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لشفلا رصع  رجف 

نايدوو ايبويثأ  لوهس  قوف  عطست  سمشلا  تناك  يفو  قيحس ، نمز  ذنم 

اذا ةفرعم  اننك  ال  .ةرجش  ناصغأ  قناعت  ةّيتف  ةدرق  كانه  تناك  ميظعلا ، اهرهن 

الإ مويلا ، كلذ  طبضلاب يف  لعفت  تناك  اذام  ةفرعم  الو  تقولا ، كلذ  ركفت يف  تناك 

ركفت يف تناك  ارلو  .هبحاصت  ركذ  نع  وأ  هلكأت ، ءيش  نع  اًبلاغ  ثحبت  تناك  اهنأ 

ةرجشلا نم  اهل  لضفأ  اًنكسم  تناك  ام  اذإ  ةفرعمل  اهل  ةلباقملا  ةرجشلا  ىلإ  زفقلا 

رهشأ اهنم  لعجتس  تاذلاب  مويلا  اذه  ثادحأ  نأب  اًعبط  فرعت  نكت  اهنكل   .ىلوألا 

موهفم نإف  كلذب ، اهرابخإ  ىلع  نيرداق  اّنك  ول  ىتح  .قالطإلا  ىلع  اهسنج  يف  درف 

هذه نأل  ايبويثأ ، شيعت يف  اهنأ  ملعت  نكت  اهنأ   .ءيش ك  يأ  اهل  ينعي  ةرهشلا ال 

ّذ ناسنإ  موقي  نأ  لبق  نسلا ، يال  مسالا  اذهب  ناكملا  ةيمست  لبق  ترج  ثادحألا 

نم رحانتن  ًءسأ  اهمسر  يتلا  لاكشألا  كلت  حنمو  ةطراخلا  ىلع  طوطخ  مسرب  ةياغلل 

.اهلجأ

لكشب اهل  ةرصاعملا  ةدرقلا  ةيقب  نع  ةفلتخم  اهتشعو -  ةدرقلا -  هذه  تناك 
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ةفلتخم يف ةقيرط  اهحنم  م  ةيداع ، غ  تناك  نيذخفلاو  قاسلا  نإ  ذإ  فيفط ،

لكشب يشملاو  راجشألا  نم  لوزنلل  اهتاوطخ  ىلوأ  ذختت  ةدرقلا  هذه  تناك  .يشملا 

، كدوجول ىدأ  يذلا  دبملا  يغتلا  يلوألا ، لّوحتلا  هنإ  انافاسلا ، بوهس  روبعل  ميقتسم 

.تقولا  رورم  عم  بكوكلا  اذه  ىلع  رخآ  ناسنإ  لك  دوجول  نمزلا ، عم  يدوجوو 

ءدب ةظحل  نم  دأ  وأ  سوق  باق  شيعت  تناك  اهنأب  ةيارد  ىلع  ةدرقلا  هذه  نكت 

.ىمظعلا ةيرشبلا  ةلحرلا  رجف  ةصق  خيراتلا ، ّرم  ىلع  ةيئانثتسا  صصقلا  كأ 

.تتامو ةرجشلا  نع  تطقس  مث 

رورم دعب  ةرجحتملا  اهماظع  اياقب  ةفلتخملا  ةدرقلا  نم  ةعومجم  ْتَجرختسا 

ةفلتخملا ةعومجملا  كلت  دارفأ  نم  اًضعب  نأ  ملعلا  عم  ًابيرقت ، ماع  يتئامو  يالم  ةثالث 

كلت نورجي  اوناك  مهنألو  .تالاجملا  فلتخم  يف  هاروتكد  ةجرد  ىلع  لعفلاب  تزاح 

نوعمتسيو يف نورفحي  اوناك  دقف  يضاملا ، نرقلا  نم  تاينيتسلا  ةبقح  تايرفحلا يف 

، تقولا كلذ  لوبرفيل يف  ةنيدم  نم  ةروهشم  ةقرف  اهتّنغ  ةجئار  ةينغأل  هتاذ  تقولا 

! يسول اهتيمست  اوررق  دقف 

يهو تايسيئرلا ، ةلسلسل  فاضي  اًديدج  اًفنص  اًديدج ، اًعون  هذه  يسول  تناك 

تُِربتعاو سيسنيرافأ ، سكثيبولارتسألاب  مويلا  هوعدن  يذلا  عونلا  ىلع  ديحولا  دهاشلا 

يسول اياقب  فاشتكا  فقوتسا  .ةدرقلاو  رشبلا  ةدوقفملا ب  ةقلحلا  ةظحللا  كلت  نم 

تايالولا فوطيل  اهلكيه  راطو  عيمجلل ، ًافولأم  ًسا  اهمسا  حبصأو  عمجأ ، اعلا 

سيدأ يعيبطلا يف  خيراتلا  فحتم  ةمجن  دعب  يف  تتابو  ةقحال ، تاونسل  ةدحتملا 

.ابابأ

، ةجردلا هذه  ىلإ  ةهش  اهلعجي  يذلا  ديحولا  ببسلا  نإف  اذه ، لك  مغر 

تلشف اهنأ  وه  نسلا ، يالم  لبق  يسول  دوجوب  انتفرعمل  ىدأ  يذلا  ديحولا  ببسلا 
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اذه اهلشف  نأ  اندجول  نمزلا  رم  ىلع  ثادحألا  ةروسل  انرظن  ام  اذإو  .رخآب  وأ  لكشب 

، ةظحللا كلت  نم  ءادتبا  تقولا ؛ عم  هثودح  بقاعتي  فوس  امل  حضاو  جذو  وه 

.اذه انموي  ىتحو 

بيرخت ىلع  ةبيجعلا  مهتردقو  رشبلا  نع  هيف  حأل  اذه  اتك  تعضو  دقل 

وأ ىهاُضي  ينف ال  لمع  مامأ  اًرشب ، اننوكل  اًرخف  اهب  انألتما  ةظحل  لك  نع  ءيش ، لك 

كلت لك  لجأل  انبولق  نآل  سأيلاو  ةرسحلا  نيب  انسفنأ ، ىلع  هب  انقوفت  يملع  زاجنإ 

.ءيش هيهاضي  يذلا ال  ثولتلاو  بورحلا 

وأ ةيصخشلا  كئارآ  نع  رظنلا  ضغب  اعلا -  لاح  اًموي  تلمأت  كنأ  دب  ال 

؟ انلعف اذام  ةنعللا ، تركفو : ةيسايسلا -  كتاءتنا 

لعفن انئتف  ام  اننأل  قلقت ، ..ةحارلا ال  نم  ضعب  ميدقتب  مهاسأل  مويلا  بتكأ 

.انه انلز  امو  لزألا ، ذنم  هنيع  رمألا 

ب ةمق  عتجا  دقع  عيباسأ  نوضغ  يف  اعلا  رظتني  مويلا ، بتكأ  يفو 

ال دقو  دقُعت  دق  يتلاو  ةيوونلا ، ةيضقلا  يف  لصفلل  نوأ  غنوج  ميكو  بمرت  دلانود 

يننأ انه  بتكأ  نأ  ينفسؤيو  تدقعنا ، ام  اذإ  ال  وأ  ماري  ام  ىلع  ست  دقو  دقُعت ،

تومنس انك  اذإ  ام  ةفرعم  لبق  ثدحيس ، ام  نايبت  لبق  ةباتكلا  نم  ءاهتنالل  رطضم 

اذه تأرق  ام  اذإ  كنأ  اًربتعم  ةباتكلا  لمكأس  اذهلو  مأ ال ، ةبيرق  ةيوون  برح  ببسب 

.لبقملا ناريزح  رهش  دعب  امل  ةبوجعأب  انوجن  دق  اننإف  باتكلا 

ءظعلا ةداقلاو  عورألا ، ةيرشبلا  تازاجنإلا  تافلؤملا  نم  ديدعلا  لوانتت 

يتلا بتكلا  نم  ديدعلا  دجوت  .رهقت ك  يتلا ال  ةيرشبلا  حورلاو  ةرقابعلا  عرتخملاو 

تاعمتجم اهتبكترا  ءاطخأ  نع  تاعجو ، ىدارف  اهانبكترا  يتلا  ءاطخألا  نع  ثدحتت 

اهب انربدت  يتلا  ةقيمعلاو  ةيثراكلا  ةيفيكلا  نع  ثدحتي  ًاباتك  دجأ  ينكل   اهرسأب ،
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.ىرخألا ولت  ةرم  ءاطخألا  كلت  لكب  مايقلل  انرمأ 

نأ وه  اًقح  اهب  عتمتسي  نوكلا  نأ  ودبي  يتلا  ردقلا  تايرخس  نم  ةدحاو  يفو 

يتلا ءايشألا  يه ع  عساو  قاطن  ىلع  بيرختلاو  لشفلل  انعفدت  يتلا  اهتاذ  بابسألا 

رشبلا ىري  .ةمظعلا  قيقحت  نم  اننكو  تاناويحلاك ، تانئاكلا ، ةيقب  نع  انقرفت 

ك نيرخآلا ، رشبلل  هلقن -  ىرن -  ام  لاصيإ  اننكو  مهلوح ، نم  اعلا  جذنلا يف 

انم دحاولا  سمهيف  ..دعب  عقي  يذلا   لبقتسملا  ليختب  انل  حمست  يتلا  ةليخملا  كل 

كاذ وأ  اذه  لصحي  دق  كاذ ، وأ  اذه  ىلع  ًايغت  تيرجأ  ول  اذام  نيرخآلل : وأ  هسفنل 

.اهدنع لضفأ  ًاناكم  اعلا  نوكيسو  ةلاحلا ، كلت  يف 

ودبيس .ءيش  يأ  يغتل  ةيلاع  ةءافك  ىلع  انسل  اننأ  يه  انه  ةديحولا  ةلكشملا 

يونس ريرقتب  هبشأ  ةدعصألا  كلت  لك  ىلع  قباسلا  يرشبلا  ءادألل  هيرجن  مييقت  يأ 

فولأم جذو  دوجو  ليختن  نحن  .اًقح  ههركي  صخش  هبتك  فظوملا ، دحأ  نع  عيرم 

، ةصقان انيدل  لصاوتلا  تاراهم  نأ  ك  جذنلا ، كلتل  رثأل  دوجو  ثيح ال  انل  ةبسنلاب 

اذه نإف  اذه ، انّغ  ام  اذإ  اننأ  كاردإ  ةلجخم ، ةجردل  قف  انيدل  كاردإلا  ّلجسو 

نيزجاع فقنس  اهدعيو  أوسأ ، وه  ام  لصحيس  اهنيحو  فلتخم ، رخآ  ءيشل  دوقيس 

.هفاقيإو رمألا  اذه  نم  ّدحلا  اننك  فيك  ..ثيغتسم 

كأ انم  ةبيرق  ثراوكلا  نإف  بعاصمو ، تايدحت  ىلع  انبلغت  همو  انغلب  هم 

نم لطب  ميظعلا -  ديرغيس  كنأ  يعم  لّيخت  يخيراتلا : لاثملا  ليبس  ىلعو  .لّيختن  م 

ليام كّودع  ىلع  كراصتناب  اًحرف  كلزنم  هاجتاب  كسرف  كب  ودعت  عساتلا -  نرقلا  لاطبأ 

، كفيسب عوطقملا  كرغ  سأر  ًالماح  كلزنم  هاجتاب  اًعرسم  عفدنت  باّنلا ، يذ  تيارب 

ديرغيس كنأ  يعم  ّليخت  مث  .هتققح  ام  ىلع  اًدهاش  كجرس  نم  سأرلا  كلذ  ىلدتي 

نأل توملا  شارف  ىلع  ٍقلتسم  كنكل  مويلا ، كلذ  نم  ةليلق  مايأ  دعب  هسفن  ميظعلا 

قيرط لاوط  عاطقنا  الب  كذخف  شدخي  ناك  هّكف  نم  زرابلا  تيارب  ليام  كّودع  بان 
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.هنم ةاجن  باهتلاب ال  كتباصإل  ىدأ  م  ةلحرلا ،

هنأل خيراتلا  ربع  لاطبألا  عيمج  نع  زيمم  ميظعلا  ديرغيس  نإ  حيحص ، اذه 

ةماه اًسورد  انملعي  .هتوم م  نم  تاعاس  لبق  هديب  هسأر  عطق  ٍودع  دي  ىلع  تام 

هنانسأب ينتعي  اًودع  راتخت  نأ  دب  ذإ ال  انئادعأ ، رايتخا  ةيمهأو  ةسرطغلا ، نع  ةياغلل 

ردقلا ياع  نوبجعملا  باصيس  نيب  اهتاعبتو ، ةسرطغلا  نع  ًاثك  ثدحتنس  .اًديج 

.ىربك لمأ  ةبيخب  خيراتلا  ربع 

اناك بانلا  اذ  تيارب  ليامو  ميظعلا  ديرغيس  نأب  مكل  ركذأ  نأ  انه  ردجي  

لجر نوعبرأ  اهماوق  ةكرعم  ضوخل  تيارب  ليام  ىدحت  ديرغيس  نأل  طقف  نالتاقتي 

يفو .ًالجر  نا  ةقفرب  ةكرعملا  ناديم  رضح  ديرغيس  نكل  .هرغ  هقفاوف  بناج ، لكل 

.ًاقح ءرملا  نوكي  الأ  ةيمهأ  ..انه  سردلا  ةيمهأل  هيونتلا  نم  دب يل  ال  ةلاحلا ، هذه 

.تاحفصلا هذه  رم  ىلع  ًاثك  رركتتس  ةطقنلا  هذه  نأ  اًضيأ  تفاللا  نمو 

ال مهتاقافخإل  خيراتلا  مهركذي  نيذلا  ءاسعتلا  كئلوأ  دحأ  وه  ديرغيس  نإ 

هبشألا يرشبلا  خيراتلا  ربع  ةلبقملا  ةرشعلا  لوصفلا  لالخ  لحتس  .مهتاراصتنال 

.لشفلا سرهفب 

رشبلا قرفي  ام  اذهو  عادبإلاو ، كفتلا  ىلع  انتردقب  يرشبلا  روطتلا  ةصق  أدبت 

.انسفنأب اهانعنص  يتلا  بئاصملل  اندوقي  يذلا  ببسلا  سفن  هنكل  تاناويحلا ، نع 

مث اّنع ، ةفلتخملا  انفالسأ  كفت  ةقيرط  ىلع  لوألا  لصفلا  يف  ءوضلا  يقلنس 

اعلا سفت  لواحن  نيح  ةصاخلا  انراكفأل  اياحض  انب  رمألا  يهتني  فيك  ىس 

وحن ةرشابم  اندوقيو  انؤاكذ  انلذخي  فيك  اعلا ، اذه  نم  ىرن  ام  رادق  وأ  انتقيرطب 

.اهذختن يتلا  ةئطاخلا  تارارقلا  ةيواه 

ةظحل ةعارزلاب ، تأدب  يتلا  ةيرشبلا  ةراضحلا  دهم  ىلإ  دوعن  اثلا  لصفلا  يف 
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يتلا ىضوفلا  فشتكنل  انلوح ، نم  اعلا  ليكشت  ةداعإب  اهانللهتسا  يتلا  ةيادبلا 

ليبس ىلع  ططخلا -  ذيفنتب  ءدبلا  لبق  انسفنأ  لأسن  اًما ح ال  انللح ، نيأ  اهعرزن 

؟ رهنلا اذه  راسم  انّغ  ام  اذإ  هعقوت  نك  لاح  أوسأ  وه  ام  لاثملا :- 

يف اهب  مكحتلاو  ةعيبطلا  ضيورتل  ةثيثحلا  انتالواحم  يف  كلذ  دعب  رظننس 

سح اهنمض  نمو  ةلثمألا ، نم  ديدعلا  ىلإ  هيف  قّرطتنس  ثيح  .ثلاثلا  لصفلا 

ثراوكب ببستلل  ةياهنلا  هداق يف  يذلا  ةيلايخ  ةيبسكيش  راكفأب  عوفدملا  وام  سيئرلا 

.ةطاسب لكب  يرطفلا  رويطلا  ءاكذب  ناهتسا  هنأل  ةقحالتم 

مهنأ اهديقعت  دايدزاو  اهبعشتو  ةركبملا  تاعمتجملا  روطت  عم  رشبلل  ّبت 
أوسأ يف  عبارلا  لصفلا  يف  رظننس  اذهلو  تارارقلا ، ذاختال  ام  اًصخش  نوجاتحي 

سماخلا لصفلا  امأ يف  .تاباختنا  نود  ةمهملا  زكارملا  كلتل  تلصو  يتلا  تايصخشلا 

.ىرخألا ةمظنألا  نم  ًالاح  لضفأ  تناك  ول  ام  يفو  ةيطارقدلا ، رمأ  رظننسف يف 

ىدم كردن  اننأ   الإ  انلوح ، نم  اعلا  ليكشت  ةداعإل  انرمأ  انربدت  اننأ  عم 

اهضعب ءاقلب  ةفلتخملا  تاراضحلا  تأدب  ح  اعلا ، لوح  انرفاس  الإ ح  انئابغو  انهلب 

انمهف اننأل  نيرخآلا  قحبو  انسفنأ  قحب  تاعاظفلا  انبكترا  ح  رخآلا ، ىلع  فرعتلاو 

.ئطاخ وحن  ىلع  ءيش  لك 

بورح طارخنالاب يف  لفاحلا  ليوطلا  انخيرات  سداسلا  لصفلا  ضرعتسنس يف 

يتلا ةكرعملا  هيف  ا  كلذل ، ةجيتن  تلصح  يتلا  ثادحألا  ىبغأ  رظننسو يف  ىودج ، الب 

ليبس ىلع  ًالصأ ، ةكرعملا  ةحاس  ىلإ  لصي  ءادعألا   شيج  نأ  عم  شويجلا  دحأ  اهرسخ 

خيرات يف  ةكبح  اهكأو  كراعملا  تاططخم  مهأ  دحأ  لشف  ةيفيكل  ةفاضإلاب  .لاثملا 

نش لبق  نابسحلا  يف  ةينمزلا  قطانملا  فالتخا  ةلأسم  ذخأي  دئاقلا   نأل  بورحلا 

.ةطاسب لكب  اذكه  ..ةينمزلا  قراوفلا  دوجو  يسن  دقل  .هموجه 
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تافاشتكالا رصع  لاطبأ  عم  لوهجملا  ىلإ  يضمنسف  عباسلا  لصفلا  يف  امأ 

.رعتسالا ةعاظف  ىدم  نآلا  فشتكنس  اننكل  تاحوتفلاو ،

تافاقثلا عم  لصاوتلا  ةيفيك  نع  ةمهم  اًسورد  عساتلا  لصفلا  يف  ىّقلتنسو 

مت يسايس  رارق  أوسأ  ىلع  ةرظن  يقلنس  ثيح  .ّةيورب  ةرورضلاب -  ةديدجلاو  ىرخألا - 

ءارفسلا ىِحل  يف  رانلا  مارضإ  ررق  نيح  مزراوخ ، هاش  َِلبِق  نم  خيراتلا  يف  هذاختا 

.يسامولبدلا

قباس رصع ال  ىلإ  ةخألا  تاونسلا  ةيجولونكتلاو يف  ةيملعلا  تاحوتفلا  انتداق 

نم رومألا  داسفإل  ةثدحتسم  قرط  راكتباو  ةعيرسلا  تالّوحتلاو  عارتخالا  تالاجم  هل يف 

اندوقي ال  ملعلا  نأ  ىس  ثيح  عساتلا ، لصفلا  يف  هيلع  زّكس  ام  اذهو  .انلوح 

ةعشألاك اًمود ، حيحص  لكشب  ءايشألا  انل  ّرسفي  الو  ماودلا ، ىلع  لضفألل  ةرورضلاب 

يذلا لجرلا  هنيع  لصفلا  يف  ركذنس  ك  .يسنرفلا  ىوس  اهاري  ال  يتلا  ةضماغلا 

.ةيثراك هكأو  نيرشعلا  نرقلا  نيأطخ يف  أوسأ  فرتقا 

ًاناكم ثيدحلا  اعلا  لعجي  م  ةياغلل ، عيرس  لكشب  نآلا  لصحي  يغتلا 

ام أوسأ  عقوت  انلشف يف  رتاوت  نع  رشاعلا  لصفلا  ثدحتنس يف  اذهلو  هناكسل ، اًكبرم 

.تارارقلا ذاختا  هثودح ح  نك 

يرشبلا يف قمحلا  هيلع  ودبيس  ام  يجهنم  لكشب  خألا  لصفلا  عقوتنسو يف 

ثوكملاك ثادحأ ، نم  انتارارق  ىلع  بترتي  دق  ام  رابتعالا  عب  نيذخآ  ةلبقملا ، نورقلا 

انئانف يف  موي  لك  اهيمرن  يتلا  ةدرخلا  نم  انسفنأب  هعنصنس  اضف  نجس  يف  ىرسأ 

.يفلخلا

اًضيأ ثيدحلا  انل  ردجي  اذهلو  ةيخيراتلا ، ءاطخألا  نع  خيراتلا ، نع  باتك  اذه 

.ةياغلل ئطاخ  لكشب  خيراتلا  مهفن  ام  اًبلاغ  اننأ  نع 
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بلاغ خيرأت  ءانع  دحأ  دبكتي  ذإ   ةياغلل ، قلز  هنأ  يه  خيراتلا ، عم  ةلكشملاو 

، تاطلاغملاب عرتم  لكشب  هونّود  هونّود ، نيذلا  صاخشألا  نم  ديدعلاو  هربع ، ىرج  ام 

ناك ك  بيذاكألاب ، هوشحب  ماق  رخآلا  مهضعبو  نونجلاب ، باصم  اوناك  مهضعب  نأ  وأ 

(. اًعم نثالا  نم  ًاطيلخ  ناك  ارو   ) فرطتلا وأ  ةيرصنعلاب  عت  نم  مهنيب  نم  كانه 

فيك نكلو  فلتخم ، نيدنتسم  ترهظ يف  هتصق  نأل  ميظعلا  درغيس  نع  انعمس  دقل 

نمو ةعقاولا ، هذه  ثودح  نم  دكأتلا  انل  فيك  نيردصملا ؟ دحأ  ةقد  ىدم  ديدحت  انل 

نيرداق انسل  اننأ  ةجرد  ىلإ  فّرطتلا ، ّدح  ىلإ  ةيومد  ةيبرح  ةفرط  درجم  نكت  اهنأ  

؟ اهمهف ىلع  مويلا 

خرؤملا لك  هب  ماق  يذلا  رابجلا  لمعلا  مغر  كلذ  نك  .دكأتلا ال  اننك  ال 

ةدكؤم اهربتعن  يتلا  ثادحألا  .ىرخألا  لوقحلا  تارشع  يف  ءاربخلاو  راثآلا  ءلعو 

ثادحألا ددعو  .اهديكأت  نك  ال  يتلا  ثادحألا  ددعب  ةنراقم  اًدج  ةليلق  ثودحلا 

نأ اننك  الو  ةديعب ، طاوشأب  اهفرعن  يتلا  ثادحألا  ددع  قوفي  اهعوقو  لهجن  يتلا 

.ءيش يأ  نم  لاوحألا  لكب  قثاو  نوكن 

نع ةلثمأ  برض  نود  حجني  ن  باتكلا  اذه  نأ  وه  نآلا  هلوق  لواحأ  ام 

يه ام  خيرات ، ةثاّحبك  هنم  اندكأت  ىدم  هقوسأ  ليلد  لك  عم  ركذأس  اذهلو  لشفلا ،

ليبس ىلع  يملع  مخت  لاوحألا  لضفأب  اهمعدي  يتلا  طاقنلا  يه  امو  ةدكؤملا  طاقنلا 

لايخلل برقأ  ودبت  يتلا  صصقلا  ىدافتأ  نأ  تلواح  دقف  رخآ ، ديعص  ىلعو  .لاثملا 

ثحاب لكل  ودبي  يتلا  ةيخيراتلا  ةيغالبلا  صصقلاو  ةقفلملا  تاياكحلاك  ةقيقحلل ، اهنم 

.ريدقتلا أطخأ  ًالمأتم أ   ةغالبو ، ًالايخ  دادزتل  حوضوب  نمزلا  عم  تروطت  فيك 

يالم ةثالث  لبق  ةرجشلا  نع  تعقو  يتلا  يسول  ىلإ  اًعوجر  اندوقي  م 

نوثحاب رشن  دقل  ةرجشلا ؟ نع  تعقو  اهنأ  فرعن  نأ  انل  فيك  ..ماع  يتئامو 

ةلجم يف  ةيملع  ثحب  ةقرو  ماع 2016  نويبويثإ  ثحاب  عم  كارتشالاب  نويكيرمأ 
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ةيعاعشلا يسول  لكيه  روصل  مهليلحت  نمضتت  اعلا  لوح  رهشألا  ةيملعلا  ةيرودلا   Nature

ءانب ةداعإل  داعبألا  ةيثالث  ةيمقر  طئارخ  مسر  نم  اونك  ثيح  تاينقتلا ، ثدحأب 

.يمظعلا اهلكيه 

ثدحت يتلا  روسكلا  يه  اهلكيه  يف  ةدوجوملا  روسكلا  نأ  ءلعلا  فشتكا 

ةايحلا ح ديق  ىلع  تناك  اهنأ  ينعي  م  اًدبأ ، َفشت  اهروسك   نأو  ةّيحلا ، ماسجألل 

اًددع اوراشتسا  دقو  .كلذ  نم  ةزيجو  ةرتف  دعب  تتام  اهنأو  روسكلا ، كلتل  تضّرعت 

يأر ىلع  اوعمجأ  نيذلاو  ماظعلا ، ميوقتو  ةيمظعلا  ةحارجلا  يئاصخألا يف  نم  ًابك 

نأ ك  تاعفترملا ، نم  طوقسلا  ثدحت ح  روسك  يه  روسكلا  هذه  نأ  وهو  دحاو ،

اهدسج لماك  ىلع  طوقسلا  يدافت  تلواح  اهنأ  لدي  اهدي  يف  دوجوملا  رسكلا 

تاساردلا نم  اًضيأ  اوملع  دقو  .ضرألاب  ماطترالا  ةظحل  اهعارذ  ىلع  دانتسالاب 

، راجشألاب ةئيلم  ةطسبنم  اًضرأ  تناك  يسول  اهيف  تشاع  يتلا  ةقطنملا  نأ  ةيجولويجلا 

طوقسلا نك  عفترم  وأ  ةبضه  يأ  دوجول  لتحا  نود  اهبناجب ، ر  ناك  ًالودج  نأو 

.ةرجش نع  تعقو  يسول  نأ  وهو  ديحو ، جاتنتسال  اندوقي  .هنع م 

ديدعلا اهيلع  ىنثأ  يتلا  ةيملعلا  ثاحبألا  نم  دحاو  انثتسا ، يملع  ثحب  هنإ 

نيرخآلا ثحابلا  ضعب  نأ  يه  ةديحولا  ةلكشملا  نكل  لاجملا ، سفن  ثحابلا يف  نم 

فشتكا يذلا  ثحابلا  نوسنوج ، دلانود  مهنمض  نمو  جاتنتسالا ، اذهب  اوعنتقي   

يرجي ام  اذه  نأل  ةروسكم  اهماظع  ..ال  صوصخلا : اذهب  اوّقلع  ثيح  .يسول  لكيه 

ةصاخلا لكب  مهقيلعت  انه  تغص  دقو  فّينو ، ماع  يالم  ةثالثل  َُنفُدت  ماظعلل ح 

.عبطلاب

نم يدصق  وه  اذه  .نظلا  بلاغ  ار ، اًقح ؟ ةرجشلا  نم  يسول  تعقو  له 

، يملعلا لالدتسالا  ىلع  ةبك  ةردقم  يسول  ةلاح  كلت يف  اننأ  ذإ  باتكلا ، اذه  فيلأت 

.أطخ ىلع  نوكن  دق  اننأ  الإ  كلذ ، ىلع  اندعاسي  ثكلا م  انيدل 
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..هتنهم عيمجلا يف  ىلع  اًمدقتم  هلمع ، لاجم  ةعيلط  اّنم يف  دحاولا  نوكي  دق 

ًاثم ةيملعلا ، تايرودلا  مهأ  ىدحإ  مولعلا يف  عورف  دحأ  ناكرأ  زهت  ةسارد  رشني  دق 

انجلا بطلاو  ءايحألا  ملعو  باسحلاو  بطلاو  ءايزيفلاو  راثآلا  ءلع  بجعل 

الإ نسلا ، يالم  لبق  تثدح  ةعقاو  دهشنل  يضاملا  ىلع  ةذفان  انل  اًحتاف  هتافاشتكاب ،

.هتيرخسب هفسنيو  هساسأ  نم  كمالك  ضفري  صخش  دوجو  مدعت  نل  كنأ 

، هاوه قفاوي  ءيش  لك  نأو  هقاروأ ، لك  ّبتر  دق  هنأ  ءرملا  نظي  يتلا  ةظحللا  يف 

.هاياحض ءامد  نم  عبشي  يذلا ال  يلزألا  قافخإلا  ةنعل  حبش  همجاهي 

.ميظعلا درغيس  ركذت 

 

١٧



 

 

 

 

 

 1
؟ كفتلا ةقح  ببس  ام 

 

.ماع فالآ  ةعبس  لبق  ءيش  لك  داسفإ  رشبلا يف  أدب 

عاقصأ يف  اورشتناو  ايقيرفأ  جراخ  ةرجهلا  يف  انفالسأ  أدب  ح  اذه  ثدح 

نزح ةاعدم  اذه  لعج  يذلا  ببسلاو  .كلذ  نم  ةرتف  دعب  ابوروأ  مث  ايسآب  اًءدب  ضرألا 

اونوكي  -  Homo sapiens لا ـ اًديدحتو  ايقيرفأ ، نم  اوجرخ  نيذلا  نأ  وه  سانلل 

.كلذ نم  سكعلا  ىلع  لب  تقولا ، كلذ  ضرألا يف  ىلع  دوجوملا  ديحولا  يرشبلا  سنجلا 

لب اهنيح ، ضرألا  نطوتست  تناك  يتلا  سانجألا  كلت  ددع  ةفرعم  دحأل  نك  الو 

اياقب وأ  ةيرشبلا  ىقللاو  تافرلا  ءتنا  تبثت  يتلا  ةلدألا  نأ  .طقف ك  نهكتلا  اننك 

درجم ىلع  يوتحت  يتلا  ىقللا  ىتح  وأ  ةيعرفلا  سانجألا  وأ  سانجألا ، دحأ  ىلإ  اندلا 

نكل .ةياغلل  ةعداخ  ةلدأ  يه  هنيعب  يرشب  سنج  نيوكتو  لكش  نع  ليئض  فارحنا 

كلذ انفالسأ يف  غ  رخآ  سنج  دوجو  نم  نوديكأ  اننإف  ىقللا ، هذه  تفِّنُص  فيك 

اوقبس مهنأ  نم  نودكأتم  اننأ  ك  لاتردناين ، ناسنإ  مسا  مهيلع  قلطن  نيذلاو  تقولا ،

قطانمو ابوروأ  اورمعتساو  لقألا ، ىلع  ماع  فلأ  ةئا  ايقيرفأ  نم  جورخلا  انفالسأ يف 
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.مدقتلا نم  هب  سأب  اًرادقم ال  اولّصح  مهنأ  نم  دب  الو  .ايسآ  نم  ةعساو 

اوفتخا انل -  ةبسنلاب  ةلوهجملا  ىرخألا  سانجألا  عم  مهنأ -  مّهظح  ءوس  نم 

هبشي ام  يهو  نسلا ، نم  ةليلق  فالآ  ةدعب  انفالسأ  جورخ  دعب  ةطيسبلا  هجو  نع 

حار يذلا  دهشملل  ةركبم  ةروص  يفو  .ةينمزلا  روطتلا  ميهافمل  ةبسن  علا  ّةفر  ًاينمز 

أدبن ىتح  ام  ديدج  ناكم  ىلإ  لصن  نأ  ام  ..يرشبلا  خيراتلاو  نمزلا  عم  دارطاب  رركتي 

يفتخي كلذ ، دعب  نسلا  نم  ةليلق  فالآ  لالخو  .انتارمعتسم  انئايحأ -  ءاشنإ  يف 

ةليلق ةردان  تانيج  هفلخ  ًاكرات  يروفحألا ، لجسلا  نم  اًديور  اًديور  لاتردناين  ناسنإ 

ىلإ اجوازت  سنجلا  نأ  عيمجلل  حضاولا  نمو  .ةنعلك  ارولا  انطيرش  دراطت  تلاز  ام 

ارولا هطيرش  دجي يف  نأ  ايسآ  وأ  ابوروأ  ىلإ  هلصأ  دوعي  درف  لكل  نك  ثيح  ام ، دح 

.لصألا ةيلاتردناينلا  تاثروملا  نم  ةئاملا  ةعبرأ يف  ىلإ  دحاو  نم  حوارتت  ةبسن 

اًزغل عيرسلا  ضارقنالا  راطق  انتمومع  ءانبأ  بوكرو  انه  انئاقب  ببس  لازي  ام 

اذه يف  رهظت  كلذ  ثودح  سافت  نم  ديدعلا  نإف  ةقيقحلا ، يفو  .لدجلل  ًاثم 

انعم ح اهانبحطصا  يتلا  تاسوفلا  قيرط  نع  لاتردناينلا  رثأ  انوحم  ار  .باتكلا 

خيرات نم  هراكنإ  نك  ًابك ال  اًرطش  نأل  اهتمواقم ، نم  اونكمتي  تاسوف   انرجاه ،

مث انتالحرو  انرافسأ  يف  اهانطقتلا  يتلا  تاسوفلا  خيرات  ةقيقحلا  يف  وه  رشبلا 

تابلقت عم  ملقأتلا  ىلع  ةردق  انكالتما  يف  ظحلا  انفلاح  ارو  .نيرخآلا  ىلإ  اهانلقن 

تاموظنم نوشيعي يف  اوناك  نيرخآلا  رشبلا  نأ  ىلإ  شت  ةلدألا  لك  نأ  الإ  .سقطلا 

تدتما ةيراجت  ةكرح  علسلا يف  اولدابتو  مهضعب  عم  اولصاوت  مهنأو  ىربك ، ةيعتجا 

دراوملا نوكلت  اوناك  مهنأ  ينعي  م  يلصألا ، مهنطوم  نع  ةديعب  ةعساش  تافاسمل 

.سقطلا بورض  نم  ةيتاع  ةبرض  يأ  لظ  دومصلل يف  ةمزاللا  نؤملاو  ةيفاكلا 

يتلا بوعشلا  عم  اًرخؤم  هب  انمق  ام  اذه  .ةطاسب  لكب  اذكه  ..مهانلتق  ارو 

.ةثيدحلا روصعلا  اهانفشتكا يف 
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نأل عيمجلا  هب  لبقي  لوبقم  لتحال  دوجو  ال  عيمجلل ، لوبقم  سفت  دجوي  ال 

يهو الأ  ةديحو ، ةطقن  كرتشت يف  اًعيمج  سافتلا  نكل  .ةقيرطلا  هذهب  ست  رومألا ال 

سيل ءايبغأ ، اوناك  نيب  ءايكذأ  اّنك  انأ  دصقأ  .اهيف ال  اهلمعتسن  يتلا  ةقيرطلاو  انلوقع 

انرصع ءابغلل يف  انفيرعت  بسح  ءايبغأ  اونوكي  لاتردناينلا   نأل  ةطاسبلا ، هذهب  رمألا 

نوعنصي اوناك  ك  ةيلاحلا ، انتغمدأ  مجحب  ةبك  ةغمدأ  نوكلت  اوناك  لب  ثيدحلا ،

لبق ابوروأ  تارهوجملا يف  ةعانصو  ةينفلا  لعألا  اوعدبأو يف  رانلا  اوضّورو  تاودألا 

فالآ تارشعب  كلذب  ( - Homo-Sapians  ) زنيباسوموهلا نحن ، مهفلخ -  موقي  نأ 

ءانبأ ىلع  ةدايز  اهب  انعت  يتلا  ةنكمملا  تانسحلا  نكل  .ءيش  لك  ثيدحتب  نسلا ،

ىلع كلذ  ناك  ءاوس  كفتلا ، انتقيرطب يف  رشابم  لكشب  ةلصتم  يلاتردناينلا  انتمومع 

يتلا ةدقعملا  ةيعتجالا  ىنبلاو  ةروطتملا  انتاودأ  وأ  فيكتلا ، ىلع  انتردقب  ةقالع 

.ةيرشبلا تاعومجملا  جراخو  لخاد  اهب  لصاوتن  يتلا  قيرطلا  وأ  انتاعمتجمل ، سسؤت 

حضاولا نم  ينعأ ، ..اهب  نوزيمم  اننأ  دقتعن  يتلا  ةقيرطلا  صاخ يف  ءيش  كانه 

هانقلطأ يذلا  مسالا  ٌّيلج يف  رمألا  اذهو  .نيرخآلا  نع  نوزيمتم  اننأ  اننظ  املاطل  اننأ 

لجرلا اًيفرح : ينعت  ةينيتال  ةدرفم  يهف  ، Homo sapiens يرشبلا : انسنج  ىلع 

فيرعت انل  نك  ةيعج  ةزّيم  اًموي  ةمكحلا  نكت  ..انه   ةحارصلا  ىخوتنلو  .ميكحلا 

.اهب انسنج 

ةغمدألا هذهف  انتاوذل ، ًافاصنإ  قحب  ةميظع  ةلآ  يرشبلا  غامدلا  نأ  ُفرتعأ 

دنتست سافت  نع  ثحبلاو  انب  ةطيحملا  ةئيبلا  ةرركتملا يف  جذنلا  ةظحالم  ىلع  ةرداق 

ميمصت ةغمدألا  هذهب  اًضيأ  اننك  .ءايشألا  ثودح  ةيفيك  مهفل  يملعلا  ليصحتلا  ىلإ 

كلذ ىلع  ينبن  مث  .اننيعأب  هارن  نأ  انل  نك  رثأ م  ىلع  يوتحت  ةدقعم  ةينهذ  جذا 

دق ةيملاع  تايغت  رّوصت  انل  نك  ةينهذلا ، ةزفقلاب  اهفصو  انل  نك  تازاجنإ  ساسألا 

ءارجإ نم  اونكمتيل  نيرخآ  دارفأ  ىلإ  تاروصتلا  هذه  لقنن  مث  .انعضو  نم  نّسُحت 
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دهج ىلإ  عارتخالاو  ةفرعملا  لّوحم  ةيادبلا ، يف  هب  انركف  ام  قوفت  دق  تانيسحت 

كلذ دعب  لوقعلا  هذهب  انل  نكو  .ةرم  لك  لضفأ  ةديدجلا  لايجألا  ىلإ  هلقنن  يعج 

ىوس يف ةيادبلا  دجوت يف  ةطخ   قيقحتل  يعج  لكشب  اولمعيل  نيرخآلا  عنقن  نأ 

نأ درف  صخشل  نك  ةيملع ال  وأ غ  ةيملع  تاحوتف  قيقحتل  دحاو ، صخش  لقع 

لوحتتل اًددجمو  اًددجم  ىرخألا ، قرطلا  تائ  اذه  رركن  مث  هدحو ، اهزجني 

نمزلا عم  ىرخأ  تاعارتخا  اهنع  جتني  تقولا ، عم  ةيديلقت  رومأ  ىلإ  ةنونجملا  انتاعارتخا 

.ةراضحلا مسا  مويلا  هيلع  قلطن  ام  اهلمج  نوكت  نأل  دعب  يف  رمألا  اهب  يهتنيل 

ةلوهسب لكشلا  ةيرئادلا  ءايشألا  جرحدت  ةظحالم  ىلوألا يف  ةوطخلا  تصخلت 

تناكف ةيناثلا ، ةوطخلا  امأ  لاكشألا ، يف  ةتوافتملا  ءايشألا  نم  تاردحنملا  ىلع  ربكأ 

.لضفأ لكشب  جرحدتيل  اًمات  ًايرئاد  ًالكش  ءيشلا  حنمل  ةّداح  ةادأ  لعتسا  كفتلا يف 

بيكرت ىلع  ناقفتي  ثيح  كقيدصل ، كادي  هتعنص  ام  ضرع  يه  ةثلاثلا  ةوطخلاو 

لصن مث  .ةبرع  عنصل  يبشخ  حطسم  تحت  اًعم  لكشلا  يرئادلا  ءيشلا  اذه  نم  ةعبرأ 

مهنيعأب سانلا  ىل  ةيلافتحالا  تابكرملا  نم  ًالوطسأ  ينبن  ثيح  ةعبارلا ، ةوطخلل 

ىلإ لصن  ًاخأو  .محرت  ال  يتلا  كتوطسو  ديشرلا  كمكح  ةمظع  ىدم  اومهفيو 

تابكرملا هذه  نم  ةدحاو  دوقن  ثيح  لسلسملا ، اذه  ةخألاو يف  ةسماخلا  ةوطخلا 

شنو ةيكيسالكلا  كورلا  ىقيسوم  ىلإ  ءانثألا  عمتسنو يف  ةعيرسلا  قرطلا  دحأ  ىلع 

.قيرطلا ىلع  انل  ةرواجملا  ةنحاشلا  قئاسل  ةئيذب  تاكرحب  انعباصأب 

، ةلجعلا عارتخا  فصول  قالطإلا  ىلع  ةحيحص  غ  ةينوترك  ةقيرط  اهنإ 

ةبسن ديعب  دح  ىلإ  رخأتم  لكشب  تعُرتخا  ةلجعلا  نأ  يه  بجعلل  ةثملا  ةقيقحلاو 

مدق ىلع  ةاق  تناك  ةركبملا  تاراضحلا  نأل  تاراضحلا ، روطتل  ينمزلا  سايقملل 

مت يتلا  ىلوألا  ةلجعلا  نأ  اًضيأ  ةقيقحلاو  .نسلا  فالآب  ةلجعلا  عارتخا  لبق  قاسو 

تايلمعل مدختست  ماع ،  ىلإ 5500  دوعت  يتلاو  نيرهنلا  ب  ام  دالب  يف  اهفاشتكا 
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نم ىرخأ  تائم  نأ  انل  ودبيو  .راخفلا  ةعانص  ةلآ  ريودتل  مدختست  تناك  لب  لقنلا ،

ىلع راخفلا  ةعانص  ةلجع  بلق  ةركف  مهدحأ  نهذ  يف  عملت  نأ  لبق  ترم  ماوعألا 

يمج لثم  صخش  ءيجمل  ةياهنلا  يف  يدؤيس  م  لقنلا ، يف  اهمادختسال  اهبنج 

اذه يف  رذتعأو  .قافآلا  هترهش  تقبط  يذلا  تارايسلا  جمانرب  مّدقم  نوسكرالك 

انأف  ..ةلجعلا  عوضومل  يضرع  ةقيرط  نم  ةناهإلاب  رعش  صخش  يأ  نم  قايسلا 

.كأ لثملا ال  برض  ةياغل  الإ  انه  همدختسأ 

ضّرعمو ديعب ، ّدح  ىلإ  بيرغ  هنأ  الإ  انثتسا ، روهبم  يرشبلا  غامدلا  نأ  عمو 

ةعيظف تارارق  ذختن  نحنف  .ةياغلل  ةميسج  فقاوم  يف  رفتغت  ال  ءاطخأ  فارتقال 

ًاططخ مسرن  ك  اننيعأ ، مامأ  ةلثام  ةلدأ  لهاجتنو  ةفيخس ، اًرومأ  قّدصنو  رارمتساب ،

تاعوطقملا قلخو  رّوصت  ىلع  ةرداق  انلوقع  .لاكشألا  نم  لكش  يأب  اهل  ىنعم  ال 

ةيرظن طوطخ  مسر  ىلع  انتليخم ، يف  اهلماكب  ندم  مسر  ىلع  ةميظعلا ، ةيقيسوملا 

اطاطبلا قئاقر  نم  عون  يأ  ريرقت  ىلع  ودبي  ك  ةرداق  غ  اهنكل  ةماعلا ، ةيبسنلا 

.ءاسملا اذهل  كأ  انبساني  ةشمرقملا 

ىلع اعلا  ليكشت  نم  كفتلا  ىلع  ةردانلاو  ةيئانثتسالا  انتردق  انتنكم  فيك 

حوضو مغر  تارايخلا  أوسأ  ذاختا  نم  هتاذ  تقولا  انتداقو يف  ةبيجع ، قرطب  اناوه 

لئاسر لاسرإو  رمقلا  ىلإ  لجر  لاسرإ  اننكمأ  فيك  ىرخأ : تلكب  اهتمءالم ؟ مدع 

يتلا ةقيرطلا  ىلإ  هلصأ  ءيش يف  لك  دوعي  قباسلا ؟ انتايح  كيرش  ىلإ  ةقئال  ةّيصن غ 

.انتغمدأ اهب  تروطت 

ةيلمع مهي  ام  لكف  ديعب ، ّدح  ىلإ  ةيبغ  لب  ةيكذ ، غ  ةيلمع  وه  روطتلا 

فلخ كرظتنت  يتلا  ةلمتحملا  راطخألا  فالآ  نم  ةاجنلا  ىلع  كتردقم  وه  هذه  روطتلا 

رثاكتلا ربع  يلاتلا  ليجلا  ىلإ  كتانيج  لقن  نم  نكمتت  نأ  ىلإ  فطعنم  لكو  ةمجأ  لك 

كتمهم تمأ  كنأ  ينعي  اذهف  كلذب ، تمق  ام  اذإو  .كيلع  ةعيبطلا  يضقت  نأ  لبق 
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ةيلمع نأ  ينعي  اذه  .كفلاحي  ظحلا   نأ  ينعي  اذهف  كلذب  مقت  نإ   امإ  حاجنب ،

نأ ينعي  اذهف  ام  ةمس  كلت  تنك  ام  اذإ  .ةصب  تاذ  غ  ىده ، الب  ست  روطتلا 

ال، مأ  نيديعبلا  كدافحأ  هجو  تسق  ىلع  ترهظ  ءاوس  اهءاقب ، راتختس  ةعيبطلا 

اًدحأ نأ  .ةداتعملا ك  تسلل  لبقتسملا  يمتنت يف  نل  اهنأل  بيرغ  لكشب  رهظتسو 

مويلا ينقيعت  يهجو  ةمسلا يف  هذه  : " تلق ام  اذإ  رمألا  اذه  رظنلا يف  دعب  رّدقي  نل 

، اذهل ةميق  ال  مويلا ." نم  ماع  نويلم  دعب  يدافحأ  ديفتس  اهنكل  ماهملا ، ضعب  ءادأ  نع 

نم ةلئاه  دادعأ  ءاقلإ  ربع  لب  لبقتسملل ، طيطختلا  ربع  هرا  ينجي  روطتلا ال  نأل 

طخ اع  نونجلا يف  دح  ىلإ  رثاكتلل  ةقاوتلاو  ةعئاجلاو  ةفلتخملا  ةّيحلا  تاموظنملا 

.ءاقبلا ةبعل  زوفي يف  نم  ..ةجيتنلا  راظتناو  ةمحر ، الب  ٍساق 

ةلآ مظعأ  جاتنإل  ميمصتلا  ةعيدب  ةيلمعل  ةجيتن  سيل  انغامد  نأ  ينعي  اذه 

ماعطلا داجيإ  ىلع  ةردق  كأ  ناك  انل  فلس  غامدل  ةلسلس  درجم  لب  ةنكمم ، كفت 

رطخلا ح نم  ريذحتلا  مهنم يف  ةئملاب   3 لضفأ ب ـ وأ  هنارقأ ، نم  ةئملاب  ةبسنب 2 

.انسارتفال مداق  دسأ  كانه  ..اوهبتنا  ةرم : حاص 

ةمهم لالدتسالا ، ىلع  ةردقلا  اًينقت : اهيمسن  يتلا  ةيغامدلا  تاردقلا  هذه 

عيطتسي ءرملا ال  نال  براجتلا  نم  ملعتلاو  نيرخآلا  عم  لعافتلاو  ءاقبلا  ةبعلل  ةياغلل 

سفتل ةجاحب  انك  ول  .ام  ءيش  مادختسال  ةجاحب  ناك  لك  مدعلا  نم  ءيش  لك  عارتخا 

سنجك ءيش  يأل  انلّصوت  امل  موي  لك  رفصلا  نم  ءيش  لك  ءانبو  رفصلا  نم  ءيش  لك 

قرشلا نم  سمشلا  عولطل  ةشهدلاب  باصي  نأ ال  يرشبلا  غامدلل  لهسألا  نم  .يرشب 

اذإ كلذ ، نم  لثملا  ىلعو  وحنلا ، اذه  ىلع  قرشت  يهو  مايأ  ةدعل  اهتبقارم  دعب  موي  لك 

ضر هباصأ  ةبيرقلا  ةباغلا  يف  يجسفنبلا  يربلا  توتلا  اذه  نأب  كقيدص  كربخأ  ام 

نم ًالدب  هتربخ  نم  ديفتستو  هقدصت  نأ  كل  لضفألا  نمف  هتايحب ، يدوي  داك  ديدش 

.كسفنب كلذ  ةبرجت 
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هقرطل اًذختُم  ذلا ، انغامد  نأ  ذإ  ..ديدج  نم  تالكشملا  أدبت  انه  ..نكلو 

اع يفو  .ةئطاخلا  بوردلا  ًانايحأ  كلسيو  ءاطخألا  بكتس  اهركذ ، قباسلا  ةرصتخملا 

نأ غامدلل  نك  ماسلا ، يربلا  توتلا  ةلأسم  نم  ثكب  رطخأ  اياضق  ىلع  يوتحي 

غامدلا نأ  يهو  ةقيقحلا ، ةهجاوم  نم  دب  ال  اًحيرصو ، اًرشابم  نوكأ  و  ًاثك ، ئطخي 

.تقولا مظعم  ءابغب يف  فرصتي  يرشبلا 

نأ يه  ةلكشملا  .ةرركتملاو  ةهباشتملا  جذنلا  دوجو  ةظحالم  ىلع  هتردق  ًالوأ ،

يف ىتح  ناكم ، لك  يف  اهاري  هنأ  ةجرد  ىلإ  جذنلا  نع  ماودلا  ىلع  ثحبي  غامدلا 

جذنلاو ةمظنألا  غامدلا  انل  مسري  ًاطخ ح  اًرمأ  سيل  اذهو  اهنم ، ةيلاخلا  نكامألا 

بكتُرت مئارجلا  بلغأ  نأ  غامدلا  ررقي  طخ ح  هنكل  ةرمقم ، ةليل  موجنلا يف  ام ب 

.ةصيوع ةلكشم  هذه  رشبلا ، نم  ةفلتخم  ةعومجم  يديأ  ىلع 

كولسلا اذه  فصو  اهل  نك  يتلا  تارابعلا  نم  ةبك  ةعومجم  انيدل 

دوجو نع  رخآ ، ءيش  يأ  وأ  ثادحألا  طبارتو ب  ةقالع  دوجو  نع  ثحابلا  يغامدلا 

دقل يعمجلا ." مهولا   " وأ يمهولا ،" طبارلا   " هتيمست انل  نك  ذإ  ءايشألل ، جذو 

ةيناملألا خيراوصلا  نأ  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  لالخ  ندنل  سانلا يف  نم  ديدعلا  دقتعا 

مهيلإ اههيجوت  دعب  مهيلع  رمهنت  مهل  ةبسنلاب  ةبعرم  ةديدج  ةينقت  تناك  يتلا   V2و V1

، ةنيدملا زكرم  جراخ  ةنمآ  نكامأ  نع  ثحبلل  ندنل  لهأ  عفد  م  دمعتم ، لكشب 

تفل دقو  .ناملألا  سيساوجلا  اهنطقي  ةئداه  ةينكس  قطانم  اهنأ  اوّنظ  ام  ىلإ  ءوجللاو 

لعفلاب م اولقتنا  نيذلا  لئاهلا  سانلا  ددع  ببسب  ةيناطيربلا  ةموكحلا  هابتنا  كلذ 

.ةيبعشلا تاداقتعالا  ةحص  نم  دكأتلل  ءاصحإلا  بخ يف  يعتل  ةموكحلا  عفد 

ةديلو تناك  سانلا  راكفأ  لك  نأ  ىلإ  لصوت  اصحإلا ؟ بخلا  لّصوت  اذام  ىلإو 

ىتح يف ةيمهولا ، تاقالعلاو  طباورلا  نع  هثحب  مهغامدل يف  ةيصخشلا ، مهتاداقتعال 

يف مهغ  اوقبسي  ناملألا   نأل  .اهيف  طباورلا  كلت  دوجو  ليحتسي  يتلا  نكامألا 
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كلت نكت  و  خيراوصلا ، راجفنا  ناكم  مكحتلا يف  مهل  حيتت  ةيركسع  ةينقتل  لصوتلا 

لك تطقس يف  خيراوصلا  نأ  ك  ناملألا ، سيساوجلل  اًعترم  ةعداولا  ةينكسلا  قطانملا 

نأل ماهوألاو  راكفألا  ب  اوطبر  سانلا  نأو  اهنم ، ًائيش  ِتست  و  ةنيدملا  نم  ناكم 

.مهلوقع هتأترا  ام  اذه 

، لاثملا ليبس  ىلعو  .ماهوألا  هذه  لثمل  ةسيرف  عقي  نأ  ةرقابعلا  ىتعأل  نك 

ديدعلا دوفو  دهشت  ةرمقملا  يلايللا  نأ  ّيبطلا  لاجملا  لماعلا يف  نم  عمسن  ام  ًاثك 

ةلكشملاو سوسمم ، كولسو  لكشلا  ةبيرغ  حورجب  فاعسإلا ، فرغ  ىلإ  تالاحلا  نم 

فشتكا مث  لعفلاب  هلوح  ترادو  عوضوملل  تّمتها  تاساردلا  نأ  يه  انه  ةديحولا 

فرغ ماحدزا  ىدمو  رمقلا  راوطأ  ةقالع ب  نأو ال  هتمرب ، حيحص  رمألا غ  نأ  ءاربخلا 

فرتحملا ءابطألا  نم  ديدعلا  دجوي  اذه ، لك  عمو  .لاح  يأب  تايفشتسملا  فاعسإلا يف 

.حيحص رمألا  نأب  رخآلاو  حلا  كل ب  نومسقي  نيذلا  ةربخلا ، يوذ  نم 

سانلا دوقي  يذلا  ردبلا  رمقلا  ةركف  نأل  .مدعلا  نم  اذهب  مهناإ  ِتأي  اذامل ؟ 

ينعت يتلا  " Lunacy  " ةملك ردصم  ًايوغل  يهو  ةليوط ، نورق  ىلإ  دوعت  نونجلا  ىلإ 

دق اهنأ  .ةرمقملا ك  يلايللا  بئذلا يف  لجرلا  ةروطسأ  روهظ  ببسلا يف  يهو  نونجلا ،

هذه نأ  دقتعأ  .ةيثمطلا  ةأرملا  ةرودو  رمقلا  راوطأ  ب  طبرلاب  ةقالع  ىلع  نوكت 

ةايح ىلع  ثكب  ربكأ  لكشب  رثؤي  ناك  رمقلا  نأ  دقتعأ  ام ، ّدح  ىلإ  ةحيحص  تاضارتفالا 

ًاليل يف ةادلا  ةرانإلا  كلت  صوصخلا  ليبس  ىلعو  ةيعانصلا ، ةرانإلا  عارتخا  لبق  سانلا 

يف ضرألا  نوشرتفي  اوناك  نيذلا  نيدرشملا  نأ  تايرظنلا  ىدحإ  ضرتفت  .عراوشلا 

رقلا اهيف  نوكي  يتلا  يلايللا  اًصوصخو يف  رمقلا  رونل  نوضرعتي  اوناك  ًاليل ، عراوشلا 

بارطضا يأ  مقافي  ناك  مونلا  نم  نامرحلا  اذه  نأو  مونلا ، نم  مهعن  م  ًالماك ، اًردب 

اوناك مهنأ  دقتعأ  ةليدب ، ةيرظن  حرتقأسف  ةبلا ، قاشع  نم  ألو  .هنم  نوناعي  ينهذ 

مهنأب نوفرعي  اوناك  مهنأل  تايسمألا  كلت  ةيلوحكلا يف  تابورشملا  لوانت  نوفرسي يف 
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لتحا نم  قلقلا  لماوع  ليزي  م  ردبلا ، رون  ببسب  تيبلا  ىلإ  مهقيرط  اّولضي  نل 

توملاو ةملظلاو  ركسلا  ببسب  عتلا  وأ  وطسلل ، ضرعتلا  نم  قلقلا  وأ  ًاليل ، عايضلا 

.لحو ةكرب  يف 

دحأ ركذي  نأ  ام  .ةياغلل  ليوط  تقو  ذنم  انتفاقث  يف  ةدوجوم  ةركفلا  هذه 

فورظلا كلت  لثم  اهيف  ربتخا  يتلا  تايسمألا  ركذت  يف  درفلا  أدبي  ىتح  عوضوملا 

.اًردب رمقلا  نوكي  نأ  نود  رمألا  سفن  اهيف  لصح  يتلا  ىرخألا  تايسمألا  اًما  ىسنيو 

.كلذب ةقالع  يأ  يعولل  نوكي  نأ  نود  مدعلا ، نم  ًايركف  اًجذو  قلتخا  غامدلا  نأ  يأ 

تقيرط مهأو  .كفتلل  غامدلا  اهمدختسي  يتلا  قرطلل  ىرخأ  ةرم  اذه  دوعي 

نايفي ال  هالكو  طيسبلا ، لالدتسالاو  يلوألا ، لالدتسالا  ه : انغامد  همدختسي 

.ضرغلاب

ذختي اًصوصخو ح  ام -  رمأ  لايح  اًرارق  ءرملا  ذختي  وه ح  يلوألا  لالدتسالا 

.رمألا لوح  هتلصو  ةمولعم  لوأب  اًرثأتم  عوضوملا -  لوح  ةيفاك  تامولعم  نود  هرارق 

ءالدإلا نم  نكمتتل  هنع ، ةركف  دأ  كل  ال  ام ، ءيش  رعس  ريدقت  كنم  بلطي  نأ  ليخت 

صحفتتف ىرخأ ، ةمولعم  يأ  نود  ام  لزنمل  ةروص  كيلع  ضرُعت  نأ  لثم  ديج ، يأرب 

نع ًاثك  ديحي  دق  اذه  كنيمخت  نكل  .ام  مقرب  يلدتو  جراخلا  نم  هتيهافر  ىدم 

دألا دحلا  نع  ةركف  كحنم  دعب  لزنملل  رعس  ريدقت  كنم  بُلط  ام  اذإ  ةقيقحلا 

نم 400 لقأ  مأ  كأ  ةروصلا  لزنملا يف  رعس  نأ  نظت  له  مهدحأ : كلأسي  نأك  .هرعسل 

انل مدقي  لاؤسلا   نأ  يه  اهل  هابتنالا  انيلع  بجي  ةطقن  مهأ  ينيلرتسإ ؟ هينج  فلأ 

نيذلا سانلا  نكل  ةرواجملا ، لزانملا  راعسأ  نع  ًالثم  انربخي  وهف   ةديفم ، ةمولعم  يأ 

رعس اوردق  ينيلرتسإ  هينج  فلأ  ىلإ 600  مقرلا  عفر  عم  لاؤسلا  اذه  مهيلع  انحرط 

مقرلا ضيفخت  عم  لاؤسلا  مهيلع  انحرط  نيذلا  سانلا  نع  ةلئاط  غلاب  ديزي  ا  لزنملا 

ةمولعم يأ  مدقي  هنأ ال  عم  ةباجإلا  ىلع  رثؤي  لاؤسلا  نأ  يأ  .هينج  فلأ  يتئام  ىلإ 
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، مقر نع  ةركف  كحنمو  يلوأ ، لالدتسا  ىلإ  رخآب  وأ  لكشب  كداق  هنأل  قالطإلا ، ىلع 

.ضارتفالا كاذ  ىلع  كلذ  يلي  ام  ّبترتو  اهيلع  ضارتفالا  ءانبل  ةيادب  ةطقن  كنهذ  هربتعا 

يتلا ةمولعملا  نأل  فخسلا ، ةجرد  ىتحو  بك  دح  ىلإ  كلذب  رشبلا  موقي 

، عراشلا هارن يف  اوشع  مقر  يأ  لثم  ةدئافلا  ةدع  نوكت  دق  لالدتسالل  اهمدختسن 

.اًقح قلقلل  ثم  اذهو  هيلع ، ءانب  تارارقلا  ذختيو  هب  كسمتي  يرشبلا  نهذلا  نكل 

ةبرجت نع  ًالاثم  ءيطبلا " كفتلاو  عيرسلا  كفتلا   " هباتك نااك يف  لييناد  انل  برض 

ثيح .ةربخلاب  مهل  دوهشملا  ناملألا  ةاضقلا  رابك  نم  ةعومجم  ىلع  ماع 2006  تيرجأ 

مث رجاتملا ، ىلع  وطسلاب  تمهتا  ةأرما  ةمكاحمل  تاسلج  ليصافت  مهيلع  تضرُع 

نأ نود  نيددعلا 3 و9 ( ىلع  ىوس  هنم  لوصحلا  نك  فيزم ال  درن  يمر  مهنم  بُلط 

مأ كأ  نجسلاب  ةأرملا  ىلع  مكحلا  بجي  ناك  ام  اذإ  اولئُس  مث  عبطلاب .) كلذل  اوهبتني 

اهل بسانم  مكح  ريدقت  مهنم  بلُطي  نأ  لبق  دلا ، يمر  نم  جتانلا  مقرلا  نم  لقأ 

.نوناقلا بسح 

نم ثكب  لوطأ  نجس  ةرتفب  مقرلا 9  ىلع  اولصح  نيذلا  ةاضقلا  اهيلع  مكح 

.ةأرملل نجسلا  نم  رهشأ  ةثالث  داز  دلا  نأ  يأ  مقرلا 3 . ىلع  اولصح  نيذلا  ةاضقلا 

.اًحيرم اًرمأ  سيل  اذهو 

رطخت يف ةمولعم  لوأ  ىلع  ًءانب  تارارقلا  ذاختا  وهف  طيسبلا ، لالدتسالا  امأ 

اًمومع زاحنن  اننأ  ينعي  اذه  قمعب ، اهتسارد  وأ  ةحاتملا  تامولعملل  قرطتلا  نود  لابلا 

ىرخأ ثادحأ  نم  انيلع  ر  ام  عيمج  نأو  ًاثأت ، ثادحألا  كأ  وأ  تادجتسملا ، رخآل 

.نايسنلا اهيوطيو  ىشالتت 

تايوتسم نأب  داقتعالل  ةيمويلا  مئارجلا  رابخأ  انعفدت  لاثملا ، ليبس  ىلع  اذهل ،

لانت نيب ال  تقولا ، رورم  عم  عفترت  اهنأ  وأ  عقاولا ، هيلع يف  يه  ىلعأ م  ةرجلا 
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اهنأل ًالاب  اهل  يقلن  الو  انمتها  ةرجلا  تالدعم  ضافخناو  رارقتسالا  تايئاصحإ 

، تارئاطلا بوكر  نم  فوخلل  ضعبلا  عفدي  يذلا  ببسلا  تاذ  هنإ  .ةلمم  ماقرأ  درجم 

بوكر نوباهي  ال  مهنكل  ةرئاط ، مطحت  ثداح  يف  توملا  باهرب  نوباصم  مهنأل 

نم ثكب  ربكأ  ةرايس  ثداح  يف  مهتوم  لتحا  نأ  ملعلا  عم  اهتدايقو  تارايسلا 

.ةفعاضم فاعضأب  اًعويش  كأ  تارايسلا  ثداوح  نأل  ةرئاط ، ىلع م  مهتوم  لتحا 

ىلع يسايسلاو  نطاوملا  بعرلا ب  ةرارش  قلطي  نأ  اهرإ  ثداحل  نك  اًضيأ  اذهل 

ددع يقل  دقل  .ةيداع  ثداوح  ببسب  توملا  ةيناكمإل  ًالاب  دحأ  يقلي  يف ال  ءاوس ، دح 

يماع ب  ام  بشعلا  ّزج  تالآ  ببسب  مهفتح  ةدحتملا  تايالولا  ينطاوم  نم  بك 

نأ عم  نآلا ، ىتح  بشعلا  ّزج  تالآ  ىلع  برحلا  نلعت  ةموكحلا   نكل  2007 و2017 ،

.ةيلقعلا هذهب  ةموكح  عم  دعبتسم  رمألا غ 

ىدل اًعم  نالمعت  ح  ةدشب  انادعاست  نأ  تاه  لالدتسالا  يتقيرطل  نك 

.ةرثؤملا غ  ةيمويلا  تارارقلا  ذاختا  وأ يف  تامزألا ، تاقوأ  ةعيرس يف  تارارق  ذاختا 

مساح رارق  ذاختال  قمعب  ركفتلل  رومألا  انرطضت  نيح  سوباك  ىلإ  نالوحتتس  هنكل 

نم عمس  ام  رخآ  ىلإ  ءوجللا  يف  ةداتعملا  هتقيرطل  ءوجللا  نهذلا  لواحي  .انتايح  يف 

.قدأ ىنع  هنيزخت  مت  ام  رخآ  يأ  رابخأ ، نم  هيلإ  ردابتي  ام  لوأ  ىلإ  ءوجللا  وأ  رابخأ ،

ذاختا ءافكأ يف  انلعجي غ  يذلا  يقيقحلا  ببسلا  وه  اذه  نإ  لوقلا  يننك 

اندوقي م  تاعقوتلاو ، تانهكتلا  أوسأ  رايتخال  انعفدي  ام  وأ  انتايح ، ةطخ يف  تارارق 

هدحأ .رومألا  ىلع  مكحلل  نالصفنم  ناماظن  اننهذ  يف  انيدل  .ثراوكلا  ىلإ  اًبلاغ 

تالكشملا أشنت  .ةوطخ  يأ  ذاختا  لبق  قمعتلل  لايمو  ءيطب  رخآلاو  يزيرغو ، عيرس 

لك تللح  دقل  نزتملاو : ميكحلا  لوألا  توصلا  سمهي  .ناتموظنملا  ناتاه  عراصتت  ح 

، معن ًابرطضم : رخآلا  توصلا  خرصي  نيب  أوسألا ، وه  لوألا  رايخلا  نأ  دقتعأو  لئالدلا 

.ةياغلل ًابعرم  ودبي  اثلا  رايخلا  نكلو 
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، توصلا نيذهل  ةسيرف  عوقولا  نم  لقعأ  اننكل  عيمجلا ، عم  ثدحي  اذه 

رظننو نزتملا  توصلل  عمتسنو  يزيرغلا  توصلا  لهاجتن  ام  اًبلاغ  كلذك ؟ سيلأ 

قطنملا توص  ىلإ  زاحنت  انلوقع ال  ظحلا ، ءوسل  كلذك ؟ سيلأ  ..انفقوم  ىلإ  ةيعوضو 

.ًاثك

انئارآل زايحنالل  انتعزن  نأ  باتكلا  اذه  فيلأت  يف  دب  لبق  تنّمخ  دقل 

.اذه احبأ  تتبثأ يل  دقو  ىربكلا ، انتلكشم  يه  ماودلا  ىلع  ةحيحص  اهنأ  انداقتعال 

عفدت يتلا  ةهيركلا  ةداعلا  كلت  وه  اذه  انليم  نإ  اهئطخ ، فاشتكا  هركت  انناهذأ 

ةلدألا ماوكأ  لهجتو  انرظن  ةهجو  تابثإل  ًاطيسب  ناك  هم  ليلد  يأب  كسمتلل  نهذلا 

نم تامولعملا  ىلع  لوصحلا  ةبغرلل يف  انليم  رسفي  اذه  .انأطخ  تبثت  يتلا  ىرخألا 

ءارجإ انل  نك  ال  ًالثم  اذهل  .ًالثم  يسايسلا  ديعصلا  ىلع  اناوه  قفاوت  يتلا  تاهجلا 

ةهجو فصنت  يتلا  ةلدألا  لك  لهاجتن  اننأل  ةرماؤملا ، ةيرظنب  نونمؤي  نم  عم  ةرظانم 

.انل ةبسنلاب  ةدوجوم  اهنأ غ  يأ  رابتعالا ، عب  اهذخأن  الو  مهرظن 

اعلاف اجيإ ، رمأ  اهنأ  ىلع  ةعزنلا  هذه  ىلإ  رظنلا  اننك  ةدع ، ٍحاون  نم 

ضارعتسا ربع  هتانونكم  نع  فشكلا  اننك  الو  ىضوفلا ، هدوست  ناكم  هنإ  اًدج ، دقعم 

نأب لوقلا  يننك  .ةايحلا  نع  ةرصتخم  ةعيرس  طاقنب  دّوزم   PowerPoint فلم

تامولعملا نم  ثكلا  لهاجت  ينعي  عون  يأ  نم  اًفصو  هحنمو  رصاعملا  اعلا  ةجذ 

عقنتسم ضوخلاب يف  الإ  لاحلا  هذه  هيبشت  يننك  ال  طقف ، اهنم  ليلق  ىلع  زيكرتلاو 

.ىرخألا لهاجتنو  انبسانت  يتلا  تامولعملل  ىوس  انمتها  عن  اننأل ال  لحوم 

دق .ربكأ  أطخلا  ناك  لك  اهئطخ  ةلدأ  مواقت  انلوقع  نأل  اًءوس ، رمألا  دادزي  مث 

دقو قفألا ، قافخإلا يف  لئالد  حولت  نأ  ام  مهتارارق  نع  نوعجارتي  سانلا  نأ  ءرملا  نظي 

فورعم يف رمأ  كانه  .كلذ  نولعفي  مهنكل ال  ةركبم ، لحارم  لئالدلا يف  كلت  مهل  ودبت 

انرتخا اننأب  انناإب  كسمتن  اننأ  ينعي  وهو  .رايتخالا  معدل  ليملا  همسا : سفنلا  ملع 
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بابسألاو عوضوملا  لوح  انتايركذ  ديعتسن  اننأ  ىتح  هل ، انذاختا  لاح  لضفألا  رايخلا 

انذختا اننأب  انيأر  معدل  انسفنأ ، معدل  اّنم  ةلواحم  تارارقلا يف  كلت  ذاختال  انتعفد  يتلا 

ًءاذح انئارش  دعب  انبيصي  يذلا  سؤبلا  وه  اذه  ىلع  لاثم  طسبأ  نإ  .حيحصلا  رارقلا 

تارارقلا صخي  ام  امأ يف  .ةوقلاب  اًروعش  انحن  هلاعتنا  نأ  عيمجلل  دكؤن  نيب  ًايدلج ،

رمألا نأو  ماري  ام  ىلع خ  ست  تاضوافملا  نأب  حيرصتلل  ءارزولا  عفدي  ام  وهف  ىربكلا 

دقل .ةهظلا  سمشك  اًحضاو  تاضوافملا  كلت  لشف  نوكي  ىتح ح  درطم  مدقت  يف 

.هانذختا اننأل  ..حيحصلا  رارقلا  نوكي  نأ  دب  ال  رارقلا ، كلذ  اوذختا 

ةئطاخ يف تارارق  اوذختا  مهنأب  سانلا  ةحراصم  نأ  ىلإ  اًضيأ  شت  ةلدأ  كانه 

لكب مهأطخ  مهل  تنهرب  ول  ىتح  كأ ، مهيأرب  كسمتلل  مهدوقي  تالاحلا  ضعب 

بلغأ ربتعي  اذهل  مهموصخب ، نوهَجاوي  نيح  كأ  مهئاطخأب  سانلا  كسمتي  .ءوده 

لصاوتلا لئاسو  ىلع  اًنلع  ةيرصنعلا  عيضاوملا  لوح  مهئابرقأ  ةضقانم  نأ  سانلا 

ةفاحصلا يف  كئاش  عوضوم  ضوخك  اًما  اهابقع ، دمُحت  ال  ةرماغم  يعتجالا 

كلت بحاص  نم  بقارملا  عيمج  بضغ  ىوس  ةرماغملا  كلت  نع  جتني  نل  مالعإلاو ،

.مهل ةضقانملا  تاحيرصتلا 

زكترت ةميكحو  ةيقطنم  تارارق  ذاختا  ىلع  نيرداق  سانلا غ  نأ  اذه  ينعي  ال 

كعفد ام  اذه  .ديكأت  لكب  كلذ  ىلع  نورداق  مهنإ  لب  قمعتو ، ةياردو  ةسارد  ىلع 

ام يف لكو  ةيقطنم ، تارارق  ذاختا  ىلع  رداق  صخش  تنأف  كئنهأ ، .باتكلا  اذه  ةءارقل 

هذهب اهنأ  ربتعت  اهنأل  قيرطلا  يف  تابقعلا  نم  ثكلا  عضت  انناهذأ  نأ  وه  رمألا 

.انتمالس ىلع  ةظفاحملا  دعاست يف  ةقيرطلا 

رمألاف انب ، ةصاخ  ةحيحص  تارارق  ذاختا  ىلع  نيرداق  نكن  اذإ   عبطلابو ،

نأ بحي  يعتجا ال  نئاك  ناسنإلا  .رارقلا  عنص  نيرخآلا يف  كراشن  اًءوس ح  دادزي 

اّنم يف ةبغر  ًابلاغ  بيصملا  انسدح  فلاخن  اذهل  هتعج ، فلتخملا يف  صخشلا  نوكي 
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.نيرخآلا َلبِق  نم  لوبقم  نوكنل  اهنمض ، ءاقبلاو  ةعومجملا  ءاول  تحت  ءاوضنالا 

ام اًبلاغ  نيرخآلا  نع  فلتخملا  صخشلا  نأل  يعجلا ، كفتلا  ط  عبتن  اذهل 

لؤاستب قطنلا  ىلع  اًمومع  دحأ  ؤرجي  ذإ ال  هتاكسإ ، متي  وأ  ةعومجملا  جراخ  ىصُقي 

اهلمكأب يف تاعمتجملا  قرغت  اًما  اذهل  .ةعجلا  لقع  ىلع  رطيست  يتلا  راكفألا  لوح 

مهعم يهتلا  يف  انتبغر  نم  ديزي  ام  ةركفب  نيرخآلا  باجعإ  نأل  اهراكفأ ، لحو 

اذام : " هرمع نم  ةعبارلا  يف  ًالفط  انلأس  اذإ  .دشحلا  نم  اًءزج  نوكن  ل  مهعابتاو ،

ىلع بيجيس  هنإف  ءاملا "؟ مهسفنأب يف  كّفص  لافطألا يف  عيمج  ىمر  ام  اذإ  لعفتس 

". مهلثم لعفأس  : " حجرألا

كلذك انسل  اننكل  ءظع ، اننأب  داقتعالل  انعفدت  يتلا  ةقيقحلا  اهنإ  ةياهنلا ، يف 

انل تبثأ  دقف  ..ةمظعلا  نونج  وأ  اًرورغ  ةركفلا  هذه  ربتعن  نأ  انل  نك  .ةحارص  لكب 

مهتاعقوت نع  بالط  ةعومجم  انلأس  اذإ  .انتاردق  ريدقت  يف  غلابن  اننأ  نوثحابلا 

ؤرجي نلو  اًدج ، ةديج  جئاتن  نوققحيس  مهنأب  اًعيمج  نوبيجيسف  اهنلا ، ناحتمالل 

حيرصتلا ىلع  دحأ  ؤرجي  نل  ك  هنم ، لقأ  وأ  لدعملا  ةجردب  هحاجن  عقوت  ىلع  دحأ 

ال نمك  طسوألا ، لحلا  ةرئاد  نمض  اًعيمج  نوبيجي  لب  .تاجردلا  عفرأ  لانيس  هنأب 

.اهصخرأ الو  معطملا  اًن يف  قابطألا  ىلغأ  بلط  ىلع  ؤرجي 

غينناد ثأت  مسا : سفنلا  ءلع  هيلع  قلطي  فورعم  اردإ  لاكشإ  كانه 

ملعلا عم  اذه ، اتكل  يمسرلا  يعارلا  اهنأب  لوقلا  اننك  يتلا  ةيلاكشإلا  يهو  رغورك ،

ثدحت .يضاملا  نرقلا  تاينيعبس  نم  كور  ىقيسوم  ةقرف  مساب  هبشأ  ودبي  اهمسا  نأب 

لهج دوقي  فيك  : " هثحب ةقرو  ًايناث يف  رغوركو  ًالوأ  غينناد  ديفيد  سفنلا  اع  اهنع 

ًاليلد يملعلا  ثحبلا  اذه  انل  مدقي  هتاذل ." هب  غلابم  ريدقت  ىلإ  هكاردإ  مدعو  ناسنإلا 

اًسانأ نونوكي  ام  اًرمأ  نونقتي  نيذلاف  .انبراجتو  انتايح  ينس  لالخ  هانظحال  ام  ىلع 

ةلق ىدم  فرعي  ناسنإلا ال  نإ  .مهسفنأ  ريدقت  ءاربخلا يف  غلابي غ  نيب  عضاوتم 
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ةقثلل انعفدي  لهجلا ، انيمعي  اذهلو  كلت ، ةربخلا  ةلق  هجاويل  ام  عوضوم  يف  هتربخ 

كشو ىلع  نوكن  نيح  سمحتملا  لئافتملا  فقوم  اًمود يف  انعضيو  انسفنأب  ءايمعلا 

.تارايتخالا أوسأو  ءاطخألا  عنشأ  باكترا 

انعفدي يذلا  عمتجملا ، لكشتل  اهضعب  قوف  ةيكاردإلا  لكاشملا  كلت  لك  مكارتت 

.ىرخألا ولت  ةرم  تالكشملا  سفن  باكترال 

نم ثكلا  قفنن  اننأ  ناينعي  ةرركتملا  جذنلا  زييو  اعلا  مهفل  ةبغرلا  نإ 

ةقيقحلا نوكت  نيب  ةنيعم  ةقيرطب  رودي  اعلا  نأ  انسفنأ  عانقإل  ةلواحم  تقولا يف 

تارابتعالا هفتأ  نم  اًءدب  ءيش ، لك  ىلع  قبطني  اذه  .انتاروصت  نع  دعبلا  لك  ةديعب 

ةياعدلل ةسيرف  انعوقو  رسفت  اهنإ  .ةيملعلا  تايرظنلا  مظعأ  ىلإ  ًالوصو  ةيصخشلا 

دادعأ عانقإ  نم  ام  صخش  نكمتي  ح  وه  مهألا ، نكل  .ةبذاكلا  رابخألاو  ةفيزملا 

ةيرظن يه  ام  رمأ  لوح  عساو  قاطن  ىلع  ةلوبقملا  مهتيرظن  نأب  سانلا  نم  ةبك 

عيمج يرشبلا ، خيراتلا  رم  ىلع  انل ، جتنأ  م  عقاولا ، ىلع  قبطنت  ةحيحص 

.ىربكلا راكفألا  لكو  نايدألاو  تايجولويديألا 

اًيئزج كلذ  دوعيو  لبقتسملل ، طيطختلاو  رطاخملا  مييقت  ًاثك يف  رشبلا  ئطخي 

ًايلعف دحأل  نك  ذإ ال  ةمودعم ، هبش  رومألا  هيلإ  لوؤتس  ام  عقوت  ىلع  مهتردق  نأ  ىلإ 

رئاصم ىتح  وأ  ةيلاملا  قاروألا  قاوسأو  سقطلاك  ةدقعم  تاموظنم  سب  ؤبنتلا 

ءيش ىلع  لدت  ةمولعم  يأل  انلهاجتل  يلعف  لكشب  دوعي  هنكل  .ةيرشبلا  تاعمتجملا 

شي صخش  يأل  عتسالا  ضفرنو  انيوهتستو ، انبجعت  يتلا  انططخو  انتاعقوت  ضقاني 

بسانتت انتاططخم  نأل  اذه  لعفن  ام  ًابلاغو  انططخ ، وأ  انمالك  أطخلا يف  ةيلتحال 

.ةخسارلا انتادقتعم  عم  كأ 

.عبطلاب عشجلا  وه  تاينمألا  بسح  كفتلا  نم  جهنلا  اذهل  انعفاود  ىوقأ  نإ 
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لك نودقفي  سانلا  لعجل  نومضم  رمأ  وه  ةعيرس  تاورث  قيقحت  لتحا  نأل 

امدنع ةدئافلا  ةفلكتلا -  ليلحت  ءارجإ  يف  ةياغلل  نوئيس  اننأ  حضتا  ثيح  مهيناعم ،

قلستو تاطيحملل  رشبلا  روبع  ىلع  رمألا  رصتقي  .ةياغلل ال  ًايوق  ةعفنملا  ءارغإ  نوكي 

نأ لب  رخآ ، ةظقي  ملح  درجم  نوكي  ام  اًبلاغ  يذلاو  ةولاب ، ملحلا  لجأ  نم  لابجلا 

قيقحتل مهتلواحم  لالخ  ةماقتسالا  وأ  قالخألا  نع  ةركف  يأ  ًابناج  نودعبتسي  رشبلا 

.نوموري ام 

ةيعج ءاطخأ  يهف  ىرخأ ، بئاصم  قيلخت  ةينانألاو يف  عشجلا  مهاسي  ك 

.انسفنأل بساكملاو  لضفلا  ىلع  لوصحلا  بغرن يف  اننأل  ناسنإلا ، هانب  ام  لك  رمدت 

ةاسأم  » وأ يعتجالا » ّخفلا   » لثم ءسأب  ةيعتجالا  مولعلا  ءاطخألا يف  هذه  ىّمُست 

لاعفأب لصفنم  لكشب  صاخشألا  نم  ةعومجم  مايق  اًساسأ  ينعت  يتلاو  مومعلا ،»

ًايوس سانلا  هب  موقي  امدنع  هسكعل  بلقني  رمألا  نكلو  .صقلا  ىدملا  ىلع  ةديج 

اننأل كرتشم  دروم  مدت  كلذ  ينعي  ام  اًبلاغ  .ليوطلا  ىدملا  ىلع  يعج  لكشب 

كل ال  ثيحب  ةدّدحم  قطانم  يف  رئاجلا  ديصلا  لاثملا ؛ ليبس  ىلع  ًاثك : هلغتسن 

فرُعي داصتقالا  ملع  يف  ةلص  وذ  موهفم  اًضيأ  كانه  .اهددع  ددجتل  ًاتقو  كسألا 

نكلو فرطلا ، الك  هنم  ديفتسي  يلام  لماعت  وهو  يبلسلا - » يجراخلا  رهظملا   » مساب

.ةقفصلا نم  اًءزج  ىتح  نكي  صخش   لبق  نم  رخآ ، ناكم  ُعفُدت يف  ةيقيقحلا  ةفلكلا 

نم ًائيش  دحأ  ىرتشا  اذإ  .اذه  ىلع  ليلد  وه خ  نآلا  هنم  اعن  يذلا  يئيبلا  ثولتلاو 

شيعي صخش  لك  وه  رساخلا  نكل  نآ ، ناديفتسم يف  عنصملاو  وهف  ةرشابم ، عنصملا 

.هتايافنب عنصملا  اذه  هيف  يقلي  يذلا  رهنلا  لوط  ىلع 

 - اهعيمج مظنلا  يف  ةيرشبلا -  ةنعلب  ةبك  ةلص  ءاطخألا  نم  ةعومجملا  هذهل 

وأ خانملا ، غت  لثم  ةبك  نوكت  دق  يتلا  اياضقلا  نمو  تاينواعتلا ، ىلإ  ةيلسأرلا  نم 

نم ليلقتلا  عيمجلل  ديجلا  نم  هنأ  ملعن  نحن  .معطم  ةروتافلا يف  ميسقت  لثم  ةغص 
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نم لاح  يأب  نيرساخلا  نوكن  نأ  ديرن  ال  اننكل  هب ، نونيدي  يذلا  غلبملا  ةيمهأ 

«. قيفر اي  يتلكشم  تسيل   » لوقنو نيرخآلا  تالكشم  لهاجتن  اذهل  .لاوحألا 

ىلإ اعلا  ميسقت  ىلإ  انليم  هنإ  اًعويش ، كألا  انئاطخأ  ب  نم  لماحتلا  ّدُعيو 

عمجتت يذلا  ناكملا  وه  اذه  مه .»  » نع نكمم  ءيش  أوسأ  قيدصتو  مه » و« نحن » »

، ةدوجوم نوكت  دق ال  طاأل  اًقفو  اعلا  مسقن  نحنف  ةيفرعملا ، انتازيحت  عيمج  هيف 

معدت يتلا  ةلدألا  راتخنو  نهذلا ، ىلإ  ردابتي  ام  لوأ  ىلإ  اًدانتسا  ةركبم  اًماكحأ  ردصنو 

يأ نود  انقوفتب  ةقثب  نمؤنو  تاعومجملا  عم  ماجسنالا  نيدهاج  لواحنو  انتادقتعم ،

.هيجو ببس 

، ةيرشبلا تاقافخإلا  خيرات  وهف  ةقيرط : نم  كأب  باتكلا  يف  دوجوم  اذه 

اوناك مهنأل  اذه  .ضيبلا  لاجرلا  نايحألا ، نم  ثك  يفو  لاجرلا ؛ تاقافخإ  نم  خيرات 

نأ اًمومع  ديجلا  نم  سيل  هنأ  عم  .لشفلل  ةصرفلا  مهل  تحيتأ  نيذلا  نيديحولا  اًبلاغ 

نكلو ىمادقلا ، ضيبلا  لاجرلا  لاعفأ  ىلع  اًبيرقت  يرصح  لكشب  خيراتلا  بتك  زكرت 

.ًالداع اًحرط  نوكي  نأ  لمتحملا  نم  هنأ  دقتعأف  انعوضوم ، ىلإ  رظنلاب 

لكل ةلهس  ةسيرف  عقنس  اننأ  ينعت  دوشحلل  مضنالا  انتبغر يف  نإف  ًاخأو ،

ىلع رطيست  ةباذجو  ةصق  سجاوه  هعاونأ ؛ عيمجب  سوهلاو  نونجلا  بورضو  عدبلا 

ةفلتخم الاكشأ  ذخأت  هذه  نونجلا  بورض  .ةذفانلا  نم  ةينالقعلاب  يمرتو  عمتجملا 

سفت يأ  ءلعلاو  نوخرؤملا  اهل  دجي  يتلا   صقرلا  ىّمحك  ةيندب ، نوكت  دق  ةثك ،

نورقلا لالخ  سانلا  نم  ةبك  تاعج  تباصأ  ةروعسم  ىّمح  يهو  لوقعم ،

.نايحألا ضعب  توملا يف  ىتح  فقوت  الب  صقرلل  مهعفدت  تناكو  ىطسولا 

انصرح عم  لاملا  ىلع  لوصحلا  انتبغر يف  دحتت  ثيح  اًيلام ، سوهلا  نوكي  دقو 

تراثأ دقف  .عيرسلا  ءالل  ةطخ  يأ  قدصن  نأو  انروهمج  نم  اًءزج  نوكن  نأ  ىلع 
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ح متهالا ، نم  ًابك  اًردق  ماع 1720  يف  ندنل  يف  بونجلا  رحب  يف  تارثتسالا 

نع ءيش  يأ  دحأ  فرعي  نأ  نود  ام  ةكرش  مهسأ  عيب  نم  راجتلا  نم  ةعومجم  تنك 

ةميقلا زواجتت  نيح  ةيلاملا ؛ تاعاقفلا  ىلع  ةقيرطلا  هذهب  لصحن  .ةكرشلا  كلت 

مهنأل سيل  ءيشلا  اذه  رثتسالا يف  سانلا يف  أدبي  ذإ  .ةيلعفلا  هتميق  ام  ءيشل  ةنلعملا 

نم ثكلا  سانلا  نم  ثكلا  دقفي  اذكهو  ىربك ، ةيدام  ةميق  هل  نأ  ةرورضلاب  نودقتعي 

.هلمكأب داصتقالا  راهني  ًانايحأو  لاملا ،

ىلإ ًابلاغ  دنتست  يتلا  يعجلا ، رعذلا  تالاح  وه  فورعملا  رخآلا  سوهلاو 

اًبيرقت يف ةفاقث  لك  خيراتلا يف  نم  ام  ةلحرم  اذه يف  ىرج  دقو  .انفواخم  ثت  تاعئاش 

لالخ ابوروأ  ءاحنأ  عيمج  اوتام يف  صخش  وحنب 50000  ردقي  ام   ) اعلا ءاحنأ  عيمج 

نرقلا ىلإ  رشع  سداسلا  نرقلا  نم  ترمتسا  يتلا  تارحاسلا  نم  بعرلا  تاجوم 

(. رشع نماثلا 

ةراضحلا خيرات  رادم  ىلع  رركتت  يتلا  ءاطخألا  ضعب  ىوس  تسيل  هذه 

.ًالوأ ةراضحلا  ركتبن  نأ  انيلع  ناك  اهباكتراب ، أدبن  نأ  لبق  عبطلاب ، نكل ، .ةيناسنإلا 
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ةعئار ةئيب  نم  اهل  اي 

 

فلأ رشع  ةثالث  لبق  مهنع  فورعملا  خيراتلا  بيصخلا  لالهلا  ناكس  لهتسا 

بولسأب هفصو  اننك  ام  مهيدل  ناك  ةفلتخم ، ةقيرطب  مهتايح  نوؤشب  مايقلاب  ماع 

هدصقن ام  نع  دعبلا  لك  ديعب  هدصقأ  امو  نآلا ، هفرعن  ام  لك  نع  فلتخملا  ةايحلا 

اننأل فلتخم ،» ةايح  بولسأ   » ةرابعلا سفنب  نآلا  مهدحأ  ةايح  ةقيرط  فصن  ح 

تارديهوبركلا ةيمك  نع  نآلا  اًينمض  ثيدحلا  اذه  انرصع  يف  ةرابعلا  هذهب  دصقن 

تايمحلا رمأ  ثحبأس يف  عم أ  ةيندبلا ، تاطاشنلا  نم  ديزم  ةسرمو  اهلوانتن  يتلا 

مهتايح بولسأ  نع  ثدحتأ  انأف  نآلا  امأ  .نمزلا  كلذ  ةدئاس يف  تناك  يتلا  ةيئاذغلا 

عرز نم  لوأو  اذغلا ، نمألاب  ركف  نم  لوأ  اوناك  دقل  هوعدتبا ، يذلا  فلتخملا 

.ليصاحملا

عمتجملا بلق  ىلإ  يدؤيس  لب  طقف ؛ ءادغلا  لوانت  ةعارزلا  ضوهن  لِّهُسي  نل 

ةداتعم ةيرشبلا  تاعومجملا  تناك  ةعارزلا ، لبق  .انلوح  نم  يعيبطلا  اعلا  يغتو 

ىتح ةعارزلا  رصع  غزب  نأ  امو  .ماعطلا  نم  هجاتحت  ام  دجتل  مساوملا  عم  لقنتلا  ىلع 

اذكه .حمقو  زرأ  نم  ليصاحم ، نم  مهمامأ  ومني  ام  ةياعرل  رارقتسالا  سانلا يف  ادب 

ًاندم مث  تادلب  حبصتل  تروطت  مث  روهظلا ، يف  تارمعتسملاو  ىرقلا  ىلوأ  تأدب 
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.رخآ ءيش  لك  روصتي  ك  ةغص ،

ديزت ةصق ال  ةرتف  لالخ  ةفلتخم  نكامأ  لقتسم يف  لكشب  ةعارزلا  رصع  غزب 

ًالوأ بيصخلا  لالهلا  يف  سمخلا ، تاراقلا  ضرع  ىلع  تاونسلا  نم  فالآ  ةعضب  ىلع 

.ًاخأ ىطسولا  اكيرمأو  صلاو  دنهلا  مث يف  نيرهنلا ، ام ب  دالبب  اًضيأ  فرعي  يذلاو 

مهألا ةيرشبلا  ةزفق  نكي  ةعارزلا   عارتخا  نإ  لوقت  تايرظنلا  ىدحإ  نأ  ملعلا  عم 

.قالطإلا ىلع  ةيخيراتلا  انئاطخأ  أوسأ  ىدحإ  ةقيقحلا  اهنأو يف  روصعلا ، رم  ىلع 

رصع غوزب  ةعارزلا  رصع  غوزب  لث  ..ةطقنلا  هذه  لوح  مهيدل  ملع  نملو ال 

تاعومجملا يهو  روهظلاب ، بخنلا  تأدب  ثيح  لداع » لكشب غ  تاولا  ميسقت  »

ىلع رماوألا  ءاقلإل  مهاعد  م  نيرخآلا  نم  ثكب  كأ  ءايشأ  كلت  تناك  يتلا 

نم اهفواخم  ةيرق  لكل  نأل  اهفرعن ، بورحلا ك  رصع  رجف  اًضيأ  نوكي  دقو  نيرخآلا ،

نكت رشبلل   ةديدج  اًضارمأ  ةعارزلا  تببس  .اهيلع ك  ىرخألا  ىرقلا  موجه  لتحا 

نأ .ةئبوألا ك  روهظ  ببس  ةبك م  دادعأب  عمجتلا  اوأدب يف  مهنأل  مهيدل ، ةفورعم 

يف نوشيعي  اوناك  نيذلا  رشبلا  نأ  دكؤنل  ةيخيراتلا  ةلدألا  نم  يفكي  ام  انيدل 

