


 

ةتكم
Telegram Network

« ةصنلا ةتكملا  »
باتك لحتب  ماق  :

( میمح خيرات  نیجلا : )
Siddhartha Mukherjee

ةصن ةغص  :إ 
( ةردانلا بتلا  قف  )

: قارعلا نم 
« تاآ ع «أ/ 

مارجلتلا ةانق 
ت

 

https://www.goodreads.com/author/show/3032451.Siddhartha_Mukherjee
https://t.me/books4ar
https://twitter.com/ebooks4arab




؛ لاوهألا تفرع  لا  (، 1985 - 1906  ) ركوم الااب  إ 
.اهتشاع لا  ( 1983 - 1906  ) كَ يرا  إ 



نكم رخآ  رّوطت  يأ  نم  أ  ةعبطلا ، هتطلس ع  و  ملاعلل ، ناسإلا  ةرظن  ايغت   ثدحُ  فوس  ةثارولا  ناوقل  قيقدلا  ددحتلا  نأ  نظلا  بلغأ 
.ةعبطلا ةفرعملا  هفاسا  

نوسيب مالو  - 
 

ام تانيجلا  ركفت  .لج ال  لج إ  نم  قبسلا  ةنصحأ  لثم  فاتسالا  انبكرت ح  اهنإ  .تانيجلل  رباعم -  تاكرم -  الإ  فاطملا  ةاهن  سانلا   سل 
.ةءافك اهلعج أ  امف  الإ  ركفت  .ةاغ و ال  وحن  ةلسو  درجم  اهل  ةسلا  نحن  .ءاسعت  مأ  ءادعس  اننوك  ت 

ُ
ع .لا ال  امو  خلا 

«1Q84 ، » ااروم وراه  - 



تالئاع ةئطوت :
 

.تعاض ام  كف  كدلاو  ءامد 
« ةسدوألا ، » سواليم - 

 
1

كوبأو كمأ  كتاح ، نارمد  امهنإ 
هنالعف ام  اذه  نل  ٍدصق ، نع غ  امر 

امهصئاقن صئاقنب   كناعي 
.اصصخ كلجأ  نم  ىرخأ ، كنامرك  مث 

« تابألا كلت  نكتل  ، » نكرال بلف  - 
 

، ةمومهمو ةساع  ةئيه  الإ  نك  مل  هنل  اقفرو ، لد 
ً

ةحص أ ، ترفاس  .وم  نبا ع  ةرال  اتل »  » لد إ نم  ُترفاس  ماع 2012 ، ءاتش   
ماع ذنم  .ألا  خألا  نبا  ركِلا -  هخأ  نبا  وه  ومو  ءاقشأ ، ةسمخ  ب  رغصألا  وه  أ  .تها  وحن  الإ ع  ەرعشسأ  مل  ٍّخ  باذع  ةعئاض  

تحت لظ  .ماصفلا  صِّخُش  نأ  دع  همس أ ،) ام  ناجم » تب   )» ةلقعلا ضارمألل  ةحصم  وم   زجُتحا  ەرمع ، نم  عرألا  نا   امدنع  ، 2004
.مويلا رادم  همعطو ع  همِّمح ، هقاري ، قفارم  هتبحصو  تائدهملا -  فلتخمو  ناهذلا  تاداضم  نم  رح  اقراغ   فثكم -  جالع 

مأ 
ً

هخأ ، نبا  ةاعر  نع  لوؤسملا  يسفنلا  ءاطألا  ةداضم ع  ةلمح  ەدرفم  نش  حار  تاونسلا ، ِّرم  .طق ع  وم  صخش  لَّقتي أ  مل 
ةحصملا  أ  راز  .يرحس  وحن  ع  اهسفنب  اهسفن  حلصت  فوس  ةمطحملا  وم  سفن  نأ  وأ  .امسج  أطخ  الإ  نك  مل  مهصخش  نأ  مهعانقإ 

.تااوبلا ناضق  فلخ  ي  لش  ةعبط  ةاح  شع  حبصأو  لَّوحت ، دقو  وم  ىري  نأ  لمأ  ع  راذنإ ، قباس  نود  نم  امهادحإ  ترم -  اتل » »
ضرم باصملا  دحولا  وم  نك  مل  ذإ  .بسحو  هخأ  نبال  معلا  بح  سل  تارالا  ەذه  ءارو  نم  عفادلا  نأ  فرعأ -  انأ  تنكو  فرع -  نا  نل أ 
كفت نم  ةفلتخم  روص  الُتبا  دق  وم -  مامعأ  نم  نانثا  امنو  وم ، دلاو  امهنم  سل  نانثا -  نا  ةعرألا ، ءاقشأ أ  نمف ب  .أ  ةأ  ءانبأ  قع ب 

كاردإ أ إ  لقألا ، ائزج ع  دوع ، وم  صخش  لوبق  نع  فوزع أ  ناو  لقألا ، لجل ع  ركوم »  » لآ لظ ب  نونجلا  نأ  َّبت  دقل  .لقعلا 

.هسفن وه  هلخاد  ةماس ، تاافن  لثم  ةنوفدم ، نوكت  دق  ضرملا  ةرذ  نأ  متاقلا 
هنإ ةاورلا  لوقتو  .ەرمع  نم  نعلاو  ةناثلا  نا   اتل .»  » ناوألا  لق  هئاقشأو ، بتلا ب أ  ثلاثلا   خألا  شجار ،»  » وت ماع 1946 ،  

.رخآ ضرمل  جــــتت  درجم  نا  يوئرلا  باهتلالا  نل  ةتشلا -  راطمألا  تحت  ةندلا  نرامتلا  هسفن  كهني  تلل  نأ ق  دع  ٍّيوئر  باهتلا  بصأ 
ه بُ  يذلا  جذومنلاو  هتأو ، أ  ىدل  لضفملاو  ةيحو ، ةبذاجو ، ةنورمو ، ةنطف ، مهأ  هتوخإ -  ب  دعاولا  صلا  موي  تاذ  شجار  نا 

.لثملا

نأ عمو  .ناص  ةسمخ  دج ل  ارات  قلَلا -  رجح  رجاحم  لوح  عازن  دع  تق 
ً

هعم  ل  ماع 1936  - نسلا  نم  دقع  اهلق  وت  دق  يدج  نا 
: نعلاو ةناثلا  هنأ   ودي  نا  هّنل  اهتقو ، بسحف  ةع  ةناثلا  نا   .ەدلاو  لحم  لحل  اقت  دهج  ال  مدقت  دقف  مهأ ، نك  مل  شجار 

ماع فص  نل   .سفنلا  ةجضان  ةقث  بلصتتو إ  وسقت  ةشهلا  ةقهارملا  ةسرطغ  تأد  ام  ةبذاجلا ، ةوق  دمخت  تأد  دق  قوتملا 
ِّ

ةد هتهان  تنا 
وه هتصخش  ةشهدلل   ةراثإ  ألا  يغتلا  نا  .بطعلا  هاصأ  دق  هلقع  كالسأ  دحأ  نأو  بغ ، وحن  فتي ع  شجار  أد  ركذتي أ ، امسح  ، 1946

تنا امنب  .ةندلا  تانمتلا  حماجلا   سامغنالا  الإ  ةداع  اهدمخ  ال  حفلا ، نم  ةحماج  تان  دانز  لعش  ةراسلا  راخألا  تنا  هجازم : بلقت 
نا ماعلا  كلذ  ءاتش  لولح  .فرطتملا  اهادم  وه  اعبط  نك  مل  ام  اهقاس ؛ ةعبط   ەرعاشم  تنا  .هنم  جَخم  سؤب ال  ت  

