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 اذه ميدقت يلع لمعلاو ,لايخلاو عقاولا نيب جمدلا ةيلايرسلا لثمت
 .هريوطت يلع لمعيو جرخملا هعضي ددحم راطإ نمض يوتحملا

 يعواللا يلإ لوصولا لواحتو ,ةيعقاولا قوف ام يلإ حنجتو
 متهت امك .ةيرشبلا سفنلا لخاودب ةنماكلا ةرثانتملا راكفألاو
 راطإلا نع ةجراخ ةرثانتم ةينف تارداكو ةمداص روص مادختساب
 ةمدصلا نم ةلاح ةياهنلا يف قلختل ,ةكبحلاب صاخلا يدرسلا
 تأدب .لوهذلاو ةوشنلاب ةمعفم ةئيب نمض دهاشملا اهاقلتي
 تروطتو ,نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا يف روهظلا يف ةيلايرسلا
 يلع درمتلا يلإ فدهي يروث لكشب اهراكفأ نع ربعتل كلذ دعب
 يلع لوصحلاب نيجرخملل حمسيو ,ةدوهعملا ةيئامنيسلا دعاوقلا
 جرخملا نوريثكلا ربتعي .ريبعتلاو عادبإلا نم ةعساو ةحاسم
 ةيلايرسلا امنيسلل يحورلا بألا "ليونوب سيول" ينابسإلا

 ريهشلا همليف 1929 ماع يف لجرلا مدق دقو ,اهل لوألا سسؤملاو
 رودافلس فورعملا يلايرسلا نانفلا عم نواعتلاب "يسلدنأ بلك"
 يئامنيسلا لمعلا اذه دمتعي .اهتقو ًارهاب ًاحاجن مليفلا ققحو ,يلاد
 نع ربعيو ,يلاد رودافلسو ليونوب سيولب ةصاخلا مالحألا يلع
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 ةبرجت دهاشملا يلع ضرعيل ,مداصو يئانثتسا لكشب امهراكفأ
 ةبيجع ةطقل لثم ةبيرغ تارداك يلع يوتحي .ةزيممو ةديدج ةيئامنيس
 ,ةيرشب نيعل ةعطاق ةقالح ةرفشل ةروصو ,رمقلا راوجب ةرام مويغل

 يفو .امهمالحأ نم ساسألا يف ةدمتسملا ةبيرغلا دهاشملا نم اهريغو
 يئامنيس مليف وهو ,"راهنلا ةليمج" همليف ليونوب مدق ,1967 ماع
 ليشيمو فونود نيرتاك ةليمجلا ةيسنرفلا ةلثمملا ةلوطب نم ريهش

 اهجوز عم شيعت يتلا نيرفيس ةديسلا ةصق ضرعب متهيو ,يلوكيب
 ةلاح نم جورخلا نيرفيس لواحت .ةالابماللاو دوربلا نم ةلاح يف

 دعاوقلا يلع درمتتل ;اهحور يف ةعباقلاو اهتايح يلع ةنميهملا دوربلا
 ةقزألا دحأ يف يرس روخامب لمعلا يلإ رمألا اهب يهتنيلو ةيعمتجملا
 يتح ةلوطم ةرتف ذخأتو ,راهنلا ةرتف ءانثأ لمعت .كانه ةيسيرابلا
 شيعي امنيب ,لاجملاب ًةريبخ كلذ دعب حبصتل ,كانه رومألا داتعت
 يلايرس راطإ نمض ثادحألا يلاوتت .صاخلا هملاع يف اهجوز
 تاطقل رهظتو ,ميظعو يئانثتسا لكشب ليونوب هضرعي حضاو
 صاخلا يدرسلا راطإلا نع لجرلا جرخيل ,ةمداصو ةيئاجف
 صنلا نع هجورخل رربمك يلايرسلا عفادلا مدختسيلو ,ةكبحلاب
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 نمض هتصق ضرعي ,عبطلاب .ضورعملا يدرسلا راطإلاو دوهعملا
 هتيلايرس جرديل ,ةديرفلا هتبهوم ًامدختسم حضاو يقطنم راطإ
 ,درسلاب صاخلا يلكلا يوتحملاب لالخإلا نود هب ةصاخلا

 ًادمتعم مليفلاب لاعفو يسيئر لماعك فونود نيرتاك مدختسيو
 هعباط لمعلا يلع يفضيل ;بالخلا اهلامجو ةيليثمتلا اهتبهوم يلع
 ةيلايرسلاب صاخلا يئاجفلا بولسألا ًامدختسم ديرفلا ينفلا

 ,1972 ماع يف .اهسفن ةصقلا يوتحمب ةصاخلا ةيروثلا راكفألاو
 يئامنيس مليف وهو ,"ةيزاوجربلا رحس" زيمملا همليف ليونوب مدق
 ةرركتملا تالواحملا يلع موقت ةيثبع ةكبح يلع حضاو لكشب دمتعي
 نم مهنكمت نأ اهنأش نم يتلاو ,ةطسوتملا ةقبطلا دارفأ نم ةعومجمل
 ريثكلا مليفلا ضرعي .ءاشعلا ةبجو لوانت لجأ نم ًايوس عامتجالا
 ريغو يسكع لكشب رومألا رهظت يتلاو ,ةبيرغلا تاطقللا نم
 جمدي يذلاو ,يلايرسلا رصنعلل طرفملا مادختسالا ربع يديلقت
 نييزاوجربلا ةعيبط شقاني امك .لايخلاو ةيعقاولا نيب لاحلا ةعيبطب

 نم ريثكلل ضرعتلاب دهاشملل حمسيو ,مهب ةطيحملا ءاوجألاو
 ريثتو ههابتنا بذجت نأ اهنأش نم يتلاو ,ةبيرغلاو ةفيرظلا فقاوملا
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 حبش" يئامنيسلا همليف 1974 ماع يف ليونوب مدق .هساوح
 يلايرسلا لسلستلا يلع يسيئر لكشب موقي زيمم لمع وهو ,"ةيرحلا
 هل حمسيل ,ةينفلا تارداكلل مداصلا يجيردتلا لكشتلاو ثادحألل
 تايقالخألا ةشقانمو عمتجملا دقن يلع ةمئاقلا هتركف ضرعب
 مليفلا اذهب ليونوب فتكي مل .ةنكمم ةروص لضفأ يف هب ةصاخلا
 ضماغلا بناجلا" ريخألا همليفب 1977 ماع يف هعبتأ لب ,بسحف
 عقاولا نيب ةيساقلا تاهجاوملا هلالخ نم ضرعي يذلاو ,"ةبغرلل

 ,تابغرلاو تاذلملا ضرعي امك .امهنيب يلزألا عارصلاو ,مهولاو
 اهدسجي يتلاو ,"ويتام" ةيسيئرلا هتيصخش نهذ يف مئاقلا عارصلاو
 يدؤت امنيب ,زيممو عئار لكشب يار ودنانرف ينابسإلا لثمملا

 رود يف تيوكوب لوراكو ,انيلوم اليجنأ "اتيشنوك" ةيصخش
 يلع لوصحلا ويتام لواحي ."ويتام" ةيصخشل جعزمو جودزم
 لوط يلع نولتمو ريغتم لكشب ةاتفلا هل رهظتل قرطلا لكب اتيشنوك
 رخآلاو يكئالم امهدحأ ;نيفلتخم نيبوث يف هل رهظت ثيح ,قيرطلا

 نع جرخيلو ,بارطضالاو ةلبلبلا نم ريثكلا هل ببستل يناطيش
 لكشب همليف ليونوب ضرعي ,عبطلاب .فاطملا ةياهن يف هروعش
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 ,ةكبحلاب ةصاخلا اماردلا يلإ باسنت نأب ةيلايرسلل حمسيل يجامدنا
 ًامليف ةياهنلا يف عنصيل ,زيمملاو داتعملا هسفنتم هسفنل قلخيلو
 اهحور ةيلايرسلا دمتست .ةريخألا هسافنأ طقتلي امنيب ًازيمم ًايئامنيس
 مدقيل ;ةبحرو ةعساو ةينف ةحاسمب اهعبتمل حمستو ,لايخلا نم
 ةعباتتملا دوقعلا ربع تروطت دقو ,قالخو يبايسنا لكشب هراكفأ
 ةفلتخملا ريدختلا تالاحو سوالهلاو مالحألاو تايزاتنفلا لمشتل

 جرخملا دعُي .لايخلاو عقاولا نيب ةلصافلا دودحلا يشالتب ةطبترملاو
 نم ريثكلا يلع لمع دقو ,ايزاتنفلا ديس نوترب ميت يكيرمألا
 ًاينف ًاراطإ ةياهنلا يف جتنتل لايخلاو عقاولا نيب جمدت يتلا مالفألا

 بيد ينوج ريهشلا يكيرمألا لثمملا دعُيو .صاخ بولسأ اذ ًازيمم
 لالخ نم هعم لمع دقو ,نوترب ةريسم يف رهشألاو مهألا فيلحلا
 ,دوت ينيوسو ,تاصقملا بحاص دراودإو ,دوو دإ لثم ةريثك مالفأ

 نيب تجمد يتلاو ةميظعلا مالفألا نم اهريغو ,ولوه يبيلسو
 يلع نوترب مالفأ دمتعت .زيممو حضاو لكشب عقاولاو لايخلا
 لالخ نم يلايرسلا بناجلا دخأت اهنكل حضاو لكشب ايزاتنفلا
 مالفألا هذه نم ددع يف ثدحي ام وهو ,لايخلاو عقاولا نيب جمدلا
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 يلكلا قيبطتلا نع حصأ ينعمب وأ ليونوب نع ًامامت فلتخم لكشب
 ةيلمعب متهي ثيح ,ةيلايرسلا ةسردملا داور لبق نم عبتُملا يديلقتلاو
 هنكل ,عقاولا نيبو هنيب جمدلا ةيلمع نم ربكأ لكشب لايخلا ضرع
 نم ديدعلا يف اهسرامي لب جمدلا ةركف نع يلختي ال تقولا سفن يف

 دالب يف سيلأ" همليف يف .ةينفلا ةيئامنيسلا تارداكلاو دهاشملا
 ةبيرغلا لاكشألاو ماجحألا نم هتيلايرس نوترب دمتسي ,"بئاجعلا
 وأ ملح يف سمغنم هنأكو رعشي دهاشملا لعجت يتلاو ,تايصخشلل
 نيب لجرلا جمدي انه .لايخلا يلع يساسأ لكشب ينبم لسلست
 ةهج نم لايخلا نيبو ةهج نم ةدوهعملا هتافصاومب يرشبلا دسجلا
 ءازجأ ضعب يف ريغتلا نم ةجرد قلخي تقولا سفن يفو ,يرخأ
 رهظت .ةبيرغو ةفلتخم تايصخش ةياهنلا يف مدقيل يرشبلا دسجلا

 يلايرسلا هملاع هسفنل قلخيل لايخلاو عقاولا نيب جمدلا ةيلمع
 نم ةدمتسم ةروصب ىرخألا همالفأ يف هتيلايرس رهظتو ,صاخلا
 ,دراودإ ةيصخش يلإ اهفيضي يتلا تاصقملا لثم لايخلاو ايزاتنفلا

 ةيفتخملا سأرلاو ,دوت ينيوس ةيصخش يلع اهيفضي يتلا ةيبئارغلاو
 نم يتلا ةلثمألا نم اهريغو ,ولوه يبيلس تايصخش يدحإل
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 ميت يكيرمألا جرخملاب صاخلا يلايرسلا ملاعلا عنصت نأ اهنأش
 ةيلايرسلا طبترت دق .لايخلاو عقاولا نيب جمدلا يلع مئاقلاو نوترب
 ةكبحلا نمض يبئارغلا بناجلا جاردإو ةيبئارغلاب ةيئامنيسلا
 لامعأ لالخ نم ةينفلا ةطلخلا هذه دهشن نأ نكمملا نمو ,ةيمليفلا
 همليف نم ذخأن نأ نكمملا نمو ,يسكنالوب نامور ريهشلا جرخملا
 ءانثأ بيد ينوج عم هزجنأ دقو ,كلذ يلع لاثمك "ةعساتلا ةباوبلا"
 ةيبئارغلاب معفم مليف يلع ةياهنلا يف لصحنل ,ابوروأ يف هدوجو
 لالخ نم هتيلايرس لمعلا دمتسي .ةحضاو ةروصب ةيلايرسلاو
 قلطني يذلاو ,"وسروك" بتكلاب سووهملا اهضوخي يتلا ةلحرلا

 نيصخش ةطساوب ةبوتكم بتك ةثالث عمج فدهب ةيناطيش ةلوج ربع
 ليوناميإ يكسنالوب ةجوز مليفلا يف رهظتو ,هسفن ناطيشلا امهدحأ

 ةياهنلا يف يكسنالوب مدقيل ,الجنال كنارفو ,نيلوأ انيلو ,هينيس
 اهتاكرحو ةنولتملا ةاتفلا نيعأ يف ةيلايرسلا رهظت .ازيممو اريثم امليف
 تارداكلا اهدهشت يتلا ةرربملا ريغ تابارطضالاو ,ةيثبعلا
 ةئيب قلخ يف ةياهنلا يف لجرلا حجنيل ,مليفلاب ةصاخلا ةيئامنيسلا
 ديفيد جرخملا لامعأ دعُت .لايخلاو ةيعقاولا نم ةجمدمو ةلصأتم
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 دنالوهلام" مليف يلإ رظنن امدنعف ,فلتخم راطإ نمض ًةيلايرس شنيل
 معفم يئامنيس مليف نع ثدحتلا ددصب اننأ دجن ,"فيارد
 اتيصخش دجن ثيح ,لايخلاو عقاولا نيب جمدلاو ,ةيلايرسلاب
 نيب حجرأتلا نم ةلاح يف نيتسمغنم جنره ارولو ستاو يموعان
 دمتسي .مالحألا ملاع هبشي ملاع يف طارخنالاو ,لايخلاو عقاولا
 الو ,ثادحألا نيب بيرغلا لقنتلا لالخ نم هتيلايرس مليفلا
 ًامليف دهاشت كنأكو رعشت لب بسحف كلذ دنع رمألا فقوتي
 يرخأ ةصق نوكتتل باسنت ةصقلا نأكو رعشت .رخآ مليف لخادب

 جاردإ لالخ نم حضاو لكشب ةيلايرسلا ققحتتو ,ةفلتخمو ةديدج
 ذه ثدحأ دقو ,مليفلل يلكلا راطإلا لخاد ةبيرغلا رصانعلا ضعب
 ةعانص نم ًاديدج ًاعون رهظأ هنأل ,دوويلوه يف ًةريبك ًةجض لمعلا
 ًةريبك ًةعفد يطعأ لب بسحف كلذ دنع فقوتي ملو ,مالفألا
 نيجرخملا نمو .ستاوو شنيل نم لكب ةصاخلا ةينفلا ةريسملل
 رهظأ يذلاو مايليج يريت يكيرمألا جرخملا ,ًاضيأ نييلايرسلا

 نمو ,مالفألا نم ريبك ددع يلع دامتعالا لالخ نم يلايرسلا هبناج
 لمعلا اذه يف .ساجيف سال يف ضغبلاو فوخلا مليف اهنيب
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 يماحملا هقيدصو كود لوؤار بيرغلا يفحصلا قلطني ,يئامنيسلا
 نيلمحم ساجيف سال يلإ ةيثبع ةلحر يف وزنوج روتكد يتابوكيسلا
 راطإ نمض تاسولهملاو تاردخملل ةفلتخملا عاونألا نم ديدعلاب

 نيلثمملا نم قيرف عم بيد ينوج هدسجيو ,مايليج هدصري يثبع
 يشتير انيتسيركو ريوجام يبوتو وروت ليد ويشينيب نم الك نمضتي

 رتناه يفحصلل ةريهشلا ةياورلا يلع مليفلا دمتعي .زايد نوريماكو
 راهظإ يلع دمتعتو مسالا سفن لمحت يتلاو ,نوسموط سا
 نم ًاريبك ًاردق رهظت تقولا سفن ِيفو ,تاردخملل يبلسلا بناجلا
 يف .هب ةقلعتملا ماهوألاو يكيرمألا ملحلاب قلعتي اميف ةيرخسلا
 اهايإ ًافصاو يكيرمألا ملحلا ةركف نم مليفلا رخسي ,قمعلا
 ةليمج ةفداه ةركفك تأدب دقف ,جذسلاب اهب نينمؤملا ًافنصمو مهولاب
 تقولا عم تروهدت اهنكل ,لؤافتلاو لمألاو ةجهبلاب ةمعفم
 لجأ نم ئدابملاو ميقلا رايهناو قالخألا نادقفو بلاكتلل ةجيتنك
 بلاكتلا يدأو ,قالخألا رايهنا يلإ اهيف غلابملا ةيداملا تدأ .ةداملا

 ًاعيرس ةفئازلا اهتيلاثم ةركفلا تدقفو ,حاورألا كاهنإ يلإ ةداملا يلع
 نيبلاكتملاو ًاقباس نيملاحلا اهعابتأ لكو يه ,ضرألا ةحيرط طقستل
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 ريغ لكشب وزنوجو كود يلع ماهوألاو سوالهلا رطيست .ًاقحال
 يلع ةرداق ةزيمم ةيلايرس ةئيب قلخ يلع ةردقلا مايليج ًةحنام يداع
 حنمي .زيمتلاو عادبإلاب ةمعفمو ,لايخلاو عقاولا نيب جمدلا
 قلخو ,عادبإلا يلع ةردقلا مايليج يريت زيمملا ويرانيسلا

 قلخ يف بيد حجني تقولا سفن ِيفو ,ةزيممو ةقيمع تايصخش
 نم ًاريبك ًاردق نوسموط ةياور ًاحنام ةماهو ةيئانثتسا ةيصخش

 ةلواط يلإ اهديعيو ,ةعاربب اهقورع يف ءامدلا خضيل ,شاعتنالا
 امنيسلا يلع يرخألا ةلثمألا نمو .ديدج نم ينفلا شاقنلا
 دمتسي يذلاو نوسردنأ ساموت لوبل "ايلونجام" مليف ,ةيلايرسلا

 ةياغلل ةزيمملا دهاشملا دحأ لالخ نم دودحم راطإ يف هتيلايرس
 لزنتل ءامسلا نم عدافضلا نم ريثكلل ًاعيرس ًاطقاست لمشي يذلاو
 ةبيرلا نم ةريبك ةجردب اهألمتو ةنيدملا يلع فيثك لكشب

 مالفأ يف ةيلايرسلا تاطقللا يسنن نأ اننكمي الو .بارطضالاو
 ًاراطإ قلخت نأ اهنأش نم يتلاو ,ينيلليف وكيرديف يلاطيإلا جرخملا

