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. ةیقیقح انھ  ىورُت  يتلا  ثادحألا  ضعب 
. ةلیختم اھعیمج  تایصخشلا 
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ةرایسلا دوقي  اریلاكسإ   ، ءادوس تاراظن  نوعضي  ةعبرألا  مھلیخت : ناكمإلاب 
ةياور يف  أرقي   ، سالوكین عاجشلا  سلجي  هبناج  ىلإ   ، دوقملا قوف  ًاینحنم 
امنیب ةذفانلا  نم  علطتت  ةأرملا   ، يفلخلا دعقملا  يفو   ،« سايرام سالسإ  »

. لدھتم سأرب  موانتي  ّايودیب  بیقنلا 
هنإ  . ةكھنم بلكلا  لبج  حفس  دعصت  يتلابوكلا  قرزألا  نوللا  تاذ  ةرایسلا 
تویبلا ناخد   . ةدحاو ةباحس  ىرُت  ال   . رياني / يناثلا نوناك  نم  سمشُم  حابص 
زواجت دعب  هنكلو   ، ءدبلا يف  میقتسم   ، ليوط قيرطلا   . بھسلا قوف  وفطي 

. مویغلا نیب   ، ساميوغ لبج  ربع  ىولتي  دعاصلا  حفسلا 
دق نيرخآلا  ةثالثلا  نأ  ىلإ  هبتني   ، سيردنآ ناس  يف  َةرایسلا  اریلاكسإ  فقوي 

. لزُنلا ىلإ  لخدي  مث   ، نيزنبلا نمث  عفدت  يك  ةملعملا  ةدیسلا  ظقوي   ، اومان
لوانتي وھ  امنیبو   . ةضیبو ءایلوصافو  ةصلص  عم  ةیلقم  محل  عطق  نم  اًروطف  لوانتي 

. ساعنلا نوبلاغي  مھو  لزُنلا  ىلإ  نورخآلا  ةثالثلا  لخدي  يناثلا  ةوھقلا  ناجنف 
ةرھس ةياھن  لكشي  هیلإ  ةبسنلاب  راھنلا  ةيادب  وھ  امف  قافشإب : مھیلإ  رظني 

: لحملا ةلدان  لأسي   ، رذحب فرصتي  بیقنلا   . نوسلجي  . نيرخآلل فصق 
؟ ةیھش ذئاذل  نم  مكيدل  اذام   ، ينيربخأ - 

هيدي عضي  وھو  ةحاسلا  يف  ةلوجب  موقيو  عراشلا  ىلإ  جرخي   ، اریلاكسإ ضھني 
فیظنت دوع  همف  نم  زربي  امنیب   ، ادج ةئیطبو  ةليوط  تاوطخب  يشمي   . هیبیج يف 
سمشلا نم  مغرلا  ىلع  بھت  ةيدیلج  اًحير  نأل  هترتس  رارزأ  مكحُي   . نانسأ

ةبعل يف  رادج  هاجتاب  ةریغص  ةلمع  عطق  نومري  ٍةیبص  ةيؤرل  فقوتي   . ةقرشملا
يلاھأ ناك  اذإ  ام  يف  اًركفم  هتلوج  لصاوي   . اھفرعي يتلا  كلت  نع  ةفلتخم  ةلجح 

أرقیل ىرخأ  ةھینھ  فقوتي   . وخابآ يد  نالب  يلاھأ  نم  ةظاظف  دشأ  الاكسیم 
يف اوتام  نمل  دجملا  - » لاطبألا  لافطألا  بصن  ىلع  ةدوجوملا  نالعإلا  ةحول 
مھنإ لزُنلا -  نم  نوجرخي  ةثالثلا  هترایس  باَّكُر  ىريو  « - ... نطولا لیبس 
سبالمب عاجشلاو  بیقنلا  ةرجألا : تارایس  يقئاس  ةغل  بسح  ةلومُحلا » »

هيدتري ينوتيز  رضخأ  صیمق  لثم   ، يركسعلا يزلا  نم  رثأب  ظفتحت  ةیندم 
دوسأ ًابوث  يدترت   ، انیفاریس امھعمو   ، لوألا اھلعتني  يتلا  ةلایخلا  ةمزجو   ، يناثلا

ام  . ةرایسلا ىلإ  دعصت  يھو  اھطبإ  رھظُيو  ءارمسلا  اھقاس  نع  فشكي   ، اًدعجم
يتأي يك  ةرایسلا  ریفن  ىلع  اوطغض  ىتح   ، مھتنكمأ يف  ةثالثلا  رقتسا  نإ 

. مھب اھدوقیل  قئاسلا 
 - ایلعلا نارغسیكآ  ربع  ةروھشم : ةنكمأ  نم  رمي  يذلا  مھقيرط  نولصاوي 
 - لخدملا دنع  نالعإ  هلوقي  ام  اذھ   ،« ءاملا انم  اوقرس  دقل   ، سیئرلا ةدایس  »

اریلاكسإ فقوت  ثیح  وتابارخ  ربعو  ؛  بطرم ٍبارش  لوانت  انیفاریس  ْتھشت  ثیح 
، نوقئاسلا اھمدقي  تاقدصب  ىنبُت  ةسینك  تاعربت  قودنص  يف  وزیب  يقلي  يك 
، يتاوھاساك لبج  ةلابق  مھرورم  ىدلو  ؛  ًانابجأ اورتشا  ثیح  سیلیخآ  ربعو 
يفو لاق -  امك   ،« عیقوت ِكْرَتل   - » لوبتلل لزني  يك  ةرایسلا  فاقيإ  بیقنلا  بلط 
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. ةحارلل اوفقوت   ، تازجعم ءارذعل  ةسینك  مھيدل  ثیح   ، ونیماك لِد  ناوخ  ناس 
نم ْتبلطو   ، ةعمش تلعشأ  اھنأ  دعب  امیف  فرُع   ) دبعملا ىلإ  انیفاریس  تلخد 
ركش ةءاميإ  يفو  ؛  ةمھملا يف  ًابیط  اظح  اھحنمت  نأ   ، ةیثاج يھو   ، ءارذعلا
نأ ول  امك   ، بلق لكش  اھل  ةیضف  ًةمیمت  رمحألا  لمخملا  يف  ْتسرغ   ، ةقبسم
ناك كلذ  ءانثأ  يف  ًالعف .) هتبلط  ام  اھتحنمو  تباجتسا  دق  ءارذعلا  ةدیسلا 
صارقأ نوبلطيو   ، تاجلثملا لحم  يف  ةدضنم  ىلإ  نوسلجي  ةثالثلا  لاجرلا 

حضو يف  ةلوھس  لكب  هلمع  نووني  ام  نوررقيو  نوشقاني   ، وداكیتنام ىولح 
مھقفاوت مل   ، دبعملا نم  اھجورخ  دعب   ، انیفاریس مھیلإ  تمضنا  امدنعو   . راھنلا

. لیللا يف  ةمھملا  زاجنإ  متي  نأب  ترمأو   ، يأرلا
تحت مونلا  يف  اھنوضقي   ، تاعاس ثالث  اوِعّیضي  نأ  مھیلع  نأ  ينعي  اذھ 
تأدب نیح  يفتخت  سمشلا  تحار   . وغنیثلاخ ةيرق  جرخم  دنع  يتوَُّبث  ةرجش 

. حابنلاب انابسكوت  يد ال  وتلاس  بالك 
يئابرھك ةرانإ  حابصم  عم   ، ةرفعم ةیبارت  اھعراوش   ، ةمتاقو ةحیسف  ةيرق  هذھ 

نكل  ، ةفاوج راجشأ  ناتسب  اھتویب  نم  تیب  لك  يف  نأب  ةروھشم   . رتم يتئم  لك 
. عراوشلا يف  نوبعلي  لافطألاو   ، ةقلغم تناك  باوبألا 

صاخشأ كلانھ   . ةرانإ حابصم  دجوي  ثیح   ، ةیصان دنع  ةرایسلا  اریلاكسإ  فقوُي 
سالوكین لجرتي  جاجدلا .) محل  عم  ةرذ  ءاسح   ) يلوسوب ءاسح  نولكأي 

ةعئاب ىلإ  ملكتيو   ، هیلإ رظنلا  لصاوت  يتلا  ةعامجلا  نم  برتقي   ، عاجشلا
: يلوسوبلا

؟ انھ اًزبخم  دجأ  نيأ   . يلفطتل اًرذع  - 
نع تامولعملا  هل  مدقتو   ، ةيرقلا كلت  يف  زباخم  ةثالث  دجوي  هنأب  هیلع  درت 
ىلإ زبخم  نمو  ةيرقلا  يف  رخآ  ىلإ  بناج  نم  ةرایسلا  يف  نوضمي   . اھتنكمأ

. ثلاثلا زبخملا  يف  الإ  هنع  نوثحبي  ام  ىلع  اورثعي  نأ  نود  زبخم 
ةثالث ىرتشاو  تارم  ثالث  لزن  دق  ناكو   ، عاجشلا لوقي  اذھ -  هنأ  ودبي  - 

. ةثالثلا زباخملا  نم  ةالحُم  تانجعم  سایكأ 
امنیب  ، يفلخلا ةرایسلا  قودنص  وحن  ةثالثلا  لاجرلا  هجوتي   . نولجرتي عیمجلا 

نادیحولا نابابلا  ثیح   ، عضاوتم ءانب  هنإ   . زبخملا هاجتاب  انیفاریس  يضمت 
رظنت  ، ةیئرم ریغ  نوكت  نأ  ةلواحم   ، رذحب برتقت   . عراشلا كلذ  يف  ناحوتفملا 
يرجُت ةأرماو  اًسلاج  ًالجر   ، راوتنوكلا ةدضنم  ءارو   ، ىرتو لخادلا  ىلإ  انیفاریس 

مادختسابو  ، ءودھلا نم  ریثكب  اریلاكسإ  موقي   . ةرایسلا ىلإ  عجرت   . تاباسح
ءانثأ يف   . ةیندعم ةبلع  ألمیل  ةرایسلا  نازخ  نم  نيزنب  طفشب   ، يطاطم بوبنأ 
نیتیلآ نیتیقدنب  ةرایسلا  قودنص  نم  اجرخأ  دق  عاجشلاو  بیقنلا  ناك  كلذ 

 - ةریبك ةجض  اثدحأ  امھیقالغم -  اكرح  مث   ، امھیف ةریخذلا  ينزخم  بیكرتب  اماقو 
. انیفاریسل سدسملا  بیقنلا  ىطعأ   . نالمعت نیتیقدنبلا  نأ  نم  ادكأتي  يك 

انیفاریسو نیبابلا  دحأ  ةبتع  دنع  عاجشلا  فقوتي   . شوشم كلذ  دعب  ثدح  ام 
: راوتنوكلا ةدضنم  ءارو  يذلا  لجرلل  لوقت  نم  يھو   . رخآلا بابلا  دنع 

. ركذتت يك   ، ذخ ؟  انوروك نومیس  اي  ينركذتت  دعت  ملأ  - 
لجرلا ناك  صاصرلا  ةیلص  قالطإ  تھنأ  امدنع   . ىلعألا وحن  رانلا  قلطتو 
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صاصر ةشر  عاجشلا  قلطُي   . راوتنوكلا ةدضنم  تحت  نیئبتخم  اراص  دق  ةأرملاو 
: هبناجب يذلا  بیقنلل  لوقي  مث   . زبخملا لخاد 

. بیقنلا ةدایس  اي  تنأ  رانلا  قلطأ  - 
هاجتاب هحالس  بوصي  وھ  امنیب  بیقنلا  لوقي  طقف -  ةیطغتلل  انھ  انأ  ال.  - 

. فلخلا نم  موجھل  ضرعتلا  نم  ًابسحت   ، رخآلا فیصرلا 
، زبخملا ىلإ  لوخدلا  يف  صخلتيو   . عاجشلا هذفني  ةطخلا  نم  ریخألا  ءزجلا 

ضرألا ىلع  هیمرو  باقث  دوع  لاعشإ  مث   ، جورخلاو  ، ضرألا ىلع  نيزنبلا  شرو 
. نيزنبلاب ةخمضملا 

يتلا انیفاریس   . باوبألا نم  جرخي  بھللا   ، ٍودم راجفنا  توص  عم  نيزنبلا  لعتشي 
زبخلا ءارشل  نبرتقي  يتاللا  ةوسنلا  ضعب  دعبُت   ، ةرایسلا وحن  ةھجوتم  يشمت 

: نھل هلئاق   ، ناتتفاب قيرحلا  نلمأتيو 
! ّنكمھت ةلأسم ال  هذھ  ؟  هتيؤرل نیبرتقت  يذلا  ام  ندعتبا ! - 

، نارودلا لجأ  نم   ، اریلاكسإ موقي   . ةرایسلا ةاذاحمب  ةعبرألا  حبصي  امدنع 
ربع ةرایسلاب  عفدنيو  ةعرسلا  ديزي  كلذ  دعب   ، دوھعملا نم  اًدیقعت  رثكأ  ةلوانمب 
نع اًریخأ  دعتبيو  جرخملا  دجي  نأ  لبق   ، تاظحلل ىدھ  ریغ  ىلع  ةيرقلا  عراوش 

. بالك حابن  طسو   ، اھب لخد  يتلا  اھسفن  ةقيرطلاب  انابسكوت  اليد  وتلاس 

2

تدجوو  . وزیب ةئمسمخو  فالآ  ةثالثب  قيرحلا  اھثدحأ  يتلا  رارضألا  تردُق 
تاصاصرلا  . ةیماظن ةریعأ  نم  ةصاصر  نیعبرأو  نامث  ةفلغأ  ضرألا  ىلع  ةطرشلا 

ایمیفوإ ةسنآلا  فتك  ًةَسِمالُم  ّترم  اھنم  ةدحاو   . رادجلاب تمدطصا  اھعیمج 
. ةطیسب شودخب  اھل  تببستو   ، زبخملا لخاد  تناك  دقو   ، رسيألا اھعارذو  وكادلأ 

نادیحولا ناصخشلا  امھو   ، وكادلأ ةسنآلا  هتفظومو  انوروك  نومیس  زابخلا 
امھیتایح ّضرعت  ال  قورحب  ابیصأ   ، قيرحلا ثودح  دنع  زبخملا  يف  اناك  ناذللا 

. رطخلل
، فاعسإلا زكرم  ىلإ  فصنلاو  ةنماثلا  ةعاسلا  يف  ةماعلا  ةباینلا  لیكو  لصو 

حمسي عضو  يف  اناك  اذإ  امع  بیبطلا  لأسو   ، نیتیحضلا جالع  يرجي  ناك  ثیح 
لجرلا امأ   ، تاِنّكسُم ةأرملا  اوطعأ  دق  مھنأب  بیبطلا  ّدر  ناكف   ، ةدافإ ميدقتب  امھل 
اًدمضُم انوروك  نومیس  ناك  ثیح  ةرجحلا  ىلإ  لیكولا  لخد   . هیعو لماكبف 

. ةلئسألا هیلإ  هَّجوو   ، ريرسلا ىلع  ًایقلتسمو 
؟ ثداحلا ىرج  فیك 

ةسنآلا يھنت  نأ  راظتناب  راوتنوكلا  ةدضنم  ءارو  اًسلاج  ناك  هنإ  لاق  باوج :
دعت ملأ  : » هل لوقي  ًاتوص  عمس  امدنع  مویلا  اذھ  هوعاب  ام  تاباسح  وداكلأ 

. خلإ ؟»،  ... ينركذتت
؟ موجھلا ءارو  اوناك  صاخشأ  وأ  صخشب  كشت  لھ 

، اھدي يف  سدسملاو  همامأ  اھآر  هنأل   ، نیقي هيدل  لب   ، اًكوكش تسیل  باوج :
انھو اھتماقإ -  ناونع   ، وردالاب انیفاریس  ةدیسلا  يھ  موجھلا  نع  ةلوؤسملاف 
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 -. وخابآ يد  نالب  ةيالو   ، سینوردیب ةنيدم  يف  ناونع  لخدي 
؟ خلإ ةروكذملا  ةدیسلا  نأ  يف  ببسلا  نوكي  نأ  نكمي  اذامو 

شاع يضاملا  يف  هنأل   ، كلذب فارتعالا  نم  لجخلاب  نومیس  رعشي  باوج :
نایحأ يفو  اًعم  انك  نایحألا  ضعب  يف   - » وردالاب ةدیسلا  عم  ةددعتم  تارتفل 
اھرجھ نأ  ىلإ  ،ـ  ادج » بعص  عبط  تاذ  اھنأل   ، رخآلا نع  اندحأ  لصفنن  انك  ىرخأ 
ةريدج تسیل  اھنأ  كاذنآ  كردأ  هنأل   ، وكلوباكآ ىلإ  اًعم  اھب  اماق  ةلحر  لالخ  ایئاھن 
تاونس ثالث  هنع  ثحبت  اھتلعج  ةديدش  ةنیغض  اھیف  راثتسا  نارجھلا  كلذ   . هبحب

. هتدجو نأ  ىلإ 
؟ موجھلا يف  نورخآلا  نوكراشملا  ناك  نم  فرعي  ناك  اذإ  امعو 

ضعب هعاب  امدنع  برق  نع  هآر  هنأل  مھدحأ  فصو  عیطتسي  هنكلو  ال،  باوج :
اباش سیل   ، اًریصق الو  ًاليوط  نكي  مل   - » ثداحلا نم  تاظحل  لبق  تيوكسبلا 

ـ. اًضيأ » اًزوجع  سیل  هنكلو 
دق نومجاھملا  نوكي  نأ  نكمي  يتلا  ةقيرطلا  نع  ةركف  هيدل  تناك  اذإ  امعو 

رایع ٤٥؟ سدسملاو  ةیماظنلا  ةیقدنبلا  ىلع  اھب  اولصح 
نم  ، اًعم ناشیعي  اناك  نیح   ، دكأتلل ةصرفلا  هل  تحیتأ  نكلو   ، يردي ال  باوج :
ىلع نییلاردیفلا  ةطرشلا  لاجر  عم  ةدیج  تناك  وردالاب  انیفاریس  تاقالع  نأ 

. ماودلا
ءارجإلاب ةماعلا  ةباینلا  لیكو  ماق   ، هعیقوتو ريرقتلا  ةباتكو  لاوقألا  ذخأ  دعب 

، ةینظلا ةلوؤسملا  ىلإ  ةراشإلاو   ، هئاسؤرل ريرقت  ميدقت  يف  لثمتملاو   ، دوھعملا
ماعلا بئانلا  ةداعس  نم  بلطي  نأ  الاكسیم  ةيالول  ماعلا  بئانلا  نم  بلطلاو 
بلطي نأ  سینوردیمل  ةماعلا  ةباینلا  لیكو  نم  بلطي  نأ  وخابآ  يد  نالب  ةيالول 

يك اًملع  وردالاب  انیفاریس  ةدیسلا  طیحي  نأ  ةروكذملا  ةيرقلا  ةطرش  دئاق  نم 
. اھیلإ ةھجوملا  مھتلا  ىلع  َّدرت 

ةعقاو نوسني  انابسكوتال  يد  وتلاس  ناكس  أدبو   ، اًموي رشع  ةسمخ  ىضم 
: ةیلاتلا ةیقربلا  ةباینلا  لیكو  ىقلت  امدنع   ، صاصرلا قالطإ 

ذَّفن دق  ناك  ام  اذإ  ُتيرحتو   ، حرصُملا اھب  ىلدأ  يتلا  لاوقألا  اًددجم  ُتصحفت  »
«. ةيرس نفد  ةیلمع  ماعلا ١٩٦٠،  يف   ، وردالاب انیفاریس  ةقفرب 

حرصي نأ  لبق   ، نومیس دارأ   ، ماعلا بئانلا  لیكو  عم  ةیناثلا  ةلباقملا  يف 
تامولعملا ميدقت  ايرایتخا  وأ  ايرابجإ  ناك  اذإ  رومأ : ةدع  هل  اوحضوي  نأ   ، هلاوقأب

؟»، كلذ ىلع  هركم  مأ  كتئیشمب  انھ  تنأ  لھ   - » هنم اھنوبلطي  يتلا 
تطیحأ دق  وردالاب  انیفاریس  تناك  اذإ  امعو  اًذإ - » يرایتخا  رمأ  هنإ   » ،« يتبغرب »

« عوقولا كشو  ىلع  وأ  ةنیجس  اھنإ  كلذ  دعب   ، ةمھتم اھنإ  هل  لوقي  انھو   - » اًملع
دري ناك  ام  اذإو   ، لوطأ نوكیس  اھیلع  ردصیس  يذلا  مكحلا  ناك  اذإ  امعو  ،ـ 

«. ىلب هنأ  ربكألا  لامتحالا  : » لاق هیلإ -  هھجوي  يذلا  لاؤسلا  ىلع  باجيإلاب 
ةیضق ةماعلا  ةباینلا  لیكول  انوروك  نومیس  يوري  تاباجإلا  هذھ  نع  ًایضارو 

هب ىلدأ  نم  دبُي  ملو   ، هبتك يذلا  ريرقتلا  لیكولا  أرق   . انیليإ وأ  ادلیھ  وأ   ، انیتسینرإ
. اًقفاوم لفسألا  يف  عقوو   ، هنومضمل ةضراعم  ةيأ 

. نجس تاونس  تس  هفلك  عیقوتلا  اذھ 
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٢
انیليإ وأ  ادلیھ  وأ  انیتسینرإ  ةیضق 
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1

وأ ادلیھ  وأ  انیتسینرإ  ةیضق  انوروك  نومیس  ىور   ، نجسلا يف  هزاجتحا  لالخ 
: ةیلاتلا ةقيرطلاب  انیليإ 

ةأرملا كلت   . كلذ قيدصت  أشأ  ملو  روحلا  قيرط  راجشأ  نیب  ةیشام  يتأت  اھتيأر 
نأ اھل  نكمي  ال   ، يعانطصا دلج  ةبیقح  اھدي  يف  لمحتو  داوسلا  يدترت  يتلا 
دقل  . يھ نوكت  نأ  اھل  نكمي  نكلو ال  اھلثم  سبلتو  اھھبشت  اھنإ   . انیفاریس نوكت 
؟ اھبحأ ُتلزام  نوكأأ  ُتركفو :  . نافجترت َّيتبكرب   ، لاح يأ  ىلع   ، ُتسسحأ
ةرشع ةیناثلا  ةنلعم  ةعاسلا  قدت  نأ  رظتنأ  تاجلثملا  كشك  جراخ  فقأ  ُتنك 
يعم لھاستي  يك  هعم  ملكتأ  نأ  بجي   ، ةیلاملا بتكم  نم  دیسب  يقتلأ  يك 
ينم تبرتقا  املكو  راجشألا  نیب  اھیشم  لصاوت  ةأرملا  تناك   . بئارضلا ضعبب 
ىلإ تدع   ، اھسفن يھ  نوكت  نأ  نكمي  ال   . انیفاریسب اًھبش  دشأ  تدب  رثكأ 
اھعفدي ام  اھيدل  سیلو   ، ىرخأ ةيرق  يف  شیعت  اھنإ  يسفن : نئمطأ  يك  ریكفتلا 

يل تلاق  امك   ، ةدقتعم  ، مدقتلاو يشملا  لصاوت  تناك   . سيراخاب ىلإ  ءيجملل 
. انأ نوكي  نأ  تاجلثملا  كشك  جراخ  فقي  يذلا  لجرلل  نكمي  ال  هنأ   ، دعب امیف 

نیتقوقشملا نيوادوسلا  اھینیعو   ، نیتزرابلا اھیتنجو  ةيؤر  ىلإ  ُتلصوت  امدنع 
. ينترصاح دقو  انیفاریس  اھنإ   . تاف دق  تقولا  ناك  دودشملا  رعشلاو 

ُتلصوت ماستبالاب -  أدبتس  نمك  اھمف  تحتف   ، فقأ ثیح  ىلإ  ةرشابم  ْتھجوت 
. ةعفصلا َّيلإ  ْتھجوو  ةروسكملا -  اھنس  ةيؤر  ىلإ 

، يتناھإ دھش  نم  ىرأل  يلوح  ُتَّفلت   . دعتبت تأدبو  يھ  ترادتسا   . كرحتأ مل 
ادج ًالوغشم  ناك  هنأ  عنصتو  هرظن  فرح  يذلا  تاجلثملا  عئاب  ىوس  اًدحأ  رأ  ملو 

تمطحل ةظحللا  كلت  يف  كحض  هنأ  ول   . تاجلثملا ةبلع  يف  ةقعلملا  عضوب 
فارصنالا ىوس  جرخم  نم  ذئدنع  يمامأ  قبي  ملو   ، كحضي مل  هنكلو   ، هفنأ

. انیفاریس هتذختا  يذلل  سكاعم  قيرط  يف  ًایشام 
نم يھ  ةقباس : ىرخأ  تارم  يف  ثدح  يذلا  هسفن  ءيشلا  يل  ثدح  دقل 

اھتھجو يتلا  ةعفصلا  ُتیسن   . مدنلاب رعشي  نم  انأو  يعم  تاظاظفلا  سرامت 
يتلا ةقالعلا  لثم   ، نیتنس ذنم  تثدح  ىرخأ  ءایشأ  لبق  نم  ُتیسن  املثم   ، ّيلإ

. ريرسلا تحت  يسفن  انأ  اھتدجو  يتلا  براوجلا  ةدرفو   ، ةباینلا لیكو  عم  اھتماقأ 
، انیفاریس الب  شیعلا  يننكمي  ال  ةدیحو : ةدحاو  ةركف  ىوس  ينھذ  يف  قبي  مل 

. ينع حفصت  نأ  نم  رثكأ  ایندلا  هذھ  يف  ينمھي  ام  كانھ  سیلو  اھُترجھ  دقل 
سمشلا ةعشأ  تحت   ، ةيرقلا كلت  يف  راجشألا  عراوش  ربع  يشمأ  تحر 

ْتلازام : » يسفنل لوقأ  تنكو   ، وینوي / ناريزح رھش  يف  انك  اننأل   ، بابذلا طسوو 
«. كتعفص اھنأ  لیلدلاو   ، كبحت

. اھل يرجھل  حفصلا  اھنم  ًابلاط  ُثجأ  مل   ، يھ اھنأ  تفرع  نیح  ينأل  ُتمدن 
لوقأ نأ  نود   ، اًفقاو ُتللظ  كلذ  نم  ًالدبو   . اھل هلوق  ُتدرأ  ام  اذھ   ،« عوجرلا ديرأ  »

دق يننأ  نظأ  تنك   . تبھذ امدنع  اھعبتأ  نأ  نودو   ، ينم تبرتقا  امدنع  اًئیش 
. سأیلاب رعشأ  ُتنكو   ، دبألا ىلإ  اھتدقف 
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ُّتفتلا  . عراوشلا تاعطاقت  دحأ  ىلإ  ُتلصو  نیح  راكفألا  هذھب  ًالوغشم  ُتنك 
ىلع تناك   . ةمداق اھسفن  يھ  اھتيأرف   ، ةیتآ ةرجأ  ةرایس  كلانھ  تناك  نإ  ىرأل 
هلمعي ءيش  يأ  هيدل  سیل  صخشك   ، ءطبب يشمتو  ارداوك  نم  رثكأ  ةفاسم 
تدب اھنكلو   ، نیثالثلاو ةنماثلا  يف  كاذنآ  انیفاریس  تناك   . تقولا اًددبم  يضميو 

ْتمدطصا  ، عراشلا ْتزاتجا   ، ةبوذعب ْتلطأ   . دیعب نم  اھتيؤر  دنع  ةریغص  ةاتف  يل 
نم هنأب  رارقلا  ذاختا  كشو  ىلع  تنك  امدنعو   ، ةمزح ًالماح  يضمي  صخشب 

. ينتأر ... ، ينارت نأ  لبق  يقيرط  عباتأ  نأ  يل  لضفألا 
. فقأ ثیح  ىلإ  ْتلصو  نأ  ىلإ  كانھ  اًفقاو  ُتللظ   ، اًئیش لعفأ  مل  ىرخأ  ةرمو 

. ينتلأس ؟ -  سيراخاب يف  انھ  هلعفت  يذلا  ام  - 
ضعبب يعم  لھاستي  نأ  لجأ  نم  دیس  ءاقلل  تئج  يننأب   ، ةقیقحلا اھل  تلق 

. بئارضلا
. يل تلاق  هسفن -  رمألا  لجأ  نم  ةیتآ  اًضيأ  انأو  - 

يفو  ، ةبيرغلا ةيرقلا  كلت  يفو   ، بيرغلا عراشلا  كلذ  يف  انءاقل  نأ  ول  امك  ادب 
لصفنن مل  اننأ  ول  امك   . ایندلا يف  ةیعیبطلا  رومألا  دشأ  دحأ  وھ   ، ةعاسلا كلت 
ةقیقد نيرشع  لبق  ِقتلن  مل  اننأ  ول  امك   ، ةرجاشمب نیتنس  لبق  رخآلا  نع  اندحأ 
. اھب يطابترا  رربم  ّطق  ردأ  ملو   . ماودلا ىلع  اذكھ  انتقالع  تناك  دقل   . ةعفصب

نأ كشو  ىلع  تنكو   . ةرشع ةیناثلا  زواجت  دق  تقولا  نأ  يتعاس  يف  تيأر 
، بئارضلا ضعب  نم  انیفعیس  يذلا  دیسلا  ءاقلل  اًعم  بھذن  نأ  اھیلع  حرتقأ 

: يل لوقلا  ىلإ  يھ  ترداب  امدنع 
. قدنف ىلإ  ينذخ  - 

. يجسفنب هنأك   ، ادج بيرغ  نولب  نیتیلطم  اھاتفش  تناك 
كانھ نم  انجرخ   ، ًالیل ةنماثلا  ةعاسلا  ىتح  ویثریموكلا  قدنف  يف  انللظ 
تناك  . رطنقملا قاورلا  ةقطنمب  معطم  يف  ءاشعلا  لوانتل  انبھذو  نیعئاج 
تنك يتلا  ةأرملا  نأ  دبالف  انأ  امأ   ، سینوردیب ىلإ  عوجرلل  ةلجعتم  انیفاریس 
ءاھتنالا دعب  اننكلو   . انابسكوت اليد  وتلاس  يف  ةقلق  ينرظتنت  كاذنآ  اھعم  شیعأ 

. يلاتلا مویلا  ىتح  كانھ  انللظو  ویثریموكلا  قدنف  ىلإ  انعجر   ، ءاشعلا لوانت  نم 
اًدحاو انیفاریس  عم  ءاقللا  كلذ  ناكل   ، يتیب ىلإ  ظاقیتسالا  دعب  تبھذ  يننأ  ول 
غوسم يأ  يدل  سیلو   ، اھركذتأ داكأ  الو  ةایحلا  يف  تثدح  ةریثك  رومأ  نم 
ُتركذت ّينیع  تحتف  امدنعو   . يتیب ىلإ  بھذأ  مل  يننكل   . اھدرسب مامتھالل 

نظت  ، ادج ةمومغم  اھتلیختو   ، نیحلا كلذ  يف  اھعم  شیعأ  تنك  يتلا  ةأرملا 
يف يتبغر  تلءاضتف   ، ءامدلا ينیطغت   ، ماعلا قيرطلا  ةعراق  ىلع  ىقلم  يننأ 

ةحاسلا يف  راغلا  راجشأ  تيأرو  ةذفانلا  نم  ُتللطأ   ، صیمقلا ُتيدترا   . اھتيؤر
ةمئان انیفاریس  تيأرو  ريرسلا  ىلإ  كلذ  دعب  ُترظن   . درغت نامسلا  رویطو 

. اھظاقيإ يف  ةبغر  ينتدوارف 
ةآرملا ةلابق  ةسلاج  يھ  امنیبو   ، اھبایث تدتراو  ْتّمحتسا  نأ  ىلإ  ترظتنا 
تنك رمأ  وھو   ، اھھجو نع  ادج  فلتخم  اھتروص  ساكعنا  نأ  تيأر   ، اھتليدج عنصت 

: اھل تلقو  ریبك  لاعفناب  ُترعشو   ، لضفأ ةنمزأ  ُتركذتف   . ًالبق هتظحال  دق 
. سینوردیب ىلإ  ِكذخآس  - 
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دق ناك  كانھ  ىلإ  باھذلا  يف  اھلجعت   . سینوردیب ىلإ  بھذت  نل  اھنكلو 
ةوعدم تناك  ثیح   ، سیتنيروك سول  يد  وردیب  ناس  ىلإ  بھذت  فوس   . ىضقنا

: اھل تلق   ، اھنع داعتبالا  ديرأ  يننألو ال   . الیخناكرآ اھتخأ  عم  ماعطلا  لوانتل 
. وردیب ناس  ىلإ  اًذإ  كذخآس  - 

. سيراخاب فارطأ  ىلع  يكیناكیم  ةشرو  يف  تناك  دروف ٥٥،  يھو   ، يترایس
، ًانایحأ ثدحي  املثم   ، يل لوقیل  بابلا  ىلإ  انلوصو  دنع  جرخ  يكیناكیملا  نأ  ول 

تنكل  ،« اھیلإ جاتحت  يتلا  ةعطقلا  ىلع  لصحن  مل  اننأل  ةزھاج  تسیل  ةرایسلا  »
ىلإ بھذت  يك  تالفاحلا  ةطحم  ىتح  انیفاریس   ، ةلاحلا هذھ  يف   ، ُتقفار
يننكلو  . رخآ اًراسم  تذختا  دق  يتایح  تناكلو  كانھ  عادولا  انلدابت  انكلو   ، اھتخأ

ءاضق يمامأ   ، انھ اذنأھو  اًروف  اھب  ُتقلطنا  دقو   ، تحلصُأ دق  ةرایسلا  نأ  تدجو 
. نجسلاب َّيلع  ردص  ٍمكُح  تاونس  تس 

نم دب  سیتنيروك ال  سول  يد  وردیب  ناس  ىلإ  سيراخاب  نم  باھذلا  لجأ  نم 
ىري نأ   ، ادیج هرصب  ناك  امھم   ، ءرملل نكمي  ال  ثیح  دعاص  قيرط  ربع  جورخلا 

: دھشملا لدبتي  ىتح  عفترملا  ىلعأ  ىلإ  لصن  نإ  ام  نكلو   ، ةراجح ىوس  اًئیش 
نالب ةيالو  يف  ةبوصخ  ةيدوألا  رثكأ  دحأ   ، سوبولادراوغ يداو  رھظي  راسیلا  ىلإ 
میسرب دجوي  ال  ثیحف   ، عرز الب  ضرألا  نم  ةعقب  يأل  هیف  دوجو  ال  ؛  وخابآ يد 

ومنت يتلا  راجشألا  ىتحو   . حمق لقح  هنألف  ةرذ  لقح  نكي  مل  نإو   ، زيرف كلانھ 
، ماودلا ىلع  يل  قوري  يداولا  اذھ  ناك   . لالظلا ةفراوو  ةفتلم  يقاوسلا  يف 

انیفاریس دوجوب  اًدیعس  تنك  يننأل   ، حابصلا كلذ  يف  ربكأ  ناك  هب  يباجعإ  نكل 
قلقلاب رعشت  ال  اھنأ  ُتسسحأ   . يقاس قوف  اھديو  ادج  ةئداھ   ، يبناج ىلإ 

: اھتلأسو
؟ دھشملا اذھ  ةيؤر  ىدل  اًعاستا  دادزي  بلقلا  نأ  نيرعشت  الأ  - 

نیمیلا ىلإ  رظنت  يھ  تناك   ، يداولا ىرأو  راسیلا  ىلإ  رظنأ  ُتنك  امنیب  نكلو 
ىأرم وھ  يردص  عِّسوي  ام  نأ  ْتمھف  اذھلو   . سیميوغ لابج  ةلسلس  ىرتو 
ةھج رظني   ، اًعافترا رثكألا  لتلا  ةمق  ىلع  بصتنملا   ، كلملا عوسي  لاثمت 
ْتعفر  . الاكسیم ةيالو  ةقناعم  ديري  نمك  ودبي  هنإ  نولوقي  سانلا   . بورغلا

: تلاقو يقاس  ىلع  تناك  يتلا  اھدي  انیفاریس 
. ماودلا ىلع  كنطوم  لیضفت  ىلإ  لیمت  تنأ  - 

مل  . ةيرامح ةرابعب  درتف  ةفیطل  ةرابع  اھل  لوقأ   . اًمود اھعم  يلماعت  ناك  اذكھ 
ُتنك  ، اھرجھأ ةرم  لك  يفف   . هب ينبلاطت  يذلا  ام  اًدیج  فرعأ  ينأل  قياضتأ 
تقمت تناك  اذھلو   . الاكسیم ةيالو  بلق  يف   ، انابسكوت يد  وتلاس  ىلإ  بھذأ 

رامث نإ  لوقلا  درجم  ىتح  الو   ، اھمامأ اھمساب  ظفلتلا  يننكمي  الو  ةقطنملا  كلت 
دق يننأ  ول  امك  نزحلاب  ْترعش   ، حابصلا كلذ  يفو   . اًقاذم ىھشأ  كانھ  ةفاوجلا 

: يل تلاقو   ،« انابسكوت يد ال  وتلاس   » مسا تركذ 
. اًروخام ريدأ  ينأل  كب  ةريدج  ریغ  يننأ  نظت  تنأ  - 

: اھل تلقو  يربص  تدقفف 
، كلملا عوسي  لاثمت  ىلإ  رظنأ  نكأ  ملو   ، اًروخام نيريدت  كنأل  كرجھأ  مل  - 

نیفرعت ِتنك  اذإ  اھل  جالع  رومأب ال  يننیبلاطت  اذاملو   . رخآلا بناجلا  ىلإ  امنإو 

14



؟ لیمجلا مویلا  اذھ  داسفإ  وھ  هیلإ  نیلصوتتس  يذلا  دیحولا  ءيشلا  نأ 
يأ لقت  ملو  يقاس  قوف  اھدي  عضو  تداعأ  دقف   . اھیف ُتبصأ  رتو  يأ  يردأ  ال 

. رخآ ءيش 
. ةھیفسلا اھترابعب  تظفلت  نیح  ةرایسلا  نم  اھتلزنأ  يننأ  ول  لضفألا  نم  ناك 

. كلذب ةداعس  رثكأ  انیلك  انكلو 
ةرجش تحت  ةراجحلا  ىلع  اھلكأن  انسلجو  التناوھ  يف  وتاكوفأ  رامث  انيرتشا 

. مئامحلا ليدھ  ىوس  عمسُي  نكي  مل   . ًائداھ ناك  ءيش  لك   . ةفراو ایساكآ 
نازخ ّدس  ثیح   ، ءادوسلا ضرألا  ىرن  نأ  هیف  انك  يذلا  ناكملا  نم  عیطتسنو 
ىسنن انتلعج  مالسلا  كلذ  لك  ةيؤر   . ضرألا حلفت  ةثارحلا  ناریثو   ، هایملا

، ةقفص بیترتل  ناك  سيراخاب  ىلإ  انئیجم  ببس  نأ  انیسن  اننإ  لب   ، انتاراجش
وحنلا اذھ  ىلع  نوكت  ةایحلا  نأ  ول   » انیفاریس تلاق   . ءيش يأ  بترن  مل  اننكلو 

. لیبقلا اذھ  نم  اًئیش  وأ   ،« اًمود
عفادب جیسنلاو  لزغلا  عنصم  لالطأ  ىلإ  انلخد  ةرایسلا  ىلإ  عجرن  نأ  لبق 
دوعأ نأ  انیفاریس  تدارأ   ، ةراھنم اھفوقس  ةيواخ  ربانع  نیب  ام   ، كانھو  . لوضفلا
سال يد  وردیب  ناس  ىلإ  انلصوو  ةلحرلا  انلصاو  كلذ  دعب   . تدعف اھعم  مونلل 

. رھظلا دعب  ةیناثلا  ةعاسلا  يف  ستنیيروك 
لكب  ، يننكلو  ، اھتخأ تیب  يف  ماعطلا  لوانتل  ينتعد  دق  انیفاریس  تناك 
يوحن اھتدوم  نأ  فرعأ  انأف   . الیخناكرآ عم  ةھجاوملا  يف  بغرأ  نكأ  مل   ، ةحارص
تراص ماعلا ٥٨  يف  اھتخأ  ُترجھ  نأ  ذنم  اھنأ  ّيلإ  لیخيو   ، ّطق ةریبك  نكت  مل 
روخام باب  دنع  ةرماغملا  كلت  يھتنت  الأ  ُتررق  اذھلو   . ریثكب لقأ  ّةدوملا  كلت 

.« ودنیل وكیسكم  »
. برلا ككرابیلو   ،  - انیفاریسل ُتلق  ةرایسلا -  يف  كعدوأس  - 

ربع لوخدلل  ةرایسلاب  فافتلالا  دنعف   . ىرخأ ةبوتكم  ةصق  ردقلا  ىدل  نكلو 
اھنأ ودبيو   . دعقملا ىلع  ةفقاو  الیخناكرآ  وھ  هتيأر  ام  لوأ  ناك   ، يدنیللأ عراش 
كلانھو  ، رحلا ةدش  نم  مغرلا  ىلع  ةغباس  ةءابعب  ةفتلم  يھف   . دادِح يف 

نھنأ ول  امك  اھنم  تئج  يتلا  ةھجلا  ىلإ  نرظني  نھتثالثو   ، اھیبناج ىلع  ناتاتف 
. نرظتني ّنك 

، كرحملا ءافطإو   ، ةرایسلا فاقيإ  هديرأ : ال  ام  لك  لمع  نم  رفم  يل  قبي  مل 
اھینیعب ةرظن  ىلإ  تبوص  ةرایسلا  باب  حتفأ  ينتأر  نیح   . اھتحفاصمل يلوزنو 

الإ مدي  مل  كلذ  نكلو  اذھ .» الإ  انصقني  نكي  مل   » لوقت نمك   ، ريزنخ ينیعك  نیتللا 
: نانحب يل  تلاقو  اھیعارذ  تحتف  ذإ   ، ًالیلق

! نومیس اي  كتيؤرب  ةجھبلل  اي  - 
مدعب روعشلا  نم  يل  دب  ال  ناك   . كلذك ينتلبق  اھنإ  لب   ، ينتقناع كلذ  دعب 
هتدبأ ام  نأ  ىلإ  تھبتنا  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  لعفأ  مل  يننكل   ، ذئدنع ةقثلا 
ُتلق  . ءاوس ّدح  ىلع  انیفاریسلو  يل  اًئجافم  ناك  يتيؤرب  جاھتبا  نم  الیخناكرآ 
تناك  . لاح يأب  عفني  مل  كلذ  يلوق  نكلو   ، بسحو رباع  رورم  يف  تئج  يننإ 

نم يتيؤرب  ةدیعس  تیبلا  ةدیسو  اًنخاس  ماعطلا  ناكو   ، فصنلاو ةیناثلا  ةعاسلا 
يتلا ةریغصلا  ةباوبلا  نم  ؛  تیبلا ىلإ  ةرایسلا  لخدُأ  نأ  ىلع  ْترصأ   . ديدج
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. هيرابكلا بناجب 
. ررض يأ  ءاثبخلا  ةیبصلا  اھب  قحلُي  نأ  رطخل  اذكھ  ضرعتت  نل  - 

ودبت رومأ  نع  انیفاریس  عم  ثيدحلا  يف  يھ  تكمھنا   ، ةروانملاب موقأ  امنیبو 
، تقولا اذھ  لثم  يف  ًابيرغ  اًرمأ  ُتظحال   ، ةرایسلا نم  ُتلجرت  نیح   . ادج ةيدج 

نلدابتي  ، ةفرشلا زجاح  ىلإ  ندنتسي   ، رمملا يف  ّنك  ءاسنلا  مظعم  نأ  كلذ 
. نرظني وأ  نھنیب  امیف  ثيدحلا 

: يل تلاقو  يعارذب  الیخناكرآ  اینود  تكسمأ   ، ماعطلا ةفرغ  ىلإ  انلخد  امدنع 
اوناك كترداغم  ذنم  يتخأ  مھتفرع  نيذلا  لاجرلا  نأل   ، كتدوع يف  بغرأ  - 

. ةثراك
، طقف قيرط  رباعك  تآ  يننأو   ، عوجرلا دراو  يف  ُتسل  يننأ  اھل  حضوأ  نأ  ُتدرأ 

ةروراق يمامأ  ْتعضو   ، يسرك ىلع  ينتسلجأ   . مالكلاب يل  حمست  مل  اھنكل 
نایضمي نيذللا  نیباشلا  نم  تبلطو   ، اھلوق ّدح  ىلع   ، ادج صاخ  عون  نم  الیكیت 

اھعمو ماعطلا  ةفرغ  نم  كلذ  دعب  ْتجرخ  مث  اًحلمو  ًانومیل  يل  ارضحُي  نأ  اھعم 
. انیفاریس

ُتللظو  ، رخآلا بابلا  نم  تایتفلا  ْتجرخو   ، باب نم  وردالاب  ناتخألا  ْتجرخ 
ةلابق  ، يسركلا كلذ  ىلع  اًسلاج   ، ماعطلا ةعاق  يف  ةلماك  ةعاس  ةبارق  اًدیحو 

مل اًدحأ  نأل   ، ىرخأو ةھینھ  نیب  ةفشر  اھنم  لوانتأ  ُتحر  يتلا  بارشلا  ةنینق 
تلقو ُتضھن   ، انیفاریسو الیخناكرآ  تلخدو  اًریخأ  بابلا  حتُف  امدنع   . سأكب ينتأي 

: امھل
لعفأ نأ  لضفألا  نمف  اًعئاجو  اًدیحو  ءاقبلا  تدرأ  اذإ  يننأل   ، بھذأ فوس  - 

. يترایس يف  كلذ 
. ادج ةریبك  ةلكشم  ىتخأ  ىدل   ،  - ذئدنع انیفاریس  يل  تلاق  نومیس -  - 

،« ودنیل وكیسكم   » يف نلمعي  يتاللا  ءاسنلا  نم  ةدحاو  نأ  يل  ْتحرش 
اذام نيردي  الو  ةتئافلا  ةلیللا  يف  تتام  دق   ، انیليإ وأ  ادلیھ  وأ   ، انیتسینرإ اھمسا 

. ةثجلاب نلعفي 
. اًحصان ُتلق  ةربقملا -  ىلإ  اھولمحا  مث  اھنامثج  ىلع  اورھسا  - 

اھنفد نكمي  الو  يومد  ثدح  يف  تتام  دق  ةافوتملا  نإ  الیخناكرآ  يل  تلاقف 
. ةماعلا ةباینلا  لخدت  الب  ةربقم  يف 

. يب رضي  هنأل  لوقلا -  ىلإ  ْتھتنا  هب -  حمسأ  نل  ام  اذھو  - 
ال ثیح  اھؤاقلإو  الاكسیم  قيرط  ربع  ةثجلا  لقن  الإ  اًذإ  جرخم  نم  قبي  مل 

نادجت امھف ال  ةلكشملا : نم  يناثلا  مسقلا  أدبي  كانھو   . اھاري نأ  دحأل  نكمي 
. وردالاب ناتخألا  هفرعت  يذلا  قوثوملا  دیحولا  قئاسلا  وھو   ، اریلاكسإ

عومدلا حسمت  يھو  الیخناكرآ  تلاق  ديدش -  برك  يف  انأ  ببسلا  اذھل  - 
. اھینیع نم  قفدتت  اھنأ  ادب  يتلا 

: اھتبجأ نأ  الإ  ينم  ناك  امف 
ثیح اھعضأو  يترایس  يف  ةتیملا  لقنأس  انأ   ، الیخناكرآ اي  يقلقت  ال  - 

دق تقولا  ناك  نكلو   ، مدنلاب ُترعش  ةرابعلا  قطن  ُتیھنأ  امدنع   . يل نيریشت 
ةقيرطب يرجتس  تناك  رومألا  نأل   ، اًمئاد توفي  ناك  تقولا  نأ  ةقیقحلا   . تاف
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قباسلا مویلا  يف  سيراخاب  ىلإ  باھذلا  ىلإ  جتحأ  مل  يننأ  ول  ىرخأ 
، قئاقد سمخ  ىلع  ديزي  ال  ام  لبقو   . بئارضلا ضعب  نم  يئافعإ  بلطأل 
ىلإ ةثج  لمحب  طروتم  نآلا  انأو   ، اًماعط هل  اومدقي  نأ  رظتني  ًالجر  ُتنك 

. لابجلا
انیفاریس تعضو   . يضرع اتعمس  نیح  ركشلا  يف  اتقرغتسا  دقف  امھ  امأ 

يل ملستست  نأ  نع  عروتت  نكت  مل  اھنأ  نم  قثاو  يننإ   . يقاس ىلع  اھدي 
عومدلاب الیخناكرآ  تقرغ   . بسانم جازم  يف  نكأ  مل  يننكلو   ، تاذلاب كانھ 

: ءانفلا يف  خرصت  اھتعمسو   . ماعطلا ةرجح  نم  ْتجرخو 
. هیلإ ةجاحب  دعأ  مل  يننأ  اریلاكسإ  اوربخأ  - 

هنأ يف  امنإو   ، اریلاكسإ اودجي  مل  مھنأ  يف  تسیل  ةلاسملا  نأ  ُتفرع  ذئدنع 
. لمعلا اذھ  لباقم  وزیب  فلأ  يضاقت  ديري  هسفن  وھ 

، ذخ ّيلإ : اھتمدقو  ةيدقن  قاروأ  ةمزح  لمحت  الیخناكرآ  ْتعجر  ةھینھ  دعب 
. يبیج يف  هتسسد   ، وزیب ةئمسمخ  غلبملا  ناك   . نيزنبلا نمث  يف  ةدعاسمك 

: ًاطرش عضأل  ةسامحلا  تدجوو 
. اھسملأ نل  يننكلو   ، ناديرت ثیح  ىلإ  ةتیملا  لقنأس  - 
. عوجلاب ساسحإلا  تدقف  دق  ُتنك  ءاسحلا  اورضحأ  امدنع 

2

، جوزتم  ، اًماع نوعبرأو  نانثإ  هرمع  نإو   ، ثیلاثنوغ انوروك  نومیس  همسا  نإ  لاق 
الو ةءارقلا  فرعي  ال   ، زابخ هنإو  ؛  انابسكوت اليد  وتلاس  يف  میقيو  يكیسكم 
لوانت ىلع  اًریثك  داتعم  ریغو   ، يكیلوثاك هنإو   ، همساب عیقوتلا  ءانثتساب   ، ةباتكلا

وأ تاردخملاب  هدسج  ممسي  الو  اناوجيرام  نخدي  الو   ، ةِركسُم تابورشم 
. معنب باجأ   ، هتدارإب فرتعیس  ناك  اذإ  لئُس  امدنعو   . تائدھملا

تیب يف   ، سینوردیب يف  ماع ١٩٥٢،  وردالاب  انیفاریس  ىلع  فَّرعت  هنإ  لاق 
راص اھیلع  هیف  فرعت  يذلا  مویلا  يفو   . ةنوحاطلا عراش  يف  اھسفن  يھ  هكلمت 
ىلإ عجري  يك  اھرجھ  امھئاضقنا  دعبو   ، نیتنس ةدم  اًعم  اشاعو  اھل  اًقیشع 
داع  ، انیفاریس ةوعدملا  نم  ةوعدبو  ماعلا ١٩٥٧،  يف  هنأو   . انابسكوت اليد  وتلاس 
دوعي يك  ةیناثلا  ةرملل  اھرجھ  ةنسلا  ءاضقنابو   ، ةنس ةدم  اًعم  اشاعو  اھب  ءاقلل 

: يلي ام  اًضيأ  لاقو   . انابسكوت اليد  وتلاس  ىلإ 
ْتبلطو سيراخاب  ةنيدم  يف  انیفاریسب  ةفداصم  ُتیقتلا  ماعلا ١٩٦٠  يف  »

. سیتنیيروك اليد  وردیب  ناس  يف   ، الیخناكرآ اھتخأ  تیب  ىلإ  اھلصوأ  نأ  ينم 
،« ءانفلا ىلإ  ةرایسلا  لخَدأ  : » الیخناكرآ يل  تلاق  ناكملا  كلذ  ىلإ  لوصولا  دنعو 
. اھلوانتأ يك   ، الیكیت ةروراق  يل  اتمدقو  ماعطلا  ةرجح  ىلإ  يناتذخأ   . اھل ُتعصناو 

قيرطلا ربع  بھذتس  مالظلا  أدبي  امدنع   » يل اتلاقو  اًعم  ناتخألا  تلخد  كلذ  دعب 
قيرط ربع  يترایس  يف  انبھذ  تتام .» ةاتف  دسج  كانھ  ةدھو  يف  يقلتو  ماعلا 

،« انھ فقوت   » الیخناكرأ يل  تلاق  ثیح  فطعنم  ىلإ  انلصو  ىتح  الاكسیم 
ىلإ تررطضا  يننكلو   ، ةرایسلا يف  ةافوتملا  اتعضو  ىتم  َرأ  مل   . اھتعطأف
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انیفاریسو الیخناكرآ  عطتست  ملو  تبلصت  دق  تناك  اھنأل   ، اھلازنإ يف  ةدعاسملا 
امنیبو  . ةرایسلا قودنص  نم  ةتیملا  جارخإ  نم   ، انعم تءاج   ، اریفلإ ىعدت  ةاتفو 

: اھھجو تيأرو  اھیطغي  يذلا  سیكلا  تلفأ   ، ةيواھلا يف  اھب  يقلنل  اھلمحن  نحن 
لیق ام  بسح  اھمساو   ، نیتحوتفمو ادج  نیتریبك  اھانیعو  ةداح  اھعیطاقت  تناك 
ساليد وردیب  ناس  ىلإ  انعجر  امدنع   . انیليإ وأ  ادلیھ  وأ  انیتسینرإ  يل 

ام اذإ  : » يل تلاق   ، اھتیب باب  دنع  ةرایسلا  نم  لزنت  الیخناكرآ  تناكو   ، سیتنيروك
كانھو  ، تأبتخا امنيأ  كنع  ثحبأس   ، ةلیللا هذھ  ثدح  امب  موي  تاذ  َتحب 

اًعم انشع  ثیح   ، سینوردیب ىلإ  اًعم  انیفاریسو  انأ  ُتبھذ  كلذ  دعب  كدجأس .»
اليد وتلاس  ىلإ  دوعأ  يك  ةثلاثلا  ةرملل  اھترجھ  كلذ  دعبو   ، ىرخأ روھش  ةتس 

«. انابسكوت
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1

نم يلي  ام  تور   ،( ةمجمجلا  ) اریفالاك بقلب  ةروھشملا   ، وینوك اناوخ  ةدیسلا 
. وردالاب انیفاریسو  انوروك  نومیس  نیب  ةقالعلاب  ةطبترم  رومأ 

رثكألا وھ  نومیس  نود  ناك   ، انیفاریس ةدیسلا  مھب  ْتطبترا  نيذلا  لاجرلا  نیب 
،« تاسنآ  » بقلب تایتفلا  وعديو   ،« اكالاك ةدیس   » بـ ينيداني  ناك   . اًمارتحا
نم هجورخ  دنع  لوقيو   ،« جاعزإ كلذ  يف  نكي  مل  اذإ   » لوقي اًئیش  بلطي  امدنعو 

«. كنذإ دعب   » ةرجحلا
. دقوملا لاعشإب  هیف  موقأ  يذلا  تقولا  يف  خبطملا  ىلإ  لخديو  اًركاب  ظقیتسي 

. اكالاك ةدیس  اي  دیعس  حابص  - 
ىلإ دوعي  نیح  هنكلو   ، ليوط تقول  ًابئاغ  لظيو   ، بھذي نایحألا  ضعب  يف 

. حابصلا ةیحت  يل  مدقي  نومیس  دیسلا  وھ  حابصلا  يف  هارأ  نم  لوأ  نوكي   ، تیبلا
يف دوجو  . ال  انابسكوت اليد  وتلاس  نع  ينثدحي   ، روطفلا دادعإب  موقأ  انأ  امنیبو 

، تایتفلا ىدحإ  دیب  اًكسمم   ، ءاسم يشملل  جورخلا  لداعي  نأ  نكمي  امل  هرظن 
. ساردییب رھن  ةفض  ىلع 

عمسي  ، حالسلا ةحاس  يف  اًسلاج  تاحابصلا  يضقي  نومیس  نود  نإ  لاقي 
ىلإ دوعي  امدنعو   . ةناحلا يف  ونیمودلا  بعلي  يسامألا  يفو   ، ىقیسوملا

. انیفاریس ةدیسلا  ةرجح  ىلإ  ةرشابم  بھذي  لب   ، هيرابكلا ىلإ  لخدي  ، ال  تیبلا
. يلاتلا مویلا  ىتح  هتيؤرل  دوعن  الو 

نأ لدب  لیكالیشتلا  قبط  ىلإ  ةھرب  رظني  لظي   ، بضغي نایحألا  ضعب  يف 
: يل لوقي  مث   ، هلكأي

. باكِّرلا يف  ّيمدق  ىدحإو  شیعأ  انأ  - 
، ءانفلا ىلإ  بھذي  حالسلا  ةحاس  ىلإ  باھذلا  لدبو   ، ءادغلا فصن  كرتي 

ةدیسلا هیلإ  بھذت  تقولا  ضعب  رورم  دعب   . ةفاوجلا ةرجش  تحت  سلجيو 
يتلا ةایحلا  نم  بعتم  هنإ  اھل  لوقي  هنأ  دب  الو   . هل ىرج  امع  هلأستل  انیفاریس 
اھنأ دب  الو   ، انابسكوت اليد  وتلاس  ىلإ  ةدوعلا  ديريو  سینوردیب  يف  اھشیعي 

. ءادغلا لوانتتل  ةیكاب  خبطملا  ىلإ  لخدتو   ، بھذیلف  ، سأب هنأ ال  هبیجت 
يھ امنإو   ، ةریغلا ببسب  امھنیب  ثدحت  يتلا  كلتك  تاعازنلا  هذھ  نكت  مل 

. ةرداغملا يف  ةبغرب  رخآو  نیح  نیب  رعشي  نومیس  نود  نأ  ىلإ  دوعت  بعاصم 
اھیف بغر  يتلا  تارملا  نكلو   ، نیترم عجرو  ةليوط  تارتفل  تارم  ثالث  رداغ  دقل 
ةمزح يف  هضارغأ  عضو  مايألا  دحأ  يف   . ةریثك تناك  عطتسي  ملو  ةرداغملاب 

. اًعدوم تیبلا  يف  لاجو 
. انل هلوقي  ناك  ام  اذھ  فصنلاو -  ةسماخلا  ةعاسلا  يف  رداغأ  فوس  - 

. ةرایس نومیس  نود  كالتما  لبق  كلذ  ثدح 
انوغال بیقنلا  ُتيأرو  هُتحتف   . بابلا عرُق  امدنع  عادولا  ةلوج  يف  اًكمھنم  ناك 

. نومیس نود  نع  ينالأس   . رخآ ايركسعو 
نومیس نود  نأ  فرعأ  تنك  يننأل   ، امھل تلق  ليوط -  تقو  ذنم  رداغ  دقل  - 
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. امھل اًقيدص  سیل 
نود نادجیس  اناك  امھنأل   ، تیبلا ىلإ  نالجرلا  لخدي  الأ  ةیھلإلا  ةيانعلا  تءاش 
مل امھنكلو   ، الخدي مل   . رمملا يف  ةيواز  لوأ  دنع  امھفاطعنا  ىدل  نومیس 
نأ نومیس  نود  فرع  امدنع   . ةیصانلا دنع  هنارظتني  الظ  امھنأل   ، اًضيأ يناقدصي 
ؤرجي مل   ، جراخلا يف  هنورظتني  مھنأو  هنع  اًثحب  تءاج  دق  ةیلاردیفلا  ةطرشلا 
. انابسكوت اليد  وتلاس  ركذتي  دعي  ملو   ، روھش لاوط  عراشلا  ىلإ  جورخلا  ىلع 
هقحال دقل  أوسأ : ناك  ىرخأ  تارم  يف  هظح  نكل   . ةرملا كلت  ظحلا  هفلاح 

يف ىرخأ  ةرمو   ، ستنيروك ساليد  وردیب  ناس  يف  موي  تاذ  هیلإ  اولصوو  دونجلا 
، يناعي هولعج   ، ةيركسع ةنكث  يف  هوسبحو  سینوردیب  ىلإ  هوداعأ   . وغادريوم

هلجأ نم  ْتلخدت  نأ  ىلإ  كلذ  رمتسا   . اھلسغو تاروذاق  فیظنت  ىلع  هوربجأ  ذإ 
نود داع   . هحارس اوقلطأو   ، هیتاراث لینولوكلل  ةقيدص  تناكو   ، انیفاریس ةدیسلا 
ةجعلا نم  ةموك  لكأي  ناك   ، اًصخشم بعرلا  ىأر  هنأ  ول  امك  تیبلا  ىلإ  نومیس 

. باكِّرلا يف  هیمدق  ىدحإو  شیعي  هنإ  ليوط  تقول  لوقي  دعي  ملو 
هنوقحالي رضُخلا  لعجيو  هریمض  يف  هلمحي  يذلا  ام  هُتلأس  مايألا  دحأ  يف 

حالس ىلإ  مضنا  هبابش  يف  ةطرشلا : نع  قشنم  هنإ  يل  لاقف   . ّدحلا كلذ  ىلإ 
ءاھنإ نم  روھش  ةثالث  لبق  جرخ  هنألو   . تاقشملا لمحت  عطتسي  ملو  ناسرفلا 

. اًماع نيرشع  ةلیط  اًقحالم  شاع  هتمدخ 

2

: وردالاب انیفاریس  تلاق   ، انوروك نومیسب  اھتاقالع  نع 
هتيأر  . ةیبرت ةيأ  الب  ًالجر  ناك  ةنوحاطلا  تیب  ىلإ  ةرم  لوأ  نومیس  ءاج  امدنع 
اذھ هديري  يذلا  ام  تركفف :  . اًدحأ ملكي  ال   ، اًدیحو  ، راوتنوكلا ةدضنم  ىلإ  اًفقاو 
ولو كرحتلا  نقتي  نكي  مل   . صقرلل هتوعد  لجخلا  نم  هصلخأ  يكو  ؟  مخضلا

. اًئیشف اًئیش  ملعتي  راصو  هملعأ  تحرو   ، اًدیج صقرأ  تنك  يننكل   ، ةدحاو ةوطخ 
. لیلق دعب  هل  ُتلق  سأك -  ىلإ  ينُعدا  - 

. وزیب رشع  ةسمخ  ىوس  كلمي  هنأب ال  ءيربلا  كلذ  يل  فرتعاف 
. لحملا ةكلام  باجعإب  تیظح  كنأل  هل -  تلق  برلا -  ركشُأ  - 

ةباش يناري  نيرخآل : ثدحي  ام  هل  ثدحي  ناك   . لحملا ةبحاص  انأ  يننأ  مھفي  مل 
. ةریبكلا مألا   ... ةكلاملا انأ  يننأ  لیختي  نأ  عیطتسي  الف   ، ادج ةلیمجو 

ىلع نوكیس  ىقبت  امو  هل -  تلق  ةرشع -  سمخلا  تاوزیبلا  هذھ  ينطعأ  - 
. يباسح

ٍتآ هنإ  يل  لاقو  ةدضنم  ىلإ  انسلج   . يباجعإ لان  هنإ  لوقأ  ةحيرص  نوكأ  يكل 
. زابخ هنإو  انابسكوت  اليد  وتلاس  نم 

اھلسغت نأ  كنم  ديرأ  هل .-  تلق  ِكتَّرُس -  يف  زبخ  بل  تاتف  كانھ  نأ  دب  ال  - 
. شارفلا يف  يعم  سدنت  نأ  لبق  اًدیج 

، ًايراع  ، كانھ فقي  هتيأر  نیحو   . هل ًالیثم  ىأر  دق  نكي  ملو   ، يماّمح ىلإ  هتذخأ 
ًالجر ناك  نومیس  نأل   ، ديدش رثأتب  تسسحأ   ، نخاسلا ءاملا  حیتافم  كرحي 
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. ادج نونح  هنكلو  ادج  اًفلختم 
. يل كلذب  نيدم  هنإف   ، نآلا اًربتعم  اًئیش  راص  دق  ناك  ام  اذإو   . هتلَّكَش نم  انأ 

. وتلل لابجلا  نم  لزان  وھ  نمك  ودبي  ناك  هتفرع  امدنع 
ظحالأ يننكلو   ، تقولا مظعم  ءادعس  انك   . ةلداعتم ریغ  انتایح  تناك  ءدبلا  ذنم 

راغي ناك   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . نینثالا نحن  اننیب  ًالئاح  فقت  يتراجت  نأ  ًانایحأ 
؛ مھدضانم ىلإ  سلجأ  وأ  مھعم  ثيدحلا  لدابتأ   ، نئابزلا ةمدخب  موقأ  ينأل 

. اًرجف ةثلاثلا  وأ  ةیناثلا  ةعاسلا  يف  شارفلا  ىلإ  يوآ  يننأ  هجعزي 
؟ شیعنس رھع  يأ  نمف  كلذ  لعفأ  مل  اذإ  هل .-  لوقأ  تنك  يلمع -  هنإ  - 

. هیلع قفنأ  يننأ  كلذك  هل  قوري  نكي  ملو 
الأ ايرابجإ  سیل  هل .-  لوقأ  تنك  لغتشا -   ، كیلع َقَفْنُي  نأ  بغرت  تنك ال  اذإ  - 

. اًئیش لعفت 
میلست ىلوتي  نأ  وأ   ، ةغرافلا تاجاجزلا  ّدعب  ىلستي  نأ  هیلع  تحرتقاو 
هيرابكلا يف  ةلوجب  مایقلاب  ىضري  نأ  لقألا  ىلع  هنكمي  وأ   . تایتفلل تاشیفلا 

هيدل نوكي  نأ  نود  سلجي  ال  نئابزلا  نم  اًدحأ  نأ  نم  دكأتیل   ، رخآو نیح  نیب 
. سأك

. زابخ يننإ  َّيلع .-  دري  ًالدان -  ُتسل  - 
ولو دھجلا  لذب  ىلإ  رطضي  مل  يعم  اھشاع  يتلا  تاونسلا  لالخ  هنأ  ىرج  ام 

. دحاو وزیب  بسكل 
دقل  . لضفألا يھ  ةریخألا  تناك   ، نومیس عم  اھتشع  يتلا  ثالثلا  تارتفلا  نم 

ينتدوار ّدح  ىلإ  ةدیعس  تنك   . هبحب ةھلدم  انأ  تنكو  لقأ  يل  هتابلاطم  تناك 
. رحبلا ىلع  فرعتلا  يف  ةبغر  هعم 

. هل ُتلق  وكلوباكآ -  ىلإ  ينذخ  - 
قودنصلا نم  وزیب  ةئمسمخلا  انأ  تجرخأو   ، ةرایسلل دیج  حالصإب  وھ  ماق 

