقت يندري مل

 الأ بجي ينأ هتسسحأ كلذ عمو . .ةرافسلا نم ىتح وأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 نايار تيوكلا يف انريفسب أيفتاه لاصتالا ئلإ ينّدشي ءيشب ترعش لب .نيشلا ادع لاوبعأ

 . يبرعلا ملاعلا نوؤشب ريبخو لوألا زارطلا نم يساموليد وهو 13/30 ©70عا6: ركورك

 ةلواحم نع ثدحتي ةيندنل ةفيحص يف روشنملا ريرقتلا كلذ تيأر له» :هتلأس

 (؟شوب قباسلا سيئرلا لايتغا
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 شوب سيئرلا هيقل يذلا ميظعلا بيحرتلا نع ينئدحي ذخأو ر درقتلا نع ًائيش ردي مل

 ىنم بلطت كلاخأ كِد اي كب يتفرعم نم» :ريصق تمص دعب لاق مث .تيوكلل هترايز ءانثأ
 تاميلعت نيد ذأ فرعت ا هكلدكل ٠ «يانسعلا ريرقتلا اذه نع نييتيوكلا لأسأ ن

 لإ ةرشابم رماوألا رادصإ يموقلا نمألا سلجم ىفظوم 5 رظحح ىذلا ثر ون ىلوأ 5

 . ءارفسلا

 ا ءأل اعط ال ال» : ةتفاخ ةكحض سمه ىتوص ىفو نمآلا فتاهلا ربع هتبجأف

 ( . ىلابب رطخت مل ةركفلا هذهف «نايار

 اذه ءاقلأس ًاصخش لأسأ دق ءربخلا اذهب تملع ذإ ىئكلا» :ًالئاق ىلع ُدَر

 : ءاسعلا

 لم ةياين ل حيييل نيت نم جسر ايرللا ىف ةرياس نغ ايري نأ ىو

 . مجتت تفاكو نوي سيئرلا ةايحإ ىلع ءادتع الا لإ فدقت ةرماز ؤملا كلت تناك .اهوطبحأ

 تارابختسالا طّروت ئلإ مهعم تاقيقحتلا تراشأو دارفألا نم ددع ىلع ضبقلا يقلأ

 .ةرقا ىلا

 (. شوب لتق لواح ماّدص» : كيل ينوط عم ًاروف تلصتاو

 رمألا حضوتل ةيجراخلا ةرازو غلبأ : هتاميلعت ىناطعأف «ليصافتلا هل تحضوأ مث

 « .انعم نيحيرص اونوكي نأ مهيلع بجي .نييتيوكلل

 ةرازو نم رسفتسأ نأو ركورك ىلإ تاميلعت ةيقرب رطَسأ نأ اذه هثيدح يل حاتأ

 ةهجاوم نم ركورك نكمت ذئدنع .اهسفن نع ةلاصأ ةيقربلا لسرتس تناك اذإ اميف ةيجراخلا

 مهددع ناك ..ءاتحسلا ةيؤر ايمسر:بلطي نأو ةرماؤملا :هذهب انف رعمب ةينيوكلا ةموكحلا

 ةرصبلا ةئيدم يف امهتدنج دق ةيقارعلا تارباخملا َّنَأ افرتعأ نايقارع مهنم نانّنأ ءرشع ةتس

 ةرايسلا اكرتي يك تاميلعتب امهتدّوزو .ةرؤطتم ةلبنق اهيف تعضو اتويوت ةرايس امهتطعأو

 تيوكلا ريمأ بكوم رمي امدنع دعب نع اهارجفي مث «تيوكلا ةنيدم يف ةعماجلا برق
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 ةرئاد يف ءيش لك ترْمَدَل رجفنت نأ ةرايسلا ه هذهل حيتأ ول . شوب سيئرلا هعم ابحطصم

 يتيوك يطرش فشتكا نيح تلشف ةيقارعلا ةرماؤملا نكل ٠ .ارتم 350 اهرطق فصن غلبي

 , تالاقتعا ةلمحب لئدتع نويتيوكلا عرشو .يرورم ثداح رثإ ةرايسلا هذه

 ةيدكرملا تارابختسالا ةلاكوو يّرسلا زاهجلا نم ٌتبلط كيل ينوط نم رمأبو
 )206غ ونير تيناج لدعلا ةريزو تقفاوو ٠ . تيوكلا ئلإ اهقرف لسرت نأ يلاردفلا بتكملاو
 هذه ىف قيقحتلاب مايقلا ىلع ا//0015©)/' يزلوو ايزارملا تارابختسالا ةلاكو ريدمو 0

 ةانق ربع يناثلاو ةطرشلا تاونق لالخ نم امهالوأ :يزاوتلابو ةدج ىلع لك ةلواحملا
 ناك وينوي /ةاويرح رع لئاوا ىفو ءرهش نم رثكأ قيقحتلا قرغتساو .تارباخملا
 عدي ال امب تدّكأو «ءانجسلا اهاور يتلا ةصقلا نع ليصفتلاب ناثدحتي «نيزهاج ناريرقتلا
 . ةرجفتملا داوملا ردصم يه ةيقارعلا تارباخملا َّنأ كشلل ًالاجم

 زيل عافدلا ريزو عم داتعملا هءادغ لوانتي كيل ينوط ناك وينوي / ناريزح 23 ىفو

 هبتككم يف 1 طر وغمماطعع رفوتسيرك نراو ةيجراخلا ريد [ عد مكمأم 7

 هرل ةطخ عضت نأ كديرن» :لاقو مهيلإ مامضنالل يناعد ءادغلا ءانثأو . ىبرغلا حانجلاب

 صخشو عافدلا ةرازو نم دحاو صخش ىلإ ةفاضإلاب :ةلدسو كثأ . قارعلا ىلع يماقتنا

 (؟فادهألا ةحئالو ةطخلا هذه زجنت ىتم .ةيجراخلا ةرازو نم دحاو

 ىفو ٠ . ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم دحاو صخش ةقلحلا هذه ئلإ فيضأ مث

 ةلاكو عم نواعتلاب ةكرتشملا ناكرألا ةسائر اهتعضو فادهأ ةحئال ىلع انلصح دحاو موي

 رصتقي نأ ًابلاط ةينوثاق بابسألو ةوقب رفوتشيرك ريزولا لواح دقو . ةيزكرملا تارابختسالا

 ذيفنتلا نوكي نأ ًاضيأ دارأو .ةيقارعلا تارباخملا ةدايق رقم يه طقف ةدحاو ةأشنم ىلع درلا

 .ةلوجلا رفوتسيرك بسكو .ايندلا دودحلا يف نيباصملا ددع نوكيل تبسلا ليل

 رمأ» دادعإ متو .يمرلا عقوم ئلإ نفسلا كّرحتت نأ يضقت يتلا ةطخلا انعضوو

 ةدايقلا يهو) ىطسولا ةدايقلا ئلإ ةكرتشملا ناكرألا ةسائر هردصُت فوس يذلا ةذيفنتلا

 لخدتلا ةوق لحم َتْلَح يتلا طسوألا قرشلا ةقطنمل ةيكيرمألا تاوقلل ةيميلقإلا ةيركسعلا
 ىلإ سيئرلا نم بقاعتم لكشب ةيصخشلا لئاسرلا لاسرإ متي نأ ىلع ؛ (ةكرتشملا عيرسلا
 نم لئاسرلا هذه لسرُت فوسو .ايناطيرب ءارزو سيئرو يدوعسلا لهاعلاو تيوكلا ريمأ



 قرسو .ليقعم بوش قأل اينجل ةيجراقتلا ةراؤوب ريف سيو ةريشابع نظيألا عسلا

 ةئثراط ةسلج ليلإ وعدت يكل ةدحتملا يمألا ىف 1في رمأللا ةثعبلا الإ تاميلعتلا ىطعت

 ؛ءاضيب) قئاثو .ةيزكرملا .تارابخدتسالا ةلاكوو لدعلا ةرآؤزو ىدلا نوكيسو ؛خعمألا سلجمل

 نأ ةطخلا يضقت امك .لئالدلا حضوت ةيبنجألا تارافسلا ئلإو ةفاحصلا ئلإ اهردصت

 قياسلا سيئرلا غالبإ يرجي فوسو . دارقنأ ىل اع سركنوكلا ءامعز سيئرلا يعدتسي

 بي : عضوت فوسف ةقطنملا يف ةدوجوملا ةحلسملا تاوقلاو ةيكيرمألا تارافسلا اَمأ .شوب

 ةلاكو زكارم مايق ئلإ ةفاضإ .داضم يقارع كرحت يأل يدصتلل ىوصق بمأت ةلاح

 رصانع ئلع ةددَشُم ةبقارمب يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عورفو ةيزكرملا تارابختسالا

 يدش ًاراذنإ هجويو .ىوضيبلا هبتكم نم اريصق انايب سيئرلا عيذيو ٠ .ةيقارعلا تارباخملا

 تايالولا دض يباهرإ لّمَع يأ ئل اع َمَدُقأ نإ بقارعلا بقعوأب اددهُم قارعلا ىلإ ةجهللا

 . ةدحتملا

 كيل ينوط لإ هتعفر باتك ىف ذيفنتلا قئاثوو .ينمرلا زاطولاو ةحئاللا هذه تغض

 قالنأ كويس . سيئرلا ئلإ ُهَذَخ .ديج لمع اذه :لاق هيلع علطا نأ دعبو . ةعمجلا موي

 (.ذفن مث . هيلإ مداق كنأ

 ءانأ يلثم ؛سيئرلل نيصاخلا نيدعاسملا ىتحو .يموقلا نمألا سلجم يفظوم نإ

 تنرب ثدحت نأ قبس دقو .يتربخ بسح ًاضرع سيئرلا بتكم ىلإ اولخدَي مل
 نيفظوملا دحأل حمسي ناك نايحألا ضعب يفو ءانع ةباينلاب سيئرلا ئلإ تفوركواكس
 سيئرلا عم ثّدحتلل بهذأ نأ يلإ بلطي نآلاو . . تقولا ضعبل ءاقل يف كراشيو لخديل
 رابكل سيئرلا عم يّرس عامتجا َدِقُع نأ كلذ قبس دقو . .هدهع يف ة ةوقلل مادختسا لّوَأ نع
 دواري كشلا ضعب ناكو ةميزعلا ىوف نوتنلك سيئرلا ادبو عوضوملا اذه نع نيلوؤسملا

 .ةوقلل نوتنلك مادختسا نم نيينيميلا

 : لاقو :ةيتامكاربلا نم ًائيش نوتنلك رهظأ اهليصافت لكب ةطخلا تضرع نيحو
 1 .ديزملا لعفن نأ انيلع بجي سردلا نم دفتسي مل نإو ءًاسرد لمعلا اذه هنقلُِي فوس»
 ائيش فرعي نكي مل ي ءذلا «ضيبألا تيبلل يفحصلا قطانلا ثدحت تبسلا موي حابص يف
 كلذ ثدحي نل ًاقيش :نأو (قالغإلا مكحم ءاطغلا» نأ مهغلبأو .ةفاحصلا ىلإ ةطخلا نع
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 مه امنيبو .لوبسيب ةارابم روضحل 56 روميتلاب ىلإ نيلسارملا ضعب بهذو .مويلا
 . ةلاحلا ةفرغ نم لئاسرلا لاسرإ يف تأدب نوجرخي

 يف ةرادإلاب نيلوؤسملا رابك نم ريغص ددع عمجت ًءاسم ةسواسلا ةعابسلا كتشمو

 هتالاصتا ىرجي وهو سيئرلا دعاسأل يوضيبلا بتكملا ىلإ تهّجوتو .كيل ينوط بتكم
 . تاظحل ذنم زورك خيراوص تقلطنا دقف . سركنوكلا ءامعز عم ةريخألا

 «؟خيراوصلا نم روصلا دهاشنس ىتم» :سيئرلا ينلأس

 نكلو ؛«يديس اي «خيراوصلا نم روص ىلع لصحن ال نحن» :ًاحضوم هتبجأ
 نوكتسو «ةيعانصلا رامقألا قيرط نع خيراوصلا هبّبَسُت يذلا رامدلا نع روص انيتأتس

 ( . اركاب ًاحابص كيدل
 كاذ انْفَصَق اننإ لوقأل ةعاس دعب نويزفلتلا ئلع رهظأس ؟ًاحابص ًادغا :لاقف

 ةلومحم تاريماك دجوت ال اذامل .اقح كلذ انلعف دق انثأ الأ فرعأ نأ بجي ذل , ايتعلا

 «؟خيراوصلا ئلع

 يف لخدتي دق وأ ءاهاري دق ًادحأ نإف «لاصتاب موقت نأ خيراوصلل ناك اذإ» : هتبجأف
 بسحت نأ عيطتست كلذل ءاهقالطإ مت ىتمو ءانقلطأ ًاحوراص مك فرعن اننكل .اهلمع
 . .ىتمو اهتباصأ ىتلا فادهألا ددع

 ولا اقابف 8عيراوصلا عم.لاصتالا عيطتسناآل اننأ ينعتأ» ؟سيفرلا لاس لكتمع
 «؟دوعت اهلعجأ نأ تدرأ

 . .؟كلذك سيلأ «يىديس اي «كلذ ديرت ال تنأ» :هتبجأ فيك يردأ تسلو تلقف
 (. . . يكل ةيلآ دجوت ال . . .نأ عيطتست ال كنأل

 نق اننأ قيقبلا هيجو ىلع هفرعأ نأ ديرأ يكل .ديرأ ال ءالك» :ًالئاق لع ذرو

 « .انلْعَف اَنإ لوقأو ِهّلُك ملاعلا بطاخأ نأ لبق ِهّلُك نيبملا

 لب لارنجلا ذخأو .أبنلا هيلإ ًالماح كِْيِل راشتسملا بتكم ئلإ يجاردأ تدعو
 . ةتالاصتا يرجي ةيزكرملا تاراختسالا ةلاكو يف يناثلا لجرلا 35 5006 ناهد وتس

 نأ ةب .ءيش ىلع لصحن مل» :لوقي هتعمسو ,ةرعااعصأا رامقألا هيجوقا دبعأو



 غم سيلا غ... نأ ككؤي اع انيدل سيل نتكلو «قئاقد لبق اهقده تيباصأأ دق ثيراؤملا
 ! .ةغرب

 ىلع رهظي سيئرلا لمجش فيك ركفت نحتو بتكملا وجب يف ةبآكلا نم ةلاح تذاسو
 نويرقلتلا تانكبش عيمج ءاتويرقلالا ىلح رهظ .لءاستن نحف اسييو ةأجقو «نويرفلتلا ةشانئ
 ءاسم ةيرابخإلا اهتارشن يف تنلعأو . سيئرلا اهنع ثدحتيس ةأجافم ربخ اهلصو دالبلا يف

 ؛.ببسلا يرقن الوق ؟لوقي هدأ تعبسو :ةمآلا نلإ ةملاك هجوبس سيئرلا نأ تبسلا

 ةبحصب كيل راشتسملا بتكم ىلإ هجوت هئاهتنا روفو .بضتقملا هئايب سيئرلا الت
 ىلع قتدحشتا نل كنآ اندظ» :لاؤسلا كيل هرقايف «ءقا66:8 نوك لا سيكرلا هيئات

 «. خيراوصلا لمع ئلع ًاناهرب ديرت كنأ انبسحو «نويزفلتلا

 اذه يف ةلزنم عفرألا امه نالجر هلعف امَع ًائيش انل يكحي نأ سيئرلا ىلع روك حلأو
 .ايقدح تياصأ دق عيراوضلا نأ دكؤي اه ذديرأ كنك لبس دال ةةقورتلبا لال .دلبلا
 نكي ملو . . . 0007 ةطحمب تلصتاف .. . ديكأتلا كلذ ىنيطعي ينيطعي نأ عيطتسي مكنم دحأ الو

 هع نبا وأ بيرق هل ندرألاب مهبتكم يف رّوصملا نكل «ةليللا هذه دادغب يف دحأ مهيدل

 ةشهدلا تامالع تدبو «.هب اولصتاف «تارباخملا ةدايق رقمل ةرواجم ةقطنم ىف نطقي

 ريمدت مت دقل لجأ .هلوقب مهيلع درو» :الئاق سيقرلا ماكوب .ةقرخلا يق وع لق هروب اع
 ) .ديرأ يذلا ديكأتلا ىلع تلصح دق يْنأ دقتعأو . . ًادكأتم ناكو .هلك ناكملا

 مويلا يف هجاعزنا ىدبأ هّنكل . .ةلكشي ةوقلل نوتنتلك سيئرلا مادختسا يف نكي مل

 نم دعت ةئاثق تلتقو اهفده تأطخأ دق خيراوصلا ضعب نأ ريراقتلا تركذ امدنع يلاتلا

 . ةيقارعلا تارباخملا ةلابق اهلزنم عقي يبرعلا ملاعلا يف تادئارلا تانانفلا

 ةطخلا يف ةعوضوملا فادهألا َّنألو ءًادودحم ناك ٌدرلا نأل لمأ ةبيخ ينتباصأ دقل
 يف دجوي ال نيح ليللا فصتنم يف تّذَفُت دق ةراغلا هذه نآلو «ةحئاللا نم تفِذح دق

 ةرادإ دهع نم يئاقدصأ نم تعمس دقو . . نيفظوملا نم ًادج ليلق ددع لإ تارباخملا رقم

 .ًادودحم ناك درلا اذه َّنَأل ةيضار نكت مل اهسفن شوب ةلئاع َّنَأ ةقباسلا شوب سيئرلا

 نيس ماد نأ ىلا نيت نأ كعبو ٠ . مايألا عم ىشالت دق اضرلا مدعب يروعش نأ ريغ

 ةرت مل 1993 ويتوي / ناريزح يف ذفنملا يماقتنالا درلا كلذ باقعأ يفف .ةلاسرلا مهف دق
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 باهرول يفارع معد ىلع ليلد دوجو ىلإ ريشت تارابختسالا وأ ةطرشلا تنال يب ريراقت

 .2003 ةنس قارعلا هيف انوزغ يذلا مويلا كلذ ىتنعو ة : نييكيرمألا ديزخ هجوم

 سيئرلا ةبغرل ًايناث ارابتخا نوتنلك سيئرلا ةرادإ دهع نم ئلوألا ةفسلا ثدي
 نا كيم انأو تأآلاو .لاموصلا يف كلذ ناكو :ةيناثلا ةرملل ةوقلا مادختسا يف ديدجلا
 يف ربوتكأ / كرأألا نيرشت ةقرسس نوكت نأ ًالاسسجا ةملا لوزا ثادحألا كلت يتركاذ
 لسرأ .نييكيرمألا ىلع موجه يف ةدعاقلا ميظنتل رود اهيف نوكي ةيناث ةلاح وشيدقم

 تداك ىربك ةعاجمل ّدح عضو يف مهستل لاموصلا ئلإ ةيركسع تاوق شوب سيئرلا

 نّوُم نوقرسي نوحّلسملا نويلاموصلا ناك دقف . لقألا ىلع يلاموص 700,000 ةافو بّبست

 نمألا ىلع لصحت نأ ةيلودلا ةثاغإلا تامظنم عسوب نكي ملو .اهنوعيبيو ةيلودلا ةثاغإلا
 هتاوق تاباختنالا يف هتميزه بقع شوب سيئرلا لسرأف .اهتايلمع ةيامحل يفاكلا

 ءانثألا كلت يف .اهيقحتسُم ىلإ ةثاغإلا تادعاسم لوصو نمضتل لاموصلا ىلإ ةيركسعلا

 ارك رون يبل ؛ضيبأل تيب يق تايلمملا ست نركأ نأ ام يا اين

 . كيل ينوط

 عراش يف عقي صاخ ىنبم يف قباط وهو («يلاقتنالا ياللا بتكملا# يف هتدجو

 ليلدلا «يموقلا نمألا ةقطنم»و وه ناكف .لبق نم هتيأر ذق نكأ ملو 2ا/6777006 تنومرُف

 أركشا :لاقو «ىب بحر . قاروألاو بابشلا نيفظوملا بخص طسو ءودهلا ىلع ديحولا

 ةدحتملا تايالولا َّنأل لاموصلا ئلع ًاريثك قلقن نأ يغبني ال هّنأ دقتعأ ىّنكل كئيجمل
 رياتي / يناثلا نوناك 20] سيئرلا بيصنت تالافتحا لبق كانه نم اهتاوق مظعم بحستس
3]. 

 ألا لمتكت نل لاموصلا يف ةيكيرمألا تاوقلا تاكرحت نإ ةقيقحلا يف ءال» :تلقف

 راشتنا لحارم حضوت ةطيرخ يتبيقح نم تجرخأ دقو «.رياني / يناثلا نوناك رخآ يف

 . ةيكيرمألا تاوقلا

 ئلوتت فوس ةدحتملا ممألا َّنِإ انل ليق» :لاقو بايترالا نم ءيشب ةطيرخلا ئلإ رظن



 كلذ هربخأ نم ركدذي ملو ٠٠ بددسال فورم ايقكيرعألا تالا نإ رسوما اك

 سرلطعب دمتعيو .كليل كنس آي .ديدش ءطبب كرحتت ةدحتملا ممألا ٌنكل# : هل تلقف

 هفمألا؛ ءابعأ نم ديزي فوس عوضوملا اذه َّنأ ةدحتملا ممألل ماعلا ةنيمألا يلاغ سرطب

 هئأكو .ناطرسلاب باصم هّنِإ هبيبط هل لاق لجر لعف درب اهيبش هلعف در ناكو «.ةدحتملا

 .ام دح نيلإ كلذك

 .ةيلمعلا هذه يف رودب ةدحتملا همألا موقت نأ صضضم ئلع يلاغ سرطب لبق دقل

 ىلع قفاوت نأ ةدحتملا تايالولا ئلع ح لأ دقو ءرْخأت دق مالسلا ظفحل ةوق روس نأ با

 ةدحتملا ىمألا نيب لماكلا قيسنتلا نامضل ةدحتملا ممألا تايلمع ةدايقل يكيرمأ نييعت
 |هدهااحدد ا"امهنلع واه ناثانوج لاريمألا عانقإ نم كيل نكمت دقو .ةدحتملا تايالولاو

 تيبلا نم لاموصلا تايلمع قيسنت زكرم لقتنا مث .بصنملا لوبقب تفوركواكس بئان
 ةيولالا سلا امباق حبصأو نوتنلك سيئرلا دهع ةيادب يف ةيجراخلا ةرازو ئلإ ضيبألا

 برحلا ءارمأ نم رابتخال واه ناثانوج عضخ ام ناعرسو .ةرازولا يف ةيقيرفإلا

 ىلع وينوي / ناريزح رهش يف ديديع لاجر مدقأ ذإ ءديديع حرف ةصاخبو «نييلاموصلا
 . ةدحتملا ممألا ةدابق تحت ةلماعلا ةوقلا نم ايناتسكاب ايدئج نيرشعو ةسمخ وحن لتق

 مهنأ نونظي نويلاموصلا ناك اذإف . امراص ةحبذملا هذه ىلع واه ناثانوج در ناك

 ال .دبألا ىلإ يهتنت فوس ةيلودلا ةثاغإلا تايلمع نأ كلذ ىنعمف .هذه مهتلعفب نوجنيس

 لاريمأ ةبترب ةيرحبلا نم ارخؤم دعاقت دق واه ناك .ةتايشيله ريمدتو كيديع لاقتعا نماذب

 ةعسأو, ةنيئأل عضوف .ةدحتملا تايالولل ةيركسعلا تاناكمإلا ادب فرعيو موجن عبرأ يذ
 ةوق نم سودناموكلا لاجر كلذ يف امب اهجاتحي يتلا ةيفاضإلا تاوقلا نمضتت ليصافتلا
 .هتايشيلمل ةيتحتلا ةينبلا ريمدتل 8© - 130 زارط نم ةلتاقم تارئاطو ديديع لاقتعال اتلد
 يذلا طغضلا مغربو . تابرضلا نم دودحمو ليلق ددعل تالتاقملا هذه ىلع لصح دقو

 ىتح وأ سودناموكلا لاجر لاسرإ عافدلا ةرازو تضفر ؛يموقلا نمألا سلجم هسرام

 متي نأ لبق تالتاقملا اهب تماق يتلا تابرضلا نوكائنيلا فقوأ مث .واه هبلط ام مظعم

 + ايكيا | هذهل ةيتحتل هلا ةينبلا ريمدت
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 ةينمأ ةسارح نود وينوي / ناريزح رهش يف وشيدقم يف لّؤجتلا ىلع ديديع داتعا
 كلا و هلاقتعا يف ركذت ةبوعص اتلد ةوق نم قيرف دجي نل كلذل .اهنم ليلقلاف تنجو نإ

 ىبلج ق6 - 0 تالتاقم اهتْنش يتلا ةدودحملا تايرضلا كلت دعي تلد روما

 دف كيرف نشل ةفاشلسل كسار ردصاو يرسلا لمعلل لقتناف .ةةسلبأ تاغورتمم

 ةثالث ليف نيعتيس / لوليأ ىفو .نييكيرمألل ءانضسا نود. فقلاحملا ترق ىلع تاسجهلا

 .ديدابع .تتاوق دي ىلع نيكو رمأ دوتج

 ةداشآلا نم ذي الو: .سودلناموكلا نم ةودج كاسرإ ىلغ ةوقاعبلا ققاو كلذ دنع

 فورعم وه ام مضت ىتلا 1506© ةكرتشملا ةصاخلا تايلمعلا ةدايقل ةيلاعلا ةءافكلا لإ انه

 كلذكو اهمولعو ةتغابملا ةيليللا تايلمعلا نف نقتت يهف «.اتلد ةوق» مساب ماعلا يأّلا ىدل

 ةيدومعلا تارئاطلا تارشعو راهنلا حضو يف وشيدقم يف تلمع اهنكل . ةيفخلا تايلمعلا

 ىلع ارفاعي نأ نييلامبصللا ىسلالا ةرركتم قلايلمص تناك . ةنيقملا كبس ىف قلصت

 يفو 1993 ةنس ربوتكأ / لوألا نيرشت نم ثلاثلا يفف .ةدهاشملاو ةبقارملاب اهتاكيتكت

 ايشيلم تكبتشا (3|8ءا< الجحلا“< 20/0 دوسألا رّمصلا طاقسإ» مساب تف رع ةيلمع راطإ

 تاذ فئاذقلاب نيتيدومع نيترئاط تطاقسأ م لق06 ةصاخبلا تاابلامعلا تاوق عم ديديع

 !200 وحنو ًايكيرمأ ًايدنج رشع ةينامث كابتشالا اذه يف لتُك .806 يخوراصلا عفدلا

 . يلاموص

 ناك ضْيبألا تيبلا يف يموقلا نمألا سلجمل يرازولا سلجملا عمتجا نيحو

 نأ ديري امو هططخم يف ةدراو لاموصلا نكت مل . بضغلا تالاح دشأ يف نوتنلك سيئرلا

 عمتسأ .ةحلسملا تاوقلا هتَلَّدَحو هفلس نع اهثرو دقل . هتسائر نم ئلوألا ةنسلا يف هلعفني

 نكت ملو وينوي / ناريزح رهش نم مايألا كلت يف واه يأرل ْغْضُي ملو نوكاتنيلا ةحيصنل

 قفاو نيحو ءًالهس ديديع ىلع ضبقلا ناك موي ًائيش اولعفي مل . ةيئاص ةحبيصتلا كلت

 ,رظرأألا ةيلغب درت آل هتأكوب !وق ريب وشيدقم ىلإ ةصاخلا تاوقلا لاسرإ ئلع نوكاتنيل

 نوتنلك سلج .ةثراك اويًّبسو «ةداتعملا مهتاكيتكت العا .مهدض لمعت ةيداعم تاوق

 زيلو رفوتسيرك نراو هلوقي ام ىلإ عمتسي ءابضغ هجولا ٌرمحم .عامتجالا كاذ يف اتماص

 هنكل «مهيدل ام اولوقيل ًاعيمج مهل لاجملا كرت هَّنأ ذئتعاس ٌتكردأو .لواي نلوكو نيسأ

 : لإ عامصبالا وقس يل بان ديرك ىلع هويعأ مسح



 نبع بقول مهووس نم نم وغرف امننمو ًموسوب هاب طيني ءانثآلا كلت يلا ترتتل ناق

 ًاعيمج هثوديري ام وه اذهو سركتوكلا ئلإ تعمتسا دقو . ةميزهلا لايذأ جن نحنو

 .ةريبتالا ةيململا ةرقلا جن اذن تبن اهبنأ ةركق روع رونق رمالك حلو « لوقين فوس

 .دحأ مامأ هيلع ناهربلل نيرطضم انسلو «كلذ لعفن نأ عيطتسن اننأ فرعي هلك ملاعلاف

 فوسف انب ثبعي نأ دحأ لواح نإو .ءاذغلا لاسرإ لصاونسو ةوقلا مدختسن فوس

 اولوق . .ةيلوؤسملا مامز ئلوتتو لخدت ةدحتملا ممألا لعجنسو . .ةوقب سرضنو هم ريشي

 : دكادعو ىركعأ حلو موي ةدايز نود :اظ :نيقأ انهم ةيلثو هلؤ ذهن مآ سرطبل

 (« . رداغن فوس لئدتع

 لإ يبناجلا بابلا ربع هعبتن نأ يلإو كيل ئلإ نوتنلك راشأ عامتجالا ضفنا امدنع

 ال «ةلأسملا هذه نحن ىلوتن نأ ديرأ# : لاق ثيح «يوضيبلا بتكملا نم يجراخلا ءزجلا

 فوفص ىف ىلتقلا نم ًاديزم ديرأ ال» : لاقو ّيلإ تفتلا مث «. عافدلا ذو «ةيييراخلا ةرازو

 « .هلعف كيلع بجي ام لكو «هلعفت نأ كيلع ام لعفاو . ًاقالطإ دحأ ال هيب ممألا

 ىلع مهل عقاوم نويكيرمألا ةصانقلا َذََنَ :عامتجالا كلذ تّلَت يتلا مايألا يفو

 علو ؛هنوديصي اوناك ًاحلسم ًايلاموص اوأر نإو ةدحتملا تايالولل عباتلا عّمجملا حطس

 يف تجرخ عراوشلا ئلإ ةيكيرمألا تاوقلا تجرخ نإو . ئلتقلا دادعأ نع دحأ ثّدحتي

 هذه ةيلوؤسم ةدحتملا تايالولا تمّلس ةددحملا ةتسلا رهشألا ةرتف ء ءاهتنا عمو . تابابدلا

 فوفص يف ئلتق عقي ملو ءاهل ةعباتلا مالسلا ظفح ةوقو ةدحواولا ممألا ىلإ تايلمعلا

 .ةيقيرسألا كارلا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم مئاد لاصتا ىلع كلت ةتسلا رهشألا اان لدي

 بيردتب نييباهرإ مايق لامتحا نع ةيبنجألا ةفاحصلا يف رشنُت تاعئاش يأ عبتت ئلع اهتحأ

 ناهيش كيآم :نقيدص تلد .الاب اهل ريعت الو اهتيمهأ نم لّلقت تناكو :كيديخ# ايبَقيلَس

 ةنس وشيدقم يف المع دقو امهيأر نع 08: (1655 لب يسرك رجورو ا/ثاع 5كطععطحم

 يف اهرصانع نم دحأ نكي مل ؟فرعت نأ ةلاكولا هذهل ىَنَأو» :ًالئاق كيام ينباجأ .3
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 عل نيذلا رصانعلا نم اددع ةلاكرلا تيلسرأ ذكتعي , ةيرحبلا ةآشث هيلإ ءاج امدنع دلبلا كلذ

 ةروشم ارتاكو رخو ةرتف نيب رصانعلا كادبق شنا# . كانه لإ اولخد نأ مهل قبسي

 كانه ىلإ تّلِقُت ئطاشلا برق نكسلل مدختست تايواح يفو «يكيرمألا نكسلا عمجم يف

 ( . وجلا حالس تارئاطب

 .قحال تقو يف لئالد ترهظ دقف .لوقلا يناقدصي اناك يّسركو ناهيش نأ ودبي

 ىلإ تّمّضو «1994و 1993 ىتنس يف كلذ ملعت نكت مل ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو َّنأ عم
 دقو «ديديع لإ نيراشتسم ثعبي ناك ةدعاقلا ميظنت نأ دكؤت «ندال نب ماهتا فلم

 ناك ميظنتلا اذه نإ ! عقاولاو . ةيكيرمألا ةيدومعلا تارئاطلا طاقسإل طيطختلا يف هودعاس

 01992 .ةئس ريشسيد / لوألا نوناك رهش يف نميلا يف قدنف يف عقو يذلا راجفنالا ءارو

 نوميقي لاموصلا تايلمع معد يف نيلماعلا يكيرمألا وجلا حالس لاجر ضعب ّنأ ًانظ

 تاعئاشلا ضعب ةينميلا ةينمألا ةطلسلا تعمس نأ دعب قدنفلا نع دونجلا ىلجأ دقل) . هيف

 نم ةفرعم ىلع كاذنا ةرداق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نكت ملو .؟ةديكملا هذ هع

 . قدنفلا يف راجفنالل ططخ

 يف ذخأت مل 1993 ةنس باهرإلا ةسارد ديعت نوتنلك سيئرلا ةرادإ تدب امدنعو
 ًاضيأ اهرابتعا يف ذخأت ملو . فينصتلا اذه نمض اهفّنصت ملو لاموصلا ثادحأ اهرابتعا

 يباهرإلا كلذ دوجو نع ًائيش دحأ نم عمست مل اهنأل ةدعاقلا ميظنت وأ ندال نب

 . هميظنتو

 مغربو .ندال نب هميعزو ةدعاقلا ميظنت ططخم نمض ةدحتملا تايالولا تناك نذإ

 مهنأ ريغ سركنوكلا نم طغض تحت لاموصلا نم :رم «برهت» مل ةدحتملا تايالولا نأ
 كلذ الو «ةيفاضإ رهشأ ةتس ةدحتملا تايالولا ءاقب مهبجعي ملو .رارفلاب تذال دق اهنوري
 ريمدت نع ةدحتملا تايالولا عانتما مهئاعّدال اببس اوذختاو .ةدحتملا ممألل مظنملا ميلستلا

 ةناهملل تضّرعت دق ةدحتملا تايالولا َْنِإ مهنيب اميف اولاقو .اهيبأ ةركب نع وشيدقم

 امكو نانبل يفو مانتييق يف اهل لصح املثم «ثلاثلا ملاعلا نادلب نم دلب دي ىلع ةميزهلاو
 .ناتسناغفأ يف تييقوسلل لصح

 يف ءاقبلا يونت نكت مل ةدحتملا تايالولا َّنَأ وه ةدعاقلا هملعت مل يذلا نكلو
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 ةرئعتملا ةيطارقوريبلا هلالخ نكمتت دودحم دمأل كانه ىلإ تبهذ دق اهّنأو ؛لاموصلا

 عوبشوملا فذهلل انهتاريتاقت بسحوو . السلا طل ةرثا نيرا نم ةدحعملا ممآلل
 مايقلا نع هعانتما يف اقِجُم نوتنلك ناك لهف .هلعفت نأ اهيلع بجي ام تلمع دقف اهتمهمل

 نكأ مل ؟نييكيرمألا نسودتاموكلا لاجر نم رشع ةيئامث عرصم ىلع عساو.يماقتلا درب
 له .موي يف يلاموص فلأ نم رثكأ انلتق دقل .ًاضيأ نآلا تسلو كاذنآ باوجلا نم انقيتم

 اذه نكل هيلع يضقن ىتح ديديع ةدراطم ةعباتم عيطتسن انك ؟رثكأ لتقن نأ انيلع ناك

 للق له .هدالب يف ئبتخي دحاو لجر ءاهد لباقم ةدحتملا تايالولا ةبيه عّيضيس رمألا

 نكأ مل ينكل «ذئتقو كلذ نوكي نأ تيشخ ؟ةعدارلا انتّوق نم هانسرام يذلا سفنلا طبض

 ناكير مدقأ توريب يف ةيرحبلا ةاشم لاجر نم 278 عرصم دعبو . لعفأ اذام لفيح ىريأ

 يدل نكي ملو . ةوقلا ةسرامم ئلع نيرداق انلز ام انّنَأ نّيبيل 0660308 ادانرك وزغ ىلع

 سيل «يتيياه يف امبرو . ةنسوبلا يف  ريخألا ةوسو ةيلال ةرقلا ةريفلك نمرادج انآ ىف ديور

 .ًاضيأ كلذ بلطتي نيدلبلا نيذه يف عضولا نأل لب «طقف ةميزعلا ةوق راهظإ ليبس يف
 َءَدْرَي نأ نكمي ام لمع مايق ناكمإ يف َكّشَأ يِنُدِجُأ ثادحألا كلت ركذتأ انأو نآلاو

 .ءيش ىف دعاسي ءايربألا نييلاموصلا نم ديزم لتق نأ دقتعأ الو .ةدعاقلا

 اه:ءاسنأ نلا باعرآلا ىف ًاريخآ ًاسود«ةييقلتا 1998 ةقنس نيم ةريخألا ماآيألا ىف
 2200 0:8:©500 كربردوس يسنان هيفظوم ةئيه ةريدمو كيل هل ينوط ينم بلط 5-6

 اياحض رسأ ةّصاخبو «باهرإلا اياحض رَسأ نوؤش ةجلاعم ةمهم ةرشابم ةروصب ئّلوتَأ نأ
 ةاملاعس ةقيرط. تمْلا 1988 ةنس قويببلا ةويباهرإ اهرك# ىتلا 103: قاقيرمأ ناي ةرئاط ةثداح

 مهبلط ةرادإلا ضفرل اعنقم اببس اودجي مل مهنأ ةّصاخبو رصألا هذه شوف سيقرلا ةرادإ
 اددع ْنِإ ذإ «ةينطولا 8111086007 نوتكنلرأ ةربقم يف اياحضلا ءالؤهل يراكذت بصن ةماقإب

 .ةيبركسفلا نع ارناك اناحيقلا ءالؤع نم ريق

 تالواط ىلع اياحضلا مهئانبأ روص انعضوو مهدنع ام ىلإ انعمتساو ءالؤهب انيقتلا

 ادنلتكسا يف 616:©1001© يبركول ةيرق ءامس يف وجلا يف ةرئاطلا هذه ترجفنا دقل .انبتاكم

 نكل .ثداحلا كلذ يف اهئانبأ نم ددع لِتُقو ءاهلوح امو ةيرقلا ىلع اهاياظش تطقاستو
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 نم ماكر ةماقإل ةمزاللا ةراجحلا تهدف ف ءاياحضلا كل عيمجل اهيعار تف ةجحتف ةيرملا
 لكل زم ري رجح عضوي ثسيح ةيدنادكسالا ديلاقتلا بسح يراكذت بص وص .ةراجحلا

 ئلإ انبهدو 320 ©6615 زرريب ىدنار ءاللمز :لا دحأ تبحطصاو ةدامعلا تبقز . هيحض

 . ةيدنلتكسالا ديلاقتلا بسح ةراجحلا نم بصن ةماقإل قرم ال رهناو نردقلرأ هيرب

 ةملك يقليل عقوملا لإ نوتنلك سيئرلا بهذ ةثداحلا هذهل ةساخلا ىركلا يد
 ديعل قباسلا مويلا يف كلذ ناك .بُضُنلا ةماقإل لمعلا ءدبب اناذيإ با رثلا بلقيو

 تق طقسا ىل داب دا اتبع ىنيترلا لأ < سامو رطسمو ًادج دراي سقطلاو داليا
 فقو .هنذأ يف سمهو يبصلا راوجب هيتبكر ىلع اثجو .بارتلا بلق يف هكراشي نأ هنم
 . ةيدنلتكسا ةبرق نولع 8032108 018266 نحل فزعو يبركول نم ءاج درفنم فزاع

 اّبع اهتلأسو يبصلا كاذ ّمأ نم ثبرتقا مهتارايس وحن نوهجتي عيمجلا ناك امنيبو
 ( . كْمَأب اراب نكف ءدّلوُأ نأ لبق يبأ يفوت دقل :هل لاق» :تباجأف ءاهنبال سيئرلا هلاق

 ةظحل ذنم ةبسانملا هذهل ًاروصم أطيرش نويزقلتلا تاشاش تضّرع ءاسملا يفو

 ناكو «يراكذتلا ٍبُّصُّنلا عقوم ئلإ هلوصو ىتح يوضيبلا بتكملا نم سيئرلا جورخ
 اهبكترا ةقئال ريغ لامعأ نع تليق معازم نع ثدحتي ضيبألا تيبلا نم لسارم توص
 .103 ناكيرمأ ناب ةرئاط ركذي ملو .وسنكرأ ةيالو نم نوقباس دونج

 اعمسي مل يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو َّنَأ مغربو
 يي ةقررعلا +يباسزإلا ثفاوس ةرثك بوسب ةفضفلا ثلللا لوجس ةلعالا ميل ةمسبا ءيشب

 رمألا اذهب ًاديارتم ًامامتعا وهذا هتاذ ا يس :نونتلك قيرف نأ ريغ «1993 ةثس

 لثحي نأ بجي باهرإلا ىلع درلا نأ ءانأو كيلو نرحلك «دقتعن انك دقو .1994 ةنس ىف

 . ةدرابلا برحلا دعب ام لماع لكشت فوس يتلا تاءارجإلا ةحئال يف لوألا ماقملا

 ةسايسلا كلت لحم لحت باهرإلا ةحفاكمل ةديدج ةسايس عضوب درلا اذه يضقي

 ةسايس شوب سيئرلا ةرادإل نكت ملو ؛نينس عبس لبق ناكير سيئرلا اهيلع عقو يتلا
 َّنَأ ُتْمَسَتْكَأ دقف .افروصت# ىلا ةلووسلاب تسيل روسألا نيكل . باهرإلا ةحفاكمل ةيمسر

 و «حيحصلا اهراسم نع باهرإلا ةمواقمل دوهجلا لضفأ فرحت دق ةيحطسلا كراعملا
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 سوملم يقيقح ءيش زاجنإ نم ًالدب يطارقوريبلا ميظنتلا ةداعإ يف تفولا ةعاضإ ليهسم
 ةدوسم تعضو نيح رومأ ةثالث يل تنتبتو , . ([00 8108+ جدير موت أقحال تأ امك)

 ازيد . ةقفاوملل ةينعملا تاالاكولاو تارازولا عيمج ئلع اهتممعو ةديدجلا ةسايسلا هله

 كني ةراتس لع جيبأ نمشي ياارب اب مأ نوناقلا ا اه

 د يوي دموي مهميدقتو

 عيمج فظون نأ .ييأر يف باوصلا وهو .نوتنلك ةيلع قفاو يذلا باوجلا نكل
 بتكم عاطتسا نإو .ةحفاكملا هذه يف مهسُن نأ نكمي ةلاكو وأ ةرازو ي 5 يف دراوملا
 عيمجت ة ةداعإ نم اونكمت نيح هلاجر لعف امك ؛كلذ يف مهسي نأ يلاردغلا تاقيقحتلا
 هذهف «ةرئاطلا ئلإ ةلبنقلا لخدأ ىذلا صخشلا مسا ةفرعمو 3 ناكيرمأ ناي ةرئاط ماطح
 اهيدل سيلف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اَمأ . يقطر نإ ةيياح ىلا نالت ةنيظم دات

 اي
 دارفأك مههراطتو نييباهرإلا ِبَمَعَتَن نأ انعطتسا اذإو . ءادتعا ثداح دعب ةمزاللا تاقيقحتلا
 لعفن نأ بجيف :نوبقاعُيو نومكاحُي ثيح ةدحتملا تايالولا ىلإ مهب يتأن مث .مهلقتعنو

 لك فظون نأ انيلع بجي يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ىلع ةمهملا هذه تيقلأ نإو .كلذ
 هذه َّنِإ نولوقي صاخشأ ةمث ناكو . .دهجلا اذهل اهمدقت نأ نكمي ةنيعم ةيناكمإ اهيدل ةلاكو
 .نآلا هنْيََت نكمي ًارمأ كلذ نظأ ال ينكل .نييباهرإلا عدرت مل تامكاحملاو تالاقتعالا
 عم اهيطاعت يف ةلعاف ريغ ةيئانجلا ةمكاحملا اهيف نوكت تاقوأ ةّمث نأ هفرعأ يذلاف
 .ةيساموليدللو ركسعللو تارابختسالل ةجاحب فاطملا ةياهن يف اّنِإف كلذل «نييباهرإلا

 ةةصايسلا هذه نيم لوألا :كاؤلسلا ىلع هررلاب يلاودفلا ثاقيزتستلا يوكن يعبأ نإف
 تيبلا رودب يناثلا لاؤسلا قلعتي . قلعتي .هُحِرْفُي فوس يناثلا لاؤسلا ىلع درلا نأ دقتعأ الف
 يلع هحرط يذلا لاؤسلا وه اذهو . ةيلخادلا ثادحألا يف يموقلا نمألا سلجمو ضيبألا
 ثادحألاب ءالمزلا اهّيَأ متنأ نولماعتت له» :لاق نيح ةلاحلا ةفرغ نع لوؤسملا طباضلا
 يملاعلا ةراجتلا زكرم يف ريجفتلا ةثداح رْثإ ثادحألا ئرجم َّنَأ دقتعأ «؟ةيلخادلا
 ةمث ناك اذإ يأ .لاؤسلا اذه ىلع باوجلا يطعُت ريرضلا خيشلا كلذ اهرّبَد يتلا دئاكملاو
 بناجأ ءالمع دجوي ال هنأ فرعن ئّتحو .لخدتن نحنف «نوطّروتم بناجأ ءالمع
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 هذه اهب تَمَدَطْصَأ ىتلا ةمهملا ةلأسملا نكل .مهدوجو ضرتفن نأ انل يغبني «نوطروتم
 313: يؤلم بتكملا اذه ْنألو .يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم لمع يف ةّيًرِسلا يه ةسايسلا
 نيرشتتملا غ ريماعلا نيعاملا ع 7 الإ ثدحتت ال اعرف نيسمخو ةتس يقع خلي يلا هعورف

 ةدايق رقمو ةيناديملا عورفلا نيب ًاضيأ لاصتالا ضعب دجويو .دالبلا ءاحنأ عيمج يف
 . كلذ نم لقأ لدعلا ةرازوو بتكملا ةدايق نيب لاصتالا نأ ريغ «بتكملا

 يماحملا ؛لدعلا ةريزو بتكم ىلإ كْيِل ينوط بهذ ةبقعلا هذه ىلع بلغتللو
 ةعساو ةرجح يفو .انأو 5200 06:80 ركريب يدناس هبئان هعم بهذو .يفهكلا ؛ماعلا
 عم انتثالث انيقتلا يدوعسلا شرعلا ةعاق نم فرغ ثالث مجحب نوكت امبر فارطألا ةيمارتم
 اعيمج مهل تحرشو . تاقيقحتلا بتكمو ]30©([ 856050 ونير تيناج ماعلا يماحملا

 عالطإو باهرإلا ةحفاكم ةسايس قّسَنِ نأ يموقلا نمألا سلجمل ناك اذإ تلقو :ةلاسعلا
 درو .تاقيقحتلا بتكم هفرعي ام فرعن نأ ىلإ ةجاحب نحنف هلعف بجي ام ىلع سيئرلا
 نم مهيدل رّفوتت يتلا تامولعملا َّنأ نيحضوم نورضاحلا بتكملا ولوؤسم كلذ ىلع

 ( .نيينَدَما نيفظومل ىطعت نأ نكمي ال يئانجلا قيقحتلا لالخ
 لع اهتاظحالم نؤدت ةتماص ءلْبَق نم اهفرعأ نكأ مل يتلا وقير تباع كسل

 يف اهتعاجش ىدم ام وأ ءاهيلع بتكملا اذه ةرطيس ئدم وه ام يسفن تلءاسو .ساّرك
 ةيلوؤسم لمحت يف ةصاخبو :ةفاقثلا ةعاببكلا كليم اينأ رقي نم نيل . ميلا يتصفلا
 383-51-5 .ساسكت ةيالو يف 0 وكاو يف ةينيدلا ةئفلا كلتل ةثراكلا راصحلا كلذ

 نأ فورعملاو) ىئرخأ ةرازول نوعبات ةطرش لاجر اهُأدَنْبَأ ةثداح ةيلوؤسم اهقتاع ىلع

 تهتناو (عّمجملا كلذ ىلع ًالوأ اوراغأ نيذلا مه ةنازخلا ةرازول نيعباتلا 857 رصانع

 لاجر ىلإ تتفتلاف .ئطاخ يأرب تاقيقحتلا لاجر اهيلع راشأ امدنع لافطألا لتْقَم ةعجافب

 : يلي امك اهمكح تردصأو اهمامأ نيرضاحلا ضيبألا تيبلا لاجرو تاقيقحتلا بتكم

 اذه ئلعف .«كلذ نوكي نأ لمتحي وأ :ةنيحأ تاغاس وأ ىرق هيف طارت اباهرإ ناك نإ»

 «.هتفرعم هل قَّحَت امب يموقلا نمألا سلجم يفظوم رابك نم ًاليلق ًادَّدَع ملْعُي نأ بتكملا
 دقو .اهاعُفَوُي مل امهئكل .أدبملا اذه نّمضتت مهافت ةركذم عيقوت ىلع ونيرو كيل قفتاو

 .هلك كلذ مغربو .تاونس ةقيثولا هذه لمع لدعلا ةرازو وماحمو تاقيقحتلا بتكم أطبأ

 وأ ثدح نع تملع املك هب انلمع يذلاو هانذُفُت يذلا أدبملا وه مكحلا اذه ناك دقن
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 ىلع لوصحلا ةيغب «وئير كيِل قافتا» ب نيعتسأ نأ امهتلاح يف عيطتسأ صخش

 ءاقلت نم ًانايحأ نوعّوطتي يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يفظوم رابك ناكو .تامولعملا

 كيل قافتا ّنأكو ةداع فرصتي بتكملا اذه ناكو .ةمزاللا تامولعملا انغالبإل مهسفنأ

 . اداقين ءارحص يف عجتنم ونير

 سيئرلا ةرادإ ةيضخش سكعي ًادرفتم ًائيش ناكف ةسايسلا هذه ىف ثلاثلا رمألا اَمأ

 يطاعتلا يف ةيلاردفلا ةموكحلا هب علطضت نأ بجي يذلا رودلا» ب قّلعتي اذه ناك .نوتنلك

 اوراصف .رتيبر فايت انرسل# نم ريك ماهتغاب لست ةلابم تئاكو 4؟اهرإلا اياحنخ حب

 تسلع اهنأ رّسألا هذه مهتربخأ دقو 3 ةاكيرمأ ناي ةرئاط اياحض رَسأ ًايصخش نوفرعي

 لقنُي ربخلا ناك نايحألا نم ريثك يفو : ةموكتملا نم سلو ثاريطلا كرش مه اهنايسأ ةاقؤ

 راصف . تايفولاب ةصاخلا تابيترتلا يف هعم نونواعتي نم كانه نكي ملو : ةَئيَس ةروصب

 ئرجم نع تامولعم ميدقتو نازحألا هذه يف ةدعاسملا يف رود ةيداحتالا ةموكحلل

 . قيقحتلا

 ةحلسُأ عوضوم وه «ةسايسلا هذه ئلإ هتفاضإ يف تبغر عبار رمأ يمامأ ناكو
 لوصحلل ةيباهرإ ةعامج يأ ةلواحم ئلإ ريشت تامالع َرَن مل .باهرإلاو لماشلا رامدلا

 ةيعار اهقاصن ىفلا كربلا نيب ةحييرم ريط ةقالع دجرع امتإ « ماش راس ةيسلمأ ىلغ

 ةءامجللاو راشقتالا رظح كاجم ىف ةلماعلا ةعادجلا ذأ تيلح لباشلا رامزلا ةحلبأ راشلا

 عكار اذه سبل نم هاب اب 011 ناس كيب 1 بابل بالكم ىلا ةنمامخ

 .ًايرغ ًارمأ كلذ ىف اوأر

 رارقلا ىلع عّقو ًاعيمج اهيلع قفاوو اياضقلا ةله ىلع نوتتلك سيئرلا علطا أ كعب

 رارقلا اذه داعأ دقو ؛ . باهرإلا ةحفاكم ىف ةيكيرمألا ةسايسلا» وهو 39 مقر ىهيجوتلا

 ةيباسألا تضياق امدتعغ ناكير سيد ىلا ةرادإ اهتقرخ يتلا «لزانتلا مدعاا ةسايس ىلع ديكأتلا

 لامعأب مايقلا ىلإ رارقلا اذه اعد امك .ةييكيرمألا نقاهرلا حارس قالطإ لباقم ناريإل

 طاقن» , نم نكمأ ام ليلقتلا ةيغبو «نييباهرإلا تاناكمإ فاعضإ» ليبس ىف ةيموجهو ةيعافد
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 مالسلا ظفحو نمألا ةزهجأ عيمج - لمعتسن فوسو ) .اهجراخو دالبلا ل اخاد فعضلا

 دلل اريقمأو ٠ يس اهثين ,قيسافلا مل هتيسو ةيساموليدلاو ةيركسعلا ةزهجألاو تارابختسالاو

 ناو «لماش رامد ةحلسأ ئلع نيباهرإلا لوصح نود ةلوليحلا ةيولوأ قوفت ةيولوأ دجون

 ) .ةردقلا هذه عزن» ةيولوأ ق قوفت ةيولوأ ةمث نوكت نلف ؛٠ سابق

00 
 "من

 تلظ ىتلا تارابختسالا ئلع دمتعت اهنأ ريغ ةزاتمم ةديدجلا ةسايسلا هذه تناك
 يف راجفنالا ثداح رثإ اًرَف نيذللا نينثالا نع ثحبلا رمتساو . فعضلا ضعب نم يناعُت

 ةكرحلا مئاد يزمر ناك .فسوي يزمر ىلع ديدشلا زيكرتلا يف يملاعلا ةراجتلا زكرم

 نيتلواحم ىف طّروت دقل .ةيكيرمألا تارباخملا هابتنا تفلي مل اذه هطاشن نأ ريغ «لقنتلاو

 فرعن ملو «نييلفلا يف امهاتلكو «نوتنلك سيئرلا لايتغال مث ًالوأ ابابلا لايتغال نيتلشاف

 ىلع الينام ةطرش تدر 1995 ةنس رياني / يناثلا نوناك رهش ىفو . . امهنيح يف امهنع ًائيش

 . ةئيدملا يف ينكس ىنبم نم تقلطأ ران

 ءوي حابص يبتكم يف رتويبموكلا ةشاش ىلع نيبلفلا نم ةمداقلا ةلاسرلا ترهظ
 تارايسلا فقاوم ربعو ةيذيفنتلا بتاكملا لينبم يف ىبتكم نم اهب تعرهو اهتعبط .تبسلا

 تعطق .ةئسوبلا نع هبتكم يف عامتجا يف كْيِل ينوط تدجو ثيح «يبرغلا حانجلا ىتح

 (. هسوي يزمر اودجو دقل» :تلقو هعامتجا هيلع

 .١ ميظع ربخ اذه) 55

 ةيكيرمأ باكر تارئاط فسنل ططخي ناك .ِبَرَه دقل ءكلذك سيل ءال) :تلقو

 بعصي ةقيرطبو تارئاطلا لخاد لإ اهبيرهت متي تارجفتم ةطساوب ىداهلا طيحملا قوف

 ةرئاطلا نتم ىلع اهعيمجت نوديعي مث «ةلئاسلا تارجفتملا نولمعتسي مهنأ كلذ ؛اهفاشتكا

 فقوتت ةطحم لوأ دنع ةرئاطلا يباهرإلا رداغيو . كانه اهنوكرتي ثيح هايملا تارود لخاد

 هذه شعب ىلع نريتيبتقلا رقع ,ايعلسو ةرئاطلا فئاعبت نأ دعب ةويعلا رجفد# ايف

 ثرون ةكرش وأ دتيانوي ةكرشل ةعبات تارئاط ىلع هرايتخا عقو دقو .اهلك سيلو «تاوبعلا

 «747.. زارط نم تناك اهتم ةرئاط ةرشع ىدذخحإ ..:4 . كسوف

 ةفسانلا ةوبعلا رَبَق يذلا لجرلا نذإ .اهيف هتعضو ىتلا ةروصلا كلت كْيِل بعوتساو

 هيدللو نآلا قيلط رح نيتلصاوتم نيتنس لاقتعالا نم تلفأ يذلاو يملاعلا ةراجتلا زكرم يف



 . ىداهلا طيحملا قوف دحاو تقو يف اهنم ريثكو :103 ناكيرمأ ناب ةرئاط ةقيرط ىلع ريجفتلا ثداوح نم ديزم ثادحإل تَمْمُص لبانق

 ناريطلا ةلاكوب تلصتا دق تنك «؟تارئاطلا قيلحت عنم تبلط له# . : كِْيِل ينلأسو
 قيلحت اوعنميو :ناريطلا تاكرشب اولصتي نأ اهيف نيلوؤسملا نم تبلطو ةيداحتالا
 ”يزو وه تارئاطلا قيلحت عنم ةيحالص كلمي يذلا ديحولا لوؤسملا ْنأ ًاضيأ ينوغلبأ مهنكل نولعفيس مهنإ نولوؤسملا ءالؤه لاقف . يداهلا طيحملا ةقطنم نم ةمداقلا تارئاطلا
 .اذه لك كْيِل تغلبأو . . لقنلا

 ّيلإ تفتلا مث ؛ .لقنلا ريزوب لصتي نأ هدعاسم نم بلطو فتاهلا ةعامس كِيِل عفر

 اتيناب نويل ضيبألا تيبلا يفظوم ةئيه سيئر نم بلط مث "؟لقنلا ريزو وه نم' : : ينلأسو
 انيب وكيرداف ريزولا ىلع روثعلا نوريثك سانأ لواح امنئيب .انبلإ منيقتي نأ [. عمرو ه2
 هذه ًادقيأ سيئرللف «ةيحالصلا هذه ريزولل ناك نإ : اًنِناي لاق . 5ع06,1 6و 3
 « . سيئرلا نم رمأب قيلحتلا عنمب  ناريطلا تاكرش عيمج غلبأ . . ةيحالصلا

 طيحملا قوف ريطت تالحر اهيدل يتلا ةيكيرمألا ناريطلا تاكرش تغلبأ اذهبو
 دقف وجلا يف تراصو و ًالعف تعلقأ يتلا تارئاطلا اَمأو .تالحرلا هذه فقوت نأ يداهلا
 ثحبلاب تارئاطلا مق ةاوط ىلإ تاميلعتلا تردصو . .تقلطنا ثيح لإ دوعت .نأ ترمأ
 ةلدق هيف فخ نأ كمي رخآ ناكم يأ يف وأ ايملا تارود فقسأ تاطالب قوف شيتفتلاو
 هلو .ةقصاللا تاسدعلل ًافظنم ًالئاس يوحت ةجاجزو ةعاسو تايراطب ةعومجم نم ةفلؤم
 نم ًارابتعاو ؛يلاتلا مويلا يف ةيوجلا تالحرلا تفنؤتس ؤتسا امدنعو .ءيش ىلع اورثعي
 مت يصخشلا شيتفتلا ءانثأو .ًالئاس يوحي ءاعو لمحي نأ بكار يأل حمسي نل .هخيرات

 نم تالفإلا نم فسوي يوم نكست ليرخأ ةرهإت ٠ .اينولوكلاو روطعلا تاجاجز ىمر

 .لاقتعالا

 ةأفاكم دصر باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا تررق تقولا كلذ يفو
 عيزوت ترمأو فسوي يزمر ىلع ضبقلا ءاقلإ يف مهسي نمل رالود انويلم اهردق ةيلام
 نومعزي سانلا نم ريبك ددع لصتاو .ايسآ بونجو طسوألا قرشلا لود عيمج يف هروص
 يفو .ةحيحص ةمولعم مدقي مل مهنم ًادحأ نكل .ةأفاكملاب نوبلاطي رو وه نيأ نوفرعي مهنأ
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 قيقحتلا يف فشك دقن .ًائيش فرعي ءالؤه نم ًادحاو نأ نيبت رياربف / طابش رهش لئاوأ

 نمألا طابض 6-50 ىذلا

 ءالؤه تلعج ليصافتلا

 ةاكش ناك

 ضعب نع ناتسكابلاب انترافس يف ةيجراخلا ةرازو يف
 قيقحتلا اذه دعب ثدح يذلا نأ ر يغ .هلوقي ام نوقدصي طابضلا

 اتريفس لصحتسا .ًادج ةعيرس ةقيرطب ثدحو . يجذومنلا لاقتعالا لاكشأ نم
 نم قيرف ناك امنيبو ٠ .دلبلا كلذ نم هجارخإو هلاقتعال يناتسكاب معد ىلع ناتسكابلا يف
 اصاخ اقيرف' لكشم ةواقسلا تاك .هلافتعال ف هارويوين نم ًامداق يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم
 ميقم يلاردفلا بتكملل يميلقإ طباضو 968 رصانعو ةيجراخلا ةرازو نمأ طابض نم اهب
 ىلإ هيف رداغي نأ يوني ناك يذلا مويلا كلذ حابص نم ىلوألا تاعاسلا يفو . .دناليات يف
 ةقيرطب همون نم ه هوظقيأو هلزنم ىلإ نويناتسكايلاو نويكيرمألا نمألا لاجر لصو ناتسناغفأ
 . كرويوين لإ مايأ دعب هب ءيجو ةظَف

 دبع مساب فرعو ناتسكابلا يف دلو .ةريثك ًءامسأ لحتني فسوي يزمر ناك
 ضومغلا لظ هلاقتعا دعبو . دار لمعي ثيح تيوكلا ىف عرعرتو أشنو ءطسابلا
 نعصقلا نأ قورخملاو . ًاقيلط أرح ناك امدنع لاحلا ناك امك هب ناطيحي هابتنالاو

 . ةيقيقحلا ةصقلا لوح كشلا ريثتف ههباشي ام وأ يباهرإ ثداح لك دنع رقكت ريطاسألاو
 تاك «ريمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا ثداوح باقعأ يف ةريثك صصق تليق ؛ ةلثمف

 ىلع ءادتعالا تبكترا يتلا يه ليئارسإ َنِإ لوقت ءًاعساو ًاجاور تيقل دقو ءاهنم ةدحاو
 كلذ يف هيلإ باهذلا مدع مهنم تبلطو دوهيلا ترّذَح دق اهنأو :يملاعلا ةراجتلا زكرم
 يه ةيكيرمألا ةيرحبلا ْنِإ لوقت ةعئاش ترشتنا 71/0/8800 ةرئاط طوقس ةثداح دعبو . . مويلا

 ةمث نإ لوقت ةعئاشلاف فسوي يزمر ام .747 زارط نم ةيندملا ةرئاطلا كلت تطقسأ يتلا

 .ناتسكابلا يف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ةزهجأ هتلقتعا يذلا كاذ وك اجهانعلا «نيلعز
 يرْؤل تايرظن نم ءزج ةيضرفلا هذه نكل .ةيقارعلا تارباخملل ربدملا لقعلا وه يناثلاو
 . هاير طمازباعمأع ير

 ةقرعيمألا قدس ةيقارعلا تنارباكسلا 8 رفرعي ىوتلا ةيقرمألا ةمركحلا لاه ىقن اع
 هذه تارباخملاو .نيّدضلا عامتجا «ةيقارعلا تارباخملل ربدملا لقعلا» ةرابع يف نوريف

 وأ مسوي ىزمر نإ لب .اهب ترهتشا طسوألا قرشلا يف ا«عإل5ئه06 !(0م5 ةعمسب عتمتت

 نم ريبك ددع كلذ دكؤي امك يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا يف طروتم طسابلا دبع



 يرول عنمت مل اهلك ةّلدألا هذه نكل . ةّلدألا نم كلذ ريغو هعباصأ تامصبو «نايع دوهش
 اد زجتحُملا صخشلا كلذ ريغ وه يقيقحلا فسوي يزمر ْنِإ اهلوق ديكأت نم يورليم
 .دادغب يف نيسح مادص نيمي ىلع سلجي يقيقحلا لجرلاف «نتاهنام يف لاقتعالا زكرم
 ءادتعالل نيسح ماّدص اهرَّبَد ةمكحم ةرماؤم ْنِإ لوقت يورليم اهيلإ تبهذ يتلا ةيضرغلا
 ءماذص اهمدختسا يتلا ةادألا وه طسابلا دبع وأ فسوي يزمر ْنأو ةدحتملا تايالولا ىلع
 ةراجتلا زكرم يف : تعقو يتلا ىلوألا ريجفتلا ةثداح يف ةرماؤملا هذه ذيفنت أدتبا دقو
 قزاووا ميخو 3ايكوغاووب مهيب: نم رْثُك عابتأ ةيضرفلا هذه قنتعا ام ناعرسو . يملاعلا
 .ارخؤم هلمع كرت يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريدم ]أ //0015إل

 ًاربخ الا/اهععالهنعع سيوف جيلف ةلجم ترشن 2001 ربمقون / يناثلا نيرشت 27 يفو
 يقارب عسا رداصم لوقت» :هيف ءاج 73 //هو6 تّسف نوسّيج اهلسارم هب ثعب

 ةلواحم نم ًاديدش ًابضُع ابِضُع دق  تِنِي جروج كلذكو  لواي نلوك نإ ةيساموليدو
 دق اذه زتيقوفلو ّنَأ ودبي ذإ .ربمتيس / لوليأ رهش يف زتيقوفلو اهرّبَد ةصاخ ةيتارابختسا
 دهعم يف ةدعاسملا ةليمزلا يروليم يرول اهب تعلط ةضرتفُم ةيرظن تابثإ ةركف هب تدب

 درو ةماسأ قوب يق طابترا دوجوب لوقت 8ع عدم عمغع(م1ذ5ع اصوات ادع زياريرتنإ ناكيرمأ

 دحأو ةيزكرملا تارابختسالا يف ًاقباس ًاريدم زتيقوفلو دفوأف «ءنيسح مادصو ندال
 0 ةدحتملا ةكلمملا ئلإ يزلوو سميج وه 22154 «نييلابكلا»

 ريق نييقملا نييقارعلاب لصعي نأ يرلوو نم ةيلظ املك , . هذه ةتيرظن تبثت ةيفاضإ
 اسي ناك اقع دسصس ةرفاتملا لقيتتس نأ دكزت ةيلاضإ كامرا يأ ناس لرصعلا
 :ربمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأل طيطختلا يف ةيقارعلا تارباخملا عم نواعتلاب
 كلت ةبقعأ ىعلا ةثيبخلا ةرمجلا ةموثرج يوحت ةيديرب دورط لاسرإ ئلإ ةفاضإ
 وهو باسو ايمو همس دسلاو صقل ,ليوسم قعبروو ل هلآ لحي اهيفا قزيبت دقو «. ثادحألا

 .ةيكيرمألا نوجسلا يف تاونسلا ضعب ىضق دقو ؛ةيقارعلا تارباخملل اليمع سيل
 سيئرلا ةرادإ يف رخآ درف يأ ةبغر نم ةوق رثكأ امبر «ةيوق ةبغر ينكلمتت تناك دقل

 دقف جيلخلا برح ذيفنتو طيطخت يف تكراش دق تنك املو . . ماذص ىلع ء ءاضقلل .نوتنلك
 يروهمجلا سرحلا ئلع يضقن نأ نود برحلا تهتنا نيح ذخأم لك ينم بضغلا ذخأ
 تايالولا تناك امنيب هماظنل ةّئعيشلاو ةيدركلا ةضراعملا ديبي نأ نيسح مادصل حمس نيح
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 فقوم يف تعقو يتلا ةثداحلا نأ ول ئئمتأ تنك .ًائيش لعفت ال ًابناج فقت ةدحتملا
 ءدب يف ترمثأ دق اهل طيطختلا يف ُتمَماس يتلاو (لاال5 ( 0 موكسنوأ ةكيه «تنأ واتس

 رص كد هاذ ييسللو . ماظنلا فعضُت قارعلا ئلع يكيرمألا فصتقلا نم ةديدج ةلوج

 لب . شوب سيئرلا لايتغا ةلواحم فاشتكا بقع 1993 ةنس فصقلا نم ةفثكم ةلوج ىلع
 نم يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع ءادتعالا نوكي نأ ءرخآ صخش يأ نم رثكأ ٌتدرأ ينإ

 يوق ليلد ةّنث سيل نكلو قارعلا ئلع برحلا حتف ةداعإ ْعّْوَسُت ةعيرذ هذختنف يقارع لعف
 ,يلطد# ديلا يبق :ُ ةريثك ةّلدأ ايدل ْتَقَّقَحَت 1994 ةنس لولح عمو . . قارعلا ةنادإ ئلإ دوقي
 ةيزكرملا تارابختسالا تناك ًامسا نمضت هنكل ؛هنيوكت وأ همسا فرعن نكن مل ءرخآ
 *.. ندألا خب ةماسأ لاومألا بحاص يباهرإلا» ب هيلإ ريشت ةيكيرمألا

 ةيسنجلا هنم اوبحسف مهماظنلو مهل ندال نب تاداقتناب ارجض نويدوعسلا ِمّرَبَ
 نب لزنم يف عقو يذلا رانلا قالطإ لدابت َنِإ لوقت تاعئاش ترشتناو .1994 ةنس ةيدوعسلا
 . هلتقل نيينمي ةقزترم تمدختسا ىتلا ةيدوعسلا تارباخملا نم ةلواحم ناك موطرخلاب ندال

 ةقرفتم نكامأ يف ثدحت ةيباهرإ تاطاشن نع ةيتارابختسأ ريراقت يف اريثك رهظ دقل

 ىلإ كربردوس يسنانو كْيِل نم لك مضنا 1993 هنس ىفو . نييلفلاو ةنسوبلا لثم ةدعابتمو

 انيلإ مّدقت يك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ئلع حاحلإلا يف فارسإلا ىلإ ةيمارلا يتلمح

 رمألا ئداب يف كشت تناك ةلاكولا نكل .هميظنتو لجرلا اذه نع تامولعملا نم ًاديزُم

 1993 ىتنس ىف ةيتارابختسالا ريراقتلا يف ًاريثك رهظي ناك ندال نب مسا ْنأ عمو

 يذلا فّرطتملا يرثلا لفطلاب هيلإ ريشت تلظ ةيزكرملا ةلاكولا تاليلحت نأ ريغ «1994و

 ةكْبّشل يئرم هْجَو درجم وه امنإ بتكملا اذه نأ كردُت مل اهنكل «ةيناغفألا تامدخلا

 ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا ىلإ ةلاكولا هذه يف نيلوؤسملا رابك حضوأ دقو .ةّيِفَح ةيباهرإ

 عمج وه بتكملا اذه “نيفيا ْنأ 20د[ عا ع0 510 و هانم باهرإلا ةحفاكمب

 اوركذي مل مهنأ ريغ .هتامدخو بتكملا اذه اسي نعم 2 , دق نيياهرألا فني ل اورقأ
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 مهلاقتنا بتريو مهلوميو نييباهرإلا ذّبحي هنأو «بتكملا اذه ريدي ناك ندال ب ةماسأ ْنَأ

 . كلذ ناك دقل .نادلبلا كرأأ شيك. ريغ

 وقع
 - ا ١

 اه ل

 2 1 1 " ”2 57 .٠ ٠ 3 ٠
 5 ها

 / راذا رهش نم دحأ موي رصع يفو فسوي يزمر لاقتعا ئاع نيرهش يضمه دعب

 ايباهرإ اثذاح نأك . واو 100 طسو يف عيرم راجشنا عوفو ربخ ينءاج 5 سرام

 نم ضيبألا ثيبلاب يرو دش سم ثلْضَتأ ؟ اه وهالكر هأ ى ىف اذامل دكلو . سيياقملا ميمجب

 مع

 ةفرغ ىف 5[عا© 511700 نومياس فيتس ىدعاسم عم تئندحتو ؛ تنك ثيح ىتيب

 9 يغتاه الولع الرمل باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةنمألا ةعومجملل عامتجا ند جرخف .ةلاحلا

 (؟ىنثدحتل تجرخ نأ دعب عامتجالا سْأْرَتَي نم» :هتلأس

 «.نوتنلك لب وه عامتجالا سأرتي يذلاف .ةنيمأ ٍليأ يف هنإ لقت ال» :باجأف

 يف لمعلا اذه بكترأ نم ْنأ ضارتفأ مدع وه هل هتغلبأ يذلا ديحولا ييأر ناك

 كاردأو ليلا ريع كلم ةثعيشملا هحئار لاف . ةيم ااسإ ةعامج ند 1 ىنر 5- ١ وهدااكر أ ءاني أد

 الو يلعن نم نا ئإإ ز فَلا 2 هيمجلا 5 0 - ناك 2 كلذ ل ههياس

 سم ا 00 أ لدحألا ىعبلني

 .نويكيرمأ نيلعافلا ْنأ نيبت

 باقعأ يف اهاقلأ يتلا دثكلا هتاملكو سيئرلل ر ركتملا روهللا ل نإ لوقلا سف دب الو

 ةمألا هله تنحي همدصب يسع أ ةنأمط يف ر ميلا ؟ ذأ اهل ناك اد وهااك 1 ةنيدم ةنداج

 نييباهرإلا نأ ول هرّوَصَت نع ًاريثك نوتنلك ثَدَحَت .باهرإلا ةاكشم يلع اهمامتها زكرت

 ام ىلإ اهويظطع نوتنلك خرحي ملو .ةييقو ها هديدم ةمجاه.دل ىلهاشلا راه. 3 ةحلسأ ود رايق

 ىلع انتاردق زيزعتل رثكأ لامو ربكأ ةينوناق ةطلس ئاع لصحي نأ ررقف ؛تاناككمإ نم اندنع
 ٠ خم رأي اهب د 7 مدقأ نأ يلإ بلاطو ٠ باه رالل يي.اصخ لا

 يتلا ةيلاملا تاجايتحالا ةعجارم نم ةلايجلاس يف ىلر ألا ةعلحلا ةمهمجلا هءاه تيناكو

 ةيداحتالا ةموكحلا ةينازيم هيف تناك تقو ىفو .2000و 1995 يننس نيب اه اهتدايف تيلون

 هنس رالود رايلم 5,7 نم باهرإلا ةحفاكمل ةيلاردعلا ةينازيحلا عفرت نأ انعطتتا ١ سف أذنت

 يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ةينازيم تعفتراو .2000 ةنس رالود رايه !!.! نيلإ 5



 135 (اوو6 19023 بعزلا ةدوع

 تكملا اذه ءاطعال ًاريبك ًادهج انْلَذَبو .اهتاذ ةرتفلل ةئملاب 280 باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا
 لمشتل ةمّظنُملا ةميرجلاب ةصاخلا تّضْنّنلا نيناوق عيسوت اهنم «ةيفاضإ تايحالص
 ءالطالاو ؛نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج ةيباهرإلا تاعامجلا ليومت رابتعاو «نييباهرإلا

 م ةيباهرإلا تاعامجلاب ةقالع هل نم ليحرت عيسوتو «نييباهرإلا رفس تالجس ىلع

 تيبلا اهيلع قفاو دق 1995 ةنس اهب ٌتبلاط ىتلا تاصّصخسملا مظعم نأ عمو .دالبلا
 مل .اهضعب ىلع ةقفاوملا ضفر سركنوكلا نأ ريغ ؛هيف ةينازيملاو ةرادإلا ةرئادو ضيبألا

 كلذل ةددعتم تاينازيم كانه تناك امنإ «باهرإلا ةحفاكم ليومتل دحاو قودنص ةمث نكي
 ةرازوو ةقاطلا ةرازو يف ةنيعم جمارب ليومتل ًادهج انلذب ببسلا اذهلو .تارازولا يف
 ةرادإل ةيلاردفلا ةلاكولاو لدعلا ةرازوو «عافدلا ةرازوو «ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا
 85 برك ولا يف ةنزاوملاو تادامتعالا ةنجل ّرت مل يتلا تارازولا نم اهريغو ,ئراوطلا

 .باهرإلا ةحفاكمل تارادإ وأ تالاكو اهيف

 تاعامجلا حناصل لاومألا ٌعْمَج رظحي عيرشنت رادصتسال ًاضيأ ًادهج تلذبو
 ةعومجملا تالواحم اوضراع ةرادإلا يف نيلوؤسملا ضعب َّنأ كلذ يف ببسلاو ةيباهرإلا
 / يناثلا نوناك رهش يفو .نييباهرإلا كارسأ ةقسالامل باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا

 ةيداصتقالا تايحالصلا نوناق بسح) يذيفنت رب رادصإب سيئرلا انعتمأ 1995 ةنس ريانب

 ةيباهرإ تاعامج ىلإ اهليوحت وأ لاومأللا عمج رابتغأ ىلع صني (ةيلودلا ئراوطلا يف

 ه1 بصر# رين كيو ناكر. ,نوناقلا اهبلع .بقاعي ةميرج ةيمامألا اهتاميظنت ىلإ أ ةقيس

 يذلا مسقلا اذه «ةنازخلا ةرازو يف ةيسجألا اويل ةبقارم مسق) سيئر 016

 لجر وهو .ةديدجلا ةطلسلا هذه لامعتسا ئلإ ادج اقاوت .هضومغ مغرب ةوقلاب عتمتي

 . كلذ يف دحأ هينادي ال لاجملا اذه دعاوق يف ريبخو هلمع يف ِناَمَتُم يعملأ يطارقوريب

 ةئيدم يف «ةسدقملا ضرألا ةسسؤم# رمأ بموكوين عم نواعتلاب تضرعتساو

 ال ةسسؤملا هذه نأ نْيعنَتْمُم نينثالا نحن انك دقف . ساسكت ةيالو يف 81ءا>ا200 دنالشتير

 ,«ساوأ دفعت كرابسلا هلم قب بسد ةلامعساو . روكذملا يذيفنتلا رمألا ماكحأب دّيقتن ل

 هذه نم بلط باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةهوسعبمبلا انين أ للا ةيسياعللا فبصو

 ريسك# ةمهانتملا ةذله لمقت قيح ةسنقولا ىشرألا ةيسماؤم ةمسادتل ةععست نأ ةطرشلا
 ًانالعإ ذفاونلاو باوبألا ىلع تاقصلملا عضوو لاملاو تالجسلا ةرداصمو لافقألا
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 تاقيقحتلا بتكم ريدم |.هالأ5 [[©عأ) هيرف سيول نكل .ةمهادملا هذه نع عيمجلل

 هيرف ىأرف «ةيلمعلا هذه ىلع اضرتعا ؛8دا 8ادطأ» نبور بوب ةمازخلا ريزوو «يلاردفلا
 تايحالصلا نوناق مادختسا ّْنَأ ًاضيأ معزو .اكيرمأ يف نيميقملا برعلا ءادع ريثت اهنأ
 اذه نأ نبور ريزولا معز امك . مكاحملا مامأ هب نعطُي دق ةيلودلا ئراوطلا يف ةيداصتقالا
 دض كرحت يأ معد يف طق ًابغار نكي مل . مكاحملل ِمَدَقُي نعط مامأ دْمْصَي ال دق نوناقلا

 تايالولا نم لاومألا سوؤر بوره تاكرحتلا هذه ببست نأ ةيشخ لاومألا ليسغ

 يف) «.ةّيفرصملا ةّيّرسلا» ةيسدق مارتحاب ةمتهم ىرخأ لود نم تاضارتعا ةراثإو ةدحتملا
 كيد سركنوكلا وضع لثم يروهمجلا بزحلا نم باونلا ضعب ضرتعا ةهباشم ةلاح
 . («ةيفرصملا ةّيّرسلا» ةمرحل كاهتنا يأ ئلع 01ءا مقا و يمرا

 اهطاشن ةسدقملا ضرألا ةسسؤم تعباتو .ثدحت مل هذه ةمهادملا ةلمح ّنأ ريغ

 بعصي ميلس نيتم ديدج عيرشت رادصتسال ئعسأ نأ الإ يمامأ ّقبي ملو .داتعملاك

 لاومألا عمج عنم سركنوكلا ةبغر نع ًاحيرصو ًاحضاو ًاريبعت نوكيو «هيلع ضارتغألا
 . اعم نأ يف نييباهرإلا

 ةقفاوم اهيلإ ئوعسن انك يتلا ةينوناقلا تايحالصلا كلت لت مل نأ قَّدَّصُي ال رمأ هنإ

 ؛يروهمجلاو يطارقميدلا «نيبزحلا مهن :رومألا هذه ْنأ نظأ تنك .1995 ةنس سركتوكلا

 ةدئاسلا ةقثلا مدع ءاوجأو :مكحتسملا ءادعلاف «ينظ يف ًائِطْخُم تنك ودبي ام ىلع ينكل
 سركتوكلا يف ةيروهمجلا ةيبلغألاو يطارقميدلا بزحلا ةرطيس تحت ضيبألا تيبلا ني

 ثداح عقو .باهرإلا ةحفاكم ةسايس ىلإ اهراثآ لكب تلقتنا ىتح ًادج ةيوق تناك

 ةيسيئرلا ملاعملا يف ةريثك تاراجفنا ثدحت تداكو «يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع ءادتعالا

 زاغ قلطأو «يداهلا طيحملا يف قطانم نم ةمداقلا تارئاطلا يف وأ كرويوين ةئيدمل
 ندملا عراوش يف رجفنت تالفاحلاو ءويكوط يف قافنألا ورتم ةطحم يف «نيراسلا»
 يف نوريثك فقي كلذ عمو ءاموهالكوأ ةنيدم طسو يف يداحتا ىنبم رْمُّدو «ةيليئارسإلا
 سلجم يف نويروهمجلا ءاضعألا .باهرإلا ةحفاكمل نوناق عورشم دض سركنوكلا

 دض تّصنتلا نوناق عيسوت عورشم اوضراع .0,610 12:67 شتاه نيروأ لثم .خويشلا

 ءاضعألا نم هريغو 1050 ٠0ا2/ ْئلِد موتو ؛نييباهرإلا لمشيل ةمظقملا اةسيرسلا

 020081 ةينطولا قدانبلا ةلمح ةيعمج عم يأرلا يف اوقفتا باونلا سلجم يف نييروهمجلا
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 لُكَشُي تارجفتملا عنص ىلع حرتقملا دييقتلا َّنَأ دقتعت تناك ىتلا 816 655ه“ داو

 1996 ةنس يف ىرخأ ةّرَم لواحن نأ انيلع ًامازل ناكو .حالسلا لمح قحل احيرص ًاكاهتنا



 >»: تنننؤدماسا



 نسسماخلا لصمعلا

 1996 ,عقت تداك يتلا برحلا

 نأ نود 1993 ةنس هلمع ماهم نوتنلك سيئرلا دهع يف يموقلا نمألا قيرف ملست

 لوألا هّمه ةلأسملا هذه تتاب 1996 ةنس لولح عمو .باهرإلا ةلاشمب مايقا ّق ءأ يلوي
 مايق ىلإ ريشت تاعقوتلا نكت ملو .ةنسلا كلت يف ريبك يباهرإ موجه ثودح نم يشخو

 اذه لامعتساب ُدْعَب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو أدبت مل ذإ ء,موجهلا كلذب ةدعاقلا ميظنت

 .اهريراقت يف مسالا

 فّرطتملا ينيدلا مكحلا ةسسؤم هب تمّسْنَأ يذلا بَّضَعَتلا نكي مل «ةنسلا كلت يفو

 نيزجتحُملا نييكيرمألا نئاهرلا نع جارفإلا مغربو . ْأَدَه دق ناريإ يف هاشلاب تحاطأ يتلا

 دقو .اكيرمأل يداعملا هَجْهَن لصاو ماظنلا اذه نأ ريغ .1980 ةئس لئاوأ يف نارهط يف

 يف ةيكيرمألا تآشنملا ىلع ثالثلا ةخّخفملا تارايسلا تامجه ىف ًاماه ًارود ناريإ ْتَبعَل
 نم ربدملا لقعلا يهو .يضاملا نرقلا تاينيتانت ىف نييكيردأألا نم. ددنع لوك تيح هناقل

 ةبترب طباضو نويفحص مهنمو «نائبل يف نييكيرمألا فاطتخا ثداوحل سيلاوكلا ءارو

 يقل دقو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةعبات «ةطحم» سيئرو ةيرحبلا ةاشم ىف ديقع

 .امهبيذعت دعب امهعرصم ناريخألا ناذه

 اهسفن نع عفادت تاونس ينامث تدتما برح يف ةلغشنم تاينينامثلا يف ناريإ تناك

 نش ثيح جيلخلا لمّشف برحلا هذه قاطن عَّسّنأ دقو . .نيسح ماذص موجه دض

 اهعافدب ةيكيرمألا ةيرحبلا تكبتشا . طْفّنلا تالقان ىلع تامجه (نويقارعلاو) نويناريإلا

 1989(2 ةنس ىفو . . ةيناريولا تارئاطلاو نفسلا عم رانلا قالطإلا لدابت يف تالقانلا هذه نع



 ريإ ةيندم ةرئاط ال55 ع5 نرسم 3 ةيفيرسألا ةرمدملا تطل رانلا قالطإ ءانثأو

 . مُهَعرْصَم ًايندم اصخش 290 ىقلو عةلِئاَعَم ةرئاط اهتّنظ ْذِإ أطخ

 هينا

 (دياحملا» انفقوم ءاهتْنأ برقب نونظ ينترواس «ةرئاطلا هذه طاقسإ أبن تيقلت امدنع
 ةرتارابختسالا ريراقتلا ريفوتب قارعلل معدلا مدَقُن كاذنآ انك .قارعلاو ناريإ نيب برحلا يف
 ديروت يأ ئلع ةمراصلا تاءارجإلا ضرفو ِهِْفِنب ةلمحملا ةيتيوكلا تاللقانلا ةيامحبو +
 يف ببسلا انك نأ دعبو نآلاو . دايحلا مِزَمَْت اننأ يعّدن انك كلذ مغربو ٠ .ناريإل يركسع
 انرجتو ءالؤهل ًاماقتنا ةرشابم انمجاهت فوس ناريإ نأ ٌتضرتفا دقف «نييناريإ نييندم عرصم
 .نيسح ماّدص بناج ىلإ ةفوشكم برح ىلإ كلذب

 ءاهنإل ًاببس ئطاخلا ةيناريولا ةيندملا باكرلا ةرئاط طاقسإ ناك كلذ نع ًالدبو
 اوذكلاو :مهتكهنأ دق تاونس ينامث تّدتما ًابرح ْنَأ ةيناريإلا ةروثلا ةداق سحأ . .برحلا
 اوأدب .ةثداحلا هذه ىف ةعيرذلا اودجوو .برحلا هذهل ةياهن عضول ةعيرذ نع لوثحبي

 ال مهنأو مهيلع ةفوشكملا اهبرح تأدب دق ةدحتملا تايالولا نأ الملا نئلع نونلعي
 جتنت دق برحلا ةلصاوم نإ اولاقو . .ًاعم نآ يف اكيرمأو قارعلا هجو يف فوقولا نوعيطتسي
 .رانلا قالطإ فقو تنلعأف .ناريإل ًايكيرمأ ًاوزغ نوكي امبرو .ةروثلا دوجو ددهت افورظ
 مظعم هذه ةئطاخلا هترماغم تْفَرْنَتسا يذلا وهو ءرانلا فقو ىلع نيسح مادص قفاوو
 ةئمثالث اهتيحض بهذ نأ دعب ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا تهتناو . .هبعش دارفأو هدراوم
 .ترف دقلا ةويسفاب

 سرخ ةقرغ كلذ يف ةنيمتسم جراخلا ىلإ اهتروث ريدصت نع فكَت مل ناريإ نأ ريغ
 بناجألا قليفو نمألاو تارابختسالا ةرازوو «سدقلا ةوف» يعيبملا نالوا اهعرفو ةروثلا
 رمألا ئداب يف قليفلا اذه ناك . هللا بزح ةيمست بلع تلقلطأ ير ناذلبل نومتي نيذلا

 بزحلا اذه نارهط تعّسو مث ٠ .تائيل ىف نيميقملا نيينيطسلفلاو نيينانبللا ديب ناريإ ةادأ

 اهنمو «ةيدوعسلا لثم نانبل ئلإ بيرقلا اهنم نادلب ةدع يف ترشتنا ًاعورف هل تماقأو

 هياعدلا خضت ةيناريإلا ةموكحلا تذخأو .ياوكوروألاو ليزاربلا لثم هنع ًايفارغج ديعبلا

 رودت تارمتؤم روضحل يمالسإلا ملاعلا عاقب فلتخم نم سانلا وعدتو ايرفأ دض

 .ةدحتملا تايالولاو ليئارسإ دض حافكلا ئلع اهتالوادم
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 1980 ةئس اهتضرف يتلا ةيداصتقالا تاب وّمعلا ةسابس ةةهيجملا تاياللولا تلصاو
 تابوقعلا هذه مغربو ٠ . ثلاث قيرف ىدل عاديإ تاباسح يف ةدّمجُم ةيناريإلا لاومألا تقبأو
 1,6 هذه اهتارداص ةميق تغلبو «ةدحتملا تايالولا ىلإ اهطفن ريدصت لصاوت ناريإ تناك
 هذه نم ًاديزم «تالقانلا برح» ءانثأ ةدحتملا تايالولا تفاضأو .1987 ةنس رالود رايلم
 يناريإلا طْمتلا داريتسا تفقوأف :نيسح ماّدِص عم اهبرح يف ناريإ فاعضإل تابوقعلا
 .ناريإ ىلإ ًايركسع اهنم ةدافتسالا نكمي يتلا ةيندملا تاجتنملا ريدصت ترظحو

 عنص يف اهنم دافتسُي داومو ةثيدح ةحلسأ ىلع ناريإ لوصح ىلع ةلدألا ترثكو
 خيراوص ىلع لوصحلا نارهط تلواحو . .ةيوونلاو ةيجولويبلاو ةيواميكلا ةحلسألا
 ةيوونلا ةقاطلل لمعم ءانبل وكسوم عم ةقفص تعقوو .كنجيبو وكسوم نم تارئاطو
 هللا بزحل اهتنوعم تدادزا «قارعلا عم برحلا ءابعأ نم تصلخت املو .ةيثلم ضارغأل
 نيب سفانتلا دادزا هسفن تقولا يفو .ليئارسإ ىلع هللا بزح تامجه تدادزاو
 ” كلل بتم تاامهرع ملاعتت عد ناريإ ئلع رثكأ تابوقع ضرف ىلع ةرادإلاو سركنوكلا
 يذلا راشتنالا رظح نوناف زماحم ة/للعءعدأ» نيك كام نوج روتانسلا ئعر 1992 ةنس يفو
 ةهليسألا ودبل رشا الود لمشتل تابوقعلا لص عيسوتو «ناريإو قارعلا لمشي
 .نيتلودلا نيتاه نم يأ ىلإ اهتانوكم وأ «ةروطتملا ةيديلقتلا»

 يفو ٠ ءريجفت ةثداحل سريأ سنيوب يف ةيليئارسإلا ةرافسلا تضّرعت 1992 ةنس يفو

 هيف لتُق ًاضيأ س يَ سنيوب يف يدوهي يفاقث زكرم يف ةفسان ةوبع ترجفنا 1994 هنس
 نع نالوؤسم ناريإو هللا بزح نأ ةيتارابختسالا ريراقتلا يف ءاجو . .ادرف نينامثو ةسمخ
 .امهبلا ماهتالا هيجوت يف بغرت مل ةينيتتجرألا ةموكحلا نأ ريغ .نيتئداحلا

 يضقي عيرشتب ما[مموع [0'خصدغم وتاماد .يقوقلا روتانسلا مدقت 1995 ةنس ىفو

 ةيكيرمألا تاكرشلا مونرلا عتمبو (ةيتاسنإلا عطسلا ٠ ءانثتساب) ناريإ عم ةراجتلا عاونأ لك عنمب
 يسيئرلا ةرادإ تبق رف عيرشتلا اذهل !ليبشتلاو .يئارعإلا طنا, رابتلا نم قرخأأ راطقأ يف
 ةيشلا رمال اذه نىلع ًادامتعاو . يذيفنتلا رمألا تايحالصب ةنيعتسم ًالثامم ارظح نوتنلك
 ريغ ٠ .ناريإ عم اهماربإ كشو لولع 007060 وكونوك ةكرش تناك رالود رايلم ةميقب ةقمص
 . تابوقعلا .ذخ حرلع نقرتعا الجااناطاد؟ غمد نوتريبيلاه ةكرشل اسيئر هتفصب . ينيشت 1 نأ
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 دوهجلا ىف ةيسنت يلع 41 00:© روك لا سيئرلا بئان لمعي نأ يضقي ًارمأ نوتنلك ر دصأ اق

 (ناتسحازاك نم ةيسيئر ةروصبو) لطسولا ايسا ٠ نم زاغلاو طمتلا لش يياتآ ظولطت ءاتيل
 اهيلع لوصحلاب لمأت تناك ةيداصتقا عفانم نم كاوبإ عمركم كالو ةيناربإر يل ضار أ ربع

 عانقإل ةيجراخلا ةرازو ةكراشمب ادوهج ضيبألا كسلا نلدع# ٠ طْمتلا يدلل تاقفص نه

 َ ىودج لود ناريإ عم ةيداصتقالا مهتاقااع عل ءطقب انئافلح

 نم تارا ىف اعيرشت ونصأف ةيرادإلا تاءارجإلا هذهب اعنتققم سركنو وكلا نكي مل
 ةيرس تادامتعا صيصختب يضقي امك «ناريإ ئلع ئرخأ تابوقع ضرف ىلع صني 5
 تناسلا 5 .يناريإلا ماظنلا دض ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اهب موقت ةّيفَح تايلمع ليومتل
 يناثلا نوناك رهش يف أربخ ترشن يتلا تسوب نطنشاو ةفيحص ىلإ تادامتعالا هذه رابخأ

 دق رالود نويلم باس ةينانعي ىدقي :لاملا نم ًاريخص اقليم نأ يعزي 1996 ةنس رياني /

 شتيركتك توين باونلا سلجم سيئر رارصإ ئلع ةانب ةيرسلا تادامتعالا هذه ئلإ فيضأ

 ماظنلاب ةحاطإلل لاملا اذه ديري لش شق نأ ئلإ ايقيأ ريرقتلا راشأو . العرب تام عما عاد

 (كولس رييغتل» لاومألا هذه مادختساب حمست ةرادإلا عم ةغيص ئلإ لصوت هنكل .يناريإلا

 . نا رهط 'ةموكح

 ماظنلاب ةحاطإلا ئلإ فدهت ةلواحم يأ نع عانتمالاب ةدحتملا تايالولا دهعت مغربو
 نئاهرلا حارس قالطإ ئلإ تّدأ يتلاو نيدلبلا نيب ةعقوملا ةيقافتالا بسح يروثلا
 اهداقتعا ئلع تلظ ناريإ ةموكح ّنَأ ريغ «1981 ةنس ةيكيرمألا ةرافسلا يف نيزجتحُملا

 روشنملا ريرقتلا نأ دجن انهو .مكحلا ىلإ هاشلا ةداعإ ئلع نطنشاو ميمصت نم اهتيشخو

 ليومتب نوتنلك سيئرلا عنقأ دق شتيركنك نإ لوقي يذلا تسوي نطنشاو ةفيحص يف

 مكحلا تاقبط طاسوأ عيمج يف رطخلا سوقان قلطأ دق مكحلا ماظن بلقل تايلمع

 اعيرشت «يكيرمألا لمعلا اذه ئلع ًادر .«سلجملا) يناريإلا ناملربلا ردصأف .يناريإلا
 اذه ناك امئيبو .ةدحتملا تايالولا دض َةّيِفَخ لامعأل ةمزاللا لاومألا دصرب يضقي
 تارابختسالا ةرازوو يروثلا سرحلا قرف تناك «ةياعدلا نم ًاعون يناملربلا عيرشتلا

 . ملاعلا عاقب رئاس يف ةدحتملا تايالولا دض دهجو طاشن لكب اهلمعب موقت نمألاو

 مايأ ةعست يف ليئارسإ يف تايلمع عبرأ تعقو 1996 ةنس سرام / راذآ رهش يفو
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 هللا بزحل نأ دقتعت ةيليئارسإلا تارابختسالا تناك . اهقيش نيكمو جيقثا ةايحب هيقوأ

 هما بوي وسوم .ثايلمعلا هذه يف رود ناويإو

 (يرعًايعز نيرشعو ةعست مض ةمق رمتؤم دفعل ةوعدلا نلإ نوتتلك سيئرلا عوسأت

 ئع ةيلودلا ةمَعْلا) مساب فرخ خيشلا عوبلا عيجتتم يف رسعم هناقاسفلاسا ًايبوروأو

 ضفرت ةيبرعلا تاموكحلا نأ ئلع حضاو ناهرب ةمقلا هذه نع ضخمت ) . باهرإلا

 . ةمّملا هله ناريإ رضحت ملو . باهرإلا

 علقرف ةديسرسلا كانا لإ لزخ نر 3 هتك تاسرإ وم ايعيشع قاظقم نيمو

 هب موقت نأ لمتحُي ام ةساردب موقي لمع ٌقيرف باهرإلا ةحفاكمي ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا

 يذلا لمتحُملا فدهلا ناكو .اهعدرو اهتامجه يدافتل هلعفن نأ انل يغبني امو «ناريإ

 بآ رهش يف اتنالتأ ةنيدم يف اهداقعنا ررقملا ةيبملوألا باعلألا ةرود انتسارد يف هانعضو
 ةيسيئرلا ةيداحتالا ةلاكولا وه هنأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم لاق .1996 ةنس سطسغأ /
 . ةنس نم رثكأ ذنم ةبسانملا هذهل طيطختلاب موقي ةنأو هقيولوألا :يقسلألا خبار ةقلكملا

 ناكو يرجي امب ًاملع ةينمألا ةعومجملا هب طيحي ًازاجيإ مدقي نأ بتكملا اذه نم ٌتبلطف

 ورع / ناسين رهش ىف كلذ

 دق ةينمألا ةعومجملا يف تاقيقحتلا بتكم بودنم ل00 0/8061 لينوأ نوج ناك

 ةفرغ ىلإ اتنالتأ ةنيدمب يناديملا عرفلاو ةدايقلا نم بتكملا رصانع ضعب ء ءىجم بتر

 مدق .اهب اوماق يتلا لامعألا نع تامولعم نم مهيدل ام ميدقتل ضيبألا تيبلا يف ةلاحلا

 دهاشنو مهيلإ عمتسن اندعاقم يف ًاعيمج انسلجو زازتعاو رخف لكب ءالؤه هءالَمُر نوج

 نم ريثك هصقنيو أبضتقم هومَّدَق يذلا زاجيإلا ناك . .مهعم اهورضحأ يتلا ةيئوضلا حئارشلا

 .مهيلع تحِرط يتلا ةلئسألا مظعم ئلع اوبيجي نأ ءالؤه عطتسي ملو «تامولعملا

 جرخ نأ امو .ًاعيرس عامتجالا تيهنأف ليتوأ وجت هجو دلع ًايداب كابترالا تظحال

 :يوظطيسلاو ةغرافلا ماعطلا ةفرغ لخاد ًابناج نوج تذخأ ىتح ةلاحلا ةفرغ نم عيمجلا

 '.نوج اي ءًاعجشم سيل مالكلا اذه» :هل تلق

 ةينمألا ةعومجملا اهب موقت. برب ةلحرب ركفأ ؟رُفأ مب يردتأ» :ًامستبم ينباجأ

 عقاولا ضرأ ىلع رمألا ىرنو كانه ىلإ بهذن انعد . اهّلك



 نم نطنشاو يف باهرإلا ةحفاكمب ًاريبخ نيرشعو ةعبرأ وحن عمجت نيعوبسأ دعبو
 نأ ةئيدم ىلإ ةيدايتعا ريغ ةلوج يف اوقلطناو ةلفاح اولقتساو «ةصتخم تالاكو ينامث
 دم مداقلا قيرفلا عمتجا ةلوجلا هذه ءاهتنا دنعو . . ىنمألا فعضلا نطاوم نع ثحبلل
 اولمع نيذلا ةنيدملا هذه يف ةيداحتالا تالاكولا يلثممو ةيلحملا تاطلسلا عم نطنشاو
 . ةلئسألا ضعب انيدل تناكو . ةياباك نيفس ةيلوألا باعلألا نمأ لاجم يف

 نحنو تظحال» :نيلئاسلا لوأ ةقاطلا ةرازو نم يتركاه - نودروت أزيل تناك

 00088 ايجولونكتلل ايجروج ةعماج مرح عقاولا يف اهنأ ةيبملوألا ةيرقلا يف لوجتن

 اهوأ مرحلا اذه طسو يف يوون لعاففم دجوي هنأو" . ةقفاوملاي عيمجلا امو ©. 1ععال

 عقوملا يف نأ دقتعأو :لعافملا اذه لوح ةيقيقح ةينمأ ةيامح َرأ ملوا . ةقفاوملاب مهضعب
 تاملاكم ءارجإل عامتجالا نم ضعبلا جرخو . :هسارو دنحأ عيسي ملأ 4: ًاكلهتسم ادوقو

 . ةيفتاه

 صّصختم وهو .يموقلا نمألا سلجم يفظوم نم نومياس فيتس اهدعب ءاج
 نم ةدحاو اتنالتأ - : لاقو ضهن :ظسوألا قرشلا يف رهام ريبخو يركسعلا خيراتلاب

 ئلإ لامشلا نم ةمداقلا تاراطقلا عيمج رمت اهبو «ةيديدحلا ككسلل ئربكلا عمجتلا طاقن

 ) .داحتاللو ةيلاردفلل ًادج ةماه عمجت ةطقن يهف اذهل . برغلا ئلإ قرشلا نم وأ بروج

 يغبني ال امبر يسفن ىف لوقأ ٍلئتيح تنك .رذحب امنإ «ةقفاوملاب عيمجلا أموُأ ىرخأ ةرمو

 اهلك اتنالتأ ةنيدم قارحإب نطنشاو يف ةرازو اهيف ترمأ يتلا برحلا كلت ركذن نأ انل

 يف ع ءرملا لوجتي امدنع نكلو» :همالك عباتو ءاهرثأ ئلع اراهوأ تيلراكس تدّرشت يتلاو

 دوجو ًاحضوم اننالتأ ةنيدم ءانبأ نم صخش هعطاق راطلا كلكس رب ال ةنيرلملا طسو

 هذه نأ يه ةلكشملا» : الئاق همالك فيتس لصاوو . ضرألا تحت قافنألا نم ريبك ددع

 ةوف تاذو ةرطخ داوم لمحت تاراطق رمت اهبو :ةيملوألا ةنيدملا تحت ةدوجوم قافنألا

 تابرع شيتفتل ططخ مكيدل لهف .ًائيش نويباهرإلا اهب عضي مل ول ىتح «ةيلاع ةيريجفت

 : ليبقلا اذه نم ءيش مهيدل سيل ؟؟رورملا ةكرح ليوؤحتل وأ «تاراطقلا

 : الئاق يموقلا نمألا سلجم يفظوم نم 8 500 يدإ .ب.ر لخدت انهو

 هلام داريثي ةيواميكلا داوملاب ةلمحملا تاراطقلا تابرعو يوونلا لعافملا نإ ءائسح»
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 انتكمي لهف . يعاعشإ وأ يجولويب وأ يواميك ثداح ىأ ىلع در لل تاناكمإو ةطخ د دودج وو

 | (؟ ألا | أ 4 7 اًثممس أ
 . ءيش دجوي ا رم لهل هضصح ةطخ نع أ عمم ل

 لوخدلا ةبقارمل ةعوضوملا ططخلا نع نطنشاو يف يرسلا زاهجلا بودنم ه١

 ثيح يسيئرلا داتسلا ةصاخيو .ةييملوألا باغلآلا اهيل برعم يف هلا نكامألا فلتخم ئلإ

 ىلإ لخدي نم لك ًايسيطانغم ىرحتيو شتفيس يذلا نم :(رنفعسم « نسيئارلا ىماجيتم

 لثم ةيندعملا ءايشألا نع شيتفتلا ينعي يسيطانغملا يّرحتلا َّنَأ حضوأ نأ دعبو «؟داتسلا
 ةنجللا بودنم ثدحت ةديلاب لمحي وأ تراث يسيطانغم سايق زاهج ةطساوب تاسدسملا

 دنع نوفقي فوس نيعوطتم نينطاوم نإ ًالئاق رمألا اذهل مهتطخ نع اتنالتأ ىف ةيبملوألا
 . ةيسطانغملا فشكلا ةزهجأ اومدختسي نل مهنكل «لخادملا عيمج

 ناي ةرئاط ةثداح روصو 727هيارتالط ريصتلا بتسوي يزمر ةطخ ينهذ نئل ىلإ تداعو

 وأ .داتسلا قوف 7 ةرئاط ريجفتب مهدحأ ماق ول اذامو» :لاؤسلا تحرطف .103 ناكي رببأ

 «؟سمعلملا يقرأ ىلع هترئاطب ْضَقْنا

 يف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عرف سيئر وهو لوؤسملا صاخلا ليمعلا تسأوو

 لك فرعيو نطنشاو نم مداق قيرف اهحرطي يتلا ةلئسألا هذه مامأ ًابضغ دتشي اتنالنأ

 ٌتَقَدَح (.لامتحالا ديعب ًارمأ يل ودبيا : ءاردزالا نم ولخت ال ةرخاس ةجهلب لاقو ءءيش

 «.ناريطلل ةيداحتالا ةلاكولاب ةصاخ ةلكشم وهف ءاذهك رمأ لصح نإ نكلو» .ًاديج هب

 لوةسملا ةيرحبلا نم دعاقتملا طباضلا « 0 جغطجا طالصم نيلق لاثاك نولإ تبفتلاو

 نم وهو «؟نيلف لاريمأ اي ءاذه حيحصأ» :هتلأسو نآلا ناريطلل ةيداجفاالا ةلاكولل ىنمألا
 هغطها لاثاك لوألا همسا ةيكيرمألا ةيرحبلا يف ةنس نيرشعو ًاسمخ ىضق يدنلريإ لصأ
 (. مواد يدنلريإ» نورخأالا هوعدي 3أ لفي هنكلو

 نم تارئاطلا عنمن نأ عيطتسن نحن ءكِد اي ءانسح» :هلوقي ىلاؤس نع باجأو
 (« .نيرايطلا غالبإ درجمب ةبسانملا هذه لالخ مقلب رلا داتسلا قوف قيلحتلا

 رمأ اوكهتناو تارئاطلا ىدحإ فطخ ىلع نويباهرإ مدقأ ول اذام نكلو» :هتلأسو
 «؟اذه عنملا

 كهتنت ةرئاط رادارلا ىلع اندهاش اذإ وجلا حالس يعدتسن فوس ذئدنعا» :باجأف
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 نإ «رادارلا ةشاش ىلع ةرئاطلا ىرن نل عبطلابو .تاف دق ناوألا نوكيس ذئدنعو ؛ عنملا

 نم هنإ «ةيوجلا تاعافدلا يف لمعتسملا عونلا نم سيل انيدل رادارلاف .اهتراشإ تقلغأ يه

 يتلا ةراشإلا ىلع دمتعيو ؛ءاوجألاب رورملا ةكرح يف ةبقارملاو مكحتلا ةزهجأ عون

 « .اهعافترا نع انربختو ةرئاطلا اهلسرت

 0055© ©36005[011 نوناق نومقم اعل مضوأو عافدلا ةرازو بودنم لخدت انهو

 اذه ْنأ فيكو «نوناقلاو ماظنلا ضرف ليبس يف ةعامجلا دشح ةنيدملا ةدمعل حيبي يذلا

 زدلونير ميج امأ .ةدحتملا تايالولا لخاد ةوقلا مادختسا نييركسعلا ىلع رظحي نوناقلا

 «نوناقلا اذه هضرفي يذلا رظحلا ءانثتسا ناكمإ ئلإ راشأف لدعلا ةرازو نم لأ" 5

 يف بغش عمقل لخدتلاب شيجلا يف ةصاخلا تاوقلل حمس امدنع العف كلذ لصح دقو
 : الئاق عافدلا ةرازو بودنم هيلع درو .نينس عضب لبق 'اتنالتأ يف انه» نوجسلا دحأ

 . ةيندم ةرئاط طاقسإ رظحي هيف فرط نحن يلود نوناق ًاضيأ دجوي نكلو .لجأ «لجأ"
 | « . ةيناريإلا صابريإ ةرئاط طقم نأ دعي قرئاتلا اذنع رمأو اععلع انقو

 نم ةَمطَتْخُم ةرئاط عنم نع لوؤسملا نم : :طابحإلاب تسسحأ دقو ُتلأس

 (؟يبملوألا داتسلا الع ضاضقنالا

 نوفطخي مهوعدت ال١ : اتنالتأ يف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عرف سيئر باجأف

 « . ةيادبلا نم تارئاطلا

 انأو لاع كوصر لءاسقأ تدك ةرئاطلاب انكدوع قيرط ىَفو . نطنشاو ىلإ اندعو

 ءيشلا لعفت نطنشاو يف تارازولا اهب لعجن يتلا ةقيرطلا نع لينوأ نوج عم ثدحتأ

 فرصب اهعنقن فيكو ءاتنالتأ يف يرجتس يتلا ةّيبملوألا باعلألا ةرود نمأل حيحصلا
 ربه روك لآ سيكرلا هبقأن ذأ انركذتو ٠ انمامأ ريصق تقولاو .لمعلا ىف كيرهقو لارمألا

 يتلا لامعألا تارشع نم دحاو اذه هلمع نكل :ةّييملوألا باعلألل ةمظنملا ةنجللا سيئر

 وهو ءاعم» ؟هنءط ثروف نويل وه يموقلا نمألل هراشتسمو . نوتنلك سيئرلا هيلإ اهلكوأ

 نمم نيريثك ةربخ نع رمألا يف هتربخ لقت ال باهرإلاو نمألا اياضق يف ريبخ لجر
 . هيلإ انبهذو .فرعأ

 ايناقلسني عراش ربعي ةدحتملا تايالولا سيئر بئان بكوم ناك ءدحاو عوبسأ دعب
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 ةعاقلا لينوأ نوج ّدعأ نأ قبس دقو .يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ةدايق رقم ىلإ ًاهجّنُم
 ةسقاكتب ةصاقبلا ةينمألا ةعوسجسللا عسوم عاصجالا لوألا قباظلا يف مطربكلا ةيسيئرلا
 :اييملؤأ نمأ ظفح يف مهراودأ نع تازاجيإ نومدقيو تارازولا وبودنم هرضحي باهرإلا

 .يتساثرب سيلو ءروك ةسائرب نوكي فوس عامتجالا اذه ْنَأ عيمجلا تغلبأ دقو . اتنالتأ
 . روضحلا ىوتسم عمتراف

 تمسر 50831 110006: رقوه راغدإ ىنبم ئلإ يقيرط يف ةرايسلا يف تنك نيحو

 هث ءاتنالتأ يف اهانحرط يتلا ةلئسألاب ةحئال تنّمضتو ءروك ىلإ اهمّدقأس يتلا ةروصلا
 ةهرب دعب «مث .ةءاربب ءاهلاؤس ديرت دق يتلا ةلئسألا ضعب كيلإ) : الئاق هيلع اهتضرع

 «. بضغلا كب ٌُدبتسي
 اهنح امسح اجاوب هك ذ] كرقلا نع ّدي لو 8. بسظتاي عه ريقم آنآ لا ؟اهسعيما قباجلا

 . بيجتست ال ةيطارقوريبلا نأ ىري

 هبيج نم جرخأ ءاهيلإ عمتسا يتلا تازاجيإلا ضعبو ةدوهعملا تاميدقتلا دعبو

 :ةينمألا ةعومجملا يف نيمئادلا نيفظوملا ضعب اهآرو «هيلإ اهتمّدق يتلا ةلئسألا ةحئال
 ضعب حرطأ نأ يل اوحمسا نكلو «ةيفاك تامولعم ًاعيمج مكيدل نأ فرعأ ينإ» :لاقو
 «. . .يتٌرْؤُت تناك ىتلا ةلئسألا

 فرعأ ينِإ .ًاعيمج اورظنأ» :لاق . لبق نم هانعمس امم لضفأ تاباجإلا نكت ملو
 .نييباهرإلا مظعم فيخُي نأ هصخشب عيطتسي دق كانه سلاجلا نوتلش ويه لارنجلا نأ

 ناك «.هكلذ نم لضفأ ةطخل ةجاحب نحت ..ةيواز لك دنع ويه عضت نأ عيطتسن ال اننكل
 وهو روك نم لوطأ ادبو «ةماقلا ليوط وهو .ةصاخلا تايلمعلا دئاق كاذنا نوتلش لارنجلا

 ىلإ سلجأ تنك ثيح ىلإ تفتلا مث .عامتجالا ءدب دنع احفاصت نيح ناديملا سابلب
 ةطخب جحرخت نأ كنم بلطأ ينإ «كد» : التاق 55 ىلا ةيحالصلا لك يناطعأو هتيعب

 ةلكشم مكنم دحأل لهف .تالاكولا هذه اهكلمت يتلا ةمزاللا دراوملا لك مدختسأ . ةميلس
 . قابسلا يف انقلطناو «؟اذه يف

 سركنوكلا عانقإل اهدوهج يف لبق نم ةيكيرمألا كرامجلا ةطلس تدعاس دق تنك

 تاصنم لإ تاصاوغلل ةداضملا -  3 زارط ةميدقلا ةيرحبلا تارئاط ليوحت ىلع ةقفاوملل



 اككيرمأ هم تاردخملا بيرهتب موقت ةريغص تارئاط نع فشكلل وجلا يف قلحت رادار
 رار م تارئاطلا هذه لقن ل نوعيطتسي اوناك نإ مهتلأسو كرامجلاب تلصتاف . . ةيبونجلا

 صضعب لقن ل نوعيطتسي اوناك نإ ًاضيأ مهتلأسو . . باعلألا ةرود ءانثأ اتنالتأ ئلإ 5 - 3

 نوعبات ةصانق لاجر اهنتم ىلعو .ةنيدملا كلت ئلإ كوه كالب زارط ةيحورملا تارئاطلا

 تارا داعبإ و ةيريذحت تارايع قالطإل 0,50 رايع قدانب نولمحيو ىرسلا نمألا زاهجل

 ةاوكاشب ٠: عقوم ثادحإ ىلع عافدلا ةرازو تقفاوو . .ةيبلرألا يباعلألا اديدهت لكشت

 نم بيرق لبج ىلع شيجلل عبات رادار بصن ىلعو .ةيداحتالا ناريطلا ةلاكو عم قيسنتلل
 ةّبهَأ ىلع ينطولا سرحلل ةعبات ةلئاقم تارئاط عضو ىلع ًاضيأ تقفاوو . . اتنالتأ ةنيدم
 ماعلا يماحملا عانقإ ةلواحم يف اهانيضف عيباسأ دعبو .تاراطملا تاجردم ىلع دادعتسالا

 انأدب (ةنازخلا ةرازول ناعبتي ىرسلا نمألا زاهجو كرامجلا تناك ثيح) ةنازخلا ةرازول
 . يوجلا عافدلل ةطخ عضوب

 ليكشت يف 5:01 الاد»8 كنوي كنارف عم نواعتلاب يتركاه  نودروك ازيل تضمو

 وأ يجولويب وأ يواميك ديدهت يأ نع أشنت يتلا ثداوحلا عم يطاعتلل صاخ لمع قيرف
 ةسيلألا فالآو :؛ثولنتلا راثآ ةلازإل ةصاخ تادحوو ةصاخ ةيبط داوم تلقنو . يول
 لع قيرقا ليك متو . صيخشتلاو فشكلاب ةصاخلا ةزهجألا تائمو ةيامحلاب ةصاخلا

 ةرازوو ةقاطلا ةرازول ةعباتلا ةيوونلا تاربتخملا نع نيبودنم مضي ةصاخلا تامهملل
 قيرف بناج لنلإ شيجلل ةعباتلا ةيواميكلا ةحلسألا ةدايقو ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا
 ةدعاق يف قيرفلا اذه لمع رقم نوكي نأ ىلعو «ةصاخلا تايلمعلا ةدايق نم سودناموك

 . تالاكولا عيمج + مضي يدابق عقوم ًاضيأ ميقأ ثيح ةنيدملا نم ةبيرق ةيوج

 اهيف يرجتس يتلا ةنكمألا عيمج حسمب مهلمع يرسلا نمألا زاهج لاجر أدبو

 ىلإ لخدي درف لك شيتفتل ةطخ اوعضوو ءاهيف فعض نطاوم نع ًاثحب ةئيملوألا باعلألا

 ةلكأوب . ةنيدملا ىلإ يرسلا نمألا لاجر نم تائم راضحإ ةطخلا يضقت . قطانملا هذه
 رييستب نوموقي يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم رصانع نم تائم راضحإ ئلع ًاضيأ لينوأ
 اهلمع يف اهكراشت ؛ةساسحلا عقاوملا يف طبارُتلو ةنيدملا عراوش يف ةيرسلا تايرودلا
 ليوحتب ةيديدحلا ككسلا ةرادإ عانقإ ىلع لقنلا ةرازو تلمعو . عيرسلا درلل 5/1/8487 قرف

 ةبقارمب ةصاخلا ةطرشلا لاجر ةدايزو ةرطخلا داوملاب ةلمحملا تاراطقلا تاراسم
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 تالضفلا ن ٠ صُنَخُتلابو أ أتقؤُم ىوونلا يقفل قالغإب اهرماوأ ةقاطلا ةرازو تردنصلاو

 . ةيوونلا

 نيفظوملا نم فالآ ةعضب لقنل ةطخ انيدل تراص ويام / رايأ رهش لولح لبقو
 تارشع اهفيلاكت تغلب اهلوح وأ اتنالتأ ةئيدم لخاد تآشنم ئلإ مهتادعم عم نييداحتالا
 :عيرسلا درلا تاءارجإو ةيئاقولا لامعألا هذه ّنَأ انل نّيبت مث .تارالودلا نم نييالملا
 اهيلإ ريشن انرصو .رخآ ناكم يفو ةيناث اهيلإ جاتحن دق اهانضرف يتلا تادييقتلا كلتو
 . ثداوحلا نم ثداح ىأل ىنمأ ءاطغ جهنم نع انثدحت املك «اتنالتأ نيناوق» ةرابعب

 ءانثأ ةلبنق ءاقلإ نم هدرفمب لمعي صخش عنم يف هذه ؛اتنالتأ نيناوق» حلفت ملو
 ةماع ةحاس يف رجفنت نأ ًامهم سيلو «ةريغص ةلبنقلا هذه نوكت نأ امهم سيل .دايبملوألا

 نيعسن انك ام اذهو «مهملا لب .دايبملوألا تاطاشن ىدحإ ءانثأ رجفنت ملو «ةئيدملا يف
 باعلألا ةرود نم لعجن نأ نود اهيلع ديكأتلاو ةوقلا راهظإ ءامهلوأ «نارمأ «ًاعيرس هيلإ

 بهذ لمع ىلع مدقأ يذلا فرعن نأ بجي ءامهيناثو ؛ءيركسع نيرمتل ًاناديم هذه
 .ًاحيرج 111و دحاو ليتق هتيحض

 نم ًاريثك لهسأ اهيف ةغلابملا نود ةوقلا راهظإ وهو لوألا رمألا نأ انل حضتا مث

 رصانع نم تائم ةعرسب لسرت نأ لدعلا ةرازوو ةنازخلا ةرازو نم انبلطف .يناثلا رمألا
 تاعبقلاو ةمهادملا سابل يمسرلا يزلا اذه ناك ول ىتح «يمسرلا مهيزب ةيداحتالا نمألا
 حالسل ةعبات تارئاطب اينروفيلاكو ساسكت نم دودحلا تايرود رصانع تّآِقُتو .ةريغصلا
 ةوجسلا سرح ةبيتكو ةلاوجلاو 05و كرامجلل ةعبات رصانع اتنالتأ ئلإ تّلِقُب امك .وجلا
 . ةأيبملرألا باعلأ ترمساو ءظيدملا عراوش ىف اهتايروخ تراسو

 ةعئاش تعمس .لامعألا هذه لك نم ةبوعص رثكأ ةلبنقلا ئقلأ نم ليلع ضبقلا ناك

 زكرم يف ءاقدصألا دحأب تلصتاف ءًاصخش زجتحا دق يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ّنِإ لوقت

 عم نآلا فتاهلا ىلع ثدحتي هيرف سيولو .«صخش مهيدل لجأ» :ينربخأو بتكملا ةدايق

 وه هنأ 6601 هيرف دقتعي .هيلإ هَجَوُت نأ بجي يتلا ةلئسألا نع هتاميلعت مهيطعيو اتنالتأ