 ةلماشلا ةئيبلا نمض ةبيرمو ةبيرغ رصانع جاردإ يلع ًاينبم ًايلايرس
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 الاثم "فصنو ةينامث" ريهشلا همليف لثمي دقو ,ةضورعملا ةصقلل
  .قيوشتلاو ةراثإلاب ةمعفملا ةلاحلا هذه نع ريبعتلل احضاو
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 ةماتلا ناسنإلا ةيرح ةركف يلع ًاينبم ًايفسلف ًارايت ةيدوجولا لثمت
 مدع يلإ ريشتو دويق يأ نود ريكفتلا يف هتيرح يلع دكؤت .هدرفتو
 ةيدوجولا ةكرحلا تناع .هكرحت ةيجراخ ةوق وأ هجوم يلإ هجايتحا
 بابضلا لين يلإ يدأ امم ,رركتم بذبذتو حضاو بارطضا نم
 ًافيرعت اهتفسالف نم دحأ طعي مل .ةمات هبش ًةطاحإ اهطيحيل اهنم
 اهنم تقثبنا دقو ,ةدكؤم ةجيتن يلإ اهعم اولصي ملو ,اهل ًاحضاو
 ,هشتينو ,دروجريك لثمي .وماكل ةيثبعلا لثم يرخأ تاكرح
 ةسردملا مالعأ نيب نييروحمو نييساسأ ًامالعأ رجديهو ,رتراسو
 دوجولا فدهو ةايحلا ينعم نع رارمتساب نيثحابلا ةيدوجولا
.دودحملا نئاكلا اذه ةيثبع نع ًاثدحتم وماك جرخ امنيب ,يناسنإلا  

 لك لاوز ةقيقح يلإ دمعت يتلاو ,"نايثغلا ةبرجت" نع رتراس ثدحت
 روعشلاب هبشأ روعش يلإ هعفدي امم ناسنإلا نم ءانفلا نكمتو ,ءيش

 ةديدع تاحلطصم نويدوجولا مدختسا دقو ,نايثغلل بحاصملا
 ,ةروريصلاو ,ةروريسلاو ,ةنونيكلا لثم مهتاراوح يف
 مهب ةصاخ ةغل نيوكت يف اوحجنو .اهريغو ,ايجولوطنألاو
 .ةقدو ةعرسب جئاتنلا يلإ لوصولاو ,مهنيب شاقنلا نم ليهستلل
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 ,)ربكألا مسقلا وهو( دحلم امهدحأ نيقيرف يلإ ةيدوجولا مسقنت
 نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ ةكرحلا تجتن دقو ,نمؤم رخآلاو
 اولواحف ,يلتقلا نييالم هنع مجنو بورحلاب عبشت يذلاو ,مرصنملا
  .هدوجو نم ةيسيئرلا ةياغلاو ,يناسنإلا دوجولا ينعم نع ثحبلا

 ,ةمهمو ةئشان ةيركف ةكرحك ةيدوجولا يلع انفرعت دق نوكن اذكه
 رثأت يدمو يئامنيسلا نفلا لالخ نم اهتشقانم يف بغرن اننكل
 نم ريثكلا لقنل ةرركتملا مهتالواحمو اهب نييئامنيسلا نيجرخملا
 ,1960 ماع يف .ينفلاو يئامنيسلا طسولا يلإ اهب ةصاخلا راكفألا
 "ثهاللا" يئامنيسلا همليف رادوج كول ناج يسنرفلا جرخملا مدق
 اوسنارف ةباتك نمو ,جربس ناجو ,ودنملب لوب ناج ةلوطب نم
 ,رشابم ريغ لكشب ةيدوجولا ةعزنلا نع مليفلا ربع دقو ,وفورت

 لمعلا أدبي .يرخأ ًانايحأ مهبمو ,ًانايحأ حضاو راطإ يف اهضرعو
 ثادحألا يلاوتتل ,مئارجلاو تاباصعلاب ءيلم راطإ يف يئامنيسلا
 لطب دعُي ال .يرخأ ًةرات ًايسنامورو ,ًةرات ًايفسلف ًاراطإ ًةذختم
 هنكل ةقيقحلا وحن ًايعاس ًافوسليف وأ ةرورضلاب ًايدوجو مليفلا

 ةيدوجولا هبحاصت .يوفع لكشب فوسليفو ,ةرطفلاب يدوجو
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 وحن ةيعاسلا هتنونيكب رعشت دهاشمك كنأ ثيح ,هنم كاردإ نود
 ,لطبلا اهشيعي يتلا نادقفلا ةلاحب مليفلا لاوط رعشت .ةقيقحلا

 ةعباقلا هتيلوئسمو ,هدوجو رسو ,ةايحلا يف هتميق نع ثحبي هنأكو
 ودنملبو رادوج مليفب انركذت تافصاوملا هذه لعلو .هقنع يف

 يف مليفلا اذه ردص ."نونجملا وريب" ناونع لمحي يذلاو ,رخآلا
 وريب رود يف ودنملب عم انيراك انآ ةليمجلا ةكراشمب 1965 ماع

هئاتلا  .ةايحلا ديق يلع هدوجو نم فدهلا نع ثحابلاو دجن انه
راظنألا تفل يلع ةرداق ةزيمم ةيئامنيس ةئيب قلخ يلع ًارداق رادوج 

ف ةمالع يف ةقرا ي دع ينفلا لمعلا اذه و ,هابتنالا عبطلاب بذجو 
رفلا امنيسلا خيرات ,ةيسن رعشي يذلا وريب ةصق مليفلا يوري ثيح

يلختي نأ ًةأجف ررقيو  لك نع  , لمملا و دقعملا  هعمتجم هاجت قيضلاب
ءيش  لحاوس يلع ةعباقلا لودلا يدحإ يلإ ًاهجتم سيراب رداغيو

ملاو نم ةدراط ةقباسلا هتقيشع ;  " انيراك "  نايرام عم طسوتملا رحبلا
,  يف نكل جراخلا نم ةطيسب ةصق .  اهنإ نيروجأملا ةلتقلا ضعب لبق
ةفسلف نمكت قمعلا  ,رادوج اهب انشهدي ةميظع ةيدوجو ثيح

,  يف لغوتيو ةشهدملا ةيفسلفلا ةلئسألا نم ريثكلا مليفلا حرطي
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حلا ينعم نع ثيدحلا هلامج عبنم نإ .ةاي ةعتمملا تاثداحملا يف نمكي
 , ةهاكف لا اهللختت يتلا ةقيمعلا تاثداحملا كلت  , وريبو نايرام نيب 

.ةيثبعو  نأ اننكمي الو ةطيسب ثادحأ اهب طيحت تقولا سفن ِيفو 
1962,  لمحي يذلاو رادوج  ماع يف رداصلا انيراك عم مليف يسنن 

. اهتقو اريبك احاجن  قو ققح د  ," اهشيعأل يتايح "   ناونع
 ًايساسأ ًانكر لثميو ,رادوج مالفأ مهأ نم ًادحاو مليفلا اذه دعُي

 دعُت دقو ,ًةقيقد نيرشعو ةعاس يلإ هتدم لصت .انيراك انآ ةريسم يف
 نم نوكتي	.نومضملاو ةركفلل ةبسانمو ةيفاو اهنكل ًايبسن ةريصق

 راطإ نمض اهفينصت نكمملا نم عطاقم ةدع اهنيب ,عطقم ١٢
 .نيلثمملا لبق نم اتباث وأ اتماص اديسجت نمضتت ثيح ,"ولباتلا"
 ,ةلصتم ريغ يرخأو ًةلصتم ًاعطاقم لباقن ,ةدهاشملا لالخ اننأ امك
 رادوج مدقي .ةعيرس ةيمالك ةمدقم لالخ نم اهحيضوت متي
 نود عئار يفرح لكشب هتركف ضرعيو ,ًامكحمو ًاعيرس اجارخإ
 لكشب ًاعيرس هتكبح ضرعي ثيح ,نومضملاب لالخإ وأ ةلاطإ

 عم جامدنالا يلع هدعاسيو ,للملا دهاشملا بنجي امم ريثمو قيش
 يكحي .انيراك انآ ةليمجلا اهرود يدؤت يتلاو ,انان ةيصخش روطت
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 ,اهتايح يف ةئراطلا تاريغتلاو ,"انان" ةيسيراب ةأرما ةصق مليفلا
 عراب لكشب ةصقلا لوانتي .ءاغبلا تويب يف لمعلا يلإ اهعفدت يتلاو
 ةديدجلا ةئيبلاو ,انان ةيصخشل بحاصملا روطتلا ًافصاو مكحمو
 هتفسلف نم اضعب رادوج انحنمي ,ةداعلاك .اهيف طرخنت يتلا
 انان عمجت يتلا دهاشملا نم دحاو يف اهايإ ًاجردم ,ةقينألا ةيدوجولا
 دحأب ةءارقلا يف ًاسمغنم ناك امنيح هتعطاق زوجع لجرب "انيراك"
 نم ريثكلا حرطتو ,رشبلا نيب تاراوحلا ةيمهأ نع هثدحت .تارابلا
 ناسنإلا جاتحي له ?مهم مالكلا له" لوقتف ,ةماهلا ةلئسألا
 اهربخي .. "?كلذ لك نم ةدئافلا امو ?ًامئاد هسفن نع ريبعتلل
 ,غارفلا ءلمو ريبعتلل يرورض هنأو مالكلا ةيمهأ نع لجرلا

 "وطسرأ ملعمو طارقس ذيملت - نوطالفأ" وتالب نع اهثدحيو
 هتغلب ةقيقدلا انتفرعم مدع نم مغرلاب سانلا نيب هتاملك لوادت نعو
 ةملكلا ةيمهأ نع اهربخي .نورق ذنم هيشالت ةقيقح نم مغرلابو
 ,ضعبلا مهضعب رشبلا مهفيل هسفن نع ناسنإلا ربعي نأ ةيمهأو
 .نايحألا نم ريثك يف ًالممو ًادهجم لاصتالا اذه ناك ول يتح
 داز املك هنأ ,فورعملا نم ناك ولو يتح كش نود ماه مالكلاف
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 ةحلملا ةجاحلاب اهربخي امك .اهرثأ تدقفو اهانعم لق تاملكلا ددع
 ةراعدلا ةايح يف انان طرخنت .هنودب ةايحلا ةلاحتساو مالكلل
 دقعتت اهنيحو ,ةالابماللاو دوربلا نم ةئيب يف ًةسمغنم ةضيغبلا
 ماع يف .ةياهنلا يف "انان" ةاتفلا لتقُتل ,ةورذلا ىلإ لصتو ثادحألا

 دروف سيسنارفل "نآلا ةمايقلا" يكيرمألا مليفلا ردص ,1979
 هنأل ةيدوجولا مالفألا نمض فنصُيو ,ودنارب نولرامو الوبوك
 امك .ةقيقحلا يلإ لوصولل ةيوادوسلا هتلحرو ناسنإلا ريصم شقاني
 نيب مئادلا عارصلاو ,برحلاب هرثأتو ,يناسنإلا دوجولا شقاني
 راثآلاو مانتيف برح يلع مليفلا زكري .ةفلتخملا رشبلا سانجأ
 الو ,كلذب ةقلعتملا ةيدوجولا ةمزألا ضرعيو ,اهنع ةمجانلا ةيبلسلا
 تاعوضوملا نم ريثكلا لمشي لب بسحف ةطقنلا هذه دنع فقوتي
 "ركوتس" يسورلا مليفلا ردص ,ماعلا سفن يفو .ىرخألا ةكئاشلا
 ,ملاعلا لوح نيدهاشملا يلع ًاريبك ًايئامنيس ًاريثأت كرتيل يكسفوكراتل

 هيلع موقت يذلا ينعملاو ةيدوجولا تابغرلا لمعلا شقاني ثيح
 ةايحلا لعجي يذلا ام :لثم ,ةلئسألا نم ريثكلا ضرعب متهي .ةايحلا

 ?انكاردإ مجح امو ?انتارايتخا ةقيقح امو ?ةقيقحلا يه ام ?ًةماه
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 نم ةيبايسناو ةسالسب اهحرطي يتلا ةيدوجولا ةلئسألا نم اهريغو
 يديوسلا مليفلا يسنن نأ اننكمي الو .ةثالثلا ةصقلا لاطبأ لالخ
 تايركذلا ضرعب متهي يذلاو ,نامجرب رامجنإل "يربلا توتلا"
 لسلست يف مليفلا انذخأيل ,هنم بيشلا لان دق زوجع لجرب ةصاخلا

 نم ًاضيأ .نامجرب مرضخملا فارشإ تحت ميظعو زاتمم يدرس
 مليف يدوجولا رايتلا نمض اهجردن نأ نكمملا نم يتلا مالفألا
 نوترترأ اميج ةلوطب نم 2018 ماع يف رداصلا "بورهلا"
 وحن اهيعسو ةجوزتم ةأرما ةصق يكحي يذلاو ,ربوك كينيمودو
 ًارخؤم اهروعش دعب اهدوجو نم فدهلاو ةايحلا ينعم نع ثحبلا
 مليف يسنن نأ اننكمي الو .اهاودج مدعو اهتايح ةيثبعب
 ينادو بيد ينوج ةلوطب نم 2018 ماع يف رداصلا "روسيفوربلا"
 يتلا ةيدوجولا ةلئسألا نم ريثكلا ضرعب متهي ثيح ,نوتسيه
 رادم يلع ةرمتسم ةروصب "دراشتير" ةيسيئرلا ةيصخشلا اهحرطت
  .يئامنيسلا لمعلا
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 نم ديدعلاب قلعتت يتلا ةيساسألا لكاشملا ةسارد يف ةفسلفلا لثمتت
 اهريغو ,ةغللاو ,لقعلاو ,ميقلاو ,ةفرعملاو ,دوجولا لثم رومألا
 تاويح يف ًةيساسأ ًارواحم لثمت يتلا يرخألا تاعوضوملا نم
 يف رهظتلو ,روصعلا ربع روصلا نم ريثكلا لمشتل تروطت .رشبلا
 مالفألا نم ريثكلا تحجن دقو ,قيرطلا رادم يلع ةديدج رطأ
 نم ريثكلاب ةصاخلا ةفسلفلاو ةمكحلا لقن يف ةيملاعلا ةيئامنيسلا
 ةماهلا راكفألا هذه رثؤتل امنيسلا ةشاش يلإ باتكلاو نيركفملا

 ةايحلا" مليف يف .ملاعلا لوح نيدهاشملا نم ريثكلا يف ةقالخلاو
 يف ةفسلفلا دجن ,ينيلليف وكيرديف يلاطيإلا جرخملل "ةليمجلا
 لوح رئادلا عارصلا ضرع لالخ نم اهجوأ يف ةمكحلاو اهتمق
 ينفلا لمعلا لوانتي ."وليشرام" مليفلاب ةيسيئرلا ةيصخشلا
 عتملا طامنأو تالفحلا ةماقإ يف سمغنم يفحص ةايح يف ًاعوبسأ
 ًاداج ًابتاك حبصيل ام ًةقيرط دجي نأ كلذ لك نيب نمً الواحم ةددعتملا

 ةدم برتقتل لصفُم لكشب وليشرام يفحصلا ةصق درسُت .ًاماهو
 ,قيوشتلاو ةراثإلاب ةمعفم تاعاس ثالث يلاوح نم مليفلا

 ,دهاشملا نم دحاو يف .يرخأ ًةرات رارقتسالاو ,ًةرات بارطضالاو



 
 

31 

 طيحي امنيب نوجملا نم ةلاح يف ًةسمغنم "ةيدان" يعدت ةيصخش دجن
 يئاجف لكشب دهشملا يهتنيل ةفاحصلاو نفلا رابك نم ريثكلا اهب
 لبق نم ةضماغلاو ةبيرغلا تافرصتلا نم ةئيب يلإ ضرعتلا دعب
 ,نوجملاو ,بارطضالا نم يرخأ ةلاح دهشملا اذه عبتي .عيمجلا

 لكب رمخلا لوانت يف تايصخشلا فارسإل ةجيتن نازتالا مدعو
 اهربخيل تايتفلا نم ةدحاو ةيحان ًاهجتم وليشرام دجنو .ديكأت
 دهشم يف شيرلا نم ريثكلاب اهطيحيلو ,ةبيرغو ةبيجع تاملكب

 يف فسلفتلاب ةمعفمو ةبيرمو ةبيرغ يرخأ دهاشم نمض بيرغ
 يف كراشي عبطلاب .كش نود ينيلليف ةقيرط يلع ,تقولا سفن
 يف هيميا كونأو جربكا اتينأ نم لك ينايورتسام بناج يلإ مليفلا

 لخاد عادبإلاو ءفدلا نم ديزملا افيضتل ,نيتزيمم نيتيصخش
 ينايورتسام دجن ,دهاشملا نم دهشم يف .مليفلل ماعلا راطإلا
 ةلطملا ةريغصلا تاهيفاكلا دحأب سلجي امنيب ةباتكلا يف اطرخنم
 لكشب ةوهقلا ةاتف هرواحت تقولا سفن يفو ,ءيطاشلا يلع ًةرشابم
 بيرغ دهشم يف مليفلا ةياهن يف ديدج نم هل رهظتل قينأو يفسلف
 ,ام ءيشب هربخت نأ لواحت امنيب اهنم ةفاسم يلع هفوقو يف صخلتي
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 ,كلذ ةيناكمإ نم جاومألل ةيلاعلا تاوصألا دحت تقولا سفن يفو
 ينيلليف .كشلاو ضومغلا اهلمشي ةروصب ينفلا لمعلا يهتنيل

 نم ًاردق دجت امبرو ,ةديرف ةيلاطيإ ةنوقيأو ديكأت لكب عراب جرخم
 نم دحت ال اهنأ املاط يحص رمأ هنكل ةيئامنيسلا هتيؤر يف ةيبابضلا

 دق .ةكبحلل يلكلا راطإلا كاردإو نومضملا مهفو ةركفلا لوصو
 ةيصخش طوبه يف صخلتي قيمع يفسلف لكشب مليفلا ذخؤُي
 ريخألا دهشملا يف ةاتفلا نأ ودبيو ,ميحجلا يلإ ةنجلا نم وليشرام

 هنكل ,ميحجلا نوتأ نم هسفن ذقنيل اهعم ليحرلا ةرورضب هربخت
 ةلاح ءارو ًاقاسنم اهل تصني نأ نود ةيناطيشلا هتبحص عم لحري
 يتنادل ةيهلإلا ايديموكلا اهنأكو ,ةيادبلا ذنم هتلمش يتلا ةالابماللا
 يفسلف لكشبو "دولخلا ةباوب" مليف يف .يسكع لكشب نكل

 ماسرلا ةصق لبانش نايلوج يكيرمألا جرخملا لوانتي ,ميكحو
 يتلا ةيسفنلا تاعارصلاو خوج ناف تنسنيف ريهشلا يدنلوهلا