. ةلحرلا يف  انقلطناو 
دتشا  . ينرظتني ًابیھر  اًئیش  كانھ  نأ  لیختأ  نأ  َّيلع  ناك  قيرطلا  يف  انك  ذم 
ةيؤرب لمأ  يدل  ناك   . هعلخل ةقيرط  دجأ  ملو  داوسلا  يدترأ  تنك   . اًریثك رحلا 

ءوس نمو   . رخآ ًالبج  ىرأ  تنك  رحبلا  ةيؤر  نم  ًالدبو   . اھب رمن  ةیبار  لك  ءارو  رحبلا 
، ةمئان تنك  امنیب  رحبلا  رھظو  تاقوألا  دحأ  يف  تاظحلل  توفغ  يننأ  ظحلا 

هئانف يف  ریغص  قدنف  يف  انلزن   . ةيرقلا ىلإ  انلصو  دق  انك  تظقیتسا  امدنعو 
، بابلا قلغأ  تدك  ام   . ةفرغلل اًرجأ  وزیب  نیثالث  انعفد   . ةریغص يتوباث  ةرجش 

. ةقیقد نم  لقأ  لالخ  يقوف  نومیس  ناك  ىتح   ، يقلتسأو يسبالم  علخأو 
؟ ديدش رحب  رعشأ  يننأ  ىرت  الأ   ،  - هل تلق  دعتبا -  - 

جرخو اًفیظن  اًصیمق  ىدترا   ، هرعش حَّرس   ، اًئیش لوقي  نأ  نود  نومیس  فقوت 
. عراشلا ىلإ 

ىرخأ ىلإ  ينرجھ  ول  اذامو   ، ركفأ تأدب   . دعتبا هل  تلق  ينأل  كلذ  دعب  تمدن 
تاءارغإ وكلوباكأ  يف  كلانھ  نأ  اًمود  فرعأ  تنك  ؟  لوھجملا ناكملا  اذھ  يف 

تنك  . هنع اًثحب  عراشلا  ىلإ  جورخلا  ىلع  أرجتأ  نأ  لبق  ليوط  تقو  َّرم   . ةریثك
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. هتيؤرل دوعأ  الأ  ىشخأ 
سلجي ناك   . هتدجو تارداوك  ثالث  ةفاسم  ىلع   . كلذك نكي  مل  رمألا  نكلو 
حالسلا ةحاس  يف  سولجلا  ىلع  داتعم  وھ  املثم   ، ةحاسلا يف  دعقم  ىلع 

يننأ ّدح  ىلإ  هیلع  روثعلا  اًریثك  يل  قار   . ىقیسوملا عامسل   ، سینوردیبب
«. اداربیكلا  » يف صقرلل  انبھذ  ءاشعلا  دعب   . هیعارذ نیب  ُتیكب 

ىلإ انبھذ  مث  ةحابسلا  سبالم  ءارش  وھ  يلاتلا  مویلا  يف  هانلعف  ام  لوأ 
ةرجش تحت  سولجلاب  تیفتكا  امنإو  رحبلا  ىلإ  لوزنلا  ىلع  أرجتأ  مل   . ئطاشلا
ىتف ينعاب  كانھو   . جاومألا هبلقت  فیك  نومیس  ةيؤرو   ، ةریبلا برشو  ةفراو 
ءادغلا لوانت  دعب   . ارتسكروأ ةقرف  اھنتم  ىلع  ُفزَعت  ةنیفس  يف  ةلحر  تاقاطب 

، حوتفم راب  اھیف  ةنیفس  تناك   . اھاندجوو ةنیفسلا  نع  اًثحب  أفرملا  ىلإ  انبھذ 
دقف  ، ّلح دق  بورغلا  دعوم  نأ  امبو   . صقرلاو برشلا  يف  تقولا  انیضمأ  اذكھو 
يتلا ةظحللا  يھ  كلت  تناكو   . رحبلا يف  سدنت  يھو  سمشلا  ةيؤرل  انسلج 

لھ نومیس : تلأس  اذھلو   ، يتایح يف  موي  دعسأ  وھ  مویلا  اذھ  نأ  اھیف  ُترعش 
؟ ينبحت

نع داعتبالاو  يلحم  عیب  هیلع  ُتحرتقا  ذئدنعو   ، ينبحي هنأ  معنب  ينباجأ 
يف اًعم  شیعلل  بھذن  نأو   ، زبخم ءارش  نم  نكمتي  يك  اًدوقن  هءاطعإو   ، ةراعدلا
ادب هلك  اذھ  عمس  نیح   . هل قوري  يذلا  ناكملا  وھو   ، انابسكوت اليد  وتلاس 

. ادج اًدیعس 
دیب انم  لك  كسمي   ، ةيرقلا ربع  نییشام  انمدقت   ، ةنیفسلا نم  انلزن  امدنع 
تلقو يبوث  تعلخ  قدنفلا  ىلإ  انلصو  امدنعو   . اًثيدح ناجوزتم  اننأ  ول  امك   ، رخآلا

: نومیسل
ّطق اًدحأ  بحأ  مل  يننأب  ترعشو  ءاجو   . يعم مانتو  يتأت  نأ  نآلا  كديرأ  - 

. يتایح ةصق  هل  تيور  اذھل   . ايدبأ نوكیس  يذلا  نومیسو  انأ  انبح  لثم 
لینولوكلا عم  رمألا  تبتر  نم  انأ  يننأ  كلذ  يف  امب   ، ءيش لكب  هتربخأ 

لك يف  هجاعزإو  ةنكثلا  يف  هسبحو  هتقحالمل  اًدونج  لسري  يك  هیتاراث 
. ينرجھي نأ  اھیف  لواح  ةرم 

َّيلع ناكف   . ةيدجلاب يستكي  ذخأ  هھجو  نأ  تظحال  مالكلا  نم  يھتنأ  نأ  لبق 
: هل حضوأ  نأ 

. كل هنكأ  ریبك  بح  عفادب  هتلعف  هب  كربخأ  يذلا  اذھ  - 
. هسبالم ءادتراب  أدبو  هرھظ  اھل  اًريدم  ريرسلا  نم  ضھن   . بجي مل 

. هتلأس ؟ -  بضاغ تنأأ  - 
. ّيلإ رظني  نأ  نود  َّيلع  َّدر  ءاشعلا -  لوانتل  بھذنلف  - 

«. ةأرما اي  ِتروھت  دقل  : » يسفنل لوقأ  انأو  ةعرس  ىصقأب  يسبالم  تيدترا 
: يل لاقو  نومیس  فقوت  ةأجفو   . تمصب يشمن  انحرو  عراشلا  ىلإ  انجرخ 
ةھجلا يف  كانھ  يذلا  رجتملا  كلذ  نم  مور  ةجاجز  يرتشأل  بھذأس  - 

كلت ثیح   ، كانھ ينيرظتنا  كل : هلوقأس  ام  اًدیج  يعمسا   . ةلباقملا
ىلإ بھذأ  فوسف  ِتلعف  نإ  كنأل   ، ناكملا كلذ  نم  يكرحتت  الو  فقاوملا 

. كدجأ الف  دوعأو  رجتملا 
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زاتجي هتيأر   . ينم بلط  ثیح  هرظتنأس  يننإ  هل  تلقف   ، هءاضرإ ديرأ  تنك 
نأ ينم  بلط  ثیح  هترظتنا   . هب ينرمأ  ام  ُتلعف   . رجتملا ىلإ  لخديو  عراشلا 
نأ دعب  اًّتیم  ىوھ  دق  نوكيأ  تركفو :  . قلقأ تأدب   ، تقولا ضعب  رورم  دعب   . هرظتنا

رجتملا ىلإ  لوخدلاو  عراشلا  زایتجا  ىلع  ؤرجأ  مل  ؟  يدراكبلا ةجاجز  ىرتشا 
امدنعو ؟  انھ ىلإ  وھ  ءاجو  كانھ  ىلإ  تبھذ  ام  اذإ  ثدحیس  اذامف   . هنع اًثحب 
لمحتلا عطتسأ  مل  ةیندعملا  اھتاباوب  لازنإو  قالغإلاب  تأدب  رجاتملا  نأ  تيأر 

نأ تيأر  يننكل   ، نومیس َرأ  مل   . رجتملا ىلإ  تلخدو  عراشلا  تزتجا   . رثكأ
يل ادب  يذلا  بحلا  نأ  ُتكردأ  ذئدنع   . رخآ عراش  ىلإ  يضفت  ىرخأ  ةباوب  رجتملل 

. ىھتنا دق  ايدبأ 
نكي ملو  ةرایسلاب .» جرخ  دق   » نومیس نأ  ينوربخأ  قدنفلا  ىلإ  ُتعجر  امدنع 

. قدنفلا باسح  عفدل  يفكي  ام  ةقایللا  نم  هيدل 
. ينقحتسي لجر ال  عم  ةحيرص  تنك  يننأل  كلذ  يل  ثدح  دقل 
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٤
ـل خدي ّايودیب 

25



1

تلت يتلا  روھشلا  لالخ  ةيونعملا  اھتلاحو  اھتحصل  ةماعلا  ةلاحلا  اھفصو  ىدل 
يف مالآ  نع  وردالاب  انیفاریس  ثدحتت   ، وكلوباكآ يف  انوروك  نومیس  نع  اھلاصفنا 
ةعاق يف   ، ةدیحو  ، زبخلا عم  بلعملا  نيدرسلا  لكأل  يضرملا  اھلیضفتو   ، سأرلا
مامتھا مدعو   ، دحأ عم  ثيدحلا  مدع  يف  ةبغرلاو   ، ةملظملا هبش  ماعطلا 

ىلع تظفاح  اھتایح  يف  ةرم  لوأل  لاجرلا : نم  بعرلاو   ، اھتراجتب قلطم 
ةدم تلظ  اھرھظم -  تلمھأو   ، اًموي نیعبرأو  ةعبس  ةدم  لاجرلا  نع  اھمایص 
نكمي هنأب  ریكفتلا  درجم  نإ  لوقتو  اھرعش -  ةليدج  يوست  نأ  نود  ًابيرقت  رھش 
ةقالع تماقأ  ةرتفلا  كلت  ةياھن  يفو   . نایثغلاب اھرعشُي  اھسملي  نأ  مھدحأل 
ىلإ كلذ  دعب  تدمعو   ، ایثارغاتلأ ىعدت  اھيدل  ةفظوم  عم  ةینوطالفأو -  ةیلاعفنا - 

. لمعلا نم  اھدرط 
، نینیعلا ةحوتفم  تاحابصلا  ةيادبو  يلایللا  ةياھن  يضقت   . قرألا يناعت 

هدوحج ىلع  اھیف  جتحت   . انوروك نومیس  عم  ةلیختم  تاراوح  يف  ةكمھنمو 
هل مدقتو   ، هتحلصم لجأ  نم  ناك  هتلعف  ام  لك  نأ  هل  تبثُتو   ، لیمجلل هناركنو 
ىلع أرجتت  الو   ، مالظلا يف  اھنإ  لوقتو   . اھل اھب  نيدي  يتلا  لئامجلا  نم  ةمئاق 

. ةدراب ٌدي  اھسملت  نأ  ةیشخ   ، رونلا لعشت  يك  تاءالملا  نیب  نم  اھعارذ  جارخإ 
تررقو  ، اھیلإ دوعي  نل  نومیس  نأ  ْتكردأ   ، كلت قرألا  يلایل  نم  ةلیل  رخآ  يف 
مزاحلا رارقلا  تذختا  اھنأ  ينعي  اذھ   . اھاوس دحأل  نوكي  نلف  اھل  نكي  مل  اذإ  هنأ 
اھسفن تلیخت   . هلتقو  ... هیلع روثعلا  ىتح  اھلك  ضرألا  هجو  ىلع  هنع  ثحبلاب 

يف بقثب   ، ناكرألا دحأ  يف   ، نومیس امنیب   ، رانلا قلطت   ، سدسم اھدي  يفو 
. قمعب تمان  ةلیختملا  ةروصلا  هذھ  اھلمأت  دعب   . ملألا حمالم  يدبي   ، صیمقلا
ةيرقلا  ، انابسكوت اليد  وتلاس  ىلإ  ىلوألا  اھتلحرب  تماق  يلاتلا  عوبسألا  يف 

نم اًسدسم  يعانطصا  دلج  نم  يتلا  اھتبیقح  يف  لمحت  تناك   . اھتقمت يتلا 
. سدسملا اھلذخ  ام  اذإ  همدختستل   ، اصقمو  ، هب ةقث  يأب  رعشت  رایع ٢٥، ال 

، انوروك نومیس  نع  لأست  تناكو   ، ةعيرم اھل  تدب  يتلا  ةيرقلا  يف  تلوجت 
نومیس ناكو  هل -  نیتقیشع  اتناك  نیتأرماب  قيرطلا  يف  تقتلا   . هدجت نأ  نود 

امك  ، اھیلإ بھذیل  انیفاریس  رجھ  مث   ، انیفاریس ىلإ  بھذیل  نھادحإ  رجھ  دق 
 -. انیفاریس ىلإ  دوعیل  ىرخألا  ةأرملا  رجھ  دق  ناك  هنأ 

فرعت ناتنثا  تناك   ، ءاضغبلا رعاشم  نع  نبرعأ  يتاللا   ، ثالثلا ءاسنلا  كئلوأ 
لالخ نم  الإ  اًضعب  نھضعب  ثالثلا  فرعت  الو   ، طقف ةيؤرلاب  ىرخألا  امھنم  لك 

. نیيرخألاب نھنم  لك  تبجعُأو  معطم  يف  اًعم  نعمتجا  دقف   ، ةضماغ تایحملت 
نمزلا نم  ةرتفل  تالضفملاو  تاروجھم  نھنوكب  كرتشملا  نھطرش  نھدحوي 

. انوروك نومیس  دحاو : لجر  ىدل 
تفرتعا اقح -  هملؤي  اًررض  هب  قحُلأل  هنع  ثحبأو   ، ادج ةبضاغ  يننإ  - 

. انیفاریس
ةدیكملا يف  ةكراشملا  اضفرت  ملو  اضرتعت  مل  نیيرخألا  نیتأرملا  نأ  امبو 
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ناشیعت ناتللا  ناتأرملا  هاضتقمب  تدھعت   ، اًقافتا نھتثالث  ندقع  دقف   ، ةئیندلا
دوعي يتلا  ةظحللا  يف   ، ةیقربب  ، انیفاریس اربخت  نأب  انابسكوت  اليد  وتلاس  يف 
غلبم مدقت  نأب  اھرودب  انیفاریس  تدھعتو   . ةيرقلا ىلإ  انوروك  نومیس  اھیف 
ًابخن نعفر  نقفتا  نأ  دعبو   . ةحیحص اًرابخأ  امھنم  اھل  مدقت  نمل  وزیب  ةئمسمخ 
دھاشُت يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  كلت  تناك   ، ءاسملا كلذ  يف   . الوینيدروأ عم 

. تارومخم تادیحو  ءاسن  ثالث   ، انابسكوت اليد  وتلاسب  معطم  يف   ، اھیف
كرت نأ  دعب   ، انوروك نومیسف   . لوعفم الب  لظي  نأ  نھقافتال  اًردقم  ناك 

. الاكسیم يف  زبخم  ىدل  روھش  ةثالث  ةدمل  لمعي  لظ   ، وكلوباكآ يف  انیفاریس 
ذیفنت ناتقباسلا  هاتقیشع  تزجنأ   ، انابسكوت اليد  وتلاس  ىلإ  اًریخأ  عجر  امدنعو 
انیفاریس ىلإ  ةیقرب  امھنم  لك  لاسرإب  كلذو   ، قافتالا نم  امھب  قلعتملا  ءزجلا 
اًمامت تدقف  دق  تناك   ، كلذ ءانثأ  يف   ، انیفاریس نكلو   . سینوردیب يف  ةمیقملا 

دقو  ، اھیتربخم نم  يأل  وزیب  ةئمسمخلا  عفدت  ملو   ، هنع ثحبلاب  اھمامتھا 
يف تركُذ  يتلا  ماقتنالا  ةیلمع  ىلع  مدقُت  نأ  لبق  روھش  ةعستو  ناتنس  تضم 

. لوألا لصفلا 

2

ةیصان دنع  فقت  تناك   ، ةرم لوأ  ّايودیب  بیقنلا  وردالاب  انیفاریس  تأر  امدنع 
بیقنلا ناكو   . سینوردیب يف   ، ويام نم  سماخلاو  دادیلوس  يعراش  عطاقت 

. ةیماظن ةذوخ  رمتعيو  ًالولسم  اًفیس  رھشيو  اًراعتسم -  قلبأ -  ًاناصح  يطتمي 
مویل ١٦ يركسعلا  ضرعلا  يرجي  ناك  ذإ   ، رصنلا شرام  ىقیسوم  عمسُت  تناكو 

رظنلا تنعمأ  اھنإ  لوقت  يھ  كیسكملا .] لالقتسا  موي  ] لوليأ ١٩٦٠  / ربمتبس
عیمج نم  ةماتق  دشأ  هنألو   ، نيرخآلا نع  اًفلتخم  ًاناصح  يطتمي  ناك  هنأل  هیلإ 

يركسعلا ضرعلا  ءاھتنا  دعب   . اھري ملف  وھ  امأ  َّرم -  دق  لماك  ٌءاول  ناكو  اورم -  نم 
ةسمخ رورم  دعب  الإ  بیقنلا  ركذت  ىلإ  دعت  ملو  اھتیب  ىلإ  انیفاریس  تبھذ 

. هتركذتو اًددجم  هب  تقتلا  ذإ   ، روھش
ًاناصح ًایطتمم  ّايودیب  بیقنلا  لیختن  نأ   ، ينمزلا لصافلا  اذھ  دعب   ، انل نكمي 
يلبج رمم  يف  يضمي  ةموكحلا -  كالمأ  نمو  صمحم  رقشأ  ناصح  اذھو  رخآ - 

، بیقنلا هجو  ىلع  فقوتي  بابذلاو   ، راح وجلا   . سیميوغ لابج  ةلسلسب  رعو 
نوحيزي  ، لویخلا ىلع  دونج  لتر  يضمي  هءاروو   . رھزُت يتوھاساكلا  راجشأو 

ءاذح لعتني  ٌعرازم  دیحو : لجر  يضمي  همامأو   ، يشتاسيوھلا راجشأ  ناصغأ 
. لیلدلا هنإ   . ًایشام مھمدقتي   ، ةضيرع ةعبق  عضيو  ایضاير 

عفريو لیلدلا  فقوتي   ، يھتنیس هنأ  ودبي  امدنعو   ، رثكأف رثكأ  اًقیض  حبصي  بردلا 
راھزأ  ) كانھ راھزألا  قيرطلا : نم  رخآلا  بناجلا  يف  ءيش  ىلإ  ریشیل  هعارذ 

(. شاخشخلا
 - ةرفقم ودبت  يتلا  ةدھولا -  ىلإ  ناحالف  لصي  نیمكلا : لیختن  نأ  انل  نكمي 

نارصاحم امھنأ  ناكردي  بعرلا :  . امھشیشح دصحل  سایكألا  ضعب  امھعمو 
كوِمتواوك مدق  وأ  روسكملا  عبصإلاك   ، ادج طیسب  ءيش  باذعلا :  . ةیلاردیف تاوقب 
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راذبلا امھیطعيو  ضرألا  امھرجؤي  نم  مسا  ناركذي   . نیلطب اسیل  . (1) ةيوشملا
. لوصحملا امھنم  يرتشيو 

نأ ّايودیب  بیقنلا  عاطتسا  فیك  اًفورعم  سیل   . ةقثوم تسیل  ةیناثلا  ةوطخلا 
يھ ام  الو   ، وردالاب الیخناكرآ  نبا  وھ   ، هنع َغلبُملا   ، سيديراب وتریبموأ  نأ  فرعي 

. نبالا لقتعت  يك  ةطرشلا  راطخإ  نم  ًالدب  همأ  ةرايزل  هتداق  يتلا  ةزيرغلا 
لقح يأ  لبق  نم  فشُتكا  دق  نكي  مل  ةدیجملا -  ةيرودلا  تھتنا  امدنع 
نینیجس لقتعا  دق  هنأ  ريرقتلا  يف  بتك   ، ةدعاقلا ىلإ  بیقنلا  عجر  شاخشخ - 

كلذ دعب  علخ   . برھملا مساب  هاربخأ  دق  امھنإ  لقي  مل  هنكلو   ، لوصحملا قرحأو 
يد وردیب  ناس  ىلإ  ةلحرلاب  ةیندم  سبالم  ىدتري  وھو  ماقو   ، يمسرلا هَّيز 

. يزمرقلا مھسلا  ةكرشل  ةعبات  ةلفاح  يف  سیتنیيروك  سال 
يف هتلماع  دقل   . رابتخا عضوم  هفقوم  تابثو  ةتبالص  عضو  الیخناكرآ  عم  هؤاقل 
بقعُم هنأ  كلذ  دعب  تنظ  مث   ، ام اًئیش  اھعیبي  نأ  ديري  هنأ  تنظ  اھنأل   ، عفرتب ءدبلا 

ّطق لمعت  نكت  مل  ودنیل » وكیسكم   » روخام ضیحارم  ةیحص -  ةيرادإ  تالماعم 
وتریبموُأب قلعتي  هحرط  ديري  يذلا  عوضوملا  نإ  لاق  امدنعو  ةحیحص -  ةروصب 

تآ هنأو  اھنبا  ءاقدصأ  دحأ  هنأ  ةدقتعم  ماعطلا  ةعاق  ىلإ  هتلخدأ   ، سيديراب
. ًابّذعمو اًفصاع  ناك  رمألا  حیضوتو   ، اًجعزم ناك  شوشتلا   . اًدوقن هنم  نيدتسیل 
كمھنا  . ةثداحلا كلت   ، دعب امیف   ، ركذت املك  لوھذلاب  بیقنلا  باصیس  مزحبو 

؛ تاردخم نومم  ةدیسلا  نبا  ةياھنلا : ىتح  ةيادبلا  نم  ةلماك  هتلاسر  ميدقت  يف 
. ًالعف نیجس  نآلا  وھو  هب  ةياشولا  ترج  امنإو   ، بسحو اًحناج  سیل  وھو 

لوحتلاب  ، تاعاس اھل  تدب  قئاقد  لالخ   ، ركفت نأ  اھیلع  ناك  كلذل  ةجیتنكو 
. ةفرعملا ىلإ  لھجلا  نم  مأل  ملؤملا 

،« بذاك تنأ   - » بیقنلا الیخناكرآ  تمتش   ، ىلوألا قيدصتلا  مدع  ةلھو  يف 
حضوت نأ  الیخناكرآ  تلواح  ذئدنع   . ماھتالا ررك  مث   . تمصلاب ظفتحاف  هل -  تلاق 

، بطلا اھنبا  سردي  نأ  تدارأ  يتلا  يھف  هیناعت : نأ  مأل  نكمي  ام  لك  بیقنلل 
لجأ نمو   ، ةثیبخ تاریثأت  ىلإ  لفطلا  ضرعتي  الیك   ، هنع داعتبالاب  تحض  فیكو 
اھسفن دجتو   ، ةصاخلا سرادملل  ةورث  تعفد  اھنأو   ، دیفم لجر  ىلإ  لوحتي  نأ 

. تاردخملاب رجاتي  اھنبا  بیھر : عقاو  مامأ  نآلا 
اعاض ةایحلا  ىدم  نامرحلاو  لغشلا  ؟  بیقنلا اھيأ  رعشأ  نأ  ينديرت  فیك  - 

. يبص ةنوعر  ببسب  ءابھ 
دوجوملا  ، بیلحلاب ةوھق  عقبب  ثولملا  ضیبألا  فشرشلا  تعزن   . ةرازغب تكب 

امنیب داس  يذلا  تمصلا  لالخو   . اھعومد حسمل  هتمدختساو  ةدضنملا  قوف 
: لوقیل تقولا  ّايودیب  بیقنلا  دجو   ، لعفلا اذھب  موقت  الیخناكرآ 

... ىتفلا اذھب  ررضلا  قاحلإ  ديرأ  انأ ال  - 
يف وزیب  فالآ  ةسمخ  لمحي  وھو  ودنیل » وكیسكملا   » نم بیقنلا  جرخ 

. سیك
نم روھش  ةعضب  دعب   . ّايودیب بیقنلاب  وردالاب  نیتخألل  لاصتا  لوأ  وھ  اذھ  ناك 
رثكأ وھ  ام  ءارش  تدارأ   ، ماقتنا ریبدت  يف  ةكمھنم  انیفاریس  تناك  امدنع   ، كلذ

اھتحصنف  ، ةيامر بردم  عم  دقاعتت  نأو   ، اھيدل يذلا  سدسملا  نم  ةیلاعف 
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. ةقثلاب اًريدج  ًالجر  هرابتعاب  ّايودیب  بیقنلاب  الیخناكرآ 
قرح ىلع  سیتروك  نانرإ  ينابسإلا  كیسكملا  حتاف  مادقإ  ىلإ  ةراشإ  كوِمتواوك : مدق 

. بھذلا زونك  ئباخمب  فارتعالا  ىلع  هرابجإل  كومتواوك  يكیتزألا  میعزلا  مدق 
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قالطإ دنع  ترطضا  ول  ىتح   ، ریبك سدسم  ءارش  يف  بغرت  انیفاریس  تناك 
ةھوف عافترا  ىلإ  دادترالا  ىدأ  ول  ىتحو   ، اھيدي اتلكب  هب  كاسمإلا  ىلإ  هنم  رانلا 

، ةصاصرلا تناك  ول  ىتحو   ، ممصلاب اھتباصإ  ىلإ  يودلا  ىدأ  ول  ىتحو   ، حالسلا
بویعلا هذھ  عیمج   . ِهرھظ يف  عسوأ  ةوجف  حتفتس   ، ةیحضلا ردص  اھلوخد  دعب 
نمضي عونلا  اذھ  نم  اًحالس  نأ  نم  دكأتلاب   ، انیفاریس يأر  بسح   ، اھنع ضَّوَعُي 
ةرظنب  ، اھوحن يشملا  نم  نكمتي  نل   ، اًحيرج راص  دقو   ،« فدھتسملا  » نأ اھل 

. اھتقناعم ديري  نمك   ، نیحوتفم نیعارذو  ءاھلب 
، بسانملا خيراتلا  يفو   . دعوملا تبتر   ، تایصوتلاب الیخناكرآ  تماق  نأ  دعب 
ًالیل ةنماثلا  ةعاسلا   ، سینوردیب يف  ةنوحاطلا  تیب  ىلإ  ّايودیب  بیقنلا  رضح 

. لحملا ةكلام  عم  ثدحتلا  هنم  بلطو  ةناحلا  نع  لوؤسملا  ىلإ  هجوت   ، طبضلاب
، راقوب بیقنلا  عم  لماعتت  نأ  تررق   ، عاطقنا ةرتف  يف  تناك  يتلا  انیفاریس 
هل حضوت  نأو   ، ةروصقم يف  هلابقتسا  يف  لثمتت  اھتطخ  تناك   . اًضيأ يأنب  نكلو 
ناك اذإف  ؛  هنمث مكو  هیلع  لوصحلا  ناكمإلاب  ناك  نإ  وھ  اھربخیف   ، هديرت يذلا  ام 
دمعتس اھنأب  ركفت  تناكو   . ةقفصلا نادقعيو  قافتا  ىلإ  نالصوتي   ، ًالوقعم رعسلا 

مث  ، بارش تاجاجزب  نیتأي  نأ  نھنم  بلطتو   ، تایتف ةدع  ءاعدتسا  ىلإ  ذئدنع 
لعفيو لوانتي  نأو   ، هتیب يف  هسفن  ربتعي  نأ  بیقنلل  ةلئاق  ةدضنملا  نع  ضھنت 

نم جرختو   ، هعدوت اذھ  اھلوق  دعبو   . يھ اھالوتتس  تاقفنلا  ةفاك  نأو   ، ءاشي ام 
. اھلامعأ ةعباتمل  بھذتو  ةروصقملا 

: نابسحلا يف  هتذخأ  دق  انیفاریس  نكت  مل  ءيش  ثدح  ءاقللا  ةيادب  يف 
ةماتق دشألا  لجرلا  ىلع  هیف  يھ  تفرعت  ةروصقملا  ىلإ  بیقنلا  لخد  امدنع 

 -. نوللا نكاد  يجنز  ّايودیب  بیقنلاف  قلیفلا -  يف 
؟ قلبأ ناصح  كترضح  ىدل  - 

: درلل اًرطضم  هسفن  بیقنلا  دجو 
. لاح يأ  ىلع  قلمتلاب  سحأ  هنكلو  يتدیس -  اي  راعتسم  هنإ  - 

. كلضف نم   ، ةسنآ - 
هیلإ هتمدق  يذلا  يدناربلا  لبقتو   ، سلجو  ، ححصو  ، ّايودیب بیقنلا  رذتعا 

 - ریبك سدسم  ؟  ةسنآلا هديرت  يذلا  ام   . اًمودخو اًمیقتسم  ناكو  انیفاریس 
رایع ٤٥ نم  اًسدسم  اھیلع  حرتقا  اھديرت .-  يتلا  تافصاوملا  يھ  تحرشو 
لالخ همیلستو  وزیب  يتئمو  فلأ  غلبمب  هیلع  لوصحلا  وھ  هنكميو   . ایماظنو اصاخ 

. ةيدھك ةصاصر  ةئم  عم  نیعوبسأ 
؟ اًمدقم غلبملا  نم  اًءزج  ديرتأ  - 

. اًدحاو اًتنِس  الو  - 
نأب بیقنلا  دعوف   . سدسملا مادختسا  ىلع  اھملعي  نم  اًضيأ  ديرت  يھو 

ةرطیسلا ىلإ  لصوتت  نأ  ىلإ  بردتلا  اھنكمي  ثیح  لزعنم  ناكم  ىلإ  اھذخأي 
الو  » لوقلا ىلإ  وھ  داعو  ؟  سوردلا هذھ  ةفلك  يھ  مك   . حالسلا ىلع  ةلماكلا 
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«. اًدحاو اًتنس 
يعدتستل انیفاریس  اھیف  تضھن  يتلا  ةظحللا  تءاجو   . ةقفصلا تزجنُأ 

كلذ عم  ىرخأ  ةھینھل  مالكلا  لصاوت  اھلعج  يذلا  ام  يردت  اھنإ ال  لوقت   . تایتفلا
ةایحلا نع  هتلأسو  ىرخأ  اًسأك  اھسفنب  هل  تبكس   . حبقلا ديدش  لجرلا 
ءاطتما نع  قفدتب  بیقنلا  ملكت   . ةیحضتلا ةديدش  اھنأ  نع  لاقي  امو   ، ةيركسعلا

. ةرطاملا يلایللا  يف  ةسارحلاب  مایقلا  نعو   ، شطعلاو عوجلا  ةاناعمو   ، لویخلا
. ةثداحملا تفقوت  ةأجفو 

دعب تسحأ  مث   ، ةدضنملا تحت  ىنمیلا  هعارذ  دمي  بیقنلا  نأ  انیفاریس  تأر 
اھیلع ام  ِردت  مل  اھنكلو   ، رعذلاب ترعش  اھنإ  لوقت   . اھنطب ىلع  رقتست  ٍدیب  كلذ 

. هلعف
ةلأسم تیسنو  ةعجاضملا  نع  اھعانتما  انیفاریس  تھنأ  ةلیللا  كلت  يف 

. ماقتنالا

4

ریثأتلا ناكو  رياربف ١٩٦١ . / طابش نم  ثلاثلا  موي  بیقنلا  ىلع  انیفاریس  تفرعت 
كلذل ةیلاتلا  روھشلا  لالخ  وردالاب  نیتخألا  ریصم  ىلع  بیقنلا  هسرام  يذلا 
ظحلا نكلو   ، نیعوبسأ لالخ  سدسملا  نیمأتب  دعو  نم  وھف   . ادج اًزراب  مویلا 
ةبلع يف  ةیناجملا  ةقلط  ةئملا  عم  هعضوو  مايأ  ةثالث  لالخ  هیلع  لصحو  هفلاح 
برتقا  . ةنوحاطلا تیب  ىلإ   ، ةیناثلا ةرملل   ، ةبلعلا هذھ  ًالماح  ءاجو   ، ةغراف ءاذح 
انیفاریس تجرخ   . ةدیسلا عم  ملكتلا  ديري  هنإ  هل  لاقو  ةناحلا  لوؤسم  نم 
تمدقو  ، سدسملا اھمیلستب  ماق  ثیح   ، اھترجح ىلإ  هتلخدأ   ، هتیحتل ةقرشم 

. اًعم ةلیللا  ایضمأ  ةقفصلا  زاجنإبو   ، هل دوقنلا  يھ 
هئیجم ناك   . ةنوحاطلا تیب  ىلإ  ءيجملل  بیقنلا  دوعي   ، مايأ ةثالث  رورم  دعب 

. يركسعلا هيزب  بیقنلا  ناكو   . اًحابص ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ةرملا  هذھ 
، بابلا اریفالاك  هل  تحتف  امدنعو   ، اًقلغم ناك  هيرابكلا  باب  نأل   ، تیبلا باب  عرقي 
يف ةسنآو  عیمجلا  رظن  يف  ةدیس  انیفاریس  تناك  دقل  ةسنآلا -  نع  اھلأس 
يھ ْترھظ   ، رمملا يف  تقولا  ضعبل  رظتني  هتلعج  نأ  دعبو  طقف .-  وھ  هرظن 
لوأ اھئاطعإ  لجأ  نم  تآ  هنإ  بیقنلا  اھل  لاق   . ایكلیل ًابور  يدترت   ، لجخو ءایحب 
فاوح تاذ  ةعبق  ترمتعاو  ةعرسب  اھسبالم  انیفاریس  تدترا   . ةيامرلا يف  سرد 

، اھل لاق  املثم   ، اھذخأیس بیقنلا  نأ  نظت  تناك   . سمشلا نم  اھیمحت  ةضيرع 
مھسلا تالفاح  ىدحإ  القتسا   . كلذ ثدحي  مل   . فيرلا يف  رفقم  ناكم  ىلإ 

اھیف بیقنلا  ناك  يتلا  ةيرقلا   ، ثيور يد  نویثبیثنوك  ىلإ  امھتلصوأ  يزمرقلا 
. ةزراب ةیصخش 

نم ةركسدك  دیعب  نم  الإ  لبق  نم  اھرت  مل  ةيرق  ىلإ  هذھ  انیفاریس  ةلحر  )
تاویحو اھتایح  يف  ةمساح  ةلحر  تناك   ، طسبنم لھس  طسو  تویب  ةعومجم 
الاكسم قيرط  ىلع  تسیل  ثيور  يد  نویثبیثنوك   . نيرخآلا ةصقلا  هذھ  لاطبأ 

طبترت امنإو   ، سیتنيروك سال  يد  وردیب  ناسو  سینوردیب  نیب  لصي  يذلا   ، ماعلا
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(. تارتمولیك ةثالث  اھلوط  ةليوحتب  اھب 
يرج تاقباسمو  ةسارح  تابوانمو  تايرود  رییست  عرتخا  دق  بیقنلا  ناك 
كلذ ةریھظ  ةنكثلا  يف  نكي  مل  ثیحب   ، هدونج لغشي  يك  ةیحاضلا  قارتخا 

ةيدیھمتلا تامیلعتلا  بیقنلا  نم  انیفاریس  تقلت   . ةسارحلا ةلیصف  ىوس  مویلا 
 - ةرم لوأ  رانلا  قالطإب  كلذ  دعب  تماق  مث  ةيرانلا  ةحلسألا  مادختسا  لوح 

ةنیصر ریغ  نویع  اھارت  نأ  نود   ، ریغصلا ةزرفملا  ةيامر  عقوم  يف  ةلجترم -  ةروصب 
ىلإ بیقنلا  اھداتقا   ، يلمعلا بيردتلا  ءاھتنا  دعب   . ةرخاس تاقیلعت  اھیلإ  هَّجوُت  وأ 

ةیتنمسالا ةیضرألاو  ادج  قیض  يركسعلا  ريرسلا  نأ  نیبت  ثیح   ، ةدایقلا رقم 
ةسراممو ةبتاكلا  ةلآلا  ناكم  لادبتسا  نم  دب  ال  ناك  اذھلو   ، ةدوربلا ةديدش 

كلذ دعب   . ةيركسعلا ةقطنملل  ةیلیصفت  ةطيرخ  ةلابق   ، لمعلا ةدضنم  قوف  بحلا 
. سیموغ قدنف  يف  ءادغلا  لوانتل  بیقنلا  اھاعد 

تكردأ قابطأ -  ةتس  اًمود  نومدقي  ثیح  ءادغلا -  كلذ  ءانثأ  يف  هنإ  يھ  لوقت 
مونلا يف  ةقشم  دجت  اھنأ  ىلإ  تھبتنا   . ّايودیب بیقنلا  بح  يف  تعقو  دق  اھنأ 
تقفنأ اھنأل  مدنلاب  تسحأو   ، ماقتنالاب متھت  دعت  مل  اھنأو   ، انوروك نومیس  عم 

. هنم ةصاصر  لك  قالطإ  دعب  ممصلاب  اھبیصي  سدسم  ىلع  وزیب  يتئمو  اًفلأ 
: بیقنلل لوقت  نأ  نم  اھل  دب  ناك ال 

. كتایح ةصق  يل  ِورا  - 
َفَّرََعت يتلاو   ، وكلاسوباكستأ يف  يتلا  هتجوز  نع  ذئدنع  اھثدح  هنأ  دب  الو 

ةسردملا يف  جرختلا  صقر  ةلفح  لالخ  اھركسأو  اھاوغأو   ، اھلامتساو  ، اھیلع
مویلا نعو   ،  - اتیلیمراك  ، ةلفطلا نع  ةصاخ  ةروصبو  ةعبرألا -  هئانبأ  نعو   ، ةیبرحلا
ابولاشت رئاطش  لكأي   ، البيوب ةنيدمب  ميدقلا  قاقزلا  يف  هتجوز  هیف  هتدجو  يذلا 

يتلا تامكللا  نعو   ، هدض اھتعفر  يتلا  ىوكشلا  نعو   ، ىرخأ ةأرما  ةقفرب 
ناعمتجي نیجوزلا  نأب  اًضيأ  اھربخأ  هنأ  دب  الو   . اًضرأ اھحرط  نأ  ىلإ  اھیلإ  اھھجو 
امھتایح خرش  بأرل  ةيدجم  ریغ  ةلواحم  يف  تاونس  ثالث  وأ  نیتنس  لك 

ناك دقف   ، رركتت دعت  مل  هتجوزو  بیقنلا  نیب  تاءاقللا  هذھ  ةظحالم :  ) . ةیجوزلا
لصفني ملو   ، تاونس ثالث  لاوط   ، امھالك نيدیعس  اناكو   ، انیفاریس عم  شیعي 

نجس ىلإ  يھو   ، لاجرلا نجس  ىلإ  وھ  نجسلا -  امھلوخد  دنع  الإ  اھنع 
نأ دب  الو   . هتدحو وكشي  نأ  نم  بیقنلل  دب  ناك ال   ، يھني نأ  لجأ  نمو  ءاسنلا .)

. هیلع تقفشأ  دق  انیفاریس 
وأ لقأ  وھ  ام  اًمود  حنمي  مل  ةیماركإك -  وزیب  كرتو  عفد   ، باسحلا بیقنلا  بلط 

انیفاریس تفقوت   . لاتروبلا ةقطنم  ىلإ  اجرخ  هنوھركي .-  لدُّنلا   ، كلذ نم  رثكأ 
نأ تكردأ  ةظحللا  كلت  يف   . حالسلا ةحاس  لمأتت  تحارو  وریلوبلا  يفزاع  نیب 

. ثلاث روخام  حتفل  عستم  اھیفو   ، ةأیھم ةيرقلا  كلت 
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1

: وتنیب يد  وردالاب  ایلالوإ  ةدیسلا  لوقت 
يف اًروھشم  ناك  يبأ  نإو   ، يبأ نع  امھتراجت  اتثرو  دق  َّيتخأ  نإ  تلاق  فحصلا 

ةطرشلا رصانع  هیلإ  هھجو  يران  قلطب  تام  هنإو   ، ةنجاملا هتاداعب  وراباتاوغ 
أطت مل   ، اًرجات  ، اًفيرش ًالجر  يبأ  ناك  دقف   . رفاس بذك  الإ  اذھ  ام   . ةیلاردیفلا
يف شیعي  ناك  امنإو  اراباتاوغ  يف  شعي  ملو   ، ّطق ةعمسلا  ئیس  اًتیب  همدق 
سانأ كانھ  لازام  ثیحو   ، ثالثلا هتانب  نحن  اندلو  ثیح   ، ریبكلا ویتام  ناس 

عم ةصاخو   ، دحأ عم  لكاشم  وأ  ىواعد  ةيأ  هل  نكت  مل   . مارتحاو ريدقتب  هنوركذتي 
دعب تام  دقو   ، هباصأ ضرمب  ماعلا ٤٧،  يف   ، ویتام ناس  يف  يفوت   . نییلاردیفلا
نأ  ، ظحلا نسحل   ، يردي نأ  نودو   ، سدقملا نابرقلا  لوانتو  نھاكلل  فرتعا  نأ 

. ًالوبقم هل  ودبیل  ناك  ام  ةایح  طمن  يف  نایضمت  ّيتخأ 
ىلإ ىعست  نأ  نود  ةليذر  رحج  ةكلام  نوكت  نأ  ىلإ  تلصوت  الیخناكرأ  يتخأف 
ناكف ددحملا  دعوملا  يف  نینيدتسملا  دحأ  عفدي  مل   ، ةیبارم تناك  دقف   . كلذ
عراش يف  ةناح  تاكلتمملا  نیب  تناكو   ، هتاكلتمم ىلع  ذوحتست  نأ  اھیلع 
اھترادإ ىلوتي  نمع  ثحبت  روھش  لاوط  تلظ   . سینوردیب يف   ، سايراف سیموغ 
ةرادإ ىلوتت  نأ  نم  رفم  اھمامأ  دعي  مل  اذھلو   ، اًھيزن اًصخش  دجت  مل  اھنكلو 
دعب تنكمت  ثیحب   ، لاح نسحأ  ىلع  اھرومأ  تراس  دقو   . اھسفنب لحملا 

. سینوردیب يف  اًروھشم  راص  يذلا  ةنوحاطلا  تیب  حتف  نم  نیتنس 
ةيالو نم  يسایس  عم  اھتماقأ  ةقادص  لضفبو   ، كلذ نم  تاونس  دعب 

. سیتنيروك سال  يد  وردیب  ناس  يف  لحم  حتفب  اًحيرصت  اھوحنم   ، الاكسیم
: يل تلاقو   ، يترايزل تءاج  ةبسانملا  هذھ  يفو 

لحم ةیلوؤسم  يلوت  ىلع  نیقفاوت  الأ   ، وردیب ناس  يف  رقتسأ  نأ  ديرأ  - 
؟ ةنوحاطلا عراش  يف  هكلمأ  ریغص 

نأ تدرأ  يننكلو   ، كاذنآ ءيش  يأ  ينصقني  نكي  ملو  ولیفویت  نم  ةجوزتم  ُتنك 
نود هترادإب  مایقلا  يناكمإب  ناك  نإ  فرعأ  يك   ، وھ تالحملا  نم  عون  يأ  فرعأ 
ةراجتلا يھ  ام  فرعأ  نكأ  مل  مویلا  كلذ  ىتح   . ةیلزنملا يتابجاو  يف  رصقأ  نأ 

. كلذ قدصأ  دكأ  ملو   . يتخأ اھب  لمعت  يتلا 
. عونلا اذھ  نم  لحم  ةرادإ  ىلوتأ  نأ  ىلع  اھل -  تلق  توملا -  لضفُأ  - 

. تاونسل نیتدعابتم  انللظو  اذھ  يدر  ءوسلا  لمحم  ىلع  الیخناكرآ  تذخأ 
مغرلا ىلع  اھنأل   ، انیفاریس يتخأ  ىلإ  ضرعلاب  ْتبھذ   ، ضفرأ يننأ  ْتأر  نیحو 

نأ بجي  ةيراجتلا  لامعألا  نأ  ةركفب  ماودلا  ىلع  كسمتت  تناك   ، اھبویع نم 
، ةربخ الب   ، ةباش تناك  اھنأل  ضرعلا  ىلع  انیفاریس  تقفاو   . ةلئاعلا نمض  ىقبت 

تقفاو  . اروروآ عنصم  يف  ةجاسن  لغتشتو  ةیمارغ  لمأ  ةبیخل  تضرعت  دق  تناكو 
شیعلل الیخناكرآ  تبھذ  امنیب   ، ةنوحاطلا تیب  يف  لمعلا  سؤرت  ىلع  انیفاریس 
يذلاو  ،« ودنیل وكیسكملا   » تحتف ثیح   ، سیتنيروك ساليد  وردیب  ناس  يف 

. ةنيدملا يف  هيرابك  رھشأ  ىلإ  لوحتیس 
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لك دقفن  يجوزو  انأ  انك  امنیبو   . امھدعاسي برلا  نأ  ول  امك  تاونس  لاوط  ادب 
يف امھشیع  نم  نیتيرث  ىلإ  ياتخأ  تلوحت   ، فيرشلا لمعلاب   ، هانعمج ام 

. ةليذرلا

2

: وردالاب الیخناكرآ  لوقت 
ةراجتلا هذھ  نوكت  يك  يرورضلا  دیحولا  ءيشلا   ، ادج ةلھس  ةراعدلا  ةراجت 

. لاعفو لماكتم   ، دیج ماظن  كالتما  وھ  ةحبارو  ةدیج 
يمامأ نھرورمب  نھضرعتسأ   ، نھتارجح نم  تایتفلا  لزنت  اًحابص  ةنماثلا  يف 
دضانم ىلإ  نسلجي   . روعشلا تاحرسمو  تالمجتم   ، تافیظن نھنأ  ىرأ  يك 

. يرفصلا عضولا  يف  ًايواخ  قودنصلاب  ظفتحي  ةناحلا  نع  لوؤسملا   . هيرابكلا
نئابزلا أدبي   . ةیندعملا ةباوبلا  ةراتس  عفرُتو  ءابرھكلاب  ىقیسوملا  ةلآ  لصي 
ءاسنلا ىلإ  ةرشابم  نوھجوتيو  اًقبسم  ناكملا  نوفرعي  مھضعب   . ءيجملاب

، دضانملا ىدحإ  ىلإ  مھعم  سولجلل  نھنوعديو  مھباجعإب  نیظحي  يتاللا 
نولضفيو مھسفنأ  ىلع  نووطنم  نومتكتم  مھنأ  وأ  نيدعتبم  نوشمي  نورخآو 
اومسحي نا  لبق  نیسأك  وأ  بارش  سأك  لوانتو  راوتنوكلا  ةدضنم  ىلإ  لوصولا 

ةدضنم دنع  نوبرشي  نولازي  ال  ءالؤھو  يضمي  تقولا  نأ  ُتيأر  ام  اذإف   . مھرمأ
لاجرلا مظعم   . مھتوعدل تالوغشملا  ریغ  تایتفلا  ىدحإ  مھیلإ  ُلسرُأ   ، راوتنوكلا

نأ تایتفلا  ىلع  رظحي  يتویب  يف   . ةدضنم ىلإ  مھوعدت  ةاتف  لوأ  عم  نوبھذي 
نأ ىلإ  راظتنالا  لضفي  دیس  لصي  ًانایحأ   . راوتنوكلا ةدضنم  ىلع  ًابارش  نلوانتي 
، هبرشي ام  نمث  عفدي  ماد  امف  فرغلا : يف  نلمعي  يتاللا  تایتفلا  ىدحإ  رغشت 
ةدع لصي  نایحألا  ضعب  يف   . هؤاشي يذلا  تقولا  راوتنوكلا  ةدضنم  دنع  رظتنیلف 
ٌّيأ مھقفارت  نأ  نود   ، مھنیب امیف  ملكتلا  نولضفيو  ةدضنم  ىلإ  نوسلجيو  لاجر 

ال ام   . نوؤاشي ام  اولعفیلف   ، نوعفدي اوماد  امف  هسفن : لاحلا  هنإ   . تایتفلا نم 
بحسب ةداع -  بالطلا  نم  نونوكي  كلذ  نولعفي  نم  مھدحأ -  مایق  وھ  هب  حمسأ 

رجفلا دنع  نورداغي  مث   ، ىرخأ دعب  ةفوزعم  اھعم  نوصقريو  صقرلل  تایتفلا  ىدحإ 
ىقیسوملا ةلآ   ، كلذ بنجت  لجأ  نم   . اًدحاو وزیب  اوقفنأ  دق  اونوكي  نأ  نود 

لوانت لجأ  نم  تقوو  ةحارتسا  كلانھ  ىرخأو  ةفوزعم  لك  نیب  امو  ةطوبضم 
نمف  . دضانملا ىلإ  هجوتلا  عیمجلا  ىلع   ، ةفوزعم يھتنت  امدنع   . بارش سأك 

، لوخدلا باب  نم  وأ  راوتنوكلا  ةدضنم  ىلع  نم  صقرلا  ىلإ  لاقتنالا  عونمملا 
سولجلا عونممو   ، مھعم صقرلا  لباقم  اًرجأ  نیضاقتي  نأ  تایتفلا  ىلع  عونممو 

مدقي نأب  مزلم  لدانلا   ، بارش بلط  ميدقت  دنع   . بارش بلط  نود  ةدضنم  ىلإ 
امدنعو  . اھب ةصاخلا  ةشیفلا  ةاتفلل  مدقي  نأو  بارشلا  كالھتسا  ةمیسق  نوبزلل 

. اًدقنو ةبذھم  ةقيرطب   ، باسحلا عفد  بجاو  هیلع  هترايز  نوبزلا  يھني 
اًماع نيرشع  لالخ  دحأ  عطتسي  مل   . ةینوناقو ةیماظن  يتویب  يف  تابورشملا 

تایتفلا ىتح   . هبلط ام  تافصاومب  سیل  اًئیش  هیلإ  تمدق  يننأل  ينوكشي  نأ 
ام بكسيو  ةروراق  حتفُت  موُّرلا  بارش  مھدحأ  بلط  اذإف   . هنبلطي ام  نھل  مدقُي 
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. سوؤكلا يف  اھیف 
ىلع لطملا  بابلا  نم   . تیبلا ىلإ  رخآو  عراشلا  ىلإ  يدؤي  باب   . ناباب هيرابكلل 
نوبز كلانھ  نوكي  امدنعو   . ىھتناو عفد  نم  جرخيو  ءاشي  نم  لك  لخدي  عراشلا 
ىلع اھعم  تقولا  ضعب  ءاضق  يف  بغار  هنأ  رعشيو  ةاتف  عم  ةدضنم  ىلع 
عونمم هنأل   ، ةقفاوملاب هیلع  درتف   . اھترجح ىلإ  هذخأت  نأ  اھنم  ُبلطي   ، دارفنا
ةدضنملا نع  نانثالا  ضھني  مث   ، باسحلا نوبزلا  عفدي  ال.  لوقت  نأ  اھیلع 

رمم ىلع  حتفني  بابلا  اذھ   . تیبلا ىلإ  يدؤملا  بابلا  ربع  هيرابكلا  نم  ناجرخيو 
نم يھ   . فرغلا ةلوؤسم  ةدضنم  دجوت  جردلا  لصأ  دنعو   . ملُّسلا دجوي  ثیح 

رعسلا تایتفلا  عیمجل  سیلف   ، هعفدي نأ  هیلع  يذلا  غلبملا  وھ  ام  نوبزلل  لوقت 
ةشیف اھرودب  هذھ  ملستو   ، فرغلا نع  ةلوؤسملل  دوقنلا  نوبزلا  عفدي   . هسفن

، اھترجح ىلإ  نالصي   ، جردلا ةاتفلاو  نوبزلا  دعصي   . نوبزلل ةفشنمو  ةاتفلل 
نایھتني امدنع   . هیلع نوبزلا  دیسلا  دقاعت  يذلا  تقولا  لاوط  كانھ  نالظيو 

نأ فرغلا  ةلوؤسم  ظحلت  نأ  لجأ  نم   ، مھم رمأ  اذھو   . جردلا ىلع  اًعم  نالزني 
نوبزلل نكمي   . ناقرتفي رمملا  ىلإ  لوصولا  ىدل   . ةاتفلا ةلماعم  ئسي  مل  نوبزلا 
عراشلا ىلإ  جورخلا  هنكمي   ، أشي مل  نإو   ، كلذ ءاش  اذإ   ، هيرابكلا ىلإ  دوعي  نأ 
ةلیغشل نكمي   . لمعلا لصاوتو  هيرابكلا  ىلإ  ةاتفلا  دوعت   . تیبلا ةباوب  لالخ  نم 

. ةدحاو ةلیل  يف  تاشیف  رشع  ىتح  وأ  عبرأ  وأ  ثالث  بسكت  نأ  ةدیج 
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اینیمریھ ن: ةفظوملا  ةداھش 
نیب ةثلاثلا  يننإ   . ادج ءارقف  انك   . الاكسیم ةيالو   ، نویثانراكنإ ةيرق  يف  ُتدلو 
ةياعر يف  لمع  ىلع  تلصح  ةرشع  ةعبارلا  يف  تنك  نیح   . ةوخإ ةینامث 

. رھشلا يف  وزیب  نيرشعو  ةعبرأ  بسكأ  تنكو   ، لافطألا
يمأ عم  ْتثدحت   ، دادیلوس ىعدت  ةدیس  انتیب  ىلإ  تءاج  مايألا  دحأ  ءاسم  يف 
يل نومدقیس  مھنإ  تلاق   . سینوردیب يف  ةمداخك  ًالمع  يل  دجت  نأب  ْتدعوو 
ةلیللا كلت  يف  بھذأ  نأ  يمأ  تدارأ   . رھشلا يف  وزیب  يتئمو  اًنكسو  اًماعط 
ناتبھاذ نايرخأ  ناتاتف  كانھ  تناك  قيرطلا  يف   . دادیلوس ةدیسلا  عم  تاذلاب 
ةدیسلا تیب  يف  انمن  سینوردیب  ىلإ  انلصو  امدنع   . نیتمداخك اًضيأ  لمعلل 

ذنم  . انیفاریس ةدیسلا  تیب  ىلإ  اھسفن  يھ  انتذخأ  يلاتلا  مویلا  يفو  دادیلوس 
ةدع نأل   ، رسألا ةیقب  لثم  ةرسأ  اوسیل  مھنأ  ىلإ  تھبتنا  تیبلا  كلذ  تلخد  نأ 

ةدیسلا ْتقفاو   . ةفافش رینانت  نيدتري  نھو  رمملا  يف  نیشمي  نك  ءاسن 
عم اتبھذ  نیتللا  نیيرخألا  نیتاتفلا  لوبق  تضفر  اھنكلو   ، يلوبق ىلع  انیفاریس 

ىدحإ ىلإ  انیفاریس  ةدیسلا  ينتذخأ   . امھتيؤرل دعأ  ملو  دادیلوس  ةدیسلا 
: يل تلاقو  فرغلا 

. ةنئمطم تنأو  انھ  كئایشأب  ظافتحالا  كنكمي   . كتفرغ يھ  هذھ  نوكتس  - 
ادج ًاليوط  اًتقو  ُتللظ   . ةفرغلا يف  ةدیحو  يايإ  ةكرات  ْتفرصناو  اذھ  يل  تلاق 

ةدیسلا تحتف   ، ءاسملا يفو   . جورخلا ىلع  ؤرجأ  نأ  نود   ، كانھ ةسلاج 
. اھقفاري ناك  ریبك  براشب  ًالجر  نأل   ، فوخلاب ُتسسحأ   . بابلا انیفاریس 

میمح قيدص  انیفاریس -  ةدیسلا  يل  تلاق  انھ -  هنيرت  يذلا  لجرلا  اذھ  - 
ادج ةديدج  كنأ  فیك  ىري  نأ  ديري  وھو   . ويراسان نود  همسا   ، تیبلا اذھل 

. انھ
اھنإ لوقت   . ةعیظف براجت  تناك  دقو   ، ىلوألا اھبراجتل  ایلیصفت  اًفصو  عباتت  )
قوري أدب  كاذ  ةایحلا  طمن  نإ  لب   ، كلذ دعب  تداتعا  اھنكلو   ، ءدبلا يف  اًریثك  تناع 
اھيدل راصو   ، ءاقرزلاو ءارمحلا  تاشیفلا  نم  ریثكلا  بسكت  تناك  اھنإ  لوقت   . اھل
انیفاریس هعطتقت  ام  ببسب  اھیفكي  هبسكت ال  ام  نأ  نم  وكشت   . ًابوث رشع  ةعبرأ 
اھلسرت يتلا  وزیب  يتئملاو  اھيرتشت  يتلا  سبالملاو  ماعطلاو  ءاويإلا  لباقم 

نم ّطق  الصاوتت  مل  اھمأو  لاوقألا  هذھ  ةبحاص  رھش -  لك  اھمأ  ىلإ  انیفاریس 
وكشتو ةءارقلا .-  نسحت  ال  ةیناثلاو  ةباتكلا  نقتت  ال  ىلوألا  نأل   ، لئاسر لالخ 
ةینامث دعب  هتفرع  ام  اذھو   . ّطق وزیب  يتئملا  غلبم  َقلتت  مل  اھمأ  نأ  نم  كلذك 

ةيؤر ديرت  اھنإ ال  لوقت  يھو   . قاوسألا دحأ  يف  ةفدص  اھمأب  تقتلا  نیح   ، ماوعأ
(. هیلإ تراص  امب  نوملعي  نیح  اھنم  راعلاب  نورعشیس  مھنأ  نظت  اھنأل  اھتلئاع 

: اریفالاكب ةریھشلا   ، وخینروك اناوخ  ةداھش 
نأل دوقن  ىلإ  جاتحأو  ةعرزم  يف  شیعأ  تنك   . وردالاب ةدیسلاب  ةفدص  ُتیقتلا 
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ىلإ تیب  نم  تلقنتو  لمع  بلط  يف  سینوردیب  ىلإ  ُتبھذ   . اًضيرم ناك  يل  اًنبا 
تلاق دقو   . الیخناكرآ ةدیسلا  هتحتف  باب  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ   ، باوبألا قرطأ  تیب 
اذھ يف  لمعلل  تئج  ام  اذإ   . ةمداخك سیل  نكلو   ، لمع دجوي  انھ   ، لجأ يل :

. ةرھاع نیلمعتسف  تیبلا 
دفُي مل  هنكلو   ، ءاودلا ءارش  لجأ  نم  اًمدقم  وزیب  نيرشع  يل  ْتعفدو  ُتقفاو 

. نیتدیسلا عم  انأ  تللظو   . ةلیلق مايأ  دعب  يفوت  ينبا  نأل   ، ءيش يف 
ةدیسلا نأ  فیك  يورت   . اھیف تلمع  يتلا  ةنكمألا  نم  ةمئاق  ركذ  عباتت  )

نكمي ال  : » اھايإ اھتطعأ  يتلا  تامیلعتلاو  فرغلا  نع  ةلوؤسم  اھتّنیع  انیفاریس 
يعدتسا  ، اًخارصو ًابخص  مھدحأ  ثدحأ  ام  اذإو   ، عفدي نأ  نود  جورخلا  دحأل 

اھیلوت نم  ةنس  ةرشع  يتنثا  لالخ  اھنإ  لوقتو  رامقلا .-  ةدئام  بقارم  وشتیت - »
: يلي امك  اھمالك  يھنتو   . نیتكلاملا عم  بعاصم  يأ  هجاوت  مل  ةفیظولا  كلت 
ىوكشلل رربم  يدل  نكي  مل  كلذك  انأو   ، ينم ىوكش  ةيأ  ناتدیسلا  دبُت  مل 

ناكلمت ناتدیس  امھنإ  لوقأ  اذھلو   ، هیلإ جاتحأ  ام  لك  يناتحنم  امھنأل   ، امھنم
وھ ببسلا  نإف  نجسلا  ىلإ  انب  تءاج  دق  ةطرشلا  تناك  اذإو   ، اًعورشم ًالمع 

(. ظحلا ءوس 

4

اتناك دقف   . ثلاث لحم  حتف  ةركف  وردالاب  نیتخألا  دوارت  تناك  تاونس  لاوط 
يأ ةنیصر -  ریغ  قطانم  يف  اناك  ودنیل » وكیسكملا   » ةنوحاطلا و تیب  نأ  ناكردت 

نومدقي مھتاسجوت ال  مھيدل  نيذلا  نئابزلا  نم  ةئف  لعجي  امم  ءارمح -  قطانم 
يف نوبغري  ناتكلاملا -  كلذكو  مھف -   ، اھیلع ددرتلاو  تالحملا  هذھ  لوخد  ىلع 
يف اًرجف  نولوجتي  مھفراعم  دحأ  مھاري  نأ  نم  فوخلا  ببسب   ، لحملا كلذ  حتف 
نأ ردقت  انیفاریس  لعج  يذلا  ببسلا  وھ  اذھ   . ادج ةئیس  ةعمس  هل  يح 
يف يھف  ثلاثلا : لحملا  حتفل  ةبسانملا  ةيرقلا  يھ  ثيور  يد  نویثبیثنوك 
وردیب ناس  نع  اًرتمولیك  سینوردیب و٢٣  نم  اًرتمولیك  دعُب ٢٠  ىلع   ، دیج عقوم 
نوكت نأ  هعم  داكت  دح  ىلإ  ةیسنمو  ةریغص  ةيرق  يھو   ، سیتنيروك سال  يد 

. ةّيرس
: يلاتلا وحنلا  ىلع  نوسنادلا  ونيزاك  تايادب  نع  وردالاب  انیفاریس  ثدحتتو 
امدنع  ، ثيور يد  نویثبیثنوك  يتفرعم  ىلع  مايأ  ةینامث  تضقنا  دق  نكت  مل  »
ةعطق ىلع  رثع  هنأ  ربخ  هعمو  ّايودیب -  بیقنلا  يأ  ودلیخینیمریھ -  يئاقلل  ءاج 
نورشعو نانثا   . انتراجتل لحم  ةماقإل  اًصیصخ  تدجُو  دق  اھنأ  ول  امك  ودبت  ضرأ 

نیتدیس كلم  يھو   . اھقمع اًرتم  نونامثو  ةسمخو   ، اھتھجاو دادتما  اًرتم 
ىلإ امھل  خأ  لاخدإ  فیلاكت  اعفدت  يك  اھعیبل  ناجاتحت  نیتمرھ  نیتنسم 
تابھار ىدل  سینوردیب  يف  اًتقؤم  دوجوم  امھاخأ  نأل   ، نیناجملل ىفشم 

«. امھراقع لباقم  وزیب  فلأ  نیثالثو  ةثالث  ناديرتو   ، ةیھلإلا ةملكلا 
عضت تحار   ، هارت نأ  نود   ، يتخأ نأ  الإ   ، ةرم لوأ  هتيأر  ذم  راقعلا  ينبجعأ  »
«. ودلیخینیمریھ همدقي  حارتقا  يأ  ىلإ  ءوسلا  نیعب  رظنت  تناك  اھنأل   ، لیقارعلا
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 - هل ةقیشع  يحبصت  يك  سیلو   ، اًسدسم كعیبي  يك  هیلع  ِكُتفَّرع  دقل  »
«. يل لوقت  تناك 

«. ؟ كلذك سیل  رمألا  نأ  مأ   ، يتایح شیعأ  نأب  قحلا  يل  اھیلع : درأ  تنكف  »
باب مامأ  اھرظتنن  ودلیخینیمریھو  انأ  انك   ، مايألا دحأ  رھظ  دعب  هنأ  ىرج  ام  »

، اریلاكسإ ةرایس  يف  ْتلصو   . اھبجعي نل  هنأ  دقتعن  انكو   ، هايإ اھيرن  يك   ، راقعلا
يف ابویع  دجت  تأدب  ةرایسلا  نم  لزنت  نأ  لبقو   . رابغلا نم  ةباحس  طسو 
انل اوحتفي  نأ  رظتنن  نحن  امنیبو   . نیط نم  راقعلا  راوسأ  ؛  رفُح كانھ  عراشلا :

هیفرط ١٣». عومجم  نأل   ، علاطلا ءوس  بلجي  مقرلا ٨٥  نإ  تلاق   ، ةباوبلا
اترجشو  ، راوسألاو  ، ةحاسملا اھتبجعأ   . اھيأر لدبت  ىتح  تلخد  نإ  ام  اھنكلو  »

«. رعسلا كلذكو   ، ةیمنھجلا ةریجشو   ، نومیللا ةرجشو   ، وداكوفآلا
«. جاجدلل امخ  میقأ  فوس  ءانفلا -  نم  نكر  ىلإ  انلوصو  ىدل  تلاق  انھ -  »- 

دیس وھو  سیلاناك -  زاجُملا  وردالاب  ناتخألا  تراشتسا   ، يئاھن رارق  ذاختا  لبق 
امھل نكمي  يتلا  بعاصملا  لوح  ودارتسإ -  ةموكح  يف  مھم  بصنم  هل 

. امھتراجتل ديدج  لحم  ةماقإب  صیخرت  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  اھتھجاوم 
نم ىلوألا  روھشلا  يف  كلذ  ناك   . لكاشملا نم  عون  يأل  دوجو  هنأب ال  امھباجأف 
هل رطخي  فوس  مكاحلا  اذھ  نأ  دحأ  نھذل  رطخي  نأ  لبق   ، سایناباك مكاحلا  ماظن 

. ةراعدلا ةراجت  قحالي  نأ 
لیجستلا دنعو   ، ةفصانم لاملا  اتعفد   . ءارشلا رارق  الیخناكرآو  انیفاریس  تذختا 

ىضاقت دق  ّايودیب  بیقنلا  نأ  ىلإ  هیبنتلا  مئالملا  نمو   . امھیمساب راقعلا  لجُس 
رعسلا كلذ  لثم  ناعفدت  نیتنوبز  ىلع  امھل  لصح  هنأل  نیتعئابلا  نم  ةلومع 
لصحو  ، صیخر راقع  ىلع  امھل  لصح  هنأل   ، نیتيرتشملا نم  ةلومعو   ، عفترملا

، عیبلا دقع  ررح  يذلا  لدعلا  بتاكل  ناتخألا  هتعفد  امم  وزیب  ةئمسمخ  ىلع 
هعزوي يك  هايإ  هاتطعأ  غلبم  نم  وزیب  ةئمسمخو  فلأب  هسفنل  ّايودیب  ظفتحاو 

. ةقطنملا نایعأ  ىلع 
تفلك هنم  نيرشعلاو  نماثلا  يفو   ، رياربف / طابش رھش  فصتنم  يف  اذھ  ثدح 
كلت يف  لیثم  هل  دجوُي  مل  روخام   » عورشم دادعإب  اًسدنھم  وردالاب  ناتخألا 
نم اًمداق  ناكو   ، قيرط رباعك  سینوردیب  يف  اًدوجوم  سدنھملا  ناك  ءاحنألا .»