ُ
هقرغ ةئسلا  راخألا 

ةتو دادزت  ةطرفملا  ةمهلا  تان  تحصأ  ذ 
ُ

.ەار تعفتراو  هتاددرت ، ةفاثك  تدادزاو  أف ، أ  قاض  دق  شجار  سْفن  تالاعفنال  وملا  حنملا 
« اجو حاورأ و« راضحتسا  تاسلج  مظنيف  تايغلا -  أجل إ  حبصأ  .ةوق  اهلثام  اهبقع  يذلا  حسالا  ألا  رات  تاو  ةلوهمو ، ةجئاه  صت  ةَّدحو ،

ةمث تنا  تايعرألا ، اذلا -   جالعلل  هنم  ةلواحم  كلت  تنا  نإ  فرعأ  .لللا ال  ثثج   ةقرحم  لمأتلا   ةسراممل  ەءاقدصأ  لاق  وأ  تبلا ،  
أ نل  باشلا -  باصعأ  ةئدهتل  اغفألا  ششحلاو  امروب  نم  بولجملا  نويفألا  نم  ةفو  تام  يوتحت ع  اتل » يصلا ب« لا  راوأ  

، حاص تاذ  اصع  وحص  ةداحلا ، جازملا  تاردحنم  دعصو ع  لي  ىرخأ ، ناحأ  اروهتم   ناحألا ، ضع  اعرم   امامت : ّغت  دقو  ەاخأ  ركذتي 
اهنل .جاهتبالا  ٍّولغ   درجم  ءيرب : ء  لدت ع  اعلا ، اهانعم  مدختس  .جاهتبالا ح  طرفم   ةمللا : كلت   ) اتلا مويلا  جاهتبالا   اطرفمو  

(. سوهلاو نونجلا  الإ  كانه  سل  ادج ؛ طرفم  جاهتبا  ةمث  سل  ىس ، ام  طرفملا ، جاهتبالا  دع  نازتالل : ةفاحو  اريذحتو ، ادح ، مسرت  اضأ 
ل تلل ، ترمتسا  ةلحر  تخا   اشنم -  ةللا و -  تاناحتما  لهذملا   هحاجنب  ملَع  يوئرلا ، باهتلالا  شجار  ةاصإ  قباسلا ع  عبسألا   

.سولهــو حلا  نم  غ  نا  داع ، امدنع  .ةعراصملل  ركسعم  لاق ،  ام  نرمتي ،» »
ةجن قعلا  ەراهنا  نا  .سوهلا  نم  ةمدقتم  ةلحرم  تاركس  نم  حجرألا ، ع  اع ، نا  شجار  نأ  بطلا ، ةل  تاونس ،  اهدع  الإ  كردأ  مل 

.ةّبطقلا انث  بارطضا  ةلاح  اقت -  ةجذومن  وه  بائتا  ةلاحل 



***
 

رخآلا وه  هلقع  نا  .رمعلا  نم  ةسماخلا  تنك   امدنع  ةنس 1975 ، لد  انعم   شعل  هئاقشأو -  بتلا ب أ  عبارلا   خألا  وغاج - »  » ءاج
.الاغنب نوسروم » مج   » هش نا  دَّلملا ، شوهملا  ەرعشو  يِّرب ، ناويح  ةرظنب  هشألا  هترظنو  اصع ، لثم  لحنلا  ەدسجو  ةلطلا  هتماق  .ادتي 

ءانثسا عيمجلا  اجو  اعامتجا ، وجخ 
ً

نا  املو  .هتلوفط  ذنم  اكنم  وغاج  نا  هتاع ، حطسلا   هضرم ع  افط  يذلا  شجار ، فالخ 
عمسو فاطأ ، هل  رهظتو  ىؤر ، ەدوارت  تحار  ةدح : ةاردإ أ  لاشم  ترهظ  ماع 1975 ، .ەدرفم   ةاحلا  وأ  ةفظو  ءاقلا   نع  زجع  دج ،

هسفن مل  حبصأ  .ا  وغاج  كولس  لجس  انتب  مامأ  زوملا  عئا  ةرماؤملا : تاظن  نم  تاعلا  قلتخا  .هلعف  نأ  بج  ام  ەرمأت  هسأر  اتاوصأ  
لقتساو ارواه »  » لزنا  مث  يدلا ، اتل »  » راطق ارواه »  » إ املش »  » نم  ) ةقلَتخم تاراطق  لوادج  ولتي  نأ  ةمملا  هسواسو  دحأ  ناو  اثك ،

ةثأ  ةسنيف  ةهزم  أطخلا  ُتمشه  امدنع  ةقرلا -  نم  ةئانثسا  تان  هتاوت  لازت  ال  تنا  يروب .)»  » إ عــــلا  ثاناغاج » يراش   » راطق
كلذ هفت  نل  .اهنم  د 

ً
ةهزم  فلأ »  » ءال كت  ام  نام  ةأخم   دوقنلا » نم  اسادأ   » هدل نأ  خأو أ  ەر  ةطغأ  أخ ب  تبلا ،

.هناذهو ذ 
ُ

هناه عسوتي   نأ  مزلتسا  هّح   ح  ةَّضرم : ةلالد  هل  تنا 
.ماصفلا هصَّخشو  لد  ببط   هصحف  تايعسلا ، رخاوأ  .اصخش   وغاج  لان  طق ، سر  وحن  صَّخشُ ع  مل  يذلا  شجار ، سكع  ع 

ثلا لاحلا   وه  ام  انعم ، شعت  دج  تنا   ) دج ةفرغ  تخم   فصن  تبلا ، شع   وغاج  لظ  كلذ ، نع  اضوع  .ةودأ  هل  فص  مل  هنل 
، لما دقع  نم  برق  ام  رادم  عو  .وغاجل  احملا  رود  اددجم -  ضرملا  اهاح  نأ  دع  اهتوا  تفعاضت  لا  دج -  تعل  دنهلا .) تويب  نم 
، لللا .اصصخ و  هل  اهطخت  سالم  يدترو  اهتفرغ ، هتاجو   لواني  اهتياعر ، تحت  شع  اهاضتقم  وغاج  لظ  أ ، عم  ةشه  ةنده  تدقع 

ةنس تفوت  امدنعو  .هتهبج  ع  اهدو  لفط ، لثم  شارفلا  هعضت   تنا  هتالاخو ، هفواخمل  ةسف  حبصو  اارطضا ، دادزي  وغاج  نا  امدنع 
ةنس 1998. هتافو  لد ح  ةيدلا   فئاوطلا  ىدحإ  عم  شاع  .عجرلا  هعانقإ  دحأ   حجني  ملو  انتب  رداغ  ، 1985

***
 

نا يذلا  ثدحلا  كلذ  دنهلا ، مسقت  لعف  تأش -  امر  ل  تمقافت -  دق  شجارو  وغاج  تاصأ  لا  ةضرملا  ةلقعلا  ةلاحلا  نأ  دجو  دقتعا أ 
رطش امنو  بسحف ، ادل  رطش  مل  مسقتلا  نأ  افرع  .ةسفنلا  امهتمدص  تلوحت إ  كلذ  نع  تمجن  لا  ةساسلا  ةمدصلا  نأو  ملاعلا ، ةاهن  ةاثم 
وهو ەرود ، لطلا  دجن  مسقتلا -  نع  ةفورعم  ةصق  ةصق  لضفأ  اهنإ  لق  لا  وتنم - » نسح  تداعس   » بتالل غنِس » كِت  ات   » ةصق وقع ؛ 

