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ىلإ ءادهإ 

 .. ا ـــــــ نر

.اًمأو ًاتخأو  ةنباو  ةجوزو  ةقيدصو  ةبيبح  ِتمد يل 

ىلإو

.ك .ج  رمعلا  قيدصو  .ر.ر  معلا 

..ةسايسلاو ةضراعملاو  ةءارقلا  بح  وملع  نيذلا 

..تنك نيأ  كل  اًركش 

.معن اولاق  نم  هجو  اولاق ال يف  نم  لك  ىلإو 

٥



..هسفن ديعيب  خيراتلا 

! ىلوألا ةرملا  نم  اًديج  اوغصي  ىقمحلا   نأل 

قيفوت دلاخ  دمحأ  .د 
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ةمدقم لضفأ  نم  لضفأ  ةمدقم 

( لوأ جزم  )

حايرلا دوبعم  ..ناطيشلل  دجملا 

معن اولاق  نم  هجو  لاق ال يف  نم 

مدعلا قيز  ناسنإلا  ّملع  نم 

ت ملف  ..ال  لاق  نم 

! ألا ّةيدبأ  احور  ّلظو 

( ناث جزم  )

حابصلا قناشم  ىلع  انأ  ّقلعم 

ةّينحم توملاب  يتهبجو 

! ةّيح ..اهنحأ  يّننأل  

قرطم ناديملا  نوربعي يف  نيذلا  وخإ  اي 

ءاسملا ةياهن  نيردحنم يف 

ربكألا ردنكسإلا  عراش  يف 

ّيلإ مكنويع  اوعفرتلو  ..اولجخت  ال 

رصيقلا قناشم  ىلع  ..يبناج  نوقلعم  مّكنأل 

ّيلإ مكنويع  اوعفرتلف 

ّينيع توملاب يف  مكنويع  تقتلا  اذإ  ..اّرل 

! ةّرم ..مكسأر  متعفر  مّكنأل  ..يلخاد  ءانفلا  مستبي 

ةرخّصلا هفاتكأ  ىلع  دعت  فيزيس  
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قيقّرلا عداخم  نودلوي يف  نيذلا  اهلمحي 

شطعلا يوري  ..ءارحصلاك ال  ..رحبلاو 

! عومدلا نم  الإ  يوتري  ..ال ال  لوقي  نم  نأل 

قونشملا رئاثلل  مكنويع  اوعفرتلف 

ادغ ..هلثم  نوهتنت  فوسف 

قيرطلا ةعراق  ىلع  ..انه  ..مكتاجوز  اولّبقو 

ادغ ..انه  اه  نوهتنت  فوسف 

..ّرم ءانحنالاف 

ىدرلا جسني  لاجرلا  قانعأ  قوف  توبكنعلاو 

عادو الب  يتجوز  تكرت  ّإ  ..مكتاجوز  اولّبقف 

عارذ الب  اهعارذ  ىلع  هتكرت  يذلا  يلفط  متيأر  نإو 

! ءانحنالا هوّملعف 

! ءانحنالا هوّملع 

لاق ال! ناطيشلا ح  ةئيطخ  رفغي  ...هللا  

..نوبّيطلا ءاعدولاو 

ىدملا ةياهن  ضرألا يف  نوثري  نيذلا  مه 

! نوقنشي ..مّهنأل ال 

..ءانحنالا هوّملعف 

رفم نم  ّمث  سيلو 

ديعس اعب  اوملحت  ال 
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! ديدج رصيق  ..تو  رصيق  ّلك  فلخف 

..ىودج الب  نازحأ  ..تو  رئاث  ّلك  فلخو 

« ةخألا سوكترابس  تلك   » ةديصق نم 

لقند لمأ 
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ةمدقم

دحأ هنأ ال  خيراتلا ، نم  ملعتن   » لجيه شرديرف  هشلا  املألا  فوسليفلا  لوقي 

«. خيراتلا نم  ملعتي 

ةرملا يف  ترم ، هسفن  ديعي  خيراتلا   » سكرام لراك  املألا  فوسليفلا  لوقيو 

«. ةلزهمك ةيناثلا  يفو  ةاسك  ىلوألا 

موكحم خيراتلا  نوأرقي  ال  نيذلا   » انايتناس جروج  ابسإلا  فوسليفلا  لوقيو 

«. هورركي نأ  مهيلع 

نم هلهجت  ام  الإ  اعلا  اذه  ديدج يف  ال   » نامورت يراه  يرمألا  سيئرلا  لوقيو 

«. خيراتلا

مكحي خيراتلا  نوسني  نيذلا   » ليسيه نافيتس  يسنرفلا  رعاشلاو  بتاكلا  لوقيو 

«. ديدج نم  هوشياعي  نأب  مهيلع 

«. نايسنلا انتراح  ةفآ   » ظوفحم بيجن  يرصملا  بتاكلاو  بيدألا  لوقيو 

«. دعب ح ىسني  رصم  ءيش يف  لك   » يقوش دمحأ  يرصملا  ءارعشلا  مأ  لوقيو 

لصت داكت  رركتت  خيراتلا  ثادحأو  يرودو ، مظتنم  لكشب  هسفن  رركي  خيراتلا 

اذه عم  ىتح  نكل  سكرام ، لراك  املألا  فوسليفلا  لاق  ك  قباطتلا ، دح  ىلإ 

ملعتت الو  اهفاذحب  ءاطخألا  سفن  رركت  بوعشلا  نأ  دجن  خيراتلل  مظتنملا  راركتلا 

.اهئاطخأ نم 

ناك يتلا  ةيخيراتلا ، ثادحألا  ضعب  صخلي  باتكلا  اذه  نإف  قلطنملا  اذه  نمو 

ةطلسلاو موكحملاب ، مكاحلا  ةقالعب  قلعتت  ثادحأ  يضاملا ، يف  ميظع  رثأ  اهل 

يتلاو ةخألا ، ماوعألا  يف  رصم  يف  ترركت  يتلا  كلت  صاخ  لكشبو  بوعشلاب ،

! هيلإ لصت  داكت  يذلا  قباطتلا  مكل  ةديدشلا ، ةشهدلا  نم  ةلاح  اهركذت  ثدُحي 
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، اندادجأ اهب  عقو  يتلا  اهتاذ  ءاطخألا  رركن  ح  اننأ  لقاع  عقوتي  فيكف 

! ةرياغم جئاتن  ىلع  لصحنس  اننأ  هفاذحب ؛ هتاذ  بولسألابو 

رومألاو ثادحألا  نم  ديدعلا  عقوتن  ىتح  خيراتلل  ةققدم  ةرظن  انيفكت  هنأ  عم 

نوكت ىتح  تارم ، ةدع  يضاملا  لعفلاب يف  تثدح  دق  ثادحألا  كلت  نأل  ةيلبقتسملا ،

.مهناطوأ ىلع  لعفلاب  نوفئاخلاو  ءالقعلا  اهنم  ديفتسي  اًربعو  اًسورد 

ليهجت لظ  يف  يدانت ، نمل  ةايح  ال  نكل  لعفلاب ، تثدح  دق  رومألا  كلت  لك 

رصتنملا هبتكي  خيراتلا  نأل  هفييزت ، لعفلاب  مت  يذلا  خيراتلا  ىلع  ميتعتو  بييغتو 

ةروثلاو ةروث ، بالقنالاو  ةسكن ، ةزهلا  تراصف  ةقيقحلل ، اًقفو  سيلو  هاوهل  اًقفو 

...ةرماؤم
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ناونع نودب  لاقم 
لوألا ءزجلا 

__________________

وه اإ  قالطإلا ، ىلع  يأر  يأ  نع  ربعي  الو  هبتاك ، يأر  نع  ربعي  لاقملا ال  اذه  *

ال ةيقيقح ، ثادحأ  ىلع  ءوضلا  طيلست  دعب  صاخلا ، هيأر  نيوكت  ةيرح  ئراقلل  كرتي 

.اهيغت ئراقلا  وأ  بتاكلل  نك 
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ربمتبس ١٩٩٣  ٢٨

ابابلا ةسادق  ةسائرب  ةيسكذوثرألا  ةيطبقلا  ةسينكلل  سدقملا  عمجملا  عمتجا  »

، ةثلاث ةسائر  ةرتفل  كرابم  ينسح  دمحم  سيئرلا  حيشرت  دييأت  ررقو  ثلاثلا ، ةدونش 

تازاجنإلا همامأ  عضي  سدقملا  عمجملاو  اهرارقتساو ، اهتمالسو  رصم  خل  كلذو 

هرشن امو  رومألل ، هفيرصت  نسحو  هتمكحب  كرابم ، سيئرلا  اهب  ماق  يتلا  ةميظعلا 

ىتش يف  مهئانبأ  لكب  نوبيهي  عمجملا  ءاضعأو  يأرلل ، ةيرحو  ةيطارقد  نم 

مهرودب اوموقيل  ءاتفتسالا ، موي  مهتاوصأب  ءالدإلل  اًعيمج  اوبهذي  نأ  تاظفاحملا 

«. ةلودلا سيئر  رايتخا  ينطولا يف 

.ةيسكذوثرألا ةيطبقلا  ةسينكلل  يمسرلا  قطانلا  ةيسقرملا  ةزاركلا  ةلج  رشن  - 

ويام ١٩٩٩  ٢٩

يوبابلا رقملاب  عمتجملا  ةيسكذوثرألا  ةيطبقلا  ةسينكلل  سدقملا  عمجملا  »

سيئرلا ديسلا  حيشرت  نوديؤي  ثلاثلا ، ةدونش  ابابلا  ةسادق  ةسائرب  ةيسابعلاب ،

معنت هتدايق ، تحت  رصم  هتشاع  امل  اًرظن  ةديدج ، ةسائر  ةرتفل  كرابم ، ينسح  دمحم 

هفيرصت نسحو  ةبقاثلا  هتصبو  هتدايس  ةمكح  ببسب  يأرلا  ةيرحو  ةيطارقدلاب ،

نأ تاظفاحملا  ىتش  مهئانبأ يف  لكب  ةسينكلا  رابحأو  ابابلا  ةسادق  بيهيو  رومألل ،

رايتخا ينطولا يف  مهرودب  اوموقيل  ءاتفتسالا ، موي  مهتاوصأب  ءالدإلل  اًعيمج  اوبهذي 

« ةلودلا سيئر 

.ةيسكذوثرألا ةيطبقلا  ةسينكلل  يمسرلا  قطانلا  ةيسقرملا  ةزاركلا  ةلج  رشن  - 

ويلوي ٢٠٠٥

ب طابقألا   » هلاقم رشني  ضراعملا  دغلا  بزح  وضع  ليمج » تابوليف   » سقلا

يرصملا ماظنلا  ةبعل  اًحضاف  ملسملا » ناوخإلا  نادنسو  ينطولا  بزحلا  ةقرطم 
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تثدح يف يتلا  ةيفئاطلا  ثادحألا  لكب  ةاق  اًدراس  رصم ، يف  يحيسملا  جدتل 

ماظنلا اهل  جوري  يتلا  ةيديلقتلا  ةركفلا  ميطحت  ىلإ  كلذب  ًافداه  كرابم ، دهع 

ناوخإلا نأ  اًدكؤم  رصم ، يحيسملا يف  يمحي  يذلا  وه  كرابم  ماظن  نأب  ةسينكلاو ،

.ةدحاو ةلمعل  ناهجو  ينطولا  بزحلاو 

نع ةرداصلا  ةيبيطلا » ةبيتكلا  ةلجم   » نم مقر ١١  ددعلاب  ةلاقملا  ترشن  - 

.لخنلا ةبزعب  سلك  ابابلاو  ءارذعلا  ةسينك 

ويلوي ٢٠٠٥  ٢٩

ةرمل ةسائرلل  مكحشرت  ربخب  اًدج  اندعس  كرابم ، ينسح  دمحم  سيئرلا  ديسلا  »

« هللا ةئيش  مكئنهن  فوسو  انبولق ، لكب  كديؤن  كعم ، انلك  ةيلات ،

كرابم ينسح  دمحم  سيئرلا  ىلإ  ثلاثلا  ةدونش  ابابلا  نم  لسرملا  باطخلا  صن  - 

.ةدونش ابابلا  عيقوتب  اًروهمم 

سطسغأ ٢٠٠٥

سقلا فاقيأب  اًرارق  ةزيجلا ، ةيشرابيإل  يعرفلا  يلكإلا  سلجملا  ردصأ  »

ابنألا هلاق  ام  بسحب  هنأل  فصنو ، رهش  ةدمل  ونهكلا  لمعلا  ةسرم  نع  تابوليف 

اذه يف  باوصلا  هبناج  دق  تابوليف  سقلا  نإف  سدقملا ، عمجملا  تركس  يوشيب 

لك ْعضختل   » لوقي يذلا  سدقملا  باتكلاو  ةسينكلا  ديلاقت  فلاخ  دق  هنأل  لاقملا ،

يه ةنئاكلا  طالسلاو  هللا ، نم  الإ  ٌناطلس  سيل  هنأل  ةقئافلا ، طالسلل  سفن 

طب ٢:١٧)». ١ « ) كلملا اومركأ  هللا ، اوفاخ  و« ور ١٣: ١)  ، ) هللا » نم  ةبترم 

«. ةيبيطلا ةبيتكلا  ةلجم   » نم مقر ١٢  ددعلا  - 

سطسغأ ٢٠٠٥

مهدعسي ةيسكذوثرألا  ةيطبقلا  ةسينكلا  ةفقاسأو  ةنراطمو  ةدونش  ابابلا  »

١٤

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/06-Resalet-Romya/Tafseer-Resalat-Romia__01-Chapter-13.html


ةيسايس ةمكح  نم  هيف  هنوري  امل  رصمل ، هتسائر  كرابم يف  ينسح  سيئرلا  ةيرارمتسا 

ةبغرل ةباجتسالا  هنودشاني  كلذل  دالبلا ، نوؤش  ةرادإب  ةقيمع  ةربخو  ةحسو 

«. هنوديؤيو هنوبحي  لكلاو  ةيلات  ةرودل  ةيروهمجلا  ةسائرل  هسفن  حيشرتب  هجلا 

.ةيسقرملا ةزاركلا  ةلج  رشن  - 

رياني ٢٠١٠  ٥

لوقأ ينكل  ينطولا ، بزحلل  مكتاوصأ  اوطعت  حيسملل ال  لوقأ  نأ  ليحتسي  »

، ينطولا بزحلا  يأ  اًكحاض ...)  ) مكمض هيلإ  حاتري  نمل  مكتاوصأ  اوطعأ  مهل 

نأ عيطتسأ  الو  سيوك ، ةيروهمج  سيئر  ىقبي  نكممو  سيوك  باش  كرابم  لجو 

«. ةروثلاب نمؤن  نحنف ال  رصمل ، اًسيئر  كرابم  لج  حبصي  نأ  ةركفل  حاترأ  ركنأ أ 

جمانرب بيدأ يف  ورمع  يمالعإلا  عم  ةدونش  ابابلا  هارجأ  راوح  نم  تافطتقم  - 

.ًابيرقت دحاو  ماعب  ةيرصملا  ةروثلا  لبق  مويلا » ةرهاقلا  »

ليربأ ٢٠١٠  ١١

يف ةسينكلا  هجوت  رظتنأو  ..كرابم  سيئرلا  دييأت  ىلإ  انوعدي  سدقملا  باتكلا  »

، اهناوأ لبق  ةيسايس )...(  ةكرعم  لخدت يف  الأ  بجي  ةسينكلاو  لج ، حشرت  لاح 

، كرابم لج  مأ  كرابم  سيئرلا  وه  ينطولا  بزحلا  حشرم  ناك  اذإ  فرعن  اننأل ال 

داشأ ةسائرلل ، كرابم  لج  حيشرت  هيأر يف  نع  ةدونش  ابابلا  لبق  نم  انلأس  امدنعو 

نأ نكمملا  نمو  اهتقول ، هحيشرت  هيأر يف  ليجأت  بلط  هنكلو  هحدمو ، لجب  ابابلا 

لوقي يف لوسرلا  سلوب  نأل  ةيروهمجلا ، سيئر  عم  مازتلا  اهيدل  ةسينكلا  نإ  لوقت 

ناطلسلا مواقي  نمو  هللا  نم  بيترتب  يه  ةنئاكلا  طالسلا  نإ   » سدقملا باتكلا 

اذه يف  ايأر  لوقتس  ةسينكلا  تناك  اذإ  فرعأ  ال  نآلا  ىتحو  هللا ،» بيترت  مواقي 

مالك اهرابتعا  يف  عضت  نأ  ةسينكلا  ىلع  بجي  هنإ  لوقأ  ينكلو  ال ، مأ  عوضوملا 
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«. لوسرلا سلوب 

يرصملا ةديرج  عم  سدقملا  عمجملا  تركس  يوشيب  ابنألا  راوح  نم  تافطتقم  - 

.مويلا

رياني ٢٠١١  ٢٢

نحنو ال يد ، تارهاظملل  وعديو  يد  تارهاظملاب  موقيب  يللا  فراع م  انحإ  »

«. ةطلسلا يصعي  الو  روثي  بعش ال  طابقألاو  دلبلل ، مالسلا  نيزياعو  اذه  ىلع  قفاون 

اًقلعم ثلاثلا  ةدونش  ابابلا  عم  يديدحلا  سيمل  هترجأ  ويزفيلت  راوح  نم  ءزج  - 

.رياني موي ٢٥  تارهاظمل  ةوعدلا  ىلع 

رياني ٢٠١١  ٢٢

اهرارقتساو اهنمأ  لجأ  نمو  انيف ، شيعي  نطو  يه  يتلا  رصمل  انبح  قلطنم  نم  »

يتلا قوقحلاب  ةعورشم  بلاطم  وحن  نوناقلاب ، مازتلالاو  لقعلل  ماكتحالل  وعدن 

ّةفاك ثحن  قلطنملا  اذه  نمو  ةماده ، ىضوف  ةكراش يف  تسيلو  روتسدلا ، اهرقي 

تارهاظملاب تسيل  هنأل  رياني ، تارهاظم ٢٥  جورخلا يف  مدع  ىلع  يطبقلا  بابشلا 

نأل جاجتحالا ، موي  باهذلا  مدع  طابقألا  ىلعو  تالكشملا ، لحت  رجانحلا  ولعو 

طابقألا عومج  ىلعو  بغشلا ، ةراثإل  ةيفلسلا  تاعجلاو  ناوخإلا  ةعج  اهءارو 

«. لزانملا وأ  سئانكلا  ةالصلل يف  رياني  موي ٢٥  فاكتعالاب  رجهملا  دالبو  رص 

يعافدلا توهاللا  ذاتسأ  طيسب ، حيسملا  دبع  سقلا  هردصأ  نايب  نم  تافطتقم  - 

.درطس ءارذعلا  ةسينك  نهاكو  ةيسكذوثرألا  ةيطبقلا  ةسينكلا  يف 

رياني ٢٠١١  ٢٥

طابقألا ةيعوتب  تاظفاحملا ، فلتخم  ةفقاسألا يف  ثلاثلا ، ةدونش  ابابلا  بلاط  »

تاعجلا ضعب  اهمظنت  تاجاجتحا  وأ  تارهاظم  يأ  يف  ةكراشملا  مدعب 
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ةفقاسألل ابابلا  هجوو  .ةيصخشلا  حلاصملا  باحصأب  اهفصو  يتلا  تظنملاو ،

زيكرتلاو رارقتسالا ، برض  لواحت  يتلا  تاعجلا  دض  طابقألا  ةيعوت  ىلع  ديدشتلاب 

«. سئانكلاب تاظعلا  لالخ  رومألا  هذه  ىلع 

.فسويلا زور  ةديرجب  لداع  لكيام  بتك  - 

رياني ٢٠١١  ٣١

ًايفتاه كرابم  سيئرلاب  لصتا  هنأ  مويلا » ةايحلا   » جمانربل ثلاثلا  ةدونش  ابابلا  دكأ 

مدقم هل  بجعتسا  يذلا  رمألا  كاعم ،» انحإ   » هل لوقيو  هتحص  ىلع  نئمطيل  سمأ ،

..يد ةكرحلاب  تمق  يللا  ديحولا  تنأ   » ابابلل لوقيل  بيدأ  ورمع  يمالعإلا  جمانربلا 

ةدونش فاضأو  حوضوب ،» مهيأر  اولوقي  سيئرلا   نم  بيرقلا  نم  ةتك  سان 

ءايشأ وأ  تارهاظم  كراشن يف  نأ  دون  الو  ءوده  شيعن يف  نأ  دون  انتعيبطب  نحن  »

مهتكراشم يف دعب  طابقألا  نم  بابشلا  رمأ  دق  نوكي  نأ  ىفنو  عونلا ،» اذه  نم 

«. مهرمأن نأ  نود  تارهاظملا  اوكراشي يف  مه    » لاقو تارهاظملا ،

.قورشلا ةديرج  مشاه يف  ىفطصم  بتك  - 

رياربف ٢٠١١  ٢

ةمغن يد  نأل  ملسمو ، طابقأ  لوقاه  شم  يرصمك ، عمجتنب  انلك  انحإ  »

اوجرخ نامألل ، اوجرخ  رارقتسالل ، اوجرخ  مهلك  يرصملا  نإ  لوقب  انأ  نكل  ةضوفرم ،

«. نامألا ربل  رصم  ةسم  دوقي  يذلا  دئاقلا  وه  كرابم  ميعزلا  نوكي  نأ  اهلك ، رصمل 

هتدايق ءانثأ  يف  يرصملا ، نويزفيلتلل  سريواس ، بيلص  ىتم  صمقلا  ثيدح  نم  -

.سدنهملاب دومحم  ىفطصم  ناديم  يف  كرابمل ، ةديؤم  ةنهكلا  نم  ةسمل 

رياربف ٢٠١١  ٨

هنييعت ىلعو  ثادحألا ، هلخدت يف  ىلع  كرابم  سيئرلا  ديسلا  لكلا  قوف  ركشن  »
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دقلو ةديدجلا ، ةرادإلل  اًسيئر  قيفش  دمحأ  قيرفلاو  هل ، ًابئان  نيلس  رمع  ديسلا 

«. هعم لك  بعشلاو  هعم ، انلك  اننإ  هل  لوقنو  هييحنو  هركشن  سيئرلا  ديسلاب  انلصتا 

، ةرشابم ءاوهلا  ىلع  يرصملا  نويزفيلتلاب  ةيفتاهلا  ةدونش  ابابلا  ةلخادم  نم  - 

.طقف مايأ  ةثالثب  خألا  اذه  يحنت  لبق  ..كرابمل  اًدييأتو  ًعد 

رياربف ٢٠١١  ١٥

رصم يف داق  يذلا  رياني ، بابش ٢٥  هيزنلا ، رصم  بابش  ييحت  ةيطبقلا  ةسينكلا  »

نيذلا نطولا  ءادهش  ءامد  ةيلاغ ، ءامد  كلذ  ليبس  يف  لذبو  ءاضيب ، ةيوق  ةروث 

دارفأو مهلهأ  يزعن  نحنو  هلك ، بعشلا  مهدجم  لب  اًشيجو ، ةدايق  رصم  مهتدجم 

تاوقلل ىلعألا  سلجملاو  لسابلا ، رصم  شيج  ييحت  ةيطبقلا  ةسينكلاو  مهتارسأ ،

«. ىروشلاو بعشلا  يسلجم  لح  هفقوم يف  ديؤنو  ةحلسملا ،

علخ بقع  ةيسكذوثرألا  ةيطبقلا  ةسينكلا  هتردصأ  ىمسر  نايب  نم  ءزج  - 

.ثلاثلا ةدونش  ابابلا  عيقوتب  اًروهمم  كرابم ،

سرام ٢٠١١  ٧

لصحتو لعاف  لعفب  فطختت  رياني  ةروث ٢٥  نسحل  فياخو  بوعرم  انك  انحإ  »

«. ملسملاو طابقألا  ةنتف ب 

يف لضف ، لالب  بتاكلاو  ةدوف  يرسي  يمالعإلا  عم  حيسملا  دبع  سقلا  ءاقل  نم  - 

ةروثلل يداعملا  هفقوم  ريربت  ًالواحم  نوأ  يف »  » ةيئاضف ىلع  مالك » رخآ   » جمانرب

.قباسلا يف 

سرام ٢٠١١

ةطقن ناك  هنأل  هييحب ، انأ  هد  رياني  بابش ٢٥  ..بابشلا  اذه  ييحاب  انأ  ًالوأ  »

لبق ٢٥ ام  رصم  نإ  هدك ، بتكيه  خيراتلاو  رياني ، لبق ٢٥  رصم  خيرات  ب  ةقراف 
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يسايسلا لمعلا  تشع يف  لجارك  انأو  رياني ، دعب ٢٥  رصم  نع  اًما  فلتخت  رياني 

اذه نأ  ايح  اًدبأ يف  روصتأ  شتنكام  ةقيقحلا  بابشلا  اذه  نإ  لوقاب  ةنس ٦٣ ، نم 

اولمعو ةوطخلا ، هذه  اوقبس  نكل ه  ات ، لايجأ  الو  انليج ، ثدحي يف  نأ  نكمم 

«. بابشلا اذه  ركشابو  هييحاب  انأ  ًايلاح  انأ  يللا  يلوطبلا  لمعلا  اذه 

سجرج رام  ةسينك  نهاك  سريواس ، ىتم  بيلص  صمقلا  راوح  نم  ءزج  - 

.يزاملا ظفاح  يمالعإلا  عم  ةيبرعلا  ةانق  ىلع  اربشب ، يشويج 

ربوتكأ ٢٠١١  ٩

، شينروكلا قيرط  اوعطق  نيذلا  طابقألا  نيرهاظتملا  تائم  نأ  نايع  دوهش  دكأ  »

تاجاجزلاو ةراجحلاب  وبسام  ىنبم  مأتب  فلكملا  شيجلا  دونج  قشرب  نوموقي 

دونج نم  مهلك  ًاباصم  نيرشعو  ءادهش  ةثالث  نم  كأ  كانه  نآلا  ىتح  ...ةقراحلا 

ةئف يديأب  نكلو  ودع ، يديأب  سيلو  يليئارسإلا  يديأب  سيل  نم ؟ يديأبو  شيجلا ،

، ةروثلا راوجب  فقو  يذلا  وه  نآلا ، بُرضي  يذلا  شيجلا  اذه  نطولا ، ءانبأ  نم 

هنأ مويلا  دجنل  يرصملا ، بعشلا  ءانبأ  نم  يأ  ىلع  ةدحاو  ةصاصر  قلطت  نأ  ضفرو 

«. شيجلا ءانبأ  ىلع  صاصرلا  قلطي  نم  كانه 

عم اًنمازت  يرصملا ، نويزفيلتلا  يدجم يف  اشر  ةعيذملا  ضيرحت  نم  تافطتقم  - 

.نيرهاظتملاب كتفلا 

ربوتكأ ٢٠١١  ١٠

امإو يرصملا ، شيجلا  تاعردم  تحت  اًسهد  امإ  مهفتح ، اوقل  ًايحيسم  اًرهاظتم   ٢٨

.وبسام ىنبم  مامأ  شيجلا  تاوق  صاصرب 

.ةيرصملا دئارجلا  تاتيشنام  نم  - 

ربوتكأ ٢٠١١  ١٢
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نأ الإ  وبسام ، ثادحأ  ةجيتن  ةحلسملا  تاوقلا  ب  نوباصمو  ءادهش  كانه  »

، اهلخاد ةيونعملا  حورلا  ىلع  اًصرح  كلذ  ركذ  مدع  ىلع  ةصيرح  ةحلسملا  تاوقلا 

نكت نيرهاظتملا   ضعبل  شيجلا  تاعردم  نم  تثدح  يتلا  سهدلا  ةيلمعو 

سلجملاو ودعلا ، عم  ىتح  فرصتلا  اذه  لثم  بكتري  يرصملا ال  شيجلاو  ةجهنمم ،

كانه نوكي  نأ  اًحجرم  وبسام ، مامأ  نانلا  قلطأ  نم  ةعيبط  نم  دعب  دكأتي   

نولمحي اوناك  وبسام  مامأ  نيرهاظتملا  ضعبو  فرطلا ، ىلع  نان  قالطإب  ماق  نم 

«. ةيبشخ داوعأو  فويسلاو  جنسلا  اهنم  ةكبو ، اًدج  ةبيرغ  ءايشأ 

ناكرأ ءاوللا  يركسعلا  سلجملا  اوضع  هدقع  يذلا  يفحصلا  رؤملا  نم  عطاقم  - 

.وبسام ثادحأ  لوح  يزاجح ، دومحم  برح  ناكرأ  ءاوللاو  ةرع ، لداع  برح 

رياني ٢٠١٢  ٧

ةيئاردتاكب داليملا  ديع  سادق  تالافتحا  يف  هتملك  ثلاثلا  ةدونش  ابابلا  أدب  »

روضحلاب ئجوف  عيمجلا  نأ  الإ  يركسعلا ، ةداقلا  ةيحتب  ماق  اهتيادب  يفو  ةيسابعلا ،

بابشلا درطب  ةيسنكلا  ةفاشكلا  ءاضعأ  ماقو  ركسعلا ، مكح  طقسي  طقسي  فتهي 

ديع سادق  روضحل  يركسعلا  سلجملا  ءاضعأ  ضعب  ةوعد  دض  فاتهلاب  اوماق  نيذلا 

«. داليملا

.نايع دهاش  نع  ًالقن  - 

رياربف ٢٠١٢  ٢٥

ةيرحلا بزحب  يذيفنتلا  بتكملا  وضع  ينيسحلا ، دعس  لبقتسي  يوشيب  ابنألا  »

هعمو ىربكلا ، ةلحملاب  سوينوطنأ  ابنألا  ةسينكب  بعشلا  سلجم  وضعو  ةلادعلاو 

ةلادعلاو ةيرحلا  دفول  ركشلا  يوشيب  ابنألا  هجو  هبناج  نمو  ةعجلا ، نم  تادايق 

«. ةرايزلا هذه  ىلع 
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«. عباسلا مويلا   » ةديرجب ربخ  – 

وينوي ٢٠١٢  ٢٧

اهسأر ىلع  ةسينكلا ، نم  اًدفو  يروهمجلا  رصقلاب  يسرم  دمحم  سيئرلا  ىقتلا 

مض زوفلاب  يسرم  سيئرلا  هئنهت  ةرايز  يف  كريرطبلا ، ماقم  مئاق  سويموخاب  ابنألا 

.يوشيب ابنألاو  ايمرإ  ابنألاو  ارده  ابنألاو  ىسوم  ابنألا  يسنكلا  دفولا 

.رادملا ةديرج  - 

وينوي ٢٠١٢  ٢٨

ةبحملاو ةبيطلاب  ءيلم  بلق  ىلع  انفرعت  ذإ  ..يسرم  روتكدلا  عم  انئاقلب  اندعس  »

مهيف ن  يرصملا  عيمج  وحن  ةشايجلا  هرعاش  ةنينطلاب  انبلق  ألتماو  عضاوتلاو ،

«. طابقألا

سيئر يسرم  دمحمل  هترايز  ىلع  اًقيلعت  بابشلا ، فقسأ  ىسوم  ابنألا  - 

.رتيوت يعتجالا  لصاوتلا  عقوم  ىلع  ةيروهمجلا ،

ربمتبس ٢٠١٢  ٦

ظفاحم ينيسحلا  دعس  سدنهملا  سدقملا ، عمجملا  تركس  يوشيب  ابنألا  أنه 

هل اًينمتم  ًاظفاحم ، هنييعت  يف  ةيسايسلا  ةدايقلا  ةقثل  ديدجلا ، خيشلارفك 

«. مدقتلاو راهدزالا  ماود  ةظفاحمللو 

.دلبلا ىدص  عقوم  - 

ربمتبس ٢٠١٢  ٢١

وه يسرم  نأ  كش  الو  اكيرمأل ، يسرم  سيئرلا  ةرايز  حاجنل  قسنت  ةسينكلا  »

نآلا عتجا  دقعب  موقي  ديفيد  ابنألاف  اذل  هتلحر ، حاجن  انمهيو  يرصملا ، لك  سيئر 

«. سيئرلا ةرايز  قيسنتل  اكيرمأ  يف 
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ةسينكلا مساب  يمسرلا  ثدحتملاو  اهعباوتو  اطنط  فقسأ  الوب  ابنألا  حيرصت  - 

.عباسلا مويلا  ةديرجل 

رياني ٢٠١٤  ١٣

انب ايرح  راص  هلوح ، قفاوتلاو  ةكراشملا  هذه  ىلع  ءانبو  ...مَعِنلا  ديزي  معن  لوق  »

تركذت روتسدلا  داومل  ءارق  ءانثأو  ءاتفتسالا ، اذه  ةيباجيإب يف  كراشن  نأ  اعيمج 

«. مَعِنلا ديزي  معن  لوق  لئاقلاو  ميدقلا  رعلا  لثملا  كلذ 

.مارهألا ةديرجب  اثلا  سورضاوت  ابابلا  ةلاقم  نم  ءزج  - 

ليربأ ٢٠١٤  ٢١

ةروث اهنإ  هيف  تلق  اًرعش ، رياني  ةروث ٢٥  تبتك يف  ًاكريرطب  يتماسر  لبقو  يننإ  »

ةثيبخ دايأ  دوجو  لوح  هيلإ  بسن  ام  ًايفان  اهوقرسو ،» نورخآ  اهبكرو  سانأ ، اهب  ماق 

.رياني ةروث ٢٥  فلخ  فقت 

.ةيدنكلا زوين  دوج  ةفيحص  عم  اثلا  سورضاوت  ابابلا  راوح  نم  - 

ربمفون ٢٠١٤  ٤

«. هانرسخ اطلتخا  اذإ  رجحلاك ، ةسايسلاو  ةضيبلا  لثم  نيدلا  »

.ةيسكذوثرألا ةيسورلا  ةسينكلا  ةانق  عم  اثلا  سورضاوت  ابابلا  راوح  نم  - 

ربمسيد ٢٠١٤  ٢٣

رابتعالاب ذخألا  نم  دب  الو  مالسلا ، نم  دوقع  نم ٣  برقي  ام  رصم  مكح  كرابم  »

تاونس يف عبرأ  ىضق  هنأو  ةصاخ  هتيالو ، ةرتف  لالخ  هلعف  امو  هلاعفأ ، نسحو  هرمع 

ديدحتلاب ملعأ  الو  وبسام ، ثداح  نع  نآلا  قرطتلا  ةمكحلا  نم  سيلو  نجسلا ،

أشنت ةلكشملاو  ابابلا ، بصنم  ينييعت يف  لبق  ثدح  هنأل  ثداحلا ، نع  لوؤسملا  نم 

بجي هنإ  ثيح  ةسايسلاو  نيدلا  رمدي  هنإف  كلذبو  ةسايسلاب ، نيدلا  طلخي  نمم 
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«. هنيب ماتلا  لصفلا 

.ةينابسإلا ودنوملأ  ةفيحص  عم  سورضاوت  ابابلا  راوح  نم  تافطتقم  - 

رياني ٢٠١٥  ٣

طابقألل ةماعلا  تاقالعلا  ةنجل  سيئرو  اهعباوتو  اطنط  فقسأ  الوب ، ابنألا  فصو 

، ثيدحلا طابقألا  خيرات  يف  أوسألا  ةرتفلاب  ناوخإلا  ةعج  مكح  ةرتف  ةسينكلاب ،

ةروث ٣٠ مايق  ذنم  ةيخيراتلا ، مهتارتف  لضفأ  نوشيعي  طابقألا  نأ  الوب  ابنألا  فاضأو 

.ناوخإلا ةعج  مكح  طاقسإو  وينوي 

شماه ىلع  برعلا » يحيسملا  رود   » ةودن لالخ  اهاقلأ  الوب  ابنألا  ةملك  نم  - 

.ةيردنكسإلا ةبتك  دقعنملا  باهرإلاو » فرطتلل  ةيركفلا  ةهجاوملا   » رؤم

رياني ٢٠١٥  ٤

مهوجردتسا يحيسملا ، بابشلل  ناوخإلا  نم  ةعدخ  ناك  وبسام  ثداح  »

«. مهوكرت مث  شيجلا  ةهجاومل 

«. زوين ياكس   » ةانق عم  اثلا  سورضاوت  ابابلا  راوح  نم  ءزج  - 

رياني ٢٠١٥  ٧

لخاد رهظ  دقو  حيسملا  ىرن  ةأجف  حيسملا ، دالي  اًرشبم  كالملا  رهظ  ةأجفو ك  »

«. حيسملا داليم  موي  ةسينكلا 

يف ةيسابعلاب ، ةيسقرملا  ةيئاردتاكلل  يسيسلا  ةرايز  ىلع  اًقلعم  الوب  ابنألا  ةفاين  – 

.ىسوم دمحأ  عم  دلبلا  ىدص  ةانق  ىلع  ةيفتاه  ةلخادم 

رياني ٢٠١٦  ١٥

ناك لثم  ..رصم  بعشل  ءسلا  ةيطع  وهو  انل  ءسلا  نم  لسرم  هد  لجرلا  »

لضفأ يسيسلا  نأ  ةرشعلاب  مصبأ  انأ  ..يسيسلا  حبصأ  اذكه  رصمل  هللا  ةبه  لينلا 
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«. هلثم دحأ  رصم  خيراتب  ر  و  رصم ، مكح  سيئر 

، كب تولكب  ةدقلا  ةيئاردتاكلاب  ةيعوبسألا  هتظع  لالخ  نانوي  يراكم  سقلا  – 

.يسيسلا سيئرلا  تاسايس  نوضراعي  نيذلا  بابشلا  ًجاهم 
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ناونع نودب  لاقم 

اثلا ءزجلا 

...ىسنن ىتح ال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه اإ  قالطإلا ، ىلع  يأر  يأ  نع  ربعي  الو  هبتاك ، يأر  نع  ربعي  لاقملا ال  اذه 

ال ةيقيقح ، ثادحأ  ىلع  ءوضلا  طيلست  دعب  صاخلا ، هيأر  نيوكت  ةيرح  ئراقلل  كرتي 

.اهيغت ئراقلا  وأ  بتاكلل  نك 
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ويام ١٩٣٦  ٥

دجت الو  ءلظلا ، ةليللا  اهردب يف  مويلا  دقتفت  رصم  ...كلملا  ايحي  ...كلملا  تام  »

يلعيو هتكوش  زعي  مالسإلل  نمو  ...هانس  ىلع  يدهلا  دجت  نأ  تداتعا  يذلا  رونلا 

« . هتملك

.داؤف كلملا  ءاثر  ملسملا يف  ناوخإلا  ةديرج  – 

وينوي ١٩٣٦  ١٦

، ةنسح ةوسأ  وه  قوراف  ديدجلا  كلملا  ...هتمأل  ىلعألا  لثملا  قورافلا  ةلالج  »

«. نيدلا ىمح  يماحو  نمؤملا ، مأو  فحصملا ، يماحو  بابشلا ، رخفو 

.رصم شرع  قوراف  ءالتعا  ةبسانم  ملسملا يف  ناوخإلا  ةديرج  - 

رياربف ١٩٣٧  ٩

نويلم نإو ٣٠٠  هحور ، هب  جزمو  هبلق  ىلإ  نآرقلا  مض  دق  ..فحصملا  يماح  »

ايماح نوكي  نأ  ىلع  انعيابي  يذلا  لضافلا  كلملا  ىلإ  مهحاورأ  وفهت  اعلا  ملسم يف 

«. فحصملل

كولسلاب ةددنملا  ةيبعشلا  تارهاظملا  ىلع  اًدر  ملسملا ، ناوخإلا  ةديرج  – 

نم كمأ  تاه  اكيو  اي  اكيو   » قورافل تفته  يتلاو  ةكلاملا ، ةرسألل  رتهتسملا 

«. اكيرمأ

١٩٣٨

«. كلملا عم  هللا  »

ةبضاغلا بعشلا  هج  فاته  ىلع  اًدر  ناوخإلا ، عومج  تافاته  نم  – 

دعب ساحنلا ، ةرازو  ةلاقإ  قوراف  لواح  امدنع  قلطنا  يذلاو  ساحنلا ،» عم  بعشلا  »

.ةلودلا تاسسؤم  ىلع  يروتسدلا  كلملا غ  ذوفن  نم  دحلاب  خألا  ةبلاطم 
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رياربف ١٩٤٦  ٢١

«. نيزهاج ناوخإلا غ  »

كارتشالل يف هتوعدل  لعلاو  ةبلطلل  ةينطولا  ةنجللا  دفو  ىلع  انبلا  نسح  در  - 

اهداق ةمخض  دييأت  ةرهاظم  نم  طقف  مايأ  ةرشع  دعب  ةينطولا ،» ىوقلا  تارهاظم  »

تهجتا يتلاو  رياربف ١٩٤٦  يف ١١  ةعماجلاب ، ناوخإلا  تادايق  نم  نمؤم ، ىفطصم 

.كلملل ةيلاوم  تاراعش  ةددرم  سيلوبلا ، ةسارح  يف  نيدباع ، رصق  وحن 

ويام ١٩٤٦

«. ًايبن ًالوسر  ناكو  دعولا  قداص  ناك  هنإ  ليعسإ  باتكلا  ركذاو يف  »

بقلملا ءارزولا  سيئر  يقدص  ليعسإ  ىلع  ًاينثم  نمؤم  ىفطصم  ةبطخ  نم  – 

تالافتحالا ةعاق  باوبأ  رسك  مت  امدعب  ءايبنألاو ، لسرلاب  هايإ  اًهبشم  بعشلا ، دالجب 

.يقدص معدل  مهرؤم  ةماقإل  داؤف ، ةعماجب  ةونع  ىربكلا 

ربمسيد ١٩٤٨

ول يرصبلا : نسحلا  لوقب  مزتلم  انأو  رباكم ، لك  الإ  هركني  شرعلل ال  انءالو  نإ  »

« ًاثك اقلخ  هحالصب  حلصي  هللا  نإف  ناطلسلل ، اهتلعجل  ةباجتسم  ةوعد  تناك يل 

، قوراف كلملل  يفحصلا  راشتسملا  تباث ، ميرك  عم  انبلا  نسح  راوح  نم  - 

.لوألا ةعجلا  لح  رارق  نع  عجارتلا  ىلع  كلملا  ثح  ًالواحم 

ويام ١٩٥١

شرع ىلع  لوألا  قوراف  كلملا  سولج  ديعب  يضاملا  دحألا  موي  دالبلا  تلفتحا  »

مدقتت ذإ  ةوعدلاو  ناران ، ةكلملاب  هتلالج  جاوزب  لفتحا  ك  ديتعلا ، هدادجأ 

نأو كلملا  تاذ  ظفحي  نأ  بكلا  يلعلا  هللا  ىلإ  لهتبت  نيديعلاب ، ةئنهتلا  ميظعب 

«. هب مالسإلا  زعيو  مالسإلاب  هزعي  نأو  ةديعس  اًدايعأ  اهلك  همايأ  لعجي 
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قوراف كلملا  ةئنهم  ملسملا ، ناوخإلا  ةعج  نم  ةرداصلا  ةوعدلا  ةلجم  - 

نم هقالطب  ةددنم  دالبلا ، ءاحنأ  ىتش  بوجت  تارهاظملا  تناك  نيب  اثلا ، هجاوزب 

« ةراعدلا تيب  نم  ةراهطلا  تجرخ   » ةفتاه بعشلا  ةقوشعم  ةديرف  ةكلملا 

ربمفون ١٩٥١  ١٤

ىلإ اًدشرم ، هنييعت  روف  ملسملا ، ناوخإلل  اثلا  دشرملا  يبيضهلا  نسح  بهذو  »

هبحصيو قورافل ، هتعاطو  هدييأت  اًرهظم  تافيرشتلا ، لجس  عقويل يف  نيدباع  رصق 

«. ناوخإلا ةداق  نم  فيفل  كلذ  يف 

.ةيروهمجلا ةفيحص  ربخ يف  – 

ليربأ ١٩٥٢

عفرن ذإ  نحنو  لوألا ، قوراف  ةلالجلا  بحاص  سولج  ديعب  مويلا  رصم  لفتحت  »

اذه ءيجي  نأ  صلخم  هللا  وعدن  انيناهت ، لجأ  كلملا  ةلالجلا  بحاص  ماقم  ىلإ 

ةيرحلا للح  نم  ةبيشق  ةلح  لفري يف  لينلا  يداوو  لبقملا ، ماعلا  نوميملا يف  ديعلا 

«. ةدوشنملا ةدحولاو  لماكلا  لالقتسالاو  ةقحلا 

.ةوعدلا ةلجم  نم  ددعلا ٦٤  -- 

ويام ١٩٥٢  ٢٥

دض تلاعت  يتلا  تاحيصلا  ركنتسنو  ىدفملا ، كلملل  ءالولا  ضورف  عفرن  »

«. اهنع دعبلا  لك  ملسملا  ناوخإلا  دُعب  دكؤنو  ةيماسلا ، مكباتعأ 

.نيدباع يارس  تافيرشتلا يف  لجس  اًعقوم يف  يبيضهلا  نسح  خيشلا  - 

سطسغأ ١٩٥٢

، هفالغ ىلع  بيجن  دمحم  ءاوللا  ةروص  لمحي  ةوعدلا  ةلجم  نم  صاخ  ددع 

كلملا ىلع  تضق  يتلا  ةكرابملا  ةروثلل  اهتكرابم  ةنلعم  ويلوي ، ةروث ٢٣  ةبسان 
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.دئابلا دهعلاو  دسافلا 

سطسغأ ١٩٥٢

عقوتن انك  اننأل  تلق ، انفيخت ك  ال  اهبابسأو ، اهثعاوب  تناك  ايأ  تاكرحلا ، هذه  »

الف ةنيكم ، ةيوق  ةضبق  ةخألا يف  هسافنأ  ظفلي  هلمكأب  ادهع  نإ  اهنم ، عنشأ  وه  ام 

«. ىهتنا دق  دهع  هنكلو  هيعارذب ، حوطي  نأو  هيلجرب ، سفري  نأ  دب 

ىفطصم مادعإ  ًاكرابمو  اًديؤم  رابخألا ، ةديرج  يف  بطق  ديس  لاقم  نم  – 

.راودلا رفك  ثادحأ  ًلظ يف  مهتملا  لماعلا  يرقبلا  دمحمو  سيمخ 

سطسغأ ١٩٥٢  ١٥

، رئاودلا اهب  نوصبرتي  ةمألا  موصخ  نأ  ىلع  راودلا  رفك  ةثداح  تلد  دقل  »

ءانبأب نوملسملا  ناوخإلا  بيهي  كلذ  لجأ  نم  ديكلا ، صخرأ  اهتروثل  نوليكيو 

لالج ىلع  َةظَفَحو  ةضهنلا  هذهل  اسارح  مهسفنأ  نم  اوذختي  نأ  ةماع ، نطولا 

طابحإل نوع  نم  مهعسي  ام  لك  اومدقيو  نيدسفملاو ، ةاغبلا  اوبقعتي  نأب  اهتاوطخ ،

«. دالبلا ىلإ  ةءاسإلا  وأ  نمألاب  لالخإلا  اهب  داري  ةلواحم  ةيأ 

ىفطصم مادعإل  كرابملاو  ديؤملا  يمسرلا  ملسملا  ناوخإلا  ةعج  نايب  نم  – 

.راودلا رفك  ثادحأ  ًلظ يف  مهتملا  لماعلا  يرقبلا  دمحمو  سيمخ 

ويام ١٩٩٤  ١٥

«. نيرهش دعب  نوجرخيسو  نُُذأ  ةدَش  هذه  »

ةرهاظم ميظنت  هنم  بلط  امدنع  يوابرخلا  تورث  ىلع  يبيضهلا  نومأم  در  - 

يف ةكراشملا  ىلع  اورصأ  نيذلا  هباحصأو ، حون  راتخم  لاقتعا  ىلع  ةيجاجتحا 

يماحملا هل  ضرعت  يذلا  يشحولا  بيذعتلا  ىلع  اًضارتعا  ماحملل ، ماعلا  بارضإلا 

ماحملا ةكراشمل  يبيضهلا  نومأم  ضفر  نم  مغرلا  ىلع  دم » ثراحلا  دبع  »
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ةلودلا نمأ  زاهج  سيئر  عم  كلذ  ىلع  قفتا  هنأل  تارهاظملا ، هذه  ناوخإلا يف 

«. ةدحاو دي  كرابمو  ناوخالا   » يوابرخلا تورث  ذاتسألا  ةلاقم  نم  - 

رياربف ٢٠٠٣  ٢٦

جهانم نم  اجهنم  قالطإلا  ىلع  نوكت  نلو  تارهاظملا   نأ  هلل  نيدأ  انأ  »

، رهظلا شيلصتامو  تاعاس  سمخ  ةرهاظملا  ةيشام يف  لضفت  سانلا  نكمم  يغتلا ،

«. ضرفلا شادأام  وهو  غي  انبر  زياع  لجارلا  كيلع  هللاب  بيط 

ىلع ًكهتمو  اًرخاس  ناسح ، دمحم  يفلسلا  ةيعادلا  ةبطخ  نم  تافطتقم  – 

.كرابم ماظنل  ةضراعملا  تارهاظملا 

سرام ٢٠٠٣

كرتشملا مهرؤم  ينلع  لكشبو  ملسملا  ناوخإلا  ةعجو  ينطولا  بزحلا  دقع 

، ةقطنملا يف  نمألا  ظفحب  قلعتي  يف  يرصملا  رودلا  معدل  ةرهاقلا ، داتسا  يف 

يف ربكتو ، للهت  قيرفلا  هج  تناك  نيب  ناوخإلاو  ينطولا  تادايق  تبطخو 

متو يميلعلا ، دايز  مهسأر  ىلعو  ماحملا  نم  ددع  هيف  لقتعا  يذلا  تقولا  سفن 

ىلع اهرابجإل  ةموكحلا  ىلع  ةيضق  عفرب  مهمايق  دعب  يلداعلا ، نوجس  مهبيذعت يف 

عنم ىلع  سيوسلا  ةانق  ةئيه  رابجإو  ةيبرح ، ضارغأ  يف  ةانقلا  مادختسا  عنم 

.رورملا نم  ةيكيرمألا  ةيبرحلا  نفسلا 

رياني ٢٠٠٥  ١

ىلع هصرح  دكأو  هبجاو ، هتعاطو  رمألا  يلو  كرابم  سيئرلا  نأ  دشرملا  دكأ  »

كرابم ب  ةقالعلا  داسفإ  لبقي  ال  وهف  رابملا ، ماظنلا  بو  ناوخإلا  ب  ةقالعلا 

دجوت ال  هنأ  دكأو  ةضراعملا  نم  هتليضف  رخسو  ملسملا ، ناوخإلا  نم  هئانبأو 

«. همتها اهعي  ماظنلاو ال  رصم ، ةضراعم يف 
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.مويلا يرصملا  ةديرج  عم  فكاع  يدهم  دشرملا  راوح  نم  تافطتقم  - 

ويام ٢٠٠٥  ١٢

نم تسيل  ةروثلاو  ماظنلا ، طوقس  انل يف  ةحلصم  الو  ةروث ، لهأ  اوسيل  ناوخإلا  »

ليوط يف اهناسل  ةيافك  ةكرحو  كلذ ، ددرت  يتلا  ثيداحألل  اثك  برغتسأو  انتادرفم ،

«. هنباو كرابم  دض  اهتاراعش 

.طسوألا قرشلا  ةديرجب  فكاع  يدهم  دشرملا  عم  راوح  نم  - 

ويلوي ٢٠٠٥  ٢٠

يف رواشتنل  هعم  سولجلا  ىنأو  عنام  يدنع  سيلو  كرابم ، حيشرت  ديؤأ  انأ  »

«. ةمألا هذه  ةحلصم 

نم لقأ  رورم  دعب  مالع ، نسح  يفحصلا  عم  فكاع  يدهم  دشرملا  راوح  نم  – 

ًايسنج يف نهيلع  يدعتلاو  تايفحصلا  ىلع  دوسألا  ءاعبرألا  تاءادتعا  ىلع  نيرهش 

.ةعاس رخآ  ةلج  رشن  ويام ٢٠٠٥ -  ٢٥

ليربأ ٢٠٠٦  ٩

اومكحي ايزيلام  يملسم  تير  ايو  رصم ، يف  يللاو  رصم  وبأو  رصم  يف  ظط  »

.بيعش ديعس  يفحصلا  عم  فكاع  يدهم  دشرملا  راوح  نم  تافطتقم  «- رصم

.فسويلا زور  ةلج  رشن  - 

٢٠٠٧

، هيدي ىلع  خلا  لك  خلا  نوعقوتي  مهنإو  رصم ، زمر  كرابم  سيئرلا  نإ  »

لك سيئر  هنأل  كرابم  سيئرلا  ةيعرش  يف  اًموي  اوككشي  نوملسملا   ناوخإلاو 

«. يرصملا

، ملعملل ديدج  نوناق  عيقوت  لفح  يف  نايرعلا  ماصع  .د  تاحيرصت  نم  – 
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.ةيروهمجلا ةسائر  نم  ةيمسر  ةوعدب 

فصتنم ٢٠٠٩

نم نوكت  نلف  تماق  نإ  ةروثلا  كلت  نإو  ةروث ، ةاعد  اوسيل  نوملسملا  ناوخإلا  »

«. ناوخإلا عنص 

.ةعجلا تارؤم  ىدحإ  يسرم يف  دمحم  .د  ةملك  نم  – 

ربوتكأ ٢٠٠٩  ٢٩

كأ حشرتلا يف  ناوخإلل  قحي  هبجو ال  ةعجلاو ، نمألا  ام ب  قافتا  ثدح  »

، ةعقوتم نكت  دعاقم   ناوخإلا  حاستكال  ارظن  ةقفصلا  لمتكت  و  ةرئاد ، نم ١٥٠ 

يف ىرخأ ، ةيحان  نم  زع  دمحأو  ةيحان ، نم  كلام  نسحو  رطاشلا  مت ب  قافتالاو 

«. يداعملاب ناملوبلا  قدنف 

ماعلا دشرملل  يسايسلا  راشتسملا  يلازغلا ، ديمحلا  دبع  راوح  نم  تافطتقم  – 

.مويلا يرصملا  ةديرج  عم  ملسملا ، ناوخإلا  ةعجل 

ليربأ ٢٠١٠  ١٧

سيلو يرصملا ، لكل  دلاوك  سيئرك ، هبصنم  كرابم يف  عم  نولماعتي  ناوخإلا  نإ  »

حشرتي كرابم  لج  ذاتسألا  نإ  تلق  ىتح  ةسائرلل ، حشرتي  دحأ  ىلع  تاظفحت  اندنع 

«. ناسنإ يأ  يز  هيز 

.يلذاشلا ىنم  ةيمالعإلا  عم  عيدب  دمحم  دشرملا  راوح  نم  – 

ربمفون ٢٠١٠  ٢٥

عم تهافت  انيدلو  دفولاو ، عمجتلاو  ينطولا  عم  رئاود  قسنت يف  ةعجلا  نإ  »

مهل اًمارتحا  اجنلا ، وبأو  مالعو  يلاغو  يمزع  مامأ  حشر  عفدلا  انضفرو  نمألا ،

«. نطولل زومرك 
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.مويلا يرصملا  ةديرج  يسرم يف  دمحم  .د  راوح  نم  تافطتقم  – 

٢٠١٠

لك نأ  كرابم ، ينسح  سيئرلا  ديسلا  نم  بئانلا ، ةداعس  اي  بولطم  العف  له  »

شيعنب انحإ  « ..»؟ عاضوألا ليدعتل  ايصخش  لخدتي  مزال  رصم  ةدوجوم يف  ةلكشم 

شتناكام فقسأ  ىلإ  تلصو  ةيرحلا  نع  تابعتلا  نإ  ركني  ردقي  شدحام  رصع  يف 

ءيش هيف  هد  له  هغ ، وأ  كرابم  لج  ديسلا  حشرتي  نأ  له  «.. » هدك لبق  ةدوجوم 

ةلأسم يف  قح  هل  نطاومك  لوزنلل  همسا  حرطيب  سيئرلا  نبا  « ..»؟ بيعلا نم 

هباش امو  تاضهانملاو  تارهاظملاو  هفوشنب  يللا  رتوتلا  هد  لهاتسي  ةسائرلل ، حشرتلا 

.»؟ كلذ

ةانق ىلع  ةينويزفيلتلا  هللا  دبع  دلاخ  يمالسإلا  ةيعادلا  تاءاقل  نم  تافطتقم  – 

.ةروثلا لبق  سانلا 

رياني ٢٠١١  ٩

ةينب رياني  موي ٢٥  يدالوأ  ضعب  يعمو  هلل  ءاش  نإ  جرخأس  لئاسلا ، لوقي  »

الو جورخلا  كل  ىرأ  ال  ةبيط ؟ ةين  هذه  له  ئراوطلا ، نع  ضارلا  داوس غ  فكت 

«. تارهاظتلا هذه  كراشن يف  نل  اولاقو  اورواشت  خياشملا  مهعيمج ، خياشملا  كل  هاري 

ةروث ٢٥ يف  ةكراشملا  ةينامرحب  يماهرب  رساي  ةيعادلا  ىوتف  نم  تافطتقم  – 

.يفلسلا انأ  عقوم  ىلع  رياني 

رياني ٢٠١١  ١٨

انلز امو  رياني ، تارهاظم ۲٥  ةكراشملا يف  ررقن  ىتح  ةصاخ  ةوعد  انل  هجوت   »

«. عوضوملا سردن 

تارهاظم ةينطولا يف  ىوقلا  ةكراشم  ةعجلا  ضفرل  نايرعلا  ماصع  .د  ريربت  - 
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.ةبقترملا رياني   ٢٥

رياني ٢٠١١  ١٩

«. ةيبعشلا ةروثلا  بنجتل  بلاطم   ١٠»

رشن ةروثلا ، بنجتل  كرابمل  ةعجلا  اهتمدق  يتلا  تاحالصإلا  ةتشور  ناونع  – 

.نيال نوأ  ناوخإ  عقو 

رياني ٢٠١١  ٢٠

ىلع اصرحو  اندالب  هاجت  ةيلوؤسملاب  انروعشو  اننيدب  انكس  نِم  اقالطنا  »

ةكراشملا يف مدع  ىرن  فلا  رشن  ىلإ  فدهت  يتلا  ءادعألا  دصاقمل  اتيوفتو  اهتحلصم ،

«. رياني نم  نيرشعلاو  سماخلا  تارهاظت 

.يفلسلا انأ  عقوم  ىلع  يماهرب  رساي  ةيعادلا  نم  ةبوتكم  ىوتف  – 

رياني ٢٠١١  ٢٢

يتلا ةبرخملا  تابارضإلاب  الو  ةولهفلاب ، هذه  رقفلا  ةمزأ  نم  انتمأ  جرخت  نلف  »

«. اذه لث  رقفلا  عفري  نل  ءامدلا ، اهيف  كفست 

يف ةكراشملا  ضفرب  ةصاخلا  ناسح  دمحم  خيشلا  ةبطخ  نم  تافطتقم  - 

.رياني تارهاظم ٢٥ 

رياني ٢٠١١  ٢٣

«. ةقهارم تاوعد  يد  »

، ةيافك ةكرح  تادايق  دحأ  نابعش ، نيدلا  ءاهب  دمحأ  ىلع  يسرم  دمحم  ةباجإ  – 

.اًيمسر اهتكراشم  ةعجلا  نالعإب  خألا  هبلاط  امدنع 

رياربف ٢٠١١  ١

لك نكمم  شم  ام  ضعب ؟ عم  فلتخن  اننإ  لمتحت  يتقولد  ةلحرم  انحإ يف  له  »
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هيلعف ائيش  دسفأ  نم  ةقيرطب  اهيش  انحإ  اهلمعنه ، ةجاح  نيزياع  دحاو   ١٣

«. حلصي يللا  وهو  دسفأ  يللا  وه  ..هحالصإ 

ةعاسلا ناديملا ، نيرهاظتملل يف  هللا  دبع  دلاخ  ةيعادلا  راوح  نم  تافطتقم  – 

عيمجلا موقي  نأ  لبق  ناديملا  ضفب  مصتعملا  عانقإ  ًالواحم  ءاسم ، ةرشع  ةيداحلا 

.ناديملا جراخ  هدرطب 

رياربف ٢٠١١  ٢

اوعدأو دسافملل ، اءرد  دالبلا  ىلإ  ةايحلا  ةدوعو  تارهاظتلا  فقو  ىلإ  اوعدأ  »

«. اهتياهن ىتح  ةيسائرلا  هترتف  متيل  كرابم  ىلع  ربصلل  نيرهاظتملا 

ةعباتلا لينلا  ةانق  ىلع  ةيفتاهلا  يرصملا  دومحم  خيشلا  ةلخادم  نم  – 

.يرصملا نويزفيلتلل 

رياربف ٢٠١١  ٢

«. اًداسف ضرألا  نوعسيو يف  ضرألا ، نودسفم يف  »

اًفصاو ةيرصملا ، ىلوألا  ةانقلا  ىلع  ةيفتاهلا  هتلخادم  ليربج يف  دمحم  خيشلا  – 

.ناديملا مصتعملا يف  راوثلا 

رياربف ٢٠١١  ٦

ىلع ملسملا ، ناوخإلا  ةعج  نع  لثمم  ينتاتكلاو ، يسرم  دمحم  .د  عمتجا 

مدع قباسلا  ةعجلا يف  تدكأ  امدعب  نيلس ، رمع  ديسلا  عم  تاضوافملا  ةدئام 

، ليحرلا لبق  راوح  ال  مهلوقب  كرابم ، ليحر  دعب  الإ  تاضوافم  يأ  يف  ةكراشملا 

ناديملا نم  اوخإلا  بابشلا  بحس  ىلع  نيلس  رمع  عم  ةعجلا  ولثمم  قفتاو 

تادايق ضعبو  كلام  نسحو  رطاشلا  تخ  نع  جارفإلاو  ةيعمجو ، بزح  لباقم 

اوفنيل ناوخإلا  جرخ  موي  دعبو  كلذ ، اوضفر  ناديملا  يف  بابشلا  نكل  ةعجلا ،
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تتاب يتلا  مهتقفصو  اعم ، مهقافتا  نع  اهيف  ثدحت  يتلا  نيلس  تاحيرصت 

ملسملا ناوخإلل  ماعلا  دشرملل  قباسلا  بئانلا  بيبح  دمحم  .د  نكل  ةحوضفم ،

.ةقفصلا كلتب  رمأ 

رياربف ٢٠١١  ٩

ناوخإلا ةعج  ىلع  ةموكحلا  ةزهجأ  اهنشت  يتلا  ةيمالعإلا  ةلمحلا  نإ  »

تاسسؤملا ليطعت  يف  ببسلا  مهنأو  ةروثلا ، كلت  ءارو  مهنأب  مهمهتت  ملسملا ،

«. لطاب ءاعِّدا  وه  قازرألا  عطقو 

هباسح ىلع  عيدب  دمحم  .د  ملسملا  ناوخإلا  ةعجل  ماعلا  دشرملا  بتك  - 

.كوبسيف عقوم  يصخشلا يف 

رياربف ٢٠١١  ١١

رمع لثم  ةينطو  ةيصخش  يأ  اهليكشت  ىلوتي  ةينطو  ةموكح  ليكشتب  بلاطن  »

ةلحرملا دوقتو  يرصملا  بعشلا  لثمتل  ..هغب  وأ  قيفش  دمحأ  ةسائرب  ..نيلس 

ناوخإك اننإ  ..ملسملا  ناوخإلل  تباثلا  فقوملا  ىلع  دكؤن  نحنو  ...ةيلاقتنالا 

«. ةيسائر تاباختنا  الو يف  ةموكح  كراشن ال يف  نل  ملسم 

ةلخادم يف  اهتقو ، ملسملا  ناوخإلا  ةعجب  يدايقلا  حوتفلا  وبأ  معنملا  دبع.د  - 

.كرابم يحنت  نم  قئاقد  دعب  ةريزجلا ، ةانق  ىلع  ةيفتاه 

ويام ٢٠١١  ٢٧

«. ةحلسملا تاوقلاو  بعشلا  ةعيقولل ب  فدهتو  هتيبلغأو ، بعشلا  دض  ةروث  »