 .رثكأ وه ام ةّمث نأب يحوت هتجهل تناك «.لعافلا



 «؟تنأ كيأر امو» :هتلأسف

 ىف هدوجو فداص ةرجألاب لمعي ىطرش وهف .لعافلا هنأ نظت ال اتنالتأ» : باجأ
 « . كلذ ررق هيرف سيول نأل لعافلا فرعن ال اننإ لقت الو .راجفنالا عقوم

 .ةلبنقلا دوجو فشتكا دقو «511310 )ءا/عاا ليويج دراشتر يطرشلا اذه مسا

 ّنَأ ريغ .اهل ةيحض نوعقي دق نيذلا سانلا نم ريبك ددع نم ناكملا ءالخإ ئلع لمعف

 يف مئاد لمع ئلع لصحيو هيلإ راظنألا تفي لعفلا اذه َبكَترَأ هنإ لوقت هيرف ةيرظن
 اود تاير بيضي هلاظفما عرف يلا ةيفعنلا كل هالي تيزثلا خأ دعو ءاطرمل

 وه يقيقحلا لعافلا نأ نّيبت مث .هنع جارفإلا مت مالعإلا ئلإ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم

 تدرقاوت امدييغو . ةيباغرإ تايلمع دي نكت نأ هلل قبس 12 ةنلجاجا .تالوهوو كرا

 ىلإ بهذو :1998 ةنس ثحبلا ةيلمع ًايصخش هيرف داق :يلاردفلا بتكملا دنع ةّلدألا

 ( رقانعلا تاقنوب نسكبلاب ةضاخلا ةيعورتلا تارئاطلاب انيععسم ةيلامشلا انيالوراك ةيالو
 ةطرشلا لاجر هلقتعا دقو 2003 ةنس ىف ًاريخأ فلودور لاقتعا متو .ىودج نودو

 ةلنحلا

 ىلا ةيرجنلا نم هانملعت امل ىتهملا نسيسأتلا ةيغبو ةّئبملوألا باعنألا ءاهتنا دعبو
 (ةصاخلا تابسانملل يموقلا نمألا» مساب ةئيه ثادحإ ٌتحرتقا اتنالتأ ةنيدم يف اهانسرام

 ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملا موقت نأ ىلعو «(031502] 5عمانأغإ 5مععادأ ظنعماو) الذوأع

 ثيح «ةئيهلا هذه لمع لاجم يف لخدت يتلا ةمداقلا ةماعلا تالافتحالا ديدحتب باهرإلا

 ئلع سركنوكلا نم مزاللا ليومتلا كلذ لبق بلطت نأ اهيف ةكراشملا تالاكولا عيطتست

 دينسلا دوي عاذبأب ينأ تارازولل دوعولا مد تنك ثيح اتنالتأ يف لصح ام فالخ

 وه نوكي نأ طرش ىلع ةكراشملا ىلع يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم قفاو . اقحال اهتاقفن

 يف هرصانع ءادأ نم تدهش ام ءوض يف كلذ ىلع قفاوأ ملو .ةئيهلا هذه نع لوؤسملا
 ةيرسلا ةمدخلا زاهج نوكي نأ يف ًاتباث يفقوم ناك بتكملا اذه تاضارتعا مغربو .اتنالتأ

 ازيهجت لضفألا مهنأ ةمدخلا هذه لاجر رهظأ دقل .ةدايقلا يف اكراشم 56 ع4 5عرالأ عع

 . ةلمتحم ةيباهرإ تامجه يدافتل اهتلازإو فعضلا نطاومب ريكفتلا يف ابيردتو

 يف لخدت ىتلا تابسانملا نم ًاددع ةينمألا ةعومجملا تدّدح ةيلاتلا تاونسلا ىفو



 1 1996 ؛ءعقت تداك يتلا برحلا

 دم ىف اهسيسأتل نيسمخلا ىركذلاب ةدحتملا ممألا تالافتحا اهنم ةئيهلا هذه صاصتخا
 يف (وتانلا) يسلطألا لامش فلح سيسأتل نيسمخلا ىركذلا تالافتحاو «كرويوين

 ماعلا ينطولا رمتؤملاو ايفلداليف يف يروهمجلا بزحلل ماعلا ينطولا رمتؤملاو «نطنشاو
 1997 ىيتنس ىف دالبلا سيئر بيصنت تالافتحاو .كرويوين يف يطارقميدلا بزحلل

 .تابسانملا هذه عيمج يف نايعلل ًارهاظو ًاحضاو عيفرلا ينمألا ىوتسملا ناك .2001و

 مهتابكرم يف مهو عيرسلا درلل ةصاخلا تادحولا فالا وه نايعلل رهظي مل يذلا نكل

 عراوشلا نوبوجي ةيلاردفلا رصانعلا تائم وأ «ةرواجملا ينابملا يف ةئبتخملاو ةفيخملا

 .وجلا يف ةقلحملا تارئاطلاو راهنألا ىف لحاوسلا رفخ قراوز وأ ةيرسلا نم ءاطغ تحت

 ءانثأ اهب موقت يتلا ةيتارابختسالا تاطاشنلا كلت ًاضيأ نايعلل ًارهاظ نكي مل ىذلاو

 تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ملاعلا ءاحنأ عيمج يفو تنابساتببلا

 يساموليدلا نمألاو ةرجهلا ةرادإو كرامجلاو ةيرسلا ةمدخلاو يموقلا نمألاو يلاردفلا

 اذهب لأ بقسوبلا من . هلوصح عنمو باهرإلا نع فشكلل عافدلا ةرازوو لحاوسلا رفخو

 مل ةصاخلا تابسانملا اجل نم تازاذزلا ىلع ضرُف يذلا لماكتلاو ىعامجلا لمعلا

 :ةيسافسلا ءايحتا دعب انقاذ يق

 ءاتنالتأ يف ةيبملوألا باعلألا ةرود قالطنا لبق ىأ «1996 ةنس ويام / رايأ رهش يف

 هذه تضرتعا دقف .ًاريثُم ًارمأ تفشتكا ةيكيجلبلا تاطلسلا نأ ديفي ربخ نطتشاو ىلإ درو

 (لذخم» اهيلع بتُك قيدانص لخاد تنّمضت ءايناملأ ىلإ اهقيرط يف تناك ةنحش تاطلسلا

 اذنه عجم .نآلا ىتح دهوش نواه عفدم ربكأ هنأ هفصو نكمي يلحم عنص نم ًاحالس

 ةيكيرمأ وأ ةيليئارسإ ةرافس رادج قوف نم «ةريصق ةفاسمل ةفسان ةوبع قلطيل حالسلا

 .ناريإ نم اهنأ ن نيبتو ةنحشلا هذه ردصم ىلع فّرعتلا متو . الثم

 تارئاطلا تاالماح نم ةيفاضإ ةيلاتق ةعومجم لاسرإ انبلط ىلع عافدلا ةرازو تقفاو

 تناك تقولا كلذ يفو .نارهطل ةعدار ةراشإك ناريإ نم ًابيرق جيلخلا هايم ىلإ ةتقؤم ةفصب

 اهبصنت ناريإ تناك يتلا رخاوبلل ةداضملا خيراوصلا نم دادزي قلقب رعشت ةيكيرمألا ةيرحبلا

 ةقيضلا ةقطنملا كلت يف ةصاخ ةروصبو جيلخلا يف ةرشتنملا رزجلا يفو اهلحاوس ىلع



 ويام / رايأ رهش لئاوأ يفو . . رمرص قيضم مساب ةفورعملاو يدنهلا طيحملا ىلإ ةيدؤملا

 ةلاسلا ايروك نم ىدملا ةديعب خيراوص ىلع تلصح دف ناريإ نأ عافدلا ةرازو تنلعأ

 . ضرألا تحت تانيصحت يف اهخيراوص ةيامحل اجساتري لدم اهنأو

 ةيبرعلا تارامإلا يف امهدحأ «جيلخلا يف نيننأ نيأفرم ئلع دمتعت ةيرحبلا تناك
 لاجر عيطتسي هنمو :ةيرحي نيقس هيفا وسرتو «تارئاط ةلماح بعوتسي يبد برق ة ةدحتملا
 دعا هدبارا حراق رخلآ فرم يأ نم اريثك ربكأ دادعأب ةسبايلا ىلإ اولزني ّنَأ ةيرحبلا
 هسفتل ةيرحبلا اهتذََُ ىنلا ةدعاقلا امأ . ةيرحببلل ةمئاد ةدعاق سيلو ًايراجت فرم نقي هنكل

 ًافرملا اذه يف .نيرحبلا ةلود يف جيلخلا لخاد تارتم وليكلا تائم عضب دعب ئلع عت
 ةعسلاو ارمئاصلا ؟نصاللا عسب تريك كر .نولمعيو ةيرحبلا لاجر نم فولأ ميقي ناك
 ةرازو تنلعأ دقو . تالقانلا برح نم اهقبس امو ىلوألا جيلخلا برح ءاهتنا دعب ًاريثك
 همام كعب يلا يذلا . سماخلا لوطسألا رقم نوكتس ةدعاقلا هذه نأ 1996 ةنس عافدلا

 كرثو ايربيس يف ئفارم ىلإ يتييقوسلا لوطسألا َبَحَسْنَأ نأ دعب دعب لمتحم دحاو ودع ىوس
 .اهقارغإو برعلا طشو جيلخلا هايم يف ةيقارعلا ةيرحبلا ريمدت مت نأ دعبو .كانه أَدْصَيِل

 هاش بلاط دقو .ةّئسلا نم ةملسُم ةرسأ نم مهو «ةفيلخ لآ نيرحبلا ةلود مكحي
 ّنَأ ريغ . خيراتلا عم تعاض ةميدق ةقالع ىلع ًادمتعم ؛هيلإ ةلودلا هذه مضب ًاقباس ناريإ
 1970 ةنس اهرارق تردصأ ناريإ بلطم يف رظنلل ةدحتملا ممألا اهتلكش ةصاخ ةئيه
 نم دافتسا «زاغلاو طُقّنلل لوقح اهيف .ةلقتسم ةلود نيرحبلا تيقبو «ناريإ بلط ضفرب
 اهدصقي يبرغلا بولسألا ىلع ةيرصع ةلود مهدالب نم اولعجو ةفيلخ لآ اهتادئاع
 نم رثكأ نإ .مهدالب يف اهنودجي ال يتلا ةيلستلاو فراصملاو قوستلل مهريغو نويدوعسلا
 . مهل ةفيلخ لآ داهطضاب نورعشي نيذلا ةعيشلا نيملسملا نم نيرحبلا ناكس فصن

 ينم بلطو نطنشاو يف نيرحبلا ريفس يب لصتا وينوي / ناريزح رهش لئاوأ يفو
 ًاروص يل مدق . ضيبألا تيبلا يف ًالجاع ةاقل هل ٍبّنرأ نأ هدالب ةيجراخ ريزو نع ةباينلاب
 ثدحتت ةقيثو يناطعأو موي لبق نيرحبلا يف : تفِشّتكا يتلا ةحلسألا نم اهريغو لبانقل

 ةفيلخ لا ةريمأ ىلع ملسم موجب مايقلل يناريإلا يروثلا سرحلا اهل ططخ ةرماؤم نع
 ةمهملا هذهل نارهط اهتمدختسا يتلا ةادألاو .نيرحبلا يف ناريإل ٍلاوم مكح ماظن بيصنتو



 لم 1996 ؛عقت تداك ىتلا برحلا

 ةيناريإلا مث ةئيدمب سّسأت يذلا ينيرحبلا هللا بزح اهسفن يمست نيرحبلا ةعيش نم ةعامج

 ةعست لاقتعا مت .نيعّوطتم بيردت ىلع نيتنس نم رثكأ ذنم لمعي يذلاو 01993 ةنس
 ليصافت ضعي ىل ريغسلا مدقاو :تاريإ للإ نورخألا قو نيرحبلا يف مهتم نييرشعر
 .نيلقتعملا ءالؤه عم تيرجأ يتلا تاقيقحتلا

 عم نيرحبلا يف ةيبالقنألا ةلواحملا هذهل يفاكلا مامتهالا ةيبرغلا ةفاحصلا ٍلوت مل
 ةيكيرمألا ةيركسعلا تاوقلا جارخإ اهتلواحمو باهرإلل ناريإ معد ىلع حضاو ليلد اهنأ
 . نيعوبسأ دعب َةّلِدَألا هذه نم ديزم انءاج دقو . . حيلخلا ةقطنم نم

 تناكو «1990 ةنس سطسغأ / / بآ رهش يف ةيدوعسلا ئلإ ةيكيرمألا تاوقلا تلخد
 .«تآشنم تس وحن ىف تاوقلا هذه تعزوتو . لقأ اهددع ناك امنإ 21996 ةنس يف كانه

 ةقطنملا يف ربُحلا ةنيدم ٍبرُق ينكس عمجم نمض قهاش ىنبم نم نوكم نكس اهل صّصخ
 نويباهرإ مجاه 1996 ةنس وينوي / ناريزح 25 يفو . . ةعيشلا نم ةيلقأ شيعت ثيح ةيقرشلا
 رشع ةعست هيف َلِتُق الماش ًارامد تببس ةخخفم ةنحاش ةرايس نيمدختسم ىنبملا اذه

 . ايكيرمأ

 .ةيدوعسلا يف ةيكيرمألا تآشنملا هل ضرعتت ءادتعا يناث هذه ربُخلا ةثداح تناك
 يدوعسلا يننطولا سرحلا دارفأ بيردت ىلع ةلماعلا قر رمأألا ةثحعلا ةدآيقا رقه ىضرعت دقق
 ةسمخ هيف لتق 21995 ةنس ربمقون / يناثلا نيرشت رهش يف قباس موجه ىلإ ضايرلا يف
 مهتافارتعا ىلع تلصحو دارفأ ةعبرأ ةيدوعسلا تاطلسلا تلقتعا ةليلق مايأ يفو . .ةييكورمأ
 ءادعإلا مكح ءاجرإب ةرّركتملا ةيكيرمألا تابلطلا مغربو .مادعإلا مكح مهيف تذّقنو
 مادعإلا اوذهنو نويدوعسلا بجَتسي مل «تاقيقحتلا ةدحتملا تايالولا لماكتست امكير

 ءالؤه مه نمو «تاقيقحتلا ليصافت نم ليلقلا الإ نويدوعسلا مّدَقُي مل .ةريرألا هألؤبب
 . ءادتعالا اذهب مهمايق تاسمأ انهو ةعيرألا

 نوتنلك سيئرلا نم تبلط «ضايرلا ريجفت ةثداح يف ثدح ام راركت ىدامتن ي ىكلو

 يرجت ةكرتشُم تاقيقحت يف لماكلا هنواعت اهيف بلطي كلملا ىلإ ةّيَطخ ةلاسرب ثعبي نأ
 هذهل يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم نم ًاقيرف دفوي فوس هنأ اهيف هغلبيو ربخلا ةثداح يف
 دعاملا ىلا مجلا ةساقرب رش ًاقيرف دقوي نأ اقيأ ةوصلك سيكرلا ىلغ تعسرتقاو . ةراغلا



 :ةيرمألا تآشنملا ىف هذّتُملا ةينمألا تاءارجإلا دقفتل ا/هرمو 9ه/0ذ08 ككننواد نيو
 نيو لارنجلا تفرع .ربخلا ةثداح يف ءاطخأ نم ليس اج ةقرعمل ةيعاخبو ,ةقطنملا يف

 نركاتنيلا نأ ريغ .هي انريشيس ااه قادص ىف ًاديأ كنقأ الو ىشيجلا ىف دنار ةيثري نآك كتم

 ىف قيقحتلل قيرف دافيإب نوتنلك سيئرلا مايق نم مهنونج ْنج دق «نييندمو نييركسع
 . ىئركسعلا سعاقتلا

 هيف تشقون باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملل عامتجا نم انيهتنا نأ دعبو
 يمرقلا نمألا سلجم ىف باهرآالا ةحفاكتب صاخلا قيرقلاب تيقعلا «ةثاغألا هوهج
 ةرازوو يموقلا نمألا ةلاكوو ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو نم ةدراولا ريراقتلا لك انضرعتساو

 تمخاو . نيتيضاملا نيتنسلا لالخ ةيدوعسلا ىف ةلثاملا رطاخملا نع ةيجراخلا عافدلا

 دقل .حوضولا مامت ةحضاو ةصق تافلملا فالا نم تريتخا ريراقتلا نم تارشع عضب

 هذه تماقو . ةيدوعسلاو تيوكلاو نيرحبلا يف سدقلا زوق يناريإلا يروقلا سرسلا فس

 طاشنلا اذهب ةيدوعسلا تملع .ناريإ يف بردتلل مهتلسرأو ًارس دارف ذأ ديتجتب تاعامجلا

 سرح ظحاال ةليل تاذو .معزلا اذه تركنأ ناريإ نكل :ناريإ ئلإ ًاجاجتحا تمدقو

 حارتقا ىلع ًءانب تارجفتملا فاشتكا ئلع ةبردم ًابالك مهمادختساب «نويدوعسلا دودحلا

 . ىكرمج شيتفت ةطقن دنع تفقوت ةرايس ىف بيرم ءىش دوجو .ةدحتملا تايالولا نم

 ةيناةلسلتس ديو .ةروظعملا ةيكيدسالبلا تارجلدملا نم ةحيش لمس ةرايسلا نأ خيتو

 ىلإ نومتني نيذلا دارفألا نم ددع لاقتعا ّمَث ةيدوعسلا لخاد تاباوجتسالاو تاقيقحتلا

 ميظنتلا اذه حلاصل لمعت ةرايسلا هذه نأ نم دكأتلا متو «ةكلمملا يف ميظنتلا اذه

 لّسَعُم همسا يدوعس صخش ايمسا هريدي بيردت ركسعم نم تءاج دقو يدوعسلا

 ةمسانلا ةوبعلا هذه نم فدهلا ناكو .ةيناريوإلا سدقلا ةوق باسحل لمعي /18355ا

 .ةيدوعسلا ىف .ةيكيرمأ ةيركسع ةأشنع ىلع موجهلا

 اذه قالغإ أرس اوبلط لب .تامولعملا هذه نم ًائيش نويدوعسلا انل مدقي مل

 سلجم وفظوم هدعأ يذلا لَّصَْمُملا ريرقتلا انعفر ربُحلا ةثداحل يلاتلا مويلا ىفو

 هللا بزح اهتهبجو ةيناريإلا سدقلا ةوق لُمَحُي يذلاو ءكْيِل ينوط ئلإ يموقلا نمألا
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 ةلاكو لصوتت مل اذامل لءاستو ريرقتلا يف ءاج امب كْيِل عنتفا . راجفنالا ةيلوؤسم ىدوعسلا

 نوج ةيزكرملا ةلاكولا ريدم ئلإ ريرقتلا اذهب ثعبف . جاتنتسالا اذهل ةيزكرملا تارابختسالا

 ا تايرظن ريق دحاو اذه انريرقت ْنِإ هلوقب در ىذلا زمطص [26مان(ءد شيود

 :ديدش ةقيلي هيرق سيرك هريذم باجعسا دقق «ىلاردقلا تاقيقستلا هيعكتم ىف امأ
 ىتلا ًادج ةليلقلا تارملا نم ةدساو كللق تناكو. . قيقحفلاب همايق ضيبألا تيبلا بلطل
 رابقكلا لوقر هيرق تاك . ضيبألا تيبلا نم بلطل ةيبلت ةديدش ةفهلب ًائيش هيرف اهيف ل 528
 قثن نأ نكمي الو «يسايس عفادب نولمعي# ًاعيمج ضيبألا تيبلا يفظوم نإ هبتكم يلوؤسم

 نم يريغ عمو يعم نولمعي اوناك رابكلا نيلوؤسملا ءالؤه نم ًاريبك أددع نأ ريغ . .مهب

 يف ةيساسحلا ةغلاب تاطاشن يف ةليوط تاونسلو ضيبألا تيبلا يف يموقلا نمألا يلوؤسم
 نوفرتعيو «نولازي الو «تاردخملا ةحفاكمو ةداضملا تارابختسالاو باهرإلا ةحفاكم
 .هيرف مهريدمل ضيبألا تيبلا يف مهتاعامتجا نع ًائيش نولوقي ال مهنأ

 تناك دقف «كرويوين يف ةمّظنملا ةميرجلاو تاردخملا اياضقب لغتشا يذلا هيرف اَمأ

 ريفسلا بلط هربخلا ةنيدم يف ريجفتلا عوفو دعبو . هيلع ًاديدج القح ةيلودلا نوؤشلا
 اههتاءاقل لالخ نم ريمألا اذهب َقَيْتْلأ ىذلا ةيرق سيرلب ءاقتلالا ردني ريمألا يدوعسلا
 ريمألا لّقس دقو ,ايثيجرفب يدوعسلا ريمألا تاكلعمه قدح يف تقع يتلا ةرركتملا
 هقفار . ايصخش تاقيقحتلا قيسنت ىلع فارشإلل بهذ ثيح ةيدوعسلاب هيرف تاءاقل ردنب

 دنع هظحال يذلا ضقانتلا كاذ نع دعب اميف ينثدح يذلا : ليثرأ فردع ةيايزلل هله ىف

 مهتغوارم نيبو هب مهئافتحا يف ةبحملاو دولاب ةمعفملا لابقتسالا مسارم نيب نييدوعسلا
 كلت ظحلي مل «لينوأ لاق امك «هيرف نأ ريغ .تاقيقحتلا عوضوم ىلإ ثيدحلا لقتنا املك
 . ودبي ام ىلع ةيجاودزالا

 بتكم عم نواعتلا يف ةّين نييدوعسلل نكي مل يرهاظلا رورسلا كاذ ءارو نمو
 ةكلمملا يف فعض نطاوم نع اذه ءادتعالا ثداح فشك دقل .يلاردفلا تاقيقحتلا
 ةبغرلا مهيدل نكت ملو . ةيقرشلا ةقطنملا يف ةعيشلا نيملسملل ةحلسملا ةضراعملا اهلثمت
 يلاردفلا بتكملا حنمي نأ فيان ريمألا ةيلخادلا ريزو ضفر .كلذ نع انلع فشكلا يف
 لّسَعُم طروت نع مهتاقيقحت تفشك امدنعو .ةّلدألاو دوهشلا ئلإ لوصولا ةصرف



 ارحربي مل نيذلا هللا بزح ةعامج ةارقأ نضعب ىلع ضبقلا اوقلأ «ناريإو ان عدكدها

 اوضفرو ءنيِزَجَتْحُملا ءالؤه نم يأب تاقيقحتلا بتكم لاصتا اوضفر مهنكل «ةيدوعسلا

 فيان ريمألا ناك دقل .راجفنالا كاذ تَرّبَد يتلا يه ناريإ َنَأِب بتكملا اذهل فارتعالا

 ذيب ةنعقلا :فايالولا هلعلع نأ نكي امم نيقللا كاملا ةرسكلا دارقأ وم ةريقو
 .اهل ترفاوت اذإ تامولعملا

 نأ اومعز .ًامهم ًائيش نويدوعسلا انل مدق ءرَّبُخلا ةثداح ىلع ًابيرقت ةنس رورم دعبو

 تايالولا لخدت اوبلطو ءادنك يف ةيباهرإ ةيلخل رصنع دوجو ىلإ تدذاق مهتاقيقحت

 . كلذ ريغ ناك يبأَر نكل .ةيدوعسلا ىلإ هب هبتشملا اذه ديعت يك ادنك ىدل ةدحتملا

 ةيشاو «ءوشملا اذه عضن نأ باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمآلا ةعومجملا ىلع :ةحرتلا

 نالت قش ليلإوا يقلي خرم مس كرت قمزلا قس ةركف ةليقارجلا كدت + ةيابعلا ىيناع
 كاذ يف درفتم لمع يأ مايقلا نم انعنمت ادنك نيبو انئيب ةمربملا تاقافتالا نأ فسؤملاو

 يه موقت نأ ةصتخملا ةيدنكلا تاطلسلا نم يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم بلط كلذل .دلبلا

 نوكلمي ال مهنأ نم نويدنكلا انل ئكتشا نمزلا نم ةريصق ةرتف دعبو .هذه ةبقارملا ةيلمعب

 . ةبقارملا هذه ةعباتمل يفاكلا لاملا الو نيفظوملا نم يفاكلا ددعلا

 ظ . لحلا هيرف سيول ىدل ناكو

 .نجسلاب فّفَحُم مكح لباقم نواعتلا هنم بلطلاو ةّلدألاب غياصلا ةهجاوم حرتقا

 لالخ نم اهلك ةباصعلا ىلإ لصي «ةمظنملا ةميرجلا عم يطاعتلا يف هتقيرط يه كلت
 نع حاصفإلاو فارتعالاب ِمِهُْعِنَْمُي ءهريغص نأش يوذ ةباصعلا يف دارفأ عم «ضرافتلا»

 ةرازوو ضيبألا تيبلا ناك اذإ ام فرعي نأ هيرف دارأ .ففخم مكح لباقم مهئاسؤر

 يف ناك ول ىتح «نيفلحم ةئيعو ةمكحم مامأ ةداهشلل غياصلا لوثم ىلع ناقفاوي ةيجراخلا

 بوجو ىلع تقفاوو نيلوؤسملا رابك ةنجل تعمتجاو .نييناريإ نيلوؤسمل ةنادإ هتداهش

 : هيناريإلا ةموكحلا يف نيلوؤسم دض ةنادإلا تناك ول ىتح «هدض ليلد رهظي نم لك ةنادإ

 ىلع قفاوي اذامل» :هتلأسف «غياصلا عم ًاعفن يدجُت دق هذه هيرف ةطخ نأ دقتعأ مل
 قلطُت نأ كيلع بجي ءانه ىلإ هب انئج اذإف ؟هدض ًاليلد كلمت ال نحنو نجسلا لوخد

 (.ًارح ةلسر ةدحملا تايالولا عراوش يف ريسيو جرخيف «هحارس



 او 1996 ؛عقت تداك يتلا برحلا

 ىلع ضبقلا ىقلأ اهدنعو .هتطخ ذيفنت ىف ىضم يذلا هيرف عنقأ نأ عطتسأ ملو
 تاقيقحتلا 07 ةءذتكلا تاطلسلا عم مهتيرح ءلمب نويدوعسلا ثدحت . غياصلا يناه
 ةعامج دئاق ة/ان083552| لَسْعَم نم هيجوتب ناك ربخلا تدواعم نأ فرتعاو .ادنك ىف يلاردفلا

 ىلع هتقفاومب عيمجلا ةشهد راثأ دقو .ةيناريإلا سدقلا ةوق نمو ةدوعسلا هللا هيو
 ليق .هتداهشب ىلدي نأو نيفلحم ةئيهو ةمكحم مامأ لوثملاو ةدحتملا تايالولا ئلإ مودقلا
 ةدحتملا تايالولا دض يباهرإ لمع يف ِهِطْرَوَت ٍبّبَسب نجسلاب هيلع مكحي فوس هنإ هل
 ىلإ هراضخإ متو ؛ةقفصلا هذه ىلع غياصلا يناه قفاوو .اينيايم مكس .رقلو هنفووس هقاكل
 . ةدحتملا تايالولا

 ءوجللا بلطو نواعتلا غياصلا ضفر ةدحتملا تايالولا ئلإ لصو نأ دعبو
 .عبطلاب .هُّسأر عطْقُي مُث بيذعتلا ئقلي فوسف ةيدوعسلا ىلإ داع ْنِإ هنأ اني *ىتسايتلا
 ءوجلل هّبلط َعِفُر كلذ مغربو ؛نييكيرمأ لتق ىلع همادقإ ببسب مادعإلاب بقاعي فوس
 يف ريجفتلا ثداح نع لْيَّس امدنعو . لدعلاو ةيجراخلا يترازو يف ةساردلل يسايسلا
 بلاط دقف هنع عافدلل ةلودلا هتنّيع يذلا يماحملا امأ . تمصلا مزتلا هيف ناريإ روفر يحلا
 تاقيقحتلا بتكم ىدل نكي ملو .يسايسلا ءوجلل هبلط ةسارد راظتناب هنع جارفإلاب
 عّلُط نأ الول ٠ :ًاقيلط ًارح داحتالا ىنبملا كاذ نم جرخي داكو ءهَّدِض ليلد يأ يلاردفلا

 ةياييبلا يوسع ساس سر يناس عاني نام تنل ةركاب يبل هيأ

 ئ : دالبلا

 نأ نود ةيدوعسلا ىف نجسلا غياصلا عووأ نيعتش م ءابضقنا دعو أ 1999(2 ةنس ىفو

 ءدقي ملو ةدحتملا تايالولا يف هتداهشب يلدي نأ نودو نيفلحم ةئيه وأ ةمكحم مامأ لثمي

 يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم لاجر هقفار . دالبلا هذه ضرأ همدق تئطو ذنم ًادحاو ًاليلد

 ةحئاس لات ال ةصرفلا نأ هل نودكؤي ةلجرلا هذه لاوط اوناكو «ةيدوعسلا ىلإ هتلحر يف

 . مهل ْعْضُي مل غياصلا نكل . ةدوعلل دادعتسا ئلع ةرئاطلاو هتداهشب يلدي نأ ءاش نإ همامأ

 لواح ةدحتملا تايالولا يف لاقتعالا يف غياصلا امهاضق نيجنلا ةيبتشسلا لالخو

 نواعت نم ةيدوعسلا ةموكحلا تعنم يتلا بابسألا نع ردنب ريمألا نم حضوّتسَي نأ هيرف
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 .ييدوعسلا نواعتب بغري مل ضيبألا تيبلا نأ هيرف غ :لبأ ريمألا نأ ٌتملع دقو . اضنأ

 ةدعاق ىلع ءادتعالا ثداح يف ناريإ طْروت تبْمُي ًاليلد ديري ال نوتنلك نإ ردنب لاقو .ةعم
 اذه هيرف َقَدَص دقو .ناريإ عم برح يف لوخدلا ديري ال دوتنلك كو .ةيكيرمأ هيوج

 فب هيرف مست انك ضيبألا تيبلا يفو ٠ /هنأش ٌرُعَو كرويوين : ىف عيضو يلاردف بصنم

 ءاضعأ ئلإ ثدحتيو ربخلا ةيضق يف ذ ةلشافلا تاقيقحتلا كلتل هتاريسفتو ردّْنَب تاحيضوت

 .اهنم نوتتلك فقوم نع نييفحصل ئلإو سركنوكلا يف

 ىهو .(ةرامإ رجلا 5 ةرادإ نيسمحو تسل عَمَجَت نع ةرابع اف ىذلا .يلاردغلا

 ايجول دكا نم اقيش اهنع ىأ كلططو أ .يوق لالقتساب عتمتت تراص يتلا عورفلا كلت

 نييباهرإلا ةقحالم يف هتقو يضقي نأ هيف ضرتفي ناك .اهلمع معدتل ةثيدحلا تامولعملا
 تناك ثيحو «مهل ًاروذج هعورفو ةدعاقلا ميظنت برض ثيح ةدحتملا تايالولا لخاد

 لاقُي امك «هسفنل راتخاو .ةعورشم ريغ ةقيرطب اهسفنل لاومألا عمجت ةيباهرإلا تاميظنتلا

 ريجفتلا ةثداحو ربُحلا ةثداح لثم ىربك ةيمهأ تاذ اياضق يف يسيئرلا قّقحملا نوكي نأ

 ىلع لمتحمملا ينيصلا ىسمجتلاو اتنالثأ يف ةيبملوألا باعلألا ةرود ءانثأ تعقو يتلا

 كلت جولو يف اببس اهلك رومألا هذه يف يصخشلا هلخدت ناك دقف .ةيوونلا انتاربتخم

 يف ءاضعأ عم ةيفلخلا هتاونق تناكو .ةيواخ رابا يف صوغلاو ملظم قفن لخاد اياضقلا

 ئلع ليحتسملا نم لعجت مالعإلا يف هل نيديؤم عمو يروهمجلا بزحلا نم سركنوكلا
 نيميلا ليبس ىف هبحن ئضق يذلا ديهشلا ودبي كلذبو هلمع نم هلصفي نأ سيئرلا
 هلك ماعلا يأرلا لغشت يتلا ةيضقلا حبصيو يررهمجلا

 هلّيخت امل ًاضقانم ًاراسم عبتي نوتنلك سيئرلا ناك .كلذ فالخ ناك رمألا عقاو نكل
 ةدحتملا تايالولا تحضوأ نييدوعسلا نيلوؤسملا عم ترج ىتلا تاشقانملا يفو .هيرف

 عيرسلا مادعإلا سيلو «مات نواعت دوجو ةرورض يسائر هيجوت ىلع ةءانبو ءسبل يأ نود

 يف ةديدج أبرح نوديري ال نييدوعسلا نأ انملع نيحو . . ضايرلا ةيضق ةو يف لصح امك

 ةمث نوكت نل هنأ ةدووعمملا ةدايقلا انغلبأ .«ناريإ دض ةدحتملا تايالولا اهتشت عجيلغبلا

 نأ لبق دودحلا دضأ ىلإ نييدوعسلا عم رواشتت فوس ة ةدحتملا تايالولا نأو ؛تاخحافم
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 ىلإ دوعولا تمّدنو . ريجفتلا ةثداح ءارو ناك نمب قلعتي هب ملعت ءيش يأ ىلع درلاب موقت

 فوس اهتأو تامولعم نم هيلإ ل اصوتت ام لكب انغلبت فوس ةيدوعسلا نأ نوتنلك سيئرلا

 اومزتلي ملو كلذ ريغ اولعف مهنكل . يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عم الماك انو هاعت نواعتت

 . مهسفنأ ئلع اهوعطق دوهعب

 ناطلس ريمألا ءردنب ريمألا دلاو لثم ةيدوعسلا ةكلاملا ةرسألا دارفأ ضعب ّنِإ لاقي
 هذه تعاطتسا نإ :ناريإ دض ةيكيرمأ برح تالامتحاي نويحري اوناك :عاشدلا ريرو
 عم ةصاخلا هتاثداحم يف ردنب ريمألا حضوأ دقو . . مكحلا نع نارهط ماظن حيزُت نأ برحلا
 ماهتا نم نييدوعسلا عنمي يذلا لك نأ 1997و 1996 يتنس يف نييكيرمألا نيلوؤسملا رابك
 اذ . سامحلا ئلإ رقتفيو «ًارتاف يماقتنالا يكيرمألا درلا نوكي نأ نم مهفوخ وه ناريإل
 ةكلمملا مّدقت نأ لمتحي ذئدنع ةياهنلا ىتح ةعساو برح نشب ةدحتملا تايالولا تدّهعت
 ريمألا غلبأ ركريب يدناس نكل .ربُحلا ةثداح يف ناريإ رود لوح تامولعم نم اهيدل ام لك
 .اهرت مل ةّلوَأ ئلع ءانب هلعفت نأ نكمي امب دعتت نأ عيطتست ال : ةدسعملا تايآلولا نأ ردت

 برح ىأ ّنَأ نودقتعي اوناك نمم ةيدوعسلا ةكلاملا ةرسألا يف نورخآ ءاضعأ كانهو

 هن سورا ناب ار ايا يرحل نمل ا

 فن نع نع كيهان رخل ءريش يأ يفكي لام مههدل قب ملف .كيرمأ نم عواسلا نم ديزم

 ةيدوعسلا يف ةيكيرمألا تاوقلا دوجو نإو . .بناجأ نيدرومل مهنويد ديدست يف نورخأتي

 دالبلا ئلإ نييكيرمألا بلجت فوس ةمداق برح يأو .رارقتسالا عِزَْرُي الماع تاب دق
 عناص نآلا وهو ؛ىارلا اذه باحصأ نم هللا دبع ريمألا دهعلا ىلو نإ لاقي .ةريبك دادعأب
 . ةدحتملا تايالولا غلبي نأ نود ناريإ عم تاثداحم يف لخدف . . كلملا ضرم دعب رارقلا

 امب هصيخلت نكمي قافتا لإ نابناجلا لصوت تاثحابملا نم ةليوط روهش دعبو
 ةةدرجسلا جملا لباقم ةيدوعسلا لخاد باهرإلا معد وأ ةياعر نع ناريإ عنتمت : : ىلي
 .اهيضارأ نم ناريإ ىلع برح نشب ةدحتملا تايالولل

 ةيراجلا تاقيقحتلا يف نواعتلا لجل قف ةيدرعسلا ىلع ىقيبألا تيبلا طغض نأ ريغ



 اهب ماق يتلا يعاسملا لالخ نمو سيئرلا اهب ثعب لئاسر ربع نينس ثالث نم رثكأ رمتسا

 رّهَتْشأ ىذلا هجازم روك لآ سيئرلا بئان رهظأ كلذ ءانثأ يفو .ركريب يدناسو كِْيِل ينوط

 كاذ وه ام ًايدوعس ًاريمأ لأسو هّدي ةضبقب ةلواطلا برض نيح تاعامتجالا هذه دحأ ىف هب

 اهنع وعفاديل مهدلب يف اودجُو نييكيرمأ ًادونج اولتق صاخشأ ةيوه يفخي يذلا دلبلا
 ؟ةكلاملا اهترسأ اومحيو

 دعبو مهب هشنلا كان لوصولا ةصرف يلاردفلا دوج تاب «ناريإ فصقت

 عباتي هيرف هيف ناك يذلا تقول يف بحمل دعي ناك أل كيلا 8 جناب دينا

 ىلع ءادتعالا ثداح يف ناريإ طّروتب كْيِل ينوط انعنقأ دقف .نييدوعسلا عم هتالاصتا

 مايق لامتحا ىلإ تراشاو يقلذ ةلغ ةيزكرملا تارابكتالا ةلاكو تقفاوو ريفا

 اذإ نوتنلك انل لاق ذئذتع ...ناريإ نم ةياعرب ةذختملا :تايالولا دض ئرخأ ةيباهرإ تايلمغ

 كِيِل اعدو «.ًةهفات ًاطسو ًالامعأ ديرأ ال ينإف» «ناريإ دض ةوقلا لامعتسا نئلإ رمألا لصو

 تارابختسالا ةلاكو ريدم مضت يتلا «ةرغصملا ةعومجملا» هوعدي ناك امل عامتجا لإ

 ةيجراخلا ريزوو الالثا|1300 ©119/ ىري مايليو عافدلا ريزوو «1)عءانأءأ) شتود ةيزكرملا

 «اعم ؟ءانا[ث5 ثرويف نويل سيئرلا بئانل ىموقلا نمألا راشتسمو 017115016: رفوتسيرك

 1 تارايخلا ةساردل

 ناكرألا ةئيه سيئر ءاقلل هيْمَئار يذلا ركريب ىيدناس هبئان كّيِل راشتسملا دفوأو

 ال ةكرتشملا ناكرألا ّنأ فورعملاو .واد» 5جاذاهكاداناا1 يليقشاكيلاش نوج ةكرتشملا

 نينسلا لالخ اهل تْضّرَعَت يتلا ةريثكلا طوغضلا مغرب ةيبرحلا اهططخ ىلع نييندملا علطت

 ةيبرحلا ةطخلا مقر ملعأ تنك ينكل «عافدلا ةرازو يف ةيندملا تاهجلا فلتخم نم

 . ةطخلا هذه نع انثدحيل يليفشاكيلاشب لصتي نأ كِيِل نم تبلطو ناريإب ةصاخلا

 يركسع بصنم ىلعأ ىلوتيل عُفْوَتُْملا صخشلا يليفشاكيلاش نوج نكي مل

 لازي الو ؛ةيتيقوسلا ايجروج ىلإ اهلوصأ عجرت ةرسأ نم اينولوي يف دِلَو دقف . يكيرمأ

 تعمس . لافطأ بيبط هلاخت كنإف يندملا ةساسلن ةقئأز نإو "7-0 ةيزيلكنالا ثدحتي
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 ةيسايسلا ةيركسعلا نوؤشلل ةيجراخلا ريزو دعاسم تنك ةيعس 1991 ةنس ةرم لوأ ةمسا

 :يقارع يركسع دئاقو يكيرمأ يركسع دئاق هرضحي عامتجال ءّيهَأ نأ كاذنآ ينم بلطو
 كاشرب لس ةيكيرمألا تنارقلا تيفاك فيس قارعلا لاس نه باعستالا» نيبقا ىلا غالبإل

 ىلإ مهئوجلو مهارق نم مهرارف دعب اهل نوضرعتي يتلا ةعاجملا نم داركألا ذاقنإل لخدتلا

 ليصافتلا ةريثك مجحلا ةريبك ةطيرخ ئلإ ترظن .ايكرت يف جلثلا اهيطغُي يتلا لابجلا
 .وخاز اهمسا ةيكرتلا دودحلا برق ةدلب ىلع ىرايتخا عفوو يمامأ تعضو

 ١12610 نوتّكنلو نترام يبثيثاد يف يديقعلا لوؤسملا ىلإ يتاميلعت تردصأو

 .يقارعلا ريفسلاب وعل 5أ ةدعيتلا يسأل يف ةقيرمألا ةثعبلا غلبأ» : اا/عااذ م عغمص

 كايأر ام . . .يف يكيرمأ لارنج ءاقلل وتسملا عيفر يقارع طباض لاسرإ ةرورضب هوغلبيو

 «.وخاز ئلإ الارنج دفوي يك نوكاتنيلا غلبأ مث .دغ دعب موي ةريهظ دنع . . .وخاز ةدلبب

 اوفرعي نأ نويقارعلا ديري" :لاقو «تاعاس عضب دعب يلإ داعو ةمهملا نوتكتلو ْذْقَ

 «؟يليقشاكيلاش نولباقي فوس وخاز ةدلبب ناكم يأ يف

 َنَأ يل دّكَأ نوتكنلو نكل «؟اولخدتي نأ سورلا لواحي له ؟ نم :قوقتليفا :ةئلأسو
 0 داركألا ْذاّقنإ يف هلمع لالخ ايلوطب هؤادأ ناك . يكيرمألا لارنجلا مسا وه اذه

 واي نلوكل ليدب رايتخا تقو ناح امدنعو . قارعلا يف مهتويب ىلإ ايكرت نم مالسو نمأب

 نيب يليقشاكيلاش رايتخا ليؤي انتيبلغأ يأر ناك 51993 ةحس ةك قشيملا نارألال ًايسيئر

 ءانثأ ةيركسعلا تاوقلل همادختسا يف ًايناودع ناك يذلا لواي نع فلتخي وهف :«بصمثملا

 نع ةديعب فقاوم ىف رارقتسالا تيبثت يف شيجلل ًارود ىري ناكو «ىرغصلا تاكابتشالا

 .ةلمابش بروح

 ثدحت 1996 ةنس ويلوي / زومت رهش نم مويلا كلذ يف نوكاتنبلا يف انئاقل ءانثأو

 ةعوضوملا ةطخلا نإو ؛ئراط لكل ةطخ ركسعلا ىدل نإ لاق .ةلماش برح نع يلاش

 تاق رس مايقب يبشقتو .رواهنزيأ عضو نم اهنأكو ودبت ناريإ عم برحلل فرلا ىلع

 ةلأس اننعيو . .روهش ةدع ىدم ىلع دلبلا اذه حايتجاب ةيرحبلا ةاشمو شيجلا نم ةددعتم

 (؟ةيادبلا يف اذه نم لقأ ًائيش لعفن نأ ديرن انك ول اذام» :ركريب يدناس

 فْضقل ةظغ نيطسولا ةدايقلا دع دجرت#  لرخأأ ةطيرقع نيلإ رظتي وهو ىلاش باجأ



 تاصنمو ةيوجلا دعاوقلاو ةيرحبلل ةعباتلا ئفارملا : لحاسلل ةيذاحملا ةيركسعلا مهتاشنم
 '. خيراوصلا

 اذام . لحاسلا ىلع عقاوملا كلت انفصقو «كلذ انلعف اننأ ًالدج ضرتفنلا :هُئلأس
 (؟دعب ثدحي

 ثدحي ام نإ كل لوقأ ينإف « يصخشلا نيأرن نع ينلأستا تدك نزلا : هلوقب ّيلع در

 ايالخلابو :ةريغصلا مهقراوزبو ةأّبخملا مهخيراوصب ةيئاث انومجاهي نأ فصقلا اذه دعب

 «.نيرحبلاو ةيدوعسلا دضو اندض لمعت يتلا ةيباهرإلا

 .ةدحاوب ةدحاو هاي ةةنيسبلا : ةطخلا نع ضار ريغ ِهَّسْأَر زهي وهو ركريب لاقن

 ديري ال هنإ - انآرو رك بجو كلك ةثالثلا نحن ءانل نوتنلك لاق دّقل ٠٠ 13 بطلا اوس يأ

 نأ بجيش لمعلا اذهب موقنَس انُك نإف :ايجيرفت ةدعاصتملا ةلداملا تامجهلا نم ةلوج

 1989 ةنس ىفو .درلا نع نوزجعيف مهبهرتو نييناريإلا عزفت ةيوق ةبرض انموجه نوكي

 قارعلاو ةدحتملا تايالولا نأ عانتقا ىلع مهنإ مهلوقب قارعلا عم مهبرح نويناريإلا ىهنأ
 ّنظلا نونظي مهلعجن نأ انتعاطتساب لهف . ةيناريإلا ةروثلا رارمتسا ددهت لامعأب ناموقت اعم

 ظ ؟ هسفن

 ثيح ءديعصتلا ةنميهل ميدقلا ةيوونلا ةيجيتارتسالا موهفمب كيأر ام» :هتلأسو

 فويس هلأ هنأ ًاريثك اهب زتعي ام ضعب دقفي هلعجت ىلوأ ةيوق ةبرض مصخلا برضت

 (؟ةبرضلا ىلع ّدَر وه نإ هب ُرَتْعَي ءيش لك دقفي

 ودبي ( . ] 3 ايمات يف ءالمزلا عم ثدحتأ ينعد . كلذ لعفن لعفن نأ عيطتسنا :باجأ

 اهتعضو ىتلا تارايخلا لبقي ملو . يرظن ةهجو حرطأ مل ْنِإو يأرلا اذه ىلإ ليمي ناك هنأ

 . نحن اهلبقن مل امك . اطسولا ةدايقلا

 (رواهنزيآ تارايخ» اهانيمس يتلا ةطخلا ةسارد ىلع ةرْعصملا ةعومجملا تّبكناو
 يذلا «باهرإلا» تاركسعي ةمحاهم تارايخلا فاسلا ناكو .يرخلا تارايخ تس رد اهك

 ىف نابايلاو 58 ئلإ يسائر ثوعبم داميإ يناثلا رايخلا ناكو . نانبل ىف ناريإ هاعرت

 قىركسع ذرب دهعتنس ةرملا هذه ىف اننكل ًايداصتقا ناريإ ةعطاقمب انئافلح عانقإل ةلواحم

 ىلإ ناكو . ةيداصتقالا ةعطاقملا هذه ىف انعم انؤافلُح كرتشي مل نإ ناريإ ئلع يكيرمأ



 103 1996 ؛ءمقت تداك ىتلا برحلا

 .لاح يأ ئلع كلذ لعفن نأ انيلع يغبني" :ثرويف نويل لاق «ةرْغصملا ةعومجملا مامأ

 « . كلذك هنأ درجمل

 تقفار اذإ ةصاخبو «ةيرهوج ةزيم «ثرويف لاق امك «ةيتارابختسالا ةيلمعلا هذهلو

 نوكت ثيح ءربكأ ةقث ةيلمعلا هذه يطعي هنإف .ةصاخ ةانق ربع ناريإل ًامراص ًاديدهت

 مكؤالمع لصاو اذإو .مكئاذيإل لعفن نأ عيطتسن اذام مكل انحضوأ دقل :مهل ةلاسرلا
 ةجودزملا ةمكللا هذهو . مكماظن ضّوَقَت لئاسوب مكيذؤن فوسف اندض باهرإلا ةسرامم

 ططخلاب نيعتسن فوَّسف ناريإ عدر يف ةطخلا هذه تلشف اذإو .ديعصتلاب ةنميهلا نوكتس

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نأ فسؤملا نكل .ئطسولا ةدايقلا اهمدقُت يتلا ةديدجلا

 ةيتارابختسالا تايلمعلا نم ةلسلس قيسنتو اهتاناكمإ بيترتل ةريثك روهش ىلإ جاتحت
 . ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ام دح ىلإ ةنمازتملا

 ارارق شاقنلا لعج ريكلا عوج نيلع دولا ليش اهتاقانم ءانأ تدع ان ايش نقلو

 ةثالث يضم دعبو «ةراحلا فيصلا يلايل نم ةليل يفف .ناريإ ئلع ةلماش برحل ًايمتح
 لحاوسلا رفخ لاجر ناك ربُحلا ةنيدم يف جربلا كاذ ىلع ءادتعالا ثداح ئلع عيباسأ

 دناليآ كنول ةريزج نم برٌقلاب ذاقنإو ثحب ةيلمعل يليل نيرمتب نوموقي ناريطلا حالسو
 نم ريثك دهاش 8:31 ةعاسلا دنعو .تارئاطلاو قراوزلا نيمدختسم 1130 ١028

 عافترا ئلعو ةريزجلا نم قرشلا ىلإ ءامسلا يف ةمخض ةيران ةرك نيرمتلا يف نيكراشملا

 71/1/8800 ةكرشل ةعبات 747 زارط ةرئاط ةركلا هذه تناك .مدق فلأ رشع ةسمخ وحن

 . ًابكار 230 اهنتم ىلعو سيراب ئلإ يديك راطم نم تعلقأ

 ةسفاكربب ةساخبلا ةقمألا ةضومجسلا ةعمتجا ليلقي اليل ةعساتلا ةغاسلا دعبو

 ناريطلا ةلاكو يف تايلمعلا زكارمو ةلاحلا ةفرغ نيب لصتم نما ويديف رمتؤم يف باهرإلا

 ةلاكوو ةيجراخلا ةرازوو لحاوسلا رفخو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيداحتالا

 : رمثؤملا اذه لإ ةعرس ئصقأب ًاهجتت تنك امديبو .نركاعتبلاو ةيوكرملا تارابختلالا

 .ناريإ وزغو رواهنزيآ رايخ . . .لصحي نأ تيشخ ام ينعار



 رام كح 3 ةمل ناك ولا . ًاقيقدو ًايح اريوصت لحاوسلا رثخ همدق يذلا فصولا ناك

 راجفنا لبق هذيفنت أدتبا دق ذاقنإ ةيلمعل ًانيرمت ّنَأو اميس ال «نيريثك ذاقنإ نكمأل ةامحلا ديق

 تفط يتلا ةيراعلا ثثجلا تارشع لاشتنا . مهبحن اوضق مهعيمج باكرلا نكلو .ةرئاطلا

 رفخل عباتلا نفسا ضوح ىف تمؤكتو ةريغصلا قراوزلا كلت ةطساوب ءاملا حطس ىلع

 ةرئاطلا ةعرسو راجفنالا ةوق ببسب مهسبالم ترياطت 5 سِش رم برق لحاوسلا

 . ناكم لك يف ماطحلا رثانتو ءوجلا يف

 ًايداع ةلحرلا راسم ناك . ثدح امل ريسفت ّىأ ةيداحتالا ناريطلا ةلاكو دجَت مل

 ًايعيبط ءيش لك ناكو مدق 17000 ىلإ ةرئاطلا تعفتراو ةرئاطلا عم لاصتالا ناك كلذكو

 ةرئاطب هيشلا ديدش ثداح» :1واد عارتض» نيلف شريا لاق ..دوجو ةرئاطلل دعي مل ةأجفو

 «, هناوأل ًاقباس لاز ام كلذ نع ثدحتلا نكلو .103 ناكيرمأ ناب

 نم تائم نأ ليئوأ نوج ركذ .ىربك تاناكمإ ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم دشح
 اونوكيل دناليآ ككنول ةريزجو يدنك راطم ئلإ كرويوين نم مهقيرط يف بتكملا اذه رصانع

 سيئر 0 |(<2 || وهلم مورتسلاك ميج رمأ امك .نايعلا دوهش ةلباقملو ةميرجلا حرسم يف

 سِشرُم يف لحاوسلا رفخ > زكرم ىلإ هجّني ثيح لقنتم ةدايق زكرم ليكشتب كرويوين عرف

 . ةيلمعلا ةيلوؤسم بتكمل | اولوتيو ابار ع5

 نأ دحأل ّدب ال نكلو ,؛نوج اي «فرصتلا اذه ينبجعي» :لاقو نيلف شريآ لخدت
 ةثداح ىف ةيلوؤسملا ىلوتي يذلا وه ١/758 لقنلا ةمالسل ينطولا سلجملا ْنَأ ىلإ ريشي

 «.ناريطلاب قلعتت

 تاناكمإ ىه امو .ًايمرج المع ثداحلا ناك اذإ اهالوتي الد : الئاق لينوأ هيلع در

 (؟لقنلا ةمالس سلجم

 هجو ىلع ثدح يذلا ام فرعن ىتحو :يزاوتلاب قيقحتلا يرجي نأ ىلع انقفتاو

 يف فاطملا ةياهن يف نوكتس ةلاسعلا ّْنَأَو «ثدح ام فرعن نأ اقرغت# اعيمج- انتقل , ةقدلا

 . ىلاردفلا تاقيقحتلا بلك يديأ

 يف دعاست نأ نكمي ةثداحلا تلت ىتلا مايألا يف ةيتارابختسأ تامولعم يأ رهظت ملو

 وج - ضرأ خوراص توص هنأك ودبي ءيش نع دوهشلا نم ريثك ثدحت .قيقحتلا مدقت
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 ةينم كبل رد هءلاطقأ دم سوره تملَعَت ينلا +1ا/8 ةكرش اها .راجفنالا لبق هوعمَس
 دقف .اياحضلا رّسَأ عم لماعتلل ةطخ تذعأ دقف .يبركول قوف ناكيرمأ ناب ةرئاط تمطحت
 تامولعملا مهل مدقتل راطملا قدنف مهنئكْسأو يِدنك راطم خلإ ءالؤه لقتب ةكرشلا تاق

 مث .اهباحصأ ىلع فْرَعَتلا مهنم ًابلاط روصلا ضعب لمحي دناليأ كنول ةريزج نم قثحم

 رابخألا تارشن يف نويزقلتلا تاشاش ىلع ةبضاغلا ةجئاهلا تالئاعلا هذه روص ترهظ
 .نوتنلك لب مهدهاشو «ةيئاسملا

 كلت ئرأو ًادغ كانه الإ بهذأ نأ ديرأ» :لاقو يوضيبلا بتكملا ئلإ اناعدتسا
 « رجلا

 هل نإف هبقاعت صخش نع ثحبت رسألا هذهف .اهتعمس ةركف لضفأ كلت نكت مل
 .ةدحتملا تايالولا سيئر ئلع مهبضغ نوبصيس 771/8 ةكرش سيئر اودجي

 ءاذه مهلاح يف مهو رسألا هذه عم هئاقل نيح ةلكشم ءوشن لامتحا هل تركذ

 فاعلألا ةرود روضحل اتنالتأ ىلإ ًادغ بهذت نأ ىرقملا نبع هنأ كلذ ليلإ فضأ» : تلقو
 .ًاضيأ ىنتعزفأ ةركفلا هذهو «.ةيبملوألا

 ءًاضيأ ًايسنرف ًامجرتم انل رضحأا :يضارتعا عمسي مل هنأكو همالك سيئرلا عباتو

 رخآ ائيش ْنأ ودبيو « . يِدنك راطم نم اتنالتأ لإ بهذأ فوسو ةّيسنرف رسألا هذه مظعمف
 راطم يف نلعأ نأ ديرأو» :لاقف «يوضيبلا بتكملا ةرداغمب مهن نحنو هلوق ديري ناك

 « . تاءارجإلا هذه نم ًائيش انل ىّبَه كلذل .تارئاطلا نمأل ةديدج تاءارجإ نع يدنك

 يفظوم ةئيه سيئر ةيئان عالعاإلا» اذ مط ع750221 نامربيل نيلقيإ عم نواعتلاب لمعن انسلج

 ثادحإ ةركف ليلع ىرازولا سلجملا ةريتركس اكأ(إ/ ال1 عوأمو زنكيه ىتيكو ضيبألا هيبلا

 ةرئاط مطحت ىلإ َْدَأ ةنسلا علطم يف راجفنا عقو دقف .هتمالسو ناريطلا نمأب ةصتخم ةئيه
 «مهعرصم صخش اتئم هيف يقلو [ 315|6 زدْيِلَكر فإ برق اهطوقسو ا/هاان]عأ تجويلاف

 تناكو .ةرئاطلاب لقئُت نأ زوجي ال ةرطخلا داوملا نم ةنحش اهلمح اهراجفنا ببس ناك

 يبدايق رابك ثّدحت دقو «يوجلا رفسلاب سانلل ةقثلا ديعي ام لإ جاتحت ناريطلا تاكرش
 ءاطخألا ٌميمج ْرِرْبَت فوس «يرظن يف .؛هذهك ةئيه نإ .نامربيل عم اذه نع ةعانصلا هذه



 .نآلاو .نيلق ,شربآ عض اهنعن ثدسلا تنك .يتلاو .تاراطملا نمأ يف ةدوجوملا بويعلاو

 تلبصتاو فتاهلا ةعامس َتَعْفَر .اووق اهننع نلغثل ةلاودج ةينمأ تاءارجإ نسجت بلا ديري

 «.ةليللا هذه مهتويب ئلإ اوبهذي نل مهنأ كدنع نيماحملا غلبأ» :هل الئاق نيلف شريآب

 قوميكرْلا َتْلَكَأ يتلا مع عورعع 0مع يسالإولا ةرئاطلا نتم ىلع تنك حابصلا ىفو

 ديري يتلا تامولعملا تمّدَق ةلحرلا ءانثأو «يلودلا يِدنك راطم ىلإ ايلوألا ةديسلاو

 ةقاطب لمحي مل ام ةرئاط بوكرب دحأل حمسُي نل نآلا نم ارابععاو ءاهتلعي نأ سيقرلا

 ىلع يذلا مسالا عم اهيلع مسالا قباطتي ةيموكح ةهج نع ةرداص هتروص اهيلع ةيوه

 تارايسلل حمسي نل .دادزي فوس مابا يباكارلل يتاويقسلا ضيفعلاو ..ركسلا ةلركدت
 ةكينحلا ةساقرب روك لآ سيئرلا بئان فّلكُي فوسو . تاراطملا ينابم برق فوقولاب ًاتقؤم

 «تارئاطلا ثداوح ىف اوطقس اياحض رش دارفأ ضعب مضتسو «هنمأو ناريطلا ةمالس

 . ةمالسلاو نمألا تاءارجإ زيزعتب ةصاخلا اهتايصوت عفرب ةئيهلا هذه موقتو

 .اهيف سيئرلا رظتنت ٌرّسألا تناك ةعساو ةعاق انلخد راطملا قدنف ىلإ انلصو نيحو

 .اهمجرتيل مجرتملا رظتني مث لمجلا ضعب لوقي ناك «ريغص ربثم نم سيئرلا ثدحتو

 رمحألا بيلصلا دارفأ نم ددع عم يقتلتل نوتنلك ةديسلا تجرخ هتملك نم نيهتنا امدنعو

 لمع ىلع مدقأ دقف سيئرلا امأ . بيرق ناكم يف اوعمجت نيذلا ذاقنإلا لامع نم مهريغو

 نم دشحلا اذه طسو لخد نيحف . يّرسلا نمألا لاجر فوخ نمو يقلقو يمه نم داز

 مهعم أرَّوُص ذخأيو «مهّضعب نضتحيو مهعم يلَص .مهلع تاعي عع ليقعلاو ءرَسألا

 ترك نا «يكبي فوس هتلخ . ماعتهاب عبفبلا عمتسيو ءاوضق نيذلا مهئابحأ ووسع كفاشمو

 نويزقلعلا يرّوصم نم ًاريبك ًاعمج ٌتيأرو ..ةعاقلا نم تجرخف ءانقبلا كشو ىلع انأ

 عع مهتاقلا ءاهعتا دعيو ...مهعم تآلزاقع اورجُيل رسألا هذه .دارقأ نورظعتي قيبفاحصلاو

 لها دعب نع يفحص لسارم حاص .ةريغص تاعومجم يف دارفألا ءالؤه جرخ سيئرلا

 اهنأ دقتعأ ةأرما تباجأو «؟اهب متلموع يتلا ةقيرطلا نم مكبضغ ىدم نع سميئرلا متثدح

 ) .ادج فيطل هنإ . .انيلإ يتأي نأ سيئرلا نم ًادج ًاليمج ناك» ةنيزح مأ

 ئلإ سيئرلا بهذ ءاقللا ءاهتنا دعبو ءريصق ريغ ًاتقو رَسألا هذهب سيئرلا ءاقل رمتسا

تاءارجإلا كلت كلعأو ةصخملا مامأ فمكو كانهو « هترئاط
 ئلإ رداغ مث .ةديدجلا ةسماألا 



 126 ءمقن تداك ينلا برحلا
607 1 

 ناك نإ دعب فرعن ال اننَأ بضتقملا هنايب يف حضوأ دقل .اتنالتأ يف ةيبملوألا باعلألا
 هلعفي نأ بجي امب ركفي هنأو «كلذك هنظي هنأ فرعأ تنك . .ال مأ ًايباهرإ المع ثداحلا
 ةرئاطلا تقلطنا نأ دعب راطملا ضرأ ىلع ًاديحو تفقوو .يباهرإ ثداح ىلع درلا يف
 ساق ضعلا بقكم كاجو دسأ يتلصوأف ايجروج ةيالو ىلإ ءاقرزلاو ءاضيبلا ةيسائرلا
 نم دتمي اليوط أطخ تدهاش . نطنشاو ىلإ ةرئاط لقتسأل ايدراوكال راطم لإ يلاردفلا
 :هلوقب ةرايسلا يف يمامأ سلجي باش يل هرّسُف لياومع منع [عممصتمص2ا راطملا ةلاص

 ) كلير اهبلع ةيره ةقاطب لمحل نأ بحي ٠ . ديدج ىنمأ ءارجإلا

 ىذلا .انفيأ نوج ًابحطصم ايدراوكال راطم ىلإ اهدعب تدع عيباسأ ةعضب تضقناو

 . ىلخادلا طخلا ىلع ةلماعلا تارئاطلا جردم بناج ئلع رظتنت تناك ةيدومع ةرئاط انل ايه
 تاقفن ةيطغتل يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل مزاللا لاملا نيمأت يف يتدعاسم ليثوأ بل
 يف قالمع ربنع يفو .اهعيمجت ةداعإو ةبوكنملا ةرئاطلا ماطح ةداعتسال ًادج ةمخض ةيلمع
 خيه اعز حلمك اسان تعنص ثيح دئاليأ كنول ةريزج يف 86170386 جيبثيب همسا ناكم

 ةرئاط عيمجت ةداعإ ةيلمع يرجت بتناك عرسقلا ئلإ قلطأ يذلا ممدااو وللويأ خوراص

 جورانصلا ملص نع ةيوعص لقت ال ةرئاقتملا عطقلا فالا نم هذه عيمجتلا ةداعإ نإ .7

 نإ لينوأ ينربخأ 5[86م286 جيبثيب لإ قيرطلا يف انك امئيبو .رمقلا ئلإ قلطنا يذلا

 خوراصب يك امبر ءيخوراص موجه ىلإ ريشت نايع هوهش عبم تيرجأ يتلا تالباقملا
 . 50086: رّكنتس زارط نم

 رشع ةسمخ عافترا ىلع ةرئاطلا تناك" : :”تلقؤ «ةيرظنلا هذه نع هينثأ نأ تلواح

 ةيوازلاو ةفاسملاف .عافترالا كاذ غلبي نأ هريغ وأ ركنتس خوراصل نكمي الو .مدق فلأ
 ةرشابم ةرئاطلا راسم تحت قروز نم خوراصلا قالطإ مت ولو .ئىطاشلا نع ادج ناديعب

 يف هتدّيَأو «نوكاتنبلا نم ديكأت ىلع لوصحلا لينوأ دارأو ".عافترالا كاذ غولب هنكمي ال
 .كللذ

 نييئفلا عم ثدحتأو ربنعلا يف ةلوجب موقأل لينوأ ينّنح عقوملا ئلإ انلصو امدنع
 «ئداهو بيرغ ناكم هنإ .عقوملا يف تاقيقحتلا بتكم هماقأ قىذلا ريتشسلا دقو

 ةفرغو «ًابناج تعضو ةماعد قوف ةذفانو «ضرألا ءاجرأ يلع ةرئاطلا دعاقم هيف تعض

 . ةرئاطلا ليذ نم ريبك مسق كانه ناكو .رفسلا بئاقح اهيف تعضو ئرخأ
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 شنو بدت راثآ ئرأل ًايلم رظنأ ؟لاقف .لعفي امغ هلأسأ نييققلا دنحأ نم تّؤذو

 تاق رطل ءاهعم بيرقلا ثدعملا نف هيذتلا نم ًائيعم اعرن بيست ةليدقلا نإ «رظنأ .قارمتو

 «.ندعملا عطق لصتت ثيح قّزمتلل ةداح ًاطوطخ ًاضيأ ببست ةلبنقلاو .ةريغص

 «؟ةرئاطلا يف تناك نيأ ؟ةلبنقلا راجفنا ناكم نم تامالعلا هذه «نذإ» : هتلأسف

 ًاديدحتو «باكرلا دعاقم تحت .طسولا مامأ ناكم يف راجفنالا لصح» :باجأف

 هَّنِإ ؟بودنلاو قّرمتلا طمن ىرتأ .ةلبنق نكي مل راجفنالا نكل .23 مقر فصلا تحت
 (. لخادلا نم ءيطب يزاغ عافدُنأ

 ةعمسأ ام ّنأ ساسحإ ىنياتئاو 4923 مقر دعاقملا فص تحت دجوي اذام) :تلأسو

 : نأ تدق اه ريغ

 نيح نخس دق نوكي امبر .عئىلتمم فصن ناكو . طسولا طخل دوقولا نازخ» :لاّمتف

 لصح وأ «ةرارش تّقَلَطْنأ نإف .لخادلا يف زاغ ةباحس َبِّبَسو جردملا ىلع ةرئاطلا تناك
 .راجِفنا عوقو ىلإ نيتنثالا هيديب راشأو «. . .ذئدنع ىئابرهك سام

 (؟دوقو نازخ لخاد ةرارش لصحت فيك» :هل تلقو

 دوقو نازخ لخاد ةيئابرهك ةخضم 747 زارط نم ةميدقلا تارئاطلا هذهل» :باجأف
 ليرتلأ ةرهو .٠.١ ةزارش تقلطنا ذل . ةلزاعلا داوعلا ىف الكت ببسي دوقولاو .. طسولا غم

 . راجفنا عوقو ئلإ نيتنثالا هيديب ناملل]

 وأ ركنتس خوراص هببَس راجفنال ةراشإ دجوت ال :قّرمت نأ بودنل رثأ دجوي ال نذإ

 نأ دعب «ةرئاطلا تاكرحم ىتح) .ةرئاطلا نتم ىلع ةلبنق دوجو ىلإ ةراشإ الو «ههبشي ام
 ديعأ نيحو . خوراصب تبرُص دق اهنأ ئلع لدت ةمالع يأ لمحت مل «طيحملا نم تلشتنا

 راسم هوبسحو نايعلا دوهش هآر يذلا ءيشلا كاذ نأ نّيبت قحال تقو يف ةثداحلا ليثمت

 راجفنا نع ِجَتْن ةثافنلا ةرئاطلا دوقو نم أطيخ عقاولا يف ناك ةرئاطلا وحن قلطنم خوراص

 ًايناث ًاراجفنا بّبس يذلا بهللا هنم دعاصتو لعتشا مث ةرئاطلا نم طقاست قزمتو يلوأ

 ربمقون / يناثلا نيرشت رهش يف يلاردفلا بتكملا جتنتساو .لوألا نم ريقأ ناك ديقلا

 سلجعملا ردصأ .8 ويام / رايأ رهش ىفو . يمرج لمع ىلع ةّلدَأ دوجو مدع 7
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 ةيكلسلا تاليصوتلا لزاوعل صحفو شيتعن ءارجإل هرماوأ ناريطلا ةمالسل ينطولا
 . (اهليدبت نكمأ نإو 747 زارط نم تارئاطلا يف دوقولا تانازخل

 جيبثيب ىلإ يتلحر نم ضييبألا تيبلا الإ تدع 1996 ةنس فيص نم مويلا كلذ يفو
 نوكي نأ افلَأ دق نانثالا ناكو .اتيناي نويلو كْيِل ينوط عم عامتجالا تبلطو 86
 اهيولا هفبشيز .امهيلع ضرعُي فوس ةيمهألا غلاب ًائيش نأ ينعي امهب عامتجالا يبلط
 لهوا مقاتل: لاكن .دوقولا نازخ نع هتعمس ام امهل تحضوأو 747 ةرئاطل أططخُم

 «؟يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم مأ ؟يأرلا لقنلا ةمالس سلجم كقفاوي

 .رذحب امنإ «عيجشتلا نم ائيش ًاعيمج اندجو كلذ مغربو «.دعب سيلا :تيجأ

 .ةرماؤملا ةيرظنب ًاهّلَعُم فسأللو ناك ةثداحلا هذه لوح راد يذلا ماعلا لدجلا نكل
 تقو يف لمحت ةرماؤملا تايرظنو .باهرإلا ةحفاكم يف رِقَتْسُم لماع ةرماؤملا تايرظنو
 ةءافكلا مادعنا نم ةجرد ىلع ة ةدحتملا تايالولا ةموكح نأ اينولوأ : : قادت نيزار داو

 ةموكح نأ امهيناثو :تايرظنلا هذه باحصأ اهنع فشكلا عيطتسي تاريسفت اهتوفت ىتح
 :ةسعلا ىف هتف يقل لوألا أولا اَنأ . يوقو ريبك رس نامتك عيطتست ة ةدحتملا تايالولا
 نودو ةرشابم ةرماؤملا تايرظن ضفر نكل .رثكأ سيل لايخو مهو وهف يناثلا يأرلا امأو

 ءاربخ نأ نمؤأ الأ يموكحلا لمعلا يف يتبرجت ينتملع دقو .ةروطخلا ةياغ يف رمأ ٌؤرت
 ةزهجأ ءاطخأو تارابختسالا تاقافخإ دّدعت يتلا ةحئاللاف .ءيش لك نوفرعي ةموكحلا
 املو .ئرخألا ءارآلاو لئادبلا لبقن انلعجي ال اذهو ءًادج ةليوط نوناقلاو ماظنلا ضرف
 ةعّفَوَتُملا ريغ تاريسفتلا يلوضف ريثتو تالاكولا هذه هلوقت ام لك يف باترأ يعبطب تنك
 دهج لكو حتفنُم نهذب اياضقلا عم لماعتلا ئلع يعم نيلماعلا نيللحملا تعجش دقف

 يف تعقو يتلا ريجفتلا ةثداح يف يقارع طْرَوَت نع ثحبن ًامود انك بابسألا هذهل .نكمم
 . ىودج نود نكلو .1993 ةنس يملاعلا ةراجتلا زكرم

 يف نيريدملا ريبك «نومياس فيتس نم 1996 ةنس يف تبلط ًاضيأ ببسلا اذهلو
 ركنيلاس رييب يقتليو نواتجروج ىلإ بهذي نأ باهرإلا ةحفاكمل يموقلا نمألا سلجم

 كاذعي هلأ ةينالع ىعدا يذلا ضيبألا كتيببلل قياسلا يفحصلا ريتركسلا 2167© 1786|53؟

 ةيلع ادب داع جيه «هيايغ كاطو بهو ..تطيشأ دق ةفام رئاط نأ ئلع ليلدلا



 ئدحإ ئلإ نينثا نيليم اهتفاسم زواجتت ال ةمهم قوفت ةطبخُم ةريسع ةمهم يف دفوأ دق هنأك
 .ةيقارلا نطيقاو ىحلاوف

 تنبب سبني ال ًاتمياص فقوو ماحتفأ ةيلمعب موقي نمك ًالعفنُم يبتكم ئلإ لخدو

 ءهايحم الولع زازئمش الا تارظتو ةرذبع لوح هيغارذ دقتع دقو ايبضغ طيِشكَسَيَو فش

 كلل تدلع اذام# ؟ هتلأسف

 دَقل . سم هباصأ دق اذه ريبي نإ :هلخاد يف امب حابو هتمص نع جرخ ًاريخأو

 يبلكم رضاع مت 1و .ديعب دمأ ذنم هنع لحر بكوك عقاولا ملاع نأ ودبي . [ليلدلا] عاضأ

 هبضغ أدّه نمزلا نم ةهرب دعبو .ثرون يلوأ اقباس اهلغشي ناك ةفرغ ىلإ ًادئاع
 ةرئاط ْنأ دقتعي لجرلا اذه ّنِإ لاق ءاشيدج نم ركتيلاس نبيو هنيز راد ام'هتم تحضوتشا

 ضعبي هلوق دياو 19104800 فطقسأ دق ةيكيرمألا ةيرحبلل ةيبات © ذه زارط نم ةلئاقم
 ناريطلا ةلاكوو عافدلا ةرازو اهتمّدَق يتلا لئالدلا عيمج تَدُكَأ امنيب ,«تاروصتلاو ماهوألا

 . ةيرظنلا هذه أطخ تنهربو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيداحتالا

 ودبت .اهأطخ تبثأ نأ عطتسأ ملو ءًاضيأ ةرماؤملل ئرخأ ةيرظن يلوضف تراثأو
 خيش دلاخ وأ فسوي يزمر نأ ىلإ بهذتو «لامتحالا ةديعب اهرهاظ يف ةيرظنلا هذه

 يف يلاردفلا : عةيشلا كلذ ريجفت بولسأ ئلع 700 15 زاوكيا يرق بارد لق لمن

 زلوكين يريتو فسوي يزمر نأ تاقيقحتلا نم اندكأت اننأ يه ةلكشملاو .اسوهالا#وأ ةنيدم

 . لبق نم اهترز دقو ةدلبلا هذه فرعأ .ةدحاو ةينمز ةرتف يف عااد وبيس ةدلب يف ادجو

 ةينيبلف ةاتف نأ اهنم :ًاعيرس اهيف تاعئاشلا يرسّتو نيبلفلا طسو رزجلا ىدحإ يف عقت اهنإ

 هتيهارك نع اهثدحي يكيرمألا اذه ْنَأَو ءاهلزنم يف اهروزي ًايكيرمأ اقيذص :يهاضلا تقاك
 0 ىلا

 .ةدحصلا تلرالالا دال

 ةدعاقلا ميظنتل اعرف اسسّؤُيِل نييلفلا لإ دمحم خيش ,دلاخو فهسوي يزهر هيد

 ةمث لهف .تييقوسلا دض ةيناغفألا برحلا لاطبأ دحأب ًائميت ؟فاّيس وبأ» هيلع قلطأ

 يقيرمألا نطاوملا اذه ىلإ فّرَعَت دق ةدعاقلا ميظنت يف تارجفتملا ريبخ نوكي نأ لامتحا

 لك مغرب «يردن ال ؟ةدحتملا تايالولا ةموكحل هتيهارك نع ةينالع ثدحتي ناك يذلا



 ١ 126 ءمقد تداك وللا برحلا

 اهعرز يتلا تارجفتملا نأ هفرعن يذلا نكل .يلاردفلا بتكملا اهارجأ ىتلا تاقيقحتلا

 ًاضيأ ملعنو .كانه نم هتدوع دعب اهّلْعِف تّلَعَف اهنأو «نيبلفلل هترايز لبق لمعت مل زلوكين
 .ةدحتملا تايالولا ئلإ هتجوز ةدوع دعب ةليوط ةرتف نيبلفلا عم هتالاصتا عبات زلوكين نأ

 اردقؤيم !ايريوفس ةدعاقلا ميظنت دارفأ نم هب سأب ال ًاددع نأ يه ةريخألا ةفدصلاو

 اهيلع رايتخالا عقو يتلا اموهالكوأ ةئيدم يف تاوئس عضب لبق دِقُع نيفّرطَتُم نييمالسإل

 . نكامألا عيمج نيب نم

 يف تعقو يتلا ثادحألا هذه ْنَأ سلجأ ثيح يعقوم يف انأو عابطنأ يدل نّوكت

 ئلع تالالد الإ يه ام اتنالتأ دايبملوأ يفو 7/1/8 800 ةرئاط راجفنأ يفو ربخلا ةنيدم

 ول ىتح ةدحتملا تايالولا لخاد يفو ةدحتملا تايالولا دض باهرإلا نم ةديدج ةجوم

 ةطسقلاو ةيعل علال ناوألا نأ ذقل يسفن يف تلقو .ًائطاخ عابطنالا اذه نم بناج ناك

 هتلمحو ئراوطلل ةيفاضإ تاصصخمل ًابلط ٌتددعأف .ةيلاملا تاصّصخملا ةدايز بلطأو
 . اعمر 2306©(غ2 اتيناي نويل شيلا تسبلا يفظوم ةئيه سيئر لولإ

 لسرت يتلا ةينازيملا يف تاصصخمل تابلطو ئراوطلل ةيفاضإلا تاداسحعالا لغت

 تيبلا يف رخآ مسق يف ًاضيغب ًائيش سيئرلا اهمدقي يتلا ةينازيملا باقعأ يف سركنوكلا نلإ
 ةليوط ًاروهش َقرغَتْسَت ةينازيملا دادعإ ةيلمع نأ كلذ «ةينازيملاو ةرادإلا بتكم وه ضيبألا

 قيرط نع باهرإلا ةحفاكمل تادامتعا ىلع لوصحلاو .جئاتنلاب بتكملا اذه مكحتيو

 هذه لثم بلطت ال بلاغلا يف تارازولا نأ ةّصاخبو الهس ًارمأ سيل ةيدايتعالا ةيلمعلا كلت

 اَنأ ىلع ةجحلاو ليلدلا مّدقي نأ بجي يموقلا نمألا سلجم َنَأ ينعي اذهو .تادامتعالا

 دقو . مهتاينازيم هنّمضتت نأ بجي امع يرازولا سلجملا ء ءاضعأ هفرعي امم رثكأ فرعن

 اننكل «باهرإلا ةحفاكمل ةريثك لاومأ خض يف نيتريخألا ني نيتينازيملا ةشقانم يف تحجن

 دعأ ينأ ةينازيملاو ةرادإلا بتكم عمس امدنعو . .ديرن ام لك ىلع لصحن مل كلذ مغرب

 ىلع عرتقيو شقانُي فوس سركنوكلا ْنأ نوكردي اوناك .هؤاضعأ ضَعَتْمأ ئراوطلل تابلط

 يف باهرإلا ةحفاكمل صّصَخُت تادامتعال بلطب تمدقت يه نإ ةرادإلا هبلطت «تنس» لك

 كرس ُكليلانعو .ةيباختنا ةنئنس ىه 1996 ةنسو :ةيسائرلا تاباختنالا اهيف ىرجت فوس ةنس



 بتكمل يسيئرلا مامتهالا ناك كلذل . ةمداق ةينازيم قآل أبانا ديفجلا ضرعسلا ققع

 بتكملا حلفأ دقو . . زجعلا ضيفختو ةينازيملا نيب نزاوتلا قيقحت ةلواحم ةينازيملاو ةرادإلا

 .اذه هلمع ىف

 اذه هبصنم ىلوت دق اتيناي نويل نأ يف مهل ءازعلا اودجو بتكملا اذه ءاضعأ ّنَأ ريغ

 وهف كلذلو «ةينازيملاو ةرادإلا بتكم ريدم ناك نأ دعب ضيبألا تيبلا يفظوم ةئيهل ًاسيئر
 . مهراظنم نم ءايشألا ىري

 ءاضعأ نم ةتسو انأو وه ءاتيناب بتكم يف ةليوطلا تاعامتجالا ةلواط لوح انسلجو

 رظني املقو اهل ىنعم ال آموسر هملقب طخي ناك 41و اي :جاتحت مكا : ينلأس . بتكملا
 ةقيرطلا لاؤسلا اذه نكي مل ذإ مهقاروأ نوطلخي بتكملا ٠ ءاضعأ لجأ . همامأ نيسلاجلا ىلإ

 . عامتجالا ءدبل اهودارأ ىتل وتلا

 .«بتكحجلا ءاشعأ ع راكتكسالا كنا ةيصأ ةتبلاعت « كيزب وأ رالود رايلم» : تبجأ

 نيثالثو ةكمعتيرأو : تارئاظلا نمآ يف قرجت تانيسحتل نيثالثو ةعمعبرأ» التاق كقدرأف

 تاقيقحتلا بتكمل لاملا ضعبو «ربُحلا لثم عافدلا ةرازول ةعبات دعاوق يف تاوقلا ةيامحل
 (. ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول اهلثمو يلاردفلا

 ًاريثك ركفُي اتينا ناك ةنسلا كلت فيص يف تدقُع يتلا تاعامتجالا ءانثأ يفو

 هذهب ةينازيملاو ةرادإلا بتكم ءاضعأ ركفي مل امنيب ناريإ عم برحلا تالامتحاب
 ًاريثك لضفأ باهرإلا نم ةياقولل لاملا صيصخت عوضوم دجو كلذل ءأدبأ تالامتحالا

 ىلإ بلطلا اذه عفرنل .ديج هنأ ودبي" :لاقف ءههجاون نأ نكمي رخآ لامتحا يأ نم

 . عامتجالا ىهتناو ضهنو «؟رخآ ءيش نم له .عوبسألا اذه له لرتيباكلا

 .ناريإ دض ةيتارابختسالا ةيلمعلا انذفنو .لام نم ديرن ام ىلع انلصحو

 عيمج نإ تاروثلا نع هتسارد يف 0306© 0 نوتيرب نيرك روسفوربلا لوقي

 اَدقَي مكحلا مامز ةيروثلا ةكرحلا ملستت امدنعو .اهب ؤبنتلا نكمي لحارمب رمت تاروثلا

 انكو . 0 روديمرُي» نوتيرب اهوعدي ةلحرم هذهو :ايعافدناو اهشسامخح

 هتدمتعا يذلا ميوقتلا يف رشع يداحلا رهشلا وهو «ةرارحلا تاجرد عافترا رهش» روديمرُي ةملك ينعت ()

 .(بذرععملا) . يداليملا ميوقتلا يف 8 /18 ىلإ 7/20 نم دتمي «ةيسنرفلا ةروثلا



 1996 ؛مقت تداك ىتلا برحلا (ئن ]١ ك0

 ك0 : ةوبلون ودوك رظتني نمك («1979 هنس ذنم اذه روديمرث راظتناب

 نم ءذاجلا يكيرم ألا ديدهتلا بيشيو اهببسي امنرو «ةيتارابخسسالا ةيلمعلا هذه دعب

 نكمأ اذكهو .ةدحتملا تايالولا ٌدِض اهطاشن ناريإ تَّمَقْؤَأ ءبابسألا نم ةلمج نيب

 نييناريإلل ًاضيأ تقولا انحتأو ءروديمري ءيجمل لوطأ اتقو انحتأو ءاهعم برحلا يدافت
 فقوتي مل 1997 ةنس «لدتعملا» ي هتاخ سيئرلا .باختنا مغربو ٠ . مكحلا يف رارقتسالل

 دورملا تحاتأ لب .ليئارسإ دض ةدعاصتملا ةمواقملا تايلمعل ةيناريإلا نمألا ةزهجأ معد

 . معدلا لاكشأ نم كلذ ريغل ةفاضإ ةدعاقلا ميظنتل نمألا

 ثيح ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا مامأ نوتنلك هاقلأ باطخب 1995 ةنس تهتناو

 يف راجفنالا ةثداح هبسانمب هباطخ دعب «راظنألا هيف تفل «نيسمخلا اهاركذب لفتحت تن

 ؛نييباهرإلا ءاويإ نكامأ ئلع ءاضقلا ةرورض ىلإو باهرإلا ئلإ ءاموهالكوأ ةنيدم

 رهش ىفو .لماشلا رامّدلا ةحلسأ ئلإ لوصولا نيبو مهنيب ةلوليحلاو مهلاومأ ةرداصمو
 يف ميقأ يذلا يراكذتلا بصُنلا نع راتسلا ةحازإ مسارم رضح ربمقون / يناثلا نيرشت

 ثدحتيل ةبسانملا زهتناو 3 ناكيرمأ ناي ةرئاط اياحض سرك اديلعت ترتر ةيبظم

 ؛ربُخلا» ةثداح دعبو «1996 ةنس ليريأ / ناسين يفو .رمتسملا هرطخو باهرإلا نع ةيناث

 لبق باهرإلا ئلع برحلا ًانِلْعُم نطنشاو جروج ةعماج يف باهرإلا نع رخآ ًاباطخ ئقلأ
 ْ : اذه هباطخ ىف ءاجو «ثيدحلا رصعلا تارت نع ةمالكلا هذه حبصت نأ

 مل املثمو . تاسكنلا ضعب فداصن دقو , لليوبطو ابعص ًاحاقك نوي هلقوسلا

 برحلا يف انِمَيِق ةيامحلو تايدحتلا ةهجاومل لاضنلا نع اندعبي نأ ودع يأ عطتسي

 . باهرإلا دض لاضنلا نع مويلا دحأ انقل نل كالاثق «ةذرابلا برحلاو ةيئاقلا ةيجئاعلا
 بعشلا مضوأ نأ ديرأ يكل + . رصتنن نأ بجيو ءاذه انليج ودع وه باهرإلا

 باهرإلا ىلع ءاضقلا نكل ؛نييباهرإلاب ةميزهلا قاحلإ ئلع نورداق انأ يكيرمألا

 ؛ملاعلا اذهب اندوجو يف نودّرفتم انأل ًافده اكيرمأ ىقبت فوس .ةليوطظ اتقو قا ركعتيس

 انناالو .باهرإلا دض ًابلص ًافقوم انذختا انئألو ةيطارقميدلاو مالسلا لجأ نم لمعن انّنألو

 بسست أو هلق اذه دع فيك رافت نأ أنتن . بكوكلا اذه ئلع ًاحاتفنا رثكألا عمتجملا

 . [رشانلا] 5جرردانعا [000اك066 تكب ليئومصل !!ل/ةلانحإب (06 0001 ردرك راظتنأ يفا ةيحرسم يف ()



 نم مهسفنأب نورطاخي نيذلا كئلوأل انرهظ ريدن نأو «ملاعلا يف رتوتلا قطانم نم انتاوق

 انقح يه ىتلا انيرجع نع فينش حلا كآو :«باهرالا]ل انقمواقأ قعضت أو ءمالسلا لجأ

 « تركي نأ نكي الو اذه قوكي نلو «باهرالل رصنلا حيتيس اذهف .ةايحلا ىف

 / لوليأ نم عساتلا خيراتب اني .باطخلا اذه دعب ليوط تقو ضمي مل

 لجأ نم رالود رايلم.1,097 ىلع لوصحلا بلطب نوتنلك سيئرلا مّدقت «1996 ةنس ربمتبس
 .رهش دعب اذه هبلط نئلع سركنوكلا قفاو .باهرإلا ةحفاكمب ةلص اهل تاطاشن

 تارابختسالا ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم رصانع ددع ةدايزل ةيفاضإ لاومأ تّصْصخ
 نييباهرإ نع ثحبلل ةرجهلا ةرئادل ةيفاضإ كايا ؛ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا

 ةدايزل ةنازخلا ةرازوب بموكوين كير ل ةيفاضإ لاومأو ؛دالبلا ىلإ مهلوخد عّفوتُي نيلمَتْحُم
 نيصحت ةدايزل عافدلاو ةيجراخلا يترازولو ؛نييباهرإلا ليومت ةبقارمل نيفظوملا ددع

 ؛ةيداحتالا ةموكحلل ةعباتلا ينابملا يف ينمألا ىوتسملا عفرلو ؛راحبلا ءارو امهتاشنم

 يف باهرإلا ةحفاكم ةزهجأل ةعباتلاو ثراوكلا عم لماعتلاب ةصاخلا تادحولا بيردتلو

 زكارمو ةقاطلا ةرازو يف لماشلا رامدلا ةحلضأو باهرإلاب ةلصّتم جماربلو «ىربكلا ندملا

 . ضارمألا ةبقارم

 اديزم (روك لآ ةسائرب ىهو) هتمالسو ناريطلا نمأب ةصاخلا ةئيهلا تبلط كلذكو

 بئاقح ىلع فشكلا نّمضتت جمارب لجأ نم اهيلع تلصحو .ةيلاملا تاصّصخملا نم

 نع تامولعملا عيمجتو «هديب رفاسملا اهلمحي يتلا الا . ةيعقتو بشقو ةرشسلا

 ةصاخلا ثوحبلا لجأ نمو ينورتكلإلا فشكلا ةزهجأ لامعتسا ىلع بيردتلاو نيرفاسملا
 مل ةئيهلا هذه َّنَأ ريغ .ةيداحتالا ناريطلا ةلاكو يف نمألا رصانع ةدايزو تارئاطلا نيصحتب
 يف ةعتمألاو نيرفاسملل صحفو فشكلا رودب ةيداحتالا ةموكحلا علطضت نأ ئلع قفاوت

 فظوت تاكرش عم دقاعتت يتلا ناريطلا تاكرش نأش نم لمعلا اذه لظيف .«تاراطملا

 .ةمهملا هذهب مايقلل رجألا هدودحم رصانع

 ةحومطلا ططخلا كلمت نكت مل روك لآ اهسأري يتلا ةئيهلا هذه ْنأ ًاحضاو ناك

 ةيلوؤسم ىلوتب ةيداحتالا ةموكحلا مايق ّنِإو .نيرفاسملا شيتفتو تاراطملا نمأب ةّصاخلا

 تارالودلا تارايلم قافنإو رصنع فلأ نيسمخ وحن فيظوت ينعي فوس نيرفاسملا شيتفت



 105 1996 ءمقت تداك ىتلا برحلا

 ددع صيلقت يف ناسفانتي ءاوسلا ىلع سركنوكلاو ةرادإلا هيف تناك تقو يف ةيفاضإلا

 تايلمع ةدايز ئلع تقفاو ةئيهلا نكل .ةيلاردفلا ةينازيملا صيلقتو نييداحتالا نيفظوملا

 فقكلاو صحفلا تالآ ددع ةدايزو مهشيتفتو ةرجألاب نولمعي نيذلا ةطرشلا لاجر رابتخا

 يتلا ثادحألا اَمأ . باكرلا نع تامولعملا عيمجتو نيرفاسملا بئاقح ئلع ينورتكلإلا
 :نيجسكوألا نازخ راجفنا ببسب ا/ه2ادزء 6 تجويلاق ةرئاط مطحت لثم) 1996 ةنس تعقو
 فورظلا لكشت ملف (دوقولا نازخ يف كالسألا لزاوع لكآت ببسب 71/1/48 ةرئاط مطحتو

 ملو .ناريطلا نمأ يف ةيداحتالا ةموكحلا ءادأ يف يرذج رييغت ثادحإل ةمزاللا ةيسايسلا

 يلاوح نم نوكتت لقنلا نمأل ةرادإ سيسأت معدب سركنوكلا يف وأ ةرادإلا يف دحأ ركفي

 شايب ةيرعصم هيدا مقل دقرب همر ودجألا كيسا داو حارتقا ةمث ناكو

 ةيداحتالا ناريطلا ةلاكول ريغص جمانرب ءاغلإ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم حرتقا دقف .ريغص

 دوجو نأ ءاغلإلا اذهل بتكملا ةجحو .تارئاطلا يف يداحتا ينمأ قفارُم عضوب يضقي

 بّرردملاو هل عباتلا «نئاهرلا ذاقنإ قيرف» لمع لقرعي دق ةرئاطلا نتم ئلع قفارملا اذه

 اذه نكل .لصح نإ «:ففاطعتالل اهضرعق لكم ةرئاظ ىلع ةرظيسلا ىلع اديج ًابيرفت

 ىلع ًارطخ لكشي ينمألا قفارملا اذه دوجو نأ ئلع ليلدلا مدقي نأ عطتسي مل بتكملا

 يرسلا نمألا زاهجو تاقيقحتلا بتكم رصانع نم تائم هيف ناك تقو يف قيرفلا اذه

 نورفاسي نوناقلاو ماظنلا قيبطت لاجر نم مهريغو تايالولا ةطرشو تاردخملا ةحفاكمو

 نأ يهو ةمهم ةلأسمل ًاضيأ بتكملا قرطتي ملو . مهتحلسأ نولمحي مهو ًايموي تارئاطلاب

 ئلع ةرئاطلا طحت نأ دعب الإ ةفطتخم ةرئاط عم ىطاعتي نأ هنكمي ال نئاهرلا ذاقنإ قيرف
 . ضرألا

 كرامجلاو قرسلا ئمألا كاجرب لكش اننالتأ ىق ةيينلوألا باعلألا ةرود ءانثأ يف

 . يبملوألا داتسلا ىلع ضقنت دق ةرئاط يأ دض يلوأ يوج عافد نيمأتل ًازاتمم لمع قيرف

 ناتهجلا تقْفتاو .ةصاخلا تابسانملل يموقلا نمألا جمانرب قيبطت دنع ةيناث كلذ اولعفو

 نأ هلا فسوي ىذلا رمألا فن .نطنشاو ةيامحل يوجلا عافدلل ةمئاد ةدحو ليكشت ىلع

 خلد يف :بغرت' نكت مل يتلا ةنازخلا ةرازو ناعبتت نوناقلا قيبطت نْيَتَمْلَكملا نيتهجلا نيتاه

 ىلع ةرازولا تضرتعاف اظن ةفاشم طاقسإ ةيلوؤسم لمحت يف وأ ةمهملا هذه بتفيلاكت
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 ةرازولا ةضراعم زواجتل ضيبألا تيبلا لخاد يدوهج تءابو ؛ةدحولا هذه ليكشت
 5 نيريثك ناهذأ نع دعبلا لك ةديعب نطنشاو ةمجاهمب ةرئاط مايق ةركف تناك .لشفلاب
 وجلا حالس َّنِإ هذه انتطخ موصخ لاقو . ًادج ًايلاع ةئيدملا يف ةرئاط طاقسإ رطخ ناك
 .لطنشاو ةيامحل ًاعيرس وجلا يف ةلتاقملا هتارئاط قالطإ تاقوألا نم تقو يأ يف عيطتسي
 نيح كلذ لاثم) تارئاطلا ضعب تفطخ نيح تابسانملا ضعب يفف .ةلكشم تلصح نإ
 تماق (تفطّتخا دق ال0: 71/656 تسو ثرون ةكرش تارئاط ىدحإ أ اظن انةتةقعا
 لاجرل حامسلا يف طقف انحجن اكل . . تارئاطلا ضارتعاب ةلتاقملا وجلا حالس تارئاط
 لامتحا كلذ يف امب .يوجلا عافدلل انتارايخ ةسارد يف مهلمع ةعباتمب رسل نمألا زاهج
 نع ًائيش اوعمس نمم كاذنا نوريثك ْنظو . ضيبألا تيبلا برق ةيخوراص تادحو بصن

 رماة بسد نسا يأ دض يوج م انياب ب



 سداسلا لصفلا

 ةهدعاقلا ميظنت دندن نع فشكلا

 ثدارحلا ًاعّطقتم ًالسلاست ةودتلك سيقرلا ةراذإ دهع نم قيلوألا تاريسلا تدهش

 احيمج ِتَقَكْوَ ؛ًايباهرإ» ًاثداح رَّشَع دَحأ عقو : ايكو طارت ال نأ اهرهاظ يف ودبت ةيباهرإ

 ةراجتلا زكرم ئلع موجهلا نم ًءادتبا ؛ةدحتملا تايالولا يف مامتهالا تاجرد ىلعأ ىلإ

 مث «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةدايق رقم مامأ راثلا قالطإ ةثداحب ًارورمو «يملاعلا

 20 بلا ةلاكو قلت مل .اهريغو ًاتنالكأ ةنيدمب ةيسلرألا باعلألا ةرود يف ريجفتلا

 همسا ٍءيش ىلع ًاعيمج ثادحألا هذه ةيلوؤسم يلاردفلا تاقيقختلا بتكم الو ةيزكرملا

 هب اهمامتهاو ميظنتلا اذه ىلع ةدحتملا تايالولا زيكرت ًادب فيكو ىتم امأ .ةدعاقلا ميظنت
 تقولا ناح دقو .ةحضاو نكت مل اهنكل ةددعتمو ةثيدح ريراقت يف تدرو دقف

 ىلعو ديعب نم ةلص هل .يرث هْنِإ هنع لاقي ةقدالا ني ةماسأ ليغداي لجو مسا رك

 ةلاكو لوقت .امهيف هتّيلوؤسم نع ءيش تبثي مل نيتنثا وأ ةثداحب دكؤم ريغ وحن

 نميلا يف نييكيرمألا ضعب ىلع لشاف موجهب ةلص هل ناك امبر ةيزكرملا تارابختسالا
 زكرم ىلع موجهلا ذقن يذلا فسوي يزمر نيبو هئنيب ةقالع دجوت امّيرو ٠1992 ةنس

 تامجعهلا وذقنم اّمأو .نيبلفلا يف تارماؤملا ضعب ذقن مث 1993 ةنس يملاعلا ةراجتلا

 داارقأ نم اطيلق ؟رتاكت مالعإلا لئاسو مهنع تَنَّدَحَت نيذلاو ًاضارتفا نوفورعملا ةيباهرإلا

 ةيقارعلا تارباخملا لثم ءاهرهاظ يف اهؤاوتحا نكمي تاديدهت نمو مهنيب ةلص ال

 ىلع موجهلا نع اهتيلوؤسمو ةيناريإلا تارباخملاو «بألا شوب سيئرلا لايتغأ اهتلواحمو



 رّبَذ ناتسشولب نم دحوعم بكذو «ةيدوعسلا ربخلا ةنيدم ىف ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا
 ايلقع نيلتخم نيلجرو : .كدنو ةيركرسلا تارايقسسألا ةلاكول عبات بتكم ىلع ءادتعالا

 لجرو ءاموهالكوأ ةنيدم يف يداحتالا ىنبملا ئلع موجهلا اذّن يكيرمألا نيميلل نايمتتي

 - ينيطسلفو «كرويوين ةنيدم يف ضرألا تحت قافنألا فْسَنِل ةرماؤمب مهتأ يرسم نيد
 . ةثداح يف سراح هنأ نّيبت يطرشو .يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا ةيضق يف يتيرك

 مادعإلا مكح مهيف ْذُْفُت نييدوعسلا نم ةعامجو ءاتنالتأ يف ةيبملوألا بآعلألا ةروح ةلينق
 بيرق براق يف ضماغ لجرو .ضايرلا يف ةيكيرمأ بيردت ةثعب رقم ريجفت يف مهعولضل

 1ا/ا/خب رئاط طاقسإ ةثداح يف ةيرحبلا يف يكيرمأ راّيط امّبر وأ دناليآ كنول ةريزج نم

 انتيلمعبو «ةيقارعلا تارباخملا ةدايق ّرَمَم انِفّضَقِب 1997 ةنس ةيضاق ةبرض انقحلأ اًنكل . 0

 امأ .مهعرصم ارقلا وأ نجسلا اهورأ نوركلالا نيفاؤللا مظعمو .ناريإ دض ةيتارابختسالا

 اتئالتأ ةئيدم يف ةلبنقلا ةمهت نم يطرشلا ىّرُب دقف ةيكيرمألا ةيرحبلاو رَجأَتْسُملا يطرشلا
 هذه طبري نيعم طمن ةّمث ناك نإو .711/8 ةرئاط طوقس ةثداح نم ةيرحبلا تئّربو

 .هّرَن مل نوناقلاو ماظنلا ضرف اريجلو ةكردألا تاراكمألا نإف اهضعبب فادهألا

 لعف ْدَر ديلوتل ةيفاك توملاو رامّدلا نم ةمظتنملا ةبجولا كلت تناك هلك كلذ مغربو

 تايلمع ليومتل تباث يديعصت جمانربب نوتنلك سيئرلا ةرادإ تأدتباف . ضيبألا تيبلا يف

 ىلع جمانرب عضوب دالبلا سيئرل ةرادإ موقت ةنس نيعبرأ ذنم ةّرم لّوألو . باهرإلا ةحفاكم

 يف باهرإلا ئلع نوتنلك سيئرلا زكر . هليومتبو نطولا نع عافدلل ةيمهألا نم ردقلا اذه

 يفو ءوجلا حالس ةيميداكأ يف : ةريثك تابسانم يف اهاقلأ يتلا هتاملك نم ةلصاوتم ةلسلس

 :ةدحتملا ممألا يف نيترمو .سيلوبانأ يفو نطنشاو جروج ةعماج يفو :امروهالاكوأ ةقيبلم

 ضيبألا تيبلا يفو 3 ناكيرمأ ناي ةرئاط اياحضل يراكذتلا بنل ةماقإ دنع نيترمو

 در طمن تلهاجت مالعإلا لئاسو مظعم نكل .رصمب خيشلا مرش يفو اسنرفب نويل يفو

 نم رعذلاب نورعشي ةيلاردفلا ةموكحلا وفظوم هيف ناك تقو يفو .اهريذحتو ةرادإلا

 تاقيقحتلا بتكم يف نورخآلا ناك هّدِض داهتجاو دج لكب نولمعيو باهرإلا دعاصت
 ًأرمأ عوضوملا اذه نوري ال عافدلا ةرازوو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يفو يلاردفلا

 عنص نم ناك 1993 ةنس يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا َّنَأ نآلا فرعن ان



 1/09 ةدعاقلا ميظنت نع فشكلا

 ةنيدمل ةيسيئرلا ملاعملا تفدهتسا يتلا ةلشافلا تارماؤملا كلت كلذكو «ةدعاقلا ميظنت

 تارابختسالا ةلاكو َّنأ مغرب «يداهلا طيحملا نم ةمداقلا ةيندملا تارئاطلاو كرويوين
 خيشلاو فسوي يزمر ىلإ هلك كلذ نابسني اناك يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا

 طفوت' نع ثيدحتت# تاغئاش ةمث ناو 1995 ةنْس لولخس ]بف عجسلا امدوأ نيلللا ريرضلا
 عافدلا ةرازو نكل «لاموصلا ىف نييكيرمألا دونجلا ىلع ءادتعالا ثداوح يف يبرع
 . كلذ دكؤت مل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو

 ريغ ضايرلا يف ةيكيرمألا يركسعلا بيردتلا ةثعب ىلع موجهلا ليصافت نأ ريغ

 عيقألا ءادتعالا امنإ . نأشلا اذه يف يدوعسلا نواعتلا بايغ ببسب كلذو ةقدب ةفورعم

 سرح نم رشابم فارشإب يدوعسلا هللا بزح هْذُفَن دق ةيدوعسلاب ربخلا ةنيدم يف عقو يذلا

 ليئارسإ يف تامجهلا نم اددع ناريإ تَرّبَد ءكلذل ةفاضإ .سدقلا ةوقو ةيناريإلا ةروثلا

 . نجر الاو نيرسبلاو

 دارفأ اهْدَقَن ةدحتملا تايالولا لخاد ةعقاولا تامجهلا ّنإف كرويوين ةنيدم جراخ ام

 اماذ؟ ىعدهأ اهصوأ يسناك لمأ ريم طبرت ًةلص َدِجَن نأ عطتسن مل . يلقع لالتخا نم نوناعي

 ةيباهرإ ةعامج يأ عم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو بتكم ىنبم ةباّوب ىلع رانلا قلطأ ىذلا

 قبح نبم اهتتلأ ظيقمي اهزستلكرأ يلع "1 ةنقارلا تامقسهلا تدك هدتاقناو ٠ ةفورعم

 مت دقو .ةّيلحم ةفرطتم ةينيد تاثفو تايشيليمب ةحضاو ريغ تالص مهل نييئيمي نييكيرمأ
 نيزختل عدوتسم ريجفت دنع ًاعساو ًارامد ثدحي نأ هل ًاعقوتم ناك رخآ ثداح فاشتكا
 ىدحإل نومتني نييكيرمأ ًادارفأ هيف نوطروتملا ناك 776500 ونزيرف ةنيدم يف دوقولا
 ايشيلملا هذه هيلع ةددشملا ىلارذفلا تانقيقحعلا بيتكم ةبقارع نكل «ةينيميلا تايشيلملا

 | . ةثراك عوقو يدافتو هعوقو لبق ثداحلا فاشتكا ىلإ تدَأ

 ندي

 ثداوحلا ةلسلس يف ندال نب عولض ىلع عطاق ليلد يأ بايغ نم مغرلابو
 1994و 19983 .صس ىف اثدوهجج انعبرات  انأو كريردوسو ركريبو كيل كانا ريغ ةيباهرإلا

 رركت يذلا لجرلا كلذ نع ديزملا ةفرعمل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلع رارصإالا يف
 دقف «.ندال نب ةماسأ يرثلا يباهرإلا» هتفصو ةلاكولل ةيلوأ ريراقت يف همسا روهظ
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 اهرهاظ يف لصتت ال يتلا تاميظنتلا نم ددع يف دي هل يذلا لجرلا اذه نوكي نأ انذَعِبَتْس

 ةوق داونجوا ءه كب آل . باهرإلا حلاصل 0 عّربتي ريخلل لعاف ناسنإ دّرجم .اهضعيب

 ها رعغبلا لماعلا لجرلا اذع ناك دقل .ةرقلا هذع رع ةركي امثرو لمعلا اذهل ةمظنم ةنّعم

 ال يتلا ةركفلا كلت لإ ًامود دوعن كنك جياهرإلا ةقفامسلا لتاعقشس قوي طيعولا

 ةباصعلا َّنِإ لوقت يتلا يلاردفلا بتكملاو ةيزكرملا ةلاكولا اهب تعلط يتلاو دحأ اهَقْدَصُي

 دارفأو رصانع نم نوكتت يملاعلا ةراجتلا زكرم ىف اهترّبُكو ةفسانلا ةوبعلا َتَعَضَو يتلا
 .ريجفت لامعأ اوذُفنيل اكيرمأ ئلإ باهذلا اورّرَقو ةفدص مهضعبب اوقتلا

 دال ةياةعاسأ عانقإ اهتالواحم نع ةيدوعسلا ةموكحلا تّلخت 1991 ةنس يفو

 دوجوللو ةدحتملا تايالولا عم يركسعلا اهفلاحتلو ةكلاملا ةرسألل هداقتنا نع فكلاب

 ةيرثلا ةريبكلا ندال نب ةرسألا ةموكحلا هتهجو يذلا ديدهتلا مغربو . . يكيرمألا يركسعلا

 لك هزواجت يف ٌرمتساو ةماسأ عدتري مل «ةرسألا هذه اهكلمت يتلا تالواقملا ةيروطاربمإو
 .دالابلا ةرداعم قع هةياثم ةموسلا هدم ىف نأيلا بد ةأ دعبو ًاريخأو . طوطخلا

 نم نييباهرإل نمآلا ذالملا تقولا كلذ يف تناك ىتلا نادوسلا ئلإ باهذلا راتخاو

 1 نيل رطيسُت يبارتلا نسح ةماعزب ةينطولا ةيمالسإلا ةيرجلا الاقو , درس قال

 . فنعلاو ةيهاركلاو دقحلاب رشي نيدو ملع لجر هنأ يعدي يذلا ي ىبارتلا ناكو .نادوسلا

 طغضل ةماسأ ضّرعت امدنعو .نيفّرطَتُم نييمالسإل ةيمان ةيلود ةكبش يف نالجرلا ئقتلا

 ةماسأ بَل ءأرجتم حتفي نأ عيطتسي ثيح نادوسلا لإ ي ىبارثلا هاغذ ةيدوعسلا ةموكحلا

 برحلا ىف نمادقلا برعلا : نيبراحملا نم هلاجرو هلام هعمو نادوسلا ئلإ ءاجو ةوعدلا

 رئازجلاو تيوكلاو رصم يف مهدالب ئلإ اوداع مه نإ نجسلا نوهجاويس ويس نيذلا :ةداعفألا

 . برغملاو

 ءانيلل ةديددج ةكرتش اينم دعب اميف ةكرقشملا تاغورشملا نم ًاددغ :ةالجرلا سّسأ

 قيرط ءاشنإو ديدج راطمو «ةينادوسلا علسلا قوس ىلع ةرطيسلاو «تارامثتسا ةكرشو

 تصبو :«نويباهرإلا بيربلت .تاركسعقو ؛ةيتادوسلا ةانهلا يربك نم نيعتلا نيب ايف

 ةحلسألا نحشو «ةيناعقفألا برحلا ىف برعلا نيبراحملا نِماَدّقِل تكس عورشمو ءدولجلل

 سيئرلاب ةحاطإلل نورّبَدُي اوناك نيذلا نييرصملا نييباهرإلل معدلا ميدقتو «ةنسوبلا لإ
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 نييلوصألا نم نالجملا ناك .ةيوام#تلا ةحلسألاو ةحلسألا] ةنطو ةعانص ريوظتو كرام

 ةلود ةماقإل هجوتلا يملاع حافكل ةكرتشم ةيؤرو ةميمح ةقادص امهنيب عمجت نيفّرطتملا
 رخآلا امهدحأ وعدي «ةيعامتجالا امهتاءاقل نم نارثكي نانثالا ناكو .ةيمالسإلا ةفالخلا
 ىلع تالوج يف يبارتلا عم بهذي ندال نب ناك هغارف تاقوأ يفو ءهلزنم يف ماعطلل
 . ليخلا روهظ

 وه دلبلا كلذف «نادوسلا نئلإ هئيجم لبق ناتسناغفأ ئلإ بهذ دق ندال نب ناكو

 تائف ىلإ ًامّسَقُم ًادلب هدجوف «تييثوسلا دض عارصلا يف ًازراب ًارود هيف بعل يذلا عقوملا
 . هتاهيجوت لوبق وأ هيأر يف بغرت ال ةيلبق تاعامج تييفوسلا جورخ دعب هيلع رطيست

 ريغ مه نم دض ًاداهج سيل لاتقلا اذه َّنَأ ريغ «هيف ًارمتسم حرب ام لاتقلا نأ عمو
 «ورق ةدع لنمو «بونجلا يف نوملسملا ناك ثيح نيبلفلا يف دوجوم داهجلا . نيملسم

 هبيسن مهنمو كانه لإ هيدعاسم رابك ندال نب لسرأف .ةيحيسملا ةموكحلا دض نولضاني

 ًامقيا ةايعتلاو . دمحم ثينقلا نلاقل ىرمر لاخز فصوي يوموو ةقيلخ لامع دمحم

 يتييقوسلا داحتالا رايهنا ةصرف نودهطضملا نوملسملا زهتنأ ثيح ايسور يف دوجوم

 لاملاو ناغفألا برعلا ندال نب لسرأ .ناشيشلا ميلقإ لالقتساب نوبلاطي اوذخأو
 زاتمملا حرسملا هل تدب ىتلا ناشيشلا يف باطخ نبا يدوعسلا هنطاوم نئلإ ةحلسألاو

 .داهجلل
 ةيحيسم ةموكح دوجو اهتكرحل جيورتلل ةدعاقلا اهب تملح يتلا تامّوقملا تناك

 نيدهاجملا دْشَح ةديدج ةيباهرإ ةعامجل حيتي ام اذهو ةفيعض ةيمالسإ ةقطنم ىلع يدتعت

 ةقطنملا حبصت داهجلا ةكرح حاجن دعبو .نيدلا يف مهتوخإ ةدجنل ةديدع نادلب نم

 نم اءزج نوكت كلذبو «نييباهرإلا نم ديزم ءوشنل ةبصخ اضرأو ةفّرطتم ةلود ةيمالسإلا
 تدّبو .ةيمالسإلا ةيروطاربمالا 1 ةديدجلا ةفالخلا يلاتلاب لكشت ةيمالسإ لودل ةكبش

 كلت لعج ًاببس ايفالسوكوي يف ةيعويشلا رايهنا ناكف .ةبسانم ًاضرأ ًاضيأ ةنسوبلا مهل
 اهنم ةدحاو لك رودت عنطصملا داحتالا كلذ يف يقرع ساسأ ىلع ةمئاقلا تايروهمجلا

 نم نمز ذنم يناعت ةملسملا ةيبلغألا تاذ ةنسوبلا ةقطنم تناكو .اهب صاخلا اهكلف يف

 ئلإ 1991 ةنس لالقتسالل اهتلواحم تضرعتف .يحيسملا طسولا اهدض هسرامي زييمت

 لك مغربو . برصلا اهيلع رطيسي ىتلا داركلب ةهوكحم اهل هلت «يشحو موجه

 2500" اا ااا ااا اا ا ا لو7مصلصو



 ةلمح فقول ائيش بألا شوب سيئرلا ةرادإ لعقت يل ةررضملا قالب هيققوت ةيلودلا تاءادنلا
 ريزو بئان ميمحلا نايدسيقوا 5001/1016 تفورك واكس لارنجلا ضر اكو . ةدابإلا

 اهقتتاس ن وكيس ايفالسوكوي ككفت َّنَأ | © 2م ءطانا قت رك ربلكيإ نينوول ةمحواشلا

 وه رّكربلكيإ) . يوروبا ةعومجملا ىلإ اهحالصإ 5 اوت لضفيو اهيف لمأ ال ةطروو

 ةسايسلا رومأ يف ئطخي ال شاسحإ هلو ايقالسوّكوي يف قباسلا يكيرمألا ريقسلا

 نوؤش يف ةدحتملا تايالولا طروت مَدَعِب داركلب يف هلمع ةرتف هْنَعَنُفَأ امنإ .ةيجراخلا

 ميج نم شوب سيئرلا بلط نيح 1992 ةنس ةزيجو ةرتف ةيجراخلا ةرازو ملتسا .ناقلبلا
 . (ضضم ىلع اهلبق ىتلاو ةيباختنالا هتلمح ةرادإ ركيب

 راظنأ عرع ةنيعب اهيقت نأ ايسور تلواح ىتلا ناشيشلا ىف دايجلا لاععأل افالحو
 طحم ًاضيأ تناكو . برصلا عم اهعارص يف يلودلا مامتهالا ةرؤب ةنسوبلا تناك «ملاعلا
 ًاليلد لكشي ةنسوبلا يف هانيأر يذلاف .ةيبرغلا ةيبوروألاو ةيكيرمألا تارابختسالا راظنأ
 ةيادب 1992 ةنس تدهش دقف ل ع ل 6 ب الا مادا
 نوقسنملا مهعم ءاجو «لبق نم ناتسناغفأ يف نيدهاجم اوناك نيذلا برعلا ءىجم

 ءاشنإ اوبترو ؟ 0 تايعمجلا»و ةيتسجوللا رومألا نع نولوؤسملاو لاملا .نانيصأو

 ههتبيتك اولكش دقف .ناتسناغفأ يف ه راس نأ قيس اه اوسلو كل ني تااكيشو. تناك ربل

 ناك .اهدرفمب لمعت اهنكل ةنسوبلا شيج نم ءزج اهنأ نومعزي اوناك يتلا ةصاخلا

 ىف اوطّروتو . لضفألا ةحلسألا نوكلمي نيذلا برصلا ٌدِض ءادشأ نيلتاقم نودهاجملا

 . ةيناقلبلا سيياقملاب ىتح هيف اوغلابف ىلتقلاب ليثمتلاو لتقلاو بيذعتلا

 ءالؤه جرخي ول نونمتي ديدش طغمض تحت اوناك نيللا ةيييتسووبلا 3 وما

 نوعلا لبقي نأ رّرق شتيقوكيب تْرِع يلع ينسوبلا سيئرلا نأ ريغ 7 بسال :ه نوشحوتملا
 ؛يبرصلا شيجلا هجوب ًائيش لعفت مل اهنكل ًاريثك اكيرمأ تثدحت .هردصم ناك امهم
 نيلتاقملا نيبّردملا لاجرلا لس دقف ةدعاقلا ميظنت امأ ةعلاسألا ناريإ كلقسرأل

 ءالؤهل مداقلا معدلاو ليومتلا رثأ عشت عبتت ةيبوروألاو ةيكير هألا تارايختسالا تأدبو . ءادشألا

 نودهاجملا اهماقأ تاآشنم ىفو :نادرسلا ىل قدا نب ةريلصم نأ تفشتكاو نيدهاجملا

 . اهتاذ ةيبرغلا اههربلا يف مهسفنأ

 ندنلب مواد ج61( 8لمدوانع كراي يربسُتف دجسم ئلإ تالصلا هذه تدتماو
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 تدتماو .انييق يف ثلاثلا ملاعلا ةثاغإ ةلاكو ئلإو وناليم يف يمالسإلا يفاقثلا زكرملا ىلإو

 ةيمالسإلا ةثاغإلا ةمظنم ىلإو وكاكيش يف ناسحإلاو ربلل ةيلودلا ةسسؤملا ىلإ اضيأ

 قاروأو فئاظولا رْ وتو لاملا مّدقت ةيريخلا تاسسؤملا هذه تناك . ةيدوعسلا ىف ةيلودلا

 نم ةيلودلا ةبيتكلا كلتل معدلا لاكشأ نم اهريغو بتاكملاو لوخدلا تاريشأتو ةيوهلا

 يأ ءًاضيأ انتموكحو «ةيبرغلا تاموكحلا دجت ملو .اهلوحو ةنسوبلا يف برعلا نيلتاقملا

 .ربمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا لبق تاسسؤملا هذه قالغإل ينوناق دنس

 :ئرخأ راودأب دعب اميف موقت ةئسوبلا يف اهانفرع ىتلا كلت نم ةريثك ءامسأ ترهظو

 : ةيلاتلا ءامسألا ةئسوبلا ىف | نيدهاجملا ةداق رابك نم ناكف . قاتلا ميقا ياحب لمعتو

 نوناك رهش يف ندال نب ةماسأ راوج ئلإ فقي دعب اميف رهظ يذلا ىكملا ناميلس وبأ

 نم رشع يداحلا تامجه حدتميو ينثُي ندال نب فقو نيح 2001 ةنس ربمسيد / لوألا

 طيطختلا ةمهتب برغملا يف 2002 ةنس لقتعا يذلا يليهلا ريهز وبأو ؛ربمتيس / لوليأ

 تقلأ يذلا ينارمشلا ضياع يلعو ؛ قراط لبج قيضم يف ةيكيرمأ نفس ىلع ءادتعالل

 ةنعب ىلع موجع ىف هظووتل ًاميرس هتعدفأو وع و سو

 / لوألا نوناك يف لقّتعا يذلا كيد ليلخو «ةيدوعسلا يف ةيكيرمأ ةيركسع ةدع
 انسب درألا يف ةيكيرمأ تآشنم ىلع تامجهل طيطختلا يق رود ببسي 1999 ريمسي

 يف ةيفلألا ةرماؤم ةيلخ يف هعولضب دعب اميف مِهْنَأ يذلا لماك حتافو ؛ةيفلألا تالافتحا

 ةطشنأ نأ نيحلا كلذ يف اهل حضُْنَي مل ةيبرغلا تارابختسالا تالاكو َّنَأ عمو .ادنك

 كلذك هنأ نآلا فرعن اّنأ ريغ ةدعاقلا هدوقت يذلا داهجلا نم ءزج ةنسوبلا ىف نيدهاجملا
 : مديح

 تأدب اهنأ ريغ ءداهجلا اذه ةقيقح كردُت نكت مل ةدحتملا تايالولا نأ نم مغرلابو

 عيبكيرسألا نولوؤتسلا عضرأ دقإو ٠ ةنسوبلا يف نيدهاجملا ءالؤه دوجو دض لمعت

 بلقني فوس ًارمن بكري ِهّنِإ هل اولاقو هدلب نم نيدهاجملا جورخ ةرورض شتيفوكيب تدع

 ةنسوبلا برح ءاهنإ عوضوم نوتنلك سيئرلا ةرادإ تعضو . ةنيعم ةلحرم يف هسرتفيو هيلع

 تلهعو ةنسوبلا ىلإ ةيكيرمألا تاوقلاب تءاجو ةيجراخلا اهتسايس تايولوأ ةمق يف
 لع

 لكب اهلذب ةفثكم دوهجل ةرمث هذه مالسلا ةيقافتا تناك) . 082/100 نوتياد قافُنِإ قيقحت

 هلمع يفو .كرالك لارنجلاو كوربلوه كيد ريفسلاو تياربلباو كرو كيلو نوتنلك نافت



 ةسفيم ةراّيس تقرحلا قيس «ةيصخش ةاسأمل كوريلوف ةساقرب لمعلا قيرف ضّرعت اذه

 هسفن كرالك لارتجلا نكمت .رانلا اهيف تلعتشاو تيلقثاو اهراسم نع مهتلقاق نمض تناك

 مهَعّرصم دارفأ ةثالث يقل .رجفنت نأ لبق ةراّيسلا هذه لخاد اوناك نم ضعب بحس نم

 ًاطرش نوتياد قافتا نّمضت .(يموقلا نمألا سلجم يف انئالمز دحأ ورد نوسلن مهنم
 مِهْنَأ كاذنآ يردن نكن ملو .لاتقلا فئوتي نأ دعب ةنسوبلا نم نيدهاجملا جورخب يضقي
 .نويلود نويباهرإ مهّنَأ هفرعن انك ام لكو «ةدعاقلا ميظنت نم