يضمي هنأ  اًدحأ  ربخي  مل   . ریخاوم ةدع   ، ةرھشلا لوقت  امك   ، دَّیش ثیح   ، اناوخیت
ةئمسمخ وردالاب  ناتخألا  هتطعأ   . هلمع نع  ضار  ریغ  هنأل   ، هنئابز دحأ  نم  ًابراھ 

. وزیب
يكاحي هيرابكو   ، اھنم لكل  ماّمح  عم  ةفرغ  ةرشع  سمخ  ططخملاب : اتنتتفا 

شرق كامسأو  ةحنجم  اياراتنم  كامسأ  ىریف  هینیع  ءرملا  عفري  رحبلا -  عاق 
يبرعلا زارطلا  ىلع  امھدحأ   ، نايرصح نانولاصو  فقسلا -  يف  ةقلعم 

كردي نأ  دحأ  عطتسي  مل  ةاطغم  ةكِْربو   ، ينیصلا طمنلا  ىلع  رخآلاو   ، يسلدنألا
. ةحابسلا نونقتي  ًابيرقت ال  نئابزلا  عیمجو  نیلماعلا  نم  ايأ  نأل   ، اھعفن ام 
ناتخألا هتعفد  ام  لك  يھ  اًمدقم  سدنھملل  اھاتعفد  يتلا  وزیب  ةئمسمخلا 
سدنھملا هبتنا   ، هیلإ غلبملا  اھیف  ملُس  يتلا  ةلیللا  يف  هنأل   ، عورشملل وردالاب 

، ناكاوھیت يف  هوكردأو  هودراطم  هب  قحل   . ًابراھ ىضمف   ، هنوقحالي مھنأ  ىلإ 
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. ةصاصر ةرشع  ىدحإ  هیلع  اوقلطأف   ، معطم ضاحرم  يف  لوبي  وھ  امنیب 
، تاذلاب امھترادإ  تحت   ، تاططخملا يف  وھ  املثم  ءانبلا  وردالاب  ناتخألا  تدیش 

لیمجت نولاص  روكيد  ذفن  دق  ناك  باش  حئاصنو   ، قوثوم ءانب  ملعم  ةدعاسمبو 
« ةرسألا نم  درف  لثم  راص  يذلا   » ، ّايودیب بیقنلا  ةسارح  تحتو   ، سینوردیب يف 
لك لمعلا  ةبقارمل  بھذي  ناك   ، ةيركسعلا هتنكث  نم  ةبيرق  لمعلا  ةشرو  نألو 

. كلاملا هنأ  ول  امك   ، موي

5

كلذ لمأت  دنعو  نوسنادلا .» ونيزاك   » ةیمست لمعلا  اذھ  ةلیصح  ىلع  قلطُأ 
لقأ ذنم  ّدیُش  دق  هنأ  قيدصت  يف  ةبوعص  ءرملا  دجي  ماع ١٩٧٦ ) يف   ) نآلا ءانبلا 
باشلا روكيدلا  لجر  ةیسنم -  ةراضح  ضاقنأك  ودبي  وھف   . اًماع رشع  ةسمخ  نم 

حار ام  ناعرس  هنكل  رمرملا  نوجعم  نم  ئتان  رفحب  ءانبلا  ةھجاو  نيزي  نأ  لواح 
: لوقت فورح  اياقب  ىرأ  نأ  تعطتسا  لخدملا  فنط  ىلعو  تتفتي .- 

ـ ن سن ـ  لا ون  زاك 
لباقم حمسي   ، دعاقتم يطرش  وھو   ، سراحلا هنإ   . زوجع لجر  بابلا  حتفي 

 - نییلوضفلا نم  ةعامج  وأ  يلوضف -  صخش  لوخدب  لقأ -  وأ  وزیب -  نيرشع 
قفاريو دعب .-  امیف  اھنع  ثدحتنس  ملاظملا -  هیف  ترج  يذلا  ناكملا  ىلإ 

: هل اًحراش  َرئازلا  ُسراحلا 
صقرلا ةبلح  فصتنم  يف   . دحاو يئابرھك  حابصمب  ءاضم  هنإ   . هيرابكلا وھ  اذھ 
يساركلاو دضانملا   . بارتلا نم  ةموكب  ةطاحم   ، راتمأ ةثالث  اھرطق  ةرفح  دجوت 

ىلإ اتطقس  سبجلا  نم  ناتحنجم  اياراتنم  اتكمس   ، ناكرألا دحأ  يف  ةموكم 
 - حجرأتت  ، اھليذ نم  ةقلعم  تلازام  شرق  ةكمس   ، تاتُف ىلإ  اتلوحتو  ضرألا 
ضوح  . ضرألا نع  نيرتم  عافترا  ىلع  اھیقدش  ًةضراع  ءاوھ -  تارایت  كلانھ 

بلاحطلا  . رمدم هبشو  ئفطنم   ، ًابيرقت رادجلا  لماك  ُلغَْشي   ، يئابرھك مويراوكأ 
رولبلا تارك  كلذكو   ، تفتخا دق   ، رھز لیلاكأك  ةقلعملاو   ، ةینوتركلا ازودیم  لايذأو 
تارك ضعب  نم  جرخي   ، يجسفنبو رضخأ  نیب  ام   ، رونلا  - » ةقرزلا ىلإ  ةبراضلا 

. فصولا تارابع  ىدحإ  لوقت  ام  اذھ   ،« ... ةلئاھ تاعاقفك  ودبت  يتلا  ءاقرزلا  رولبلا 
ال ناكم  يفو   ، يئابرھكلا مويراوكألل  لباقملا  رادجلا  نم  يولعلا  ءزجلا  يف 

. يديدحلا اھزجاح  ىفتخا   ، ةفرش دجوت   ، هعقوت نكمي 
رارضأ ةيؤر  نكمي   ، ىھلملا يف  ةيرصحلا  ةنكمألا  دحأ  اذھو   ، دادغب ةعاق  يف 
ةحتف كلانھف   ، ةذفانلا لكیھ  ذخأ  دق  مھدحأ  نأ  دبال  ذإ   . ةيوجلا لاوحألا  ءوس 
ناردجلا ىطغتت   ، سراحلا لوقي   ، راطمألا مسوم  لالخو   . فقسلا يف 
ةعاقلا هذھ  يف   . ونونسلا رویط  هیف  ششعت   ، لباقملاب عیبرلا  يفو   ، بلاحطلاب
يتلا عونتلا »  » ضورع يرجت  تناك   ، ءادوسلاو ءارفصلا  ةیضرألا  تاذ   ، ةیعادتملا
الاكسیم نم  ةلحرلاب  نوموقي  نم  كانھ  ناكف   . نوسنادلا ونيزاك  ةرھش  تعاشأ 

ىدحإ دادغب  ةعاق  تناك   ، ءادوسلا ةبقحلا  لالخ   ، دعب امیف   . بسحو اھتدھاشمل 
«. ةلفقملا تارجحلا  »
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ملو ةدوربلا  ديدش  ءاملا  ناك  ذإ  ًابيرقت -  هيرابكلا  حاتتفا  ذنم  ةغراف  تناك  ةكربلا 
كـ نآلا  سراحلا  ةرسأ  اھمدختستو  هیف -  لوزنلا  ىلع  أرجتي  نم  كانھ  نكي 

«. تالمھم عدوتسم  »
، يھو  . روخامب ركذت  امم  رثكأ  ريدب  ّركذُت  يھو  رمملا  ىلإ  يدؤت  فرغلا  عیمج 

اًشوشم لازام  ونيزاكلل  ينوناقلا  عضولا  نأ  كلذ   ، ةثثؤم لازت  ام   ، فرغلا يأ 
راتمأ ةرشع  نم  لقأ  اھتحاسم  فرغ  يف  نشعي  نك  ءاسنلا   . ةدقعم ةروصب 

لك يف  كلانھ   ، ريرسلا نع  ًالضفو   . لئاھ ريرس  لوح  ةقشمب  نكرحتي   ، ةعبرم
دجوي ةرجح  لك  عمو   . شق يسركو   ، ةآرم عم  ةنيز  ناوخو   ، سبالم ةنازخ  ةرجح 

. تایساسألا ىلع  رصتقي  ریغص  مامح 
ىلع يھلإ  هجو  ىرخألا : فرغلا  نع  اھزیمي  ءيش  اھترجح  يف  ةأرما  لك  ىدل 
مسر اھیلع  ةمانزر   ، نیطلا نم  رمحأ  يدنھ  سأر   ، نولم يجاجز  قيربإ   ، بابلا
ریغو  ، ةیئابرھك ةاوكم   ، ةقيدصل ةیفارغوتوف  ةروص   ، هیشتنیلام فاطتخا  لثمي 
يك رویطلا  ءانف  ىلإ  رئازلا  دایتقاب  فرشملا  موقي   ، فرغلا ضارعتسا  دعب   . كلذ
مظعم يفو   . يساسألا ةیبذاجلا  رصنع  يھو   ، بیقنتلاو رفحلا  لامعأ  ىري 

، ةیخس ةیماركإلا  نوكت  امدنع   ، كلذ عمو   . انھ ةرايزلا  يھتنت   ، ودبي امك   ، تالاحلا
ةیفارغوتوف ةروص   ، ةأفاكمك  ، هيريو الیخناكرآ  ةفرغ  ىلإ  رئازلا  فرشملا  داتقي 

اھل تطقتلا   ، وردالاب نیتخألا  مأ  ةروص  اھنإ  ةثج : اھیف  رھظت   ، طئاحلا ىلع  ةقلعم 
. عومش ةعبرأ  نیب   ، توباتلا يف  ةددمم  يھو 

يك هرظنب  ريدتسي  نأ  نم  رئازلل  دب  ال   ، عراشلا ىلإ  ةدوعلاو  ةرايزلا  ءاھتناب 
: نیقباط نم  نینثا  نیتیب  ىوس  لالقتسالا  عراش  يف  دجوي  ال  امھم : اًرمأ  ظحالي 

يتلا سيدیبانیب  اروروآ  ةدیسلا  كلم  ناكو   ، هل رواجملا  تیبلاو  نوسنادلا  ونيزاك 
. اھتیبل زیمتملا  عضولا  اذھ  ببسب   ، نجسلا يف  تاونس  تس  تضمأ 
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٦
ةَّلزو ناتثدا  حـ
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/ لوليأ نم  رشع  سماخلا  ةلیل  يف  نوسنادلا  ونيزاك  وردالاب  ناتخألا  تحتتفا 
، سیلاناك زاجملا  حاتتفالا  لفح  اورضح  نم  نیب  ناكو  ماع ١٩٦١ . ربمتبس 

ریتركسلا  ، ايرباناس زاجملاو   ، وخابآ يد  نالب  ةيالو  يف  مكاحلل  صاخلا  ریتركسلا 
طوطخلا ةكرش  يف  لوؤسملا   ، وناردیم بئانلاو   ، الاكسیم ةيالو  مكاحل  صاخلا 

وردیب ناس  عرف  الاكسیم -  فرصمل  ماعلا  ريدملاو   ، نایحالف نادئاقو   ، ةيديدحلا
ةئم ىلع  ديزي  ام  مضت  ةریظح  كلامو  راجتلا  نم  ددعو   ،  - ستنیيروك سال  يد 
ةیناثلا ةعاسلا  يف  الصوو  مھتوعد  ترج  تايدلب  ءاسؤر  ةثالث  نم  نانثاو   ، ةرقب
ناتخألا تناك   ... خلإ  ، امھیتيدلب يف  لالقتسالا  ةخرص  مسارم  ءاھتنا  روف   ، اًرجف
نافرعت انوكت  مل  امھنكلو   ، ةیعامتجالا امھتریسم  ةورذ  ىلإ  اتلصو  دق  وردالاب 

. اھغولب امھیلع  لازام  ةریثك  اًممق  نأ  نانظت  اتناك  لب   ، كلذ
ةھجاولا تحتُف  ةرخأتم -  تأدب  ةلفحلا  ًالیل -  ةرشع  ةیناثلا  ةعاسلا  يف 
زاجملاو  ، اھدي يف  اًسرج  لمحت  الیخناكرآ  اھیلع  ترھظو  ةفرشلل  ةیجاجزلا 

، مامتھالا تفلت  يك  سرجلا  الیخناكرآ  تعرق   . ينطولا ملعلا  لمحي   ، سیلاناك
سیلاناك زاجملا  زھ   ، تمصلا داس  امدنعو   . لفسألا يف  نودوجوملا  قفصف 

: يلي امب  خرصو  ةيارلا 
انوحنم نيذلا  لاطبألا  ایحي   ، ينطولا لالقتسالا  ایحي   ، كیسكملا ایحت  - 

! نوسنادلا ونيزاك  ایحي   ، وردالاب ناتخألا  ایحت   ، ةيرحلا
نإ نولوقيو   . سیلاناك زاجملا  هلاق  ام  دیيأتب  نیخراص  اودر  لفسألاب  اوناك  نم 

. هعرق تداعأو  اھيدي  اتلكب  سرجلا  تكسمأ  الیخناكرآ 
نأ نییحالفلا  ةداقلا  دحأو  وناردیم  بئانلا  ىأر  دقو   . لوألا ثدحلا  وھ  اذھ  ناك  )
هذھب ابھذو   ، ایفيدجت اًجزم  لكشي  وردالاب  نیتخأللو  نطولا  لاطبأل  ایحي »  » فاتھ
زاجملل هتقادص  ءاغلإ  ىلإ  روفلا  ىلع  رداب  يذلا  سایناباك  مكاحلا  ىلإ  ةمیمنلا 

تناك يذلا  دیحولا  معدلا  ةقيرطلا  هذھب  اًعطاق   ، ةفیظولا نم  هتلاقإو  سیلاناك 
(. وخابآ يد  نالبب  يموكحلا  رصقلا  يف  وردالاب  ناتخألا  هب  ىظحت 

سبالم امھتایح  يف  ةدیحولا  ةرملل  وردالاب  ناتخألا  تدترا   ، حاتتفالا ةلفح  يف 
ماعطلا ةلاص  يف  امھفویض  اتلبقتساو  قاََّرب -  هنأب  اھبوث  انیفاریس  فصت  ةليوط - 
يذلا عابطنالا   . هيرابكلا ىلإ  عیمجلا  اتلخدأ  مھعمج  لمتكا  امدنعو   ، تیبلا يف 

، تایتفلا تلخد   ، باجعإلا تارابع  تأدھ  امدنعو   . ىسنُي ال  روكيدلا  هّفلخ 
ءيش لك  نأ  انیفاریس  تنلعأ  ةظحللا  هذھ  يفو   . ةنيزلاو سبلملا  تادیج 
لك نأ  اومھف  نووعدملاف  ًابارطضا : نالعإلا  ذھ  ثدحأ   . ةلیللا كلت  يف  يناجم 
اذإ هنأب  رمألا  نمھفف   ، لباقملاب نھ  امأ   ، ءاسنلا كلذ  يف  امب   ، يناجم ءيش 
ریغ نھنأ  ينعي  اذھف   ، هنوكلھتسي يذلا  بارشلا  نمث  اوعفدي  نل  نووعدملا  ناك 

. مھنم دحأ  عم  مونلاب  تامزلم 
ىلإ نيوعدملا  تداتقا  الیخناكرآ  نإ   ، تاداھشلا لوقت   ، لالقتسالا ةخرص  دعب 
دقو  . ءاسن ثالث  ةكراشمب   ، عونتلا ضرع  ةرم  لوأل  میقأ  ثیح   ، دادغب ةعاق 
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يف ةكراشملا  مھل  نكمي  ناكو  ردقم  وھ  امم  رثكأ  ةداسلا  ضعب  ریثتسا 
أدب  ، هيرابكلا ىلإ  ةعامجلا  ةدوع  دنعو   . الیخناكرآ مھعنمت  مل  ول  ضارعتسالا 

. ةیناثلا ةثداحلا  تعقوو  صقرلا  عیمجلا 
هيدل نأ  ظحلي  نم  كلانھ  نكي  مل  يذلا  ايرباناس  زاجملا  يلي : امك  كلذ  ىرج 

 - صقرلا ىلإ  اریلاكسإ  اعدو  ةضماغ  ةفطاع  عفادب  سحأ   ، ةیسكع لویم  ةيأ 
ةصقر نالجرلا  صقر  ةلاسر .-  لصوي  يك  هيرابكلا  ىلإ  لخد  دق  ریخألا  اذھ  ناكو 

ةلوھذملا روضحلا  تارظن  مامأ  ةياھنلا  ىتح  ةيادبلا  نم  ساديرین - »  - » نوسناد
اریلاكسإ مدق   ، ةفوزعملا ءاھتنا  دنعو  صقرلا .-  ىلع  امھاوس  دحأ  أرجتي  مل  - 

مل مھنكل   ، نيرخآ ةداس  ةدع  عم  صقرلا  ايرباناس  زاجملا  لواح   . فرصناو هركش 
دبألا ىلإ  ظفتحاو   ، ةكحضم ةروصب  فرصت  دق  هنأ  كردأف   ، هتوعد ىلع  اوقفاوي 

، وردالاب نیتخألا  هاجت  ةصاخ  ةروصبو   ، هراع اودھش  نم  عیمج  هاجت  ةین  ءوسب 
هذھ يف  مھم  رود  كاذ  ةینلا  ءوسل  نوكیسو   . ةبرجتلا يف  هاتعضو  امھنأل 

. دعب امیف  ىرنس  امك   ، ةصقلا

2

: ةلز فصو 
رطخي مل  ءيش  لمع  ىلع  مدقُي  نأ  سایناباك  مكاحلل  رطخ  نأ  ثدح  فیك 

: لالقتسالا ةایح  نم  اًماع  نیعبرأو  ةئم  لالخ   ، وخابآ يد  نالب  يف   ، دحأ لابب 
؟ ءاغبلا رظح 

يھ ام  ٍبابسأ  ىلإ  ریشت  تاياور  ةدع  كلانھ  ةیجحألا  هذھ  ریسفت  لجأ  نم 
لك نیب  سایناباك  ناك  دقل  يلي : ام  وھو   ، هسفن رذجلا  نع  أشنت  عورف  الإ 

. اًدومص دشألاو  اًحومط  رثكألا  مكاحلا   ، وخابآ يد  نالب  ىلع  اورم  نيذلا  ماكحلا 
لصو  ، نيدفنَتسُم مكُحلا  رصق  ىلإ  اولصو  میلاقأ  يیسایس  نورخآلا  ناك  امنیبف 

. رثكأف رثكأ  اًدیعب  لوصولاو  اًمدُق  ةلصاوملا  يف  ةبغر  هيدلو   ، اًجزاط مكاحلا  اذھ 
ةئم لالخ  اھمكحي  مل  دالبلا  هذھ  نأ  يف  نعمتلا  ىلإ  ةفاضإ   ، يتاوملا هفرظ 
هنأ رعشي  هلعج   ، وخابآ يد  نالب  نم  هلصأ  ٌمكاح  اًماع  نيرشعو  ةعضبو 

«. ةیسائر ةیصخش  »
ةنامأ ةیمست  تاداريإلا  بتكم  ىلع  قلطُأ  ةرغصم -  ةيروھمجك  ةيالولا  مظن 

 - كیلاود اذكھو   ، ةماعلا لاغشألا  ةنامأ  ةیمست  ريوطتلا  سلجم  ىلعو   ، ةیلاملا
ىلع اًرداق  نوكي  فوسو  ةيالولا )  ) ىلوألا مكح  ىلع  رداق  هنأ  تبثُي  نأ  لواحو 

. ةصرفلا ایلعلا » تاطلسلا   » هتحنم ام  اذإ  ةيروھمجلا )  ) ةیناثلا مكح 
عيراشم ةدعب  ءدبلا  ىلإ  سایناباك  رداب   ، تاسسؤملا ءامسأ  ليدبت  نع  ًالضفو 

ةلئاط غلابم  تفلك  قفن -  رفحو   ، ماع قيرط  قشو   ، رصق ءانب  ةمخض -  ةيرامعم 
نأ سایناباك  ىلع  ناك   ، زجعلا ضيوعت  لجأ  نمو   . ةینازیملا يف  زجع  ىلإ  تدأو 

. بئارضلا ديزي 
، لامعألا لاجر  مايأ  مظن  اذھلو   ، نیفلكملل اًماليإ  قرطلا  لقأب  كلذ  لمع  دارأ 
يف ةعطاقملا  راجت  عمجي   ، ندملا ىلإ  لصي  ایصخش  مكاحلا  نأ  يف  لثمتتو 
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، سئاب غلبم  وھ  ةيالولل  بئارض  نم  هنوعفدي  ام  نأ  مھل  نیبيو   ، ةقطنم لك  ونيزاك 
ةریظح ةيالولا  نإ  لوقلاب  ءادنلا  اذھ  ىلع  راجتلا  در   . رثكأ اوعفدي  نأ  ّحلملا  نمو 

، ءيش لك  نم  مھرمذت  نع  اوبرعأو   ، اھل هنوعفدي  ام  يواست  ال  يھو  ريزانخ 
ةليذرلا فوھك  يف  ىتح  ءاملا  صقنو  يفاكلا  ریغ  ريراجملا  رطق  ةعس  نم  ءادتبا 

نأ تالمحلا  كلت  ةلیصح  تناكف  تاطلسلا .» نم  حماستب  و« ةرثكب  دجوت  يتلا 
بویعلا ضعب  نم  ححص  ایئزج  نيرمذتملا  يضرُي  يكلو   ، بئارضلا سایناباك  داز 

. ةراعدلا تویب  قالغإب  رمأو   . ةفلك لقأ  اھجالع  نوكي  يتلا  كلت  يأ   ، تضرُع يتلا 
ةداوِقلاو ةراعدلا  رظحي  يذلا  وخابآ  يد  نالب  يف  ةدیمحلا  قالخألا  نوناق 

نم ةردابمب  مدُق   ، ةراعدلا تویبل  ةبطرم  تابورشم  نوّملسُي  نم  ىتح  مرجُيو 
تمتو ةعاس  فصن  لالخ  شقوُنو   ، ةيالولا سلجم  مامأ  سایناباك  مكاحلا 
سرام ١٩٦٢. / راذآ نم  يناثلا  موي  يف   ، قیفصتلاو عامجإلاب  هیلع  ةقفاوملا 

فلأ نیثالث  ّىلاوح  ىلع  رثأ   ، هعقوتي نم  كانھ  نكي  مل  يذلا  نوناقلا  قیبطت 
، ةراعدلا ىلع   ، ةرشابم ریغ  وأ  ةرشابم  ةروصب   ، مھلخد رداصم  دمتعت  صخش 

نیعبرأ وأ  نیثالث  ةبسنب   ، اھلیخادم دمتعت  يتلا  تاعطاقملا  تاموكح  ىلعو 
نیفظوملا تائم  نع  ًالضف   ، ریخاوملا اھعفدت  يتلا  بئارضلا  ىلع   ، ةئملاب

نم ٌّيأ  ضرتعي  مل   . ءاغبلا تالحم  نم  تایماركإ  نوقلتي  نيذلا  نیماعلا 
: نيررضتملا

بتكم ىلإ  ترضح  دق   ، نودنير زاجملا  اھقفاري   ، الیخناكرآ نأ  فورعملا  نم 
. اھل ةيامحلا  ریفوت  لباقم  وزیب  فالآ  ةسمخ  هیلع  تضرعو  اتلاریب  يضاقلا 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  اھیلع  هدر  يضاقلا  فصوف 
امنإو  ، طبضلاب ةيامح  سیل  ينم  هبلطت  ام  نأ  وردالاب  ةدیسلا  يرُأ  نأ  ُتلواح  »
اًضيأ اھل  تلقو   . سرغنوكلا هیلع  قفاو  نوناق  نم  ةناصح  اھحنمت  ةینوناق  ةلیسو 
سیل هنإف  ةيامح  نوكي  فوس  ينم  هبلطت  ام  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنإ 

نم بلط  دق  ایصخش  مكاحلا  دیسلا  نأل   ، نمث يأب  اھل  اھریفوت  يعاطتسمب 
«. ةصاخ ةیمھأ  هیلوي  هنأل   ، نوناقلا اذھ  قیبطت  ةلقرع  مدع  ةاضقلا 

3

يد نالب  ةيالو  يف  اھل  قباس  ةمارصب ال  ةدیمحلا  قالخألا  نوناق  قیبطت  ىرج 
. حوتفم روخام  يأ  كانھ  دعي  مل  راذآ  رھش  ةياھن  يفو   . وخابآ

، ةءوبنك ودبي  نأ  نكمي  سدح  عفادب  وردالاب  الیخناكرآو  انیفاریس  تباجتسا 
ىلع نوسنادلا  ونيزاك  لباقملاب  اتكرت  امنیب   ، ةنوحاطلا تیب  نم  ثاثألا  اتجرخأف 
ماتخألا عضوب  ةمكحملا  وفظوم  ماق  امدنع  ةبترم  ّةرَِسألا  تناك  ثیح   ، هلاح
امھحنمي فوس  برلا  نأب  ساسحإ  امھيدل  ناك  هنإ  ناتأرملا  لوقتو   . باوبألا ىلع 
. امھیبلق ىلع  زيزعلا  يجذومنلا  امھروخام  حتف  ةداعإ  ةزجعم  ادج  ًابيرق 

. ةرثؤم دھاشم  تثدح   ، سینوردیب يف   ، ةنوحاطلا عراشب  قالغإلا  موي  يف 
ریخاوم ةثالث  كانھ  ناك  ذإ  ءاسنلاو -  ثاثألاب  ةءولمم  تانحاش  تس  كانھ  تناك 

نأل  ، ءاسنلا نیب  ادج  ةنيزح  عادو  دھاشم  تثدحو  ةدحاو .-  ةینبأ  ةلتك  يف 
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يف لامعأ  هيدل  صخش  ىلإ  نھنم  ةأرما  ةرشع  ىدحإ  نلقن  وردالاب  نیتخألا 
لبق نم  اًروخام  مھمادقأ  أطت  مل  سانأ   ، نییلوضفلاب دعاقملا  تألتما   . وراباتاوغ
اوناك ماظنلا  نوظفحي  نيذلا  نویطرشلا   . لخادلا يف  دجوي  ام  اوري  نأ  نوديريو 

. يفاضإلا بتارلا  نورسخي  مھنأل   ، ئیس جازمب  نوكرحتيو  مھرظن  نوضفخي 
: انیفاریسل لاق   ، ماتخألا عضیل  سولابأ  زاجملا  ءاج  امدنعو 

يننوربجي مھنأل  اذھ  لعفأ  يننإ   ، اریس ةدیس  اي  يب  نظلا  يئیست  ال  - 
. هیلع

. ايرھش وزیب  ةئمسمخ  هحنمت  تناك   ، ماوعأ ةعبرأ  لالخف 
نم ةيرقلا  يلاھأ  نم  ةأرما  تبرتقا   ، تانحاشلا تلِّمُحو  باوبألا  تمتُخ  امدنع 

. فیصرلا طیلبت  فیلاكت  تعفد  اھنأل   ، ناریجلا مساب   ، اھتركشو انیفاریس 

4

تلصو  ، سبالملا مزح   ، شرفلا  ، توسطلا  ، ةرَِسألا  ، يساركلا  ، ءاسنلا
موي بورغ  دنع   ، تانحاش يف  سیتنيروك  سال  يد  وردیب  ناس  ىلإ  اھعیمج 

. دوسأ جازمبو   ، ةرایس يف  ناتكلاملا  تءاجو   . بیئك
ثیح ةأرما  نيرشعو  عبس  ناكسإ  نم  دب  ناك ال  ذإ   ، ةبعص ىلوألا  مايألا  تناك 

، فرغلا میسقت  ىلإ  مھرطضا  امم   ، قباسلا يف  ةرشع  عبرأ  شیعت  تناك 
تلظ دقل   . عيوجت رعس  الیخناكرآل  ادب  ءانبلا  ملعم  هاضاقت  امو   . ادج ةقیض  تراصف 

تاضوافم تأدب  اھنإ  لب   . سؤبلا ىلإ  نلوحتیس  نھنأ  نظت   ، عیباسأل ادج  ةطبحم 
ةینامث اھیلإ  لوحت  يك   ، الاكسیم يف  لامعأ  اھيدل   ، اینیخوأ ىعدت  ةدیس  عم 

نم مھضعب   ، ءيجملاب اوأدب  ةداسلا  نأل   ، ذفنُت مل  تاقفص  اھنكلو   ، تايرخأ ءاسن 
دودح نوزاتجي   ، وخابآ يد  نالب  يف  نوشیعي  اوناك  نيذلا  ىمادقلا  نئابزلا 
وخابآ يد  نالب  نم   ، ددج نئابز  مھ  نورخآو   ، قافنإلاو ةیلستلا  نع  اًثحب  مھتيالو 
ةقلغم اھنوري  نیح  مھنكلو   ، ّطق لبق  نم  ریخاوملا  اولخدي  مل  سانأ   ، اًضيأ

يف ةروظحم  تناك  عتم  نع  اًثحب  ءابرغلا  قفدت   . ةياوغلا مھلخادت  ةروظحمو 
وردیب ناس  يف  نوشیعي  نيذلا  لاجرلا  ىلع  عجشم  ریثأت  هل  ناك   ، ىرخأ ةنكمأ 
تناكف  . هيرابكلا ىلع  رثكأف  رثكأ  ددرتلا  ىلإ  مھعفدو   ، سیتنيروك سال  يد 
نودادزي  ، مھنم نيریثك  عامتجا  اوأر  املك   ، بابذلا لثم  لاجرلا  : » لوقت انیفاریس 

«. اًعامتجا
يلایل يفو   . ةلیل لك  دفاوتت  عومج  كانھ  تناك   ،« ودنیل وكیسكملا   » يفو
ىقیسوم زاھج  ءارش  انیفاریس  تررق   . ةحارلا نفرعي  ءاسنلا  دعت  مل  تبسلا 

وردالاب نیتخألا  لاوحأ  نأ  ّايودیب  بیقنلا  ىأر   . هنمث اھسفن  يھ  تعفدو  ديدج 
ىلإ هلاقتنا  تءارجإب  مایقلا  أدبف   ، سیتنيروك سال  يد  وردیب  ناس  يف  رھدزت 
هنوك نم  هجعزي  ناك  ام  دشأ  ناكملا -  كلذ  يف  اھتدعاق  دجوت  يتلا  ةبیتكلا 
يتلا ةلحرلا  وھ   ، وردیب ناس  يف  انیفاریسو  ثيور  يد  نویثبیثنوك  يف  شیعي 
رمألا هب  لصوو  يزمرقلا : مھسلا  تالفاح  يف  ایموي  اھب  اموقي  نأ  امھیلك  ىلع 
بلكلا لبج  حفس  ىلع  ریس  ثداح  ةیحض  هتایح  يھنیس  هنأب  عانتقالا  دح  ىلإ 
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اًعاضوأ ّطق  فرعت  مل  امھتراجت  رومأ  نإ  لوقلا  دح  ىلإ  تلصوف  الیخناكرآ  امأ  -. 
امھیلإ هدیعي  أدب  دیب  اھتخأ  نمو  اھنم  برلا  هعزتنا  ام  نأو   ، هیلع يھ  امم  لضفأ 

. وتیب ةثداح  تعقوو  ربمسيد  / لوألا نوناك  رھش  َّلح  كلذ  ءانثأ  يفو   . ىرخألا دیلاب 
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1

، نحنم سأرو   ، نیتقبطم نیتضبقو   ، نیبلصتم نیعارذب  ردحنملا  لجرلا  لزني 
فصتنم يف  ضرألا  هامدق  دجتو   ، اًنیح نیتلھرتمو  اًنیح  نیتبشختم  نیقاسو 

رمي هوأر  نم   ) . رثعتلا ىلإ  هنارطضتو  تاجردلا  ةیضرأ  نادقفت  امھنأ  وأ  قيرطلا 
(. رومخم هنأ   ، دعب امیف  فرُع  امك   ، اونظ

دوجو عم   ، راجحأب فوصرم  عراش  يھ  ويراوتناسلا  ةعلط   . ًالیل ةعساتلا  اھنإ 
، نیتقبط نم  تویب  نیبناجلا  ىلعو   ، اھدوجو ةجاحلا  تعدتسا  املك  جاردأ 

لفسأ دنع   . رتم ةئم  لك  ةرانإ  حابصم  كلانھ   . ةقلغم اھباوبأو  ةنولم  اھناردج 
قلطُت يتلا  ةيرانلا  باعلألاب  ةظحل  لك  ءاضت  ءامسلا   . زكرملا راونأ  دجوت  عفترملا 

: ةیقیسوم قرف  فزعو   ، ةيران مھسأ  ةعقرف  عمسُت   . نویثبیثنوك ةحاس  يف 
موي هنإ   . بالك حابن   ، اریشتنار جاھتبا  تاخرص   ، تاوصأ  ، يشتايرام  ، ةینوفمیس

. ربمسيد / لوألا نوناك  نم  نماثلا 
ةغئازلا هترظنف   . هلك كلذ  نع  ءيش  يأ  ةفرعمل  ةسامح  لجرلا  ىدل  سیل 

ىرت يتلا  بالكلا   . فدھلا ىلإ  لوصولا  يف  كمھنم  هنإ   ، ضرألا ىلإ  ةبوصم 
نیسمخ وحن  دعب  ىلع   . هقصبي اًمد  مشتل  كلذ  دعب  برتقتو  هیلع  حبنت  هرورم 

، ةیلدعلا ةطرش  نم  نانثا  هتاوطخ  اًعبتتم  يضمي   ، حفسلا ىلع  اًدوعص  اًرتم 
نالصاويو  ، رادرد ةرجش  عذج  ىلإ  اًدنتسم   ، هسافنأ طقتلیل  فقوت  املك  نافقوتي 

. دانعب هقيرط  عباتي  امدنع  ریسملا 
دنع لجرلا  فقوتي   . ةروطخ دشألا  ةبرجتلا  يتأت  ةیبارلا  ةفاح  ىلإ  هلوصو  دنع 

فافتلالاب موقي   ، ةیضرألا راجحأ  فرعي  هنأ  ول  امك   ، هرصب عفري  نأ  نودو   ، ةیصانلا
ىري  . اًؤطابت رثكأ  تاوطخب  اًرئاس   ، يدنیللأ عراش  يف  يضميو  نیمیلا  وحن 
ىتح اھیلع  دحأ  فرعتي  ال  ةخطل  اًفلخم  رادجلاب  هماطترا   ، هرثعت  ، هرورم سانلا 

. يلاتلا مویلا 
ىلإ ةبراض  ةعقب  ىلإ  نرشي  نھو  ءاسنلا  لوقتس  اًمد -  تیملا  ّفلخ  انھ  - 

. داوسلا
عراشلا زاتجي   ، هجوتلا ىلع  ةردقلا  دقفي   ، رخآ ىلإ  رثعت  نم  لجرلا  يضمي 

، ةدضنملا ىعادتت   . تویبلا دحأ  ةبتع  دنع  يلاقم  ةطسبب  مدطصيو  لئاملا 
ضعب نع  اھضعب  لصفنتو  يلاقملاو  ةالقملاو   ، دقوملا رامجو   ، لاقنلا نرفلاو 
لصاوي  . فوصرملا عراشلا  ىلع   ، ةھج يف  اھنم  لك  طقسيو  بخاص  يودب 

هل سانلا  حتفي   . هلجعت كلذكو   ، ةوطخ لك  يف  هرثعت  دايدزا  عم   ، هقيرط لجرلا 
نكلو  ، هتبلاطمب أدبت   ، هیلإ لصت   ، هب قحلت  يلاقملا  ةدضنم  ةبحاص   . قيرطلا

. يلاقملا عطق  عمجتل  ةسئاي  عجرتو  اھحبكي  هیف  هارت  يذلا  بوحشلا 
، اًقئاف اًدھج  لجرلا  لذبي   . يئوضلا نالعإلا  هلوقي  ام  اذھ   ،« ودنیل وكیسكم  »

لخدي  ، ریغصلا بابلا  دنع  ةینالوطلا  ةراتسلا  قئاقر  حيزي   ، لخدملا ةجرد  دعصي 
دضانملا ىدحإ  ىلإ  دنتسي   ، ًابناج نینوبز  عفدي   ، ناخدلاب ءيلملا  هيرابكلا  ىلإ 

. ضرألا ىلع  طقسیف  اًسأك  بلقي   ، هیلع اوفرعتي  نأ  نود  اھولغاش  هیلإ  رظنیف 
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هلآ أدبت   . سانلا محازتي   . ءاسنلا ىدحإ  خرصت  امدنع  ثيداحألا  بخص  فقوتي 
نع زاھجلا  لصفب  نیصر  صخش  موقي   . وبمام ىقیسوم  فزعب  ىقیسوملا 

، صقرلا ةبلح  زاتجت   ، قودنصلا ىلع  سلجت  يتلا  انیفاریس   . تمص كلانھ   . رایتلا
. مامتھالا زكرم  لكشي  يذلا  ناكملا  ىلإ  لصتو  نییلوضفلا  نیب  اھقيرط  قشت 

. اھتخأ نبا  ةثج  يھ  ضرألا  ىلع  يتلا  ةثجلا  نأ  ىلإ  هبتنت 

2

نم ریثك  هیف   ، الیخناكرآ نبا   ، وردالاب سيديراب  وتریبموأ  ةایح  نع  فرعُي  ام 
. هتوم نع  فورعم  وھ  ام  لثم  تارغثلا 

لك لوھجم  لجر  هوبأو  الیخناكرآ  همأ   . ةنوحاطلا تیب  يف  ماع ١٩٣٩،  دلو 
كلذ نع  الیخناكرآ  لاؤس  ىدل   ) . سيديراب هتینك  نأ  ءانثتساب  هنع  ءيش 

(. ممصلا عنصتت  صخشلا 
تظحالو قوسلا  يف  اھتخأب  تقتلا  هدلوم  نم  روھش  لبق  اھنإ  انیفاریس  لوقت 

كلذ لعف  نأ  اھل  ادب  ذإ   ، رمألا لوح  قیلعتلا  ىلع  ؤرجت  مل  اھنكل   ، ىلبح اھنأ 
تیعُد امدنع  اھدولوم  تعضو  دق  الیخناكرآ  نأ  ْتفرعو  مارتحا .» ةءاسإ  نوكیس  »

يأ يف  الو  تقولا  كلذ  يف  ِتأت  مل  مألا  نأ  نم  ةدكأتم  يھو   . هدیمعت روضحل 
. دیلولا يبأ  مسا  ركذ  ىلع  رخآ  ٍلات  تقو 

. اًدیفم ًالجر  هنم  لعجت  نأ  تررق  الیخناكرآ  نكلو   ، روخاملا يف  لفطلا  عرعرت 
لوخدلاو  ، جردلا دوعصو   ، ءانفلا ىلإ  جورخلا  اریفالاك -  لوقت  هیلع -  اًروظحم  ناك 
نحرشي نأ  نم  تافظوملا  الیخناكرآ  تعنمو   . ءانفلا ىلع  لالطإلا  وأ  فرغلا  ىلإ 

هذھل ناكو   . تیبلا ىلإ  نولخدي  نيذلا  لاجرلا  هیلإ  ىعسي  يذلا  ام  لفطلل 
ةسردم ىلإ  لخد  سيديراب  وتریبموأ  نأ  ثیحب   ، دیج لوعفم  تاعونمملا 

، لوألا سوردلا  موي  يف   . اًمامت لھاج  وھو  ثیغنیمود  يد  سیتروأ  افیسوخ 
لأس تیبلا  ىلإ  لفطلا  عجر  نیح   . نوكي نم  نوفرعي  نيذلا  راغصلا  هؤالمز  هملع 
تناك ام  اذإ  لفطلا  اھلأسف   ، معنب اریفالاك  هتباجأف  ؟»،  ةرھاع تنأ  لھ   » ، اریفالاك

. ةریبك مأ  اھنأو  نأ ال،  اریفالاك  هیلع  تدرف   ، ةرھاع همأ 
ةحابلا يف  ةیعاقيإ  تاخرص  ةسردملا  ةريدم  تعمس   ، ثلاثلا سوردلا  موي  يف 

دونھ لثم   » ةرئاد يف  نوزفاقتي  ًالفط  نیثالث  تأر   . يرجي يذلا  ام  ىرتل  تجرخف 
ةقلحلا طسو  يفو  انوردالابلا .» نبا   » نوخرصي مھو  ءارمحلا » ةرشبلا  يوذ  نم 

. يكبي وردالاب  سيديراب  ذیملتلا  ناك 
وزیب نوثالثلا  هیف  فلغمو   ، ةسردملا نذآ  ةقفارمب  هتیب  ىلإ  وتریبموأ  لسرُأ 
نأب مألا  وجرت  ةريدملا  نم  ةیصوتو   ، لیجستلل اھتعفد  دق  الیخناكرآ  تناك  يتلا 

. ىرخآ ةسردم  ىلإ  لفطلا  لسرت 
. اھنبا نع  لصفنتل  ناح  دق  تقولا  نأ  تكردأ  ةلاسرلا  كلت  الیخناكرآ  تأرق  نیح 
، ةدیعب ندمب  سرادم  يف  مویلا  كلذ  ذنم  هتلجس   ، ةليذرلا نع  هداعبإ  فدھبو 

. اھتنھم يف  اًدحأ  كشلا  رماخي  الو  مألا  مسا  دحأ  فرعي  ثیح ال 
، ةیعوبسأ لئاسر  اھنبال  بتكت  الیخناكرآ  اھیف  تراص  يتلا  ةرتفلا  يھ  كلت 
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ام نھدي  نأب   ، حئاصن اھیف  هل  مدقت   ، رطسُم قرو  ىلع  رضخأ  ربحب   ، ادج ةليوط 
بنجتل بونجلا  هاجتاب  هامدقو  ماني  نأو   ، دربلا نم  ةيامحلل  نھدب  هینذأ  ءارو 

دري ناكو   . اھنبا اھنم  عاض  نم  ىوس  هظفحت  امم ال   ، كلذ ریغو   ، نیعلاب ةباصإلا 
تجرخ نيأ  نم  فورعملا  ریغ  نم  اًدوقن -  بلطي   ، ةبضتقم لئاسرب  اھیلع 
لئاسرلا كلتل  نكي  مل  نيرصاقلل .-  دسفم  أوسأ  يھ  دوقنلا  نأ  ةركفب  الیخناكرآ 

ةریغص ةبلع  يف  هخيرات  ىتح  اھب  ظفتحت  تلازام  الیخناكرآ  نكل   ، ریثأت يأ 
. ةشكرزم

فشتكا نیح   ، ىلوألا ةرملا  يف   . تارم ةدع  ةیلخادلا  هتسردم  لفطلا  لدب 
مامحلا رادج  يف  نیبقث  دوجو   ، وغادروم يف   ، يدنیللأ وثانغإ  ةسردمب  فرشملا 

دنع  ، نییلخاد ذیمالت  ةدع  هنع  فشك  ام  بسحو   . هتجوز همدختست  يذلا 
سيديراب ذیملتلا  امھثدحأ   ، مدختسُي املق  رمم  يف  نیبقثلا  نإف   ، مھباوجتسا

ةعطق هئالمز  نم  يضاقتي  ناكو   ،  - رمعلا نم  ةرشع  ةیناثلا  يف  ناك  وردالاب - 
ضوح يف  يھو  فرشملا  ةجوز  ةيؤر  لباقم  نوتسیت  ةئف  نم  ةلمع 
. ضاحرملا دعقم  ىلع  ةسلاج  اھتيؤر  لباقم  وفاتنس  نيرشعو   ، مامحتسالا
ةنيدمب  ، ایتوكسإ ناوخ  ةسردم  يف  ذیمالت  ةدع  اكش   ، كلذ نم  ةنس  دعب 
ىضاقتي  . مھلغتسي وردالاب  سيديراب  ذیملتلا  نأ  نم  ةسردملا  ةرادإل   ، ونافيوك
سيرییتوغ ذیملتلا  لعجي   ، هل اوعفدي  مل  اذإو   ، مھنم دحاو  لك  نم  ایعوبسأ  وزیب 

. مھبرضب اليروغلاب -  ریھشلا  وكساراك - 
. ىلوألا ةنسلا  هني  مل  هنكلو   ، سافيوك يف  بطلا  ةیلك  لخد  هنأ  هنع  فرعُي 

فرعُي مل  هئالمز -  دحأ  ىلإ  نیكس  ةنعط  هجو  موي  ةأجف  هتسارد  تعطقنا  دقف 
تناكو  ، ةطرشلا تءاج  دقو   ، سردلا تاعاق  ىدحإ  يف  ترج  ةعقاولا  ببسلا .- 
جالع فیلاكت  تعفد   . لخدتت نأ  الیخناكرآ  ىلع  ناكف   . ةریبك ةلكشم  كلانھ 
ظحلا اھفلاح  دقو  تاءاعدالا -  اوبحسي  يك  اًریبك  اًضيوعت  هتلئاعل  تمدقو  حيرجلا 

، يضاقلا ترتشاو   ، اًدوھش ترتشا   ،  - نیینالقعو ءارقف  سانأ  عم  تلماعت  اھنأب 
هنأب نودنير  زاجملا  اھعنقأ   . عراشلا يف   ، اًقیلط اھنبا  تأر  نأ  دعب  الإ  حرتست  ملو 

. ةحیضفلا يضقنت  امثير  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  وتریبموأ  باھذ  لضفألا  نم 
ملعتي نأب  لمأت  مألا  تناكو   . سولجنأ سول  يف  ةنس  سيديراب  وتریبموأ  ىضمأ 
تناكف  . ةراجتلا يف  لمعلاب  رقتسي  نأ  هل  نكمي  ةفرعملا  هذھبو   ، ةيزیلجنإلا

نود سیتنيروك  سال  يد  وردیب  ناس  ىلإ  وتریبموأ  عجر  ةئطاخ : فصن  اھتاعقوت 
يتلا شاخشخلا  روذب  لباقملاب  هعم  رضحأ  هنكلو   ، ةدحاو ةيزیلجنإ  ةملك  ةفرعم 
يف هل  ةیقبتملا  ةلیلقلا  تاونسلا  لالخ  يلبقتسملا  هلخد  ردصم  لكشتس 

. ةایحلا
نم تامیلعتب  هنكلو   ،« ودنیل وكیسكم   » يف شیعلا  سيديراب  وتریبموأ  لصاو 

، ناك ثیح   ، سینوديرب سول  عراش  يف  اًتیب  رجأتسا  ودبي -  امك  هیلغشم - 
تاردخملا ئبخي  ناك  هنأ  دب  الف  عقاولا  يف  امأ   . اًروذب عیبيو  يرتشي   ، ايرھاظ

اًئیش تیبلا  يف  دجت  مل  ةطرشلا  نأ  هيونتلا  بسانملا  نمو   . تابراضملاب موقيو 
ناك نيذلا  نم  فاشتكا  ىلإ  لصوتت  ملو   ، وتریبموأ توم  دعب  طروتلا  ىلإ  ریشي 

. مھعم لصاوتي 
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حطسملاو ضيرعلا  هجولا  رھظي   ، ةظوفحملا ثالثلا  سيديراب  وتریبموأ  روص  يف 
يدنھ رعشك  طبسلا  رعشلاو   ، همأ نع  هثرو  يذلا  نیتملا  كفلا   ، هسفن

يف . Benito Juárez عاعرلا ثيراوخ  وتینیب  نم  عونب  هبشأ  طلستملا : ةریعصتو 
نولب ءارمحلا  ةفوشكملا -  كيوبلا  ةرایس  دوقم  ءارو  روكذملا  ودبي  ىلوألا  ةروصلا 
دیحولا فرتلا  تلكشو  هلمعل  ةلیصح  لوأك  اھارتشا  اھوأر -  نم  لوقي  امك   ، مدلا
ةروصلا يفو   . ایساكأ ةرجش  ةروصلا  قمع  يف   . هتایح يف  هیلع  لصح  يذلا 
سدسم ىنمیلا  هدي  يف  لمحي   . ةططخم ةزنكب  ةیبناج  ةطقل  يف  رھظي  ةیناثلا 

مغرلا ىلعو   . هلایتغا دنع  ةيودیلا  ةبیقحلا  يف  هلمحي  ناكو  رایع ٣٥،  ارداوكسإ 
روسلا نأ  الإ   ، ّطق ايران  اًحالس  مدختسي  اھنبا  رت  مل  اھنأ  دكؤت  الیخناكرآ  نأ  نم 

. بير الب  ودنیل » وكیسكملا   » ىھلم روس  وھ  ةروصلا  قمع  يف  رھظي  يذلا 
وھو مستبي   . للبم هرعش   ، ةحابسلا سبالمب  وتریبموأ  رھظي  ةثلاثلا  ةروصلا  يف 
يف دعجم  اھرعش   ، ةیفير ةلیمج   ، ةأرما رصخ  هعارذب  طیحيو  اریماكلا  ىلإ  رظني 

. ةیضارعتسا مامحتسا  سبالم  يدترتو   ، ةعنطصم تاقلح 

4

ال  » هنأ اھل  ادب  ذإ  هفطلتست  ملو   ، ءارمحلا ةرایسلا  يف  هتأر  دق  تناك  اھنإ  لوقت 
ةراظن عضيو  رمحأ  اًصیمق  يدتري  وتریبموأ  ناك  هیلإ .» هابتنالا  تفل  ىوس  ديري 
مايألا دحأ  يف   .... خلإ  ، ةرثكب ریفنلا  ىلع  طغضيو   ، كرحملا مداع  حتفي   ، ءارضخ
ناكو ةئجافم  ةرادتساب  ماقو   ، هترایسب رھظ  امدنع  عراشلا  زایتجا  ديرت  تناك 
حتف  ، رذتعي نأ  لدبو   ، ةرایسلا فقوأ   ، ةبعترم اھآر  نیح   . اھمدصي نأ  كشو  ىلع 
راس  . ةناھإلاب ترعش  اھنأل  اھقيرط  تلصاو  اھنكل   . دوعصلا ىلإ  اھاعدو  بابلا 
يتلا ءایشألا  نم  ايأ  لوقي  نأ  نود   ، اھنم ةديدش  ةبرقم  ىلع   ، ةرایسلاب اھءارو 
اھءارو لظ   . اھبارغتسا كلذ  راثأ   . تالاحلا هذھ  لثم  يف  ءاسنلل  لاجرلا  اھلوقي 

. مادقألا ىلع  ًایشم  الإ  رورملا  نكمي  ثیح ال   ، ويراوتناسلا ةعلط  ىتح  ةرایسلاب 
نع اھب  قحلو  ةفوشكملا  ةرایسلا  كرت  دوعصلا  قيرط  تذختا  اھنأ  ىأر  نیح 
نودو ةئيذب  ءایشأ  اھل  لوقي  نأ  نود   » ، اھیلإ لوصولاو  اھكاردإ  لواحي  نأ  نود   ، دعُب
ْتدعص  ، بابلا ْتقلغأ   ، ْتلخد  ، اھتیب ىلإ  ْتلصو  اھسمل .» ةینب  اھنم  بارتقالا 

أدب مث  ةھینھ  ددرت   ، تیبلا ةلابق  فقي  ناك   ، هارتل ةذفانلا  نم  تلطأو  اھترجح  ىلإ 
لاقي ام  اھل  نلقف  اھتاقيدص  نم  ددعل  هتفصو  ةیلاتلا  مايألا  يف   . ردحنملا لزني 
رطضا هنإو   ، نجسلا يف  ناك  هنإو   ، ةيدمب ىتف  نعط  هنإو   ، وردالاب نبا  هنإ  هنع :

نع ًالضف   ، تاردخملاب رجاتي  هنإو   ، ةحیضفلا يضقنت  امثير  دالبلا  ةرداغم  ىلإ 
. ةلیختم مئارج  ةدع 

هتمھم  . ةددحم تامیلعتب  سینوردیب  ىلإ  رامّوییغ  ويرتميد  يطرشلا  لصو 
نوموقي نمو  شاخشخلا  يعرازم  نیب  طیسولا  نع  فشكلا  يف  لثمتت 

نأب اًكوكش  كلانھ  نألو   . ةمكاحم ءدبل  ةلدأ  عمجي  نأو   ، ةیقنتلاو ريركتلا  تایلمعب 
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مدعب رماوأ  رامّوییغ  ىدل  تناك   ، ةیلحملا تاطلسلا  ةيامحب  عتمتي  طیسولا 
يف هسفن  لجس   . هترايز ببس  نع  فشكلا  مدعو  تاطلسلا  كلتب  لاصتالا 

ىضمأو ةایحلا  ىلع  نیمأت  دوقع  تاعیبم  لیكو  هنأ  ىلع  يسنرفلا  قدنفلا 
ال  . اًئیش فشتكا  ةأجفو   . جئاتن ىلإ  لصوتلا  نود  ةقطنملا  يف  عیباسأ  ةدع 

لوقح فشتكا  دق  ناك  يذلا  ّايودیب -  رثأ  هئافتقاب  امبر  وھ : فیك  الو  وھ  ام  فرعُي 
رھظ يذلا   ، سيديراب وتریبموأ  ىلإ  لصوتو  لیصاحملا -  قرحأو  شاخشخلا 

، ربمفون / يناثلا نيرشت  موي ١٥  ةیئاضقلا  ةطرشلا  فیشرأ  يف  ةرم  لوأ  همسا 
. رامّوییغ ريرقت  يف 

هلوقي ام  قدصت  نأ  اھیلع  ناك  ام  اذإ  فرعت  ال  اھنإو   . اًریثك يناعت  اھنإ  لوقت 
نوكي نأ  نكمي  هنأ ال  اھبلق : اھل  هلوقي  ام  وأ   ، ثیبخ لجر  وتریبموأ  نأ  نع  سانلا :
سافيوك نم  فزخ  قيربإب  ظفتحت  تلاز  ام   . ةفطاعلا كلت  لثمب  وھ  نم  اًريرش 

يف ّطق  هعم  دوعصلا  ىلع  قفاوت  مل  قداص .» بح   » لوقتو  ، اھیلإ وھ  هادھأ 
ةرایسلا نأل  ًالوأ :  ، وغادروم دنع  تاجلثم  لوانتل  اھاعد  امدنع  ىتح   ، ةرایسلا
اھدحو ةرایسلا  اھبوكر  نأ  اھداقتعال  ًایناثو :  ، اھوري نأ  سانلل  نكميو   ، ةفوشكم

ىتح اھیلع  ظافحلا  ىلع  ةممصم  تناك  يتلا  اھتراكب  اھدقفُیس  باش  عم 
يشمتلا ىوس  رخآ  لیبس  نم  يئانثلل  كرتت  مل  تاروظحملا  هذھ   . جاوزلا

. ةلزعنمو ةرجشم  عراوش  يفو   ، رھنلا نم  ةبيرقلا  عراوشلا  ربع  ثيدحلا  لدابتو 
ام عم  قفاوتت  ال  هتایح  نع  ءایشأ  اھل  يوري  وتریبموأ  ناك   ، ريواشملا كلت  يف 
مأ ةقیقحلا  وھ  هلوقي  ام  ناك  اذإ  امیف  باترت  اتیشنوك  لعجي  امم   ، سانلا هلوقي 
ءانبألا نع   ، جاوزلا يف  اھتاططخم  نع   ، لبقتسملا نع  هثدحت  تناك   . اھعدخي هنأ 

مل  . مھل اھرفوتس  ةیبرت  يأو  مھیلع  اھقلطتس  ءامسأ  ةيأو   ، مھبجنتس نيذلا 
ةوقب اھعارذ  كسمأ  نأ  ىلإ  هظیغ  ریثتست  ثيداحألا  هذھ  لثم  نأ  كردت  نكت 
دعب  . يلخادلا اھلاورس  اھنع  عزنو  اًضرأ  اھحرطف   ، ردحنم ىلإ  اھداتقاو  موي  تاذ 

ةصرفلا اتیشتنوك  تزھتناف   ، فئاخ وھ  نمك  تاظحلل  وتریبموأ  لظ   ، كلذ لعف 
ثیح اھرظتني  وتریبموأ  ناك   ، يلاتلا مویلا  يفو   . اھب قحلي  مل   . ةضكار جرختل 

 - تابھارلا اھريدت  ةسردم  يف  اًسورد  يطعت  اتیشتنوك  نأل  رمتس -  اھنأ  فرعي 
. ةیناث هتيؤر  ديرت  اھنإ ال  هل  تلاقف   . حفصلا اھنم  بلطو 

ثيدحلا لدابتو  تنيروك  وردیب  ناس  ىلإ  تالحر  ةدعب  رامّویيوغ  يطرشلا  ماق 
يذلا تیبلا  ىلإ  بھذ  دق  هنأ  لمتحملا  نمو   . سيديراب وتریبموأ  عم  تارم  ةدع 

دق يطرشلا  نوكي  امبر   . هالاق ام  اًفورعم  سیل   . سینوديرب سول  عراش  يف 
يأب رھاظتي  مل  امبرو   . تاردخم ءارش  وأ  ةعورزم  اًضرأ  عیبي  نأ  ديري  هنأب  رھاظت 
وزیب فالآ  ةرشعلا  نأب  يوق  لامتحا  كانھ   . نوكي نم  ةطاسب  لكب  لاقو  ءيش 
دق ربمسيد  / لوألا نوناك  نم  لوألا  مویلا  يف  فرصملا  نم  وتریبموأ  اھبحس  يتلا 
امك وتریبموأل  ترفوت   ، ْتلت يتلا  مايألا  يف   . رامّوییغ يطرشلا  يدي  ىلإ  تھتنا 

. اھلغتسي ملو   ، بورھلل ةریخأ  ةصرف  ودبي 
مامجتسالا زكرم  ىلإ  هعم  باھذلا  ىلع  تقفاوو  هحاحلإ  نم  تبعت  اھنإ  لوقت 

ةلفاح يف  ةلحرلاب  اموقي  نأب  ًاطرش  ءدبلا  يف  تعضوف   ، نّويارافلإ يرحبلا 
يضمت تالفاحلا  نأ  تأر  نیح  اھيأر  تلدب  اھنكلو   ، ةرایسلاب سیلو  ةماع 
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لواحي ملو  ديدش  مارتحاب  وتریبموأ  اھلماع  دقو   . ةرایسلاب ابھذف   ، ادج ةمحدزم 
مویلا ایضمأ   . اھب ظفتحت  يتلا  ةروصلا  فرتحم  لاوج  روصم  امھل  طقتلا   . اھلالغتسا
حتفي وھ  امنیبو   ، سیتنيروك سال  يد  وردیب  ناس  ىلإ  امھتدوع  دنعو   . نيدیعس
تیشخ اھنإ  اتیشتنوك  لوقتو   . نانثالا اھاوخأ  َّرم   ، لجرتتل ةرایسلا  باب  اھل 

،  - لاجر عم  جورخلا  اھیلع  ارظح  دقف  وتریبموأ -  ىلع  اھاوخأ  مجھتي  نأ  ةظحلل 
ول امك   ، تافتلالا درجمب  اموقي  نأ  نود   ، فیصرلا ىلع  امھریس  الصاو  امھنكلو 
، تیبلا ىلإ  تعجر  نیح  اھنكلو   ، اھسفن يھ  هتنظ  ام  اذھ   . اًئیش ايري  مل  امھنأ 
نبا  » ةيؤرل ةدوعلا  نم  اھاعنمو  ةوسقب  اھاخبو   . نیبضاغ اھراظتناب  اناك 

«. انوردالاب
. امھدحأ لاق   ،« تومي فوس   ، كنم بارتقالا  ىلإ  لجرلا  اذھ  داع  ام  اذإ  » -

ناظفتحي نيذللا  امھیسدسم  اجرخأ  دق  اھيوخأ  نأ  اتیشتنوك  تأر   ، كلذ دعب 
. تيزلاب امھحسم  آدبو   ، جاردألا دحأ  يف  امھب 

يطرشلا سینوردیب  ىلإ  لصو  ربمسيد  / لوألا نوناك  نم  عباسلا  موي  يف 
نم اھب  ءاج  يتلا  تامیلعتلا  هّملسو  رامّوییغ  يطرشلا  ىلإ  مضناو   ، وكیشتاب

. لاقتعالا ذیفنتل  يزكرملا  بتكملا 
بابلا قرط  اھسيدق -  دیع  موي  رھشلا -  نم  نماثلا  مویلا  حابص  يف  هنإ  لوقت 
ةفوفلم ةبلع  هعمو  وشتیت -  هنأ  جتنتسُي  فصولا  لالخ  نم  لوھجم -  لجر 

مدع تررق  دقف   . اھملست اتیشتنوك  تضفر   . سيديراب وتریبموأ  اھلسرأ  ةيدھك 
. كلذ اھیلع  ارظح  اھيوخأ  نأل   ، وتریبموأ ةيؤرل  ةدوعلا 

وتریبموأ لاقتعاب  مایقلا  كشو  ىلع  وكیشتابو  رامّوییغ  نایطرشلا  ناك 
ددع هقفاري  نوِیلَغلا  ةناح  نم  هجورخ  ءانثأ   ، ًالیل ةعباسلا  ةعاسلا  يف  سيديراب 
ةعامج نوكت  نأ  ةیشخ  هلاقتعا  ىلع  امدقُي  مل   . يشتايراملا يفزاع  نم 
اقحالُي نأو  ًالیلق  راظتنالا  اررقو   . ةمواقم اودبُي  نأو  مھتملل  ءاقدصأ  يشتايراملا 

. ويراوتناسلا ةعلط  ىلع  اًدوعص  تضم  يتلا  ةعامجلا  برق  نع 
« ةدحاجلا  » نحل نوفزعي  يشتايراملا  يفزاع  تعمس  امدنع  اھنإ  لوقت 

يذلا وھ  وتریبموأ  نأو  اھیلإ  ةھجوم  ةینغألا  نأ  فرعت  تناك   . ریبك مغب  تسحأ 
تیبلا يف  اھيوخأ  نأل   ، فرصني نأ  وتریبموأ  نم  بلطت  نأ  دوت  تناك   . اھھجوي

نئج تارئاز  اھيدل  نأل  عراشلا  ىلإ  جورخلا  عیطتست  ال  اھنكلو   . ناحلسم امھو 
 - تاینغأ ةدع  اوفزع  نییشتايراملا  نإ  لوقت   . نھعم نوكت  نأ  اھیلعو  اھتئنھتل 

: ثبخب  ، اھولأس اھتیب  يف  اوناك  نيذلا  صاخشألاو  ىرخأ -  تاینغأو   ،« ةنایخ »
؟ اتیشتنوك اي  اتانریسلا  هذھ  نوفزعي  نمل  - 

نم لیلق  دعبو   . ءانفلا ىلإ  نالزنيو  ةلاصلا  نم  ناجرخي  اھيوخأ  تأر  اھنإ  لوقت 
تعاطتساو  ، ةذفانلا نم  ْتلطأ   ، ةریخألا ةینغألا  فزع  نییشتايراملا  ءاھنإ 

تعمس ذئدنعو   ، وتریبموأ معم  سیلو   ، ردحنملا ىلع  ًالوزن  نوشمي  مھتيؤر 
يذلا ام  ةيؤرل  باھذلا  تررقو  ديزملا  لّمحت  عطتست  ملف   ، بابلا ىلع  اًقرط 
نيوخألا نأ  ودبي   ) . تاقلطلا توص  تعمس  امدنع  جردلا  ىلع  لزنت  تناك   . ثدحي

رانلا اقلطأو  لبح  دشب  بابلا  احتف   . صصألا ضعب  ءارو  نیسرتمتم  اناك  اروماث 
(. وتریبموأ ناك  دقو   ، ةبتعلا دنع  ناك  نم  هاجتاب 
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، دعُب نع   ، هیلع نوضبقیس  نم  ةعباتم  وكیشتابو  رامّوییغ  نایطرشلا  لصاو 
هيرابك لخدي  هايأر  امدنعو   . يدنیللأ عراش  زاتجا  امدنعو  ردحنملا  لزن  امدنع 

. ةیصانلا دنع  فقي  ناكو   ، ونایبوغیس يطرشلل  اًراذنإ  ایطعأ   ،« ودنیل وكیسكم  »
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حبصي  ، ةكرحلا هذھ  ءاھتناب   . همأ ربختل  هيرابكلا  نم  ءاسنلا  ىدحإ  تجرخ 
نم كانھ  سیل   . ةثجلا ىلإ  ناتتفاب  نورظني  عیمجلا   . ةینف ةحولب  هبشأ  دھشملا 
هنإ  . ریفصلا عمسُي  ةأجفو   . تمص  . لضفأ ةروصب  ةيؤرلا  نوديري  نم  الإ  كرحتي 

ةظحللا رسكنت  ةھینھ  لالخ   . ةیصانلا نم  هسفن  نع  نلعي  ونایبوغیس  يطرشلا 
عمج ركذي  ریفصلا   . بعرلا يتأي  توملل  روقولاو  نوتفملا  لمأتلا  دعب   . ةجرحلا
روھظلا ديري  دحأ  ال   . بابلا وحن  نوعفدني  مھلعجيو  ةدوجوم  ةطرشلا  نأب  نئابزلا 

، قاروألا عازتنا   ، محازت  . ىھلملا يف  ثدح  ام  اوأر  نيذلا  دوھشلا  ةمئاق  نمض 
نأ نود  نوضمي  اًرذحو  ًاطوحت  رثكأ   . قرفتلاو عراشلا  ىلإ  جورخلا   ، زجاحلا ضيوقت 

ىضوفلا يھتنت  امدنع   . حالسلا ةحاس  ىلإ  لوصولا  ىتح  ءارولا  ىلإ  اوتفتلي 
. لدُنلاو ءاسنلاو  ةثجلا  ىوس  دجي  ال  لحملا  ىلإ  ونایبوغیس  يطرشلا  لخديو 

: لوقيو رخآ  اًریفص  قلطي 
. باوبألا اوقلغأ   . كرحتي دحأ  ال  - 

بیبطلا ءيجم  رظتنُي  امنیب  لمملاو : نزحملا  نیب  ام  ءيش  وھ  كلذ  يلي  ام 
تاظحالم لجست  اھترجح  يف  تناك  يتلا  مألا  يتأت   ، ماعلا بئانلاو  يعرشلا 
ثودحب اھوربخأ  ثدحي -  يذلا  ام  ىرتل  هيرابكلا  ىلإ  لخدت   ، ریغصلا اھرتفد  يف 

ىلع اًتیم  اھنبا  ىرت  نیحو  وھ -  ام  لوقلا  ىلع  اوؤرجي  مل  مھنكل   ، عیظف رمأ 
نم دحأ  اھلثم  عمسي  مل   ، ةیقلح  ، ةموھفم ریغ   ، ةبيرغ تالولو  قلطت   ، ضرألا

، اھیعارذ نیب  اھنضتحت  الو   ، ةثجلا نم  برتقت  . ال  دعب امیف  اھلثم  عمسُي  نلو  لبق 
ةفاح ىلع  سلجت   ، عجارتت امنإو   ، ضارتفالا نكمي  املثم   ، ةیكاب اھیلإ  رظنت  الو 