بضغلا ةعمج  يف  ةكراشملا  اهضفر  ىلع  ملسملا  ناوخإلا  ةعج  قيلعت  – 

.ةيناثلا

سطسغأ ٢٠١١  ١٥
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مكاحلا هتفصب  ايلاح ، رصم  يف  نمؤملا  مأ  وه  يواطنط ، سح  شملا  »

نمف ضرألا ، هللا يف  لظ  ناطلسلا   ) هللا ص لوسر  ثيدحل  اًذيفنت  دالبلل ، يركسعلا 

(«. هللا هناهأ  هناهأ  نمو  هللا  همركأ  همركأ 

ةديرجب روهنمدب  ةيدمحملا ، ةنسلا  راصنأ  ةعج  سيئر  رماع  دومحم  خيشلا  - 

.مويلا يرصملا 

ربمفون ٢٠١١  ١٨

نم ةيحت  فلأ  ..شم  اي  شم  اي  ..مألا  تنا  هدراهنلا  ِم  ..شم  اي  شم  اي  »

«. ةيم ةيم  ركسعلا  ..ةيبالج  نقد  ..ريرحتلا 

يركسعلا سلجملل  ًعد  ىلوألا ، راهدنق  ةعمج  يف  يمالسإلا  تافاته  نم  – 

.وبسام ةحبذم  نم  دحاو  رهش  نم  لقأ  دعب  يواطنط ، شملاو 

ربمفون ٢٠١١  ٢٢

سرعلا خأتل  مهنم  ةلواحم  دومحم ، دمحمل  انوعفدي  نأ  نولواحي  سانلا  ضعب  »

«. يطارقدلا

دمحم تارهاظم  ملسملا يف  ناوخإلا  ةكراشم  ضفر  ىلع  اًقيلعت  عيدب  دمحم  – 

.دومحم

ربمفون ٢٠١١ تبسلا ٢٦ 

«. اًدج حاترم  انمضو  فلا ، لوخدلل يف  اًعنم  ريرحتلا  لوزن  انضفر  »

ةينطولا يف ةكرحلل  ةعجلا  ةكراشم  هضفر  ىلع  عيدب  دمحم  دشرملا  حيرصت  – 

.دومحم دمحم  عراش  تارهاظم 

رياني ٢٠١٢  ٣

دض ةناصح ، ىلع  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  سلجملا  لوصح  عنا يف  ةعجلا ال  »
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ليهستل ءارزولا ، سلجمو  دومحم  دمحم  تاكابتشا  ثادحأ  ةينوناقلا يف  ةلءاسملا 

«. دالبلا رضت  تالكشم  ثودح  بنجتو  ةطلسلا  لقن 

يشاربإلا لئاو  يمالعإلل  ةقيقحلا  جمانرب  ةيفتاه يف  ةلخادم  نالزغ يف  دومحم  – 

.ميرد ةانق  ىلع 

رياني ٢٠١٢  ٢١

ىلع انمق  ةروثب ك  هيلع  موقنو  انل ، ءادعأ  يركسعلا  سلجملا  لعجن  نأ  ضفرأ  »

مدقتلا بجيف  يركسعلا ، سلجملل  ءاطخأ  كانه  تناك  اذإ  دبتسملا ، دسافلا  ماظنلا 

«. تادنتسملاو ةلدألاب  ةيئاضقلا  ةهجلا  ىلإ  اهب 

.ميرد ةانق  ىلع  يشاربإلا  لئاو  يمالعإلل  ةقيقحلا  جمانرب  عيدب يف  دمحم  - 

وينوي ٢٠١٢  ١١

جرخ ةلودلا ) نمأ  ثحابم  زاهج  سيئر   ) نمحرلا دبع  نسح  عم  دعاق  انأو  »

حشرأ لباقم إ  هدو  دعاق ، انأو  جرخو  دحاو ، رخآ  وه  ناكو  نجسلا ، نم  نايرعلا 

ىلع رصمل  ةمدخ  اإو  ةقفص ، هد  ربتعاب  شمو  تاباختنا ٢٠٠٥ ، نم ٤٠٠ يف  ًالدب   ١٥٠

ىلع مهعم  اوقفتت  بيبح  دمحم  .دو  تخ  .أ  باونلا  وكلتعباهو  ناوخإلا ، باسح 

«. شوكجعزيام يللا  ددعلا 

داشرإلا بتكم  هارجأ يف  يشاربإلا ، لئاو  عم  فكاع  يدهم  دشرملا  راوح  نم  – 

وينوي ٢٠١٣. الإ يف ١٩  ضرعي  و  مطقملاب ، ديدجلا  ناوخإلا  رق 

رياني ٢٠١٣  ٢

هنكلو هتداهشب ، ءالدإلا  هنم  تبلطو  يماهرب ) رساي  خيشلا  دصقي   ) هيلإ تثدحت  »

دعبو لاوقأ ، يأب  ىلدأ  نإ  هددهي  زاهجلا  اذه  نأبو  ةلودلا ، نمأب  ججحتي  ًااد  ناك 

ضعب دوجو  ببسب  اليلق  تكسأ  نأ  ينم  بلط  لالب ، قحب  هتبلاط  ح  ةروثلا 
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«. زاهجلا اذه  عم  دعب  هتنت  يتلا   حلاصملا 

بيذعتلا يف ةيحض  لالب  ديسلا  يماحم  يلاشلا ، دمحأ  راوح  نم  تافطتقم  – 

.يماهرب رساي  ةيعادلا  لعف  در  ىلع  اًقلعم  ةلودلا ، نمأ  نوجس 

رياني ٢٠١٥  ١٨

اوناكو ناديملا ، ىلع  لطت  يتلا  ةيولعلا  فرغلا  اورجأتسا  صاخشأ  كانه  »

يف  ) بالقنالا دئاق  اهسأرتي  ةيدايس  تاهج  ىلإ  نومتني  مهنأ  بتو  ةحلسألا  نولمحي 

صنق نع  نولوؤسم  دارفألا  ءالؤه  نأو  يسيسلا ) حاتفلا  دبع  سيئرلا  ىلإ  ةراشإ 

ةسسؤملا ىلع  ظفاحأ  ناشع  اهتقو ، هيلع  ضبقلا  ءاقلإ  عرستأ يف  ...نيرهاظتملا  

ةجيتن ترظتناو  مرجم ، اهسيئر  نإ  لاقي  ال  ىتحو  حيرجتلا ، نم  ةيركسعلا 

نم فئاخ  اولاز  امو  اوفاخ  مه  كلذلو  ةناصم ، ةسسؤملا  ىقبت  ىتح  تاقيقحتلا 

«. ةدوجوم تاهينراكلاو  ةدوجوم  ءسألاو  كلذ ،

ةمكحم مامأ  لوزعملا ، اوخإلا  سيئرلا  يسرم  دمحم  ةعفارم  نم  عطقم  – 

.رباختلا ةيضق  تايانجلا يف 
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ناونع نودب  لاقم 

ثلاثلا ءزجلا 

...ىسنن ىتح ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه اإ  قالطإلا ، ىلع  يأر  يأ  نع  ربعي  الو  هبتاك ، يأر  نع  ربعي  لاقملا ال  اذه  *

ةيقيقح ثادحأ  ىلع  ءوضلا  طيلست  دعب  صاخلا ، هيأر  نيوكت  ةيرح  ئراقلل  كرتي 

.اهيغت ئراقلا  وأ  بتاكلل  نك  ال  لعفلاب ، تثدح 
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١٩٤٥

طابض هنمض  نم  يعمتجم  طيلخ  اهرضحي  ءاثالث ، لك  انبلا  سورد  تناك  »

نم شيجلا ، لخاد  ةعجلل  ةعومجم  نيوكتب  معنملا  دبع  رايطلا  ماقو  شيجلاب ،

تيبب مامإلا  ةعيبب  رصانلا  دبع  ماقو  نيدلا ، ييحم  دلاخو  رماعو  رصانلا  دبع  اهنمض 

يعفاشلا سح  اقحال  ةعومجملا  تمض  ةفيلخلا ، يحب  يوشعلا  حلاص  ذاتسألا 

بهاذلا ناوخإلا  عوطتملا  بردي  رصانلا  دبع  ناكو  اس ، حالصو  يدادغبلاو 

«. يدنسلا نمحرلا  دبع  صاخلا  ماظنلا  دئاق  نم  فيلكتب  طسلفل ،

ةقيقح  » هباتك يف  ملسملا ، ناوخإلل  عبارلا  دشرملا  رصنلا ، وبأ  دماح  دمحم  - 

«. رصانلا دبعو  ملسملا  ناوخإلا  فالخلا ب 

ماع ١٩٤٦ تايادب 

رصانلا دبع  لج  فوؤرلا ، دبع  معنملا  دبع  مهب  دوصقملا   ) ةعبسلا نحن  انبهذ  »

دمحم سح  نيدلا ، ييحم  دلاخ  قيفوت ، نسح  دعس  سح ، نيدلا  لك  سح ،

ةعجل ماعلا  زكرملا  ىلإ  ماع ١٩٤٦  لئاوأ  نم  ةليل  يف  ةفيلخ ) نيدلا  حالص  دمحأ ،

انددع لماكت  نأ  دعبو  قباس ، قافتا  بسح  ةيندملا  سبالملاب  ملسملا ، ناوخإلا 

اندعص ثيح  سابع ، مأ  ليبس  راوجب  ةبيلصلا  ىح  لزنم يف  ىلإ  ةفيلخ  حالص  انداق 

ةشورفم ادج  تفاخ  ءوض  تاذ  ةرجح  انلخدو  ضرألا ، قوف  لوألا  قباطلا  ىلإ 

دهعلا ذخأل  رخآلا  دعب  ادحاو  حالص  انداق  مث  صحلا ، ىلع  انسلجف  صحلاب ،

«. ميلا فلحو 

لزانتلا ىلع  قوراف  تمغرأ  هباتك «  فوؤرلا يف  دبع  معنملا  دبع  رايط  قيرف  - 

شرعلا ». نع 

رحلا همسا  ناكو  ةروثلا ، لبق  ليوط  خيرات  ناوخإلا  بو  رصانلا  دبع  ناك ب  »

٤١
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«. رداقلا دبع  لولغز  مهدنع 

«. رصمل اًسيئر  تنك   » هتاركذم بيجن يف  دمحم  سيئرلا  – 

سطسغأ ١٩٥٢  ١٤

كرحت يأ  ثدح  اذإ  عناصملا ، باوبأ  ىلع  ةميخلا  اربش  قناشملا يف  قلعأ  فوس  »

«. لعلا نم 

ىلع اًقيلعت  ملعملا ، ةباقن  يف  ةروثلا  ةدايق  سلجم  وضع  تاداسلا ، رونأ  - 

.راودلا رفك  ثادحأ 

سطسغأ ١٩٥٢  ١٦

ةنس رمعلا ٢٠  نم  غلابلا  سيمخ  ىفطصم  ىلع  مادعإلاب  ةمكحملا  تمكح  »

نيرخآ ىلع ٢٩  نجسلابو  اًقنش ، مادعإلاب  ةنس  رمعلا ٣٥  نم  غلابلا  يرقبلا  دمحمو 

«. راودلا رفكب  جيسنلاو  لزغلا  عنصم  ثادحأ  مهتملا يف  نم 

هتوالت ءانثأ  يف  ةروثلا ، ةدايق  سلجمل  ةماعلا  ةدايقلا  نم  يوارفدلا  حالص  غاصلا  - 

.راودلا رفك  ثادحأ  ًلظ يف  مهتملا  نم  ًالماع  ىلع ٣١  ةيركسعلا  ةمكحملا  مكحل 

سطسغأ ١٩٥٢  ١٦

«. ةديدج ةينات  ةروث  علطتهو  رصم ، لع  لك  جرخيس  عدرلا  متي  نإ   »

ىلع قيدصتلا  ىلع  هايإ  ًاثاح  بيجن ، دمحمل  هثيدح  اًهجوم  رصانلا  دبع  لج  – 

.مادعإلا ماكحأ 

سطسغأ ١٩٥٢  ١٧

.»؟ ةروثلا ةيحل  لماع  ويلم  مادعإ  نم  عناملا  ام  »

.ةقباسلا ماكحألا  ىلع  اًقلعم  ةروثلا ، ةدايق  سلجم  وضع  يعفاشلا  سح  - 

ربمتبس ١٩٥٢

٤٢



مادعإ ىلإ  رمألا  جاتحيو  اعيمج ، لعلا  تكسف  لعلا ، نم  نثا  متمدعأ  دقل  »

«. عيمجلا تمصي  بالطلا   نم  نثا 

تارهاظملا دخإل  ويلوي  طابض  اًحصان  يوطلا ، نيلس  .د  نوناقلا  ذاتسأ  - 

ع ةعماج  قوقحلا  ةيلك  ةدع  ىلوتي  نأ  لبق  تاعماجلا ، يف  مهدض  ةيبالطلا 

.ليلق تقوب  اهدعب  سمش 

ربمتبس ١٩٥٢

، راودلا رفكب  جيسنلاو  لزغلا  عنصم  كلام  اشاب ، يفيفع  ظفاح  نبا  ةءاربب  مكحلا 

نود حالسو  تاردخم  ةزايح  يتيضق  نم  عولخملا ، كلملا  ةيشاح  لاجر  مهأ  دحأو 

.صيخرت

رياني ١٩٥٣  ١٧

اهيلع قبطني  الو  داشرإلاو ، ظعولاب  لغتشت  ةينيد  ةعج  نوملسملا  ناوخإلا  »

«. يسايسلا بزحلا  فصو 

ةعج لح  عنمل  ةروثلا ، ةدايق  سلجم  مامأ  هريربت  يف  رصانلا  دبع  لج  – 

بازحألا لح  نوناق  ردصأو  بازحألا ، لح  سلجملا  ررق  امدعب  ملسملا ، ناوخإلا 

هتئيه لماكب  اًرصم  بيجن ، دمحم  ةسائرب  ةروثلا ، ةدايق  سلجم  ناكو  ةيسايسلا ،

نكل اًيسايس ، ًابزح  اهرابتعاب  ملسملا ، ناوخإلا  ةعج  لحلا  رارق  لمشي  نأ  ىلع 

«. ناوخإلا ىلع  لحلا  رارق  قبطني  نأ  ضفر  يذلا  ديحولا  ناك  رصانلا  دبع  لج 

رصانلا دبع   » هباتك يف  يرسلا  زاهجلا  وضع  يلاقعلا  شادرمدلا  راشتسملا  – 

«. قاقشلا ىلإ  قافولا  نم  ةعجلاو 

رياربف ١٩٥٣  ١٢

ركذأ يننإ  مكنم ، دحاو  إف  مكنع ، يبنجأ  نوملسملا أ  ناوخإلا  اهيأ  اونظت  «ال 
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نَم مكنيب  ىرأو  اهركذأ  اهقيقحت ، لجأ  نم  لمعن  انك  يتلا  لامآلاو  نسلا  هذه 

لامآلا تقولا  سفن  ركذيو يف  مايألا ، هذهو  خيراتلا  اذه  يعم  ركذي  نأ  عيطتسي 

يفو تقولا ، اذه  ركذأ يف  معن  ...ةديعب  امالحأ  اهربتعنو  اهاخوتن  انك  يتلا  ماظعلا 

ليبس عيمجلا يف  لمعيل  عيمجلا  عم  يقتلي  انبلا  نسح  ناك  فيك  ناكملا  اذه  لثم 

«. اهليبس دهاجأو يف  اهيف  ىنفأو  ئدابملا ، هذه  ذيفنتل  لمعأ  هللا أ  دهُشأو  ئدابملا ،

.انبلا نسح  ربق  مامأ  نم  ناوخإلا  ةداق  ًاثدحم  رصانلا  دبع  لج  - 

سرام ١٩٥٤  ٢٦

مايقب حسلا  ..بعشلا  يلثممل  دالبلا  ميلستو  ويلوي ، موي ٢٤  ةروثلا  سلجم  لح  »

ةيعمجلا هبختنت  ةيروهمجلا  سيئر  ..ًابزح  فلؤي  ال  ةروثلا  سلجم  ..بازحألا 

«. تاباختنالا ةيرح  رثأتت  ىتح ال  ةيسايسلا  قوقحلا  نم  نامرح  ..ةيسيسأتلا ال 

.يرصملا ةديرج  تيشنام  - 

تراثأ دقف  رتوتو ، ةنتف  اهنطاب  يفو  ةيطارقد  اهرهاظ  تارارقلا يف  هذه  تناك  »

داسف نم  هب  يحوت  ام  لكب  ةدقلا ، بازحألا  دوعت  نأ  مهل  قري  نيذلا   سانلا 

مهلامآ يف لك  اهيلع  اودقع  يتلا  ةروثلا  ةياهنب  مهل  يحوت  ام  لكبو  دوسأ ، خيراتو 

مهبيصن نأ  اوسحأ  نيذلا  شيجلا  طابض  تارارقلا  هذه  تراثأو  صالخلاو ، رهطتلا 

«. ىهتنا دق  ةصاخلا  تازيمملاو  ةطلسلاو  ذوفنلا  نم 

تنك  » هتاركذم يف  سرام ١٩٥٤  تارارق  ىلع  اًقلعم  بيجن  دمحم  سيئرلا  - 

«. رصمل اًسيئر 

سرام ١٩٥٤  ٢٨

«. ةيرحلا طقست  ..ةيطارقدلا  طقست  ...ناملرب  الو  بازحأ  «ال 

ىلع اًدر  ةيطارقدلل ، ةضفارلا  تارهاظملا  لالخ  يرصملا  عومج  تافاته  نم  - 

٤٤



.ةروثلا ةدايق  سلجم  تارارق 

ليربأ ١٩٥٤

تارهاظم بدتل  هبيج  نم  هينج  فالآ  ةعبرأ  عفد  هنأ  فرتعا يل  رصانلا  دبع  »

ةعفان شم  ةلأسملا  تيقل  امل  صنلاب : هل  لاق  هنأو  ةيطارقدلل ، ةضفارلا  لعلا 

«. هينج فالآ  ةعبرأ  رمألا  ينفلك  دقو  كرحتأ ، تررق 

«. ملكتأ نآلاو   » هباتك نيدلا يف  ييحم  دلاخ  - 

ليربأ ١٩٥٤

سرام ٥٤». تارارق  بقع  ةرهاقلا  عراوش  زهت  تاراجفنا  ةتس  »

سرام ١٩٥٤. ةمزأ  نابإ  ةيرصملا  فحصلا  تاتيشنام  نم  - 

ليربأ ١٩٥٤

ناراجفنا يف اهنم  ةدحاو ، ةعفد  تاراجفنا  ةتس  سرام  ةمزأ  مضخ  تدهش يف  »

، ةرهاقلا ديدح  ةكس  ةطح  ةفاحصلا  نزخم  رخآو يف  ورج ، راجفناو يف  ةعماجلا 

لوح عيمجلا  طسو  ةديدش  سجاوه  تراثأ  اهنكل  ةيدام ، رئاسخ  ببستت يف  اهلك  

ةمزاح ةضبق  نود  ةيطارقدلل  نانعلا  قالطإ  رطاخمو  عضولا ، تالفنا  رطاخم 

ماكحإ يرورضلا  نم  هنأو  رقتسم  غ  نمألا  نأ  نورعشي  نوثكلا  أدبو  ةلودلل ،

دبع راز  هنأ  يدادغب  فيطللا  دبع  ىور يل  دقو  ىضوفلا ، تداس  الإو  ماظنلا ، ةضبق 

، ميهاربإ نسحو  سح ، نيدلا  لكو  وه  تاراجفنالا ، هذه  باقعأ  يف  رصانلا 

نم سانلا  فواخم  ةراثإل  تاراجفنالا  هذه  ربد  يذلا  وه  هنأ  رصانلا  دبع  مهغلبأف 

دوستس ىضوفلا  نأو  زتهي  دق  نمألا  نأب  ءاحيإلاو  ةيطارقدلا ، قيرط  عافدنالا يف 

«. ةيطارقدلا قيرط  اوضم يف  اذإ 

«. ملكتأ نآلاو   » هباتك نيدلا يف  ييحم  دلاخ  - 

٤٥



ةيندملا تارازولاو  حلاصملا  لك  يف  رشتناو  ..تانكثلا  نم  شيجلا  جرخ  دقل  »

طابض نم  طباض  لك  ناك  رصم ، نآلا يف  ىلإ  اهنم  اعن  لازن  يتلا ال  ةثراكلا  تعقوف 

نم اًبلاغ  ةلشلا  هذه  تناكو  ةلش ، مهنم  لكل  حبصأف  ًايوق ، نوكي  نأ  ديري  ةدايقلا 

«. اهب مايقلا  الو يف  ةروثلل  ضحتلا  ارود ال يف  اوبعلي  نيذلا   قفانملا 

اًسيئر تنك   » هتاركذم سرام ١٩٥٤ يف  ةمزأ  ىلع  اًقلعم  بيجن  دمحم  سيئرلا  - 

«. رصمل

ربمفون ١٩٥٤  ١٤

ناك اذإ  امأ  نادوسلا ، عايض  نع  الوؤسم  حبصأس  كلذب  نآلا أل  ليقتسأ  انأ ال  »

«. ابحرمف ةلاقإ  رمألا 

ةدايق سلجم  نأ  خألا  هربخأ  امدنع  رماع  ميكحلا  دبع  ىلع  اًدر  بيجن  دمحم  - 

بنيز اليف  يف  هتماقإ  ديدحتو  ةيروهمجلا ، ةسائر  بصنم  نم  هءافعإ  ررق  ةروثلا 

مت يتلا  اليفلا  نم  جرخي  بيجن   نأ  ركذلاب  ريدجلا  مايأ ، ةعضبل  جرملا  ليكولا يف 

ةنس و١٣  لقتعمك ، اهيف  اهاضق  ةنس  اهنم ١٧  اماع ، دعب ٣٠  الإ  اهيف  هتماقإ  ديدحت 

.هتدارإب اهيف  اهاضق 

ىضقي مث  ةيركسعلا  ةدايقلا  عم  اهرود  بعلت  نأ  اهيلع  ةيسايس  ةوق  لك  »

عيمجلا عفدو  ..هبعوتسا  مهغ  الو  سردلا  اذه  اوفرع  ناوخإلا  ال  ..نكل  ..اهيلع 

..اهئانبأ ءامدو  اهتماركو  اهتيرح  نم  هتعفد  ..اًضيأ  رصم  هتعفدو  ..نمثلا 

ضرألا عستت  الو  ىرخأ ، ةملك  الو  رخآ ، يظنت  قيطت  ةيركسعلا ال  ةيروتاتكيدلاف 

نيذلا ...رشبلا  عم  لماعتلا  ياعم  لك  ةروثلا  تلتق  دقل  ..اهغ  دحأ  الو  اهل  الإ 

«. تبجعتو ...مهتعفر  اهوقفان  نيذلاو  ...مهتنحط  اهب  اوماق 

«. رصمل اًسيئر  تنك   » هتاركذم بيجن يف  دمحم  سيئرلا  - 

٤٦



ويام ١٩٦٧  ٤

طباض ةعومجملا  نمض  كانه  نكل  رصان ، فقوم  مهفل  دادعتسا  ىلع  نوكأ  دق  »

الإ نوكت  ال  ةيلاشيراملا  رماع ،) ميكحلا  دبع  دصقي   ) يسايس لاشيرام  حبصأ  رخآ 

«. رخآ ببس  يأ  نم  سيلو  ناديملا  شويجلا يف  ةدايقب 

اًرخاس رصمل  هترايز  ءانثأ  يرمجتنوم يف  لاشرام  دليفلا  هشلا  اطيربلا  دئاقلا  - 

لمحي يذلاو ال  رماع ، ميكحلا  دبع  اهلمحي  يتلا  شملا )  ) لاشرام دليفلا  ةبتر  نم 

ىلإ دئار )  ) غاص ةبتر  نم  ماع ١٩٥٣  هتيقرت  ت  دقف  ةيقيقح ، ةيركسع  ةربخ  يأ 

دئاقلا حبصأو  بتر ، ثالث  ايطختم  رمعلا ، نم  ـ٣٤  لا يف  لازي  ال  وهو  ءاول ، ةبتر 

هظافتحا عم  ةيبرحلل  اًريزو  ع  ماع ١٩٥٤  يفو  ةيرصملا ، ةحلسملا  تاوقلل  ماعلا 

يف ٢٣ شمو  قيرف  ةبتر  ىلإ  يقرو  ةحلسملا ، تاوقلل  ةماعلا  ةدايقلا  يف  هبصن 

ةداقلل الإ  ىطعت  ال  اديم ) دئاق  يأ   ) شم ةبتر  نأ  نم  مغرلا  ىلع  رياربف ١٩٥٨ ،

.بورحلا مهشويج يف  اوداق  نيذلا  يركسعلا 

وينوي ١٩٦٧  ٥

«. ةرئاط انطقسأ ٣٠  »

وينوي ٦٧، ةسكن  رثإ  برعلا ، توص  ةعاذإ  ىلع  لوألا  هنايب  يف  ديعس  دمحأ  – 

ددع نإ  اولاق  ءاربخلا  ضعب  نأ  ةجردل  ةلثم ، اًماقرأ  لمحت  تانايب  ةدع  اهالت 

كلت نم  كأ  ناك  ديعس ، دمحأ  تانايب  يف  تطقس  يتلا  ةيليئارسإلا  تارئاطلا 

.اهتقو ةرئاط  تردق بـ١٩٧  يتلاو  ليئارسإ ، ةدوجوملا يف 

وينوي ١٩٦٧  ٥-٨

ىدصتت تارئاطلل  ةداضملا  انتحلسأو  انتارئاط  ..ودعلل  ةرئاط  طاقسإ ٤٣  »

فحزي رعلا  شيجلا  ..ةكرعملا  دئاقلا يف  فلخ  دحاو  لجر  انلك  ..ودعلا  تارئاطل 

٤٧



شيجلا ...اهفحز  لصاوتو  بقنلا  ةقطنم  تقوط  ةيبرعلا  تاوقلا  ..بيبأ  لت  وحن 

..ةفحازلا تاوقلل  اًديه  ةلتحملا  يضارألا  لخاد  ناودعلا  عقاوم  رمدي  يروسلا 

اًرايط رسأتو  ودعلل  ترئاط  طقست  ايروس  ...انفادهأ  ققحنس  ...رمتسم  لاتقلا 

...مويلا حابص  ةانقلاو  ةرهاقلا  ودعلل يف  تارئاط  طاقسإ ٩  ...مويلا  حابص  اًيليئارسإ 

ةيليئارسإلا تاعردملا  نم  ىرخأ  ةوق  ةرصاحم  ...ودعلل  ةعردم  ةوق  رمدت  انتارئاط 

يذلا رامدلا  ىدم  فشكتست  ةيكيرمأ  تارئاط  ...رحبلا ٣  لحاسو  شيرعلا  ب 

فصن لالخ  ودعلل  تارئاط  طقست ٥  ةيروسلا  تاوقلا  ...ودعلا  تاعرد  هانقحلأ 

«. مويلا حابص  ةعاس 

اهريرحت سأرتي  يتلا  ةيروهمجلا ، ةسسؤمل  ةكولمملا  ءاسملا  ةديرج  تاتيشنام  - 

وينوي ١٩٦٧. ٨ ، ٧ ، ٦ خيراوتب ٥ ، تاداسلا ،

وينوي ١٩٦٧  ٨

٣ شنل ، تايرول ،  ٦ تابرع ،  ١٠ تابابد ، انرمد ٨  ...ودعلل  تارئاط  انطقسأ ٤  »

عساو اًيليئارسإ  ًاناودع  دصت  انتاوق  ...ةخذلاو  دوقولل  نزاخم   ٣ عفدم ، براوق ،

«. نيسأو اًحيرج  ىلتق و٢٠  رسخي ٥  ودعلاو  قاطنلا 

.مويلا رابخأ  ةديرج  تيشنام  - 

وينوي ١٩٦٧  ٨

«. ءانيس نم  طسوألا  عاطقلا  يليئارسإلا يف  ترصاح  رصم  قلايف  »

كاله ببست يف  يذلا  برعلا ، توص  ةعاذإ  ىلع  ديعس  دمحأل  راكلا  نايبلا  – 

برهلا ةطخ  نع  اولدع  امدنع  ميحجلا ، نم  نيرافلا  يرصملا  دونجلا  نم  بك  ددع 

ىلع ءانب  طسوألا ، عاطقلا  وحن  كلذ  نم  ًالدب  اوهجتاو  ونجلا ، عاطقلا  قيرط  نع 

لك نم  مهسوؤر  قوف  ةأجف  يليئارسإلا  دونجلا  اودجوو  قلتخملا ، ديعس  دمحأ  نايب 

٤٨



.بناج

.تاعاسب يحنتلا  باطخ  نالعإ  لبق  وينوي ١٩٦٧  حابص ٩ 

«. طقف اًرتموليك  ىوس ١٥  بيبأ  لت  ىلع  انشيجل  قبي  ..برع   اي  ىرشب  »

.هتانايب رخآ  برعلا يف  توص  عيذم  ديعس  دمحأ  - 

اًرصع وينوي ١٩٦٧   ٩

ىحنتأ نأ  تررق  دقل  ...هيلع  ودعاست  نأ  اعيمج  مكديرأ  ارارق  تذختا  دقل  »

فوفص ىلإ  دوعأ  نأو  يسايس ، رود  يأو  يمسر  بصنم  يأ  نع  ايئاهنو  اما 

«. رخآ نطاوم  يأك  اهعم  يبجاو  يدؤأ  هجلا 

رصم ةزه  هتسايس يف  تببست  امدعب  يحنتلا ، باطخ  رصانلا يف  دبع  لج  - 

برح ٦٧. يف 

ءاسم وينوي ١٩٦٧   ٩

«. يالملا بيبح  اي  لج  اي  كانرتخا  نحن  »

دبع تيب  ىلإ  ةهجتم  مراع ، جايه  ةلاحب  ةباصملا  يرصملا  عومج  تافاته  نم  – 

نم قئاقد  دعب  مدقتلا ، ةسم  ةلمكت  ىلع  هرابجإو  هثحل  يركبلا ، ةيشنم  رصانلا يف 

دبع جرخ  ىتح  يلاتتم ، مويل  تارهاظملا  كلت  ترمتساو  يحنتلا ، باطخل  هتوالت 

بعشلا ةدارإو  ةبغر  ىلع  ًالوزن  قباسلا ، هارارق  نع  هعجارت  اًنلعم  ىرخأ  ةرم  رصانلا 

، اًقبسم اهل  بترمو  ةدعم  تناك  تارهاظملا  كلت  نأب  ةيوق  تاعاشإ  ترسو  يرصملا ،

لاعشإل تاظفاحملا ، لك  ةوقلاب يف  نيرهاظتملا  ضعبب  عفد  دق  يرصملا  شيجلا  نأو 

...اهلاعتشا درج  اهدرف  ترمتسا  يتلاو  ةينطولا ، تارهاظملا  ليتف 

ماع انتزه  ببس  نإو  اًدبأ ، يسايسلا  لمعلل  حلصي  ال  يركسعلا  لجرلا  نإ  »

ام اودجي  ملف  ةسايسلا ؛ ناديم  بيعالألاب يف  شيجلا  لاجر  لاغشناو  لاغتشا  وه   ١٩٦٧

٤٩



«. ةكرعملا ناديم  هنومدقي يف 

رصم ةزه  اًرسفم  قبسألا ، ةيبرحلا  ريزو  يسمجلا ، ينغلا  دبع  دمحم  شملا  - 

ماع ١٩٦٧. ءاركنلا 

١٩٦٨

«. ناطلاب ةبلطلا  اوبرضا  »

حالس دئاق  يوانحلا ، ىفطصم  ءاوللا  ىلإ  هثيدح  اًهجوم  رصانلا  دبع  لج  – 

ناولحو ةرهاقلاب  تلعتشاو  تجرخ  يتلا  ةبلطلا  تارهاظم  ىلع  اًقيلعت  ناطلا ،

دقو وينوي ، ةسكن  نع  ببستملا  ةمكاحم  يف  صقتلا  ىلع  اضارتعا  ةيردنكسإلاو ،

ليربأ ١٩٩٧. فسويلا يف ٢٨  زور  ةلجم  عم  هراوح  كلذب يف  يوانحلا  فرتعا 

ماع ١٩٧١ فيص 

ةمواقم يف  مكفادهأ  مككراشأو  اهنوساقت ، يتلا  تالكشملا  سفن  هجاوأ  انأ  »

«. ةيعويشلاو داحلإلا 

جوز ناضمر ، ديعس  مهنيب  نمو  جراخلا ، ناوخإلا يف  ءعزب  تاداسلا  ءاقل  نم  – 

، ةيدوعسلا اهاعرت  تناك  يتلا  فينج  ةيمالسإلا يف  ةمظنملا  سيئرو  انبلا  نسح  ةنبا 

نولواقملا  » سسؤم نثع  دمحأ  نثعو  ةعجلل ، ثلاثلا  دشرملا  اسملتلا  رمعو 

كلم لصيف  كلملا  نم  بيترتب  ليعسإ ، نثع  دمحمو  يواكم ، فسويو  برعلا ،»

ينلعلا طاشنلا  ىلإ  مهتدوع  ليهستل  هدادعتسا  تاداسلا  مهيلع  ضرعو  ةيدوعسلا ،

ةمهم ليعسإ ، نثع  دمحمو  عماجلا  دومحم  نم  لكل  تاداسلا  لكوأو  رصم ، يف 

يتلاو ضرغلا ، كلذل  مالسإلا » بابش   » ىمسم تحت  ةعماجلا  يمالسإ يف  رايت  ءاشنإ 

تاراشإلا لك  حتف  ىلع  تاداسلا  ددشو  دعب ، يف  ةيمالسإلا » ةعجلا   » ىلإ تلوحت 

ناوخإلا ةعج  ةصاخ  ةيرصملا ، تاعماجلا  مهتايمست يف  لكب  يمالسإلل  ءارضخلا 

٥٠



يرصان نم  ةيراسيلا  ىوقلا  برضل  ةوعدلا »  » ةلجم رادصإ  ةداعإو  ملسملا ،

.تاعماجلا يعويشو يف 

١٩٧١

، يروركد ميهاربإ  دمحم  ديسلا  هرضح  ارتشالا ، داحتالا  رقم  عتجا يف  ثدح  »

ةينيدلا تاعجلا  طاشن  معدب  يسايسلا  رارقلا  ذختاو  ليعسإ ، نثع  دمحمو 

جأتو تاروشنملا  عبط  يف  ارتشالا  داحتالا  لاومأ  تمدختساو  ..ايونعمو  ايدام 

«. ريزانجلاو يواطملا  ءارش  اضيأو  تارؤملا ، دقعو  تارايسلا 

«. انأو ناوخإلا   » هباتك قباسلا يف  ةلودلا  نمأ  ثحابم  ليكو  مالع  داؤف  – 

١٩٧٣

تالص هلو  ناوخإلا ، نم  ناك  ليعسإ  نثع  دمحم  نأ  نم  تاداسلا  انرذح  »

، اسملتلا رمعو  ةمقل ، ميظعلا  دبع  دمحم  موحرملا  لثم  اهتادايقب ، ةديطو 

اطشن يف ايدايق  اوضع  ليعسإ  نثع  دمحم  ناك  دقف  مهغو ، روهشم  ىفطصمو 

، طويسأل اظفاحم  هنيعو  كلذ  لك  لهاجت  تاداسلا  نكلو  طويسأ ، ناوخإلا يف  ةبعش 

اوناك اهتقو  ظفاحملا  نأ  مغر  ريزو ، ةبترب  هنيعو  ةيلاتتم  تارتف  ثالثل  هل  ددجو 

«. ارتشالا داحتالاب  ميظنتلا  مأ  هنيع  دق  ناك  كلذ  لبقو  ريزو ، بئان  ةبترب 

« انأو ناوخإلا   » هباتك يف  قباسلا ، ةلودلا  نمأ  ثحابم  ليكو  مالع ، داؤف  - 

١٩٧٤

وأ ميظنت ١٩٦٥ ، اياضق  نوجسملا يف  ناوخإلا  يقاب  نع  جارفإلا  ررقي  تاداسلا 

.يحص وفعب  ةيشنملا ١٩٥٤ ، ةثداح  اياقب  نم  ىتح 

ربوتكأ ١٩٨١  ٢٦

ةعج ىلع  ةحلسألا  عزوي  ناك  ليعسإ ، نثع  دمحم  طويسأ  ظفاحم  »

٥١



«. ملسملا ناوخإلا 

.Newsweek كيوزوين ةلجم  - 

١٩٨٧

عم قافتاب  تاعماجلا  يف  ةيمالسإلا  تاعجلا  تلكش  يننإ  ءدب ، يذ  ئدابف  »

«. تاداسلا سيئرلا  موحرملا 

دعب مالع ، داؤف  ىلع  هدر  يف  قباسلا ، طويسأ  ظفاحم  ليعسإ  نثع  دمحم  - 

.فسويلا زور  ةلجم  تاحفص  ىلع  تاداسلا ، لايتغا 

ربمسيد ١٩٨٠  ٢٠

ةرهاقلا يف  اغفألا ، داهجلا  ةداق  نم  يددجم » هللا  تغبص  و« اليج » دمحأ  »

، تاداسلا معدب  ةيبرعلا  بوعشلا  ةعماج  هتدقع  يذلا  عسوملا  رؤملا  ةكراشملل يف 

يفو ةرهاقلا ، ويدار  ربع  اغفألا  بعشلل  ةلاسر  نوهجوي  اوناك  مايأ  ةعبرأ  دعبو 

دجس ةعمجلا  ةالص  مهعم  ىدأو  هلزنم ، تاداسلا يف  مهب  ىقتلا  ةيلاتلا  ةعمجلا 

تاشاعمو بتاور  نم  مصخب ٢٪  رارق  ردص  يلاتلا  عوبسألا  يف  موكلا ، وبأ  تيم  ةيرق 

تايعمجلا ةوعدو  ناتسناغفأ ، حلاصل  داهج  ةبيرض  ضرفو  ةلودلا ، يفظوم  عيمج 

قودنص يف صيصختو  اغفألا ، بعشلا  حلاصل  تاعربت  عمج  ىلإ  دجاسملاو  ةيخلا 

هيف عضو  يذلاو  ةيبعشلا ، تاعربتلا  عمجل  بوعشلا ، ةعماجل  ةماعلا  ةنامألا 

ةداق راز  عوبسألا  سفن  يفو  هلعأ ، بتكملا  سريل  ةاونك  هينج  نويلم  تاداسلا 

نم ةعومجم  مهتدهأ  يتلا  عينصتلل ، ةيبرعلا  ةئيهلا  عناصم  اغفألا  داهجلا 

.تابابدلل ةداضملا  لبانقلاو  خيراوصلا 

١٩٩٣

اهومتبتك يتلا  ةقيثولا  هذهب  ومتئج  مكنكل  مكحلا ، كرتأ  نأ  تررق  تنك  دقل  »

٥٢



«. مكحلا رمتسأس يف  كلذلو  بعشلا ، ةدارإ  لهاجتأ  نأ  نك  الف  مكئامدب ،

ءاضعأ ضعب  نم  نوكملا  دفولا  ءاضعأ  ىلإ  اًعلطتم  كرابم  ينسح  دمحم  - 

نأ هنوجري  هل  اهومدق  يتلا  مدلا  ةعياب  اًكسمم  ىروشلاو ، بعشلا  يسلجم 

دعب بت  مث  مهئامدب ، اهوبتك  دق  كلت  ةعيابملا  ةقيثو  نأ  معاز  مكحلا ، رمتسي يف 

روتسدلا ليدعتب  ناملربلا  موقي  نأ  لبق  مدلا ، كنب  نم  ةجاجز  اولمعتسا  مهنأ  كلذ 

ةرتف ديد  ىلع  ءاتفتسالا  يف  كرابم  حجنيو  ةثلاث ، ةيالول  حشرتلا  كرابم  عيطتسيل 

.عبطلاب حجنيو  هتسائر 

رياربف ١٩٩٤

ناوخإلا ميقي  نأ  هنم  بلطو  يبيضهلا ، نومأم  راشتسملاب  يلذاشلا  لك  لصتا  »

، عراشلا بضغ  صاصتمال  سدقلاب ، يميهاربإلا  مرحلا  ةحبذمل  ةضفار  ةبك  ةيلاعف 

دقع متو  لمعلا ، اذه  حاجن  لجأ  نم  اهتايناكمإ  لك  هيطعتس  ةلودلا  نأ  هربخأو 

نم ناكو  ماحملا ، ةباقن  لتحا  تقاف  ةبك  ادادعأ  ناوخإلا  هل  دشح  يذلا  رؤملا 

طلملا دمحأ  روهشم ، ىفطصم  يبيضهلا ، نومأم  مينغ ، يدجو  اهتقو  نيرضاحلا 

نع الضف  يركش  ميهاربإ  سدنهملا  يفاكلا ، دبع  رمع  ةيعادلا  ذئتقو ، دشرملا  بئان 

ب مات  مغانت  يف  تلكلا ، مدقي  يذلا  وه  حون  راتخم  ناكو  ةجاوخلا ، دمحأ 

ةيروهمجلا ةسائرب  ةصاخ  ةبك  ءادوس  سديسرم  ةرايس  نإ  ىتح  كرابمو ، ناوخإلا 

ةعجلا رقم  نم  مينغ ، يدجوو  طلملا  دمحأو  روهشم  ىفطصم  تلصوأ  يتلا  يه 

«. تورث قلاخلا  دبع  عراشب  ماحملا  ةباقن  رقم  ىلإ  ةيقيفوتلا  قوس  عراشب 

ناوخإلا  » هتلاقم يف  ناوخإلا ، ةعج  يف  قباسلا  يدايقلا  يوابرخلا  تورث  - 

«. ةدحاو دي  كرابمو 

٢٠٠٧

٥٣



روضحل ملسملا ، ناوخإلا  باطقأ  نم  ةعومجم  وعدت  ةيروهمجلا  ةسائر  »

رورسب سيئرلا  ةوعد  ناوخإلا  لبق  دقو  ملعملل ، ديدج  نوناق  عيقوت  ةبسانم 

«. سحو

ناوخإلا  » هتلاقم يف  ناوخإلا ، ةعج  يف  قباسلا  يدايقلا  يوابرخلا  تورث  - 

«. ةدحاو دي  كرابمو 

رياربف ٢٠١١  ٢٢

ناوخإلا ةعجل  حيرصتلا  ىلع  قفاوت  ةلودلا ، سلج  بازحألا  نوؤش  ةنجل 

ىلع ةقفاوملا  اهتقبس  روتسدلل ، ةفلاخملاب  اهل ، يسايس  بزح  لوأ  سيسأتب  ملسملا 

.يفلسلا رونلا  بزح  سيسأت  ىلع  ةقفاوملا  اهتلتو  يمالسإلا ، طسولا  بزح  سيسأت 

سرام ٢٠١١  ٦

يلداعلل ةيحتلا  نودؤي  خلا ، وبأ  حودمم  ءاوللا  ةدايقب  ةيركسعلا  ةطرشلا  دونج 

ةرهاقلا ةمكح  هتمكاحمل ، ىلوألا  ةسلجلا  روضحل  هلوصو  روف  ةماستباب ، هنويحيو 

.سماخلا عمجتلاب  ةديدجلا 

سرام ٢٠١١  ٩

فحتملا لخاد  نهزجتحتو  ةاتف  ىلع ٢٧  ضبقلا  يقلت  ةيركسعلا  ةطرشلا 

بيذعتلل هيف  نضرعت  يذلا  رحلا  نجسلل  نهلقن  مت  كلذ  دعبو  موي ، ةدمل  يرصملا 

سلجملاب ءاول  دكأ  ويام  يفو ٣٠  شيجلا ، نم  دونج  ةطساوب  نهتيرذع  نع  فشكلاو 

يركسع هنأب  ةكبشلا  هتفصوو   CNN ةكبشل همسا  ركذ  مدع  بلط  يركسعلا 

.لعفلاب ةيرذع  تارابتخا  ىرجأ  دق  شيجلا  نأ  ىوتسملا ، عيفر 

سرام ٢٠١١  ١٧

اثلا لجرلا  يرهاوظلا ، نأ  قيقش  يرهاوظلا ، دمحم  نع  جرفت  ةيلخادلا  ةرازو 

٥٤



نجس نم  ةيمالسإلا » ةعجلا  و« داهجلا »  » يلقتعم نم  و٦٠  ةدعاقلا ، ميظنت  يف 

.ةرط ةعرزم 

سرام ٢٠١١  ١٩

روتسد عضو  يركسعلا  سلجملا  ضفر  دعب  ةيروتسدلا ، تاليدعتلا  ىلع  ءاتفتسالا 

ةنجل ليكشتب  يمالسإلا  ركفملا  يرشبلا  قراط  راشتسملا  سلجملا  فلكو  ديدج ،

ناوخإلا ةعج  وضع  حلاص ، يحبص  يماحملا  تنمضت  ةحرتقملا ، تاليدعتلا  عضول 

ةنجللا ىلع  ةرطيسلاب  ملسملا  ناوخإلا  ةعجل  اًينمض  تحمس  يتلاو  ملسملا ،

.اًقحال ديدجلا  روتسدلا  عضتس  يتلا 

سرام ٢٠١١  ٢٨

نم دالبلا  لوخدب  ةيمالسإلا ، ةعجلاو  داهجلا  ةعج  نم  يداهج  ةدوع ٣٠٠٠ 

نم مهئسأ  عفر  دعب  اينيكو ، لاموصلاو  كسرهلاو  ةنسوبلاو  ناشيشلاو  ناتسناغفأ 

.لوصولا بقرت  مئاوق 

.مويلا يرصملا  ةديرج  – 

ربوتكأ ٢٠١١  ١٢

نكت نيرهاظتملا   ضعبل  شيج  تاعردم  نم  تثدح  يتلا  سهدلا  ةيلمع  »

بيصأ رخآلا  اهضعبو  نورهاظتم ، اهيلع  ىلوتسا  تاعردملا  ضعب  نإ  ثيح  ةجهنمم ،

«. مهفداص نم  نوسهدي  اوقلطناف  علهب ، اهوقئاس 

دونج لتق  اًرربم  يركسعلا ، سلجملا  وضع  ةرع ، لداع  برح  ناكرأ  ءاول  - 

ربوتكأ موي ٩  تاعردملا  تحت  اًسهد  اًيطبق  اًرهاظتم  لـ٢٧  ةيركسعلا  ةطرشلا 

.وبسام ةحبذ  فرع  ام  ٢٠١١ يف 

سرام ٢٠١٢  ٨

٥٥



ءاطشنلا نم  ددع  دض  اًصخش ، هيلع ٧٣٢  عقو  اًغالب  ليحت  ةماعلا  ةباينلا 

ءالع نم  ًالك  غالبلا  مهتاو  صاصتخالل ، ةيركسعلا  ةباينلل  يمالعإلاو ، يسايسلا 

ميرو لماك ، ةنيثبو  يريرحلا ، زعلا  وبأو  يميلعلا ، دايزو  ةدوف ، يرسيو  اوسألا ،

جروجو ةزمح ، حودممو  مينغ ، لئاوو  ظوفحم ، ءسأو  مجن ، ةراونو  دجام ،

سلجملا دض  فلا  ةراثإو  ةلودلا  طاقسإل  ضيرحتلاب  بيجن ، حماسو  قاحسإ ،

ماكحألا طاقسإب  ايلعلا  ةيركسعلا  ةمكحملا  تضق  مويلا ، سفن  يفو  يركسعلا ،

دبع دمحأو  ةخيشلا ، دعسأ  سدنهملا  ه  ناوخإلا ، تادايق  نم  نثا  نع  ةقباسلا 

تفرع يتلا  ةيضقلا  ًايبايغ يف  تاونس  نجسلاب ٥  هيلع  مكح  اناك  ناذللا  يطاعلا ،

«. رهزألا تايشيليم  «ـ ايمالعإ ب

سرام ٢٠١٢  ١٥

، رطاشلا تخ  سدنهملا  رابتعا  درب  ًكح  ايلعلا  ةيركسعلا  ةمكحملا  تردصأ 

ةنسل مقر ٨  ةيضقلا  يف  تاونس ، سبحلا ٥  ةبوقع  نم  ةعجلل ، ماعلا  دشرملا  بئان 

مكحلا اذه  ةعجلا ، ىروش  سلجم  ةيضقب  ايمالعإ  ةفورعملا  ةيركسع ، تايانج   ١٩٩٥

مكحلا ىلع  ةبترتملا  ىرخألا  ةيئانجلا  راثآلاو  ةيعبتلا  تابوقعلا  لك  طوقس  بجوتسي 

.قباسلا

سرام ٢٠١٢  ١٩

يقوش دمحم  نم  لك  ةءاربب  ًكح  ايلعلا  ةيركسعلا  ةمكحملا  تردصأ 

، يرهاوظلا دمحمو  تاداسلا ، رونأ  دمحم  لحارلا  سيئرلا  لتاق  قيقش  يلوبمالسإلا ،

زيزعلا دبع  مهنيب  نيرخآ ، ةمكحملا ٦  تأرب  ك  ةدعاقلا ، ميظنت  ميعز  قيقش 

ةفورعملا ةيضقلا  كلذو يف  قباسلا ، ةدعاقلا  ميظنت  يتفم  مامإ  ديسو  لمجلا ، دوواد 

ماكحأ مهقح  تردص يف  نيروكذملا  نأ  ركذلاب  ريدجلا  اينابلأ ،» نم  نيدئاعلا  «ـ ب

.تاونس نجسلاو ٥  مادعإلا  تحوارت ب 

٥٦



سرام ٢٠١٢ ءاسم ٣١ 

، ناوخإلا ىروش  بتكم  عتجا  ةياهن  دعب  ملسملا  ناوخإلا  ةعج  تنلعأ 

تاباختنالا اهنع يف  اًحشرم  دشرملا  بئان  رطاشلا  تخ  رايتخا  ماع ، رؤم  لالخو 

تنلعأو هرابتعا ، درب  اهمكح  ايلعلا  ةيركسعلا  ةمكحملا  تردصأ  امدعب  ةيسائرلا ،

تايحالصب ةيفالتئا  ةموكح  ليكشت  ضفر  ىلع  اًدر  رطاشلاب ، عفدلا  مت  هنأ  ةعجلا 

.ىروشلاو بعشلا  يسلجم  لحب  حيولتلاو  يروزنجلا ، ةموكح  ةلاقإو  ةلماك ،

ليربأ ٢٠١٢ حابص ٨ 

ىلإ هحشرت  قاروأب  ةلادعلاو ، ةيرحلا  بزح  سيئر  يسرم  دمحم  روتكدلا  مدقت 

قابسلا بزحلل يف  حشرمك  ةسائرلا ، تاباختنا  ىلع  ةفرشملا  ايلعلا  ةيئاضقلا  ةنجللا 

نجس نم  بورهلا  ةيضق  يف  هماهتا  نم  مغرلا  ىلع  اًحشرم ، هلوبق  متو  يسائرلا ،

رياني ٢٠١١. تبسلا ٢٩  حابص  نورطنلا  يداو 

ليربأ ٢٠١٢  ١٦

رطاشلا تخ  حشرملا  داعبتسا  ةيروهمجلا ، ةسائر  تاباختنال  ايلعلا  ةنجللا  تررق 

همسر يذلا  وحنلا  ىلع  هرابتعا  هيلإ  دري  هنأل   ةيروهمجلا ، ةسائر  تاباختنا  نم 

نم ةرداصلا  ماعل ١٩٩٥  مقر ٨  ةيانجلا  يف  رابتعا  در  ىلع  لصح  دقف  نوناقلا ،

ماعل ٢٠٠٧ مقر ٢  ةيانجلا  هرابتعا يف  هيلإ  دري  نأ  نود  ايلعلا ، ةيركسعلا  ةمكحملا 

(. تايشيليملا ةيضق   ) ايلع ةيركسع 

ليربأ ٢٠١٢  ٨

هنلعنو ةيئاضقلا ، ةقحالملا  مدع  ىلع  كرابم  عم  اقافتا  دقعن  نأ  انتاف  »

«. رياربف ةليل ١١  نيرهاظتملل 

باتك نع  ًالقن  ةحلسملا ، تاوقلل  ىلعألا  سلجملا  وضع  الملا  راتخم  ءاوللا  – 
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.قبسألا مارهألا  ريرحت  سيئر  دح  ميظعل  دبعل  ةهئاتلا » ةروثلا  »

وينوي ٢٠١٢

ناك شملا  ديسلاو  ةجيتنلا ، يغتل  هيلع  ًاطوغضم  ناك  يركسعلا  سلجملا  »

«. اًدج بيرق  تقو  ةياغل  نابسك  انأ  نإ  فراع 

يركسعلا سلجملا  ًهتم  يركب يف د ، ىفطصم  عم  هراوح  قيفش يف  دمحأ  – 

ملسملا ناوخإلا  حشرم  حلاصل  ةيسائرلا  تاباختنالا  ةجيتن  يف  بعالتلاب  ةحارص 

شملا ناك  مايأ  وأ ٧  وحنب ٦  ةجيتنلا  نالعإ  لبق  هنأ  قيفش  دكأو  يسرم ، دمحم 

رواجي ناك  ةالصلا ، ءانثأ  يفو  فيان ، مألا  ةزانج  روضحل  ةيدوعسلا  يف  يواطنط 

انمطتام  » ًالئاق شملا  قيدصلا  اذه  لأسف  قيفش ، قيرفلل  يدوعس  قيدص  شملا 

اذه لقنو  ياج ،» قيفش   » اًصن يواطنط  هباجأف  شملا ،»؟ ةدايس  اي  رصم  ىلع 

هنأ ءاقللا  سفن  قيفش يف  دكأو  لعفلاب ، تثدح  قيفشل ك  ةلاسرلا  كلت  قيدصلا 

، اًرجف فصنلاو  ةثلاثلا  يف  ةيلخادلا  ةرازو  يف  بك  ينمأ  لوؤسم  نم  ًالاصتا  ىقلت 

نويلملا فصنو  نويلم  ىلع  ديزي  قرافب  ةيروهمجلا  سيئر  بصن  زئافلا  هنأب  هربخي 

باش نم  رخآ  ًالاصتا  ىقلت  اًحابص  ةسداسلا  يفو  يسرم ، دمحم  هسفانم  نع  توص ،

نأ هربخي  فسوي ، ميهاربإ  دمحم  كاذنآ  ةيلخادلا  ريزو  بتكم  نم  بيرق  قيدص 

ربدي ام  فرعي  نأ  هيلعو  ةيلخادلا ، ريزو  بتكم  ءافخلا يف  ربدي يف  ام  ًائيش  كانه 

كلت نكي  يروزنجلا   نكل  هشتسي ، يروزنجلاب  قيفش  لصتاف  هفلخ ، نم 

يفو هيإ ،»؟ لمعن  بيط   » لباقملا يف  قيفش  لأسو  اًقلق ، ودبيو  ةيفاش ، تاباجإ 

قيفش يف لزنم  لوح  يروهمجلا  سرحلا  تاوق  ترشتنا  دحألا  موي  رهظ  ةعاسلا ١٢ 

قيفش رداغي  نأ  اًررقم  ناك  اًرهظ  ةيناثلا  يفو  سيئرلا ، هرابتعاب  سماخلا ، عمجتلا 

اًراظتنا تيقوتلا ، اذه  باهذلا يف  مدعب  غلُبأ  هنكل  يفحصلا ، رؤملا  رقم  ىلإ  هلزنم 

زوف هيف  نلعأ  يذلا  تاباختنالل ، ايلعلا  ةنجللا  سيئرل  يفحصلا  رؤملا  دعب  امل 
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ريوزت ةلأسم  يف  لعفلاب  أدب  دق  اًقيقحت  كانه  نإ  قيفش  قيرفلا  لاقو  يسرم ،

بابسأ نودب  ةرشابم  ةجيتنلا  نالعإل  يلاتلا  مويلا  فقوتو يف  ةيسائرلا ، تاباختنالا 

.ةحضاو

رياني ٢٠١٣  ٢٣

اهنم ٦ ةروثلا ، بقع  ةيسايس  ىوق  هيوشت  ينم  تبلط  ةيركسعلا  ةسسؤملا  »

«. ناوخإلاو ليربأ 

هراوح يف  قبسألا ، مارهألا  ريرحت  سيئر  دح ، ميظعلا  دبع  يفحصلا  بتاكلا  - 

تلصتا شيجلاب  تادايق  نأ  افشاك  ءاسم ،» ةرشاعلا   » جمانرب يشاربإلا يف  لئاو  عم 

ليربأ يقلت ٦  نع  ةيركسع ، ةيصخشل  ةبوسنم  تسيل  اًرابخأ  هل  تبرسو  ايفتاه  هب 

هنأ فاضأو  نيرهاظتملا ، لتقب  ناوخإلا  ةعج  ماهتا  كلذكو  جراخلا ، نم  ًالاومأ 

، ةيركسع تادايق  ىلإ  رابخألا  ةبسن  هب  تلصتا  يتلا  ةيركسعلا  تادايقلا  نم  بلط 

.رابخألا رشن  اهنيح  ضفرف  اوضفر  مهنكل 
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ناونع نودب  لاقم 

عبارلا ءزجلا 

..ىسنن ىتح ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه اإ  قالطإلا ، ىلع  يأر  يأ  نع  ربعي  الو  هبتاك ، يأر  نع  ربعي  لاقملا ال  اذه  *

ةيقيقح ثادحأ  ىلع  ءوضلا  طيلست  دعب  صاخلا ، هيأر  نيوكت  ةيرح  ئراقلل  كرتي 

.اهيغت ئراقلا  وأ  بتاكلل  نك  ال  لعفلاب ، تثدح 
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سطسغأ ١٩٥٢  ٢٤

ةلماك ةعاس  سمأ  وجلا  اهقيلحت يف  ..رصم  عنصت يف  ةرئاط  لوأ  ةبرجت  حاجن  »

«. مات حاجنب  تاكرحلا  فلتخم  اهؤادأو 

.مارهألا ةديرج  تيشنام  - 

رياربف ١٩٥٨  ٦

ةقيقح تحبصأ  ةدحتملا  ةيبرعلا  ةيروهمجلا  ..قرشلا  تماق يف  ىمظع  ةلود  »

ةلودلل ةضيرعلا  طوطخلا  مسرو  ةدحولا  نالعإل  يخيراتلا  نايبلا  ..ةعقاو 

«. ةديدجلا

.مارهألا ةديرج  تيشنام  - 

ربمسيد ١٩٥٨  ٢٣

يذلا ديدجلا  يداولا  عورشمل  ةلماكلا  ليصافتلا  ..رصمل  ةديدج  نادف  يالم   ٣»

..ديدش نتك  لماك يف  ماع  ذنم  يرجت  عورشملا  ةسارد  ..رصانلا  دبع  لج  هنلعأ 

شيج ..تاعاس  عضبب  هباطخ  لبق  ثاحبألل  ةلماكلا  جئاتنلاب  سيئرلا  ىلإ  ريرقت 

«. عورشملا ذيفنت  كرتشي يف  ةينطولا  ةمدخلا 

.مارهألا ةديرج  تيشنام  - 

ربمسيد ١٩٥٩  ٢

«. بابشلا ةداعإ  ءاود  مهيلع  رابخألا )  ) برجتل صاخشأ  بولطم ٣  »

.رابخألا ةديرج  تيشنام  - 

سرام ١٩٦١  ٣١

رتموليك فلأ  ةرايسلا ١٨  تعطق  ..ابوروأ  يف  ةشهدلا  تراثأ  ةيبرع  ةرايس  »

«. ةنايص وأ  حالصإ  ىلإ  ةجاح  نود  بلألا  لبج  تربعو 
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.روصملا ةلجم  - 

ويلوي ١٩٦٢  ٢٢

ةباصإ عيطتسي  رع  خوراص  ...رتموليك  هادم ٦٠٠  اًخوراص  انقلطأ  ..خوراصلا  »

«. ةرهاقلا نم  قلطأ  اذإ  بيبأ  لت 

.رابخألا ةديرج  تيشنام  - 

ويلوي ١٩٦٢  ٢٢

نع مارهألل  يفحص  قيقحت  ...خيراوصلا  قالطإ  ةدعاق  يف  رصانلا  دبع  عم  »

رفاظلا ةبرجتو  رتموليك  ىدم ٦٠٠  ىلإ  رهاقلا  قالطإ  اهيف  مت  يتلا  ةثملا  تاعاسلا 

«. هدعب

.مارهألا ةديرج  تيشنام  - 

١٩٦٣

ةيروهمجلا ب  قابس  ءاضفلا  .. وزغل  ةيبرعلا  ةيروهمجلا  جمانر  «ب 

روتكدلا ..يعانص  رمق  قالطإل  ابوروأ  برغ  لود  ةعومجمو  اسنرفو  ةيبرعلا 

انجمارب نع  ثدحتيو  ةينويهصلا  ةلمحلا  ىلع  دري  ناملألا  ءلعلا  بك  زتيلب 

عنصت اكيرمأو  يتييفوسلا  داحتالا  دعب  اعلا  يف  ةلود  ثلاث  رصم  ..ةيملعلا 

«. اهسفنب اهخيراوص 

.ةيروهمجلا ةديرج  - 

١٩٦٤

لوأ ةبرجت  ت  ...ةدحتملا  ةيبرعلا  ةيروهمجلل  مخض  يركسعو  يملع  راصتنا  »

..ةبرجتلا تحجنو  ةدحتملا  ةيبرعلا  ةيروهمجلا  تعنصو يف  تممص  ةلتاقم  ةرئاط 

ةرهاقلا هتظفح  يذلا  بكلا  رسلا  ..ترم  توصلا  ةعرس  قوفت  ةديدجلا  ةرئاطلا 
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«. ققحت ىتح 

.مارهألا ةديرج  تيشنام  - 

ليربأ ١٩٦٥  ١٦

ةعاس ..روصلاب ٩٦  لماك  قيقحت  ..ةيرصملا  ءاضفلا  ةنيفس  ..ةرم  لوأل  عاذي  «رس 

ثاحبأ ةقطنم  ..رارسألا  ةقطنم  لوخدب  ةصاخ  ةقفاوم  ىلع  لصحأ  نأ  لبق  تضم 

شيعنل اندالبب  ام  ةقطنم  يف  ام  ناكم  ىلإ  ةرايسلا  انب  تضمو  ..ةيرصملا  ءاضفلا 

لوأ قالطإ  ىلإ  انب  يهتني  دم  يركسع  يملع  حافك  ةصق  ..ةلصتم  غ  تاعاس 

انأدب ..يجراخلا  ءاضفلا  ىلإ  ًايرصم  ًايح  ًايرشب  اًنئاك  لمحت  ةيبرع  ءاضف  ةلوسبك 

ةزهجألا ثدحأ  انيدل  ..يرصم  ءاضف  دئار  اهلخادب  ةيرصم  ةلوسبك  قالطإل  قيرطلا 

دادعإ نع  عاذت  ليصافت  لوأ  ..يرصم  يعانص  رمق  لوأ  انيديأبو  اهب  عنصن  يتلا 

«. نابشلا انروسن  نم  ءاضفلا  ةازغ 

.روصملا ةلجم  - 

ويلوي ١٩٦٥  ٢٤

ةرئاطلا ..ةرابجلا  خيراوصلا  بكلا  يركسعلا  ضرعلا  يف  نلعي  رماع  شملا  »

نم عاونأ  خيراوصلا و١٠  نم  عاونأ  ..اعلا ٦  تارئاطلا يف  ىوقأ  نم  ةرهاقلا ٣٠٠ 

«. يركسعلا ضرعلا  ترهظ يف  تارئاطلا 

.رابخألا ةديرج  تيشنام  - 

ويلوي ١٩٦٦  ٦

..سمأ يركسعلا  ضرعلا  يف  رهظ  لحارملا  ددعتم  ديدج  خوراص  ..دئارلا  »