ً

لقالقلا تنا  دج ، داقتعا  بسح  شجارو ، وغاج  ةلاح  .نونجلاو   لقعلا  اخزرب ب  نكس  ناتساو ، دنهلا  دودحلا ب  هلع ع  ق 
ُ

ض لوبخم 
.لهذم وحن  تفلتخم ع  تقط  نو  امهيلقع ، ماجل  كف  بسلا   اتل »   » ةقلا إ لاغنب  نم  روذجلا  ثاثتجاو 

نا .فتسُ  اهصو  اهيف ، بَضْنَي  بحلاو  ُّلستت ، اهباصعأ  اهلقع -  اهيف  دقفت  اهسفن  ةنيدملا  تنا  ةظحل  ماع 1946 ،  اتل »  » شجار إ لصو 
ققشو ةنكسلا  تاعمجملا  ألم  أد  دق  مهناج -  لق  ةركملا  ةساسلا  تارتوتلا  اورعشسا  نمم  ةّقلا -  لاغنب  ءاسو  لاجر  نم  فدتم 

ِّ
ق رات 

«، ناخ ةاح   » ةراح فرغ   ثالث  نم  ةقش  ترجأتسا  يرزملا : دشحلا  اذه  طسو  دج  تنا  ەَدلس .»  » تاراطق ةطحم  نم  برقلا  ةقفلا  راجإلا 
.اهتأل ةسلا  ةلئاه  ةورث  تنا  اهنل  مويلا ، راعسأ  دحاو  رالود  وحن  رهشلا -  ةور   سمخو  اسمخ  راجإلا  نا  .ةطحملا  نم  تاوطخ  دع  ع 

تنا اهتحاسم ، رغص  مغرب  ةقشلا ، نل  .ةمامقلا  نم  ةموك  لطت ع  ةَصلا ، كارع  نوكراعتي  ءاقشأ  لثم  اضع  اهضع  قوف  ةموكملا  فرغلا ، تنا 
ةلوهس بشت  بغشلا  لامعأ  تنا  .اهتدالو  ءانثأ  ةددج ، ةَّمأ  ع  ةددج ، ةنيدم  هقوف ع  نم  لالطإلا  ةصلل  حيي  كشم  حطسو  ذفاونب  عتمتت 
ةحذم دع ب« امف  تمس   ) ملسملاو سودنهلا  صوصخلا ب  هجو  ةفنع ع  ةنتف  تعلدنا  ماعلا ، كلذ  نم  سطسغأ  عراوشلا ؛  اون  دنع 

.مهراد نم  ناسإ  فلأ  ةئم  تدَّو  صخش ، فالآ  ةسمخ  لتقم  نع  ترفسأ  ىلا )» اتل 
مهنوط  اورقو  رازالال »  » ةقطنم بتاملاو   ادلا  نم  ملسملا  سودنهلا  رجرج  .فصلا  كلذ  مهجاه  جْوأ  ءاغوغلا   ءالؤه  شجار  دهش 

باقعأ اع   قعلا  شجار  راهنا  أد  دور .» نوسراه  و« رازااجار »  » نم برقلا  كمسلا  قاوسأ  ةلثم ،  ةوا  نوملسملا ، درو  عراوشلا ،
هلع لاهنا  ام  ناع  سطسغأ ، حباذم  دع  ت 

ُ
.م بودنب ال  بصأ  دق  نا  هنل  تفاعتو -  رارقتسالا  تداع إ  دق  ةنيدملا  تنا  .بغشلا  لامعأ 

.ةضالا باعلألا  ةلاص  للا ع  ەددرت  دادزاو  افوخ ، راص أ  .باترالا  نونج  سواله  نم  لاو 
.خألا هضرم  ةعجاف  مث  فاطألا ، اهيف  رهظت  لا  حلا  تان  ةسوهلا ، تاجنشلا  ترهظ  مث 

طقسم وغهيد ،»  » ةق شع   وغاج  نا  امدنع  .ةرداغملا  نونج  نا  دج ، يأر  وغاج ،  نونجف  لوصولا ، نونج  وه  شجار  نونج  نا  اذإ 
وأ زرألا ، لوقح  اقلطنم   ضكري  ەارت  امدنع  .هتأو  هئاقدصأ  ب  ام  دح  إ  ةروصحم  هسفن  تنا  لاسرا ،»  » ةنيدم نم  برقلا  ەدادجأ ، سأر 

وغاج لذ  اتل ،»  » .اقت  اعبط  فط 
ً

لافطألا -  نم  ەغ  لثم  وهلل  احمو  مهلا  نم  الاخ  فط 
ً

كل  ودي  نا  ةلحوملا ، تاِلا  حبس  
ملاعلا  إ  امهاس  رظني  ةقشلا ، ذفاون  ىدحإ  نم  برقلا  ةواز  امامت   لزعناو  هتَّيل  نع  عطقنا  .بطلا  اهنطوم  نم  تعُنا  ٍةتن  لثم  ادتو ،

امنو .هتفرغ  تمص   شمني  وغاخ  لقع  حار  هفّرطت ، ةورذ  ددمتي إ  شجار  لقع  نا  املثمو  .افم  همال  راصو  كاشت ، ەرافأ  تأد  .جراخلا 

.تبلا اعوط   هسفن  وغاج  سح  ل ،
ً

ةنيدملا  ههجو   مهي ع  شجار  قلطنا 
***



 

هنل هلاح -  ع  َّلظ  املاط  اسانم  نا  فنلا ) راهنالا  ناف  نم  ر  رأفك  وغاجو  يدم  رأفك  شجار   ) قعلا ضرملل  بغلا  فصتلا  اذه 
هتاح شاع  ل  ەروذج ، نم  عُي  مل  مسقتلا .» لافطأ   » نم فط 

ً
عبطلا ، وم ، نك  مل  .راهنالا  ەرود   وم  أد  امدنع  فاطملا ، ةاهن  مَّشهت ، 

تاوصألاو ىؤرلا  تأد  .وغاج  ةسفن  راسم  صِّخل  اراسم  ةعبطلل ، قراخ  وحن  ع  هتسفن ، تذختا  دقف  كلذ ، عم  اتل .»  » نمآ  تب  اهلمأ  
ىَّدرت يذلا  صملا  فخم  وحن  ركذت ع  تامالع  اهل  كاترالاو ، ناهوتلاو  تاناذهلا ، ةماسجو  لازعنالا ، ةحان  لملا  ناو  .هتقهارم  روهظلا    

جورخلا ضفرو  ةلعلا  ەاملا  ةرود  هسفن   سح  هنل  اعم ، ملف  ةدهاشمل  باهذلل  ططخن  انك  .لد  انترال   ءاج  هتقهارم ، ِّس  .هّمَع   هلإ 
.راظنألا نع  ائتخم  ةواز ، هسفن   امِّوكتم ع  نا  لخادلا ، هتدجو   امدنع  .هنع  ثحت  دج  تأد  نأ  إ  ةلما ، ةعاس  وحنل 

، كلذ ەرمأ  دق  الخاد  اتوص  نأ  خأ   ) ةماع ةقدح  لَّوبت   هنأ  معزب  ةجطللا -  نم  ةعومجم  د  حِّم ع  بل  وم  ضرعت  ماع 2004 ،  
وهو هلع  ق 