اوناك مهنأو  لقأ  نولمعيو  نيرخآلا ، نم  كأ  نولكأي  اوناك  ةيعارز  غ  تاعمتجم 

.لضفأ ةحصب  نوعتمتي 

انتاعمتجم هيناعت  م  ثكلا  نأ  اندجول  عوضوملا  ساسأ  ىلإ  اندع  اذإو 

راذبلا ضعب  عرزب  نسلا  فالآ  لبق  مهدحأ  مايق  ىلإ  لصألا  يف  دوعي  ةرصاعملا 

ةيلمعلا تدّعص  اهنأل  حلا  كلذ  ذنم  ةعارزلا  ترمتسا  دقو  ومنتل ، اهراظتناو 

ىلإ اهناهتما  ىدأ  دقف  .لبق  يذ  نم  لهسأ  سانلا  ةايح  تلعج  اهنأل  سيلو  ةينيورادلا ،

ةعارزلا نأل  لافطألا  نم  ديزم  باجنإ  نم  اونك  ذإ  سانلا ، ةايح  ةديدج يف  تايناكمإ 

نم ربكأ  اًددع  معطت  ةعارزلا  نأل  مهعيوجت ، لدب  مهماعطإ  ىلع  نورداق  مهنأ  ينعت 

ك لصاوتملا ، لقنتلا  لدب  رارقتسالا  ينعت  اهنألو  مهمعطي ، ديصلا  ناك  نيذلا  سانلا 
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مهنم دحاو  لك  راظتنا  لدب  لافطألا  باجنإ  رارمتسالا يف  ىلع  رداق  درفلا  نأ  ينعت  اهنأ 

ديزم ىلع  هدي  عضوب  درف  لكل  تحمس  كلذك  .رخآ  باجنإ  نم  نكمتي  ىتح  ربكيل 

اولاز ام  نمو  اهنونهت ، نم ال  عيمج  ىلع  ةياهنلا  ءاضقلاو يف  ةعارزلل ، تاحاسملا  نم 

تناك ةعارزلا   » ةيرظن ديؤم  دنومايد ، ديراج  فلؤملا  بتك  .لقنتلا ك  ةايح  نوشيعي 

ىلع ناسنإلا  َِربُجأ  دقل  : " Discover ةلجم ماع 1987 يف  هرشن  لاقم  يف  اعيظف ،» أطخ 

رايخلا انرتخاو  ءاذغلا ، جاتنإ  ةدايز  ةلواحم  وأ  ناكسلا  ددع  نم  ّدحلا  ب  رايتخالا 

ةيمكلا انلضف  راصتخاب ، نايغطلاو ." برحلاو  ةعاجملا  عم  فاطملا  انب  ىهتناف  خألا 

.ةيكيسالك ةيرشب  ةفسلف  اهنإ  .ةدوجلا  ىلع 

قيرط ىلع  ةقيقحلا  ةعارزلا يف  انتعضو  ججحلا ، كلت  لك  ىلإ  ةفاضإلاب  نكلو 

ةعارزلا رصع  أدب  دقل  .ةيكيتاماردلاو  ةرشابملا  ةيثراكلا  ءاطخألا  نم  ثكلا  ىلإ  دوقي 

تاتابنلا ذخأ  اهرهوج ، ةعارزلا يف  يه  هذهو  انلوح ، نم  ةئيبلا  يغت  انأدب يف  ح 

نم صلختلا  ةلواحم  دهشملا ، ليكشت  ةداعإ  اهيف ، اهل  دوجو  ال  نكامأ  يف  اهعضوو 

.ديرن ام  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتن  ىتح  اهديرن  يتلا ال  ءايشألا 

.ةايحلا رمتسنل يف  هجاتحن  ام  ريدقت  نولشاف يف  اننأ  حضتا  دق  اهو 

روذبلا انفالسأ  هيف  عرز  يذلا  اعلا  نع  نآلا  اًما  فلتخم  انلوح  نم  اعلاف 

ربع ةعورزملا  عاونألاو  ةيعيبطلا  رظانملا  ةعارزلا  تغ  دقل  .ماع  ذنم 13000  ةرم  لوأل 

ال تايافن  يأ  نم  صلختلل  يعيبطلا  انليمو  ةعانصلاو  ندملا  تّغ  نيب  تاراقلا ،

راصنأ انيلع  بلقنيو  ًانايحأ  ةعيبطلا  انلذخت  يف  .ءاوهلاو  رحبلاو  ةبرتلا  يف  اهديرن 

باضغإ ديرن  ال  ةرابعب : فقوت  الب  نوذهي  نيذلا  كئلوأو  ىرخأ ، ةهج  نم  ةئيبلا 

! مألا ةعيبطلا 

فصنلا يف  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف  ىطسولا  لوهّسلل  ثدح  ام  اذه 
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سي ءيش  لك  أدب  نايحألا ، نم  ثك  يف  لاحلا  وه  ك  .نيرشعلا  نرقلا  نم  لوألا 

ثيح .يرمألا  ملحلا  نوشيعي  سانلا  ناكو  ًابرغ ، عسوتت  اكيرمأ  تناك  .ديج  لكشب 

حنم عم  ةعارزلا ، ناهتماو  ًابرغ  كرحتلا  ىلع  سانلا  ةيموكحلا  تاسايسلا  تعجش 

لولح عمو  ظحلا ، ءوسلو  .ىربكلا  لوهسلا  ربع  ضرألا  نم  ةيناجم  اًعطق  نطوتسملا 

ةيساسأ ةفصبو  ةديجلا ، ةيعارزلا  يضارألا  مظع  نوثكلا  بلاط  نرقلا ، ةيادب 

لقأ سانلا  نأ  موهفملا  نم  ناك  .ةبسانم  هايم  تادادمإ  ىلع  يوتحت  يتلا  تاحاسملا 

ةحاسم ةفعاضم  ةموكحلا  تررقف  ةربغملاو ، ةفاجلا  يضارألا  ىلإ  هجوتلل  اًسح 

هنأكو رمألا  ودبي   " نونطوتسملا لاقو  .مهل  اهحنم  متيس  يتلا  ةبرتملا  ةفاجلا  يضارألا 

". ةديج ةقفص 

ةعومجم مهيدل  تناكو  اعلا ، ةركف يف  مظعأ  تقولا  كلذ  سانلل يف  اذه  ادب 

تناك .ماُري  ام  ىلع  اًمود  ستس  رومألا  نأ  نودقتعي  مهتلعج  يتلا  بابسألا  نم  ةبك 

ةيساسألا ةيتغاربلا  ةجاحلاو  ةيسنامورلاو  ةيبذاجلا  نم  ثكلا  ىلع  يوتحت  ةركفلا 

، ةياغلل ةغوارملا  مولعلا  ضعب  اًضيأ  كانه  ناك  نكلو  .ءاذغلا  ىلإ  ةجاحب  مانتم  دلبل 

لعفلا نأ  ثارحملا ،" عبتي  رطملا   " نأب ةلئاقلا  ةيرظنلا  نيدلا : ىلع  رصتقت  يتلاو 

لعجيس م  ةريزغلا ، راطمألا  يعدتسي  فوس  يضارألا  ةعارز  يف  لثمتملا  طيسبلا 

فقوي يذلا  ديحولا  ءيشلا  ناك  ةيرظنلا ، هذه  لظ  يف  .ءارضخو  ةبصخ  ءارحصلا 

Kevin مليف يف  لصح  ك  ةدارإلا ، ىلإ  راقتفالا  وه  اكيرمأ  يف  ةعارزلا  يف  عسوتلا 

(.. مليفلا ىرج يف  ك   ) حابشألا نم  ًالدب  بوبحلا  ليصاحم  عم  نكل  هشلا ،  Costner

.راطمألا أتسف  اهتعارزب ، تمق  اذإ 

ىلإ عرازملا  لاقتنا  درج  راطمألا  لوطه  أدب  دقو  اًقح ، اذهب  اونمآ  دقل 

تناك اهنكل  ةيرظنلا ، ريوطت  مت  نيح  رشع  عساتلا  نرقلا  فصتنم  يف  ةقطنملا 

ىلع لطهت  ظحلا ،  ءوسلو  راطمألا ، كلت  نكل  يداع ، لكشب غ  ًةرطمم  ةرتف  ةطاسبب 
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.ماودلا

يضارألا كلت  لك  نأ  ةأجف  عيمجلل  ادبو  ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  تعلدنا  مث 

اكيرمأ نكل  برحلا ، ببسب  ابوروأ  ءاذغلا يف  جاتنإ  فقوت  ذإ  ةميظع : ةركف  ةيعارزلا 

راطمألا نكل  ةعفترم ، راعسألا  تناك  .دوكرلا  مغر  اهيمدق  ىلع  ءاقبلا  ىلع  ةرداق  تناك 

عرازملل ةيخسلا  تاناعإلا  ضعب  ميدقت  ةموكحلا يف  تأدبف  رارمتساب ، لطهت  تناك 

يعارملا عاستا  ىلإ  ىدأ  م  يعيبط ، لكشب  نوعرازملا  لعف  ك  حمقلا ، ةعارزل 

.عرازملا عسوت  عم  ةيعيبطلا 

، حمقلا عرزت  تنك  اذإ  .بك  لكشب  برحلا  ءاهتنا  دعب  حمقلا  راعسأ  تضفخنا 

ةعارز ىلإ  ةجاحب  تنأ  حضاو : لحلاف  هتعارز ، نم  لاملا  نم  يفكي  ام  ينجت  نكت  و 

ةبرتلا اوقّزمو  ةديدجلا ، ةيكيناكيملا  ثيراحملا  نوعرازملا يف  رمثتساف  .حمقلا  نم  ديزملا 

قباس ىلإ  ةايحلا  ديعتس  يتلاو  راعسألا ، ضافخنا  ينعي  حمقلا  نم  ديزملا  نأل  .كأ 

.اّرج ملهو  ...هيلإ  يدؤتس  ام  ىلإ  يدؤتس  اهنكل  اهدهع 

باشعألا روذج  تفتخاو  ةبرتلا  تفج  .راطمألا  لطهت  ..ةّرغ   ىلعو ح  مث ،

تلوحتف .ةقباسلا  فافجلا  تارتف  لالخ  فارجنالا  نم  ةيحطسلا  ةبرتلا  تعنم  يتلا 

فصاوع اهب  تلكشو  مويغلا  ىلإ  اهتلمحو  رابغلا  كلت  حايرلا  تطقتلاو  رابغ ، ىلإ  ةبرتلا 

.ليثم اهل  قبسي  ةيرابغ  

فصاوعلا  ) مسا اهيلع  اوقلطأ  يتلا  ةيرابغلا  فصاوعلا  هذه  تسمط 

تحبصأ ةليلق -  مادقأ  ىلإ  ةيؤرلا  نم  تللقو  ءاوهلا  تقنخو  سمشلا  رون  ءادوسلا )

كلتل ةقحاللا  ماوعألا  أوسأ  يف  اًيموي  رابغلاب  ةلمحملا  حايرلا  كلت  تبه  .رابغلل  اًزمر 

.ءسلا ةقلعم يف  ّتلظ  ةيبارتلا  بحسلا  نإف  حايرلا ، تشالت  امدنع  ىتحو  .ةثداحلا 

فصاوعلل ناكو  .ةليئض  ةدمل  ىوس  مايأ  ةعضب  لالخ  سمشلا  نوري  ناكسلا ال  ناك 
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نطنشاو لثم  ًاندم  ىطغو  لايمألا ، فالآ  اهضعب  رفاس  ثيح  لهذم ، ىدم  ةيبارتلا 

لايمألا تائم  دعب  ىلع  اًنفس  اسكو  رابغلاب ، لمحم  فيثك  بابضب  كرويوينو  ةمصاعلا 

.معانلا رابغلا  نم  ةقبطب  يقرشلا  لحاسلا  ةلابق 

راثآ هل  ناكو  نمزلا  نم  دقعلا  يلاوح  ةيبارتلا  فصاوعلاو  فافجلا  رمتسا 

، مهنكس قطانم  نم  حوزنلل  سانلا  نم  يالم  ةدع  رطضا  نيب  داصتقالا ، ىلع  ةرمدم 

نأ .اينروفيلاك ك  صخألا يف  ىلعو  برغلا ، اورقتسا يف  نأ  دعب  اًدبأ  مهضعب  دعي  و 

ىلإ راطمألا  عوجر  عم  ىتح  نآلا ، ىتح  َفاعتت  تاحاسملا   كلت  نم  ءازجألا  ضعب 

.اهدهع قباس 

ةرهش كألا  ةلثمألا  دحأ   American Dust Bowl دعُي

قاطن ىلع  ةيجولويجلا  ةسدنهلا  نم  نكلو  .انتئيبب  بعالتلل  ةدوصقملا  بقاوعلل غ 

موقت يتلا  راهنألا  ىلإ  تاباغلا  ةلازإ  نم  ..ةغصلا  ةيكيتسالبلا  تابيبحلا  ىلإ  عساو 

.ةديحولا تسيل  يهف  راهنألا ، اهلعفت  نأ  بجي  ءايشأب ال 

بكلا يرمألا  يرابغلا  رصعلا  لالخ  ودارولوك  ةيالو  ةيرابغ يف  ةفصاع 
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.American Dust Bowl, 1936

 

، ةعرسب هنع  ثحبلا  كيلع  عتيس  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  لاثمك ، لارآ  رحب  ذخأنل 

ةملك ىلع  لمتشي  يذلا  زرابلا  مسالا  نم  مغرلا  ىلع  لارآ ، رحب  .اًبيرقت  ىشالت  هنأل 

نم مغرلا  ىلع  ةحلام ، ةحب  وه  كلذ ، نم  ًالدب  .اًرحب  سيل  عقاولا  وهف يف  رحبلا ،» »

نم ةدحاو  يه  وأ  عبرم ، ليم  ىلع 26000  ديزت  ةحاسم  ىلع  اًدج ، ةبك  ةحب  اهنأ 

نأ يه  ىرت ، ك  ةلكشملا ، .كلذك  تناك  لقألا  ىلع  وأ  اعلا ، يف  تاحبلا  ربكأ 

.عبرم ليم  دعت 26000  اهتحاسم  

اهتحاسم نأ  نم  مغرلا  ىلع  عبرم ، ليم  يلاوح 2600  نآلا  اهتحاسم  غلبت 

رشع ىلإ  لصت  ىتح  ادنلريإ  ةحاس  اهتحاسم  حبصت  نأ  امو  .تقولا  عم  صقنتو  دادزت 

ةحب دعت  اهنأ   .هايملا ك  نم  ةئاملا  نم 80 يف  كأ  تدقف  اهنأ  يأ  قباسلا ، اهمجح 

ىدحإ نأل  اًبيرقت ،»  » .ثكب رغصأ  تاحب  عبرأ  نم  نآلا  فلأتت  اهنإ  .ةدحاو  ةمخض 

رحب هنإ  ًايلعف ، تام  دق  لارآ  رحب  نم  ىقبت  ام  نأ  يأ  .اًما  تفتخا  ار  تاحبلا 

تعطقت يتلا  نفسلل  ةلكآتملاو  ةللحتملا  ةيمظعلا  لكايهلا  هب  طيحت  هل  ةايح  حبش ال 

.هايم يأ  نم  لايمأ  دعب  ىلع  نآلا  تحبصأ  يتلاو  ليوط ، تقو  ذنم  لبسلا  اهب 

، اًنسح ( ؟ هلماكب اًرحب  دقفن  نأ  انل  نك  فيك  لاؤسلا : حرطل  انعفدي  ام  اذه 

اناك نيذللا  نيرهنلا  ييرجم  ليوحتب  موقن  ةطاسبب : باوجلا  .اهلمكأب ) ةبك  ةحب 

ام اذه  .انل  ترطخ  ءارحصلا  يف  نطقلا  ةعارز  نع  ةعمال  ةركف  نأل  هيلإ ، ناقفدتي 

اوماقف .نطقلا  نم  اًديزم  اودارأ  مهنأل  تاينيتسلا ، يف  ةيتيفوسلا  تاطلسلا  هتلعف 

رحب ىلإ  تقفدت  يتلا   ) ايراد ومآ  رهن  نم  هايملا  هيجوت  ةداعإل  مخض  عورشم  دادعإب 

ثيحب ناتسخازاك ) ربع  رحبلا  ىلإ  تلصو  يتلا   ) ايراد سو  ناتسكبزوأ ) نم  لارآ 

نم ةيداحأ  ةيعارز  قطانم  ىلإ  موكليزيك  ءارحص  يف  ةفاجلا  لوهسلا  ليوحت  نك 
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.نطقلا نم  يتيفوسلا  داحتالا  تاجايتحا  فوت  اهنأش 

يف ةيئاإلا  عرازملا  ير  ةطخ  تققح  ةيعوضو ، انتيضق  لوانتن  و 

ناب رابتعالا  عب  ذخألا  عم  اًيئزج -  اًحاجن  ناتسكبزوأو  ناتسخازاكو  ناتسنكرت 

اهلامر 75 تصتما  دقف  ةياغلل ، ةفاج  ىراحصلا  نأ  رابتعاب  ةياغلل ، اًحومط  ناك  اهفده 

داوملا ةلكشم  نم  اًضيأ  اوناع  .عرازملا ك  اهغولب  لبق  ةلوحملا  رهنلا  هايم  نم  ةئاملا  يف 

عضرلا تايفو  تالدعم  عافترا  تببست يف  يتلاو  نطقلا ، ّيرل  ةمدختسملا  ةيئايميكلا 

نطقلا ةعانصل  ةبسنلاب  ًابك  اًرصن  ليصاحملا  تناك  نكلو يف ح  .ةيقلخلا  بويعلاو 

.اهب ةطيحملا  قطانملاو  لارآ  رحب  ىلإ  ةبسنلاب  ةرمدم  تناك  اهنأ  الإ  ىطسولا ، ايسآ  يف 

فاقيإب موقن  امدنع  هنأ  ةطاسبب -  اوّمتهي  مهنأ   وأ  مهدحأ -  لاب  رطخي يف  ذإ  

.ةديدش ةعرسبو  ثكب ، رغصأ  ةحب  عم  رمألا  انب  يهتنيسف  ةحب ، ىلإ  ةقفدتملا  هايملا 

رخاوأ نم  ةعراستم  ةتوب  نكلو  تاينيتسلا ، ذنم  صلقتلاب  لارآ  رحب  أدب 

، لبق نم  راطمألا  هايم  نم  ههايم  سمخ  دمتسي  ناك  .اذه  انموي  ىتحو  تاينينثلا 

.دارطضاب صلقتي  حار  هنع ، راهنألا  هايم  عطق  درجو  كلذل ، .ةيقبلاب  راهنألا  هدفرتو 

علطم لولح  عمو  ةديدج ؛ ضارأو  رزج  ترهظو  ضافخنالا ، يف  هايملا  بوسنم  أدب 

ربكأ ونج  مسقو  غص  يلش  مسق  مسق : ىلإ  تمسقنا  دق  ةحبلا  تناك  ةيفلألا ،

ةريزجلا ترمتساف  ناصقنلا ، نع  فقوتت  هايملا   نكل  .اهفصتنم  ةمخض يف  ةريزج  عم 

نم رغلاو  يقرشلا  فصنلا  هايملا ب  نم  طقف  غص  طيرش  لصو  نأ  ىلإ  ومنلا  يف 

رقألا روص  تفشك  ماع 2014 ، فيص  يفو  اًضيأ ، الصفنا  ةياهنلا  يفو  .ونجلا  رحبلا 

هذه .لامرلا  ىوس  هناكم  يف  قبتي  و  اًما ، فج  دق  يقرشلا  مسقلا  نأ  ةيعانصلا 

.تالوطهلاو سقطلا  بسح  يفتختو  رهظت  نآلا  ةيقرشلا  ةحبلا 

يتلا ءايشألا  عيمج  نأ  وه  أوسألا ، نكل  ةيافكلا ، هيف  ا  ئيس  رمأل  اذه  نإ 

رسحنا .حلملا  ىقبي  صوصخلا ، هجو  ىلعو  .هئافتخا  مغر  ىقبت  ءاملا  ةدوجوم يف  تناك 
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معد ىلع  ةردق  لقأو  ةحولم  كأ  هايملا  لعج  م  كانه ، يقب  حلملا  نكل  لارآ ، رحب 

اًبيرقت ةيحلا  تانئاكلا  لك  لتقل  ىدأ  م  اهلاثمأ ، ةرشع  حلملا  ةفاثك  تعفترا  .ةايحلا 

.صخش فلأ  نم 60  كأ  اهيف  لمع  يتلا  ةرهدزملا  ديصلا  ةعانص  مدتو  تاحبلا ، يف 

اهداوم تحبصأو  ةعارزلاو  ةعانصلا  تاثولم  ةبسن  تمقافت  لب  بسحف ، كلذ  سيل 

عم ةئشانلا  ةديدجلا  يضارألا  نم  ةفوشكملا  ضرألا  حطس  ىلع  تخسرت  مث  اًزيكرت ، كأ 

ًانانطأو ًانانطأ  حيرلا  تطقتلا  دقف  لماكلاب ، ةيوارحص  ةقطنملا  نأل  اًرظنو  .هايملا  عجارت 

ىرقلا يف  اهب  تقلأو  ةثيدحلا ، ةلحاقلا  تاحاسملا  نم  حلملاو  ماسلا  رابغلا  نم 

ةبسن تعفتراف  يالملا ، شيعي  ناك  ثيح  ةقباسلا  تاحبلاب  ةطيحملا  تادلبلاو 

.ناطرسلاو يسفنتلا  زاهجلا  ضارمأب  ةباصإلا 

ةفلكملا  ) ةخألا دوهجلا  تدأ  دقف  ةرورضلاب ؛ ِهتنت  لارآ   رحب  ةيضق  نكل 

عم غصلا ، يلشلا  رحبلا  يف  فيفط  نسحت  ىلإ  هيلإ  هايملا  ضعب  ليوحتل  ةياغلل )

دح ىلإ  ىفتخا  ونجلا  رحبلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اًيجيردت ، ةيكمسلا  ةدصرألا  ةدوع 

ءارجإ ىلع  نورداق  اننأب  كفتلا  ىلع  انتردق  ىلع  ةداهش  لث  لازي  ال  هنكل  بك ،

.انرمدت نل  تاعبتلا  نأب  نظلاو  انتئيب  ةيفارغج  قاطنلا يف  ةعساو  تايغت 

كلذ اهيف  ثدحي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تسيل  هذه  نأ  وه  بجعلا ، ثي  مو 

راهنألا عاونأ  كأ  « ـ يملاع ل يسايق  مقر  كانه  ناك  اذإ  اًدكأتم م  تسل  .راهنألا  دحأل 

ديحولا زئافلا   Amu Darya رهن نوكي  نأ  بجي  نكلو  رارمتساب ،» اهليوحت  متي  يتلا 

ةمظنألا نم  ةلسلسو  ةعيبطلا  تالخدت  تّغ  ةديدع ، نورقل  .ةقباسملا  كلت  يف 

وأ  ) نيوزق رحب  ىلإ  لارآ  رحب  نم  رهنلا  كلذ  قفدت  نم  اًراركتو  اًرارم  اهراسم  ةيرشبلا 

هنأ دقتُعي  ناك  يداليملا ، اثلا  نرقلا  .ىرخأ يف  ةرم  ةدوعلاو  نايحألا ) ضعب  هيلك يف 

لئاوأ يفف  .لارآ  رحب  ىلإ  ام  ةلحرم  لقتني يف  نأ  لبق  رخبت ، ثيح  ءارحصلا ، ىلإ  قفدت 

اولسرأف يرذج ، لكشب  هراسم  ةيلوغنملا  ةيروطاربمإلا  لخدت  ّغ  رشع ، ثلاثلا  نرقلا 
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نرقلا لبق  ام  تقو  لارآ يف  رحب  ىلإ  دوعي  نأ  لبق  نيوزق ، رحب  ّبصيل يف  هنم  اًءزج 

داحتالا روهظ  نم  ةليوط  ةرتف  لبق  رشع ، عساتلا  نرقلا  تاينيعبس  يفو  .رشع  عباسلا 

نيدقتعم ةيدجب ، نيوزق  رحب  ىلإ  هليوحت  ةيسورلا  ةيروطاربمإلا  تسرد  يتيفوسلا ،

ةحب بصتل يف  ءارحصلا  عطقب  اهل  نوحمسي  ةبذعلا ح  ةيرهنلا  هايملا  نوردهي  مهنأ 

.ةحلام

ناك ام  ًابلاغو  ةيكيتامارد ، قرطب  ةئيبلا  يغت  ىلإ  ةيادبلا  ةعارزلا يف  انتعفد 

ةعانصلا تقوفت  دقف  .نآلا  ديحولا  انعفاد  تسيل  اهنكلو  ةعقوتم ، غ  بقاوع  اذهل 

رشبلا يف ةبغرل  ةفاضإلاب  ةئيبلا ، مدت  ةيفيك  ةثك يف  ٍحاون  اهتقبسو يف  ةعارزلا  ىلع 

.بقاوعلا كفتلا يف  نود  ةعيبطلا  اهيمر يف  ربع  اهنم  صلختلا  مث  ءايشألا  ةعانص 

تقو اغوهايوك يف  رهن  رانلا يف  عالدنا  انه  ركذأ  بقاوعلا  هذه  ىلع  لاثمكو 

ماع 1969. ةراحلا يف  فيصلا  مايأ  دحأ  حابص  نم  رخأتم 

ال نيذلا  ءارقلا  ىلإ  ةبسنلاب  .كلذ  لعفت  ال  حضاو ، نوكن  ل  راهنألاو ،

ءاملا ربتعي  الو  ةبك ، وأ  ةطسوتم  ةيعيبط ، ةيئام  تاونق  يهف  راهنألا ، ةيهام  نوفرعي 

لقنك ةرابجلا ، ماهملا  نم  ثكلا  راهنألا  يدؤتو  .لاعتشالل  ةلباق  ةدام  اهيف  يراجلا 

تاحب ليكشتو  تقولا ، فوتو  ةضفخنملا ، يضارألا  ىلإ  ةعفترملا  ضرألا  نم  هايملا 

.مهب ةصاخلا  ايفارغجلا  سورد  نم  ام  ءيش  ركذت  نم  لقألا  ىلع  لافطألا  نكمتي  ىتح 

.نانلاب لعتشت  نأ  قالطإلا  ىلع  راهنألل  نك  نكل ال 

ةرملا نكت  اهنأ   ملعلا  عم  ماعلا ، كلذ  كلذ يف  مغر  اغوهايوك  رهن  اهلعف  دقو 

وياهوأ ةيالو  لش  ربع  ءطبب  عتي  يذلا  اغوهايوك -  هايم  تناك  عقاولا ، .ىلوألا يف 

دحأ اهفصو  يتلاو  يريإ ، ةحب  ىلإ  اهقالزناو  دنالفيلك  ةنيدم  ماسقنا  لبق  ةيعانصلا 

" ةنيدملا طسو  ربع  ةحوتفم  يراجم   " اهنأب رشع  عساتلا  نرقلا  دنالفيلك يف  ةيدلب  ءاسؤر 
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ةنس ةئاملا  لالخ  ةرم  نع 13  لقي  ال  ام  اهيف  تلعتشا  نانلا  نأ  ةجردل  ةثولمو 

يفوت (ح   1912 ، 1887 ، 1883 ماوعأ 1868 ، يف  رهنلا  هايم  تقرتحا  ذإ  .ةيضاملا 

ماع يفو  ماوعأ 1922 و1930 . يفو  نانلا .) نع  ةجتانلا  تاراجفنالا  لاجر يف  ةسمخ 

رركأو مايأ ، ةسمخ  ةدمل  ًالعتشم  يقب  هنأ  ةجرد  ىلإ  ةياغلل  ًالوهم  قيرحلا  ناك   1936

ىرخأ يف ةرم  هيف  رانلا  تلعتشا  مث  .راهنألل  ةبسنلاب  يديلقت  كولس غ  اذه  ..لوقأو 

تلعتشا ح  ماع 1952 ، ًامدت يف  كألا  قيرحلا  كلذ  عبتو  ماعو 1948 ، ماع 1941 

لئاه قيرح  عالدنا  ىلإ  ىدأ  م  هحطس ، ىلع  ةصوب  اهكمس 2  غلبي  يتلا  طفنلا  ةعقب 

.رالود نويلم  اهتميق 1.5  تغلب  رارضأ  ببستو يف  نفسلا  ءانب  ضوحو  رسجلا  رّمد 

ثداوحلا نم  ماع 1969  قيرحلا  ناك  ماع 1952 ، قيرح  عم  ةنراقملابو 

ةيعانصلا تايافنلاو  طفنلا ، نم  ختم  جيز  لاعتشالا  ببسب  ًايبسن ، ةغصلا 

لفسأ ةاعلا  لاعتشالل  ةلباقلا  ةمقلا  نم  عون  ليكشتل  تجزتما  يتلا  ماطحلاو 

ةسمخ ىتح  بهللا  ةنسلأ  تعفترا  دقف  باجعإلل ، ًاثم  اًضرع  تمّدق  اهنكل  رهنلا ،

نأ حضاولا  نمو  .ةدحاو  ةعاس  فصن  دعب  ةرطيسلا  تحت  تحبصأ  اهنكلو  قباوط ،

حضاولا نم  هنأ  ك  .ةقطنملا  هذه  يف  قئارحلا  ءافطإب  ةبخ  دنالفيلك  ءافطإ  ةرئاد 

يذلا مادوغ  رهن  نأ  ةجردل  ءايشألا  نم  عونلا  اذه  اوداتعا  ةنيدملا  ناكس  نأ  اًضيأ 

رجات  ) ةياور فصتنم  ةبضتقم يف  تارقف  سمخ  ىوس  قحتسي  نانلا   هيف  تلعتشا 

(. دنالفيلك

نم ةلكشملا  هذه   " نم ًاليوط  اوناع  نيذلا  دنالفيلك  ناكس  ناك  اذإ  نكلو 

ةرم رخآ  ذنم  رومألا  تغت  دقل  .كلذك  نكت  لكك   ةمألا  نإف  ماع 1969 ، ديدج "

ناكو يضاملا ، نرقلا  نم  تاينيتسلا  يف  اذه  لصح  .اغوهايوك  هايم  اهيف  تقرتحا 

لقأ ددع   " لثم ةديدجلا ، ةيروثلا  راكفألا  نم  ةلسلس  ببسب  هميمص  زتهي يف  عمتجملا 

مدع لواحن  نأ  نسحتسملا  نم  ار  و" اًما " يرصنع  نوكن  ال  نأ  "، " بورحلا نم 
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". هتمرب بكوكلا  بيرخت 

كلذ دعب  راهنألا  مهتلت  يتلا  نانلا  فلم  ميات  ةلجم  تحتف  ح  كلذلو ،

يحصلا فرصلا  ماظن   " ناونعب دالبلا  راهنأ  ةلاح  نع  ةصق  نمض  اهتقاس  ةليلق ، عيباسأب 

ّينبلا اجوهايوكلا ، رهنل  ىسُني  اًفصو ال  تنمضت  لؤافتلا ،" نو  ةدحتملا  تايالولا  يف 

هايم يراجمك  هيف  قفدتت  يتلاو  ضرألا ، نطاب  تازاغب  ةطلتخملا  تويزلاب  ثولملا 

.فقوت الب  يريإ  ةحب  بصت يف  ةحوتفم 

ةعساو ةيبعش  تابلاطم  ىلإ  تدأو  دالبلا  ناكس  هابتنا  ةلاقملا  كلت  تدش 

ىدحإ تروص  تقف  لاقملا ، تقفار  يتلا  ةسئابلا  ةلهذملا  روصلا  ببسب  قاطنلا ،

ءاوتحا ءافطإلا  جوف  لواحي  نيب  ةبهتلملا  رهنلا  نان  هلكأت  ًابكرم  ةيماردلا  تاطقللا 

ماع علدنا  يذلا  قيرحلل  دوعت  نكت  ةروصلا   نأ  يه  ةقيقحلا  نكل  .بهللا  ةنسلأ 

نم اونك  مهنأل  ماع 1952 ، قيرح  نم  فيشرألا  نم  ةجرختسم  ةروص  تناك  لب  ، 1969

نأ ك  .ثداحلا  عقوم  ىلإ  روصم  يأ  لوصو  لبق  ماع 1969  قيرح  ىلع  ةرطيسلا 

اهو اًدحأ ، فقوتسي  عوضوملا   نكل  ماع 1952 ، لعفلاب  لبق  نم  اهرشن  مت  ةروصلا 

ةلداعم يأ  ساسأ  وه  نايحألا  ضعب  يف  تيقوتلا  ..عيمجلا  راظنأ  طحم  مويلا  يه 

.ةحبار
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اجوهايوك يف  رهن  قيرحل  ماع 1969  ةروشنملا  ةروصلا 

براقلا  مهتلا  يذلا  وياهوأ ، ةيالو  دنالفيلك يف 

ماع 1952.

 

كانه تناكو  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةيادب  عم  وياهوأ  ةيالو  ةعانصلا يف  تشعتنا 

.اجوهايوك م رهنب  ةطيحم  عناصملا  عيمج  تناكو  ةيسيئر ، تاجتنمو  ةيوناث  تاجتنم 

ار هآ ،  » ليبق نم  ثكلا  مالكلاو  يسايسلاو  مالعإلا  لئاسو  نم  ةيرود  تاّبه  ىلإ  ىدأ 

ىلعو .رمألا  لايح  ءيش  يأ  دحأ  لعفي  مث ال  كلذ ،»؟ لايح  اًئيش  لعفن  نأ  انل  يغبني 

مهنكل برحلا ، تلت  يتلا  ماوعألا  يف  ةحضاولا  غ  بادتلا  ضعب  اوّذفن  نسلا ، رم 

لباق غ  رهنلا  لعج  نم  ًالدب  نحشلل  اًنمآ  رهنلا  لعجب  بلاغلا  يف  متهم  اوناك 

.لاحلا ةعيبطب  لاعتشالل 

اًزمر اجوهايوك  رهن  ربتعن  نأ  موقلا  ءالؤهل  فصنملا  نم غ  هنأ  دقتعأ  ينكل 
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لبق ررق  ةنيدملا  سلجم  نأل  كلذب ، اهلمكأب  ةمألا  ثارتكا  مدعو  مظنملا  ةئيبلا  مدتل 

، راركتلا نم  ةبيصملا  كلت  عنمل  ةيزارتحا  بادت  ذاختا  خألا  قيرحلا  نم  دحاو  ماع 

لوؤسملا نم  ليلق  ددع  ىلع  ةشهدلا  تدبو  .تافلخملا  كلت  لك  نم  رهنلا  فيظنتلو 

نوفرشملا مهنأب  اهضرعو  دالبلا  لوط  ىلع  نيروهشم  اوحبصأ  مهنأ  ةقيقح  نم  يلحملا 

يف هركذ  وأ  عوضوملا  نع  اغألا  فيلأت  ىلإ  ضعبلاب  رمألا  لصوو  .رهن  رذقأ  ىلع 

دقل : » ةحارصب مهدحأ  لاقو  .ةئيبلاب  ةمألا  ةالابمال  نع  لثملل  برضمك  ةينفلا  لعألا 

«. كلذ مغر  تعلدنا  رانلا  نكل  رهنلا ، فيظنتل  اهجاتحن  يتلا  رومألاب  لعفلاب  انمق 

كلذ يف  دالبلا  يف  ديحولا  لعتشملا  رهنلا  وه  مهرهن  نكي  لاوحألا ،  لكب 

يف جور  رهن  لعتشا  يف  ماع 1968 ، ولافوب  رهن  يف  نانلا  تعلدنا  ذإ  تقولا ،

ةديرج تقلع  دقو  .ةهشلا  ةثداحلا  نم  ةليلق  رهشأ  دعب  ماع 1969  ناغيشتيم 

ةلكشم اننأ يف  ينعي  اذه  راهنألا ، نانلا يف  لعتشت  ح  ةلئاق : كلذ  ىلع  تيورتيد 

، ةدحتملا تايالولا  لاعتشالل يف  لباقلا  ديحولا  رهنلا  اجوهيوك  رهن  نكي  ..اًذإ   .ةبك 

نانلا مغر  ةيلشلا ، اكيرمأ  ةراق  ًالاعتشا يف  اهكأ  ةزئاج  ىلع  لعفلاب  لصح  هنكل 

تناك يتلاو  رشع ، عساتلا  نرقلا  لالخ  تارم  ةدع  وغاكيش  رهن  تحاتجا  يتلا  ةنولملا 

تاراجفنالا طرف  نم  لالقتسالا ، ديع  موي  لافتحاك  ديعب  نم  اهيلإ  رظانلل  ودبت 

.ةنولملاو ةبهتلملا 

ةمألا رظن  تفل  هنأل  هجو ، لمكأ  ىلع  هلمعب  ماق  كاذ  يفحصلا  لاقملا  نكل 

لثم هلوح ، بتكلا  نم  ديدعلا  تفلأو  عوضوملا ، نع  نوأرقي  سانلا  أدبف  عوضوملل ،

عفد م  .تماصلا  عيبرلا  ناونعب : ماع 1962  عبط  يذلا  نوسراك  لشتيار  باتك 

ماع 1972. ةفيظنلا  راهنألا  هايم  نوناق  ريرو  لخدتلل  ةوقلاب  سرغنوكلا 

نانلا اهيف  لعتشت  لق  ذإ  تقولا ، عم  اكيرمأ  راهنألا يف  هايم  لاوحأ  تنسحت 

ةديعس ةياهنب  ىظحت  يتلا  ةليلقلا  صصقلا  نم  يه  ةصقلا  هذه  نأ  ينعي  اذهو  .نآلا 
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نك الو  رومألا ، سحتل  هلعف  مهيلع  بجي  ا  اًما  اوماق  رشبلا  نأل  باتكلا ، اذه  يف 

تقلأ هم  تاعانصلا  نأ  ك  ةفيظنلا ، هايملا  ياع  بعالتت  نأ  مويلا  بمارت  ةرادإل 

بمارت هيف  بغري  يذلا  رادقملاب  اهثولت  نأ  اهنك  الف  راهنألا ، هذه  تاروذاق يف  نم 

، لعفلاب رمألاب  اوركف  مهنأ  تعمس  دقو  هل ، ةبسنلاب  ةرساخ  ةبعل  اهنإ  ..هتيشاحو 

.ةركفلا نع  اوعلقأف  كلذب ، اوحجني  مهنأ   اوملع  مهنكل 

لهإ نع  ةّربعملا  ةلثمألا  ىسقأ  دحأ  ةبذعلا  راهنألا  نانلا يف  عالدنا  نوكي  دق 

نم اعلا  ضيورتو  ةعيبطلا  عيوطت  يف  ةيبغلا  مهتبغرو  ةئيبلاب  مهتالابمالو  رشبلا 

صصقب عرتم  خيراتلاف  .مهدحو  اوسيل  مهنكل  هيلع ، ناك  م  أوسأ  هلعجل  مهلوح 

ةتيم ةقطنم  ىلع  يوتحي  كيسكملا  جيلخ  نأ  فرعت  له  انللح ، نيأ  ةعيبطلل  انبيرخت 

أدبتو اهيبأ ، ةركب  نع  ةتيمو  لماكلاب  ةبرخم  ةياغلل ، ةبك  ةيلحاس  ةقطنم  اهنإ  ةلوهم ؟

ةيكيرمألا يضارألا  نع  ضيفت  يتلا  ةيويكلا  ةدمسألا  اهدنع  يهتنت  يتلا  ةطقنلا  نم 

اهيف رهدزت  ىمظع ، ةيبلحط  ةدروك  وجلا  نم  اهيلإ  رظانلل  ودبت  اهلعجي  م  ًابونج ،

.اهغ رحبلا  يف  شيعي  ام  لك  لتقتو  ءاملا  نم  جسكوألا  صت  يتلا  بلاحطلا 

.عئار لمعب  متمق  دقل  ..متنسحأ 

ناكملاب كفتلا  نود  اهيمر  انل ؟ باط  نيأ  تايافنلا  يمرب  انعلو  نع  اذامو 

، صلا ايوغ يف  بابيلا يف  ةينورتكلإلا  ضرألا  لكشتل  ىدأ  ام  اذهو  ..اهيمرل  بسانملا 

ةزهجألا ةيعانصلا ، اعلا  تايافن  يمرل  ةصصخم  اًعبرم ، ًاليم  نيرشع  نم  ةربقم  اهنإ 

تبهذ لومحم  بوساح  ةزهجأ  ..اهضعب  قوف  ةسدكم  ..اهمدختسن  دعن  يتلا  

، ةثيدحلاو ةلاقنلا  ليابوملا  فتاوه  نم  دعت  الو  ىصحت  ال  دادعأ  راوج  ىلإ  اهتضوم 

ةحاس يه  ةيعانصلا  ايوغ  ةربقم  نإ  .ةمقلا  عم  اهومرف  مرصنملا ، ماعلل  دوعت  اهنكل 

ميحج اًضيأ  اهنكل  اًينقت ، هساسأ  ديج يف  ءيش  اذهو  ريودتلا ، ةداعإب  ةصاخلا  ةدرخلا 

قارتحا عم  راهن ، ليل  اهنم  ثعبنت  يتلا  ةبعرملا  ءادوسلا  ةنخدألا  ببسب  ضرألا ، ىلع 

٥٠



ضمحو قرتحم  بئاذ  كيتسالب  نم  ةماسلا  ةرخبألا  كلتل  اهقالطإو  نداعملا  كلت  لك 

تلخدت مث  .يرشبلا  دلجلا  ىلع  وأ  ةبرتلا  وأ  وجلا  يف  رمألا  اهب  يهتنيل  كيرولكلا 

ةئيبلا ياعمو  ةماعلا  ةمالسلا  ناوقب  ديقتلا  ىلع  اهيكلام  تربجأو  ةينيصلا  ةموكحلا 

ىلع ةيحابصلا  صلا  ةديرج  تقلع  دقو  بك ، لكشب  ةنخدألا  تضفخناف  ةفيظنلا ،

نم بيرقلا  سانلا  نأل  صلا ، يف  لعفلاب  تنسحت  ءاوهلا  ةيعون  نإ  اهلوقب  رمألا 

.ةحئارلا كلتب  نورعشي  نم  مه  طقف  نآلا  ةقطنملا 

ايوغ  ةربقم  ةلاقنلا يف  بيساوحلا  تايافن  نم  ةلت 

.صلا ةينورتكلإلا يف 

 

طيحملا يف  ىربكلا  ةمقلا  ةماود  وه  باجعإلل  ةراثإ  كألا  انلمع  لعلو 

مخض تايافن  ّبكم  دجوي  ذإ  طيحملا ، طسو  عقت يف  اهنأ  اًضيأ  يرعاشلا  نمو  .ئداهلا 

يهو يضرع ، لكشب  اهنم  انصلخت  يتلا  تالضفلا  نم  ةماودك  هسفن  ىلع  فتلم 

٥١



ئداهلا طيحملا  لش  طيحملا يف  تارايت  ظفاحت  ثيح  ساسكت  ةيالو  مجحب  ةحاسم 

اهمظعم .دحاو  ناكم  يف  رحبلا  ءاحنأ  عيمج  يف  انب  ةصاخلا  تايافنلا  تاجتنم  ىلع 

وهو ةلمهملا ، ديصلا  تادعم  نم  اياظشو  كيتسالبلا  نم  ةيرهجم  تائيزج  نم  عونصم 

بعرمو سوملم  ءيش  وهف  ةيرحبلا  ةايحلل  ةبسنلاب  نكلو  ةدرجملا ، علل  رم  غ 

قاطن ىلع  كيتسالبلا  مادختسا  انأدب يف  نأ  ذنم  هنأ  اًرخؤم  ءلعلا  رّدق  دقف  .ةياغلل 

هذه نم  انيقلأو  .هنم  نط  نويلم  نم 8.300  كأ  انعنص  تاينيسمخلا ، يف  عساو 

ةاع ضرألا ، حطس  لوح  ةقلعم  نآلا  يهو  تالمهملا ، نط يف  نويلم  ةيمكلا 6300 

.هتاطيحم هايم  ىلع 

رشبلا ةردقم  ىلع  قالطإلا  ىلع  ارشو  ًاثأت  ةلثمألا  كأ  ديدحت  اندرأ  اذإ  نكلو ،

ءاقلإ نم  انل  دب  الف  مهنم ، دصق  نود  ةيلصألا  مهتئيبو  يعيبطلا  مهنكسم  مدت  ىلع 

.مجحلا ةميظع  ةيرجح  سوؤرب  ةاطغم  ةريزج  ىلع  رظنلا 

ةريزج ىلع  ةرم  لوأل  لاحرلا  اّوطح  لوهذلاب ح  نويبوروألا  ةراحبلا  بيصأ 

ىتح ةفشتكم  ةديدج غ  ةراق  نع  ثحبت  ةيدنلوه  ةثعب  تناكو  ماع 1972 ، حصفلا 

يتلا ةلزعنملا ، ةغصلا  ةيزينيلوبلا  ةريزجلا  هذه  ناكسل  نكمأ  فيك  ذإ  .حلا  كلذ 

ىلع ةدحاو  ةرجش  دجوت  ذإ ال  راجشألا -  نع  كيهان  ةثيدحلا  ةراضحلا  تاودأل  رقتفت 

لوط لصي  يتلاو  ةدقعملاو ، ةلئاهلا  ليثتلا  هذه  ركتبتو  تحنت  نأ  اهلماكب -  ةريزجلا 

كهجو تيلو  نيأ  ةريزجلا  حطس  يطغت  يتلاو  اًنط ، نزتو 90  اًمدق  عبس  ىلإ  اهضعب 

.اهيف

اورشاب مهنأل  ًاليوط ، رمتست  ةيدنلوهلا   لوهذلا  ةلاح  نأ  حضاولا  نم 

نم ةعومجم  ىلع  رانلا  اوقلطأ  ذإ  ةزيجو ، ةرتف  دعب  اهيف  ةداتعملا  ةيبوروألا  مهتاطاشن 

.لدابتملا مهفلا  مدع  اهباش  يتلا  تاراوحلا  نم  ةلسلس  دعب  مهولتقو  يلحملا  ناكسلا 

دوهعملا مهكولس  كلاس  ةريزجلا  يبوروألا  نم  ديدعلا  راز  ةيلاتلا ، دوقعلا  رم  ىلعو 

٥٢



، يلصألا ناكسلا  ىلإ  ةتيمملا  ضارمألا  لقنك  اًيلك ، ةديدج  يضارأ  مهفاشتكا  ح 

ىلع مهفيرعتو  ةساخنلا  قوس  هعيبل يف  ةايحلا  ديق  ىلع  مهنم  ىقبت  نم  فاطتخاو 

هذه نم  ديزمل  لبقملا  لصفلا  يف  رظنلا  كناكمإب   ) .ضرألا ىلع  يقيقحلا  ميحجلا 

(. صصقلا

امو اولءاستو  ةضماغلا  ليثتلا  كلت  زغل  ةيلاتلا  نورقلا  يف  نوثحابلا  سرد 

ال ةريزج  ىلع  اهنم  فدهلاو  اهتيزمرو  اهتقيقحو  اهتحن  ةيفيك  نع  نولءاستي  اولاز 

لقن ب  ام  تحوارت  يتلا  تايرظنلا  نم  ديدعلا  اوعضوو  يئادبلا ، ىوس  اهنكسي 

دحأ اهملعي  ةقيرطب ال  ةريزجلا  نم  تاطيحم  دعب  ىلع  ةيلصألا  اهتقطنم  نم  ليثتلا 

، ام ضرغل  ليثتلا  كلت  اونب  نيذلا  ىرخألا  بكاوكلا  ناكس  ةيرظن  ىتح  ًالوصو 

مهنأل غ سانلا ، كأ  لبق  نم  قيدصتلل  برقأ  ىرخألا  بكاوكلا  ناكس  ةيرظن  تناكو 

ال ليثا  ءانب  ىلع  ةرداق  ضيبلا  غ  نم  ةيئادب  ةليبق  نأب  كفتلا  ىلع  نيرداق 

ةديحولا ةباجإلا  يهو  لاؤسلل ، ةباجإ  اوعضو  اذكهو  .ضيبألا  لجرلا  لقع  اهروصتي 

اه ..ديعب  ناكم  نم  انه  ىلإ  ليثتلا  هذه  مهدحأ  لقن  دقل  انل : ةبسنلاب  ةلوقعملا 

ار عبطلاب ، اهونبي  يلصألا   يزينيلوبلا  نكل  .ةطاسب  لكب  ..لحلا  هنإ  يه ،

.كأ سيل  اهتيبثت  ىلع  اودعاس 

ناك اهلهأ ، اهيمسي  ك  يون ، ابار  ضرأ  فشكتسملا  مدق  تئطو  حو 

رزج ىلع  اهرارقتسا  مئاعد  تسرأ  ةمأ  اوناك  اعلا ، بوعش  مظعأ  دحأ  نويزينيلوبلا 

يفلخلا مهئانف  نم  نويبوروألا  جرخي  يف   ئداهلا ، طيحملا  طسو  لايمألا  فالآ  دت 

ةليلق تالاح  يف  الإ  روصعلا  رم  ىلع  ةقيرطلا  هذهب  رمألا  نع  بعتلا  انل  زاج  اذإ 

عرتخي نأ  لبق  هنفسب  ضرألا  ازغ  يذلا  جنكيافلا  بعش  عبطلاب  مهنم  نثتسم  ةهش ،

.فاشتكالا وأ  ةنيفسلا  نع  بعتلل  ةملك  نويبوروألا 

لفاكتم عمتجم  ىلع  دمتعت  ةمدقتم  ةراضحل  اًنطوم  يون  ابار  ةريزج  تناك 

٥٣



ةلاطب دجوت  ثيح ال  ةيوق ، ةيرسأ  طباورو  ةفيثكلا  تاعارزلا  نم  ةعومجمو  نواعتم 

بيذاكألاو تاهرتلا  لك  هدوست  ًاناكم  تناك  اهنأ  يأ  اًعم ، لمعلا  ىلإ  عيمجلا  جرخيو 

.قئاللاو فرتملا  انعمتجم  يف  اهشيعن  اننأ  دقتعنو  انعمتجم  لوح  اهب  يذهن  يتلا 

ةبسنلاب ةفولأملا  نونفلا  لاكشأ  نم  لكش  نع  فرشم  بعت  يه  ايزينيلوب  ليثتلاو يف 

، ناكسلا ىدل  ةيسايسو  ةيحور  ةيمهأب  ىظحت  تناكو  رزجلا ، كلت  يلصألا يف  ناكسلل 

، مههوجو روص  تلمح  يتلا  ليثتلا  هذه  مهتدلخو  اولحر  نيذلا  دادجألل  اهركتل 

.هئارث ىلع  لدت  تناك  اهنأل  ايلع  ةيعتجا  ةلزنم  اهئانب  ليو  نم  نكمتي  نم  تحنمو 

تلصو فيك  وه  لاؤسلا  دعي  ..رخآ   ىحنم  تذخأ  ةيجحألا  نأ  هانعم  ا 

نأ دب  ال  ةريزجلا ؟ يطغت  تناك  يتلا  راجشألا  تبهذ  نيأ  لب  ةريزجلا ، ىلإ  ليثتلا 

يف ليثتلا  تيبثت  نم  اونكمتيل  راجشألا  نم  ىصحت  ال  اًدادعأ  اومدختسا  ناكسلا 

ةراضحلا تسكتنا  ىتح  ىرج  يذلا  ام  ..ّهلحم  يف  رخآ  لؤاستل  ةفاضإلاب  .اهنكامأ 

ضعب ىوس  نوكل  نيذلا ال  ءاطسبلا  حالفلا  نم  ةعومجم  ىلإ  تعجارتو  ةميظعلا 

؟ يدنلوهلا فشكتسملا  ةيحتل  اهوبكر  يتلاو  براوقلا ،

ءيسلا ظحلل  ةسيرف  اوعقو  دق  ةميظعلا  ةراضحلا  كلت  ءانبأ  نأ  وه  باوجلاو 

.ءيش لك  اوبّرخو 

لكشب غ ةضرع  تناك  مهتريزج  ةئيبو  ايفارغجلا  نأل  ظحلا  ءوس  مهباصأ  دقل 

ةعارزلا  » باتك فلؤم   ) دنواد ديراج  حرشي  ك  .حضتا  ك  تاباغلا  ةلازإل  يداع 

ةمدقم يون يف  ابار  لهأ  عضي  يذلا  رايهنالا ،»  » هباتك يف  هانبكترا )» أطخ  ربكأ  تناك 

ناكم يأ  نع  ةدرابو  ةحطسمو  ةفاجو  ةغص  حصفلا  ةريزج  ايزينيلوب ، رزج  ناكس 

دعب راجشألا  و  لعجت  يتلا  لماوعلا  يهو  ىرخألا ، رزجلاب  ةنراقم  رخآ  لوهأم 

.قالطإلا ىلع  حجرم  اًرمأ غ  اهنم  صلختلا 

٥٤



ءانبل مهيعس  علا يف  ىأرم  ىلع  ةرجش  لك  اوعطق  مهنأل  ءيش  لك  اوبّرخ  دقو 

.اهنكامأ ىلإ  ليثتلا  كيرحتلو  اًروطت  كأ  ةيتحت  ةينبو  ىوقأ  براوقو  لضفأ  لزانم 

.ةرجش رخآ  اوعطق  نأ  ىلإ  ىرخأب ، ضّوعت  نل  راجشألا  كلت  نأ  مهلاب  رطخي يف  ار  

ىلإ راجشألا ، نم  عطق  هم  ةلكشملا  نع  لوؤسم  دحأ  .عاشملا ال  يضارألا  ةاسأم  اهنإ 

.ةاسأملا نع  لوؤسم  عيمجلا  تابو  ناوألا  تافو  تقولا  رخأت  نأ 

يتلا براوقلا  ءانب  ىلع  نيرداق  اودوعي  مهنأل   يون ، ابار  عمتجم  راثآلا  ترمد 

عاقصألا اهتتتشو يف  ةبرتلا  راطمألاو  حايرلا  تلمحو  طيحملا ، نم  ديصلاب  مهل  حمست 

ةبرتلا راقتفال  ىدأ  م  ةيرعتلاو ، تحلا  لماوع  نم  اهيمحت  روذج  الب  تتاب  اهنأل 

مهتعفد يف  اهلمكأب ، ىرق  تفتخاف  ءيش ، اهيف  ومني  ال  ةبصخ  غ  اًضرأ  اهلعجو 

.ءفدلا ىلع  لوصحلل  مهيدل  ىقبت  ام  لك  قرح  ىلإ  ةيلاتلا  ةدرابلا  تاءاتشلا 

رداصملا ىلع  ةرطيسلل  ةسفانملا  ةدح  تدادزا  اًءوس  مهفورظ  دايدزا  عمو 

نيذخآ ةبيرغ ، تدب  هم  ةعقوتم  اهنكل  ةيواسأم  ةجيتنل  ىدأ  م  ةيقبتملا ، ةيعيبطلا 

فقومل ةبغرلا  مهعفدت  ح  ةبعصلا ، فقاوملا  يف  داتعملا  رشبلا  كولس  رابتعالا  يف 

عنشأ اوبكترا  مهنأب  مهتفرعم  مغر  مهدانع  نع  عافدلا  درجمل  وأ  يقالخأ  وأ  يعتجا 

رشبلا هلعفي  ام  وه  اذه  نأل  للك ، الب  ليثتلا  ءانب  اوعبات  لب  اوفقوتي ، .ءاطخألا  

علقم هوتحن  لاث  رخآ  رداغي  ..ةقيقحلا   يفو  .اهل  لح  ال  ةلكشم  مههجاوت  ح 

ام دجي  هنأل   علقملا ، ىلإ  قيرطلا  بناج  ىلع  ىقلم  رخآلا  اهضعب  دجن  نيب  ةراجحلا ،

.قيرطلا ةيقبل  هلقني 

ءالهج وأ  يئادب  اونوكي  يّنمو ،  كنم  ءاكذ  لقأ  ةريزجلا  كلت  ناكس  نكي   

مامأ ةلثام  ةيئيب  ةثراكل  عمتجم  يأ  لهاجت  نأب  دقتعت  تنك  ام  اذإو  مهتئيب ، عضوب 

، ًايبغ ًاكفت  ودبي  ةثراكلا  تاببسم  باكترا  نع  فقوتلا  نود  ةايحلا  ةعباتمو  عألا 

.كلوح ةرظن  ءاقلإ  ىلإ  جاتحت  كنأ  دب  الف 

٥٥



نطاوملا سمه  اذام  يلاتلا : لاؤسلا  رايهنالا  هباتك  يف  دنواد  ديراج  حرطي 

نمو بعصو ، زاتمم  لاؤس  وهو  ليخن ؟ ةرجش  رخآ  عطق  ح  هسفنل  يزينيلوبلا 

.ةدحاو ةايح  ىوس  ءرملا  شيعي  ال  نم : ةيزينيلوب  ةخسن  نوكت  دق  هتباجإ  نأ  حجرملا 

ىلع ناك  يذلا  صخشلا  هحرط  يذلا  ام  وه  مهألا  لاؤسلا  نأ  نظأ  ينكل 

ام اذإ  .هسفن  ىلع  ترجش  رخآ  نم  ةرجش  وأ  راجشأ  ةثالث  نم  ةرجش  عطق  كشو 

تسيل هذه  هسفنل : سمه  هنأ  مخت  اننكميف  ةربع ، يأ  يرشبلا  خيراتلا  نم  انذختا 

.يتلكشم

 

 

اهوفلتأ رشبلا  نأل  نآلا  دعب  اهارن  نل  ةشهدم  اعم  عبس 

 

نونيثرابلا

ماع ىتح  نوينثعلا  همدختسا  ةدقلا ، ةينانويلا  ةراضحلا  ررد  دحأ 

ىفتخا دقو  ةيقدنبلا ، ةنيدم  عم  مهبرح  لالخ  دورابلل  عدوتسمك   1687

عرتملا دورابلا  نم  صلختلل  ودعلا  عفادم  هتفدهتسا  رصبلا ح  حملب 

.هلخاد

سيرأ دبعم 

ماع 356 ىتح  اًدوجوم  ناكو  ةيقيقحلا ، عبسلا  اعلا  بئاجع  دحأ 

هابتنا بذجل  سوتارتسوه  ىعدي  لجر  هقرحأ  نأ  ىلإ  ةيداليم ،

.هيلإ نطاوملا 

٥٦



كاك جنويوب  ةحب 

اهمدر اوررق  نأ  ىلإ  هنب ، مونب  ايدوبمك  ةمصاع  ةحب يف  لمجأو  ربكأ 

.مهل قفصت  نأ  كنم  وجرن  .اهناكم  ةرخاف يف  ققش  ءانبل  لامرلاب 

نايماب اذوب  ليثا 

اهلوط ديزي  يتلاو  ناتسناغفأ ، طسو  ةميظعلا يف  اذوب  اماتوغ  ليثا 

« مانصأ  » اهنأل ماع 2001  يف  نابلاط  اهترجف  يتلاو  مدق ، ةئاملا  نع 

.صاخلا مهبعت  بسح 

لومهون

، زيليب ةريزج  يف  اياملا  راثآ  لضفأ  وهو  اياملا ، ةراضح  هتنب  بك  مره 

.قرطلا ءانب  لعأ  هتراجح يف  لعتسال  ماع 2013  ءانبلا  لع  هككف 

زميلس رهن 

مايأ ةعبرأ  لالخ  اًما  ادنك  نوكوي يف  ةعطاقم  ميظع يف  رهن  ىفتخا 

ببسب هراسم  غ  هيّذغي  ناك  يذلا  يديلجلا  رهنلا  نأل  ماع 2017 

.ةيخانملا تاغتلا 

انيت ةرجش 

ءارحص طسو  ةديحو  تفقو  ضرألا ، هجو  ىلع  ًالازعنا  راجشألا  كأ 

ماع هترايسب  اًضرأ  اهعقوأو  رومخم  قئاس  اهمدص  نأ  ىلإ  ىراحصلا 

.ةرفقملا ضرألا  نم  لايمأ  ةفاسم  ىلع  ةديحولا  ةرجشلا  اهنأ  مغر   1973
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ءاقبلل ةقيرط  اًمود  دجت  ةايحلا 

 

نسلا فالآ  لبق  لئاوألا  نوعرازملا  ماق  ليصاحملا ، ةعارز  ريوطت  بناج  ىلإ 

ذإ لابلا ، رطخت يف  ةبيرغ ال  قرطب  هيغتبو  انملاع ، يغت  رثألا يف  ربكأ  هل  رخآ  ءيشب 

.تاناويحلا جدتب  اوأدب  مهنأ 

فالآب ةعارزلا  رّوطت  لبق  ام  ىلإ  تاناويحلا  لوأ  جدت  خيرات  دوعي  عقاولا ، يف 

ناك رمألا  نأ  حجرملا  ةطخ ، ىلع  ءانب  لصح  عوضوملا  نأب  كشأ  أ  مغر  تاونسلا ،

تاناويحلا لوأ  يه  بالكلا  تناكو  .كأ  ال  ظح  ةلأسم  ةديعس ، ةثداح  درجم 

نم لك  يف  ةنس ، فلأ  و40  فلأ  ب 15  ام  ىلإ  اهنيجدت  راثآ  لوأ  دوعيو  ةنجدملا ،

خيرأت ىضوفلا يف  هذه  تجتن  دقو  .رخآ  ناكم  يأو  صلاو  دنهلاو  ايبيسو  ابوروأ 

بالكلا نأل  اهسفن ، بالكلل  ةيثارولا  لسالسلا  ضومغلاو يف  طالتخالا  ببسب  ثدحلا 

انفالسأ دحأ  نأ  لمتحملا  نم  .ةطاسب  لكب  اذكه  قفألا ، حولي يف  بلك  يأ  عم  جوازتت 

أل هقحالت ، تناك  يتلا  بائذلا  دحأل  اًقيدص  حبصي  نأ  ررقو  اًموي  ظقيتسا  نيدايصلا 

قحالت تناك  ح  ةيادبلاب ، اهسفنأب  اهسفنأ  تنّجد  بالكلا  نأ  اًيصخش  دقتعا 
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ضيفي ام  نومريو  ماعطلا  مهعم  نولمحي  رشبلا  نأل  ةرجاهملا  رئاشعلاو  نيدايصلا 

ةايحلا عم  ملقأتلا  ةيربلا يف  بائذلا  كلت  تأدب  تقولا ، عمو  .هنولكأي  ام ال  وأ  مهنع 

ديفم رمأ  مهعم  ةسينألا  بائذلا  ضعب  ةشيعم  نأ  رشبلا  كردأ  يف  رشبلا ، بناج  ىلإ 

نوئفديو تقولا  عم  اًفطل  نودادزي  اوناك  مهنأ  ك  ءاوس ، دح  ىلع  ديصلاو  ةايحلل 

.فيثكلا مهورفب  ةدرابلا  يلايللا 

جهت ىلع  نورداق  مهنأ  رشبلا  كردأ  ىتح  ةعارزلا  رصع  غزب  نأ  ام  نكلو ،

جورخلا ءانع  مهيلع  رفويس  كلذ  نأو  تاتابنلا ، عم  اولعف  اهسانئتساو ك  تاناويحلا 

دالب ماع يف  فلأ  لبق 11  نافرخلاو  جاعنلاو  زنعلا  جدت  ىلع  اولمع  اذكهو ، .ديصلل 

كلذ دعب  تاناويحلا  كلت  نم  ناعطق  دوجو  ىلع  لدي  ام  كانه  نأل  نيرهنلا ، ام ب 

سفن ةلدألا يف  سفن  ترهظو  اهب ، ةطيحملا  قطانملاو  ايكرت  ماع يف  ةئمسمخب  خيراتلا 

ماع فالآ  لبق 9  ترم ، ريزانخلا  جدت  مت  .ناتسكاب ك  قطانم يف  اًبيرقت يف  تقولا 

ةيمارتملا ةيساروألا  يفايفلا  يفو  .ايكرت  يف  ةرتفب  كلذ  دعب  ىرخأ  ةرمو  صلا ، يف 

ام ام يف  ناكم  داليملا يف  لبق  ةسداسلا  فلألا  يلاوح  لويخلا يف  جهت  مت  فارطألا ،

لبق وبلا  ةيربلا يف  اينيغ  ريزانخ  جدتب  رشبلا  ماق  نيب  .ناتسخازاكب  مويلا  فرعي 

ناك هنكل  عرازملا  تاناويحو  لويخلا  جدت  نم  ةيمهأ  لقأ  رمأ  وهو  ماع ، فالآ  ةعبس 

.قيرطلا ىلع  ىرخأ  ةوطخ 

مهل تنمأ  دقف  رشبلا ، ةايح  ىلع  ةبك  عفانمو  بك  ثأت  ةوطخلا  هذهل  ناك 

بيصختل يعيبطلا  دسلاو  سبالملا  ةعانصل  فوصلاو  ماعطلل ، توربلل  ًاتباث  اًردصم 

لصفلا انركذ يف  ىرخألا ك  ةدعصألا  ضعب  ىلع  ةيبلس  جئاتن  ىلإ  تّدأ  اهنأ  الإ  .ةبرتلا 

يدؤي يف ناك  رشبلا ، نم  ةبيرقلا  ةفاسملا  هذه  ىلع  تاناويحلاب  ظافتحالاف  قباسلا ،

راقبألا جدت  ىدأ  نيب  رشبلا ، ءانبأ  ىلإ  ةبيرغ  ضارمأ  لاقتنال  نايحألا  مظعم 

اهنأ يأ  ةلقلا ، يديأ  اهزكرتو يف  ةولا  ىلع  ينبملا  دادبتسالا  رصع  ءدب  ىلإ  لويخلاو 
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لويخلاب ةناعتسالل  ناك  ك  ةيعتجالا ، ةلادعلا  مادعناب  رشابم  لكشب  ةطبترم 

فرطلا نم  كأ  اهنم  كل  نم  وحن  ةفكلا  حيجرت  ىلع  رثألا  ربكأ  بورحلا  ةليفلاو يف 

.رخآلا

نأو ةعيبطلا ، دايسأ  اننأب  نظلا  ىلإ  تاناويحلا  جدت  انعفد  ..كلذل  ةفاضإلاب 

ىس يف اهلحم ك  نكت يف  انتاروصت   نكل  .انتمدخل  ةدوجوم  تاتابنلاو  تاناويحلا 

ةيحلا تانئاكلا  خست  ىلع  نورداق  اننأب  تباثلا  انداقتعا  انيلع  ّدترا  دقف  لصفلا ، اذه 

.قرطلا عشبأب  اهنم  هجاتحن  ام  انل  لعفتل 

نأب سوأ  ساموت  رعش  ح  ماع 1859 ، ىلإ  دعن  انعد  لاثملا ، ليبس  ىلع 

.ماري ام  ىلع  تسيل  هتحص 

، هتقهارم ينس  ةيلارتسألا يف  ةرمعتسملا  ىلإ  اطيربلا ، نطاوملا  سوأ ، لصو 

ناك هنأ  ذإ  ىربكلا ، يشاوملا  ناعطق  باحصأو  ءايرثألا  يضارألا  كالم  دحأ  نآلا  وه  اهو 

سوأ لواح  .ايروتكف  ةنيدم  بناج  ىلإ  ضرألا  نم  راتكه  فلأ  نم 29  كأ  كل 

، ًايضاير ًالجر  ناكف  ظنلا ، عطقنم  سحب  ةدقلا  مهيعاسمو  هدادجأ  مالحأ  قيقحت 

لمع ك  اهتالالس ، سحت  ىلع  لمعلاو  لويخلا  داليتسا  هتقو يف  مظعم  كمهني  ناكو 

ديصلاو ةيعيبطلا  ةايحلل  ةيمحم  ىلإ  هضرأ  مظعم  لّوحو  قابسلا  لويخ  بيردت  ىلع 

نأ ةجرد  ىلإ  ةيلمخملا  ايلارتسأ  تاعمتجم  ةبك يف  ةرهش  ىلع  هتيكلم  تزاحف  مظنملا ،

تام حو  .ةيلارتسألا  ةرمعتسملا  خألا  راز  لك  موادملا  هراوز  نم  ناك  ةربندإ  قود 

اطيربلا ديسلل  اًيقيقح  ًالثمم  ناك  هنأ  هيعن  َبِتُك يف  ةليوط ، دوقعب  كلذ  دعب  سوأ 

.ءاوس دح  ىلع  ايناطيرب  يفو  ايلارتسأ  اًردان يف  ناك  لاثملا  اذه  نأو  ليبنلا ،

فارطأ ىلع  ةاه  ةقطنم  يف  ةيديلقت  ةيفير  ةايح  ةسرمل  هميمصت  هداق 

تنمك اًما  ةطقنلا  هذه  يفو  ةدقلا ، ايناطيرب  ةاكاحمو  ديلقت  ةلواحم  ىلإ  اعلا 
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.هتبيصم

نم اًضعب  دروتسا  ام  اذإ  ًاثك  روطتيس  هتعطاقم  ديصلا يف  نأ  سوأ  ررق  دقف 

نكت اههابشأو   رغنكلا  تاناويح  نأل  هتيكلم ، ىلإ  ةيكيسالكلا  ةيناطيربلا  تاناويحلا 

بنارألا نم  بك  ددع  نحش  هيخأ  نبا  نم  بلطف  .هيفكت  نكت  و  هرورغ ، يضرت 

هفويض بطخ يف  دقو  .ةيناطيربلا  ةيربلا  تاناويح  نم  ديدعلاو  لجحلا  رويطو  ةيربلا 

نل نطولا ، بنارأ  نم  ًاليلق  مكل  مدقأ  ًالئاق : روطتلا  كلذ  فرش  ىلع  مهل  وأ  ح 

.نطولا ضرأ  نم  ةسمل  اهنإ  اندالب ، داطصن يف  اننأب  اهدوجوب  انرعشيسو  اًدحأ  يذؤت 

، اًدحأ يذؤت  نل  بنرألا  هذه  نأب  هفويضل  لاق  بك ح  أطخ  سوأ يف  عقو 

.ديصلا تاعاس  مهدعستس يف  اهنأ  لاق  قح ح  ىلع  ناك  هنكل 

ةلوؤسملا يه  هبنارأ  نكل  ايلارتسأ ، ىلإ  بنارألاب  أي  صخش  لوأ  سوأ  نكي   

انقيدص زجوأ  دقف  عيرسلا ، اهرثاكت  يه  بنرألا  ةلكشم  .ترج  يتلا  ةثراكلا  نع 

ىلع ماع  رورم  دعب  هل  قيدصل  هتاباطخ  دحأ  بتك يف  هسفنب ح  ةلكشملا  سوأ 

نآلا اهنم  كل  هنأل  هبنارأب ، نآلا  لعفي  اذام  فرعي  هنأ ال  هفويض ، لوألا يف  هباطخ 

.ةفلؤم ًافالآ 

سانلا نأب  لوقت  تايئاصحإلا  نأل  هيلع ، وه  ام  ىلع  َقبي  اهددع   نكل 

فارطأ ىلع  كلذ  ىلع  تاونس  رشع  رورم  دعب  بنرأ  ويلم  هعومجم  ام  اوداطصا 

ىلع 80 ديزي  ام  حاتجاو  ةنيدملا  بنارألا يف  شيج  رشتنا  مث  .اهدحو  ايروتكف  ةنيدم 

ةعطاقم يف  ماع 1880  يف  سانلا  اهدهاش  دقو  ماع ، لك  يضارألا  نم  اًعبرم  ًاليم 

ًاخأ تلصو  مث  ماع 1886 ، ايلارتسأ  بونجو  دنالزنيوك  اهودهاشو يف  زليو ، ثواسوين 

ماع 1900. ةيلشلا  ةعطاقملاو  ماع 1890  ايلارتسأ  برغ  ىلإ 

اهنأ يأ  بنرأ ، تارايلم  ةرشعب  بنارألا  ددع  ريدقت  مت  كاذ ، نوعاطلا  جوأ  يفو 
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ايلارتسأ بنارألا  تطغ  دقل  ..عبرم  ليم  لك  بنرأ يف  فالآ  طسوت 3  ةرشتنم  تناك 

.رشبلا تمحازو 

تفقو .اهمامأ  هتدهاش  ام  لك  تلوانت  لب  طقف ، رثاكتت  بنارألا   نكل 

عيمج لوانت  نع  بنارألا  عدر  نم  نكمتت  و  حايتجالا ، كاذ  مامأ  ةزجاع  تاطلسلا 

باشعألا بوضن  نأ  ك  قطانملا ، كلت  نم  اًما  اهضعب  ضارقنال  ىدأ  تاعورزملا م 

اهضعب براقو  اًعوج  روضتلا  دح  ىلإ  رخألا  تانئاكلا  نم  ديدعلا  عفد  كاذ  تاعورزملاو 

دعب ةيرعتلاو  تحلا  ببسب  ةيحطسلا  ةبرتلا  ةقبط  تفتخا  يف  اًضيأ ، ضارقنالا  نم 

رياطتلا نم  اهظفحتو  ةبرتلاب  كس  اهروذج  تناك  يتلا  تاتابنلا  لكل  بنارألا  ماهتلا 

.حايرلا عم 

 

دياليدأ يف  ةنيدم  برق  ءاملا  برشي  بنارألا  نم  عيطق 
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ماع 1961. ايلارتسأ 

 

اًضيأ حضتاو  رشع ، عساتلا  نرقلا  نم  تاينينثلا  لولحب  ةلكشملا  مجح  حضتا 

اًدحأ نأ  عيمجلل  اًحضاو  ادبو  ةثراكلا ، ةهجاومل  ءيش  يأ  لعف  نع  تزجع  تاطلسلا  نأ 

ًانالعإ زليو  ثواس  وين  ةموكح  تعضوف  .بنارألا  بو  مهنيب  ليحي  نأ  عيطتسي  ال 

غلبم 25000 عفدب  هيف  تدعوو  دلاه ، جنينروم  ديس  ةديرج  ام يف  دح  ىلإ  اًسئاي 

نم ةفورعم  نكت  ًالح   وأ  ةقيرط  نومدقي  صاخشأ  وأ  صخش  يأل  ينيلرتسإ  هينج 

.بنارألا ةدابإل  لبق 

اهسبحو بنارألا  ىلع  رانلا  قالطإ  ةيلاتلا  دوقعلا  رادم  ىلع  نويلارتسألا  لواح 

نيرشعلا نرقلا  اونبو يف  .كلذل  ةصصخم  قافنأ  اهقنخو يف  اهقرح  اولواح  ...اهميمستو 

كلذ  نكل  ايلارتسأ ، برغ  نع  بنارألا  داعبإ  ةلواحمل  ليم  فلأ  نم  كأ  هلوط  اًجايس 

راوسألا قلست  ملعت  ودبي  ام  ىلعو  قافنألا ، رفح  اهنك  بنارألا  نأ  حضتا  هنأل  حجني 

.اًضيأ

ةقيقح  ىلع  ةلثمألا  رهشأ  نم  ةدحاو  ايلارتسأ  يف  بنارألا  ةلكشم  دعت 

نأو ةدقعم ، رومأ  يه  ةيجولوكيإلا  مظنلا  نأ  ناوألا : تاوف  دعب  الإ  اهيلإ  لصوتن 

بعلت نل  تاتابنلاو  تاناويحلاف  .اندحو  انتيلوؤسم  ىلع  عقت  اهب  ثبعلا  بقاوع 

لاق ك  ةايحلا ،»  » .رخآ ىلإ  ناكم  نم  اهلقن  ررقن  امدنع  اننيناوق  بسح  ةبعللا 

ىلع ةرداق  اهنإ  نجس ، يأ  نم  برهلاو  ءاقبلل  ًاليبس  دجت  ، » ةرم تاذ  ميظع  فوسليف 

اهنكل ألا ، ارلو  ررضلا  نم  ثكلاب  اهبيصي  م  ةديعبو  ةديدج  قطانم  روهظلا يف 

ةقيدحلا مليف  يف  اعلا  ةيصخش  ميظعلا  فوسليفلاب  انه  ينعأو  ةدوجوم .» ىقبت 

.ملبدلوغ فِج  لثمملا  اهب  ماق  يتلا  ةيساروجلا 
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يف بنارألا  لاخدإ  ةلواحم  لشف  دعب  هنأ  ةيرخسلل  ةثملا  تاقرافملا  نمو 

مادختسا يف  ةعباتملا  وه  اهنلا  لحلا  نأ  انباحصأ  دجو  لوألا ، ماقملا  يف  ايلارتسأ 

مادختسا دوقع  ةدع  ىدم  ىلع  نويلارتسألا  ءلعلا  بّرجف  .مهبرآم  قيقحتل  ةعيبطلا 

اهيلع يف ءاضقلا  متي  نأ  لمأ  ىلع  ضارمألا  لاخدإك  بنارألا : ىلع  ةيجولويبلا  برحلا 

نم للق  م  تقولا ، نم  ةرتفل  حاجنلا  ضعب  ةركفلا  هذه  تققح  دقو  .تاينيسمخلا 

لقنل ضوعبلا  ىلع  مهتقيرط  تدمتعا  دقف  .رمتسي  هنكل   بك ، لكشب  بنارألا  ددع 

بنارألا ترّوط  .اهيف  ضوعبلا  رثاكتي  يتلا ال  قطانملا  ةلاعف يف  نكت  كلذل   سوفلا ،

.ىرخأ ةرم  دايدزالا  اهدادعأ يف  تأدبو  ضرملا  ةمواقمل  ةقيرط  فاطملا  ةياهن  ةيقابلا يف 

اولمعف .مهتدعاسمل  ةديدج  ةيجولويب  لماوع  نع  ثحبلا  اوعبات  ءلعلا  نكل 

بيرجت ناك  املاطل  .بنارألا  بيصي  يذلا  فيزنلا  سوف  عارتخا  ىلع  تاينيعستلا  يف 

، ونجلا لحاسلا  ةلابق  ةريزج  ىلع  مهبراجتب  ءلعلا  ماق  اذهلو  طخ ، لمع  ضارمألا 

! ثدح يذلا  ام  رزحا  نكلو ، .يسيئرلا  ربلا  ىلإ  هراشتناو  سوفلا  يشفت  رطخ  نم  دحلل 

ةقيرط ةايحلا  تدجو  .يسيئرلا  ربلا  ىلإ  رشتناو  ماع 1995  سوفلا يف  برست 

.بابذلا نم  ضعب  ىلع م  ةرداغم  ةلحر  لوأ  بوكر  قيرط  نع  ةريزجلا ، نم  برهلل 

دعسأ يراربلا ، يف  بنارألل  اًيجولويب  ًالتاق  أطخلا  قيرطب  ةموكحلا  تقلطأ  نأ  دعبو 

تضقنا يتلا  نيرشعلا  تاونسلا  .لعفلاب يف  لمعي  هنأ  ةظحال  ام  دح  ىلإ  ءلعلا 

تعجارت ةيربلا ، ةايحلا  أطخلا يف  قيرط  نع  بنارألا  فيزن  سوف  قالطإ  مت  نأ  ذنم 

يتلا تاناويحلاو  تاتابنلا  تداع  يف ح  ىرخأ ، ةرم  ايلارتسأ  بونج  بنارألا يف  دادعأ 

طقف ّنمتن  انوعد  .عافترالا  ىلإ  اهدادعأ  تداعو  روهظلاب  ضارقنالا  ةفاح  ىلإ  تعفُد 

.لتاقلا سوفلا  اذهل  ةيبناج  ضارعأ  يأب  لبقتسملا  مدطصن يف  نأ 

بعالتلا مدعب  انعنقي  نأ  بجي  يذلا  ديحولا  لاثملا  تسيل  ةيلارتسالا  بنارألاو 

يذلا ناكملا  سفن  اهنأشو يف  اهكرتن  نأ  بجي  اننأو  تاتابنلاو ، تاناويحلا  ةايح  نطاو 
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.هيف شيعت  نأ  تداتعا 

نأ كنك  يذلا  شحوتملا  نئاكلا  لينلا ، رهن  شحو  ةكمس  دايطصا  ىرج  ك 

ةرمعتسملا ةموكح  نأ  الإ  .هدحو  همسا  نم  يعيبطلا  هنطومو  همجح  ليختت 

كلذ نم  صلختلا  تررق  تقولا  كلذ  ايقيرفأ يف  قرش  مكحت  تناك  يتلا  ةيناطيربلا 

توتحا .ايقيرفأ  ةحب يف  ربكأ  ايروتكف ، ةحب  شيعيل يف  هلاسرإو  يلصألا ، نطوتسملا 

ديصلا ةكرح  تناكو  كسألا ، نم  عاونألا  نم  ديدعلا  ىلع  تقولا  كلذ  ةحبلا يف  كلت 

دق ةشحوتملا  ةلئاهلا  كسألا  كلت  لقن  نأ  تأر  ةيناطيربلا  تاطلسلا  نكل  اهجوأ ، يف 

ةحبلا كسألا يف  نم  ةعومجم  ربكأ  تناك  .لضفألا  وحن  عضولا  ريوطت  ىلع  دعاسي 

اهعاونأ تناكو  ًايبسن ، ةغصلا  شيشقلا  كمس  نم  ةفلتخم  عاونأ  يه  تقولا  كلذ  يف 

ءايحألا ةيبرت  ةاوهل  ّببحم  ليمج  رهظم  تاذ  ةغص  كسأ  يهو  تائملاب ، ُّدَُعت 

ةيهاركلاب ةيناطيربلا  ةيرعتسالا  تاطلسلا  ترعش  كسألا ، كلت  ّظح  ءوسل  .ةيئاملا 

«. ةمق ةكمس   » اّهنأب اهتفصوو  اههاجت ،

ربكأ كسأ  عم  ثكب  لضفأ  نوكتس  ايروتكيف  ةحب  نأ  تاطلسلا  تررق 

مهرذح دقو  .كسألا  ديص  ةكرح  نم  ديزي  نأ  هنأش  نم  م  هيف ، ًالج  كأو  ًجح 

شحولا اورضحأو  اوثرتكي  مهنكلو   هذه ، مهتركف  نم  ءايحألا  ءلع  نم  ثكلا 

ام لك  لكأ  شوحولا ، ةيقب  هلعفت  ا  شحولا  ماقف  .ةحبلا  ىلإ  ماع 1954  لعفلاب يف 

.رخآلا ولت  اًسنج  هايملا ، كلت  ةدوجوملا يف  سانجألا  لك  ىلع  ىضقو  ..هانيع  هيلع  تعقو 

ةكرح ترهدزا  دقف  دحاو ، رمأ  لايح  باوص  ىلع  نويناطيربلا  نولوؤسملا  ناك 

ديصو ماعطلل  يراجت  ديصك  ةبك  ةيبعش  لينلا  شوحو  تتبثأ  ذإ  .لعفلاب  ديصلا 

ديصلا ةعانص  ةميق  تعفترا  نيب  نكلو ، .ءاوس  دح  ىلع  غارفلا  تقو  ءاضقل  ةعتم 

عاونألا يف ددع  ضفخنا  فئاظولا ، نم  فالآلا  تائم  تمعدو  ةئاملا ، ةبسنب 500 يف 

كأ هيف  ا  ةيرحبلا ، تانئاكلا  نم  رخآ  عون  نم 500  كأ  ضرقناو  ايروتكيف ، ةحب 
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نيذلا ءارقفلل  ديحولا  ءاذغلا  ردصم  تناك  يتلا  ةصيخرلا  كسألا  نم  عون  نم 200 

.ةحبلا لوح  نوشيعي 

دحأ  رهظ  ىلع  مارغوليك  نزوب 80  لينلا  شحو  ةكمس 

.ادنغوأ نيدايصلا يف 

 

نع جرخت  يتلا  ةديحولا  تانئاكلا  تسيل  تاناويحلا  نأ  يه  ةّرملا ، ةقيقحلاو 

عاونأ نم  عون  يه  وزدوكلا  ةمركف  رخآ ، ىلإ  ناكم  نم  اهلقن  ح  ةرطيسلا  قاطن 

ةدحتملا تايالولا  يف  عساو  قاطن  ىلع  اهدقت  مت  ايسآ ، ءاحنأ  يف  ةعئاشلا  موركلا 

ناكو . Dust Bowl لعفلاب : اهانركذ  ةلكشم  لحل  ةلواحم  تاينيثالثلا يف  ةيكيرمألا يف 

ةيرعت نم  صلختلا  ىلع  ومنلا  ةعيرس  ةمركلا  مهدعاست  نأ  يف  نولمأي  نولوؤسملا 

.كلذ لعف  ادج يف  ةديج  تاتابنلا  كلت  تناكو  .لكآتلا  نم  ديزملا  ثودح  عنمو  ةبرتلا 

كلذكو ىرخألا ، راجشألاو  تاتابنلا  قنخ  اًضيأ  ديجت  ةمركلا  تناك  ظحلا ، ءوسل  نكلو ،
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عساو يف قاطن  ىلع  فقوت  الب  ترشتناف  .هفداصت  رخآ  ءيش  يأو  تارايسلاو  لزانملا 

تلكأ يتلا  ةمركلاب  اهّوبقل  ناكسلا  نأ  ثيحب  ةدحتملا  تايالولا  بونج  ءاحنأ  عيمج 

.بونجلا

يعيبطلا اهنطوم  نم  تعلتقا  يتلا  ةئيربلا  تاتابنلا  كلتل  فصنم  نوكن  و 

اهفصو ك  نابعثلاب  هيبشلا  ناطيشلا  تابنك  ودبت  ال  اهنإ  ىرخأ ، ةقطنم  رعتسال 

عمو .عقوتملا  نم  لقأ  ةحاسم  يطغت  اهنأ  ةثيدحلا  تاساردلا  تدجو  دقو  .سانلا 

تلاز امو  اًماع ، لبق 80  اهيف  ومنت  نكت  ةديدج   نكامأ  اهنم يف  ثكلا  دجاوتي  كلذ ،

". ةراضلا باشعألا   " ةاق نمض  اًيمسر  اهجردت  ةيكيرمألا  ةموكحلا 

نوؤش يف  انلخدتل  فسألاب  روعشلا  يف  ءدبلل  نآلا  اًبسانم  تقولا  نوكي  دق 

اهلقن يتلا  ةيزاغلا  عاونألل  ةبسنلاب  ىتح  اهيبقع  ىلع  رومألا  تبلقنا  دقف  ةعيبطلا ،

تقو .دارطضاب يف  اهيلع  نوضقي  نويعيبط  ءادعأ  اهيدل  حبصأو  رخآ ، ناكم  نم  رشبلا 

ربع اهقيرط  قش  نم  ةينابايلا  وزدوكلا  ةمرك  لكآ  ةرشح  تنك  ماع 2009 ، يف  ام 

تامرك دوجو  فاشتكال  ةيكيرمألا  اتنالتأ  ةيالو  لاحرلا يف  اهب  طحو  ئداهلا ، طيحملا 

تضقو تايالو  ثالث  ربع  ترشتنا  طقف ، تاونس  ثالث  نوضغ  يفو  .ال  ةياهن  وزدوك ال 

تامركلا رمأ  نم  انيهتنا  .قباسلا  يف  ةداوه  الب  ترشتنا  يتلا  تامركلا  ثلث  ىلع 

، ايوصلا لوفك  ىرخأ ، ليصاحم  ىلع  يضقت  تلاز  ام  تارشحلا  نكل  ظحلا ، نسحل 

دجت يتلا  لولحلا  نأ  ينعي  .تايالولا م  كلت  يعرازمل  لخد  ردصم  مهأ  دعي  يذلا 

.اهليخت اننك  ىرخأ ال  بئاصم  لكشت  دق  اهدحو  فدصلا  ربع  انيلإ  اهقيرط 

ةديدج تائيب  اهضرفل يف  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  سانجأ  لمحب  فاطملا  انب  ِهتني   

لصح ام  اذه  .لبق  نم  ةدوجوم  نكت  ةديدج   سانجأ  عارتخاب  اًضيأ  انمق  لب  طقف ،

اينازنت نم  ةيقيرفألا  لحنلا  تاكلم  ضعب  يليزاربلا ك  اعلا  دروتسا  ح  ماع 1956 ،

رّوطم سنج  ىلع  لوصحلا  يف  اًعمط  وروألا ، لحنلا  عم  اهتجوازمل  هنم  ةلواحم  يف 
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.ةيليزاربلا ةئيبلاو  ةعيبطلا  عم  مئالتم 

يذلا ءيشلا  ثدح  ربتخملا ، عونلا يف  جوازت  ىلع  ماع  رورم  دعب  ظحلا ، ءوسل 

عقت ةنيدم  يهو  ورالك ، وير  ربتخم ك يف  لمعي يف  لحنلا  رم  ناك  .ًااد  ثدحي  ناك 

، ةينازنتلا لحنلا  تاكلم  نم  نورشعو  ةتس  تبره  ح  ولواب ، واس  نم  بونجلا  ىلإ 

.ليزاربلا رمألا يف  اهب  رقتسيل  وروألا ، لحنلا  نم  ةيصخشلا  اهشويج  بثك  نع  اهالت 

، مهتفداص نيذلا  لحنلا  روكذ  نم  يأ  عم  اوشع  لكشب  رثاكتت  تاكلملا  تأدب 

عيمج ةعرسب يف  يقيرفألا "  " لحنلا رشتنا  .ةفلتخم  عاونأ  عم  ةنيجه  تالالس  تجتنأو 

.ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  لصو  مث  ىطسولا  اكيرمأ  مث  ةيبونجلا ، اكيرمأ  ءاحنأ 

ةيناودع يف كأ  اهنكل  لقأ ، ّمس  ىلع  يوتحتو  فولأملا  لحنلا  نم  ًجح  رغصأ  اهنإ 

هجتنت يذلا  لحنلا  ددع  فاعضأ  ةرشع  ىلإ  لصي  اًددع  جتنت  يهو  اهايالخ ، نع  عافدلا 

اذهو تاغدللا ، هذهل  ةجيتن  صخش  فلأ  ىلإ  هددع  لصي  ام  تام  دقو  .ىرخألا  ايالخلا 

بقل غ وهو  لتاقلا ." لحنلا   " بقل لمحل  رمألا  هب  ىهتنا  لحنلا  نأ  ببسلا يف  وه 

.طقف اهمهفن  اننإ ال  ءيشلا ، ضعب  لداع 

ةعيبطلا نأ  مهف  ىلع  مهتردقم  مدعو  رشبلا  ءابغ  نع  ثيدحلا  اندرأ  اذإ 

ىلع دمتعت  ةدقعم  مظن  اهنأو  اناوه ، ىلع  ءايشألاب  بعالتلل  ًابسانم  ًالاجم  تسيل 

، ررضلاب انيلع  دوعيس  لخدت  يأ  نأو  يلاحلا ، اهلكش  ىلع  رمتستل  ةياغلل  قيقد  نزاوت 

ناصخش بكترا  دقف  .لاجملا  اذه  قالطإلا يف  ىلع  تصق  مهأ  مامأ  انسفنأ  اندجول 

نارظني هنأكو  هباشتم  نيأطخ  ةعساش  تاطيحمو  ةفلتخم  ةنمزأ  هنيب  لصفت 

اًروتاتكد هدحأ  ناك  .هنيب  ام  اكملاو  امزلا  قرفلا  مغر  ةآرملا  يف  هضعبل 

ىلع رثألا  ربكأ  هل  ناك  نيأطخلا  نيذه  نأ  الإ  .بدألاو  نونفلل  اًقشاع  رخآلاو  اًسووهم 

هنم لك  ناهتسا  دقف  ردصملا ، سفن  نم  اعبن  هيأطخ  نأ  ك  كلذ ، دعب  ىرج  ام 

.رويطلا تاردقب 
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انه نم  اًدج  ديعب  ءابولا  لوألا : ءزجلا  رويطلا  تاردقب  ةناهتسالا  نم  رذحا 

اهنأ ىلع  تافآلا  ىلع  ءاضقلل  عبرألا  غنوت  يست  وام  تالمح  فنصت  نأ  بجي 

رداوك عيمج  تفتاكت  دقف  .قالطإلا  ىلع  ةماعلا  ةحصلا  مدت  يف  اًحاجن  كألا 

نأ دكؤملا  نم  هنأ  ذإ  ..ةلهذم  ةجردب  هتطختو  فدهلا ، قيقحتل  هرصانعو  عمتجملا 

، ةمألا ةحص  قاطنلا يف  ةعساو  تانيسحت  ىلإ  لعفلاب  تدأ  دق  فادهألا  هذه  فصن 

نكل .نوسرادلا  دقتعي  ك  قالطإلا ، ىلع  اًئيس  اًرمأ  تسيل  ةعبرأ  نم  نثا  قيقحتف 

.يالملا تارشع  لتقم  ىلإ  ىدأ  عبارلا  فدهلا  نأ  يه  ةلكشملا 

رمأ يه  ةيجولوكيإلا  مظنلا  نأ  كاردإ  يف  هتاذ  انلشف  نم  ةلكشملا  تأشن 

حارتقا نع  فقوتن  معن ،  ..هآ  .انتابغر  بسح  هيست  وأ  هب  ؤبنتلا  نك  ال  دقعم 

نأ نيدقتعم  .كانه ، ءايحألا  نم  عون  نم  صلختلا  ارو  كانه ، وأ  انه  ام  ليدعت 

عم ةدوصقملا  بقاوعلا غ  قحالتت  ةطقنلا ، هذه  دنع  .لضفأ  ءيش  لك  لعجيس  اذه 

.روظحملا عقيو  اهضعب ،

ةطلسلا يف مامزب  وام  ميعزلا  كسمأ  ةجرح ح  ةيحص  ةلاح  دالبلا يف  تناك 

جوأ ةيراسلا يف  ضارمألا  تناك  دقف  .نيرشعلا  نرقلا  نم  تاينيعبرألا  رخاوأ  صلا يف 