. خرصتو اھینیع  ضمغت   ، اھیتبكر ىلع  اھيدي  عضت   ، يسرك
ِتنك نيأ  : » رضحملا ةباتك  لجأ  نم  ةيرورضلا  ةلئسألا  هجوي  ماعلا  بئانلا  لیكو 
فیك  » »؛ صاصر قالطإ  عمسأ  مل   » ؟»، صاصرلا تاقلط  ِتعمس  نیح  ِكترضح 

... خلإ  ،« ضرألا ىلع  اًتیم  تيأر   » ؟»، ثدحي ًابيرغ  اًئیش  نأب  اًذإ  تملع 
ضرألا ىلع  ةبیقحلا  عضي   ،  - موكزم هنإ  عافلو -  ةعبقب   ، اًرخأتم بیبطلا  لصي 
قلغي  ، فاعسإ ةرایس  بلطيو  فتاھلا  ىلإ  كلذ  دعب  هجوتي   . ةثجلا ضبن  سجيو 

. هتیب ىلإ  يضميو  هتبیقح  لوانتي   ، فتاھلا
وحن هجتملا  هجولا  امأ   . وتریبموأ لوح  اھنعضوو  تانادعمش  ءاسنلا  تلعشأ 
مھعمو فاعسالا  ةرایس  مقاط  لصو   . قرزأ يريرح  ليدنمب  هنیطغف  ىلعألا 
اوجرخو نینادعمش -  كلذ  ءانثأ  يف  نیبلاق  اھقوف -  دسجلا  اوعضو   ، ةفحِملا
ةعاسلا نأ  نم  مغرلا  ىلع  عراشلا  يف  سانلا  نم  دشح  كلانھ   . هنولمحي

: باوجتسالا لصاوي  ةماعلا  ةباینلل  لیكو   . ًالیل فصنلاو  ةرشع  ةيداحلا  ىلإ  ریشت 
«. ؟ تظحال اذام   ، كترضحو »
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يف هدسج  ناك  امنیبف   . هبایغب سيديراب  وتریبموأ  ىلع  رھسلا  ىرج 
ةوسنلا تعمتجا   ، يبطلا هحيرشت  رظتني   ، ةدضنم قوف   ، يندملا ىفشتسملا 

دحأ يف  ةلواطلا  نعضو   ، ماعطلا ةعاق  يف   ، داوسلاب تاحشتم   ، تایكابلا
نھدوقت ةحبسملاب  نیلصو  ضرألا  ىلع  نعكر   ، اًعومش نلعشأ   ، ناكرألا

ىلع رھسلا  الیخناكرآ  رضحت  مل   . اھبابش يف  ةعرو  ةنيدتم  تناك  يتلا  اریفالاك 
، ةملظملا اھترجح  يف   ، ةسعانو ةدیحو   ، ةئداھ ةلیللا  تضمأ   . بئاغلا نامثجلا 

يذلا ّايودیب  بیقنلا  امأ   . هبرشتل اریفالاك  اھل  هتدعأ  سخ  قاروأ  يلغم  لضفب 
سیتنيروك سال  يد  وردیب  ناس  ىلإ  لصوف   ، ثدحلاب ایفتاھ  انیفاریس  هتربخأ 

يف ماعطلا  ةعاق  ىلإ  لخد   ، يزمرقلا مھسلا  ةكرشل  ةریخألا  ةلفاحلا  يف 
مسرو ضرألا  ىلع  ةدحاو  ةبكرب  اثجو   ، هتعبق علخف  يذلا » انابأ   » ةلیترت فصتنم 

، ةھینھ دعب   . دحلم هنأل  ةردان  تالاح  يف  الإ  هلعفي  ال  ام  وھو   ، بیلصلا ةراشإ 
. يسرك ىلع  سلج   ، ةفرغلا يف  دوجوم  ریغ  ىفوتملا  نأ  ىلإ  هبتنا  نیح 
اھقفاري  ، انیفاریس تمدقت   ، يلاتلا مویلا  حابص  نم  ةرشاعلا  ةعاسلا  يف 
جارخإب اًحيرصت  اھحنمل  ةيدلبلا  ةسائر  ىلإ  بلطب   ، نودنير زاجملاو  ّايودیب  بیقنلا 

ناكو  ، ةيدلبلا سیئر  اھربخأ  ذئدنع   . يندملا ىفشتسملا  نم  اھتخأ  نبا  نامثج 
ةظیفح تراث  ودنیل .» وكیسكملا   » قالغإب لصو  دق  اًرمأ  نأب   ، اھل اًقيدص 

ىلإ نودنير  زاجملاو  ّايودیب  بیقنلا  لصوت   ، دعب امیف  نكلو   ، رمألا لوأ  انیفاریس 
قرخ لداعي  هنأل  اًحیحص : نوكي  نأ  نكمي  ال  ةيدلبلا  سیئر  هلاق  ام  نأب  اھعانقإ 

. ةلودلا روتسد 
توباتلا نوجرخُي  نفدلا  ةلاكو  وفظوم  ناك  امنیب   ، ءاسم ةعبارلا  ةعاسلا  يف 
ةروصب الیخناكرآ  نم  بحسُي  غیلبتلا : هعمو  ةمكحملا  بتاك  لصو   ، تیبلا نم 
ةحصلا ةمظنأب  مزتلي  ال  لحملا  نأل  ودنیل » وكیسكملا   » لمع حيرصت  ةیئاھن 
نوكي نأ  لدب  اًرتمتنس  نونامث  لاجرلا  ضیحارم  ةذفان  ضرع  الاكسیم : ةيالو  يف 

نيرشعو عبرأ  ةلھم  ةكلاملا  حنمُت   . نوناقلا ریشي  امك   ، اًرتمتنس نيرشعو  اًرتم 
. لحملا ءالخإ  لجأ  نم  ةعاس 

ام يردت  نكت  مل   ، اھیلع اھعالطا  دكؤتل  ةقیثولا  لفسأ  الخناكرآ  تعَّقو  امدنع 
انیفاریس قيرط  نع  ثدحلاب  نودنير  زاجملا  ربخُأ   . اھشوش ملألا  نأل   ، هلعفت

يتلا ةبرعلا  تلطعت   ، عییشتلا بكوم  لالخ   . ةيامح نع  ثحبلل  باھذلاب  دعوو 
تاولصلا ولتي  نأ   ، نفدلا نھاك   ، سیلاخارغ بألا  ضفر  دقو   . توباتلا لمحت 

يأ يدبي  نأ  نود  تامو  ةئیطخلا  يف  شاع  دق  ىفوتملا  نأ  ربتعا  هنأل   ، ةدوھعملا
ىلع يمغأ   ، بارت شفر  لوأ  نفدلا  لامع  ىقلأ  امدنع   . ةقداص مدن  ةمالع 

. الیخناكرآ
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ندجو  ، ءاسم ةسداسلا  ةعاسلا  يف   ، ةربقملا نم  تانوزحملا  تداع  امدنع 
نھحنم ىلع  قفاوي  مل  ةدلبلا  ةاضق  نم  ايأ  نإ  نھل  لاق  يذلا  نودنير  زاجملا 
يضاقلا نأ  ىلإ  اوھبتنا  ودنیل » وكیسكملا   » ىلإ نھلوخد  ىدلو   . ةيامحلا

ةلآ وعباطو  لدعلاب  بتاكلا  هعم  ناكو   . هيرابكلا يف  ًالجترم  ًابتكم  ماقأ  دق  سيروت 
تاریخألا ءالؤھ  لعجو   ، امھتافظوم نع  وردالاب  نیتخألا  يضاقلا  لصف   . ةبتاك

دحأ يف   ، اًدمعتم  ، اھعضوب رمأ  دق  ناك  ٍسارك  ىلع  نسلجيو   ، هيرابكلا نلخدي 
نم ةلباقملا  ىرخألا  ةھجلا  ىلإ  لاقتنالل  نھرود  كانھ  نرظتني  نأو   ، ناكرألا

. ةبتاكلا ةلآلا  وعباطو  لدعلاب  بتاكلا  هعمو  هسفن  وھ  سلجي  ناك  ثیح   ، ةلاصلا
توصب درت  نأ  ةأرما  لك  نم  بلطيو  تفاخ  توصب  هتلئسأ  هجوي  يضاقلا  ناك 

. هيرابكلا نم  جرخت  مث   ، يضاقلا اھیلإ  هھجوي  لاؤس  لك  ىلع  اًضيأ  تفاخ 
نم مك  ذنم  يھ : ءاسنلا  نم  ةدحاو  لك  ىلإ  يضاقلا  اھھجو  يتلا  ةلئسألا 
ءوس ِتیقلت  لھ   ، وردالاب نیتخألا  عم  نیلمعت  ىتم  ذنم   ، ءاغبلا نیسرامت  نمزلا 
. نيرخآ صاخشأ  نم  طغضب  ةربجم  وأ  كتدارإب  ةنھملا  نیسرامت  لھو   ، ةلماعم
ءوسل نضرعتي  مل  نھنأب  َنْبَجأ  رابتخالاب  نررم  يتاللا  ةأرما  نورشعلاو  عبسلا 

يف باوجتسالا  اذھ  يرجُأ  دقو   . نھتدارإب ةراعدلا  نسرامي  نھنأو  ةلماعملا 
اذھ هینعي  ام  ةیمھأو   . ةقیقحلا لوقب  نبجي  نأ  ءاسنلل  حیتت  ةبسانم  فورظ 
اًمامت ضقانم  مالكب  نحرص  نھسفنأ  تابوجتسملا  ءاسنلا  نأ  نم  ىتأتت  مالكلا 

. كلذ نم  اًرھش  رشع  ةعبرأ  دعب 
سال يد  وردیب  ناس  مكاحم  فیشرأ  يف  ظوفحم  رابتخالا  اذھل  يلصألا  ريرقتلا 

. سیتنيروك
: ةیماظن ریغ  رومأ  ةثالث  رھظت  سيديراب  وتریبموأ  تومب  ةقلعتملا  قئاثولا  يف  )

ةجیتن تام  دق  لمعلا  نع  لطاعلا  نأب  يحوي  ماعلا  بئانلا  هعفر  يذلا  ريرقتلا 
اًدحأ نأ  نم  مغرلا  ىلع   ،« ودنیل وكیسكملا   » لخاد ىرج  ران  قالطإ  لدابت 
ةمكاحم يأ  رجت  مل  ؛  ةيران تاقلط  توص  عمس  هنإ  لقي  مل  كانھ  اوناك  نمم 
ردحنملا الزن  دق  امھنأ  ىلع  ناقفاوي  وكیشتابو  رامّوییغ  نايرحتلا  ؛  اروماث نيوخألل 

امھنإ نالوقي  ال  امھنكلو   ، هیلع ضبقلاب  رماوأ  امھيدل  يذلا  صخشلا  نیقحالم 
يف ترثع  دق  تاطلسلا  نأ  ىلع  ةلدأل  دوجو  ال   . رضتحي ناك  هنأ  ىلإ  اھبتنا 
نأ تبثت  ةلدأ  ىلع  سینوديرب  سول  عراش  تیب  يف  وأ  ودنیل » وكیسكم  »

(. تاردخملا ةراجت  يف  لمع  دق  وردالاب  سيديراب  وتریبموأ 

4

لوح ّايودیب  بیقنلا  عم  انیفاریس  تشقانت   ، ماعطلا ةعاق  يف   ، ةلیللا كلت  يف 
مل الیخناكرآ  نأ  ودبيو   ، تیبلا نولخُي  امدنع   ، يلاتلا مویلا  يف  هلمع  بجي  ام 

. ثيدحلا كلذ  يف  كراشت 
هنإف  ، تقلغُأ دق  نیتخألا  تویب  ةفاك  نأ  ىلإ  رظنلاب   ، هنأ ّايودیب  بیقنلا  دكؤي 
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لامعأ يف  لمعلا  ىلإ  اھمامتھا  هجوت  نأو  تالماعلا  فرصت  نأب  انیفاریس  حصن 
. ىرخأ

دوجو وھ  لوألا  ببسلا   . نینثا نیببسل  هتحیصن  عابتا  تضفر  انیفاریس  نإ  لوقي 
نم ةدحاو  لكل  ضيوعت  عفد  ىلع  دیكأت  لكب  اھربجي  فوسو   ، رضاح ضاق 
قالغإ نأ  ىري  نودنير  زاجملا  نأ  وھ  يناثلا  ببسلاو   . لمعلا نم  تاحرسملا 

أدبي فوسو   . ایئاھن نوكي  نل  هنأو  هل  غوسم  ال  اًرارق  ناك  ودنیل » وكیسكملا  »
فوس اھنأب  انیفاریس  دعوو   ، رارقلا ءاغلإ  لجأ  نم  تاءارجإلا  نودنير  زاجملا 
ةداعإ نم   ، ريدقت دعبأ  ىلع  روھش  ةثالث  وأ  نيرھش  لالخ   ، اھتخأو يھ  نكمتت 

. امھلامعأ ناكم  حتف 
لوح بیقنلا  عم  ثيدحلا  انیفاریس  تلدابت   ، ءاسنلا حيرست  ةركف  داعبتسا  دعب 
ةدع اسرد   . لمعلا ىلإ  ودنیل » وكیسكملا   » دوعي امثير  نھنوذخأیس  نيأ 

ادعبتساو  ، قدنف ىلإ  ةأرما  نيرشعو  تس  عم  باھذلا  نم  ءادتبا   ، تالامتحا
يف ریخاوم  ةدع  ىلع  ءاسنلا  عيزوت  لامتحا  ىتح   ، فلكم هنأل  لامتحالا  اذھ 
فوس ةفیضُملا  ریخاوملا  نأ  ةروطخ  ببسب   ، انیفاریس هتضفر  دقو   ، ةقطنملا
هنكلو ينوناق  ریغ  ناكف  هاینبت  يذلا  لحلا  امأ   . ةعاضبلا ةداعإ  دعب  امیف  ضفرت 
ذخأ اررق   . رخآ قلغم  روخام  ىلإ  لوخدلل  قلغم  روخام  نم  جورخلا  ادج : طیسب 
ةرشع سمخ   ، ةحارلا لئاسو  لك  هیف  تیب  وھو   ، نوسنادلا ونيزاك  ىلإ  ءاسنلا 
ةجاح . ال  دحأ نھاري  نأ  نود  روھش  ةثالث  وأ  نيرھش  ءاضق  نھنكمي  ثیح   ، ةفرغ
زفقلاب تیبلا  ىلإ  لوخدلا  نكمي  هنأل   ، باوبألا ىلع  ةعوضوملا  ماتخألا  عزن  ىلإ 

ال بلقلا  ةبیط  ةأرما   ، سيدیبانیب اروروآ  ةدیسلل  وھو   ، رواجملا حطسلا  نم 
. وردالاب نیتخألل  لیمجلا  اذھ  ميدقت  ضفرت  نأ  اھل  نكمي 

5

رواجملا تیبلا  حطس  ىلع  نھتعمج  دق  انیفاریس  نإ  اتسیتواب  اروروآ  لوقت 
: نھل تلاقو 

نكفرغ يف  نكرتاو   ، طقف هنسبلت  ام  نرضحأ   . رداغنس تاذلاب  ةلیللا  هذھ  - 
. نيرھش دعب  عجرن  فوس  اننأل   ، كلذ ادع  ام  لك 

. نھذخأتس نيأ  ىلإ  نھرابخإ  أشت  مل   ، اھل نھتلئسأ  ةرثك  نم  مغرلا  ىلعو 
، ّايودیب يأ   ، وھ سلجي  نأ  ةركف  بحاص  وھ  اریلاكسإ  نإ  ايودیب  بیقنلا  لوقي 

ةثالثلا ةبترلا  طئارش  نأل   ، يركسعلا يزلا  ةعبق  رمتعيو   ، ةرایسلا ةذفان  بناجب 
هل ادب  ام  اذإ   ، قرطلا ةطرش  نم  دحأ  مھفاقيإب  ماق  لاح  يف  مارتحالاب  ىظحت 

ةئلتمم  ، رجفلا دنع   ، ماعلا قيرطلا  ىلع  تارایس  سمخ  نم  ةلفاق  ةيؤر  ًابيرغ 
. تاسدكم ءاسنب 

، اریلاكسإ بناج  ىلإ   ، ةرایسلا يف  سلجت  تناك  اھنإ  اتسیتواب  اروروآ  لوقت 
ةرایسلا باب  حتف   ، تیبلا نم  بیقنلا  جرخ  امدنع   ،« ودنیل وكیسكملا   » جراخ

. سلجو
، لباقملابو  . تاصغنم الب  اھنكلو   ، ةحيرم نكت  مل  ةلحرلا  نإ  ّايودیب  بیقنلا  لوقي 
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باب اوقرط   ، لالقتسالا عراش  ىلإو  ثيور  يد  نویثبیثنوك  ىلإ  مھلوصو  دنع 
حتفتو سيدیبانیب  ةدیسلا  ظقیتست  نأ  لبق   ، ةعاسلا براقت  ةدمل  مقر ٨٣  تیبلا 

. بابلا مھل 
يتلا دوقنلا  ّايودیب  بیقنلا  يطعت  انیفاریس  تأر  اھنإ  اتسیتواب  اروروآ  لوقت 

: مھل ًالئاق  نیقئاسلا  ىلع  اھعيزوتب  ّايودیب  بیقنلا  ماقو  اھتبیقح  نم  اھتجرخأ 
عضوو اًضيأ -  اذھ  اوركذتت  نأ  مكیلع  هومتركذت  اذإو   ، ةلیللا هذھ  هومتيأر  ام  اوسنا 

. همازحب اًقلعم  هلمحي  يذلا  سدسملا  ىلع  هدي 
نأ هیلع  ناك  امدنع  ةروطخ  هتایح  تاظحل  دشأ  ىدحإ  نإ  ايودیب  بیقنلا  لوقي 

. اھدحو زفقلا  تضفر  اھنأل   ، الیخناكرآ دیب  كسمي  وھو  رخآ  ىلإ  حطس  نم  زفقي 
. امھالك طوقسلا  كشو  ىلع  اناكو 

رایتلا ناك  نوسنادلا  ونيزاك  ىلإ  اولصو  امدنع  مھنإ  اتسیتواب  اروروآ  لوقت 
. هنولكأي اًئیش  مھعم  اولمحي  ملو  عومش  مھيدل  نكت  ملو   ، اًعوطقم يئابرھكلا 
جرخ  ، يلاتلا حابصلا  يف   . ةفرغ لك  يف  ناتأرما  تمانو  مالظلا  يف  اوقلتسا 

ةعاسلا يف  ءادغلا  اولوانتف   . قوسلا ىلإ  بھذو  فقسلا  ربع  اًزفاق  وشتیت 
. ءاسم ةیناثلا 

6

اروروآ ةدیسلا  تدقع  ربمسيد ١٩٦٢،  / لوألا نوناك  نم  رشاعلا   ، مویلا اذھ 
هاضتقمب ىلوألا  قفاوت   ، ايوفش اًقافتا  وردالاب  انیفاریس  ةدیسلاو  سيدیبانیب 

لصفي يذلا  رادجلا  يف  ةوجف  ثادحإب  وشتیت )  ) اریتان ویكیتسوإ  موقي  نأ  ىلع 
فدھب  ، وردالاب نیتخألا  تیب  ماعط  ةفرغو  سيدیبانیب  ةدیسلا  تیب  وھب  نیب 

نأ لالقتسالا  عراش  يف  مقر ٨٥  تیبلا  يف  نشعي  ّنك  يتاللا  ءاسنلا  نیكمت 
نزفقي نأ  ىلإ  ةجاح  نود  مقر ٨٣،  تیبلا  باب  ربع  عراشلا  ىلإ  نجرخيو  نلخدي 
مدقت نأ  وردالاب  ةدیسلا  تدھعت   ، لیمجلا اذھ  ميدقت  لباقمو   . حطسلا نع 

. رھش لك  نم  لوألا  مویلا  يف  وزیب  يتئم  غلبم  سيدیبانیب  ةدیسلل 
ةدیسلا هاضتقمب  قفاوُت  رخآ  قافتا  دقع  ىرج  تاذلاب  مویلا  اذھ  يف 
اھتاديدمت نم  كلس  لصوب  اریتان  ویكیتسوإ  وعدملا  موقي  نأ  ىلع  سيدیبانیب 

وزیب نيرشع  غلبم  لباقم   ، قصالملا تیبلا  ىلإ  رایتلا  لاصيإ  لجأ  نم  ةیئابرھكلا 
. ايرھش

اًرھش رشع  ةثالث  لالخ  نیبناجلا  لبق  نم  امھیلك  نيریبدتلا  مارتحا  ىرج 
وتيوك ولودویت  بیقنلا  هیف  رثع  يذلا  مویلا  ىتحو  دقاعتلاب  لافتحالا  ذنم  تضقنا 

. ءانفلا يف  ةنوفدملا  ثثجلا  ىلع 
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٩
ةيرسلا ةایحلا 
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1

ةحاس لوح  ةدوجوملا  كلت  يھ  ثيور  يد  نویثبیثنوك  يف  ةربتعملا  ةینبألا 
. سیموغ قدنفو  يطرشلا  شیتفتلا  زكرم   ، مكاحملا  ، يدلبلا رصقلا  حالسلا :

لمجألا حململا  نوریثك  اھربتعي   ، راغ ةرجش  نوثالثو  نامث  ةحاسلا  يف  ومنت 
 -. اًئیش يواست  ال  اھنأ  ىلع  نوقفاوي  عیمجلاف   ، سئانكلا امأ  ةيرقلا -  يف 
ًالكش اھحنمل  راجشألا  كلت  میلقتب  يناتسب  موقي  ماع  لك  يف  تارم  سمخ 

، روتسدلا ةقيدح  يف  ةدوجوملا  راجشألل  ةاكاحم  يف   ، اًنقتم ایناوطسا 
. ةيالولا ةمصاع  يھ  يتلا  سافيوكب 

نكمي ال  اھزكرم  نم  ءادتبا   . ةینبأ ةلتك  نوعبرأو  ناتنثا  اھیف   ، ةریغص ةيرق  اھنإ 
. لبازملا ىلإ  لوصولا  نود  عراوش  ةعبرأ  نم  رثكأ   ، هاجتا يأ  يف   ، يشملا

نورشعو ةینامث  ثورك  يد  نویثبیثنوك  يف  دجوي   ، فتاھلا لیلد  بسحو 
. سیموغ ةینك  نولمحي  مھنم  رشع  دحأ   ، اًكرتشم

ىري  ، بونجلا وحن  وأ  قرشلا  وحن  رظنو  اھعراوش  دحأ  يف  مھدحأ  فقو  ام  اذإ 
لوقح قفألا  دنع  هل  ىدبتتو   ، يبارتلا عراشلاو   ، نیطلا ناردج  روظنملا  يف 
اھعیمج  ، ةلثامتم باوبألا  نأ  ىریف   ، لامشلاو برغلا  هاجتاب  رظن  اذإ  امأ   . میسربلا

. ديدحلا نم  اھلكو   ، ةفلتخم ذفاونلا  عیمجو   ، يتیكسیملا رجش  بشخ  نم 
. ّطق میمصت  يأ  رركي  مل  هنأ  ردقُي  ةيرقلا  يلاھأ  نم  دادح  اھعنص  هذھو 

ال ذإ   ، ةيرقلا هذھ  زیمي  ءيش  يأ  دجوي  ال   ، راغلا راجشأو  ذفاونلا  نع  ًالضفو 
نم بلجُت  اھیف  عابت  يتلا  تايولحلاو   . ةاطغملا تايولحلا  ىتح  اھیف  عنصت 

. وتاغناروم
ونيزاك و  ، سیموغ قدنفو   ، يدلبلا رصقلا  نیقباط : نم  تویب  ةعبرأ  كلانھ 
دحاو تقو  يف  ادیُش  نالوألا  ناءانبلا   . سيدیبانیب ةدیسلا  تیبو  نوسنادلا 
دقو  . ةيوئملا ىركذلاب  تالافتحالا  لالخ  ماعلا ١٩١٠،  يف  امھنیشدت  ىرجو 
ثيور يد  نویثبیثنوك  يلاھأ  نم  يأ  رعشي  نأ  نود  ةنس  نوسمخ  تضم 
اتدیشو وردالاب  ناتخألا  تءاج  نأ  ىلإ   ، هتیب ىلإ  ناث  قباط  ةفاضإ  ىلإ  ةجاحلاب 
ةدیسلا تررق   ، هدییشت فصتنم  يف  ءانبلا  ناك  نیحو   . نوسنادلا ونيزاك 

 - فرغلا نم  ديزم  ىلإ  ةجاحب  اھنأل  سیل   ، اھتیب ىلإ  رخآ  قباط  ةفاضإ  سيدیبانیب 
نم يأ  تیب  نوكي  نأ  عم  حماستت  ال  اھنأل  امنإو  اھدحو -  شیعتو  ةلمرأ  يھف 

. اھتیب نم  اًعافترا  رثكأ  اھناریج 
نم ةبيرقلا  ةيوازلا  دنع   . رھنلا ةفض  نم  ءادتبا  يناثلا  وھ  لالقتسالا  عراش 
دعب  ، ًالیلق برقأو   . ةمحلمو لاماتسینلا  ةرذل  ةنحطم  دجوت  نوسنادلا  ونيزاك 
اوناك ثالثلا  ةيراجتلا  تالحملا  هذھ  باحصأ   . ریغص كشك  دجوي   ، عراشلا زایتجا 
يأ مدقي  مل   . قلغملا تیبلا  يف  نشعي  نھنأو  نعجر  دق  ءاسنلا  نأ  نوفرعي 

. ةطرشلا ىلإ  اًغالبإ  مھنم 

2
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ام ناریجلا  لبق  نم  نوسنادلا  ونيزاك  يف  ةایح  دوجو  ىلع  تاراشإ  تظحول 
ماع رياني  / يناثلا نوناك  فصتنمو  ماع ١٩٦٢  ربمسيد  / لوألا نوناك  نیب ١٠ 

:١٩٦٤
ءانفلا يف  عمست  تناك  ام  اًریثك  اھنإ  لوقت  رواجملا  تیبلا  يف  شیعت  ةأرما   -
ءاسن ةدع  تاوصأ  تعمس  ةرم  تاذو   . سبالم نولسغي  نم  ةجضو  ًاتاوصأ 

«. وكوكّوروك ةمامح   » ةینغأ نینغي 
يذلا تیبلا  رادج  رادجلا -  نع  زفقت  نأ  ءاسم  تاذ  تررق  اھنإ  ةاتف  لوقتو   -
تأر امدنع   ، رادجلا تلتعا  دق  تناكو   . وتاكوفأ رامث  طقتلت  يك  اًرغاش -  هنظت 

. رامثلا ىلإ  اھنقبس  دق   ، تاینحنم ءاسن  كانھ  نأ 
عراش نم  رم  املك  هنإ  لوقي  ةقاطلاو  ءابرھكلا  ةكرش  يف  فظوم   -
يھو ماعطلا -  ةعاق  ذفاون  يف  ءوض  ةيؤر  برغتسي   ، لیللا يف  لالقتسالا 
رونلا عطقب  فلُك  دق  هسفن  وھ  هنأل  عراشلا -  ىلع  ةلطملا  ةدیحولا  ذفاونلا 

. هقالغإب تاطلسلا  ترمأ  يذلا  مویلا  يف  تیبلا  كلذ  نع 
ةأرملا نإ  لوقي  ةیصانلا  دنع  يتلا  لاماتسینلا  ةرُذ  ةنحطم  بحاص   -

، موي لك  هكلمي  يذلا  رجتملا  ىلإ  ءيجملا  ىلع  تداتعا  اریفالاك  ةوعدملا 
ةعبس ًانایحأو  لاماتسینلا  نم  تامارغولیك  ةتس  اھل  نحطي  نأ  هنم  بلطتو 

. تامارغولیك
امنیب  ، اًحابص  ، نایحألا ضعب  يف  اھنإ  لوقت  لباقم  تیب  يف  شیعت  ةأرما   -

، سيدیبانیب ةدیسلا  تیب  نم  ءاسن  ثالث  جورخ  ىرت   ، فیصرلا سنكت  يھ 
ثالثلا نم  ايأ  نأ  فرعت  يھو   . قوسلا هاجتاب  ًایشم  نیضميو  ًالالس  نلمحي 

. اًدیج اھفرعت  يتلا  سيدیبانیب  ةدیسلا  تسیل 
ىلع ةرثكب  ددرتي  ايركسع  ًالجر  نأ  برغتست  اھنإ  لوقت  اھسفن  ةدھاشلا   -
يف وضعو   ، ةفيرشو ةظفاحم  ةدیس  يھو   ، سيدیبانیب ةدیسلا  ةرايز 

. ةيدبألا ةعمشلا  ةیعمج 
ةناح يف  ىقتلا  تابسانملا  ىدحإ  يف  هنإ  لوقي   ، رجات  ، اریفالات وردیب   -
تارتفلا ىدحإ  يف  لمع  يذلا   ، وشتیت وعدملا  صخشلاب  ساخاراب  نيوخألا 

لمع يأو  : » هلأس هنإ  لوقيو   . نوسنادلا ونيزاك  يف  رامقلا  ةدئامل  ًابقارم 
اذھ لاق   ،« تاجاجدلا ضعب  يدل   » ، رخآلا هیلع  درف   ،« حاص اي  نآلا  هسرامت 

، ةناحلا ةباوب  نم  هجورخ  لبقو   . ىضمو اًمارغولیك  نینامث  نزي  اًسیك  لمحو 
 -. تاجاجد ماعط  سیل  اذھو  ءایلوصاف -  تابح  عضب  سیكلا  نم  تطقس 

دق ناك  ءاسن  ثالثب  تانحاشلا  ةطحم  يف  ىقتلا  هنإ  لوجتم  لیكو  لوقيو   -
نھلأس  . تارھاع نك  نھنأ  فرعيو  ودنیل » وكیسكملا   » يف نھیلع  فرعت 
ةایحلا كلت  نكرت  دق  نھنأب  هنبجأف   ، نھترايزل باھذلا  ةینب   ، نلمعي نيأ 

، نلمعي عنصم  يأ  يف  نلقي  نأ  نفرعي  مل  نھنكلو   ، تالماعك نآلا  نلمعيو 
. هبارغتسا راثأ  امم 

تناك ربمتبس  / لوليأ ىتح  هنأ  اھنم  صلختسي   ، ىرخأ تاداھش  بسح  ) -
يف  ، ةردان تارم  يف   ، عراشلا ىلإ  نجرخي  وردالاب  نیتخألا  تافظوم 
نھنأ ركذ  ىلع  تاداھشلا  نم  يأ  يتأت  الو   . ثالث وأ  نیتنثا  نم  تاعامج 
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لحم ةرتفلا  لالخ   ، لخد دق  لجر  يأ  نأ  فرعي  الو   ، ىقیسوملا ةلآ  نلغشي 
(. نوبز ةفصب  نوسنادلا  ونيزاك  ىلإ   ، انمامتھا

: اریفالاك لوقت 
مل  ، انتدوع دعب   ، ثيور يد  نویثبیثنوك  يف  اھانیضمأ  يتلا  ىلوألا  مايألا  يف 
يف ةیقلتسم  يلایللاو  مايألا  يضقت  تناك   . اھسأر الیخناكرآ  ةدیسلا  عفرت 
الو ةمئان  نكت  مل   . ةملظملا هبش  ةفرغلا  يف   ، فقسلا ىلإ  رظنت   ، اھريرس

اھّدعُأ يتلا  ياشلا  نیجانف  طقف  برشت   . لكأت الو  دحأ  عم  ملكتت  . ال  ةظقیتسم
، دوقنلا ينیطعت  نم  يھ   . اھلك رومألا  ربدت  ىلوتت  انیفاریس  ةدیسلا  تناكو   . اھل

. تاباسحلا اھل  مدقأ  مث  قوسلا  ىلإ  يضمأف 
ىلإ حابص  تاذ  ُتلزن   ، ذئدنع  . نیعوبسأ ىلاوح  لاحلا  هذھ  ىلع  ىضم 

، ينتقبس دق  الیخناكرآ  ةدیسلا  تناك   . ةجض ُتعمسو  رانلا  لعشأل  خبطملا 
: تلاقو ّيلإ  ْترظن   . راحلا لفلفلا  نورق  ضعب  يوشت   ، دقوملا نم  برقلاب  اھتدجو 

. ةعئاج يننإ  - 
. تاباسحلا ةيؤر  تدارأ   . قفنن مك  ينتلأس   . ءيش لك  لدبت 

. تلاق دوقنلا -  نوددبت  مكنإ  - 
. مايألا دحأ  يف  رابصلا  حاولأ  يئارش  ائیس  اھل  ادب   . داصتقالا ىلإ  تلوحت 
قوسلا نم  هب  نیتأت  اذاملف   ، يدلاب لبج  يف  هنم  ریثكلا  كلانھ  ناك  اذإ  - 

، لاح ةيأ  ىلع  نھيدل  لمع  نھف ال   ، ءاسن ثالث  يقفار  ؟  اًدوقن فلكي  ثیح 
. اھب نیتأيو  اھنلمحيو  ءالد  نألمي  ىتح  رابص  حاولأ  نفطقي  نھیلعجاو 

. نلمعي نھنأل ال   ، تایتفلا ىلع  جازملا  ءوس  نمیھ  دقل 
لثم نھنإ  نلسغي .-  نھضعب  تأر  نیح  موي  تاذ  يل  تلاق  نھیلإ -  يرظنا  - 
راظتناب  ، طقف نھھاوفأ  نحتفي   . ةرشقلا نم  اھوتل  تجرخ  ریفاصع  خارف 

. نھل ماعطلا  ميدقت 
. تایتفلا نم  ةدحاو  لك  هلكأت  ام  اھباتك  يف  لجست  ةلیل  لك  يف 

يتلا كلت  نم   ، ساق فالغب   ، يلاطيإلا عونلا  نم  رتفد  وھ  الیخناكرآ  باتك  )
وینوي / ناريزح نم  ةخرؤم  هتايوتحم   . ةیساطرق ناكد  يأ  نم  اھیلع  لوصحلا  نكمي 

، ءورقم هنكل   ، قمنم ریغ  طخب  هیف  الیخناكرآ  بتكتو  ربمتبس ١٩٦٣ . / لوليأ ىتح   ١٩٦٢
ةیعوبسألا تاباسحلا  ةلاح  رھظت  ىلوألا  تاحفصلا  يف   . رضخأ ربحبو 

« - هل / نئاد  » ـ لا نییلاتلا  نيدومعلا  يفو   ، ءامسألا لوألا  دومعلا  يف  تافظوملل :
/ نيدم  » ـ لاو  ،  - ةفرغلا يف  لمعو  هيرابكلا  يف  تالومعك  ةأرما  لك  هبسكت  ام  يأ 
يفو  . ةاطعم دوقن   ، سبلم  ، ماعط  ، ءاويإ دنب  تحت  ةفلتخم : تاموسحو   ،« هیلع
دئاوف عفد  ببست  ةیبلس  تناك  اذإف   ، ةیعوبسألا ةدصرألا  رھظت  ةریخألا  ةدمعألا 
ونيزاك يف  ءاسنلا  اھتشاع  يتلا  روھشلا  لالخ   . ايرھش ةئملاب  ةثالث  ةبسنب 
رثكأ ىلإ  لصت   ، ةلئاھ نويد  نھیلع  تمكارت   ، لخد يأ  الب   ، قلغملا نوسنادلا 
هب اھل  نيدت  امل  ةمراص  تاباسح  الیخناكرآ  تعضو   . وزیب نویلم  فصن  نم 
لمألا اھیف  تدقف  يتلا  ةرتفلا  يھو   ، ربمتبس / لوليأ طساوأ  ىتح  اھتافظوم 

(. نويدلا يضاقتب 
عیطتست ال  اھنإ  الیخناكرآ  ةدیسلا  تلاق  اریفالاك -  لصاوت  رياربف -  / طابش يف 
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ىدحإ لقن  تررقو   ، تالاطبلا تادیلبلا  نم  ریبكلا  ددعلا  كلذ  ةلاعإ  يف  رارمتسالا 
ناكو يتسولاخ  يف  هلامعأ  هيدل  يذلا  اخوتناب  وینيریس  نود  ىلإ  نھنم  ةرشع 
فوسلو  . نھديرت يتاللا ال  ءاسنلا  ءارشل  دعتسم  هنإ  ةدیسلل  لاق  دق  نمز  ذنم 
نھدشأ  ، اھيدل ام  أوسأ  وینيریس  نودل  تعاب  ةدیسلاف   ، ةقیقحلا لوقأ 

نود نإ  لاقي   . ةداعسلاب انسسحأ  نبھذ  امدنع   . اًحبق نھرثكأو  ةسكاشم 
. وزیب فلأ  رشع  دحأ  ةدیسلا  ىطعأ  دق  وینيریس 

ةثالث ةیلاتلا : ةینوناقلا  تاءارجإلاب   ، وردالاب نیتخألل  ًالثمم   ، نودنير زاجملا  أدب 
وكیسكملا  » قالغإ نأ  تابثإل  ةسركم  نیماع  نیفظوم  دض  ةیلاتتم  تاسامتلا 
تاسامتلالا هذھ  تقفخأ   . قئال ریغو  اًرئاجو   ، روتسدلل اًفلاخم  ًءارجإ  ناك  ودنیل »

بلط ذئدنع   . ةقئال ریغ   ، هرودب  ، اھربتعا اھیف  رظن  يذلا  يضاقلا  نأل  ةثالثلا 
يك اھعفد  هیلكوم  ىلع  يتلا  ةمارغلا  ددحت  نأ  ةمكحملا  نم  نودنير  زاجملا 
هذھ لوح  لوادتلا  يف  ًاليوط  ةمكحملا  ترخأت  ودنیل .» وكیسكملا   » حتف اودیعي 
نأ ىأر  نیحو   . اھرارق ةفرعم  لبق  يھتنتس  ةصقلا  هذھ  ةياور  نأ  ىتح   ، ةمارغلا
لحم حتفل  اًحيرصت  وردالاب  نیتخألل  نودنير  زاجملا  بلط   ، ةدئاف الب  يضمي  تقولا 
يتلا ةمارغلا  عفد  مدع  ببسب  هبلط  ضفُر  ودنیل .» وكیسكملا   » نوكي ال  رخآ 

اذھ ودنیل .» وكیسكملا   » لجأ نم  اھاعفدت  نأ  بلطلاب  نیتمدقتملا  ىلع 
امھنكمي الو   ، ةمارغلا اعفدت  مل  امھنأل  ديدج  لحم  حتف  ناعیطتست  امھنأ ال  ينعي 

وأ نیمأت  يأ  لوبق  يضاقلا  ضفر   . اھتمیق يھ  ام  ناملعت  امھنأل ال  ةمارغلا  عفد 
نم اًعقومو  الاكسیم  مكاح  ىلإ  اًھجوم  ًاباتك  نودنير  زاجملا  ررح  اًریخأو   . عاديإ
زكرم حتفل  اًحيرصت  هنم  بلطي   ، لیجبتلاو مارتحالا  غیصب  اًعرتم   ، وردالاب نیتخألا 
ةقرولا هذھ  تلقنت  اھديدحت .» كترضح  ىلوتت  ةيالولا  نم  ةنيدم  يف   » يلیل
زاجملا يدي  ىلإ  روھش  ةدع  دعب  تداعو  رخآ  ىلإ  بتكم  نم  ةئیطب  ةروصب 
عیقوت عم   ،« ناتعقوملا همدقت  بلط  يأ  ضفرُي  : » لوقت دیلاب  ةباتك  عم  نودنير 

. مكاحلل صاخلا  ریتركسلا   ،  - اریلاكسإ عم  صقر  يذلا  لجرلا  ايرباناس -  زاجملا 
تدجو وخابآ  يد  نالب  يف  وردالاب  ناتخألا  اھب  تماق  يتلا  ةینوناقلا  يعاسملا 
جورس عناص  ىلإ  هاتعابو  ةنوحاطلا  تیب  اتررح  راذآ ١٩٦٣  رھش  يفف   . ربكأ اًحاجن 

رامثتسا بوجوب  نیتخألا  عانقإ  نم  ّايودیب  بیقنلا  نكمتو   . ةشرو ىلإ  هّلوح 
. ةعرزم يف  ةقفصلا  نم  هاتقلت  يذلا  لاملا 

ُتعب نم  انأ   . ثيور يد  نویثبیثنوك  يلاھأ  نم   ، وثار انير  ریمودار  يمسا 
تعَّقو نیح  يننأ  ىلإ  هبنأ  يننكلو   ، سلیخنآ سول  ةعرزم  وردالاب  نیتخألل 

مادختسالا ّطق  لیختأ  ملو   ، ناسرامت ةراجت  يأو   ، نانوكت نم  لھجأ  تنك  قئاثولا 
. امھل اھتعب  يتلا  يضارألل  هناددحتس  يذلا 

تررقف  ، لاملا يدل  نكي  ملو  نيد  عفد  ىلإ  ةجاحب  تنك  يلي : امك  رمألا  ثدح 
تاذو  ، صاخشأ ةدع  ىلع  هذھ  يتین  ُتضرع  دقو   . يتاكلتمم نم  اًءزج  عیبأ  نأ 
هفرعأ تنك  يذلا  ّايودیب  بیقنلا  ينم  برتقا   ، سیموغ قدنف  ةناح  يف   ، ءاسم

: يل لاقو   ، طقف ةيؤرلاب 
يتلا يضارألا  هذھل  ٍرتشم  ىلع  كل  تلصح  ام  اذإ  ةلومع  ينیطعت  مك  - 

؟ عیبلل اھضرعت 
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نم ةرایسب   ، يتیب ىلإ  تءاج  نیموي  دعبو  هیلع  قفاوو   ، اًضرع هل  ُتمدق 
. وردالاب ناتدیسلا   ، ةيرقلا

ادج ناتيدج  امھنأ  تيأر   ، سكعلا ىلع  لب   . نیتداوق انوكت  نأ  ّطق  لیختأ  مل 
. داوسلا نايدترت  اتناك   . يتجوز ىلع  امھتفرعو  نولاصلا  ىلإ  لوخدلل  امھتوعدف 
نمك  ، ةءابع يدترت  تناك   ، ربكأ ةطلسب  عتمتت  اھنأ  ادب  نم  يھو   ، ىربكلا
هذھ نأ  ول  امك  اھتخأب  متھتو   ، ةسینكلا يف  هلك  ءاسملا  ءاضقل  بھذتس 

: - ىربكلا اھل  تلاق   ، اھیقاس امھرغصأ  تعطاق  امدنعف   . ةریغص ةسنآ  ةریخألا 
ىدل لكشت   . اھیتبكر ىطغ  نأ  ىلإ  اھبوث  ىرخألا  تلزنأف  انیفاریس .-  اي  يرتست 

عم تومریف  بارش  امھیلإ  تمدق  اھنأ  ّدح  ىلإ  امھنع  دیج  عابطنا  يتجوز 
تاملك ةيأب  اظفلتت  نأ  نود   ، راقولا نم  ریثكب  اًضيأ  اھعم  اتلماعت  دقو   ، تيوكسب
ضرألا ىلإ  امھذخأ  كلذ  دعب  امھیلع  ُتضرع   . بارشلا نم  ارثكت  وأ  ةبذھم  ریغ 

يف يتجوزو  تنك  يننإ  يل  لوقي  نأ  هل  نكمي  ناك  نم   . يتجوز انتقفارو 
؟ نیتداوق عم  اھسفن  ةرایسلا 

خطلم يقرو  سیك  امھعمو  دوقعلا  قیثوت  بتكم  ىلإ  اتءاج   ، قاروألا انعقو  موي 
ةئف نم  دقن  قاروأب  وزیب  فلأ  نیسمخو  ةئم  هنم  اتجرخأو  نوھد  عقبب 
يل أموأ  هنكل   ، اًرضاح ّايودیب  بیقنلا  ناك   . غلبملا يناتملسو   ، وزیب ةئمسمخلا 
ذئدنعو  ، ام ةعيرذب  عراشلا  ىلإ  انجرخ   . نیتدیسلا مامأ  هتلومع  هیطعأ  الأب 

. ةلومعلا هل  تعفد 
يذلا دوقعلا  قثوم  ينربخأ   ، بیقنلا امھعمو  اترداغ  نیح   ، دوقعلا عیقوت  دعب 

دق قاروألاف   ، ناوألا تاوف  دعب  نكلو   . امھ ءاسنلا  نم  عون  يأ   ، امھفرعي ناك 
. ًالجعتسم تنكو  يدیب  دوقنلا  لمحأ  انأو   ، تعقُو

: وتنیب يد  وردالاب  ایلالوإ  لوقت 
ْتلصو امدنعو   . ةثلاثلا ةرملل  هكلمن  انك  ام  لك  وتلل  عاضأ  دق  ولیفویت  يجوز  ناك 

: يلي ام  لوقت  ةلاسرلا   . نولاصلا ثاثأ  نورداصي  نوزاجملا  ناك  َّيتخأ  نم  ةلاسرلا 
: ایلالوإ ةزيزعلا 

موي لك  يف  حبصت  ةليوط  تاونسل  اھیلع  انشع  يتلا  ةراجتلا  نأ  ىلإ  اًرظن 
ریثكلا فرعي  يذلا  وھو   ، ولیفویت نم  ديرن   . ةعارزلا يف  لمعلا  انررق   ، ةبوعص دشأ 

... خلإ  ، ىلع انل  فرشي  نأ   ، عرازملا نع 
اھیف ولیفویتو  انأ  تيأر   . نیتنثالا عیقوت  لمحت  اھنكلو   ، الیخناكرآ اھتبتك  ةلاسرلا 

. ثيور يد  نویثبیثنوك  ىلإ  انبھذو  بئاقحلا  انددعأ  يلاتلا  مویلا  يفو   ، لمأ ةقراب 
لالخ اھنأ  يعدت   . سیموغ قدنف  يف  اتلزن   ، اھیتخأ نم  تامیلعتب  امھنإ  لوقت  )
نأ ىلإ  اھجوز  وأ  يھ  هبتنت  مل   ، ةرثكب رتاوتملا  لماعتلا  نم  ةیلات  روھش  ةعبس 
ابھذ تاذلاب  امھلوصو  موي  ءاسم  يفو   . نوسنادلا ونيزاك  يف  ناشیعت  اھیتخأ 

(. اریلاكسإ ةرایسب   ، وردالاب نیتخألا  عم  ةعرزملا  ةيؤرل 
عرزت نأ  كديرأ  ولیفویتل -  الیخناكرآ  تلاق  هذھ -  ةریغصلا  ضرألا  ةعطق  يف  - 

. ىتوملا موي  يف  وتیب  ربق  ىلع  اھعضنل  اًروھز 
لوقت روھظلاب -  تأدب  دق  ةرذلا  لاتشأ  تناكو  هایملا  مسوم  ةيادب  يف  كلذ  ناك 

لیصاحملا عدوتسم   ، ةعرزملا تیب  فصت   ) . ًالوزعم يل  ادب  ناكملا  نكل   ،  - ایلالوإ
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نیح اھتمھاد  يتلا  ةبآكلا  رعاشمو   ، علخم فقسلا  دیمرقو   ، كلاھتمو برخ 
(. نوكسم رخآ  تیب  ةيؤر  ىلع  رداق  ریغ  رصبلا  نأ  تكردأو  اھلوح  ام  ىلإ  ترظن 

ةعرزملا نوكت  يك  هلمع  بجي  امل  ًاططخم  ایلالوإ -  لوقت  ولیفویت -  عضو 
، ّيتخأل ادج  اًدیج  ططخملا  ادب   . فیلاكتلا هیلع  نوكتس  امل  ةینازیمو   ، ةجتنم
نم لقأ   ، تاعفد ىلع   ، ًالیلق ًالیلق   ، يجوزل اتمدق   . ادج ةعفترم  ةینازیملا  نكلو 
عفد عطتسي  مل  هنكلو   ، تیبلا حالصإ  نم  نكمت  اذھلو   ، ةيرورضلا غلابملا  فصن 
مل دوقنلا  نكل   ، لالغلا عدوتسم  حالصإ  عاطتسا   . ءابرھكلاو ءاملا  لاصيإ  تاقفن 

. میسربلا ةعارز  عطتسي  مل  هنكلو  ةرذلا  عرز  عاطتسا   ، راقبألا ءارشل  ةیفاك  نكت 
. هیلإ جاتحن  اًئیش ال  انیلإ  اتمدق  انصقني  ناك  ءيش  لك  لباقمو 

قروب ةفوفلم   ، ةلواطتم ةمزح  امھعمو  ةعرزملا  ىلإ  ياتخأ  تءاج  حابص  تاذو 
. اھحتفي نأ  ولیفویت  نم  تبلطو  خبطملا  ةدضنم  قوف  الیخناكرآ  اھتعضو   . دئارج

. ةیقدنبلا اھنإ 
. راقبألا ذخأ  لواحي  نم  اھرانب  برضت  يك  ولیفویتل -  تلاق  كل -  اھمدقأ  يننإ  - 

. دعب امیف  راقبأ  دجوت  ملو   ، كاذنآ راقبأ  كلانھ  نكت  مل 
سول  » ةعرزم يف  ایفير  اًموي  وردالاب  ناتخألا  تماقأ  ویلوي  / زومت موي ١٤ 

 - ديدجلا اھمساب  اھدمعو  ةارتشملا  ضرألا  ةكرابمب  ماق  اًنھاك  اتعد  سیلیخنآ .»
كلت اورضح  يذلا  لاجرلا  ةمئاق  وياتیبلإ .- »  » ىمست قباسلا  يف  ةعرزملا  تناك 

نییناملرب دوجو  نم  ًالدبف   . وردالاب نیتخألا  ردق  يف  لدبتلا  سكعت  ةلفحلا 
بیقنلا كانھ  ناك   ، فراصم ءاردمو  نییلامع  ةداقو   ، تايدلب ءاسؤرو   ، نییلحم
ولیفویتو وشتیتو   ، اریلاكسإو  ، عاجشلا سالوكین  ىعدي  هل  دعاسمو   ، ّايودیب
نھاكلا لوصو  نورظتني  مھ  امنیبو   . ةأرما ةرشع  سمخ  اًضيأ  ترضحو   . وتنیب

مدق ةرك  اوبعلو  نیطلتخم  نیقيرف  ءاسنلاو  لاجرلا  لكش   ، ضرألا كرابیس  يذلا 
. هترایس قودنص  يف  اریلاكسإ  اھلمحي  ةباطب 

نورضاحلا حتف  دیمعت -  لفح  ىلإ  باھذلا  هیلع  ناك  نھاكلا -  رداغ  امدنع 
فلأتي ناكو   ، رخأتم تقو  يف  ماعطلا  اولوانت  مث   ، ًاباخنأ اوبرشو  رمخلا  تاجاجز 
ىلع اریلاكسإ  فزع   . ایلالوإ دادعإ  نم  زرأو  اریفالاك  اھتدعأ  ءارمح  ةصلص  نم 

. رطم لطھي  مل   . ءاسنلا تنغو   ، راتیجلا
. اكنالب تتام  كلذ  نم  مايأ  ةثالث  دعب 
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١٠
اكنالب ةصق 
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(.١٩٦٣ ، ثيور يد  نویثبیثنوك  -  ١٩٣٦ ، ناموكیت اكنالب ن : )
. يشملا دنع  هیف  ناروغت  نامدقلا   ، ككفتم  ، ضیبأ ناموكیت  يف  لمرلا 

رھنلا كلذ  ريرس  يف   . رحبلا يف  بصي  ةراجحلا  ریثك  رھن  كلانھ   . ضيرع ئطاشلا 
اھیلإ لصت  يتلا  ةنمزألا  مدقأ  ذنم  فافجلا  ةنمزأ  يف  اًرابآ  ةقطنملا  يلاھأ  رفح 
نیلوم نوشیعيو  ةیلخادلا  يضارألا  نم  سانأ  مھ  ناموكیت  يلاھأ   . ةركاذلا
ءاسنلاو  ، لبجلا لايذأ  دنع  يتلا  ةرذلا  لوقح  يف  نولمعي  لاجرلا   . رحبلل مھرھظ 

ؤرجي دحأ  ، ال  ءيش يأ  فرعي  دحأ  . ال  ةریظحلا يف  يتلا  ريزانخلل  فلعلا  نعضي 
يذلا دیحولا  ءيشلا   . هنم اًئیش  رظتني  دحأ  ال   ، رحبلا يف  لغوتلا  ىلع 
ةنمزأ يف  َبطحلا  ُرھنلا  لمحي  نأ  نورظتني  بطحلا : وھ  رحبلا  نم  هنولغتسي 

. ئطاشلا ىلإ  هفذق  رحبلا  دیعي  نأو  رحبلا  ىلإ  ُهبحسيو  ءاملا  عافترا 
امھنم دعبأو   ، نیتيرخص نیتلتك  زورب   ، دیعب نم   ، رھظي يسنملا  رحبلا  يف 

. ناموكیت ىلإ  اًقلطم  لصت  الو  رمت  نفس 
نوديري مھنإ  نوركسي  امدنع  نولوقي  نوغلابلا  لاجرلاو   . ددعلا ةریبك  تالئاعلا 
ءاسنلا  . نوبھذي  ، نوربكي نیح   ، روكذلا ءانبألاو   . رخآ ناكم  يف  لمعلل  باھذلا 

. نھعیمج سیل  امنإ   ، نیقبي
ّنھ نم  ناموكیت  يف  هلعفت  ام  تلعف   ، ةلفط يھو   ، اكنالب نأ  لیختن  نأ  اننكمي 
ئطاش نم  ًابطح  تطقتلا   ، بلكلا عم  ئطاشلا  ىلع  تشمت  اھنس : لثم  يف 
ىلإ ةیفخ  تءاج  نأ  ىلإ   ، لامعألا نم  كلذ  ریغو   ، رئبلا نم  ًءام  تبحس   ، رحبلا

نارزیخلا نم  يسرك  ىلع  تایسمألا  يف  سلجت  تراص   ، زوجع ةأرما  ناموكیت 
. بطحلا نم  ةمزح  ةلماح  ةلفطلا  رورم  تأر   . رحبلا ىلإ  علطتت  لظتو 

هرضحي قوس  هنإ   . يفيرلا وبماكوأ  قوس  ىلإ  ةصقلا  زفقت   ، رحبلا ئطاش  نمو 
مھضعب  . وبماكوأ ءارذعل  اھورذن  روذنب  ءافولل  نوبھذي   ، نینيدتملا سانلا  نم  ریثك 

هذھو ةعموصلا -  نم  ةلیقث  ةیبشخ  ةدمعأ  نیلماح  نولزني   ، ةبوتلا لجأ  نم 
ةافح قيرطلا  نم  اًعطقم  نوشمي  نورخآ   ،  - ةزجعملا ءاملا  عوبني  دنع  ةدوجوم 
نم اھتیضرأ  يتلا  ةعموصلا  ءانف  نھبكر  ىلع  نزتجي  ءاسنلاو   ، رابص حاولأ  ىلع 
ىلإ نیفزان  لوصولا  يف  يھ  ةیضقلا   . رتم ةئم  ىلع  ديزي  اھلوطو  نافخ  رجح 

ةرفغملا لان  دق  هنأ  نم  مھنم  لك  دكأتي  طقف  ةقيرطلا  هذھب  رقوملا : لاثمتلا  مامأ 
. هل ققحتتس  ةزجعم  نأ  وأ 

. كانھ يرجت  يتلا  ةراجتلل  امنإو   ، ةینيد عفاودل  قوسلا  ىلإ  نوبھذي  نوریثك ال 
، حصفلا عومش   ، روخب ناجرھملا : لالخ  ءيش  لك  ىرتشيو  عابي  وبماكوأ  يفف 

كويدو  ، لویخو  ، مايأ ةثالث  رمتست  يتلا  سوديرت  تاولصو   ، ةیضف تازجعم  مئامت 
. ةأرماو  ، سیماوج نادفو   ، ةعراصم

يف سلجت  يتلا  ةأرملا   ، ينإ اتیفوخ  تعاب  ماع ١٩٥٠،  وبماكوأ  ناجرھم  يف 
نیتخألل تعاب   ، رحبلا ىلإ  رظنت  لظتو  نارزیخلا  يسرك  ىلع  تایسمألا 

، اكنالب ىعدت   ، رمعلا نم  ةرشع  ةعبارلا  يف  ةلفط  وردالاب  انیفاریسو  الیخناكرآ 
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. وزیب ةئمثالث  لباقم 
تابرعلا ىدحإ  يف  رمألا  ىرج   ، ةقفصلا ترضح  يتلا  اریفالاك  لوق  ّدح  ىلعو 

اًدیج ةلفطلا  اتصحف  وردالاب  ناتخألا   . جاجحلا اھیلإ  يوأيو  وبماكوأ  يف  دجوت  يتلا 
ةخطلم اھنانسأ  نأ  وھ  دیحو  بیع  ىوس  اھیف  ادجت  ملو  ةقفصلا  مامتإ  لبق 
يذلا ءاملا  نوبرشي  مھنأل   ، ناموكیت يلاھأ  عیمج  مھ  اذكھ  داوسب - 

. ةمواسملل ًاببس  كلذ  ناكو   ،  - رھنلا ريرس  يف  ةروفحملا  رابآلا  نم  هنوجرختسي 
. وزیب ةئمعبرأ  تبلط  اتیفوخ  ةدیسلا 

تاونس دعب  اریفالاك  ركذتت  ام  بسح   ، ءيش ثدح  تاذلاب  مویلا  كلذ  يف 
يذلا لزنلا  يف   . يلي امك  رمألا  ىرج   . مؤشلا لأف  صئاصخ  ةفاك  هل   ، ةليوط
تداتعا  ، وبماكوأ يف  اھاتضمأ  يتلا  مايألا  لالخ  وردالاب  ناتخألا  هیف  لكأت  تناك 

يذلا امھیبأ  ةقفرب  ةيرقلا  كلت  ىلإ  اتلصو  ناتخأ  ناتاتف  هسفن  لزنلا  ىلإ  باھذلا 
تیب لجأ  نم  ءاسن  ىلإ  ةجاحب  انیفاریس  تناك  ءانثألا  كلت  يف   . ةمھم يدؤي  ناك 
أدبتل ًابئاغ  هیف  بألا  ناك  اًتقو  تلغتساو   ، رھظملا يتنسح  امھتأر  دقو   ، ةنوحاطلا
ةجاحب اھنإو  سینوردیب  يف  ةيذحأ  رجتم  كلمت  اھنإ  امھل  تلاق   . امھعم اًثيدح 

اًتیبو  ، رھشلا يف  وزیب  اتئم  هرادقم  اًرجأو   ، لمعلا امھیلع  تضرع   . تاعئاب ىلإ 
باھذلا ةیناكمإ  نأ  وخییب  ولبيوب  نم  نیتمداقلا  نیتاتفلا  ىلع  ادب   . اًماعطو

مویلا يف  رمألا  مسح  ىلع  اتقفتاو  امھمامتھا  ریثتست  سینوردیب  يف  شیعلل 
دعبف  . اكنالب وردالاب  ناتخألا  هیف  ترتشا  يذلا  مویلا  يف  ينعي  اذھ   . يلاتلا

 - ءاسن عبرأ  َّنُك   . لزنلا يف  ماعطلا  لوانتل  اھاتذخأ   ، اھنمث عفدو  هذھ  امھئارش 
، ةمھم يدؤي  يذلا  لجرلا  لصو  نیح   ، ازر نلكأي  َّنكو  اریفالاك -  يھ  ةعبارلا 
يف ةسوبحم  تلظ   . ارَج انیفاریس  اداتقا  ةطرش  الجر   ، هیتنبا نم  ًالدب  هقفاري 
ناكف  . تارصاق داسفإ  ةلواحمب  ةمھتم   ، ةعاس نيرشعو  اًعبرأ  يدلبلا  نجسلا 
ريذن  . اھحارس اوقلطي  يك  وزیب  نیسمخو  نیتئم  عفدت  نأ  الیخناكرآ  ىلع 
ىھتنا اكنالب  عم  هنیضمأ  موي  لوأ  نأ  يف  لثمتي   ، اریفالاك تحضوأ  امك   ، مؤشلا

. نجسلا يف  انیفاریس  اھتضق  ةیلیل  لوأب 

2

. اكنالب عبط 
يف يھو  ةراعدلا  ةئدابو   ، ةارتشمو ةعابم   ، ةعدخب اھترسأ  نع  ةدعبم  تناك 

. ةدیعس اھنأ  ىلإ  ریشي  اھیف  ام  لك   ، كلذ عمو   ، ةرشع ةعبارلا 
ةدیسلا هتمدق  ام  وأ  اكنالبل -  اتیفوخ  ةدیسلا  هتمدق  يذلا  ام  اًفورعم  سیل 
ةقفارم ىلع  اھثحل  اكنالب -  ىلإ  ةدلاولا  هتمدق  امو  اكنالب  ةدلاو  ىلإ  اتیفوخ 
حجرملا نم   . وبماكوأ نع  ناموكیت  لصفت  رتمولیك  ةئمعبرأ  دادتما  ىلع  اتیفوخ 
وردالاب ناتخألا  تماق  امدنع   ، ةبیخلا ةظحل  يف   ، كلذ عمو   ، اھدعو زجنت  مل  اھنأ 
اریفالاك تلاق  امك   ، هذھ ِدبت  مل   ، جاجحلا قوس  تاصنم  طسو  اكنالب  صحفتب 

عم تبھذ  دقو   ، لجخلا وأ  ةأجافملاب  روعشلا  ىلإ  ریشي  حملم  يأ   ، ريدقتب
: ةقفصلا ماربإ  دعب   ، اتیفوخ اھل  تلاق  امدنع  ضارتعا  نود  وردالاب  نیتخألا 
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: انیفاریس نویطرشلا  داتقا  امدنع  اھتیھش  دقفت  ملو   ،« نیتدیسلا عم  يبھذا  »
مايأ دعب   . ىولحلا لوانتل  ةسامحلا  نم  يفكي  ام  تدجو  يتلا  ةدیحولا  تناك  لب 
يذلا ام  الیخناكرآ  اھل  تحرش  امدنع   ،« ودنیل وكیسكملا   » يف  ، كلذ نم 
ریبعت ّدح  ىلع  تاریثك  اھیف  يكبت  يتلا  ةظحللا  يھو  اھتابجاو -  هیلع  نوكتس 

«. كترضح نیلوقت  املثم   » ، ددرت يأ  نود  نم  تباجأ   ،  - اریفالاك
لب  ، اھنم ىوكش  ةيأ  كانھ  تناك  هنأ  ركذُي  ةراعدلا ال  اھتسرامم  تاونس  لالخ 

. حيدملاو ءارطإلا  نم  ریثك   ، سكعلا ىلع 
، الاكسیم ةيالوب  ةيرھزلا  ضارمألا  ةحفاكم  لجس  يفف   . ءامسأ ةدع  اھل  تناك 

رالیبو  ، ارال انیليإ  ايرامو   ، سموغ سوسیخ  يد  ايرام  مساب  ةلجسم  تناك 
اھتافو ىتح  اًریخأ  هب  تظفتحا  يذلا  مسالاب  مث   ، اسودنیم امرونو   ، انودراك

. انيِدِم اكنالب  نآلا : ىتح  هب  اھركذت  يرجيو 
ببسلا سیلف   ، ةھبنم اریفالاك  لوقت   ، اھمسا رییغت  لصاوت  مل  تناك  اذإو  )
تالجس نع  لوؤسملا   ، ونّایيرأ روتكدلا  نأل  امنإو   ، كلذ يف  ةبغرلا  اھداقتفا 
ةلصاوم عیطتست  اھنإ ال  ءایتساب  اھل  لاقو   ، اًديدش ًابضغ  بضغ   ، سوفنلا ءاصحإ 

(. اھمسا رییغت 
اھتیصخش نم  ةفلتخم  رھاظم  عم  قفاوتي  ناك  اھددعتو  ءامسألا  عونت  نأ  ودبي 

نم اھفصي  امبسحف   . ةيددعت اھنأ  الإ   ، ةیئادب اھنوك  نم  مغرلا  ىلع  يتلا 
لك مامأ  زربُت  نأب  اھتراھم  يف  اھحاجن  رسو  ىربكلا  اھتبھوم  صخلتت   ، اھوفرع
كلذ ىلإو   . يردي نأ  نود   ، هسفن وھ  اھیف  بغريو  اھرظتني  ةنیعم  تافصاوم  لجر 
نیتعاس رظتني  مھدحأ  تلعج  دقف   . اھب نیبجعملا  تاياور  يف  تاضقانتلا  عجرت 

، تالواطلا ىدحإ  ىلإ  سلجت  يھ  امنیب   ، اًدیحو رابلا  يف  راوتنوكلا  ةدضنم  ىلع 
ِتأي ملو  هل  دوجو  ال  صخش  وھو   ،« اھبیطخ  » راظتناب ةرھاظتم   ، اًضيأ ةدیحو 
ةدضنم ىلإ  سلجي  ناك  نم  ىلإ  تھجوتو   ، ةبضاغ اھنأب  ترھاظت  مث   . ّطق عبطلاب 
اھنكلو  . اًعئار هل  ادب  يكیتوريإ  قزنب  هل  تملستساو  اھتفرغ  ىلإ  هتداتقا   ، رابلا

، هيرعت يھو  هقنع  ةطبر  قيزمتب  تماق   ، ماحم وھو   ، لباقملاب رخآ  صخش  عم 
. اًضيأ ًایضار  نوبزلا  اذھ  جرخ  دقو   . هیلع تضقناو  ريرسلا  ىلإ  هتعفد  مث 

يفكي ام  اھيدل  نإو   ، تمصو مامتھاب  عمتست  فیك  فرعت  اھنإ  نولوقي  ضعبلا 
اھنوفصي نورخآ   . اھلوط غلب  امھم   ، اھل اھنووري  يتلا  صصقلا  عامسل  ربصلا  نم 

بھذ املك  هنإ  لوقي   ، لاثملا لیبس  ىلع  كتھتملاف  ةھوفم : ةثدحم  اھنأب 
ةصق نم  ةديدج  ةقلح  هل  يورت  تناك   ، روھش ةدع  دادتما  ىلع   ، اھترايزل
يورت تناك   ، اھسفن ةرتفلا  لالخ   ، اكنالب نأ  وھ  كتھتملا  هرّدقي  ام  رثكأو   . ةقلتخم

. اًضيأ اھیلع  ددرتي  هل  قيدصل  كلذك  ةقلتخمو  اًمامت  ةفلتخم  ىرخأ  ةصق 
اًعارص اضاخ  امھنأ  دكؤي   ، ةدحاو ةرم  اكنالب  راز  مجانم  سدنھم  كلانھ   ، لباقملابو

. ةدحاو ةملكب  امھلالخ  ظفلتت  مل   ، نیتعاس رمتسا   ، ىسنُي ال 
نم ددع  ربكأ  بسكت  تناك  اھنأ  عمو   . ةبحمو ريدقتب  اھنركذتي  اھتالیمز 
اظح لقألا  اھتالیمز  تامدخب  هونت   . دسحلل اًغوسم  نكي  مل  كلذ  نإف   ، تاشیفلا
نم كانھ  سیل   . ةصرف ىلع  لوصحلل  نھنم  ةدحاو  يأل  لاجملا  حسفتو 