 لح يف اهانلمعتسا يتلا ةديحولا تاودألا مالسلا ظفح دوهجو ةيساموليدلا نكت مل

 دئاق ناك يمساقلا لاللظ ْوْيَأ همسا لغز راظنألا عبع لرارت 1995 ةنس يفو .عازنلا اذه

 ةيمالسإلا ةثاغإلا ةمظنمل اعرف حتتفا نأ هل قبسو .ةنسوبلا يف نييرصملا نيدهاجملا

 عم لمع نأ هل قبس امك . رواشيب ىعدت ةقطنم يف ةيناغفألا ةيناتسكابلا دودحلا ىلع ةيلودلا

 (ندال نب ةماسأ بئان دعب اميفو) ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةكرح ميعز .يرهاوظلا نميأ

 ةمرسلا دفا د دخأ مامأ ةخّحفم ةراّيس ريجفت عم هؤافتخا نمازتو . كرامنادلا يف هافنم يف

 ثلاثلا ملاعلا ةثاغإ ةمظنم باسحل لمعي يدنك نطاوم ةرايسلا هذه دوقي ناكو .ةيتاوركلا

 . اهل اًرقم انييق نم ْذخّتت يتلا

 تمحتفأ 1998 ةنس يفف .انل نّيبت امك ًاحاجن ققحتل ةيساموليدلا دوهجلا نكت مل

 امل ًافالخ ةئسوبلا ىف لمعت تلظ ىتلا نيدهاجملل ةعباتلا تآشنملا ىدحإ ةيسنرفلا تاوقلا

 نييسامرل يذلا قب تاعثا سهقم ًادرف رشع دحأ تلقعاو «مالسللا نوتياد. قافتا هيلع ضن

 كارجتنبلا نم ةريبق قلايبق ىرستت ةافقنلا تناك .نيدقاسملا نماةقستو نيتاربآلا

 عون ةيكيتسالب تارجفتم نم ةنحش ضارتعأ مت ًاضيأ 1998 ةنس يفو .ةيبرغلا تاوقلا

 يف ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةكرحل ةعبات ةيباهرإ ةيلخ ىلإ اهقيرط يف تناك © -4

 تاشنملا ىلع تامجه نش يف مدختستس تارجفتملا هذه نأ لأ ل تراشأو . ايناملأ

 ةعبات ىرخأ ةيلخ راظنألا نع تفتخا اهتاذ ةنسلا يفو . ايناملأ يف ةيكيرمألا ةيركسعلا

 ةودحسأ ممم حب ةعامجلا هذه دوقي ناكو .اينابلأ يف ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةكرحل

 .اناريت يف ةيكيرمألا ةرافسلا فسنل ططخي ناك يذلا (ملاس
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 شتيقوكيب تّْزِع يلع ينسوبلا ٌسيئرلا ةدحتملا ٌتايالولا تدّده عاضوألا هذه مامأو
 صالخإب لمعي مل وه نإ تادعاسملا لاكشأ لك فقوب مث هل ةيركسعلا اهتادعاسم عطقب

 مهْنأ ذويتسوبلا لوعّداو .هداأاب نم نيدهاجملا درطو نوتياد قافتا قيبطت للع نيُمات دواعتر

 اوحيصأ كلذبو تاينسوب ءاسن نم اوجوزت اصخش نيتس ءانثتساب دالبلا نم مهوجرخأ

 نيدهاجملا ءالؤه ميعز درط ىلع شتيفوكيب تّْزع يلع لمعي ملو .نيينسوب نينطاوم
 عوبسألا يف (ادنلوه يف ةماقإلل بهذ ثيح) 2000 ةنس ىتح ىلاعملا 5 مساب فورعملا

 ارالحت نيكامأ ةدسصسبلا فايألولا اققرع . مهنم ًادحأ درطي مل هنكل .هتيالو نم ريخألا

 .2002 ةنس ىتح مهدراطت ةينسوبلا نمألا تاوق تلظو ةنسوبلا يف ذ ةدعاقملا

 ةكرح هيف تقفخأ اناكم ةنسوبلا تيقب شتيفوكيب تَّزِع يلع تاوفه نم مغرلابو

 املاح ةدعإل سينبللا ياراعالا مل اهنكلد :لاجرلاو لاملا نم أريثك هيف تلذب دقل .ةدعاقلا

 ريغ .اهتماقإل حمطت يتلا ةفالخلا ةلود نم اءزج دلبلا كلذ لعج يف حلفُت ملو ءاهيف اهل

 م . ةيبرغلا ايوروأ قمع لوخد نم تنكمتو اهيف ةبرجتو ةربخ تدادزا اهنأ

 ريغ ةيضقلا هذه ةجلاعم يف ترّخأت اهّنأ حيحص .ةنسوبلا يف ًاحاجن تقّقح دقف .ةدحتملا

 هسفن تقولا يفو .اهيف ةيمالسإلا ةموكحلا ءاقب يف مهألاو ئوقألا ببسلا تناك اهّنأ

 تعاطتساو .دلبلا اذه يف ةدعاقلا ذوفنو يناريإلا ذوفنلا دادتما مامأ ًاعينم ًازجاح تلكش

 نع فشكتو ةدعاقلا ةكبش ءازجأ ضعب ةكرح لشت نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 تاسايس نم ةدعاقلا تدافتسا ثيح 55 لخاد اهمظعم يف تناك يتلا ئرخألا اهئازجأ

 َّنَأ عمو .اهل ًاروذج برضَتِل يلودلا حاتفنالا لاكشأ نم اهريغو نيئجاللا ءاويإ

 ناك اهضعب نأ ريغ اهنادلب لخاد دوجوم وه ام ادّيج فرعت ةيبرغلا ةيبوروألا تاموكحلا
 يفاقثلا زكرملاو ندنلب كراي يربْسْنِف دجسم لظو .ةدعاقلا ميظنت دوجو نع رظنلا ضغي

 يف دحأ لخدتي نأ نود لمعت نييباهرإلا عمجت نكامأ نم امهريغو وناليم يف يمالسإلا
 .اهلمع

 ما ذلا اهنم ةلطنت ٌةدعاق نادوسلا ناك نادوسلا ىف ندال نب اهاضق ىتلا ةرتفلا ىف

 ىتحو ادنكوأو ايبويثإو رصم يف نييباهرإ ىلإ لب بسحف ةنسوبلا ىلإ سيل ؛نولتاقملاو



 ىنادوسلا شيجلاو ةينادوسلا تارباخملا ةرهجأ تناكو :اهتدايق ىفاذقلا نيلّؤتي يتلا ايبيل
 ىرصملا سيئرلا لصو 1995 ةنس وينوي / ناريزح رهش يفو .نييباهرإلل معدلا رفوت

 تناك املو .ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم تاعامتجا روضحل ايبويثإ ىلإ كرابم ينسح

 لتقل نوطّطخي نادوسلاب نيميقملا نييرصملا نييباهرإلا نأ ملعت ةيرصملا تارباخملا
 لقتسي نأ ىلع تّرصأ دقف .«تاداسلا رونأ سيئرلا هْفْلَس اولاتغا املثم كرابم سيئرلا
 يذلا قيرطلا لوط ىلع لزانملا حطسأ ىلع ةصاّنق دوجو ىلعو ةحُمَصُم ةراّيس سيئرلا
 ناكل تاطايتحالا هذه الولو «مهموجه نويباهرإلا ذفنو .راطملا نم سيئرلا هكلسيس

 قواطإو قيرطلا مطق يمالسإلا داهبسعلا ويباهرإ لواح دقف . هعرصم ىقل دق كرابم سيئرلا

 قيقحت يف اوقفخأ مهّنكل . سيئرلا بكوم ىلع لبانقلا ءاقلإو ةحّفصملا ةراّيسلا ىلع رانلا

 نويباهرإ ةلواحملا هذه ضدقمم أ ىلإ لئالدلا تراشأو .اهيف نوحجني اوداك ىتلا مهتياغ

 نادوسلا ةموكح همدقت يذلا معدلا ىلع اهتاذ لئالدلا تدّمأ امك ءنادوسلا يف نوميقم
 .نييباهرإلا ءالؤهل

 (ةقطنملا لود ضعب انيلإ تمضناو) مهعم نحنو «نويرصملا بلط ةثداحلا هذه رثإ

 ملو .كلذ ىلع سلجملا قفاوو «نادوسلا ىلع تابوقع ضرف يلودلا نمألا سلجم ىلإ

 كلذ ناكو ايبيل ئلع لإ تابوقعلا ضرفب ًارارق ردصأ نأ يلودلا نمألا سلجمل قبسي

 يف انيأر دقف باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا يف ؛. حت نأ . باهرإلل اهتياعرل

 سرد اقتكأو رقاعلا ليسلا ةريورمق ًايقبأ انيأوو . ةيساموليدلل أردان احاجن تابوقعلا هذه

 موطرخلا لخاد ءامهدحأل وأ يبارتلاو ندال نبل ةعباتلا تاشنملا ئلع موجهل تارايخلا

 تاوقلا اهب موقت ةيلمعل ططخلا عضو نوكاتنبلا نم ضيبألا تيبلا بلطو اهل وحو
 ةدودعم عيباسأ آلإ يه امو .نادوسلا يف ةدعاقلل ةعبات تآشنم دض ةصاخلا ةيكيرمألا

 رابك نم هريغو كي :! ينوط ىموقلا نمألا راشتسم عْلطُيل نوكاتنبلا نم قيرف َمِدَق ىتح

 ةأشنم ىلع ةراغإلل تارايخ ةمث ناكو .يرغلا حانجلا يف راشتسملا بتكم يف نيلوؤسملا

 كانه تناكو «؛ةيناغفألا برحلا ىف نرمادقلا نيبراحملل نكس اهنأ نوكاتنيلا ركذ ةيباهرإ

 ىلإ ةفاضإ «ندال نب لاومأ يوحي ِهّنَأ دقتعُي موطرخلا طسو يف فرصم فْسَنِل ةطخ

 يضقي امك ةطخلا هذهب ًامْلِع تّطيِحَأ دق ةكرتشملا ناكرألا ةسائر ّنَأ عمو . ىرخأ تارايخ

 ئلع علطا نأ دعب كْيِل قيلعت ناكو . ةطخلا هذه ذيفنت مدعب ةوقب تحصن اهّنَأ ريغ بجاولا
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 سيل . ةّسلخ متي المع تسيل / ةطخلا هذهف . كلذ ىف ببسل | ىرأ نأ عيطتسأ» : ليصافتلا

 «.نادوسلا عم برح يف لوخدلا ينعت اهّْنِإ .ةيفخلا تايلمعلا نم ءيش اهيف

 اذإو .قديس هوه هلريق اسالنع»' ةناقو ًاققارم هسأ رب ىركستعلا لكاقلا ًاموأ لطي
 هذه نأ ريغ «.ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوب مكيلعف :ًاعّقم ًايفخ المع نوديرت متنك

 يف ةدعاقلا دض ةماه تايلمعب مايقلاب اهل حمست يتلا تاناكمإلا كلمت ال ةلاكولا

 . كلذ ريع مأ ةيمحلا لامعألا نم تناكأ ءاوس :نادوسلا

 مهن ءاضيأ هتاذ ريكفتلا نوركفي اوناك ءنييرصملا امبر وأ «نييدوعسلا لعلو
 0 نم ريراقت انتدرو دقف .نادوسلا يف ندال نب دض لثامم لمعب مايقلا نوديري

 امك .موطرخلا يف ندال نب ةماسأ َلْثَق ام صخش ةلواحم ىلإ ناريشت نيتثداح نع ثّدحتت

 نأ رصمل قبس دقف .الإو «نييباهرإلا مجل ةرورضب موطرخلا غلبأ كرابم سيئرلا َّنَأ انملع

 فصقل يوجلا اهحالس تلمعتسا دقو «نادوسلا عم اهدودح وحن اهناريطو اهتاوق تكرح
 ددهي نالاو . يضاملا نرقلا تاينينامث لئاوأ يف موطرخلا يف رصمل ةضهانم ةعاذإ ةطحم

 ىلع ارداق فيعضلا ينادوسلا شيجلا نوكي امبر .ةلئامم ةيركسع دوشحب كرابم سيئرلا
 اذه نئلعو .يرصملا شيجلا ءامأ بقي ال هنكلا بويديلا يف ةيحيسعلا لكايتلل يدصقلا

 . نادوسلا يف ذ ا ريثك نكست تدب ءاوجألا نأ اهدئاقو ةدعاقلا تدجو

 ةليمعلا ةموكحلا تراهنأ .ندال نبل لضفأ ًاناكم 1996 ةنس يف ناتسناغفأ تدبو
 نيب فينع لاتق نم نينس رشع ءاضقنا دعبو «لوباك يف مهءارو تييقوسلا اهفّلخ ىتلا
 ةدوعب لمأت تناك .رارقتسالا تيبثتل ةلواحم يف ناتسكابلا تلّحخدت «ةيناغفألا لئاصفلا
 حيلست ىلع ةيناتسكايلا ةيركسعلا تارباخملا تلمعف مهدالب ئلإ ناغفألا نيئجاللا نييالم
 مظعألا مسقلا وأ ناتسناغفأ ئلع ةرطيسلل اهبيردتو نابلاط ةكرح مساب تفرغ ةينيد ةكرح
 ىلإ يمريو ينيدلا بصعتلا ديدش «نادوسلا يف يبارتلا لثم ؛ةكرحلا هذه ميعز ناك .اهنم
 .يبارتلا ناك املثم «ندال نبل ًاقيدص رمع الملا ناكو .حالسلا ةوقب ينيد مكح ةماقإ
 .لام نم هعم امو قيدصلا اذه ةداعتسال غلاب قوش يف ناكو

 نوكت نآو «لاضنلا ةلصارم قلع انهاغتو اناك امك ءاقدصأ ندال قبو يبارتلا ٌقرَتفاو
 . نمآلا دالملا موطرخلا



 ضعب عم نواعتلاب ةينادوسلا تارباخملا ولوؤسم ركتبا ةريخألا ةنوآلا يفو

 ءايألا نع ةروطسألا ىلإ نوكت ام برقأ ةصق ينادوسلا ماظنلل ءاقدصألا نييكيرمألا

 ةموكح نإ ةصقلا هذه لوقت .هترداغم لبق 7 وطرخلا ىف ندال نب اهاضق يتلا ا

 ًاديقم هملستو ندال نب ىلع ضبقلا يقلت نأ ةدحتملا تايالولا ىلع تضرع نادوسلا

 َّنأل ضرعلا اذه تضفر نطنشاو نكل .يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم رصانع لإ دافصألاب

 اناكم رت ل اها ر ا .ةماهلا ةيصخشلا كلت لجرلا اذه يف ىرت ال نوتناك سيئرلا ةرادإ

 .هيف ةمكاحملل همدقت نأ عيلتست

 ئربت ةينادوسلا ةموكحلا َّنأ () :اهنم ةقيقحلا طويخ ضعب ىوحت ةصقلا هذه نكل

 ةعومجملا نأ (ب)و ءاهيلع تابوقعلا ضرف باقعأ يف باهرإلل اهمعد ةمهت نم اهسفن

 زاجتحال لودلا نم ددع عم ةيمسر ريغ تاراسفتساب ترداب دق باهرإلا ةحفاكمل ةينمألا

 ىلع نيرداق انك انأ ولو .ءدي ىهرت ةدحلاو ةلود لج ملو .ةمكاحملل هميدقت وأ ندال نب

 .ةلوهس لكب هل ماهتالا انهجو انكو ءرورس لكب انلعفل كاذنيح هيلع ضبقلا ءاقلإ

 يس يف 1/12:/ )9 ١ا/ا1[ع تياو وج يرام كاذنا ةدحتملا تايالولل ماعلا ي ماحملاف

 نأ ديكأتا لكن عيطتسلتو «.ريزنخلا محل نم ةريطشلا ًاماهتا هُّجوت نأ لاقي امك «عيطتست

 يف «قحال تقو يف كلذ تلعف اهنكل .كلذ اندرأ ول 1996 ةنس ندال نبل ًاماهتا هّجوت

 ةقيقحلاف ءانل ندال نب ميلستب موعزملا ينادوسلا ضرعلا نع لاقي ام اَمَأ .1998 ةنس عيبر

 ةيقيقح ةلواحم يأ رجت ملو «باهرإلا يف هكيرش ملسي نل يبارتلا نأ يه ةدكؤملا

 كلذ قيس

 هميلست اقح ديرت تناك ةينطولا ةيمالسإلا ةهبجلا ةدايقب ةيئادوسلا ةموكحلا ّنَأ ولو

 زيشناس شتييلإ ةروطسألا يباهرإلا تلقتعا املثم «ةبوعص نود هيلع ضبقلا تقلأل ءانل

 ةلاكو موطرخلا يف هتفشتكا نيح سولراك مساب ايعلاق فورعملا اانا ناد عت

 ابئذ ناك سولراك نكل .1994 ةنس ةيسنرفلا تارباخملا مث نمو ؛ةيزكرملا تارابختسالا

 يف ًاخأ ناكف ندال ذم ةماسآ 13 , .ءيش يف ةينطولا ةيمالسإلا ةهبجلا ديفي ال ًادٌحوتم

 عابتألا نم ريثك هل ناكو ؛ةهبجلا هذه ةداقل ميركلا نسحملاو ةلئاعلل ًاقيدصو ةديقعلا

 سلتا
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 ناكو .ناتسناغفأ ىلإ ةدعاقلا ميظنت ةدايق القني نأ ندال نبو يبارتلا رَّرق اذكهو
 دعاسيو «ةينطولا ةيمالسإلا ةهبجلا ىلع يلودلا طغضلا ففخُي دقف :ناتعفنم لقنلا اذهل
 ٌنظو .ًاعم نآ يف ةفالخلا ةلود ىلإ ةديدج ةلود فيضتف اهتمهم زاجنإ يف نابلاط ةكرح

 ةينادوسلا ةحّلسملا تاوقلا تلقتعا) .امهليبس ضرتعي أدب دق نادوسلا َّنأ نالجرلا
 عقاوملا نع ةينطولا ةيمالسإلا | ةيبجلا ةداق مظعم ءاصقإ متو .2002 ةنس هتنجسو يبارتلا

 ظ . (ةيموكحلا
 :راغ مر ةركف نع ّلَخَتَت مل باهرإلا شفاك ةضاقلا ةيسألا ةعوبجملا نأ ريغ

 نم ةلسلس نأ ةّصاخبو :موطرخلا يف ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اداوم ربآ يكس
 هينواعم دحأ َّنأ تركذ 1996 ةنس ندال نب ةرداغم رثإ انتدرو يتلا ةيتارابختسالا ريراقتلا
 جراخ ةيباهرإ ايالخل معدلا مدقيو موطرخلا يف يف دوجوم يناتيروملا ضفح وبأ همسأ
 . اهنُكَْسَي يتلا ةفرغلا مقرو قدنفلا مسا تركذ ىتح ةقدلا ةغلاب ريراقتلا تناكو .نادوسلا
 اذه فايق ةيصوعب ةقلتذو كرش قلاع نوفا نمألا راشتسم ىلإ ريراقتلا هذه ُتْعفَر
 > . تالاكولا لك نم ةينمألا ةعومجملا يف يئالمز يأرلا ينقفاوو . يباهرإلا

 نييباهرإ لاقتعا ةيلمع وه .«يداع ريغ ميلستا ابيذهَك رثكأ ةرابعب وأ .فطخلاو

 ةلودلا ةموكح رقت نأ نود لقألا ىلع وأ «ةفيضملا ةلودلا ةموكح ملع نود دالبلا جراخ
 نيح ناكير سيئرلا دهع يف يباهرإ فطخ ةيلمغ ترج دقو . . ةينالع اهملعب ةفيضملا
 ةئالث اهيف لِتُق 1985 ةنس ةيندرأ ةرئاط فطخ ةيلمع يف كراش يذلا سنوي زاوف َفِطخ
 ضبقلا ئقلأف ةينانبللا لحاوسلا برق قروز ىلإ اذه سنوي رارجتسا ّمت دقف .نييكيرمأ
 هذه فطخلا ثداوخ تراصف .ةيكيرمألا ةيرحبلاو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم لاجر هيلع
 ,:تايقيغستلا ظساوأ ىف باهرألا ةقاكمل ةيمآلا ةعرصمملا تاطاقت ع اديتور المع
 بتكم ىرخأ نايحأ يفو ًانايحأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تايلمعلا هذهب موقت تناكو
 وأ «ةدحقملاا تايالولا يف ةمكاحملل مهنومدقيو نييباهرإلا نوبلجي اوناكو «تاقيقحتلا

 دارفألا عيمج ىلع َرِئُع اذكهو . مهريصم نسا ةركي :كيح ليرقأ ناادلي نلإ مهتوطرب

 ىلإ ًاعيمج اوبِلُجو مهنم دحاو ءانثتساب ي يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا اوذفن نيذلا

 ةريثك تاعامتجا تَدِقُْع .هناكم حوار دقف موطرخلا يف حَرَتْمُمْلا فطخلا امأ . كرويوين
 ةسائر نكل ءاهذيفنت ىلع رصي رّكريب ناكو صضيبألا تيبلل يبرغلا حانجلا يف ةياغلا هذهل



 ءايقلا اهنم بلطُي امدنع ةداع همدقت يذلا باوجلا يطعت تناك ةكرتشملا ناكرألا ةئيه

 ؛ ىلي يق اهيأو ىعيكلالا قس ءهديرت ال لمعب

 ؛ةريبك ةيركسع ةوقل جاتحت ©

 :نييكيرمأ دوكج ىلع ضبقلا ديقلي دقو + لققت دقو «رطاخملاب ةقرقحم ةيلمعلا ©
 ؛سيئرلل جارحإ اذه يفو .مهضعب لتقي دقو

 ؛ لمعلا اذه ىلع مادقإلا مدع يضقي «ينهملا يركسعلا يأرلا» ©

 تايالولا سيئر نم كلذب ًايطخ أرمأ اوقلت اذإ ةيلمعلا نوذُفني فوس عبطلابو ©

 ؛ ةيكيرمألا ةدحتملا

 . يلودلا نوناقلل كاهتنا ةيلمعلا هذه ْنِإ نويركسعلا نوماحملا لوقي ةبسانملابو ©

 ىلإ [|ه[ءاع7 رشتيلف ةيلك نم 116210 5طادا[# زتلوش دراشتير روسفوريلا لّصَوَت

 باهرإلا ةبراحم نييكيرمألا نييركسعلا ضفر يف ةصاخبو «يأرلا اذهب لوقت تاجاتنتسا
 :08/ ناونعب ةلاقم يف هتسارد صّخل دقو .ربمتبس / لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ لبق
 رياك / يناثلا نوناك 1 يف الا «عاكلال 5350350 دردناتس يلكيو ةلجم يف تت 0005

 .2004 ةنس

 راشتسملا بيلط «1993 ةئس كلذ ناكو «ةرم لٌّوأ فطخ ةيلمع ٌتحرتقا امدنعو
 هذه َّنَأ هل حضويل سيئرلا عم ًاصاخ ًءاَقل ا1وال0 انه: رلتك ديول ضيبألا تيبلل ينوناقلا

 روك لآ ٌمضنأ ىتح «رلتك يأر نوتنلك سيئرلا لبق دقو .يلودلا نوناقلل كاهتنأ ةيلمعلا

 :نيبناجلا ءارآ نوتنلك هل صّخلو . ةيقيرفإ بونج نم ًامداق رخأتم تقو يف عامتجالا ىلإ
 ريكفتل ةجاحب ةلأسملا تسيل :لاقو روك كحض ذئدنع .اذك لوقي كِدو ءاذك لوقي ديول

 ةديعب ةّيفخ ةيلمع يهف ببسلا اذهلو ؛يلودلا نوناقلل اكاهتنا لكشت اهْنِإ عبطلاب «قيمع
 براجتلا انَتِمَّلعو .انلشفو انلواح «.هيلع اوضبقاو اوبهذا .يباهرإ لجرلاو . راظنألا نع

 يفو .فطخلا ةيلمعب موقيس يذلا قيرفلا ليكشت نم نكمتن نأ لبق رّيغتت دق ءايشألا نأ
 تاموكحلا ضعب دجن امبرو .ةحيحص ريغ ةيتارابختسالا ريراقتلا نوكت دق نايحألا ضعب

 لامعأ يف حاجنلا انزرحأ اّنَأ انيفكي .ةلواحملاب ريدج رمألا نأ ريغ .نييباهرإلا عم ةنواعتم
 ري
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 ارسفتسم َتْيَِي جروج لإ ركريب تفتلا 1996 ةنس نادوسلا ةيلمع شقانن انك امئيبو

 . موطرخلا يف قدنفلا ةفرغ نم لجرلا فطخب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو مايق لبس نع

 دجت نأ عيطتست الو «ةيداعُم ةئيب يف ةيلمعلا هذه لئاسو كلمت ال ةلاكولا َّنِإ هباوج ناكو

 .هل دادعتسالا اييبنل وأ «كلذ عيطتست ةقيدص تارباخم

 ضدنا قئيبجلل ةعواقلا ةصاخلا تاوقلا يف ديقعلا خانم كطععطمهص ناهيش كيام امأ

 ًايصخش بهذي نأ ضرع دقف يتيياه يفو لاموصلا يفو باهرإلا اياضق يف يعم لمع

 سرح هل سيل «ديحو لجرلا اذه َّنِإ) :ًاحزام لاقو . لجرلا فطخيو موطرخلا ىلإ
 ©090) نابْربس يقيش زارط نم ةرايس يف هْعّضو ءهِسْأَر ئلع ةبرض هبرضا : سما
 نأ عيطتست ال اهّنَأ تركو ةيزكرملا ةلاكولا تفَرتعأ ًاريخأو «. رمألا ىهتتيو ءىانطنءطحم

 ةرعو ٠ .انأو تياربلوأو ركريب لمأ ةبيخ بّبس ام اذهو «موطرخلا ةيلمع يف ًائيش لعفت

 عم ًابرح ضوخنس اّنَأ نّيبت يتلا تارايخلا مّدقت نأ الإ عافدلا ةرازو عطتست مل ئرخأ

 يتلا) ةكرتشملا ةصاخلا تايلمعلا ةدايق رقمل ةرايزب ناهيش ماق نيتنس يضم دعبو .نادوسلا
 نم ءالمزلا نم م نينثا عم ثيدح يف لخدو . . 5م16 86388 كارب تروف ىف (اتلد ةوق مضت

 اهذيفنت مت تايلمع نع رخآلل ًاصصق يوري امهنم دحاولا ناك ٠ ءرضخلا تاعبقلا ىوذ

 نالجرلا هربخأف .ذُقَتُت مل اهنكل اهل طيطختلا مت تامهم يأ «مهنم تتلفأ تايلمع» نعو

 ةتس .ةياغلل ةلهس ةيلمع» :موطرخلا قدانف دحأ نم ةدعاقلا ةداق دحأ فطخل ةطخ نع

 ةبسن .ةرئاطلا بوكر مث .دودحلا ربع لهس رورم .جورخو لوخد .ناترايس .لاجر

 ( . رطخلا نم ةليئض

 اذام ؟نالوقت ةث اقحأت : عوضوملا اذه نع ًائيش فرعي ال هّنأ ارداظت قاومت امهلأب

 «؟ةطخلا هذه اذغتن ذمتت مل اذامل ؟ثدح

 (.ال لاق نوتتلك «ضيبألا تيبلا هنإ» :رضخلا تاعبقلا ةقرف نم نالجرلا باجأ

 (؟امتفرع فيكو» :ةءارب لكب كيام رسفتساو

 (.ءيش لك نع انَربخَأ نوكاتنيلا)

 يف برح يمرجم فطخل رمألا ناكأ ءاوس ًامود رركتت اهسفن ةصقلا اهنإ

 :َدقَتُي السع ديري نشيبألا تيبلا . طسوألا قرشلاو ةيقيرفإ ىف نييباهرإ مآ ايقالسركوب



 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف 1

 ىلع بلغتلا حبصي تح سيئرلل ججحلا نومدقيو «كلذ نوديري ال نييركسعلا رابكو
 [993 هنس نييركسغلا ىلع ضيبألا ةيبلا دمقعا اهلقع . ليحتسملا نم يوم مهتض راعم

 ضيبألا تيبلا ىلع ةمئاللاب اوحنأ مث ةيلمعلا اولشفأو اوأكلت لاموصلا يف ديديع فطخل
 ضييبألا تيبلا يف راشتسم ئضري لهف .سركنوكلا ءاطعأو نييفحصلا عم مهثيداحأ 7

 نوعيشي نايحألا نم ريثك يف نييركسعلا رابك ناك دقف .دعب اميف انملع امكو ؟كلذ راركتب

 ذيفنت يف نوبغري ال نيذلا مه ضيبألا ةيسلا يف نييسايسلا كتئلوأ َّنَأ مهدونج فوعص ىف

 فطخ ةيلمع لك ىلع نوتنلك سيئرلا قفاو دقل . كلذ ريغ ةقيقحلا نكل .لامعألا هذه
 وأ لدعلا ةرازو وأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اهتحرتقأ فطخ ةيلمع لك . هيلع تضرع

 ةرتفلا يف باهرإلا ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملل ًاسيئر يلمع ةرتف لالخ عافدلا ةرازو
 . اهيلع ةقفارعلا تمق 2001 :ةتس ىتحس 1992 ةئس نم ةذتمملا

 تناك ةيلمع ركذأ نأ دب الف «ةثداحلا هذه ةياور يف ينَمَّزلا لسلستلا ُتْرّواجت نإو
 .1998 ةنس موطرخلا برق ام ناكم يف اهذيفنت ىلع ةرداق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو

 نم ريراقتلا تءاج .ةيواميك ةحلسأ عنص لواحي نادوسلا َّنأ تاونس ذنم ريراقت انتدرو دقف
 فئاذقو لبانق عنصب ًالعف موقي دلبلا اذه َّنَأ دكؤت اهتاذ موكسنوأ ةنجل نمو ةفلتخم رداصم
 :ةمزاللا ةيواميكلا داوملا عينصت اهيف يرجي ةدودحم نكامأ ةمث ناك . ةيواميك ةيعفدم
 نم ديفتسي عنصملا اذه َّنأ ىلإ ريراقتلا تراشأو .يواميكلا ءافشلا عنصم اهدحأ

 .ندال نب نم اهليومت ىقلتت يتلا ةينادوسلا يركسعلا عينصتلا ةئيه هل اهمدقت تارامثتسا
 تركو امك # ,تارامخسالل آباط ةكرشلا اهمسأ موطرخلا ىف تارامكسا ةكرش اشنأ يح
 هلو .ًاضيأ ةيوون لب «ةيواميك علنا ىلع لوصحلا ىعس ننال دم نأ ةقلفخم رداصم

 لصحيس فيك نادوسلا يف يواميكلا عنصملا نع ريراقتلا هذه دورو لبق احضاو نكي

 . ةحلسألا هذه ىلع

 نم هريغ ريثك لثم «ءافشلا عنصم َّنأ ةيعانصلا رامقألاب ةطَقَتْلُملا روصلا ترهظأ
 ةيركسعلا :ةيواميكلا داوملا نم عساو عونت جاتنإ ىلع رداق .ملاعلا ىف ةرشتنملا عناصملا

 نر ةحلسألا ةبقارم ةرادإ ريدم عم 1992و 1991 يتنس يف تلمع دقو .ةيركسعلا ريغو

 ةيواميكلا ةسيارألا ىلع يلود رظح ضرفل عورشم ةدوسم دادعإ ىلع 8017 [©17230 ناميل

 ضعب ىلإ ُتْلَخَد اذه انلمع لالخو .رظحلا اذهل لودلا لاثتما نم دكأتلل شيتفتلا مضت



 153 ةدعاقلا ميظنت نع فشكلا

 تاضوافملا يفو . ريثكلا مهنم تمّلعت نيذلا نيسدنهملا ُتلباقو ةيواميكلا عناصملا

 ةرداق ةيواميكلا عئاصملا نب اريثك نأ ىلع اهتقفاوم لودلا عيمج تدبأ 1992 ةنس ةيراجلا

 عنصت نقلا مايألا ىفو ,مايألا ضعب ىف باصعألل داضم ىيواميك جالس عئنص يلع

 :يواميقلا ةسلسألا قاغيم ةدهاعس تدّضت كّلذل ..ةيودألا وأ ةيعار لا ةدمسألا وأ تاناحنلا

 مل اهّنأ نم دكأتلل «ةئيربلا» ةيواميكلا عناصملا كلتل يلودلا شيتفتلا ئلع صني ًاطرش

 مايق ئلع ةدهاعملا هذه تَّصن امك .ةحلسألا بيكرت يف لخدت داوم عنص يف مدختسُي

 دكأتلاو ليلحتلل اهجراخ نمو عناصملا لخاد نم ةبرتلا نم تانيع ذخأب نييلودلا نيشتفملا

 . ةدهاعملا هذه ىلع عيقوتلا نادوسلا ضفر دقو .داوملا كلتل راثآ دوجو مدع نم

 ةطاحُم ةينبأ ةعومجم امهادحإ ناتأشنم نادوسلا يف ءافشلا لمعم راوج ىف دجوت

 عباط تاذ ةأشنم اهنأ ةيرشبلا رداصملا ضعب تركذ ةدّدَضُم ةينمأ تاءارجإو ةيلاع راوسأأب

 لويقعلا نم كلل) .اةيعفدماةريخش عيرغملا عقوم ىهف قيرخألا ةآفتملا اذ .ىركسع
 يف ةّلَمْعَتْسُملا داوملا اهنم قتشت يتلا ةيواميكلا داوملا عنصل عمجم ءاشنإ متي نأ ًايقطنم

 متيل بيرق عقوم ىلإ داوملا هذه لقنت مث ءءافشلا لمعم نم ةبيرق نكامأ يف ةحلسألا

 نيزختلا عقوم ىلإ ٍظئدعب لقنت يتلا ةيعفدملا ةريخذ لخاد اهعضوو ةكاتفلا رصانعلاب اهطلخ

 .بيرغلا

 رصصخت ءانفسلا لمعم ناك نإ فرعت نأ ةيزقرسلا تاوابشعسألا ةلاقكو تلواحو
 عمجل اهرصانع دحأ تدفوأف .ةحلسألا يف لئعتتتتا كاكنلا زاغلا عنصلا هلمه خم ًاءرس

 تناك .ةلئاسلا تالضفلا عم جرخت وأ ءاوهلا يف رياطتت داوم نم عناصملا هذه نم تانّيع

 ىلإ تانّيعلا هذه تذخأ مث .ةبرتلا نم تانّيع عمج دنع ةصاخبو رطخلاب ةفوفحم ةمهم

 ةيواميك ةدام دوجو تارابتخالا ةجيتن نيبتف يموكح ريغ قوثوم لقتسم ليلاحت ربخم

 . 600814 ىعدت

 سيلو .ىقارعلا باصعألا زاغ يف ًانّوكم ايباسأ ميلا ييوانسياا بكرم ظدلانبلا هلع

 لاييص هلعلاب ناك ىلا ام رفق ضر يأل هتلمعتسا ةلود ملعن الو هرخآ لامعتسا ىأ هل

 ةيموكحلا رداصملا ضعب لوقت ؟نادوسلا يف ةيواميكلا ةحلسألا يف ريبخ ىقارع

 نم ةبيرق ةأشنم لخاد ام ًائيش نولمعي نييقارع ةمث نإ موكسنوأ ةنجل رداصمو :ةيكيرمألا



 نم ًاديفتسم ةيواميك ةحلسأ عنصل نييقارعلا ضعب نادوسلا مدختسأ لهف .ءافشلا عنصم

 ودبي ءاوعش ةلمح نشي ينادوسلا ماظنلاف .ادَعْبَتْسُم سيل اذهو ؟ندال نب هل اهمدق لاومأ

 ةثاغإلا تامظنم نم ددع ركذ دقو .بونجلا يف دوسلا نينطاوملا ىلع ءاضقلا اهفده َّنَأ

 دعاست دق ةيواميكلا ةحلسألاو .ءاذغلا عيزوت زكارم فصق اهنم «كلذ ىلإ ريشي ام ةيلودلا

 ةمثو .دالبلا جراخ ئلإ اهنم نيجانلا ةدراطم يفو «هذه ةدابإلا ةيلمع عيرست يف موطرخلا

 نييباهرإلا نودؤزي ينادوسلا ماظنلا يف ندال نب ءاقدصأ َّنأ ئلإ ريشي رخآ لامتحا

 .ةيواميكلا ةحلسألاب

 ىف ماعلا يعدملا دعاسم 22 51286:210 دلاريجزتيف تاب اهارقأ تاقيقحت ىفف

 فصوو «لضفلا لامج ةدعاقلا ميظنت ءاضعأ دحأ فرتعا 2001 ةنس ةدحتملا تايالولا

 هتمهم َّنِإ ًالئاق «ميظنتلا اذه نم فيلكتب نادوسلا ئلإ هرافسأ نع ثدحتي وهو ةقدب هّرود

 .ةيواميك ةحلسأ ريوطتل ةدعاقلا اهب موقت لامعأ ةعباتم

 . لظلا يف ءاقبلا ندال نب رثآ ناد وسلا ىف هتماقإ نر ايلوألا عبرألا تاونسلا لالخ

 ترهظ مث .ةدحتملا تايالولا دق ةقوشكملا ةهجاوملا نع هسفنب أني ءاوضألا نغ ًاديعب

 نييلغلاو نتاشيشلا ىفو ةنسوبلا يف تايلمعل هليومتو همعد نىلع لدت 1995 ةنس تاراشإ

 يتلا تامجهلاب هتقالع نع ثذدحتت تاعئاش ترادو .ايوروأ لكاذو برغملاو رصمو

 ام دجوي ال تاعئاش درجم تناك اهنكل .نميلاو ةيدوعسلاو لاموصلاو كرويوين يف تعقو

 يزمر لاخ نوكي امبر يذلا ءدمحم خيش دلاخ ئلإ فرعت امبر .اهضحدي وأ اهديؤي

 ريجفت لواحو 41993 ةنس يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا ربد يذلا وهو .ءفسوي
 دعا :ةقيلخ كاسح لستم نيكو اسيرر . ضدايلا ظيصملا قوق 387 زارط نع قارقاط

 لثمم لعفي ناك امك «ةيباهرإلا تاعامجلا ئلإ لاملا لقني ناك يذلا وه .ندال نب ةرهصأ

 همسا نيرشعلا نرقلا نم تاينيسمخلا يف رهتشا ينويزفلت جمانرب يف ةبيقح لماح
 داس راطم ىف اذه ةفيلخ ةيكرمجلا تاطلسلا تزجتحا) « .11 الثا| 101303016 رين ويلملا»

 ا زدلونير ميج لواح دقو .1995 ةنس رياني / يناثلا نوناك رهش يف وكسيسنارف

 يف هتقالعب هماهتال ًاساسأ دجي نأ يبلط ىلع ةءانبو ًادهاج «لدعلا ةرازو نم 8 64و
 - ١ | .--هسيهي8ي8سنضجس4س م م -|(|
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 ةرازو نأ فسؤملاو رجا ةريزج يأ ليلا اعلا زكرم ىلع دادس تما

 . (ةّلدأ

 كلملا «يدوعسلا لهاعلا لإ ةحوتفم ةلاسرب ندال نب ثعب 1995 ةنس فيص ىيفو

 ةلاكو تادم كلذ قعبو .ةيدوعتسلا ف ةَيلكيرذألا ثارلغلا دولجَو اهيق بجي ءدهف

 هيف باهرإلا ةحفاكم زكرم معدبو ضيبألا تيبلا نم طغضبو «ةيزكرملا تارابختسالا

 دزبأ أ دس انياب نو يدور ذ قيقحتلل اهدوهج سركت اهل ةطحم ةماقإل ةطخ عضو

 ثيح موطرخلا يف ه اةطحملا» هذه عضوب ةفزاجملا يف بغرت ال تناك املو .اهدوجوب
 نوكي ««ةيضارتفا ةطحم» ءاشنإب يضقي اركَتبُم احارتقا روطت تذخأ دقف «ندال نب ميقي

 ىتح دوجو هل نوكي نلف رمألا عقاو يف امأ ءراحبلا ءارو هؤاشنإ متي عرفل ًاهباشم اهلكيه
 . ةلاكولل يمسرلا رقملا يف

 ىلإ ندال نب لحر .جنرطشلا ةراجح نم ناتعطق تكرحت 1996 ةنس عيبر يفو

 :.ليصقلا كات يهرب 1 اه . موطرخلا يف هتاكرشو تبع وود ايعيس

 . ةيكيرمألا ةيامحلا بلط دقف ناد وسلا ىف : «ندال نب , ةكبشاا زارسأ نم ريثك ىلع نّمتوُمل

 4 نس ندر كك لعلب سلا يكسب هله لبن لاو

 نع فشكلا ىف ةيضارتفالا ةطحملا كلتل انوع ناك لامج هل عضخ يذلا باوجتسالا

 ؛طاشنلا ريثكو راشتنالا عساو ًائيش ةطحملا هذه تفرعف .اهلكشو ةكبشلا هذه مجح

 فسوي يزمر ناك .ةلود نيسمخ نم رثكأ يف ةَرِيَتْسُم ايالخ وأ اهل تاعامج دجوت ثيح

 هذهل لدعملا يرثلا ندال نب نكي ملو .ةعامجلا هذه ءاضعأ نم ريرضلا خيشلا كلذو

 . اهتاطاشن لكل رّيدملا لقعلا لب «بسحف ةكبشلا

 ساسأ وه امك : ساسألا «ةدعاقلا»وه ءانملع امك «مسا ةكبشلا ةذمل ناكو

 هتكبش ىلع ءانبلا لامعأ يف ًالواقم هدلاو ناك يذلا «ندال نب ةماسأ قلطأ دقف .ناينبلا
 ماظنل ميظعلا حرصلا كاذل ئلوألا ةيساسألا ةدعاقلا لكشت يتلا «ةدعاقلا» وه ءًايبرع ًامسا
 . ىربكلا ةفالخلا ةلود وه يملاع ينيد مكح

 وهف .ناتسناغفأ ئلإ داع امل ندال نب ةماسأب ًاميظع ًابيحرت نابلاط ةكرح تبحر

 ممل هج جل مس سل لل ص



 نيذلا نيلتاقملا نم انفرع دقو .نادوسلا ىف ماقأ امل اهيف بيردتلا تاركسعم َلّوَم يذلا

 يتلا تاركسعملا كالت ىف اوبْدَدَت مهنأ ناشيشلا ىفو ةنسوبلا يف مهيلع ضبقلا ىقلأ
 يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ ىَّتَش نم اهيلإ اوؤاج ددج نيلتاقم مامضناب هئيجم عم تَعَّسَوَت

 دال نب اهلكش يتلا 255 ةبيتكلا ىلإ نومضني بيردتلا تاركسعم نم نوجيرخلا ناكف

 يف ةرشتنم ةرتتسم ايالخب نوقحتلي وأ ءاهموصخ دض اهبرح يف نابلاط ةكرحل ًانوع نوكتل
 . ملاعلا عاتصأ

 ططخلا ضعب باهرإلا ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملا تروط 1997و 1996 يتنس يفو

 فطخب موقي قيرف ليكشت ئلإ ططخلا هذه مدحإ يمرت .ناتسناغفأ يف ندال نب فطخل

 ةلاكول ةعبات ةرئاط ىلإ ةراّيسلاب هلقنو همف ىلع ةماّمك عضوو هدييقتو ندال نب

 عافترا ىلع قّلحُتو علقت مث يبارت راطم يف ةزيجو ةهرب طحت ةيزكرملا تارابختسالا
 ةطخلا هذه ىلع ةيزكرملا ةلاكولا تقفاو .رادارلا ىدافتت يكل ناتسناغفأ ةرداغم ضفخنم

 امم رثكأ أتقو تجاتحا اهّنكل «ناتسناغفأ لخاد لمعلاب اهتبغر مدع مغرب ضضم ىلع

 مث نمو اهنارودو هيف ةرئاطلا طوبه ةيناكمإ فرعتلو يبارتلا راطملا كلذ دقفتل يغبني

 ود هييرلا اني رع اكلسااس يب هايم سس ا يس جم حباب .اهعالقإ

 .ناتسناغفأ

 نمز ديدحت يف انزجع نع جتن هذه فطخلا ةيلمع يف عقو يذلا للخلا َّنَأ ريغ
 «نحن هراتخن نمز يف سيلو ؛ةبسانملا ةصرفلا حنست امدنع لجرلا فطتخا نإف . ةيلمعلا

 نب هكلابجو دسم دقو .هلققل ةرئاطلا تأت امكير عرو ضعج وأ اموي قيرقلا دبع ريقتتم هنإل

 نورطيسيو ةرئاطلا رمأ نوفشتكي امبرو «هبقعت ئلإ مويلا اذه يف نابلاط ةكرحو ندال

 , أك اريك ى ةيزكرملا ةلاكولا رصانع ىلع ضبقلا ءاقلإ ةصرف نوكت ذئدنعو . اهيلع

 يتلا ًةرايسلا فطخلا قيرف رظتني نلف .ةطخلا هذه ىلع تاليدعتلا ضعب تّلِخْدَأ مث

 .ةرئاطلا ,لصت نيس ةهيسررملا يف هيلإ قيرفلا بهليس لب .مهتيلمع اوذفنيل ندال نب لقت

 روصلاو طئارشلا نعي قرأ نأ تبلطو :ءاطقمألا نم رلاقبق ةديج ةطخ يل تدبو

 . ةيئوضلا

 تسيل «(101185 0 يدك وك نصح هبشت ىتلا «13:02ا كانرات «ةعرزملا هذه
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 3و رحاس» فورعملا يئامنيسلا مليفلا يف نوريثك اهدهاش يتلا 20:0غطإل ىثورود ةعرزمك

 عضب اهيف . ساسنك ةيالو يف ةفورعملا عرازملا نم ديكأتلاب تسيلو «.7 ااه, 0 2
 نم ةيواز لك دنع دجويو ء«راتمأ ةعبرأ وحن هعافترأ رادج اهب طيحيو لزانملا ثراربقع

 رارط نم ناتبابد فقت ةعرزملا جراخ يفو . شاشر عفدم ضبرم رادجلا اذه اياوز

 عرصم ةيمتحلا ةجيتنلا نوكتس ةعرزملا هذه ىلع موجهلاب فطخلا قيرف ماق نإف .1 -5

 تررقو .ليلق مهددعو «دلبلا كاذ يف ةيزكرملا ةلاكولا مهتعَضَو نيذلا دارفألا عيمج

 يتلا اياكحلا نم) .موجهلا ةركف ءاغلإ فورظلا هذه يف عامجإلاب ةينمألا ةعومجملا

 تيناج ماعلا يماحملا نإ لوقت ةياكح 1 ثادحأ دعب ةدعاقلا ميظنت نع ةنسلألا اهتلقانت

 انأ اهيلع ضرتعا يذلاو .حيحص ريغ اذه نكل .ًادبأ ةيلمعلا هذه ىلع قفاوت مل ونير

 نود ناتسناغفأ ىف انلاجر عرصمو ء.اهنع ىنغ يف نحن تايفول ابنجت ءأعم تي جروجو

 ةلاكرلا لاجرلا نقتمي ليرخأ ةقيرط نع :تحبلاب هذع عرجبلا ةركف نع اهبقمعساو .(لباقم
 .ةدعاقلا ميظنت دئاق نم اهيف اولاني نأ ناتسناغفأ يف ةيزكرملا

 دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو َّنَأ ريغ «ندال نب فطخ يف انلشف اّنَأ مغربو
 ا/اذ؟ هاصوا ىسناك لمأ ريم َلَتَق .1997 ةنس اهتذفن ةيماقتنا فطخ ةيلمع يف ًاحاجن تققح

 لكمو . اهتاذ ةلاكولا بيئاكيم بناب مامأ ةيزكرملا ةلاكولا يفظوم نم ًاددع صاصرلاب !2051

 همسا ةلاكولا تفرغو .اياحضلا ءالؤه رّسأل ماقتنالاب دوعولا ةلاكولا مدقت نيحلا كلذ
 بكر . مهنم تلفي نأ لجرلا اذه عاطَتْسَأ ءكلذ مغربو . . ةثداحلل يلاتلا مويلا يف يقيقحلا

 لاطرب ديم ديلا و هرظتني ملو .دحأ هّليبس ضرتعي ملو ناتسكاب ىلإ ًادئاع ءودهب ةرئاطلا

 ةجعنلا ريم ناك تنل م ةناسأ لغم هلقمي . ناتسكاي ىلإ لصو اهدنح ةيزكرسلا ةلاكولا

 دحأ نم تبلط اهّنَأ ريغ هلاعفأ نم تةاتسا هتلئاع نأ عمو . ةيرث ةريبك ةرسأ يف ءادوسلا

 . هيلإ اهمّدقت لاومأ ءاقل هتيامح ناغفألا برحلا ةنارعأ

 رثأ ءافتقال بيلاسألا فلتخم طيطخت يف تاونس عبرأ وحن ةيزكرملا ةلاكولا تضمأ
 عادبإ نم ططخلا هذه هتنمضت ام مغربو . اهططخ بيرجت يفو هفطخ مث نمو يسناك

 هذه رمأ يف . هابتنالل وعدي اممو . ظ”ً: اهبيصن 3*6 قافخإلا نأ ريق باجعإلل وعدي
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 ةرازو نم وأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم قيرف لاخدإ تنّمضت اهنم ةدحاو َّنَأ ططخلا

 ةلاكولا ىرخأ ةرم تبرعأو . يسناك ئبتخي ثيح ةيناغفألا نوصحلا دحأ ئلإ عافدلا

 نمزلا نم ةهرب دعب يسناك ٌسَحأو . ناتسناغفأ ىلإ اهرصانع لاخدإ اهضفر نع ةيزكرملا

 اولا .ناتسكاي ىلإ هرافسأ فنأتساف هرمأ تيسن دق ةيزكرملا ةلاكولا ّن

 يرجي عامتجا ئلإ يسناك ْرَج نم ةيزكرملا ةلاكولا تنكمت اري » ,هريش نوتات

 باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا تضرْعَتْسَأو .ةحلسأ ةقفص نع هيف ثيدحلا

 سكافزيِف ةنيدم ةطرش ىلإ هوبشملا ميلست متي نأ تررقو ءاهليصافت لكب .ةطخلا هذه

 نم ةعرس رثكأ ةمكاحملا يف ةقيرطلا هذهف . ةمكاحملل همدقت ثيح اينيجرُف ةيالوب 18

 . عامتجالا اذه ةليل انرظتنا مث . ةيلاردفلا مكاحملا

 داكو . «عوبسألا ةياهت ةلطع يف ًاظراف ةيزكرملا ةلاكولل عياتلا :تارايسلا فقوف ناك

 بهذأ مل .ًامئان سراحلا ناكو هنم تلخد يبناج باب وحن ٌتهجّناف ْأَقلْغُم يمامألا بابلا

 لب «هيف برحلا ةفرغ ناردج المت ةحطسملا نويزقلتلا تاشاش ثيح تايلمعلا زكرم لإ

 :ريبلاب ةعاوبب ةلارخ ايفو باهرألا ةيبفاكم رمل ةعياقلا تاالاصتألا ةفرظ حبلإ ترعت

 ءاغصإو مامتها عقلشاي 0 _ دارقألا نم ةريغص ةعامج كانه تدجوو .ةيتوركلألا

 هجوت ندنل تناك نيح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايأب ركذُي ًارظنم ناك .عايذملا لوح نيل

 . ةيرسلا ةيسنرفلا تادحولا ىلإ ةعاذإلا ربع اهتاءادن

 نابربس يقيش ةرايس لإ هءادن هجوي يكلساللا لاصتالا نع لوؤسملا لجرلا ناك

 دودحلا برش ةيناتسكاي ةنئيدم ىف قدنفو ينيص معطم مامأ َتقَقَوَت ا عربإب كنطانءطخم

 بتكمو ةيزكرملا ةلاكولا نم كرتشم قيرف ناك ةراّيسلا هذه لخاد يفو .ةيناغفألا
 .رجفلا ناذأ رظتني يلاردفلا تاقيقحتلا

 نم ثلاثلا قباطلا يف ةفرغ ضرتفملا عامتجالل يسناك َجَرْدَتْسا يذلا انليمع داع
 احابص ةعبارلا ةعاسلا دنع هتفرغ باب قرطي هل اقيدص رظتني يسناك ناكو .قدنفلا

 . رخآ ًائيش رظتنن انك دقف نحن اّمأ .دجسملا ىلإ هبحطصيل

 بسح ًاحابص ةعبارلا تالاصتالا ةفرغ ىف رادجلا نئلع ةعاسلا براقع تزواجت

 تحت ةفرغلا هذه يف يلوح تظن .ًاتماص لاصتالا زاهج لاز امو .ناتسكاي تيقوت
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 بررتج «بيصأ .راكيس هديبو يضايرلا هسابل ًايدترم تت جروج تيأرو ءارمحلا ءاويظألا

 جرخت دعت مل كلذل ٠ . ضيبألا تيبلا يف أعم انلِمع نيح لبق نم ةفيفخ ةيردص ةحبذب

 غبتلا غضمب يفتكي وهف نآلا اَمأ نراوسلا ريشا لاا وعلا ينصت راي كنا ني ايد

 اباهذو ةئيج ضرألا عرذي ناك دقف زهادد 00008 نودروكك نوج لارتلا هبئان امأ .

 حالس يف حانج دئاق ناك موي ربصلا داتعا هنأ عم دفني داك هربض نأ قلبي ..فايلأ بارق

 هذه لخاد ديازتي رتوتلا أدب .(هلل دمحلاو) يقيقح لمع دجوي ال ثيح 1/6 خيراوصلا

 خرص ثيح ًالعف دفن دق تِنَت رْبَص نأ ودبيو .اهترارح تعفترا يتلا ةمحدزملا ةفرغلا
 «.مهدنع عبرلاو ةعبارلا ةعاسلا تراص ءيعا خت مهلأسا ؟مه ؟مه نيأ)» : الئاق

 .ىنبجأ .ءارمحلا ةرايسلا ء«ءارمحلا ةرايسلا) : الئاق ىكلساللا زاهجلا لماع ثدحت

 1 ( . لوح

 .بيجي نم الو

 وهبلا لإ ضعبلا جرخو ةفرغلا لخاد رتوتلا دادزا . فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا تراص

 :ةدعاق ؛ةدعاق» : يكلساللا زاهج نم توصلا جرخ ةأجفو نوئيجيو نوحوري يجراخلا

 لاحلا يف تحتفو ؛ . بكرملا يف درطلا رّرَكُأ . بكرملا يف درطلا .ءارمحلا ةراّيسلا انه

 لاجرلا قتاعو. تافاعيلا عيلاعتوب دعاقملا تحب ةأرقيم قناق يتلا ايتابمشلا تاجاجز

 «.يتجوز ربخت ال لاقو ّيلإ رظنو هراكيس تن لعشأو . اضعب مهَضعَب

 ىلع ًاضرأ هحرطي نم دجو بابلا حِتُقو قدنفلا يف يسناك ةفرغ باب قرط نيح

 بوكملا نم الجر عمس لب هرجفلا ناذأ عمسي يل .ةريكسلا ةرجسحلا كلت لخاخ هتطب
 اهقيرط قيشت ءارمحلا ةرايسلا تناك طاقف نينتلأ نيتقيقد عبو . هّقوقُح هيلع ولتي يلاردفلا

 زارط نم ةرئاط مهرظتنت تناك ثيح راطملا وحن ةيلاخلا ةنيدملا عراوش ربع ةعرسم

 .وود# اهتاكرحم تناكو 6 - 2

 دحاو لجر نم لانتل هفرعت ءيش لك تبّرجو «تاونس عبرأ لاوط ةلاكولا تلواح
 دعبو نآلاو .اهيفظوم لتقو اهراد رقع يف اهمجاه نيح كابرإلاو جرحلا اهل بّبس طقف

 ناك ئنبملا ثرداغ نيحو .كابرإلاو جرحلا كاذ فج ايف تيلازأ ليوطلا تقولا اذه

 123 قيرطلا وحن تفطعناو ةيسيئرلا ةباوبلا نم تجرخ نيحو .ًاضفخنمو ًافيفخ بابضلا



 دجت نأ ئسع .قيرطلا بناج ئلإ اياحضلا ءالؤه دٌقري ثيح تَعِضْو يتلا نابلصلا تيأر

 مكح هجاوي امبرو نجسلا يف : ًازجتحم اهءانبأ لتق نم ةيؤُر يف ءازعلا ضعب مهتالئاع

 اهجوتم ئنبملا ترداغ نيح تالئاعلاب لصتي تنبت جروج تكرت دقف . . اينيجرف يف مادعإلا

 ًاليوط اتقو قرغتسا هَّنكل «ةلاكولا هذهل ريثكلا ينعي لجرلا اذه ىلع ضبقلا نإ . يلزنم ىلإ

 . يوقلا عفادلا كلمت تناك اهعمجأب ةلاكولا َّنَأ عم ًادج

 رخفتو تلعف امب زتعت ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يسناك فطخ ةيلمع تلعج
 ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا امأ .اهّرَقَم ئلع موجهلا ئلع تاونس عبرأ ءاضقنا دعب اهسفنب

 راضحإ تايلمع ذيفنتو ةسارد يف ينيتورلا اهلمعب موقت تناك دقف باهرإلا ةحفاكمب

 هةققمأ انآ فسوبلاو .يسناك فطخ مت نأ دعب اهريغو ةدحتملا تايالولا ئلإ نييباهرإ

 كتئلوأ عيمج 9/11 ثادحأ ٍتعقو امل تحجن اهنأ ولو .ئرخأ فطخ ةلواحم يف

 تايالولا ئلإ اورضحأ 1993 ةنس يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا يف اوكراش نيذلا
 مساب همسا طبترا يذلا ؛ةيلخلا دئاق ءفسوي يزمر وه .مهنم دحاو ءانثتساب ةدحتملا

 ةمكحم تنادأ 1996 ةنس يفف .دمحم خيش دلاخ همسا ةدعاقلا دارفأ نم رخآ صخش
 نم ءديعب نم ةرماؤملا هذه ىف ةكراشملا مرجب دمحم خيش دلاخ كرويوين يف ةيلاردف

 زارط نم تارئاط ريجفتل طيطختلا يف ةرشابم ريغ ةكراشمبو «ةدحتملا تايالولا جراخ

 ةعومجملا ىلإ هريراقت يف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ركذو .يداهلا طيحملا قوف 7

 دئاخ امو ةرئالسلا لاقعلاو ةرفصإ قذلا ةيسلسوب ىرسر لاح" وه اذه دالاتس ذآ ةيبمآلا
 ءاضقنا دعب انمِلَع دقو .هديرُت انك كلذ مغربو .هتايح يف ىّبسلا رثألا الإ دمحم خيشلا

 ةرازو يف لمعي هّنأو رطقب ةحودلا يف ميقي دلاخ َّنأ هتنادإب مكحلا رودص ىلع ةنس

 ..كاذع ةايملا

 ةصرفلا ةحاتإ ذِّبَحَأ مل ًاديج دلبلا فرعأو .رطق يف ًانمز ءتيضق تنك املو

 ةنس يفف .ةيلزه ةيحرسم يف لصفب ينركذي مهنع هرّكْذَأ ام .هلاقتعال ةيرطقلا ةطرشلل

 عراوش دحأ يف ريسن انكو «ةيرطقلا ةطرشلا تارايس يتلوج يف ينتقفارو كانه تنك )1
 ترّكذتو .اهضعبب ةطرشلا تاراّيس تمطتراف ةيئوض رورم تاراشإ هيف نكت ملو ةنيدملا
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 .1990 ةنس 5110866 ركنتس خيراوص ضعب ىلع اولصح نيح مهكولس ةيجاودزا ًاضيأ

 حتفل مهتالواحم مث .(كلذب فارتعالا اوضفرو ناتسناغفأ نم خيراوصلا هذه اورتشا)

 تايالولل ةداضم تايلمع يف ةعلاض ناريإ هيف تناك تفو يف ناريإ عم يساموليد راوح

 عيطتسن انك نإ فرعأ نأ تدرأ تامولعملا هذه ئلع ًادامتعاو .اهلك ةقطنملا يف ةدحتملا

 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو در ناكو .ةيرطقلا ةموكحلا ملع نود فطخ ةيلمعب مايقلا

 ةعّنَمُم ةيفخ ةيلمعب مايقلل ةيفاكلا ةيناكمإلا نوكلمي ال مهنأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو

 ةطخ ةداعلاك تناكف .فطخ ةيلمعل عافدلا ةرازو اهتعضو يتلا ةطخلا امأ .رطق لخاد

 .هدرفمب دحاو لجر لاقتعال سيلو ةلود وزغل

 نم يساموليد وهو 736101 176:05 سوريُي كيرتاي كاذنا رطق يف انريفس ناك

 ناك نإ هتلأس .باهرإلا ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملا يف لبق نم لمع دقو لوألا زارطلا
 سعيا يذلا ةقفاوم ىلع لصحيو ريمألا دنع رصقلا نوؤش ريزو لإ باهذلا عيطتسي
 يا يعل ايعكع كلا كارو .رخآ صخش يأل اهنع ةملك حشرت نأ نود فطخلا ةيلمعل

 بيكتملا نم ًاقيرق اسرق نأ ةيسألا ةعرصسلا تيرزقا ركآ ارايخ قلم الل 35 املا هسقو
 نييرطقلا نيينمألا نيلوؤسملا رابك نم ًادج دودحم ددع هقفاريو ًانذإ لمحي يلاردفلا

 . لجرلا لاقتعال

 مغرب لاقتعالا قيرف لوصو لبق دالبلا نم ّرْفَو هذه انتطخب دمحم خيش دلاخ ّمِلَع
 عبطلابو .ةطخلا نوملعي ظقف ةيلوؤسعلا زابك نم ادج ادودحم ادلع َّنأ لولع رطق ديكأت

 لخاد نم ٍبّرُس ربخلا َّنَأ اندقتعاو ءفصوي ال يرطقلا نمألا زاهج نم انؤايتسا ناك
 زاوج ًالمعتسم دالبلا نم رق دق دمحم خيش دلاخ َّنأ ريراقتلا دحأ يف ءاج دقو . ريضتقلا

 باهرإلا ةحفاكمل ةيمألا ةعرمجملا نأ فسؤملاو ..ةينيدلا ثوؤشلا ةرازو هلأ هعمدق رئفاس

 لقعلا نع قئبنملا ىّيسلا ضيفلا كلذ دّرجم نكي مل لجرلا اذهف .ةلماك ةصقلا فرعت مل

 رصتقي ملو .ربدملا لقعلا وذ يباهرإلا وه لاخلا لب «هتقيقش نبا .فسوي يزمر رسدملا

 طيطختلاو 41993 ةنس يملاعلا ةراجتتلا زكرم يف عقو يذلا ريجفتلل طيطختلا ىلع هلمع

 قيفرلاو كيرشلا اضيأ ناك لب ؛«1995 ةنس ىداهلا طيحملا قوف 747 تارئاط ريجفتل

 هذه ]5 ةينمألا ةعرمجملا تقرع ولو. .ةدعاقلا تايلمح ذقاقو ثدآل نب نع ب؟قملا
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 ةلاكو اهب موقت فطخ ةيلمع ذيفنت ئلع اديدش اهرارصإ ناكل ءاهنيح يف تامولعملا

 انفرع اّنأ ولو .تاضارتعا نم همدقت ام لك نم مغرلاب شيجلا وأ ةيزكرملا تارابختسالا

 لماش ِثحب ىلع ًاديدش انرارصإ ناكل رطق نم ّرَف نأ دعب دمحم خيش دلاخ رود

 لجرلا اذه رود نع تامولعملا هذه لك نأ فسؤملا نكل . هيلع ضبقن ىتح لصاوتمو

 َتَعَفَو نأ دعب الإ يداحتالا بتكملا الو ةيزكرملا ةلاكولا اهفرعت مل ةدعاقلا يف مهملا

 .11//9 ةعقاو

 تايلمع يف انعم نواعتت مل «ئرخألا نادلبلا ضعب َّنَأ ريراقتلا ضعب يف ءاجو

 تسرتنإ لانوشان ةيرود يف 40350 020116 لكنفراك مدآ اهرشن ةلاقم يفو .فطخلا

 ناك ةشغم .دامع همسا صخش نع ثذحت 2002 ةنس عيبر يف ةرداصلا ١1 0ه2أ 12[ عكأ

 ىلإ ة ةّهجّتُم ةرئاط نتم ئلع وهو 1997 ةنس ةدحتملا تايالولا اهل ّدعت لاقتعا ةلواحم فده

 نواعت نأ ديل متو اهتهجو رييغتب ةرئاطلا ئلإ تراشأ ةيدوعسلا ةموكحلا َّنَأ ريغ ؛ةيدوعسلا

 . هللا بزح ةدايق نم ناك يذلا لجرلا اذه ىلع ضبقلل اكيرمأ عم

 داهجلا ميظنت اهيلإ ّعَضْنَأ نأ دعب ًاددعو ةوق ةدعاقلا تدادزا 1998 ةنس ةلالطإ عمو

 دبع خيشلا رود فشتكا نأ يلاردفلا قيقحتلا بتكمل قبس دقو . يرصملا يمالسإلا

 خيشلا اذه مك دقو .1993 ةنس كرويوين يف ةيباهرإ لامعأ باكترا يف يرصملا نمحرلا

 دال ب نفاس مهنمو : تفقد َّنَأ ريغ . 1996 ةنس ةدحتملا تايالولا يف دبؤملا نييسلاب

 ةيماقتنا ةيلمعل نوططخي اوناك ءرصم يف يمالسإلا داهجلا ميظنت ميعز يرهاوظلا نميأو

 يمالسإلا داهجلل نومتني دارفأ مجاه 1997 ةنس يفو .نجسلا نم هجارخإل نوربديو

 ةطرشلا تدجوو .ًاحئاس نيتسو نينثا اولتقو رصمب رصقألا ةنيدم يف بناجألا حايسلا

 نع جارفإلا بلطت تارشن اهيف ٌعِضْوَو مهنوطب تّرِقُب دقو ئلتقلا ءالؤه ضعب ةيرصملا
 هذه نم راهنت دق اهدنع ةحايسلا ةعانص َّنأ رصم ترعش امدنعو .ريرضلا خيشلا

 ملقدعلا اذه. ىلع ةدشب تيرضو ةعساو تالاقتعا ةلمح تّنش حايسلا ىلع تاءادتعالا

 ءادتعالا ةلواحم دعب اهتّئَّش يتلا كلت نم ًافنع دشأ تناك ةلمحلا هذه ىف اهتوسق نأ ئتح

 . ايبويثإ يف هسفن كرابم سيئرلا ىلع
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 يتلا ةيرصملا ةلمحلا هذه دعب ندال نب ةماسأ نم ًابرُق يرصملا ميظنتلا اذه دادزاو

 ًادهع هسفن لع عطق يذلا ريرضلا خيشلا نباو ندال نب نيب ةلصلا تقثوتو . هاوق تكهنأ

 ةدعاقلاو يرصملا يمالسإلا داهجلا ميظنت ناكو .ةدحتملا تايالولا نم هيبأل ماقتنالاب
 هيف تنلعأ ًانايب 1998 ةنس رياربف / طابش رهش يف تردصأ يتلا تاعامجلا نم ددع ن 7
 اذه انئجافي ملو لي ركلألا فلام ركاسلا نقعبز ةدحسملا تايالولاو رصم ئلع برحلا
 .اهفادهأو اهمسا فرعن نأ لبق ىتح ةدعاقلا ئلع برح يف انسفنأ ربتعن انك دقن .نالعإلا

 ايالخلا ئلع فُرعتلل نينس ثالث نم رثكأ ذنم ةقيدصلا تاموكحلا عم نواعتلاب لمعن انك

 ذه دنع لظنتس تانلمع اهلارو . طسوألا قرشلاو ةيقيرفإو ابوروأ يف اهريمدتو ة ةَرََعْسُملا

 مكح ردص 1998 ةنس عيبر يفو .هسفن ندال نب فطخل ططخن انكو «ةدعاقلا رصانع

 . تياو وج يرام ماعلا يماحملا نم نتاهنام يف ةيلاردف نيفّلحم ةئيهو ةمكحم نم هقحب

 ةحئال ئلإ ندال نب مسا ةفاضإ ديرت باهرإلاب ةصاخلا ةينمآلا ةعومجملا تناكو

 دض يموجه لمعب مايقلا اندرأ 1998 ةنس علطم يفو .مهفطخ بولطملا نييباهرالا

 ءاوس «باهرإلا نم نطولا ةيامحل لماش جمانرب عضوب ءدبلا ًاضيأ ديرن انكو . ةدعاقلا

 عنقت 1998 ةنس ثادحأ لعلو .تاعامجلا نم اهريغ نم مأ ةدعاقلا نم ًاباهرإ ناكأ

 . ةدعاقلا ىلع موجهلاو نطولا ةيامح .:ًاعم نينثالا ديرن اّنأ مالعإلاو سركتوكلا



 كسا لدصافالا
 مدلل سمس لي ةا1871ا ابر 00و و مت د نا 700

 نطولا ةيامح جماترب ةدب

 غلاب ًارمأ نإ ةلئاق ناس يطع موي ءاسم يف ةلاحلا ةفرغ يب تَّلَصّنَأ نيح

 :ةيرامك ةحلسا مادختْسا ىلإ ريشت :: ةلوألا ريراقتلا تناك ءويكوط يف ثدح دق ةيمهألا

 نأ ةيشح تبلط :ثيع نلإ تيهت ىثكلا .ةداح ةحيفحص اهتعيبطب تنميلا ةيلوأألا ريراقتلاو

 لامعتسا ىلإ ريشتو ءام ذح ىلإ ةَعِنْقُم ةيمالعإلا ريراقتلا تناك .ًاحيحص رمألا نوكي

 تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوب تْلَضَنا .ًانّيَعُم ًايواميك ًاحالس مهدحأ

 هتلقث يذلا نبكلا ىف هاج امس لضفأ مهتاهولعم نيت لو «ةيجراخلا ةزازوو ىلارداقلا

 . ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةرازوب تلصّناف . ةيئاضفلا الل ةطحم

 لاجم نوكي تالاكولا فلتخم نم نيلثمم مضت لمع ةعومجم تلكش نأ يل قبس

 ناصخش ةعومجملا هذه يف زربو .لماشلا رامدلا ةحلسأو باهرإلا يسيئرلا اهلمع

 ةزايح لامتحا نم ديدش قلق امهرواسي «ىلثم ءاناكو .ءيش يأ لعف ىلع نارداق ناطشان

 اويل تيناك .يوون امبر وأ يواميك حالس ىلع فسوي يزمر اهيلإ يمتني يتلا ةمظنملا

 ىف نيلماعلاو ءاملعلا نيب لْصّولا ةلص تناكف «نيصخشلا نيذه دحأ يتركاه نودروك

 ةّصاخلا تايلمعلا ةدايقل ةعباتلا سودناموكلا قرفو ةرازولا يف ةيوونلا تاربتخملا

 ذي نم ةيوون ةلبتق ٍبَُحَّس دنع هْلْمَع بجي امل ةيناذيم تابيرذت دوقت تناكو :ةكرتشملا

 . يباعيزإ

 م5مجمعا« هدد ككنوي كنارف ةعومجملا هذه ىف زّيمتملا رخألا صخشلا ناكو

 َدَعُيو .ةيناسنإلا تامدخلاو حصل ةزاززب ىف ةياعلا ةطدصلا تاامدقم يسلق ىلا لمحي ىلا
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 مهلو ةيرحبلا سابل نودتري هدارفأ ضعب «نييندمو نييركسع نم ًانيجه ًانيوكت مسقلا اذه

 ًانهاك ناكو . .ًاضيأ لاريمأ لب بسحف ًابيبط كنارف نكي مل . ةدرجم ةيركسع مقار

 ىف ءاربخ مضت دالبلا ربع دتمت ةكبش كنارف لكش .هغارف تاقوأ يف اهسرامي ًايتناتستورب

 . ىّرَحَن اهتياغ ىبطلا مسجلا نم صاخشأ ىلإ ةفاضإ ةيجولويبلاو ةيواميكلا ةحلسألا

 وأ يواميك حالسل يباهرإ ٍلامعتسا ىلإ ريشُي رخآو نيح نيب ُدِرَي دق يداع ريغ يبط ريرقت

 . يجولو يب

 ىلإ ُتْلَصَو نأ دعبو 41995 ةنس سرام / راذآ رهش نم كاذ دحألا موي ءاسم يف

 مرتحملا ّسقلا بيبطلا لاريمألا اهيأ» :الئاق هُثردابو كنارفب ًايفتاه ٌتْلَصضَنَأ ةلاحلا ةفرُع

 «. ويكوط يف ةليللا هله ثدح بيرغ ءيش «كنارف

 وهو . قِلظَأ دق باصعألا زاغ نم ًاعون نأ «ةيفحصلا ريراقتلا نم ودبل ١ بااجأ

 ًاقيرف لكَشأس ٠ ءمكيدل عنام نكي مل نإ «ينإف .ينابايلا شيجلا ىدل دوجوملا عونلا سيل

 اهيا اصتاسو .عربل اذه ئلع فرعتلا يف نيينابايلا دعاسيل لاحلا يف كانه ئلإ بهذي

 ".مهدنع نينثالا موي ًأدتبا دقف «نيينابايلا يئارظنب

 انترافسب لصتت نأ ةيجراخلا ةرازو نم بلطأس . كنارف اي ةدّيج ةركف اهّنِإ) :هل تلق

 لثمم رضح كاذ نينثالا موي حابص يفو «. كقيرفل ةنكمملا ةدعاسملا ميدقتل ويكوط ىف

 ةصاخلا ةينمألا ةعونعملا اعامقحإ] 4و لو «ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةرازو

 . ةلاحلا ةفرغ يف باهرإلا ةحفاكمب

 ريرقت هديبو ةسلجلا سيئر دعقم لباقم يرحب لاريمأ سابلب كنوي كنارف سلجو

 نأ ودبيو 5:19 نيراس «همسا باصعأ زاغ وه لَمْعَتْسُملا زاغلا ّنِإ» :لاقو ؛لماك

 ةئف يه موجهلا اذه نع ةلوؤسملا ةعامجلا ْنِإو .ةلماك ةيركسع ةعرج نكت مل ةعرجلا
 ( . ثانات دااطأاكإ/0 ويكيرنيش مؤأ مساب فرعت ةينيد

 بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عم لماعتلا يف ةربخ يل تراص دقل

 يْنظ بخي ملو .ةعامجلا هذهب اوعمس دق مهنأ يف كشأ ينلعجت يلاردفلا تاقيقحتلا

 دجو امل «ةيضاملا ةعاس ةرشع يتنثالا لالخ ةدراولا ةيفحصلا ريراقتلا ضعب الول ذإ .ًادبأ

 غلابلا يمارتحا نع برعأ نأ الإ ينعسي ال يّنكل .ةعامجلا هذه نع ءيش مهتافلم يف



 207 نطولا ةيامح جمانرب ٌءدب

 ءلدال» 0/0611 لينوأ نوج «ةينمألا ةعومجملا يف ديدجلا يلاردفلا بتكملا بودنمل

 دقو قباسلا رهشلا يف فسوي يزمر لاقتعا بيترتل اقيثوو الصاوتم ًالمع يعم لمع يذلا
 ءاجن نأ دعي ةغومجملا هذه يف ليئوأ نوع لمع نم لّوأْلا عوبسألا لالخ لاقتعالا من

 مل ةلصاوتم مايأ ةذع لمع .وكاكيش يف ةمظنملا ةميرجلاب قلعتت ةمهم نم نطنشاو لإ

 بحي ءطاشنلا ريثك يعملأ لجر لينوأو .ليصافتلا لكب متهي نأكو هلزنمل اهيف بهذي
 مالكلا نم هعنمي ءيش الو «ةلماعلا ةقبطلا نم ةرسأل يمتني «يلثم وهو ءاضيأ حازملا
 .ًايسراجس نضعبلا هدجي دق يذلا رقابملا حيرصلا

 اقئاو كلعجي يذلا ام» :هل تلقف ءهلْعِف ةذر ىرأل ًاليلق هيلع طغضأ نأ ترّرقو

 بتكم نأ كلذ بيس لهو ؟انه 40 موأ ةعامج نم دحأ دوجو مدع نم اذكه
 فتاه ليلد يف رظنت نأ كلاب ئلع رطخ له ؟مهل افلم كلمي ال يلاردفلا تاقيقحتلا

 (؟هيف مهل ركذ ءاج نإ ىرتل نتاهنام

 هتبجأ امدنع ىّنكل .هحزامأ ينأ كردُي ملو «؟داج تنأ له» : الئاق لاؤسب يلع در

 يف بتكملا عرفب لصّنيو عامتجالا ةفرغ نم جرخي نأ هبئانل أموأ تْلُق ام تِنَنَع دق ين

 . ةريغص ةقرو لينوأ ىطعأ ةزيجو ةهرب دعب اذه هبئان داع امدنع كل ووو قت

 48 عراش وه ناونعلاو فتاهلا ليلد يف نودوجوم مهنإ .مهل ْاََت» :لاقو اهيلإ رظن

 ( . ةسماخلا ةداجلا عم هعطاقت دنع قرش

 ةدحاو ةركف ةدحاو ةظحل يفو عامتجالا اذه يف ناك نم عيمج ناهذأ ىلإ تردابتو

 نحن» :لينوأ لاقف 2. كرويوين ةنيدم يف قافنألا دحأ يف نيراسلا زاغ قالطإ لامتحا» ىه

 ىصقأب كانه ىلإ مهلسرنل ةيواميكلا ةحلسألا ليلحت يف نييصاصتخا لاجر لإ ةجاحب
 «..نشيجلا هنإ .:ةيواسنكلا داوملا نوصخشيو نوؤفشتكي فيك قوفرعي لاعججر ةةعرس

 ءارضخلا تارايسلا لاسرإ ةركف نوذبحي عامتجالا يف نوكاتنيلا وبودنم نكي مل
 سابلل أهباشم ًاسابل نودتري دونج اهنم لجرتي مث اهريدهب ةنيدملا طسو زهت دونجلل ةلقانلا

 ءادغلا نولوانتي نيذلا 50ءا«ع(عااعه, «عمغعم رْلفَكَر راكب ,يبثا نياثلا دوشح مامأ ءاضفلا داور

 يف اهزكرم يواميكلا حالسلل ةيركسع ةدحو برقأ َّنِإو .مهعله دادزيو مهنودهاشيف

 ذخأو .5 مقر تايالولا نيب دتمملا قيرطلا ىلع تاعاس عبرأ دعب ىلعو دناليرام ةيالو



 عافدلا ةرازو ولثمم هدشنيو هددري يذلا ةينيتاللا ةغللاب راعشلا نوعفري نوكاتنبلا وبودنم

 نم طهرلا» ةيبرعلا ةغللاب ينعيو .ةدحتملا تايالولا لخاد ءيش لعف مهنم بلط املك

 0و5و6 كولا هلادك ؟نوناقلاو ماظنلا ضرف يف ةدعاسملل ةدلبلا ةدمع مهوعدي ءايروقأ لاجر

 ىلع رظحي «رامعإلا» دهع ةياهن دنع 1876 ةنس ردص نوناق ىلإ ةرابعلا هذه خيرات دوعيو

 دودح لخاد ةيندملا ةطرشلل ةحونمملا تايحالصلا مادختسا ةيلاردفلا ةيركسعلا تاطلسلا

 ةلودلا نع تلصفنا ىتلا ةرشع ىدحإلا تايالولا لخاد لاحلا ناك امك) ةدحتملا تايالولا

 نس ىقح ةيركسعلا تناطلسلا هذه ةشرانس تامقساو 1881 ةعسو 1860 ةنس ةرداحتألا

 يف رظحلا اذه يغلي نأ دالبلا سيئرل حيبت ةرقف نّمضتي هتاذ نوناقلا اذه َّنَأ ريغ .6

 ريغ يسائرلا رمألا اذهل اهتددعأ ةدوسمب يبتكم يف ظفتحأ تنكو .ئراوطلا تالاح

 - .هيف تاغارفلا المأ نأ الإ لع امو ءةكوم

 لينوأ نكمت ْدِإ ءرظحلا عفرب يسائرلا رمألا اذه لامعتسال فورظلا ينرطضت و

 «ينطولا سرحلا تاعّردم لامعتساب نتاهنام يف ةدحولا هذه لازنإب نوكاتنيلا عانقإ نم

 جوف ماق كلذ ءانثأ يفو . شيتفتلا ةركذم رادصإ رمأ (لدنلا ريؤو) ماعلا يعَّدملا ئلوت امنيب

 ثيح «ىنبملا نع لحرت هانا» موأ ةعامج اودجوو .ءانبلا يف ئجافم شيتفتب ءافطإلا

 ةعبات ةبقارملل ةرايس كلذ رثإ تكّرحت .ةرجأتسُم ةقلغم ةنحاش لخاد عضوت قيدانص اوأر

 مث «سماخلا عراشلا يف تلخد ىتح َةَقَلْغُملا ةنحاشلا بقعتل يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل

 جادوأ تْخَمَتْنا «ةلاحلا ةفرغ يف نحنو أبنلا اذه انلصو نيح .ماحزلا طسو مهنم تعاض

 ةحلسأب ةلُمَحُم ةرايس# يسفن يف تلق امك «ةسقن يف لوقي وهو ءرجفنت تداك ىتح لينوأ

 راشتسم ئىرأ نأ َنَلَع «!نتاهنام طسو يف ماحزلا طسو عيضتو انتبقارم نم تلفت ةيواميك

 . يموقلا نمألا

 ناكس دم ادع ةريبك دادعأ ءالجإ ةيلآ يف سرادتنو شقانن كيل ينوطو تنك امنيبو

 اهشمنسب اوماقو ققلتعلا ةدحاسشلا ىلع [ورثع مهْنأ انغلبأو لينوأ انب لصتا «كرويوين

 اوشتفو «بتكلا ضعب يوحت قيدانص ىوس اهلخادب اودجي ملو «شيتفتلا ةركذم بجومب
 .ائيش اودجي ملو .8 عراش يف ةنئاكلا مهتقش

 : براس يباصعألا زانغ ذلمف ردعخس دق ةعامجلا هذيع نأ قع اميق انملع اكل



 دم سار لمن ايا يفةيكرأ ةيركسعا أدنم دض مهلزانم يف يود

 ..هظحلي مل ًادحأ نأ ىتح ًافيفخ ناك امك

 1995 ةنس رداصلا باهرإلا نع يهيجوتلا يسائرلا رارقلا نّمضتي نأ ىزارسإ ناك
 :ةيوونا وأ ةيجولويب وأ ةيواميك داوم ىلع نييباهرإلا لوصح لامتحاب ةصاخ ةرقف

 او اديك عل لوصح نم ىلعأ ةيولوأ دوجو مدع يضقت نآلا سميئرلا ةسايس تحبصأو

 نم تاردقلا هذه عزن نم ئلعأ 5 نوكت نلف نييباهرإلا دي يف ةحلسألا هذه تدعو

 دق تاالاح عم يطاعتلل ةّمكْحُم ةطخ عضول ةوعد هذه سيئرلا ةسايس تتسيشكك و . مهيديأ

 .ةآرألا هذه اهيف اهعتشت

 ول ةيجولويبلا وأ ةيواميكلا ةحلسألا عم يطاعتلاب انل حمست تاناكمإ كلمن نكن مل
 مايأ َعِضْو يذلا ميدقلا يندملا عافدلا جمانربف .ةدحتملا تايالولا لخاد هقول اينأ
 سلجم ءاضعأ لْقشَو .ةقرابلا .برحلا ىيست نأ لبق قشالقو وذا ةدرايلا برحلا

 ع(ع يشِنيمود تييو مزءاء اانع36 راكول كيدو ؛5جم الانضاط نن : ماس .خويشلا

 دعب ةيتييقوسلا ةيوونلاو ةيجولويبلاو ةيواميكلا ةعلسألا ةن ماقتل مهسفنأ ءاموصاصأعأ

 مزاللا لاملا صيصختل تارارق ةثالثلا ءاضعألا ءالؤه ئيعرو .يتييقوسلا داحتالا راهنا نأ

 ءاملعل ليدي لمع ضرغ داجيأل مزاللا هلايلا كهرب اىركفو «ةطلسألا هلع ريعدعا
 ءدبلت ةيداحتالا ةيئازيملا ىف لاما خرم ريغ ًانلزم ًاريكلا اردصرو .فييقوسلا ةسلسألا

 مادختسا دنع ىربكلا ةيكيرمألا ندملا يف ةئراطلا تالاحلل ةباجتسالا ئلع بيردت جمانربب
 .انه فاطملا اهب ىهتناو أطخلا يديألا يف ةحلسألا هذه تعقو ول «ةحلسألا هذه

 يمامتهاو خويشلا سلجم ءاضعأ نم ةثالثلا ءالؤه هعضو يذلا جمانربلا نكلو
 ءدبلا مّيحت ةطقن دنع ًاعيمج تقتلا ةءارقلاب هفْغَّشو نوتنلك لب سيئرلا ةداعو يصخشلا

 . ىلحملا دادعتسالا نيوكتب

 مايأ يف اهتبستكا يتلا يبراجتو ينريخ .نم ةادعتسالا اذهب يصخشلا يمامتُها ميو

 ريزول انفاس تدق فلاب ترخخلل : يزعألا ةنسلا ىفف . جيلخلا برخحو ةدرابلا برحلا



 عباتلا تارابختسالا بتكم يف نيلوؤسملا طابضلا دحأ موي تاذ ينءاجو «ةيجراخلا

 تارابختسالا ةلاكو هدمتعت يذلا عونلا نم «ةَقَلْعُم ةبيقح هديب لمحي ةيجراخلا ةرازول

 يتلا قئاثولا ام ردأ مل .ةديدشلا ةيساسحلا تاذ ةيئآرابختسالا قئاثولا لقن يف ةيزكرملا

 يا ىف ضاخشا ةممقم دخل يأ تقرع نكت ءاهؤرفأَس

 وتسملا عيفر يتييقوس لو هؤسم اهب ئلدأ تامولعم يوحت ةبيقحلا تناك .اهيلع اوعلطي
 ةيجولويب ةحلسأ ريوطتل مجحلا ريبك يتييقوس جمانربب قلعتت ايناطيرب ىلإ هدالب نم
 . دوجاوم ريخ هنأ كقتعت ةيكيرمألا :تارابختسالا تناك -اهوشتو

 1973 ةنس تَعُفَو لودلا نم امهريغو ةدحتملا تايالولاو : يتييئوسلا داستالاف

 تييبق ويلا انآ ءانيدل ام ريمدتب نحن انأدب دقو .ةيجولويبلا ةينابلألا :لامعتتا مرت ةدهاعم

 ةحلسألا هذه اوقبي مل مهف . كلذ ريغ يه ةقيقحلا نكل . ابَوُدَح اوذنس ماهنأ اوَمَحَر ديقق

 دقأ ره اع انهلا اوقاسظأو ءاهجاتنإ جمانرب اوعّسَوَو اهورّوط لب «بسحف اهلاح ىلع

 كروبرامو 012 الوبيإ «ميثارجلا نم نيعون جاتنإ ئلع مهتاربتخم تلمع .ًاعيورت

 .هدسج يف وضع وأ ةحتف لك نم توملا ىتح ًامد فزني ةيحضلا نالعجت «8/1:0ان:ع

 ضارمأ ميئارج راشتنا ىلع لمعت يتلا ةحلسألا نم اهريغو ةيعفدم فئاذقو لبانق اورّْوَطو
 ا20[اناأ اذان ةيقناقنلا تاَيّصعلاو 311001 يرذدَجلاو 301753 ةثيبخلا ةرمجلا لثم ةريثك

 ميئارجلا هذهب ةشلسأللا !وايعو .نوعاطلا ضرمل ةيويحلا تاداضملل ةمواقم تالالسو

 يف يتييقوس ملاع فلأ ةئم نم رثكأ يرسلا جمانربلا اذه يف لمع دقل . .ةقيوسلكو

 هيذلا تييقوسلا نيلوؤسملا رابك نإ لب . يتبيفوسلا داحتالا ءاجرأ لك يف ةرشتنم تاربتخم

 جمانربلا اذه نع ءيش لك نوملعي اوناك ةحلسألا نم دحلا تادهاعم ئلع مهضوافن انك

 تامولعملا هذه ءافخإل لذبُت تناك ىتلا دوهجلا نوفرعيو تادهاعملاو نيناوقلل فلاخملا
 ش . انع

 هيلإ جاتحي ام نكت مل اهّنأ ةّصاخبو ؛هعامس َدَوَن انك ام تامولعملا هذه نكت ىل
 عيطتسن اننأ لبق نم سيئرلاو سركنوكلاو نوكاتنبلا غلبأ دقف .ركيب ميج ةيجراخلا ريزو
 عم حلستلا نم دحلاب ةصاخلا تايقافتالا نم ددع ىلع عقون نأ ةمالسو نامأ لكب

 نم دحلل ةيلود ةيقافّتأ قرخب اوفزاجي نل تييفوسلا َّنِإ هلاق امم ناكو .تييقوسلا
 يأ طقتلت نأ عيطتست ةيكيرمألا تارابختسالا َنِإف اهنوفلاخي اودهوش مه نإو «ةحلسألا



 ءالؤه ْنِإف .عقاولا هجاوي نآلا اذ وه اهو "«.ةيئطولا ةينفلا لئاسولا لامعتساب» ةفلاخم

 دق «ةينطولا ةينفلا لئاسولا» ْنِإو قافتالل ريبك قرخب ًالعف اوفزاج دق مهسفنأ تييقوسلا

 019 كيفما عيد يتييثوسلا ملاعلا اذه الولو .أدج ريبك ج جمانرب فشك نع تزج

 ًادنج قيمت قاطل ىف ةريرصحس تامولاعملا هاله لظن نأ كارلا ركب لعق ةدر قفاك
 مانرولا اذه هوهيرب ةيعييقوبسلا ةدايقلا نم فاّرتنعإ نلغ لوصلا نم نكمعي نأ نلإ

 اونوكي مل ءهظح ءوسل «تييقوسلا نكل .نييكيرمأ نيبقارم مامأ هريمدتب نودّهعتي مهلعجو

 اهنأ دب ال ةدحتملا تايالولا نأ اوعّدأ دقف .تامولعملا هذهب مههجاو نيح هعم نينواعتم

 اذمأ رمألا ىلع :تاقواظملا ثريعباو ..اهاقيم اوني ذأ اودارأو : اذنك اجماق و قللمت

 ينكل .ةدودحم ةلدابتم «تارايز” ىلعو ءيش لك ريمدت ىلع ةياهنلا يف ة اوقفاو ليتح اليوط

 ةحئال ميدقت :ءامسلوأ + : مهنم امهديرن نينثا نيئيش انل اومدق دق تييقوسلا ّنَأ عنتقأ مل

 يأل هورَّوط يذلا قايرتلا ءامهيناثو ءامورمذو) سهيدل هريوطت عت ءيش لك نكسضتن

 :ًاعييتا ةيشلا ضارمألا ةديدج تاالالس

 «تيوكلل قارعلا وزغ رْنِإ ئلوألا جيلخلا برح تأدب نيحو «ناتنس تضقناو
 نم اهريغو ةيقارعلا ةيواميكلا ةحلسألا عم يطاعتلل ةديدج ةسايس عضَو ينم َبِلط
 كلمي قارعلا أ ديكأ ملع لع ايركرسلا تارابختسالا ةلاكو تناك «.ةّضصاخلا» ةحارألا

 نربط رحلا نما لعتاو قارعلا 3و ؛ ناريإ دض اهنم ًانانطأ مّدْخحَتْسأ هنآو ةيواميك ةسيئابأ

 :ةيجولويب وأ ةيواميك وأ ةيووثا ةحلسأ نوكلعي مهن ةدحتملا تايالولا مهفصت ادلب

 ةدعاسمبو .1990 ةنس فيرخ ىف ةكرتشم ةيناطيرب ةيكيرمأ لمع ةعومجم تلكشتو
 يواميكلا حالسلا نم ةيقاولا ةسبلألا نم هجاتحن ام ددعل ًامييقت انيرجأ نييناطيربلا انئالمز
 ةفيلحلا تاوقلا فالآ نم تائم عضبو انتاوق اهيلإ جاتحت ىتلا تازاغلا نم ةيقاولا ةعنقأالاو

 يف نيميتملا نيبتذسلا نم ةريبكللا كاديعألا نبع كليهان ؛ةلود نيثالث رحت عم ةعداقلا

 يف دجوي ال امبرو .ًادج ةبعص ةمهم تناك .دوكس خيراوص قارعلا لمعتسا نإ «ةقطنملا

 ىلع انقفتاو .رشبلا نم ةمخضلا ءادعألا هذيل ةيقاولا ةسلألا د نم يفاكلا ددعلا هلك ملاعلا

 تسيل مهتامهم نمم» نييندملا نييناطيربلاو نييكيرمألا نينطاوملا ةداعإب ةيصوت عفر



 نم ةعنقألا ضعب قرسي نأ 811 80م6 بور ْلب يبئان لواحو .مهناطوأ ئلإ «ةيساسأ
 تدْؤَز تاونس عضب ذنمو .ةيكيرمألا تارافسلا ىلإ اهلسريل ةيبناج ةيركسع تادحو

 ةيودألا فولأ تائم ئلإ هفاضإ «تازاغلا نم ةيقاو ةعنقأب ص55“ اهينطاوم ليئارسإ

 . ةحلسملا انتاوق عم ىتح اذهك ًائيش لعفنل نيئيهم انسلف نحن اَمَأ . ةصاخلا

 يف ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تاوقلل ةمزاللا تاحاقللا ريفوت يف ةلكشم ةمث ناكو

 .اهدض دونجلا حيقلت بجي ىتلا ضارمألا ةّيهام نع قافتا ةمث نكي مل .ةيمامألا طوطخلا

 تاحاقللا نع تامولعم ُتبلطو .ةيودألا ضعبل ةيبناجلا راثآلا نم ديازتم قلق ةمث ناكو

 ةرازو يف يبتكم لإ ينءاجو .1501غ [1:[016 ل شتيرتيد تروف يف شيجلا ءاريخ نم

 . ءاربخلا نم قيرف هعمو ديقع ةبترب بيبط ةيجراخلا

 ( . 80غأ1712»“ ةثيبخلا ةرمجلا ضرمب أدبنل ديقع اي ًانسح» : هُيلأس

 ةجردتم تاعرجب هائقحو «ناصحب انيتأ» : يتريح ظحال دقو حضاو جرحب ينباجأو

 همد مدختسن نأ عيطتسن .ضرملا اذه نم ةمات ةعانمب نآلا عتمتيو «ةثيبخلا ةرمجلا ءاد نم

 « . تاحاقللا فالا تارشع عنصل

 رثكأ نيلإ جامحيت نحنا :تلقف ءاذنع هلوق يلع ديساو ذو قوس كلما ال َيتْذَجَوَي

 كالمي ال انقسم نأ .وه ليخلا نم عونلا اذه انكالتما مدع نم أوسألاو ءاذهك ناصح نم

 ضعب انرعتسا كلذل .ةيجولويبلاو ةيواميكلا ةحلسألا نع فشكلاب ةصاخلا تابكرملا

 ةلكشم نكل .يناملألا شيجلا نم ضرغلا اذهل 50 سكوف زارط نم ةعّردملا تابكرملا

 الف اهنوقدصي دونجلا دُعَي ملف ةمظتنم هبش ةبذاك تاراذنإ قِلطُت اهَّنأ يه تابكرملا هذه

 عطتسن مل ان ةنزُحُملا ةقيقحلا تيقبو . اهب ةحارلاب نورعشي ال يتلا ةيقاولا مهتسبلأ نودتري

 . برحلا لبق بسانملا تقولا يف ةدّيج ةيعافد ةردق انسفنأل ئّيهن نأ

 يغبني اذام» :يلاتلا لاؤسلا انضرتفاو .يماقتنالا ٌدرلاو َعدّرلا وحن اندوهج تلّوحتو

 ةدراولا ريراقتلا دحأ ركذيو «؟ًايجنولويب وأ ًايواميك ًاحالس قارعلا لمعتسا ول لعفن نأ انل

 مهتطخ نّمضتت .يقيقح ريغ يوون حالس لامعتساب انتفاخإل نوططخي نييقارعلا نأ انيلإ
 ريجفتلا ةيلاع داوم نم ةريبك تايمك لمحت تانحاشلا نم ددع ريجفت هذه ةموعزملا

 هنع ردصي امو مخضلا راجفنالا كلذ ةدحتملا تايالولا فشتكتف ؛ةْعِشِم داومب ةجوزمم
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 ءاج ام بسحبو . يووث حالسل ًارابتخا ىرجأ دق قارعلا نأ ضرتفتف : يعاعشإ طاشن ن "اقف

 .قارعلا ررخ درع انعدري ًاعدار راجنتالا اذه لكشي نأ ضرغفي ةريرق مهتلا يف

 درلل ةلوقعملا تارايخلاف .لعفن مل نإو ؟قارعلا عدرن نأ نحن عيطتسن لهو

 نم ةيقبتملا ةيواميكلا انتحلسأو .يجولويب حالس انيدل سيل .ادج ةدودحم يكيرمألا

 را راصم حيصلو «حشرت دفو 00 ا ل ميسم هكيمس

 نيسح ماّدص لجأ نيف لاعقلا ىلع اوهركأ نيدلا ارب ىلا ليش ؟ ةموقي# عش

 تنرب ةسائرب نيلوؤسملا رابكل «رغصملا يرازولا سلجملا» زارا نا انعفرو

 نسيثارؤ: ينينشتا كلو, عافدلا ريزو :ةفرخلا طسوب ةريغس ةلولط لوح سلع : 3 واكس

 ىلا ررمألا نم ةدجنإوب ةيتشقلا دله تفاكو ع لولب قبلا قتلا ابار

 رسك لواحي وهو «ينيشت ىلإ تفوركوكس تفتلا . اهل لح الو «نيلوؤسملا رابك اهتقمي

 «؟حصنت اذامب «ريزولا يديس «يل لق» :لاقو «ينادوس لوف ةّبَح ةرشق

 : لاقو ءيش ىلع اقفّتَي ملو رمألا اشقان دق امهنأ يحوت ةرظن لواب ئلإ ينيشت رظنو
 2-2 لق .؛نلوك اي ءايه»

 : كابترالا تامالع هاّيَحُم تّلَع دقو لاقو «ةالابماللا نم ءيشب هيفتك لواي ّره ظ

 ( . فيخس رمأ يواميكلا حالسلا عوضوم َّنَأ دقتعأا

 هباوج هكحضأ دقو لواي ئلإ ءوجلا حالس يف دعاقتملا لارنجلا «تفوركوكس رظن
 «؟شيجلا اهمدختسي ىتلا تادرفملا نم هذه له ؟فيخس رمأ :لوقتأ» :هلأسو

 فوس ةيواميكلا ةحلسألا» : هيأر عضوي ذحأو هقيدح ىف ًاأج ًاعضو لواي لخنآو
 نأ دطسأ لاو .اهب قلطننو انتابابد تاردق عفرن فوس .رثقأ يمل :ذليلق اننكرع ءيظبق

 تقول جاتحت .ةكرعملا ناديمل ةبسانم ريغ يهف ؛ةيج ولولا ةيبلسألا ليمتسيس ماذص

 «يوونلا حالسلا اَمأ .اهلمعتسي نم ئلع بلس رثؤت دق اهّنإف «ءكلذ ىلع ةوالعو . ليوط

 ) .ايورت اهاللس ودل ذأ دقتعأ الف

 ططخن اّنإف ,كلذل ةفاضإ» :لاقو لواي هلاق ام ىلع ًاقفاوم «ينيشت لخدت انهو

 اه نيل يلوكست خأ لوس بقغقلا نأأ نكمي البس كلاط نم رثكأ دضيب 1لا يولع ايلدلا بنقل
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 ًاضيأ هلعفتس ىذلاو» : الئاق فدرأو اليلق تمص مث «.ةيجولويب وأ ةيواميك ةريخذ نم هيدل

 ةقاعُتو داذعب ىف هيلإ بهذت فوسف هاوملا هذه نم اعيش لمعتسا نإ ماذصل لوقت نأ ره
 (؟ةقنشملا ليلع

 شوب سيئرلا نم ةلاسر الماح ارسيوس ىلإ ركيب ريزولا بهذ فاطملا ةياهن يفو

 ديدهتلا صن ةّئد نع ةضقانتم لاوقأ ترهظ دقو .زيزع قراط يقفارعلا ةيجراخلا ريرو ىلإ

 ريوس قاراط [رقا دقش قيقيفطلاا ةعيسلا نكي اهيمو .ةلاسرلا هذه ههنتفت للا يكيرمألا
 ةلاسرلا هذه ميلستب ماق ول ِهَنِإ ةقحال ةلحرم يف لاق دقو .ركيب ىلإ اهداعأو ةلاسرلا هذه

 ماذص لمعتسي مل ءانيدل ةرّفوتملا تامولعملا بسحو .هلتقي فوسف «نيسح مادص ئلإ

 . ئلوألا جيلخلا برح يف ةيوون وأ ةيجولويب وأ ةيواميك ةحلسأ

 نويباهرإلا لصحي نأ لامتحا وه ؛ يعجضم ضف رمأ ئلإ هذه يتربخ ينتداق دقل

 هتارارقب ةلص رثكأ ناك رمألا اذهب نوتنلك سيئرلا مامتها نكل . ةحلسألا هذه نم ءيش ىلع

 :ةءارقلا لمي ال ًائراق ناك .ةءارقلل هّبُح ينلهذأ دقو «ًاريثك ْأَرَق .يب هتلص نم ةصاخلا

 ريق قاس دو .ًابتك علاطي ليللا نم زخأتم تقو ىتح نايحألا نم ريثك يف رهسيو
 لامعتسا نع ثذحتت يتلا «186 012 /عررامو «؟ةنواحوا/ 5ز>» لثم صصقلا ضعب , أرق

 ةفرعم يف هنم ةبغر بتكلا ضعب انيلإ ثعبي ناكو .ةيجولويب وأ ةيواميك ةحلسأ نييباهرإلا

 .ةرشابم مهعم اهضصق نشقانيو ةموكحلا جراخ نم ءاربخ ىلإ ًانايحأ اهضعب ثعبيو . انيأر

 :لوقي يذلا هرارق يلاتلابو هرظن ةهجو ميعدت يف ًادعاسم ًالماع بتكلا هذه تناكف

 نأو «ةحلسألا هذه ىلع نييباهرإلا لوصح نود ةلوليحلل ديزملا لعفن نأ انيلع بجي

 «.اهيلع اولصح مه نإ دادعتسالا ةّبهأ ىلع نوكن

 يه عافدلا ةرازو ْنِإف 1995 ةنس رمألا اذهل يهيجوتلا يسائرلا رارقلا رودص مغربو

 أ أ ودبيو ءدجلا لمحم يجولويبلاو يواميكلا ديدهتلا عوضوم تلمح يتلا ةديحولا
 ده نم مهتيامحو اهدونج ةمالس ىلإ ريكفتلا نئلع رصتقا دق ةرازولا هذه ماعتتعا

 ديف نودلا عيرقلالا .ييكيرعألا ةضاسس مامتهالا ةيلوؤسمب دج راكم بلو ةسلدسألاا

 تارازولا لمعت ملو .يوون ىتح وأ يجولويب وأ يواميك حالسب ءادتعال نوضرعتي
 . ضرغلا اذهل اهتاينازيم يف ةيلام تادامتعا دصرل اهل اهتمّدَق يتلا تايصوتلاب ئرخألا



 فمع نطولا ةيامح جمانرب ُءدب

 فصوي اميف اهلخددي ع جماربلا هذهل اور اي ووزع

 ويه درر دع بضقت قرسق قاردألا مله ديزل 1 : لاقو بلطلا

 عم اذهو «.ةيداعلا تارازولا تاينازيم لإ لاومألا هذه لوحي نأ سركنوكلا نم بلطتو

 وه «كداي «هلعف كيلع بجي ىذلاو» :نشيبألا تيبلا ةطلسل يعقاولا مي سما وه فسألا

 هذهب ىنتعُوَرَو َتلَعف امك :ةفيخملا ةروصلا هذه يف يرازولا سلجملا ءاضعأ عضت نأ

 «.مهتركف ودبت ةركفلا لعجاو .رمألا اذه ىف ائيش نولعفي مهلعجا .تامولعملا

 فوس اتأو ..عامتجالل ءهوعدت تنأ» :تلنقف :ئل ةؤغد اذه هلوق يلاادبو

 مي 2 قع ةفآ

 ةيذيفنتلا بتاكملا ىنبم لباقم 8121 !10ان5ع سواه ُريِلِب ئنبم ىف ًاعيمج اوعمتجاو

 صّصخُم وهو .ةيجراخلا ةرازو يف مسارملا مسقل ةرشابم عبتيو ءايناملسني عراش يف

 سلجملا تاعامتجا دقعل سيلو «ةدحتملا تاياالولا مهترايز نيح لودلا ءاسؤر ةفاضتسال

 هرصحو 1998 ةنس سرام / راذا رهش نم مويلا كلذ يف عامتجالا دّمعو .ىرازولا

 لدعلا ةرازوو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو عافدلا ةرازوو ةيجراخلا ةرازو نع نولّثمم

 ةرادإل ةيداحتالا ةلاكولاو ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةرازوو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو
 ةعباتلا بتاكملاو ماسقألا نم مهريغو باطعلاو ةرادإلا بشكشَو ةقاطلا ةرازوو ئراوطلا

 :عيمجلا لمش مأتلا 000  عامتجالا رضحيس سيئرلا نأ ركذي مل هنكل عامتجالا روضح

 اذ كيس عامتجالا نأ اوُنظ يذلا عيمجلا هس مامأ اس1 يره أرتأ نأ رّكريب ينم بلط

 ثحبل يرازو سلجم عامتجال ةلئامت (مايعسلا جيف ذأ دصقلا ناك دقو . سيئرلا ةسائرب

 . لمح لامعا ليقع هرجو نوه .تاتاحشسملا

 تالواطلا نم ددع نم ةعّمجم ال فرح لكش ىلع ةريبك ةلواط لوح ًاعيمج اوسلج

 ةلواطلا هذهل حوتفملا فرطلا ةيحان رادجلا ىلع تبصُنو .لابقتسالا ةلاص يف ةريغصلا

 لمحأ طسولا يف تفقوو .اهشاقن لسلست بسح «عئاقولا» روص ضرعل ةريبك ةشاش



 كلت نكت مل .نويزفلتلا جمارب مدقم فقي املثم ةيكلس تاليصوت نود ًانوفوركيم يديب
 ةينمألا ةعومجملا يف انك دقف ءوحنلا اذه ىلع عامتجالا اهيف طّسوتأ يتلا ىلوألا ةرملا

 ضرتعت تابوعص اهيف شقانن تاعامتجا دقعن ةريثك نينس لاوطو باهرإلا ةحفاكمل
 سلجملا .نكل «ةيلمص طقم ىف فعط نطاوم وأ قيسنتلاب قلعتت تاالكذتم وأ تايلمعلا
 .اودتلا ادع ىلع ةرم لوألا دقعي ىراؤرلا

 يف ةذخا ىودع نع ثدحتي ةريبكلا ةشاشلا ىلع ضرع ريرقتب عامتجالا أدتبا

 يف ثدحي امك ضرملل ًايعيبط ًايشفت ناك امبرو «دالبلا نم يبرغلا بونجلا يف راشتتنالا
 نطومو ثيغاربلا ضرأ» اهنإ ءاملعلا دحأ لاق ىتلا) وكيسكموين ةيالو يف نايحألا ضعب
 أ داع الوبيإ ءادب نيباصم ئضرم نع ثدحتي رخآ ريرقت ضر مث .(«ةوعاطل
 لإ نس لقدقس .اينثت نوكي دقو ءافشلل لباق ريغ ضرم وهو 8 كروبرام

 اله أ ودبي» :اهتلأسو طهصدد 5طداداد الالاش انود ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةريزو

 ةقطنملا ئلع ًايحص ًارجح نيضرفت له ؟ةلعاف ِتنأ اذامف .كصاصتخا نم عوضوملا

 (؟ةدعاسملا ميدقتل كانه ئلإ بهذيس نم ؟ةيحالصلا كلت نيكلمت له ؟اهّنك

 تيئاج ماعلا يعذملا نلإ كبشه تباوتح نود ةقلكت ةلئسألا هذه عببقي اهنيبو

 يسر عيلع ين هقعيت تقاكو نيلووسملا م دحأ عقومب ثرتكت ال ةأرما يهو .ونير
 : اهدلأسَو سنع نم اهلاخت ةركف اهل تأرط وأ ةلكشُم اهتْضَوَّتْعَأ املك رشابملا
 عنمن فيكف .اهّلك ةقطنملا ىلع ًايحص ًارْجَح ضرفن نأ عيطتسن اّنَأ ًالدج ضرتفنلا
 (؟رجحلا رمأ ذيفنت نع اوعنتما نإ مهيلع رانلا قلطن له ؟ةقطنملا نم جورخلا يف نيبغارلا

 تاهجو عيمجلا ىدبأ .لاؤسلا اذهل ًاباوج كلمي نيعمتجملا ءالؤه نم دحأ نكي مل
 . ةطخ دجوت ال هنأ انل نيبتو .أدج ةنيابتم تناكو ءمهرظن

 .ةيكيرمأ ةنيدم يف يواميك حالس قالطإ ةيلمعل ًافصو يناثلا ويرانيسلا ناكو
 ندملا مظعم نأ اوكردأ عيمجلا نكل «لضفأ ةلماعت ويزائيسلا اذه عم ةعومجملا تلماعت

 . ثادحألا هذه عم يطاعتلل ةمزاللا تازيهجتلا ئلإو بيردتلا ئلإ رقتفت

 نم فدهلا ئلإ اهلك تاهويرانيسلا هذه برقأ ناك دقف ثلاثلا ويرانيسلا امأ
 عم ًالاصتأ يرجت يهو ةيباهرإلا تاعامجلا ئدحإ ويرانيسلا اذه فصي .هتاذ عامتجالا
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 ريرقتلا ثّدحتي .نطنشاو يف ًايوون ًاحالس كلتمت اهنأ هملعتو ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم
 رفخ نم ةمولعم ىقلتي عافدلاو ةقاطلا يترازو نم نيبودنم مضي كرتشم ثحب باي

 نع دعبي يذلا توخيلا يدا برق وسري قروز لخاد حالسلا اذه ىلع رثعيف لحاوسل

 ةنيدم طسو لمشت ةقطنم رُمَّديس هنإف حالسلا اذه قلطأ نإ . نيليم نم لقأ ىضيبألا تريبلا

 ةمجاهمل 51/87 قيرف نولسرت له» يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم بودنم تلأسف .نطنشاو

 قلع بّردملا ديحولا قيرفلا نإ تلاق عافدلا ةرازو نكل .باجيإلاب تاجا «؟قروزلا اذه

 . نطنشاو نع ديعب وهو «ةرازولا هذهل عبات صاخ سودناموك قيرف وه تايلمعلا هذه

 ذدئدنع .هذه سودناموكلا ةدحو ةوعدو راظتنالا ىلع قافتالا متو (؟رظتنن لهو» : تلأسف

 اذهب نطنشاو ةنيدم ناكس ربخُت له» :ةشاشلا ىلع ةيئوضلا ةحيرشلا يف لاؤسلا رهظ

 ريجفت ىلإ نويباهرإلا دمعي امبرف «ةنيدملا ءالخإ نينطاوملا نم انبلط نحن نإف «؟رطخلا

 امقلي هفوسف نمزلا نم يس و ا سارع صا عل .اروف حالسلا اذه

 .مهعرصم ناكسلا

 لماعتلا ئلع تزدملا ضاخلا سؤدناموكلا قيرق لصي ءويراتيسلا اذه طاشتسابو

 برضيو «موجهب نييباهرإلا تغابيو قروزلا برق هعقوم ْذخّتَيو ةيوونلا ةحلسألا عم

 ول اذام ؟ارطخ لمعلا اذه لمحي الأ» :عيمجلا تلأسو .هلوعفم لاطبإل يوونلا حالسلا

 هنأ ايلع ديكأتلا ىلإ نوكاتنبلا وبودنم ردابو «؟اهلوعفم لاطبإ ةلواحم ءانثأ ةلبنقلا ترجفلا

 .هأ» :تلقف .رماوألا نايصع يف ركفت نأ نكمي شيجلل ةعبات سودناموك ةدحو دجوت ال

 اذه 55 نيحو .قروزلا برق راشتنالاب يضقت مهل انرماوأ تناك لب ؟اولعفي مل مهنإ

 أ داقتعالل مهدوقي ائيش اودجو نإ فرضصتلاب ةيتعشلا ةبحالصلا مهانيطعأ ر ألا

 ةعاس اوأر قروزلا رهظ ىلع اوراص نيحو .حالسلا اذه ريجفت كشو ىلع نييباهر الا

 عنمل مهيأر يف لضفألا ءارجإلا ذاخّنال ةينمضلا ةيحالصلا مهيدلو .قطقطت تيقوتلا

 تائم ةايح ذاقنإل نذإلا بلطب مهل حمسي ال تقولا َّنأ نودقتعي اوناك اذإف ةلبنتلا راجفنا

 ىلإ يلاؤسب تهجوتو .رخآ لدج كلذ عبتو ؟؟فّرصتلاب مهل حمسن الأ ؛نينطاوملا فولأ

 له ؟نولعفت اذامف ءالعف ةلبنقلا تَرَجْمْنَأ نإو» :ةيلاردفلا ئراوطلا ةرادإ ةلاكو بودنم

 ةثولم ةئيب يف تاعاعشإلا نم م ءاقشلا تايلمغ ليلع اضاخ ًابيردت ةب ردم تادحو مكيدل

 ) ب ةعشملا دائما
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 ريلب ئنبم ءادوسلا كاليداكلا تارايس نم ةبكوك ترداغ .راهنلا فصتنم ةياهن يفو

 رعذلا نم ةلاح يف مهو مهبتاكم قول مهب ةدئاع نيلوؤسملا رابك لقت 311|8 !1005ع سواه

 يف لوؤسم لك اهدقعي تاعامتجال تالاصتا يرجي مهمظعم ناكو .مهل هديرن يذلا

 كلذ نم مهأو «جماربلا هذه يطغت لاومأل ةجاحب مهرئاود ّنَأ نآلا اوكردأ دقل . هترئاد

 . جماربلا هذهل ةمزاللا ططخلا عضول ةجاحب مهنأ هلك

 سيئرلا رضحيو ءشاقنلا اذه نم ديزمل تقولا ناحو «ةليلق : عيباسأ تضقناو

 لصو امدنع . ضيبألا تيبلا يف يرازولا سلجملا ةفرغ يف دقعي يذلا عامتجالا ايصخش

 اودجوو .ءابرغ اهلغش دقو تاعامتجالا ةلواط لوح ةداتعملا مهدعاقم اودجو ؛«ءارزولا
 مهل نيققارملا مهيفظومل ةداع. صّصُخُت رادجلا برق ةيفلخ دعاقم ىلع مهئامسأب تاقاطب
 ةرشابم ةلواطلا لوح اوسلج نيذلا ءابرغلا امأ 2. ةيفلخلا دعاقملا» باحصأب نوفرعُي نيذلا

 نم دعاقت يذلا ككنوي كنارف لاريمألا «يبلط ىلع ءانبو «عامتجالا اذه ئلإ مهاعد دقف

 رابك نم ددعو «لبون ةزئاج ىلع زئاح ةيويح ءايميك ملاع مهنم ناك .ةماعلا ةحصلا ةمدخ

 ريدم ىلإ ةفاضإ ةيجولويبلا ةحلسألا عنص يف ممَدحَتْسُملا قايرتلا يف نيثحابلاو ءاملعلا

 ةطخبلا ةحرتقم ةيلازبم ةدرسم ًاعيشنبن ومو دقو ككرؤيويت ةنيته نأ قراوظلا تامادخ

 .ةدوسملا هذه نع ًازاجيإ سيئرلل اومّدقو .ةيجولويب ةحلسأب ءادتعا ىلع درلل ةيموجه
 سمخ ىدم ئلع هليومت ةيطغتل حمطأ تنك امل ةدحاو ةنسل لمع جمانرب نمضنت ىتلا

 : لاقو نيرضاحلا ةينازيملاو ةرادإلا بتكم يفظوم ئلإ نوتنلك سيئرلا تفتلاف . نينس

 ( . مزاللا لاملا ىلع لوصحلا عيطتسن انك نإ ٌرئلف .كلذ لعفن نأ انيلع»

 ًادج ناتمهُم ناتلأسم يّلحملا دادعتسالاو باهرإلا نأ ركريب يدناسل حضنا دقل

 نطنشاو تاينازيم نم انوكت نأ بجيو «سيئرلا تايولوأ نم لوألا ماقملا يف امهنأو
 قاطن نمض ًامود لظت نأ نكمي ال عونلا اذه ن هاياضقف .دادزت نأ يغبني يتلا ةليلغلا

 ينثا وحن مهددع غلابلا سيئرلل نيضاخلا نيدعاسملا كفلوأ ده قحلاو صخش صاصتخا

 لاوثملا اذه لع رمتست نأ نككمي الو -يموقلا نمألا ,سلجم ةعيخ قولكشي نيذلاو رش

 يمسرلا هيجوتلا اهذعنو ةريثك تابسانم يف سيئرلا اهيقلُي يتلا بطلا ىل الإ رظنن لظنو

 نع ًالوؤسم نوكي دحاو صخشل ةجاحب انأ دقتعي ركريب ناكف .تاالاكولاو تارازولل

 «.رصيقلا» اذه انأ زو نأ ينديريو «باهرإلا ةحفاكم رصيق» ْئئَمَسُي باهرإلا ةحفاكم
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 بتكم سيئر وه علاطلا ئّيس بقللا اذه لمحي طقف دحاو صخش نطنشاو ىف انيدلو
 ىلع ًاليوط بقللا ناك املو «. ضيبألا تيبلا يف تاردخملا ةحفاكمل ةينطولا ةسايسلا»

 ةحفاكم رصيق» يه تاملك عضبب هرصتخت ةفاحصلا ىرن نأ بجع الف .روكذملا وحنلا

 تنك كلذل .ءادألا اوئِسْحُي مل بصنملا اذه اولغش نيذلا صاخشألاو « .تاردخملا

 يف لارتج ئلإ بصنملا اذه دنسي نأ تبلطو 1996 ةئس نيلوؤسملا كئلوأ رييغتب يصوأ
 ًَءالب يرفاك كام لارنجلا لبأ دقو .839ن 02/1«11©) يرفاك كام ىراب همسا شيجلا

 قلعتت ةريثك تالكشم كانه تناك كلذ مغربو «هوقبس نيذلا لك قاف ٠1998 ةدس ًانسح

 يف تاردخملا ةحفاكمب صاخلا جمانربلا اذه لخافو .ةيطارقوريبلا تاسفانهلاو قيستتلاب

 ةحفاكم يف انلمع يف تالكشملا كلت رركتت نأ يف بغرأ نكأ ملو .ةدحتملا تايالولا

 . اهتايحالصو اهتاطلس يف ًانْعَط «رصيقلا» اذه يف تارازولا ىرت نأ تيشخو .باهرإلا

 ةحفاكمل «ماعلا ينطولا قسنملا» مساب بصنم ثادحإ ةركف ركريب حرط كلذ مغربو

 نحنو .ديدج يسائر رارقب هتايلوؤسمو بصنملا اذه تابجاو ديدحت حرتقاو «باهرإلا

 تاهيجوت 33 وسم ٌتعضوف .ةعسأو تااليصمت نمضتي ديدح ىسائر رارقل اقع هجاحب

 (.2و الو ” يهيجوتلا يسائرلا رارقلل ةيئاهن ريغ ةةوسم» مساب اهتمَّمَعو ةديدج

 ديدهتلا رايهنا عم راهنا يذلا «ةموكحلا جمانرب رارمتسال ثيدحت وهف «2 رارقلا امأ

 ةّصاخبو .نطنشاو اومجاهي نأ نوعيطتسي نويباهرإلا ناك اذإف . .يوون موجهب يتييقوسلا

 عم يكحتلاو ةدايقلل اهراس ًاماظن عضن نأ انل يغبنيف . لماشلا رامدلا ةيعلمأ لامعتساب