هدالب ليوحت  ىلإ  فدهي  وام  ناك  ام  اذإو  .ايرالملاو  نوعاطلا  ىلإ  الوكلا  نم  ..اهراشتنا 

ةجاحب ناك  هنأ  دب  الف  ةثيدح ، ةيعانص  دالب  ىلإ  يعاطقإلا  ماظنلا  نم  ةعرسب  ةيعارزلا 

.ءابرهكلاب ةيعانصلا  تآشنملا  كلت  ديوزتل  ءابرهكلا  ديلوت  تاطحم  ءانبل 

تاحاقل ةلمح  يه  اًعبط  ةلوقعملاو  هئلع  نم  ةحرتقملا  لولجلا  دحأ  تناك 

ام ىلإو  تايوتسملا  ىلعأ  ىلع  ميقعتلاو  ةماعلا  ةفاظنلاب  ةيانعلاو  قاطنلا  ةعساو 

ىلع ةئبوألاو  ضارمألا  ةالب  وام  ىقلأ  ح  ًايلعف  تأدب  ةلكشملا  نكل  .كلانه 
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.تاناويحلا

نك اًحضاو ال  اًرمأ  اذه  ناك  .نوعاطلا  نارئفلا  رشنتو  ايرالملا ، ضوعبلا  رشني 

وام فقوتي  ظحلا ،  ءوسل  .مهدادعأ  نم  دحلل  ةينطو  ةطخ  عضو  مت  اذكهو  .هراكنإ 

نأ نود   ) ررق وام  نكل  تارشحلا ، ةحفاكمل  ةلمح  درجم  تناك  اذإ  .دحلا  اذه  دنع 

ةفاضإ رخآ ) ءيش  يأ  وأ  ءاربخلا  يأر  بلط  لثم  ءيش  يأب  مايقلا  ءانع  هسفن  فلكي 

.ىرخألا يه  ةجعزم  ةرشح  هرابتعاب  بابذلا ، ىلع  ءاضقلا  ررق  ذإ  .اًضيأ  نيرخآ  عون 

.يرودلا فاصع  تناك  دقف  ةعبارلا ، ةفآلا  امأ 

نأ دحاو  روفصعل  نك  ذإ  بوبحلا ، مهتلت  فاصعلا  نأ  هؤلعو  وام  دقتعا 

اهمادختسا نك  بوبحلاو  دحاو ، ماع  لالخ  بوبحلا  نم  مجك  ىلإ 4.5  لصي  ام  لكأي 

نك هنأ  اوررقو  كلت  مهتاباسح  ءلعلا  بسح  .صلا  بعش  ماعطإل  كلذ  نم  ًالدب 

ضفر هنك  نم  ..هيلع  ءاضقلا  متي  روفصع  نويلم  لباقم  يفاضإ  صخش  ماعطإ 60000 

؟ كلتك ةركف 

نولوؤسملا لذب  دقو  ماع 1958 ، ةعبرألا يف  تافآلا  ىلع  ءاضقلا  ةلمح  تأدب 

نأب دالبلا  ءاحنأ  عيمج  ةعزوملا يف  تاقصلملا  قيرط  نع  اوبلاط  ذإ  .اًعئار  اًدوهجم  اهنع 

نكمم ددع  ربكأ  لتقب  لثمتملا  هبجاوب  مهبك -  ىلإ  مهغص  نم  نطاوم -  لك  موقي 

سانلا ناك  ةلادعلل .» ةبولطم  تانئاك  رويطلا   » نأ ةمألل  تاطلسلا  تنلعأ  .رويطلا  نم 

ىلع سرادملا  لافطأ  اوبردو  قدانبلا ، ىلإ  بابذلا  تافذاق  نم  اًءدب  ءيش  لكب  حلسم 

لتقب نذإلاب  ةجهتبملا  دوشحلا  تجرخ  .فاصعلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  طاقسإ  ةيفيك 

، رويطلا دض  ةكرعملا  ىلإ  مهمضنا  ءانثأ  مالعألاب  نوحولي  مهو  عراوشلا  ىلإ  فاصعلا 

نيذلا نونطاوملا  جرخأ  نيب  اهضيب ، ميطحتو  يرودلا  فاصع  شاشعأ  مدتب  اوأدبو 

نامألاب اًددجم  رعشت  راجشألا  ال  ناصغأ  اهنم ب  يقب  ام  يلاقملاو  اوألا  نوعرقي 

تحار مث  بعتلاب ، ترعش  ىتح  فاصعلا  تراط  .ةرجش  يأ  نصغ  ىلع  طحتو 
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ىلع اوضق  مهنأ  دعب  يف  تايئاصحإلا  تردق  .كاهنإلا  نم  ةتيم  ءسلا  نم  طقاستت 

تنونعو .اهدحو  ياهغنش  ةلمحلا يف  نم  لوألا  مويلا  يرود يف  روفصع  فلأ  يتئام 

ىلع اًدحاو  اًروفصع  اهنم  كرتن  ال  آلاب : مويلا  كلذ  اهتالاقم يف  ةيمويلا  بعشلا  ةديرج 

.ةكرعملا يهتنت  نأ  ىلإ  ةايحلا ، ديق 

اهفادهأل اًرظن  اًنيبم  اًرصن  تناكو  لعفلاب ، فاصعلا  دض  ةكرعملا  رشبلا  حبر 

هذه تضق  اذكهو  .تاقولخملا  فعضأ  دض  ةيرشبلل  اًقحاس  اًراصتنا  تناك  ةدوشنملا ،

ضوعبلا نم  مارغوليك  نويلم  رشع  دحأو  ناذرجلا  نم  فصنو  رايلم  ىلع  ةلمحلا 

.يرود روفصع  رايلمل  ةفاضإلاب  بابذلا ، نم  مارغوليك  نويلم  ةئامو 

نم تارايلملا  كلتف  ةيبلسلا ، ةلمحلا  جئاتن  تحضتا  ام  ناعرس  ظحلا ، ءوسل 

اهنم دارجلاو  اًضيأ ، تارشحلا  لكأت  تناك  لب  طقف ، بوبحلا  لوانتت  نكت  فاصعلا  

همحازت تناك  يتلا  تانئاكلا  عيمج  نم  دارجلا  ررحت  ..اذكهو  .صوصخلا  هجو  ىلع 

.فقوت الب  رثاكتيو  رثاكتي  حارف  باسح ، الب  رثاكتلا  نم  هعن  ناك  م  هتايح ، ىلع 

نم اًضعب  لوانتت  تناك  يتلا  يرودلا  رويطو  دارجلا  ب  ةنراقم  انعضو  ام  اذإو 

هبارسأ تماحو  ةينيصلا  عرازملاو  لوهسلاو  يفايفلا  دارجلا  حاتجا  كانهو ، انه  بوبحلا 

تتصنأ لذعلا ، ليسلا  قبس  ح  ماع 1959 ، يفو  .ةياهن  الب  ليصاحملا  قوف  مغلاك 

نم تاططخملا  كلت  لك  نم  رذحي  ناك  يذلا  ءلعلا  دحأل  غنوت  يست  وام  ةموكح 

ناكم لحتل  ىرخأ  نكامأ  نم  يرود  رويط  اورضحأف  غنش ، نسه  وست  همساو  ةيادبلا ،

لادبتسا عيطتسي  ءرملا ال  نأل  لعفلاب ، تاف  دق  ناك  ناوألا  نكل  .اهيلع  اوضق  يتلا  كلت 

.اهجاتحي اهنم ح  فلأب  روفصع  رايلم 

، ديحولا ةعاجملا  ببس  فاصعلا  ىلع  ءاضقلا  نكي  ..فصنم   نوكن  و 

يماع 1959 و1962، ةيلات ب  تاونس  ثالثل  دارجلا  موجه  دعب  صلا  تبرض  يتلاو 

.ةجيتنلا كلتل  اهتمرب  تداق  يتلا  ءاقمحلا  ةيموكحلا  تارارقلا  نم  ةعومجم  تناك  لب 
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بيلاسأ ىلع  نيداتعملا  حالفلا  ىلع  ةديدجلا  بيلاسألا  ضرف  ةموكحلا  تلواح  دقف 

نم ةدروتسملا  ةثيدحلا  ةعارزلا  بيلاسأ  عيبطت  اولواح  ذإ  ًالثم ، ةيديلقتلا  ةعارزلا 

قطانملا ىلإ  اهلاسرإو  ليصاحملا  لمح  ةطخ  قيبطت  اولواح  ك  يتيفوسلا ، داحتالا 

.اومعز اهراشتنا ك  ةدايزل  ةيلصألا  اهتعارز  نكامأ  نع  ةديعبلا 

نع غالبإلل  تايوتسملا  عيمج  ىلع  لوؤسملا  رورغو  ةيسفنلا  عفاودلا  تدأ 

لصحت ةمألا  نأو  ماري » ام  ىلع  ناك  ءيش  لك   » نأب دالبلا  ةداق  ماهيإ  ىلإ  ةيباجيإ  جئاتن 

، ةقحالتم تاونسل  ئيسلا  سقطلا  ىلاوت  ح  ..اذكهو  .ءاذغلا  نم  يفكي  ام  ىلع 

ام بعشلا  دجي  ىرخأ ،  قطانم  يف  فافجلاو  دالبلا ، ءازجأ  ضعب  يف  تاناضيفلاك 

.ةعاجملا تلحو  هلكأي ،

لادبتساو ىرخأب  اهلادبتساو  ةيلصألا  ليصاحملا  سمطو  فاصعلا  لتق  ناك 

ىلإ ةاسأملاب  اهعيمج  تعفد  ًابابسأ  دارجلا  ببسب  ليصاحملا  ىلع  ءاضقلا  مث  تاودألا 

دقتعأو .ناسنإ  رايلم  ثالث  ىلإ  رايلم  رشع  ةسمخب  هددع  ردقي  ام  يفوت  دقف  اهجوأ ،

مهنم ًانويلم  رشع  ةسمخ  نأ  لتحاو  وملا ، ددع  ةفرعم  ىلع  انتردق  مدع  نأ  اًيصخش 

.هروصت نك  بعرم ال  رمأ  وه  ريدقتلا  ةناخ  لخدي يف  كأ  ارو 

ةعيبطلاب لخدتن  ّالأ  ةوسقلا ، هذهب  سرد  نم  ملعتن  نأب  لمأن  نأ  انل  نك 

ماع ةينيصلا يف  ةموكحلا  ترمأ  ذإ  ملعتن ، اننكل   .انلاعفأ  تاعبت  اًدبأ  فرعن  اننأل ال 

، سراسلا سوف  يشفتل  ةباجتسا  دالبلا  ةرشتنملا يف  ططقلا  نم  ةنيعم  عاونأ  ةدابإب   2004

.ًااد تناك  ةشه ك  لازت  مهئاطخأ ال  نم  ملعتلا  ىلع  رشبلا  ةردق  نأ  ىلإ  شي  م 

 

 

ةقيدحلا بسكش يف  اثلا : ءزجلا  فاصعلاب  نهتست  ال 
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هبكترا يف هنأ  الإ  وام ، سيئرلا  هبكترا  يذلا  أطخلا  سفن  لفيش  جوي  بكترا 

ةحصلا فادهأ  نم  ةعومج  اًعوفدم  ناك  وام  أطخ  نأ  ثيحو  .سكاعملا  هاجتالا 

يهو يجولوكيإلا -  هماظن  لفيش يف  اهببس  يتلا  ىضوفلا  نإف  ةيروتاتكيدلاو ، ةماعلا 

ةعوفدم تناك  اذه -  انموي  ىتح  ةرمتسم  لازت  ام  ناسنإلا  عنص  نم  ةيعيبط  ةثراك 

.هئاوهأب لماكلاب 

ماع عيبر  نم  دراب  موي  حابص  يف  ةيئاوهلا  لفيش  لاعفأ  دحأب  رمألا  ىهتنا 

لتقو ماع ، لك  ليصاحملا  نم  تارالودلا  نم  يالملا  تائم  هتميق  ام  رّمد  ءابو  راشتناب   1890

ناك مهدحأ  نأل  انب  تقحل  رارضأ  ىلع  اًدج  ثك  اذهو  .ةرئاط  مطحت  اًصخش يف   62

.بسكشب هباجعإ  رادقم  راهظإ  طقف  لواحي 

ىلع نكلو ، .كرويوين  ةنيدم  يف  ةيودألا  عنصت  ةكرش  بحاص  لفيش  ناك 

نأ الإ  ةنهملا ، هذه  يف  سانلاب  بكلا  ررضلا  قاحلإ  تالتحا  رطاخم »  » نم مغرلا 

ةياغلل ًافوغش  ناك  دقل  .هتاياوه  نم  لب  هتنهم ، نم  جتني  ةيئيبلا   ىضوفلا  هماهسإ يف 

تاتابنلا يف عرزو  بسكش ، لعأل  قلطملا  صالخإلا  هو  هرصع ، تدئاس يف  تضو 

ةلحر ر  ةيبرغلا  ةفاقثلا  تناك  تقولا ، كلذ  .لبق يف  نم  اهلخدت  ةديدج   قطانم 

ةفاقثلا ةناكم يف  ىلع  هلوصح  ىلإ  ىدأ  م  ديدج ، نم  بسكش  بح  عوقولا يف  نم 

، هسفن تقولا  يفو  .اًبيرقت  مويلا  يسنويب  ةنانفلا  ةيبعش  تايوتسم  ىلإ  تلصو  ةيبعشلا 

مظنلا عم  ملقأتلا  تايعمج   » ىمست تاعومجم  تأدب  ةيسنرف ، ةركف  ىلع  ًءانبو 

نع ةرابع  تناكو  رغلا ، اعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  راشتنالاب  ةديدجلا » ةيئيبلا 

مهسفنأ اوسرك  نيذلا  ءايرثألا  لعألا  لاجر  نم  اهتمرب  فلأتت  ةيعوطت  تاعومجم 

تاونس لبق  اذه  لصح  .مهنادلب  ىلإ  تاناويحلاو  تاتابنلا  نم  ةيبنجألا  عاونألا  لاخدإل 

.راكفألا هذه  ةعاظفب  كفتلاب  سانلا  مايق  نم  ةديدع 

ًابجعم ناك  هنأ  ةقيقحبو  كرويوين ، ةيعمجلا يف  كلتل  هتسائرب  لفيش  أطخ  أدب 
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مظعأ ميركتل  ةقيرط  لضفأ  يه  ام  ةبيرغ ، اًرمأ  ررقف  .نونجلا  دح  ىلإ  بسكشب 

ةروكذملا رويطلا  نم  عون  لك  راضحإ  نم  هفصو ، ّدح  ىلع  ةيزيلجنإلا ، ةغللا  رعاش يف 

تأدب اذكهو  اهيف ؟ شيعيل  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  بسكش  تايحرسم  يف 

.هططخم ذيفنتب  ةيعمجلا 

ةّربقلا رويط  تلشف  ذإ  ةيادبلا ، يف  لشفلا  اعم  نم  اًضعب  ةطخلا  تهجاو 

دعب اًعيمج  اهتافول  ىدأ  م  ةنيدملا ، ةرم يف  لوأل  اهوقلطأ  رارقتسالا ح  نّسلاو يف 

لارتنس فوقولا يف  لفيش  ررقف  .اًيلك  ةبيرغ  ةئيب  اهسفن يف  تدجو  ةزيجو ح  ةرتف 

نم ديدعلا  حتفي  حارو  ماع 1890  راذآ  نم  سداسلا  هيدعاسم يف  نم  ددع  عم  كراب 

.روزرزلا نم  اًرئاط  قالطإل 60  صافقألا 

نم ًالدب  رخآ  اًرئاط  راتخا  ول  هنكلو  عبطلاب ، كلذ  ىلع  بسكش  مول  اننك  ال 

، عبارلا يه  كلملا  ةيحرسم  نم  ثلاثلا  لصفلا  نم  لوألا  دهشملا  روكذملا يف  روزرزلا 

ربسته يف مسا  لمحت  يتلا  ةيصخشلا  فصت  .اًفلتخم  اًراسم  تذختا  دق  رومألا  تناكل 

مغر رميتروم ، هتجوز  قيقش  ةيدف  عفدل  كلملا  ىلع  طغضلا  ىلع  همزع  دهشملا  كلذ 

: دهشملا كلذ  لوقيو يف  اًنلع ، فوطخملا  مسا  ظفلل  كلملا  رظح 

 

..ال

..مالكلا روزرزلا  رئاط  ّملعأس 

..رئاطلا هيدهأسو  رميتروم ، مسا  ظفلي  نأ  هملعأس 

.وه هظيغ ك  ىقبيل 
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همسا دري  و  روزرزلا ، رئاط  بسكش  هيف  ركذ  يتلا  ةديحولا  ةرملا  هذه  تناك 

ءس يف  هقلطيل  لفيشل  ةيفاك  تناك  ةديحولا  ةرملا  هذه  نكل  رخآ ، لمع  يأ  يف 

.ةدحتملا تايالولا 

ماع 1891 يفو  ماع 1890 ، كلت يف  تسلا  روزرزلا  رويط  لوأ  ةلمحلا  تقلطأ 

ىلإ ةبسنلاب  ماري  ام  ىلع  رومألا  نكت  ةيادبلا ،  .رخآ يف  ًاط  حارس 40  لفيش  قلطأ 

ءاتشلا لوصف  اهيف  تلاوت  تاونس  عضب  نوضغ  يفو  ىلوألا ، ةيكيرمألا  روزرزلا  رويط 

ادبو ةايحلا ، ديق  ىلع  اهنم  تائملا  لصأ  نم  طقف  ًاط  يقب 32  كرويوين ، يف  ةريرملا 

.ةظوظحملا رويطلا غ  نم  اهتقبس  يتلاك  اًضيأ  توملا  ةعيرص  عقتس  اهنأ  عيمجلل 

يف فيكتلا  ىلع  ةرداق  ةنرمو  ةميكشلا  ةيوق  تاقولخم  روزرزلا  رويط  نكل 

ىرخألا تانئاكلا  ىلع  رمنتلاو  ةديدج  تائيب  طارخنالا يف  ةعراب يف  نكامألا ، بعصأ 

غص برس  دجو  باجعإلل ، ةثم  ةقرافم  يفو  .ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلل  ةقيرط  دجتل 

فحتم فقسب  ةطيحملا  فراخزلا  راجحأ  تحت  عيقصلاو  جولثلاو  دربلا  نم  اًذالم  اهنم 

، ةمألل يعيبطلا  خيراتلا  ىلع  ظافحلل  صصخم  ىنبم  وهو  يرمألا ؛ يعيبطلا  خيراتلا 

روزرزلا رويط  دادعأ  نأل  بك ، لكشب  خيراتلا  اذه  يغت  دصق يف  نع غ  دعاس  دقو 

دق تناك  دقعلا ، كلذ  ءاهتنا  لبقو  .ومنتو  ومنت  تحارو  اًيجيردت ، دايدزالاب  تأدب 

، نيرشعلا نرقلا  تاينيرشع  لولح  عمو  .كرويوين  ةنيدم  ءاحنأ  عيمج  يف  ترشتنا 

كانه .اينروفيلاك  ىلإ  تلصو  تاينيسمخلا ، لولحبو  .دالبلا  ءاحنأ  عيمج  يف  ترشتنا 

روثعلا اننكو  ةيلشلا ، اكيرمأ  ءاحنأ  عيمج  شيعت يف  اذه ، انموي  اهنم يف  نويلم   200

.اكسالأ ىلإ  كيسكملا  نم  ناكم  لك  اهيلع يف 

ةدحاو  » ىلإ زات ، كرويوينلا  ةفيحص  بعت  دح  ىلع  روزرزلا ، رويط  تلّوحت 

تسوب نطنشاو  ةفيحص  اهتفصو  ك  وأ ، انتراق - » اًررض يف  اهكأو  رويطلا  ىلغأ  نم 

هذه شيعت  ةيلشلا .» اكيرمأ  ةهوركملا يف  رويطلا  كأ  اهنإ  لوقلا  نك  ، » ةرم تاذ 
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، رئاط نويلم  ىلإ  اهدارفأ  ددع  لصي  نأ  نك  ةمخض  بارسأ  اًعم يف  نآلا  فاصعلا 

ءاوس دح  ىلع  اطاطبلا  لوقحو  حمقلا  لوقح  قزو  عساو ، قاطن  ىلع  ليصاحملا  رّمدت 

نم ةيلصألا  رويطلا  عاونأ  درطب  موقت  ةيناودع ، رويط  يهف  .بوبحلا  نزاخم  سمطتو 

نم ةيشاملاو ، رشبلا  نم  الك  بيصت  يتلا  ضارمألا  راشتنا  ىلع  دعاستو  اهشاشعأ ،

ٍةحئارب زات  ك  ناكم ، لك  فرقلا يف  رشنت  اهنإ  .الينوملاسلا  ىلإ  ةيرطفلا  تاباهتلالا 

.ةعورم

ماع نطسوب يف  ةيوجلا يف  ةحالملا  ةكرح  ىلع  ارطخ  ةمخضلا  اهبارسأ  تلكش 

نم اهقالطنا  ءانثأ  ةرئاط  لخاد  اهنم  رئاط  فالآ  ةرشعب  هددع  رَُّدق  ام  عفدنا  دقف  ، 1960

لصأ 72 نم  اًبكار  ةافو 62  ىلإ  ىدأ  اًضرأ م  اهتمرو  اهتاكرحم  تمطحف  ناغول ، راطم 

.ةرئاطلا ىلع م  اوناك 

اهتبراحم بلطتت  ك  ةحصلا ، ىلع  اًرطخو  ةفآ  مويلا  روزرزلا  رويط  ربتعت 

ببسلا .ةيلشلا  اكيرمأ  يعارزلا يف  داصتقالا  لام  نم  هعفد  متي  ًابك  اًيلام  اًرادقم 

تناك ايلعلا  ىطسولا  ةقبطلا  نم  ةفيطل  ةعومجم  نأ  وه  ةراقلا  اهدوجول يف  ديحولا 

ةضوملا تناك  ول  .ةلمتحملا  اهئاوهأ  بقاوع  ركفت يف  اهتاياوه و  ةسرم  بغرت يف 

مسرلا وأ  لزنملا  ناولأ  يغت  وأ  ضكرلاك  تاضايرلا  ىدحإ  مايألا  كلت  يف  ةدئاسلا 

.اذه نم  يأ  ثدح  امل  بسكش  بح  عوقولا يف  نم  ًالدب  ةيئاملا  ناولألاب 

دعاست روزرزلا  رويط  نأب  رابتعالا  عب  ذخأن  نأ  اننك  ىرخأ ، ةيحان  نمو 

.دألا اهّدح  تارشحلا يف  دادعأ  ءاقبإ  ىلع 

 

 

ةبسانم نكامأ غ  اهانعضو يف  تانئاكلا ، نم  ىرخأ  عاونأ  ةسمخ 
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اهل

 

ططقلا

نكت دالبلا   كلت  نأل  ادناليزوين ، الإ يف  ططقلا ، نوقشعي  سانلا  لك 

انرمعتسا انعم ح  اهانرضحأ  ىتح  ططقلا  عاونأ  نم  يأ  ىلع  يوتحت 

عيطتست يتلا  نولملا  ءاغببلا  رويط  تررضت  كانهو ، .رزجلا  كلت 

فش ىلع  ءاغببلا  كلذ  تاب  نأ  ىلإ  ططقلا  رثاكت  نم  ناطلا 

.ضارقنالا

بصقلا عدافض 

ةّينب عدافضلا  هذه  رشبلا  لخدأ  ايلارتسأ ، بنارأ  عم  ةلاحلا  تناك  ك 

، صوصخلا هجو  ىلع  بصقلا  سفانخو  تارشحلا  نم  صلختلل  ةنسح 

.ةبولطملا بصقلا  سفانخ  تكرتو  رخآ ، ءيش  لك  تلكأ  عدافضلا  نكل 

ةيدامرلا عدافضلا 

ادنلريإو ايناطيرب  ىلإ  ةيكيرمألا  ةيدامرلا  بجانسلا  تلصو  ح 

تاموقم ىلع  ةيلصألا  بجانسلا  سفانت  تحار  عبطلاب ، رشبلا  ببسب 

.ضارقنالا فش  ىلإ  اهتعفد  مث  ةايحلا 

ةيويسآلا رمنلا  ةضوعب 

ةسرمل مالظلا  وأ  ليللا  تقوب  مزتلت  ضارمألل ال  ةلقان  ةجعزم  ةرشح 

ضوعبلا عاونأ  عيمج  فالخ  تاقوألا  لك  اًداسف يف  ثيعت  لب  اهطاشن ،

ىلإ ةراق  نم  لاقتنالا  يف  اهتعاجش  ىلإ  ةراشإلا  نم  انل  دب  الو  رخآلا ،
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دقو ضرألا ، عاقصأ  ب  ةلقنتملا  رشبلا  نفسب  قلعتلا  ربع  ىرخأ 

ماع 1985 نابايلا  نم  ةمداق  ىلوألا  ةرملل  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  تلصو 

.تاراطإلا نحشل  ةصصخم  تاطيحم  ةرباع  ىلع م 

ةيلشلا ىعفألا  ةكمس 

ةلكآ ةسرتفم  ةيرهن  ةكمس  كأ  راضحإب  ركف  نم  ىلع  بجي  ناك 

، اكيرمأ ىلإ  ةيلصألا  اهتئيب  نم  اهلقن  لبق  ةرم  فلأ  كفتلاب  موحلل 

ةسبايلا ىلع  لقنتلا  ىلع  ةرداقلا  ةديحولا  ةسرتفملا  ةكمسلا  يهف 

ًايصخش لءاستأ  .ءام  نودب  مايأل  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلاو  ءاملا  جراخ 

؟ كلذب ماق  اذامل  ..طبضلاب  ركفي  صخشلا  كلذ  ناك  َمِب 
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دئاقلا عبتنلف 

 

رورم عم  ندم  ىلإ  مث  تادلب  ىلإ  ىرقلا  لّوحتو  ةيرشبلا ، تاعمتجملا  روطت  عم 

دحأل يدصتلا  ديرت  ةعج  يأ  فداصت  ةلكشم  ةهجاومل  رشبلا  ءانبأ  رطضا  تقولا ،

ىلع لمعلاك  رومألا  بعصأ  نم  ءيش  لك  لمشي  اذهو  ةدقعملاو ، ةبعصلا  تايدحتلا 

بسانم ناكم  رايتخاك  رومألا  هفتأ  ىتح  ًالوصو  اهتاموقم  لكب  ةدقعم  ةراضح  ءاشنإ 

ب ام  ةحلاو  تايدحتلا  كلت  عيمج  ب  عمجي  يذلا  ديحولا  رمألا  .ءاشعلا  لوانتل 

بجي ام  ريرقتب  رايتخالاب ، موقي  صخشل  اًمود  جاتحت  ةيرشبلا  نأ  يه  تارايتخالا ،

.هلعف

نكل اهسفن ، ميظنتب  ةيئادبلا  تاعمتجملا  مايق  ةيفيك  نع  ثكلا  ملعن  نحن ال 

، نيرخآلل رماوألا  ءاطعإب  نوعتمتي  دارفأ  دوجو  ضارتفا  انيلع  متحت  ةيرشبلا  ةعيبطلا 

رابتعا رشبلا يف  أدب  ىتم  فرعن  اننكل ال  ةنمزألا ، ءدب  ذنم  ةيدايق  ةيصخشب  نوعتمتي 

صخش وه  هريرقت ، بجي  ام  ريرقتو  رايتخا  قتاع  هيلع  عقي  يذلا  صخشلا  اذه  نأ 

بحي هنأل  كلذب  موقي  هنأ  ىلع  سيلو  يقيقحلا  لمعلا  وأ  ةنهملا  عفادب  كلذ  لعفي 

.ةياوهلا عفادب  وأ  كلذب ، مايقلا 
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دعب ةيعتجالا  ةلادعلا  مدع  ماظن  تعرتخا  ةيرشبلا  نأ  وه  هفرعن ، ام  لك 

لكب كلذب  اوماق  دقو  .ةمظتنم  سسأ  ىلع  ةعارزلا  ةسر  ءدبلاو  سانلا  رارقتسا 

يف .ةنوآلا  كلت  يف  سانلا  لزانم  مجح  ىلع  ءانب  اذه  راثآلا  ءلع  تبثأ  دقو  .ناقتإ 

عيمج نأو  ةاواسملاب ، عتمتت  تناك  تاعمتجملا  مدقأ  نأ  تايرفحلا  انل  تتبثأ  ةيادبلا ،

ملعت ىلع  ماوعألا  نم  فالآ  ةدع  ترم  نأ  ىلإ  ةهباشتم ، تناك  نكاسملاو  تانطوتسملا 

سانلا نم  ةبخن  تأدب  ماظتناب ، ليصاحملا  ةعارزب  ناسنإلا  أدب  ح  رارقتسالاو ، ةعارزلا 

ربكأ مهلزانم  تناكف  مهغ ، نم  كأ  نوكل  نيذلا  سانلا  مه  ءالؤه  ناكو  روهظلاب ،

رصع ضوهن  اوددحي  نأ  راثآلا  ءلعل  نكمأ  دقو  .نيرخآلا  لزانم  نم  ةيهافرو  ًجح 

رمألا نكل  ةمظنملا ، ةعارزلا  رصع  غوزب  دعب  ماع  دودحب 2500  تكيرمألا  يف  ملظلا 

دقف ميدقلا ، اعلا  امأ يف  .كلذ  نم  دعبأ  ىلإ  روطتي  كانه و  لاحلا  اذه  ىلع  يقب 

ةنصحألاك بلاغلا ، ىلع  ّرجلا  تاناويح  دوجو  ببسب  فلتخم  وحن  ىلع  رمألا  راس 

اًما وه  اذهو  يضارألا ، ثرحو  لقنلا  اهرخسي يف  ناسنإلا  لعج  م  اهغو ، محلاو 

رورم عم  ةقحاللا  لايجألا  ىلإ  اهثيروت  مت  يتلاو  ةيصخشلا  تاولا  ءوشن  لّهس  ام 

لك كل  يتلاو  ةيرشبلا ، دادعت  نم  ةئملا  يف  دحاولا  ةبسن  تأشن  ..اذكهو  .تقولا 

.اًبيرقت ءيش 

صخش يأ  نم  ًءارث  كأ  اهنوك  درجم  نع  بخنلا  هذه  تفقوت  ام ، ةلحرم  يف 

ام برقأ  نوينيدلا  وأ  نويحورلا  ءعزلا  ناك  ارلو  لعفلاب ، مكحلاب  تأدبو  رخآ ،

ماع يف يلاوح 5000  لبق  ام  ءيش  غت  كلذ ، دعب  نكلو  .ةمكاحلا  تاقبطلا  ىلوأل  نوكي 

يتلا مكحلا  ةمظنأ  تماقف  ثيدحلا ،) رصعلا  قارعلا يف   ) رموس دالبو  رصم  نم  لك 

كأ عيمجلل ، حضتا  ك  يهو  ةمكاحلا ، تالالسلا  تدلوو  اهثراوتت ، لايجألا  تناك 

ةيرموس ةيرجح  ةحول  كانه  .ةقلطم  ةمكاح  ةرسأ  ..سانلا  ىدل  لّضفم  مكح  بولسأ 

لوأ اذه  نوكي  نأ  لمتحملا  نمو  ةدحاو ، ةدرفم  ةكلمو  كولملا ، عيمج  ءسأ  درست 

ًاثك اندعاست  تالجسلا ال  هذه  نكل  .ةيرشبلا  خيرات  لئاوألا يف  كولملل  لجس  مدقأو 
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كلم لوأف  ..مالكلا  نم  لوقعماللا  ةرسأل  يمتنت  اهيوتحت  يتلا  ثادحألا  نم  ثكلا  نأل 

هنأ ينعي  م  ماع ، ةدمل 28800  هتنيدم  مكح  ميلولأ ، همساو  تالجسلا  كلت  روكذم يف 

انذخأ يف ام  اذإ  يلاتلا ، كلملل  مكحلا  ثرويل  ىرخأ  ماع  فلأ  نيرشعو  نثال  ةجاحب 

.مويلا نم  ماع  فالآ  ةتس  لبق  تأدب  ةيرموسلا  ةراضحلا  نأ  رابتعالا 

رشبلا رصي  اذامل  مويلا ، ىتح  اًراركتو  اًرارم  جهنلا  اذه  ةيرشبلا  تجهن  اذامل 

؟ هدحو هل  تارارقلا  ذاختا  ةمهم  دانسإو  ةماعزلا ، يسرك  ىلع  دحاو  صخش  عضو  ىلع 

ماّكحلا ىلوتسا  دقف  ةثك ، تارايخ  كل  نكت  ةيرشبلا   تاعجلا  نأ  حضاولا  نم 

رسقلاو هاركإلاك  ةهباشم  ىرخأ  ةقيرط  يأ  وأ  فنعلاب  مكحلا  يسرك  ىلع  لئاوألا 

بورحلاب طبترم  عوضوملا  نأ  ةيخيراتلا  لئالدلا  ربع  حوضوب  ىرن  نأ  اننكو  رابجإلاو ،

ةدقلا ةينوعرفلا  رصم  ىلوألا يف  ةمكاحلا  ةلالسلا  تأدب  دقف  صوصخلا ، هجو  ىلع 

كولملا رصع  أدب  نيب  يجراخلا ، وزغلا  ةهجاومل  ءامدقلا  نويرصملا  دحتا  ح 

ةدع دعب  .ندملا  كلملا -  مكحل  ةطلسلا  ىلع  تاعازنلا  نم  ةرتف  لالخ  يرموسلا 

يداكألا نوجرس  كلملا  ازغ  ديدحتلاب ، داليملا  لبق  ماع 2334  يفو  تاونسلا ، نم  تائم 

يف ةيروطاربمإ  لوأ  سيسأتل  هتكلمم  دودحب  عسوتلا  ديري  ناك  هنأل  رموس ، ةقطنم 

سفن نأ  ىلع  لدي  ام  راثآلا  ءلع  دجو  كيسكملا ، يف  اكاسكاوأ  يداو  يفو  .خيراتلا 

عمتجمك توغوم  هيسوخ  ناس  ةنطوتسم  تأشن  دقف  .دحاو  عقوم  ترج يف  ثادحألا 

كلت تأشن  دقو  هيف ، يعتجالا  يمرهلا  ماظنلل  دوجو  الو  ةاواسملا  هدوست  غص ،

لهأ تافالخ  تدعاصت  .ماع  لبق 3600  يعارزلا  ماظنلا  يّنبت  دعب  ةغصلا  ةيرقلا 

لدت تامالع  تزربو  ةيلاتلا ، ماع  فلألا  لالخ  ةطيحملا  ىرقلا  ناكس  عم  ةيرقلا  هذه 

تعقو نأ  ىلإ  ةعجلا ، دارفأ  ب  ةاواسملا  مدع  ةلكشم  زوربو  تاورث  ءوشن  ىلع 

ناكس نم  ناك  ف  ةنس ، لبق 2400  بورحلا  نم  ةرمتسم  ةلاح  لماكلاب يف  ةقطنملا 

.مهتيحل يعافد  رادج  ءانبو  لبجلا  ىلعأ  ىلإ  لاقتنالا  اوررق  نأ  الإ  ةيرقلا  كلت 
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ءوشن بورحلا  تقبس  له  ..رخآلا  قبس  يذلا  ام  انه : زرابلا  لاؤسلا  نإ 

هبشأ لاؤس  هنإ  .بورحلا  ةيدرفلا  ةدايقلا  تقبس  مأ  سكعلا ، مأ  ةيدرفلا  ةدايقلا 

نالماع بورحلاو  ةدايقلا  نأ  نم  نودكأتم  اننكل  .يفسلفلا  ةجاجدلاو  ةضيبلا  لاؤسب 

يتلا ال ةعجلا  ىلع  ظافحلل  نابولطملا  نايسيئرلا  نالماعلا  هنأ  ك  اًمود ، ناقفارتم 

نع ثدحتنس  .ةيعتجالا  ةاواسملا  اهدوست  ةعجك  ءاقبلا  رايتخالا يف  ةيرح  كل 

ةدايقلا ةلأسم  ىلع  كأ  زكرأ  انه  ينعد  ةلبقملا ، لوصفلا  بورحلا يف  خيرات  نم  ديزملا 

.ةيدرفلا

نمز مويلا يف  ةايحلل  نوظوظحم  اننأب  قدصن  نأ  انيلع  بعصلا  نم  هنأ  ملعأ 

ىلع اونوكي  لودلاو   تاعجلا  اوداق  نيذلا  صاخشألا  نأب  ّرقن  نأ  بجي  اننكل  اذهك ،

ذإ قالطإلا : ىلع  ًائجافم  سيل  اذه  عقاولا ، .مهيلإ يف  ةلكوملا  ةفيظولل  الم  ماودلا 

ذإ .ام  بعش  ةدايق  يف  بغل  يفكي  ا  راوطألا  بيرغ  نوكي  نأ  ءرملا  ىلع  بجي 

ليختف حابصلا ، اهؤادترا يف  بجي  يتلا  براوجلا  رايتخا  ةلكشم يف  انم  ضعبلا  هجاوي 

.اهيدترت نأ  اهلمكأب  ةمألا  ىلع  بجي  يتلا  براوجلا  رايتخا  نع  لوؤسم  كنأ 

مهل حمست  يتلا  قرطلا  نم  ثكو  ةداقلا ، نم  ةفلتخم  عاونأ  كانه  عبطلاب ،

كانه اًما : ياشلاك  رمألا  اذهل  ةفلتخم  تاهكن  كانه  دبألا ، ىلإ  مكحلا  ةدس  ءاقبلاب يف 

، فنعلاب ةطلسلا  ىلع  ءاليتسالاو  يهلإلا ، قحلا  بجو  مكحلاو  تالالسلا ، مكح 

، يطارقدلا عارتقالا  همسا  ءيش  انيدل  ك  .يروتاتكيدلا  مكحلا  نم  ةديدع  عاونأو 

نيب مداقلا ، لصفلا  يف  ةيطارقدلا  اهيف  تقفخأ  يتلا  رومألا  نع  ثدحتنسو 

يف ةطلسلا  مامز  ىلع  اولوتسا  نيذلا  ماكحلا  أوسأ  نع  لصفلا  اذه  يف  ثدحتأس 

.مهسفنأل اهوقبتساو  مهدالب ،

ةمصب ال كرت  لجر  صلل ، روطاربمإ  لوأ  غناه ، عم ك ش  ثيدحلا  أدبنل 

ةمساحلاو ةفينعلا  هتقيرطو  هب  عت  يذلا  رظنلا  دعب  ربع  ثيدحلا  انملاع  ىلع  ىحُ 
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ببسب همكحب  رارمتسالا  روطاربمإلا يف  كلذ  لشف  دقف  هظح ، ءوسلو  .رومألا  ذيفنتل 

.رشلا ةقرغملاو يف  ةيلاغملا  هتاروصت 

ربع ةدحاو  ةلود  اهنم  لعجو  صلا  يف  عبسلا  ةبراحتملا  كلملا  ك  دحو 

نم هلبق  دحأ  نكمتي  ذإ   اهعيمج ، كلملا  ازغ  ح  ءاهدلاب ، هبشأ  يسامولبد  كيتكت 

تناك ح  داليملا ، لبق  ماع 222  ةيسايسلا يف  هتكلمم  مئاعد  ىسرأ ك  دقل  .اذه  لعف 

ىلإ ام  اًموي  لوحتتل  ايلاطيإ  دودح  جراخ  عسوتلل  اهتاوطخ  ىلوأ  سملتت  امور 

كلت عيمج  قاف  ديعب  نمز  ىتح  ءاقبلا  نم  ك  ةيروطاربمإ  تنكو  ةيروطاربمإ ،

.ةدقلا تايروطاربمإلا 

تاحالصإو تاليدعت  ةدع  عضو  هنإ  لب  ديحولا ، ميظعلا  هزاجنإ  اذه  نكي   

ةيطارقوبلا سسأ  عضوو  ءارمألاو  تادروللا  ةطلس  نم  للقف  ةلودلا ، نوؤش  ميظنتل 

سسأك سايقلا  ةمظنأو  باسحلاو  ةءارقلاو  ةباتكلا  ىلع  ةردقلا  اًعضاو  ةيزكرملا ،

، تالصاوملا قرطو  ةيتحت  ةينب  ءانب  يف  اًضيأ  لغشناو  ةموظنملا ، كلت  يف  طارخنالل 

يتلا ةركبملا  ديربلا  ةمدخو  همكح  اهوأشنأو يف  هوسدنهم  اهمسر  يتلا  قرطلا  ةكبشك 

صلا روسب  مويلا  فرعي  امل  نارمعلا  أدبو  ساسألا  رجح  عضو  هنأ  ك  اهركتبا ،

.ميظعلا

ةمواقملا عمق  ربع  كلذ  لك  لعف  دقل  مكاحلا ؟ اذه  بيعي  يذلا  ام  ..نكلو 

ىلع نوقفاوي  ال  نيذلا  سانلا  مادعإو  هرماوأ ، ةفلاخم  رظحو  يأرلاب ، هل  فلاخملاو 

ال رمألا  .ةمخضلا  هعيراشم  ءاشنإ  يف  ديبعلاك  لمعلا  ىلع  ماوعلا  رابجإو  هرماوأ 

تناك لاعفألا  كلت  لك  نأ  رابتعالا  عب  ذخألاو  خيراتلل  انتسارد  دعب  نآلا  انئجافي 

.ةنمزألا كلت  ةيداع يف 

ديربلاو قرطلا  ةكبش  هلجأ  نم  أشنأ  يذلا  فدهلا  وه  ينئجافي  ام  نكل 
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نأ هتلود  ينطاوم  عيمج  نم  ديري  ناك  دقف  عمقلا ، يف  ةيزكرملا  هتطلس  اًمدختسم 

.دولخلا سكإ  نع  هل  اوثحبيل  رافقلاو  يراربلا  ىلإ  اًعيمج  اوجرخي 

هتطلسل همادختسا  نأب  اًنمؤم  ناكو  دولخلا ، ةركفب  اًسووهم  حومطلا  ناك ك 

نيدانملا يف لسرأف  ةيدبألا ، ةايحلاو  دولخلا  ىلع رس  روثعلاب  هل  حمسيس  لكشلا  اذهب 

ةيئانلا قطانملا  راجتلا يف  ىلإ  دونجلاو  ءابطألا  نم  عيمجلا  بلاطو  دالبلا ، ءاحنأ  عيمج 

ثيح ىربك ، ةيموكح  ةردابمك  يصخشلا  هاعسم  رادأو  هثحب ، ةمهاسملل يف  دالبلا  نم 

، عقاوملا فلتخم  ثحبلا يف  روطت  نع  ًةيلحرم  ريراقت  ىقلتت  ةيزكرملا  هتمكحم  تناك 

اذه نم  ءزجكو  .اهيف  رظنلل  اهلاسرإ  متي  يتلا  تاعرجلاو  باشعألا  نم  تانيعو 

لكشب ىدأ  م  يمسر ، لكشب  ةلودلا  ىدل  ليجستلا  ءابطألا  عيمج  ىلع  ناك  ثحبلا ،

.لعفلاب كلذك  نكي  رمألا   نكل  .يحصلا  ماظنلا  نم  ركبم  لكش  عضو  ىلإ  رخآب  وأ 

نم عئار  يحص  ماظنك  حجنت  ةقيرطلا   كلت  نأ  ىلإ ك  ةبسنلاب  نزحملا  نم 

نم ديدعلا  نأ  دقتُعي  ذإ  .هطوقسل  اًرشابم  اًببس  دولخلا  نع  هثحب  ناكو  هرظن ، ةهجو 

م قبئزلا ، ىلع  يوتحت  تناك  اهنم  تانيع  لوانت  يتلا  ةموعزملا  ةايحلا  سكإ  تاعرج 

لماعلا وهو  هتوم ، لبق  هنونج  ىلإ  ىدأ  دق  قبئزلا  نوكي  نأ  لمتحملا  نمو  .هلتق 

.ةطلسلل شطعتملا  نيدبتسملا  ماكحلا  عيمج  كرتشملا ب 

ىتح ..ك  نم  بضاغ  سانلا  عيمج  ناك  هيف ، يفوت  يذلا  تقولا  لولح  عمو 

نم تاونس  عضب  دعب  هثيروب  حيطأو  حرسملا ، هترداغم  دعب  اًبيرقت  اًروف  اودر  مهنأ 

انموي ىتح  ىمظع  ةوق  اهسسأ  يتلا  ةلودلا  تناك  ول  ىتح  ةرسأ ك ، رمتست  .هتافو  

.اًدبأ ةيدبألا  ةايحلا  هونطاوم رس  دجي  .اذه  

ماع 1505، ىلإ  اًديدحتو  مامألا ، ىلإ  ًانرق  لقتننس 17  اننكل  صلا ، ىقبنس يف 

جازم هل  صخش  يعت  مدع  ببس  لوح  ديفم  ليلد  ىلع  لوصحلا  بغرن يف  انك  اذإ 
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وشت ديلاوم  نم   ) هدغنشت روطاربمإ  نإف  ام ، دلب  نع  ةيلوؤسملا  عقوم  للدم يف  لفط 

.قالطإلا ىلع  لضفأ  لاثملا  وه  وازوه )

نع اًديعب  ءاقبلا  هليضفتو  مكحلا ، لعأ  نم  نأش  يأب  مايقلا  نم  هروفن  ناك 

ةيحان درجم  ءاسنلا  نم  ةبك  دادعأ  عم  مونلا  وأ  رومنلا ، ديص  هتقو يف  ءاضقو  رصقلا 

.هتلكشم نم  ةدحاو 

اهل يف دوجو  ةيلايخ ال  ةيصخش  عرتخا  تزرب ح  دقف  ةيقيقحلا  هتلكشم  مامأ 

ناكو لشلا ، بورحلا يف  نشل  رماوألا  هيطعي  ادبو  وش ، وهز  لاجلا  هسأ  ةقيقحلا ،

.اًما هعيطي  لاجلا  نأب  ةركف  هبقاري  نم  يطعي 

؟ اًبيرغ اذه  سيلأ 

ناردج لخاد  ةيبعش  قوس  نع  ةخسن  ءانبب  رمأ  هنأ  ةبارغب  سيل  اذه  نكل 

رود اوبعليو  ةعابلا  سبالم  اودتري  نأب  هشيج  ةداقو  هيسوؤرم  عيمج  رمأو  رصقلا 

قاوسألا لوجتلاو يف  ةماعلا  سبالم  ءادترا  نم  وه  نّكمتيل  تالحملا ، باحصأو  راجتلا 

ضاعتمالا تامالع  هيلع  ودبت  فظوم  وأ  دئاق  لك  سأر  عطقي  ناكو  .بغري  ام  ءارشل 

.ةيحرسملا كلت  ليث  ىدل 

لخاد مهيدل  دوجوملا  دورابلا  عيمج  نيزختب  اهيف  رمأ  يتلا  ةثداحلل  ةفاضإلاب 

ك اًما  رمألا  ىهتناو  .ةرشابم  يبعشلا  سيناوفلا  ناجرهم  لبق  رصقلا  ناردج 

نس تام يف  هنكل  راجفنالا ، نم  روطاربمإلا  اجن  .فصوي  لوهم ال  راجفناب  ..متروصت 

.ةحابسلا ءانثأ  هطقتلا  ٍدعم  ٍضرم  ببسب  نيرشعلاو  ةعساتلا 

مكحلا يسرك  ىلع  سلجي  يذلا  صخشلا  نأ  ةيثارولا  مكحلا  ةمظنأ  ةلكشم 

، جنهزلا روطاربمإ  ةلكشم  هذه  تناك  .اعلا  كلذل يف  أيهم  صخش  رخآ  اًبلاغ  نوكي 

جيفدول نإف  نيرخآلا ، فورعملا  ماّكحلا  عيمجل  ًافالخو  ايرافاب ، كلم  اثلا  جيفدولو 
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يأ نع  دعبلا  لك  اًديعب  ناك  هنأ  يه  هتلكشم  نكل  ةياغلل ، ًاملاسم  اًصخش  ناك  كسملا 

نأ لّضف  دقو  .هلعف  كلملا  نم  نيرخآلا  عقوتي  ام  لك  نع  مكحلاو ، ةلودلا  نوؤش  نم 

.هلوح نم  ءايشألا  ليمجتل  هتايح  سركي 

ظحالي الأ  هيلع  بعصلا  نمف  ناجملا ، كولملا  خيرات  يف  ءرملا  ثحبي  نيح 

ثادحأ نيودت  نع  لوؤسم  اوناك  نيذلا  سانلا  نأ  ودبيو  .اًعيمج  مهنيب  ًاكرتشم  اًرمأ 

يف راوطألا ، بيرغو  نونجملا  كولملا : ءالؤه  فصول  تملك  لعتسا  اولضف  خيراتلا 

ةيرشبلا ةلاحلا  نع  اًيسنج  فلتخم  اوناك  مهنأ  ةقيقح  ىلع  فافتلالل  مهنم  ةلواحم 

تلضفو جاوزلا  تضفر  يتلا  ديوسلا  ةكلم  انيتسيرك  ىلإ  انه  ةراشإلا  اننك  .ةيديلقتلا 

.ماودلا ىلع  ةقيشعب  اهسفنل  تظفتحاو  اهرعش  حيرست  مدعو  لاجرلا  سبالم  ءادترا 

سبال ديوسلا  ترداغو  شرعلا  نع  ّتلخت  جوزتتل ، اهتلود  لاجر  اهيلع  طغض  حو 

ةنيدملا تلخدو  اهتم ، ىتح  ترقتسا  ثيح  امور  ىلإ  ترفاسو  اهنم  ةدوهعملا  لاجرلا 

.ينوزامألا سبال  هبشأ  سبال  اهناصح  ةوهص  ةيطتمم 

ةيخيراتلا تايصخشلل  يلعفلا  يسنجلا  هجوتلا  ةقيقح  ليختن  نأ  الإ  اننك  ال 

ةيوه تحبصأ  ةزيممو  ةددحم  ةيوه  اهرابتعاب  يلثملا »  » ةركف نأ  ركذتن  نأ  انيلعو  )

كلذ وحن  وأ  ةيضاملا  اًماع   150 لا ـ لالخ  ةيبرغلا  تاعمتجملا  ةلوبقم يف  هبشو  ةخسار 

م ةياغلل ، سنجلا  يلثم  ناك  اثلا  جيفدول  نأ  يل  ودبي  لازي  ال  كلذ ، عمو  طقف .)

.نونجلاب هفصول  مهاعد 

.شيجلا ةدايقب  وأ  ةسايسلاب  ًتهم  نكي  و  اًعدبمو ، ًاقالخ  ًاملاح  جيفدول  ناك 

نم بحسنا  ةرشع ، ةعساتلا  نس  ماع 1864م يف  اًكلم يف  حبصأ  امدنع  كلذ ، نم  ًالدب 

ماق .كلذ  اًدج يف  اًديج  ناك  دقو  نونفلل ، اًيعار  حبصيل  همكح  سركو  ةماعلا  ةايحلا 

ةمصاع ىلإ  خينويم  ليوحتو  ايلعلا  بهاوملا  فيظوتو  حرسملا ، ىلع  دراوملا  قادغإب 

ماق ثيح  يصخشلا ، هيعار  حبصأو  جافب  صلخملا  بجعملا  دحأ  ناك  .ابوروأل  ةيفاقث 
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نع هداعبإ  عيمجلا  لواح  نأ  دعب  ةرخأتملا  هعئاور  جاتنإل  نحلملا  معدو  ليومتب 

.عالِقلا ىسنن  نأ  اننك  ال  رخآ ، ءيش  يأ  نم  مهأو  .اًفلتخم  هنوكل  ةنيدملا 

تاياكحلا يف  ةفوصوملا  كلتب  هبشألا  عالقلاب  ئلت  نأ  ايرافابل  جيفدول  دارأ 

يرعملا سدنهملا  نم  ًالدب  حرسملا  يممصم  فيظوتب  ماق  اذهلو  .ةيلايخلا 

سولش روصقك  ةفرخزملا ، روصقلا  نم  ةلسلس  ىلع  خذبب  قفنأو  اهل ، طيطختلل 

مويلا ىتح  عفترت  يتلا  نياتشنافشيون ، سولش  ةصاخو  يسميشينهو ، فوهردنيل ،

.هتلوفط لزنم  نم  برقلاب  ةيرخصلا  بلألا  لابج  ىلع 

نكي .اهتحلصمو   ايرافاب  تاخل  ةبسنلاب  هلحم  فارسإلا يف غ  اذه  لك  ناك 

ةيقرولا هلعأ  نم  ءاهتنالا  يف  عرسي  ناك  دقف  طقف ، هتابجاو  نع  ًالفاغ  جيفدول 

نويدلا هيلع  تمكارت  ك  يقيقحلا ، هفغش  ىلإ  ةدوعلا  نم  نكمتي  ىتح  هتايلوؤسمو 

اًحضاو ادبو  ةماعلا ، نكامألا  يف  روهظلا  هركي  هلعج  م  ةينفلا ، هيعاسم  ليومتل 

.نتافلا لاجرلاب  رخآلا  هفغش  ىلإ  دوعي  ةيركسعلا  لئاسملاب  همتها  نأب  عيمجلل 
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نياتشنافشيون سولش  ةعلق 

 

غيفدول ضّرعتف  .ةداع  نولعفي  كولملا  ناك  ك  ثيرو ، باجنإ  ةيضق  هتهجاو 

هبح هتكراش  ةقود  ىلع  هتبطخ  نلعأف  .لافطألا  باجنإو  جاوزلل  رمتسم  طغضل 

نلعي نأ  لبق  فافزلا  دعوم  بارتقا  عم  اًراركتو  اًرارم  رمألا  أجرأ  هنكلو  .جافل 

.كلذ دعب  اًدبأ  ةّركلا  دواعي  .هتبيطخ و  نع  هلاصفنا 

ديزم ءانبل  ةيلبقتسملا  هططخ  مظاعتو  هنويد  مقافت  عمو  فاطملا ، ةياهن  يف 

ربع ةعبتملا  ةداعلا  وذح  اوذحو  اوفرصتي ، نأ  لملا  طالبلا  هؤادعأ يف  ررق  عالقلا ، نم 

نع ةديعب  نكت  نونجلا   ةهبش  نأ  ةقيقحلاو  .هنونج  اونلعأف  هنم ، صلختلل  نمزلا 

اهعن و  يجاجز ، ونايب  ىلع  يوتحي  اهنطب  نأ  نظت  تناك  اردنسكلأ  هتمعف  هتلئاع ،

ءابطألا نم  ًايأ  نأ  انيدل  تباثلا  نكل  .هفيلأتو  بدألا  يف  طارخنالا  نم  ةركفلا  كلت 

نيرمآتملا ، ةبغر  ىلع  ءانب  نونجلاب  هصيخشت  ةقرو  ىلع  اوعقو  نيذلا  ةعبرألا 

.ةقرولا كلت  عيقوت  نم  اًماع  رشع  ينثا  لبق  هاقتلا  مهنم  اًدحاو  نأو  اًدبأ ، هوصحفي 

عضي نأب  مداخلل  ًالثم  حمسي  هنأ ال  هنونج  تابثإل  اهودروأ  يتلا  مهججح  أرقنو يف 

.هتوهق ناجنف  بيلحلا يف  نم  اًضعب 

ةنوراب اهتلذب  يتلا  ةبكلا  دوهجلا  نم  مغرلا  ىلعو  تحجن ، ةليحلا  نكل 

متو ْلِزُع ، جيفدول  نأ  الإ  اهتلظ ، يموكحلا  ضوفملا  تبرض  ح  هل ، ةقيدص 

كلذ دعب  رمألا  ثحابلا يف  عيمج  كوكشلا  ترواس  .خينويم  بونج  ةعلق  هزاجتحا يف 

نم مايأ  ةثالث  دعب  ةلحض  ةحب  يف  تيم  هبيبطو  جيفدول  ىلع  روثعلا  ببسب 

«. ةضماغ فورظ  « ـ طقف ب هفصو  نك  ام  يف  هزاجتحا ،

كلتل هضرعت  مغر  هئادعأ  عيمج  ىلع  جيفدول  رصتنا  ىرخأ ، ةيحان  نمو 
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ةروهشم تحبصأ  خذبب  اهئانب  ىلع  قفنأ  يتلا  عالقلا  عيمجف  تاماهتالاو ، تارماؤملا 

عيمج ايرافاب يف  عالق  لث  ام  مظعأ  يه  نياتشنافشيون  سولش  ةعلقو  نآلا ، ًايملاع 

عفنلاب دوعي  م  ًايونس ، راوزلا  يالم  بذجت  يتلا  ةديحولا  ةعلقلا  يهو  اعلا ، ءاحنأ 

ىدل ناكل  ةيلبقتسملا ، جيفدول  ططخ  نورمآتملا  فقوي  ول   .يرافابلا  داصتقالا  ىلع 

قفخأ نم  وه  اثلا  جيفدول  نكي  .ىرخألا   ةديرفلا  راثآلا  نم  ثكلا  نآلا  يرافابلا 

.هّدض نورمآتملا  لب  انه ،

اهتيأر كنأ  دب  الف  نياتشنافشيون ، سولش  نع  تعمس  دق  نكت  اذإ   ىتح 

تلاو اهمسر  يتلا  عالقلل  رشابم  ماهلإ  ردصم  ةيسنامورلا  اهجاربأ  تناك  .ةرم  ةئام 

ةكرش ربكأ  تحبصأ  يتلاو  ةانلا ، ةليمجلاو  جلثلا  ضايبو  اليردنس  مالفأ  يف  زيد 

مالفأ ةيادب  ةعلقلا يف  جاربأ  قوف  طقاستملا  موجنلا  رابغ  اندهاش  لك  .اعلا  هيفرت يف 

.هب اوطاحأ  نيذلا  لشافلا  فنأ  مغر  دلاخلا  جيفدول  ملح  اندهاش  زيد 

هاجتا يف  هبهاومو  همالحأ  تصقارت  يذلا  ديحولا  دئاقلا  جيفدول  نكي   

، كولملل ةبسنلاب  ًايداعو  اًموهفم  عالقلا  ءانبل  هبح  ناك  .مكحلا  لعأ  نع  فلتخم 

.ةالاغملاب هماهتال  هءادعأ  عفد  ام  وه  اهيلع  فارسإلا  نكل 
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(1965 -1920  ) رصم كلم  لوألا ، قوراف 

 

وه هتايح  رصم يف  كلم  لوألا  قوراف  هب  ماق  يذلا  مهملا  ديحولا  ءيشلا  ناك  ول 

ةيملاعلا برحلا  لالخ  مساح  عتجا  هتكراشم يف  ءانثأ  لشرشت  نوتسنيو  ةعاس  لشن 

خيراتلا يف بهايغ  ىفتخا يف  ناكل  .ءيشلا  ضعب  فلتخم  لكشب  مويلا  هانركذل  ةيناثلا ،

ركُذيل ناك  لاوحألا  نسحأ  يفو  .بسحو  راوطألا  بيرغ  اًكلم  هرابتعاب  لاوحألا  أوسأ 

.بيطلا جازملاو  حازملا  كلم  هرابتعاب 

.دحلا اذه  دنع  فقوتي  قوراف   نكل 

هبشأ تناك  هتورث  نأو  تقولا ، كلذ  رخآ يف  صخش  يأ  نم  ىنغأ  ناك  هنأ  مغر 
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ناك رصمل ، كلم  رخآو  اث  قوراف ، نأ  الإ  همالحأ ، ىوس يف  ءرملا  اهاري  يتلا ال  تاولاب 

، ءاوس دح  ىلع  رارشألاو  نيديجلا  صاخشألا  نم  صاخشألا ، نم  ءايشألا  بلس  قشعي 

هملعيل نجسلا  نم  لاشنلا  رهمأ  دحأ  جرخأ  دقو  .مهتاكلتمم  ةماعلا  بلسي  ناك  ك 

اًفيس قرس  قوراف  نأ  رداصملا  انربختو  .ةّفخب  سانلا  بويج  نم  ظفاحملا  لشن  ةيفيك 

هنثج لصو  ح  ناريإ  هاش  شعن  نم  ىرخأ  ةني  تاكلتممو  رهاوجلاب  اًعصرم 

.نيدلبلا ةيسامولبد ب  ةمزأ  ثودحل  اذه  ىدأ  دقو  .رصم  نفديل يف 

بسانم غ  صخش  هنأب  روعشلل  ىدأ  يذلا  ديحولا  لماعلا  ةقرسلا  نكت   

، ةخذابلا هتايحو  ةحوتفملا  هتيهشو  ماعطلاب  هفغشب  اًروهشم  ناك  لب  مكحلا ، يسركل 

نولابلاك خفتنا  نأ  دعب  اًسأر ،» كلت  ةدعم   » هنأب اًموي  يفحصلا  دحأ  هفصو  دقو 

ناك .مكحلا  ةدس  ىلإ  لصو  ًيسوو ح  ًاليحن  ًاباش  ناك  هنأ  مغر  اًكلم  حبصأ  ح 

اًيكلم اًموسرم  ردصأ  يتلا  ةهشلا ، ءارمحلا  يلتنبلا  ةرايس  ةيمسرلا ، هترايسب  اًعلوم 

روصلا عمج  .رصم ك  ًالكشو يف  ًانول  اهتهيبشل  رخآ  صخش  يأ  كالتما  رظحب  يضقي 

عداخملا نانفلاو  يلالغتسالا  صاخشألا  نم  ةعومج  هسفن  طاحأو  ةيعالخلا 

تناك ثيح  سوباك ، رثأ  ىلع  يلايللا  ىدحإ  يف  ظقيتسا  دقو  .نيدسافلا  فظوملاو 

يف ةديحولا  تاناويحلا  ةقيدح  ىلإ  ةرشابم  هتقفار  هتناطب  رمأو  هقحالت ، دوسألا 

.اهلتقيو صاصرلاب  دوسألا  عيمج  يمل  ةرهاقلا ،

لك رفني  ول   تافرصتلا  كلت  لك  ىلع  باقعلا  نم  تلفيل  قوراف  ناك  ار 

ترقأو ماع 1922  يف  رصم  ةيناطيربلا  تاوقلا  ترداغ  .هنم  نيديجلا  صاخشألا 

ثكلا ناكو  كانه ، هب  بوغرم  يركسع غ  دوجوب  تظفتحا  اهنكل  رصم  لالقتساب 

برغلاو يناطيربلا  دي  ةيمد يف  قوراف  نأب  نودقتعي  لملا  طالبلاو  بعشلا  دارفأ  نم 

ةبوعلأ نكي  هنأل   ةقيقحلا  يف  قوراف  نم  بضاغ  نويناطيربلا  ناك  نيب  .اًمومع 

ثدحتنسو .هَلبِق  نم  ةعاطلا  نم  ديزملا  نوديري  اوناك  ةيافكلا ، هيف  ا  مهدي  ةسي يف 
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.قحاللا لالتحالا  لصف  كأ يف  عسوم  لكشب  اذه  نع 

ناك هنأل  قوراف  دض  عيمجلا  فقي  ةيناثلا ،  ةيملاعلا  برحلا  تعلدنا  حو 

هضفر لثم  ىرخأ ، رومأ  كلذ  ىلع  مهتدعاس  لب  طقف ، لشترشت  ةعاس  ةقرس  ديري 

ةراغلا ببسب  مالظلاب  ةنيدملا  تقرغ  نيب  ةيردنكسإلا  يف  هرصق  يف  ءاوضألا  ءافطإل 

ام اذإ  هدالبل  املأ  وزغب  اهيف  بحري  يتلاو  رلتهل  اهلسرأ  يتلا  ةيقربلاو  اهيلع ، ةيناملألا 

.زيلكنإلا نم  هوصلخ 

روحملا ىوق  ىلع  برحلا  نلعأو  لاتق ، الب  برحلا  طسو  ءاقبلا  قوراف يف  حجن 

هعلخ مت  .كلذ  دعب  ًاليوط  مدي  هدهع   نكل  اًبيرقت ، كراعملا  تهتنا  ح  اًدج ، اًرخأتم 

ةدمل  اًكلم  رهشأ  ةتس  رمعلا  نم  غلابلا  هنبا  حبصأ  ماع 1952 ( يركسع يف  بالقنا  يف 

يف ةيقبتملا  هتاونس  شاعو  رصم ) يف  اًيئاهن  ةيكلملا  ءاغلإ  لبق  دحاولا  ماعلا  زواجتت 

ةقحالم هتقو يف  لغشو  ىضم  تقو  يأ  نم  كأ  هنزو  دادزا   » ثيح ايلاطيإو ، وكانوم 

ةيبلق ةبون  ببسب  ةياهنلا  يفوت يف  مث  .ةيكيرمألا  مياتلا  ةلجم  َبِتُك يف  ك  ءاسنلا »

وهو اًماع ، عبرألاو  ةسمخلا  زواجتي  نأ  نود  يفنملا  كولملاب  قيلي  هركت ك  متو 

.امور معطم يف  يفارخ يف  ءاشع  دعب  مخفلا  وكلا  هراجيس  لوانتي 

نم لاح  يأب  اًفيفخ  هحازم  دجي  لشترشت   نأ  ركذ  نم  انه  انل  دب  الو 

يتلا قوراف  كلملا  ضارغأ  ب  نم  اهتداعتساب  ةيرصملا  تاطلسلا  بلاطو  لاوحألا ،

.رصم هرصق يف  اهكرت يف 

نيذلا ماكحلا  ةدوج  نسحتت  نأب  ءاوس  دح  ىلع  سرادلاو  ناسنإلا  لمأي 

رصعلا نم  ةداقلا  نم  ثكلا  كانه  نكلو  تقولا ، رورم  عم  مكحلا  ةدس  نوملتسي 

ّرم ىلع  ماكحلا  أوسأ  زكرم  ىلع  يخيراتلا  مهئارظن  ةسفانم  مهنك  نيذلا  ثيدحلا 

نم كأل  ناتسنكرت  مكح  يذلا  فوزاين  سيئرلا  لاثملا  ليبس  ىلع  ذخأنلف  .خيراتلا 
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نأ ىلإ  لالقتسالا  دعب  اهل  اًسيئر  لظو  يتيفوسلا ، داحتالا  نم  اًءزج  تناك  ح  اًماع ،  20

ةيصخش تناك  ول  ىتح  روتاتكدلا ، ةدابع  ىلع  يقيقح  لاثم  هنإ  ماع 2006 . يف  يفوت 

.ةياغلل ةيبغ  روتاتكدلا  اذه 

هئاوهأل اًقفو  نمزلا  نم  نيدقع  ةدمل  ةايحلا  ىدم  هدالب  فوزاين  مكح 

ميعز  » مساب هيلإ  راُشي  نأ  ىلع  رصأو  .اًما  ًةبيرغ  ًءاوهأ  اهلك  تناكو  ةيصخشلا ،

ك .اهتحئار  بحي  ال  هنأل  دابأ  قشع  ةمصاعلا  نم  بالكلا  رظحب  ماقو  نكرتلا ،»

اًماكحأ ردصي  ناكو  لاجرلا ، ىلع  ةيبهذلا  نانسالاو  ليوطلا  رعشلاو  ىحللا  رظح 

نم رابخألا  ةرشن  يمدقم  عنم  ك  ةهشلا ، ةينويزفلتلا  تايصخشلا  ىلع  اًدج  ةديدش 

ىلع ءاسنلاو  لاجرلا  ب  زييمتلا  نم  هعن  تناك  اهنأل  ليمجتلا  تارضحتسم  عضو 

ىلع ةلجسملا  اغألا  عنمو  كسلاو  هيلابلا  تايحرسمو  اربوألا  رظح  .هلوق  ّدح 

.مات لكشب  تارايسلا  ويدارلا يف  ىلإ  عتسالا  رظح  سارعألا ك  تالفح  تاناوطسأ يف 

دابآ قشع  يبهذلا يف  فوزاين  لاث 
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عضوو دابآ  قشع  تاحاس  مهأ  صلاخلا يف  بهذلا  نم  هصخشي  ًالاث  ىنب  مث 

عضو قشعي  ناك  .ماودلا ك  ىلع  سمشلا  هجاويل  لاثمتلاب  رودت  ةكرحتم  ةدعاق  هل 

يملاعلا همساب  اًعيمج  هفرعن  يذلاو  ماعلا  نم  رهش  لوأ  ىّمس  دقف  ءايشألا ، ىلع  همسا 

مث .ناسين  وأ  ليربأ  رهش  ىلع  ناطلسنابروغ  همأ  مسا  قلطأو  همساب ، اثلا  نوناك 

قلطأو ديرب ، ةنيدم  ىلع  همأ  مساو  دالبلا  ةبكلا يف  ندملا  ىدحإ  ىلع  همسا  قلطأ 

فرش ىلع  ةيمسر  ةلطع  ثادحتساب  رومألا  متتخاو  ةمصاعلا  راطم  ىلع  اًضيأ  همسا 

.اًضيأ همساب  اهعاونأ  دحأ  ةيمستب  ماقو  خيطبلا  را 

هنم مسق  يف  رعشلا  ىلع  يوتحي  امان » حور   » مساب باتك  فيلأتب  ماق  ك 

خأ مسقو  هتلك  بسح  يخيرات  سرد  ىلعو  رخآ  مسق  يف  هتايح  ةصق  ىلعو 

يف بيذعتلاب  باتكلا  بحي  ال  نم  لك  بقاعت  تاطلسلا  تناكو  .ةيرشبلا  ةيمنتلل 

ةدايق يف  ةداهش  ىلع  لوصحلل  يسيئر  رّرقمك  باتكلا  ريرقتب  اًرمأ  ردصأو  اهتيبقأ ،

ناباتكلا ه  نآرقلاو  هباتك  نأ  ررقو  ةماعلا  تابتكملا  عيمج  قلغأ  مث  تارايسلا ،

يف هباتكل  ميظع  لاث  ءانبب  رمأو  هتءارقل ، ناسنإلا  جاتحي  ناذللا  ناديحولا 

عطاقمل ةلجسم  ًاتاوصأ  ردصيو  ةكرحتم  ةدعاق  ىلع  اًضيأ  رودي  لاثمتلا  ناكو  ةمصاعلا ،

طرش هباتك  ةءارق  نأ  نالعإب  رمألا  هب  ىهتناو  .رخآلاو  حلا  ب  دئاقلا  توصب  هنم 

.توملا دعب  ةنجلا  لوخدل  يساسأ 

ءارحصلا طسو  ديلجلا  نم  رصق  ءانبك  ءاقمح ، عيراشم  ىلع  ثكلا  قفنأ  ك 

عماج ءانبل  تاقفنك  ينيلرتسإ  هينج  نويلم  عفدو 60  رصم  تامارهأك  ميظع  مرهو 

درجأ لبج  قلستل  حلسملا  تنمسإلا  نم  لوهم  جرد  ءانبب  رمأ  ك  .همسا  لمحي 

دوعصو ةلحرلا  كلت  زايتجا  ىلع  ةلودلا  تاسسؤم  فظوملا يف  عيمج  ربجأو  روجهم 

فظوم يف فلأ  تامدخ 15  نع  ءانغتسالاب  ماق  ماع 2004 ، يفو  .ماع  لك  جردلا  كلذ 
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جراخ تايفشتسملا  عيمج  قلغأو  يركسع ، دونجب  مهلدبتساو  يحصلا  عاطقلا 

مسقلا ىغلأ  مث  .دالبلا  نم  ىضرملا  عيمج  ةمصاعلا  لبقتست  نأ  ساسأ  ىلع  ةمصاعلا 

اًديدج ًسق  هسفنب  ّفلأو  قافنلا ، نم  ثكلا  ىلع  يوتحي  هناب  كلذ  ًاللعم  يروتسدلا 

تاردخملا تانحش  فقوي  فوزاين  ناك  .هدحو  هل  صالخإلا  ىلع  صخشلا  هيف  مسقي 

.صاخلا  هنكس  يف  يمهو  ءادعأ  ىلع  رانلا  قلطيو  هسفنل ، اهب  ظفتحيو  ةبرهملا 

عيمج ىلع  بجوو  ةيشحوب  ةضراعملا  تَعُِمق  هرصع ، يف  ةيرحلاب  ةفاحصلا  عتمتت 

ةرازو يف  اهسفن  ليجست  ةينيدلاو  ةيسايسلا  بازحألاو  ةماعلاو  ةيندملا  تاعجلا 

يتلاو ةلادعلا ، لث  يتلا  ةأرملل  خماش  لاث  بصتنا  ةرازولا  كلت  ىنبم  مامأ  .لدعلا 

.ةياغلل ظوحلم  لكشب  همأ  هبشت  تناك 

نأ الإ  ةشحوملاو  ةليوطلا  فوزاين  مكح  تاونس  نم  سرد  ملعت  اننك  ال 

.هلعأ هبشت  تأدب  انلعأ  نأ  ظحالن  فقوتن ح 

نيرشعب رمتل  رثاعلا  هدالب  ظح  مغر  ىلعو  مكاحك ، هعضو  ءوس  مغر  ىلعو 

أوسأ شرع  ىلع  عبرتي  ال  هنأ  الإ  مشاغلا ، يروتاتكدلا  مكحلا  كلذ  نم  ًةملظم  اًماع 

اذإ نكلو  ةءافك ، لقأ  ةداق  ارو  اًرش ، كأ  ةداق  كانه  ناك  دقف  خيراتلا ، ربع  ةاغطلا 

نم انل  دب  الف  يروتاتكيدلا ، مكحلا  هيلإ  لصي  دق  ام  أوسأ  ىلع  اًديج  ًالاثم  ديرت  تنك 

يعج يف لكشبو  اًعم  أت  ةئيسلا  رومألا  نأ  تتبثأ  يتلا  ةينثعلا ، ةيروطاربمإلا  ركذ 

.نايحألا ضعب 

 

يبهذلا صفقلا 

بيهرلا ةداقلا  نم  ةلسلسب  اعلا  لوح  نكامألا  نم  ادج  ليلق  ددع  يظح 

عباسلا نرقلا  نم  لوألا  فصنلا  يف  ةينثعلا  ةيروطاربمإلا  اهنم  تناع  يتلاك  اما 
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ةمالع تسيل  يهو  مهنم ، نثا  ءسأ  ىلع  نونجملا »  » بقل نوخرؤملا  فاضأ  ذإ  .رشع 

اوناك نونجملا »  » بقل اولمحي  نيذلا   صاخشألا  نأ  وه  كلذ  نم  أوسألاو  .ادبأ  ةديج 

.مهغ نم  كأ  هنوقحتسي 

نم لعجي  م  هل ، ًع  ناك  ثلاثلاو  ةوخأ ، ناجملا  ءالؤه  نم  نانثا  ناك 

يذلا ام  ..نكلو  ةلئاعلا ، كلت  ارو يف  ضرم  دوجوب  ركفن  نأ ال  مويلا  انيلع  بعصلا 

دعب كلت  نم  لضفأ  جئاتن  عقوت  دحأ  ناكمإب  نكي  كلتك ؟  ةمظنأ  نم  هعقوت  اننك 

.هذهك لوقعب  طالسو  كولم  جاتنإل  تالالسلا  كلت  دارفأ  نم  ةثيثحلا  تالواحملا 

دحأ صخشلا  ناك  اذإ  اًصوصخو  ةرتفلا ، كلت  اًنمآ يف  ًاناكم  اكبوت  رصق  نكي   

ةلكشملا ح مه  ةوخألا  ناك  لقألا ، ىلع  وأ  ةوخألا ، ةلكشملا يف  تناك  .ناطلسلا  ءانبأ 

.ةطلسلا مامز  مالتسال  عيمجلا  عرهيو  بألا  تو 

يلئاع ديلقت  ىلإ  كلملا  ةافو  ح  ةطلسلا  ىلع  ةيشحولا  تاعارصلا  تلوحت 

مايق ىلإ  اًبيرقت  ةرم  لك  ىدأ  .نآلا م  نم  ةديدع  نورق  لبق  نمزلا ، كلذ  يعيبط يف 

كل اًصوصخو ح  دحأل ، ةديفم  شرعلا  ىلع  تاعارصلا  كلت  نكت  .ةيلهأ و  بورح 

لهسأ وه  مهتوخأ  لتق  نأ  ناطلسلا  ءانبأل  ودبي  ناك  ..اذهلو  ةيعسوت ، اًمالحأ  ءرملا 

.كلملا يسرك  ىلإ  مهل  قيرطلا  ءالخإل  ةقيرط 

ةوخألا ةدابإ  ىلع  دمتعت  يتلا  ةقيرطلا  هذهل  ديحولا  يبلسلا  بناجلا  ناكو 

، ًالثم نسلا  ًاغص يف  ناك  ام  اذإ  ثيرو ، دوجو  نود  ديدجلا  كلملا  توم  لتحا  يه 

ماع 1595، لصح  ام  ىسني  نأ  دحأل  نك  .اًما ال  ةمكاحلا  ةلالسلا  لاوز  ينعي  م 

وه نكمتيل  هدلاو ، يفوت  رشع ح  ةعستلا  هتوخأ  دمحم  مألا  ةدلاو  راصنأ  لتق  ح 

نكل .ثلاثلا  دمحم  ناطلسلا  ىلإ  لوحتيو  عزانم  الب  مكحلا  ةدس  ىلإ  دوعصلا  نم 

لوألا دمحأ  ناطلسلا  نبا  عرتخا  اذهلو  نمزلا ، كلذ  اًضيأ يف  اًيشحوو  اًبعص  ناك  رمألا 
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ظافتحالاو هتوخأ ، نم  ددع  زاجتحال  يبهذلا ، صفقلا  مساب  نورقلا  ربع  فرعي  تاب  ام 

.ثيرو الب  توملا  وأ  لتقلل  ديدجلا  كلملا  ضرعت  ام  اذإ  لمتحم  كولمك  مهب 

ًخف اًجرب  ناك  لب  مالكلل ، يفرحلا  ىنعملاب  اًصفق  يبهذلا  صفقلا  نكي   

بناوج صفقلا يف  هبشي  ناك  هنكل  ناطلسلا ، رصق  لخاد  كلمرحلا  بناج  ىلإ  ًافرخزم 

.هترداغم نم  نكمتي  نكي  هنكاس   نأل  ةديدع ،

حمسو ماع 1603 ، مكحلا  ملتسا  ةوخألا ح  ةدابإ  ةدعاق  لوألا  دمحأ  رسك 

، هرمع نم  ةرشع  ةثلاثلا  دمحأ يف  ناك  ةايحلا ، ديق  ىلع  ءاقبلاب  ىفطصم  رغصألا  هيخأل 

دمحأ  نأل  رارقلا ، كلذ  ذاختا  اًماه يف  اًرود  بعل  م  ةرشع ، ةيناثلا  ىفطصمو يف 

يذلا رغصألا  هيخأ  عم  هفطاعت  ببسب  ارو  ىرخأ ، تاونس  لبق  ًاثيرو  بجنيل  نكي 

.ةطاسب لكب  ..ًيحر  اًصخش  دمحأ  ناك  ارو  .دسجلا  شه  ةينبلا  فيعض  ناك 

يف صفقلا ، شيعيل يف  جربلا  ىلإ  ىفطصم  َلِسُرأ  هلتق ، نم  ًالدب  ..لاح  يأب 

ضر دمحأ  يفوت  نأ  ىلإ  لاحلا  اذه  ىلع  رمألا  يقبو  ناطلسك ، هتايح  دمحأ  ادب 

ماع 1617. سوفيتلا 

نأ مهدحأل  نك  ناك  نيذلا  ءانبألا  نم  اًديدع  ءانثألا  هذه  دمحأ يف  بجنأ 

ءافخلا متت يف  تناك  يتلا  تاعارصلاو  اًعيمج  مهّنس  رغص  نكل  ةطلسلا ، مامز  ملتسي 

ةخألا  ناطلسلا  ةيظحم  نأل   ) ثادحألا راسم  يف  يغتل  تدأ  ميرحلا  لبق  نم 

نم قيقشلا  غ  ربكألا  مهوخأ  نكمتيل  ةدعلا  ترج  ك  اهؤانبأ  لتُقي  نأب  بغرت 

طخلا تّغو  راتسلا  ءارو  نم  ةمكاحلا  ىوقلا  تلخدت  اذكهو  ةطلسلا ،) مالتسا 

هنبال اهميلست  نم  ًالدب  هيخأل  خألا  نم  ةطلسلا  لاقتناب  تضقو  ةلئاعلا ، يف  ارولا 

.لوألا ىفطصم  ناطلسلا  ىلإ  سألا ، ىفطصم  لوحت  ..اذهلو  نثع ، ركبلا 

.ماري ام  ىلع  ِرجت  رومألا   نكل 
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هنأ ودبي  الو  ًاناطلس ، نوكيل  قلُخي  كولملا ،  ةنيط  نم  ىفطصم  ةنيط  نكت   

لالخ ةظحل  يأ  هلتقيس يف  هقيقش  نأب  هتعانق  نأ  ك  ديدجلا ، هزكرم  ىلع  اًصيرح  ناك 

لعف نود  كلذ  دعب  اًماع  رشع  ةعبرأل  هنجسو  هتايح ، نم  ىلوألا  ةرشع  يتنثالا  ماوعألا 

.شرعلا ؤوبت  ىلع  هدعاست  تايظحملا   عم  عكستلاو  نويفألا  لوانت  ىوس  ءيش  يأ 

هتايح ط  يغت  اًرود يف  ةديدجلا  هتناكم  بعلت  نأب  ءايوقألا  طالبلا  دارفأ  لمأت  دقو 

ىلإ ديدج  نم  هسفن  اهب  مدقي  ةديدج  ةيصخش  عارتخاب  هل  حمستو  هتيصخشو 

.ثدحي اذه   ..نكلو  عمتجملا ،

ّدشو سانلا ، ىلع  كحضلا  ىلإ  مكحلا  يف  ةيسيئرلا  ىفطصم  ماهم  تلوحتف 

ناكو .ةمهم  ةيموكح  ءايشأ  لوح  هنوملكي  ح  اًضرأ  مهع  يمرو  ءارزولا ، ىحل 

فئاظو يف  ديصلا -  ءانثأ  هلباق  يذلا  عرازملا  لثم  يئاوشع -  صاخشأ  يعتل  لي 

هتقفار اًما  تيراع  تدبع  رمأي  ناك  هنأ  اضيأ  هب  نوطيحملا  ظحالو  .ةيوق  ةيمسر 

.كمسلا ديصل  ةيضفلاو  ةيبهذلا  تالمعلا  لمعتسي  ناك  هنأو  رصقلا ، ءاحنأ  عيمج  يف 

، مكحلا هيلوت  ىلع  رهشأ  ةثالث  نم  لقأ  دعب  هب  اًعرذ  طالبلا  دارفأ  قاض 

، اًعيبر رشع  ةعبرألا  يذ  نثع  ىتفلا  شرعلا  ىلع  اوعضوو  ىرخأ  ةرماؤ  هوعلخف 

اجنو ىرخأ  ةرم  يبهذلا  صفقلا  ىلإ  ةدوعلا  نم  نكو  هرومأ  لوألا  ىفطصم  ربدتف 

.ةمكحملا هلتق  ةلواحم  نم  ةبوجعأب 

اثلا نثع  نأب  تنّيب  مايألا  نأ  الإ  ّدحلا ، اذه  دنع  يهتني  نأ  رمألل  نك  ناك 

ٍمات ٍضفرو  حالصإلل  ةسحب  عتمتي  يديلقت  ًاناطلسو غ  اًحومط  اًصخش  ناك  رّكبملا 

هتوخإ نم  ٍّيأ  لتق  عنمل  طالبلا  دارفأ  ىلع  طغضلا  حجن يف  ثيح  .ديلاقتلاب  مازتلالل 

شيجلا ةبخنلا يف  تادحو  جعزأ  ح  مساحلا  أطخلا  بكترا  ّمث  .همكح  ةرتف  لالخ 

، اهداق ةكرعم  زوفلا يف  هلشفل يف  مهيلع  موللا  ىقلأ  ح  نويراشكنإلا ، مهو  ثعلا ،

مهلحل ًاخأ  طيطختلا  لبق  برشلا ، وأ  خدتلا  نم  مهعنمو  يهاقملا  قالغإب  مهبقاعو 
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.ايروس ليدب يف  شيج  سيسأتو  اًما 

اوناك مهنأ  الإ  ةيركسعلا ، مهتاردقب  قلعتي  ام  ّقح يف  ىلع  ناك  نثع  نأ  عمو 

اثلا نثع  ناك  اذكهو  .كلذ  يف  بجع  الو  كلت ، هططخو  هراكفأل  اًما  ضراعم 

، هدارفأ عيمج  نم  مات  عجإب  صاخلا  هشيج  هلتق  يذلا  خيراتلا  لوألا يف  ناطلسلا 

.يدايألاب اًقنخ  هولتق  دقو 

اورطضا اثلا ، نثع  لسن  نم  شرعلل  ًاثيرو  طالبلا  دجي  ح   ..اذكهو 

نكي هنكل   رومألا ، مامز  مالتسال  ىرخأ  ةرم  يبهذلا  صفقلا  نم  ىفطصم  راضحإل 

.ماري ام  ىلع 

عبرألا هتاونس  لالخ  يلقعلاو  يسفنلا  هعضو  لوح  مهراكفأ  مخت  اننك  ال 

باخ مهّنظ  نكل  ىلوألا ، ةرملا  مكحلا يف  هيلوت  دعب  نجسلا  اهاضق يف  يتلا  ةيفاضإلا 

لب لضفألا ، وحن  روطتي  هعضو   نأل  ةيناثلا  ةرملل  مكحلا  هيلوت  نم  ةزيجو  ةرتف  لالخ 

، ىرخأ ةرم  شرعلا  هيلوت  أبن  ّفزل  هتلباقمل  اورضح  ..ةيادبلا ح  .أوسألا يف  وحن  روهدت 

ديرأ ال  : » اًحئاص ةفرغلا  ةرداغم  ضفرو  ناردجلا  دحأ  ىلإ  لسالسلاب  هسفن  دييقتب  ماق 

ىضق اهنم ، هجارختسال  ةفرغلا  ناردج  مدهب  اوماق  نأ  دعبو  ًاناطلس .» حبصأ  نأ 

، سأيو ىسأ  لكبو  ىده ، الب  رصقلا  ءاحنأ  ضكرلا يف  هتقو يف  نم  ًابك  اًرطش  ىفطصم 

نئازخلا ىدحإ  يف  ئبتخم  هاخأ  نأ  دقتعي  ناك  هنأل  اثلا  نثع  هيخأ  نع  ًاثحب 

نم هصفقل  ةدوعلا  نم  نكمتيل  هدجي ، ح  ةطلسلا  مامز  هملسيس  هنأو  هتبعالمل ،

.ديدج

ءاضقلاب اهلالخ  ىفطصم  ماق  اًرهش ، رشع  ةعبس  لاونملا  اذه  ىلع  لاحلا  رمتسا 

نأ ىلإ  دجاسملا ، دحأ  نع  ًالوؤسم  لقنلاو  ّرجلا  مح  دحأ  يعتك  قّدصت ، رومأ ال  يف 

نم صفقلا  ىلإ  هتلاحإل  يأرلا  ىلع  اوعمتجاو  اهّدح  نع  تداز  رومألا  نأب  عيمجلا  ررق 
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نم دعو  عم  شرعلا ، ىلع  هعضول  لبق  نم  تلضان  يتلا  همأ  مهيف  ن  ديدج ،

ىلع سلجي  نأ  نم  ةقيرطلا  هذهب  ىفطصم  نك  .ىرج  هم  هولتقي  ّالأب  نيرمآتملا 

دي ىلع  لتُقي  يذلا   ةينثعلا  ةلالسلا  ديحولا يف  ناطلسلا  نوكي  نأو  ترم ، شرعلا 

.هبراقأ وأ  هتوخأ  دحأ 

ذإ ثعلا ، طالبلل  ةياغلل  تديفم  تيحانب  عبارلا  دارم  ديدجلا  ناطلسلا  زّي 

ةيحان نم  هرمع  نم  ةرشع  ةيداحلا  ناك يف  هنأ  ك  ةيحان ، نم  ًانونجم  نكي  هنأ  

راتسلا يف فلخ  ةيسيئرلا  ةبعاللاو  ةيهادلا ، ةيكذلا  ةأرملا  مسوق ، هّمأ  تنكو  .ىرخأ 

ةبوعلألا غصلا ، اهنبا  نع  ةباين  تاونسل  مكحلا  نم  اًعيمج ، ةقباسلا  تايحرسملا  كلت 

رودي ناك  ام  كردأو  عبارلا  دارم  ربكو  ماوعألا  تّرم  نأ  ىلإ  اهحلاصمل  اهتمدختسا  يتلا 

يذلا لداعلا  مكاحلا  نم  ًالدب  ةياغلل  ئيس  صخش  نع  فّشكت  هنكل  هملع ، نود  نم 

.هراظتنا ةيروطاربمإلا يف  تناك 

نثع يف هاخأ  زواجتف  اهزيزعتو ، هتطلس  ديكأت  ىلع  همزع  عبارلا  دارم  دقع 

، صوصخلا هجو  ىلع  ةوهقلاو  رمخلاو  خدتلا  عنمو  يراشكنالا ، شيجلا  ّلحل  هرارق 

.ةوهقلا برش  نم  هتكلمم  عيمجلا يف  عنم 

انتايح ئدابمل  ايكرت  يف  ةوهقلا  لوانت  نم  بعشلا  عنم  هيبشت  اندرأ  ام  اذإو 

نم ناكيرمألا  عنمو  ًالثم ، نابجألا  لوانت  نم  يسنرفلا  عن  هبشأ  رمألا  ناكل  مويلا 

بلاوق مهعضوو يف  مهطيمنتو  نيرخآلا  داقتنا  نم  يناطيربلا  عنمو  ةحلسألا ، ءانتقا 

بوجت تايرود  عضوف  هرماوأ ، ذيفنت  ىلع  ًمصمو  مزعلا  دقاع  ناك  هنكل  .ةزهاج 

، كانه وأ  انه  ةوهقلا  لوانت  مدع  نم  دكأتلل  ةماعلا  سبال  ّفختم  ليللا  عراوشلا يف 

.ةوهقلا برشي  وهو  اًسبلتم  طبضي  صخش  يأ  لتقب  نذإلا  مهحنمو 

، ةحيحص ةمغن غ  فزعك  ببس ، يأل  صخش  يأ  مادعإ  هتقو يف  ةيقب  ىضقو 
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بناج ىلإ  راحبإلا  وأ  مزاللا ، نم  برقأ  هبناجب  يشملا  وأ  ثيدحلا ، ءانثأ  توصلا  عفر  وأ 

هرك ءاسنلا  هركي  ناك  دقف  ..ةطاسب  لكب  اذكه  ..ةأرما  صخشلا  كلذ  نأل  وأ  هرصق ،

.ىمعلا

لالخ رشبلا  نم  اًفلأ  نيرشعو  سمخ  يلاوح  لتق  دارم  نأ  ىلإ  راثآلا  شت 

رشع ةثالث  ًايطسو  حبذ  هنأ  يأ  ةرشع ، عبسلا  همكح  تاونس  لصأ  نم  تاونس  سمخ 

فقوت هنكل  دحلا ، اذه  دنع  فقوتي  و  سمخلا ، تاونسلا  كلت  لالخ  اًيموي  اًصخش 

لوجتي ناكو  ببس ، يأل  صخش  يأ  لتق  ررقو  ركذلا ، ةفنآلا  بابسألل  سانلا  مادعإ  نع 

عبارلا دارم  نكل  .ًالثم  هسأر  لكش  هبجعي  صخش ال  يأ  هجو  هفيس يف  اًعفار  ءاحنألا  يف 

.نونجملا ناطلسلاب  خيراتلا  هتعن  يذلا  مكاحلا  بابسألا  كلت  لك  مغر  نكي  اذه  

هفلس مهلتقي  نيذلا   قابلا  ةوخألا  عيمج  لتقب  اًضيأ  عبارلا  دارم  ماق  ك 

، لوحكلا برش  ةك  نم  دبكلا  عمشت  ببسب  ماع 1640  تام  نيحو  .اثلا  نثع 

عيمجلا عنم  هنأل  ةماعلا  فوفص  بارغتسالاو ب  طخسلا  نم  ثكلا  هتوم  ببس  راثأ 

ديحولا خألا  لتقب  قئاقد  سمخب  هتافو  لبقو  هتوم ، ريرس  ىلع  رمأو  رمخلا ، برش  نم 

صفقلا لخاد  نيرشعلاو  سمخلا  هتاونس  لاوط  اًزجتحم  يقب  يذلا  ميهاربإ ) )

ىضق .ةطلسلا  مامزل  اذه  هيخأ  مالتسا  ىلع  ثعلا  مكحلا  راثدنا  ًالّضفم  يبهذلا ،

، هيخأ سارح  دي  ىلع  توملا  نم  فوخلاب  اًرصاحم  صفقلا ، لخاد  اهلك  هتايح  ميهاربإ 

ببسب ميهاربإ  لتُقي  ..ديدج   نمو  .نمزلا  لاط  هم  هتاعقوت  ةّحص  ّليختن  نأ  انلو 