اھسبالم يدھت  تناكو   . عشجلا وأ  ةریغلا  عفادب  ىرخأ  ةاتف  رعش  دشت  اھركذتي 
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تناك  . ةدیج ةلاح  يف  لازت  ال  سبالملا  كلت  هیف  نوكت  تقو  يف  تايرخأل 
. اھندبعي اریبالاكو  ناتملعملا 

حسفیس ام  وھو   ، ةخطلملا اھنانسأ  وھ  اكنالب  طبثي  يذلا  رمألا  نأ  اًفورعم  ناك 
رفاوت امدنعو   ، تاونس دادتما  ىلع  اًدوقن  ترخدا  دقل   . دیحولا اھفرتل  لاحملا 
ةعبرأ اھل  ّبكر  سینوردیب  نم  روھشم  نانسأ  بیبط  ىلإ  تبھذ  يفكي  ام  اھيدل 

نم ّریغ  دق  دجتسملا  رمألا  اذھ  نأ  دب  ال   . ةيولعلا عطاوقلا  لدب  ةیبھذ  نانسأ 
اھنانسأب اھفرع  يذلا  كتھتملا  يأر  بسحو   . اھھوشي مل  هنكلو   ، اكنالب رھظم 
بیكرتل نانسألا  ضعب  اھب  اوعزتنا  يتلا  مايألا  لالخ  نانسأ -  البو   ، ةخطلملا

. رثكأ هبجعت  لاح  يأب  لوقي  نأ  عیطتسي  ، ال  ةیبھذ نانسأبو   ،  - ىرخألا نانسألا 
اكنالب تناك  دقل  بیجعلا : اھلامج  زاربإ  ىوس  اًئیش  لعفي  مل  بھذلا  قيرب 

. ةیجنز

3

: كتھتملل اكنالب  اھتور  يتلا  ةصقلا 
حالسلا ةحاس  ىلإ  تلصوو   ، عراشلا ىلإ  تجرخ  دق  تناك  اھنإ  اكنالب  تلاق 

داع مث  رورملل  داعو   ، ادج اًمیسو  اھل  ادب  ٌلجر  رم   . كانھ دعقم  ىلع  تسلجو 
ىلإ اكنالب  تعجر   . اھیلإ رظني  لظو  لباقملا  دعقملا  ىلع  سلج  نأ  ىلإ   ، رورملل
اكنالب تعجر  يلاتلا  مویلا  يف   . اھعم ملكتلا  ىلع  رخآلا  أرجتي  نأ  نود   ، تیبلا

يف  . اھیلإ رظنلاو  سولجلاو   ، اھتلابق يشملل  لجرلا  داعو  حالسلا  ةحاس  ىلإ 
. نوكت نم  اھلأسو  مدق  ةرك  بعال  هنإ  لاقو  اھنم  لجرلا  برتقا  ثلاثلا  مویلا 
كلذ نإ  تلاقف   . اھنم جاوزلا  ديري  هنإ  لاق   . معاطملا دحأ  يف  ةلدان  اھنإ  هل  تلاقف 

(. ؟  ) ةضيرم امأ  اھل  نأل   ، لاحم
نأ كشو  ىلع  راص  دقو   ، اھقحاليو اھیلع  حلي  لجرلا  اھیف  أدب  لوصف  كلذ  تلت 
سوؤك ةدع  لوانتتف   ، ةيرحب فادصأ  معطم  ىلإ  اھوعدي   . ةیقیقحلا اھتنھم  فرعي 

ام اذإ  اھتفرعم  مدع  مغب  رعشت  اھیعو  دیعتست  امدنعو   ، ةركاذلا دقفتو   ، ةریب
لجرلا لصي  امبر  وأ  ةرھاع .»! انأ   ، ةنعلل اي   ، يآ : » اھتبوبیغ لالخ  تلاق  دق  تناك 

نأ ذئدنع  اھیلع  نوكیسو  ودنیل » وكیسكملا   » ىلإ نيرخآ  مدق  ةرك  يبعال  عم 
. كلذ ریغو   ، ةدضنم تحت  ئبتخت 

، ةنيزح اكنالب  دجوو  هيرابكلا  ىلإ  ةلیل  تاذ  كتھتملا  لصو  امدنع  تھتنا  ةصقلا 
فصوب كلذ  عبتُت   . تام دق  مدقلا  ةرك  بعال  نإ  لوقتف  نزحلا  ببس  نع  اھلأسي 

دعت مل  ةلیللا  كلت  ذنم   . قيرطلا ىلع  عقو  يومد  ثداح   ، يعیبط قیقد  يلیصفت 
نع اھلاؤس  ىلع  ؤرجي  كتھتملا  دعي  ملو  مدقلا  ةرك  بعال  ركذ  ىلإ  اكنالب 

. ىفوتملا

4

: اھضرم

73



ءاسنلا عیمج   ، وخابآ يد  نالب  ریخاوم  قالغإ  ىرج  ربمتبس ١٩٦٢  - رھش  يف 
. ىلبح اھنأ  ىلإ  اكنالب  تھبتنا  ودنیل - » وكیسكملا   » يف نلمعيو  نشعي  نك 

اریفالاك ةدعاسم  تبلط   ، ةقباس تابسانم  يف  امكو   . ىلوألا ةرملا  نكت  مل 
عم ركذلا  موسیقلا  ةبشع  قاروأ  يلغم  دادعإب   ، اھحيرصت بسح   ، تماق يتلا 
يف تارم  ثالثو   ، ناجنف رادقم   ، اًنخاس ةضيرملا  هتلوانتو   ، باَّذسلا ةبشع 

همادختسا ىرجو  ةریثك  تارم  هتدعأ  دق  اریفالاك  تناك  يذلا  جالعلا  اذھ   . مویلا
ربتعي ناك   ، وردالاب نیتخألا  عم  نلمعي  يتاللا  ءاسنلا  مظعم  لبق  نم  ةعئار  جئاتنب 
يدؤي نأ  نود  نيرھش  لاوط  اكنالب  هتلوانت   . ضاھجإلا ثادحإل  ةدكؤم  ةلیسو 
اھتحصن  . اھتلاح نأشب  وردالاب  نیتخألا  ریشتست  نأ  تررق  اذھلو   ، ةجیتن يأ  ىلإ 

باعتأ عفد  اھتخأو  يھ  ىلوتتس  اھنإ  اھل  تلاقو  ةیلمعل  عوضخلاب  انیفاریس 
. بیبطلا

، الیخناكرآ ةزوحب  تناك  قئاثو  ةدع  لفسأ  هعیقوت  رھظي  يذلا  ونّایيرآ  بیبطلا 
نأ نم  رذحو  لسوت  نأ  دعب   ، قئاثولا كلت  لباقم  ضاھجالا  ثادحإ  ىلع  قفاو 
يف اكنالبل  ةیلمعلا  ىرجأ   . ادج مدقتم  لمحلا  نأل  ةریطخ  نوكتس  ةیلمعلا 
ناك  . ربمفون / يناثلا نيرشت  رھش  مايأ  دحأ  يف   ، اریفالاك ةدعاسمبو   ، اھترجح
ريزغ فزن  ةلاحب  هعم  ببست  هنكلو   ، ضاھجإلا ثدحأ  هنأل   ، ایئزج حاجنلا 
ببسب ةضيرملا  ىدل  يومدلا  رارقتسالا  مدع  ىلإ  بیبطلا  هازع  لصاوتمو 
فيزنلا فاقيإ  لجأ  نمو   . باذسلاو ركذلا  موسیقلا  ةبشعب  قبسملا  اھجالع 
ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا  يف  . K نیماتیف نقح  ةینامث  ةضيرملا  ءاطعإ  ىلإ  رطضا 

دعب هتیب  ىلإ  بیبطلا  رداغف   . تجن دق  اكنالب  نأ  عیمجلا  نظو  فيزنلا  فقوت   ، ًالیل
لمعلا ىلع  فارشإلل  الیخناكرآو  انیفاریس  تبھذ   . هقئاثو الیخناكرآ  هتملس  نأ 

يف  . ةمئان  ، اھدحو ةضيرملا  تلظو   . فرغلا يف  لمعلل  اریفالاكو   ، هيرابكلا يف 
، لاقترب ریصع  سأك  ةلماح  ةرجحلا  ىلإ  اریفالاك  تلخد  امدنع   ، يلاتلا مویلا 
دعب امیف  يرجُأ  يذلا  صحفلا   . اھقسانت تدقف  دق  اكنالب  هجو  حمالم  نأ  تظحال 

. ًالولشم ناك  اكنالب  نم  رسيألا  بناجلا  نأ  تبثأ 
روتكدلاب لاصتالا  ىلإ  انیفاریس  عفد  امم   ، ةضيرملا ةرايز  ونّایيرآ  روتكدلا  ضفر 

ةدايز ىشخت  يتلا  الیخناكرآ  ةئیشم  نم  مغرلا  ىلعو   . سیسینیم ویلودُبآ 
ءاقرخ ةلئسأ  ةدع  هجو  نأ  دعبو   ، اكنالب روتكدلا  صحف   ، تادیقعتلاو فیلاكتلا 
لقن حرتقا  هتلئسأ -  نم  ةقارخ  رثكأ  ةبوجأ  ىقلت  هنأ  دب  الو  ضرملا -  لصأ  لوح 

. فثكم جالعل  اھعاضخإ  فدھب   ، ةصاخلا هتحصم  يف  ةفرغ  ىلإ  ةضيرملا 
لضفأ اھميدقتب  ةروھشملا  رالیبلا -  راذع  انتدیس  ةحصم  يف  اكنالب  تلبُق 
لوبق قئاثو  يفو  ربمسيد ١٩٦٢ . / لوألا نوناك  موي ٤  ةقطنملا -  يف  ةياعر 
ادج ةبرقملا  اھتبيرق  اھنأ  ىلع  وردالاب  انیفاریس  رھظت   ، ةحصملا اھلوخد 
يف اكنالبل  تالیمز  ةدع  تماق  يموي ٥ و٦  يف   . باسحلا عفد  نع  ةلوؤسملاو 

كتھتملا اھیلإ  لمح  موي ٧،  يفو   ، اًریثك تنسحت  دق  اھنأ  اودجوو  اھترايزب  لمعلا 
امل هتأر -  ةضرمم  لوق  ّدح  ىلع  رعذ -  ةءاميإ  حبك  عطتسي  ملو   ، ءارمح دورو  ةقاب 
قلغأ موي ١٩  يفو   ، وتیب اولاتغا  ةلیل ٨  يف   ، ديدش هوشت  نم  اھیلع  هآر 
باسحلا هیضاقت  نم  سیسینیم  روتكدلا  سئي  مويو ١١   ،« ودنیل وكیسكملا  »
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. ىفشتسملا نم  اھجارخإو  اكنالب  جالع  فقو  ررقو 
ءابرقأ ضعب  نأب  عابطنالا  يطعت  رالیبلا  راذع  انتدیس  ةحصم  نم  اھجورخ  قئاثو 
تلخدُأ تاذلاب  مویلا  كلذ  يفو  ءورقم .-  ریغ  عیقوت  كلانھ  اھوذخأ -  دق  ةضيرملا 

ايرام مساب  سیتنيروك  سال  يد  وردیب  ناسب  يندملا  ىفشتسملا  ىلإ  اكنالب 
نم اھسفن  يھ  نوكت  نأ  نود  ةیح  يھو  هتلمح  يذلا  دیحولا  مسالا  ثيدنیم - 

روتكدلا مسا  وأ  بيرق  يأ  مسا  لوخدلا  ةقاطب  يف  رھظي  نأ  نود   ،  - هتقلتخا
. سیسینیم ویلودُبآ 

لابقتسالا مسق  هربخأف   ، اكنالب ةرايز  كتھتملا  دارأ   ، رياني / يناثلا نوناك  يف 
ىفشتسملا نم  تجرخُأ  دق  ةضيرملا  نأب  رالیبلا  ءارذع  انتدیس  ةحصم  يف 

نیتخألا عم  ةافاعمو  ةمیلس  اكنالب  نوكت  نأ  كتھتملا  عقوت   . اھؤابرقأ اھذخأو 
يف ارخأتت  نل  نیتخألا  نأ  نم  اًقثاو  ناك   . اھنع ثحبلا  يف  حلُي  ملو  وردالاب 
نم ىرخأ  ةيرق  يف  وأ  وردیب  ناس  يحاوض  يف  امھل  ةراجت  حتفو   ، اًددجم روھظلا 

. ةبظاوم نئابزلا  رثكأ  دحأ  هنأل  هب  نالصتتس  كلذ  نالعفت  امدنعو   ، ةقطنملا ىرق 
قالغإو  ، وتیب مأ  ّمغ  ریثأتب   ، تقولا ضعبل  اكنالب  امھرودب  وردالاب  ناتخألا  تیسن 

يف اھنأ  اتضرتفا   ، اًریخأ اھاتركذت  امدنعو   . لاقتنالا ةلبلبو  ودنیل » وكیسكملا  »
دق انیفاریس  تناك  ادج  ةليوط  باسح  ةمئاق  عم   ، رالیبلا ءارذع  انتدیس  ةحصم 
وأ اھترايز  ةلواحم  نع  نایلختت  امھلعج  ریخألا  رابتعالا  اذھ   . اھديدستب تدعو 

. اھتلاح نع  يصقتلا 
باھذلل كتھتملا  هیف  رطضا  يذلا  رھشلا  وھو   ، سرام / راذآ رھش  ّلح  اذكھو 

عطق عیب  نم  اھعفد -  يف  ةلطامملا  تلاط  دوقن  ضبقل  ثيور  يد  نویثبیثنوك  ىلإ 
، ةیكیتوريإ ایجلاتسون  ةظحل  يف   ، يراجتلا لمعلا  هزاجنإ  دعبو  تارایسلل .-  رایغ 

ةحاس يف  ةرایسلا  كرت   . نوسنادلا ونيزاك  ةھجاو  ىرخأ  ةرم  ىري  نأ  يف  بغر 
، قلغملا بابلا  ةلابق  فقي  ناكو   ، لالقتسالا عراش  ىتح  ىشمو   ، حالسلا

ةبھاذ تناكو   ، رواجملا تیبلا  باب  نم  جرخت  اریفالاك  نأ  اًئجافتم  ىأر  امدنع 
نم ةجراخ  اھنإ  نیتبوذكأب -  اریفالاك  هتربخأ   ، ءامدق ءاقدصأك  اقناعت   . نمس ءارشل 

تايرخألا ءاسنلاو  يھ  اھنأو   ، اھتقيدص يھ  يتلا  سيدیبانیب  ةدیسلل  ةرايز 
ةحصم يف  اھنإ  هل  تلاقف   ، اكنالب نع  كتھتملا  اھلأس  وغادريوم .-  يف  نشعي 

امھ امنیبو   . تفتخا دق  اكنالب  نأ  ىلإ  اوھبتنا  اذكھو   ... رالیبلا ءارذع  انتدیس 
رابخإ كتھتملل  رطخو   ، اھنع ثحبلا  اررق  موحللا  لحم  هاجتاب  اًعم  نایضمي 
كلذ لك  ببس  هل  حضوت  يكلو  لعفي -  الأ  اریفالاك  هیلإ  تلسوتف   ، ةطرشلا
يھو وردالاب  ناتخألا  هیف  شیعت  يذلا  ناكملاب  هرابخإ  ىلإ  ترطضا   ، متكتلا
متكتب  ، هسفنب اكنالب  نع  ثحبلل  كتھتملا  لخدت  تايرخألا .-  ءاسنلاو  اھسفن 
لمعي يذلا  تارایسلا  لحم  فتاھ  ربع   ، اھیلع لصحي  نیح   ، جئاتنلا نع  غالبإلاو 

. اریلاكسإ هیف 
اھنع ثحب  ناكم  لوأ  يف  اكنالب  كتھتملا  دجو  ثيدحلا  اذھ  نم  مايأ  ةثالث  دعب 
ةأرملل لظ  درجم  نكت  مل   . يندملا ىفشتسملا  يف  ءاسنلا  ةعاق  يف  هیف :
ةكحضم ةلاح  ىلإ  لوحت  دق  ةضيرملا  هجو  ناك  اھفرع : نیح  اھیلع  تناك  يتلا 

، اھمالك امأ   . فرعتلاو ةفرعملا  يف  ةقشم  دجتو   ، ترثأت دق  ةینھذلا  اھتاردقو 
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. اًموھفم نوكي  الأ  داكیف   ، اھمف فصن  للش  ببسب 
اقفتا يتلا  ةقيرطلا  ربع  اریفالاك  ربخأف   ، هثحب ةجیتن  لوھذلاب  كتھتملا  بیصأ 

. اكنالب نع  ديزملا  ةفرعم  أشي  ملو   ، اھیلع

5

كانھ نأ  ىفشتسملا  ريدم  ىأر  امدنعو   . يلاتلا مویلا  يف  اكنالب  اریفالاك  تراز 
سوؤیم ةلاحلا  نإ  اھل  لاقو  ًابناج  اریفالاك  ىعدتسا   ، ايرام ةضيرملا  ىدل  اًرئاز 
راظتنالا يف  تالاح  كانھ  نأل   ، اھوذخأیل اوتأي  نأب  اھءابرقأ  ربخت  نأ  اھاجرو   ، اھنم

. اھنم رثكأ  ريرسلا  قحتست 
ةرایس يف  يندملا  ىفشتسملا  ىلإ  وردالاب  ناتخألا  تءاج  يلاتلا  مویلا  يف 
ونيزاك تیب  يف  امھعم  شیعتل  اكنالب  اتلمحو   ، قاروألا اتعقو   ، اریلاكسإ

. نوسنادلا
اھتفرغ نم  حابصلا  يف  اكنالب  نالزنُت  ناتأرما  تناك   ، تاداھشلا بسحو 

، تقولا ضعبل  سمشلا  ةعشأ  ىقلتت  اھناكرتت  ثیح  ءانفلا  ىلإ  اھنالصوتو 
. اھترجح ىلإ  كلذ  دعب  اھب  نادعصت  مث   ، ةیبشخ ةكد  قوف  اھسفن  ىلع  ةعقوقتم 
، اریفالاك اھل  اھدعُت  ةرذلا  قیقد  نم  ةدیصع  ىلع  ىذغتت   ، ایمظع ًالكیھ  تناك 

. يھ هلوقت  ام  مھفُي  الو   ، هعمست ام  مھفت  اھنأ  ىلإ  ریشي  ام  يدبت  الو 
يتلا ةریثكلا  تاقفنلا  نم  ةمئاد  ةروصب  وكشت  الیخناكرآ  تناكو   ، رايأ رھش  يف 

نأ امب   ، تررقف  ، لیخادملا بایغ  عم  هاوفألا  كلت  لك  دوأ  ةماقإل  اھعفدت  نأ  اھیلع 
، اھعیبو ةیبھذلا  اھنانسأ  عازتنا  لضفألا  نم  نأ   ، غضملا عیطتست  ال  اكنالب 
دحأ حابص  يف  تلخد  ضرغلا  اذھلو   . اھببسب ثدحت  يتلا  رومألا  نع  ضيوعتك 
تقبطأ ىرخألا  نكلو   ، ةیبھذلا اھنانسأ  عزنت  نأ  تدارأو  اكنالب  ةرجح  ىلإ  مايألا 
يلختلا ىلإ   ، تقولا ضعبل  تلواح  نأ  دعب   ، الیخناكرآ اھعم  ترطضا  ةقيرطب  اھمف 

. اھاعسم نع 
ةدیسلا تراشتساو  سینوردیب  ىلإ  ةلحرب  اریفالاك  تماق  ناريزح  موي ٥  يف 

يھ ن  اساموت  تناكو   . للشلل جالع  نع   ، ةروھشم ةيوادم  يھو  ن،  اساموت 
اھرابتعاب اھب  تصوأو  دعب  امیف  ىرُتس  يتلا  جالعلا  ةقيرط  اھل  تحرش  نم 

نم اریفالاك  تبلط   ، ثيور يد  نویثبیثنوك  ىلإ  اھتدوع  ىدل   . ةلاعف ةقيرط 
. اھبلط ىلع  اتقفاوو  جالعلا  يف  ةقيرط  بيرجت  ةلواحمب  اھل  احمست  نأ  اھیتدیس 

يلوملا ةصلص  ةئیھت  ىلع  تابكنم  تايرخأ  ءاسنو  اریفالاكو  مايأ  ةدع  ترم  )
(. ةعرزملا ةكرابم  ةلفح  يف  كلھتسُیس  يذلا  راحلا ] لفلفلا  ]

يك تالواط  ثالث  مئاوق  وشتیت  عمج   . ویلوي / زومت نم  رشع  عباسلا  موي  ّلح 
اریفالاك هتربتعا  يذلا  ناكملا  وھو   ، هيرابكلا طسو  يف  اھعضيو  ةبالص  اھحنمي 

ىلإ وشتیت  جرخي   ، لمعلا اذھ  ءاھنإبو   . ةاوادملا قیبطت  لجأ  نم  ةمءالم  رثكألا 
ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا  يف   . كلذ دعب  ثدحیس  يذلا  ام  يردي  ال  وھو  عراشلا 
اسورو اترام   . دضانملا يبناج  ىلع  ناعضويو  نيرمجم  يف  رانلا  لاعشإ  متي 

نم ةضيرملا  نلزنُي   ، اریفالاكل تادعاسملا  رودب  نمقي  يتاللا  اثیلیفو  ایلیفيإو 
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تس تادعاسملا  عضت  امنیبو   . ثالثلا دضانملا  قوف  اھنعضيو  اھنيرعي   ، اھترجح
ةضيرملا دسج  كیلدتب  اریفالاك  موقت   ، رماجملا يف  اھنیخستل  ةيديدح  ٍواكم 
دضانملا ىلإ  ةضيرملا  تادِعاسملا  ّدیقت   . يتاوَھثاكلا رجش  رشق  نم  غابصب 
يولعلا ءزجلا  يف  يتلا  ةفرشلا  نم  جالعلا  نادھاشت  وردالاب  ناتخألا   . نیتءالمب

اترام  . الینافلا نم  ةفیفخ  ةءالمب  ةضيرملا  دسج  تانواعملا  يطغت   . هيرابكلا نم 
موقت ةءالملا  قوفو   ، ءاملاب ةءالملا  خیمضتب  ةفلكم   ، اھدي يف  اًقيربإ  لمحت  يتلا 

، تدرب املك  يواكملا  لدبت  نم  يھ  اسورو   ، ةنخاسلا يواكملا  عضوب  اریفالاك 
. ىولتت امدنع  ةضيرملا  اِتّبثُت  نأ  اثیلیفو  ایلیفيإ  ىلعو 

قوف  ، ةبطرلا ةءالملا  ىلع   ، ادج نخاس  وھو  ىوكملا  عضو  لوقت : ةفصولا 
. اًمتاق ةوھق  نول  ةءالملا  بستكت  نأ  ىلإ   ، ةضيرملا نم  لولشملا  بناجلا 

ربكأ كسامتب  طقف  خرصت  مل  ةضيرملاف   . حجني فوس  جالعلا  نأ  ةيادبلا  يف  ادب 
عضو ىدل  ظحول  امنإو   ، ةیضاملا روھشلا  لالخ  ملكتلا  ىدل  هیلع  تناك  امم 
دعب  . ليوط تقول  ةلولشم  تناك  اھدسج  يف  تالضع  كرحت  اھنأ  اھیلع  يواكملا 
اھیعو ىلإ  دوعت  اھلعج  نلواح  اھنجلاعي  نم   . يعولا ةضيرملا  تدقف  كلذ 

ناك بارشلا : علتبت  اھلعج  نعطتسي  مل  نھنكلو   ، الوك اكوكلا  نم  ًالیلق  اھئاطعإب 
وأ جالعلا  فقو  نیب  ام  تاظحلل  اریفالاك  تددرتف   . اھیتفش نیب  نم  قلزني  لئاسلا 

تبستكا نأ  ىلإ  يواكملا  عضو  تلصاوو  يناثلا  رایخلا  تراتخا   . اًمدُق ةعباتملا 
ىرخأ ةرم  نلواح   . اساموت ةدیسلا  هب  تصوأ  يذلا  ةمتاقلا  ةوھقلا  نول  ةءالملا 

، نيأر ةضيرملا  دسج  نع  ةءالملا  اوبحس  نیحو   . ىودج الب  الوك  اكوك  اھءاطعإ 
. شامقلاب قصتلا  دق  دلجلا  نأ   ، ناجھتساب

. ةفرشلا نم  نھب  تخرص  انیفاریس  نإ  نولوقي  اھنیطغ - !  ، اھنیطغ - 
ةطبرأ كفب  تايرخآلا  تماق   . ىرخأ ةءالم  راضحإل  ةضكار  ءاسنلا  ىدحإ  تبھذ 
نھنیب امیف  اھلمحل  َّنواعت   ، ديدج نم  اھندب  يطُغ  امدنعو   . ةضيرملا تیبثت 
نلواح نم   . اھیعو ىلإ  دعت  مل   . ريرسلا يف  اھندسوو  اھترجح  ىلإ  اھب  دوعصلاو 
يذلا تقولا  وھو   ، ًالیل ةرشع  ةیناثلا  ةعاسلا  ىتح  اھنقفار  نیتدیسلاو  اھجالع 

. سفنتلا نع  هیف  تفقوت 
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ةددعتم ىؤر 
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يف  ، تايرخأ ءاسن  ثالثلو  اھل  تلاق  اریفالاك  نإ  ثیلوغير  نمراك  ليد  ايرام  لوقت 
: ءادغلا لوانت  دعب   ، مویلا كلذ 

تقولا نم  ضئاف  َّنكل  رفاوت  اذإو   ، يشم ةلوجب  نمق   ، ةھزنلل نجرخا  - 
تیبلا اذھ  ىلإ  نعجرت  . ال  تقولا ضعبل  راضخلا  نلمأتو  قوسلا  ىلإ  نبھذا 

. ءاسم ةسماخلا  ةعاسلا  لبق 
نھنكلو  ، رمألا ءاسنلا  تبرغتسا   . نلكأي يك  وزیب  نھنم  ةدحاو  لك  تطعأ 
ةشرو مامأ  نررمو  كومیتواوك  عراش  ربع  ًایشم  عبرألا  ءاسنلا  تضم   . اھنعطأ
اوراس نھرورم  نایتفلا  ىأر  نیحو   ، نھنوفرعي نایتف  ةثالث  لمعي  ثیح  كیناكیم 

، ءاملا نیع  هاجتاب  نیضمو  ةيرقلا  نم  نجرخ  تاءاذبب .» نوظفلتي  مھو   » نھفلخ
ماعطلا نلوانت  نأ  دعبو   . بصقلا ضعب  ءارو  نھولغتسا » نابشلا و« نھكردأ  ثیح 

. ةسماخلا ةعاسلا  ىتح  ةحاسلا  يف  نلوجت   ، قوسلا يف 
اریفالاك رابخإ  ةینب  خبطملا  ىلإ  نلخد   . نوسنادلا ونيزاك  ىلإ  نعجر  امدنع 

نكي ملو   ، ماعطل رثأ  يأ  الو   ، خبطملا يف  دحأ  كانھ  نكي  مل   . نعجر دق  نھنأب 
. دقوملا يف  محف  ةمث  نكي  ملو   ، ًالعتشم دقوملا 

لبح ىلع  ةقلعم  اھتكرت  سبالمب  يتأتل  ءانفلا  ىلإ  نمراك  لد  ايرام  تجرخ 
ةرجش تحت  ةدوجوم  تسیل  ةیبشخلا  اكنالب  ةكد  نأ  تظحال   . لیسغلا

. قلغملا هيرابكلا  باب  بناج  ىلإ  امنإو   ، نومیللا
ىلإ كلذك  نجرخ  دق  نك  تايرخأ  ءاسن  تدجو  خبطملا  ىلإ  تعجر  نیح 
وھو  ، عراشلا ىلإ  ةأرما  ةرشع  ىدحإ  تجرخ  مویلا  كلذ  يف  نعجرو -  عراشلا 

 -. اًدج ةردان  تالاح  يف  الإ  ثدحي  رمأ ال 
ترعشف  ، اكنالب ةرجح  يف  ًاتاوصأ  تعمس  اھترجح  ىلإ  تدعص  نیح  اھنإ  لوقت 

اتوص عمسُي  تاوصألا  نیب  نأ  اھل  ادب  ذإ  لوخدلا  ىلع  ؤرجت  مل  اھنكلو   ، لوضفلاب
ْتعمس كلذ  دعب   ، تقولا ضعبل  اھترجح  يف  تلظ   . لمعلا يتبر  نیتدیسلا 
اریفالاكو الیخناكرآ  ةحتفلا  لالخ  نم  تأرو  ًالیلق  بابلا  تحتفف   ، رمملا يف  ةجض 

: لوقت الیخناكرآ  تعمسو   . ّملسلا هاجتاب  نایضمت 
. ةبنذملا تنأ  - 

ةدع  . بسحو لاقتربلا  قاروأ  نم  ياش   ، ءاشع كلانھ  نكي  مل  ةلیللا  كلت  يف 
نأ ةعاشإ  ترشتنا   . نھرابخإ أشت  مل  اھنكلو   ، ثدح امع  اثیلیف  نلأس  ءاسن 
 - نمراك لد  ايرام  لوقت  اھترجح -  ىلإ  تدعص  امدنع   . تءاس دق  اكنالب  ةلاح 

. هيرابكلا باب  بناج  ىلإ  ةدوجوم  دعت  مل  ةیبشخلا  ةكدلا  نأ  ُتظحال 
. تاوطخ عقوو  ًاتاوصأ  تعمس   . اھظقيأ عوجلا  نكل   ، ةھینھ تمان  اھنإ  لوقت 
يف تقرغتسا  كلذ  لمع  لبق  اھنكلو   ، ثدحي يذلا  ام  ىرتل  ضوھنلا  تدارأ 

. ىرخأ ةرم  ةقیمع  ةءافغإ 
تلزنف ىرخأ -  ةرم  ةعئاجو  اًركاب -  نمراك  لد  ايرام  تظقیتسا   ، حابصلا يف 
روطف ةبجو  وشتیتل  مدقت  تناكو  ءاوضألا  تلعشأ  دق  اریفالاك  تناك   . خبطملا ىلإ 
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تناك اذإ  امع  نمراك  لد  ايرام  امھتلأس   . ءارضخ ةصلص  عم  ةقیقر  محل  عطق  نم 
: اریفالاك اھیلع  تدرف  اًضرم  تدادزا  دق  اكنالب 

ةرم ىفشتسملا  ىلإ  اھلمح  ىلإ  هعم  انررطضا  ّدح  ىلإ  ةضيرم  اھنإ  - 
. ىرخأ

وھ اریفالاك  هتلاق  ام  نأ  مايأ  ةدع  لاوط  تقدص  اھنإ  نمراك  لد  ايرام  لوقتو 
. ةقیقحلا
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، نیقباسلا ةلیللاو  راھنلا  يف  ترج  يتلا  ثادحألا  ىلإ  اًریشم   ، وشتیت لوقي 
بھذیل اھنم  ًانذإ  بلط   ، اریفالاك هترمأ  ثیح  ثالثلا  دضانملا  مئاوق  طبر  دعب  هنإ 
ناعفدت وردالاب  ناتخألا  دعت  مل  ودنیل » وكیسكملا   » قالغإ ذنم   ) . لمعلا ىلإ 

ىلع لصحي  يك  لیمحتلا  لامعأب  موقي  نأ  هیلع  ناك  يلاتلابو   ، وشتیتل اًرجأ 
(. رجأ

قيدانص لیمحتب  ماقو  ساخاراب  نيوخألا  عدوتسم  ىلإ  بھذ  هنأ  يوري 
ىلإ ءاملا  اھیف  رطقي  فرغ  نم   ، سطاطب ةلوجأو  ففجم  لفلف  سایكأو   ، مطامط
زاتجیل ءاسم  ةیناثلا  ةعاسلا  يف  لمعلا  نع  فقوت  هنأو   ، ةفاج ىرخأ  فرغ 

عدوتسملا ىلإ  عجر  مث   ، ءاشحأ وكات  ةریطش  كانھ  لكأيو  قوسلا  ىلإ  عراشلا 
برعأ يذلا  تقولا  وھو   ، ًالیل ةنماثلا  ةعاسلا  ىتح  اًسایكأو  اًمزح  لّمحُي  لظو 

. اھب هدعو  دق  ناك  وزیب  نيرشع  هاطعأو  هاضر  نع  لوؤسملا  هیف 
 - عجر دق  هنأب  هربخیل  اًدحأ  دجي  مل  نوسنادلا  ونيزاك  ىلإ  هتدوع  دنع  هنإ  لوقي 
دجوي ال  هنأ  ىأرو   ، خبطملا ىلإ  لخدف   ،  - اریفالاك وأ  وردالاب  نیتخألا  ينعي  وھو 
قیضلا شارفلا  ىلع  ىقلتسا   . میقي ثیح   ، محفلا زیلھد  ىلإ  لخدو  ماعط 

: لوقيو  . مانو
دنع اریفالاك  تناك   . تظقیتسا امدنع  ةعاسلا  تناك  مك  لوقأ  نأ  فرعأ  - ال 

« اتيریفالاك  » اھل تلق   . اھدي يف  طفنلا  حابصم  لمحت  محفلا  زیلھد  باب 
. ْتبھذو لاعت »  » ىوس يل  لقت  مل   . أشت مل  اھنكلو   . اھترونت عفرأ  تأدبو 
ىلإ ينذخأت  نأ  لدب  اھنكلو   ، اھءارو تیشمف  اًماعط  يل  مدقتس  اھنأ  تننظ 

: يل تلاقو  تفقوت  كانھو   ، ءانفلا ةریظح  ىلإ  ينتداتقا  خبطملا 
. ًالوعمو اًشفر  رضحأو  ةنازخلا  ىلإ  بھذا   -

. اھب ُتقحلو  يشملا  ْتأدب   ، تاودألا ًالماح  تئج  دق  يننأ  اریفالاك  ْتأر  امدنع 
ةرونت نم  دعبأ  ىرأ  نأ  يل  حیتي  وھو ال  ؛  حابصملا رون  ىوس  ءوض  كلانھ  نكي  مل 
ثیح ةیقرشلا ) ةیلامشلا  ةيوازلا   ) ءانفلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  انلصو   . اریفالاك

: يل تلاقو  ضرألا  ىلع  حابصملا  ْتعضو 
، ةلیطتسم ةرفح  رفحي  نأ  هترمأ   ) . تمصب لمعلاب  موقت  نأ  كنم  ديرأ  - 

ىوتسم ىلع  وشتیت  اطبإ  نوكي  قمعبو   ، اًضرع ةدحاو  ةوطخو  ًالوط  ناتوطخ 
تداع  ، تامیلعتلا هذھ  تطعأ  نأ  دعب   . ةرفحلا يف  فقاو  وھو  ضرألا  حطس 
نكلو  ، ةيرطلا ةریظحلا  ضرأ  يف  ةلوھسب  وشتیت  رفح   . تیبلا ىلإ  اریفالاك 
تجرخ  ، ينافخلا رجحلا  نم  ةبلص  ةقبط  يف  برضي  لوعملا  أدب  امدنع 
قمع نكي  مل  لمعلا .) فقوي  نأب  هاترمأو  تیبلا  نم  اریفالاكو  الیخناكرآ 

: وشتیت لصاويو   . دعب دحاو  رتم  ىلإ  لصو  دق  ةرفحلا 
نأ أوسألاف   . هیلع يھ  ام  ىلع  ةرفحلا  عد  تلاق : الیخناكرآ  ةدیسلا   -

. ناریجلا ظقیتسي 
ناجنف يل  تمدقو  ةیلقم  ةضیب  يل  تدعأ   ، خبطملا ىلإ  اریفالاك  ينتذخأ 
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اھل لوقلا  ىلإ  انأ  تدعو   . رمخ ةفشر  هیلإ  تفاضأ   ، لاقتربلا قاروأ  نم  ياش 
تمنو محفلا  زیلھد  ىلإ  ُتعجر  اذھلو   ، ةقفاوملا مدع  يھ  تدواعو  اتيریفالاك » »

. ديدج نم 
محفلا عدوتسم  باب  دنع  اریفالاك  تناك   . ءایضلا راشتنا  ءدب  عم  ُتظقیتسا 

ىلإ تداعف  ىرخأ  ةرم  اتيریفالاك »  » اھل تلق   . اھدي يف  لورتب  حابصم  لمحت 
«. لاعت  » يل لوقلاو  تلفتلا 

بارتلا يقلي  نم  كلانھ  نأ  ىلإ  تھبتنا   . ةریظحلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  انبھذ 
. ًابيرقت اھفصن  مدر  دقو   ، اھُترفح يتلا  ةرفحلا  يف 

ضرألا يوست  نأو  اریفالاك -  يل  تلاق  ةرفحلا -  هذھ  مدر  لمكت  نأ  َكديرأ 
نأ كنم  ديرأ   ، اًدیج ينعمسا   ، بارتلا ضعب  داز  اذإو   . يتیكسیملا عذجب  اھكدتو 

. انھ دجوت  تناك  ةرفح  نأ  ىلإ  دحأ  هبتني  ثیحب ال   ، ناكملا يف  شفرلاب  هرثنت 
نأو  ، تمدُر دق  ةرفحلا  نأ  اریفالاك  تأر  امدنعو   . ينترمأ املثم  لمعلا  ُتزجنأ 
دق راھنلا  ناك   ، ةریظحلا يف  ترثُن  دق  بارتلا  ةیقب  نأو  تيوُسو  تكُد  دق  ضرألا 

محشلاب ةیلقم  محل  عطق  نم  اًروطف  يل  تمدقو  خبطملا  ىلإ  ينتذخأ   . علط
تایتفلا ىدحإ  خبطملا  ىلإ  تلخد   ، هلكآ انأ  امنیبو   . وتلل هتّدعأ  دق  تناك  يذلا 
انررطضاو مقافت  دق  اھضرم  نأب  اریفالاك  اھتباجأف   . اكنالب لاح  نع  اریفالاك  تلأسو 

هلعفت تناك  يذلا  ام  تمھف  ذئدنع   . ىرخأ ةرم  ىفشتسملا  ىلإ  اھذخأ  ىلإ 
. لیللا لاوط 

: ّايودیب بیقنلا  لوقي 
دئارلاف  . ةریثك لغاشم  موي  ناك  هنأل  ينھذ  يف  رضاح  ویلوي  / زومت موي ١٧ 
ثيور يد  نویثبیثنوك  ةنكث  ىلإ  لصوو  نیموي  رخأت  بتاورلاب  يتأي  يذلا  نيرام 
يف اًررقم  اھلوصو  ناكو   ، دوقنلا ةنحاش  هیف  ْتلصو  يذلا  هسفن  تقولا  يف 

ةزرفملا ةمظنأ  نأل  ترخأت  غيرفتلا  ةیلمع  نأ  حضوي   ) . رھشلا نم  نيرشعلا  مویلا 
نم ُتجرخ  بتاورلا .) يقلت  لبق  دقفت  ءارجإو  فوفص  يف  ماظتنالا  يعدتست 
لبق فارغلتلا  بتكم  ىلإ  اًضكر  لوصولل  يفكي  داكي ال  ادج  ریصق  تقو  لبق  ةنكثلا 
مساب وزیب  نیسمخب  ةلاوح  بیقنلا  ىرتشا   ) . ةیلاملا تاليوحتلا  مسق  اوقلغُي  نأ 

يف ِكاباب  نم  ةئنھت  عم   » لوقت ةلاسرب  اھقفرأو  هتنبا -  ّايودیب -  اتیلیمراك  ةلفطلا 
ةقطنم يف  عراش  ىلإ  ةھجوم  اھنإ  اھمسا .) نیلمحت  يتلا  ةسيدقلا  دیع  موي 
يھو  ، هتجوز ىلإ  ةلاسر  الو  ةيدھ  ّايودیب  بیقنلا  ثعبي  مل   . وكلاسوباكزتآ

نأ لضفي   ، فرصملا يف  اًدوقن  كلمي  يذلا  بیقنلا  نأ  ظحالُيو   . اًضيأ نمراك  ىعدُت 
ىلإ ةيدھلا  لسريو   ، يرھشلا فصن  بتارلاب  نيرام  دئارلا  لصي  نأ  ىلإ  رظتني 
ُتبھذ ّايودیب -  لصاوي  فارغلتلا -  بتكم  نمو  دعوملا .) نع  اًموي  ةرخأتم  هتنبا 

. انیفاریس تیب  ىلإ 
اھنإ تلاقف  اھل  ثدح  امع  اھتلأس   . ةفئاخو ةفجترم   ، ماعطلا ةعاق  يف  اھتدجو 

، اھتعدوف ةیبصعلا  ةديدش  اھتيأر   . ادج ةجرح  اكنالب  ةلاح  نأل  بیصع  مویب  ترم 
يلاتلا مویلا  يف   . ةنكثلا يف  لیللا  تیضمأو  سیموغ  قدنف  يف  ءاشعلا  تلوانت 

. ىفشتسملا ىلإ  اكنالب  لقن  ىلإ  اورطضا  مھنإ  انیفاریس  يل  تلاق 
. اھل تلق  يندملا -  نوكي  نأ  لمآ  - 
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. يندملا ىفشتسملا  ىلإ  ًالعف  اھوذخأ  دق  مھنأب  ّيلع  تدرف 
وردالاب ناتخألا  قفنت  نأ  نونجلا  نم  هنأ  ماودلا  ىلع  ىري  ّايودیب  بیقنلا  ناك 

ةدع كانھ   ، سیسینیم روتكدلا  ةحصم  ىلإ  اھولخدأ  امدنعف   . اكنالب ىلع  اًدوقن 
: يلي ام  ًالئاق  قلعي  بیقنلا  اوعمس  دوھش 

ال نكلو   ، يشملل ةدوعلا  نم  ةأرملا  هذھ  نكمتت  دق   . دوقنلل ديدبت  هنإ  - 
اھتيؤر ریثت  سموم  عفن  امو   ، هیلع ناك  ام  ىلإ  اھھجو  دیعي  نأ  دحأل  نكمي 

؟ فوخلا
الأ انیفاریس  تلّضف   ، ةضيرم يھو  نوسنادلا  ونيزاك  ىلإ  اكنالب  تلقُن  امدنع 
دجوو ءانفلا  ىلإ  مايألا  دحأ  يف  هسفن  وھ  جرخ  نأ  ىلإ   ، بیقنلل اًئیش  لوقت 

. نومیللا ةرجش  تحت   ، يبشخلا دوذملا  يف  ةعجضم  ةلولشملا 
. هنم تابيرق  كانھ  ّنك  ءاسن  ةدع  لأس  هنإ  نولوقي  ؟ -  اذھ ام  - 

: بیقنلا لاق  ذئدنع   . اكنالب اھنإ  هل  نلقف 
اھلمحیل وشتیت  ءاعدتسا  وھ  هلمع  مھیلع  ام   . عفنت دعت  مل  ةأرملا  هذھ  - 

. بالكلا اھلكأت  يك   ، كانھ اھكرتيو  لبازملا  ىلإ  لیللا  يف 
مدع تلضف  انیفاریس  نأ  يف  ببسلا  يھ  كلت  بیقنلا  تاقیلعت  تناك  امبر  )

(. اكنالب ریصم  نع  هل  فشكلا 
: بیقنلا لوقي 

مالظلا ناكو   ، شارفلا يف  نحن  امنیب   ، سطسغأ / بآ تايادب  يلایل  ىدحإ  يف 
حتف ةداعإ  ىلع  ةردقلاب  لمألا  نادقفب  ةذخآ  اھنإ  انیفاریس  يل  تلاق   ، میخ دق 
ذنم لمألا  كلذ  تدقف  دق  تنك  يننأل   . قحلا ىرت  تأدب  اھنأ  يل  قار  دقو   . اھتراجت
ىلع ریكفتلا  ىلإ  اھلوحت  ببس  نع  اھلأسأ  نأ  يل  رطخي  مل  نكلو   . دیعب نمز 

. وحنلا اذھ 
ةرتسلاو لاطنبلا  تيدترا   ، قئار جازمب  ُتظقیتسا  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 

امك  ، مویغ الب  اًموي  ناك   . درابلا حابصلا  ءاوھ  سفنتل  رمملا  ىلإ  تجرخو  ةفیفخلا 
اناك  . نابقعلا تيأرو  ءامسلا  ىلإ  ُترظن  اذھلو   . فافجلا لصف  مايأ  دحأ  هنأ  ول 

. يسأر قوف  اھنأ  ول  امك  ودبت  ةطقن  لوح   ، رئاود يف  ناقلحي  نینثا  نیباقع 
ةراشإ مسرأ  ينلعج  حبقلا  ديدش  روعش  يندوار  نكلو   ، دحلم يننأ  كل  مسقأ 

. بیلصلا
: وشتیتب ریھشلا   ، اریتان ویكیتسوإو  اتسیتواب  اروروآ  نیب  ةھجاوملا  نم  عطقم 
دحأ يف  تیبلا  ىلإ  لخدت  تنك  امنیب  كنأ  اًحیحص  سیلأ  اتسیتواب : اروروآ 
نم اًنصغ  عطقا   » ، الیخناكرآ اینود  كل  تلاق   ، محف سیك  كرھظ  ىلع  ًالماح  مايألا 
سیلأ  ،« ءانفلا يف  يتلا  تاناویحلا  كلت  عازفإل  بھذاو  يتاوھاثاك  ةرجش 

؟ مالكلا اذھ  كل  تلاق  اھنأ  اًحیحص 
. رمألا ركذتأ  ال  وشتیت :

اًنصغ تعطقو  ةرجشلا  ىلإ  تبھذ  كنأ  كلذك  ركذتت  الأ  اتسیتواب : اروروآ 
تداع مث  ًایلاع  تقلحف   ، اھتفخأو نابقعلا  تناك  ثیح  ىلإ  اھعم  تبھذو  اًریبك 

؟ ضرألا ىلع  طحت 
الو  . ةديدع تارم  نابقعلا  تعزفأ  اھتشع  يتلا  يتایح  تاونس  يف  وشتیت :
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. اھركذتأ نأ  نيديرت  يتلا  اھنم  ةرم  يأ  يردأ 
تجرخأف  ، انیفاریس اینود  اھیف  سأیلا  باصأ  يتلا  ةرملا  اتسیتاب : اروروآ 

تجرخ ذئدنع   ،« صاصرلاب رویطلا  هذھ  لتقا   » ، كل لاقو  هايإ  كتطعأو   ، سدسملا
يف رعذلا  ثب   ، هیلإ نایعست  يذلا  ام   » ، امكل تلاقو  رمملا  ىلإ  الیخناكرآ 

؟ ركذتت دعت  ملأ  ؟ » ناریجلا
. كانھ دوجوملا  انأ  نكأ  مل  يننأ  نظأ  وشتیت :

ثولو  ، اریفالاك عم  خبطملا  يف  تنك  نم  كلذك  تنأ  تسلو  اتسیتواب : اروروآ 
هبرش نأ  دعبو   ، ءام قيربإ  بلطیل  ّايودیب  بیقنلا  لخد  امدنع   ، انأ يعمو  ايرام 
بلكلا نم   » ، اریفالاك هیلع  تدرو   ،« ةناتنلا هذھ  يتأت  نيأ  نم  يردأ  ال   » ، لاق
لكأت تنكو   ، كانھ اًسلاج  تنك  نم  َتنأ  تسلأ  »؟  رواجملا تیبلا  يف  تام  يذلا 

؟ ةجع
: ةیلاتلا اتسیتواب  اروروآ  ةلئسأ  نمو  لاؤسلا  اذھ  نم  ًابرھتم  دري  وشتیت 
َكتلأسو ةرودم  ةبلع  كعمو  تئج  مايألا  دحأ  ءاسم  يف  كنأ  اًحیحص  سیلأ 

»؟ نيزنبلا نمث  تعفد  مك  : » الیخنآ اینود 
ةریظح يف  شبنت  تحرو  ًالوعمو  اًشفر  تجرخأ  ةلیللا  كلت  يف  كنأ  ركذتت  الأ 

؟ ءانفلا
مویلا يف  حابصلا  علطو  ًاليوط  ترمتسا  اًران  تلعشأ  ةیلات  ةلیل  يف  كنأو  ... 

؟ ةنوفعب اًقباع  يلاتلا 
. ّطق ثدحي  مل  ءيش  نع   . كمالحأ يف  ِهِتيأر  امع  نیملكتت  كنأ  نظأ  وشتیت :
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١٢
ربمتبس / لوليأ نم  رشع  عبارلا 
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دیسلا عم  وردالاب  ناتخألا  تقتلا  ربمتبس ١٩٦٣  / لوليأ نم  رشع  عبارلا 
رخآ عیب  ةلواحم  فدھب  يتسولاخ -  يف  ةراعد  تویب  كلام  اخوتناب -  وینيریس 
امھنأ ىلإ  ریشي  امھبناج  نم  رارقلا  اذھ   . امھيدل ةیقبتم  ةأرما  ةرشع  سمخ 

. ةديدج لامعأ  حتف  ىلإ  ةدوعلا  يف  لمأ  لك  اتدقف 
ةعاسلا  ،« ايریبس  » ىعدي سینوردیبب  تاجلثم  لحم  يف  عامتجالا  دقُع 

نود ىدل  نوكت  نأ  نم  نیتفوختم  وردالاب  ناتخألا  تناك   . اًحابص ةرشع  ةيداحلا 
، ةقباسلا ةقفصلا  نوسنادلا -  ونيزاك  يف  ناشیعت  امھنأ  يف  كوكش  وینيریس 

دعقم ىلع  اھماربإ  مت   ، ةأرما ةرشع  ىدحإ  هسفن  دیسلا  اذھل  اتعاب  امدنع 
نأ  ، امبر  ، امھدلخب رودي  نأ  نود  سینوردیب -  يف  ادیمالآ  عراش  فیصر  ىلع 

. رسلا اذھ  نفرعي  تاعیبملا  ءاسنلا 
 - لضفأ طورش  ىلع  لوصحلا  دارأ   ، ةیناثلا ةرملا  يف   ، وینيریس دیسلا  نأ  ودبيو 
يف ثدح  املثمو   ، وھ سیلو  ةقفصلا  احرتقتل  ةرملا  هذھ  هیلإ  اتعس  نم  امھف 
وزیب ةئمثالث  ضرعو  اًرخؤم  ادج  ةیلاع  تاقفن  لمحت  هنأب  للعت  ىلوألا .-  ةرملا 

ول امك  تاءاميإو  تاكرحب  اتماقو  ضرعلا  وردالاب  ناتخألا  تضفر   . ةأرما لك  لباقم 
وردالاب ناتخألا  تلظ   . ةئمعبرأ وینيریس  نود  ضرع   . نیتبضاغ نابحسنتس  امھنأ 
تقفاوو وزیب  ةئمتس  وینيریس  نود  ضرع  امدنع   . نامواست تاجلثملا  لحم  يف 

نم كلذ  ىلع  بترت  ام  عم   ، حابصلا ةرتف  اتعیض  دق  اتناك   ، عیبلا ىلع  ناتخألا 
. يلي ام  يف  فشكتتس  يتلا  جئاتنلا 

2

هعضو يذلا  يلصألا  ططخملا  يف  رھظت  نوسنادلا ال  هيرابك  يف  يتلا  ةفرشلا 
هثادحإ ىلإ  روكيدلا  ةیقب  فدھي  يذلا  مھولا  رسكت  يھو   ، يرامعملا سدنھملا 

، لاقي امك   ، تراثتسا دقو  رحبلا -  قامعأ  يف  هنأب  ساسحإلا  مھو  رظانلا -  يف 
ةروشملا مدق  يذلا  باشلا  روكيدلا  سدنھم  بناج  نم  ةرثؤم  تاجاجتحا 

امھنإف  ، صقاونلاو بویعلا  ةرثك  نم  مغرلا  ىلعو   . روخاملا ءانبب  وردالاب  نیتخألل 
. ةفرشلا ىلع  نافقت 

، وكلوباكآ ىلإ  اھتلحر  ءانثأ   ، عراشلا نم  تأر  يتلا  انیفاریس  ةركف  تناك  دقل 
امنیب  ، ةفرش قوف  نم  نونغي   ، تاراتیج نولمحي  نینغم  ةثالث   ، ّطق كلذ  سنت  ملو 
ةلیل يف  هنأ  اھل  رطخف   . حیسف ءانف  يف  ماعطلا  نولوانتي  نیحئاسلا  ضعب 

، هئاقدصأ عم  مھم  صخش  وأ  ةیسایس  ةیصخش  يتأت  امدنع  يأ  ةیلافتحا - 
عم دقاعتلا  ًالیمج  نوكیس  روھمجلا -  مامأ  لحملا  قالغإ  يرورضلا  نم  نوكيو 
، ةفرشلا حتفُت   ، لفسألا يف  مھ  نم  لابب  رطخت  ال  ةظحل  يفو   ، نینغم يثالث 

. باسحلا عفدیس  نمل  تاحابصلا »  » ةینغأ نونغيو  نونغملا  رھظيو 
اھیلع رھظت  يك  تمدخُتسا   . ّطق نونغملا  اھیلإ  لصي  مل  نكلو   ، تینُب ةفرشلا 
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ةخرصلا ریخألا  اذھ  قلطأ  امدنع   ، حاتتفالا موي  يف  سیلاناك  زاجملاو  الیخناكرآ 
فیك ةدھاشمل  انیفاریسو  الیخناكرآ  اھتمدختساو   ، هلمع نادقف  هتفلك  يتلا 

. ًایلات هفرعنس  ام  يف  تمدختسا  اھنأ  امك   ، اكنالب ةجلاعم  ترج 
ةفرشلا ىلع  يذلا  كبشملا  يديدحلا  زجاحلا  نأ  ىلإ  هیبنتلا  بسانملا  نم 
زجاحلا نأ  ىلإ  ءانبلا  ملعم  هَّبن  هعنص  يذلا  دادحلاف   . ّطق ةدیج  ةروصب  بَّكرُي  مل 

، ةئیس ةروصب  بكرُم  زجاحلا  نأ  نم  لعفلاب  دكأت  نأ  دعبو  ؛  ةئیس ةروصب  عوضوم 
. ّطق هززعي  ملو  هنیتمت  ززعي  نأب  ءّانبلا  دعوف   ، هنیتمت ززعي  نأب  نیئانبلا  دحأ  رمأ 

: الیخناكرآ تقلع   ، ىھتنا دق  ءانبلا  يف  لمعلا  ناكو   ، كلذ نم  روھش  دعب 
دنتسا ام  اذإو   . تباث ریغ  هنأل   ، يديدحلا زجاحلا  اذھ  تیبثت  يرورضلا  نم  - 
ضرألا ىلع  هسأرب  طقسي  فوسف  لفسأ  ىلإ  علطتلا  فدھب  هیلع  صخش 

. لفسأ ىلإ  راتمأ  ةعبرأ  يھو  - 
موي ١٤ ىتح  ةفرشلا  زجاح  ركذت  ىلإ  دوعي  نم  كانھ  دعي  مل  قیلعتلا  اذھ  دعب 

. ربمتبس / لوليأ
3

. فرغلا ىلإ  يدؤملا  رمملا  ربع  رورملا  بجي  ةفرشلا  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم 
. امھوأر نم  لوق  ّدح  ىلع   ، عازنلا ةيادب  يف  ناتأرملا  تناك  رمملا  يفو 

نابيرق امھاھجو  ناتأرما  كانھ  كاذ : وأ  دحلا  اذھ  ىلإ  يلي  امك  يھ  ةروصلا 
اھيدي اتلكب  ثبشتت  امھنم  لك   ، هجول اًھجو  نیتلباقتم  نافقت   ، رخآلا نم  امھدحأ 
لعفب ًانایحأ  ةضمغم  نوكت  امھنویع   ، ةعقتمم امھیھجو  حمالم   . ىرخألا رعشب 
باعل امھیتلك  نم  لیسي   ، جوعم مفلا   ، ةغئاز نوكت  ىرخأ  تاظحل  يفو   ، ملألا

نم قزم  لطت  ردصلا  ةحتف  لالخ  نم  ةقزممو -  ةلھلھم  امھیتلك  سبالم   ، يدبز
: ناصقرت امھنأ  ول  امك   ، ادج نیتقصالتم   ، دحاو نآ  يف  ناكرحتت  ردص .-  ةلامح 
ىلع سود  رخآو  نیح  نیبو   ، انھ ىلإ  ناتوطخ   ، كانھ ىلإ  تاوطخ  ثالث 
ةبضتقم ةملك  ىرخأو  ةظحل  نیب  عمستو   ، ثاھل  ، تاھوأت  ، تالكر  ، مادقألا

. اھریغو  ،« ةرھاع  » عقولا ةئیس 
تھبتنا ثیحب  ًاليوط  رمتسا  هنكلو   ، امھدحو ناتأرملا  تناك  عازنلا  أدب  امدنع 
نحرو ثدحي  ًابيرغ  اًئیش  نأ  ىلإ  تیبلا  يف  نشعي  يتاوللا  ءاسنلا  عیمج 

(. قوسلا يف  اریفالاك  تناك  تقولا  كلذ  يف   ) . دھشملا ةيؤرل  رمملا  نم  نبرتقي 
يأ لخدتت  نأ  نود  ىرخألا  امھنم  لك  قزمت  نیتنثا  نلمأتي  ةأرما  ةرشع  ثالث 
ينعي اذھ   ،« ناتمیمح ناتقيدص   » امھ نارجاشتت  نم  نأل   ، امھنیب لصفلل  نھنم 
لخدتت الأ  بجي  ةصاخ  ةلأسم  امھعازن  نأ  نردقي  تايرخألاو   ، ناتقیشع امھنأ 

اقاش اًعارص  مامتھاو  تمصب  ءاسنلا  تدھاش  ببسلا  اذھلو   . اھب تايرخألا 
عارصلا كلذ  نأ  ندقتعي  نكو   ،  - كانھ ىلإ  ّدش   ، انھ نم  شفد  لداعتم -  هنكلو 
نوكت الأ  عازنلا  ةياھنل  نكمي  ناك   . نیترجاشتملا ىوق  دفنتست  امدنع  يھتنیس 
ًالیلق اتعرسأ   ، تقولا كلذ  يف  تیبلا  جراخ  اتناكو   ، وردالاب نیتخألا  نأ  ول  ةیماد 
ةخرص اقلطتل  بسانملا  تقولا  يف  اتلصوو   ، اریلاكسإ ةرایس  نم  نالجرتت  امھو 

نم نابرتقت  نیترجاشتملا  لعجي  مل  ظحلا  ءوس  نأ  ول  وأ   . مالسلا اضرفتو  ةيوق 
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ةرخؤم مطترتف   ، ربكأ ةوقب  ىرخألا  عفدت  امھادحإ  تناك  امنیب   ، ةفرشلا زجاح 
كسمت امھنم  لكو  ناتنثالا  يوھتو  زجاحلا  تلفیف   ، يديدحلا زجاحلاب  ىرخألا 

امھاتمجمج تمدطصا   . ضرألا ىلع  امھیسأر  ىلع  ناطقستو   ، ىرخألا رعشب 
ناتنثالا تھنأ  ةظحللا  كلت  يف   . نیتضیب لثم  اتمشھتو  ةیتنمسإلا  ةیضرألاب 

. اثیلیفو ایلیفيإ  امھامسا  ناك   . امھیتایح

4

ةحتفلا نازاتجت  اتناكو   ، سيدیبانیب ةدیسلا  تیب  باب  ربع  وردالاب  ناتخألا  تلخد 
، تاوطخ عقو  اتعمس  امدنع  خبطملا  ىلإ  نالخدتو  نیتیبلا  نیب  لصت  يتلا 
نیح ؟»،  ثدحي يذلا  ام   » لأست نأ  كشو  ىلع  الیخناكرآ  تناك   . ًاثاھلو  ، تارثعتو
كلذ دعبو   ،  - يديدحلا زجاحلاب  ةرخؤم  ماطترا  ءامص -  ةمدص  ءدبلا  يف   ، تعمس

،  - ضرألاب زجاحلا  ماطترا  ةيودم -  ةمدص   ،  - يديدحلا زجاحلا  تالفنا  اًريرص - 
نوكت نأ  نكمملا  نم   . ةیتنمسإلا ةیضرألاب  نیسأر  مادطصا  ءامص -  ةطبخو 
ىلع نلزن  دق  ءاسن  ةدع  وأ  ةدحاو  نأو   ، تخرص دق  ثدح  ام  ندھش  نمم  ةدحاو 
ىلع تمصلا  ضرف  ىلإ  لاوحألا  عیمج  يف  يھتني  توملا  نكلو   ، تاضكار جردلا 

. هنولمأتي نم 
ىلإ يدؤملا  بابلا  وردالاب  ناتخألا  تحتف  امدنع  هنأ  ذئدنع  ضرتفن  نأ  انل  نكمي 
رابغب ئلتمم  نكر  نم  اتلخد   . ءيش لك  دوسي  تمصلا  ناك   ، هيرابكلا تیب 

، اًریخأو  ، نیتتیملا كلذ  دعبو   ، ةيوتلملا دئادحلا  ءدبلا  يف   ، نازیمت اتحارو  يسلك 
رثكأ وأ  ءاسن  تس   ... سمخ  ، زجاح الب  يتلا  ةفرشلا  طیحم  ىلإ   ، امھرظن اتعفر 

. لفسأ ىلإ  نرظني  ّنك 
نتنأ تاماھتالا -  در   ،  - ؟ امھتعفد نم  ءاطخألا -  عم  حماستن  نأ  انل  نكمي 
ءاھتنالا نم  وردالاب  نیتخألل  دب  ناكو ال   . خلإ  ،  - امھنیب نلصفت  مل  نكنأل  تابنذم 

يف  ، كلذك اتفشتكا   . نیتیحضلا قتاع  ىلع  عقت  اھلك  ةیلوؤسملا  نأ  كاردإ  ىلإ 
ایلیفيإ تناك   . ةیبھذلا اكنالب  نانسأ  عازنلل : لمتحملا  ببسلا   ، نیتثجلا ىدحإ 
يذلا اھسبالم  نم  دیحولا  ءزجلا  اھردص : ةلامح  يف  ةیبھذلا  اكنالب  نانسأ  عضت 
ةعساو ةدحاو  ةعطق  نم  ًاباوثأ  مدختست  اھنأل   ، اًئیش هیف  ءيبخت  نأ  اھنكمي 

. بویج البو  مامكأ  الب   ، ردصلا ةحتف 
مف نم  اھعزتنت  نأ  الیخناكرآ  تلواح  ةیلاتلا : يھ  ةیبھذلا  اكنالب  نانسأ  ةصق 
تناك  ، اكنالب تتام  امدنعو  ؛  عطتست ملو   ، ةضيرم هذھ  تناك  نیح  اھتبحاص 
اھل دب  ال  ناك  امدنع  نكلو  ؛  ةتیملا نانسأ  عازتنا  تیسنف   ، ادج ةقلق  الیخناكرآ 
تررقو نانسألا  الیخناكرأ  تركذت   ، اھقرح لجأ  نم  ةثجلا  جارختسا  ةداعإ  نم 

. تفتخا دق  نانسألا  نأ  ذئدنع  تفشتكا  نأ  ناكف   . اھتداعتسا
ىدحإ نأ  دب  ال   . لمأتتو ركفت  يھو  عیباسأ  تضمأ  اھنكلو   ، اًئیش لقت  مل 

 - الیخناكرآ يھ -   . اكنالب نانسأ  تقرس  دق  تیبلا  يف  نشعي  يتاللا  ءاسنلا 
يف تبغر  الیخناكرأ  نأل  تاھبشلا -  قوف  اریفالاكو  وشتیتو   ، انیفاریس كلذكو 
ءاسنلا نم  ةدحاو  ةبنذملا  نوكت  نأ  دب  ال   ، يلاتلابو ؛   - وحنلا اذھ  ىلع  ریكفتلا 

88



هذھ ىلإ  لوصولا  ىدل   . كلذ دعب  نفدلا  يف  مث  جالعلا  يف  نكراش  يتاللا 
: ضماغلا زغللا  ّلح  عطتست  مل  اذھلو   ، اھنھذ لطعت  ينالقعلا  لمأتلا  نم  ةطقنلا 

اھتخأو يھ  هتدیش  يذلا  تیبلا  فقس  تحت  نيوأي  نمم  تسیل  ةبنذملاف 
. اھتخأو يھ  اھيرتشت  يتلا  ةجعلاو  زبخلا  نم  لكأت  اھنإ  لب   ، بسحو امھلاومأب 
، تاذلاب يھ  اھقح  نم  يھ  يتلا  ةیبھذلا  نانسألا  ةقرس  ىلع  تمدقأ  دقو 

اھقافنإ ىلإ  ترطضا  يتلا  ةبیھرلا -  تاقفنلاو  اھتایحضت -  نع  لداع  ضيوعتك 
. اكنالب ضرم  ءانثأ 

تناك  . ربمتبس / لوليأ نم  رشع  عبارلا  مویلا  كلذ  يف  رسلا  اذھ  فشكت 
يھو الیخناكرآ  اھتأر  دقو   . ةتیملا ایلیفيإ  ردص  ةلامح  نم  ًالیلق  ةرھاظ  نانسألا 
يف يرھاوجل  اھتعاب  مث  اھتبیقح  يف  اھتأبخو  اھتذخأف   ، ضاقنألا نیب  يشمت 
دعب  ، ةبنذملا امأ   . وزیب ةئمسمخ  غلبمب  اًموي  رشع  ةسمخ  دعب  سینوردیب 

. كلذك ةبوقعلا  تقلت  لب   ، طقف اھتقرس  ءازج  َقلتت  ملف   ، اھفاشتكا

5

ال ثیح   . ضومغلا يف  ةصقلا  نم  اًءزج  تقبأ  ةعقوتملا  ریغ  ةعیظفلا  ةياھنلا 
رشع ترمتسا  اثیلیفو  ایلیفيإ  نیب  ةقالعلا   . تاضارتفا ىلإ  الإ  لصوتلا  نكمي 
ناضرعُت  ، نیتعيدوو نیتمئاد  نیتقشاع  اتناك   . امھتالیمز لوق  ّدح  ىلع   ، تاونس
نازجنت اتناك   ، فصولا بسحو   . تايرخألا تالماعلا  امھدسحتو  يلاثم  جذومنك 
لمحت اثیلیف  ةجوزو -  جوزك  ناشیعت  امھنكلو   ، صالخإب روخاملا  يف  امھتابجاو 
اھبسكت يتلا  دوقنلا  ئبخت  ایلیفيإو   ، اھبایث اھل  وفرتو  ةدضنملا  ىلإ  ایلیفيإ  قبط 