 . نطنشاو جراخ نيلوؤسم ىلإ تاناكمإلاو تاطلسلا لقن ةيحالص

 ةماهلا ةيتحتلا ةينبلا ةيامح» وه ضماغ مسا يذ ءيش ىلإ قّرطت دقف «ال رارقلا اَمأو
 راجفنا ةثداح دعب ءاهبئانو ماعلا يعدملا نم سيئرلا بلط دقف «.ريِفْشَّتلا نم

 ىف بفعشلا نِطاوَمِل ةعيرس ةسارد ءارجإ )30016 001عاذءا« كيلروك يميج ءامرهالكوأ

 ذاذ ةمألا 31 كيفي ةسارفلا هذه تاجاتنتسا نم دحاوب انئجوف دقو .ةيلخادلا تاشنملا

 وحن تارجفتملا اهيف لمعتست ال تامجهل ةضّرَعملا رتويبموكلا تاكبش ئلع اهدامتعا

 ةيامجا سان ةعّسَوما ةيسآقو ةقيس ليكشتي هرمآ ,سيئرلا ردضأ . .اهماحتقاو تاكبشلا عطق

 موت قباسلا وجلا لارنج اهل ًاسيئر نّيعو .فعضلا اذه ةجلاعمل «ةساسحلا ةيتحتلا ةينملا
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 ةقيقد ليصافت تلمش ثوحبو ةلوطم ةساردب ةئيهلا هله تجرخو . 1010 1/3155 شرام

 ايلع دمتعت تراص اهلك ةدحتملا تايالولا َنِإ) :لوقت ةدحاو ةلمجب اهصيخلت نكمي
 نم اهريغو ةقاطلا تاموظنمو ؛ةيفرصملا لامعألاو «لقنلا يف ةنمآ ريغ رتويبموك تاكبش
 ىلإ ةئيهلا هذه ءاضعأ راشأ ةساردلا هذهل ةقفارم ةيرس قئاثو يفو «. ةساّسحلا ةيتحتلا ئنبلا
 ًاررض ببست نأ عيطتست ةيركسعلا ةزهجألاو ةيكيرمألا تارباخملا ةزهجأ ْنأ يه ةقيقح

 تناك اذإف .نحن لعفن امك رتويبموكلا ىلع هلمع يف دمتعي ًاودع انهجاو اذإ ًايقيقح
 .انب كلذ نولعفي دق نيرخآلا نإف «نيرخآلاب كلذ لعفت نأ عيطتست ةدحتملا تايالولا
 . ةديدجلا ةلكشملا هذه ةجلاعمل ا يسائرلا رارقلا يف ةطخ تديتعا هةللذل

 تاسايس ليصافت اهصوصن تنمضت ةلماش ةسايسل ةقيثو ناك ا رارقلا نأ ريغ
 ةحفاكم جماربو ةسايس يوحت ةلماش ةرادإل لكيه ثادحإ ىلإ ةفاضإ «سباهرإلا ةحفاكم
 تايلوؤسملا جماربلا هذه نم جمانرب لك حضويف . ,تاتوكم ةزشع ىلع خمالاو باسعرزلا
 ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملا نوكت الف ءاهنم ةدحاو لك تابجاوو تالاكولاو تارازولاو
 هتينازيم هل تاسايسلا مسرل ًايمسر ًانايك نوكتس لب «تامزألا ةرادإل ةنجل درجم باهرإلا
 عتمتت امك «ةرشعلا جم اربلا ذيفنت ىلع فارشإلا ةيلوؤسم اهب طانّئسو «يجماربلا هرودو

 جماربلا هذهو .ةرادإلا هذيفنتب موقت جمانرب ىلع فارشإلا ةيلوؤسمب سركنوكلا نم ةنجل
 : ىه ةرشعلا

 ميلست تادهاعمب اهعم طيترن يتلا مهلود ىلإ مهميلستو نييباهرإلا فيقوت -1
 نم ةلأسم باهرإلا ربتعن ال انأ مغربو ' .ةمكاحملل مهميدقت وأ نيمرجملا

 نمألا ىوقو ةطرشلل دجن انأ ريغ نوناقلاو ماظنلا قيبطت ة ةزهجأ صاصتخا

 نييباهرإلا ةقحالم نمضتتي اذه جمانربلاف .باهرإلا ةحفاكم يف ًارود يلخادلا
 اذه هذآ تيطعأ دقن . ةيكيرمألا مكاحملا مامأ ءاضقلل ّهميذقتو اودَجُو امنيأ

 .اهل عباتلا يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو لدعلا ةرازو ىلإ جمانربلا

 دقو :نوناقلاو ماظنلا ضرف ةزهجأ اهدمتعت ىتلا كلت ريغ لئاسو لامعتساب

 : ةيركرسلا تارابختسالا ةلاكوب جمانربلا اذه ةدايق ةلوؤسم تطبلأ
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 ىرخألا لودلا عانقإل ةطخ جمانربلا اذه لمشيو : نييباهرإلا دض ىلودلا نواعتلا

 ةحفاكملا هذهل ةمزاللا لئاسولا نم هريغو بيردتلا ريفوتو باهرإلا ةبراحمب
 . ةجراخلا ةرازو ىلإ ةمهملا هذه تلكوأ دقو .اهل ةجاحلاب رعشت يتلا لودلل

 جمانربلا اذه يضقي : لماش رامد ةحلسأ ىلع نييباهرإلا لوصح نود ةلوليحلا
 ريوطتل ةيباهرإ ةعامج اهب موقت ةلواحم يأ نع فشكلل تاناكمإلاو ططخلا عضو
 .ةلواحملا هذه ريمذتو .اهيلع لوصحلا وأ «ةيوون وأ ةيجولو يب وأ ةيواميك ةحلسأ

 . ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو عافدلا ةرازو جمانربلا اذه ةدايف مساقتتو

 تاطاشن عيمج سماخلا جمانربلا اذه لمشيو ' .ةيباهرإلا تامجهلا بقاوع ةرادإ

 ةعصانم جمانربلا اذه ةدايق ةيطعلاو . لماشلا رامدلا ةسلاسأب ةصاخشلا دادعتسالا

 ةفاضإ .ئراوطلا ةرادول ةيداحتالا ةلاكولاو ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةرازو نيب

 . لدعلاو 3 يترازو ئلإ "58 ةيتهألا نم يق سيق يلف ارد 8

 2 يل موش 1يرلر لالا هام

 ىلإ جانربلا اذه ةدايق تيطعأو .تارئاطلل نييباهرإلا مادختسا نود ةلوليحلل
 . لقنلا ةرازو

 جمانربلا اذه ليصافت تفصُو :ريفشتلا تاموظنمو ةساسحلا ةيتحتلا ةينبلا ةيامح

 ة/ا3ة شرام اهسأري ىتلا ةئيهلا لامعأ ذيفنت نسخ فدهب يسائرلا رارقلا نمض

 ةرازو ىلإ جمانربلا اذه ةدايق تدتسأ .ةساسحلا ةيتحتلا ةينبلا ةيامحب ةصتخملاو

 اهكلمي رتويبموكلا تاكبش مظعم تناك املو (يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم) لدعلا

 .لدعلا ةرازو بناج ىلإ ًاضيأ ةدايقلا ئلوتت ةراجتلا ةرازو نإف «صاخلا عاطقلا

 ةموكحلاو سيئرلا رارمتْسا نامض جمانربلا اذه فده :ةموكحلا رارمتسا

 كلت ءانثأ وأ .مكحلا ىلع ءاضقلل ةلواحم يأ دعب مهدوجوو ةيلاردفلا

 ىصقأ تحت َتَفّْنُص ةقيثو يف جمانربلا اذه ليصافت تفصُو دقو .ةلواحملا
 .7-0[0[12 يسائرلا رارقلا ىف ةّيرسلا تاجحرد
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 بتكم ْنأ عمو :ةدحتملا تايالولا لخاد ىباجلا ىلاعزا ديل ىدصقلل 8

 ريغ «ةدحتملا تايالولا لخاد ةيرس ايالخ دوجو مدع دمتعي يلاردفلا تاقيقحتلا

 ابجيش 6تااجعو نلإو .ءايالخلا ل دوجو ماب يلا ب اجمانرب انعضو انأ

 بتكم) لدعلا ةرازو ئلإ جمانربلا اذه ةدايق تدنسأو .اهيلع روثعلاو اهنع ثحبلا

 .ةرجهلا ةرادإو هنازخلا ة ةر أزو اهب علطضت كده را ودأ عم داس تاقيقحتلا

 ايكيلحا كلذلا . مهتامج 3 اناداقب تص رعد امك . نييبدم ا [ولواحو راخجبلا

 نمألا»و (هبيأامحل || ةوق١ اهالوتت ىحل | تامهمل ا ضعب جمانربلا اذه ىف

 . دالبلا جراخ مهتحارو نييكيرمألا ةمالسب مامتهالا ىلإ ةفاضإ «يساموليدلا

 . عافدلاو ةيجراخلا اترازو ةيلوؤسملا هذه ئلوتتو

 نسم نيريدم وأ ب روذجلا رايك ملعن ناحل عبرأ ليكشت ص لب ال دوهجلا هله قةييساو

 ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا اَمأ .تارازولا فلتخم نم نوبدتنُي ةطسوتم ةبترم

 6-9 جماربلاو ؛3 1 نم جماربلا ىلع فرشت فوسو اهلمع يف رمتست فوسف باهرإلا

 هعومجما ممم ةهليدح هعومجم 1 مفر جمانربلا يلع فرشي فوسو 0 مفر جمانربلاو

 لماشلا رامدلا ةحلسأ» ةعومجم نئلوتتو « .ةساسحلا ةيتحتلا ةينبلاب ةصاخلا قيسنتلا

 نع ةلوؤسملا ةيلاحلا ةعومجملا اًمأو .6 :5 نيجمانربلا ْئلغ فارشإلا «دادعتسالاو

 .6 مقر جمانربلا ىلع 0 ةيلوؤسم ظظ ةموكحلا رارمتسا

 عبرألا ناجللا 50 د (ماعلا ينطولا قسنمل مءسنملا» مساب ةيقع ةدصعمج كادحأاو

 تفولا يفو «.نيلوؤسملا رابك ةنجلا» مامأ ةلوؤسم عبرألا ناجللا هذه نوكتو .ةروكذملا

 سلجملا يف اوضعو نيلوؤسملا رابك ةنجل ىف اوضع ماعلا قّسنملا اذه نوكي هسفن

 .«يموقلا دمألا سلجم ةئيه يف نيريدملا رابك نم نانثا هلمع يف هدعاسي «يرازولا

 اذه يف تالاكو لاو تارازولا مظعم تأرو . سلجملا اذه يفظوم نم ددع ىلإ ةفاضإلاب

 مدقتي ملو شمالا تيرلا 8 طيس لاككقا خم ايدج الكش ءاعقوتم ناك امك :بصتملا

 ا | :هذنه ةيؤري بغ تال اعيمج تالاكول || نأ اميسال لضفأ ةركشب دحأ

 امل ةديدج ةلاكو ثادحتسال دحأ نم ادييأت قلن مل 1997 ةنس ىفو .طقف ةدحاو ةرازوب
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 عيمجلا مامتها لوحتي كلذبو «ككفتلاو قرمتلا ىلإ يدؤي دق يبلس رثأ نم ةوطخلا هذهل
 . ةموكحلا لخاد ةيطارقوريبلا ىلإ جراخلا نم مداقلا باهرإلا ةيضق نم

 ةطلسل ةحضاو دودح عضو دعبف «ا مقر يسائرلا رارقلاب لمعلا وحن انيضمو

 لاح وه امل ًافالخو .تارازولاو تالاكولا فلتخم بلط ىلع ءانب ماعلا ينطولا قّسنُملا

 نسي وَ تائم عضبب ردقت ةينازيم ئلع رطيسي يذلا «تاردخملا ةحفاكم رصيق»

 هلعف عيطتسي ام لكو .ةينازيملا ئلع ةرشابم ةطلس يأ ماعلا قّسنملل نكي مل ؛تارالودلا

 تائم نم ةئيه تاردخملا ةحفاكم رصيق ئىدل .سيئرلا ئلع ةينازيملا حارتقا وه

 لوقلا نم دب ال ًاريخأو .رشع ىنثا نع ماعلا قّسنملا يفظوم ددع ديزي ال امتيب «نيفظوملا

 صنلا كلذ ىلع ليلدلاو «ضيبألا تيبلا يف فظوم درجم وه ماعلا ينطولا قّسَتُملا نإ

 زاهج رصانع ىلإ ًارمأ ردصي نأ عيطتسي ال هنأ ئلع صني يذلا يسائرلا رارقلا يف دراولا

 تايحالص نم هذهف «ًائيش اولعفيل سيساوجلا وأ دونجلا ىلإ وأ نوناقلاو ماظنلا قيبطت
 نِإف ةقباسلا عاضوألا عم ةنراقم دعبو .ًاقح ًارصْيَق سيل هنإ يأ .اهل نوعبتي يتلا تالاكولا

 نمألل ماعلا ىقسنملا وهف ءاروطتو انيسحت ربتعُي ماعلا ينطولا قسنملا بصنم ثادحإ

 ةغل يف بصنملا اذه حبصأ ليوطلا بقللا اذهبو . باهرإلا ةحفاكمو ةيتحتلا ةينبلا ةيامحو

 يتلا ةرشعلا جماربلا هذه يف حضاو ًاضيأ نيسحتلاو «.باهرإلا ةبراحم رصيقا مالعإلا

 مسا نأ مغر تالاكولاو تاراؤولا يف ةيساعسملاو تايلوؤسملا ددحت ىتلاو اهانعضو

 هب يضرو تارازولا هيلع تّرصأ ام نأ عقاولاو . ًالّلضم ودبي دق «باهرإلا ةيراحم رصيق»

 ةيحالص وأ ةينازيم وأ نيفظوم ةئيه نود نكلو «رصيق» وأ ماع قسنم دوجو وه سيئرلا

 كلمأ ال ينكلو باهرإلا ةحفاكم نع لوؤسملا رهظم كلذب يل َنإف .تاّيلمعل رارق عنص

 . لمعلا اذهب مايقلل ةيحالصلا وأ تاودألا

 يتلا تارارقلا عيراشم تعِفُر مهبلاطم تقّمحتو عيمجلا يضر نأ دعبو ءاذكهو

 62 ماقرألا تاوذ ةيسائرلا تارارقلا تراصو «2و الو اك زومر اهتادوسم يف لمحت تناك

 مامأ يحاتتفالا هباطخ يف سيئرلا اهنلعأ دقو . عيباسأ ةعضب دعب تردص يتلا 67و 3

 ةحفاكم» ناونعب 500 - 2 مقر يسائرلا رارقلا ناك .1998 ةنس ةيرحبلا ةيميداكألا

 ىعُدأ قحال تقو يفو .طقف ًايجراخ سيل رطخلا نأ ئلع ًاليلد «نطولا نمأو باهرإلا
 أدتبا دق نوتنلك سيئرلا ْنِإ لاقُي قحلاو .نطولا ةيامح ئلع زيكرتلا اوأدب دق مِهْنَأ نورخآ
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 ءا ومس ( خيلمتحملا ءادعألا نإف ى كسلا أنف وقت بيسبا :ةيلاثلا ةرابعلاب وهيك وتلا وار --

 بيلاسأو قرطب تالامتوالا رثكأ قفو اننومجاهي فوس . ةيباهرإ تاعامح مأ الود اوناكأ

 (.نيينذدملا دض ٠ . . فعغضلا نطاوم نولختسيف ٠ . . ةيديلقت ريغ

-- 

 هرأ ىف

 - وينوي / ناريزح رهش - ةنسلا نم ةلحرم يف نمازت دق 500 - 62 رارقلا رودص نإ

 متت ثيح ضيبألا تيبلا ئلإ اهعفرتل ةحرتقملا اهجمارب ريضحتب تارازولا أدبت نيح

 رهش يف تارارقلا هذه نلعت مث . يسائر رارقب ةنسلا ةياهن يف ِجّرَتَتل اهتساردو اهتعجارم

 ...ت سركذوكلا ربع ةيناثلا اهتلحر أدبت نيح ءرياربف / طابش وأ رياني / يناثلا نوناك

 هتس وحن نارمتست : ةأرملا ددنع نيكلاصارعم لمح شرتف هبي اذعو . رهتكأ ةعشش وأ ةيئامث

 . ضاهجإلا تالاممحا نع نآولخت آل ارهش راع

 نعل جماربل ليومت ل الع لوصحلل ةوعدو وهف ائيش 600 - 02 رارقلا ينحَتَم نإو

 «٠ 1998 ةئس نم رياني / يناثلا نوناك رهش لولح عمش . لمعلا تأادتاو باهرا هحفاكمو

 ةحفاكم لجأ نم رالود تارايلم ةرشع غلبم سركنوكلا نم سيئرلا بلطي نأ ًارّوَقُم ناك

 و .لماخل راهذلا -ب - لوصحلل نإ لودعتس سس ادهن وهمْلَو .نمألاو ؛باهرإلا

 نسبت سيئرلا فهذي ءًادحاو ًاعوبسلل رمتست 3901 [(03/ك5 , راكفألا يأ ن زم ةلسلس ضصيصقبت

 ةدراولا تايولوألا نم ةدحاوب ةقالع اهل يتلا عقاوملا دحأ ئلإ هايألا هذه نم موي لك يف

 اذه أدتباو . سبي ربع شؤم رخل اباطخ 0 ل

 كسب اننباعا ناكر . باهرإلا ةحفاكم بو صّصخُي فوس ثلاثلا هويلا ؛ نأ انخلبأو

 توصلا تازيهجت لقنو روضحلل نيكراشملا ةهوعدو ناكملا ةثيقتل ةغاش نونالثو

 لوقعملا ريغ بلطملا اذه ناك .سييقرلا هيقليس يونلا باطخلا ةدوسم عضوو ؛ةرووصلاو

 مامأ مهتايلو ؤسمب نلوضهني نفيا سيلا يفظوم قالو 8 نوعتلك قسيِئرلا 5 ايداع ارمأ

 .نوتنلك سيئرلا ةيالول تاونس ينامث ةليط عضولا اذه رمتسا دّقف ؛تايدحتلا

 :؛ضيبألا تيبلا نع تاعطاقت ةعبرأ وحن دعبت يتلا مولعلل ةينطولا ةيميداكألاب انلصتا

 . عامتجالا اذه ىف ءاملعلا نم ايفاك ادد يعوتس نأ نكميو تارضاحسللا ةغاق ايفو
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 ىوتسملا عفرل ايجولونكتلاو ملعلا مادختْسا يه شاقنلا اهلوح زكتري يتلا ةيسيئرلا ةركفلاف
 . سيئرلا فلخ رادجلا ئلع راعشلا اذه لمحت ةريبك ةتفال عضو انبلطو .اندالب يف ىنمألا

 تاماهسإ مهل تناك نمم اهجراخ نمو ةموكحلا نم ًاصاخشأ نوعدي بتكملا وفظوم أدبو
 لماشلا رامدلا ةحلسأ هجو ىف دادعتسالاو نطولا ةيامحو باهرإلا ةحفاكمل تاردابم يف

 يف يحيضوت ضرع ميدقتلو سيئرلا باطخ عامسل مهانوعد . 06: ربياس ءاضف نمأو
 ةبكرملا كلت زاضحلاو ايكيجرلو نوتكنلرأ يف ءافطإلا جوف روضح تبلطو :ةيمرالقألا
 رماكرقألا نايم ليمم# كرد ةبكرملا هذه عيطتست ثيح «ثولتلا راثآ ةلازإب ةصاخلا

 لكل صّصَخُي نأ يرظن ةهجو تناك دقف .يواميكلا حالسلاب موجهل نوضّرعتي نيذلا
 باطخ ةّدوسم يف كلذ تجردأ دقو .هذه لثم ةبكرم ةدحتملا تايالولا يف ىربك ةنيدم

 لعفت اذام ر رقت يتلا يه اهسفن ةنيدملا نإ ةلقاق اهفانيس تبلظ ونيو:تينتاج عركل «سيئرلا

 اذه لثم نإ .لماشلا رامدلا ةينا هجو يف دادعتسالل ةيلاردفلا ةموكحلا اهمدقت ةدعاسمب
 ةنارآيلم ردنغ ببتسنو اذه انموي ىتح تايولوألا ئلع رمتسملا عارصلا سكعي بولسألا

 ال ءايشأ ءارشب ةيلحملا تارادإلا موقت ثيح «نطولا هال نيش لاوس عم فاول زدنا

 . ةيرورضلا تازيهجتلا ءارش لمهتو اهمزلت

 .لدعلا ةريزو ءونير َتيِناَج عم يأرلاب اهيف فلتخا يتلآ نيلوألا ةرملا كلت نكت مل
 ءع ةجتات فواركل دادعتسإلل ندملا ىلإ لاومألا فرض ةقيوظ ىف انفلتخا نأ قبس دقق

 .«حلاصملا تاعصأ) ءاضرإ وه اهمهي يذلاف .ةيعاعشإ وأ 50 وأ ةيواسيك داوم

 دقف انأ اّمأ .نييداعلا نينطاوملا سيلو ةيلحملا تاطلسلا دعب اميف تملع امك ىنعي اذهو

 موسي ًارربم دجت امبرو «يرتشت اذام فرعت ال ةيلحملا تاطلسلا ْنَأ نم قلق ينرواسي ناك

 موقن نأ ينمهي ناك . يجولويب وأ يواميك حالس دض عافدلاب ةلص هل سيل ءيش ءارش

 الشم ؛نوتكنلرأ .اهتاذ ةنيدملا نم عسوأ وه ام ئلإ دتمت ةعساو قطانمل ططخ عضوب

 لهف . ضيبألا تيبلا نم طقف لايمأ ةثالث دعب ىلع ةزكرمتم ثولثلا ةلازإل كرم لوأ اهيدل

 دنالقيلك لصحت نأ لبق ةمصاعلا نطنشاول رخأ ةبكرم ىرتشنو ةقيقحلا هذه لهاجتن

 لاومأ لامعتساب دّهعت ىلع لصحأ نأ ديرأ تنك ؟عونلا اذه نم اهل ةبكرم لوأ ىلع
 يف ةدحوم ططخ عضول نواعتلا ىلع يحاوضلاو ندملا ربجُن يكل ةيداحتالا ةينازيملا

 ةئيهو ءابطأ نم ةفلؤم ئربكلا ندملل ةيبط ًاقرف انلكش نيح انلعف املثم ثراوكلا ةهجاوم



 نع عجارتت تك اذاهلف اي ا هيي ىف قرا ديمو .اهفقوم

 ؟اهفقوم

 يف يوضيبلا بتكملا ىلإ تبهذ ةركفلا هذهل صّصخُملا مويلا دعوم ءاج نيح
 لمع لودنع ىلع ةجردُت ةماع ةبساتم لك يفق .- شينرتل (َقّبْسُم زاجيإ» ميذقتل ةلواحم

 نم دحاو موقي يأ .قبسُملا زاجيإلل صّصْخَت طقف قئاقد رشع اهردق ةحسف دجوت سيئرلا

 حورطملا عوضوملا نع ةمزاللا تامولعملا ميدقتو سيئرلل ةبسانملا حرشب نيفظوملا ةئيه
 سيل نوتنلك نأ ًاديج نوملعي عيمجلا نأ عمو . لعفيس امع هل يأرلا مدقيو ةشقانملل

 نأ ريغ «تابسانملا نم ةبسانم يأ يف هب لبقي الو .قنسملا زاجيإلا اذه لثمل ةجاحب

 نأ امإ .نيرمأ نم دحاو ثدحي ناك لاوحألا عيمج يفو . زنحملا اذه هلع رمخنلا لودجلا

 شقانيف لخدي وأ «لوخدلل اوعدي نأ ئلإ اليوط يوضيبلا بتكملا جراخ ةزرملا لست

 نأ تنيقك' .هيلإ تيهت نيش نعس قدس ام انهو «ةيماتملاب هل ةليع ال اعوضوم نسكرلا

 مالعإلا يف يسيئرلا عوضوملا تاب يذلاو ريصقتلاب هيلإ هّجوملا ماهّنألا عوضوم شقاني

 . نطنشاو يف ةصاخلا ثيداحألا يفو

 هوو ةناكو ةتابيرق ئادحإ اههجارت نقلا تالكشملا ىشعب نئقاتي نأ راك هك

 نحنو عوضوملا اذه يف انثيدح انلصاوو .وسنكرأ ةيالو يف ماع ينكس عورشم ةرادإ نع

 هقيرط قشي وهو تارفاصلا تاوصأ هنم نلاعتت بكوم ىف هتلقأ ىتلا ةرايسلا وحن ًاعم ريسن

 حئارشلا ضعبو رتفد يديبو ةرايسلا يف هبناج ىلإ تسلج . 5088إ/ 8066007 عراش ربع

 ةرشع ةغلابلا ةينازيملا عورشم نع عقوتم ريغ لاؤس نع ةباجإلل اهجاتحي دق ىتلا ةيئوضلا

 ضصامفعا سيقرلا ةلردأ ةيميداقألا بآرع نولإ بكوملا لضو يسر ,رالود تارايلب

 ىئتفلا كاذ نم هجازم رّيغت دقف . ههلصب نحن ىذلا عوضوملا 0 ثيدحلا يف حضاولا

 هذه .«ةيليلحت كن وبلا كلفت يذلا دكاعلا سيئر ئلإ ريشعصسلا بذع ثسنلا يفغيرلا

 نآ يف ضيبألا تيبلا يف هب نيقيصللا نيلماعلا تَعَرْفَأو تَنَتَق يتلا جازملا ىف ةيجاودزالا

 .ًادعص

 ةياغرلا نع كتيدحلل ةبسانملا نظي نأ نم يتيشخو يعور ةئدهت لواحي وهو لاقو
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 . .عوردلاو ماهسلا ةبعل هبشت اهلك ةلأسملا ىرأ ينإو .باطخلا تأرق دقل» : ةيحصلا

 «؟فللت امو» : 2قايبينلا باومأ

 نمزلا نم ةرتف امهب يضميو اماهسو اسوق ام صخش عرتخي  يردتأ .لجأ» :لاقف

 ودعو ةنيدم لوح ًايلاع اروس ينبي صخش . ماهسلا كلت لك دصي ًاعرد رخآ عرتخي ئتح

 حالس انيدل نآلاو .لعف درو لعف «عافدو موجه .روسلا كلذ مدهيل قينجنملا عرتخي

 اذه يمالك ىرت له .ديدج يعافد حالسل ةجاحب نحنو انهجاوي ديدج يموجه

 ( ؟احيحص

 ةيميداكألا انلخو مث .ةلأسملا ئلإ اهب رظنن يتلا قرطلا نم ةدحاو كذت نإ تلق
 ةعازقلا لكنت نحن ًامنيوو .اهردق نورظتي روضحتلاب تاذلعما دق تار ضاسملا ةعاق دجنل

 نومداق نطنشاو ةطرش لاجر» :ةيلاتلا ةلاسرلا يلإ لقنو هليحأ ىلا ءادعلا زايج تر
 لضفأ اهريتعأ ىتلا ةبكرملا هذه :تلصوو «.ةوتكتلرأ نم كولتلا ةلازإ ةبكرم نورجي
 نم اهءالخإ يرسلا عملا لاجر رمأ ةقطنم يف تفّقوتو حيضوتلاو ضرعلل جذومن

 ةماقإل تقولا نم عسّنُم دجوي نأ نكمي ال ذإ ءفنيقيرغلا منيب لدن ةسَنُكُنَو .هتاواسسلا

 نماطخلا نود هذه لثم تابسانم

 لواحي ةيرتلا يوتا صلطساو «تارضاحملا ةعاق يف لوألا فصلا يف ٌتسلج

 مييعس تأ ريق ٠ مهتاملك نوقلي ءايطخلا اهيف ناك جويتلا ةرتفلا كلت لالخ باطخلا ةباتك ةداعإ

 يتلا ةخسنلا نم باطخلا عَبَتَنأ تذخأو .هل هانبتك يذلا صنلا لمعتسا هباطخ ءاقلإ أدب

 هناكم نم لقتنا .همالك عبات سيئرلا نكل صنلا ةياهن ئلإ لصو هنأ تظحالو .يديب

 نم طقسي يبلقب تسسحأو . مستبي وهو ّيلإ رظنو اهيلع.ًاكتم اهمامأ فقوو ةصنملا فلخ

 يف درطتسي فوس :كلذ ينعي اذاه كربلت انكو .ًاقباس كلذ لعفي هانيأر دقف . يعولض نيب

 اذه هماللت# نزيك اسبوب لأ ؛بعاتملا ضعبب ًاعيمج انطّروي دق بولسأب ثدحتيو همالك

 اعم نينثالا امبرو «هباطخ ىف لضفألا ءزجلا

 ىف دوعي ءزوضحلا نيب ىركسع لجر ىأ هفرعي امكو .مويلا هارن ام ْنِإ) :لاقو

 هريوطت قرغتسي يعافد حالسو .هريوطت متي يموجه حالس . . . خيراتلا رجف ىلإ هخيرات
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 طيحت يتلا قدانخلاو عالقلاو نوصحلاو ماهسلاو سوقلا نع ثدحتو «. . .. ةايوط اننهز
 ةءرسلا ببسباو رومألا ترّيغت فيكو مويلاو سمألا نيب فالتخالا نع ثّدحت م . .اهب

 :ةديدج ةيموجه تايجولونكت ريوطت يرجي «يجولونكتلا روطتلاو "رييغتلا اهيف متي يتلا
 راطخأ ىلإ ةّمألا هبي نأ ًادهاج لواح هنإ سيئرلا لاقو . .دعب انيدل تاعافدلا رفوتت ال امنيب
 مليف يف هنوري رظنم نم مهسوفن يف فوخلا بدي وأ نوعزفي مهلعجي نأ نود باهرإلا
 باهرإلا هجاون انإ لاقو . يلاتلا مويلا ىف ثدحي فوس اذهك ًافنُم نأ نودقتعيف يئامنيس
 ةيعافد تاردقل ةجاحب انإو «اهتشقانم نكمي ال بيلاسأو اهنع ثيدحلا نكمي بيلاسأبا
 نأ عيطتسي ٠ ءانه نيعمتجملا كئلوأ لثم .نيسدنهملاو ءاملعلا ىوس دحأ سيلو ةديدج
 يتلا لاومألا اومدختسي نأ روضحلا دشان مث .اهديرن يتلا تاعافدلا كلت نوكيو عنصي

 . ةديدجلا ءافدلا ليس ريفوت نيبو دا ولام ةصلمأ لف

 نيب لخدو ةصنملا نع نوتنلك سيئرلا لزنو .داحلا قيفصتلاب ةعاقلا تجضو

 يدل ا لصو نيحو .مهروعش مهل ركشيو مهحفاصي حالا يب نراطوملا ريعاججلا

 «؟ةمتاخلا كلت كتبجعأ لَم» ! ذأ ىف نضر هيلإ

 يف اهعم يطاعتلل ىربك ةديدج ةردابم ضرف لواحيو ةديدجلا ةلكشملا ددح دقل

 ةّيلحملا ةردقلا هيف كلمن ال عضو نم انقلطناو .تاقفنلا طغض ىلإ ةوعدلا هيف دتشت تقو

 دصرن هيف انرص عضو ىلإ امهجئاتنو لماشلا رامدلا ةحلسأو باهرإلا راثآ عم يطاعتلل

 جاوفأو تايفشتسملاو ةماعلا ةحصلا تارادإل ةمزاللا تازيهجتلاو بيردتلل تادامتغألا

 تاحاقللاو ةيصصختلا ةيودألا يرتشن اةأدفو .ئراوطلا تامدخ تادحوو ءافطإلا

 نم ديزم ئلع لوصحلل ئعسنو ؛«دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةرشتنم ةّير مباع ىف اهلركنو
 :ديدع ةروطعم تبايجسرولو تكتل ريوطتلاو ثيل لل لارمألا تظشكتحو . بلط لّوَأ دنع اهجاتنإ

 .ةديدج ةيودأ ريوطت ىلإ ةفاضإ ثولتلا ةلازإو صيخشتلاو يرحتلاو فشكلا تايلمعل

 ةحفاكم لجأ نم تارازولل ةيهضخفلا تادامتعالا ةدايزل ةطخ عضو متو

 ةيامحل اهل لاومألا دصرو ةديدج تالاكو ثادحإ اهفده ططخ ىلإ ةفاضإ .سباهرالا

 قيرفلل تازاجيإ انمدق سيئرلا هاقلأ يذلا باطخلا 597 .(تنرصنألا) 58 ءاضف تاكيش
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 .ن.رضو

 ماعلا ىعدذملا تازاجيإلا هله ىف كراشو :تاردابملا هذه نع ضيبألا تيبيلا يف يفحصلا

 ىف ًاقارتخأ انَقَّمَح انْنَأ ٌتكردأو .انأو «ةيناسنإلا تامدخلاو ةحصلا ةريزوو ءونير تيناج
 ةرازو تحَّبضأ دقل» :اهلوقب اهثيدح أدبت الالاش انود ةحصلا ةريزو ٌثعمس نيح ميهافملا
 ّيلإ ةحصلا ةريزو تمضنا دعب اميفو « باهرإلا للع برحلا لأ أمهم |ءزج نالا ةحصلا

 انثدحت 01801106 جمان رب نمض ةين يفلت تاءامل ةلساس ىف نيهوك لب عافدلا ريزو ئلإو

 دق نييباهرإ نم نطولا ةيامح ةرورض نع 0101/31 هيج ولويملا برحلا» ناونعب ةفلح يف

 . لماش رامد نبق نوكلمي

 مداولا يكاحت ج دامت نسمصتم تارود فين .د 5 املا ءاحنأ عيمج يف تارود تدعو
 0 - - ١

 دحخأ يفو .راشتنالاب تادحولا اهيف موقت ةيناديم تانيرمت اهنمو .«فرغلا لخاد ضرعتو

 ةرازوو ةقاطلا ةرازوو ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم رصانع نم تائم كراش نيرامتلا هذه

 ريراقت مهيقلت روف ماه:(0ا6 كلوفرون ةنيدم نم برقلاب ًاركسعم اوماقأ ثيح . عافدلا
 .لوخدلا لواحت ايالخلا ىدحإ نأ ديفت ةاكاحم نيرامت نم ءزجك ةيقيقح ريغ ةيتارابختسا

 ةيتمألا ةعومجملا ءاضعأ نحف انكراش : .ةيرهبلل ميات لوطسأ رشم جل ! يوون حالسب

 ددع يف لعفن انك امك ةيقيقحل ةيقيقحلا انراودأب انمقو نيرمتلا اذه يف باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا

 ةلمانعلا تادجولا َّنَأ ريغ . :طنسشقاو يف تاعامتجا ةلواط لوح تدقُع يتلا تارودلا نم

 برقا ىرجأ لاا نيرمتلا اذه يفو .فادهألا ةمجاهمب ًالعف موقت يناديملا بيردتلا ىف

 امنيب نييباهرإ ةئيفس هنأ ضرتفي قروز ةمجاهمب 5541 ةيرحبلا لاجر ماق «كلوفرون ةنيدم

 ةيلخلا نأ ضرتفُي لزنم ماحتقاب يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل عباتلا نئاهرلا ذاقنإ قيرف ماق

 يوونلا حالسلا ليتف عْرَنِب ةيوونلا ةحلسألاب صتخم قيرف ماقو هيلا : يتشا ةيردسلا

 نيلسارملا رود ةفلتخم تارازو نم نوفظوم لثم امنيب .هكلمت ةيلخلا 3 رفقا

 . ضّرّتمُم يفحص رمتؤم لالخ مهتلتسأب نيلوؤسملا نورطمي نيذلا نييفحصلا

 55 ماعلا ينطولا قسما تنض دق مام3م015 نيل ويانا تاحيرصت نم ءزجكو

 مالعإلا عم يقتلأ تْرِصو ينمألاو يتارابختسالا يلمع تَفَلُغ يتلا لظلا ةرئاد نم جرخأ

 اهريراقت رشنت ةيملاعلا ةفاحصلا تأدبو . سركنوكلا ءاضعأ مامأ تامولعمب ءالذإلل ئعدأو

 نم عون كلذ نع جتنف باهرإلا ةحفاكم نع لوؤسملا اكيرمأ يف ديدجلا رصيقلا اذه نع

 1999 ةنس مايأ نم موي ةحيبص ىفف . : اشعل تدكامو هّديرأ تدق ام يصخشب ءاسعألا



 ىتلا ةيحتلا ةقيرط يف كلذ تظحال .ىعيبط ريغ اعيش ةمق هلأ تسسحلاو سنك يبتك تكيف تييلشسو

 ءهحرمب فورعملا لحاوسلا رفخ سيئر ]20 73 اوستمور كاس < لع اهاقلأ

 رشع نم رثكأ ذنم يل ةدعاسم تلمع يتلا يرتدنوار يلريب ةرظن نم كلذ تظحالو

 تلكذ ىتح رئويبموكلاو يتلواط نيلإ ٌتَسْلَج نأ امو . اهبتكم مامأ رمأ انأو ةيلإ تناوكم

 ) .ًاقح ريطخ رمألا اذه ّنِإ) يل لوقي ريبعت اهايحم ىلعو و يتركاه نوذدروُك ازيل ّيَلَع

 يتلا ةيقربلا ينتطعأو . ثدحتت مَع ِرْدَأ مل 2؟ةيقربلا نأ ره له» : اهلا ةسن ضارعابو

 هيدل نإ اللئاق ماعلا يكيرمألا لصنقلاب َةَقب ةقباسلا ةليللا يف لصتا برعلا ةداَقلا 5 نإ لوقت

 .روفلا ىلع هيلإ مودقلل لصنقلا وعديو «هل اهغالبإ ديري ةلجعتسمو ةماه تامولعم

 رصيقلا» «كرالك كد فادهتساب دّهعت دق ندال نب ةماسأ ْنِإ لوقت : ليصافتلا ةريثك يثك ةلوطم

 . نطنشاو ىف لتقأ فوس ىّنَأ يأ «.باهرإلا ةحفاكمل يكيرمألا

 باوبجتلا [ذنغ ىف ىيولسأ ق5 +. ةموي ءرملا اهب أدبي ةَعَبْمُم ةقيرط هذه» :اهل تلق

 واق ةحباتو « كحضلا ريثي ام ربخلا اذه يف دجت مل زيل ن كل «حازملا نم ولخي ال

 دحاو ريوقتلا اذه لعلو : موي لك تاهافتلا هذه نم اريثك 00 نحب .زيل اي ىرظنا»

 ( . أهنم

 مل نإو» : ضعخنم كل محب كيلاشو ءاهينيع نم رياطتي بضخغلا ررسو با واش

 «؟كلذك .اكي

 اذإ [ةررهشملا ةّكقلا ىق] كربك :عباكلا نلإ كويس ديسلا لاق امقو كدس» :ايثيجأ

 ءايشأ نّمضت دقف ريرقتلل يتءارق تعباتو 2.لسلستلا يف ةبتر اّنِم لك مُدَقَتَي فوسف ّثِم

 يوب ةماسا نإ .كِد اي مالكلا اله ئنعم مهفت الآ» :تلاقو .يباوج اهبجعي مل

 ؛..كلتف

 بابلا نئلإ يشمت ىتفرُع تَرداغو «.ِهِلْثَقِل 'وعسأ انأف ءكلذ برغتسأ ال١ :ٌتلقف

 .ام ٍلمع نود اذكه ٌرمي نأ رمألا اذهل ديرت نكت مل .ديدش بضغ ليلغ لدت لطخب

 لاجر نم ةيامح هسفنل ذِخْتَي نأ يأل دعب هتعئفأ يذلا ركريت يدناس لاخ.؛ ناك كلذكو
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 ىلع ءانب سيئرلا عمو مويلا يهتني نأ لبقو .مويلا يف ةعاس نيرشعو أ اميرأ ةيرسلا ةعيلخلا
 ةسارحل ًالهأ ى ,ماعجي ام اذهو «ةيامحلا تحت نوكأ نأ يضقت ةركذم ىلع ركريب بلط

 ةرايمست ماْشتَت نإ : ظلا# هلا يلقو نمألا زايد ريتعي كليصتاز ..كرسلا نمألا كاجو
 فلخلاو ةمدقملا يف 51 نابربس تا راس ةقفارعير يعايضرلل ةمواقم كاليداك

 (؟اهريغ ئرخأ ةقيرط دجوت الأ .ًاريسي يلع روثعلا لعجي

 عوكل قآل دادعما ىل اع تنأ له» : يعانقإ لواحي وهو تاظحل عضب دعب ينلأس مث

 ) . تقفاوف .مهدعبأ هلق واي اقف

 اَمَأ .ةيامح يل نوكي ال يأ ِهَرّيْغَتَي مل ًائيش نأكو ودبي رمألا نأ ينعي ًافده نوكأ نأ
 رمأ يتلا تاقرطلا يفو ؛هنكسأ يذلا يحلا يف رشتنتس ةسارحلا رصانع نِإف ءرمألا عقاو

 ثحيبي نمع اهلاجر ثحبيو هةضابالع لمت 9 تاررايس كعب خم يكرايس عيصسو .اهب

 .ةيجراخ ءاوضأو راذنإ ةزهجأ بُكَرُتو يلزنم باب ىلع ةديدج لافقأ عضوتسو . ىلع

 نم ًابره يترايس دوقأ فيك مّلُعَنأل يرسلا نمألا زاهجب صاخ دهعم ىلإ بهذأ نأ ّيلعو

 اذه اه عزفأ دقو 25185 50116 7 ار اعنا .م لمعتسأ فيك ملعتأو « ؛ ينقح ا ةوامس

 :طقف رمألا ئداب يف امنإ .ًاحالس هفطعم تحن ًةلاماح ويلا

 4803105 ناّكروم زمادآ يح عراوش دحأ يف ىهقم يف ٠ ءاشعلل ةليل تاذ تجرخو

 .اهتقيقح ىلع نطنشاو ئري نأ دار أ يذلا برعلا ءارزولا دحأ ةبحصب نطنشاوب 10:عدم

 ةيامح نمألا ةدهجأ كلت رْكَوُت الأ : ينلأس نانثمطالاب هيف رعشي نكي مل تقو يضم دعبو

 «؟كيقفارم اسرحو

 تلواحف .يعم هدوجول رطخلل ةضرع هنأ هّنظ هلاؤس ثعاب نأ يلابب رطخي مل

 درع سلاجلا لجرلا كلذو :فيضرلا ىلع فقاولا لؤستملا كلذ ئرتأ» :تلقو هنئامظ

 ءاشعلا ء ءاهتنا دعب تءاج ىتح ؛«قفدصي مل يبرعلا يقيدص نكل « .انناسرحي امهنإ ؟رابلا

 ةتس اهلخاد يفو ةأجف ترهظ انادادإ!:010 نابربُس ةرايس اهليبس تْضَرْتْغاف ءاهلقتسيل ةرايس

 :نوشبي الو نوشهي ال رضانع

 نأ اهنم انجتنتسا «ةبقارملاو قيقحتلاو ثحبلاب اهلالخ موقن انك عيباسأ تضقناو



 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف 21

 بهذ ؛ىنع نمألا تاءارجإ تُفْقُحَو .يقيقح ريغو بذاك ينفدهتسا يذلا ديدهتلا كلذ
 ينَأ مغر «ًايصخش ًارمأ تراص ندال نبل يتيهارك نكل ءمهضعب يقبو رصانعلا ضعب
 . اكيرمأ ىف شيعأ ىلا «أنمآ١ تنك

 ةفاحصلا مامأ روهظلا نم يل َدب ال ناك «ينع ًامغر اهتلن يتلا ة ةرهشلا هله مغربو

 نود سانلا ةيعوتب نوتنلك انل همسر يذلا فدهلا قيقحتلو ؛باهرإلا نع ثّدحتأل
 جمانرب مدلج | عواعإل 5؛جاطا لاتش يلزيل مايق هبال ىتلا ةلمحلا تنمضتو .مهغيوخت

 انانطأ اهيف انأبخ يتلا ةيرسلا عقاوملا دحأ ىلإ ةرايزب ينويزفلتلا (60 8طن اع5 ةقيقد نوتساا

 ىف يتجولوبب وأ يواميك موجه .يأل ادادعتسا ةصّصختملا ةيطلا تاويهتدجعلاو ظيوعألا نم

 طقتلت ةينويزقلعلا 685 ةطحم تاريماك تاك امئيبو . يسلطألا طيحملا طسو ام ةقطنم
 ةدام يوحت لامعتسالا ةيتاذ ةيلضع ةنقح هنم تيوس رو قيدانصلا ع ءروصلا

 نأ ءرْجْلا عيطتسي فيك اريماكلا ءامأ تحضوأو «باصعألا زاغل ةداضملا 3[هم10 نيبورتآ
 هذه نإ هتبجأف «ةديفم داوملا هذه تناك نإ لاعش ىْلأَص .هذخف ىف ةنقحلا هذه زرغي

 هوجه عقو ول سانلا فولأ ةايح ذقنت دق تادعملاو ةيودألا نم ةنر دانملا تاييكلا
 موجهل انضرعت نيح «تاونس ثالث َيِضُم دعبو . ةثيبخلا ةرمجلا ءاد ًالثم هيف لمغُتسا
 . ةيودألا هذه عيزوتب انرمأ ةثيبخلا 5 ةرمجلا ءادب ىقيقح

 لاتش عم تثدحت 100 !10نأع5 ةقيقد نوتس» فورعملا هجمانرب تاقلح ىدحإ ىفو

 . لماش رامد ةحلسأ ىلع لوصحلل ئعسي ةدعاقلا ميظنت ْنِإ تلقو نادال يب ةعلاسلا نع

 ةلاكو اهترجأ ليلاحتو ةبلوأ ةيتازابختسا ريراقت ةَّدَع تاونتس ددم ىقلعت ادنك دقل
 ةحلسأ ىلع لوصحلا لواحي ةدعاقلا ميظنت نإ اهعيمج لوقت ةيزكرملا تارابختسالا
 لمألا ةبيخ مامأف . اهنم ءيش انلصي مل ليصافتلا نم اديزم انبلط امدنعو ,ةيوون وأ ةيواميك

 يذلا « تطويع ملاعم نلأ يلراشت عم 001 ةنس علطم يف تْلَصَن ىتفياصأ تل حلا هذه

 هيبش بصنم وهو ايايصصلاا نع لوؤسملا ةيزكرملا تارابختسالل دعاسملا ريدملا حبصأ

 ةيلع لوصخملا] ةيكيرمألا تارابختسالا تالاكو عيمج هلعفت امل ماعلا قسنملا 2ك

 نولمعي نمم تالاكولا هذه عيمج نع نولثمم هرضحي عامتجا دقع ئلع انقفتاو تامولعم

 . لماشلا رامدلا ةحلسأ نعو ءاهليلحتو ةدعاقلا ميظنت نع تامولعم ىلع لوصحلل

 هفرعت ام ةلاكو لك تَمَدَق .ًاريبك روضحلا ناكو ءاينيجرف ةيالوب يرس عقوم يف انعمتجاو
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 وأ دّدَحُم ءىش ال «ةيبابض تامولعمو تاعاشإ اهمظعم يف تناك اهنكل .تامولعم نم
 . قيدصتلل لباف

 .نيقيرف ىلإ ةعامجلا هده ميسقت ى اع نلأ | يلراشت مون تششثتا .دومجلا ادهر ] دستلال

 نود لماش رامد ةحلسأ ىلع لوصحلل طيطختلا لواحيو ةدعاقلا ميظنت رود بعلي قيرف

 اننوغلبي مث ططخملا اذه زاجنإل راهنلا نم ئقبت ام مهمامأو .ططخملا اذهب اكي رمأ ملعت نأ

 3 ضرعفي نأ هفه بلطو :ةيكيرمألا تارياهملا رود هبصليق ركمآلا قيرقلا امأو به
 اذه نم بلطو .اهئافخإ يف تحجن دق اهنأو ةيوونو ةيواميك تاطاشنب العف موقت ةدعاقلا

 .«تاطاشنلا هذه طبضل ةحاتملا تاردقلاو لئاسولا عيمج مدختسي نأ يك هير ةيرمألا قيرغلا

 بيرق اهلامعتسال ةدعاقلا ةطخب ملعن نأ انب ضرتفي نيرمتلا اذه نأل اعيرس اهطبض بجيو

 3و :ةضاقب ةسلنسأ مهيدل ْنأ اوضرتفا) : الئاق قيرفلا اذه الإ همالك ئلراشت هجو . دج

 وأ نولوقيس اذامو ؟نورت اذامف اهوفشتكت نأ نوعيطتست ال «ةريح اديج ةأخم ةسلامألا .ءليق

 لمعلاب ةددعتم تالاكو نم ريال مازلإ نأ هنا اذكهو «؟تارشؤملا يه امو ؟نولعفي

 . نكمم دهج لك لذب ىلع عيمجلا عَجَش دق ةلكشملاب نيابتُملا ريكفتلاو أعم

 دهج دجوي ال هلأ مكابألا سرونلا ناك ..ةيرعقلا اذه نع سوره ةثالت انيلعت

 ةحلسأ نم حالس يأ طبض ةيفيك نع يعادبإ ريكفت لأ عم قسم يكيرمأ يتارابختسا

 ةلواحم نم ًاريثك رسيأ اذهك جمانرب ءافخإ نأ يناثلا ناكو .ةدعاقلا دنع لماشلا رامدلا

 وأ تبثن نأ عطتسن مل اَنِإ يأ .ربخلا ةحص مدع تابثإ ليحتسي هنأ ثلاثلا ناكو .هفاشتكا

 ديدجت ىلإ انداق نيرمتلا اذه نكل .لماش رامد ةحلسأ كلمت ال ةدعاقلا نأ ئياع نهربن

 لمعيو قرخأ ةلؤنلل مق ني نطاوم لوخد دهجلا اذه نّمضت دقو .يتارابختسالا دهجلا

 متي ثيح ناتسناغفأ يف ةدعاقلا تاركسعم 5 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو باسحل

 «تانّيعلا ضعب عمج نم ليمعلا اذه نكمتو .ريراقتلا انتدافأ امك ةيواميك ةحلسأ عنص

 رطخلا نع رخفو زازتعاب ةيزكرملا ةلاكولا تثدحت .ةيباجيإ ةجيتن طعت مل ليلاحتلا نكل
 يدوج تبهذ ةقحال ةلحرم يف) .ركسعملا كاذ ىلإ هباهذ يف ليمعلا اذه هل ضّرعت يذلا
 اهدعت تناك تاالاقملا نم ةلسلس راطإ يفو «زمبإات كرويوين ةفيحص نم لنعإ/ ة١انااعع رلليم

 ناتسناغفأ ئلإ ؛ةدعاقلا ميظنت نع اهيف ثدحتت دحاو عوبسأ ىدم ئلع ةفيحصلا يف رشنلل

 .(ةيواميك ةحلسأ ىلع هئاوتحاب فورعم ةدعاقلل ركسعم باوبأ لإ اهترايسب تلصوو



 ددح لق ةدعاقلا ميظنت رود بعل يذلا قيرفلا دجن روكذملا نيرمتلا ىلإ اندغ ادإو

 تعسر اواز ف هةلاكمسلا رمرعا يل يلادلابو . ةحلسألا ليل ايم لكقنلا سسل نانو

 اروت همساو ناتسناغفأ يف ةيدوألا ديحأ ناكملا كلذ ناكو .فهكلا لخادمل تالا

 . 1013 8013 اروب



 نماثلا لصفلا
 همسممسسلا لا مس مل تن مس ع م ل سس همه مسهسسلل سليسسسسل هلا همم

 يف ناتيكيرمألا ناترافسلا تضّرعت 1998 ةنس سطسغأ / بآ رهش نم عباسلا يف

 ةرسبك ارب اينازنأت يف انقياقس ةيبيسأ امم انآ يف ةيلضقتم نيكوجيل ينيكو ايارثان

 اليتق نوسمخو ةعبسو ناتئم اهتيحض بهذ ةبيهر ةرزجم تعفو دقف اينيك ىف امأ ءًادج

 ناك ةدعاقلا ميظنت نإ ليقو .ًايكيرمأ رشع انثا ىلتقلا نيب ناكو . حيرج فالآ ةسمخ وحنو

 تايالولا ىلع برحلا نلعت 1998 ةنس نم قباس تقو يف تردص ةينيد ىوتف ذفني

 . يقيقح يبرح لعفب ةدحتملا

 نمآلا ويديقلا رمتؤم يف باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا :ةعومجملل عامتجا مأتلاو

 نسيكرلا ةدذعاسم (:2إلاعهع 55 كبيمس ليك خرم ثتبلطو احا ةسفاشيلا ةعاسلاا فق

 ةرازو دعقم نأ نويزفلتلا ةشاش ئلع تيأرو .ينيمي ىلإ ةدلجت نأ ةيقيرفألا ن وؤضشلل

 يتلا هيقيرفإ نوؤشل ةيجراخلا ريزو ةدعاسم كاندوم 81م سيار نازوس هلغشت ةيجراخلا

 ةحفاكمل يماظنلا مقاطلا ىلإ نآلا تّمضنا دقو :يفيبألا تيتا نق ةيلعت لبق هلع

 ةسايسلا عاّنصو مهلمع ىف نينافتملا نيفظوملا نم ردانلا فنصلا كلذ نم يهو .باهرإلا

 لمع قيرف ىلإ اهوتل تمضنا يتلا يتركاه نوُدروك ازيل يلامش نع تسلجو .نيعرابلا

 يف دعاستل ضيبألا تيبلا ىلإ تءاج دقف .ةقاطلا ةرازو نم ةمداق يموقلا نمألا سلجم

 يف ةثاغإ ةيلمع نوكتس اهل ةمهم لوأ نأ ودبيو .هذيفنتو نطولا ةيامح جمانرب عضو

 .ةيقيرقأ

 تالاحل اقفو تاعومجم يف نيباصملا عون ْنَأ آالوأ انيلعو .نآلا أدبنلا» تلقو



 انيلع بجي .ذاقنإلا ءًالوأ .تايلمعلل ًالسلست عضن نأو «جالعلا ئلإ ةجاحلاو ةباصإلا

 الو ءايحألا ضعب دجوي امبر ذإ «ذاقنإو ثحب قيرف . ًاعيرس كانه ىلإ ذاقنإ قرف لسرن نأ

 !يبيجأ «ئراوطلا ةرادإ ةلاكو اي .عضولا ةجلاعم ىلع ةرداق ةيلحملا تادحولا نأ دقتعأ
 تارادإ ضعبل لاملا تَصّصَخ دق ئراوطلا ةرادإ ةلاكو تناك «.نينثا ديرن ؟كانه نم
 تادعم ءارشلو ةَّيِصّصخت ةيبيردت تارود ءارجإلو اهيف نيلماعلا ددع ديزتل ةيلحملا ءافطإلا

 ءافطإ جوف ناك حابصلا كلذ يفو .تاومأ وأ ديسأ بف يئابسلا ضاقنأ يف ثحبلل ةصاخ

 ئلإ ةجاحب نحن» :يلوق تعباتو .باجتسا نم لوأ اينيجرُفب 5313 سكافُريِف ةعطاقم
 ئحرجلا لقنل وجلا حالسل ةعباتلا © ةيبطلا قرخلا اهب موشن ةيوج تالحر

 نم لئاهلا ددعلا كلذ ةجلاعم عيطتست ال تايفشتسملا كلتف . .اوروا ىلإ نيياصعلاو
 ًاروف كرحتلل دادعتسألا ةبهأ ىلع ايوروأ يف وجلا حالس مدل ةيبط ًاقرف َّنِإ نيباصملا
 . فاعسإ تارئاط يف ئحرجلا لقنل ثراوك اهيف تعقو ةقطنم يأ ىلإ

 لودلا كلت ىلإ ةيبطلا ةدعاسملا مّدقن ّنَأ انيلع بجيو» :ةلئاق سيار تفاضأ مث

 بيرق ناكم يف مكيدل اذام «عافدلا ةرازو اي . نمألا ءايناثو» :ًالئاق يثيدح تعباتو
 أشنأ دقل ؟ .نيعقؤوملا ئلإ اهلاسرإ بجي ميلا داوملاو نمألا رفوي نأ نكمي ثداحلا نم

 عملو] - عاوعغ ممأأ - ةيمست اهيلع قلطأ باهرإلا ةحفاكمل ةّصاخ قرف ةيرحبلا حالس

 مايقلل الود ابيردت ةيّردم ةيرجبلا ةاشم خم تادحو يهو 7 نم[ 15

 ةاأيئف# ىلإ ةلاسرلا هذه تلصضصو لفو . ةيساسحلا ةغلاب عقاوم يف ةصّصختم ةينمأ تايلمعب

 ( . ةيرحبلا

 ةداعتسا» قَرِف لسرُي فوس ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ّنأ دقتعأ .قيقحتلا :ًاثلاثا
 نيققحملا ضعب لاسرإو .رامدلا راثآ لازت نأ لبق ريخأت نود ًاروف نيعقوملا ّقيلإ (ةّلدألا

 ةدوجوم مئاد دادعتسا ةلاحس ىف ةزهاج قرف ليثؤأ ىدل ناك «.ةيلحملا ةطرشلا ةدعاسمل

 كرويوين قيرفب ةصاخلا تازيهجتلا تناكو .نطنشاوو كرويوينو يمايمو سلجنا سول يف
 نم اهريغ لبق ةدحولا هذه تقلطناف . يسرجوين يف «ةديعب ريغ هيوج ةدعاق ىف ةزهاج

 . تادحولا



 نم تائم اهيلإ لسرن يتلا نادلبلا كلت يف تارا انيدل سيل ..قيسفتلا : اعبارا

 وه 1 قيرفو ع1 نم نيقيرف لاسرإ عيضصتسل له «ةيجراخلا ةرازو أب 5 انيفظوم

 نم ةعامج وهو (80:©أ8م 18©60عا7©إ/ 5ان)20116 162077 ةيجراخلا ئراوطلل معد قيرفا

 ةيضارعَت ةيقسل ةلود ئلإ باهذلا هتمهم .ةيجراخلا ةرازو ةدايقب تالاكو ةدع ىبودنم

 . يكيرمألا ريفسلا ىلإ بيردتلا نم ٍلاع ىوتسم ئلع نيفظوم ميدقتو يباهرإ موجهل

 نيفظوم نم ةنيعم ةّيعون وأ ًايفاك ًاددع كلمت ال جراخلا يف ةيكيرمألا تارافسلا مظعمف

 يتلا «ةيجراخلا تباجتساو .اهددصب نحن يتلا كلتك ةئراط ةلاح عم لماعتلا ىلع نيبردم

 دادعتسا ىلعو ةزهاج 5851 قيرف لمع تاجايتحال ًابسانم أزيهجت ةزّهجم ةرئاط ًاضيأ اهل

 اهيتكم دارقأ ضعي ةآراشي نأ سيار ناؤوس تدارأو .لقأ وأ تاعاس عبرأ لالخ كرحتلل

 .امهتثاغإو نيريفسلا نيذه ةدعاسمل نيقيرفلا نيده يف

 تادعملاو رصانعلا نم ٍفاك ددع ىلع نآلا انقفتا دقو .يوجلا رسجلا :ًاسماخو»

 عيالك وأ عيفركاط انيدل ذأ هتفرعأ انأو 5-6 وأ © - 141 زارط نم ةرئاط ةرشع يتنا يف

 ضعب يغلنو ةمهملا هذه تايولوأ عضن نأ انيلع بجي كلذل .دادعتسالا ةبهأ ىل

 وجلا ىف : دوقولاب اهديوزتل ئرخأ ةرئاط اهعم لسرن نأ انعطتسا نإف . ألا مايل

 نع ةباين ةمهملل ماعلا بقارملا يتركاه نودروك ازيل نوكتس .لوصولا عْرَسُي اذه نإف
 «يثيدح تعباتف «؟انأ اذاملا لوقت : نأ اهنهذ يفو .ةشهدب ّىلإ ازيل ترظنو «. سيئرلا

 تثدح نإو ءانتجاح رادقم ررقتو :ًالوأ هلعف بجي يذلا ررقت يتلا يهو» :تلقو

 «. بسانملا رارقلا رّرقت يتلا يه ازيلف . ةيقيرفإ ىلإ تادعاسملا هذه قفدت يف تالكشم

 اذهب اونقتكا هلأ نضرعقت نأ عيطعست آل . ءرخأ دادعتا ثوبلع ختم ؛اسداسؤا

 انتارافس عيمس قالغإ ىلع نازوس اي لمعتلف لطوطأ تاامجبلا رطب طيز . موجهلا

 دحأ ٌسَحَأ نإو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تارافسلا عيمج كلذكو .ًاتقؤم ًاقالغإ ةيقيرفإ يف

 . نطنشاو ىلإ عوجرلا نود اهقلخُيلَف ةددهم هترافس نأ ءارفسلا
 «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اي .لعفلا درو ةلوؤسملا ةهجلا ةفرعم :ًاريخأو»

 امك .ةّلدَأ نم انّلَصَو ام ضرعتسنل فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف يبتكم ىلإ روضحلا وجرأ

 قالا ةيعبأللا ةعومجملا ىف ةلثمم ةلاكو لك يف نيلوؤسملا ريبك روضح وجرأ



 تارايخلا مدقت نأ يقيتيو :ةلدآلا هقكعتسس ام ًاعيصي قربت اّنأ ًاقئاو تسل بباهرألا

 2. سيئرلل

 يف ينكل «ةيباهرإلا تامجهلا عم لماعتلا يف ةراهمو ةربخ انبستكا اَنَأ ينّرَس دقل

 طاشنب ةلوؤسملا تاهجلا تباجتسا دقل .لمعلا اذه نم قلقلا دشأ ٌقِلَف هسفن تقولا

 68| يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو 558/04 ئراوطلا ةرادإل ةيداحتالا ةلاكولا لثم «ةيويحو

 نكل .اهريغو ةيرحبلا ةاشمو «©018 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو «ةيجراخلا ةرازوو

 نيحالملا ةحارتسا نوديري نوراّيطلاف .هديرن يذلا طاشنلا اذه يف كرتشي مل وجلا حالس

 لصي داقنإ قيرف لوأ ناك .ةرّفوتم ريغ دوقولا ديوزت تارئاطو «لطظعتت تارئاطلا تناكو
 يف يل ًاريظن دَعُي يذلا يليئارسإلا لوؤسملا ملع امدنعف .ليئارسإ نم موجهلا عقوم لإ

 ةصّصخُم ةرئاطلا هذهو «ذاقنإلاو ثحبلل ًاريبك ًاقيرف لمحت ةرئاط .لسرأ موجهلاب يلمع

 دادعتساو بشت ةلاح يف 58 ةمزاللا تازيهجتلاو تادعملاب ةدّوَّرمو تامهملا هذهل

 اذهب ةولغشتم انثأ ةوملعي منيف ءمهتدعاسم اوضرعبل انب ؤيليئارسإلا لضعي مل ءماد

 . عضولا

 ةلدَألا نم انل نّيبتو حابصلا كاذ ةينمألا ةعومجملل رّعصملا عامتجالا كلذ دِقُعو

 تارابختسالا ةلاكو تناك .نيءادتعالا نيذه نع لوؤسملا وه ةدعاقلا ميظنت نأ ةرفوتملا

 ةطرشلا عم نواعتلا نأ تْئظ اهنكل .اينيك يف ةدعاقلل ةيلخ دوجوب ملع ىلع ةيزكرملا
 ريراقتلا كلت انبعاتم يف داز اممو . ةيكيرمألا ةموكحلا نم بلط ىلع ًءانب عطقنا دق ةينيكلا

 ئرخأ تاءادتعال تاططخم نع فشكت يتلاو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو اهتمدق يتلا

 ةمثو «اينابلأ يف انترافس ىلع موجه ثودحل ريبك لامتحا ةمثو .ةدعاقلا اهب موقتس

 نيتاه قالغإب انرمأ دق اَنأ مغرب ءادناور وأ ادنكوأ يف رخآ موجهل ًاضيأ لامتحا

 فتاوهلا ىلع مهرئاود عم مهتالاصتا ةينمألا ةعومجملا ءاضعأ ىرجأو .نيترافسلا

 ةمصاع اناريت يف انترافس ةيجراخلا تقلغأو . عامتجالا دقعُي ثيح اذه يبتكم نم ةنومأملا

 لوح راشتنالل ةيرحبلا ةاشم نم معد قيرف لاسرإ ىلع عافدلا ةرازو تقفاوو ءاينابلأ

 دارقإ لاقسالا ةتابلكلا قل ركلاو ةيكورمألا ةءوكجللا نين :قواعتا ةمنق اكو. اناريت يف ةرافسلا

 . ةدعاقلا ةيلخ



 ةنيهو ةيركرملا تارابقعسالا ةلاكو نم ٌتبلط دقف ةجيتنلا نم نيقئاو انك اَملو

 هةفعاتلا يلع دريل ءتنازرايخ- حقو ىلع لمعي اكرتشُم م ًاقيرف الكَشُي نأ ةكرتشملا ناكرألا

 ادحأ نكل .ةليدب أططخ عضن فوس تامجهلا هذهب ةدعاقلل ةلص دوجو مدع انل نّيبت اذإو

 .اهل ةرورض َرَي مل نيرضاحلا نم

 راب سيئرلا عم تاعامتجا ةَّدِع تّدِقُع «هتلت ىتلا مايألا يفو مويلا كلذ ىفف

 : لتقلا ثثج لابقتسال ةيراجلا تادادعتسالاو ةيقيرفإ ئلإ قرفلا لاسرإ قيسنتل نيلوؤسملا

 نيلوؤسملا رابك عمتجاو ءادتعالا دعب مايأ ةعبس تضقناو .رضيلا مهلك سوبسلالا ىبققتاو

 ناكر لإ ديب اريرظت كنآرخ جامتتبالا اناه.ليلإ بنضأ نأ لبق ,يتكلر . سيئرلا عم ةيناث

 قابكو ندال نب نأ ئلإ ريشي *ي ناتسناغفأ يف اهرداصم دع ومن ركرملا تارابكئسالا

 .نيموجهلا نيذه جئاتن ضارعتسال سطسغأ / بآ 20 موي نوعمتجيس هيدعاسم

 يف دقعيس يذلا عامتجالا اذه ئلإ يعدو ,.تادسلا نه لوح ذه نت لماما

 سلجملا ةفرغ يف ًاعيمج انسلج نيحف .ناتسناغفأ جراخ نم نويباهرإ نوقّسَتُم ناتسناغفأ

 هيلع تبتكو «يبناج ئلإ ٌسْلَج يذلا تِنِت جروج ىلإ ريرقتلا اذه ًاًرِس ترّرَم يرازولا

 دقتعت نأ كلا هتظحالم بتك دقو يل اهّدرو اهأرق (؟هيف ركَفأ نأ امبركشت لعل يدي طخب

 مايقلل ةديج ةصرف مّن نأ ديفي ريرقتلا َنَأ وه دحاو جاتنتسا ىلإ انْلَّصَوَت  .كلذك ين

 سيئرلا قفاو ْنِإ هيدعاسم رابكو الدال نيب ةماسأ نم لبقلل يربك ةصرقر . يماقتنا فصقب

 كلت يفو .اهلك فحصلا يطغت اكينوم ةحيضف هيف تناك تقو يف ةبرضلا هذه ىلع

 تِنَت ئوس ريرقتلا اذه نع ًائيش مّلْعَي يرازولا سلجملا ةفرغ يف دحأ نكي مل ةظحللا
 . انأو

 عامتجالا اذه ءانثأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تَمّدَن

 ىيديسال : ةلقاقأ تدتا ثاداست .ةدعاقلا لعف نم تناك ةيلمعلا نأ ت تدك ةلّصقمم كعارشو لد

 ال .ةفينعو ةرشابم ةبرض .ةلسلا ةرك تايرابم يف لوقن امك «ةيلمعلا هذه نإ «سيئرلا

 ريثك «تاقيقحتلا بتكم ىدل امك «نحن انيدلو . ةدعاقلا لعف نم اهْنَأ يف كش انيدل دجوي

 ىلإ راشأ يذلا ريرقتلا نع مّلكتو .تمت ثالاقتعا نع ثّدحتو ؛ . تاتابثإلاو دهاوشلا نم

 . نيرضاحلا نم ةقفاوملا تاءاميإ تدهوشو «ناتسناغفأ يف دقعي فوس ىذلا عامتجالا

 رادصإ ىلع ةرداق ةدعاقلا تناك اذإ» :لئاقلا يأرلا يف نيمزاح نيلوؤسملا رابك ناكو

 اصمم همس اس مسج حس ل مس همس دنس مص .٠ و _ 2



 ان مهرب ؟ , كاي وأ هسفن ءيشلا لعف ىلع نورداق نحنف ءانيلع برحلا نالعإب ىوتف
 تايولوألا ةمدقم يف عقت نآلا ةحناسلا ةصرفلا أ يل «ةديدع تاونس ذنم ةدعاقلا دراطن

 يلوت يموقلا نمألا راشتسم ركريب يدناس نم سيئرلا بلطو . ميظنتلا اذه ئلع ءاضقلل

 نه نيرشعلا يف متي نأ انقؤُم هل ططخ يركسع درل ةمزاللا تاكرحتلا عيمج نيب قيسنتلا
 ةاكتم :فصق ريق قرشأ فادقأ كانه تناك اذإو .مايأ ةتس دعب يأ ءسطسغأ / بآ

 ةرازو عم ةواعلاب اهيدقت ىلا يه ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نِإف .ةدعاقلا عامتجا

 يغبني ناتسكايو اههضارم ىلإ ةيركسملا .تنازامإلا .قايرسلا نم دج ا[ لللللو . عافدلا

 .ضرخعأب ىأ ةفيرطب اهنم اماما

 ثيح «ةدعاقلا عم يطاعتلل ةلماش ةطخ عضي نأ ركريب يدناس نم نوتنلك بلطو

 ءاضقلا انيلع بجي هنأ ريغ «ديج رمأ يماقتنا لمعب مهتامجه ىلع ّدَرلا َّنِإ ءعمسإ» :لاق

 ةيفبعتلا هتواطلا يوك نبع هلكت ليل يظنوب ةمئاق هدعب مهل موقت ال امربم ًءاضق ءالؤه نئلع

 انك دقل «؟مكل هلوقأ ام نومهفتأ» : لاقو .ركريبو نيهوك كلت ةداجلا هترظن نم نثتسي ملو

 لصحن نأ يف لمأ يل نآلاو «ةريثك ةيباهرإ تاديدهت نم دحاوك ةدعاقلا ميظنت عم لماعتن

 يموقلا انئمأ فادهأ نم فده هنأ ئلع ةدعاقلا ميظنت ريمدتب ًاعيمج تالاكولا ةقفاوم ليلع

 . لجعتسملا ىلّوألا فدهلا وه لب «ةيسيئرلا

 خلع تامسوملا كللج شلت كلا :تاقيقحتلا يف ال ةروعلا مققت ناعسقاب ةحلاك

 ناتستاغفأ ديلإ ةيقيرفإ خف اورق دارقأ نح :فحبت ةيناعسكابلا نمأللا ةرهجأ تناك ةاانيقراقس

 ثيح :ةريخألا + يادوب هذه مهتدعاسم نكل ءاهدعب وأ تامجهلا هذه لبق

 تارباخملا ةيريدم نأ عمو .ناتسناغفأ ىلإ ناتسكاي رْبَع ةيرحب نولقنتي ةدعاقلا دارفأ راص

 اهديوزتو اهزيهجتو ةيناغفألا نابلاط ةكرح بيردت ىلع فرشت يتلا يه ةيناتسكابلا
 قالغإل ةكرحلا كلت يف ريثأتلا ىلع اهتردق مدع َتَعّدَأ ةيريدملا هذه نأ ريغ «تامولعملاب

 اناس ىلط ةيكيرلأ يركع ظربغ ىأ كلف .ندال نب اهميلستو ةيباهرإلا تاركسعملا

 انتارئاطل نوّدصتي امبرف ًاقبسم مهربخن مل نإو .ناتسكاي ءاوجأ يف رمت نأو دب ال

 تارباطملا موبثلا دف ءانرورم لبق مهانربخأ نحن نإو . .اهنوطِقسُيو انخيراوصو

 تقأث ةيرصأ فو .اهسفثا ةدعاتأا اميرو « ةايلاط ةكرص هيب ءادّشعي ني امك + ةيئاتسكابلا

 دويناتسكايلا نظي نأ خرم هتيشخ نع 56006 121041 تروبلات بورتس ةيجراخلا ريزو
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 نل ناتسكاب نأ ًاضيأ ئأر دقو .دنهلا نم ةمداق ةيوج ةراغ مهوحن مداقلا يكيرمألا موجهلا

 عالدنا رطخب ِرِذْنُي ام اذهو «يرجي ام ةقيقح نم دكأتت نأ لبق ىتح دنهلا ةمجاهمب ددَرَتَ

 .نيتيوونلا نيتيويسآلا نيتلودلا نيتاه نيب ةيوون برح

 10 اةرقره طبقا رابطأو اهتشقانم يرجتو ثدحت رومألا هذه لك تناك

 نأل ديدشلا بضغلا نم ةلاح يف ُتنك سيئرلا يراشتسم مظعم لثمو . عاطقنأ الب ئلاوتت
 ديكألا يملع مغر :ىستلا طكبشر ةيارذلا نْشسُحو لّقَعَتلا نم ًائيش ٍدْبُي مل سيئرلا

 نم ريثك ةلكشم تناك ةيجوزلا ةايحلا يف صالخإلا ةلأسم ْنَأ يسائرلا خيراتلاب يتفرعمو
 .دودح هل سيل نوتنلك موصخ َدْفِح ٌتدجو امدنع ةدج دادزأ اذه يبضغ نإ لب . هفالسأ

 ًايصخش نوتنلك ءاذيإ نودصقي اونوكي مل ًاعيمج ءادعألا ءالؤهف .َقَّدَصُي ال ءيش

 احرسم سيئرلل ةيصخش ةحيضف لعج يف كلذو اهلك دالبلاب ىذألا قاحلإ لب .بسحف

 نوكي نأ ٌتيشخ عارصلا اذه مامأو . ةّصاخلا ةيسايسلا مهتاياغ ليبس ىف ًايملاعو ًاماع

 اقئاع نيطسغأ / بآ 19 موي ىف دذُك ىذلا ةسيفنلا هذه نع نسيئرلا باوجعسا تيقوت

 . اهعامتجا ىف ةدعاقلا برضل انذيفنت ضرتعي

 هل يأر لضفأ ميدقت ةرورض نوتنلك سيئرلا انل حضوأ دقف .كلذك نكي مل هّنَأ ريغ
 ديبصصت لقا :لاق ؛ةيصخشلا هتالكشمل رابتعا امنود يموقلا نمألا حلاص هيف امم

 كا ل .يسايس يأر يأ يل اومدقت ال ؟رهشلا نم نيرشعلا موي برضن نأ مكعيمج

 اندجو اذإ اَنأ ينعي اذهو «يسفنب اهجلاعأ ينوعد . انأ يتلكشم هذه . تيقوتلا نع يصخش

 أ رع لطيور كالللو رثأي ةناودف :ةيتاعفألا .تاّركسعملا بزيشل بسانم :عقولا اذاغ نأ

 لصحي فوس هنأ ًاعيمج كرد انك ىذلا ةبلكلا قيرحت» هّنأب فضوي دق دقنك داعم ذقت

 يركسعلا لمعلا اذه نع سرغنوكلا ءاضعأو مالعإلاو ةفاحصلا ثدحتت نيح ء.ديكأتلاب
 . قيقحتلا ءانثأ اهب يلديس ىتلا ةداهشلا نع هابتنالا فرصل سيئرلا نم ةلواحم هنأب هفصتو

 . ةنسلا كلت ضرع يئاسنيس وليف ناوتع رش 1/5 6 08 وأ يلكلا كيرحت»و)

 ىلإ تّدَأ اينابلأ عم سيئرلل نوراشتسم اهقلتخا ةمزأ نع ةيقيقح ريغ ةصق يكحيو
 نوتنلك سيئرلا مهُّي نأ ةيرخسلا نمو .ةيلخادلا تالكشملا نع راظنألا فرصل اهتمجاهم

 ءايمهو سيل .يقيقح ديدهت عم لماعت نيح 1998 ةنس «بلكلا كيرحت» ةيجيتارتسا عابتاب
 يه 2003 ةنس قارعلا ىلع شوب برح ّنِإ دحأ لقي مل امنيب «ةدعاقلا ميظنت نم ىتأي
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 سوب راشتسم نأ عمو َةَلَعَتْفُم تناك «ةمزألا» هذه نأ عم ,«بلكلا كيرحت) ةيجيتا رتسا

 برحلا دييأت ىلع يروهمجلا بزحلا ءاضعأ ضحي ناك !63] 5007© فور لراك يسايسلا

 . («رارمتساب اهنع ثدحتلااو

 زاثرام ةريزج ىلإ نطنشاو رداغ مث رهشلا نم رشع عباسلا يف هتداهشب نوتنلك ىلدأ
 ىلاتلا مويلا يفو . . مايأ ةعضبل ةزاجإ يضقي نأ رّرَق ثيح 18/3[ط2/5 ا/10إل360 دراينياف

 ططخلا هيلإ لمحي يموقلا درمألا راشتسم سئان «1200 ا«, نك« كيريك نود هءاج هلوصول

 ةيالو لحاس نم ةبيرقلا ةريغصلا ةريزجلا كلت يف وهو ةدعاقلا ىلع موجهلل ةيئاهنلا

 سلجم ةئيه يف اوضع تارم مدخ دقو شيجلا يف ًالارنج كيريك ناك . ستسوشتاسُم

 . ةنسوبلا ةمزأ يف ًازراب ًارود بعل امك يموقلا نمألا

 ًاددع ةكرتشملا ناكرألا ةسائر ةئيه عم نواعتلاب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تّدَّدَح

 يف ةدعاقلا ركسعم لخاد يف ينابملا طقف سيلو ءاهفصق بجي ىتلا فادهألا نم

 ناتسناغفأ يف ئرخألا تاركسعملا ضعب امنإو «عامتجالا دقعيس ثيح ناتسناغفأ

 فصقلا نوكي نأ ططخلا تصوأو . .اهيف هتارامثتسا ندال نب عضو نادوسلا يف تاشنمو

 نع عني فق سوفا عرك منح رو 1 نورايط اهدوقي يتلا تارئاطلاب سيلو ءزو رك خيراوصب

 ناكرألا سيئر بئان قفاوو 2-5 وأ نييكيرمألا دونجلا ضعب ةباصإ نيتليسولا نيتاه

 امعاز راطملا يف فقوتلاو « ناتسكاي ئلإ باهذلا نلع ]0ع 5ا5غهم دوتسنارب ربع ةكركملا

 ةحلسملا تاوقلا دئاقب لصتاو .ام ناكم نم مداق وهو دوقولاب دوزتل | كيرف دق فاطط هل

 يف رتوتلا عوضوم دارفنا ىلع ناشقاني ثيح راطملا يف هعم ءاشعلا لوانتل هاعدو ةيناتسكايلا

 لارنجلا لبق . رهشلا نم نيرشعلا موي ءاشعلا اذه دعوم ددُح . يدللا نيم ضاقالولا

 زورك خيراوص ربعت نأ ةطخلا يضقتو . امهعمجت ةقادصلا ْنأو اميس ال ةوعدلا يناتسكابلا

 اهنأ ىئادسفابلا هقييفل :ةوكملاو حضويف «ءاشعلا امهلوانت ءانثأ يناتسكايلا يوجلا لاجملا

 نوتسلار رداغي نأ ةطخلا يضقت امك .ةاريثلا اهيلع قلطت نأ بعي لو « ةيكيرمأ غيراونس

 . ءاشعلا ءاهتنا لبق هترئاط لقتسيو راطملا

 اولوقي نأ نويندملا لواحي امدنع نييكيرمألا نييركسعلا ةيساسح ةلكشملا تناك

 ءالؤه داتعاف . لمعلا نوذفنيس فيك مهولأس نإ وأ ءام المع نوذفني فيك مهل

 خيرات لعلو «. ذيفنتلا ةقيرط دجن نحنو «فدفلا اوددحف : نييلدملا] ارلاوق قأ نزيركتملا
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 ىف سلجي نوسنوج نودتيل سيئرلا ناك نيح مائتييف برح مايأ ئلإ دوعي ةيساسحلا هذه

 ةساسحلا هذهو .ةَنْيَعَم فادهأ فصق دعبتسيو ءهروصلاو طئارخلا ضرعتسيو ةلاحلا ة هفرغ

 يف ديديع مهتقحالم يف نويركسعلا اهلمْعَتْسِيَس يتلا ةقيرطلا ةفرعم انع تبجح ىتلا يه
 ءادبإ انعطتسال نييندملاو نييركسعلا نيب ةمئاق ةيساسحلا هذه نكت مل ول ذإ .لاموصلا

 ةركف تسيل ةئيدملا ىلعو ةيدومعلا تارئاطلاب راهنلا حضو يف ةرركتملا تاراغلا نأ يأرلا

 ايبا تاصنملا نع تاشقانم يف كراشأ نأ عطتسأ مل اضيأ اهببسبو .ةديج

 رتشملا ناكرألا ةسائر يف ءاقدصألا ضعبب د تلصتا هلك كل مغربو . زورك خيراوص

 برق ةيكيرمألا ةيرحبلل يداع ريغ ًاطاشن فشتكت دق ةيناتسكابلا تاوقلا نأ مهغلبأل

 . يراكلا ءاسح لوانتيو ءاشعلا ةدئام ئلإ نوتسلار وج سلجي نأ لبق ةيناتسكابلا لحاوسلا

 دقو ء«رحبلا حطس تحت نمو ةيموجه ةصاوغ نم قلطت فوس خيراوصلا ْنِإ يل ليقو

 دهاشت ةيكيرمألا تارّمدملاف يداع ريغ أرمأ لكشي ال اذهو ءتارّمَدُملا ئدحإ مدختسن

 . ةيناتسكايلا لحاوسلا برق ةداع

 يكيرمأللا هنيفتتللا لقاح ةنابسلا ماع ةوملص موتا ددغ انا ايقلجت متل قف وستر

 نم ًاريثك بلطتت هذهك ةيلمع نأ ريغ -نيلوؤسملا رابك ةتجل ءاضعأ مهو ءادودحم

 نم ددع يف ةيفحصلا تازاجيإلا نم دب الو «يسائر نالعإ نم دب الف .ةيباتكلا لامعألا

 ىلإ هَجَوُي ةيبرحلا تاطلسلا نع باتك نم دب الو .«سركنوكلا مالعإ نم دب الو تالاكولا

 انتارافس ئلإ ًاضيأ لَسْرُثو ةدحتملا ممألا ىلإ مدَقُث تاحيضوت نم دب الو ًاضيأ سركنوكلا

 يف ةيكيرمألا تآشنملا عيمج يف نمألا ئوتسم عفر نم دب الو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم ىف

 ةجاح يف تنك موجهلا لبق اهلك رومألا هذه زاجنإلو ..كلذ نم رثكأو ءاهريغو ناتسكاي

 هذه اوئشنُي يك مهيفظوم ضعبو باهرإلا ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملا ءاضعأ ىلإ

 بيرست نم ديدش قلق نيلوؤسملا رابك ةنجل ءابقعأ يارب تاكو .اهيلع اوقفاويو صوصنلا

 نأ ئلع ءاضعألا ءالؤه قفاو ًاريخأو . عقي نأ كشو ىلع ًانّيعم ًاموجه نأ ديفت تامولعم

 مويلا كلذ رصع نم رخأتم تقو يف دقعُي عامتجال ةينمألا ةعومجملا ء ءاضعأ ةوعدب موقأ

 ىتح ضيبألا تيبلا اورداغي ال نأو «ةباتكلاب ءدبلا مهنم بلطأ نأو ثدحيس امع مهُفلبَأ

 يلاتلا مويلا فحص بهذنتو اهترود ربخلا ةرود لمكت ئتح لقألا ىلع وأ) موجهلا عقي
 . (عبطلل



 . موجهلا ربخ اوبّرَسُي نأ ضعبلا يشخ '> نيذلا مه ةينمألا ةعومجملا ءاضعأ نكي مل

 بفهنم ريقكلأو .ًاعيمج مهائيصحأ نإ دارفألا تاثم لت نيفظوملا نم ةئيه مهنم دحاو لكل

 كلذل . عوقولا كيشو يركسع موجه لثم ةيساسحلا ةديدش رارسأ ئلع مهنونمتأي ءاقدصأ

 تيبلا يف ءاقبلا مهيلع نإ يلوقب عامتجالا يف مهتأجاف امدنع مهنم دحأ ضرتعي مل

 .مهرئاودو مهرّسأ نع مهبْيَعَت رربت ًاراذعأ اوقلتخي نأ مهيلعو نمزلا نم ةرتفل ضيبألا
 كنركيب موت ةيجراخلا ةرازو ليكو مهنمو «نيلوؤسملا رابك ةصاخبو مهلمع عيمجلا أدبو
 يذلا وهو) لمعلا أدنو رتوييموكلا ىلإ سلجو هيدعاس نع رمش يذلا 10 8

 .(خويشلا سلجم ءاضعأ تيبثت ىلع ةقداصملل ماهم ينامث ةعماللا ةيلمعلا هتايح يف دهش

 يف فادهأ لاخدإ ئلع ضرتغأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يلوؤسم دحأ نأ ريغ

 امه عافدلا ةرازوو ةيزكرملا ةلاكولا نأ هل ٌتحضوأف .هذه ةيموجهلا ةطخلا يف نادوسلا
 تددح يبتلا .ينغ هتيزا جروب عضل ,ىتلا نيلوؤسملا رايق ةنيبلا أو :فافمألا اتراتخا ناتللا

 اهيلإ يمتني يتلا هتلاكو نأ تسسحأ كلذ عمو . اهيلع قفاو يذلا وه سيئرلا َنَأو فادهألا

 ةفاحصلا مامأ دعب اميف فادهألا نم هّرُمَذَت ئدبُي دق هنأو .ةيلمعلا هيام دع قالا دق

 . سركنوكلاو

 ام سيئرلا نكل .ريغتت نلو ةدكوم تتاب فادهألا نأ ٌتذقتعا :ليللا يضق عمو

 ةظحللا ىفو .ندال نب اهكلمي نادوسلا ىف ةنِّيَعَم ةيراجت ةأشنم رمأ نم ُكَش يف لاز

 :ةدعا#] ةيموجم وأ ةيركسح ةمبق هل نيل هنألا فادعألا: نه فدولا اذع فوك عريخألا
 :هب ةدعاقلا ةَّلِص ةيزكرملا ةلاكولا تَدَّكَأ يذلا يواميكلا ءافشلا عنصم ةحئاللا ىلع ىقبو
 .ةيواميكلا ةحلسألل هعون يف ديرف عّمَجُم هنأ تدّكأ امك

 تاديكأت ىل اومدق دق ةكرتشملا ناكرألا ةسائر يف يئاقدصأ نأ دعب اميف يل نّيبتو

 فرطلا يف اهقاسنأ ِبِّئرت ةيكيرمألا تارّمدملا تناك .ةيرحبلا حالس ططخ نع ةعداخم

 .ةلزجلاو ةرمدم ةنيفس نكت ملو .اهتامجار يف رودت خيراوصلاو برعلا رحب نم يلامشلا

 مالسإ ىلإ ريذحت ةراشإ تلسرأو اهدوجو تظحال دق ةيناتسكابلا ةيرحبلا نوكت نأ َدْب الو

 نم لوألا ةَقْشّرلا تقلطنا مث . ةراشإلا هذه ةيناتسكابلا تارباخملا ةيريدم تّقلتو .دابأ

 ئرخألا خيراوصلا تقلطنا ئتح هترود لمكأ اهضعب «نوعبسو ةسمخ اهددعو خيراوصلا

 ءةعاسلا يف ليم ةئمعبرأ تغلب ةفطاخ ةعرسب ةيناتسكابلا لحاوسلا وحن ًاعيمج تهجتاو



 .ناتسناغفأ يف ةدعاقلا تاركسعم رْمَدُنَف اليلق الإ نيتعاس يف اهفده لصت نأ عقوتُي ثيح

 رحبلا نم 1020331015 كوهاموت عون نم لع خيراوص تقلطأ هسفن تفؤولا ىفو

 . نادوسلا يف ة ءافشلا عنصم هاجتا ىف ريجألا

 امهمو .ةدعاقلا ميظنت ةدايق زكرمل زورك خيراوص ةباصإ ةقد نع ريراقتلا تفلتخاو

 مل ندال نب نأ يه ةتباثلا ةقيقحلاف اهتحصو ريراقتلا هذه اهتلمح ىتلا تامولعملا تناك

 ؛ةراغلا هذه يف مهعرصم اوقل دق ةيناتسكابلا تارباخملا ظايتح ىضعي نأ رهاذكلاو . لف
 نييباهرإ نوبّردي ركسعملا ىف اوناك طابضلا ءالؤه نأ ةيمالعإلا رداصملا ضعب تركذ دقف

 نم ةقرفتم ءاخنأ ىف بتاكملا نم ادع ةيناتسكايلا سنا نافل م فورعملاو .ريمشك خم

 ءزجلا ىلع ةرطيسلل اهبرح يف نابلاط ةكرحل ةمزاللا ةدعاسملا مدقت يهو «ناتسناغفأ

 تارباخملا نإ يداقتعا يفو . !َدماَض يلامشلا فلاحتلا لازي ال ثيح دالبلا نم يلامشلا

 مل اهنكل .ركْذُي دهج نود كلذ تلعفل ندال نب ىلع ضبقلا ديرت تناك ول ةيئاتسكابلا

 .نابلاط ةكرحل اريبك انوع ةدعاقلا ميظنت يف ىرت اهنأل انعم نواعتت ملو ىكللذ يف بغرت

 يف اهديفي ام هتاعرفتو ةدعاقلا ميظنت يف ىرت تناك تارباخملا هذه ْنأ كلذ ئلإ فضأ

 لوك ديمح لارنجلا لثم «ةداقلا رابك ضعب َّنِإ لب «ريمشك يف ةّصاخبو دنهلا ىلع طغضلا

 ةيداعملا هتيجولويديإ يف يأرلا ندال نب نورطاشي «ةيناتسكايلا تارباخملل قباسلا ريدملا

 ظ . برغلل

 تلت يتلا مايألا لالخ ةيماقتنالا ةبرضلا هذه ئلع يكيرمألا ماعلا يأرلا لعف در ناك

 ددع ثدحت امك «مالعإلا ربانم تركذ دقف .روصضتن انك امم رثكأو ءادعلا ديدش مويجولا

 رالغألا فرس ةباكيبعلا ةبرضلا هذه ئلع مدقأ دق نوتنلك َنأ «سركنوكلا ء ءآشتأ يف

 دق ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو سيئر تِنَِت جروج ْنِإ ًاضيأ اولاقو . اكينوم ةحيضف نع

 انّنأو ؛ةايحلا ديق نئلع لاز ام ندال نب ّنأل ةدعاقلا ةدايقل روكذملا عامتجالا ةصق قلتخا

 ال وه امنيب ءافشلا عنصم يف ةيواميكلا ةحلسألا عّئصي نادوسلا نأ عيمجلا دقتعي نأ ديرن

 َنِإ اولاقو .ةّراضلا باشعألا ىلع ءاضقلل طقف يه هذه ةيواميكلا هتعانص ّنَأو «؛كلذ لعفي

 اوفاضأو «ةريقح ًاخاوكأو مايخلا برضتل نمثلا ةظهاب خيراوص تمدختسا دق عافدلا ةرازو

 ناتسناغفأ ىلإ دونجلا لاسرإ نم ةحّلسملا تاوقلا عنم دق نوتنلك َنِإ مهّلوق هلك كلذ ىلإ



 قرف نولمعتسي نويقيقحلا ةداقلاف «كلذ نم الدب زورك خيراوص مادختسا ئلع رصأو

 , لامعألا هده نوف سودنام وك

 ءاضقلل ةلواحم ناكو نيريثك لتق يف ابّبس نييباهرإ نيموجه ىلع انْدَر اندجو اذكهو

 ةلمح نم ًاءزجو فرطتملا نيميلا هاوفأ اهكولت ةَمِسد ةَّداَم راص ةدعاقلا ميظنت ةدايق ئلع

 مايقلل ةقفاوم ىلع انلوصح يف ةديدش ةبوعص فقوملا اذه نع جتنو ,ةرهتلك نش لكلب

 نيلوؤسملا نابك عاتشألا ةقساللا ىتالواشت كلذ لاق :هدعاقلا دق يرطأ تانجيب
 . بيردتلا تاركسعم فصتقب اهنع ةضاعتسالاو ندال نب ىلع ضبقلا ةركف نع ىلختلاب

 .يرازولا سلجملا عامتجا دعب موي تاذ ثدح ام وه ةّصاخب طبُحُملا رمألا نكلو

 ناكرألا سيئر اكانعاد 5آ6ا01 نوتلش ويه لارنجلابو ابناج يب نوتنلك قيس َدَدْفْلا ريح

 ينإ ءويه اي يردتأ» :لبق نم ةصاخلا تاوقلل ًادئاق ناك يذلا لارنجلل لاقو «ةكرتشملا

 يأ نم رثكأ ًافوخ نودعتري ءالؤه ةدعاقلا دارفأ لعجي يذلا ديحولا ءيشلا نأ دقتعأ

 مهسبالمب !3]010 اجنين ةعامج نم .يكيرمألا سودناموكلا رظنم وه . . .زورك خوراص
 ةشاشرلا مهقدانب مهيديأ يفو مهتاركسعم لخاد تاماوحلا نم نوزفقي مهو «ءادوسلا

 ) . مهتادايق لتقن مل نإو أدج ريبك رثأ لمعلا اذهل نوكيس . نارينلا نم لباوب مهنورطمي

 ةديعب هذه تاركسعملا ْنأ سيئرلل حضوأف . جاعزنألا تامالع نوتلش هجو ىلع تدبو

 لجرلا اذنس كاق دقه كلذ مظريو اليحورتم ةزئاط هيف طحت نأ نيكمي ناك ىأ نم دج
 «.رمألا يف رظننس» دالبلا يف يركسع طباض ئلعأ وه يذلا

 رمألا نوتنلك سيئرلا عّقَو ناتسناغفأ ئلإ زورك خيراوص هيف تقلطنا يذلا مويلا يف

 دعيو ..ةدغاقلا ميظنتو ندال نب ةماسأ ىلع تابوقع ضرفي يذلا 13099 عقر .يذيفنتلا

 نيب ايلمع ًاقراف دجن مل ثيح «نابلاط ةكرح لمشتل تابوقعلا هذه َتَعَسْنا روهش ةعضب
 مامتها لقتنا .نيرمألا نيذه رودص دعب ءاذكهو .ةدعاقلا ةدايقو ةكرحلا هذه ةدايق

 ئلإ دنتسُملا قّيضلا لاجملا نم ةدغاقلل ةيلاملا ةكبشلا ةحفاكم يف ةيكيرمألا ةيجيتارتسالا
 ةيكيرمألا دراوملاو تاودألا فلتخم لاخدإ لمشيل عساو لاجم ىلإ نوناقلا قيبطت ةيلمع

 . عارصلا اذه يف



 تارابختسالا تايلاعف فلتخم ىف ءادألاو قيسنتلا عفرن ذأ انيلع قاف اتيبو
 ةيموكحلا رئاودلا تارشع ىف ةيميظنتلا دوهجلاو نوناقلا ضرف ةزهجأو ةيسامولبدلاو

 مظعم نأ يف ذ نمكت ةلكشملاو . عارصلا اذه يف ف طرخنت فوس يتلا عورفلاو تالاكولاو

 ريثك ناكو .باهرإلا ليومت تايلمع عم لماعتلا يف ةربخ يأ فرعت ال تايطارقوريبلا هذه

 .ةدحوم ةيجيتارتساب ماعتخإ لوقو .دودحم صاخ روظنم قفو رمألا اذه عم ئطاعتي اهنم

 لخاد ةرحانتملا ماسقألا هنوري ام دض دمألا ةليوط ةيحطس كراعم يف لوغشم اهضعب

 تالكشملا هذه عضو نم ِّدُب الف «ةددحم تاباجإو ًالاعفأ ديري سيئرلا نكل .ةموكحلا
 .ابناج اهلك

 ةعامج ةدايق ىلوتي نأ يعم نيلماعلا دحأ 1/11 /1/6ءاطواعر رلسكو لو ةوبهع كسل

 ليومت ةبقارم نع ةلوؤسم نوكت باهرإلا ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملل ةعبات ةيعرف
 ناك ثيح نزكاتنيلا يف لمعي انعم لمعلل ىتأي نأ لبق لو ناك .اهتحفاكمو نييباهرإلا
 م ةلعرسوت ةكرهشملاا قاكرأللا ةقيه سيفر قايفشا#يلاش لارعجلل ىقلملا دعاسملا
 نيمرجملل ةيلاملا تاكبشلا عّبَتَت يف اهءادأ نِسْحُت ال ةّماعب رئاودلا نأ ءانأو لو ءانجتنتسا
 نم ًادحاو نإ لب .نييباهرإلا ليومت طبض يف ائيش لعفت ملو ءاهريمدت يفو نييلودلا

 نيح نينس عضب ذنم هانققح نيمرجملا ليومت ةحفاكم يف أدج ةليلقلاو ةماهلا انتاراصتنا

 دض ةئراطلا تالاحلل ةيلودلا ةيداصتقالا تايحالصلاب صاخلا نوناقلا ماكحأ سيئرلا قّبط

 اذه ذختن فوسو .6©ها1 يلاك لتراك مساب فورعملا ريهشلا تاردخملا (لتراك) راكتحا
 . ةدعاقلا ميظنت دض هقبطتو هتاذ بولسألا

 لاعفلا ئداهلا سيئرلا 16أ7 8061/60178 بموك وين كير عم مت ءاقلب هّلَمَع لو أدتبا

 مهألاو ربكألا رودلا هل ناك يذلا «ةنازخلا ةرازول عباتلا دجال ةديسرألا ةزقا رع بقتل

 :رهجأ ىف نيلماعلا ميسج نم امم ايلطو يلاك ليزاك دنع ةلولبملا دوهسلا يف
 ملع ىلع اونوكي نأ مهيف ضرتفي نيذلا ةيجراخلا ةرازوو نوناقلا قيبطتو تارابختسالا

 .ةدعاقلا لاومأ نع نوفرعي ام امهل اومّدقي نأ نييباهرإلا ليومتب قلعتت تاطاشنب

 تاءاقللا نم ئلوألا هتلوج ئهنأ نأ دعب ًاقلق موي تاذ يبتكم ىلإ ْلِو ينءاجو
 رمآلا كرتن نأ انيلع َنِإ لوقي يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ْنِإ .لوقعم ريغ رمأ اذه» :لاقو
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 ةلاوو .فحصلا ىف اهؤرقأ ال ._تامولعم ىل اومدقي نأ نوديري ال مهو ءمهل
 ضردلا نع ايد اع ل اه لينا تامولعم نم فتن انل مدقت ةيزكرملا تارابختسالا
 يتلا ةقيرطلل ديج مهف دجوي الو ءطق يمسر مييقت دجوي ال . . انتلئسأ ىلع بيجت اهنإو

 هذه يف صاخشألا نم دج ليئض ددع دجوي يملع بسحبو .تأ دس هلاومألا اقع أاصت

 لوح مهلاومأ رارشألا ءالؤه اهب كرحي يتلا ةقيرطلا نع ًائيش نوفرعي ةيزكرملا ةلاكول ولا
 كانه يدل نّوكت يذلا ماعلا عابطنالاو .باهرإلا ةحفاكم زكرم جراخ نم مهنكل «مداعلا

 فسن وأ ريجفت ةيلمع ّنِإ نوديعيو نولوقي مهف .تقولل ةعيضم هلك لمعلا اذه نأ وه

 : ..هيبأ نم هجاتحي ام لك ىلع لصحي ندال نب ةماسأو «لاملا نم ريثكل جاتحت ال ىتبم

 بست تامولعسمب كاتودؤتي رمانع عم ةريفبخ ةعومجم لكشت نأ كايلعلا هل كلف

 نمم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف ديرت نمبو هيفظومو كيرب نعتسا .كتلئسأ ئلع

 ئطبي ًادحأ لعجت ال نكلو .تالاكولا ةيقب عم لاصتأ ىلع نكو كلل ةدتاقا يهيلل دبل

 سم طلاق داي ,ةثماكلا ةقدلا كنم ديرأ أل انأ ,دهيبا يل ةلقننالا راب: .كْلَمَم

 ) لي ا مانا يقل دنع يي نا ب نأ اونظ

 زابك ةتولل عامتجا يف عوضوملا اذه ريثأل ةصرف يل تحس نأ تح دقو
 ًاصخلم تيت جروج مَدَق ٠ .لو.عم اذه يقيد ىلع ريبصل تيفو ءاضغنا دعب نيالا

 نم ًادج ريبك ددعب سانلا تور ادإ «لاق ذإ) هلاكولا يأر قفو هذه تامولعملا ففتَنِل

 : تلشف . ( رمأ ىأل 1555 اكس بقمشو :كللذد نأ انا نوظحالي ال مهنإف « ةريعص دا

 فرعن نأ ديرن .ةدعاقلا لاومأ نع ءىش لك انربخي ال هنكل «زاتمم زاجيإ اذه .جروج اي

 ىلوق نكلو «.اهب نوظفتحي نيأو اهنوكرحي فيكو اهيلع نولصحي نيأ نمو مهل ام رادقم
 كلذكو نيرضاحلا نيلوؤسملا رابك اذه يلوق بجْعُي ملو .هدنع ًابيط ىدص ّقَلَي مل اذه
 مقر رارقلاو 1995 ةنس 500 - 39 مقر يسائرلا رارقلا ردصأ نأ هل قبس يذلا سيئرلا
 ©14 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نافلكي نيذللا 1998 ةنس نم قباس تقو يف 2010 - 3

 ةيرظنلا» هنوعدي هقيرفو وه ناك ءيشب ا// تعا1©751 رلسكو ينءاج ةليلق عيباسأ دعبو
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 رمألا ثدح «نايحألا مظعم يف ةيموكحلا رئاودلا يف ثدحي امكو «.ةيضقلل ةديدجلا
 «تامولعملا ِفَتْنا نم اهيدل ام لك تّضّرعتسا نأ دعبو .ةيزكرملا ةلاكولا هذه ىف هتاذ

 ًأدحاو المع نأ عم» :وهو لبق نم هنونظي اوناك امل ًامامت ةرياغم ةروص اهل َحْضَنأ هذه

 نم اريثك فلكي ةدعاقلا هيلإ ىعست ام نأ ريغ ةليئض هتفلك نوكت دق يباهرإلا هب موقي

 ,ةدعاقلا ميظنت ءاشنإ يف أببس ديكأت لكب تناك ةيصخشلا ندال نب ةورث نأ عمو .لاملا

 نع ًاضوعف .هدرفمب صخش ةورث هلمتحت امم ًاريثك ربكأ ميظنتلا اذهل ةيلاملا ةكبشلا َنَأ ر 2

 ) .لاومألا عمجل داعبألا ةعساو ةيملاع ةيلا نع ثحبن انك كلذ

 ًالامعأو :ةينوناق ةيعرش ةطشنأ تئمضت لاومألا عمجل ةيلآلا هذه نأ عقاولاو
 يف ةدعاقلا ليومتل ردصم مهأ نأ انل حضّنأ دقو .ءاوس دح ىلع ةعورشم ر يَغ ةيمارجإ

 ريغ تامظنملاو ةيمالسإلا ةيريخلا تايعمجلا وه لاومألا عمجل لصاوتملا انغدهج

 :بولسألا ةميدق بيرهت تايلمع لالخ نم مهلاومأ نولّوحي نويباهرإلا ناك . ةيموكحلا

 ةمث سيل ثيح يملاعلا يلاملا ماظنلا يف تارغث ربع ةيفرصم تاليوحت لالخ نم كلذكو

 يمالسإلا يفرصملا ماظنلا ربعو (ميظنتلا ئلإ رقتفت نايحألا نم ريثك يفو) اهيف كش

 ةديدجلا ةيرظنلا» هذه ْنَأ ريغ .ملاعملا ةحضاو نكت مل ليصافتلا نأ مغربو . يمانلا

 . كش اهيلإ ئقري ال ةحيحص تدب «ةيضقلل

 ,«ةلمعلا فرصل» بتاكم نع حوضو نود ثذدحتت ريراقت ئلإ يهابتنا لو تفل

 هنإ ًامستبم يل لاقو . بتاكملا هذه هب موقت يذلا لمعلا ةيعونل ريسفت يأ ءاطعإ نودو

 اديج فرعي ةنازخلا ةرازو يف «ةيلاملا مئارجلا نع ةلوؤسم ةكبش» يف أدحاو ًاصخش دجو

 «ةلاوحلا» ماظن نع ءيش لك ةرم لوأل انفرع اذكهو («.ةلمعلا فرص بتاكم» هينعت اذام

 لاقتنا كانه نوكي نأ نود لاومألا ليوحت هبجومب متي ميدق يّرس ماظن هنأ انقيتو هاله

 . قئاثو وأ تاعي هيف لدجوبت الو «لاوسألا

 ال كلذكو . .ًاملع هب ديزتست تذخأو ماظنلا اذه نع ًائيش ةيزكرملا ةلاكولا فرعت مل

 تيلاط نيفعوا . . هتفرعم ليبس يف ًائيش لعفي مل امنإ ائيش يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم فرعي

 تايالولا لخاد ىرجت «تالاوح» نع تامولعملا ضعب ينيطعي نأ بتكملا اذه نم

 مل مهنإ اولاق مهنكل «مهل اهُتْرَّسف «؟هذه ةلاوحلا ىنعم ام» اولأسو اوبرغتسا «ةدحتملا

 ميسسصيصسمل سس سس ل



 ةارعألا عيدج ةيجلإوم ىف 250

 ىف هثحب ءابثا تاالاوحلا هذه نم اددع 3 دجو .كلذ ىلع مه املئيبو .ًانايبلا اودجي

 بتكملا يف دحأ عطتسي مل ةيلاتلا تاونسلا لالخ ةرركتملا انتابلط مغربو .تنرتنإلا
 اهعقارمو موج ددع نع ةيساسأألا انتلئسأ ىلع انا باو وج انل مدي نأ يلاردفلا

 ؟رمألا اذه يف نّيعم ءارجإ ذاختا يف كلاب امف «ةدحتملا تايالولا يف ةزرابلا اهتاطاشنو

 صصختملا عرفلا دنع وأ بتكملا اذه دنع امه ىظحي ال عوضوملا اذه َّنَأ انل حضتا مث

 ماظن نع انَتَّدَح يذلا ريبخلا كلذ اوفرص دق مهّنأ اميس ال «هيف ةيلاملا نوؤشلاب
 (« . ةلاوحلا»

 ىف امهلمع قيرفو : كيِرَو لو عرش ةيضقلا نع ةديدجلا مهتيرظنب اوعلط نأ دعبو

 ال انكل «تارابختسالا نم ديزمل ةجاحب انك . :رلعقي نأ نكمي امل ةيسيئارتسا مو

 ءادس اهييعاو نا# ادعلو افق نأ مه اهلك ليصافتلا انل حضّنَت ىتح رظتنن نأ عيطتسن

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ل مافيكأ نم يتأت عمجت تناك نيعلا لاومألا مظعم نأ وهو

 ةيفوكح- ةيش تاك رمألا عقاو يف يه ةدعاقلا اهب نيعتست يتلا ةيريخلا تايعمجلا مظعمو

 كلمت ال ةيدوعسلا ةموكحلا ْنِإ لب . جراخلا يف مالسإلا رشنل يدوعسلا ماظنلا اهلمعتسي

 تناك ول ىتح «اهدالب لخاد هتكرحو لاملا قفدت ةبقارم ده ايدكس ولا لا ةمظنألاو نيناوقلا

 . ةفرعملا هذهل ةيسايسلا ةدارالا اهيدل

 ةيلاملا زكارملا ضعب عمو نييدوعسلا عم ةداج تاثداحم ءارجإل ةجاحب اَنَأ انرّرقو

 قيقحتلا يف لبق نم نواعت يأ دبي مل يدوعسلا ماظنلا نأ فيك انركذتو .ةقطنملا يف

 هعست هتيحض بهذ 5 يذلا ر حلا 00 3 باهرولا اياضقب

 تاثداحم يف لوخدلا ةلواحم 77 اانا أوو هد نوثاقلا قسطعل نأ عمو 0

 يف ةماهلا «دقعللا ةطيرخ مسر يه ةياغلاف . يسايسلا عباطلا ذختت نأ بجي نييدوعسلا عم

 ىدل ةرفوتملا تاودألا مادختساب اهريمدتو دقعلا هذه كيكفت ذئدعبو ةيلاملا ةدعاقلا ةكمش

 ررضلا رادقم كرد اننكل «ةسانم تاءارجإ ذاختال احم قوقوشتم انثإ .ةيكيرمألا ةموكحلا

 «ةليثكض ةيتارابختسا تامولعم ىلع ًءانب انتاءارجإ انذختا نحن نإ انقدصب قحليس ىذلا

 . ةلهلهم ةيتارابختسا تامولعم ىوس كلمن ال ةلحرملا هذه ىف نحنو
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 ديمجتل يسائرلا رمألا اهنمضت يتلا ةيحالصلا مدختسن نأ عيطتسن نحن ءايناث
 ب رخآ صخش لك تاباسحو ةدعاقلا ميظنت تاباسح

 ام < 2-لا
 «"يداملا نوعلا» مدقي 5 داعب اميق عرستن

 . ةيدوعسلا لخاد دارفأ ىلع قبطنت دق ةفص هذهو «نييباهرالل

 بئان نم انبلطف «ةيدوعسلا ةموكحلا ىف تايوتسملا ىلعأ عانقإل ةجاحب نحن ءاثلا
 باهذد ىلع ةقفاوملاو ةلأسملا هله نع يدوعسلا دهعلا ىلو . عم يعل لجين نأ رز 3 لا سيل ىلا

 ةيدوعسلا رئاودلا دم نولثمي نيبودنم ملا لعتف عوصضر 59 اله ةركقاتمل يكير هأ لفو

 بقى كيهت علاوتاف 1 ود كلذو ؛ًاعم ةينغمل ||

 نّيبنف «ةلواطلا ىلع اهعضنو اهلك انقاروأ فشكن نأ انررق .مهألا وشو ءاعبار

 ءلم مهنم بلطنو .ةدعاقلا ليومت ىف ف هب باترن امو هفرعن ال امو هفرعن ام نييدوعسلل

 . تاغارفلا

 روهشملا «هانفرع يذلا ىدوعسلا كولسلا نع فورعملا طمنلا كاذ بتجتن نأ اندرأ

 يذلا :ةواعتلاو راكنإلاو :تاقافنالاب ةازع نتلالا مدعو .لمعلا يف ملؤملاو ديدشلا ءطبلاب

 : :ييدوغسلا ّْنَأ دقتعن انك هتاذ تقولا ىفو .ةدادعش ةلكسألا ةدّدحم تاباجإ ااع رصتقي

 مهنيبو اننيب ةقالعل ةديدج ةصرفب نوريدج «ةدحتملا تايال ولل نيييفيلقت ءاقدصأ مهتغصب

 اهيل سيلاوكلا ءارو نم «مهعم ةلماك ةكارشل حمطن انكو .باهرإلا ةحفاكم يف

 نإ انس يف انلقو :ةكارشلا هذه برغل ةسايس ةيغز مهيدل نوكت نل | مهنأ انسسحأو

 ىلع ةماعلا تابوقعلا ضرفب ديدهتلاب ًاطايتحا انسفنأل نيظفتحم «ةلواحملا قحتسي رمألا

 . ةلواحملا هذه حجنت مل نإ ةيدوعس تاسسؤم

 فلتخملا بولسألا اذه اهبجعي مل ةيكيرمألا ةموكحلا يف تالاكولا ضعب ْنَأ ودي

 تابوقعلاب ديدهتلا ةركف مهل قرت مل ةيجراخلا ةرازو يف نم ضعبو .هب انيصوأ يذلا

 ضععبو . سيئرلا هردصأ يذلا يذيفنتلا رمألا يف ًانمض ةدوجوم ةيحالصلا هذه ْنَأ مغرب

 باهرإلا ليومت عوضوم ةشقانم أدبم ىلع اوقفاوي مل يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف نم

 ىضقنا نأ امو . . شاقنلا نولوتي نيذلا مه اونوكي نأ نودو مهتاونق جراخ ن :ييدوعسلا عم

 ءزميلت ثرويون ةفيحص ىلإ أبنلا برست ىتح ةردابملا هذهب مهانربن لأ أ غيب يبقا دا

 . ةرايزلا هذه ءاغلإ ىلإ انررطضاف



 عم ةصاخلا مهتاونق ةيامح نولواحي نمم «تارابختسالا زاهج لخاد رصانع ةمنو

 ىف ًادج يوق ءيش ذوفنلا ىلع عارصلاو .بولسألا اذه مهبجعي مل ؛ةيدوعسلا تا ادب
 ىلع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تقفاو نأ دعب ةضراعملا هذه تءرعسساو .,نيطقشاو

 ةرادإ تلواح ةريخألا ةظحللا يفو .نييدوعسلا عم اهشقاننس يتلا ر رومألا نم دنبو ةمولعم
 :مهعم رلسكو تاءاقل هيف دقعُت نأ ًاررقم ناك يذلا مويلا يف ةيزكرملا ةلاكولا يف تايلمعلا
 اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا تامولعملا لوانت ىلع انتردق نم لالقإلا

 ىف تاعامتجالا كلت تدِقُع تالاكولا ضعب اهتعضو يتلا ليقارعلا هذه مغربو
 رارقلا باحصأ انلعجو ةلف ةلئسألا ضعبل تاباجإ ىلع انلصحو اهل ططخم ناك امك ةقطنملا
 نيداتعم اونوكي مل ءيش اذهو تارباخملاو ةطرشلا ةزهجأ ىلإ نوثدحتي ةيدوعسلا يف
 انايرأ ةكرش تارئاطل حامسلا ضفر اهنم .ةمهملا تاءارجإلا ضعب تذِخّتاو .هيلع
 ىه انايرأ ةكرشو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا يضارألا يف طوبهلا م63

 ارش ةيلقو :نابلاط ةكرح اهيلع ترطيس دقو يوجلا لقنلل ةيناغفألا ةينطولا ةكرشلا
 تاموكحلا مهفت امدنعو .يجراخلا ملاعلا عم رشابملا اهلاصتا يف ةدعاقلا ميظنتل ةايحل

 عم لماعتلا نيب رايتخالا بوجوب اههجاون مث يذيفنتلا رمألا يف ةيفاكلا ةلطاسلاو ةيساللجعلا

 كيطعي لاؤسلا ءاّملإ درجم َنِإف :ةيقررمألا ةيوجلا طوطخلا تاكرش عم وأ انايرأ ةقربف

 رهظم ةفاضإل يلودلا نمألا سلجم ربع ايسور عم تاثحابم يف دعب اميف انلخدو .باوجلا
 . تابوقعلا هذهل ةددعتملا فارطألا

 ىلع لصحن مل ةيفاضإلا تامولعملابو معدلاب انديوزتب ةيدوعسلا دوعولا مغربو
 كير اهب ماق ةقحال ةرايز دعب وأ «ةرايزلا هذه تلت يتلا ةليلقلا روهشلا لالخ اهنم ءيش
 تب استالا نيطع انزيقرتا نلع ريدوعسلا ضرتعا . ةعباتملل 116!« 8/ءاا/لعءم02 سموك وين

 هعم اهتاقالع تْعْطَق اهّنأ ضرتفُي يتلا ذوفنلا ةبحاص ةيرثلا هتلئاعو ةماسأ نيب ةلصاوتملا

 ًايعافد ًافقوم اوذختا دقو «؟اهنباب لص الأ ّمُأ نم بلطن نأ انل فيك" اولاقو .هتلاوبس ذنم

 ضعب نأ مهل نيدكؤم «يميظنتلا مهزاهج يف فعضلا نطاوم ضعب ىلإ انرشأ نيح
 ةيفرصملا ةيرسلا نوناق فاعضإل تاليدعت لاخدإ ىلع نولمعي سركنوكلا ا

 دق نوتنلك سيئرلا ةرادإ نأ معرب سركنوكلا نع مهثيدح يف نيّقحم اوناكو .يكيرمألا
 ةدارإلا كلتمي مل سركنوكلا نأ ريغ ؛لاويعألا ليس قبل ةفارص نشأ تاءارجإب تبلاط



 تعقو ئتح لاومألا ليسغو نييباهرإلا ليومت ةحفاكمل تاعيرشت رادصإل ةيسايسلا
 . ريمتيس نم رشع ىداحلا ثادحأ

 ةرازو يف ااذاع 506ءا35 ناهيش كيام لواح .ديدج نم نو ىلإ اندع اذكهو

 ةيدوعسلا عم ةيسايسلا تافزاجملا ةلأسم هترازو لخاد ريثُي نأ ىودج نود ةيجراخلا

 . باهرإلا ليومت ةبراحم يف لماكلا معّدلا تاموكحلا هذه مدقت مل ام نادلبلا نم اهريغو

 ضرفُت نأ انب ردجي ىتلا ةيذوعسلا لخاد تانابكلا ضعبب ركفي بموكوين كير ذدحأو

 نم ولخي الو ةيمهألا ديدش لمع وهو .ةيلاملا ةدعاقلا ةكبش يف ةماهلا «دمعلا»

 نإ بناجلا ىداحأ ءارجإ ذاختال انررطضا اذإ هيلإ ةديدش نوكتس انتجاح نكل «تابوعص

 . يقيقح يدوعس نواعت ئلع لصحن مل

 نبور تربور ريزولا ةلاقتسا دعب ةنازخلا ةرازو نم لضفأ نواعت نئلع انلصح دقلو

 تاالاح ىف ةيداصتقالا تايحالصلا نوناقل انقيبيطت ضراعي ناك دقف .850ع[:غ ؟انطأم

 همقوم ناك.و . ةدحفتسلا تنايال ولا لخاد باهرإلا ليومت تاهبج ةّمح المل ةيلودلا ئراوطلا

 سامحلاب ئظحي ال يلودلا لاومألا ليسغ ةحفاكمي ةصاخلا نيناوقلا ديدشت نم

 فاييتجساك ةنازخلل ادينع اوتو | 311]/ ذال07111615 زرموس يرال ةيييدعلا ءاجو .«فولطيملا

 نم ةريخألا ةنسلا يف هيلإ ٌمضني نأ الالثاا 1/ةه«ءطواوم رلسكو لو نم بلط .يىقنلا ءاوهلل

 ةيبنجألا تاذالملا ىلع فّرعتلل فارطألا ددعتم ديدج جهنم ريوطتل نوتنلك سيئرلا ةيالو

 نييباهرإلا نم اهريغو ةدعاقلل «ةيناجملا» ةيلاملا تامدخلا ميدعتو لاومألا ضيع

 ءاهنواعت مدع نمث عفدت نادلبلا ضعب ةردابملا هذه تلعج دقو .اهتنادإو «ءنيمرجملاو

 اذه يف ةصاخلا اهنيناوق ةغايص ةداعإ نئلع نادلبلا نم ليلق ريغ ًاددع َترَبَجَأ ىلاتلابو

 اماهبلا ةلودو ٠1 ءادئغعموأؤعءأم نياتشنتخيل ةلود تيمدختسا :لاثملا أمي ىلعو . لاجملا

 ةكبش نم ماه مسق عبتتب انتدعاسم يف 9/11 ثادحأ دعب هذه ةديدجلا اهنينارق 25

 1 اهديمجتو ةيلاملا ةدعاقلا

 دوهجلا نع ًاريرقت عفرأ نأ ٌتدرأ مكحلا ئلإ شوب سيئرلا ةرادإ تءاج امدنع

 راه يعلا# ى ىعألا نقب اياسعلا قبلا دبل ىف :ةييباهرألا ليومت ةحفاكم ىف ةلودبملا



 فيغتبت ديعي نمز دنع .بلط ءاه1إن اذ005عإل يزدنيل يرال «ديدجلا سيئرلا يداصتقالا

 :ةلونلا ريياخسلا عم ندا نوكت ةقيرطب لاومألا ليسغ ةحفاكمل ةيكيرمألا نيناوقلا ةدج

 عم هلماعت يف أدج ًارتاف تالاحلا لضفأ يف ناك :: ايل كوب ءديدجلا ةنازخلا ريزوو

 حمسو «اهتنادإو لاومألا ليسغل ةيبنجألا تاذالملا ىلع فّرعتلل فارطألا ةدّدعتم دوهج
 . يدوعسلا نواعتلل مييقت يرجي نأ لبق ةيلمعلا هذه ءاهنإب