.مسوق ةيهادلا  هتدلاو  لخدت 

نم صالخلاب  مهتحرف  دعب  ًاليوط  ءادعصلا  اوسفنتي  طالبلاو   سانلا  نكل 

هنم جرخ  هنكل  اًعيضر ، صفقلا  لخد  ًانونجم ح  نكي  ميهاربإ   نأل  دارم ، ةيغاطلا 

.اهنم جورخ  ناردج ال  هلك ب  هرمع  ءاضق  دعب  ..كش  دأ  الب  ًانونجم 
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ةرماؤم اهنأ  اًدقتعم  صفقلا  ةرداغم  ةركفل  اًما  اًضفار  ناك  ىفطصم ، هفلسكو 

.هتفرغ ىلإ  ىفوتملا  هيخأ  نثج  هل  اورضحأ  الإ ح  عنتقي  و  هلتقل ، هدض  كاُحت 

، يراوجلاب هتقو  لغش  هيلع  هتدلاو  تحرتقا  ىتح  هجارخإ  نم  اونك  نأ  امو 

غلاب لب  طقف ، هتدلاو  حارتقا  ذفني  هنكل   .مكحلل  حلصي  هنأب ال  اًما  ملعت  تناك  اهنأل 

.اهحارتقا ذيفنت  ًاثك يف 

شرفب رمألل  هعفد  يذلاو  ماودلا ، ىلع  ءارفلا  ءادتراب  بيرغلا  هعلو  بناج  ىلإو 

م يضرم ، ّدح  ىلإ  سنجلاب  اًسووهم  ناك  دقف  ءارفلاب ، اهعيمج  رصقلا  فرغ  ةيطغتو 

لوهم ددعب  هديوزتب  تماق  ثيح  .هنع  ًالدب  مكحلل  هجاتحت  يذلا  تقولا  همأ  حنم 

ةفرغ نع  هدعبأو  هكهنأ  سنجلا م  ةهلآ  نع  يفارخ  ملحب  ًاطاحم  هتكرتو  يراوجلا  نم 

.شرعلا

نكو انه ، ةياغلل  قيقد  انأو   ) ةبيهر اًرومأ  ةيسنجلا  ميهاربإ  تاداع  تلمش 

مأ هتأر  ام  ايفادلوم  مأ  متنك  يرتيد  فصو  دقف  رداصملا ،) ىلع  عالطالا  عيمجلل 

حلا يراوجلا ب  نم  ىراذعلا  عمجي  ناطلسلا  ناك  : » ًالئاق كلمرحلا  كلذ  هينيع يف 

قابس داوجك يف  لهصي  مث  همامأ ، يرعتلاب  اًعيمج  نهرمأيو  رصقلا ، ةقيدح  رخآلاو يف 

ةمواقملاو ك خارصلاب  نهضعب  رمأيو  ةبيجع ، ةحرف  ىرخألا يف  ولت  ةدحاو  نهيطتو 

«. ةيراجلاو ناطلسلا  اًسنج ب  سيلو  باصتغا  ةيلمع  رمألا  نأ  ول 

ةرقب ميهاربإ  دهاش  دقف  ايفادلوم ، مأ  فصو  بسح  أوسأ ، رومألا  تتاب  مث 

ةرقبلا ءاضعأ  هتراثأ  ةياغلل ، ةنتاف  اهنأب  ةرشابم  رعشو  هتالوج  ىدحإ  يعارملا يف  دحأ  يف 

ةأرما نع  ًاثحب  ةيروطاربمإلا  ءاحنأ  ىلع  هعيزوتو  مسرلا  خسنو  اهمسرب  رمأف  ةيلسانتلا ،

.ةرقبلا كلتك  مخض  يلسانت  وضع  اهل 

.معن
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اًزيحتم نوكي  دق  اًما ، ًالداع  نوكي  دق ال  اذه  انردصم  نأ  ركذلاب  ريدجلا  نم 

هذه ةباتكب  ماقو  ةيكرتلا  ةغللا  ملكتو  ةينيطنطسقلا  سرد يف  هنأ  الإ  رخآب ، وأ  لكشب 

: هّس باتك  ليصافتلا يف  كلت  عيمج  لجس  دقو  .اهثودح  نم  دوقع  دعب  ليصافتلا 

ايفادلوم فلح  ءاهتنا  دعب  هبتك  دقو  ةينثعلا ، ةيروطاربمإلا  طاطحناو  دوعص  خيرات 

م هيفنو ، هسبحو  مهمامأ  ةحدافلا  هتراسخ  دعبو  ايسورل ، ءالولل  اهلوحتو  ايكرت  عم 

ىلع ةينثعلا  ةيروطاربمإلا  ءاقبو  .داقحأ  وأ  زّيحت  الب  هباتك  بتكي  هنأب   ينعي 

ام بتك  رادحنا ح  ةلحرم  نكت يف  اهنأ   انل  دكؤي  هباتك  ةباتك  دعب  نرقل  اهيمدق 

.باتكلا ىلع  مسالا  كلذ  قلطأو  هبتك 

ةميظعلا ةيلسانتلا  ءاضعألا  تاذ  ةدوعوملا  هتأرما  نع  ميهاربإ  ثحب  رفسأ 

، هتيظحم تحبصأ  ام  ناعرسو  ركسلا ، بعكم  اهمسا  اينيمرأ ، يف  ةاتف  نع  ةرقبلاك 

ىدحإ نأ  تارملا  ىدحإ  يف  هتربخأ  دقف  ةرطيسلا ، نع  رومألا  تجرخ  ام  ناعرسو 

كسب هدلو  برض  ىلإ  هب  ادح  نونجب م  هبضغ  رعتساف  هل  ةصلخم  تسيل  هيراوج 

ماق ةنئاخلا ، ةيوه  ديكأت  نم  نكمتت  هتيراج   نألو  نأشلا ، اذهب  هحزام  هنأل  ههجو  يف 

تئام مهددع  غلابلاو  مويلا ، كلذ  كلمرحلا يف  تادجاوتملا يف  يراوجلا  عيمج  دييقتب 

ناطلس نم  ًافوخو  .روفسوبلا  هايم  يف  نهامرو  سايكأ  يف  نهتئبعتو  ةيراج ، ناو 

يف مسوق  تماق  ناطلسلا ، ىلع  اهثأتو  تقولا  رورم  عم  مظاعتملا  ركسلا  بعكم 

ضرم ببسب  تتام  هتيظحم  نأ  اهنبا  تربخأو  اهتلتقو ، ءاشعلا  ىلإ  اهتوعدب  مايألا  دحأ 

.بيرغ ئجافم 

عيمج هنع  تدعبأ  دق  هؤاوهأو  ميهاربإ  تاوزن  تناك  تقولا ، اذه  لولح  عمو 

سالفإلا ىلإ  ةنيزخلا  دوقي  ناك  ءاسنلاو  ءارفلاب  هعلو  نأ  .هنم ك  مهترّفنو  هب  طيحملا 

دعت ةيروطاربمإلا   نأ  ينعي  م  دالوألا  نم  ديدعلاب  يظح  هنكل  ةثيثح ، ىطخب 

مسوق هتدلاو  مهيف  ن  هنم ، صلختلا  ىلع  عيمجلا  قفتا  دقو  .راثدنالاب  ةددهم 
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اوقاسو نمزلا  نم  نيدقع  لالخ  ةيناثلا  ةرملل  يراشكنالا  شيجلا  ضفتناف  اهسفن ،

نم مايأ  ةرشع  رخآ  سوعتملا  ىضقو  .ديدج  نم  صفقلا  ىلإ  دافصألاب  ًالبكم  ميهاربإ 

هوأدب ام  ءاهنإ  نورمآتملا  ررقي  نأ  لبق  هتلوفط ، هيف  ىضق  يذلا  ناكملا  سفن  هتايح يف 

.ًايئاهن هنم  صلختلاب 

سيباوكلا نم  سوباكب  هبشأ  ةرتفلا  كلت  ةينثعلا يف  ةيروطاربمإلا  خيرات  ودبي 

، احلا تافص  ىلإ  ديدشلا  ءاسنلا  ضغب  ةفاضإ  عم  ىّمحلا ، ببسب  ءرملا  بيصت  يتلا 

ةبعلك ودبت  شورعلا  عارص  لثم  ةرصاعم  ةيخيرات  تالسلسم  نم  لعجت  ةبقح  اهنإ 

.اهتيومد ك ةدشل  كأو  كأ  قيدصتلا  ىلع  ةّيصع  اهلعجيو  اهعم ، ةنراقملاب  لافطأ 

َْتبِتُك يتلا  ةيخيراتلا  تاطلاغملاو  تاغلابملا  نم  ةقيقحلا  زّي  نأ  دحأل  نك  هنأ ال 

.هدي ىلع  تلاس  يتلا  ءامدلاو  لتقلا  لك  رُّربتو  يسايسلا  بعاللا  فِصُنتل 

ءاسنو ناجم  طالس  صصق  ضحم  نكت  ةبقحلا   كلت  صصق  نأ  ك 

اعلا ىربكلا يف  ةيداصتقالا  تاكرحلاو  ايجولونكتلا  ةيادب  رصع  ناك  لب  طقف ، تاذفان 

عالدناو لودلا  دودحلا ب  مسر  ةداعإو  ةديدجلا  تافلاحتلا  لكشتل  ةفاضإلاب  عمجأ ،

ف كلذ ، نع  ةفلتخم  ةينثعلا  ةيروطاربمإلا  نكت  .كهجو و  تيلو  نيأ  بورحلا 

لتق رصع  نوينثعلا  عّدو  ىتح  رشع  عباسلا  نرقلا  نم  اثلا  فصنلا  ىضقنا  نأ 

ةلودلا ماظن  اوّغو  اًنيتم  اًداصتقا  اوسسأو  ةيلهألا ، بورحلاو  ّمظنملا  تاوخألاو  ةوخألا 

ءدب نع  ةلحرملا  كلت  دعبلا يف  لك  نيديعب  اوناكو  .يطارقوبلا  ماظنلا  ىلإ  ةيداحألا 

، ديج لكشب  كلت  ةيومدلا  مهيسآم  نم  اوجرخ  مهنإ  لوقلا  اننك  لب  مهتلود ، طاطحنا 

ةيضاملا نورقلا  اوحِبُذ يف  نيذلا  اياحضلا  كئلوأ  عيمج  مه  يقيقحلا  مولظملا  نأو 

.ببس الب 
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ىلع  اوسلجي  نأ  مهب  ردجي  نكي  نيرخآ   ةداق  ةسمخ 

مكحلا يسرك 

 

اثلا مايليو  رصيقلا 

عم زاتمملا  زارطلا  نم  اًضوافم  هسفن  ىري يف  اثلا  مايليو  رصيقلا  ناك 

ةناهإ ىلع  هتردق  تناك  ةيقيقحلا  هتزيم  نكل  ةيبهذ ، ةيسامولبد  ةسمل 

عالدنا ةيفيك  نع  ثكلا  انل  رسفي  م  اهعم ، لصاوت  ةموكح  يأ 

.ىلوألا ةيملاعلا  برحلا 

لوألاو سداسلا  سميج 

شورع دّحو  دقف  قالطإلا ، ىلع  لهاع  أوسأ  اذه  سميج  نكي   

اًسووهم ناك  هنكل  اًدّحوم ، ًاليجنإ  عضوو  ادنلريإو  ايناطيربو  ادنلتكسا 

ك اًيصخش ، هنم  عمسمو  ىأرم  ىلع  نهبيذعتو  تارحاسلا  ةقحال 

.تارحاسلا ىلع  ءاضقلل  ةميظعلا  هتالمح  نع  اًفلؤم  بتك  هنأ 

عباسلا نايتسيرك 

ناك هنكل  .كرينادلا  شرع  ىلع  ًاقف  اًكلم  اذه  نايتسيرك  ناك 

نع نوكي  ام  دعبأ  هلعجي  م  هفصو ، نك  لكشب ال  اًيسنج  اًسووهم 

.هيلع سلج  يذلا  شرعلا  ةناكم 

ثلاثلا رتيب  رصيقلا 

ماإ نم  نكمتي  هنأ   ةجرد  ىلإ  ةيبشخلا ، دونجلا  ىمدب  اًسووهم  ناك 

بعللاب هلاغشنا  ةدشل  تاونس  دعب  ىوس  نيرثاك  هسورع  نم  هجاوز 
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ةمكحم ذرج يف  ةمكاح  تارملا  ىدحإ  ماق يف  هنأ  .ىمدلا ك  كلتب 

.اهتفرغ نم  ىمدلا  ىدحإ  ةقرس  لواح  هنأل  ةيقيقح  ةيركسع 

عبارلا زلراشت 

يأ مطحتي يف  دق  هنأو  جاجزلا ، نم  عونصم  هنأب  هتعانقل  اًروهشم  ناك 

هعدخ نأ  دعب  اسنرفل  سوعتملا  كلملا  اذه  مكح  ىهتنا  دقو  .ةظحل 

ةثيرو ةيناطيربلا  ةيكلملا  نإ  لوقت  ةدهاعم  ىلع  عيقوتلل  نويناطيربلا 

.تلت نورقل  ةياهن  الب  بورحل  ىدأ  م  اسنرف ، شرعل 
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بعشلا ةوق 

 

نكامألاو لودلاو  ايندلا  بيرخت  ىلع  يدادبتسالا  ماكحلا  ةردق  لضفب 

ءيش ةبرجت  ربع  كلذ  نم  ففخت  نأ  خيراتلا  رم  ىلع  ممألا  عيمج  تلواح  ةنمزألاو ،

.حاجنلا نم  ةتوافتم  تاجردب  ةيطارقدلا ،»  » ىمُسي

ذاختا نكل  فالخ ، لحم  ىلوألا  ةرملل  ةيطارقدلا  بيرجت  ناكم  لاز  ام 

خيراتلا يف  ةركبملا  ةغصلا  تاعمتجملل  ةيسيئر  ةمس  ناك  يعج  لكشب  تارارقلا 

ماظن سيسأت  نم  دونهلا  بارتقا  ىلع  ةيخيرات  ةلدأ  كانه  نأ  ك  .ديكأت  لكب 

ينبت ةينانويلا يف  انيثأ  ةنيدمل  عبطلاب  دوعي  لضفلا  نكل  اًبيرقت ، لبق 2500  يطارقد 

ماع كلذو يف  خيراتلا ، ةيطارقد يف  ةموكح  لوأ  سسأ  عضوو  يطارقد  ماظن  لوأ 

.داليملا لبق   508

نأل نطاوملا ، ةيهامل  قيقد  فصو  عضو  يه  ةيطارقدلا  تس  مهأ 

ىلع نكت  اذإ   هتموكح  يغت  ىلع  رداقلا  وهو  هتمدخ ، نوكت يف  نأ  بجي  ةموكحلا 

فيرعت نكي  ةديدع ،  نادلب  يفو  خيراتلا ، ربع  ةليوط  تارتفلو  .هتاعقوت  ىوتسم 

مهنم ينثتسي  لب  ةلودلا ، يضارأ  ىلع  نيدوجوملا  سانلا  عيمج  لمشي  نطاوملا 
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نطاوملا ةفص  حنم  نك  ذإ ال  ةيقرعلا ، تايلقألاو  ءارقفلاو  ءاسنلاك  ةنيعم ، تاعج 

؟ كلذك سيلأ  ناك ، ّيأل 

اهنأ نودقتعي  مهنأل  اهل  سانلا  سح  يه  ىرخألا  ةيطارقدلا  تالكشم  نم 

ةجيتنكو .كلت  مهتطلس  نطاوملا  بلست  اهنأ  تتبثأ  ام  ناعرس  اهنكل  ةطلسلا ، مهحن 

نود اهيمدق  ىلع  ةفقاو  ىقبتل  اهيفظوم  نم  اًرابج  ًالمع  ةيطارقدلا  بلطتت  كلذل ،

.اهل ديبع  مهنأ  نونطاوملا  ظحالي  نأ 

ىلإ لّوحتلاو  فارجنالا  نم  ةيطارقدلا  عنم  نامورلا  لواح  اذه ، ىلع  لاثمكو 

ناكو فلتخم ، بصنم  ىلإ  راشتسملا  زكرم  اومّسقف  لئاسولا ، ىتشب  ةيروتاتكيدلا 

شيجلا ةدايق  عمجي ب  هنأل  اهليخت ، نك  ةطلس  ىلعأب  عتمتي  اذه  راشتسملا  بصنم 

اهعمج نم  ًالدب  صخش  تاطلسلا ب  كلت  مسقب  اوماقف  .دملا  ةيركسعلا  ىوقلاو 

اهلدابتي نأو  ماع ، لك  ددج  ةداق  باختنا  متي  نأ  اوررقو  دحاو ، بختنم  بصنم  يف 

قليف ىلع  ىوس  ةطلس  يأ  هنم  يأل  نوكي  نأو ال  يرهش ، لكشب  ًايرود  نادئاقلا 

عقت ال  اًقح   ةديج  ةليسو  كلت  تناك  دقو  .ةعبرألا  ةينامورلا  قلايفلا  لصأ  نم 

.دحاو لجر  دي  ةقلطملا يف  ةطلسلا 

ةيوس ةبولطم  تناك  ةعبرألا  قلايفلا  نأل  ًايلاثم  رمألا  نكي  ظحلا ،  ءوسل 

هشيجب لعبينه  مهمجاه  ح  ىرج  ك  ةكلمملا ، نع  عافدلل  وأ  ةكرعم  يأ  نشل 

لقنتلل قرفلا  ةداق  رطضا  ..اذكهو  .داليملا  لبق  ماع 216  ةليفلا  هتمدقت  يذلا  راّرجلا 

.وراف ك سوتنيت  سوياغو  سولواب  سويليمأ  سويسول  نيدئاقلا  ب  ًاباهذو  ةئيج 

سولواب رذحلا  دئاقلا  نوكي  موي  يفف  ةيبرحلا ، ىؤرلا  قباطت  مدع  ةلكشم  مهتهجاو 

.اًرج ملهو  روهتملا ، وراف  دئاقلا  هليمز  اهزوحي  يلاتلا  مويلا  يفو  ةطلسلا ، سأر  ىلع 

ةطلسلل وراف  يلوت  موي  ةكرعملا  ناديم  ىلإ  مهّرج  يف  بغر  يذلا  لعبينه  رظتنا 

امورلا شيجلا  قحم  نم  لعبينه  نكمتف  ةطاسب ، لكب  اذكه  ..ةبرضلاب  مهردابو 
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.هيبأ ةركب  نع 

عضو وهو  ..ًالح  اودجي  نأ  الإ  نامورلا  نم  ناك  ام  لزاهملا ، هذه  لثم  فقولو 

قافتالاو ةمزألا ، تاقوأ  ةقلطملا يف  ةطلسلا  كل  صخش  ةطلسلا ، سأر  ىلع  روتاتكد 

سلجم ّصلخت  ردقلا ، ةيرخسلو  .ةلكشملا  ءاهتنا  لاح  ةطلسلا  نع  لزانتلا  ىلع  هعم 

هكيتكتو هتيجيتارتسا  نأل  تاعاسب  ةكرعملا  لبق  روتاتكيدلا  نم  امورلا  تاروتانيسلا 

كسمم دحاو  صخش  ىلع  دمتعت  اهنكل  ةركفك ، ةزاتمم  ةركفلا  .مهابجعي  رحلا  

كلذ نامورلا  لوادت  دقف  كلذ  عمو  رارج ، شيج  ةدايقو  ةقلطملا  ةطلسلا  مامزب 

ظفتحيس هنأ  رصيق  سويلوي  همسا  حومط  دئاق  ررق  نأ  ىلإ  لكاشم  الب  بصنملا 

اولوت نم  عيمج  نكل  توملا ، ىتح  ًانوعطم  هب  رمألا  ىهتنا  .هسفنل  ةقلطملا  ةطلسلاب 

ةيروهمجلا تلوحت  ام  ناعرسف  مهسفنأل ، بصنملاب  ظافتحالا  اوررق  هدعب  بصنملا 

.ةينامورلا ةيروطاربمإلا  ىلإ  ةينامورلا 

نم ماّكحلاو  ةداقلا  عنمل  ةدع  ًاقرط  كلذ  دعب  ةيطارقدلا  مظنلا  تّنبت 

.ةدحتملا تايالولا  يف  اختنالا  ماظنلاك  ةقلطملا ، ةطلسلا  ءارغإ  لئابح  يف  عوقولا 

دمتعت تناك  موي  ةيقدنبلا  ةيروهمج  دلون يف  اننأل   ردقلا  ركشن  نأ  انيلع  بجيو 

ىّمُسي ٍضاق  باختنا  هيف  متي  نورق ، ةدع  لبق  هعون  نم  ديرف  اختنا  ماظن  ىلع 

.ةيروهمجلا مكحل  لوألا  يضاقلا 

لبق نم  هباختنا  متي  ةايحلا  ىدم  ًابصنم  ناك  بصنملا  كلذ  نأ  رابتعابو 

دوجوب كشلل  ًالاجم  عدي  م ال  ةبخنلا ، نم  ةليلقلا  ةلقلا  مهو  ىلعألا ، ةبخنلا  سلجم 

مكحتلا نم  صخش  يأ  عنم  ةّينب  ماع 1268  اختنالا  ماظنلا  كلذ  سسأت  .داسفلا 

نع اًصخش  ثالث  لوأ  رايتخا  متي  ةيلاتلا : ةقيرطلاب  تاباختنالا  ت  دقو  .تاباختنالاب 

صيلقتل ةخألا  ثالثلا  هذه  نم  اًددجم  بحسلا  متي  مث  اوشعلا ، بحسلا  قيرط 

صلقتي سلجملل ، اًوضع  عبرأ  باختناب  ةعستلا  ءالؤه  موقي  .ءسأ  عست  ىلإ  مقرلا 
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مهرودب نوبختني  رخآ ، اوشع  بحس  قيرط  نع  رشع  ينثا  ىلإ  دعب  يف  مهمقر 

ةسمخ نوبختني  ءاضعأ ، عست  ىلإ  ىرخأ  ةرم  نولوحتي  اًوضع  نيرشعو  ةسمخ 

ةرشاعلا ةلوجلا  يفو  عبرأو  اًدحاو  نوبختني  رشع ، دحأ  ىلإ  مهصيلقت  متي  عبرأو ،

.لوأ ٍضاق  باختناب  اًوضع  عبرألاو  دحاولا  ءالؤه  موقي  ةخألاو 

ةبصعلل اًسوباك  ناك  هنأ  دب  الو  ةياغلل ، فيخسو  دهجم  رمأ  نم  هل  اي 

.زئافلا ةيوهب  أبنتي  نأ  ناك  هم  دحأل  لكش  يأب  نك  ال  ذإ  ةيسينيفلا ، ةيسايسلا 

رمألا نأل  اوحجن ، مهنأب  لوقلا  نم  انل  دب  ال  ةيسينيفلا ، ةيشراغيلوألل  ًافاصنإ  ..نكلو 

ماق نأ  ىلإ  يداصتقالا ، راهدزالا  اهداس  ماع  ةئمسمخل  لكاشم  نود  هلاح  ىلع  يقب 

ماع 1797. ةيقدنبلا  لالتحاب  تربانوب  نويلوبان 

، رارقتسالا يف  لثم  برضمو  ةرانم  ةيقدنبلا  نم  لعجي  اذه  ..عقاولا  يف 

اهمكح ىلع  تلاوت  دقف  رابتعالا ، عب  بيصعلا  ايلاطيإ  عضو  ذخأن  اًصوصخو ح 

.برحلا لبق  اًماع  لالخ 72  ءارزو  سيئر  نوعبرأو  ةثالثو  ةموكح  نوتسو  سمخ 

ذخألا عم  ةرتفلا ، سفن  لالخ  ءارزو  سيئر  رشع  ةسمخ  ايناطيربل  ناك  اهعم ، ةنراقملابو 

ةياغلل ماه  رمأ  اذهو  .ةرم  نم  كأ  بصنملا  اوزاح  صاخشألا  ضعب  نأ  رابتعالا  عب 

لجألو .ةرركتملا  ةيروتسدلا  اهتامزأ  نم  ةدحاوب  ةداعلاك  ر  ايلاطيإ  نأل  اذه  انتقو  يف 

غارفلا ءلم  نم  متنأ  اونكمتتل  اهيف  تاغارف  عم  ةيلاتلا  ةلمجلا  بتكأل  ةينهملا ، ةقدلا 

.باتكلا هيف  نوعلاطت  يذلا  خيراتلا  بسح 

ماع 1946. نم  ءادتبا  ةموكح  ايلاطيإ --------  مكح  ىلع  تبقاعت 

نأ يه  بطعلا  ةعيرسو  ةّشه  اهلعجت  يتلا  ةيطارقدلا  تالكشم  ىدحإ 

ىلإ لوحتت  ةيطارقدلا  ةيلاربيللا  تايارلا  ىدحإ  تحت  ةلوقعم  تدب  يتلا  تاسايسلا 

ىلإ ًاليم  كأ  ةموكح  ىلوتت  ح  اهل  لح  ال  بئاصم  ببستو  لتقم  يف  ةباصإ 
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يفف لاثملا ، ليبس  ىلع  كيسكملا  ىلإ  اورظنا  .مكحلا  ةيطارقدلا  ىلإ  اهنم  ةيروتاتكيدلا 

لالقتسا دعب  ةديلولا  ةموكحلا  تررق  ح  رشع ، عساتلا  نرقلا  نم  لوألا  فصنلا 

، ساسكت ةديعبلا  ةيلشلا  مهتعطاقم  نم  ةدافتسالا  ةرشابم  اينابسإ  نع  كيسكملا 

تجه نم  مهيمحت  ةلزاع  ةقطنم  ىلإ  اهليوحت  اوررقف  ..ءيش  لكل  رقتفت  يتلاو 

رارقتسالاو يف ءيجملل  ةيشاملا  رمو  ناكيرمألا  عرازملا  اوعّجشف  يلصألا ، ناكسلا 

ىوس مهل  لمع  ءالكوو ال  ءالمع  قيرط  نع  يضارألا  نم  ثكلا  مهوملسو  ةقطنملا ،

نم ثكلا  عجشت  دقو  ةمخاتملا ، ةيكيرمألا  ىرقلا  ب  ةملكلا  رشنو  سانلا  عيجشت 

يضقت ةدهاعم  ىلع  اعقوت  ةدحتملا   تايالولاو  كيسكملا  نأل  كلذ  لعف  ىلع  سانلا 

.ةلادعلا هجو  نم  نيرافلا  ميلستب 

ءالكولا ضعب  نأ  حضاولا  نم  حبصأ  رطخلاب ح  ةيكيسكملا  تاطلسلا  ترعش 

اونوكي نطوتسملا   نم  ديدعلا  نأو  تقولا ، عم  ةبك  ةيسايس  ةوق  نوبستكي 

ماع يفو  ةمدصلاب ، نويكيسكملا  رعش  .ةيكيسكملا  ةموكحلا  ناوقل  لاثتمالل  نيدعتسم 

نع نيزجاع  مهسفنأ  اودجو  مهنكل  ىرخأ ، ةيكيرمأ  ةرجه  يأ  عنم  ةأجف  اوررق  ، 1830

.دودحلا ربع  يكمألا  نيرجاهملا  قفدت  فقو 

ةيلاربيللا ةيكيسكملا  ةموكحلا  لادبتسا  مت  امدنع  اهتورذ  ىلإ  رومألا  تلصو 

ماق يف يذلا  انآ ، اتناس  يد  زيبول  وينوطنأ  سيئرلا  صخش  دبتسم يف  روتاتكيدب  اًيبسن ) )

عمجل دالبلا  روتسد  يف  ةبك  تايغت  ّرقأو  يسكملا  سرغنوكلا  لحب  ماع 1835 

ةضراعملا عمقب  مكاحلا  أدب  .عزانم  الب  اًروتاتكيد  هلعج  م  هدي ، ةطلسلا يف  ديلاقم 

جيجأت ىلإ  ىدأ  يكيرمألا م  نيرجاهملا  عمتجم  ىلع  ةلمح  داقو  ساسكت ، ةوقب يف 

دعبو ماع 1836 ، لولحبو  .عساو  قاطن  ىلع  ناكسلا  در  ام  ناعرسو  تارتوتلا ،

ماع تّمضناو  اهلالقتسا ، ساسكت  تنلعأ  ةنئاشلا ، ومالأ  ثادحأ  تلمش  يتلا  برحلا 

، يرمألا عسوتلا  دض  ةديفم  ةلزاع  ةقطنم  دوجو  نم  ًالدبو  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ   1845
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.اهل ليثم  ةعطاقم ال  كيسكملا  تدقف 

لواحت ّمث  ةرجهلا  عجُشت  ال   › ..اذه نم  ةنيابتم  سورد  ةعضب  صالختسا  اننك 

ضرتفت ..ىرخأ ال  ةيحان  نمو  مهتاعمتجم ، ّدض  تاكرحتب  أتو  نيرجاهملا  نم  صلختلا 

.اًدبأ مودت  اهنأل ال  دبألا  ىلإ  مودتس  ةيطارقدلا  ّنأ 

نوذختي نيذلا  بخانلا  ىلع  ام  دح  ىلإ  ةيطارقدلا  دمتعت  لاحلا ، ةعيبطب 

لونوس ةنيدم  تبختنا  ماع 1981 ، يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .لوألا  ماقملا  ةديج يف  تارارق 

ةليصف نم  سومار  وكسوب  زاف  ثيح  ةيدلبلل ، اًسيئر  ًابلك  اينروفيلاك  يف  ةغصلا 

دعب قابسلا  ىلإ  ربيل  دارب  هلخدأ  نأ  دعب  قحاس  زوفب  يرشب  حشرم  ىلع  رودارباللا ،

.ةيلحم ةناح  ركس يف  ةليل 

تايرجم تلصحو  ماري ، ام  ىلع  هباختنا  رمأ  راس  وكسوب ، يبخانل  ًافاصنإ 

نم كأل  ةيدلبلا  سيئر  بصنم  وكسوب  لغشو  عساو ، قاطن  ىلع  ةداشإ  ىلع  باختنالا 

ةفيحص يف  ءاج  ك  هيسوخ  ناس  ناكس  دحأ  ركذو  ماع 1994 . يفوت  نأ  ىلإ  دقع 

رجمزي ناكو  نابضقلا  لك  مامأ  حبني  نأ  داتعا   » ةدمعلا نأ  ماع 2013  زوين  يروكم 

ةفلتخملا تابلكلا  عم  ءارجلا  نم  ديدعلا  بجنأ  هنأ  عاُشي  ناكو  همعطت ،» اذإ   كيلع 

نم عيمج  نم  يسايق  يسايس  كولس  هنأكو  ودبي  يذلاو  ةنيدملا ، ءاحنأ  عيمج  يف 

نم ًالاث  هل  اوماقأ  ثيح  زازتعاب ، وكسوب  ناكسلا  ركذتي  .ةدمعلا  بصنم  اوملتسا 

ةيمويلا بعشلا  ةفيحص  هتركذ  ىوس ح  ءوسب  هتيالو  ىلإ  ةراشإلا  متت  و  زنوربلا ،

ال : » لئاق ةيبرغلا  ةيطارقدلا  ةمجاهمل  نانايت  ناديم  ةحبذم  باقعأ  ةينيصلا يف 

بالطلا نم  ةعومجم  ىلإ  هسفنب  وكسوب  مضناف  بالكلاو ،» سانلا  ب  زيي  دجوي 

وكسيسنارف ناس  ةينيصلا يف  ةيلصنقلا  جراخ  ةيطارقدلل  ةديؤم  ةرهاظم  ينيصلا يف 

.كلذ ىلع  جاجتحالل 
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.تاباختنالا زئاف يف  برغأ  نكي  هنكل   اًعقوتم ، وكسوب  باختنا  نكي  ار  

مت مادقألل ، ةيبط  ةردوب  يهو  ، Pulvapies ىلإ فرشلا  اذه  بهذي  نأ  لمتحملا  نم 

ةكراملا لخدت  ماع 1967.   يف  ةيروداوكإلا   Picoaza ةيدلبل ًةسيئر  اهباختنا 

ءاحنأ عيمج  ةحزمك يف  ةيقيوست  ةلمحب  اوماق  اهيعناص  نكل  تاباختنالا ، ًايمسر يف   Pulvapies

ةيهافرلا يف  بغرت  تنك  اذإ  نكلو  حشرم ، يأ  حلاصل  تيوصتلا   " راعش عم  دالبلا 

تلصح تاباختنالا ، موي  يفو  ". Pulvapies حلاصل كتوص  حنماف  ةفاظنلاو ،

مدقلا ةردوب  تنك  ازاوكيب ، يفو  .قطانم  ةدع  ةبوتكملا يف  تاوصألا  فالآ  ىلع   Pulvapies

.نيديدعلا حشرملا  بضغ  راثأ  م  لوألا ، ماقملاب  زوفلا  نم  ام  ةقيرطب 

دق ةيسايس  بصانمل  تاناويحو  ءايشأ  باختنا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذ ، عمو 

حضتي ك  ناسنإ -  باختنا  لازي  انيدل ال  ناهر  لضفأ  نأ  الإ  يعيبط ، اًرمأ غ  نوكي 

رارق أوسأ  ىتح  سيل  مدقلا  ةردوب  ةيدلب  سيئرل  ةيراجتلا  ةمالعلا  ءاشنإ  نأ  ةقيقح  نم 

.ثيدحلا روداوكإلا  خيرات  اختنا يف 

هللا دبع  باختنا  ىلإ  فرشلا  اذه  بهذي  نأ  لمتحملا  نم  كلذ ، نم  ًالدب 

برطمو ةدمعلا  قباسلا ، ةطرشلا  ضوفم  ماراكوب ، ماع 1996 . دالبلل يف  اًسيئر  ماراكوب 

رصتنا ثيح  نونجملا ،" نطاوملا   " بقل تحت  ةيباختنا  ةلمحب  موقي  ناك  يذلا  كورلا 

اًضوفم هتفصبو  .دالبلا  ةبخنلا يف  تمجاه  ةيبعش  ةيسائر  ةلمح  دعب  ئجافم  لكشب 

، ةصقلا نانتلا  نيدتري  اوللا  ءاسنلا  اهب  دراطي   " يتلا ةقيرطلاب  رهتشا  دقف  ةطرشلل ،

تركذ ك  لوطأ ،" نهنانت  لعجل  هسبالم  قيزو  ةيلآلا  ةيراخبلا  هتجارد  نع  زفقلاو 

لفاح لجس  هيدل  ناك  ةدمع ، هتفصبو  .هباختنا  تايرجم  زات  كرويوين  ةفيحص 

بنجتل نب  ىلإ  بره  ماع 1990  يفو  عفدلا ، لجأ  نم  ةيلحملا  تاكرشلا  ديدهتب 

يتلا ةيباختنالا  هتلمح  ءانثأ  دالبلا  ةلماعلا يف  ةقبطلا  ماراكوب  دعو  .داسفلاب  تاماهتا 

ةديدجلا ةيلاربيللا  تاسايسل  اًدح  عضيس  هنأ  ةيقيسوملا  هتقرف  ةبحصب  اهداق 

١١٤



هعن و  دالبلا ، يف  ةيسايسلا  ةقبطلا  هب  تمزتلا  نيذللا  فشقتلاو  ةصخصخلاك 

، نيرخآ ةداق  طوقسل  تدأ  اهنأ  عم  مكحلا ، ةدس  ىلإ  لوصولا  نم  ةيديلقتلا  هقرط غ 

.ًالثم رلته  براشك 

هحلاصل اوتوص  نيذلا  دالبلا  ءارقف  أجاف  ىتح  مكحلا  يسرك  ىلإ  لصو  نأ  ام 

ةيادب نم  ةليلق  رهشأ  لالخ  ذيفنتلا  زيح  لخدتس  يتلا  ةديدجلا  ةيداصتقالا  ةطخلاب 

كرحي نيب   فشقتلاو ، ةصخصخلا  ةفعاضمل  ديدج  يلاربيل  جمانرب  يهو  هتسائر ، ةرتف 

، روتسدلا نم  ةسائرلا  ةدم  دودح  ةلازإ  لواح  ك  .بعشلل  هدوعو  ذيفنتل  اًنكاس 

ةيداصتقالا ةسايسلا  اًنلعم  هتاباطخ  لئاوأ  دحأ  يروتسدلا يف  وناقلا  صنلا  ىطختو 

.هدوعو ذيفنت  هئطابتل يف  هدقتنت  تناك  ةفيحص  ىلع  اًموجه  نشو  ةديدجلا ،

ا يف يسائرلا ، بتكملا  هدوجو يف  ءانثأ  راوطألا  بيرغ  هكولسب  همازتلا  لصاو 

يتلا ةأرملا   ) تيبوب انيرول  عم  عتجاو  نونجم ،" لجر   " ناونعب ةينغأ  رادصإ  كلذ 

تناك ام  اذإو  .ةيخلا  لعألل  رلته  براش  عيبو  اهجوز ،) بيضق  عطقب  ترهتشا 

ةفرعم ًانايحأ  بعصلا  نم  نوكي  دقف  ةقيقد ، تقولا  كلذ  يف  ةيفحصلا  ريراقتلا 

يف يمسر  غ  بصنم  يف  قهارملا  هنبا  ع  هنإف  قيفلتلا ، نم  ةيقيقحلا  تاماهتالا 

.رالود نويلم  لوأ  عمج  نم  نبالا  نك  ًالافتحا ح  ماقأ  هنأ  ديفأو  كرجلا ، ةحلصم 

اننك اذل  رهشلا ، اًرالود يف  تقولا 30  كلذ  روداوكإلا يف  روجألل يف  دألا  دحلا  ناك 

.سانلا تبضغأ  يتلا  بابسألا  ليخت 

هتافرصت تراثأ  دقف  اًبيرغ ، ماراكوب  ىلع  ةعرسب  ماعلا  يأرلا  بالقنا  نكي   

نم طقف  رهشأ  ةتس  دعب  ةسائرلا  نم  هلزع  متو  عراوشلا ، يف  ةدشاح  تاجاجتحا 

تنك اذإ  نكلو  ةعيرذ ، درجم  ديكأتلاب  اذه  ناك  ". ) ايلقع لتخم   " هنأ رابتعاب  هتيالو ،

رسخت كدناسي ح  نم  كل  نوكي  الأ  لمتحملا  نمف  "، El Loco  " مساب ةلمحب  موقتس 

روفلا ىلع  برهف  تارالودلا ، يالم  سالتخاب  هماهتا  مت  .ةقيرطلا ك  كلتب  بعشلا 
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، اذه لك  نم  اهصالختسا  انل  نك  يتلا  سوردلا  نم  ديدعلا  كانه  .نب  ىفنملا يف  ىلإ 

ىلإ مههجو  ىلع  هنولمحي  نم  عيمجب  يدوي  يذلا  اذه  رلته  براش  وه  اهمهأ  نكل 

.ةيواهلا

نم بعرم  سوباك  ىلإ  ةيطارقدلا  لوحت  لتحا  انركذو  هانركذ ، اننأ  رابتعابو 

! رلته ..هنع  ثدحتن  نأ  الإ  انل  نك  الف  ةيروتاتكيدلا ،

 

رلته

لوح رودي  باتك  رلته يف  نع  ثيدحلا  نإ  نآلا ، هب  ركفت  ام  مخت  نك يل 

ام نكل  قالطإلا ، ىلع  ةأرج  كألا  سيل  يرشب  سنجك  اهانبكترا  يتلا  ةعيظفلا  ءاطخألا 

.انه هلوقأس  ام  لك  فرعي  عيمجلا  نأب  يسدح  مغر  كلذب ، الإ  انل  برهم  نم 

اًما فلتخم  بناج  كانهف  ةيعجلا ، ةدابإلاب  اًسووهم  هنوك  نع  اًديعب  نكلو 

دق ةيبعشلا  ةفاقثلا  تناك  اذإ  ىتحو  .رلته  مكح  تاونس  نم  خيراتلا  هلهاجت  املاطل 

داقتعالا ىلإ  لي  لازن  ام  اننإف  ليوط ، ةرتف  ذنم  ةيرخس  ردصم  ىلإ  هليوحت  تداتعا 

هتقو يف مظعم  ىضق  ميظعلا  روتاتكيدلا  نأو  ةمحر ، الب  ةلاعف  تناك  ةيزانلا  ةلآلا  نأب 

ءفك انونجم غ  عقاولا  ناك يف  رلته  نأ  ركذتن  نأ  انب  ردجي  كلذل ، .رماوألا  رادصإ 

.كس جرهم يف  ضرع  نع  ةرابع  تناك  هتموكح  نأو  لوسكو 

نأ رابتعاب  مكحلا ، ةدس  ىلإ  هلصوأ  يذلا  قيرطلا  هسفن  كسلا  نوكي  ار  لب 

حبصي نأ  لبقو  ةقيقحلا ، يفو  .هتاردقبو  هب  هتست  تناك  ةيناملألا  ةيركسعلا  ةبخنلا 

دن هنأ  اودقتعي  و  هنع ، رظنلا  مكحلا  يسرك  ىلع  هوسفانم  فرص  ايناملأل ، اًراشتسم 

.هلوح سانلا  نم  ءاطسبلا  عتجاو  ّةظفلا  هتاباطخ  ببسب  هنم  اورخس  املاطلو  مهل ،

«، ةقفشلل ثم  لّفغم   » هنأب تقولا  كلذ  ةيناملأ يف  ةفيحص  يرّرحم  دحأ  هفصو  دقو 
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، ءافكألا صاخشألا غ  ىوس  مضت  ةعج ال  هنأب  هبزح  ىرخأ  ةفيحص  تفصو  نيب 

.رلته لاثمأ  نع  ةيلبقتسملا  هترظن  اًديعب يف  نوكي  نأ  بجي  بعشلا  نأو 

، ايناملأ بزح يف  ربكأ  نويزانلا  حبصأو  تاباختنالا  مهبزح يف  زاف  نأ  دعب  ىتحو 

صخش ذ يأل  نك  يذلا  قمحألا  مهرظن  لظو يف  رلته ، نع  مهتركف  سانلا  غي   

ليقأ يذلا  ايناملأ  راشتسم  نباب ، نوف  زنارف  دقتعا  دقل  .ةلوهسب  هيلع  رطيسي  نأ 

رلته مدختسي  نأ  نك  هنأ  ةطلسلا ، ةداعتسا  ىلع  ةرار  ًمصم  ناك  يذلاو  اهنيح ،

دعبو .ةيفالتئا  ةموكح  ليكشتل  هعم  تاشقانم  لخدف يف  جنرطش ، ةعقر  ىلع  قديبك 

بئان بصنم  يف  نباب  نوفو  راشتسمك  رلته  يعتو  رياني 1933  يف  هقافتا 

اًقثاو نباب  نوف  ّلظ  دقف  ظفاحملا ، هئافلح  نم  نوكم  ءارزو  سلجم  عم  راشتسملا ،

أطخ بكترا  هنأب  هريذحت  لواح  يذلا  هفراعم  دحأ  نطو  .رلته  ىلع  هراصتنا  نم 

ةيواز ىلإ  رلته  انعفد  دقل  : » نيرهش دعب  هئاقدصأ  دحأل  لاقو  انبيج .» هنإ يف  : » ًالئاق

«. عقي نأ  ثبلي  نل  ةعقرلا ،

ةرطيسلا ىلع  رلته  ىلوتسا  نيرهش ، نم  لقأ  يفو  عقاولا ، .ًهاو يف  ناك  هنكل 

، روتسدلا زواجت  نم  هنك  ةطلس  هحن  سلجملا  عنقأو  ةيناملألا ، ةلودلا  ىلع  ةلماكلا 

ىلإ هدوجوب  لوحت  ةيقيقح ، ةيطارقد  مايأ  لبق  ناك  امو  .هسفن  خيارلاو  ةسائرلاو ،

.اهسكع

يف ئطخم  اونوكي  مهنأل   ار  رلتهب ؟ ةيناملألا  ةبخنلا  تناهتسا  اذامل 

نم ّدحلل  ًةيفاك  نكت  ةليلقلا   هتءافك  نأ  كاردإ  يف  اولشف  دقل  هتءافكل ، مهمييقت 

مسق سيئر  بتك  كو  .ةموكحلا  ةرادإ  اًقح يف  ًالشاف  رلته  ناك  حضتا ، كو  .هحومط 

The Hitler I هتاركذم يف  قحال  تقو  يف  شيرتيد  وتوأ  ةفاحصلا 

قلخ يف  رلته  ببست  ايناملأ ، يف  همكح  نم  اًماع  رشع  ينثا  لالخ  ، " Knew

". ةرضحتم ةلود  اًموي يف  ْتَدِجُو  ةموكح  شيوشت يف  ربكأ 
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ذختاف اهتءارق ، ىلع  اًربجم  ناك  يتلاو  ةيمسرلا ، قاروألا  ةءارق  هركي  رلته  ناك 

ةشقانم نم  ًالدبو  .هودعاسم  اهدعأ  يتلا  قئاثولا  يف  رظنلا  نود  ةمهم  تارارق 

يف رودي  ام  لك  لوح  ةلجترم  بطخل  عتسالا  ىلع  مهربجأ  ةسايسلا ، يف  هيديؤم 

نم اونكمتيل  يهتنيل  هراظتنال  نيرطضم  اوناك  مهنأل  هنوشخي ، ام  ّلج  وهو  هنهذ ،

.مهلعأ ةعباتم 

ةركف يأ  هيسوؤرم  ىدل  نكي  و  ىضوفلا ، نم  ةلاح  ًااد يف  هتموكح  تناك 

امدنعو .مايألا  نم  موي  يأ  ةحضاو يف  مهدحأ  ماهم  نكت  و  هولعفي ، نأ  مهديري  ع 

هب ىهتنا  ام  ًاثكو  روثيو ، بضغي  ناك  هنم ، ةبعص  تارارق  ذاختا  بلطتت  رومألا  تناك 

برقملا هءافلح  ًاكرات  ةبعصلا ، تارارقلا  ذاختال  يزيرغلا  هروعش  ىلع  دتعالاب  رمألا 

مدع ببسب  نونجلل ، اًعيمج  انعفدي  هنإ   " .هططخ نأشب  ةحلا  نم  رحب  عئاض يف 

يف اًقحال  لغنياتشفناه  تسنرإ  برقملا  هقيدص  بتك  ك  هسفنبو ،" عيمجلاب ، هتقث 

Zwischen Weißem und Braunem هتاركذم

ىضمأ ةلودلا ، تابجاوب  مايقلا  نم  ًالدبو  . Haus

ءالمزلاو يف ءاقدصألا  برقأب  نعطلاو  ضعبلا  مهضعب  لاتق  مهتقو يف  مظعم  عيمجلا 

اهيلع ناك  يتلا  ةيجازملا  ةلاحلا  بسح  اًما ، ههابتنا  بنجت  وأ  هتقفاو  زوفلل  ةلواحم 

.مويلا كلذ  يف 

نم ةدمعتم  ةعدخ  هذه  تناك  اذإ  ام  لوح  خرؤملا  لدجلا ب  ضعب  كانه 

اًدج ًائيس  ًكاح  ناك  اذإ  ام  وأ  ةصاخلا ، هتقيرط  ىلع  دالبلا  ةدايقل  رلته  بناج 

ةقرفلا ثبل  اًركام  اًكيتكت  ًابولسأ  عبتي  ناك  رلته  نأ  هسفنب  شيرتيد  بتك  .لعفلاب 

تاداعلا ىلإ  رظنت  امدنع  نكل  .كلذ  ةياغلل يف  اًرهام  ناك  هنأ  راكنإ  نك  الو  ىضوفلاو ،

ةيعيبط ةجيتن  درجم  ناك  همكح  نأب  ركنن  نأ  انيلع  بعصلا  نمف  رلتهل ، ةيصخشلا 

.ام ةلود  مكح  يسرك  ىلع  ردقلا  اهعضو  ةيسجرن  ةيصخشل 
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نكي ذإ   نادياو ، زتيرف  هدعاسم  هفصو  ك  اًضيأ ، ةياغلل  ًالوسك  رلته  ناك 

موقي نكي  و  لرب ، نوكي يف  ىتح ح  اًرهظ  ةرشع  ةيداحلا  لبق  هشارف  نم  ضهني 

دئارجلا مويلا ، كلذ  يف  هنع  فحصلا  هتبتك  ام  ةءارق  ىوس  ءادغلا  تقو  لبق  ءيشب 

يف لرب ، يف  هتقو  ءاضق  بحي  نكي  هنكل   .هسفنب  هل  اهلصوي  شتيرتيد  ناك  يتلا 

دعقم كرتل  ةصرف  يأ  زهتني  ناكف  ماهملا ، نم  ثكلاب  مايقلا  هنم  بلطتي  يذلا  ناكملا 

تقولا ك ءاضقو  ءاخرتسالا  نم  نكمتي  ثيح  يلبجلا ، هلزعنم  ىلإ  بورهلاو  مكحلا 

هتقو يف مظعم  يضقي  ناكو  اًرصع ، ةيناثلا  لبق  هتفرغ  رداغي  نكي  ..كانهو   بحي ،

.ىلوألا حابصلا  تاعاس  ىتح  ةيئنيسلا  مالفألا  ةدهاشم  وأ  مادقألا  ىلع  تالوج 

كلذ لالخ  نم  هسفن  روصتي  ناك  املاطلو  هاشملاو ، مالعإلاب  اًسووهم  ناك 

فصو دقو  هاشملا ، نم  نوكي  نأو  ةسدعلا ، ةرؤب  نوكي يف  نأب  لايخلا ، كلذ  ملحلا ،

نأ دقتعأ  هئاقدصأ : دحأل  بتكو  ابوروأ " يف  لثمم  مظعأب   " تارملا ىدحإ  يف  هسفن 

ةبيرغو ةيلوفط  ةينايبص  ةيصخشلا  هتاداع  تناكو  .خيراتلا  ةياور يف  مظعأ  يه  ايح 

، راغصلا لافطألا  لعفي  ك  راهنلا ، لالخ  تارم  ةدع  ماني  ناك  هنأ  ذإ  غلابلل ، ةبسنلاب 

ثك عضو  نع  اًموي  عروتي  و  ينلع ، لكشب  ءاشعلا  ةدئام  ىلع  هرفاظأ  مضقي  ناكو 

ياشلل عستي  نكي  ناجنفلا   نأ  ةجرد  ىلإ  ياشلا  ناجنف  يف  ركسلا  تابعكم  نم 

.نايحألا ضعب  هسفن يف 

هتسايس تناكف  هتفاقثو ، هتامولع  قلعتي  يف  هسفنب  ةقثلا  زوزهم  ناكو 

لهاجت يضتقت  ةطقنلا  هذه  هب  نوطيحملا  ظحالي  نأ  نود  ةلوليحلل  ةيعافدلا 

نيرخآلا تامولعم  ىلع  دتعالا  وأ  ةيلوألا  هميهافم  ضقانت  يتلا  تامولعملا 

دقو .ًالوق  وأ  ةمولعم  دحأ  هل  ححصي  ح  جئاه  روثك  اًبضغ  روثي  ناكو  مهتاربخو ،

نأل روثي  ح  مهدحأل  أطخ  حيحصت  اننك  فيك  : " هتاركذم يف  نامدياو  بتك 

كلذب عتمتسي  ناك  هنكل  همالك ، ىلع  نيرخآلا  كحض  هركي  ناكو  هبسانت ."؟ ةقيقحلا ال 
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ديلقتب ًانايحأ  موقي  ناك  هنأل  ام ، دحأ  نم  هتيرخس  ببسب  سانلا  كحضي  ح 

ةقفاوم ىلع  لوصحلا  ىنمتي  ناك  هنكل  .ةيرخسلا  ثي  م  مههركي ، نيذلا  صاخشألا 

، خب فحصلا  ىدحإ  هنع  بتكت  نسحتي ح  هجازم  ناكو  مهيردزي ، نيذلا  صاخشألا 

.هل ةضراعم  ةفيحص  ةفيحصلا  هذه  نوكت  تاذلابو ح 

، اًرارسأ ليصافتلا  كلت  نكت  تقولا ،  كلذ  يف  سانلل  ًالوهجم  كلذ  نكي   

، ناوألا تافو  تقولا  رخأت  نأ  ىلإ  دجلا  لمحم  ىلع  هنوذخأي  هوسفانم  نكي  اذهلو  

ك ةبهتلملا " ةيتوصلا  لابحلا  اذ  لجرلا   " وأ نونجم " فصن  غوارم   " درجم ناك  نأ  دعب 

.هل مهريدقت  ةدشب يف  ئطخم  اوناك  مهنكل  اًما ، ئطخم  اونوكي  .هنوفصي   اوناك 

هتحيرق اهتلمأ  يتلا  ةغيلبلا  بطخلا  ءالمإ  نم  هعن  هفعض   طاقنو  هئواسم  نأل 

ال ناسنإلا  نأ  حضتا  دق  ةضيرعلا ، هجلا  لوبق  هبسكأ  م  اهدحو ، ةيسايسلا 

.نيرخآلا لبقتسمو  هلبقتسم  رمديل  ةنّيعم  ايازمل  جاتحي 

لب ةياغلل ، لقع ذ  وه  ةرمدملا  ثادحألا  فلخ  ربدملا  لقعلا  نأ  ضرتفن  اننإ 

اهدحو ةريرشلا  ةيكذلا  لوقعلا  نأ  دقتعن  اننأل  موهفم ، رمأ  اذهو  ًاقوفتم ، نوكي  ار 

عباصألا يه  ةريرشلا  عباصألا  كلت  نأب  ضرتفن  لماشلاو ، مظنملا  بيرختلا  ىلع  ةرداقلا 

يرقبعلا صخشلا غ  نأ  اًضيأ  اًقبسم  ضرتفن  يف  فلخلا ، نم  طويخلا  كرحت  يتلا 

.رامدلل اندوقي  نل  ماع  لكشب  ذلا  وأ غ  يداعلا  صخشلا  انرظن ، ةهجو  نم 

اًرارم هبكترن  يذلا  أطخلا  تاذ  وهو  انرظن ، ةهجو  اطخ  تبثي  خيراتلا  نكل 

زاج اذإ  ريرشلا  ءاكذلا  يديأ  عنص  نم  نكي  ةيرشبلا   دي  هتفرتقا  ام  أوسأ  نأل  اًراركتو ،

الب ةظحل  يأ  رارق يف  يأ  اوذختا  نيذلا  ناجملاو  ىقمحلا  لمع  جاتن  لب  بعتلا ، انل 

نيذلا صاخشألا  تاذ  مهسفنأ ، نم  نوقثاولا  كئلوأ  مهدعاس  نيذلاو  قيمع ، كفت 

.تيغاوطلا ىلع  نورطيسي  مهنأ  نودقتعي  اوناك 
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عيرذلا لشفلا  تقال  ةيموكح  تاسايس  تس 

 

ةيواستملا ةبيرضلا 

رشتات تيرغرام  ةموكح  ةيداصتقالا يف  تايلقعلا  مظعأ  انيلع  تجرخ 

هتورث تناك  هم  صخش ، لك  عفدي  ثيح  ةيواستملا ، ةبيرضلا  رارقب 

عانتمال ىدأ  م  بئارضلا ، ةحلصمل  لاملا  نم  رادقملا  سفن  هرقف  وأ 

ربجأ م  عساو ، قاطن  ىلع  بغش  لعألو  عفدلا  نع  سانلا  يالم 

.اهمكح تاونس  ءاهنإو  ةلاقتسالا  ىلع  رشتات 

لوحكلا رظح 

يماع 1920 و1933 ب  ام  ةدحتملا  تايالولا  لوحكلا يف  رظح  عفد 

تاباصعلل حمس  هنكل  لوحكلا ، لوانت  نع  عانتمالل  سانلا  نم  ًاثك 

عفر م  يلايخ ، قاطن  ىلع  لوحكلاب  راجتإلاب  تايفاملاو  ةمظنملا 

.اهفصو نك  تايوتسم ال  ىلإ  ةرجلا  ىوتسم 

اربوكلا رثأ 

يعافأ لتقي  نم  لكل  ةأفاكم  يهلد  يف  ةيناطيربلا  ةموكحلا  تمدق 

اهرثاكت ةياعرو  ةلتاقلا  يعافألا  كلت  ةيبرت  ىلإ  سانلا  دمعف  اربوكلا ،

نك دادعأب ال  يلغت  نأل  ةنيدملاب  ىدأ  .تآفاكملا م  ىلع  لوصحلل 

.دبألا ىلإ  اهنم  صلختلا  نم  ًالدب  يعافألا ، نم  اهرصح 
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ةلشافلا تادراولا  بئارض 

تضرف ماع 1930 ، ةدحتملا يف  تايالولا  ميظعلا يف  داسكلا  أدب  ح 

، ةيلحملا تاعانصلا  معدل  تادراولا  ىلع  ةعفترم  ةفيرعت  ةموكحلا 

ةيثراك جاتنل  تدأو  داسكلا  رثأ  نم  ةيراجتلا  برحلا  هذه  تمقافف 

.اًعم تارداصلاو  تادراولا  ديعص  ىلع 

ىضرملا ىماتيلا 

ىربك ةيموكح  تادعاسم  ادنك  يف  كيبيك  ةعطاقم  ةموكح  تمدق 

نكل يسفنلا ، ىضرملاو  ىماتيلل  معدلا  ميدقتل  ةيسنكلا  تظنملل 

تالاحب باصم  ىماتي  مهرابتعا  مت  نمل  ةفعاضم  تناك  غلابملا 

، ًايسفن نوضيرم  مهنأ  ىلع  ىماتيلا  نم  فالآلا  صيخشت  متف  ةيسفن ،

.ةموكحلا نم  لاومألا  ىلع  لوصحلل  ًاناتهبو  اًروز 

تارايسلا نم  ديزمو  تارايس 

رظح قيرط  نع  ثولتلا  صيلقت  ماع 1989  كيسكملا  ةموكح  تلواح 

ءارشب ناكسلاب  رمألا  ىهتناف  ةنيعم ، مايأ  تارايسلا يف  نم  ةنيعم  عاونأ 

موي يأ  يف  مهتابكرم  اودوقيل  ىرخأ  عاونأ  نم  تارايسلا  نم  ديزم 

.ةلفاحلا بوكر  لدب  مهل  ولحي 
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؟ اهتدئاف ام  ..برحلا 

 

رثأ مدقأ  نأ  تايرفحلا  تبثتو  انصاصتخا ، نم  اهنإ  بورحلا ، نوقشعي  رشبلا 

ىلع ماع ، فلأ  رشع  ةعبرأل  دوعت  رشبلا  نم  ةفغ  عومج  اهب  تكراش  ةيقيقح  ةكرعمل 

كلذ لبق  ةليوط  ةدمل  نوكراعتي  اوناك  رشبلا  نأ  تبثي  م  لينلا ، يداو  ةباحص يف  لبج 

ىرقلا ىلع  نوغي  اوناك  رشبلا  نأ  قباس  لصف  يف  انركذ  دقف  .لقأ  دادعأب  نكلو 

ةايح ىلإ  ودبلا  ةايح  نم  اولوحتيو  ام  ناكم  اورقتسي يف  نأ  ام  اهيلع  وطسلل  ةرواجملا 

.وكيسكم اكاسكاوأ يف  ةيرق  تايرفحلا يف  تتبثأ  ك  رضحلا ،

تاعمتجملا نم  ةئاملاب  عستو  سمخ  ىلإ  عست  نأ  ةثاحإلا  ملع  تبثأ  دقو 

نيب مظتنم ، هبش  ينمز  ساسأ  ىلعو  ةليوط  تارتفل  بورح  يف  تطرخنا  ةيرشبلا 

اهركذ قباسلا  ةدشلا  سفنب  بورحلا  طرخنت يف  يتلا   تاعمتجملا  نأ  ءلعلا  ظحال 

نم قباسلا  اهماظنب  هبشأ  يشيعم  ماظن  ىلع  تظفاح  ةلزعنم ، هبش  تاعمتجم  تناك 

.ةايحلا رارمتسال  رثلا  عمجو  ةوادبلا 

لبق تدجو  يتلا  ناباراهلا  ةراضح  يهو  قبس ، ام  لكل  ديحو  ءانثتسا  كانه 
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كلت ربتعت  .دنهلاو  ناتسكابو  ناتسناغفأ  يف  سودنهلا  يداو  يف  ماع  فالآ  ةسمخ 

ةيرصملا يف ةراضحلا  ةأشن  ةرتف  سفن  تأشن يف  يتلا  ةمدقتملا  تاراضحلا  نم  ةراضحلا 

ددع زواجت  ةمدقتم  ةراضح  تناك  دقو  نيدفارلا ، يداو  يف  ةيرموسلاو  لينلا  يداو 

ىلع ةينارمعلا  اهتسدنه  ّلدت  ةيسيئر  ندم  ةدع  اهيف  تسسأت  .يالملا  اهناكس 

تامحلاو ضيحارملاو ، تامحلا  هايم  فيرصتل  ةيتحت  ةينبو  مدقتم  طيطخت 

ترشتنا يتلا  نونفلاو  تايجولونكتلا  نم  ديدعل  ًالئوم  ةراضحلا  كلت  تناك  .ةماعلا 

لخدت ةراضحلا   كلت  نأ  ةثاحإلا  ءلع  دقتعيو  .ضرألا  عاقصأ  اًديعب يف  راجتلا  عم 

ىتح كانه  ةرمتسم  تايرفحلا  نإ  .قالطإلا  ىلع  اهناج ، نم  يأ  عم  برح  اًموي يف 

ضعب ادع  ام  دحاو ، رح  ليلد  ىلع  لوصحلا  نود  ماع  ةئام  نم  كألو  نآلا 

تآشنم وأ  ةيركسع  تاعانص  ىلع  اًدحاو  ًاليلد  اودجي  مهنكل   .ةيعافدلا  تانيصحتلا 

كيهان عون ، يأ  نم  شيج  دوجو  ىلع  ًاليلد  اودجي  ك   رح ، لعفب  اهمدت  مت 

ىلع ليلد  يأ  اودجي  مهنأ   بجعلا  ثي  مو  .ةيبرح  ةحلسأل  راثآ  يأ  دوجو  نع 

.نيدلاخ ءعز  وأ  نيزراب  ةداقل  ناكملا  كلذ  ةيخيرات يف  بصن  وأ  ليثا 

، خيراتلا يبيهلا يف  نم  ةمظنم  ةعومجم  لوأ  مهفينصتل  نيثكلا  كلذ  داق 

ًابعش مهربتعن  نأ  وه  حصألاو  .ةقيقحلا  نم  لايخلل  نوكت  ام  برقأ  ةفيطل ، ةركف  يهو 

ةيفارغج ةنصحم  ةقطنم  نيرقتسم يف  اوناك  دقل  .هناجب  ةبيط  ةقالع  ىلع  ناك  ًاملاسم 

دض برحلا  مهلوخد  لعج  م  ةيعيبط ، قرطب  مهيلع  ةراغإلا  نم  رخآ  بعش  يأ  عن 

حو دعب ، مهبورح  ىلع  ًاليلد  دجن  اننأ   نكمملا  نمو  لتحالا ، ديعب  رخآ  فرط  يأ 

نأ ك  .ةيملسلا  اهتفصو  اهتناكم  ةراضحلا  كلت  رسختس  مهبورح  ىلع  ةلدأ  دجن 

دق ..اذهلو  نآلا ، دح  ىلإ  حيحص  لكشب  مهتباتك  ةرفيش  لحل  ةقيرط  اودجي  ءلعلا  

دجو هنأب  انربخيل  ضقانم  حيرصتب  انيلع  جرخيو  زاغلألا  كلت  لحل  ةقيرط  مهدحأ  دجي 

.بورحلا مهلوخد  ىلع  ةلدأ 
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ىلع رخآب  وأ  لكشب  دمتعت  ةرصاعملا  تاراضحلا  تناك  تقولا ، سفن  يف 

كلت نم  وزغ  يأل  اوضرعتي  يباراهلا   نكل  يجراخلا ، وزغلاو  ةيبرحلا  تالمحلا 

نم لجسم  يجراخ  فرظ  يأل  ضرعتلا  نود  ماع  ةئمعبس  اوشاعو  ةرصاعملا  تاراضحلا 

.ببس يأ  الب  نايسنلاو  نمزلا  اهاوط  اذكه ، تشالتو  مهتراضح  تهتنا  مث  عون ، يأ 

يذلا يخانملا  يغتلا  نوكي  دق  .فايرألا  ىلإ  ةدوعلاو  ندملا  نم  حوزنلاب  اهلهأ  أدب 

ناك هنأل  كلذ ، نع  لوؤسملا  لماعلا  داليملا  لبق  ماعلا 2200  يلاوح  ةقطنملا  باصأ 

راجفنالا نوكي  دقو  ىرخأ ، ةيفارغج  قطانم  يف  جئاتنلا  سفن  لوصح  نع  لوؤسملا 

اًدحأ نأ  .تاعاجم ك  ىلإ  يدؤت  دق  يتلا  ةسوردملا  ةرمتسملا غ  ةعارزلا  وأ  اكسلا 

، اهلمكأب بوعش  وحم  ىلع  ةرداقلا  ةيراسلا  ضارمألل  ةرمدملا  راثآلا  راكنإ  هنك  ال 

، ببسلا ناك  هم  .رابتعالا  عب  اكسلا  ظاظتكالا  لماعب  ذخألا  ح  اًصوصخو 

ةيملسلا ةرتفلا  كلذب  ةيهنم  ماع  لبق 33500  اهشورع  ىلع  ةيلاخ  تتابو  ندملا  ترجُه 

ةيقب تعبات  يف  انبكوك ، ىلع  اًضرأ  نطوتسا  بعش  يأ  خيرات  ةفورعملا يف  ةديحولا 

.بورحلاو كراعملاب  اًمود  ةبوشملا  اهتايح  بوعشلاو  تاراضحلا 

دض برحلا  لوخد  مهضفرو  اسملا  اهبعش  ةعيبط  نأ  ضعبلا  دقتعي  دق 

رارمتسال ةيرورض  بورحلا  نأب  نودقتعي  نيثكلا  نأل  ضارقنالل ، مهب  ىدأ  نيرخآلا 

.تاراضحلا

ر اًدحاو   ًانرق  نأ  عم  اًيبسن  ةملاسم  ةرتف  شيعن  اننأل  نآلا  نوظوظحم  نحن 

لدعم نأب  رهجلا  اننكو  .ضعبلا  انضعب  ىلع  اهب  انيضق  ةيملاع  برح  رخآ  ىلع  دعب 

، نمزلا نم  دقع  لك  عم  مظنم  لكشب  اًيجيردت  صقانتي  بورحلا  نع  مجانلا  تايفولا 

يعولاو ةينالقعلا  نم  ةديدج  ةلحرم  انلخد  اننأب  لوقلل  نيرظنملا  ضعب  عفد  م 

ةركف ىلع  ًاثك  ركبم  تقولا  نأ  قدصبو  دقتعأ  ينكل  رشبلا ، ام ب  ةيملاعلا  ةقادصلاو 

رشبلا نأ  حجرملا  نمو  ةخألا ، ةيملاعلا  برحلا  نم  دعب  اوفاعتي  رشبلا   نأل  هذهك ،
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.ديدج نم  اهنشل  طقف  نورضحتي 

ىلع اهقتاع  عقي  ءاطخأل  جئاتن  يه  بورحلا  عيمج  نأ  ىلإ  لصوتأ  نأ  ىنأ 

، ماع لكشب  يرشبلا  لشفلاو  ةيرشبلا  ءاطخألا  نع  ثدحتي  باتك  يف  نيعم ، صاخشأ 

ءوضلا طلسي  بورحلا  هب  ضيفت  يذلا  ماعلا  ءارهلاو  ةدودحملا  ىؤرلاو  ىضوفلا  نكل 

اهنوكل ةفاضإلاب  ةعينشلا ، ءاطخألا  باكترال  ةيلخادلا  ةثوروملا  رشبلا  ةردق  ىلع  ةدشب 

عيمج قلطنم  اهنإ  ءامدلا ، كفسل  ةيعمج  ةبغر  يه  برحلا  .اهتاذ  دحب  رفتُغي  ًالعف ال 

.ىرخألا ءاطخألا 

اهتيمست ةداعإ  بجي  يتلاو  ةهشلا ، شداق  ةكرعم  نم  لضفأ  لاثمل  دوجو  ال 

ءاضقلا زيلجنإلا  ررق  ماع 1625 ، يف  . Piss-Up of Cádiz ربكأ ةقدب 

لوألا زلراشت  بكلا  هنبا  ًاكرات  وتلل ، يفوت  دق  سداسلا  سميج  كلملا  ناك  .نابسإلا  ىلع 

ليجنإ عضوو  هتكلمم  ديحوت  هاضق يف  مكحلا  ليوط يف  خيرات  دعب  مكحلا  يسرك  ىلع 

اوضفر ح  اينابسإ  هاجت  ةنيغض  زلراشت  لمح  .تارحاسلا  ةقحالمو  هل  بسانم 

، هسأر نادقفل  ةياهنلا  يف  هتداق  يتلا  هتيلقع  ىلع  لدي  م  مهتمأ ، نم  هجيوزت 

ىلع تاراغ  نشو  ةدقلا  ةسردملا  قرط  عابتا  هؤاقدصأو  وه  ررقو  رأثلا ، بلطف 

.تيكيرمألا نم  مهلصي  ناك  يتلا  ةضفلاو  بهذلا  لك  ةقرسل  نابسإلا 

يدنلوهو يزيلكنإ  يدنج  فلأ  رشع  ةسمخب  ةلمحم  ةنيفس  ةئام  وحن  ترحبأ 

اودوعيل اوجرخي  و  برحلل ، اوجرخي  و  اينابسإ ، برغ  بونج  يف  شداق  جيلخ  ىلإ 

تلظلا رحب  ءارو  نم  دئاعلا  ابسإلا  لوطسألا  ىلع  اوطسيل  اوجرخ  لب  بئاخ ،

.زونكلاب ًالمحم 

يف مهب  تعطقت  لبسلا  نأ  ةجرد  ىلإ  ناك  ميظنتلا  ةلق  نم  اوناك  مهنكل 

رطضاف برشلل ، ءام  الب  فاك ، ماعط  الب  مهدالب  نم  اوجرخ  دقل  قيرطلا ، فصتنم 
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نم ًالدب  ءاملاو  ماعطلا  نع  ثحبلاب  دونجلل  حسلا  ىلإ  مهدئاق ، ليسيس ، دئاقلا 

ىلإ نورفاسي  ح  ةداع  زيلكنإلا  هب  موقي  ا  هدونج  ماقف  نابسإلا ، ىلع  ةراغإلا 

ةليوط فوفص  براشملا يف  ىلع  اودفاوتو  ةبلاو  ذيبنلا  نع  ثحبلا  اوعرش يف  جراخلا ،

.مهركس اوقرغو يف 

ررقو هل  ادب  يذلا  القعلا  رارقلا  ذختا  هدونجل ، ىرج  ام  ليسيس  كردأ  ح 

ضرأ ىلإ  راحبإلل  نفسلا  ىلإ  ةدوعلاو  باحسنالاب  هلاجر  رمأو  اًما ، ةلمحلا  ءاغلإ 

اوناك ًابيرقت  مهنم  اًفلأ  نكل  هرماوأل ، مهمظعم  عاصنا  .ةزهلا  لايذأ  نورجي  نطولا 

لصو نأ  ىلإ  شداق  تاناحلا يف  لوح  نوعكستي  اولظ  مهنأ  ةجرد  ىلإ  ةدشب  نيرومخم 

.اًعيمج مهولتقو  نابسإلا 

.اينابسإ وزغ  ارتلكنإ يف  تلشف  اذكهو 

ربع ةلشافلا  ةيركسعلا  تالمحلا  مهأ  نم  هذه  ةيزيلكنإلا  شداق  ةلمح  دعت 

كس فلألا  عوضوم  ذخأن  اذإ   يرظن  ةهجو  نم  اًدج  ةديج  ودبت  اهنكل  خيراتلا ،

رفاسن نحنف  مويلا ، اهب  موقن  ةيحايس  ةلحر "  " يأب هبشأ  ودبتو يل  لب  رابتعالا ، عب 

دقفن مث  ةلثلا ، ىتح  ركسنو  ركسن  لب  بجي ، ك  كانه  لكأن  الو  ام  ناكم  ىلإ 

انوذح اذإ  .ةيجذو  ةلطع  هنإ  انرمغي ، نزحلاو  دوعن  مث  مهنع  عيضنو  انءاقدصأ 

الب عكستلاو  اهذيبن  برشو  ةيداعملا  نادلبلا  تاناحلا يف  وزغل  انتاوق  انلسرأو  مهوذح ،

، لضفأ ًاناكم  اعلا  ناكل  انيتأ  ثيح  نم  اندع  مث  اهندمو ، اهارق  عراوش  يف  فده 

اذهب موقي  وروألا  داحتالا  نأب  تركف  تلكلا ، هذهل  يتباتك  عمو  .دعسأ  ًاناكم 

.لعفلاب

لصح ك  كراعملا ، ضرأ  ىلع  رثألا  غلبأ  هل  ناكو  ًهم  اًرود  لوحكلا  بعل  دقف 

تناك ماع 1788 . يف  سبيسناراك ، اهمسا  ناك  يتلاو  ةقيقحو ، قحب  ةكرعم  نكت  امل  
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اًددع دقف  يواسمنلا  شيجلا  نأ  رابتعالا  عب  انذخأ  ام  اذإ  كراعملا  عظفأ  نم  كلت 

فرعي عقاولا ،  يفو  ةكرعملا ، ضرأ  ىلع  هرغ  رهظي  نأ  نود  هدونج  نم  ًالوهم 

اًرضاح ناك  شيجلا  كلذ  نأب  ةينثعلا ، ةيروطاربمإلا  شيج  وهو  يداعملا ، شيجلا 

.ناوألا تاوف  دعب  ىوس  ناكملاو  دعوملا  كلذ  مهتاقالمل يف 

يتلاو سبيسنراك ، ةنيدم  نم  ًاليل  هباحسنا  قيرط  ىلع  يواسمنلا  شيجلا  ناك 

ةيماح ترشنف  ينثعلا ، سيساوج  مهظحالي  الأ  لواحم  اينامور ، يف  اًيلاح  عقت 

ىضوفلا قلخل  ينثعلا  لوصوب  ديفت  ةعئاش  اهسفن  ةينامورلا  ةقطنملا  نم  ةيلحم 

حالس طابض  نم  ةعومجم  نأ  ىرخأ  ةصق  يورت  نيب  باحسنالا ، ةيلمع  عيرستو 

، يدناربلاب ًالمحم  حالفلا  كلذ  ناكو  قيرطلا ، ىلع  ايشالاو  نم  حالفب  اوقتلا  ناسرفلا 

، غلاب ناسرفلاو  دونجلا  سحأف  اًدج ، ًاليوط  ناك  مهموي  نأل  هعم  ةحارتسالا  اوررقف 

، مهطابضك ةحارتسالاو  يدناربلا  لوانت  نوقحتسي  مهو  اًضيأ ، ًاليوط  اًموي  اوضق  دقف 

.يديلقت ..غ  لكشب  رومألا  تهتناو  لذعلا  فيسلا  قبسف 

مهدحأ قلطأ  تعقو ح  ةبيصملا  نأ  ىلع  عيمجلا  قفتي  ببسلا ، ناك  هم 

دونجلا دقتعا  .كارتألا  ..كارتألا  اًحئاص : هيلع  درلل  رخآ  قلطأف  ءاوهلا ، ًايران يف  اًرايع 

تطقسو جرملاو  جرهلا  داسو  رانلا  قالطإب  اوأدبو  لعفلاب  اولصو  كارتألا  نأ  ىراكسلا 

طسو .ةيكرتلا  تاوقلا  نم  برهلا  لواحي  هنأب  شيجلل  ادب  يف  ىلتقلا  نم  ةلئاه  دادعأ 

ببسب ىرخألا  ىلع  تيماحلا  ىدحإ  تضق  ةديدشلا ، ةلثلاو  ىضوفلاو  ةملظلا  كلت 

.رمخلاو بعتلا  ماهوأ 

دق مهنم  ديدعلا  ناك  نيدوجوم ، كارتألا غ  نأب  مهنم  نوثكلا  كردأ  نيحو 

دق مهتنوؤم  تناكو  ترمد ، دق  مهعفادمو  ةعردملا  مهتابرع  تناكو  بره ، وأ  تام 

ثثج ىوس  اودجي  يلاتلا ،  مويلا  كارتألا يف  لصو  حو  .لحولا  تيمر يف  وأ  تدقف 

.رمدملا مهركسعم  اياقبو  يواسمنلل  ىصُحت  ال 
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ذإ بك ، لكشب  برحلا  ةكراشملا يف  فارطألا  رئاسخلل ب  تاريدقتلا  فلتخت 

.اوحرج دق  نأب 1200  رخآ  لوقي  يف  اوحرجو ، اوتام  ديدعلا "  " نأ رداصملا  دحأ  لوقي 

اودقف مهنأ  هئاقدصأ  دحأل  ةلاسر  يف  اثلا  فزوج  يواسمنلا  روطاربمإلا  رقأ  دقو 

ددع نأ  رداصملا  مهأ  دحأ  رّدقو  .ةيعفدملا  نم  ةلماك  عطق  ثالثو  مهمايخ  عيمج 

دحأ هعرتخا  هب  غلابم  مقر  هنكل  ليتق ، فالآ  ةرشع  ىلإ  لعفلاب  لصو  دق  وملا 

.ةيبذاجو ةراثإ  كا  هتصق  لعجيل  خرؤملا 

عيمجلا نكل  نورخآ ، ت  سانلا و  ضعب  تام  ام ، ةكرعم  تعقو  ةجيتنلاب ،

.خيراتلا ةكرعم يف  ىبغأ  تناك  اهنأب  نوقفتم 

.برحلا ةيبابض  ةرابعب : بدألا  فصوي يف  ام  هنأ  دقتعأ 

برحلا غربسرطب يف  راصح  اهسفنأل يف  شويجلا  ةزه  ىلع  رخآ  لاثم  انيدل 

ةنيهم ةسكن  ىلإ  اًديجم  اًيكيتكت  اًرصن  داحتالا  تاوق  تلوح  نيح  ةيكيرمألا ، ةيلهألا 

ةرصاحمو ةنصحتم  ةيداعملا  ةيلارديفلا  تاوقلا  تناك  .لابلا  ىلع  رطخت  ال  ةقيرطب 

ةنيصحلا مهتعلق  ناردج  مدهل  ةقيرطل  طيطختلا  يف  اًرهش  اوضقف  نصح ، لخاد 

تحت مدق  لوطب 500  مجانملا  تارممل  هباشم  رمم  رفح  ىلإ  اوهتناو  ةدحاو ، ةروان 

.هتحت تارجفتملا  نم  ةلوهم  ةيمك  ةعارزو  نصحلا 

ماع 1864، نم  وينوي  / ناريزح موي 30  حبص  جالبنا  عم  ناردجلا  اورجف  حو 

اهرطق 170 ةرفح  جتنأو  يلارديفلا  تاوق  نم  تائم  لتقو  عيمجلا ، راجفنالا  أجاف 

، راجفنالا راثآ  ىلإ  لوهذب  قيدحتلا  نم  ةقيقد  ثالث  دعبو  اًمدق ، ثالث  قمعب  اًمدق 

دونجلا نأل  اذهك ، يتكت  موجه  ىلع  ةبردم  نكت  يتلا   داحتالا  تاوق  تمجاه 

بسنب دئاقلا  بغري  ملف  جونزلا ، نم  ءادوسلا ، ةرشبلا  يوذ  نم  اوناك  قحب  بردملا 

ةرشبلا ضيبلا  دونجلل  حسلاو  بنج  ىلع  فوقولاب  مهرمأف  جونزلا ، دونجلل  رصنلا 
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تاوقلا تعفدناف  .بوعشلاو  ممألا  مامأ  لجخلاو  جرحلا  نم  اًجورخ  طقف ، مدقتلاب 

.ةموؤشملا ةرفحلا  وحن  ةرشابم  تعفدناو  ةعقوملا  ىلإ  ءاضيبلا 

.كلذك نكت  اهنكل   ةكرعملا ، ءاهنإل  ناكم  ةرفحلا خ  نأ  دئاقلا  بسح  ار 

ىتح راجفنالا  ةمدص  دعب  مهكسا  نم  اًضعب  نويلارديفلا  دونهلا  داعتسا  نأ  ام 

جورخلا نم  مهلثم  اونكمتي  نيذلا   ءادعألاب  جعت  ةرفحب  نيرصاحم  مهسفنأ  اودجو 

مهئالمز زيزعتل  رارمتساب  نولصي  يداحتالا  دونج  ناك  ..تادادمإلا  فقوتت  .اهنم  

نم جانلا  لاتق  نع  اوزجع  ةرفحلا  ىلإ  اولصو  نم  نأ  وه  ىرج  ام  نكل  ةدعو ، اًددع 

.يلاردفلا شيجل  اومضناو  درمتلا  اونلعأف  مهعم ، ديدشلا  مهفطاعتل  راجفنالا ،

.ةرفح لخاد  رصاحم  دحأ  لاتقل  جرخن  نأ ال  سردلا  اذه  نم  ملعتن 

وه يتكتلا  رحلا  ملعلا  وسرادو  طابض  اهملعتي  يتلا  سوردلا  مهأ  نإ 

ةريزج ةموكح  هتملعت  سرد  مهأ  اذه  ناك  .كراعملا  يف  راصتنالل  تالاصتالا  ةيمهأ 

تيسن ح  ماع 1898 ، ةينابسإلا يف  ةيكيرمألا  برحلا  ءانثأ  يسلطألا  طيحملا  ماوغ يف 

.برحلا عالدناب  مهربخت  نأ  اينابسإ  ةيرعتسالا يف  مهتموكح 

ركش ةلاسر  ةيركسعلا  ةريزجلا  ةدايق  تهّجو  اذه ، يفارخلا  رظنلا  دعبل  ةجيتن 

نصح مامأ  عفدم  ةقلط  ةرشع  ثالث  اهقالطإ  ىلع  ةلتاقملا  ةيكيرمألا  برحلا  نفسل 

لثملاب يف ةيحتلا  در  نوعيطتسي  مهنأل ال  مهنم  ترذتعاو  ميدقلا ، ابسإلا  زورك  اتناس 

.ةريزجلا نم  رخآ  فرط  ةدوجوم يف  عفادملا  نأل  لاحلا 

ةريزجلل ناكيرمألا  لسرأ  ةلاسرلا ، اهتراثأ  يتلا  ةحلاو  كابترالا  نم  ةرتف  دعب 

، ةريزجلا ةمجاهمل  رانلا  نوحتفي  اوناك  لب  ماوغ ، ةريزجل  ةيحت  عفادملا  اوقلطي  مهنأب  

نونوبغملاو نوروعذملا  ةريزجلا  طابض  لسرأ  .مايأ  لبق  لعفلاب  تعلدنا  برحلا  نأل 

اوقلتي مهنأب   ةمجاهملا  تاوقلل  ناكيرمألا  ىدل  برح  ىرسأ  اوحبصأ  مهنأب  مهروعشل 
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برح ب عوقو  نع  ءيش  يأ  نوفرعي  مهنأو ال  نيرهش ، نم  كأل  اينابسإ  نم  ةلاسر  يأ 

، هلعف مهيلع  بجي  ام  ةليوط  ةرتفل  ترمتسا  تالسارم  يف  نافرطلا  شقان  .فرطلا 

ةنيفسلا ناطبقل  ًادق  اًقيدص  ناك  رجاتلا  كلذ  نأل  يلحملا  راجتلا  دحأ  دوجوب 

.ةيكيرمألا

.اذه انموي  ىلإ  يرمألا  مكحلا  تحت  تيقبو  ةليلق  مايأ  دعب  ماوغ  تملستسا 

سورد نم  ملعتن  ال  ةيخيراتلا ، انئاطخأ  نم  ملعتن  ال  نحن  يرشب ، سنجك 

ىلإ ةيرخسلاو  قنحلا  ثت  ةخراصلا  ةلثمألا  ضعب  نكل  اذه ، ملعي  عيمجلا  .خيراتلا 

نويلوبان أطخ  ررك  رلته ح  لعف  ك  ةطاسب ، لكب  رفتُغت  اهنأل ال  ةحيضفلا ، ةجرد 

، هسفن رركتملا  هططخم  لشفأ  يذلا  أطخلا  اًماع ، لبق 129  هبكترا  يذلا  لتاقلا 

.ايسور وزغ  ةلواحم  أطخ  وهو  اهلماكب ، ابوروأ  لالتحال  هتطخ 

ناك امل  يلوغملا  وزغلا  وه  ايسور  وزغ  خيراتلا يف  ربع  حجن  يذلا  ديحولا  وزغلا 

وزغلا نآلا ، اهفرعن  يتلا  ةلودلا  ايسور  نكت  نيح   سور ، نافيكب  اهتقو  فرعي 

ايسور وزغ  نويدنلوبلا  لواح  .قحال  لصف  ىس يف  ليثم ك  هل  سيل  يذلا  يلوغملا 

مهنكل تاونس ، ةدعل  وكسوم  ىلع  ةرطيسلا  نم  لعفلاب  اونكو  لبق ، نم  اًضيأ 

اوبرج نيذلا  يديوسلا  عم  يواسأم  لكشب  رمألا  ىهتنا  نيب  ةياهنلا ، يف  اورحدنا 

نم انل  دب  .دبألا ال  ىلإ  ةيديوسلا  ةيروطاربمإلا  ءاهنإ  هنع  جتن  م  ةدحاو ، ةرم  مهظح 

.اًدبأ ايسور  وزغ  لواحت  ال  سردلا : ملعت 

كل نكي  هنأل   رلته ، ةطخ  نم  فيفط  لكشب  لضفأ  نويلوبان  ةطخ  تناك 

قوفتل ةجيتن  ةقثلا  دشأ  هرصن  نم  اًقثاو  ناك  هنأ  ك  اهيلع ، دنتسي  ةقباس  ةبرجت  يأ 

ةصرف ايسورل  هوزغ  يف  ىري  ناك  كلذل ، ةفاضإلاب  .تقولا  كلذ  يف  يركسعلا  هشيج 

، ايناطيربل يداصتقالا  نويلوبان  راصح  ضوقي  ناك  يذلا  ردنسكلأ ، رصيقلا  نم  ماقتنالل 
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هب ملسملا  نم  .ايسورل  ةفاضإلاب  نويلوبان  ىلع  يصعتست  تناك  يتلا  ةديحولا  ةلودلا 

ب برحلا  عالدنال  اًببس  تسيل  ةفيلحلا  لودلا  ةدعاسمو  يراجتلا  رظحلا  رسك  نأ 

هيلع ىضق  يذلا  نويلوبان  أطخ  نأ  نسلا ، كلت  لك  دعب  لوقن  نأ  نآلا  اننك  .تلود 

ةيملسلا تاضوافملاو  ةيسامولبدلا  قرطلا  عابتا  نم  ًالدب  ايسور  ىلع  برحلا  نش  وه 

.هبيلاسأ دحأ  اًموي  نكي  راوحلا   نكل  ةلكشملا ، نم  ءاهتنالل 

ايناطيرب وزغ  نم  نمضأو  هيلع  هأ  ايسور  وزغ  نأب  اهموي  دقتعا  هنأ  دب  ال 

ال هرظن -  ةهجو  نم  لقألا -  ىلع  ةيرب  ًابرح  تناك  اهنأل  كاذ ، هرارق  ذختا  ح 

، يسورلا سقطلا  ةعيبط  مهفي  ناك  هنأ  رابتعابو  .برحلا  لوطسألا يف  لوخد  يعدتست 

ةثالثلا زواجتي  نكي  يذلاو   برحلا ، نشل  بسانملا  تقولل  ةمات  ةيارد  ىلع  ناك  هنإف 

سورلا رابجإو  وكسوم  ىلإ  ةرشابم  فحزلا  يضتقت  ةيجيتارتسا  عضوف  ماعلا ، نم  رهشأ 

اوناك يذلا  ةقزترملا  ةهجاوم  بردملاو يف  زفحتملا  هشيج  ىلع  اًدمتعم  اهنع ، عافدلا  ىلع 

.سورلا نويطارقتسرألا  اهكل  يتلا  ةديحولا  تاوقلا 

اهبتكت ةياغلل ح  ةعئارو  ةمكحم  ودبت  يتلا  ططخلا  نم  ةدحاو  هذه  تناك 

ًالدبو .اهل  ططخ  رومألا ك  ىلع س  دمتعت  اهنكل  نيرخآلا ، ىلع  اهولتتو  قرو  ىلع 

نيدافتم اوعجارتو  اوعجارت  مث  تابقع ، الب  مدقتلل  لاجملا  مهل  سورلا  حسفأ  كلذ ، نم 

ح ةيسنرفلا  تازيزعتلا  ىلع  قيرطلا  نودسي  يف  كراعملاو ، ةرشابملا  تاهجاوملا 

ةجيتنلا يغت  ىلع  ناوألا  تاف  .مهنع  ًالدب  ةمهملاب  ماقو  ءاتشلا  لح  نأ  ىلإ  اهلوصو ،

نم اونكمتي  نأ  لبق  عيقصلا  مهصرق  ةيسورلا ، ةبعللا  ةيهام  نويلوبان  كردأ  نيح 

ضرأ ىلإ  مادقألا  ىلع  اًيشم  ةدوعلا  ىلع  مهربجأو  رطخلا ، ةهوف  نم  مهتاوق  بحس 

ةحيضفلا كلت  تحتف  .جولثلاو  دربلل  ىعرص  تاقرطلا  ىلع  اوكلاهتيل  ةديعبلا  نطولا 

هل نكي  يذلا   يزاغلا  دض  كرحتلل  لاجملا  تحسفأو  ابوروأ  ةيقب  تادايق  مامأ  اًقيرط 

.نويلوبان ةياهن  تأدب  انه ، نمو  .لبق  نم  فعض  ةطقن 
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وزغ ةبوعص  كردأ  نأ  دعب  فقوملا  سفن  يف   1941 ماع هسفن  رلته  دجو 

يف كلذب ، حمسي  يذلا  ماعلا  نم  ديحولا  تقولا  سفن  ايسور يف  وزغ  ررقف  ايناطيرب ،

اوعقو دق  ناملألا  ناك  .ايناطيرب  وزغ  نع  ليدبك  اهسفن  كلت  ةنوعلملا  رهشأ  ةثالثلا 

، ةيزانلا ةيلقعلا  لمحي  ناك  هنكل  تاونسب ، كلذ  لبق  ايسور  عم  مالس  ةيقافتاو  ةضيرع 

.يعويشلا هركي  وه  ناكو  يعويش ، سورلا  ناكو 

ةيكذ ةطخ  ىلإ  لصوت  هنأ  نظو  ةيبغلا  نويلوبان  ةيجيتارتسا  رلته  سرد 

سفن فييكو يف  دارغنينيل  مجاهو  ماسقأ  ةثالث  ىلإ  هشيج  مسقف  .هفلس  أطخ  يدافتل 

لعف ك  ءاتشلا  تاراشإ  ىلوأ  عم  عجارتي  و  وكسوم ، هيف  مجاه  يذلا  تقولا 

نأ وه  هظحالي  امو   ةيثراك ، كلت  هتارايخ  تناك  لاتقلا  عباتو  دمص  لب  نويلوبان ،

.ةفلتخم ةروصب  عقاولا  ضرأ  ىلع  مجرتتس  تناك  لعفلاب ، ةيكذ  هل  تدب  يتلا  هتاكيتكت 

كراعملا حبري  نأ  ةدح ، ىلع  لك  ةعيرسو ، ةقعاص  ةروصب  مهتمجاهمل  ططخي  ناك 

، نويلوبان هبكترا  يذلا  أطخلا  سفن  .مايأ  لالخ  ماتلا  مهرايهنا  ضرتفاو  ةعرسو  ةلوهسب 

فطعنم يأ  دوجو  نابسحلاب  عضو  دق  نكي  اهل ،  دارأ  ستس ك  هططخ  نأب  مهولا 

.يسورلا ءاتشلا  هضرفيس  يذلا  بعرلا  لهاجتو  ثادحألل ، رخآ 

هعالطا رلته  ةموكح  ةدوجوملا يف  تادايقلاو  طابضلا  نم  ديدعلا  رودق  ناك 

ىلع ظفحتي  ناك  هنكل  هيلع ، يضقتو  شيجلا  هجاوت  نأ  نك  يتلا  تاعلا  ىلع 

ةرداب يأب  رعشي  هئارزوو ح  هطابض  برقأ  اهيلع  علطي  الو  هسفنل  اهيقبيو  هططخ 

مهيلع بذكي  ناك  .عون ك  يأ  نم  ضقن  وأ  راكنتسا  ةراشإ  يأ  وأ  مهلبق ، نم  كش 

ةسرطغلا اهل : عبار  ال  ناكرأ  ةثالث  ىلإ  دنتست  هتارارق  تناك  .هاري  ام  ذفنيل  ًانايحأ 

لمرلا هسأر يف  نفدو  القعلا ، طيطختلا  تاينمألا ال  ىلع  مئاقلا  طيطختلاو  ةقئافلا ،

.هؤاطخأ هرصاحت  ح 
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ماع 1944. ايسور  نم  املألا  باحسنالا 

 

جئاتنل ىدأ  م  نويلوبان ، تاططخم  بويعل  ةلثم  هططخ  بويع  تناك 

ةعساش تاحاسم  ىلع  ناملألا  ىلوتسا  ذإ  .ثكب  ربكأ  ناك  اهاياحض  ددع  نأ  الإ  ةلثم ،