ُ
ض هلقعل : هنادقف  ةداهشك ع  الإ  حلصت  اهنإ ال  زه ح  وحن  ةنشم ع  ةمج »  » بكترا عيباسأ ، اهدع  انه .)» لوبت  انه ؛ لوبت  »

، ةرملا كلت  ةشحوب  بُ  وم  نل  لخدتي ، نأ  ىودج ، ال  ەدلاو ، لواح  كلذ .) هترمأ  تاوصألا  نإ  لاق  اددجم ،  ) ةجطللا دحأ  ةققش  لزاغ 
.شسملا ةراز إ  دتسا  هتهبج  حجو   هتفش  عطق   بصأو 

«( - وم نم  ترافعلا  درط   » طقف نودي  اونا  مهنأ  اوأ ع  نيدتعملا  ةطلا  تلأس  امدنع  اقحال ،  ) اهطت نوك  نأ  بلا  دوصقملا  نا 
تاوصألا سسهو  سوالهلا  بوحصم  رخآ  راهنا  دع  ماعلا ، كلذ  ءاتش  .ادانعو   ةأرج  الإ  اودادزي  مل  ضملا  وم  لقع  رمألا   باحصأ  نل 

.ةّسفن ةحصم  زجُح   ةلخادلا ،
نم ةلكش  هل  تفصُو  .يدسج  ذالم  نع  ثحي  ام  رْدَق  قع  لهأت  ةداعإ  نع  ثحي  نك  مل  ام : رْدَق  اعوط  وم ، خأ  ام  زجحلا ، نا 

وم ال نا  حو  رهشأ ، اهدع  .ةحصملا  نم  اح  قحتسل  ودي -  ام  الا -   رْدَقلا  سل  نل  اجردت -  نسحتو  ناهذلل ، ةداضملا  ةودألا 
ءاقلا  وم  ررق  اذكه  .ادع  شعت  ةدحولا ، هتققش  هتخأو ، قباسلا ، ماعلا  تفوت   دق  همأ  تنا  .ەدلاو  تام  ةحصملا ، ازجتحم   لازي 
نل ةلقعلا -  ضارمألا  ىوأم  قيتعلا  حلطصملا  مادختسا  نويسفنلا  ءاطألا  بح  .هلإ ال  بهذ  رخآ  نام  يأل  ەراقتفا  باسألا  دحأ  ناو  ةحصملا ،
.هتاح ةلط  امهدقتف  لظ  نيذللا  نامألاو  ذالملا  هل  رفوي  يذلا  دحولا  ناملا  نا  نادألا : هل  ّرعشقت  وحن  اححص ع  فصولا  نا  ومل ، ةسلا 

.صفق اعوط -   هسفن -  عضو  ارئاط  نا 
يذلا صخشلا  نل  .هلع  فرعتأ  نأ  تعقوت  كلذ ، عم  .نامزلا  نم  نيدقع  وحنل  هتيأر  دق  نأ  مل  وم ، ةرال  ماع 2012  أو   انأ  تهجوت  امدنع 
اصخش هنظأ  نأ  نكم  نا  مسالا -  دأ  هقفارم  نك  مل  ول  نإ -  ح  راذ ، اهلمحأ   لا  نبا ع  ةروص  اثك  هش  نك  مل  راوزلا  ةعاق  هتيأر  

م راصف  ەدسج  ماصفلا  ةودأ  ترَّوح  .لما  دقع  اد أ  عرألاو ، ةنماثلا  .قحلا   ەرمع  نم  ادو أ  نسلا  مَّدقت   .ةطاس  ل  رخآ 
هنأو ةئجافمو ، ةتغام  ةوق  جخت  تامللا  تنا  اعطقتمو ؛ اددم  حبصأ  لق ، نم  اعو  اقلط  نا  يذلا  همال ، .لفط  هنأ  نزاوت  لالتخاو  ٍةح 

.اهتجوزت دق  تنك  نإ  لأس  خأ ، مسا  هل  ُتركذ  امدنعو  .أ  نعو  ثلا ع  ركذتي  مل  .اح  همف  بغ ُح   ماعط  نم  اتاتف  قصي 
عت وم »  » ةمل .هيع  دومخلا   كلذ  امنو  هلقع ، لخاد  مودت  لا  ةفصاعلا  كلت  نك  مل  هضرم  ةشهدلل   ةراثإ  ألا  حململاف  كلذ ، عم 

، اذه نل  .ع  ل  ةعماللا   رونلا  ةطقن  فصولا : قوفت  ةروص  لمج  ء  إ  اضأ  لحت  عئاشلا  مادختسالا  اهنل   ةلاغنبلا ، ةرهوج » »
امهالطو هيع ، ةققد   ناولأ  ةاشرف  لخدأ  دق  اصخش  نأو  نافتخت ، اتدا  هيع ح  رونلا   اتطقن  ْتََخ  دقل  .وم  ادوقفم   نا  ام  اددحت ،

.يدامرلا نوللا 
***

 

نع تعطقنا  ةقهارملا ؛ مومه  تمهد  اح  نم  ةف  .أ   ةلِّخم  ئاه  
ً

ارود  نوبعل  شجارو  وغاجو ، وم ، َّلظ  اشو ، لوفط  رادم  ع 
صَّخشو قبس  يذلا  ببطلا  ةرال  َّرجف  فصوي ، قلق ال  أ  رماخ  .ةمامقلا  تك   تمرو  ةلملا ، ورف  ملس  تضفر  َّيدلاو ، عم  ماللا 

ححصت تنا  ةادلا  .أطخلا   شجار -  راوشجار - »  » يدانت تأد  تاننامثلا ، لئاوأ  دج   ةراذ  روهدت  عم  هلقع ؟ دقف  هنبا  نا  له  .وغاج 

غ ةعتم  تفشا  اهنأ  اقت ، ادمع  أطخلا  اذه  بكترت  اهنأ  اد   عقاولا ، عم  اهطاور  رخآ  ف 
ُ

ْتَمِص امدنع  نل  جخ ،
ً

اههجو  دروتو  اهسفن ،
َّعو نبا ع  باصأ  يذلا  قعلا  شلا  اهتخأ  ةسماخلا ، وأ  ةعارلا  ةرملل  جوز ، نآلا  و  ةراس ، تقتلا  امدنع  .مهوتلا  اذه  ةنما   ةعوم 

.ريذحت ةلاسر  اهل  لسرأ  نأ  ةلقتسملا  اح  ةك  قح  نم  نا  .نثالا 

عب يلاغنبلا ، مظعم  لثم  .أ  ةرركتملا   راوحلا  تاعوضوم  نم  تحصأ  دق  ةهلاو  ةألاو ، ةَّسلاو ، ضرملاو ، ةثارولا ، تنا  تقولا ، كلذ   
؛ وم .اددحت  خــــراتلا  اذه  لوح  ةلئسألا  بنجتل  لس  كانه  نك  مل  كلذ ، عم  نل ح  نفلا ، ةجرد  لص إ  ارانإ  رانإلاو ، تلا  ناقتإ  َّيدلاو  

له .ةلئاعلا  ەذه  خــــرات  دصي   ارولا  نِّوكملا  نأ  لّخت  بانتجا  بعصلا  نم  نا  .قعلا  ضرملا  نم  عاونأ  اهتفتسا  تاويح  ثالث  وغاج : شجار ؛
ضرملا نم  ةفلتخم  تاعنب  نورخآ  ثأت 