ةيضرألا ةيبذاجلا  قاطن  قرتخي  نأ  عيطتسيو  رتموليك  هادم ١٠٠٠  ديدجلا  خوراصلا 

يركسعلا ضرعلا  يف  ةرم  لوأل  ترهظ  ةديدج  ةحلسأ  ..يجراخلا ٧  ءاضفلا  ىلإ 
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لزنت بيج  ةصاوغ  عنص  نم  نك  لوطسألا  هباطخ : نلعي يف  ميكحلا  دبع  ..بكلا 

تلجس يتلا  نميلا  يف  انتاوق  ىلإ  بعشلا  مساب  ةيحت  ..عوبسأ  لالخ  رحبلا  ىلإ 

«. رئاسخ غب  ةخألا  مايألا  لالخ  اهتاراصتنا  عورأ 

.مارهألا ةديرج  تيشنام  - 

ويام ١٩٦٧  ١٢

فعاضتي ٤ انجاتنإ  ..ايبيلو  ةيدوعسلا  لخد  نم  ربكأ  نوكيس  يلورتبلا  انلخد  »

..ءانيسو اتلدلاو  سيوسلا  جيلخ  يف  ةرازغب  لورتبلا  روهظ  دعب  ماع ١٩٧٠  تارم 

تاهج عم  كارتشالا  نود  ةديدجلا  رابآلا  رفحب  اهدحو  موقت  لورتبلا  ةسسؤم 

«. ةيبنجأ

.ةيروهمجلا ةديرج  تيشنام  – 

رياني ١٩٩٧  ٩

ةراشإ يخيرات  موي  يطعي يف  كرابم  ..لبقتسملا  رصمل  خلا  لمحت  ةديدج  اتلد  »

ةيموق ةمحلم  ةيادب  نلعي  سيئرلا  ..رصم  بونج  ةيمنتل  نرقلا  عورشم  قالطنا 

ديدجلا يف يداولا  ةانق  ىلإ  لينلا  هايم  لوخدب  ًاناذيإ  جفتلا  رز  ىلع  طغضيو  ءانبلل 

يننإ يدعب  سانلا  لوقي  نأ  هديرأ  ام  لكو  مويلا ، ناسنإ  دعسأ  انأ  كرابم : ..شوت 

«. رصمل اًديفم  ًائيش  تلعف 

.مارهألا ةديرج  تيشنام  -

رياني ٢٠١٤  ٢

ةيبرعلا ةقطنملا  لود  ىنغأ  نم  حبصتس  رصم  ..عمجأ  اعلل  ةيودملا  ةأجافملا  »

نيزاوملا عيمج  بلقي  ذفو  ديدج  يرصم  عورشم  ..ةليلق  روهش  لالخ  اهلمكأب يف 

ىنغأ نم  رصم  حبصتل  كلاهتملاو  يدرتملا  يداصتقالا  لكيهلاب  حيطيو  تاباسحلاو 
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«. ةزيجو ةرتف  لالخ  ةقطنملا يف  لود 

.روتسدلا ةديرج  تيشنام  - 

رياربف ٢٠١٤  ٢٣

«. يرصملل شيجلا  ةيده  ةمخض  ةيومنت  عيراشم  »

.فسويلا زور  ةلجم  تيشنام  – 

رياربف ٢٠١٤  ٢٣

اعلا ماظن يف  لوأ  روطت  ةحلسملا  تاوقلا  ..ةديدج  ةيومنت  تاعورشم  حاتتفا  »

«. زديإلاو تاسوف يس  جالعو  فاشتكال 

.مارهألا ةديرج  تيشنام  – 

رياربف ٢٠١٤  ٢٢

قلطأ ديرف  وض  زاهج  عارتخا  ةحلسملا يف  تاوقلل  ةيسدنهلا  ةئيهلا  لاجر  حجن  »

يسيسلا حاتفلا  دبع  شملاو  روصنم ، يلدع  سيئرلا  هرقأ  دقو  ..تساف  مسا يس  هيلع 

تاوقلل ماعلا  دئاقلا  رحلا  جاتنإلاو  عافدلا  ريزو  ءارزولا  سيئرل  لوألا  بئانلا 

مساب هعارتخا  ةءارب  ليجستو  ةحصلا  ةرازو  تاقفاوم  ىلع  هلوصح  دعب  ةحلسملا ،

«. ةيسدنهلا ةئيهلا  لاجر 

.نطولا ةديرج  - 

رياربف ٢٠١٤  ٢٤

جالع زاهجب  تفرتعا  اكيرمأ  ..تساف  بـيس  اعلا  رهبت  ةحلسملا  انتاوق  »

«. ةعاس نم ٢٠  لقأ  ضرملا يف  ىلع  ءاضقلاو  ..زديإلاو  دبكلا  تاسوف 

.فسويلا زور  ةلجم  تيشنام  – 

رياربف ٢٠١٤
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، ضيرملا نم  زديإلا  دخآب  ةلثمألا ، هضرب يف  لوقاب  ام  يز  حبصيو  تتفتي  زديإلا  »

هلوهيدأو ضرملا  دخآب  هيلع ، ىذغتي  ةتفك  عابص  هلوهيداب  زديإلا  ىلع  ضيرملا  يذغب 

«. يملعلا زاجعإلا  ةمق  اذهو  ..ءاذغ 

زاهج نع  لوؤسملا  يبطلا  قيرفلا  سيئر  يطاعلا ، دبع  ميهاربإ  بيبط  ءاوللا  - 

.زديإلا جالع 

رياربف ٢٠١٤

«. ..نايعلل ةيسنجلا  ةلاحلا  نسحتتبو  »

وضعو سمش ، ع  ةعماجب  دبكلاو  يمضهلا  زاهجلا  ذاتسأ  سنؤم  دمحأ  .د  – 

زاهجلا نع  نالعإلل  يمسرلا  رؤملا  يف  يطاعلا ، دبع  ميهاربإ  روتكدلا  ءاوللا  قيرف 

.ةيرصملا ىلوألا  ةانقلا  ىلع 

رياربف ٢٠١٤

سوف جلاعيو  فشتكيب  ناسنإلا ، مسج  يف  دوجوم  سوف  عون  يأ  جلاعي  »

ازنولفنإ جالعو  فشكل  هيلع  ًايلاح  براجت  كانه  نكو  يس ، سوف  زديإلا ،

يز هدلج  ىقبيب  ضيرملا  جالعلا  دعبو  ةدملا  رخآ  ىلع  ..ةيفدصلا  جلاعيبو  ..ريزانخلا 

«. ةدالولا ثيدح  يبيب 

ةلخادم يف  ةحلسملا ، تاوقلا  عورش  وضعو  دبكلا  ذاتسأ  ىفطصم ، يلاس  .د  – 

.ONTV ةانق ىلع  ناوضر  يمار  عيذملا  عم  ةيفتاه 

رياربف ٢٠١٤

ىلع دعقيب  كترضح ، شدخايبام  عجب  ركسلا  ضيرم  ركسلا ، نك  جلاعيب  »

مدعنيب امل  ةياغل  ايجيردت  لقي  يدتبيب  ات ، ركسلا  جالع  شدخايبام  هعجب  زاهجلا 

كترضح هد  زاهجلا  ..ةيفدصلا  نك  جلاعيبو  ..اًما  ركسلا  جالع  شدخايبامو 
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نكو ..عون  يأ  نك  سب  شم  وه  تاسوفلا ، عاونأ  نم  عون  يأ  ىلع  يضقيب 

«. رسناكلا

يف يطاعلا ، دبع  ميهاربإ  روتكدلا  ءاوللا  قيرف  وضع  سح ، يفنح  ناسحإ  .د  – 

ةايحلا ٢. ةانق  ىلع  ةيفتاه  ةلخادم 

رياربف ٢٠١٤

..تضفر ..هاسنأو  ..رااااالود  ..رالود  رايلم  زاهجلا ٢  اذه  يف  ايلع  ضرُع  انأ  »

ينتفطخ تارباخملا  ..انه  ينتمح  تارباخملا  ..يدلب  ىلع  تيجو  تبرهو  ..ترفاسو 

«. انه ينتطحو 

زاهج نع  لوؤسملا  يبطلا  قيرفلا  سيئر  يطاعلا ، دبع  ميهاربإ  بيبط  ءاوللا  - 

.دلبلا ىدص  ةانق  ىلع  ةينويزفيلت  ةلخادم  يف  زديإلا ، جالع 

سرام ٢٠١٥  ١٥

يلجإ غلبي  نأ  ءاربخلاو  نوللحملا  عقوتيو  ..نآلا  ىتح  رالود  رايلم   ١٦٠»

حاجنلا لصاوي  يداصتقالا  رؤملا  ..رالود  رايلم  يتئم  رؤملا  ماتخ  عم  تارثتسالا 

ءادوسلا قوسلا  ءاهتنا  دكؤي  يزكرملا  كنبلا  ظفاحمو  ..ًايونس  هدقعب  بلاطمو 

«. ةلمعلل

.ءاسملا ةديرج  - 

وينوي ٢٠١٥  ١٣

ةانق ةيمنت  تاعورشمل  ةعقوتم  ةيونس  دئاوع  رالود  رايلم   ١٠٠ شيمم : »

«. ةديدجلا سيوسلا 

.مارهألا ةديرج  – 

..معن اولاق  نم  هجو  لاق ال يف  نم 
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سيمدنال تسجوأ 

ًايبسن ةبلقتملا  ةرارحلا  ةجرد  ببسب  ار  اًديج ، ةليللا  كلت  يف  تسجوأ »  » مني  

دغلا حابص  هتماقإ  عمزملا  لفحلاب  هلاغشنا  ببسب  ار  وأ  ماعلا ، نم  ةرتفلا  كلت  يف 

ةنيفس قالطنا  ةبسان  املألا ، يزانلا  شيجلا  نم  ةداق  روضحب  وينوي ١٩٣٦   ١٣

اهتعنص يتلاو  هايملا ، ىلإ  فاجلا  فيصرلا  نم  ليسيف » تسروه   » ةيرحبلا بيردتلا 

اهب لمعي  يتلاو  ايناملأب ، جروبماه  يف  سوف » دنوأ  مولب   » ةمخضلا نفسلا  ءانب  ةكرش 

.نفسلا حالصإل  لماعك  رسيمدنال » تسجوأ  »

رظتنت يتلا  ةئيسلا  ةياهنلا  يفو  هدالب ، لاح  كفتلاب يف  هسفن  لغشي  نأ  لواح 

تاسايسل ىمعألا  هدييأت  املألا يف  بعشلا  رمتسا  نإ  اًبيرقو ، ًتح  ىمظعلا  ايناملأ 

، رلته فلودأ  وعدملا  ةمظعلا ، نونج  نم  ثكلا  عم  ةيلقع  ةثولب  باصملا  كاذ 

هلوصوب دالبلا  ىلع  هتضبق  مكحأ  نأ  ذنم  حباذمو ، رزاجم  نم  هب  موقي  ام  لك  ريربتو 

ثأتلا ىلع  ةقئافلا  هتردق  ًالغتسم  طقف ، تاونس  ثالث  ذنم  ةيراشتسملا  دعقم  ىلإ 

ةغلابلا هتيبذاج  ىلإ  ةفاضإ  ةيفطاعلا ، هتاباطخب  مهبل  بلخو  نطاوملا  لوقع  ىلع 

هلوصحو يزانلا ، هعورشمل  ةياعدلا  يفو  ةنانرلا ، بطخلا  ءاقلإ  يف  اهلغتسي  يتلا 

، اهدجم قباس  ىلإ  ايناملأ  ةداعإل  ثلاثلا » خيارلا   » ءانبل لمعلاب  ضيوفت  ىلع  لعفلاب 

ةيملاعلا برحلا  ةنيشملا يف  ايناملأ  ةزه  نم  ةنوحشملا  ةبضاغلا  هجلا  لبق  نم 

اًروحسم بعشلا  ةيبلغأ  هفلخ  فقوف  ةلذملا ، ياسرف »  » ةدهاعم نمو  ىلوألا ،

، دوهيلا ىلع  سورضلا  هبرحل  اًقفصمو  ةيعويشلل ، هتاداعمو  ةيموقلا ، هراكفأل  ًاللهمو 

ًالغتسم زاغلا ، نارفأ  مهقرحو يف  ةقلغم ،) لزع  قطانم  « ) تاوتيج  » مهلاقتعاو يف

ةيداع ةردق غ  كلت  زلبوج ،» فيزوج   » ىعدي يداس  يرقبع  هدوقي  رذق  مالعإ 

ىلع عمجأ  اعلا  اهنشي  يتلا  ةيملاعلا  ةرماؤملاب  بعشلا  ماهيإو  قئاقحلا ، بلق  ىلع 

اعلا ةلود يف  رخآ  تناك  اًديدحت  ةظحللا  كلت  ايناملأ يف  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ايناملأ ،
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، اًبيرقت ةلودلا  ناكرأو  تاموقم  لك  رايهنا  دعب  باسح ، يأ  اهل  بسحي  نأ  نك 

املألا شيجلا  رابجإو  قوبسم ، غ  لدعم  ىلإ  كنرفلا  طوبهو  داصتقالا  رايهناو 

« ياسرف  » ةدهاعم تصن  بسح  اًدج ، ةلئاضتم  ماقرأ  ىلإ  هدادعت  ضفخ  ىلع 

.ةهشلا

، سكعلاب لب  مونلا  ىلع  تسجوأ »  » دعاسي اهلبقتسمو   ايناملأ  لاح  كفتلا يف 

هترسأ كفتلاب يف  هسفن  لغشي  نأ  لواحف  كأو ، كأ  هينيع  نم  رفي  مونلا  لعج 

زنارف تسجوأ   » هدلاول ديحو  نباك  ويام ١٩١٠  يف ٢٤  دلو  نأ  ذنم  هتايحو ،

ماع ١٩٣١، يزانلا  بزحلل  همضنا  ىلع  همدنو  ليهلياو ،»  » همأو رسيمدنال »

مث هنارقأ ، لعف  ك  ةفيظو ، ىلع  لوصحلا  ًايعس يف  نيرشعلاو ، ةيداحلا  هغولب  دنع 

اهنوكب لابي  يتلاو   نونجب ، اهقشعي  يتلا  لكيإ » امرإ   » ةليمجلا هتجوز  ركذت 

مضنالا بلطتي  ك  اهنييارش ، يف  يقنلا  يرآلا  مدلا  لمحت  الو  ةنايدلا ، ةيدوهي 

درج مهافت ، نودب  يرصنعلا  بزحلا  كلذ  نم  هدرط  مت  فيكو  يزانلا ، بزحلل 

جوزتو طئاحلا ، ضرع  مهنيناوقو  مهتارارقب  برض  هنأ  فيكو  اهل ، هتبوطخ  نالعإ 

اذه ءاغلإب  جبنرون »  » ةمكحم تماقف  جروبماه ، ةيالو  هجاوز يف  قيثوت  متو  اهب ،

، ىوقأ ناك  هعمج  يذلا  بحلا  نكل  هجاوز ، ىلع  دحاو  رهش  رورم  دعب  جاوزلا 

امرإ هل  تبجنأ  ماع ١٩٣٥ ، ربوتكأ  يفو ٢٩  هحافك ، ةلحر  لكإ  ىلع  ارصأف 

.هنايكو هلقع  تبلخ  يتلاو  درجنأ »  » ةليمجلا هتلفط 

أبعي ليللا ،  لاوط  نفج  هل  ضمغي  هانيع   نيب  سمشلا  تقرشأ 

هداق ضعب  هفرشي  يذلا  لفحلا  ىلإ  لعلا  يقاب  عم  ثرتكم  هجوتو غ  تسجوأ » »

ءاقلإ يركسعلا يف  دئاقلا  أدب  نيب  سمشلا ، تحت  لعلا  فطصاو  يزانلا ، شيجلا 

نوضغ اعلا يف  مكحتس  يتلا  ةيزانلا  ايناملأل  رهبم  لبقتس  عيمجلا  اًدعاو  هتملك ،

هتملك متخ  مث  ايندلا ،» مأ   » حبصتل وأ  اعلا ، دالب  مظعأ  حبصت  ل  ةليلق ، تاونس 

٦٩



ةوق نم  اوتوأ  ام  لكب  هفلخ  لعلا  ددرف  رلته ،» لياه   » ةهشلا رلته  ةيحتب 

ك ةجرد ، ةيوازب ٤٥  مهمامأ  ةيلاع  مهتعرذأ  اوعفر  نيب  رلته ،» لياه   » حئاص

.ميظعلا دئاقلا  اهيف  نويحي  ةرم  لك  اولعفي يف  نأ  اوداتعا 

يذلا بضغلاف  ًادق ، لعفي  نأ  داتعا  لثم  هعارذ  تسجوأ »  » عفري ةرملا   كلت 

غ هردص ، مامأ  هيعارذ  اًدقاع  اًفقاو ، رمتساف  ةرملا ، كلت  ًايوق  ناك  هلخادب  ناك 

يتلاو ميظعلا ، دئاقلاب  ةسووهملا  فارخلا  كلت  ىلع  نزحب  هقعأ  كحضي يف  ئباع ،

.تاونس ذنم  لمعلا  نع  اهلوقع  تفقوت 

عومجلل مهدحأ  اهطقتلا  يتلا  ةروصلا  كلت  رهظي يف  هلعج  ام  وه  رثاعلا  هظح 

ٍدحت يف  ميظعلا  رلهوفلا »  » ةيحت اًضفار  تسجوأ »  » اهيف رهظو  لافتحالا ، لالخ 

تقولا كلذ  مهب يف  جعت  ايناملأ  تناك  يتلا  ءافرشلا  نطاوملا  دحأ  نأ  ودبيو  حضاو ،

تاسايسل اًضراعم  هنوك  ةلعلاو  ةنايخلاب  هايإ  ًهتم  تاطلسلل ، هب  ىشو  دق 

هيف ذختا  موي  ىتح أ  ةقيرط ، لكبو  لكش  لكب  هيلع  قييضتلا  متف  رلته ، لاجلا 

ىلع ويلوي ١٩٣٧ ، يف  كرادلا  ىلإ  رارفلاب  هتجوزو  وه  مساحلا  هارارق  تسجوأ » »

تناك طوغضلا  نأ  ودبي  نكل  ةيناثلا ، اهتلفطب  ىلبح  تناك  امرإ »  » نأ نم  مغرلا 

لاقتعا متو  لشفلاب ، بورهلا  ةلواحم  تءاب  رثاعلا  مهظحل  نكل  راظتنالا ، نم  ىوقأ 

ىلإ ايناملأ  نم  رفسلا  عن  نوناق  دجوي  هنأ ال  نم  مغرلا  ىلع  هتجوزو ، رسيمدنال » »

يذلا سيسملا  خماشلا  املألا  ءاضقلا  نكل  اًساسأ ، ةرج  هرفس  دعي  الو  كرادلا ،

نمأب ةمتهملا  ةيرسلا  ةطرشلا  « ) وباتسجلا  » تاهجوتو ميظعلا ، دئاقلا  تاهجوت  عبتي 

تمتف ةقيرط ، يأب  هباقعو  تسجوأ »  » بيدأت ىلع  رصأ  يزانلا ،) دهعلا  ةلودلا يف 

هجاوزب يزانلا » يرصنعلا  زييمتلا  ناوق  ةفلاخم   » ىمست ةضافضف  ةمهتب  هتنادإ 

اهنأ نالهجي  اناك  هتجوزو  وه  هنأ  هئاعداب  ةمهتلا  رسيمدنال »  » ىفنف امرإ ،» «ـ ب

هتيرح يف ٢٧ ىلع  لصحو  ةيفاك ، ةلدأ  دوجو  مدعل  هتئربت  تو  دج ، نع  ًابأ  ةيدوهي 
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نع هقيرفت  طرشب  تكاحملاو ، تاقيقحتلا  نم  رهشأ  ةرشع  دعب  ماع ١٩٣٨  ويام 

ةدعل نجسلا  هب يف  جزيس  هنإف  هتفلاخم ، راركت  لاح  هنأب يف  هريذحت  متو  هتجوز ،

لقأل ةينالع  امرإ »  » و تسجوأ »  » ام ب ةقالعلا  ترمتساو  هبأي ، هنكل   تاونس ،

سفنبو ىرخأ  ةرم  هلاقتعا  مت  ىتح  ةقباسلا ، ةيضقلا  نم  هجورخ  دعب  نيرهش  نم 

فصنو ماع  نجسلاب  ماع ١٩٣٨  ويلوي  يف ١٥  ةرملا  هذه  هيلع  مكحو  ةمهتلا ،

نجس يف  امرإ »  » وباتسجلا لقتعاو  رومرجروب ،»  » لاقتعا ركسعم  يف  ماعلا 

ركسعم ىلإ  اهلاسرإ  مت  مث  نيريإ ،»  » ةيناثلا اهتلفط  تبجنأ  ثيح  ليتوبشالف ،» »

لقتعم ىلإ  مث  ءاسنلاب ، صاخلا  جروبنتشيل »  » لقتعم ىلإ  مث  جروبنيناروأ ،»  » لاقتعا

لتقلل جروبنب   » زكرم ىلإ  تلسرأ  رياربف ١٩٤٢  يفو  كوربزنفار ،»  » يف ءاسنلا 

حسلا مت  كلذ  دعبو  ماتيألل ، راد  يف  ةيادبلا  يف  هيتلفط  عاديإ  متو  ميحرلا ،»

ةنبالا رتسوف »  » ةلئاع تنبتو  اهمأ ، ةدلاو  عم  شيعت  نأب  درجنأ »  » ىربكلا ةنبالل 

تلقتنا مث  تاونس ، ثالث  رمعلا  نم  غلبت  تناك  ماع ١٩٤١ ح  نيريإ »  » ىرغصلا

ماع ١٩٥٣. اهتدج  ةافو  دعب  رتسوف »  » ةلئاعل اضيأ  درجنأ » »

نمض ميحرلا » لتقلل  جروبنب   » زكرم يف  امرإ »  » تلتق ليربأ ١٩٤٢  يف ٢٨ 

متي نكل   زكرملا ، لخاد  مهتدارإ  نود  مهيلع  ةيبطلا  براجتلا  ىرُجت  ناك  ليتق   ١٤٠٠٠

نجسلا يف ١٩ نم  جرخ  دقف  تسجوأ »  » امأ ماع ١٩٤٩ ، الإ يف  اهتافو  ربخ  نالعإ 

ماع رياربف  رهش  يفو  نحشلل ، تسوب »  » ةكرش لع يف  سيئر  لمعو  رياني ١٩٤١ 

ربخ رشتناو  ةاشملل ، ( ٩٩٩  ) ةبيتكلا ةيمازلإلا يف  ةيركسعلا  ةمدخلا  هدينجت يف  مت   ١٩٤٤

متو ربوتكأ ١٩٤٤ . موي ١٧  ايتاورك  يف  تاكابتشا  يف  هلتقم  ةيلتحاو  هئافتخا 

سطسغأ ١٩٤٩. ماع يف ١  اًيمسر  هتافو  نع  نالعإلا 

ىلع ناملألا  ربجأ  دق  يسورلا )  ) رمحألا شيجلا  ناك  ماع ١٩٤٤  ةياهن  لولحب 

مدقتت يبرغلا  ءافلحلا  تاوق  تناك  تقولا  سفن  يف  ىطسولا ، ابوروأ  ىلإ  عجارتلا 
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حمسي هنكلو   برحلا ، ترسخ  دق  ايناملأ  نأ  رلته  كردأو  ايناملأ ، بوص 

ىلإ عراش  نم  تلقتنا  ةفينع  تاكابتشا  دعبو  ليربأ ١٩٤٥ ، يفو ٣٠  باحسنالاب ،

نثا وأ  عطاقت  دعب  ىلع  ةيتييفوسلا  تاوقلا  تناك  نيبو  لرب ، ةنيدم  عراش يف 

عضي وهو  هسأر  ىلع  رانلا  قالطإب  راحتنالاب  رلته  ماق  خيارلا ،»  » ةيراشتسم رقم  نم 

مويلا اهجوزت يف  يتلا  نوارب » افيإ   » هتجوز تفتكا  نيب  دينايس ، ةلوسبك  همف  يف 

ضعب ماقو  ةغص ، ةرفح  تثجلا يف  عضو  متو  دينايسلا ، ةلوسبك  عالتباب  قباسلا ،

، تثجلا ىلع  نيزنبلا  نم  ثكلا  بكسب  دئاقلا  وبق  نيدوجوملا يف  نواعملا  طابضلا 

.لرب تملستسا  ويام ، نم  اثلا  يفو  هتيصو ، بسحب  هيف  رانلا  لاعشإو 

تكاحم يأ  ءارجإ  فلاحتلا  تاوق  تضفر  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ةياهن  دعب 

ءابطألل الو  حاورألا ، يالم  قاهزإ  نع  ةرشابم  لوؤسملا  ةيزانلا ، ةداقل  برح 

تدقع كلذ  نم  ًالدبو  رشبلا ، ىلع  ةيبطلا  براجتلا  اورجأ  نيذلا  لوؤسملا 

نم ٢٠ تاونس  عبرأ  تقرغتسا  جبنرون ،»  » تكاح تبقل  ةيداع  تكاحم 

ةداق ةمكاح  صتخملا  اهنم  لوألا  ءزجلا  ىهتنا  ماع ١٩٤٩ ، ىتحو  ربمفون ١٩٤٥ 

ذفن مهتملا ، نم  ىلع ١٢  مادعإلاب  ةمكحملا  تضقو  ربوتكأ ١٩٤٦ ، يف ١  ةيزانلا 

لظ دقف  رخآلا  امأ  تاعاسب ، مادعإلا  لبق  مهدحأ  رحتنا  دقف  طقف ، ةرشع  مكحلا يف 

ىدم ىلإ  تاونس  رشع  نم  ةتوافتم  تارتف  نجسلاب  نيرخآ  ىلع ٧  مكحلابو  ًابراه ،

ًهتم لصأ ٢٤  نم  مهتم  ةسمخ  ةئربتبو  ةايحلا ،

ةياصولا نوناق   » باتك ىرغصلا  ةنبالا  نيريإ  ترشن  ماع ١٩٩٦ ، يفو 

ةبك ةيمك  باتكلا  نمضتيو  اهتلئاع ، ةصق  نع   Die Vormundschaftsakte»

ةيروتاتكيد ببسب  ةلئاعلا ، كلتل  تثدح  يتلا  ةاسأملا  نع  ةيلصألا  قئاثولا  نم 

.رلته
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..معن اولاق  نم  هجو  لاق ال يف  نم 

ومور راكسوأ 
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، مهقحب بكترملا  ملظلا  ضفرت  الو  ءارقفلا ، قوقح  نع  عفادت  يتلا ال  ةسينكلا  »

«... حيسملا عوسيل  ةيقيقحلا  ةسينكلا  تسيل 

ةقثو ءودهب  ةخألا  هتلمج  رودافلسلا  ةفقاسأ  سيئر  ومور » راكسوأ   » قطن

جراخم ىلع  طغضلا  اًدمعتم  يعوبسألا ، دحألا  سادق  ةظع  اهب  متخيل  غلاب ،

، مالسلاو قحلا  هلإ  نم  ةوقلا  اًدمتسم  ىلعأ ، ىلإ  هينيع  عفرو  تمص  مث  فورحلا ،

تاسرملا ضفر  هاجت  مزاحلا ، هفقوم  تاعبت  لمحتل  ةأرج  لكبو  هدادعتسا  اًنلعم 

.دالبلا ةمكاحلا يف  ةيركسعلا  ةطلسلا  اهب  موقت  يتلا  ةيعمقلا 

ديؤم ب  ام  ةخألا  ومور »  » ةرابع دعب  ةيلاع  روضحلا  تهمه  تعفترا 

، ةدشب هفقومو  ومور »  » ديؤي يذلا  ةطلسلل  ضراعملا  رئاثلا  مهنمف  ضراعمو ،

هضفرب ومور »  » هذختا يذلا  قيرطلا  نأ  ىريو  هيلع ، فاخيو  هبحي  نم  مهنمو 

ةفقاسألا سيئر  نأ  اًصوصخ  ًتح ، توملا  هتياهن  نوكيس  هبعش  ىلع  عقاولا  ملظلل 

ةداهشلا لوبقل  هدادعتسا  اًنلعم  هنع ، اًرارم  ثدحتو  هلايتغا ، متي  نأ  اًقباس  عقوت  دق 

نود نم  توملاب  نمؤأ  ال   » ًالئاق دالبلا ، تالكشم  لح  مهاسي يف  نأ  همدل  نكمأ  نإ 

ضفر نيب  يرودافلسلا ،» بعشلا  يف  ديدج  نم  ثعبأسف  ولتق ، اذإف  ثعب ،

، ةيركسعلا ةطلسلل  ضراعملا  هفقوم  ةفقاسألا - نم  هنارقأ  مهنمو   - رخآلا ضعبلا 

.ناسنإلا قوقح  نع  هعافدل  اًرظن  ةيعويشلاب  هايإ  مهتم 

ةظحللا كلت  يف  هتافو  ةداهش  ىلع  عقو  دق  مهدحأ  نأ  ومور »  » فرعي  

...يلعفلا ذيفنتلا  الإ  قبي  و  اًديدحت ،

«، ومور راكسوأ   » ةفقاسألا سيئر  اهيف  نلعي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت  نكت   

يقيقح يروث  طاشن  هقبس  دقف  سولراك ،»  » لاجلل يداعملا  هفقوم  ةحارص ، لكبو 

لعلا قحب  ةعورم  رزاجم  اوبكترا  نيذلا  رودافلسلا ، ركسعلا يف  مكحل  ضهانم 

كلت يفف  رياربف ١٩٧٧ ، يف ٢٣  رودافلسلا  ةفقاسأل  اًسيئر  هتمايس  ذنم  حالفلاو ،
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سولراك  » لاجلا نلعأ  ثيح  ةيلهأ ، برح  افش  ىلع  رودافلسلا  تناك  ةرتفلا 

ويلوي ةهازنلاب يف ١  مستت  تاباختنا   دعب  ةلودلل ، اسيئر  هسفن  ومور » وتبموه 

ددنت ةرهاظم  دخإل  ةيئاوشعب  اهنان  ةطرشلا  تحتف  مايأ  ةينثب  اهدعبو  ، ١٩٧٧

رهشلا سفن  يفو  اياحضلا ، نم  مخض  ددع  طقسف  ةيسائرلا ، تاباختنالا  جئاتنب 

متو ملظلل  ضهانملاو  ضراعملا  مهفقوم  ببسب  بيذعتلل  بناجأ  ةنهك  ةثالث  ضرعت 

هب يقلأ  مث  بيذعتلل ، هضرعتو  سق  فطخ  كلذ  ىلت  دالبلا ، نم  مهدرط  اهدعب 

اهنيعب ةلاسر  ليصوتل  ايلعلا ، ةمكحملا  باوبأ  مامأ  توملاو  ةايحلا  ب  وهو 

.مكقوقحب مكل  أي  نل  خماشلا  ءاضقلا  نأ  اهدافم  ةضراعملل 

ديدعلل لمأ  ةبيخ  لكش  نيب  اًيموكح ، ًابيحرت  ةيادبلا  يف  ومور »  » رايتخا يقل 

، قيرفلا الك  مدص  ومور  نكلو  ةيراسيلا ، لويملا  يوذ  دالبلا  ةسواسق  نم 

عم عارص  ديدجلا يف  هبصنم  هلمع يف  ةيادب  ذنم  لخد  دقف  يراسيلاو ، ةموكحلا 

رزاجملا اًركنتسمو  ءارقفلا  قوقح  نع  اًعفادم  ةيزاوجربلا ، ةقبطلاو  شيجلاو  ةطلسلا 

قحب بكترت  تناك  يتلا  ناسنإلا  قوقح  تاكاهتناو  بيذعتلاو ، تالايتغالاو 

.ةيكيرمألا ةموكحلا  معدو  ىأرم  تحت  يرودافلسلا ، بعشلا 

هبصن اًديعس  ةقفلا  هلوصأ  َسانتي  و  بصنملا ، ءاوضأب  راكسوأ  رهبني   

يإ ومور  وفلونرأ  راكسوأ   » سانتي تونهكلا ،  لاجر  مظعم  لاحك  ديدجلا ،

هلوصأ رودافلسلاب  سويراب » دادويس   » سطسغأ ١٩١٧ يف دولوملا يف ١٥  زيمادلاج »

مانتو عقدملا ، رقفلا  نم  اعت  ةلئاعل  ةوخإ  ةعبس  اثلا ب  لفطلا  هنوك  الو  ةقفلا ،

« ومور سوتناس   » هدلاو سانتي  يحص ،  فرص  الو  ءابرهك  الب  تيب  ضرألا يف  ىلع 

عم هيف  تعرز  يتلا  زيمادلوج » بولاداوج   » همأو كسملا ، فارغلتلا  فظوم 

ىلع اًقيقح  اًرئاث  ناك  حيسملا  نأ  فيك  هتملعو  ميوقلا ، يحيسملا  ناإلا  هتوخإ 

هتسارد تاقفن  لمحت  نم  انكمتي  نيقفلا   هيدلاو  نأ  راكسوأ »  » سانتي ملظلا ، 
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راجنلا ةفرح  هملعيل  يلحم  راجنل  هب  اودهع  فيكو  ةيداصتقالا ، هفورظ  ببسب 

ةعزن ومور  تعرز يف  ةيساقلا  ةأشنلا  كلت  ...هرمع  نم  ةرشع  ةيناثلا  غلب  امدنع 

.شمهملاو نيزوعملاو  ءارقفلل  يقيقح  ءتناو  بحو  ةيقيقح  ةيراسي 

مث ليوجيم ،» ناس   » وهاللا يف دهعملاب  راكسوأ »  » قحتلا ةرشع  ةثلاثلا  نس  يف 

ةيربحلا ةعماجلا  اًقحال يف  هتاسارد  ىهنأو  رودافلس  ناس  ينطولا يف  توهاللا  دهعم 

« ومور راكسوأ   » مسر مث  توهاللا ، ملع  سناسيللا يف  ةداهش  لان  ثيح  امور ، يف 

يوعرلا هلمع  أدبو  امور ، ةنيدم  ليربأ ١٩٤٢ يف  ةيكيلوثاكلا يف ٤  ةسينكلل  اًسيسق 

هتاردقو هتايناكمإ  ببسبو  شمهملاو ، ءارقفلا  طسو  رودافلسلا  ةيفير يف  ةسينك  يف 

ًاتركسو ليوجيم » ناس   » توهاللا يف دهعمل  اًديمع  عف  ربكأ ، ماهم  هيلإ  تلكوأ 

ةفقاسأل اًسيئر  هتمايس  ت  مث  ايرام » يد  وجايتناس  »ـ افقسأ ل مث  ةنيدملا ، ةيشربأل 

رياربف ١٩٧٧. رودافلسلا يف 

ءارقفلاب ًتهم  ومور  ناك  ايرام ،» يد  وجايتناس  «ـ ل افقسأ  هتمايس  لبق 

بصنم هيلوت  ةرتف  تءاج  ىتح  ماظنلل ، اًضراعم  طق  نكي  هنكل   طقفو ، شمهملاو 

بثك نم  دهاش  ثيح  اًيلكو ، اًما  هتيصخش  نم  غتل  وجايتناس ،»  » يف ةيفقسألا 

ءاطشنلا ةنهكلا  دض  ةموكحلا  فنع  ديازتو  اضرأ ، نوكل  نيذلا ال  ءارقفلا  ةاناعم 

هتايح ىربكلا يف  ةماطلا  تثدح  مث  تاطلسلا ، ةين  نسح  هتقث يف  ضوقف  اًيعتجا ،

، ماظنلا تاوق  دي  ىلع  سرام ١٩٧٧  يف ١٢  ويليتور » يدنارج   » بألا هقيدص  لايتغاب 

، لايتغالا ةثداحل  يلاتلا  دحألا  يفو  فوشكم ، هجوو  راع  ردصب  ماظنلا  ةهجاوم  ررقف 

فارطألا ةبقاع  بلاطو  اهعيمج ، ةمصاعلا  سئانك  هجلا يف  ومور »  » فقوأ

.ةلوؤسملا

، ةيركسعلا ةطلسلا  ىلع  اًفينع  اًموجه  ومور »  » نش ةيلاتلا  رهشألا  ىدم  ىلع 

لتقلا تايلمعو  ةعورملا  رزاجملاو  تامادعإلاو  ةيعمقلا  تاسرملل  اًضراعم 
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تناك يتلا  حالفلاو ، لعلاو  ءارقفلاو  ضراعملا  قحب  فاطتخالاو ، بيذعتلاو 

قرف «ـ ب ةسملا  سولراك »  » لاجلا تايشيليم  ةطساوب  ناكم  لك  يف  ذفنت 

ةعاذإ لالخ  نم  ويدارلا  ربع  ثبت  يتلا  ةيعوبسألا  هتظع  لالخ  نم  توملا ،»

ءاحنأ عيمج  ويدارلا يف  تاجوم  ىلع  اهثب  يرجي  ناك  يتلاو  ةيفقسألا ،» سكاسيإ  »

نيذلا هعابتأ  ديازتو  ةبك ، ةيبعش  هيدل  تحبصأو  ةينيتاللا ، اكيرمأو  رودافلسلا 

ةروثلا نان  دقوت  يتلا  ةرئاثلا  هتاظع  ىلإ  عتسالل  ةيئاردتاكلا  نودشتحي يف  اوناك 

فقول دونجلل  ةوعد  راكسوأ  قلطأ  دحألا ، سادق  هتاظع يف  ىدحإ  يفو  مهقورع ، يف 

ًايدحتم لتقلاب ،» رمأ  يأ  ةعاطإ  ىلع  اًربجم  سيل  يدنجلا   » نإ ًالئاق  فنعلا 

.ةقباسلا عيباسألا  اهاقلت يف  يتلا  توملاب  ةديدعلا  تاديدهتلا 

، ةفقاسألل سيئرك  هبصنم  لالخ  نم  ةيونعملا  هتطلس  مدختسي  ومور »  » ناك

ضراعملا اهماكح  ربتعي  ةلود  يروثلاو يف  ضراعملاو  ءارقفلا  نع  ةباينلاب  ثدحتلل 

ال نم  توص   » مساب افورعم  ومور »  » حبصأو جراخلل ، ءالمعو  برخمو  ةنوخ 

بسك رودافلسلا ، ناسنإلا يف  قوقح  نع  اًعفادم  ةعساو  ةلمح  نشو  مهل ،» توص 

لبون ةزئاجل  هحيشرت  نع  الضف  يلودلاو ، ينطولا  بجعملا  نم  ثكلا  اهنم 

.مالسلل

سولراك  » لاجلا ةطلسلو  ركسعلا  مكحل  اًضهانم  هنوكب  ومور »  » فتكي  

قلطأ رودافلسلا  ةيكيلوثاكلا يف  ةسينكلل  اًعبات  اًبتكم  أشنأ  اإو  يمادلا ، وتربموه »

قيثوت نع  ًالوؤسم  ناك  يذلا  بتكملا  وهو  ، socorro juridico مسا هيلع 

اياحضلا يلاهأل  ةينوناقلا  ةدعاسملا  ميدقتو  اهليجستو ، ناسنإلا  قوقح  تاكاهتنا 

ميدقتب ةبلاطملاو  ةينوناقلاو ، ةيناسنإلا  ةدعاسملا  ميدقتو  مهقوقح ، نع  عافدلاو 

عارصلا ميحج  نم  نيثك  نيرافل  ىوأملا  ميدقت  نع  ًالضف  ةلادعلل ، اهيف  طروتملا 

.اهيضراعمو ةطلسلا  ب 
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ةحوتفم ةلاسر  ومور  لسرأ  اًبيرقت ، دحاو  رهشب  هلايتغا  لبقو  رياربف ١٩٨٠ ، يف 

فقو ىلإ  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  اهيف  اعد  رتراك » يميج   » يرمألا سيئرلا  ىلإ 

«. صاصرلاو ةحلسألا  انمئس  دقل   » ًالئاق ماظنلل ، ةيركسعلا  تادعاسملا 

يف سادقلا ، ةالصل  ءادأل  هجوتو  اًركبم  ومور  ضهن  سرام ١٩٨٠  موي ٢٤  حابص 

نيذلا ىضرملا  ب  ىلصيل  ناطرسلا ، ىفشتسمل  ةعباتلا  ةغصلا  ةسينكلا  كلت 

كلت ىلإ  هجوتي  وهو  هدلخ  يف  ردي  ىرخألاو ،  ةظحللا  ب  توملا  نورظنتي 

...اهتبتع ىلع  كانه  هرظتني  ناك  توملا  نأ  ةسينكلا 

ةوالت أدبو يف  ءسلا  ىلإ  ههجو  عفرو  هتداعك ، هانيع  ومور »  » فقسألا ضمغأ 

ايشيليم دارفأ  ضعب  قلطأ  ةأجفو ، ًابيرقت  سادقلا  فصتنم  يفو  سادقلا ، تاولص 

ىلع ًاليتق  هودرأف  ةسينكلا  باب  مامأ  نم  فلخلا  نم  هيلع  رانلا  توملا » قرف  »

ام نكل  سوفنلا ، ةروثلا يف  توص  دمخيس  ومور »  » لايتغاب هنأ  مهنم  اًنظ  روفلا ،

عدتري نأ  نم  ًالدبف  ماظنلل ، قحبو  اًمداص  ناك  سرام  يلاتلا ٣٠  دحألا  يف  ثدح 

ىلع اورصأ  مهلزانم ، اومزليو  يحورلا  مهيبأل  ثدح  م  ومور » راكسوأ   » وبحم

برقي ام  رضح  دقف  نابسحلا ، قاف  فيثك  روضحب  خألا ، هاوثم  ىلإ  هنثج  عيشت 

ربخلا غلبو  يحورلا ، مهسيئر  ىلع  ةيعادولا  ةرظنلا  ءاقلإل  صخش  فلأ  سمخ  نم 

اهيف كراشي  يتلا  عييشتلا  ةالص  بلقنت  نأ  يشخ  يذلا  وتبموه » سولراك   » لاجلا

شيجلا تاوق  رمأف  هدض ، ةروث  ىلإ  ومور »  » يبحمو عابتأ  نم  لوهملا  ددعلا 

طوقس ببست يف  ام  ةزانجلا ، لالخ  روضحلا  ىلع  ًايئاوشع  يحلا  صاصرلا  قالطإب 

.اياحضلا نم  تائملا 

لايتغا نع  اهتيلوؤسم  نم  ةيرودافلسلا  ةموكحلا  تلصنت  ماعلا ، يأرلا  مامأ 

ةيلوؤسم سولراك »  » لاجلا لمح  ةقافصلل ، ايو  ومور ،» راكسوأ   » ةفقاسألا سيئر 

، اهارج نم  لصنتلا  يف  ةيركسعلا  ةمظنألا  لك  ةداعك  يراسيلا  راوثلل  لايتغالا 
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ةعباتلا توملا » قرف   » قتاع ىلع  عقت  ةيقيقحلا  ةيلوؤسملا  نأ  اهدعب  بت  نكلو 

ةيزكرملا تارباخملا  عضو  مت  ك  ماظنلا ، يضراعم  ةيفصت  ماه  ةلكوملاو  تاطلسلل ،

، ومور لتقم  ىلع  دحأ  ةبقاعم  متت  عبطلابو   ماهتالا ، ةرئاد  كلذك يف  ةيكيرمألا 

.يرودافلسلا وفعلا  نوناق  ببسب 

رود يف هتزانج ، عييشت  موي  هيبحم  نم  تائملا  لايتغا  مث  ومور ،»  » لايتغال ناك 

نم ٧٠٠٠٠ كأ  اهتيحض  حارو  ةنس ، اهثادحأ ١٢  ترمتسا  ةيلهأ  برحل  دالبلا  رج 

.نيدرمتملاو ةموكحلا  مالسلا ب  تاقافتا  عيقوتب  رياني ١٩٩٢  تهتنا يف ١٦  صخش ،

يف قيقحتلا  حتف  ةداعإ  ىلع  رودافلسلا  يف  ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا  تثح  اًقحال 

قئاقحلا يصقت  ةنجل  تصلخو  ومور ،» وفلونرأ  راكسوأ   » ةفقاسألا بك  لتق  ةيضق 

« ومور راكسوأ   » لتقل ةرماؤملا  نأ  ىلإ  تانيعستلا  ةدحتملا يف  ممألا  اهتلكش  يتلا 

« نوسيوبود  » مهتاو شيجلاب  قباسلا  لاجلا  نوسيوبود » وتربور   » اهربد دق 

ةرتف يف  دالبلا  يف  ةيلهألا  برحلا  لالخ  رودافلسلا  يف  ةيني  توم » قرف   » ةرادإب

بجو ةبلاطم  ةموكحلا  نإ  رودافلسلا  ةيكيلوثاكلا يف  ةسينكلا  تلاقو  تانينثلا ،

نوناق دوجو  مغر  ةفقاسألا  سيئر  لتق  نع  لوؤسملا  ىلع  روثعلاب  يلودلا  نوناقلا 

قيبطت نك  ال  : » رودافلس ناس  ةيشربأ  نم  زيدنانره » ايلوج  ايرام   » تلاقو وفعلا ،

تاكاهتنا تالاح  يفو  ةيناسنإلا  دض  بكترت  يتلا  مئارجلا  اياضق  ىلع  وفعلا  نوناق 

نم ءانثتسالا  ىلع  حضاو  لاثم  يه  ومور  بألا  لتق  ةيضقو  ناسنإلا ، قوقح 

« اكاس وينوطنأ   » يرودافلسلا سيئرلا  نكل  ةيناسنإلا ،» دض  ةرج  اهنإ  باقعلا ،

هنأ الإ  برحلا  ببسب  تعقو  يتلا  ثادحألل  هفسأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  اًرربم  ضفر 

حارج حتف  نأ  دقتعأ   » ًالئاق اهيضام ، سيلو  رودافلسلا  لبقتسم  عم  لماعتلل  ءاج 

«. لبقتسملل علطتت  يتلا  دالبلل  ءيش  لضفأ  نوكي  نل  يضاملا 

ناكيتافلا اباب  لوألا  سيسنرف »  » ابابلا فرتعا  رياربف ٢٠١٥ ، نم  ثلاثلا  يف 
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اًديهش فقسألاب  فارتعالا  لثو  ومور ،» راكسوأ   » يرودافلسلا فقسألا  داهشتساب 

.ةيكيلوثاكلا ةسينكلا  بيترت  بسحب  اًسيدق  هنالعإ  مث  هبيوطتل  اًديه  ناإلل ،
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..معن اولاق  نم  هجو  لاق ال يف  نم 

لوش ايفوص 
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ايفوصو لوش ، زتيرف  زناه  ىلإ  ههجوم  ةيتآلا  مهتلا  ..املألا  بعشلا  مساب  »

ايلعلا يف بعشلا  ةمكحم  لبق  نم  تسبورب ، نامه  فوتسيركوو  لوش ، انيلادجام 

مده ضرغب  ماظنلل  ةضراعملا  تاروشنملا  عيزوتب  نومهتملا  ماق  رياربف ١٩٤٣ ..  ٢٢

راكفألا رشنو  ميظعلا ، انبعشل  ةيموقلا  ةينطولا  حورلا  فاعضإو  املألا ، شيجلا 

اذه ءادعأ  ةدعاسم  يف  اومهاس  دق  كلت  مهتلعفبو  رلهوفلا ، جارحإل  ةبرخملا 

يأ نم  نومورحم  متنأف  اذهبو  ةحلسملا ، انتاوقل  ةيونعملا  حورلا  اوفعضأو  نطولا ،

ايفوصو لوش ، زتيرف  زناه  ىلع  ةمكحملا  تمكح  ..اذل  نطولا ، اذه  مكل يف  قوقح 

لمحتبو ...ةلصقملا  ىلع  مادعإلاب  تسبورب  نامه  فوتسيركو  لوش  انيلادجام 

«... ةمكاحملا كلت  تاقفن 

مهتملا ىلإ  ايندلا  بضغ  لكب  رظني  وهو  ةدحب ، رلزيارف » دنالور   » يضاقلا اهقطن 

نيددرم مكحلل ، ةديؤملا  روضحلا  تاوصأ  تلاعت  مث  دافصألاب ، لبكملا  ةثالثلا 

نيب نطولا ،» اذه  ىلع  راع  متنأ  ..نيروجأم  ..ءالمع  ..ةنوخ   » رارغ ىلع  تلك 

اهيمدق ىلع  ةفقاو  تبه  يتلا  ايفوص »  » يتفش ىلإ  ةسلخ  ةرخاس  ةكحض  تللست 

ةقث لكب  لوقت  يهو  اهيمصع ، طيحت  يتلا  ةيديدحلا  لسالسلا  نم  مغرلا  ىلع 

ىلع اننوقلعت  مويلا  ...نآلا  نحن  فقن  ثيح  فقتس  بيرق  نع   » يضاقلل

«. قناشملا سفن  ىلع  نوقلعتسو  مكرود  لحيس  اًدغ  ...مكقناشم 

ترفنو ةيبصعب  هفارطأ  تشعتراو  ًابضغ  ضفتناف  اهتلك ، يضاقلا  لمتحي   

كلت مكتلك  ..ءارقح  ..ةنوخ  ..نويباهرإ  متنأ   » حيصي وهو  هتهبج  يف  قورعلا 

اذه نأ  نودقتعت  له  ..ميظعلا  املألا  شيجلا  دونجل  كالهلا  ببستس  مكتادقتعمو 

قيقش زناه »  » هباجأ مكئاره ،»؟ قدصي  نأ  نك  ميظعلا  رلهوفلل  ديؤملا  بعشلا 

نم نحن  انسل   » لخادلا ىلإ  هنوبحسي  دونجلا  ناك  نيب  لاع  توصب  ايفوص » »

دوقي رلته  ...ةطيرخلا  ىلإ  رظنا  طقف  ..رلته  ىلعألا  كدئاق  لب  مهتوم  ببستيس يف 
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..ايسورو ايناطيربو  اكيرمأ  فلاحت  مامأ  ةصرف  يأ  كلت  نحن ال  ..ةثراك  ىلإ  دالبلا 

طقف ...طقفو  اهتلاطإ  الإ  كل  نحن ال  برحلا ، حبرن  نأ  نك  ةيقطنم ال  تاباسحب 

ديرن نحن ال  ..ةدشبو  فزنت  ايناملأ  ..حاورألا  ىلع  ظافحلا  اننك  نآلا  برحلا  ءاهنإب 

متنأ ..هوديؤمو  رلته  اهرزو  لمحي  انلوح  بكترت  يتلا  حباذملا  كلت  ..مالسلا  الإ 

«. ...كلذب اوفرتعت  اهكلت   يتلا  ةعاجشلا  نوكل  مكنكل ال  كلذ ، نوفرعت  اًعيمج 

ةدعب كلذ  لبق  تأدب  لب  بيصعلا ، مويلا  اذه  أدبت يف  لوش »   » نيوخألا ةياهن 

Weiße ءاضيبلا ةدرولا  ةكرح  ىلإ  مضنالا  لوش  ناوخألا  ررق  نأ  موي  تأدب  تاونس ،

...Rose

نيوخألا سفن  هنأ  قدصي  نأ  نك  ال  لوش ،»  » نيوخألا ةيادب  نع  عمسي  نم 

...ماظنلا ةضراعم  ةمهتب  اًقحال  همادعإ  مت  نيذللا 

ةلئاعل سرام ١٩٢١  يف ٩  يفوص »  » مساب اًراصتخا  فرعت  يتلاو  ايفوص »  » تدلو

يفوصو جربنشتروف ،»  » ةنيدم ةدمع  تربور »  » اهدلاو ناك  ةنيدتم ، ةيتناتستورب 

اهربكي يذلا  لوش  » زناه  وه «  مهدحأ  تاوخأو ، ةوخإ  ةتس  ةعبارلا ب  ةنبالا  يه 

دقو اهعم ، مدعأو  هيلع  ضبق  يذلا  وهو  ربمتبس ١٩١٨ ، دولوملا يف ٢٢  ماوعأ ، ةثالثب 

نأ ديب  حماستلا ، ىلعو  يقيقحلا  يحيسملا  كفتلا  ىلع  هتيبرت  هاوبأ  لواح 

زرب ام  ناعرسو  ةدشب ، يزانلا  ركفلاب  بجعم  ةيادبلا  يف  اناك  يفوص » و« زناه » »

«، رلته ةبيبش   » مسا لمحت  تناك  يتلاو  يزانلا ، بابشلا  ةمظنم  يف  زناه »  » مجن

هتقيقش كلذكو  ماع ١٩٣٧ ، ىتح  ةمظنملا  يف  اًوضع  ًاباش  دوقي ١٦٠  ناك  ثيح 

يلوت نم  تنكو  تايناملألا » تايتفلا  ةبصع   » ةزراب يف ةوضع  تناك  يتلا  يفوص » »

.يزانلا ركفلل  ةدشبو  ةبصعتم  تناك  اهنأل  اًرظن  اهيف ، يدايق  زكرم 

هئاقدصأ عم  رطضا  امدنع  فيص ١٩٤٢  يف  لوش » زناه  «ـ يركفلا ل لوحتلا  أ 

ءانثأ اورفاسي يف  نأ  فارج ،» يليف  و« ليرومش » ردنسكلأ  و« تسبورب » فوتسيرك  »
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، ىحرجلا ةاوادمل  ةيسورلا  ةهبجلا  ىلع  رهشأ  ةدمل ٣  ةيمازلإلا  ةمدخلل  فيصلا  ةلطع 

شياع ةهبجلا  ىلع  كانه  خنويم ، ةعماج  يف  بطلا  سردي  يعابرلا  ناك  ثيح 

تاليوب رثأتو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  لالخ  يزانلا  ةيشحو  بثك  نع  زناه » »

لاقتعالا تاركسعم  دوهيلا يف  اهيقالي  يتلا  ةناهملاو  باذعلا  هانيعب  دهاشو  برحلا ،

لحيل رلتهلو ، يزانلل  زناه »  » ىدل سحلا  اذه  ىشالت  ام  ناعرسو  تاهوتيجلا ،) )

بقعو خينويم  ةعماج  يفو  فرطتملا ، يزانلا  ركفلا  دض  لاضنلاو  حافكلا  هلحم 

« لوش زناه   » نوك ةيقرشلا ، ةهبجلا  نم  ربمفون ١٩٤٢  يف  ايناملأ  ىلإ  مهتدوع 

Weiße ءاضيبلا ةدرولا   » مساب ةفورعملا  ةيملسلا  ةماقملا  ةكرح  ةثالثلا  هئاقدصأو 

مضنا ام  ناعرسو  ةيزانلا ، ايناملأ  يف  ةيموقلا  ةيكارتشالا  ةمواقم  ضرغب  «، Rose

ةفسلفلا ذاتسأ  ىلإ  ةفاضإ  ضراعملا ، ةعماجلا  بالط  نم  ديدعلا  ةكرحلل 

خنويم ىلإ  تمدق  يتلا  يفوص »  » مهب تقحتلا  مث  ربوه ،» تروك   » روسيفوربلا

ةطشنأ جراخ  هتخأ  ءاقبإ  ةيادبلا  يف  زناه »  » لواح ايجولويبلاو ، ةفسلفلا  ةساردل 

ةميق تلثمو  مهيلإ ، تمضنا  مهطاشن  اهفاشتكا  درج  اهنأ  غ  اهتيحل ، ةكرحلا 

لبق نم  اًيئاوشع  اهفيقوت  لتحا  ناكف  مهنيب ، ةديحولا  ةاتفلا  اهنوكل  مهل  ةماه 

عيزوتو لقنو  ةكرحلا  ربكأ يف  ةيرح  اهحنم  ام  لقأ ، املألا  يرسلا  سيلوبلا  رصانع 

سفنب رشع  عساتلا  نرقلا  نم  ةديصق  نم  ةكرحلا  مسا  زناه »  » قتشاو تاروشنملا ،

ءاقنلا لث  ءاضيبلا  ةدرولا  زمر  نإ  ثيح  وناتنيرب ،» سنميلك   » املألا رعاشلل  مسالا 

.رشلا هجو  ةءاربلاو يف 

عبط ىلإ  تروطت  مث  ناردجلا ، ىلع  ةباتكلا  ةلمحب  اهطاشن  ةكرحلا  تأدب 

لوأ ناكو  ةيودي ، قرو  خسن  ةلآ  مادختساب  اهعيزوتو  ماظنلل  ةئوانملا  تاروشنملا 

يلوثاكلا فقسألل  اًقباس  اهأرق  دق  لوش »  » ناك ةبطخ  يه  ةعجلل  روشنم 

لتقلا ةسايس  بجشو  ماظنلا ، ةيشحوب  اهيف  ددن  يتلاو  فارج ،» تسجوأ  زنميلك  »
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سنجلا ءاقن  ىلع  ظافحلا  ةجحب  ةيزانلا  لاقتعالا  تاركسعم  سرا يف  يتلا  ميحرلا 

ةبطخ ةعابطل  ةكرحلا  تادايق  لبق  نم  ةقفاوملا  ىلع  ايفوص  تلصحو  يرآلا ،

روشنملا لاق  ءاضيبلا ، ةدرولا  ةكرحل  يمسر  روشنم  لوأك  تسجوأ »  » فقسألا

هتموكح هلعفت  لجخي م  نأ  دب  هسفن ال  عم  قداص  املأ  لك  نأ  احيحص  سيلأ  »

انلافطأبو انب  قحليس  يذلا  راعلا  داعبأل  روصت  يأ  هيدل  انم  نم  مايألا ؟ كلت  يف 

نم بكترت  مئارجلا  عظفأ  نيب  اننيعأ ، نم  ةمغلا  طقستو  مويلا  أي  امدنع 

.»؟ انلوح

عيزوتو رشنو  ةباتكب  ةكرحلا  ءاضعأ  ماق  رياربفو ١٩٤٣  ربمفون ١٩٤٢  ب  ام 

دازو نايغطلاو ، داهطضالا  ةهجاومل  املألا  بعشلا  اهيف  اوعد  تاروشنم ، سمخ 

نم ةخسن  نم ٩٠٠٠  كأ  ةعابطب  اوماق  مهنإ  ىتح  ظوحلم ، لكشب  مهطاشن 

هيف ترذح  يذلاو  املألا ،» بعشلا  ىلإ  ءادن   » ناونعب طقف ، سماخلا  مهروشنم 

ديدعلا ىلإ  ديربلاب  روشنملا  لاسرإ  متو  ةيواهلا ، ىلإ  ايناملأ  دوقي  رلته  نأ  نم  ةكرحلا 

، ستنميك جروبيرف ، انييف ، اينولوك ، تراجتوتش ، يف  ةفلتخم  ندم  يف  نيوانعلا  نم 

تاسايس ضفرو  ةمواقملا  ىلع  بعشلا  روشنملا  ثحو  لرب ، كوربسنإ ، جروبماه ،

تاسرم نم  نطاوملا  ةيحو  بعتلا ، ةيرح  لجأ  نم  لاضنلاو  ةيومدلا ، رلته 

عادصو ةبك  ةجض  تاروشنملا  تببسو  ةيفسعتلاو ، ةيعمقلا  روتاتكيدلا  ةلود 

كلت نع  لوؤسملا  نع  ةفثكم  ثحب  تايلمع  يف  وباتسجلا  أدبو  ماظنلل ،

ةموسرم رلته » مكح  طقسي  طقسي  و« ةيرحلا »  » تاراعش ترهظو  تاروشنملا ،

ناردج ىلعو  خنويم ، ةعماج  ناردج  ىلع  نارطقلا  ةطساوب  يتيفارجلا  ةقيرطب 

ةطساوب خينويم  يف  ابملا  نم  اهغو  ايرافاب ، ةيالول  عباتلا  ءارزولا  ةسائر  بتكم 

تدجو مث  فارج ،» يليف  و« ليرومش » ردنسكلأ  «، » تسبورب فوتسيرك   » الثلا

يف ىرخأ  نابم  ناردج  ىلع  رلته ، مكحل  ةضهانم  ةهباشم  تارابعو  تاموسر 
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تءاج مث  اهطاشنب ، اورثأت  نمم  ةكرحلا  جراخ  نم  نورخآ  اهب  ماق  ةطيحملا  ةقطنملا 

اهعم فعاضت  يتلاو  رياربف ١٩٤٣  يف  دارجنيلاتس  يف  خألا  املألا  شيجلا  مئازه 

ةباتك ىلع  ةكرحلا  ثحل  ًاببس  هيدقتنمو ، هيضراعم  هاجت  هتيشحوو  شيجلا  فنع 

ذاتسأ ربوه » تروك   » روسيفوربلا هبتك  يذلاو  رياربف ، يف ١٥  سداسلا  مهروشنم 

موي نأ  مكرشبأ  نأ  رسي  ...ةبلطلا  المزو  اوخإ   » هيف لاق  يذلاو  ةفسلفلا ،

، ىضم تقو  يأ  نم  كأ  انبعش  رقتحا  يذلا  يغاطلا  اذهل  ناحو  برتقا  دق  باسحلا 

«. صاصقلا مكنم  بلطي  دراجنيلاتس  انالتق يف  مد 

يزانلا ةياعدلا  ريزو  هيف  ىقلأ  يذلا  مويلا  سفن  يفو  رياربف ١٩٤٣ ، يف ١٨ 

تاليو لمحتي  نأب  هايإ  ًابلاطم  املألا ، بعشلا  ىلإ  هباطخ  زلبوج » فيزوج  »

« زناه  » ناوخألا ناك  مداقلا ، رارقتسالا  يف  ًالمأ  ينمألا  قيضتلاو  داسكلاو  برحلا 

ةحاس ىلإ  سداسلا  روشنملاب  ةئلتمم  ةيودي  ةبيقح  نالمحي  لوش » ايفوص  و«

يتلا ةعماجلا ، ةحاس  ضرأ  ىلع  خألا  روشنملا  نم  تايمك  عيزوتب  اماقو  ةعماجلا ،

نوهتني امدنع  بالطلا  اهدجي  ىتح  صخش ، يأ  نم  ةظحللا  كلت  ةغراف يف  تناك 

ايفوص نكل  ليحرلا ، ىلإ  اعرهو  بولطملا  لمعلا  اأ  لعفلابو  مهتارضاحم ، نم 

نم نوكيس  هنأ  تررقو  ةبيقحلا ، لازت يف  تاروشنملا ال  نم  ةيمك  كانه  نأ  تركذت 

ىلإ ادعصو  ىرخأ ، ةرم  ةعماجلا  ةحاس  ىلإ  انثلا  داعف  اهعيزوت ، مدع  فسؤملا 

، اهتداعك ضرألا  ىلع  ةيقبتملا  تاروشنملا  ايفوص »  » كرتت نأ  لبقو  يولعلا ، قباطلا 

لب ةظحلل  ايفوص »  » ركفت تارضاحملا ،  ءاهتنا  اًنلعم  ةظحللا  كلت  سرجلا يف  قد 

ىلع طقستل  ءاوهلا ، يف  ةينالع  تاروشنم  نم  ىقبت  ا  تقلأف  ةسحلا ، اهتذخأ 

بوكاج  » سراحلا اهدهاش  اهظح  ءوسلو  ةبلطلاب ، ةئلتمملا  ةعماجلا  ةحاس  ضرأ 

يهو مايألا ، كلت  مهب يف  جعت  ايناملأ  تناك  نيذلا  ءافرشلا ، نطاوملا  دحأ  ديمش »

.قاروألاب يقلت 
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هالعف ام  ظحالي  اًدحأ   نأ  انظ  عرسم ، زناه »  » ةبحصب ايفوص »  » تطبه

دق بوكاج »  » ناك ةخألا ، ملسلا  ةجرد  اوطخي  نأ  لبقو  هزاجنإب ، نيديعس 

يذلا وباتسجلاب  لصتا  مث  عيمجلا ، نم  عمسمو  ىأرم  ىلع  هب  كسمأو  هقحل ،

ققحملا مهعم  قيقحتلا  ىلوت  ثيح  وباتسجلا ، رقم  ىلإ  مهداتقاو  مهيلع ، ضبق 

اًصوصخ ةلعفلا ، كلت  نم  ةئيرب  ايفوص »  » نأ ةيادبلا  نظ يف  يذلاو  روم ،» تربور  »

ةبغرو اهنكل  ةمهتلا ، نم  هتخأ  ةيحنت  ةبغر يف  اًدرفنم  ةيلوؤسملاب  فرتعا  زناه »  » نأ