ضرتفا اوراهنيو ك  اورحدني  سورلا   نكل  كراعملا ، ضعب  اوحبرو  ةيجيتارتساو 

ناملألا اوكرتو  ةقورحملا  ضرألا  كيتكت  اومدختسا  لب  رلته ، هعضو  يذلا  ويرانيسلا 

نوكل ال  دونجلا  نأب  عيمجلل  حضتاو  ءاتشلا  لح  نأ  ىلإ  نوؤاشي  ك  نوحرسي 

دمجت عنام  لئاوس  ىتح  الو  ..ةبسانم  تادعم  الو  دربلا ، ةهجاومل  ةالم  سبالم 

عيقصلا ةمواقمو  دربلا  هجو  يف  دومصلاب  هدونجل  رلته  رماوأ  حلفت  .مهتابابدل  

ىلع يسورلا  ءاتشلا  ىضق  ..ديدج  نمو  .دوشنم  رصن  يأ  ليصحت  لاتقلا يف  ةلصاومو 

لالتحا ىلع  رداق  هنأ  روصت  هدئاق  نأل  راك ، لكشب  ابوروأ  يضارأ  مظعم  لتحا  شيج 

.رحاسلا ىلع  رحسلا  بلقناف  هتلودل ، اهمضو  ايسور 
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الب موجهب  هنيع ، تقولا  يف  ايناملأ -  ةفيلح  نابايلا -  تماق  كلذ ، لك  قوفو 

اكيرمأ تناك  برح  ىلإ  ىمظع  ةوق  مدق  تّرجو  يرمألا  ربراه  لب  ءانيم  ىلع  عاد 

برحلا حبرتس  تناك  روحملا  ىوق  نأب  نآلا ، لوقلا  اننك  .اهيف  لخدتلا  مدع  لواحت 

نأ تبثي  .ربراه م  لب  ءانيم  ىلع  ةراغإلاو  ايسور  وزغ  يبغلا ، نيرارقلا  نيذه  الول 

انأو نايحألا ، ضعب  ديعبلا يف  ىدملا  ىلع  ةيرشبلل  ديفم  ةحيحصلا  تارارقلا  ذاختا  مدع 

.رلتهب ًابجعم  تسل  كنأ  انه  ضرتفأ 

نأ فورظلا  تتبثأ  ئداهلا ، طيحملا  ينابايلا يف  عم  ناكيرمألا  كبتشا  حو 

ىتح يف ىضوفلاو  رعذلا  رشنو  بارطضالا  نم  وج  قلخ  ىلع  لعفلاب  ةرداق  برحلا 

ةريزج ةلاح  لصح يف  ام  اذه  .كراعملا  نيدايم  نع  دعبلا  لك  نيديعبلا  سانلا  لوقع 

نابايلا قيرطلا ب  فصتنم  عقت يف  يتلاو  ئداهلا ، طيحملا  لش  ةلزعنملا يف  اكسيك 

.ةدحتملا تايالولل  ةبسنلاب  ىمظع  ةيجيتارتسا  ةناكم  تاذ  تناك  اهنأ  الإ  اكسالأو ،

ماع برحلا  ةورذ  نابايلا يف  هيلع  تلوتسا  تريزج  نم  ةدحاو  ةريزجلا  كلت  تناك 

لالتحا تحت  مهيضارأ  اهيف  عقت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  اهنأل  ناكيرمألا ، عزفأ  م  ، 1942

اًبعرم رمألا  ناكو  يناطيربلا ، عم  عارص  يف  اوناك  نيح  ماع 1812 ، ذنم  يبنجأ 

.ةياغلل ةديعبو  اًدج  ةغص  تناك  اهنأ  عم  مهيلإ  ةبسنلاب 

ةداعتسال ماع 1943  يدنكو  يرمأ  يدنج  فلأ  نوثالثو  ةعبرأ  دعتسا 

يتلا تاباصإلاو  رئاسخلا  نم  يفاعتلا  ةلحرم  يف  نولازي  ال  اوناك  مهنأ  مغر  ةريزجلا ،

ءامدلا نم  ثكلا  تكفس  ثيح  ةبيرقلا ، وتأ  ةريزج  ةداعتسا  ةكرعم  نم  مهب  تقحل 

ةكرعملا نأ  نم  نيدكأتم  ةداقلا  ناك  .توملا  ىتح  اودمصو  اولتقتسا  ينابايلا  نأل 

نم رشع  سماخلا  يف  مهبراوق  مهب  تسر  نيحو  دودحلا ، دعبأ  ىلإ  ةسرش  نوكتس 

دمجتم ميحج  .فيثك يف  يعيقص  بابض  ةقراغ يف  ةريزجلا  نأ  تاوقلا  تدجو  بآ ،

لجرك اهقيرط  تاوقلا  تقش  اًما ، ةيؤرلا  اهعم  ترذعت  حايرو  راطمأ  طسوو  ..كاذك 
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تحار مث  ماغلألا ، يدافت  هنيع  تقولا  يف  لواحم  ىلوألا ، ةرملل  ًاناكم  أطي  ىمعأ 

بابضلا هافخأ  ام  مهل  نتو  بوصو ، بدح  لك  نم  مهيلع  رمهنت  ةيرانلا  تارايعلا 

نم ءتحالاو  مدقتلل  ةتيمتسملا  اهتالواحم  تاوقلا  تعبات  .مهتيؤر  نك  ءادعأ ال  نم 

، ةعاس نيرشعو  عبرأ  ةدمل  اًبيرقت  ةريزجلا  فصتنم  عقت يف  ةيبار  فلخ  صانقلا  نان 

نيدانملا تاوصأو  ةيرانلا  تارايعلاب  ةجوزمملا  ةيعفدملا  فئاذقلا  نم  ةقوج  مهبحاصت 

.ةياغلل مهنم  ةبيرق  ةينابايلا  تاوقلا  نأب  تاعئاشلا  نورشني  نيذلا 

ىلتقلا ثثج  ّدعل  ةصرفلا  مهتتأ  حو  بابضلا ، عشقنا  ح  يلاتلا ، مويلا  يفو 

اوناك مهنأ  ةرملا ، ةقيقحلا  اوكردا  اًحيرج ، نوسمخو  ًاليتق  نورشعو  ةينا  ىحرجلاو ،

 - مهنأو ًابيرقت ، عيباسأ  ةثالث  لبق  اهورداغ  ينابايلا  نأو  ةريزجلا ، ىلع  مهدحو 

.ضعب ىلع  مهضعب  رانلا  نوقلطي  اوناك  نويدنكلاو -  ناكيرمألا 

..دحاو ءيش  ءانثتساب  موهفم ، هنكلو  اًفسؤم  أطخ  ةثداحلا  هذه  رابتعا  اننك 

مهنأ طوبهلا  نم  عيباسأ  لبق  لعفلاب  ةيلمعلا  ةداق  ربخأ  دق  ةيوجلا  ةبقارملا  قيرف  ناك 

نع اولج  ينابايلا  نأب  نودقتعي  مهنأو  ةريزجلا ، ىلع  اباي  طاشن  يأ  نوظحالي  ال 

نأب مهسفنأ  ءعزلا  عنقأ  وتأ ، ةريزج  ريرحت  ةبرجت  دعب  نكلو  .لعفلاب  ةريزجلا 

مهتركفل زيحتلاو  ةبقارملا  ريراقت  ضفرل  مهعفد  م  اًدبأ ، اوعجارتي  نل  ينابايلا 

مهتركف نم  نيدكأتم  اوناك  دقل  .لقعلا  توصل  عتسالا  نم  ًالدب  ودعلا  نع  ةقبسملا 

ةديدج عالطتسا  ةلوجل  جورخلل  ةيوجلا  ةبقارملا  ضرع  اوضفر  مهنأ  ّدح  ىلإ  ةقبسملا ،

مدع سرد  همسا  ةثداحلا ، هذه  نم  سرد  ملعت  نم  انل  دب  ال  .ققحتلل  مهلجأ  نم 

.اهقفو سلاو  تاضارتفا  عضو 

ةياهن نم  ةليلق  عيباسأ  لبقو  ماع 1945 ، ناسين  رهش  يف  كلذ ، نم  ماع  دعب 

هايملا ةسارحل  ةيرودب  ىلوألا ، اهتعلطب  موقت   U-1206 ةيناملألا ةصاوغلا  تناك  برحلا ،

حطس تحت  مايأ  ةعست  تضمأ  دق  تناكو  دنالتوكس ، لحاس  قرش  لش  ةيميلقإلا 
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ايجولونكتلا تاعارتخا  هيلإ  تلصوت  ام  رخآ  ىلع  يوتحت  ةصاوغلا  تناك  .رحبلا 

ةرخاف ةيرصع  ضيحارم  ىلع  يوتحت  تناكو  ةقيشرو ، ًةعيرس  تناك  نفلا ، تاعادبإو 

كلذ دعب  اهيمرل  ةصاخ  ةيواح  اهنيزخت يف  نم  ًالدب  رحبلا  ضرع  ىلإ  تالضفلا  ظفلت 

.ءانيملا وسرلا يف  دعب 

ىلإ ةياغلل ، ةدقعم  تناك  اهنأ  يه  ةديحولا  ةرخافلا  ضيحارملا  ةلكشم  تناك 

هراضحإو سدنه  لاصتالل  ناسين  / ليربأ نم  رشع  عبارلا  رطضا يف  ناطبقلا  نأ  دح 

تالضفلا ةحئار  نأل  ضاحرملا ، نم  تالضفلا  فرص  ةيفيك  فرعي  هنأل   ةصاوغلا  ىلإ 

ةوطسلاو ةنازرلا  نم  وج  ضرف  ديري  هتروصقم ح  ءرملا يف  هب  بغري  ام  رخآ  يه 

يفو تالضفلا ، فرص  نم  سدنهملا  نكمتي  ظحلا ،  ءوسلو  .ةدايقلا  اهيضتقت  يتلا 

تقرغف ام ، ةسكاعم  ةيكيناكيم  ليغشتب  ماق  اهنم  صلختلل  ةميقعلا  هتالواحم  مضخ 

.ةيرشبلا تالضفلاو  رحبلا  هايم  نم  جيز  ناطبقلا  ةروصقم 

فيرصت عارذل  ةهباشم  ةيلآ  عارذ  بيكرتب  ةلئاقلا  ةركفلا  بحاص  فرعأ  انأ ال 

ةيسكع ةقيرطب  رحبلا  هايم  بحستو  ةمهملا ، سكعب  موقت  اهنكل  اًما ، تالضفلا 

ضيحارملا كلت  عضو  ررق  يذلا  صخشلا  سفن  هنأ  دقتعأ  ينكل  ةروصقملا ، ضيفتل يف 

.اًما تايراطبلا  قوف 

رومألا نكل  ةيافكلا ، هيف  ا  ًائيس  تالضفلاب  ناطبقلا  ةروصقم  قارغإ  ناك 

ىلإ تلصوو  لفسألا  قباطلا  ىلإ  ةنسآلا  هايملا  تحشر  ح  ةرطيسلا  نع  تجرخ 

تايمك تقلطأف  تايراطبلا  عم  تالضفلاو  ةنسآلا  هايملا  تلعافت  .ةصاوغلا  تايراطب 

ءاملا حطس  قوف  وفطلا  ىوس  همامأ  ادب  ناطبقلا  دجي  .نيرولكلا   زاغ  نم  ةتيمم 

ضرع اهرجهو يف  اًما  ةبكرملا  ءالخإل  اًفسآ  رطضاف  ءادعألا ، نفس  مامأ  هسفن  فشكو 

تالضفلا اهتقرغأ  ةنيفس  رخآو  لوأ  اهنأ  ىلع  خيراتلا  بتك  اهمسا يف  ةباتكو  طيحملا ،

.ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ضيحارملا يف  ايجولونكتو  ةيرشبلا 
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ةدقعم تايجولونكت  عضو  مدع  نع  ةياغلل  ةمهم  اًسورد  ملعتن  نأ  انه  اننك 

يصع ام  ليغشت  ىلع  اننيعي  لعتسالل  ليلد  دوجو  الب  ةروصحم  ةقلغم  نكامأ  يف 

اهيذؤي نأ  نك  ّع  ةيسيئرلا  ةيتحتلا  ةينبلا  داعبإ  ةرورضل  ةفاضإلاب  ةينقتلا ، نم  انيلع 

.هتفارطل الإ  لاثملا  اذه  ركذأ  ..كعم   اًحيرص  نوكأ  .انتالضف و  نم 

يف نكلو  يركسعلا ، حاجنلل  يساسأ  لماع  وه  ةطخ  عضو  نأ  حضاولا  نم 

جنرطشلا ةبعل  تبعل  اذإ  .ةياغلل  ةرهبمو  ةركام  نوكت  نأ  ةطخلل  نك  نايحألا  ضعب 

ةيارد ىلع  نوكت  نأ  لمتحملا  نمف  ثكب ، كلذ  نم  لضفأ  لكشب  ام  صخش  دض 

خف مصخلا يف  رصحل  تاروانم  ًاليوط يف  ًاتقو  يضقت  رومألا : اهب  ست  يتلا  ةيفيكلاب 

اذه .كمصخ  كرحتي  ال ح  كرحتت ، مزهتس ح  كنأو  كعقوأ ، هنأ  كردتل  ةياغلل ، ذ 

عم تاروانملا  كلتب  ماق  هنأ  الإ  مانتيف ، رافان يف  يه  يسنرفلا  لاجلا  هلعف  ام  وه 

ةطخ عضو  دقف  نويلبان ، قباسلا  هنطاوم  لعف  ك  جنرطشلا ، عطق  نم  ًالدب  سانلا 

.هل ةموسرملا  تاوطخلاب  ودعلا  مايق  ىلع  دمتعت  ةيلاثم 

تاوقلاب اًما  ةرّمدمو  ّةلذم  ةزه  قاحلإ  ماعلا 1953  يف  رافان  فده  ناك 

مكحلا دض  ةرئاث  ةدرمتم  تاوق  تناك  يتلاو  هنيم ، تيف  اهدوقي  يتلا  ةيعويشلا 

تاضوافم يف  ةضراعملا  ةموكحلا  فقوم  فعضيل  ايسينودنإل ، يسنرفلا  يرعتسالا 

يف ةديدج  ةيسنرف  ةدعاق  رافان  دئاقلا  ىنب  .مهل  ّخف  بصن  ررقف  ةلبقملا ، مالسلا 

تناك .ةكرعملل  مهجاردتسا  لواحو  هنيم ، دادمإ  طوطخ  ددهت  اهنكل  ةيئان ، ةقطنم 

ةزيم يمانتيفلا  حنم  م  تاباغلاب ، اًما  ةّوسكم  ةيلاع  لابجب  ةطاحم  ةدعاقلا 

ناك .تاعفترملا  نم  ةيسنرفلا  ةدعاقلا  ةرصاحمو  راجشألا  فلخ  ءابتخالا  ىلع  ةردقلا 

نأ ينعي  م  معدلا ، تاوقو  تادادمإلا  عيمج  نع  اًديعب  ديدجلا  يسنرفلا  عقوملا 

يضتقت تناك  ةطخلا  نكل  يمانتيفلل ، ةبسنلاب  لهس  فده  اهمدتو  ةدعاقلا  لالتحا 

حالس مهّد  نأو  تاباغلا ، نم  مداقلا  ودعلا  ةيسنرفلا  ةروطتملا  ةحلسألا  قحست  نأب 

١٣٨



مهنأ رابتعاب  ةمهملاب ، ةيسنرفلا  ةيعفدملا  موقت  نيب  هنوجاتحي ، ا  يسنرفلا  ناطلا 

ةطخ تناك  .ةباغلا  ىلإ  مهعفادم  رج  ىلع  يمانتيفلا  ةردق  مدع  نم  نودكأتم 

.ودعلا لوصو  اورظتناو  ةدعاقلا  رافان  لاجر  ىنب  .ةياغلل  ةمكحم 

اذام نكلو ، ..دحأ  مهمجاهي  .لصحي   ًائيش   نكل  ..رهشأل  اورظتناو  اورظتنا 

؟ ءانثألا هذه  نولعفي يف  ودعلا  لاجر  ناك 

تاوقلا نأو  لاغدألا ، ىلإ  مهتيعفدم  حالس  نولقني  اوناك  مهنأ  ةرتف  دعب  حضتا 

ةعطق اهلقنو  عفادملا  كيكفت  ىلع  يلحملا  ةقطنملا  ناكس  عم  تنواعت  ةيمانتيفلا 

.ةديدجلا اهنكامأ  ديدج يف  نم  اهبيكرتو  ةقهاشلا  لابجلاو  ةفيثكلا  تاباغلا  ربع  ةعطق 

راظتنال اًعيمج  اوسلج  مث  هططخم ، نم  ىلوألا  ةلحرملا  نم  يمانتيفلا  شيجلا  ىهتنا 

ناطلا حالس  ةكرح  تلشو  طلا  ةيسنرفلا يف  تاوقلا  تقرغ  نأ  امو  راطمألا ، مسوم 

اوناك نيذلا  رافان  لاجر  عفادملا  نان  تتغاب  .ةوق  نم  اوتوأ  ام  لكب  مهومجاه  ىتح 

حالس يأ  الب  ةرواجملا  ىرقلا  يلاهأ  نم  يراحتنا  راظتناب  ةبالخلا  ةعيبطلا  نوخرتسي يف 

.نمزلا اهيلع  افع  قدانب  ىوس 

تاوقلا اهيلع  تضقنا  مث  لصاوتم ، نيرهش  ةدمل  ةيسنرفلا  تاوقلا  ترصوح 

نأ دح  ىلإ  بك ، دح  ىلإ  اًجرحمو  ًالوهم  ةزهلا  مجح  ناك  .اهتلتحاو  ةيمانتيفلا 

لالقتسا ىلع  لوصحلل  هتلود  ةدعاسم  عاطتسا  هنيم  نأو  تطقس ، ةيسنرفلا  ةموكحلا 

مت ..نوفرعت  كلذ ك  دعب  رومألا  تراس  مث  .ةيلشلا  ايسينودنإب  مويلا  فرعي  تاب  ام 

تاوق ىلإ  بونجلا  تناك يف  يتلا  هنيم  تاوق  ةيقب  تلوحتو  تلود ، ىلإ  مانتيف  ميسقت 

ةدحتملا تايالولا  تررق  .جنوك  تيف  مسا  تحت  ةيبونجلا  ةموكحلا  دض  ةدرمتم 

ةيداعملا ةدرابلا  برحلاب  مهعالطضا  ببسب  بونجلا ، يف  اهئافلح  ةدعاسمل  لخدتلا 

اهنأب ةيكيرمألا  ةموكحلا  رمأ  حاضتفال  ىدأ  م  تقولا ، كلذ  يعويشلا يف  راشتنالل 

برحلا ترمتسا  .ةيسنرفلا  ةموكحلا  نم  اهتفلاس ، نم  بورحلا  ًالاح يف  لضفأ  تسيل 
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، ناسنإ يالم  ةثالث  لتق  تببستو  نمزلا ، نم  نيدقع  نم  كأل  كلذ  دعب  ةيمانتيفلا 

.نايدولا دحأ  اًخف يف  يمانتيفلل  بصن  رافان  يه  نأل 

تايلوحلا راظنم  نم  ءاركنلا  ةيسنرفلا  ةزهلا  هذهل  ىلإ  انرظن  ام  اذإ 

نم رخآ  يمامأ  طخ  درجم  تناك  اهنأ  حضتيسف  ةيلاتقلا ، تالجسلاو  ةيركسعلا 

اهنأل ةدرابلا ، برحلا  مضخ  تيزلا يف  ىلع  رانلا  بصت  تناك  يتلا  ةثكلا  رانلا  طوطخ 

مهراكفأل مهزيحت  مهدوقي  سانلا  نم  ةغص  ةعومجم  ىلع  ًايقيقح  ًالاثم  انل  مدقت 

.ىمظع بورح  ىلإ  ةقبسملا 

 

ريزانخلا جيلخ 

جيلخ ربع  ابوك  لالتحا  اولواح  ح  ناكيرمألا  اهبكترا  يتلا  ةثراكلا  تسيل 

هتاططخم ذيفنتل  ًالاجم  دجي  يذلا  يعمجلا  كفتلا  نع  اًيط  اًيكيسالك  ًالاثم  ريزانخلا 

ةغللا ًالصأ يف  ةملكلا  هذه  عارتخال  ىدأ  يذلا  ببسلا  يه  لب  طقف ، عقاولا  ضرأ  ىلع 

هب تماق  ام  ىلع  ءانب  سفنلا  ملع  ثحابلا يف  سيناج  جنفرإ  اهحلطصا  دقف  .ةيزيلكنإلا 

.ثراوك نم  هل  تلصوت  امو  يدينك  سيئرلا  ةموكح 

ربع لجخلل  ةثم  ةثداح  كأ  ديكأتلاب  يه  هذه  ريزانخلا  جيلخ  ةيلمع  نإ 

ةثداح تاقافخإلا ، نم  ةدتمم  ةلسلسب  لفاحلاو  ليوطلا  ةدحتملا  تايالولا  خيرات 

تسيل ةثداحلا  هذه  نكل  مهل ، ةرواجم  ةغص  ةريزج  ةموكحب  ةحاطإلا  اهيف يف  اوبغر 

زاهج ءارش  يه  ىبغألاو  برغألا  ةثداحلا  .اذه  انثحب  يف  قيقد  نوكن  برغألا  

لديف لايتغا  اهلعتسال يف  تايوخرلا  نم  ةلوهم  تايمكل   CIA ةيزكرملا تارابختسالا 

.اهخيخفت ربع  ورتساك 

نيداعملاو ابوك  نم  يفنملا  صاخشألا  نم  ددع  بيردت  ةطخلا  تضتقا 
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ابوكل اكيرمأ  لالتحا  ططخم  يف  بك  رود  مهل  نوكيل  هيلع ، نيرئاثلاو  ورتساكل 

نونطاوملا دهاشي  حو  ماحتقالا ، متي  ح  دعب ، يفو  .ناطلا  زاهجب  موعدملاو 

موقي ةلهلهملا ، ةيبوكلا  تايشيليملا  ىلع  ةلوهسب  رصتنت  يهو  ةيكيرمألا  تاوقلا 

اًرابتعا مهيلإ  رظنلاو  ةطخلاب  اوعلطضا  نيذلا  يفنملا  يبوكلا  ءالؤه  ةيحتب  ناكسلا 

نوتصني مث  نايغطلا ، ةوطس  نم  نيررحمو  حتاف  مهنأ  ىلع  ةظحللا  كلت  نم 

اهوذفن يف يتلا  ةطخلا  سفن  يهو  ةطيسب ، ةطخ  .يعويشلا  دض  نوروثيو  مهرماوأل 

.لبق نم  اليتاوغ 

قابس نوسكين يف  دراشتير  ىلع  يدينيك  بلغت  تناب ح  رايهنالا  رداوب  نكل 

معادلاو قباسلا  سيئرلا  بئان  نوسكين ، نأ  ساسأ  ىلع  تعضو  ةطخلا  نأل  ةسائرلا ،

.يوضيبلا بتكملا  ديدجلا يف  سيئرلا  نوكيس  ةطخلل  يساسألا 

لتحا نم  اًقلق  ناكو  ةثك ، طاوشأب  نوسكين  نم  اًشيط  لقأ  يدينيك  ناك 

ىلع بجي  .تايغتلا  ضعب  ءارجإ  ىلع  رصأف  تييفوسلاو ، برغلا  برحلا ب  عالدنا 

ناطلا يف حالس  لخدت  مدع  ينعي  م  نتكلا ، يط  ىقبي  نأ  ةطخلل  يرمألا  معدلا 

م ةيناكسلا ، تاعمجتلا  نع  ديعب  ناكم  ىلإ  طوبهلا  ةطقن  لقنب  رمأ  ك  ذيفنتلا ،

.فطاوعلاب ةعوفدم  ةيبعش  ةروث  مايق  لتحا  داعبتساو  يرشبلا  رودلا  ضيوقت  ىنع 

اهلعجي م  ةيساسألا  اهلماوع  تدقف  ةطخلا  نأ  ةطقنلا  كلت  اًحضاو يف  ناك 

عيمجلا نكل  ةموكح ، يأل  ةبسنلاب  اهفذح  ةرورض  ينعيو  حاجنلل ، اهنم  لشفلل  برقا 

دحأ حرطي  .نكي   ًائيش   نأكو  اهيف  للخلا  نطاوم  مغر  اهفنأتساو  اهيف  كفتلا  عبات 

هفذح مت  ام  مغر  اهحاجنل  ةقبسملا  تاضارتفالا  عيمجلا  دمتعاو  ةلئسألا ، نم  ديزملا 

اوضراع نيذلا  يدينيك  ةموكح  يراشتسم  دحأ  رجنسلش ، رثرآ  خرؤملا  ركذ  دقو  .اهنم 

ناك هنأو  ضرتفملا ،" عجإلا  هدوسي  بيرم  ّوج  يف   " ت تاعتجالا  نأ  ةطخلا ،

هنأ ىلإ  راشأو  ةياغلل ، ةيبغ  ةطخ  تناك  ةطخلا  نأ  اهنيعب  ةنوآلا  كلت  اًمزاج يف  دقتعي 
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، ةطخلا كلت  ءابغ  ىلإ  ةراشإلا  يلشف يف  حرش  يننك  ال  : " تاعتجالا كلت  دحأ  لاق يف 

كلت فورظ  ىلإ  ةراشإلاب  الإ  ةلوجخلا  ةلئسألا  ضعب  حرطب  ىوس  اهنيح  ةكراشملا  مدعو 

تاعتجاب اًعيمج  انررم  فصنم ، نوكن  و  اهيف ." دئاسلا  ماعلا  ّوجلاو  تاشقانملا 

.هذهك

لعفلاب ح راهنا  ةطخلا  كلت  راهنيو يف  ءوسيو  لشفي  نأ  نك  ناك  ام  لك 

مجاه دقف  ماع 1961 . ليربأ  / ناسين رهش  مايأ  نم  موي  يف  ذيفنتلا ، زيح  تلخد 

ودبتل ةيفختم  اوغاراكين  نم  ةلتاقم  تارئاطب  ةيوجلا  ورتساك  تاوق  نويبوكلا  نويفنملا 

طوبه ةيلصألا  ةطخلا  تضتقا  .ةيكيرمألا  تاوقلا  نم  معد  يأ  نود  ةيبوك ، تارئاطك 

كانه نم  اعلل  رايطلا  نلعي  نأو  يبعش ، ناكم  طسو  يمايم ، يف  تارئاطلا  ىدحإ 

مدت .هسفنب   ةيوجلا  دعاوقلا  جفت  ىلع  همزع  نعو  وكلا  شيجلا  نع  هقاقشنا 

ةيبوك ةرئاط  نكت  ةرئاطلا   نأ  نودهاشملا  كردأ  ام  ناعرسف  ًاليوط ، ةليحلا  كلت 

.ًالصأ

حضتفا ليللا ، ميهب  يف  اًرس  يرجي  نأ  هب  ضرتفي  ناك  يذلا  طوبهلا  نأ  ك 

اوماق نيذلاو  ديصلاب ، نولغتشي  نيذلا  يلحملا  ناكسلا  ب  هربخ  رشتناو  ةعرسب 

مهتيحت نم  ًالدب  موعزملا  نيرئاثلا  ىلع  رانلا  اوقلطأو  راذنإلا  تارافص  ليغشتب 

ةركذلا ةعاذإ BBC يف  عم  هل  لاصتا  اريروم يف  ويجرويج  لاق  .مهديجو  مهناضتحاو 

..لالتحا اذه  ..بابش  اي  اوهبتنا  : " ناجلاب حاص  هنأ  كلت ، لالتحالا  ةلواحمل  سمخلا 

نأ لالتحالا  تاوق  تظحال  ام  ناعرسو  مهورذحا ." ..اندالب  لالتحا  نولواحي  مهنإ 

تدازو هلالتحا ، مهل  نك  ناكم  بعصأ  وه  ًالوأ  هلالتحا  يف  اوركف  يذلا  ئطاشلا 

صوصخلا ح هجو  ىلعو  مهيلع ، رانلا  تحتفو  ةيبوكلا  تاوقلا  تلصو  هتبوعص ح 

يف ةيكيرمألا  ةموكحلا  مهتدافأ  ك  ةلهلهم  تاوق  نكت  تاوقلا   كلت  نأ  اوكردأ 

يتلا  ةيبوكلا  تارئاطلا  ترهظ  مث  .ةزهجمو  ةبردم  ةكستم  تاوق  لب  اهفصو ،
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.كش الب  كلذ  لعفتس  اهنأب  قبسملا  ةموكحلا  ديكأت  مغر  ةفيزملا  تارئاطلا  اهرمدت 

معدل ةداحلا  سمأب  ئطاشلا  كلذ  ىلع  ةرصاحملا  ةيكيرمألا  تاوقلا  تناك 

، مايأ ةدعل  ئطاشلا  ىلع  اوقلعف  ..كلذب  حرصي  يدينيك ،  قلقلا ، سيئرلا  نكل  ّيوج ،

.ىرخألا ولت  ةصاصر  صقانتت  ةخذ  عم  عافدلا ، تاوق  عم  سأيب  كبتشم 

نأ عيمجلل  حضاولا  نم  تابو  مايأ ، ةثالث  لاونملا  اذه  ىلع  عضولا  رمتسا 

يدينيك زواجتف  يتامارد ، يركسع  لخدت  نود  ئطاشلا  كلذ  رداغت  نل  تاوقلا 

ناك تقولا ، كلذ  لولحب  .مهتدعاسمل  يوج  لخدتب  رمأو  رمحلا  هطوطخ  عيمج 

مهدحو يف مهتكرتو  مهتلذخ  ةيكيرمألا  ةموكحلا  نأب  اورعش  دق  نويبوكلا  نورايطلا 

ةرادإلا نم  ناك  ف  قفتا ، ك  اوطي  و  رماوألل  لاثتمالا  اوضفرف  توملا ، ةهجاوم 

رمأ فاشكنا  نم  فواخملا  عيمجب  طئاحلا  ضرع  تبرض  اهنأ  ىوس  ةيكيرمألا 

هتدايق نم  نيرايط  لاسرإب  ينطولا  امابالأ  سرح  ترمأو  ةعمعملا ، كلت  اهتكراشم يف 

.ةيكيرمأ تالتاقم  ططخملا  بسح  اهمعدتس  يتلاو  ةفيزملا ، تارئاطلا  كلتب  قيلحتلل 

ىلع ةطبارملا  تاوقلل  رئاسخ  الب  ًاباحسنا  نمضت  نأ  تاوطخلا  كلتل  نك  ناك 

، ءايكذألا مهيدعاسمو  نوكنحملا  طابضلا  كئلوأ  ةدايقلا ، سلجم  ءاضعأ  نكل  ئطاشلا ،

قرفلا تارئاطلا ، هنم  قلطنتس  تللا  تقطنملا  ب  تيقوتلا  قرف  باسح  اوسن 

نع فلتخم  تقو  تارئاطلا يف  نم  لك  تقلح  اذكهو ، يمايمو ، اوغاراكين  ينمزلا ب 

.ةيبوكلا نانلا  لباو  تحت  طوقسلاب  اهنم  ثكلل  ىدأ  م  اًدبأ ، ايقتلت  ىرخألا و 

، ةيملاع ةيركسع  ةكوحضأل  ةدحتملا  تايالولا  شيج  ليوحتب  رمألا  ىهتنا 

ةموكحلا ترطضا  .هدنع  يرمأ  سأ  فلأو  ظنلا ، ةعطقنم  ةوق  ىلع  ورتساك  ةزايحو 

.مهريرحتل رالود  نويلم  سمخ  نم  كأ  عفدل  كلذ  نم  تاونس  دعب  ةيكيرمألا 

ذاختا هئاطخأ يف  نم  يدينيك  ملعت  ةيهاكفلا ، ةيحرسملا  هذهل  اجيإلا  بناجلا 
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خيراوصلا ةمزأ  لولح  عم  كلذ  نم  ةنس  دعب  عمجأ  اعلا  ناكس  ذقنأ  م  تارارقلا ،

يأرلل خوضرلا  مدع  تملعت  ةيكيرمألا  ةموكحلا  نأ  ىلع  هللا  ركشنو  .ةيبوكلا 

.ةحضاو وأ  ةفيدر  ةطخ  نود  تارابختسالا  هدوقت  يذلا  يعجلا 

 

خيراتلا ةيثبع يف  بورحلا  كأ 

 

ولدلا برح 

ماع انولوبو  انيدوم  يتنيدم  ب  تبشن  ةكرعم  يف  صخش  افلأ  َلُِتق 

شيج رصتنا  .انولوب  رئب يف  نم  اًولد  اوقرس  انيدوم  دونج  ضعب  نأل   1325

.رخآ اًولد  اوقرس  مث  انيدوم 

رابجنز دض  زيلكنإلا  برح 

ىلوتسا ح  ةعاسلا ، عابرأ  ةثالث  لالخ  تهتنا  خيراتلا ، برح يف  رصقأ 

، يناطيربلا ةقفاوم  ةزايح  نود  ةطلسلا  يسرك  ىلع  يرابجنز  ناطلس 

ثالثو نثل  عفادملاب  نويناطيربلا  هفصقف  لملا ، رصقلا  نصحتو يف 

.همكح ةرتف  تهتناو  رصقلا  نم  برهف  ةقيقد ،

مدقلا ةرك  برح 

برح ىلإ  سارودنهلاو  رودافلسلا  ب  دمألا  ليوطلا  رتوتلا  لوحت 

مدق ةرك  ةارابم  ءانثأ  بعشلا  نايلغ  رجفنا  ماع 1969 ح  ةيقيقح 

.فرطلا تعمج 

زيكنج نذأ  برح 
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نم كأ  ترمتساو  ماع 1731  ارتلكنإو  اينابسإ  ب  برحلا  تعلدنا 

ةنصارق نأل  سانلا  نم  فالآلا  تارشع  ةايحب  تدوأو  نمزلا  نم  دقع 

ىتح برحلا  كلت  ثأت  دتما  .اطيرب  ةيرحب  ناطبق  نذأ  اوعطق  نابسإ 

ىلع رثأ  م  يواسمنلا  شرعلا  برح  ىلإ  تاونس  رشع  دعب  لصو 

.تقولا كلذ  ابوروأ يف  كلم  عيمج 

تسطلا برح 

دض ةروثب  ماق  يذلا  نبالا  حتافلا ، مايليو  نبا  سوتروك  تربور  ناك 

مونلا ةفرغ  تسط  اغرفأ  نيذللا  هيوخأ  نع  خألا  وفع  دعب  هدلاو 

.هسأر قوف  تالضفلا  ىلع  يوتحي  ناك  يذلا 

يبهذلا شرعلا  برح 

برغ يتناشألا يف  بعشو  ةيناطيربلا  ةيروطاربمإلا  برحلا ب  تعلدنا 

هوعضو يذلا  يسركلا  نم  اطيربلا  يماسلا  مكاحلا  رمذت  ايقيرفأ ح 

شرع وهو  مهب ، صاخلا  يبهذلا  شرعلا  ىلع  سولجلا  بلطو  هل 

نكل برحلا  نويناطيربلا  حبر  .هيلع  سولجلاب  دحأل  حمُسي  سدقم ال 

.لاوحألا لكب  يسركلا  ىلع  سولجلا  نم  نكمتي  مكاحلا  
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ةياغلل ةعئار  ةيرعتسا  ةلفح 

 

وه ةديدج ، قافآ  نع  ًااد  ثحبلاو  فاشكتسالا ، ىلع  ناسنإلا  هاركإ  نإ 

عيمج انتمومع يف  ءانبأو  انسنج  راشتنا  ببسلا يف  وه  اذه  .ةزيمملا  انصئاصخ  ىدحإ 

اعلل ًالكش  تطعأ  يتلا  ةعفادلا  ةوقلا  اهنإ  .ةيروطت  ع  ةضمغ  يف  اعلا  ءاحنأ 

فالآل نايحألا  نم  ثك  يف  لداعلا  غو  يوضوفلاو  يبغلا  جتنملا  وهو  ثيدحلا ،

.بورحلاو رعتسالاو  ةراجتلاو  ةرجهلا  نم  نسلا 

راحبإلا يف ىلإ  سوبمولوك  رفوتسيرك  عفد  ام  فاشكتسالا  ةبغرلا يف  كلت  تناك 

فاطملا هب  يهتنيل  ماع 1492 ، يف  ةغرافلا  ةعساشلا  ءاقرزلا  يسلطألا  طيحملا  هايم 

.قمحأ رماغم  يأك  رهشأ  ةعضب  دعب  روخصلاب  مادطصالاب 

ىلع فاشكتسالا ،» رصع   » ةداع هيلع  قلُطي  ام  ةيادب  نم  اًبيرق  ماعلا  كلذ  ناك 

لعفلاب نوشيعي  نيذلا  صاخشألا  دحأ  نكت  اذإ   اًيقيقح  ًافاشتكا  ناك  هنأ  نم  مغرلا 

ةراجتلا قرط  ىلع  ةيلوغنملا  ةيروطاربمإلا  ترطيس  .اهفاشتكا  متي  يتلا  نكامألا  يف 

نوعاطلا نم  جيزم  لضفب  ايساروأ ، نم  ًابك  اًءزج  لمشتل  ايسآو  ابوروأ  ب  ةيربلا 

نع ثيدحلاب  رخافتت  تناك  يتلا  ابوروأ ، نإف  اذكهو  .ةينثعلا  ةيروطاربمإلا  ءوشنو 
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ًالدب رحبلا  ىلع  اهينيع  بصن  رحبلا  تعضو  تاولا ، يدايصو  ةفرعملاو  ايجولونكتلا 

ًاثيدح تفشتكملا  تكيرمألاو  ايقيرفإو  ايسآ  يف  ةراجتلل  كرحمك  أدب  امو  .كلذ  نم 

.وزغلاو لالتحالا  ةعزن  ىلإ  ةعرسب  لوحت 

قيرط نع  تكيرمألا  فشتكا  سوبمولوك  نأ  بك  دح  ىلإ  عيمجلا  فرعي 

نع هثحب  ءانثأ  أطخلا  قيرط  نع  يبيراكلا  رحبلا  ةقطنم  ىلإ  لصو  هنأو  ةفدصلا ،

كانه نكلو  .ايقيرفأل  ونجلا  سأرلا  لوح  فافتلالا  نود  دنهلا ، ىلإ  رصتخم  قيرط 

هنأ ةعئاشلا  صصقلا  ىدحإ  لوقت  .هئطخ  لوح  ةئطاخلا  ميهافملا  نم  ثكلا  اضيأ 

هذه يف  ضرألا ؛ ةيورك  دكؤت  يتلا  ةقطرهلا »  » ةيرظنب اًقثاو  ناك  هنأل  قحم ، هنأ  تبثأ 

ةفاح ىتح  راحبإلاب  هيلع  موكحم  هنأ  نطولا  يف  نوصلخملا  ىقمحلا  دقتعا  ءانثألا ،

صاخشألا مظعمو   ) تقولا كلذ  ابوروأ يف  ملعتم يف  صخش  لك  ناك  عقاولا  .اعلا يف 

كلذ اوفرع  دقو  ةيضرأ ، ةرك  نع  ةرابع  ناك  اعلا  نأ  اًما  كردي  اًضيأ ) ملعتملا  غ 

ةلحر نم  ماع  نم 200  كأ  لبق  ةعئاش  ةفرعملا  كلت  تناك  .اًدج  ةليوط  ةرتفل 

هتاباتك يف  يضرع  لكشب  اهمدختسي  ينيوكإلا  ساموت  وهاللا  ناكو  سوبمولوك ،

نم ةتباث  ةيلقأ  اذه  انموي  ىتح  كانه  نأ  ىلإ  رظنلاب  .عيمجلا  هلبق  ءيش  ىلع  لاثمك 

دق ةحطسملا  ضرألا  ةيرظن  نإف  ةيمسرلا ، ةصقلا  نوككشي يف  اولاز  ام  نيذلا  سانلا 

ةعومجم ططخت  ماع 2019 ، .رشع يف  سماخلا  نرقلا  تناك يف  نآلا ك  ةيبعش  نوكت 

نوكت نأ  يغبني  يتلاو  ةحطسم ، ضرألا  نأب  نمؤملل  ةيرحب  ةلحر  ميظنتل  ةاوهلا  نم 

.مهتايرظن رابتخال  مهل  ةثم  ةصرف 

عورشم يف  كشلا  .ضرألا  ةيورك  لوح  فالخ  كانه  نكي  ال ،  لوقأ : اذهل 

رفوتسيرك نأ  يه  ةلكشملا  تناك  .اًما  فلتخم  ردصم  نم  ءاج  سوبمولوك 

.ةلطعم باسح  تاودأ  ىلع  دمتعا  هنأل  اًما  تاباسحلا  أطخأ يف  سوبمولوك 

طيحم غلبي  مك  تلأسمل : ةيصخشلا  هتاباسح  ىلإ  اهلماكب  هتطخ  تدنتسا 
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نأ جتنتسا  ةيحان ، نم  .باوجلا  باسح  أطخأ يف  دقو  .ايسآ  ةحاسم  غلبت  مكو  ضرألا ،

حاير بوبه  عمو  ةقيرطلا ، هذهبو  لعفلاب ، هيلع  يه  م  ثكب  ربكأ  تناك  ايسآ 

.يلعفلا اهعقوم  نم  قرشلا  ىلإ  لايمألا  نم  فالآ  ةدع  دعبت  نابايلا  نأ  عقوت  ةبسانم ،

لفلا لعأ  ىلإ  ةيضرألا  ةركلا  طيحمل  هتاباسح  دنتسا يف  هنأ  كلذ  نم  أوسألا  نكلو 

ةعئار ةيادب  هذه  نكت  .اغرفلا   ثك  نب  دمحم  نب  دمحأ  عساتلا  نرقلا  يسرافلا يف 

انويلا تايضايرلا  اعل  ةقد  كأ  تاريدقت  كانه  تناك  ثيح  هتاباسحل ،

أطخ نكي  اذه   نكل  .ماع  لبق 1700  ضرألا  طيحم  بسح  يذلا  سنيتثوتاريا ،

.مهألا سوبمولوك 

« ليم  » ةملكب اغرفلا  هفصو  يذلا  ءيشلا  نأ  هضارتفا  وه  ربكألا  هأطخ  ناك 

هنع ثدحت  ام  نكي  اذه   نكل  .اًمدق  يلاوح 4850  غلبي  يذلاو  امورلا ، ليملا  وه 

ب 6500 و7000 ام  حوارتي  يذلاو  رعلا ، ليملا  نع  ثدحتي  ناك  هنإ  لب  .اغرفلا 

ناك دقف  ةنيعم ، لايمأ  دعب  ىلع  ام  ًائيش  كانه  نإ  اغرفلا  لاق  امدنع  كلذل  .مدق 

سايق دحو  طلخ ب  دقل  .سوبمولوك  هّنظ  ثكب م  ربكأ  ةفاسم  عقاولا  ينعي يف 

دقتعا .ةيرخسلا  ىلع  ثعبي  اًدج  غص  جذو  ىلإ  انلصوت  اذكهو  اًما ، تفلتخم 

يتلا هتاباسح  بناج  ىلإ  .يقيقحلا  همجح  عابرأ  ةثالث  غلبي  انملاع  مجح  نأ  سوبمولوك 

نؤملاو ةدعلا  ّدعأ  هنأ  ةجيتنلا  تناكف  قرشلا ، ىلإ  لايمألا  نم  فالآ  ةدع  نابايلا  تلقن 

لثم تلكب  هيرصاعم  نم  ثكلا  هدقتنا  .اههجاو  يتلا  كلت  نم  ثكب  رصقأ  ةلحرل 

.هتاباسحب اعنتقم  لظ  هنكل  سيرك ،» اي  اعلا  مجح  باسح  تأطخأ يف  كنأ  دقتعأ  »

لعف امدنع  يبيراكلا  رحبلا  ةقطن  مدطصا  هنأ  هظح  نسح  نم  ناك  مومعلا ، ىلعو 

نكت يذلا   ناكملا  ةلماك يف  ةيفاضإ  ةراق  دوجو  ةيناكمإب  اًقح  دحأ  ركفي    ) .كلذ

لوح ئطاخلا  هضارتفا  نأب  انه  فيضن  نأ  رمألا  قحتسي  ار  طبضلاب .) ايسآ  هيف  عقت 

يزكرماللا كفتلل  ةديفملا  يحاونلا  ضعب  سكعي  اغرفلا  هنع  ثدحت  يذلا  ليملا  عون 

رفوتسيرك هلعف  ءيش  أوسأ  اذه  نكي  قداص :  نكنل  نكلو  سوبمولوك ! بناج  نم 
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.هتيلقعو هراكفأ  ببسب  سوبمولوك 

ناك ول  نوكي  نأ  اعلا  خيراتل  نك  ناك  فيك  لءاستن  نأ  يرغملا  نم 

.هتلحر يف  اًدبأ  قلطني  هنأ   ول  ..مث  نمو  تايضايرلا  يف  ًالاح  لضفأ  سوبمولوك 

.نآلا ةيلاغتربلا  نوثدحتي  نيذلا  صاخشألا  ضعب  ءانثتساب  ًاثك ، سيل  ار  وه : باوجلا 

ةلمح ليو  ناك   ) تقولا كلذ  ابوروأ يف  حالملاو يف  ةراحبلا  لضفأ  نويلاغتربلا  ناك 

نم قثاو  اوناك  يلاغتربلا  نأل  ًالوأ ، اهتضفر  لاغتربلا  نأل  طقف  اًينابسإ  سوبمولوك 

نم ةددعتم  ءازجأ  فاشكتسال  نوططخي  اوناك  مهنألو  هتاباسح ، ةميسجلا يف  ءاطخألا 

ماع ليزاربلا يف  ىلإ  لارباك  سيرافلأ  ورديب  لصو  دقو  .ةيلاتلا  تاونسلا  تكيرمألا يف 

، دنالدنوافوين وأ  روداربالا  ىلإ  امإ  لاير  روك  ناوخألا  لصو  ماعب ، كلذ  دعبو  .لعفلاب   1500

ءايشأ ىلإ  ةراشإ  قيقرك يف  مهعيبو  اًيلحم  اًنطاوم  فاطتخاب 57  روفلا  ىلع  اوماق  ثيح 

تاقالعلا ب خيرات  اًيقيقح يف  ًاقرف  ثدحيس  ناك  يذلا  رمألا  نإف  عقاولا ، .ةمداق يف 

دييقت نم  صخش ، يأ  اًيفرح  صخش ، يأ  نكمتي  نأ  وه  ديدجلا  اعلاو  ميدقلا  اعلا 

.هلباقي نم  لوأ  فاطتخا  وأ  لتقل  يعيبطلا  هعفاد 

يلعفلا يبوروألا  لوأ  جنكيافلا  ناك  سوبمولوك ، نم  نورق  ةسمخ  لبق 

ةرمعتسم نم  نوسكيرإ  فيإ  قلطنا  ثيح  تكيرمألا ، يف  ةنطوتسم  اوماقأ  نيذلا 

حجرملا نم  « ) ذيبنلا ضرأ   » ةدنلنيف هتيمست  اوررق  ام  ىلإ  لصوو  دنالنيرغ  جنكيافلا يف 

غو ةلحاقلا  دنالنيرغب  ةنراقم  دنالدنوافوينب .) ثيدحلا  رصعلا  يف  فرعي  ام  اهنأ 

ثيح جنكيافلل ، اًعئار  اًحتف  ةدنلنيف  تاباغ  تلثم  ..اذكهو  .قالطإلا  ىلع  ةّيلسملا 

قافآ تصلقت  ظحلا ، ءوسل  نكل  .تاونس  عضبل  ترهدزا  ةيراجت  ةرمعتسم  اوأشنأ 

زغنلياركس ك وأ  لوث ، بعش  نوكي  نأ  لمتحملا  نم   ) يلحملا ناكسلا  عم  مهتراجت 

.ضعبلا مهضعب  عم  اهيف  اوقتلا  يتلا  ىلوألا  ةرملا  ثدح يف  ام  ببسب  جنكيافلا ) اعد 

جنكيافلا دجو  ثيح  لجسملا ، خيراتلا  يكمألاو يف  يبوروألا  ءاقل ب  لوأ  اذه  ناك 
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، ءيشل .مهولتقف ال  ةبولقملا ، مهقراوز  تحت  نوماني  يلصألا  ناكسلا  نم  ةعومجم 

.ببس يأ  البو 

غ رمأ  وهو  جنكيافلا ، عم  ةراجتلا  ىلع  دعب  نويلحملا  ناكسلا  صرحي   

موهفم رمأ  اذهو  رخآلاو ، حلا  اكبتشا ب  فرطلا  نأ  ك  ةياغلل ، يعيبطو  برغتسم 

ضباقملا تاذ  مهفويس  مغر  عورم  لكشب  جنكيافلا  مزُه  كراعملا  ىدحإ  يفو  .اًضيأ 

.اهطوقس دنع  اًفيخم  اًجيجض  تثدحأو  لاجرلا  سوؤر  قوف  تقلح  يتلا  ةمخضلا ،

ول  ةكرعملا  نورسخيس  اوناك  مهنأ  ةجردل  مهودع  نم  ةياغلل  فوخلاب  جنكيافلا  رعش 

.ءادعألل اهييدث  ضرعب  سجنيليركس  مهدئاق  ةقيقش  تودسكيرإ ، سيديرف  مقت 

، دنالنيف ةنطوتسم  رهدزت  ةبارغ ،  لقألا  عئاقولا  نم  اهغو  كراعملا  هذهل  ةجيتنكو 

بجعلا ثي  امو  .نمزلا  نم  نيدقع  وأ  دقع  دعب  اهنع  جنكيافلا  ىلخت  .تفتخا  مث 

لوألا ماقملا  دوجولا يف  زيح  ىلإ  ترهظ  يتلا  اهسفن -  دنالنيرغ  ةنطوتسم  نأ  وه  اًقح ،

رم ىلع  اًيجيردت  ترثدنا  كانه -  ىلإ  َيُِفن  دق  فورعملا -  لتاقلا  رمحألا -  كيرإ  نأل 

.اهب مهمتها  جنكيافلا  دقف  ثيح  ةيلاتلا ، نورقلا 

لتق لعأ  عم  ةيلاثم  كأ  تناك  ول  ًاليلق ، فلتخم  لكشب  ثادحألا  تراس  ول 

نع ترفسأ  ةرمعتسملا  تناكل  .اًفلتخم  اًراسم  خيراتلا  ذختال  لعفلاب ، ىرج  لقأ م 

نك يتلا  تاراهملاو  فراعملا  لدابت  عم  ابوروأو  تكيرمألا  خسار ب  يراجت  قيرط 

ايجولونكتلا يف  ةوجفلل  نك  ناك  .بعشلا  ب  طالتخالا  نم  ديزم  ىلإ  يدؤت  نأ 

ةوجفلا يهو  ةيكيتامارد ، لقأ  نوكت  نأ  وأ  ةدوجوم ، نوكت  نأ ال  ةيركسعلا  ةوقلاو 

يكمألل نك  ناك  .اعلا  رعتساب  رشع  سداسلا  نرقلا  يبوروألل يف  تحمس  يتلا 

نم ًالدب  ميدقلا ، اعلا  ةيدعملا يف  ضارمألل  ةيندب  ةمواقم  ريوطتل  تقولا  اوبسكي  نأ 

.ىرخألا ةيراسلا  ضارمألا  عيمجو  ازنولفنألاو  حشرلل  سئارف  عوقولا 

، هتلحر نم  اثلا  يركب  وبأ  داع  ول  ثادحألا  ةروس  تفلتخا  ار  لثملابو ،
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ىنغأو ربكأ  ىدحإ  روطاربمإ  ناك  .رشع  عبارلا  نرقلا  يلام يف  ةيروطاربمإ  مكاح  وهو 

، ايقيرفإ برغ  نم  ًابك  اًءزج  ّتطغ  يتلاو  تقولا ، كلذ  اعلا يف  تايروطاربمإلا يف 

ئطاش كانه  ناك  اذإ  ام  لوح  هلوضف  ءاضرإ  لجأ  نم  هتاورثو  هشرع  نع  ىلخت  دقو 

عم ايبماغ ، ئطاوش  نم  يركب  وبأ  رحبأ  ماع 1312 ، .طيحملا يف  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع 

خرؤملا ضعب  معزي  .كلذ  دعب  دحأ  مهدهاشي  و  ةنيفس ، نم 2000  نوكم  لوطسأ 

هنإف  كلذ ، لعف  ول  ىتح  نكلو  ليزاربلا ، ئطاوش  ىلإ  لعفلاب  لصو  ار  هنأ  يلاملا 

لعأ يف  ام  دح  ىلإ  مساح  رصنع  ةدوعلا  ..قداص  نوكن  انوعدو  اًدبأ ، عجري 

.فاشكتسالا

انّقيض ام  اذإ  .هيلع  نحن  ا  رمألا  انب  ىهتنا  ارلو  اًدبأ ، فلتخي  ارلو  

تايروطاربمإ صصق  وه  ةيرشبلا  خيرات  مظعم  نأ  اندجول  ةيافكلا ، هيف  ا  انتسدع 

ءايشألا لك  بورحلاو -  ةماعزلاو  ةعارزلا  نأ  اندجولو  .اهنيب  ام  لتتقتو يف  رثدنتو  موقت 

قيرطلا كلذ  ىلع  مهألا  تسيل  تايروطاربمإلا -  ةدالو  ىلع  اهرودب  تدعاس  يتلا 

يتلا ططخلا  اهنأل  نكلو  ةيناسنإلل ، ططخ  عضول  دمألا  ةليوطلا  عفاودلا  ىوقأ  اهنأل 

برغلا ةناح يف  لاتقب يف  هبشأ  رمألا  .ام  صخش  اهررقي  نأ  درج  عيمجلا  اهيف  كراشي 

دعب صقرلل  سانلا  ةدوع  مدع  وهو  دحاو ، قرف  عم  مويلا ، نم  نرق  لبق  يرمألا 

.دبألا ىلإ  هل  ىرسأ  عوقولا  لب  راجشلا ، ءاهتنا 

ئطاوش ىلع  أطخلا  قيرط  نع  ايرام  اتناس  هتنيفس  سوبمولوك  قرغأ  امدنع 

زواجتي اهيلع  هلاحر  طح  يتلا  ةريزجلا  ناكس  ددع  ناك  ماع 1492 ، ديدجلا  اعلا 

لعأ يف  نابسإلا  مهلغتسا  نأ  دعبو  نيدقع ، نم  لقأ  لالخ  يفو  فالآلا ، تارشع 

ىقبت ام  اوعابو  اهليخت  انل  نك  يتلا  ةئبوألاو  ضارمألا  عيمج  مهل  اولقنو  بيقنتلا 

باسحلا ًالشاف يف  سوبمولوك  ناك  .مهنم  اًفلأ  ىوس 32  َقبي  قيقرلا ،  قوس  مهنم يف 

.مظعألا هتلكشم  نكي  يضايرلا   هءابغ  نكل  عبطلاب ،
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مهنإ ةرورضلاب ، خرؤملا  ةمهم  يضاملا  ىلع  ةيقالخأ  ماكحأ  رادصإ  سيل 

، يضاملا ّرم  فيك  حيضوتو  مهفل  ثادحألل ؛ قايس  عضوو  فصولاو  فشكلل  نوعسي 

.مويلا هيف  شيعن  يذلا  اعلا  ىلإ  تدأ  يتلا  ةكباشتملا  عارصلاو  ةطلسلا  تاكبش  عبتتو 

.ةريرش وأ  ةلضاف  ءايشألا  كلت  تناك  اذإ  ام  لوح  قيلعتلا  نود  كلذ  لكب  مايقلا  كنك 

رمألا نوكي  ام  اًردان  ءيش ، لك  عادصلا يف  ببسي  يذلا  ديقعتلا  ىلإ  رظنلاب  عقاولا ، يف 

يضاملا ةقيقح  ديدحت  نإف  ظحلا ، نسحل  .يضاملاب  قلعتي  ام  لك  ةفرعمل  ةياغلل  ًاطيسب 

ًائيس اقح ، ًائيس  ناك  رعتسالا  نأ  قفتن  انوعد  كلذل  باتكلا ، اذه  ةمهم  طبضلاب  وه 

رعتسالا نع  ةمجانلا  تايفولا  تاريدقت  دحأ  اًنسح ، طبضلاب ؟ هتلكشم  امو  .اًدج 

سفن هعضيو يف  صخش ، نويلم  ةافول 50  شي  هدحو  نيرشعلا  نرقلا  يف  وروألا 

تايروطاربمإلا هيف  تراهنا  يذلا  نرقلا  يف  اذه  وامو ، لاتسو  رلته  مئارج  ةناكم 

ريدقت كانه  تكيرمألا ، رعتسا  نم  كلذ  وحن  وأ  ماع  ةئاملا  لالخ  .ةيرعتسالا 

نم جيزم  ببسب  اوتام  ةراقلا  ناكس  نم  ةئاملا  يف  نأ 90  وهو  ام  دح  ىلإ  ظفحتم 

ديحولا ببسلا  .يالملا  تارشعب  رّدقي  مقر  وهو  يرسقلا ، لمعلاو  فنعلاو  ضرملا 

اوناك نيذلا  صاخشألا  ددع  ديدحت  ةبوعص  وه  اًديدحت  كأ  نوكن  نأ  نم  انعن  يذلا 

.هاندقف ام  ةقيقح  اًيلعف  فرعن  اننأ ال  يأ  لبق ؛ نم  كانه  نوشيعي 

درجم هنإ  لب  ةلصب ، ةقيقحلل  ت  ال  هتعاظف ، ىلع  هفرعن ، يذلا  ىلتقلا  ددعو 

عارتخا ةيقيرفألا ، قيقرلا  ةراجت  .هليخت  نك  ال  يذلا  لصألا  نع  خوسمم  مقر 

يف ةيسنج  علسك  رشبلا  عيبو  قيقرلا  ةراجت  بيذعتلاو ، لاقتعالا  تاركسعم 

رشب نم  اهيلع  ن  يضارألا  ءارش  ىلع  مئاقلا  ةيدوبعلا  ماظنو  ةينابايلا ، ةيروطاربمإلا 

لوطتو اكيرمأ ، ةينابسإلا يف  تارمعتسملا  اًدئاس يف  ناك  يذلا  ةلبقملا  لايجألل  مهثيروتو 

اهيبأ ةركب  نع  تاراضحلا  وحم  ةفاضإ  اننك  .برهن  الب  ةقناخ  ودبتو  بعرلا  ةحئال 

ام يذلاو  ىرخأ ، نكامأ  يزتل  اهنكامأ  نم  ةلئاهلا  تاولا  بيرهتو  خيراتلا  مدتو 

شيعت يذلا  ناكملا  بسح  مويلا  ةنميهملا  ةيرصعلا  ةحارلا  بيلاسأ  اًيلج يف  هارن  لازن 
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.هيف

، ةيرشبلا هب  تماق  لعف  أوسأ  لازي  الو  رعتسالا  ناك  ..لبق  نم  تلق  ك 

.كلذ نع  رذتعأو  نيثكلل ، عتمم  باتكلا غ  نم  لصفلا  اذه  نأ  فرعأو 

ةبقح فصتنم  يلاحلا يف  تقولا  شيعن يف  اننكل  اذه ، ةباتك  ردجي   ار ال 

دئاوف نأ  يه  راصتخاب ، ةجحلاو  .اذ  نحن  اهو  اهدعب ، ام  يف  سيلو  رعتسالا 

ةينبلا ءانبو  مهتاداصتقا ، ثيدحت  مهتيرذو -  نيرمعتسملل  ةبسنلاب  رعتسالا 

قوفت نوناقلا -  ةدايس  موهفم  لاخدإو  ةيبطلاو ، ةيملعلا  ةفرعملا  لقنو  ةيتحتلا ،

اذه ال نإف  اهانلّمج ، همو  ةجحلا  تناك  هم  نكل  .تبكترا  يتلا  ةفسؤملا  ءاطخألا 

غ ساسألا ؛ يف  ةرضحتم  نكت  ةرمعتسملا   بوعشلا  نأب  ءاعدالا  يف  صخلتي  لازي 

ةدافتسالل ةيافكلا  هيف  ا  ةروطتم  غو  مدقتلا  نع  ةديعب  اذلا ، مكحلا  ىلع  ةرداق 

ءايبغألا كئلوأ  بهذلا ، كاذ  لك  قوف  طقف  نوسلجي  اوناك  دقل  .ةيعيبطلا  اهدراوم  نم 

ىلع اذه  دمتعي  ئدتبملل ، ةبسنلاب  .هب  هلعف  بجي  ع  ةركف  يأ  نود  ءارقفلا ،

، قئاقحلا ىلع  دمتعي  م  كأ  ةيرعتسالا  لبق  ام  تاعمتجملا  ةلاح  لوح  طاسألا 

ايجولونكتلا يف  نادلبلا  نم  ليلق  ددعل  يخيراتلاو  تقؤملا  قوفتلا  مِّخضي  هنأ  ك 

نم نكمتنلو  هب ، حسلا  بجي  نمل  تباثلا  يقالخألا  نوناقلا  نم  عون  ىلإ  ةيركسعلا 

الول هنأ  نلعم  غ  ضارتفا  ىلع  دمتعي  هنأ  كلذ ، نم  كأ  وه  امو  .انفادهأ  قيقحت 

نورقلا ىدم  ىلع  دوكر  ةلاح  يف  ةطاسبب  ىقبتس  تناك  اعلا  ةيقب  نإف  رعتسالا ،

.هانلعف ام  فالخ  اهروصت  نك  ةقيرط  كانه  نكي  هنأ   وأ  ةيضاملا ، ةسمخلا 

اذه لك  نود  دودحلا  ربع  ةينقتلا  وأ  ةيملعلا  فراعملا  لدابت  سانلل  نك 

ام يف ناكم  قلاع يف  اولظل  مهرمعتسن  ول   اننأ  بوعشلا  انعنقأ  اننكل  رعتسالا ،

يلودلا راكفألا  لدابت  لظ  ًةصاخ يف  نآلا ، حجرم  اذه غ  ودبي  .رشع  عباسلا  نرقلا 

نكلو لوألا ، ماقملا  يف  يجولونكتلا  مدقتلا  لاجم  يف  ابوروأ  مدقت  ىلإ  ىدأ  يذلاو 
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تنك يتلا  دناليات ، كانه  .ىرخأب  وأ  ةقيرطب  كلذ  تابثإ  ليحتسملا  نم  عبطلاب 

لغوغ ىلع  رمألا  نع  تثحب  دقل  ةثيبخلا ، ةغرفملا  ةرئادلا  هذه  نم  رارفلا  نم  اهدحو 

لصاوتلا لئاسو  هب  انربخت  ام ال  اذهو  دناليات ، ءابرهك يف  مهيدل  نأ  حضتاو  بسحو ،

.ةثيدحلا

ةدعل راظتنالا  نأل  ةددعتم ، فادهأ  نع  ثدحتي  اذه  لك  ةياهنلا ، يف  نكل 

كلاعفأل ال يعجر  رثأب  ةعفنملا  ةفلكتلا -  ليلحت  نم  عونب  مايقلا  مث  نسلا  نم  تائم 

ةلواح هبشأ  كلذ  ودبي  .حيحص  لكشب  مهلاعفأل  رشبلا  مييقت  ةقيرط  عقاولا  لث يف 

كارشإ ىلإ  رعتسالا  نع  ثيدحلا  لي  كلذل ، ةجيتن  .لعفلاب  هقيدصت  ديرت  ام  ريربتل 

َسنت ال  نكلو  قح ، كعم  و« ةيديدحلا »! ككسلا  طوطخ  نكل   » ناخرصي صخش 

ةدارإ عيمجلا  دقفي  ىتح  رركتم ، لكشب  ضعبلا  هضعب  ىلع  راستيرمأ »! ةحبذم 

بحي صخشك  كلذ  لوقأ  انأو  رزاجملل ، ًايقالخأ  اًسايقم  تاراطقلا  ربتعت  ال   ) .شيعلا

ضرم يف لك  نع  لوؤسم  رعتسالا  نأ  لوقلا  اذه  نم  يأ  نمضتي  ال  اًقح .) تاراطقلا 

تناك نيرمعتسملا ، لوصو  لبق  كلذك  نكي  هنأ   وأ  كلذك ؛ سيل  وهو  اعلا ،

ناك ثيح  ءودهلاو  مالسلل  ةئينه  تاحاو  اهعيمج  اهنورمعتسي  اوناك  يتلا  تاعمتجملا 

نأ باتكلا  اذه  نآلا يف  لمآ  .كلذك  اونوكي  ةعيبطلا ،  عم  مائو  نوشيعي يف  عيمجلا 

.اعلا خيرات  ربع  اًدج  ةعئاش  تناك  ءايبغأ  نوكن  نأ  ىلع  ةردقلا  نأب  ئراقلل  حضتي 

ام ساسأ  ىلع  يرشب  عونك  انيضام  كفتلا يف  لواحن  نأ  انل  يغبني  ار  هنأ  ينعي  اذه 

داجمأ لوح  ةدقعملا  تاياورلل غ  ضماغلا  نحلا  ىلإ  قوتلا  نم  ًالدب  لعفلاب ، ثدح 

.ةيروطاربمإلا

سركو نتسملا  مكحلا  بلج  رعتسالا  نأ  ةركف  طقف : اًدحاو  ًالاثم  ذخأنل 

ةديدعلا تادهاعملا  خيرات  عم  اًقح  قفاوتت  ال  ةرمعتسملا  نادلبلا  يف  نوناقلا  مكح 

عم اًما  قباطتي  ال  خيرات  وهو  ةيلصألا ، بوعشلاو  ةيرعتسالا  ىوقلا  ب  ةعقوملا 
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لودل لاثملا ، ليبس  ىلع  ةئجافم ، ةركفلا  هذه  نوكتس  نوناقلا .» ةدايس  مارتحا   » راعش

تاموكحلا مث  نمو  ةيناطيربلا  تاموكحلا  عم  تادهاعملا  تائم  تعقو  يتلا  اكيرمأ 

.يضارألاو ةدايسلا  ةبولسم  ةمطحم  ةلود  اهنم  ةدحاو  لك  ةيؤرل  طقف  ةيكيرمألا ،

نم ةلسلس  تدأ  ثيح  يغناتياو ، ةدهاعم  اوعقو  نيذلا  يرولل  ةأجافم  نوكتس 

هعيقوت مت  ام  لوح  ضومغلا  ىلإ  يرواملاو  يزيلجنإلا  صنلا  ب  ةمجرتلا  ءاطخأ 

نم ايقيرفإ  بونج  ةرمعتسم  اوشاع يف  نيذلا  اسوخ  لهأل  ةأجافم  نوكتس  .طبضلاب 

يرصنع هيو  هنأ  ىلع  ميلقإلا  مسا  ًايفرح  اهيلع  اوقلطأ  دقل  معن ،  ) ةيناطيربلا ايارفاك 

مت مكاحك  اطيربلا  بودنملا  ةدهاشم  ىلع  ماع 1847  يف  اوربجأ  نيذلا  دوسلل ،)

مامأ مالسلا  ةدهاعم  ايزمر  قزم  هنأل  كحض  يذلا  ثيمس  يه  ديسلا  ًاثيدح ، هبيصنت 

هذه تسيل  .هئاذح  ليبقتو  رخآلا  ولت  ادحاو  مدقتلا  ىلع  مهتداق  ربجأ  مث  مهنيعأ ،

نأ ىلإ  ةراشإلا  ردجت  .اًيفرح  كلذ  لعف  دقو  ةنودم ، قئاقح  لب  ةيلايخلا ، صصقلاب 

دلُخ يف صخش  ةيلوطب ، ةيصخشك  ثيمس  يه  سلا  اًمومع  ركذتي  اطيربلا  خيراتلا 

.اًماع رمعلا 14  نم  غلبت  ةاتف  نم  يلايخلا  هجاوز  روصت  ةهش  ةيسنامور  ةياور 

عادخ ىلع  ةقيمعلا  انتردق  باتكلا : اذه  تاعوضوم  دحأ  ىلإ  انديعي  اذه  لك 

ىلع ظافحلا  بلطتي  ذإ  .لعفلاب  هب  موقن  ام  لوح  ماهوألاو  صصقلاب  انسفنأ 

.اهيضام مهف  ةءاسإو  اهرضاح  ىلع  ةظفاحملل  ةرمتسمو  ةطشن  اًدوهج  ةيروطاربمإ 

هنأ سوبمولوك  تاباتك  نم  مهفن  اذهل  ةيادبلا ، ذنم  لوعفملا  يراس  ضقانتلا  اذه  ناك 

سفن يف  يحيسملا  ناإلا  رشن  يف  برلا  لمعب  موقي  ناك  هنأب  خسار  لكشب  نمآ 

.ةيدوبعلاو عوضخلل  ةيلصالا  بوعشلا  تايناكمإ  اًيلقع  اهيف  ّميقي  ناك  يتلا  ةظحللا 

مهتالجس نم  فالآلا  تارشعل  يناطيربلا  مدت  يف  اًضيأ  ببسلا  وه  اذهو 

، يروطاربمإلا رصعلا  ةياهن  يف  ايقيرفإ  مهترداغم  ءانثأ  يجهنم  لكشب  ةيرعتسالا 

ةركاذلا نادقف  ةلاح  ميمعتو  خيراتلا  وحمل  ةلواحم  يف  رحبلا  يف  اهئاقلإو  اهقرحو 

(. ثارتلا دامر  ةيلمع ن  مسا : ةيلمعلا  اذه  ءاطعإ  مت  ادنغوأ ، يف   ) .يعجلا
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ةقيمعلا ةقرافملا  يف  لاحلا  هيلع  ناك  م  اًحوضو  كأ  وه  ام  كانه  سيلو 

امدنع ةيرعتسالا -  ةبقحلا  ةعورملا يف  ةيدرفلا  لعألا  كأ  نوكت  دق  يتلا  ةملظملا 

ةيكلمك وغنوكلا  ضوح  نم  عبرم  ليم  نويلم  اثلا  دلوبويل  اكيجلب  كلم  ىرتشا 

نع ترفسأو  قيقرلا  لمع  نم  حبرلل  ةهوشم  ةقرحم  ىلإ  تلوحت  يتلاو  هل ، ةيصخش 

مساب ايمسر  كلذ  مت  يه : ةقرافملا  .نيدقع  ىدم  ىلع  صخش  يالم  لتقم 10 

ةيلودلا ةطبارلا  ىمست  ةيخ  ةمظنم  ىلإ  ماع 1885  يف  ضرألا  تحنم  .ةقدصلا 

يذلا عتجالا  وهو  لرب -  رؤم  يف  اذه  ثدح  .دلوبويل  اهأشنأ  يتلا  ةيقيرفألا ،

« ايقيرفإ لجأ  نم  عفادتلا   » زفح م  اهنيب ، ايقيرفإ  ميسقتب  ابوروأ  لود  هيف  تماق 

ةيعمجلل ةضرتفملا  ةيخلا  ةمهملا  تناك  .هدودح  ىصقأ  ىلإ  ةراقلا  رعتسا  لمح  يذلا 

ليوحت وه  ًالعف  هتلعف  ام  .وغنوكلا  بعشل  ةراضحلا »  » لقن يه  ةيقيرفألا  ةيلودلا 

قيقحت مهلشفل يف  ناكسلا  ةبقاعم  مت  ثيح  طاطملل  ةمخض  ةعرزم  ىلإ  هلمكأب  دلبلا 

يكيجلبلا نألو  .مهفونأ  وأ  مهمادقأ  وأ  مهيديأ  عطق  وأ  توملاب ، جاتنإلا  فادهأ 

ةيرورض ةطشنأ غ  ىلع  نمثلا  ظهابلا  صاصرلا  ردهت  مهتاوق   نأ  نم  دكأتلا  اودارأ 

بولطم ددع  ميلستب  دونجلا  موقي  نأ  عقوتملا  نم  ناك  لتقلا -  رخآ غ  ءيش  يأ  - 

.اولتق نيذلا  صاخشألا  ددع  تابثإل  ةعوطقملا  يديألا  نم 

ةعرتملا لالسلا  تلوحت  نأ  ىلإ  ىرخأ ، ءارو  فالآ  ةدحاو ، دي  ةدحاو ، ةصاصر 

.دالجلاو ةيحضلا  نم  جرح  الب  ُعَمُجت  ةعلس  دالبلا ، ةعلس يف  ىلإ  ةعوطقملا  يديألاب 

وغنوكلا  » نم كأ  اًبسانم  ًسا  هترمعتسمل  دجي  دلوبويل   نأ  حضاولا  نمو 

«. ةّرحلا

.ةبعرم ةجرد  ىلإ  ًائيس  رعتسالا  ناك  ..لوقأو  دوعأ  اذهل 

نكي هنأ   الإ  ديكأتلاب ، ًائيس  ناك  رعتسالا  نأ  مغرو  لشفلا ، نع  باتك  اذه 
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دقف ةقرشملا ، ةيحانلا  ىلإ  انرظنو  قالخألا  ىرخأب  وأ  ةقيرطب  انلهاجت  اذإ  .اًما  ًالشاف 

كولملا لثم  هءارو  اوناك  نيذلا  صاخشألا  نم  ثكو  بك ، دح  ىلإ  ًالئاه  اًحاجن  كلذ  ناك 

نأ يف  ةيرعتسالا  ىوقلا  تحجن  دقل  لعفلاب .) ًاكولم  اوناك  نيذلا  كئلوأ  يس  (ال 

عفادتلا انل  رسفي  اذهو  اعلا ، تاولا يف  نم  ىقبت  ام  لك  ةقرسب  ةياغلل  ةينغ  حبصت 

ىلإ لاطبألا ، نيرماغملا  نع  ةيتاذلا  طاسألا  كلت  لك  نإ  .اهرعتسال  يضارألا  ىلع 

مهسفنأ يف اوقلأ  نيذلا  سانلا  نم  ثكلا  نأ  ينعت  ضرتفملا ، لهسلا  لاملا  ءارغإ  بناج 

ناك فاشتكالا » رصع   » نأو .ءافخس  ءايبغأ  ةحارصب -  اوناك -  يروطاربمإلا  عورشملا 

نم اهل  ةياهن  ةلسلس ال  جتنأ  م  بكلا ،  Dunning Kruger ثأت عم  ًايشفتم  ءابو 

تالمحلا ةدايقل  نايحألا  ضعب  بسانملا يف  غو  ةربخلا  يدع  لهؤملا ، لاجرلا غ 

ليبس ىلع  ذخ  .هنولعفي  م  ةياغلل  قثاو  اوناك  مهنأ  ساسأ  ىلع  تارمعتسملا ، وأ 

ىلع روثعلل  ةيفاشكتسا  ةلحر  ةدايقب  نويناطيربلا  هفلك  يذلا  دراديل ، نوج  لاثملا ،

ةطحم فقوت يف  ايقيرفإ ح  ةديحولا يف  هتبرجت  نم  مغرلا  ىلع  رجينلا ، رهن  عبنم 

تكيتينوك ةرمعتسم  انبحاص يف  دلو  .ايقيرفأ  نم  ونجلا  فرطلا  ىلع  ةصق  ةيرحب 

هباتك لضفب  ميظع  فشكتسمك  ةبك  ةرهش  بستكاو  تقولا ، كلذ  يف  ةيناطيربلا 

تفلي ام  يه  ةدرفنملا  هعيراشم  نكل  .كوك  باكلا  مقاط  وضعك يف  هتالحر  هشلا يف 

.رظنلا

مهأ عم  ةيعتجالا  تاقالعلا  تاكبش  ءانبو  تاقادصلا  نيوكت  ناك 

ميدقتب مهعنقي  مث  مهقداصي  ناكف  دراديل ، اهب  عت  يتلا  تاراهملا  مهأ  تايصخشلا 

.اًراركتو اًرارم  اهئانب  يف  لشف  يتلا  ءارفلا  ةراجت  ةكرش  لوألا  هعورشم  ناك  .هل  لاملا 

نم ديدعلا  معد  ىلع  لصح  لعأ ، ءاكرش  نع  سيراب  يف  ثحبي  ناك  نيب  نكل 

ديدعلاو تييافال ، يد  زيكرامو  نوسرفيج ، ساموت  كلذ  ا يف  ةزرابلا -  تايصخشلا 

ةيفاشكتسا ةلحرب  مايقلل  نوتلماه -  مقاطل  نومتني  نيذلا ال  نيرخآلا  صاخشألا  نم 

روبعو غنيرهب ، قيضم  ىلإ  ايسور  ربع  رفسلل  ةئيرج  ةطخ  هذه  تناك  .اًما  ةفلتخم 
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هفصو .ةيكيرمألا  ةراقلل  رغلا  لحاسلا  لوط  لماك  فاشكتساو  كانه  نم  اكسالآ 

دقف فوخلا ." فرعي  ال  ةعاجش  وذ  يرقبع  لجر   " هنأب نوسرفيج  ةركفلا  بحاص 

نم نكو  لاملا  ضعب  ضرتقا  هنكل  غربسرطب ، ناس  ىلإ  ةلحرلا  يف  هءاذح  دراديل 

دراديل داع  .سوساجك  هلاقتعا  دعب  ةلمحلا  تهتنا  ثيح  كستوكرإ ، ىلإ  لوصولا 

ةدايقل ةصرفلا  هل  تحيتأ  ثيح  ماع 1788  يف  ندنل  ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  سلفملا 

ةغللا ثدحتي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  ايقيرفأ ." لهاجم   " مساب فرعي  ناك  ام  ىلإ  ةلمحلا 

يهو ةيقيرفألا -  ةطبارلا  تركس  نأ  الإ  لشفلا ، يف  لفاح  لجس  هيدلو  ةيبرعلا 

وهو تركسلا ، يوري  .روفلا  ىلع  هب  بجعأ  ةلمحلا -  ريدت  تناك  يتلا  ةعومجملا 

هتحارصو هردص  عاستاو  هتلوجرب  دراديل  عم  لوألا  هئاقل  َقِعُص يف  هنأ  يوفوب ، ديسلا 

تقو نم  هجاتحي  هلأسو ع  عورشملا  هيلع  حرتقا  نأ  الإ  هنم  ناك  .هينيع ف  ناعملو 

ًاتقو ةدحاولا  ةيسمألا  ودبت  دق  دغلا ." حابص  : " باجأ نأ  الإ  هنم  ناك  ف  قالطنالل ،

ةراق  ةلوهجم يف  ةقطنم  ىلإ  ةيفاشكتسا  ةلحرل  ضحتلل  ةبيرلل  ثم  لكشب  ًاصق 

اًصخش اوفرعت  مكنكل   ةراحبلا ، اهأطو  يتلا  ئطاوشلا  الإ  مهللا  ناسنإ ، مدق  اهسدت 

.دراديل نوج  لثم  اًمادقم 

جالع لواحو  ءارفصلا  ضر  بيصأ  ثيح  ةرهاقلا ، دراديل  ةلمح  زواجتت   

.بارغتسا دأ  نود  هلتق  يذلا  .كيتيربكلا  ضماح  عالتبا  قيرط  نع  هسفنب  هسفن 

ضعب يه  ةيقيرفإلا  هترماغمل  ةديحولا  ةزرابلا  جئاتنلا  تناكو  ماع 1789 ، رياني  يفوت يف 

يرصملا اهيف  وعدي  نوسرفيج  ساموت  ىلإ  لئاسرو  لفاوقلا ، قرطل  ةديفملا  فاصوألا 

.تكيتينوك رهن  لثم  ءاطعم  هنأل غ  لينلا  رهن  اورجه  نيذلا  ءايبغألاب 

وذ بيهم  يدنلريإ  يطرش  وهو  اراهوأ ، تربور  ىلإ  اًضيأ  انه  ةراشإلا  اننكو 

طسو فاشكتسال  ماع 1860  قلطنا  يذلاو  هاجتالاب ، ّسح  يأب  عتمتي  بضاغ ال  عبط 

دعب .يلشلا  لحاسلا  ىلإ  ًالوصو  نروبلم  نم  أدبي  قيرط  عبتت  قيرط  نع  ايلارتسأ 
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عيمج ءطبب يف  هقيرط  قش  ةللهملا ، دوشحلاب  اهموي  تجض  يتلا  نروبلم  نم  هقالطنا 

ةبك ةعومجم  تنمضت  يتلا  تادعملا  نم  اًنط  اوبحطصا 20  هلاجر  نأل  دالبلا ، ءاحنأ 

، ةينيصلا غنوغ  فحتو  طولبلا ، بشخ  نم  ةعونصملا  ةليقثلا  دعاقملاو  تالواطلا  نم 

.شيرلا نم  ىربك  ةحورم  و12 

 

(1861 -1820  ) اراهوأ تربور 

 

تايغت تلصح  فاشكتسالا ، تاراهم  ىلإ  لماكلا  هراقتفاو  كب  جازم  لضفبو 
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هوكرت مهنأ  وأ  ءاضعألا  نم  ديدعلا  درط  مت  ثيح  عيرس ، لكشب  ةلمحلا  مقاط  ةبك يف 

راتخا ًاخأ ، تادادمإلا  ضعب  غيرفتب  ءيطبلا  همدقت  هعنقأ  امدنعو  .مهتدارإ  ضح 

نوميللاب مهدادمإ  ىلإ  ةفاضإلاب  قيرطلا ، ىلع  اهرئاخذو  هتحلسأ  مظعم  كرتي  نأ 

، ليم يلاوح 2000  دعب  ةياهنلا ، .طوبرقسإلاب يف  ةباصإلا  عنم  ىلع  دعاس  يذلا  ضماحلا 

كروب لصو  طقف ، لجلا  ضعبو  لاجر  ةثالث  ذخأو  هءارو  ةلمحلا  مظعم  كرت  نأ  دعب 

ببسب هجاردأ  دوعي  نأ  لبق  يلشلا ، لحاسلا  نم  ًاليم  ةفاسم 12  ىلإ  تيملا  فصن 

ةرتف دعب  ةدوعلا  ةلحر  يف  يفوتو  قيرطلا ، ىلع  عقنتس  هبشألا  فورغناملا  تاباغ 

لاوط دعب  نع  هنوبقاري  اوناك  نيذلا  يلصألا ، ناكسلا  ضعبل  ةباجتسالا  نم  ةزيجو 

هيقلت دعب  هنم  ناك  ف  تادعاسملاو ، ءاذغلا  كلاهتملا  هلاجر  ىلع  اوضرعو  تقولا ،

.اًعيمج مهلتقو  رانلا  مهيلع  قلطأ  نأ  الإ  مهنم  ةدعاسملا 

.اًقح ئيس  اًصاخشأ  اوناك  ًاينقت  حجانلا  يرعتسالا  فشكتسملا  بلغأ 

جيلخلا لحاسب  ةبلاطملا  ىلإ  رمألا  هب  ىهتنا  يسنرف  وهو  ليفاك ، تربور  هينير  لثم 

لوؤسملا دحأ  هفصو  دقو  .انايزيول  ةيالو  حبصيس  ام  ةيمستو  اسنرفل ، يرمألا 

هتاوطخ تعفد  دقو  هفرعأ ،» رخآ  صخش  يأ  نم  ةردق  كأ   » هنأب يسنرفلا 

رورملا لالخ  نم  صلا  ىلإ  اًقيرط  دجي  نأ  نك  هنأب  هداقتعا  ىلإ  ىلوألا  ةيفاشكتسالا 

ةفسؤم ةيصخش  ةمس  ودبي  ام  ىلع  يهو  ًافرجعتم -  هلبأ  ناك  ك  .وياهوأ  ربع 

تناك .مهعم  رفاسي  نيذلا  سانلا  مظعم  جاعزإل  ةيهلإ  ةبهوم  عم  فشكتسملل - 

نم شيج  عم  نابسإلا  نم  اهذخأل  كيسكملا  وزغل  ةلواحم  ماع 1687  ةخألا يف  هتلحر 

هيتلا مث  نفسلا ، نم  ديدعلا  نادقفو  اهلمكأب  ةلحرلا  رجاشتلا يف  دعب  .طقف  يسنرف   200

ةياهنلا ليفاك يف  لُتق  هل ، ططخملا  ناكملا  نم  ليم  دعب 500  ىلع  وسرلاو  رحبلا  يف 

.ساسكت ام يف  ناكم  هلاجر يف  يديأ  ىلع 

مهتسرتفا نيذلا  موعزملا  هلاطبأو  هصوخشب  يرعتسالا  رصعلا  نكل 
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كلتب لفاحلا  رصعلا  اذه  ..مهرورغ  مهلتقو  اهتمظعو  مهتاوذ  نع  مهماهوأ 

يتلا  ةرمعتسملا  خيرات  رهظ يف  هلك ك  خيراتلا  اًحوضو يف  كأ  نكي  تايصخشلا  

اهب ىهتناو  ًايملاع  اًبعال  حبصت  نأ  تلشف يف  ةمأ  اهتنكس  ةرمعتسم  كلذك ، اًموي  نكت 

ةيروطاربمإلا ةصق  اهنإ  .لالذإلاو  رقفلاو  عوجلل  ةسيرف  دالبلا  عوقو  يف  رمألا 

.ةفسؤملا ةيدنلتكسالا 

 

 

ادنلتكسا سلفأ  يذلا  لجرلا 

ماع 1721 نيراد  قيضمل  ةطيرخ 

 

نيذلا صاخشألا  نم  ديدعلا  لثم  ملح ، ةيؤر -  نوسرتاب  مايلو  ىدل  ناك 

ةراهملا كل  ناك  لب  طقف ؛ ةيؤر  هيدل  نكي  .خيراتلا   رئاسخلاب يف  مهتايح  تهتنا 
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هنكل ةراجتلا ، قيرط  نع  ًالوممو  اًيفرصم  نوسرتاب  ناك  .اهب  نيرخآلا  عانقإل  ةرباثملاو 

ةمارص ب  عمجي  ًالجر  ناك  .يرتشيو  عيبي  رجات  درجم  مويلا ، ميهاف  اًعئاب  ناك 

زخم رمأل  هنإ  .نورشبملاو  ةاعدلا  هكل  يذلا  قيمعلا  ناإلاو  رعاشلا  حورو  بخلا ،

أوسألاو يلام -  بارخ  ادنلتكسا يف  هنطو  عوقوو  ىلتقلا  فالآب  ةصاخلا  هتيؤر  يهتنت  نأ 

نوسرتاب ططخ  نود  نم  عقاولا ، .ونجلا يف  هراج  ةمحر  تحت  دالبلا  عوقو  كلذ ، نم 

.مويلا ةدوجوم  نوكت  دق ال  اهفرعن  ةدحتملا ك  ةكلمملا  نإف  ةيثراكلا ،

، ةضماغ تناك  اهنكلو  ةبك  تاحومط  قيقحتل  اهسفن  ترذن  ةلود  ةصق  اهنإ 

متي يتلا   ءاربخلا  تاريذحتو  يجولويديألا ، يقيقحلا  نمؤملا  ىؤر  ىلإ  دنتست 

لسرأ امدنع  ىتح  راسملا ، يغتو  عقاولاب  فارتعالل  دينعلا  ضفرلاو  اهيلإ ، عتسالا 

زيلجنإلا ءابغ  نع  ةصق  اًضيأ  يهو  أطخ ، تبكترا  دق  كنأ  ةحضاو  تاراشإ  كيلإ  اعلا 

ةراجتلا بلق  حبصتل  ةيدنلتكسا  ةيروطاربمإ  ءاشنإل  ططخي  نوسرتاب  تناك  .مهتلاذنو 

يهو ةيروطاربمإلا ، كلتل  ةيناطيتسا  ةطقن  لوأ  عقوم  فرعي  ناكو  .ضبانلا  ةيملاعلا 

زاكترا ةطقن  يف  عقتو  يسلطألا ، طيحملا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ءارضخ  ةنج 

يلاوح 3 رحبأ  يماع 1698 و1699 ، ب  .نيراد  ىعدي  ناكملا  اذه  ناك  .تكيرمألل 

ةورث فصن  وحنو  ةيموقلا  رعاشملا  نم  ةجو  موعدم  ادنلتكسا ، نم  رمعتسم  فالآ 

لبق .ةيروطاربمإلا  كلت  سيسأتو  كلت  نوسرتاب  ةنج  ىلع  روثعلا  لمأب  ىراكس  دالبلا ،

ىري ارو  .مهمظعم  تف  اًدبأ ، ةنج  نكي  ناكملا   نأ  اوفشتكا  نرقلا ، ءاهتنا 

هايم ةمألا يف  تاورث  ءاقلإل  ةلمح  ىوس  نكت  اهيبأ   ةركب  نع  ةلمحلا  نأ  نوثكلا 

هططخ لك  نكت  رابتعالا ،  عب  نوسرتاب  ةهازن  ذخأ  عمو  نآلا ، .يسلطألا  طيحملا 

ىتح رمتسم  ىرخألا  هتاططخمو  همالحأ  نم  اًدحاو  نإف  عقاولا ، .ةلشافو يف  ةعجفم 

كراش يف 1694 مث  ةرم ، لوأل  ارتلكنإ  كنب  ءاشنإ  ماع 1691  حرتقا يف  دقف  .اذه  انموي 

دي ىلع  ارتلجنإ  كنب  سيسأت  ىلع  ماع  رورم  دعب  لءاستت : تنك  لاح  يفو   ) .هسيسأت يف 

نوسرتاب يف ىأر  ةثك ، حاون  نم  ادنلتكسا ) كنب  سيسأتب  هسفنب  ماق  يدنلتكسا ، لجر 
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فيكو يلاحلا  اهلكشب  ةيملاعلا  ةراجتلا  حمالم  نيرخآلا  مظعم  نم  ثكب  ركبأ  تقو 

بسح ةراجتلاف  ًالئافتم ، ناك  هنكل  .مويلا  هيف  شيعن  يذلا  اعلا  ليكشت  اهل  نك 

الب لاومألا  بلجت  لاومألا  : » هتاركذم يف  بتكو  ةراجتلا ،» ةدايز  ىلع  ةرداق  : » هلوق

ةيافكلا هيف  ا  ارتلجنإ  كنبل  سسؤملاو  ءاكرشلا  نم  هءالمز  هفقاوم  تبضغأ  ةياهن .»

سيسأت نم  ماع  نم  لقأ  دعب  ةرادإلا  سلجم  نم  ةلاقتسالا  ىلع  ربجأ  هنأ  ةجردل 

.كنبلا

: ةديدع تاونسل  هل  سجاه  ةباث  تناك  يتلا  ةركفلا  ىلإ  نوسرتاب  داع  اذكهو 

ضرألل قيقرلا  طيرشلا  نب ، خزربل  يقرشلا  لحاسلا  ىلع  نيراد ، ةيراجت يف  ةرمعتسم 

ناك ةهشلا ، ةانقلا  ءانب  نم  نورق  لبق  .ةيكيرمألا  ةراقلا  ةطقن يف  قيضأ  لكش  يذلا 

طيحملاو يسلطألا  طيحملا  ب  لصاولا  قيرطلا  تناك  نب  نأ  لعفلاب  حضاولا  نم 

تناك اهنكل  ةبعصلا ، سيراضتلل  اًرظن  اًما ، ًالهس  نكي  ططخملا   ذيفنت  نكل  .ئداهلا 

فرطلا ربع  رطاخملاب  ةفوفحملا  ةيرحبلا  تالحرلا  نم  ًانامأ  كأو  عرسأ  كش  الب 

، طيحملا طبر  لالخ  نم  .نالجام  قيضم  ربع  وأ  نروه  بيك  لوح  اكيرمأل ، ونجلا 

حاتفمو راحبلا ، ةباوب   » حبصيس نيراد  قيضم  نأ  ةيماردوليم  ةقيرطب  نوسرتاب  بتك 

ادنلتكسا تناكو  ابوروأ ، يربلا يف  يرعتسالا  عسوتلا  ةورذ  لالخ  اذه  لصح  اعلا .»