َّ
ر له  َّع ؟ ثأ  

َّ
تر لا  اهسفن  تانيجلا  ضرملل -  ةضرع  هتلعج  تانيجلا ، نم  ةعومجم  وأ  انيج ، وم  ثرو 

تو
ُ

ضخم نمسلا ، ت  
ُ

باذ ةسورهم ، بْنق  معارب  « ) جناهب » لا لوانت  دع  ترملا  ەاتءاج   هتاح -  اهذ   دو  ََْنب  بصأ  دق  نا أ  قعلا ؟
؟ اهسفن ةخراتلا  ةدنلا  ةقالع  امهل  تنا  لهف  ةيدلا .) تاناجرهملا  مدق   اغر  اوم  حبصت  ح 

***



 

لا تالئاعلا  للحتب  .ءاسلاو  لاجرلا  نم  فالآلا  تاعو  تالئاعلا  فالآ  تلمش  مجحلا ، ةلئاه  ةلود  ةسارد  نويدس  نوثحا  ماع 2009 ،   
.ةق ةيج  ةطارب  ناطترم  ماصفلاو  ةبطقلا  انث  بارطضالا  نأ  هذم ع 

ً
لد 

ً
ةساردلا  تدجو  لاجألا ، قعلا ب  ضرملا  نم  خــــراوت  اهيدل 

رخآو ماصفلا ، باصم  ءاقشألا  دحأ  لئاع : عم  ملؤم  وحن  لثامتم ع  قعلا  ضرملا  نم  كاشم  خــــرات  اهيدل  ةساردلا  ةفوصوملا   تالئاعلا  ضع 
تافاشالا كلت  ةددع  ىرخأ  تاسارد  تدأ  ماع 2012  .ماصفلا   اضأ  باصم  تخأ  / خأ تب  وأ  تخأ  / خأ نباو  ةبطقلا ، انث  بارطضالا 

ملعو ضارمألا ، تاسم  ملع  اهتقالع  لوح  ةلئسألل  ةقَّمعمو  ةلئاعلا  خــــراوتلاو  قعلا  ضرملا  نم  عونلا  نيذه  طاورلا ب  ةدكؤم ع  ةلوألا ،
.تاثملاو تازّفحملاو ، تائالا ،

نا هجاوملا ، دعقملا  اتل .»   » نم دوع  نم  ةللق  رهشأ  دع  كروين ، قافنألا   وم  انأو   يوتش  حاص  تاساردلا   كلت  نم  تثا  تأرق 
مأ تحار  سمخلاو ، عساتلا  عراشلا  .هسأر   قوف  ورفلا  نم  ةدامر  ةعق  عضو  نم  نكمتي  هنبا ل  تبت  لواح  ورفلا  نم  ةدامر  ةعق  رمتع  لجر 

.ةقاطتم ةداح  تاخ  َّذأل ، اد  ام  امهنم ، ل  نم  ثعت  نامأوت  اهب  لافطأ  ةع  عفدت 
اذإ ةددجلا : ةلئسألا  نم  او 

ً
تراثأ  اضأ  اهنل  .دجو  لا أ  تلغش  املاط  لا  ةلئسألا  ضع  تاجأ ع  ذإ  بغ -  خاد  ءازع  ةساردلا  تَّدمأ 

نع أش  وم  وأ  وغاج  ضرم  نِم  م  ةلاقلا ؟ ەذه  نع  ماثللا  تطامأ  لا  تازفحملا »  » ام هتخأو ؟ ەاأ  بص  مل  اذاملف  ايج ، وم  ضرم  نا 
؟) ةمدصلاو نحاشلاو ، ةروثلا ، لثم  ةئبلا  تازفحملا  )  nurture ةئشتلا »  » لاقم قعلا )  ضرملل  ءت  لا  تانيجلا  )  nature ةعبطلا » »

تنك له  ةيجلا ؟ ةصقنلا  ەذهل  ةققدلا  ةعبطلا  فرعأ  نأ  امب  نا  ول  اذام  اضأ ؟ اهل  لماح  انأ  لهو  ةَّضرملا ؟ ةعلل  ماح 
ً

نوك أ  نأ  نكمأ 
؟ ةمصولا كلت  لمحت  طقف  امهادحإ  نأ  َّبت  ول  اذام  جئاتنلا ؟ امهخأل  تنك  له  َّققش ؟ وأ  فن ، صحفأل 

***
 

عم ەرود  كش  ناطلا  اجولويب  اصصختم   يراتعا  لعلا  مع  نا  رمحأ ، طخ  لثم  عو  ّقش  لئاع  قعلا   ضرملا  خــــرات  حار  امنب 
مونيجلا  » اذه .هسفن  خاستسا  رَم  وحن  اسووهم ع  حبص  مونيج  تانيجلل -  قألا  فارحنالا  وه  امر ، ناطلا ، .اهذوذشو  تانيجلا  ةَّس 

اذه ةمهملا   تازاجنإلا  نم  مغرلا  ع  ىدحتي ، لازي  رثألا ال  غلا  اضرم  جتي  امم  ةلخلا ، اجولويسف  عم  نق  اذلا » خاستسالل  ةلآ  هفصوب 
.هجالع وأ  هتاوادم  انتردق ع  ددصلا ،

يذلا ام  ناطلل ؟ اهنلا  روهظلا  اهدسف  نأ  لق  ةَّسلا  طو  ام  .رخآلا  ههجو  ةسارد  اضأ إ  جاتحت  ناطلا  ةسارد  نأ  َّبت   دقف  كلذ ، مغر 
؟ ظوحلم وحن  فلتخم ع  انلعج  يذلا  عّنتلا  عو  ظولحم ، وحن  لثامتم ع  انلعج  يذلا  تاثلا  ظفاح ع  فك  ُّيوسلا ؟ مونيجلا  هلعف 

؟ مونيجلا لَّجسُو   ذوذشلا ، لاقم  ةَّسلا   وأ  عنتلا ، لاقم  تاثلا   مهافم  ت 
ُ

دِّدح ددصلا ، اذه  فكو ، 
نوحصس نيذلا  نَم  اهتمالس ؟ نمضس  نَمو  اهيف ، محتس  نا  نَم  ةحاتم ، اجولونكتلا  كلت  تنا  ول  ادمع ؟ ةثارولا  انترفش  يغت  انملعت  ول  اذامو 

ةصاخلا انتاويحل  موتحم  وزغ  نم  هعتس  امو  اهيف -  محتلاو  ةفرعملا  ەذه  ةزاح  لمعتس  وحن  ّيأ  عو  اهااحض ؟ مه  نَمو  اجولونكتلا ، كلت  ةداس 
؟ انسفنأو انءانبأو ، انتاعمتجم ، اهب  لّختن  لا  ةقطلا  يغت  ع  ةماعلاو - 

***
 

ةسئرلا ةدحولا  ةثارولل ، ةساسألا  ةدحولا  جلا ،» : » ملعلا خــــرات  رافألا   رطخأو  ىوقأ  نم  ةدحاو  لقتسمو  روطت ، دالم ، ةصق  وه  باتلا  اذه 
.ةفا ةيحلا  تامولعملل 