 رهشأ نم ًادحاو خوج ناف دعُي .ةياهنلا يف هيلع تضقو اهشاع
 حجن .هلمكأب يبرغلا نفلا خيرات يف ًاريثأت مهرثكأو نيماسرلا
 ةيتيز ةحول ٨٦٠ مهنيب نم ينف لمع ٢١٠٠ نم ءاهتنالا يف لجرلا
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 .ديكأت لكب قيفصتلاو باجعإلا يلإ انعفدي امم ,دحاو دقع لالخ
 ةيسفنلا هتاعارص نم مغرلاب ًاميظع ًازاجنإ لجرلا ققح دقف
 هماوعأ لالخ هقيرط يف تفقو يتلا ةريثكلا تابقعلاو ةددعتملا
 نم مغرلابو ,عئار لكشب ةلوطبلا رود وفاد مايليو بعلي .37لا

 .قئال لكشب اهزاجنإو ةيصخشلا ديسجت يف حجني هنأ الإ هنس ربك
 دمتعيو ,ًاعضاوتم ًاجارخإ لبانش نايلوج مدقي تقولا سفن يفو
 هتارداك ًائلام دهاشملا نم ريثكلا يف ديلا اريماك يلع حضاو لكشب
 بونجلا اهب جعي يتلاو ,ةبالخلا ةيعيبطلا رظانملا نم ريثكلاب
 يتلا ةيبائتكالا ءاوجألا نع مجانلا رتوتلا نم للقيل ,يسنرفلا
 ةعيبطلا يلع جرخملا زكري .مليفلا لاوط خوج ناف ةيصخش اهشيعت

 خوج ناف نف يف ًايساسأ ًانكر لثمت اهنأل ;حضاو لكشب اهرهظيو
 ةحجانلا ةينفلا هلامعأل ةيسيئرلا ةدعاقلا اهدعن نأ نكمملا نم لب

 ,هفواخم لهاجتيو ,همالآ نع خوج ناف يضاغتي .ةريهشلاو
 دنع فقي .هنف ةيدمرس نيبو هنيب لوحت يتلا تابقعلا نم صلختيو
 ةينفلا هلامعأ ومستل ,ةملؤملا ةيداملا نم صلختيو ,دولخلا ةباوب

 يفسلفلا ركفلا مليفلا ضرعي .دولخلا ضرأ هامدق أطت امنيب ألألتتو
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 .رومألل هتيؤر ةقيرطو هرعاشمو هراكفأ نع ربعيو ,نانفلاب صاخلا
 ريغ ةروصبو ًانايحأ ةرشابم ةروصب مليفلا يلإ ةفسلفلا للستتو
 خوج ناف ةصق فاطملا ةياهن يف لبانش درسيل ,يرخأ ًانايحأ ةرشابم
 عبتت يتلا يرخألا مالفألا نم .حيحصلا راطإلا يف اهايإ ًاعضاو
 فيطللا دبع جارخإ نم "بوتكم" مليف ,دوهعملا يفسلفلا جهنلا

 بعلي يذلا و ,نيدموب نيهاشو وب يليفوأ ةلوطب نمو ,شيشك
 لباقيل ,اسنرف بونج يف مألا هتدلب يلإ دئاع يسيراب باش رود
 بعلي .مهنيب نامزلا لاح نأ دعب ىمادقلا هئاقدصأ نم ريثكلا

 وحن يعسي يذلاو ,حومطلا ويرانيسلا بتاكو روصملا رود نيهاش
 يليفوأ )نيهاش( نيمأ لباقي .هاغتبم يلإ لوصولاو هتاذ قيقحت
 سلس لكشب اهدعب ثادحألا يلاوتتل مليفلا ةيادب يف )يليفوأ(
 ثيداحألاو ةلوطملا تاهويرانيسلا يلع ةحضاو ةروصب دمتعم
 ءاقدصأ لباقيل تارابلاو ئطاوشلا نيب لقنتي .بابشلا نيب ةدتمملا
 مئادلا ثحبلا نم ةلاح يف هسفن دجيلو ,رخآلا ولت دحاولا ةلوفطلا

 ىمادقلا هؤاقدصأ هب طيحي امنيب ةداعسلاو ةفطاعلاو ماهلإلا نع
 يتاللا تاريثكلا تاياتفلا ةروص يف ماهلإلا يتأي .ةئفادلا هتلئاعو
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 رودت امك .ةرسآلا هتدلب عوبر يف ةدتمملا هتلوج لالخ نهلباقي
 لكشب اهزعي يتلاو ,يليفوأ هتقيدص نيبو هنيب تاراوحلا نم ريثكلا

 حضاو لكشب ًاينبم مليفلا دجن انه .اهعم تاراوحلا قشعيو صاخ
 ةءاربلا يلع زكري امك ,يضاملل نينحلاو بابشلا نيب ثيداحألا يلع
 يف ءاملا رخبتي امك رخبتتو حيرلا ءابه بهذتل تقولا عم دقفُت يتلا

 ًادجاوتم ,ةيسنامورلاو ةيعقاولا نيب ًاتتشم نيمأ دجن .ءامسلا نانع
 تايركذ هبعالت ,يرخأ ًةرات ًالعافتم ًادوجومو ,ًةرات ًالمأتم
 ةرثرثلا يلع مليفلا دمتعي .ةئراطلا هتايرجمب عقاولا هتغابيو ةلوفطلا

 دصقم تحت جردني ام وهو ,ةريثك ًانايحأ ةغرافلا تاراوحلاو
 هتداعك ةيوسنلا ةعيبطلا يلع زيكرتلا يلإ ليمي يذلاو ,شيشك
 ئطاوشلا نم ريثكلا .حضاو لكشب راطإلا اذه نمض "وب" مدقيو
 يلإ بلجي امم .. ةلوطملا تاراوحلا نم ريثكلا .. صقرلا نم ريثكلا ..
 اننكلو ,ديكأت لكب رمور كيريإ لامعأ نم ةعيرس تاضمو ناهذألا

 ةيبابضو ةقمنملا ريغ ثيداحألاو ةيوفعلاو لمأتلا نم ةلاح مامأ انه
 ال .قباسلا شيشك لمعب ًةنراقم يتحو ,رمورب ًةنراقم ةركفلا
 وأ ًةورذ وأ ًةدقع دجن الو ,نيعم ءيش يلإ لصتل ثادحألا رولبتت
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 ةلوطملا ةيمالكلا ةيبايسنالا نم ًةلاح دجن لب ,ليبقلا اذه نم ًائيش
 ةشاشه نم مغرلابو .سلسو ءيداه لكشب مليفلا يهتنيل
 رومأ يف حجني مليفلا نأ الإ ,اهنم لئاط ال يتلا ةرثرثلاو ويرانيسلا
 يقيسوملاو ,ةطرفملا ةسامحلاو ,زيمملا ريوصتلا اهنيب نم يرخأ
 عربيو ,ةيئامنيسلا ةحاسلا يلع ددج نيلثمم زاربإ يف حجني امك .ةديجلا

 ةقلعتملا ةفسلفلاو اهل ةبحاصملا ةفاقثلاو ةيسنرفلا ةايحلا راهظإ يف
 نم ام ةلكشم لح نولواحي امنيح هنوعبتي يذلا جهنلاو بابشلاب
 ًةفسلف دجن انه .ةرتفلا هذه يف مهرامعأب ةقلعتملا لكاشملا كلت

 ,مهسفنأ نع ريبعتلاب بابشلل شيشك حمسي ثيح ,مهب ًةصاخ
 ةياهنلا يف مهدعاسيل ,مهب ةطيحملا رومألا دقنو ,مهتاوذ ضرعو
 ردق اهريوطت يلع لمعلاو مهب ةصاخلا تايصخشلا نيوكت يلع
 .عاطتسملا
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عبارلا لصفلا  
توملاو امنيسلا  
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 ركذن نأ دبالف ,توملا عوضومل اهضرعو امنيسلا نع ثدحتن امدنع
 ,نامجرب رامجنإ ريهشلا جرخملل "عباسلا متخلا" يديوسلا مليفلا

 متهي .ةيملاعلا امنيسلا خيرات يف مالفألا مهأ نم ًادحاو دعُي يذلاو
 يذلا توملا عم هعارصو سوينوطنأ ةصق ضرعب يئامنيسلا لمعلا
 ةيصخش يف ًالثمتمو ,هنم لينلاً الواحم مليفلا رادم يلع هقحالي
 ةيصخشل ةبسنلاب ةياهنلاو توملا لثميل ,بيرغو ضماغ لجر
 ريست .هتياهن يتحو مليفلا ةيادب ذنم ةرئاحلاو ةهئاتلا سوينوطنأ
 تاراوحلا عم نمازتلاب نوعاطلا ضرم راشتنا شقانتل ثادحألا
 توملل لثمملا صخشلا عم سوينوطنأ اهيرجي يتلاو ,ةدتمملا

 تاراوحلا يلع ًةدمتعم ثادحألا يلاوتت .ةداوه نود هدراطي يذلاو
 نم ريثكلا حرطت نأ اهنأش نم يتلاو ,ةقيمعلا ةيفسلفلاو ةيدوجولا
 عوضوم شقانُي .ماع لكشب دوجولاو ,توملاو ,ةايحلا نع ةلئسألا
 ريثكلا دعب ناسنإلا ةريسمل ئجافم ءاهتنا نم هبحاصي امو ,توملا
 ةركف ضرعُتو .ةايحلا رادم يلع اهضوخي يتلا تاعارصلا نم
 يف تالمأتلا نم ريثكلا حرطُت تقولا سفن يفو ,ءافتخالاو يشالتلا

 عم ساسحإلا اذه يشالتو ,هسفنب هساسحإو ,ناسنإلا ةنونيك
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 نوكلا اذه مجحب ًةنراقم يقيقحلا همجحب ةياهنلا يف رعشيل تقولا
 نوسين مايلل "يدامرلا" مليف عضن نأ نكمملا نم ًاضيأ .قالمعلا

 ,توملا عوضومب اهتقالعو امنيسلا لوح انشاقنل رخآ روحمك
 نم ددع اههجاوي يتلا تاعارصلا ينفلا لمعلا شقاني ثيح

 ,ديلجلا حطس قوف مهترئاط مطحت دعب لورتبلا عاطقب نيلماعلا
 يلإ قرطتي .رخآلا ولت دحاولا مهتوم ًةدصار ثادحألا يلاوتتل
 هدوجو لجأ نم مزلي ام لك ريفوت ناسنإلا تالواحمو ,ءاقبلا ةركف
 ديدهتلاو رطخلا لثمي ام لك ةهجاومو ,ضرألا حطس يلع هئاقبو
 ةركف حيرشت يلع لمعيو ,يناسنإلا فوخلا درجي .هيلإ ةبسنلاب
 امك ,مامألا يلإ يضملا نم هعنميو ناسنإلا لبكي يذلا فوخلا
 ,ةسرشلا ةعيبطلاو ةئيبلاو فورظلا يدحت يف دارفألا لاضن ضرعي

 مليفلا وعدي .لاحلا ةعيبطب ناسنإلل ًاريبك ًارابتخا لثمت يتلاو
 يف ءاقبلا نمً الدب اهلح يلع لمعلاو ,هلكاشم ةهجاوم يلإ ناسنإلا
 ,كالهلاو ددرتلاو بذبذتلا يوس بلجت ال يتلاو ,ةيدامرلا ةقطنملا

 لثمألا لحلا ةعاجشلاب يلحتلاو تاعارصلا ةهجاوم لثمت ثيح
 ميقلا يلع لوصحلاو ,اهنم صلختلاو ةيسفنلا لكاشملا يلع ءاضقلل
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 لكب يحورلا ءاقنلاو ءافصلا يلإ لوصولاو ,ةبوغرملا ةيحورلا
 ةيرشبلا سوفنلا يف ةنماكلا ةيلخادلا ةهجاوملا دجن انه .ديكأت
 لمعلا لاطبأ ةهجاوم لالخ نم يجراخلا راطإلا يف ًةلثمتم
 دحاولا مهدايطصا يلع لمعت يتلاو ,تاباغلا يف ةرشتنملا بائذلل
 ,توملا ةهجاوم يف ةعاجشلا نم ةلاح دهشن ًاضيأ اننكل .رخألا ولت

 تايصخشلا ةفاك لبق نم ءانفلا ةمواقمو ,ءاقبلا يلع لمعلاو
 .ةبيرغو ةعزفم ةروصب مليفلا يهتنيل ,يئامنيسلا لمعلا يف ةكراشملا

 شومراج ميج جرخملا مدقي ,بيد ينوجل "تيم لجر" مليف يف
 هدعي ثيح ,حاورألاو يتوملا ملاع يلإ هتلحرو "كيلب مايليو" ةصق
 موقي يذلاو ,"يدابون" صلخملا هقيدص ةلحرلا هذه لجأ نم
 ملاعلا يلإ كيلب ةلحر ميدقت يف شومراج عربي .رمراف يراج هرودب
 عئار لكشب كلذ لجأ نم هدادعتسا ةيلمع دصريو ,يناحورلا
 ,لادجلاو شاقنلل ًايسيئر ًاعوضوم توملا نم ةكبحلا ذخأت .ةياغلل

 توملا لوح رمتسم لكشب يدابون عم ثيدحلا كيلب لدابتي ثيح
 نييوتسملا يلع رشبلا يلع ةنميهملا تاعارصلاو ,رخآلا ملاعلاو
 سلس لكشب مليفلاب ةصاخلا ثادحألا يلاوتت .يحورلاو يدسجلا
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 دصري ثيح ,ةعاربلا ديدش يماتخ دهشمب يهتنيل يبايسناو
 هريصم يلإ هجتي امنيب كيلب مايليو ةايح يف ةريخألا تاظحللا
  .هنم رفم ال يذلا توملا يف لثمتملا موتحملا
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سماخلا لصفلا  
ةياورلا نفو امنيسلا  
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 تاشاش ربع روهظلا ةصرفب ةمهملا تاياورلا نم ريثكلا تيظح
 كلذب نيمتهملا نيجتنملاو نيجرخملا نم ددع لالخ نم امنيسلا

 .ةباذجلا ةيئاورلا لامعألا هذهل ةرهشلا نم ديزملا قيقحت يف نيبغارلاو
 ليوحت نمضتت يتلا ةينفلا ةيلمعلا هذه رطاخملا نم ريثكلا هجاوت
 ءارقلا عم ةسرش ةهجاوم يف عقت عبطلاب اهنأل ;مليفلا يلإ ةياورلا
 يئامنيس لمع ةيؤر وحن نييعاسلاو هب نيبجعملاو لمعلاب نيرثأتملا

 .ةياورلا هلمحت يذلا ردقلا سفنب ةدوجلا نم ًاميظع ًاردق لمحي
 ,ةكبحلا نأشب مهناهذأ يف ةنيعم تاروصت ءارقلا لمحي عبطلاب

 امم ,ددحم لكشب ةشاشلا يلع تاروصتلا هذه ةيؤر يف نوبغريو
 اذإو .لامعألا هذه صوصخب سرشلا داقتنالا ةسرامم يلإ مهعفدي

 ,ةياورلا هب عتمتت يذلا ردقلا سفنب زيمم يئامنيس لمع يلع اولصح
 هتياور يف .دجملا ةمق يلإ هنولمحيو مليفلا لجأ نم ةدشب نوقفصي
 ةصق وكيإ وتربمأ يكحي ,)مليف يلإ ةلوحتملا( "ةدرولا مسا"
 يف ضماغ ريد ّيلإ امهتلحر عبتتيو ,وسدأ هذيملتو وملايلوغ بهارلا

 درجمب .هيلإ ايعُد دق ًاماه ًاعامتجا ارضحيل ملظملا ايلاطيإ لامش
 نم ةدافتسالا وملايلوغ نم بلطي ,ضماغلا ريدلا ّيلإ امهلوصو
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 وملادأ بهارلا لتقم يف قيقحتلاو شيتفتلا مكاحم يف ةقباسلا هتربخ
 روضح لبق نكمم تقو عرسأ يف ةيضقلا هذه نم يهتني نأ نيلمآ
 فقوتي ال ,ديدشلا فسألل .رظتنملا عامتجالا داقعناو يوبابلا دفولا
 ,يرخألا مئارجلا نم ديدعلاب عبتت لب ةميرجلا هذه دنع رمألا

 .رومألا دقعت نم ديزملاو ةريحلا نم ديزملا ّيلإ اهرودب يدؤت يتلاو
 نم هدهش ام لك ,ةخوخيشلا هنم تلان دقو ,وسدأ بهارلا بتكي
 ,ريدلا اذه يف وملايلوغ بهارلا هذاتسأ عم ةبيهرو ةبيجع ثادحأ
 كلت يلع دعب اميف نوريثكلا فرعتيل ديرف قر يلع هتباتك ًاكرات
 وكيإ دمتعي .ةقيتعلا ةطوطخملا هذه لالخ نم ةبيرغلا ثادحألا

 امك .حضاو لكشب فصولا يف ةلاطإلاو ليصافتلاب مامتهالا يلع
 يلع لمعلاو تامالعلا ملع وهو ,تايئايميسلا ملع يلع دمتعي

 ,تامالعلا يلع وملايلوغ دامتعا ةحضاو ةروصب دهاشن .اهعيمجت
 امك ,هيلع ةضورعملا اياضقلا لح فدهب اهليلحت يلع لمعلاو
 .اهنع ةلماكتم ةروص نيوكتو رومألا مهف لجأ نم اهمدختسي

 ًاريسفت طعي مل وكيإ نإف ,"ةدرولا مسا" ةياورلا مسال ةبسنلابو
 يتلاو ,مسالا ةلوهجم ةاتفلا يلا ةراشإ نوكي دقو ,هل ًاحضاو
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 عوقو ّيلإ تدأ يتلا ةمهبملا ةدرولا يهف ,ةياورلا يف ةقطرهلاب تمُهتا
 يتح هيلع هترطيسو هنم مدنلا ساسحإ كلمتو ,ةئيطخلا يف وسدأ

 نأ ةقيقح ّيلإ ةحضاو ةراشإ نوكت دقو ,ةرتف دعب هنم صلخت
 يتلا ةليمجلا رومألا ةفاك تفتخاو ,اهمسا يوس اهنم قبي مل ةدرولا

 لاجر ناك" ,تاحفصلا يدحإ يف وكيإ لوقي .اهيلإ زمرت تناك
 ,الافطأ اوحبصأ نآلا( ةماقلا يليوط ةعلطلا يميسو ةرباغلا دوهعلا

 دهشي ,ةريثك يرخأ ةلدأ ةلمج نم ًاليلد الإ اذه سيلو ,)امازقأو
 ,ًائيش ملعتي نأ ديري بابشلا دعي مل .مرهلا وحن ريسي ملاع ةساعتب

 ,بقع يلع ًاسأر ريسي هرسأب ملاعلاو ,طاطحنا يف ملعلا حبصأو
 لبق اهسفنب يمرت رويطلا ,ةيواهلا ّيلإ نيرخآ نايمع نودوقي نايمع
 دعت مل ميرمو ,صقرت ناريثلاو ,ةراثيقلا فزعت ريمحلاو ,ريطت نأ