 سيئرلا ةرادإ هتثدحتسا ءيش يأب نوقثي ال شوب مهَئِّيَع نيذلا نولوؤسملا ناكو

 هجو نأ ةجيتنلا تناكو «فارطألا ةددعتم ةعيبط هل ام لكب نوفرتعي الو ةقباسلا نوتنلك

 ديدجلا مامتهالا ناك .ةرادإلا هذه دض نيتبرض باهرإلل يلودلا يليومتلا دوهجمل |

 يدصتلا ىلإ هّجوتف «ةدعاقلا ليومت ةكبش نع ًاديعب 2001 ةنس علطم يف شوب سيئرلل

 ماظن ئلع ْمَج لام قافنإو فارطألا ةددعتم تامازتلالا فلتخم نم باحسنالاو نيصلل

 روهش دعب ةنازخلا ةرازو يف هلمع نم لاقتسا دقف رلسكو لو امأ . خيراوصلل داضم يعافد

 . مكحلا ديلاقم ةديدجلا ةرادإلا ىلوت نم ةدودعم

 عضي نأ ركريب يدناس نم بلط «كلذ رثإ تضرُو يتلا تابوقعلاو ةيقيرفإ يف اناترافس اهل

 يف روفلا ئلع يتسائرب لمعلا قيرف عرشف .ةدعاقلا ميظنت عم يطاعتلل ةلماش ةماع ةطخ

 ةيَسايئس ةيركسع ةطخ يهو (م01 - الانا ل306 ليم لوي ةطخا عيمست انددعإا ام عنبقو

 ياويل لارتجلا مد انهنذجف كللذ - يدل لجأ نب لوألا ةرملل اهانركتبأ

 مل نإو . تاعاس عضب يف يتيياه ىلع ركسعلا رطيسي فوسا :لاق ثيح .ةيندم ةطخ

 مل اذإ اَمأ . نوكاتنبلا يف اهانقفنأ يتلا تارالودلا تارايلم انرسخ دق نوكن انإف اورطيسي

 لصحي امع تااليصفتلا هذه ديرن نحن ؟دعب ادامف .ةريزجلا كلت ئلع ةرطيسلا اوعيطتسي

 « . لاتقلا دعب

 وقوسوكو ةنسوبلل اهلثم ططخ اهتعبتو) يتيياه لجأ نم ليم لوي ةطخ تَّعضُْو
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 لصفت هيف ةبئاس اقاروأ طبري تاقلح ىذ كيمس فلم يف تءاجو (قارعلاو ناريإو

 طيطختلا اهنم ةعساو تاليصفت تلمش دقو د م ا
 يتلا تا وطخلاب فيرعتلاو تاياغلاو فادهألا ديدحتو ةئراط تالاحل كلام رقلا و قبضت

 عيزوتو ةينمزلا ا ل عم

 تاساردلاو تاعجارملا نم ريثكل يتبياهل ليم لوب ةطخ تَعِضخَأو . . ماهملاو تايلوؤسملا
 نيلوؤسملا رابك رظن يف ةطخلا هذه تناكو .يتيياه ىلإ د رمألا تاوقلا كل رسعت نأ لبق
 .ةدعاقلا عم يطاعتلل اهلثم ةطخ عْضَوِب انأدب اذكهو . مهتم ز روعي اينمأ ءاطغ

 .تاملك عضب وأ ةدحاو ةملك نم ةنّوكم ةدّدَحُم ةيمست ةيركسع ةيلمع لكلف
 اماما ةعمعات دوتلحت ريغ لوضو- : ورحت ةرك ثايمست تليعتسا لاثملا :ليبس ئلعو
 ممما/106 ةحارلا ريفوت «51120:300 ©جمإلمد ودارودلا يداوو ]الأ (ةال5ع ةلداع ةيضقو

 ميظنتب ةّصاخلا ليم لوي ةطخ نومضم نع ريبعتلا يف يرايتخا عقو دقو . 0011011
 ينامورلا روتانسلا كلذ ؛02:0 ؛ط« 5/06" ربكألا وتاك اهلاق ةرابع ىلع «ةدعاقلا
 عيجشتلو ءاهل ةجاطرق وزغب ةدّدهم امور تناك نيحف .م.ق 201 ةنس ريهشلا بيطخلاو
 ةجاطرق ريمدت بجي#» ةرابعب هيقلي باطخ لك يهني وتاك ناك لاتقلا ىلع هنطو ءاقنأ

 | يطال وه اناَوَنَع اهل ٌتْعضَّو ةطخلا هذه ٌتْعْفَر امدنعو (« . ©3طقعم لعاعم ل2 ء5أ

 ةسراشلا ةرازو انك ككنركيب موت لعف در ناكو «.10م 560ه 32 ةياغلل ىرس

 بجي لاق دقف كن ركب اهأ 81 قع ىلع تنأ» عافدلا ةرازو ليكو بموكولس تلاوو

 « .ةدعاقلا ريمدت

 : لاما يعيز , [يماكتلا ةريككو .نتاوجلا ةدحتم ةطلل بلطي اةنفاثالا ريمفقاق]
 نأو ءاهلام ئلع رثعتو ءاهكُكمُيو ةدعاقلا ايالخ ئلع فرعتت نأ تارابختسالا تالاكو
 ثوثاقلا قيبطت ةزهجأ نيلع بجيو .اهتادايق خيلع ىضقت نأو مهَحْلَسُتو اهءادعأ بّردت
 .ةدحتملا تايألولا لخاد يف ةيرسلا ايالخلا ئلع ضبقلا اهنم ءاهلثم تايلوؤسمب مايقلا

 رق ويَو ءانل نوعلا ميدقتب ئرخألا تاموكحلا عانقإ ءبع ةيجراخلا ةرازو لمحتت امك

 يكل ةدعاسم ىلإ جاتحت يتلا لودلل مزاللا ليومتلا ميدقتو ءانتاءارجإل يلودلا ديبأتلا
 نكمأ ام ِصْنَقُت نأ عافدلا ةرازوو ةيجراخلا ةرازو نم لك للع بجيو .اندوهج نئلإ مضنن

 رداصت نأ اهيلعف ةنازخلا ةرازو اَمأ . اهتاشنم نيصحتل اهلوانت لهسي ىتلا فادهألا ددع نم



 . ىرخألا نادلبلا يف لاملا اذه ديمجتل يلودلا يفرصملا ماظنلا ئاع طغضتو ةدعاقلا لام

 :ةيفاضإ ةينوناق تاطلس ىلإ ًاضيأ جاتحنو ءاهديدحت مت دقو دراوملا ئلإ جاتحن فوس

 ةيركسعلا ططخلا عضو انبلط امك . تاطلسلا هذه نلع لوصحلل ططخلا تًعضو دقو

 ةراشإلا نع ٌمجحُن نأ ئلع رابكلا نولوؤسملا قْفّنأ ليم لوب ةطخ مهتعجارم ءانثأو
 كرو (ىيطسغا / بآ 20 يف يخوراصلا لييقالا خس انف عدلا) اله نوال نب ةماشأ نإ

 اومزتلا دق .فسأللو «رابكلا نيلوؤسملا نم ًادج نيليلق ْنِإ .ةدعاقلا ةكبش ئلع هابتنالا

 دئاق وه طقف دحاو لجر لع اوزكَر دق .مالعإلا كلذكو ءاعيمج مهف .قافتالا اذهب

 لثق َّنَأ نيقيلا ملع ملعن ًاعيمج انكو !ببس امنود ائيلع برحلا تنلعأ يتلا ةعامجلا كلت
 انيلع ٌدترت ةيبلس ةيدادترا ةكرح ِبّبَسُي فوس هتوم ْنِإ لب «ةدعاقلا دوجو يهنُي نل ندال نب

 يشتل لصح املثم هتيضق ليبس يف يضقي يذلا ديهشلا حبصي فوسو .ريخأتا نود ةَرَشآَبَم

 يف هْنَلَتَقو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هتَبّقَعَت يذلا ةينيتاللا اكيرمأ نم يعويشلا اراقيك
 دَحَو دقل .طق هيلإ قَّبْسُي مل ام لعف دقف . هضاب ةزيعب عتمستي نوأل' نب نأ :زيغ :-ايقيلوت
 هذه راهنت ذأ ريبك لامتحلهقكق .”طبازب ينبت ظبري ال ةنريقك ناذللو نع" نيقتم :فؤقص

 ريمدت وه انبجاو ّنَأ انملع مغربو «كلذل .مايألا رم ئلع اهدوجو يهتنيو َلَحَر نإ ةكبشلا
 اذه ىلع لوألا ةوطخلا ّنَأ ريغ «فدهلا اذه هاجتا يف لمعن انأدب دقو «ميظنتلا اذه
 . هدئاق ىلع ءاضقلاب أدبت قيرطلا

 ةنس ىفف .َتَطّلَتْخَأ دق بناجأ نيقرام ٌةَداق َدِجَن نأ انتالواحمب ةقباسلا يتربخ ّنِإو
 امني انتاوق تحاتجا امدنع ةيجراخلا ةرازوب تايلمعلا زكرم يف داليملا :ةليل َتيِضَق [009

 سات تدقهاش ةكرسلا كاف ىيفو . ا/اقصانعأ طلو م2 اًكييرون ليونام اهميعز نع احن

 ملتي ناكيتاقلا ةيجراخ ريزو ًاضيأ تدهاشو «ناكيتاقلا نم نويزقلتلا هلقن ليللا فصتنم

 امنيل انوزغ مغربف .امني يف ناكيتاقلا ةرافس لخاد اًكييرون ىلع انرثع اننإ لوقت ةلاسر
 ةعضبل هذه انتايلمع لّلضي نأ اكييرون عاطتسا دقف هْئبْحَم ىلع ةصاخلا انتاوق ةراغإ مغربو
 . مايأ

 مها رابوكْسإ ولباي ىلع ضبقلل دوهجلا قيسنت يف ثدحاس ىشيبألا تيبلآ نو



 :ةعابم يلع اهلويفعم ععربز .ايبمولوك يف تاردخملا تاليتراك دحأ ميعز 85مل
 ًاقيلط ًارح تالفإلا رابوكْسِإ عاطتسا دقف يبمولوكلا شيجلاو ةيبمولوكلا ةطرشلا تاوق
 .ةيبمولوكلا ةصاخلا تاوقلا نم ةدحو يديأ ئلع هعرضُم ئقلي نأ لبق ةديدع تاونس

 ديديع حرف لاقتعال ةطخ ئلع ]003120 |1010 واه ناثانوج عم ُتْقَمَتا لاموصلا يفو

 ءالؤه نم ددع عرصمو ةدحتملا ممأآلل ةعباتلا مالسلا ظفح تاوق ىلع هتاءادتعا ببسب

 دونجلا نم ددع لييُق ًاثَّبَع هفاطتخأ ةيكيرمألا ةصاخلا تاوقلا تلواح نيحو «دونجلا
 .نييلاموصلا فولأ ىلإ ةفاضإ ةلواحملا هذه يف نييكيرمألا

 ىذلا ئنبملا ُبْرَضندال نب نم لينلل انتارايخ لضفأ ناك دقف «ناتسناغفأ اَمأو
 نأ دعبو سودناموك ةيلمعل داجلا طيطختلا يف نييركسعلا روفن اندجو نأ دعب ِهنَكْسِي

 هذهلو .ناففألا نم ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ءاقدصأ يلع دامتعالا ةيوعض انكردأ
 لخاوس قع ةيزنم لع زورك عرار تاسجارب ظافطسالا عاقدلا ةرازو نم انبلط ةياغلا

 نوكت آو .ةياغلا هذهل تاصاوغلا مادختسا اهل انددَح ةرملا هذه ىفو . :ناقشكابلا

 ني دوجو لامتجا :لقتعُي ىتلا :نكامألا فلتخم ئه ةددعتم فادهأل تارايخ خيراوصلل

 ةمولعم وه هجاتحن ام لكو .ةددعتم ندم يف ةينكس تاعّمجمو لزانم وأ .اهيف ندال

 . تاعاس عضب نكامألا هذه دحأ يف هدوجو نع انربخت

 .ريسع رمأ تامولعملا هذه ىلع لوصحلا نأ انل تبثف

 لالخ هدوجو ناكم نع انربخت نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو رصانع عيطتستو
 مويلا يف نوكيس نيأ «ردانلا ليلقلا يف الإ نوفرعي ال مهّنَأ ريغ «ةيضاملا ةليلقلا مايألا
 كلت يف ًادوجوم هنونظي نيأ انوربخي نأ ًادج ةليلق تالاح يف اوعاطتسا دقو .يلاتلا
 نأ انيلعف ءانيربخُم نم ةنيعم ةظحل يف هدوجو ناكم نع ةملك انيلإ لصت امدنعو .ةظحللا

 تاعامتجا ةثالث يفو .نمآ ويديف رمتؤم ربع ةينمألا ةعومجملل ًاعامتجا انروف نم دقعن
 نيلوؤسملا رابكل ًائراط ًاعامتجا بلطت ةعومجملا هذه تناك 1999و 1998 يتنس لالخ
 نب نأ دقتعُي يذلا عقوملل زورك خيراوصب ٍفصق ىلع ةقفاوملل سيئرلا ىلإ اهتيصوت عفرتل
 . تقولا كلذ يف هيف ندال

 ىلإ تامولعملا هيف لصت يذلا تقولا يفو ,ةغرس دل مستن نأ اهيلع هيبعنو



 هيف” دقعتي يذلا هتبقربلا ,ي هو ويدل بدل تيدراتسلا اع قرا قيل ةعومجملا

 نأ لعبو :ناتعاس وأ ةعاس يضقنت سيئرلا ئلإ مه ب تيرس

 .اهفادهأ ىلإ خيراوصلا لصت نأ لبق لقألا ئلع ناتعاس يضقتت هتقفاوم سيئرلا ر || ر

 داو دبس ا سرت ديرما وتاب

 ةيدقرملا :تارابكختسالا ةلاكو عم نواعتلاب قل راس دقوا كيري وأ تاعانف مشن وسنب ندي

 رهاق ةيكبدلا سجل رستأ كقوح :ضاقتو نمرلا اذه طغضن نأ ةكرتتشملا ناكرألا ةساكرو

 خيراوصلا زهجتو قالطإلا عقاوم وحن ةيموجهلا تاصاوغلا اهب كرحتت ةطخ 0 ىم/وطعر

 عامتجالا داقعنا ةينمألا ةعومجملا اهيف بلطت ىتلا ةظحللا يف اهتامجار نم قالطنالل

 . ظقف ةدَجاو ةعاس مرلا ”:هقكت نأ انعطتسا اكو «نيلؤؤسسملا زابكل ئراطلا

 نب ئلع ءاضقلل ةصرف انيدل نأ اننظ يتلا ثالثلا تابسانملا كلت نم ةدحاو لك يفو

 مامأ تْنَد جروج رقأ اهنم نيتّرَم يفو .خيراوصلا قالطإ نم انعنميو رهظي ببس ناك ندال

 نكمي ال طقف دحاو ردصم نم تءاج دق هتلصو يتلا تامولعملا نأ نيلوؤسملا رابك

 متي الأ هيأر ناكف . هيف ندال نب دجوي ال ًاناكم انفصق نحن نإ ةفزاجم ةمث ّنأو ءهب قوثولا

 لي نوير املك لكلا اذه نه ليحل كيرا ىلإ :اقيدَح اورظتا» «لاقو ةفضقلا

 ءةئملاب نوعست وأ «ةئملاب ةئم ةلماك يه ريرقتلا اذهب يتقث نإ مكل لوقأ نأ امنإو . رثكأو

 هوعدن ام اذهو «هديؤي ام هل سيلو ءدحاو ردصم نم انءاج .هلوق عيطتسأ ال ام اذهف

 اهتطقتلا يتلا روصلا ءانأو تِنَِت ءانصحف ةثلاثلا ةبسانملا يف 2.(دحاولا طيخلا وذ ريرقتلا)

 نتا هثا ادن يرقر ةيدك تلا اتارابععنالا ةلاكوب نف حرتقُملا فدهلل ةيعانصلا رامقألا

 .نويباهرإ هيف ئبتخي ًاناكم نوكي نأ نم ءايرثأ صاخشأ لزانمل ًاركسعم نوكي نأل

 اناكي ىسلاو قدوم ةيرف ةلؤف م هاج روفضلا ديضا اهرق :فنبلا اذه تركو نأ انيقكو

 مجاهن انلعجيو انلْلَضُيِل مدخُتسا دق تامولعملاب اندوز يذلا اذه انردصم لعلو .ةدعاقلل

 متف موجهلا اذهب مايقلا مدع يب ارو تدق عار ناك كلذ . مهعم انتاقالع دسفتف انل ءاقدصأ

 . هؤاغلإ

 نم ريراقت هتلصو نأ دعبو ثالثلا تابسانملا هذه قحال تقو يف تْنَِي عجار دقو

 تقدص اقف ةدحاو ةبسانم نأ ترهظأ أقحال اهتامولعم لاسرإ نم تنكمت ىرخأ رداصم

 ًالزنم ناك ناكملا اذه نكل .ندال نب هيلإ ئوأ يذلا ناكملا ًالعف ناك حرتقملا فدهلا نأ



 يميلقولا دئاقلا ممغمرإل لالالا ينيز ينوطنأ لارنجلا ْنَأ نوتلش لارنجلا نيب دقو . ىفاكلا

 امل فصقلا نم ديزم ىلع مادقإلا مدعب حصن دق «. ( عال ا 1 ىطسولا ةمطنملا ةدايف يف

 روهظ .كلالب بيست نأ يفي ىيز لارتجلا ناك دقن .ذاتسكاي ىلع ىبلس رثأ نع كلذ يف

 ةرثؤملا انتوق دقفن امبرو .اّنع داعتبالا لع ةموكحلا ربجت ناتسكاي يف ةماع تاجاجتحا

 تَّدَجَو اذكهو . ةيوون ًابرح نوكت دق ءامهنيب برح عوقو نم ناتسكايو دنهلا عنمت يتلا
 ا ا ا ا و

 اهعانقإ عيطتسأ يِنَأو تياربلوأ نيلدامب ينطبرت ةزيمم ةقالع ْنَأ نظأ تنكو
 فلح يف تلخد دق تنكو .لمعب مايقلا مدع يف نماكلا يسايسلا رطخلا نم ”يناساو
 سرطب ءاصقإل 1996 ةنس يف (نيور يميجو ناهيش لكيام مهنم) نيرخآو تياربلوأ مض

 راطق» مسا اهيلع انقلطأ ةيرس ةطخ تناكو «ةدحتملا ممألل ًاماع ًانيمأ هبصنم نع يلاغ

 رايتخا يف ةريثك لود انيلإ مضنت نأ لمأن انكو تاي يسلم 0:1 عمغ [>م 15و عيرسلا قرشلا

 نأل انزرطضأ فاطملا ةياهن يف اَنأ ريغ . كلا نألا يف عيقرلا بتضتملا اذهل َكيِرَك نم
 امك (يلودلا نمألا سلجم يف ؛وتيقلا» ضقنلا قح نيلمعتسم) اندحو كلذ ءبع ل امحن

 ضعب نم طغضل خوضرلا مدعب هعانقإل سيئرلا ئلإ عرهن نأل نأ ناقوف ءانررطضا

 ىلإ بهذن انك نايحألا نم ريثك يفو رتاك سرطب هيلو كدوتمت ىلا قريبضارلا يلاعتا دعو

 انوع .ةقئافلا نع سيئرلا مح ثدعتي اماللود نتيتر نأ انيلع املك يوضيبلا تنكملا

 .هلحم لحيل نانأ يفوك انرايتخا يفو يلاغ سرطب ءاصقإ يف انحاجن نم سيئرلا رس
 «بارغلا محل لكآ نأ بجي . .ًابارغ ينوطعأا :اعم ناهيشلو يل لاق نوتنلك ْنأ انه ركذأو)

 ريزو بصنم ىلع عارصلا يف تياربلوأ لمعلا اذه معد دقل . («احجنت نل امكنإ تلق ينأل

 عم ةزيمملا ةقالعلا هذه ْنأ نظأ تنك . نوتنلك ةرادإ نم ةيناثلا ةرتفلا يف ةيجراخلا

 تناك اهتكل ؛ةحارص اهعم ثدحتلاو ةرشابم اهيلإ مودقلا عيطتسأ يأ ينعت تيلربلوأ

 ةوكت نأ ضفري ناك ئذلا 56:06« 1216066 توبلات بورتس اهنواعم اهل لوقي امل عمتست

 ملعي ناكو .ةيكيرمألا تاوقلل ينيتور فصقل ةضرع ناتسناغفأ يف نييباهرإلا تاركسعم

 « .نيناجملا لبانقلا وفذاقا اَنَأ اهب انوفصو ىنلا ةفصلا كلتل نولي سورلا هءاقدصأ َن

 لب لمعتسي نأ لامتحا نم قلقلا َّدشأ نيقلق ةرم سانلا نوكي نأ ًاقح ةيرخسل اهنإو
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 ءلاعلا ىف دقنلا دادزيو .اهلامعتساب من غلابي هنأ نيمعاز نوريثك نآلا هدقتنيو ةوقلا نوتنلك
 داركلب دف لاتقلا علدنا امدنعو . قارعلا فصق ىف نوتنلك رارمجسال اسقيأ يمالسإلا
 لارنجلاو نوتلش لارنجلا ىأ ف .ًاعم نآ يف قارعلاو برصلا ةيكيرمألا تاوقلا تفصق
 ىلع ضرفأايفاضإ اع نوكتس ناتسناففأ دض ةمظتنم تابرض هيجوت ةركف َّنَأ ينيز
 امئاد لجوت فوس تا رئاط ةاماح ْنَأ ةصاخبو . ءابعأ نم اهيدل أمم وثكا ةسلحسعلا تاوبقلا

 . ةدحتملا  تايالولا تاردق نم ةّمهُم ةيركسع ةردق اهب طبترت ناتسكاب لحاوس مامأ

 تردص دقو .اهلك ةدعاقلا ميظنتل ةيتحتلا ةينبلا فصف ة ةركف دَعْبَتْست مل كلذ مغربو

 ميل تاشنملا هذه برضل ططخلا دادعإل ةكرتشملا تاكرألا ةسانؤ ىلإ تاميلعتلا
 . ًاضيأ 8 - 52و 8 - 2و 8 - 1 زارط نم ةيجيتارتسالا تافذاقلاب لب .ءبسحف زورك خيراوصب
 لبانقلا عاونأ ديدحت نولواحي مهو اهتساردو فادهألا ديدحت يف نويصاصتخالا عرشو
 عقاوملا نم اهريغو تاركسعملا لخاد ينابملا فلتخم بساني امب اهفونصو خي راوصلاو
 هجوت نكامأ يف قيسنتلل ةمزاللا تاكرحتلا ططخ اومسرف .اهضرعو ناتسناغفأ لوط يف
 اهقوف موحت نأ ضرتفُي يتلا عقاوملا ىلإ ةفاضإ اهتاكرحت لسلستو خيراوصلاو تارئاطلا
 نإ نيرايطلا ةداعتسال ذاقنإلا تيادخو اهب ريكس ىكلا ةقيرطلاو ءدوقولا ديوزت تبارتاط

 .ةيققلا حرطلا رخل ةسرغ ترظنلاو دعه :ارئاط تّطِقْسُأ

 ىلع ءاضقلاب مامتهالا عطقني مل «ةعساو فصق ةلمحل لئاضتملا دييأتلا اذه مغربو
 تاالاكولا قحب رداصلا يذيفنتلا رمألا 51 دنس كم قت انك .ةدعاقلا ميظنت ةدايف

 ةكاتفلا ةوقلا مادختسا يف مساحو حيرص رطخ لايتغالا تايلمع ىف ةطّروتملا ةيكيرمألا

 ةيفالخأ تارايقعا كانه. لب ةينوناق ةيبضق درجم سيل رمألاف .برحلا تالاح ريغ يف

 . ًاضيأ ةيتامكرب تارابتغاو

 اهل ضرعت يتلا ةحبذملا دْعَب نيمجاهملا لتقب يضقي ًاجمانرب ليئارسإ تْئَبَن دقو

 انس اق رق «ةاسرعلا ,ةيليئارسإلا تارباخملا تلسراك . خنويم يف يبملوألا اهقيرف

 ىف اوكراش نيذلا كئاوأ لايتغال انقيفاو طظسوألا قرشلا يف ةفلتخم ءاحنأ ىلإ تالايتغالل

 .هتيوه ىف أطخ- ببسي أطخلا لجرلا اولاتغا لقألا ىلع ةدحاو ةبسانم يفو . خنويم ةيلمع



 دق ليئارسإ نإو .نييليئارسإلا ىلع ئرخأ تامجه عوقو عنمت مل تالايتغالا هذه نكل
 . دعاصتت تذخأ دقو اهيلع درلاو تالايتغالا نيب ةجاجز قنع يف تقلع

 امزع رثكأ اوتابف ءانّريص (وريتحا دق قالالر كر ةماسأ هميعزو ةدعاقلا ميظنت نأ ودبيو

 تاوقلا نكت ملو .مهريغ مأ نييكيرمأ اوناكأ ءاوس «ءايربألا لتق ةلصاوم ئلع ًاميمصتو

 رابك لبقو .ةدعاقلا ةدايق ةمجاهمل ةلاَعَف ةليسو حرط ىلع ةرداق ةيكيرمألا ةيركسعلا

 فادهأل تالايتغالا ةسايسل انتسارد ديِعُت نأ انيلع نإ ةلئاقلا ةركفلا ًائيشف ًائيش نيلوؤسملا

 ةكاتفلا ةوقلا لامحتساب ةّيكيزمألا ةشايسلا تحمنس «ناكير سيئرلا ده ةياذب ىَفَو

 اديزم نأ انل حضن دقو .كيشو ءادتعا عنمل ةيرورض ةوقلا هذه تناك ْنِإ باهرإلا دض

 انأ ينعت له ؟«كيشو» ةملك نم دوصقملا ام نكلو .ةدعاقلا اهب موقت فوس تامجهلا نم

 يكل هعقومو ةدعاقلا هنشت فوس يذلا ءادتعالا خيراتب ديكأ ملع ئلع نوكن نأ بجي

 ؟ةكاّتبفلا ةوقلا مدختسن

 اهقيبطت مدع وه ةوقلا لامعتسا ةسايس يف نيلوؤسملا رابكل ًافيخس ادب يذلا نكلو

 ناتسناغفأ ئلع زورك خوراص قالطإ عيطتسن انأ ينعي اذهو . نييكيرمألا نييركسعلا ئلع

 نَأ عيطتسن ال انكل «ةدعاقلا ءامعز لتقتف ةلبنق طِقْسُي نأ يبرح رايط نم بلطن نأ وأ

 اهعاقيإ لامتحا ّنِإف «ةفذاق ةرئاط انلمعتسا اذإو .ندال نب لاتْعَي نأ يناغفأ نم بلطن

 :انرؤَدب ةينالع رقن نأ انمزلي 8 - 1 زارط نم ةفذاق لامعتسا نإو . اد ريبق ةيئاج ًاراريقأ

 وأ رودلا اذهل اهدييأتل ماعلا يأرلا تاداقتنال ناتسكاب لثم ةقيدصلا تاموكحلا ضّرعيو
 رةلجق ابيض اه رظنا فل

 تبتُك دقف «ندال نب لتقب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ضيبألا تيبلا ضيوفت اَمأو

 يف 83:00 ©نعاا»مد0 نامليك نوتراب مهنمو نيلسارملا نم ريثك لقن دقف .ةريثك ءايشأ هيف

 قئاثو ىلع .قفاو نوعنلك سيئرلا نأ 2001/12/19 ىف تسوي نظنشلو ةقيحص

 ندال نب ةماسأ د ةكاففلا ةوقلا مادختسا ةيزكرملا ةلاكولا ٌضّوُفُت ةريكك ةينارابختسا
 باونلا يسلجم نم ةكرتشم قيقحت ةنجل مامأ ركريب يدناس ثدحتو .هيدعاسمو

 نأ كلذ «ندال نب لتق ةلواحم انل حيبي لدعلا ةرازو نم ًامكح انيقلت» :ًالئاق «خويشلاو
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 فصوت فادهأ دض لمعلا يف وأ سفنلا نع عافدلا ةلاح ئلع قبطني ال (لايتغالا رظح)
 «.ودع ديكأتلاب وهو .ودعلا لنلع ةلماكلا ةرطيسلاب

 طابحإلا نع نوتنلك سيئرلا ثدحت دقو .لَتْقُي ملو «قزرُي يح ندال نب يقبو

 2001/11/32 يف الذ ؟هلهإ دوت ْيإ سإ وي ةفيحص تلقن امك ؛هب رعش يذلا

 نم ةريخألا عبرألا تاوئسلا لالخ . . .ندال نب نم صّلختلا تلواح دقل# :هلوق
 (.ىتيالو

 ةعومجم ةدحتملا تايالولا دجت نأ ةلاحتسا ببس مهفأ ال اذه انموي ئتح لازأ الو

 ئلع فرعتلا نوعيطتسي «مهريغ مأ «ناغفأ مأ نيبكيرمأ اوناكأ ًءاوس «نيرداقلا رصانعلا نم

 ضعب هفنتكي ةكاتفلا ة ةوقلا مادختساب ضيوفتلا كلذ نأ ضعبلا معزو . هلتقو ندال نب ناكم

 رم لك يلا .نولعفي اذام اوقرعي مل «ناديملا يف مه نيذلا# نأو .ديقعتلاو ضومغلا

 قفاويو ئرخأ تالاكو كارشإ لمشت ةديدج تاضيوفت فاضت .نّيعم ضارتعأ اهيف رهظي

 ارودناي قودنص اوحتفي نأ اوديري مل نيلوؤسملا رابكو سيئرلا نكلو .سيئرلا اهيلع

 ةعّسوم تالايتغا ةسايس اوديري ملو «خنويم ةثداح دعب نويليئارسإلا هدجو يذلا 823

 ندال نب لتق ىلع سيئرلا ةميزع تناك هلك كلذ مغربو .مهلايتغأ بجي نم ءامسأب ةمئاقو

 نيذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نم رصانعلا كئلوأ ْنأ ةديكأ ةعانق ئلع ينإو .ةحضاو

 نع مهزجع ةيطغتل رذعلا نومدقي امنإ حضاو ريغ وأ ًايفاك نكي مل ضيوفتلا نأ نومعزي
 . ةمهملا هذهب مايقلا





 عحساتلا لصفلا

 ةيفلألا راذنإ

 كالب رفوك يب لصتا 1999 ةنس ربمسيد / لوألا نوناك رهش علطم نم موي تاذ يف
 :لاقرو ةةيزك رمتا تاراهعتالا ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم زكرم سيئر ؛«©01ع, 8ا31«

 ) . كراعملا تاطحم ئلإ بهذن نأ بجي

 وأ «كالب رفوك ةداع ترج دقف 2.رفوك اي ةعمج موي سيل مويلا» :ًابعادم هل تلقف

 لصتي نأ ؛يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل دعاسملا ريدملا «0ه216 /1/25ه» نوسطَو لْيِد

 ةياهن مايأ يضمن انلعجي ءًارخأتم «ًالجاع ًاربخ ينغلبيل ةعمج موي لك رصع يب امهدحأ

 ةينمألا ةعومجملا اهدقعت يتلا تاعامتجالا هذه يمسن انّرِصو .لمعلا يف عوبسألا

 (.ةعمجلا موي تاقامح» ةعمجلا مايأ يف باهرإلا ةحفاكمل

 لثست دقلا ..يقيقدب زمأ ةلإ + هلو ايد1909 :نارصالاو ذجتلا لمست ةصيلت قياَجَأَف

 ءةنسلا جار ني نيستا تايلمع نيف ةلفلشا طق عب ءايالخلا لادحلا ىلإ نادروج
 نم نيبكأ ددع لتقو ةيحيعملا ةيحاسلا عقاوكلا يفعبو نوسيئار قدتف فديعست

 لالا قرب هلق رعت هخينأ ءيش لك اذه نأ دقتعأ الو كو اي ويطل موضوبلا .ةييكورمألا

 تىأر .تنأ نإف ءريصارصلاك مهنإ .اعم نآ يف ةدّدعتم نكامأ يف تامجهب مايقلا بحي هنإ

 6 :ًاهنع ًاريبك اددح ةيك نأ اكربنت ادسقو

 ةلاكو يف طباض «هئادأ يف ئنافتيو هلمبع بحي «مادقم لجر كالب رفوكو
 هريغ لو ريثك هقلقمم ىلا عقارملا نم ريثك يف هتوناقو هسفك تبثأ ةيزكرملا تارابختسالا
 ال ل ل ا ا م .اهيلإ لوخدلا



 لثمب عتمتي ًاصخش نّيعي نأ تْنَت جروج ٌتحأ تنك دقو .ليلقلا الإ اهيدل سيلو 515
 يأرلا ينرطاشيو هرطاشي ًاصخش «باهرإلا ةحفاكم زكرم ةرادإ ىلوتيل تافصلا هذه
 |! تْقاب جل ًايرادإ عبتي ناك كالب رفوك نأ فسؤملاو .يموجهلا فقوملا ينبت ةرورضب
 ىلاغُت تنتو ينأ دقتعي تْياِب ناكو .تايلمعلا نوؤشل ةيزكرملا ةلاكولا ريدم بئان 3111

 يف ةلاكولا هذه طْرَوُن فوس انأو «راطخأ نم هلكشت امو ةدعاقلا ميظنت ةلأسم يف ًاريثك

 تايجيلا نم ةلسلسل ططخت ةدعاقلا نأ ليلدلا هكلمي كولي ره اهر....بعاتملا' نم ريثك
 . ةليدكلا ةفلآلا لولد ديف

 «جراخلاو لخادلا يف ٠ انِفْعَض نِطاوَم ىلع بّلغتلل تاءارجإلا نم ًاريثك انلعف دقلو

 . كالب رفوك نيبو ينيب راد يذلا يفتاهلا ثيدحلا كلذ تقبس يتلا روهشلا لالخ

 ءارفسلل لزانمو تايلصنقو تارافس  جراخلا يف ةيساموليدلا تاشدملا تاك انيدلف

 ةيداشرإلا تاميلعتلا قفو اهنم ليلق ددع ينُب دقو .ديزي وأ ادلب 180 وحن يف  اهريغو

 اهنم دكا كل ,تاينينامثلا علطم يف توريب يف انترافس ريمدت دعب اهاندَمَمْعَأ يتلا ةينمأألا

 ةرازو يف ةيتاسسؤملا ةفاقثلا نأ ريغ .نيدتعُملا يرغت ينمألا فعضلا نم لاح يف لازي ال

 شيعلا نوتقمي نويكيرمألا نويساموليدلاو .تارافسلا ةيامح ةركف ضراعت ةيجراخلا

 اذإو .اهومدخي نأ مهيف ضرتفُي يتلا تاعمتجملا نع ةيلاع ناردج مهلصفت نوصح لخاد

 ءانب ليبس ريغ ةديدع فراصم يف اهقفنت اهنإف ةرازولا هذه ةينازيم يف لاومألا ترفوت
 يف لتقّيس نم نأ ةّصاخبو ةجلاعم يضتقيو حيرم ريغ فقوملا اذه َتدَجَوَو .نوصحلا

 غيني ام لك لعفت نأ اهيللغ بحي ىتلا .ةيجراخلا ةرازو وفظوم مه تارافسلا ىلع ءادتعأ

 .ةلكشملا مّهفتت فوس تياربلوأ نيلدام نأ ُتْسَسْحَأو . اهدارفأ ةيامحل

 نأ اهنم ٌتبلط يبرغلا حانجلا يف نيلوؤسملا رابك ةنجل تاعامتجا دحأ ءاهتنا دعبو

 اهبكوم فقوتو «يذيفنتلا ىنبملا نم يبرغلا مسقلا برق أعم انرسو «دارفنأ ئلع ثّدحتن
 ءاضعألاف ؟ئرخأ ةرافس ِتدّقف نإ ثدحيس نينظت اذام» : اهُثلأس .راظتنالا يف يمسرلا

 « .اوتكسي نل سركنوكلا يف نويروهمجلا

 .نيترافسلا نيتاه دقفأ مل انأ ًالوأ» :ةلئاق يلع تّدرف .اهمامتها ّدَتْشَأ لاؤسلا اذهبو
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 نيف اهتدماسم لراس ناو اهل قيد يأ .تكرما اينكلا# ءازع اتيلاهم لراع اسيدترو ةقل

 نأ ىنديرت ىذلا ام .ةطنح- كيدل ءكود اي ؛ءكفرعأ» ؛ةلئاق تفدرأو تمستباف ءاهلمع

 «؟هيلع قفاوأ

 ةرازو يفظوم مضت ال تارافسلا كلت نإ :ةابعلا اذه لمح رف شيكراش# "؛ اهتبَجأف

 . ئرخألا تالاكولا نم ليلق ريغ ددع نم نيفظوم ًاضيأ مضت يهف قت ةيجراخلا

 ضعب اهيف كراشت ةيلمع ئلع فرشأ ينيعد .انتيلوؤسم ئلع تارافسلا هذه ذخأتلف

 يتلا كلتو «عيرس حالصإ ئلإ اهنم جاتحي ام ددحنف .تارافسلل ًاحسم يرجنو تالاكولا

 تايامحلا عضوو ةديدج تارافس ءانبل مزاللا لاملا ريفوت ىلوتأ ينيعدو قلك قادس

 ) :طلألا اهضعبل ةنلمألا

 ةدفرأ و - تاناقعلا نمأ ةمهع نفيمألا تيلا لوت: تياوبلوأ ةريزولا ةقفاوم عمو

 يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم نمو يرسلا نمألا زاهج نمو يساموليدلا نمألا نم قرف ةّدع

 يف ندملا نم ددع ىلإ عافدلا ةرازو نم ءاربخو ئراوطلا ةرادإل ةيلاردفلا ةلاكولا نمو

 ًايباهرإ نأ ول امك انتارافسل ًالماش ًاحْسَم يرجُت نأ اهنم تبلطو ملاعلا ءاحنأ فلتخم

 نم ةموغلم ةنحاش عنمل اهقالغإ بجي يتلا عراوشلا يه ام .اهيف فْعَض ْنِطاوم نع ثحبي

 امو ؟مايق ريخ مهلامعأب ءالؤه موقي لهو .ةيفاك ةيلحم ةطرش ةمث لهو ؟سبارتقالا

 نأ هيي انينع اهراخ اك وت ناو ؟ةشاشرلا عفادملا اهيف بصنُت نأ بجي ىتلا نكامألا

 مل نإو . ايصخش ةلودلا كلت يف ةيجراخلا ريزو عم ثدحتي نأ ريفسلا بجاو نمف قلغُي

 راشتسم وأ يكيرمألا ةيجراخلا ريزو عم ًارشابم ًايفتاه ًالاصتا يرجي ىعسملا اذه حجني

 تامدخلا قيلعت نلعن فوس انإف ةبولطملا ةجيتنلا ىلع لصحن مل نإو .ىفوتلا خمألا

 مدع ةيكيرمألا تاكرشلاو نينطاوملا نم بلطنو ةلودلا كلت يف ةيلصنقلاو ةيساموليدلا

 .دلبلا كاذ ئلإ رفسلا

 نيصحتل ةلجتعتسُم تاوطخ نمضتت ةليوط حئاول لمحت قرفلا هذه انيلإ تداعو

 .يلاحلا ينمألا اهعضو ذاقنإ بعصي يتلا تارافسلا ًاضيأ تنّمضتو . انتارافس نم تارشع

 عفاوم نع ثحبلل نييراقعلا ءاربخلا ضعب ةيجراخلا ةرازو ْتَدَفْوْأَف .اهقالغإ ىغبنيو

 .اهل ةديدج
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 دامتعا ىلع ةقفاوملاب سركنوكلا عنقن نأ انيترافس ىلع تامجهلا دعب انعطتسا دقو
 ءدبلاو تارافسلا نيصحت نم ئلوألا ةلحرملا فيلاكت ةيطغتل ئراوطلل ةيفاضإ تاصّصخُم
 ةعومجملا تسلجو .امهاندقف نيذللا نيءانبلا لحم نالحت عالق ةئيه ئلع نيترافس ءانبب
 انتارافسل يرامعملا طّطَخُملا ةساردل ةلاحلا ةفرغ يف تاعامتجالا ةلواط لوح ةينمألا

 ةنسلا ةينازيم عورشم عضو ناوأ ناح امدنعو . نيلرب ىتح كنجيب نم ًَءادتبا ةديدجلا

 ةعباتمل تادامتعا يأ ضيبألا تيبلا ىلإ ةيجراخلا ةرازو تاحرتقم نمضتت مل 2000 ةيلاملا

 لع تامجهلا ئلع رهشأ ةعبرأ ءاضقنا ضعب هنأ ينعي اذهو .تارافسلا نيصحت جمانرب
 الإ ةينازيملا ىف تارافسلا ةيامحل ةصّصخملا تادامتعالا تضفخنا ةيقيرفإ يف انيترافس

 ١ : . اهتايولوأ نم ةيندتم ةجرد
 :رادإلا ريكس يف ثلاشلا لجرلا لوول 01 موابتوك شوجي تلصتاو

 ةمزاللا لاومألا نيمأت يف يعم نواعتلل بَدَتْنُملا لوؤسملاو :«ضيبألا تيبلا يف ةينازيملاو

 .نطولا ةيامحو باهرإلا ةحفاكمل سيئرلا هب رمأ ىذلا تايولوألا جمانرب ذيفنتل

 اهنأو سيئرلا تارافس يه هذه ْنأ يل ودبي» :لاقف .اهّمّهْمَتَو «ةلأسملا هل ٌتحضوأو

 ينعد .ةيجراخلا ةرازو ةينازيمو ةيجراخلا ةرازو تارافس تسيلو با رس

 يف تارالودلا نييالم نم تائم عضب ضّفخن نأ عيطتسن انأ نظأ لجل د

 نأ ملعن نحن تالاجم يف تارالودلا نم نييالم تائم عضب فيضنو ياا

 «. زجنأ دق ّرمألا ْرِبَتْغأ .اهديري سيئرلا

 نابلاط ةكرح ىلع طغضلا ةلواحم ىف ةينضُم ادوهج لذبت ةيجراخلا ةرازو تناكو

 نكي مل ظحلا ءوسلو .نييباهرإلا ميلستو ناتسناغفأ يف نييباهرإلا تاركسعم قالغإل

 ناتسكاي :ثالث يه اهيلع ريثأتب عتمتت يتلا لودلا ْنِإو .ةكرحلا هذه ئلع ريثأت انيدل

 ةيساموليد تاقالع اهل يتلا ةديحولا لودلا يهو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلاو

 ةلودلا هذهل ةلئاه ةيلام تادعاسم نامدقت تارامإلاو ةيدوعسلا تناك دقو . ناتسناغفأ عم

 ةلأسم يف نواعتلل انع ةباين نابلاط ةكرح ثالثلا لودلا هذه تدشانو .برحلا اهتَرَّمَد ىتلا

 نم انتدرو يتلا تاباجإلا نكل .ةلأسملا هذه يف نابلاط عم ةرشابم انثدحتو .ندال نب

 مهبجاو نع تاثداحملا هذه يف نابلاط وبودنم ملكت .فافشلا ضفرلا تناك راهدتق

 دقعل نيدعتسم اوناكو .مهيلإ ءوجللا بلطي نم لك اولبقي نأ ةفيضم ةلودك يمالسإلا
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 انل اودّكأو . ماهتالا ةلِدَأ مهل انمَّدَق نحن نإ لدا نب ةمكاحمل نيملسم ءاملع مضت ةمكحم

 . ىباهرإ لمع يأب مايقلا نم ندال نب عنم مهتلواحم

 عم ةلباقم تيرجأ ينأ ءاهلوأ . ماسقأ ةثالث نم ةيجيتارتسأ اندمتعا دقف اذه مامأو
 دض ةدعاقلا نم ةيباهرإ ةيلمع يأ عوقو ةيلوؤسم نابلاط لّمَحُن اَنِإ اهيف تلق مالعإلا
 ئلع لصحأ مل ينأ ضعبلا لوعّدأو . ايماقتنأ ار مهيلع َدرَتَس انإو «ةدحتملا تايالولا
 رق اميلظ انآ .اهيناثو .نالعإلا اذه يحير كادحا نكل «نالعإلا اذهل ةمزاللا ةقفاوملا

 ايت اننينادهاتممب انف ونا نار اقناع عم امهتاقالع اعطقت تأ يي علا تارامإلاو ةيدوعسلا

 اهتاقالغ ةيدوعسلا تعطقو .تلَعَف دقو مات ًانواعت انعم نواعتلا ئلع تارامإلا تقفاوف

 دفوملا ناكو نابلاط عم ثدحتلل امهيدفوم ناتلودلا تلسرأو . .ناتسناغفأ عم ةيساموليدلا

 ذأ ةيقككشلا ءانألا هيركت قاسلا اذه ئفو' 2 يكرت زيمألا تارابختسالا َريزو يدوعسلا

 .ندال نب ميلستب اوماق مه نإ نابلاط نإ ةيلاملا تادعاسملا ةدايز ضرع يكرت ألا

 اندهج انلذب اّنأ ءاهئلاتو . يدوعس ريمأل ثدحي امَّلَق ءيش اذهو «ضفرلاب لبوق هنكل

 نابلاط ةدصرأ عيمج ةرداصمب ًارمأ سيئرلا ردصأف . نابلاط للع ةيداصتقا تابوقع ضرفل

 يلودلا , نمألا سلجمل ًارارق ايسورو ةدحتملا تايالولا تّئبتو .ةدحتملا تايالولا يف

 .نيدلبلا نيب ردان ينماضت فقوم اذهو «ةيداصتقالا تابوقعلا ضرفب

 ءامعز ْنَأ يه ئلوألا ةلكشملا .نابلاط عم مدقت زارحإ نود اتلاح ناتلكشم َةّمْث

 تلعف امك «مهيضارأ نم ندال نب , اوجرخأ نإ مهنأ ,حيحص مهداقتعاو «نودقتعي نابلاط

 ىلع مهلوصح عنمت فوس رخأ هتنافا ردع ةدحتملا تايالولل نإف «نادوسلا

 .ناتسناغفأ يف نويفألا جاتنإ تفقوو ةأرملا قوقحب اكيرمأ بلاطت فوسو . تادعاسملا

 ندال نب عم يأرلا يف نوقفتي رمع الملا مهنمو ءامعزلا ءالؤه نأ يه ةيناثلا ةلكشملاو

 يتلئاع نيب جاوزو ةرهاصُم تاقالع نع لوكحُت صصق كانهو .ةدعاقلا ميظنت فادهأ عمو

 .اهمصف نكمي ال ةيركسعو ةيسايسو ةيداصتقا طباور نلإ ةفاضإ ءرمع الُملاو ندال نب

دِنِإ كير ةيجراخلا ريزو دعاسم عم ثدحتي وهو نابلاط ىلوؤسم دحأ لاق امكو
 ثروفرُ

 « .اندض ةروث هجاونَّس انف ندال نب مكانمّلس اذإ» : ؟نعا< اصل عع بسط
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 ديدج موجهل طيطختلا يف ةكمهنم ةدعاقلا اك ؛«لذُيت دوهجتلا هده تناك امنيبو

 ةدعاقلا عيطتست الو «ةيرغُم ةيزمر ةبسانم يهو ةكيشو ةيفلألا ةبسانم تناكف .انيلع هّئشت
 . كالب رفوك فشتكا امك ءاهلالغتسا ةمواقم

 يمامأ نكي ملو هذه ةدعاقلا ميظنت ططخب ملعأ نكأ مل رفوك فتاه ينءاج نيح
 لمعت نأ ةدحتملا تايالولا لع نأ نيرخآلا عانقإ تلواح دقل .ةدودحم تآرايتح ىوس

 ال يلامشلا فلاحتلاف .ناتسناغفأ يف ةيلهألا اهبرح يف نابلاط لتاقت نَأو «رثكأ ًاداج المع

 ةجيتن اهءالو لدبت تناك تاعطاقملا ضعب ْنَأ ريغ ء«دالبلا ةحاسم ثلث ىلع ًارطيسم لازي

 نم نابلاط ىلإ يتأي «نيلتاقملا مظعم كلذكو لاملا مظعم ناكو .لاملل ةجيتن وأ لاتقلل

 انأ يتجح تناكف .طقف تقو ةلأسم وه ىلامشلا فلاحتلا رايهنأ َنِإَف كلذل «ندال نب

 ةدايقب ةيلامشلا تاوقلا ىلإ حالسلاو لاملا لسرنف «نزاوملا لقثلا مدقن نأ عيطتسن

 لاتقل هلاجرو هحالسو هلام لوحيل ندال نب نابلاط ةكرحل دوعسم ديدهت لمحيف ءد

 ماي ا دنهلا نم ًايزَمَر ًامعد دوعسم ئقلتي ذئدنعو .انلاتق نم الدب دوعسم

 ةدعاسم- هل مدقت نأ تَضفَر اهنكل .«هعم اهتاونق:ةيزكرملا تارابختسألا ةلاكو تخنتف اذكهو

 .ركذت

 ةدعاسمل يحارتقا يف ةيزكرملا ةلاكولا يف ةفرتخملا ةرادإلا تأر ئيرخأ ةّرَمو

 ةلاكو يف اولمع نيذلا كئلوأ عمجي أطمن َنِإ .اهدْدَهُي ًارطخ يلامشلا فلاحتلا

 طمنلاو لب او وأ ةلس رقع «ةرشع سمخ نع لقت ال ةَدُم ةنزكرملا تازابكتسالا

 . ةينآ ةيِصْعَتْسُم ةلكشم ههجاوت ضيبألا تيبلا يف لمعي نم لك نإ :مهلوق يف رهظي اذه

 تارابختسالا ةلاكو ىلإ أجلي ةموكحلا ةزهجأ ةيقب نم ةيباجيإ جئاتن ىلع لصحي ال امدنعو
 نإف .لدج اهلوح رودي ريق ةصاخيو ءٌرطخلا اهفنتكي رومأ لعفل اهعفديو ةيزكرملا

 ئلع موللا يقلُيو «ضيبألا تيبلا يف نم بّرَهَتَي اهل عُفَوَتُم وه ام ريغ ئلع جئاتنلا تءاج
 نأ نكمي ىتلا ءىلامشلا فلاحتلل ةلاكولا هذه ةيؤر تناك اذكهو .ةيزكرملا ةلاكولا

 سركنوكلا نكل ءديكأت لكب «بيط لجر نالا دوعسم نإ : ةلئاقلا اهلا ايوهشلا

 نويفألا ةراجتتب لبقتسملا يف هنومهّني فوس رقيبألا .تيبلا يفظوم ضعب امبر وأ مالعإلاو

 تارابختسالا ةلاكو ئلع ةمئاللا ىقلت فوسو .نييندملا هلتقو ناسنإلا قوقح ئلإ هتءاسإو
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 دق لاملا ضعب نأ نيبت ةيزكرملا ةلاكولا تاباسحل ًاقحال يرجأ قيقدت يفو .ةيزكرملا
 نأ ةيئاهتلا اهتاليلحت ىف تدلعأ ةيزكرملا ةلاكولا نكل .ةبيرُم ضارغأ ىف كش نود قفنأ
 .نابلاط ةكرحل ًاَِي سيل هنأو هيلع دامتعالا نكمي ال يلامشلا فلاحتلا

 ريغ «َىلَع مهلماحتب ةصاخلا مهئيداحأ يف نورقُي ةيزكرملا ةلاكولا يفظوم نأ عمو
 ةدعاسمل مزلي ام نوذخَّنَي فوس مهنإ اولاقو ةّيمسرلا تاعامتجالا يف يأرلا ينوقفاو مهنأ

 ةينوناق ةعجارم ءارجإل ةجاحب رمألا ئداب يف اوناك عبطلابو .يلامشلا هفلاحتو دوعسم

 لاما: امأو . قرخأ تالاكو اهيف كزاشت ةماح ةينوناق ةعجارم ىلاتلابو + مهتشسؤم نمض

 ءايشأ» ةلاكولا اهيمست ىتلا ةيزمرلا ةدعاشملا كلت هيلإ فِضَأ ءدوعسم ئلإ بهذيس يذلا

 .اهتاصصخم يف رّفوتم وه ام ىلع ةدايز اهيلإ مدقت نأ يغبنيف ««ةميقلا ةليئض

 لام قم رلامشلا ةفلاسعلا ليؤدعل ةلاكؤلا نم اروقت توجو يح لءاسلا تادبو

 يف اهل اهانرفو يتلا تادايزلا كلت لكب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو هلعفت اًمع ؛دوجوم

 . ةئراطلا ةيفاضإلا تاينازيملا يف اهل ضيبألا تيبلا اهحاتأ يتلاو باهرإلا ةحفاكم ةينازيم

 ةلاكولا هذه تاباسح يقّقدم عمو ضيبألا تيبلا يف ةينازيملاو ةرادإلا بتكم عم ٌتلغتشاو

 .ةئراطلا تافاضإلا ةينازيم نم اهليومت متي ةدعاقلا دض ةلاكولا تاطاشن مظعم نأ انفشتكاو

 2001و 2000 يتنس يفو .لاجملا اذه يف لاملا قافنإ دّدَحُت ةحضاو ةدعاق دجوت ال هْنَأو

 نم ةيمهأ لقأ ىرخأ تاطاشنل صّصَخُملا لاملل اهفرض هجوأ انل نّيبَت نأ ةلاكولا نم انبلط

 يغ ةيمهأ رثكأ ةيولوأل رثكأ .لاومأ دصر اهب مكي ةلفانن ءارجإ ةيغب ةدعاقلا ةحفاكم طاشن

 . كلذ دوجو يفنب ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول يمسرلا باوجلا ناكف .ندال نب ةبراحم

 .ةدعاقلا ةبراحم نم ةيمهأ رثكأ هنولعفي ام لك نإ لوقلل ىرخأ ةقيرط اذه مهباوج ناكو

 نم تباثلاو يصخشلا تْنَي جروج فقومل ًادج ضقانم يمسرلا باوجلا اذه ّنِإ

 .ةدعاقلا تاطاشن نع ةيلوألا ةيتارابختسالا ريراقتلل ًامود هّيتتملاب يتفصي ناك ةدعاقلا

 يذلا ربكألا رطخلا يه ةدعاقلا ْنَأ اهيف دافأو سرغنوكلا يف ناجل مامأ هتداهشب ىلدأ دفو

 ةحفاكم زكرم فقوم دودحلا دعبألو ًاضيأ ىققاني وهو .فدستملا كايالولا نمأ دفين

 يوقلا كالب رفوك 1997 ةنس هسأري ناك يذلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف باهرإلا

 ةلاكولا يف تايلمعلا ةيريدم نأ ول ةدعاقلا ريمدت يف «ىلثم ,ءبغري ناك يذلا .مادقملا



 . كلذ هل تحاتأ

 عامتجا دقع ىلإ انعراس 1999 ةئس نم مويلا كلذ يف كالب رفوك يل فتش امدنع
 تارافسلا لك ىلإ ًاريذحت انلسرأو «باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملل
 لخاد ةلاكو 18,000 وحن مضت يتلا ةطرشلا تالاكو ىلإو ةيركسعلا دعاوقلاو ةيكيرمألا
 امبر ةدعاقلا ييباهرإ نأ ءًاعيمج اومُلْعَتلْف» : مهل انتلاسر تناكو . ةدحتملا تايالولا
 اوهّنتو دادعتسالا تاجرد ئلعأ يف ة اونوك . ةيفلألا ةبسانمب اهنونشي تامجهل نوططخي
 . انرظتنا مث ٠" : نو ب لاقت ىأل

 ءاظنلاو نوناقلا ضرف.ةزهجأ لك ئلإو «راحبلا ءارو ام ئلإ ةلاسرلا هذه تبهذو
 ةماعلا قرطلا تايرودو تايالولا دونج ئلإو تاعطاقملا ءاسؤر نم ددع ئلإو ةيلاردفلا

 ديعب ناكم يفو ةعقوتم ريغ ةروصب ءاج ينمألا قرخلا نكل .ندملا لخاد ةطرشلا زكارمو
 ةيالو ىلإ ةيناطيربلا اييمولوك ةعطاقم نم ةليمج ةيرحب ةلحر يف ءاج دقل .لامتحالا
 ع داق“ . هيرفامملا ةعتمأل ةشاشلا يلع كرامجلا لاجر صحفب ةداعلاك تهتنا نطنشاو
 .نكتأ نئيع ىف ءانيع عقت ال نأ لواحيو لتّرلا يف فقاو وهو ًابرطضم نيرفاسملا
 عنتماف لتّرلا جراخ هيذج تلواحف 21302 06230 نيد انايد كرامجلا ةطباض كلذ تظحالو
 .ةدناسملا تعدتساو نيد ةطباضلا هب تقحلف . هيف هترايس ًاكرات براقلا ًارداغم برهو

 تناك قرابس نأ ةزيوتو . ماّسر دمحأ همساو رفاسملا اذه ئلع ضبقلا يقلأ قئ قئاقد دعبو

 .يلودلا سلجنَأ سول راطمل ةطيرخ اهيفو «ةموغلم
 ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تملع دقف فاك ليلد .كلذ يف: نكي مل نإو

 بيكرت يف عهاس يذلا ةيلخلا نبيكر ناك - .ندرألا يف ةدعاقلا اهدعت ةطخ نع ليصافت

 .ًارخؤم نطسوب ةنيدم يف يسكات ةرايس قئاسك هلمع كرت دق تارجفتملا
 هكلمت لزنم يف تارجفتملا هيف تعِنَص يذلا يفخلا عقوملا ينكرألا دهعلا يلو راز

 ال مهنإ» :لاقو .اهدجو ىتلا داوملا مجح هلهذأو ءايلعلا ةطسوتملا ةقبطلا نم ةعامج
 ئلع ئراوطلا ةلاح يندرألا كلملا نلعأف ".ةروثل نوططخي لب «ةيباهرإ ةيلمعل نوططخي
 لقتعاف :توريثك لقّيعاو .ندملا عراوش ىلإ ةعّردملا تابرعلاو دونجلا لزنأو هيسقلا



 وع ةيفلألا رادنإ

 نم ىيناتسكاي رصنع دع تناشك يتلا تاقيقحتلا تيرجأو إل هَّبَتْشُم ريغو مهب هّبَتْشُم

 . يلودلا سلجنأ سول راطم نم ًابيرق نطقي يكيرمأ رخآ صخشو ةدعاقلا رصانع
 رابك ةنجلل تاعامتجالا تارشع ركريب يدناس يموقلا نمألا راشتسم دقعو

 راصو .نيترافسلا ريجفت دعب ًارهش رشع ةسمخ لالخ ةدعاقلا عوضوم ةشقانمل نيلوؤسملا

 نلت نأ نيلكي اناكزو «كيقنفلاو لمعلا نف ميببلاسأو ميظنتلا اله ءاشعأ ناسا قاوعن

 نيلوؤسملا رابك عامتجال اعدو . مهميظنت ريمدت نم نكمتن نأ لبق ةيلاتلا مهتبرض ءالؤه

 ةرّيدَملا تامجهلا نم نيتلسلس عدمت ذأ نآلا ىتح انعطتسا دقل» :لاقو ةمزأ ةلاح يف

 :ينث خرعأ تام هك نأ هئارو وف ةةنوضاقم امم ا رتعارت انآ كايكميو + ةيقلألا ةبنانعل
 ركزي رظنو 4: اوملمت نأ وكاليزي عزو «سيكرلا عم تتدمك اهعتمت نأ ًاعيمج اقيلعو

 قوفي ءيش ال «هديري ام اذه» . . .همالك عباتو تيت جروجو هيرف سيولو ونير تيناج ىلإ

 اذه ديرن انك) «.هّدَح دنع دغولا اذه عضول .مكتاناكمإ لك اوعض .ةّيمهأ ةلأسملا هذه

 سيلو «طقف ةينمألا ةعومجملا لخاد ًامئاق ناكو «2001 ةنس فيص ىف مامتهالا نم عونلا

 . (نيلوؤسملا رابك ةنجل يف

 بلط ىلع ةابْبو «نيلوؤسملا زابكل تاغامتجا"ةلسلَس :نم.لوألا عامتجالا دّعبو

 «ةيفلألا راذنإ اهانيمسأ (1)/8-501 5130 ليم لوي ةطخ) ةيسايس ةيركسع ةطخ انددَعَأ ركريب

 ءاحنأ لك يف مهب هبتشملا لاقتعاو ةينمألا تاءارجإلا ةدايزو تادحولا عيمج دادعتسا عفرل

 . ملاعلا

 روطت بناوج فلتخم ةيؤر يف اهل ليثم ال ةراهمب عتمتي ًأرِذَح ًايماحم ركريب ناكو

 اوحني نأ ةنيعم فورظ يف نيرخآلا ةعاطتساب نأ فرعي ناك .أطخلا عوقو عقومو ام ةيضق

 لاوحألا عيمج يف هذه هتراهم تناكو .ناطرسلل ٍفاش ءاودب مهتئج ولو كيلع ةمئاللاب

 ميظنت ئلع ءاضقلا ةركفل نيديؤملا ئوقأ نم حبصأو .دقنلا نم ريثك نم ةرادإلل ءاقو

 نطاوم كردي هسفن تقولا يف وهو .اهرطخ ةعيبط ركبم تقو يف ِمُهْمَتن ثيح «ةدعاقلا

 دامتعالا عيطتسن انأ ًاموي ركفي ملو .تالاكولاو تارازولا فلتخم يف أطخلاو فعضلا

 اولعفي نأب نييركسعلا وأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو وأ ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ىلع

 . انتيامحل ًايئاقلت بسانملا ءيشلا



 ارمأ لعف دقل . حيحصلا ءيشلا لعف ةرملا هذه يف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم نكلو

 .ةلكشملا هذهل ْعُرُمَتلا هرصانع نم ًاددع فّلكف .اهذيفنت يف عربي يتلا رومألا نم

 .مهلدت ىتلا طويخلاب نوكسمي .تاهاجتالا فلتخم يف رصانعلا فولأ ترشتناو

 ىلإ مهتداق «نطنشاو ةيالو ئلإ بكرملاب لصو يذلا ء«ماّسر نم اهوفرع يتلا طويخلاو

 نويدنكلا فشتكي مل اذامل يردن الو «لايرتنوم يف نييرئازج نيدهاجمل ةيرس ةيلخ

 ةطرشلا ناسرف ةقرف انل اهتمدق يتلا تامولعملاو .انعم نآلا نونواعتي مهنكل ءاهرمأ

 نوجب تلصتا امدنع . كرويوينو نطسوب يف ايالخ دوجو نع تفشك ةيدنكلا ةيكلملا

 معلنا (كرويوين يف ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عرف سيئر ذئموي ناك عياقلا) ليفوأ

 ءاضعأ دحأ هلاجر لقتعا ثيح ةيفلخلا نيلكورب عراوش دحأ يف ناك هنأ تملع ٠ «لعفي

 . ماسرب ةلص نئلع ناكو ةدعاقلا ميظنت

 يع مادختسال يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم تابلط ةساردب ةداع لدعلا ةرازو موقت

 ًءاسُي نأ ديرت ال يهف :كشلا اهودحتن ةقيقد ةسارد دارفألا عّبتت يف ةبقارملاو عامتسالا

 ادويق سركنوكلا يلاتلاب ردصيو سركنوكلا ةلءاسمل ضرعتت نل اهنأ نم دكأتلل اهمادختسا

 ةيتارابختسالا ةبقارملا نوناق بسح ةبقارملا ىف ةينورتكلإلا ةرهجألا مادختسا قلع ةددشم

 [/30 10110/505عم0 دنسنوات نارف تمدقت ةيفلألا ةبسانم تقبس ىتلا عيباسألا قو ٠ ..تلاجألال

 ةمكحملا ةاضق ىلإ روكذملا نوناقلا بسح تابلطلا تارشعب لدعلا ةرازو يف اهوفظومو

 ام قوفي دحاو عوبسأ يف ةمدقملا تابلطلا ددع ناكو .ةصاخلا تارابختسالاب ةصتخملا

 . ةيداعلا فورظلا يف ةلماك ةنس يف ِمَدَقُي

 تاعامتجا دقعي ركريب ناك ةديدجلا ةيفلألاو داليملا ديع تالافتحا بارتقا عمو

 يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ريدمو ماعلا يماحملا مدقو .نيلوؤسملا رابك ةنجلل ةيموي

 تاركذم جئاتن ئلإ ةفاضإ ءاهرمأ يف ِهّبَتْشُي يتلا ةقلغُملا تانحاشلا فصو نّمضتت ريراقت

 86 هم طع اهمها« هنغ) ةطرشلا ةغل يف ولوب 8010 ةملك ىنعت اذام اعيمج انملعتو .شيتفتلا

 ليصافت مهنم ًابلاط ملاعلا لود فلتخم يف هئارظنب لصتي تِنَي ناكو .(. . .ةبقارملاب مق -

 . ةلمتحم ايالخ ىلع ةيقابتسا تاراغ ىف ةيتارابختسالا تامدخلا فيظوت ًالواحمو ةنيعم

 دوهجلا قيسنت يف اهلمع ئلإ ةفاضإ «باهرإلا ةحفاكمل ةينمألا ةعومجملا تناكو
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 ىلع تلمعو :«تراوكلا تادحو عقاوم عيزوت تداغأف :.أوسأ وه امل دعتست ةيموجهلا
 تعنمو .ةيقيرفإ يف ةعقاولا ريجفتلا ثداوح رثإ اهانمدختسا يتلا تاناكمإلا عيمج ةئبعت

 1 : ةنسلا نمأز ةليل ةصاخبو .«باهزإلا ةحفاكم يف نيلماعلا عيمج تازاجإ

 تناح لا نلاردبلا تاقيقحتلا بتكم ىف راهنلا فصن أانأو رّكريب ءانيضق داليملا

 ةلاكو رقمب باهرإلا ةحفاكم زكرم يف يناثلا راهنلا فصنو ؛هرصانع نم تارشع
 8 رحل راو دي للملا تارك رع لع 0ع فوق فركتلا تارايتعسالا

 .رظتنن
 ىف ندع ةائيم ىف هفقوتلا ىوتت ةيكيرمألا ةيرَحبلل ةعبات ةرمدم تنتاك :نميلآ ئفز

 مساب ةرمدملا هذه تيمُس .يركسعلا نواعتلا زيزعتل ىطسولا ةقطنملا ةدايق نم ةلواحم

 ردع مسا قطا .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةدحاو ةنيفس ىلع اولِتُق ةوخإ ةعبرأ

 تناك.ةدعاقلا نأ دعب امف انملع دقو . ال55 10 5بالةبهم5 مهل ًاميركت ناقيلوسلا ةرمدملا

 ةطسات دكا بكا 0 تدعو را عع اورام تاويل .اهينيع بصن ةرمدملا هله تعضو دق

 ةلطعلا هذه هارت نأ ةنغاقلا لطي طخ ناكر .ةرمدملاب مطتريو رحْبُي يكل ريجفتلا ةيلاع

 ميطحت ىلإ هيف تاراجفنإلا تدأ يذلا سلجنأ سول راطم يف :ئرخأ تايلمع ثالث عم

 ىفو «نارينلا هيف لعتشتو راهنيل نامع يف نوسيدار قدنف يفو .«ىلتق طوقسو جاجزلا

 ةيلخلا هذه تملع امبرو .نييحيسملا حايسلا ئلع رانلا قلطت ثيح ندرألاب وبن لبج عقوم

 تّفِشُك دق ندرألاو سلجنأ سول تايلمع نأ تارجفتملاب براقلا كلذ لّمحت يهو ةينميلا

 .نويكيرمألا اهفشتكي مل يتلا ةرماؤملا كلت يف ةديحولا يه اهنأ ْتّنَظ امبرو ءتَلِشْفَأَو

 . قرغو ءانيملا وحن اليلق فرحنا ءاملا وحن براقلا نوعفدي ةيلخلا هذه رصانع ناك امنيبو

 : اذه 5 ريثك :تارجفسملا ةنؤ تاك

 زكرم هلغشي يذلا قباطلا جراخ ضرألا تحت نيصحتلا ةديدش ةفرغ يف انثكمو

 يف لاطعأ ثدحت مل . . سيراي يف مث ضايرلا يف ليللا فصتنم لولح رظتنن ال216 قيسنتلا

 تادايقلا زكارم نم لكب تلصتاو «ةحئاللا ٌتضرعتساو .تاراجفنا الو «رتويبموكلا
 نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ريراقت ىف ءاجو .ام ًارمأ فشتكت دق ىتلا ةبقارملا عقاومو

 ةلاكو تلاقو .ركذت ثداوح نود ةديدجلا ةيفلألاب اولفتحا دق ملاعلا ناكس فصن نم رثكأ

 ةرئاط قلحت ملو ةليللا كلت يف اهتالحر تغلأ ناريطلا تاكرش ْنِإ ةيداحتالا ناريطلا



 نلوكنل بصن ىلإ سيئرلا لاقتنال نودعتسي يرسلا نمألا زاهج لاجر ناكو .اهيف ةدحاو
 تادحو نإ ةيداحتالا ئراوطلا ةرادإ ةلاكو تلاقو .نطنشاو تالافتحال يراكذتلا

 تراوق كونو 000 ا ا اتالم نت اعلام هنغللا دلت تيزيكللا

 نم اهيدل ام ةقاطلا ةرازو ترشن امك . اهراهنأو كرويوين ءانيم يف ةحلسملا لحاوسلا رفخ

 ل لارجلا ةقئاخ زلخ انوا ركب تلقا امدككر ,ةيووتلا ةحلسألا نع فشكلا قرف

 7157© ميات ةحاس يف كرويوين ةطرش ةدايق زكرم يف هنأ هنم تملعو ءاحضاو هتوص نكي

 يف اتيش اولعفي نأ اودارأ اذإ هنأ دقتعأو :راعشألا ]5 انْيَرَه دقل» : لاق ثيح 5003:

 «. انه ىلإ تئج كلذل .انه هنولعفي فوسف كرويوين

 كسك هلق ةيراملا تكلاتتسكلا ندا ءانبلا حطس ىلإ تدعصو ليللا فصتناو

 ىهتنأ .ةدرابلا ةليللا كلت ءامس يف ةيرانلا باعلألا تَّقِلْطَأو .. ضراقتعلا لوول

 ىب لصتأو .لافتحالا ةعباتمل ضيبألا تيبلا لإ يمسرلا هبكوم يف سيئرلا داعو لافتحألا

 نولإ زيشي'انم كانه له. نآلا ماري ام ناله ءْيش لكق :الفاق :هتراينم نم ركريب يدئاس

 (؟سعاتم

 تكو 4 .تاعاس كالثدعب شلخنا شول تالافتخا أذنت قوس كلو الو :هعجأف
 . ةليوط عيباسأ ةثالث تناك دقل .تاظحللا كلت ىتح ًاظقيتسم لّظَأس له يسفن لئاسأ

 ريثكلا انملعت انكل ءانوجن اننأ دقتعأ . يركشو سيئرلا ركش عيمجلا ْْلَبا :لاقف

 نم ءانب تْدَم ىتلا ثادحألا تناك دقل . هلوق يف ًاَّمِحُم ناك «. ريثك لمع انمامأو . ًاضيأ

 نيلكورب يف لاصتالا ةقلح مث سلجنأ سول راطمو نطسوب يف يسكاتلا ةرايس قئاس
 اذه يف كشي ناك نم لكل ًادحاو ًائيش لوقت لئاسر «لايرتنوم يف تفشُك يتلا ةيلخلاو

 .انه مهنإ :رمألا

 .ةجاجز انحتفو «ءانبلا حطس ىلإ اندعص ًاحابص ةثلاثلا ةعاسلا دنعو

 تر

 املكف «.ثدحلا دعب ام ةعجارم» وأ «ةدافتسملا سوردلا» اهنومسي ةداع نييركسعلل

 ان اهب نومؤقي ةيليلحت ةسارد نورجي ةيمهأ يذ بيردتب وأ ىربك ةيركسع ةيلمعب اوماق

 ةيركسعلا ديلاقتلا بسحبو . لضفأ ةهروصب هزاجنإ نكمي فيكو حيحصلا تحولا لتس سيلا
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 نويركسعلا نقي مل «نيترم هسه لبملا يلح ةرطيسلل ةكرعم نضوخ مدعي يضقت يتلا

 ملا | مهنا ائيش (اوديعُي نأب اونيدأ دق» : 33/)52012 اناياتناس اهلاق امك «نيبغار ةريكيرمألا

 ةيمألا .ةعومجملا : دف يلووسملا نايك ةسلطو . لوألا د1 يب ىدركلا نم ا[وتيقكسي

 رهشل «ةديدجلا ةيغلألا راذنإ) ب فرعي راص امدعب ةيلسسلا لعب رم ةقحارسل ريمفعملا

 ةدافتسملا سوردلا نع ةسارد ميدقتب ةلاكو , لك تمِزلَأو 1999 ربمسيد / لوألا نوناك
 لوح اهلك تارثعلا هذه تعمجت دقو .تارّثغعلاو لينال يشن ةعووسسملا رولا

 .ةدحتملا تايالولا لخاد ةدعاقلل ةيرس ايالخ دوجو لامتحا يه ةدحاو ةقيقح

 .انه دوجوم ةدعاقلا ميظنت نأ لقألا لق تاوتنم دمك هذه 5 كشأ نكأ ملو

 اذهب ربكأ ًامامتها يلوي نأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عانقإ يف ظحلا ينفعسي ملو

 ةدعاقلا عم نيفطاعتملا نم ليلق ددعب ملع ىلع مهنإ ًايمسر نولوقي اوناكو . عوضوملا

 ينكل .نولوقي امك + يقيقح ديدهت ةمث'سيلو ةطشن ايالخب ةمث سيلو .ةبقارملا تحت مهو

 اذهو رويس عرف ىلإ لق هنأ ريغ «يأرلا اذه لينوأ ينكراشو «كلذ ريغ دقتعأ تنك

 ركع لميا لعب هكر ؛دالبلا هذه يف ةيمهأ يلاردفلا بتكملا عورف رثكأ وه عرفلا

 نيريثك مامتها ناك ءهّلُك كلذ مغربو .لاجلا يف ةلعافلا بكسل ةقضواجلا بدكم قايلوع

 سيلا ناك“ ئرخأ تاهج ىلع ًازٌكرُم ةيناديملا عورفلا مظعمو بتكملا ةدايق ٠ ءاضعأ قف

 ثداح يف قيقحتلا ئلع ْرَكَرَت همامتها نأ ودبيو جراخلا يف ةيباهرإلا لامعألاب ًامتهم هيرف

 دقف ءاهلك باهرإلا تافلم دجوت ثيح «بتكملا يف يموقلا نمألا مسق امأ . مخلا ةنيدف

 تاقيقحتلا بتكم ليمع ةيضق ئلعو ينيصلاو يسورلا سّسجتلا ئلع همامتها لك زكر
 وه لو هيضفو سورلل سسجت يذلا [هطعرأغ الوصووعم نسناه تربور يكيرمألا ىلاردغلا

 . ةيوونلا تاربتخملا ىلع هسسجت تاللامتحاو اا/عم انو اهم ىل

 ءانثتساب) نيسمخو ةتس اهددع غلبي يتلا ةيناديملا عورفلل لغاشلا لغشلا ناك

 بلطتت يتلا اياضقلا نم امهريغو «ةمظنملا ةميرجلاو تاردخملا ةحفاكم (كرويوين

 ورفلا هذه نع نيلوؤسملا ىدل نكي ملو .ةمكاحملل نيلقتعملا ميدقتو لاقتعا تالمح

 انثدحأ دقف كلذل . مهتاعمتجم ىف للستلاو نييمالسإلا نيفرطتملا ةبقا رمل يفاكلا تقولا

 زماصأ 1ع هموت 1ةقأو باهراالاب ةصاخلا تامهملل ةكرتشملا تاوقلا» ندملا ضعب ىف

 ةيلاردفلا ماظنلاو نوناقلا قيبطت تالاكو عيمجل نيلثمم اهتيوضع يف مضتو 5



 تاوقلا هذه موقت ْنأ ٌتْضَرَتْفأَو .تايالولا ةطرشو ةيلحملا ةطرشلا ئلإ ةفاضإ ةيلحملا

 ءاهسلا بقلك مف ىلإ ترفاس ةركفلا هله حاجن رادشم 5 ىكلو . ةدعاقلا ميظنت هقحالمب

 يتارايز يف هتدجو امو .تاوقلا هذه لمعو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عورف دعمت داليلا

 .ادح اَعلَعُم ناك هذه

 نومني تاوقلا هذه وريدمو عورفلا ءاسؤر ناك تارايزلا هذه نم ةرايز لك ىفو

 فشكلل لوألا ماقملا يف ةوطخ يأ اوذختي مل مهنكل «مهقطانم يف ةدعاقلا ميظنت دوجو

 وأ يدنلريولا يروهمجلا شيجلا لثم هسفن نع نلعي يذلا ميظنتلا نوعبتتي اوناك لب .اهنع

 . ةيلحملا تايشيليملا نم امهريغ وأ يدنهلا خيسلا ميظنت
 «؟ةنيدملا هذه يف ةدعاقلل ميظنت دجوي له» :لاسأ فلق

 لجرلا كاذ يه له ؟ةدعاقلا يه ام» :لاؤسلا ةغيصب ينيتأت تاباجإلا مظعم تناكف

 « .انه ىلإ تأي مل ءال ؟«كنيديال نيِب) همسا يذلا

 * مجانأ ا((ل[2 كرك لوي نم 3 [0 8ع[ (655[1عاإل يسرك رجور نم لاؤس ىلاؤس عبتيو

 نيل هريرمت نولواحي يذلا امو ؟ةالصلا دعب دجاسملا يف داهجلا نع نولوقي اذام»

 ؛؟لاملا نوعمجي اذام لجأ نمو ؟مهمالك

 نوفيضي دقو «.نكامألا كلت ئلإ رابخألاب اندّوزي نم لسرن نأ عيطتسن الو .كلذل ببس

 متهي ال انه ماعلا يعذملا ْنإو «نيمهّتملا ةعباتم ئلع رصتقي انلمع ْنِإ) : مهلوق اذه ىلإ

 انيطعي نأ عيطتسي انه دعاسم ماع َعّدُم انيدل سيلو . باهرإلا معدك نوناقلل فيفط قرخب
 : '.يرسلا حيرصتلا

 هلع نود لمع يأب مايقلا نم مهعنمت ماعلا يعّدملا تاميلعت نأ ًاعيمج اوركذ دقو

 ةكراشملا وأ دجسملا ىف ةالص روضح نوعيطتسي الو .ةميرج عوقو لامتحا نع قّبْسُم
 .ةّيلوأ تامولعمب ام صخش مهدّوزي نأ نود ةيبالطلا تاعومجملا اهدقعت تاعامتجا يف

 ةميرجب اوباترأ اذإ الإ تنرتنإلا ئلع نيعم ميظنت عقوم نع ةحفص يأ عبط مهيلع رظحيو
 عقاوم ىلإ لوصولل ةليسو رصانعلا كلت كلمت ال ندملا نم ريثك يفو .اهل دادعإلا يرجي

 . تنرتنإلا
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 ُتيّكرتوو دهع حئاضف دعب تدمتعا دق ماعلا يعدملا نع ةرداصلا تاميلعتلا نإ

 يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ظفتحا ثيح يضاملا نرقلا تاينيعبس علطم يف 682[

 ١ 5082, رقوه راكدإ .ج ةوزن ءاضرإل الإ ءيشل ال تاعامجو صاخشأ نع تافلمب

 بتكم تعضو يتلا اهتاميلعت لدعلا ةرازو تردصأ زازتبالا اذه حيحصتلو .!110006

 .اهيف لازي الو ءأدج ةقيض دودح ىف يلاردفلا تاقيقحتلا

 رئاودو . هتدايقل قافخإ ةطقن لكش امم «رتويبموك ماظن هصقني بتكملا ناكو

 تاقيقحتلا بتكم ىدل امم ًاروطت رثكأ ماظن اهيدل دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةيلحملا ةطرشلا

 ضرألا ىلع ةاقلم باهرإلا تافلم نم ةسّدكم ًاماوكأ ئرأ تنك كرويوين يفف .ىلاردفلا

 لمعي دحار اقرأ تلظوت يرقد ويدل ةاعرإلاب ةهانلاةك يكملا تارقلا دع

 ارصنع دكمت ةقب مث يلو“ ةمكشلا قاروألا ةيمك ةيكاوم عيطغي لو ليغ هاون

 هفرغ يف اعم نالمعي اناك ول ىتح هليمز اهعمجي ىتلا تامولعملا ةفرعم نم رصانعلا نم

 ىنْعُي ال ًابناج نكرُتف دارفألا ةبقارمو تّضنتلا ةرهجأ نم ىنأت ىتلا تاليجستلا امأو  ةقعلر

 ةداع ةمجرتلا متتو .وتشابلا وأ ةيسرافلا وأ ةيبرعلا ةغللا نم نيمجرتم دوجو مدعل دحأ اهب

 تاثداحملا اهيف تلجس يتلا ةنيدملا يف

 الف نطنشاو ىلإ هغالبإ ديريو ةيمهأ اذ ًائيش يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم فشتكا اذإو

 ضيقن عضولا اذهو . .بتكملا نم لسرأ دق ًاريرقت ْنَأ ىلع لدي يطخ لجس دجوي

 قرُعُت يتلا ةيجراخلا ةرازوو ينطولا نمألا ةلاكوو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عاضوأل

 يتلا ةديحولا ةقيرطلا تناكو .لّصْفُم ريرقت ةئم نع ديزي امب ًايموي ينورتكلإلا يديرب

 قيرط نع تاملاكم يه يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ةدايق ِهُفِرْعَت ام ةفرعم اهب عيطتسن

 . تاعامتجالا وأ نمآلا فتاهلا

 ىلإ رطضن انكف : |قعع أ ريك تاالاكولا فلتخم نم ةمداقلا ريراقتلا مجح ناكو

 ىلع نؤدتل ةّيلْزَألا تامولعملا عّبَتَت اهتمهم «ديدهتلاب ةّصاخ ةّيعرف ةعومجم ليكشت

 ةيعرفلا ةقومجملا هذه تناك «.ديدهتلا ةفوفصم» اهانيّمَس 6«ععا لسكإ جمانرب ةقيحص

 انةدق لأ روعملا اذهل قبس له ؟تامولعملا هذه ردصم ام :لأستو ريراقتلا ضرعتست

 اذامو ؟ريرقتلا ةحص نم ققحتلل [ةدياحم] ةلقتسم ةليسو دجوت له ؟ةحيحص تامولعمب
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 دوعتو ريرقتلا كلذ ةيعرفلا ةعومجملا عباتتو ؟لمتحُملا ديدهتلا عم يطاعتلل لعفت نأ انيلع
 رم نيبودنم ةعومجملا هذه مضت ٠ . طشانلا ديدهتلا ةمئاق نم هليزتو اهضحخدت١ ىتع - هيلإ

 ةلاكوو يرسلا نمألا زاهجو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكوو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم
 ئرخأ تالاكوو «ةيداحتالا ناريطلا ةلاكوو ةيجراخلا ةرازوو عافدلا ةرازوو ينطولا ملا
 .ةريثك كاالاعس ىف

 رجور هالت مث 71 ةيعرفلا ةعومجملا هذه 6/6[5© 503 نومياس فيتس 9

 .بكفلا هع موكب ىذلا نم ىل اركذي نأ امهتداع نم ناكو .6086' (ي[ع55©ال يسرك

 نأ ىلإ ينرطضي امم :ةلاَعف ةكراشم كراشي ال يذلا نمو . مويلأ كلذ عامتجا يف يلاردفلا

 يف ىلع لخد يذلا مويلا كلذ ًاديج ركذأ ينإو .بتكملا يف ىلعأ نيلوؤسم عم ثدحتأ
 كلذ داك» :لاقو ةعومجملا هتدقع ءامتجا رثإ هتثامدب فورعملا يسرك رججوز يبتخم

 «ةرجش عذج يف ةئتان ةلتك لثم كانه سلجي هنإ :نييكيرمألا لضعب ليلع ىضقي نأ دغولا

 يف ققدي نأ ديري الو ءرخآ صخش يأ لمع نع هب يلدي يأر الو .هلوقي ام هيدل سيل

 . يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم بودنم نع ثدحتي 6 قرؤف نم تكرخأو # ءيش

 ثادحإك باهرإلا معدل يارج تافلاخم تعفو اذإ امع بتكملا انلأس نحت نإو

 دجن الف باهرإلا ليومتل نرخ ةليشو نا يأ تلاها عمجل وعدت تنرتنإلا ىلع عقاوم

 نأ ًاقبع ةنازخلا ةرازو يف بموكوين كير بتكم لواح .ةغراف تارظن ىوس در مهنم
 لاومأ نع ثحبلا نكامأ نع تاداشرإلا ضعبي يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم دّؤزي

 وعدت ةدحتملا تايالولا يف تنرتنإلا ىلع عقاوم دوجو بتكملا ئفن امدنعو .نييباهرإلا

 نم تبلط نييباهرإلل تاعربتلا عمجل وعدت وأ ناتسناغفأ يف بيردتلل نيدهاجملا دينجتل
 ًاباتك فلا نأ رض رمال قبس لقو -تألا نع قضت ذأ 5[عا/ع [501[076 كوسرمأ فيتس

 تاعامجلاب هنم ةفرعم تدزتساو هّنأَدَك (مللعكأ ولك 29 يكيرمألا يقال قارتعي

 امجح ربكأ هيف اهتأَرَق يتلا تامولعملا تناكو ةدحتملا تايالولا لخاد ةفرطتملا ةيمالسإلا

 ةمئاقب نوسرمإ ينءاج لئالق مايأ يفو .يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم هب اندّْوُز ام لك نم

 .ةدحتملا تايالولا يف 5:©/0©5 ةكبشلا ئلع ةلجسملا تنرتنإلا عقاوم نمضتت ةليوط

 مغرب «كلذ رثإ ءيش رّيَغَتَي مل .هنيع بتكملا ىلإو لدعلا ةرازو ىلإ ةمئاقلا هله تثعبو

 (.ريبعتلا ةيرحب» قلعتت ةّيضق يف دحأ ةنادإ ةبوعص ىلإ اوراشأ لدعلا ةرازو يفظوم نأ
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 !ها0 لينوأ نوج امه يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف نيئيضملا نيعقوملا نأ ريغ
 عرف ىلإ لِقُ نأ دعب لينوأ لحم لح يذلا [ججاع 3/50 نوسطَو لّيِدو 00عزاا
 ةلهولل ءرملا هنظي دقف لينوأ اَمأ تاضقانتملل ةيسارد ةلاح نانثالا ربتعيو .كرويوين
 أو .60 ةلجم أرقيو لصألا يدنلريإ ؛نطسوب نع سركنوكلا يف ًاوضع ئلوألا
 نيب نواعتلا عيجشتلو . غبتلا غضمي وهو «قيدصلا بيطلا ئتفلا» هنأب رهاظتيف ةومطو
 ةنس نيعبرأ تماد ةوادع دعب يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو
 قايس ىفو . .ساهرإلا ةحفاكمب نيصتخملا نيريدملا رابك لدابت الولع ناتسسؤملا فق
 يف نيتنس ئضق نأ دعب يلاردفلا بتكملا يف يدايق زكرم ئلإ َنوُّسْطَو ءاج لدابتلا اذه
 .هلمعل ةديج ةياردب عتمتيو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم زكرم

 ةبسانمب ثادحألا دعب امل ةعجارم لودج عضنل يعم نوسطَو لْيِد سلج نيحو
 ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم كككفن نأ انيلع بجي : : لاق ؛ةلكشم ةّمث نأ كردي ناك ةيفلألا
 . باهرإلا عم لماعتلل حلصي ىتح ديدج نم هءانب ديعُن مث أدج ةريغص ريغص عطق ىلإ هئّزجنو
 نوططخي صاخشأ ةّمث امنيب فراصملا ئلع ة ةرطيسلا نولواحي نيلاتحم ءارو يرجن نحنف
 (« . !ًاريخأ .هللا دمحلا» يسفن يف تلقف «. نييكيرمألا لتقل

 لايق هرضحي ابمات ةنيدم يف عامتجأ دقعب هيرف سيول عنقُي نأ نوسطَو عاطتساو
 .ًاعرف نيسمخو ةتس دعت يتلا يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل ةعباتلا عورفلا لُك يف نيفرشملا

 . هتياغو ميظنتلا ادله هقيمحو .ةدعاقلا ميظنت نع ثيدحب عامتجالا حتتفأ نأ ينم بلطو

 ةفئاط عانق ءارو ىفتخت دادتمالا ةيملاع ةيسايس ةرماؤم ةدعاقلا ميظنت نإ :تلقف
 ينيد مكح ةماقإ اهفده َنِإ . .اهيلإ هابتنالا تفلتل ءايربألا لتق ىلع لمعت اهنإ . ةينيد
 نوي ذأ بجي هيفا هرف"لكو :قوقح ةأرملل هيف نوكي ال رشع عبارلا نرقلا بولسأب
 ةراجحلاب مجرلاو يديألا عطقب رمألا لجأ نم يئاضقلا ةعيرشلا ماظن نومدختسيو .ًاملسُم
 مدخأ ةيملاعلا فيابسلا ايش يسلطلا يلاملا الاطلا ماشي ميك صان“ .تيوملا ىتح
 ةديعب ةرظن مهيدلو انتاعماج يف اوسرد مهنم نوريثك .ءايكذأ ميظنتلا اذه دارفأو . . هتاطاشن
 هداه :دخأو ؛نمزلا نم نرق لالخ مهفادهأ قيقحت نوعيطتسي مهنأ نودقتعي . . ىدملا
 سسجتلا يف ةقئاف ةراهمب نوعتمتي مهنإ .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ريمدت فادهألا
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 لبق ةليوط تاونسل نوططخي نيذلا يمامألا طخلا تاعامجو ةيرسلا ايالخلا نومدختسيو

 تاقيقحتلا بتكم لمع ىف ئلوألا ةيولوألا مهنإ» :ًالئاق نوسطُو ثدحت مث
 درجمل مهولقتعت نأ مكيلع ناك نإو .مهنودجت فوس .باهرإلا لاجم يف يلاردفلا
 .ىب اولصّنَأ :ةمكاحملل مهميدقت نع ماعلا يعَّدملا عنتما نإو .اوُلَعْفَأ «ةيرورم ةفلاخم
 ؛لدعلا ةرازو نم مهمالك ليجستو تّصنتلل ةقفاوم ئلع لوصحلا اوعيطتست مل نإو

 نونؤدي نورضاحلا ناكو «. ءيش لعف نود نيبجلا يِبطَمُم اودعقت الو . اتي اوكنعلا

 نم اذه «ةديدجلا ةيولوألا» باطخ عمس دق ة مهضعب نأ يسفن يف عقو دقو .«مهتاظحالم

 - لبق

 ةنيدملل مكليضفتو مكتايقرتو مكتافاكم نإ ءرخآ ءيش ةمثو)ا !ةوسطر قانشأو

 لملمت لصحو «. لمعلا ذه يف مكالالب نسعس زيلع اعيبتح دعيت هيف لمعلا :نزدهرت يتلا

 ينإ) : همالك عباتو :نوِسطَو ليد يف رظنلا 1138 دعا عزك باكو ةهدعاكبلا يف كايرحلو

 ليد دعي ملو ٠« . ينوبرج 6-7 .هيرق مير قاع ىظعلو :لوقأ ام ينعأ

 .نآلا دعب بّيطلا ليتفلا كلذ نوسطَو

 هبشي يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ْنِإ) : نوسطَو يل لاق يترايس وحن أعم انرس نيحو

 ريدتست مث هيف ريست يذلا ةاجتالا يف فقوتت يك ليوط تقو اهمزلي «تارئاط ةلماح

 ءاشن ام لختتلا ةليوط: تاريش لف ليلح هتئاك ةيئاذيملا جووتلا هده :.كسآ اهاجتأ لشلاو

 رمألا نيكل ةلَعَف رومألا حالصإب هلمع أدب دقل «. يلمع تأدب لقألا نيلع ينكل .ئرتو

 دقل .لَفْسَأ ئلإ ئلعأ نم ةرادإلا حالصإل لصاوتم لمع يف تاونس ةدع قرغتسي فْوَس

 ةلعاق مهيدل سيلو باهرإلا ةديفاكمل بتكسلا اذه ىف تارالودلا نييالع ىقلت انك

 ءادأ يف اهيلع دمتعت نأ باهرإلاب ةصاخلا تامهملل ةكرتشملا تاوقلا عيطتست تامولعم

 نيرشعو اعست تغلب تايصوت ةيفلألا ةبسانمب ثادحألا دعب ام ةعجارم نع جتنو

 ةيصوت اهنمو .ةدحتملا تايالولل يجراخلا يباهرإلا ديدهتلاب ةلص اهمظعمل ناك ةيصوت



 203 ةيفلألا راذنإ

 تاداريإلا ةرئاد نم رصانعو ةرجهلا ةرادإ نم ًاطابض مضت ؛يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل
 نيمجرتملا نم ديزم فيظوتو ةمجرتلل يزكرم بتكم ءاشنإ ًاضيأ انحرتقاو .ةيلخادلا
 عم كرتشملا لمعلاب ةصاخ تاحارتقا ةمثو . . عامتسالاو تّصََتلا ةزهجأ تاليجست ةمجرتل
 تاويشأت نم تاسايس ديحوت اضيأ نقضتتو لايرتنوم يف ةيرسلا ةيلخلا فاشنكا دعب انك

 تايالولا لوخد عيطتسي ادنك لخدي نم نأ افورعم ناك دف .ءوجللا ىحو لوخدلا

 تناك نيح رياربف / طابش رهنش يف اواتوأ ىلإ يسرك رجورو انأ تبهذف .ةدحتملا
 لامعألاب ةمئاق ئلع نييدنكلا انئارظن ةقفاوم ئلع انلصحو رفصلا نود ةرارحلا تاجرد
 ةساقر ده دف لايرِطوم ىف ةيلكلا كلت فاشتكا: نأ زئسنن الو . مهنيبو اننيب ةكرتشملا
 . ًاضيأ ىدنكلا ءارزولا سلجم

 ىتلا تايصوتلا تنمضتو . اهانعفر .يتلا تاحرتقملا ئلع نيلوؤسملا رابك قفاوو

 يفاضإ ليومت ىلإ جاتحت يتلا تالاكولا ئلع بجي : : ةيلاتلا تاحرتقملا ًاروف اهقيبطت يغبني

 ةلماخ#ا يف هاا: ايت ركل 20013 ةنسل ايتاينازيم لوتحتل نمركتوكلا مه نواعتت نأ
 : الياوط انمز قرحتسا نق اجلا نييباهرإلا وحن «تارئاطلا

 ام
2 

 رخآب ةقفرم .ثذدَحلا دعب ترج يتلا لامعألا ةعجارم ةصالخ سيت ولا لست

 ىتلا وأ ءندال نب ىلع ضبقلا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تالواحم نع تامولعملا
 ريسب ارورسم نكي مل توهلك_نسيكرلا قكل نورك شيراوص قلطن :خيأ لقألا نلع انربخت
 . ةلاكولا هذه لامعأ

 ةدايق عقوم ديدحت ةلأسم يف رظنلا ليطت : ةديدج ٍنويع ىلإ ةجاحب انأ دقتعأ تنكو

 ءطهتاتو مااعم نلأ يلراشت ناكو .:تفرضتلل يفاكلا تقولا انل مديت ثيح ةدعاقلا ميظنت

 ةزهجأ عيمجل ةيتارابختسالا تامولعملا عيمجت تايولوأ بقرب ضللا كروسملا

 يف تايلمعلا ريدم 560: 1:68 يرف توكس لاريمألاب ىقتلي أ هيف تبلطف .تارباخملا

 نم ةرئاط مادختسا حرتقت ةركَتبُم ةركفب انيلع نانثالا علطو .كاذنآ ةكرتشملا ناكرألا ةسائر

 نب نع ثحبلا يف ةقوثوم ريغ ةيرشب رداصم ىلع دامتعالا نم ًالدب 56020: راّيط ريغ
 انديوزت عيطتسيو اليوط وه ثيح اهيف ثكمي ةرتفب ديدجلا «حالسلا» اذه زاتمي .ندال

 . ليم فآلا ةرشع دعب نع لاحلا عقاو روَصي ويديف طيرشب



 ريغ اذهو تارئاطلا هذه نم ددع ىلإ ةجاحب انأ اهلوأ . تالكشملا ضعب انتضرتعاو

 تالكشملا هذه يناثو .قارعلا ىف ةرخأالا اهضعبو .ةنسوبلا ىف  مدختسي اهضعب ءرفوتم

 ةقفاوم ىلإ ةجاحب انك ًاريخأو .ةيلمعلا فيلاكت ديدستل مزاللا لاملا ئلإ ةجاحب انأ يه

 . ةيلمعلا هذه نيلع تاللاكولا

 تسل د : ادن ةكلكم ود اطخألا م كك. تناقحلا  نكأ هريحألا ةلكشملا تنتاك

 وأ ةلكشم ينتضرتعا املك ركريب يدناس ىلإ أجلأ نأ يتداع نمف . . .انراكتبا نم

 هذه انتلاح يفو . ةركفلا يف ةنماكلا ةمكحلاب هئارظن عانقإ لواحيف : عينم طئاحب تمدطصا

 لك تلمكُتْسا ربمتبس / لوليأ رهش لولح عمو .ةمهملا هذه ذيفنتل هتاميلعت ركريب ىطعأ
 زارط رايط الب ةرئاط لوأ تقلطناو ةيعانصلا رامقألا عم تالصولاو ةينققعلا رومألا
 ”تناعاكقأ ءاوجأ يف يلو مممل201

 ىلع راهدنق دهاشنل ليللا فصتنم دنع ةيلامشلا اينيجرف ىلإ يسرك رجورو تبهذ

 اهنولغشي ةزهجألا مامأ نوسلجي نيينفلا نم ريغص قيرف ناك .مجحلا ةريبك ةينويزقلت ةشاش
 نب سلا نوف 0 ةركلا نم رخآلا بناجلا يف ةقيقح هنوري ام نأ نوقدصي الو

 . دوويلوه مالفأ يف الإ لبق نم هفرعن مل ةيتارابختسالا تاناكمإلا

 ةرايس انيأرف ؛نييباهرإلل فورعم ركسعم قوف تمصو ءودهب ةرئاطلا تّقّلَحو

 هذه يف ةبقارملل طباض اهلاق «.ةرايسلا كلت عبتا” .ركسعملا ةباوب وحن هجتت رقوردنال

 ةمتعملا ةفرغلا كلت ىف زاهجلا ءامأ سلجم يذلا «رايطلا» نلإ همالك اهجوم ةمهملا

 رايطلا عباتو «.كلذ لوقأ نأ ديرأ» ًامستبم لاقو يّسرك ئلإو ّيلإ تفتلا مث .اينيجرشب

 ركسعملا نم تجرخ . ةشاشلا ىلع اهتكرح دهاشن نحنو ةرايسلا ةبقارمو ةرئاطلاب همكحت

 «اليفا دنع تفقوت ًاريخأو .هنم تجرخو قفن يف تلخد مث قوسلا تاحاسب ترمو

 يه اليفقلا هذه نأ نآلا فرعن اننإلا :تلقف « .اليملا) ولقد هارفألا نضعب اهفم لجوكت

 ( . ةدعاقلل

 / لّوألا نيرشتو ربمتيس / كلبا يىرهش لالختخ 75 تارئاط قيلحت رمتساو

 لخاد عازن بشنو .عالقإلا ءانثأ تمطحتو اهنم ةدحاو تطّقَّسُف .2000 ةنس ربوتكأ

 .تارالودلا نم فالآ تائم عضب ةغلابلا اهحالصإ ةفلك عفديس نم لوح تايطارقوريبلا
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 نم عنصلا ةميدق ةيبرح ةرئاط اوقلطأف ةرئاطلا دوجو نابلاط رادار فشتكا رخآ قيلحت يفو
 يف رثعتو لقاثتب قلطنت يهو ةلتاقملا ةرئاطلا ةروص انترئاط اريماك تطقتلا ' . كيما أ رظ
 نم نيليم دعب ىلع تحبصأ ئتح تبرتقاو ةلماك ةرئاد رودت مث ئلعأ ىلإ عفترتو وجلا

 يف ةريغص ةطقن تأدتبا دقف كيملا ةرئاط ةروص اَمأ . .ةرشابم اهوحن تهجتا مث انترئاط

 خرص ٠ .اريماكلا وحن ةوقب عفدني مجحلا ريبك ًائيش تراص ىتح ربكتو ربكت تذخأو وجلا

 ناك نم فصن حطبنا روفلا ىلعو «انبرضت فوس يهلإ أي) : هتوص ىلعأب ةبقارملا طباض
 فالآ ةرشع دعب ىلعو هذه كيملا ةرئاط تناك . تالراطلا تحت انقرأ :ةقرغلا هله ىف
 :اهتاطخأ اهنأ ريغ انترث ئاط وحن ةرشابم عفدنت ءانعقوم نم ليم

 ثالثلا اهتاعلط يف انتارئاط اهتطقتلا يتلا روصلا لالخ نم ينأ عانتقا ىلع تنكو
 ناك دقف .اهخيراوص قلطتل لحاسلا برق تاصاوغ ةّمث نكت ملو .ندال نب ئلإ رظنأ
 نا هاعسم ىف حجن دقو «تاصاوغلا هذه عاجرتسا روهش ذنم لواحي ةيرحبلا حالس
 ممم036015 تارئاط مايق لعجي ام اذهو «قطانملا كلت يف بهت تأدب دق ةيمسوملا حايرلا
 ءانقفاوو . ًاليحتسم اهعطقت نأ اهيلع متحتي يتلا ةيلاعلا لابجلا قوف قيلحتلاو اهتامهمب
 . ءاتشلا لصف ءاهتنا دعب تامهملا هذه فنأتست نأ ىلع «٠ ضضم ىلع

 دملا ةديعب وأ ةريغص خيراوص عضول براجت ءارجإ ئلع ًامزاع وجلا حالس ناكو
 لمعلاو لامعتسالل ةزهاج نركت: تعب رايط ريغ نم ريطت يتلا م,ع03غ01:5 تارئاط ىلع
 لمعلل ةزهاج نوكتو راما لمتخا قض ةذعلا ا وضل نأ مهنم انبلطف . .2004 ةنس
 .2001 ةنس عيبر رخاوأ يف

 دعو رايط ريغ نم 70608101 ةرئاط لامعتسا ةركف أشنم نع ةريثك ءايشأ ْتَبِتُك
 انتكرعم يف باهرإلل ًاداضم ًاحالس اهلامعتسال يحارتقا تلت يتلا ةيطارقوريبلا تاعازنا
 يف 5661/6 17 باع فيتسو 1030 86مز32:مأ5 نيماجنب ناد لوقي . ةدعاقلا ميظنت عم
 عيفر لوؤسم» نع ًالقن 5 معع وأ 52نعل 5ع005: سدقملا باهرإلا رصع امهباتك
 نِإو هعل67 ةرئاط تضراع ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نإ ؟مافدلا ةرازو يف ىوتسملا
 تنايلسعلا ةيريدم اهأ , ةلاكولا قّلَح يف ًاوشح ة :ركقلا هده وضعي نأل ةطخأا ضيبألا تييبا
 اذه نإ نولوقيو نسيضأ و جلا نوفظويو ليتكوكلا تاالمح ىلإ نوبهذي مهف .ةلاكولا ىف يف



 تارئاط نم حّلَسُم جذومن قيلحت نع نافلؤملا ثدحتي باتكلا نم رخآ عضوم يفو
 ةيريدم ريدم ]100 72016 تقاي مج عمس نم كانه» :ناركذيف ةدعاقلا ةمجاهمل 07
 ةوقلا لامعتسا ةيلوؤسم َنِإف ندال نب دض 60260[2: ةرئاط تليغتشسا اذإ لوقي تايلمعلا

 يف نيلماعلا ةيزكرملا ةلاكولا رصانع ةايح ضّرعت فوسو ةلاكولا هذه ئلع ىَقلمَس ةكاتفلا
 لبق ضيبألا تييلا يف دق عامتجأ يف هنإ نالوقي ريخأو .رطخلل ملاعلا ءاحنأ فلتخم
 اهنلعأو ٍةوقب تِنَت جروج لخدتارمتيس: /:لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ نم عوبسأ
 ) افاق طخ رع اذهك ىلاتق السل ةيزكرملا تارابختسالا ريدم مادختسا نأ ةحارص

 عازنلا يف هلوق يسرك رجور نع 11 ؟لعمب ال هنامعك ركروي وين اذ ةفيحص تلقنو

 : ربمتيس / لوليأ 11 ثادحأ لبق ةحلسملا 56030: ةرئاط مادختسا ىلع يطارقوريبلا
 . .كلذ هينعي اذام اومهفي مل سانلا ضعب نإ اننيب اميف لوقن انك انكل ءًاضيغب رمألا ودبيا

 ناتسنافنأ قوف 8004014 لا ةرئاط تقلح دو . لصح ام اذهو «.ني ريثك لتقت فوس

 اذ َتَثَمَْأ دقو .ربمتيس /.لوليأ 11 تامجه دعب كلذ ناكو :ةدعاقلا ميظنت قحالُت

 .اميظع

 رهش يف يبيرجتلا اهناريط يف 5602606 ةرئاط هيف قلحت تناك يذلا تقولا يفو

 يف نميلا يف اهقَرْوُر تقرغأ يتلا ةدعاقلا ةيلخ تلواح 2000 ةنس ربوتكأ / لوألا نيرشت
 يف اوحجنف .نميلاب ندع يف ةيكيرمأ ةرّمدم ىلع ةيناث ءادتعألا ةيفلألا تالافتحا ةرتف
 .الذ تواع لوك ةرمدملا نتم ىلع اوناك ًايكيرمأ ًاراحب رشع ةعبس اولتقو ة ةرملا هذه

 قلقب رعشت تاونس ثالث نم رثكأ ذنم باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا :دمألا ةعربجملا تاق
 دقو . ةقطنملا كلت يف ةيكيرمألا ةيرحبلا نفس اهداترت يتلا ئفارملا يف ينمألا عضولا نم
 صاخلا فيصرلا يف هفشتكا يذلا ينمألا عضولل دقنلا ديدش ًاريرقت نومياس فيتس بتك
 اذه ركريب يدناس لاحأ دقو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف يبد برق ةيرحبلا حالسب
 ةًأشنملا يف ةصاّنَّقلا عقاوم ئلإ ةيدقفت تارايزب تمق امك .عافدلا ريزو ىلإ ريرقتلا
 نأ ديفت ةددعتم ريراقت ائيلإ تلصو نأ دعب نيرحبلا يف يف يكيرمألا ةيرحبلا حالسب ةٌضاخلا
 نيرحبلا يف للخلا عافدلا ةرازو تحلصأ .كانه تاءادتعال طّطخي ةدعاقلا ميظنت
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 ةضّرعملا ةديحولا فعضلا طاقن نكت مل دعاوقلا هذه نكل .«ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو

 ئناوم روزت لازت ام ةيرحبلا نأ انمِلَع نأ انئجوف لوك ةرمدملا تمجوه امدنعو .راطخألل
 . ميلا

 ةينمألا ةعومجملا يف ةيجراخلا ةرازو بودنم ناك يذلا ءناهيش كيام صّخَل دقو

 كانه لعفت تناك اذامف .نييباهرإلا نم عافأ رخجج نميلا َنِإ) :هلوقب هب رعشن انك ام
 ةيطس ولا ةدايقلا ترزق: اهدنعو +5 "ىدخلا ماظن يف لطع أرط «؟علاطلا ةئيس لوك ةرمدملا

 . ةينمألا ةعجارملل ًاحارتقا عافدلا ةرازو يف دحأ مدقي مل ءندع ىلإ ةرايزلا هذه

 دفوأ «ةيقيرفإ قرش يف نيترافسلا ريجفت رثإو «رّبُخلا ةنيدم ةثداح يف ثدح امكو

 انه داقو .دوهشلا باوُجِتْسالو ةّلدألا عمجل ًاعسوم ًاقيرف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم

 حبلا يف كيرف ةريفسلاب ئقتلاو :.ةسفنب هلمع ءاذال يحب قو رعملا ليثوأ كوج قيرقلا
 لثم يف ماهعم لماعتلا 0-2 ءارفسلا نم يهو 28222:2 8001056 نيدوب ةَّريراب

 رس عيطتسي يذلا وهو اهعم شياعتلل ةليسو دجي مل هسفن لينوأ ىتح «فورظلا هذه

 لخدت ىلإ ُىّدَأ امم تاقيقحتلا يف انعم ةنواعتم ةينميلا ةموكحلا نكت ملو .ةدماه ةثج

 امهل ثلاث ال نيرايخ مامأ نيينميلا ةيكيرمألا ةموكحلا تعضوف .رمألا يف نوتنلك سيئرلا

 ظ . نيدلبلا نيب تاقالعلا يف

 تاقيقحتلا بتم الو ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ْأَشَن ملف نطنشاو ىف امأو
 . كلذ تلعف يتلا يه ةدعاقلا نأ وهو الأ ء.حوضولا لك حضاو وه امب ارقي نأ يلاردفلا

 ةكرحل ًاضيأ ئربك ةيلخ :هوجوبو «نميلا يف ةدعاقلل ربك ةيلخ-ةوجوب هلع ىلع انك دقل
 ْنِإ قرافلا امف . ةدعاقلا ميظنت يف اهجامدُنَأ ًارخؤم تنلعأ ىتلا «ةيرصملا يمالسإلا داهجلا

 يف اهكراشو يتركاه نودروك ازيل تلمع ؟ءادتعالاب ماق يذلا وه كاذ 5 ميظنتلا اذه ناك

 اهليصافت لكب اهتساردو ةلدألا عمج يف يسرك رجورو زترك لوي ةعاسلا رادم ئلع لمعلا

 مل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو نكل .ةدعاقلا نيدي كشلا لبقي ال عطاق تابْثإب اوجرخو

 .روهش ةدع ءاضقنا دعب الإ هيلع قفاوت

 ْدَر ىلع نيلوؤسملا رابك تاشقانم ءانثأ فارطألا عيمج دييأت ىلع لوصحلا ناك

 ماهتا البقي مل يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمو ةيزكرملا ةلاكولا نأ ةّصاخبو ءأرّسعتم يماقتنا



 يف ةدعاقلا تاركسعم عيمج فصق ةركف ئرخأ ةرم تحرطو : ءادتعالا ذيفنت يف ةدعاقلا

 ىلع عقاولا ءادتعالا ىلع درلاب وأ ندال ْس فادهتساب فصقلا اله طبرن نأ نود ةلعساغفأ

 . فصقلل دييأت ةمث نكي ملو . لوك ةرمدملا

 ىلع ءادتعالا نع نيلوؤسملا رابك عامتجأ يف لصح ام ناهيش كيام قدصي مل
 تنيوي تسو ةيلك نم َجّرْخَتْف . يركسعلا لمعلا يف : هرمع لونفأ دقف .ةيكيرمألا ةرمدملا
 .ةصاخلا تاوقلا دهعم ىف هتابيردت ئقلتو ءايروك يف براحو ةيركسعلا 11/656 1

 ةدايقلا ةيلك ئلإ بستناو رودافلسلا يف لتاقو ءامني يف نئاهرلا ذاقنإ قيرف يف لمعو
 نيترودل ٍبِدُنو «يتيياهو لاموصلا يف مالسلا ظفح تاوق يف لمع مث :ةباعلا ناكيرألاو
 ةموكحلا ىف : نييدايقلا بجاو نم ّنَأ ىري ناك . ضيبألا تيبلاب يموقلا نمألا سلجم يف
 نكل :نويكيصأ هونج لق اذإ وأ فادتعال ةيكيرمألا تاّوقلا تضّرعَت اذإ رأثلا ةيكيرمألا
 كارت نأ دعب ةديدع تاونس رابكلا ءالؤه عم لمع دقف .نييدايقلا ءالؤه فرعي ناهيش
 .باهرإلا ةحفاكم نع ًالوؤسم ةيجراخلا ةرازو يف ًايندم افظوم حبصأو ةصاخلا تاوقلا
 دض ةيساموليدلا اهتاناكمإ لك لامعتسا ئلع اهَضَحَو ةرازولا هذه لخاد نم لمعو
 رشع ةعبس لتقم يلع ًادر ءيش لعف مدع نورّرقي رابكلا ءالؤه نآلا ىري هنإو . .ةدعاقلا
 ئأر امدنع هبضغ دادزأ دقو . ءادتعالاب ماق يذلا نبي يذلا ناهربلا نورظتنيو ًاراحب

 تايالولا فظوت نأ يف حارتقا درجمب مدقتي ال اكيرمأ يف ةيركسع ةبتر عفرأ لمحي ًأطباض
 دضو ناتسناغفأ يف ةدعاقلا ميظنت دعاوق دض يماقتنالا درلل ططخ نم اهيدل ام ة ةدحتملا
 ينك ينل هلع ابا كرب نان اديب . ميظنتلا اذه يوؤت يتلا نابلاط ةكرح
 .اهوبودنم هيلع

 ىلإ ناهيش فقو 2000 ةنس ربوتكأ / لوألا نيرشت رهش مايأ نم مويلا كلذ يفو
 دعب .ضيبألا تيبلا رداغت نيزوميللا تارايس دهاشن الا/عوأ [«عءال © عراش يف يبناج

 اذام» :ينلأسو .نوكاتنيلا ىلإ ةدئاع «لوك ةرمدملا ةلكشم ثحبل دّقع يذلا عامتجالا

 نم ًالاجر نيلعافلا نونظي له ؟لوك ةرمدملا مجاه مهيأر يف ىرت نم ؟كِد اي عقوتت
 الو «ندال نب ىلع ضبقلاب اتلد ةوق مايق ىلع نوقفاوي ال نوكاتنبلا طابض رابك ؟خيرملا

 ميظنتل يغبني له .ًازكرمو ًالماش ًافصق ناكملا كلذ فصقي نأ وجلا حالسل نوحمسي

 «؟مهمامتهاب ئظَْحَي ىتح نوكاتنبلا مجاهي نأ ةدعاقلا
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 ةردابم انمامأ ىقبو .ذفني تقولاو اهدهع رخاوأ يف نوتنلك سيئرلا ةيالو تناك

 . ةينيطسلف ةيليئارسإ ةيقافتا زاجنإل ةريخأ ةلواحم يهو ىيموقلا نمألاب قلعتت اهذختن ةدحاو
 سيئر قفاو 100 3 دي د1 كني يدعملا بسك اك يللا فدقلا اذه نأ انل ادئو

 اه أسم كيما قيقحت تعطتسا ول يدوب ناكو .ئربك تالزانت ئلع يليئارسإلا ءارزولا

 نإ انأ ًاديج كردأ تنك كلذ مغربو ةدعاقلا ميلظنت تاركمس بكسنو يقيد ياك

 ةدعاقلل يبعشلا دييأتلا نم مظعألا مسقلا نإف «طسوألا قرشلا يف مالسلا قيقحت انعطتسا

 لوكتسوا اهاحضو ةيشع نيب نارُخبتي فوس اكيرمأل نيرخآلا ةيهارك نم مظعألا مسقلاو

 نيلووسلا ناك تم يلط:ءاسألا هذه قري كاارك جلا لمت ةحوملا قرحل ةيرق اذل

 ىلإ ةراشإلاو «ةيلاقتنالا ةرتفلل (ليم لوي ةطخ) ةيسايسلا ةيركسعلا ةطخلا ثيدحت

 .تارارق ىلع اهيف قفَتُي ملو ءاهيلع يأرلا يف عامجإ لصحي مل يتلا تاعوضوملا
 ىلع ءاضقلاو يلامشلا فلاحتلا ئلإ تادعاسملا ميدقت عوضوم ةطخلا هذه يف ُتركذو

 ميلفنت ةدايق ىلع ءاضقلل :60360: زارط نم رايط ريغ نم تارئاط لاسرإو كنا كيلا

 .امات ًءاضق ةدعاقلا

 اضيوفت ْئطغأ ىضمَي نأ لبق هنكل اح ندال نب لازي الو ةسائرلا نوتنلك كرت

 دي عرغأفلاب ةميزولا سلا دقل .ةدعاقلا ميظنت ئلع تامجهلا ديعصتبو هيلع ءاضقلاب

 تامجه ّدّصو ةلودلا كلت نع عافدلل اهيلتاقم تلسرأف ةنسوبلا ىلع ةرطيسلا تلواح

 هدفنا ف ذل ديدجلا رطخلا وه باهرآإلا نأ :نورخاألا ئري نأ لبق 595 ةبريسلا

 عضوب أدتبا يذلا وهو باهرإلا ةحفاكمل ةمخضلا غلابملا دصر ئلع لمع كلذل اكيرمأ

 نيح ةدحتملا تايالولا دض يناريإلاو يقارعلا باهرإلا ئلع ئئضقو .نطولا ةيامح جمارب

 .نيتلودلا نم لك تارباخم دض عدارلا ءارجإلا ذاختا ئلإ عراس

 هفصق دعب فينعلا دقنلل نوتنلك ضّرعت دقف هل ةيسايسلا ةضراعملا ةدش ببسبو

 'بلكلا كيرحت» تاكيتكت عبتي ناك هنإ هنع ليقو .ناتسناغفأ يف ةدعاقلا تاركسعم
 بتكم ريدم فرصي نأ عطتسي مل اهتاذ بابسأللو .ةيصخشلا هتحيضف نع راظنألا فرصل

 فشكلا يف هقافخإلو بتكملا لمع حالصإ نع زجع يذلا هلمع نم ىلاردفلا تاقيقحتلا

 ريغ ةطلس ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو حنم .ةدحتملا تايالولا لخاد نييباهرإ نع

 ائيش لعفي مل هنكل ؛هتاذ ميظنتلا ةقحالم بناج ىلإ ًايصخش ندال نب ةقحالمل ةقوبسم



 هل سيلو مانتييق برح يضراعم نم ربّتعَأ هنألو .اهلمع يف ةلاكولا هذه ترّصَق نيح
 تايلمع ميظنتل نييركسعلا هيجوت ىلع هتاردق يف ادودحم ناك ءيركسع لجس

 ءاطخأ تعقوو لاموصلا يف كلذ بّرج .اهب مه نوبغري ال نييباهرإلا دض سودناموك

 نم ربكألا زازفتسالا نمزلا نم ةرتفل فّقوت نيحو .هيلع موللا اهيف نويركسعلا ىئقلأ
 وهف «كلذ مغربو .ديزملا لعفل موزل ال هنأ نوتنلك ّنظ ؛هيدقتنم تكسي يذلا ةدعاقلا

 ئربكلا تابجهلا ىلع درا اكيرمأل تحاتأ تلا ع جماربلاو ططخلا عضو يف عرش يذلا

 . لمعب مايقلا ليبس ضرتعت ىتلا ةيسايسلا قئاوعلا لك كلذب حازأو «تعقو نيح

 ةرادإلا ةداق مهنمو «نوريثك لاق ضيبألا تيبلا رداغو نوتنلك ةيالو تهتنا نيحو
 ىوس ببست مل يتلا ةدعاقلا دض هسجاه يف اغلابُم ناك نوتنلك نإ .شوب ةسائرب ةديدجلا

 اولق نيذلا ةاشملا دونج تائمب هتنراقم نكمي ال ام اذهو :نييكيرمألا نم ليلق ددع لتقم

 ةثداح يف مهعرصم اوقل نيذلا نييكيرمألا تائم وأ «ناكير سيئرلا دهع يف توريب يف

 نيتاه يفو .بألا شوب سيئرلا دهع يف ايبيل اهترججف يتلا 103 ناكيرمأ ناب ةرئاط
 اذه رك اذلف + ةدحتملا تايالولا وم ىفاقثلا ئركتتع در: يأ كدحيي هل نيتيلجعلا

 : انيدع زكوت نكتنملا سيئرلا تَدَحَي اذاَملو ءاريثك لاب لغشي يذلا ةدعاقلاب مامتهالا