هتكراش تفرتعا  ةكرحلا ، ءاضعأ  يقاب  ةيحو  ةيلوؤسملا  اهيخأ  ةكراشم  يف  اهنم 

، هعم نيرخآ  نواعتم  يأ  دوجو  ةدشب  ناوخألا  ىفن  مث  تاروشنملا ، عيزوت 

ماق يذلا  لوش » زناه   » ةزوحب عباسلا  روشنملا  دجو  هشيتفت ، مت  امدنعو 

لواح هدي ، طخب  تسبورب » فوتسيرك   » هغاصو هتباتكب ، ربوه »  » روسيفورب

ذاقنإ ًالواحم  همف ، هوشحو يف  ًابرإ  هعيطقتب  خألا  روشنملا  نم  صلختلا  زناه » »

تطقاست يتلاو  اهعالتبا ، زناه »  » عطتسي يتلا   روشنملا  يقاوب  نكل  تسبورب ،» »

مت امدنع  فوتسيرك »  » طخ ىلع  وباتسجلا  فرعتي  ةيفاك   تناك  ضرألا  ىلع  هنم 

فوتسيرك  » ىلع ضبقلا  متف  هيلع ، ضبقلا  موي  سفن  يف  زناه »  » ةقش شيتفت 

ةمكحم ىلإ  تسبورب » و« زناه » و« ايفوص »  » الثلا ميدقت  متو  تسبورب ،»

تمكح يتلاو  رياربف ١٩٤٣ ، يف ٢٢  طقف  مايأ  ةعبرأب  مهيلع  ضبقلا  دعب  بعشلا 

نم مغرلا  ىلع  مويلا ، سفن  مهيف يف  مكحلا  ذفنو  ةلصقملا ، ةطساوب  مادعإلاب  مهيلع 

لبق اًموي  ةرتف ٩٩  مادعإلاب  مهيلع  موكحملل  يطعي  ناك  تقولا  كلذ  نوناقلا يف  نأ 

يف مويلا  سفن  يف  مهقحب  مكحلا  ذيفنت  متي  نأ  رمأ  يضاقلا  نكل  مكحلا ، ذيفنت 

ىلإ عيمجلا  راشأ  دقو  «، Stadelheim مياهليداتش  » نجس يف  اًرصع  ةسماخلا 

«، ايفوص  » اًصوصخ توملا ، مهتهجاوم  ةظحل  الثلا  اهادبأ  يتلا  ةغلابلا  ةعاجشلا 

نأ لبق  « Long Live Freedom ةيرحلل دجملا   » زناه خرص  نيب 
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.هتبقر ةلصقملا  لصن  فطقي 

اًوضع رشع  دحأل  ةيناثلا  ةمكاحملا  ترج  ماعلا ١٩٤٣  سفن  نم  ليربأ  يف ١٩ 

متو ليرومش » ردنسكلأ  و« ربوه » تروك   » روسيفوربلا مهنم  ةكرحلا ، نم  نيرخآ 

دقتعا اهتقو  ويلوي ١٩٤٣ ، مهيف يف ١٣  مكحلا  ذيفنت  متو  اًعيمج ، مهمادعإب  مكحلا 

بالط ةضافتنا  ًاببس يف  نوكي  نأ  نك  مهمادعإ  نأ  مادعإلاب ، مهيلع  موكحملا  ءالؤه 

« رلزيارف دنالور   » يضاقلا نأ  ركذلاب  ريدجلا  رلته ، مكح  دض  نطاوملاو  تاعماجلا 

« ايفوص  » مادعإب قباسلا  يف  مكح  يذلاو  اًوضع ، رشع  دحألا  ةمكاحم  ىلوت  يذلا 

لاقي ىتحو ال  هباش ، امو  تامادعإلا  يضاق  هنإ  هنع  لاقي  نأ  ديري  نكي  اهيقيفرو ، 

نيرخآ ءاضعأ  ةعبرأ  ةمكاحم  لجأ  طقف ، كلذلو  ةهيزن ، غو  ةسيسم  ةمكحملا  نإ 

ببسل نكل  ليربأ ، يلاتلا ٢٠  مويلل  ةلصقملا  ىلإ  مهلسري  نأ  عمزي  ناك  ةكرحلا ، نم 

ةسلج ىلإ  ةيضقلا  ليجأت  متف  ةيضقلاب ، ةصاخلا  زارحألاو  ةلدألا  عيمج  تدقف  ام 

دنالور  » رخآ غ ضاق  ةسلجلا  كلت  ىلوت  مهظح  نسحلو  ماعلا ، سفن  نم  ويلوي   ١٣

دقف نجنوس »  » عبارلا مهتملا  امأ  ةءاربلاب ، اًماكحأ  مهنم  ةثالث  ىطعأف  رلزيارف ،»

.ةلدألا ةيافك  مدعل  رهشأ  ةتس  ةدمل  نجسلاب  هيلع  مكح 

غلب ٦٠٠ ةلصقملا » لعتسا   » ةروتاف ربوه »  » روسيفوربلا ةلمرأ  تملست  اًقحال 

عمجب ةكرحلا  ءاضعأ  يقاب  ماقو  يرهشلا ،) اهجوز  بتار  فعض  وهو   ) املأ كرام 

فوتسيرك و« ربوه »  » يتلمرأل ةشيعملا  تاقفنو  ةلصقملا » ةروتاف   » غلبم

مت اًقحالو  تاروشنملا ، عيزوتو  عبط  ارمتساو يف  حافكلا  قيرط  المكأ  مث  تسبورب ،»

ىلإ رهشأ  ةتس  نم  نجسلاب  ماكحأ  مهقحب  ردصو  ةكرحلا ، ءاضعأ  عيمج  ىلع  ضبقلا 

ىلإ ايناملأ  جراخ  هبيرهت  متف  خألاو  عباسلا  ءاضيبلا  ةدرولا  روشنم  امأ  تاونس ، رشع 

تارايط ةطساوب  هؤاقلإ  متو  خسنلا  يالم  هتعابطب  اوماق  نيذلا  ءافلحلا ، تاوق 

ام ثدحي  نأ  لبق  لوش ،»  » نيوخألا مادعإ  ىلع  ناماع  ر  و  ايناملأ ، قوف  ءافلحلا 
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ءاهتنا دعبو  هئبخم ، رلته يف  رحتناو  ايناملأ  تمزهناو  هتمكاحم ، يف  زناه »  » هب أبنت 

حافكلا ةنوقيأ  ايفوص »  » ةصاخو ءاضيبلا  ةدرولا  ةكرح  ءاضعأ  حبصأ  برحلا 

« ءاضيبلا ةدرولا  «ـ اًديلخت ل يراكذت  بصن  عضو  دقو  ايناملأ ، ةيرحلاو يف  لاضنلاو 

.خنويم يف  نايليميسكام » جيفدول   » ةعماج مامأ 

ةدرولا  » ةكرح ءاضعأ  دحأ  رلوم » ستنارف   » سسأ خنويم  يف  ماع ١٩٨٧  يف 

ةمظنمك غ ءاضيبلا » ةدرولا   » ةسسؤم ةايحلا ، ديق  ىلع  نولازي  نيذلا ال  ءاضيبلا ،»

ىتح رهدلا ، ىدم  ةاق  هئاقدصأو  لوش »  » نيوخألا ىركذ  ءاقبإ  فدهب  ةيحبر ،

تفرتعا رياربف ٢٠١٢  يفو ٥  مهنم ، بابشلا  ةصاخو  ربعلا  سانلا  اهنم  صلختسي 

، ةسينكلا يف  اًديهش  ليرومش » ردنسكلأ  «ـ ب ايناملأ  يف  ةيسكذوثرألا  ةسينكلا 

تو لوش ،»  » نيوخألا ةعاق  مساب  خنويم  ةعماج  يف  ةيسيئرلا  ةعاقلا  تيمسو 

ةدرولا ءاضعأ  ءسأب  ايناملأ  ءاحنأ  عيمج  عراوشلاو يف  سرادملا  نم  ديدعلا  ةيمست 

يف ةيبدألا  زئاوجلا  زربأ  نم  ةدحاو  ىلع  لوش »  » نيوخألا مسا  قلطأو  ءاضيبلا ،

.ءاضفلا تابكيوكلا يف  دحأ  ىلع  ءاضيبلا  ةدرولا  مسا  قلطأو  ايناملأ ،
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 .. معن اولاق  نم  هجو  لاق ال يف  نم 

قدصم دمحم 
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« يرایتخب ناخ  هللا  ةياده  ازم  دمحم   » دلو ماعلا ١٨٨٢  نم  سداسلا  رهشلا  يف 

...ةعجر ىلإ غ  سراف  دالب  خيرات  هجو  غي  داك  يذلا 

يه موناخ » جات  ةكيلم  يدازهاش   » هتدلاوف ةقومرم ، ةلئاعل  دمحم  لفطلا  دلو 

امدنعو ةيراجاقلا ، ةلالسلا  طالس  اثو  سراف  دالب  هاش  هاش ،» يلع  حتف   » ةديفح

« قدصم  » بقل قحتسا  ناسارخ ، ةظفاحمل  بئارضلا  اج  بصنم  همع  ىلوت 

رمتساو همع ، هب  بقل  يذلا  بقللا  سفن  ىلع  دمحم  لصح  يلاتلابو  اطلسلا ،

سويرولاكبلا ةجرد  قدصم  لانو  ةليوط ، ةرتفل  باقلألا  ءاغلإ  دعب  ىتح  هب  افورعم 

، سيرابب ةيسايسلا  تاساردلا  دهعم  نم  يلودلا  نوناقلا  تسجاملا يف  مث  نونفلا ، يف 

أدبو ارسيوس ، ليتاشوين يف  ةعماج  نم  يلودلا  نوناقلا  هاروتكدلا يف  لاني  نأ  لبق 

ماع بختنا  دقف  ةيروتسدلا ١٩٠٥-١٩٠٧ ، ةروثلا  عم  ةيسايسلا  هتايح  قدصم 

نس وهو يف  ناريإ » سلجم   » يمس يذلا  ديدجلا  ناملربلا  ناهفصأ يف  نع  ًابئان   ١٩٠٦

ولجنأ  » ةدهاعم ىلع  اجاجتحا  ارسيوس  ىلإ  لحر  ماع ١٩١٩  يفو  نيرشعلاو ، ةعبارلا 

ناريإ ءارزو  سيئر  نم  ةوعد  همالتسا  دعب  يلاتلا  ماعلا  يف  داع  هنأ  الإ  ةيسراف ،»

ةموكح يف  ةيللل  اريزو  ع  مث  لدعلل ، اريزو  حبصي  اینریب »  نسح   » ديدجلا

وينوي ١٩٢٣، ةلودلا يف  شم  ةموكح  ةيجراخلل يف  اريزوف  ماع ١٩٢١ ، ماوق  دمحأ 

سلجملا هباختنا يف  ديعأ  مث  ناجيبرذأ ، ةعطاقمل  ًكاح  راص  ةنسلا  سفن  اهدعب يف 

يف ١٩٢٣.

رادصإ سلجملا ، يف  يولهب » اضر   » ءارزولا سيئر  راصنأ  حرتقا  ماع ١٩٢٥  يف 

الإ ناريإل ، اًديدج  اًهاش  يولهب  اضر  يعتو  راجاق  لآ  ةلالس  مكح  هب  لحي  عيرشت 

روتسدلا ىلع  بالقنا  وه  لعفلا  اذه  نأ  اربتعم  ةوطخلا  كلت  دض  تّوص  قدصم  نأ 

اديشم سلجملا  ةملك يف  ىقلأو  ةركسعلاو ، ركسعلل  ةيداعملا  هلويم  اًرهظم  اريإلا ،

اسيئر هرابتعاب  روتسدلا ، مارتحا  ىلع  هعجشو  ةلود ، لجرك  يولهب  اضر  تازاجنإب 
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، راجاق هاش  دمحأ  باشلا  كلملا  سلجملا  علخ  ربمسيد ١٩٢٥  هنأ يف ١٢  الإ  ءارزولل ،

.ةيولهبلا ةرسألا  كولم  لوأو  سراف ، دالبل  اديدج  الهاع  هاش  اضر  نلعأ  مث 

طفنلاب رلته  دادمإ  نم  ًافوخو  ةيزانلا  ةيحان  هلويمل  ةجيتنو  ماعلا ١٩٤١  يف 

باشلا هنبال  شرعلا  نع  يحنتلا  ىلع  يولهب  هاش  اضر  نويناطيربلا  ربجأ  اريإلا ،

سسأو ناملربلل ، ىرخأ  ةرم  قدصم  باختنا  ديعأ  ةنس ١٩٤٤  يفو  يولهب ، اضر  دمحم 

اوضع رشع  ةعست  عم  ناريإ ،» يلم  ةهبج  «ـ ب ةبقلملا  ةينطولا » ةهبجلا   » بزح

« ناكاش يلع  و« هداز » كارز  دمحأ  و« يمطاف » سح   » روتكدلا مهنم  نيرخآ ،

ءاهنإو ةيطارقدلا  ءاسرإ  ىلإ  فدهي  بزحلا  ناك  .هتدايق  ىلوتو  اجنس ،» ميرك  و«

طفنلا ةكرش  لثمتملا يف  اريإلا  طفنلا  ميمأتو  ةيناريإلا ، ةسايسلا  يبنجألا يف  دوجولا 

.يبعشلا يعولا  ىمانت  ببسب  ، AIOC ةيناريإ - ولجنألا

دقف اريإلا ، بعشلا  نم  ةعساو  ةحيرشل  ًافده  طفنلا  ميمأت  نم  لعج  يذلا 

، ايناطيرب ىلإ  هريدصتل  لورتبلا  جارختساب  موقت  ةيناريإ  ولجنألا - طفنلا  ةكرش  تناك 

داقف ةيدوعسلا ، يف  وكمارأ  ةكرش  لعفت  ك  ةقفصلل ، احابرأ  ميدقت ٥٠٪  ضفرتو 

عورشم ىلع  ةقفاوملل  ناملربلا  يف  ةمخض  ةلمح  ةينطولا » ةهبجلا   » بزح ولثمم 

سرام ١٩٥١ نكل يف ٣  دأ ، وأ  سوق  باق  ميمأتلا  راصو  طفنلل ، لماشلا  ميمأتلا 

عانقإل ةلواحم  يف  سلجملا  مامأ  ءارزولا  سيئر  ارامزر » يلع  يجاح   » لاجلا لثم 

اهتامازتلا زواجت  نك  ال  ناريإ   » نأ ساسأ  ىلع  لماكلا  ميمأتلا  رارق  دض  باونلا 

هنأ الإ  اهسفن ،» ءاقلت  نم  طفنلا  ةعانص  ليغشت  ىلع  اهتردق  ةلق  ببسب  ةيلودلا ،

« يبسهط لیلخ   » دي ىلع  دجسملا  يف  هتالص  ءانثأ  يف  مايأ  ةعبرأب  اهدعب  ليتغا 

فقس عفر  تاضوافم  لشف  دعبو  ةددشتملا ، مالسإ » نایئادف   » ةعج وضع 

سلجم نم  الك  توص  سرام ١٩٥١ ، و٢٠  يف ١٥  ت  يتلا  ةيطفنلا  قوقحلا 

AIOC ةكرش ميمأتب  ةيناريإلا  ةيروطاربمإلا  خويش  سلجمو  ينطولا  ىروشلا 

٩٢



ليربأ لئاوأ  يفو  رارقلا ، ذيفنتل  ددحم  دعوم  ديدحت  نود  نكل  ايناطيربل ، ةكولمملا 

دالبلا ءاحنأ  بغش يف  لعأو  تابارضإ  اريإلا  يراسيلا  هدوت »  » بزح مظن   ١٩٥١

ءوسو روجألا  ضافخنا  ىلإ  ةفاضإ  طفنلا ، ةعانص  ميمأت  يف  خأتلا  ىلع  اجاجتحا 

.طفنلا لعل  نكسلا  فورظ 

يف ٢٨ ةيناريإلا  ةيروطاربمإلا  خويش  سلجم  بختنا  هتيبعش ، عافترال  ةجيتنو 

نم طقف  لباقم ١٢  اتوص  ةيبلغأب ٧٩  ءارزولل  اًسيئر  قدصم  دمحم  ليربأ ١٩٥١ 

عافترا دعب  بصنملا ، اذه  هنييعتل يف  اضر  دمحم  باشلا  هاشلا  رطضاو  ضفارلا ،

ةيندم ةروثل  اًدئاق  ةيناريإلا  ةموكحلا  ىلإ  قدصم  ءاج  ةيسايسلا ، هتوقو  هتيبعش 

هتزب ىلع  ةمسوألاو  بترلاو  شاينلا  عضي  بالقنال  اًربدم  نكي  و  ةيقيقح ،

فايطألا عيمج  نم  مارتحاب  ىظحي  يذلا  ناريإ  ابيرقت يف  ديحولا  ناك  ةيركسعلا ،

ةيكيرمألا مياتلا  ةلجم  فالغ  ىلع  هتروص  ترهظو  ةيراسيلاو ، ةينيميلا  ةيسايسلا ،

.رواهنزيأ تياود  عم  ةسفانم  دعب  ماعلا  ةيصخشك  ماع ١٩٥١ 

نم ةعساو  ةعومجم  ةديدجلا  هترادإو  قدصم  لخدأ  بصنملا ، همالتسا  روفو 

عفدب عناصملا  باحصأ  رمأو  ةلاطب ، تالدب  عيزوت  أدب  دقف  ةيعتجالا ، تاحالصإلا 

عضوو عرازملا ، ةرخسلاو يف  ةحالفلا  ريرحتو  باصملاو ، ىضرملا  لعلل  تادعاسم 

ةماع تامح  ءانب  لثم  ةيمنتلا ، تاعورشم  ليومتل  يضارألا  تاراجيإ  لاومأ  نم   ٪٢٠

ةطلسلا همالتسا  نم  موي  دعب  يأ  ويام  يفو ١  ضارمألا ، ةحفاكمو  فيرلا  ناكسإو 

اريإلا طفنلا  ةكرشل  حونمملا  زايتمالا  ىغلأو  اريإلا ، طفنلا  ميمأتب  قدصم  ماق 

ةسايس قدصم  حرش  دقو  اهلوصأ ، ةرداص  ماقو  ةنس ١٩٩٣  يهتني  يذلا  اطيربلا 

ىلع يضقن  امدنع   » هيف لاق  يذلاو  ويام ١٩٥١ ، يف ٢١  هشلا  هباطخ  يف  ميمأتلا 

اهببسب ترثأت  يتلا  رمآتلاو  داسفلا  ىلع  يضقن  اننإف  ةيناطيربلا ، ةكرشلا  كلت  ةوق 

دق نوكت  ناريإ  نإف  ايئاهن  ةياصولا  كلت  فقون  امدنعف  ةيلخادلا ، اندلب  نوؤش 

٩٣



رياربف ١٩٥٢ يف  ةيلاتلا  تاباختنالا  يفو  يسايسلاو ،» يداصتقالا  اهلالقتسا  تققح 

قحتساو اًدعقم ، لصأ ٧٩  نم  اًدعقم  ىلع ٣٠  هبزح  دصح  ةلئاهلا ، هتيبعشل  ةجيتنو 

قدصم ةرازو  ىلع  ةيكلملا  ةقفاوملا  ءانثأ  يف  نكل  ةيناثلا ، ةرملل  ةموكحلا  ةسائر 

يف ءارزولل  سيئرك  يروتسدلا  هقح  ىلع  قدصم  رصأ  ويلوي ١٩٥٢ ، خيراتب ١٦ 

ىتح هسفنل  هب  ظفتحي  هاشلا  ناك  رمأ  وهو  ناكرألا ، سيئرو  ةيبرحلا  ريزو  ةيمست 

ًالئاق بعشلا  ىلإ  هجوتو  ةلاقتسالل  قدصم  عفد  ام  كلذ ، هاشلا  ضفرف  تقولا ، كلذ 

هاشلا عف  رصنلاب ،» هجيوتت  نك  اريإلا   بعشلا  هأدب  يذلا  عارصلا   » نإ

ماوق نلعأو  قدصم ، نم  ًالدب  ءارزولا  سيئر  بصنمل  ماوق  دمحأ  مرضخملا  يسايسلا 

يطفنلا عازنلا  ءاهنإل  يناطيربلا  عم  تاضوافملا  فانئتسا  ىلع  همزع  هنييعت ، موي 

تاعجلا فلتخم  عم  ةينطولا  ةهبجلا  هيلع  تدرف  قدصم ، ةسايس  سكع  ىلع 

تاجاجتحاو ةدشاح  تارهاظ  ةيكارتشالاو  ةيمالسإلاو  ةينطولا  بازحألاو 

، ةيسيئرلا ناريإ  ندم  ىربكلا يف  تاجاجتحالا  تعلدناو  قدصمل ، ةديؤم  تابارضإو 

نارهط نم ٢٥٠ يف  كأ  تارهاظملا  ءارج  نم  لتقو  نارهط ، رازابلا يف  قوس  قلغأو 

دعبو ةطخ ، تاباصإل  نوثكلا  ضرعتو  هاشنمركو ، ناهفصأو  زاوهألاو  نادمهو 

اودوعي نأ  مهدونج  يركسعلا  ةداقلا  رمأ  ةدشاحلا ، تارهاظملا  نم  مايأ  ةسمخ 

، جتحملا يديأ  نارهط يف  طوقس  نم  افوخو  مهئالو  يغت  نم  ةيشخ  مهتانكث  ىلإ 

تايحالصلا لماك  هحنم  عم  قدصم ، يعت  ديعيو  ماوق »  » لزعي نأ  هاشلا  ربجأ  ام 

حنم ىلإ  ناملربلا  رطضاو  اقبسم ، هب  بلاط  دق  ناك  ام  وهو  شيجلا ، ىلع  ةرطيسلاب 

نع قدصم  ماقو  عراشلا ، ةفراجلا يف  هتيبعش  زورب  دعب  ئراوطلا  تاطلس  قدصم 

صيلقتو ةيسايسلا ، ةلودلا  تاسسؤم  زيزعتب  ئراوطلا  نوناق  ةطلس  قيرط 

لصاوتلا نم  هعنمو  ةيصخشلا  هاشلا  ةينازيم  عطقف  ةكلاملا ، ةرسألا  تايحالص 

ىلإ لقنو  یولهپ ، فرشأ  مأوتلا  هتخأ  درطو  بناجألا ، يسامولبدلا  عم  رشابملا 

٩٤



ةوادع ىلإ  رمألا  لوحتو  هدض  هاشلا  ةظيفح  راثأ  ام  ةكلاملا ، ةلئاعلا  يضارأ  ةلودلا 

نوناق ديد  يف  ناملربلا  ىلع  طغضلاب  قدصم  حجن  رياني ١٩٥٣  يفو  ةيصخش ،

نوناق موسرم  رادصإ  نم  نوناقلا  اذه  ةطساوب  نكو  رخآ ، ارهش  ةدمل ١٢  ئراوطلا 

، جاتنإلا نم  حالفلا  ةصح  ةدايزو  ةيورقلا  سلاجملا  أشنأ  يذلا  يعارزلا ، حالصإلا 

ةيراسلا يف ةيعاطقإلا  ةعارزلا  ماظن  ىغلأو  ةيطارقتسرألا  ةقبطلا  ةوق  كلذب  فعضأف 

، ةيموكحلا يضارألا  ةيكلمو  ةيعجلا  ةعارزلا  ماظن  اهب  ضاعتساو  نورق ، ذنم  ناريإ 

دايدزال ةجيتنو  هاشلا ، ماظن  نم  عفنتسملاو  ءايرثألاو  يعاطقإلا  ةظيفح  راثأ  ام 

نم ددع  بحسناو  هؤادعأ ، دادزاو  ككفتلاب ، يسايسلا  قدصم  فالتئا  أدب  طوغضلا ،

، حداكلا لعلا  بزح  سيئر  اقب » رفظم   » مهنيب نم  هدض ، اوبلقناو  هئافلح 

تناك يف ىربكلا  ةماطلا  نكل  ةينطولا ، ةهبجلا  وضع  اشاك » مساقلا  دومحم أ  و«

هفلاحت ببسب  ةعيرشلاو » مالسإلل  داعم  قدصم   » نأب يناريإلا  نيدلا  لاجر  ىوتف 

.يلاربيللاو راسيلا  لتك  عم 

، هتسايسو قدصم  نم  ايناطيربب  ضاف  دق  ليكلا  ناك  ربمسيد ١٩٥٢  رهش  يف 

CIA ةيكيرمألا تارباخملا  ىلع   MIةيناطيربلا ٦ تارباخملا  يف  نولوؤسم  حرتقاف 

رواهنزيأ ةرادإل  لشرشت ، نوتسنو  ايناطيرب  ءارزو  سيئر  راشأو  قدصم ، علخ 

ةعرسب هجتت   » نأ ىلإ  ناريإب  يدؤي  دق  ةطلسلا  قدصم يف  رارمتسا  نأ  ىلإ  ةديدجلا ،

يرمألا ةيجراخلا  ريزو  أدب  سرام ١٩٥٣  يفو  تييفوسلاو ،» ةيعويشلا  كلف  وحن 

يتلا  CIA ةيزكرملا تارابختسالا  ةلاكول  رماوألا  هيجوتب  سالاد » رتسوف  نوج  »

ليربأ يفو ٤  قدص ، ةحاطإلل  طيطختلاب  سالاد » نالأ   » رغصألا هقيقش  اهسأري 

يأب قدصم  طاقسإ  يف   » همادختسال رالود  نويلم  دتعا  ىلع  سالاد » نالأ   » قدص  ١٩٥٣

«Operation Ajax سكاجأ ةيلمعلا   » مساب ةمهملا  تبقلو  لاكشألا ،» نم  لكش 

هاشلا نكلو  قدصم ، ةلاقإب  موسرم  ردصي  هاشلا   عانقإ  ةرماؤملا يف  كلت  صخلتتو 

٩٥



لب ةيبعشب  ىظحت  دق ال  يتلا  ةطخلا  ةوطخلا  كلت  لث  مايقلا  نم  ابوعرم  ادب 

هاشلا ب  عارصلا  مدتحا  سطسغأ ١٩٥٣  نم  ةيادبو  اينوناق ، اهيف  كوكشمو 

نأ هاشلا  دجو  املو  لبق ، نم  فرعي  اروهدت   يسايسلا  عضولا  روهدتو  قدصمو ،

قفاو سوواطلا ، شرعل  رشابم  ديدهت  ةباث  نوكيس  هبصنم  يف  قدصم  رارمتسا 

سيئر نكل  هلزعب ، اًيمسر  اًرارق  ردصأو  قدص ، ةحاطإلا  ىلع  ةياهنلا  يف  هاشلا 

هاشلا رعشتساف  بوتكم ، موسرم  يف  اًيمسر  رمألا  كلذ  ضفر  بختنملا  ءارزولا 

موي دادغب  ىلإ  هاشلا  أجتلاف  هتايح ، ىلع  ديدهتب  رعشو  هفرتقا ، يذلا  أطخلا  ةحادفب 

، ةصاخلا هترئاطب  صاخلا  هقفارمو  ايرث  ةكلملا  هتجوز  هتبحصب  سطسغأ ١٩٥٣   ١٦

ىلإ اهدعب  هجوت  مث  قدصم ، ةموكح  راكنتسا  نم  مغرلا  ىلع  ةوافحب  لبقتساو 

عتب اثلاو  قدصم  لزعب  لوألا  نيرارق ، عقو  دادغب  رداغي  نأ  لبقو  ايلاطيإ ،

فصقب سطسغأ ١٩٥٣  يف ١٩  يدهاز  ماقف  هلحم ، يدهاز » هللا  لضف   » لاجلا

طباض تلڤزور » تيمرك   » ماق تقولا  سفن  يف  نارهط ، ةنيدم  طسو  قدصم  لزنم 

تارباخملا ةلاكو  سدنهم  ربليو » دلانود   » عم بالقنالل  يلعفلا  دئاقلاو   CIAـ لا

ةيناريإلا مالعإلا  لئاسو  يف  قدصمل  ةيداعم  ةعوفدم  تارهاظت  جارخإب  ةيزكرملا ،

تافاتهلا قالطإ  تدمعت  قاطنلا  ةعساو  ةربدم  تاجاجتحا  قلطأو  ةيلودلاو ،

.قدصم ةبيه  نم  طحت  يتلا  ةصيخرلا 

، ةيوفع اهنأكو  ةيبعشلا  تاجاجتحالا  ريوصتو  بالقنالا ، ىلع  ةيعرشلا  ءافضإلو 

مهسأر ىلع  ناكو  بغشلا ، ةراثإل  ةيجطلبلاو  ةوتفلا  لاجر  ضعبب  يدهاز  عفد 

ةبعل  ) ناريإ ةيديلقتلا يف  ةناخروزلا »  » ةضاير لطبو  ءاسنلا  داوق  يرفعج » نابعش  »

تثدحو نونجملا ،» نابعش   » نويناريإلا هيلع  قِلُطي  يذلاو  ةعراصملا ،) هبشت  ةيبعش 

برقي ام  تفلخ  قدصم ، يديؤمو  هاشلا  يديؤم  عراوشلا ب  فنع يف  تاكابتشا 

، يسرافلا دادرم  رهش  نم  قفاوملا ٢٨  سطسغأ ١٩٥٣  يفو ١٩  ليتق ، نم ٣٠٠ 
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ةمصاعلاب تابابدلا  ترشتناو  ثادحألل  شيجلا  مضنا  ايلعلا ، ديلا  بسكل  ةلواحمكو 

قلطأو رارفلا ، نم  قدصم  نكو  ءارزولا ، سيئرل  يمسرلا  ةماقإلا  رقم  تفصقو 

دمحم روتكدلا  ملستسا  يلاتلا  مويلا  يفو  هوبهنف ، لزنملا  ىلع  يئاغوغلا  شيجلا 

يركسع نجس  ىلإ  لقن  مث  طابضلا  يدان  لقتعاو يف  يدهاز ، لاجلا  ىلإ  قدصم 

ةموكح تلصو  ام  ناعرسو  امور ، نم  هاشلا  داع  سطسغأ  يفو ٢٢  هتمكاحمل ، اًديه 

قفدت ةداعتساو  ةيبنجألا ، طفنلا  تاكرش  عم  ديدج  قافتا  ىلإ  ةديدجلا  يدهاز 

ةدحتملا تايالولا  ءاطعإ  عم  ةبك ، تايمكب  ةيملاعلا  قاوسألا  ىلإ  اريإلا  طفنلا 

ةعيشلا نيدلا  لاجر  معد  دقو  اريإلا ، طفنلا  نم  دسألا  ةصح  ىمظعلا  ايناطيربو 

يعويشلا ءاليتساو  ىضوفلا  نم  مهفوخ  عفادب  كلذ  اورربو  قدصم ، ىلع  بالقنالا 

، قدصم ىلع  بالقنالا  حاجن  دعبو  دالبلا ، يف  مكحلا  ىلع  ينلعلاو  يلاربيللاو 

ويدارلا ءابطخلا يف  اث  اشاك ،» مساقلا  هللا أ  ةيآ  دومحم   » قباسلا هقيفر  ناك 

.بالقنالا ةكرابمو  دييأتل  اريإلا 

هيماحم لاقو  ةيروص ، ةمكحم  مامأ  قدصم  مكوح  ماع ١٩٥٣ ، ربمتبس  يفو ٢١ 

ماظن َمَكَحو  ةيدايحلا ، طورش  نم  دألا  دحلاب  عتمتت  نكت  اهنإ   رهمگرزب » ليلج  »

ةباينلا نم  بلط  دعب  اًقحال  مكحلا  ففخ  مث  مادعإلاب ، قدصم  روتكدلا  ىلع  هاشلا 

، يدارفنالا سبحلا  تاونس يف  ثالث  نجسلا  ىلإ  هعابتأ ، لعف  در  نم  ًافوخو  ةماعلا ،

يديؤمو ءافلح  نم  ديدعلا  ةمكاحمل  هاشلا  لبق  نم  ةيركسع  ةمكحم  تلكشو 

مهنمو مهمظعم ، ىلع  مادعإلاو  نجسلاب  اهماكحأ  تردصأ  يتلاو  قباسلا ، قدصم 

مكحلا ذيفنت  متو  يمطاف » سح   » قدصم بئانو  قباسلا  ةيجراخلا  نوؤشلا  ريزو 

نإ  » ماكحألا هذه  ىلع  ادر  قدصم  لاقو  ربوتكأ ١٩٥٣ ، يف ٢٩  صاصرلاب  ايمر  هيف 

..يل اهتنادإل  ةياغلل  مم  انأو  ةيخيراتلا ، يدلب  داجمأ  داز  دق  ةمكحملا  هذه  مكح 

ةماقإلا تحت  قدصم  يقبأو  ةيروتسدلا ،» ىنعم  ةيناريإلا  ةمألا  فرعتس  ةليللا 
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سرام يف ٥  هتافو  ىتح  ناريإ ، يلش  يف  دابآ » دمحأ   » يف هتماقإ  رقم  يف  ةيربجلا 

كرت نأ  دعب  ةدحتملا  ممألا  افس يف  حبصأ  دقف  يدهاز ، هللا  لضف  لاجلا  امأ  ، ١٩٦٧

يديؤم رظن  ًالطب يف  راص  دقف  يرفعج » نابعش   » ةوتفلا لجرو  داوقلا  امأو  هبصنم ،

عالدنا دعبو  عراوشلا ، تاكابتشا  اوكراش يف  نيذلا  ةداقلا  دحأ  هرابتعاب  هاشلا ، ماظن 

يتلا ةرتفلا  لالخ  نجسلا  يف  ناك  هَّنأ  يرفعج  نابعش  ىعَّدا  ةيناريإلا ، ةروثلا 

برهلا نم  نكو  هيف ، ةكراشملا  نم  نكمتي  هنأو   بالقنالا ، ثادحأ  اهيف  تعلدنا 

ةيروثلا ةموكحلا  لبق  نم  بولطملا  ب  نم  ناك  هنأل  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ 

يفو ماع ٢٠٠٦ ، اكينوم  اتناس  يفوتو يف  هاشلا  ماظن  يدعاسم  دحأ  هنوكل  ةديدجلا ،

.قدصم ىلع  بالقنالا  ةطخ  بدتب  اًيمسر  ةيكيرمألا  تارباخملا  تفرتعا  ماعلا ٢٠١٣ 
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يسايس مليف  ويرانيس 

لوألا ءزجلا 

___________________

غو يقيقح ، غ  ءادوس ، ايديموكك  فنصي  يلزه ، رخاس ، ويرانيسلا  اذه  *

يأو ةلصب ، عقاولل  ت  الو  ةيلايخ ، هب  ةدراولا  ثادحألاو  دياحم ، غ  يعوضوم ،

.لايخلا نم  برغأ  وهف  عقاولا  بو  هنيب  هباشت 
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-١  - دهشم

نيرشعلا نرقلا  تانيسمخ  ةيادب  نامزلا :

ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  ناكملا :

عم دعوم  ىلع  ىمظعلا  اكيرمأ  تناك  نيرشعلا  نرقلا  تانيسمخ  ةيادب  يف 

...راكم

يروهمجلا بزحلل  عبات  رومغم  يرمأ  يسايس  راكم » دنور  فيزوج  »

متو ماع ١٩٣٥ ، تيوكرام »  » ةعماج نم  ةاماحملا  ةداهش  ىلع  لصح  يرمألا ،

هباختنا متي  ضاق  رغصأ  حبصيل  ماع ١٩٣٩  فانئتسالا  ةمكحم  يف  ايضاق  هباختنا 

حبصي نأ  ىلإ  ةعضاوتملا  تايناكمإلا  اذ  رومغملا  راكم  فورظلا  تداق  ةيالولاب ،

اذه نأ  الإ  ماع ١٩٤٧ ، نسنكسيو »  » ةيالو نع  يرمألا  سرجنوكلاب  روتانيس 

هاشملا نم  هلعجت  ةروطسأو  ةيفاعلاب ،»  » ةيبعش هسفنل  عنصي  نأ  ررق  رومغملا 

.نانبلاب مهيلإ  راشي  نيذلا 

، يتييفوسلا داحتالا  عم  ةدرابلا  اهبرح  تايادب  اكيرمأ يف  تناك  تقولا  اذه  يف 

لغتساف اهدشأ ، ىلع  يمظعلا  توقلا  ةيدنلاو ب  سفانتلاو  رتوتلاو  عارصلا  ةلاحو 

ةفئاز رعذ  ةلاح  قلتخاو  دالبلا ، اهب  ر  يتلا  فورظلا  كلت  قافألا  راكملا  اذه 

نوكتس اكيرمأ  ةياهن  نأ  يرمألا  بعشلا  مهوأو  ةيعويشلا ، حبش  نم  ةيمهو 

داحتالا عم  اوفلاحت  دق  مهنأ  نويكيرمألا  ىسانتو  ةيعويشلا ، ببسب  ةبيرق 

هتيعويش نع  اوضاغتو  لاتس  دي  مهيديأ يف  اوعضوو  ةليلق ، تاونس  ذنم  يتييفوسلا 

روصلا طقتلي  يسامولبيدلا  مهثوعبم  فقو  نيب  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  نابإ 

لاتس ناك  اهتقو  كلذ ، ةرورضلا  تضتقا  تقو  لاتسو ، لشرشت  بناجب  ًستبم 
لثم بيطلا  « Uncle Joe وج معلا   » وه يرمألا  بعشلل  ةبسنلاب  يعويشلا 

.هيلع اوقلطأ 
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نوثكلا اهلالخ  دقفو  قلقلا ، تراثأ  ةمخض  باهرإ  ةلمح  راكم  أدبو 

، رطملاك يكيرمألا  ىلع  لاهنت  مهتلا  تناك  دقف  ةعمال ، ءسأ  تفتخاو  مهبصانم ،

ةأرما ةنس  نيرشع  ذنم  قداص  اذهو  عويشلل ، قيدص  اذهو  يعويش ، اذهف 

ةجوز مع  تنب  ةلاخ  نبا  اذهو  لاتس ، هفلأ  باتكب  هتيب  ظفتحي يف  اذهو  ةيعويش ،

تبيصأو ةنس ، سمخ  ذنم  يرمألا  يعويشلا  بزحلا  يف  اوضع  ناك  لجر  يخأ 

لصأ نع  ثحبت  ةيناملرب  ناجل  تفلأتو  ةيعويشلا ، اهمسا  ايتسهب  ةدحتملا  تايالولا 

ءاضقلل ةيفاك  مهتلا  كلت  تناك  دقف  ةسايسلاب ، لغتشم  لكو  يفحص  لك  لصفو 

ءالؤهب غلبو  ءايربألا ، نم  نيثكلا  دض  اياضق  تقفلو  ةأرما ، وأ  لجر  يأ  ىلع 

هوبقارو يعويش  هنأب  يملاعلا  يلزهلا  لثمملا  نلباش » يلراش   » اومهتا نأ  سيواهملا 

تاونسل هتدبع  يتلا  اكيرمأ  رداغي  نأ  ىلإ  رطضا  ىتح  هولدهب ،» و« هورصاحو 

نم راكم  حبصأو  تالمهملا ، ةلس  يف  يرمألا  هرفس  زاوجب  مهل  يقليو  ةليوط ،

نأ ليلد - نودبو  ليلدب   - هتاءاعِّدا ةجيتن  هترهش  تعاذو  ةماعلا  تايصخشلا  رهشأ 

لخاد مهعم  فطاعتملاو  تييفوسلا  سيساوجلاو  يعويشلا  نم  بك  ددع  كانه 

مهضعب سبح  ىلإ  داقو  ةيجراخلا ، ةرازو  ةصاخبو يف  ةيكيرمألا ، ةيلارديفلا  ةموكحلا 

مه نويعويشلا  حبصأو  يتييفوسلا ، داحتالا  ةحلصمل  نولمعي  نويعويش  مهنأ  ةمهتب 

حلطصم رهظو  اهلشفو ، مهتاموكح  ءاطخأ  لك  ناكيرمألا  اهيلع  قلعي  يتلا  ةعشلا 

يفاقثلا باهرإلا  نع  بعتللو  راكم ، باهرإ  فصول   McCarthyism ةيثراكملا

ناكيرمألا يف شاعو  ههجو ، فوقولا يف  لواح  نم  لك  دضو  فقثملا ، دض  ةجوملا 

ةيثراكملا دض  ةلمح  نورخاسلا  باتكلا  داقو  تاونس ، عضبل  ءوبوملا  وجلا  اذه 

نأ ىلإ  اكيرمأ ، يف  يمهولا  ةيعويشلا  حبش  ىلع  ردنتت  ةيلزهلا  تالجملا  ترهظو 

هتاماهتاو هتاديدهت  مامأ  دمصو  قافألا  روتانيسلا  اذهل  رواهنزيأ  سيئرلا  ىدصت 

دعب يف  بت  دقو  بخانلا  عأ  نم  هتطقسأ  ءاوعش  ةلمح  هيلع  لمحو  هتاقيفلتو ،
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ماع ١٩٥٤ يرمألا يف  سرجنوكلا  ردصأو  ساسأ ، ىلع غ  تناك  هتاماهتا  مظعم  نأ 

نطاوملل ديعيو  هيلع  يضقي  نأ  رواهنزيأ  عاطتساو  هيلع ، موللا  هيجوتب  ارارق 

نوناقلاو هدحو ، يرمألا  روتسدلا  نأ  اًدكؤم  ةنينطلاو ، نامألاب  روعشلا  يرمألا 

مهمالعإو باونلاو  خويشلا  ةنسلأ  سيلو  سانلا ، مكاحي  يذلا  وه  هدحو ، يرمألا 

الإ نويكيرمألا  هركذي  ال  دوسأ  دهع  هعم  ىفتخاو  راكم  ىفتخاو  بذاكلا ،

.تانعللاب

-٢- دهشم

اًماع دعب ٦٠  ...نيرشعلاو  يداحلا  نرقلا  ماعلا ٢٠١٣ يف  نم  ربوتكأ   ٢٥ نامزلا :

اوخإلا سيئرلا  لزع  نم  رهشأ  ةعبرأ  دعبو  ةيثراكملا ، ىلع  ءاضقلا  نم  ًابيرقت 

.يسرم دمحم 

متي ثيح  دلبلا  طسوب  ةرهاقلا  ويدار  حرسم  ةيبرعلا –  رصم  ةيروهمج  ناكملا :

« جمانربلا  » جمانرب ريوصت 

شتكسإ ًابيرقت - رهشأ  ةعبرأ  ةدمل  ماد  فقوت  دعب  ىلوألا  فسوي  مساب  ةقلح 

« ةروثلا دعب   » ناونعب انغ 

اهرإ ىقبت  ...دااااااااااشتت  كيأر  تلوق  ول  ...دح  شبسام  مالعإلا  فسوي : مساب 

...ناكيرمألا نم  دونسم  نكو  ...نابجو  ليمعو  ..ناوخإ  ىقبت  ...دمتتو 

عسلف ..ةكوراب  سبلي  صقان  ناك  ..ةكولف  بره يف  ...ةكوسكس  وبأ  يز  لاروكلا :

؟ هيل ادك  لمعتب  ..هيحأ  هيحأ  ..ةذيذل  تناك  تافاتهلاو  ةزيجو  ةضهنو  ةعبار  نم 

لمكو بعشلل  قلح  بعشلا  لزنف  بعشلا  دناع  وه  ام  هيل ؟ ينيش  ..ةيعرش  اياعم 

قودنصلاب وه  ام  ..هتعاتب  ةلشلا  ف  انسبلو  هتعج  و  هتوابغ  يف  قاسو  بعل 

..بعشلا خادو  قوزاخ  هيراتأ  قوسي  هانبسو 
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لصح هدك  ناشعو  ..باهرإلا  براح  يسيسلاو  اًدرفنم :)  ) سنوفلأ يداش 

وت وت  تتبيتيت   .. تتبيتيت   ..بالقنا 

..ضاي ىلاعت  ..ضاي  ىلاعت  يداش :) هجو  اًقلمحم يف   ) فسوي مساب 

؟ هيل انفقو  هيإ ..؟ هيف  هيإ ..؟ هيف  سنوفلأ : يداش 

تنإ ..نأ  اي  تنا  كيلخ  ىنتسا  ...اومض  هد  داولا  اومض ع  اومض  فسوي : مساب 

؟ هيإ تلق 

.. تبيتتت  باهرإلا  حفاك  يسيسلا  سنوفلأ : يداش 

..يد تاجاحلا  نم  اوطسبنيب ه  ..هيد  اهيلع  اوفقس  هيد  ةولح  فسوي : مساب 

؟ هيإ تلق  اهيدعب  يللا 

يداش مف  مساب  ممكي   ) ....اااااااااااالقنا لصح  هدك  ناشعو  سنوفلأ : يداش 

نأ عنم  لاروكلا  ءاضعأ  دحأ  لواحي  ةيفلخلا  يفو  هتلمج ، لكإ  نم  هعنم  ًالواحم 

( يداش ماهتلا  نم  راتو 

؟ سب هيإ  هيف  مع ؟ اي  هيإ  هيف  ًالئاق : كاكفلا  يداش  لواحي 

؟ ضاي ناوخإ  تنإ  فسوي : مساب 

! يحيسم انا  مع  اي  هيإ  ناوخإ  سنوفلأ : يداش 

يداع ..هضرب  ناوخإو  اكيرمأ  سيئر  امابوأ  ينعي ؟ ةلكشملا  هيإ  فسوي : مساب 

.هللاو هدك  هيلع  اولوقيب 

.ةقلحلا كلت  دعب  ىرخأ  ةرم  جمانربلا  جمانرب  فقو  متي  مث  شتكسالا ، يهتني 

لجيه املألا  فوسليفلل  رهشألا  ةلوقملاب  ةعوبتم  ةياهنلا »  » ةملك طبهت  مث 

«. خيراتلا نم  ملعتي  دحأ  هنأ ال  خيراتلا  نم  ملعتن  »

١٠٣



يسايس مليف  ويرانيس 

اثلا ءزجلا 

________________

غو يقيقح ، غ  ءادوس ، ايديموكك  فنصي  يلزه ، رخاس ، ويرانيسلا  اذه  *

يأو ةلصب ، عقاولل  ت  الو  ةيلايخ ، هب  ةدراولا  ثادحألاو  دياحم ، غ  يعوضوم ،

.لايخلا نم  برغأ  وهف  عقاولا  بو  هنيب  هباشت 
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-١  - دهشم

ةيبعش ةقطنم  يدلب يف  ةوهق  يجراخ - راهن 

، ًايرابجإ شاعملا  ىلإ  ليحأ  يذلا  قباسلا  ثحابملا  طباض  اشاب » ماشه   » سلجي

، ةلماك ةلح  ًايدترم  ًايوزنم ، ةدرفنم ، ةدضنم  ىلع  زبخلا » ةضافتنا   » ثادحأ رثإ 

نع فكي  ال  ًايبصع  اًففأتم  ناكملا ، ةعيبط  عم  بسانتي  ال  تفال  لكشب  اًقنأتم 

سلجي نيب  سولجلا ، رارمتسالا يف  ىلع  هسفن  رابجإ  ًالواحم  اًراسيو ، اًني  تفلتلا 

« اشاب ماشه   » ةيحض ناك  يذلا  برعلا » زع  يدجم   » يفحصلا ةلباقملا  ةدضنملا  ىلع 

ةفدص اشاب  ماشه  حملي  مث  ياشلا ، فشتري  نيب  اًديدج  ًالاقم  بتكي  قباسلا ، يف 

.هعم ثيدحلا  فارطأ  بذج  ءارغإ  مواقي  الف 

.ماشه ذاتسأ  اي  خلا  حابص  يدجم :

خلا حابص  ذاتسأ :) بقلب  هتادانم  رثإ  بضغو  ةشهدب  هانيع  قربت   ) ماشه

تققح يللا  يفحصلا  ..برعلا  زع  يدجم  انأ  ركاف ؟ شم  كترضح  يدجم :

مكحلا ماظن  بلق  ىلع  لمعلاو  ماعلا  يأرلا  ةراثإب  ينتمهتاو  هاعم ،

ركاف شم  أل  ديدش :) قيضب   ) ماشه

...م الو  ركتفته م  ..روذعم  اعبط  يدجم :

؟ يتقولد هيا  زياع  كترضح  بضغب :)  ) ماشه

..ةشدرد درجم  ...اًدبأ  ًستبم :)  ) يدجم

يضاف شم  ..فسأتم  ىرخألا :) ةهجلل  ههجوب  حيشي  نيب   ) ماشه

؟ شاعملا تعلط ع  ام  دعب  ةجاح  لغتشتب  كترضح  وه  يدجم :

..يوق ةبيرغ  ةجاح  بضغب :)  ) يدجم

هلجاعيف فقوملا ، نم  برهيو  باسحلا  عفدي  ىتح  نوسرجلا  ًايدانم  تفتلي  مث 
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هثيدح هجوي  مث  عضولا ، ىلع  هترطيس  اًنلعم  نوسرجلا ، نم  ةوهق  بلطب  يدجم 

ماشهل

روهش نجسلا  ينيمرت يف  نكمم  ناك  يلاهتبسن  يللا  ةمهتلا  فراع  تنإ  يدجم :

ام ةياغل  يبنج  اوفقو  سيوك  وفرعي  يللا  دلبلا  لوؤسملا يف  ضعب  نإ  الول  نسو ،

!؟ هيل ادك  لمعتب  تنك  تنإ  ..حم  لاؤس  اياوجو  عوضوملا  ىهتنا  عوضوملا ، ىهتنا 

امل اهيقالتب  يللا  ةبيرغلا  ةذللا  هيإ  ةوالع ؟ الو  ةيقرت  وأ  دجم  وأ  ةرهش  ىلع  رودتب 

؟ ةمهت دحاول  قفلت 

دلبلا يمحأ  يلغش ا  انأ  تنا ! لجار  اي  هيا  ةذل  بضغب :)  ) ماشه

مو دلبلا !؟ يمحتب  يللا  يد  تافرصتلا  نا  كعنقأ  يللا  م  ةقث :) لكب   ) يدجم

؟ مهيلع تضبق  يللا  نم  وأ  ينم  ةينطو  رتكأ  كنا  ًالصأ  كمهف  يللا 

.يد ةجهللاب  شكلحمسام  انأ  ..كدنع  فقأ  ..ال  ديدش :) قيضب   ) ماشه

.سب كتوص  الإ  عمست  شبحتبام  ..ةشقانملا  ىلع  دوعتم  شم  اعبط  يدجم :

فرطتملا بولسأ  اد  وه  ةديدش :) ةيبصعب   ) ماشه

مهتلا ةليكشت  ...اًعبط  ةديدج ، ةمهت  ينتحنم  كيدأ  ...فياش  ًستبم :)  ) يدجم

نليهلا طسو  كيسرك  ىلع  دعاق  كبتكم  ىلع  يتقولد  تنك  ول  كدنع ، ةرفوتم 

عقوي يللا  ع  ةرسح  فلأو  تبتكتا ، ريراقتلاو  تصرتا  لاوقألا  تناك  ةطلسلاو ،

كديإ تحت 

..ةجاح لك  تبرخ  يضوفلا  تناك  ايالولو  ..دلبلا  تمدخ  انأ  ًايدحتم :)  ) ماشه

ءادعألا نم  دلبلا  ةسارح  انتيلوؤسمو  برح ، ةلاح  يفحصلا يف  ةرضح  اي  انحإ 

تنا يللا  برحلا  امأ  اهفارطأو ، اهروذج  فراع  انحا  ةيقيقحلا  برحلا  يدجم :

اهوتعرتخا متنإ  ..كيز  يللا  كفتو  ككفت  يف  الإ  ةدوجوم  شم  اهيلع  ملكتتب 
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، يمهو ءادعأب  سانلا  اولغشتو  مكاحلا  اوطبخلتو  ضعب  سانلا يف  اوعقوت  ناشلع 

.يخأ اي  شاعملا  تعلط ع  كنا  هلل  دمحلا 

يبنجأ ليمع  تنا  ديكأتلاب  ةديدش :) ةيبصعب   ) ماشه

اهبرشي هيبلا  ىلخ  نوسرجلل : ًالئاق  ماشه  ىلإ  شيف  ةوهقلاب ، نوسرجلا  أي 

قوفي ناشع 

ماع ١٩٨٧) جاتنإ  مهم  لجر  ةجوز  مليف  نم  دهشم  )

-٢  - دهشم

نم رقم  هنأب  ةءاضإلاو  يبتكملا  ثاثألا  ةيعون  يحوت  لوهجم  ناكم  يلخاد - ليل 

.ةيرسلا ةلودلا  نمأ  راقم 

ال نيذللا  قيقحتلا  يطباض  مامأ  نيعلا  بوصعم  اًفجترم  مينغ  لئاو  فقي 

.ةلئسألاب هيلع  نابوانتيو  ههجو ، رهظي 

اهيف لماعو  روهش  كلاقب  ةيلخادلا  دض  ضرحت  لع  يللا  ىقب  تنإ  طباض ١ :

ةيسايس فادهأ  ناشع  ديعس ) دلاخ  دصقي   ) شاشح دحاو  ةيضق  لغتستبو  لطب 

كدلبل نياخو  قح  ناسنإ  تنإ  يتقولد ؟ تحضو 

دصقي  ) هيد ةحفصلا  شتلمعامو  يدلب ، بحب  انأ  ميظعلا  هللاو  ًايكاب :)  ) لئاو

، روطتت ةيلخادلاو  نسحأ ، ىقبت  يدلب  يسفن  ناشع  الإ  ديعس ) دلاخ  انلك  ةحفص 

...تحار ام  دعب  انل  عجرت  انتمارك  يسفنو 

؟ طلغ ةيلخادلا  هلمعتب  هفياش  تنا  يللا  هيإو  هيا ؟ روطتت  اًعطاقم :) طباض ١ (

، ةجاح يأ  مهاف  شم  متناو  ةجاح ، لك  مهاف  مكسفن  نيركاف  مكنإ  مكتلكشم 

مكدلب اورمدت  ناشع  مكلالغتسا  متيبو 

اهوقرسيبو اهنيكسام  يللا  يسايسلا  ه  اهرمديب  يللا  موي  لك  اندلب  لئاو :
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سانلا ىلع  عقيب  يللا  ملظلاو  اهوبهنيو ،

؟ كلامزلا يللا يف  معطملا  لباقتب م يف  تنك  طباض ٢ :

اكيرمأ لجوج يف  ةكرش  نم  ليمز  لئاو :

؟ رماوألا مهنم  ىقلتتب  كترضح  يللا  لودو  ..هويأ  ةيبصعب :) اًعطاقم  ) طباض ٢ 

ةيطغت لجوج  يف  كلمعو  ةيبنجألا ، تارباخملا  ةزهجأ  ةحلصمل  كدلبل  نياخ  تنإ 

.ارابختسالا كملعل 

( مينغ لئاو  ةروثلا ٢.٠ - باتك  نم  اًرجف - رياني ٢٠١١  خيراتب ٢٨  لعفلاب  ثدح  )

-٣  - دهشم

، ةبقلا يربوك  ةقطن  عافدلا  ةرازو  مامأ  ةدشاح  تارهاظم  يجراخ - راهن 

.ليربأ طابض ٨  ةيضق  مهتملا يف  يروثلا  طابضلا  حارس  قالطإل 

ةرادص يف  ةيركسعلا  ةطرشلا  ريدم  دعاسم  خلا  وبأ  حودمم  ديمعلا  فقي 

.نيرهاظتملا ةهجاومل  هدونج  اًمدقتم  دهشملا ،

نم مارحلا  ايلع  ديدش :) بضغب  تارهاظتملا  ىدحإ  حيصي يف   ) خلا وبأ  حودمم 

سيوك ةضباق  ..ةضباق  يتنإ  ...ةضباق  يتنا  ينيد 

ويلوي ٢٠١١) خيراتب ٢  لعفلاب  ثدح  )

-٤  - دهشم

يف ةيسابعلاب ، رونلا  دجسم  مامأ  ةمراع  تارهاظم  تماص - دهشم  يجراخ - ليل 

.ىلوألا ةيسابعلا  ثادحأب  فرع  ام 

عم ةدمعتم  تامداصم  لاعتفاب  ةيجطلبلا  ضعبو  ةيسابعلا  ةقطنم  يلاهأ  أدبي 

فتكم ةكئاشلا ، كالسألا  فلخ  ةيركسعلا  ةطرشلا  دونج  فقي  نيب  نيرهاظتملا ،

، يثبع يلايرس  دهشم  يف  فنعلا ، فقول  لخدتلا  نم  ًالدب  تاماستبالا  عيزوتب 
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راوثلل شي  يذلا  خلا  وبأ  حودمم  ديمعلا  ةيركسعلا  ةطرشلا  تاوق  طسوتي 

.نولوممو نوروجأم  مهنأ  ينعت  ةصلاخ  ةيرصم  ةراشإب  ماهبإلاو  ةبابسلا  هيعبصإب 

ويلوي ٢٠١١) خيراتب ٢٣  لعفلاب  ثدح  )

-٥  - دهشم

ءافرشلا نطاوملا  نم  ةبضاغ  ةفقو  دلبلا - طسو  ويدار  حرسم  مامأ  يجراخ - راهن 

.فسوي مساب  ةمكاح  ةبلاطملل 

رواحي ةيرابخإلا  قي »  » ةكبش نم  عيذمو  دهشملا ، ةيفلخ  ةبضاغ يف  تاحيص 

.ناإ مادم  ىعدت  اهسبالم ، نم  ودبي  ك  ةطيسب ، ةديس 

ناسنإ هنإ  ييأر  ةيبويلقلا ، نم  زيزعلا  دبع  دمحم  ناإ  انأ  ناإ : مادم 

ناسنإ دوجولا ، دوجوم يف  شم  ناسنإ  هيل ، ةباجإ  ةيبلس ال  ناسنإ  زووجارأ..وزارخ ،

يقال شم  ..اااه  ةشاكع  قيفوت  هدك ، شلمعيام  هنطو  بحي  يللا  ناكيرمألل ، ليمع 

رصم ااه ، هد  ىز  زوجارأ  لمعي  ناشلع  ةانقلا  شعابام  ...شمتشام  اهلغشي  ةانق 

لوقأ رصم ، ءاضقل  ةطرشلل ، بعشلل ، شيجلل ، رمحأ  طخ  رصمل ، رمحأ  طخ  ةرح ،

ةمكاحم ةزياعو  باهرإلل ، مادعإ  ةزياع  رمحأ ، طخ  لوقأ  مالعإ  يليلوقت  رصم ، ايحت 

تدخ ..اااااصخشم  ..اااااااااااااصخشم...يسلا  لفق  ةزياعو  فسوي ، مسابل 

؟ اكيرمأ الو  ارسيوس  كونب  مهتعزو يف  ميييساب ؟ اي  رايلم  ةسمخ 

تاشاعملا بابرأ  نم  نيرخآلا  ءافرشلا  نطاوملا  دحأ  ىلإ  رواحملا  لقتني 

الو اًعيمج  هللا  لبحب  اومصتعاو  ميحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  فيرشلا : نطاوملا 

ها ..ـ لل هدراهنلا  ةلاسر  يدب  ةوق ، رصم  بعش  اي  داحتالا  ةووووق ، ..داحتالا  ..اوقرفت 

لحرا لضفتا  مرتحم  لجار  تنا  ول  تنإ  فسوي ، اي  مساب  اي  هلوقب  فسوي ، مساب  ..ه 

لماح تنإ  فرعا ؟ زياع  انأ  هيا ؟ ةيسنج  لماح  تنإ  ةيبرعلا ، رصم  ةيروهمج  نم 
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تبثتب تنا  نكل  رصم ، بارتو  رصم  بعش  مرتحت  ضورفملا  ىقبي  ةيرصم ؟ ةيسنج 

، لدنو سيسخو  اكيرمأ  تنا  ناشع  ناكيرمألا  عم  لماعتتب  سيسخ ، تنا  كنا 

ديسلا ييحب  انأ  روصنم ، ىضترم  راشتسملا  ديسلا  كيلع  هلاق  يللا  قحتست  تناو 

علط هد  روصنم  ىضترم  كيلع  هلاق  يللا  ..مويلا  اذه  نم  روصنم  ىضترم  راشتسملا 

هللاو مويلا ، اذه  نم  كمادعإو  كماكحأب  بلاطابو  سيسخو  لدن  تناو  قح ، ىلع 

بدألا ليلق  حافسلاو  مرجملا  اذه  دض  عيرسلا  مكحلا  ءاضقلا  نم  بلاطنب  انحإ 

دحاو يأل  لوقابو  نجسلا ، سيلو  مادعإلا  ...نجسلا  سيلو  مادعإلا  فييسوي ، مساب 

ريزو ديسلل  ةلاسر  هجوابو  نوناقلا ، فلاخي  نم  يأ  ىلع  ضبقتاه  تارباخملا 

ىمحو يلخادلا  نمألا  ىمح  يذلا  هل ، مارتحاو  بح  لكب  ميهاربإ  دمحم  ةيلخادلا 

، نجسلا سيلو  مادعإلا  بلاطنب  انحإ  فسوي ، مساب  تفزلا  مساب  نإ  رصم ، بعش 

اإ أل، علطيه ، ..نس  رشع  ..نس  سمخ  ..نوناقلل  اًقبط  ةرتف  دخايه  نجسلا  نأل 

هجوابو رمحا ، طخ  شيجلا  نأل  همادعإ  وأ  رمعلا ، ىدم  هلاقتعا  امإ  اي  بلاطب  انأ 

لدنلا فسوي  مساب  هلاق  علط  يللا  نم  طوسبم  تنإ  له  ةيروهمجلا ، سيئرل  ةلاسر 

ناديم ناك يف  هيراتأ  يتقولد ؟ تسلا  يز  لماع  دعاق  وه  يللا  ريزنخلا  سيسخلا 

قيرتيب دعاق  ناك  امل  ناوخإلا  نمو  اكيرمأ  نم  كربفتم  ناك  ملكتيب  ناك  امل  ريرحتلا 

قيرتيو ملكتي  علطي  هنا  هوبيجيب  ةكربف  ةطنوأ  ةتح  هيدو  يسرم  دمحم  ىلع 

اي ريزنخ  اي  فسوي  اي  مساب  اي  هل  لوقاب  انأ  اإ  ةيقافتا  هيف  ناك  هيراتأ  لمعيبو ،

اًركشو رمحأ  طخ  ةطرشلاو  رمحأ  طخ  بعشلاو  رمحأ  طخ  شيجلا  ناويح  اي  لدن 

.ًاليزج

ربوتكأ ٢٠١٣) خيراتب ٣٠  لعفلاب  ثدح  )

-٦  - دهشم

ةمكحم ةعاق  يلخاد - راهن 
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نيب ةمكحملا ، ةئيه  ًاطسوتم  هدعقم ، يف  ءادوسلا  ةراظنلا  وذ  يضاقلا  سلجي 

اًفصاو ةباينلا  لثمم  فقي  نيب  ماهتالا ، عضوم  همامأ يف  ةروثلا  بابش  دحأ  فقي 

هللا اوسن  نيذلا  سوفنلا ، فاعض  ةنوخلاو  ءالمعلا  نيروجأملا  نم  هنأب  مهتملا 

نم اوراصو  عفني ، الو  نطولا  رضي  ام  يف  لقعلا  اولمعأو  مهسفنأ ، مهاسنأف 

.هئامد نم  نوبرشي  هيلع  اوضقناف  احيرج  نطولا  اوأر  ىتح  ضرألا  نيدسفملا يف 

ليمع تنإ  ..انأ  ايلع  شم  لود  تكرحلا  مهتملل :) هثيدح  اًهجوم   ) يضاقلا

هرب نم  ضباق  وتناو  نياخو 

اوماق يللا  نمو  ةروثلا  نم  ماقتنالا  اهضرغو  ةسيسم  ةيضقلا  مدنفاي  مهتملا :

ةروثلاب

؟ هدك شم  جراخلا  نم  ةلومملا  ةسكنلا  كدصق  يضاقلا :

يعاد شيفامو  اًقبسم  دعم  مكحلا  نإ  دكأيب  مدنف  اي  كترضح  مالك  مهتملا :