 ,رقاع ايلو ,ةطيشنلا ةايحلا بحت دعت مل اترامو ,لمأتلا ةايح بحت
 ساركولو ,روخاملا يلع ددرتي نوناكو ,ةيناوهش ةرظن اهل ليحارو
 دق تنك يننأ هللا دمحلاو .هقيرط نع داح ءيش لك .يثنأ ّيلإ لوحتي
 قيرطلا موهفمو ,ةفرعملا بح يذاتسأ نم تقولا كلذ يف تملعت
 ."ًايوتلم كلسملا نوكي امدنع يتح ًاحضاو يقبي يذلا ,ميوقلا
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 "ةدرولا مسا" ةياور نيب ةريثك تاهباشت دوجو ّيلإ ضعبلا راشأ
 يف نمكي هباشتلا نكل ,ناديز فسويل "ليزازع" ةياورو وكيإل
 ةياور لكلو ,ةيحيسملا ةنايدلا رومأ يف ضوخلاو ةطوطخملا ةركف
 يلع دمتعملا مليفلل ةبسنلابو .ةزيمملا اهتصقو صاخلا اهقيرط امهنم
 بعلي امنيب )مايليو( وملايلوغ رود يرنوك نوش بعلي ,ةياورلا

 ةّيسيئرلا ءازجألا ينفلا لمعلا مدقيو ,وسدأ رود رتالس نايتسيرك
 لاحلا ةعيبطب ثادحألا ضعب ًالهاجتم ةياغلل ديج لكشب ةياورلل
 يقطنملا يرجملا يلع ريثأتلا وأ ةيروحملا ةصقلاب لالخإلا نود
 ناج يسنرفلا جارخإ نم مليفلا نأ فورعملا نم هنأ امك .ثادحألل

 .ويرانيسلا صخي اميف ةيعامج ةكراشم يلع دمتعيو ,ونأ سكاوج
 يتش نكامأ نم هيف ام لكب ريدلا يئامنيسلا لمعلا روصي

 خسملاو ,هفتح يقل يذلا ينانويلا مجرتملا رهظيف ,ةدع صاخشأو
 اهلايح وسدأ رعشي يتلا ةريقفلا ةلوهجملا ةاتفلاو ,ةقطرهلاب مهتملا
 ةذوعشلاو رحسلا ةسراممب اهل شيتفتلا ققحم ماهتال ةقفشلاب

 ةبتكملاك ةماهلا نكامألاو تايصخشلا نم اهريغو ,ةقدنزلاو
 اماهوأو تالايخ حضاو لكشب لهاجتي .اهعون نم ةديرفلا
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 روهظك ايزاتنفلا نم ريبك ردق يلع توتحاو ةياورلا يف تركُذ
 قفاوتتو ,ليبقلا اذه نم يرخأ ةيبئارغ رومأو نيطايشو ةرديه
 ةيجاتنإلا ةيلمعلا اهيلع دمتعت يتلا ةطسوتملا ةينازيملا عم ةلاحلا هذه
 ةرتفلا كلت تاعارص يفسلفلا لمعلا حضوي ,ةياهنلا يف .ةلماشلا

 .ريدلا اذه يف ثدحت يتلا ةبيرغلا لتقلا تالاح نع ثدحتيو
 ناسنإلا نأ ةقيقح نعو هعادخو ناطيشلا نع ريثكلا ًاضيأ يوري

 ةيفيك ملعتي نأ مدآ نبا يلع بجو اذل ,هناطيش يعدتسي نم وه
 هنع ثدحتي ام وهو ,هيلع ظافحلاو ميوقلا قيرطلا ّيلإ لوصولا
 ناليم ةياور يلإ قرطتن امدنع .وملايلوغ هملعم نع القان اريثك وسدأ

 دجن ,"هتفخ لمتُحتال نئاك" ناونع لمحت يتلاو رهشألا اريدنوك
 يلإ ضرعتلا يلع ةينبم ةينغ ةيفسلف ةئيب عم لماعتلا ددصب انسفنأ
 لمحمب ًائيش ذخأي الف ,رومألا عم ساموت اهب لماعتي يتلا ةفخلا
 لكشب يرخأ ّيلإ ةقالع نم لقتنيو ,ءيش لك نأش نم للقيو ,دجلا

 تايفشتسملا ىدحإب ًاحارج لمعي .تارابتعا يأ نود يئاوشع
 ربع لقنتي .يلوألا ةجردلا نم ءاسن ريز هنوكب هنارقأ نيب رهتشيو
 ةروصملا ;ازيريت اهلمحتت ال ةفخ ,ةديدش ةفخب رومألا



 
 

48 

 ناليم يكيشتلل ةياور .فاطملا ةياهن يف اهجوزت يتلا ةيفارغوتوفلا
 ساموت ;تايصخش عبرأ يلع يسيئر لكشب دمتعت ,اريدنوك
 عم ةددعتملا هتاقالعو ساموت لوح رودت .زنارفو انيباسو ازيريتو
 يتلاو انيباس ةنانفلا هتقيشعو ,ازيريت هتجوز نهنيب نم تاريثكلا
 بوبحملا لثمي هنإف ,زنارف روسيفوربلا امأ .ةزيمملا اهتعبقب رهتشت
 هتجوز نع يلختي امدعب دعب اميف هنع يلختت يتلاو ,انيباسل يلبقتسملا

 فيكتي يتلا ةفخلا كلت رابتخا ازيريت لواحت .اهلجأ نم هتلئاعو
 يف لشفت اهنكل ,ةعيرس ةيفطاع ةرماغم لالخ نم ساموت اهعم

 يعست يتلا ازيريت اهلبقتت ال ةفخ ,لمتُحت ال ةفخ اهنأل ,كلذ قيقحت
 نأ ناسنإلا لواح املكف .نانئمطالاو رارقتسالا وحن رارمتساب
 تدأ ,هب طيحت يتلا تايلوئسملا لك نم صلختي نأو ًافيفخ حبصي
 هاجت صقنب هروعشو هدوجو مدعب بيرغ ساسحإ ّيلإ ةفخلا هذه هب

 يلإ ازيريت عم ساموت رفاسي ,ةياهنلا يف .ةيدوجولا هتميقو هتنونيك
 تاداعلل رمتسملا راركتلاو شيعلا ةطاسب امهحنمت كانهو ,فيرلا

,  جارخإ نم وهف بيليف مليفلل ةبسنلاب . و فصو ُت ال ًةقيمع  ًةداعس 
شونيب تيلوجو  انيلو سيول ياد ليناد ةلوطب نمو   , نامفوك
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ةياغلل حضاو لكشب ةصقلا  ضرعب ًامتهم جرخملا  مدقي  و  .نيلوأ
 زكريو ,ةددعتملا هتاقالعو ساموت ةايح يف ةريثكلا تابارطضالا

 اهقمعب تايصخشلا ضرعي امك .ازيريتب ةبيرغلا هتقالع يلع
 ضرعب مليفلا متهي .ةياورلا يف تركُذ يتلا ةزيمملا اهتافصو
 كيشتلا ةلود يلع يتيفوسلا يركسعلا موجهلا تاسبالم
 ازيريتو ساموت ةايح يف ةرمتسملا تالقنتلاو ةرتفلا هذه تاعارصو
 ينفلا لمعلاب ةصاخلا ثادحألا يلاوتت ,ةياهنلا يفو .كلذل ةجيتنك
 ربع ةفلتخم ةيديسجت ةيلمع دجن دقو .رمثمو ,ئداه لكشب يهتنتل
 نيتسابس يسنرفلا فلؤملل "راح فيص" ةياور يلإ قرطتلا

 نم 1983 ماع يف زيمم يئامنيس مليف يلإ اهليوحت مت يتلاو ,وسيرباج
 بعلت ,قينألا مليفلا اذه يف .ركيب نيج يسنرفلا جرخملا جارخإ
 ةريغصلا ةدلبلا يلع لحت يتلا ةضماغلا ةاتفلا رود يناجدأ ليبازيإ
 ةلاح مهب طيحت امنيب اهدلاوو اهتدلاو عم اسنرف بونج يف ةعباقلا
 ;نوب نب نم ةاتفلا جوزتتل ثادحألا يلاوتت .ةبيرلاو ضومغلا نم
 ,ةريغصلا ةدلبلا ءانبأ نيب عساو لكشب فورعملا بيطلا باشلا

 ءاوجألا ًةدصار عيرس راطإ نمض ةيئامنيسلا تارداكلا كرحتتو
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 يف ةقيقحلا فشكنتو ,ةنيدملل اهلوصو ذنم ةاتفلاب ةطيحملا ةريثملا
 ليصافتلا نم ريثكلا رهظتلو ةياغلل ًةيلج ةروصلا حبصتل ةياهنلا
 ناج جرخملا مدقي .اهب قلعتي ام لكو ةاتفلا ةقيقح ًةفشاك ةريغصلا
 طيحيو ,قيوشتلاو ةراثإلاب ةمعفم ةئيبب ًابوحصم ًاديج ًاجارخإ ركيب
 سفن ِيفو ,رحاسلاو رسآلا يسنرفلا بونجلا تايلامجب همليف
 ةزيمم ةلح يف عئارلا اهروضحب ةشاشلا يلع يناجدأ لطت تقولا

 نالآ بعليو ,قينأو زيمم لكشب "يليإ" ةبيرغلا ةاتفلا رود ًةبعال
 ليصافتلا نم ريثكلا ةيصخشلل فيضيل "نوب نب" رود وشتوس

 يليإ نيب ةقالعلا لثمت .ديرف زارط نم ًاينف ًادعب اهل قلخيلو ,ةزيمملا
 ماوقلاو مليفلل ماعلا راطإلا نمض ًاماهو ًاساسح ًاعضوم اهيدلاوو
 ,يساسأ لكشب قيوشتلا رصنع يلع جرخملا دمتعيو ,ةكبحلل يلكلا

 نم ديزيل ,رخآلاو نيحلا نيب ةأجافملا دهاشملا حنم يف حجني امك
 ةيليثمتلا ةوقلا دقرت ,مليفلا زكرم يف .ديدج رداك لك عم هتسامح
 ,تقولا سفن يف زيمملا ءادألاو ةراثإلا نيب عمجت يتلاو يناجدأل
 ملاعلا لوح تالثمملا نم ريثكلا عم هرفاوت بعصي يذلا رمألا وهو
 ثادحألل يجيردتلا ءانبلا قحتسي ,عبطلاب .ًةصاخ ابوروأو ًةماع
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 يف ءطبب كرحتت ثيح ,ةداشإلاو قيفصتلا اهنع مجانلا رتوتلاو
 مليفلا يهتنيلو ,بسانمو يبايسنا لكشب دعب اميف يلاوتتل ةيادبلا
 هئانب يف دمتعي ماع راطإ نمض تقولا سفن يف ينونجو عنقم لكشب

 الو يماردلا رتوتلا نم قيعت ال يتلا ةهاكفلا نم ليلقو اماردلا يلع
 نم ًاضيأ .مليفلل ةيلكلا ةكبحلا نع مجانلا عارصلل زجاحك فقت
 "ةيلآلا ةلاقتربلا" مليف ,ةماه تاياور نع ةذوخأملا مالفألا
 ًادحاو دعُي يذلاو ,كيربويك يلناتس مرضخملا يكيرمألا جرخملل
 مليفلا ضرعي .امنيسلا خيرات يف ًانونجو ًةيشحو مالفألا رثكأ نم
 ةيصخش يف ًالثمتم بابشلا ةايحل بحاصملا ديدشلا فنعلا
 هئاقدصأ نم ًاددع سأرتي يذلا فينعلا باشلا ;"سكيلأ"
 نيب عزفلاو بارطضالل نيرشانلاو ,ندنل عراوش يف نيلوجتملا
 يلع ضبقلا ةطرشلا يقلت .مهمادقأ هأطت ناكم لك يف سانلا
 لاجر يديأ نيب عقيل هباحصأ هب ردغي نأ دعب ةياهنلا يف سكيلأ
 هليهأت ةداعإ فدهب لماش يحالصإ ماظن يف هعضو متيلو ,ةلادعلا

 يف هحارص قلطُيلو ,هيلع ةرطيسملا رورشلا نم هصيلختو هجالعو
 راطإ نمض ةياغلل بيرغ لكشب ثادحألا مدقتت امنيب ةياهنلا
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 نم اهلمكأب رشلا رومأ يف ريكفتلا دواعي ثيح ,بيرمو ينونج
 ةطخ دادعإ يف أدبيو ,روجفو ,قوسفو ,لتقو ,بهنو ,ةقرس

 سكيلأ عجاري ,ةياورلل ةبسنلابو .ءاجرألا يف فنعلا رشنل ةديدج
 هءاطخأ يريو ةديدجلا هتطخ نع يلختيل ريخألا لصفلا يف هسفن

 ةبسنلاب امأ .ديدج نم هتدواع يتلا ةئيسلا هاياون نم صلختيو
 فذح يتلاو ,ةياورلا نم ةيكيرمألا ةخسنلا يلع دمتعي هنإف ,مليفلل
 رشانلا بلط ثيح ,ةيوادوسب ةكبحلا يهتنتل ريخألا لصفلا اهنم
 هنأل ريخألا لصفلا فذح "بتاكلا" سجرب ينوطنأ نم يكيرمألا

 يتلا يكولسلا ريغتلا ةظحل لبقتي نل يكيرمألا روهمجلا نأ يأر
 نع هيلخت ةركف روهمجلا لبقتي نلف .سكيلأ ةيصخش تدوار

 ارمثمو الاعف اءزج هنوكو ,ريخلا قيرطل هتدوعو ,ةيلخادلا هرورش
 يف ىضوفلاو فنعلا رشن نم لوصفلا هذه لك دعب عمتجملا يف

 ةريهش تاياور يلع ةدمتعملا مالفألا هذه لك يلإ فيضنو .ءاجرألا
 ةياور يلع دمتعملاو ,2016 ماع يف رداصلا "ةيليل تاناويح" مليف
 هلمع يفف .تيار نتسوأ يكيرمألا بتاكلل "نازوسو ينوت"
 دروف موت يكيرمألا جرخملاو ءايزألا ممصم مدقي ,يناثلا يئامنيسلا
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 يقرأ يف ةفورعملاو ةيرثلا ةديسلا ;"زمادآ يميإ" وروم نازوس ةصق
 نم هروص يهبأ يف هضرع يلع اهصرحو نفلل اهبحب طاسوألا

 رارمتساب دوشحلا هيلع عفادتت يذلاو ,ريبكلا ينفلا اهضرعم لالخ
 يقلتت .هلخادب ةدوجوملا ةعونتملا ةينفلا تاضورعملاب عاتمتسالل

 نم ًةيلوأ ًةخسن "لاهنلج كيج" دراودإ قباسلا اهجوز نم نازوس
 برقأ يف ماعلا روهمجلل اهحرط يوني يتلاو ,هتاياور ثدحأ
 .اهنع لوألا اهعابطناو ةياورلا يف اهيأر نع اهلأسيل ةنكمم ةصرف

 ثادحأ نع ثدحتتو ,"ةيليل تاناويح" ناونع ةياورلا لمحت
 قرطلا عاطق نم ةعومجم لبق نم ةرفاسم ةلئاع اهل ضرعتت ةيشحو
 تالواحم ًةدصار كلذ دعب تارداكلا يلاوتتل ,ءاجرألا يف نيرشتنملا
 مهلتقو مهباصتغا دعب مهنم ماقتنالا "لاهنلج" ينوط بألا
 يف هدعاسيو ,"ربماب يليإ" ايدنإ هتنباو "رشيف اليآ" ارول هتجوزل
 ةقطنملا نع لوئسملاو "نوناش لكيام" رضتحملا يطرشلا كلذ
 دعب ًةرشابم ةياورلا ةءارق يف نازوس عرشت .ثادحألا نطوم
 ةيدأتل ههجوتو لزنملا "رماه يمرأ" وروم نوته اهجوز ةرداغم
 ةدشب ةياورلاب رثأتت .يرخأ ةيالو يف هلمعب ةصاخلا رومألا ضعب
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 ةيلك ةروصب اهعم جمدنتل يداع ريغ لكشب اهثادحأ عم لعافتتو
 نيبو اهنيب ةكرتشملا تايركذلا نم ريثكلا اهتركاذ يعدتستلو
 نيب ةلدابتملا تاطقللا يلع ًادمتعم همليف دروف ضرعي .دراودإ
 نازوس نيب ةعماجلا تايركذلاو ,ةهج نم اهسفن ةياورلا ثادحأ

 يئامنيس مليف عنص يف ةياهنلا يف حجنيل يرخأ ةهج نم دراودإو
 عم بنج يلإ ًابنج ًاموعدم ازيمم ءادأ لاهنلج مدقي .زيممو ديج

 ِيفو ,نوناشل يسامحلا ءادألاو زمادآ يميإل عئارلاو ئداهلا ءادألا
 ويرانيسلا يلع ًادمتعم ًاديج ًاجارخإ دروف مدقي تقولا سفن
 تاطقللا يلاوتت ."نازوسو ينوت" تيار نتسوأ ةياور نم دمتسملا
 دهاشمب قوبسم ئداه يماتخ دهشمب مليفلا يهتنيل ةيئامنيسلا

 ًائفطم فاطملا ةياهن يف ةيلكلا ةمغنلاب ضفخنيل ,ةلعتشم ةيسامح
 ةكبحلا يلع ًايفضمو لضفألاو لثمألا لحلا ًامدقمو ماقتنالا نارين
.قيوشتلاو ةراثإلا نم ديزملا  
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سداسلا لصفلا  
ىرخأ   نونفو امنيسلا
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 عم كباشتت يتلا نونفلا نم ريثكلا يلإ ضرعتلاب نويئامنيسلا متهي
 يف قلختل ضعبلا اهضعب لمكت ثيح ,اهعم رفاضتتو ةينفلا مهلويم
 ,هيلابلا نف ,نونفلا هذه نمو .ًاباذجو ًاميظع ًاينف ًارداك ةياهنلا

 جرخملا همدقي يذلاو مليف يف بعرلاب ًاجوزمم ونينجاداوج اكول
",  يلإ )نوسنوج اتوكاد( يزوس ةيكيرمألا هجتت ثيح ايريبساس "

لباقت  .كانه ةقومرملا هيلابلا تايميداكأ يدحإب سردتل نيلرب 
,  فرعتلا يف أدبتو ةيميداكألاب تاقحتلملا تابلاطلا نم ريثكلا
ةيميداكألا ةعيبط يلع  ادليت بعلت .اهتقيقحو ًاقحال فرعتتل نهيلع 

امنيب رود يف زتيروم رهظت   , ديج لكشب ةيصخش نم رثكأ نتنوس
ءادأ نوسنوج مدقت  ًاديج و , ةيميداكألا تابلاط نم ةدحاوك ريغص

يلإ  مليفلا للستت امنيب   , ونينجاداوج نم يج د جارخإب ًةموعدم 
ةيوادوسلاو  .مالظلاو رتوتلاو  بارطضالا نم ةديدع تاظحل 