، ةرذلا ةواسم : ماسقأ غ  ةثالث  هترطشف إ  نعلا ، نرقلا  ت  ةلزلزم  ةملع  رافأ  ثالث  ةمث  .لما  وب  رطخأ -  ةفصلا -  ەذه  ُتمدختسا  دقل 
اهتاح تأد  اهنم  ل  .نعلا  نرقلا  اهئاهب   لما  تقلأت  اهَّنل  قباس ، نرق  اهرئاش   ترهظ  اهنم  ل  .جلاو  ، byte تا )  ) ةئانثلا ةدحولاو 

نل .ةغللاو  ةساسلاو ، عمتجملاو ، ةفاقثلا ، وحت  
ً

ةثدحم  يلا -  باطخلا  ترطسو ع  كلذ  دع  تَّش  اهنل  ام ، اعون  درجم  لع  موهفم 
، ءانبلا ةنبل  ةئزجتلل -  ةلاق  ةدحو غ  اهنم  ّل  لّثمت  ذإ  وهفم conceptual ؛ رظانت  وه  رخآ ، ء  يأ  نم  أ  ثالثلا ، رافألا  مساحلا ب  رظانتلا 

.
2

ةجولويبلا تامولعملاو  ةثارولل  جلاو ، ةمقرلا ؛ تامولعملل  ( bit ت » » لا وأ   ) تالا ةداملل ؛ ةرذلا  ٍّلل أ : ةّساسألا -  ةّمظنتلا  ةدحولا 
ةوقلا نم  ردقلا  اذه  اددحت  رافألا  كلت  ضت ع  أ -  ء  نم  ةئزجتلل  ةلاق  ةدحو  رغصأ  ءلا  نوك  نأ  ةصاخلا -  ەذه  لعج  يذلا  امف 

يرو رغصألا  ءزجلا  كلذ  ف 
َ

مْه نإف  ث 
َ

َّم نمو  ره : وحن  اهتعبط ع  ترم 
َّ

ة اجولويبلاو  تامولعملاو ، ةداملا ، نأ  ةطسلا  ؛ ةاجإلا  ناطلسلاو ؟
يذلا قيمعلا  يويبلا  ضومغلا  ش إ  امنإ  وهف  ءازجألل ،» الإ  دوجو  ال  ءازجألا ، عمجم   «: » سفس سالاو   » رعاشلا بتك  امدنع  .للا  مهفل 

تامللا نم  يأ  ةنراقم  عم أ  لمحت  ةلمجلا  ّلظت  كلذ  عم  ةدح -  ةمل ع  ل  ةرفش  كف  الإ  ام  ةلمج  ةرفش  كف  عيطتس  كنإ ال  ةغللا : ي  
امدنع .هتانيج  مهف  وأ 

ً
كلع  لا ، نئالا  اذه  مهف  لجأ  نم  نل  عبطلا ، هتانيج ، نم  ثك  لا أ  نئالا  نإ  .تانيجلا  عم  لاحلا  اذكه  .ةدرفملا 

مظنت دعت  فوس  ةركفلا  نأ  روفلا  سدح ع  عساتلا ع ، نرقلا  تايعس  وألا   ةرملل  جلا  موهفم  زف » يد  وغه   » اجولويبلا ملاع  فداص 
عجرت املثمو  ...لماوعلا  نم  اس  للق  ددع  ب  اهل  ةفلتخم ال ح  لداتو  تافلوت  ةجن  وه  هلمأ  يوضعلا  ملاعلا   » .بطلا ملاعلل  انمهف 

«. ءاحألا ملاع  رهاوظ  ...فت  ل  تانيجلا ]  ] تادحولا كلت  قخت  نأ  ةجولويبلا  مولعلا  بج ع  تارذلاو ، تائجلا  ءاملاو إ  ءافلا 



عمل اذامل  ةداملا -  كولس  سفت  عيطتس  تنأو ال  .هتموظنم  لوح  ل  امامت ، ةددج  ةجولونكتو  ةملع  تاروصت  رفوت  جلاو  تالا ،» و« ةرذلا ،
 - ةساحلا تالمعلا  تادقعت  مهف  عيطتس  ام ال  .ةداملل  ةرذلا  ةعبطلا  داهشسالا  نود  نم  جسألا -  عم  جوردهلا  دحّتي  اذامل  بهذلا ؛
ءامخلا إ لوحتت  نأ  نكم  ال   » .ةنمقرملا تامولعملل  يويبلا  حــــلا  باعسا  نود  نم  تانابلا -  فلت  وأ  نختلا ، وأ  تامزراوخلا ، ةعبط 

لحتسملا نم  باتلا ، اذه  عفدأ   ام  هسفن ، لاونملا  عو  .ع  عساتلا  نرقلا  ءاملع  دحأ  بتك  اذكه  ةساسألا ،» اهتادحو  فاشا  دع  الإ  ءامك 
نم ةلا -  رادقألا  وأ  تاهلا ، وأ  قارعألا ، وأ  للعلا ، وأ  عاطلا ، وأ  تاكولسلا ، وأ  اجولوثالا ، وأ  روطتلا -  وأ  ةلخلاو  ةضعلا  اجولويبلا  مهف 

.راتعالا ع  وأ 
ً

جلا  موهفم  ذخأن  نأ  نود 
ةلنقلا عاخال  ةداملا ، بعالتلا  لالخ  نمو   ) ةداملا  manipulation بعالتلل ارو  يرذلا  ملعلا  مهف  نا  دقل  .انه  ّكحملا  ىرخأ ع  ةضق  ةَّمثو 

َ

ةلهذم  ةيجلا  ةرفشلل  ةَّقحلا  ةعبطلا  نأ  َّبت  دقو  .ظنلا  عطقنم  ةوقو  ةعاب  ةحلا  تانئالا  بعالتن  نأ  تانيجلل  انمهف  انل  حمس  دقل  ةّرذلا .)
: لوق بتك  ثأتلا ، عساو  تانيجلا  ملاع  ناغروم » ساموت   » .طقف ةدحاو  ةرفشو  ةثارولا ، انتامولعم  لمح  طقف  دحاو  ءيزج  كانه  اهتطاس :

لوانتم فاطملا ،  ةاهن  ةعبطلا ،  نوكت  نأ  لمأن   انلعج  ةطاسلا  نم  ةلهذملا  ةجردلا  ەذه  ةثارولا ع  نم  ةساسألا  بناوجلا  نأ  فاشا  »
«. امهو الإ  سل  اهزاغلو  اهضومغ  نع  لاق  ام  نأ  اددجم  تث  دقل  .انيدأ 

لخاد ةلصألا  اهتئب  نلو   راتخالا ، ببانأ  اهرِّوحنو   تانيجلا  سردن  هعم  دعن  مل  قمعلاو  دقعتلا  نم  ىوتسم  تانيجلل إ  انمهف  لصو  دقل 
نم فالآلا  تاع  ع  يوتحت  االخلا  لخاد  ةنوفدم  ةلط  ةطخ  لاه  تاغصلا - )  ) تاموسومورلا نكس  تانيجلا  نإ  .ةلا  االخلا 

نم نوعو  ةثالثو  نيدلاولا  دحأ  نم  نوعو  ةثالث  امجإ - 
ً

تاموسومورلا  ەذه  نم  نوعرأو  ةتس  مهيدل  لا  . 
3

لسالس اعم   ةلصتملا  تانيجلا 
، تانيجلا عيمج  فراعم  ةرئاد  هنأ  مونيجلا ع  ركف    ) مونيج ّس  لا  نئالا  اهلمح  لا  ةيجلا  تاملعتلا  نم  ةلماتملا  ةعومجملاو  .رخآلا 