..صلخنو مكحلاب  قطنت  كنا  كترضح  نم  بلاطب  انأو  ًالصأ  عافدلل 

..دلبلا اوتبرخ  كيز  يللاو  تنإ  ليمع ؟ اي  كسفن ف  ركاف  تنإ  يضاقلا :

ةمكحملا درب  بلاطأ  يلاتلابو  ةمكاحملا ، كلت  ةلادعل  حاترأ  انأ ال  مهتملا :

نجسلاب ......مهتملا  ىلع  ًايروضح  نجسلاب  ةمكحملا  تمكح  بضغب :)  ) يضاقلا

.هينج نويلم  اهردق ١٧  ةمارغو  دبؤملا 

.عقوتملا مكحلاب  هنم  ًابيحرت  قيفصتلاب  موقي  مث  يضاقلا  هجو  مهتملا يف  مستبي 

( ةروثلا بابش  دحأ  ةمكاحم  نم  ىحوتسم  يليخت  دهشم  )

لراك املألا  فوسليفلل  رهشألا  ةلوقملاب  ةعوبتم  ةياهنلا »  » ةملك طبهت  مث 

«. ةلزهمك ةيناثلا  يفو  ةاسك  ىلوألا  ةرملا  يف  ترم ، هسفن  ديعي  خيراتلا   » سكرام
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ةمولظملا يرصملا  تاروث  نم 

لوألا ءزجلا 

Peshmurians Revolution يرومشبلا ةروث 
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عم دعوم  ىلع  رصم  تناك  داليملل ، عساتلا  نرقلا  نم  ثلاثلا  دقعلا  ةيادب  عم 

هبش ىلإ  رعلا » يزاغلا  لتحملا   » ضعبلا هيلع  قلطي  ا  حيطت  تداك  ىربك  ةروث 

.ةنايخلا الول  ..ةقطنملا  ةطيرخ  نم  غتو  ىرخأ ، ةرم  ةيبرعلا  ةريزجلا 

ةمدقم

لعف لثمو  يطنزيبلا ، رمعتسملا  درط  دعب  رصم  برعلا  لتحا  م  ماع ٦٤١  يف 

رصم تاخ  بهن  يف  اورمتساو  برعلا ، لعف  رصم ، لهأب  نويطنزيبلاو  مورلا 

نوحالفلا لمهأو  ةرئاجلا ، سوكملاو  بئارضلا  ضرف  قيرط  نع  يرصملا  تاورثو 

، اًما داصتقالا  راهناف  ةملاظلا ، بئارضلا  عفد  نع  مهزجع  ببسب  ةيعارزلا  مهيضارأ 

.ءابولاو عوجلا  ببسب  ةمخض  دادعأ  مهنم  تامو 

بهنلا رمتساو  ةفالخلا ، شرع  نويومألا  ىلتعا  م   ٦٦٢ ه / ـ ماع ٤١  يفو 

لصو ىتح  دعاصتي  لظو  يومألا ، رصعلا  لاوط  طابقألا  دض  داهطضإلاو  فسعتلاو 

/ ـ ٨٦ ه ه :ـ  ٦٥ « ) ناورم نب  كلملا  دبع   » يومألا ةفيلخلا  ةيالو  نمز  هتورذ يف  ىلإ 

، يرحبلا هجولا  يقرشلا يف  فوحلاو  طيبرقو  ىدنت  طابقألا يف  راثف  ٦٨٥: ٧٠٥م ،)

هتطلس يف اومواقو  رومشبلا  جارخلا يف  لع  اولتقو  بئارضلا ، عفد  نع  اوعنتماو 

ترم مكاحلا  ركاسع  ىلع  طابقألا  رصتناو  طايمدو ، ةلزنملا  اهتاحبو يف  اتلدلا  يرارب 

.فالآلا مهنم  اولتقف  مهبيدأتل  ركسعلا  يلاولا  لسرأف  ةقب » نبا  انيم   » ةدايقب

ةبطحق  » ةدايقب اًشيج  اسرخلا » ملسم  وبأ   » لسرأ ٧٥٠ م  ه / ـ ماع ١٣٢  يفو 

سابعلا ينب  ةلودل  قارعلا  مضو  يومألا  ةزه  عاطتساف  قارعلا ، ىلإ  بيش » نب 

شيجب اوقتلاو  ةيومألا ، ةفالخلا  رقم  قشمد  وحن  نويسابعلا  فحز  مث  ةديلولا ،

«، رحلا ناورم  «ـ بقلملا ب ناورم  » نب  دمحم  نب  اثلا  ناورم   » ةدايقب يومألا 

ناورم  » رفو نويسابعلا ، رصتناو  قارعلا ، لش  بازلا يف  رهن  دنع  مهل  جرخ  يذلا 

صوب ةدلب  يف  هولتق  نيذلا  يسابعلا  دي  يف  عقو  هنكلو  رصم ، ىلإ  دمحم » نب 
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.ةيسابعلا ةفالخلا  تماقو  ةيومألا  ةلودلا  تلاز  كلذبو  هب ، اولثمو  مويفلاب 

هيلع يف تناك  ًايبسن ع  طابقألا  لاوحأ  تنسحت  يسابعلا ، لالتحالا  تايادب  يف 

ثالث لوأ  رورم  دعب  نكل  بئارضلاو ، اظملاب  مهوقهرأ  نيذلا  يومألا  رصع 

لتحملا داع  حافسلا » «ـ بقلملا ب هللا » دبع  سابعلا  وبأ   » ةفيلخلا مكح  نم  تاونس 

اوغلاب يف مهنأ  طابقألا  كردأو  طابقألا ، تاروث  بهنو  بولحلا  هترقب  فازنتسا  ىلإ 

ةيابج نود  شيعت  نأ  عيطتست  ال  ةحماستم  تناك  هم  ةموكحلا  نأل  مهلؤافت ،

معني نأ  ديري  ناك  ديدجلا  حتافلا  نأ  اوكردأ  امدنع  مهلمأ  ةبيخ  تدازو  بئارضلا ،

يغت وه  اًدحاو ، ًافده  مهنيعأ  بصن  اوعضو  نأ  اوثبلي  كلذل   هراصتنا ، ةرمثب 

طابقأ  » هباتك يف  رجات  كاج  .د  لوقيف  مهتقبِر ، نم  ررحتلاو  ددجلا  مهماكح 

ةكلمم نم  ةنس  ثلاث  يف  ناك  املو   » عفقملا نب  خرؤملا  نع  ًالقن  نوملسمو »

اوفوي و  يراصنلا  ىلع  هولمكأو  جارخلا  اوفعضأ  يسابعلا )  ) يناسارخلا

داسكو ةعارزلا  ةلق  ببسب  عيرم  لكشب  يرصملا  لاوحأ  تروهدتو  مهودعوب ،»

مهزجع ىلع  ًاباقع  عمقلاو  ةئبوألا  ببسب  يرصملا  نم  ةبك  دادعأ  تومو  ةراجتلا 

اهيلإ تلآ  يتلا  ةيرزملا  لاحلا  سايإ  نبا  خرؤملا  فصيو  سوكملاو ، ةيزجلا  نايتإ  نع 

« بارخلا ىلإ  اهرمأ  لآ  دق   » ًالئاق رصم  عاضوألا يف 

ملسملا ةفيلخ  نومأملا » هللا  دبع   » حبصأ يومألا  مكحل  سداسلا  دقعلا  يف 

شرع ىلع  تاونس  عبرأل  ماد  عارص  دعب  مألا »  » هاخأ لتق  امدعب  م  ماع ٨١٣ 

يذلاو دهعلل ، اًيلو  مصتعملا »  » رغصألا هاخأ  شرعلا ع  ةدس  هئالتعا  دعبو  ةفالخلا ،

يف طابقألا  ةروث  ةدايز  يف  اوببستو  جارخلا ، هيابجل  ةالولا  نم  نثا  هرودب  ع 

ىلع اًيلاو  ديلولا » نب  مع   » مصتعملا ماع ٨٢٩ م ع  يفو  يلبقلاو ، يرحبلا  هجولا 

ترشتناو جارخلا ، عفد  يرحبلا  هجولا  لهأ  ضفرو  هدهع ، ملظلا يف  نكلو ك  رصم ،

تاروث تماقو  رصم ، ةثك يف  ٍحاونل  تدتماو  ميشهلا ، رانلاك يف  بارضإلا  ىواعد 
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هجولا ةديدع يف  نكامأ  يف  ءاوس ، دح  ىلع  نوملسمو  نويحيسم  اهيف  كراش  ةقرفتم 

عجشو ديعصلا ، ىتح  ترشتناو  فوحلا ، طابقأ  ةروثو  ديشر  لهأ  ةروث  لثم  يرحبلا ،

، تقولا اذه  يف  برعلا  نم  ةلتحملا  تايالولا  يف  ماعلا  خانملا  درمتلا  ىلع  راوثلا 

، ءاحنألا عيمج  دحاو يف  نمز  ةوارضب يف  رشتنت  تأدب  يتلا  ةيلالقتسالا  تاكرحلاو 

ةلود تماقو  يسابعلا ، ةفيلخلا  ىلع  ةروثلا  ثبش » نب  رصن   » نلعأ دقف 

برغ لش  لابج  سراف يف  دالب  يفو  برغملاب ، ةسرادألا »  » مث رئازجلاب  يمتسرلا » »

مع  » نويرصملا لتقو  ةعرسب  ثادحألا  تدعاصتو  يمرخلا ،» كباب   » ةماعزب ناريإ 

« نومأملا  » قفرتي نأ  نم  ًالدبو  يدولجلا ،» ديزي  نب  ىسيع   » هناكم ىلوتو  ديلولا » نب 

ةيالو مكح  يقفارلا » روصنم  نب  ىسيع   » ةيلوتب رانلا  ىلع  تيزلا  بص  يرصملاب ،

مهتالوو جارخلا  ةابج  ملظ  ةدايز  نم  فعاضف  م ،  ٨٣١ ه / ـ ماع ٢١٦  رصم 

، اًديدحت رصم  قرش  لش  يف  يرومشبلا  داهطضاب  ينعو  ةيزجلا ، تفعوضو 

.مهسئانكو مهلزانم  قرحأو 

ةسملا طايمدو ، ديشر  يعرف  اتلدلا ب  لش  ةقطنم  طابقأ  مه  نويرومشبلا 

« يمايبلا  » وأ امايبلا ،»  » مسا اضيأ  يرومشبلا  ىلع  قلطأو  دورشبلا ، وأ  رومشبلاب 

مورلا نأل  كلذو  عبرأ ، ينعتو  ةيطبق  ةظفل  يه   » ًالئاق مراكملا  وبأ  خرؤملا  ركذ  ك 

اولسانتف الجر  نوعبرأ  مهنم  فلخت  ملسملا ، لوخد  تقو  رصم يف  نم  اوجرخ  امل 

اولتاقو اشيج  اونوكو  يبلاب ، اومسف  رصم ، نم  ضرألا  لفسأب  دلاوتو  اوكو 

تاعقنتسملا تلكش  دقو  ةلماك ،» نس  عبس  رصم  تحتف  امدعب  ملسملا 

هاي طسوتملا ) رحبلا   ) يمورلا رحبلا  هايم  طالتخا  ةجيتن  ةلحوملا  ضرألاو  شارحألاو 

اهيضارأ تزيمتف  اهل ، ةيعيبط  ةيح  رومشبلاب ، طيحت  تناك  يتلا  ةبذعلا  لينلا 

يدؤي دق  زارتحا  مدع  وأ  لهإ  لقأو  نيرئاسلا ، مادقأ  اهيف  صوغت  يتلا  ةلويسلاب 

نأ نكو  رارق ، هل  سيل  ةلويسلا  كلت  عضاوم  نم  ًاثك  نأل  ةكلهتلاو ، صوغلا  ىلإ 
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دق نويرومشبلا  ناكو  صلاخلا ، ءاملا  وه  لثم  طلا  لخاد  هيوتحيو  ناسنإلا  علتبي 

ةخسار عضاوم  نم  اهب  ام  ىلع  مهارقو  مهروك  اونب  دقو  مهرغص ، ذنم  اهيلع  اوسر 

نكت نيذلا   ةازغلا  برعلا  ةكرح  اًقحال  قيعتس  تاعقنتسملاو  شارحألا  كلت  ةبرتلا ،

قرو عينصتو  ديصلاب  نولمعي  نويرومشبلا  ناكو  ةقطنملا ، ةعيبطب  ةياردلا  مهل 

لقثأو بئارضلاب  مهقهرأف  رصم  ةيالو  يقفارلا  ىلوت  ىتح  ةنينطو ، مالس  يدربلا يف 

، ةوسقلا ةياغ  صخألا يف  ىلع  يرومشبلا  برعلا  لماع   » عفقملا نب  لوقيف  مهلهاك ،

لعفت ك  لالغلا ، اونحطيل  ةدشب  مهوبرضو  نحاطملا  ىلإ  لسالسب  مهوطبر  دقف 

ةيزجلا اوعفديل  مهدالوأ  اوعيبي  نأ  ىلإ  نويرومشبلا  رطضاف  ءاوسب ، ءاوس  باودلا 

«، ثيغ  » همسا يلاولا  لبق  نم  لجر  مهبذعي  ناكو  باذعلا ، اذه  مالآ  نم  اوصلختيو 

هيلع دازو  عفقملا ، نب  هركذ  يذلا  مهتروث  ببس  يروسلا » ليئاخيم   » خرؤملا ديأو 

، اهلمحت نوعيطتسي  اوناكو ال  ةيزجلا  عفد  ىلع  مهمغري  ناك  يلاولا  نإ  اولاقو   » لاقف

، اما باودلاك  بوبحلا  نحط  ىلإ  مهرطضيو  احربم  ابرض  مهبرضيو  مهنجسي  ناكف 

نوكتهيو نهنوذخأي  همدخ  اوناك  ماعطلاب  مهيلإ  مهؤاسن  أت  تناك  امدنعو 

ىتح مهيبأ  ةركب  نع  مهتدابإ  ىلع  امزاع  ناكو  ابك  اددع  مهنم  لتق  دقو  نهضرع ،

نأو توملا  الإ  هدحي  ال  ملظلا  اذه  نأ  ايئاهن  اوعنتقا  املو  ةفيلخلا ، ىلإ  هوكشي  ال 

دعي هنأو  اهتفرع ، نودرفني  يتلا  ةقيضلا  قرطلا  اهللخت  تاعقنتسم  اهلك  مهدالب 

اوضفرو ةروثلا  نالعإ  ىلع  اوقفتا  دقف  اهوزغ ، ملسملا  شويج  ىلع  ليحتسملا  نم 

اوعفرو ةلودلا  لع  درطب  اوماقو  وطلا ، سنحي  يطبقلا  مهمعزتو  ةيزجلا » عفد 

بضغلا مع  نأ  ىلإ  تاجاجتحالا  تلصاوتو  ةيزجلا ، عفد  اوضفرو  نايصعلا  ةيار 

ةزه برعلا )  ) ةازغلا شيج  ةزه  ىلإ  ةروثلا  هذه  ترفسأ  دقو  دالبلا  ءاحنأ  عيمج 

يزيرقملا يف بتكو  .بئارضلا  ةابُج  هعبتي  يلاولا  مهمامأ  ّرفو  ىلوألا ، ةرملا  ةركنم يف 

برع هرسأب ، ضرألا  لفسأ  ضفتنا  ةنس ٢١٦ه ،ـ ىلوألا  ىدج  ناك  امل   » ددصلا اذه 
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، اهيف ناطلسلا  لع  ةس  ءوسل  ةعاطلا  اوعلخو  لعلا  اوجرخأ  اهطبقو  دالبلا 

هنإ ةفيعضلا  تاياورلا  ضعب  لوقتو  بورح ،» طاطسفلا  ركاسع  بو  مهنيب  تناكف 

انأ غ  » لاقو هيلاو ، هلعف  نومأملا م  يسابعلا  ةفيلخلا  لصنت  بضغلا  اذه  مامأ 

ركفأ انأ   هوعبتا ، يذلا  فقوملا  اذه  مهيلع  لمأ  الو أل   ةسايس  نع  لوؤسم 

ىلع قفشأ  فيكف ال  ادعأ  مورلا  ىلع  تقفشأ  تنك  اذإو  سانلا ، قاهرإ  طق يف 

الإ ميظعلا  ثداحلا  اذه  نكي    » روصنم نب  ىسيع  لوؤسملا  يلاولل  لاقو  يتيعر ،»؟

تبرطضاو رمألا  مقافت  ىتح  نوقيطي  ام ال  سانلا  متلمح  كلعأ ، لعفو  كلعف  نم 

هب فاطي  نأ  رمأو  ضيبأ  ابوث  هسبلأو  يلاولا  خيبوتب  يسابعلا  ةفيلخلا  ىفتكاو  دالبلا »

روصنم نب  ىسيع  يلاولا  لقن  نومأملا  نأل  كش  لحم  ةياورلا  كلت  نكل  عراوشلا ، يف 

نكلو كانه  ءيشلا  سفن  لعف  لواحف  رصمل ، هفازنتسا  دعب  سنوت )  ) ةيقيرفإ ىلع 

اهلسرأو مهسوؤر  عطقو  هئانبأ  عيمجو  هيراوجو  هتاجوز  فطخب  ماق  سنوت  بعش 

اذه نأ  ةقباسلا  ةياورلا  ةيقادصم  فعض  نم  ديزي  .بعتراف  ةلوجأ  ةدع  يف  هل 

ةروطخ ىد  رعش  امدعب  اليوط ، رمتسي  نومأملا   ةفيلخلل  يبلسلا  فقوملا 

سأر ىلع  مصتعملا  هاخأ  لسرأف  رصم ، رعلا يف  مكحلل  مهتروث  ديدهتو  يرومشبلا 

مصتعملا مجاهف  رصم ، ربب  طابقألا  ةروث  دخإل  يدنج  فالآ  ةعبرأ  هماوق  شيج 

مغرلا ىلعو  اهناكس ، نم  ادادعأ  لتقو  يرحبلا ، هجولا  فوحلا يف  ةقطنم  هركاسعب 

دمخت ةروثلا   نإف  تامرحلا ، كاهتناو  خويشلاو  لافطألا  حبذو  ةلمحلا  ةيشحو  نم 

يرصملا يف دي  ىلع  رعلا  شيجلا  مئازه  تلاوت  لعفلابو  رومشب ، لهأ  أدهي  و 

نومأملا رعش  انهو  ةيردنكسإلاو ، طاطسفلا )  ) ةمصاعلا ادع  ام  رصم ، ءاحنأ  بلغأ 

درو هناطلس  نع  برغملاو  رئازجلا  جورخ  عمف  ترم ، رمألا  ركفي يف  و  رطخلاب ،

هسفن دجوو  ةدشب  زتهي  هشرعب  رعشو  حيرلا ، بهم  كلذب يف  حبصأ  سرافو ، رصم 

اًشيج دوقي  يذلا   - رتلا شفأ »  » وعدملا نيركسعلا  هداوق  لضفأ  رمأي  نأ  ارطضم 
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يذلاو برغملا ، حتف  نم  ًالدب  رصم ، ةروثلا يف  دمخيل  ةقرب  نم  ةدوعلاب  كارتألا - نم 

لشف دعب  ناريإ ، لابج  ىلعأ  يف  يمرخلا » كباب   » ةروث عمق  يف  حجن  هوتل  ناك 

ةليللا ةعمجلا  ةليل  كلذ يف  ناكو  يرومشبلا ، شفألا  مجاهو  هعمق ، عيمجلا يف 

اوماق مهنأل  مهعم ، حجني  ملف  يرومشبلا  ةقطنم  رصاحف  مرحم ، نم  ةعساتلا 

تاعجب ًاليل  شيجلا  نومجاهي  اوناك  دقف  مهرصعل ، ةبسنلاب  ديدج  كيتكتب 

، اذكهو تاعقنتسملا  لخاد  ىلإ  نودوعيو  دونجلا  نورسأيو  نولتقيف  ةغص ،

، هورسكف رخآ  اركسع  مهيلع  درج  مث  اًرفاو ، اًددع  هشيج  نم  اولتقو  هوبراحو 

مهتقطنم ةعانمل  مهيلع  ردقي  ملف  يرومشبلا ، ةروث  دخإ  اما يف  شفأ  لشفو 

نأ ىلإ  هرطضا  ام  هدونج ، نم  اثك  اددع  موي  لك  نولتقي  اوناكو  هايملاب ، ةطاحملا 

ىلع ءاضقلل  تادادمإ  ابلاط  تقولا ، اذه  يف  يسابعلا  ةفيلخلا  نومأملا ، ىلإ  بتكي 

مهكرتف ةاغطلا ، ن  نم  صلختلل  ةلواحم  يف  ناكم ، لك  يف  تعلدنا  يتلا  ةروثلا 

ةلتقم مهيف  ثدحأ  كانهو  ةيقرشلا ، يف  برعلا  ةروث  دمخيل  بهذو  شفألا 

دادعألا اوركذي  مهنكلو   تائملاب ، اهاياحض  نوخرؤملا  ردق  ةمخض  ةحبذمو 

مهتوكسو يقرشلا  فوحلا  برع  مالستسا  ىلإ  تدأ  ةحبذملا  هذه  .ديدحتلاب 

اودبكو اوملستسي ، ةقب   نب  ةحب  ةدايقب  طابقألا  نكلو  ةروثلا ، نم  مهباحسناو 

.ةحداف رئاسخ  ةيكرتلا  ةيبرعلا  تاوقلا 

، رصم ىلإ  باهذلا  ررقف  شفألا ، باطخ  هلصو  امدنع  قشمد  نومأملا يف  ناك 

هيلإ لسرأف  قشمد ، اطنألا يف  سويسنويد  ابنألا  ةيناكيلملا  ةسينكلا  كريرطب  ناكو 

نأ كنم  ديرن  اننأل  رصم ، ىلإ  انعم  أتل  انه  ثكما   » هيف لوقي  اباطخ  نومأملا 

نع فكلاب  مهعنقتو  ىلفسلا ، رصم  يف  يرومشبلا )  ) امايبلا دنع  فسك  بهذت 

ةوق سأر  ىلع  رصم  ىلإ  دادغب  نم  نومأملا  فحزو  ةعاطلا ،» ىلإ  ةدوعلاو  لاتقلا 

يتلا ةروثلا  دمخيلو  يرومشبلا  رصاحيل  شويج ، ةثالث  نم  ةنوكم  ةمخض  ةيبرح 
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، سويسنويد لباق  كانهو  شيرعلا )  ) امرفلا ىلإ  لصوو  هداوق ، لك  اهدخإ  لشف يف 

ةروث أبنب  كريرطبلا  اهيأ  تملع  دقل   » هل لاق  ةفيلخلا  نإ  سويسنويد  لوقيو 

مهباصأ يذلا  بارخلاب  اوفتكي  مهنأو   امايبلا ، مساب  فورعملا  يرصملا  ىراصنلا 

امل مهيلع  ءاضقلا  يكفت يف  مدعو  يحماست  الولو  مهيلع ، لوألا  انموجه  ءارج  نم 

ةنراطملا رئاسو  كتبحصب  نيذلا  ةنراطملا  كعم  ذخ  كلثم ، الجر  مهيلإ  تلسرأ 

يعم اوتأيو  راوثلا  اوملسي  نأ  طرشب  مهضوافو  مهتلباقم ، ىلإ  بهذاو  يرصملا 

مهلتقأس إف  اوضفر  اذإف  هيف ، مهنكسأف  هنيعأ  يذلا  ناكملا  ىلإ  يشيج  عمو 

همكحل يرومشبلا  عضخي  نأ  ساسأ  ىلع  اليوط  ةفيلخلا  تثدح  املو  فيسلاب ،

«، لتقلل اوضرعتي  وأ  دالبلا  نم  اوجرخيلف  ال ! الئاق : باجأ  مهدالب  يف  مهكرتيو 

هعم نواعتي  نأ  هنم  بلطو  طابقألا ، كريرطب  لوألا  باسوي  ابنألا  نومأملا  ىعدتساو 

نيدرمتملاو راوثلل  بتكي  نأو  ةروثلا ، دخإ  يف  اطنألا  سويسنويد  ابنألا  عمو 

اهب راوثلل  ةلاسر  نانثالا  ررحف  درمتلا ، ةبغم  نم  هيف  مهرذحيو  مهحصني  اروشنم 

ةالول مهسفنأ  اوملسيو  مهحالسب  اوقلي  نأ  ىلع  راوثلا  اهيف  اثح  ظعاومو ، حئاصن 

مهل افصوو  حالسلاب ، ةفيلخلا  ةمواقم  ىلع  مهتردق  مدعب  مهعانقإ  لواحم  مألا ،

، برحلا ةلصاوم  مهمزع يف  نع  اوفرصني  نأ  مهوحصنو  مهب ، قيحتس  يتلا  بئاصملا 

وضفر يرومشبلا  نكل  حصنلا ، لئاسرل  يرحبلا  هجولا  يف  طابقألا  باجتساف 

مهسفنأل نوعنصي  اوذخأو  لاتقلاو ، ةروثلا  ةلصاوم  ىلع  مزعلا  اودقعو  مالستسالا 

لسرأ مهيف ، رثؤي  باطخلا   اذه  نأ  حضتا  املو  ةينالع ، ةفيلخلا  اوبراحو  ةحلسألا 

اذه لك  نم  مغرلا  ىلع  نكلو  هئاجر ، احلم يف  باطخلا  ولت  باطخلا  باسوي  مهل 

سمأ يف  راوثلا  ناك  نيبو  ةيمالستسالا ، حئاصنلا  هذه  نويرومشبلا  ضفر  دقف 

دادبتسالاو ملظلا  نم  صلختلا  نم  اونكمتي  ىتح  ةيونعملاو ، ةيداملا  ةنوعملل  ةجاحلا 

نم فقوملا  اذه  نأ  كش  الو  مالستسالا ، ىلإ  مهنوعدي  يحورلا  ةداقلاب  اذإ  يبنجألا ،
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نومأملا لفاحج  لك  نم  كأ  طابقألا  ىلع  غلابلا  هرثأ  هل  ناك  يحورلا  ةداقلا  فرط 

قرحي شفألا  هيف  ناك  يذلا  تقولا  يفف  لمأتلل ، اثم  دهشملا  ناكو  هتيغاوطو ،

ىلع سانلا  ناثحي  نابكلا  نابهارلا  ناك  ايح ، دحأ  ىلع  اهيف  يقبي  الو  رومشبلا  دالب 

.كالهلل اًبنجت  ةفيلخلاو  يعارلا  ةعاط 

بلطو رومشبلا ، ىلإ  هسفنب  ناكريرطبلا  بهذ  هادم ، هب  سأيلا  غلب  املو 

ىلإ ةدوعلاو  ناطلسلا ، ةعاط  نع  جورخلا  مدع  باسوي  طابقألا  كريرطب  مهنم 

نم مهاوكش  ىلإ  سويسنويد  ةيناكليملا  ةسينكلا  كريرطب  عمتسا  نيب  ةناكتسالا ،

داعو مهعاتمو ، مهليصاحم  بهنو  ببس ، نودب  مهب  ليكنتلاو  لعلا  ملظ 

يرومشبلا يلاهألا  عانقإ  يف  هلشفب  ارقأو  نومأملا ، ةفيلخلا  ىلإ  ناكريرطبلا 

هيلإ لقنو  مهلاحو ، يرومشبلا  ناكم  سويسنويد  فصوو  ةعاطلا ، ىلإ  ةدوعلاب 

دقل  » الئاق مهليصاحمو  مهلاومأ  بهنو  لعلا  ملظ  نم  يرومشبلا  يلاهأ  ىوكش 

نم باغلاو  نارزيخلاو  هايملاب  ةطاحم  ةريزج  اومتحا يف  دقو  عمتجم  مهاندجو 

ةروثلا ىلع  موللا  مهيلإ  انهجو  املو  انوحن ، اومدقتو  مهؤاسؤر  انيلإ  جرخف  ةهج ، لك 

الإ مهمكحي ، ناك  نم  ىلع  ةاللاب  اوحنأ  اهوفرتقا ، يتلا  حباذملاو  اهولعشأ ، يتلا 

نأ انوجرو  اديدش  انزح  اونزح  مهدالب ، نم  جورخلا  بوجوب  اوملع  امدنع  مهنأ 

هيلع اوصقيل  هيدي ، لوثملاب ب  مهل  حمسي  نأ  هيلإ  بلطن  ةلاسرب  ةفيلخلا  ىلإ  ثعبن 

هذه ركذ  مدعو  ماشلا  ىلإ  ةدوعلا  نومأملا  هنم  بلطف  ناوهلا ،» نم  هولمتحا  ام  لك 

ال  » ًالئاق ماشلاو ، رص  لفكتملا  مصتعملا  هوخأ  هعمسي  ىتح ال  ىرخأ  ةرم  ىوكشلا 

امل تلق  ام  عمس  ولو  مصتعملا ، يخأ  مهنيع  جارخلا  يلوتم  نأل  مالكلا ، اذه  لث  هَُفت 

اضيأ لصحيو  جارخلا  يلوتم  راتخي  يذلا  وه  هنأل  ةدحاو ،» ةعاس  رص  ايح  كاقبأ 

كلذ عمس  ولو  اهوبكترا ، يتلا  حباذملا  نع  لوؤسملا  هنأ  يأ  جارخلاو ، ةيزجلا  ىلع 

نأ ودبيو  نومأملا ، ةفيلخلا  ملكت  اذكه  هئاذيإب ، ماق  ار  ماشلا  كريرطب  نم 
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، هدعب ةفالخلا  ىلوت  يذلا  وه  كلذلو  نومأملا ، ةلود  يوقلا يف  لجرلا  ناك  مصتعملا 

ًالئاق عومدلاب  ناضيفت  هانيعو  باسوي ، يطبقلا  ابابلا  عدويل  سويسنويد  عرسأو 

غلب هليحر  دعبو  الجاع ، رفاس  مث  سانلا ،» ءالؤه  عم  قحلا  لوقل  ناكم  الف  »

، ادج بضغ  هيلع  روثعلا  نم  نكمتي  املو   هلتقي ، نم  هءارو  لسرأف  ربخلا  مصتعملا 

ىتح ةيكاطنأ  نم  سويسنويد  بره  مصتعملا ، كلمو  نومأملا  يفوت  نأ  دعب  اًقحالو 

.اهيلإ عجرف  هلتقي ، الأ  ةفيلخلا  هدهاع 

أدب ىتح  هفيسو ، زعملا  بهذ  نم  ثكلل  جاتحي  رمألا  نكي  ملف  رصم  يف  امأ 

كرت ىلع  ثحلا  لئاسر  لاسرإ  يف  باسوي  كريرطبلل  نوعباتلا  طابقألا  ةفقاسألا 

لثم نامرحلاب ، ةروثلاو  راوثلل  نيديؤملا  ةفقاسألا  ضعب  ديدهتو  لب  راوثلل ، حالسلا 

يذلا تقولا  ثدحي يف  اذه  ناكو  اتلدلا ، قرش  لشب  سينت  فقسأ  قاحسإ  ابنألا 

معدلل ةجاح  اوناكو يف  اتلدلا ، لش  بلغأ  ىلع  نورطيسي  نولازي  راوثلا ال  هيف  ناك 

، لئاسرلا هذه  مهعم  لماح  مهسفنأب  ةفقاسألا  مدق  امل  ةياهنلا  يفو  طيبثتلا ، سيلو 

نأ دعب  مهودرطو  مهتعتمأو ، مهسبالم  نم  مهودرجو  نويرومشبلا  مهيلع  ضقنا 

، ثدح ام  هيلع  اوصقو  كريرطبلا  ىلإ  ةفقاسألا  ءالؤه  داع  املو  تشو ، ابس  مهوعسوأ 

ءاطعإ يف  اذه  هفرصت  ىدأ  دقو  هصم ، ىلإ  بعشلا  اذه  كرتي  نأ  كريرطبلا  ررق 

.برعلا شيج  نيدشرمك يف  لمعلا  طابقألا يف  ضعب  نواعتل  رضخألا  ءوضلا 

، يرومشبلا قطانم  كلاسمو  قرط  فرعي  نم  لك  اوعمجي  نأ  نومأملا  رمأف 

ادنت لهأ  نمو  نكامألا ، لك  نمو  مهل  ةرواجملا  ىرقلاو  ندملا  لهأ  نم  ددع  ءاجف 

ىلإ لوصولل  ةفيلخلا ، شيج  اودشل  ليلدك  ملسملا  عم  اولمعو  طابنسو ، اربشو 

تاوزغلا مهيلإ يف  لوخدلا  نع  شيجلا  تزجعأ  يتلا  تاعقنتسملا  نود  يرومشبلا 

باتك ركذيو  رومشب ، لهأو  نومأملا  شيج  ب  ةيراضلا  برحلا  ترادف  ةقباسلا ،

بلس دصقي  نم  ةمواقمل  اودعتساو   » لوقيف ثدحلا  كلذ  ةسيفنلا » ةديرخلا  »
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رصنلا ناك  نومأملا ، ركاسع  بو  مهنيب  ةيومد  بورح  دعبو  مهلالذإو ، مهلالقتسا 

ران ىلصأو  ىغولا  ةموح  ىلإ  هعمجأب  شيجلا  ةفيلخلا  داقو  راوثلا ، بناج  ااد يف 

هتاوق عيمج  نومأملا  زكرو  راوثلا ،» فعضأ  ىتح  اعسو  هتوق  نم  رخدي  ..برحلا و 

مهراغص اولتقو  مهسئانك  اومدهو  مهنكاسم  اوقرحأف  دنجلا ، مهيف  لمعأو  مهدض ،

مهولتقو مهوكلهأف  نويرومشبلا  مهل  ملس  عيباسأ  ةثالث  لالخو  مهءاسن ، اوبسو 

اهوقرحأو مهنكاسم  نم  مهوجرخأو  مهوبهنو  ءامدلا ، نم  روحب  تلاسو  فيسلاب ،

نيدلا يقت  امأو  .ءاسنلاو  لافطألا  يبسو  فلأ  ةئا  لاجرلا  نم  لتقف  رانلاب ،

دبع نمؤملا  مأ  مكح  ىلع  شفألا  مهب  عقوأف  طبقلا  ضفتنا   » لوقيف يزيرقملا 

، مهكأ يبُسو  اوعيبف  ةيرذلاو ، ءاسنلا  عيبو  لاجرلا  لتقب  مهيف  مكحف  نومأملا ، هللا 

نمل ال ةربع  تناك  ةحبذملا   » نأ فيضيو  رصم ،» ضرأ  عيمج  طبقلا يف  تلذ  ذئنيح 

طالسلاو ءافلخلا  دض  ةروثلا  ىلع  ةلتقملا  هذه  دعب  نويرصملا  ؤرجي  و  ربتعي ،

«. اذه انتقو  ىتح 

مهرمأو مهلتق ، نع  اوفقوتي  نأب  هدونج  رمأ  ىلتقلا  ةك  نومأملا  ىأر  املو 

مهنأ غ  مهدالب ، اورداغي  نأ  مهرمأو  مهتداقو ، يرومشبلا  نم  ىقبت  ّع  ثحبلاب 

دراوم مهل  نوكت  نل  مهدالب  اورداغ  اذإ  مهنأو  مهيلع ، نيعملا  ةالولا  ةوسقب  هوربخأ 

 - دادغب ىلإ  اولسرأ  ثيح  ةيكاطنأ  ىلإ  نفس  ىلع  مهلسرأو  رمألاب ، أبعي  ملف  قزر ،

تام فالآ ، ةثالث  وحن  مهددع  غلبي  ناكو  كاذنآ - ةيسابعلا  ةلودلا  ةمصاع 

ءانثأ اورسأ يف  نيذلا  امأ  اهنوجس ، ثكم يف  مهنم  اجن  نمو  قيرطلا ، مهمظعم يف 

اولسرأف ةئمسمخ ، ءالؤه  ددع  غلبو  برعلا ، ىلع  اوعزوو  ديبعك  اوقيس  دقف  لاتقلا 

.كانه اوعيبو  قشمد  ىلإ 

ةلوجب ماقو  رصم ، نيرهش يف  ثكم  م  هنس ٨٣٢  رصنلا  نومأملا  زرحأ  امدنعو 

ام ندملاو  ىرقلا  ىلع  ضرفو  رصم ، ءاحنأ  لك  ةروثلا يف  ىلع  هئاضق  دعب  ةيضارعتسا 
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مهلتحا قوف  ةيرصملا  ىرقلا  ءارقف  دبك  ام  هتيشاحو ، ناطلسلا  ةفايضب  ىمسي 

فتكي لعلاو ،  دنجلا  ةفاضتساو  جارخلاو  ةيزجلا  لعفب  ةكهنملا  مهتاردقو 

ىركذ ال كرتي  ىتح  همده  ًالواحم  قيتعلا  مرهلا  ىلإ  بهذ  لب  ةلوجلا  هذهب  نومأملا 

نم لقأ  ةغص  ةقاط  حتفي  نأ  الإ  هلعو  هدونجب  عطتسي  هنكلو   نمزلا ، اهوح 

.كابشلا

يحورلا سيئرلا  بصنم  هدلق  نأب  باسوي  ابابلا  ةأفاك  ماق  رصم  رداغي  نأ  لبقو 

لك ىلعو  رصم  ةيطبقلا يف  سئانكلا  لك  ىلع  تاطلس  هاطعأو  رصم ، سئانك  عيمجل 

اهلوقب باسوي ، فقوم  ريربت  ةرصاعملا  تاباتكلا  ضعب  تلواح  دقو  اهب ، نولمعي  ام 

اهئانفإ ىلع  فلاحت  يتلا  هتيعر  ىلع  ةرسح  بوذي  ناك  باسوي  كريرطبلا  نإ 

اوضاخ مهنأل  يرومشبلا  ىلع  كريرطبلا  رسحت  دقو  برحلاو ، ةعاجملاو  نوعاطلا 

، مهتدارإ مكحب  توملل  اوضرعتو  داتعلاو ، ددعلا  مهقوفي يف  ودع  دض  برحلا  رغ 

.طقفو مالكلا  درجم  دعتي  رمألا   نأ  ودبي  نكل 

ثدح نأو  قبس  دقف  يحورلا ، طابقألا  ءاسؤر  ىلع  بيرغلا  رمألاب  كلذ  نكي  و 

.د هرسفي  يذلا  رمألا  لوألا ، ماينب  ابابلاو  صاعلا  نب  ورمع  اًبيرقت ب  هتاذ  رمألا 

دعب انكاس  اوكرحي  طابقألا   نإ   » ًالئاق نوملسمو » طابقأ   » هباتك يف  رجات  كاج 

دقو هئادعأو ، بلاط  أ  نب  يلع  راصنأ  ب  ثدح  يذلا  قاقشنالاو  نثع  لتقم 

وه ذئتقو  ناكو   - يطبقلا سولكألا  نكلو  قرشتسملا ، ةشهد  فقوملا  اذه  راثأ 

ورمع نأل  رعلا ، لالتحالا  نع  اضرلا  لك  اًيضار  ناك  ةروثلا - ران  لاعشإ  هنك  يذلا 

هيلإ بلطو  رابتعالاو ، لالجإلاب  هطاحأو  ماركإلا ، لك  مهكريرطب  مركأ  صاعلا  نب 

«. ةيزجلا نم  نيدلا  لاجر  ءافعإب  رمأو  هتكربو ، هحئاصن 

يفوتو يف رهشأ  ةدع  غ  شعي  و  دادغب ، ىلإ  بهذو  رصم  نع  نومأملا  لحر 

بقلملا ميهاربإ  هدهع  يلوو  نومأملا  قيقش  ةفالخلا  ىلوت  مث  م ،  ٨٣٣ فيرخ
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ةالولا هلعف  بنذلاب م  هروعشل  ار  نوجسلا ، نم  يرومشبلا  قلطأف  مصتعملاب ،

.دادغب رخآلا يف  ضعبلا  يقبو  مهدالب  ىلإ  ضعبلا  داع  دقو  مههاجت ،

مهكهنأ نيذلا  طابقألا ، تاروث  رخآو  دشأو  ربكأ  تناك  يرومشبلا  ةروث 

اهنأ ىلع  اهروص  ضعبلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ةالولا ، رصع  فسعتلاو يف  داهطضالا 

تناك اهنأ  ىلع  نوعمجي  خرؤملا  نإف  ملسملا ، دض  طابقألا  اهب  ماق  ةينيد  ةروث 

، ملسملا نم  ثكلا  اهيف  كراشو  روصنم ، نب  ىسيع  يلاولا  ملظ  دض  ةيعتجا  ةروث 

نرقلا لولحبو  مهعبر ، وحن  مهنم  مالسإلا  لخد  امدعب  لقت  مهدادعأ  تأدب  اهدعبو 

ةينانويلا لحم  ةيبرعلا  هغللا  تلحو  رصم ، ةيلقأ يف  اوراص  دق  طابقألا  ناك  عساتلا 

.سانلا تالماعملا ب  ةيطبقلا يف  ةغللا  ناكمو  ةلودلا ، نيواود  يف 

______________________

: رداصملا *

سايإ نبا  روهدلا - عئاقو  روهزلا يف  عئادب 

رجات كاج  نوملسمو - طابقأ 

لايشلا نيدلا  لج  .د  ةيمالسإلا –  رصم  خيرات 

يزوف سح  خيراتلا - باحر  تالوج يف  ..يرصم  دابدنس 

ةيطع لايروس  زيزع  ةيقرشلا - ةيحيسملا  خيرات 

يزيرقملا كولملا - لود  ةفرعمل  كولسلا 

انحوي يسنم  سقلا  ةيطبقلا - ةسينكلا  خيرات 

عفقملا نبا  ةكراطبلا - ءابآلا  ةس 

ةليفور ةلخن  بوقعي  ةيطبقلا - ةمألا  خيرات 
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ةمولظملا يرصملا  تاروث  نم 

اثلا ءزجلا 

Egyptian Bread Riots زبخلا ةضافتنا 
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«... هتايح ةليط  اًدبأ  ينتغي  نل  تاداسلا ، رصع  يرصملا يف  نم  ِغي  نم   »

يذلا يداصتقالا  داسفلا  مك  ىلع  ليلدتلل  ةرابعلا  كلت  مادختسا  نويرصملا  داتعا 

تألتما دقف  يداصتقالا ، حاتفنالا  ىمسم  تحت  همكح ، ةرتف  ةليط  تاداسلا  بحاص 

داسفلا ديازت  عمو  باسح ، الب  كونبلا  يف  ةدصرألا  تمخضتو  شوركلا ، هدهع  يف 

ناك مث  نمو  اًضيأ ، مخضتيو  ديازتي  نأ  رقفلاو  عوجلل  دب  ناك ال  ةدصرألا ، مخضتو 

ديشرت و« معدلا » ضفخ   » ىواعد تحت  مهرقف  ىلع  اًرقف  ءارقفلا  ديزت  نأ  ةلودلل 

هعاضوأ روهدت  نم  اثك  اع  يذلا  يرصملا  بعشلا  ناك  نيبو  راعسألا ،»

، ةاناعملا هذه  هنع  ففخت  ةيموكح  تارارق  رظتني  ربوتكأ ٧٣  برح  دعب  ةيداصتقالا 

نم ثكلا  يف  هددر  يذلا  يداصتقالا  ءاخرلا  قيقحتب  تاداسلا  دوعو  هل  ققحتو 

ماظنلا نم  لوحتلل  هتوعدو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  وحن  ههاجتاو  هتاباطخ ،

دغرب بعشلل  هدوعوو  حاتفنالا ، ةسايس  قيبطتو  ةيلسأرلا  ماظنلا  ىلإ  ارتشالا 

رورم عمو  اًما ، سكعلاب  يشت  ةيداصتقالا  ةلودلا  تاسايس  تناك   - ءاخرلاو شيعلا 

لجأ نم  تارهاظتلاو  تابارضإلا  تلاوت  دوعولا ، هذه  نم  يأ  ذيفنت  مدعو  تاونسلا 

.ىودج يأ  الب  ةموكحلا  دوعو  ذيفنت 

ةرهاقلاب يلودلا  دقنلا  قودنص  لثمم  يد » لوب   » ثعب ربوتكأ ١٩٧٦  يف ١٥ 

ةلأسم لوح  راكفألا  ضعب   » اهناونع داصتقالا ، ريزو  ىلإ  ةيصخشو  ةيرس  ةركذ 

ةبجاو تابلط  قدأ  ىنع  وأ  تاحارتقا ، ةركذملا  كلت  تنمضت  يداصتقالا ،» حالصإلا 

علسلا ضعب  نع  معدلا  عفر  بناج  ىلإ  هينجلا ، رعس  ضيفخت  ةرورضب  ذيفنتلا ،

ةشقلا لث  تناك  يتلاو  اهمعدت ، ةليوط  تاونسل  ةموكحلا  تناك  يتلا  ةيرورضلا 

، اهنونكسي يتلا  روبقلا  باحصأ  لثم  ًاتاومأ  اوصي  ىتح ال  يرصملا  داوسل  ةخألا 

سلجم يف  لقتسملا  باونلا  ضعب  اهداق  يتلا  تاجاجتحالا  نم  مغرلا  ىلعو 

الإ راعسألا ،» ديشرت   » قيقحتل تاءارجإ  نم  ةلودلا  هيلع  مدقت  ام  فقول  بعشلا ،
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سيئر بئان  نلعأ  رياني ١٩٧٧  يفو ١٧  لشفلاب ، اهعيمج  تءاب  تاجاجتحالا  كلت  نأ 

مامأ هل  نايب  يف  وسيقلا ، معنملا  دبع  .د  ةيداصتقالاو  ةيلاملا  نوؤشلل  ءارزولا 

يف زجعلا  ضيفختل  ةيداصتقالا  تارارقلا  نم  ةعومجم  نع  بعشلا ، سلجم 

راعسأ عفرو  ةيساسألا ، علسلا  نم  ةعومجم  نع  معدلا  عفر  اهتمدقم  يف  ةينازيملا ،

ةفاضإ نيزنبلاو ، تيزلاو  زرألا  كلذكو  ياشلاو ٣٥٪  ركسلاو ٢٥٪  ةبسنب ٥٠٪  زبخلا 

ةايحلا ءارقفلا  عيطتسي  يتلا ال  علسلا  نم  ةعلس  يلجإب ٣١  ىرخأ  ةعلس  ىلإ ٢٥ 

تارارقلا ليصافت  لمحت  ثالثلا  فحصلا  تردص  يلاتلا  مويلا  ةحيبص  يفو  اهنودب ،

ضعب اس » حودمم   » تقولا كلذ  يف  ءارزولا  سيئر  ذختاو  ةخألا ، ةيداصتقالا 

هتربخ مكحب  ةرهاقلا ، يف  نمألا  ىوق  زيزعتل  ةيرورض  اهدجو  يتلا  تاطايتحالا 

ةيلخادلا ريزوو  ةيردنكسإلا  ظفاحمو  ةطرش  طباض  هنوك  نمألا ، لئاسم  ةليوطلا يف 

...نابسحلا نكي يف  يلاتلا   مويلا  كلذ  ثدح يف  ام  نكل  اًقباس ،

حابصلا دهش  قبسم ، طيطخت  وأ  قيسنت  يأ  نودبو  راذنإ  قباس  نودبو  ةأجف 

ةناسرتلا ةكرش  لع  طسو  الوأ  أدب  ًالئاه ، ًايبعش  اًراجفنا  رياني  موي ١٨  نم  ركابلا 

ةظفاحملا رانلا يف  ميشهلا يف  لثم  رشتنيل  ةيردنكسإلاب ، سكملا  ةقطنم  ةيرحبلا يف 

« ناولح رصم   » ةكرش لعلا يف  نم  ددع  أدب  اًضيأ ، قيسنت  نودو  ليلق  دعبو  اهلك ،

اربش يف  جيسنلاو  لزغلا  عناصم  يفو  ناولحب ، ةيبرحلا  عناصملاو  جيسنلاو  لزغلل 

تارارقلل اهضفر  نلعت  ةبخاص  تاعمجت  يف  نورهمجتي  ةرهاقلاب ، ةميخلا 

رقفلاو عوجلا  دض  فتهت  ةدشاح  تارهاظم  يف  عراوشلا  ىلإ  جرختو  ةيداصتقالا ،

تائف عيمجو  نويفرحلاو  نوفظوملا  مهيلإ  مضناو  ماظنلاو ، ةموكحلا  طوقسبو 

تاراعش عفار  هفايطأ ، لكب  راسيلا  رصانع  عراشلا  ىلإ  لزنو  يرصملا ، بعشلا 

طوقسبو رقفلاو  عوجلا  دض  فتهت  ةدشاح  تارهاظم  يف  ةيبالطلا ، ةكرحلا 

انمكاح يف اي  ..روبق  شياع يف  ارقفلا  روصقلا  نكاس  اي   » نيددرم ماظنلاو  ةموكحلا 
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..هينجب ىقب  ةمحللا  وليك  هيب  ديس  اي  يعرم  ديس  ..نيدلا  فو  قحلا  نيدباع ف 

نكسنب انحاو  ةضوم  رخآ  سبليب  وه  ...لعلا  مكلاب م  اوللخ  لاق  اماي  رصانلا  دبع 

مح اولكايب  ه  ...ضرألا  حودمم  بيجنح  ضرعلاب  لوطلاب  ..ةضوأ  ف  ةرشع 

ريزو اس  حودمم  دض  ةثك  ىرخأ  تافاتهو  خادو ،» انخود  لوفلا  انحاو  خارفو 

ثيح ةكرحلا ، نع  لزع  بالطلا  نكي  و  هسفن ، تاداسلا  سيئرلا  دضو  ةيلخادلا ،

ناديم ىلإ  مث  بعشلا  سلجم  ىلإ  ًالوصو  ةرهاقلا ، ةعماج  نم  ةسم  يف  اوجرخ 

لواحت نمألا  تاوق  تناك  ةرتفلا  هذه  لاوطو  .قوللا  باب  ةقطنم  مث  ريرحتلا 

عومدلل ةليسملا  لبانقلا  لالخ  نم  ةوقلا ، مادختساب  ةبضاغلا  مهتروث  دخإ 

حاتجت تارهاظملا  تناك  ىتح  فصتني  راهنلا  نكي  و  يطاطملا ، صاصرلا  تاقلطو 

يف حولت  تاداسلا  مكح  ىلع  ةروث  كانه  نأ  ادبو  اهاصقأ ، ىلإ  اهاصقأ  نم  رصم 

...بيرقلا قفألا 

ثيح ناوسأ ، لضفملا يف  يوتشلا  هرقم  تاداسلا يف  ناك  اًديدحت  ةظحللا  كلت  يف 

يفو ةيردنكسإلاو ، ةرهاقلا  يرجي يف  ا  فرعي  نكي  و  ةقرشملا ، سمشلاو  ءفدلا 

ةلطملا هتحارتسا  ةفرش  سلجي يف  روهظلا  بحب  موهوملا  تاداسلا  ناك  اًرصع  ةعبارلا 

فصتنم يفو  ةينانبل ، ةيفحص  عم  ًايفحص  ًاثيدح  يرجي  ميدقلا ، ناوسأ  نازخ  ىلع 

ناخدلا نم  دومع  ههابتنا  ىعرتساو  مالكلا ، نع  تاداسلا  فقوت  ةأجف  راوحلا 

لأسي هنأك  ًايئاقلت  لاقو  يفحص  راوح  فصتنم  هنأ يف  ىسانتو  ةنيدملا ، قوف  عفتري 

تارهاظملا يف تناك  ار   » ةيئاقلتب ةينانبللا  ةيفحصلا  هتباجأف  اذه ،»؟ ام   » هسفن

رظتني تارهاظم ،»؟  ةيأ   » ًاشهدنم تاداسلا  اهلأسف  انه ،» ىلإ  تلصو  ةرهاقلا 

عرهي ناوسأ  ظفاحم  ناك  ةظحللا  كلت  يفف  ًاثك ، هلاؤس  ىلع  ةباجإلا  تاداسلا 

تعطق نأ  دعب  تقو ، عرسأ  ةرداغملا يف  هنم  بلطيل  سيئرلا  ةحارتسا  ىلإ  اًروعذم 

، ةبوعصب مواقي  سيلوبلاو  ةحارتسالا ، ىلإ  قيرطلا  فصن  ةفغلا  ةبضاغلا  هجلا 
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كأ هجلا  تمدقت  اذإ  ةدودعم ، قئاقد  نوضغ  ًاقدحم يف  حبصي  فوس  رطخلاو 

ًاكرات اًروعذم ، بورهلاب  تاداسلا  عراسف  راطملاو ، ةحارتسالا  ب  قيرطلا  تعطقو 

وأ عالطالل  هاتشم  يف  هيلإ  تلسرأ  يتلا  ةيمسرلا  قاروألا  ىتح  هفلخ ، ءيش  لك 

سفن ناوسأ يف  ةحارتسا  هدقع يف  ررقملا  رجنسيكب  هعتجا  ءاغلإ  ررقتو  عيقوتلا ،

، اًبضغو اًماقتنا  اهوقرحأو  ةحارتسالا  نورهاظتملا  محتقا  ليلقب  هترداغم  دعبو  مويلا ،

اهلك ةقطنملا  عم  طيحأ  يذلا  ةزيجلا ، هتيب يف  ىلإ  تاداسلا  لصو  ةليلق  تاعاس  يفو 

ىلع عالقإلل  ةزهاجلا  رتبوكيلهلا  تارئاطلا  نم  ددع  ىلإ  ةفاضإ  ةليقثلا ، تابابدلاب 

ةيسائرلا تاداسلا  ةرئاط  تناك  ريوص » وبأ   » راطم يفو  فورظلا ، تمدتحا  نإ  روفلا 

نإ دادعتسا  ىلع  هلك  اهمقاط  اهلخادبو  راطملا ، ضرأ  ىلع  ةضبار  جنيوب ٧٠٧ » »

، نارهط يه  ةررقملا  اهتهجو  تناكو  ةرداغملل ، رطضاو  كأو  كأ  فورظلا  تروطت 

نم برهلل  اًموي  اورطضا  اذإ  هئاقدصأ  لابقتسال  دادعتسا  ىلع  ًااد  هاشلا  ناك  ثيح 

.ةرهاقلا

ترشتناو فنعلا ، ىلإ  تارهاظملا  تلوحت  دقف  اًبيصع ، فقوملا  ناك  ةرهاقلا  يف 

هيلع ةرطيسلا  نك  سوفنلا ال  بضغلا يف  أدبي  حف  مدتلاو ، بهنلا  تالواحم 

بنيز ةديسلاو  ةيكبزألا  ةطرش  ماسقأ  نوبضاغلا  نورهاظتملا  قرحو  ةروص ، يأب 

ةينبأ نم  ددعو  ةرهاقلا ، نمأ  ةيريدم  ىتحو  لحاسلاو ، ةبابمإو  رمحألا  بردلاو 

ىسرم ىتح  ناوسأ  نم  رصم  لوطب  ةرشتنملا  ةسائرلا  تاحارتساو  ةماعلا ، تامدخلا 

، هقرحو هثاثأ  بهن  متو  ةروصنملاب  ظفاحملا  تيب  ىلإ  موجهلا  لصوو  حورطم ،

، اهتقرسو اهبهنو  لاحملا  ماحتقاو  ةقرسلاو  بهنلل  ةصرفلا  نوسدنملا  لغتساو 

.لينلا رصق  عراشو  دلبلا  طسو  ةقطنم  اًصوصخ يف 

ىلوو ةينمألا ، ىوقلا  لك  تطقس  ةضافتنالل  ةينمألا  ةهجاوملا  نم  ح  دعبو 

دقفي اس  حودمم  أدبو  مهدادعأو ، نيرهاظتملا  ةفاثك  مامأ  ًابراه  اهمظعم 
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أدبو اهفنعو ، تارهاظملا  ةفاثكو  مجح  ءازإ  اًديور ، اًديور  ثادحألا  ىلع  ةرطيسلا 

دبع دمحم  قيرفلاب  لصتاف  ةرطيسلل ، شيجلا  لخدت  ىلإ  ةساملا  ةجاحلاب  رعشي 

نكل ةدعاسملل ، اًبلط  ةحلسملا ، تاوقلل  ماعلا  دئاقلاو  ةيبرحلا  ريزو  يسمجلا  ينغلا 

دق هنأ  اًصوصخ  تارهاظملا ، عمق  يف  شيجلا  كارتشا  ةركفل  اًضفار  ادب  يسمجلا 

ىلع شيجلا  لمعتسي  الأ  ربوتكأ  برح  دعب  تاداسلا  نم  دعو  ىلع  لعفلاب  لصح 

ءارزولا سيئرل  لاقو  فورظلا ، تناك  هم  بعشلا ، دض  تايلمع  هيأ  يف  قالطإلا 

بعشلل يف ةبسنلاب  شيجلا  تعضو  ربوتكأ  برح  نأ  ىلع  سيئرلا  عم  تقفتا  ىننإ  »

دقو ةيسايس ، ئراوط  يأ  اههوشت  نأ  ةقالعلا  هذهل  يغبني  الو  زيزعو ، قئال  عضوم 

نأ عيطتسي  لاح ال  يأ  ىلع  هنأ  فدرأ  مث  دعولا ،» اذه  اطعأو  سيئرلا  ينقفاو 

اًسيئر هفصوب  سيئرلا ، رمأب  الإ  عراوشلا  ىلإ  ةحلسملا  تاوقلا  نم  تادحو  ةيأ  كرحي 

ظفاحيل روعذملا  سيئرلا  نكي  عبطلاب   نكلو  ةحلسملا ، تاوقلل  ىلعأ  اًدئاقو  ةلودلل 

يسمجلل روفلا  ىلع  رمألا  ردصأف  هشرع ، رصاوأ  ديدهت  لباقم  يف  دوعو  يأ  ىلع 

نالعإب ىرخأ  رماوأ  ىلإ  ةفاضإ  فقوملا ، ىلع  ةرطيسلا  ةيلوؤس  شيجلا  فيلكتب 

.احابص ةسداسلا  ىتح  ءاسم  ةسداسلا  نم  لاوجتلا  رظح  ضرفو  ةيفرعلا ، ماكحألا 

ضرع لاوجتلا  رظح  رارقب  اوبرض  نيذلا  نورهاظتملاو  اًعيرس ، ليللا  طبهو 

، تاداسلا مكح  ماظنل  ةيداعم  تافاته  ايندلا  نوألو  نول ، الو  نوبعتي  طئاحلا ال 

تاكابتشالا ترمتساو  اهنم ، ًالدب  رصانلا  دبع  روص  نوعفريو  هروص  نوقزو 

ضبقلا متو  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  ىتح  نمألا  تاوق  لبق  نم  ديدشلا  فنعلاو 

بيصأو ٥٦٦ ًاليتق ، طقسو ٧٩  يراسيلا ، ءاطشنلا  تارشعو  نيرهاظتملا  تائم  ىلع 

...اًدج ةبيرق  تتاب  ةياهنلا  نأ  ادبو  يلاهألا ، نم  ةطرشلا و٣٦٣  نم  مهنيب ٢٠٣  نم 

تجرخو ةفاثكلا ، سفنب  تارهاظملا  ترمتسا  رياني  يلاتلا ١٩  مويلا  ةحيبص  يفو 

اعلا اهنشي  يتلا  ىربكلا  ةرماؤملا  نع  ثدحتت  رصم  يف  ىربكلا  ةثالثلا  فحصلا 
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ةلجعو رارقتسالا  برضل  فدهي  يذلا  يعويشلا  ططخملا  نعو  رصم ، ىلع  هعمجأ 

.رصم مكحلا يف  ماظن  بلقو  تابارطضالاو  ةلبلبلا  ثادحإو  جاتنإلا 

هذه  » نأ اهيف  دكؤي  ىوتفب  دومحم  ميلحلا  دبع  رهزألا  خيش  جرخو 

لعأ كارتشالاو يف  اهبعشو ، رصمل  رامدلا  اهب  داري  ناطيشلا  لعأ  نم  تاجاجتحالا 

نمل مهسفنأب  يدصتلا  ىلإ  نطاوملا  اًيعاد  نيدلا ،» نع  جورخ  ةباث  هذه  بغشلا 

يوارعشلا يلوتم  دمحم  خيشلا  فاقوألا  ريزو  جرخ  اهدعبو  ةنتفلا ، هذه  كرتشي يف 

ربكأ مخزب  مويلا  اذه  تارهاظملا يف  ترمتساو  رهزألا ، هليمز يف  ىوتف  معديو  دكؤيل 

خضرو يف مالستسالا ، نم  اًرفم  تاداسلا  دجي  مويلا   فصتنم  لبقو  اًفنع ، كأو 

رابخألا ةرشن  تناك  اًرهظ  فصنلاو  ةيناثلا  يفو  معدلا ، عفر  تارارق  ىغلأو  ةياهنلا 

ءاغلإ دعب  اًيجيردت  رسحنت  تارهاظملا  تأدبو  ةيداصتقالا ، تارارقلا  ءاغلإ  نع  نلعت 

.ةقباسلا تارارقلا 

وأ بغشلا ، ثادحأ  ةكراشملا يف  مهتب  فالآلا  ىلع  ضبقلاب  ةطرشلاو  شيجلا  ماقو 

تهجو مهتلا  نأ  الإ  اًقحال ، ةيكألا  نع  جرفأو  ةيعويشلا ، تيظنتلل  ءتنالا 

تادايقو نانفلاو ، باتكلاو  ةاماحملاو  نوناقلا  لاجر  نم  ًهتم  ىلإ ١٧٦  اًديدحت 

ةيفحصلاو ليلخ ، لك  سدنهملا  لثم  راسيلا ، تادايقو  ةيلعلاو  ةيبالطلا  ةكرحلا 

نك دقف  نابعش  نيدلا  ءاهب  دمحأ  امأ  مجن ، داؤف  دمحأ  رعاشلاو  فسوي ، ماركإ 

ةرط نوجس  ىلع  مهعيزوت  متو  تاظحلب ، هيلع  ضبقلا  لبق  نانبل  ىلإ  برهلا  نم 

بعشلا سلجم  يف  فقوو  لبعز  ، وبأ  نجس  و  قلخلا  بابب  فانئتسالا  نجسو 

« مهيبرأ فرعح  انأ  لود  ةيمارحلا  ةضافتنا  عوتب  لايعلا   » اًدعوتم

ةمكحملا اوضع  هادعاسمو  بيلص » نم  ميكح   » راشتسملا يضاقلا  تخا 

مقر ١٠٠ ةيضقلا  رظنل  ةرع » ميكحلا  دبع  يلع  و« راكيب » دمحم  دمحأ   » نايضاقلا

ذنم اهرظن  رمتساو  ةضافتنالا ، لاعشإب  مهتملا  تكاح  ةصاخلاو  ةنسل ١٩٧٧ 
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يخيراتلا همكح  يضاقلا  ردصأ  ةياهنلا  يفو  ليربأ ١٩٨٠ ، ىتحو  ليربأ ١٩٧٨ 

، ةدحاو ةنس  مهتم  سبحو ٩  تاونس ، ثالث  نجسلاب  ًهتم  ةبقاع ١١  ففخملا 

نم لاع  ردق  ىلع  ةيضقلا  يخيراتلا يف  مكحلا  ءاجو  اًعيمج ، مهتملا  يقاب  ةءاربو 

مهتت ةعئار  ةينوفميس  ةباث  مكحلا  اذه  تايثيح  تناكو  ةأرجلاو ، ةيعوضوملا 

نم ةباينلا  هتمدق  م  ةدشب  رخستو  ثدح ، ام  يسيئرلا يف  ببستملا  هنأب  ماظنلا 

تايثيحلا هذه  ءاجو يف  ةحصلا ، نم  ةيراعو  ةطولغم  تايرحت  ىلع  ءانب  ماهتا  رارق 

ةلدأك قاوسألا  يف  عابي  م  تالجمو  اًبتك  مدق  يذلا  نمألا  زاهجل  ديدش  عيرقت 

جراخ نيرجاهمو  فوتمل  ءسألا  فوشك  يف  ةحدافلا  ءاطخألاب  كيهان  ةنادإ ،

ىلع دهش  يذلا  ثحابملا  ديقع  رئاطلا » دهاشلا   » ةتكن تايثيحلا  تركذو  نطولا ،

.تقولا سفن  ةقطنم يف  نم  كأ  ثادحألا يف 

ىلع قافأو  هفعضب  سحأو  هسفنب ، تاداسلا  ةقث  اهعم  تهتناو  ثادحألا  تهتنا 

جارخإل ًابهاتم  هلعج  ام  قالطإلا ، ىلع  عراشلا  ةيبعش يف  يأ  الب  سيئر  هنأ  ةقيقح 