,  تاماود رجفتتل قيوشتلاو بعرلا نم  راطإ يف ثادحألا دقعتت 
,  دحاولا مهايإ ًةكلهم ةيميداكألا داورب قحلت يتلاو ةعباتتملا رشلا

.رخآلا ولت  مهطيحيل ةهج لك نم مهرصاحيو توملا مهب كتفي
و سوباكلا اذهل مهنم ريثكلا ملستسي فوخلاو  .كالهلاو عزفلاب 
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جن نف د .  دقو ظاقيتسالاو ةاجنلا يف ةيقبلا حجنت امنيب   , عزفملا
 "ءارفلا يف سونيف" مليف لالخ نم امنيسلا ربع ًامدقم حرسملا
 ةفلتخم ةعيبط اذ ًامليف مدقي ثيح ,يكسنالوب نامور ماهلا جرخملل
 اهتالواحمو ةدعاص ةلثمم ةصق ةكبحلا لوانتت .ًاقباس مدق امب ًةنراقم
 ةديدجلا هتيحرسم يف اهل رود دانسإب ريهش جرخم عانقإل ةرمتسملا
 مسالا سفنب ةيحرسم يلع مليفلا دمتعيو ."ءارفلا يف سونيف"
 خوزام ةياورب طبترت يتلاو ,سيفيإ ديفيد يكيرمألا بتاكلل
 ءزجك ١٨٧٠ ماع يف تردص يتلاو "ءارفلا يف سونيف" ةريهشلا
 ةلثمملا تالواحم ينفلا لمعلا ضرعي .ةلوطم ةلسلس نمض لوأ
 قيرف نمض اهجاردإب جرخملا عانقإل مئادلا اهيعسو ةرركتملا
 اهنيب عمجت ءادأ براجت يف رارمتساب هينيس ةيصخش رهظتو .لمعلا

 ريبك حرسم لخاد هلمكأب مليفلا ضرعُي امنيب ,ويتام ةيصخش نيبو
 دنع لامجلا ةهلإ( سونيف يدي نيب ةسيرفك لجرلا عقي .ءيضمو
 بذُج يتلا هتيصخش يهتنتو .يلك لكشب هيلع ةرطيسم )نانويلا
 ريغ نونجلاو ,يداعلا ريغ سوهلا نم ةلاح يلإ ةيادبلا يف اههابتنا
 تاءادأب ًاموعدم اعئار اجارخإ يكسنالوب نامور مدقي .رربملا
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 صخي اميف ديج لمعب مليفلا زيمتيو ,ويتامو هينيس لبق نم ةيسامح
 مامتهال ةبسنلابو .ةياغلل ًايسامحو ًارمثم ًادوهجم نمضتيو ,ةءاضإلا
 يسنرفلا مليفلا ذخأن نأ نكمملا نمف ,ةينفلا تاحوللاب امنيسلا
 لوانتي ثيح ,كلذ يلع حضاو لاثمك "ردصلا ةيراع ءارقشلا"
 ةريهشلا هينام دراودإ تاحول يدحإ ةقرسل امهيعسو نيخأ ةصق
 نود ةحوللا يلع لوصحلا امهتلواحمو اسنرف فحاتم دحأ لخاد نم
 اهرود يدؤت يتلاو ,كلذ يلإ "يلازور" فحتملا ةسراح تفتلت نأ
 ,ةحوللا يلع لوصحلا نم ريغصلا خألا نكمتي .يتناكويج انيهاف
 يف لشفت اهنكل هيلع ضبقلاو اهعاجرتسا ةلواحم ةاتفلا هقحالتل
 ثادحألا مدقتت .امهنم رارفلا يلع ةرداق ريغ اهسفن دجتل كلذ
 ,بيرغ راطإ نمض نيخألاو ةاتفلا نيب تاشوانملا نم ةلاح جتنتل
 امهترسأ نم ًاءزج حبصتو ,ةياهنلا يف امهعم فلاحتت اهنكل
 بابع ًةرخام ريغص بكرم يلع رارمتساب لقنتت يتلاو ,ةريغصلا
 نم ًائيش وأ ةماه ةيئامنيس ةمصب مليفلا كلتمي ال ,ةقيقحلا يف .رهنلا

 ةعيرس ةلوجك دهاشملا هب عتمتسي دق فيفخ لمع هنكل ليبقلا اذه
 يتلا ةبالخلا ةعيبطلا اهنيب نم ةديدع رومأ يلإ قرطتلا يلع ةرداق



 
 

59 

 امنيسلا تاداع نم ًاليصأ ًاءزج لثمت يتلاو ,جرخملا اهب متهي
 يساسأو يرهوج لماعك اهيلع امئاد تدمتعا يتلاو ,ةيسنرفلا
 ةحول نع ثيدحلا ًاضيأ ةلوجلا لمشت دق .يئامنيسلا مليفلا ءانبل
 ماع يف تردص يتلاو ,"ردصلا ةيراع ءارقشلا" ةريهشلا هينام

  .ةيعابطنالاب ةامسملا ةريهشلا ةينفلا ةكرحلا نم ءزجك ,١٨٧٨
 باذجو قيش لكشب ةينفلا ةحوللا نع ثيدحلل مليفلا انذخأي
 ,ةعتمو لامج نم هب قلعتي ام لكو يعابطنالا نفلا يلإ انب ربعيل

 اهضعب عم رومألا نم ريثكلا ًاجزام ءامسلا يلاعأ يلإ انب قلحيلو
.ًاقيشو ًاليمج ًاينف ًارداك ةياهنلا يف مدقيل ,ضعبلا  
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 ةيسفنلا تاعارصلا ضرعب ةيئامنيسلا مالفألا نم ريثكلا متهت
 نع مجنت يتلاو ,مهيف ةرثؤملاو رشبلا يلع ةرطيسملا ةيلخادلا
 تارتف يف مهيلعرطيست يتلا تامزألاو لكاشملاو تامدصلا

 لكشملا ربتعُت يتلاو ,ةلوفطلا ةرتف يف ًةصاخ ةفلتخملا مهتاويح
 رهظت يتلا مالفألا نم .ةعونتملاو ةفلتخملا رشبلا تاويحل يسيئرلا

 ثيح ,"نيك نطاوملا" مليف ,يضاملا يلإ هنينحو ناسنإلا تاعارص
 خيرات يف ًاناعمل رثكألا زاجنإلا ماهلا يكيسالكلا لمعلا اذه دعُي
 يلع نيك رتسوف زلراشت ناك دقل .هب ًاطابترا رثكألاو ,زليو نوسروأ

 ةبيرلاو ضومغلا ريثيل "دابزور" هتاملك رخآ ظفل امنيح توملا ريرس
 نم ةينافتملا تالواحملا نم ريثكلا اهنع جتنيلو ,ةملكلا هذه لوح
 اهانعم يلع فرعتلا فدهب نيلسارملاو نييفحصلا نم ةعومجم لبق
 ةمقلا يلإ نيك لصو .بلقتملاو ليوطلا لجرلا خيرات يف نعمتلاو
 نم هب طيحي ام لك يلع هذوفن ًاطسابو ةفاحصلا ملاع يلع ًارطيسم
 كلذب لجرلا فتكي مل .عناصمو تاهويدتساو ةيفحص تاسسؤم
 فحتلا نم ريثكلا ًايرتشم رخافتلاو يهابتلا ملاع يف طرخنا لب
 تارالودلا نييالمب ةقيرعلا ةيبوروألا ليثامتلاو ةنيمثلا ةينفلا
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 لجرلا طبه ,دجملا اذه لك دعبو .هئاقدصأو هنارقأ نيب اهب يهابتيل
 دقف ,هاهتشا رمأ لك زاحو هانمت ءيش لك بستكا نأ دعب .عاقلا يلإ

 نكمت يف صخلتت يتلاو ,كش نود ةايحلا ةعيبط اهنإ .ءيش لك
 يتلا ةملكلا ةقيقح ام نكل .ءاقبلا مهوب ناهذألا عبشت دعب ءانفلا
 ضرعُتو دهاشملا يلاوتت .. ?ةريخألا هسافنأ طقتلي نأ لبق اهظفل
 نم ريثكلا حرطُتل "كاب شالفلا" طمن يلع ًةدمتعم ثادحألا
 عئارلا يماتخلا دهشملا انربخيلو ,لجرلا ةايح يف ةريثملا تاظحللا
 يذلاو ,هتلوفط يف هب صاخلا جالزملا هنإ ."دابزور" ةملك ةقيقحب

 نع ًاديعب هعم لسرُأ يذلا لجرلا هءاج امنيح هيطتمي ناك
 يلع لصحيو ملعتيو سرديل ,همأ نم بلط يلع ءانب ودارولوك

 نّع مجانلا ءارثلا نم امهبيصن نادلاولا لان نأ دعب ,لضفأ ةايح
 ةحيرص ةراشإ "دابزور" نإ .ةرتفلا كلت يف ةيالولاب بهذلا مجانم
 هربك يف اهدقتفاو ,هرغص يف هتلمش يتلا ةءاربلاو بحلا ءاوجأ يلإ
 ,لجرلا ركذت .ةايحلا ةسارشل هتهباجمو ةيشحولاو ةيداملاب هعبشتل

 هجالزمو ةديعسلا هتلوفط ,ةريخألا هسافنأ اطقتلم هشارف يلع وهو
 رمألاو ,هتلوفطو هرغص يف اهب معن يتلا ةئفادلا هتايحو ريغصلا
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 ةايح يف ةلحرم لمجأ ةلوفطلا لثمت ثيح ,ناسنإ لكل ةبسنلاب نايس
 ماع يف رداصلا "هيف عوجر ال" مليفل ةبسنلابو .ديكأت لكب ناسنإلا

 ًةيناسنإ ًةاسأم هربع ون رابساج ينيتنجرألا جرخملا مدقي ,2002
 ةليمجلا ةيسيرابلا ةاتفلا قح يف تبكترُا ,ًةسيسخ ًةميرجو ًةمداص

 يف اهعم رهظي امنيب يشتوليب اكينوم اهرود يدؤت يتلاو ,سكيلأ
 ةيصخش ًابعال لساك تنسنيف قباسلا اهجوز مليفلا سفن
 ةيادبلاب يهتنيو ةياهنلاب مليفلا أدبي .ديدجلا اهقيدص ,سوكرام
 لوجتت .حضاو لكشب "ينمزلا سكاعتلا" طمن يلع ًادمتعم
 رييب قباسلا اهقيدصو سوكرام يلاحلا اهقيدص عم سكيلأ ةليمجلا
 ءاجرأ يف ةرشتنملا ةفلتخملا معاطملاو تارابلا نيب ًاعيمج اولقنتيل
 .ةنيزحو ةعجفم ةليل يف بقع يلع ًاسأر ثادحألا بلقنت .سيراب
 ةاتفلا بصتغُت ,ةدوعلا قيرط ِيفو ,لفحلا نم ءاهتنالا دعبف
 نم ةلاح امهب ملت امنيب اهاقيدص اهيلإ عرهيل يناجلا لبق نم برضُتو
 ,ماقتنالل رييبو سوكرام نم لك يعسي .بارطضالاو ةمدصلا

 مليفلا دعُيو .فاطملا ةياهن يف بصتغملا يلإ الصيل ًاعم نانواعتيو
 ةيوادوس ءاوجأبو ,قالطإلا يلع ًابارطضا مالفألا رثكأ نم ًادحاو
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 فيضيل دهاشملاب ربساج بعالتي ,ءارمح ةيئاوشع ءاوضأبو ةملظم
 مدقت .ماع لكشب ةكبحلا يلإ ةراثإلاو بارطضالاو عزفلا نم ديزملا
 يسنرفلا اهبناج يلإ رهظيو ,اهتداعك ًةقنأتم ًاديج ءادأ يشتوليب
 زكري عبطلاب .ةدوهعملا ةيسامحلا هتاكرحب لساك تنسنف قلأتملا
 ,ةكهنملا سوفنلا كلت راوغأ ًارباس ماقتنالا ةركف يلع ينفلا لمعلا

 رهظي ,عزفم دهشم ِيفو .اهاحضو ةليل نيب اهعاضوأ تبلقنا يتلاو
 ثدحي ام" :سوكرامل لوقيل يئاوشعو يئاجف لكشب لجر
 عارصلا دجن انه ."ًاضيأ كل ثدحي نأ نكمملا نم نيرخآلل
 يلع ريثكلا تناع يتلاو ,ةكهنملا تايصخشلا يف ًالثمتم يلخادلا
 يف ًالثمتم يلخادلا عارصلا نم ديزملا دجن دقو .يلايللاو مايألا رادم
 يلاطيإلا جرخملا لوانتي ثيح ,"سيراب يف ريخألا وجناتلا" مليف
 لوب نيب ةبيرغلا ةقالعلا زيمملا لمعلا اذه يف يشتولترب ودرانرب

 كلذ لوب طرتشا نأ دعب طقف ةيسحلا ةعتملا يلع موقت يتلاو ,ناجو
 يلع روثعلل اهقيرط يف .رخآلل امهنم لك مسا ركذ مدع طرتشا امك

 يكيرمألا لامعألا لجر )رديانش ايرام( ناج لباقت ,اهنكست ةقش
 يلازعنالا هملاعو ,يصخشلا هنزح يف سمغنملا )ودنارب نولرام( لوب
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 عجفم لكشب ًارخؤم هتجوز ترحتنا .ددرتلاو بارطضالاب ءيلملا
 تايركذلا نم ريثكلا هيلإ للستتلو ,ةبآكلاو نزحلل ًاريسأ هكرتتل
 .قلقلاو شيوشتلاو بارطضالا نم ريثكلا كهنملا هنهذ يلإ ًةفيضم
 هتيبولسأبو ,ةقئاف ةراهمب لوب ةيصخش ودنارب نولرام مدقي
 ًةيصخش ًاقلاخ لوألا زارطلا نم ًاينف ًادعب اهحنمي ,ةميظعلا
 بارطضالا نم ريثكلا رديانش تناع .يلوألا ةجردلا نم ًةبرطضم
 صنلا ةوسقل تضرعت دق اهنأ ثيح ,ناج رودل اهئادأ دعب

 لوب صلختي .دعب اميف ًايسفن اهيلع ترثأ يتلاو ,ةطرفملا هتيحابإو
 سنجلا لالخ نم ةيلخادلا هتاعارصو ةيصخشلا هتابارطضا نم
 تملظأ امدعب ًامامت هتيمهأ ًالهاجتمو يفطاعلا ءزجلا نع ًايلختم
 دنب تحت هتيصخش جردنت .ًارخؤم ةرحتنملا هتجوز هنادقفل هحور
 قلحت ,ودنارب ةعارببو ,ةحضاو ةروصب ةيتابوكيسلا تايصخشلا
 مدقي .اهتمق يف ةيبولسألا نم ةعبان ةوقب ءامسلا يف ةيصخشلا
 ليصافتلا نم ًاضعب ًاجردم هتداعك ًاعراب ًاجارخإ يشتولترب
 لمعلا اذه نأ ثيح ,مليفلا يف ودنارب ةايحو هتايح نم ةيصخشلا
 هسفنب هل ةيلوألا ةركفلا مدق دقو ,هتباتكو هجارخإ نم ينفلا



 
 

66 

 .عيفرلا زارطلا نم ءادأ ًامدقم ريخألا قفاويل ودنارب يلع اهضرعو
 لامجلا" مليف يف لثمتملا يلخادلا عارصلا دصرن نأ نكمملا نم ًاضيأ
 ويفرس ينوت ةلوطب نمو ونيتنروس ولواب يلاطيإلا جرخملل "ميظعلا

 دصري ,ينفلا لمعلا اذه يف .راطإلا سفن نمض يلليرف انيرباسو
 بيج" عماللا يفحصلا اهاقلتي يتلا ةمدصلا ونيتنروس
 ةحجانلا هتياور فقت .٦٥لا هماع غلبي امنيح "اليدربماج
 هتزيكر ربتعُت امك ,امورب فقثملا عمتجملا يف هتيمهأ فلخ ةديحولاو
 ,ةفلتخملا ةفاقثلا تانولاص روضحب ًامئاد هل حمست يتلاو ,ةيسيئرلا

 دخؤُت ال دق .امور ءاحنأ يف ةرشتنملاو ةزيمملا شاقنلا تاقلحو
 ةيئاجفلا هترظن يف صخلتت اهنكل ,ةملكلل يفرحلا ينعملاب ةمدصلا
 هبابشو ةيضاملا هماوعأل هلمأت ِيفو ,هتايحب ةصاخلا رومألا تايرجمل
 لاوط مئادلا هثبع لمأتيل ءارولا يلإ اليدربماج رظني .مرصنملا

 ريثكلا يف هوهلو تالفحلا نم ريثكلل هروضح يف لثمتملاو ,هتايح
 يتلاو ,ةدحاو ةياور فيلأت نم يوس نكمتي مل امنيب تارابلا نم

 هذه لاوط هيلإ عيمجلا راظنأ بذج ردصم نوكت نأ ظحلا هفلاح
 ءودهلل يعسي ,نسلا هذه يف لجرلا تايولوأ ريغتت .نينسلا
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 ال ,تارماغملا نم ديزملا وحن يعسي ال ,يسفنلا مالسلاو ةحارلاو
 ًاميظع ًاجارخإ ونيتنروس مدقي .ةنينأمطلاو ةنيكسلا يوس ديري
 ينيلليف وكيرديف يلاطيإلا ورتسياملا نم ريثكلا ًاسبتقم ةياغلل

 ديجلا يلليرف انيرباس ءادأو ةزيمملا ويفرس ينوت ةبهوم يلع ًادمتعمو
 امور لامج راهظإ يلع دمتعي امك .ةقيمعو ةعئار تايصخش قلخ يف
 يلاوتت ةياهنلا يفو ,مليفلا لاوط يسيئر لكشب ةيرثألا اهقطانمو
 سيوفلا" يلع دمتعي امنيب قينأ لكشب لمعلل ةيماتخلا تاطقللا
 بيج" ةيسيئرلا ةيصخشلا ةيؤرو رظن ةهجو ًالقان "رفوأ

 ةيلخادلا ةيسفنلا تاعارصلا لاوهأ نم تناع يتلاو ,"اليدربماج
 .ةيساقلاو ةديدعلا

 

 
 
 
 



 
 

68 

 
 
 
 
 
 

 
نماثلا لصفلا  

راوحلا ةغل و امنيسلا  
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 زيمم مليف قلخل ًايرورضو ًاماه ًارمأ يئامنيسلا راوحلا ةغل لثمت
 ةئفادو ةزيمم تاراوح يلع ةميظعلا مالفألا دمتعت ثيح ,باذجو
 ةيسامح ةئيب قلخ يلع نقتُملا ويرانيسلا لمعي امك .ديكأت لكب

 دجن .ةرثؤمو ةنانر لمج يلع ةياهنلا يف دهاشملا لصحيل ,ةقيشو
 مالفألا نم ريثكلا يف نيلثمتم ةباذجلا راوحلا ةغلو زيمملا ويرانيسلا
  ,يروتانروت يبيزوج جرخملل "سيداراب امنيس" مليف لثم ةيملاعلا