ةداقلا تامولعملا  فوت 
ّ

ر فلأ ج  نعو  ةثالثو  نعو  دحاو  ام ب  يلا ع  مونيجلا  يوتح  عجارملاو .) تاملعتلاو ، اوحلاو ، شماوهلا ،
لمع فك  مهفن  انحصأ  ةبك ح  ةع  ةيجلا  تاجولونكتلا  ترّوطت  نخألا ، نيدقعلا  رادم  .مهتناصو ع  مهحالصو ، لا ، ءانبل  ةمزاللا 

تانيجلا كلت  ضع  رِّوحن  نأ  لاوحألا ، ضع  عيطتسو ،  .ةدقعملا  فئاظولا  كلت  زاجنإ  اهل  حيي  ام  ناملاو  نمزلا  تانيجلا   كلت  نم  ددعلا 
.هناك ّغتو  ةيحلا ، هفئاظوو  ناسإلا ، ةلاح  لَّدت  ث 

ُ
َّم نمو  اهفئاظو ، ّغنل  ادمع 

.ثك دعأ  وه  ام  اهزواجتي إ  ل  ملعلا ، تاحاس  دنع  فقوتي  تانيجلا ال  ملع  ثأت  لعج  ام  وه  بعالتلا -  سفتلا إ  نم  اددحت -  لاقتنالا  اذه 
وأ ةناسجلا  وأ  ةهلا  رحت  لختت  نأو  هعاط ، وأ  ، sexuality هتناسج وأ  ناسإلا  ةه  تانيجلا   ثأت  ةقط  مهف  لواحت  نأ  قراف ب  ةَّمث 

َ

ةركفلا امأ  ةرواجملا ، باصعألا  مولع  ماسقأ  مهءالمزو   سفنلا ، ملع  ماسقأ  ةذتاسألا   تلغش  امر  وألا  ةركفلا  .تانيجلا  رحت  قط  نع  عاطلا 
.اعمج انلغش  نأ  بجف  رطاخمو ، دوعو  نم  هلمحت  ام  ةناثلا ،

***
 

ةخألا عــرألا  تاونسلا  وه :  ەدصقأ  ام  .تامونيج  تهُو  تانئا  ةثارولا   صئاصخلا  يغت  ملعتت  تامونيج  تهُو  تانئا  ةَّمث 
َ

نآلا ، بتأ  انأو 
ةقدو ةمالس  نأ  ولو   ) ةمئادو ةدصق  ةروص  ةلا  تامونيجلا  يغتب  انل  حمس  تاجولونكت  انعخا  و2016  - اع 2012  ب  اهدحو - 
درفلل قتسملا  رَدَقلا  ؤبتلا  ةردقلا ع  تروطت  هسفن ، تقولا  صحلا .)  ميقتلا  ةجاح إ  لازت  كلت ال  ةمونيجلا » ةسدنهلا   » تاجولونكت

« ةءارق  » نآلا انرودقم  حبصأ  دقل  ةلوهجم .) لازت  تاجولونكتلا ال  كلتل  ةقحلا  ةبتلا  تاردقلا  نأ  ولو   ) لئاه وحن  ه ع  صاخلا  مونيجلا  لالخ  نم 
.طقف ماوعأ  ةعرأ  وأ  ةثالث  لق  ارَّوصتم  نك  مل  وحن  ةلا ع  تامونيجلا  ةاتك » و« ةلا ، تامونيجلا 

ەاجتا اشاط  اعافدنا  هش  ثدحلا  نيذه  عطاقت  نأ  ظحالت  ل  خــــراتلا ، وأ  ةفسلفلا ، وأ  ةجلا ، اجولويبلا  ةمدقتم   ةملع  ةجرد  جاتحت إ  ال 
زوحن نأ  روفو  ةعطق ،) تاوث  تالامتحا ال  ةغص  اذهب   ؤبتلا  اننامب  نا  نو  ح   ) مونيج ل  لعف  رَّفشملا  رَدَقلا  ةعبط  مهفن  نأ  روفف  .ةواه 

.ارذج اغت  غت  دق  انلقتسم  نوك  ةءافلا ،) رقتفتو إ  ةقهرم  تاجولونكتلا  كلت  تنا  نإ  ح   ) ادمع تالامتحالا  ەذه  يغتل  ةمزاللا  اجولونكتلا 
انتردق نإ  لوقأ  غلاأ ح  نظأ  الو  .عم  ال  ةمل  اهتعا  ، human ناسإ ةمل  ام  دقان  بتك  امل  هنإ  لوق  ةرم  تاذ  لوروأ » جروج   » بتك دقل 

«. ناسإلا  » عم نع  انروصت  ّغت  اهب  بعالتلاو  ةلا  تامونيجلا  مهف  ع 
انغو اجولويبلا -  ملعل  امظنم  أدم  جلا  رفوو  .ةقاطلاو  ةداملا  ةرطسلا ع  ةنامب  انغتو  ةثيدحلا -  ءافلا  ملعل  امظنم  أدم  ةرذلا  رفوت 
ةلزاغمو ظحلل ، افملا  بالقنالل  ةسوافلا  ةروطسألا  مئادلا ، باشلا  وحن  سلا   » نم جلا  خــــرات  .انرادقأو   انداسجأ  ةرطسلا ع  ةنامب 

طم وه  اذهو  .انب  صاخلا  لغشلا  للد  ةرفش  كف  ةغرلا   هسفن ، رْدَقلا  اضأ ، هف  نمتو  اذه .» اننرقل  ةمملا  لاملا  ناسإلا إ  لوصو  ةركف 
.ەذه انصق  سرفلا  

***
 

ماع ةَّفاروملا  ةسنلل  رومغم  ريد  ءالزالا ،  راهزأل  لدنِم »  » ةقدح أدن   .رات  هلمجم  يدلا   طخلاو  اعوضومو ، انمز  بترم  باتلا  اذه 
« نوراد  » ةظن عم  ةصقلا  عطاقتت  دوقع .) اهدع  الإ  رهظت  اهسفن ال  ج »  » ةمل  ) ناسلا اع    تخ  نأ  لق  «ج » لا فشُا  ثح  ، 1864



ةناسإلا روطت  عــــ  لجأ  نم  ةناسإلا  تانيجلا  بعالتلا   لمأ  مهودح  نيذلا  نامألاو ، لنإلا  حلصملا  بالأ  جلا  بلخ  .روطتلل 

، لاقتعالا جَّتت  ةعش ، براجت  رتل  ايجوي » » لا مدختس  ثح  تايعرألا ، ةزانلا   اناملأ  ةعورملا   اهتورذ  إ  ةركفلا  دعاصتت  .اهقاتعناو 

.امجلا مادعإلاو  محرلا ، لتقلاو  مقعتلاو ،
.ةيجلا تامولعملا  ردصم  هفصوب   DNA اندلا فَّرعو  .اجولويبلا  ةروث   نشدتل  ةناثلا  ةملاعلا  برحلا  بقع  تافاشالا  نم  ةلسلس  رهظت 

لصوتي مث  .ةفظولاو  لشلا  كمتب  ةاهنلا  موقت   تانتورب  ءانبل  ةئامك  لئاسر  رِّفش  تانيجلا  ةكنام : تاحلطصم  جلا  لمع »  » فصوو
ةنوقألا ةروصلا  نوجتو  داعألا ، الث  اندلا  له  إ  لنارف » دنيلازور  و« لو ،» سروم  و« كك ،» سسارف  و« نسطاو ،» سمج   » نم ل 