ناك رشع ، عساتلا  نرقلا  تاينيعست  لولح  عمو  .بكرلا  كلذل  مضنالا  يف  بغرت 

سيدكت ىلع  نامزلا  نم  نرق  ةدمل  هجو  لمكأ  ىلع  نولمعي  نويلاغتربلاو  نابسإلا 

ىلإ نويدنلوهلاو  زيلجنإلا  مضنا  مث  ةيكيرمألا ، مهتارمعتسم  نم  اهوبلج  يتلا  دراوملا 

ايقيرفإو ايسآ  ةيملاعلا  تايروطاربمإلل  وروألا  عفادتلا  ىطغو  .حاجنب  ةبعللا 

لك ىلع  ءاليتسالاو  حالسلا  ىلإ  لوصولا   » ةيجيتارتسا ىلع  اودمتعا  ثيح  تكيرمألاو ،

لوفأ ىلع  ةراشإ  يأ  ىري  مهنم  يأ  نكي  و  فصوت ، تاوب ال  ةدعاولا  مهيدل » ام 

نس مت  كلذل ، ًةجيتنو  ةيلاملا : ةروثلا  رصع  اًضيأ  ةيروطاربمإلا  رصع  ناك  .رصعلا  كلذ 

لب بسحو ، لودلا  لمشي  كلذ  نكي  و  رعتسالل ، اهيلع  قفتملا  ناوقلا  نم  ثكلا 
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روهمجلا لبق  نم  ةلوادتملاو  ةلودلا  نم  ةموعدملا  ةمهاسملا »  » تاكرشلا لمشي  ناك 

ب ةلصافلا  طوطخلا  دحأ  فرعي  ال  ثيحب  ةيبابضلاب  ةبوشم  اهتارادإ  تناك  يتلاو 

ةهشلا ةقالمعلا  تاكرشلا  هذه  تلمشو  .ةسايسلاو  ايفارغجلاو  ةيراجتلا  لعألا 

جذومنلا اذه  ناكو  ةيدنلوهلا ، ةيقرشلا  دنهلا  ةكرشو  ةيزيلجنإلا  ةيقرشلا  دنهلا  ةكرش 

هذه تعت  .نيراد  عورشمل  عساو  قاطن  ىلع  هراركتل  نوسرتاب  ىعس  يذلا  وه 

نم ديدعلا  هليثم يف  قوفي  ةوقلا  نم  ىوتسمو  ةلئاه  ةورثو  يملاع  دادتماب  تاكرشلا 

دح يف  لودلا  لثم  نايحألا  نم  ثك  يف  فرصتت  تاكرشلا  تناك  عقاولا ، يف  .لودلا 

.مويلا اهلاح  سكع  ىلع  اهنادلب ، ةموكح  ىلع  قدصي  اذوفن ال  سراو  اهتاذ ،

نم ةرتف  رشع  سماخلا  نرقلا  نم  تاينيعستلا  ةرتف  تناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

ّرقأ يذلا  رحاسلا  سداسلا  سميج  اهلخد  نأ  ذنم  .ادنلتكسا  كشلاو يف  قيلا  مدع 

ارتلجنإو ادنلتكسا  ناجيت  دّحوو  ماع 1603  بونجلا  نم  اًمدقتم  سدقملا  باتكلا 

اوناك دقل  .ءتنالا  كلذل  حايترالاب  نويدنلتكسالا  رعش  دحاو ، شرع  تحت  ادنلريإو 

صاخ ناملرب  مهيدل  ناك  ايسايس : ةلقتسم  ةمأ  اولاز  ام  مهنكل  معن ، داحتالا ، نم  اًءزج 

كشلا ناك  كلذ ، عمو  .ةصاخلا  مهتلمعب  اوظفتحاو  ةصاخلا  مهنيناوق  اوّنسو  مهب ،

قفلا ةصح  ىلع  نولصحي  اوناك  مهنأب  يدنلتكسالا  عمتجملا  حئارش  ضعب  ىمانتي ب 

حلاصل اورسخ  مهنأ  نودقتعي  اوناك  كاذ ، جاتلا  داحتا  نم  مهلوح ، يرجي  ام  لك  نم 

تارارقلا نأ  ك  ةرسألا ، اًرقف يف  كألا  معلا  نبا  ًااد  نوكتس  ادنلتكسا  نأو  زيلجنإلا ؛

باسح ىلع  ةيزيلجنإلا  ةمصاعلا  لضفت  ام  ًااد  تناك  ندنل  نم  مهلصت  يتلا  ةيكلملا 

ىلع ارتلجنإ  عم  قثوأ  يراجت  طاشنل  راجتلا  مضنا  عم  رعاشملا  هذه  تداز  .ةربندإ 

ارتلجنإ ةيداصتقالا يف  ةمزألا  نم  ةيلاملا  تابارطضالا  تدازو  .ةيلخادلا  ةراجتلا  باسح 

بورحلا فيلاكت  عفد  كلملا  لواح  نيح  رشع ، سماخلا  نرقلا  ةياهن  بارتقا  عم 

لولحو داصحلا  لشفو  دوكرلا ، نم  تاونس  عبس  دعب  بعشلا ، بويج  نم  ةيبنجألا 

.مهسالفإو نيثكلا  راقتفاو  ةعاجملل  اًعساو  اًراشتنا  تدهش  يتلا  ادنلتكسا  ةعاجملا يف 

١٦٤



.نهارلا عضولا  ءاهنإ  ىنمتي  صخش  يأل  ةبصخ  اًضرأ  ةيداصتقالا  ةمزألا  هذه  ترفو 

ةسحب هيلع  سانلا  قفاو  نيراد ، نوسرتاب يف  ططخ  تاطلسلا  تملع  امدنع  كلذل ،

داحتالا طباور  نم  ررحتلاو  اهلالقتسا  ديكأت  ةداعإل  ادنلتكسال  ةليسوك  ةينطو 

.اهلبقتسم ىلع  ةرطيسلاو 

يأ هتاذ  ططخملا  كلذ  نوري يف  نيذلا  صاخشألا  نم  اًدحاو  نوسرتاب  نكي   

ضعب معد  لين  ةيلودلا  هتاقالع  قيرط  نع  لواح  لب  اهئابإو ، ةمألا  ةماركب  ةقالع 

ىرخأ ةرم  لواحو  سأيي ، هنكل   .كلذ  لشفو يف  عورشملا  ليومتل  ةيجراخلا  لودلا 

ناملربلا ةقفاوم  ىلع  هلوصح  دعب  ىتح  ندنل  يف  هعورشمل  لاومألاو  تاعربتلا  عمج 

، ةيدنهلاو ةيقيرفألا  ةيدنلتكسالا  ةراجتلا  ةكرش  ءاشنإو  ماع 1695  هيلع  يدنلتكسالا 

، طبضلاب ةلحرملا  هذه  يف  انهو ، .عورشملا  ريرمتل  ناملربلا  نم  قدصت  تاليهست ال  عم 

عيمج اهيلع  نواقلاو  اهباحصأ  لهاجتو  طوقسلا ، ىحنم  ذاختا  يف  رومألا  تأدب 

.نايعلل ةحضاولا  ريذحتلا  تاراشإ 

دقف .ماري  ام  لضفأ  ىلع  تناك  ..عقاولا  يف  ةيادبلا ؛ يف  ةئيس  رومألا  نكت   

سح ىلإ  ةفاضإلاب  عئابك  هتاراهمو  ندنل  يف  نوسرتاب  ةعمس  نأ  عيمجلل  حضتا 

هجاوت نل  ادنلتكسا  ةكرش  نأ  ينعت  ةيملاعلا ، تاحومطلا  تاذ  ةمهاسملا  تاكرشلا 

يلاوح اهعومجم  غلبي  تارثتساب  تادهعت  بذجو  نيديؤملا ، ىلع  روثعلا  ةلكشم يف 

اوعيطتسي مهيلإ ،  ةبسنلاب  ظحلا  ءوسلو  ..نكلو  .مخض  غلبم  وهو  ينيلرتسإ ، هينج   300000

ةمتهم ةيقرشلا  دنهلا  ةكرش  نكت  ةفطلم ،  ةرابعب  .ةيقرشلا  دنهلا  ةكرش  هابتنا  بذج 

تاونسلا لالخ  تثدح  يتلا  ةيلاملا  لكاشملا  ءارج  نم  بعرلاب  اوبيصأف  .مهتسفان 

، ةلحرملا هذه  .مهلمع يف  نم  لوألا  دقعلا  ةياهن  عم  ةحداف  رئاسخ  اولجسو  ةقحاللا ،

ةيرس ىلع  ظافحلل   ) اهل فدهك  نب  ىلع  ترقتسا  دق  ادنلتكسا  ةكرش  نكت   

كو كلذ ، نم  ًالدبو  .دحأ  مامأ  ةينالع  ةيكيرمألا  ةلمحلا  ةركف  ركُذت  تاططخملا ،) 
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ىلع زكري  ًاططخم  هرابتعاب  جمانربلل  نوقِّوسي  اوناك  دقف  ةكرشلل ، لماكلا  مسالا  يحوي 

، لكش يأب  مهعورش  ةيقرشلا  دنهلا  ةكرش  متهت  ملف  ةيقرشلا ، دنهلا  رزج  وأ  ايقيرفإ 

اهتوقو اهتورث  تطبترا  يتلا  ةكرشلا  نإف  اذكهو  .ديدج  يأ  اهل  لمحي  نكي  هنأل  

تاكرشلا ةعراقم  يف  تلشف  يزيلجنإلا  يروطاربمإلا  عورشملا  حاجنب  اًقيثو  ًاطابترا 

ةيشحولا ةيعقاولا  ةسايسلا  يف  ادنلتكسا  ةكرشل  سرد  لوأ  وه  اذه  ناك  .ىرخألا 

« ةيلودلا ةراجتلا  ديعص  ىلع  ثكلا  ققحن  نأ  ديرن   » لوقت كنأل  اذه  ةيملاعلا : ةراجتلل 

.ديدجب أت  نأ  نود 

نانعلا قلطأ  يذلا  يدنلتكسالا ، نوناقلا  ماكحأ  نم  يزيلكنإلا  ناملربلا  بضغ 

ةيكرمجلا موسرلا  نم  ماتلا  ءافعإلا  ةرحلا : ةراجتلا  ملح  ةكرشلا  حنم  لالخ  نم  هسفنل 

تاقالعلا ىلع  رثألا  ربكأ  كلذل  ناك  .اًماع  ةدمل 21  بئارضلاو  داتسالا  موسرو 

فيك اوفرعي  نأ  زيلجنإلا  باونلا  دارأف  ادنلتكساو ، ارتلجنإ  ب  ةيراجتلاو  ةيكرمجلا 

، تلودلا ب  ةحضاو  دودح  دوجو  مدعل  اًرظنو  هريرمتب ؟ يدنلتكسالا  ناملربلل  حمُس 

ةطساوب كش  الب  اهراضحإ  متي  فوس  ةروكذملا  علسلا   " نأ نم  راجتلا  ريذحتب  اوماق 

يف كلملا  ةلالج  باسح  ىلعو  ...بيرهتلاو  ةقرسلا  ةطساوب  ارتلجنإ  ىلإ  يدنلتكسالا 

". كرجلا

هيجوتب ددهو  ريراقت  ميدقتب  رمأو  ةثك  تاراسفتسا  يزيلجنإلا  ناملربلا  حرط 

يدنلتكسالا هاياعر  نم  مايليو  كلملا  بضغ  .ةكرشلا  كراش يف  صخش  يأ  ىلإ  ماهتالا 

رثتسالاب تادهعتلا  كلت  لك  تفتخا  ةطقنلا ، هذه  دنع  .يناطيربلا  ّفصل  زاحناو 

نم لاومألا  عمج  ةكرشلا  تلواح  امدنع  ةصقلا  ترركت  .ةضماغ  فورظ  ندنل يف  نم 

ةيقرشلا دنهلا  ةكرش  نكت  ذإ   .غروبماهو  مادرتسمأ  ةيراجتلا يف  مصاوعلا  يف  جراخلا ،

اهدوهج ترفاضتف  ةيزيلجنإلا ، اهتظن  نم  عورشملا  هذه  لايح  ةداعس  كأ  ةيدنلوهلا 

اودقعو عورشملا ، ةعمس  هيوشت  ةلمح  ذيفنتل  عراب  يزيلكنإ  يسامولبد  دوهج  عم 
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مهططخ ةفرعمو  مهتامولعم  ءاصقتسال  هئالمزو  نوسرتاب  عم  تاعتجالا  نم  ثكلا 

.كلت مهتراجت  ذيفنتل  لاومألا  نم  ليلقلا  عم  ةياهنلا  مهوكرتو يف  ةعرسلا ، هجو  ىلع 

دق ةيدنلتكسالا  مالحألا  قحسل  ةيزيلجنإلا  ةلودلا  دوهج  تناك  اذإ  نكلو 

لخاد سكاعم  ثأت  طبضلاب  اهل  ناك  دقف  يجراخلا ، رثتسالا  قنخ  يف  تحجن 

ناكس نضتحا  مهتلماعم ، ببسب  ملظلاب  رربملا  ساسحإلا  نم  عفادبو  .ادنلتكسا 

.ةينطولا ةيوهلا  نع  بعتك  نكلو  عيمجلل ، ةيلام  ةصرفك  طقف  سيل  ةكرشلا ، ادنلتكسا 

هتايرظن عضوب  ًتهم  ناك  ذإ  ملعلا ، ةيار  عفرل  نيراد  ططخم  نوسرتاب  عضي  ار  

ةجوم بكري  ىتم  فرعي  ناك  ..اًرجات  اًعئاب  ناك  هنكلو  ذيفنتلا ، عضوم  ةراجتلا  لوح 

سحلا دعاصتو  ةيداصتقالا  ةبرجتلا  سئارف  مهعوقول  مهنم  رخسو  ةماعلا ، رعاشم 

يف ينطولا  كارتشالا  رتفد  حتف  امدنعو  .يناطيربلا  نم  يموقلا  ءايتسالاو  ينطولا 

وهو سانلا ، نم  ةبك  اًعومج  بذتجا  مومعلل ، رياربف 1696  ةربندإ يف 26  ةكرشلا يف 

نأ مغر  ططخملا  يف  مهلاومأ  لك  نويدنلتكسالا  رمثتسا  .اًدبأ  اًيعيبط  نكي  ام  

، ةيضاملا عبسلا  تاونسلا  لالخ  ىتح  نكلو  تقولا ، كلذ  ًايرث يف  اًدلب  نكت  ادنلتكسا  

ىطسو ةقبطب  عتمتت  تناك  ابوروأ ، لود  ةيقب  لثم  اهلثم  .اًضيأ  ًاقف  اًدلب  نكت   

تاكرشلا سكع  ىلع  ططخملل -  سمحتملا  نيديؤملا  كأ  ب  نم  تناكو  ةرهدزم ،

رصتقت نأ  ىلإ  اهورمثتسم  لي  يتلا  ةيقرشلا ، دنهلا  ةكرش  لثم  ىرخألا  ةمهاسملا 

سالغود فلؤملاو  خرؤملل  اًقفو  ..بعشلا  نم  ءاينغألاو  ءايرثألا  راجتلا  ىلع  ةمهاسملا 

ناك ادنلتكسا ،" رعس   " هباتك ةباتكل  هثاحبأ  ءانثأ  ةكرشلا  تالجس  صحفت  يذلا  تاو ،

نم ةعومجم  ربكأ  مه  ءالبنلا  ةقبطل  نومتني  ال  نيذلا  ةغصلا  يضارألا  باحصأ 

عمتجملا نم  ةبك  ةحيرش  تدهعت  .دحلا  اذه  دنع  فقوتي  رمألا   نكل  .نيديؤملا 

ةسينكلا لاجر  ىلإ  ءابطألاو  ماحملا  نم  ةكرشلل -  اهلاومأ  ميدقتب  يدنلتكسالا 

تناك ..ايدعم  سحلا  ناك  .تاعاسلا  يعناصو  دونجلاو  طايخلاو  ملعملاو 

، ةنيدملا ثيدح  تارمعتسملا  يف  نيرمثتسملا  رظتنت  يتلا  ةبيهرلا  تاولا  تاياكح 
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لك ظحلا  فلاحيل  ةالصلا  اهل يف  سانلا  اعدو  ةكرشلا ، حدم  دئاصقلاو يف  اغألا  تبتُكو 

.اهلاجر

يتلا خيراتلا  تابلقت  نع  هثيدح  يف  اًقيقد  ناسنإلا  نوكي  نأ  بعصلا  نم 

فصن ىلإ  سدس  خض  ىلإ  شت  تاريدقتلا  نكل  دالبلا ، تلمع يف  دوجو  ىلإ  تضفأ 

فيضن امدنعو  ةكرشلا ، ةنيزخ  ىلإ  تقولا  كلذ  ادنلتكسا يف  ةيدقنلا يف  ةولا  يلجإ 

عفدي ناك  دقنلا  نم  ًاطيسب  اًءزج  نإ  ثيح   ) هب دهعتلا  مت  يذلا  لماكلا  غلبملا 

ةيلجإلا ةميقلا  لعفلاب  تزواجت  دق  ةدوعوملا  لاومألا  نأ  لمتحملا  نمف  اًمدقم ،)

نأ ودبي  .اًديج  ًائيش  اذه  نكي  حضاو ،  نوكن  و  .دلبلا  يف  ةيندعملا  تالمعلل 

مدختساو سانلا ، دنع  يلاملا  سوهلا  يذغي  نأ  هل  نك  فيك  اًديج  مهف  دق  نوسرتاب 

ةرابعل همادختسا  لثم  ةفيخم  تارابعب  رمألا  ةشقان  ماق  عقاولا ، يفو  .هحلاصل  كلذ 

لوأ عم  ءيش  ثدحي  اذإ   ماع 1695 " ةلاسر يف  بتك يف  ثيح  يسوفلا ..." لاقتنالا  "

ًالباق روهمجلا  نوكي  ام  ةداع  ذإ  اًدبأ ، حجنيس  قودنصلا  نأ  دقتعأ  الف  ىمحلل ، راشتنا 

حتف وه  لشفلل  يسيئرلا  لماعلا  ناك  ار  ربخلا ." راشتنا  ةيادب  ةيسوفلا يف  ىودعلل 

ىتح ةكرشلا  لبق  نم  لعفلاب  دصق  نع  هرشن  مت  دقو  ماوعلل ، ةكرشلل  تاكارتشالا  رتفد 

دصق نع  نوسرتاب  فدهتساو  .نيرمثتسملا  ةيوه  ةفرعم  نم  عيمجلا  نكمتي 

نيركبم نيديؤم  اونوكيل  بعتلا  حص  نإ  نيرثؤملا "  " ةزرابلا ةماعلا  تايصخشلا 

اذه لّوح  اذكهو  .مهنودوقيس  نيذلا  نيرخآلل  ةودق  اونوكي  نأ  لمأ  ىلع  هعورشمل ،

نمم لعجو  دالبلل ، ماع  ءالو  نالعإ  ىلإ  يصخش  يلام  رثتسا  نم  ةكرشلا  معد  ءارجإلا 

.مهبايغ ببسب  ..ةنوخ  اهنومعدي  ال 

دوجوب حمسي  ال  ًايروتاتكيد  اًخانم  قلخو  يبعش ، طغض  ىلإ  اذه  لك  داق 

ماع 1696 يف دنالوه  نوج  بتك  دقو  .عوضوملا  يف  ةككشملا  وأ  ةضهانملا  تاوصألا 

هنأب ماهتالاب  لبوق  هنأ  ادنلتكسا ) كنب  سسأ  يذلا  يزيلكنإلا  لجرلا  وهو   ) هتاركذم
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ةمألا سح  هنإ   " .عورشملا ىودج  داقتنا  لواح  ةيقرشلا ح  دنهلا  ةكرشل  سوساج 

ال مهنألو  يدض ؛ نوثكلا  زّيحت  دقل  : " ًالئاق بتكو  ةيقيرفإلاو ،" ةيدنهلا  ةراجتلل 

مدعب ضعبلا  مهضعبل  نوّرسي  مهنإف  مهميمصت ، دض  ّيدل  ام  ىلع  ةباجإلا  نوعيطتسي 

ىلع طخلا  نم  حبصأ  دقل  ...يزيلجنإ  لجر  هنأل  دنالوه ، ديسلا  هلوقي  امل  عتسالا 

نيذلا صاخشألا  ددع  نإ  .نأشلا  اذه  يف  ةيّرحب  هراكفأ  نع  بعتلا  اّنم  لجرلا 

ويلوي 1698، يف 14  اذكهو  دايدزا ." يف  مهيأر  ءادبإ  نم  فوخلاو  بعرلل  نوضرعتي 

ةلماح ثيل ، نم  نفس  سمخ  ترحبأ  ءانيملا ، حّولت يف  ةجهتبملا  دوشحلا  تناك  نيب 

يتلا  ىطسولا  اكيرمأ  هاجتاب  ىرخألا  حاورألا  نم  نوسرتاب و1200  مايلو  اهنتم  ىلع 

.لبق نم  نوسرتاب  اهرزي 

ىلإ لبق  نم  رفاسي  نوسرتاب   مايلو  ..دعب  ءيشلا  اذه  ركذن  معن ،  هوأ 

.نيراد

ىلع ةباجإلا  نإ  ةقيقحلاو  نيراد ؟ ىلع  هراظنأ  نوسرتاب  اناتف  تّبث  اًذإ  اذامل 

رجاتك يف تقولا  نم  ًاثك  ىضق  هنأ  دكؤملا  نم  .مويلا  ىتح  ةيصع  لازت  لاؤسلا ال  اذه 

ىلع ةينلعلا  هتاباتك  وأ  ةيتاذلا  هتس  ليلد يف  دجوي  نكلو ال  يبيراكلا ، رحبلا  ةقطنم 

ىلع ةنصارقلا  نم  هنع  تاياكح  عمس  هنأ  ودبي  كلذ ، نم  ًالدب  .نب  خزرب  راز  هنأ 

يبيراكلا ةنصارق  ناك  امدنع  ةنصرقلل ، يبهذلا  رصعلا  لالخ  اذه  لك  ىرج  .حجرألا 

شويجك وأ  ةقزترم  رصانعك  امإ  هنولعفي ، ام  نولعفي  ةرمعتسملا ) لودلا   ) نويقيقحلا

.يرعتسالا مهموصخ  ةقياضمل  مهتلسرأ  يتلا  تاموكحلا  نم  ةموعدم 

ادنلتكسا ةكرش  ةرادإ  سلجم  هءالمز يف  نوسرتاب  عنقأ  فيك  فرعن  اننأ ال  ك 

ىلإ اًدانتسا  ةيملاعلا  ةيرعتسالا  ادنلتكسا  ةيروطاربمإل  زكرمك  نيرادل  هتيؤر  معدب 

مهنكل  ثادحألا ، راسم  يغتل  رايخلا  نوكل  اوناك  مهنأ  دكؤملا  نم  .تاعئاشلا 

نع يلختلا  نم  ًالعف  اوبرتقا  لوطسألا ، راحبإ  نم  ماع  لبق  يأ  ماع 1697 ، يفو  .اولعفي 
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اوكردأ دقل  .اًعضاوت  كأ  فادهأ  ىلع  كلذ  نم  ًالدب  زيكرتلاو  لماكلاب  نيراد  ططخم 

لشفلا نم  تبرتقا  دالبلا  عاقصأو  ةربندإ  لاومألا يف  عمج  مغر  ةسلفملا  هبش  ةكرشلا  نأ 

دقف .لماكلاب  ططخملا  تاحومط  معدل  ةمزاللا  لاومألا  نض  ىلع  ةرداق  غ  اهنأو 

نورجأتسي اوناك  مهيسفانم  مظعم  نأ  يف ح  ةقح ، لكب  ةثيدح  نفس  ءارش  اوررق 

يدنلوهلا مامأ  مهترادج  تابثإل  ةلواحم  اذه  ناك  ار  .مهليطاسأ  نفس  ةيبلاغ 

ءاربخ فيظوتب  اوماق  ك  .مهمارتحاو  مهباجعإ  لينل  رابكلا  ناملألا  نيرمثتسملاو 

ًالدب سانلا  اّوثحو  ةلمحلا ، ةداق  نع  ةربخلا  ةلق  حبش  عفدل  قيرع  ٍضام  يوذ  نيديدع 

ىلإ ةيروطاربمإلا  ةيراجتلا  تاثعبلا  ىلع  تقتلاو  لاملا  سأر  ةدايزل  عربتلا  ىلع  كلذ  نم 

اورظن يف مهنأ  ىتح  نيراد ، رعتسا  بعاصم  عيمجل  اًما  كردم  اوناك  دقل  .ايسآ 

نإف كلذ ، عمو  ...ةمءالم  كأ  مهل  تدب  يتلا  تكيرمألا  ىرخألا يف  عقاوملا  نم  ديدعلا 

اوناك مهنأب  مهسفنأ  اوعنقأ  بيهر ، لكشب  ةبُحملاو  ةملعتملاو  ةنيصرلا  هوجولا  هذه 

.اًمدق يضملا  اوررقو  تقولا ، لاوط  قح  ىلع 

نيرمعتسملا لوصو  نم  صق  تقو  دعبو  ماع 1698 ، نم  ربمفون  ةيادب  يفو 

.كشلل  ًالاجم  كرتي  ا ال  نايعلل  ةحضاو  لكاشملا  عيمج  تدب  نيراد ، ئطاوش  ىلإ 

نلُعت رماوألا   نأل  ةيئاهنلا ، مهتهجو  تناك  نيراد  نأب  ةيارد  ىلع  مهنم  ثكلا  نكي 

تاططخملا ةيّرس  ىلع  ظافحلل  ةسئايلا  ةكرشلا  دوهج  نم  ءزجك  نفسلا ، راحبإ  دعب  الإ 

رعش ذإ  ماري ، ام  خ  ىلع  ست  رومألا  تناك  ..ءدب  يذ  ئداب  .سفانملا  نم  ًافوخ 

ةبيرغلا ةيناويحلا  عاونألاو  عقوملل  يعيبطلا  لجلا  ببسب  لوهذلاب  نونطوتسملا 

نويلصألا ناكسلا  ادبو  .قالمعلا  لمنلا  لكآو  نالسكلا  ناويحو  ةيربلا  فحالسلاك 

نونطوتسملا ناك  .لايمأ  ةعضب  دعب  ىلع  بهذلا  مجانم  نع  مهوثّدحو  نيدودو 

وهو ناليم ، هلوط  يعيبط  لكشب  يمحم  جيلخ  وهو  ءانيم ،" لضفأ   " فاشتكاب ءادعس 

ةميظع ةنيفس  ءاوتحا 1000  ىلع  رداق   " هنأ هنع  زور  ويه  ناطبقلا  لاق  يذلا  جيلخلا 

ءيش لكو  لدتعمو ، ديج  ءاوهلاو  ةينغ ، ةبرتلا  : " لوهجم رخآ  فلؤم  بتكو  مجحلا ."
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". ةحيرمو ةيحص  انتماقإ  لعج  مهاسي يف 

ضعب بيصأ  دقف  .اهراكنإ  نك  ةغلابم ال  ةيحص "  " ةملكل همادختسا  نكل يف 

مايليو ةجوز  تناك  .بابسألا  هفتأل  ةقعاصلاك  توملا  مهبرضو  ضرملاب  نيرمعتسملا 

ىلإ اهلوزن  نم  عوبسأ  نم  لقأ  دعب  ضارمألاب  اوبيصأ  نم  لئاوأ  نم  ةدحاو  نوسرتاب 

.ةرمعتسملا سيسق يف  رخآ  يفوت  ةليلق ، مايأب  كلذ  دعبو  .رهش  لالخ  تتام  مث  ربلا ،

، ناكملل مهرايتخا  نم  قثاو  نونطوتسملا  لظ  يسآملا ، هذه  نم  مغرلا  ىلعو  ..نكلو 

، ميدقلا ادنلتكسا  مساب  اًنميت  ديدجلا ، مهئفرم  ىلع  اينوديلاك  جيلخ  مسا  اوقلطأو 

ناك .ةديدجلا  ةربندإ  مسا  اهيلع  اوقلطأو  مهل ، ةنيدم  لوأ  ءاشنإ  روفلا يف  ىلع  اوأدبو 

ردناسكلأ بساحملا  بك  تلسرأ  ةرادإلا  نأ  اوفشتكا  مهنأ  مهرورس  يعاود  نم 

ةرباع ةيسنرف  ةنصارق  ةنيفس  ىلع م  نطولا  ضرأ  ىلإ  داعف  ةثعبلاب ، مهعم  نوتلماه 

نيح ةحضاولا  مؤشلا  تامالع  ىلوأ  ترهظ  .نطولا  ىلإ  ةديعسلا  رابخألا  لاصيإل 

اذه مادختسا  مدع  ببس  اهنيح  اوكردأ  .ءانيملا  اهترداغم  لاح  نوتلماه  ةنيفس  تقرغ 

ببسي هلوخد  ناك  دقف  ىرخأ ، ةيرعتسا  ةوق  يأ  لبق  نم  بكلا  يعيبطلا  ءانيملا 

ىرخأ ةلأسم  تناك  ةرداغملا  نكل  هنم ، جورخلا  لاح  وه  ك  ةراحبلل ، قيضلا  نم  ةلاح 

ىلع ةرداغملا  نفسلا  ربجي  ةدئاسلا  حيرلا  هاجتا  ناك  دقف  .ثكب  بعصأ  تناك  اًما ،

كلت قفارت  تناك  يتلا  ةمخضلا  جاومألا  لباول  ةفاضإلاب  ءارولا ، ىلإ  اهجاردأ  ةدوعلا 

يف فتنو  عطق  ىلإ  تلوحتو  نوتلماه  لقت  تناك  يتلا  ةنيفسلا  تمطحتف  .حايرلا 

داعو هسفنب  اجن  نوتلماه  نكل  .ًابيرقت  اهمقاط  فصن  قرغ  ىلإ  ىدأ  ةقيقد م  ثالث 

ووذ ةراحبلا  رّذح  دقل  .ةلمحلا  رومأ  نسح س  نع  عيمجلا  ربخأو  اًقحال  ادنلتكسا  ىلإ 

ةالم ةلحضلا غ  ضراوعلا  تاذ  ةفلكملاو  ةبكلا  مهنفس  نأب  ةلمحلا  ءاسؤر  ةربخلا 

نفسلا نأ  اودقتعاو  ةحيصنلا ، كلت  اولهاجت  مهنكل  يبيراكلا ، رحبلا  ةقطنم  فورظل 

، ةحرتقم ةيراجت  ةرمعتس  رمألا  قلعتي  ح  ءانيملا  يف  ةليوط  رهشأل  وسرت  فوس 

ىتح هيف  كوكشم  رمأ  وه  اهلماكب  ةلمحلا  مهكفت يف  حوضو  ىدم  نأ  .ال ك  نكلو 
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ًاغص اًغلبم  اوقفنأ  مهنأ  ىلإ  تاو  سالغود  ثحب  شي  ةراجتلل ، ةبسنلابو  .مويلا 

يف فلأتت  تناك  يتلاو  لوادتلل -  ةلباقلا  علسلا  ىلع  مهتينازيم  نم  ظوحلم  لكشب 

نم 200 كأ  اًضيأ  تنمضت  اهنكلو  رجاتملا ، ربكأ  نم  هورتشا  يذلا  شقلا  نم  بلاغلا 

ارو .طاشمألا  نم  ًابك  اًددعو  ةيرصعلا ، ةيذحألا  نم  ًابك  ًانوزخمو  راعتسم ، رعش 

دقفت اعلا  ءاحنأ  عيمج  ةيلصألا يف  بوعشلا  نأب  مهنم  اًداقتعا  طاشمألا  راضحإ  مت 

ةياهن .اهضرأ يف  نع  لزانتلل  بوعشلا  كلت  عفديس  م  طاشمألا ، دهاشت  اهتوق ح 

وه ةمهملا  فده  ناك  اذإو  .طاشمألا  نم  برتقي  ابوغ   بعش  نأ  ودبي  فاطملا ،

تّج نم  لقأ  ددع  مادختساب  كلذ  لعف  نكمملا  نم  ناك  ارف  ةنطوتسم ، ةماقإ 

.كلذ نم  ًالدب  ةميقلا  ةدع  ىرخألا  تاودألاو  راعتسملا  رعشلا 

ةيونعملا حورلا  تضفخنا  ، New Edinburgh ءانب ةمهم  تأدب  امدنع 

مهنأ الإ  ةيدنلتكسا ، غ  ةرارح  يف  متي  ناكو  اًعئار ، ناك  لمعلا  نأ  عمو  .ةعرسب 

نونبي اوناك  مهنأ  ةفيثك  ةباغ  يف  ةرمثملا  غ  ةنصرقلا  نم  نيرهش  دعب  اوفشتكا 

حورلا تضفخناو  ممهلا  ترّخبت  .تقولا  لاوط  أطخلا  ناكملا  كلت يف  ةلضافلا  مهتنيدم 

نم ادنلتكسا ال  راطمألا يف  هبشت  يهو ال  ..نب  رطملاو يف  راطمألا  تأدب  مث  .ةيونعملا 

بتكف ةبك ، ةعرسب  عقوملا  لوح  اجيإلا  هيأر  زور  بتاكلا  ّغ  .ديعب  نم  الو  بيرق 

، هرعإ ديرن  يذلا  جيلخلا  لماك  يطغت  تاعقنتسملاو  وجناملا  راجشأ  : " هتاركذم يف 

". قالطإلا ىلع  يحص  رمأ غ  وهو 

ضرملا أدبو  .ةبك  تاجردب  اهل ، هفصو  نم  أوسأ  تناك  تاعقنتسملا  نكل 

اوحارو ءابولاك ، نيرمعتسملا  ب  راشتنالاب  نوسرتاب  ةجوز  لتق  يذلا  بيرغلا 

مهنأل  هنع ، ةركف  دأ  مويلا  ىتح  دحأ  كل  الو  .هببسب  بابذلاك  وم  نوطقاستي 

ثحابلا نم  ثكلا  نكل  ىمحلا ."  " هنأ ىلع  ىوس  فصو  وأ  ليصفت  يأ  هنع  اولجسي 

ىلعو ضوعبلا ، اهلقني  يتلا  ءارفصلا  ىمحلا  وأ  ايرالملا  ضرم  ناك  هنأب  مويلا  نودقتعي 
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ضرملا الك  نأب  ملعلا  عم  كلتك ، ةطخ  تاعقنتسم  ءرملا  رواجي  صوصخلا ح  هجو 

ةرازغب ارشتناو  لئاوألا ، يبوروألا  ةنصارقلاو  ةراحبلا  نفس  عم  ديدجلا  اعلا  ىلإ  الصو 

تالدع صقانتي  نطوتسملا  ددع  حار  اذكهو ، .ةبسانملا  ةعيبطلا  ببسب  فصوت  ال 

.فوخلل ةثم  ةيلاع 

، ىرخأ قرطب  مهتحص  اورّمد  دقف  ىمحلا ، نم  اوضر  نيذلا   كئلوأ  امأ 

بضني نوزخم ال  وهو  ادنلتكسا ، ةكرش  اهترفو  يتلا  ةلحرلا  ايازم  مهأ  لضفب  كلذو 

يذلا يدناربلاو  مورلا  رحب  هنازحأ يف  اينوديلاك  بعش  قرغأ  .ةيلوحكلا  تابورشملا  نم 

ةداقلا ررق  تقولا ، نم  ةرتف  دعبو  .ةربندإ  وين  ءانب  لعأ  أطبأ  م  مهعم ، هولمح 

قلق اوحبصأ  ثيح  نصح ، ءاشنإ  ىلع  زيكرتلاو  لماكلاب  ةنيدملا  ءانب  نع  يلختلا 

.قاطنلا عساو  ابسإ  موجه  نم  ديازتم  لكشب 

ةطخ اًحوضو يف  كألاو  ربكألا  ةلكشملا  عقاولا  ركذن يف  .نابسإلا   ...معن  هآ 

نيراد نوكل  مهنأ  نم  اًما  نيدكأتم  اوناك  نابسإلا  نأ  ةقيقح  نآلا : ىتح  نوسرتاب 

مهل ًايويح  اًقيرط  ناك  دقف  .اًبيرقت  نرق  ةدمل  نب  خزرب  مهطاشن يف  ببسب  لعفلاب 

نيراد اولتحا  دقو  .اينابسإ  ىلإ  ةيبونجلا  اكيرمأ  نم  ةبوهنملا  ةضفلاو  بهذلا  نحشل 

نويدنلتكسالا اهفشتكا  يتلا  لكاشملا  ببسب  اهنع  اولختي  نأ  لبق  لعفلاب ، يضاملا  يف 

ءاشنإو لوخدلاب  ةرورغم  ةلودل  اينابسإ  حس  درجم  ناكو  .ناوألا  تاوف  دعب 

ادنلتكسا ةكرش  تركف  فيك  .ةكحضم  ةركفو  ةيسايس  ةعفص  لكشي  ةديدج  ةرمعتسم 

اهندم نم  ًاثالث  طسوتي  ناكم  ءانبلاو يف  رارمتسالاب  اهل  نوحمسي  فوس  نابسإلا  نأ 

.ةيقيقح ةيسايس  ةحيضف  كلذ  كفتلا يف  درجم  ناك  ةقطنملا ؟ ةيسيئرلا يف 

دقف ةيدنلتكسالا ، رظنلا  ةهجو  نع  ةماع  ةركف  لقألا  ىلع  انيدل  انه  نكل 

تاياكح ببسب  ةيركسع  ةلزهم  ىلإ  تلوحت  اينابسإ  ةوق  نأ  تقولا  كلذ  اودقتعا يف 

اهنأو ةقطنملا ، ةينابسإلا يف  تاكلتمملا  ىلع  ةحجانلا  تجهلل  ةيسنامورلا  ةنصارقلا 

١٧٣



ةيرحبلا نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .اهفلخ  اهمايأ  لضفأ  تتاب  نأ  دعب  ىشالتت  ةيروطاربمإ 

اونظ يدنلتكسالا  نأ  الإ  ةكرعم ، لوأ  يف  ادنلتكسا  لوطسأ  ىلع  تقوفت  ةينابسإلا 

.نابسإلا ىلع  نوقوفتيس  مهنأب 

نأل ةقيقحلا ، يف  ةديدجلا  ةرمعتسملا  ةمجاهمل  ةجاحب  نابسإلا  نكي   

نكي اذه   مهموجه  نألو  اهتباصأ ، يتلا  رارضألا  نم  نيرمألا  اعت  تناك  ةرمعتسملا 

ةيسامولبدلا تاونقلا  ربع  مايليو  كلملا  نابسإلا  ربخأ  .كلذ  دعب  ثدح  ا  ةنراقم  ًائيش 

زوف دعب  ءارهلا  بورح  نم  اًعون  ناك  ديدجلا  غصلا  يرعتسالا  ادنلتكسا  عورشم  نأ 

نأ اًسئاي  لواحي  مايليو  ناك  ثيح  اسنرف ، عم  ةمظتنملا  ارتلجنإ  بورح  ىدحإب  مايلو 

ديوزت مدعب  روفلا  ىلع  هرماوأ  ردصأ  دقف  اذلو  اينابسإ ، عم  مالسلا  ىلع  ظفاحي 

نونطوتسملا رعش  .لكش  يأب  ةيرحبلا  معد  ىتح  وأ  ةيزيلجنإ  نفس  يأب  يدنلتكسالا 

نم رابخألا  عاطقنا  ىلإ  رظنلابو  .اينوديلاك  ىلإ  ةرماؤملا  هذه  رابخأ  تلصو  سأيلاب ح 

تادشانملا نم  مغرلا  ىلع  ةديدج  تادادمإ  يأ  دورو  مدعو  مهلوصو ، ذنم  نطولا 

لمأ ىلع  اولّوعف  نالذخلا ، روعش  مهنيب  رشتنا  ادنلتكسا ، ىلإ  اهلاسرإ  مت  يتلا  ةرمتسملا 

.ةقطنملا ءافلح يف  ىلع  روثعلا 

دض اولتاق  دق  نورمعتسملا  ناك  مهيلع ، زيلجنإلا  هضرف  يذلا  راصحلا  ءدب  لبق 

مهريذحت متف  مهنم ، ليئض  ددع  ىلع  اورصتناو  مهنيب  طيسب  كاكتحا  دعب  نابسإلا 

نمو .مهتطشنأ  ىلع  سسجتلل  اهلاسرإ  مت  ةيزيلجنإ  ةنيفس  ناطبق  فرط  نم  اًقبسم 

راصتنالا اذه  ىدأ  دقو  .نابسإلا  لبق  ةقطنملا  ىلإ  اًيلعف  لصو  هنأ  ةيرخسلل  ثملا 

ءاليتسالا مت  امدنع  ترخبت  اهنكل  تقولا ، نم  ةرتفل  ةيونعملا  حورلا  سحت  ىلإ  غصلا 

، علسلا اهلدابي  نمع  ثحبت  مهتنيفس  تناك  نيب  نابسإلا  لبق  نم  مهنفس  ىدحإ  ىلع 

ناكس فصن  ةافو  عمو  .اهتنحش  ىلع  نابسإلا  ىلوتساو  نجسلا  يف  اهمقاط  يقلأو 

اوروضتو رخآلا  فصنلا  كهنأ  نيب  نوجسلا ، مهيمرو يف  ىرسأ  مهعوقو  وأ  اينوديلاك 
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بعشلاو ةلودلاو  ةموكحلا  نأب  مهنم  اًداقتعا  ةخألا ، ةشقلا  يه  ةلزعلا  تناك  اًعوج ،

ةنيزحلا ةلحرلاب  اوماقو  نيراد  نع  يعج  لكشب  ليحرلا  اوراتخاف  اًما ، مهنع  اولخت 

ناكملا ىلإ  نوسرتاب  مايليو  لوصو  نم  طقف  رهشأ  ةعست  دعب  كلذو  نطولا ، ضرأ  ىلإ 

ةنيفس م  ىلع  لقُنف  .نآلا  ضيرملا  لمرألا  وهو  هتايح ، ةليط  هب  ملحي  ناك  يذلا 

تناك .ىرخأ  ًةرم  نيراد  دهاشي  هنكل   ىمحلا ، نم  اجنو  خزربلا  ةرداغمل  دعتست 

عوبسألا ةبارق  قرغتسا  دقف  ةياغلل ، ةبعص  اكياماج  ربع  نطولا  ىلإ  نيرمعتسملا  ةلحر 

ترمدو ةنيفس ، تقرغ  ك  قيرطلا ، نورخآ يف  تائم  يفوتو  ءانيملا ، نم  جورخلا  درجمل 

تلصو اهنكل  .ادنلتكسا  ىلإ  طقف  ةدحاو  ةنيفس  تلصو  ةياهنلا ، يفو  .ابيرقت  ىرخأ 

ام ةفرعمل  نيراد  ىلإ  رحبأ  يذلا  اثلا  لوطسألا  قالطنا  دعب  تلصو  اهنأل  ةرخأتم ،

لاط يتلا  تازيزعتلا  لاسرإ  ًاخأ  ادنلتكسا  ةكرش  تررق  حيحص ، اذه  .مهل  ثدح 

ماع 1699 ربمفون  رهش  ةياهن  اثلا يف  لوطسألا  اذه  لصو  .ناوألا  تاوف  دعب  اهراظتنا 

اياقبو ةقرتحملاو ، ةروجهملا  ةربندإ  وين  اياقب  اودجوو  حايرلا ، هب  فصعت  ٍواخ  ٍّرب  ىلإ 

ءاقبلا ددجلا  نودفاولا  ررق  كلذ ، لك  مغر  .ةلحضلا  روبقلا  نم  بك  ددعو  نصح 

توم مغرو  ةديدجلا  مزاوللا  لاسرإ  متي  ثير  ضرألاب  كسمتلا  ةلواحمو  ءانبلا  ةداعإو 

.نابسإلا مامأ  مهترادج  تابثإ  اوبغر  مهنكل  ةئبوألاو ، ضارمألل  ىعرص  مهنم  ثكلا 

ةرمعتسملا ىلإ  نابسإلا  لصو  ديدجلا ، نرقلا  ةيادب  نم  رهشأ  ةعضب  دعبو 

راصحلا تحت  دومصلا  نم  ىمحلا  مهتعجف  نيذلا  نويدنلتكسالا  نك  .اهورصاحو 

عم تهتناو  .مالستسالا  ىلع  ناسين  / ليربأ لولحب  اوربجأ  مهنكل  تقولا ، نم  ةرتفل 

.ةيدنلتكسالا ةيروطاربمإلا  ءانب  مالحأ  لك  اذه  مهمالستسا 

ةزهلا لكش  اًما  نوفرعي  اوناك  مهنأل  ليحرلاب  نطوتسملل  نابسإلا  حمس 

دوهشملا هرارف  مهل يف  اهمدقي  نأ  موزهملا  ودعلا  رظنمل  نك  يتلا  ةميظعلا  ةياعدلاو 

". ىعوجلاو ءارقفلا  داغوألا   " ىلع ةقفشلاب  اورعش  ارلو  ةزهلا ، لايذأ  رجي  وهو  اذه 
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تنيفس ةفينع  ةفصاع  ترمدو  ةدوعلا ، ةلحر  ىمحلا يف  نم  مهنم  تائملا  تام  مث 

ظحلا ئيسلا  بساحملا  كلذ  يف  ا  رخآ ، صخش  ةئم  نم  برقي  ام  اودقفو  يرخأ 

ىلوألا هتنيفس  مطحت  نم  مغرلا  ىلع  ادنلتكسا  ىلإ  داع  يذلا  نوتلماه ، ردناسكلأ 

نم صخش  يلاوح 3000  رحبأ  عومجملا ، يف  .اثلا  لوطسألا  عم  نيراد  ىلإ  هتدوعو 

وأ اينوديلاك  جيلخ  اوتام يف  دق  مهنم  ىلإ 2000  نأ 1500  دقتعيو  نيراد ، ىلإ  ادنلتكسا 

مهرابخأ عم  اولصو  حو  .ادنلتكسا  ىلإ  جانلا  نم  ثكلا  لصي  .راحبلا و  ًاقرغ يف 

ةيضقلا تحارو  .ةمدصلا  نم  ةمراع  ةجوم  ططخملا  لشف  راثأ  ةربندأ ، ىلإ  هذه 

لعفلا در  مسقناو  رتوتلاو ، بقرتلا  اهدوسي  ةثيدح  ةيسايس  ةئيب  موي يف  لك  مظاعتت 

زيلجنإلا نومولي  نيذلا  كئلوأو  لشفلا ، ىلع  ةكرشلا  يريدم  نومولي  نيذلا  كئلوأ  ب 

يبعشلا بضغلا  ببسب  ةربندأ  يف  بغشلا  لعأ  تعلدنا  .مهلخدت  ىلع  نيرداغلا 

مهتاروشنم تقزم  نيذلا  طخاسلا  نيرمعتسملا  دحأ  مهُّتاو  ةكرشلا ، نم  مراعلا 

ًسر مهرشن  ببسب  ةكرشلا  راصنأ  نم  ةثالث  مكوح  نيب  فيدجتلاب ؛ ةكرشلا  يريدم 

كلذ دعب  ةمهم  قئاقحلا  دعت  .ةنايخلا   ةمهتب  اومكوحو  ةموكحلا ، مجاهي  اًنيهم 

ىنعمو ةميق  وذ  رخآ  ءيش  يأ  كانه  دعي  و  أفرملا ، ىلإ  نفسلا  هيف  تداع  يذلا  مويلا 

.فقي فص  يأ  ...ءرملا يف  هذختي  يذلا  بناجلا  ىوس 

مضخ يفو  .ءاوس  دح  ىلع  ةيداصتقا  نكلو  طقف ، ةتحب  ةيسايس  جئاتنلا  نكت   

دق دالبلا  ةورث  نم  ةبك  ةصح  نأ  اًعزاج  بعشلا  فشتكا  كلتك ، ةيداصتقا  ةمزأ 

ام عاجرتسا  لمأ يف  نود  ةلئاط  ًالاومأ  نورمثتسملا  رسخف  .تعاضو  ..رحبلا  تيمر يف 

ثكل تضرعتو  ةناهإلل  ةضرع  تتابو  ادنلتكسا  ةبيه  تعاضو  عورشملا  هوعضو يف 

.لالذإلا نم 

، ةديدع بابسأل  لب  طقف ، دحاو  ببسل  ىربكلا  ةيسايسلا  تايغتلا  ثدحت  ال 

تعفدو ةدقعملا  ىوقلاو  فورظلا  عيمج  تلخدت  ح  اهنيح ، اًحضاو  اذه  ناب  دقو 
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باقعأ يف  داحتالا  كلذ  ءابنأ  رشتنت  و  ارتلجنإ ، عم  لماكلا  داحتالا  وحن  ادنلتكسا 

تناك .نكمم  تقو  لوطأل  اًرس  رمألا  ءاقبإ  عيمجلا  لواح  لب  عداخلا ، نوسرتاب  ططخم 

، رشع عباسلا  نرقلا  ةياهن  تزّيم  يتلا  ةقرافلا  ةمالعلا  كلملا  بورحلاو ب  تاعارصلا 

تمهاس يف نيراد  نكل  .عوبسأ  لك  تافلاحتلاو  دودحلا  نوغي  ءالبنلا  ناك  نيح 

ذاقنإ ةطخ  ادنلتكسا  ىلع  تضرع  ارتلجنإ  نأ  بت  امدنع  ًةصاخ  ميحجلا ، اذه  جيجأت 

ةدعاسمل لب  بسحو ؛ دالبلا  ذاقنإل  ال  تاونس ، عضب  دعب  داحتالا  ةقفص  نم  ءزجك 

كلذ بجو  اولصح  نيذلاو  ةعمسلا ، ةئيس  ادنلتكسا  ةكرش  يف  دارفألا  نيرمثتسملا 

تاطلسلا نم  متهالا  نم  بك  ردق  عم  ةيلصألا  مهتصح  ىلع  ةقفصلا  داحتالا - 

حجبتلاب اودهشتساو  ةوشرلا  حلطصم  اهتقو  ىرج  ام  ىلع  نوثكلا  قلطأ  .ةيزيلكنإلا 

يف دوقع  ةينا  دعب  زنب  بتك  ك  يزيلجنإلا ،" بهذلا  انيرتشا  دقل  : " يدنلتكسالا

ةجردل ادنلتكسا  لشل  ةملظم  ةيزيلجنإ  ةرماؤم  هتمرب  رمألا  ضعبلا يف  ىأر  .هتاركذم 

.مهلاومأ ةداعتسال  ةداعسلاب  نورخآ  رعش  يف  .تارايخ  يأ  اهمامأ  دعي  هنأ  

نم ويام  رهش  ةدحتملا يف  ةكلمملا  ترهظ  نأ  ىلإ  داحتالا  نع  نوسرتاب  عفاد 

لقن مت  سطسغأ ، نم  عباسلا  يف  ديدحتلابو  طقف ، نيرهش  رورم  دعب  ماع 1700 ،

ىلع يوتحت  يتلاو  ةددشم  ةسارحل  عضخت  تناك  يتلا  تابرعلا  تارشع 

.ةربندإ ىلإ  ينيلرتسإ  هينج   400000 ةبارق

، ًائطخم نكي  نوسرتاب   نأ  وه  ثادحألا  هذه  لك  درس  نم  هلوق  ديرأ  ام 

اع ماق  عقاولا ، يف  .ةرمعتسمل  اًعئار  اًعقوم  لعفلاب  نب  تناك  دقل  .طبضلاب  سيل 

نوسرتاب تاعقوت  نأ  ىلإ  صلخو  ماع 2007  يف  قيضملا  حس  نوتروه  كرام  راثآلا 

ةيفيك لوح  هتاعقوت  نأ  .لعفلاب ك  ةيعقاو  تناك  نيراد  ةحرتقملا يف  ةيراجتلا  قرطلل 

دقل كلذ ، نم  مهأ  وه  امو  مويلا ؛ هارن  ع  ةديعب  ودبت  ال  ةيملاعلا  ةراجتلا  روطت 

عئاظفلاو فنعلا  نم  لاخ  اسم  ليدبك  ةهازنو  ةحارصب  زيلكنإلا  ءالبنلا  ب  اهجور 
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نود ةولا  بلجت  نأ  نك  ةراجتلا  نأب  عيمجلل  بتكو  تايروطاربمإلا ، اهب  موقت  يتلا 

سويلويو ربكألا  ردنكسإلا  لعف  ك  ءامدلاو  بونذلاو  عئاظفلا  كلت  لك  رزو  لمح  "

عماطلا يف تائ  ًاطاحم  هرصعل  اًقباس  اًيعاو  اًصخش  ةحارصب  هلعجي  ام  وهو  رصيق ."

كلتل اولصيل  هومعدو  هودعاس  نيذلاو  مويلا ، ىتح  ةلغتسملا  نيراد غ  بهذ  مجانم 

.ءامد نم  اهنع  تجتن  هم  ةقيرط  ياب  مجانملا 

عورشملا يمعاد  لشف  ناك  رمألا  عقاو  يف  ةلمحلا  لشفل  ىدأ  ام  نأ  دقتعأ 

عونك ليصافتلا  نع  فرطلا  اوضغ  دقف  .ةبعصلا  لئاسملل  تاباجإ  روصت  يعجلا يف 

راثآلل ًالاب  اوقلي  و  ىربكلا  ةروصلا  اولهاجت  دقل  ..ةيرورضلا  نؤملاو  ةمزاللا  نفسلا 

مهب ىهتنا  ..ططخملل  ةديعبلا  راثآلا  ةسارد  نع  ًالدبو  .مهتاططخمل  ةيسايسويجلا 

نم ًالدب  ءاطخألا  نم  اًما  ةيلاخ  مهتطخ  نأب  مهسفنأ  عانقإو  مهماهوأ  قيدصتب  رمألا 

يعمجلا كفتلا  نع  يقيقح  لاثمل  ةيضقلا  هذه  نإ  .رومألا  قئاقح  يف  اًيلم  ركفتلا 

.ءابغلا قئافلا 

اهذختا دقف  مويلا ، ىتح  لدجلا  ثت  ةيدنلتكسالا  ةرماغملا  كلت  ةصق  لازت  ال 

.لالقتسالا ىلع  ءاتفتسالا  ح  ةمعاد  ةجحك  ناعراصتملا  نايسايسلا  مكحلا  افرط 

مئادلا ارتلجنإ  يعس  ةيفيك  نع  اًيح  ًالاثم  ةرماغملا  كلت  تناك  يموقلل ، ةبسنلابف 

سردك اهوذختا  دقف  يباقنلل ، ةبسنلاب  امأ  ةيدنلتكسالا ؛ لامآلا  عمقو  بيرختل 

ام اذإو  .ةيعقاولا  غ  تاحومطلا  حلاصل  رارقتسالا  نع  يلختلا  رطاخم  يف  يخيرات 

ءابغلا ىلع  ةنهربلل  ةراعتسالل  ةلباق  اهنإف  ةيخيرات ، ةصقك  ةثداحلا  هذه  انلمأت 

يراجتلا اهئاكرش  برقأل  ةعبات  ةيالو  ىلإ  تلوحت  ةلود  ةصق  اهنإ  ينعأ ، .يرعتسالا 

ثأتلا نع  ةجتان  ةيلايخ  ةيؤر  ببسب  ةفحجم  ةيسايس  ةيقافتا  ىلع  ءانب  يجولويجلا 

ةيروطاربمإلا مالحأب  ةطولخم  ةرحلا ، ةراجتلل  نوبصعتم  هل  جور  يذلا  يملاعلا 

مهططخ اوعضو  نيذلا  ىقمحلا ، كئلوأ  لايخ  تبعاد  يتلا  ةيعسوتلا  ةيرعتسالا 
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لهاجتم ةبرطضملا  ةينطولا  ةباطخلاب  هبشأ  بطخ  لكش  يف  اهوغاصو  ةمهبملا 

.عقاولا لوح  ءاربخلا  تاريذحت 

يرجي يف امل  ةهباشم  ةيخيرات  ةثداح  يأ  كفتلا يف  يننك  ال  ظحلا ، ءوسل 

.يلاحلا تقولا 

 

 

فاشكتسالا اولشف يف  فشكتسم  ةسمخ 

 

ليفناغوب يد  ناوتنأ  سيول 

لوأ بقل  ىلع  لوصحلا  كشو  ىلع  ناك  يسنرف ، فشكتسم  وهو 

ميظعلا اجرملا  زجاحلا  ىلإ  لصو  هتنيفسب ، اعلا  لوح  رودي  ناطبق 

.اهفشتكي نأ  لبق  هجاردأ  داع  مث  ايلارتسأل  رواجملا 

زنافيغ نوج 

تاينيعست فصتنم  يف  ماوعأ  ةسمخ  ىضق  يزليو  فشكتسم  وهو 

ىقلأ اكيرمأ ، يف  ةعئاض  ةيزليو  ةليبق  نع  ًاثحب  رشع  نماثلا  نرقلا 

نم جرخ  امدنعو  .سسجتلا  ةمهتب  هونجسو  هيلع  ضبقلا  نابسإلا 

ال اهنأ  فشتكا  ثحبلاب  ةّينعملا  ةليبقلا  دجوو  ثحبلا  عباتو  هنجس 

.ةلص يأب  يزليولل  ت 

نسنفيتس رومليليف 
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داقف ةايحلل ، ةبسانم  ةراق  يلشلا  بطقلا  نأب  نظ  يدنك  فشكتسم 

ديلجلا يف  هتنيفس  تقلع  امدنعو  ماع 1913 ، يف  اهفاشكتسال  ةلمح 

هنأ مهربخأو  رشب  نم  اهيلع  ن  ةنيفسلا  كرتو  لاجر  ةعضب  بحطصا 

اًدئاع مهرجه  مث  ..ماعط  نع  ثحبلل  ةليلقلا  ةلثلا  هذه  عم  جرخيس 

.مض بينأت  ةرذ  يأ  نود  هنطو  ىلإ 

رتيسال سيول 

ةيلارتسألا ةراقلا  طسو  فاشكتساو  ثحبلل  ةعومجم  رتيسال  داق 

تاونس لبق  هدجو  ميظع  بهذ  قرع  نع  ثحبلا  ُايعدم  يوارحصلا 

اًعابت اهدارفأ  هرجهف  ءيش ، يأ  ةلمحلا  دجت  .ءارحصلا   كلت  طسو 

ناك نيب  اًضيأ  لِجلا  هنم  ترف  نأ  ىلإ  لِجلا  عم  اًديحو  هوكرتو 

.اًشطع تف  هتجاح ، يضقي 

هيردنأ .أ  .س 

يلشلا بطقلا  ىلغ  لوصولا  ررق  هش  رماغمو  يديوس  سدنهم  وهو 

دعوملا يف  هداطن  قلطناو  جورديهلا ، ىلع  لمعي  داطنم  م  ىلإ 

بّرسي هنأو  ءيشلا  ضعب  بوقثم  داطنملا  نأب  هتفرعم  مغر  ددحملا 

.ةلحاقلا بطقلا  يفايف  ناكم يف  هقيرف يف  عم  تامو  زاغلا ،

 

 

١٨٠



 

 

 

 

 

 8
ةيطارقدلا قيقحتل  يبغ  سيئر  ليلد 

 

صرفلا ترسحنا  تافاشتكالا ، رصع  يف  اعلا  لوح  رفسلا  ىمح  راشتنا  عم 

كلتل نك  يتلا  نادلبلا  ددع  تداز  اهنأل  بورحلا ، عاونأ  عيمج  ةرارش  حدقل  ةحاتملا 

اوناك تاموكحلاو  لودلا  رمأ  ىلع  اقلا  نأ  ضارتفا  ىلع  .اهبضغت  نأ  بورحلا 

ًالعف نوبغري  اوناك  مهنأ  ضارتفا  ىلع  اهثودح ، عنمو  بورحلا  صيلقت  يف  نوبغري 

.ءامد الب  مهبرآم  قيقحتل  ةيسامولبدلا  قرطلا  اوعرتخاف  بورحلا ، بوشن  بنجت 

مهنأ ضعبلا يف ح  مهضعب  عم  رشبلا  نم  ىربك  دادعأ  قيفوت  نف  يه  ةيسامولبدلا 

ىلع ةظفاحملا  نم  ةيسامولبدلا  قرطلا  تنك  .ةيهاركلا  وأ  مهضعبل ، رشلا  نورمضي 

كلذ نيديج يف  انسل  رشبك  نحن  ظحلا ، ءوسلو  ..نكلو  نايحألا ، ضعب  خب يف  عيمجلا 

.اًضيأ

يف ةيساسأو  ةيمومع  ةلضعم  نم  ةيلودلا  تاقالعلل  ةيسيئرلا  ةلكشملا  عبنت 

: يساسأ نيأدبم  ىلع  يوطنت  اهنأ  يهو  ةيرشبلا ، تالماعتلا 

(1 .ديفمو ديج  رمأ  يه  سانلا  ةقثلا يف 
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(2 .ًاثك قثت  نكل ال 

يف ةفلتخملا  تافاقثلا  ب  لاصتا  ةظحل  لك  تثّول  يتلا  ةلضعملا  يه  هذه 

ال تاظحللا ، كلت  اوشاع  نيذلا  صاخشألل  ةبسنلاب  ظحلا  ءوسلو  .ديعب  ٍدح  ىلإ  خيراتلا 

يتلا  ةلكشملا  اهنإ  .هعابتا  مهيلع  بجي  يذلا  حيحصلا  رايخلا  ةفرعمل  ةقيرط  دجوت 

يتلا سانلا  تارايخ  ثحبلاو يف  ءارولا  ىلإ  رظنلا  فرت  كل  اننكل  دعب ، ًالح  اهل  دجن 

.مهئاطخأ عوقولا يف  بنجتو  يضاملا  اهوعبتا يف 

يبيراكلا رزج  ىلإ  لصو  سوبمولوك ح  مهلباق  نيذلا  ونيهاتلا  بعش  ذخأنل 

اوقثو مهنأ  يأ  ةماتلا ، مهتقث  هولوأ  مهنأ  مهتلكشم  تناك  لاثملا ، ليبس  ىلع  ةرم  لوأل 

سوبمولوك رثأت  دقو  راحبلا ، لهاجم  نم  مداق  ةغللاو  لكشلا  بيرغ  صخش  يف 

ةداتعملا ةقيرطلاب  مهلماع  سوبمولوك  نكل  .مهمركو  مهلابقتساو  مهتدو  لعفلاب 

: هتاركذم يف  لجس  نأ  الإ  هنم  ناك  ام  مركلاو ، ةدوملاب  كردابي  نم  اهب  لماعت  يتلا 

ةدع دعب  اذهل  فاضأ  مث  زاتمم .» لكشب  اننومدخيس  ةمدخلل ، بسانم  بعش  مهنإ  »

هديرن ام  لعفو  انرماوأ  عابتا  ىلع  مهربجن  نأ  طقف  ًالجر  سمخب  عيطتسن  : » مايأ

«. طبضلاب

كيتزآلا روطاربمإ  عقو  نيح  كأ  ال  دوقع  دعب  ويرانيسلا  اذه  رركت  دقو 

.هراد رقع  هب يف  بحرو  هتقث  هالوأ  نيح  زيتروك ، نانره  عم  أطخلا  سفن  اموزتكوم يف 

( اكيسكم  ) بقل مهسفنأ  ىلع  نوقلطي  اوناك  نيذلا  كتزآلا  ةيروطاربمإ  تدتما 

كيسكملا مساب  مويلا  فرعي  يف  طيحملا ، ىلإ  طيحملا  نم  ةعساش ، تافاسم  ىلع 

، نالتيتشونيت هتمصاع  نم  هتكلمم  اموزتكوم  مكح  دقو  .كيسكملا  طسو  وأ  ىطسولا 

ناكم سفن  ةمصاعلا يف  هذه  عقتو  اهلمكأب ، ةراقلا  ًايراضح يف  اًروطت  ندملا  كأو  ربكأ 

ىلع هنفس  لاحر  زيتروك  طح  نأ  ىلإ  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  راس  .مويلا  كيسكملا  ةنيدم 
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ماع 1519. ناتاكوي  ئطاش 

هدرط دعب  نوناقلا ، نع  اًجراخ  ًايزاغ  ناك  لب  طقف ، ًايزاغ  اًحتاف  زيتروك  نكي   

ابسإلا مكاحلا  لبق  نم  فاشكتسالا  تهم  ةعباتم  نم  هعنمو  ةيرحبلا  ةمدخلا  نم 

براوقلا ىلع  ىلوتسا  نأ  الإ  زيتروك  نم  ناك  .هيف ف  خألا  ةقث  ةلق  ببسب  ابوك  يف 

قارغإب كيسكملا  ىلإ  ةرتفب  هلوصو  دعب  زيتروك  ماق  .رحبلا  اًديعب يف  لحرو  اهمقاوطب 

لوقأل ةصقلا  هذه  مكيلع  صقأ  .ابوك إ  ىلإ  ةدوعلا  نم  همقاط  عنمل  اهعيمج  هنفس 

.لكش يأب  اًديج  اًضوافم  الو  اًفيرش  اًبعال  نكي  و  ةلودلل  اًعبات  نكي  زيتروك   نأ 

ءانبأ هاداع  ح  اهعيمج ، لولحلاو  تارايخلاو  لئادبلا  هنم  تذفن  ح  ..اذكهو 

تاططخمل ةلصب  ت  يذلا ال  رايخلا  ىلإ  أجل  نطولا ، ىلإ  ةدوعلل  هتليسو  دقفو  هتدلج 

.اهودهع رعتسالا ك 

هئطاوش ىلإ  نفسلا  كلت  لوصوب  عمس  رتوتلاو ح  سأيلاب  اموزتكوم  بيصأ 

ريرقت نم  ظحلا  ءوسل  نكمتي  و  رحبلا ، نع  ليم  يتئام  نم  كأ  اهدعب  مغر 

لاسرإ ب  امو  فويضلل  ايادهلا  لاسرإ  ب  ام  راتحاو  ظحلا ، ءوسل  ةمزاللا  ةوطخلا 

كلت ًالوغشم يف  ناكف  زيتروك ، امأ  .ليحرلا  هنم  بلطتو  لغوتلا  نم  هعن  تاريذحت 

ةيسيئرلا ةلكشملا  اهنيح  هجاو  دقو  .ةيكيسكملا  فعضلا  طاقن  داجيإ  ةلواح  ءانثألا 

يف اًما ، ةينابسإلا  ةيروطاربمإلاك  ةيقيقح ، ةيروطاربمإ  تناك  كيسكملا  نأ  ..اهفرعو 

لئابقلا نم  ديدعلا  دوجو  زيتروك  فشتكا  كلذ ، ىلع  ءانبو  .اهتيشحوو  اهئارثو  اهعاستا 

ةدوملاو فطللا  لك  ءالؤه  عم  زيتروك  لمعتسا  .اموزتكومل  ءادعلا  نكت  يتلا  ةيلصألا 

رزاجملا باكتراو  فنعلا  لعتسال  ًانايحأ  رطضاو  هبناج ، ىلإ  مهبسكل  ءاهدلاو 

.اموزتكوم دض  هعم  فلاحتلاب  مهعانقإل 

تاقالع ةماقإب  يهتني  نل  رمألا  نأ  اهنيح  فرعي  نأ  اموزتكوم  ىلع  بجي  ناك 

هتح نأ  لمتحملا  نمو  .راظتنالاب  ىفتكاو  اًنكاس  كرحي  هنكل   ةازغلا ، عم  ةقادص 
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ديدجلا دسجتلا  ناك  زيتروك  نأب  كاذنآ  يبعشلا  داقتعالل  ةجيتن  ناك  كاذ  هنوكسو 

فوفص ب  ةركفلا  كلت  راشتنال  ديحولا  تابثإلا  نأ  عم  لاتوكلازتيوك ، ءسلا  هلإل 

.بعشلا كلذ  ثرإ  كلذل يف  رثأ  الو  هلئاسر ، زيتروك يف  هركذ  ام  وه  يلصألا  بعشلا 

.هقاروأ ءرملا يف  هب  رذهي  ءاره  ..ءاره  درجم  ودبي يل  اذه  ..اًحيرص  نوكأ  و 

دونجلا نم  تائم  عضب  ةقفرب  نالتيتشونيت  ىلإ  ًاخأ  زيتروك  لصو  امدنع 

نم ًاثك  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هرارق ، ًاخأ  اموزتكوم  ذختا  ددجلا ، هئافلحو  نابسإلا 

ناك اذإ  ام  فرعن  ال  لداع ، نوكن  .اًقح و  ةئيس  ةركف  هذه  نإ  هل  اولاق  هيراشتسم 

اعد ديكأتلاب : ئطاخلا  رارقلا  ناك  اذه  نكل  هذاختا ، هناكمإب  ناك  بئاص  رارق  كانه 

.فرغلا لضفأ  مهاطعأو  ايادهلاب  مهرطمأو  هرصق  ىلإ  فرش  فويضك  نابسإلا  اموزتكوم 

ىلع هربجأو  هرصق  يف  ةنيهرك  هزجتحاو  هيلع  زيتروك  بلقنا  عوبسأ ، نوضغ  يفو 

.هعطأ يبليل  ةيمدك  مكحلا 

ةفرعم ىلع  اورصأ  مث  ةرشابم ؛ بالقنالا  ءاهتنا  دعب  ءاشعلاب  ًالوأ  نابسإلا  بلاط 

.ماعطلا لوانت  نم  مهئاهتنا  دعب  بهذلا  لك  ظفح  ناكم 

ًالوغشم زيتروك  ناك  يف  ردقلا ، ةيرخسلو  ماع 1520 ، ةيادب  ءيش يف  لك  راهنا 

نم هعنمو  هيلع  ضبقلل  ابوك  مكاح  اهلسرأ  يتلا  ابسإلا  شيجلا  نم  ةبك  ةوق  لاتقب 

ةمصاعلا ةسارحل  مهكرت  نيذلا  هطابض  دحأ  ماق  ةديدجلا ، يضارألا  ىلع  هدي  عضو 

ءانثأ بكلا  دبعملا  يف  ءالبنلا  عيمج  حبذب  اهيلع  ةضبقلا  ماكحإ  ىلع  ةظفاحملاو 

داعو ةحبذملا  ببسب  يسكملا  بعشلا  راث  .ةماهلا  ةينيدلا  مهدايعأ  دحأب  مهلافتحا 

فقوب بعشلا  رمأي  نأ  اموزتكوم  نم  بلطف  هراظتنا  ةقيقح يف  ةروث  دجيل  زيتروك 

.اموزتكوم ةياهن  يه  هذه  تناكو  رماوألا ، اوعبتي  ملف  تاءادتعالاو  بغشلا  لعأ 

نم بضاغ  دارفأ  لبق  نم  ةراجحلاب  ًجر  لتق  اموزتكوم  نأ  نابسإلا  دونجلا  لوقي 

هتعاط بعشلا  نابسإلا ح أ  دي  ىلع  اًردغ  لُتق  هنأ  لوقي  قطنملا  نكل  هسفن ، هبعش 
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ىلوتسا هلتقم ، نم  دحاو  ماع  لالخ  يفو  .هبعش  ىلع  ةرطيسلا  ىلع  رداق  غ  ادغو 

نأ الإ  ةينابسإلا  ةموكحلا  نم  ناك  ف  كيسكملا ، نم  ىقبت  ام  ىلع  ةيشحوب  نابسإلا 

.كيسكملا ىلع  ًكاح  هتبصنو  اهنضح  ىلإ  هتداعأ 

اموزتكوم رارق  نكل  ابسإلا ، وزغلا  فقوي  نأ  دحأ  ناكمإب  نكي  ار  

لو .خيراتلا  يف  ةيلودلا  تاقالعلا  تاسايس  أوسأ  دحأ  وه  فويضك  مهب  بيحرتلاب 

ماع دعب 300  هباشم  ءيش  تركف يف  دق  ةيكيسكملا  ةموكحلا  تناك  اذإ  قداص ، نوكن 

سردلا نإف  ساسكت ، ىلإ  ةيكيرمألا  ةرجهلا  عيجشت  تأدب يف  نيح  ثداوحلا ، كلت  نم 

نع يفقوت  كيسكملا ، ةموكح  اي  هللاب ، ابح  : " ةفسؤملا  Moctezuma ةصق يسيئرلا يف 

ةبسنلاب ..ظحلا  نسحلو  .همهفي  نم  وأ  هعمسي  نم  قلي  مكضرأ "  ىلإ  ضيبلا  ةوعد 

تهتنا يتلا  ةئيسلا  ةيلودلا  تاقالعلا  بكوم  هدحو يف  سيل  وهف  اموزتكوم ، ةعمسل 

امورلا مكاحلا  ةصق  نم  ةمكحب  ءاقدصألا  رايتخا  ةيمهأ  ملعت  اننك  .رزاجملاب 

ةوقلا دونب  قيبطت  لواحي  سوراف  ناك  .داليملا  لبق  عساتلا  ماعلا  يف  سوراف ، ايناملأل 

لجأ نم  كفص ، يف  اونوكيل  مهّدشو  يلحملا  ءالبنلا  رايتخاك  ةيكيسالكلا : ةينهملا 

ةليبق ميعز  هتقث يف  عضي  نأ  راتخا  هظح ، ءوسل  .ًايبسن  ئداه  حالفلا  ىلع  ظافحلا 

ةدعاسم ةدحو  داقو  ًاينامور  اًنطاوم  حبصأ  هنأ  ساسأ  ىلع  سوينيمرأ ، ىعدي  ةينامرج 

نوكي دق ال  هب  قوثوملا  هراشتسم  نأ  نم  هريذحت  نم  مغرلا  ىلع  .امورلا  شيجلا  يف 

ةضافتنا ب كانه  نأ  هربخأ  امدنع  سوينيمرأ  قيدصت  راتخا  هنأ  الإ  دقتعي ، اًيفو ك 

ةرشابم ةينامورلا  هلفاحج  سوراف  داق  .اهيلع  اوضقي  نأ  بجي  مهنأو  ةيناملألا  لئابقلا 

". ةعدخلا دقفتل  طقف  مامألا  ىلإ  مدقتنس  : " ًالئاق ميدقلا  دئاقلا  عدخ  نأ  دعب  مك ، ىلإ 

مهخيرات ةيركسع يف  ةزه  أوسأ  يهو  ةلماك ، ةينامور  لفاحج  ةثالث  ىلع  ءاضقلا  مت 

.دبألا ىلإ  ًالش  ةينامورلا  ةيروطاربمإلا  عسوت  فقوتف  ةظحللا ، كلت  ىتح 

ةينيصلا ةيجراخلا  ةسايسلا  كانه  ةطرفملا ، ةقثلا  نم  اًما  ضيقنلا  ىلع 
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.ةيلازعنالا يف رطاخم  سّردت يف  ةلاح  تحبصأ  يتلاو  غنيم ، ةرسأ  دهع  اًيتاذ يف  ةموزهملا 

نم اًدحاو  كلت  صلا  تناك  يداليملا ، رشع  عبارلا  نرقلا  نم  ىلوألا  ةثالثلا  دوقعلا 

يرحبلا لوطسألا  ناطبق  ةدايق  تحت  اعلا ، خيرات  يف  ةيرحبلا  ليطاسألا  مظعأ 

تاذ ةمخض  نفس  كلذ  ا يف  ةنيفس ، نم 300  لوطسألا  نّوكت  .هخ  غنشت  يروطسألا 

ام لوطسألا  لمح  دقو  لبقتسملا ، نورقل يف  هؤانب  مت  براق  يأ  نم  ربكأ  ٍراوص  ةعست 

ةعارزل ةاعلا ، عرازملاك  لمعت  يتلا  نفسلا  لمش  هنأ  ىتح  لجر ؛ ىلإ 30000  لصي 

هذه لالخ  كلذ ، نم  مهأ  وه  امو  .تاناويحلا  ناعطق  ىلع  ظافحلاو  تاورضخلا 

نم ثكلا  اوضق  مهنأ  دكؤملا  نمو  .وزغلل  مهلوطسأ  نوينيصلا  مدختسي  ةرتفلا ، 

ةضماغ ةلود  يأ  ديدهت  عفدل  اًدج  اًديفم  لوطسألا  ناكو  ةنصارقلا ، لاتق  يف  تقولا 

ايسآ ىلإ  عبسلا  هخ  غنشت  تالحر  عيمج  يف  نكلو  .مهتمجاهم  يف  ركفت  ةديعب 

بورحلا نم  ًالدب  .طقف  ةدحاو  ةكرعم  يف  كبتشا  ايقيرفإ ، قرشو  ةيبرعلا  ةريزجلاو 

طقسمو اكالم  لثم  ةديعبلا  ئناوملا  ةرايز  يف  هتقو  مظعم  ىضمأ  لاتقلا ، تاحاسو 

، ةليمجلا سبالملاو  ةنيمثلا  نداعملا  نوينيصلا  رضحأ  .ايادهلا  لدابت  يفو  وشيدقمو ،

، ةبيرغلا تاناويحلا  نم  ثكلا  كلذ  ا يف  ايادهلا ، نم  ةعساو  ةعومجم  ىلع  اولصحو 

.اينيك نم  مهعم  ةفارز  ةرم  تاذ  اورضحأو 

ةنراقم اًفيطل  ءيش  لك  ودبي  ةيلايربمإلا ، ةوقلل  ىمظعلا  ىوقلا  ضرعتت  امدنع 

تفقوت ماع 1433 ، يف  هخ  غنشت  ةافو  دعب  هنأ  صاخ  لكشب  حملا  نمو  .لئادبلاب 

بك دح  ىلإ  هيف  غلابم  لعف  در  يف  لوطسألا ، ةياعرو  ةيرحبلا  ةراجتلا  نع  غنيم  ةرسأ 

يهو ةدقلا ،  نجياه  ةسايس  ءايحإ  اوداعأو  ينابايلا ، ةنصارقلا  دوجو  رارمتسا  ىلع 

لوغملا عم  ةرمتسملا  كراعملاب  اهلاغشنال  اًرظنو  .يرحب  نحش  يأ  ىلع  لماك  هبش  رظح 

غ تاقفن  اهنأ  ىلع  ةيبنجألا  ةيسامولبدلا  تاثعبلا  ىلإ  رظني  ناك  لشلا ، يف 

لكشب اهفرص  مهل  نك  ةرودهم  لاومأ  اهنأ  ىلع  اهقافنإ  متي  يتلا  لاومألاو  ةيرورض ،

.نيرخآلا نع  مهلصفي  اًدج  بك  يدودح  رادج  ءانبك  ام ، عورشم  ىلع  لضفأ 
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م طقف ، اهلخاد  يرجي  ا  متهالا  ىلإ  ةقحاللا  تاونسلا  صلا يف  تلوحت 

تقولا كلذب يف  مهمايقل  ناك  .قالطإلا  ىلع  دوجوم  هنأكو غ  اعلا  ىلع  اهباوبأ  قلغأ 

: جودزم ثأت  ةيضرألا  ةركلا  فشكتست  ةيبوروألا  ةيرحبلا  تاوقلا  هيف  تناك  يذلا 

دوقع ، ةعضب  دعب  ةيويسآلا  هايملا  روهظلا يف  نويبوروألا يف  أدب  امدنع  هنأ  ينعي  ناك 

اهتاف دق  صلا  نأ  ينعي  اذهو  مههجو ، يف  فوقولل  ةبك  ةيلحم  ةوق  كانه  نكت 

ّرميسو .فقوت  الب  برغلا  هبالود يف  راد  يذلا  يجولونكتلاو  يملعلا  روطتلا  نم  ثكلا 

ةلق ىدم  زربي  اذهو  .ةيملاع  ةوقك  اهتناكم  دالبلا  ديعتست  نأ  لبق  ليوط  تقو 

ىوقلا نيزاوم  لوحت  ةيفيكب  ؤبنتلا  ةلواحم  لوح  ام ، دح  ىلإ  ةيسامولبدلا ، تارايخلا 

نم سيلف  ةقدلا ، نم  بيرق  ءيش  يأب  مايقلا  ليحتسملا  نم  هنأل  اًرظن  .لبقتسملا  يف 

يفو ماع 1917 ، عيبر  رخاوأ  ارسيوس يف  .ًاثك يف  صاخشألا  ئطخي  نأ  اًما  برغتسملا 

ةيحل وذ  رمعلا  فصتنم  يف  لجر  مّدق  ةرشابم ، ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا  فصتنم 

ىلإ ةدوعلا  ةدشب يف  بغري  اًيسور  اًنطاوم  ناك  دقل  .ةيناملألا  ةموكحلل  اًحارتقا  ةكحضم 

برحلا نكل  ةيسايسلا ، تابارطضالا  ةضبق  يف  اهمايأ  أوسأ  شيعت  تناك  يتلا  هدالب 

هجوتلا وه  ايسور  ىلإ  ةدوعلل  قيرط  لضفأ  ناكو  ًاليحتسم ، ابوروأ  ربع  رفسلا  تلعج 

نكت و  .كلذب  مايقلل  املأ  نذإ  ىلإ  جاتحي  ناك  لجرلا  نكل  ايناملأ ، ربع  ًالش 

.هتاسايس يعّجشم  نم  ةيناملألا  ةموكحلا 

، ًاكرتشم اًودع  ناكل  نافرطلا  ناك  مهتافالخ ، لك  مغر  ..ةطيسب  ةبعللا  تناك 

ىلع اًصيرح  وه  ناكو  اهرودب  هب  ةبجعم  نكت  يتلا   ةيسورلا  ةموكحلا  وهو  الأ 

تلصوتو تاهبج ، ةدع  ىلع  ًابرح  ضوخت  ةيناملألا  ايلعلا  ةدايقلا  تناك  .اهب  ةحاطإلا 

نوكيس ةيمامألا  طوطخلا  نع  ةيسورلا  دراوملا  لوحي  دق  زيكرتلل  تيتشت  يأ  نأ  ىلإ 

يف هينطاوم  نم  نيرخآ  و30  هتجوزو  لجرلا  اوعضو  .هحارتقا  ىلع  اوقفاوف  اًديفم ،

نكت .ادنلنفو   ديوسلا  ربع  ايسور  ىلإ  اورفاس  ثيح  يلش ، ءانيم  ىلإ  هجتم  راطق 

نأ ىتح  .ةدوعلل  قوتلاو  ايناملأ  يف  ءاقبلا  نم  لضفأ  تناك  اهنكل  ةعتمم ، ةلحر 
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رهشألا لالخ  اًيلام  مهتدعاسم  تلصاوو  لاملا ، ضعب  مهل  تمدق  ةيناملألا  تاطلسلا 

، ةديدجلا ةدقلا  هتيضق  ببسب  يسايسلا  سووهملا  دحأ  هنأ  اوليخت  ار  .ةيلاتلا 

ءودهب يف يفتخيس  مث  ةرتفل  مهروط  نع  سورلا  جرخيو  لكاشملا  ضعب  ثيس  هنأو 

.نيل وه  لجرلا  اذه  ناك  لاوحألا ، لكب  .نايسنلا  رحب 

 

.نيل مساب  فورعملا  فونايلإ ، كايلإ  دالف 

 

ناك م  لضفأو  لب  ال  ةبئاش ، يأ  الب  اهومسر  ك  ةيناملألا  ةطخلا  تراس 

ناملألا نع  مههابتنا  اوفرصيو  ةيسورلا  تاطلسلا  ةفشالبلا  جعزي  عقاولا   .اعقوتم يف 

، رهشأ ةتس  نع  ًاليلق  ديزي  ام  لالخو  .اًما  دوجولا  نم  مهوحسم  لب  بسحف ،

ةلودلا أشنأو  ةطلسلا  يسرك  ىلع  نيل  سلجو  ةتقؤملا ، ايسور  ةموكح  تفتخا 

١٨٨



ليربأ يف  هب  اوملحي  رمأ   وهو  رانلا ، قالطإل  فقو  ىلع  ناملألا  لصح  .ةيتيفوسلا 

.ةطحملا هايإ يف  عدوم  نيل  راطقل  اوحّول  نيح 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  اًرهاب  اًحاجن  ةطخلا  حجنت  كلذ ،  عمو 

ةهبجلا ىلع  رانلا  قالطإ  فقو  دعاسي  خيراتلا ،  يف  ئدتبملل  ةبسنلاب 

ةيتيفوسلا ةلودلا  ب  ةقالعلا  تلوحت  ام  ناعرسو  .برحلل  ناملألا  بسك  ةيقرشلا يف 

نيدقع دعبو  .رخآ  ءيش  ىلإ  كلذ  دعب  نيديفملا  ناملألا  مهئاقدصأو  ةديدجلا  ةيعسوتلا 

ًاثيدح ةمسقملا  ايناملأ  يضارأ  فصن  تعقو  اقحال ، ىرخأ  ةيملاع  برحو  نمزلا  نم 

مهودع ودع  نأب  مهداقتعاب  ميدقلا  خفلا  ناملألا يف  عقوو  ةيتيفوسلا ، ةرطيسلا  تحت 

ةصق ةيحالص  ةرتف  ةقادصلل  نوكي  ام  ةداعف  ًااد ، أطخ  سيل  اذه  .مهقيدص  نوكيس 

نم لهذم  ددع  يف  لعفلاب  ىرج  ةقيرطلا  هذهب  ودعلا  عادخو  .ظوحلم  لكشب 

نورق ةدع  حرش  ىلإ  ةفاضإلاب  خيراتلا ، تارارقلا يف  أوسأب  هتيمست  نك  يف  تالاحلا 

ةرهاظلا هذهل  رخآلا  مسالا  نوكي  نأ  نك  .ةياغلل  كبرملا  وروألا  خيراتلا  نم 

برحلا نم  ةدتمملا  ةرتفلا  لالخف  برحلا .» دعب  ةدحتملا  تايالولل  ةيجراخلا  ةسايسلا  »

ةمراصلا ياعملا  هيلع  تقبطنا  صخش  يأ  عم  ةدحتملا  تايالولا  تفلاحت  ةدرابلا ،

داغوأ درجم  ءافلحلا  ءالؤه  نم  ديدعلا  ناك  اًيعويش .» هنوك  مدع   » يف ةلثمتملا 

ةفالخ ةينيتاللا ، اكيرمأ  يف  عونتملا  يروتاتكدلا  ماكحلا  باتك : رظنا   ) نيدعاسم

ةلكشم أت  ةيساسألا  ةلكشملا  كلت  سأر  ىلع  نكل  مانتيف .) يف  عيظفلا  ماكحلا 

نم اًموي  اونوكي  مهنأ   رابتعاب  ..كيلع  ةداع  نوبلقني  ءافلحلا  ءالؤه  نأ  يهو  ىرخأ ،

.كلذب رهاظتلا  ىلع  مهتربجأ  فورظلا  نكل  ةيادبلا ، نم  اكيرمأ  يّبحم  وأ  راصنأ 

دوقعلا لالخ  ةدعاقلا  ميظنت  دض  حلسم  عازن  يف  ةدحتملا  تايالولا  تطروت 

تناك ةعومجم  يهو  ناتسناغفأ ، يف  نيدهاجملا  ةعج  نم  قثبنا  يذلاو  ةيضاملا ،

.تييفوسلا نولتاقي  اوناك  مهنأ  ساسأ  ىلع  لبق  نم  اهتمعد  دق  ةدحتملا  تايالولا 
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The ماعل 1987 ،  James Bond مليف ةدهاش  ةدشب  يصوأ  )

يف .اهعيجشتل  ةدحتملا  تايالولل  فاتهلا  يبحم  نم  تنك  اذإ   Living Daylights

هفصو نك  رحاس  لطب  مهدوقي  نيذلا  نيدهاجملا  عم  دنوب  نواعتي  مليفلا ، كلذ 

تناك تقولا ، كلذ  يف  ةرخاف ." ةيزيلجنإ  ةجهل  وذو  ندال  نب  نم  ةمعان  ةخسن   " هنأب

هومعد يذلا  دلبلا  وهو  قارعلا ، دض  حلسم  عازن  اًضيأ يف  ةطروتم  ةدحتملا  تايالولا 

نأ ساسأ  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  تضراع  ةلود  يهو  ناريإ ، نولتاقي  اوناك  مهنأل  اًقباس 

.اًضيأ تييفوسلا  تضراع  اهنأل  ةقباسلا ، ناريإ  ةيروتاتكيد  تمعد  ةدحتملا  تايالولا 

نع أشن  يذلا  ميظنتلا  شعاد ، دض  حلسم  عازن  يف  اًضيأ  ةيقارعلا  ةموكحلا  تناكو 

نك ام  يف  ايروس  يف  نآلا  لتاقيو  برحلا  دعب  ام  قارع  يف  ةدعاقلا  ميظنت  ةطشنأ 

هتمعد يذلا  ماظنلا  ةدحتملا  تايالولا  اهيف  ضراعت  فارطألا ، ةيثالث  برح  هنأب  هفصو 

اوناك ودعلا  ماظن  ءادعأ  ضعب  نأ  حضتا  نكل  هئادعأ ، معد  كلذ  دعب  تلواحو  اًقباس 

ضعب نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةدحتملا ، تايالولل  ءادعأ  مه  نيذلا  شعاد ، ءاقدصأ  اًضيأ 

ودعلا اهنأل  اًضيأ  ايسور  لاتق  نايسن  نود  يهلإ -  اي  هيلك -  ءادعأ  نيرخآلا  ءاقدصألا 

.اعلا نم  دحاو  ءزج  طقف يف  اذهو  .يدبألا  يخيراتلا 

فرصتلل بك  لاجم  دجوي  ال  ذإ  اقح ، بعص  رمأ  يهل  ةيلودلا  ةسايسلا  نإ 

كيلع يف بجي  هنأ  ينعت  بلقلا  ةدرابلا  ةيتغاربلا  ةيسايسلا  نأ  ك  ايلعلا ، ُلُثملا  قفو 

نم ًالدب  مهيلع ، لوصحلا  كنك  نيذلا  ءافلحلا  عم  لماعتت  نأ  نايحألا  نم  ثك 

نم ثكلا  يدافت  نم  نكمتن  دق  اننكل  .اقح  مهديرتو  مهجاتحت  نيذلا  ءافلحلا 

رخآ فرط  درجم  وه  انودع  ودع  نأ  انركذت  اذإ  اًراركتو  اًرارم  اههجاون  يتلا  تالكشملا 

ءاطخألاب لفاحلا  ليوطلا  خيراتلا  ربعو  ..نكلو  .يلصألا  ودعلاك  ةلداعملا  يف 

.اًدبأ هنارفغ  نك  أطخ ال  ةداعلا ، قوف  زراب  أطخ  كانه  ةحدافلا ، ةيسامولبدلا 
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دهج يأ  لذب  نود  ةيروطاربمإ  رسخت  فيك 

ةيمزراوخلا ةيروطاربمإلا  هاش  اثلا ، دمحم  نيدلا  ءالع  ىقلت  ماع 1217 ، يف 

: هل يذاحملا  قرشلا  ومنت يف  تناك  ةديدج  ةوق  ميعز  نم  ةلاسر  ةيوقلاو ، ةعساشلا 

انعد .سمشلا  اهيف  برغت  يتلا  يضارألا  كلت  تنأ  مكحت  نيب  سمشلا ، ضرأ  ديس  انأ  »

ب ةيراجت  ةقفص  ةلاسرلا  تحرتقا  مالسلاو .» ةقادصلا  نم  ةيوق  ةدهاعم  مربن 

أوسأ اثلا  دمحم  هاشلا  ذختا  ةطقنلا  هذه  دنع  .ةبكلا  ةكرتشملا  هحلاصمل  توقلا ،

مزراوخ ةيروطاربمإ  تناك  .ليوطلا  ةيلودلا  ةيسامولبدلا  خيرات  يف  قالطإلا  ىلع  رارق 

رحبلا نم  تدتما  ثيح  تقولا ، كلذ  يف  اعلا  يف  تايروطاربمإلا  مهأ  نم  ةدحاو 

يف يسرافلا  جيلخلا  نمو  ًابيرقت ، قرشلا  يف  شوك  ودنه  لابج  ىلإ  برغلا  يف  دوسألا 

مويلا مضت  ةبك  ةحاسم  تطغو  .لشلا  يف  ةيناتسخازاكلا  بوهسلا  ىلإ  بونجلا 

ناجيبرذأو ناتسكيجاطو  ناتسنكرتو  ناتسكبزوأو  ناريإ  نم  ًةبك  ًءازجأ 

نم نرق  وأ  نرق  دعب  ىلع  لازت  ابوروأ ال  هيف  تناك  تقو  .اهغو يف  ناتسناغفأو 

.مدقتملا اعلا  لود  ب  ةرادصلا  زكرم  يف  مزراوخ  تناك  ةضهنلا ، رصع  ىلإ  لوصولا 

قرشلا ب  طبر  يذلا  ميظعلا  قيرطلا  وهو  مزراوخ ، ربع  ر  ريرحلا  قيرط  ناكو 

اعلا بلق  هاشلا  ةقطنم  تناكو  .راكفألا  ك  عئاضبلا  تقفدت  ثيح  برغلاو ،

ىراخبو دنقرمس  لثم  ندملا  تناكو  .اًمدقت  اهكأو  ةفاقث  ىنغأو  ضبانلا  يمالسإلا 

ىطسولا ايسآ  ىربكلا يف  ندملا  يه  كلت  تناك  مزراوخ ، ةيروطاربمإ  رهاوج  لث  ورمو 

.ةفاقثلاو راكتبالاو  ملعلا  عتارم  اهنأب  ترهتشا  يتلا 

ةيروطاربمإب عمست  كنأل   ةياغلل  بيرغ  رمأ  كلذ  نأب  ركفت  تنك  ام  اذإو 

.كلذل ببس  كانهف  لبق ، نم  مزراوخ 

زيكنج مساب  انيدل  فورعملا  هراج  نم  ةلاسرلا  كلت  مزراوخ  هاش  ىقلت  دقل 

، هذختا يذلا  يبلسلا  رارقلاب  اهيلع  درلاو  اهاوتحمل  هضفر  نم  ماع  لالخو  ناخ ،
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.ةطيسبلا هجو  نع  هتيروطاربمإ  تفتخا 

ًائيش ينعت  هاياون ال  ةلاسرلا ، كلت  هاياونو يف  زيكنج  رعاشمل  ةيخيرات  ةميق  ال 

عيمج ققح  دق  زيكنج  ناك  .هحارتقا  اًصلخمو يف  اًداج  ناك  هم  هفرتقا ، ام  بناج  ىلإ 

اهبوعش دّحوو  صلا  لش  لتحا  دقف  راوغملاو ، سرشلا  لتاقملا  وهو  ةيبرحلا ، هفادهأ 

بورحلا نم  ةلسلس  ةيلصألا يف  ةيلوغملا  هتيروطاربمإب  ةطيحملا  قطانملا  بوعش  عم 

.ةطيسبلا كراعملا  ىلإ  ةيومدلاو  سيطولا  ةيماحلا  كراعملا  ب  اهتدش  تحوارت  يتلا 

لماكلاب ايسآ  قرش  رمأ  نم  ءاهتنالل  ًاقرش  ةطيسب  كراعم  ةدع  نش  كشو  ىلع  ناكو 

تسلا غلب  دق  ناك  هنأل  ةفاضإلاب  .ًابرغ  هاجتالل  ةّين  يأ  نود  ةلاسرلا ، كلت  ّطخ  ح 

هرمع يف نم  يقب  ام  ءاضق  ركفي يف  ناك  هنأ  دب  الو  هيغتبي ، ام  لك  ققحو  هرمع  نم 

.ةنصحألا تاوهص  ىلع  ليوطلا  رمعلا  كلذ  دعب  ةحارلاو  مجتسالا 

نرقلل  دوعي  مسر  ةكرعملا ، ضرأ  ناخ يف  زيكنج  لث  دهشم 

.نيدلا ديشر  ةشيرب  رشع  عبارلا 
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ينيصلا ودبلا  ةيروطاربمإل  ةعباتلا  ياتيخ  ةيرقل  ةخألا  هتوزغ  تفده 

، همكح دض  لقاعملا  رخآ  نم  لينلل  ةثيدحلا  ناتسزيغرق  هاجتاب  عسوتلا  ىلإ  حزانلا 

لوغملا ةديدج ب  اًدودح  تقلخو  مزراوخ  ةبتع  ىلإ  زيكنجب  تتأ  يتلا  ةوزغلا  يهو 

دودحلا موخت  ىلع  يس  الو  هيدافت ، نك  رما ال  مادصلا  نألو  .يمالسإلا  ملاعلاو 

ةيلوغملا تاوقلا  ب  ةلشاف  ةيركسع  تاشوانم  تعقو  اهلجأ ، نمو  ةحضاولا  غ 

ضعب دض  ةكرعم  ضوخل  هشيجو  اثلا  دمحم  رهظ  امدنع  اذه  ثدح  .يمزراوخلاو 

نكت .لعفلاب   مههيجوتب  اوماقو  مهلبق  كانه  ىلإ  اولصو  لوغملا  نأ  اودجيل  هئادعأ ،

بسكيو ةأجف  رهظي  ةداع  زيكنج  نأ  ادب  .اذه  اهيف  ثدحي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  هذه 

لعف در  سفت  ىلع  اندعاسي  دق  يذلا  رمألا  وهو  اهل ، ططخي  دمحم  ناك  يتلا  برحلا 

.ةيلوألا تاشوانملا  كلت  دعب  زيكنج  هايإ  هلوان  يذلا  نوتيزلا  نصغ  ىلع  ئيسلا  هاشلا 

.ةقيرعلا ةيركسعلا  مهتاكيتكتب  هدجم  نوقرسي  اوناك  لوغملا  نأل  ًاليلق  اًبضاغ  ناك 

اههجاوت يتلا  لكاشملا  نم  تناع  لوغملاو  مزراوخ  تاقالع  نأ  ودبي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

مكحت تنأو  سمشلا  ضرأ  مكحأ  انأ   » .ةمجرتلا ءاطخأ  ببسب  اعملا  هوتت  امدنع  ًااد 

دعاوق ضعب  عضو  ددص  يف  زيكنج  ناك  ار  سمشلا ،» اهيف  برغت  يتلا  يضارألا 

مدق ىلع  هعضوب  يمزراوخلا  هّدنل  فرتعيو  قرشلاو  برغلل  ةيساسألا  ايفارغجلا 

سمشلا قورش  بحاص  انأ  : » ةلاسرلل ةليدب  ةمجرت  كيلإ  نكلو  اًبيرقت .)  ) ةاواسملا

لواحي زيكنج  نأ  ودبي  ةأجفو  اذكه ، ةدحاو  ةرابعب  سمشلا .» بورغ  بحاص  تنأو 

رخآ صخش  زوف  هاجت  قلقلاب  لعفلاب  رعشي  ناك  يذلا  مكاحلل  ةبسنلابو  .هرغ  حسم 

؟» لوقعم ةتهاب ، ةوق  تنأو  ةدعاص  ةوق  انأ  : » رّكف نأ  فداص  له  ..هكراعم  يف 

نيذلا ثوعبملا  نم  ةلسلس  ربع  ناخ  زيكنجو  دمحم  قحاللا ب  راوحلا  ىرج 

ةناهإلاب زيكنج  رعشو  .ةيناودع  ةيبلس  ةيديموك  ةيحرسم  يف  ًابايإو ، ًاباهذ  اولِسُرأ 

لثم َرن  اننأ   لجرلا  اذه  ليختي  له   ) هاشلا اهلسرأ  يتلا  معانلا  ريرحلا  اياده  ببسب 
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ةيبهذ ةلتك  نع  ةرابع  ةيده  لاسرإ  قيرط  نع  باجأف  لبق .)؟ نم  ءايشألا  هذه 

دنع .مايخ  نوشيعي يف  اوناك  ول  ىتح  ةياغلل  ةفيطل  ءايشأ  نوكل  مهنأ  تابثإل  ةلئاه ،

ةبك يف ةبغر  يدل  ًالئاق : مالسلا ، ةداجلا يف  هتبغرل  زيكنج  راركت  نإف  ةطقنلا ، هذه 

«. ينب اي  هجول  اًهجو  كارأ  نأ  بجي  كعم ، مالس  شيعلا يف 

«. ينب  » بقل مادختساب  ًابجعم  ةقيقحلا  نكي يف  دمحم   هاشلا  نكل 

ثكلا عوقو  نم  مغرلا  ىلع   ) لوكوتوربلاو تايلكشلا  رارمتسا  عمو  كلذ ، عمو 

قافتالا ىلع  لوصحلل  هبلط  نأ  حوضوب  زيكنج  دقتعا  عادخلاو ،) لهجلا  تاع  اهنم يف 

نأ حضاولا  نم  ناك  ئدتبملل ، ةبسنلابو  .ةيملس  ةيراجت  ةقالع  سسأ  ىلع  مت  دق 

نم ةموك  وه  يدلب  نأ  ملعت  تنأ   » .ام ءيشب  ةزئاف  تجرخ  دق  فارطألا  عيمج 

نادلبلا ةدايس  يف  عمطلل  ةجاح  يأ  يدل  سيل  هنأو  ةضفلا ، نم  مجنمو  براحملا 

ةيواستم يف ةحلصم  انيدل   » هنأ ىلإ  راشأو  ةقحال ، ةلاسر  دمحمل يف  لاق  ك  ىرخألا »

«. اناياعر ةراجتلا ب  زيزعت 

، ةصاخلا هلاومأب  ةموعدم  مزراوخ  ىلإ  ةيراجت  ةمهم  لوأ  زيكنج  لسرأ  اذكهو ،

عم لمج ، و500  يدنج  و100  اًرجات  نم 450  تفلأتو  يصخشلا ، هثوعبم  اهداقو 

نأ نم  لوألا  لاقملا  دكأتلا يف  مهفده  ناك  .بشيلاو  ريرحلاو  ةضفلاب  ةلمحم  تابرع 

دق ةيلوغملا  ةيروطاربمإلا  عم  دودحلا  ربع  ةراجتلا  ىلع  مزراوخ  هتضرف  يذلا  رظحلا 

، مزراوخ دودح  جراخ  ًةصاخ  اذه ، ثودح  ىلع  ةياغلل  صيرح  عيمجلا  ناك  .ىهتنا 

نم لهسأ  ريرحلا  قيرط  لوط  ىلع  رورملا  لعج  صلا  لشل  زيكنج  ديحوت  نأل 

ةصرفب اًدج  متهم  يمالسإلا  اعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  راجتلا  ناكو  ةيرظنلا ، ةيحانلا 

، وحنلا اذه  ىلع  .قيرطلا  تقلغأ  ةيميلقإلا  هاشلا  ةوفغ  نكل  .ةينيصلا  قوسلا  ماحتقا 

ماع مزراوخ يف  ميلقإ  ةيلشلا يف  راوتوأ  ةنيدم  عئاضبلاو  راجتلا  ةلفاق  تلخد  امدنع 

نم ًالدب  ..نكلو  ديدج ، نم  تداع  ةديعسلا  تاقوألا  نأب  دقتعي  اهيف  نم  عيمج  ناك  ، 1218
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نم ليمج  ناجنف  ميدقتو  مهلج  فاقيإب  مهل  حسلاو  ةيراجتلا ، ةمهملاب  بيحرتلا 

ام لك  قرسو  اًعيمج  مهلتقف  ةفلتخم ، ةبراقم  ناخ  مكاحلا ق  عبتا  فويضلل ، ياشلا 

.مهعم هورضحأ 

لصأ 550 نم  طقف  دحاو  صخش  هنم  اجن  يشحو  ئجافم  موجهب  مهتغاب  دقل 

تمدص .ضوحلا  ءارو  ءابتخالا  نم  نكو  ةحبذملا  تقو  محتسي  ناك  هنأل  ةلفاقلا ، يف 

مكاحلا رسف  .ميلسلا  سحلا  اًضيأو  ةفايضلاو  ةمشحلا  دض  بضغك  اعلا ، ةثداحلا 

ذإ  .ةيرخسلل  ًاثم  هرذع  ناكف  سيساوجلا ، نم  ةلفاقلا  باكر  نأ  هبتشا يف  هنأب  رمألا 

.روغويلا ةقطنم  نم  بك  دح  ىلإ  ملسم  اوناك  لب  لوغملا ، نم  مهسفنأ  راجتلا  نكي 

يسيئر يراجت  قيرط  ىلع  ةيمالسإ  ةنيدم  يمالسإلا يف  راجتلا  ضرعت  لتحا  ناكو 

ىرج انربع ع  اذإ  كلذو  ةيهاو -  ةعيرذب  ةيلحملا  ةموكحلا  لبق  نم  مهحبذ  رطخل 

اهموي قدصي  .لعألا   لاجرو  راجتلل  ديج  ًالتحا غ  يعوضوم -  لدتعم  بعتب 

اهتورث دمتعت  ةيروطاربمإل  كاذك -  ةياغلل  اًرمدم  ًائيش  لعفيس  مكاحلا  نأب  سانلا 

.هنم رشابم  رمأب  وأ  هسفن  هاشلا  نم  نذإ  نود  ةراجتلا -  ىلع  اهتناكمو 

ىلع برح  ءدب  ىلع  دمحم  موجه  لايح  ةيقابلا  كوكشلا  تشالت  ام  ناعرسو 

مغر ةيناث  ةصرف  هحنمل  دادعتسا  ىلع  ناك  ناخ  زيكنج  نكل  .باذ  ام  ناعرسف  لوغملا ،

ةيراجتلا ال ةقفصلا  تناك  .اذهك  رمأ  قيدصت  ىلع  نيرداق  مويلا غ  انسفنأ  دجن  اننأ 

ةعارزلل يف ةديفم  وزغلا  تالمح  نكت  ئدتبملل ،  ةبسنلاب   ) لوغملا تايولوأ  نم  لازت 

(. اهتعارز نم  ًالدب  ماعطلل  ةيساسألا  داوملاو  ليصاحملا  ءارش  ىلإ  اوجاتحا  اذل  مهنطو ،

عضول لوغملا -  نم  نانثاو  ملسم ، مهدحأ  ثوعبم -  ةثالث  زيكنج  لسرأ  اذكهو 

مهعلس ضيوعتو  مرجملا ، ةبقاع  بلاطم  دمحم ، عم  حيحصلا  اهباصن  يف  رومألا 

ملسملا ثوعبملا  سأر  عطقب  هاشلا  ماق  راذتعالا ، نم  ًالدبو  .ملسلا  ةلاح  ىلإ  ةدوعلاو 

.لذمو هوشم  زيكنج  ىلإ  مهداعأو  لوغملا ، هوجو  ىحللا يف  قرحأو 
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عم ًابرح  اًقح  دمحم  أدب  له  كلذ ؟ لعف  اذامل  اًيفرح ، يمالك  ينعأو  اذامل ؟

رمأ هنإ  فالتخا ؟ ةطقن  ناك  سمشلا  بورغل  اًفصو  نأ  دقتعي  ناك  هنأل  ناخ  زيكنج 

ردجت هسفن ، تقولا  نكلو يف  .رخآ  سفت  يأ  نم  ًاثك  ىبغأ  سيلو  ديكأتلاب ، نكمم 

.يلئاعلا هثرإ  نم  أزجتي  ءزج ال  وه  دمحم  هاشلا  دنع  ةمظعلا  نونج  نأ  ىلإ  ةراشإلا 

ناكو ةداسلا ، دحأ  نم  دبع ال  نم  ردحنم  هنأب  نوثكلا  كشيو  رت  لصأ  نم  وهف 

ةرواجملا يف ةيبرعلاو  ةيسرافلا  نادلبلا  ءالبن  لبق  نم  نايحألا  نم  ثك  هيلإ يف  رظني 

، ًايلخاد ةمسقنم  هتيروطاربمإ  تناك  .دبع  رهظ  نم  مارح  نبا  هنأ  ىلع  يمالسإلا  اعلا 

اًضيأ هيدل  ناك  .ةبوعص ك  رومألا  ديزي  رمأ  وهو  هتدلاو ، عم  ةكئاش  ةقالع  هيدل  ناكو 

اًرس هرمآت  نآلا يف  هبتشي  يذلاو  دادغب ، رعلا يف  ةفيلخلا  رصانلا ، عم  دمألا  ليوط  رأث 

، لوغملا عم  ًالعف  رمآت  رصانلا  نأ  ليحتسملا  نم  سيل  فاصنإللو ،  ) .هطاقسإل لوغملا  عم 

عيمجل ةبسنلاب  ةيسكع  جئاتن  ىلإ  يدؤيس  ناك  اذهك  ًأطاوت  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

تعاض ذإ  لشف ، هنكل  ماع 1217  يف  دادغب  ىلع  ءاليتسالا  دمحم  لواح  ينعملا .)