، رصانلا دبع  ماظن  مهيلع  اهضرف  يتلا  ةلزعلاو  دويقلا  نم  ملسملا  ناوخإلا 

نيذلا يرصانلاو ، يعويشلا  ةبراحم  ةكراشملل يف  مهفوهك  نم  نوجرخي  مهلعجو 

نوهجاويو لعف  ام  نوردقيس  مهنأ  هنم  اًنظ  هئادعأ ، سأر  ىلع  تاداسلا  مهربتعا 

نثع سدنهملا  هل  اهمدق  ةحيصن  ىلع  ءانب  يرصانلاو ، يعويشلا  دض  هتكرعم 

طويسأ يف ظفاحم  ليعسإ  نثع  دمحمو  معتلاو ، ناكسإلا  ريزو  نثع  دمحأ 

ىلإ ترهظ  ك  تاباقنلاو ، تاعماجلا  ناوخإلا يف  راشتنا  لعفلاب  أدبو  تقولا ، كلذ 

تلاتغا يتلا  داهجلا  ةعج  اهنيب  نم  ناك  ىرخأ ، ةيمالسإ  تاعج  ناوخإلا  بناج 

، ةيباقنلاو ةيبالطلاو  ةيناملربلا  تاباختنالا  ناوخإلا يف  كرتشا  ىلوألا  ةرمللو  تاداسلا ،

يذلا ةيلخادلا  ريزو  ليعسإ  يوبنلا  رصبو  عمس  تحت  ايسايس ، مهروهظ  أدبو 

ةطلسلا يطاعت  بولسأ  لوحتب يف  ًاناذيإ  هنييعت  ءاج  يذلاو  اس ، حودممل  اًفلخ  ءاج 
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يحانم يف  ينمألا  زاهجلا  لغوتل  ةيقيقحلا  ةيادبلا  هدهع  دهشو  ضراعملا ، عم 

تاباختنا ةينمألا يف  ةزهجألا  لخدتو  تاعماجلل ، ةطرشلا  لوخد  نم  اًءدب  ةايحلا ،

نم ارو  تاباختنالا ، ريوزت  تالاح  زربأ  نم  ةدحاو  اًقحال  ّمث  بالطلا ، تاداحتا 

يتلا يف ١٩٧٩ ، بعشلا  سلجم  تاباختنا  ريوزت  ةثداح  يهو  اهل ، تاسسؤملا 

.كاذنآ ةيرصملا  ةضراعملا  زومر  نم  ديدعلاب  تحاطأ 
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..رياشبلا لهت  ام  لك  »
..ماع لك  رياني  نم 

..نزانزلا رونلا  لخدي 
« مالظلاو فوخلا  درطي 

مجن داؤف  دمحأ 

١٣٤



 .. خيراتلا نم  ملعتي  دحأ  ال 

يليشت بالقنا 
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يرمألا سيئرلل  يموقلا  نمألا  راشتسم  رجنسيك  يه  حبصأ  ماع ١٩٦٩  لولحب 

ىلإ ةدرابلا  برحلاو  يملاعلا  ارتشالا  دملا  لوصو  عم  نمازتلاب  نوسكين ، دراشتير 

وأ ةيكيرمألا ، ةموكحلا  ُذوفن  يوق  بصنملا  اذهل  رجنسيك  لوصو  عمو  اهاصقأ ،

اكيرمأ لودل  ةيسايسلا  نوؤشلا  يف   CIA ةيزكرملا تارابختسالا  ةلاكو  ىرحألاب 

ةيراسيلاو ةيكارتشالا  تاسايسلا  ينبتل  لودلا  كلت  هاجتا  ببسب  ةيبونجلا ،

نوكرتي سسقلا  نم  ثكلا  تلعج  ةجردل  ةيلسأرلل ، ءادعلا  يمانتو  ةيعويشلاو 

ضيرحتلاو تاروثلا  كارتشالل يف  نوهجتيو  ةيكيلوثاكلا ، لقعم  ةيسنكلا يف  مهفئاظو 

.ةدحتملا تايالولا  نم  مهنع  يضرملا  يلسأرلا  ماكحلا  داسف  دض 

ةيداصتقالا تارمعتسملا  مهأ  نم  ةدحاو  يليشت  تناك  لاوط  تاونسلو 

يتكرش ةطساوب  ساحنلا  نم  اهتورث  دفنتست  اكيرمأ  تناك  دقف  ةيكيرمألا ،

ةكرش ةطساوب  تالاصتالا  قوس  ىلع  ذوحتستو  تكيرمألا ، توكونيك » و« ادنوكانأ » »

لاجر اهنم  عفتني  يتلا  ةيكالهتسالا  علسلا  عناصم  ضعب  بناج  ىلإ  ةيكيرمألا ،  ITT

اوناك نيذلا  شيجلا  تالاج  ضعب  عم  نواعتلاب  ماظنلل ، نوعباتلا  لعألا 

نع ًايسايسو  عمقلا ، قيرط  نع  اينمأو  ًايداصتقا ، ةلودلا  لصافم  ىلع  نورطيسي 

بزحلل يمتنملا  افلاتنوم » يارف  ودراودإ   » ناكو تاباختنالا ، ريوزت  قيرط 

تالاجلا موقي  يليشت  ةلودل  سيئر  رخآ  اكيرمأل ، يلاوملا  يحيسملا  يطارقدلا 

تاباختنالا يف  ةوقلاب ، ةلودلل  اًسيئر  هضرفل  تاباختنالا  جئاتن  بعالتلاو يف  ريوزتلاب 

ربمتبس ١٩٦٤. موي ٤  ترج  يتلا  ةيسائرلا 

سفن نم  ربمفون  موي ٤  هبصنم  ماهم  ىلوتو  يليشتل ، اًسيئر  افلاتنوم  بختنا 

« زنيسوج يدنيلأ  ونيليبازيإ  رودافلس   » سرشلا ضراعملا  هسفانم  ةراسخ  دعب  ماعلا ،

تاباختنا ١٩٥٢ يف  قباسلا  هلشف  دعب  ةيسائرلا ، تاباختنالا  يف  ةثلاثلا  ةرملل 

يمتنملا فرطتملا  يسكراملا  بيبطلا  يدنيلأ  رودافلس  نكي  تاباختناو ١٩٥٨ ، 

١٣٦



ضعب بستكا  دق  ناك  هنكل  اًزيمم ، وأ  ًافورعم  ًايسايس  يليشتلا  ارتشالا  بزحلل 

، اًقباس ًايناملرب  ًابئان  هنوكلو  تاباختنالل ، رركتملا  هضوخ  ءارج  نم  ةيسايسلا  ةربخلا 

يطارقدلا بزحلا  هركي  ناك  يذلا  يليشتلا  بعشلا  دييأت  نم  ضعب  ىلإ  ةفاضإ 

، يراسيلا يبعشلا  فلاحتلا  سأر  ىلع  يدنيلأ  عضوف  ةيسايسلا ، ةايحلا  ىلع  رطيسملا 

تاباختنالا ضراعملا يف  نم  هغ  وأ  يدنيلأ  زوف  لمأ يف  يأ  كانه  نكي  كلذ   عمو 

يدنيلأ داكو  دالبلل ، ةيقيقحلا  ةطلسلا  سأر  ىلع  ركسعلا  دوجو  لظ  يف  ةيسائرلا ،

ماع ١٩٧٠، تاباختنا  يف  يلاوتلا  ىلع  ةعبارلا  ةرملل  ةيسائرلا  تاباختنالا  يف  لشفي 

.ةخألا تاظحللا  تثدح يف  يتلا  ةأجافملا  الول 

ىلوت يلاتلا ، ماعلا  ةقحتسملا يف  ةيسائرلا  تاباختنالا  لبقو  ربوتكأ ١٩٦٩  يف ٢٧ 

سيئرلا لبق  نم  ةحلسملا ، تاوقلل  ماعلا  دئاقلا  بصنم  وش » رديانش  هينير  »

اهيشاحت نولواحيس  نيذلا  ركسعلا  ةطلغ  كلت  تناكو  افلاتنوم ،» يارف  ودراودإ  »

...اًقحال

ةعج عبتي  ًايسكرام  ناك  دقف  ةلودلا ، ةدايقل  لثمألا  حشرملا  وه  يدنيلأ  نكي   

ةيسكراملا راكفألا  تاذ   Unidad Popular ةيبعشلا ةدحولا  فالتئاب  ىمست 

ةلودلاو ركسعلا  يحشرم  باختنا  ب  هرمأ  نم  ةح  يف  بعشلا  ناكو  ةفرطتملا ،

يضاغتلا بخانلا  نم  ددع  ررقف  يدنيلأ ، فرطتملا  يسكراملا  باختنا  بو  ةقيمعلا ،

.ناك دقو  تاباختنالا ، ُهتَفك يف  حيجرت  بوص  هاجتالاو  خألا ، اذه  ئواسم  نع 

قرافب يدنيلأ  قوفت  ربمتبس ١٩٧٠ ، يف ٤  ترج  يتلا  ةيسائرلا  تاباختنالا  يفو 

كيموتومودار و« زيجيردور » يردناسيلأ  جروج   » هيمصخ ىلع  اًدج  ليئض 

لضفب تاوصألا  ددع  يلجإ  نم  و٢٧.٩٪  لباقُم ٣٤.٩٪  ةبسنب ٣٦.٣٪  ومور »

ةقلطملا ةيبلغألا  ىلع  لصحي  حشرملا   نم  ايأ  نأ  الإ  نوميللا ، يرصاع  تاوصأ 

، دعب هتنت  ةيباختنالا   ةيلمعلا  نأ  يليشتلا  ينطولا  رؤملا  دكأو  تاوصألا ، نم 
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.مهحشرم ةزهب  فارتعالا  يردناسيلأ  راصنأ  ضفرو 

اذامل مهفأ  ال   » لاق هنإ  ىتح  هسفن ، رجنسيكلو  اكيرمأل  ةأجافم  ةجيتنلا  تءاج 

ةيعويشلا ىلإ  لوحتت  ةلود  دهاشن  نحنو  يديألا ، يفوتكم  فوقولا  انيلع  بجي 

ىلع بجيو  ةياغلل ، ةحضاوو  اًدج  ةثك  رهاوظلا  اهلهأ ، ةيلوؤسم  مادعنا  ببسب 

« عبرألا ةنجل   » تماق هيلع  ءانبو  مهسفنأب ،» مهرارق  اوذختي  نأ  يليشت  ينطاوم 

يدنيلأ بيصنت  ةقاعإل  لمعلاب  ةيكيرمألا  تارباخملا  عم  قيسنتلاب  رجنسيك  ةسائرب 

تعس ، Track II ةطخلاو  Track I ةطخلاب تيمس  ةيرس  ةطخ  لالخ  نم  اًسيئر ،

ىمسي ام  لالخ  نم  ةطلسلل ، لوصولا  نم  يدنيلأ  عنم  ىلإ   Track I ةطخلا

تادايقلا ضعب  عانقإ  ىلإ   Track II ةطخلا تعس  نيب  املربلا ، لايتحالاب 

.يركسع بالقناب  مايقلل  يليشتلا  شيجلا  ةيركسعلا يف 

ًابيخم اضيأ  أ  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولل  ًابيخم  يدنيلأ  مدقت  أ  كو 

، قرطلا لكب  كلذ  ثودح  عنمل  لخدتلا  اولواح  نيذلا  شيجلا ، تالاج  تاباسحل 

، ةحلسملا تاوقلا  لخدتل  ىدصت  ةحلسملا  تاوقلل  ماعلا  دئاقلا  رديانش  هينير  نكل 

ىلع دكأو  يركسع ، بالقنا  قيرط  نع  يدنيلأ  بيصنت  عنم  ةركف  ةدشبو  ضفرو 

رديانش ادبو  ةسايسلا ، تاروانم  نع  اًديعب  شيجلا  خيرات  ىلع  ظافحلا  يف  هتبغر 

هنم صلختلا  وأ  هدييحت  حبصأو  يدنيلأ ، نم  صلختلا  يليشت يف  ركسع  مامأ  اًقئاع 

ةلاكو عم  نواعتلاب  بقترم ، يركسع  بالقنال  ديهمتك  ىوصق  ةرورضو  اًيساسأ  ًاطرش 

دهشملا نع  رديانش  ةيحنتل  عيرس  لعف  دركو  ، CIAـ لا ةيكيرمألا  تارابختسالا 

نم ةعومجم  اهذفني  هنم ، صلختلاو  هفاطتخاب  يضقت  ةطخ  تعضوو  ًايئاهن ،

ىلع لايتغالا  ةيعبت  ءاقلأ  مث  اليوزنلاف » وليماك   » يليشتلا لاجلا  ةدايقب  طابضلا 

.يدنيلأ راصنأ 

ةعومجم تلواحو  ربوتكأ ١٩٧٠ ، رديانش يف ١٦  لايتغال  ىلوألا  ةلواحملا  تءاج 
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نم ةيفتاه  ةملاكم  هيقلت  ببسب  تلشف  اهنكل  هلزنم ، نم  هفاطتخا  ىلوألا  لايتغالا 

ىتح دعي  مويب و  خيراتلا  اذه  لبق  هلزنم  رداغف  هلايتغا ، ةلواح  هرذنت  لوهجم 

ضعب قيرط  نع  ربوتكأ ١٩٧٠  ءاسم ١٩  ةيلاتلا يف  ةلواحملا  تءاج  مث  يلاتلا ، مويلا 

ةليسملا زاغلا  لبانق  قالطإ  قيرط  نع  سكوايف » وتربور   » لاجلل لاوملا  طابضلا 

تلشفو يمسر ، ءاشع  لفح  هترداغم  دنع  هترايس  نم  رديانش  عازتناو  عومدلل 

نأ عقوتملا  ةيمسرلا  هترايس  سيلو  ةصاخ ، ةرايس  يف  هجورخ  ببسب  ةلواحملا 

رداغ امدنع  ربوتكأ ١٩٧٠  يف ٢٢  ةخألاو  ةثلاثلا  ةلواحملا  تءاج  مث  اهلقتسي ،

نورمآتملا بصنف  اروم ، ودلوبويل  فيرعلا  اهدوقي  سديسرم  ةرايس  هلزنم يف  رديانش 

ثدحو تارايس ، ةدعب  هترايس  اوضرتعاو  وكيمأو ، اروماز  يعراش  عطاقت  دنع  اًنيمك 

يفلخلاو يمامألا  رديانش  ةرايس  جاجز  قحسو  مهدحأ  جرخف  اًدج  ةعرسب  ءيش  لك 

عفاد يذلا  رديانش ، ردص  ىلإ  ملم  رايع ٤٥  هسدسم  تاقلط  رخآلا  غرفأو  ةقرط ،

، ةبيرق ةفاسم  نم  ةلتاق  تاقلط  ةدع  ىقلت  هنأ  الإ  ةصاخلا ، هتيقدنبب  هسفن  نع 

حبصيو ربوتكأ ، يف ٢٥  مايأ  ةثالث  دعب  توميل  يركسع ، ىفشتسم  ىلإ  هلقن  متو 

...اهتقو اونظ  اذكه  وأ  يدنيلأ ، ىلع  بالقنالل  ركسعلا  مامأ  اًدهمم  قيرطلا 

أو ةيبعشلا ، تاجاجتحالاو  بضغلا  نم  ةعساو  ةفصاع  رديانش  لتقم  راثأ 

ملف ركسعلا ، ةياكن يف  يدنيلأ  ءارو  نطاوملا  دشتحا  امدعب  اًما  ةيسكع  جئاتنب 

، بصنملاب يدنيلأ  زوف  ىلع  ربوتكأ  يف ٢٤  قيدصتلا  نم  اًدب  يليشتلا  ناملربلا  دجي 

نض ىلع  ناملربلا  دعاس  ك  ةقلطملا ، ةيبلغألا  ىلع  هلوصح  مدع  نم  مغرلا  ىلع 

ريوزت يف نودب  بختنم  سيئر  لوأ  يدنيلأ  رودافلس  حبصأو  ةطلسلل ، مظنم  لقن 

باطخب يقليل  اديمالأ  عراش  ىنبم يف  ةفرش  يدنيلأ يف  فقوو  يليشت ، ةلود  خيرات 

رصنلا اذه  ديطوتل  ةبوعص  كأ  نوكيس  هنكلو  الهس ، نكي  رصنلا    » ًالئاق رصنلا ،

يفو ٢٦ ةطلسلا  هيلوت  روفو  ىرخأ ،» ةرم  قالخألاب  شياعتلاو  ديدجلا ، نطولا  ءانبو 
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ماعلا دئاقلا  بصنم  يف  زيلازنوج  ستارب  سولراك  لاجلا  يدنيلأ  ع  ربوتكأ ،

.رديانش لحارلل  اًفلخ  ةحلسملا ، تاوقلل 

طبختي أدبو  دالبلا ، ةرادإ  ةيقيقح يف  ةربخ  يأ  نوكلت  هتعجو  يدنيلأ  نكي   

ةيراجتلا تاكرشلاو  كونبلاو  جيسنلاو  نيدعتلا  ةعانص  ممؤي  عرشف  اًراسيو ، اًني 

، يعارز حالصإ  رارقإ  هاجتاب  عفد  اإو  كلذب  ِفتكي  و  يليشت ، ةلماعلا يف  ةيبنجألا 

رابكل ةكولمملا  يضارألا  نم  عبرم  رتموليك  فلأ  نم ٢٠  برقي  ام  عازتنا  ةيغب 

راعسأ ُةلودلا  تددحو  ةيودبلا ، تاعجلاو  عرازملا  ىلإ  اهميلستو  يعاطقإلا ،

رخآب وأ  ٍلكشب  تمهاس  ةيداصتقالا  ةسايسلا  كلت  نأ  الإ  ةيساسألا ، ةيئاذغلا  داوملا 

مو طقف ، تنس  لالخ  ىلإ ١٦٠٪ يف  ماع ١٩٧٠ ، نم ٢٩٪  مخضتلا  لدعم  عفر  يف 

، يدنيلأ مكح  ةرتف  ءانثأ  اهرإ يف  موجه  نم ٦٠٠  برقي  ام  عوقو  ّةلب ، طلا  داز 

ديلوت تاطحمو  طفنلا  لقن  بيبانأو  ةيديدحلا  ككسلا  تاكبشو  يرابك  تفدهتسا 

ىلع َةموكحلا  ةيئاذغلا  داوملا  زجع  ةمزأ  تمغرأ  ماع ١٩٧٢  يفو  ةيئابرهكلا ، ةقاطلا 

ةيلعلا تابارضإلا  ةتو  تدعاصت  امدنعو  نيومتلا ، ةقاطب  ىلع  داوملا  كلت  ميدقت 

، عراوشلا ٍتامادصو يف  كراعم  ىلإ  تلوحتو  ميلاقألا ، ضعب  ماع ١٩٧٢ يف  فيرخ  يف 

هتئيطخ تناكو  شيجلا ، دي  يف  اهلك  رومألا  عضوو  ئراوطلا  ةلاح  يدنيلأ  نلعأ 

نأ نك  يتلا  ةيبعشلا ، هتدعاق  هرابتعاب  لاضنلا  اذه  ززعي  نأ  نم  ًالدب  هنأ  ىربكلا 

لكشف شيجلا ، ىلع  دانتسالا  ىلإ  أجل  ةيقيقح ، ةيروث  تاءارجإ  ذختيل  اهيلع  دنتسي 

، ُهتتو ةدعاصُتملا  عضولا  ىلع  ةرطيسلا  ةيغب  شيجلا ، تالاج  نم  ةديدج  ةرازو 

يفو راجفنالا ، نم  عاضوألا  اهب  عن  نأ  نك  يتلا  ةليسولا  يه  هذه  نأ  اًدقتعم 

نم دحت  اهنأ  ىأر  يتلا  ةيروتسدلا ، ةمكحملا  عم  ةمزأ  يدنيلأ  لعتفا  ويام ١٩٧٣ 

ليدعتب ماق  مث  طئاحلا ، ضرع  ةيطارقدلاب  ًابراض  اهلحب  ماقف  هتاطلس ، ضعب 

تدصح كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  ًغرم ، هيلع  بعشلا  قفاو  يذلا  يليشتلا  روتسدلا 
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ددع يلجإ  نم   ٪٤٤ ةيبعشلا » ةدحولا  فالتئا  «ـ ب ةسملا  يدنيلأ  ةعج 

تقولا سفن  يف  ماع ١٩٧٣ ، ةيادب  تيرُجأ  يتلا  ةيناملربلا  تاباختنالا  يف  تاوصألا ،

عاضوألا يدرت  فقو  ةلواحم  ةيغب  ذاقنإ » ةهبج   » ةضراعملا ىوق  هيف  تنوك  يذلا 

ىلإ تلزن  يتلا  ةطبحملا  بعشلا  عومج  تراثو  ةيطارقدلا ، ىلع  يدنيلأ  يدعتو 

يسكراملا يدنيلأ  نم  ةلودلا  ذاقنإل  اوكرحتي  نأ  شيجلا  تالاج  بلاطت  عراوشلا ،

ةموكح ءادأ  نكي  ساحنلا ،  مجانم  ميمأت  ءانثتساب  هنأ  ةقيقحلاو  فرطتملا ،

نم مغرلا  ىلع  لاوحألا ، نم  لاح  يأب  ًايروث  ءادأ  يدنيلأ  ةسائرب  ةيبعشلا  ةدحولا 

يسيئرلا يف بطقلا  يليشتلا ، ارتشالا  بزحلاو  يليشتلا ، يعويشلا  بزحلا  رارصإ 

ةيروهمجلا يف ةسائرل  يدنيلأ  لوصو  ةيلمع  ةيمست  ىلع  ةيبعشلا ، ةدحولا  ةموكح 

ةموكحلا فقس  زواجتي  هتموكحو   يدنيلأ  ءادأ  نأ  الإ  ةيملسلا ،» ةروثلا  «ـ ١٩٧٠ ب

يعارزلا حالصإلل  اًديدج  ًانوناق  حرطت  يدنيلأ   ةموكحف  هتقبس ، يتلا  ةيحالصإلا 

، اهيف لماعلا  حلاصل  عناصملا  درتست  و  ةقباسلا ، ةموكحلا  هتحرط  ام  فالخب 

، ةيليشتلا ةيلسأرلا  يلثمم  عم  ةيقافتا  ىلع  عقو  دق  ناك  يدنيلأ  نأ  ىلإ  ةفاضإ 

ةينب يرهوج يف  يغت  يأ  ثادحأ  مدعب  اهيف  دهعتي  تانضلا ،» نوناق   » تيمس

ةدقلا تاسسؤملا  لالخ  نم  لمعلاب  هسفن  مزلأ  هنأ  يأ  ةدقلا ، ةلودلا  تاسسؤم 

.هتاذ ميدقلا  بولسألابو 

، ةحلسملا تاوقلل  ىلعألا  دئاقلا  ستارب ، لاجلا  ماق  وينوي ١٩٧٣  يف ٢٩ 

اهذفن يتلا  بالقنالا  ةلواحم  لاشفإب  ةموكحلل ، نيدناسم  يركسع  ةدعاسو 

ناملربلا ماق  امدنعو  تابابدلا ،» بالقنإ  «ـ تفرع ب يتلاو  شيجلا ، ةيعفدملا يف  ءاول 

ةيروهمجلا سيئر  نم  ةقثلا  بحس  ىلع  تيوصتلاب  سطسغأ  يف ٢٢  يليشتلا 

هماهم ًاكرات  ةموكحلا ، نم  ستارب  سولراك  بحسنا  ةلاقتسالاب ، تالاجلا  بلاطو 

نسحتسا يذلا  يدنيلأ  ةقفاو  هيشنويب ، نومار  هيزوخ  وتسجوأ  لاجلا  هبئانل 
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.ماعلا نمألا  ىلع  ةرطيسلا  هنواعيس يف  هنأ  هنم  اًنظ  بصنملا ، هيشونيب يف  يعت 

يركسع بالقنال  ةدهمم  ضرألا  تتابو  ةدودعم ، تراص  همايأ  نأ  يدنيلأ  ردي   

امدعب اًصوصخ  هيشونيب ،» وتسجوأ   » مهسأر ىلعو  شيجلا  تالاج  ةفرع  لماش ،

ةرعتسملا تارهاظملاو  تابارضإلا  ءارج  نم  بهللا  نم  ةلتك  ىلإ  يليشت  تلوحت 

يليشت خيرات  نم  ةرتفلا  كلت  فصو  اروجنوج  ويرام  خرؤملا  نإ  ىتح  تقولا ، لاوط 

ةيزكرملا تارباخملا  نأب  ةدكؤم  قئاثو  ديفتو  ةحلسألا ،» ةعوزنم  ةيلهأ  برح   » اهنأب

ةيداصتقالا ىضوفلا  ببست يف  يذلا  تانحاشلا ، يقئاس  بارضإ  تلوم  ةيكيمألا 

ةيرس ةقيرطب  يدنيلأ  ىلع  يركسعلا  بالقنالا  ةيلمع  ترجو  بالقنالا ، تقبس  يتلا 

، زرجور مايليو  يرمألا  ةيجراخلا  ريزو  ناكو  تلبوف ،» عورشم  «ـ تبقل ب ةياغلل 

عالطا ىلع  يروك ، دراودإ  وجايتناس  يرمألا يف  فسلاو  دل ، نفلم  عافدلا  ريزوو 

Ministerium für ةلودلا نمأ  ةرازو  نإ  لاقيو  ةيلمعلا ، هذهب 

ربخلاب تملع  دق  يزاتش »  » مساب ةفورعملا  ةيقرشلا  ايناملأ  يف   Staatssicherheit

نستي و  ةياغلل ، اًرخأتم  اذه  ءاج  نكلو  ةيبرغلا ، ايناملأ  اهل يف  جودزم  ءالمع  ربع 

.يدنيلأ ريذحت  مهل 

ةخأ ةلواحمكو  دالبلا ، ءاجرأ  عيمج  تمع  يتلا  ةفينعلا  تارهاظملل  ةجيتنك 

ربمتبس يف ١٠  يدنيلأ  رودافلس  نلعأ  هتيحان ، نم  عضولا  ىلع  ةرطيسلل  ةلشاف 

نم ةطلسلا  هرارمتسا يف  ريرقتل  يبعش  ءاتفتسا  ىلإ  هجلا  ةوعدل  هدادعتسا   ١٩٧٣

حابص نم  ثلثلاو  ةسداسلا  يفف  رارقلا ، ذاختا  يف  اًدج  اًرخأتم  ناك  هنكل  همدع ،

، لوهجم نم  يفتاه  لاصتا  ىلع  يدنيلأ  ظقيتسا  ربمتبس ١٩٧٣ ، يلاتلا ١١  مويلا 

« وسيارابلاف  » ةنيدم لحاوس  ةلابق  زكرمتملا  رحلا  لوطسألا  نأب  ثدحتملا  هربخأ 

حضوتسي نأ  اًراركتو  اًرارم  يدنيلأ  لواح  .هبصنم  نم  ةلاقتسالاب  هبلاطيو  هددهي 

وتسجوأ لاجلا  ةَّحلسملا ، تاوقلل  ىلعألا  دئاقلا  نم  وأ  ةيلخادلا  ريزو  نم  رمألا 
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بحطصي نأ  ررق  مهنم ، يأ  ىلإ  لوصولا  نم  سئي  نأ  دعبو  لشف ، هنكل  هيشنويب ،

ضعبو ساريرتنوك ، ايرام  هتقيشعو  ةصاخلا  هتدعاسمو  هيوذو ، هتموكح  ءاضعأ 

تكرحت تقولا  سفن  يفو  ادينومال ، ةسائرلا يف  رصق  ىلإ  بهذيو  برقملا ، ءاقدصألا 

( يليشتلا يركسعلا  سلجملا  « ) اتناوخلا  » نم رماوأب  ةيليشتلا  ةحلسملا  تاوقلا 

لاجلا مهسأر  ىلعو  اتناوخلا  تالاج  هجوو  ةيجيتارتسالا ، قطانملا  ىلع  رطيستل 

هايإ بلاطم  يدنيلأ ، رودافلس  سيئرلا  ىلإ  ةيليشتلا  ةعاذإلا  ربع  اًراذنإ  هيشنويب 

مالعإلا لئاسو  لك  فقوتت  نأو  مهيلإ ، ةطلسلا  لقنبو  هبصنم  نم  ةلاقتسالاب 

امدنعو ةحلسملا ، تاوقلا  لبق  نم  موجهلل  ضرعتتس  الإو  رابخألا ، ثب  نع  ةيمسرلا 

، يروهمجلا رصقلا  وحن  ةحلسملا  تاوقلا  تكرحت  مهبلط  ذيفنت  نع  يدنيلأ  عنتما 

ماق ديدهتلا  اذه  هيقلت  بقعو  هيف ، نم  ىلع  يسائرلا  رصقلا  مدتب  هوددهو 

، هبيبطو هتانب ، نم  ناتنثا  مهنيبو  ةيانبلا ، نم  هعم  نيرضاحلا  بلغأ  جارخإب  يدنيلأ 

يروهمجلا رصقلا  فصق  نم  قئاقد  لبقو  صاخلا ، هتركسو  يصخشلا ، هسراحو 

هلشفب ىقلأو  هبعش  اهب  عدو  ةمألل ، خألا  هباطخب  ةيرس ، ةعاذإ  ربع  يدنيلأ ، هجوت 

، برغلا ءالمعو  ةيلايربمإلا  ىلع  مخضتلاو  داصتقالا  روهدتو  دالبلا  نوؤش  ةرادإ  يف 

ةيعفدملاو تابابدلاب  رصقلا  فصق  أدبو  ةيعفدملا  تَّود  ةهظلا  لولح  عمو 

نلعأف يسائرلا ، رصقلا  شيجلا  تاوق  تمحتقا  سمشلا  بورغ  لبقو  تارئاطلاو ،

لاوط يليشت  ءاسؤر  زيم  يذلا  يسائرلا  حاشولا  ىدتراو  همالستسا ، يدنيلأ  رودافلس 

رصقلا لخاد  لالقتسالا » ةلاص   » ىلإ هعم  ىقبت  نم  عم  بحسناو  نامزلا ، نم  نرق 

.ةياهنلا تناك  كانهو 

كلذ الضفم  سأرلا ، ةصاصرب يف  كانه  رحتنا  يدنيلأ  نإ  ةيمسرلا  ُةياورلا  لوقت 

طانملا ةوقلا  مواق  هنأ  بلغألا  لتحالا  نكل  هلاجرو ، هيشونيب  دي  هطوقس يف  ىلع 

ىلإ ثالثلا  هتانب  ةقفرب  بورهلا  يدنيلأ يف  ةجوز  تحجنو  اليتق ، هتدرأف  هلاقتعا  اهب 
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وتسجوأ لاجلا  نلعأو  ساريرتنوك ، ايرام  هتقيشع  تلعف  كلذكو  دالبلا ، جراخ 

نم دلبلا  ذاقنإل  رومألا  مامز  هيلوتو  ةطلسلا  همالتسا  زافلتلا  ربع  هباطخ  هيشونيب يف 

دكؤت قئاثو  هيدل  نأ  دكأو  ةيسكراملا ، يدنيلأ  ةموكح  اهتببس  يتلا  ىضوفلا  نم 

اًعبان ناك  هلعف  ام  نأو  يليشت ، ةيروتاتكيد يف  ةلود  ةماقإل  يدنيلأ  ةموكح  طيطخت 

لحو روتسدلاب  لمعلا  قيلعتو  فحصلا  ءاغلإب  اًرارق  ردصأو  ةصلاخلا ، هتينطو  نم 

رقتست ىتح  ةيبعشلا ، ةدحولا  فالتئا  ىلع  ةبوسحملا  بازحألا  لك  رظحو  ناملربلا 

يسكراملاو ارتشالا  ركفلا  اًيمسر  ةموكحلاو  يركسعلا  سلجملا  رظحو  دالبلا ،

دق شيجلاو  ةيركسعلا  ةطرشلا  تاوق  تناك  لوألا  مويلا  ةياهن  لبقو  يراسيلاو ،

نم ١٣ كأ  ءالؤه  ددع  زواجتو  ةيسايس ، بابسأل  اًصخش  ىلع ٢١٣١  ضبقلا  تقلأ 

شرولاو ةيلعلا  ءايحألا  يف  مايأ  ةعضبل  لاتقلا  رمتساو  ماعلا ١٩٧٣ ، ةياهنب  اًفلأ 

نم يركسعلا  بالقنالا  يضفارو  لعلا  بو  ةيحان ، نم  شيجلا  ب  عناصملاو ،

جس فلأ  نم ٤٥  كأ  لقتعملا  ددع  لصو  ربمفون ١٩٧٣  ىتحو  ىرخأ ، ةيحان 

نكي و  ًائيش ، هصم  نع  نوجسملا  ووذ  اهيف  ملعي  تالاحلا   بلغأو  يسايس ،

لوقتو ةينلع ، تكاحم  ةيأ  مقت  و  تكاحملل ، ماحملا  روضحب  اًحومسم 

يفو ٣٠ ىفنملا ، ىلإ  مهب  حيُطأ  دق  اتناوخلا »  » موصخ نم  اًفلأ  وحن ٢٠  نإ  تاريدقتلا 

هتجوزو قباسلا ، ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا  دئاقلا  ستارب  سولراك  يقل  ربمتبس ١٩٧٤ 

.ةرجفتم ةفيذقب  موجه  رثإ  هفتح  تبتاك ، ايفوص 

اًسيئر هيشنويب  وتسجوأ  لاجلا  اتناوخلا  ُءاضعأ  راتخا  ربمسيد ١٩٧٤  يف ١٧ 

هيشونيب مكحو  لاج ،» باك   » ةبتر ىلإ  هسفنب  هسفن  ىقرو  يليشت ، ةيروهمجل 

تلثم دقو  لاقتعا ، تاركسعم  ىلإ  ةماعلا  ابملا  تلّوحتو  رانلاو ، ديدحلاب  دالبلا 

ءادوس ةطقن  وجايتناس  ةمصاعلا  Estadio Nacional يف  يموقلا » داتسالا   » ةحبذم

تحتف مث  فالآلاب  ردقي  لقتعملا  نم  ددع  كانه  ىلإ  قيس  دقف  ةبقحلا ، كلت  يف 
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دحأ ملعي  اذه ال  انموي  ىتحو  ىلتق ، اًعيمج  مهتدرأف  نانلا  شيجلا  تاوق  مهيلع 

ءوس ءانجسلا  نم  ٌثك  ىساقو  يموقلا ، داتسالا  ةحبذم  اياحضل  يقيقحلا  ددعلا 

اًقبط بيذعتلا ، ءارج  نم  مهفتح ، ايليشت  انطاوم  لقألا ٣١٩٧  ىلع  يقلو  باذعلا ،

«، جتير  » ةنجل مساب  اًراصتخا  ةفورعملا  ةحلاصملاو » ةقيقحلا   » ةنجلل اهنلا  ريرقتلل 

ناك ىلتقلاو  نوجسملا  نأ  عاشو  مهل ، ٍرثأ  نود  نم  فطتُخملا  نم  ثكلا  ىفتخاو 

ةيلمعلا يف  اًيمسر  هيشونيب  كراشو  رحبلا ، ضرع  يف  تارئاطلا  نم  مهب  فذُقي 

تاسايسلل ضراعملا  ةيفصتل  يرمأ  جمانرب  يهو  ، operation condor رودنوك

تنجرألا اهسأر  ىلعو  ةينيتاللا ، اكيرمأ  لود  نم  ددع  هقيبطت يف  ىرج  ةيلسأرلا ،

لتقم هنع  جتنو  عبطلاب ، يليشتو  وبو ، ياوجوروأو  ياوجارابو  ليزاربلاو  ايفيلوبو 

ىدل قباسلا  يليشتلا  فسلا  مهنم  لودلا ، كلت  ضراعم يف  فلأ  نع ٦٠  ديزي  ام 

ناكو ةموغلم ، ةرايس  راجفنا  يف  لتق  يذلا  هيليتي ، ودنالروأ  ةدحتملا  تايالولا 

بيذعتلاك ةعشب  لئاسو  هيف  مدختساو  ضراعملا ، عيمج  لاطي  بيذعتلا 

نم نامرحلاو  هلاكشأ ، عيمجب  يسنجلا  فنعلاو  باصتغالاو  ةيئابرهكلا  تامدصلاب 

تالقتعم تئشنأو  ةيمهولا ، تامادعإلاب  بيهرتلاو  ةليوط  تارتفل  ماعطلاو  مونلا 

« دادينجيد اينولوك   » لقتعم لثم  لقتعملا ، نم  لئاهلا  مكلا  اذه  عست  ةديدج  

ضراع امدنعو  يليشت ، يسيئرلا يف  بيذعتلا  زكرم  هنأب  فرع  يذلا  ةعمسلا  ئيس 

نم درط  ديازتم ، لكشب  هيشونيب  تاسايس  يال »  » لاجلا ةيوجلا  تاوقلا  دئاق 

.يهتام ودنانرف  لاجلاب  لدبتساو  ويلوي ١٩٧٨  اتناوخلا يف ٢٤ 

ةمكاح ماقو  عبطلاب ، تاكاهتنالا  كلت  ىلع  خماشلا  يليشتلا  ءاضقلا  تمصي   

نجسو طقف ، الاج  مهنم ٧٠  نيدأ  تاكاهتنالا ، كلت  ىلع  ةيركسعو  ةينمأ  ةدايق   ٧٠٠

مهبصان قيلي  مخف  مظنم  عمجم  يف  طقف ، ايركسع  ادئاقو  الاج  مهنم ٦٠ 

.ةعيفرلا ةيركسعلا 
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اًعورشم يركسعلا  سلجملا  اهلكش  يتلا  ةنجللا  تمدق  ربوتكأ ١٩٧٨ ، يف 

تاباختنالا نم  ًالدب  ةطلسلل  دحاو  حشرم  ىلع  ءاتفتسالا  ىلع  رقي  روتسدلل ،

ىلع هيشونيب  محقأو  تاليدعتلا ، ضعب  ةطلسلا  باحصأ  هيلع  لخدأو  ةيددعتلا ،

دوعي ةلودلا ، سيئر  بصنمل  هتراسخ  ةلاح  هنأ يف  ىلع  صنت  ةدام  روتسدلا  عورشم 

دعق هظافتحا  بناج  ىلإ  ةحلسملا ، تاوقلل  ىلعأ  دئاقك  هبصنم  ىلإ  ىرخأ  ةرم 

هيلع يف بعشلا  قفاوو  ةايحلا ، ىدم  هناصح  نم  هل  ا  خويشلا  سلجم  تباث يف 

وتسجوأ لظ  ديدجلا ، روتسدلا  ىلع  ءانبو  ماع ١٩٨٠ ، روتسدلا  ليدعت  ءاتفتسا 

سيئرلا لوحت  انهو  ةياغلل ، ةعساو  ٍتايحالصب  ةيروهمجلل  اًسيئر  هبصنم  هيشنويب يف 

بالقنال نيديؤملا  دشأ  دحأ  ناك  يذلا  افلاتنوم  يارف  ودراودإ  قباسلا  يليشتلا 

ةدع داق  هنإ  ىتح  هيشونيبل ، سرش  ضراعم  ىلإ  يدنيلأ ، ىلع  يركسعلا  هيشونيب 

نم ةماس  ةدا  افلاتنوم  لتق  رياني ١٩٨٢  يفو ٢٢  هتسائر ، ةرتف  ديد  دض  تارهاظم 

تايمك جاتنإب  قباسلا  هيشونيب يف  هرمأ  يذلا  سويب » وينيجوي   » ايميكلا جاتنإ 

لدرخلا زاغل  هضرعت  تبث  يارف  ودراودإ  ةثج  حيرشتبو  لتاقلا ، نيراسلا  زاغ  نم 

.لتاقلا

، يلصألا اهكالم  ىلإ  قباسلا  اهميمأتب يف  يدنيلأ  ماق  يتلا  تاكرشلا  هيشونيب  داعأ 

مخضتلا عفتراو  درفلا ، لخد  دتو  قوبسم ، لكشب غ  هدهع  داصتقالا يف  روهدتو 

، لعلا داحتا  قوقح  لطبأو  روجألل ، دألا  دحلا  ىغلأو  ىلإ ٣٧٠٪ ، لصو  ىتح 

بئارضلا ضفخو  كونبلاو ، ةيمسرلا  تاعانصلاو  يدعاقتلا  بتارلا  ماظن  صخصخو 

ماع ىلإ ٢٢٪ يف  يف ١٩٧٣  نم ٤.٣٪  ةلاطبلا  لدعم  عفتراو  حابرألاو ، تاولا  ىلع 

دق يليشت  تناك  ماع ١٩٨١  لولحبو  ةبسنب ٤٠٪ ، ةيقيقحلا  روجألا  تطبه  نيب  ، ١٩٨٣

.اًما تسلفأ 

لكل لوألا  ودعلا  اهيف  ناك  اًماع ، رشع  ةعبسل  اًدرفنم  ًكاح  هيشونيب  رمتسا 
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لييرباج لبون  ةزئاج  ىلع  زئاحلا  مهسأر  ىلعو  ةينيتاللا ، اكيرمأ  باتكو  يركفم 

«، يليشت يف  ةيرس  ةمهم   » هسأ هماظن  نع  ًاباتك  بتك  يذلا  زيكرام ، ايسراج 

ةيليشتلا ةيئاورلا  كلذكو  كريرطبلا ،» فيرخ   » ةهشلا هتياور  يف  هتس  مهلتساو 

يركسعلا يف هبالقنا  تداعتسا  يتلا  يدنيلأ ، رودافلس  يخأ  ةنبا  يدنيلأ » ليبازيإ  »

يف ةلئاهلا  هتاورث  نع  تربعو  هماظن ، عئاظف  نع  تبتكو  حاورألا » تيب   » اهتياور

نأ يفكي  ناك  هتاورث ،» ةعباتم  ىلع  اًرداق  يدج  نكي    » ةلئاق ةياورلا ، لوصف  دحأ 

نيرج ماهارج  هشلا  يزيلجنإلا  بتاكلا  ىتحو  اهدحو ، فعاضتتل  كونبلا  اهكرتي يف 

يأ عنمو  ةيراسيلا  ةيسايسلا  بازحألا  هيشونيب  مرحو  هيداعُم ، ربكأ  نم  ناك  يذلا 

ةثالث نم  كأ  ىفتخاو  لُتقو  دالبلا ، ءاحنأ  لك  يراسيلا يف  دراطو  يسايس ، طاشن 

يُفنو اًفلأ  نيرشعو  ةعبس  نم  كأ  نجُسو  بذُع  ك  هماظن ، دي  ىلع  ّيليشت  فالآ 

ةيهاركلاب رو  اهلك  دالبلا  تراصو  يسايسلا ، ءوجللا  بلاط  اوبره  وأ  نوثكلا 

ةيرخسلا نم  عونك  ويكونيب »  » مسا نوضراعملا  هيلع  قلطأ  يذلا  هيشونيب ، ماظنل 

« كيلاف  » ريرقت دروأو  هدهع ، بك يف  نجس  ىلإ  يليشت  تلوحتو  هماظن ، نمو  هنم 

.هيشونيب دهع  بيذعت يف  ةلاح  فلأ  نم ٢٨  كأ 

يسايسلا دومجلا  رسكت  ةيلعلا  تاكرحلاو  ةضراعملا  تأدب  ويام ١٩٨٣  يف 

، دملا نايصعلا  تاكرحو  تابارضإلا  ميظنتب  تأدبو  ديدج ، نم  ىرخأ  ةرم  ضهنتو 

ةتو تدعاصتو  يليشتلا ، عراشلا  يف  ةفينع  لعف  دودر  تاكرحلا  هذه  تراثأو 

رمتسملا طغضلا  تحتو  سوجال ،» ودراكير   » ضراعملا ةدايقب  ويكونيب  دض  ةضراعملا 

ربوتكأ ١٩٨٨ يف  يدايتعا  غ  يبعش  ءاتفتسا  ءارجإ  ررقت  ةضراعملا ، بناج  نم 

حشرملا نوكي  نأ  يغبني  هيشونيب  ناك  اذإ  ام  لوح  ةقلعتملا  روتسدلا  داوم  ليدعتل 

يف ايلعلا  ةمكحملا  تلوتو  اًقحال ، اهميظنت  عمُزملا  ةيسائرلا  تاباختنالا  يف  ديحولا 

ةرشبتسم تانالعإ  ترشنو  ةدشب  ةضراعملا  تطشنو  ءاتفتسالا ، ميظنت  يليشت 
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ىلع ةباجإلاب  اًبلاطُم  هسفن  هيشونيب  دجوو  هيشونيب ، ضفر  ىلع  بعشلا  ضرحت 

بعشلا توص  ماعلا  ءاتفتسالا  يفو  اوبذُعو ، اولُتقو  اوفتخا  نيذلاب  قلعتت  ةلئسأ 

تاباختنالا يف  ديحو  حشرمك  هيشونيب  رارمتسا  ضفر  ىلع  ةبسنب ٥٥٪  يليشتلا 

نأ هيشونيب  ىلع  ناك  ءاتفتسالا  جئاتن  ىلع  ءانبو  معن ، اولاق  لباقم ٤٥٪  يف  ةيسائرلا ،

تاباختنالا اهتلتو  تاباختنالا ، ةحصب  ايلعلا  ةمكحملا  تمكحو  ةطلسلا ، نع  لحري 

« راكوذأ نيوليآ  ويشيرتاب   » اهب زاف  يتلا  ربمسيد ١٩٨٩  يف ١٤  ةماعلا  ةيسائرلا 

لوأ يف  ةلودلا  ةسائر  هيشونيب  كرت  سرام ١٩٩٠  يفو ١١  يحيسملا ، يطارقدلا 

ةيروتاتكيدلا نم  اماع  دعب ١٧  يركسعلا ، بالقنالا  دعب  يليشت  ةرح يف  ٍتاباختنا 

هيشونيب ظفتحا  يلاقتنالا ، روتسد ١٩٨٠  صوصن  ىلع  ءانبو  رهقلاو ، بيذعتلاو 

دض ةناصح  هاطعأ  ام  سرجنوكلا ، خيشك يف  ميلا  مسقأو  شيجلل ، دئاقك  هبصن 

.ةمكاحملا

يقب يذلا  زوجعلا ، روتاتكيدلا  مكاحلاو  يوقلا  يليشت  لجر  رفاس  ماع ١٩٩٨  يف 

صوحف ءارجإل  ايناطيرب  ىلإ  يليشت ، يف  ةيسايسلا  ةايحلا  ىلع  لئاه  ذوفنب  عتمتي 

راساتلاب  » ابسإلا يضاقلا  هردصأ  اضق  ضيوفتب  لقتعا  كانه ، ناك  نيبو  ةيبط ،

اهيف تلاوت  ةنس ، نم  كأل  ايناطيرب  يف  ةيربجلا  ةماقإلا  ديق  يقبو  نوسراج ،»

ايناملأ ةيروهمجو  اكيجلبو  اسنرف  لثم  ىرخأ  لود  نم  ةمكاحملل  هميلست  تابلط 

ثيح جراخلا ، يف  هتاباسح  يف  بيقنتلاو  هتمكاحم  تأدب  هيلع  ءانبو  ةيداحتالا ،

بعش لاومأ  نم  تارالودلا  يال  ردقت  ةدحتملا  تايالولا  هل يف  تاباسح  تفشتكا 

مكاحي نأ  نك  هيشونيب ال  نأب  ةيناطيربلا  ةمكحملا  تضق  سرام ١٩٩٩  يفو  يليشت ،

ةضهانم ةيقافتا  ىلإ  تمضنا  ايناطيرب  نأل  ماعل ١٩٨٨ ، ةقباسلا  لاعفألا  ىلع 

، هنأشب ةيئاضقلا  ىواعدلا  لك  لهاجت  مت  كلذل  ةجيتنو  ماع ١٩٨٨ ، يف  بيذعتلا 

هلبقتسا ثيح  يليشت  ىلإ  دوعيو  ماع ٢٠٠٠ ، ةيبط  بابسأل  هحارس  قالطإ  لبق 
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يذلا لطبلا  هنوكب  مويلا  ىتح  نورختفي  مهنإ  ىتح  حتافلا ، لابقتسا  هوديؤم 

لثم م ةيروثلا  ةيباهرإلا  تاعجلا  ىلع  ىضقو  ةيعويشلا ، حبش  نم  يليشت  ذقنأ 

، روتانيسك هدعقم  كرتو  ةيناملربلا  ةناصحلا  هنع  تطقس  دق  ناك  هيشونيب  نكل  ، MIR

اعي هنأب  يليشت  ايلعلا يف  ةمكحملا  نم  رارق  دعب  هلاعفأ  ىلع  مكاحي  كلذ   عمو 

«. اعو فرخ   » نم

، بيذعتلاو يسايسلا  لاقتعالل  ةينطولا  ةنجللا  ترشن  ربمفون ٢٠٠٤  يف ٣٠ 

عيمج يجهنم يف  لكشب  بيذعتلا  مادختساو  هيشونيب ، ماظن  عئاظف  نع  اهريرقت 

ةزهجأو ةطرشلاو  نمألا  تاوق  عيمجو  شيجلا ، نم  ةحلسملا  تاوقلا  عورف 

هنأب هتافرصت  ىلع  ءانب  ايلُعلا  يليشت  ةمكحم  تمكح  ويام ٢٠٠٤  يفو  تارباخملا ،

ماعلا نم  ربمسيد  يف  لعفلاب  هتمكاحم  تأدبو  ةمكاحم ، يف  دومصلا  ىلع  رداق 

لمعب يليشتلا  ءاضقلا  ماق  ماع ٢٠٠٥  يفو  ناسنإلا ، قوقحب  قلعتت  مهتل  هسفن 

سيئرلل تننقو  شيجلل ، ةيمسرلا  ةيسايسلا  ةطلسلا  تاعيرشت  ىلع  تاحالصإ 

ضرعت ربمسيد ٢٠٠٦  يفو ٣  مهبصانم ، نم  يركسعلا  ةداقلا  رابك  ةحازإ  ةطلس 

ىفشتسملا ًايمسر يف  هتافو  نع  نلعأ  ربمسيد ٢٠٠٦  يفو ١٠  ةيبلق ، ةبونل  هيشونيب 

طسو يف  هيضراعم  لبق  نم  عراوشلا  يف  ةمخض  تارهاظم  تثدحو  يركسعلا ،

.اروكاتيف يركسعلا يف  ىفشتسملا  مامأ  هيديؤمل  ىرخأ  كلذكو  وجايتناس ، ةنيدم 

ةقيثو رادصإب  ةيكيرمألا  تارباخملا  تماق  ةيناثلا ، نوتنيلك  ليب  مكح  ةرتف  لالخ 

بالقنالا لبق  ةرشابم ، ةيليشتلا  ةيسايسلا  ةايحلا  يف  ارود  اهبعلب  اهيف  فرتعت 

ةيلمع رشابم يف  لكشب  ةدحتملا  تايالولا  طروت  تفن  اهنكل  يليشت ، يركسعلا يف 

ماع ١٩٩٥ .هثودح يف  نم  موي  لبق  هب  ملع  ىلع  تناك  اهنأ  اهرارقإ  عم  بالقنالا ،

نيراسلا زاغ  جاتنإ  نع  لوألا  لوؤسملا  سويب  وينيجوي  ايميكلا  ةثج  ىلع  ع 

تمدقت  ٢٠٠١ ربمتبس يفو ١٠  ويديفيتنوم  نم  برقلاب  ًالوتقم  هيشونيب ، نم  رماوأب 
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لاجلا عم  ؤطاوتلاب  هومهتاو  رجنسيك ، يه  دض  ةيئاضق  ىوعدب  رديانش  ةلئاع 

حرص ام  وهو   CIAـ لا ءالمع  لبق  نم  ماع ١٩٧٠  رديانش  لتقل  بيترتلا  سكوايف يف 

غلابم عفد  تبثت  قئاثو  ةمكحملل  مدق  يذلاو  رجيات ، لكيام  ةلئاعلا  يماحم  هب 

.لايتغالا ءاقل  ليمع ، لكل  يرمأ  رالود  ىلإ ٣٥٠٠٠  لصت 

..خيراتلا نم  ملعتي  دحأ  ال 

ايسينودنإ ةروث 

يف ةكيشو  ةعرسب  ةياهنلا  بارتقا  ىلإ  شت  لئالدلا  لك  تناك  ويام ١٩٩٨  يف 

...ايسينودنإ

، وتراهوس روتاتكيدلا  تاسايس  ببسب  بضغلا  نم  يلغت  هجلا  تناك 

ناك ةنحاط  ةيداصتقا  ةمزأ  ببستو يف  ملظم ، قفن  ىلإ  دالبلاب  ىدوأ  يذلا  هداسفو 

، حالفلاو لعلاو  ءارقفلا  نم  يالملا  ةشيعم  يف  ديدش  روهدت  اهجئاتن  نم 

.راعسألاو ةلاطبلا  ىوتسم  لئاه يف  عافتراو 

دعب ماع ١٩٦٧  دالبلا  مكح  وتراهوس  ىلوت  نأ  موي  لاحلا  لثم  لاحلا  نكت   

برحلا نم  تارتف  هدهع  ةيادب  يف  ايسينودنإ  تدهش  دقف  ةلفاح ، ةيركسع  ةايح 

لوحت ام  ناعرسو  ةقلطم ، ةدسفم  ةقلطملا  ةطلسلا  نكل  يداصتقالا ، ومنلاو  مالسلاو 

ةينمألا ةضبقلا  تناكو  رانلاو ، ديدحلاب  دالبلا  مكحي  روتاتكيد  ىلإ  وتراهوس 

ىصقأف هدهعل ، ةزيمملا  ةمسلا  يه  لصاوتملا  بيذعتلاو  تالاقتعالاو  ةيديدحلا 

مكحأو نوجسلا ، مهلقتعاو يف  يعويشلا  دهطضاو  ةضراعملا ، لاكشأ  لك  وتراهوس 

رطيس امدنع  ةيسايسلا  ةايحلا  دسفأو  ةضراعملا ، نطيشو  مالعإلا  ىلع  هترطيس 

، هسفن وتراهوس  مهيف  ن  بزحلا ، ةداق  بهنو  ةطلسلا ، ىلع  راكلوج »  » هبزحب

همايأ يف  بزحلا  سأر  ىلع  هتلئاع  دارفأ  دحأ  ع  امدنع  ةصاخ  ةلودلا ، لاومأ 

بزح هدحأ  ينوتراك ، بزح  ءانثتساب  ىرخأ  بازحأ  يأ  مايق  عنمو  ةخألا ،
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ةنباو ماظنلا  ةنبا  يرتوب » ونراكوس  اواجيم   » همعزتت يذلا  يطارقدلا » لاضنلا  »

يموقلا ضوافتلا   » بزح وه  رخآلاو  ايسينودنإل ، لوألا  سيئرلا  ونراكوس » دمحأ  »

سفن يف  سنأتسملا ، يمالسإلا  رايتلل  ًالثمم  سيئر » مأ   » همعزتي يذلا  يمالسإلا »

يتلا ةيمالسإلا » ءلعلا  ةضهن  ةكرح   » هيف براحي  وتراهوس  ناك  يذلا  تقولا 

ىرشتساو تارايلملاب  ردقت  ةلئاط  تاورث  وتراهوس  عمجو  ةنس ١٩٢٦ ، تسسأت 

صخ نيذلا  شيجلا  دييأت  طسو  ةقوبسم ، غ  تايوتسم  ىلإ  هدهع  يف  داسفلا 

هتيشاحو هتلئاع  تناك  دقف  ةفثكم ، ةيلامو  ةيسايس  ةياعرب  هتالاج  وتراهوس 

تاعانصلا نم  بك  ددع  ةكرش يف  نمكأ ١٢٠٠  نوكلت  شيجلا  لاجر  عم  نواعتلاب 

دالبلا ريرحت  ذنم  شيجلا  ةداق  هيف  نميه  يذلا  هسفن  تقولا  يف  ةماهلا ، تالاجملاو 

نم اضيأ  نكلو  سيئرلا ، صخش  لالخ  نم  طقف  سيل  لماك ، لكشب  مكحلا  ىلع 

ىربكلا ةيموكحلا  تاكرشلاو  تايلحملا  يف  ةماهلا  بصانملا  لك  لالتحا  لالخ 

.ةيعيرشتلا سلاجملا  ىتحو  ةيدايسلا ، تارازولاو 

لامآلا رخبتو  يسايسلا  قفألا  دادسنا  يسينودنإلا  يفكي  نكي  هنأكو  

هل اثيرو  نوكيل  هنبا  زيهجتو  عيملتب  ةروثلل  رخآ  اًببس  وتراهوس  مهدازف  ةيداصتقالا ،

يداصتقالاو يسايسلا  روهدتلا  نم  ةلاح  ايسينودنإ  دهشتل  ةطلسلا ، يف  هفلخي 

داسفلاو فلختلا  نم  ةقوبسم  ةلاح غ  ىلإ  لصتو  بناوجلا ، لك  ىلع  يعتجالاو 

.ممألا ملس  لفسأ  اهتعضو يف 

امدنع ماع ١٩٩٨ ، ىتح  اًماع  ةدمل ٣١  وتراهوس  مكح  تحت  نئي  بعشلا  لظ 

تببستو اًرثأت ، كألا  ايسينودنإ  تناكو  اهتمرب ، ةقطنملا  ةيداصتقالا  ةمزألا  تحاتجا 

« ةيبورلا  » تراهناو اهسالفإ ، تنلعأو  تاكرشلا  نم  ديدعلا  قالغإ  يف  ةمزألا 

تأدبو نطاوملا ، ةلاطبلاو ب  رقفلا  رشتناو  مخضتلا ، ةبسن  تعفتراو  ةيسينودنإلا ،

وتراهوس نلعأ  امدنع  ىربكلا  ةماطلا  تتأ  ىتح  قفألا ، يف  حولت  ةروث  حمالم 
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بصيل ةيداصتقالا ، ةمزألا  ثأت  كرادتل  ةلشاف  ةلواحمك  ةيداصتقا ، فشقت  تاءارجإ 

دض ةيبالطلاو  ةيلعلا  تارهاظملا  تارشع  جرختو  ةلعتشملا ، رانلا  ىلع  تيزلا 

.ماظنلا

اهنأ اهفصو  ارو  دجلا ، لمحم  ىلع  تارهاظملا  كلت  ذخأي  و  وتراهوس ، أبعي   

، وتراهوس هاجت  بضغلاب  دقتملا  عراشلا  نم  مغرلا  ىلعو  ناجنف ،» يف  ةعبوز  »

ناملربلا يف  ةعباسلا  ةرملل  اسيئر  هباختنا  ةيبعشلا » ةيراشتسالا  ةيعمجلا   » تداعأ

بالطلا ماقو  عراوشلا ، يف  ةروثلا  تلعتشا  رهشأب  هتيالو  ءدب  بقعو  يسينودنإلا ،

تاحالصإب ةبلاطملل  ناملربلا  اورصاح  ك  اتركاج ، ةمصاعلا  جراخمو  لخادم  قالغإب 

زومرلا نم  نوثكلا  لواحو  لِقتساو ،» لحرا   » راعش عفار  ةيطارقد 

هيجوت اًيصخش ، وتراهوس  مهسأر  ىلعو  ماظنلا ، ىلع  ةبوسحملا  ةماعلا  تايصخشلاو 

لقأ لكشت  يتلا  ةينيصلا  ةيلقألا  دض  يرصنع  لكشب  رودصلا  توبكملا يف  بضغلا 

ببسلا مهنأب  مهومهتاو  ةولا ، نم  نم ٧٠٪  برقي  ام  كلو  ناكسلا ، نم  نم ٤٪ 

لثم نوشيعي  ةينيصلا  ةيلقألا  نم  لعألا  لاجر  نأو  ةيداصتقالا ، ةمزألا  يسيئرلا يف 

، بعشلا ءاهلإل  ةلشاف  ةلواحم  يف  يسينودنإلا ، بعشلا  فاتكأ  ىلع  تايليفطلا » »

بزح ءاضعأ  نم  يسايسلا  مالسإلا  رايت  زومر  ينيصلا  داهطضا  ىلع  عجشو 

ىلإ ضيرحتلا  اذه  ىدأو  سيئر ،» مأ   » همعزتي يذلا  يمالسإلا » ينطولا  ضوافتلا  »

وأ اهتقرسو  نوينيصلا ، اهكل  يتلا  سرادملاو  معاطملاو  تالحملا  نم  ثكلا  ةمجاهم 

تانبلاو ءاسنلا  نم  تاثكلا  تضرعت  ك  سرامو ١٩٩٨ ، رياربف  يرهش  يف  اهقرح 

يتلا ايسينودنإ  ةيلاربيللاو يف  ةيراسيلا  ةضراعملا  ىوق  نكل  باصتغالا ، ىلإ  تاينيصلا 

تارهاظملا تجرخو  ديدج ، نم  ةفدلا  هيجوت  تداعأو  اًديج ، ةعدخلا  يعت  تناك 

« يتكازيرت  » ةعماج ةبلط  نم  ةتس  لتق  ويام  يفو ١٢  وتراهوس ، ماظن  دض  ىرخأ  ةرم 

تاوق ةنوعر  ببسب  بلاط ، وحن ٥٠٠٠  تمض  ةمخض  ةرهاظم  نوكراشي يف  مهو 
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ةتسلا بالطلا  طوقس  ىدأو  نانلل ، اوشع  قالطإب  ةبلطلا  تمجاه  يتلا  نمألا 

بلاطملا فقس  عفتراو  ثداحلا ، تلت  يتلا  ةليلقلا  مايألا  عسوأ يف  الط  نماضت  ىلإ 

« يرتوب ونراكوس  اواجيم   » تجرخف وتراهوس ، يحنتب  ةبضاغلا  هجلا  يدانتل 

، مئاقلا ماظنلا  عم  ةنداهملا  ةسايس  عبتي  يذلا  يطارقدلا » لاضنلا  بزح   » ةميعز

ةرئاثلا هجلا  اوبلاطيل  يمالسإلا  يموقلا  ضوافتلا  بزح  ميعز  سيئر » مأ   » عم

فدهت يتلا  تارهاظملا  نع  داعتبالاو  فنعلل  ءوجللا  مدعو  سفنلا ، طبض  ةرورضب 

نلعأو مهتلهاجت ، ةبضاغلا  هجلا  نكل  جاتنإلا ، ةلجع  فاقيإو  رارقتسالا  ةعزعزل 

نماضتلا أدبو  بتاكملاو  تاكرشلاو  سرادملا  تقلغأو  بارضإلا ، نوفظوملا 

، اتركاج ةمصاعلا  بلق  ةروثلا يف  نان  تلعتشاو  ةعيرس ، ةتوب  ولعي  يهجلا 

لبانقلا ءاقلإب  سيلوبلا  درو  ءارقفلاو ، لعلاو  ةبلطلا  نم  ةلئاه  اًدادعأ  تمضو 

ةملك تحبصأو  نيرهاظتملا ، نم  تائملا  صنقو  يطاطملا  صاصرلاو  عومدلل  ةليسملا 

تاراعش ىلع  ةرطيسملا  ةملكلا  يه  ةيسينودنإلا - ةغللاب  حالصإلا  يأ  « - يسامروقير »