 يدر وللا نمألا ةرا دنس اقل عب عرضوا اذن رقي نأ رقيب ينال نم ديالي
 ةحيصن َّنأ ةديدجلا ةرادإلا تدقتعا 2001 ةنس رياني / يناثلا نوناك رهش يفو ؟سيار
 اي ارثأ تايولوالا نك كولا ماقملا يف ةدعاقلا ئلع ءاضقلا هج راجل ابل نرستك
 .نوتنلك سيئرلا ةرادإ اهب تماق يتلا لاعفألا نم ددع نأش ٠ .يقطنم ريغو «ءيشلا ضعب
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 ايالخلا عئشنيف «هتامجه نشي نأ لبق ةديدع تاونس امام نأ ةدعاقلا ميظنت داتعا

 ىدملا ةدّيعب ةرظنو ليوط سفنب لمعيو . ططخي ؤهو عالطتسا تايلمعب موقيو ةيرسلا
 .ةيوق لاخأل نيرو ينزل 0 يرق قتتو نزح فرت يذل عارصلا ذأ كردي وه

 2000 ةنس ءاهتنا عمو :تاّؤنس عنرأ اهتدم ةيباختنا ةرود نمت ططختو .لمعتف اكيرمأ اَمَأ

 ةيسائرلا ةيباختنإلا تالمحلا ءانثأ ةنيحشرملا نم دحأ ثذحتتي ملو .ةديدجلا ةرودلا أدبت

 ةداضملا خيراوصلا ةدهاعم نع ينيشت كِدو شوب جروج ثّدحت لب «باهرإلا نع

 .قارعلا نع ًاضيأ اثدحتو عُفَوُتَس يتلا ةيتسلابلا ةحلسألل

 عم ٌتثّدحت ءاديرولف ةلزهم ءاهتنا دعبو 01 1 ا / يناثلا نوناك يفو

 فيتسو سيار يدنوك مهو بألا :شوب سيئرلا ةرادإ مايأ نم نيمادقلا ئئالمزو يئاقدصأ

 مهل يتلاسر تناكو .تاروطتلا ثدحأ ىلع مهتعلطأف :لواي نلوكو ينيشت كِدو يلداه

 نم ةيلاع ةجرد ىلع ةكرح يهو ءانيلع ًابرح نشت ةدعاقلا ْنِإ :حوضولا ةديدشو ةمراص

 نمو «ةدحتملا تايالولا لخاد ةيرس ايالخ اهل نوكي نأ لمتحُيو ؛تاردقلاو ميظنتلا

 مزحب فّرصتن نأ انيلع تجب .اندض ىربكلا تامجهلا نم ةلسلسل ططخت اهنأ حضاولا

 ىذلا ناودعلا دعب اهدادعإ مت : ىتلا رومألا يق ةبسانملا تنارارشلا لششت نأو ءهعرسبو

 . يموجهلا فقوملا ىتبتن نأو «لوك ةرمدملا هل تضّرعت

 يف ًائداه ًانكاس هتداعك ناك ينيشت كد . ةئيابتم ءالمزلا ءالؤه لاعفأ دودر تناكو

 .هردص يف جلتعت ةريثك ءايشأ ءودهلاو تمصلا نم عانقلا اذه فلخ تناكو ؛هرهظم



 ىلع علطيل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ىلإ ةرايز هل بترُي نأ هيدعاسم دحأ نم بلط
 ينأل أدج ةماه يرظن يف ةرايزلا هذه تناكو .ةدعاقلا هلكشت يذلا ديدهتلا اذه يف اهيأر

 .ةدهاقلا تاططخقم رع انأ تامف امهبكأ اسف دل كيسي قوم تي يروج نأ دقتعا

 ةرايز يهو «31اكا0/إ ٌيوكراي يف ةيزكرملا تناراحسالا ةلاكو رقم ىلإ ينيشت بهذ

 ىلع زرت اهتلت يتلا تارايزلا رثكأ ىفو اهيف ثيدحلا َّنَأ ريغ .ةريثك تارايز اهدعب يتأتس
 اذإ امع نولءاستي «مهرمأ نم ةريح يف نيلّذحملاو نيريدملا نم ًاددع لعج امم «قارعلا
 ناك اذإ امو .يقارعلا ديدهتلا نع هثيدح ىف ْاَقِحُم براجتلاو ةربخلا وذ سيئرلا بئان ناك

 نم نرلوألا ميراسألا ىف -دقم هوسمتم امو نلعب نيتااوام# ىف ىطنلا وديع نآ مهيلع
 هعمسي حوضولا ديدش لاع توصب ةدعاقلا نع ملكتأ ينيشت ينعمس ةديدجلا ةرادإلا دهع

 نمألا سلجم يف ءاضعألا نيلوؤسملا رابك تاعامتجا يف كراشي وهو.نآلاو . عيمجلا

 هنأ زل اهنيلمت لبق قع سقرلل ثان هلعفر مل اه11ز) سيار يتفرع اهنارك ثلا نوقلا

 يتلا رومألاب ةصاخلا هتحئال يف اهعضيو ةلكشملا هذهل ةلجعتسملا ةفصلا نع ًائيش لوقي

 . ائيش لعفي مل هنكل .يروفلا لمعلا بلطتت

 نأ كلذو ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ دحأ اهيلإ هقبسي مل ةوطخ ذخّتا دقف لواي نلوك اَم

 نيلوؤسملا طابضلا رابكو باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا عم عامتجالا بلط

 تارابختسالا ةلاكوو عافدلاو ةيجراخلاو يموقلا نمألا سلجم يف باهرإلا ةحفاكم نع

 عم لعافتن فيك ىري نأ ديري ناك دقف «نييركسعلاو يلاردفلا تاقيقحتلا 525 ةيزكرملا

 ئأر نأ يف ئجوفو .رخآلا هلوقي امل ام دحاولا بيجتسي فيكو ةحورطملا تاعوضوملا

 .اهديدهتو ةدعاقلا رطخ ةيمهأ هلع نوقفتم ًاعيمج انأ

 فرصنيس يذلا عافدلا ريزو دعاسم « 811300 5161102350 ناديرش نانارب. ضخ دقو

 يلمع كرتأس يّنِإ ءلواي لارنجلا اهيأ» :هلوقب يأرلا يف عامجإلا اذه ءًابيرق هلمع نم

 ؛«ةيسايسلا نوؤشلاب ينعملا ةقوخلا هذه يف ديحولا انلَو «ةديدجلا ةرادإلا ولأن امدنع بيرق

 ال يتلا ةحيصنلا هذه كل مّدقَأ ينعدف .مهنهم يف نويصاصتخا مهلك نورخآلا امنيب

 ئلع ةددعتم تالاكو نع نيِلُّئمم مضي يذلا قيرفلا اذه قبأ . ةيصخش ةحلصم يأ اهبوشت

 يأرلا يف تافالتخا اننيب رهظت دق .كلمع يف ئلوألا ةيولوألا ةدعاقلا ميظنت لعجاو هلاح

 مهو يتايح يف هتيأر قيرف لضفأ وه امنإ ءرخآلاو نيحلا نيب ًاضعب انضعب متشي دقو
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 ضقنن نأ بجي كلذل انفدهتسيو انقحالي ميظنت يهو . . ةدعاقلا نم لينلا نوديري ًاعيمج

 :ددرسلا اة رف عفت نأ ةيجراخلا ةرازول نكمي اًمع ةريثك ةلئسأ لواب حرطو ؟ اف.( هع
 نأ ةيجراخلا 55 ابئان حبصيس يذلا جاتيمرأ نالوا نم هيل يف .هتاظحالم نؤودو
 . ةيضقلا هذه ىف ةلاعف ةكراشم كراشي

 ةيذيفنتلا بتاكملا ىنبم تاعاق يف لّوجتت يهو موي تاذ سيار يدنوك عم تيقتلا

 ىنبملا اذه يف اهلمع نع تايركذلا لضفأ لمحت اهّنِإ تلاق . يبتكم ةفرغ نع ثحبت
 وه ةدعاقلا نع ًازاجيإ اهل ٌتمَّدقو يتفرغ ىلإ اهتبحطصاف . . ضيبألا تيبلل عباتلا ميدقلا
 .اموذ اهتداعك :«بيذهتلا ىهتنم يف اهلعف در ناكو . نيرخآلا ئلإ هتمدق يذلا هتاذ

 يموق نمأ:راشتسم' عب ار اهّنَأ «ةيلاحلا يتسيئرو ًاقباس ةليمزلا يهو :ايثلحأ انأو ُترُكذتو
 .هعم تلمع راشتسم عباسو هتدايق تحت لمعأ

 ناك دقف «بوبحملا ميكحلا لجرلا 8ع 5 عمال ءا0أأ تفوركواكس تنئرب اَمأو

 . ىلوألا جيلخلا برح تعقو ئتح لوألا همامتها طحم يىجيتارتسالا يوونلا نزاوتلا
 تافّرصت نم ًاريثك يناعي ناك هنأ ريغ .بألا شوب سيئرلل بّرقملا قيدصلا هنأ مغربو
 . ةرشابم سيئرلا ئلإ ثدحتيو هزواجتي نايحألا نم ريثك ىف ناك يذلا ةيجراخلا ريزو
 هرهظم يف ودبي :تالاعقنالاو «نيكفتلا رثكي يذلا دفاقلا وه 7009 اقنع كيل يتوطو
 طيطخسلا ىف :نقتي لجر ةقيقح اهفلخ يفخت ةروصلا ُهْلَه نأ ريغ ًايعماج ًاذاتسأ يجراخلا

 ةيطارقوزيبلا كراعملا بسكي .تاوطخب نيرخآلا قبسي ًامئاد وهو «ةيطارقوريبلا دئاكملاو
 هتيصخش امهنم لكلف .سيئرلا دو بسكي نأ عطتسي مل هنكل ءاهيف رسخ امّلقو «ًامود
 ةلاكول ًاريدم ةيناثلا هتيالو يف نوتنلك سيئرلا هتّيع .ناتيصخشلا مغانتت ملو ةزّيمملا

 راجش ءانثأ بصنملا اذه نم كيل ينوط بحسنا دقو) .©18 ةيزكرملا تارابختسالا
 ىنِإف اذه ديدجلا هبصنم يف يقب هنأ ولو .ءاضع ألا تيبثت دنع خويشلا سلجم يف لصح

 نييطارقوريبلا كئلوأ لك ةحازإو ةداوه نود ةدعاقلا ةقحالم هتعباتم نم ةديكأ ٍةَقث ىلع

 . (هليبس نوضرتعي نيذلا

 لبل ًاميدقو ًاميمح ًاقيدص هسفن تقولا يفو «كيل ينوطل نواعم ركريب يدناس ناك
 يموقلا نمألا سلجم يفظوم ىدل رمألا ئداب يف دئاسلا داقتعالا ناكو .نوتنلك يرالهو



 لمعلا يف ةذفلا هتردقم َّنَأ ريغ «ةرادإلا هذه يف ضّوفملا يسايسلا لوؤسملا وه ركريب نأ
 . عيمجلا مارتحا هتبسكأ يموقلا نمألا سمت ىتلا ةبعصلا اياضقلا يف قيقدلاو ليوطلا
 نمألل ًاراشتسم راص نيح عافدلاو ةيجراخلا يترازو ىلع ةصاخلا هتنميه هل تناكف
 . ىموقلا

 عم ةقالعب زّيمتت يهف .يموقلا نمألا نع ةلوؤسملا نآلا يه سيار يدنوك نكاد
 اولمع نيذلا ءاسؤرلا عم مهتاقالع يف اهفالسأ عيمج نم ًاقوثو ٌدشأ نبالا شوب سيئرلا
 ًاشماهو ؛كرحتلل ةيفاك ةحاسم ةقالعلا هذه اهل حيتت نأ ضرتفملا نمو . مهتادايق تحت
 لامعأ يف كراشي نأ رّرق سيئرلا بئان نكلو .ديدجلا سيئرلا جمانرب ةغايص يف أدّيج
 عيمجلل حضوأ دقف عافدلا ريزو امأو .نيلوؤسملا رابك ىوتسم لع يموقلا نمآلا سلجم
 سو هل رلحتام لعفي ناكو «سيئرلا عمرا [قرما يأ ةقالعل ًاقالطإ متهي ال هنأ
 نم ميظنتلا اذهب عمست مل اهنأ اههجو ريباعت يل تحوأ «ةدعاقلا نع سيار يدنوك ُتئح
 ةماسأل نيلاوملا دارفألا نم ةعومجم وه ميظنتلا اذه َّنَأ نوريثك دقتعيا اهل تلقف .لبق
 اهلو ةيباهرإلا تاميظنتلا نم ًاددع مضت ةكبش وهف .كلذ نم ًاريثك ربكأ هنكل «ندال نب
 «. ةدختملا تايالولا مهنم. ءاآدلب نيسمخ نم رثكأ يف ايالخ

 يف نيفّطوملا ددع َّنأ ىلع يعم اهثيدح يف ثزكرو .يلوق يف كشت اهنأ يل ادبو

 نمألا سلجم ىل ودبي» ::تلاقف .يلخادلا نمألا كلذ يف امب ةيلمع ارومأ دعت مايقأب
 ىتلا تايلمعلا ءانثتساب «نيئس عضب ذنم انه تلمع نيح هفرعأ ُثنك امك ًامامت يموقلا
 عضو ىلع هلمع رصتقي الو ؛ةيلخاد ًارومأ ىلوتيو .ايلك ديدج. رمأ اذهف ءاهب موقت

 هذه ىقبت نأ ديرن انأ نم ةقثاو تسلو . ةيلمع رومأب هسفن لغشي هنأ يل ودبيو «تاسايسلا

 ( . يموقلا نمألا سلجم لمع ميمص يف ًاعيمج ءايشألا

 ًاناكم هيف َرَّن ملو «ةيجراخلا ةسايسلل ًاقّسنم يموقلا نمألا سلجم ىرت سيار تناك
 دادعتسالا وأ ةدحتملا تايالولا لخاد باهرإلا لثم ئربك ةيمهأ تاذ ر ومأ عم يطاعتلل
 درج قاكرعأو قر مولا ةقفيش دما هدفك وأ : لماشلا نامقلا ةحالسا هوي نش ىلكاذلا

 ترحلا جذومن قفو نالمعي نالازي ال 56عا/ع 1301إ/ يلداه ةايكاس انينيكاقم تي نأ
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 تبستكا دقف .يموقلا نمألا سلجم يف ًاقباس اناك ذم امهريكفت ئلع نميهُملا ةدرابلا
 اهلغش ناكو سلجملا اذه يف تاونس ثالث تلمع نيح يموكحلا لمعلا يف اهتربخ

 رمألا ركل وت وسرابلا برحلا مايأ يتييقوسلا داحتالاو وسراو فلحب مامتهالا هيف لغاشلا

 عم حُّلستلا نم دحلا رومأ ةعباتم هيلإ دهم سلجملا اذه يف ًافظوم يلداه فيتس ناك دقن

 نم دحلا ةعباتم يف لمعو ؟ مطل رينو اديفادتنم لئدعب راصو :ياييكرسلا داحتالا

 ام ةرتف يف تأرط ةديدج ةّينمأ اياضق يف طف المعي مل امهنأ يروف نم تكردأو . حلستلا

 . ةدرابلا برحلا دعب

 لدعت ةيايعفأ نأ :ديدج بتكملا اذه نأ حيحص» 'اهل حضوأ نأ تلواحو

 دودح ةمث دعت ملو .لودلا نم مداقلا ديدهتلا طقف سيلو «ةدرابلا برحلا دعب اميف نمألاب

 تسيل نآلا ةدحتملا تايالولا اههجاوت يتلا راطخألاو .يجراخلاو يلخادلا نيب لصفت
 . لبانقلا نولمحي نيذلا نييباهرإلا لب ٠ «لبانقلا لمحت يتلا ةيتييقوسلا ةيتسلابلا خيراوصلا

 نأ ئلع 1947 ةنس يموقلا نمألا سلجم ثدحتسا يذلا نوناقلا صني .كلذ ىلع ةوالعو

 حيضوت يف حلفأ مل ين وٍدبيو «.يلخادلا نمألا دّدهت يتلا راطخألاب ًاضيأ سلجملا ٌمتهي
 لقن «نالعفيس امهّنأ يل نّيبت امك «ةيلاتلا روهشلا لالخ نانثالا حرتقا دقف يرن ةيجر

 در نسا ةكاسساؤم ىلإ تاصاصتخالا ضعب

 .باهرإلا ةحفاكمل ماعلا ينطولا قّسنملل ةيفيظولا ةبترملا ضفخت نأ سيار ترّرقو
 ةعومجملا نوكت نلَو: -نيلوؤسملا نابك ةنجل نف.اوضع-نآلا دعب قّسنملا اذه نوكي نل

 نوكتس لب نيلوؤسملا رابك ةنجلل ًايرادإ ةعبات نآلا دعب باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا

 هنادعاسي ناريدم نآلا دعب ماعلا قسنملل نوكي نلو .ءاوزولا نارام نم ةيجل مامأآ ةلوؤسم

 ةينازيملا ةعجارم ةيحالص هديب نوكت نلو «ىموقلا نمألا سلجم نم امهراتخي هلمع يف

 نأ ينم تبلط اهنكل . ضيبألا تيبلا يف ةينازيملاو ةرادإلا بتكم يريدم دحأ عم نواعتلاب
 يف ضيفخت نود مهلاح ىلع يعم نولماعلا نوفظوملا ىقبي نأو يلمع يف رمتسأ

 ةيفاكلا ة ةربخلا كلمي ًادحأ نافرعي ال يلداه فيتس اهعمو سيار يدنوك نأ ودبي . . مهددع

 ثيح ميظنتلا ةداعإل ةطخ عضأ نأ ينم تبلط هسفن تقولا يفو .يّلحم ىلحم لحيل هلّهؤت يتلا

 نمألا سلجم تايحالص جراخ رخآ ناكم ىلإ ةينمألا تاصاصتخالا ضعب لقن متي
 . ىموقلا



 يلداهو سيار ىلإ ةلاسر ُتثعب ديدجلا سيئرلا بيصنت تالافتحا ىلع عوبسأ دعبو

 سلجملا ىوتسم ىلع وأ نيلوؤسملا رابكل عامتجا دقع «ةلجاع ةروصب" اهيف بلطأ

 ةنسلا نأ ةلاسرلا هذه ىلع سيار در تاكو : ةدعاتلا نع كيشو فيدهت ىف رظنلل ىزاآزولا

 يذدصتلاب ةصاخلا ةسايسلا ةشقانمل لوألا ناكرلا نعت تناك يتلا نيلوؤسملا وثب

 ئتح عوضوملا اذه يف ثحبلل قرطتت نل ةقباسلا نوتنلك سيئرلا ةرادإ دهع يف باهرإلل
 ةصرفلا ةحاتإ كلذب ينعت اهنَأ ُتدَقَتْعأو .ءارزولا ينواعم دوجوب ةنجللا رْطَأ لمتكت

 يالا :ذع رويت دضقت اهنأ ىل قيمت يذلا نكل : ةدنجألا ةساردل ءارزولا ينواعمل

 تدقعنا ًاريخأو .سرام / راذآ يف دقعني ملو رياربف / طابش يف دقعني مل ذإ . .ريخأّتلاو

 / ناسين رهش يف ةرم لوأل باهرإلل يدصتلا ةسايس ةعجارمل ءارزولا ينواعم ةنجل
 لوألا عامتجالا نكي ملو «ةلاحلا ةفرغل ةعباتلا تاعامتجالا ةفرغ يف تدقعناف ؛ ليربأ

 . لاح نسحأ ىلع

 نم ّيدل ام مّدقُأ نأ ينم اهيف بلط سيار بئان يلداه فيتس ةملكب عامتجالا أدتبا
 اروي ايفان ينجي ىلإ ةقلسعلا تارارقلا نإ ةرشايم ةلرتعلا .نيستيسلا نإ تادرس
 اعم ةدعاقلا ميظنتو نابلاط ةكرح ىلع طغضن نأ يغبني ىغبني» :تلقو «ةدعاقلا عم يطاعتلل

 اتيلع بجيو .ناتسناغفأ يف ةلماعلا تاعامجلا نم هريغو يلامشلا فلاحتلا تاوق حيلستي
 نم رايط ريع ْنم ةرئاطلا 5ك فاتكتسان ةيدايقلا هرصانعو ندال نس فدهتسن نأ اضيأ

 ( . ظععلد6غ0: زارط

 سبعيو مّرَبَتَي دليفسمار دلانود عافدلا ريزو بئان ءزتيفوفلو لوي تظحال انهو

 ءاري ام ئلع ناك نإ هلأَسَق ًاضيأ كلذ يلداه ظحالو . .ةرهاظ ةيبصعب هتسلج يف لمُلَمَتَيو
 ) ا يذلا اذه نع ثيدحلاب انلمع أدبن اذامل يردأ ال" : : باجأف

 ديدهتلا لكشت اهدحو اهنأل اهتغ :كادلحتنتو , «ندال نب اهدوقيو ةلعاقلا ىعدت 5 ةيباهرإلا

 « . ةدحتملا تايالولل يروفلاو ريطخلا

 نورخآ كانهو» :يلداه ىلإ ًارظان لب ىلإ رظني نأ نود يلوق ئلع زتيفوفلو دق
 « .هنم رثكأو لب .ديدهتلا اذه لثم نولكشي
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 اي ؛ةدحتملا تايالولا دض هجوم قارعلا هاعري باهرإ ّيأب يل ملع الا :تيلقل

 تارابختسالا ةلاكوو يلاردفلا كاقيفحيتلا ةييحم أ دقتعأو 2.1993 ةنس ذنم «لوي

 نيلكول كام نوج ىلإ اريشم ؟.نوج اي «كلذك سيلأ ءاذه يف يأرلا ينناقفاوي ةيزكرملا

 يف ضوخلا يف بغري نكي مل يذلا .ةيزكرملا ةلاكولا ريدم بئان «لمطص الءاهدعطاتم

 7 اي حيحص اله :ّلَجَأ» ”تاَجلأ هدكل .عافدلا ةرازوو رضشييبألا تيبلا نيف رئاد لدج

 ( .ةدحتملا تايالولا دض ىقارع يباهرإ ديدهت دوجو تبثي ليلد يأ يتلا سيل

 :قحتسي امه رثكأ ةميق :نذأل نب يطعت تنأ١ : لاقو ّيلإ زتيفوفلو تفتلا اريخأو

 ؛كرويوين ىلع 1993 ةنس تامجه لثم «ءايشألا كلت لك لعفي نأ هنكمي ال لجرلا اذهف

 ةلاكو وأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم عطتسي مل اذإو .هاعرت ةلود دوجو نود هدحو

 ملو 2.ةدوجوم ريغ ةطبارلا َّنأ ينعي ال اذهف «ةطبارلا كلت ادجي نأ ةردوملا تارايتعساا

 يتلا ةيرظنلا كلت نع تاهسإو قفادب تدحمي رعيقوفلو ناك -ئاتذأ هعمست ام قدَصأ

 كلت ءارو ناك قارعلا َنِإ ةلئاقلاو اهنالطب تبثو اهان:1© ا/إلا'هأ© يورليم يرول اهتضَرَتْفا

 تراقيقحت تتبثأ دقف «يملاعلا ةراجتلا زكرم يف 1993 ةنس ترجفنا يتلا ةموغلملا ةنحاشلا

 . قالطإلا ئلع ةحيحص ريغ ةيضرف اهَّنَأ تاونس ىدم ئلع تيرجأ

 .هل ًاسيئر نوكي نأ يلداه فيتس بحي ال عامتجا نم ًاعون راصو لدجلا مدتحاو

 5 ةدعاقلا ْنإ١ :تلقف ؛٠ ؛عيمجلا مامأ يأرلا يف يف نيابتلا مجح عضو ةيمهأ دقتعأ تنكو

 تاموكحلاب ةحاطإلل ًاضيأ طّطخت يهو «ةدحتملا تايالولا دض ةريبك ةيباهرإ لامعأل
 ئلع برح نش يلاتلابو ةضايستسلا ةةزوقو ةفرطتملا ةفالخلا ةلود ,سيصألاو ةيمالسإلا

 يف كلذ اوركذ» :اهلوق نم تيهتنا ةظحل اهيلع تمدن ةرابع تلق مث «.ةيمالسإ ريغ لود

 نأ ًانايحأ ءرملا ئلع بجي «(يحافك) رلته باتك يف رمألا وه امكو ءاهورشن تاعوبطم

 (.ام ًارمأ نولعفي فوس مهنإ نولوقي نيح موقلا ءالؤه هلوقي ام قّدصي

 :لاقو ءرلته نع اهتركذ يتلا ةراشإلا ىلع درلل هتصرف هروف نم زتيفوفلو زهتناو

 (.ناتسناغفأ يف عباقلا هفاتلا يباهرإلا اذهو (ةقرحملا) نيب ةنراقُم يأ ضفرأ ينإا



 انلهاجت نإ ًاريبك ًأطخ بكترن اّنإو هلعفل ططخي اًّمع ًامَّدقُم انربخي ءرلته لثم «ندال
 (.هلوق

 يح « يتدجنل ةيجراخلا ريزو بئاث جاتيمرأ دراشتر به ذإ .ٌةديدش يتسهد تناك

 ءاهل يدصتلاو لوألا ديدهتلا ردصم يه ةدعاقلاف . كد عم يأرلا يف قفتن نحنا : :لاق

 لواي نلوكل اهتمدق يتلا تازاجيإلا َّنأ تكردأو )) . ةلجاعلاو لوألا ةيولوألا وه انيأر يف

 ىلع زيكرتلاب انلمع أدبن نأ ءأطسو ًالح ىلداه حرتقا ءٌدّتْحا يذلا فاشل اذه مامأو
 يباهرإ ديدهت يأ اهنمو «ةيباهرإلا تاميظنتلا نم اهريغ يف ثحبلل لقتنن مث «ةدعاقلا
 حرتفا دفقف .ناتسناغفأ يف اهّرَقَم ًاضيأ لمشي ةدعاقلا ميظنت عم يطاعتلا ناك اًملو . . يفارع

 2 «ةلصلا تاذ ةيناتسشكابلا يا تاقاللعلاو ناتمتاغفأب ةصاخ ةسايس عضن نأ يلداه

 هلذهف .دنهلا نيبو اهنيب حلستلا نم دحلا عوضومو دلبلا كاذ ئلإ ةيطارقميدلا ةدوع اهنمو

 دادعإ يلداه حَرّتفاو . أعم اهيف رارق داختا فبجيو (أدحاو ًادوقنع» لكشت ًاعيمج اياضقلا

 .ةمداقلا ةللقلا دوهكلا لالخ تاعامتجالا نم ديزم ذقعو ريراقتلا نه ديزم

 ًءَصَأ يذلا ةدعاقلا نم مداقلا ديدهتلا ىلع دّكؤي يذلا ديحولا صخشلا نكأ مل
 80عاغ درابلك تربور ايسينودنإ يف انريمس ناك دقف . هنأش نم لالقإلا ىلع زتيقوفلو

 اهتبيبرو ةدعاقلا رمأ يف ًائيش لعفتل اتركاج ةموكح ىلع طغضلل ًادوهج لذبي ع0

 ةيسينودنإلا ةمصاعلا ىف ةيكيرمألا ةرافسلا ا دزابلك قلغأ دقو .ةيمالسإلا ةعامجلا
 ةتس نم ةنّوكم ةيباهرإ ةعومجم لسرأ دق ةدعاقلا ميظنت نأ ديفت ةقوثوم ريراقت ئقلت نيح
 ىلإ ةدعاقلا للست نع اهيضاغتل ةينالع ةيسينودنإلا ةموكحلا دقتني ناكو . . اتركاج ئلإ دارفأ
 اهاوجرع ةيمالسإلا ةعامجلا تََّئَش 2000 ةنس داليملا ديع موي يفو . . ةمادهلا ايلامعأو دالبلا

 درابلك ريفسلا دّمّصو .ةسينك نيرشع وحن يف ريجفت تايلمعب تماقو نييحيسملا ىلع
 .ةينالعو ًارس ةموكحلا ىلع هطغض

 يف انريفس ناك .ةنس نيثالث لالخ ةيجراخلا ةرازو موجن نم درابلك بوب ربتعيو
 ًاثوعبم ناك امك «تاردخملاو يلودلا نوناقلا نوؤشل ةيجراخلا ريزول ًادعاسم مث ءايقيلوب
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 م انادس 0-52 00 .ملاعلا ىف ةيمالسإ ةلود _- ةلعاقلا ميظنت فليت

 . ةمداقلا

 ايسينودنإ يف ىمادقلا هفراعمب لصتي راص نوكاتنبلا يف هلمع زتيفوفلو ملست نأ دعبو

 ًاجيجض ريثي ِهّنأو «بعاتملا ريثي درابلك نأ مهنم عمسو .لبق نم كانه ًاريفس ناك ثيح
 َّنِإ لاقُيو . نيرخآلا يف بيرلاو كشلا ةعزن نم ىناعي هّنأو ةدعاقلا نع هّلحم ريغ يف

 يف هلمع نم دعاقتو نطولا ضرأ لإ داعف .ايسينودنإ نم درابلك لقن ءارو ناك زتيفوفلو

 نرش نه ىف يلا يف ةيلبللا يدارتلا تفاقلل ةيلجملا ةهبجلا تيجافت :ةيجراخلا ةرازو
 وهش ةردتع دعب يزيجلا دما م هدظعمو هلت 202 تلكفف:2002 ةنبم ريوتكأ / لوألا
 يتلا تاقيقحتلا تفشك دقو .ًاصخش 13 هيف لتقف اتركاج يف تويرام قدنف تمجاه

 نينلقلاو ايسيئودَنِإ لمشت ذادتمالا ةعساو ةدعاقلل ةكبش دوجو نع نيتئداحلا يف تيرجأ

 ْ : مهب هبايئرال مهلاقتعا بلطي درابلك ناك صانع اهدوقي ايزيلامو

 2 9م

 ببس ناكو 2001 ةنس عيبر ىتح ءارزولا ينواعم ةنجل داقعنا يف ريخأتلا رمتساو

 تناك .نيماحملا بيلاسأل لثامملا يجهنملا يلداه تول ىلإ دوعي همظعم يف ريخأتلا

 تقول 21 ا اا نع ار يا ع ياي تب ويب نأ رعد

 نب نُئضتي ال فثكم اهلامعأ لودجو امود دقعنت نيلوؤسملا رابك نجل نأ كلذ :ريخأتلا

 ةصاخلا ةلهاعملا لثم شوب سنقرلا ةرادإ كل قرش كلاي وتوأ مامأو .باهرإلا

 . قارعلا عوضومو ةئيبلاب ةصاخلا وتويك ةيقافتاو ةيتسلابلا ةحلسألل ةداضملا خيراوصلاب

 يموقلا نم الا مام يب ايوب هادا .عيبرلا لبقأو ءاتشلا لصف ىهتناو

 موي يفو بلا رحل وت تاما اي وس اه أل يل الا نم هوب



 هئارو نمو «ليتف اهنم دتمي ةلبنق هشرع تحتو ةروكذملا خيراوصلا ةدهاعم أرقيو شرعلا

 . رخآ لمَع ىلإ يلقن تبلطف «طابحإلاب

 ةيتحتلا ةينملا ةيامحو نطولا نع عافدلاب ةصاخلا ةيميظنتلا تارايخلا ةسارد ٌتلمك و

 عيفر بصنم ثادحإ ئلع يأرلا يف قافتا ةمث ناكو . سيار ينم اهتبلط يتلا ةساّسحلا

 6 ع مدح نمأ» وه .ينوقلا نمألا ضلجم زاطإ جراخ ضيبألا تيبلا يف لقتسم

 دينا مقر نت اقيمت يام انإرأ نيخ بايرألا عرضي عفو يسرفلا نمألا شام

 يكلف « يل بصنمل ا اذه دنسُي نأ ٌتبلط نيحت ادج ةريبك نيثالا ةشحد :تناكرف :ة بسك عبل |

 رثكأ ذنم هيف تلمع دقل .ٍتاهرإلا عوضومب يغبني اًمم رثكأ ةلصلا ديدش تحبصأ يلعلا

 املثم ندال نب وحن سجاه هيف ينكّلمت امّبرو «ةيمهألا ةياغ يف هربتعأو «نينس رشع نم
 كلمي صخشل نوجاتحت نآلا مكلعلو : صيرألا كوستا وحل : جاع باها نتباكلا كلمت

 م : يفو حوضولا ةديدش تناك امهل يتلاسر نأ دقتعأو ظ . لقأ ًاسجاه

 ادبأ نأ ىلع قافتالا متو .اهب نوريست يتلا ةعرسلاب امكعم لمعي نأ هدعسي رخآ صخش

 ةيلاملا ةنسلا علطم عم ةيتامولعملا نمأو ةساسحلا ةيتحتلا ةينبلا ةيامح يف ديدجلا يلمع

 .ربوتكأ / لوألا نيرشت نم لوألا يف يأ ؛ةديدجلا

 روهشلا لالخ ةديدجلا ةرادولل ةسايس  ععيتا وب يحن ةوقب عفدأ نأ امزاع تدك ينأ ريغ

 ما - لاا ليم لوي ةطخ ةغايص تدعأو .ةدعاقلا ميظنت ةقحالم ئلع موقت ةيقبتملا ةعبرألا

 نمألا يف يسائر رارقل ةقيثو عورشم نوكتل يسرك را م نواعتلاب ةيسايسلا ةيركسعلا

 ءاضعأ دحأ حرتقاو .ةدعاقلا ىلع ءاضقلا وه فدهلاو .سيئرلا عيقوتل ةزهاج يموقلا

 '.اهتكرح لشو ةدعاقلا فاعضإ» ةرابعب «ىلع ءاضقلا» ةملك لادبتسا ءارزولا ينواعم ةنجل

 مهنم بلطو نوتنلك سيئرلا ةرادإ يف اولمع نيذلا نم ًاضيأ تِنَي جروج ناك

 اندحأ وكشي ماظتناب يقتلن هايإو تنكو ..يثاوب سسيكرلا ةراذإ يف هلم يف رارستسالا

 يف تلكو . مزاللا لجعل ةدعاملا ميظنت ركن لماعتت ال ةرادإلا هذه نأ نم رخحالل همومه
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 يلرقيب يتدعاسم بتكم وأ يبتكم ىلإ ًاسلاج تِنَب ىرأل يبتكم لخدأ نايحألا ضعب

 هلمع تنَت عباتي نأ ىلع انقفتاو . 2 اب ل كقإ يقعس رعي يرتداوار
 تامولغملا نم ًاريثك يوحت ثيح سيئرلل ةيمويلا ةيتارابختسالا تازاجيإلا ميدقت يف
 ةرثك ظحليو ةيمويلا ريراقتلا هذه أرقي شوب سيئرلا ناكو .ةدعاقلا تاديدهتب ةقلعتملا
 نم صُلختلا عطتسن مل اذامل موي تاذ سيار يدنوك لأسو «ةدعاقلا نع تامولعملا
 ا راوحلا اذه نع سيار ينتربخأ .ةدعاقلا قحسنو «ةيذؤملا تابابذلا)
 نب .ايِلُم اهل تلقف «ءارزولا ينواعم ةنجل تاعامتجا يف ةدعاقلا ضيوقت ةطخ رومأ
 ) (ب مل مامتجأ تينرت عيطخس نيح «نيموي لالخ نيلوؤسملا رابك لإ ةطخلا عفر

 . مايألا .تّرمو .ًادج بيرق تقو لالخ عامتجالا اذه بيترت ىلع لمعلاب سيار تدعوو

 أرق املك ةرشابمو ًايفتاه يب / لصتي نأ ةديدع تاونس ذنم تِنَب جروج ةداع تناكوا
 .ةلاكولا ءاربخ عم رمألا يف قَد امدنعو . .نّيعم ديدهت نع ًايِلّوأ ًايتارابختسا ًاريرقت

 3و «قوثوم ريغ ردصملا َّنأ نئلإ نوريشي نايحألا نم ريك ىق ارئاك «ةيزكرملا
 كيالامتا» كر ايس لتقف هن الا : هتححص مدع. ِتتَبُ تَنَبْنَأ ةقوثوم رداصم نم ةديدج تامولعم

 تاكو ةئاسلا نم :رثكأ ةنئعم تاديدهت ةنعهضتنلا:ةيتارابختسالا ريراقتلا نع ىب كدت
 .ةدعاقلا تايلمع ةعرس ديارنا رع ةدحعا يتلا ريراقتلا ةدع' داذدزا ءةدينج تامولعملا

 كلت يف نمألا ةزهجأ تلقتعاو ايناملأو اسنرفو ايلاطيإ نم لك يف اهل ايالخ تفِشُتكاو
 يف ةيكيرمألا ةيرحبلا ددهي رطخ نع ةقوثوم ريراقت انتدروو .ايالخلا هذه ءاضعأ نادلبلا

 طسوتملا ضيبألا رحبلا يف رحبي هتخي يف ناك يذلا نيرحبلا دهع يلوب تلصّناف نيرحبلا
 ةيرح هنم تبلط امك :هدالب يف ةيكيرمألا ةيرحبلا ةدعاقلا يف نمألا ديدشت هنم تبلطو

 ثدحتت نيبلاطيإلا ئلإ ةقوثوم ريراقت تدروو .كانه نيلقتعملا ةدعاقلا دارفأ ئلإ لوصولا
 زادني اننا وقس نقع سلا ةةويجم الجنا داقلا وانلأ ميس عشل ةتاواسنم عم
 زاهج عم عامتجالا كلذ تاططخم سردت باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا ةعومجملا

 . عافدلا ةرازوو يرسلا نمألا

 نيم ةلسلسثأ نه هديكأ ةيداتق قلع تدوو كتك روي / نازيرعم رهش ءاضقنا ليبفو

 ينئبنت «ةسداسلا ةساحلا اهّنِإ) :موي تاذ يل لاقو . عوقولا كشو ىلع ىربكلا تامجهلا
 مانعا رقكأ دحأ نكي ىلا# ريب اه وجه قو م هنآ .ثدحي فوس ًادووجس
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 نأ ةيزكرملا ةلاكولا تاليلحت نآلا دّكؤتو .ناتسناغفأ لخاد ميظنتلا اذه دع ليش ةقيرط فشتكت هتلاكو لعجي نأ نينس لاوط عطتسي مل هنأ ريغ :هنم ةدعاقلا تاديدهتب
 ,ةيفلألا ةبسانمب ثادحألا دعب ام ةعجارم دنع اهيلإ انلصوت يتلا ةلاسرلا كلت ىلإ ريشي حرب ام يريكفت نكل .ةيدوعسلا وأ ليئارسإ لخاد تامجهلا هذه عقت نا ربكألا لامتحالا
 .انه مهنإ لوقت يتلا

 كلت نم عيبرلا لصف يف ةرادإلا لخاد ةسايسلل ةيلوألا تاشقانملا تأدتبا نيحو
 سلجم ةئيه ىف ءالمزلا ئلإو سيار يدنوك ئلإ ينورتكلإلا ديربلاب ةلاسرب تعب ةنسلا
 يف مهنم تائم عرصمل َدِعُتو «نييكيرمألا لتقل ئّيهت ةدعاقلا َّنِإ اهيف لوقأ يموقلا نمألا
 ةعومجملا ٌتوعد ويلوي / زومت رهش نم لوألا عوبسألا يفو .ةيكيرمألا ندملا عراوش
 ىف اهسفن ربتعت نأ ةلاكو لك نم ُتبلطو عامتجا ىلإ باهرإلا ةحفاكمب ةصاخلا ةينمألا
 ةيفيصلا تازاجإلا لك ءاغلإ ًاعيمج تالاكولا كلت نم ٌثبلط امك .ئوصُف راَْنِيْسَا ةلاح
 ةلاكو لك ئلعو .باهرإلا ةحفاكم نع نيلوؤسملا نيفظوملا عيمجل ةيمسرلا تالحرلاو
 تبلطو .ةرجش نع روفصع طقس ول ىتح هدهاشت يداع ريغ ءيش لك نع ًاريرقت مّدقت نأ
 اهددع غلابلا ةطرشلا رئاود ئلإ راذنإ ةلاسر لسّري نأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم نم
 ىلإو دادعتساو رافنتسا ةلاح يف ًاعيمج تارافسلا عضتل ةيجراخلا ةرازو ئلإو 0
 ًاديعب هلوطسأ ةيرحبلا حالس لقنو .اتلد ةجردل ًاضيأ رافنتْسا ةلاح يف نوكتل عافدلا ةرازو
 :ةيركبلا ةلوه دع

 نيلوؤسملا رابك هرضحي ضيبألا تيبلا يف دقعُي عامتجا ىلإ يلاتلا مويلا يف ُثوعدو
 لحاوسلا رفخو يرسلا نمألا زاهجو ةرجهلا ةرادإو ةيداحتالا ناريطلا ةلاكو يف نيينمألا

 ًاراذنإ لسرت نأ ةيداحتالا ناريطلا ةلاكو نم ٌتبلطو .ةيلاردفلا ةيامحلا ةمدخو كرامجلاو

 لك يف نيقيقد فشكو صحف ءارجإ تبلط امك ؛تاراطملاو ناريطلا تاكرش عيمج ىلإ

 ناهربلا كلمن ال انكل ماعلا يأرلا ىلإ تاريذحت هيجوت ناكمإ انسردو . لوخدلا ذفانم

 لبق نم اهب اوعمست مل ةيباهرإ ةعامج نإ لوقن له ؟اذهك ريذحت يف لوقن اذام .ليلدلاو

 (؟ام ناكم يف ام ٍءيش لعفل ططَخُن

 ءاربخ رابك دحأو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم نع لّئمم عامتجالا اذه لإ ًمضناو
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 هدقتعت ام ًاحضوم ريبخلا اذه ثّدحتو .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو يف باهرإلا ةحفاكم

 ىلإ ٌتفَضَأ ؛همالك نم ىهتنا نيحو .ام ًائيش ططخُتو َدِعُت ةدعاقلا َّنَأ نم ةيزكرملا ةلاكولا
 دقل» :تلقو «ةينمألا ةعومجملا عامتجا يف ةكراشملا تالاكولا مامأ هتركذ تنك ام هلوق
 ينو .انيلع عساو ءادتعال ططخُت ةدعاقلا َّنأ دقتعت ةيزكرملا ةلاكولا نأ نآلا متعمس

 ليئارس يف ثدحي امّبر ءادتعالا اذه ّنِإ لوقت ةيزكرملا ةلاكولا متعمسو . الع هيإذ هقواشأ

 انه ءادتعالا اذه عوقو لإ ريشي ليلد دوجو مدع نإ .انه نوكي امّيرو .ةيدوعسلا يق وأ

 رقع يف انيل | مهتبرض هيجوت نولواحي دق . ةرورضلاب راحبلا ءارو اميف نوكيس هّنأ ينعي ال

 ءاغلإ وه بولطملاف .هلعف نولواحي يذلا ءيشلا وه اذه نأ اوضرتفت نأ مكيلعو .انراد
 لامعألا ئلع عيرسلا درلا قّرِف اوعضو «يفاضإلا لمعلا لوادج اوبَتَر .ةيفيصلا تازاجإلا
 لك نع عيمجلا اوربخأو :ينوربخأ . عيرسلا كرحتلل دادعتساو رافنتسا ةلاح يف ةيباهرإلا
 « . يداع ريغ ءيش

 َّنَأ ىلإ ريشت تامولعم ةمث ناك ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو لخاد يف ام ناكم يفو
 لخاد يف ام ناكم يفو .ةدحتملا تايالولا الخد دق نيفورعملا نييباهرإلا نم نينثا
 دهاعم لخاد ابرق را تودع ىلإ ريشت تامولعم ةمث ناك يلاردغلا تاقيقحتلا يدك

 لك نع ينوربخي نأ عيمجلا نم ٌتبلط دق تنكو .ةدحتملا تايالولا يف ناريطلا ميلعت
 يذلا امو . فيصلا كلذ يف ةرجش نع طقسي ًاروفصع ناك ول ىتح هنودهاشي بيرغ رمأ
 نع روفصع طوقسب قّلعتي ًارمأ نكي ملف بتكملا كاذو ةلاكولا كلت يف ًاثوقدم ناك
 مهيدل تناك .ضيموت ءارمحلا ءاوضألاو عرقت سارجألا لعجي ًارمأ ناك لب «ةرجش
 اه ىلإ ريشي ريشي ام اهنم صلختسي نأ ءرملا عيطتسي نييباهرإ يه سهاتع ع :ع ةددحم تامولعم

 رهاظلاو .ضيبألا تيبلا ئلإ وأ «ّيلإ لصي مل تامولعملا هذه نم ًائيش نكل .ثدحيس
 تاقيقحتلا بتكم لخاد يفيظولا لسلستلا ربع اهقيرط دجت مل تامولعملا هذه نأ
 . باهرإلا ةحفاكم نوؤشل يذيفنتلا دعاسملا ريدملا وسو ليد لإ لصتل ىلاردغلا

 «ةيفلألا تالافتحا ةبسانم يف لبق نم هتلعف دقو .هلعاف انأ يذلا ام ديكأتلاب فرعأ ينألو

 دأب هيعقت ضغبش نأ فيقوتو ءاهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم دالبلا لمشت ةدراطم ةيلمع وهو

 .باهرإلاب هل ةلص دوجوب لامتحا ئندأ ةمث

 ةنس ربمتبس / لوليأ نم عبارلا يف نيلوؤسملا رابك ةنجل عامتجا دقعنا ًاريخأو
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 اذهل ريضحتلا ءانئباو .ةلحوعتسم ةروصبا ماعلا كلذ ة ف رياني 5 ١ ل وناك نم

 ا امن 3 ١ ةيبع وض وم ةرظقنف د مألا اله ىطعت نا سيار يدنوك ىلع ثححلأ يوجب
 ب

 هعم لماعتت نأ ريدج ري هّلأو ءاجعز مو اضيغب ائيش ةدعاقلا ميظنت ربتعت نا ةرادإلا

 تائم التف نيح ادنساو هللا بزح رمأ ىف بألا سوب سيئر لاو ناكيو ووك امك) ئمظع

 ذأ رزقت امّبر وأ .ًاقباس فّدصتت تناك امك ءوحنلا اذه ىلع فّرصتتو (نييك 8 ةيرمألا
 ؛هبش ةأيحل || نيل لسأو ىكيرمألا دوجولل اديقيك 108 لكشت ةيعرشل *لا اهتاميظنتو 0 ةلعاقملا

 م ةّنث لو .ديدهتلا اذه ؛لع ءاضقلا رمأ هبّلطتي ام لك لعفن نأ انيلع بجي ذئدنعو
 نأ اف اهتاذ ىلإ عن يح رس نأ اهنم ايلاط اهعم يتيدح تمتتخاو . :يرابكلا يده نسب طسو

 اير لا لبقتسملا ىف 5 .كهاشت نأ لعب اهسفن لأست أو ةيرهألا نيده نم ادحاو راتخت

 5 ىشلا وه ٠ ام ةدعاقلا ىدي يشن ةرييكيرمألا تاك سحب

 «؟نالا هتلعف

 دعي ةبسانم «ريخأت لوط دعب ًاريخأ دقعنا نيح ؛«نيلوؤسملا رابك عامتجا نكي ملو
 .ةدعاقلا ديدهت ةروطخ نع ريبك سامحب انأ ٌتثّدحتو تِنَي ثّدحت .ءرملا اهب
 .انركذ ام ىلع دحأ

 رس مف و 5 |

 ةكرح دض انيلإ زاحنتل ناتسكاي ىلع طلال ةتاودع ةيبينارتسا نع لواب تلحتو

 داجيإل ةطخ هيدل سيلو ليومتل ةجاحب ةيجيتارت تسالا هذه نإ لاقو «ةدعاقلا ميظنتو نابلاط

 .لاملا اذه

 زتيوملوو ايطخ ىلع راس دققف ةسلجلا لاوط نهذلا دراش ناك يذلا دليفسمار امأو

 هذه ةدعاقلا عوضوم يف هلعفن امو «ق ارعلا لثم .ىرخأ ةيباهرإ تامامتها ةمل ةمث نإ لاقو

 . باهرإلل رخل رداصم عم هلعفن 3١ بحب

 تارابختسالا ةلاكو اهب موقت نأ نكمي يتلا رومألا نم ةلسلس ىلع تْنَي قفاوو

 لكشي تحت فوس رومألا هذه ليصانتا نكل ءاهلمع ىف ةيناودع رككأ نوكعل ةيزكرملا

 فوس يذلا لاملا رادقمو ةلاكولا هذهل حنحتس يتلا ةديدجلا تايحالصلا لثم «لقتسم

 لامتحا نم كوكشلا ضعب ينترواسو .لاملا اذه يتأيس نيأ نمو ليبسلا اذه يف قفنُي
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 جمانرب يف ًادحاو ًارالود كلمت ال اهّنأ ةلاكولا تركذ دقف .ًابيرق ثادحألا هذه قّقحت

 تادامتعا تبلط دقو .ةدعاقلا ميظنتل مواقملا دوهجملا اذه يف هفظوت نأ نكمي نّيعم

 . سركنوكلا نم ةيفاضإ

 ةحّلسم ةرئاط لاسرإ عوضوم وه هيلع فالخلا مدتحا يذلا ديحولا رمألا نأ ريغ

 ةلاكو قفا و ملو .ناتسناغفأ لخاد ةدعاقلا تايم ممملوغمع زا رط نم راّيط ريغ نم

 ةايسلا ةقيثو ئلع ةريخألا تاسمللا عضأ نأ ينم تبلط اك . لمس لي لوول ذوي

 اهيلإ اهب ثعبأ نأو ةدعاقلاب قّلعتملا ىموقلا نمآلل ىسائرلا هيجوتلل ًاساسأ نوكتل ةضيرعلا

 ءرملا لوقي نأ لهسلا نم ؟ربمتيس / لوليأ 11 تامجه عنم عيطتسن انك له

 رمأ اهيلإ انلكؤأ يتلا تاسسؤملا يلف دسوق تااك .تناقافكإ نأ نايعلل حضاولاف .معن

 . بسانملا تقولا يفو بسانملا ناكملا ىلإ تامولعملا لاصيإ يف تاقافخإ ءانتيامح

 هوحم وأ ديدهتلا اذه فاعضإل مادقإو ةعاجشب فرصتلا يف تاقافخإ كلذ تقبس دقو

 .ةوجولا نم

 ةلوليحلل اهجاتحن يتلا تامولعملا انيدل تناك ول وأ «هعنمل ةصرفلا انل تحيتأ ول

 انحاورأو انتايح ةّينمألا ةعومجملا ء ءاضعأ نحن انلذبل :مويلا كلذ يف عقو ام عوقو نود

 نوملعي ةّينمألا ةعومجملا تاعامتجا ةلواط لوح نيسلاجلا كئلوأ نإ ...ايسعلا !ذع يف

 ول اَنِإ ةحارصو قدصب لوقلا نم ٌدب الو . .مهدلبل ًءادف رطخلل مهتايح نوضّرَعُي مهْنأ

 رشم ىداسلا لامعأ اويكترأ هيذلا رشع ةمسلا نيعودخملا نيثباعلا كنلوأ عنم انعطتسا

 يف نوكيسو .دعب اميف مهنم ديزم رهظل ٠ .لعفن نأ انل يغبتي امك :ريهتس أ ليطأ عم

 قحمت ةمظنم ةّوقب هيلع درت نأ ةدحتملا تايالولا نب ه بلطتَي عيرم ءادتعا ةنّيعم ةلحرم

 ىشفتي املثم ةدرابلا برحلا دعب ام ةبرت نم ةدعاقلا ميظنت قثبنا دقل . اهتكمشو ةدعاقلا

 .فسآلل اي ءاكيرمأ اَمأ . . هنع ديحي نل يذلا صاخلا هراسم هل .عوجه لوط دعب نوعاطلا

 َّنَأ ودبي .تاريذحتلل لاب ريعُت الو .ثراوكلا عقت امدنع الإ فّدصتلا نسحُت ال اهنأ ودبيف



 ديدهتلا ةحص تبثت ةعّورم ةبكن لحت لوتح هلعف بجي ام لك لعف ئلع رداق ريغ اندلب

 .:ةتمهأو

 تاب ئرما لك نأ . ىهتنا دق لدجلا تيفو أ « ربمتيس / لوليأ 11 لعب :«تقتظو

 ءاضقلل لاضنلا ىه ةحيحصلا .برحلاف .هلمغ ىف. ىضميو هلعف بجي اذام ًاريخأ فرعي
 هيدقتو ءنوُفرَطَتُم نويمالسإ نويباهرإ اهدّدهي يتلا لودلا رارقتسا تيبثتلو «ةدعاقلا ىلع

 . ملاعملا ةحضاو ةدتحأ هذهو . انئطو

 قيرشت رهش ملطع يف :يموقلا نمآلا نماجم ةنيح يف نان ٠ يسرك جورب يطا
 باهرإلا ةحفاكم يف يلاحلا يلمع نم يلاقتنا خيرات دْيَعُب كلذ ناكو :ريوتكأ / لوألا
 يلاقتنا دعوم نكل «ةيتامولعملا نمأو ةساسحلا ةيتحتلا ةئيبلا ةيامح يف ديدجلا يلمع ىلإ
 ىتحو خيراتلا اذه ذنمو :ريمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ ٍتبسب ئجرأ دق اذه

 / ماس يفع ييتنلا يبج رعو را يا ةيرخ يوكي ل يك وسل
 رغصأ ِهّنَأ هيلإ رظانلل ودبي لب ءهرمع نم نيثالثلاو ةسداسلا زواجتي مل .موي لك يف دي

 دعي مل هّنكل .ةعماجلا نم ه هوتل جّرخت دق هّنأكو «نينس رشعب هرغصي لب انه هس نم
 يف رمتسأ فوس يّنَأ فرعي نأ نآلا همه ناكو .هيلع ءايعإلا ادب دقف .نآلا عب كلذك

 يتلا ططخلا ْذّفنَأو :يموقلا نمألا سلجم لخاد باهرإلا ةحفاكم يف اذه يلمع
 ىقبت فوس نذإ .ًاريخأ كوفرع دق مهف ؟كلذك سيلأ .لقتنت نل تنأ» :لاقف ءاهانعضو
 نكامأ برق عرعرتو يّسِرك رجور أشن «؟كلذك سيلأ «(ضيبألا كتوح) نم لانتو انه
 كلذ ًاديج فرعيو «سّيِسُشْناسُم ةيالوب 010066566: رتسسولكك ةنيدم يف كمسلا ديص

 كاذ ئلإ لقتنأ نأ يل ديري ناك .كامسألا ديص نفس ةنبابر ئلع رطيسي يذلا سياق
 ءالمزلا نم هطابحإ دادزا امدنع ةيتامولعملا نم أو ةيتحتلا ةينبلا ةيامح يف ديدجلا بصنملا
 .تامجهلا عوقو لبق يموقلا نمألا سلجم يف ءاسؤرلاو

 لمع ينقعرأو ءنضيبألا تيبلا ىف نيدس يشع لسع ينادضأ .ًاذج ًايقتش ثدكو

 ديعتسأ انأو نفج اهيف يل ضمغي ال اهتيضق ٍلايل ينتكهنأو .تامجهلا عوقو ذدنم ينوتارام
 انسح» :تلقو يسرك ئلإ ُثرظن .تاءادتعالا هذه عنمل لعفأ نأ ياسع ناك ام ينهذ يف
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 جاتحي نل .ًايتاذ المع نآلا ذنم نوكتس باهرإلا ةحفاكم َّنِإ لبق نم ٌتلق امك ءرجور اي

 كانه نوكت نل .نولعفي اذام نآلا نوفرعي عيمجلاف «هريدي يلثم صخش ل ىلإ لمعلا

 . لمعلا ىلإ نيرخآلا ْرْخَتل بيضقل ةجاح ةّمث نوكي نلو «ةسايسلا رومأ ئلع تافالخ

 نوناك يف ططخملا اذه مهانيطعأ لب . ةبعللا ططخم مهانيطعأ .ن نآلا اححضأو رمألا تان

 ءْتَدَحَنُأ رمأ يأ نعو ؛ىمرأ اذام ئلإ كردأ دقف ءمستبي يّسرك أدبو «.رياني / يناثلا

 ًازاجنإ قّقحن نأ عيطتسن «ءارذع ةيضقو «ديدج عوضوم ةيتامولعملا نمأ َّنِإ) :تعباتف
 .نآلا كلذ نوكردي ال سانلا نكل . ديدجلا فعضلا نطوم وهو «مداقلا ديدهتلا وهف «هيف

 . *0زجْنُت نأ عيطتسن اذام رظننلو ةدحاو ةنس هيف لمعن انعد

 دعب نوكيليسلا يداو ئلإ نينثالا نحن انلصو ثيدحلا كلذ ئلع رهش يضم دعبو

 راشسلا كحيصأا ذقأ كنكو . كانه ىلإ انلخدو تاعاس تس تقرغتسا ن :طنشاو نم ةلحر

 ةداق هيلع امهيف فرعتأ نيفوسأ ىضمأل تئجو «ةيتامولعملا 59 دوّوشل سيئرلل صضاخلا

 ةليل ذنم هلوانتأ بارش لوأ وه أبارش تبلط .اينروفيلاك ىف ةمدقتملا ةيجولونكتلا ةعانص

 نوكحضي سانلا ناكو .زاجلا اقيسوم فزعت ةقرف تناكو «ريمتيس /.لوليآ نم رشاعلا

 هبشت ةرجح يف نْيَرَجَتْحُم نيريسأ ةليوطلا عيباسألا يضقن يّسِركو تنك امنيب «نوحرميو
 انتعتقأ لمست ةدودعم تاعيرشلاالإ انتويب ئلإ اهرداغن ال ضيبألا تيبلا لخاد نصحلا

 اهتداعك يضمت تناك ةايحلا نكلو .تامجهلا نم ةديدج ةجوم تقدتو تازاغلل ةداضملا

 سانلا ناكف . ةيكيرمألا ندملا مظعم يف امكو 510 هام وتلا ولاب اهمساو ةنيدملا هذه يف

 فرس ءاهئابش نم نآلا تظتفما ندلا بقحلا ةريجلا نأ نم كفأ كد مق ءاقق# عع

 . اذه انريدقت يف أطخ ىلع انكو . يغبني امكو هبناوج لك نم يباهرإلا ديدهتلا عم ئطاعتت

 يمرقلا نمألا سلجم يف باهرإلا ةحفاكم نع لوؤسملا بصنم نيف ىلحم ل أح

 عبرأ يذ لارنج ةبترب شيجلا ىف ذ دعاقتم طباض وهو 11/جوبمع 0همأمو كننواد نيو

 ناك نيح ةنس نيرشعو نامث لبق ة ةرم لو هب تيقتلا . ةصاخلا تايلمعلل ادتاق ناك . موجن

 فورظلا انتعمجو «نوكاتنبلا يف ًاللحم لمعأ ًانس هنم رغصأ ٍذئتيح تنكو ءدئار ةبترب ًاباش

 يسركو تلمع صاخلا شوب سيئرلا رارق رودص انلمع ةجيتن تناكو :ةيتامولعملا نمأ ىف ةنس نم رثكأ ىّسرك ١

 اعم ةرادإلا يف انلمع نم انلقتسا مث ««ةيتامولعملا نمأل ةينطولا ةيجيتارتسالاب»



 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف 20

 ىلع ءادتعالا عقو نيح .ءانبلا كاذ قامعأ يف ذفاون اهيف سيل ةدحاو ةرجح ىف ًاعم لمعنل

 ئريل كانه ىلإ بهذي قيقحت قيرف دوقي نأ هنم ٌتبلط 1995 ةنس ةيدوعسلا يف ربُحلا ةئيدم
 ظحالو .وجلا حالسل ةعباتلا ةأشنملا كلت يف يكيرمألا نمألا نم لامهإ ةمث ناك نإ

 عونلا كلذ نم ناك .نوكاتنبلا بضغو «نيلوؤسملا ئلإ هذه هتظحالم لقنو لامهإ دوجو
 بسانملا لجرلا ناكو «لقعلا حجار «لوقلا فسافسب نوأبعي ال نيذلا تالارنجلا نم

 هلم كارلا هثأ ريغ 00 / لوليأ 11 دعب ام درلا تايلمعل ماعلا قّسنملا بصنم يئوتل

 رع ىلأ اه ةرثك ببس ,ىدعب بستملا اذه هتؤاعسا خم ةليلق :روهش# دعب ضيبألا تيبلا ىف

 .ديدهتلا اذه ىلع درلا يف اهتايطارقوريبو ةرادإلا هذهل لصاوتملا فقوملا نم تاطابحإ

 . يلاوتلا ىلع ج00 066/5 زريب ىدنارو )وأ 0 نودروك نوج هدعب ءاجو

 ىلإو نودروك عم 1979 ةنس لإ دوعت «ةميدق امهب يتفرعم تناك «ّكننواد تفرع امكو

 نودروك ناكو «كاذنآ ةيجراخلا ةرازو يف ًاباش ًافظوم زريب ناك .زريب عم 1981 ةنس

 تاذ خيراوصلل حانج دئاق نودروك نوج راص مث .دئار ةبترب وجلا حالس يف ًأطباض

 تارابختسالا ةلاكو يف تنبت جروجل ابئان مث ل18 ككنموياو يف ةيوونلا سوؤرلا

 تلمع دقف زريب يدنار امأو .يموقلا يوونلا نمألا ةرادإل ريدم لوأ راص مث «ةيزكرملا
 نكبتان خيتثالا حست انك ةيجراخلا ةزازوو نغنبألا تيبلا ىف ةنس نيرشعو ًاقالق هابآو

 هث «ةيجراخلا ريزول نّيدعاسمف يموقلا نمألا سلجم يف نيريدمف ةيجراخلا ريزو دعاسمل
 ةنس باهرإلا ةسفاكم مغ الوؤسم زريب يدنار راص امدنعو .سيئرلل نيصاخ نيدعاسم

 يف ًاقباس لمع ثيح «سيئر عبار ةدايق تحت ضيبألا تيبلا يف هلمع لصاوي ناك 0002

 ًادج ةزاتمم ةربخب يدنار عتمتي .نوتنلك سيئرلاو بألا شوب سيئرلاو ناكير سيئرلا ةرادإ
 ةيجراخلا ةيركسعلا تايلمعلاو باهرإلا ةحفاكمو تايلمعلاو تارابختسالا ةسايس يف
 .اذه هعقومل بسانملا لجرلا ناكو .نوناقلا قيبطتو

 نأ هناكمإب ناك نإ ينلأسو ةديدع روهش دعب ضيبألا تيا قع موو كلاط ىم لستار
 يب لصتت يدنار اي ىتم ذنم» :هل تلقف .حصنلا ضعبلو بارش لوانتل يلزنم يف يب ّرْمَ
 ةروشملاو يأرلا لدابتن ءالمز انك دقل ٠" قئاقد دعب كارأس ؟ىتيب يف ينروزت نأ لبق ًايفتاه
 نع ةديدج تامولعم عمس هلعل .ام ةياغ رمألا يف ْنَأ تسسحأ يكل ؛تاونس لاوط
 ةركاذلا يب تداعو «همودق رظتنأ يلزنم ةفرش يف تسلجو .ةدعاقلا هل ططخت رخا موجه



 نعلأو ًابارش يستحأ ناكملا اذه يف تسلج , نيح ةنس ةرشع ىتنثا لبق ةليللا كلت نل ىلإ

 دوعأ نآلاو .تيوكلا وزغي نل قارعلا َّنِإ تلاق اهنأل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو
 ةجاجز تحتفو .يكسيولا لوانت نع تعلقأ دقو ًانس ربكأ انأو ةفرشلا هذه يف سولجلل
 نأ دقتعأ» : اهلاق تاملك لوأ تناك ىعم سلجو زريب لصو نيح و .طأممغع الوأأ كيبن نم

 تاملكلا نم ًاقفدتم اليس هباوج ناكف . هتلأس كلذ عمو :يسلا فرعأ ينأ تلخو

 نأ نم ًالدبف . لصحي اذام اوبعوتسي مل نآلا قوتح » :لاق .ناضيف مسوم ىف أرهن هبشي

 وزغ نوديرُي نطولا يف انفعض طاقن ىلع بّلغتلا اولواحيو ةدعاقلا دض ًاعيمج اوّبِهي

 ميظنت ديعت نابلاط ةكرحو .ناتسناغفأ يف ةيزمر ةيكيرمأ ةيركسع ةوق انيدل . ةيناث قارعلا
 ال مهف .نابلاط ةكرح سيئر الو هدعاسم الو دعب ندال نب ىلع ضبقن ملو .اهفوفص
 ةموكح ةدعاسمل وأ ءالؤه ىلع ضبقلل ناتسناغفأ ىلإ تاوقلا نم ديزم لاسرإ يف نوبغري

 ردت . قارعلا اوزغي لوتح نورظتنيو «كلذ نع نوعّنمتي مُهْنِإ ال . نمألا طسب ىف لوباك

 ةّمث سيل ؟قارعلا انْلَلَتحا نحن نإ اهل ةهباشملا تاعامجلاو ةدعاقلا ةكوش ىوَقَتَس مك

 قارعلا نأ نآلا قودقفع يكيرمألا بعشلا نم /70 نكلو ءنآلا قارعلا نم انننأي ديدهت

 نأ مهديرت ةرادإلا َّنَأل ؟اذامل يردتأ . يملاعلا ةراجتلا زكرمو نوكاتنيلا مجاه يذلا وه

 ةجاجز ُتحتفو .شوب سيئرلا ةرادإ نم ًاديدش قلق اذه هلوق يف ُثيأرو «.كلذ اودقتعي
 : ىئرخأ ماصمغ اللول[

 باهرإلا ىلع برحلا راعش نومدختسمي مهّنأ هلك اذه نم أوسألاو» :هلوق عباتو

 يف ام صخش اهدجو يتلا !8:1 50/6 فور لراك بتكم يف ةقيثولا كلت زكذتأ 555

 ًاذِخّتم تاباختنالا لخدي نأ ىروهمجلا بزحلا ىلع ْنِإ لوقت 1 اهنأ ركذتأ ةةباسلا ةقيدحلا

 ؛!بلكلا كيرحتا تريلا نوفّرصتي مِهْنِإ .نولعفي اذكه مهْنِإ ؟هذه برحلا راعش هل

 قفتي مل هنأل ًاينطو سيل هنإ هنع نولوقيف 8/2: ©1ءا300 دناليلك سكام دض نآلا مهنإ

 دقف يذلا اذه «دناليلك سكام دض مهنإ . نطولا نمأ عوضوم ئلع شوب عم الماك أقافتا

 نأ ركذلاب ريدجلاو «!دلبلا اذه نع عفادي وهو مانتييق برح يف ةعبرألا هفارطأ نم ةثالث

 دقفو ةيرحبلا ةاشم يف نيتيلاتتم نيترود مدخ- ثيح مائتييق برح ىف بيصأ هسفن زريب



 انأ .سانلا ءالؤه عم لمعأ نأ عيطتسأ ال» :ًالئاق فدرأ مث .هينذأ ىدحإ يف عمسلا
 ) عيطتسأ هل ىنكل 5

 دييق هئيجيتاردساو .فاوو. لراكك نع هركذ اميف اقحم .قاكو .هلمع نه قريه لاقتساو

 بزحلا يف وضع وه نم لك لمشتل تذدّتما دق هذه هتيجيتارتسا نإ .دناليلك سكام

 مهسفنأ نويروهمجلا فلي نأ يضقي ضيبألا تيبلا لخاد نم رارق ردص امك . يطارقميدلا

 ءانثأ باهرإلا ىلع برحلل تيوصتلا ينعي مهل تيوصتلا َّنِإ لوقي اراعش اوعفريو ملعلاب

 ماعلا هيجوتلا ناكف .2004 ةنس سيئرلا باختنا ةداعإ ءانثأو 2002 ةنس سركنوكلا تاباختنا

 فور ناك «.برحلا راعش تحت تاباختنالا اوضوخو مكسفنأ اوحُشَر» 2002 ةنس مهل

 ثوب رت رشا برحل نوططخي اوناك مهنكل ءباهرإلا ىلع برحلا دصقي نيحلا كلذ يف

 .اهضْؤخ يف

 تقو ضمي ملف .باهرإلا ةحفاكم نع نيلوؤسملا رابك ليدبت لسلسم رمتساو
 10107 جدير موت لاقتناب رغش ىذلا نطولا نه راشتسم ىلإ نودروك نوج لق ىتح ريصق

 ةحفاكم قسنم بصنم 1575317 7101115610 دنسنوات نارف ىلوتو هولا بصنم لإ ع

 بعلو ونير تيناج عنم لمع يذلا وهو «2003 ةنس يموقلا نمألا سلجم يف باهرإلا
 . ةيفلألا راذنإ ةلاح ءانثأ ةمكحملا نم رمأ ىلع لوصحلا يف ًاماه ًارود

 نع ىليحر دعب باهرإلا ةحفاكم بتكم يف راودلا بابلا كاذ ئلإ رظنأ نيح

 ءاعلا طولا قّسقملا انهيف تلمع يتلا ةرشعلا:روهشلا كلت خيلإ يترقاذب ةوعأ نيمو

 ديدش لوهذ ينبيصي . شوب يسيكرلا ةدايق تحت ةيتحتلا ةينبلا ةيامحو باهرإلا ةحفاكمل

 .رييهديس / لولا 1 موي ءاج نأ ئلإ باهرإلا نع هعم ثّدحتلل ةصرفلا حتنأ مل ينأل

 ٌتلمكأ نأ دعب هعم ثدحتلل ةرتفلا هذه لالخ تاءاقل ةثألث يل تبل رمألا مكاو يفو

 .باهرالاب ةهلص اهل سيل رومأ نع هعم تقدحت تاداقللا هده ىف ينكل .ةدنجألا عضو

 يهنت نأ» دعب أم ىلإ 595 لقف هنيع عوضوملا اذه هرع سيئرلا عم ثدحتلل يبلط امأو

 ةرادإ َنِإ لوقلا نكمي انهو «.امهتاعجارم نيلوؤسملا رابك ةنجلو ءارزولا ينواعم ةنجل
 نوري ال يموقلا نمألا سلجم يغظوم َّنأ كلذ .هدلاو ةرادإ نع فلتخت ال نبالا شوب

 اذه نإ .مهكولس بقاري قفارم روضحب ءاقللا نوكيف هوأر نإو ءاردان الإ نيكرلا
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 نئترود يف هدهع لاوط هعبّتا يذلا نوتنلك سيئرلا بولسأ نع دعبلا لك ديعب بولسألا
 ةطلسلا سيئر عم رمتسم لعافت يف يموقلا نمألا سلجم ةئيه ءاضعأ ناك ةادح ءثتكساتر

 ىموقلا هئمأ راشتسم اهب هربخي ال دق ءايشأب هنوربخي ةيذيفنتلا

 هفصي يذلا عذاللا دقنلا كلذ َّنأ يل نّيبت شوب سيئرلا عم يلعافت لالخ نمو
 زكر اذإ وهف .عقاولا نع أذج ديعب لسكلاو ةعّدلا ةايح ئلإ ليمي يذلا هلبألا يرثلا لفطلاب

 فصولاو «طيسبلا لحلا نع ثحبي هَّنكل «جئاتنلل حتفتم نهذ نع منت ةلئسأ لأسي همامتها

 . فد ,قينحت وحل يوت فذ يف هننالج لك بقي هيلع لحي نيو ٠ ..ةلكشملل .ىضتقملا

 طابرب ةدوقعم تناك «قارعلا وأ «باهرإلا لثم «ةّمهملا اياضقلا نم ًاريثك نأ ةلكشملاو

 اياضقلا هذه لثمو . رومألا قئاقدو :قراوفلا نم ًالالظ لإ اهنيب كرعي الغ اهضعب نيلإ اهدي

 يتلا اياضقلا اّمأ .ةدّقعملا تاليلحتلاب متهت ال ةقّيَّضلا هترئادو «ليلحتو ةسارد ئلإ جاتحت

 . ءاهدلاو ةمكحلا هيف نوري يذلا باوجلا مهيدلف اهب نومتهي

 انل ليق دقو نيراغتسلا نم ادج ةريغص ةعومجم نم تاهولعملا ىقلعي نشوب نآك

 نوتنلك ناك دقو .ةرشاعلا ةعاسلا دنع مونلل بهذي ««ةءارقلا بحي ال سيئرلا» نإ لبق نم

 داكتو نوفظوملا اهنّودي يتلا تاركذملا ضرعتسي ءامهن ًائراق ؛كلذ نم ضيقنلا ىلع

 ناك . يللا فيضتتم دعي ركلات تقو ىتح نويزفلتلا رابخأ دعا وهو ءاقوتشم لمن

 يفو هؤرقي باتكب ءاربخ نم مهيدل نمو تارازولا يفظومو ضييبألا تيبلا يفظ وبه قهري

 أرق هنأ فشتكن ًابلاغ انكو .رداضملا نم مهريغو تاعماجلا ةذتاسأ ريشتسي نايحألا ضعب

 ىذلا عوضوملا نع تالجملا يف ترش ةلاقم كتدخأ وأ للا دمتم ئلإ 00 باك تيدحأ

 يل لوقيل تاعاقلا طدحإ يف:نوقيلك نسيئرلا ينققوعسا مايألا نم موي ىفو .. هشقانن
 يف هتلق امب ملع فيك تلءاستو «.ايفلداليف يف هتيقلأ يذلا كباطخ ىف ًاعنص ٌتنسحأ»

 :قانر ةليجقم ةباسنناب قمت 1؟بئاطقلا 215 تعم سس عكرق سلام .يباطخ

 هذه جمارب لودج تعجار امدنعو «.أرقأ انأو ةحرابلا ةليل 5840-0 ةطحم دهاشأ تنك»

 طسوألا قرشلا ىف مالسلا ةيلمع نع ايفلداليف يف هتيقلأ يذلا يباطخ نأ تدجو «ةطحملا

 ًاباتك أرق هنأ نوتنلك ينربخأ تابسانملا كدحإ يفو .ًاحابص ةيناثلا ةعاسلا دنع عيذأ دق

 ىلع لوصحلا تلواح امدنعو «ةقباسلا ةليللا يف زيكرام ايسراك لييرباك فيلأت نم ًاديدج



 ا ف تاتكلل ةعابلملا راجت أرق هنأ كف ه رع و . لعب عبطي مل باتكلا نإ يل ليف هنم هحبسل

 . ةعبطملا لإ هلوصو
ْ 

 اهملذعمو .شوبو نوعنلك راسن ئصحن الو َدَعَت ال اقورف 4 حضاولا نمو

 ىلع ل وصحلا ةقيرط يف ل نيلجرلا ديب قرفلا وه اهّمهأ نأ ريغ «نايعلل رهاظ يلج

 لإ كرحتي مل .ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلإ ةرشابم لوصولا ديري يتوب ٠ .اهتجلاعمو تلاهوولعسلا

 كسمي املثم هاياوز عيمج نم هصخفتَيو همامأ رمأ لك عضي نأ ديريف نوتنلك امأ . مامألا

 لئاسأ تنك ام ًاريثكو .مهكبريو هيفظوم ةريح ريثي هنأكل ىتح كيبور بعكم هديب
 روج لعج ىذلا ريبكلا قرافلا كلذ نع ربمتيس / لولا عم رشع يداحلا ا يسفن

 ْنَأ ول عضولا نوكي نأ هقاعب بشيك ءاتيلف ءادتتعالا عقو نيح دالبلل اسيقرب كوي
 اديرولف يف يرجأ يذلا عارتقالا ةجيتن نأ ول وأ .نوتنلك دهع يف لصح اذه ءادتعالا
 .ةيلإ علا ام سكم تناك

 .ءادتعالا عوقو لبق ةيتارابختسالا ريراقتلا اهنع أرقو .ةدعاقلا ميظنتب شوب عمس

 ناك لاحلا ةعيبطبو .اهتعيبطو ةكرحلا هذه رداصم نع ءيش ةفرعمل ًاتقو رخَدَي مل هنكل

 كرحت يذلا راطإلا نكل .نيعاص عاصلا دري نأ تامجهلا كلت بقع يروفلا هروعش
 هزيكرت يفو ؛انّدض اونوكت وأ انعم اونوكت نأ امإ' ة ةريهشلا هترابعب هصيخلت نكمي هنمض

 ةصرفلا هل تحيتأ دق ًادحأ نأ دقتعأ الو . اكيرمأ ةوق زاربإل قارعلا عم يطاعتلا ئلع

 ةكرحلا كلت ةوق نم ديزتسو ًانمأ لقأ اكيرمأ لعجت فوس قارعلا ةمجاهم َّنِإ هل لوقيل
 دحأ نم لوقلا اذه لثم عمسي مل ديكأتلاب وهو .يمالسإلا فّرطتلل ةضيرعلا ةيباهرإلا

 .اهمرتحيو مهريغ نود مهدحو مهئاراب قثي نيذلا نيراشتسملا نم ةقّيضلا هترئاد لخاد

 نلعألا ربمعيس /' لوليأ نيم رشع ىداسلا ءوي هاليللا ًاسيئر ناك رخآ اميع) نأ ولو

 . دلبلا هلا ودقلا اهلس رو :تاّوقب يناغفألا ةدلابلا كلل هوجو ىهلأو «باهرإلا ىلع برحلا»

 نأ ركمأ سيئر ننأل نمي الو ريعتيس / لوليأ 1 ثادحأ رثإ شوب جروج هلعف يذلا امف

 ىلع هدر يف شوب جروج هب درفنا يذلا ديحولا «ينكلال ؟تامجهلا هذه دعي هلعفي

 هنققلي اسرد هنم لعجي نادلبلا نم دلبل هؤاقتلا وه ؛دحأ هيف هيراجي ال يذلاو .باهرإلا

 يف ًاطزوتم ادلب سردلا اذهل يتتني ملو ؛باهرإلل ةيعار نوكت نأ لمتحُي ةلود لكل
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 .رايخلا اذه هسفنل ىقتتي هريغ ًاسيئر رّوصنأ نأ يلع ليحتسيو

 وأ رتراك وأ بألا شوب وأ نوتنلك لثم) ةرادإلا سأر ىلع اوناك نيرخآ ءاسؤر َّنَأ ول
 ةرهاظ اومهفتيو اوسردي نأ نولواحيس اوناك .فرصتلا كلذ ريغ اوفّرَصَتل (دروف
 ةيلمعب اوموقيل نيرخآ ةعبرأو ًايدوعس رشع ةسمخ عفدي يذلا ببسلا اوفرعي نأو «باهرإلا
 نم ةرهاظلا هذه بابسأ ةجلاعمل يملاع عامجإ ءانب نولواحيس ؛ «نييكيرمألا لتقل ةيراحتنا
 نييباهرإلا لاقتعا ىلع ةنواهتملا تاموكحلا نوربجي هسفن تقولا يفو ءاهروذج
 ةيوست ضرف ًادّدجم لواحي نوتنلك لّيختأل ينو .ةمعادلا تامظنملا قالغإو نيفورعملا
 كانه نيملسملا مامأ ًاباطخ يقليو ةيدوعسلا ىلإ ةرايزب موقت وأ «ليئارسإو نيينيطسلفلا نيب
 عضو ليبس يف ًادهاج لمعي وأ ينيدلا حماستلا ىلإ وعديو ةشايجلا بفطاولاب نقي
 ريفوتو ةيوونلا ةحلسألا نم ةيلاخ ةقطنم ثادحإ نّمضتت ناتسكابو دنهلا نيب ةينمأ تابيترت

 رمأ كانه امنإ ,حجنت ال امّبرو ًاحاجن زرحت دق دوهجلا هذه لثمو .ناتسكاي يف رارقتسالا
 ملسملا بابشلا دنع فرطتلا ليوحتو يمالسإلا ماعلا يأرلا ةراثإ وهو طق هلعفت نل دحاو

 . قارعلل انوزغ هيلإ ىضفأ يذلا وحنلا ىلع اكيرمأ دض نّيدعاصتم دقحو ةيهارك ىلإ

 ةيوجلا طوطخلا نمأ ّنَأ «نانثأ هيف فلتخي ال ءحوضولا ةياغ يف ًارمأ ناك دقل
 وشّئفم نوكي نأ ضراع شوب نكل . تارئاط عبرأ فاطتخا ّمت نيح تانيسحت ىلإ ةجاحب
 سركنوكلا مامأ ةكرعملا هذه رسخ امدنعو .ةيلاردفلا ةرادإلا يفظوم نم تاراطملا ن أ
 مضت ةديدج ةلاكو ةرادول ًاسيئر «)011 86420210 واغ كام نوج «ةلئاعلا ءاقدسأ دسأ ريع

 هل هججوملا ذيدشلا دقنلا ببسب روهش ةعضب دعب هلزع ئلإ رطضاو .تاراطملا نمأ يشّتفم
 ةسردملا يف هليمزو شوب ثبل ام ذإ .اعبأت اطمن راض نييعتلا اذه نأ ريغ , سركنوكلا نم

 (ضييألا بيلا يفظوم نووشل اريد هنيع يذلا) ©1297 50 نوسنوج يالك ةيدادعإلا

 يف مهئييعتل نيصلخم نييسايس قافرو ةلئاعلل نيلاوم صاخسشأ دع قاقسبي اذحأ نأ

 نم ةدمعألا ٍباَّتُك دحأ يل مهفصو امك .صاخشألا ءالؤهو .ةساسحلا فئاظولا

 ( .ايفاملا نم ًادْمِح رثكأو «نومّتكتم مهو «مهعئابط ىلإ سانلا برقأ مه» «نييروهمجلا

 يتلا ناتسناغفأ يف ةدعاقلا د "الم نإ ويف ربمترس / لوليأ ]1 دعي أدنج حضاو رمأ ةّمئو
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 ءامعز ىلع ءاضقلا متي نأو يكيرمأ لالتحال ًافده نوكي نأ بجي نابلاط ةكرح اهمكحت
 ف ضرع ءدبلا يىفغف .ةدودحمو ةئيطب تناك «؛قلسأآلل شوب دوهج نكل . - ذعاقلا

 تاّوَقلا نم ًاليلق لسرأ ضرعلا اديه قيما امدنعو 10 ريزخ مقتلاب | وبَّنِجي نأ َن ؛املاطت

 تراارقا ءالسررأ لأي فلا نم ةدعاقلاو نابلاط ءامعز نك ةمت امدنعو ءرمألا ئداب ىف ةصاخلا
 يف كرويوين ةطرش دارفأ نم ًاددع لقأ ًادونج ُلُقَتِل وأ ءيركسع ءاول نع ُاِقَ ةيفاضإ

 ١ *إ
 . .بتدامينامه

- - 

 لوليأ 11 دعب تايولوألا ةمدقم ىف نوكي نأ وه هيف سبل ال ًاحضاو ارمأ ئرأ ينإو
 نكمأ ام فيفختلا ةيغب يمالسإلا ملاعلا عم ةدحتملا تايالولا تاقالع نيسحت ربمتيس /
 اذهف .ةدعاقلا ميظنت اهلْئمي يتلا مالسإلا نع ةهّوشملا ةروصلا كلل ِمَدَقُي معد ىأ نم
 ةصاخلا هتلمحب موقي ميهظنالا واو ءانيلع ىدتعا يذلا ودعلا وه يوشع :ميظنتلا
 ره ايلوأ ةوطخك اكي رمل ىدصتلل نيملسملا نييالمب ر يثأتلا ىف ىلإ ةحجانلا
 .نابلاط ةكرح جهن جهنت ةملظتأب آهلاديعساو ةمئاقلا تام 5 ةحاطإلل ةيملاع ةلمح
 لاقطسا دورس نما ريك لفت نأ اميلع يجي هقادهأ ٍةيَمحت نم هعنمنو ودعلا اذه . رهقت ىكلو

 امه ةيملسملا كلع الوبق رثكأ.انميق هلثمت امو نحن نوكن نأ ىغبتي” ءارقألا نهي لق وأ
 كلت لك يف ديازتم معدب در وظحي ةلثامملا تاعامجلاو ميظنتلا اذهف .ةدعاقلا هلثمت
 نيفرطتملا ةمئألا نِإف جهنلا اذه مط نإو . ايسينودنإ ئتح برغملا نم ةدتمملا ةقطنملا
 كلذي , ٌرَقَأ امك) مهلتق وأ مهلاقتعا عيطتسن نأ ن هرثكأ نييباهرإ ل لوح جدخي فوس مهسرادهو

 ةروص تمسرو اهاوتحم نضعب عشر ةيلخاد ةركدم يف ذ 2003 ةنس دليغسمار قيئادود ريف :أ

 نم الدبو . (ةينلعلا ةتاحيرصتا ىف اهريكذي مل ! باهرإلا : اع برحلل همييثقت يف ةمتاف

 هديري ام سوب هل مّدق ىودعلا | لص كب ىلغحي يذلا ع هسأو وَلا يبعشلا ل ةسثل ١١ كلت ةهجلاعم

 مالسإلا 5 ابرح صر نةحدت اكيب بأ نأ ١ الولع عطاسلا ناهر بلا وشو الأ 4 ودعل || ا!لح ءاتستي ْ

 . ةيمالسإلا دالبلا لييبا 38 ومداقلا ددجلا ن :ةيبياصلا نحل ان 1

 اهنع ا ل تاعامجلا ند ديدجلا اه جو ةدعاشلل مدقت نأ اكي رمل 0-- ا

 ينغ يبرع دلبل رْرَبْملا ريغ وزغلا كلذ نم لضفأ اهتاميظنت يف ددج دارفأ دينجتل ةليسو
 نويع ضمغيو أ ةيباجيإلا انلاعفأ لق يخلي نأ هل نكمي وزغلا اذه ريغ ءىش 5 . لعل اقن



 315 هدعبو ريمتيس 11١ لبف

 هرب ناس 3ك ودبي . مهنادلب يف حالصإلل مهل انتاءادن عامس نع مهئاذأ مصيو نيملسملا

 ئدملا ديعب ٍمُكَحَت نم ًاعون سرامي قهاش لبج يف عينم نصح لخاد ئبتخم وهو ندال

 وزعت الأ ابعت «قارعلا مجاها :الئاق دعب نع هل فتهيف . سوب مرر نهذ ىلع

 ( . قارعلا





 رشع ىداحلا لصفلا

 اأطخلا برحلاو ةحبحصلا برحلا

 دعب قارعلا مجاهن نأ انل يغبني ناك امو ءوحنلا اذه ىلع نوكت نأ اهل يغبني ناك ام

 هيف لمعي برحلا هذهل ليدبلا ويرانيسلا روصت لواحنلو .ربمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا
 كلت اهنع تفشك يتلا ةيساسألا ةلكشملا عم يطاعتلل دالبلا يف ةماع ةئبعت ئلع سيئرلا
 11 دعب باهرإلا ةحفاكمل لماشلاو حجانلا دوهجملا ودبيس فيكف .ةيباهرإلا تامجهلا
 ؟ربمتبس / لوليأ

 ءاهلوأ . سيئرلا ةدنجأ يف ةيسيئر دونب ةثالث نم فلأتي نأ دوهجملا اذه يف ضَرَتْفي
 نمأ ةيوقتو ًايلخاد باهرإلا مامأ انفعض نطاوم ىلع بلغتلل ةرابج ًادوهج سيئرلا لذبي نأ
 ميظنت ةيجولويديإل ئدصتلل ةمظنم ةيملاع ًادوهج لذبي نأ هيلع بجي ءايناثو >نطولا
 ميقلل دييأتلاو معّدلا دْشَحو ؛يمالسإلا فّرطتلل ةيباهرإلا تاكرحلا نم اهريغو ةدعاقلا
 لذي نأ كفلاقو .يريغقلا ,لوصألا يينلت ليدبلا داجيإو ةكرتشملا ةيمالسإلاو ةيكيرمألا
 ءاهنإو نييباهرإلا لاقتعا ةيغب سيل رامضملا اذه يف ةلعافلا لودلا ىدل ًافّنكم ًاطاشن
 اهتيكيقو ةحتفتحلا تاهوكتلا معد لجأ نم امئإو بصف مهليومت عتمو مهتاذآلم
 .ةدعاقلا باهرإل لثامملا باهرإلا روذج ثاثتجا نم ًايعامتجاو ًايداصتقاو ايسايس
 ناريإو ناتسناغفأ يه هذه تايولوألا ةحئال يف ىلوألا ةبترملا لتحت يتلا لودلا)
 لولبأ 11 دعب ذقن نأ ضرتفُي ناك يتلا رومألا ةمئاق نّمضتت ملو .(ناتسكايو ةيدوعسلاو
 نم ًاريثك بّلطتت فوس اهلعف بجي يتلا ءايشألا كلتو .قارعلا وزغي قلعتي أذنب ربهتيس /
 يح رع سيتاك ينل ةرفوتم تامامتهالاو دراوملا هذه نكت ملو ءدراوملاو تامامتهالا



 دونبلا هذه نم ْذفَتُي نأ ضرتفُي يذلا امو هلعف مت ام ىرنو رظننلف .قارعلا وحن ًاعيمج
 .ةدنجألا ىف ةيسيئرلا

 افده حبصت يتلا انيدل فعضلا نطاوم ةلازإ ئلوألا ةيولوألا نّمضتت نأ ئلؤأ ناك

 ربمتيس / لوليأ 11 تبقعأ ىتلا ىلوألا مايألا يفو . طولا نمآ د زيزعتو باهرإلل الهس
 يكيرمألا بعشلا ئلإ لماشو ماع نايبب يلدُي ْنَأ سيئرلا ىلع نأ ضيبألا تيبلا كردأ
 ةيامح نع همهُف لُهْسَي ًائيش لوقي نأو هلعفن نأ بجي اًمعو َتَّدَح اًمع هيف ثدحتي
 سركنوكلا يسلجمل ةكرتشم ةسلج مامأ هباطخ ئقلأ نيح هنكل . . تامجه عوقو نم اكيرمأ
 ةيالو مكاح 700 8108© جدير موت وه دحاو صخش مسا عيمجلا مامأ نلعي نأ راتخا
 هنأ هيلإ رظانلل ودبيو «باونلا سلجم لخاد ةصاخلا ةفرشلا يف سلجي ناكو .ايناملسني
 يف نيبراحملا ىمادق نم وهو ؛هجول || عّيرم «ةماقلا ليوط ءاكيرمأ طسو يف ةئيب نبا
 يف هل ًادوهشم ًاحاجن ققحو ىربك ةيالول ًامكاح ناك . . اهيف حورجب بيصأ ثيح مانتييف
 يأ مدقي ملو ««نطولا نمأ ةرادإل» نشيبالا :كييبلا ىلإ يتأي نأ شوب هيلإ بلط .اذه هلمع
 / لوليأ 11 دعب مايألا كلت يف سيئرلل ال لوقي نأ عيطتسي دجأ الو طرقا فنا بقت

 نم

 #1 دس و

 ةمصاع |[ 8 غربشس راه ةنيدم يف مكاحلا رقم ىلإ تيد مايأ ةعضب دعبو
 ىّيِهيو هتعتمأ مزحي جدير ناك . . كننواد نْيَو لارنجلا ةلحرلا هذه يف ينقفار دفو .ةيالولا

 امزاللا ةبامولوبلا لك تابت“ لحنا يم تاز دعم ناقنلو نإ ىلسفل هلا

 ) .رفصلا نم ءدبلا ىلع نأ تننظ دقت

 هنأ ىلإ ريشي هيلإ خّلبملاو رداصلا رارقلاف . .ًاييرقت رفصلا نم أدبي نأ هيلع ناك «نكلو
 نطولا نمأل ةئيه ةقدلل ًايحوت وأ يموقلا نمألا سلجمل ةيزاوم ةسسؤمل ًاسيئر نوكيس
 جماربلا نم ًاددع دوقت نييصاصتخالا نم ًادرف نيسمخ وحن مضت ضيبألا تيبلا يف
 ءالآلا فيفختو ثراوكلا نم ةياقولاو يلخادلا نمألاب ةقلعتملا ةيلاردفلا ططخلاو
 نمزلا نم دوقع ىلإ جاتحا يموقلا نمألا سلجم نكل . .اهدتقو اينيب ىشتتو ءافعفنالاو



 ةيصخش ىلع دمتعت هتّيلعاف نإف كلذ مغربو .ةلعاف ةادأ ءنآلا هيلع وه ام ئلع حبصيل
 ليذلا حام موتا . هيب ةيعاسمعلا عئاوملا يف نينتعم ا نا“ امام ىلوتي نم

 نكي مل «نطولا نمأ» يف لمعيل نطنشاو ىلإ ءيجملا ئلع جدير موت قفاو امدنع
 حبصي نيح ةيقيقح ةطلسب عّنمتي فوس هنأ ٌببَح .ايعجعرط انو ةمهسلا هذه ةيعام ىردي
 يأب مايقلا عيطتسي ال هنأ دجو ام ناعرس هنأ ريغ . .نطولا نمأ نوؤشل سيئرلل ًادعاسم
 . ضيبألا تيبلا ناكرأ ةئيه سيئر 80إ/ 03:0 دراك يدنآ عم رومألا حضْمت نأ لبق لمع

 لبق هّنأ ريغ ًاريزو نوكي نأ بحي الو ةديدج ةرازو ثادحإ ة ةركف ضراعي ناك هنأ عمو

 ًاريثك فلتخي ايناثلسني ةيالول مكاحك هعضو نأ ديب .دراكو شوب نم طغضب عضولا اذهب
 لامعأو ةساّسح فئاظو يف نولغتشي فظوم 200,000 وحن مضت ةيداحتا ةرازو ةرادإ نع
 ًالامعأ ىلوت ًاريدم وأ ًاينمأ ًاريبخ سيلو هعبطب يسايس هنأو اميس ال «ةيمهألا ةغلاب نمأ
 . هيرادإ

 ةمق يف نطولا ةيامحو باهرإلا ةيضق نوتنلك سيئرلا ةرادإ تلعج نأ دعبو

 اهءارآ مّدقتل سلاجملاو تائيهلاو ناجللا نم ةعومجم تلكشت :ةبثازيملا تايولوأ
 اهُئيْمَس «ةياغلا هذهل تاططخملا عضو نوريثك لواحو .نيتلأسملا نيتاه يف اهتاظحالمو
 تارازولاو تالاكولا فلتخم ةكرح مسرت اهّنأل 'ةيئابرهكلا تاليصوتلا تاططخم»
 نيرداق اونوكي مل ناجللا كلت يفو سركنوكلا يف نيريثك نأ ريغ .رمألا اذهب ةقلعتملا
 ةجلاعم يف كراشت نأ عيطتست ةيلاردفلا تالاكولا نم ًاددع ّنَأ يه ةدحاو ةقيقح مُهفت ئلع
 هَّنِإ نولوقيو ٠ .نطولا اذه يف دادعتسالاو نمألا لثم مجحلا نم ردقلا اذه ىلع ةلكشم
 ضيبألا تيبلا نم قيسنتلاو ةدايقلا ّنأب عانتقا ىلع تنك يّنكلو . ةقدلا ىلإ رقتفي ءارجإ

 فلتخم يف لمعت ًاعيمج تالاكولا العجت نأ ناعيطتست .ةعاربلا نم ةمّدقتم ةجرد ىلع
 يف ةنس نيثالث نع لقت ال يتلا يتربخ ىلإ ادانتساو . لماشلا ماعلا جمانربلا تانوكم
 قيدانص ليضوت ةداعإل ةليدبلا ةقيرطلا نأ عانتقا ئلع تنك نطنشاو لخاد ةيندملا ةمدخلا

 :بيلخلادلا ممآلاو دادعتسالا عم يطاعتلا ىلع ةردق لقأ انلعجت فوس تاسسؤملا هذه
 يضاملا يف تلصح يتلا ىرغصلا تاجامدنالا هذه كلذ لاثمو .ةمداق ةريثك تاونسل



 تقرغتسا دقو لقنلا ةرازو وأ ةقاطلا ةرازو ثادحإ ىلإ فاطملا ةياهن يف تضفأ يتلاو

 ءيش رخآ ْنِإ» : لاق ثيح يأرلا ينقفاو يذلا جدير موتل هتحضوأ ام اذهو .ةريثك تاونس

 «.ةديدج ةرازو ثادحإو ميظنتلا ةداعإ وه نآلا هلعفن نأ نكمي

 )0ع نامربيل وج روتانيسلا دمتعا دقف . كلذ فالخ ئلع ناك سركنوكلا أو نكل

 نم ةنجل اهتمدق ةيصوت ىلع ,يلخادلا نمألا نيسحتل ديزملا لعف 1 دو يذلا ءانعطعممقم

 مدقتف 021 11366 تراه يراكو ال/3::عم اكان07030 نامدور نراو ةسائرب سلجملا جراخ

 نم ددع نم لكشتت ةديدج ةرازو ثادحإب ةيصوتلا هذه يضقتو .نوناق عورشمك اهب

 تاتاضيفو :كمسلا ةيبرت رشا[ وحأ لاثملا ليبس نلع اهنم تلتقي ماه تاذ تاللاكولا

 لع ةقيطملا ةقرحتلاو ةيسففنلاب ةضاخلا كابيردقلاو :ريويسوكلاب ةقلعتلا ىقارسلاو ريثآلا

 ىلإ ةفاضإ ءاهب قوثوم فتاهلا تاكبش نوكت ناو .تارودقسلا :تترهقو تاادروتسملا

 ةمهملا ىلإ ًاريشم اذه نوناقلا عورشم سيئرلا ضراع .نمألاب ةقلعتملا فئاظولا ضعب
 لك نم سركنوكلا ءاضغأ نم ريثك يأر ناكو .هبتكمو جدير غوت لإ ةدنسملا ةديدجلا
 دنم تقكش دق بنكملا اذهب الوم ةقثانأ فارلاو تاك ريغ حاير بفكم نأ نييزحلا

 در ادبو «ديربلا ربع ةلسرملا لئاسرلا يف روهظلاب ةثيبخلا ةرمجلا ةموثرج َتأَدَب نيح نمز

 . اكبترم اهيلع شوب سيئرلا ةرادإ

 اح ماعلا يعتلا نورنا قرع ينيب وت ني عز 301 .اقَح .كلذك ناك دقل

 يتلا ةريثكلا ةيئويرغلعلا تالباقملا نيع :كيهان :هرلا قيستت 3 رمأ جارتي نأ ةيجي امهلع ج م

 قلق يف نييكيرمألا تكرت ىتلا 190000]/ 1701705017 نوسيموت يموت ةحصلا ريزو اهارجأ

 دالبلا لامعتسال حلصي ةيودألا نم نوزخم انيدل ءظحلا نسحل «ناك دقو .نيديدش رْعْذو

 ىلع انلمع دق انك ثيح «ةمزاللا ةعرسلاب اهنم ديزم ئلع لوصحلل ةزهاج ططخو اهلك
 يف انلمع دقف كلذ ىلإ ةفاضإ «ةيودأ نم جاتحن ام انيدل ناك كلذل ,1998 ةنس اهزيهجت
 تناكف اهل ةمزاللا تادامتعالا ريفوتب ةماعلا ةحصلا رباخم ءايحإ ةداعإ ىلع 1999 ةنس
 ةريسجيلا ءادل ةبّبسملا ةموثرجلاب ةباصإلا نم تالاحلا فالا فاشتكا لاح ىف درلل ةزهاج

 . 016177012 ءادب ةباصإ [يثأ دعي اميقأ كت دقو . ةثيبخلا

 ةقفاوملا نع ضيبألا تيبلا عانتما ىلع نيبزحلا نم سركنوكلا يف ءاضعأ ضرتعاو



 2101 اديشن نرعقاو ةميسصلالا برصللا

 - نولعفي ال نشيف لا تييبلا ىفظوماا نأ هعيردب سركنوكلا ناجل ماما جامو 6-12 : 0 2 . ص من6 ه4 , : 5

 :ماعلا ينطولا قّسنملا يتفصبو «ينأب اركذم عانتمالا اذه ْدَر دق مهضعب ذأ ري « كلا ١

 ١ دادعتسالاو باهرإلا ةحفاكم نع تثدحتو سركنوكلا نم ناجل عست ءامأ تققو دق

 ىلخادلا .

 ْلِه لوتيباكلا يف ةيئاصحإ ةيلمعب ضيبألا تيبلا يف ةيعيرشتلا نوؤشلا بتكم أدب
 يف ةيبلغألاب زوفي فوس نامربيل هب مّدقت يذلا نوناقلا عورشم َّنَأ ن هسا ذو

 ةلديدج ةرازو ثادحتسا نيلوألا «شوب سيئرلل نيتثراك ببسيس اذه هزوشبو : يسلجملا

 فيثكت ئلع لمعلل اهيفَّطومو اهتالاكول ةجاحلا ٌنمأب هيف نحن تقو يف اهترادإ بعصت
 ىلغ أدر ردصيس ذل مهملا عيرشتلا اذه َّنَأ «ةيناثلاو «يلخادلا نمألا زيزعتل دوهجلا
 لبق نيبخانلا ةيبلاغ هتدارأ يذلا لجرلا مسا لمحي فوس ربمتيس / لوليأ 13 ثادخأ
 ضيبألا تيبلا يف نويسايسلا َنوٍلَّلَحملا ئأرو . سيئرلا بئان نوكي نأ ًارهش ن 00

 امم امييلك رم الدب نيتستملا نيتاع نع طق ةدساوب لوبقلا لقفألا نأ شوب ةساكرب
 هب مدقت يذلا نوناقلا عورشمل ةّحلملا ةجاحلا نع نلعأو هفقوم شوب سيئرلا رّيغ اذكهو
 نم مسا نوناقلا اذه لمحي نأ نود ««نطولا نمأ نوناق» مساب هتيمست دعب امنإ «نامربيل
 . هب مدقت

 نم عمجتلا اذه ىلإ ئرخأ تالاكو شوب عورشم فاضأ .رمألا عقاو يفو

 ام ناعرسو .ىرسلا نمألا زاهج اهنمو ءًالصأ نامربيل عورشم اهنّمضت يتلا تالاكولا
 تلمح ىتلا ةديدجلا ةرازولا هذهل دييأتلا دشحل اهلك دالبلا يف ةلمح ضيبألا تيبلا قلطأ
 نودّيؤمو راصنأ مهنمو , عيرشتلا اذه اوضراع نيذلا كئلوأ امأو «. نطولا نمأ ةرازو» مسا

 ناك اذإ اّمع ًادحاو ًالاؤس دحأ لأسي ملو) نييئطو ريغ مهّنَأب اومصُو دقف ًانمض ةرادإلل

 . (عيباسأ ةعضب لبق هتاذ عيرشتلا اذه ضراع امدنع هتينطو ادقاف هسفن سيب ألا كبيبلا

 ةرادإلا رارصإ نع جتانلا ريخأتلا مغرب ةَّصّتْخُملا ةرازولا عقدحلاو حظولا نبأ نوتات رفض

 . اهيف نييندملا نيفظوملا لمع قوقح ىلع دويق عضو ئلع

 ايحلصو ام ايل هودع ل ىضرق تناكو لاما ةقلس تناك ةجيفلا هتع نأ ريق
 دقف .2003 هئسس ربمتثيس / لوليأ رهش ىف تدرقت ةزراب ةسارد ىف تسوي نطنشاولا ةفيحص



 لمعلا يف اهتربخل سيلو ةيسايسلا اهتاءالو ةدعاق ىلع ةرازولا هذه ىف تادايقلا تريتخا

 سلسلا لاقتإلا نامضو جمدلا تايلمع نيمأتل ةيفاك دراوم ةمث نكت ملو . ىليقسلا

 - ضيبألا تيبلل عباتلا  ةيلاقتنالا تارتفلل طيطختلاب صتخملا بتكمل | عطتسي د ملو . ريِسَبلا

 ةربخلاو تاءافكلا يوذ نم نوريثك لمعلا كرتف .رمألا اذهل ةديفمل ا ططخلا مدقي نأ

 نع نايحالا نم ريثك يف اورّبع دقف اوكرتي مل نيذلا امأو «ءيرجي امم مهزازئمشأ ببسب

 هذه يف ةرادإلا ءوس ببسب نمألا زيزعتل ةّمهم جمارب يف لمعلا نع مهزجَع نم مهاوكش
 يف ليوط تقو ءاضقل مهرارطضاو «ةمزاللا معدلا تايلآ دوجو مدعو «ةديدجلا ةرازولا

 . ميظنتلا ةداعإب قّلعتت ةيرادإ ةلأسم لح ةلواحم

 .ةرازولا هله 5 اهجسمد نم ةيساسألا ا كاسكو 3ع ام ةعيبط لامعألا ملاع

 م01 نيآل نأ اكيرمأ ةكرش عم رئراؤ جيا ةكرش مذ ةيلمع ىلإ اورظني نأ مهيلغ

 نا يف ةلاكو نيرشعو نيتنثا جمد مت دقف . فاعضأ ةدع ةجتانلا تالكشملا ددع اوفعاضيو

 . جمدلا اذه لبق ًالصأ ةدوجوم نكت مل ةديدج ةرازو نمض ًاعم

 تام كاقرأ نق ةيركسلاو ناقل يسد هدام ةليئقلا قلوألا تاردابلا تدك قلو

 هب تعلط يذلا ينوللا زمرلا ماظنف .رثكأ نامأو نمأب رعشن انلعجت نأ نم ًالَدَب ليللا نم

 نكت مل يتلا تارالودلا نييالم قفنت ةدحتملا تايالولا لخاد ةيلحملا تاطلسلا لعج

 نمسا تاس نإ ل تاز ضيا ارا يق ستتلا ذه :يععستا يشن تام

 .قلزاكس ىلا ةدوجرملا 3004 ةط رشأ ةيكيررمألا ارقي

 ىف ةنولمعي اولظ نيذلاو .مهلامعأ يف ةربخلاو ةءافكلا باحصأ نوفظوملا اَمأ
 نومتني اوراص يتلا ةرازولا نع مهسفنأ لْزَع يف ام ّدح ىلإ اوحجن دقف «تالاكولا ضعب

 . لقنلا نمأ رصانعو لحاوسلا رفخو يىّرسلا نمألا زاهج لاجر ركذلاب ٌصْخأو ءاهيلإ

 ذخأ نود) تّقَقاو نيح ةرازولا هذه نم غلاب ررضب بيصأ يّرسلا نمألا زاهج ىتحو
 نيح يلاردفلا تاقيقحتلا بتكمل مهدنع ةيلاملا مئارجلا ءاربخ عضخي نأ ئلع (مهيأر
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 سيل هتاذ ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم َّنَأ دجن امنيب .يباهرإلا ليومتلا اياضق يف نولمعي

 اهتاصّصخم ًاضيأ تضفخنا يتلا لقنلا نمأ ةرادإ يف رمألا كلذكو .ةرازولا هذه نم ًءزج

 اهنكل «تارئاطلل نيقفارملا نمألا لاجر ددع ضيفخت ةرازولا تحرتقا ىتح ةيئازيملا يف

 .ةديدشلا تاداقتنالا :ببس ةليلف مايأ دعب اذه اهحارتقا تحس

 ثادحإل ةرادإلا هتحرتقا يذلا عيرشتلا ىلع تاليدعتلا ضعب سركنوكلا لخدأو

 هذه ىدحإ يضقتو .تاّمهملاو راودألل ةددحم ةريثك تاليصفت ةفاضإب «ةرازولا هذه

 ديدج زكرم ثادحإب ءاهيلع زيكرتلا يف حوضولا ديدش سركنوكلا ناك يتلا «تاّمهملا
 تاديدهتلاب ةقلعتملا ةموكحلا ىدل ةرفوتملا تامولعملا عيمج ئلع علطي ةرازولا يف

 .ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو تأر «.يناثلا يأرلا» نوكي كلذبو ءاهلّلحيو ةيباهرإلا

 يف انعط سركنوكلا نم ضيوفتلا اذه يف «يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم كلذكو

 تامولعملا 3 داس املَقو امود فالخ للع :ريتسس ؤملا نيتاه أ عمو .امهتايحالص

 57-5 اتدجو نإ ةكرتشم ةيضق يف اذهشك نأ ناعيطتست مهن ريغ «باهرإلاب ةقّلعتملا

 ةيزكرملا ةلاكولا نع نيِلْئمم مضت ةكرتشم ةئيه ليكشت اتحرتقاف .ادحاو ًايطارقوريب اودع

 شوب سيئرلا حرتقاو .باهرإلاب ةصاخلا تامولعملا ليلحت ىلع لمعت يلاردفلا بتكملاو
 دوجولل ترهظ ام ناعرسو «2003 ةنس «داحتالا ةلاح» نع هباطخ يف ةئيهلا هذه ثادحإ

 نع ردص يذلا «يناثلا يأرلا» كلذ اّمأ .تارتوييموكو نوفظومو بتاكم اهل راصو
 نود ةيغامش تيفو ىطوتلا ىهأ ةزاؤو لكلذ بنمانمو فناظو نم قلادوف سركترلا

 . نيفظوم

 ةيتارابختسالا اياضقلا يف «يناثلا يأَرلا» ءاطعإ ىلع ةرداق نطولا رم ةرازو لعج نإ

 تاعوضومب ؛لّوألا يأرلا» يف ةقدلا نيسحت يضتبقي يلخادلا ءسالاب ةقاععملا

 .ةيزكرسلا تءاراشعمسالا ةلاكو همنقت يذلا ليلحتلا كلذب كيصقأاو .ًاعيمج تارابختسالا

 َّنأ جتنتسن انلعجت يتلا ةمهملا ليلاحتلا يف تاقافخإلا دّدعت يتلا كلت ًادج ةليوط ةمئاقلاو
 نيمرضخملا نيبقارملا رابك تايصوت ذيفنتل ناوألا نآ دقو .ًادبأ لوبقم ريغ يلاحلا ماظنلا
 فئاظو نم ىيتارابختسالا ليلحتلا ةفيظو اوبحسا» :اولاق نيح تارابختسالا ةزهجأ يف

 ءاربخو صاصتخالا يوذ نم نيفظوم مضي ًالقتسم ًاريغص ًابتكم اولكشو ةيزكرملا ةلاكولا

 تارايشسسالا بيكم مبا لمعي ىللا ديدبلا بنكمتا اذهل قوتي نأ بعدو .نييجراخ
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 ةيالو ةدمو عيمجلا همرتحي سيئر هل ٠ .يلاردفلا يطايتحالا سلجمل هباشم عضو ثوحبلاو
 يغبنيو ٠ .ةبخنلا نم نوفظومو «عيمجلا مارتحاب نوعتمتي ةرادإ سلجم ء ءاضعأو ؛ةدودحم
 ) .ةقدلل ًايَحوت مظتنم لكشب نيلقتسم نيقدم ةعجارمل اهعفري يتلا تاليلحتلا عضخت نأ

 تاّمهم لاخدإل تاقيبطت ءارجإل نآلا ناوألا تاف دقف «ةمخضلا ةراؤولا هذ اًمأو
 لعجل عسّنم تقولا يف لازي ال نكل «ةيادبلا يف لصحي نأ يغبني ناك امك ؛لحارم ىلع
 الو ةيّمهألا ةغلاب اهيلإ ةلكوملا تاّمهملاف .هجو ريخ ئلع اهتامهمب ضهنت ةرازولا هذه
 تارازو عم لصح املثم ةلعاف حبصتل نيدقع وأ نينسلا نم ًادقع رظتنت نأ اهل يغبني

 ناك ءيش نم نطولا نمأ ةرازو ليوحت َّنِإ لوقلا نع ينغو . . تئشنأ نيح ئرخأ ةيلاردف

 بّلطتي ةعرابلا ةيكذلا ةموكحلا لزتخت ةسسؤم ىلإ نطنشاو يف عيمجلا ةيرخس عضوم
 ةيندملا ةمدخلا يف نيلماعلا لضفأ نم نّوكتي ةرازولا ماسقأ فلتخم يف يرادإ زاهج دوجو
 هيف لمعلا ئلإ وبصي يذلا ناكملا نوكت نأ بجي . . صاخلا عاطقلاو نيقباسلا نييركسعلاو
 لقن نم ٌدُب ال لوحتلا اذه ثدحي يكلو . ةموكحلا تالاجر لضفأو نيريدملا ةريخ

 ال اهتم ةسلقلا ةّطاحبو :عرطألا تارازولا نم اهيلإ نيفظوملا رابكو تاناكمإلا
 جاتحي ارايخلاب ةلطمسبلا ةلاهلابلا فوزغملا ريثاتلا كاذ قلخ ّنِإو . تافاكملل ماظن عضو نم

 نطولا نمأ ءبعب ضهنت نأ ترثآ شوب سيئرلا ةرادإ نأ وه فسؤملا نكل .لاملا ىلإ
 يف ًادياحم» نوكي نأ بجي ةرازولا هذه سيسأت َّنَأ جدير موت تربخأو نامثألا سخبأب

 يف يموكح ميظنت ةداعإ ةيلمع ربكأ ذيفنتل لاومأ دجوت ال هنأ ينعت ىنعت ةرابع يهو «تاداريإلا

 وأ ؛نطولا نمأل ةرازو ثادحإ نع ًاضوع اهؤارجإ نكمي ناك يتلا ءايشألا نمو
 دقف .هدحو ىلخادلا نمألاب ضصخشلا ةلاكو ثادحإ وه ءاهل ةفاضإ امبر وأ «ايهتم ءاج
 ايناطيرب يف فورعم وه امل ةلثامم ةلاكو ءاشنإ ة ةركف نطنشاو يف نيريثك ناهذأ تدوار
 ا/ئانغهصب امغعاانععمعع سماخلا عرفلا 7 اهيركايبعلا تارابخسسالا# ينعتو 115 مساب

 ايالخلا ةدراطم ىف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايأ 35-2 اهلا بز ريخأ دقف «(«8حصعال طزانع

 تاممهمب دعب اميف موقت تراص مث . .اهيلع ءاضقلاو ةدحتملا اكلسصلا يف ايزابلا ةيرببلا

 دجويو « . 811615 5ععءالرأ4إ/ 50/166 يناطيربلا نمألا ةمدخ#» مساب فرعت تراصو ةيندم

 لؤدلا قف ريثك يف ةينمألا ةمدخلاو .ةحجانلا ةيطارقميدلا لودلا مظعم ىف اهلثم تاسسؤم
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 ال لودلا ضعب يف يهو .ءادعألا سيساوجو ةيباهرإلا ةيرسلا ايالخلا طبض ةمهمب موقت

 لثم ةطرشلل اهيطعت يتلا تامولعملا ريوطت ئلع لمعت اهنكل لاقتعالا ةيحالص كلمن
 ةمدخلا تايلمع نإ حيحص . .ادنك يف ةيكلملا ةطرشلا ةلاينس وأ ايناطيرب يف دراب دنالثوكس
 ةيباهرإ تاعامج ثائتجا يف اهترادج تتسثأ اهّنأ ريغ ءتالكشم نم ولخت ال هذه ةينمألا
 . تايطارقميدلا ئلع اذه اهلمع ىف ًابلس رثؤت ملو «ةنّيعم

 نم هدعبو 9/11 لبق ةدحتملا تايالولا يف ةينمألا ةمدخلا تامهم تناكو
 نييزانلا نيلّلستملا ِبَّنَعَتَي بتكملا اذه ناكو .يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم صاصتخا
 ببسبو .هدعب امو يثراكام دهع يف نييعويشلا دراطيو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ
 سروكنوكلا دينا ةيندملا قوقل هتاءاسإو ). طلعو اه مانع ركوسه راكدإ . ج تازواجت

 نم ءادتبا يلخادلا نمألا لاجم يف يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم رود دييقتل ةددشم تاءارجإ

 ةقحالمو يتارابختسالا هلمع بتكملا اذه لصاو «كلذ مغربو .يضاملا نرقلا تاينيعبس

 تالاحلا ضعب .فسألا عم ؛كانه تناكو .نيصلاو ايسور ءالمع مث تييقوسلا ءالمع

 مل ةديدع تاونس دلبلا اذه يف سيساوجلا ضعب يقب ثيح بتكملا اذهل ةجرخملا

 ةرتف لاوط مهرمأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم وأ «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو فشتكت

 وأ «رارفلل لاجملا مهل نوحيتيو مهنع فرطلا نوُضغي نم ةّمث ناك امك ءمهدوجو
 بتكملا اذه ئلع ناكو .ةيمسر تاماهتا مهقحب مدقت مل نكلو سسجتلاب امميلا ماقسكأ

 ميظنت رصانع ىلع رْثغي مل نكل مهيلع ضبقلاو نييباهرإلا نع ثحبلا ةيلوؤسم يلاردفلا
 نييلخادلا نييباهرإلا كئلوأ ىلع الو «ربمتبس / لوليأ نم رشع ىداحلا لبق ةدعاقلا

 نم اهريغو اتنالتأ ةنيدم ىف ريجفتلا لامعأب اوماق نيْذلا فّرطتملا نيميلل نيمتنملا

 . فادهألا

 بوب ىلاردفلا بتكملا ةسائر ملتسا ربمتيس / لوليأ 11 موي نم لئالق مايأ لبقو
 موللا هيلع ىقلن نأ عيطتسن ال انآ ريغ :قباسلا يلاردفلا ماعلا يعدملا 80 ةاانعاا©] رلوم

 مدعل وأ 9/11 لبق ةدعاقلا ميظنتل نومتني دارفأ ئلع ضبقلا يف بتكملا قافخإ ببسب

 لوليأ نم رشع يداحلا دعبو . . هفلس ىلع عقي انه موللاف «رتويبموك ةكبشل بتكملا ءانتقا
 عوقو عنمب متهي هلعجيف بتكملا اذه فئاظو حلصُي نأ ًادهاج رلوم لواح ربمتيس /

 ىلع زيكرتلا دّرجم نم الدب باهرإلا اياضقب متهيو ءاهعوقو دعب قيقحتلا نم الدب ةميرجلا
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 لوألا لوؤسملا نوسُطَو لْيِد دعاقت 2002 ةنس يف .فراصملا ىلع وطسلاو تاردخملا
 هليدب بلط رهشأ ةعضب دعبو ,«باهرإلا ةحفاكم نع ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ىف

 يذيفنعلا دعاسملا ريدملا ةمهم مّلستيل ثلاث صخش ءاجو ءرخآ بصنم ىلإ لاقتنالا
 بصنملا يقبو «ديدجلا لوؤسملا دعاقت نينثا نيرهش دعيو .باهرإلا ةحفاكم نوؤشل
 مامزب كسمُت ةرقتسمو ةتباث ةدايق نود «بتكملا عطتسي مل ءاذكهو .نمزلا نم ةرتف ًارغاش
 دعب مئارجلاب قيقحتلا ةفيظو نم ةيعونلا ةلقنلا كلت ققحي ققحي نأ :باهرإلا ةحفاكم رومأ

 . اهبابسأ ليلحتو ةميرجلا لوصح عنم ىلإ اهعوفو

 ةيطارقوريب ةرادإ هاجتا لبوسن يننيتيا نإ 1001 ةنس تبسم لْيَو فشتكا امكو
 تالواحم تلبوق .رخآ نّيعم هاجتا يف لمعلا نم ةليوط تاونس دعب ديدج هاجتا وحن

 ريزو) ماعلا يعدملا نم ةديدش ةضراعمب لوليأ / ربمتيس نم رشع يداحلا لبق نوسطَو

 تادامتعا ةدايز نوسطَو بلط ىلع ةقفاوملا ضفر يذلا . تفوركشأ نوج .(لدعلا

 يف لوألا ثالثلا تايولوألا نم تسيل باهرإلا ةحفاكم نأ ةعيرذب باهرإلا ةحفاكم
51 

 رثبتأ اهيرمأ :ةيتاظيربلا نمآلا ةمدكم ىأ .ءافلق كل اةلئامع ةسسوم فادح لمجي ليف
 تناك اذإ ةصاخبو «لاؤسلا اذه نع يباجيإلا باوجلاب هيرغي ام ءرملا دج دق ؟انامأو نبأ

 اهيلإ بقجت باسرإلا اياضق يف ةصّصختمو ةيرصعو ددعلا ةدودحم ةسسؤملا هذه

 نع ثحبلا يف عادبإلاو راكتبالا حورب نوعّتمتي نيذلا دارفألا نم «ًاكذ رثكألاو لضفألا»
 نولمحي نييلاردف ةطرش لاجر نونوكي ال هتاذ تقولا يفو مهنع فشكلاو نييباهرإلا
 ةحفاكم يف ٍلِمَع نم ريخ 1/15 ل ةلثامملا ةسسؤملا هذهل ِبَدنُي نأ نكمملا نم . حالسلا
 زاهج يف وأ ةرجهلا ةرادإ يف وأ كرامجلا يف وأ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف باهرإلا

 وأ ةنازخلا ةرازول عباتلا «ةيرانلا ةحلسألاو غبتلاو لوحكلا» بتكم يف وأ يّرسلا نمآلا

 نآلا لاحلا وه امك تابجاولا يف تَنَشَت ةمث نوكي نل ةسسؤملا هذه يفو .ةنيدملا ةطرش

 باهرإلا ةحفاكم ةمهمب بتكملا اذه ظفتحا نإ «لباقملابو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ىف