لايح كشلاب  روعشلل  هعفد  م  هيتكلمم ، ب  لصفت  يتلا  لابجلا  جولث  هتاوق يف 

.ةيركسعلا هتعارب 

، هتاديدهت ةيدج  ىدمو  زيكنج  ةوقب  هاشلا  ناهتسا  ار  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

لبق تامولعملا  نم  نكمم  ردق  ربكأ  ىلع  لصحن  نأ  لبق  روهتن  ديج  ال  لاثم  وهو 

عم مهرايد  ىلإ  نوهوشملا  نويلوغملا  نوثوعبملا  هجتا  حف  .مهم  ءيش  يأب  مايقلا 

هاجتالا اًهجتم يف  هاشلا  وعبم  دحأ  ناك  مهتناهإو ، مهل  دمحم  هاشلا  زازفتسا  رابخأ 

هاشلا  لعف  در  نأ  ودبيو  .ةيلوغملا  تاوقلا  ةوق  ىدم  نع  ارابخأ  ًالماح  سكاعملا 

ناخروب ةمق  ىلإ  زيكنج  دعص  اذكهو  .لاسرملا  هل  هلمح  ةشهدلا م  نم  كأ  نكي 

كفتلا دنع  هيلإ  بهذي  يذلا  ناكملا  وهو  هسأر ، طقسمل  رواجملا  لبجلا  وهو  نودلخ ،

هذهو دمحم -  ىلإ  ةخأ  ةلاسر  لسرأ  مث  .لايلو  مايأ  ةثالث  ةدمل  ىلصو  برحلا ، يف 

هاشلل لاق  .اهسفت  ةءاسإ  نك  ال  ثيحب  ةيافكلا  هيف  ا  ةحضاو  تناك  ةرملا ،
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ىلإ زيكنج  قلطنا  همامأ .» دومصلا  كنك  ال  شيج  عم  مداق  انأ  ..برحلل  دعتسا  »

ةيروطاربمإ ىلع  ءاضقلا  مت  ماع 1222 ، لولحبو  ماع 1219 . يف  هشيج  عم  مزراوخ 

شيج نأ  ودبي  نكل  بك ، لكشب  تاريدقتلا  فلتخت  .ةطيرخلا  نع  اهوحمو  مزراوخ 

ددعلا فعض  هاشلا  ىدل  ناك  نيب  يدنج ، نم 100000  كأ  نم  فلأتي  ناك  لوغملا 

دقف هعفني ، كلذ   نكل  اهسفن ، هضرأ  ىلع  ةفولأم ، ضرأ  ىلع  لتاقي  ناكو  كأ ، وأ 

هنم اداقتعا  ةعينملا ، ةيلاعلاو  ةمكحملا  ةنيدملا  راوسأ  فلخ  لوغملا  تاوق  راظتنا  ررق 

نم اًشيج  اوناك  ةيخيراتلا ، ةنامألا  لجألو  .ةقزترملا  نم  ًاليزه  اًشيج  اوناك  مهنأب 

يعيرس ًابابش  اوناك  لوغملا  دونج  نأ  وه  دمحم  هاشلا  هفرعي  ام   نكل  ةقزترملا ،

.يمزراوخلل ةبسنلاب  ةفولأملا  كراعملا غ  ةحلسأ  فلتخم  مادختسا  ةرهمو يف  ةكرحلا 

وأ عيباسأ  نم  كأ  ىرخألا  ندملا  ذخأت  كلذ ،  دعب  .رهشأ  ةدعل  لوألا  راصحلا  رمتسا 

.لوغملا ةقزترم  لفاحج  مامأ  طقستل  مايأ 

زيكنج ماقو  .ءالولا  ميظع  ًاطبضنم  فيكتلا ، عيرس  اًقيشر  يلوغملا  شيجلا  ناك 

تقو ةددعتم يف  فادهأ  ةهجاومو  ةعقوتم  تاهاجتا غ  نم  موجهلل  هتاوق  ميسقتب 

اومهفو ةلوهسب ، مهبيلاسأ  اوغو  عيرسلا  لصاوتلل  ةيولوألا  اوطعأ  دقل  .دحاو 

اوناك مهنأ  يه  مهتازيم  مهأ  نكل  .عيرس  لكشب  مهموصخ  ةحلسأو  تايجيتارتسا 

لك ءاطعإ  متو  .ةبعرم  ةعرسب  مزراوخ  اوحاتجا  .قدصي  ال  لكشب  ةمحرلا  يدع 

يبسن مركب  اهولماع  يتلا  ندملا  بهنب  اوماقو  مالستسالل ، ةصرف  اهيلع  اولوتسا  ةنيدم 

لواح اذإ  وأ  ةنيدملا ، ملستست  اذإ   نكل  .شيعلاب  ناكسلا  مظعمل  اوحمس  مهنكلو 

يف مايخلا ، رمع  سأر  طقسم  يفو  .اًيشحو  لوغملا  در  ناكف  اًقحال ، درمتلا  اهناكس 

رايتخاب ةنيزحلا  هتلمرأل  حمُس  ةكرعملا ، لضفملا يف  زيكنج  رهص  لُتق  ثيح  روباسين ،

مهمجج يف ميوكتو  ةنيدملا  ناكس  عيمج  مادعإ  مت  كلذل ، ةجيتنو  ..ةنيدملا  صم 

لك لوغملا  لتق  اهدعبو  مايأ ، ةحبذملا 10  تقرغتسا  .ةلئاهلا  رصم  تامارهأك  ٍّدس 

تنك يتلا  ةليلقلا  ندملا  ىدحإ  يهو  جناجروغ ، يفو  .اًضيأ  ةنيدملا  ةطقو يف  بلك 
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، هليوحت مت  يذلا  ايراد  ومأ  رهن  قاعأ  يذلا  دسلا  لوغملا  رمد  رهشأ ، ةدعل  مهدص  نم 

يغتو لماكلاب  ةنيدملا  ىلع  ءاضقلا  ىلإ  تدأ  هايملا  نم  ةتيمم  ةجوم  ىلإ  ىدأ  م 

ماع نم  رهشلا  سفن  اذه يف  لك  ثدح  .نورق  ةدعل  رهنلا  نم  قيرطلا  ىلع  اهناكم 

.خيراتلا ًامدت يف  روهشلا  كأ  نم  اًدحاو  رهشلا  اذه  لعج  انيلع  بجي  ةبسانملابو ، . 1221

أدبو ناكم ، ىلإ  ناكم  نم  رابخألا  هلمحت  ح  باهرإلا  ةميق  فرعي  زيكنج  ناك 

دكأتلا بحي  ناكف  رضحتملاو ، ملعتملا  ملسملا  برغلا  هاجتاب  ًاقرش  ةعباتملا  كفتلاب يف 

مالستسا صرف  نم  ديزت  اهنأل  ةبعرملا ، هتاوزغ  تاياكح  تلصوأ  دق  لئاسرلا  نأ  نم 

.لاتق نود  ةمداقلا  ةليلقلا  ندملا 

عم لماعتي  ناك  ام  اًبلاغو  نيدلا ، مارتحا  ىلع  تقولا  سفن  زيكنج يف  صرح 

ةيلوغملا ةيروطاربمإلا  تناك  هتيشحو ، نم  مغرلا  ىلعو  .صاخ  لكشب  ةسدقملا  نكامألا 

ىلع نوناق  لوأ  أشنأ  ار  هنأ  ةجردل  شهدم ، لكشب  ةحماستم  زيكنج  دهع  يف 

نم ناك  دقف  عبطلاب ، ةيلمع  دئاوف  اذهل  ناك  .نيدلا  ةيرح  دسجي  اعلا  قالطإلا يف 

ًابرح نوضوخي  ال  مهنأ  اوملع  اذإ  مالستسالا  دئاوف  ةيؤر  ضراعملا  ىلع  لهسلا 

امدنعف .لمتحم  ءافلح  ىلإ  ناكم  لك  يف  ةينيدلا  تايلقألا  تلوحت  ك  .ةسدقم 

ىلوألا رهشألا  يف  تقولا ، كلذ  يمالسإلا يف  توهاللا  زكرم  يهو  ىراخب ، ةنيدم  تطقس 

ىتح .يغت  نود  رامدلا  ًاقراغ يف  بكلا  دجسملا  كرتي  نأ  زيكنج  رمأ  ماع 1220 ، نم 

لخد هنأ  اهيف  لجس  يتلا  هتايح  يف  ةديحولا  ةرملا  يهو  هسفن -  دجسملا  راز  هنأ 

، ةحوتفملا لوهسلاو  مايخلاب  بجعملا  رابك  نم  زيكنج  ناك  .اهازغ  ةنيدم  ىلإ  لعفلاب 

يتلا ندملا  لكش  اًدبأ  َري  و  لوغملا ، دقتعي  ةدلاخلا ك  ءاقرزلا  ءسلا  اههلإ  ناك  يتلا 

يساسألا زفحملا  يسامولبدلا  هؤابغ  ناك  يذلا  دمحم ، هاشلا  نع  اذامو  .اهرمدو  اهازغ 

ىضقو اهنم ، بره  مث  ىراخبل ، ةرواجملا  دنقرمس  ةنيدم  هاشلا يف  نّصحت  اذه ؟ لكل 

ليدب وهو  ّيفخ ، شيج  دض  لاتقلاب  هفصو  نك  ام  يف  كراشي  وهو  يلاتلا  ماعلا 

هتيروطاربمإ ربع  هتقحالمل  يدنج  فلأ  زيكنج 20  سركف  بورهلا .)  ) ةملك نع  فيطل 
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ئطاوش ىتح  هودراط  .هلتق  وأ  هيلع  ضبقلا  متي  ىتح  ةدوعلا  مدعب  رماوأ  عم  ةراهنملا ،

يف يوئر  باهتلا  ببسب  يفوت  هنكل  .رزجلا  نم  ةلسلس  ىلإ  أجل  ثيح  نيوزق ، رحب 

مسا درول  هرغ ، تو  هتجه  زيكنج  فقوأ  ول  رياني 1221 . رزجلا يف  هذه  ىدحإ 

.فقوتي زيكنج   نأ  يه  ةلكشملا  نكل  مويلا ، خيراتلا  بتك  يشاوح  دمحم يف  هاشلا 

هرماوأ تناكو  هتيشحو ، ةدح  تمظاعتو  ماع 1221 ، لاوط  مزراوخ  مدت  رمتسا يف 

يتلا ندملا  اهيبأ ، ةركب  نع  همواقت  يتلا  ندملا  وح  ةعطاسلا ، سمشلا  رونك  ةحضاو 

.ورمو يجناروغو  روباسينك  مالستسالا ، ضفرت 

ًابجعم هتاوزغ  زيكنج  عبات  مزراوخ ، ةيروطاربمإ  ىلع  ءاضقلا  مت  نأ  درجو 

دق ًابرغ  هتيروطاربمإ  عيسوتب  يلصألا  همتها  ةلق  نإ  .يضارألا  ىلع  ءاليتسالا  ةلوهسب 

اًءزج لمهأف  .ًابرغ  عسوتلا  ىلع  هتردق  ىدم  ةفرعمل  اًدج  ةيوق  ةبغر  ىلإ  نآلا  تلوحت 

ماع 1227، زيكنج يف  ةافو  دعب  .ابوروأ  ىلإ  لوغملا  عفدناو  يمالسإلا ، اعلا  نم  ًابك 

ةيروطاربمإ ربكأ  اهجوأ  ةيلوغملا يف  ةيروطاربمإلا  تناكو  .عسوتلا  هدافحأو  هءانبأ  لصاو 

ةعضب دعب  تراهنا  اهنكل  .ايروك  ىلإ  ادنلوب  نم  تدتما  قالطإلا ، ىلع  اعلا  اهدهش 

تايروطاربمإلل يف لصحي  يلخادلا ك  لاتتقالاو  ماستقالا  ىلإ  رمألا  اهب  ردحناو  لايجأ ،

نرقلا يف  ىتح  لوطأ  ةرتفل  قطانملا  ضعب  يف  رمتسا  هثرإ  نأ  الإ  نايحألا ، نم  ثك 

ماع 1920، ىتح  نيرشابملا  زيكنج  دافحأ  مكح  ًالثم ، ىراخب  ةرامإ  يف  .نيرشعلا 

.ةطلسلا يسرك  ىلإ  ةفشالبلا  لصو  امدنع  ناخ  ةلالسل  دهع  رخآ  ىهتناو 

ةمهم ثوعبم يف  تراويتس ، زلراشت  ىعدي  اطيرب  يدنج  نك  ماع 1838 ، يف 

راركت نم  يدنجلا  اذه  نك  اطيربلا ، بناجلا  ىلإ  ىراخب  ةنيد  زوفلل  ةيسامولبد 

، حضاو ببس  الب  ناخ  هللا  رصن  مألا  ناهأ  دقف  ةرغصم ، ةروصب  دمحم  هاشلا  ةقح 

تاونس ةدع  ىضق  ثيح  ضوعبلا ، ةرفح  مساب  فرُعي  ةياغلل  جعزم  ناكم  هاقلأو يف 

نم اوذختي  هتموكحو   هنأ  يأ  .ةياهنلا  همادعإ يف  لبق  اًيح  هلكأت  تارشحلاو  ةبعرم 
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ةطلغ ال لوغملا  تاناخ  عم  ..لوغملا  عم  ثبعلا  نأ  اومهفي  ..اًسرد   الو  ةربع  خيراتلا 

.رفتغت

، لماكلاب لوغملا  اهازغ  يتلا  لودلا  نم  ديدعلا  تافلؤمو  خيراتو  ةفاقث  ترِّمُد 

هجو رخآ ، هجو  ةعاشبلا  هذه  لكل  نكل  .يالملا  ىلتقلا  ددع  غلبو  اًما ، ناكسلا  حزنو 

قرط يف  رارقتسالا  ثبو  ديحوت  نم  لوغملا  ماكحلا  نك  دقف  يشلا ، ضعب  اجيإ 

ةراقلا ربع  يفاقث  لدابت  ثودحب  اوحمسو  بورحلا ، كلت  لك  تببس  يتلا  اهتاذ  ةراجتلا 

كلذل يبلسلا  بناجلاو  .ايساروأ  ءاحنأ  مظعم  ثيدحلا يف  رصعلا  ءدب  دعاس يف  م 

كلذ ا يف  ضارمألا ، لقن  ىلع  دعاس  ةراجتلا م  ليهستل  ىدأ  نمألا  بابتتسا  نأ  وه 

نأ ررق  شه  انأ  لجر  ببسب  اذه  لكو  .يالملا  ةايحب  ىدوأ  يذلا  نوعاطلا ،

ةيراجت ةقفص  ىلإ  لصوتلل  طيسبلا  بلطلا  نأو  نيرساخلا ، بولسأ  يه  ةيسامولبدلا 

.ةعينشلا ةرماؤملا  نم  اًعون  نوكي  نأ  بجي 

.دمحم هاش  اي  كئابغب  اعلا  فصن  ترمد  دقل 

 

 

ةيسامولبدلا تاقالعلا  لشف  نع  ىرخأ  تاياكح  عبرأ 

 

ابلاواتأ

ح اموزتكوم  أطخل  اًهباشم  أطخ  بكترا  يذلا  اكنإلا  مكاح  وهو 

ببسب ةلب  طلا  داز  هنكل  ةرم ، لوأل  ةينابسإ  ةيركسع  ةوق  هجاو 

لبق ركسلل  ةسيرف  عوقولاو  لوحكلا  نم  ثكلا  لوانتب  هرارق 

خف يف  عقوو  يعولا  نع  بئاغ  هبش  وهو  هدونج  داقف  مهتهجاوم ،
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.نابسإلا

نرغتروف

ةقزترملا ةوعد  ررق  يداليملا ، سماخلا  نرقلا  نم  اطيرب  مكاح  وهو 

شيجلا باحسنا  دعب  هبناج  ىلإ  لاتقلل  ايناطيرب  ءاقبلل يف  نوسكسلا 

ءاقبلاو دالبلا  ىلع  ءاليتسالا  نوسكسلا  ررقف  ايناطيرب ، نم  امورلا 

.كلملل اًعابتأ  مهئاقب  نم  ًالدب  اهيف 

زيبول ونالوس  سسنارف 

دض برحب  اًيبسن  ةغصلا  هدالبب  ّجزلا  ررق  يذلا  يوغارابلا  مكاح  وهو 

لوقتو ياوغروألاو ، تنجرألاو  ليزاربلاك  هب  ةطيحملا  ىمظعلا  لودلا 

.برحلا كلت  اوضق يف  هدالب  ناكس  فصن  نإ  تايئاصحإلا 

نامرز مارغلت 

اهيلع ضرعتل  ماع 1917  كيسكملا  ىلإ  ًايرس  ًافارغلت  ايناملأ  تلسرأ 

، ىلوألا ةيملاعلا  برحلا  ةدحتملا  تايالولا  تلخد  ام  اذإ  ًايركسع  اًفلاحت 

نويناطيربلا ضرتعا  .انوزيرأو  وكيسكموينو  ساسكت  مهحن  مهتدعوو 

مهضرح نيذلا  ناكيرمألا  اوربخأف  هرمأ ، اوفشتكاو  يرسلا  فارغلتلا 

متها فارغلتلا  لني  يف   برحلا ، لوخد  ىلع  هسفن  فارغلتلا 

.لكش يأب  كيسكملا 
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ايجولونكتلا ةرارح 

 

وه ًااد  ةديدج  قافآ  نع  ًاثحب  فاشكتسالل  ناسنإلا  ىدل  فدلا  عفادلا  نإ 

ةديدجلا فراعملا  عمجو  فاشكتسا  ةبغرلا يف  كلت  تناك  .ةزيمملا  صئاصخلا  ىدحإ 

رادم هلوح يف  روديف  خيرملا ، سقط  ليجستل  رابسم  قالطإل  اسان  ةلاكو  عفد  ام  يه 

ةعضب دعبو  ماع 1998 . هنيبو يف  اننيب  عساشلا  ءاضفلاو  دوسألا  غارفلا  اًعطاق  اهنال 

.قمحأ عارتخا  يأك  روخصلا ، نم  هتلومح  عم  ًطحتم  رابسملاب  فاطملا  ىهتنا  رهشأ ،

، اًراركتو اًرارم  ءاطخألا  سفن  باكترا  ىلع  ةيناسنإلا  ةردقل  لهذم  ضرع  يفو 

يتلا سايقلا  تادحوب  سوبمولوك  رفوتسيرك  بعالت  نم  نورق  ةسمخ  نم  كأ  دعب 

ىهتناو تاسايقلا  اوأطخأف يف  أطخلا  سفن  اسان  وسدنهم  بكترا  اكيرمأ ، ىلإ  هتلصوأ 

.كلذل اًزهجم  نوكي  نأ  نود  خيرملا  حطس  ىلع  طوبهلاب  رابسملاب  رمألا 

ةروثلا يهو  الأ  خيراتلا ، ربع  انتلحر  يف  ةبكلا  ةيلاتلا  ةيناسنإلا  ةوطخلا 

ةفسالفلا يف اهلدابت  يتلا  بتكلاو  لئاسرلا  رشع يف  سداسلا  نرقلا  تأدب يف  ةيملعلا ،

قاحلل ةلواحم  يه  ام  ردقب  ةروث  اقح  نكت  ءدب ،  يذ  ئداب  .ابوروأ  ءاحنأ  عيمج 
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اهيلإ لصوتلا  مت  نأ  قبس  يتلا  ةفرعملا  فاشتكا  ةداعإ  درجم  اهنم  ثكلا  ناك  بكرلاب ؛

اعلا لوح  رفسلا  ةلوهس  عمو  بنج ، ىلإ  اًبنج  نكلو  .ةقباسلا  تاراضحلا  لبق  نم 

ايجولونكتلاو ةديدجلا  ةفرعملل  ًااد  شطعتملا  ددع  دايدزاو  ةراجتلاو  رعتسالاو 

اهمهف يف  ًابك  اًعسوت  ةيرشبلا  تجتنأ  ةيلاتلا ، ةليلقلا  نورقلا  ىدم  ىلع  ةديدجلا 

موهفم نع  ةيفاو  ةركف  انحنم  لب  بسحو ، مولعلا  نم  ثكلا  اذه  انحن  .اعلل  

ةيديلقتلا ةركفلا  نم  ًالدب  لوصأو ، بيلاسأ  هل  قاش  قيرط  هنأ  ىلع  هتاذ ، دحب  ملعلا 

.ام ءيش  نع  ةركف  نيوكت  درجم  ملعلا  نأب 

يف ىرخأ  ةروث  تأدب  نأ  ىلإ  عراستلا  يف  يجولونكتلا  يغتلا  ةتو  ترمتسا 

يتلاو رشع ، نماثلاو  رشع  عباسلا  نرقلا  يف  ايناطيرب  لش  يف  ةعقاولا  تادلبلا 

تداز يتلا  تالآلا  ترهظ  ثيح  قيقرلا ، عرازم  نم  صيخرلا  يرمألا  نطقلا  اهيذغي 

ىلع ترثأو  اعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  تالآلا  هذه  ترشتناو  عساو ، قاطن  ىلع  جاتنإلا 

ةيملعلا روصعلا  رجف  قاثبنا  حاتأ  دقل  .ءارشلا  ىلع  انتردقو  انداصتقاو  انتئيبو  انندم 

انل مدق  ديدجلا  رصعلا  اذه  نكل  اندادجأ ، اهب  ملحي  اًصرف   ةيعانصلاو  ةيجولونكتلاو 

.لبق نم  اًعقوتم  نكي  قاطن   ىلع  مدتلاو  قافخإلل  ةصرف  اًضيأ 

ضرألا حطس  ىلع  هؤاطخأ  ترصحنا  تافاسملا ، سايق  سوبمولوك يف  أطخأ  ح 

دقف خيرملا ، لوح  خانملا  رابسمل  ةفسؤملا  ةصقلا  انربخت  كو  نآلا ، امأ  اهيلع ، نمو 

.ءاضفلا ىلإ  انؤاطخأ  تلصو 

، ةمهملا ءدب  نم  رهشأ  ةدع  دعب  روهظلا  يف  ةيرادملا  ةبكرملا  لاطعأ  تأدب 

لجأ نم  ةيئاضفلا  ةبكرملا  راسم  ىلع  ةقيقد  تاليدعت  ءارجإ  نوسدنهملا  لواح  امدنع 

اوناك ك  راسملا  ىلع  ثأتلا  نم  اونكمتي  ملف  حيحصلا ، اهراسم  يف  اهيلع  ظافحلا 

تلواحو خيرملا  ىلإ  ةبكرملا  تلصو  امدنع  اًما  حضفنا  أطخلا  رمأ  نكل  .نوبغري 

فشك .اًبيرقت  روفلا  ىلع  ةيضرألا  ةبقارملاب  لاصتالا  تدقفو  رادملا ، يف  لوخدلا 
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اوثل ةيسايقلا  سايقلا  ةدحو  مدختسي  رادملا  ناك  ثدح : ع  كلذ  دعب  قيقحتلا 

جمانربلا نكل  ةروانملا .) يف  قبطملا  هجوتلل  يلجإلا  نمزلا   ) عفاودلا سايقل  نتوين 

مدختسي ناك  لواقم ، ةطساوب  هفوت  مت  يذلاو  يضرألا ، رتويبمكلا  ىلع  دوجوملا 

اوناك ام  فاعضأ  ةعبرأ  نم  كأب  عرسأ  ناك  ثأتلا  نأ  يأ  .ةيضرألا  اوثلا  تاسايق 

ةبكرملا ءاهتنا  ىلإ  ىدأ  م  راسملا -  ءيش يف  يغت  اهيف  اولواح  ةرم  لك  يف  نودقتعي 

.ةيلصألا اهطوبه  ةعقب  نع  ليم  ةئم  نم  كأب  ةديعبو  خيرملا ، حطس  ىلع  اًماطح 

ببسب ةدشب  خيرملل  يوجلا  فالغلا  اهباصأ  رادملا ، ىلإ  لوخدلا  لواحت  تناك  نيبو 

ةبكرملا يهو  ًابيرقت ، روفلا  ىلع  اياظش  ىلإ  تلوحتو  ةبكرملا  ترمدف  ةقئافلا ، اهتعرس 

.رالود نويلم  اهتميق 327  ةغلابلا  ةروطتملا  ةيئاضفلا 

جرحلا نم  اوجرخ  مهنكل  اسانل ، جرحلا  ببست  نأ  ةثداحلا  كلت  لثمل  نك 

.هتمرب عوضوملا  لايح  ًائيش  نوفرعي  نوداكي ال  مهنأب  فارتعالاب 

عيمج ءلعلا يف  اًما ب  فلتخم  قابس  ءاضفلا ، نع  ديعب  رخآ  لاثم  مكيلإ 

اودجو ح  ماع 1969 ، يف  تييفوسلا  مهئارظنو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  ءاحنأ 

فلتخمو ديدج  لكش  وهو  ديدج ، يروث  فاشتكا  ىلع  عارص  مضخ  ةأجف يف  مهسفنأ 

.ءاملا لاكشأ  نم  اًما 

يتلا ةيجولويديإلا  ةهجاوملا  بعالتت  و  ةدرابلا ، برحلا  ةورذ  كلذ يف  ىرج 

ةفاح ىلإ  تلودلا  اتلكب  تعفد  لب  طقف ، ةيسايسويجلا  تاروانملاب  نيدلبلا  تفزنتسا 

ملاعلا ب  ةقباسم  تدلو  ك  .ضماغلا  سسجتلا  اع  يف  هتقرغأو  ةيوون  برح 

تناك .ضعب  ىلع  هقوفتو  ةيسدنهلاو  ةيملعلا  هتعارب  راهظإل  يلسأرلاو  يعويشلا 

بعر كانه  ناكو  لهذم ، لدع  دلوت  ةيجولونكتلا  تازاجنإلاو  ةديدجلا  تافاشتكالا 

رمقلا حطس  ىلع  ناسنإلا  ىشم  ماعلا ، كلذ  نم  ويلوي  يف  ودعلا ؛ نع  فلختلا  نم  مئاد 

ةيتيفوسلا تالحرلا  نم  ةلسلس  ىلع  ئجافملا  ةيكيرمألا  ةموكحلا  لعف  در  ببسب 
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.ءاضفلا ىلإ  ىلوألا 

، ةيئنيسلا مالفألا  يرجي يف  ا  ةهيبشلا  ىربكلا  تاقارتخالا  هذه  لك  مضخ  يف 

مت دقو  .رخآ  طيسب  فاشتكا  درجم  نم  كأ  ءاملا  نم  ديدج  لكش  فاشتكا  ادب 

يف لمعي  اع  وهو  نكايديف ، يالوكين  لبق  نم  ماع 1961  يف  ةرم  لوأل  هفاشتكا 

كردي اًدحأ   نكل  مولعلل ، ةيسيئرلا  زكارملا  نع  اديعب  يميلقإلا  يتيفوسلا  ربتخملا 

ءايميكلا دهعم  نم  جايرد  سيروب  ىلإ  هرابخأ  تلصو  نأ  ىلإ  هفاشتكا  ةيمهأ 

كلذل لصوتلل  كايديف  لمع  راركتب  خألا  ماق  ام  ناعرسو  .وكسوم  يف  ةيئايزيفلا 

هسفن فاشتكالا  نكل  .فاشتكالا  اذه  لضفلا يف  ىلع  لصحو  ءاملا  نم  بيرغلا  لكشلا 

مدق ح  ىوس  اعلا  راظنأ  تفلي  و  .ايفوسلا  داحتالا  جراخ  ةيمهأ  اذ  نكي   

عمتجملا سلج  ..كانهو  ماع 1966 ، ارتلجنإ  دقع يف  رؤم  اهيلإ يف  لصوت  يتلا  جئاتنلا 

ةيادبلا يف  اهيلإ  اوراشأ  .تاظحالملا  نيودت  يف  أدبو  اًهودشم  ًاتصنم  يلودلا  يملعلا 

لك دجو  .ةعئار  صئاصخ  فاشتكالل  ناكو  ةراوفلا ،» هايملا   » وأ ةذاشلا » هايملا   » مساب

بيبانأ لالخ  نم  ةيداعلا  هايملا  رير  وأ  فيثكتلا  ةيلمع  نأ  يسورلا  ملاعلا  نم 

يغتو اهسفنل ، ءاملا  تائيزج  بيترت  ةداعإ  ام يف  ةقيرطب  ببست  اًدج  ةقيضلا  زتراوكلا 

؛ ةيوئم ةرارح 0  ةجرد  دنع  دمجتي  ديدجلا   ءاملا  .ًايرذج  ةيئايميكلا  اهصئاصخ 

، ًافرطت كأ  نايلغلا  ةطقن  تناكو  .ةيوئم  ةجرد  ةجرد 40  دنع  كلذ  نم  الدب  دمجتو 

هترارح لصت  ارو  كأ ، ار  وأ  لقألا  ىلع  ةيوئم  ةجرد  هنيخستل 150  جاتحي  ناك  ذإ 

قلطن نأ  نك  اننأ ال  ةجرد  ىلإ  ءاملا ، نم  ةجوزل  كأ  ناك  .ةيوئم ك  ةجرد  ىلإ 650 

اوقلطأ ءلعلا  ضعب  نأ  ةجرد  ىلإ  ةينهدو -  ةكس  كأ  ناكو  ناليسلا ، ةفص  هيلع 

.ةمالعلا ىقبتسف  هطسو ، ةرفش يف  ريرمتب  تمق  اذإف  لزافلا ، فاصوأ  ضعب  هيلع 

ديلقت نولواحي  ءلعلا  حار  ..ةدحتملا  تايالولا  يف  مث  ارتلكنإ ، يف  ةيادبلا  يف 

بيبانأ لالخ  نم  ءاملا  رير  نأل  ًالهس ، اهذيفنت  نكي  يتلا   ةيسورلا  ةبرجتلا 
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ةبرجتلا يف نع  ةجتانلا  ةيمكلا  نأ  ينعي  ناك  اهتقر  رعشلاب يف  هبشألا  ةقيضلا  زتراوكلا 

نم ديدعلا  لشف  ربخ  راشتنال  ةفاضإلاب  .ةرم  لك  تارطقلا يف  زواجتت  نكت  ةرم   لك 

ءاملا اذه  نم  ربكأ  تايمك  ىلع  اولصحو  نورخآلا  عبات  نيب  ةبرجتلا ، ذيفنت  رباخملا يف 

يف براجتلا  نع  جتن  يذلا  ديدجلا  فشكلا  نع  هرساب  اعلا  عمس  نأ  ىلإ  .بيرغلا 

تايالولا ربخملا يف  اذه  ناكو  اهتابوعص ، مغر  ةبرجتلا  تعبات  يتلا  لماعملا  هذه  دحأ 

ليلحتل هوضّرعو  ديدجلا  ءاملا  نم  يفكي  ام  عينصت  نم  ءلعلا  نك  ثيح  .ةدحتملا 

مولعلا ةيرود  يف  مهجئاتن  ءلعلا  ءالؤه  رشن  .ءارمحلا  تحت  ام  ةعشألل  يفيط 

.رمقلا ىلع  غنورتسمرأ  لازنإ  نم  دحاو  رهش  لبق  ماع 1969 ، لوليأ  رهش  ةيرهشلا يف 

ةبرجتلا ذيفنتب  قالطإلا  ىلع  ءلعلا  عيمج  لاغشنا  ىلإ  ثاحبألا  ةجيتن  رشن  ىدأ 

ًايرذج ديدجلا  ءاملا  ةعيبط  فالتخا  تبثت  ةبرجتلا   نأل  اهتجيتن ، نم  مهسفنأب  دكأتلل 

نأ ءلعلا  جتنتسا  دقف  ةفلتخملا ، هتعيبطل  اًحرش  تّرفو  لب  طقف ، يداعلا  ءاملا  نع 

، كيتسالبلاب ةهيبشلا  رميلوبلا  ةدا  هبشأ  ءاملا  نم  اًديدج  ًالكش  ناك  ديدجلا  ءاملا 

، اًرارقتسا كأ  ءاملا  لعجي  ىربك م  ةيرعش  لسالس  ءاملا يف  تائيزج  كستت  ثيح 

.poliwater مويلا : هفرعن  يذلا  همساب  ديدجلا  ءاملا  فرع  اذكهو 

ةروث يف ىلإ  يدؤيس  رتويلوبلا  فاشتكا  نأ  ماع 1969  مولعلا يف  ةلجم  ءاج يف 

داومو ديربتلا  ةمظنأ  يف  ةلمتحملا  هتامادختسا  نع  باهسإب  تثدحتو  .ءايميكلا 

نأ ك  .ةيوونلا  تالعافملا  يف  ليدعتلا  ىلع  ةدعاسم  ةدك  وأ  تاكرحملا ، ميحشت 

، طلا دوجوم يف  رتويلوبلا  نأل  ةيعيبطلا : اعلا  رهاوظ  نم  ةثك  بناوج  حرش  لاقملا 

ضّرعتي ىتح  ةنيجعلاب  هبشأ  نوكيل  هتنويلب  طلا  ظافتحا  ببس  فرع  اذكهو 

.رتويلوبلا خبتل  ةيفاك  اًدج  ةيلاع  ةرارح  تاجردل 

تايمك نأل  سقطلا ، تابلقت  نع  ام  لكشب  ًالوؤسم  رتويلوبلا  نوكي  دقو 

نمو .ديكأتلاب  ناسنإلا  مسج  يف  دوجوم  وهو  .مويغلا  ليكشتل  ةيفاك  هنم  ةغص 
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ثيح ءايميكلا ، يف  اًما  ديدج  عرف  قلخ  ىلإ  ىدأ  دق  فاشتكالا  اذه  نأ  حجرملا 

ةيويح لئاوس  نم  رتويلوب  ةخسن  جاتنإ  نم  تنك  اهنأب  لماعملا  ضعب  تدافأ 

.نوتيسأ يلوبلاو  لوناثيميلوبلا ، ىرخأ : ةيئايميك 

، ةيركسع تاقيبطت  هل  نوكي  نأل  ةيادبلا ، ذنم  ةدوجوم  تناك  فواخملا  نكل 

ايميك ّبكرم  رتويلوبلا  نأ  ءلعلا  فشتكا  دقف  هتاذ ، دحب  اًحالس  نوكي  نأ  وأ 

ةيداعلا هايملاب  هطالتخا  نأ  ينعي  م  يداعلا ، ءاملا  نم  لقأ  ةيقاط  ةلاح  رقتسم يف 

ةيداعلا هايملا  زفحت  دق  يتلا  ةيلعافتلا ، لعفلا  دودر  نم  ةلسلس  ىلإ  يدؤي  نأ  نك 

اذه مهضارتفا  ىلع  ءانب  ءلعلا  عضو  .رميلوبلا  لكش  دتعال  اهتائيزج  بيترت  ةداعإل 

نم بعش  نوزخم  ىلع  ءاضقلا  اهل  نك  رتويلوبلا  نم  ةدحاو  ةطقن  نأب  ديفت  ةيرظن 

ظيلغ ال ءاسح  ىلإ  اهلك  ءاملا  ةيمك  ليوحتو  بك ، ءام  نازخ  وأ  ًالثم ، رهن  ىلع  ءاملا ،

هايملا تادادمإ  بيرخت  ىلع  نورداق  مهنأب  ءلعلا  ركف  ..اذكهو  .هكالهتسا  نك 

.اهلمكأب نادلبل 

ماقو ةيملعلا ، ةيرودلا  لاقملا يف  رشن  باقعأ  ةيكيرمألا يف  ةموكحلا  تلخدت 

اًصرح اهتسارد ، كراشملا يف  ثحابلا  باوجتساب  ةيكيرمألا  ةيزكرملا  تارباخملا  ءالمع 

ةيبصعب رتويلوبلا  ةعيبط  تشقون  .يكيرمألا  يديأ  تامولعملا يف  عيمج  ءاقبإ  ىلع 

تناك له  ةغصلا : ندملا  فحص  ىلإ  زات  كرويوين  ةفيحص  نم  مالعإلا  لئاسو  ربع 

Polywater ثاحبأل ةيولوألا  ءاطعإ  متف  تييفوسلا ؟ نع  فلختت  ةدحتملا  تايالولا 

ماع 1970 يف  ةيملعلا  تالاقملا  نم  تائملا  ترشن  مث  اهليومتل ، لاومألا  صيصختو 

باقعأ يف  ةراس : رابخأ  " ماع 1969  يف  لانروج  تيرتس  لوو  ةفيحص  تبتكو  .هدحو 

تكردتسا دق  ةدحتملا  تايالولا  نأ  حضاولا  نم  يلوألا ، ليومتلا  ىلع  ءلعلا  لوصح 

اذه يف  ةددعتملا  هايملا  ايجولونكت  عفدل  دوهجلا  ليومتب  نوغاتنبلا  موقيو  ةلكشملا ،

". اهيلع يتيفوسلا  داحتالا  لوصح  لبق  دلبلا 
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ةدعاسم مغر  يملع ، راصتناب  ِهتنت  رتويلوبلا   ةصق  نأ  ام  دح  ىلإ  حضاولا  نم 

ةقيقحلا نكلو  .لبون  زئاوج  ىلع  عيمجلا  لوصح  تانيمخت  راشتناو  مهضعبل  ءلعلا 

ىقرأ لبق  نم  ثحبلا  نم  ةليوط  تاونس  دعب  تاينيعبسلا ، لئاوأ  ىتح  فرعت   

كلت ىلع  ةلوهم  ةيلام  غلابم  فرصو  ةددعتم  تاراق  تاربتخملا يف  لضفأ  ءلعلا يف 

.ةحضاو ةقيقحلا  تحبصأ  ثاحبألا ،

اهفشتكا يتلا  ةداملا  نأو  قالطإلا ، ىلع  هل  دوجو  رتويلوبلا ال  نأ  يه  ةقيقحلا 

هتساردل مهتايح  نم  تاونس  ءلعلا  نم  ثكلا  سرك  امو  كايديفو ، جايرد 

ةجوزل ببسلا يف  نأب  عيمجلل  ّبتو  .خسولا  ءاملاب  اهفصو  نك  ةدام  ناك  هتعانصو 

.ةيصاخلا كلت  هحن  م  هيف ، ةدوجوملا  تاروذاقلا  وه  رتويلوبلا 

ةبرجت جئاتن  سفن  ىلع  لوصحلا  نم  وسور  سينيد  همسا  يرمأ  اع  نكو 

نأ دعب  همسج  قرع  نم  طاقن  ةدع  مادختساب  ءارمحلا  نود  ام  ةعشألل  ةداملا  ضيرعت 

تيملاعلا توقلا  نم  لك  تناك  ام  وه  اذه  .مدق  ةرك  ةارابم  دعب  هصيمق  نم  اهرصع 

.قرعلا ..هيلع  لوصحلل  ناقباستتو  هيلع ، ناعراصتت  ةدرابلا  برحلا  يف 

.بيرغ اذه 

فاشتكا نأب  ءلعلا  نم  ثكلا  رعش  دقف  ةضراعملا ، نم  ثكلا  عورشملا  هجاو 

هنأ مهدحأ  نلعأو  ةتبلا ، قدصي  ال  اًرمأ  ناك  كلت  ةيبئاجعلا  هصئاصخب  رتويلوبلا 

ضحد نكل  .ةيقيقح  ةدام  رتويلوبلا  نأ  حضتا  اذإ  دبألا  ىلإ  ءايميكلا  لمعلا يف  كرتيس 

كلشف يف ببس  نأ  ىلع  عيمجلا  قفتي  اًصوصخو ح  بعص ، رمأ  ةيملعلا  تافوشكلا 

تايمك جاتنإ  ةبوعص  تناكو  .حيحص  لكشب  هجاتنإب  كمايق  مدع  وه  رتويلوبلا  جاتنإ 

ثوحبلا ىلع  ةدرابلا  برحلا  هتضرف  يذلا  بيئكلا  وجلل  ةفاضإلاب  رتويلوبلا  نم  ركذت  ال 

مهورمأ يتلا  جئاتنلا  ةدهاشملو  سمخلا  تاراقلا  ءلعلا يف  راشتنال  تدأ  دق  ةيملعلا 
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جئاتن ىلإ  اًبلاغ  لصوتلاو  ةمهبم ، ةضماغ  لمجب  اهيف ، غلابم  جئاتن  ةباتكو  اهتدهاش ،

.ةّيفخ فادهأل  ةضقانتم 

اًضيأ يف ) polywater دوجو نع  عجارتت  يتلا  ىلوألا  قاروألا  رشن  دعب  ىتح 

نأب ًاخأ  عيمجلا  فرتعي  نأ  لبق  تاونس  تّرم  دقف  ماع 1970 ،) يف  ، Science ةلجم

دوجو ضحد  اوكراش يف  نيذلا  ككشملا  دحأ  روليات ، نوسيلإ  .ًأطخ  ناك  هتمرب  رمألا 

ماع 1971: يف  جدير  كوأ  يف  يموقلا  ربتخملا  ةلجم  يف  بتك  ةياهنلا ، يف  رتويلوبلا 

نأ مهل  قبسي  سانلا   نم  ثكلا  نأ  ضرتفأو  ةيادبلا ، ذنم  ئطخم  اوناك  مهنأ  انملع  "

.كلذب فارتعالل  نذإلا  انوحن  لوؤسملا   رابك  نكلو  ةلضعملا ، هذه  لثم  اوعقو يف 

رتويلوبلا عنصت  نأ  كنك  فيك   " ناونعب ًالاقم  ترشن  ةيبعشلا  مولعلا  ةلجم  نأ  ىتح  "

نأ ءاربخلا  ضعب  معزي  : " مساب يعرف  ناونع  رهظ  ماع 1973 ، نم  وينوي  يفو  كسفنب ."

اهنم يفكي  ام  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  كيلإ  كلذ ، عمو  .ةدوجوم  ةردانلا غ  ةداملا  هذه 

(. ةصاخلا كبراجتل 

عارتخا لبق  ىتح   ) ملعلل ىلوألا  نورقلا  تناك  اذه ، ثودح  تقو  نع  اًديعبو 

نرقلا اًما يف  ةئطاخ  اهنأ  حضتا  يتلا  ةعئاشلا  تايرظنلاب  ةئيلم  ملعلا )"  " حلطصم

لك لخاد  نمكت  يتلا  ةضماغلا  ةداملا  يهو  ، phlogiston ةدام لثم  رشع ، نماثلا 

رشع عساتلا  نرقلا  ءاضف  يف  .ةداملا  قارتحا  ح  رياطتتو  قارتحالل  ةلباقلا  ءايشألا 

، ءوضلاك هربع  لقتنتو  نوكلا  للختت  ةيئرم  ةدام غ  دوجو  ربخ  رشتنا  ءيضملا ، يملعلا 

يذلا ملعلاب  اهسفت  نك  يتلا ال  ءايشألا  حرش  مهتلواح  اوزاتما  ءلعلا  ءالؤه  نكل 

وهو .تاموكحلا  ءاضرإل  ًافازج  سافتلا  عارتخا  اولواحي  و  تقولا ، كلذ  هوكلتما يف 

.هيلع ملعلا  لاح  نوكي  نأ  بجي  ام  اًما 

نم هقالطنا  يه  ةنيزرلاو  ةفيصحلا  ةناكملا  كلت  ملعلا  لين  ببس  نإ 

اعلا ةقيقحل  انتاروصت  عيمج  نأب  ينمضلا  ضارتفالاو  اًمومع ، ةلوبقملا  تاضارتفالا 
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ءودهب هقيرط  سملت  ملعلا  لواحي  .تقولا  عم  اًعابت  رهظيس  كلذ  نأو  ةئطاخ ، نوكلاو 

ةبسنلابو .كلذ  تابثإ  متي  هئطخ ح  لّبقتو  هباوصو  هتحص  نمضيل  تقولا  مظعم  يف 

حو اهرشن ، لبق  ةديدجلا  مهتايرظن  ضحد  اولواحي  نأب  مهحصنأ  إف  ءلعلا  ىلإ 

مايقلا دعب  .ةفلتخم  قرطب  اًددجم  كلذ  ةلواحم  مهيلعف  مهجئاتن  ضحد  نولشفي يف 

عيمجب اهضحد  تالواح  اهقافرإو  هجئاتن  رشن  اعلل  نك  اهب ، سأب  ةرتفل ال  كلذب 

نكميف ةديدجلا  ةيملعلا  مهتافاشتكا  ضحد  يف  اًعيمج  سانلا  لشفي  حو  .لبسلا 

.اعلا هفشتكا  ام  باوص  لتحا  ةركف  لبقت  اهنيح  سانلل 

رشبلا نم  ةضرع  لقأ  ءلعلا  نوكي  .عقاولا ال  ةقيرطلا يف  كلتب  ست  رومألا ال 

اذهل .فلاخم  ءيش  يأ  لهاجتو  اعلا ، ىلإ  مهترظن  أطخ  ضارتفا  رطاخمل  نيرخآلا 

يف هباش -  امو  اهراركتو  ءارظنلا  ةعجارم  مولعلا -  تايرظن  عيمج  عضو  مت  ببسلا 

نأل ةنومضم ، نوكت  نأ  نع  دعبلا  لك  ةديعب  جئاتنلا  نكل  .كلذ  فقو  ةلواحمل  اهناكم 

رومأ اهلك  يجولويديإلا  قمعتلاو  يسايسلا  طغضلاو  يعجلا  كفتلاو  يعجلا  زفقلا 

يف ءلعلا  نم  بك  ددع  ىلع  لوصحلا  كنك  اذكه  .اًضيأ  ملعلا  يف  ةدوجوم 

نوعيطتسي مهنأب  مهسفنأ  نوعنقي  مهعيمج  ةفلتخم ، نادلب  يف  ةفلتخم  تاسسؤم 

لبقف لاجملا ، اذه  ةديحولا يف  تسيل   polywater ةمحلم .ةيليختلا  ةداملا  سفن  ةيؤر 

هذه .عاعشإلا  نم  اًما  اًديدج  اًعون  فشتكا  دق  يملعلا  عمتجملا  ناك  دوقع ، ةتس 

.N ةعشأ ىمست  تناك  ةعئارلا  ةديدجلا  ةعشألا 

ةنيدم مسا  نم  لوألا  فرحلا  نم  همسا  تذخأو  اسنرف ، يف  اهفاشتكا  مت 

هينير  ) ةرم لوأل  اهفشتكا  يذلا  اعلا  لمع  ثيحو  اهفاشتكا  مت  ثيح  يسنان 

ايزيف هنأب  عساو  قاطن  ىلع  رهتشا  يذلاو  زئاوجلا  ىلع  زئاحلا  ثحابلا  تولدنولب ،)

ةعشأ فاشتكا  نم  دقع  نم  لقأ  دعب  يأ  ماع 1903 ، اذه  ناك  .داجو  زاتمم  يبيرجت 

لبقتل دادعتسا  ىلع  سانلا  ناك  كلذل  ةداملا ، لقح  ربع  تاجوم  تلسرأ  يتلا  سكإ 
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، كلذ نم  كأو  .ناكم  لك  يفو  كانهو  انه  عاعشإلا  نم  ةديدج  لاكشأ  فاشتكا  ةركف 

لماعملا يف  يلودلا  سفانتلا  نم  ثكلا  كانه  ناك  ، polywater عم لاحلا  وه  ك 

نويسنرفلا ناك  كلذل  ايناملأ ، يف  ًالوأ  تفُشتكا  سكإ  ةعشأ  نأب  سمهلاو  رباخملاو 

.ثدحلل سمحتم 

 

تولدنولب 1849- 1930 ربسورب  هينير 
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لوح ثاحبأ  ءارجإ  ءانثأ  ةفدصلا  قيرط  نع   N ةعشأ تولدنولب  فشتكا 

حبصت نأ  اهنأش  نم  ةغص  ةرارش  ىلع  ةيبيرجتلا  هتادعم  تلمتشاو  .ةينيسلا  ةعشألا 

رثؤت نأ  نك  تقو ال  ةرارشلا يف  عتلا  ههابتنا  تفلو  ةعشألا ، ر  امدنع  ًاقارشإ  كأ 

يفو ةلدألا ، نم  ديزملا  عمجو  كأ ، هثاحبأ  تولدنولب يف  قمعت  .ةينيسلا  ةعشألا  هيف 

يملعلا عمتجملا  بيصأ  .ةيسنرفلا  ةيداكألا  اعلل يف  هفاشتكا  نلعأ  ماع 1903  عيبر 

ةقرو نم 300  كأ  تُرشن  ةيلاتلا ، ةليلقلا  تاونسلا  لالخو  .ةينيسلا  ةعشألاب  نونجلاب 

ماق  ) ًاملاع نم 120  كأ  لبق  نم  ةينيسلا  ةعشألل  ةعئارلا  صئاصخلا  لوح  ةيثحب 

تناك  N-ray اهترهظأ يتلا  تافصلا  نأ  دكؤملا  نم  اهنم .) رشنب 26  هسفن  تولدنولب 

نم ةنخاس  ةحيفصو  بهللا ، نم  ةنيعم  عاونأ  ةطساوب  اهجاتنإ  مت  دقف  .متهالل  ةثم 

نع اًضيأ  جتُنت  اهنأ  يتنيبراش ، طسغوأ  تولدنولب ، ليمز  دجوو  .سمشلاو  ديدحلا ،

سأرلا تاذ  ةلضعلا  تالضعو  بنارألاو  عدافضلا  قيرط  نع  ةيحلا : تانئاكلا  قيرط 

لقتنت نأ  نكو  بشخلاو ، نداعملا  قارتخا  ىلع  ةرداق  ةعشألا  نأو  يرشبلا ، غامدلاو 

اوفشتكا مث  .يرخصلا  حلملاو  ءاملا  قيرط  نع  اهرظح  مت  نكلو  ةيساحنلا ، كالسألا  ربع 

.بوطلا اهنيزخت يف  ةيناكمإ 

.ةينيسلا ةعشألا  ةبقارمو  جاتنإ  ًابك يف  اًحاجن  عيمجلا  ققحي  ظحلا ،  ءوسل 

لمعلا يف  تقولا  اوضمأ  دق  ةبيطلا  ةعمسلا  يوذ  ءلعلا  نم  ديدعلا  نأ  ودبي  الو 

ناك ار  .هبيلاسأ  فصو  يف  اًدج  ًالصفم  ناك  تولدنولب  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اهيلع ،

ناك نمزلا ، نم  ةطقنلا  هذه  دنع  .اهيلإ  لصوتلا  ةبوعص  وه  كلذ  يف  ببسلا 

نأ اهنأش  نم  ةيروفسف  ةقرو  مادختسا  ةطساوب  ةعشألا  ديلوت  نم  نك  دق  تولدنولب 

جهوت يغتلا يف  نأ  ةلكشملا يف  نمكت  .ةعشألل  ضرعتت  امدنع  فيعض  لكشب  جهوتت 

كلذ دعبو  اًما ، ةملظم  ةفرغ  هتيؤر يف  لضفألا  نم  ناك  هنأ  ةجردل  ًاتهاب  ناك  ةقرولا 

، ةسمادلا ةملظلا  ىلع  نويعلا  داتعت  ىتح  اًبيرقت  ةقيقد  ةدمل 30  راظتنالا  دعب  ..طقف 

.ةقرولا ىلع  عبط  ام  ىري  نأ  ءرملل  نك  ناك 
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نوثكلا عنتقي  عبطلاب ،  .ًةرشابم  ةقرولا  ىلإ  رظنت  اذإ   لضفأ  رمألا  ناك  دقل 

مهل هفشكتس  ام  ةيؤر  راظتناب  ةملظلا  سماد  ناكم  ةعاس يف  فصن  ةدمل  سولجلاب 

اًما فاك  هدحو  ةملظلا  يف  راظتنالا  نأب  اولاق  ككشتملا  نم  ثكلا  نأل  ةعشألا ،

ةعاطتساب نكي  .مالظلا   ببسب  تاليخت  نم  كمامأ  ءاشي  ام  مسرل  غامدلل  حسلل 

نيذلا ءلعلا  لك  عمجت  يتلا  ةزيملا  اوظحالي  ال  نأ   N ةعشألا يف  كلا  ككشتملا 

.ادنلريإو ارتلجنإ  ناءانثتسا يف  ادع  يف  يسنرف ، اوناك  مهعيمجف  ةعشألا ، هذه  اوجتنأ 

.قالطإلا ىلع  ةعشألا  ةيؤر  نم  نك  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  وأ  ايناملأ  دحأ يف  ال 

ةيسنرفلا ةيداكألا  تحنم  يفو  ماتلا ، بضغلا  نم  ةلاحب  كيكشتلا  اذه  ىهتنا 

رصيقلا ىعدتسا  هلمع ، نع  ةيسنرفلا  مولعلا  زئاوجلا يف  لضفأ  نم  ةدحاو  تولدنولب 

هربَجأو املألا ، عاعشإلا  لاجم  يف  نيزرابلا  صصختملا  دحأ  ، Heinrich Rubens

ءلعلل مالستسالا  لبق  ةينيسلا  ةعشألا  جاتنإل  ةلواحم  هتقو يف  نم  عيباسأ  رادهإ  ىلع 

.لالذإب يسنرفلا 

ىلإ دوو ، تربور  وهو  يكمألا ، ءايزيفلا  ءلع  دحأ  طغللا  اذه  لك  عفد 

تولدنولب ناك  .رؤم  روضحل  ابوروأل  هترايز  ءانثأ  يسنان  تولدنولب يف  ربتخم  ةرايز 

نكل اهققح ؛ يتلا  تازاجنإلا  ثدحأ  هيلع  ضرعف  هل ، يرمألا  اعلا  ةرايزب  اًديعس 

.فلتخم ءيشل  ططخي  ناك  دوو 

روشوم لالخ  نم  اهراسكنا  يه  ةينيسلا  ةعشألا  صئاصخ  برغأ  ىدحإ 

نم ةعومجم  جتني  م  يجاجزلا ، روشنملا  لالخ  نم  ءوضلا  رسكني  لثم  موينمولألا 

طوقس تاسايق  هل  أرقو  كلذ  ىلع  هفيض  تولدنولب  علطأ  .ةقرولا  ىلع  ةعشألا  طاأ 

تولدنولب قفاوف  ةبرجتلا ، راركت  بغري يف  ناك  اذإ  دوو ع  هلأس  مث  .فيطلا  طاأ 

هعدخ ىرخأ ، ةرابعب  وأ  ًابسانم -  اًيملع  اًضرع  دوو  هل  مدق  ثيح  ةلوهسب ، كلذ  ىلع 

بناج ىلإ  هدي  دوو  دم  تولدنولب ، ظحالي  نأ  نود  مالظلا ، .اًدج يف  ةكحضم  ةعدخب 
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نم اعت  هتزهجأ  نأب  ملعي  تولدنولب  نكي  .لتكالا   نم  ةبرجتلا  عنمو  روشوملا 

هل نكي  يذلا   فيطلا  ةبرجت  جئاتن  ةءارق  رمتساف يف  اهتمهم ، ماإ  نم  اهعن  زجاح 

.ةظحللا كلت  دوجو يف 

مولعلا ةلجم  ىلإ  ةبذهم  ةريرش  ةلاسر  اهيلإ يف  لصوت  يتلا  جئاتنلا  دوو  صخل 

يف كأ  وأ  تاعاس  ثالث  ءاضق  دعب  : " ماع 1904 فيرخ  يف  ، Nature ةمرتحملا

ينكل طقف ، ةضرتفملا  ةعشألا  دوجو  مدعب  مزجلا  عيطتسأ  ال  ةفلتخم ، براجت  ةدهاشم 

ىري هلعجي  ينهذ  ضر  باصم  لوؤسملا  اعلا  نأب  ةخسار  ةعانق  عم  ناكملا  ترداغ 

". تالايخلا نم  ثكلا 

هبحصو تولدنولب  رارمتسا  نم  مغرلا  ىلع  ، N ةعشألاب متهالا  ىفتخا 

ةساردل تقولا  كلذ  لك  اوسركي  مهنأو   ةعشألا  دوجو  تابثإ  ةلواحم  صلخملا يف 

.بارسلا

نك فيك  لوح  ةيريذحت  صصق  يه   N-rayو polywater نم لك  صصق 

صصق اهنأ  .اًعيمج ك  انيلع  رثؤي  يذلا  ماعلا  يأرلل  زايحنالل  ةسيرف  اوعقي  نأ  ءلعلل 

ببسب نيزرابلا  ءلعلا  نم  ديدعلا  هيف  عقو  جرحل  ةئملا  ةئم يف  اًيخيرات  ةتبثم  ةيملع 

يفو .همولعو  يضاملاب  اوكس  نيذلا  نيرخآلا  ءلعلا  مهئالمز  نم  مهلاط  يذلا  جرهلا 

يذلا ءيشلا  نأو  مهو ، درجم  وه  رتويلوبلا  نأ  عيمجلل  حضوت  ةليلق ، تاونس  نوضغ 

.ةينيسلا ةعشألا  وهو  اهناركن ، نك  ةقيقح ال  ناك  مهولا  مسا  هيلع  اوقلطا 

دقف دحأ ، ءاذيإ  ببستت يف  ىذألا ،  نم  ةيلاخ  ةلثمألا  هذه  تناك  اذإ  نكلو ،

ةعمسلا نم  رطخأ  ءايشأب  باصم  اهءلع  ىرخألا  تافاشتكالا  نم  ثكلا  تكرت 

.نوتلاغ سسنارف  اعلا  تافاشتكا  لثم  ةئرتهملا ، ةيملعلا 

ةبيرغ ةنونجم  ةيصخش  ناك  هنكل  كشلل ، لاجم  الب  ًايرقبع  نوتلاغ  ناك 
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قيقشلا غ  خألا  وه  اذه  نوتلاغو  .ةميخو  جئاتنل  تدأ  ةبيهر  راكفأ  اذ  راوطألا ،

هيف ا  يملعلا  ءاصحإلا  ملع  لاجم  يف  ةعئار  جئاتن  زرحأ  يذلا  نوراد ، زلراشتل 

ملع ىلإ  كزاينلا  ملع  نم  ىتش  تالاجم  هتاماهسإو يف  ةلدابتملا  طباورلا  أدبمل  هعارتخا 

، ةيمويلا سقطلا  طئارخ  مسر  اهرودك يف  مويلا ، اندعاست  لازت  يتلا ال  ةيوجلا  داصرألا 

تصب ىلع  دتعالاب  صاخشألا  ةيوه  ديدحت  يف  هتاماهسإ  اًرخآ  سيلو  ًاخأو 

.عباصألا

، هلباقي ءيش  لك  ىلع  ةيملعلا  ئدابملا  قيبطتو  ءايشألا  سايقب  اًسووهم  ناك 

ةاشرفلا يف تابرض  ددع  يلجإل  اًريدقت   Nature ةلجم اهترشن  يتلا  هتلاسر  نمضتتو 

ماع 1906 يف  رخآ  ًالاقمو  همسرل ،) ةليوط  تاسلج  يف  للملاب  رعش  نأ  دعب   ) ةحول

ةكعكلا عطقت  ال  راصتخاب : " ) ةيملعلا ئدابملا  بسح  ةريدتسملا  ةكعكلا  صق   " ناونعب

عفد نم  نكمتت  ىتح  طسولا ، رطقلا يف  ربع  ةميقتسم  حئارش  عطقا  لب  اياوز ، لكشب 

نم دعبأ  وه  ام  ىلإ  هعفد  اذه  هسوه  نكلو  هفافج .) عنمل  اًعم  يقبتملا  فصنلا 

.ةيناطيربلا ديلاقتلا  بسح  اًرصع  ةعبارلا  ةعاسلا  ياش  تافاخس 

ةيناطيربلا يف ندملاو  تادلبلا  ةلوجب يف  ةرهش  كألا  هتاقيقحت  دحأ  ماق يف  ذإ 

مدختسيو ماع  ناكم  سلجي يف  ناك  .ةيبذاج  كألا  نكامألل  ةطيرخ  ءاشنإل  ةلواحم 

ةربإلا موقتو  ةربإب ، دوزم  غص  زاهج  وهو  " - pricker  " ىمسي هبيج  أًبخم يف  اًزاهج 

جتنملا ناكو  .ةيسنجلا  هزئارغ  ثت  ةأرما  اعلا  اهيف  دهاشي  ةرم  لك  يف  ةقرو  زخوب 

يف سقطلا  طئارخ  مسر  ك  سانلل ، دالبلا " لجلا يف  ةطيرخ   " ميدقت اذهل  اهنلا 

يف ءاسنلا  تناك  نيب  ةيبذاج ، كألا  ّنك  ندنل  يف  ءاسنلا  نأ  تفشك  يتلاو  قبس ،

هتاظحالم ةحارصب  نودي  اصحإ  بخ  قوذل  اًقفو  لقألا ، ىلع  .ةيبذاج  لقألا  نيدربأ 

.ةيعوضوم بادتلا  كأ  نوكت  ار ال  يتلاو  ةأرملا ، نع 

ةيناسنإلا تافصلا  سايق  ىلع  اًرابجإ  تافصلا -  نم  هسفن  جيزملا  اذه  ناك 
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يذلا وه  مهسايق -  متي  نيذلا  صاخشألل  ةيلعفلا  ةيناسنإلا  مارتحا  ىلإ  ماتلا  راقتفالاو 

.لسنلا سحت  ىلإ  هتوعد  وهو  مولعلا : اع  ةرهش يف  كألا  هماهسإ  ىلإ  نوتلاغ  عفد 

نم ءاج  صخشلا  حاجن  نأو  اما ، ةثوروم  ةيرقبعلا  نأ  اخسار  اداقتعا  دقتعي  ناك 

هنأ دقتعي  ناك  دقف  اذلو  .فورظلا  وأ  ةولا  نم  ًالدب  اهدحو ، ةيلخادلا  هتعيبط 

تآفاك ار  رثاكتلل ، بسانم  نوربتعي  نيذلا  صاخشألا  تاجيزلا ب  عيجشت  يغبني 

بوغرم اوناك غ  نيذلا  كئلوأ  نأو  يرشبلا ؛ سنجلا  نوزخم  سحت  لجأ  نم  ةيلام ،

.ةدشب رثاكتلا  نم  مهعنم  يغبني  قفلا ، وأ  كفتلا  فيعض  لثم  مهيف ،

، لسنلا سحت  ةكرحل  يملاع  باعيتسا  كانه  ناك  نيرشعلا ، نرقلا  لئاوأ  يف 

ةيالو ترقأ 31  .رصعلا  لاطبأ  نم  ًالطب  هتايح ) ةياهن  براق  يذلا   ) نوتلاغ رابتعا  عم 

، تاينيتسلا هؤاغلإ يف  هيف  مت  يذلا  تقولا  لولحبو  يرابجإلا ، ميقعتلا  ناوق  ةيكيرمأ 

، ةدحتملا تايالولا  يف  ةيلقع  تاسسؤم  يف  صخش  نم 60.000  كأ  ميقعت  مت 

ةفاظنلا  " زيزعتل ديوسلا  دوهج  يف  لثم  ددع  ميقعت  متو  .ءاسنلا  نم  مهمظعم 

...ةيزانلا ايناملأ  يف  عبطلابو  ماع 1976 . ىتح  نوناقلا  ءاغلإ  متي  ثيح   ةيقرعلا ،"

ول بعرلاب  باصيس  ناك  نوتلاغ  نأ  هيف  كش  ال  م  .ثدح  ام  فرعت  تنأ  اًنسح ،

اذه ال نكل  هركتبا ، يذلا  ملعلا "  " مساب ىرج  ام  ةيؤرل  يفكي  ا  ةليوط  ةرتف  شاع 

اعلا ، Trofim Lysenko كانهو .اهتاقيبطت  نم  أطخ  لقأ  ةيلصألا  هراكفأ  لعجي 

نم لك  ةعاجملا يف  قيمع يف  لكشب  ةئيسلا  هراكفأ  تمهاس  يذلا  ايفوسلا  يعارزلا 

ىدل نكي  نوتلاج ،  سكع  ىلعو  لصفلا 3 .) انركذ يف  ك   ) صلاو يتيفوسلا  داحتالا 

نم وكنيسيل  ءاج  .يداع  غ  لكشب  ًائطخم  ناك  لب  ةيملع  ةيرظن  يأ  وكنيسسيل 

لضفب ةيتيفوسلا  ةيعارزلا  ةسدنهلا  فوفص  يف  مّدقت  ام  ناعرس  هنكل  ةقف ، ةلئاع 

يف اهتعارز  ىلإ  ةجاحلا  نود  ومنلا  ىلع  روذبلا  زيفحت  يف  ةركبملا  تاحاجنلا  ضعب 

ءدبل ةيفاك  ةوق  هحنم  يذلا  لاتس ، ىدل  ًالضفم  فاطملا  ةياهن  حبصأ يف  .درابلا  ءاتشلا 

ةحيحص -  نكت  راكفألا   كلت  .ايفوسلا  يملعلا  عمتجملا  ةيقب  ىلع  هراكفأ  ضرف 
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تازيحتلا ىلإ  ةيبذاجلا  ةزي  عتمتت  تناك  اهنكل  لكش -  يأب  ةحصلا  نم  ةبيرق  نكت 

اًخسار ناك  ةثارولا  ملع  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .يعويشلا  مكحلا  باحصأل  ةيجولويديإلا 

ركنأو لب  ال  اًما ، هضفر  وكنيسيل  نأ  الإ  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيثالث  بك يف  دح  ىلإ 

نأ ةثارولا  ملع  حرتقا  .اعلل  ةيدرف  ةيؤر  ززعي  اذه  نأ  ساسأ  ىلع  تانيج ، دوجو 

ةئيبلا يغت  نأ  وكنيسيل  دجو  نيب  غتت ، الو  ةتباث  تناك  ةيحلا  تانئاكلا  تايكولس 

ىلإ يدؤي  نأ  نكو  هلسن ، ىلإ  تانيسحتلا  كلت  لقنيو  يحلا  نئاكلا  نسحي  نأ  نك 

تيلعت هجوو  .ةبسانملا  ةئيبلا  ىلإ  رظنلاب  رخآ ، عون  ىلإ  ليصاحملا  نم  عون  لوحت 

سفن نم  تاتابنلا  نأل  لضفأ ، لكشب  ليصاحملا  فوفص  ةعارز  يغبني  هنأب  عرازملل 

.دراوملا ىلع  ضعبلا  اهضعب  عم  سفانتت  نل  ةئفلا " "

ةفئاز نيرخآلل  ودبت  تناك  اهنأ  ك  اًحيحص ، هذه  هتاجاتنتسا  نم  يأ  نكي   

يتلا ليصاحملا  ىلوأ  تتام  صتخملا ح  غل  ةئيسلا  اهجئاتن  تدب  ام  ناعرسو  اًما ،

هتطلسو هتوق  ىلع  ةظفاحملا  نم  هعن  اذه   نكل  .هتاهيجوت  بسح  اهوعرز 

تييفوسلا يف تابنلا  ءلع  نم  فالآلا  قرغ  نأ  ىلإ  .هداقن  ىلع  بلغتلاو  ةيسايسلا 

ىتح وأ  نجسلا  ىلإ  هتاهيجوت  اوضفر  نيذلا  نيرخآلا  رمأ  ىهتناو  هتراذق ، عقنتسم 

دتعاو ةيتابنلا  ةثارولا  ملع  فوفص  يف  هوملعت  ع  يلختلا  نوضفري  ح  لتقلا ،

هيف ةطلسلا  يأر  يغت  نم  مهمولع  ىلع  نوقابلا  لئالقلا  ءلعلا  نكمتي  .هتايرظن و 

ءلعلا ءالؤه  عنقأف  ماع 1964 ، ةطلسلا  مامز  نع  لزانتلا  ىلع  فوشتورخ  ربُجأ  ىتح 

عجارتو يالملا ، توم  ىلإ  هرماوأ  ذيفنت  ىدأ  .هلهجو  وكنيسيل  ءابغب  بزحلا  ءعز 

.فلخلا ىلإ  اًدوقع  ةيتييفوسلا  ايجولويبلا 

يعويشلا بزحلل  هئتنا  ببسب  وكنيسيل  تايرظنو  رماوأ  تذفن  اذإ  نكلو ،

الأ رخآ ، شحو  دي  اهتنكم  ةيلاتلا  انتصق  نإف  ناكم ، لك  ةلغلغتملا يف  بزحلا  ةطلسو 

لب اًدحاو ، اًرمدم  أطخ  بكتري  يذلا   لجرلا  ةصق  اهنإ  .يلسأرلا  شحولا  وهو 
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دحاو دقع  لالخ  كلذ  لعف  دقو  مولعلا ، خيرات  هلثم يف  ثدحي  نيرمدم   نيأطخ 

.كأ نمزلا ال  نم 

 

لاضلا دئاقلا 

ماع 1944 نبالا  يلغديم  ساموت  عرتخملاو  ايميكلاو  يرقبعلا  سدنهملا  يفوت 

تدعاس يذلا  لجرلا  هنإ  .سمخلاو  ةسماخلا  رمعب  وهو  هشارف  ىلعو  هلزنم  يف 

.ديعب ّدح  ىلإ  انلوح  نم  مويلا  هارن  اعلا ك  ليكشت  ىلع  هتافاشتكا 

ِرجي يف اذه   نكل  عيمجلا ، دقتعي  ةئداه ك  ةياهن  ودبت  شارفلا  ةافولا يف 

الإ هيلإ  ةدوعلاو  هريرس  نم  ضوهنلا  عيطتسي  الو  ًالولشم  يلغديم  ناك  دقف  هتلاح ،

ةطبرألاو لابحلا  نم  زاهج  عارتخاب  ماقف  ةناهإلاب ، هرعشي  ناك  نيرخآلا م  ةدعاس 

ماري ام  ىلع  رمألا  راس  دقو  .ءاسم  هيف  هعضوو  حابصلا  اًيموي يف  شارفلا  نم  هبحسل 

لابحلا فافتلال  ىدأ  م  زاهجلا ، ام يف  أطخ  لصحو  ربمفون  لح  نأ  ىلإ  ةليوط  ةرتفل 

هتياهن تناك  ردقلا ، ةيرخسل  اي  .اهتاذ  هصالخ  لابحب  ًاقونشم  تف  هقنع ، لوح 

زاهجل ةسيرف  هعوقوو  .باتكلا  اذه  يف  همسال  يجاردإ  ببس  تسيل  اهنكل  ةعينش ،

.هتايح نيأطخ يف  أوسأ  ةعانش  نم  ىتح  برتقي  هسفنب ال  هعرتخا 

ىلع خيراتلا  بتك  هجاردإ يف  بجي  يذلا  صخشلا  هنأ  دقتعأ  ًاقداص ، نوكأ  و 

.خيراتلا ربع  رمدم  صخش  كأ  هنأ 
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نبالا 1889- 1944 يلغديم  ساموت 

 

ةيالو يف  سبمولوك  يف  هتايح  مظعم  ىضق  ًايكذ  ًائداه  ًالجر  يلغديم  ناك 

ميلعت ىلع  هتايح  يف  لصحي  ملف  عرتخملا ، نم  ةلئاع  نم  ردحني  وهو  .وياهوأ 

ةيئايميكلا تالكشملا  نم  ثكل  لولح  داجيإ  نم  نك  هنكل  ءايميكلا ، يف  يعماج 

لولحلا ةفاك  قيبطتو  ةلكشملل  ةمظنملاو  ةرمتسملا  ةظحالملا  قيرط  نع  ةصيوعلا 

.للخلا حالصإ  متي  ىتح  ةنكمملا 

كرحم ةلكشم يف  لح  ىلع  نيرشعلا  نرقلا  نم  نيدقع  لوأ  لالخ  لمعي  ناك 

تضرعت لك  لمعلا  نع  فقوتتو  نأت  تناك  تارايسلا  تاكرحم  نأ  ذإ  ةرايسلا ،

هذه تناكو  .دوقولا  ةءافك  ضافخناو  اهنع  سانلا  فوزعل  ىدأ  م  طغضلل ، تارايسلا 

يروفحألا دوقولا  نأ  نودقتعي  اوناك  تقولا  كلذ  سانلا يف  نأل  ةبك  ةلضعم  ةخألا 
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.ًالجآ مأ  ًالجاع  دفنيس 

مدع نع  جتان  لطعلا  كلذ  نأ  جنرتيك يف  زلراشت  هلمع  ريدمو  يلغديم  هبتشا 

دوقولا نأب  كفتلا  لدب  قارتحالا ، ةرجح  ءاحنأ  عيمج  واستم يف  لكشب  دوقولا  قارتحا 

فيفختلل هتفاضإ  هنك  ناثحبي ع  احارف  كرحملا ، ءاجرأ  واستم يف  لكشب  عزوتي  ال 

نوللا ةفاضإ  نأ  ةلصب ، عوضوملل  ت  بابسألو ال  ًالوأ ، نانثالا  ركف  .ضارعألا  كلت  نم 

دجي هنكل   رمحألا  ءالطلا  نم  ضعب  راضحإل  يلغديم  جرخف  ةلكشملا ، لحتس  رمحألا 

دويلا نأل  ءالطلا  نم  ًالدب  دويلا  ءارشب  هعنقأ  رجتملا  بحاص  نكل  رجتملا ، هنم يف  ًايأ 

بحاص حارتقا  يلغديم  لبقف  تيزلا ، يف  ديج  لكشب  بوذي  هنأ  ك  نوللا ، رمحأ 

.رمألا حجنف  ةرايسلا ، لورتبلا يف  ىلإ  هفاضأو  دويلا  رضحأ  مث  .رجتملا 

بردلا ىلع  ناسي  اناك  هنأب  اعلل  اتبثأ  هنكل  .ةيفاص  ظح  ةبرض  تناك 

نكل جاتنإلا ، بعصو  نمثلا  يلاغ  وهف  .ةيلمع  ةدام  سيل  هسفن  دويلا  نأ  عم  حيحصلا 

تاونسلا نانثالا يف  برج  دقف  كلذ ، عمو  .همادختسال  سانلا  عفد  رهبملا  كرحملا  لمع 

ىلإ اهتفاضإل  ةفلتخم  ةدام  ام ب 144 و33000  نآلا ) هب  كربخأس  ام  قّدصو   ) ةقحاللا

اهامدختسا يف يتلا  داوملا  ددع  نم  اندكأت  مدع  ببس  نع  كسفن  تلأس  اذإو  .دوقولا 

.ةيئانج ضارغأل  هثاحبأ  ىلع  ظفحتت  هل  ةمعادلا  ةكرشلا  نأل  كلذف  هثاحبأ 

ببسي فاعز  ّمس  وهو  لئاسلا ، صاصرلا  مادختسا  ىلع  ًاخأ  رمألا  هب  رقتسا 

ك ىرخأ ، تالالتخاو  غامدلا  ةغيلب يف  اًرارضأو  ىلكلا  لكاشمو يف  مدلا  طغض  عافترا 

.بك لكشب  لافطألا  ىلع  رثؤي  هنأ 

ةيحض عقو  يذلا  صخشلا  ةصق  اهنأ  ىلع  ةداع  يلغديم  ةصق  ىَوُرت 

ةصقلا نكل  ..يملعلا  ثحبلل  ةدوصقملا  غ  جئاتنلاو  اهيف  بوغرملا  غ  تافعاضملا 

اًعيمج ضرألا  ءاحنأ  رشبلا يف  نم  ًالايجأ  يلغديم  ممس  دقل  .ةقيقحلا  اذكه يف  تسيل 
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ّرقت صاصرلاب ال  معدملا  دوقولل  ةجتنملا  تاكرشلا  نأ  .هفده ك  نكي  كلذ   نأ  عم 

.دوقولا كلذ  مهلتق  نيذلا  اياحضلا  ىلع  فسأتت  الو  هتفرتقا  ا 

فالآ ذنم  ةفورعم  تناك  دقف  اًديدج ، ًافاشتكا  ةماسلا  صاصرلا  ةعيبط  نكت   

ديدجلا يف دوقولاب  تارايسلا  ديوزت  ىلوألا يف  دوقولا  تاطحم  أدبت  نأ  لبقو  .نسلا 

بتكو .ةبيهر  ةركف  صاصرلا  مادختسا  نأ  نم  نويبط  ءاربخ  رذح  ماع 1923 ، لئاوأ 

نأ اهدافم  هئاسؤر  ىلإ  ةلاسر  يف  ةيكيرمألا  ةماعلا  ةحصلا  ةرئاد  نم  كرالك  مايليو 

هنأ عقوتو  ةماعلا » ةحصلا  ىلع  اًبعرم  اًرطخ   » لث ليثيإلا  يعابر  صاصرلا  مادختسا 

ءزجلا يف  صاصرلا  ديسكأ  رابغ  بسرتي  نأ  اًدج  لمتحملا  نم  ةمحدزملا ، قرطلا  «يف 

عقوت ةقد ، كأو  رخآ  جعزم  ؤبنت  يفو  .اًما  ىرج  تنمسإلا ك  تاقبط  نم  يلفسلا 

ىلع ثدحيس  صاصرلاب  ممستلا  روطت   » نأ ماع 1924  يف  مومسلا  ءلع  رابك  دحأ 

نأ لبق  يملاعلا  مادختسالا  قاطن  لخديس  صاصرلاب  دّوزملا  نيزنبلا  نأل  بعرم  وحن 

«. عضولا اذه  ىلإ  ةموكحلاو  روهمجلا  هّبنتي 

تلت يتلا  تاونسلا  .حاتملا يف  ديحولا  لحلا  وه  صاصرلا  نكي  ..ةقيقحلا   يف 

اهادحإ تناكو  ةلاعفلا ، داوملا  نم  ثكلا  ىلإ  يلغديم  قيرف  لصوت  دويلا ، مادختسا 

دقف هتاذ ، دح  قيبطتلل يف  لباق  دوقوك  لوناثيإلا  يهو  الأ  اهتطاسب ، باجعإلل يف  ةثم 

، ًاتقؤم ةيفطاعلا  حورجلا  هطتو  ةيدسجلا  حورجلا  ميقعتل  اًديج  ًالوحك  لوناثيإلا  ناك 

لثمتت يف ةيفاضإ  ةزيم  عم  تاكرحملا -  لطعتل  داضمك  اًضيأ  ديج  لكشب  لمعي  هنأ  ك 

لكب عساو  قاطن  ىلع  هجاتنإ  نكو  قدصي  لكشب ال  صيخرو  مادختسالا  لهس  هنأ 

كرحملا قرط  ةلكشمل  يلاثم  لحك  لوناثيإلا  مادختسا  يلغديم  قيرف  معد  .ةلوهس 

؟ فاعز مس  اهنأب  عيمجلا  فرع  ةدام  حلاصل  هنع  اولخت  اًذإ  اذلف  ةليوط ، تاونسل 

.لاملا وه  ببسلا  نأ  ملعت  امدنع  مدصت  فوس 

نكي كلذ ،  نم  مهألاو  ..جاتنإلا  لهسو  اًصيخر  ناك  لوناثيإلا  نأ  ةلكشملا 
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لاج ةكرش  لبق  نم  ، Delco جنيرتيك ، زلراشت  ةكرش  ءارش  مت  .عارتخا  ةءاربل  ةجاحب 

ثحبلل اهيف  ءلعلا  قيرف  ىلع  طغض  كانه  ناكو  ماع 1918 ، يف  ةقالمعلا  زروتوم 

لوناثيإلاو .ماع  لك  تارالودلا  نم  ةنفح  درجم  نم  ًالدب  ثكلا ، لاملا  ديلوتل  قرط  نع 

هليوحت لمأ يف  الو  ًايلزنم ، هعنص  ىلع  نورداق  سانلا  نأ  ىتح  اهعنص  لهسي  ةدام  - 

مهسفنأب هوعنصيل  صاصرلا  ىلع  دتعالا  اوراتخاف  مهمساب ، صخرم  جتنم  ىلإ 

.هحبر ىلع  نورداق  مه  ام  لك  اوحبريو  دوقولا  هب  اودوزيو  مهسفنأل  هوصخريو 

غ اًعرتخم  ةطاسبب  ناك  كسملا  يلغديم  ساموت  نأ  دقتعت  تنك  لاح  يف 

.ئطاخ كداقتعاف  ضيغبلا ، ءايرثألا  ضعب  لبق  نم  هتاعارتخا  مادختسا  ئيسأ  ٍذؤم 

عيمج بسح  هنأ  ىتح  .صاصرلا  مادختسال  ةوقب  عفادو  حرتقا  نم  عقاولا  وه يف  ناك 

عقوتو دوقولا ، نولاغ  رعسل  تاتنس  ةثالث  ةفاضإ  ىلع  نورداق  مهنأ  ررقو  تاباسحلا ،

.ةيوق ةينالعإ  ةلمحب  نيزنبلا  قوس  نم  ةئاملا  ىلع 20 يف  ذاوحتسالا  نم  اونكمتي  نأ 

ثأت نأش  نم  ليلقتلا  ببسب  ًائطخم  ناك  ءايشألا ، نم  ثكلا  لثم  وحنلا ، اذه  ىلع 

 - ليثيإلا يعابر  صاصرلا  ىلع  يوتحملا  نيزنبلا  ناك  نامزلا ، نم  دقع  لالخ  هلمع :

ىلع 80 ذوحتسا  دق  صاصرلا ، مادختسا  ركذ  نود  ليثيإ ، ةيراجتلا  ةمالعلا  مسا  تحت 

نأ ىلع  يلغديمو  زروتوم  لاج  ةكرش  ترصأ  .ةدحتملا  تايالولا  قوس  نم  ةئاملا  يف 

دق م  ثكلا  نم  مغرلا  ىلع  تقولا ، لاوط  ًانامأ  دوقولا  عاونأ  كا  وه  مهدوقو 

رياربف ىرج يف  ك  ةمخضلا ، نوينلا  ءاوضأب  ريذحت  تامالع  ريذحت ." تامالع   " هيّمسن

شارفلا ًالماك يف  اًرهش  هسفنب  يلغديم  ىضق  عيبلل ، ةرم  لوأل   Ethyl حرط مت  امدنع  ، 1923

لعلا يف نأ  ةقيقح  لثم  وأ  .صاصرلا  ةرخبأ  نع  جتانلا  ةيحصلا  ةلاحلا  ءوس  ببسب 

ببسب لع  ةسمخ  يفوت  .رخآلا  دعب  اًدحاو  اوتام  دوقولا  تعنص  يتلا  عناصملا 

، ىفشتسملا ىلإ  مهنم  لقن 35  متو  يسج ، وين  ياوياب يف  عنصم  صاصرلاب يف  ممستلا 

، فنعب اًسووهم  ضيرملا  حبصي   - " صاصرلل ةيبناجلا  راثآلاب  مهنم  نوثكلا  بيصأو 

يف لع  ةتس  يفوت  .نايذهب  فرصتيو  ثاثألا ، مطحيو  ريرسلا ، نم  زفقيو  خرصيو ،
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اًدج ةعئاش  صاصرلا  نع  ةجتانلا  ةسولهلا  تناك  ثيح  رتوو ، بيد  يزجوين  عنصم 

". تاشارفلا تيب   " مسا اهيلع  اوقلطأ  لعلا  نأ  ةجردل 

ةهجاوملو .زات  كرويوين  ةفيحصل  ىلوألا  ةحفصلا  ىلإ  تايفولا  رابخأ  تلصو 

يرمألا ماعلا  يعدملا  أشنأو  ليثيإلا ، دوقو  عيب  قيلعت  مت  كلت ، ةماعلا  تاقالعلا  ةمزأ 

.لجع ىلع  ةداملا  نامأ  ىدم  مييقتل  ةنجل 

ليثيإلا دوقو  ةكرش  نم  لك  ليثيإلل ، ةجتنملا  تاكرشلا  تنك  كلذ ، دعبو 

كلت مهتمزأ  ليوحت  نم  ةيئايميكلا  تنوبود  ةكرشو  ليوأ  دردناتسو  زروتوم  لاجو 

نك ةعقاو  ..هروصتت يف  نأ  كل  نك  ام  لكب  مهبعالت  ببسب  ظنلا ، عطقنم  راصتنال 

نرقلا ىلع  اهذاوحتساو  ةيعانصلا  تاكرشلا  داسفل  جذوو  ةدوسم  مهأب  اهتيمست  انل 

.نيرشعلا

أطخلا لاؤسلا  ىلع  اوباجأ  نيذلا  لوؤسملا  داسف  ىلع  اًيكيسالك  ًالاثم  ناك  دقل 

اهنكل ةياغلل ، ًايوق  عينصتلا  ةلحرم  تايفولا يف  ىلع  روهمجلا  متها  زيكرت  ناك  .اًما 

اعانتقاو .لعفلاب  ةماعلا  يعرشلا  ءابطألا  ةنجل  اهتردصأ  يتلا  ةديحولا  ةيضقلا  تناك 

لاق اهعناصم -  يف  ذختتس  ةيفاضإلا  ةمالسلا  بادت  نأب  تاكرشلا  تاديكأتب  اهنم 

عم ةدعاسم  ةدام  وه  ام  ردقب  ًاطخ  ًس  سيل  : " ليثيإلا نع  هتداهش  يف  يلغديم 

سانلا ىلع  هثأت  لوح  ربكألا  لاؤسلا  امأ  .هعينصت  رظح  مدع  ةنجللا  تررقف  دوقولا ."