ايسينودنإ رزج  مظعم  تحبصأ  تارهاظملا ، نم  مايأ  ةثالث  دعبو  لعلاو ، ةبلطلا 

، ةلئاه ةيهج  ةضافتنا  دهشت  اهغو  اتاكاروسو  روجوبو  نادمو  ةواج  لثم 

ىلإ ءارقفلا  عفدناو  ىضوفلا  تداسو  راوثلا ، مامأ  نمألا  تاوقو  ةطرشلا  تبرهو 

اولظ ةني  ةزهجأو  سبلمو  ماعط  نم  اهيف  ام  نوبهنيو  اهنوقرحي  ةمخفلا  تالحملا 

وتراهوس اهكلت  يتلا  كونبلا  ءارقفلا  لخدو  ةليوط ، تاونسل  اهنم  مورحم 

تالحم ىلإ  اوعفدنا  ك  اهباوبأو ، اهذفاون  اومطحو  اهيف  ام  اوذخأو  هتلئاعو 

ةرازو ىنبم  اوقرحي  نأ  لبق  اهومطحو ، وتراهوس  نبا  اهكلت  يتلا  تارايسلا 

اهجوم ءارقفلا  بضغ  ناك  .وتراهوس  ةنبا  اهسأرت  تناك  يتلا  ةيعتجالا  نوؤشلا 

، ةلصتم اًماع  ثالث  نم  كأل  بعشلا  دراوم  تبهن  يتلا  هتلئاعو  روتاتكيدلا  ىلإ 

تايلمع يدؤت  نأ  ماظنلا  عقوتو  ةيمارحلا ،» كلم  طقسي   » رهشألا مهفاته  نيددرم 
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تايلمع نكل  يروثلا ، فقوملا  فاعضإ  ىلإ  تارهاظملا  تباش  يتلا  ةقرسلاو  بهنلا 

.مكاحلا ماظنلا  دض  يأرلا  بلصت  الإ  ماعلا  يأرلا  دزت  بغشلاو   بهنلا 

طاقسإ وه  دحاو  بلطم  ىلع  ةيراسيلاو  ةيلاربيللا  ىوقلاو  بالطلا  عمتجا 

ةدايق دوجو  نودب  داسفلا  ىلع  ءاضقلاو  حالصإلا  ةرورضو  مكحلا ، نم  وتراهوس 

ةرشابم بلاطم  مهل  تناك  دقف  لعلا  امأ  مهبلاطم ، دحوتو  مهعمجت  ةماع 

ةيحان نم  ماع  لكشب  لمعلا  طورش  سحتو  روجألا  ةدايز  صخلتت يف  ةددحمو ،

عيزوتو وتراهوس  طاقسإ  وه  مهمهي  ام  ناك  ندملا  ءارقفب  قلعتي  يفو  ىرخأ ،

ام بهنو  ميطحتل  مهعافدنا  يف  اًما  اًحضاو  ناك  ام  وهو  بعشلا ، ىلع  هتورث 

دهعتيل اًدج  اًرخأتم  وتراهوس  باجتساو  ةيهافرلاو ، ةولا  زومر  نم  مهيدايأ  هلوطت 

هيف يدانت  هجلا  تناك  يذلا  تقولا  يف  ةديدج ، ةيسائر  ةرتفل  حشرتلا  مدعب 

اوديعأ  » هيلع بتك  ًارتم  هلوط ٤٠  ًخض  اًراعش  اوعفرو  يبيبح ، هبئان  عم  هطوقسب 

ادادعأ تلتحا  ويام  يفو ١٩  ةيروتاتكيدلا ،» نم  اًماع  يفكي ٣٢  بعشلل  ةطلسلا 

نكي نيذلا   نمألا  تاوق  ةحلسأو  عأ  تحت  ناملربلا ، هجلا  نم  ةلئاه 

لخدتي نأ  وتناريو »  » لاجلا ةدايقب  شيجلا  عفد  ام  ًائيش ، اولعفي  نأ  مهتعاطتساب 

سيئر » مأ   » ةيمالسإلا ةضراعملا  ميعزب  وتناريو  ناعتساف  فقوملا ، ىلع  ةرطيسلل 

، ىرخأ ةحبذم  ثدحتال  ىتح  هئالخا  ةرورضب  ناملربلا  تلتحا  يتلا  هجلا  عنقي 

ىتح سفنلا  طبض  ةرورضب  مهبلاطو  ةدشتحملا ، دادعألل  سيئر »  » جرخ لعفلابو 

ىلع ينيدلا  هثأت  ًالغتسم  هنوغتبي ، يذلا  حالصإلا  قيقحت  مهتعاطتساب  نوكي 

رارصإو غ ةيوق  ةتتسا  طسو  ناملربلا ، اولخأو  لعفلاب  اوباجتسا  نيذلا  يمالسإلا 

.بعشلا ىوق  يقاب  نم  يحنتلا  بلطم  ىلع  يداع 

ةهجاوملا تناحو  اًديج ، فقوملا  شيجلا  كردأ  ىتح  تقولا  نم  ثكلا  ر   

، تارهاظملا ءاهنإل  ةمشاغلا  ةوقلا  مادختسا  امإ  راتخي  نأ  هيلع  بجوو  ةيمتحلا ،
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دجي فاطملا   ةياهن  يفو  ةطلسلا ، جراخ  ماظنلا  سأر  وتراهوسب  عفدلاب  امإو 

ىلع وتراهوس  رهظ  ويام  يفو ٢١  اثلا ، رايتخالا  ىلإ  زايحنالا  نم  اًدب  وتناريو » »

اًما فصنو  عوبسأ  دعب  مكحلا ، نع  هيحنتو  هتلاقتسا  نلعي  نويزفيلتلا  ةشاش 

.عراوشلا ىلإ  نيرهاظتملا  جورخ  نم 

اونظ اذكه  وأ   - ةطلسلا نم  وتراهوس  جورخو  ةروثلا  حاجنب  هجلا  تحرف 

ررق رومألا ، تايرجم  مكحتي يف  ناك  يذلا  يسينودنإلا  شيجلا  ةدايق  نكل  اهتقو -

، قباسلا هبئانو  وتراهوسل  صلخملا  قيدصلا  يبيبح ،» فسوي  نيدلا  رحب   » فيلكت

نم لقأب  ةروثلا  لبق  سيئرلا  بئان  بصنم  ىلوت  دق  يبيبح  ناك  دالبلا ، نوؤش  ةرادإب 

هدييأت ةدشل  روتاتكيدلل  يبهذلا » يبصلا   » مساب فِرُعو  سرام ١٩٩٨ ، يف  نيرهش 

.وتراهوس تاسايسو  راكفأب  هكسو 

ىلإ ٩٥ نم ٣  بازحألا  ددع  داز  تايرحلا ، قالطإو  يسينودنإلا  بعشلا  ةروث  دعب 

ًابزح ىلإ ١٦  تلصو  ةيمالسإ ، بازحأ  نيوكتب  ىلوألا  ةرملل  حسلا  متو  ًابزح ،

، ةيمالسإلا بازحألا  روهظب  اثك  نويسينودنإلا  ىفتحاو  يحيسم ، بزح  ىلإ  ةفاضإ 

« ةملسأ  » لالخ نم  الماش ، احالصإ  مهلاوحأ  حالصإ  ةضيرع يف  الامآ  اهيلع  اوقلعو 

ىلإ ٢٥٪ يف ناملربلا  يف  ةيمالسإلا  بازحألا  ليث  لصوو  ةعيرشلا ، قيبطتو  ةلودلا 

بازحألا فادهأ  مهأ  ناك  ةيطارقدلاب ، اهدهع  ةيادب  يفو  ةنس ١٩٩٩ ، تاباختنا 

ةيبرع فورح  لالحإ  لثم  ةايحلا ، ىلع  ةديدج  ةيمالسإ  رهاظم  ءافضإ  ةيمالسإلا 

مالفألا عنمل  تالمحب  مايقلاو  ةيمالسإ ، ءسأب  عراوشلا  ةيمستو  ةيسينودنإلا ، لحم 

ناوق قيبطت  ىلع  ةيمالسإلا  بازحألا  تزكرو  رقلاو ، رومخلا  ميرحتو  ةيحابإلا ،

نم ديدعلا  طروت  تبث  يزاوتلاب  انزلا ، براحتو  باجحلا  ىلع  ءاسنلا  ربجت  ةيلحم 

ةوشرو ماعلا  للل  رادهإو  ءاليتساو  داسف  مئارج  يف  بازحألا  كلتب  يمالسإلا 

ءادأ يف  لمألا  ةبيخ  نم  عونب  بعشلا  عئاقولا  هذه  لثم  تباصأو  تايبوسحمو ،
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يف خماشلا  يسينودنإلا  ءاضقلاو  ةلادعلا  تنواهت  تقولا  سفن  يف  بازحألا ، هذه 

اًصاخشأ تلاط  يتلا  تكاحملا  ةلسلس  تهتناو  قباسلا ، ماظنلا  زومر  ةمكاحم 

قالطإو اًما  مهتملا  ةئربتب  وأ  ةففخم ، نجس  ماكحأب  داسفلا  يف  طروتم 

يحنت دعب  ثرو  يذلا  يبيبح ، دض  ديدج  نم  ةروثلا  دوقو  لعشأ  ام  مهحارس ،

ىوتسملا ىلعف  تاضقانتلاو ، تالكشملاب  ةئيلم  ةيداصتقاو  ةيسايس  ةكرت  وتراهوس 

طوبهو راعسألا  عافترا  يف  لثمتت  ةقناخ  ةمزأ  يف  شيعت  دالبلا  تناك  يداصتقالا ،

لعلا يالم  درطو  ةلاطبلا ، راشتناو  ومنلا  لدعم  ضافخناو  ةيلحملا ، ةلمعلا  ةميق 

، كلذ ىلإ  ةفاضإ  تاكرشلاو ، عناصملا  نم  ثكلا  تقلغأو  داسكلا ، ببسب  فظوملاو 

دالبلاب ٤٣ خض  يذلا  يلودلا  دقنلا  قودنصل  اهتامازتلاب  يفت  نأ  ةموكحلا  ىلع  ناك 

تحبصأو يداصتقالا  شاعتنالا  ضعب  قيقحتل  ماع ١٩٩٨  لئاوأ  يف  رالود  نويلب 

نأ يبيبح  ىلع  ناكف  يسايسلا ، ىوتسملا  ىلع  امأ  ةنحاط ، ةمزأب  ر  ايسينودنإ 

ىلع تلوتسا  يتلا  وتراهوس  ةلئاع  ذوفن  نم  صلقيو  يهجلا ، بضغلا  يوتحي 

ىلعو دالبلا ، ةماه يف  تاعانص  تلتحاو  عناصملاو  تاكرشلا  تماقأو  ةمخض ، دراوم 

، هتيشاحو برقملا  هئاقدصأو  وتراهوس  ةلئاع  ب  طقف  سيل  يرشتسملا  داسفلا 

ىلع رطيسيو  ةوقلا  ديلاقم  كل  لازي  الو  ناك  يذلا  شيجلا  يف  اضيأ  نكلو 

تاوق لبق  نم  ةلتحم  عناصملا  نم  ثكلا  تناكو  ةمخض ، ةيداصتقا  ةيروطاربمإ 

ةبسنلاب ًايزازفتسا  اًعضو  لكش  ام  لعلا ، ةيسايس ب  ةطشنأ  يأ  عن  شيجلا  

لعلا نم  فالآلا  ماق  اهغو ، ةيعمقلا  تاءارجإلا  هذه  لثم  ببسبو  لعلل ،

ةيلعلا تاباقنلل  ةيعرشلا  ةداعإب  بلاطم  ةلماعلا ، ىوقلا  ةرازو  مامأ  رهاظتلاب 

اذهل يبيبح  عضخف  نوجسلا ، ةزجتحملا يف  ةيباقنلا  تادايقلا  نع  جارفإلاو  ةلقتسملا ،

عمقل لخدتلل  شيجلا  ىرخأ  ةرم  اًدبأ  وعدت  نل  هتموكح  نأب  لعلا  دعوو  بلطملا 

، عسوأ لكشب  طشنت  ةيلعلا  تاباقنلا  تأدب  هسفن  تقولا  يف  ةيلع ، تابارضإ  يأ 
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قفاوتلل مهروجأ  ةدايزب  بلاطم  فنعأو  كأ  ةيوئف  تاماصتعاو  تابارضإ  تمظنو 

مهنم ةبك  دادعأ  لصف  اوعنميل  لعلا  نم  فالآلا  رهاظت  ك  راعسألا ، عافترا  عم 

عنصم اًرمذت يف  وأ  اًيلع  ابارضإ  دهشي  موي  لك  حبصأ  اذكهو  مهعناصم ، قالغإو 

يف اًرمتسم  لاز  ام  يروثلا  دملا  نأ  اًحضاو  ادبو  ىرخأ ، وأ  ةنيدم  يف  عناصملا  نم 

ةدقلا ناوقلاو  يرادإلا  زاهجلا  مظعم  ءاقب  عم  اًصوصخ  اهلك ، ةلودلا  ءاحنأ 

ةرادإ هلشف يف  ببسب  ةلاقتسالاب  يبيبح  بلاطت  ةديدع  تارهاظم  تماقو  ةلودلل ،

درجم يه  هتموكح  نأ  طغضلا  تحت  يبيبح  نلعأ  اخأو  ةيلاقتنالا ، ةلحرملا 

دحاو ماع  دعب  يأ  وينوي ١٩٩٩ ، ىرجت يف  فوس  تاباختنالا  نأو  ةيلاقتنا ، ةموكح 

.وتراهوس طوقس  نم 

يف يبيبحل ، اًفلخ  ديدجلا  سيئرلا  رايتخال  سفانتلا  دعاصتو  ةروثلا ، ترمتسا 

دقف يسينودنإلا ، عراشلا  يف  ةيراسيلاو  ةيلاربيللا  ىوقلل  ديدش  فعض  طسو 

ماقو مكحلا  ىلوت  امدنع  تانيتسلا ، وتراهوس يف  دي  ىلع  ةيعويشلا  ةكرحلا  تمطحت 

فصن نم  برقي  ام  لتقو  يعويشلا ، بزحلا  ءاضعأ  دض  خيراتلا  اهاسني  ةحبذ ال 

امإ اًما  بزحلا  ىفصو  يعويشلاو ، ينطولا  ضراعملا  نم  يسينودنإ  نويلم 

يأو يه  اهدوجو  رظحو  ةيباقنلا  ةكرحلا  برضب  ماق  ك  نجسلاب ، امإو  لتقلاب 

.ىرخأ ةيسايس  بازحأ 

سيئرو يعماجلا ، ذاتسألا  دحاو  نمحرلا  دبع  خيشلا  ررق  ربمتبس ١٩٩٩  يفو 

وضعو وتراهوس ، ماظن  اهدهضا  نأ  قبس  يتلا  ةيسينودنإلا  ءلعلا  ةضهن  ةيعمج 

مدص ام  ةسائرلا ، قابس  يف  لوخدلا  ماع ١٩٩٤ ، ذنم  مالسلل  زيب  نوميش  زكرم 

ايسينودنإ ركسع  نكل  يسينودنإلا ، نم  يالملا  نع  الضف  بقارملا  نم  ثكلا 

ةقفص اودقع  يروثلا ، عراشلا  برض  يمالسإلا يف  رايتلا  ةيبعش  نم  اودافتسا  نيذلا 

بقلملا دحاو  نمحرلا  دبع  خيشلا  رير  اهاضتق  مت  يمالسإلا  رايتلا  عم 
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ربوتكأ ناملربلا يف ٢٠  ءاضعأ  تاوصأ  ةيبلغأب  هزوفب  رمألا  يهتنيل  رود ،» سوج  «ـ ب

.ايسينودنإ خيرات  ايطارقد يف  بختنم  دم  سيئر  لوأ  حبصيو   ١٩٩٩

نأ امو  ةروثلا ، عم  هطارخنا  مدع  وه  يسينودنإلا  يمالسإلا  رايتلا  هلعف  أطخ  ربكأ 

، يحيسملا عم  كراعتلاو  رجاشتلل  ةرتفلا  كلت  لالخ  غرفت  ىتح  ةسائرلا  دحاو  ىلوت 

ةيحيسملا ةصاخ  تايلقألا ، عم  هفطاعتب  قباسلا  رهتشا يف  دق  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

ترهظو يفئاطلا ، فنعلاب  هتعجو  دحاو  ّخطلتو  ىعدي ، ناك  اذكه  وأ  ةينيصلاو 

ةظِفاحُم ةمجرت  قيبطت  ىلإ  علطتت  يتلا  ةفرطتملا  ةيمالسإلا  ةيسايسلا  تاعجلا 

، يمالسإلا هرايت  ىلعو  هيلع  هبضغ  ماج  بعشلا  بصو  ةلودلا ، يمالسإلا يف  نوناقلل 

يذلا وتراهوس ، عولخملا  سيئرلا  ةمكاحم  اًدمعتم يف  خأتلا  أطاوت يف  نيح  ةصاخ 

رالود نويلم  سالتخاب ٥٧١  تاطلسلا  هتمهتاو  لتقلاو ، داسفلا  مهت  هقحالت  تذخأ 

فنصو ةلثم ، هت  هئانبأل  تهجو  ك  هترسأ ، دارفأ  اهريدي  عيراشم  ليومتل 

نمحرلا دبع  هلعف  ام  ىصقأو  خيراتلا ، يف  سلتخملا  ربكأ  دحأ  هنأ  ىلع  وتراهوس 

، راظنألا نع  ًايراوتم  لظيل  ةيربجلا  ةماقإلا  تحت  هتيب  وتراهوس يف  عضو  وه  دحاو 

وتراهوس ةمكاحم  اهعيمج يف  تلشفو  ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  تاموكحلا  تبقاعتو 

.هتمكاحم ماإ  نود  تلاحو  ةيحصلا  هتلاح  تءاس  ىتح  داسفلا ، مهتب 

عنصو دحاو ، نمحرلا  دبعب  بعالتلا  يف  ةينمألا  ىوقلا  تأدب  هتاذ  تقولا  يف 

برض يف  رود  ةيوضوفلا  مهتاسملل  تناكو  ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  هل  تالكشملا 

ركسعلا ةدوعل  اديؤم  اماع  ايأر  قلخ  ام  يمالسإلا ، هرايتو  نيدتملا  سيئرلا  ةيبعش 

دعب ةصاخ  ةسايسلا ، ىلإ  ةلمتحملا  شيجلا  ةدوعل  ةيوق  ةصرف  لكشو  مكحلل ،

ةضراعملا ةدح  تديازتو  دحاو ، اهب  مهتا  يتلا  داسفلا  اياضق  ةحئار  دعاصت 

ىوق نم  ينطولا » حالصإلا  ةكرح   » تلكشتو ةطلسلا ، يف  هرايت  عم  هرارمتسال 

فدهب دحاو  سيئرلا  تاسايسو  تاهجوتل  ةضراعملا  ةيسايسلا  ةبخنلا  نم  ةديدع 
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رصقلا مامأ  ةدشاح  تارهاظ  بالطلا  نم  فالآلا  ماقو  يروثلا ، راسملا  ةداعتسا 

مكح ماظن  ةماقإ  اهسأر  ىلعو  دالبلا ، يف  ةمزاللا  تاحالصإلا  قيقحت  يف  هلشفل 

دهع يف  قباسلا  لوؤسملا  ةمكاحمو  ةيبوسحملاو ، داسفلا  نم  لاخ  فيظن 

تالكشملا لحو  ذوفنلا ، لالغتساو  داسفلاو  عورشملا  ءالاب غ  مهتملاو  وتراهوس 

ةمزألاو ةيقرعلاو ، ةيفئاطلا  تامادصلاو  ةيلاصفنالا ، تاوعدلا  لثم  دالبلا  هجاوت  يتلا 

.ةيلاملاو ةيداصتقالا 

ىنحنم ناتنملاك ، طسو  يف  يفئاطلاو ، يدئاقعلا  يومدلا  فنعلا  ثادحأ  تلثمو 

نأ أوسألاو  تائملا ، ةباصإو  لتق  يومدلا  مادصلا  اذه  نع  جتنو  ثادحألا ، اطخ يف 

، داسجألا نع  سوؤرلا  يلوصفمو  مهثثجب  ًالثمم  مهيلع  دق ع  ىلتقلا  نم  ًابك  اًددع 

قبسألا سيئرلا  ةرسأ  دارفأ  رابكل  تكاحم  ةلمح  طسو  ثادحألا  كلت  تتأو 

، ذوفنلا لالغتساو  داسفلا  مهتب  قيقشلا  غ  هيخأو  هتنباو  ربكألا  هنباك  وتراهوس ،

ظحول دقو  اماع ، نجسلاب ١٥  مكح  هدض  ردصو  رغصألا  هنبا  مكوح  نأ  دعب  كلذو 

قبسألا سيئرلا  ةرسأ  دارفأ  دض  تاذلابو  داسفلا  دض  ةلمحلا  تدعاصت  لك  هنأ 

تيتشتو ةموكحلا  ءاهلإ  اهنم  ضرغلا  دالبلا  يف  عقت  ةبك  اثادحأ  نإف  هتيشاحو ،

ىربك ندمو  ةمصاعلا  تاراجفنا يف  ةدع  تعقو  دقف  ىرخأ ، تاهاجتا  اهزيكرت يف 

برحلا تلعتشاو  رغصألا ، هنباو  قبسألا  سيئرلا  ةمكاحم  ماعلا  يعدملا  لواح  نيح 

سيل هنإف  مث  نمو  ةرتفلا ، كلت  اتركاج يف  سئانكلا يف  تبرضو  وكولام  ةيفئاطلا يف 

هرصع نم  اودافتسا  نيذلا  هتالاج  وأ  وتراهوس  ماظن  لولف  نوكي  نأ  دعبتسملا  نم 

، يرجي ام  ءارو  اونوكي  نأ  ناسنإلا ، قوقح  كاهتنا  وأ  داسفلاب  كلذ  دعب  اومهتاو 

برضل ايسينودنإ  يف  يرجت  يتلا  ثداوحلا  ىتش  يف  لب  اهدحو  ناتنملاك  يف  سيل 

ةبك تاسم  دحاو  وديؤم  كرح  لباقملا  يفو  مهتوق ، ناكرأ  ةداعتساو  ةموكحلا 

هتدم ةياهن  ىتح  ةطلسلا  هرارمتساب يف  ةبلاطملل  يروهمجلا  رصقلاو  ناملربلا  مامأ 
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يسينودنإلا سيئرلا  يضراعم  ب  مادصلا  ةجيتن  ىضوف  تثدحو  ماع ٢٠٠٤ ،

اًخانم نيرفوم  بعشلا ،» ةضهن   » هبزحو ءلعلا » ةضهن   » ةيعمج نم  هيديؤمو 

.فقوملا ىلع  ةرطيسلاو  عاضوألا  ةئدهت  لجأ  نم  لخدتلل  ةحلسملا  تاوقلل  ًاالم 

لب ةحبارلا ، ةفكلا  لث  يذلا  شيجلا  ضيورت  دحاو  نمحرلا  دبع  نسحي   

ةأرجب هئاسؤر  بصانم  غيو  هتادايق  ليقي  ذخأو  حضاو ، فلصب  هعم  لماعت 

يف هعولض  توبثل  ةيبوروأ ، ةلوج  يف  وهو  عافدلا  ريزو  لاقأ  هنإ  ىتح  ةحضاو ،

ام تافرصتلا  هذه  لثمو  ةيقرشلا ، روميت  يف  ناسنإلا  قوقحل  ةضهانم  تاسرم 

ةغص لك  راشتُسي يف  نأ  داتعا  يذلا  وهف  باسح ، نودب  ر  اهكرتيل  شيجلا  ناك 

نمضتي نأ  لجأل  اصيصخ  روتسدلا  ليدعت  مت  هنأ  ةجردل  دالبلا ، مكح  يف  ةبكو 

دحاو ديعي  نأ  نم  ًالدبو  باختنا ، نود  شيجلا  تادايق  نم  ةتباث  ةبسن  ناملربلا 

يذلا هسفن  تقولا  يف  ةحضاو ، ةيئاوشعب  رمألا  عم  لماعت  ةطرشلا ، زاهج  ةلكيه 

عم اًفطاعت  ترهظأ  دق  ةيسينودنإلا  ةطرشلا  رصانع  نأل  ةطرشلا ، سيئر  هيف  لاقأ 

تافالخلا ماتلا يف  هدايح  نلعأ  ةطرشلا  زاهج  نألو  هدض ، تعلدنا  يتلا  تارهاظملا 

.دالبلا اهدهشت  يتلا  ةيسايسلا 

ىلإ ةيريذحت  ةركذم  يسينودنإلا  ناملربلا  ههجو  رياربف ٢٠٠١  نم  لوألا  يفو 

درلل ويام  لوأ  ىتح  رهشأ  ةثالث  ةصرف  عم  دحاو ، نمحرلا  دبع  يسينودنإلا  سيئرلا 

، تيلام داسف  يتيضق  رشابم يف  لكشب غ  عولضلاب  هل  ماهتا  هيجوت  نأشب  اهيلع ،

تس ترداب  ةحونمملا ، ةصرفلا  ةياهن  لبقو  تيج ،» يانورب  و« تيجولوب »  » ه

عورشم دادعإب  ةيسايسلا  ةحاسلا  يف  ىربكلا  بازحألا  لث  ةيناملرب  تاعومجم 

دحاو لعفلاب  هدعأ  يذلا  درلا  رابتعالا  ذخألا يف  نود  سيئرلل ، ةيناث  ةيريذحت  ةركذم 

تالؤاستلا راثأ  ام  تيضقلا ، كلت  هل يف  ةكراشم  يأ  هيف  ىفنو  ىلوألا ، ةركذملا  ىلع 

ةسلجلا دقع  ىلع  اينلا  سلجملا  مزع  ينعي  امو  هتنادأ ، يتلا  ةنجللا  ةيعرش  لوح 
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.هلزعو هتنادإو  سيئرلا  ةلءاسمل  ىروشلا ، سلجمل  ةيئانثتسالا 

ةقيرطلا سرا  ذخأ  صملا ، اذه  نم  بقرتي  اًفئاخ  نمحرلا  دبع  ناك  نيبو 

ةلاح نالعإب  وتراهوسو ، ونراكوس  هلبق  نم  اهسرام  ناك  يتلا  ةدقلا  ةيروتاتكدلا 

نع هلزع  ىلع  لمعتو  هدض ، كاحت  تارماؤم  كانه  نأ  نلعأو  دالبلا ، يف  ئراوطلا 

بهأتلا ةلاح  يف  تاوقلا  عضو  عم  تمصلا  شيجلا  مزتلاو  مكحلاو ، بعشلا 

ةيعمجل ةعبات  تايشيليم  اهب  تدعوت  يتلا  تاجاجتحالا  عمقل  ابسحت  ىوصقلا ،

مايأ لالخو  بقترملا ، هعلخ  رارق  دض  دحاو  اهسأريو  اهيلإ  يمتني  يتلا  ءلعلا  ةضهن 

ةلاح نالعإ  ةيروتسد  مدعب  دالبلا  يف  ايلعلا  ةيروتسدلا  ةمكحملا  تمكح  لئالق 

دبع ةلاقإ  بلط  ىلع  ناملربلا  قفاو  ك  يفاكلا ، يضتقملا  دوجو  مدعل  ئراوطلا ،

ةلودلل سيئرك  هبصنم  نم  هلزعب  رارقلا  ردصو  تاوصألا ، ةيبلغأب  دحاو  نمحرلا 

دعب ٩ لزعلا  رارق  ذيفنتل  ويلوي   شيجلا يف ٢٣٢٠٠١  كرحتو  بعشلا ، فئاوط  مظعم  ةكراب 

مهسسؤم ةنبا  ىلإ  ةسائرلا  ركسعلا  دنسأو  مكحلا ، دحاو  يلوت  نم  بسحف  رهشأ 

ىروشلا سلجم  سيئر  ةدايقب  ةيمالسإلا  بازحألا  تنلعأو  يرتوب ، ونراكوس  اواجيم 

اواجيم دييأتو  شيجلا ، ةكرح  ةكرابمو  دحاو  سيئرلل  اهدييأت  بحس  سيئر  مأ 

.ةلودلل ةسيئرك  ونراكوس 

، اماع زهان ٨٦  رمع  نع  اتركاج  ةمصاعلاب  رياني ٢٠٠٨  يف ٢٧  وتراهوس  يفوت 

نم عبارلا  اتركاج يف  ىفشتسملا يف  ىلإ  لخدأ  دق  ناكو  نوناقلا ، دي  هلوطت  نأ  نودب 

ربمسيد ٢٠٠٩ دحاو يف ٣٠  يفوت  ك  ةيحصلا ، هتلاح  روهدت  دعب  ماعلا  سفن  نم  رياني 

.اماع زهان ٦٩  رمع  نع 
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..خيراتلا نم  ملعتي  دحأ  ال 

تنجرألا بالقنا 
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...ًايبسن ..يروهمجلا  رصقلا  ًائداه يف  ودبي  ءيش  لك  ناك  تاظحللا ، كلت  ىتح 

نم تانيثالثلا  ةيادب  ذنم  تنجرألا  طق يف  أدهت  رومألا   نإ  رمألا ، ةقيقح  يفف 

دق ناك  تانيعبسلا ، نم  لوألا  فصنلا  ىتحو  خيراتلا  اذه  ذنمف  نيرشعلا ، نرقلا 

مكحب ةحاطإلا  اهرخآ  ناك  ةيركسع ، تابالقنا  ةرشع  نم  كأ  تنجرألا  ىلع  ىلاوت 

لوطسألاو يف شيجلا  هب  ماق  يركسع  بالقنا  يف  نوب ،» ناوخ   » يركسعلا سيئرلا 

«، ةينوبلا «ـ ةبقلملا ب ةيسايسلا  هتكرح  ترظحو  اينابسإ ، ىلإ  يفنو  ربمتبس ١٩٥٥ ،

اهنوك ءارقفلا  ةعيفشب  ةبقلملا  نوب » افيإ   » طنحملا هتجوز  نثج  ىلع  اولوتساو 

ناك هسفن  نوب » ناوخ   » نأ نم  مغرلا  ىلعو  ةينوبلا ،»  » ةبقحلا زومر  نم  ازمر 

فحصلا فاقيإب  ماقو  عمقلاو ، ةباقرلا  ددشو  ليولا  هبعش  قاذأ  ًايوطلس ، اًروتاتكيد 

عن كلذ   نإف  ةضراعملا ، تايصخشلا  نم  ديدعلا  بذعو  نجسو  تاعوبطملاو ،

.نونجلا دح  ىلإ  هب  نانتفالا  نم  هبعش 

ةجيتن ينيتنجرألا  داصتقالا  ءادأ  ءاس  تانيعبسلا ، لئاوأو  تانيتسلا  رخاوأ  يف 

داصتقالا فعضلا يف  ىدأو  شيجلا ، داسفلا يف  راشتناو  ةموكحلا  ةئيسلا يف  ةرادإلل 

ةداقلا حمس  اخأو  ةموكحلا ، دض  تاجاجتحاو  فنع  لعأو  تابارضإ  ىلإ 

يفو دالبلل ، ماظنلا  اوديعي  نأ  لمأ  ىلع  ةطلسلل  ةدوعلاب  نوب  يديؤمل  نويركسعلا 

، دالبلل اًسيئر  نوب  عابتأ  دحأ  اروبماك » هيزوخ  روتكيه   » باختنا مت  ماع ١٩٧٣ 

داع ربوتكأ ١٩٧٣ ، اًديدحتو يف  نوب »  » دض بالقنالا  نم  اًماع  رشع  ةينا  دعبو 

ةيبلغأب اًسيئر  نوب  باختنا  داعيل  اروبماك »  » لاقتساو تنجرألا ، ىلإ  نوب » »

« نوب ليبازيإ   » ةقباسلا ةيليللا  يهالملا  ةصقارو  ةثلاثلا  هتجوز  تبختناو  ةبك ،

ةيبهذلا هتجوز  ةصرف  تناكف  ميعزلا ، ةحص  تلتعا  ماعلا ١٩٧٤  نكلو يف  هل ، ًابئان 

ةوطخ يفو  ةموكحلا ، ىلع  ةيلعفلا  ةرطيسملا  تحبصأو  ةميعزك ، اهتالهؤم  ءادبإل 

يفوت امدنعو  مكحلا ، هتفيلخ يف  نوكتس  ليبازيإ  نأ  نوب  نلعأ  توملا ، لبق  ةخأ 
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اليبازيإ ةليمجلا  ترهظ  بصنملا ، هيلوت  ةداعإ  نم  طقف  رهشأ  دعب ٩  هضر  اًرثأتم 

ربخ ةبحتنم  بعشلل  نلعتل  اهينيع ، نم  رمهنت  عومدلاو  نويزفلتلا ، ةشاش  ىلع 

ةيكمألا ةراقلا  ةدحوو  نطولا  ةدحو  لجأ  نم  هتايح  ىنفأ  يذلا   » ميعزلا توم 

«... مامألا ىلإ  قيرطلا  اهيري  نأ  هللا  ةلئاس  ةينيتاللا ،

نأ ودبي  ناك  حلا  كلذ  ىتحو  ةضراعم ، دأ  نود  دالبلل  ةسيئر  ليبازيإ  تراصو 

...قبسأ ناك  ردقلا  نأ  الإ  ىرخأ ، ةرم  رارقتسالل  اهقيرط  رومألا يف 

نوعقوتي نوينيتنجرألا  أدب  ةطلسلا ، ليبازيإ  اهيف  تملست  يتلا  ةظحللا  ذنمف 

جماربو فحصلاو  بازحألاو  تاباقنلا  تناكو  بصنملا ، نع  اهدعبي  ًايركسع  ابالقنا 

فحصلا ىدحإ  نإ  لب  بقترم ، بالقنا  عوقو  ةيمتح  ىلإ  شت  اهعيمج  ةزفلتلا 

ليبازيإ نأ  ودبي  ام  ىلع  نكل  هثودح ، نم  مايأ  لبق  ثدحي  فوس  ام  متلاب  تفصو 

.اهيلع بالقنالل  هقيرط  شيجلا يف  نأ  قدصت  يتلا ال  تنجرألا  ةديحولا يف  تناك 

ركسعلا ماق  مكحلا ، يف  ماع  نم  لقأ  دعبو  سرام ١٩٧٦  موي ٢٤  حابص  يف 

، نوب ليبازيإ  ىلع  رظتنملا  مهبالقناب  اليديف » ليئافار  يخروخ   » لاجلا ةدايقب 

ةرئاط م  ىلع  ليبازيإ  تناك  دقف  دبزلا ، نم  بلاقل  داح  كس  قارتخا  ةلوهسب 

ًالدبو سريآ ، سنيوب  يحاوض  ىدحإ  اهلزنم يف  ىلإ  ةموكحلا  رقم  نم  اهلقنت  ةيحورم 

نم تلزنو  دم  راطم  اهب يف  طح  اهلزنم ، ىلإ  ليبازيإب  ةرئاطلا  مقاط  طي  نأ  نم 

اهربخي ًابذهم  ًالاجو  اهب ، طيحت  حالسلا  يرهاش  دونجلا  نم  ةقرف  دجتل  ةرئاطلا 

يف اهتبيقح  نم  اًسدسم  ليبازيإ  تبحس  روفلا  ىلعو  لاقتعالا ، نهر  تتاب  اهنأ 

نكو ةليحتسم ، ةمواقملا  نأ  ةعرسب  تمهف  اهنكل  ةمواقملل ، ةلشاف  ةلواحم 

ناكو دحأ ، نم  ةضراعم  بالقنالا  قلي  و  اهيدي ، نم ب  حالسلا  عازتنا  نم  لاجلا 

.ةينيتاللا اكمأ  خيرات  ةيومد يف  تابالقنالا  لقأ 

دالبلا صيلخت  ةجحب  ينطولا » ميظنتلا  ةداعإ  ةروث  «ـ هبالقنا ب اليديف »  » فصو
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تايبدألا تفصوو  ليبازيإ ، مكح  لظ  هيلإ يف  هجتتس  تناك  يذلا  ملظملا  بردلا  نم 

ناك يذلا  تقولا  سفن  يف  ةينيتنجرألا ،» ةروثلا  «ـ بالقنالا ب ةينيتنجرألا  ةيخيراتلا 

رظحو ايلعلا ، ةمكحملا  ءاضعأ  لزعو  خويشلا  سلجم  قالغإب  اليديف »  » هيف موقي 

نم ةئالث  نم  كأ  ىفنو  ةيبالطلاو ، ةيسايسلا  تاداحتالاو  ةيسايسلا  بازحألا 

يف سريآ » سنيوب   » ةعماج مرح  ةطرشلا  تكهتناو  دالبلا ، جراخ  ةعماجلا  ةذتاسأ 

ىلع تدعت  ثيح  مولعلا ، ةيلك  تمحتقاو  ةليوطلا ،» تاوارهلا  ةليل  «ـ ب فرُع 

يقيقحلا اليديف  بالقنا  فده  نأ  اًحضاو  ادبو  مهضعب ، تلقتعاو  ةذتاسألاو  ةبلطلا 

لباقملا يفو  ةضراعملا ، نم  عون  يأ  ميطحتو  ةيعتجالا  تاكرحلا  مدقت  حبك  وه 

زيجو فرظ  لعفلابو يف  مهتالاج ، يديأ  ةولل يف  عيرس  زيكرت  ىلإ  ركسعلا  ىعس 

، ةينطولا ةطسوتملاو  ةغصلا  تآشنملا  يس  الو  جاتنإلا  زاهج  ثلث  ةيفصتب  اوماق 

، عفادتمو اوشع  لكشب  جراخلا  نم  ضارتقالاو  تادراولا ، ىلع  عراستم  حاتفنا  عم 

لصت نكت  جراخلا   نم  ةضرتقملا  غلابملا  نم  ًابك  ًسق  نأ  ىلإ  ةراشإلل  ةجاح  الو 

مهتاعومجمو جراخلاب  يركسعلا  تارثتسا  يذغت  لب  ةلودلا ، ةنازخ  ىلإ 

« ةيلاملا ةجاردلا   » بعشلا اهس  داسف  ةيلآ  ةطساوب  ةيداصتقالا 

وحن فطخب  هدونج  ماقف  ةيشحولا ، نم  رخآ  عونب  اليديف »  » ةيروتاتكيد تزي 

برقم وأ  لوؤسم  ىلإ  ينبتلاب  مهوحنمو  يسايسلا ، هيضراعم  ديلاوم  نم  لفط   ٥٠٠

نمثلا عفد  نم  كأ  ةينيتنجرألا  ةأرملا  تناكو  هل ، دونجك  مهتيبرتل  ماظنلا  نم 

ركسعلل دونج  ةيبرتل  يرسقلا  لمحلاو  ةعساولا  باصتغالاو  فطخلا  تايلمعب 

بلص اًجهنم يف  ضراعملا  فطخ  تايلمع  يخروخ  لعجو  ةدالولا ، دعب  مهل  لاوم 

رصانع ةيفصت  ىلإ  شيجلا  أجل  دقف  يركسعلا ، هماظن  لظ  يف  ةلودلا ، ةسايس 

ةأرماو صخش  فلأ  نم ٣٠  برقي  ام  لقتعاو  درشو  لتقو  مهب ، هبتشملا  ةضراعملا 

سمخ لالخ  اًماع  ـ٣٠  لاو ـ١٨  لا نس  ب  بابشلا  نم  مهنم  ناك ٦٧٪  لفطو ،

١٦٥



تايلمعل مهعاضخإ  دعب  مهب ، يقلت  هتاوق  تناكو  طقف ، مكحلا  نم  تاونس 

ىلع مهثثج  ىلع  عي  ىتح ال  اتالبال »  » رهن تايحورملاو يف  تارئاطلا  نم  بيذعت ،

ءالؤه ىلع  قلطأو  ةرذقلا ،» برحلا  «ـ ضراعملا ب فطخ  تايلمع  تبقلو  قالطإلا ،

مهراظتنا ىلع  مهتاهمأ  تبأد  تقولا  كلذ  ذنمو  نيدوقفملا ،»  » وأ فتخملا »  » مسا

ىلع روثعلل  تالمح  نمظنو  سريآ ،» سنويب   » طسوب ويام » يد  ازالب   » ناديم يف 

ةفاضإ ةدوقفملا ، ةلادعلاب  ةبلاطملاو  مهئالشأ  ىتح  وأ  فتخملا  نهدافحأو  نهئانبأ 

دلبلا نم  بورهلا  ىلإ  اورطضا  وأ  ايرابجإ ، مهيفن  مت  ينيتنجرأ  نويلم  فصن  ىلإ 

بابشلا اهيلإ  أجلي  ناك  يتلا  بادآلاو  نونفلا  ىلع  ةمراص  ةباقر  ضرفو  ايرايتخا ،

بتكلا نم  ثكلا  ةموكحلا  تعنمو  ةضراعملا ، وأ  بضغلا  نع  بعتلل  ةليسوك 

نانفلا نم  ثكلا  عنمو  ءادوس ، مئاوق  فقثملا يف  نم  ثكلا  تعضوو  فحصلاو ،

ةيلاحلا فورظلل  ةبسانم  غ   » اهنأ ةجحب  ضورع  ميدقت  وأ  لعأ  جاتنإ  نم 

كأ تلثو  جراخلا ،» نم  اهؤادعأ  اهيلع  اهنشي  يتلا  تارماؤملا  لظ  يف  ةلودلل ،

نمألا ةديقع  «ـ بقل ب يذلا  ممعملا  عمقلا  ةيشحو  ةيواسأم يف  ةيروتاتكيدلا  هجوأ 

عم اًودع ، بالقنالا  ةحارص  ديؤي  نم   لك  ركسعلا  ربتعا  اهاضتقو  يموقلا ،»

ماظنلل ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا  ةكرابمو  ةيسايسلا  ةقبطلا  بناج  نم  ئطاوتم  تمص 

مكاحلا قاشع  ةيعتجالا ، تاعاطقلا  نم  مظعألا  داوسلا  معدو  دييأتو  يركسعلا ،

شاع  » هل فتهت  تناك  هجلا  نإ  ىتح  هنوبقلي ، اوناك  لثم  ركدلا »)  ) لحفلا »

يف حلسم  يروث  ميظنت  أشن  كلذل  ةجيتنو  «، Viva el macho ركدلا ) )

ربمسيد موي ١٣  يفو  سونوتنوملا ،»  » يمس يخروخ  نايغط  ةمواقمل  تنجرألا 

مادعإو ٢٢ بيذعتب  يخروخ  تاوق  تماق  ثيح  ليب » اتيرجرام   » ةحبذم تعقو   ١٩٧٦

حرطو مهمالستسا  دعب  سونوتنوم ،»  » ةكرح راصنأ  نم  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  اًدرف 

مث لاجر ، ةثالث  ءاصخإ  متو  باصتغالل  مهنم  ةوسنلا  تضرعتو  برقلاب ، مهتحلسأ 
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لوط ىلع  مهب  اوداقو  ةطرش ، ةرايس  هقفارت  تبكرم  يف  ءانجسلا  شيجلا  ذخأ 

مت وكاش ،»  » ةظفاح ليب » اتيرجرام   » ةدلب نم  ام  ناكم  يفو  ينطولا ،» قيرطلا  »

ماع ١٩٧٦ ةياهنبو  تابكرم ، ةدع  يف  مهثثج  ليمحتو  ءانجسلا  ىلع  رانلا  قالطإ 

ناك ماع ١٩٧٧  لولحبو  صخش ، فلألا  نم  برتقت  سونوتنوملا »  » رئاسخ تناك 

مهنكل ةوسقب ، سونيتنوملا »  » فاعضإو اًما ، يروثلا  يبعشلا  شيجلا  رحد  مت  دق 

تاديدهت ىلع  راتسلا  لدسأو  هيف  مهتزه  ت  مخض  داضم  موجهب  اوماق 

«. صاصرلا مكح   » تاونسب يخروخ  مكح  تاونس  تيمسو  ةيروثلا ، تاكرحلا 

فالآلا تارشع  ةيح  اضقلا  ماظنلا  عطتسي  ةرذقلا »  برحلا   » ةرتف لالخ 

وناقلا غ  زاجتحالاو  بيذعتلاو  لتقلا  اياحض  نم  ءاطشنلاو ، نطاوملا  نم 

ناك دقف  مئارجلا ، كلت  نع  ةينمألا  ةزهجألا  ةداق  ةلءاسم  وأ  يرسقلا ، ءافتخالاو 

نم ًاثك  شيجلا  لزع  امدعب  ةصاخ  ةيسايسلا ، ةطلسلل  اًعضاخ  ينيتنجرألا  ءاضقلا 

، ماظنللو شيجلا  ةداقل  لاوم  ةاضق  مهناكم  َّعو  بالقنالا ، بقع  ءافرشلا  ةاضقلا 

، ةيركسعلا ةسسؤملا  اهتعضو  يتلا  ةيروتسد  قوفلا  دعاوقلا  نم  ثكلا  ىلإ  ةفاضإ 

زواجت ةطلس  اهسفنل  تطعأو  داصتقالاو ، ءاضقلا  ىلع  اهترطيس  اهب  تمكحأو 

.روتسدلا

ببسبو تاونس ، لاوط ٥  ةضراعملاو  حافكلا  عم  يزاوتلاب  تءاج  بالقنالا  ةياهن 

نويدلا تفعاضت  ةلشافلا ، ةيركسعلا  ةرادإلا  نع  جتانلا  عيرذلا  يداصتقالا  لشفلا 

«. دنالكوفلا برح   » ةزه عم  ةمصاقلا  ةبرضلا  تناك  مث  اًبيرقت ، ةرم   ٢٠

سلجملا عم  ردابف  هدالب ، لخاد  ادج  ةيوق  ةضراعم  هجاوي  هنأ  ملعي  يخروخ  ناك 

رزجلا ضعب  ىلع  ايناطيرب  دض  برحلاب  ةيمهو  ةينطو »  » ةيضق عانطصاب  يركسعلا 

ةدحتملا تايالولا  نم  رظتني  ناكو  دنالكوفلا ،» رزج   » برحب تيمس  اهيلع ، فلتخملا 

ركسعلا ينُمف  يناطيربلا ، تدناسو  هب  تلخ  اهنكل  برحلا ، كلت  يف  هتدناسم 
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عمو دبألل ، مهتيقادصم  اودقفو  ماظنلا ، ةروص  تزه  اًما  ةقحاس  ةزهب 

هتلاقتسا ميدقت  ىلع  يركسعلا  سلجملا  ربجأ  ةديازتملا ، ةيبعشلا  تاجاجتحالا 

لوؤار  » وه دم  سيئر  لوأ  هجلا  تراتخاف  ةيطارقد ، تاباختنا  ةيادبو 

تكاحم يركسعلا  مكاح  ام  ناعرسو  ماع ١٩٨٣ ، ةطلسلل  دعص  يذلا  سنوفلأ »

.تنجرألا ةيطارقدلل يف  يحورلا  بألا  سنوفلأ »  » ربتعيو ةلداع ،

تكاحم همكح  ناكرأ  نم  نيرخآ  يركسع  ةينا  عم  اليديف  يخروخ  مكوح 

لعأ باكتراب  هماهتال  ماع ١٩٨٥  ةايحلا  ىدم  نجسلاب  اليديف  ىلع  مكحو  ةلداع ،

نجسلاب ٢٥ شيجلا  تادايق  نم  ةسمخ  ىلع  مكحو  ىرخأ ، مئارجو  لتقو  بيذعت 

قوقحل تاكاهتناو  وناق  غ  زاجتحاو  بيذعت  اياضق  يف  طروتلا  ةمهتب  اًماع 

الوؤسم هسفن  ربتعي  ناك  اذإ  امو  نيدوقفملا  ءاطشنلا  نع  هثيدح  لالخو  ناسنإلا ،

مهنإ تاومأ ، الو  ءايحأ  اوسيل  ...نوفتخم  مهنإ  : » ةرم تاذ  اليديف  لاق  مهلتق ، نع 

، اًيسائر اًوفع  معنم  سولراك  قباسلا  سيئرلا  هحنم  ماع ١٩٩٠  يفو  نودوقفم ،» طقف 

هتردصأ ًكح  ايلعلا  ةمكحملا  تديأ  امدنع  ليربأ ٢٠١٠  يف  لدبت  رمألا  نكل 

تاماهتا هيلإ  تهجو  ماع ٢٠١٢  يفو  وفعلا ، ءاغلإب  يضقي  ةيلارديفلا  ةمكحملا 

تمكحو يسايسلا ، ءانجسلا  ديلاومل  ةجهنمم  ةقرس  ةيلمع  ىلع  فارشإلاب  ةديدج 

دئاقلا ىلع  مكح  ح  يف  اماع ، نجسلاب ٥٠  سريآ  سنويب  يف  ةمكحم  هيلع 

نم هيلإ  بسن  ام  ىلع  اماع  نجسلاب ١٥  نونجيب » ودلانير   » قباسلا يركسعلا 

.ةرجلا سفن  رودب يف  هعولض 

، اماع زهان ٨٧  رمع  نع  ماع ٢٠١٣  ويام  ةخألا يف  هسافنأ  اليديف  يخروخ  ظفل 

يتلا مئارجلا  نع  نجسلا  ةبوقع  اهيف  يض  ناك  يتلا  ةنازنزلا  يف  اًديحو  اًزوجع ،

ىذآ نَّمم  فالآلا  تائم  تانعل  هبحاصت  يدادبتسالا ، يركسعلا  هماظن  اهبكترا 

.طقف تاونس  سمخ  اهقهزأ يف  يتلا  حاورألا  نم  فالآلا  تارشعو  مهيوذ ،
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__________________

: ةركذتلل *

ةيناسنإلا دض  ةرج  ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  ةيقافتال  اقبط  يرسقلا  ءافتخالا 

.مداقتلاب طقست  ال 
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..خيراتلا نم  ملعتي  دحأ  ال 

ايروس بالقنا 
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ايروسو رصم  ب  داحتالا  تابو  دودسم ، قيرط  ىلإ  تلصو  دق  رومألا  تناك 

فصنلا يفو  رايهنالا ، افش  ىلع  ةدحتملا » ةيبرعلا  ةيروهمجلا   » مساب اًموي  فرع  يذلا 

ايروس بازحألا يف  نم  ددع  عم  نواعتلاب  ثعبلا  بزح  ماق  ماع ١٩٦١  نم  اثلا 

قشمد يف ٢٨ اًيلعف يف  ةدحولا  تهتناو  رصم ، نع  لاصفنالا  ةقيثو  ىلع  عيقوتلاب 

رصم يف  يروسلا  طابضلا  نم  ددع  لاقتعا  مت  كلذ  رثأ  ىلعو  ربمتبس ١٩٦١ ،

ةدمل ٤٤ لبعز » وبأ   » نجس رسألا يف  اولظو يف  لاصفنالل ، ضفارلا  مهفقوم  ببسب 

عم لدابت  ةيلمع  راطإ  يف  ايروس ، ىلإ  اوديعأو  كلذ  دعب  مهحارس  قلطأ  مث  اًموي ،

دئارلا يف طابضلا ، ءالؤه  نم ب  ناك  ايروس ، اوزجتحا يف  دق  اوناك  يرصم  طابض 

ايروسل هتدوع  دعب  شيجلا  نع  دعبأ  يذلا  دسألا ، نيلس  ىلع  ظفاح  ناطلا  حالس 

.تارازولا ىدحإ  ةيندملا يف  ةمدخلا  ىلإ  ليحأو  لاصفنالل ، ضفارلا  هفقومل 

يروسلا يميلقإلا  عرفلل  ةيركسعلا  ةنجللا  تلوتسا  سرام ١٩٦٣ ، نم  نماثلا  يف 

سيئرلا ماظن  ىلع  تبلقناو  ايروس ، ةطلسلا يف  ىلع  ارتشالا  رعلا  ثعبلا  بزح  يف 

نع لاصفنالا  ببسب  مظعلا » دلاخ   » ةسائرب ةبختنملا  ةموكحلاو  يسدقلا » مظان  »

ىلوتسا نأ  دعبو  سرام ،»)  ) راذآ نم  نماثلا  ةروث  «ـ فرع ب ام  يف  اوعدا ، رصم ك 

نم ةمدخلا  ىلإ  دسألا  ظفاح  دئارلا  ديعأ  راذآ ، بالقنا  ةطلسلا يف  ىلع  ثعبلا  بزح 

مدقملا كاذنآ  طابضلا  نوؤش  ةرادإ  ريدمو  ةيركسعلا  ةنجللا  هقيفرو يف  هقيدص  لبق 

ةعفد ءاول  ةبتر  ىلإ  دئار  ةبتر  نم  ماع ١٩٦٤  يف  اهدعب  يقر  مث  ديدج ،» حالص  »

بزحب يدايقلا  ُِّع  نيب  يوجلا ، عافدلاو  ةيوجلا  تاوقلل  اًدئاق  ُِّعو  ةدحاو ،

بئان ىلإ  يقر  مث  ةيلخادلل ، اًريزو  يساتألا » نيدلا  رون   » يرشبلا بيبطلاو  ثعبلا 

يفو ٢٣ اهذوفن ، زيزعتب  ةيركسعلا  ةنجللا  تأدبو  يلاتلا ، ماعلا  يف  ءارزولا  سيئر 

وه دسألا ، ظفاح  هقيدص  ةكراش  ًايركسع  ابالقنا  ديدج » حالص   » داق رياربف ١٩٦٦ 

، ثعبلا بزحل  ةيموقلا  ةدايقلا  ىلع  اًماع ، نيرشع  لالخ  ايروس  رشاعلا يف  بالقنالا 
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هتبتر نع  ديدج  حالص  ىلختو  ظفاحلا ،» مأ   » ءاوللا ةسائرلا  سلجم  سيئرب  حاطأو 

، ثعبلا بزحل  ماعلا  مألا  دعاسم  حبصيل  بزحلا  ىلع  ةرطيسلا  لكإل  ةيركسعلا 

ةلودلل اًسيئر  يساتألا  نيدلا  رون  حبصأو  عافدلا ، ريزو  بصنم  دسألا  ىلوت  نيب 

ةيلعفلا يف ةطلسلا  تناك  ذإ  ةدودحم  هتطلس  تناك  نكل  ثعبلا ، بزحل  اماع  اًنيمأو 

يساتألا أّوبت  ماع ١٩٦٨  يفو  ديدج ، حالص  ثعبلا  بزحل  ماعلا  مألا  دعاسم  دي 

.ةلودلا سيئرو  بزحلل  ماعلا  مألا  يَبصنم  هئّوبت  بناج  ىلإ  ءارزولا  سيئر  بصنم 

ندرألاو ايروسو  رصم  برضب  تماقو  ًايركسع  ليئارسإ  تكرحت  وينوي ١٩٦٧  يف ٥ 

ترمدو نالوجلاو ، ةيبرغلا  ةفضلاو  ةزغ  عاطقو  ءانيس  تلتحاو  نانبلو ، قارعلاو 

برح وأ  وينوي ٦٧ ، ةسكنب  فرع  يف  ةيبرعلا ، لودلل  رحلا  داتعلا  نم  وحن ٨٠٪ 

تافالخلا تأدب  ةسكنلا  دعب  نمو  ميماي ،» اه  تيشيش  ةمحلم   » وأ ةتسلا ، مايألا 

لالخ عافدلا  ةرازو  ءادأ  ديدج  دقتنا  ثيح  ديدج ، حالصو  دسألا  ب  روهظلاب 

ىلإ ةفاضإ  درألا ، هظن  معد  يروسلا يف  وجلا  حالسل  موهفم  رخأت غ  نم  برحلا ،

رشاعلا ليئارسإ يف  ديب  ةرطينقلا  طوقس  أبن  هتعاذإو  شيجلا ، بحسب  دسألا  رارق 

دبع ناكو  ةزهلا ، ةيلوؤسم  هليمحتل  ىدأ  ام  ًايلعف ، كلذ  ثدحي  نأ  لبق  وينوي  نم 

لاقو ةرطينقلا ، بونج  ةيناديم  ةلوج  يف  كاذموي ، ةحصلا  ريزو  عتكألا ، نمحرلا 

تفرعو ويدارلا ، نم  عاذي  ةرطينقلا  طوقس  أبن  تعمس   » اًقحال هتداهش  عتكألا يف 

ظفاحب ًايفتاه  تلصتاف  ودعلا ، شيج  رن  ةرطينقلا و  بونج  اننأل  حيحص  هنأ غ 

بونج نحن  ةقيقد ، مكتلصو غ  يتلا  تامولعملا  تلقو لـه : عافدلا  ريزو  دسألا 

لخدتت ال  ـه يل : لاق مو  ظافلألا ، عذقأب  ينمتشف  ودعلا ! شيج  ىرن  ةرطينقلا و 

ةيليئارسإلا تاوقلا  أطت  لعفلابو   ًائيش »! رمألا  نأ يف  تفرعف  ...اي  كغ  لمع  يف 

يماس لاقو  ةعاس ، ةرشع  عبس  نع  لقي  ا ال  اهطوقس  نالعإ  دعب  الإ  ةرطينقلا  ضرأ 

نإ «: » زبخ ةرسك   » هباتك يف  ةيرطقلا  ةدايقلا  وضعو  كاذنآ  مالعإلا  ريزو  يدنجلا 
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همهف نك  ال  رمأ  موي ، نم  كأب  اهل  ودعلا  لوصو  لبق  ةرطينقلا  طوقس  نالعإ 

« نسح ليوأتب 

ثادحأ لالخ  اهجوأ ، ىلإ  ديدج  حالصو  دسألا  ظفاح  ب  تافالخلا  تلصو 

ريرحتلا ةكرح  بئاتك  تنك  دقف  ماع ١٩٧٠ ، ندرألا  يف  دوسألا » ربمتبس )  ) لوليأ »

، ةيندرألا ةكلمملا  لش  يف  ةيندرألا  ندملا  ىربك  ىلع  ةرطيسلا  نم  ةينيطسلفلا 

قطانم تحبصأ  ندرألا  نم  ةيلشلا  ةقطنملا  نأ  هل  نايب  تافرع يف  رساي  نلعأو 

يرادإ اًماكح  تافرع  عو  ينيطسلفلا ، راوثلا »  » ةرطيسل عضخت  ةررحم » »

ربمتبس ١٩٧٠ ةليل ١٨  يفو  شرج ،» ءاول  و« نولجع » ءاول   » يفو دبرإ »  » ةظفاحمل

، ندرألا ىلع  مهئادتعا  ينيطسلفلا يف  معدل  يروسلا  شيجلا  ديدج  حالص  لسرأ 

، اعرد ةدايقلا يف  رقم  نم  هسفنب  موجهلا  يساتألا  نيدلا  رون  يروسلا  سيئرلا  داقو 

نع عنتما  دسألا  ظفاح  نكل  ندرألا ، لش  يف  تافرع  تاوق  زيزعتل  ةلواحم  يف 

ةدح تدعاصتو  هتمهم ، لاشفإ  ببستو يف  يروسلا  شيجلل  ةيوجلا  ةيطغتلا  ميدقت 

، هبصانم عيمج  نم  يساتألا  نيدلا  رون  لاقتسا  ربوتكأ ١٩٧٠  يفو  اهجوأ ، ىلإ  فالخلا 

ريزو قيقش  دسألا  تعفر  تاسرم  ىلعو  ةسايسلا ، شيجلا يف  لخدت  ىلع  اجاجتحا 

ةيسيئرلا يف ةثالثلا  بصانملا  تغرف  ةلاقتسالا  هذه  رثأ  ىلعو  دسألا ، ظفاح  عافدلا 

انثتسالا رشاعلا  رؤملا  دقعب  ديدج  حالص  ماق  ربوتكأ ١٩٧٠  يفو ٣٠  ةلودلا ،

عافدلا ريزو  ةلاقإ  عجإلاب  تررق  يتلاو  ثعبلا ، بزحل  ةيرطُقلا  ةدايقلل  ئراطلا 

عصني دسألا   نكل  هيبصنم ، نم  سالط  ىفطصم  ناكرألا  سيئرو  دسألا  ظفاح 

، شيجلا يف  هل  ةيلاوملا  عطقلا  نم  ةدعاسو  ربمفون ١٩٧٠ ، يفو ١٦  رارقلل ،

ريزو داق  عافدلا ، ايارسب  ةبقلملا  ةعبارلا  ةقرفلا  دئاق  دسألا  تعفر  هقيقش  ةدعاسمو 

حالص هقيدصو  هقيفر  ىلع  ًايركسع  ًابالقنا  دسألا  ظفاح  لاقملا  يروسلا  عافدلا 

نم دم  سيئر  لوأ  يساتألا  نيدلا  رون  روتكدلا  ةيروهمجلا  سيئر  ىلعو  ديدج ،
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نجس يف  ثعبلا  بزح  تادايق  نم  هقافر  نم  ديدعلا  عم  هلقتعاو  يثعبلا ،

ةبعش سيئر  ناطق » دمحم   » عيذملا أرقو  نويزفيلتلاو ، ةعاذإلا  ىلع  ىلوتساو  ةزملا ،

ةكرحلا «ـ ب اًقحال  بقل  يذلا  يركسعلا  بالقنالا  نايب  كاذنآ  عيذملا 

ةسائر بصنم  دسألا  ىلوت  ربمفون ، يفو ٢١  مايأ  ةسمخب  اهدعبو  ةيحيحصتلا ،»

دمحأ  » عو ةديدجلا ، ةموكحلا  عافدلا يف  ريزو  بصنم  ىلإ  ةفاضإ  ءارزولا ، سلجم 

ًايروص اًسيئر  ثعبلا  بزح  وضعو  قباسلا  ملعملا  ةباقن  سيئر  بيطخلا » نسحلا 

، دسألا ظفاح  ءاوللا  ءارزولا  سيئر  دي  يف  ةيقيقحلا  ةطلسلا  تناك  ثيح  دالبلل ،

ربمفون نم ١٨  رهشأ ، ةعبرأ  ةدمل  تماد  ةيلاقتنا  ةرتفل  هبصنم  بيطخلا يف  رمتساو 

ئنهملا لابقتساب  ًالوغشم  نيرجاهملا » رصق   » اهاضق يف رياربف ١٩٧١ ، ىلإ ٢٢   ١٩٧٠

، ءالولا تايقربو  مدلاب  ةبوتكملا  تاعيابملا  فالآلا  اًيقلتم  هب ، نيروخفلاو  حرفلاو 

عباطملا ىلإ  اوضكرو  بلحو ، قشمد  راجت  دييأتلا  سح  باصأ  مايألا  هذه  لوأ  يفو 

ًالمع مهتداعك ، مهنيكاكد  ردص  داتعملاك يف  اهوقلعيل  ديدجلا  سيئرلا  روص  اورتشيل 

تناك ةعزوملاو  ةعوبطملا  روصلا  نأب  اوأجافت  مهنكل  كلملا ، شاع  كلملا  تام  أدب 

ئنهملا دوفو  تفج  روفلا  ىلعو  طقف ، دسألا  ظفاح  ءارزولا  سيئرو  عافدلا  ريزول 

ثيح ءارزولا  ةسائر  ىلإ  اهراسم  لوحتو  بيطخلا ، رقم  ثيح  بلحو  قشمد  نم 

ةيموي تاس  موقت  يروسلا  بعشلا  عومج  تناك  ةرتفلا  هذه  لالخو  دسألا ، رقم 

ةيروسلا ةعاذإلا  تناكو  ةيروهمجلا ، ةسائرل  حشرتلاب  دسألا  ظفاح  بلاطم  ةيوفع ،

ظفاح ءاوللا  نيدصاق  ملعم » اي  ةنيفسلا  دوق  ..ملعم  اي  كادي  ملست   » ةينغأ عيذت 

عيذملا بعت  دح  ىلع  ىضوفلا » نم  دالبلا  ذقنأ   » يذلا عافدلا ، ريزو  دسألا 

، بعشلا ةبغر  ىلع  لوزنلل  دعب - يف  لاق  ك   - دسألا رطضا  عبطلابو  يروسلا ،

.ةقاشلا ةمهملا  هذهب  هل  بعشلا  فيلكت  لوبقو 

بعشلا دض  هرزاجم  تلاوت  رياربف ١٩٧١ ، يف ٢٢  مكحلا  دسألا  يلوت  درج 
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بعشلا باهرإل  ةركتبم  اقرط  دسألا  ماظن  عدتباو  ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  يروسلا 

ىلع ءادتعالا  لثم  فرطتلاو ، باهرإلا  ىلع  ءاضقلا  ىوعدب  تايرحلا ، عمقو  يروسلا 

لتقو تاكلتمملاو  لاومألا  ىلع  وطسلاو  تاياتفلاو ، ءاسنلا  فاطتخاو  نكاسملا  ةمرح 