 يئامنيس جرخم تايركذل ًاعراب ًادصر عئارلا لمعلا اذه مدقي ثيح
 امنيب ,مخفلا هلزنمل هلوصوب مليفلا أدبي .ءيفادلا هيضامل هنينحو ريبك
 ,وديرفلأ ةافو ربخ هيتأيل ,ًاليوط نري لظ يذلا فتاهلا يلع دري

 .نانحلاو بحلاو ءفدلاب ةمعفملا هتايركذ عاجرتسا يف اهنيح أدبيلو
 وديرفلأ قفار دقو ,اهب ًاسووهم ناكو ,هرغص يف امنيسلل ًابحم ناك
 رودب لمعي ناك ثيح ,ًاريثك هلمع ءانثأ "تسنشكيجوربلا"
 جرخملا" وتوت لمع دقو ."سيداراب امنيس" اهتقو ريهشلا ضرعلا

 بيصُأ نأ دعب وديرفلأ نمً الدب ةليوط ةرتفل "تايركذلا بحاص
 ًاقحال ددُج يذلاو ,ضرعلا رودب قيرح ءارج نم ةميسج ةقاعإب
 ةرمثم ةقالع امهنيب تأشن .ءايرثألا ةدلبلا لاجر دحأ ةطساوب
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 هل ًاذقنم وديرفلأ ناكو ,ًانايحأ عارصلاو ,نانحلاو ءفدلاب ةمعفمو
.همأ نيبو هنيب تعمج يتلا فقاوملا نم ريثكلا يف ًامئاد   

 ةزانج يف ريسيل ةياهنلا يف همأ ّيلإ "وتوت" اتيف يد يروتافلاس داع
 ناك امنيح يضاملا يف اهفلأ يتلا تايصخشلا لك لباقيلو ,وديرفلأ

 يروتانروت جرخملا اهدصري ايجلاتسونلا نم ةلاح .ًاريغص ًالفط
 ,ينوكيروم عئارلل ةدلاخ يقيسومب همليف رمغي امنيب ,ةقئاف ةعاربب
 اذه يروتانروت مدق .ةقينأ تاكرحو ةليمج تاءادأب هتارداك ًامعدم
 يف مدق امك ,هلالخ نم ًاريبك ًاحاجن ققحو ,١٩٨٨ ماع يف مليفلا

 ,ًاهباشم ًاحاجن ًاققحم يشتوليب اكينومل "انيلام" مليف ٢٠٠٠ ماع
 ناعتسا ام ًاريثك .قينألا هريراكل نيتيساسأ نيتزيكر نامليفلا حبصيل
 ًةمعفم ًةقينأ ًامالفأ انل امدقيل ,همالفأ يف ينوكيرومب يروتانروت
 .ناهذألا يف ةدلاخو ريثأتلا ةيوقو ةعاربلا ةديدش "سكارتدنواسب"
 ةرداق ةزاتمم ةيئامنيس ةبرجتو ,لمأتلاو ةدهاشملا قحتسي عراب مليف

 مالفألا نمو .نيتقئاف ةراهمو ةرادجب ةكبحلا عم دهاشملا جمد يلع
 "ليللا" مليف ,راوحلا ةغل مادختسا يف عربت يتلا يرخألا

 يفحصلا ةايح يف ًاموي ينفلا لمعلا لوانتي ثيح ,ينوينوطنأل
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 "ةنايخلا" ةركف يلع ةكبحلا دمتعتو ,ايديل هتجوزو وناتنوب ينافويج
 مدعل ةجيتن امهنيب ةقالعلا روهدت نم اهبحاصي امو ,يسيئر لكشب
 ًاعراب ًاجارخإ ينوينوطنأ مدقي .ضعبلا امهضعبل امهصالخإ
 ليثمتلا قيرف عربي امنيب ,ةياغلل زيمتم ريوصتب ًابوحصم
 ديسجت يف يداع ريغ لكشب )يتيفو ,ورومو ,ينايورتسام(
 مليفلا أدبي .رتوتو بارطضا نم اهبحاصي امو ,تايصخشلا
 تايفشتسملا يدحإب ليلعلا امهقيدصل هتجوزو ينافويج ةرايزب
 ,لوطم دهشم يفو ,طقف دحاو موي رادم يلع ثادحألا يلاوتتل
 ربدتلاو لمأتلا نم ةلاح اهرمغت امنيب وناليم عاروش يف ايديل ريست

 تارداكلا نم ديدعلا يف ًةلثام ,اهتايح تايرجم يف ريكفتلاو
 نم هيجوتب ةقئاف ةراهمب "وزنانيف" اهطقتلي يتلاو ,ةيئانثتسالا
 مليفلا فصتنم يف يتيف اكينوم رهظت .كش نود "ينوينوطنأ"
 يلإ ديقعتلا نم ديزملا فيضت يتلاو ,انيتنالف ةيصخش ًةدسجم

 اهدعب أدهتلو ةورذلا يلإ لصتل ةكبحلا ليتف نم لعشتو ءاوجألا
 ناجو ينايورتسام وليسرام نم لكل عماجو زيمم يماتخ دهشمب
 .راتسلا لدسُيلو )ةياهنلا( ةملك رهظتل ,ةعساش ةقيدح يف وروم
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 ,كلذل ةجيتنك بنذلاب امهساسحإو ,نينئاخ نيجوز نع عراب مليف
 رخآلا نم امهنم لك بلطيل ,ضعبلا امهضعبل فارتعالل امهيعسو
 ةياهنلا يف اهيراجم يلإ هايملا دوعتلو ,فاطملا ةياهن يف حامسلاو وفعلا
 ةباذجلا تاراوحلاو ةنانرلا تاملكلا نم ريثكلا يلع لوصحلا دعب
 نم ريثكلا دجن نأ نكمملا نم ,ًاضيأ .نيجوزلا نيب ةرئادلا
 اكول جرخملل "ربكأ ةشطرط" مليف يف ةدسجم ةقيشلا تاراوحلا

 نايرام يعدت راتس كور ةصق لمعلا لوانتي ثيح ,ونينجاداوج
 امهتلطعو ,)سترانوش سايتام( لوب اهقيدصو ,)نتنوس ادليت(
 قباسلا اهقيدص رهظيل ,قاشلا لمعلا نم ةليوط عيباسأ دعب ًاعم
 يلع )نوسنوج اتوكاد( يبولنب هتنباو )سنياف فلار( يراه
 .ةهزنلا وفص اركعيلو بارطضالا نم ريثكلا اثدحيل ,ةحاسلا
 مليفلا يهتنيل ريثمو يقيوشت راطإ يف يلاوتتو ,ثادحألا دقعتت
 ,ةلحرلا يهتنت .كلذ يف لوب مهاس نأ دعب حبسملا يف يراه قرغب

 .اضيأ ليحرلا يف نايرامو لوب عرشي امنيب اهنطوم يلإ يبولنب دوعتو
 ,هنم دصق نود يراه قرغأ دق هنأو ,ةقيقحلا نع نايرام لوب ربخي
 نود مليفلا يهتنيل ,ةطرشلا رابخإ مدعو ًامدق يضملا نايرام ررقتو
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 تارداكلا يف ثادحألا دقعتت نأ دعب ,لوب رمأ نع فشكُي نأ
 اذه ةركفل ًةهيبش ًةقبسم ًاراكفأ اندهاش ,عبطلاب .لمعلل ةريخألا
 جنلبمار تولراشل "ةحابسلا مامح" يسنرفلا مليفلا لثم مليفلا

 يمورو نوليد نالآل "نيسبلا" مليف دعُي نكل ,ينجاس نيفدولو
 ام لك جردنيو ,راكفألا هذه لكل ساسألا نكرب نيجو رديانش
 "ربكأ ةشطرط" اتملك ودبت دق .تاسبتقملا دنب تحت هدعب نم ءاج
 لمحت ثيح ,ديدحتلاب مسرلاو نفلا يبحم نم نيريثكلل نيتوفلأم
 .مسالا اذه ينكوه ديفيد يناطيربلا بوبلا نانف تاحول رهشأ

 ام وهو ,ةيليثمتلا ةغلابملا راطإ يف مليفلا تاظحل ضعب لخدت امبرو
 رخآ قايس نمض رربُت دق اهنكل ًانايحأ سنياف فلار يلع ذخؤُي
 نمض ةكرحلاو قيوشتلاو ةراثإلا نم ردق جاردإ هتلواحم يف لثمتي
 ويرانيسلا مكحم يسنرفلا مليفلل ةبسنلابو .مليفلل ماعلا راطإلا
 ناسينود يعدي بهار ةصق لوانتي هنإف ,"ناطيشلا سمش تحت"
 رشلاب ءيلم ملاع يف اههجاوي يتلا تاعارصلاو )ويدرابيد دراريج(
 ًادسجتم ًاناطيش لباقي ,ةباغلا ربع هتلحر يفف .ةيناطيشلا لاعفألاو

 ةلحر ِيفو .بارطضالاو ةريحلا نم ديزملاب هبيصيل ,ناسنإ ةروص يف
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 )ينوب نيردناس( يتيشوم يعدت ةاتف ناسينود لباقي ,يرخأ
 يهتنتل ,اهنم دصق نود بيرغ لكشب اهقيدصل اهئادرإ نع هربختل
 ةيناحور ةقالع أشنت .يرخألا يه يواسآم لكشب ةاتفلا ةصق
 ةبيرلاب ءيلم راطإ يف كلذ دعب يهتنتل ,ةمثآلا ةاتفلا نيبو هنيب ةبيجع
 هريثأتو هرورشو ناطيشلا نع ًاريثك ناسينود ثدحتي .قيوشتلاو
 نود راهدزإب ومنيو مهلخادب نمكي هنإ .مهل هئاوغإو رشبلا يلع
 اولحتي مل اذإو كلذب ةفيعضلا مهسوفن هل تحمس اذإ ,فقوت
 نم مليفلا .هتاءاوغإو هرورش نم صلختلاو هتهباجمل ةمزاللا ةوقلاب
 ةفعسلا يلع لصحو ,رازيسل حشُر دقو ,ايب سيروم جارخإ
 يلع ينبم هنأ فورعملا نمو ,اهتقو يئامنيس مليف لضفأك ةيبهذلا

 ,ةيناحورلا تاعوضوم لوانتي هنأ امك ,مسالا سفنب ةريهش ةياور
 لكشب هلإلاب ناسنإلا ةقالعو ,ضومغلاو ,ةيناملعلاو ,توهاللاو
 دق نارتيم اوسنارف اهتقو يسنرفلا سيئرلا نأ ركذلاب ريدجلا .يسيئر
 اهرودو ةيسنرفلا امنيسلا ةيويح يلع دكأو ,لمعلا عانص لك مرك
 ةجيتنك مليفلاب همامتها يتأيو .ماع لكشب امنيسلا خيرات يف لاعفلا
 لكشب يسنرفلا مليفلل ليوطلا بايغلا عطق دق هنأ ةقيقحل ةيقطنم
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 ينفلا لمعلا زاف دقف ,ةيبهذلا ةفعسلا ةزئاجب زئافك ماع
 مليف وه اهو ,١٩٦٦ ماع يف ةزئاجلاب "ةأرماو لجر"يسنرفلا
 .نيدقعلا زواجت دق بايغ دعب داجمألا ديعي "ناطيشلا سمش تحت"
 تاراوحلا نم ديدعلا جسن يف يئامنيسلا لمعلا حجني ,ةياهنلا يفو
 يلع ًادمتعم راوحلل ةزيمم ةغل قلخ يف عربيو ,ةباذجلاو ةقيشلا
    .لماشلا راطإلاب ةصاخلا ةقينألا ةركفلاو عرابلا ويرانيسلا
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 عساتلا لصفلا
 قيثوتلاو امنيسلا
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 نم اهيلإ ةراشإلاو ثادحألا نم ريثكلا قيثوت يلع امنيسلا لمعت
 نم ةيقئاثولا مالفألا يلع نوجتنملا دمتعيو ,ةددعتملا اهلئاسو لالخ

 نودمعي دق مهنكل ,ةريهش صصقو ةددحم تامولعم قيثوت لجأ
 ربكأ يلإ لوصولاو راشتنالا ضرغب لماكلا يئامنيسلا جاتنإلا يلإ

 ةركفلا وأ ةصقلا تناك اذإ ًةصاخ نيدهاشملا نم نكمم ددع
 عمتجملا يف ةرثؤملا ثادحألا نم .عساو قاطن يلع نيتفورعم
 يجيبو روكاش كابوت نيفورعملا بارلا يينغم لتقم يكيرمألا

 هذه قيثوت مت دقو ,نيرشعلا نرقلا نم ريخألا دقعلا لالخ
 مليف ًارخؤم ردصيل ,ةيئامنيسلا مالفألا نم ريثكلا ربع ثادحألا

 اهرواحمو ةصقلا هذه ًادسجم "بيذاكألا ةنيدم" ناونعب ديدج
 قلعتملا عارصلا نامرف دارب جرخملا مدقي .ميظعو زاتمم لكشب
 لوب لسار ققحملا تالواحمو ,يجيبو روكاش كابوت نم لك لتقمب
 "ركتياو تسروف" نوسكاج كاج يفحصلاو "بيد ينوج"
 ةطقنلا هذه دنع مليفلا فقوتي ال .امهلتقم يف نيببستملل لصوتلا
 ةطرشلا طابض نم ددع نيب عباقلا داسفلا ًاضيأ دصري لب ,بسحف
 نم ًاددع ةكبحلا ضرعت امك .سولجنأ سول ةطرشب نيلماعلا
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 .اهتقو دالبلا كلت يف دوسلاو ضيبلا نيب ةمئاقلا ةيضرعلا ثداوحلا
 طسو روكاش كابوت يكيرمألا بارلا ينغم لتُق ,٢٥لا هماع يف

 هماع يف يجيب اهدعب لتقُيل ,ةبيرلاو بارطضالاب ةئيلم ءاوجأ
 ريغ لكشب نيتيضقلا لوح ةرثكب تاقيقحتلا حتفُتلو ,٢٤لا
 وأ ةددحم تاباجإ يلإ لوصولا نود ةياهنلا يف اقلغُتلو ,قوبسم
 لتقمب ةصاخلا تاقيقحتلا يلع لوب لسار لمع .ةيقطنم جئاتن
 دي يلع طابضلا دحأ لتقمب صاخلا راطإلا يف لمع امك يجيب

 ليواقألا رثاكتتل ,سولجنأ سول عراوش دحأ يف رخآ طباض
 .ةحضاو تاباجإ يلإ لوصولا نود تاقيقحتلا يلاوتتلو اهدعب

 ,سولجنأ سول ةطرش مسق يف عباقلا داسفلا ضرعب جرخملا متهي
 نم ٧٠ تلمش يتلاو ,هب ةصاخلا ةريهشلا ةحيضفلا ضرعي امك

 ضعبلا فاقيإو ,مهضعب ةنادإب رمألا يهتنيل ,ةطرشلا طابض
 "تربمار ةحيضفب" ةفورعملا ةحيضفلا هذه حبصتلو ,رخآلا

 مليفلا زكري .ةيكيرمألا ةطرشلا خيرات يف حئاضفلا ربكأ نم ًةدحاو
 ضرعيو ,كاجو لسار نيب ةديطولاو ةروطتملا ةقالعلا يلع
 قلغ دعب ةقيقحلا يلإ لوصولل امهنم لك لبق نم ةينافتملا تالواحملا
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 ركتياوب ًاموعدم ةياغلل ًاعراب ءادأ بيد مدقي .ةلوطم ةرتفل ةيضقلا
 .نامرف لبق نم ديج جارخإب ًابوحصمو ,نيلثمملا نم ةديج ةبخنو
 ًاجردم ناولألا نم ددحم ددع مادختسا جرخملا دمعت ظحالن امك
 عباطو ,ةصاخ حمالم تاذ ًةددحم ًةئيب مليفلل قلخيل هتارداكب اهايإ
 يف هدوجو ءانثأ ًةأجف لوب لسار تومب ثادحألا يهتنت .يئانثتسا
 ,يجيبو كابوتب ةقلعتملا رومألا ضعبل هتشقانمو ةطرشلا مسق
 قلغُتلو مليفلاب ةصاخلا ةريخألا تارداكلاب بابضلا طيحيل
 نم يرخأ ًةيلمع دهشن نأ نكمملا نمو .يئاهن لكشب ةيضقلا
 نوريث زيلراشتل "يرتناك ثرون" مليف لالخ نم يئامنيسلا قيثوتلا

 يلع لمعيو ,يسنجلا شرحتلا ةشقانمب متهي يذلاو ,دريه ربمآو
 لكشب يكيرمألا عمتجملا خيرات يف يسنج شرحت ةعقاو لوأ قيثوت
 ةيقيقحلا ثادحألا لقن يلع قيثوتلا ةيلمع لمعت .زيممو عراب

 دمتعي يذلاو ,يئامنيسلا طيسولا لالخ نم روهمجلا يلإ ةفورعملاو
 ةركفلا لقن يف حجنيل ,يسيئر لكشب توصلاو ةروصلا يلع
 يلإ جاتحت اهنأل ;ًابعص ًارمأ قيثوتلا ةيلمع دعُت .ةنكمم ةروص لضفأب

 نود حيحصلا لكشلاب ةركفلا لقن لجأ نم ةينهملاو ةقدلا يرحت
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 تاكرش عفدي امم ,ةكربفلا يلإ قرطتلا وأ نومضملاب لالخإلا
 بقرتب يظحت يتلاو ,مالفألا هذه لثمل ديجلا دادعإلا يلإ جاتنإلا
 .داقنلاو روهمجلا
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 رشاعلا لصفلا
 ةفطاعلاو امنيسلا
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 ربع ةيناسنإلا فطاوعلا نم ريثكلا ديسجت يلع امنيسلا تلمع
 رعاشملا نم ريثكلا لقن يف عئار لكشب تحجنو دتمملا اهخيرات
 ,ةيئامنيسلا مالفألا نم ريثكلا لالخ نم ماعلا روهمجلل ةيناسنإلا

 نأ نكمملا نم .داقنلاو روهمجلا ييوتسم يلع حاجنلا تققح يتلاو
 فورعملا نالأ يدوو مليف يف ةيناسنإلا رعاشملا نم ريثكلا دصرن
 تاقالعلا هرودب دصري يذلاو ,"ةنولشرب انيتسيرك يكيف"
 نيب ةلدابتملا رعاشملاو ,ةبرطضملا فطاوعلاو ,ةكباشتملا
 نأ نكمملا نم ًاضيأ .يئامنيسلا لمعلا يف ةنمضتُملا تايصخشلا
 نم ةيفطاعلا راكفألاو ةيناسنإلا رعاشملا نم لئاه ردق يلع لصحن