 هذهب علطضي يذلا نَمف ءفراصملا ةقرسو تاردخملاو ةيلاشملا ةيررتملاب همامعل صّلقو

 بتكملا مامتها يف لؤحتلا اذه نأ نئلع لدت تامالع نآلا ظحالن اّنأ ةّصاخبو ؟تامهملا

 . نيمرجملا ىلع رمألا نّوه دق «مئارجلا هذه نع ًاديعب يلاردفلا
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 ءامأ ةرثع رجح نافقت نيتريبك نيتبقع دوجو ىلإ ريشي ريشي اكيرمأ يف لاحلا عقاو نأ ريغ

 دض راسيلاو نيميلا نيب :فلاحتلا ىه ءايفالوأ . :لعاق ةنيدح ةيقما ةييسالم ثادحإ

 يسايسلا فلاحتلاف . هتاذ يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف يه ةيناثلاو :ةينمألا تاءارجإلا

 ةيعمجا لثم تاسسؤملا ضعب اهيف دجن يتلا ةرهاظلا كلت يف لّثمتي راسيلاو نيميلا نيب

 اهدئاسيو ؛ًاخف يقتلت «ةيندملا تايرحلل يكيرمألا داحتالا»و «ةينطولا قدانبلا بتاحيصأ

 دوهجلا نم اهفوخ يدبتو . 010 م6»6) يمرآ كيد لثم سركنوكلا « ءاضعأ نقعب ةداع

 صاخ عيرشت رادصتساب حارتقا يأو ..يلخادلا نمألا يلوؤسم ةطلس زيزعتل ةلوذبملا
 عيرشتلا دونب أرقُت نأ لبق ىتح فينعلا دقنلا نم لباوب هباجُي فوس ةينمأ ةسسؤم ثادحإب
 نمألاب ةقلعتملا هتامهم دقفي نأ ديري ال يذلا يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم اَمأو . حرتقملا

 سركنوكلاو مالعإلا ربع ةوقب لضاني فوسف ةديدج ةلاكو وَ ةيسؤع قا حلاصل يلخادلا

 َّنإف ءرمألا اذه يف ردص دق ًاعيرشت َّنَأ ائْضَرَتْفَأ ولو . ليبقلا اذه نم عيرشت : طاقسإل أعم

 هذه وحن عم ًايناودعو ًايبلس ًاكولس نوسراميس يلاردفلا بتكملا يفظوم نم نيريثك

 .ايعع ةواعلاو ايتنعاتت' نم الادب ةديدعللا ةسسؤملا

 مقوم بق ناك اذإوب .ًاديآ' ةلواخسلا نع هفكألا يس آل نيعبتعلا نيناه ةوجوو نكلو
 دجوت ال هنأ ريغ .ديكأتلاب لصحيس هنأ ضرتفُيف دلبلا اذه يف رخآ يباهرإ لمع ثودحب

 لمع يف حضاولا قافخإلا اذه ءوض يف ةديدج ةلاكو ثادحتساب سركنوكلا ىدل ةبغر

 اوناك نيذلا سركنوكلا يف نويروهمجلا ءاضعألا كلذب رقأ امك ؛يلخادلا نمألا ةرازو

 بتكم لخاد ةينمألا ةمدخلا هذه ثادحإ وه نآلا لضفألا ليبسلاف كلذل .اهثادحتسا ءارو

 ةلعاف نوكت يحلو .ةديدج حورب عتمتت ةسسؤم لخاد ةسسؤم يأ .يلاردفلا تاقيقحتلا

 هذهل نوكت نأ يغبني «يلاردفلا بتكملا لخاد نم لضفألا هجولا نئلع اهلمعب موقتو

 بتكملا ينابم لخاد) ةيميلقإ بتاكمو رتويبموك ةكبشو ةصاخلا اهتينازيم ةينمألا ةمدخلا

 نم نكست نأ بجيو : نيلماعلا ةروغل صاعلا اهماظن ًاضيأ اهل نوكي نأو (يلاردفلا

 نم يلاردفلا نوناقلا قيبطت رصانعو نييندم نيللحمو ةيزجم بتاور يوذ نيفظوم فيظوت

 ةيلحملا ةطرشلا لاجر لضفأو ئرخأ نادلب نم نمأ ءالمع كلذكو ئرخألا تالاكولا
 اهيفظوم نم ةريبك دادعأ ميلعت ىلع لمعت نأ اهل يغبني امك . باهرإلا ةحفاكم يف ةلماعلا

 نييباهرإلا ءالؤه ةفاقث ىلع مهبردتو نولمتحُملا نويباهرإلا اهب مّلكتي يتلا تاغللا



 ينيتو هرلا لوصولا ةيرح مهل حاتُت نأ ةماخلا دع رصاتعل ىغبتي ًاريكلأو . مهتيجولويديإو

 .ةينعملا ةيموكحلا تاسسؤملا نم هريغو تاقيقحتلا بتكم ىدل ةرفوتملا تامولعملا لكل

 ةلطلسلا لامعتسا ةءاسإو ةقباسلا ءاطخألاب ةسسؤملا هذه عوقو مدع نمضن يكلو
 نم ل نم فلات نبه فقبل عيل 5 يشير رت دل . ج دهع يف تداس يتلا
 هذه نوكت دق .نيتطاوملا نم ردعلا ايلازبإا لدي اميننب ةومتام نيزيرتتا نياارملا
 0 _ نوكي نأ ىغبني يذلا ؛:مأالاو ةيندملا تايرحلا سلجم» ةئيهلا

 ألا ةمدخلا هذه لمع ةغايص يف ًالعاف نوكي نأ بجي لب .ةطرشلاب ةصاخلا ىواكشلل

 تايرحلاو ةيندملا قوقحلا اهنإ «نييكيرمألا نحن هب نمؤن ام عم ًاقفاوتم نوكي ثيَح
 , ةددملا

 يف ةدايز يأ تفوركشأ نوج ضفر ربمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا لبق
 نم ًادحاو باهرإلا لعجل ةّينلا هيدل نكت ملو باهرإلا ةحفاكمل ةصّصخملا تادامتعالا
 ناكو ةرادإلا هذه دهع ةيادب يف هب تيقتلا امدنعو .لدعلا ةرازو يف ةمّدقتملا تايولوألا

 ناك اذإ ام انسفنأ لئاسُت هتشقانم مامأ نيهودشم انفقو يعم نيلماعلا ءالمزلا دحأ يتبحصب

 : ضيبألا تيبلا ىلإ انتدوع قيرط يف نحنو يليمز يل لاق . ةيحرسم نم ًالصف اذه هثيدح
 رق أ عجل ةيكمي ال ”ديصقأ ؟كلذك سيلأ :ةديدشلا ءظكلا 135 لع نا نعني لد

 (؟قح ىلع انأ له «ةقيرطلا هذهب فّرصتيو ةدحتملا تايالولل ًاماع ًايعّدم

 هنإف .نيديدش صرحو رذحب فّرَضَتي هّلَعَل ءملعأ ال» :هل ُثلقو .ًانفيتُم نكأ ملو

 لجر مامأ ةيناثلا ةرملل هسفن حّشر امدنع خويشلا سلجم تاباختنا رسخ دق ًاريخأو ًالوأ
 « .هل آنا نيل

 ةّدهملا تانوكملا ةرادإ ءاسأف ةينطولا نوناقب تفوركشأ حّلَسَت تامجهلا عوقو دعبو

 يلع قدقعي لجرل نييكيرمألا نييآلمل ًازمر حبصُأف دالبلا لخاد باهرإلا ىلع برحلل
 هتجلاعم يف تفوركشأ هعبّتأ يذلا بولسألا ّنِإو .اييت وصب 8 نس الدم ةيلاامللا اهتايرج

 نييكيرمألا نم ًاريثك لعج دق ةيندملا تايرحلاو نمألاب ةلص تاذ ةيساسحلا ةغلاب اياضقل
 . مهتموكحب ةقثلا نودقفي

 ميظنت َّنأ انداقتعابو .ةيندملا تايّرحلاو ىلخادلا نمألا نيب عقو دق ًاحضاو ًارّثوت نإ
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 اندض انماظن اومدختساف اناني نيل اذه نوفرعي ةلثامملا تاعامجلا نم هريغو ةدعاقلا

 ةينيد تاسسؤم نم راتس ءارو نوئبتخيو يسايس ء ءوجل وأ ءوجل تابلطب نومدقتي اوراصو

 مزهنو ةيندملا انتايرح يمحن يكلو . تنرتنإلا ربع مهتالاصتا نورجيو «ةيريخ وأ
 بعشلا ىدل ةيبلس لعف ةدر ببست ءايشأ لعفن لأ ىلع صرحن نأ انيلع يغبني «نييباهرإلا

 نوناقلل ةعساولا ةضراعملا هذه يف يلجو حضاو وه امكو .ةينمألا تاءارجإلا دض
 نمألا نيب نزاوتلا ةرادإ نسحي مل تفوركشأ نِإف «ةينطولا نوناق» مساب فورعملا
 . تايّرحلاو

 نم نكي امهمو .]056 2201113 اليداي هيِسوْح ةيضق راطإلا اذه يف خراصلا لاثملاو

 ناديم يف سيلو .وكاكيش يف هلاقتعا مت دقو . را رتعاو لوا يكيرمأ نطاوم وهف اليداب رمأ
 ةرادإ هتمرح مث .ل00 ان005 دنيل نوج لّدضملا لجرلا كلذ لثم دالبلا جراخ لاتق
 هفصي دليفسمار دلانود عافدلا ريزو نم رارق كلذ يف ببسلاو ؛هفوقح نم شوب يسيئرلا
 يتلا ةعجارملا كلت يف ًايصخش كراش دق ريزولا اذه ّنَأ كش الو) دالبلل ودع هن

 نم ًادج نيريثك نأ دليفسمار دلانود اهيف نظي مايأ يتأت امبرو . (اليوط ًانمز تقرغتسا
 فصن ةمكاحملا مايأ يف كلذ لمشي امبرو) مهدالبل ءادعأ مه اكيرمأ لخاد نييكي 3

 مهلاقتعا ةّيحالص هلّوخي الأ بجي نظلا اذه نكل ««نوكاتنيلا يف لماعلا يفحصلا قي
 ةيضقب اهتافّرصت يف شوب سيئرلا ةرادإ تزواجت دقل "يني حو نيواسا

 هده زوتسدل «قوِسّسؤملا ءابآلاف اهمسسر ىتلا ءارمحلا طوطخلا ّمهَأ نم أطخ اليداب 5

 ةيساسألا قوقحلا كهتنت ءام موي يف «ةموكح ءيجم لامتحا نم نييكيرمأللا ةيامحلا دقلبلا
 . يطاوسلا

 .«ةينطولا نوناق» ليدعت حارتقأ يفو اليداب ةيضق يف هريغو تفوركشأ هلعف ام َّنِإو

 نينطاوملا نم ًادج نيريثك ةقث عْزعُرُي ,.ةيئاضق ةعجارم نود لامعأب مايقلا حمسيل
 َسَمَأ يف هيف نوكن يذلا تقولا يفو .انقوقح نوص ىلع ةموكحلا ةردق يف نييكيرمألا
 فن لقت تفوركشأ دجن :ياعرإلا ديدهت عم لماتلل ةموكتحلاب نطاوملا ةثئإ ةجاحا
 تاقيقحتلا بتكم مايق ةيناكمإ نع اكيرمأ يف ةماعلا تابتكملا يمّْيَق عم ةّيمالك برحب
 بتكملا اذه جاتحي نأ لامتحا َْنِإ .اهصخفتو ةعلاطملا تالجس ىلع عالطالاب يلاردفلا
 انه نمو .اذهك عازن ئلإ رمألا روطتي نأ يغبني ناك امو «دعبلا لك ديعب عالطالا اذه لثمل



 نوناق ليدعت بلطو اليداي هيسوخ ةيضقو ةفاعلا تابتكملا يمّيق عم ةكرعملا نأ دحين
 ام لعف نم اننكمي ينطو عامجإ ءانب ادج ريسعلا نم لعجت .ررمألا هذه لك ««ةينطولا»
 ةموكحلا ةيساسح ىف ةقثلا فعض كلذ يف ببسلاو «نمألا ىوتسم نيسحتل هلعف بجي
 . ةينادملا تايرحلل

 مل نإف ٠ .نيرذح اونوكي نأ يلخادلا نمألا نيسحت بيلاسأ نودقتني نم ىلع بجيو

 نوفظوملاو ةيجولونكتلاو ةمئالملا تاراهملا اندلبب يلخادلا نمألا تاسسؤم يف رفوتت
 .دلبلا اذه يف ةيباهرإلا ثراوكلا نم ديزم عقي فوسف ءاهل ةمزاللا تاطلسلاو ءافكألا
 مامأ ءاوس ٌّدح ئلع بعشلا نمو سركنوكلا نم لعفلا دودرب ةيندملا انتايرح ددهتت دقو
 ليئارسإ يف انظحال دقو .ةدحتملا تايالولا لخاد ةيباهرإلا ثراوكلا نم ةديدج ةلوج

 مهدادعتسا نودبُي نينطاوملا َّنأ فيك تايطارقميدلا نم اهريغو ايلاطيإو اسنرفو ايناطيربو
 اذه ىلع بجي كلذل .نييباهرإلا تامجه ةهجاوم يف مهقوقح نع ةيعاوط يلختلل
 نع نيعفادملا ةعيلط ىف اونوكي نأ اكيرمأ يف ةيندملا تايرحلا نوسدقي نمم انم طهرلا
 سلجم لثم ةعجارملاو فارشإلل للخ اهلخادي ال ةيلآ تاذو ةلعافو ةمئالم ةيئنمأ تاءارجإ

 ْ .:نمالاو ةيادملا كايرحلا

 ةصّصختم ةلاكو علطضت يذلا رودلا اهيلإ دنسُي مل نطولا نمأ ةرازو َّنأ اندجو املو

 سركنوكلا اهيلإ اهضَّرف يتلا ةمهملا كلتب ضوهنلل لاجملا اهل حتي ملو يلخادلا نمألاب
 دق الا دقتعأ يْنإف .باهرإلا عوضومب ةصاخلا تاليلحتلا يف «يناثلا ىأرلا» نوقف

 ةصاخيو :ريبك يباهرإ موجه عم يطاعتلل ةذعتسم نوكتل دلبلا اذه ندم ةئيهت يف دعاست

 تاعاعشإ تاذ ةيوون وأ ةيجولويب وأ ةيواميك ةحلسأ مادختسا موجهلا اذه نّمضت اذإ

 ًاضيأ تعضو ةديدجلا ةرازولا هذه تثدحأ نيح ترّصق يتلا ةرادإلا هذه نكل .ةرطخ

 نع ةلوؤسملا تاهجلا نم امهريغو ءافطإلاو ةطرشلا ئلإ ةمدقملا تاناعإلا ىلع أدويق

 . ةئراطلا تالاحلل ةباجتسالا

 ةيمست ئراوطلا ةرادإل ةيداحتالا ةلاكولا نمو عافدلا ةرازو نم ٌثبلط 2000 ةنس يفو

 .مجحلا ةطسوتم ةيكيرمأ ةنيدم يف رّجبْفُي ريغص يوون حالس عم لماعتلل ةمزاللا تادحولا
 يتانسنس ةنيدم ترتخاف ءاهدصقأ يتلا ةنيدملا مسا ركذأ نأ ناتهجلا ناتاه ىنم تيلطف
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 دسرت "ل هلأ ىل نّييفق ٠ .ًادج بيرق دهع ذنم اهيف تنك نأ ىوس ببسل ال 13
 تلَصح نإ يتانسنس ةئيدم يف نيلوؤسملل نوعلا مّدقت نأ نكمي تادحو الو ةيلاردف ةطخ
 ةيلاردف تادحو ةّمث َّنأ نورّوصتي ندملا يف نيلوؤسملا نم ريثك ناك دقو .هذهك ةيصم
 تاعاسلا ّنأ اقيا اوزكذ دقو . ىوصقلا ةرورضلا دنع مهتدجنل بهت فوس ام ناكم يف

 مظعم نكل «نيباصملاو ىحرجلا ذاقنإ يف ةمساحلا يه ىلوألا نيرشعلاو عبرألا
 ةعرسلاب ناسرفلا حالس مودق ةيناكمإ يف اوُكش مهيلإ ُتئّدحت نيذلا نييلحملا نيلوؤسملا
 نظي ىتلا ةيلاردفلا تادحولا مظعم نأ يهو ء ءالجبب ةحضاو رمألا ة ةقيقحو .ةبولطملا
 عون نم ةيركسعلا ناديملا تايفشتسم . .يتأت نل مهدعاست فوس اههّنأ ندملا ولوؤسم
 يف داح صقن نم يناعت ةيركسعلا ةطرشلاو .تاوقلا لكيه يف دوجو اهل دعي مل 511
 برح ببسبو) .دالبلا جراخ اهراشتنا يف اهقتاع ىلع ةاقلملا ءابعألا ةجيتن اهدارفأ ددع
 ةبحطصم ًاضيأ دالبلا جراخ ينطولا سرحلا تادحو نم ةريبك دادعأ دجوت نآلا قارعلا
 ةدايقلاو .تادلبلاو ندملا نم اوبِحُس نيذلا قئارحلا ءافطإ رصانعو ةطرش لاجر اهعم
 ليكشت ىلع لمعت مل ةيلخادلا ئراوطلا تالاح يف نوعلا مدقتل كقرحأ ىتلا ةيلامشلا
 لاصتالل ةطخ ىوس كلمت ال يهو .ةيلخادلا ةجاحلا يبلت ةدحاو ةديدج ةيناديم ةدحو

 . (جراخلا ىلإ لسرت ملو دالبلا لخاد ةفدص دجوت دق يتلا تادحولاب

 اة/جممعم نامدور نراو روتانيسلا قباسلا عيرسقلا ساجم وضع تع هيبلط اهندعو

 بيردتل ةقيرط نع ثحبلا يف هيلإ مضنأ نأ «ضيبألا تيبلا نع يليحر دعب اا

 نم ٌتقفاو لماش رامد ةحلسأب موجه عم لماعتلل درلاب اهزيهجتو ةصاخلا تادحولا ئلوأ
 عم يطاعتلل ةمألا دادعتسا نيصحتل صالخإ لكب نامدور لمع دقل .هبلط ىلع يروف
 يف هعم تفلح .ًايداع ًانطاوم حبصأ نأ دعبو خويشلا سلجم يف ناك نيح باهرإلا

 رصانع بيردت ةرورض ئلع يأرلا يف انقفتا اًنكل ءنطولا نمأ ةرازو ثادحإ ئلع يأرلا

 ىربكلا انندم يف تايفشتسملاو ةماعلا ةحصلاو ئراوطلا تامدخو قئارحلا ءافطإو ةطرشلا
 2003 ةنس يلّوألا درلاب ةصاخلا تالاكولا عاضوأ ةسارد يف ةّيوس انعرشو .اهزيهجتو
 ناك «لد أع ة/لعغجا لزتم يمج همسا .درفراه ةعماج يجيرخ نم باش محب انعتساو

 فنانو . ضيبألا تيبلا يف ًابّردتم ًاليمز ناك نيح مايألا قباس يف ًازيمتم المع يل مق
 بيردتل تاينيعستلا رخاوأ يف عوضوملا جمانربلاف . عجاضملا ضقت اهانفشتكا يتلا ءايشألا



 رشع يداحلا ةثراك عوقو مغرب يغبني امك ًاروطت دهشي مل اهزيهجتو يلّوألا درلا تادحو
 لداعي ام الإ تادامتعا بلطب ةرادإلا مّدقتت مل انتاريدقت بسحيو .ربمتيس / لوليأ نم
 . ةمزاللا تاصصخملا نم 5

 ةيلاردف ةدعاسم يأ َّلَتَت مل اهنم /90 َّنَأ ةنيدم 168 يف اهانيرجأ ةسارد تلد دقو
 نم ىيناعت ئراوطلا تامدخ تاسسؤمهو ءريمدايس / لوليأ 11 كامجسم لدم نكذت ةيفاضإ

 طقف اهنم ردانلا ليلقلاو .نمزلا اهيلع افع تازيهجت مدختستو اهيفظوم ددع يف داح صقن
 وأ ةيواميك ةحلسأ هيف لمعتسُت يباهرإ رايد مد لئاصللا ةلضلم ةيدلاو ةيلطلب ةوزا
 ةزهجأ اهتبلط «قّقحتت مل تابلطل ةليوط حئاول دوجو انظحالو .ةعشم لبانق وأ ةيجولويب

 ةماعلا ةحصلا رئاودو «ءافطإلا  ةطرشلا ةراشإ تادحوو 911 ئراوط :لثم
 . ىلّوَأْلا درلا تادحو نم اهريغو «ئراوطلا تايفشتسمو

 ًادامتعا تايالولا يف ىلّرَألا درلا تادحول تادعاسم مدقت ةيلاردفلا ةموكحلا تناك
 ام فاعضأ ةينامث لداعي كنموياو ةيالو ىلإ لام نم اهيف مّدقُي ام نأ نّيبت ةنّيعم ةغيص ىلع
 يدرتملا يداصتقالا عضولا ببسبو . .ناكسلا ددعب تسيق اذإ اينروفيلاك ةيالو ىلإ مُدَقُي

 ندملا هذه تفرص «تايالولاو ندملا يف ةيبيرضلا تاداريإلا ئلع ةيبلسلا هراثآو
 دقو .2003 ةنس يف ةمدخلا نم ءافطإلاو ةطرشلا رصانغع نم ةريبك ًادادعأ تايالولاو
 بجومب تاعمتجملا ةطرشل ةصّصخملا ةيلاردفلا تادامتعالا شوب سيئرلا ةرادإ تضفخ
 صقن دق كرويوين ةنيدم ةطرش دارفأ َّنَأ ئلع ًاضيأ تاءاصحإلا تّلدو .0075 جمانرب
 رصنع فالآ ةعبرأ رادقمب ربمتبس / لوليأ 11 ثادحأ ىلع ةدحاو ةنس يضم دعب مهددع
 .ءادتعالا موي ةطرشلا هذه بتاور تالجس يف لجسملا ددعلا نع

 ءاسؤر) نييّلحملا نيلوؤسملا ىلإ انثّدحتو دالبلا ءاحنأ رئاس يف ندم ىلإ انرفاس
 هنأ مهنم انملعو (ئراوطلا تامدخ يريدمو ءافطإلا جاوفأ ةداقو ةطرش ءاسؤرو تايدلب
 قرفو سْشنَتلا ةزهجأو ةقوثوملاو ةنمآلا لاصتالا ةزهجأ نيمأتل مزاللا لاملا نوقلتي ال
 دق لَمَثْحُم يباهرإ ناودع عم يطاعتلل مزاللا لاملا الو ؛ .نيفظوملاو ذاقنإلاو ثحبلا
 ناك «ضيبألا تيبلا يف تنك نيحو .ةٌعِشُم وأ ةيجولويب وأ ةيواميك ةحلسأ هيف مَّدُحَتْسُ
 ءايشألا رثكأ يه ام» وأ «؟اليل مانت ال كلعجي يذلا اه» لعم ةلعسأ يئولأسي نويفحصلا
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 اهّئَظَن ىتلا كلت يه اءوس ءايشألا ريا نإ يلوقب هبيجأ تنكو «؟انل ثدحت دق يتلا أءوس
 امه انييضي دق اميق اوس رككألا امهررتمأ نقلا نزنيع نإ كلذ مغربو .لامتحالا ةديعب
 حالس ر جفت ءاتاثو :يجرلوبب حالس مادختسا 4 ةجشتن ىودعلا ديدش ءابو ىشفت يشف همن 3 ل

 ةزجحأو ةئيذام دجوت ال هنأ ءانأو نامدور ثراو ءانيدلا تبث دقو . ةيكيرمأ ةنيدم يف يوون

 ةليفكلا لئاسولا وأ ةيرورضلا تازيهجتلا 1 نيبّردملا نيفظوملا وأ ةمزاللا ةطخلا كلمت

 ةنيدم الو «لزعلل تايفشتسم دوجو بلطتي ىودعلا ديدش يجولويب ءادتعا عم لماعتلاب
 . ةٌعِشُم وأ ةيوون ةلبتق هيف مدختسُت ثداح عم لماعتلل ايندلا تادادعتسالا اهيدل ةدحاو

 ىفو لاملل ةسام ةجاحب :ئراوطلل لوألا درلا تادحو» نع انريرقت انرشن نيحو
 ريرقتلا اذه دقتنيل ةرادإلا مساب يمسرلا قطانلا فقو «دادعتسالا ءوس نم فيخم لاح
 سيئرلا ريرقتلا اذه ىلع نيعقوملا نم ناك «.ةبهذم فتاه ةزهجأ» ب بلاطي هنأب هفصيو
 ىسف نوج لارنجلاو ا/لة|13:0 ©1010 وارك مايليو لاريمألا ةكرتشملا ناكرألا ةئيهل قباسلا

 ريزوو لبون ةزئاج ىلع زئاحلا 1/05 8 غرب ردل اوشوجو زوطم ا/ع55عإل

 ةدحتملا تايالولل قباسلا ماعلا يعدملاو (0ع0:8عع دانا زتلوش جروج قباسلا ةيجراخلا

 تارابختسالا ةلاكول قباسلا ريدملاو 8431 ]0 الا/لاتذ:ع تياو وج ىرام (لدعلا ةريزو)

 در دقو .الالثا زد الل عطدأع' رسل مايليو يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ريدمو ةيزكرملا

 باونلا سلجم نم ةنجل مامأ يمسرلا قطانلا نع رداصلا دقنلا اذه ىلع نامدور نراو
 دامتعالا نكمي لاصتا ةزهجأ وه هديرن ام لك «ةبهذم فتاه ةربهجلا يرق اللا حيسنلا : ظائاق

 ءالخإلا رمأ اوعمسي مل مهنأل ةيناث ةّرم ءافطإلا لاجر نم تائم ةراسح بنجتن يكل اهيلع

 ( . يملاعلا ةراجتلا زكرم ىف ثدح انك

 ريغ غلبم ىلإ ةفاضإ تاونس سمخ ئدم ئلع عفدت رالود رايلم 98 غلبمب انبلاطو
 انأ اذه نم مهألا نكل .مهل ةرادإلا هبلطت ام ىلع ةدايز ةيلحملا ةطرشلا ةدعاسمل ِدْدَحَم

 زيزعتل بولطملا ىوتسملا ديدحت اهيف يرجي تاجايتحالا ةساردل ةيلمع قالطإب انبلاط
 ةيلمعل ةجاحب نحن# :نامدور نراو يل اهفصو امك وأ .هقيقحت لواحن يذلا تارذقلا

 تنك اذإو .نينسلا نم اذك ىدم ئلع اذك غلبمب اذك لعفت نأ عيطتست كنإ لوقت ةفامش
 غلبملا وه اذهف «نذإ «برقأ تقو يف ربكأ تاردقل ةجاحب ندملا قطانم ضعب َّنَأ دقتعت



 نوجرختسي مهَّنَأ ضيبألا تيبلا يف ْنَم ّنظي هذهك ةيلمع ريغ نمو . . كلذ هفلكيس يذلا

 ( . مهبويج نم نطولا نمأ ةينازيم

 مزاللا لاملا رادقم يردت ال ةرادإلا َّنأ يه اهيناعم طسبأ يف ةقيقحلا يكل

 يف وأ تايالولا يف ينطولا نمألا تاناكمإ نم اهريغو ئراوطلل يلّوألا درلا تادحول
 سارع ةيلمع يف اهسفنا لغشت مل .فرعت نأ ةدحاو ةرم لواحت مل اهنأل يلحملا قاطنلا

 نيذلا كئلوأ ليومت يف اهريصقت ىدم نع ةيلمعلا هذه فشكت نأ ىشختو .تاجايتحالا

 «ةيرورضلا تاجاحلا نم ليومتلل اهحارتقا ةرادإلا دمتست نأ نع ًاضوعو .اًنع نوعفادي
 ةيلامجالا ةينازيملا هيلع نوكت نأ بجي امل اهرّرصت ساسأ ىلع ًامئاق اذه اهحارتقا ناك
 .ةيدورفلا تاجاحلا ريغ رخآ رمأ لكل ةنازيملا هذه نم هصّصخت نأ نكمي ام ىلغو

 ءاذث ىأل روقلا ىلع بيجتست فوس ةالبلا ءاحجنأ رئاس ىف ىلوألا درلا تاذتحو نإ
 يف دالبلا نع لوألا عافدلا طخ يهف .ال مأ ةمزاللا تازيهجتلاب ةدوزم تناكأ ءاوس اهيتأي
 بلاطن يتلا ةيفاضإلا دراوملا نإ شوب سيئرلا ةرادإ لوقت كلذ مغربو .نييباهرإلا هجو
 لع ائبرح ىف انأ تاء ءاصحإلا ريشت ' .ةدوجوم ريغ» هذه يلوألا درلا تادحو ةناعإل اهب

 اه لالتحالاو بفرحلا نم ئلوألا ةنسلا ىفو .قارعلا دض انبرح يف انفرص دق باهرإلا

 نوعفادي نم زيهجتل ٌةيونس ٌةفاضإ نامدور ةسارد هب تبلاط يذلا غلبملا فاعضأ َةّنِس لداعي

 نأ ةرادإلا تراتخاف .قارعلا ئلع برحلل ةدوجوم دراوملا نكت ملو .اننطو لخاد انه انع
 دينست يف رُكفت نأ نود «قارعلا لع برحتلا فيلاكت ديدستل ينطولا نيدلا مجح ديزت

 . اننطو يف اننومحيو انع نوعفادي نيذلا ءافطإلاو ةطرشلا لاجر هجاتحي ام فيلاكت

 نيس ياارب دليلا يل اب ا هارب ل و

 أ .ليومتلل ةيقيقحلا تاجاحلا ديدحتل دحاو ماظن عضوي ملو «نطولا نمأل ةمزاللا

 تناك دقف ةساسحلا عضاوملا نم اهريغو ةيواميكلا لماعملا نمأ ميعدت ةضاقبلا ةملنألا

 عافدلا ةموظنم يف ةديدجلا ةيجولونكتلا مادختسال ةدع تاحارتقا كسذت و . قيبطتلا ةئيطب

 ىف نأ نويغلا ظطاقنو هرلارملاو تاراطملا يف رشُن اهنم ًادج ردانلا ليلقلا نكل ,«نطولا نع

 يف سانلا ةماع ةقث تفعضأ ةريثك تارارق تردص امنيب .تامولعملاو تالاصتالا تاكبش

 .ةيندملا تايرحلا وحن يلخادلا نمألا يف نيلماعلا نييلاردفلا نيلوؤسملا ةيساسح
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 ديزم فيظوت يف وأ (عافدلا ةرازو ةينازيمل ةلئاهلا تادايزلا يف ةلكشم دجت ال اهّنأ مغرب) يلحملا قافنإلا يف ةدايز يأ شوب سيئرلا ةرادإ ضراعت ةيجولويديإلا ةيحانلا نمف
 هله نأ ةذرجم ةرظن يف ودبي امنيب . يمال عاطقلا ميظنت وأ ةيندملا ةمدخلا لاجر نم
 نود نطولا نمأ زيزعت تاءارجإ متت نأ لاحملا نم هنأ ريغ ؛اهبادتجا نكمي دق رومألا
 . هلعفل دادعتسا ىلع ةرادإلا تناك ام رثكأ ةثالثلا ر ومألا هذه نم دحاوب مايقلا

 يذ يه اهو .ةثراكلا عوقو دعب الإ نّيعم ديدهت ىلع درلا ةقيرط سردت ال اكيرمأو

 يف ةيلحملا تاموكحلاو سركنوكلاو ةرادإلل رذع ةمئ دعي ملف . .تعقو دق ةثراكلا
 بيلاسأ عم لماعتلا نإ .انتادادعتساو يلخادلا اننمأ ئلع تانيسحتلا لاخدإب ريصقتلا
 موجهلل ةضّرعملا فعضلا نطاوم ديدحت ِبْلَطَتَي ءيلخادلا نمألا وأ «ةيلخادلا ةيامحلا
 اهليومتو درلا تاناكمإل ةمزاللا ةينطولا تاجاحلاب ةحئال عضو ًاضيأ بلطتيو . .اهصيلقتو
 يف ًاعئنص نسحن ملو ءاذه نم ًائيش لعفن ملو .ةمداق نينس ىدم ئلع ةمظتنم ةروصب
 نع عافدلا َنإ .اهنوصو ةيندملا تايرحلا يف ةيساسحلاو دراوملاو ةيجولونكتلاو ميظنتلا

 ةضةعملا فعضلا نطاوم صيلقت ئلع دمتعي نطولا لخاد باهرإلا هجو يف اكيرمأ
 .ًاعيمج مهب كاسمإلا عيطتسن ال نحنو .«رارشألا» ب كاسمإلا ىلع هدامتعا لقب ىطخملا

 ئربك فعض طاقن انيدل تيقب املاطو .ًادغ مهريغ ىتأي فوسف نآلا مهب انكسمأ نإو

 موي لكو .اندض اهمدختسيو هذه فعضلا نطاوم لغتسي نم ام موي يف رهظي فوسف
 ةدواميكلا اثلماعم ةيامحو ةدّدعتملا ذفاتملا تاذ اندودح ةيامحل ًائيش لعفن نأ نود يضمي
 فعضلا طاقن صيلقتل ئلوألا ةيولوألا ءاطعإ َّنِإ .راطخألل ةضرع هيف نوكن رخآ موي وه
 ربكألا يدحتلا امه اهصيلقت يف ةلوذبملا دوهجلا ليومتب ةليفكلا لئاسولا داجيإو انيدل
 مايأ حلستلا ةداعإ وأ ءاضفلا وحن قابسلا نع ةيمهأ لقي ال يذلاو اقيقبأ هيسيلارت: ىالا

 نطولا لمشي عّسوم شاقنل مامتهالا ةرؤب يف رمألا اذه نوكي نأ بجي .ةدرابلا برحلا
 مغرب باهرإلل ةضرع لازن ال نحن اهو .كلذك نكي مل هنكل .ةلماش ةينطو ةئبعت ءارجان
 اهم او قال (قارعلا ىلع برحلاا مغربو (باهرإلا ىلع ةيملاعلا برحلا) هذه

 ربمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا دعب امل ةضَرَتْفُملا ةدفجألا كلت لك ىئاقلا دنبلا



 ةفّرَطَعُم ةيلوصأ ةروص ىوس تسيل يتلا ةدعاقلا ةيجولويديإل ليدبلا داجيإ يضتقي
 .نيدلل فيرحتو يجولويديإ ههجاون يذلا ديدهتلا نم ربكألا ءزجلا نأ كلذ «مالسإلل
 نلو ةلكشملا لحت نل نجسلا نابضقو لالغألاو صاصرلاو لبانقلا َّنِ لوقلا نع ينغو
 نيملسملا انئاقدصأ عم نواعتن نأ انيلع بجي لب .يجولويديإلا ىّدحتلا اذه بناوسأ جلاعت
 انبراح املثم ةليوط نينس ربع دتمت درلا اذهل ةيفاقثو ةيجولويديإ ةغيص عضو ليبس يف
 ديدحلاب هذه انبرح نكت ملو ؛نادلبلا تارشع يفو ًابيرقت نرق فصن دم ةيعويشلا
 نايحألا مظعم يف انأ فسؤملاو .سانلل ًابذج رثكأو اهنم ةوق رثكأ ةيجولويديإب لب «رانلاو
 ىدصتي ًاتوص انعمس نإ .ًارمَتُمو ًاتفاخ انتوص نوكي ت هقالسللا للا يل : وأ «تمصضلا مزتلل
 . نيفّرطتملا نيدلا لاجر اهقلطي ىنلا ةيرغملا تاوعدلا كلتل

 رمألا اذه مهفتي ديز يبأ نوج لارنجلا ىطسولا ةدايقلل ديدجلا دئاقلا 0
 ةيدوعسلاو ناعسكاب نإ ههق 1 هيت دنف يكرجلا ةلباقم يف لاق دقف .اديج

 ىلع ظافحلا ئلع امهنم ّلك ةردق يف ةمساح َدعُت نيفّرطتملا دض ًابرح ناضوختا
 كلف د فيس كلوا . ةيركسع ةكرعم يه ام ردقب راكفأ ةكرعم يهو . - ايفر ظيس
 نأ ودبي نكلو .اهعم اهعم لماعتلل 482 ةلقوجملا ةقرفلا لِسرُت نأل رمألا كُرطضي يتلا كراعملا
 ةودجس الو راكفأ ةكرعم .ةدايف ةوتسحي آل نقيألا كتيبلاو ةوكاتتيلا ئفا ةيزل يبا ءاسؤر

 . ةدعاقلا ةيجولويديإب ةميزهلا قاحلإ ئلع اندونج ةردف

 نع ةلاسر ةغايص ىف كراشت نأ ة :رسملا تايآلولا»ةنركح دلع ًايعس :نوكي امبزو
 َّنأ اكيرمأ تكردأ امدنع . انع ًابيرغ سيل رمألا اذه نكل «ةقدلا ةغلابو ةحجان نوكت نيدلا
 ةقيرطب اهلازتخا نكمي ةديدج ةلأسم انتضرتعا ؛ةماعلا ىدل ًاعساو ًالوبق دجت ةيعويشلا
 ةّدِع لئاسو ةدحتملا تايالولا تدَجَوَو . ةيلامسأرلاو ةيطارقميدللو اكيرمأل جيورتلل لمع
 يقاجو :ةينيتاللا اكيرمأ يفو ءايوروأ يف ةيحيسملا ةيطارقميدلا بازحألا ةدعاسمل
 ةداقلا ءانعنص لقنل وأ ءاندجوو .ناتسناغفأ لثم نكامألا ضعب يف ةيمالسإلا تاكرحلا
 .ةييدقلا عهاربو ةيئابعيسلا مالفألاو بتكلاو سرادملاو نييمسرلا نيقطانلاو لاطبألاو
 شيجلا تايابد تلعف املثم ةدرابلا برحلا بسك يف حاجنلا يف هّظح دوهجملا اذهل ناكو
 . ةيبرغلا ايناملأ يف يكيرمألا



 337 ايلا .نروسدلاو ةسيسسلا نيوسلا

 ةلكنفملا اوسهقي ىكل نوؤرقي اذاه ىنولأسي ضيبألا تيبلا يف ءالمزلا ناك نيو
 نقيبألاب ميدف يسرا يئامنيس مليف ةدهاشم ىلع مهّنحأ تنك 2/1 تانيا قع

 اذهف .بتكلا ةءارق خم الدب اع 8جككلع ه4 خلعنعرد رئازجلا ةكرعم» ناونعب دوسألاو

 يريدم» عيمج لقتعتف باهرإلا ةحفاكمب ةصتخملا ةيسنرفلا تاطلسلا لمع روصي مليفلا

 ترسخ اهنكل (؟كلذك سيلا :اتل اقولأبف ارمأ ودبي) مهتداقو «نيفورعملا نييباهرإلا

 مت 21 قطو باهرإلا اذهل ةيجولويديإلا سسألا جلاعت مل اهنأل «باهرإلا» دض برحلا

 مل ددج «نويباهرإ» دوجولل رهظ .مايألا ترمو «نيفورعملا «باهرإلا» ةداق لاقتعا
 ةديحولا ةقيرطلاو .ةدعاقلا ميظنت عم مويلا ههجاون هسفن عضولا اذهو .نيفورعم اونوكي

 أ هتاياغ قيقحت نم هعنمو هذح دنع ميظنتلا اذه فاقيإل

 ؤت نأ نمضنلو «ئرخألا تانايدلا عم ينيدلا حماستلا اهبوعش ميلعت نمضنل ةيمالسإلا
 فيرقلا أر دابصتالا ىلي كسلا يف ةكراشملل ةقئقملا ةضرملا اهيبدل نأ اهترعش

 .ةعجر ريغ لولإ تهتنا دق ةيهاركلاو دقحلا دلوت يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ءاع يأر غوصل يمالسإلا ملاعلا يف ىمظعلا ةيبلاغلا عم نواعتلل يعسلا نم ًالدبو
 انِإ ةدعاقلا تلاق يذلا هتاذ ءيشلا انلعف نوفّرطتملا اهلمحي يتلا ميقلل داضم ملسم

 طعت ملو «اندض ديدهت يأ لكشت ملا طفتلاب ةينغ ةيبرع ةلؤد ؤزغ ىلع انمذقأ .هلعفتس
 لضفأ ةدعاقلل انمدقو .ةينيطسلفلا ةيليئارسإلا ةلكشملا ةجلاعمل ًاتقو رخّدن وأ ًامامتها

 ريسعلا ني اقلعتعو .لقعلا هرّوصتي نأ نكمي اهيدل نيعوطتملا دينجتل ةياعد جمانرب مظعأو
 . ًاقيثو ًانواعت انعم نواعتت نأ ةقيدصلا ةيمالسإلا تاموكحلا ئلع

 ضداكأ تدق هدلظ قم سكتعلا نع لب .نيسح ءاثسي نيبكشتلا نم سلال
 ةحلسأ ةيجولونكت ىلع هلوصح ةيناكمإ ئلع دودحو دويق عضوب 1989 ةنس ذنمو .حاحلإب
 نم ًادحاوو «1990 ةنس ًايركسع قارعلل يدصتلاب بلاط نم لوأ ٌتنكو .لماشلا رامدلا

 ةنس لماش رامد ةحلسأ نم هيدل ام ئلع ءاضقلل ةدحتملا ممألا جمانرب ءارو اوناك نيذلا

 برح باقعأ يف هدض ةيركسعلا تايلمعلا فانئتساب نيلوؤسملا عانقإ ُتلواحو ؛1991
 ةرارق يف فرعأ انأو .1993 ةئس قارعلا فصقل ىربك ةلمحب يدانأ تنكو .ئلوألا جييطقملا

 ةقيرطلاب سيل نكلو «ةطلسلا نع حيزأ نإ لضفأ لاح يف نوكيس عمجأ ملاعلا ْنَأ يسفن

 انهابتنا فرص لالخ نم سيلو «هعفدن فوسو هانعفد يذلا نمثلاب سيلو ءاهانعبتا يتلا



 نيصحتل هجاتحن يذلا لاملا قيرط نع سيلو ءاهلاثمأو ةدعاقلا ىلع ءاضقلا يف انفده نع

 ىلع نيملسملا دقح ومن وهو ًادج ظهابلا نمثلاب سيلو ءاننطو يف باهرإلا نم انسفنأ
 .ةدعاقلا ةوق زيزعتو اكيرمأ

 ةرادإلا ْنِإ لوقت ةرابع تدرو «قباسلا ةنازخلا ريزو ؛لينوأ لوب اهعفر ةركذم يف

 تدهاش ام لالخ نم ىرأ ينإو . نيسح مادص ىلع ء ءاضقلل ديعب دهع ذنم ططخت تناك

 نكمي ةرابع لينوأ ةركذم ىلع شوب سيئرلا ةرادإ در ناكو . قح ئلع هنأ تعمسو
 لعج ًانوناق ردصأ دق نوتنلك سيئرلا ناكو كلذ يف كش نم سيل» :لوقلاب اهلازتخا
 نكلو .ًاضيأ حيحص اذهو .اكيرمأ ةسايس نم اماه ًاءزج قارعلا يف ماظنلا رييغت عوضوم
 وأ ؛حالسلا ةوقب رييغتلا اذه نوكي نأ نوتنلك نهذ يف الو سركنوكلا نهذ يف رطخي مل

 . قارعلل ةدحتملا تايالولا وزغ لالخ نم

 نم دنب قارعلا عوضومو اهدهع تأدب دق نبالا شوب سيئرلا ةرادإ نأ دّكؤملا نمو
 نم لوألا قارعلا برح مايأ رارقلا عاَنّص ةرادإلا ئلإ داع كلذ لجأ نمو . انتا دوق
 ىف ًاريثك اوثدحت ةطلسلا جراخ ءالؤه ضعب ناك امدنعو . .زتيقوفلوو لوابو ينيشت لاثمأ
 تايالولا ىلع بجي هنأ مزاجلا مهداقتعا نع اهوعضو تافلؤم وأ اهوقلأ تاباطخ
 . نلوألا ةرملا يف هلعف نع تزجع أرمأ يهنت نأو ةطلسلا نع ماّدص حيزت نأ ة ةدحتملا
 ناك باهرإلا عوضوم نع ةديدجلا ةرادإلا هذه اهترجأ يتلا تاشقانملا لالخ نمو

 ءيش دوجو مدع مغرب قارعلا هاعري باهرإ ئلع زيكرتلا ىلع عيمجلا ثحي زتيفوفلو
 نأ ىطسولا ةدايقلا ئلإ بلطلا نعو ؛قارعلا نع 2001 ةنس ًاريثك ثيدحلا دادزاو .اذهك
 . يعجضم ضقي ناك ام اذهو . .هوزغل ططخت

 يف لّوحت ةطقن لكش دق ربمتبس / لوليأ نم رشع يداحلا نإ شوب سيئرلا لاف
 ممألا ىلإ ء ءوجللا سيئرلا رّوَق نيح ةَضَرَتْفُم ةمساح ةلحرم ةمث ناكو . . قارعلا نع هريكفت
 :ةدحتملا ممألل هراظتنا ليِطُي الأ سيئرلا ررق نيح ىرخأ ةمساح ةلحرمو .ةدحتملا
 ةروص تّمِسُرو .قارعلا وزغن فرس آفأ نئلإ لحارملا هذه لاوط ريشت لئالدلا تناكو
 داقتعالاو «ةتباثلا ةركفلا تناكو .ىموقلا نمألا ىلع ًارطخ رثكألا دلبلا هنأ هيفيصق لاا رعلل
 ال رارق هنإو «ًالعف ْذْخَْتا دق رارقلا ّنِإ .ةاحوتسملا ةمكحلاو .كش هلخادي ال يذلا مزاجلا
 . هراسم نع هفرحت نأ ةثداح وأ ةعقاو يأل نكمي
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 . ىرخأ ةلود دض برح نشل ةئيعم ةلود وعدي ادحاو ًاببس خيراتلا يف دجن امل
 ةعيرذ شوب سيئرلا ةرادإ اهتذختا يتلا بابسألا اّمأ .ةددعتم اهمظعم يف بورحلا بابسأو

 ةاناعم ىلإ مث لماشلا رامدلا ةديلاسأ ئلإ باهرإلا نم تلدبت دقف قارعلا ىلع اهبرحل

 مت هنإ لاقي قرح باسل ةمسوت ةتلْسَبلا تابسألا هذه ئلإ ةفاضإو .يقارعلا بعشلا

 . نطنشاو ةيطارقوريب لخاد اهلوادت

 يتيشن) مه نيراشتسملا رابك نم ةثالث ىلإ ةَئَلْعُم ريغ بابسأ ةسمخ ىزعُتو

 : يهو .هسفن شوب سيئرلا ىلإو (زتيفوفلوو دليفسمارو

 ةنس يف نيسح ماّدصل تحاتأ نيح بألا شوب سيئرلا ةرادإ هتدسفأ ام حالصإ 0

 ةيكيرمألا برحلا دعب هموصخ دض ةرزجم بكتريو هتوق ديعتسي نأ 1091

 .ىلوألا ةيقارعلا

 ىربك ةيركسع ةوق ئلع ءاضقلا لالخ نم ليئارسإل يجيتارتسالا عضولا نيسحت
 .اهل ةيداعم

 ةدَّدُهُم ةقيدص ةيبرغ لود هيذتحت ًاجذومن نوكت نأ نكمي ةيبرع ةيطارقميد ةماقإ
 .ةيدوعسلاو رصم ةصاخبو «ةيلخاد تامزأب

 (ةنس ةرشع يتنثا دعب) ةيدوعسلا نم ةيكيزمألا تاوقلا بحسل لاجملا ةحاتإ ه
 اهكييرمألا ٍداعم روعشل ًاردصم تتابو ةيقارعلا تاوقلل يدصتلل تزكرمت ثيح

 . ماظنلا ددهي

 رداصم ىلع كامدعالا قفقي ةيكيرمألا قيسللا طقللا رق قيد ردصم داجيإ ه«©

 . اه هوي نق ةلكشمل هقرعف ةطنس ةدرسملا دع ليقلا

 أريبك ًامامتها اهمظعم يف سكعتو «ةرادإلا لخاد لعافتت اهلك عفاودلا هذه تناك

 شوب سيئرلا صخي امبو ؛كلذ ىلع ةوالعو .دوعس لآل ىدملا ليوط رارقتساب

 يداحلا ثادحأ نلع ًادر (ماهو ريبك ءيش لعف» ةرورضب رعشي ناك هنأ دقتعأ ءايصخش

 يف داجلا رامثتسالاب نوكي نأ اذه هدرل نكمي «عبطلابو .ربمتبس / لوليأ نم رشع

 يفو «ناتسناغفأ ىف رارقتسالا م خيسرت يفو 2باهرإلا دض يلخادلا دادعتسالا

 يلوصألا يمالسإلا باهرإلا رداصم عم يطاعتلل اهدوهج يف ئرقسألا ق[دليلا ةددعاسم



 ل لاعفألا هذه نم ايَأ نكلو 8 ,ًاماهو ًاريبق ًاثيلق» دعت ًاعيمس لاعقألا هدلهو .هرعاظمو

 ةلاسر ءاهجراخو دالبلا لخاد ئلإ ةدحاو ةلاسر هّجوي ًاريبكو ًائيرجو ًاعيرس ًاكرحت نكي

 ناك ام ريغ ىلع قارعلا وزغ ءاج دقو «.اكيرمأ نم وأ ساسكت نم بارتقالاو مكايإ" لوقت

 دحاو بناج نمو «قارعلا وزغ رارق ناك دقل .ةقيضلا هترئاد دارفأو شوب سيئرلا هانمتي

 لاملاب اهانلّمحت يتلا فيلاكتلا نكت ملو .فيلاكتلا ظهابو ًائطاخ ًارارق ءريبك دح ىلإ
 يتلا ةلبقُملا تالكشملابو اهانعضأ يتلا صرفلاب ءمهألا وهو «لب :ةطقف عاورألاو

 . اهتمقاف يتلا وأ برحلا اهتجتنأ

 ةلباقم يف ةصاخلا هعفاودو شوب سيئرلا مهف قمع ىلع ليلد حضوأ دجن انلعلو

 دوجو هقيقح» نع ريوس هلأس . 4886© ةطحم اهتثب [01306 52310/إ/61 ريوس كاي هع اهارجأ

 هذه ىلع لصحي يك كرحتلاب مادص مايقل ًالامتحا ةمث نأ مأ لماش رامد ةحلسأ
 نأ لامتحا» :ًالئاق فاش مث («؟قرافلاامو» ريكفت لوط دعب هباوج ناكف ء«ةحلسألا

 «. هنيعب رطخلا نوكي فوسف اهيلع لصح نإو .ةحلسألا هذه ىلع لصحي

 كانه . ةحلسألا عوضوم ىلإ فاضُي رخآ عوضوم نلإ ًاريشم «هلاؤس يف ريوس ّحلأو
 ليلد هتاذ دحب رمآلا اذه ْنَأو «باهرإلاب ةحضاو تالاصتا ئلع ناهربلا ميدقت يف قافخإلا
 باوج ناكو «.تالاحلا أوسأ يف لْلَضُماَو ؛تالاحلا زف يف ةّقدلا مادعنا ىلع
 ةميلس ةينطو ةيتارابختسا تاريدقت وه ليلدلا هيلع انينب ام نإ .. .نإ . . .رظنأ» : سيئرلا
 اكل د .نإ» :باجأف .كلت نم لضفأ ةقد يخوت ةرورض نع ريوس رسفتساو «. اد

 ضرعم دلبلا اذه نأ ينتعنقأ ةيفاك ةيتارابختسا تامولعم ىلع ءانب يرارق تذختا انأ
 هلأسو ةعاجش نم هيدل ام ريوس عمجتساو «.ةطلسلا يف نيسح مادص لظ نإ رطخلل
 سيئرلا بابا لورظلا ضو (؟لماش رامد ةسقسا دوجو مدعب عنتقتل هديرت يذلا امو» : ةيناث

 هن كَتَشأ تأ دعو أ يقلأو ) .ًانامأ رثكأ دلب اكيرمأ ّنإ» ءامود اهددري يتلا ةريهشلا هترابعب

 نيسح مادص نذل انتيرمأ حلاصل بئاصلا رارقلا تذختا ينإ كل لوقأ ينإ» لاق .«.بضغلا

 « . تيوكلا ازغو لماشلا رامدلا ةحاسأ مدختسا

 رامدلا ةحلسأ مدختسا ماَدص نأل 2003 ةنس قارعلا لالتحا ىلع شوب مدقأ نذإ
 .1990 ةئس تيوكلا لتحاو نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا يف لماشلا



 31 ادشنألا برحقاو ةحيحصضلا يرهلا

 نأ ينعي" قارعلل هلالتحا ْنِإ ئرخأ ةرم هلوقي روس هايج عب هتيدعع شوو مقتتاو

 يف عّسوت دق انشيج نأ خرلإ ريشت انيلامأ ةلئاسلا ةقيقسلا دكل ة.ادمأ رثكأ اكيرمأ نوف

 يف لودلا مامأ انقدذَس أَو . عطقني داك ىتح دتما اذإ طاطملا اسك يتبتي امهر دكأ ءداشتتا

 دق نييسيئرلا انئافلح عم انتاقالع ناو انديض مهفرطت دادزا دق نيملسملا َّنأو ؛ ىوتسم ئندأ

 نأ قذصن نأ انيلع بعصي عقاولا اذه مامأو ٠ مئاد يلاتق عضو ١ يف اندونج َّنأو «تررضت

 سك رلا صنلا قا تأ قامت نأ انيلع قو ايلعم عووشلا اذه دعب ًانامأ رثكأ تاب دق اكيرمأ

 املاط ددهم دلبلا اذه» نأ وأ «ءلماشلا رامدلا ةديليبأ لود ةديج ةيازابظعملا راق شوب

 «. ةطلسلا يف نيسح مادص لظ

 قارعلا دض ءارجإ ذاختال ةّحلم ةرورض ةمث نأ اهمعز رّركتو ديعت ةرادإلا تناك

 نع ًاحضاو ًائيش هش مدقت مل اهنكل . ةدحتملا تايالولا نمأ دض دعاصتملا هديدهت ببسب

 رامد ةحلسأ هودجو نهرا ةيداهتلا اذه 3 مايطنالا تاظعأ امنإ .ديدهتلا اذه تاليصفت

 نأ كشو ىلع تارعلا ناك ةيوون وأ «ةيجولويب وأ «ةيواميك ةحلسأ دوجو يأ . لماش

 قارعلا َّنَأ دقتعأ :يموقلا نمألا لاجم يف نيلماعلا مظعم لثم :تدكو : انانش ايمنقعي

 ةئس اهكلقمي ناك هنأ ملعم ادنكو . ةيجولويب وأ ةيواميك ةحلسأ كلمي ناك 2003 ةنس يف

 ًاضعب أبخ هنأ ىلع لئالدلا لك قارعلا مدق [998 ةنيس ىفو ءانهانيأو آنأل .عباامو [002

 سم دنع ةسلسأألا هذي3 لص اامع ةقوثرم ةيئارايغسنلا تامولدس انيدل تسب عقتلو ءايتم
 يف ةييكيرمألا ءاربخلا قيرف سيئر 5©013:1 انانعا[ع: رفلود زلراشت ناك .نالا ىتح 8

 اهليلحتو ةيقارعلا لماشلا رامدلا ةحلسأ ةسارد يف تاونس رشع لمع دق ؛ةيضقلا هذه

 ريبك نوزخم قبي مل هنأ 2002 ةنس هيأر ناكو !| ةدحتملا ممألاو ةدحتملا تايالولا حلاصل

 روهش ةّدعلو وزغلا لبق اذه هيأرب ذخأي مل ًادحأ نكل .ًاديدهت لكشي ةحللسألا ءله م

 قيرف سأر ىلع قارعلا ئلإ بهذي نأ 2004 ةنس يف هنم ةرادإلا تبلط نأ ىلإ نعاس

 . قيقحتلل

 ةسسؤمو خويشلا سلجم يف تارابختسالا ةنجل اهترجأ يتلا تاساردلا تْلد امكو
 ىلإ تامولعم يأ سيئرلا وأ ةيركرسلا .تارابخعالا ةلاكو مدقت مل .08أع يجينراك

 هلكشت يذلا ديدهتلا يف مهماكحأ نوردصي مهنأ ديفت يكيرمألا بعشلاو سركنوكلا
 شتفم رطضا ام اذهو . خيراتلا ةميدق تامولعم ىلع ًادامتعا ةيقارعلا لماشلا رامدلا ةحلسأ



 313 ادينتك ىرعلاو ةعيعستلا نرحل

 ماداص نأ اوقّذص دق «تارمو تام هند داميو لاقت ليبقلا اذه نم تارابع مهعامس

 نيريكك 29 ف كش ينجلاخي الو .يملاعلا ةراجتلا زكرمو نوكاتنبلا مجاه يذلا وه نيسح

 ببيع «ةراب قارعلا يف رطخلل مهتايح نوضْرْعي نيذلا لاطبألا نييكيرمألا دونجلا نم
 فالآ ةثالثل نوري امنإ مهنأ ءضيبألا تيبلا نع ةرداصلا ةلْلَضُملا تاحيرصتلا كلت

 عابطنالا كلذ ئطعُي نأ ًاقح بيهر رمأل هنإ .ربمتيس / لوليأ 1|! موي ًاعيمج اوطقس ةيحض

 اع ليلد لجو لال هثأب ًاحضاو احيرصت سيئرلا م 0 ملو .اندوئجو انيعش يلا بذاكلا

 ربهتيس / لوليأ رهش يف ألإ «ربمتبس / لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف قارعلا طّروَت
 يف أريثك ينيشن كد سيئرلا بئان عسوت نأ دعبو «قارعلا لالتحا دعب يأ . 2003 هئس

 اذه لعلو . ينويرشلتلا «ةفاحصلا هجاو» جمانرب يف ثدحت نيح ةجاذسلا كلتل هتاريسمت

 «ةصانقلل افده اوراص نيذلا نييكيرمألا دونجلا لامآل ةبّيخم ةمدص ناك ديدجلا حيضوتلا

 . قارعلا يف يقرأ ماغلألا مهناستلا نأل ةضرعو

 تامجخ نيب ةلص دجوت ةل لأب الملا مامأ :فارتعالا ىلع شوب سيئرلا مقرأ نأ دعب

 عّرش .«قارعلا يف نيسح مادص ةموكحو ةدعاقلا ميظنت اهب ماق يتلا ربمتبس / كولا 5

 «تالاصتا» دوجو نودكؤي اوذخأو .مهجَبُح ةغيص نورّيَغُي قارعلا برح نع نوعفادملا

 .ًاديدحت 9/11 ركذ ىلع ديكأتلا اولديعي ملو .ةدعاقلا ميظنتو قارعلا نيب «طباوراو

 مامأ هتداهش ءانثأ ليلدلا ميدقتب عافدلا ةرازو ليكو 10010018 !عأ[ا ثيف كود بلوط امدنعو

 ٍفتكي ملو .ةلصلا هذه دوجو تبثت يتلا ةيتارابختسالا قئاثولا زاربإب دّهعت سركنوكلا

 ةيتارابختسالا ريراقتلا نم تارشعل ةصالخ نّمضتت سركنوكلا ةنجل ئلإ ةركذم عفرب
 تامولعم نم اهيف امو ةركذملا هذه ٍبْرَس دق ًانّيعم ًاصخش ّنِإ لب ؛عوضوملاب ةقلعتملا
 لع ةيرسلا تامولعملا هذه ترشن ددجلا نوظفاحملا اهكلمي ةلجم ىلإ ةياغلل ةيرس

 وحن ىلع ةخسارلا ةقيثولا هذه ئلإ نوريشي ددجلا نيظفاحملا نم نوقلعملا قِفَطو .روفلا

 ميظنتو قارعلا نيب ةقالعلا كلت ئلع عطاسلا ناهربلاو عطاقلا ليلدلا اهنأ ئلع ينوناق ريغ
 . ةدعاقلا

 ةءارق يف ةيفاكلا ةريخعلا نوكلمي ال نيذلا كنلوأل ةَعْئَمَم ثيف ةركذم نوكت امبرو

 هذه نم ةفّلؤملا فولألا نئلع عالطالا يف ءاربخلا امأ .ةيلوألا ةيتارابختسالا ريراقتلا

 نطنشاو ةفيحص تلقنو ايش تعنت ال ةركذملا هذه ْنإف ةليوط نينس ىدم ىلعو ريراقتلا



 ماد نأ ارا دق كاتو تنام ايلؤق دامو لاقأ ليبقلا اذه نم كارابع ىيعاسم
 نييربتلا نأ يف دكان يويلاظاي الو . يملاعلا ةراجتلا زكرمو نوكاتتبلا مجاه يذلا وه نيسح

 ببسب ءْنوُنُظَي قارعلا يف رطخلل مهتايح نوضْرَعُي نيذلا لاطبألا نييكيرمألا دونجلا نم
 فالآ ةثالثل نورأْنَي امنإ مهنأ «ضيبألا تيبلا نع ةرداصلا ةلْلَّصّملا تاحيرصتلا كلت

 ءاطتالا كلذ للسن قأ قس بيهر ركل هلإ .ريعس ) لوليأ 14 موي احيمج ارطقس ةده

 ىلع ليلد دجوي ال» هنأب ًاحضاو ًاحيرصت سيئرلا مّدقي ملو .اندونجو انبعش ئلإ بذاكلا

 ربمتيس / لوليأ رهش يف الإ «ربمتبس / لوليأ نم رشع يداحلا تامجه يف قارعلا طُروت

 ىف ًاريفك يفت كو نيثرلا بفافا موت نأ دسيو «قارعلا قكاللعما دن أ م2008 ةنب

 اذه لعلو . ينويزفلتلا «ةفاحصلا هجاو» جمانرب يف ثدحت نيح ةجاذسلا كلتل هتاريسفت

 .ةصائقلل افده اوراص نيذلا نييكيرمألا دونجلا لامآل ةبّيخم ةمدص ناك ديدجلا حيضوتلا

 . قارعلا يف ةيضرألا ماغلألا مهفسنت نأل ةضرعو

 تنام خيي ةلبجص دسسوف ال هناي ذلقلا مان هقازتعالا نق: يشرب يميقرلا وظرأ 81 دعب

 َعَّرَش «قارعلا يف نيسح ماّدص ةموكحو ةدعاقلا ميظنت اهب ماق ىتلا ربمتبس / لوليأ 11

 «تالاصتا» دوجو نودكؤي اوذخأو .مهجَبُح ةغيص َنورّيَغُي قارعلا برح نع نوعفادملا

 :اديدحت 9/11 ركذ ىلع ديكأتلا اوديعي ملو «ةدعاقلا ميظنتو قارعلا نيب «طباور»و

 مامأ هتداهش ءانثأ ليلدلا ميدقتب عافدلا ةرازو ليكو [00ال8 [عأغط ثيف كود بلوط امدنعو

 ٍفتكي ملو .ةلصلا هذه دوجو تبثت يتلا ةيتارابختسالا قئاثولا زاربإب دّهعت سركنوكلا
 ةيتارابختسالا ريراقتلا نم تارشعل ةصالخ نّمضتت سركنوكلا ةنجل ئلإ ةركذم عفرب
 تامولعم نم اهيف امو ةركذملا هذه ِبّرَس دق ًانّيعم ًاصخش ّنِإ لب ءعوضوملاب ةقّلعتملا

 ىلع ةيرسلا تامولعملا هذه ترشن ددجلا نوظفاحملا اهكلمي ةلجم ىلإ ةياغلل ةيرس

 وحن ىلع ةخسارلا ةقيثولا هذه ئلإ نوريشي ددجلا نيظفاحملا نم نوقّلعملا قِفطو .روفلا
 ميظنتو قارعلا نيب ةقالعلا كلت ئلع عطاسلا ناهربلاو عطاقلا ليلدلا اهنأ ئيلع ىنوناق ريغ
 1 . ةدعاقلا

 ةءارق يف ةيفاكلا ةربخلا نوكلمي ال نيذلا كئلوألا ةَِيْفُم ثيف ةركذم نوكت امبرو

 هذه نم ةفلؤملا فولألا ئلع عالطالا يف ءاربخلا امأ .ةيلوألا ةيتارابختسالا ريراقتلا

 نطنشاو ةفيحص تلقنو .ًائيش ينعت ال ةركذملا هذه َنإف ةليوط نينس دم ئلعو ريراقتلا



 هلوف عافدلا تارابختسا ةلاكو ىف ةليوطلا ةربخلا بحاص 0 ا ضيا تاي نع تسوي

 ىلإ اهمظعم يف ريشت «ةدكؤملا ريغ ريراقتلا نم ةلتكل ةحئال ىوس تسيل» ةركذملا هذه ْنِإ

 . امهنيب كرتشملا شيعلا نم عون ةماقإ يف ةدعاقلاو قارعلا قافخإ

 ىوتسملا عيفر رخآ تارابختسا طباض نع ًاضيأ تسوي نطنشاو ةفيحص تلقنو
 يتلا ريراقتلا نييالم نيب نم . : .تانايب نم طاقن» درجم تناك ةركذملا هذه نإ هلوق

 هسفن نوكاتنيلا نأ امك «. حيحص ريغ اهمظعُم نأ دقتعُيو ؛تارابختتسالا ةزهجأ اهب ظفتحت

 عافدلا ةرازو َنِإ ةلئاقلا ةيفحصلا ريراقتلا نأ ديف كن كييف ةركال» نورس بقع ًاناي زلصأ
 برحلا لبق قارعلاو ةدعاقلا ميظنت نيب ةقالع دوجو نع ةديدجلا تامولعملا تدكأ دق

 يرهوجلا عوضوملل ًاليلحت تسيل اهنأب ثيف ةركذم تْفَصَوَو ؛"ةقيقد ريغ ريراقت يه
 « . تاجاتنتسا نئلإ لصوت ال اهنأو . . .ةدعاقلا ميظنتو قارعلا نيب ةقالعلا نع

 نوجؤري ءطسوألا قرشلا يف ةصاخبو «ةداع سانلا نأ يه ةدّكؤم ةقيقح كانهو
 تالاكو ىدل ظْفُْتو لجَسُت ريراقت يف نايحألا نم ريثك يف يهتنت يتلا تاعئاشلا نم ريتك

 .«تارابختسا) تسيل تامولعملا هذه نكل .ةيلوأ تامولعمك ةيكيرمألا تارابختسالا

 درجم سيلو «ماخلا» ةيلوألا ريراقتلل ليلحتو ةسارد ةيلمع نّمضتت تارابختسالا ّنَأ كلذ
 ةلقتسم لئاسو داجيإ ةرورض لمشت ةيليلحتلا ةساردلاو .نازيملاب اهليك وأ ريراقتلل دادعت
 ءالمع عم ةدعاقلا ميظنت ءالمع ْثَدَحَت له «لاثملا ليبس ىلعو . ريراقتلا ةحص نم دكأتلل
 ءالمعلا مايق مدع ًاضيأ ينعزفي دقو .اعم اوثدحتي مل نإ ةشهدلا ينعّورت دق ؟نييقارع

 ءالمع وأ ةدعاقلا ءالمع عم ثدحتلاب نييندرألا وأ نييناريإلا وأ نييليئارسإلا وأ نييكيرمألا
 هذه نوكتو ءرخآلا عم مهدحأ فر لحي نأ «تارابختسالا ءالمع لمع وه اذهف .قارعلا

 «ةبذاك تايسنجا اي ةيقيقحلا ريغ تايوهلا نم ءاطغ تحت ةداع ثيداحألا

 .نيقَشْنُم صاخشأ نع وأ تامولعم نع اثحب كلذو

 ةيناكمإ ةنّيعم ةلحرم يف ندال نب ىلع اوضرع دق نويقارع ءالمع نوكي امبرو

 أطغض سرامت ةدحتملا تايالولا نأ نوفرعي عيمجلا ناك نيح ةّصاخبو قارعلا ئلإ هئوجل
 لاؤسلاو .هب لبقي مل ندال نب نإف ءًاقح ضرعلا اذه ناك نإو .هلاقتعال نابلاط ىلع

 لماك بيردت ركسعم اهلو ةدعاقلا نع ةعّرفتم ةعامج قارعلا يف دجوت له وه رخآلا
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 ماذص ةرطيسل ةعضاخ ريغ ةقطنم يف امنإ بيردت ركسعم دجوي «لجأ باوجلاو ؟زيهجتلا
 شوب سميئرلا ةرادإ تناكو .مادص موصخل عضخت قارعلا لامش يف ةقطنم يف «نيسح

 رشع ةينامث ترظتناو .هفصقت الأ تراتخا اهنكل «يباهرإلا ركسعملا اذهب ديكأ ملع ىلع
 كلمن نآلا اننكل .ريطخلا ديدهتلا كاذ لكشت اهركسعمو ةعامجلا هذه نكت مل .ًارهش
 قارعلا لإ ةدعاقلا ولتاقم ءيجي ثيح ةدعاقلاو قارعلا نيب ةقالعلا كلت لع ديكألا ليلدلا

 .١" مهنم لينلل» شوب ةوعدل ةباجتسا

 نمآلا ذالملا اهل رقويو ةدعاقلل لاملا مّدقي قارعلا نأ هيله دسار ليطم ةسق لاك رق
 «ليلدلا انيدل دجوي امنإ . ذاملل هنلعأو هزربأ نم لوأ شوب سيئرلا ةرادإ تناكل و زغلا لبق
 انيدلو  ةدعبو ريمعيس / لوليأ 11 لبق نمآلا ذالملا ةدعاقلا تحنم ناريإ نأ ئلع ؛ ءعبطلاب
 تعدختسا لق ةدعاقلا 3و «لاملاب ةدعاقلا اودوَر دق نييدوعسلا نأ الولع 525 ليلدلا

 «ةقالع» لك ودبت تامولعم نم انيدل ام مامأو .اهل ًءاطغ ةيدوعسلا «ةيريخلا تايعمجلا»

 .«ئرخأ مكح ةمظنأ عم ةدعاقلا تالصب ةنراقم ةريغص ةيشماه ةظحالم ةدعاقلا عم ةيقارع

 ميدقت ىوتسم ئلإ اقرت ةدعاقلاو قارعلا نيب َةَلَمَتْحُملا «تالصلا» نم ةدحاو دجن الو

 . ةدعاسملاو معدلا

 ةوق دادعت ترد نوكاتنبلا يف ةيلخادلا ططخلا َنَأ ة ةريثق رداصنم :تركذا قاقو

 ريغ .هل ةعباتلا دانسإلا تادحو عم ءاولو / . يدنج لل هويبت داب وجيل ةيكيرمألا لالتحالا

 مقرلا نأ سركنوكلا ةنجل غلبأ عملع كطامقعإكأ يكسنيش كرإ نشسحلا ناكرأ سيئر نأ

 ذهل هضقر نلعأ دليقساو كلانوف عافدلا ريزو نكل .يدنج 200,000 وه يعقاولا

 اهيف امب قارعلاب تايلمعلا حرسم ىف ةلماعلا تاوقلل يقيقحلا ددعلا امأ .تاريدقتلا

 2003 ةنس نم مظعألا مسقلا لاوط هنع ثيدحلا ىرج امكو تيوكلا ىف دانسإلا تادحو
 اذهو . .يغبني امم لقأ مقرلا اذه نأ نييركسعلا نيلّلحملا مظعم دقتعيو .150,000 غلب دقن

 ناك اذإف . كلذ . نم ًاريثك ربكأ هنإ لب .ماقرأ ةبعل درجم سيل ريدقتلاو يأرلا يف فالتخال

 فوسف ؛ةصانقلا فاشتكا وأ لفاوقلا قا لظ ةيهأ قبو نلأأ قوم لقأ نييكيرمألا دونجلا ددع

 ماغلألا وأ ةيقارعلا لبانقلاب ةباصإلا وأ لتقلل نوضرعتي نيذلا نييكيرمألا دونجلا ددع عفترت

 اعد مكمأم نبسأ زيل عافدلا ريزو نأ وكلت أ اني سناب انهو .دونجلا صاصر وأ ةيضرألا

 يف نيلماعلا نييكيرمألا دونجلل مدقي مل هّنأب مهُثأ أل 1993 ةنس هبصنم نم ليقأ دف
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 لالتحالا روهش يفو .رشع ةعبس مهنم لَبَمُف مهسفنأ نع عافدلل هنوجاتحي أم لاموصلا

 كلذ ىف ببسلاو مهريغ نوريثك حرجو نييكيرمألا نييركسعلا تائم لتُت قارعلل يكيرمألا
 ءاغلألاو ةصانقلا نع فشكلل ةيفاكلا ةيركسعلا تاناكمإلا دوجو مدع ئلإ ايئزج دوعي
 .ةيضرألا

 .لالتحالا ةوق دادعأ ريدقت يف أطخ عقو نإ ًاريبك ءبع كش ةيفاضإ فيلاكت ةمثو
 دق قارعلا يف تايلمعلا حرسمل يكيرمأ يدنج 150,000 صيصخت نإ لوقلا نم دب الو
 .دالبلا جراخ ةرشتنم ةلماعلا شيجلا ةيولأ مظعمف . شيجلا تايلمع عسوت يف ايل رثأ
 ئراطلا يطايتحالاب يفت نأ نما ًاددع لقأ ةدحتملا تايالولا لخاد تيقب يتلا كلتو
 يطايتحالاو ينطولا سرحلا دارفأ ةئبعت ةجيتنلا تناكو . ةمزاللا بيردتلا ةدعاق ةجاحبو
 نودمتعي نيذلا نينطاوملا فالا تارشع ةايح يف اريقك اذه لخأ دقو ينهتابدك ديدمتو

 يف بيرغلاو .ةيلاملا مهتامازتلا ديدستو مهشيع دوأب اوموقيل ةيندملا ٍبهَلامعأ بتاور يلع
 تامهم ْنأ يعدي ناك 2000 ةنس ةيباختنالا شوب ةلمح يف لماعلا قيرفلا َّنأ وه رمألا
 نع ًاريثك ثدحتي ناكو «يكيرمألا شيجلا ئلع ًاريبك ةبع تلكش دق مالسلا ظفح
 تارابتخا زاتجت ال اهنأ ًامعاز مالسلا ظفح تاوق يف ةكراشملا يكيرمألا شيجلا بئاتك
 سييآقملا هذه بسحو ,رابشالاو ةراهملا تاينردت بكاوت نأ مطغص ا انينأل نكينقتلا
 اذه دادزي فوسو .يكيرمألا شيجلاب ًاريثك تّرَضأ شوب سيئرلا ةرادإ ْنِإ لوقلا نكمي
 ةلاح نإ .يطايتحالاو ينطولا سرحلا يف نيعّوطتملا دادعأ يف طوبهلا ةدايز عم ررضلا
 قارعلل ًافالخ ؛ةيلامشلا ايروك نم برحلاب رمتسملا ديدهتلا ببسب أقلق ريثت نآلا شيجلا
 يف لوغشم انشيجو برحلا هذه تعقو نإو .انيلع ءادتعالاب ةراشإ يأ هنع ردصت مل يذلا
 . هانمتن يذلا وحنلا لع ةبقاعلا نوكت نلف هراشتنا يف ددمم انيطايتحاو قارعلا

 ْنَأ بثك نع نوبقاري اوناك نيذلا نييقارعلل عابطنالا برحلا لبق ةرادإلا تطعأ
 مالسب ءالؤه لحر نإو .نيرخآلا ضعبو هيدلوو نيسح مادص عم يه ةديحولا انتلكشم

 ربع نييقارعلا نييركسعلا ةداقلا ئلإ ةلَسْرُملا ةلاسرلا تناكو .انيفكي اذهف (صاصرلاب وأ)

 لئاسرلا هذه ببسبو .ماّدص نم مكصلخن انوعدو 'اولتاقت ال» ةركتْبُملا لئاسولا فلتخم
 يرج نييعت مت نأ دعبو .مهتويب ىلإ مهدونج اولسرأو نويقارعلا ةداقلا ءالؤه براحي مل
 ىلإ ىرخأ ةلاسر ةدحتملا تايالولا تهجّجو «قارعلا يف الثمم )60 860066 رميرب
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 ةدحتملا تايالولا فتكت ملو «.ةمدخلا نم نولوصفم اعيمج متنأ» لوقت يقارعلا شيجلا
 ناك نم لك تلصفف كلذ نم دعبأ تبهذ لب «يقارعلا شيجلا دارفأ عيمج حيرست اهنالعإ
 تايلمع مهتلاط نيذلا دارفألا ف | تائمل تلاق مث .هلمع نم ثعبلا بزح يف اوضع
 نوغلبي نيح اهيلع نولٌْوَعُي اوناك ىتلا ةيدعاقتلا تاشاعملا نإ لمعلا نم لصفلاو حيرستلا
 ىلإ ةدحتملا تايالولا ةيبعش ردحنت نأ نذإ بجع الف .اهنم اومرخ دق دعاقتلا نس

 نطاوملا كلذ اجاف دق مهفئاظو نم نييثعبلا لصفو و نشيجلا حيرست نأ ودبي

 دعاقتملا لارنجلا برحلا دعي لالتحالا ةرتفل طيطختلا ةمهم هيلإ تدنسأ يذلا يكيرمألا
 نييعتو هلْزَع نم روهش ةعضب دعب ةينالعو ةحارص رقأ ى يذلا ءلوإ/ 02007 رندراك يج

 يف قيقدتلاو هعقاوم لإ يقارعلا شيجلا ءاعدتسا نّمضتت تناك هتطخ نأ :تاكم دعب

 . ةيكيرمأ تاوق ىلإ تَدِنْسَأ لامعأب مايقلا مهنم بّلطتت تابجاوب هطابض فيلكتو هعاضوأ

 يكل :كبعيلاا بيز ىلإ مني أ عيسع ماذص قارع يف فظوملا ىلع بجي ناك

 تاعاطق فلتخم يفا :فللذو هترئاد يف ريدم حبصيو هلمع ىف ةيقرت ىلع لوصحلا عيطتسي

 تل ةةيدماعتلا مهيتاور تيفلأو) ةنيدانلا نم سيمت ءالؤم فرص امدنعو .داصتقالا

 هفرعي رمأ اذه ةيبزحلا ةيوضعلا طرش ْنإو .ةربخلا يوذ نيريدملا نم ةأجف فئاظولا

 ءاضعألا نكل .. ةيعويشلا باوخلألا لظ يق تشاع ىلا برعشلا نم مهريقو سورلا
 داحتالا رايهنا دعب مهلامعأ ىف رارمتسالاب مهل حمس يعويشلا بزحلا يف نيقباسلا

 اناك «نيتوي ريميدالقو نيستلي سيروب ءايسورل نيسيئر لوأ نأ عيمجلا فرعيو ؛يتييقوسلا
 تدهش ةليوط روهش دعبو «قارعلا ىف اَّمأ . ىعويشلا بزحلا ىف نُيلعاف نيوضع

 اهنإ قكيرمألا لالتحالا ةطلس تلاق :تاءادتعإز بعق لامعأو ةعساو جاجتحا تارهاظم

 ىلإ ةدوعلاب مهضعبل حمست فوسو ىيقارعلا شيجلا طابضل ةيدعاقتلا بتاورلا عفدت فوس
 سيل خيراتلا كلذ لبق نكلو .هيف بيردتلا لامعأب مهفّلكت لقألا ىلع وأ ديدجلا شيجلا

 . ةيكيرمألا تاوقلا ىلع تاءادتعال نوطّطخي اوناك طابضلا ءالؤه ضعب نأ يف كش كانه

 كلذ نكلا , .بوعشلا ةبحم ملاعلا ىف ؤ ةليدجلا لئمظعلا ةوقلا ىقلت نأ ٍبَعْصَيِل هنإو

 تاهجوو ثابل ةةسف ىمظعلا ةوقلل نإ . اليحتسم سبل
 ريع «لودلا ّيقاب نع فلتخنت رثظنا



 تأر اذإ اهعم فطاعتتو تايلوؤسملا كلت مهفتت دق اهبوعشو ىرخألا لودلا تاموكح نأ
 .اهقوقحو ىرخألا لودلا ءارآ مرتحي ملاعلا اذه يف حلاص نطاوم هذه ئمظعلا ة ةوقلا نأ
 ةسايسب يداني ةسائرلا تاباختنال ًاحشرم ناك موي شوب هينعي ناك ام اذه ْنأ ٌتبسح دقو
 يقرا ةسايس نم ًاعضاوت رثكأ يأ) «ًاعضاوت رثكأ» نوكت ةدحتملا تايالولل ةيجراخ
 ّسيئرلا شوب ٌحشرملا حبصأ نيح اعيرس تعاض ةوعدلا هذه نكلو . (ةيجراخلا نوتنيلك

 وأ ةئيبلاب ةصاخلا وتويك ةدهاعمل ةدحتملا تايالولا ةضراعم دّرجم رمألا نكي ملو .شوب
 يتلا ةسرطغلا كلت يه لب (امهضراعن نأ انل يغبني نارمأ امهو) ةيلودلا ءازجلا ةمكحمل
 فيص يف ٌيفْظَوُم عم هتدقع عامتجا يف يلوق يف هدصقأ ُثنك ام اذهو .انتضراعم تزيُم
 :ةلبقملا ةنسلا يف قارعلا وزغل ًايلود ًافلاحت لكشت نأ ديرت ةرادإلا تناك اذإ» :2001 ةنس
 « . ءاقدصألا نم ًاريثك دجت نل اهنإف

 ىأرلا تاعالطتسا نّيبتو ٠ .2003 ةنس قارعلا وؤك ببسي ءاقدصألا نم ًاريثك انرسخ
 وزغلا دعب تعفتراو , .اهب قثت الو ةدحتملا تايالولا بحت ال ةيمالسإلا نادلبلا ةيبلا نأ
 «بسحف يمالسإلا ملاعلا يف سيل ءاهل ىوتسم ايلعأ ىلإ هذه تاعالطتسالا تارشؤم
 ةدحتملا تايالولا ورع ناك دقف ةيمالسإلا نادلبلا يف امأ .ملاعلا اسك رئاس يف لب

 .اكيرمأل هئادع يف فّرطتملا روعشلل جيجأتو ؛ةدعاقلل معدلا ةدايز ئلع ًاثعاب قارعلل

 ملو . ليمظعلا ةوقلا سيلو ءدَحْؤألا رّمدتُملا انيف ىرت تناكف انل ئرخألا نادلبلا ة ةرظن امأو
 تايلآلل انراقتحاب ءاهب هانلعف ىتلا ةقيرطلا لب .هانلعف ام ة ةرظنلا هذه يف ببسلا نكي
 .دعب اميف اهجاتحن فوس يتلا ةيلودلا

 ملاعلا بوعش دقتعت نأ ديرن نيحو .يلود معدل ةجاحب نوكن نيح ةمداق ةرم ىمف
 نم «ةيروكلا وأ ةيناريإلا ةيوونلا ةحلسألا عم يطاعتلل يرورض يركسعلا لمعلا 5
 اذإ ملاعلا لود فلتخم يف تارازولا ءاسؤر لءاستي نيحو ؟انقدَضْيَس نمو ةاديل] مسقتيس
 مهل ىءارتت فوس .مهنادلب يف ةيلخادلا ةضراعملاب اوفزاجيو انومعدي نأ مهيلع ناك
 قيثولا هفلاحت ءاقل هفقوم قدصو هتيبعش رسخي وهو ةدحتملا ةكلمملا يف ريلب ينوط ةروص
 . هسا مو 1 يرمألا ةرادإلا عم
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 نأو «ربمتبس / لوليأ 11 موي قرس امب نيسح ماديِص ةلص آل نأ نوفرعي نآلا تويكيرمألاف
 فيلاكت نم ةيرس ةمدص دجوت لب «ةيقارع لماش رامد ةحلسأ نم كيشو ديدهت ةمث سيل

 عوجرلا انيلعو .اكيرمأ ةملكب ةقثلا ةداعتسا بجي كلذل .لاملاو حاورألاب هذه برحلا

 نطاومو ءامئاق لاز ام يقيقحلا ديدهتلا نأ كلذ ,«يقيقحلا ديدهتلا عم يطاعتلا ىلإ

 تالكشملا هذه جلاعن مل امو .اننطو لخاد انيف ةدوجوم لازت ال رطخلل ةضّرعملا فعضلا

 . ىرخأ ةرم يناعن فوسف ةيقيقحلا

 تاساردلا دهعمل ]عا[ 62010 دروكير يرفج اهب ماق ةيليلحت ةسارد لوقت

 نم ريبك يجيتارتسا أطخ» قارعلا برح َّنِإ :شيجلل ةيبرحلا ةيلكلل عباتلا ةيجيتارتسالا

 لقثلا كلذ نيوكتل ةنكمم ةقاط لكبو ثيثحلا يعسلا نع اضوعو «.ئلوألا ةجردلا

 دوقولا ةدعاقلل انمدقو قارعلا وزغ ىلع انمدقأ اهتيجولويديإو ةدعاقلل داضملا يجولويديإلا

 تايولوألا نم يناثلا دنبلا نع ثيدحلل يفكي ام اذه يفو .ةيئاغدلا اهتلمحل هديرت يذلا

 / لوليأ نم رشع يداحلا دعب اهعباتن نأ انيلع يغبني ناك ىتلا ةيجيتارتسالا ثالثلا

 لكشت يتلا ةيسيئرلا .تاموكحلا نم ةذع معد بّلطتيف ريخلألاو ثلاقلا دنبلا امو .ريمديس

 «نييباهرإ» ةضبق يف يه «ناريإ يف لاحلا يه امك .وأ .اهتيوقتو ةدعاقلا ىلع ًارطخ

 .ةدعاقلا ميظنتل معذلا اومدق

 ًاذالم ةدعاقلا تدَججَو ثيح «ناتسناغفأ وه انهابتنا يعرتسي يذلا لوأألا دلبلا نإ

 تامجه دعب شوب سيئرلا ةرادإ تبت دقو .نابلاط ةكرح ةرطيس تحت كاذنآ ناكو ءاهل

 رظتني لظو روهش ةعضب لبق ةركذم يف رطُّس دق ناك «اهل ًافده اكيرمأ نئلع ةدعاقلا

 وهو الأ «يسيئارلا ةهعجارم ىلاتلابو نيلوؤسملا 5 تاعامتجاو ءارزولا باون عامتجا

 ةدايقلا عسوب دعي ملو .هب بلاطت اهعومجمب ةمألا تناكو «.ةدعاقلا ىلع ءاضقلا»

 اذه ىلع ءاضقلل ناتسناغفأ ئلإ تاوقلا لاسرإل ًاضراعُم أيأر ىطعت نأ ةيكيرمألا ةيركسعلا

 فلاحتلا ئلإ نوعلا ميدقت دقتنت نأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو عسوب دعي ملو .ذالملا

 دنم انكلو .هضراعت نأو «لعاف ريغو فيعض» هنأب هتفصو يذلا ناتسناغفأ ىف ىلامشلا

 يف ةدحتملا تايالولا اهتضاخ ىتلا برحلا نكت مل ذإ .ةطيسب تسيل ًءاطخأ انبكترا ةيادبلا



 تاوقلاف .عقوتن انك امك اهليبس زجاوحلا ضرتعت ال يتلا ةعيرسلا ةيلمعلا ناتسناغفأ
 ةرادإ تررف لب .ةدعاقلا ةدايقو نابلاط ةدايق ىلع ضبقلل اهلوصو روف سرت مل ةيكورمألا

 انبراح نيحو «هعابتأو ندال نب ميلستل نابلاط ةكرح ىلإ اهتاءادن لصاوت نأ شوب سيئرلا

 نييباهرإلا نع ثحبلا ئلإ فدهت برح نم الدب ماظنلا رييغتل ةليسو برحلا انذخُنا

 .مهريمددو

 ليصق لزرع ناكمإلاب نأ دكؤت ةيجراخلا ةرازو تناك نوتنلك سيئرلا ةرادإ ذهع ىفف

 .هل فيلحلا ةدعاقلا ميظنت نع ةيناغفألا يضارألا مظعم ىلع هترطيس طسب يذلا نابلاط

 نرد نكلو ءرسآلا اذه ىف :نآبلاط اوضواني نأ ةرازولا هداه ىف قولؤؤسملا لواحو

 ةيباهرإ ةيلمع يأ ةيلوؤسم اهلّمحت فوس اهنأ نابلاط تغلبأ نوتنلك ةرادإ نأ ريغ 558

 ةيجراخلا ةرازو ةدايق تدّكأ دقف ءشوب سيئرلا ةرادإ دهع يف امأ .ةدعاقلا ميظنت اهب موقي

 ميظنت ْنَأ ةهدعبو ربمتيس / :لوليأ 11 لبق نم «جاعيمرأ دراشتر ريزولا بئان ةصاخدو

 ديكأتلا اذه نم ضيقنلا ىلعو هيا لصعلا نكمم ا تحساج نايك ةتابلاط ةكرعو ةالاعلا

 كوتا 18 دس قابلا ةكرحل ئرخأ ةصرف يطعي نأ هبناج ىلإ نوكاتنبلاو ضيبألا تيبلا رثآ

 ةدعاقلا تاآشنمل فصقلا ءدب ىلع مايأ ةعبرأ ضقنت مل ذإ ءكلذب فتكي ملو .ويهتاس م

 ةيقاق ةرس هءادنا شوي سيقرلا هيو تحس 22001 :ةنس ربوتكأ ) لوألا نيرظن نم عباسلا يف
 نلعأ هئادنل ةكرحلا هذه بجتست مل امدنعو .ندال نب ميلستو نواعتلا اهدشاني نابلاط ئلإ

 ( .اتيم وأ اًيح» ندال نبب ىتأت فوس ةدحتملا تايالولا ْنأ

 ذيفنتب ربوتكأ / لوألا نيرشت 7 يف ناتسناغفأ يف ةيكيرمألا ةيركسعلا ةلمحلا تأدب
 هذه تناكو «نابلاطل ةيركسعلا تاشنملا ىلعو ةدعاقلا تاركسعم ىلع فصقلا ططخ

 يذلا .ندال نب ةماسأ امأ .ذيفنت نود تيقبو نوتنلك سيئرلا دهع يف تعضُو دق ططخلا
 تاوقلا تايلمع وأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو رصانع هفطتخت ملو فصقلا هبهرُي مل
 . فصقلا تايلمع هيف بجشي ًارّوصم ويديف طيرش ردصأ دقف .ةصاخلا

 ىلإ لوخدلا ةيكيرمألا ةيّربلا تاوقلا تادحو نم بلطُي مل رمألا ءىداب يفو
 ىلع تاعاس عضب تقرغتسا ةلاوجلا نم ة ةريغص ةوق اهتنش ة ةدحاو ةراخ طوس ناعيئاهقا

 اذه يف ءاقبلا مدعب هذه ةلاؤجلا ةدحو ترم دقو) .راهدنق جراخ يركسع راطمو ركسعم

 تايالولا تناك . (تارئاطلا ةلماح ىلإ مهب تداع ةيدومع ةرئاطب أوج تليخحو .راطملا
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 ةمجاهم ىلوت يذلا يلامشلا فلاحتلا تاوق ىلع ةيربلا اهتايلمع يف دمتعت ةدحتملا

 تاوقلا نم دارفأ اهيلإ ّمضنا نأ دعب اهتايلمع يف ًامدقت تاوقلا هذه تزرحأ دقو .نابلاط

 تدشان ةدحتملا تايالولا نكل .ايوج ًامعد تعدتسا يتلا ةيناطيربلاو ةيكيرمألا ةّضاخلا

 .اهمدقت تلصاو اهنكل .لوباك ةمصاعلا لوخد مدعو اهمدقت ءاطبإ تاوقلا هذه

 ًالملا نابلاط دئاق ردصأ ةيركسعلا تايلمعلا ءدب ىلع رهش نم رثكأ ىض دعبو

 وحن لوباك نم باحسنالاب هتاوق ئلإ هرماوأ «ةديج ةحصبو قزرُي يح وهو ءرمع

 . مهتدراطمب ةيكيرمألا تاوقلا مقت ملو .لابجلا

 ةاشم يهو) ةيربلا تاوقلا نم ةدحو لاخدإل ءارجإ ةدحتملا تايالولا دخت ملو
 عيباسأ ةعبس دعب يأ .ريمقون / يناثلا ع نيرشت 25 يف الإ تايلمعلا حرسم ىلإ (ةيرحبلا

 برق ةأشنم ىلع ءاليتسالاب ةيرحبلا ةاشم نم ةدحو ترمأ نيح تايلمعلا ةيادب ئلع
 7 ىتح ةنيدملا ىلع ًارطيسم لظ نابلاط ماظن نأ ريغ .نابلاطو ةدعاقلل ةعبات تناك راهدنق
 ةنيدملا تلخد نيح ةدحولا هذه دجت الأ دحأل ةأجافم نكت ملو .ريمسيد / لوألا نوناك

 ربمثون /يناثلا نيرشت رهش رخاوأ يف َتْمَن يتلا ةيلمعلاف .رمع الملا وأ ندال نب نم ًايأ
 فاطتخال ةلواحم وأ ناتسكاي عم دودحلا قالغإل ةيكيرمألا تاوقلا نم ًادهج نّمضتت مل

 . ةدعاقلا رصانع رارف تالواحم ىلع قيرطلا عطق وأ ةدعاقلا ميظنت ةدايق

 ةدميقملا تايآل لا نع ةيايت .لاعقلا ةبع نم نيكألا ءزجلا يلاسفلا :فئاسعلا لقتتتو
 يف ةدعاقلا تاوق قيوطتل ةينضم ًادوهج هتاوق تلذبو . .ربمقون / يناثلا نيرشت رهش لالخ

 هم لورخلألا تادحولا نأ ريغ .ةدعاقلا رصانع لولف ةدراطمل ًارارم ناريطلا لّخدتو زّدْنُق

 برق اروب اروت يداو يف ءابتخالاو باحسنالا نم تنكمت ةدعاقلا رصانعو نابلاط تاوق
 / قوألا نرئاك ريق بستم قس ةدحتملا تايالولا ترظعتاو .ةيناعسكابلا ةودحلا

 نم نيراشتسم ةدعاسمب اروب اروت وحن كرحتلاب ناغفألا نم ددجلا اهءافلح عنقتل ربمسيد
 "5 .ضافولا ييلاخ اوبحسنا ام ناعرس مهنكلو «يوج معدو ةيكيرمألا ةّصاخلا تاوقلا
 نب رمأ ئلوتتس يتلا يه اهتاذ ةيكيرمألا تارقلا نأ هاليملا ديع 5 دليقسلو ريزولا نلعا
 هنالعإ ءاج لقو «ناغفألا اهئافلح ىلع لمعلا [ليفق يف لكت ولو ةدعاقلا ميظنت ةدامفو ندال

 . هعابتأو ندال نب نم لينلا يف قفخأ دق هنأو نوكاحملل داقتنالا دعاصت رثإ !له
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 ىلع روهش ةسمخ وحن ءاضقنا دعب يأ ,2002 ةنس سرام / راذآ رهش لولح عمو
 ةيلبجلا قطانملا طيشمت تأدبو ةيربلا تاوقلا ضعبب ةدحتملا تايالولا تجر «لاتقلا ءدب
 دقو 2 ادنوكانأ ةيلمع» ب ةيلمعلا هذه تفرع .ةدعاقلا رصانع نع أاثحب

 . ةدعاقلا ميظنت ةدايق ىلع ضبقلا يف حلفت ملو «ةديدش ةمواقمب تهبوج

 لو «ناتسناغفأ دض ةيركسعلا ةدحتملا تايالولا تايلمع هلي وبلا قكنس سلا

 نيلاوملا ناغفألا ىتح وأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو رصانع وأ ةيكيرمألا تاوقلا نك

 ًاضيأ اودجي ملو , يرهاو للا خنميأ هتاعاسم أ دال نب ةماسأ ىلع ضبقلا نم اكيمأل

 قارعلا رجق ىهفاسما ارو نيكيرمألا نييركسعلا لأ ر مغ . رسم الملا نابلاط ةكرح ميعز

 اهب ملكتي يتلا ةيبرعلا ةغللا اومّلعت نيذلا اهرصانعب ةصاخلا تاوقلاو . . نيتنس ءاضقنا لبق
 تادعول ًايضوأ لص آم ادعو ٠ قارعلا يف اهب جرو ةاع ا قفأ نه تبحس ةدعاقلا ميظنت
 يف اهئافلحل ةعباتلا تاوقلاو ةيكي ررمألا تاوقلا تلاز امو . شيجلل ةدناسملا تارابختسالا
 نإو .ناتسناغفأ نم ةدودحم ةقطنم ىلع اهترطيس مكحُت ؛وتانلا» يسلطألا لامش فلح
 ىلع برحلا» ضوخت يتلا اهئافلحو ةيكيرمألا تاوقلا ددع عومجم نم طقف 5
 .ناتسناغفأ يف ذ ةدوجوم قارعلاو ناتسناغفأ يف تايلمعلا ْيحرسم يف «باهرإلا

 اهب ىلدأ داهش ىف .اديكرا قس ني ةيزك نملا تارابختساالا ةلاكو ؟ تيلكفا مت

 نم .ةنجبل مامأ ©م16م 8ادعا< كالب رفوك كاذنا ةلاكولا ىف باهرإلا ةحفاكم مسق ريدم

 ل هنكل . ربمتيس / لوليأ 11 دعب انيديأ نم تازافقلا انعزن دقلا : لاق خويشلا سلجم
 رارق رظتنت تناك اهنإ لاقي امبرو .خيراتلا اذه لبق تازافقلا ةلاكولا عزنت مل اذامل نّيبي
 .ةسايسلا هذهل اهدّدحتس يتلا ةيولوألاو «ةدعاقلا هاجت هتسايس يف شوب سيئرلا ةرادإ
 حلي ناك يذلا هتاذ ءيشلا وه 9/11 دعب هلعفل دادعتسا ىلع ةلاكولا تناك يذلا ءيشلاو

 ريجفت ثداوح دعب ًاديدحتو ةديدع تاونس ذنم نوتنلك دهع يف ضيبألا تيبلا هيلع

 تارابختسالا ةلاكو رصانع لاخدإ وهو .1998 ةنس ةيقيرفإ يف كييك رمألا نيترافقسلا

 0360: تارئاط لاسرإو يلامشلا فلاحتلا لإ نوعلا ميدقتو .«ناتسناغفأ ىلإ ةيزكرملا

 ايوروأ يف ةيرسلا ايالخلا نع فشكلل ىرخألا تارابختسالا ةزهجأ عم نواعتلاو كانه ئلإ

 يف ةلاكولا ؛ نم ةقزاجرس ةيثا نأ دققععأ الو ايميطحتو هاما وب اهريقم طسوألا قرشلاب

 . اكيرمأ ئلع اهتامجه ةدعاقلا تّئش نأ دعب ناتسناغفأ يف لمعلل تلخدت يه نإ اهتعمس
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 ةسسؤملا مايق مدع يف نمكت 9/11 دعب ةعمسلا هذهب قحلت يتلا ةديحولا ةفزاجملاف
 ىأأب اهمايق مدع بابسأ نع حرطُت دق يتلا ةلئسألا يفو : لمع يأ ةيكي سأألا ةيتارابختسالا
 يف اهعوقو لبق تامجهلاب يردت ال اهتلعج يتلا بابسألا نعو .خيراتلا اذه لبق لمع
 . نطنشاوو كرويوين

 هببس نوكي نأ نكميف خيراتلا كلذ لبق فّرصتت ال ةلاكولا لعج يذلا امأو
 يتلا راطخألا نكلو . ةفزاجملا نوبحي ال نيذلا تايلمعلا ةيريدم يف نوصتخملا نوريدملا
 هّدهتو «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو ةعمس دّدهتو مهدّدهت راطخأ يه اهبانتجال اوعس
 هذه عوقو ناتسناغفأ ي ىف ةلاكولا نم رصانع جز نع جتني امبرو ٠ , اهناذ :تايلمعلا ةيريالم

 جتني امبرو . جارحإلا ببست ةياعد نم كلذ قفاري امو ةدعاقلا ميظنت ىدل ىرسأ رصانعلا

 نم ناجل مامأ لوثملل تايلمعلا يريدم ءاعدتسا يلامشلا فلاحتلل نوعلا ميدقت نع
 لاملا اذه ناك اذإ امو لاملا فرص هجوأب قلعتت ةلئسأ نع تاباجإلا ميدقتو سركنوكلا
 تضّعت دقو .نابلاط ةكرح نم ئرسألا ةلماعم ةءاسإل وأ نييوريهلا ةراجت يف مِدخُتسا دق
 يف نوقباس نوفظوم اهل دارأ نيح لبق نم ديدشلا دقنلل ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو
 يف نئاهرلاب ةحلسألا ةضياقم يفو «نانبل يف ةيلهألا برحلا يف لخدتت نأ ضيبألا تيبلا
 يفو نييعويشلا دض مهبرح يف ةينيتاللا اكيرمأ يف ةيركسعلا ةمظنألا معد يفو .ناريإ

 خيرات لّمأتت يهو تياربلوأ نيلدام ةريزولا ةرم تاذ يل تركذو .ناسنإلا قوقح كاهتنا
 هذه لعجت يتلا بابسألا مّهفتي نأ ءرملا ىلع لهسلا نم هنأ ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو
 اهنأكو ةيبلس ةيناودع ةقيرطب فّرصتت ةلاكولا نإ تلاقو «ةفزاجملا نع اهسفنب ئأنت ةلاكولا

 ' . برضلل ضّرعت يذلا لفطلا ةمزالتمب ةباصما

 نم رشع يداحلا لبق ةدعاقلا نم مداقلا ديدهتلاب مامتهالا ديدش تنبت جروج ناكو '
 ةداعإ لواحي تقولا كلذ يف ناك هنكل ؛ةموكحلا ءاضعأ نم نيريثك لثم ربمتيس / لولب

 ةنجل يف أاوضع ناك نيحو :اهيف تايلسعلا ةرريقم ةضاعببو ةيوكرسلا ةلاكولا

 يف نيريدملا ليدبت لسلسم دهش ضيبألا تيبلا يف مث خويشلا سلجمب تارابختسال
 ديدج ريدم لخديو ريدم هنم جرخي يذلا راّودلا بابلا كاذ ْنأ كردأو ؛ةيزك رملا ةلاكولا
 نع اهزجع الو ءاهيف فعضلا نطاوم جلاعي ملو ةلاكولا هذه تايونعمب ٌرضَأ دق ةلاكولا
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 تايتستا ايبنع ةلفطاس يل اهنا إب نيا راو . ساسحلا عئاوملا يف يدوس حد

 ناك ؟ربمتبس / لوليأ 11 دعب ناتسناغفأ ىف لعفت نأ ةرادإلا ئلع ىغبني ناك اذامف
 نب اهكلسي دق يتلا قرطلا عطقتل ناتسناغفأ ئلإ تاوق لسرت نأ ةدحتملا تايالولا ئلع
 ةدحتملا تايالولا ةلسرأ أ اع :هيدعاسفو وه هلعقتو هيلع رثغتلو «بورهلل ندال

 يغبني ناك «نابلاطو ةدعاقلا رصانع نع ًاثحبب طيشمتلا تايلمع تأدبو ًاريخأ ةيربلا اهتاوق
 ينمأ دوجول اوسّسؤي نأ (ايناملأو اسنرف مهنمو) فلاحتلا اذه ىف اهئاكرشو اكيرمأ ىلع
 ةديدجلا ةيناغفألا ةموكحلا ْنأ ةجيتنلا تناكو .اولعفي مل مهنكل .دالبلا ءاحنأ رئاس ىف

 ةصرف ةمث ناك .لوباك ةمصاعلا جراخ ةطلس اهل تسيل ياضرق ديمح سيئرلا ةسائرب
 ام ناعرس نكل .ةلماكتم ةينطو ةموكح ضرفو لئاصفلا نيب رئادلا لاتقلل ةياهن عضول
 ديحوت ةداعإل :كوألا دوهجلا كلت دعب ةيئاث لاتقلل برحلا ءارمأ داعو اكيرمأ مامتها رسحنا
 لاتقلاو بورحلا هتقّزَم ًادلب ةنس نيرشع نع ديزت ةرتفل ناتسناغفأ تناك دقل .دالبلا
 ةيكيرمألا ةيمنتلاو داصتقالا تادعاسمو «ءيش لك ءانب ةداعإل ةجاحب نآلا يهو .يوئفلا
 تابلط ىف لاحلا هيلع وه امل ًافالخ اهميدقت يف ديدشلا ءطبلا نع كيهان ةيفاك ريغ

 / . قارعلا برحل ليومتلا

 بصن نيب ةعّوتَتُم تالاجم يفو 1981 ةنس ذنم ]1 5 زنبود مج عم تلمع
 يساموليد وهو . يتيياه يف رارقتسالا مئاعد تيبثت تايلمعو ارش شورت خيراوص

 لاموصلا ءانب ةداعإ يف لمعو .ةينمألاو ةيركسعلا رومألا يف ة ةربخلا عساو ريبخو فرتحم

 رعش ةنكل .ناتسناغفأ يف ًالثامم ًالمع 2001 ةنس أدبو .ةنسوبلاو وقوسوكو ىتيياهو

 نيمزاللا مامتهالاو دراوملا صيصخت مدعب شوب سيئرلا ةرادإ فقوم نم ديدش طابحإب

 ةنسويلا ءائب ةداعإل صّصخ يذلا لاسلا نأ ئلإ واضشأ 0 هذه ءانبلا ةداعإ دوهجل

 5 :درفلل ًارالود 814و ًارالود 1390 لّدَعُم غلب دق نييلوألا نيتنسلا لالخ وفوسوكو

 .دحاولا درفلل ًارالود 52 ناكف ناتسناغفأل صّصخُملا لاملا لدعم

 لودلا نم ددع يف ةديدجلا ةيطرشلاو ةيمألا ةزهجألا ليكشت يف ًاضيأ رسود لمعو

 ةرادإ نكلو .ناتسناغفأ يف لثامم لمعب موقي نأ لمأي ناكو .اهل ةجاحب تناك يتلا



 355 ؟اكشنلا برسلاو ةسسيسلا يوحألا

 سيسأت وه نوّكاتنيلا هيلع قفاو يذلا فدهلاف .رمألا اذهب متهت نكت مل شوب سيئرلا
 ترجل ءارمأ نأ دجن هسفن تقولا يفو .2004 ةنس لولحب درف 4800 هماوق ينطو شيج

 تابالولا :تقريللا . نيحلسملا لاجرلا نع فازلآ ةرشعب رّدقُت ةوق نوكلمي نيسيلقالا

 اهمعد تفقوأ ام ناعرسو :ينطولا شيجلا اذه نم ئلوألا تادحولا بيردت ىلع ةدحتملا

 الملا اَمأ . مهتاذعم مهعم نيبحطصم مهتادحو نع نودَنَجُملا ءالؤه لحرو .اهفارشإو

 عم دودحلا يبناج ىلع هتاوق ميظنت ديعيو ًاقيلط أرح لازي الف «نابلاط دئاق ءرمع

 نأ عطتسن مل ناتسناغفأ يف يكيرمأ يركسع دوجو ىلع نيتنس ءاضقنا مغربو .ناتسكاب
 دليفسمار ةيرظنل جذومن هنأ دلبلا اذه يف ضرتفُيو .نابلاط ةكرح ىلع أمات ًءاضق يضقن

 ناك ام زجنت نأ نكمي ةيوج ةوقب ةموعدملا ةصاخلا تاوقلا نم ةليلق ًادادعأ ّنإ ةلئاقلا

 نيذلا نم نورخآو زئبود امأو . سشيجلا نم ىربك تادحو ىلإ ىبيقاسلا يلا زاجل جاتجب
 نإ .عيطتست ة ةدحتملا تايالولا ْنَأ نودقتعيف بثك نع يناغفألا يملا عوضوم اوسرد

 نأو اهيف يقيقحلا رارقتسالا تّبغت نأ .ناتسناغفأ يف يتلا كلت نم ربكأ ةوقب تناعتسا

 قارعلا ئيلِإ تلسرأ ربكألا : ةوقلا كلت نكل .ًاليحتسُم ًارمأ نييباهرإلاو نابلاط ةدوع لعجت

 لَمَثْحُملا ذالملا «دراوملا صقنو مامتهالا مدع ببسب «تيقب ىتلا ناتسناغفأ نم الدب

 | .نييباهرإلل

 يديأب هعوقو نود ةلوليحلل ديج يكيرمأ نوع ئلإ ةجاحب ناك يذلا ىناثلا دلبلا

 ددرتلا ضعبب ربمتيس / لوليأ 11 لبق زيمت يذلا :ناتسكاي وه ةدعاقلا لثم تاعامج

 لاجرلاو حالسلاب نابلاط ةكرح دوزت ةيركسعلا تارباخملا تناك . نيتئف ىلإ ماسقنالاو

 تيس ين نورنا نيالا اهدنا يلح نرللا سنا تناول ياي . تامولعملاو

 نمو .دنهلا ىلع ًأطغض سرامتل ةدعاقلاب ةيوق تالص يوذ نييباهرإ عم نواعتتو ة ةدعاقلا

 نوربعي نيذلا ةدعاقلا رصانع لقتعت ةيناتسكايلا نسألاو ةطرشلا ةزهجأ تناك ْئرخأ ةيحان

 ةيرعألا تاطلسلا نم ةددحم تامولعم مهيتأت نيح ناتسناغفأ لإ مهقيرط يف دالبلا

 رب ةدجاقلا اهب يمت تناك يتلا .ةيبعشلا مرير داتكيرمأل يق :تسقو يتلا تاسوبولا ذا

 ةلماعلا ةزهجألا عيمج ىلإ ةدّدشملا هتاميلعت فّرَشُم لارنجلا ىطعأ «ناتسكابلا ءاحنأ ضعب
 كاذ يف ةدعاقلل دوجو أ نع شقا يف ةدحتملا تايالولا ئلإ نوعلا ميدقتل هدلب يف
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 ةدعاقلا ميظنت يف تايلمعلا يريدم رابك نم نينثا ىلع روثعلا مت لعفلابو .دليلا

 امأف .ةَدْيَبُر وبأو دمحم خيش دلاخ امهو «ةيناتسكاي ةيكيرمأ ةكرتشم ةيلمع يق امهلاقتعاو
 ميظنت يف هتيمهأ يف امهرمأ يلاردفلا بتكملاو ةيزكرملا ةلاكولا تمسح دمتف لوألا

 دقف ةديبز وبأ امأو .تامجهلا عوفو لعبو «ربمتيس / قوقيأ 11 ةيلمعل هتدايقو ةدعاقلا

 .ةيفلالا تاديدهت دعب اهل اًفدَه ةيزكرملا ةلاكولا هتدع

 نمألا راغتسمع اهدعب نتلا ةوئبلا ةحيتال تناك اهتم عيباسأ ةدعلو 02000 ةنس ىف

 يف ةديبز وبأ ىلع مترثع له» لاؤسلا ًامود نمضتت َتِنَي عم اهثحيل رّكريب يدناس يموقلا

 ثيح ليللا لالخ ىنم ًافتاه رظتني نأ ةريثك تايساتم , ين يل إب ناسا كاي
 , ةهم ةفلاكمسلا كلت ءارجإ نم نمت مل سل :هلافمإ ىلع هيك رسل اك ولا تقشوا

 انلا نيبتا «؛ةيمهألا ةيانع ىف تاعولعمب نيل ذأ هسارعخا ىقلو 2083 ةنسآ سلا لثكعاو

 اهل ةاطعملا تاهيجوتلا تناك امك 2000 ةنس ىف هتفطتخا دق ةيزكر ملا ةلاك ولا نأ ول اهنم

 تارئاطلاب تامجهب مايقلل دمحم خيش دلاخو وه اهكيحي ناك ىتلا ةرم ةملاب اتقرع ل

 .اكيرمأ ىلع

 زومرلا نم ًازمر حبصأ لب «اقيلط ارح اذه انموي ىتح ندال نب ةماسأ لازي الو

 ىلا هل ةعباتلا ةيمالسإلا نسرادملاو دجاسملا كلت لك نع كيعان «ناتسكاب ىف ةيبعشلا
 لوط ىلع ريراكا قطا كانهو مالس ل ريغ وه ام لكلو اكيرمآل ةيهاركلاو دقحلا ملعت 5 ف ا _اد  ةأاع |[ 8 8 و 0 |. 5 1

 ةدعاقلا ميظنتل ًاذالم لكشتو ةيزكرملا ةموكحلا ةرطيس نع ةجراخ ناتسناغفأ عم دودحلا

 .ةيوون ةحلسأ كلتمي دلب ىف اهلك رومألا هذهو .نابلاط ةكرحو

 اولمع نيذلا ءاملعلا ضقعي نع تقدحت ىلا ريراقتلا كلت وه قلقلا دشأ قلقُملا نأ
 اوثدحت دق مهنأو ةدعاقلا عم نوفطاعتي مهنأب اوفصُو نيذلاو ناتسكابل يوونلا جمانربلا يف

 ىتح الو «ءيىش الف .اهريغو ةيلامشلا ايروكو ناريإو ايبيلو ةدعاقلا عم مهتاربخ نع

 . يوون حالس كالتما نم ةدعاقلا عنمل ةنكمملا دوهجلا لذب هتيمهأ يف قوفي «قارعلا

 ةقلعم يهف هيف ةيطارقميدلا اَمأو .شيجلاو فّرشم لارتجل لا نآلا ناتسكاي مكحي

 لارنجلا نأ ودبيو .هخيرات نم ةددعتم لحارم يف اهتآشك كلذ ىف اهنأش غبي .رئاحم

 لخاد اهتادقتعم ديؤي نم لك ئلعو ةدعاقلا ئلع ايئاهن يضقي نأ قدصب ديري نآلا فَجَشُم
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 ةموكحلا نأ هدلبو هبعشل نّيَبُي نأ هيلع بجي اذه هاعسم يف حجني يكلو .ناتسكاي

 سرادملا نم ًاديزم حتفي نأ هيلع بجيو .امهتامازتلاب ءافولا ئلع نْيَرِداق داصتقالاو
 دقحلا ملعت ىتلا «ةيمالسإلا» سرادملا لحم لحت يكل حماستلا ملعت يتلا ةيموكحلا

 اهبسكي نأ نكمي ال مهبولقو نييناتسكابلا لوقع بسكل ةيجولويديإلا ةكرعملاف . ةيهاركلاو
 داوسلا ةشيعم ىوتسم نيسحت ىلع اولمعي نأ اوعاطتسا اذإ الإ نويناملعلا نوثدحملا

 معدلا ةدعاقلا هنم دمتست يذلاو ءَنْيَعِقَدُم رقفو لهج يف شيعي يذلا بعشلا نم مظعألا

 .دييأتلاو

 ةلود دلبلا اذه لظ نإف .دراوملاو مامتهالاب نآلا ريدج ناتسكاي ريغ ءيش الف
 نوكت دقف «ةمدقتملا ةيجولونكتلا ىف دعاو لبقتسم اهل ةيمالسإ ةيطارقميدل ًاجذومن

 دييأتب ىظحتو نوفّرطتم اهمكحي ةيمالسإ ةلود «ندال نب هب ملحي يذلا ملحلا ناتسكاي
 اذه ةلوح. مكس نأ دبش الو :لقيورت ةنلشلا كاتو يييباكرألاو نيقرصألا نع ىيعق

 نأ دعبتسُي الو «دنهلا اهتراج دض ةيهاركلا نم برح يف ةيوون ةحلسأ نم اهيدل ام اهنأش
 ةرطيسل عضخت ةيوونلإ ةحلسألا نأ دقتعملا نمف نآلا امأ .ةحلسألا هذهب نييباهرإلا دور

 لّوحيل نوعلا نم ديزم ىلإ نآلا جاتحي يذلا ءَفّرَشُم لارنجلا ةدايق لظ يف ةّمُكْحُم

 ةيرصع ةرظنل دييأت ئلإ لبقتسملل ةدعاقلا ةرظنل دييأت نم هدالب يف يبعشلا فقوملا

 ةدايز ىلع تلمع دف ةنحعملا .تايآلولا نأ مغربو : لبقعسملل ةملاسم ةيطارقمبف
 قرافلا اذه ثادحإل يفكت ال تادعاسملا هذه نأ ريغ 2001 ةنس يف ناتسكايل اهتادعاسم

 ىلإ اهب ماق ةرايز يفو .ناتسكاي ىلإ رارقتسالا ةداعإو رايتلا كلذ حبكلو بولطملا

 هدالب ئلإ مّدقت ةدحتملا تايالولا نأ فّرَشُم لارنجلا ركذ 22003 ةنس ةدحتملا تايالولا
 اهيلإ ةجاحلا سمأب وه يتلا ةيداصتقالا ةدعاسملا مدقت الو ءاهديري ال ةيركسع تادعاسم

 . هدالب ةيمنتل

 تايالولا ةموكح تناك .ةيولوألا تاذ لودلا ةحئال يف ةئلاث ةيدوعسلا ىتأتو

 رصانع نع تامولغمب ةيدوعسلا دوزت ربمتيس / لوليأ 1 لبق ةليوط تاونسلو ةدحتملا

 قردتم لاو ىنعقق ىلاق# تلامرلسبلا تعب نأ يفور .. كلما ىلا قيدروعربلا ةدعاقلا



 لثم لصحت تناك ْنِإ ؛تامولعملا هذه نع يرجت تاقيقحتل جئاتن انيتأت املق ذإ ءدوسأ
 اياضق يف قيقحتلل ةي ةيدوعسلل اكيرمأ ةدشانم ىلع هتاذ ءيشلا قبطني :يو .تاقيقحتلا هذه

 ةدعاقلا مادختساب وأ ؛«ةكلمملا لخاد ةدعاقلا هب موقت يذلا لاملا ليسغو لاملا عمج

 تدنأ ةيدوعسلا نكل . ةيدوعسلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيريخلا تايعمجلل اهرصانعو

 سوملمو داج دهج كانه نكي مل امنإ ء«ربمتيس / لوليأ 1 ثادحأ دعب لضفأ ًائواعت

 ضايرلا يف ةموغلم ةندانلا ةرايس ةساننلا سرق لأ دبب ةلإ ةكلسلا قرم ةادعإتلا قبال

 ؟ةالابماللاو روفنلاو راكنإلا اذه لك اذاملف .2003 ةنس

 ةليلقلا تاونسلا لالخ ةيدوعسلا ةموكحلا فقوم ةقيقح نويكيرمألا مهفي يكلو
 لودلا نم ةلود نأ ول . هباشم لاثمب ةناعتسالاب فقوملا اذه حرشن نأ انب ردجي «ةيضاملا

 يف ةيباهرإ كابضأ موقت '*”0مادو 0©أ ةفئاط مساب فرعت ةيكيلوثاك ةينيد ةفئاط ذأ تعغف

 فقوم نوكي فيكف ؛مهلتق وأ اهتداق لاقتعاو اهريمدت يغبنيو ءملاعلا نم ةقّرفتم ء 5

 يف نوقفتي مهنإ ةموكحلا يف : نيلماعلا ضعب لوقي امبر ؟نطنشاو يف ةيكيرمألا ةموكحلا

 هيلع اهملقت 3 يتلا لئالدلا يف نورظني ال دقو «ةفئاطلا هليل ة.تابألا تادقتعملا عم يأرلا

 هذه يف ًءاضعأ ةموكحلاب ةساسحلا زكارملا يف نيلوؤسملا ضعب نوكي امبرو .ةلودلا

 لاقتعا نوديري الو (يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم ريدم هيرف سيول نع ليق املثم) ةفئاطلا
 اهسفن طّروت ال 0مادو 0©أ ةفئاطو .ًاقيقد سيل هيبشتلا اذه نكل .هذه ةديقعلا يف مهئالمز

 ةيساسألا تادقتعملا ْنَأ وه هيبشتلا اذه يف حيحصلا ءيشلا ّنَأ ريغ «ةيباهرإ تايلمعب
 نوقنتعي نيذلا نييدوعسلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تادقتعم نع ًاريثك فلتخت ال ةدعاقلا ميظنتل

 ىلع لمضلاو لرخألا ةاينألا عم حماستلا مدع ىلإ يعادلا مالسإلا يف يباهولا بهذملا

 نيمرحلا مداخ» وه يدوعسلا لهاعلل يعسترلا بقللاو . مالسإلا راشتنا ةعقر عيسوت

 دنسلاو ناكم لك يف نيملسملل ةامح مهسفنأ دوعس لآ ىري قلطنملا اذه نمو ؛«نيفيرشلا
 ةيدوعسلا ةموكحلا لام اولامحتسا كلذل .ناكم لك ىف يباغولا بهذملاب ريشبتلل يوفقلا
 ريغ مأ ًايموكح ناكأ ءاوس «يدوعسلا لاملا ناكو .ناتسناغفأ يف نيدهاجملا معدل