ریشي ام  ايدبت  نأ  نود   ، مات ماجسنا  يف  شیعلا  نم  تاونس  رشع  دعب  اثیلیف .- 
يتلا ةیلخادلا  ایلیفيإ  بایث  ةروشنم  تناك  لیسغلا  لبح  ىلع  فالخلا -  ىلإ 

. ىرخألا امھنم  لك  لتق  ىلإ  فاطملا  امھب  ىھتناو   ،  - اثیلیف اھتلسغ 
. ةیبھذلا اكنالب  نانسأ  يف  ةياھنلا  كلتل  ریسفت  نع  ثحبلا  نم  انل  دب  امبر ال 
هیف كراشت  نأ  بجي  يذلا  عونتلا  اكنالب  تعرتخا  امدنع   ، كلذ نم  تاونس  لبق 
نأ ودبيو   . اثیلیفو ایلیفيإ  نم  الك  لیثمتلا  يف  اھل  نیتلیمزك  تراتخا   ، ءاسن ثالث 
اكنالب ةلاح  نم  رثكأو  عونتلا  نم  رثكأ  ترمتساو   ، ةثالثلا نیب  ترقتسا  دق  ةقالع 

، سیسینیم روتكدلا  ىفشتسم  يف  اكنالب  ةرايزب  اثیلیفو  ایلیفيإ  تماق   . ةیحصلا
ىلع انیفاریس  تّعقو  نأ  دعب   ، ةرایسلا ىلإ  اھلاخدإ  يف  اریلاكسإ  اتدعاسو 
سال يد  وردیب  ناس  يف  يندملا  ىفشتسملا  نم  ةضيرملا  جارخإ  قاروأ 
حابص لك  اھترجح  نم  اھلازنإو  اكنالب  لمح  اتلوت  نم  اًضيأ  امھ  اتناكو   ، سیتنيروك
ةرم اھلمح  مث   ، نومیللا ةرجش  تحت  ةدوجوملا  ةیبشخلا  ةكدلا  ىلع  اھعضول 
اثیلیف جالعلا -  يف  كلذك  اتكراش  دقو   ، اھترجح ىلإ  اًدوعص  ءاسملا  يف  ىرخأ 

، اھشاعنإل الوكاكوكلا  نم  ةعرج  ةضيرملا  يطعت  نأ  لواحت  تناك  نم  يھ 
 -. ةءالملا نع  ثحبلل  تبھذ  نم  يھ  ایلیفيإو 

تناك امدنع  ةتیملا  نانسأ  تعزتنا   ، اثیلیف وأ  ایلیفيإ   ، نیتنثالا ىدحإ  ةیضرف :
ةثالث دعبو   ، دحأل اًئیش  لقت  مل   ، اھعم دارفنا  ىلع  تلظ  ةظحل  يف   ، ةددمم
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تربتعا  ، اھتقيدص ةزوحب  نانسألا  تدجو  ءيش  يأ  فرعت  نكت  مل  نم   ، روھش
. اھرعش نم  ىرخألا  تدشو  ةنایخ  اھیلع  متكتلاو  ةقرسلا 

عزتنت فوس  الیخناكرآ  نأ  نم  اھدكأتو  اكنالب  ضرم  دادتشا  ءانثأ  ىرخأ : ةیضرف 
نم رثكأ  اھبحت  يتلا  ةقيدصلل  ةیح  يھو  نانسألا  حنمت  نأ  تلضف   ، اھنانسأ

ةلضفملا تناك  امھنم  ْنَم  ىرخألا  تملع  امدنعو   ،  - اثیلیف وأ  ایلیفيإ  عیمجلا - 
. اھانيأر جئاتن  نم  اھقفار  ام  عم  ةریغ  ةبون  اھتمھاد   ، اكنالب ىدل 

. وحنلا اذھ  ىلع  ىرج  دق  نوكي  نأ  رمألل  نكمي 

6

ىلإ انیفاریسو  الیخناكرآ  اھیف  تلخد  يتلا  ةظحللا  ىلإ  نآلا  ةدوعلا  بجي 
زجاحلاو  ، رابغلا ةمامغ  طسو  نیتتیملا  اتأرو   ، بابلا اتحتف  نأ  دعب   ، هيرابكلا
ىلعأ ىلإ  امھرظن  ناعفرت   ... خلا  ، ةیبھذلا اكنالب  نانسأو   ، يوتلملا يديدحلا 
ىتح  .. ةعبس  ... ةتس  ... ةسمخ زجاح  الب  تراص  يتلا  ةفرشلا  ىلع  نايرتو 

. لفسأ ىلإ  نرظني  ءاسنل  اًھجو  رشع  ةثالث  ىلإ  لوصولا 
نیب تاقالعلا  تناك   ، تارثأتملا نم  يأ  هبتنت  نأ  نود   ، ةظحللا هذھ  يف 

ةفرشلا نم  تالطملا  ءاسنلا   . ةيرذج ةروصب  لدبتت  نھتافظومو  تیبلا  يتكلام 
امیف نیتثجلاب  لعفُیس  ام  ىلعو  نیتتیم  لفسألا  يف  كانھ  نأ  ىلع  تادھاش 
امھ يلاتلابو   ، ةعامجلا اتريدم   ، تیبلا اتكلام  امھ  وردالاب  ناتخألا   . دعب

. تیبلا يف  ثدحي  اَّمع  ناتلوؤسملا 
مایقلا  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ةرورض . ال  طیسب ءيش  لك  نأ  ودبي  رھاظلا  يف 
ظاقيإ نود  ةلولیحلل  جیجض  ثادحإ  مدع  ةلواحمو   ، لیللا فصتنم  يف  نفدلاب 

 - هيدؤي لمع  نم  وشتیت  دوعي  امدنع   ، ءاسم ةسداسلا  ةعاسلا  يف   . تامئانلا
راتمأ دعب  ىلع   ، ءانفلا ةيواز  ىلإ  اریفالاك  هدوقتس   ،  - تنمسإ سایكأ  لیمحت 
نینامثو رتم  قمعب   ، اًجودزم اًربق  رفحي  نأب  هرمأتو   ، اكنالب ربق  نم  ةلیلق 

ىلع برضلا  دنع  ةجض  ناردصیس  ةلتعلاو  سأفلا  نأب  متھي  نأ  نود   ، اًرتمتنس
ًالیل ةرشع  ةیناثلا  ةعاسلا  يفو  عیطي  وشتیت   . ةیساقلا ةيرخصلا  هبش  ةقبطلا 

. اتنفُد دق  اثیلیفو  ایلیفيإ  نوكت 
ةرايزل بیقنلا  بھذي  مل   ، ةمدخلاب ةقالع  اھل  ةلأسم  ببسب   ، ةلیللا كلت  يف 
ضرعلل قباسلا  مویلا  هنأل   ، ربمتبس يف ١٥  اھیلإ  بھذي  مل  هنأ  امك   ، انیفاریس
بیقنلا لصو   ، ًالیل موي ١٦  يف   . ةنكثلا يف  ةرفنتسم  ةقرفلا  نألو  يركسعلا 

لالخ نیتیفلخلا  هیتمئاق  ىلع  اًفقاو  ّبش  قلبألا  هناصحف  اًكوھنم : تیبلا  ىلإ 
. هتوھص نع  طقسي  داكو   ، سینودیبب  ، ثيراوخ ةداج  فصتنم  يف  ضرعلا  مدقت 
دقف  . نيدھاشملا تائمو  هترمإ  تحت  نيذلا  دونجلا  مامأ  اًكحضم  ادب  هنأب  سحأ 
نم ديزمب  هرعشأ  امم   ، هايإ هاطعأو  لفط  هلوانتف   ، ضرألا ىلع  هفیس  طقس 

. ةناھملا
، اًقرطم يشمي  وھو  بیقنلا  هلاق  ام  اذھ   . يراع ىسنأ  يك  برشأ  نأ  ديرأ  - 

. لالقتسالا عراش  وحن  اًھجوتم   ، هیبیج يف  هيدي  عضيو 
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ایلیفيإ توم  نع  ربخلا  انیفاریس  هل  تمدق   ، ةيونعملا ةلاحلا  كلت  يف  وھ  امنیب 
يأ ّطق  ّايودیبل  فشكت  مل  يتلا  انیفاریس   ) . ءانفلا ةریظح  يف  امھنأو  اثیلیفو 

، رومألا لك  ًالھاج  هتأر  نیح  ریمضلا  بینأتب  تسحأ   ، اكنالبل ثدح  امم  ءيش 
ثيدحلا انیفاریس  تأدب  توملا .) ةحئار  هنم  حوفت  يذلا  ءيشلا  نع  لءاستي 

: ةلئاق
. اذكھ  ، ينیبو كنیب  رارسأ  كانھ  نوكت  نأ  ديرأ  يننأل ال   ، رمأب كربخأس  - 

: بیقنلا ّدر   ، رمألاب هتربخأ  امدنعو 
ةأرما ةرشع  ثالثلا  تومت  نأ  ىوس  نآلا  كصقني  دعي  مل   . ادج دیج  - 

. ءانفلا ةریظح  يف  نھنفد  لجأ  نم  تایقبتملا 
ىلع ةلمجلا  كلت  لاق  هنأ  بیقنلا  حرص   ، ةمكاحملا لالخ   ، كلذ نم  روھش  دعب 

. يضاقلا هقدصي  ملو   ، ةيرخسلا لیبس 
وینيریس نودب  ایفتاھ  انیفاریس  تلصتا  ربمتبس  / لوليأ نم  رشع  نماثلا  يف 

مدع تررقو  اھيأر  تلدب  دق  اھتخأ  نإ   ،« ديدشلا فسألا  عم   » ، هل تلاقو  اخوتناب 
انیفاریس توص  لالخ  نم  هنإ  وینيریس  نود  لوقيو   . امھقافتا بسح  ءاسنلا  عیب 

دق انوكت  نأ  دب  ال  امھنأب  ركفو   . لضفأ ضرع  ميدقت  يدجملا  ریغ  نم  هنأ  كردأ 
. رعسلا ناك  امھم  عیبلا  مدع  ىلع  ناتممصم  امھنأ  وأ  رخآ  ٍرتشمل  اتعاب 
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١٣
يفرعلا نوناقلا 
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1

، ءاسنلا ىدحإ  تداتعا   ، ربمتبس نم  نيرشعلاو  عبارلا  مویلا  يف   ، ماع لك 
. سيدیثریم ىمسُت  يتلا  اھمأ  روزت  نأ   ، ثیلوغير نمراك  لِد  ايرام  ىعدتو 

يك انیفاریس  نم  نذإلا  نمراك  لد  ايرام  بلطت  خيراتلا  اذھل  قباسلا  مویلا  يف 
، اًدوقن الیخناكرآ  نم  بلطتو   ، روكذملا رھشلا  نم  ةلیل ٢٤  يف  لمعلا  نم  اھیفعت 

اھدیصر ناك  اذإ   ، اًنيَد وأ   ، اھيدل ًاظوفحم »  » اھسفن يھ  هكلمت  امم  ءاوس 
، تئافلا ماعلا  ىتح   ، اًدبأ هجاوت  نكت  مل  اھنإ  نمراك  لِد  ايرام  لوقت   . ادج اًضفخنم 
. دوقنلا اھیطعت  الیخناكرآو  اًمود  نذإلا  اھحنمت  نأ  تداتعا  انیفاریسف  تابوعص : ةيأ 

لضفتو  ، راھزأ ةقاب  يرتشت   ، قوسلا ىلإ  روخاملا  نم  نمراك  جرخت  موي ٢٣  يفو 
اھب ىفتحملا  يعارذ  ىلإ  ماودلا  ىلع  لصت   ، بارغلا فیس  راھزأ  نوكت  نأ 
أدبت يلاتلا  مویلا  يف   . ءاذح وأ  ًالاش  وأ   ، بوث عنصل  شامق  ةعطقو   ، نیحوتفملا
ثالث بكرت  نأ  نمراك  لد  ايرام  ىلع  نأل   ، سمشلا ةعشأ  لوأ  عم  اھكرحت 
ةثلاثلا ةلفاحلا  نم  لزنت   . اھترسأ شیعت  ثیح  ةعرزملا  ىلإ  لصت  يك  تالفاح 

تاذ رابص  ةتبن  ىلإ  لصت  نأ  ىلإ  ىرُي  داكي ال  برد  يف  يشمتو  ءادرج  ةلت  دنع 
. رابصلا عرازمو  تویبلا  حملُت  كانھ  نمو   . ةمخض عرذأ 

مألا جرخت  ماع  لك  يفو   ، نمراك لد  ايرام  ىلع  بالكلا  فرعتت  ماع ال  لك  يف 
ىرت نیح  ماع  لك  يفو   ، اھتنأمطو بالكلا  ةئدھتل  خبطملا  نم  ةوخإلا  تاجوزو 
ماع لك  يف   . ءاكبلا يف  نطرخني   ، ىرخأ ةرم  تاعمتجم  نھسفنأ  ةوسنلا 
لفطو  ، تام دق  مھدحأ  نثدحتيو -  رمجملا  لوح  نسلجي   ، خبطملا ىلإ  نلخدي 
سلجت  ، لیصألا دنع  لوقحلا  نم  لاجرلا  عجري  عاض .-  لوصحملا   ، دلو دق  ديدج 
اھدحو مألا   . ةدئاملا دادعإ  يف  دعاست  نمراك  لد  ايرام   ، ماعطلا لوانتل  ةرسألا 

ةیقب  ،  - اھوعاب امدنع  اھسفن  يھ  تناك  املثم  اھتنبا -  ةنھم  فرعت  نم  يھ 
لاقتربلا قاروأ  ياش  نوبرشي  لیللا  يف   . ةمداخ لمعت  اھنأ  نونظي  ةرسألا  دارفأ 

. نوركسيو لوحك  عم 
ةلحر يف  نمراك  لد  ايرام  قلطنت   ، سمشلا قورش  عم   ، يلاتلا مویلا  يف 

. روخاملا ىلإ  ةدوعلا 
نم نذإلا  نمراك  لد  ايرام  تبلط   ، ربمتبس موي ٢٢  يف   ، ماعلا كلذ  يف 
نذإلا اھحنم   ، ةرم لوأل   ، انیفاریس تضفرف   ، ةعرزملا ىلإ  بھذت  يك  انیفاریس 

: اھل ةلئاق 
اریفالاك عم  نبھذي  نم  ءانثتساب  عراشلا  ىلإ  دحأ  جورخ  مدع  تررق  يتخأ  - 

. ماعطلا ءارشل  قوسلا  ىلإ 
ايرام أرجتت  مل   . هلوعفم نايرس  رمتسیس  مك  لقت  ملو   ، عنملا ببس  حرشت  مل 
ىدل تافظوملا  عیمج  لثم  اھنأل  نيرمألا  نم  يأ  نع  لاؤسلا  ىلع  نمراك  لد 

عم تثدحت  لباقملاب  اھنكلو   . نیتكلاملا نیتدیسلا  نم  فاخت   ، وردالاب نیتخألا 
هنإ اھل  تلاق  اھنأو  ةعرزملا  ىلإ  باھذلا  نم  اھتعنم  انیفاریس  نأ  نع  اھتالیمز 
ّنھو قوسلا -  ىلإ  اریفالاك  عم  نبھذي  يتاوللا  ءاسنلا  ىوس  دحأ  جرخي  نل 
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هذھ  . عراشلا ىلإ  جورخلا  نعطتسي  يتاللا  ماودلا  ىلع  نھسفنأ  ءاسنلا 
ىدحإلا لعج   ، قلغملا روخاملا  لومخ  يف  ةریثك  تارم  ةروركملا   ، ثيداحألا
مھألاو  ، تانیجس نھنأب  نرعشي  جورخلا  زایتما  نم  تاینثتسملا  ةأرما  ةرشع 

. تادحتم نھنأب  نھروعش   ، كلذ نم 

2

اریفالاك ناقفارت   ، تیبلا نم  ناجرخت  ناتللا  ناتأرملا  امھ  ن  اترامو  ن  اسور 
وردیب ناس  يف  سوفنلا  ءاصحإ  لجس  قئاثو  يف  اسور  رھظت   . ماعطلا ءارشل 
سال يد  اسورو   ، اسور اتيرغرم   ، يھ ةیلاتتم  ءامسأب  سیتنّيروك  سال  يد 
عتمتت يھو   . بسحو اسور  اھنوداني  روخاملا  يف   . لاسور لد  ايرامو   ، سیفیین

 - اھعم اولماعت  نم  لوقي  ةحوتفم -  ریخاوملا  تناك  امدنع   . ةعیطم اھنأ  ةعمسب 
، الیخناكرآ وأ  انیفاریس  اھلمع -  ةبر  مامأ  لثمتو  اھتفرغ  نم  لزنت  نم  لوأ  تناك 

تدجو اذإ  امأ   . اھرھظم ىلع  ةقفاوملا  اھحنمت  يك  نیتنثالا -  عم  تلمع  اھنأل 
ةیلدتملا ال رعشلا  ةلصخ  نأ  وأ   ، رشقت دق  رفاظألا  ءالط  نوكي  نأك  ام -  ًابیع  اھیف 
ام وھو  اھترجح -  ىلإ   ، ةبیِط لكب   ، ذئدنع اسور  عجرتف   ،  - بوثلا نول  عم  بسانتت 
تناك  ، ةقلغملا ریخاوملا  يف   . رمألا حالصإ  لواحتو  ىرخأ -  ةدحاو  يأ  هلعفت  ال 
لثم  ، ةيرورضلا ریغ  وأ  ةبحتسملا  ریغ   ، ةدھجُملا لامعألاب  اھمایقب  زیمتت  اسور 
دنع ةلس  لقثأ  لمح  وأ   ، ةخاسولا اھیلع  مكارتت  يتلا  رودقلا  رھاظ  يلج 

. قوسلا ىلإ  باھذلا 
هذھو ةداَّسَف .-  ةیشاو -  اھنأ  يھ  اسور  اھب  ترھتشا  يتلا  ىرخألا  ةعمسلا 
ةعاس ناركس  نوبز  عزن  تابسانملا  ىدحإ  يف  نیتثداح : ىلإ  دنتست  ةعمس 
ةعاسلا  ، هسلاجت تناكو   ، ءاسنلا ىدحإ  تذخأف   ، ةدضنملا ىلع  اھعضوو  هدي 
يھتنت نأ  لبقو   . اسور يھ  ةعقاولا  كلت  دھش  يذلا  دیحولا  صخشلا   . اھتأبخو
تضرفو  ، ةعاسلا ةداعإ  ىلع  ةبنذملا  تربجأو   ، الیخناكرآ تلخدت   ، ةرھسلا

. اھديدستل روھش  ةتس  ىرخألا  تجاتحا  ةمارغ  نع  ةرابع  يھ  ةبوقع  اھیلع 
دحأ يف  ةنوحاطلا  تیب  يف  ًالدان  ناكو  ن،  ولیمراك  ماق   ، ىرخأ ةبسانم  يفو 
ءاسن ةدع  هئاطعإب  ةقيرطلا  صخلتتو  انیفاریس : عادخل  ةقيرط  عارتخاب   ، تاقوألا
كلت ءاسنلا  ّملستف   ، ةیمھو تابورشم  كالھتسا  تاشیف  هعم  تائطاوتم 
وعدملل اھنم  اًءزج  نیطعيو  اھنع  نھتلومع  نیضاقتيو   ، انیفاریس ىلإ  تاشیفلا 
هتوعد أطخ  ولیمراك  بكترا  نأ  ىلإ  ةصاخلا  ةراجتلا  هذھ  ترمتسا  دقو   . ولیمراك

. يلاتلا مویلا  يف  هلمع  دقفف   . همیظنت نم  اًءزج  نوكتل  اسور 
يھف  . ىرخأ ايازم  ةيأب  عتمتت  اسور  نكت  مل   ، ةیشاوو ةعیطم  اھنوك  نع  ًالضفو 
قوُبك ودبت   » الیخناكرآ لوقت  امك   ، اھفنأ فنت  امدنع  مئاد -  ماكز  نم  يناعت   ، ةنفع
مھنأل كلذ  نولعفي  اھنم  نوبرتقي  نيذلا  لاجرلا   . دیھش حمالم  اھلو   ،« رماوألا
سولجلا دنعو   . ةعداخملا هيرابكلا  ءاوضأ  ىلع  اًدیج  نوري  مھنأل ال  وأ  نورومخم 
لضفملا اھثيدح  عوضوم  نوكي   ، اھنفرع يتاوللا  تانبلا  لوقت  امك   ، تالواطلا ىلإ 

،« ةلداع ریغ  ةبعل  يعم  ةایحلا  تبعل  دقل   - » ردقلا هب  اھلماع  يذلا  ءوسلا  وھ 
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ىلإ دوعصلا  ىلع  نوؤرجي  اوناك  نيذلا  لاجرلا  مھ  ةلق  ةرثكب -  ةرابعلا  هذھ  ددرت 
. نیترم اھیلإ  اولخد  نيذلا  مھ  ةلقو  اسور  ةرجح 

اھنأل ةھج  نم   ، فصنو تاونس  رشع  ةدم  اسور  وردالاب  ناتخألا  تلمحت 
اعیطتست مل  امھنأل   ، هلك كلذ  لبق  نكلو   ، ةیشاو اھنأل  ىرخأ  ةھج  نمو   ، ةعیطم

اھعیب اتلواح  كلذ  دعبو   ، امھنیب امیف  اھنالدابتت  اتناك  رمألا  لوأ  يف   . اھنم صلختلا 
. اھتيؤر درجمب  ءارشلا  نوضفري  اوناك  نيرتشملا  نكلو   ، ثلاث صخشل  تارم  ةدع 

شیفطتل اھنامدختسست  اتراصو  عقاولا  رمألل  وردالاب  ناتخألا  تملستسا  اًریخأو 
. عفدلا ىلع  نيرداقلا  ریغ  وأ  نیجعزملا  نئابزلا 

ربكأ تاونس  رشع  لالخ  تمكار  دق   ، ادج لیئضلا  لخدلا  تاذ   ، اسور تناكو 
امبر وزیب .-  ةئمعبرأو  اًفلأ  نوعبرأو  ةسمخ  الیخناكرآ -  لجس  يف  ةنودملا  نويدلا 
لوحتت نأ  لمأب  كسمتت  اھلعج  ةعشجلا  الیخناكرآ  ةيؤر  نع  قطنملا  بایغ  نأ 

ةفاك ذئدنع  ددست  نأ  نم  نكمتتو  اھاحضو  ةیشع  نیب  ةباذج  ةأرما  ىلإ  اسور 
. اھیلع ةبترتملا  نويدلا 

3

تقو يف  فرغلا  ىلإ  يدؤملا  رمملا  ربع  اھیشم  يف  ناك  اسور  عایض  ببس 
يف نشعي  يتاللا  ءاسنلا  ىدحإ   ، اتسیتواب اروروآف   . كانھ نم  ّرمت  نأ  اھیلع  ناك 
مل هنأ   ، نمراك لد  ايرام  عم  ثيدحلا  لدابتت  يھو  تملع  نیح   ، نوسنادلا ونيزاك 
عم ناجرخت  نیتللا  نیتنثالا  ءانثتساب   ، عراشلا ىلإ  جورخلا  نھنم  يأ  ناكمإب  دعي 

. روخاملا نم  بورھلا  تررق   ، قوسلا ىلإ  اریفالاك 
ةدع نعمتجا   . اھتقفارم ىلع  نقفاوو  اھتاقيدص  نم  ثالث  ىلع  اھتركف  تضرع 
يف متي  نأ  بجي  بورھلا  نأ  نررق   . ططخلا عضول  نھادحإ  ةرجح  يف  تارم 
هیف عیمجلا  نوكي  يذلا  تقولا  وھو   ، ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا  نیب  ام   ، لیللا

. سینوردیب ىلإ  ةبھاذ  ةلفاح  رخآ  جورخ  دعوم   ، ةرشع ةیناثلا  ةعاسلاو   ، نیمئان
جرخت ثیح  نم  كلذ  لعف  نھناكمإب  نوكي  نلف   ، تیبلا نم  جورخلا  نأشب  امأ 
ماودلا ىلع  قلعم  وھو   ، خبطملا حاتفم  ىلإ  نجتحیس  نھنأل   ، وردالاب ناتخألا 

، بيرغ تیب  ءانف  يف  طوقسلا  ينعیس  روسلا  نع  زفقلاو  ؛  انیفاریس ردص  ىلع 
لوصولا لجأ  نم  يودي  ّملس  مادختسا  ىوس  اًذإ  ىقبي  الف  ؛  ةلوھجم بالك  نیب 

نمو  ، سيدیبانیب ةدیسلا  تیب  حطس  ىلإ  ةزفقب  لاقتنالاو   ، ونيزاكلا حطس  ىلإ 
يذلا بابلا  نم  جورخلاو   ، عراشلا ىوتسم  ىلإ  ةلوھسب  لوزنلا  نھنكمي  كانھ 

. لخادلا نم  ًالفقم  لظي 
ماني ثیح   ، محفلا عدوتسم  يف  هب  ظفتحُي  يودي  ّملس  تیبلا  يف  كلانھ  ناك 

. رجحك ماني  هنأ  وشتیت  نع  اًفورعم  ناكو   . وشتیت
ةطساوب روخاملا  نم  بورھلا  ىلع  تاقيدصلا  هیف  تقفتا  يذلا  مویلا  ءاسم 

يذلا ناكملا  جراخ  اًدحأ  كانھ  نأ  ول  امك   ، رمملا يف  ةجض  نعمس   ، يودي ّملس 
، ةرجحلا ةبحاص   ، ايرام ثول  تضھن   . تاتماص عبرألا  ءاسنلا  تلظ   . هیف نملكتي 
دعب ىلع  نكلو   ، اًديدحت ناكملا  جراخ  دحأل  دوجو  هنأ ال  تأر   . بابلا تحتفو  ةفخب 
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... هیف يھ  فقت  يذلا  هاجتالاب  رمملا  يف  يشمت  اسور  تناك   ، اھنم راتمأ  ةدع 
، نھتعمس دق  اسور  نوكت  نأ  تالامتحا  تقولا  ضعبل  نردقي  ءاسنلا  تلظ 

كلذل اًرظنو   ، كلذ عمو   . نكمم ریغ  كلذ  نأ  ىلإ  ةجیتنلا  يف  نلصوت  نھنكلو 
. اھسفن ةلیللا  كلت  ىلإ  نھبورھو  نھجورخ  دعوم  ميدقت  نررق   ، ضماغلا ثداحلا 

ةطوبرملا نوتركلا  قيدانص   ، بنقلا سایكأ   ، ةعتمألا روصتن  نأ  انل  نكمي 
بوثلا اھتاكلتمم -  نم  هلضفت  ام  نھنم  ةدحاو  لك  ْتعَضو   . اھریغو  ، لابحلاب

،  - عامللا ءاذحلاو   ، زرخلاب ةنيزملا  دیلا  ةبیقح   ، ةریصقلا ءارفلا  ةرتس   ، يلاقتربلا
اًضيأ ضكرلا  امبرو   ، زفقلا نھیلع  نوكیس  هنأ   ، رایتخالا دنع   ، رابتعالاب ذخألا  عم 
رفسلا ةفلك  عفدل  يفكي  دوقنلا  نم  نھتعبرأ  هنعمج  ام  نإ  نلقي   . عراشلا يف 
رفسلا ةلصاوم  يف  نركفي   ، وزیب نوعبرأو  ةسمخ  نھيدل  ديزيو  سینوردیب  ىلإ 
نویثبیثنوك نع  اًمود  داعتبالا  نكلو   ، هاجتا يأ  يف  نفرعي  نأ  نود   ، غلبملا اذھب 

. ثيور يد 
، رمملا يف  ءاسنلا  تعمتجا   ، اًنكاس ءيش  لك  ناك  امدنع   ، لیللا يف 
اھنأب ُفرتعت   ، ايرام ثول  ىعدت   ، نھادحإ  . ءانفلا نزتجاو  جردلا  نلزن   ، تایفاح
وشتیت هب  برضتل  اھيدي  اتلكب  هكسمت  نأ  اھیلع  ناك   ، اًریبك اًروكم  اًرجح  تطقتلا 

. باب الب  وھو   ، محفلا نيزخت  زیلھد  ىلإ  نلخد   . ظقیتسي هتأر  ام  اذإ  هسأر  ىلع 
يف دوجوم  ریغ  ّملسلا  نأ   ، سملتلاب  ، نكردأف ّنھ  امأ   ، وشتیت ظقیتسي  مل 

. ماودلا ىلع  هیف  ناك  يذلا  ناكملا 
كانھو  . مالظلا يف  خبطملا  ىلإ  نبھذو  تاقلق  محفلا  نزخم  نم  نجرخ 
تشو دق  اسور  نأ  ةجیتن  ىلإ  نلصوت   . تفاخ توصب  نثدحتو  اًعامتجا  ندقع 

. نھتظیفح كلذ  راثتساو   . نھب
ريرس ىلع  ةمئان  ةأرما  كلانھ  وحنلا : اذھ  ىلع  ناك  يلاتلا  دھشملا  نأ  دب  ال 

ناتخألا تعزن  روخاملا  قالغإ  ذنم  متكتب -  بابلا  حتفُي  ؛  ةملظم ةفرغ  يف   ، ریبك
ىلع باوبألا  نلفقي  نأ  ءاسنلا  ناكمإب  دعي  مل  ثیحب   ، فرغلا قیلاغم  وردالاب 
بابلا قلغُيو  ؛  حابشأ ةدع  رورم  ةبتعلا  ءوض  ىلع  ىرُي   ،  - لخادلا نم  نھسفنأ 

. ديدج نم 
، رونلا تايرخألا  تلعشأ  امدنع  تظقیتسا  دق  اسور  تناك  ام  اذإ  اًفورعم  سیل 

يتاوللا تناك  اذإ  اًفورعم  سیل  لب   . اھبرضب نأدب  امدنع  مأ  اھنفشتكا  امدنع 
ام اذإ  كلذك  فورعملا  ریغ  نمو   . مالظلا يف  اھنبرض  مأ  رونلا  نلعشأ  دق  اھنمجاھ 
اھنأ مأ  خارصلا  نم  اھنعنم  تامجاھملا  نأ  مأ   ، مكبلاب اسور  باصأ  دق  فوخلا  ناك 

. دحأ اھعمسي  ملو  اھاوق  لكب  تخرص 
. ماقتنالا كلذ  فصت  يھو  اریفالاك  لوقت  ةيذحألاب -  اھنبرض  - 

. تايرخألا اھب  اھتبرض  يتلا  بوعكلا  ةیلاع  ةيذحألا  لعفب  تناك  اسور  حارج 
ةبجو نلوانتي   ، اسور ءانثتساب   ، نھعیمج ءاسنلا  امنیب   ، يلاتلا مویلا  يف 

. اھل ىرج  يذلا  ام  ىرتل  هذھ  ةفرغ  ىلإ  اریفالاك  تدعص   ، خبطملا يف  ءادغلا 
ةبئاغ هبش   ، ريرسلا يف  اسور  تناك   . نینألا تعمس  ةرجحلا  نم  اھبارتقا  دنع 

، اھدسج نكل   ، هجولا يف  حورجب  ةباصم  نكت  مل   . راثدب ةاطغم   ، يعولا نع 
تقولا رورم  عم  تمقافت  حارجو  تامدكب  ةاطغم  تناك   ، اھترخؤم ةصاخ  ةروصبو 
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. حورق ىلإ  تلوحتو  جالعلا  مدعو 

4

وردالاب ناتخألاو   . اھومجاھ نيذلا  نم  لوقت  نأ  أشت -  مل  وأ  اسور -  فرعت  مل 
 - موجھلا نابسنت  نم  ىلإ  ايردت  مل   ، ةمارصب ىضوفلا »  » كلت ةبقاعم  اتررق  ناتللا 
ىرج يتلا  بورھلا  ةیلمع  نع  تربخأ  دق  نكت  مل  اسور  نأ  ىلإ  ریشي  امم 
ةقيرط ادجت  ملو  هناكم -  يف  نكي  مل  يودیلا  ّملُّسلا  نأ  فداصتو  اھل  دادعإلا 

. تابنذملا ىلإ  امھلصوت 
نأ تدكأ   ، نیتدیسلا ءادغ  ةدئام  مویلا  كلذ  ةریھظ  يف  تّدعأ  يتلا  ةأرملا 

ءاسنلا  . تالوؤسملا ةيوھ  فشكل  ةقيرطب  نیتخألا  حصن  نم  وھ  ّايودیب  بیقنلا 
لمحي  ، رخآو نیح  نیب  ينحني  ناكو   ، ءانفلا يف  سأرلا  قرطم  ىشمتي  هنيأر 
ةلیقثلا وأ  ادج  ةفیفخلا  ریغ   ، ةروكملا راجحألا  نم  ةموك  عنصيو   ، هزوري  ، اًرجح

تدب يتلا  رونملا  ةیضرأ  ىلإ  لصو  نأ  ىلإ   ، تیبلا تایضرأ  صحفتي  حار  مث   . ادج
وھو  ، خبطملاو محفلا  عدوتسم  نیب  رونملا  عقي   ) . هلمع دوي  امل  ةمءالم  رثكألا  هل 
عباصأ لكش  ىلع  ةفوفصم  ةيرجح  قئاقر  نم  هتیضرأ   ، ميدقلا ءانبلا  نم  ءزج 

(. ةمظتنم ریغ  ةنشخ 
: الیخناكرآ تلاقو  رونملا  يف  ءاسنلا  وردالاب  ناتخألا  تعمج 

. اسور نبرض  يتاللا  نم  يننربخأ  - 
. دحأ اھیلع  دري  مل 

ریغ ةيرجحلا  ةیضرألا  ىلع  نھبكر  ىلع  نسلجي  نأب  ءاسنلا  الیخناكرآ  ترمأ 
ىلع بجي  فیك  كانھ  ناك  يذلا  بیقنلا  نھل  حرش   ، نعصنا امدنعو   ، ةيوتسملا

نیتدودمم نیفكلا  يتحارو  نیعطاقتمو  نيدودمم   ، اھیعارذ عضت  نأ  نھنم  لك 
بیقنلا حار   ، عضولا اذھ  يف  نھعیمج  نرص  امدنع   . ىلعأ ىلإ  نیتحوتفمو  كلذك 

. دي لك  ةحار  يف   ، ًالبق اھراتخا  يتلا  راجحألا  ناعضي  الیخناكرآ  هعمو 
هذھ تناك   ) . بیضقب ةبرض  الیخناكرآ  اھیلإ  تھجوف  رجحلا  ءاسنلا  ىدحإ  تتلفأ 
تايرخأ اھب  تبرُض  يذلا  بیضقلا   .. نوسنادلا ونيزاك  يف  ضرفُت  ةیندب  ةبوقع  لوأ 
تابنذملا نإ  لاقيو  يتاوھاثاك .) ةریجش  نم  ءاسملا  كلذ  هعطق  دق  بیقنلا  ناك 

ریغ نع  باقعلا  يغلُأو   ، ةقیقد ةرشع  سمخ  نم  لقأ  لالخ  نفرتعا  دق 
. تابنذملا

نمراك لد  ايرامو   ، ايرام ثولو   ، اتسیتواب اروروآ  نم : الك  اریفالاك  تداتقا 
. اًضيأ بیقنلا  عارتخا  نم  رخآ  باقعل  نعضخُأ  ثیح   ، دادغب ةعاق  ىلإ  ةروكوسو 

ثالثلا برضب   ، بوانتلاب  ، تابقاعملا نم  ةدحاو  لك  موقت  نأب  باقعلا  صخلتيو 
ىلع تارداق  ریغ  مايأ  ةدع  نیضمأو  نھداسجأ  تعضعضت  نأ  ىلإ   ، تايرخألا

. ةكرحلا
ةمدخلا يف  ّايودیب  بیقنلا  اھاضق  يتلا  نيرشعلاو  ثالثلا  تاونسلا  لالخ 

نيذلا ركذتي  الو   ، ةیندب ةبوقع  ةيأ  ضرف  دق  هنأ  نع  ربخل  دوجو  ال   ، شیجلاب
. ةوسقلا لامعأ  نم  لمع  يأب  ًاطبترم  هوأر  مھنأ   ، هطیحم يف  وأ   ، هعم اومدخ 
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يفو ریفكتلا »  » ةیلمع يف  هتكراشم  لوح  بوجُتسا  امدنع   ، ةمكاحملا لالخو 
نم وھ  هنأب  بیقنلا  فرتعا   ، ضعب ىلإ  نھضعب  ءاسنلا  هتھجو  يذلا  برضلا 

: كلذ حرشو  نیتبوقعلا  الك  لیخت 
نھفاشتكا يرورضلا  نم  هنأو   ، درمت ِلمعب  تابنذم  ةوسنلا  كئلوأ  نأ  ُتردق  - 

. ةلوثمأ نھنم  لعجت  ةقيرطب  نھتبقاعمو 
. يضاقلا هلأس  ؟ -  ةبسانملا كلت  يف  كفرصت  نع  ٍضار  تنأ  لھ  - 

. يدیس اي  لجأ  - 

5

لعف ةیجذومنلا » ةبوقعلل   » يلاتلا مویلا  يف  ثدح   ، سوفنلا أدھت  نأ  نم  ًالدب 
. رخآ درمتو  نایصع 

اھل حمسُي  يتلا  ىرخألا  ةأرملا   ، سیتنارود ثیكيرنإ  اترام  يلي : امك  رمألا  ىرج 
رصعت لساغملا  يف  تناك   ، قوسلا ىلإ  اریفالاك  ةقفرب  تیبلا  نم  جورخلاب 

، اھب نطحأو  نبرتقا  دق  اھتالیمز  نم  اًددع  نأ  ىلإ  تھبتنا  امدنع  سبالملا 
. ناكملا كلذ  يف  نھدوجو  رربي  ام  نلعفي  نأ  نودو   ، تمصب

دقف ءاسن  عبرأ  نك  نھنألو   . اھیلع نضضقنا  دق  ّنكو  الإ  رمألا  ىلإ  هبتنت  دكت  مل 
اھنّدیقو اھنممك  مث   ، اًضرأ اھنحرط   . ةلوھسب اھیلع  ةرطیسلا  نم  َّّنكمت 
كشو ىلع  ّنكو   ، فوقولا ىلع  اھنربجأ   ، وتلل اھتلسغ  يتلا  ةللبملا  سبالملاب 

دعي مل   ، ميدق يداع  ضاحرم  دجوي  ءانفلا  نم  نكر  يفف   . ةبيرغ ةقيرطب  اھلتق 
نعزن  ، ءانبلا كلذ  ىلإ  ةرجرج  اترام  ءاسنلا  تلمح   . ةليوط تاونس  ذنم  مدختسُي 
ثدحلا اذھ  فصو  لالخ  نم   ) . ةحتفلا يف  اھرشح  نلواحو  ضاحرملا  ةیطغأ 
اترامف  . اھتذقنأ اھتنادب  ةیح .) ةیحضلا  نفد  نيوني  ّنك  تامجاھملا  نأ  جتنتسُي 

مل  ، تايرخألا اھتلذب  يتلا  دوھجلا  نم  مغرلا  ىلعو  ادج  ةضيرع  ماظع  تاذ  ةأرما 
امدنع كلذ  لعفل  دھجلا  نلذبي  نكو   . ضاحرملا ةحتف  نم  اھريرمت  نعطتسي 

. اریفالاك تلصو 
ناتخألا تررق   . داعبإو لصف  امنإو   ، ةبسانملا هذھ  يف  باقع  ةمث  نكي  مل 
سیلیخنآ سول  ةعرزم  ىلإ  اترام  نمجاھ  يتاللا  عبرألا  ءاسنلا  لقنُت  نأ  وردالاب 

نيدتعا يتاللا  عبرألا  ءاسنلا  سبح  ىرج  امنیب   ، لالغلا عدوتسم  يف  نھسبحو 
. بابلا ىلع  لفق  عم   ، اھترجح يف  ةدحاو  لك   ، اسور ىلع 

ماق  ، ةیلیل ةسارح  دوجو  يعدتسي  تالوزعم  ءاسن  عبرأ  دوجو  نأ  ىلإ  اًرظنو 
سالوكین عاجشلا  ةقث -  يدنج  صیصختب  ةیلاتلا  ةلیللا  نم  ءادتبا  ّايودیب  بیقنلا 

، وردالاب نیتخألا  ةرمإ  تحت  نوكيو   ، اًحلسم  ، نوسنادلا ونيزاك  يف  ىقبیل  - 
. ئراط يأ  ثودحل  ًابسحت 
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١٤
ولیفویت هلعف  ام 
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1

هجوك ةیمتأم  حمالم  هل   ، مالكلا لیلق  لجر   ، وردالاب ایلالوإ  جوز   ، وتنیب ولیفویت 
ام لك  تارم  ثالث  دقفي  نأ  لجأ  نم   ، ةحار البو  ةھازنب  هتایح  لاوط  لمع   » نم

«. نجسلا ىلإ  رمألا  هب  يھتنيو  هكلمي 
: لاق  ، هفرصتل اًحرش  مدق  امدنع 

امھ يتجوز  اتخأ   . ًالماك اًقافخإ  سیلیخنآ  سول  ةعرزم  تناك   ، ةيراجت ةقفصك 
امھنإ اتلاق   . اھب يناتدعو  يتلا  دوقنلا  ينایطعت  مل  امھنأل  كلذ  نع  ناتلوؤسملا 
فلأ رشع  ةسمخ  غلبم  هیف  ناعدوتو  يمساب  ًاباسح  فرصملا  يف  ناحتفتس 
لھ  . اًدعاو ربتعُي  ام  يف  هقفنأو  يرورض  وھ  ام  قفو  غلبملا  نم  بحسأ  يك   ، وزیب
مل  ، اًضيأ كلثم  انأ  ؟  وزیب فلأ  رشع  ةسمخلا  تيأر  لھ  ؟  باسحلا كترضح  تيأر 

. كلذ نم  اًئیش  َرأ 
. طبضلاب تاقفنلا  عفدل  ةمزاللا  دوقنلا  هعمو   ، تبس موي  لك  وشتیت  نالسرت 

لسرأ مث  صاخلا  يلام  نم  انأ  اھعفدأ  نأ  َّيلعف   ، ةئراط فیلاكت  كلانھ  تناك  اذإو 
. هتعفد ام  يلإ  ادیعت  يك  وشتیت  عم  تاراعشإ  كلذ  دعب  امھل 

. ربوتكأ / لوألا نيرشت  رھش  طساوأ  يف  أوسأ  راص  هنكلو   ، اًئیس عضولا  ناك  دقل 
يعمو  ، انأ تنكو   . وشتیت رھظي  نأ  نود  راھنلا  فصتنم  لحو  تبسلا  موي  َّلح 
ىرن  ، قيرطلا ىلإ  تقولا  لاوط  رظنن   ، ءاملا بوبنأ  ةياھن  دنع  سلجن   ، لامعلا
فلغم ًالماح  وشتیت  اھنم  لزنيو  اھنم  ةدحاو  يأ  فقوتت  نأ  نود   ، تالفاحلا رورم 
ُتبھذ  . لجخلا لمحت  ىلع  اًرداق  دعأ  مل  بیغت  سمشلا  تأدب  امدنع   . دوقنلا

يأل ًابسحت  ایلالوإ  اھتأبخ  يتلا  دوقنلا  جاردألا  دحأ  نم  ُتجرخأ   ، تیبلا ىلإ 
ةرشع مھنم  دحاو  لك  تیطعأو  لامعلا  ناك  ثیح  ىلإ  ُتعجرو   ، ضرمب ةباصإ 

. تاوزیب
. يقبتملا غلبملا  مكل  عفدأس  نینثالا  موي  مھل .-  تلق  بابش -  اي  اوربصا  - 
ةرشعلا ئبخي  مھنم  لكو   ، میخي مالظلا  أدب  دقو   ، سوؤرلا يسكنم  اوبھذ 

. تاوزیب
ةيأ لصت  مل  نكلو   ، يتجوز يتقیقش  نم  اًرابخأ  رظتنأ  تللظ  دحألا  موي  لاوط 
نكمي رومألا ال  نأو  ثدحي  امب  امھرابخإو  امھیلإ  ثدحتلا  دوأ  تنك   . امھنم ةراشإ 
يذلا ناكملا  نع  يرابخإ  ّطق  البقت  مل  امھنكلو   ، لاحلا كلت  ىلع  لظت  نأ 

. هیف ناشیعت 
تقولا مدقت  دنعو   ، راھنلا فصتنم  ىتح  نولمعي  اولظو  نینثالا  موي  لامعلا  عجر 

. اورداغو لمعلا  نع  اوفقوت   ، دوقنلا هعمو  ًایتآ  وشتیت  ةيؤر  نود  ةعاسلا  كلت  ىلإ 
اوماق  ، عفدلا عطتسأ  مل  يننألو   ، مھروجأ اوضبقیل   ، ءاعبرألاو ءاثالثلا  يموي  اوعجر 

. ثیبخ لمعب  ةلیللا  كلت  يف 
نم  ، يرلا بوبنأ  قوف  ةفوفصم  ةيرجح  ةحیفص  ةرشع  عبرأ  ُتعضو  دق  تنك 
دعب  ، لامعلا نم  ناك  امف   . قيرطلا ىلإ  هقفدتو  ءاملا  برست  يدافت  لجأ 
انأ انك  امنیب   ، ءاعبرألا موي  لیل  يف  اوعجر  نأ  الإ   ، مھروجأ يضاقتب  لمألا  مھنادقف 
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. حئافصلا اوحازأو   ، نیمئان يتجوزو 
ةآرم وھ  هتيأر  ام  لوأ  ناكو  ةذفانلا  نم  تللطأ   ، يلاتلا مویلا  يف  ُتظقیتسا 
وھ نم  لیختأل  دھجلا  نم  ریثكلا  ينفلكي  مل   . قيرطلا ىلع  ةئلألتملا  ءاملا 
لجأ نم  ةقبسم  ةثیبخ  اياون  دوجو  نم  دب  ال  ررضلا : كلذ  ثادحإ  يف  بنذملا 

. ةحیفص ةرشع  عبرأ  لمحو  ادج  لزعنم  ناكم  ىلإ  لوصولا 
فقوت  ، سیمخلا  ، مویلا اذھ  يف  هنأل   ، رارجلا كلذك  اولطع  دق  لامعلا  نأ  نظأ 

مل دوھجم  نم  هتلذب  ام  لك  نم  مغرلابو   ، ةطسبنملا ضرألا  فصتنم  يف 
. كرحتي هلعج  عطتسأ 

: يتجوزل تلقو   . اًسئاي تیبلا  ىلإ  ُتعجر 
ىلع بئاقحلا  عم  انأو  تنأ  انفوقوو   ، انبئاقح دادعإ  يف  ةبغرلا  يندوارت  - 
الیك  ، انلمحت ثیح  ىلإ  اھیف  لیحرلاو  رمت  ةلفاح  لوأ  ىلإ  دوعصلاو   ، قيرطلا

. كیتخأ نع  وأ  ةعرزملا  هذھ  نع  ءاوس  ءيش  يأ  ةفرعم  ىلإ  دوعن 
. هلعفن ملو  هلمع  انیلع  ناك  ام  اذھ 

عفدت نأب  لمأ  يدل  ناك  هنأل  اھیلع  انأ  حلأ  ملو  اھیتخأ  باضغإ  ایلالوإ  أشت  مل 
ةيؤر يف  ًابغار  تنك  يننأ  امك   . يلإ اھب  نانيدت  يتلا  دوقنلا  ىتجوز  اتقیقش  يل 

. هتعرز دق  تنك  يذلا  حمقلا  ومن 
توص انعمس  امدنع  ماعطلا  لوانتن  خبطملا  يف  انك  يلاتلا  نینثالا  موي  يف 
نمو ةباوبلا  ىلإ  انجرخ   . ةدعاسم بلطت  اھنأ  ول  امك  اًریفص  قلطت  ةرایس  فقوت 
يتجوز اتخأ  اھیف  لقنتت  يتلا  اھسفن  ءاقرزلا  ةرایسلا  اھنإ  ةرایسلا : انيأر  كانھ 

نأ ّيلع  ناكف   . سانلاب ةئلتمم  تناك   . قيرطلا لوحو  يف  تصاغ  دقو   ، اًمود
ةرایسلا نم  لجرتلا  نم  الیخناكرآ  نكمتت  يك  ءاملا  يف  اھعضأو  اًراجحأ  لمحأ 

مل اذامل  اھتلأس  ةبلص  ضرأ  ىلإ  ْتلصو  امدنع   . لحولاب اھءاذح  ثولت  نأ  نود 
: ينتعطاقف  . اورداغ دق  لامعلا  نأ  اھتربخأو   ، تبسلا موي  روجألا  دوقن  يل  لسرت 

. ةیمھأ رثكأ  كل  هلوقأس  ام   ، رظتنا - 
ةرایسلا يف  مھ  نمل  نكمي  ثیح ال  ىلإ   ، تاوطخ عضب  اھعم  يشمأ  ينتلعج 

: تاملكلا هذھ  يل  تلاق  ذئدنع   . انوعمسي نأ 
نع نھداعبإ  ىلإ  ُجاتحأ   . اًریثك فرصتلا  نأسأ  تایتف  ةرایسلا  يف  دجوي  - 

، مايأ ةعضب  انھ  نھكرتأ  فوس   . ةثیبخ اًراكفأ  نھیلإ  نلقني  الیك  تايرخألا 
. نأدھي امثير 

نرظني ءاسن  عبرأ  يفلخلا  ةرایسلا  دعقم  يف  كلانھ  نأ  ىلإ  تھبتنا  ذئدنع 
. تاروعذم َّنك   . ةبيرغ تارظن  ّيلإ 

: حئاصن ةدع  الیخناكرآ  يل  تمدق 
نأ تظحال  اذإو   . هنلكأیل هديرت  ءيش  يأ  نھل  مدق   . تاسوبحم نھقبتسا  - 

. ةصاصر اھیلع  قلطأو  ةیقدنبلا  جرَخأ   ، بورھلا ديرت  نھادحإ 

2

نم اھتیضرأ   ، ةلواطتم ةرجح  نع  ةرابع  سیلیخنآ  سول  ةعرزم  لالغ  عدوتسم 
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اھیف ةءاضإلا   . تيركنوكلا نم  اھفقسو  سبلُم  ریغ  رجآ  نم  ناردجلاو   ، تنمسإلا
نم لفقُيو   ، بشخلا نم  وھف  بابلا  امأ   . بابلا قوف  ةوك  نم  لخدتو  ةفیعض 

صخشل نكمي  يديدح ال  بلاصت  ایلعلا  ةوكلا  ىلعو   . لفقو ةعرقم  ةركأب  جراخلا 
. هتاغارف لالخ  نم  رمي  نأ 

ولیفویت جرخأ   ، عبرألا ءاسنلا  هیف  میقت  يك  لالغلا  عدوتسم  زیھجت  لجأ  نم 
نكمي ام  وأ   ،  - ّملُس  ، دعقم  ، لبح بورھلا -  لھَسُي  نأ  هل  نكمي  ام  لك  هنم 
لخادلا يف  ءيش  كرت  مدعو   ،  - شفر  ، يسرك  ، سأف حالسك -  همادختسا 

. شقلا نم  ةموكو   ، بوبحلا ةعوزنم  ةرذلا  نازیك  اياقب  ضعب  ىوس 
نھعم نرضحأ  دق  َّنكو   . ضرألا ىلع  اھنعضو  رئاصح  ةدع  َءاسنلا  ولیفویت  ّملس 

هنأل  ، ةوكلا قالغإل  ةقيرط  ةمث  نكت  مل  ذإ   ، دربلا نیناع  نھنأ  الإ   ، ةیطغألا ضعب 
 -. تاجلث عبرأ  هیف  تلطھ  ةوسقلا -  ديدش  ربمفون  يناث / نيرشت  رھش  ناك 

. نیفش مايأ  ةدع  دعبو  ماكزلاب  عبرألا  ءاسنلا  تبیصأ 
امھتھازنب ادج  نازتعي  نیصخش  نأ  وھ  ةصقلا  هذھ  يف  ةضماغلا  ءازجألا  دحأ 

ىندأ ايدبي  نأ  نود   ، نیناجس انوكي  نأ  البقت  دق   ، وتنیب نیجوزلا  لاح  يھ  امك 
، وزیب يفلألا  كیش  يف  نوكي  نأ  نكمي  ةیجحألا  هذھل  يئزجلا  ریسفتلا   . ةمواقم

ةيدقن قاروأ  ىلإ  ولیفویت  هلوح  يذلاو   ، وردالاب الیخناكرآ  باسح  نم  بوحسملا 
اذھ ذنمو   . يناثلا نيرشت  / ربمفون موي ٣   ، سینوردیب ةنيدمب   ، وخابآ يد  كنب  يف 
ناك  . ددج لامع  عم  دقاعتلا  لواح  دق  ولیفویت  نأ  ىلإ  ریشي  ام  دجوي  ، ال  خيراتلا

تاطاشنلا  . ةعارز الب  يقب  دق  اًقبسم  ةحيرتسملا  يضارألا  نم  هب  سأب  ءزج ال 
نأب وردالاب  ناتخألا  هترمأ  يذلا  وشتیت -  اھب  ماق  تزجنُأ  يتلا  ةدیحولا  ةیعارزلا 

تاعدوتسملا دحأ  يف  لمعلل  هباھذ  لدب   ، ةعرزملا ىلإ  حابص  لك  بھذي 
يف كانھ  هیلع  لوصحلا  نكمي  يذلا  ام  ىري  و«  ، نؤملا سایكأ  لیمحتب 
يف اھعضوو   ، لقحلا يف  تناك  يتلا  ةرذلا  نازیك  عمج  نم  وھ  ناكف  ةعرزملا .- »
لوانتيو  ، طاطملا ةمزج  لعتني  ناك  نم  وھو   ، تیبلا ىلإ  هسفنب  اھلمحو  سایكأ 

، كلذ ءانثأ  يفو   . عورزملا حمقلا  يقسي   ، لوحولا طسو  راھنلا  يضمُيو  شفرلا 
ذئدنع يضقي  ناكف   ، هلیغشتو رارجلا  حالصإ  ةركف  ولیفویت  نھذ  ىلع  تطلست 
تاوصأ نم  رثكأ  وھ  ام  ىلإ  لصوتي  نأ  نود  كرحملا  لیغشت  لواحي  وھو  تاعاس 

. ةفئاز تاعقرف 
، اھلالخ نضرعتي  مل   ، لالغلا عدوتسم  يف  عیباسأ  ةثالث  عبرألا  ءاسنلا  تشاع 

يضمت تناك  نھتایح   . ایلالوإ نم  وأ  ولیفویت  نم  ةلماعم  ءوس  يأل   ، ودبي امك 
نھل حمسيو  بابلا  ولیفویت  حتفي   ، ركبم تقو  يف   ، حابصلا يف  وحنلا : اذھ  ىلع 
ءامب نھھوجو  نلسغيو  نھتاجاح  نیضقي  يك   ، ریصق تقول  لقحلا  ىلإ  جورخلاب 
حتفي ةعساتلا  ةعاسلا  يلاوح  يفو   . نھسبح دیعي  مث   . كلذ ندرأ  اذإ   ، ةروعانلا

نك تانیجسلا   . ماعطلا تاعصق  ةلماح  ایلالوإ  لخدتو  ةیناثلا  ةرملل  بابلا  ولیفویت 
قاروأ ياش  نم  اًریبك  ًاناجنفو  راح  لفلف  ةصلصو   ، ءایلوصافو  ، ةجع نلكأي 
ایلالوإ عجرت   . ادج تاعئاج  نیقبي  ال  نھنكلو  عبشلا  ّدح  ىلإ  نلَصي  ال   . لاقتربلا
راھنلا ءاسنلا  يضقت   . اھلسغب اھسفن  يھ  موقتو  ةغرافلا  يناوألا  ذخأ  لجأ  نم 
ىلإ جورخلاب  ولیفویت  نھل  حمسي  ءاسم  ةسداسلا  ةعاسلا  يفو   . تاسوبحم
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، لالغلا عدوتسم  ىلإ  لوخدلل  كلذ  دعب  نھسفنأب  ندعي  مث   ، ىرخأ ةرم  لقحلا 
، ءادغلا ىلع  اھنلوانتي  يتلا  اھسفن  تایمكلاب   ، اھسفن ماعطلا  عاونأ  نیشعتي 

مویلا ىتح  هحتفل  دوعي  الو  لفقلا  ولیفویت  لفقي  مث   ، قابطألا بحسُت  كلذ  دعب 
. يلاتلا

ولیفویت هبن  دقو   . ایبسن ةمیمح  تناك  تانیجسلاو  وتنیب  نیجوزلا  نیب  تاقالعلا 
: ءاسنلا

نأل انھ  مايأ  ةعضب  نیضقت  نكنإ   . فالخ الو  ةوادع  دجوت  ال  اننیبو  نكنیب  - 
مدع وھ  َّيلإ  هتردصأ  يذلا  رخآلا  رمألا   . الیخناكرآ اینود  رماوأ  يھ  هذھ 
نكیلإ ءيسي  نل  ثیح   ، تیبلا اذھ  يف  تائداھ  نك   . باھذلاب ّنكل  حامسلا 

. بعاصم ةيأ  هجاون  نلو   ، دحأ نكنیھي  نلو  دحأ 
اھلالخ نیقبیس  يتلا  ةدملا  نع  لاؤسلا  ىلع  ءاسنلا  ىدحإ  تأرجت 

: ولیفویت اھیلع  درف   ، تاسیبح
. الیخناكرآ اھددحت  يتلا  ةدملا  - 

3

ءاضق لضفي  وھف   ، هتدارإب كلذ  لعفي  سمشلا -  قورش  لبق  وشتیت  ظقیتسي 
سبلي  ،  - نؤملا تاعوتسم  يف  سایكأ  لیمحت  يف  هئاضق  ىلع  فيرلا  يف  مویلا 

، ریمشكلا نم  ةلدبو   ، بقثُم صیمق  حالفو : رامق  ةدئام  بقارم  يز  نیب  حوارتي  ام 
نویثبیثنوك نم  جرخت  ةلفاح  لوأ  يف  رفاسيو   . ةریبك شق  ةعبقو   ، صیخر لدنصو 

نیمئان عیمجلا  نوكي  نیح   ، ءایضلا راشتنا  عم  ةعرزملا  ىلإ  لصي   . ثيور يد 
، دیمرقلا ةفاح  تحت  ةدوجوملا  ةمزجلا  لعتني   . حبني ال  يذلا  بلكلا  ءانثتساب 
يأو ءاملا  اھثدحأ  رارضأ  ةيأو   ، يرلا يرحي  فیك  ىریل  شفرلا  ًالماح  يضميو 

. لیللا لالخ  هزرحأ  مدقت 
بوبنألا فرط  دنع  فقي  وشتیت  ناك  انمامتھا  لحم  ةعاسلا  يفو  مویلا  يف 

: هآر ام  لیختن  نأ  انل  نكميو   . ءاملا قفدتي  ثیح 
ماوكأب لطعم  قيرطلا   . نيرواجتمو هنع  نيدعتبم  نایضمي  يرلا  بوبنأو  قيرطلا 

. رضخأ بشعب  ةاطغم  ةیبارت  ةفاح  قوف  يضمي  يرلا  بوبنأ  ؛  ءام كربو  لحولا  نم 
ضرألا دجوت  وشتیت  نیمي  ىلإ   . نیمسق ىلإ  ةعرزملا  نامسقي  نارصنعلا  ناذھ 
تاتبنل ةقیقد  تازورب  عم  ءادوس  ضرأ  نم  حیسف  حطسم  ةيورملاو : ةعورزملا 

، ةيدامر ءادوس  ةروجھملا : ةعورزملا  ریغ  ضرألا  دتمت  هراسي  ىلإ   . ءارضخ حمق 
بوبنألا نم  رخآلا  بناجلا  يف   . روخصلاب هبشأ  ةكسامتمو  ةئتان  ةیبارت  لتك  عم 

بناج ىلإو   ، لالغلا عدوتسم  ةروعانلا  بناج  ىلإو   ، ةروعانلا دجوت   ، قيرطلاو
عدوتسم  ، ناتذفانو ةباوب  هل   ، ضیبألاب يلطم  تیبلا   . تیبلا  ، لالغلا عدوتسم 

تیبلا راسي  ىلإ  راتمأ  ةعضب  دعب  ىلعو   . قلغم باب  هلو  دیمرقلا  نولب  نؤملا 
 -. رمحأ هنول  راَّرَجلا -  ربنعلا  تحتو  ربنعلا  دجوي 

. دراب وجلا   . ةدحاو ةمیغل  دوجو  . ال  اًركاب اًحابص  تقولا 
ةباوبلا حتفت   ، نؤملا عدوتسم  وحن  هجتت   ، تیبلا باب  نم  ةيرشب  ةئیھ  جرخت 
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عبرأ ةنوؤملا  عدوتسم  نم  جورخلاب  أدبت   ، عرست نود   ، اًئیشف اًئیشو  ةریبكلا 
ثیح ىلإ  هجتت  مث   ، سمشلا تحت  ةظحل  فقوتت   . قرخب ةفتلم  ةيرشب  تائیھ 
ةئیھ  . دحاو فص  يف   ، ءاصفرقلا عضو  نذختيو  نھرینانت  نعفري   ، جایسلا
ةكرحب موقي   ، راَّرَجلا ىلع  ينحني   ، ربنعلا وحن  هجتت  بابلا  حتف  يذلا  صخشلا 

الو ةفئاز  راجفنا  ةعقرف  عمسُت   . راَّرَجلا ةنخدم  نم  ءاضیب  ناخد  ةرك  رھظتو  ةظف 
الب  ، كانھ ةفقاو  لظتو  تیبلا  ةباوب  نم  ىرخأ  ةيرشب  ةئیھ  رھظت   . رخآ ءيش 

. كارح
يرجي يك  بارتلا  لتك  كرحي   ، شفرلا ىلع  ينحني   ، ةظحلل وشتیت  لغشني 

. ةخرصلا عمسي  نیح  الإ  هسأر  عفر  ىلإ  دوعي  ... ال  خلإ  ، ةیقاس ةفاح  ززعي   ، ءاملا
يتاوللا عبرألا  ءاسنلاف   . لدبت دق  عضولا  نوكي   ، دھشملا ىلإ  رظنلا  دواعي  امدنع 

نھنأ وشتیت  كردي   . ةعورزملا ریغ  ضرألا  يف  نآلا  نضكري  ءاصفرقلا  نسلجي  نك 
يف ماعلا  قيرطلا  ىلإ  نلصي  يك  ةبراوم  ةروصب  ضرألا  كلت  زایتجا  ىلإ  نیعسي 
تیبلا ةباوب  دنع  تناك  يتلا  ةئیھلا   . هیف فقي  يذلا  ناكملا  نم  دعبأ  ةطقن 

. تیبلا ةباوب  هاجتاب  كرحتت  يدیمرقلا  ربنعلا  دنع  تناك  يتلا  ةئیھلاو   ، تفتخا
نھضعب نقرفتي  ةعورزملا  ریغ  ضرألا  ربع  نضكري  يتاللا  عبرألا  ءاسنلا  حابشأ 

الو نضكري   ، بارتلا لتك  نیب  سطغتو   ، يوتلت مادقألا   ، قاش ضكرلا   . ضعب نع 
تلخد يتلا  ةئیھلاف   . تیبلا ةباوب  مامأ  نآلا  نافقت  نايرخألا  ناتئیھلا   . نمدقتي
اتلكب هلوانت  اًئیش  وتلل  لصو  يذلا  رخآلا  تطعأو  جورخلل  نآلا  تداع  تیبلا  ىلإ 

. هيدي
الو ضیمولا  حملُي  ال   . ةظحلل تابثب  اًفقاو  لظي  بصتنملا  ریخألا  صخشلا  اذھ 

. شعتري هلعجيو  وشتیت  ئجافي  يودلا   . ناخدلا
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نبرھ هتدھع  يف  نكرُت  يتاللا  عبرألا  ءاسنلا  نإ  ولیفویت  نود  دیسلا  لوقي  - 
رانلا قلطأ   ، هیلإ ِكترضح  اِھتردصأ  يتلا  رماوألل  هنم  ةباجتساو   ، اذھلو  ، هنم
متھي نأ  لجأ  نم  كسفن  ِتنأ  اھايإ  هِتیطعأ  يتلا  ةیقدنبلا  كلتب  نھیلع 
ناتنثالا  . رضتحت ىرخأ  ةدحاو   . تتام دق  ءاسنلا  ىدحإ   . راقبألا ةياعرب 

لوقي  . ديدجلا ربخلا  وھ  اذھ   . نھسبح ةداعإ  انعطتساو  اتملستسا  نايرخألا 
. هیلإ اھنيردصت  ةديدج  رماوأ  رظتني  هنإ  اًضيأ  ولیفویت  نود 

ىلإ ربخلا  وشتیت  اھب  مدق  يتلا  تاملكلا   ، هرییغت بجي  ام  رییغت  عم   ، يھ هذھ 
هتلاق ام  لیختن  نأ  انناكمإبو   . ثدحلا عوقو  ىلع  ةعاس  نم  لقأ  دعب   ، الیخناكرآ

الو  ، دعب امیف  الو  كاذنآ   ، قفاوت مل  يھف   . ربخلا اذھ  تعمس  نیح  الیخناكرآ 
عوضومب قلعتي  امیف  ةیقدنب »  » ةملكب تقطن  دق  نوكت  نأ  ىلع  نآلا  قفاوت 

. سیلیخنآ سول  ةعرزم  ىلإ  نھتذخأ  يتاوللا  عبرألا  ءاسنلا 
نھبرضي نأ  هل  لقأ  مل  نكلو   ، نبھذي نھكرتي  الو   ، نھب ينتعي  نأ  هل  ُتلق  - 

. صاصرلاب
«. لذنلا يتخأ  جوز   » هنأ ىلع   ، ليدبت نودو   ، ولیفویت ىلإ  ایلاح  ریشت  يھو 
ىلإ هترایسب  ءاسنلا  لصوأ  يذلا   ، اریلاكسإ نأ  ىلإ  هیبنتلا  بسانملا  نمو 

دق  ، تفقوت امدنع  ةرایسلا  لابقتسال  ولیفویت  عم  تجرخ  يتلا  ایلالوإو   ، ةعرزملا
. ةیقدنب نع  ملكتت  الیخناكرآ  اعمسي  مل  امھنإ  الاق 

ءاسنلا تلصوأو   ، ةیقدنبلا ولیفویت  تطعأ  الیخناكرآ  اھسفن : يھ  ةجیتنلا  نكلو 
اھايإ هتطعأ  يتلا  رماوألا  كلذب  ذفني  هنأ  ولیفویت  سحأ  دقو   ، ةعرزملا ىلإ 

. نھیلع رانلا  قلطأف   ، الیخناكرآ
، ةبیھر ةروصب  تضرم  كعوتلاب -  الیخناكرآ  ترعش  ربخلا  يقلت  نم  لیلق  دعب 
يف يھو   ، اریفالاك اھیلإ  ْتلمحو  شارفلا  مازتلا  ىلإ  ترطضاو   ،  - اھلوق ّدح  ىلع 
تناك  ، اریفالاك بسحبو   . يتایفاتسإلا ةبشع  نم  ياش  ناجنف   ، ريرسلا