 يناركوألا جرخملا مدقي ثيح ,"كراهن نم لضفأ يليل" مليف لالخ
 ساكول نيب ةبيرغلا ةقالعلا يسنرفلا مليفلا اذه يف يكسوالوز
 ويرانيس يلع ًادمتعم "ًايقالخأ ةراهنملا" يشنالب و "ًايدسج راهنملا"
 حضاو لكشب مليفلا دمتعي .تابارطضالاب ةئيلم ةكبحو طسبم
 يتلاو ,وسرام يفوص ةليمجلا ةيسنرفلا ةلثمملل زيمملا روضحلا يلع
 ,نيدقعلا تزواجت ةرتفل اهدالب يف ةرهشلا نم ًاريبك ًاظح تلان

 تلخت يتلاو ,ةضماغلا ةاتفلا ,يشنالب ةيصخش وسرام بعلت ثيح
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 سفن يفو .ناف لامو ,ةفئاز ةرهش لجأ نم اهئدابمو ,اهقالخأ نع
 باشلا ,"كنورتود سوكاج" ساكول يشنالب لباقت ,تقولا
 يذلا ضرملا ءارج نم ًايجيردت هتركاذ دقفي يذلاو ,ضيرملا

 يف يلايللاو مايألا نم ريثكلا ةياهنلا يف امهعمجتل ,ًارخؤم هب صخُش
 يلع وسرام يفضت .ءيطاشلا يلع ةلطملا ةزيمملا تاعجتنملا دحأ
 يذلاو ,كنورتود عم يزاوتلاب اهتداعك ًاصاخ ًاينف ًاعباط لمعلا
 نم ,ةقيقحلا يف .رودلل هديسجت ءانثأ ةاناعملا نم ًاريبك ًاردق رهظي
 لبق نمو ةدهاشم لوأ نم يداعلا مليفلاب لمعلا فنصُي نأ لهسلا
 ةئيب قلخ يلع يكسوالوز ةردق يف نمكي هلامج نكل ,دهاشم يأ

 ةفاح يلع نيتعباق نيتيصخش ةاناعم ءاوتحال ةبسانمو ةديدج
 .صالخلا نع ًاثحب اهنع ًاديعب امهلشتني نم راظتنابو ,ةيواهلا

 وردب ريهشلا جرخملا مدقي ,"ينطبرا" ينابسإلا مليفلل ةبسنلابو
 بقاوعلاو ,"يكير" يعدي نزتم ريغ يتابوكيس ةصق رابودوملأ
 يضق يتلاو ,ةيسفنلا تاحصملا يدحإ نم هجورخ بحاصت يتلا

 دعب .ديدج نم ةيعقاولا ةايحلا يلإ ًاريخأ جرخيل ,ًةليوط ًةرتف اهب
 ةقباسلا هتقيدص نع )سريدناب وينوطنأ( "يكير" ثحبي ,هجورخ



 
 

84 

 مالفألا دحأب ليثمتلا نم تنكمت نأ دعب )ليربأ ايروتكيف( "انيرام"
 يف اهفطخيلو مئاد لكشب اهدراطيل ةطباهلا امنيسلا دنب تحت ةعباقلا

 نأ رارمتساب لواحيو ,يسوه لكشب اهيلع رطيسي .فاطملا ةياهن
 قيرط نع ةحصملا رداغ دق هنأكو ,هنم جاوزلا ةرورضب اهعنقي
 .ديدج نم ةيعيبطلا ةايحلل هتدوع ةيحالص نم دكأتلا نود ,أطخلا
 يف رابودوملأ قلأتي امنيب ,قيشو يلزه راطإ يف ثادحألا يلاوتت
 لمعي .هيلثمم نم ةزيمم تارداك يلع لوصحلاو ناولألاب مامتهالا
 تايصخش نيب ةلدابتملاو ةبرطضملا فطاوعلا دصر يلع مليفلا
 ,"يكير" يلع رطيسملا بارطضالا ضرع يف حجنيو ,ينفلا لمعلا

 هتيصخش يف ةنماكلا ةفلتخملا ةيفطاعلا بناوجلا زاربإ يلع لمعي امك
 ًادمتعم يئانثتساو زيمم لكشب اهضرع يف عربيل ,انيرام ةيصخشو
 مليفلا لثمي ,عبطلاب .نيتيصخشلا نيب يرذجلا فالتخالا يلع
ً الوبقم ًالمع دعُي امك ,ليربأو سريدناب ةريسم يف ًةماه ًةوطخ
 ًةيبعش رثكألا ينابسإلا جرخملا ;رابودوملأ وردب لامعأ يقابب ًةنراقم
 رصنعلا" دصرن نأ نكمملا نم ًاضيأ .ليونوب سيول مرضخملا دعب
 ,2007 ماع يف رداصلا "دوت ينيوس" ميظعلا مليفلا يف "يفطاعلا
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 انيليهو بيد ينوج نوترب ميت ريهشلا يكيرمألا جرخملا مدقي ثيح
 نفيتس يقيسومبو .قوبسم ريغو ميظع لكشب رتراك مانوب

 ثادحألا مدقتت امك قنأتم لكشب تارداكلا يلاوتت ,مياهدنوس
 انه .نوترب نم ميظع جارخإ نمض عئارو سلس لكشب كرحتتو
 رود يف قالطإلا يلع ةينفلا هتاءادأ مظعأ نم دحاو يف بيد رهظي
 ةنيدملا يضاق لبق نم هتجوز نع ًاديعب يفُن يذلاو ,"دوت ينيوس"
 يلإ دوت دوعي .يسول ةليمجلا هتجوز يلع لصحيل "نامكير نالآ"
 يلع قوبسم ريغ ًارارصإ هلخادب لمحي هنكل ,ديدج نم ةدلبلا
 .اناوج ةليمجلا هتنباو ,يسول ةزيزعلا هتجوز دادرتساو ,ماقتنالا
 قيمع لكشب اهضرعيو ,ماقتنالا ةركف لمعلا لوانتي ,عبطلاب

 يف دوت ةبغر نوترب دصري ,ةربعملا بيد حمالم لالخ نمو ,ميظعو
 ,ةملظم ةيطوق ءاوجأب همليف طيحيو .دوقفملا هقح دادرتساو ماقتنالا

 دصر يف حجنيل ,نتاف لكشب ةيئوضلا تارثؤملاب بعالتي هتداعكو
 دصري .باذجو قينأ لكشب رشبلا لخاود يف ةنماكلا فطاوعلا
 رهظي امك نيتفطتخملا هتنباو ,هتجوز هاجت ةبهتلملا دوت فطاوع مليفلا
 دسافلا ةنيدملا يضاق هاجت اهلمحي يتلاو ,ةيهاركلاو بضغلا رعاشم
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 فنعلاب ةمعفم ةئيب نمض ةيئامنيسلا تارداكلا يلاوتت .ملاظلاو
 ,ءامدلاو دقفلاب خطلم راطإ يف ثادحألا يهتنتل ,عارصلاو
 يف ةقيتعلاو ةريهشلا "دوت ينيوس" ةصق ضرع يف نوترب حجنيلو
 دراودإ جرخملا مدق ,1972 ماع يف .ةنكمم ةيئامنيس ةروص لضفأ
 يناطيربلا لثمملا رهظي ثيح ,"ءاقرزلا ةيحللا وذ" مليف كرتمد
 لكشب "ءاسنلل هراكلا يزانلا نورابلا" رود يف نوترب دراشتير
 هنإ الإ ,هتركف ةلوهسو مليفلا ةطاسب نم مغرلابو ,ةياغلل قلأتم
 حجني امك .ةرحاسلا تاطقللاو ةرسآلا تاظحللا نم ًاددع كلتمي

 ,نورابلا ةيصخش يلع ةنميهملا ةبرطضملا فطاوعلا دصر يف
 ةزيمم ءاوجأ .تاديدعلا هتاجوز يلع ةرطيسملا ةيناسنإلا رعاشملاو
 دراشتير نم لكل زيمم روضحب ةموعدم ةديج ةبرجت يلإ تدأ
 دصري .ديكأت لكب شليو ليوكرو ,نوترزيه يوجو ,نوترب
 ةددعتملا هتاجيزو "ربس نوف ترك" يزانلا لارنجلا ةصق مليفلا

 يتابوكيس عفادب يرخألا ولت ةدحاولا نهلتقي يتاللا هتاجوزو
 ,"نآ" ةريخألا هتجوز لبق نم ةياهنلا يف راتسلا هنع فشكُي يفخ
 ةلوطم ةصرف نورابلا اهحنمي .نوترزيه يوج اهرود يدؤت يتلاو
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 يف "نآ" حجنت امنيب ,اهوقبس نمم اهريغك اهيدري نأ لبق رجفلا يتح
 ,ةقباسلا هتاونس نع ريثكلاب اهل ِضفيل هعم ثيدحلاو ,هتلامتسا

 يهتني .جهوتم يمارد راطإ يف اهلمكأب هتايركذ لجرلا عجرتسيلو
 ًاماقتنا ,دوهيلا نم دحاو دي يلع يزانلا لارنجلا لتقمب ينفلا لمعلا
 هتعلق نم بورهلا يف "نآ" حجنت امك ,ًاقبسم هلهأل هتدابإ يلع هنم

 ًةمستبم ةبيهملا هتزانج رضحت ,رخأتم راطإ نمضو ,فاطملا ةياهن يف
 يقيسوم .فوقعملا بيلصلا تاراشل نيلماحلا هدونجب ًةطاحمو
 مليفلا دوستل ,كرتمد نم ديج جارخإو ,ينوكيروم وينيإ نم ةعئار

 يلع هساسأ يف ينبم ماع راطإ نمض بقرتلاو فوخلا نم ةلاح
 يف ةورذلا يلإ رومألا لصت .تايركذلا ةداعتساو "سكابشالفلا"
 طقسيل هفتح لارنجلا يقلي امنيب ,بيرغو يلزه لكشب ةياهنلا

 ردقلا ةبرض داعبإ نع اوزجع نيذلاو ,نيريثكلا هلاجر نيب ًاعيرص
 اهدصري ةبرطضم فطاوعو ةيناسنإ رعاشم .هل ةهجوملا ةيمتحلا
 ةئيلملاو ةبرطضملا نورابلا ةيصخش نع ربعيل ,ديج لكشب كرتمد
 ماع يف .فاطملا ةياهن يف راتسلا اهنع فشكُي يتلاو ,رارسألاب

 ,"ريخألا ورتملا" مليف وفورت اوسنارف ريهشلا جرخملا مدق ,1980
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 لبق نم ةدسجُملا ةبرطضملا فطاوعلا ضرعب متهي يذلاو
 نم ثادحألا ذخأت ثيح ,1942 ماع لالخ لمعلا تايصخش

 يلع يغبني ,مليفلا اذه يف .اهل ًاناكمو ًانطوم اهتقو ةلتحملا سيراب
 يدوهيلا اهجوزب ظافتحالا رنياتس نويرام ةيحرسملا ةلثمملا
 نم هيلع ًافوخ امهب صاخلا حرسملل يلفسلا وبقلا يف رنياتس ساكول
 طاشن يلع ظافحلل نويرام يعست تقولا سفن ِيفو ,نييزانلا شطب
 حرسملا ةرادإ يف اهدعاسيل درانربب نيعتست .هقالغإ مدعو حرسملا

 لاوط هلخادب ضرعُت يتلا ةددعتملا ةيحرسملا لامعألا جارخإو
 ريثكلا ًةلوانتم سلسو ءيداه راطإ يف ثادحألا يلاوتت .عوبسألا
 سفن ِيفو ,ساكول اهجوزب نويرام ةقالعب ةصاخلا ليصافتلا نم
 تأطو يذلا يحرسملا ;درانرب نيبو اهنيب ةئشانلا ةقالعلا تقولا
 درطو ايناملأ ةميزهب مليفلا يهتني .ًارخؤم حرسملا ضرأ هامدق
 هحرسم ضورعب عتمتسيل ,نلعلا يلإ ساكول جورخو نييزانلا
 ًاعئار ًامليف وفورت مدقي انه .قلق وأ فوخ يأ هباتني نأ نود ةفلتخملا
 ويدرابيد دراريجو فونود نيرتاك نم ةزيمم تاءادأب ًابوحصم
 لامعأ نيب ًائيضم ًالمع مليفلا اذه دعُيو .ديكأت لكب قيرفلا يقابو
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  رهظت .كش نود وفورت اوسنارف ريراكب ةصاخلا ريخألا عبرلا
 رعاشملاو فطاوعلاب معفم رخآ مليف يف ًاضيأ فونود نيرتاك
 سيول عرابلا يلايرسلا جرخملل ,"اناتسيرت" يعدُي ,ةيناسنإلا
 ةاتفلا" اناتسيرت نيب ةقالعلا لوح لمعلا روحمتي ثيح ,ليونوب
 مدقي .اهمأ ةافو دعب اهتياعر يلع مئاقلا قفانملا نودلاو ,"ةفيفعلا
 قافنلاو ضقانتلا ضرعيو "بول نودلا" ةيصخش يار ودنانرف
 "اناتسيرت" ةيصخشلا فونود دسجتو ,عئار لكشب اهب نيقلعتملا
 .ءاوسلا يلع داقنلاو نيدهاشملا راهبإ يف حجنتل ,ةياغلل عراب لكشب
 يذلا بول نودلاو "اناتسيرت" نيب ةقالعلا تاروطت مليفلا ضرعي
 .قلطنتو ررحتت نأب ةيناطيشلا هتعيبطل ًاحماس ,دعب اميف اهلغتسي

 فرشلا نع همالك نم بجعتتو ,هقافنو هضقانت نع ةاتفلا هربخت
 ظافحلل هتاوعد هتافرصت يفانتو ,هلاوقأ هلاعفأ فلاخت .قالخألاو
 نود ضقانتم نئاك ناسنإلا .ميقتسملا قيرطلاو ةفعلاو فرشلا يلع
 نم تاجردب باصُي نأ دبالو ضقانتلا يلع ينبم نئاك ,كش

 اذه رهظي ال بول نودلا نكل ,كلذ ءارج نم يسفنلا للخلا
 فرطتلا" دنب تحت هتافرصت فنصُت لب بسحف صقانتلا
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 ةمجانلا ةيفطاعلا تاعارصلا راهظإ يف ليونوب حجني انه ."خراصلا
 دسجتملا ماتلا يفطاعلا ريغتلا ديسجت يف عربي امك ,ضقانتلا اذه نع
 ريغتت ثيح ,بول نودلا ةيصخشل اناتسيرت ةيصخش ةيؤر يف
 لب بسحف ةطقنلا هذه دنع رمألا فقوتي الو ,ههاجت اهرظن ةهجو
 دصرن نأ نكمملا نمو .ًاضيأ اهلاعفأو اهتايكولس لمشيل دتمي
 يسنرفلا مليفلا يف ًافالتخا رثكأ لكشب ةيناسنإلا فطاوعلا
 اميجو سولوبوكرازكا ليدأو ينه ليدأ ةلوطب نم "ةميتيلا"
 سيراب يلإ رفاست ةاتف ةصق ينفلا لمعلا يكحي ثيح ,نوترترأ

 ًةديدع ًاصصق ضرعيو ,يثراكلاو ءيسلا اهيضام نم ًةبراه
 نع ثحبلاو عارصلاو روهتلاب ةمعفم تاويح نشعي تاياتفل
 يتلاو ,"هينير" ةيصخش "ينه" يدؤت .اهروص يمسأ يف ةيرحلا
 ًةبراه سيراب يلإ تلصو نأ دعب سرادملا يدحإ يف ةملعمك لمعت
 نم ريثكلا ًةثدحم "نوترترا" ارات اهل رهظتل ,ءيسلا اهيضام نم
 ضرعي تقولا سفن يف .ةرقتسملاو ةديدجلا اهتايح يف كابترالا
 اردناس ةصق لثم ,يزاوتم لكشب يرخأ ًاصصق مليفلا
 ريثكلا يف رارمتساب طرخنت يتلاو ةروهتملا ةاتفلا ;)سولوبوكرازكا(
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 رهظت امك .لشفلاب اهبلغأ يهتنتل ,ةيحطسلا ةيفطاعلا تاقالعلا نم
 فنع نم يناعت يتلاو ,"نيراك" يعدُت يرخأ ةبرطضم ةيصخش
 دهاشملا نم ريثكلا يف اهقحاليل ,فسؤمو يواسآم لكشب اهدلاو
 للحن امدنع .ينهذلاو يسفنلا بارطضالا نم ًاريبك ًاردق اهل ًاببسم
 لوح مساحو حضاو رمأ يلإ لصن نأ اننكمي ,صصقلا هذه لك
 وحن حورلا يعس ةقيقح يف صخلتت يتلاو ,ةيسيئرلا مليفلا ةركف
 ةقثو ,ةادارإو ,دومصب ةيرحلا ضرأ يلع فوقولاو فواخملا ذبن
 هذه تاويحل ةبحاصملا ةيفطاعلا تاريغتلا مليفلا رهظي .ةمات
 ,عارصلاو بارطضالاب معفم راطإ نمض اهضرعيل ,تايتفلا

 زيمم لكشب نهتاناعم لقن يف ةقحالتملا هتارداك ربع حجنيلو
 جرخملا ضرعي "نولرام ,يلإ تصنا" يقئاثولا مليفلا يف .باذجو
 ودنارب نولرام ينوقيألا لثمملا ةايح نع ريثكلا يليار نافيتس
 تابارطضالاو هتايح يف ةكئاشلا تاعوضوملا نم ديدعلاً الوانتم
 ةيادب لوانتي امك .ةيصخشلاو ةينفلا هتبرجت يلع ةرطيسملا ةيفطاعلا
 نم ريثكلا ًاققحم ةمقلا يلإ هلوصوو هريراك روطتو امنيسلاب ودنارب
 هنكل .رخآ لثمم يأك هخيرات رادم يلع تاقافخإلاو تاحاجنلا
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 ,امنيسلا ّيلإ ةيبولسألا لقن نم هنأ ةقيقح يف نيرخآلا نع زيمتي
 يلإ ةيعقاولا نم ديزملا ًابلاج ليثمتلا ملاع يف ًةريبك ًةرفط ثدحأو
 .اهتقو ًةلممو ًةشه تراص دق يتلا ةيكيسالكلا ًاذبانو ,ةشاشلا
 لثم مالفأ يف اهل ليثم ال تاءادأ مدق دق هنأب ًاضيأ ودنارب زيمتي
 يلعو ,نآلا ةمايقلاو ,سيراب يف ريخألا وجناتلاو ,يحورلا بألا
 مظعأ نمض فنصُت يتلا تاءادألا نم اهريغو ,ةيرحبلا ةهجاولا
 لثمملاك داقنلا نم ريثكلا هفنصيو .امنيسلا خيرات يف تاءادألا
 .اراهبإ رثكألاو مهألاك بارعلاب هرود فنصُيو ,خيراتلا يف مظعألا
 ضرعيو ,ءاوسلا يلع قافخإلاو حاجنلا لحارم مليفلا لوانتي
 ةهجاولا يلع" همليف ضرُع نيح هيلع تطلُس يتلا ءاوضألا
 لحارم ينفلا لمعلا لوانتي .ًاماهو ًاريبك ًاحاجن ققحيل ,"ةيرحبلا
 لثم ديدج نم ءاوضألا يلإ هتداعأ يتلا راودألاو هخيرات يف دوكرلا
 ثدحتي امك .كش نود "يحورلا بألا" يف ينويلروك وتيف نود
 ناكملا اهنوكو يتيهاتل هبح نعو ,هتايح يف تارسملاو يسآملا نع
 نم بورهلل مئادلا هأجلم تناك اهنأ ةقيقح نعو هقشع يذلا