 يف سس , سائلا نم ةماعلاو نيدلا لاجر ضعب اهتيوضع ىف مصل ةيلود ةيكيلوثاك ةمظنم (0مالؤ [)0© (#:)

 )1902  )056 1و1 عواد لع 8دادعنع6 رركالاب ود افيركسيإ ايرام هيسوخ دي ىلع 1928 ةنس اينايسإ

 .(بعملا) . ملاعلا عاقب رئاس يف ةيحيسملا ئدابملا رشن فدهب 5
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 ةموكحلا تاماهتا بسحب ناشيشلا يفو «ةنسوبلا يف نيدهاجملا تاطاشن معدي «يموكح

 يف ةيباهولا سرادملاو دجاسملا ءانب يف ةيدوعسلا ةموكحلا نم لام قِفنأو .ةيسورلا

 ةموكحلا لام ناك امك .داهجلا نادلب يف طقف سيلو ؛ةدحتملا تايالولاو ايوروأ

 ريق تامبظتمللاو ةيريخلا تايعمجلا :نلاع ققشي نييدوحسلا ءايرثآلا لامو ةيفيعملا

 . ةدعاقلا معدل لاملا اذه قفنت تناك يتلا ةيموكحلا

 اهنإ ؟ةدعاقلل معدلاو لاملا مّدقت اهنأب ملع ئلع ةيدوعسلا ةموكحلا تناك لهف

 قيقدت ءارجإ وأ ةيفافشلا ىْحَوَت اهنع فرعُي الو ءارثلا ةعساوو مجحلا ةريبك ةموكح

 معدي ةكلاملا ةرسألا ءاضعأ وف اذحاو 5 ءارزولا نم ادحأ ذأ دفا ل .اهتاناسحمل

 ًادوهج ّنأ ئلع ليلدلا انيدل دجوي لب «ةدحتملا تايالولا ىف تعقو ىتلا تامجهلا
 دارفأو ءارزولا َنِإ ًاضيأ لوقلا نم َدُب الو .ندال نب ئلع ةرطيسلل ةحجان نكت ملو ءَتَلِذ

 تاطاشنللو داهجللو يباهولا بهذملل يملاعلا راشتنالا دصق نع نومعدي ةكلاملا ةرسألا
 دجاسملا يف اكيرمأل يداعملا ميلعتلا نع فرطلا نوّضغي اوناكو .ليئارسإل ةيداعملا
 ةيبرغلا ةيساردلا جهانملا اولدبتساو .ةدئاسلا ةديقعلا وه حماستاللا ثيح سرادملاو

 اهمكحو ةكلاملا ةرسألا تلظ املاطو .ةيباهو ةينيد جهانمب ةيدوعسلا سرادملا ىف ةينقتلاو
 هيظنتل ةايحلا ترّسي ةريثك ءايشأ نع مهنويع اوضمغأ دقف فادهتسالا نع نْيديعب دالبلل

 . ةدعاملا

 ىف هرصانعو ةدعاقلا ميظنت ثاثتجاب ترمُأ لق ةيدوعسلا نمألا هيأ َّنَأ قوقنحو

 ارمأ نكي ملو .2003 ةنس ضايرلا يف ترججفت يتلا ةموغلملا ةرايسلا ةثداح دعب ةكلمملا

 وأ رانلا قالطإل لدابت تايلمعب اوعمسي نأ نييكيرمألا باهرإلا ةحفاكم ءاربخل ًائجافم

 «ياقس ًانقيأ تفقكا يتلا ةيدوعسلا نمألا تاوق اهتضاخ ةنيدملا عراوش يف تادراطم
 ىلع تامجهب مايقلا ىأ ةكلمملا جراخ داهج لامعأ اهب دوصتقملا نقي نكي مل ةحلسألل ئربك

 لخاد تاباصع برح لاعشإ اهنم دصقلا ناك لب ةكلمملا لخاد ةيكيرمألا تآشنملا

 ْ .دوعس لآب ةحاطإلاو ةيدوعسلا

 نيدلا نييكيرمالا نيلوؤسملا ابك نم ريدكل ةمئاضص ةوعص لآ طوقس لكشو نلو

 كتل ةليوط تارنسل ظسوألا قرشلا ىف تلادسألا طرسم ةوبقآ ىو .ةوعبتتي اوناك



 دق ةيدمأو ةيركسغ ةزيسجأ نم اهيدل امو ةلئاعلا هذه نأ نودقتعي اوناك مهنم نوريثكلاف

 رثإ تدادزا مهفواخم نكل .هذه مهنونظ تابثإ ئلع ةردقلا مهيدل نكت ملو ءرخنلا اهباصأ
 ضَقُف دلبلا كاذ يف اكيرمأل ةيداعم ةيئيد ةطلس ءيجمو ناريإ يف هاشلا ماظن طوقس

 هايم ىوس ناريإ نع اهلصفت ال يتلا ةيدوعسلا يف ةاسأملا هذه راركت لامتحا مهعجضم

 كِد ةصاخبو «شوب سيئرلا ةرادإ هب هب ركفت اميف ًارود فوخلا اذه بعل امبرو .جيلخلا
 ذأ ةودغتعي اوناك دقق ..قارعلا دف هيرس ىف كرفسلا ليلا ىمري ناك يذلا ينيشت

 :ةيدوعسلا يلع انهدامسعا صضلقتا نأ نيس وئام لاَو) دعي عيطتست ةذجتملا تايالولا

 . طفّتلل رخآ ًاردصم اهسفنل دجتو ةكلمملا نم اهتاوق بحستو

 «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول قباسلا ريدملا ءلا»» ا/ل/00ا5عإل يزلوو ميج ثدحتو

 داجيإ يف نمكت رييغتلا اذه يف ةفزاجملا نكل . ضايرلا يف مكحلا رييغت ةرورض نع أريثك
 لآ ئلع اكيرمأ هتغبسأ يذلا «يوامسلا ضيوفتلا» كاذ بحس ىفو ًايئاقلت ققحتت ةءوبن
 لخدتلا لُلَق هلك كلذ مغربو كلذ هيقص دق اعبف بكا وأ ةظقن درجو توك دوعس

 نم نيريثك نم ءاوس دح ىلع دوعس لآلو اكيرمأل معدلا قارعلا يف يكيرمألا يركسعلا
 نمضنل ئعسن انسفنأ اندجو اذكهو .ةكلمملا يف مئاقلا عضولا ىلع نيمقانلاو نيئاتسملا
 . هتراج رارقتسا ةعزعز يف نعمن اذه انلمع لالخ نمو ءأطخلا دلبلا نمأ

 ىوصُلا ةيمهألاب ئظحي نأ بجي اهرارقتساو ةيدوعسلا لبقتسم ْنِإ لوقلا نع ينغو
 صيلقت ىلإ ىمرت ةسايس اهوحن انتسايس نوكت نأ نكمي الو «ةدحتملا تايالولا ىدل
 ريوطتل ديعص لك ىلع لمعت نأ ةدحتملا تايالولا ةموكح ىلع يغبني .اهيلع اندامتعا
 ةلأعفلا لئاسولا داجيإ ليبس ىفو ةكلمملا لخاد يرجي ام ةقيقح نع تامولعملا رداصم

 نأ هسفنل شوب سيئرلا راتخا كلذ نع ًاضوعو . .دلبلا اذه لبقتسم يف ريثأتلل ةليفكلاو

 نكل .ةيبرعلا لودلا يف ةيطارقميدلا ةيمهأ نع اهيف ثدحتي نطنشاو يف ةرضاحم يَقلُي
 هل نكت سيئر نع ةرداص اهنأو اميس ال يبرعلا ملاعلا يف ةباجتسا َقْلَت مل هذه هترضاحم
 ضرف هتلواحمو ٌقارعلا هوزغ ببسب ةيهاركلاو دقحلا ةقطنملا هذه يف بوعشلا ةيبلاغ
 نكمي فيك نولءاستي يبرعلا ملاعلا يف نيريثك ّنإو . .هيف عباطلا ةيكيرمأ ةرآآا ةميح
 قيرط نع مهتيجولويديإ ضرف نولواحي نيذلا نييلوصألا دقتنت نأ ةدحتملا تايالولل
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 فنعلا قيرط نع اهب ةصاخلا اهتيجولويديإ ضرفب نمؤت اهسمن يه تفو يف فنعلا

 . برحلاو

 يف اهاوس نع ةيمهأ لقت ال يتلا ناريإ يه ةيولوألا تاذ لودلا نيب ةعبارلا ةلودلا
 دلب هنأ هايإ ةفصاو قارعلا نع شوب سيئرلا ةرادإ تئّدحت امدنعو . باهرالا دض برحلا

 رامد سلاسل ريوطت ىلع لمعي دلب هللأو .ةدعاقلا باهرإ كلذ يف امب ,باهرإلا معدي

 يتلا يه نارهطف .قارعلا سيلو :ناريإ ئلع رمألا عقاو يف قبطني اذه اهثيدح نإف لماش

 نم تائم عرصم يف بّبست يذلا وه هللا بزحو . . هتأشن ذنم هللا بزح تهجوَو تلّوَم

 هللا بزحو .(ربُحلا ةنيدمب) ةيدوعسلا يفو (ةيرحبلا ةاشم ةنكث يف) نانبل يف نييكيرمألا

 «تاقالعلا» تناك امنيبو .ناريإ نم معدب ءاضيأ نييليئارسإلا تائم لتقم ببس ىذلا وه

 يضارألا مدختست ةدعاقلا تناك ءركذت داكت ال ةدعاقلاو نيسح مادص نيب (طباورلا»و

 ةقث تقولا ىقو .ريمعيس / لولبأ 1 عنادحأ لبق اهتم رريعلل ًاكلسمو اهل أجلم ةيناريإلا
 «ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةعامج» مساب فورعملا ةدعاقلا ميظنتل يرصملا عرفلا ناك
 ةدايق نم ليلق ريغ ًاددع دجن نأ ةفداصملا ليبق نم سيلو .حوضوب نارهط يف لمعي
 نأ دعب ناريإ ئلإ دودحلا نوربعي .ءىروشلا سلجم مساي فرعُي ام وأ ؛ةدعاقلا ميظنت
 .ناتسناغفأ وزغب اريخأ ةيكيرمألا تاوقلا تماق

 رامبلا ةحيليأ نأ دس اجزق هيفا تناقل ر) ةدسعملا ممألا يشتفمل تبث نأ دعب

 ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا تفشتكا هتحص تابثإ بعصي رّيحم رمأ ةيقارعلا لماشلا

 .ةيوونلا ةحلسألا ريوطتل جمانرب يف ًارس لمعت ناريإ نأ دكؤي ًاليلد ةدحتملا ممألل ةعباتل

 . لماش رامد ةحلسأ ريوطت يفو «ةيباهرإلا» لامعألا يف قارعلا نم ًاطاشن رثكأ ناريإ نأ
 فوس 2003و 2002 ةنس ةرْفوتملا دهاوشلا ىلإ رظني زّيحتم ريغ دياحم بقارم يأ نإ

 ديدهتلا عم يطاعتلل اهمامتهاو اهتقو سركت نأ ةدختملا تايالولا ئلع ّنِإ دّرجتب لوشي
 وزغل ةعيرذ يأ اذه يلوقب دصقأ ال ينإو .دادغب نم سيلو نارهط نم مداقلا ينمالا

 ةبغر يسفن يف دجأ ال 1996 ةنس هليصافت لكب رايخلا اذه تسرد نأ دعب ينإ ذإ نارا
 ديدهتلل ربكأ ًامامتها يلون ىكل اهقوسأ ةجح وه هدصفأ ام نإ لب . ةيناث هيلإ ةدوعلا



 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف 3262

 صرحلاب مِسّْنت تاباجتسا انم ِبَلَطَتُي «يناريإلا ديدهتلا ةصاخبو «ديدهتلا اذهف . يقيقحلا
 انملعو «ةيوقلا اهتدعاق اهل ةطشن ةيطارقميد ىوق ناريإ يف دجوت . قيمسعلا ريكفتلاو ديدشلا
 نأ انيلع لب «ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةليمع اهلعجب ةقداصلا اهتروض ريعتت الأ
 الع ام ةظحل يف ةرداف اهلعجو يطارظطودلا ىوملا 3 سا ليش لال اودلا عم نواعتن
 نوكي نلو . ةيجولويديإلا باحصأ يديأ نم ينطولا ينمألا زاهجلا ئلع ة ةيطيسلا عازتنا
 تايالولا يف ايلعلا تايوتسملا مامتها هيجوتل اللصاوتم المع بلطتي هنإ لب .ًالهس رمألا
 . قارعلا ئلإ ايلعلا تايوتسملا مامتها هجوت املثم .رمألا اذه ىلإ ةدحتملا

 / لوليأ 11 باقعأ يف هيلع نوكي نأ ضرتفُي ثيح ىلإ انمامتها هجون مل نإ نحنو
 دوجو :وهو 2007 ةنس لولح عم يتلا ويرائيسلا تالامتحا هجاون فوسف ربمتيس

 يف رودت اهلثم ةلود معدتو ةيوون ةحلسأ كلمت نابلاط مك حل ةلثامم ناتسكاي ىف وف ةموكح
 ام وحن ىلع عمجأ ملاعلا يف باهرإو ةيجولويديإل جؤرت ناتسناغفأ يف نق هيلا ةروطتتر ه اهكلف

 و ةيوونلا ةحلسألا كلمت ناريإ دهشن فوس جيلخلا يفو :ةدعاقلا ميظنت هلعفي
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 عيشرلا .رايهنا يش فوس ةيدوعسلا يفو هللا برح بولسأبو اهب ةصاخلا اهتيجولويديول
 نأ ايعطتساا ول .ىسحو .رشع عبارلا نرقلا بولسأب ينيد مك <ح تاذ ةيروهمج روهظو مئاغلا
 نل فورظلا هذه لظ يمن .نوسرفج هرّوصت يذلا وحنلا ىلع ةيطارقميد قارعلا يف دجون
 2004 ةنس علطم ذنم ترهظ دقل . .رارقتسالاو نمألاب معني هلك ملاعلا الو اكيرمأ نوكت
 هنم يناتسيسلا هللا ةيأ يعيشلا ميعزلا راكفأب ارتأت رثكأ نوكي دق قارعلا نأ ىلإ ريبثتا تياراما

 .نوسرعج ر ,اكفأب

 ةبسانم ناك هنكل دلك ملأ اهيج السلم ريجيم / قيل نب رفع تك

 ةماعلا شو كيرلي هتش ان تاس يف وجر

 رربت ةعيرسلا اهاطخب انيلإ ةمداق تارا ةيناك انملو .قمألاو يسار ولاول ميدل



 303 اليشأا بوحلاو ةحيسبسآا نورها

 ةقايص هب تمت ىذلا رهفلا ىلع :ةيساسألا تادقععملا ةقايص ةداعإل ةّكلملا ةجاحلا

 انعضأو . لصحي مل اذه نكل .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا باقعأ يف ةدحتملا همألا نالعإ

 . ةصرفلا

 ةديحولا لمظعلا ةوقلا هذه نأ نم فوخلاب ايندلا عاقب رئاس يف نوريثك رعش دقل

 :اكيرمأفا .قطانملاو ممألا رارقتسا عزعزتف طوسلاب برضت فوس ملاعلا اذه يف ةيقابلا

 يتلا عبسلا لودلا هقفنت امم رثكأ ةيركسعلا تالاجملا يفو حلستلا ىلع قفنت «ًاريخأو ًالوأ

 ىوهي رقب يعارك قافنإلا اذه لثم زيجي ماظن فّرصتي لهف .ةعمتجم قافنإلا اذه يف اهيلت

 يف نوريثكلاف ؟ةطرمُم ةوقب فرصتي فوس «نويسنرفلا لوقي امك مأ «هتالضع ضارعتسا

 دض اهتابرض هيجوتب ءاهدوعو لك مغرب ءاكيرمأ موقت نأ نم نوشخي يمالسإلا ملاعلا

 نوتكذتنه ماس روسفوربلا اهب علط يتلا تاراضحلا مادص ةيرظن لعجتو ةيمالسإلا ةمظنألا

 ةلكشملا عم اكيرمأ لماعت نوكي نأ ايظدأ ةاوشنبيو . قّقحتلا ةيتاذ ةءوبن 5320 الان 800

 يف سمشلا داّبع قرو رابتخا لثم نيملسملا ةيبلاغ دنع يهو ءايرو قلمت درجم ةينيطسلفلا

 مهبحو ينطولا مهروعش راهظإل لبسلا فلتخم ابرج دقف نييكيرمألا ةيبلاغ اَنأ ءايميكلا

 : ريكلا كاملا قشت فوسو عقكتت فارس ةدلاقف ةينهأ تاءارجإ نأ كردن انك . مهدالبل

 يف أدحاو ًابعش دخوتنل دادعتسالا متأ ىلع انكو «ربكألا خألا» نم انفوخ ًابناج انعضوو

 نع تلغجو خللا يب تسقو اهتانايقا ناكل . روظنم ريغ فنعو لوقعم ريغ دقح ةهجاوم

 نم ًالدبو .ةعقاو ةقيقح «ةرومعملا عاقب فلتخم يفو نطولا لخاد ىف ة «عيمجلا فوخ

 ةيجولويديإلا روذجلا لاصئتسا ىلإ مري دوك يملأع عامجإ ةيمدث نع لمعلا

 دض ةقالع تاذ ريغو بناجلا ةيداحأ ةيركسع ةرماغم يف طوسلا انمدختسا .باهرإلل

 انئافلحو برعلا انئاقدصأ ءارآب طئاحلا ضرع انبرض ةريثك لود تعّفوت امكو ,ةهليسم ةلوف

 نع انزجعف «ةيركسعلا ةوقلا قيرط نع نمألا قيقحت ئلع انلمعو «470 وتانلا يف

 .ًانامآو ًانمآ لقآ اود لب «نمأألا قرتحت

 ملو «قوستلل اوبعذي نأ ربمتعبس / لوليأ نم رشع يذاحلا دعي نييكيرمألل ليف
 ليومتل ةيفاضإلا بئارضلا اوعفدي نأ مهنم دحأ بْلطَي ملو . تايحضتلا لّذَب مهنم بلطُي

 عمال تؤسس نحنو ضْمْحُت فوس بئارضلا نإ مهل اولاق لب «باهرإلا ىلع برحلا
 .اقدافسأ ىلإ فيلاكتلا هذه ليوحتب ةيفاضإلا ةينمألا تاءارجإلا فيلاكتو برحلا فيلاكت



 نينطاوملا لاقتعا لثم ةريثك تازواجت لالخ نم باهرإلا دض عامجإلا مطَحَتو
 ةناعتسالا ىقح نم مهنامرحو «ءادعألاب) مهِمْصَوَو ةدحتمل دحشملا كانا ولا لخاد نييكيرمألا

 لعجي نأ ءاعيمج اندّحوي نأ هيف ضرتفُي يذلا ماعلا يعذملا عاطتساو .نيماحملاب

 الدبو . ةّيشافلل ةيقيقح ةيادب «ةينطولا نوناقل» اهديري يتلا تاحالصإلا يف نوري نيريثك

 طغضلل تملستسا دلبلا اذه يف فعضلا نطاوم ةجلاعمل ةردقمو ٌدجب ةرادإلا لمعت نأ نم

 ةيطارقوريب تدجوأف «باهرإلا ىلع برحلا» مضخ يف تالاكولا ميظنت ةداعإل يسايسلا
 تاءارجإ ليومتل يفاكلا دادعتسالا ةرادإلا هذه دنع نكي ملو .ةدايقلا ةبعصو مجحلا ةلئاه

 اا لع لولا يف مجلا املا تقظأ ينك رب رطبا هجولا ىلع ىنمألا نييسعيتلا

 ىلع ةبوسحملا تاكرشلا الإ اهم ديطعنم هل ةريكملا ندملل ةمدقتم ةيجولونكت تاذ

 ندملا يف مهلامعأ نم ءافطإلاو ةطرشلا رصانع فرص متي ناك هسفن تقولا يفو «ةرادإلا
 .ديدهتلل ةضّرَعملا

 ىثلا ةديرفلا ةيلمعلا كلت ركذ ريمتبس / لوليأ نمر شع يداحلا.ثادخأ تحم.دقل

 بناج لإ فقو نيح «نآلاو .روهش ةعضب لبق دالبلل ًاسيئر شوب جروج اهيف ريتخا

 زكرم اورّمَد نيذلا كئلوأ داجيإب ًادعوتمو هْلْوَح هعارذ ًاعضاو «يكرويوين ءافطإ لجر

 ىف هلا نيليؤملا ةبسف اريع# تتمفكزاو :يكيزمأ ,لك سيكون نكون راض: يملاعلا يرابستلا
 اهئافلح فقاوم عم اهفقوم ديحوتلو [<ردأ نيج رقت ةديرف هتصرف تناك .ىارلا تاعالطتسا

 طاقن ئلع ءاضقلاو ةدعاقلا ئلع ءاضقلاو دقحلاو باهرإلا ةبراحمل ملاعلا عاقب ىتش يف

 ءاذه نم ًائيش لعفي مل هنأ ريغ .فرطتلا اهددهي يتلا ةّمهملا ئرخألا لودلا مُعَدَو انفعض
 . قارعلا ازغو

 لأ ريصتتا أ ىف ريمغيس / لوليأ نم رشع يداحلا دعب دحأل رذع ةمث سيلو

 فعض نطاوم ئلع بلغتلا يف ريصقت يأ يف وأ اههابشأو ةدعاقلا ميظنت ىلع ء ءاضقلا
 مزاللا مامتهالا لكب ديدهتلا اذه ةجلاعم نع ًاضوعو . ةلَمَمْحُم تامجه يأ مامأ اهيرفأ
 فعضأ راسم ىف ىضمنلو «قارعلا ةمجاهمل انقلطناو .ةحيحصلا ةهجولا نع انفرحنا

 دوهجلا لفن اناس .اههايشأو ةدعاقلا ميظنت نم ديدجلا ليجلا ةوق ىف دازو انتّوُق

 : ةديدج عورف هل راصو رثاكت .هتاردق فازنتساو هميمص ىف ميظنتلا اذه كاهنول ةينضملا

 :ةسوؤر هل.تيتي ىذلا ةميدقلا ريطاسألا يف يفارخلا ناوعفألا كاذ لثم كلذ ىف هلثم



 205 أطخلا برحلاو ةحيحصلا برحلا

 نم ههباش امو ةدعاقلا ميظنت ماق دقل .ةريثكلا هسوؤر نم سأر هل عطُق املك ةدي

 يف قوفت ربمتيس / لوليأ 11 دعب نيثالثلا روهشلا لالخ ةيباهرإ تامجهب ةيميلقإ تاميظنت

 ةبسانملا كلت تقبس يتلا نيثالثلا روهشلا لالخ تامجه نم عقو ام عومجم اهددع

 نم رشع يداحلل نوططخي هناوعأو ندال نب ناك اذإ امع يسفن لئاسأ ين و .ةموؤشملا

 ةرومعملا ءاحنأ رئاس يف هروذب رشتنتف مّشهتي بارج نم ًاعون نوكيل ربمتبس / لوليأ

 عارصلا لقنتل اهودجوأ يتلا ةيميلقإلا تاميظنتلا ىقبتو ةروصلا نم هراصنأو وه جرخيف

 . ةمداق ةلحرم ئلإ لايجألا ربع دتمملا

 وأ تاقاطب هل مدقن نأ شوب سيئرلا انم بلط ربمتبس / لوليأ 11 ثادحأ دْيَعُبو

 اذه عم ىطاعتي هنأ ول امك "ةدعاقلا ميظنت يف نيريدملا رابكا زووصو كامسأ لمحت كوادع

 ادرقراه ةعماج يف لامعألا ةيلك» اهمدقت ئتلا نيرامتلا نم يسارد نيرمت يف رمألا
 لالخ نم باهرإلا ىلع برحلا يف مدقتلا رادقم سايق كلذ نم هفده ْنِإ لاقو .اهبالطل

 ةشّوشملا هتئيه ركذأ لازأ الو .لقتعُي وأ مهنم لتقُي نم ةروص ىلع ةبسانملا ةراشإلا عضو

 ” برضلا ةراشإ نم تارشع عضي ضيبألا تيبلا يف دقوملا راوج ىلإ سلاج وهو

 عضي هلعلو «ةدعاقلا «ةكرش» ةرادإ سلجمل نيقباسلا ءاضعألا كئلوأ هوجو ىلع ءارمحلا

 1ك ةديدجلا ءابشألا كلت تناك آمنيب بيرك نع ندال نب ةروعس نيلع ةراشإلا مذ

 دادغب يف ةيفلخلا ةّقزألاو ناكسلاب ةظتكملا ةمتعملا ءايحألا يف لوجتو لوصت ةدعاقلا نع

 راوأ يكذُتل قارعلا نم دهاشم ةمدختسم كرأ وينو تيورتيدو يشتاركو اتركاجو ةرهاقلاو

 يف مهروص رشنُت نلو مهءامسأ فرعن نل نيذلا فولألا اهيلإ مضتلو اكيرمأ دض دقحلا

 .ناوألا توفي ئتح شوب سيئرلا دي ىف ىتلا حئاوللا

 ةَرْدَتْسُملا تالكشملاب ءايخآلا نيسسلا ديت ريكفت تاذ ةدايق ئلإ ةجاحب ةّمألا نإ
 ةفرَحْنُم ةيمالسإ ةيجولويديإ دعاصت ىتلا ربمتبس / لوقا نم رشه سداسلا ثادعأ زي

 تفّرصت ءاكيرمأ نكل .ةلماكتم ةيملاع ةراضح يف نماك ىنمأ فعض نطاومو ةفرطَتتو

 ةسارد لكل عطاق ضفرو «ءاقرخ ةباجتسابو .ريكفت نود لعف دودرب كلذ فالخ ىلع

 عْفْذَنَسَو .ًانامأو انمأ لقأ انيقبو .ةحصلا نم اهل ساسأ ال فادهأ لجأ نم ةيقطنم ةيليلحت

 . لبقتسملا يف ليوط تقول ايلاغ نمثلا
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 ثتنأعأ يتلا يتركاذ نمو ؛«يتياكح وه ««ةئطوتلا» يف تركذ امك «باتكلا اذه نإ

 كاذ عنمن نأ ؛نكمم دهج لكب انلواح انإ عيمجلل لوقأ نأ اهنم ُثدرأ .ايئادسأ ةرس له

 يلا نيفظوملا كئاوأ ْنَأ زيزعلا :ئراقلل حضوأ نأو «ةدعاقلا هتّذُفَن يذلا ريبكلا موجهلا

 ًاييج انآو «نرسي باقرإلا ةسفاكبل ةيمآلا ةكرمجملا تاعامعل ةلواط لرخ ةوسلجب

 .تامجهلا كلت عوقو عنم لذبلا اذه يف ناك نإ انحاورأ لذبل دادعتسالا منَأ ئلع انك

 يتلاقتساب مدقتأ مل يْنأ ؛ةدعاقلا ديدهت يف يددرت مدعو يرارصإ مغرب «فرتعأ نأ ّيلعو

 ةيتحتلا ةّيْنْبلا فصقب يتايصوت يف رظنلا تأجرأ يتلا نوتنلك سيئرلا ةرادإ مايأ يلمع نم

 لمعب مايقلل اهل يتدشانم شوب سيئرلا ةرادإ لهاجت ئلع ًاجاجتتحا الو «ةدعاقلا ميظنتل

 نأ هذه يتياكح نم ةياغلا نإ لب .هنيح يف ليقتسأ نأ يب ًايرح ناك امبرو 2. لجعتسُم»
 هعضي ديدهت عم يطاعتلا يف «نآلا ىتح اكيرمأ لَّسْفَت اذاملو ءابَلِشَف اذامل مككل قورأ

 . مالسإلا ةروص نوهوشي نويباهرإ انمامأ

 ءارجإ نود مهزجحو رصانعلا لاقتعاب هيلع ِبّلَعَتلاو هرحذ نكمي ال ديدهت وهو

 كلذل يوقلا ليدبلا داجيإل نيسلسملا انكاقدتا عب انراعبل هلأ اتيلخ ببسي لب رت

 اذه ..ةيبعشلا طاسوألا ضع , ىف اعساو ّىدص نقلي يذلا مالسإلل يباهرإلا فيرحتلا

 ملْسَتْسَن نأ نكمي ال .نينسلا نم دققع يف الو نيتنس وأ ةنس يف هقيقحت نكمي ال ءيش
 وأ (ةدعاقلا ميظنتل نيفورعملا ةداقلا ةيبلاغ» عم انلماعت دق انأل اذه يف انحجن انأ ريكفتلل ظ

 باطقتسا نولصاوي نييباهرإلا ءالؤه نأ ريغ .تقولا ضعب ذنم ًاريبك ًاموجه دهشن مل انأل
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 هاهو تقولا يضميو .هلالتحاو قارعلل انوزغ كلذ ئلع مهدعاسي رصانعلا نم نم ديزم
 لازت الو تقولا يضميو .ةريثك نادلب يف ةوق دادزت ةدعاقلا نم ةعّرفتملا تاميظنتلا
 .اهلاح ىلع يباهرإلا موجهلا رطخل ةضّرعملا ةينطولا انتئيب يف فعضلا نطاوم

 مي لل نوحّشرملا هلوانتي ًاعوضوم نكي مل يذلا باهرإلاو
 .2004 ةنس ةيباختنالا ةلمحلا يف يسيئرلا عوضوملا نوكيس .2000 ةنس ةياغيقالا
 انني مشمس ةرجشرملا نلعي مل ثيح :باتكلا اذه اهيف رطسأ يتلا تاظحللا هذه
 ةجاحب هنإ «هيلإ دنتسي قطنم نودو :لاملاب نوعّربتي نيذلا ًابطاخم شوب سيئرلا ثدحتي
 مهتبراحمل ر لعيفت لكل قارعلا يف نييباهرولا براحياا هدأ هباختنا ةداعإ لجأ نم لاملل
 بلا هل ةقالع ال قارعلا يف اندوجو نأ ئلإ ادبأ ريشي الو «.ةيكيرمألا ندملا عراوش يف
 حيحصلا هجولا ىلع ىلع لاملا قافنإ نود لوحي هنكل ءاقيرمأ يلا مودقلا نم نييباهرإلا عنمب
 .رصانعلا نم ديزم دينجتل نييباهرولل رمألا رسييو اندالب يف فعضلا نطاوم ةجلاعم يف
 نطنشاو يف حجارلا يأرلاو ملعلا باحصأو ساككيق سال يف : نونهارملا نظي كلذ عمو
 درجمل ًافوخ دعتري دق ءرملا نكل <ل .ركذُت ةبوعص امنود ةيناث ةّرَم تاباختنالا يف زوفيس هنأ
 ةيوقت ئلإ يدؤت دق يتلاو ةمداقلا عبرألا نينسلا يف اهبكتري دق يتلا ءاطخألاب ريكفتلا
 هنأ مأ ؛ناريإ مأ ةيروس مجاهيس له «ةدعاقلا ميظنت نع:ةقثبنملا وأ ةعّرفتملا تاميظنتلا
 ؟ليدب ةلود ماظنل ةطخ نود يىدوعسلا ماظنلا ضيوقت ىلع لمعيس

 لوقأ ةركذم ٌتْعَفَر ربمتيس / لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ نم دحاو عوبسأ لبق
 ءامهل ثلاث ال نيرمأ دحأ دّدحي نأ يغبني هذخفت نأ ةرادإلا ىلع بجي يذلا رارقلا نإ اهيف
 ؟ةةرعو] قينهت رداصم اهنأ مأ .ئمظع ةلودل جا اعزإ ردصم دّرجم اهتكبشو ةدعاقلا له
 !1 تامجه مغربو . . كلذك اهنأ ىلع فرصتن نأ يغبتيف اندوجول ديدهت ر ,مدصم تناك نإو
 ذنم ةدعاقلا ميظنت ةكبش اهب تماق يتلا ة ةريثكلا تامجهلا نم اهريغو ريمكس / لوليا
 يف نيلماعلا مظعمو نييكيرمألا مظعم لازي ال .ملاعلا نم ةقّرفتم ءاحنأ يفو خيراتلا كلذ
 ءامأ ءَروت نأ نكمي ال ملاعلا يف مظعألا ةرقلا هذه َنَأ نودقتعي اكيرمأ يف مكحلا ةزهجأ
 اهدن ىلع ىنيد مكح تاذ ةيملاع ةلود اونشنُي نأ نوديري نيذلا نيدلاب نيتمزتمل زتملا ةباصع
 رشع عبارلا نرقلا يف ةفالخلا ةلود
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 ًابرح ضوخي يلاحلا انودعو . .ةودع نأش نم للقُت آل : ةفورعملا ةمكحلا لوقت

 راكتبالاو سببا : 0 بلطتيو رجلا ناسي يك وهو ٠ لورا 0ا

 . عمجأ لالا يف ةينذدملا تايرحلاو 00 3

 ضيبألا تيبلا لمحيل ًادهاج لمع يذلا قيرفلا كاذب لح اذام قورمتأ اريخأو
 : يهيم لوليأ نم رشع يداحلا لبق ةدعاقلا ميظنتب مزاللا مامتهالا ئلع شوب ةسائرب
 مهملع مغرب لامعألا ريس عباتيو هتابجاوب موقي مويلا كلذ يف ةلاحلا ةفرغ لخاد ثكم مث
 ةودروك ازيل نيأ ؟ةقطتخم ةرئاط نم ةظحل يأ يف موجهلل ةضرع ضيبألا ثيبلا نأ ًاعيمج

 ةرادإلا هذه يف لمعلا اوكرتو ًاعيمج اولحر دقل ؟زترك لويو يسرك رجور نيأو ؟يتركاه
 شوب سيئرلا نم ةدحاو ةيمسر ركش ةملك اوعمسي مل . . غلبم َّلك مهب طابحإلا غلب نأ دعب

 اميل اَمأ .هلبق وأ ربمتيس / لوليأ 1 موي هولعف ام لكل هنوقحتسي يذلا ريدقتلا اولاني ملو

 فرصنا دقف لوي اّمأو .ةدحتملا تايالولا يف ةيوونلا داوملا نم ةمالسلا يف نآلا لمعتف
 صاخلا عاطقلا ي يف تاكرشل تاراشتسالا انأو رجور مدقنو . ةيتامولعملا نمأ يف لمعلل
 .رخآو تقو نيب ةينويزقلتلا جماربلا مدقنو :ةضاقب تنابرطسلا ىبأو ةيلزح نمألاب سي

 . ةدعاقلا ميظنت رطخ ىلإ هيبنتلا لواحن اندهع ىلع لازن الو

 ةطرش ةرئاد يف لمعيل ًانّيه ًاريسي المع كرت ناهيش كيام ؟مهب لح اذام .نورخآلاو
 ةنيدملا ةيامحل هنم ةلواحم يف ؛باهرإلا ةحفاكم نع ًالوؤسمو ضّوفملل بئان .كرويريت

 لخاد وأ نيلكورب رسج ىلع وأ تيرتس لوو عراش يف سانلا هاري ام ًابلاغو ..اهبحي يتلا

 ىسررقلا نمألا قتفم بصخم ىلوق دقت قريب ىدئار امو .اهيف تاعافدلا دقضي نلوكل قع
 10120 !655/ يريك نوج حشرملل ةيباختنالا ةلمحلا يأ

 دقاسن نأ يف نيلمآ يلاعلا يعماجلا سيردتلا يف ءانأو زريبو يسرك ءانتثالث لمعنو

 ةطيسبلا تابراقملا نع ةجتانلا راطحأللا مهف يف يموقلا نمألا يريدم نم ديدجلا ليجلا

 ةبعصلا تارارقلا ذاختال انبالط ضعب رطضي دقف .باهرإلل يدصتلا يف بناجلا ةيداح
 عارص برحلا هذه نأ اميس ال .مايألا نم موي يف باهرإلا 5 دف سدير نا لخاد

 داق لايجألا لقبي لل ليرط



 ملعو عساو عالطا ىلع ًاعيمج نوكن نأ انيلع بجيف : هيي رهأألا .نحن امأو
 نمزلا اذه يف بئاصلا رارقلا عنص يف اندلبل ًانوع نوكنل ريكفتلا نعمن نأو «ريزغ
 نوص# وهو لايجألا هئراوتت يذلا دهعلا كاذب اتمازتلا دكؤن نأ ًاعيمج ائيلع بجي .بعصلا
 «. . .ءادعألا عيمج ةهجاوم يف هنع عافدلاو هتيامحو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا روتسد



 فّلؤملا ٍِ

 ءاسؤر ةثالث ةدايق تحت يموقلا نمألا سلجم ةئيه يف كرالك دراشتر لمع

 عقاوم يف ةلصاوتم ةمدخب لفاحلا هّلجس كلذب دهشي امك  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل

 ةنس نم سرام / راذآ رهش ىتح ناك .ضيبألا تيبلا ْيف يموقلا نمألا ةسايسب ةلص اهل
 ةموكحلا يف ةيلمعلا هتايح أدب دقف «نييذيفنتلا نيلوؤسملا رابك ةئيه يف ًازراب ارضع 3
 ريقو بدكم يف يبوروألا نمألاو:ةيووتلا ةحلسألا نووشل اللحم 1973 ةئس ةيلاردقلا
 سيئرلا ةرادإ يف تارابختسالا نوؤشل ةيجراخلا ريزو دعاسم بئان ىلإ لقتنا مث .عافدلا
 نوؤشلل ةيجراخلا ريزول ًادعاسم يع بألا شوب جروج سيئرلا ةرادإ يفو . .ناكير دلانور
 غو . ةيجراخلا ةرازول عباتلا يموقلا نمألا سلجم ةئيه يف ًاوضع مث ةيسايسلا ةيركسعلا
 ماعلا ينطولا قّسنملا ةّمهم مّلست .تاونس ينامث نوتنلك سيئرلل صاخلا دعاسملا بصنم

 ةنس نيبو .شوب ويلبد جروجو نوتنلك نّيسيئرلا ٌيدهع يف باهرإلا ةحفاكمو نمألل
 سيئر مث ةيتامولعملا نمأ نوؤشل سيئرلل صاخلا راشتسملا ناك 2003 ةنسو 2001
 ةيراشتسا ةكرش ةرادإ سلجم سيئر نآلا وهو .ةساسحلا ةيتحتلا ةينبلا ةيامح سلجمل
 . 000 [!جءطوع حممونا مق اهمسأ



 329 نوسسؤملا ءابآلا

 85 يوعسلا طفنلا رابآ

 232 (ةدام) نييورتآ

 202 لكنفراك مدآ

 226 (ةيالو) وسنكرآ

 327 2136 (كيد) ىمرآ

 79 ىن رآ

 9 انين

 142 :.103 ىطسولا ايسآ

 152 ةفيلخ لآ

 360 ,359 ,358 ,339 دوعس لآ

 300 (نتباكلا) باهآ

 64 ىنيمخلا لا ةيأ

 2602 ىناتسيسلا هلا ةيآ

 | ديثرايآ

 278 276 75 (نوتروم) زتيقوماربأ

79 

 (تارئاطلا ةلماح) نلوكنل ماهاربأ
242 

 181 باطخ نبا

 203 ريرضلا خيشلا نبا

 !89 يناتيروملا صفح وبأ
 356 ةديبز وبأ

 183 يليهلا ريهز وبأ

 336 (نوج) ديز ىبأ
 183 يكملا ناميلس ىبأ

 170 فايس وبأ

 184 يمساقلا لالط وبأ

 89 يبظ ىبأ

 109 لاضن وبأ

 184 ملاس دومحم ريبمه ىبأ

 37 نآلا وسييلاكويأ

 ,62 2,61 :60 ,59 ىتييفوسلا داحتالا

4 68, 69, 72 74, 79, 81 82, 

 295 ,210 :209 ء103 ,102 ,9]

 ةيندملا تايرحلل ىكيرمألا داحتالا

277 ْ 

 184 :183 نوتباد قافتا

 128 ونير كيل قافتا

 289 ةينيطسلف ةيليئارسإ ةيقافتا

 78 فينج ةيقافتا

 299 وتويك ةيقافتا

 ,145 ,144 ,143 ,50 (ةنيدم) اتنالتأ

 ء158 ,150 ,149 ,148 ,147 6

 315 ,179 178 ء167 5

 57 يتيس كيتنالتأ

 313 يمالسإلا ماعلا يأرلا ةراثإ

 202 186 185 ايبويثإ

 304 نيلوؤسملا رابك عامتجا
 303 ةينمألا ةعومجملا عامتجا

 333 ةيهذم فتاه ةّزهجأ

 276 سلجنأ سول تالافتحا

 ريمتيس /لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ

0 253, 286 321, 332, 339 

 ةبحبسملا ةيطارقميدلا بازحألا
316 0 

 347 ةيعويشلا بازحألا

 363 ربكألا خألا

 15 ضيسبألا تيبلا اولخأ

 80 نوملسملا ناوخإلا

 ًاريثك تّرضأ شوب سيئرلا ةرادإ
 346 ىكيرمألا شيجلاب

 ,20 (عمهل ةيداحتالا ناريطلا ةرادإ

3 43, 250 51 

 ةيباهرإلا تامجهلا بقاوع ةرادإ
221 

 54 اييمولوك لاغدأ
 144 (.ب.ر) يدإ

 199 ,198 رجفلا ناذأ

 179 نيتنجرألا

 2272 2195 ء183 2118 2111 ندرألا

275 
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 344 نومندرألا

 توريب ىلإ ةيرحبلا ةاشم لاسرإ
65 

 46 تاداشرإلا

 216 ثيغاربلا ضرأ

 125 (ةيالو) وسنكرأ

 ,225 ,52 ,41 240 (ةنيدم) نوتكنلرأ

277 

 ,43 :35 :26 ء18 (دراشتر) جاتيمرأ

44, 53, 55, 293, 298, 350 

 ,2 ء11 ء10 (نويباهرإلا) باهرإلا

 ,80 ,74 ,65 ,62 ,47 ,45 دج 0

 ء124 ءل113 ء1058 ,107 ء106 5

 ء139 .ء135 ,134 128 2126 2ك

 ء186 ءل174 173 ,163 ,147 ءلكت

8 203, 205, 209, 214, 217, 

9 222, 2,232 2238 247, 249, 

32 268, 280, 283, 2287 289, 

0 291, 295, 299, 2,311 312, 

3 317. 323, 329 331, 334, 

5 337) 338: 4367 368 

 339 يلوصألا يمالسإلا باهرإلا

 65 طسوألا قرشلا باهرإ

 289 يناريإلاو يقارعلا باهرإلا

 223 جراخلا نم حداقلا باهرإلا

 ندال نيب ةماسأ يرثلا ىباهرإلا

0 

 1586 يمالسإلا داهجلا ويباهرإ

 306 نويمالسإ نويباهرإ

 !24 نويبيل نويباهرإ

 180 نويرصملا نويباهرإلا

 ةروص نوهوشي نويبامهرإلا
 367 مالسإلا

 280 ,(66 36 .48 ,32 ندال نب ةماسأ

 2,132 123 ء113 2112 102 488 2

3 134. 2177 179:. 180, 181 

 ,188 ءا87 ,186 184 ,183 2

9 2192 194, 195, 196, 197 

 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف

201, 202, 203, 230, 2,232 239, 

0 2423, 244, 245, 2,246 248, 

32 256, 257. 258, 2259 262, 

3 265, 269, 2,270 2,271 283, 

5 286, 288, 289, 2,292 296, 

7 300, 309, 315, 344, 350, 

 ,359 ,357 ,356 ,354 2,352 «2دكا

365 

 245 :121 115 (زيل) نيسأ

 143 ,98 ةيليئارسإلا تارابختسالا

 290 ةيكيرمألا تارايختسالا

 77 هينانسكايلا تارابختسالا

 114 ةيقارعلا تارايختسالا

 عرفلا  ةيركسعلا تارايختسالا

 326 ,324 8415 15 مأ) سماخلا

 ,48 (14©6) ةيزكرملا تارايختسالا

9 53, 71, 73 77 

 91 نويلارتسألا

 93 طورشملا ريغ مالستسالا

 47 ةموكحلا ةيرارمتسا

 (يملاعلا) (3) ىصقألا رافنتسالا
4 35, 42 

 53 قارعلا فادهتسا

 9 قناقنلا عنص رارسأ

 274 ,73 ,72 70 :(69 ,65 60 ليئارسإ

0 93, 94, 98, 140, [141, 142, 

3 173, 2179 2,212 2,238 261, 

2» 302, 303, 313, 330, 339, 

ْ359 

 ءادتعالا تبكترا يتلا يه ليئارسإ

 131 ىملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع
 و44 263 ,4 نويليشارسإلا

 159 ةيدوعسلا ةكلاملا ةرسألا

 43 يسلطالا لوطسأ

 152 68 يتييقوسلا لوطسألا
 121 دوسألا رقصلا طاقسإ

 35 اكسالأ

 124 ادنطكسا

 257 :256 (قلباي) رابوكسإ

 336 مالسإلا

 244 دابأ مالسإ

 2,128 :97 ,(62 لماشلا رامدلا ةحلسأ

9 173 174, 205, 2,219 221, 

2 225, 228, 2,229 232, 233, 

4 [331, 2,337 338, 340, [341, 

2 349, 361 

 وأ ةيواميكلا قارعلا ةحلسمأ

 342 ةيجولويبلا
 سيول هادا ركل ةسقسألا

2,212 2,211 ,210 ,209 ,194 2 

245 ,214 ,3 

 2,217 70 ,(62 :28 ةيوونلا ةحلسألا

216 

 111 (دايإ) ليعامسإ

 335 رارشألا

 328 :326 ,32 (نوج) تفوركشأ

 271 ةميقلا ةليئض ءايشأ

 225 حلاصملا باحصأ

 218 ةيفلخلا دعاقملا باحصأ

 65 ىييللا ءادتعالا

 305 عيرم ءادتعا

 158 عيرسلا مادعإلا

 129 ايايلا لايتغا

 129 نوتنلك سيئرلا لاينغا
 263 (ةسايس) تالايتغا

 42 (نود) زناقإ
 2و
5 

 41 ,38 (01ب[40 تفأ

 64 ...ناينبلا ىف طارفإلا

 165 زديلكر كإ
 237(2 :235 ,203 ,191 91 ,29 ةيقيرفإ

9 240, 254, 2268 275 352 

 326 ءاكذ رثكألاو لضفألا

 48 43 37 (ناتسناغفأ) ناغفألا

280 2,79 2,77 ,74 62 ,61 ,60 5 

 ؛ء1]18 133 2131 2,123 2112 ,82 ,81

197 ,196 195 ,189 187 2 



,240 239 ,234 2233 20 838 

2,261 260 2259 ,257 2246 2 

,284 2,280 ,270 2269 ,268 2 

,298 2,297 2296 2289 ,288 6 

336 ,317 ,313 ,309 ,305 2 

,355 ,354 2353 2,352 ,350 39 

362 ,361[ 6 

 284 دوويلوه مالفأ

 270 ,269 نويفألا

 202 (ةنيدم) رصمب رصقألا

 224 مولعلل ةينطولا ةيميداكألا

 161 ,97 ,96 ,75 داركألا

 241 238 184 اينايلأ

 اتنالتأ ىف ةييملرألا باعلألا

 8 150 9 2148 146 (ةرود)

 178 177 175 ء167 65

 22 سيئفلا

 354 ,301 ,151 ,61 ايناملآ

 336 ةيبرغلا ةيناملأ

 ,232 ,84 ,83 ,13 (ىلراشت) نسل

 00 دود دق

 تارابختسالا < (8015) ا5مأ

 سماخلا عرفلا  ةيركسعلا
 اونوكت وأ انعم اونوكت نأ امإ

 312 اندض

 ,89 :.63 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 286 ,269 ,268 ,252 ,152 0١

 193 (عم/ل/ص[خ) اتيمأ

 246 (1309) مقر يذيفنتلا رمألا

 90 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ءارمأ
 355 برحلا ءارمأ

 120 نييلاموصلا برحلا ءارمأ
 197 ناففألا برحلا ءارم :
 89 ةعيسلا ءارمألا

 88 ,87 ,86 نييدوعسلا ءارمألا

 280 (فيتس) نوسرمإ

 مو ىو ,ىز ,4َت 21 ل1 0 اكيرمأ
 ,و] ,90 ,85 ,74 ,71 67 ,65 61

 رولا

 لوو ,لزو ,108 ,105 ,103 ,99 4
 ,202 ,182 ,]80 ,173 ءل60 9
9 232, 2233 269, 288, 289, 
0. (29. 305, 312, 313, 314, 
58 326, 327, 329, 330 335, 
606 338, 339, [341, 348, 349 
02 2,354 355, 356, 358, 360 
3 367, 368 

 341 ًانمأ رثكأ اكيرمأ

 340 ًانامأ رثكأ دلب اكيرمأ

 مالسإلا دض ًابرح ضوخت اكيرمأ
 148 ,91 ةيبونجلا اكيرمأ

 353 ,336 ,256 ةينيتاللا اكيرمأ

 91 ىطسولا اكيرمأ

 335 رارشألاب كاسمإلا

 ,99 ,98 ,97 ,70 ,28 ةدحتملا ممألا

2 116 119, 120, 122, 123 

 2,260 ,243 ,178 ,ء152 ,[51 4

8 [341, 363 

 [4 ةييملوألا باعلألا نمأ

 225 (5إلطع:) ريياس ءاضف ديف

 341 :338 ,241 :13 ىموقلا نمألا
 ةصاخلا تايسانملل يموقلا نهمألا

50] 

 307 :306 ةيتامولعملا نمأ

 221 لقنلا نمأ

 334 ,324 ,319 نطولا نمأ

 76 مالظلا ريمأ

 115 تيوكلا ريمأ

 229 178 سيلويانأ

 269 (كير) ثروفردنإ
 314 ,299 ,298 ايسيئودنإ

 275 265 (ةديسيلا) ةيقلألا يلذنإ
277 

 78 موكسنأ

 230 يدوعسلا ماظنلا

 47 ريبياسلا ةمظنأ

 74 الوكنأ

305 

 80 يدنيلاور راجفنإ

 147 ,18) ىتييقوسلا داحتالا رايهنأ
 270 يلامشلا فلاحتلا رايهنا

 ايقالسوكوي يف ةيعويشلا رايهنا
151 

 283 اواتوأ

 21 سيتوأ

 ,203 ,194 ,185 ,162 ,62 43 ايوروأ
6 261, 336, 352, 354, 359 

 185 ,182 ةيبرغلا ايوروأ

 !40 ياوكوروألا

 270 ناتسكيزوأ

 69 كاريزوأ

 238 +185 ادنكوأ

 136 ,134 ,18 (ةنيدم) اموهالكوأ

0 1 173, 178 179, 219 

 2,191 ,183 ,.105 (نيلدام) تياربلوأ

0 266, 267, 353 

 171 ,147 اتنالتأ داييملوأ

 206 ويكيزيش موأ

 45 ,43 :41 ,36 (ةيالو) اهاموأ

 ةعباتلا ةماعلا ةئيهلا) موكسنوأ

 ء133 100 ,97 (ةدحتملا ممألل

152 

 338 ,254 ,45 (لوي) لينوأ

 52 233 ,32 12 ,5 (نوج) لينوأ

 ء167 ء164 155 ,147 ,146 143 7

2277 276 2274 236 2208 7 

287 81 

 340 ...ساسكت نم بارتقالاو مكايإ

 224 راكفألا مايأ

 216 :210 الويدإ

 طفنلل رخآ قيدص ردصم داجيإ

339 

 226 قبيسملا زاجبإ

 266 :65 64 ,(62 61 ,56 6 ناربيإ

7 68, 69 7 139, 140, 141 

 4154 153 2152 لوز :ءغ143 ,2

 0 هيوحيلا 0-9
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 ل١6 ,160 ل59 لكل 157 6

 182 ,178 ,173 ل72 ل63 2

 ,345 344 ,317 ,(255 ناإ١1 201

69 353 356 2360 361 2,362 

268 

 رواهنزيأ 6١!
 330 2,301 ايلاطيإ

 ,94 ,84 (يرال) (سنرول) ركربلكيإ
2] 

 93 ,73 ,70 ,69 (ديقيد) يرشيإ
 314 نيفّرطتملا ةمئألا

 46 (جروج) يعاتاب
 330 ,329 (هيسوخ) اليداي

 202 يوكراي

 275 ,163 سيراي

 !85 ىلاعملا وبأ مساب

 2 279 وتشاي
 76 كارتألا تاوشابلا

 286 ,:266 (مج) تفاي

 28| ,80 78 ,77 56 ,55 43 ناتسكاي

 ,243 ,242 ,241 ,240 2,197 187 ءاذا

0 262, 268, 2,304 313, 317, 2336 

 362 2357 2356 :355 دا

 !17 روميتلاب
 307 وتلأ ولاي

 299 ىلاب

 172 171 ,169 ؛130 (نويل) اتيقأي

 ,48 ,47 ,44 ,19 18 (نلوك) لواي

 ,291 ,213 ,161 132 ء121 ,94 ءكذ

2 293, 298, 304, 338, 339 

 33 (ةنيدم) كربستي

 274 ,64 طسوتملا ضيبألا رحبلا

91 301 

 245 ,102 رمحألا رحبلا

 244 برعلا رحب
 2101 ,97 2,90 2,89 ,74 3 :ريهسملا

2 2153 154[ 162 2179 286 

302 01 

 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف

 301 ةيكيرمألا ةيرحبلا

 244 ةيناتسكايلا ةيرحبلا

 152 ةيقارعلا ةيرحبلا

 205 نطولا ةيامح جمانرب ءدب

 ىلدارب ١9

 !40 ليزاربلا
 ةيتامكاريلا ١16

 37 (نولرام) ودنارب

 40 (كيام) نوارب
 22 نايارب

 91 لباب جرب

 ةراجتلا زكرمل 7 مقر جربلا
 43 يملاعلا

 31 رريس جرب

 53 روبراه لري

 268 :107 نيلرب

 (6000) مكحلا رارمتسا جمانرب

 60مل ماما 0ك (رمان عمم

4 25 

 50 (2480 ماف جمانرب

 332 (60725) سيوك جمانرب

 ,274 112 ,111 ,110 ,109 نيلكورب

216 

 160 (مايليو) يرب
 172 (نيرك) نوتسيرب
 410 ,39 :33 (يراك) ناهانشيرب

 ,64 63 (نويناطيربلا) ايناطيرب
0 324, 330 

 347 :346 (ىيرج) رميرب

 9 كرامسب
 114 ةرصيبلا

 2122 ,120 (سرطب) يلاغ سرطب

200 

 ,وو ,97 ,96 ,95 ,92 ,85 67 نلاددغب
 365 ,361 ,214 ,ء132 0

 314 ةيمالسإلا دالبلا

 ,270 /266 2265 .5ة5 (رفوكز كالب

1 272, 352 

 تايالولا بحت ال ةيمالسإلا نادلبلا
 348 اهب قثت الو ةدحتملا

 123 ثلاثلا ملاعلا نادلب

 261 ,259 ,182 ,181) داركلب

 299 ,182 103 ناقليلا

 178 ناتسشولب

 109 (بوب) رزتيلب
 348 (ينوط) ريلب

 ندال نب ةماسأ < ندال نب

 ,30 ,27 ,25 ,24 :23 ,21 نوككاتنيلا

3 63 67, 2,71 85 120, 121, 

 ,191 ,186 176 ,167 ءا61 4

38 210, 247, 288, 299, 307 

8 309, 329, 343, 344, 350, 

51 355 

 61 ريغصلا نوكاتنبلا
 285 (ناد) نيماجنب

 ,158 157 2155 ,87 (ريمألا) ردنب

159 

 215 ,136 52 (عراش) ايناقلسني

 318 57 ,30 ,24 (ةيالو) ايناقلسني
319 

 39 يلاردفلا يطايتحالا كنب
 288 ,(256 امني

 100 بوب

 347 (ريميدالق) نيتوي

 287 (ةربراب) نيدوب

 49 ىكيروتروي

 2276 :274 2,272 34 (ةنيدم) نطسوب

281 

 2133 2129 ,124 ,89 ,10 ةنسويلا

0, [18, 182, 183, 184, 185 

4, 196, 2,242 254, 284, 289, 

4 359 

 :55 248 2,45 ,44 ,43 ,27 ,12 (9 شوب

6 85, 87, [9, 92, 100, 107 

8 113, 114, 115, 116, 125 

3 214, 242, 254, 290, 299, 



,318 ,315 ,314 2,312 2311 0١ 

,339 ,338 2,329 ,324 ,323 21 

2,360 ,348 ,343 ,342 341 0 

369 ,368 ,365 6١ 

 ,61 ,59 ,10 (بألا جروج) شوب

65 82 177, 182, 290, 291, 293, 

4 308, 313, 2339 371 

 ,53 10 (نبالا ويلبد جروج) شوب

59 91, 291, 294, 310, 364, 371 

 22 (ىلوألا ةديسلا) شوب

 297 ,28 :25 لوي

 38 (شوج) نتلوب
 274 ولوب

 160 اينولوي
 298 ,256 ايقيلوب

 47 (شتر) نينوب

 107 (نوج) رتسكدنيوب

 !41 (سريأ) سنيوب
 2,24 ,19 :16 ,11 9 ضييبألا تيبلا

5 27, 29, 31, 36, 237 41 42, 

44 46, 50, 51, 57, 61, 262 67, 

 120 119 ء116 ء106 105 ,96 38

5 142, 152, 155, 160, 169 

72 176 191, 192, 199, 215, 

7 222, 2,224 235, 243, 244, 

67 271, 285, 286, 290, 2,300 

2 303, 308, 2,310 320, 321, 

4 [337, 342, 350, 369 

 169 :167 جييتيب

 268 ,141 كنجيب

 2308 ,125 ,(61 ١13 (ىدنار) زريب

9 310 

 160 ,159 127 (يدناس) رّكريب

 ,191 189 ,183 179 2162 ءاقأ

25 218, 219, 230, 231, 240, 

54 2,262 273, 274, 275, 2276 

4 286, 290, 293, 294, 356 

 16 (دراشتر) لريب

 سرهفلا

 72 ريراج لريي

 2266 124 107 ,66 ,(65 ,.10 نوريب

2100 

 223 147 ةبطارقوريبلا

 184 رواشيب

 2183 182 (تزع يلع) شتيفوكيب

185 

 ء100 ,92 ,91 ,85 ,.84 (ميج) ركيب

[10, 108 182 210, 214 

 255 :244 (موت) كتركيي

 130 ,20 (وكيردف) انيق

 85 (تيركرام) رشتات
 196 كانرات

 260 ,240 (بورتس) توبلات

 281 2162 ,89 ,86 ,(63 (ةنيدم) ايمات

 235 اينازنات

 310 :274 (نارف) دنسنوات

 131 75 دناليات

 158 ىنيصلا سسيجتلا

 251 ةدعاقلا ميظتت تاباسع ديمجت
 (ناتسناغفأ يف) ىيلامشلا فلاحتلا

4 245, 270, 271, 289: 296, 349, 

1 352:, 353 

 مليف ناونع) بلكلا كيرحت
 309 ,289 ,242 ,241 (يئامنيس

 61 طفنلا قفدت
 ىف ةيرحبلا ةاشم ةنكث ريمدت

 ١ 65 توريب

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ريمدت

281 

 2181 :180 2102 (نسح) ىبارتلا

7 188, 189 

 269 ,88 :80 (ريمألا) ىكرت

 161 276 ,75 9 ايكرت

 61 جيلخلا ةقطنم ىلع زيكرتلا

 90 (سكوفوكنات) تورت
 93 ,85 (نوج) كاتيرت
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 29 اينازنت

 362 337 3 ينيدلا حماستلا

 347 شيجلا حيرست

 159 يداع ريغ ميلست

 86 (يدناس] زلراشت

 13 (يدنيو) نلربماشت
 93 (نوتسنو) لشرشت
 256 اراقيك ىشت

 227 2:25 :23 ؛19 6 (كي) م د ها

,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,48 ,47 6 

,292 ,291 ,213 ,141 ,101 ,94 91 

360 ,343 ,339 8 

 38 (ةديسلا) ينيشت

 317 يمالسإلا فرطتلا

 71 269 يجيتارتسالا نواعتلا

 نييباهرإلا دض يلودلا نواعتلا
221 ْ 

 220 ةيباهرإلا تاعامجلا كيكفت

 36 يوامسلا ضيوفتلا

 344 ةقيقد ريغ ريراقت
 هدو اهارابغتتا اريرقت

 2149 ,135 ,127 ,39 (ةيالو) ساسكت

340 

 72 ,70 ,28 بيبأ لت

 253 باهرإلا ليومت
 2191 132 ,55 42 ,17 (جروج) تنت

37 199, 200, 2,239 2240 244, 

5 2248 258, 2266 [27: 2,273 

6 2,292 300, 301, 304, 308, 

3 356 

 22 اينازنت

 237 قيسنتلا

 يرصملا ىمالسإلا داهجلا ميظنت

203 ,202 2 

 278 يدنهلا خيسلا ميظنت

 21 ركذت

 362 ىناريإلا ديدهتلا

 349 ًامئاق لاز ام يقيقحلا ديدهتلا
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 353 ةدعاقلا نم مداقلا ديدهتلا

 342 كيشو ديدهت
 48 يموقلا نمألل يسائرلا هبجوتلا

 35١ ,234 اروب اروت

 255 ةحارلا ريفوت

 245 كوهاموت

 320 257 ,34 217 (يرال) نوسيموت

 238 184 (اينابلا ةمصاع) اناريت

 78 تلقزور رودويت

 173 +172 روديمرت

 249 ندال نب ةورث

 36١ ةيرحبلا ةاشم هنكت

 فوسو هانعفد يذلا تهتلا

 337 ...هعفدن

 162 2,61 ,60 ةيناريإلا ةروثلا

 201 (كيرتاي) سوريت

 365 ,298 اتركاج

 178 ,173 نطنشاو جروج ةعماج

 9 نواتجروج ةعماج

 !44 ايجولونكتلل ايجروج ةعماج
 331 ,9 درقراه ةعماج

 36 نييشت لابج
 275 ندرألاب وبن لبج
 2,180 ةينطولا ةيمالسإلا ةهبجلا

8, 189 

 210 يردجلا

 86 ةدج

 31 ةيرحلا سرج
 110 :109 (ةنيدم) ىسرج

 54 (فيد) ايمرج
 10 ةيبيللا ةميرجلا

 277 2155 ةمظنملا ةميرجلا

 337 ,180 ,89 ,81 ,34 رئازجلا

 86 روزألا رزج

 64 ايسراك وكييد ةريزج
 ,165 ,164 2,163 دناليآأ كنول ةريزج

78] 

 242 درايشياف زاترام ةريزج

 64 ةيئانلا ةريزجلا

 369 نيلكورب رسج
 237 يوجلا رسجلا

 52 تلقزور رسج

 362 نوسرفج
 82 دابأ لالج

 !09 لاضن وبأ ةعامج

 ةقهلستلا ناوهإلا ةغامج
 80 ةيلوصألا

 298 ةيمالسإلا ةعامجلا

 208 ,207 (مهاد[») موأ ةعامج

 ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةعامج
361 ْ 

 246 (010ز2) اجنين ةعامج

 ,209 (ةموثرج) ةثيبخلا ةرمجلا

0 212, 320 

 (ةيمالسإلا) ةيريخلا تايعمجلا
2 249, 358 

 345 ةيدوعسلا ةيريخلا تايعمجلا

 قدانبلا باحصأ (ةلمح) ةيعمج
 327 ,136 ةينطولا

 !73 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا
 327 ,310 ,266 :13 نويروهمجلا

 344 ةيذاك تايسنج

 301 اونِج

 130 ,79 ,(60 ايسأ بونج
 190 ,71 ,70 ةيقيرفإ بونج

 40 لانقلا عراش بونج

 278 :182 :181 داهجلا

 280 (باتك) ىكي رمألا داهجلا

 ,224 ةيرسلا ةمدخلا (نمألا) زاهج
0 2719 

 333 203 8 (يرام) تياو وج

 !69 نواتجروج
 167 2160 (ةيالو) ايجروج

 46 (فلودور) ينايلوج
 313 (يالك) نوسنوج

 243 (نودنيل) نوسنوج
 9 (يتييقوسلا) رمحألا شيجلا

 81 278 75 ما

 212 ىناملألا شيجلا

 346 91 يكيرمألا شيجلا

 278 يدنلريإلا يروهمجلا شيجلا

 186 ىنادوسلا شيجلا

 83 ىرسلا نشيحلا
 347 ,99 ,96 ,87 5 ىقا رعلا شيجلا

 257 نيبقتق قولوكلا شيجلا

 187 ى رصملا شيجلا

 355 ىنطولا شيجلا
 206 ينابايلا شيجلا
 52 (يكرام) تربليج

 20 نيج

 10 (دراشتر) ليويج

 ١12 اناهاك ريئثم ماخاحلا

 173 158 ءاكد رّبخلا ةثداح
 178 (1انالخ) ةرئاط طوقس ةثداح

 (ةلحر) ناكيرمأ ناي ةرئاط ةثداح
(103) 105 108, 124, 290 

 263 خينويم ةثداح

 40 ىكاتاي مكاحلا

 323 داحتالا ةلاح

 نلوكنل ماهاربأ تارئاطلا ةلماح

342 

 ةقيرط دجن نحنو فدهلا اوددح
 242 ذيفنتلا

 (ضيبألا تيبلل) ةيبونجلا ةقيدحلا
41 44 

 41 دورولا ةقيدح

 88 ,81 ,75 ةيناغفألا برحلا

 139 (1996) ,مقت تداك يتلا برحلا

 353 نانبل ىف ةيلهألا برحلا

 140 ةيقارعلا ةيناريإلا برحلا
 239 ,24 ,21 17 ,11 ةدرابلا برحلا

 :209 173 ,125 ,103 ,102 279 «6أ

4 2295 305, 335, 336 



 241 قارعلا ىلع شون برح

 229 ةيجولويبلا برحلا

 2,75 273229 (ىلوألا) جيلخلا برح

 214 ,211 ,209 ء152 ءل32 7

137 

 برعلا نيب (1973) ةنس برح

 69 لشارسإو

 163 2,16١ (ناريإ ىلع) ةلماش برح

 برحلاو) ةحيحصلا برحلا

 317 ,306 (أطخلا

 361 137 باهرإلا دض برحلا

 360 قارعلا دض برح
 ,93 2,66 ,(62 ةيناثلا هيملاعلا برحلا

3 1985 275, 324, 325, 363 

 335 باهرإلا ىلع ةيملاعلا برحلا

 331 قارعلا برح

 349 يجيتارتسا أطخ قارعلا برح

 ,67 «66 ةيناريإلا ةيفارعلا برحلا

6 

 هنس ةيليئارسإلا هيبرعلا برحلا
(1973) 34 

 359 تاباسصع برح

 2229 :173 ,62 باهرإلا ىلع برحلا

309 310 2,312 342, 2,352 363 

4 365 

 335 :334 قارعلا ىلع برحلا

 309 ,290 ,243 .99 مانتييف برح

 159 ناريإ عم برح
 357 ةيهاركلا نه برح

 152 141١. تالقفانلا برح

 54 باهرإلا ىلع ابرح
 ,99 ,97 ,96 ,95 ىيروهمجلا سرحلا

]| ْ 

 154 نويدوعسلا دودحلا سرح

 87 (يدوعسلا) ينطولا سرحلا

 346 ,ن31 208 ءاكذ

 2140 (يناريإلا) يروشلا سرحلا

 [79 لذا .152 12

 سرهفلا

 336 ةيمالسإلا تاكرحلا

 172 ةيروثلا ةكرحلا

 ةيرصملا يمالسإلا داهجلا ةكرح
4 287 ْ 

 88 ,64 ندفيرشلا نيمرحلا

 74 ةلاكولا بورح

 ,334 :330 ,328 ةيندملا تايرحلا

335 

 280 ريبعتلا ةيرح

 63 لوصولا ةيرح
 154 143 ء141 ,140 ,109 هللا بزح

6 202, 304, 362 

 153 ىنيرحبلا هللا بزح

 179 ,154 7 ةدوعسلا هللا بزح

 يف ناسا يذلا وه هللا بزح

 نييكيرمألا نم تائم عرصم

 361 نانبل يف
 لتقم بّبس يذلا ىه هللا 5

 361 نييليئارسإلا تائم

 347 ثعبلا بزح

 ,242 :158 ,136 يروهمجلا بزحلا

309 

 310 :136 ىطارقميدلا بزحلا

 347 8 يعويشلا بزحلا

 196 نيدكنوك نصح

 263 لايتغالا رظح

 260 وتيفلا ضقنلا قح

 353 ,270 ناسنإلا قوقح

 269 ةأرملا قوقح

 96 ,90 ,88 طفنلا لوقح

 64 ةيناريإلا طفنلا لوقح

 86 ,85 (4)يدوعسلا طفنلا لوقح

 298 اتركاج ةموكح

 332 ةيلاردفلا ةموكحلا

 309 لوباك ةموكح

 35 (وتانلا) يسلطالا لامش فلح

 363 ,352 ء151 0

 295 وسراو فلح

20 

 265 ةعمجلا موي تاقامح

 222 دالبلا جراخ نييكيرمألا ةيامح

 ةساسحلا ةيتحتلا ةينيلا ةيامح

9 221 

 نمأو ةيتحتلا ةينبلا ةيامح
 306 ةيتامولعملا

 268 2266 (ةركف) تارافسلا ةيامح

 ىلع موجهلاو) نطولا ةيامح
 205 ,203 (ةدعاقلا

 182 ةدابإلا ةلمح

 346 ةيباختنالا شوب ةلمح

 852 (يسينودنإ صخش) يلينح

 250 ,249 (ماظن) ةلاوحلا

 300 ضيبألا توحلا

 231 ناكروم زمادآ ىح

 111 زئيوك يح
 350 اقم وأ ه2

 173 (سيئرلا) ىمتاخ

 لفاعلا ديف < نيعوسلا عئاش
 ظ يدوعسلا

 :170 ,113 :82 دمحم خيش دلاخ

151 2,194 200, 201, 202, 356 

 :153 (ةنيدم «ةيدوعسلا يف) رّبُحلا
98 160 3 171, 173 2178 

9 250, 287, 308 361 

 326 :324 ةيناطيربلا نمألا همدخ

 2188 187 ,186 2133 ,102 موطرخلا

9 [19, 192, 194, 195 

 بيسي «اققنسألا نم ىيثك اقوسك
 348 قارعلا وزغ

 31 ىياهوأ طخ

 348 ىجيتارتسا أطخ

 189 (1985) ةنس ةيندرأ ةرئاط فطخ

 2254 (يتيياهلا) ليم لوي ةطخ

15 256, 259, 273, 289 300 

 4! لحاوسلا رفخ

 59 ةفالخلا

 352 ايوروأ يف ةيرسلا ايالخلا

 قحا يحمل ىف ل ع ١#



200 

 52 ةيرسلا ةدعاقلا ايالخ

 35 وهدوري جيلخ

 ,69 ,68 ,(62 6١ 60 (ةقطنم) جيلخلا

 152 139 ,103 102 ءل00 ,92 2

3 158, 362 

 67 (ميلقإ) نانسزوخ
 او4 18! (لامج دمحم) ةفيلخ

 163 ,.162 رواهنزيآ (تارايخ) رايخ

 93 نوشمش رايخ

 67 قارعلا ةميزه عنمل تارايخ
 325 ادنك يف ةيكلملا ةطرشلا ةلايخ

 226 ةعطاقم ([0306) داد

 72 (كاج) يبراد

 45 (نيك) ماد

 [41! (سنوفلأ) وتاماد

 184 كرامنادلا

 318 ,308 ,307 ,154 (نيز) كتنواد

 286 ء152 2101 يبد

 184 (نوسلن) ورد
 276 ةداعتسملا سوردلا

 !53 باهرإلل ناريإ معد
 (دراشتر) كرالك < كد

 136 (موت) يلد

 354 (مج) زنبود

 160 ,155 (نوج) شتود

 200 (رطق) ةحودلا

 21 يوج لاتق ةيرود
 101 ,91 ,90 جيلخلا لود

 !30 طسوألا قرشلا لود

 360 ,96 ,74 ,(69 ةيبرعلا لودلا

 341 (زلراشت) رفلود

 208 ةيداحتالا ةلودلا

 357 ةيمالسإ هلود

 253 اماهبلا ةلود

 !89 ةفالخلا هلود

 361 ةعيارلا هلودلا

 253 نياتشنتخيل هلود

 209 (تيب) يشئيمود

 365 تدورديد

 183 (ليلح) كيد

 33 ليد

 255 :235 ةياغلل ىرس ادنيليد

 360 6 ,336 ةيطا رقميدلا

 357 ةيمالسإلا ةيطارقميدلا

 339 ةيبرع ةيطارقميد
 ١! نوصطارقميدلا

 336 نيدلا

 272 (انايد) نيد

 64 (مجنم) ايسراك وكييد

 101 ةيذؤملا تابابذلا

 336 ةيلامسأرلا

 79 (.لإ دلونرأ) ليفار
 243 ,242 (وج) نوتسلار

 ,42 ,26 ,24 217 (دلانود) دليفسمار

 ,304 ,296 67 ك4 53 52 4ك

4 329, 345, [35, 355 

 ,26 ,25 ,.!3 (يلرقيب) يرتدنوار

7 100, 230: 301 

 323 لوألا يأرلا

 330 ,323 ىناثلا يأآرلا

 216 ,48 47 8 سدار

 237 ,235 (نازوس) سيار

 ,57 ,ىكا ,38 37 (يدنوك) نيف و

0 291, 292, 293, 294, 295, 

6 300, 301, 302, 304, 305 

 35 دراشتر

 (جزءطورل 76م لريي دراشتر

 76 مالظلا ريمأ

 229 (5عف4الت ةيرحبلا لاجر

 336 نيفرطتملا نيدلا لاجر
 78 ةيناغفألا لئابقلا لاجر

 24 25 ((93) اهمقر) هلحر

 24 (1989) اهمقر ةلحر

 274 ,272 (دمحأ) ماسر

 37 بعرلا ءبعرلا

 78 (ةنيدم) يدنيلاور
 238 ادناور

 212 (لب) بور

 260 (يميجح) نبور

 253 ,136 (بوب) (تربور) نبور

 230 (كاج) نوسنبور
 ,333 ,331 2,320 (نراو) نامدور

314 

 150 (كرإ) فلودور
 347 ,277 2260 ؛161) سورلا

 82 لئابقلا ءاسؤر

 2,270 269 ,252 2,182 لقا ايسور

217 

 310 :309 :242 (لراك) فور

 255 امور

 2,179 ,178 2,158 ,153 ,94 .93 ضايرلا

5 358, 359 360 

 !35 (ةنيدم) دنالشتير

 ,319 ,318 ,310 ,.126 (محوت) جدير

0 321, 324 

 ,62 60 ,5و ءا5 210 (دلانور) ناكير

64 65, 66, 2,67 73, 77, 79, 80, 
 ,290 ,262 ,]189 ,125 ,ء124 7

4 308, 371 

 250 ,248 كبر

 349 (يرفج) دروكير
 197 ,128 ,127 5 (تيناج) وتير

6 225, 273, 310 

 [9و4 ,146 (ميج) زدلونير

 311 ةءارقلا بحي ال سيئرلا

 115 ايناطيرب ءارزو سيئر

 161 (ةدلب) وخاز

 90 :89 (خيشلا) دياز

 261 :260 (ينوطنأ) ينيز

 197 زوأ رحاس

 2716 ميات ةحاس

 156 (رونأ) تاداسلا



 نيراس باصعألا راغ < نيراس

 79 2169 (رييي) ركنيلاس

 ةيماسلا 7١

 ١) وكسيسنارف ناس
 277 اناياتناس

 188 (شتييلإ) زيشناس

 228 ربياس

 283 213 (فيتس «نقيتس) نومياس

85, 134 144 169, 280 2,285 286 

 28 (بوب) اشتوبس
 230 (ديسلا) كويس
 236 /24 ,23 2,22 (نايارب) دروفاتس

46 

 !17 (لب) نامدوتس

 232 247 (جمانرب) هقيقد نوتس

 136 ةيفرصملا ةيرسلا

 324 ةيزانلا ةيرسلا

 10 (ةيبرعلا ةكلمملا) ةيدوعسلا
4 56, 63, 280 85, 87, 88, 89, 

 ء140 ,101 ,97 ,96 ,92 ,91 0

53 154 155, 2,156 157 159 

32 183, 194, 195, 202, 2250 

 2,302 2,269 ,268 2253 2252 2كا

3 313, 317, 336, 339, 357 

38 360, 2,361 362 

 289 ,80 ,79 ,68 ,67 64 نويدوعسلا

 345 ,152 ء133 2

 85 تيوكلا ىف ةيكيرمألا ةرافسلا

 259 دنا لكلب ىف ةينيصلا ةرافسلا

 [44 اراهوأ تيلراكس

 ,99 ,85 ,84 (تنرب) تفوركواكس

86 107, 108, 116 119, 182 

3 293 

 325 ايناطيرب يف درايدنالتوكس

 238 وجلا حالس

 213 يوونلا حالسلا
 24 ةيقرشلا اينوفالس
 !!! (دمحم) ةمالس

 س رهفلا

 ا١5 ةيكيجلبلا تاطلسلا

 !59 (ريمألا) ناطلس

 288 274 روداقلسلا

 255 (تلاو) بموكولس
 20 (نب) ينيلس

 235 (ليك) ثيمس

 3312330 (ةنيدم) يتانسنس

 (ناتسكاي) ةيناتسكابلا لحاوسلا
3 244, 2257 261 

 ١89 ةينانبللا لحاوسلا

 2182 ءاظا 2180 ءلا١ ,102 نادوسلا

 93 2192 ,ل91 ,ل89 ل87 ل#ك

4 196, 242, 2214 2215 269 

 2133 ء124 21١1 (ىسنان) كربردوس

79] ْ 

 368 ,906 ,4] ,8] 2,66 ,65 ةيروس

 208 277 2,75 (72 70 ,(60 تييقوسلا

 210 ءل87 لقا 170 ءل23 قا 0

21 

 يفز ةيلاملا قاروألا قوس
 46 (39 (كرويوين

 253 (يرال) زرموس
 341 340 (نايد) ريوس

 214 ارسيوس

 462 تالايتغالا ةسايس

 170 (ةدلب) قيس

 152 ايريبيس
 27 ,26 2,24 217 (فلار) رلكيس

 208 207 (48) عراش

 208 سماخلا عراشلا

 106 (123) اينيجرق عراش

 !19 تنومرق عراش
 26 83|! لام عراش

 369 ,39 تيرتس لوو عراش
 229 :216 (انود ) الالاش

 :16] (0 (نوج) ىليقش ةاكيلاش

7 254 

30 

 [52 142 119 فا ناريإ هاش

 ا05 ندال نب ةكبش
 280 (5مرالمؤ) نيقريس ةكيشلا

 253 ,250 ةيلاملا ةدعاقلا ةكبش

 212 247 (يلزيل) لاتش

 200 ةيرطقلا ةلدحرشلا

 27 لوتيياكلا ةلحرش

 !13 ةيتيوكلا ةكرشلا

 238 ةينيكلا ةطرشلا

 202 ةيرصملا ةطرشلا

 332 2,314 2276 كرويوين ةلحرش

 227 نطنشاو ةطرش

 287 ةيقيرفإ قرش
 274 269 266 65 ,(60 طسوألا قرشلا

 2203 191 144 ءلذا ءلا15 ل07 9

 352 2,344 2,311 2289 26١

 153 ةيقرشلا

 يت دنأ يت يأ تالاصتالا ةكرش

 39 (م181)

 252 نايرأ ةكرش

 228 (80ا) نيبال تأ اكيرمأ ةكرش

322 

 165 163 (1الالىث) ةكرش

 24 اتلد ةكرش

 !!1 ردير (8إ/0167) ةكرش

 192 تارامثتسالل اباط ةكرش

 39 نوزيرق ةكرش

 !4! وكونوك ةكرش
 176 2129 تسو ثرون ةكرش

 !4! نوتريبيلاه ةكرش

 لقنلل ةيناغفألا ةينطولا ةكرشلا

 252 يوجلا

 !29 ,24 ,21 219 دتيانوي ةكرش

 !78 ؛143 رصمب خيشلا مرش

 !3 (نل) نامرش
 292 (نايارب) ناديرش
 2147 ,93 42 ,54 ل8 (ويه) نوتلش

6, 254, 2260 (26 



202 

 345 2161 قارعلا لامش

 109 يسريجوين لامش
 !83 (ضياع ىلع) ينارمشلا

 9 نوشمش

 (89 2,86 (نامرون) فيوكزتراوش
0, 92, 93, 94, 95 

 28 وشيدقم عراوش

 66 ةينانبللا ئطاوشلا

 333 (جروج) زتلوش
 190 (دراشتير) زتلوش
 يرصملا نمحرلا ديع خيشلا

 202 195 ,179 112 ؛111 ريرضلا

 ,182 ,181 :89 (ميلقإ) ناشيشلا

4 196, 359 

 155 +153 ,97 ,96 ةعمشلا

 153 نيرحبلا هعيش

 64 قارعلا هعيش

 329 ,207 ء183 وكاكدش

 34 (سميج) ركتزليش

 345 (كرإ) يكسيش
 2122 :13 (كيام ءلكيام) دافي

3 191 260:253, 287 288: 369 

 2,336 :325 (نويعويشلا) ةيعويشلا

353 

 340 ًامأفو اريبك ائيش

 !67 ىللويأ خوراص

 (ن)ركنتس (خيراوص) خوراص
 201 +168 ء167 ,80 78 ,77 6

 157 6 (يناه) عياصلا

 72 ليئارسإ ءارحص

 128 اداقفين ءارحص

 279 لسكإ جمانرب ةفيحص

 286 ركرويوين اذ ةفيحص

 2251 :233 زميات كرويوين ةفيحص

336 

 2142 ؛48 تسوي نطنشاأو ةفيحص

2 321, 343, 344 

 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف

 (1002إ) يدوت يإ سإ وي ةفيحص
263 

 !14 شوب لتق لواح مادص

 ,64 256 ,55 ,210 9 نيسح مادص
66 67, 68, 69, 85, 88, 90, 92, 

 ء111 2102 101 ,99 ,97 ,96 55
3 118 132 0 141 

7 

05 

9 

 340 ,339 38 ء214 3

2 343 

0 361 

 363 (ةيرظن) تاراضحلا مادص

,349 2,347 6 

 66 يفئاط عارص

 ,259 ,182 ,181 ,109 ,28 برصلا

1, 289 

 95 (ةدلب) ناوقص

 90 ,89 (ةنيدم) هلالص

 314 ددحلا نويبيلصلا

 263 ارودنأي قودنص

 93 ,74 72 تويرتايلا خيراوص

 ةيتييقوسلا ةيتسلابلا خيراوصلا
0 295 

 77 ةيناطيربلا نيلفاج خيراوص
 ,94 273 (ةيقارعلا) دوكس خيراوص

211 

 2245 :243 :242 :117 نورك خيراوص

6 257: 259: 261: 283 354 

 2,123 ,121 ,120 ,119 ,28 لاموصلا

4 179 2,191 192, 194, 243, 

57 288, 290, 346, 354 

 ةدحتملا تايالولا روتسد نوص

370 

 94 يمورلا كيدلا ديص
 نيصلا 73, 254 ١

 65 ةيحاضلا

 364 باهرإلا دض

 90 ةعيرسلا ةيرضلا

 235 ةفينعو ةرشايم ةبرض

 ,48 44 43 (ةيناغفأ ةكرح) نابلاط

4 2,81 2187 189, 195, 196, 240, 

5 2246 2252 2268 269, 2,270 

 ,3ق14 2309 2,304 ,296 ,288 2271

4 349, 2350 351, 352 354, 

6 362 

 21 سكاوألا تارئاط

 90 حيشلا تارئاط

 زارط نم رايط ريغ نم تارئاط
 296 ,289 286 :285 (2علدغع)

 !46 ةيناريإلا صاب ريإ ةرئاط
 ,65 :10 (103) ناكيرمأ ناي ةرئاط

5 126 128, 130 145 165 

 171 169 1الى 800 ةرئاط

 2,33 (93) دتيانوي (ةكرش) ةرئاط

57 

 175 تجويلاف ةرئاط

 35 لاك ا“كهلا (85) ةرئاطلا

 كدملا ةرئاط

 358 ((0مان5 [0©]) ةفئاط

 199 (123) قيرطلا

 311 هلبألا يرثلا لفطلا

2151 140 ,83 ,67 ,64 3 00 

361 159 32 

 332 (911) ئراوط

 214 ,206 ,205 ,29 ويكوط

 106 ينوط

 90 تنارهظلا

 352 ,202 ,184 (نميأ) يرهاوظلا

 2261 2,91 60 ,59 يمالسإلا ملاعلا

4 337, 348, 363 

 31 ينزيد ملاع

 360 :118 ىبرعلا ملاعلا

 159 (دهعلا يلو) رسال هللا ديع



 (يزرمر) فسوي - طسابلا دبع
 دبع خيشلا « (رمع) نمحرلا دبع

 ريرضلا يرصملا نمحرلا
 |22١لا١ (دمحأ) جاجع

 ١28 (ةسايس) لزانتلا مدع

 287 6 (نميلاب) ندع

 522922119 ل09١١ قارعلا

 لقك ق4 ل3 68 59 56 ك4 قكذ

 ,و8 ,97 ىفك ف4 ,93 ىف ,40 7

 ل40 ل33 ءللل9 ءلل6 للك للا

 ,255 213 211 ,162 159 ءلخا

 ,297 ,292 ,29إ ,284 226 59

09 304, 309, 2311 312, 2,313 

35 2317 318, 334, 2,337 338, 

 ق44 343 ,342 341 ,340 9

45 2,346 348, 352, [36, 362, 

64 368 

 ١32 نويفنملا نويقارعلا

 2,97 ,88 ,82 ,8| ,80 74 69 برعلا

 363 :231 ء182 32

 2,88 ناغفألا (نويناغفألا) برعلا

2 81 

 96 زاوهألا برع

 136 اكيرمأ يف نوميقملا برعلا
 214 (قراط) زيزع

 !!2 ةيدوهيلا عافدلا ةبصع

 285 سدقملا باهرإلا رصع

 210 ةيقناقنلا تاباصعلا

 299 ماس معلا

 101 ,90 ,74 .63 نامع

 5١ يعامجلا لمعلا

 325 نيصلاو ايسور ءالمع

 125 تييقوسلا ءالمع

 352 ادنوكانأ ةيلمع

 49 ناوج ناس ةيلمع

 68 لومص ةيلمع

 244 ةعماللا ةيلمعلا

 261 خينويم ةيلمع

 س رهفلا

 ١١0 لوؤسملا صاخلا ليمعلا

 رصانع )[81( ١27

 ةيرصنعلا !7١

 208 أدحاو افوذاتع

 208 رامعإلا دهع

 105 (1996 )1993  بعرلا ةدوع

 362 ةملوعلا

 ١!! (لاضن) ضايع

 2123 ء122 ,120 120 (حرف) ديديع

4 192, 243, 257 

 2,206 ,29 نيراس باصعألا زاغ

7 208 

 245 برغلا

 218 ءايرغلا

 51 :«43 ,33 28 ,27 2,17 ةلاحلا ةفرغ

 ,206 ,163 ء143 ءلا34 ,ء7!1 6

2143 

 314 اكيرمأ وزغ

 163 ناريإ وزغ
 60 ناتسناغفأل ىتييفوسلا وزغلا

 6١ 62 ١

 309 ,211 «101 تيوكلل قارعلا وزغ

 قارعلل (ةدحتملا تايالولا) وزغ

0 317, 338, 340 

 ,252 136 لاومألا (لاملا) ليسغ

358 ,254 3 

 348 ةسرطغلا

 347 (يج) رندراك

 23 9 يفراك

 33 ىراك

 100 99 ,98 ,97 (بوب) يشتولاك

 54 (نوج) نسبك
 !24 ادانرك

 40 (اتنرب) نيرك

 28 226 223 ,22 (موت) دوونيرك

 54 (ليربإ) يبسالك

303 

 209 ,198 (تربور) درابلك

 :06 (ةنيدم) رتسولك
 142 (توين) شتيركنك
 265 (شوج) موابتوك
 173 ودوك

 ل60 147 ل46 ل42 لاق (لآ) روك

6 174, 190 221 251 

 310 2308 ,199 (نوج) نودروك

 219 (يميج) كيلروك

 245 (ديمح) لوك
 84 (بوب) سيك

 61 (يلزيل) بليك
 13 (تربور) درابليك

 262 (نوستراب) نامليك

 256 ناكيتاقلا

 364 هيشافلا

 240 برحلا نالعإب ىوتف
 281 قيدصلا بيطلا ىتفلا

 49 تاراطملا نمأ ةيلاردف

 206 ,30 كنارف

 284 ةيلامشلا اينيجرف

 24 (ةيالو) ةيبرغلا اينيجرث
 2198 ,155 ,43 ,2) (ةيالو) اينيجرف

0 225, 232, 284 

 27 ,25 ([:60) درف

 ةيدنكلا ةيكلملا ةطرشلا ناسرف

214 

 !3 (ثيبازيلإ) ليقرق
 48 5!ا/87 قرف

 236 ةلدألا ةداعتسا قرف

 136 (82) ةلقوجملا ةقرفلا

 92 ةئلاثلا ةاشملا ةقرف

 ,330 ,30] ,1 (نويسنرفلا) اسنرف

4 163 

 !) سري يرف
 283 (توكس) يرف

 25 ديرف



304 

 179 (ةنيدم) ونزيرف
 46 40 نوزيرف
 29 تامزالا ةرادإ قيرف

 !75 نئاهرلا ناقنإ قيرف

 ةيجراخلا ئراوطلا معد قيرف
 237 ([غ51)

 217 (5/1/87) تاوس قبرف

 28 5أ“ (6) ميت ليس قيرف

 49 باهرإلا ةحفاكم قيرف

 28 ةيوونلا ْئراوطلل ١/551 قيرف

 ء150 149 ,136 ,32 (سيول) هيرف

5 2156 2157 2,158 2273 277, 

51 282: 358 

 132 (نوسيج) تسف

 333 (نوج) يسف

 347 نييثعبلا لصف

 7! يرصنعلا لصفلا

 195 ؛ءاو4 (لامج) لضفلا

 !0 ارتنوك ناريإ ةحيضف
 245 2,241 :239 اكينوم ةحيضف

 339 ماهو ريبك ءىش لعف

 171 4170 133 ل29 للا قو نييلفلا

 299 ,194 ءا81] 7

 140 :«313 نوينيطسلفلا

 22 ستولف
 312 ,291 :63 :30 :.17 اديرولف

 166 ؛164 (شريأ) نيلف

 !45 (لاتاك) نيلف

 265 (نامع يف) نوسيدار قدنف

215 

 299 اتركاج يف تويرام قدنف

 52 238 236 23 19 (كيام) لزنف

 88 86 (يدوعسلا لهاعلا) دهف

 358 ء195 115 01

 !9! كأآرب تروف

 212 شتيرتيد تروش

 !46 (نويل) ثروُف
 313 2107 (دلاريج) دروف

 ١4 ءادعألا عيمج ةهجاوم يف

 343 (كود) ثيف

 198 (ةنيدم) سكافريف

 311 215١ ايفلدالبف

 !40 بناجألا قليف

 163 ,160 (نويل) ثرويف

 318 :123 ,(66 مانتييف

 184 :183 انيبف

 260 نيناجملا لبانقلا وفذاق

 (ةكبش) (ميظنت) (ةكرح) ةدعاقلا
 ,43 ,37 ,34 32 2,31 ءل6 ءلإ 0

44, 47, 48, 49, 52, 2,53 2,54 2,55 

 2119 ,113 ء112 ,88 ,81 ,79 56

 ء171 170 ,139 .125 ء24 3

 ء184 2183 ,181 179 ,177 3

 2,201 ءل95 ,194 189 187 5

2 203, 232, 2233 2234 235, 

 ,244 242 241 ,240 ,239 تو

45 246, 247, 2,249 2,251 2254 

6 261, 262, 266, 2270 271 

72 273, 274, 275, 2,278 [28, 

3 284, 285, 2,286 288, 289, 

0 [29, 292, 293, 2,294 2296 

8 299, 300, 301, 302, 2303 

4 305, 308, 309, 312, 313 

4 317, 325, 329, 336, 2,337 

8 343, 2,344 345, 348, 349, 

0 351, 353, 354, 356, 357, 

8 2,361 364, 365, 2367 368 

 42 تفأ ةدعاق

 30 نوتكنيلإ ةدعاق

 78 44 ,43 30 (ةيوجلا) زوردنأ ةدعاق

 ةيالو يف ةيوجلا ليدسكراب ةدعاق
 36 231 230 انايزيول

 30 (آ)/1[12(0) لادنيات ةدعاق

 271 ريكألا رطخلا ةدعاقلا

 30 21 يلكنال ةدعاق

 321 نطولا نمأ نوناق

 !90 ,45 ىلودلا نوناقلا

 ىربستعلا ليسقلا ةسقاقم عيداق
0 

 364 ,330 2,329 ةينطولا نوناق

 365 ,89 ةرهاقلا

 291 هدعبو ريمتيس !1 لبق

 يف) برعلا نيبراحملا ىمادق

 180 :133 (هيناغفألا برحلا

 186 ىفاذقلا

 82 نآ رقلا

 «128 (39) مقر (يهيجوتلا) رارقلا

148 

 248 (0010[9) (63) مقر رارقلا

 220 :219 () ىساكرلا رارقلا

 222 ,220 ( مقر (يبساك رلا) رارقلا

 219 (2-700) (يسئارلا) رارقلا

221 

 (مارا0) (62) مقر يسائرلا رارقلا

 (2606©(ا| زروتوم لارنح ةكرش

5 223, 224 

 354 (ديمح) ياضرق

 255 ةحاطرق

 144 ةييملوألا ةيرقلا

 89 ةفاديضلا رصق

 86 ىكلملا رصقلا

 367 ةدعاقلا

 349 ةدعاقلا ىلع ءاضقلا

 33 ارتنوك ناريإ ةيضق
 330 ,329 اليداب هيسوخ ةيضق

 255 ةلداع ةيضق

 277 يل وه نو ةيضق
 260 عيرسلا قرشلا راطق

 202 201 :200 :101 ,63 رطق

 153 (ةنيدم) ةيناريإلا مق

 274 ةبقارملا مق

 100 ندنل يف وتانلا فلح ةمق



 !43 باهرإلا نع ةيلودلا ةمقلا

 301 اونج يف ةعبسلا ةعومجم ةمق

 57 هيوون لبانق
 73 ضرأ وج ةيكذلا ةلينقلا

 351 2,350 ,:284 ,268 :82 راهدنق

 55 ,48 44 يلامشلا فلاحتلا تاوق

 75 ةصاخلا زانتيس تاوق

 تامهملل ةكرتشملا تاوقلا

 282 باهرإلاب ةصاخلا

 149 اتنالتأ نيناوق

 288 ,191 ,121 ,28 اتلد (تاوق) ةوق

 348 ىمظعلا ةوقلا

 ,154 2,140 (ةيناريإلا) سدقلا ةوق

7 179 

 2287 163 ,115 ,:86 ىطسولا ةدايقلا

238 

 ةحفاكمل ىكيرمألا رصيقلا

 0 0 باهرإلا

 223 ,218 باهرإلا ةحفاكم رصيق

 223 :219 تاردخملا ةحفاكم رصيق

 76 (22م) باك

 354 :351 +187 82 ,8] ,75 لوباك

 «172 :46 :27 ,26 (ىنبم) لوتيياكلا

6 321 

 255 ريكألا وتاك

 313 262 رتراك

 247 (ىلاك) لتراك

 319 (يدنآ) دراك

 55 (نيج) يفراك
 !88 سولراك

 !5 (ةيالو) ةيلامشلا انيالوراك

 142 ناتسخازاك

 95 ,9و4 ,92 (كام يراب) يرفاك

 !64 (ميج) مورتسلاك
 332 ,307 ,149 ,46 (ةيالو) اينروفيلاك

 289 ديقيد بماك

 83 (عتاف) لماك

 سرهفلا

 108 107 (دراشتر) ساناك

 51 ,50 ,49 (كيام) ناقاناك

 61 (دلونرآ) رتناك

 ء197 ,179 2,106 (لمأ ريم) يسناك

8 199, 200 

 !90 (ديول) رلتك
 92 (24) ةبينكلا

 !96 (55) ةيينكلا

 365 يشتارك

 333 (مايليو) وارك
 41 ,40 ,39 ,29 ,24 ,16 (لوي) زترك

6 51, 256 2,278 287, 369 

 ,26 24 23 221213 (رجور) يسرك

8 29, 30, 36, 41 246 47, 48, 

 2,283 280 :278 ء123 ء122 ,57 4

4 2,286 2287 007 ,306 0 

369 

 74 نيلمركلا

 28 تاوركلا

 !14 113 (نايار) ركورك

 160 :121 115 (نراو) رفوتسيرك

 177 ةدعاقلا ميظنت نع فشكلا

 245 ريمشك

 297 رلتهل (باتك) يحافك

 ,31 ,30 ,23 دراشتر (كد) كرالك

2 33, 34, 42, 46, 75: 91, 92, 

 2190 :,184 ,183 ء145 ,114 ء110 9

5 230, 265, 267, 2,288 297, 

8:, 371 

 28 (كاج) نيالك

 240 33 ,22 ,18 ,10 (لب) نوتنلك

 120 ءل19 ءا18 ء116 ء113 ,105 5

1 

2) 

3 

5 

2191 

204 

122 

.,134 

4 

»)7َ3 

00 

290 
 مث

3 4 

41 

,9 

08 

6 

46 

»62 

,0 

223 

0 

246 245 2,242 41 

2063 2 

3058 3 2290 9 

3 338, 348, 376 

 311 (ًامهن اثراق) نوتنلك
 293 (يراله) نوتنلك

 225 دنالفيلك

 310 ,309 (سكام) دناليلك

 93 ندنلب زكنيك ةيلك
 41 سدقملا بيلصلا ةيلك

 !90 رشتيلف ةيلك
 288 تنيوي تسو ةيلك
 31 ىكتنك

 283 ء183 ء157 6 4و ادنك

 18 ازيلدنك

 274 نويدنكلا

 197 (هيالو) ساسنك

 63 (تربور) نوتسّكنك
 278 ةسينكلا

 288 ايروك
 356 2346 ,(152 229 ةيلامشلا ايروك

 354 ,254 وقوسوك

 26 نانأ يفوك

 36 (ةيالو) ودارولوك
 272 ,257 43 (ةعطاقم) ايبمولوك

 246 سودناموكلا

 23 ,16 سيارازيلدنك يدنوك

 2122 2107 ,70 :,56 ,39 سركنوكلا

 ء71 ءلاذ8 142 2,136 2135 3

 "2 ريب 221 224 ,210 2,203 ,ء175 34

43 244 252, 2,266 2268 2,274 

05 

7 330 

 260 :240 ,229 (لب) نيهوك

 38 .86 لمد 83 قق 67 63 تيوكلا

323 2321 :320 3 "53 

 ءا13 101 ,97 ,96 ,95 ,94 92 ,0

 211 .1850 .إ54 ل31 ءل15 .|14

345 0 
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 3112 (ديقيد) يل“

 2) دوك بيك

 ؛«4 (كد) ريك

 10 (نتباكلا) كريك
 169 (يدنار) يريك

 70 تايريك

 212 (نود) كيريك

 74 (لب) يسيك
 ١١0 ةلبنق عنصت فيك

 84 (بوب) تيميك
 238 2/235 ,29 ,22 اينيك

 369 كودع نأش نم للقت ال

 43 ...تامجه نيب ةلص دجوت ال

 كلذ نع ًائيش (©0م) باك فرعي ال
77 

 359 حماستاللا

 !87 ناغفألا نوئجاللا

 368 ساكيف سال

 344 (تاي) كنال

 21 يلكنال

 278 (نيب) كنيديال

 2123 ء107 «105 ,79 ,66 ,65 ,64 نانبل

9 140, 2,162 353 

 71 (يرقيإ) يوتل
 193 موكسنوأ ةنجل

 303 :222 نيلوؤسملا رابك ةنجل

 333 (اوشوج) غربردل

 352 ةيبرعلا ةغللا

 113 ,100 ,64 ندنل

 17 (اروبيد) رول

 275 ,236 سلجنا سول

 209 (كيد) راكول

 297 44 (كام نوج) نيلكول

 !65 2125 ,124 يبركول

 178 اسنرفي نويل

 34 :33 (مج) يول
 38 (رتوكس) يبيل

 156 30:4 ,200 ؛ا86 101 105 ايبيل

 !65 (نيلقيإ) نامربيل
 121 0 (وج) نامريبل

 ايرييل ١9
 ١10 (رزتيلب) يندوزيل

 138 كلذ يف كش نم سيل

 “ل15 2114 2108 105 (ينوط) كيل

 128 127 120 ل119 لاق ل17 ل6

 ل69 162 160 ءاذنا 133 130 9

 203 ,208 186 ء183 9

 !92 (نر) ناميل
 38 سيئرلا (1.9/ا070) نيل

 329 (نوج) دنيل

 254 (يرال) يزدنيل

 رثإ شوب جروج هلعف يذلاام
 312 لوليأ ١١ ثادحأ

 38 (يرام) نيلاتام
 216 ,21 كروبرام

 221 ,220 (موت) شرام

 311١ (ايسراك لييرباك) زيكرام
 207 (ةيالو) دناليرام

 313 (نوج) واك كام

 219 (يراب) ىرفاك كام

 14! (نوج) نيك كام

 325 ىثراكام

 51 (دب) نيلرافكام
 52 41 (تيب) يلوكام

 82 نآرقلاو لاملا

 299 ايزيلام

 112 ,43 ,42 ,41 40 1 نتاهنام

 314 ,208 ,207 ,203 ء188 32

 129 الينام

 258 (نوج) رهام

 44 ,30 ,26 :21 18 (كد) زريام

 191 ,50 ,23 كيام

 2187 186 181 ,89 (ىنسح) كرابم

202 

 !47 فوه راغدإ ىنبم

 218 ,215 سواه ريلب ىنبم

 52 نوكاتنيلا ىنبم

 31 اكيرمأ سنارت ىنبم
 131 (يمج) لزتم

 30 نكشتم

 82 ,81 2,80 ,78 برعلا نوعولحتملا

 337 2277 (نويمالسإلا) نوفرطتملا

 107 ارتنوكلا ودرمتم

 348 دحوألا رّمنتملا

 184 277 نودهاجملا

 78 (ناغفألا) نودهاجملا

 274 نويرئازجلا نودهاجملا

 28 برح ومرجم
 252 186 ىلودلا نمألا سلجم

 2108 7 يفوق نهال ىتلعهش

 300 295 2و4 ل0

 نمألاو ةيندملا تايرحلا سلجم
328 

 36١ ىروشلا سلجم
 73 71 ىليئارسإلا ءارزولا سلجم
 213 رغضملا يرازولا سلجملا
 لقنلا ةمالسل ينطولا سلجملا

 168 ,164 ال6

 286 ((00) ةلجم

 132 سيوف جيلق ةلجم
 190 دردناتس يلكيو ةلجم

 18 ةينمألا (-50() ةعومجم

 ةيسايسلا ةيركسعلا ةعومجملا
 69 ةكرتشملا

 160 ةرغصملا ةعومجملا

 21 بهأتملا براحملا

 253 باهرإلا ليومت ةبراحم
 343 ددجلا نوظفاحملا

 357 نوينامعلا نوثدحملا

 297 ةقرحملا

 265 كرامجلا تاطحم

 195 ةيضارتفا ةطحم



 232 47 (©85) ةطحم

 311١ (©-584ل0 ةطحم

 ,90 ,26 ,22 ةيئاضفلا (©0010) ةطحم

 205 ء118 9

 !36 ويكوط يف قافنألا ورتم طحم
| 3002320002 

 232 ,9] :86 ,78 ىسلطألا طيحملا

 2130 ,129 ,72 0 ىدايلا طيحملا

6 179 194 200 201 

 !52 264 62 يدنهلا طيحملا

 (داسوملا) ةيليئارسإلا تارباخملا

261 

 177 ةيناريإلا تارباخملا

 ,240 ,81 ,80 ةيناتسكايلا تارباخملا

245 

 211 ةيناطيربلا تارياخملا

 252 :133 ةيدوعسلا تارياخملا

 188 :186 ةينادوسلا تارباخملا

 78 (0©68) ةيتييقوسلا تارباخملا

 :.131 118 2.115 ةيقارعلا تارباخملا

17 

 188 ةيسنرفلا تارياخملا

 108 ةيبيللا تارباخملا

 80 45 (©18) ةيزكرملا تارياخملا

 186 ةيرصملا تارباخملا

 155 تاردخملا

 ةيئابرهكلا تاليصوتلا تاططخم

129 

 357 ةيمالسإلا سرادملا

 359 ةيدوعسلا سرادملا

 !40 نسنق ةيكيرمألا ةرمدملا
 275 ناقيلوسلا ةرمدملا
 291 ,288 ,287 ,286 لوك ةرُمدملا

 240 ةيناتسكايلا تارباخملا ةيريدم

 359 ,358 ىباهولا بهذملا

 216 ةنيتجلا لعق ام ةعجارم

 164 سشرم

 40 :33 ,32 يملاعلا ةراجتلا زكرم

 سدرهفلا

 126 ء113 ء112 ء110 108 ,106 3

 169 ءل36 ,133 ,132 ءل31 9

 ء195 ,194 ,189 ,180 ,178 7

0 297, 309, 333, 343, 364 

 35 يوونلا رطخلا فيفخت زكرم
 275 (/21) قيسنتلا زكرم

 يف يمالسإلا يفاقثلا زكرملا

 185 ل3 وناليم

 207 رلفكر زكرم

 (5650©) ئراوطلا تايلمع زكرم

7 23 44 

 112 حافكلا زكرم

 !7 نمآلا ينويزقلتلا رمتؤملا زكرم
 عوسي مأ ةسّدقملا ءارذعلا ميرم

41 

 197 يثورود ةعرزم

 306 ,242 (ةيالو) سّئِسشْتاسم

 13 نولقتسملا

 278 دجسملا

 ؛182 ندنلب كراي يربسنم دجسم

155 

 فلاحتلا تاوق دئاق) دوعسم

 271 270 4 (يلامشلا

 ,336 ,315 :314 ,313 ,64 نوملسملا

8 341, 363, 367 

 152 ةعيشلا نوملسملا

 219 ةيفاهن رسغ ةدوسم

 ,74 (65 (ةيكيرمألا) ةيرحبلا ةاشم

2 123, 139, 236, 238, 351 

 357 2356 ,355 (لارنجلا) فرشم

 ةينيطسلفلا  ةيليئارسإلا ةلكشملا

7 363 

 274 268 :63 34 (نويرصملا) رصم

 ء111 109 ,96 ,91 ,89 ,81 0

 ء194 ءا187 2186 2185 ء180 3

2 203, 339 

 ةاشم لاجر نم (278) عرصم

 124 توريب يف ةيرحيلا

367 

 39: ةهرسلا فوسملا

 27 ديدهتلا ةفوفصم

 ,244 (يواميكلا) ءافشلا منصم

245 

 340 تالاحلا أوسأ ىف للضم

 1583 قراط 5 قيضم

 152 زمره قيضم

 57 ينطولا ناكير راطم

 !94 وكسيسنارف ناس راطم

 2,110 (يلودلا) (نوج) يدنك راطم

 166 2165 ,164 2163 112 ل1

 167 ايدراوكال راطم

 2,215 :273 ,272 سلجنأ سول راطم

216 

 51 لانوشان راطم

 45 (جمانرب) اكيرمأ يف نوبولطملا
 71 ةيماسلا ةاداعم

 132 ةيعيشلاو ةيدركلا ةضراعملا

 291 مانتييف برح يضراعم
 339 ىقارعلا بعشلا ةاناعم

 303 ناريطلا ميلعت دهاعم
 210 ةحلسألا نم دحلا تادهاعم

 48 (881/) ةدهاعم

 ةداضملا خيراوصلا ةدهاعم
 299 ,291 ةيتسلايلا ةحلسألل

 348 ونويك ةدهاعم

 ةيواميكلا ةحلسألا قاثيم ةدهاعم

13 

 (يئامنيس مليف) رئازجلا ةكرعم
37 

 !62 باهرإلا تاركسعم

 ناتسناغفأ يف ةدعاقلا تاركسعم

[24, 245, 289 

 314 ,194 :,183 ,180 برغملا

 صخش (0/083552) لسففم

 157 ,155 ,154 يبدوعس

 202 (دامع) ةينغم

 69 كاريزوأ يف يوون لعافم
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 36١ ةدحتملا ممألا وشتفم

 !83 ةنسوبلا يف برعلا نولتاقملا

 اكيرمأل ةيبرعلا ةيطفنلا ةعطاقملا

 61 260 (1974) ةنمس

 ؛125 2124 ةينطولا نوتكنل ةربقم

13] 

 123 122 ,121 ,9!1 ,28 وشيدقم

 [07 توريب يف ةيرحبلا ةاشم رقم

 249 ةلمعلا فرص بتاكم

 2127 ,125 ,!1! باهرإلا ةحفاكم

 174 ء17] 2169 ,136 ,135 8

 ,224 2,220 ,216 2,206 ,ء198 8

8 243, 2248 2351 [227 2,275 

8 292, 302, 307, [32, 326, 

327 

 223 نطولا نمأو باهرإلا ةحفاكم

 نطولا ةيامحو باهرإلا ةحفاكم
225 

 نطولا ةيامحو باهرإلا ةحفاكم
268 

 253 نييباهرإلا ليومت ةحفاكم

 247 نيمرجملا ليومت ةحفاكم

 254 لاومألا ليسغ ةحفاكم

 277 تاردخملا ةحفاكم

 202 يداحتالا بتكملا

 210 (68ا!) ىلاردفلا تاقيقحتلا بتكم

 الأ 109 32 4ك 43 32 ءلق اق

 2155 2,150 127 2.125 ل13 32

 ء175 2,171 ,164 160 159 6

8 217 2229 238, 2267 22014 

5 2278 2,279 2281 2,323 327 

233 

 112 ,89 ةيناغفألا تامدخلا بتكم

 !19 يلاقتنالا يسائرلا بتكملا

 33 (دب) نيلرفكم

 !00 (لوي) لم
 153 89 ,87 يدوعسلا كلملا

 355 2,352 2,351 ,269 ,187 رمع الملا

 272 ىندرألا كلملا

 194 ريثويلملا
 348 2324 134 ,97 ةدحتملا ةكلمملا

 251 سيلاوكلا ءارو نم

 !0 باهرإلا ةضهانم

 45 :20 219 (نامرون) اتنم

 35 ىلامشلا ردحنملا

 222 ,219 ماعلا ىنطولا قّسنملا
 [02 ةيييوسسللا نوقشنملا

 ١55 ةيقرشلا ةقطنملا

 275 2260 ىطسولا ةقطنملا

 ةيموكحلا ريغ تامظنملا

 358 ,249 (ةيدوعسلا)

 يمالسإلا داهجلا ةمظنم

 109 ةينيطسلفلا

 186 ةيقيرفإلا ةدحولا همظنم

 39 ىنطولا لاصتالا ةموظنم

 27 رخآ ءادتعا ثودح عنم

 ,26 (زكرم) (نمآلا) ويديقلا رمتؤم
 163 5ك لو ,ل4 ,42 ,39 ,34 0

235 

 74 قييمازوم

 38 1و5 ةسيقعلا نكرألا ةسسانم

 341 ىجينراك ةسسؤم

 ا41 82 79 ن5 0 وكسوم

 216 نوعاطلا نطوم

 27 ©2060 مقوم
 325 ,18 (بوب) رلوم

 283 ,276 :274 لايرتنوم

 236 ىمايم

 360 ءا5ا بياقتلا نأيم

 !94 (تاي) دلاريجزتيم

 236 (ةعطاقم) سكافريم

 163 ةيرهوج ةزيم

 183 وناليم

 297 ؛132 :131 (يرول) يورليم

 233 (يدوج) رلليم

 ,23 222 (كنارف) (نيلكنارف) رلليم

 مىل» ,36 34 ن1 230 ,28 227 6
 6١ كا

 !7 يكووليم
 !22 ديديع ايشيليم
 275 ندع ءانيم

 43 كلوفرون ءانيم
 276 كرويوبدن ءانيم

 201 خينويم

 (١ل م5800 اسان

 202 تسرتنإ لانوشان

 139 طفنلا تالقان

 156 2155 (رينمألا) فيان

 42 (ةيالو) اكسارين

 248 تامولعملا فتن

 112 نددت

 70 ديثرايأ ماظن

 67 ىناريإلا ماظنلا

 168 ئدوعسلا ماظنلا
 360 ناريإ ىف هاشلا ماظن

 249 ىمالسإلا يفرصملا ماظنلا
 248 ةيضقلل ةديدجلا ةيرظنلا
 339 ,159 ,85 ,83 ,67 ,(65 طفنلا

 !41 :67 (ماخلا) يناريإلا طفنلا

 85 يدوعسلا طفنلا

 369 112 (دنالوهو) نلوكنل قفن

 306 ةعورم ةبكن

 13 (سورب) سلوكن

 276 نلوكن

 209 (ماس) نن

 52 كاموتوب رهن

 36 (ملو20) دارون

 170 2107 (يلوأ) ثرون

 229 :21! (ةنيدم) كلوفرون

 94 مرون

 256 (ليونام) اكييرون
 107 ,74 اوكاراكين

 171 170 (يريت) زلوكين



 دد6 7052 اجنين
 256 66 5 رج مش

 247 :1 24 5 (كير) بموكوي

 - < حد» < جاي
 2510 125 تح

 216 (هيالو) وكيسكم وين
 يآ هذه 31 30 21:20 كروبويت

 111 110 ,109 ,107 ,57 ,49 كت

 ,158 155 ءل51 ء136 ءالذآ ءلأغ 0ك

 2 ,194 9 9 115 1 ك4

 ,2174 ,236 ,218 ,208 207 ءذلل

6» 207 279 [281, 297, 353, 

 136 (نيروأ) سناه

 ا( 5 |
 ع4 (در درب ساش

 27 (سينيد) تردساه

 2:15 213 (نودروُك ازيل) ينركاه

7» 20: 22: 26 28: 29 230 52 

55 56, 57, 144. 148, 205, 230 
 25 , 1 72 ى - + < عد
 7 - هلي 6ث

 324 رابكلاب ةطيحملا هلاهلا
217 

369 » 

 (تربور) نسناه

 257 2,120 :25 (ناثانوج) واه

 354 288 ,255 ,254 191 134 .124 ىتيياه

 >7 رلته

 2305 ريمتيس /لوليأ !! تامجه
 > 3 ذه

9 
 ا 5

 9 اكيرمأ ىلع ةدعاقلا تامجه

 308 ةدعاقلا هل ططخت رخآ موجه

 37 ةدعاقلا ميظنتل ريبكلا موجهلا
 239 ؟هيف ركفأ انأ امب ركفت له
 !! تامجه عنم عيطتسن انك له

 س رهفلا

 3205 ريمتيس /لوليأ

 2 يرم له

 363 (ماس) نوتكنتنه

00 41 245, 260 270 

 5157 عذذ

 55 0 كوريوشه

 328 2,325 9 هياحي .ج) رقوه

 185 ادنلوه

 93 (روميت) شريه

 165 (ىتيك) »نكيه

 56 دج 8 7 راك) زويه

 ممألل ةعياتلا ةصاخلا ةثئيملا

 موكسنوأ - ةدحتملا
 ةكرتشملا ناكرألا (ةسائر) ةئيه

 نييذديفندلا نيلوؤسملا رابك هئيه

301 

 "215 يموقلا نمألا سلجم هكيه

 جدد

 43 (جمانري) ةفاحصلا هجاو ويد

 255 ىدارودلا يداو

 351 اروبي اروت يداو

 307 نوكيليسلا يداو

 :31 230 :24 :20 :15 13 نطنشاو

 267 ,64 ,61 650 ,47 ءىلل] ,38 7

58 70 78, 79, 85, 86, 87, 93, 

 2,146 :,145 ءاذجل ,.142 ,100 ,96 5

 ء176 2175 2171 2170 .167 لذا

,207 8 

,242 ,237 2236 ,231 230 9 

,287 ,279 ,276 ,274 ,272 2 

,353 ,339 ,324 ,319 ,318 7 

368 2,360 8 

 !27 وكاو

 !09 (نوتسنو) يلياو

 76 (رايساك) ركربنياو

 332 ,308 ككمويو

 ل1313 06

309 

 133 (مايليو) ردسبو

 21 نلحولا نمأ ةرازو

 7: ةيليئارسإلا عافدلا ةرازو

 ١0 581 لاو عافدلا ةرازو

 201 ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

 211 ةينطولا ةينفلا لئاسولا

 262 (هملك) كيشو

 255 ددحم ريغ لوصو

 ,265 52 32,31 (ليد) نوسلطو

251 282 303 326 

 ئراوطلا ةرادإل (ةيداحتالا) ةلاكو

 235 2236 دق كت ك0 (6عااشل

 ةيزكرسملا تارابخكتهشالا ةلاكو
 98 ق5 ك3 ك7 ل4 ل0 (عاهل

 ء142 139 125 ءل17 ءل15 2

2 193 200: 202, 210: 220, 

252 2248 242 :240 4238 7 

342 2303 270 ,259 3 

 !54 يموقلا نمألا ةلاكو

 280 ينطولا نمألا ةلاكو

 ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا

 361 ,342 ,29 (اخعرخل

 ؛145 ,130 ةيداحتالا ناريطلا ةلاكو

4 174: 302 

 267 ةيلاردفلا ةلاكولا

 ؛!!3 ةيزكرملا (تارباخملا) ةلاكو

4 202 

 252 2,250 ,248 7 (لو) رلسكو

3 254 

 250 :249 لو

 ءوضلا تطعأ ةدحتملا تايالولا

 يك نيسح مادصل رضخألا

 66 ناربإ مجاهي

 212 200 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 62 :60 :50 ,49 45 ,36 قح ىو

 250 274 ,72 70 ىو 6 64 3

 “06 2105 2,103 ,97 وم ىد
 هه ءاذاإ

 ء126 :ء424 ل1 119 ءل16 8



390 

 ء156 4152 /146 ,141 140 2

7 2160 169 2171 173 177 

0 185, 188, 189, 194, 2,200 

2 203, 208, 210, 24211 2,212 

220 222, 225 235, 249, 2,250 

63 2/269 272/, 283, 297, 303, 

33 314, 322, 2,330 338, 2341 

6 347, 2348 2351 2352 2,354 

9 364 

 !2 (وج) نوسلو

 !61 (نترام) نوتكنلو

 272 يند رألا دهعلا يلو

 301 نيرحبلا دهع يلو
 251 يدوعسلا دهعلا يلو

 بهذملا ًاضيأ عجار) نويباهولا
 89 (يباهولا

 279 :51 تيّكرتوو

 369 :57 45 ؛40 تيرتس لوو

 (2 2115 (سميج - ,ميج) يرلوو

360 

 ,56 :53 31226 (لوي) زتيفوفلوو

6 89, 132 296, 297, 298, 2299 

4 338, 339 

 206 :162 :53 (نوينابايلا) نابايلا

209 

 111 (لدبع) ميساي
 اكيرمأ ةملكب ةقثلا ةداعتسا بجي

349 

 255 ةدعاقلا ردمدت بجي

 255 ةجاطرق ريمدت بجي

 66 :؛65 (توريبل ةيحاض) ةزريلا

 327 راسيلا

 41 (مالسلا هيلع) عوسي

 347 (سيروب) نيستلي

 ,زوو ,177 ,123 88 ,56 44 نميلا
5 286 

 نويباهرإلا نم عافأ رحج نميلا
257 

 58 يبونجلا نميلا

 327 116 (نوينيميلا) نيميلا

 131 دوهيلا

 (طسابلا دبع) (يزمر) فسوي
 130 ,129 113 ,112 ل11 0

 ء177 ,170 ,145 2134 ,132 لدا

9 [18, 194 195, 200, 2201 

5 207 

 191 ,182 ,181 ايفالسوكوي

 265 رفوك اي ةعمج موي سيل مويلا
 189 (زاوف) سنوي
 218 2206 ,205 148 (كنارق) كنوي