. انحاتجتس ةثراكلاف   ، اتيریفالاك اي  هیلإ  جاتحأ  ام  اذھ  كاذنآ : تلاق  دق  الیخناكرآ 
سول ةعرزم  ىلإ  وشتیتو  انیفاریس  تبھذ   ، اھاوق الیخناكرآ  دیعتست  امثيرو 
. تتام دق  ةحيرجلا  ةأرملا  تناك  امھلوصو  دنعو   . اریلاكسإ ةرایسب  سیلیخنآ 
ذاختاب تفتكا   . هفرصت ىلع  ولیفویت  تبنأ  دق  انیفاریس  نأ  ركذتي  نمل  دوجو  ال 
يذلا وشتیت  لوق  دح  ىلع  لوقحلا  ربع  تراس  ةمھم : اھنأ  ترّدق  يتلا  تابیترتلا 
ناكم  . ًابسانم اھل  ادب  ًاناكم  تدجو  نأ  ىلإ   ، ًالوعمو اًشفر  هفتك  ىلع  لمحي  ناك 
تارظنلا نم  يمحم   ، ًالیلق ةعفترم  ةفاح  لفسأ   ، ماعلا قيرطلا  نع  دیعب 
ةعومجم دنعو  تارظنلا -  كلت  يقلي  نم  دوجو  مدع  نم  مغرلا  ىلع  ةیلوضفلا - 

. رفحلا أدبي  نأب  وشتیت  ترمأ   ، رابصلا تاتابن  نم 
تلصو دق  تناك   . ةعرزملا تیب  ىلإ  انیفاریس  تداع   ، لمعلاب موقي  وھ  امنیبو 

،« ءاسن ةياعرل   » نیلھؤم ریغ   ، ءاوسلا ىلع   ، هتجوزو ولیفویت  نأ  ةجیتن  ىلإ 
اتناك نیتللا  نیتأرملا  ترمأ  مث   ، لالغلا عدوتسم  حتفي  اھتخأ  جوز  تلعجف 
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نأ دعبو   . ةيرقلا ىلإ  امھعم  تعجرو   ، ةرایسلا ىلإ  ادعصت  نأب  كانھ  نیتسوبحم 
ىلإ ىرخأ  ةلحرب  تماق   ، ديدج نم  نیتسوبحم   ، اھترجح يف  امھنم  الك  تكرت 

. نفدلا ةیلمع  بقارت  يك  ةعرزملا 
سایكأب ناتثجلا  تفُل   . رانلا اھیف  تلعشُأ  ةموك  يف  نیتأرملا  سبالم  تعضُو 

، ةرفحلا ىلإ  نیتحورطم -  اتناك  ثیح  يدیمرقلا -  فقسلا  تحت  نم  اتلقنو 
يف ةكراشملا  ءدبلا  يف  ضفر  يذلا  ولیفویتو  اریلاكسإو  وشتیت  امھلمح 
ام لضفأب  راثآلا  اوحمو  ةرفحلا  وشتیتو  اریلاكسإ  ىطغ  امدنعو   . ةیمتأملا ةیلمعلا 

. اًدراب وجلا  راصو   . میخي أدب  دق  مالظلا  ناك   . اھاضر انیفاریس  تدبأ   ، اعاطتسا
نكل  ،  - نیعئاج لاجرلا  ناك  ام -  ءيش  لكأو  تیبلا  ىلإ  لوخدلل  ایلالوإ  مھتعد 
مھعیمج اوبھذ   . ةيرقلا ىلإ  ةدوعلا  دعوم  هنإ  تلاقو  ةوعدلا  تضفر  انیفاریس 

باب ولیفویت  حتف   ، اھتخأ انیفاریس  تّلبق  عادولا : اولدابت  كانھو  ةرایسلا  ثیح  ىلإ 
: هتجوز تخأ  لأسو  ةرایسلا 

؟ نآلا َّيلإ  اھنیھجوتس  رماوأ  ةيأ  - 
ام ررقتس  نسحتلاب  الیخناكرآ  رعشت  امدنع  انیفاریس .-  ّتدر  ءيش -  ال  - 

. كعم هلعفتس  يذلا 
يف نيدیحو  ایقبف  ایلالوإو  ولیفویت  امأ   . ةيرقلا ىلإ  نیعجار  اوقلطناو   ، كلذ تلاق 
دعُب ىلع  ناتنوفدم  ناتثج   ، امھيریمض ىلع  نالقثت  نیتميرج  عم   ، ةعرزملا
اضر الاني  مل  امھنأب  جعزم  ساسحإو   ، ةعرزملا دودح  ةفاح  دنع   ، ةوطخ نیسمخ 

. ًالمع امھحنم  نم 

2

ةدع هفافطصا  دیعأو  نوسنادلا  ونيزاك  عمتجم  مسقنا   ، ةیلاتلا عیباسألا  لالخ 
. ةضماغلا الیخناكرآ  تاوزن  بذبذت  قفو   ، تارم

َّنكو  . نوعاطلاك نھتالیمز  نع  نھلصف  ىرج  اسور  نبرض  يتاللا  عبرألا  ءاسنلا 
، تاسیبح نشعي  روخاملا : يف  ةیبتارتلا  تاجرد  ىندأ  يف  تقولا  ضعب  لالخ 

تناكو  . ةملظ تیبلا  تارجح  دشأ  يف   ، تايرخألا نع  ةلصفنم  نھنم  ةدحاو  لك 
تایمكب  ، ءایلوصافو ةجع  عطق   ، مویلا يف  نیترم   ، نھتارجح ىلإ  لمحت  اریفالاك 

يف نكراشي  مل  يتاللا  ثالثلا  ءاسنلا  امأ   . عوجلاب مئاد  ساسحإ  ىلع  نھیقبُت 
لب  ، تیبلا يف  لوجتلا  ةيرحب  لباقملاب  نعتمتي  نكف   ، اترام نھعمو   ، موجھ يأ 

. ئجافم عوجب  نرعشي  امدنع  ةریطش  دادعإو  خبطملا  ىلإ  لوخدلا  نھل  نكمي 
امأ  . هیلإ جورخلا  نھنم  ثالث  ىلع  رظحي  يذلا  عراشلا  وھ  نھیلع  دیحولا  دییقتلا 
امأ  . قوسلا ىلإ  باھذلل  اریفالاك  ةقفرب  طقف  كلذ  لمع  اھنكمیف   ، اترام  ، ىرخألا
ةلماعم ىقلتت  تناكف   ، ةكرحلا ىلع  ةرداق  ریغ   ، ةضيرم تلازام  يتلا  اسور 
ةقيرطب نلكأي  نك  امھاتدیسو  ةوسنلا  ءالؤھ   . اھشارف يف  يھو   ، ایبسن ةدیج 

نیب ةيریعش  ءاسحو   ، كلذ نأشي  نمل   ، ةجعو ءایلوصاف  ةیفاك : اھنكلو   ، ةعضاوتم
ىقبي نیح  امیس  ، ال  عوبسألا يف  تارم  ثالث  وأ  نیترم  محل  خیبطو   ، رخآو نیح 

عم ةضیب  اًمود  اریفالاك  هل  مدقتو  تیبلا -  يف  ءاشعلا  لوانتل  ّايودیب  بیقنلا 
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 -. بسحو قبط  يف  هیلإ  ةلومحم  اھرورم  تايرخألا  ءاسنلا  ىرت  ةضیب   ، ءادغلا
سبالم ءادتراب  هرمأ  دق  بیقنلا  ناكو   . عاجشلا يتأي  ًالیل  ةعساتلا  ةعاسلا  يف 

ةیمك كلمي  نكي  مل  عاجشلا  نكلو   ، وردالاب نیتخألا  ةمدخ  يف  نوكي  نیح  ةیندم 
، يماظن صیمقب  يلایللا  مظعم  يف  يتأي  ناكف   ، ةیندملا سبالملا  نم  ةیفاك 

تناك  . هیلإ يمتني  يذلا  جوفلل  زمرت   ، ةتھاب  ، ماقرأ هتقاي  ىلع  أرقُت  نأ  نكمي 
لفلف ةصلصب  نیترومغم  نیتضیب  ءاشعلا  ىلع  هل  مدقت   . هعم لھاستت  اریفالاك 

، لاقتربلا قاروأ  ياش  نم  اًریبك  ًاناجنفو  ةجعلا  نم  ةموكو   ، راحلا لیباكساك 
«. دربلا  » ةمواقم يف  رثكأ  دومصلا  نم   ، اریفالاك لوق  دح  ىلع   ، نكمتي نأ  فدھب 
هنأ عقاولاو   . عبرألا تازجتحملا  برھت  الیك  ةسارحلاب  موقي  هنإ  عاجشلا  لوقيو 
هبناج ىلإو   ، جردلا فصتنم  يف   ، قمعب مانيو  كیمسلا  فطعملاب  فتلي  ناك 

. ةیلآ ةیقدنب 
اتلقتنا ثداحلا  كلذ  نم  ناتیجانلاف   . لاحلا لدبت  نیتأرملا  ولیفویت  لتق  امدنع 
اتدھش امھنأل   . روخاملا يف  ةیبتارتلا  ملس  ىلع  اًضافخنا  رثكألا  ناكملا  الغشتل 
يف امھزاجتحا  مت   . نیتمرجمك امھتلماعم  ترج   ، بورھلا يف  امھیتلیمز  توم 
اياقبلا وھ  ماعط  نم  امھیلإ  مدقي  ناك  امو   ،« ناردجب امھذفاون  تقلغُأ  نیترجح  »
جورخلاب امھل  حمسي  ملو   ، ًابيرقت ءيش  يأ ال   ، رودقلا يف  نورخآلا  اھفلخي  يتلا 
يتاللا تايرخألا  نأ  ثیحب   ، ةديدش ةیلاعفب  نیتلوزعم  ناتأرملا  ناتاھ  تناك   . ّطق

ملو  ، كانھ ناتنیجس  امھنأ   ، ةديدع روھش  دعب  الإ   ، نفرعي مل  تیبلا  يف  نشعي 
. ةعرزملا يف  ثدح  ام  رمأب  نملعي 

نم اتعجر  نیتللا  نیتأرملا  ىلع  ةضورفملا  ةمراصلا  ةلزعلاو  باقعلل  اًفالخو 
 - اسور نمجاھ  يتاللا  عبرألا  ءاسنلا  ةبوقع  ففخت  نأ  الیخناكرآ  تررق   ، ةعرزملا
لالخ نھل  حمسُي  نأ  تررقو   ،  - ةضيرم تلازام  ةریخألا  هذھ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
اًعم نیقتلي  نأو   ، نعبشي نأ  ىلإ  خبطملا  يف  نلكأي  نأو   ، جورخلاب راھنلا 
ثیح نھتارجح  ىلإ  ندعي  ءاشعلا  دعبو   . تايرخألا عم  ثيدحلا  نلدابتيو 

. يلاتلا مویلا  ىتح  اریفالاك  نھسبحت 
بلج  ، حابصلا يف  هحتف  ةداعإو  ًالیل  لفقلا  لافقإب   ، لمعلا اذھ  نأ  ودبي 
ةقالعب نیحلا  كلذ  ىتح  نھعم  ظفتحت  تناك  نمم   ، تاسیبحلا ةنیغض  اریفالاكل 

نأ يف  ةدحاو  كش  ةظحل  كلانھ  نكت  مل  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ایبسن -  ةمیمح 
يلاتلاب يھو   ، وردالاب ناتخألا  هلعفت  ام  لكل  ةطورشم  ریغ  ةديؤم  يھ  اریفالاك 

ملو  . فالخ الو  زازفتسا  كلانھ  نكي  مل  هنأ  ودبي   . نایصعلا نم  عون  يأل  ةيداعم 
. هیلإ لوصولا  عبرألا  ءاسنلا  ديرت  يذلا  ام  اًفورعم  نكي 

تناك  ، روطفلا ةبجو  لوانت  دعب   ، حابص تاذ   . يلاتلا وحنلا  ىلع  ةثداحلا  ترج 
تلاق يھ   . اریفالاك تلخد  امدنع   ، يناوألا نلسغي  خبطملا  يف  عبرألا  ءاسنلا 
ءاسنلا دكؤت  امنیب   ، اھراظتنا يف  نك  نھنأ   ، اھلوخد ةظحل  ذنم   ، تكردأ اھنإ 

يأب اھمف  حتفت  مل  اھنإ  اریفالاك  لوقتو   . اًقبسم نقفتا  دق  نكي  مل  نھنأب  عبرألا 
هنأ يھ  ةلأسملاو  ؟ .) !« ) تارھاعلل اي   » لوقلاب نھتمتش  اھنإ  نلقي  امنیب   ، مالك
ىلإ اتسیتواب  اروروآ  ترداب   ، اھسفن نع  عافدلا  نم  اریفالاك  نكمتت  نأ  لبق 
اھبرضب  ، يھ نم  ةیحضلا  يردت  ال   ، ىرخأ تماقو   ، اھھجو يف  اھسأرب  اھحطن 
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. ةریبك ةیبشخ  ةفرغمب  اھسأر  ىلع 
لمعلا ىلإ  يمرت  تناك  عبرألا  ءاسنلا  ةلواحم  نأ  ىلإ  ریشي  ءيش  لك  نأ  ودبي 
ضاحرملا يف  اھیمر  اترامب : تايرخألا  عبرألا  ُءاسنلا   ، لبق نم   ، هتلعف ام  اریفالاكب 
ةلواحملا هذھ  حاجن  تالامتحا  نأ  ةظحالم  مھملا  نم   ) . ةیح اھنفدو  ميدقلا 

ناكو  ، اترام نم  ریثكب  ًالوحن  دشأ  اریفالاك  نأ  كلذ   ، ةقباسلا نم  ربكأ  تناك 
(. ضاحرملا ةحتف  نم  اھلاخدإ  ناكمإلاب 

ةوسنلا تناك   . تطبحُأ دق  ةلواحملا  نأ  تاكراشملا  عیمج  ظح  نسح  نم 
هبش  ، نھعرذأ نیب  اریفالاك  تالماح   ، ميدقلا ضاحرملا  هاجتاب  ءانفلا  يف  نیضمي 
ىلإ ةدئاع  تناكو   ، الیخناكرآ عم  هجول  اًھجو  نیقتلا  امدنع   ، يعولا نع  تابئاغ 
يتلا ةطلسلا  نع  فشكي  ذئنیح  ثدح  ام   . تاجاجدلل فلعلا  اھميدقت  دعب  تیبلا 

، اھل نھتيؤر  ةظحل  يفف   . اھيدل تالماعلا  ىلع  ةملعملا  اھب  عتمتت  تلازام 
. اھرماوأل عایصنالا  ىوس  ءيش  يأ  لمع  نلواحي  ملو  عبرألا  ءاسنلا  تئجوف 

عبرألا ترمأ   ، اھدي يف  هلمحت  تناك  قبط  تالفإ  ىلإ  الیخناكرآ  رطضت  نأ  نودو 
نأو  ، اھشارف يف  اھنعضي  نأو   ، اھترجح ىلإ  اریفالاك  نلمحي  نأب  تايرخألا 
نأ اھنم  نبلطي  يك   ، ماعطلا ةعاق  يف  طیخت  تناك  يتلا  انیفاریس  نیعدتسي 

. نھسبحت
نلدابتي عبرألا  تابنذملا  لعج   . ةبوقعلا ةبقارمب  بیقنلا  ماق  ةلیللا  كلت  يف 
اروروآ تماق  نأ  ةبسانملا  هذھ  يف  ناكو   . ةیبشخلا ةفرغملاب  نھنیب  امیف  برضلا 
ىلإ اھمف  ىلع  تارم  ةدع  ّوروكوس  برضب   ، ةضماغ ةزيرغب  ةعوفدم   ، اتسیتواب
بیقنلا لخدتو   ،« اھنیلتقتس : » نمراك لد  ايرام  تخرصف   . اھنانسأ تمطح  نأ 

ىلإ بیقنلا  راشأ   ، ةمكاحملا لالخو   . اروروآ دي  نم  ةیبشخلا  ةفرغملا  عزتناو 
. كاذ يناسنإلا  هفرصت 

ةلیللا كلت  لخدتت  ملف   ، عوبسأ نم  رثكأل  اًمروتم  اھھجو  لظ  يتلا  اریفالاك  امأ 
. اھنمجاھ نم  ىلع  اھدقح  ىلإ  ریشي  ام  دعب  امیف  ِدبت  ملو   ، باقعلا يف 

3

ىلإ ةلحرب  مایقلا  ىلإ  ّايودیب  بیقنلا  رطضا   ، ربمسيد / لوألا نوناك  فصتنم  يف 
قلطني نأ  لبقو   . ةمدخلاب ةقالع  اھل  ةلأسم  ةيوست  لجأ  نم  الاكسیم  ةنيدم 
نوكتس قدنفلا  يف  ةفرغ  ةفلكت  نأ   ، ىلوألا نیتلأسم : يف  ركف  ةلحرلا  يف 
ونيزاك يف  ةایحلا  نأ   ، ةیناثلا  ، ةقفارم عم  وأ  اًدیحو  اھیف  مان  اذإ  اھسفن  يھ 
مئاد رتوت  يف  تشاع  يتلا  انیفاریس  نأو  رثكأف  رثكأ  ةطغاض  تراص  نوسنادلا 
تقفاوو  ، هتقفارمل بیقنلا  اھاعدف   . ةحارلا نم  ًاطسق  قحتست   ، روھش لاوط 

. انیفاریس
انیفاریسل حمس  اًفیطل : بیقنلا  ناكو   . ىلوألا ةجردلا  ةلفاح  يف  ةلحرلاب  اماق 

عم لبق  نم  هلعفي  مل  ام  وھو   ، هنأ امك   ، ةذفانلل رواجملا  دعقملا  يف  سولجلاب 
ةسمغم يتوكوخیت  رامث  يرتشیل  اھتافقوت  ىدحإ  يف  ةلفاحلا  نم  لزن   ، دحأ
بیقنلا ناك  اھنمث .-  وھ  عفدو  اًریثك -  انیفاریس  اھیھتشت  ىولح  يھو   ، رطَقلاب

109



تطغ دقف   ، اھرعش ثعشت  بنجتت  يكو   ، انیفاریس امأ   ، يركسعلا هيزب  رفاسي 
. رمحأ ليدنمب  اھسأر 

تیسن دق  انیفاریس  نأ  ول  امك  ادب  ةلفاحلا  قالطنا  ةظحل  يف  هنإ  بیقنلا  لوقي 
لمأت يف  ةقرغتسم  تلظو   ، ةنیكس يف  تلخدو   ، تیبلا يف  يتلا  لكاشملا 

وھ مك  يرخصلا  ءوتنلا  كلذ  رظنا  : » لثم تارابعب  قلعت  تناك  ام  اًریثكو  دھشملا 
ناكملا اذھ  لثم  يف  شاع  ام  اذإ  ءرملا  كلمتت  رعاشم  ةيأ   » وأ  ،« عفترم
انیفاریس تاعلطت  ىلإ   ، بیقنلا يأر  بسح   ، حوضوب ریشي  ام  وھو  ؟»،  لزعنملا

. ةعارزلا ىلإ  هجوتلاو  ةراعدلا  نع  يلختلا  ىلإ  كاذنآ 
. ایحيرأ بیقنلا  لظو   . الاكسیم ةنيدم  ىلإ  الصو  ًالیل  ةنماثلا  ةعاسلا  يف 

اھرابتعاب  ، تالفاحلا ةطحم  نم  ةبيرقلا  قدانفلا  دحأ  يف  لوزنلا  ةركف  دعبتسا 
 - وھ عفد  دقو  ةرجأ -  ةرایس  ابكر  بخصلا .» ديدش  ناكم  يف  اھنكل   ، ةصیخر »
ىتح بیقنلا  بضغي  ملو   . ایبسن قینأو  ةنيدملا  طسو  يف  قدنف  ىلإ  امھتلصوأ 
ةدع هیلع  اوضرعي  نأ  ىلع  حلأ  لب   . فرغلا راعسأب  قدنفلا  فظوم  هربخأ  امدنع 
اھل ةفرغ  اًریخأ  اراتخا  دقو   . اھل قورت  يتلا  ةفرغلا  انیفاریس  راتخت  يك  فرغ 

. ةسینك ةھجاوو   ، دعاقم اھیف   ، ةریغص ةقيدح  اھنم  ىرُت  ةفرش 
يف ءاشعلا  لوانتل  بیقنلا  اھذخأو  اھسأر  نع  رمحألا  ليدنملا  انیفاریس  تعزن 

. روھشم ةریب  برشم 
ةدایق بتاكم  يف  حابصلا  ةرتف  مظعم  بیقنلا  ىضمأ   ، يلاتلا مویلا  يف 
تايولح نم  اًفانصأ  ترتشاو  رطنقملا  قوسلا  ىلإ  انیفاریس  تبھذو   . تایلمعلا

ناك امنیب   ، راھنلا فصتنم  يفو   . اھتخأل اًراكذت  اھذخأتل  ةيدیلقتلا  الاكسیم 
اھيدیب حولت   ، ةفرشلا نم  لطت   ، دیعب نم  اھآر   ، قدنفلا ىلإ  اًدئاع  بیقنلا 
. وحنلا كلذ  ىلع  ةدیعس  ةليوط  روھش  ذنم  اھري  مل  هنإ  لوقيو   . هل مستبتو 

عجر اقرتفا : امنیسلا  نم  جورخلا  دعبو   ، امنیسلا ىلإ  ابھذ  ءادغلا  امھلوانت  دعب 
هاجتاب ةیشام  انیفاریس  تبھذو  هیعاسم  ةلصاوم  فدھب   ، ةدایقلا ىلإ  بیقنلا 

عراش ال يف  يضمت  تناك   . يلاتلا وحنلا  ىلع  اھل  ثدح  ام  فصت  يھو   . قدنفلا
ْتحمل  ، لوقت  ، ةأجفو  . نوریثك سانأ  كانھ  ناك   . بورغلا دنع   ، همسا وھ  ام  ركذتت 
ءاحيإ  ، ةءاميإ  ، اًحبش وھ -  ام  لوقت  نأ  عیطتست  ، ال  اًئیش لباقملا  فیصرلا  ىلع 
يذلا ام  ءدبلا  يف  ردت  مل  اھنإو   ، يشملا تلصاو  اھنإ  لوقت   . اھقلق راثتسا   ،-
انوروك نومیس  تأر  دق  اھنأ  ىلإ  هبتنت  يك  تقولا  ضعبل  تجاتحا  اھنإو   ، ثدحي
تسحأ  ، ةأجف اھیلع  لاھنا  تاونسلا  كلت  لاوط  مكارتملا  بضغلا  لك   . سانلا نیب 
ىرخأ ةرم  تسحأ  اھنإ  لوقت   . قصبت يك  فقوتلا  ىلإ  ترطضاو  اھمف  يف  ةرارمب 
بابلا تأرو   ، رجتملا ىلإ  ةقلق  تلخد  امدنع   ، وكلوباكأ يف  ةلیللا  كلت  ةناھمب 
ديدشلا ىسألاب  روعشلل  تداع  اھنإ  لوقت   . اھعدخ دق  نومیس  نأ  تكردأو  رخآلا 

عفدت رخآلا  اھلعج  يذلا  ثبخلا  لباقم   ، ادج ةبیط  تناك  يتلا  يھ  اھسفن : ىلع 
، ةيودیلا اھتبیقح  يف  رایع ٤٥  سدسملا  لمحت  تناك  اھنأ  ول  نظتو   . نمثلا

اھنكل  . لباقملا فیصرلا  ىلع  نيراملا  سانلا  ىلع  رانلا  تقلطأو  هتجرخأ  تناكل 
. هلمحت نكت  مل 

تبرض  ، تارایسلا ةيدافتم  عراشلا  تزاتجا   . ةنونجم ىلإ  تلوحت  اھنإ  لوقت 
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ىلإ تلصو   ، راتمأ ةعضب  تضكر   ، اھعرست لقرعي  ناك  اًنيدب  ًالجر  اھقفرمب 
لجرلا رثأ  ركذتت  نأ  نود   ، تاھاجتالا لك  يف  رظنت   ، كانھ ةفقاو  تلظو   ، ةیصانلا

. هھركت يذلا 
لأست نأ  اھیلع  ناكو   ، عراوشلا يف  تشم  اھنإو   ، هاجتالا تعیض  اھنإ  لوقت 

يف اھتبغر  ةدح  تفعاضت  عایضلا  كلذ  يفو   . قدنفلا ىلإ  ةدوعلا  قيرط  نع 
. ماقتنالا

. ًالدع سیل  اذھ  ؟  باقع الب  لظت  نأ  ةبیھرلا  ةناھإلا  كلت  لثمل  نكمي  فیك  - 
ًالدبو  . ةلدبتم انیفاریس  دجو  قدنفلا  ىلإ  هتدوع  دنع  هنإ  ّايودیب  بیقنلا  لوقي 
ىلع ةسلاج   ، بابلا حتف  نیح   ، اھآر  ، رظتني ناك  امك   ، ةفرشلا نم  لطت  نأ  نم 

. هرظتنت تناك  اھنأ  ایلج  ادب   . اھیلإ رظن   . ةفرغلا نم  ملظم  هبش  نكر  يف   ، يسرك
: هل تلاق  ىتح  لخدي  داك  امو 

. هفرعت ءيش ال  يتایح  يف  كلانھ  - 
بابلاو لوبتيو  مامحلا  ىلإ  لخدي   ، ةرتسلا علخي  بیقنلا  لیخت  نكمملا  نم 

نم مومغم  توصب   ، يورتو ةفرغلا  فصتنم  يف  فقت   ، انیفاریس امنیب   ، حوتفم
هدوجو نع  ءيش  لك  بیقنلا  لھجي  يذلا  انوروك -  نومیسب  اھتقالع  ةصق   ، رثأتلا
: لوقلا ىلإ  يھتنتو   ... خلإ  ،« رفتغي ال   » ،« دوحج  » ،« ةعدخ  » تاملك عمسُت  - 

... هايإ ينتعب  يذلا  ـ 45  لا سدسم  ديرأ  لجرلا  اذھ  لتق  لجأ  نم  - 
ام نإ  انیفاریسل  ّايودیب  بیقنلا  لوقي  نأ  نم  ًالدبف  ئجافم : كلذ  دعب  ثدحي  ام 

اھدعيو اھديؤي  هنإف   ، ثداحلا نایسن  لواحت  نأ  اھیلعو   ، تاھالب درجم  هلوقت 
. ماقتنالا زاجنإ  يف  ةدعاسملاب 

اًثحب الاكسیم  عراوش  يف  ةلوجتم  يلاتلا  مویلا  تضمأ  دق  انیفاریس  نأ  ودبي 
نكي مل  انوروك  نومیس  نأ  دعب  امیف  تملع  دقو  هدجت -  مل   . انوروك نومیس  نع 

 -. اًمھو ناك  عراشلا  يف  انیفاریس  هتأر  ام  نأو   ، مايألا كلت  يف  ةنيدملا  يف 
ةینلا يھ  سنت  مل   . ثيور يد  نویثبیثنوك  ىلإ  ةدوعلاب   ، ةقشمب  ، بیقنلا اھعنقأ 
ةعضب دعب  انیفاریس  تقلطنا  اذھلو   ، اھتدعاسمب بیقنلا  دعو  الو   ، اھتتیب يتلا 

اليد وتلاس  ىلإ  ةلحرلا  يف   ، اریلاكسإو سالوكین  عاجشلاو  بیقنلا  عم   ، مايأ
(. لوألا لصفلا  رظنا   ) . انابسكوت

اليد وتلاس  ىلإ  ةلحرلا  نم  فدھلا  نأ  ّايودیب  بیقنلا  كردأ   ، ةمكاحملا لالخ  )
، هلتق سیلو   ، انوروك نومیسل  يقیقح » بعر  ةظحلب  ببستلا   » وھ انابسكوت 

ةلتاقلا تارایعلا  تاذ  ةحلسألا  تاقلط  ةیمك  نم  جتنُتسا  دق  نوكي  نأ  نكمي  امك 
لاوقأ  . زبخملا لخاد  ىلإ  سالوكین  عاجشلاو  انیفاریس  نم  لك  اھقلطأ  يتلا 

يف ةبوعص  دجیس  ناك  امو   ، رھام مار  هنإ  لاق  بیقنلا : لاوقأ  عم  قفتت  عاجشلا 
امأ  . راوتنوكلا ةدضنم  ءارو   ، ضرألا ىلع  نیحطبنم  اناك  نيذللا  نیصخشلا  ةباصإ 
 - لجرلا كلذ  نأ  كترضح  نظت  الأ   » يضاقلا لاؤس  ىلع  تباجأف  انیفاریس 
يوني ال  وھو   ، ةیصان دنع  رظتنت  اھكرت  هنأل  توملا  قحتسي  انوروك -  نومیس 
باب دنع  تفقو  نیح  اھنأ  كلذ  دعب  تفرتعاو  معنب  تباجأ  ؟»،  اھیلإ عوجرلا 

«(. اھل عصني  مل  رایع ٤٥ « سدسملا  نكلو   ، داسجألا ىلع  رانلا  تقلطأ   ، زبخملا
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١٦
ةطرشلا ءيجم 
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هجوت ؟ -  موجھلا اذھب  ماق  دق  نوكي  نأ  نكمي  دحأب  كترضح  هبتشت  لھ  - 
انوروك نومیس  ىلإ  لاؤسلاب  انابسكوت  اليد  وتلاس  يف  ةماعلا  ةباینلا  لیكو 
باجأف  . فاعسإلا مسق  يف  ريرس  ىلع  ًایقلتسمو  اًدمضم  ناك  يذلا 
ناونع لیكولا  هنم  بلط  امدنعو   . انیفاریسب هبتشي  هنأب  ددرت  نود  نومیس 
ملعي نكي  مل  هنأل   ، ةنوحاطلا تیب  ناونع  نومیس  مدق   ، ةموعزملا ةبنذملا 
ًابورد تايرحتلا  تعبات   ، ةظحللا كلت  نم  ءادتبا   . نوسنادلا ونيزاك  دوجوب 

، بتكم جرُد  يف  ةلماك  مايأل  ىقبت  قاروأ  ىلإ  لوحتت  تحار   ، ةیطارقوریب
، رخآ بتكم  ىلإ  لصت   ، اھلاسرإ داعُي  مث   ، ةيادبلا ةطقن  ىلإ  عجرت   ، رثاكتت

اذامب اندحأ  فرعي  ةلاحلا ال  هذھ  يفو   . رخآ بتكم  جرد  يف  ىرخأ  مايأل  ىقبت 
تاءارجإلا  . أطخلا نع  اھتمصعب  مأ  ةلادعلا  تاجرعتب   ، رثكأ بجعُي 

نم  ، وتيوك ولودویت  شتفملا  يدي  ىلإ  اھلوصو  دنع  اھتورذ  غلبت  ةیطارقوریبلا 
عضوب يلضفت  : » لوقت ةقرو  لكش  ىلع   ، ثيور يد  نویثبیثنوك  ةطرش 
وردالاب انیفاریس  ةدیسلا  ؛  الاكسیم ةيالول  ةماعلا  ةباینلا  فرصت  تحت  كسفن 

«. . خلإ  ، ثيراوخ
ّايودیب بیقنلا  عم  ةلباقم  وھ  رمألا  اذھ  هیقلت  دنع  ةطرشلا  ضوفم  هلعف  ام  لوأ 
بیقنلا امأ   . ءاقللا كلذ  ىرجأ  هنأ  ركني  وتيوك  شتفملا   . سیموغ قدنف  ةناح  يف 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ءاقللا  يف  لیق  ام  فصیف   ، لباقملاب ّايودیب 
يعدتسي اذھو   ، انیفاریس لاقتعاب  رمأ  هلصو  دق  هنأ  ىلإ  ينھبني  هنإ  يل  لاق 

رمأ دوجو  ببس  مھفأ  ال  يننإ  هل  تلقف   . اھیماحم غالبإ  ىلإ  ردابت  نأ  اھنم 
يل لاقف   . ماحم ىلإ  اھتجاحل  يمھف  كلذ  نم  لقأو   ، انیفاریس دض  لاقتعا 
نإو انابسكوت  اليد  وتلاس  يف  عقو  دق  ران  قالطإ  نإ  ذئدنع  ةطرشلا  ضوفم 

: تبجأ مالكلا  اذھ  يعامس  ىدلو   . قیقحتلا رضاحم  يف  دري  اھمسا 
يمأ فرشبو  يكیسكملا  شیجلا  يف  طباضك   ، شتفملا اھيأ  كل  مسقأ  - 
بھذت ملو   ، انابسكوت اليد  وتلاس  يف  اًدحأ  فرعت  ال  انیفاریس  نأ   ، ةرھاطلا

. اًدوجو اھل  نأ  لیختت  امبرو ال  اھناكم  فرعت  الو   ، ةيرقلا كلت  ىلإ 
ةميرج يأل  دوجو  هنأ ال  نم  قثاو  هنإو   ، يتحارصل نتمم  هنإ  شتفملا  يل  لاقف 
ذئدنع هتركشف   . اھیلع ضبقلا  نم  هل  دب  ، ال  كلذ عمو   . انیفاریس سأر  ىلع  لقثت 
نوكیس  ، هيدل يتلا  تامیلعتلل  اًقفو   ، هنأ فاضأف   . ربخلا ىلع  ينعلطأ  هنأل 
شیتفتلاو نوسنادلا  ونيزاك  قالغإ  ماتخأ  رسك  ىلإ  يلاتلا  مویلا  يف  اًرطضم 

. ایماظنو ایعیبط  ءيش  لك  دجیس  هنأ  نم  قثاو  هنإ  يل  لاقو   . ناكملا لخاد 
. عادولا انلدابت  اذھ  دعبو   . يماظن ءيش  لك  نأو   . قلقي الأ  هل  تلقف 

، ربخلا راثأ   . ونيزاكلا ىلإ  عیطتسي  ام  عرسأب  ّايودیب  بیقنلا  هجوتو  عادولا  الدابت 
: انیفاریس تخبو  الیخناكرآ  نإ  اریفالاك  لوقت   . لوھذلا نم  ةلاح   ، يعیبط وھ  امك 
ام اذھ  نأ  ودبي  صاخلا -  كماقتنا  ىلإ  الإ  نیعست  ِكنألو ال   ، ِكتینانأ ببسب  - 

. اننِیقرغت فوس  اھل -  هتلاق 
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: انیفاریس تدرف 
؟ ةیفطاع يتدالوب  هتبكترا  بنذ  يأ  - 

ةعاق يف  اینیط  اًجيزم  وشتیت  دعأ   . ةمساح رماوأ  تردصو  تاكرحت  ترج 
رماوأ تردصو   . اریلاكسإ يعدُتسا   . نیتیبلا نیب  رمملا  قالغإب  أدبو  ماعطلا 
سول ةعرزم  يف  لیللا  ءاضقل  باھذلا  لجأ  نم  ٍناوأو  ةیطغأ  دادعإب  ءاسنلل 
يف ةصقلا  نم  ىفتخا  يذلا  نودنير  زاجملاب  لاصتالا  انیفاریس  تلواح   . سلیخنآ
نیثالث نم  رثكأ  يف  هب  لاصتالا  ىلإ  وردالاب  ناتخألا  ْتعس   . تاظحللا هذھ 
ددرتلا عاش   . هیلإ لصوتلا  نود   ، ةیلاتلا اًموي  رشع  ةسمخلا  لالخ  ةبسانم 

: دوھش مامأ   ، اھتخأ ىلع  انیفاریس  تحرتقا   . ةریحلاو
. ةدحتملا تايالولا  ىلإ  بھذنلف  - 

. ةرایسلاب تالحر  عبرأب  اریلاكسإ  ماق   ، ءاسملا يف   . ةعرزملا ىلإ  اوبھذ  مھنكل 
يف رئاصح  نعضو   . اًعم عامتجالا  ىلإ  تایقبتملا  ةرشع  ىدحإلا  ءاسنلا  تداع 

. وجلا درب   . يرھاظ مائوب   ، اریفالاك ةسارح  تحت   ، اھیلع نمنو  لالغلا  عدوتسم 
ىلع ةلاحلا  اریفالاك  تصَّخش   . ةعفترم اسور  ةرارح  نأ  اوفشتكا  حابصلا  يفو 
اھنأ ول  امك  تدب   ، اسور هتبرش   . رتعزلا ياش  تدعأ  هجالع  لجأ  نمو   ، حشر اھنأ 
يف لقحلا  ةفاح  ىلع  وشتیت  اھنفد   . تاعاس ثالث  دعب  تتام  مث   ، تنسحت دق 

. نیيرخألا نیتنثالا  بناج  ىلإ   ، ةلجعتسم ةروصب  اھرفح  ةرفح 

2

يف تیبلا  ماتخأ  وتيوك  شتفملا  لازأ   ، رياني / يناثلا نوناك   ١٤ ، يلاتلا مویلا  يف 
بتاكو يمسرلا  يزلاب  ةطرش  لاجر  ةثالث  هقفاري  هیلإ  لخدو  لالقتسالا  عراش 

. يعیبط ریغ  ءيش  ىلع  اورثعي  نأ  نود  تیبلا  ءاحنأ  اوباج  مھنأ  ودبي   . ةمكحم
عوفرملا ريرقتلا   . تیبلا لخاد  ةطرشلا  تناك  ةقیقد  ةرشع  سمخ  نم  لقأ  لالخ 

نأ اھل  نكمي  ال  خبطملا  يف  يتلا  ةَّجعلا  عطق  نأ  عقاو  ىلع  ةرباع  ةروصب  رم 
. نیتنس ذنم  ةدوجوم  نوكت 

داع  . سیلیخنآ سول  ةعرزم  ىلإ  وتيوك  شتفملا  بھذ   ، ءاسملا كلذ  يف 
ةرایس هیف  ْتقلع   ، ًالحوم قيرطلا  ناكف   ، ديدج نم  ققشتلا  ىلإ  يرلا  بوبنأ 

، اھجارخإ نولواحي  ةمكحملا  بتاكو  ةثالثلا  ةطرشلا  لاجر  امنیبو   . شتفملا
انیفاریسو الیخناكرآ  تناك   . تیبلا نع  هلصفت  يتلا  رتم  يتئملا  شتفملا  ىشم 

تقولا هل  حاتي  نأ  لبق  هنإ  وتيوك  شتفملا  لوقيو   . هنارظتنت امھنأك   ، بابلا مامأ 
: الیخناكرآ هل  تلاق   ، نیتدیسلا ىلع  ءاسملا  ةیحت  ءاقلإل 

. ناكم يأ  يف  يتخأ  دجت  مل  كنإ  لوقت  نأ  لباقم  وزیب  فالآ  ةرشع  كل  مدقأ  - 
اتضرع امھنإ  ّطق  الوقت  مل  وردالاب  ناتخألا   ) . شتفملا در  ناك  اذام  اًفورعم  سیل 
ىلإ هلسرأ  اًريرقت  شتفملا  بتك  ةلیللا  كلت  يف  هیلإ .) اھاتمدق  وأ  اًدوقن  هیلع 
رازو ناكملا  لخاد  شتفو   ، نوسنادلا ونيزاك  ماتخأ  لازأ  دق  هنإ  هیف  لوقي  ةدایقلا 
اذھ ةربن  ةبولطملا .» ةیصخشلا  ىلع  رثعي  نأ  نود   » ، سیلیخنآ سول  ةعرزم 
نأ ضرتفي  نأ  هل  نكمي  ةصقلا  لھجي  وھو  هأرقي  نم   . ةمساحو ةیئاھن  باطخلا 
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. دحلا كلذ  دنع  فقوت  دق  ثحبلا 
ونيزاك ىلإ  وتيوك  شتفملا  داع  يلاتلا  مویلا  يفف   . كلذك رمألا  نكي  مل 

يمسرلا يزلاب  نییطرش  ةثالث   ، ةقباسلا ةرملا  يف  امك  هقفاري   ، نوسنادلا
. ةمكحم بتاكو 

ىلإ ةدوعلل  وتيوك  شتفملا  تعفد  يتلا  بابسألا  نأ  ةظحالم  مئالملا  نم  )
هنأ ىلإ  ّايودیب  بیقنلا  هبن  نیح  هيدل  تناك  يتلا  بابسألا  لثم   ، ةضماغ ونيزاكلا 
قدنف ةناح  يف  هعم  ثيدحلا  لدابت  امدنع   ، لاقتعا ةیلمعب  مایقلا  ىلع  كشوي 

: يلاتلا وھ  هفرصتل  همدق  يذلا  ریسفتلا   . سیموغ
دح ىلإ  ادج  اًریبك  ناك  الیخناكرأ  ةدیسلا  ّيلع  هتضرع  يذلا  غلبملا  مجح 
رطخأ ةميرج  وھ  وردالاب  نیتدیسلا  ریمض  ىلع  لقثي  ام  نأب  بایترالا  ىلإ  ينعفد 

وأ هتایح  دحأ  دقفي  مل  ثیح   ، انابسكوت اليد  وتلاس  يف  يئاوشع  ران  قالطإ  نم 
رثكأ تايرحت  ءارجإو  نوسنادلا  ونيزاك  ىلإ  ةدوعلا  ُتررق  اذھل   . ةریطخ حارجب  بَصي 

(. ةقد
، فرغلا ىلع  هلاجرو  وتيوك  شتفملا  لاج  نوسنادلا  ونيزاكل  ةیناثلا  ةرايزلا  يف 
، خبطملا نم  اورم   ، هنم اوجرخو  هيرابكلا  ىلإ  اولخد   ، جاردألا ىلع  اولزنو  اودعص 
ال ام  ىلع  اورثع  مھنأ  دب  ال   . ءانفلا ىلإ  اًریخأ  اولصوو  محفلا  عدوتسم  اوصحفت 
نكي مل  نكلو   ، بيرق تقو  لبق  ًانوكسم  ناك  ناكملا  نأ  ىلع  ةلدألا  نم  هل  رصح 

. ىرخأ ىلإ  ةھج  نم  شتفملا  ىشم   ، ءانفلا يفف   . هنع نوثحبي  ام  وھ  اذھ 
. ناصوغت َّيمدق  نأ  ىلإ  تھبتنا   ،  - لوقي ةأجفو -  - 

: هرمأو هنوقفاري  نيذلا  نییطرشلا  دحأ  ىعدتساف 
. تحت دوجوم  وھ  ام  ىرأ  نأ  ديرأ   . انھ ةرفح  رفحاو  ًالوعم  ذخ  - 

. اكنالب يدي  ىدحإ  نم  ىقبت  ام  رھظ  اًرتم  ةرفحلا  قمع  غلب  امدنع 

3

بلط تاعاس : ةدع  ماد  عاطقنا  ثدح   ، يسحلا لیلدلا  اذھ  ىلع  روثعلا  دعب 
ةوطخلاب موقي  نأ  لبق  اھلوصو  رظتناو  سینوردیب  نم  تازيزعت  وتيوك  شتفملا 

رشني تاطایتحالا : ضعب  هذاختاب   ، دعب امیف  تقولا  نم  ديزملا  عیضُي   . ةیلاتلا
قيرطلا ربع  جورخلا  عنمل  سیلیخنآ  سول  ةعرزم  يبونج  ةصانقلا  نم  ةعامج 
شتفملا  ... خلا  ، مدقتلا ةیطغت  لجأ  نم  رخآ  ةصانق  قيرف  لامشلا  يفو  ؛  ماعلا

، صاصرلا نم  ةیقاو  ةرتسو   ، ةریبك ةعبق  رمتعي  ناك   . تیبلا ىلإ  لصو  نم  لوأ  وھ 
ةباوب لفق  ةطرشلا  تمطح  امدنع   . ًايواخ تیبلا  ناك   . هدي يف  اًسدسم  لمحيو 
نلكأي مل  نھنأل  نرمذتي  هیف  تاسیبحلا  ءاسنلا  مظعم  اودجو   . لالغلا عدوتسم 

. ةعاس نيرشعو  عبرأ  ذنم  ةدحاو  ةمقل 
نلقي وردالاب  نیتخألا  تعمس  اھنإ  لوقت  اتسیتواب -  اروروآ  تانیجسلا -  ىدحإ 
نأب رمأ   . ةعرسب ةرم  لوأل  شتفملا  فرصت   ، كلذ عامس  دنع  سیلاغون .»  » ةملك
عم وھ  دعصو  ةطرشلا  زكرم  ىلإ  لالغلا  عدوتسم  يف  يتاوللا  ءاسنلا  لقنت 

. سینوردیب هاجتاب  ةعرس  ىصقأب  اھداقو  هترایس  ىلإ  نییطرش 
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يتلا ةلفاحلا  فقول  بسانملا  تقولا  يف  تالفاحلا  ةطحم  ىلإ  اولصو 
وتيوك شتفملا  مھب  قحل   . سیلاغون هاجتاب  تاظحللا  كلت  يف  تناك   . جرختس

نيدعقملا ٢٣ يف  كانھ   . هلوح امیف  رظني   ، ةلفاحلا رمم  يف  اًفقاو  ةظحلل  لظو 
ناتخألا امھنإ   . امھعرذأب امھیھجو  اتطغ  دقو   ، ايرھاظ ناتمئان   ، ناتأرما و٢٤ 

. وردالاب

4

، ثيور يد  نویثبیثنوك  يف  ةطرشلا  زكرم  ىلإ  وردالاب  ناتخألا  تلصو  امدنع 
يتاللا ءاسنلا  لاوقأ  اھیف  ذخؤت  تناك  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  يدؤي  رمم  ربع  اتدیتقا 
نیتخألا امھتيؤر  دنع   ، ءاسنلا نإ  نولوقيو   . لالغلا عدوتسم  يف  تاسوبحم  ّنك 

، نسلجي نك  ثیح  دعقملا  نع  نھنم  ددع  ضھن   ، ةسارحلا تحت  نارمت 
« تاقدشتم  » ،« ةنعللا ازوجع  : » امھب نخرص  كانھ  نمو   ، بابلا وحن  نھجوتو 

يتلا تانعللا  ىلوأ  يھ  رمملا  يف  تود  يتلا  مئاتشلا  هذھ   . ىرخأ تارابعو 
. امھتافظوم نم  وردالاب  ناتخألا  اھتقلت 

اددح سیلاغون -  يف  ایقتلي  نأ  ىلع  انیفاریس  عم  قفتا  دق  ّايودیب  بیقنلا  ناك 
، ةنكثلا يف  مان   ، اتلقتعا دق  نیتخألا  نأب  هلھجلو  تالفاحلا .-  ةطحم  يف  دعوملا 
ىلإ لصوو  سیموغ  قدنف  يف  روطفلا  لوانت  مث   ، هدونج دقفت   ، اًركاب ظقیتساو 

. باوبألا نوحتفي  اوناك  امدنع  يراجتلا  وخابآ  يد  نالب  فرصم 
، ریفوتلا باسح  يف  اھكلمي  يتلا  ةدصرألا  بحسل  ةقاطب  ألمي  بیقنلا  امنیبو 

امھدحأ هل  لاقو  هنم  ابرتقا   . هلاقتعال نامداقلا  نایطرشلا  بتكملا  ىلإ  لخد 
: ثدحي يذلا  ام  فرصملا  وفظوم  ظحلي  الیك   ، تفاخ توصب 

. لقتعم تنأ   ، بیقنلا ةرضح  - 
ةقاطبلا قزم   ، كلذ عمس  نیح  ّايودیب  بیقنلا  نإ  يرسلا  يطرشلا  لوقيو 

رخآلا موقي  يك   ، نیقصالتم هیمصعم  هوحن  دمو   ، ملقلا أبخو  هدي  يف  يتلا 
نم ةثالثلا  لاجرلا  جرخ  اذلو   ، اًدویق لمحي  نكي  مل  يطرشلا  نكلو   . امھدییقتب

. مھلمش عامتجاب  نوجھتبم  ءاقدصأ  مھنأ  ول  امك   ، عرذألا يطبأتم  فرصملا 
يف هلاقتعا  ىرج   ، أطخ يأ  بكتري  مل  هنأ  نظي  ناك  يذلا  سالوكین  عاجشلا 
نم نیموي  دعب  هلاقتعا  ىرج   ، ءيرب هنأ  اًضيأ  نظي  ناك  يذلا  اریلاكسإو   . ةنكثلا
ةرجأ تارایس  يقئاس  عم  وردالاب  نیتخألا  ةیضق  ىلع  قلعي  ناك  امدنع   ، كلذ
ِشي ملف  وشتیت  امأ   . وكسیسنارف ناس  ةسینك  جاردأ  ىلع  سلاج  وھو   ، نيرخآ
نیتخألا نأ  ملع  نیح  هسفنب  هسفن  مَّلس  هنكل   . دحأ هنع  ثحبي  ملو  دحأ  هب 

. ةنازنز لوخدب  ةطرشلا  هل  حمستل  ًابيرقت  ةقشم  دبكت  دقو   . اتلقُتعا دق  وردالاب 
ول  ، امھل روص  ةطرشلا  ىدل  نكي  مل  هنأل   ، ابرھي نأ  ولیفویتو  ایلالوإ  ناكمإب  ناكو 

امھلاقتعا ىرج  ىجنمب .- » انوكي  نأ   » ادارأ دودحلا -  ازاتجي  نأ  امھل  رطخي  مل 
ةطرشلا ىلإ  اّملُسو   ، رفس تازاوج  الب  نارفاسي  امھنأل  ساسكت  يف 

. نییقیقحلا امھیمسا  امدق  ثیح   ، ةیكیسكملا
ىوس ةماع  ةروصب  هیف  دجوي  نكي  مل  ثیح   ، ثيور يد  نویثبیثنوك  نجس  يف 
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اوسنكي نأ  دعب  يلاتلا  مویلا  حابص  يف  مھحارس  قلطُي  ىراكس  ءانجس 
. ًاليزن رشع  ةعست   ، ةرم لوأل   ، هناردج نیب  مض   ، عراوشلا

نویثبیثنوك ىلإ  انوروك  نومیس  دیتقا  دقف   . ًاليزن نيرشع  اوراص   ، مايأ ةعضب  دعب 
مل  ، رخآ اًنیجس  نأل   ، دحاو موي  نم  لقأ  كانھ  لظ   . هلاوقأب يلدیل  ثيور  يد 
لقن نم  دب  ال  ناكو  ةلتاق -  ةنعطلا  نكت  مل  نیكسب -  هنعط   ، وھ نم  فرعُي 

. ىفشتسم ىلإ  ةعرسلا  حانج  ىلع  نومیس 

5

ءازجألا دحأ  وھ  وردالاب  نیتخألا  لاقتعا  يف  وتيوك  شتفملا  هبعل  يذلا  رودلا 
: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةَّیبيرقت  ةروصب  هحرش  نكمي   . ةصقلا هذھ  نم  ةضماغلا 

لصف يف   ، الیخناكرآ باتك  يف  همسا  رھظي  يذلا  وتيوك  ولودویت  شتفملا 
يف حنمي  نأو   ، هبجاو زاجنإ  ءدبلا  يف  لواح  قحلملا ٥)،  رظنا  « ) تاعوفدم »
يف ّايودیب  بیقنلا  عم  هتلباقم  اوجنتل -  صرف  ةدع  وردالاب  نیتخألا  هسفن  تقولا 

، لخادلا يف  دحأ  كانھ  نوكي  نیح ال  ونيزاكلا  ىلإ  لخدي   ، سیموغ قدنف  ةناح 
نم اھیلع -  ضبقلاب  رماوأ  هيدل  يتلا  ةأرملا  دجي  امدنع  لاقتعالا  ذفني  ال 

، الیخناكرآ هیلع  اھتضرع  يتلا  وزیب  فالآ  ةرشعلا  لبق  دق  نوكي  نأ  لمتحملا 
نم  . ةیفاضإ اًمايأ  نیتخألا  حنمل  امنإو   ، ةیئاھن ةروصب  ةیضقلا  فلم  قالغإل  سیل 
امدنع قیقحتلا -  نم  ةنیعم  ةظحل  يف  هيأر  رَّیغ  دق  شتفملا  نأ  كلذك  لمتحملا 
ةیلمعلا عيرست  ررقو  لاثملا -  لیبس  ىلع   ، ءانفلا يف  اكنالب  دي  روھظ  ىأر 
ىرخأ ةعاس  نيرشعو  عبرأ  ىلإ  ةجاحب  وردالاب  ناتخألا  تناك   . لاقتعالا ذیفنتو 

. اوجنت يك 
اكنالب ةثج  فشتكا  دق  شتفملا  نأ  رسفي  لامتحالا ال  اذھ  نأ  لبقت  نم  دب  ال 
ةفداصمب  ، ودبي امك   ، ثدح دق  رمألا  كلذف   ، نوسنادلا ونيزاكل  ةیناثلا  هترايز  يف 

. ةضحم
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١٧
اتلاریب يضاقلا  ةلادع 
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1

ىلوأ تناك   ،« وردالاب الیخناكرآو  انیفارس   » دض ةمكحم  لیكشتب  هفیلكت  دنع 
نم  . نیتعومجم ىلإ  ًالقتعم  رشع  ةسمخلا  میسقت  وتلاریب  يضاقلا  تامامتھا 
مل نمو   ، اياحض اوربتعا  ةیلوألا  مھتانایب  مھميدقت  دنع  ةلماعملا  ءوس  نم  اورمذت 

. نییضارتفا نیبنذم  اوربتعا  ءيش  يأ  نم  اورمذتي 
تسلا ءاسنلا   . نیبنذملا نع  ايدسج  اياحضلا  لصف  يف  ةیلاتلا  ةوطخلا  تلثمت 

اھیف نك  يتلا  ةنازنزلا  نم  نھجارخإ  ىرج  ىلوألا  ةئفلا  نم  نفنُص  يتاوللا 
ةيديدح نابضق  الب  ةفرغ   ، مكاحملا ىنبم  يف  نھل  تدعُأ  ةفرغ  ىلإ  نلقُنو 

ٍرَسُأ ةدع  اھتمدق  يتلا  ةَّرَِسألا  اھیف  تعضُوو   ، يلخادلا ءانفلا  ىلع  ةلالطإبو 
نھايإ اًركذم   ، عراشلا ىلإ  جورخلاب  ًانذإ  ةوسنلا  كئلوأ  يضاقلا  َحَنَمو   . ةیحیسم

لكأ بجاو  نم  كلذك  نھافعأو   ، ةینوناقلا تاسلجلا  لالخ  نھروضح  بوجوب 
ءارآ قفو  ةھيرك  تابجو  يھو  ةمكحملا -  سراح  ةجوز  هّدعت  يذلا  ماعطلا 
سیئر مھسأر  ىلع   ، ثيور يد  نویثبیثنوك  ةداس  نم  ةعامج  تماقو  ةعئاش - 
يتأت يك  قوسلا  يف  لزُن  ةبحاص  ىلإ  اوعفدیل  ةمزاللا  دوقنلا  عمجب   ، ةيدلبلا
ةظفاح بلع  يف  صاخشأ  ةتسل  ءادغو  روطف  تابجوب  ءاضقلا  راد  ىلإ  موي  لك 

يف ندكأ  دقو   ، ةیحصلا ةوسنلا  كئلوأ  ةلاح  ىلع  اًقلق  روھمجلا  ناك   . ماعطلل
. ماع نم  رثكأ  ذنم  ماعطلا  نم  نھتيافك  نلكأي  مل  نھنأ  نھلاوقأ 

نورت فوسو  انب  هنولعفت  امب  نوذفنتملا  انؤاقدصأ  ملعي  امثير  طقف  اورظتنا  - 
تاماھتالا ةمكحملا  بتاك  أرق  امدنع  الیخناكرآ -  تلاق  قح -  ىلع  يذلا  نم 

. قیقحتلا رضاحم  يف  ةدراولا 
درجم وردالاب  ناتخألا  عطتست  ملو  نوذفنتملا  ءاقدصألا  رھظي  مل   . ناموي ىضم 

، كلذ فرُع  امدنع   . امھنع عافدلل  ماحم  الب  اتناك   . نودنير زاجملا  عم  لصاوتلا 
نھل حمسي  نأ   ، لبق نم  اًئیش  نلق  دق  َّنكي  مل   ، يضاقلا نم  ءاسن  ثالث  تبلط 
نك  ، وردالاب نیتخألا  عم  لمعلا  نأدب  امدنع  نھنإ  نھلاوقأ  ىلإ  نفضي  نأب 
تیب ىلإ  اتلصو  نھنم  ناتنثا  اھنسرامیس -  يتلا  ةنھملا  نأشب  تاعودخم 
يھ رادلا  نأ  نظت  ىرخألا  تناكو   ، نیتمداخ نالمعتس  امھنأ  تادقتعم  ةنوحاطلا 

ةسمخو  ، ماوعأ ةرشع  كانھ  نللظ  دقو   ، تارصاق نكو   ،  - باقث داوعأ  لمعم 
ةيأ نیقلتي  نأ  نودو  نھتدارإ  مغر  يلاوتلا -  ىلع  اًماع  رشع  ةسمخو   ، ماوعأ

. نھتامدخ نع  روجأ 
ةنازنزلا نم  ثالثلا  ءاسنلا  تجرخُأ   ، نھلاوقأ ىلإ  تامولعملا  هذھ  نفضأ  موي 

. اياحضلا ةلماعم  كلذ  دعب  نیقلتو 

2

. ٍماحم عم  رواشتلا  لبق  لاوقأ  ةيأ  امدقت  نأ  وردالاب  ناتخألا  تضفر  ءدبلا  يف 
ةيأ يقلت  نود   ، درلا نم  ارفم  ادجت  ملو   ، نودنير زاجملا  رھظي  مل  تقولا  رورم  عمو 
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. يلوأ باوجتسا  ىلع   ، حئاصن
؟ تیبلا ءانف  يف  ثثج  ثالث  دوجو  كترضح  نیللعت  فیك  لاؤس :

. كانھ ثثجلا  عضو  يذلا  نم  يردي  نم   . كلذ نع  ءيش  يأ  فرعن  ال  باوج :
: وأ

يف ناببستت  امتنك  امكنأ  نم  نیكتشي  تامدختسم  ءاسن  ةدع  كلانھ  لاؤس :
تابح سمخو  ةجع  ةعطق  ىوس  نامدقت  انوكت  مل  نكنإ  نلقي   . اًعوج نھتوم 

؟ اذھ ىلع  كدر  ام   . نھنم ةدحاو  لكل  ءایلوصاف 
امب  . ناكم لك  يف  لكؤي  يذلا  هسفن  ماعطلا  نھل  مدقن  انك   . بذك اذھ  باوج :

. ةيریعشلا ءاسح  كلذ  يف 
نیتخألل نإ  مھتالاقم  يف  فحص  ةدع  وقلعم  لاق   ، لاقتعالل عبارلا  مویلا  يف 
لاحملا نم  لعجیس  امم  وخابآ  يد  نالب  ةيالو  يف  ادج  اًریبك  اًذوفن  وردالاب 

ىلع اًتقؤم  اًزجح  وتلاریب  يضاقلا  نلعأ   ، تاعاشإلا هذھ  ىلع  ادرو   . امھتنادإ
«. اياحضلا ىلع  ضيوعتلا  لئاسو  ةيامح  فدھب   » نیتخألا تاكلتمم  ةفاك 

. ربخلاب تملع  امدنع  ءامغإ  ةلاحب  الیخناكرآ  تبیصأ 
. يعولا تداعتسا  امدنع  تلاق  انتاكلتمم - ! انم  اوعزتني  نأ  نوديري  - 

ديرت نمك   ، ةيديدحلا صفقلا  نابضقب  كسمت  يھو  فحصلا  يف  ترھظو 
ام اذھ   ،« اھتاكلتممب الإ  ركفت  الو  صاخشأ  ةتس  تومب  ةببستم   » . اھمیطحت

. ةروصلا تحت  يذلا  مالكلا  هلوقي 
دیق ىلع  هنأ  ىلإ  ریشي  ام  ِدبي  مل  نیتمھتملا  نع  عفادملا  نأ  ىلإ  رظنلابو 
ىلوتي يك  سيدیبسیس  نويدیخ  زاجملا  نییعتب  اتلاریب  يضاقلا  ماق   ، ةایحلا

. امھنع عافدلا  ةیلوؤسم 
. زاجملا عم  ةلباقم  فحصلا  ترجأ   ، هیتلكوم عم  رواشتلا  دعب 

اذھ نأل  نیتأرملا  نیتاھ  نع  عفادأ  يننإ  لاق .-  يمالك -  ریسفت  اوئیست  ال  - 
اًقفتم ُتسل  يننكلو   . يتنھم ةاماحملاو  عافدلا  نأ  ثیح   ، يبجاو وھ 
يھو  ، مادعإلا ةبوقع  ناقحتست  امھنأ  دقتعأ   ، سكعلا ىلع  لب   . امھعم

. وخابآ يد  نالب  ةيالو  يف  ةدوجوم  ریغ  ةبوقع 

3

يفو  ، ًابيرقت ماعط  يأ  اھیلإ  مدقُي  نكي  ملو   ، جورخلا نم  ةعونمم  تناك  »... 
اًقئال ُدَبي  مل  اًئیش  اھتاقیفر  نم  ثالثو  يھ  تلعف  امدنع   ، تابسانملا ىدحإ 
انیفاریس نھیلع  تلخد  ثیح  ةفرغ  يف  عبرألا  ءاسنلا  تسبُح   ، نیتدیسلل

. تايرخألا ثالثلا  اھب  يبرضاو  اصعلا  هذھ  يذخ  : » حيرصتلا اذھ  ةبحاصل  تلاقو 
(«. تامدكلا تضرعو  «. ) انأ كبرضأ  فوسف   ، ةوقب نیبرضت  كنأ ال  ُتيأر  اذإو 

. ةدضنملا ىلع  يتلا  ةمزحلا  وردالاب  الیخناكرآ  ةدیسلا  تحتف  فیك  ىأر  »... 
يننإ  ، ةیقدنبلا هذھ  : » ةیلاتلا تاملكلا  ذئدنع  ةروكذملا  تلاقو   . ةیقدنبلا ترھظف 

««. راقبألا ةقرس  مھدحأ  لواح  ام  اذإ  كسفن  نع  عفادتل  انھ  كل  اھكرتأ 
كرتأس : » ىرخأ ةبسانم  يف  هل  تلاق  اھسفن  وردالاب  الیخناكرآ  ةدیسلا  »... 
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، بورھلا ديرت  نھادحإ  نأ  َتيأر  ام  اذإ   . اًدیج نھب  متھا   ، ءاسن عبرأ  انھ  كيدل 
رارقإلا بحاص  لوقي  اذھلو  راقبألا .» ةيامحل  اھايإ  كتیطعأ  يتلا  ةیقدنبلاب  اھبرضا 

«. رماوألا ةعاطإ  ىوس  لعفي  مل  رانلا  قلطأ  امدنع  هنإ 
: ّايودیب بیقنلا  مرج  لوح 

، لسغملا يف  سبالملا  نلسغي  تايرخأ  ءاسن  اھعمو  ةحرصُملا  تناك  امنیب  »
ناكو  ، قمعلا يف  يذلا  روسلا  وحن  هھجوتو  ءانفلا  ىلإ  ّايودیب  بیقنلا  لوخد  تأر 
ةدوجوم ةمزح  ىلإ  رظني  لظو  ةأجف  فقوت  هنكل   ، لوبتلا ةینب  هلاطنب  رارزأ  كفي 
جاعزنالا ادبف   ،« اكنالب اھنإ   » ، هنبجأف  ، نھلأس اذھ » ام   » . نومیللا ةرجش  تحت 

هذھ اكنالب  لمحي  نأ  وشتیتل  يلوق   » ، انیفاریس ةدیسلل  لاقو  بیقنلا  ىلع 
««. بالكلا اھلكأتل  لبازملا  يف  اھكرتيو  ةيرقلا  فارطأ  ىلإ  اھذخأيو   ، ةلیللا

اھبرجيو ءانفلا  يف  ةفیثك  ةریجش  نم  ًانابضق  عطقي  ّايودیب  بیقنلا  ْتأر  »... 
«. ... ربكأ ةدشب  برضي  نابضقلا  كلت  يأ  ىریل  هدي  ةحار  ىلع 

ءالؤھ : » انیفاریس ةدیسلل  لوقي  بیقنلا  ْتعمس  ةدئاملا  دادعإ  ءانثأ  يف  »... 
نم  . ادج ةلھرتم  نھموحل  تراص   ، نعفني ندعي  مل  انھ  نشعي  يتاللا  ةوسنلا 
دعب نھميدقتو  راح  لفلف  ةلیبتتب  نھطلخ  نم  دب  ال  مھدحأ  نھلبقتي  نأ  لجأ 

«. ... رئاطش يف  كلذ 
وردالاب انیفاریس  قیشع  ناك  ّايودیب  بیقنلا  نأ  يف  كش  ىندأ  اھيدل  سیل  »... 
ةدئام دادعإ  ةملكتملا  تلوت  ةديدع  تابسانم  يفف   ، ًانایحأ اھعم  ماني  ناك  هنأو 
«. ... ءاشعلا دعب  همازح  علخي  ناك  روكذملا  بیقنلا  نأ  فیك  تأرو  ماعطلا  ةفرغ 
لمحُت اھنيري  َّنك   ، ةضیب روطفلا  ىلع  بیقنلا  لوانتي  موي  لك  حابص  يف  »... 
هجویل اتلاریب  يضاقلا  تدافأ  ةھباشم  ىرخأ  تاحيرصتو  حيرصتلا  اذھ  «. ... هیلإ

«. ةيرخس  » . ةمكارتملا مئارجلل  يركفلا  ربدملاو  ئطاوتملا  ةمھت  بیقنلا  ىلإ 
: اریفالاك دض  مھتلا 

ن اسور  ىعدت  ةأرما  تضرم   ، سیلیخنآ سول  ةعرزم  ىلإ  نھلوصو  دنع  »... 
،(2) اریفالاك ثیبخلا  مسالا  لمحت  يتلا  ةأرملا  نأ  رارقإلا  اذھ  ةمدقم  تأر  دقو 
ىلإ كلذ  دعب  تبھذو   ،« رتعز ياش  كل  عنصأس   » ، اھل لوقتو  ةضيرملا  نم  برتقت 
ةمدقم يردت  ال  تانوكم  ةدع  هیف  تقلأو   ، يلغیل ًءام  هیلع  ْتعضوو  رمجملا 

ریبك ناجنف  يف  ياشلا  كلذ  بكست  اریفالاك  ةوعدملا  ْتأر  مث   ، يھ ام  ةدافإلا 
يف تنفُدو  ةلیلق  تاعاس  لالخ  ةأرملا  تتام  دقو   ، هبرشتل ةضيرملل  هیطعتو 

«. وشتیت وعدملا  اھرفح  يتلا  ةرفحلا 
، عیطتسن ال  نحنو  عراشلا  ىلإ  جورخلا  اھنكمي  اریفالاك -  اھسفن -  يھ  »... 