 هترصانم نع مليفلا ثدحتي .لمملاو دقعملا عمتجملا تاعارص
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 لقع يلع ةرطيسملا ماهوألا نم ريثكلل هراقتحا نعو ,رمحلا دونهلل
 ةمدقم يف لمرلا يلع سلجي امنيبو ,دهاشملا دحأ يفو .ناسنإلا
 نم بجعتأو ,رحبلا يلإ رظنأ ًانايحأ " لوقي ,يتيهاتب ءيطاشلا
 تناك اذإ لءاستأو ,اهب مقي مل وأ ,اهب ماق يتلا ناسنإلا لاعفأ ةيمهأ
 يلع ينبم مليفلا ."يتحت ةدوجوملا لامرلا ةنفح نم ةيمهأ رثكأ
 نم ديدعلاو ودنارب ةايحب ةقلعتملا رومألا نم ريثكلل ةيح تاطقل
 نمض نم هتايح لاوط اهلجسي ناك يتلا ةيتوصلا تاليجستلا
 يف يليار حجنيل ,رارمتساب اهلجس يتلا يرخألا تاليجستلا فالآ

 ,ةددعتملا ةيركفلاو ةيفطاعلا تاحجرأتلا ضرع يف فاطملا ةياهن
 نولرام .. مرضخملا يدويلوهلا نانفلا ةايح يلع ترطيس يتلاو
 ةبرطضملا فطاوعلا نم ديزملا دصرن نأ ًاضيأ نكمملا نمو .ودنارب

 يلناتس عرابلا جرخملل "ًامامت ةقلغم نويع" يئامنيسلا مليفلا يف
 موت( درافراه مايليو ةصق ريخألا همليف يف مدقي ثيح ;كيربويك
 يلاعأ ةياعرب ةماقملا ةيليللا ةدبرعلا تالفح يف هطارخناو ,)زورك
 ةيماقتنالا هعفاود يضريل ;دالبلا يف ًةبيهو ًةرهش مهرثكأو موقلا
 امدعب رفاو لكشب ةفيعضلا هسفن يلإ تلغلغت يتلاو ,ةقيمعلا
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 اهتالايخب )نامديك لوكين( درافراه سيلأ هتجوز هل تفرتعا
 ًةيدرأ تالفحلا هذه يف نيكراشملا لك يدتري .ةشحافلاو ةبيرغلا
 رهظملا ةبيرغ تاعانق اهلمكيو ,يسينيفلا عباطلا نم ًةاحوتسم
 نأ ضعبلا يري .ةماعلا نع مهتقيقحو مهتيوه اوفخيل ;ةئيهلاو
 ريثكلا تددرت يتلاو ,يتانمولألا ةعامجل ًاحيرص ًافشك لثمي مليفلا
 اهطيطخت نع رابخألا نم ريثكلا ترشتناو ,اهلوح تاعئاشلا نم
 .هزكارم مهأو هتوق عبانم يلع ةرطيسلاو هتدايقو ملاعلا وزغل

 ةطسبملا ةيؤرلا يلع نيدمتعم ةركفلا هذه نع نوريثكلا ضرعيو
 اهراطإ يف كربويك لبق نم ةمدقملا ةكبحلا لمشت يتلاو ,مليفلل
 همليف كربويك ضرعي .نارودو فل نود ةشاشلا يلع ضورعملا
 زيمم مليف قلخ يف حجنيل ,عرابلاو ميظعلا هبولسأ يلع ًادمتعم
 ًةياهن لثمي هنكل ةينفلا هلامعأ مهأ مليفلا دعُي ال عبطلاب .بيرغو
 يف هتيصخش زورك مدقي .ميظعلاو ريغصلا هريراكل ًةرئاثو ًةقينأ
 نامديك بعلت امنيب ,ًانايحأ مدنلاو ,ةراثإلاو لوضفلاب معفم راطإ

 ةينفلا تارداكلا يلاوتت .بيرمو ضماغو دراب راطإ يف اهتيصخش
 هقيدص ةدعاسمب ةيرسلا ةعامجلا تالفح يلع مايليو فرعت دصرتل
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 سيلأ هتجوزل هفارتعاو ,دعب اميف اهنع عالقإلل هيعسو ,كين زيزعلا
 لتقمب ةورذلا يلإ لصتل ثادحألا دقعتت .فاطملا ةياهن يف ةقيقحلاب
 ّيلإ مايليو دوعي امنيح اهدعب أدهتلو ,مليفلا تايصخش يدحإ
 همليف كربويك يهنيل ;رارقتسالاو ةنينأمطلاو ءودهلا يف ًابغار سيلأ
 وأ ةفطاعلا بايغ دصرن نأ نكمملا نم .زيممو ,قينأ لكشب حماجلا
 ةفورعملا ةلثمملل "دلجلا تحت" مليف لالخ نم اهبارطضا

 ةدحتملا تايالولل كرتشم جاتنإ يفف .نوسناهوج تيلراكس
 رزيلج ناثانوج يناطيربلا جرخملا مدقي ,ارسيوسو ةدحتملا ةكلمملاو
 ةرخأتملا تاعاسلا يف لاجرلا دايطصا يلع لمعت ةبيرغ ةاتف ةصق
 ريغو بيرغو يزاوم ملاع يلإ مهذخأتل ;ادنلتكساب ليللا نم
 مليفلاب ةيسيئرلا ةيصخشلا نوسناهوج تيلراكس بعلت .موهفم
 اهعم فيكتت امنيب ,ةيصخشلل درابلاو ءيداهلا ديسجتلا يلع ًةدمتعم
 ةبارغلاو دوربلا هلمشي راطإ نمض لمعلا تايصخش يقاب

 ضرع يلع رزيلج لمعي ,تقولا سفن ِيفو .ةطرفملا ةيوادوسلاو
 ريثكلا ريثيل ;ضومغلاو ةبيرلاب ةمعفم ةئيب نمض ةكبحلا ليصافت
 نيدهاشملا لخاود كرحيلو ةاتفلا ةيصخش نأشب تالؤاستلا نم
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 ,ديكأت لكب ددحم روهمجل يبئارغلا هلمع جرخملا مدقي .ماع لكشب
 ةبارغ يلإ كلذ عجريو ,نيدهاشملا عيمج مليفلا بساني ال ثيح

 ريثي ام ةاتفلا لخادب نمكي .ةقلغملاو ةبيجعلا اهتئيبو ةصقلا
 ملاع نم بيرغ ءيش اهلخادب عبقي .راكفألا كرحيو تالؤاستلا
 مهنكل ,نيددعتملا مليفلا لاطبأ نم دحأ همهفي ال ملاع ,ديعب
 ملاوع يلإ مهذخأيل ,ةدئاز ةسامحبو ةديدش ةبيطب هعم نوبواجتي

 ةيصخش نوسناهوج دسجت .بابضلاو ضومغلاب ةطاحم ةيوادوس
 فطاوعلا نع دعبلا لك ديعب راطإ يف اهرهظتل ,قينأ لكشب ةاتفلا

 يف حجنت امك .ةضماغو ةنيجه ةئيب يف اهعضتلو ,ةيناسنإلا رعاشملاو
 نم دهاشملا عنمتل ,ةيصخشلاب ةصاخلا ةدرابلا ءاوجألا قلخ

 لكشب اهراسم يهتني امنيح لاكشألا نم لكش يأب اهعم فطاعتلا
 حنجي عبطلاب .ةبيرغلاو ةمدتحملاو ةبرطضملا مليفلا ةياهن يف يواسأم

 ,ةطرفملا ةيزمرلاو ,ةنتافلا ةيرصبلا تارثؤملا مادختسا يلإ رزيلج
 امك .ةرسآلا ادنلتكسال ةبالخلا ةعيبطلاو ,ةقيمعلا ةيوادوسلاو
 تافصلا حنم يلع دمتعملا "مزيفروموبورثنألا" مادختسا يلإ دمعي
 ةينفلا هتكبحل قلخيل ,عرابو قينأ لكشب يناسنإلا ريغل ةيناسنإلا
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 روظنملا ربع يرشبلا ملاعلا ديسجت لالخ نم ,ًةددعتم ًةيدوجو ًاداعبأ
 هلمشي راطإ نمض مليفلا تارداك يلاوتت .يرشبلا ريغب صاخلا
 مالفأ نم ةدمتسُم ةيفلخ يقيسومب ًةطاحم بارطضالاو عزفلا
 نم رزيلج قلخيل ,تاينيعبرألاو تاينيثالثلاب ةصاخلا بعرلا

 .ةراثإلاو قيوشتلاو ضومغلا يلع ًةدمتعم ًةينف ًةئيب اهلالخ
 كنروب ميكأ جرخملا مدقي ,"ةشحوتملا ةايحلا" يناملألا مليفلا يف
 اهفطاوعو "ريامربوأ يشوأ" ةنانفلاو ةطشانلا ةصق "زيكأ"
 امك .ةررحتملا ةيروثلا اهراكفأو ةددعتملا اهتاعارصو ةبرطضملا
 ةيررحتلا راكفألا ةبحاص ;يراسيلا حانجلا ةكرحل اهمامضنا دصري

 يلع ةرطيسملا ةيبرغلا ايناملأ ةموكح تاسايسل ةداضملاو ةيروثلاو
 ماع يف ةبشانلا ةكرحلا تلمش .ةمراصو ةيزكرم ةروصب دالبلا

 تاسايسل ًةضراعمو ,مهقوقحب ًةبلاطم بالطلا نم ريثكلا 1968
 نم ريثكلا يلع تدمتعا امك .اهتقو ةمراصلا ةيناملألا ةموكحلا
 بهذم ةميق نم عفرت نأ اهنأش نم يتلاو ,ةررحتملا ةيروثلا راكفألا
 ناكرأ يف ةيكارتشالاو ةيعويشلا راكفألا رشن يلع لمعتو ,ةعتملا
 رايتلا راكفأ يلع ةيروثلا ةكرحلا تدمتعا .ظفاحملا يناملألا عمتجملا
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 ركفلل ةمعادلاو ,عيمجلا نيب ةاواسملا يلع ةمئاقلا يراسيلا
 امك .لاحلا ةعيبطب ةيلامسأرلل ةضراعملاو ,ريبك لكشب يكارتشالا

 قورع يف ةمداصلاو ةررحتملا راكفألا نم ريثكلا خض يلع تلمع
 ريثكلا يلإ بابشلا ةكرح تدأ .ةقوبسم ريغ ةروصب يناملألا عمتجملا
 مارتحاو ,ميلعتلاو ,ةأرملا قوقح صخي اميف ةيركفلا تارفطلا نم
 ,لمعلا نيناوق ريوطت يلإ تضفأ امك .روتسدلا ريقوتو ,تايرحلا

 ايناملأ تلقتنا دقو .ماع لكشب عمتجملاو ةفاقثلاو نفلا يف ترثأو
 ةيلامسأرلا راكفألا نيب عمجلا يلع رداق جمدم ماظن يلإ اهدعب

 ةروصب فاطملا ةياهن يف ةيلامسأرلا يلإ تدمع اهنكل ,ةيكارتشالاو
 نييروثلاو ,نينانفلاو ,بالطلا نم ريثكلا ةكرحلا تمض .ةحضاو
 تايالولا توربجل مهضفر نع ريبعتلل ةصرفلا اوزهتنا نيذلا
 اهبرحب ةقلعتملا ةيرامعتسالا تاسرامملا يف لثمتملا ةيكيرمألا ةدحتملا

 ةجوملا تذختا ثيح ,كانه ءايربألا نم نييالملل اهلتقو مانتيف يلع
 ثلاثلا ملاعلا يف ةيندتملا عاضوألاو مانتيف برح نم ةيروثلا
 ةيصخش نولفأ ايلاتان بعلت انه .شاقنلل ًايدجو ًايروحم ًاعوضوم
 ءيداه لكشب ,ءايزألا ةضراعو ةيسايسلا ةطشانلا ,"يشوأ"
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 رودلا يلع يفضت اهنكل ,ةربعم وأ ةحضاو تاريبعت نود ةياغلل
 .حماجلا اهبولسأو ةمهجتملا اهحمالم يف حوضوب رهظت ًةسرش ًةعيبط
 راهظإو قمعتلا نع زجعيو ةركفلاب صوغلا يف جرخملا لشفي
 يحطس راطإ نمض هتركف ضرعب يفتكي هنكل ,ةنيفدلا ليصافتلا
  .ةركفلا ةيبابضو درسلا ةيثبع هلمشت بولسأ نمضو مهبم
 وأ ةيقطنملا ةيدرسلا نع دعبلا لك ديعب عاقيإب مليفلا ثادحأ يلاوتت
 ةعباتم يف نيطرخنم انسفنأ دجن كلذ نمً الدبو ,ةمكحملا ةكبحلا
 مدقُتل ,ةيجمهو ةمظنم ريغ راكفأب نيطاحمو ,يثبع يصصق لسلست
 يف .قمنم ريغ جوهأ لكشب دهاشملل مليفلاب ةصاخلا ةركفلا
 ريامربوأ يشوأ ةصقل هضرع يف ينفلا لمعلا لامج نمكي ,ةياهنلا

 امم ,شاقنلا ةلواط يلع اهب ةصاخلا ةيقيقحلا ثادحألل هحرطو
 .فرعتلا يف ةبغرلاو لوضفلاب ةمعفم ةينف ةئيب نيوكت يلع دعاسي
 ةبرطضملاو ةججأتملا فطاوعلا نم ديزملا دصرن نأ ًاضيأ نكمملا نم
 مدقي ثيح ,"ةعنطصملا سيدارفلا" يليزاربلا مليفلا لالخ نم
 ةصق يماردلا لمعلا اذه يف ودارب سوكرام يليزاربلا جرخملا
 امهتلحر ًادصار ,ةياغلل طسبم لكشب "ارال" اهتقيدصو ,"اكيرا"
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 يتلاو ,ءيطاشلا يلع ةدقعنملا ةيليزاربلا تاناجرهملا دحأ ّيلإ ةيثبعلا
 لوصحلاو دويقلا نم ررحتلاو قالطنالاب امهل حمست نأ اهنأش نم
 اهضرعي يتلاو ,ةفلتخملا تاردخملا عاونأ نم نكمم ردق ربكأ يلع
 ,قمعلا يف .رسيو بح لكب ءاجرألا يف نورشتنملا بابشلا امهيلع
 نيتباشلا ةلواحمو ,درمتلا بحو ,ةايحلل ةيوادوسلا ةرظنلا نمكت
 يلع امهيحورل ةقهرملا ةفئازلا ةعتملا نم نكمم ردق ربكأ يلع لوصحلا
 ةددعتملا هلاكشأب "ةعتملا بهذم" يلإ ادمعت ثيح ,ديعبلا يدملا
 امهبعاتم لكل يلعفلا صلخملاو ,امهل ديحولا أجلملا هنأ نيتدقتعم
 سيدارفلا يف لثمتملا مهولا .. كش نود مهولا هنإ .امهلكاشمو
 دسجلاو سفنلا رمدتل ,ةردخملا داوملا كلت اهقلخت يتلا ةعنطصملا

 ,تايوتسملاو ةدعصألا ةفاك يلع ءرملا قهرتلو ,ديعبلا يدملا يلع
 الو ,سفنلاو حورلل ًةكلهم ًةفئاز ًةعتم هتمرب رمألا لثمي ثيح

 نم ريثكلا هنع جتنت دق لب بسحف كلذ دنع رمألا فقوتي
 كلهت نأ اهنأش نم يتلاو ,ةميسجلا رارضألاو ةميخولا بقاوعلا
 روهتلاب معفم راطإ يف هتصق مليفلا ضرعي اذكه .نيريثكلا

 ةميكحلا هتلاسر مدقي تقولا سفن يف هنكل ,ةراثإلاو ةسامحلاو
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 ةجوزمملاو ,عيرس لكشب ةقحالتملا هتارداك ايانث نيب ًةيفخم
 يف ودارب قلخيل ,ةرسآلاو ةبالخلا ةيليزاربلا ةعيبطلاو يقيسوملاب

 يهتني .ديكأت لكب ةرثؤملاو ةنتافلا تارداكلا نم ًاددع فاطملا ةياهن
 يلع اهلوصحل ةيمتح ةجيتنك رارمتساب ةيشتنملا ارال ةافوب ناجرهملا

 باصُتل ثادحألا دقعتت انه نمو ,بولطملا نع ةدئاز تاعرج
 .ءاكبلا نم ةديدش ةلاح يف طرخنتلو ,ةمدصلا نم ةلاحب اكيرا
 يهنتل ,يثبعلا ناجرهملا اذهل اكيرا ةرداغم ًةدصار ثادحألا يلاوتت

 ;"ودنانرف" مهنمض نمو ,هب نيكراشملا اهئاقدصأ لك عم اهتقالع
 كرحتتو .ارال ةلحارلا اهتقيدصلو اهيلإ ةبسنلاب برقألا باشلا
 يتلاو ,اهتايح يلع ةئراطلا تاريغتلا نع ًةربعم مامألا يلإ تارداكلا
 ماع راطإ نمض ًةمكحو ًاجضن رثكأ ةئيب اهل قلخت نأ اهنأش نم
 ةرتف دعبو .ةعيرسلاو ةرثانتملا ةينهذلا تاضمولاو تايركذلا هلمشت

 ًاديدج ًاينحنم رومألا ذخأتل ديدج نم ودنانرف اكيرا لباقت ,ةليوط
 عيرس لكشب مليفلا نم ةريخألا تاظحللا يلاوتتلو ,ًازرابو
 ةيصخش ليد ايلاتان مدقت .ودارب يليزاربلا فارشإ تحت فطاخو
 يف اهتمعد يتلاو ,اهب ةصاخلا ةلاهلا يلع ًةدمتعم زيمم لكشب اكيرا
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 "كور ةياكح" لسلسم لمشت يتلاو ,ةينفلا اهلامعأ نم ريثكلا
 اكول مدقيو ,ارال ةيصخش ونيوب يد ايفيل بعلتو ,ةرثؤم ةروصب
 نكمي ال ,تقولا سفن ِيفو ."ودنان وأ" ودنانرف ةيصخش يشنايب
 يئامنيسلا روصملاو ,ودارب سوكرام جرخملل ديجلا ءادألا ركنن نأ
 يمارد مليف قلخ يف لمعلا يلع نيمئاقلا لك حجنيل ,ولافراك الول

    .ةبرطضملا فطاوعلا نم ريثكلاب معفمو باذجو ديج
 -يهتنا-
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