ةيراجتلا ديلاقتلا  بسح  اذه ، ناك  .طق  ةباجإ  دجي  ملف  ناخدلا  نوقشنتي  نيذلا 

روهمجلا ىلع  حرط  ةنجللا  رارق  نكل  .لبقتسملا  يف  ثحبلل  اًعورشم  ةدقلا ،

.اًما اًينوناق  اًصيخرت  صاصرلا  ىلع  يوتحملا  نيزنبلا  حنمو  يسايسلاو 

نأ فرعت  نأ  دب  الف  يلبقتسملا ،" ثحبلا   " اذه نع  لءاستت  تنك  لاح  يف 

تماق يتلا  اهتاذ  تاكرشلا  ةيلاتلا ، ةعبرألا  دوقعلا  ىدم  ىلع  لعفلاب  هتلوك  تاكرشلا 
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جرخ .اهيفظوم  لبق  نم  هذيفنت  مت  وأ  صاصرلا ، ىلع  يوتحملا  نيزنبلا  عينصتب 

رطخ نأو  ةمساح ، جئاتنلا غ  نأ  اولوقيل  دوقع  ةعبرأ  دعب  جئاتنلاب  انيلع  نوثحابلا 

دوقولل ةجتنملا  ةكرشلل  ةّراس  رابخأ  نم  اهل  اي  رابخأ ! نم  اهل  اي  ..دعب  تبثي  ةداملا  

يريرحلا دوقولا  كلذ  عينصت  ةلصاوم  نم  كلذ  رثأب  نونكمتيس  ثحبلل ! ةلومملاو 

.عيمجلا مالحأ  قيقحتو  عماللا 

ةياهنال ام  ىلإ  جاتنإلا  تايبلط  تلصوو  تابوعصلاو  زجاوحلا  عيمج  تراهنا 

رمألا فقوتي  و  .ةمزاللا  صيخارتلا  عيمج  ىلع  لصح  صاصرلاب  دوزملا  نيزنبلا  نأل 

نم لماكلاب  ديدج  ليج  ريوطت  نم  اًضيأ  نّكم  لب  بسحف ، تارايسلا  تاكرحم  دنع 

تابكرم ىلإ  ةيلمع  غ  تابرع  نم  تارايسلا  تلوح  يتلاو  ةوق ، كألا  تاكرحملا 

كالتما نم  نيرتشملا  فواخم  ىلع  ةيوق  ةينالعإ  ةلمح  تبعل  .ةقينأو  ةسلسو  ةعيرس 

.صاصرلاب دّوزملا  دوقولا  ىلع  دمتعت  يتلا  تارايسلا  نم  نكت  اذإ   ةئيطب  ةرايس 

رهظت يف تناك  اهنأل  نيرتشملا  نم  نكمم  ردق  لقأ  ىلع  ىرخألا  دوقولا  عاونأ  تلصحو 

فواخم تثأ  امدنعو  .بولطملا  ىوتسملا  نود  جتنمك  ةداضملا  ةينالعإلا  تالمحلا 

نوئوانملا مدختسا  كانه ، صاصرلاب  دّوزملا  دوقولا  لاخدإ  نأشب  ىرخأ  نادلب  ةيحص يف 

.فواخملا كلت  فيفختل  دوقولا  كلذل  ضيرعلا  يرمألا  لوبقلا 

مهرابخإل جراخلا  هئارظن يف  عم  لصاوتلاب  غنيموك ، ويه  ماعلا ، يعّدملا  ماق  مث 

ةداجلا يف ةبغرلاو  ةعيرملا ، ةيملعلا  قئاقحلا  ضعبب  همالك  معدو  دوقولا ، نامأ  ىد 

، كلذ نم  دعبأ  ىلإ  رفسلا  كل  حيتتو  ةدراب  ةيوقلا  تارايسلا  نأ  ةقيقحو  لاملا ، بسك 

لضفبو .اعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  رايعملا  وه  صاصرلا  ىلع  يوتحملا  دوقولا  حبصأف 

تاكرشلا عفد  يذلاو  دوقولا ، ضرتفملا يف  صقنلا  لصحي  طفنلا ،  جارختسا  مدقتلا يف 

صاصرلا مادختسا  ىدأف  لوألا ، ماقملا  ةدعاسم يف  ةدام  داجيإ  ىلع  لمعلل  ةيادبلا  يف 

.ةوق كأ  تاكرحم  عينصت  ىلإ  دوقولا  يمتحلا يف 
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نم ديزملاو  ديزملا  أدبو  اعلا ، ءاحنأ  عيمج  يفو  انه  تارايسلا  رصع  أدبو 

الب مكارتي  لب  ىشالتي ، ال  هنأ  وه  صاصرلا  ةلكشم  .صاصرلا  ةرخبأ  نوسفنتي  سانلا 

مكارتي تقولا ، رورم  عم  ةروطخ  لقأ  حبصت  مومسلا  ضعب  نأ  ح  يفو  .ةياهن 

.رشبلاو تاناويحلاو  تاتابنلا  ماسجأ  يفو  ةبرتلا  يفو  ءاوهلا ، يف  صاصرلا ؛

يئيبلا ثولتلل  ةيناطيربلا  ةيكلملا  ةئيهلا  نع  رداص  ريرقت  صلخ  ماع 1983 ، يف 

". صاصرلاب ثولتلا  نم  ضرألا  حطس  نم  ءزج  يأ  وجني  نأ  هيف  كوكشملا  نم   " هنأ ىلإ 

ةيمك فاعضأ  ةسمخ  صت  اهنأل  صاخ ، لكشب  رطخلل  لافطألا  داسجأ  ضرعتتو 

نوثحابلا ردقي  اهدحو ، ةدحتملا  تايالولا  يفو  .غلابلا  ماسجأ  اهصت  يتلا  صاصرلا 

دوقعلا ب 1920 لفط يف  نويلم  عبس  ءامد  صاصرلا يف  نم  ةماس  تايوتسم  دوجو 

و1970.

يف ًايونس  نوتو  سانلا  نم  فالآلا  تائم  نأ  ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  ردقت 

ةفاضإلابو .بلقلا  ضارمأ  لثم  صاصرلاب ، ممستلا  ضارمأ  ببسب  اعلا  ءاحنأ  عيمج 

 - يبصعلا لافطألا  ومنب  رارضإلا  ىلإ  اًضيأ  صاصرلا  يدؤي  ةيدسجلا ، ةيحصلا  راثآلا  ىلإ 

هنأ ردقيو  نيررضتملا ، ناكسلا  ب  ءاكذلا  لدعم  تايوتسم  اًضافخنا يف  ببسي  وهف 

.اعلا ءاحنأ  عيمج  ةيومنتلا يف  ةينهذلا  تاقاعإلا  نم  ةئاملا  نم 12 يف  كأ  ببس 

يذلاو عمتجملل ، دض  اودعلا  كولسلا  لثم  ةيكولس ، لكاشم  ببسي  هنأ  ك 

.نبالا يلغديم  ساموت  لمعل  سيباوكلا  ةلمتحملا  بقاوعلا  كأ  نم  ةدحاو  ىلإ  يدؤي 

ددع راشأ  نكلو  ةتبثم ، ةيضرف غ  درجم  نآلا ، ىتح  هذه ، نأ  ىلإ  ةراشإلا  مهملا  نم 

ءاحنأ مظعم  ثدح يف  يذلا  ةرجلا  تايوتسم  لئاهلا يف  عافترالا  نأ  ىلإ  ثحابلا  نم 

ةرجلا تايوتسم  نإ  .صاصرلاب  ثولتلا  راشتنا  عبتي  برحلا  دعب  ام  ةرتف  يف  اعلا 

نويشحولا نوقهارملا  ةيمسرلا -  غ  ةيفاقثلا  انتاضارتفا  نم  ديدعلا  ىلإ  تدأ  يتلا 

ةسرتفملا تاناويحلا   " نم تانيعستلا  هنع يف  ثدحتي  ناك  ام  لكو  ةنيدملا  ميحجلاو يف 

٢٢٥



دلب نكلو يف  .اهسفت  بعصي  ةيملاع  ةضمو  يخيرات ، ذوذش  عقاولا  يه يف  ةقئافلا - "

ةرجلا تأدب  يسايسلا ، هاجتالا  وأ  ةيعتجالا  فورظلا  نع  رظنلا  ضغبو  رخآلا ، ولت 

ةرابعبو كانه -  صاصرلا  ىلع  يوتحملا  نيزنبلا  لاخدإ  نم  نيدقع  دعب  عافترالا  يف 

لئاوأ يفو  ةقهارملا  نس  ىلإ  ةبك  تايمكب  هل  اوضرعت  لافطأ  لوأ  لصو  امدنع  ىرخأ ،

ةليلقلا دوقعلا  تدهش  اًضيأ : سكاعملا  هاجتالا  يف  طابترالا  قبطنيو  .تانيرشعلا 

ضغب ىرخأ  ةرمو  اعلا ، نم  ةثك  ءاحنأ  فنعلا يف  مئارج  ًاتباث يف  اًضافخنا  ةيضاملا 

ضافخنالا نأ  ودبي  نكل  .ةلود  لك  اهذفنت  دق  يتلا  ةيعتجالا  تاسايسلا  نع  رظنلا 

يف صاصرلا  مادختسا  رظح  نم  نمزلا  نم  نيدقع  يلاوح  دعب  ثدحي  ةرجلا  يف 

، ركبم تقو  يف  صاصرلا  ترظح  يتلا  نكامألا  يف  ًالجاع  كلذ  ثدحي  نيزنبلا - 

صلختلا نم  ًالدب  ةأجف  اهمادختسا  نع  تفقوت  يتلا  نكامألا  يف  ربكأ  ةعرسبو 

.اهنم يجيردتلا 

.تانهكت درجم  لازي  ال  اذهو  ةدكؤم ، تسيل  نيرمألا  ب  ةقالعلا  نأ  رّركن 

لافطألا نم  بك  ددع  ثيولت  اًدبأ  اننك  ال  انه ، اهلوانتأ  يتلا  ةطخلا  اياضقلل  اًرظن 

متي ال  دقو  اهوبكترا ، يتلا  مئارجلا  ددع  ةفرعمل  اًماع  نيرشع  راظتنا  مث  صاصرلاب 

، وملا يالم  ىلإ  ةفاضإلاب  نكل  .ىرخأب  وأ  ةقيرطب  اًدبأ  صاصرلل  يماهتا  تابثإ 

نم ةددعتم  ًالايجأ  نأ  ةفرعمو  بكوكلا ، ناكرأ  نم  نكر  لك  ثيولتب  انمق  اننأ  ةقيقحو 

تناك يتلا  لايجألا  يه  كلت   ) مهئاكذ ىلع  ترثأ  يتلا  مهئامد  تممس  دق  لافطألا 

ةجوم انببست يف  دق  اننأ  لتحاو  ةخألا ،) عبرألا  تاونسلا  اعلا يف  نع  ًةلوؤسم 

كلذو اًما ، عمتجملا  ىلإ  انترظن  ليكشت  تداعأو  دوقعل  ترمتسا  ةيملاع  ةرج 

نم اهل  اي  .نولاجلا  رعس  ىلع  تاتنس  ةثالث  ديزي  نأ  دارأ  يلغديم  ساموت  نأل  ةطاسبب 

.اًدج ةملظمو  اًدج  ةليوط  ةحزم 

دّوزملا نيزنبلا  عارتخا  دعب  هسفن  لاجملا  ًاليوط يف  َقبي  ملف  هسفن ، يلغديم  امأ 
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تناكو فاشتكالاو ، لمعلاو  ثحبلل  ىرخأ  تالاجم  ىلإ  ةعرسب  لقتنا  ذإ  .صاصرلاب 

.ًايناث اًيثراك  ًأطخ  هل  ئبخت  مايألا 

ءاج دقف  تاونسل ، رمتسا  يذلاو  لضفأ ، دوقو  نع  ثحبلا  لاح  سكع  ىلع 

مايأ يف ةثالث  يلغديم  قرغتسا  تاكرشلا ، ةروطسأل  اًقفو  عقاولا ، .اًعيرس يف  عارتخالا  اذه 

يه ةلاحلا  هذه  نإف  صاصرلل ، ًافالخو  .ةديدجلا  ةلكشملل  ًالح  دجي  نأ  لبق  ثحبلا 

وأ ةميخو  تاريذحت  يأ  لهاجت  متي  ةدوصقملا :  غ  بقاوعلا  نم  ةلاح  لعفلاب 

لك نأ  ليلد ، يأ  بايغ  قبسم يف  ضارتفال  ةجيتن  درجم  هأطخ  ناك  دقل  .رتستلا  رطاخم 

.ماري ام  ىلع  نوكيس  ءيش 

ءايشألا ديربت  يه  ةرملا  هذه  يلغديم يف  اههجاو  يتلا  ةديدجلا  ةلكشملا  تناك 

ديربتلا رصع  ءدب  نم  ةزيجو  ةرتف  دعب  ماع 1928  يف  اذه  ىرج  .اهترارح  ضفخو 

نم لكل  بك  دودرم  تاذو  ةجئار  كلذ  لبق  جلثلا  ةراجت  تناك  دقو  ءايشألل ، يناكيملا 

اعلا يف  قطانملا  دربأ  نم  ديلجلا  نم  ةبك  اًعطق  نولمحي  اوناك  ثيح  اهب ، لمع 

ديربت نم  ةراحلاو  ةئفادلا  قطانملا  نوشيعي يف  نيذلا  سانلا  نكمتيل  اًرحب  اهنونحشيو 

ةروطخو ديربتلل  ةلمعتسملا  داوملا  ن  ءالغ  ةلكشم  يلغديم  هجاو  .اهظفحو  ةمعطألا 

ىرج دقو  .ةماس  وأ  عيرسلا  لاعتشالل  ةلباق  داوملا  عيمج  تناك  دقف  .اهب  ثبعلا 

ةدام برست  ببسب  دنالفيلك  ىفشتسم يف  صخش يف  ةئام  نم  كأ  يفوت  نأ  لعفلاب 

اذه ثحب  يف  عورشلا  يلغديم  ررق  نأ  دعب  تاجالثلا  ىدحإ  نم  ليثيملا  ديرولك 

.دحاو ماع  عوضوملا يف 

كلت ءارش  نع  اًمومع  سانلا  ماجحإ  ىلإ  رطاخملاو  ثداوحلا  هذه  عيمج  تدأ 

ةصيخر ةدام  نع  ثحبلا  وه  يلغديم  فده  ناكو  .مهلزانم  اهدتعاو يف  تاجالثلا 

روتوم يف لاج  ةكرش  تماق  .ةبسانم  تاجالث  ةعانصل  ةماس  غو  لاعتشالل  ةلباق  غ 

يقالت نل  اهنأ  تفرعو  ًايراجت  ًسا  اهيلع  تقلطأو  ديربت  ةكرش  ءارشب  تقولا  سفن 
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.تالكشملا هذهل  ًالح  تدجو  نإ  الإ  حاجنلا 

نمزلا يف نم  دقع  نم  كأ  ىضق  نأ  دعب  ةنوآلا  كلت  اًرذح يف  كأ  يلغديم  ناك 

نأ ررقو  ةفورعملا  تاجالثلل  ةيئايميكلا  صئاصخلا  سردف  .ةيئايميكلا  رباخملا  لمعلا يف 

اهرطاخم نم  دحلل  نوبركلا  عم  اهطلخ  اذإ  ةبسانملا ، ةداملا  يه  نيرولفلا  ةدام 

يتلاو صحفلل ، ةداملا  جاتنإ  يف  هقيرف  عم  عرشو  هل  ططخ  ا  لعفلاب  ماق  .ةماسلا 

.نويرفلا ةدا : مويلا  اهيمسن 

ةيئايميكلا ةيعمجلا  مامأ  اهتمالسو  ةديدجلا  هتدام  صئاصخ  يلغديم  ضرع 

مث يحرسم  لكشب  اهنم  ةيمك  قاشنتساب  ماقو  ةيرودلا ، تاءاقللا  دحأ  ةيكيرمألا يف 

اذه يحرسملا  هضرع  يلغديم يف  دكأ  .اهأفطأف  ةلعتشم  ةعمش  ىلع  هقشنتسا  ام  ثفن 

.لاعتشالل لباق  غو  ماس  ديدجلا غ  هعارتخا  نأب  ءايميكلا  ملع  ءلعلا يف  رابك  مامأ 

ةعومجم فشتكا  لب  طقف ، ةديدج  ةدام  فشتكي  هنأل   لعفلاب ، اًعئار  ضرعلا  ناك 

تانوبرك مساب  دعب  يف  ةفورعم  داوملا  كلت  تحبصأو  .صئاصخلا  يف  كرتشت  اهنم ،

.رولفورولكلا

ءيشلا دوجوب  ملع  وأ  ةيارد  ىلع  تقولا  كلذ  دحأ يف  نكي  ظحلا ،  ءوسل 

يعي يضاملا  نرقلا  نم  تاينيثالثلا  دحأ يف  نكي  نوزوألا ،  ةقبطب  مويلا  هوعدن  يذلا 

هبعلت يذلا  رودلاو  ةقيقرلا  ةقبطلا  كلت  يف  ةدوجوملا  جسكوألا  تائيزج  ةيمهأ 

نكي ..اذهلو   .ةراضلا  ةيجسفنبلا  قوف  ام  سمشلا  ةعشأ  نم  ضرألا  حطس  ةيحل 

رحبلا حطس  ىوتسم  ىلع  ررضلا  ةمودعم  ةديدجلا  ةداملا  كلت  نأ  اوفرعي  نأ  مهل 

يولعلا يوجلا  فالغلا  ىلإ  لصتل  عفترت  ةيضرألا ح  ةركلل  ةراض  ةدام  كا  حبصتس 

، ةيسيئرلا اهرصانع  ىلإ  اهكيكفتب  ةخألا  هذه  موقتل  ةيجسفنب  قوفلا  ةعشألاب  يقتلتو 

مرحيسو نوزوألا  تائيزج  رمديس  ديدحتلاب ، نيرولكلا  وهو  رصانعلا ، هذه  دحأ  نأو 

.هيمحي يذلا  هفالغ  نم  بكوكلا 
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ةديدجلا ةيئايميكلا  داوملا  كلتل  نوكي  نأ  اوعقوتي  فصنم ،  نوكن  و 

لاجم يف  نولماعلا  كردأ  دقف  .ديربتلا  اع  نع  اًما  اًديعبو  ىتش ، تاقيبطت 

صوصخلا هجو  ىلعو  ةيلاعفلا ، نم  اًعساو  اًفيط  داوملا  هذهل  نأ  ةيئايميكلا  تاقيبطتلا 

لالخ ًاثك  داوملا  تمدختسا  ردقلا ، ةيرخسلو  .ذاذرلا  تاعانص  يف  تازاغلل  عفادك 

ةماسلا ةيزاغلا  داوملا  طيلخل  تفاضأف  ةيرشحلا ، تاديبملا  شرل  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا 

تاقاعإلا يف يوذ  سانلا  نم  يالملا  ةدالول  ىدأ  م  اعلا ، لوح  برحلا  اهتقلطأ  يتلا 

دعب يف  فرع  يف  سانلا  نم  هل  رصح  ال  ام  برض  سوباك  يف  ةقحاللا ، تاونسلا 

.DDT ةثراك مساب 

ةقالطنا ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  ةياهن  دعب  تاخاخبلاو  ذاذرلا  تاعانص  تفرع 

ةعانص لاجم  نم  تاخاخبلا  لعتسا  رشتنا  دقف  اهنيعب ، ةعانصل  خيراتلا  اهدهشي   

تأدبو يوجلا  فالغلا  ىلإ  اهقيرط  ةرخبألا  هذه  عيمج  تّقش  .قرعلا  ليزم  ىلإ  ءالطلا 

.اًديور اًديور  يوجلا  انفالغ  لكأت 

سانلا لتق  ببستت  نأ  لبق  داوملا  هذه  رطخ  ظحلا  نسحل  ةيرشبلا  تكردأ 

تاينيعبس يف  نوزوألا  بقث  فشتكا  ظوظحمو !! ذ  سنج  نم  انل  اي  ..يعجلا 

رطخل اًضيأ  سانلا  كادإ  عم  ةرياطتملا ، داوملا  كلتب  ةرشابم  هطبر  متو  يضاملا  نرقلا 

نأ اوكردأو  انيديأ ، هتفرتقا  امل  ةميخولا  بقاوعلاب  عيمجلا  ركفف  دوقولا ، صاصرلا يف 

بقث رمتسا  ام  اذإ  ةيجسفنبلا  قوف  ام  ةعشألا  نم  ةقراح  تايمكل  نوضرعتيس  رشبلا 

ميشهلا رانلاك يف  رشتنيس  ناطرسلا  ضرم  نأو  لدعملا ، سفن  ىلع  عاستالا  نوزوألا يف 

.اهلمكأب بوعشل  ماتلا  ىمعلا  بناج  ىلإ 

عن تاينيعستلاو  تاينيعبسلا  ام ب  اعلا  لوح  تاموكحلا  تأدب  ..اذكهو 

يف اًما  ةعونمم  داوملا  تتاب  نأ  ىلإ  يلغديم  اهعرتخا  يتلا  داوملا  مادختسا  رظحو 

دوجو هجاون  انلز  ام  كلذ ، مغرو  .يضاملا  نرقلا  ةياهن  بارتقا  عم  اعلا  ءاحنأ  عيمج 
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الو رخبتي  الو  للحتي  هنأل ال  ةعيبطلا ، انرظن يف  ّأ  انلوح  صاصرلا  نم  ةلتاقلا  تايمكلا 

نأ وه  مويلا  اننئمطي  ام  نكل  .ليحتسم  هبش  هنم  صلختلاو  هفيظنت  نأ  ك  يفتخي ،

صاصرلا يف تايوتسم  نأو  اًماع ، عبس  ذنم  لافطألل  ىرج  هنوقشنتي ك  لافطألا ال 

يفشت يهف  نوزوألا ، ةقبط  امأ  .هيلع  فراعتملا  دحلا  زواجتت  ال  مويلا  رشبلا  ءامد 

اهلعتسا مدعو  داوملا  كلت  رظح  ىلع  ديكأتلا  عم  ديدش ، ءطبب  اهسفنب  اهسفن 

لبق ام  اهدهع  قباسل  دوعتس  اهنإف  ماري ، ام  ىلع  رومألا  تراس  ام  اذإو  .اًددجم 

.نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  فصتنم  يلغديم يف 

هدحو ببست  يذلا  لجرلا   " بقلب مويلا  ىظحي  وهف  عرتخمك ، هتعمس  امأ 

هفصو وأ ك  ديدجلا .) ِملاعلا   ) تستنياسوين ةلجم  هتفصو  ك  ةدع ،" ةيئيب  ثراوكب 

ناك يذلا  لجرلا  هنأب  سمشلا " تحت  ديدج  ءيش   " هباتك يف  لينكام  .ر  .ج  خرؤملا 

ةركلا خيرات  يف  ةيح  ةموظنم  يأ  نم  ربكأ  رثأ  يوجلا  فالغلا  ىلع  هدحو  هثأتل 

.ةيضرألا

الو اذه ، ثيدحلا  انملاع  مويلا ، انلوح  نم  اعلا  ليكشت  اًضيأ يف  مهاس  هنكل 

نأل تارايسلل  اهدجو  يتلا  لولحلا  تدأ  دقف  .كلذ  هيلع  ركني  نأ  دحأ  عيطتسي 

مدعو ضرألا ، عاقب  نم  ثك  ةدمتعملا يف  ةيصخشلا  لقنلا  ةليسو  ىلإ  تارايسلا  لوحتت 

هتاعارتخا عفدت  ك   .ةيدرفلاو  ةيصخشلل  زمرك  لب  طقف ، ةادأك  اهب  كفتلا 

تدعاس يتلا  تافيكملا  عارتخال  تدأ  لب  بسحف ، انم  دحاو  لك  خبطم  ىلإ  تاجالثلاب 

دعاس .ط ك  الو  تابن  اهيف  شيعي  ةيوارحص ال  نكامأ  اهئانبو يف  ندم  ءاشنإ  ىلع 

أوسأ يف  لوطأ  تقول  ةنكمم  ةرايسلا  ةدايق  لعج  ىلع  هضعب  عم  هيعارتخا  جمد 

اًرمأ ةرايسلا  ةدايق  تحبصأو  لب  ال  ءاوهلل ، فيك  ةرايسلا  دوزت  اًيخانم ح  نكامألا 

، اًديج انركف  اذإو  .ةقناخ  ةرارح  البو  قيرطلا ، ىلع  لكاشم  الب  ةجهبلل ، وعدي  اًحرم 

نكت طسوألا   قرشلا  ندمو  ةدحتملا  تايالولا  برغ  نم  ةبك  تاعاطق  نأ  اندجول 
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.يلغديم ساموت  تاعارتخا  الول  دجوتل 

ىلعف ندملا ، يف  ةيراضحلا  تاسرملا  يغت  يف  ناعارتخالا  ناذه  مهسأ  ك 

ببسب اهدايترا  جاورو  نيسلا  تالاص  راشتنا  ىلإ  تافيكملا  عارتخا  ىدأ  لاثملا ، هجو 

رصع غزبف  سانلا ، سأيلا  باصأ  ح  بكلا ، داسكلا  لالخ  اًصوصخو  اهتالاص  فييكت 

نرقلل يساسألا  يهيفرتلا  هجولا  ةيئنيسلا  نونفلا  لعجل  ىدأ  م  يبهذلا  نيسلا 

ام لكب  سولجنأ ، سول  عرتخا  يلغديم  نأ  كلذ  لك  ءارو  نم  لوقأ  نأ  ديرأ  .نيرشعلا 

يهو تارايسلاو ، ءاوهلا  تافيكم  ىلع  ةينبم  ةنيدم  ..هيحوت  امو  ةنيدملا  كلت  هينعت 

.مالفألا ةعانص  قلطنمو  دهم 

يطرش نع  ًليف  دهاشتل  نيسلا  ةلاص  سلجت يف  ح  ةلبقملا ، ةرملا  ..اذهل يف 

كلوح نم  ءيش  لك  نأ  ركذتف  ةرجلا ، لعأ  نم  ةجوم  ماجل  حبك  لواحي  درمتم 

داوملا ضعب  مادختسا  نأ  مايألا  نم  موي  يف  روصت  يلغديم  نأل  دوجوم  كمامأو 

.دحاولا نولاغلا  تاتنس يف  ةثالث  هيلع  رفوتس  اهنأو  اًدحأ ، رضي  نل  ةيئايميكلا 

 

 

ملعلا مهلتق  ءلع  ةتس 

 

ريزال مايلو  يسيج 

ءارفصلا ىمحلا  نأب  كشلل  ًالاجم  عدي  ا ال  ريزال  مايلو  يسيج  تبثأ 

ضرملل ةلماح  ةضوعبل  حمس  نأب  كلذو  ضوعبلا ، هلقني  ابو  ضرم 

.هتو هتيرظن  ًاتبثمو  ضرملاب  اًرثأتم  تف  هصرقب ،
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تلشير زنارف 

طوبهلا ةلظم  ةبرجت  ماع 1912  لواح يف  يراغنه  يسنرف  طايخ  وهو 

نم ًالدب  هفتح  ىقال  هنكل  .لفيإ  جرب  نع  زفقلاب  هسفنب  اهعنص  يتلا 

.حاجنلا ةاقالم 

ايسارغ نويراك  ديسلا  لييناد 

نويراك ، ضرم  ثحبلا يف  ىلع  ممص  وبلا  نم  ّبط  بلاط  وهو 

همسا حبصأ  لب  عبطلاب ، نويراك  مساب  تقولا  كلذ  سانلا يف  هفرعي 

ضيرم نم  مد  ىلع  يوتحت  ةنقحب  هسفن  بلاطلا  نقح  نأ  دعب  اذكه 

.تامو ىودعلاب  بيصأف  باصم ،

ستاك نودإ 

ةيبلسلا تاثأتلا  ببس  ةفرعم  يف  ماع 1936  يف  بغر  بيبط  وهو 

تقولا كلذ  لمعتست يف  تناك  ياكوكلا  ةدام  نأ  رابتعاب  ياكوكلل ،

ةيمكب هسفن  ستاك  نقح  .ةردخم  ةدام  اهنأ  ىلع  تايفشتسملا  يف 

ناردج ىلع  تاظحالم  ةباتك  يف  هتليل  ىضمأو  ياكوكلا  نم  ةبك 

.تام مث  اهل ، ليثم  ءايشأ ال  اًشبرخمو  هبتكم 

ليخس مايلو  لراك 

رصنع هيف  ا  رصانعلا ، نم  ديدعلا  فشتكا  يرقبع  يديوس  اع  وهو 

لك رابتخا  ىلع  اًداتعم  ناك  هنكل  نيرولكلاو ، مويرابلاو  جسكوألا 

صاصرلل هضرعت  ببسب  ماع 1786  تف  هسفنب ، اهفشتكي  ةدام 

خينرزلاو كيرولفورديهلا  ضمحو 
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ماغيدنلاف تنميلك 

ناك ح  انجلا ، بطلا  ملعب  دعب  يف  فرع  امل  ّسسأ  ماحم  وهو 

رانلا قلطأ  ةيحضلا  نأب  يضاقلل  تبثأو  لتقلاب ، مهتم  مرجم  نع  عفادي 

قلطأف اهاري ، ك  هسفنب  ةعقاولا  لثم  نأب  كلذو  أطخ ، هسفن  ىلع 

مهتملا حارس  يضاقلا  قلطأو  تامو  أطخلا  ليبس  ىلع  هسفن  ىلع  رانلا 

.ىفوتملا يماحملا  ةيرظن  توبثل 
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 10
رظنلا رصق  خيرات  زجوم 

 

عراستت نمز  شيعن يف  نحنف  .كبرم  ناكم  رصاعملا  اعلا  نأ  اًعيمج  فرتعنل 

ةعرسب ةيعتجالا  تاروطتلا  عم  بنج  ىلإ  اًبنج  ىلاوتتو  ةيجولونكتلا  تاروطتلا  هيف 

وأ دحاو  ليج  لالخ  اهايحن  يتلا  ةايحلا  ةيمارد يف  تايغت  دهشن  ام  اًبلاغو  ةلهذم ،

تلصح نايحألا ، ضعب  يفو  نمزلا ، نم  دحاو  دقع  لالخ  ارو  كلذ ، نم  لقأ 

سفن يفو  ..كلذ  عمو  اًديدج ، ودبي  انلوح  ءيش  لك  .دحاو  ماع  لالخ  ةلوهملا  تايغتلا 

اهبكترا يتلا  ءاطخألا  باكترا  ديعن  اننأب  انساسحإ  نم  بورهلا  انيلع  بعصي  تقولا ،

انتاعارتخا لشف  عقوت  يف  نايحألا  ضعب  يف  لشفنو  .عراستم  لدعو  انوقبس ، نم 

.اهتافعاضم ىلع  بلغتلا  اننك  الو  ىحُ  ءاطخأب ال  ببستلاو 

طيطختلاو أيس  ا  ؤبنتلا  عراب يف  اًموي  نكن  لوألا ،  لصفلا  تلق يف  ك 

ةيجولونكتلا يف تاروطتلا  اع  عراستملا يف  يغتلا  لدعم  اندعاسي  ك   يعوب ، هل 

طيحي ةيلقعلا ح  انتاكلمو  انساوح  عيمج  ىسنن  نحنف  .ةلكشملا  هذه  ىلع  بلغتلا 

بوصو بدح  لك  نم  تامولعملا  انيلع  رمهنت  نيحو  شهدمو ، عمال  وه  ام  لك  انب 
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ىلإ تاوطخ  عجارتنف  تامولعملا ، كلت  عيمج  مضه  ةبوعص يف  نم  اعن  اننأ  ورغ  الف 

انرظن تاهجو  معدت  يتلا  فتنلا  طيحملا  اعلا  نم  هاقلتن  ام  لك  نم  يقتننو  ءارولا 

نم دكأتي  نأ  مويلا  اندحأل  فيك  .هلعف  انتغمدأ  ىلع  نك  ام  لهسأ  اهنأل  ةزّيحتملا 

ةديدج ءايشأ  ملعتب  بلاطم  اّنك  اذإ  همدع  نم  رغورك  غنينند -  ثأتل  اياحض  انعوقو 

؟ ماودلا ىلع 

لك ةرم  لوأل  لعفي  ءيش  وأ  صخش  كانه  ..لالهتسالا  نم  اع  شيعن يف  نحن 

ءايشألا هذه  مظعمو  ةرم ، لوأل  هبرجن  وأ  ةرم  لوأل  هنع  عمسن  ام  كانه  موي  لك  ..موي 

نيذلا سانلا  قبس  انلهاجت يف  ارلو  لبقتسملل ، انتاروصتو  انناهذأ  نع  ةديعب  تناك 

اًديج مايألا  هذه  ةرم يف  لوأل  هربتخن  ام  لك  سيل  ظحلا ، ءوسلو  .مويلا  يرجي  ا  اوأبنت 

.كلذ نع  دراو  يرام  لاؤس  نم  انل  دب  ..انل ال 

ةيطارقتسرأ ةلئاعل  تدلُو  دقف  ءيش ، لك  ةيمدقت يف  ةيصخش  دراو  يرام  تناك 

دقف ةلئاع ، يأ  نكت  اهتلئاع   نكل  ماع 1827 ، ادنلريأ  يف  يلافوأ  ةعطاقم  فير  يف 

ةظوظحم تناكو  راوزلا ، وأ  براقألا  نم  ءاوس  اهتلوفط ، نم  ءلعلاب  ةطاحم  تناك 

ناك ام  لضفأ  نم  ًابوكسوركيم  اهادلاو  اهل  ىرتشا  ذإ  ملعلاب ، اهفغشل  اهتلئاع  ةياعرب 

ملعلاب ةفوغش  تناك  اهنأل  سيل  ًيظع ، ًاتقو  ناكو  .تقولا  كلذ  دالبلا يف  اًرفوتم يف 

تمسر ك  .بوكسوركيملا  ىلع  اهمامأ  هارت  ام  لك  مسرت  تناك  اهنأل  لب  طقف ،

ةيملعلا ةيعمجلا  وضع  نوسراب ، مايليو  اهمع  نبا  هانب  يذلا  قالمعلا  بوكسلتلا 

اعلا يف  بوكسلت  ربكأ  يقب  يذلاو  اًشنإ ، نوعبسو  نانثا  هلوط  غلب  يذلاو  ةيكلملا ،

ماع 1917. ىتح 

عفدو بابشلا ، ةلحرم  اهلوخد يف  عم  ءلعلا  نم  ديدعلا  عم  يرام  تلصاوت 

ماع يفو  .مهبتك  ةيحيضوتلا يف  تاموسرلا  ذيفنت  اهنم  اوبلطي  نأل  مهنم  ديدعلا  كلذ 

روصت تناك  يتلا  ةيملعلا  بتكلاب  اهلمأ  ةبيخ  دعب  اهب  صاخ  باتك  عبط  يرام  تررق   1857
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فوخ اذهو  ةأرما -  اهنأل  اهنم  نيرشانلا  روفن  نم  ًافوخو  .تقولا  كلذ  تابوركيملا يف 

تابتكملا نم  ةعبطلا  تقفن  .اهباتك  نم  ةخسن  اهسفنب 250  تعبط  عبطلاب -  رربم 

ةأرما اهنأ  ةقيقح  لهاجتي  نأ  ررقو  نيرشانلا  دحأ  رظن  باتكلا  تفلو  قربلا  ةعرسب 

اذه اهل  عبط  .اهب  بتكت  تناك  يتلا  ةليمجلا  ةقيرطلاو  ةعئارلا  اهتاموسر  ببسب 

انل هفشكي  ك  بئاجعلا  اع   » مسا تحت  اهل  يمسر  باتك  لوأ  رشانلا 

لالخ تارم  ا  هعبط  ديعأو  ىهاُضي ، لكشب ال  تابتكملا  رشتناو يف  بوكسوركيملا »

هوعدن ا  هبشأو  لاجملا  كلذ  ةروشنملا يف  بتكلا  مهأ  دحأ  هلعج  م  تاونس ، رشع 

.ةطيسبلا ةعئاشلا  ةيملعلا  بتكلا  مسقب  مويلا 
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دراو 1859 يرام  باتك  نم  ةحفص 

 

نم ةخسن  لكب  تقفرأو  نيرخآ  باتك  تفلأ  دقف  اهل ، باتك  رخآ  كلذ  نكي   

كلذ يف تضرعو  هب ، مهحصنت  ام  سانلا  صحفتيل  ًاغص  ًابوكسوركيم  ديدجلا  اهباتك 

موسرلا نم  ىصُحي  ددع ال  ذيفنتب  تماق  ك  ماع 1862 ، يلاتسيركلا  رصقلا  ضرعم 
٢٣٧



اهلهأ م  ةيملعلا ، تايرودلا  يف  تالاقملا  نم  هل  رصح  ال  اًددع  ترشنو  ءلعلل 

ةيكلفلا ةيعمجلا  ةرشن  يقلتب  نهل  حمس  نمم  طقف  ءاسن  ثالث  نم  ةدحاو  حبصتل 

لصحت .ايروتكيف   ةكلملا  يه  ةحئاللا  كلت  ىلع  ةيناثلا  ةأرملا  تناك  ةيديربلا ، ةيكلملا 

ىلع لوصحلاب  ءاسنلل  حمسي  نكي  رصعلا   نأل  كلذ  لك  مغر  ةيملع  ةجرد  ىلع  دراو 

.ةيعماج تاجرد 

ةأرما تناك  دقف  ديه ، درجم  ناك  دراو  يرام  نع  نآلا  ىتح  هتيور  ام  لك 

ام ببسب  اهركذأ  لب  كلذل ، انه  اهركذأ  ال  يننكل  ةتفلم ، ةايح  ةس  تاذ  ةبوهوم 

عم تناك  مويلا ، كلذ  يف  ماع 1869 . نم  بآ  موي 31  نواتنوسراب  ةنيم  يف  ثدح 

دقو ةيلزنم ، ةعانص  نمو  يراخب ، كرحم  تاذ  ةبرع  يف  دراو  يه  باكلا  اهجوز 

.نوسراب مايليو  اهمع  نبا  دالوأ  عم  اهسفنب  اهتعنص 

ناكو فولأملا ، نع  اًجراخ  اًرمأ  تقولا  كلذ  ةيراخب يف  تابرع  لعتسا  ناك 

لبق تعرتخا  دق  ةيراخبلا  ةبرعلا  تناك  .أيس  يذلا  نمزلا  ىلع  كش  الب  ةلاد  ةمالع 

مويلا هوعدن  ع  دعبلا  لك  ةديعب  لازت  ام  تناك  اهنكل  اسنرف ، يف  كلذ  نم  نرق 

، ماوعأ ةدع  لبق  ناوقلا  نم  اًضعب  تعرش  دق  ةيناطيربلا  ةموكحلا  تناكو  ةرايسلاب ،

تحت اهنوكو  اهتردن  مغر  عراوشلا  يف  اهس  ميظنتل  ماع 1865  يف  ديدحتلابو 

دراو تناك  بكوكلا ، اذه  ىلع  اودلو  نيذلا  رشبلا  يالبو  يالب  نمو ب  .بيرجتلا 

.تارايسلا اوبكر  نيذلا  لئاوألا  نم  ةدحاو 

نواتزنوسراب قوسلا يف  عراش  تداهت يف  ةيراخبلا  ةبرعلا  نأ  تالجسلا  لوقت 

ىلإ دنالربماك  عراش  ةيواز  دنع  تفطعناو  ةعاسلا ، يف  فصنو  لايمأ  ةثالث  ةعرسب 

عراشلا ناك  ارو  ردقلا ، بورض  نم  ًابرض  اهتمرب  ةثداحلا  تناك  ار  .ةسينكلا  بناج 

ركفي ار   تابرعلاو ، ةنصحألل  ىوس  اًبسانم  نكي  ار   ةيافكلا ، هيف  ا  دهمم  غ 

كلتبو ةعرسلا  كلتب  فاطعنالا  مهل  نك  ن  تقولا  كلذ  يف  تاقرطلا  وسدنهم 
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نأ ك  تارايسلا ، فاطعنا  نع  ًايلك  فلتخم  تابرعلاو  ةنصحألا  فاطعنا  نأل  ةدحلا ،

ةيراخبلا ال اهتبرع  ةبرجتب  ةديعس  يرام  تناك  ار  .ةياغلل  ةفلتخم  ةلمتحملا  راطخألا 

ىلإ ًاليلق  تأكتاف  لبقتسملا ، يف  ةبرعلا  رومأ  هيلإ  لوؤتس  ام  ةفرعمل  ةقوشتمو  كأ ،

.اهينيع مأب  ةعرسلا  دهاشتل  ةبرعلا ، تحت  قيرطلا  ىرتل  جراخلا 

اهيبناج دحأ  عفتراو  اهنزاوت  لتخا  ةبرعلا ، تفطعنا  يفو  ببسلا ، ناك  هم 

اهدسج نع  اهتبقر  تلصف  .ةيفلخلا  ةبرعلا  تالجع  اهتسادو  اًضرأ  يرام  تعقوف 

.رصبلا حملب  تتامو  ةظحلب 

قرطب ةدئار  تناك  .خيراتلا  تارايسلا يف  ثداوحل  ةيحض  لوأ  يه  دراو  يرام 

.نايحألا مظعم  يف  نيرخآلا  ىلع  اهب  مدقتي  يتلا  رومألا  راتخي  ال  ءرملا  نكل  ىتش ،

، تارايسلا ثداوح  ًايونس يف  صخش  فلأ  ةئاالثو  نويلم  ىلإ  لصي  ام  تو  مويلاو ،

كفنن امو  روصتن ، انك  عرسأب م  انل  اهلصويو  ءايشأ  انيلإ  لمحي  لبقتسملا  لازي  امو 

.تاهيه نكلو  انيلإ ، هلمحيس  ا  ؤبنتلا  لواحن 

ةدئاف يذ  عارتخا غ  تاراطقلا  نأ  اهئارقل  ماع 1825  يلرتراوك  ةفيحص  تدكأ 

كأ نوكي  دق  يذلا  ام  : » اهررحم ناسل  ىلع  تلأسو  لبقتسملا ، ناكم يف  هل  نوكي  نلو 

.»؟ دايجلا اهّرجت  يتلا  ةبرعلا  ةعرس  فعضب  ست  ةبكرم  نم  ةيثبعو  اًفخس 

وضع نوسيكسه ، مايليو  ماق  ديدحتلاب ، ماع 1830  يفو  ةليلق ، تاونس  دعب 

رتسشنام تاراطق  ةكرش  حاتتفا  لفح  روضحب  قباسلا  ةلودلا  ريزوو  اطيربلا  ناملربلا 

ددعو نوتغنيلو  قود  ةقفرب  رتسشنام  ىلإ  لوبرفيل  نم  اًراطق  هسفنب  بكرو  .لوبرفيلو 

، ءاملاب كرحملا  ديربتل  قيرطلا  فصتنم  اوفقوت يف  .ةزرابلا  تايصخشلا  نم  ىصحي  ال 

جرخو .كلذب  اوديقتي  مهنكل   تاروصقملا ، ةرداغم  مدع  باكرلا  نم  بلطو 

فقو .زاجنإلا  كلذب  اًحرف  نوتغنليو  قود  ةحفاصمل  هتروصقم  نم  نوسيكسه 
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نم اذه  هل  ببسي  نأ  نك  ا  فراع  رواجملا غ  يديدحلا  طخلا  ىلع  نوسيكسه 

، ةسكاعملا ةهجلا  نم  راطق  بارتقاب  ئبنت  راذنإ  ةرافص  عمس  تاظحل ، لالخو  راطخأ ،

ةعرسلا ىلع  سانلا  دايتعا  مدعو  ديدحلا  طوطخب  هتربخ  مدعل  اًرظن  كابترالاب  بيصأف 

راطقلا نأب  ركف  ارو  هسفنب ، بهذي  نيأ  يردي  ملف  تاراطقلا ، اهب  كرحتت  يتلا 

ًالدبو ام ، ةبرع  هنم  برتقت  نمزلا ح  كلذ  ثدحي يف  هل ك  اًمارتحا  فقوتيس  مداقلا 

ةروصقملا قلستي  نأ  هل  رطخ  ةكسلا ، نع  اًديعب  فقاولا  باكرلا  ةيقب  ىلإ  هجتي  نأ  نم 

مداقلا خوراصلا  هجو  هعضوو يف  جراخلا  ىلإ  بابلا  حتفف  هقيدص ، اهيف  سلجي  يتلا 

سانلا لئاوأ  نم  هنأ  ىلع  نوسيكسه  مايليو  مسا  ركذي  اذهلو  .ةسكاعملا  ةهجلا  نم 

.خيراتلا تاراطقلا يف  مهتلتق  نيذلا 

دجتس ار  : » ماع 1871 يف  تيمانيدلل  هعارتخا  نع  لبون » ديرفلأ   » لاق

نم اهتاوق  بحسب  تاموكحلا  موقتس  .باونلا  سلجم  لبق  بورحلل  ًالح  يعناصم 

عباصأب هضعب  ناعراصتملا  نافرطلا  هيف  ددهي  يذلا  مويلا  كش يف  الب  لاتقلا  نيدايم 

«. رخآلا فرطلا  وحم  ىلع  ةرداقلا  تيمانيدلا 

ةعاقف ترجفنا  ح  ماع 1873  يف  اعلا  لوح  ةيلاملا  قاوسألا  تراهنا 

.ةليوط تاونسل  كلت  يداصتقالا  داسكلا  ةرتف  ترمتساو  تانهكتلا 

غنلتاغ دراشتير  بتك  ديدحتلاب ، ماع 1877  يفو  كلذ ، ىلع  تاونس  رورم  دعبو 

اع ةديدج يف  ةبقح  هعارتخا  حتتفي  نأ  ًالمآ يف  هقيدص  ىلإ  ثيدحلا  سدسملا  عرتخم 

تاوقلا دهاشي  ناك  امدنع  ةدشب  رثأتي  ناك  هنأ  هتلاسر  يف  لاق  .ةيناسنإلا  بورحلا 

ىصحت دادعأب ال  ىلتقلاو  ىحرجلا  ةدوعو  يموي ، لكشب  تاهبجلا  ىلإ  اهقيرط  يهو يف 

ةيدأت نم  هلماح  ُنَّكُ  ًايدرف  ًايودي  اًسدسم  ةغص ، ةلآ  عرتخأ  نأ  يل  رطخ  : » ًالئاق

نم ةبك  دادعأل  تاموكحلا  ةجاح  للقي  م  هنزو ، ةفخو  هتعرسل  يدنج  ةئام  لمع 

راثآلا ةدح  نم  ففخيو  كراعملل  رشبلا  نم  ةبك  دادعأ  ضرعت  نم  للقيو  نيدنجملا ،
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«. كلذ نع  ةجتانلا 

قوقح ءارش  لب ، ماهارغ  ردنسكلأ  ضرع  ماع 1877  نتروأ يف  لراك  ضفر  ك 

.»؟ هذهك ةبعل  نم  اهينجت  نأ  يتكرشل  نك  يتلا  ةدئافلا  ام  : » ًالئاق فتاهلا  عارتخا 

ماع وغاكيش  يحيسملا يف  نيرشبملا  نم  ةعومجم  تجاتحا  رخآ ، لاجم  يفو 

نوفرعي صخش  ةئسمخو  فلأ  نم  دحاو  تنس  بلط  ةركف  ىلإ  اولصوتو  لاملا ، ىلإ   1888

ءاقدصأ ةثالثل  اهسفن  ةلاسرلا  هيجوت  ءالؤه  نم  اوبلطي  نأ  اوركف يف  مهنكل  مهنيوانع ،

تقولا كلذ  اوعرتخا يف  مهنأ  اوفرعي  و  رالود ، فالآ  ةتس  اوعمجف  مهنع ، ةباين  نيرخآ 

ىلع مويلا  اًعيمج  لعفن  ك  اههيجوت ، داعملا  ةيعجلا  ةلاسرلاب  مويلا  فرعي  تاب  ام 

.انتزهجأ

ال ويدارلا  نأ  نفلاك  دروللا  قومرملا  اطيربلا  اعلا  أبنت  ماع 1897 ، يف 

ماع 1897 ميسكام  ماح  عارتخا  زات  كرويوين  ةديرج  تحدم  ك  .هل  لبقتسم 

تّمسو بورحلا  عوقو  عنميس  يذلا  عارتخالا  هنأ  تلاقو  يتاموتوألا  سدسملل 

، رمدملا هثأت  ببسب  : » اًيفرح تلاقو  .رورش  نم  ظفاحلاو  مالسلا  عناص   » هعارتخا

«. وزغلا ططخب  كفتلا  لبقو  برح  يأ  ّنش  لبق  ةرم  فلأ  ممألاو  تاموكحلا  ركفتس 

ةيفحص ةلباقم  ماع 1902 يف  اًفنآ يف  روكذملا  قومرملا  نفلاك  دروللا  دّكأ  ك 

وأ داطنم  يأ  نكمتي  نل  : » ًالئاق اًما  ليحتسم  رمأ  ةرئاطلاب  يسلطألا  طيحملا  روبع  نأ 

ناوخألا ماق  فصنو ، ةنس  دعبو  .طيحملا » روبع  نم  اهتوق  وأ  اهمجح  غلب  هم  ةرئاط 

قيدصل ةلاسر  تيار يف  ليفوأ  لاقو  .اًعم  اهاعنص  يتلا  ةرئاطلاب  ىلوألا  هتلحرب  تيار 

انقلحو يخأو ، انأ  ةرئاطلا ، كلت  انينب  امدنع  : » ثادحألا كلت  اًعجرتسم  ماع 1917  يف 

اًرمأ بورحلا  لعجيس  انعارتخا  نأب  انركف  ناسنإ ، لمح  ىلع  ةرداق  ةلآب  ةرم  لوأل 

انتدلق مالسلل  ةيسنرفلا  ةيعمجلا  نأ  وه  انتاروصت  انل  دكأ  مو  لبقتسملا ، ًاليحتسم يف 
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فوخلاب باصتس  تناك  تاموكحلا  نأب  اوروصت  عيمجلا  نأل  اذه ، انعارتخال  اهتايلاديم 

.اهببسب بورحلا  نشت  نلو  تارئاطلا ، نم 

ةرئاطلاب ةلحر  يف  ماع 1908  تيار  ليفروأ  جديرفليس  ساموت  مزالملا  قفار 

فيضلا تامو  اينيجرف  قوف  هب  ةرئاطلا  تلطعتف  هلعف ، ىلع  ةرداق  يه  ام  ضرعل 

ثداحب تو  صخش  لوأ  جديرفليس  ناكو  مطحتلا ، نم  اجنف  تيار  امأ  جديرفليس ،

.خيراتلا ةرئاط يف  مطحت 

تالاصتالا رصع  ءدب  نإ  : » نأ ماع 1912  يف  ويدارلا  عرتخم  وكرام  أبنتو 

اهنأل لبقتسملا ، يف  تاليحتسملا  نم  اهلعجيسو  برحلا ، ثودح  عنميس  ةيكلساللا 

اهوعدن ىربك  برح  ممألا يف  كلت  لك  تلخد  ماع 1914 ، يفو  اًدج .» ةفيخس  نوكتس 

.ىلوألا ةيملاعلا  برحلاب  مويلا 

رشع سداسلا  أبنتف يف  رشيف ، نفرإ  ليي ، ةعماج  قومرملا يف  داصتقالا  اع  امأ 

زواجتت نل  اهنأو  ىلعألا  اهدح  ىلإ  تلصو  ةيلاملا  مهسألا  نأب  ماع 1929  ربوتكأ  نم 

ةيلاملا يف قاوسألا  تراهنا  طقف ، مايأ  ا  دعبو  اًدبأ ،! لبقتسملا ، اًددجم يف  دحلا  كلذ 

، اهدادس ديعاو  تانهكتلا  نم  ةلسلس  دعب  لهسلا  نيدلا  ةعاقف  ترجفنا  اعلا ح 

يف نوبخانلا  هجتا  اذهل ، ةجيتنكو  .كلذ  دعب  ةليوط  تاونسل  داسكلا  رمتساو 

يبوعشلا يسايسلا  باختنال  ةيطارقدلا  لودلا  يف  ةيلاتلا  تاباختنالا 

.يدادبتسالاو

دحاو فيعض  ليلدل  دوجو  ال  : » نأ ماع 1932  يف  نياتشنيآ  تربلأ  لاق  دقو 

«. ةيوونلا ةقاطلا  ليصحت  ىلع  انتردق  ىلع 

ليفين اطيربلا  ءارزولا  سيئر  داع  ماع 1938 ، يفو  طقف ، تاونس  تس  دعبو 

رلته فلودأ  عم  اهعقوو  اهدقع  يتلا  ةقفصلا  قاروأل  ًالماح  هلزنم  ىلإ  لربماشت 
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مانيو هشارف  دقري يف  نأ  لبق  .يدبألا » مالسلا  ضرفيس  امل  انلصوت  انننأ  دقتعأ  : » لاقو

.ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  تعلدنا  ماع 1939 ، يف  طقف ، دحاو  ماع  دعب  .علا  ريرق 

 

عيقوتو  هعيقوت  تلمح  يتلا  خنويم  ةيقافتا  ةقروب  اًحولم  ليفين 

ماع 1938 رلته 

 

ءلعلا ةعومجم  داق  يذلا  لجرلا  وهو  ماع 1945 ، راهنبوأ  تربور  بتكو 

رشبلا عارتخالا  اذه  عنقي  اذإ   : » سومالأ سال  تاربتخم  ةيوونلا يف  ةلبنقلا  ةعانصل 

«. رخآ عارتخا  يأ  مهعنقي  نلف  بورحلل ، دح  عضوب 

خيراتلا ثادحأ  تسكاع  ك  اذه ، هلمأل  اًسكاعم  ناك  خيراتلا  ىرج يف  ام  نكل 

بورحلا تلاز  ف  تيارو ، ميسكامو  غنلتاغ  ىلإ  لبون  نم  هوقبس ، نم  تاؤبنت  عيمج 
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ّحصي نأ  ىنمتن  أتفن  ام  اننأ  الإ  دعب ، ةيوون  برحل  اياحض  عقن  اننأ   عمو  انملاع ، مهتلت 

.راهنبوأ عقوت 

 

ماع 1951 ادافين  يوون يف  رابتخا 
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ةسايسلا نأ  ماع 1966  رلوف  رتسنمكاب  دراشتير  قومرملا  ممصملا  أبنت  دقل 

اعلا نم  نوفتخيس  يسايسلا  نأو  ةديدجلا ، ةيفلألا  لوخد  لبق  اهفتح  ىقلتس 

ماع 2000. لولحب 

فييستاب روتكيفو  سلوفربود  يجروج  سورلا  ءاضفلا  ءلع  امأ 

ةبكرم مطحت  دعب  ءاضفلا ، اوتام يف  نيذلا  سانلا  لوأ  اوناك  دقف  فوكلوف  فالسيدالفو 

ماع 1971. ةيلودلا  ءاضفلا  ةطحم  نم  مهتدوع  قيرط  مهب يف  زويوس 

اع نأ  ماع 1977  حرص  دقف  ةيمقرلا ، تادعملا  ةكرش  ريدم  نوسلوأ ، امأ ك 

عساو اًيبعش  نوكي  نل  همادختسا  نأو  ةصتخملا  تاهجلا  ىلع  اًمود  رصتقيس  بوساحلا 

بوساح ءانتقال  يداعلا  درفلا  عفدي  دحاو  ببسل  دوجو  ال  : » ًالئاق ىرج ، هم  قاطنلا 

فظوم كث  يراغ  ماق  كلذ ، نم  دحاو  ماع  دعب  يأ  ماع 1978 ، يفو  .هلزنم » يف 

ءارشب هنم  ةيصخش  ةحيصن  ىلع  يوتحت  ةلاسر  لاسرإب  اهتاذ  ةكرشلا  يف  قيوستلا 

لئاوأ دحأ  يهو  تنابرأ ، ةكبش  يمدختسم  نم  صخش  ىلإ 400  هتكرش  تاجتنم 

، مويلا اهفرعن  تنرتنإلا ك  ىلإ  اهعومجم  دعب يف  يف  تلوحت  يتلا  ةطيسبلا  تاكبشلا 

تحت لخدت  ةلاسر  لوأ  اهلعج  م  خيراتلا ، ةيئاعد يف  ةلاسر  لوأ  لسرأ  هنأ  فرعي  و 

تاعيبم ىلإ  تدأ  هذه  هتلاسر  نكل  مويلا ، لوقن  اهيف ك  بوغرملا  لئاسرلا غ  دنب 

.هتكرشل تارالودلا  يال 

يف تارايسلل  دروف  عنصم  يف  لماعلا  زمايليو  تربور  ناك  ماع 1979 ، يفو 

.يلآ ناسنإ  ببسب  تو  ناسنإ  لوأ  ناغيشم 

يف ماع 2007  ربمسيد  رهش  يف  ولدوك  يرال  يداصتقالا  قلعملا  بتك  دقو 

، اًدج ديعب  ةديدج  داسك  ةرتف  عوقو  لتحا  : » يلاتلا ويفير  لانويشان  ةديرج 

ةرهدزم ةراجتلا  فانصأ  لكف  اًدبأ ، لصحي  نل  هنأل  ديكأتلاب ، أطخ  ىلع  نواشتملاو 
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نم ةبقح  يف  شيعن  نحن  ..معن  .لصاوتملا ، حبرلا  نم  ةيلاتتم  تاونس  تس  دعب 

«. ءاخرلا

نم ةليلق  مايأ  دعب  داسكلا  نم  ةبقح  لخد يف  ةدحتملا  تايالولا  داصتقا  نكل 

تقولا يف  طقف ، تامولعمللو  قيلعتلا ، كلذ  نم  ماعلا  سفنو  رهشلا  سفن  يف  كلذ ،

سلجملا ريدم  بصنم  لغشي  ولدوك  يرال  نإف  باتكلا  اذه  هيف  بتكأ  يذلا 

ةلئاهلا نويدلا  ببسب  ةيلاملا  قاوسألا  تراهنا  .ةدحتملا  تايالولا  يملاعلا يف  يداصتقالا 

باختنال ةرتفلا  كلت  دعب  نوبخانلا  هجتاو  اًماوعأ  داسكلا  ةلاح  ترمتساو  ماع 2008 

قعاوص مهبرضت  ح  بوعشلا  ةداع  يه  ك  اًدادبتساو  ةيبوعش  حشرملا  كأ 

.يداملا قيضلا 

نم كأ  فعسأو  هرمع  نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  يبص  يفوت  ماع 2016 ، يفو 

، كانه سكارتنألا  سوف  راشتنا  ببسب  ايبيس  يعارم  هتليبق يف  نم  اًصخش  نيرشع 

ضرملا رشتنا  دقو  اًماع ، عبرأو  ةسمخ  نم  كأل  ةقطنملا  نم  ءابولا  كلذ  ءافتخا  دعب 

سمخلا زجاحل  اهزواجتو  قوبسم ، لكشب غ  ةرارحلا  تاجرد  عافترا  دعب  ةرملا  هذه 

فلغت تناك  يتلا  ةدقلا  ديلجلا  ةقبط  كلت  رحلا  ةجوم  تباذأ  دقل  .ةجرد  نيرشعو 

ةدمجم تناك  نأ  دعب  اهتباذأو  جولثلا  نم  ةدق  تاقبط  تفشكو  ايبيس ، لهاجم 

تاناويح ثثج  ىلع  يوتحت  ةدقلا  تاقبطلا  كلت  تناك  نسلا ، تارشع  ذنم  كانه 

.ديدحتلاب ماع 1941  سكارتنألا يف  ضر  تتام  يتلاو  دوقع ، لبق  ةتيملا  ةنرلا 

ىقبت يف اهنكل ال  ةايحلا ، ديق  ىلع  ضرملا  تيسج  ظفحي  نأ  ديلجلل  نك 

ىتح وأ  دوقعو  تاونسل  كلذك  ىقبت  دقو  تابسلا ، ةلاح  لخدت يف  لب  ةطشن ، ةلاح 

يقب نسلا ، كلت  لك  لاوط  ديلجلا  تاقبط  تحت  ضرملا  دمص  دقل  .كا  ارو  ..نورق 

تيمملا يسورلا  ءاتشلا  ناك  ةرم ح  رخآ  رونلا  ىأر  نأ  دعب  هتصرف ، راظتناب  كانه 

ماع 2016 ح لعفلاب يف  كلذ  ثدح  دقو  .ايسور  وزغ  لواح  رلته ح  شيج  رسكي 
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باصأ دقو  .نسلا  رادم  ىلع  اًيملاع  ةتبثم  ةجرد  ىلعأ  ىلإ  ةرارحلا  تاجرد  تعفترا 

.رشبلا ىلإ  ةفدص  لقتني  نأ  لبق  ّةنر  ناويح  يفلأ  نم  كأ  ضرملا 

ماع لبقو  ..نكلو  ثراوكلاب ، نهكتلا  ىلع  نيرداق  سانلا غ  نأ  لوقلا  اننك 

يرارحلا سابتحالا  يقب  اذإ  ةهباشم  رومأ  ثودحب  ناملاع  أبنت  ةثداحلا ، كلت  نم  طقف 

نإ الاقو  ةثراكلا ، وحن  هرادحنا  يخانملا  يغتلا  عبات  اذإ  يأ  هلاح ، ىلع  جولثلا  نابوذو 

ميثارجو تابوركيم  ءاوهلاو  هايملا  ىلإ  قلطيس  م  عجارتتس  ةدمجتملا  قطانملا 

تعبات ام  اذإ  ًتح  ثدحيس  كلذ  نأو  .ةدق  روصع  نم  ةعجاه  تناك  تاسوفو 

يلغديم ساموت  دهع  لبق  ام  ىلإ  انديعيس  كلذ  نأو  اهعافترا  ةرارحلا  تاجرد 

ارو ةديدج ، ةيروطاربمإب  نوسرتاب  مايلو  مالحأ  لبق  ام  ىلإو  ةيئايميكلا ، هتافاشتكاو 

نل .اهببسب  قرغنو  ةيعانصلا  ةروثلا  راثآ  عيمج  فقلتنل  ةباتكلا ، رصع  لبق  ام  ىلإ 

نرقلا يف  يخانملا  يغتلاو  يرارحلا  سابتحالا  مهلتقيس  نيذلا  سانلا  ددع  فرعن 

ًتح فرعن  اننكل  هلكشو ، انعمتجم  ىلع  اهب  رثؤيس  يتلا  ةقيرطلا  فرعن  نلو  لبقملا ،

انتارارق نم  ةلسلس  ببسب  جولثلا ، نايوذ  ببسب  اوتام  هاياحض  لئاوأ  دحأ  نأ 

دعب مادعناو  انئابغب  توملا  اع  نم  سوفلل  انئاعدتسا  ببسب  اهتاعبتو ، ةيراجتلا 

.عبطلاب ةخألا  ةيحضلا  يبصلا  كلذ  نوكي  نلو  انرظن ،

، كاذ دوهشملا  ةرايسلا  ثداح  دراو يف  يرام  ةافو  ىلع  ليلقب  نرق  نم  لقأ  دعب 

ىلع هترايس  ةدايقب  نوارب  اوشوج  ىعدي  لجر  ماق  ماع 2016 ، ويام  نم  عباسلا  يفو 

ناكو ، S ليدوملا تاذ  الست  عون  نم  هترايسب  اديرولف  يف  نوتسيليول  رواجم  قيرط 

ىلع هدي  عضو  هنأ  تاقيقحتلا  تجتنتسا  .يتاموتوألا  قئاسلا  قيرط  نع  اهدوقي 

قئاسلا ىلع  دتعالا  نم  ةقيقد  ثالثو  ةعبس  دعب  ةيناث  نيرشعو  سمخ  ةدمل  دوقملا 

ةيقب ةرايسلاب  مكحتلل  يلآلا  ةدايقلا  جمانرب  ىلع  دمتعي  ناك  هنأو  يتاموتوألا ،

..كلذب  اهل  حمسي  ناكم ال  نم  قيرطلا  ىلإ  ةنحاش  تعفدنا  ..ليلق  دعب  .قيرطلا 
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يف لجرلا  تف  ةرايسلا ، يف  مكحتلا  ةزهجأ  اهظحلت  ك   ةنحاشلا  نوارب  دهاشي 

.ثداحلا

ةيلآلا يف ةرايسلا  ةدايق  ةمظنأ  هتلتق  ناسنإ  لوأ  وه  اذه  نوارب  اوشوج  نإ 

.خألا نوكي  نلو  خيراتلا ،

.لبقتسملا اع  مكب يف  ًالهأ 
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ةاخلا 
لبقتسملا مدت 

 

ميدق يف محف  مجنم  حاتتفا  ةداعإ  ةقفص  تنلعأ  ماع 2018 ، ليربأ  رهش  يف 

عمجأ اعلا  ةلواحم  عم  بابسألا ، نم  ديدعلل  يداع  غ  اًربخ  اذه  ناكو  .ايلارتسأ 

برغأ نكل  اًدج ، اًبيرغ  ربخلا  ادب  اذهل  يروفحألا ، دوقولا  نع  هدوقو  تارايخب  داعتبالا 

ددجلا هباحصأ  ناك  ..هحاتتفا  ةداعإو  هئارشل  مهعفد  يذلا  ببسلا  ناك  ربخلا  ام يف 

.ةينورتكلإ ةلمع  ةكرشل  ةقاطلا  ديلوتل  ةصيخر  ةقيرط  نع  نوثحبي 

ةينورتكلإلا تالمعلا  عيمج  ام ب  ةرهش  تالمعلا  كأ  يه  نيوكتيبلا  ةلمع 

يتلا تاكرشلاك  ةبيرغلا  ءايشألل  عسوتملاو  ديدجلا  يئيبلا  ماظنلا  نكل  مويلا ، ةدوجوملا 

عيب نم  ةثكلا  لاومألا  دصح  لمأ  يف  بجعلا ، ثي  يران  لدع  ةديدج  تاكرش  حتتفت 

الو ةملكلل ، يفرحلا  ىنعملاب  ةنوفدم  تسيل  ةيمقرلا  لاومألا  هذهو  .ةيمقرلا  لاومألا 

تالمعلا نع  بيقنتلا  ةملك  نأ  رابتعاب   ) اهيلع بيقنتلاو  ضرألا  نم  اهجارختسا  يرجي 

يه لب  بهذلا ، نع  سانلا  بقني  ك  ةيزيلكنإلا ) ةجئارلا يف  ةملكلا  يه  ةينورتكلإلا 

تامولعملا نم  ةلسلس  ىلع  ينبم  اهبلغأ  ةينورتكلإلا ، ةرفيشلا  نم  تافتن  درجم 
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ةيزمر ةميق  اذ  اًسوملم  ًائيش  اهنم  ةيضارتفا  ةلمع  لك  لث  ال  ثيح  ةيجولونكتلا ،

كلت قلخل  ةجاحب  ورتكلإلا  لقعلا  ناك  .اهب  صاخلا  لوادتلا  خيراتل  ًالجسو  لب  طقف ،

جاتحي هنكل  قحب ، لهذم  رمأ  اذهو  اهلوادت  تالجس  لوادتلو  ..ءيشلا  كلذ  ةلمعلا ،

ليغشتل كلذو  ونج ، لدع  اهصت  هنإ  ةيئابرهكلا ، ةقاطلا  نم  ةلوهم  تايمكل 

، موي دعب  اًموي  ةعسوتملا  ةينورتكلإلا  تالمعلا  نع  بيقنتلاب  ةصاخلا  تامولعملا  زكارم 

.لصاوتملا اهلمع  نع  ةدلوتملا  ةرارحلا  ةدش  نم  تاجلاعملا  كلت  ديربتلو 

ةطلس اهنم  يأ  كل  الو  اهب ، ةصاخ  ةميق  يأ  ةينورتكلإلا  تالمعلل  سيل 

وه اهقفدت  نم  دحي  دق  يذلا  ديحولا  لماعلاو  قوسلا ، ىلإ  اهقفد  ميظنتل  ةيزكرم 

لبقتسملا ةلمع  اهنأب  سانلا  ضعب  ناإ  نكل  .اهلوادتو  اهقلخل  ةمزاللا  تاباسحلا  ةفلك 

انملاع ام يف  ًائيش  يواست  اهنأ  اودكأ  صتخملا  عيمج  نأل  عافترالل ، اهراعسأ  عفد  ام  وه 

.قوسلا جازم  ىلع  اًيلك  دمتعت  ةميق  ةينورتكلإلا  تالمعلا  تبستكا  ..اذكهو  .يداملا 

مث ربكتو  ربكتس  ةديدج ، ةيلام  ةعاقف  يسالك ، يداصتقا  يعج  نونج  هنأ  ىرأ  انأو 

نم ًافوخ  نونجلا  كلذل  سانلا  عيمج  مضنا  عم  ديدج ، داسك  ةبقح  ةفلخم  رجفنتس 

.نمزلل هتاراجم  مدعل  نيرخآلا  داقتناو  ةليحتسملا  بقاوعلا 

حتتفت ذإ   .ةيقيقح  ةيبناج  تاثأت  اهل  رخآ ، يعج  نونج  يأ  لثم  ..نكلو 

برغلا ةدقلا يف  بهذلا  مجانم  ىرن  نحن  اه  لب  ةدقلا ، اهلماعم  اهدحو  ايلارتسأ 

عافدنا نم  اًماع  دعب 170  ديدج ، نم  ةايحلل  دوعت  اهقالغإ  نمز  لاط  يتلاو  يرمألا 

تاولاب عماط  بهذلا ، ىمحب  اهتقو  فرع  ام  يرمألا يف  برغلا  يفايف  ىلإ  سانلا 

بهذ ىمح  دهشن  مويلا  نحن  اهو  ..اهاحضو  ةليل  اهلصح يف  مهغ  نأ  اوعمس  يتلا 

نكامأو صيخر  نكس  عم  ةصيخر  ةيئابرهك  ةقاط  ىلع  لوصحلا  يف  ةعماط  ةديدج 

تارالودلا نم  يالملا  تائم  مويلا  رمثتست  ةينورتكلإلا  تالمعلا  تاكرش  نإ  .ءانبلل 

اناتنوم ةرومغملاو يف  ةغصلا  فيرلا  تادلب  ةصيخرلا يف  ةقاطلا  جاتنإل  مجانم  ءاشنإل 
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ةقالمعلا تاجلاعملا  هذه  نأ  تادلبلا  ىدحإ  ناكس  غلبأ  دقو  .نطنشاوو  ادافينو 

ىلع رثؤت  اهنأو  عطقني ، يذلا ال  اهميمه  ببسب  ةعاسلا  رادم  ىلع  مونلا  نم  مهعن 

.ةيلصألا اهنكاسم  ةرجهو  ةقطنملا  نع  داعتبالل  ةيربلا  تاناويحلا  عفدتو  مهتحص 

تالمعلا نع  بيقنتلا  نأ  تاريدقتلا  دحأ  أبنت  ماع 2018 ، ةياهن  عم 

.اهلماكب اسمنلا  اهكلهتست  يتلا  ةقاطلل  ةيواسم  ةقاط  كلهتسيس  هدحو  ةينورتكلإلا 

، نكلو يضاملا ، اهانبكترا يف  يتلا  ءاطخألا  نع  حأل  باتكلا  اذه  تبتك  دقل 

لبقتسملا اهبكتس يف  يتلا  ءاطخألا  نع  اذامو  مويلا ؟ اهبكترن  يتلا  ءاطخألا  نع  اذام 

؟ هيلع رثؤتس  فيكو  لبقتسملا  ءاطخأ  ودبتس  فيك  بيرقلا ؟

قرطلا ىدحإ  يه  لبقتسملا  رومألا يف  هيلإ  لوؤتس  ا  ؤبنتلا  نأ  تظحال  دقل 

نورقلاو دوقعلا  رشبلا يف  بكتس  ارو  .ةرادجب  قمحأ  يرابتعال  خرؤملا  عفدت  يتلا 

باكترا عنمل  ًاقرط  اندجو  ارو  ًايلك ، ةركتبملاو  ةليصألا  ءاطخألا  نم  ةلسلس  ةلبقملا 

ارو انييح  ام  ءاطخألا  يف  عوقولا  عباتنس  اننأ  دقتعأ  ينكلو  لبقتسملا ، يف  ءاطخألا 

.يضاملا اهانبكترا يف  يتلا  ءاطخألا  سفن  بكتس 

.يرجيس هنأ  دقتعأ  ا  أدبن  انوعد 

نأب انضارتفا  ىلع  ءانب  ةعيبطلا  اهانفلخو يف  اهانيمر  يتلا  داوملا  عيمج  نم ب 

انلماعم هثفنت  يذلا  نوبركلا  ديسكوأ  اث  نأ  دقتعأ  ماري ، ام  ىلع  يرجيس  ءيش  لك 

.مويلا هينبن  ام  لك  رمديس  يذلا  لماعلا  وه  ةيعانصلا  ةروثلا  ءدب  ذنم 

، ناهربلل جاتحت  ةتبثم ال  ةيملع  ةقيقح  ناسنإلا  هببس  يذلا  يخانملا  يغتلا  نإ 

انزواجت دقو  شاقنلا ، نع  جراخ  ةيراضحلا  لماوعلاو  تاعمتجملا  ىلع  راضلا  هثأتو 

باصي ثيح  يفارخلا  عاعشإلا  الو  رتويلوبلا  ةلكشم  تسيل  اهنإ  طاوشأب ، ةدوعلا  ةطقن 

كانه لاز  ام  كلذ ، عمو  رمألا ، فيز  فشتكي  نمزلا ح  نم  ةرتف  دعب  جرحب  ءلعلا 
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دانع وأ  ةيسايس  وأ  ةيداصتقا  بابسأل  رمألا  يف  نوككشي  نيذلا  سانلا  نم  ديدعلا 

.يملع ساسأ  ىلع  دمتعي  تحب ال 

ىرايح ضكارتن  نأ  انب  ردجي  يف  ةقيقحلا ، عمسن  ال  انناذآ   ّمصن  ..اذهل 

وأ لكشب  قرتحت  انتويب  نأ  ملعلا  عم  .اننيعأ  مامأ  قرتحت  انتويب  نأكو  هل  لبق  رعذب ال 

اًرح تاونسلا  كأ  نم  ةنس  ةرشع  عبس  انيلع  تلح  دقل  .دعب  كلذ  ىرن  اننكل ال  رخآب ،

نوبركلا يف ديسكوأ  اث  ىوتسم  زواجت  هلك ، انخيرات  ةرم يف  لوألو  ماعلا 2000 . ذنم 

نأ نم  دب يل  الو  ماع 2018 ، ليربأ  نويلملا يف  ءيزج يف  زجاح 410  يوجلا  فالغلا 

تناك يف ةفاثكلا  هذهب  وجلا  اهيف يف  نوبركلا  تايوتسم  تناك  ةرم  رخآ  نأب  مكربخأ 

تعقو يذلا  تقولا  سفن  يف  فّينو ، ماع  يالم  ةثالث  لبق  راحلا ، ينيسوتسلبلا  رصعلا 

رابتعاب هفصن  ًائيس ك  سيل  رمألا  نأب  مكنم  دحاولا  ركف  ار  .ةرجشلا  نع  يسول  هيف 

نأ ةقيقحلا  نكل  ءيش ، لصحي  لبق و  نم  عافترالا  اذه  ىلإ  تلصو  تايوتسملا  نأ 

.مويلا هيلع  وه  اًمدق م  تسب  ىلعأ  ناك  راحبلا  هايم  ىوتسم 

نإ .نوبركلا  ديسكوأ  اث  رثاكتل  ةديحولا  ةجيتنلا  سيل  يخانملا  يغتلا  نكل 

هايم نإ  .كلذك  تسيل  اهنكل  كلذك ؟ سيلأ  ةعئار  ءابنأ  ..هّصت  تاطيحملا  هايم 

تايمكلا كلت  لك  صاصتما  نكل  ةيضمحلا ، ةئيبلل  اهنم  ةيولقلا  ةئيبلل  برقأ  تاطيحملا 

دادزا ةيضماح ، كأ  تتاب  لكو  ةيضماح ، كأ  اهلعجي  نوبركلا  ديسكوأ  اث  نم 

.اهناتيح مظعأ  ىتح  اهقئاقد  رغصأ  نم  ةيرحبلا ، ةايحلا  ىلع  ثأتلا 

برض انبغر يف  اذإو  اًءوس ، رمألا  ديزي  تاطيحملا  ةرارح  ةجرد  عافترا  نأ  ك 

مظعأ نم  اًدحاو  دعي  يذلا  ميظعلا  اجرملا  ديحلا  رمأ  رظنلا يف  انيلعف  كلذ  نع  لاثم 

عراستم لدع  صلقتيو  لكآتي  ميظعلا  اجرملا  ديحلاف  ضرألا ، حطس  ىلع  بئاجعلا 

.هيلع ةيئيبلا  ثراوكلا  قحالت  دعب 
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.لعفلاب رومألا  انرمد  اننأ  احصأ  اي  دقتعأ 

ماع ويام  ءلعلا يف  دكأ  دقف  كفت ، الب  انسفنأب  هلعفن  ام  نع  اًما  يعب  اذه 

دق مهدحأ  نأ  يأ  ءاوهلا ، ظوحلم يف  لكشب  دادزت  رولفورولكلا  تانوبرك  تاثاعبنا  نأ   2018

ىلع يرجي  كلذ  نأ  دب  الو  يلغديم ، اهعرتخا  يتلا  ةيئايميكلا  ةثراكلا  عينصت  ررق 

.نمزلا نم  دقع  لالخ  ثيغتستس  نوزوألا  ةقبط  نأ  دب  .ايسآ ال  ام يف  ناكم  حجرألا يف 

.عئار لمع  نم  هل  ايو 

اهغو ةيويحلا  تاداضملا  تناك  .تابوركيملا  تاداضم  ةمواقم  ًالثم  ذخ  وأ 

نرقلا يف  مامألا  ىلإ  تاوطخلا  مظعأ  نم  ةدحاو  تابوركيملل  ةداضملا  ةيودألا  نم 

ةريزج ناكس  لثم  نكلو ، .حاورألا  نم  ىصُحت  ال  اًدادعأ  تذقنأ  ثيح  نيرشعلا ،

اهيف مدختست  ةرم  لك  يف  .ًاثك  اهانمدختسا  دقل  مهراجشأ ، اوعطق  نيذلا  حصفلا 

لتقت مث  هل ، تابوركيملا  هذه  دحأ  ةمواقم  صرف  نم  ديزت  كنإف  ًايويح ، اًداضم 

ضوعبلا نم  ةديدج  تالالس  دلوت  انلعأ  نأ  ثيح  عراستم ، روطت  هنإ  .هيسفانم 

ضارمألا عيمج  ةداعإ  ىلع  ةردقلا  اهيدل  يتلا  ةيويحلا  تاداضملل  مواقملا  ثيبخلا 

، كلذل ةجيتنو  .نافوطلا  لبق  ام  رصع  نم  تناك  ول  ىتح  دوجولا  ىلإ  ةئيسلا  ةدقلا 

نأ وه  ةلكشملا  نم  ءزجو  ةلاعفلا ، ةيويحلا  تاداضملا  ىلإ  ةعرسب  دقتفي  اعلا  نإف 

دراوم رثتسال  ةيودألا  تاكرشل  يفكي  ا  ةحبرم  ةراجت  تسيل  ةيويحلا  تاداضملا 

.ةديدج دراوم  ءاشنإل  ةيفاك 

ضارمأ ببسب  ماع  لك  نوتو  صخش  نأ 700000  ىلإ  تاريدقتلا  شت 

تارتويبمكلاب ةناعتسالا  انلصاو  اننأل  انفتح  يقالنس  ار  وأ  .تابوركيملل  ةمواقم 

كأو لضفأ  بوساحلا  اهلعجي  نأ  لمأ  ىلع  انم ، ًالدب  انتارارق  ذاختال  اهتايمزراوخو 

، كلذ ىلع  لاثمكو  .ططخلا  لشفت  بوساحلا ح  ىلع  موللا  يمر  لتحاو  ةمكح ،

ررقت ًالثم ، ةراجتلا  اع  .ةدايقلا يف  ةيتاذ  تارايسلا  مكحتت يف  يتلا  تايمزراوخلا  انيدل 
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لئاسو ىلع  اهارن  يتلا  رابخألاو  اهعيبو ، اهؤارش  دارملا  مهسألا  يه  ام  تايمزراوخلا 

ةينالقع كأ  تايمزراوخلا  نأب  دقتعن  نأ  ديرن  نحن  .انب  ةصاخلا  يعتجالا  لصاوتلا 

عيمج مّخضت  نأ  حجرملا  نمو  عقاولا ، يف  راطخألا  نم  ديزتس  اهنكل  رشبلا ؛ نم 

.اهب ىذغتن  يتلا  ةئطاخلا  تاضارتفالاو  تازيحتلا 

ذاختاو انرومأ  مسحل  بوساحلا  تايمزراوخل  رومألا  كرت  نم  قلقلا  نإ 

لدعملا اذهب  يعانطصالا  ءاكذلا  ىلع  ثوحبلا  مدقت  عم  انه  فقوتي  انع ال  تارارقلا 

نم ةردقو  ًءاكذ  كأ  يلآ  ناسنإ  ءاشنإ  يف  انحجن  اذإ  هنأ  وه  انه  فوخلا  .عيرسلا 

ىلع اًرداق  نوكي  دق  .انحلاص  نوكيس يف  هنأب  داقتعالا  ئطخم يف  نوكن  دقف  رشبلا ،

دق وأ  انمدت ، بغريو يف  ديدهتك  اناري  دق  وأ  ةصاخلا ، هتاياغ  قيقحتل  انب  بعالتلا 

هفدهل فلع  درجم  نوكن  نأ  ىلإ  يهتننسو  نومهم ، رشبلا  نأ  كاردإ  ةطاسبب يف  لشفي 

انمق ىرخأ  ةمهم  يأ  وأ   ) ةيقرولا سيبابدلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  ءاشنإ  يف  لثمتملا 

، اًديعب نايسنلا  بهايغ  انئافتخاو يف  انضارقنا  لتحا  ودبي  دق  لبق .) نم  اهب  هفيلكتب 

لتحالا اذه  نوذخأي  نيذلا  ءايكذألا  صاخشألا  نم  ًابك  اًددع  كانه  نأ  ودبي  نكل 

.دجلا لمحم  ىلع 

نوكت نل  ارو  .ءيش  يأ  ثودح  لبق  ةيوون  برح  انسفنأ يف  رجفننس  ار  وأ 

نم نونجم  لبقتسم  وحن  ءودهب  انسفنأ  دوقنس  ار  .ةجردلا  كلت  ىلإ  ةثم  ةياهنلا 

هاجت انجهن  ناك  ءاضفلا ، رصع  انلخدو  ضرألا  انمأب  انطباور  انقزم  نأ  ذنم  .انلسك  لالخ 

ةمقلا لك  هاجت  انجهن  بك  دح  ىلإ  هبشي  ءاضفلا  يف  اهيلإ  جاتحن  ال  يتلا  ءايشألا 

ف اًدج ، بك  ءاضفلاو  .اهنم  غرفن  ح  اًديعب  اهيمرن  نحن  اهعرتخن : يتلا  ىرخألا 

اسان اع  هب  أبنت  ام  اذه  .رلسيك  ةمزالتم  هيف  رهظت  يذلا  ناكملا  وه  اذه  كلذ ؟ ةيمهأ 

.ءاضفلا يف  انتمق  يمر  نم  اذه  انعن  كلذ   عمو  ماع 1978 ، يف  رلسيك  دلانود 

.ناكم يأ  ىلإ  بهذت  اهنإف ال  رادملا ، ءايشألا يف  نم  صلختت  امدنع  هنأ  يه  ةلكشملا 
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اهانيمر يف يتلا  ةمقلا  اياقبف  ةرايسلا ، ةذفان  نم  ةمق  سيك  ءاقلإ  هبشي  رمألا ال 

تيقُلأ يتلا  ةبكرملا  راسم  سفن  ىلعو  اًبيرقت  ةعرسلا  سفنب  ضرألا  لوح  رودت  ءاضفلا 

كلذ ةلكشملا يف  .ةبكرملاو  ةمقلا  نم  ىرخأ  ءازجأ  عم  مدطصتس  اهنأ  ينعي  .اهنم م 

لكشب اًرمدم  مداصتلا  حبصي  رادملا ، ةدوجوملا يف  ماسجألا  كرحت  ةعرس  ببسب  هنأ  يه 

.قدصي ال 

دقو اًيثراك ، نوكي  نأ  نك  داوملا  نم  ةعطق  رغصأ  عم  دحاو  طيسب  مداصت 

ةلتاقلا تامداصتلا  كلت  جتُنتو  .ءاضفلا  تاطحم  وأ  ةيعانصلا  رقألا  مدت  ىلإ  يدؤي 

ديزملا ببست  نأ  نك  يتلاو  اهيف ، بوغرملا  ةيفاضإلا غ  عطقلا  نم  فالآلاو  فالآلا 

ءاضفلا حبصي  فوس  ةياهنلا  يف  رلسيك : دلانود  هب  أبنت  ام  اذه  .تامداصتلا  نم 

مداصت لك  قلخي  ثيح  لوحت ، ةطقن  ىلإ  ةيلمعلا  هذه  لصت  ثيحب  ةياغلل  ًحدزم 

ةجيتن .ةعرسلا  ةيلاع  ةمق  ةباحس  انبكوك  طيحت  ىتح  تامداصتلا ، نم  ديزملاو  ديزملا 

.ًاتيمم اًرطخ  ءاضفلا  قالطنالا يف  حبصيو  ةدئافلا ، ةدع  ةيعانصلا  رقألا  حبصت  كلذ :

هنأكو رمألا  ودبي  يحاونلا ، ضعب  .ضرألا يف  بكوكب  متهالل  انعفدي  نأ  اذهل  نك 

لك .نسلا  يالم  ذنم  يسول  اهتأدب  يتلا  ةلحرلا  هذهل  ةبيرغ  ةيرعش  ةياهن  نوكيس 

: اهتياهن ىلإ  لصت  ىربكلا  راكفألاو  مالحألا  كلت  لك  مدقتلا ، اذه  لك  فاشكتسالا ، اذه 

ةصاخلا ةمقلا  نم  هوعنص  نجس  لخاد  مهبكوك  ىلع  نورصاحم  رشبلا  يسول  ءانبأ 

.مهب

ثدحت يف يتلا  ةحملا  تايغتلا  تناك  ًايأ  انلبقتسم ، هئبخي  رظنلا ع  ضغب 

رومألاب مايقلا  لصاونس  اننأ  لمتحملا  نمف  يلاتلا ، نرقلاو  مداقلا  دقعلاو  لبقملا  ماعلا 

رطضن ال  ىتح  ةلصفم  ةيلايخ  اوع  ينبنو  انلكاشم ، ىلع  نيرخآلا  مولنس  .اهسفن 

تامزألا باقعأ  يف  يبوعشلا  يسايسلا  بختنن  فوس  .اناياطخ  يف  كفتلل 

سوهلاو يعجلا  كفتلل  عضخنسو  .لاملا  لجأ  نم  عراصتن  فوسو  .ةيداصتقالا 
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.لشفت نأ  اهل  نك  الو  اًدج  ةديج  انططخ  نأب  انسفنأ  نئمطنسو  .زيحتلاو 

أدبنو يف اهيف ، غتن  يتلا  ةظحللا  يه  هذه  نوكت  ار  لعفن ؟ نل  ار  ...وأ 

دق ام  ىدم  نع  رظنلا  ضغبو  مؤاشت ، درجم  اذه  لك  نوكي  ار  .انخيرات  نم  ملعتلا 

حبصنل لوحتن  دق  عقاولا ، يف  نايحألا ، ضعب  بائتكالاو يف  ءابغلا  نم  اعلا  هيلع  ودبي 

رجف يف  شيعلل  ةيافكلا  هيف  ا  ظوظحم  نوكن  دقو  ةرانتسا ، كأو  ةيناسنإ  كأ 

.لضفأ نوكن  نأ  ىلع  ةردقلا  اقح  كل  ار  .ةمكحلا  نم  ديدج  رصع 

.طقسن نأ  نود  مايألا  نم  موي  ةرجش يف  قلستنس  ار 
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