 - يھ « »... ... ران لاعشإ  درجمب  انل  حومسم  ریغ  نحنو  ماعطلا  عنصت  يھ 
يأ دجوت  ال  «. ... اھتلتق يتلا  الوك  اكوكلا  برشت  اكنالب  تلعج  نم  اریفالاك - 
ةیح اریفالاك  نفدل  ءاسن  عبرأ  اھب  تماق  ةلواحم  ىلإ  ةیضقلا  فلم  يف  ةراشإ 

. ميدقلا ضاحرملا  يف 
: اریلاكسإ دض  مھتلا 

سال يد  وردیب  ناس  نم  نھلقنل  ةيراج  تادادعتسالا  تناك  امدنع  »... 
ىرخأ ةأرماو  لاوقألا  هذھ  ةبحاص  تسلج   ، ثيور يد  نویثبیثنوك  ىلإ  سیتنيروك 
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يذلا بناجلا  يف  بابلا  حتف  يذلا   ، اریلاكسإ بقلملا  قئاسلا  بناج  ىلإ 
،« سولجلاب لضفت   ، بیقنلا اھيأ  انھ  كترضحل  عستم  دجوي  : » لاقو هیف  ناسلجت 

لوقتو  ، ناقنتخت امھنأ  ول  امك  اترعش  نیتللا  نیتأرملا  ًاطغاض  بیقنلا  سلجو 
«. دحأ اھلوقب  متھي  ملو   ،« رسكتت يماظع  نأ  سحأ  : » تلاق اھنإ  رارقإلا  ةبحاص 
يد نالب  ةيالو  يف  رورملا  نیناوق  قرخ  دق  اریلاكسإ  نأ  تبثُي  قباسلا  عطقملا 
لقنو  ، رطخلل مھتحص  ضرعت  فورظ  يف  باكر  لقن  نیتیحان : نم  وخابآ 
لصفلا انوروك -  نومیس  لاوقأ   . ةراعدلا اھیف  رظحت  ةيالو  يضارأ  ربع  تاسموم 

. هترایس يف  اًثثج  لقن  دق  هنأ  يف  كشلل  ًالاجم  حسفت  يناثلا - 
. هرخآ ىلإ 

نأ يضاقلا  نم  اتسیتواب  اروروآ  تبلط   ، ةمكاحملا مايأ  نم  سماخلا  مویلا  يف 
لك تاباسح  نايرجت   » لوقت ثیحف  ةیلاتلا : ةقيرطلاب  اھلاوقأ  ليدعتب  اھل  حمسي 

ةنسلا لالخ  امھنكلو   ، اھبسكن يتلا  دوقنلا  نم  تاقفنلا  نامسحتو  رھش 
: اھلوق حبصي  نأ  ديرت  « ... اًدحاو اًتنس  امدقت  ملو  تاباسح  ايرجت  مل   ، ةریخألا

«. ... ّطق اًدحاو  اًتنِس  امدقت  مل  امھنكلو   ، رھش لك  تاباسح  نايرجت  »
ةعساتلا يف  تناك   ، ةنوحاطلا تیب  يف  لمعلل  تلصو  امدنع   » لوقت ثیحو 

ناك هنأ  ودبي  نكلو   ، اھرمع ناك  مك  اًدیج  ركذتت  ال   » حبصت  ،« رمعلا نم  ةرشع 
«. ةنس ةرشع  تس 

نیتخألا تأر  اھنإ  : » يلي ام  ةفاضإ   ، رضحملا يف  لوقت  امك   ، كلذك بلطتو 
/ لوليأ يف ١٤  ةفرشلا  نع  اتطقس  نیتأرما  ناعفدت  وردالاب  الیخناكرآو  انیفاریس 

«. ربمتبس

4

لوس  » ةديرج نم  ةحفصلا ٨  يف  وردالاب  نیتخألا  ةیضق  نع  لوألا  ربخلا  رھظ 
ملُع امدنع  ثيور .» يد  نویثبیثنوك  رابخأ   » هناونع تباث  مسق  يف   ،« وخابآ يد 
رثُع يذلا  ناكملا  نأو  تاباش  ءاسنل  يھ  اھیلع  رثُع  يتلا  ثالثلا  ثثجلا  نأ 
دئارج ةفاك  يف  ىلوألا  ةحفصلا  ىلإ  ربخلا  لقتنا   ، اًروخام ناك  هیف  نھثثج  ىلع 
ثثج ثالث  فاشتكا  ربخب  عباتمو  عساو  روھمج  ملع   ، ثلاثلا مویلا  يفو   . دالبلا

. سیلیخنآ سول  ةعرزم  يف  ىرخأ 
ءانب ةداعإ  دنعو   . نییلوضفو نيروصمو  نییفحصب  ثيور  يد  نویثبیثنوك  تصغ 

. مھروضحل غوسم  يأ  دجوي  ال  اًصخش  اتلاریب ١١٩  يضاقلا  ىصحأ   ، عئاقولا
ناتأرملا تلدابت  ثیح  اتسیتواب -  اروروآو  وردالاب  انیفاریس  نیب  ةھجاوملا  لالخ 
تاسدع مامأ  كلذ  ثدح  ةبذاكلاب -  ىرخألا  امھنم  لك  تفصوو  مئاتشلا  امھاتلك 

 - اياحضلا تفطصا   ، ةفاحصلا يروصم  بلط  ىلع  ءانبو   . ريوصت ةلآ  نيرشعو  ثالث 
عرذأبو ءانفلا  يف  ءاصفرقلا  عضو  تاذختم  نیحلا -  كلذ  ىتح  ءاسن  عست  نكو 

. اھراتخا دق  ّايودیب  بیقنلا  ناك  يتلا  كلتل  ةھباشم  راجحأب  تاكسمم   ، ةعطاقتم
. ثثجلا نم  ديزم  ىلع  روثعلا  نودوي  اوناك  ةماع  ةروصب  روھمجلاو  نویفحصلا 
لیبس ىلع   ، انوروك نومیس  حيرصتف   . ةصقلا مھفت  ىلع  مامتھالا  اذھ  رثأ  دقو 
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ةلسلس ىلإ  ةثج  لقن  ىلع  وردالاب  نیتخألا  دعاس  هنإ  هیف  لوقي  يذلا   ، لاثملا
يف نالغتشت  اتناك  وردالاب  نیتخألا  نأ  ةركفل  سسأ  ماعلا ١٩٦٠،  يف  لابجلا 
ناكرأ دحأ  يف  نھنفد  وأ  ةماعلا  قرطلا  بناوج  ىلع  نھثثجب  ءاقلإلاو  ءاسن  لتق 
لثم تاداھش  فحصلا  يف  ترھظف   ، نھتركاذ ذحش  اياحضلا  تلواح  دقو   . ءانفلا

،« ودنیل وكیسكملا   » يف مايأ  ةعضب  تلمع  ایسيرتاب  ىعدت  ةأرما  ركذتأ  : » هذھ
تاطلس ترمأ   . خلإ «... اھنع ربخ  يأ  كلذ  دعب  دحأ  فرعي  نأ  نود  تفتخا  دقو 

نإ ةيؤرل  ودنیل » وكیسكملا   » ةیضرأ عفرت  نأ  سیتنيروك  سال  يد  وردیب  ناس 
ةديرج ريرحت  بتاكم  يفو   . ءيش ىلع  رثعُي  مل  ةنوفدم : ثثج  كلانھ  تناك 
ندقف رسأ  تابر  نم  ةلاسر  نیثالث  نم  رثكأ  تلبقُتسا  وخابآ » يد  لوس  »
ةراعد تویب  يف  نكي  نأب  كوكش  نھيدلو   ، نھتانب نم  رثكأ  وأ  ةدحاوب  لاصتالا 
اياحضلا نیب  وأ  ثثجلا  نیب  ناك  ام  اذإ  نھربخي  نأ  ةديرجلا  ريدم  نم  نبلطيو 

. ةقفرملا ةروصلا  هبشت  نم  ءایحألا 
جرخأ  . وتيوك شتفملا  هب  ماق  ثثجلا  نم  ديزم  ىلع  روثعلل  ةریخألا  ةلواحملا 

، اریلاكسإو  ، ّايودیب بیقنلا  نیمھتملا : نم  ةسمخ   ، ةسارح هقفارت   ، نجسلا نم 
. نوسنادلا ونيزاك  ىلإ  مھداتقاو  سالوكین  عاجشلاو  وشتیتو   ، وتنیب ولیفویتو 

فصتنم يف  اورفحي  نأب  مھرمأ   . لواعمو اًشوفر  مھاطعأو  هيرابكلا  يف  مھعمج 
مھروثع مدع  دعب  الإ  لمعلا  اوفقوي  نل  مھنأ  ىلإ  مھھیبنت  عم   ، صقرلا ةبلح 
شتفملا حضوأ  امك   ، رمألا اذھ  رادصإ  دنع  هتین  تناك   ) . ةثج ةيأ  ىلع 

نم ًالدب   ، ةثج دجوت  نيأ  فارتعالا  ىلإ  نیمھتملا  دحأ  عفد  وھ   ، نییفحصلل
نم اًدحأ  نألو  ءيش .) يأ  دجوي  هنأ ال  ملعي  ثیح   ، ءاوشع طبخ  شبنلا  ةلصاوم 
يف  ، ةلماك مايأ  ةثالث  لالخ  رفحلاب  ةسمخلا  ماق  دقف   ، فرتعي مل  نیمھتملا 
هخيرات ىتح  اھتيؤر  ناكمإلاب  لازام  يتلا  ةرفحلا  اوفلخ  ثیح  رمألا -  لوأ  هيرابكلا 

. ةیطابتعا ةروصب  وتيوك  شتفملا  هراتخا  ناكم  يف  - 

5

لْتَق مئارج : يف  نوبنذم  نيرخآو » وردالاب  انیفاریس   » نأ اتلاریب  يضاقلا  دجو 
نم يعرشلا  ریغ  نامرحلا   ، ةیلوؤسملا مادعنا  ببسب  لتق   ، ىلوألا ةجردلا  نم 

ةحلسأل يعرشلا  ریغ  كالتمالا   ، ةیقالخألاو ةيدسجلا  ةلماعملا  ءوس   ، ةيرحلا
، تارصاقل داسفإ   ، اھب ديدھتلا   ، ةروكذملا ةحلسألل  عورشم  ریغ  لقن   ، ةيران
ریغ لالتحالا   ، سیلدتلا  ، هلیخادم نم  ثلاث  فرط  نامرح   ، ةراعدلا فارتحا 

ةيداحتالا رورملا  نیناوق  قرخ   ، نفدلا نیناوقل  قرخ   ، ةرداصم ةأشنمل  عورشملا 
. تاكلتمم ءافخإو   ، ةيالولا نیناوقو 

، وردالاب الیخناكرآو  انیفاریس  ىلع  اًمكح : يضاقلا  ردصأ   ، ةجیتنلا يفو 
؛ ةنس نیثالثو  سمخل  نجسلاب   ، ةمكارتم مئارج  نع  نیتلوؤسم  امھنوكل 

نجسلا  ، هالعأ ةروكذملا  مئارجلل  يركفلا  ربدملاو  اًئطاوتم  هنوكل  ّايودیب  بیقنلاو 
نم لتق  ةميرجل  اًماع  نيرشعب   ، اریفالاك ىلع  مكُحو  ؛  اًماع نيرشعو  ةسمخل 
مدعو لامھالا  ببسب  ىرخأ  ةیحض  تومو  ن -  اسور  لتقم  ىلوألا -  ةجردلا 
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اًماع نيرشع  نجسلاب  وتنیب  ولیفویت  ىلع  مكحلاو  ؛   - اكنالب توم  ةیلوؤسملا - 
نجسلاب ایلالوإ  هتجوز  ىلعو  ؛  ىلوألا ةجردلا  نم  لتق  يتميرج  هباكترال 
اھتطعأو رادجلا  ىلع  ةقلعملا  ةیقدنبلا  تعزتنا  اھنأل  اًماع  رشع  ةسمخ 
هطروتلو رورملا  نیناوق  قرخ  هنأل   ، نیتنس نجسلاب  وشتیت  ىلع  مكُحو  ؛  اھجوزل
نیناوق هقرخل  تاونس  تس  نجسلاب  اریلاكسإ  ىلعو  ؛  ةمكارتم مئارج  يف 

. خلإ ... ، مئارج يف  ؤطاوتلاو  رورملا 
عمجل وردالاب  نیتخألا  نم  ةرداصملا  تاكلتمملا  عابت  نأ  اتلاریب  يضاقلا  ررقو 

. اھنع لاثم  اذھو   . لودج يف  هسفنب  وھ  اھمظن  تاضيوعت  عفدو  فاك  غلبم 
اكنالب ن: ضيوعت  باسح 

ردقي ٣٠٠ امب  لمع  تاونس  رشع  بسحت   ) اھقلتت ملو  ةقحتسم  روجأ  دنب  نع 
( ىندألا دحلا  بتار   ، ًايرھش وزیب 

٣٦,٠٠٠.٠٠
ةلجؤملا ١٨,٠٠٠.٠٠ دئاوفلا  دنب 
ةلماعلا ١٠,٠٠٠.٠٠ ةافو  دنب 

عومجملا ٦٤,٠٠٠.٠٠
، هب بلاطیل  يتأي  نم  فرصت  تحت   ، ةمكحملا يف  اًعدوم  غلبملا  اذھ  لظي 

(. دحأ هب  بلاطي  مل   ) . ةافوتملل يعرشلا  ثيرولا  هنأ  تابثإ  ىلع  اًرداق  نوكيو 
. ةمجمج ينعت  اریفالاك 
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6

عستلا اياحضلا  ىلإ  تاضيوعتلا  دوقن  اتلاریب  يضاقلا  هیف  مَّلس  يذلا  مویلا  يف 
يف نیقلتو   ، ءاسنلا ريوصت  مت   . ةمكحملا ءانف  يف  ریبك  ثدح  ىرج   ، تایجانلا

ةیشربأ ةسینك  يف  نعكر   ، اًریخأو  ، ماعطلا نلوانت  كلذ  دعبو   ، تاكیشلا ءدبلا 
دیق ىلع  جورخلا  نھل  حاتأ  هنأل  برلل  ركشلا  نمدقو   ، ثيور يد  نویثبیثنوك 
تلدابت  ، نوروصملا رداغو  نھتالص  نیھنأ  نأ  دعبو   . جرحلا عضولا  كلذ  نم  ةایحلا 

. فلتخم قيرط  يف  نھنم  ةدحاو  لك  تبھذو  دبعملا  ةباوب  دنع  عادولا  ةوسنلا 
. كلذ دعب  نھنع  ءيش  يأ  دحأ  فرعي  نلو   . ًابورغ تقولا  ناك 

125



١٨
ـة متا خـ

، مھدحأ هیلإ  اھھجو  نیكس  ةنعط  نم  اًمامت  هتیفاع  انوروك  نومیس  داعتسا 
هكولسب زیمت  ثیح   ، الاكسیم ةيالو  نوجس  دحأ  يف  هتیموكحم  لمكأو 

وھو اًزبخم  حتفو   ، انابسكوت اليد  وتلاس  ىلإ  عجر  هحارس  قالطإ  دنعو   ، يلاثملا
عاجشلا وھ  نجسلا  نم  نيرخآلا  نيِرَّرحملا  دحأ   . اًدیعس كانھ  شیعي 

يذلا وشتیت  كلذكو   ،  - نجسلا يف  اھملعت  ةنھم  ًءاّذح -  نآلا  لمعيو   ، سالوكین
هتنھم ىلإ  عجرف  اریلاكسإ  امأ   ، ساخاراب ةوخإلا  عدوتسم  يف  ًالاّمح  لمعي 
سال يد  وردیب  ناس  يف  ةرجألا  تارایس  نم  ًالوطسأ  نآلا  كلمي  وھو   ، ةميدقلا
. الیخناكرآ اھايإ  هتطعأ  دوقنب  ءوسلا  ةنسلأ  لوقت  امك   ، اھارتشا سیتنيروك - 
اھرسخ مث   ، ناكنوكلا باعلأ  نم  ةورث  ناتنیب  ولیفویت  بسك   ، نجسلا يفو 
اھعنصت دنھ  زوج  ىولح  عیبتف   ، ةرح تلظ  يتلا  ایلالوإ  امأ   . كلذ دعب  اھلك 

نع ًالوؤسم  راص  ثیح   ، سینوردیب نجس  يف  لازام  ّايودیب  بیقنلا   . اھسفنب
. ءاوسلا ىلع  ءانجسلاو  سارحلا  نم  ریبك  مارتحاب  ىظحيو  نجسلا  ربانع  دحأ 

جورخلا يف  امھل  لمأ  ال  ثیح   ، ءاسنلا نجس  يف  اتلاز  امف  وردالاب  ناتخألا  امأ 
راعسأب تابطرم -  عیب  ةراجت  نجسلا  يف  انیفاریس  ريدت   . ةایحلا دیق  ىلع  امھو 
ناتیبارم امھاتلكو   . اریفالاك اھل  اھخبطت  تالوكأم  عیبت  الیخناكرآو   ،  - ادج ةظھاب 

. وزیب فلأ  ةئم  ىلإ  لصي   ، تانیجسلا تاريدقت  بسح   ، امھلامسأرو
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ق ــ حال مـ
. هسفن وھ  اھيوري  امك  وشتیت  ةایح  ةصق  : ١

ىلإ ياوبأ  ينلسرأ   . يننوفاخي نورخآلا  لافطألا  ناك  اًریغص  تنك  امدنع 
ًالاثم نوكأ  نأ  نكمملا  نمو  ادج  ریبك  يننإ  تلاق  ةملعملا  نكلو   ، ةسردملا
ءاسم تاذ   . تنمسإ سایكأو   ، قیقد سایكأو   ، راجحأ لیمحتب  ينوفلك   . اًئیس
ثدح ام  اوأر  نم   . ضرألا ىلع  ًايواھتم  طقس  هتلفأ  امدنعو  يئاقدصأ  دحأ  تقناع 
لمحب ينوفلك   ، نجسلا يفو   . نجسلا ىلإ  ينوداتقا  اذھلو   . هتلتق يننإ  اولاق 

، ىفشتسملا يف  ىتوملا  لمحب  فلكملا  يفوت  موي  تاذو   . ديدج نم  ةراجحلا 
نجسلا ريدم  لسرأ   . لمعلا اذھب  موقي  نمع  اًثحب  نجسلا  ىلإ  بیبطلا  بھذف 

لمح يف  اھتیضمأ  تاونس  رشع  دیسلا .» اذھ  عم  بھذا  : » يل لاقو  يبلط  يف 
كناكمإب راص  : » حابص تاذ  روتكدلا  يل  لاق  نأ  ىلإ  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  ىتوملا 
تلصو  . يشملا تأدبو  عراشلا  ىلإ  ُتجرخ   . ىفشتسملا باب  حتفو   ،« باھذلا

. اًدوجوم ناك  رمقلا  نأل  لیللا  يف  يشمأ  تنك   . اھعباتأ تحرو  راطقلا  ةكس  ىلإ 
 - خبطملا نم  برتقأ   ، اًتیب ىرأ  امدنعو   . مانأو ةرفح  يف  يقلتسأ  راھنلا  يفو 
يننإ  » ، لخادلا يف  ّنكي  يتاللا  ءاسنلل  لوقأو  ُّلطأ   ،  - ّيلع حبنت  ال  بالكلا 
بلطأ ىرقلا  ىلإ  لصأ  امدنعو   . اًماعط يننیطعيو  فوخلاب  نرعشیف   ،« عئاج
ساعنلا ينبلغ  موي  تاذ   . ةقدص ينحنمي  نم  كانھ  نكي  مل  نكلو   ، تاقدص

اینود تناك  ينیع  تحتف  امدنعو   ، قوسلا جراخ  دوجوم  دعقم  ىلع  تمنو 
: الیخناكرآ اینود  يل  تلاق   . ًالالس نالمحت  ناتاتف  اھعم  ناكو   . ّيلإ رظنت  الیخناكرآ 
لاني ًالمع  كل  مدقأس   . ادج اًفلج  ودبتو  ادج  حیبق  كرھظم   ، ادج مخض  تنأ  - 

. كباجعإ
. ناتاتفلا تكحض 

. روخاملا يف  رامقلا  ةدضنم  سراح  ُترص  مویلا  كلذ  ذنم 
. كتھتملا ةداھش  : ٢

لوضفلا وھ  ودنیل » وكیسكملا   » ىلإ ةرثكب  باھذلل  هعفدي  ناك  ام  نإ  لوقي 
، نھنم ةدحاو   . ناكملا كلذ  يف  نھفرع  نمم  تازراب  ءاسن  ةدع  فصي   . يفاقثلا
ىلع ءایحب  كلذ  لعفتو   ، ةلیل لك  تارم  سمخ  وأ  عبرأ  اھسبالم  علخت  تناك 
تسرام ىرخأ  ةدحاو   . ّطق لجر  مامأ  ةيراع  رھظت  مل  اھنإ  لوقت  يھو  ماودلا 

. اًدبأ هیلع  فرعتت  ملو  ةبسانم  نيرشع  نم  رثكأ  يف  يوارلا  عم  ةیسنج  ةقالع 
اھربخت ةیقرب  وتلل  ْتقلت  اھسفن : ةصقلا  ماودلا  ىلع  يورت  تناك  ىرخأ  ةأرماو 

. خلا  ، دوقن لاسرإ  يف  عرست  نأ  بجيو  ةضيرم  اھمأ  نأ 
رودت تناك  يتلا  ثيداحألا  وھ  كتھتملا -  لوقي  يتارايز -  نم  ةراثإ  رثكألا  ءزجلا 
تناك دقل   . اھتدضنم ىلإ  سلجأ  تنكو   ، الیخناكرآ اینود  نیبو  ينیب  اًمود 
انحاورأ لظت   ، تومن امدنع  اننأ   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، دقتعت يھف   . ةفوسلیف
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نم ناھذأ  يف  اھانفلخ  يتلا  ىركذلاب  ةقلعم   ، تقولا ضعبل  وجلا  يف  ةیفاط 
. ةعتملا اھیف  ثعبت  ةبیطلا  ىركذلاو   ، حورلا بذعت  ةئیسلا  ىركذلاف   . انوفرع

. حورلا ىشالتت   ، هوفرع نم  عیمج  تومي  وأ   ، ىفوتملا عیمجلا  ىسني  امدنعو 
. ودوجلا لطب  لوقي  : ٣

نادلبلا ةلوطب  يف  يلاردیفلا  عاطقلا  لثمیس  يذلا  بختنملا  نمض  ناك 
فصي . ) ماع ١٩٥٨ سینوردیب  ةنيدم  يف  تمیقأ  يتلا  ودوجلاب  ةیكيرمألا 
تمت يتلا  ةقيرطلاو   ، ةنيدملا نع  مھتاعابطناو   ، مھیلإ تمدُق  يتلا  تالیھستلا 

وھ بھذ  ةلیللا  كلت  يف   . ىلوألا ةلوجلا  نم  يلاردیفلا  عاطقلا  قيرف  ةیفصت  اھب 
عاطقلل ودوجلا  قيرف  اننأ  تایتفلا  تملع  امدنع  ةنوحاطلا .) تیب  ىلإ  هقافرو 
ةبحاص تءاجو   . تافارغوتأ عیقوت  انم  نبلطو  انتدضنم  ىلع  نعمجت   ، يلاردیفلا
ةیقرو راھزأ  قاوطأ  انقانعأ  لوح  قلعت  نأب  ترمأو   ، انحفاصتل انیفاریس )  ) لحملا

. لحملا باسح  ىلع  بارش  سأك  انل  مدقُي  نأو 
. انل تلاق  بابشلا -  اھيأ  مكزوف  بخن  عفرأ  - 

، ناكملا فصيو   ) . انیھتناو ةیفصتلا  نم  انجرخ  دق  اننإ  اھل  لوقنل  اًسََفن  دجن  مل 
نأ دجيو   ، سینوردیب تاسمومو  يلاردیفلا  عاطقلا  تاسموم  نیب  ةنراقم  اًدقاع 

ىعدت ةأرما  عم  هتبرجت  يوريو   ، كئلوأ نم  اًقدص  رثكأو  ةفلك  رفوأ  تاریخألا  ءالؤھ 
هل حاتت  نأ  لبق  هقالغإ  ىرج  ةنوحاطلا  تیب  نأل  ةياھنلا  يف  رسحتيو  انیلدجم 

(. ىرخأ ةرم  هترايزل  ةصرفلا 
. ثيدنانرإ وفاتسوغ  نود  ةداھش  : ٤

هيدل ٌلجر  تبسلا  مايأ  لك  يلایل  يف  هلعفي  نأ  نكمي  يذلا  ام  انأ : ينولأسا 
نكلو  ، لاؤسلا ىلع  درأ  فیك  يردأ  ؟ ال  اًدیعس نھعم  شیعيو   ، تانب ةدعو  ةجوز 
قدت نإ  ام   ، تبس لك  يفف   . يعولا نع  بئاغلاك  ُتنك   . هیلع ُتنك  ام  وھ  اذھ 
هجوتأو ةطایخلا  تاودأل  يرجتم  قلغأ  ىتح  ةعساتلا  ةنلعم  ةیشربألا  ةعاس 

يل ودبي  ناكملا  كلذ  اھیف  لخدأ  يتلا  ةظحللا  يف  . « ودنیل وكیسكملا  ىلإ «
: ءيش لك  كانھ  ُتلعف  دقل   . ىقیسوملا  ، ءاسنلا  ، روكيدلا ًالیمج : ءيش  لك 
ـ ٥٧ لا ءاسنلا  نم  ةدحاو  يأ  ينم  تلفت  ملو   ، ثيدحلا تلدابت   ، تبرش  ، تصقر

. كانھ نم  نررم  يتاللا  وأ ٦٠ 
ينلأست ؟»،  تنك نيأ   » . ًابيرقت سمشلا  ءوض  غوزب  عم  يتیب  ىلإ  عجرأ  تنك 

. ّطق ينقدصت  نكت  مل  يكیلوثاكلا .» لمعلا  ةیعمجل  عامتجا  يف   » . يتجوز
عم اھنخأ  مل  يننأ  يردت  نكت  مل   . ةقیشع يل  نأب  تاونس  ةلیط  باترت  تناكو 

. ةأرما نیعبرأو  ثالث  عم  امنإو   ، ةدحاو
: يل لوقت  الیخناكرآ  اینود  تناك 

كعم نوكي  ال  امدنعو   . وفاتسوغ نود  اي  ءيش  يأ  نم  كسفن  مرحت  ال  - 
. كیسكملا فرصم  لثم  قوثوم  يل  ةبسنلاب  تنأف   . كعیقوت يفكي   ، دوقن
ىلإ ءاج  مايألا  دحأ  حابص  يفف   . يرایھناو يطوقس  ببس  تناك  تاملكلا  هذھ 
غلبيو يعیقوت  لمحت  اًقاروأ  فلم  يف  لمحي  ناكو   . نودنير زاجملا  يرجتم 

نم نكمتأس  ىتم  فرعي  نأ  ديري  ناكو   . وزیب فلأ  رشع  ةعبرأ  نم  رثكأ  اھعومجم 
. غلبملا ديدست 
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ىلإ ىدأ  ينباصأ  يذلا  بعرلا  نكلو   ، يرجتم ىلع  الیخناكرآ  اینود  تلوتسا 
نآلا انأو   . روخام يف  يمدق  عضو  ءارغإب  رعشأ  دعأ  ملو  ةليذرلا  كلت  نم  يئافش 

. يترسأ عم  اًدیعس  شیعأ 
. ةروصلا : ٥

. وردالاب الیخناكرآ  : ١
. اریفالاك : ٢

. وردالاب انیفاریس  : ٣
(. ویلوي / زومت يف ١٧  تتام   ) اكنالب : ٤

(. ربمتبس / لوليأ يف ١٤  تتام   ) اتیفيإ : ٥
(. ةقباسلا لثم   ) اثیلیف : ٦

(. رياني / يناثلا نوناك  يف ١٥  تتام   ) اسور : ٧
(. ضاحرملا اھل  عستي  مل   ) اترام : ٨

(. تاضيوعت ىلع  تلصح   ) اتسیتواب اروروآ  : ٩
. وتنیب ولیفویت  امھلتق  نیتللا  نیتأرملا  ىدحإ  : ١٠

. الیخناكرآ باتك  : ٦
. نوسنادلا ونيزاك  يف  اھتفرغ  يف  الیخناكرآ  باتك  ىلع  رثُع 

تاباسحلا ةلاح  رھظت  لوألا  مسقلا  يف   . ماسقأ ةثالث  ىلإ  باتكلا  مسقي 
مقر ٩. لصفلا  يف  اھل  فیصوت  ميدقت  ىرج  دقو   ، تافظوملل ةیعوبسألا 
صاخشألا رثكأ  ءامسأ  رھظت  هیفو   . نونيدم نئابز  ناونعب : يناثلا  مسقلا 

دئاوفلاو  ، مئاسقلا خيراوت  عم   ، ستنیيروك يد  وردیب  ناس  يف  اًراقوو  اًمارتحا 
تاباسحلا عیمجو   ... خلا  ، تاباسح مئاسقو   ، ايرھش ةئملاب  ةرشع  ةبسنب 

. ةددسم
هعفدت تناك  ام  وھو   . تاعوفدم ناونع  لمحي  باتكلا  نم  ثلاثلا  مسقلا 
ةرشع ًالثم : كانھف   . ةيدلبلا عم  مالس  ةلاح  يف  لظتل  تاطلسلل  الیخناكرآ 
سیئرل ایموي  وزیب  نوتسو   ، عقوملا يف  نیبوانملا  ةطرشلا  لاجرل  ایموي  تاوزیب 

.... خلإ  ، ةطرشلا شتفمل  ىرخأ  وزیب  نوتسو   ، ةيدلبلا
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ةيرخس سحب  كازلب  ایتيوغنيوغرابيإ : يخروخ 
بیط

ورّوییب ناوخ  ملقب :
ورابلأ لارنجلا  لایتغا  ماع  ماعلا ١٩٢٨،  يف  ایتيوغنيوغرابيإ  يخروخ  دلو 
يذلا میعزلاف   . ةیكیسكملا ةروثلا  ةياھن  ىلإ  اًضيأ  خيراتلا  اذھ  ریشيو   . نوغيربوأ
عارصلا نم  تقثبنا  يتلا  ةیندملا  تاموكحلا  ةبقح  نَّشد   ، ّاییب وشتناب  تاوق  َمَزَھ 
رواحم دحأ  ناكو   ، سیئرلا باختنا  ىرج  ویلوي ١٩٢٨  / زومت رھش  يفف   . حلسملا
. ةزراب ةیبوقعي  تاھجوت  عم   ، ةلودلا نع  ةسینكلا  لصف  ىلع  موقي  هتسایس 
يدتعت ةیناث  ةیسائر  ةيالو  نود  ةلولیحلا  لاروت  نویل  هیسوخ  يكیلوثاكلا  دارأ 

نم ماھلإلا  ىقلتي  هنأب  نمؤي  يذلا  سلجملا  نم  ةيامحب   ، مدقأف  . ناميإلا ىلع 
يف نوغيربوأ  فرش  ىلع  ةبدأم  لالخ  سیئرلا  لایتغا  ىلع   ، سدقلا حورلا 

. وكیسكم ةنيدم  يبونج   ،( حابصملا « ) ایبموبال  » معطم
لتاقلا نینثا : نیلیصفتب  ایتيوغنيوغرابيإ  ئجوف   ، ثادحألا كلت  هتعجارم  ىدل 

مل ةریخألا  میعزلا  تاملكو   ، ریتاكيراك ماسرك  اًركنتم  ثدحلا  عقوم  ىلإ  رضح 
بلط دقل  ةوزن : نع  ْترَّبَع  لب   ، هتروطسأ عم  بسانتت  ةروصب  ةمیخفو  ةغیلب  نكت 

. ءایلوصافلا ضعبب  امنإو   ، ةیلحتب هیتأي  الأ  لدانلا  نم 
لتقي فيزم  ریتاكيراك  ماسر  ایتيوغنيوغرابيإ : يخروخ  تایلامج  فثكي  دھشملا 

. راوطألا بيرغو  ًابلقتم  ایسایس  اًمیعز 
. ةدحتملا تايالولا  عم  دودحلا  ىلع   ، ارونوس ةيالو  نم  نوغيربوأ  ورابلأ  ردحتي 
ّاییب وشتناب  بلاطم  اولَّوح  نيذلا  نییتامغربلا  ةداقلا  ةعامج  ىلإ  يمتني  ناكو 
لحم ةدیلولا  ةینطولا  ةيزاوجربلا  لحت  نأ  لجأ  نم  ةعيرذ  ىلإ  ةیبعشلا  اتابازو 
يف هتایحب  فزاج  نمل  يبعش  دیيأتب  معني   ، عراب يسایس   . يضارألا يكلام 
هیعارذ ىدحإ  َدقف  رتبأ  هنأل  هیلع  فرعتلا  لھسلا  نم  ناك   . ایلعلا هلثم  لیبس 

يف نالكنإ  يياب  لد  نومار  ينابسإلا  بتاكلا  ةماقإ  ءانثأو   . ةكرعملا نادیم  يف 
نیحي امدنعو   . حرسملا يف  نيرواجتم  نيدعقم  يف  ناسلجي  اناك   ، كیسكملا
قیفصت ىلإ  الصوتي  يك  ةدیحولا  هعارذ  امھنم  لك  مدختسي   ، قیفصتلا دعوم 

. كرتشم
وھو  ) هدالیم ةنس  يف  ىرج  هنأل  طقف  سیل  ثدحلاب  ایتيوغنيوغرابيإ  متھیس 
ةروصب جزمي  هنأل  امنإو   ،( ستنيوف سولراك  عم  ةقیقحلا  يف  هب  كرتشي  رمأ 

. صاخ وھ  امو  ماع  وھ  ام  نیب  ةفشاك 
ال ةیخيراتلا  تاظحللا  يف  هنأ  نیلرب  ایعشأ  قلعي   ،« بلعثلاو ذفنقلا   » يف

ةمیمحلا ةایحلاف   . طقف ةیخيرات  رومأ  زاجنإ  ىلع  لاجرلا  ریھاشم  لامعأ  رصتقت 
يف يوتسلوت  تبثأ  املثم   ، ىربكلا رثآملا  طسو   ، ةقفدتمو ةطلتخم  لصاوتت 

. ونيدنوروب ةكرعمل  هفصو 
هتایصخشل ةبسنلابف   . ىوصق دودح  ىلإ  ةلاحلا  هذھ  يف  غلابي  ایتيوغنيوغرابيإ 

امو  . ةیندمتلا تابجاولا  نم  ىوقأ   ، ماودلا ىلع   ، ةصاخلا عفاودلا  نوكت   ، ةیخيراتلا
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. ةیصخشلا حلاصملل  ةیجوغاميد  ةیمست  يھ  ةینطولا » لثُملا   » ىمسي
ةروصب  ، ستنيوف سولراكو  وفلور  ناوخو  نامثوغ  سيول  نیترام  لوانت  دقل 

ةيؤر لالخ  نم  اھتياور  دنع   ، كلذ عمو   . ةیكیسكملا ةروثلا  تاعوضوم   ، ةيدقن
امأ  . ةمظعلا نم  ةیلاخ  نكت  مل  تابكنلا  كلت  نأب  انیلإ  نوحوي   ، ةيدیجارت
لامعأ يھ  ةینطولا  ثداوحلا  نأ  رِّدقیف   ، مارتحالا ميدعو  عذاللا  ایتيوغنيوغرابيإ 

. مھدارم ىلإ  اولصوت  داغوأ 
ةلجم يف  يروتالآ  وینوطنأ  يوغللا  عم  ةریصق  ةرظانمب  كراش  يف ١٩٨٢ 
تردص يتلا  )  « ثیبول تاوطخ  ةياور « ةعابط  لوح   ،« اتليوب  » ثاب ویفاتكوأ 
حيرضلا نع  هتركف  صخلو  نورمآتملا .)»  » ناونعب ىلوألا  ةینابسإلا  اھتعبط 

مھ نولضفملا  هلاطبأ   . ةماع ةروصب  يشوزامو  يومد   ، متاق انخيرات  : » ينطولا
نم يكیسكملا  لطبلا   . اًضيأ رصتنملا  نم  رماوأب  اوتامو  بورحلا  اورسخ  نم 

ةبترملا لطبو  ؛  هبتكم يف  بسانملا  ریغ  تقولا  يف  تومي  ةیناثلا  ةبترملا 
، ءاطخألا نم  ةلسلس  فرتقيو   ، هسأر ىلإ  راصتنالا  ةوشن  دعصتو  ؛  رصتني  ، ةثلاثلا

مھشارف يف  نوتومیف  رابكلا  لاذنألا  امأ   . صاصرلاب ًایمر  مدعُيو  هتبیھ  دقفیف 
يد  ] ونالیمیسكام نأ  ول   . اتريوھو  ، ثايد ويریفروب   ، سیتروك لاح  يھ  املثم 

عساتلا نرقلا  يف  كیسكملا  مكح  يذلا  يواسمنلا  روطاربمإلا   ، غروبسیباھ
عزوي وھو  صاصرلاب  ًایمر  تام  دقل   . المم ناكل  بورھلا  نم  نكمت  رشع ]

. هفرش نم  ةلعش  نییكیسكملا  ضعب  بولق  يف  ججأتت  اذھلو   ، تایماركإلا
 - ةسرامملا نم  ماع  ةئم  نم  رثكأ  لالخ  ًالاطبأ -  اونوكیل  نودیحولا  نوحشرملا 
هذھ نراقي  هاكرشو  وثاردام  اھل : ریسفت  ال  ناریط  ثداوح  يف  اوتام  سانأ  مھ 
مَّسَقو  ، برحلا بسكو   ، ایح تارماؤملا  ةبقح  زواجت  رافیلوب : نومیسب  ةحوللا 
نادلب يف  ةطلسلا  يف  تلظ  ةيركسع  ةلالس  نشدو  ایفارغج  ةیبونجلا  اكریمأ 

يف امأ  ؛  لاطبألا نیب  دحاو  مقرلا  ربتعُي  بونجلا  يف  حاجن  ةصق  اھنإ   . ةديدع
«. لاذنألا أوسأ  وھف  كیسكملا 

يھو  ، دقنلا ةحار  قلقُتو  ءارقلا  رسأت  ةيدحتملا  ایتيوغنيوغرابيإ  ةيرخس 
متي نأ  ىلع   ، ثحبلا طاسب  ىلع  ينطولا  خيراتلا  ةلأسم  حرط  لبقتل  ةدعتسم 
ءاطخأ مھف   ، ةدئاسلا ةفاقثلل  ةبسنلاب   ، ادج لھسلا  نمف   . ةمراص ةيدجب  كلذ 
درجم اھنأ  ىلع  اھمھف  نم  ریثكب  لھسأ  كلذ  نأل   ، ىربك ةاسأمك  يضاملا 

. ةھالب
ىلإ لوحتلا  ررق  هنكل   ، يحرسمك هلیھأتو  هنيوكت  ایتيوغنيوغرابيإ  ىقلت 
ضورعك مدقُت  مل  ةیحرسم  لامعأ  ةعبرأ  هبتكم  جرد  يف  كانھ  تناك   . ةياورلا

نود لوحي  ًالیئض  اًقئاع  نأ  ىلإ  هھبن  يلغیسوأ  وفلودور  هملعم   . ةصنم ىلع 
بقل فورحل  يفكي  عستم  ةیكیسكملا  حراسملا  تاھجاو  يف  دجوي  ال  اھميدقت :

. كترسأ بقل  وھ  امك  ادج  ليوط  ٍةرھش 
يحرسملا هلمع   . خيراتلاب همامتھا  خسري  ةياورلا  ىلإ  حرسملا  نم  لاقتنالا 

، ىلوألا هتياورو   ، نوغيربوأ ورابلأ  لایتغا  لوانتي   ،(١٩٦٣ « ) لایتغالا  » ، ریخألا
، اھثادحأ دحأ   ) ةیكیسكملا ةروثلا  تاھالب  ىدحإ  لوانتت   ،(١٩٦٤ « ) بآ قورب  »

لارنجلا تاركذم  نم  ةاقتسم  يھو   ، رجفني ال  يذلا  تیمانيدلا » راطق   » ةعقاو
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(. ارونوس نم  ردحنملا 
سال يد  اساك   » ةزئاج ابوك  يف  اقحتسا  دق  نیلمعلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
بدألا ةرھش  خیسرت  يف  مساح  رود  تاذ  ةزئاج  يھو   ، ةیلودلا ساكریمأ »

ایتيوغنيوغرابيإ ىلإ  نوریثك  رظن  دقف   ، تاینیتسلا تاونس  يف  يكریمأونابسیھلا 
يف ةسدقملا  ثالثلا  تاسسؤملاب  بعالتلل  دعتسم   ، ضرحم لیمع  هنأ  ىلع 

. يبولاداوغ ءارذع  انتدیسو  سیئرلاو   ، شیجلا دالبلا :
قورب  » ةياورل تحنُم  يتلا  ةزئاجلا  میكحت  ةئیھ  وضع  ناك  يذلا  ونیفلاك  ولاتيإ 
دوقع لاوطو   . يضاملل ةیح  ةداعتسا  اھرابتعاب  ةياورلا  راتخا  هنإ  لوقي   ،« بآ

. رذحب بتاكلا  ىلإ  رظنت  ةیميداكألا  تلظ   ، كلذ عمو   . يأرلا اذھ  ءارقلا  هكراش 
سحب ءافتحالا   . أطخلا اذھ  ةیحض   ، هتریسم دادتما  ىلع   ، ایتيوغنيوغرابيإ لظو 

هنأ ينعي  اذھ   ،« عتمم  » يئاور هنأ  ىلع  هفینصت  ىلإ  ضعبلا  عفد  هيدل  ةيرخسلا 
فیصوتلا كلذ  ىلع  هسفن  وھ  َّدر  دقو   . اًقیمع نوكي  نأ  نود  يلسي  صخش 

يف هذھ  هتلاقم  ةءارق  نكمي  « ) مادختسالا لبق  هضخ  بجي  لزاھ : هنإ   » ةرابعب
اھدادعإب تمق  ةیفحص  صوصن  ةعومجم  يھو   ،« ةقيدحلا يف  ةروث  باتك «
ينابسإلا بتاكلا  اھیلع  فرشي  يتلا  ادنودير  يدو  نير  تاعوبطمل  ماع ٢٠٠٨ 

(. سايرام رییباخ 
. ةھاكفلا سح  وھ  ةیكیسكملا  ةیبعشلا  ةفاقثلا  يف  ةدئاسلا  حمالملا  دحأ 

يحاوضلا ىتف  يتنوقيأ  نات » نیت  و« سالفنتناك »  » لكش  ، امنیسلا يفف 
« لھلھملا ، و« همھفي نم  كانھ  نوكي  نأ  نود  فقوت  الب  ملكتي  يذلا  سلفملا » »
نأ لوضفلل  ریثملا   . ةيزیلجنإ ىرخأب  ةینابسإ  تاملك  هثيدح  يف  طلخي  يذلا 

. ةیبعشلا دراوملا  هذھ  نم  ةدافتسالا  يف  ًاليوط  رخأت  بدألا 
رعشلا نم  ادج  ةعسوملا  هتاراتخم  ةمدقم  يف  ماعلا ١٩٦٦،  يف 
ةداملا نأ  سيابیسنوم  سولراك  دكؤي   ، نيرشعلا نرقلا  يف  يكیسكملا 

. ةيرخسلاو ةھاكفلا  سح  يھ  انبدأب  ةطبترملا  ىربكلا 
يف ةیحص  ةیئانثتسا  ةلاحك  ةیكیسكملا  بادآلا  يف  ایتيوغنيوغرابيإ  زرب  دقل 
وأ ةياھن  الب  توم  وأ   ، وماراب وردیب   ) عجفتلا لالخ  نم  راقولا  زواجتي  طیحم 
وأ ةيرخسلاب  مامتھالا  يرجي  ناك  ام  اًردانو   ،( ةغیلب ةلثمأ  يھ  ةلزعلا  ةھاتم 

. لزھ ىلإ  دجلا  ليوحت 
ررق  ،( هوو نیلفيإ  مھسأر  ىلعو   ) زیلجنإلا نيرخاسلا  ءامظعب  هباجعإ  ةدشلو 
دقو  . لیثامتلاو بصنلا  نمو  ةطلسلا  عاونأ  لك  نم  ةيرخسلا  ایتيوغنيوغرابيإ 
كلت يف  ةقلعم  نوغيربوأ  ورابلأ  لتاق  اھكرت  يتلا  ةمھملا   ، ام ةقيرطب   ، ىلوت

. لاطبألا ریتاكيراك  ماسر  ناكف  ةدیعبلا : ةبدأملا 
،(١٩٦٩ « ) دسألا اولتقا  و« بآ » قورب   » ، نییلوألا هیتياور  يف  ظحلُي  عفادلا  اذھ 

. يلاكیبورت روتاتكد  لوح  يئامنیس  ويرانیسل  ةيدرس  ةغایص  ةداعإ  يھو 
كلذك رولبتي   ،« ایبموبال  » معطمب بضني  ال  يذلا  مخزلا  لایتغالا  دھشم  يف 
دولوملا ایتيوغنيوغرابيإف   . ينيدلا بصعتلا  فلؤملا : مامتھاب  ىظحي  رخآ  عوضوم 
نوكیس  ، كیسكملا يف  ایكیلوثاك  اتمزت  ندملا  دشأ  ىدحإ   ، وتاوخاناوغ يف 
اھسفن ةرظنلاب  ؛  ءایحلاو ةمشحلا  عنصتب  ةغلابملا  يف  يفيرلا  قافنلا  خرؤم 
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اًفشاك  ، ةیبعش اياضق  مساب  تاورث  اوعمج  نيذلا  نییسایسلاب  اھب  ددن  يتلا 
«. نيروقولا صاخشألا   » كئلوأل ةیقالخألا  ةیجاودزالا  كلذب 

زواجتل اًكحضم  هلعجو  عقاولا  فیخست  يقالخأ : مازتلا  ىلإ  دنتست  ةيرخسلا 
. ةيدقن ةقيرطب  هلبقتل  امنإو   ، طیحملا طسولا  راكنإل  ةلواحم  يف  سیل   . هئاطخأ

هتاباتكو  ، هتالاقمو  ، ةیحرسملا هلامعأ  يف  ایتيوغنيوغرابيإ  هلعف  ام  وھ  اذھو 
اكنایفأ ةرئاط  ةثداح  عوقو  دنع  ماعلا ١٩٨٣،  يف  هتافو  ىتح  هتاياورو  ةیفحصلا 

. يديردملا ساخاراب  راطم  يف  ةیبمولوكلا ) ناریطلا  ةكرش  )
بتاكك همییقت  امأ   . هلامعأ ةعابط  ةداعإ  فقوت  نود  تلاوت  نیحلا  كلذ  ذنم 
دادعإب اغیینیثرأ  ثايد  روتكیفو  انأ  تمق  ماعلا ١٩٩٨،  يف   . أطبأ ناكف  تالاقم 
ةلسلسل  ،« بآ قورب  و« لایتغالا »  » ، هلامعأ نم  نینثال  ةققحملا  ةعبطلا 

كلت لالخو  يف ٢٠٠٢ . لمعلا  انیھنأ   . وكسنویلا اھردصت  يتلا  فیشرأ » »
ىتحو ةیميداكألا  ثاحبألاو  تالاقملاو  تاساردلا  بایغ  نم  اندكأت   ، ةیلمعلا

يف نیئورقملا  باتكلا  لضفأو  عسوأ  نم  دحاو  لوح  ةیفارغولبیبلا  تانایبلا 
. هب نوطیحي  نیسراد  الب  يزكرم  فلؤم  هابتنالا : تفلي  بيرغ  عضو   . كیسكملا
رثكأ راصو  ایتيوغنيوغرابيإل  يدقنلا  لابقتسالا  عستا   ، دلجملا كلذ  روھظ  دعب 

. لضفألا هجئاتن  رظتني  لازام  هنكلو   ، ةقدو اًديدحت 
سرد  . انبادآ ةيروھمج  يف  اًردان  اًرئاط  يتاوخاناوغلا  بتاكلا  اذھ  ناك  دقل 
نقتي بتاك  هنأ  يأ   . هترسأل ةعرزم  ةرادإ  ىلع  تقولا  ضعبل  فرشأو  ةسدنھلا 
نیب ةعئاش  ةیلمعلا  ةراھملا  هذھ  تناك  تاینیتسلا  تاونس  يف   . ةیلمع اًرومأ 

ةلمتحملا رھاظملاب   ، يجراخ وھ  امب  نیمتھملا   ، نییلامشلا نییكيرمألا  بّاتكلا 
كلذ نكلو   ، اھلمع لالخ  نم  اھسفن  ةیصخشلا  اھب  فِّرعُت  يتلا  ةقيرطلاو  ثدحلل 
لمأتلا ىلإ  ًالیم  رثكأ  مھ  نيذلا  نییكیسكملا  بّاتكلا  نیب  اًعئاش  نكي  مل 

نم ایتيوغنيوغرابيإ  ءالمز  تاياور  هنع  فشكت  املثم   ، يعولا تارماغمو  ينطابلا 
، يتنوب ایسراغ  ناوخو   ، لوتیب ویخریسو   ، ودنوثليإ رودافلس   ) هسفن لیجلا 

(. ولیم يتنسیب  ناوخو 
لالخ نم  تایصخشلا  ىلع  فرعتن  ناتميرج »  » يف وأ  بآ » قورب   » ةياور يف 
امل اًضقانمو  اًفلاخم  ًابيرقت  ماودلا  ىلع  ودبي  تایصخشلا  هلوقت  ام  نأل   ، هلعفت ام 
ةیلخاد تایجانمو   ، ددرت تالاحو   ، كوكش كلانھ  نوكت  ام  اًردانو   . هیف ركفت 

. سفنلل
اًصصق ایتيوغنيوغرابيإ  ينبي   ، ةغللا يف  داصتقالاو  رثنلا  حوضوب  همامتھالو 

تالكشمب طبترت  هتاعطاقت   . ًاططخم مسري  سدنھمل  ةیفاصلا  ةحضاولا  طوطخلاب 
اذإ ريدقتل  تقولا  نم  اًديزم   ، نایحألا مظعم  يف   ، سركي وھو   . ةددحمو ةیعوضوم 

. قرولا ىلع  اھب  غیِص  يتلا  ةقيرطلا  كلتب  ثدحي  نأ  ام  ثدحل  نكمي  ناك  ام 
يتلا لیقارعلا  لمحتي  مل  هنكلو   ، حرسملا ىلإ  هتداق  راوحلا  يف  هتراھم 
هعادو يفو   . هتاجرھبو يحرسملا  وجلا  باصُع  الو  لمع  لك  ىلع  عقاولا  اھضرفي 
يدل سیل  نكلو   ، راوحلا ةباتك  يف  ةلوھس  يدل  : » بتك  ، يحرسم بتاكك 

«. حرسملا نع  نیلوؤسملا  نم  همعدل  ةلوھسلا 
دھعلا ةنمزأ  ذنم  ظفاحت  ةروقو  ةفاقث  عم  ماصخ  يف  هاتعقوأ  هتحارصو  هتيرخس 
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ةديرج يف  هتالاقم   . يكورابلا لوكوتوربلا  بیلاسأ  بيذھت  ىلع  يرامعتسالا 
. لادجلاو ةعتملا  ىلع  ةضرحم   ، عوبسأ لك  نیترم  رھظت  تناك  رویسلیسسكالا 
نأ نود  اھميدقت  ىلع  قفاوي  يتلا  تارضاحملا  يف  لثمتي  ناك  هلخدل  رخآ  ردصم 
ىلع سلجي   ، ةقيدحلا ىلإ  جرخي  دوعوملا  مویلا  يفف   . اھعوضومب اًریثك  ركفي 

. اًماھلإ هحنمت  يك  سمشلا  نم  ةیتآلا  ءارمحلا  تحت  ام  ةعشألا  رظتنيو  يسرك 
، ةیضاير ةقدب  فئارط  لجتري   ، ةعاقلا ىلإ  لصي  نیحو   . كلذ ثدحي  ناك  ام  اًردانو 

. روھمجلا عم  ةیماح  تاشقانم  ىلإ  ًانایحأ  يدؤت  ةروقو  ریغ  تاحزامم  قلطيو 
طرش اذھو   ، اًحماستم اًحاَّزم  ناكو   ، ادج ءورقم   ، ةیبعشلا عساو  بتاك  هنإ 
وھللا ثیح   ، ةقدب بوسحم  ریثأت  تاذ  لامعأ  فلؤمل  لداع  ریغ  هنكل  لوبقم 

، هتوم ءاج  يذلا  ماعلا  فارتعالا  قحتسا  نیحلا  كلذ  ذنم   . ءاكذلل ةزیمم  ةیصاخ 
. اًقلعم هیقبیل   ، هراسم اھیف  خسري  ناك  ةظحل  يف 

ةيالو يف  ةمئاقلا   ، ةلیختملا ونافيوك  ةنيدم  وھ  ریبكلا  ایتيوغنيوغرابيإ  دھشم 
ایسراغ ودنوكام  يھ  املثم  ةيروطسأ  ةقطنم  تسیل  هذھو   . وخابآ يد  نالب 

يھ امنإو   ، يتینوأ سولراك  ناوخ  ايرام  اتناس  وأ  وفلور  ناوخ  الاموك  وأ   ، زیكرام
قالتخالا اذھ  نأشبو   . وتاوخاناوغ ةنيدم  ةبيرم  ةروصب  هبشي   ، يرولكلوف ناكم 

ىلع ترج   « اھارت يتلا  ضاقنألا  هذھ  للحت « ةیلمع  نأ  نظأ  : » لوقلاب قلعي 
يف تدیش   ، ةیقیقحو ةفورعم  ةنيدم  ركذ  يتلواحم  ىدل  ًابيرقت : وحنلا  اذھ 

«. اھتاذب ةیفتكم  وأ  ةھباشم   ، ةلیختم ىرخأ  ةنيدم  باتكلا -  يف  كلذكو  ينھذ - 
نھذ ىلع  تطلست  ةروص  ناك  ةكبحلا  هذھ  ىلإ  لوصولل  لوألا  عفادلا 
يھ ةأرملا  ميدق .» بح   » ، اھبیبح نم  َلئاسر  ٍةقيدح  يف  أرقت  ةأرما  يئاورلا :
دافأ هنكلو   ، باتكلا يف  دوجوم  اذھ  نم  ءيش  . ال  هوبأ وھ   ، بئاغلا لجرلاو   ، همأ

، تالوقتلاو مئامنلاب  ةموكحملا   ، ةیفيرلا ةایحلا  راضحتسا  لجأ  نم  حدق  دانزك 
. ةرودغملا تایمارغلاو  تاھبشلاو  كوكشلاو 

لثمتت ةیصخشلا  ةعاربلا  زاربإو  طیشنتل  اًعویش  رثكألا  تایجیتارتسالا  ىدحإ 
نيدوھعملا نیحالسلا  ةدیكملاو  ءارتفالا  ناك  دقل   . نيرخآلا ةراھمب  كیكشتلا  يف 

،(١٩٧٥) « اھارت يتلا  ضاقنألا  هذھ  ةياور « يفو  نيروقولا .» سانلا   » ىدل
ادج ةباذجلا  تنبلاف   ، نزحملا ايرولغ  ریصمب  ملعيو  ونافيوك  ىلإ  بادآ  ذاتسأ  لصي 
اًئیشو  . ىلوألا ةیسنجلا  اھتزھ  يف  ةیبلق  ةتكسب  باصت  ایضارتفا  ءارذعلاو 

. ايرھاظ ودبي  املثم  كانھ  ءيش  نأ ال  لطبلا  فرعي  اًئیشف 
لان  ، ةطيرخلا ىلع  وخابآ  يد  نالب  میلقإو  ونافيوك  ةنيدم  عضي  يذلا  باتكلا 
هنأب ًابئاص  اًفصو  بتاكلا  میكحتلا  ةنجل  ْتفصو  دقو   . كیسكملا يف  ةياورلا  ةزئاج 
نع ماثللا  فشكل  ةسركم  تآجافم  ةكبح  بیط .» ةيرخس  سحب  كازلب  »

. كحضلل درمتم  لوعفم  ثادحإو  ةیقالخأ  لكاشم 
ةمیمح ةروصب  ذوحتست  ةيرخسلا  نأ  تبثُت   « اھارت يتلا  ضاقنألا  هذھ  »
مھفتي لب   ، اھنم رخسي  يتلا  تانئاكلا  رمدي  رخاسلا ال  يئاورلا   . هدقتنت ام  ىلع 

، قّاربلا ریھشتلا  سیل  هصاصتخاف   . ام ةقيرطب  اھئابعأب  ضھنيو  اھزواجتيو  اھبویع 
. اًضيأ هبحو  لب   ، أطخلا مھفت  ىلع  ةرداقلا  ةمیحرلا  ةيرخسلا  امنإو 

تاكبح ىدحإ   ،(١٩٧٩) « ناتميرج يف « ةیقالخألا  ةبھوملا  هذھ  رركتتو 
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لیخد وھ   ، اًددجم  ، اھیف لطبلاف   . اظح عسوألاو  اًقیفوت  رثكألا  ایتيوغنيوغرابيإ 
، اًئیشف اًئیشو   . فيرلا يف  ذالم  نع  ثحبي  ينيدم  هنإ   . ايرھاظ دكار  عقاو  ىلع 
يف دیحولا  جذاسلا  نأ  يوارلا  كرديو  ةثیبخ  لیحو  عئارذ  نع  ونافيوك  فشكت 
لغوت املك  ددبتلاب  ةقبسملا  هماكحأ  ذخأتف  ؛  اھدحو هترظن  يھ  ناكملا  كلذ 

. رطاخمو تافزاجم  نم  ولخت  ءاطخأ ال  ايدیموك  يف  رثكأ 
ناونع لمحي  ایتيوغنيوغرابيإل  ةیفحصلا  تاقیقحتلا  بتك  دحأ  نأ  ةفداصم  سیل 
يف هدجو  امم  رثكأ  ءيش  يف  لوھذلا  دجي  مل  وھف  . « ةیمویلا ةایحلا  رارسأ  »

. يداعو يموي  وھ  ام 
رود نبعلي  يتاللا  ءاسنلا  ةفطاخ  ةروصب  مدقت   « اھارت يتلا  ضاقنألا  هذھ  »
بقل « ) سیشتنایكوب  » ـ لا عوضومف  (. ١٩٧٧) « تاتیملا ةياور « يف  ةلوطبلا 

أرق امدنع  ذنم ١٩٦٣،  ایتيوغنيوغرابيإ  مامتھا  ریثتسي  ةراعدلا ) لامعأ  يتريدم 
ناتخألا  . ةاتف نيرشع  ىلع  ديزي  ام  اتفطتخا  دق  اليوثنیلاب  ثلاثنوغ  نیتخألا  نأ 
سوغال ىلإ  وتاوخاناوغ  ةنيدم  نم  امھتاسموم  ةقفرب  اتلقتنا  اليوثنیلاب  ثلاثنوغ 

ىلإ كانھ  اتلمعو   ، ةحابم ةراعدلا  تناك  ثیح   ، وكسیلاخ ةيالو  يف   ، ونيروم يد 
اتعجر  . نیتخألا ىدحإ  نبا  تام  ةیلمعلا  ءانثأ  يفو   . امھيروخام قالغإ  ىرج  نأ 

، وتاوخاناوغ ةيالوب   ، نوكنير لد  وكسیسنارف  ناس  ىلإ  ةرجأتسم  تارایس  يف 
ةدوعلا لجأ  نم  صیخرت  ىلع  لوصحلا  نالواحت  امھ  امنیب  تاسموملا  اتسبحو 
ناتخألا نكت  مل   . أوسأ ةميرج  ىلإ  لوحت  يفسعت  لمعب  أدب  ام   . وكسیلاخ ىلإ 
تضرم امدنع  ًابیبط  ایعدتست  ملو   ، جورخلاب تانبلل  ناحمست  اليوثنیلاب  ثلاثنوغ 

. جرح عضو  يف  تناكو   ، تایتفلا ىدحإ 
ئداھ رھظم  تاذ  ةقطنم  يفف   . يئاورلا تنتف  يعامجلا  فاطتخالا  ةیلمع 

. توملا ىلإ  تدأ  ةسخلا  ةلئاھ  ةصق  ةكبح  تثدح  ظفاحمو 
. ال بولسألا يف  اًرییغت  هنم  بلطت  هنكل   ، ایتيوغنيوغرابيإ مامتھا  عوضوملا  لان 

ضاقنألا هذھ   » يف يتلا  ةیھاللا  ةرخاسلا  ةربنلاب  عوضوملا  ةجلاعم  هنكمي 
فلملا نم  ةخسن  ىلع  لوصحلا  نم  نكمت  ناتميرج .»  » وأ اھارت » يتلا 
ایفحص اًقیقحت  ماع ١٩٦٤  يف  بتكف   ، ةقرو فلأ  نم  رثكأ  مضي  ناكو   ، يئاضقلا
صنلا اذھ  لظ  دقو   . ةقیقحلاب ةمات  ةروصب  ًاطبترم  قیقحتلا  ناكو   ، عئاقولا لوح 
يلییخت لمعك  هلوانت  ررق  نأ  ىلإ   ، تاونس رشع  نع  ديزي  امل  هقاروأ  نیب 
عئاقولا ةداعتسا  نیب  ام  مئاوت  يتلا  تاتیملا »  » ةياور ةجیتنلا  تناكف   . يدرس

نمم ءایحأ  صاخشأ  دوجو  نم  مغرلا  ىلعو   . ةياورلل ةیتاذلا  ةيؤرلاو  ةیفاحصلا 
يك قئاثو  نم  اًقالطنا  لمعلا  ایتيوغنيوغرابيإ  لضف  دقف   ، ةاسأملا كلت  اوشاع 

. هتلیخم ررحي 
، ادج دیعب  عورشم  ىلإ  دوعت  اھنكلو  ماع ١٩٨١،   « ثیبول تاوطخ  ترشُن «

.« ةعابملا ةرماؤملا  يحرسملا « لمعلا  ىلإ 
، لالقتسالا نالعإ  ىلع  اًماع  رورمب ١٥٠  لافتحالا  فدھب  ماعلا ١٩٦٠،  يف 

زاجنإب نییحرسم  ةرشع  ةلیمجلا  نونفلا  ةئیھ  يف  حرسملا  ةرئاد  تفلك 
يضمت ادج  ةلیلق  اًرومأ  فرعي  ایتيوغنيوغرابيإ  ناك   . ةیحرسم لامعأ  ةرشع 

رثآم لوح  ایموكح  موعدملا  حرسملا  لاوحأ  هب  يضمت  يذلا  ردقلاب  ةئیس  ةروصب 
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املثم ضرتفاو -  ةقناخ  ةيداصتقا  ةمزأ  نم  يناعي  بتاكلا  ناك   ، كلذ عمو   . ةینطو
ناك هنأ  كلذ  ىلإ  فضأ   . حرسم ةصنم  ىلع  ضرعي  نل  هلمع  نأ  ًالعف -  ثدح 
ىلإ فیضأف   ، يكیسكملا خيراتلا  يف  ةكحضملا  رھاظملاب  ماودلا  ىلع  متھي 

. ةددشتملا مھتیمیمح  يف  لاطبألا  فاشتكا  عفاد  يئاذغ »  » صن ةباتك  عفاد 
نع ًالضفو   . فشك يأ  نم   ، هيأر بسح   ، ولخت يتلا  ةعطقلا  هذھ  ترھظ  اذكھو 
ًالیلق ملكتي  وغلادیھ  نھاكلا  : » ةكبحلل يربجلا  عباطلا  هجعزي  ناك   ، ىرخأ رومأ 

نونكمتي ال  ةروث  نوؤدبي  نم  نإ   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، لوقي وھف   . يويؤر هنكلو 
«. صاصرلاب ًایمر  تومي  فوس  هنأ  ىلإ  حملُيو   ، اھتمتاخ ةيؤر  نم  اًدبأ 

اھنأ ول  امك  اھعم  ودبت  ةقيرطب  صوخشلا  ربعت  نأ  أطخلا  نم  يخيرات  لمع  يف 
اھبتك يتلا  ةياورلا  يف  ریثأتلا  اذھ  ففخ  ایتيوغنيوغرابيإ   . اًقبسم ثدحلا  تأرق  دق 

نأ ًابرغتسم  نوكیس  : » لماكلاب هلصأتسي  نأ  نود   ، كلذ نم  اًماع  نيرشع  دعب 
رود لثمي  يذلا  نوینریب  لوقي   ،« هب انأدب  يذلا  لمعلا  اذھ  ةياھن  ةيؤر  ىلإ  لصوتن 

. وغلادیھ
وأ ناخارتسا  ءامسأ  لمحت  تایصخشلا   . ریتاكيراكلا نم  برتقت  انھ  ةيرخسلا 

( نوینيریب  ) لطبلا يبقل  ىلإ  اینابمشلا  نم  نیفنص  ةیمست  لوحتتو  اليوثاراث :
. ويربونام زاجُملا  امھقفاريو  نودناش )  ) هتيوارو

ةصنم ىلإ  طق  لصت  مل  ةیحرسم  تاطوطخمب  يئاور  هلعفي  نأ  نكمي  يذلا  ام 
. رخآ سنج  نم  ماقتنالا  يبدأ  سنج  ةلواحم  يھ   « ثیبول تاوطخ  ؟ « ضرعلا

رادقأ ىلإ  ریشي  قيرط  ىلع  ةفیطل  ةحارتسا   ، ةجھبم ةیلست  ةلصحملا  نوكتو 
. ایلع

هذھ ثادحأ  اھیف  رودت  يتلا  ةحیسفلا  ةلیختملا  ةقطنملا  يھ  وخابآ  يد  نالب 
،« ثیبول تاوطخ  يف « دجوي  ةقطنملل  ساسألا  يضاملا   . عبرألا تاياورلا 
يف نانیعلا  عمدت  ىتح  كحضلاو   ،« تاتیملا  » يف اھدجن  ةيوقلا  هتاسأمو 

.« ناتميرج » و« اھارت يتلا  ضاقنألا  هذھ  »
، يناعت دالب  يف  ةديرف  ةداعس  دھاشم  ایتيوغنيوغرابيإ  يخروخ  قلتخا  دقل 

يذلا قشنملا  ةأرج  يھ  هتأرجف   . ةیلافتحا ةھبأب  ةریثك  نایحأ  يف  كلذ  لعفو 
. ةمزألا طسو  عتمتسي 

ةایحلا : » وتاوخاناوغ يف  هتالاخ  ىدحإ  راعشل  ةَّیفو  هتاياور  نم  ةدحاو  لك 
«. كلذ يف  بغرأ  مل  يننكلو   ، ةسیعت نوكأ  نأ  يل  تدارأ 
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