ندملا طيش   » ىمسم تحت  دالوألاو ، تاجوزلا  مامأ  مهب  ليثمتلاو  جاوزألا 

ىرقلاو ندملا  قيوطتب  ةلومحملا  ىوقلاو  تابابدلاو  تاماوحلا  موقت  ذإ  ىرقلاو ،»

ةنيدملا مسقتو  مهتويب ، ثوكملاو يف  لوجتلا  عن  سانلا  رمؤيو  اهطيش ، داري  يتلا 

ايارسو ةصاخلا  تادحولاو  دونجلا  نم  ةبك  ةعومجم  عاطق  لك  ىلوتت  تاعاطق ، ىلإ 

، ةيفئاطلا بئاتكلاو  تارباخملا  رصانعو  دسألا ، تعفر  اهدوقي  يتلا  عافدلا 

نودتعيو نورمديو  نوبهنيو  نوقرسي  طيشمتلا ،»  » ءانثأ ءيش يف  لك  نوحيبتسيو 

، تاكاهتنالا هذه  ىلع  اًضرتعمو  اًجتحم  هتوص  عفري  نم  لك  نولتقيو  سانلا ، ىلع 

ءاسنلا يديأ  اوعطقو  ةلماك ، اًرسأ  اودابأ  ام  ًاثكو  ملسملا ، ناوخإلا  نم  هنأ  معاز 

ةيرق يف وأ  ةنيدم  ولخت  دكت  و  ةيبهذلا ، متاوخلاو  رواسألا  لجأ  نم  نهعباصأو 

تطشم ةح  ةنيدمو  ترم ، تطشم  ًالثم  بلحف  طيشمتلل ، تضرعتو  الإ  رطقلا 

فوخلا نم  ةلاح  يف  دالبلا  ترمتساو  ىرقلاو ، ندملا  رئاس  اذكهو  تارم ، عست 

ظفحل دسألا  مهب  ناعتسا  ةقزترملا  نم  تاباصع  مهو  ةحيبشلا ،»  » ببسب رعذلاو 

.ةضراعملا تبكو  هماظن  ناكرأ 

هنبا هدعب  ةسائرلا  بصنم  ىلوتو  دسألا ، ظفاح  يفوت  وينوي ٢٠٠٠  نم  رشاعلا  يف 

يروسلا بعشلا  سلجم  ىلع  ضرع  ءاتفتسا  رثإ  دسألا ،» راشب   » نويعلا بيبط 

رمعل دألا  دحلا  ضفخل  ةيروسلا ، ةيبرعلا  ةيروهمجلا  روتسدل  عيرس  ليدعتل 

رعلا ثعبلا  بزح  يدايقك يف  هنيكمتل  اًماع ، ثالثو  عبرأ  ىلإ  عبرأ  نم  سيئرلا 

ثِّرو لعفلابو  ةسائرلا ، بصنمل  بعشلا  سلجم  ىلع  هحيشرت  ضرع  نم  ارتشالا 

، ةنس وحن ٢٣  ةمكاحم  نودب  لاقتعالا  نهر  ديدج  حلاص  لظو  دسألا ، راشبل  مكحلا 
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ىضمأ يذلا  يساتألا  نيدلا  رون  كلذكو  سطسغأ ١٩٩٣ ، نجسلا يف ١٩  يفوت يف  ىتح 

نم يساتألا  لزنأ  ماع ١٩٨٠  يفو  ةمكاحم ، نود  نم  ةقيض  ةنازنز  نجسلا يف  اًماع يف   ٢٢

هتضواف تاطلسلا  تماقو  روصقلا ، يح  ةيربجلا يف  ةماقإلا  ديق  عضوو  ةزملا  نجس 

ماظن ةيعرشب  فرتعيل  ةيوجلا  تارباخملا  سيئر  يلوخلا  دمحم  لاجلا  قيرط  نع 

ناطرسب يساتألا  بيصأو  هنجس ، ىلإ  هتداعإ  ىلإ  تدأ  تاضوافملا  نكلو  دسألا ،

ىفشم ىلإ  لخُدأو  هتلاح  تروهدتو  بسانملا ، جالعلا  ةطلسلا  هل  مِّدُقت  ءيرملا و 

ةيسنرفلا تاطلسلا  تملع  ربمفون ١٩٩٢  يفو  رهشأ ، ةدمل ٤  يركسعلا  نيرشت 

لسرأف هجالع ، ىلوتت  نأ  ةيروسلا  تاطلسلا  ىلع  تضرعف  ةئيسلا  ةيحصلا  هتلاحب 

، هفعسي تقولا   نكلو  ربمفون  يف ٢٢  سيرابب  يرمألا  ىفشتسملا  ىلإ  يساتألا 

ةثالثلا زهاني  رمع  نع  ماع ١٩٩٢  ربمسيد  يف ٣  هلوصو  نم  عوبسأ  دعب  يفوتو 

.ةبيهم ةزانج  هل  تجرخو  صمح  هتنيدم  نفُدو يف  اًماع ، تسو 
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ةقلطملا ةطلسلا  كولس  بارطضا  نع 

دروفناتس نجس  ةبرجت 

The Stanford Prison Experiment
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يرمألا سفنلا  اع  ىلع  ةيكيرمألا  ةيرحبلا  تضرع  يضاملا ، نرقلا  تانيعبس  يف 

مهفو سفتل  دروفناتس ، ةعماج  فارشإ  تحت  ةبرجت  ليو  ودرابز » بيليف  »

دارفألا ىلع  ةيكولسلاو  ةيسفنلا  تاغتلا  مهفلو  نجسلا ، ثدحت يف  يتلا  تاعارصلا 

قيرط نع  تبكلاو ، عمقلاو  رهقلل  مهضرعت  دنع  وأ  ةقلطملا ، ةطلسلل  مهكالتما  دنع 

تنع ك  دارفألا ، ىلع  أرطتس  يتلا  تايغتلا  ةظحالمو  نجسل  ةاكاحم  ءارجإ 

ةباجتسا رابتخاو  ةيدرفلا ، ىلع  ةيعتجالا  فقاوملا  نايغط  ةوق  ةساردب  ةبرجتلا 

؟ اهدض نوكرحتيس  مهنأ  امأ  اهنولبقيس  له  ةيعمقلا ، ةمظنألل  بوعشلا 

صاخشألا نم  ةعومجم  نأ  ضرتفنل   » ًالئاق ةبرجتلا  هذه  فده  ودرابز  صخلو 

، نجسلا فورظل  ةلثم  فورظل  عضختس  اهنأ  تملع  ًايدسجو  ًايسفن  حيحصلا 

نوبيطلا صاخشألا  كئلوأ  رثأتيس  له  ةيندملا ، اهقوقح  ضعب  رسختس  اهنأو 

اذاملو رشلا ؟ ىلع  خلا  ىغطيس  له  رشلاب ؟ ءيلملا  ئيسلا  ناكملا  اذه  مهعضوب يف 

مأ نوجسملا ؟ ةعيبط  ببسب  له  ةرجلاو ؟ فنعلل  ًابصخ  ًاناكم  نوجسلا  حبصت 

»؟ اهسفن نوجسلا  نم  ةطلسلا  لكيه  لكآتلا يف  ثأتل  ةجيتن  اهنأ 

، اًيموي لباقم ١٥ $ عوطتم  ىلع  لوصحلل  فحصلا  ةبرجتلا يف  نع  نالعإلا  مت 

سطسغأ ١٩٧١، ىلإ ٢٩  ب ١٤  ام  ةرتفلا  عوبسأ يف  اهتدم  ةبرجت  ةكراشملل يف 

اصخش مهنم ٢٤  ودرابز  راتخا  اصخش ، باجتساو ٧٠  اًعساو  ًالوبق  نالعإلا  ىقالو 

مهكارتشاو ةيندبلا ، ةحصلاو  يسفنلا  رارقتسالا  ثيح  نم  ةالم  كألا  اوناك  طقف ،

قباوس يأ  نودب  مهعيمجو  هلاكشأو ، فنعلا  روص  لكل  ماتلا  ضفرلا  يف  اًعيمج 

اًعيمج مهو  ىطسولا ، ةقبطلا  نمو  روكذلاو ، ضيبلا ، نم  اوناك  مهتيبلاغ  ةيمارجإ ،

تعومجم ىلإ  ًايئاوشع  ةبلطلا  ةعومجم  تمسقو  ةيعماجلا ، ةلحرملا  يف  بالط 

نمو ناجسلا ، رود  تبعل  ىرخألاو  جاسملا  رود  تبعل  ةعومجم  تيواستم ،

ءانب مت  ناجسلا  رايتخا  نأ  نونظي  اوناك  مهنإ  دعب  يف  اولاق  جاسملا  نأ  ثملا 
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و دوقن ، ةعطق  مادختساب  ةعرقلاب  اوزرف  مهنأ  عقاولا  نكل  ربكألا ، مهداسجأ  ىلع 

سارحلا ملستو  تعومجملا ، ةينبلا ب  ثيح  نم  ةيعوضوم  قورف  ةيأ  كانه  نكت 

مهديوزت متو  ةيركسع ، ءايزأ  لحم  نم  مهسفنأب  اهوراتخا  تازبو  ةطرش ، تاواره 

هسفن ودرابز  حرتقا  جاسملا ك  عم  يرصبلا  لصاوتلا  بنجتل  ةسكاع  تاراظنب 

دقع دحاو ، مويب  رابتخالا  ءدب  لبقو  ةبرجتلا ، يف  نجسلا  ريدم  رود  بعل  يذلا 

، مهقتاع ىلع  عقت  نجسلا  ةرادإ  نأب  مهل  لاقو  سارحلا ، عم  ةيديه  ةسلج  ودرابز 

كالتماو ماظنلا  ىلع  ةظفاحملاو  نمألا  طبض  مهيلعو  نوؤاشي ، هوريدي ك  نأ  مهلو 

مهنأو مهتايح ، ىلعو  مهيلع  رطيسي  ماظنلا  نأب  جاسملا  راعشإ  ةرورضو  ةطلسلا ،

نادقفب مهراعشإ  بجيو  ناكملا ، اذه  ةطلُس يف  يأ  الو  ةيصخش  ةيرح  يأ  نوكل  ال 

يأ نود  كلذل  ةمزاللا  بادتلا  لك  ذاختاو  ةبرجتلا ، ةرتف  لالخ  ةيندملا  مهقوقح  لك 

طقف ةددحم ، تاهيجوت  وأ  طوطخ  وأ  دعاوق  يأ  دجوت  الو  عون ، يأ  نم  ةلءاسم 

ةيلاتلا لمجلا  ودرابز  مدقو  فرظ ، يأ  تحت  يدسجلا  فنعلا  مادختسا  عن 

ةجردو ءانجسلا ، ىدل  لومخلاب  اًساسحإ  اودلوت  نأ  مكنك   » صخلم لالخ  سارحلل 

مكنأب نورعشي  مهلعجي  فسعتلا  نم  ءيشب  اوحوت  نأ  نكمملا  نم  فوخلا ، نم  ام 

الو تايصوصخ  مهل  نوكت  نل  ..مهتايح  ىلع  رطيسن  اًعيمج  اننأبو  ماظنلا  نأبو 

فوس لكشلا  اذهب  قرطلا ، فلتخ  مهتيدرفو  مهتايصخش  نم  مهبلسنس  تاولخ ،

« ةطلس يأ  مهل  نوكت  نلو  ةقلطملا  ةطلسلا  انل  نوكت 

متيو دعوملا  حي  ىتح  مهتويب  يف  اورظتني  نأب  ءانجسلل  ليق  لباقملا  يف 

مهدايتقاو مهلاقتعاو ، حلسملا  وطسلاب  مهماهتا  مت  ريذحت  يأ  نودبو  مهؤاعدتسا ،

ىلع دافصألاب  لبكمو  مهدوجو ، نكامأ  نع  مهليلضتل  عألا  وصعم  مهلزانم  نم 

عاضخإ متو  ةطرشلا ، طابض  يز  اودترا  دقو  ناجسلا ، رود  اوبعل  نيذلا  بالطلا  دي 

طاقتلاو تصبلا ، ذخأو  ليجستلا ، اهيف  ا  ةيديلقتلا  لاقتعالا  تاءارجإل  ءانجسلا 
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ملع مسق  بادرس  ىلإ  مهوداتقاو  لاقتعالا ، تحت  مهقوقح  مهيلع  تيلت  ك  روصلا ،

نم مهفيظنتو  ةارع ، مهشيتفت  مت  ثيح  رابتخالل  دعملا  دروفناتس  ةعماجب  سفنلا 

جاسملا ىلع  ناكو  ةيلسانتلا ، مهئاضعأ  نم  ةيرخسلاب  سارحلا  أدب  عبطلابو  لمقلا ،

حجر رمأ  وهو  ةيطاطم ، لدانصو  ةيلخاد  سبالم  نود  نم  اًضافضف  ءادر  اودتري  نأ 

ةفولأم غ  ةينسج  تايعضوو  تاداع  عم  ملقأتلا  ىلع  مهربجيس  هنأ  ودرابز 

ىلع ماقرألا  تطيخ  دقو  همسا ، نع  اًضوع  مقرب  جس  لك  ىلإ  زمر  دقو  ةجعزمو ،

ول مهسوؤر ك  اودبتل  نوليانلا  نم  ةقيض  تاعبق  اودتري  نأ  مهيلع  ناكو  مهسبالم ،

مهنأ ىلع  مئاد  هبنمك  لحاكلا  دنع  ةغص  ةلسلس  تعضو  ك  اًما ، ةقولحم  اهنأ 

ةيعج نيزانز  ثالث  يروصلا  نجسلا  اذه  نمضتو  نودهطضمو ، نونوجسم 

، ةرسأ ةثالث  ىلع  ىوتحت  ةنازنز  لك  ةدحاولا ، ةنازنزلل  ةعبرم  تارتم  ةحاس ٥ 

لبق نم  فرغلا  ةيقب  تمدختساو  يدارفنالا ، سبحلل  ادج  ةغص  ةفرغ  ىلإ  ةفاضإ 

، تايرود لكش  ىلع  ماودب  سارحلا  عت  جاسملا  سكع  ىلعو  نجسلا ، سارح 

.اهئاضقنا دعب  مهتويب  ىلإ  نودوعي 

تاماك لالخ  نم  ةبقارملا  تحت  عّوطتملا  ةعومجم  تكُرت  ةبرجتلا  ءدب  عمو 

ام نود  ةسالسب  لوألا  مويلا  رمو  رشابم ، لخدت  نود  نكلو  توص ، تالجسمو  ةيفخ 

ةلممو ةليوط  ةبرجت  نوكت  دق  هذه  نإ   » لاق ودرابز  نأ  ةجردل  ركذلا  قحتسي 

ررق اثلا  مويلا  حابص  نكل يف  اًدبأ ،» ءيش  يأ  ثدحي  نأ  روصت  نك  هنأل ال  اًدج ،

نيزانزلا مامأ  سيراتملا  ةماقإب  يقيقح  نايصع  يف  اوأدبو  رومألا  ديعصت  ءانجسلا 

ءيش يأ  دض  حضاولا  نم  نكي  و  مقر ٨٦١٢ ، جسلا  ةدايقب  ةرسألا  مادختساب 

، لوهجم مهنوك  ىلع  نودرمتي  هتمرب ، عضولا  ىلع  نودرمتي  اناك  مهنكل  نودرمتي ،

مهرود نأ  اورعش  ارو  نيرخآلا ، ةبلطلا  ءالؤه  نم  رماوأ  عابتال  مهارارطضا  ىلعو 

تقولا لاوط  نودرمتي  جاسملاو  جاسمك ، مهرود  اوصمقتي  نأ  ةبرجتلا  كلت  يف 
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سبحلا مقر ٨٦١٢ يف  جسلا  عضو  مت  درمتلا  عدرل  باقعكو  ةحضاو ، بابسأ  نودب 

ةدع مهظاقيإ  متف  مهبيدأتل ، نيرخآلا  جاسملا  ىلإ  سارحلا  لوحتو  يدارفنالا ،

فيظنتك ةعيضو  ةيدسج  ماه  نوموقي  سارحلا  مهلعجو  ليللا ، فصتنم  تارم يف 

.ةرطيسلا ماكحإو  باقعلا  نم  ءزجك  ةيراعلا ، مهيديأب  ضيحارملا 

ىلع ءاضقلل  ةيفاضإ  تاعاس  لمعلل  سارحلا  عوطت  وه  بارغتسالل  ثملا  ناك 

...رجأ نودب  اهنأ  مهملع  مغر  درمتلا ،

مهضعب دض  مهوضرحيو  ءانجسلا  اوقرفي  نأ  سارحلا  لواح  ةيلاتلا  مايألا  يف 

، ئيسلل ىرخألاو  نيديجلل  ةدحاو  تنازنز ، ىلإ  مهميسقت  لالخ  نم  ضعبلا ،

، ءانجسلا اًرس ب  مهعرز  مت  نيربخم  كانه  نأ  ىلإ  كلذ  ءارو  نم  ءانجسلا  اومهويل 

تلعج سارحلا  تاقياضم  نكل  بك ، در  يأ  كلذ  دعب  رهظي  ملف  ةطخلا  تحجنو 

ودرابز نكل  ةبرجتلا ، ةرداغم  ودرابز  نم  بلطي  مقر ٨٦١٢  جسلا  درمتلا  دئاق 

رصأ نإ  ةمارغ  عفدب  هددهو  ضفر ، نجسلا  ريدم  رود  لعفلاب  صمقت  دق  ناك  يذلا 

ٍشاوو ربخمك  لمعي  نأ  لباقم  ةلماعملا  سحتب  هدعو  لباقملا  يفو  ليحرلا ، ىلع 

ليحرلا مهنك  نل  مهنأ  ءانجسلا  يقاب  ربخيل  هتنازنز  ىلإ  داعف  جاسملا ، هئالمز  ىلع 

تاسرم اولمتحاو  ءانجسلا  اعف  ةرطيسلا ، نع  رابتخالا  جرخ  ام  ناعرسو  اًدبأ ،

اوركذتو ةقلطم ، ةطلس  مهيدل  نأب  اورعش  نيذلا  سارحلا  يديأ  ىلع  ةنيهمو  ةيداس 

ازايتما تامحلا  ىلإ  لوخدلا  راصو  ناوق ، ال  يه : ةبعللا  ةديحولا يف  ةدعاقلا  نأ 

، ئيسلا ةنازنز  تيمس  م  دئاسولاو  شرفلا  جارخإ  متو  جسلا ، هنم  مرحي  دق 

هنم ءانجسلا  مرح  ام  ًاثكف  ماعطلا  امأ  طالبلا ، ىلع  ةارع  مونلا  ىلع  ءانجسلا  ربجأو 

لالذإلاو يسنجلا  شرحتلل  اوضرعتو  ءانجسلا ، ىلع  يرعلا  ضرفو  باقعلل ، ةليسوك 

امإ قرط ، ثالث  ىدحإب  اوباجتسا  ءانجسلا  نأب  لاق  ودرابز  ناجسلا ، لبق  نم 

.ةعاطلاو خوضرلاب  امإو  رايهنالا ، امإو  طاشنب ، ةمواقملا 
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، ليللا لالخ  ةصاخو  سارحلا  ضعب  دنع  يداسلا  كولسلا  دادزا  ةبرجتلا  مدقت  عم 

دقو ضاحرملا  لوخدل  ءانجسلا  اوفصف  ةأفطم ، تناك  تاماكلا  نأ  اونظ  ثيح 

ىدل فّسعتلاب  روعش  ىرس  ك  مهلجرأ ، لسالسو يف  مهسوؤر  ىلع  اسايكأ  اوعضو 

رخآلا ضعبلا  ماقو  ماعطلا ، نع  بارضالا  نالعإو  نايصعلاب  مهضعب  ماقو  جاسملا ،

روعشو ةيسفن  تارايهنا  نم  مهضعب  اع  نيب  نجسلا ، نم  بورهلل  طيطختلاب 

ءانجسلا نم  ةسمخ  رهظأو  يبصع ، رايهنا  تالاح  روهظ  ىلإ  ىدأ  ام  بعرلاب ،

يف سارحلا  أدب  انه  نمو  داحلا ، قلقلاو  ءاكبلا  نمضتت  ةفرطتم  ةيبلس  رعاشم 

نأب رابتخالا  ىلع  نوفرشملا  لاقو  افنعو ، ةوسق  كأ  صاخشأ  ىلإ  يرذجلا  لوحتلا 

مظعم نإ  ىتح  ةيقيقح ، ةيداس  ًالويم  رهظأ  ًابيرقت  سارح  ةثالث  لك  نم  ادحاو 

.اهل ددحملا  تقولا  لبق  ةبرجتلا  ضاهجإ  مت  امدنع  اوجعزنا  سارحلا 

كلذ ادبو  اًما ، مهراودأ  اوصمقت  كراشملا  نأ  اهدافم  ةركف  ودرابز  راثأ  دقو 

، ةدملا ضيفختل يف  تابلط  ميدقت  مهناكمإب  نأ  ءانجسلا  ىلع  ضرُع  امدنع  اًحضاو 

اومدقتو ضرعلا  اذه  ىلع  ءانجسلا  ةيبلاغ  قفاوف  هيلع ، قفتملا  رجألا  ءاغلإ  لباقم 

تضفر امدنعو  ةلماك ، مهتاقحتسم  نع  لزانتلا  لباقم  نجسلا  ةدم  ضفخ  تابلطب 

راثأ ام  وهو  رابتخالا ، نم  باحسنالا  مهنم  يأ  ررقي  ددملا ،  ضفخ  تابلط 

وهو اًفلس ، هنع  لزانتلاب  اولبق  م  كأ  مهفلكيل  نكي  باحسنالاف   بارغتسالا ،

ام ةيعقاوب  ساسحإلا  ةبرجتلا  هذه  يف  نولماعلا  دقفو  هنوضاقتيس ، يذلا  رجألا 

ةبسنلاب ىتح  ةحضاو  غ  ةقيقحلا  بو  رهاظتلا  ب  دودحلا  تتابو  ثدحي ،

سيئر هرودب  بثك  نم  سارحلل  ءيسملا  كولسلا  بقار  يذلا  هسفن  ودرابزل 

مويلا ىتح أ  كلذ  رمتساو  ةيملع ، ةبرجت  ىلع  فرشي  سفن  اع  هرودب  ال  سرحلا ،

كاذنآ ودرابز  ةبيطخ  شتالسام » انيتسيرك   » ةثحابلا ترضح  يذلا  سداسلا 

رارمتسالا ةيقالخأب  تككشو  نجسلل ، راكلا  عضولا  نم  تمدصو  اًقحال ، هتجوزو 
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ودرابز مهيف  ن  اهيف  اوطقس  يتلا  ةبوبيغلا  نم  عيمجلا  قيفتل  ةبرجتلا ، هذهب 

دعوملا لبق  رابتخالا  ضاهجإ  ودرابز  ررق  هيلع  ءانبو  رودلا ، جمدنا يف  يذلا  هسفن 

.طقف مايأ  ءاضقنا ٦  دعب 

نأب لوقت  يتلاو  اكملا » بيسنتلا   » ةركف رابتخالل  ةيثراكلا  جئاتنلا  تمعد 

ءيش يأ  نم  كأ  رابتخالا ، يف  دارفألا  كولس  ببس  يذلا  وه  عقاولا  وأ  عضولا 

ةبيطلا ةياغ  يف  ودبي  نأ  نك  روتاتكيدلا  مكاحلا  نأ  يأ  مهتايصخش ، ثوروم يف 

ةبسنلاب هتاذ  رمألا  هتاطلس ، ةسرم  ناكم  نع  اًديعب  دجوي  امدنع  مارتحالاو 

ةياغ يف  مهدجت  دقف  هفالخو ، بيذعتلاب  مهتملا  ةلودلا  نمأ  طابضو  نيدالجلل 

ثأت  » هباتك ودرابز يف  لاق  اًقحالو  مهلمع ، نكامأ  ونحلاو يف غ  يقالخألا  يقرلا 

نم طقف  ليلق   » نإ  The Lucifer Effect وأ ناطيشلا »

ىلع اوظفاحو  ةرطيسلاو ، ةوقلا  مادختسال  فقوملا  تاءارغإ  ةمواقم  اوعاطتسا 

صخلو ةليبنلا ،» ةعومجملا  هذه  نمض  نم  نكأ  ديكأتلاب   قئال ، يقالخأ  رهظم 

ناسنإلل ةقلُطملا  ةطلسلاو  ةوقلا  فورظ  ترفاوت  اذإ  هنأب  ةبرجتلا  نع  هجاتنتسا 

فّسعتلاو مُلظلاب  روعشلا  يدؤي  لباقملا  يفو  مُلظلاو ، فّسعتلا  ىلإ  هب  يدؤتس  اهنإف 

ةطيحملا فورظلا  عم  ملقأتلا  امإ  اهتجيتن  نوكي  ةددعتم ، ةيسفن  ضارمأ  روهظ  ىلإ 

ةنكمملا لئاسولا  لكب  ةروثلا  امإو  عْمَقلاو ، لُذلا  رعاشم  تبك  عم  اهل  عايصنالاو 

، اهمادختسا ىلع  ةبترتملا  بقاوعلا  وأ  لئاسولا  هذه  ةيعرش  نع  رظنلا  فرصب 

.ةيرشبلا سفنلا  ام يف  أوسأ  جرختو  ناسنإلا  حمالم  نم  ُغت  ةقلطملا  ةطلسلاو 
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( ةينيفوشلا  ) ةطرفملا ةينطولا  بارطضا  نع 
(The exaggerated patriotism) chauvinism
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سالوكين  » دلو ماعلا ١٧٨٠ ، اًديدحتو يف  ةيسنرفلا  ةروثلا  نم  ماوعأ  ةعست  لبق 

نيأ  » ةظفاح « Rochefort روفشور  » ةيدلب يف  « Nicolas Chauvin نافوش

عم ىلوألا  ةيسنرفلا  ةيروهمجلا  شيج  عوطت يف  رشع  ةنماثلا  نس  يفو  اسنرف ، يف  « Ain

ةرادإلا ةموكح  لزعب  ماعلا ١٧٩٩  ماق يف  يذلا  تربانوب ، نويلبان  مجن  غوزب  ةيادب 

لصنقلا بصنم  هسفنب  وه  ّدلقتو  لصانق ، نم ٣  ةفلؤم  ةموكح  اهنم  ًالدب  أشنأو 

.اسنرف ىلع  اروطاربمإ  هسفن  نالعإ  ىعس يف  مث  لوألا ،

لشف نم  مغرلا  ىلع  هل ، اًصلخمو  هب  ًيتم  نويلبان ، بحب  اًسووهم  نافوش  ناك 

ةيركسعلا هتالمح  لك  ةرركتملا يف  هازهو  ةلودلا ، نوؤش  ةرادإ  يرزملا يف  نويلبان 

يف ءاركنلا  هتزه  نم  مغرلا  ىلعو  اهغو ، اينابسإو  ايلاطيإو  ايسورو  رصم  ىلع 

دق هسفن  الوكين  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  «، waterloo ولرتوو  » يف ةخألا  هتكرعم 

هنونجو نويلبان  عطأ  ءارج  نم  ةيركسعلا  هتمدخ  ءانثأ  ةرم يف  وحن ١٧  بيصأ 

دق هسفن  نويلبان  نإ  لاقيو  نويلبانل ، هئالو  اًرباثم يف  نافوش  رمتسا  دقف  رمتسملا ،

.كنرف هردق ٢٠٠  اًشاعمو  فرشلا  ةقوج  ةيلاديم  هحنم 

اًرربمو هل  ةدشب  اًبصعتم  تربانوب ، ماظن  نع  اًسرش  اًعفادم  نافوش  الوكين  لظ 

لحري نأ  موي  طقست  فوس  اسنرف  نأبو  هتيرقبعب ، اًعنتقم  هتاقافخإ ، لكل  ًافرتحم 

نافوش ناك  هسفنب ، هسفن  اهيلع  بصن  يتلا  ةيروطاربمإلا  شرع  كرتيو  نويلبان 

تاحطشلاو ماظنلا  داقتنا  ىلع  أرجتي  نم  لك  ةينالقع  وأ  قطنم  يأ  نودب  مجاهي 

كلت لك  قدصي  وه  لب  اًقفانم ، رربي  وه ال  نطولل ، ودع  هنأب  همهتيو  ةينويلبانلا ،

عفنتسملا وأ  نيديفتسملا  نم  هسفن  نافوش  نكي  ةبرغلل ،  ايو  تاداقتعالا ،

نم رمألا  ةقيقح  يف  ناك  اًما ، سكعلا  ىلع  لب  ًايونعم ، وأ  ًايدام  ءاوس  ماظنلاب ،

بح ةالاغملا يف  ةرهاظ  تبقل  همسا  نمو  تربانوب ، ماظن  نم  ةوارضبو  نيررضتملا 

، ةيركسعلا هداجمأو  ةفئازلا  هتمظعو  نطولا  قوفتب  رربملا  غ  ناإلاو  نطولا ،
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ةينيفوشلاب فلاخملا  يأرلا  قحت  عم  ماظنلا  نع  القعلا  غ  عافدلاو 

.chauvinism

اًديفتسم ماظنلا ، نم  نكي  مأ   اًررضتم  ناك  ءاوس  نطاوم ، لعجي  يذلا  ام  نكل 

؟ وذحلا اذه  لثم  وذحي  نأ  ماظنلا ، نم  ديفتسم  مأ غ 

The Righteous Mind حلاصلا لقعلا  هباتك  يف 

كلسي اذامل   Jonathan Haidt تدياه ناثانوج  .د  يقالخألا  سفنلا  اع  رسفي 

ربتخا امدنع  عجرت  بارطضالا  اذه  ةيادب  نإ  لوقيف  كولسلا ، اذه  لثم  ضعبلا 

هيلإ مضني  ىوق  نايك  ىلإ  هتجاحب  رعشو  رطخلا ، موهفم  هتايح  ةرم يف  لوأ  ناسنإلا 

ةغللاو ضرألا  هنوكراشي  نيذلا  هناج  يف  نايكلا  اذه  دجوو  نامألاب ، رعشي   

لخاد تعرز  ناطوالل ، ءتنالا  قلخ  ةيادب  عمو  نطولا ،»  » أشن انه  نمو  ةفاقثلاو ،

يف ءالولا »  » موهفم نرتقاو  ةنايخلا ،» و« ءالولا ،»  » لثم ةديدج  ميهافم  نطاوملا » »

رعشيو نامألاب ، هرعشتو  هنضتحت  ةنيعم  ةعومجم  ىلإ  ءتنالاب  يعاواللا  لقعلا 

جراخ درطلا  نم  فوخلاب  نرتقا  دقف  ةنايخلا »  » موهفم امأ  اهيلإ ، ءتنالا  رخفلاب يف 

ىتحو اذل  ةدحولاو ، فوخلاو  قلقلا  روعشل  ىرخأ  ةرم  ةدوعلاو  ةعومجملا ، كلت 

فعضلاو ةدحولاو  قلقلاب  ةنرتقملا  ةنايخلا »  » ةهبش نم  هكولس  ىلع  ناسنإلا  رطيسي 

لقعلا ىضاغتي  نامألاب ، هرعشي  يذلا  نايكلاو  ةيوقلا  ةعومجملا  نم  جورخلا  لاح 

وأ ماظنلا  نع  جورخلا  كفتلا يف  ةيحان  هعفدي  نأ  نك  ام  لك  نع  اًيئاقلت  يعاواللا 

سكع يه  تافرصت  نم  هنع  ىضاغتي  ام  ناك  ول  ىتح  هداقتنا ، درجم  ىتح 

تحت ضضم ، ىلع  ًايصخش  هيضاغت  رربيو  ماظنلا ، تافرصت  رربيف  اًما ، هتاداقتعا 

يعاودلا «، » ةيلاحلا فورظلا  «، » ايلعلا ةحلصملا  «، » ةرورضلا  » ةيعون نم  تايمسم 

الف نطابلا ، لقعلا  ىلع  رطيسي  لاصفنالا  نم  فوخلا  نأل  كلذ ، ىلإ  امو  ةينمألا »

كفتلا يف نم  نيرخآلا  عن  نأ  لواحيو  لب  كفتلا ، نم  هلقع  عن  طقف  هلعجي 
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.ماظنلا ءادأ 

درجم ببستيو  قلطملا ، يف  ةعومجملل  ءتنالا  حبصي  امدنع  ةروطخلا  نمكت 

رعذلاو بارطضالا  فالتخالا ، ىتح  وأ  ةعومجملا  ءارآ  نع  لاصفنالا  يف  كفتلا 

نطولل ءتنالا  لوحتيف  ماظنلاو ، نطولا  ب  مخضلا  قرافلا  بوذيو  ديدشلا ،

ناسنإلا ياعم  غتت  نأ  نك  طقف  اهدنع  تقؤملا ، ماظنلل  سيدقت  ىلإ  مئادلا 

نجسلاو ملظلا  معديف  هئدابمو ، همض  دض  وه  ام  لك  لعفيو  ةيقالخألا ،

اذه ةيح  ةجحب  نطولا ، ءادعأ  مهربتعي  نيذلا  ماظنلا ، يضراعمل  لتقلاو  بيذعتلاو 

ةيحل يرورضو  يقالخأ  وه  هتاداقتعا  ب  ضقانتلا  اذه  نأ  عنتقيو  نطولا ،

.ةيجراخلا تاططخملاو  تارماؤملا  سواله  ءادب  ًاباصم  نوكي  ام  ًاادو  ةعومجملا ،

قرافلا ب نأ  الإ  ةينطولا ، نم  ةعبان  مهتافرصت  نأ  نوينيفوشلا  يعدي  ام  ًااد 

، ماظنلل ءتنالا  ىهف  ةينيفوشلا  امأ  نطولل ، ءتنالا  يه  ةينطولاف  عساش ، نثالا 

نإ  » زيلجنإلا لوقيف  ةيرصنعلا ، عاونأ  نم  عون  ربتعي  ةينيفوشلا  حلطصم  نإف  كلذلو 

chauvinism is ةرخاف ةلح  ىدترت  ةيرصنع  يه  ةينيفوشلا 

.«racism wearing a tuxedo

يسنرفلا جرخملاو  تايحرسملا  يبتاكل  ةيلزه  ةيحرسم  ةيمستلا  عاشأ 

يذ طيرشلا  «ـ ب تيمس   Cogniard brothers دراينوك نيوخألا  نيروهشملا 

ةيحرسملا يف  رهظو  ، La Cocarde tricolore ةثالثلا » ناولألا 

ىحضأ ةيعبتلابو  ةطرفملا ، ةينطولا  بارطضاب  باصملا  نافوش  سالوكين  ةيصخش 

ةعجلل القعاللاو  طرفملا  زيحتلا  نمضتت  تالالد  رضاحلا  تقولا  يف  حلطصملل 

هاجت ةيهاركلاو  دقحلاو  بزحتلا  نمضتي  امدنع  ةصاخو  درفلا ، اهيلإ  يمتني  يتلا 

.ةسفانملا تاعجلا 
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لاصفنالا نم  فوخلا  بارطضا  نع 
ليبأ ةضقانتم 

Abilene Paradox
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ناوخإلا ةعج  تايشيليم  لبق  نم  بيذعتلاو  فنعلا  ثادحأ  عالدنا  ذنم 

اًقحال تفرع  يتلاو  يروهمجلا ، رصقلا  طيحم  يف  مصتعملا  دض  ملسملا  ،

علخل عقاولا  ضرأ  ىلع  داج  كرحتل  ةيدجلا  تاوطخلا  تأدب  ةيداحتالا ، ثادحأب 

بابشلا ضعب  اهدوقي  يتلا  در  ةكرح  ترهظو  يسرم ، دمحم  اوخإلا  سيئرلا 

، ةركبم ةيسائر  تاباختناب  ةبلاطملاو  يسرم  نم  ةقثلا  بحسل  تعد  يتلاو  ضراعملا ،

اهيف كراشو  اهمعد  وينوي ٢٠١٣ ، نم  ثالثلا  أدبت يف  ةدشاح  تارهاظم  قيرط  نع 

ىلإ عبطلاب - ةيمالسإلا  ىوقلا  ادع  ام   - مهتاهجوت فلتخم  ىلع  ةضراعملا  فئاوط  لك 

اًيلعف رمألا  ىهتناو  ةيرصملا ، ةطرشلاو  شيجلا  لبق  نم  حوضولا  ديدش  معد  بناج 

دمحم مكح  ءاهنإ  يسيسلا  ، حاتفلا  دبع  لوأ  قيرفلا  عافدلا  ريزو  نالعإب  ويلوي  يف ٣ 

روصنم . يلدع  راشتسملا  ايلعلا  ةيروتسدلا  ةمكحملا  سيئرل  ةطلسلا  ميلستو  يسرم ،

اوبعل نيذلا  راوثلا ، ركسعم  اًحضاو يف  ماسقنالا  ادب  ثادحألا ، بخص  ءاهتنا  دعب 

نيذلا مهنم  ةيبلغألاف  ةطلسلا ، يديؤم  نم  نآلا  اوتابو  قباسلا ، ةضراعملا يف  ارود 

، ةدسافلا كرابم  ةلود  ءاهنإب  نوداني  ةمرصنملا ، ةليلقلا  ماوعألا  ناديملا يف  اوفقو يف 

نيدانم ةثلاث  اوفقو  مث  ركسعلا ، مكح  طوقسب  نوداني  ناكملا  سفن  اوفقو يف  مث 

، يركسعلا مكحلا  اياز  نونغتي  مويلا  اوتاب  ملسملا ، ناوخإلا  مكح  طوقسب 

دح ىلع  دالبلا » تبرخ   » يتلا ةروثلا  يف  اًموي  مهتكراشمل  مهفسأ  نع  نوبرعيو 

تلاط يتلا  ءامدلا ، كفسو  بيذعتلاو  تالاقتعالا  ةتش  لكبو  نوديؤيو  مهبعت ،

مشلا « ـ ب مهوبقل  نيذلاو  مهفقوم ، ىلع  اولظ  نيذلا  قباسلا  مهءالمز 

ةلودو لضفأ  نطوب  مهملحب  ثبشتملا  ءالؤه  ىلع  ةيرخسلا  نم  عونك  ةلكلا »

دق ةروثلا  نأل  ةكلهتلا ، رص يف  نوقلي  اوداك  مهنأب  مهايإ  مهتم  ةثيدح ، ةيندم 

دالبلا مكح  ىلإ  اولصي  ناوخإلا   نأ  سانتم  وأ  سان  ناوخإلا ، مكح  رصمل  تبلج 

نوقباسلا نويروثلا  فتكي  هيعارصم ،  ىلع  بابلا  ركسعلا  مهل  حتف  نأ  دعب  الإ 
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ةموصخلا عضوم  يف  يسيسلا ، حشرتلو  يركسعلا  مكحلل  ضراعملا  اوعضو  لب  كلذب ،

راوثلا ءالؤه  ىرابتو  هتاذ ، دح  ًافده يف  مهتعمس  نمو  مهنم  لينلا  راصو  ةسفانملاو ،

، هاوفألا ميمكتب  تايرحلاب ، اًموي  اودان  نم  للهو  مهنم ، ةيرخسلا  يف  نوقباسلا 

تراص لب  هجمانرب ، فاقيإ  ىلع  فسوي » مساب   » ربجأ نأ  موي  ًابرط  اوصقرو 

اذامل نكل  مهسفنأ ، ناوخإلل  مهتوادع  نم  كأ  ةروثلا ، ملحب  ثبشتملل  مهتاودع 

؟ كلذ ثدح 

ساسكت ةيالوب  ناملوك  ةعطاقم  جراخ  فيص ١٩٦٠  نم  ةرارحلا  ديدش  موي  يف 

ءودهب ونيمودلا  بعلت  ةيخرتسم  اهلمكأب  ةرسألا  تناك  ةهظلا  ةعاس  يفو  ةيكيرمألا ،

ىلإ ةلحر  باهذلا يف  ةأجف  ةجوزلا  دلاو  حرتقا  نأ  ىلإ  ءاوهلا ، ةفيكملا  لزنملا  ةفرش  يف 

.ءاشعلا دصقب  طقف  لشلا  وحن  ًاليم  وحن ٥٣  دعبت  يتلا  « Abilene ليبأ  » ةنيدم

لظ اًصوصخ يف  ةقهرمو ، ةيبغ  عيمجلل  ةركفلا  ودبت  نأ  دب  ناك ال  ىلوألا  ةلهولل 

يأ ىلع  دبي  ةبارغلل   اي  نكل  قفألا ، حولي يف  يذلا  رابغلاو  ةعفترملا  ةرارحلا  ةجرد 

، ةعئار ةركف  اهنأ  اهتفصوو  ةركفلا  روفلا  ىلع  ةجوزلا  تديأف  ضارتعالا ، مهنم 

ةليوط ةفاسملاف  ضفرلل ، ةيقطنم  ًابابسأ  كل  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  جوزلا  لعف  كلذكو 

ام جراخو  عيطقلا ، يأر  نع  جورخلا  ةيشخ  لعفي  هنكل   ةرارحلا ، ديدش  وجلاو 

مألا ةحارب  للعت  ةعومجملا - ىأر  يغت  خأ يف  لمأكو   - هنكل ةعومجملا ، هب  بغرت 

ىتح ةقفاوملل  اًعفد  اهعفدي  ناك  كلذب  هنأ  كردم  غ  باهذلل ، اهضفر  نم  هفوخو 

ىلع ترطيس  دق  عيطقلا  نع  جورخلا  ةركف  نم  فوخلاف  رمألا ، ضفرتس  تناك  ول 

ةرتف ذنم  بهذت  اهنأب   ةللعم  ةقفاوملا ، ديكأت  تدا يف  لب  مألا ، تقفاوف  عيمجلا ،

رابغلاو ةرارحلا  ديدش  ناك  قيرطلاف  تبهذ ، ام  اهتيل  ايو  ةلئاعلا  تبهذو  ةليوط ،

اولصو امدنعو  مهقيض ، قوف  اًقيض  مهديزيل  قرعلا  يف  ةقراغلا  مههجوب  قصتلي 

اوفرصناف قيرطلا ، ءوُس  ردقب  ةياغلل  ًائيس  ماعطلا  ناك  ءاشعلا ، لوانتل  معطمل 
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لاق لصاوتملا ، كاهنإلا  نم  ةلماك  تاعاس  عبرأ  دعب  اولصوو  لزنملا ، ىلإ  نيدئاع 

، ةعئار ًةلحر  تناك  دقل   » ةلحرلل ئيسلا  ثأتلا  فيطلت  ًالواحم  ًالماجُم  مهدحأ 

اهنكلو لزنملا ، ءاقبلا يف  اهل  لضفألا  نم  ناك  هنإ   » ةجوزلا مأ  تلاقو  كلذك ،»؟ سيلأ 

نكأ   » جوزلا لاقو  اًدج ،» سمحتم  نيرخآلا  ةثالثلا  تدجو  مهتقفرب ح  تبهذ 

ةجوزلا تلاقو  عيمجلا ،» ءاضرإ  طقف يف  بغرأ  تنُك  انأ  ِهب ، انُمق  ا  مايقلل  اًرورسم 

باهذلا يف  ِةبغرلل  ًةنونجم  نوكأ  دق  نيديعس ، مكئاقبإل  مكتقفرب  تبهذ  انأ  »

هنأل طقف  كلذ  حرتقا   » هنإ ةجوزلا  دلاو  لاق  مث  هذه ،» سمشلا  ةرارح  اًجراخ يف 

اوررق مهنأل  ةحلاو  ةشهدلاب  عيمجلا  بيصأ  للملاب ،» نورعشي  دق  نيرخآلا  نأ  نظ 

مهنأ اوفرتعا  دق  مهعيمج  نإ  لب  طق ، اهب  مهنم  دحأ  بغري  ةلحر   باهذلا يف  اًعم 

.كلذب اوفرتعي  نكلو   لزنملا ، ءاخرتسالاو يف  ءاقبلا  اولّضف  دق 

ةعماجب روسيفوربلا   Jerry B. Harvey يفراه يج  بتك  ماع ١٩٧٤  يف 

The لبأ ةضقانتم  ناونعب  ةهش  ةلاقم  نطنشاو ، جروج 

لاكشأ نم  ًالكش  دعت  يتلا  لبأ  ةرهاظ  نع  اهيف  ثدحتو   Abilene Paradox

يذلا عيطقلا ، نع  جورخلا  نم  فوخلا  ةفاقث  ببسب  يعجلا ، ثأتلا  وأ  عوضخلا 

نأ ينعي  يذلاو  ، separation anxiety لاصفنالا قلق  بارطضاب  اًيملع  فرعي 

لاصفنالا قلق  رثؤيو  ةعومجملا ، هديرت  ام  سكع  فرصتلا  اًدبأ  لضفي  ةداع ال  درفلا 

نع تاقوألا  بلغأ  درفلا يف  ينثيو  رشابم ، لكشب  ةعجلا  كولس  ىلع  عيطقلا  نع 

عيطقلا نع  لاصفنالا  نأل أ  هئاوهأ ، ءارو  يعسلا  وأ  ةحارصب  هرعاشم  نع  بعتلا 

درفلا ثبلي  ةرتف ال  دعبو  ةيقيقحلا ، ءارآلاو  ءاوهألا  تبك  نم أ  اًماليإ  دشأ  نوكي 

ناك ول  ىتح  هنع  عفادملا  دشأ  نم  صيو  ةعجلا  يأرب  اًما  عنتقي  نأ  امإ 

ةعاجشلا هسفن  دجيو يف  ىرخأ  ةرم  هلقع  ديعتسي  نأ  امإو  ةيادبلا ، هل يف  اًضراعم 

هئارآ نع  ربعيو  يعجلا ، عوضخلا  ةجوه  ءوده  دعب  عيطقلا ، نع  جورخلل 
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درفلا جضن  ىد  ةرشابم  قلعتي  قحاللا  يغتلا  اذهو  ةعجلا ، ءارآل  ةضقانملا 

ريربتل ةداع  ةيرظنلا  هذه  مدختستو  هتيصخش ، ةوقو  ةيسفنلا  هتحص  ةمالسو 

ضقانتلا طسبم ، لكشب  رسفتو  ماع ، لكشب  ةايحلا  ةئيسلا يف  تارايخلاو  تارارقلا 

مهريربتو وينوي ، ثادحأ ٣٠  دعبو  لبق  يروثلا ، نم  مخض  ءزج  كولس  لئاهلا يف 

نم مهيقيو  مهرئض  يضري  لكشب  ىروشلا ، سلجم  تالاقتعاو  ةعبار  ةحبذمل  الثم 

.عيطقلا نع  لاصفنالا  أ 
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يعجلا داهطضالا  باهر  نع 

« مزقلا ةيناودع  »
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ةليل اسنرف  تشاع  ماعلا ٢٠١٥ ، نم  ربمفون  نم  رشع  ثلاثلا  ةعمجلا  ءاسم  يف 

، ةجرح تالاح  مهنيب ٨٠ يف  باصم ، ًاليتق و٣٠٠  نم ١٢٨  برقي  ام  تفلخ  ةيماد 

قطانم ةدعب  نئاهر  زاجتحاو  نانلا  قالطإ  تايلمعو  تاجفتلا  نم  ةلسلس  رثإ 

ثداوح ةيباهرإلا ٧  ثداوحلا  كلت  تغلبو  سيراب ، رونلا  ةمصاع  نم  ةقرفتم 

.ةمظنمو ةبقاعتم 

معطم ناحلسم  محتقا  ذإ  اسنرف ، تيقوتب  ًءاسم  ةعساتلا  ما  تناك يف  ةيادبلا 

نم نانلا  قالطإب  اردابو  سيراب ، يف  ةرشاعلا » ةرئادلا  «ـ ب عقاولا  نويراكول » »

ةباصإو يسنرف  لتقم ١٠  نع  رفسأ  م  معطملا ، داور  ىلع  فوكنيشالك »  » ةحلسأ

يذلا سنارف ،» يد   » داتسا طيحم  دهش  ًءاسم ، عبرلا  الإ  ةرشاعلا  ةبارقو  نيرخآ ،

سيئرلاو عجشملا  فالآ  روضحب  ةيدولا ، ايناملأو  اسنرف  ةارابم  فيضتسي  ناك 

سيئرلا جارخإل  تاطلسلا  تعفد  ةيلاتتم ، تاراجفنا   ٣ دنالوأ ،» اوسنارف   » يسنرفلا

سيئرو هتيلخاد  ريزوب  هسأرت  يذلا  ةمزألا » عتجا   » ىلإ اهنمو  هيزيلإلا »  » رصق ىلإ 

اًروهظ ةمصاعلا  عراوش  نم  ددع  دهش  قئاقدب ، داتسالا » تاجفت   » دعبو ءارزولا ،

عراش اهنم  ةفاثكب ، ءاوهلا  يفو  ةراملا  ىلع  نانلا  تقلطأ  يتلا  ةحلسملا  رصانعلل 

بناج ىلإ  نثا ، حلسم  لبق  نم  يران  رايع  وحن ١٠٠  قالطإ  دهش  يذلا  نوراش » »

« رفوللا فحتم   » ةقطنمو زلآ » رجاتم   » طيحم اهدهش  يتلا  ةيومدلا  تاكابتشالا 

نم كأ  عمجتو  كلذ ، دعب  ثادحألا  تروطتو  ةمصاعلا ، طسوب  وديبموب » زكرم  و«

مث تلوف ،» رافيلوب   » عراش نم  بيرقلا  نالكتاب »  » حرسم نم  برقلاب  اًحلسم   ٦٠

، حرسملا لخاد  ةنيهر  نم ١١٢  برقي  ام  اوزجتحاو  حالسلا ، ةوقب  مهضعب  هلخد 

بسحبو جرفتم ، روضحب ١٥٠٠  سيدفوأ » لجيإ   » ةقرفل اًضرع  دهشي  ناك  يذلا 

حلسم غ وحن ٣  نإف  حرسملا ، لخاد  اًدوجوم  ناك  يذلا  ابوروأ ١ »  » ةانق لسارم 

ةدمل نيرضاحلا  ىلع  اوشع  لكشب  رانلا  قالطإ  اوأدبو يف  حرسملا ، اولخد  مثلم 
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لواحو نيرضاحلا ، ب  بعرلا  رشتنا   » اًفيضم ةعاسلا ، عبر  ىلإ  قئاقد  نم ١٠ 

صاصرلاب مهتحلسأ  ةئبعتل  تقولا  حلسملا  ىطعأ  طبختلا  نأ  غ  برهلا ، عيمجلا 

«. تارم  ٣

يفشتلاو ةتشلا  مك  هراثأ  ام  ردقب  ةشهدلاو ، بارغتسالا  اهتاذ  ةثداحلا   ت 

ةيمالعإلا تبتكف  يلاحلا ، ماظنلل  نيديؤملا  مالعإلا  زومر  نمو  يرصملا ، نم  رداصلا 

ةنجل تعبن  نيزواع  : » twitter عقوم ىلع  اهباسح  ىلع  ةرخاس  يديدحلا » سيمل  »

ةتشلاب ددنت  اهسفنب  يه  تناك  نيب  قلق ،» هدك  سيراب ، معاطملا يف  ىلع  شيتفت 

ىتح يف ..ةيساق  مهبولق   » ةلئاق روهش  ذنم  ماعلا  بئانلا  لتقم  ةثداح  توملا يف  يف 

ةتشلا يف ةيرخسلا ، لمتحت  ةيسدقو ال  ةمرح  توملل  نأ  اوسانت  نوتمشي ، توملا 

« ديعسلا رجف   » ةيتيوكلا ةيمالعإلا  تبتكو  ناسنإلا ،» قالخأ  نم  تسيل  توملا 

سيراب ةطرش   » ةلئاق عقوملا  تاذ  ىلع  يرصملا  ماظنلل  ديدشلا  اهمعدب  ةفورعملا 

ةناتمش هههههههه   ..ىوصقلا  ةرورضلل  الإ  جورخلا  مدع  ىلإ  نطاوملا  وعدت 

سفنلا طبضب  يسنرفلا  بلاطأ   » ةلئاق رخآ  قيلعتب  اهتعبتأ  مث  ةحارصب ،»  
عنمو ئراوطلا ، نالعإو  راوحلا  نع  ليدب  الو  يباهرإلا  حاورأ  ىلع  ةظفاحملاو 

.ةكحاض زومرب  اهتعبتأو  ناسنإلا » قوقح  عم  ضراعتي  لوجتلا 

نع حالسلا  ايناطيربو  ايناملأ  هيف  ترظح  يذلا  تقولا  هنأ يف  نم  مغرلا  ىلعو 

اهتادعاسم نم  اًءزج  اكيرمأ  هيف  تدمج  يذلا  تقولا  يفو  ويلوي ، دعب ٣  رصم 

عم ضوافتت  اسنرف  تناك  يشتابألا ، تارئاطلا  ةقفص  تفقوأو  ةيرودلا ، ةيركسعلا 

تارئاطلا تالماح  ةقفص  اهدعبو  لافارلا ،»  » تارايط ةقفص  ىلع  يلاحلا  ماظنلا 

ىمسي ام  حاتتفا  لفح  هسفنب  دنالوأ » اوسنارف   » اهسيئر رضح  لب  لارتسيملا ،» »

يذلا تقولا  يفو  لفحلا ، اذه  رضحت  ةيصخش  مهأ  ناكو  ةديدجلا ، سيوسلا  ةانقب 

لوخد يرصملا  ناطلا  ىلع  رظحيو  رصم ، نع  هاياعر  يلجي  يسورلا  فيلحلا  ناك 
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سيئر ناك  هاياعر ، يلجيو  هتاذ  رمألا  رظتنملا  اطيربلا  فيلحلا  لعفيو  هئاوجأ ،

يفو ثداحلا ، ىلع  لعف  در  يأ  ني  يسنرفلا    ذختي  هتفايض ،  يرصملا يف  ماظنلا 

ىلع اًيموي  يرصملا  ماظنلا  فنعت  اكيرمأو  ايناطيرب  ةفاحص  تناك  يذلا  تقولا 

وأ ًاخ  رصم  يف  عاضوألا  لوانت  نع  تمصت  ةيسنرفلا  ةفاحصلا  تناك  اهتاحفص ،

يفشتلاو يف ةينالعلا  ةتشلا  نم  يلاحلا  ماظنلا  راصنأ  عن  كلذ   لك  نكل  اًرش ،

نكامأ يف  ئراوطلا  ةلاح  نالعإ  نأ  اًحضاو  ىدبو  لب  سيراب ، اهرإلا يف  ثداحلا 

ةوشن يطعي  اسنرف - ةصاخو   - ام ةثراكل  ةيعبتك  يضاملا  عوبسألا  اعلا يف  ةقرفتم يف 

مهعفدي رشابم  دحاو  ببس  دوجو  نودب  ماظنلا ، يديؤم  نم  يرصملل  ةداعسو 

ببسب طقف  مهللا  ةينايبص ، الاعفأ  ىلوألا  ةلهولل  ودبت  دق  يتلا  لاعفألا ، هذهل 

عيمجلا عم  برح  اهنأكو  مهفص ، يفو  مهعم  سيل  نم  لك  هاجت  ةسارشلاو  ةيناودعلا 

، هلوح نم  لك  ىلع  هقنحو  هرشو  مزقلا  ةيناودع  طقف  يه  كفت ، وأ  قطنم  يأ  الب 

لودلا هب  باصت  يذلا  يعجلا  بايترالا  باهرو  داهطضالا  ةدقع  نم  ةعبانلا 

نم ديدعلا  يف  ةلشافلا  ةمظنألا  طوقسو  يسايسلا  لاجسلا  دادتشا  عمف  ةلشافلا ،

ةلودلا ىلع  نورمآتي  نيذلا  يفخلا  ءادعألا  يف  برهملا  ًااد  نمكي  تامزألا ،

هتنحم يف  ببسلا  مهو  نطولا ، ىلع  نورمآتي  ءانثتسا  الب  عيمجلاف  اهارارقتساو ،

مهفنصي نيذلا  ةضراعملا ، تاكرح  لكو  ضراعملا  عيمج  نم  اءدب  هتليح ، ةلقو 

لك اهنشي  يتلا  ةيلودلا » تارماؤملا  «ـ اًرورم ب لخادلا ،» ءادعأ   » مهنأ ىلع  ماظنلا 

، اكيرمأ لثم  اعلا ، لود  نم  هءادأ  دقتني  نمو  ماظنلا  ةيعرشب  فارتعالا  ضفري  نم 

ليخت نع  ماظنلا  ةحيرق  زجعت  ىتحو ح  اهغو ، ايكرتو ، ةريزجلا ، ةانقو  رطقو 

ءادعأ عارتخا  ىلإ  ماظنلا  ويمالعإ  أجلي  ةيعيبطلا ، ثراوكلا  ةهجاوم  يقيقح يف  ءادعأ 

« عبارلا ليجلا  بورح  و« ةيملاعلا ،» ةينوساملا  و« اعلا ،» ةرادإ  سلجم   » لثم يمهو 

.اهغو
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ارايعم اهذاختاو  تاذلا ، لوح  دحوتلا  نم  ةلاح  ّىلجتت يف  هذه ، لاعفألا  دودر 

ةيعتجا يف وأ  ةيسايس  ةلكشم  تراث  ّلكف  رهاوظلاو ، ثادحألا  لك  سفتو  مهفل 

نوصبرتي نيذلا  ءادعألاو ، ةيجراخلا  ةرماؤملا  الإ  اهسفتل  رخآ  ببس  دجوي  دالبلا ، 

ةدقع «ـ ىّمسي ب امل  اساكعنا  ةرهاظلا  هذه  ّلثو  جراخلا ، يفو  لخادلا  نطولاب يف 

رطيستل يعجلا ، ءابولا  لكش  ةّيضرملاو  ةذاشلا  ةرهاظلا  هذه  ذخأتو  داهطضالا ،»

.هجلا ةيلقع  ىلع 

بيصت يتلا  ةيسفنلا  تابارطضالا  مظعم  لثم  هلثم  يعجلا ، داهطضالا  باهر 

ىلع لشفلاو  ةقحالتملا ، ثراوكلا  لثم  ةطغاض ، ةيجراخ  لماوع  نم  أي  درفلا ،

زيمتيو كلذ ، ىلإ  امو  مدعنملا  نمألاو  يدرتملا ، داصتقالاو  ةلودلا ، ةرادإ  يحاون  عيمج 

نولبقتي الو  دنعلا ، يف  ةياغ  مهنوكب  يعجلا  داهطضالا  باهرب  نوباصملا  دارفألا 

ةاقلا هنوعضي يف  مهنظ ، ءوس  نع  مهينثي  نأ  لواحي  نم  لكو  ًاتاتب ، ماظنلا  داقتنا 

، ةيلخاد ةيناودع  دلوي  داهطضالاب  روعشلاو  ئيسلا ، ةاق  ىلإ  هنومضيو  ءادوسلا 

مدع وأ  حايترالا  مدع  وأ  ةيهاركلا  نورمضيو  يأرلا ، مهفلاخي  نم  لك  دض  مهف 

داهطضالا باهرب  باصملا  درفلا  لوحتي  نأ  لهسلا  نمو  سانلا ، مظعمل  بحلا 

كلت عم  راوحلاو  كلذل ، ةصرفلا  هل  تحيتأ  اذإ  يذؤي  اودع  صخش  ىلإ  يعجلا ،

رهاظ لبقتي  الو  لاوحألا ، لك  يف  قطنملا  ىلإ  دنتسي  ال  بعتمو ، نضم  ةيصخشلا 

هعم شاقنلاو  ةنيفدلا ، اعملاو  ةيفخلا  عفاودلا  نع  ثحبلا  مئاد  اإو  مالكلا ،

تلكلاو فقاوملا  لمحيو  هرواحي ، نَم  دهجي  عراب  رواحم  بلاغلا  وهو يف  لوطي ،

، دصقي اذام  مهفت  دقو ال  هرواحت  تنأو  هوتت  اهيف ، اًغلابم  وأ  ةديعب  اعمو  ءايشأ 

ام لكو  ةنايخلاو  ردغلا  عقوتو  نظلا ، ءوسب  ةعبشملا  هتاليلحتو  هتاسفت  كشهدتو 

يعجلا داهطضالا  باهرب  باُصملا  صخشلا  نأ  رمألا  ام يف  زربأ  ىقبيو  ئيس ، وه 

هل نهُرب  نإو  هيأر  غي  الو  هئارآب ، اًكسمتم  نوكيو  اًقلطُم ، داقتنالا  لبقتي  ال 
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هتاعقوت ثادحألا  تدكأ  اذإ  صخشلا  اذه  ةناهإ ، هتطلاغم  نأ  ربتعي  لب  سكعلا ،

عجارتي هنإف ال  هتاليلحتو ، هتاعقوت  أطخ  ثادحألا  تدكأ  اذإ  امأ  ديدش ، وهزب  رعش 

ثبشتي ةخسار ، ةلطاب  تاداقتعاب  يعجلا  داهطضالا  ةدقع  زيمتتو  هنظ ، ءوس  نع 

، اهباوص مدع  ىلع  ةيعوضوملا  ةلدألا  مايقو  اهتفاخس  نم  مغرلا  ىلع  درفلا  اهب 

رطيسيو حيحص ، ساسأ  ىلع  موقي  قطنم ال  هنكل  قطنملاب ، صخشلا  تاعانق  مستتو 

باهر وهو  ةلشافلاو ، ةيروتاتكيدلا  ةمظنألا  يديؤم  ىلع  باهرلا  نم  عونلا  اذه 

رارمتسال ةبسانملا  ةئيبلا  عنصل  رارمتساب  هيذغيو  زاحنملا  مالعإلا  هقلخي  عنطصم ،

.ماظنلا
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هراكفأو ةيلاع ، هتدوج  يعادبإ ، جاتنإ  لك  رشن  انفده  عيزوتلاو ، رشنلل  نايك  يف 

ةيبرعلا ةغللاب  نفلاو ، ةفاحصلاو  ةسايسلاو  بدألا  تالاجم  فلتخم  يف  ةليصأ ،

عم رعلا ، ئراقلل  لوصولا  ةصرف  اهل  حيتنو  اهاعرنو ، بهاوملاب ، متهن  .ةيزيلجنإلاو 

.رشنلا ةيفارتحالاو يف  ةدوجلا  ياعم  لضفأ  ةاعارم 

ريوطتو رعلا ، انملاعو  رصم  ةباتكلاو يف  ةءارقلا  بح  عيجشت  نايك ، انتلاسر يف 

، نوسرمتم نوبوهوم ، انباَّتُك  .راكتبالاو  زيمتلا  ةفاقث  زيزعتو  عادبإلا ، تاراهم 

.ةفلتخم ةزيمتم ، ةعونتم ، انتارادصإو  رعلا ، نطولا  ءاحنأ  عيمج  نمو  نويرصم ،

ةيواستم ةصرف  يطعنو  ةديدجلا ، بهاوملاو  بابشلا ، باتكلاب  بحرن  ًااد 

تاجاتنإلاب لوصولاو  لكك ، رعلا  بدألا  نونفب  ءاقترالا  وه  اندارم  نأل  عيمجلل ؛

 . ةيملاعلا ىلإ  ةيبرعلا  ةيعادبالا 

ءاوس دألا ، كجاتنإ  انل  لسرت  بباح  ول  راسفتسا ، كدنع  ول  انلسارت ، بحت  ول 

انل تعبا  .شددرتت  ام  ةيزيلجنإلا ، وأ  ةيبرعلا  ةغللاب  لاقم ، وأ  رعش ، وأ  ةياور ، ناك 

: ىلع

kayanpub@gmail.com

info@kayanpublishing.com

: انعقوم روز  وأ 

www.kayanpublishing.com

: يفتاهلا لاصتاللو 

0235611772 0235688678 : - يضرأ فتاه 

01000405450 / 01005248794 /01001872290 لومحم : فتاه 

ةعباتمو انُبتُك ، ىلع  عالطالل  ةيلاتلا ، طباورلا  ىلع  اًينورتكلإ  انعم  لصاوتلا  كنكو 
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: ةيفاقثلا انباَّتُك  ةطشنأو  انتطشنأو  ةديدجلا ، انتاردصإ 
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