.فرحألا ةثالث  ةيجلا  ةرفشلا  ف 
ُ

ت دقل  .جودزملا  بلولل 
« ةاتك و« ةءارق »  » يأ تانيجلا -  خاستساو  يجلا ، لسلسلا  ددحت  تانيجلا : ملع  وحت  

ً
اثدحل  تايعسلا  ناجولونكت   ناروطت  أ  مث 

ببانأ اهب   بعالتلاو  ةحلا ، تانئالا  نم  تانيجلا  صالختسال  ةمدختسملا  تانقتلا  نم  ةعساو  ةفئاط  لمش  تانيجلا  خاستسا  ةراع   ) تانيجلا
مادختسا ةلا   تانيجلا  ءاملع  أدي  تاننامثلا ، ةح .)  االخ  لخاد  نئاجهلا  ەذه  نم  خسلا  يالم  جاتنو  ةيج ، نئاجه  قيلختو  راتخالا ،
ةطترملا تانيجلا  ددحت  ِّو  .لا  فُّلتلاو  نوتغننه ، ءاد  لثم  اهل ، ةطخ  مسرو  ضارمألا  ةطترملا  تانيجلا  ددحتل  تانقتلا  ەذه 

تخا صخش  يأ   ) ةطخ تارفط  لمحت  تنا  نإ  اهطاقسب  مهل  حمسو  ةنجألا ، صحف  نم  ءاآلا  نكم  تانيجلا ، ةرادإ  نم  ددج  ع  ضارمألا 
ناط نع  فشلل  ثم ،

ً
اهسفن ، تتخا  ةأرما  يأ  وأ  تمملا ،) هللا   ) ساس يات -  ءاد  وأ  لا ، فُّلتلا  وأ  نواد ، ةمزالتمل  مهتدالو  لق  هلافطأ 

ل  دعلا ، انلقتسم  ةصق  ەذه  تسل  .يجلا  سحتلاو  ةرادإلاو  صخشلا  ع  علا ، اذه  لعفلا  تلخد  اثلا ، وأ  لوألا  عنلا  نم  يدثلا 
(. اناح لعفلا   ةلصأتم 

اهتورذ غلتل  دوهجلا  ەذه  دعاصتتو  .ضرملا  اذهل  قمعأ  يج  مهف  ىدأ إ  ام  ناسإلا ، بصت  لا  تاناطلا  ةددع   ةيج  تارفط  تددُح  دقل 
لسلس نم  ةدوسم  ةخس   

ُ
ت دقو  .هل  ةطخ  عضوو  هلمأ  يلا  مونيجلا  عباتت  ددحتل  ود  عوم  وهو  يلا ،» مونيجلا  عوم   »

قلعتي امف  يوسلا »  » كولسلاو يلا  عنتلا  مهف  س إ  لا  تالواحملل  ماهلإ  ردصم  مونيجلا  عوم  لثم  ەرودو ، ماع 2001 . يلا  مونيجلا 
.تانيجلا

رودت  لا  ةلئسألا  مهأ  نم  ضعل  ةكم  تااجإ  رفوو  رعلا ،» ءاذلا  و« رعلا ، يمتلاو  قرِعلا ، ةقلعتملا  تااطخلا  جلا  وزغ  ءانثألا ، ەذه   
رودت  لا  ةلئسألا  أ  نم  اضع  بلقلا  بص   ث 

ُ
َّم نمو  راتخالاو ، ةهلاو ، ةناسجلل ، انمهف  مظنت  دع  هنإ  .ةفاقثلاو  ةساسلا  انملاوع 

.
4

احاحلإ ةصخشلا  انملاوع 
دقف  . ةسلا  ادرجم  ارمأ  سل  ةثارولا  لقث  نإ  .ممح  خــــرات  ةاغلل -  ةصخش  ةصق  اضأ  باتلا  نل  صصقلا ، كلت  نم  ل  لخاد  صصق  ةمث 

، ثحاو مِلاعك ، يكفت  مهتاتيمو ع  مهتاويح  هتفلخ  يذلا  رثألا  نل  اتل .»  » ةلقع  ةحصم  ازجتحم   وم  لازي  الو  وغاجو ، شجار  تام 
ةثارولا ركفأ   نأ  نود  نم  دشار  صخشك  اح  موي   رم  دا  ال  ذإ  ەروصتأ ، نأ  سوب  نا  اّمم  اثك  زواجتي  بأو ، نباو ، ببطو ، خرؤمو ،

.ةلئاعلاو

تعفادو اهلافطأ  فعضأ  تضتحا  اهنل  ثوروملا ، نزحلا  نم  أ  رمعت -  نأ  اهنامب  نك  ملو  رِّمعت -  مل  اهنإ  .دجل  نيدم  نإف  كلذ ، نم  مهألاو 
، متن ةمحرب  ةالصلا : زواجتي  ء  ةثارولا  تاكن  مامأ  تدمص  اهنل  خــــراتلا -  تاكن  مامأ  تَدمص  اهتبالص ، .ءاقألا  ةدارإ  ةهجاوم  هنع  

.باتلا اذه  يدهأ  اهيلو ، .اهب  يدتقن  نأ  اهدافحأ ، انفصوب 



« بئاغلا ةثارولا  ملع   » لوألا مسقلا 
 

تانيجلا فاشا  ةداعو  فاشا 
 

(1935 - 1865)
 

ارك ح لازي  ال  ةلمعلا ، ضارغألا  ّشل  يذلا  اجولوونألاو ، اجولويبلا  ارأل  مخاتملا  ةفرعملل  ركِلا  مجنملا  اذه  بئاغلا ، ملعلا  اذه  ةثارولا ، ملع 
ةعانصلاو ةنقتلا  مولعلا  عيمج  ءافلاو ، ءاملا  مولع  عيمج  ةنراقم  فاعضأ  ةع  ةلل  مهأ  ةطاس ، ل  وه ، نوطالفأ ، ماأ  نا   ام  نآلا 

.دع امف  فشُتس  وأ  لق  نم  تفشُا  لا 
« نكتلا روط  ناسإلا   ، » زلو .ج  .ه  - 

 

تحصأ اهنإ  لوقلا  عيطتسأ  نل  فرعأ ، امف م ، كلذك  نكت  مل  نونجلأ : .ةثارو  تسل  ةداحلا  ةرعشقلا  نإ  كسفنب  تلق  كنل  معن ، كاج :
.ءاشألا ةعئار ع  تانسحت  ض  ام  امئاد  ملعلا  .نآلا  كلذك 

« اداج نوكت  نأ  ةمهأ  ، » دلاو راسوأ  - 
 
 



ةرَّوسملا ةقدحلا 
 

، ةكئاشلا ةلضعملا  كلت  اوعرعرتو   اوأش  مهنظأ  .ةساردلا  عضوم  ءانثسا  هل  ةساردلا  عضوم  نومهف  اصوصخ ، ةثارولا ، ةلط 
.هنوسرد ام  ءارو  لاؤسلا  ءانثسا  ء  ل  اوسرد  مهنأ  عم  .اهتياهن  لوصولا إ  نود  نم  اقح  اهوفشكتساو 

«. ىرخأ روو  ايجويلا  ، » نوتسش .ك  .غ  - 
 

.كملعتف ضرألا  مل 
بويأ 12:8» رفس  - »

 

افرت فورظ أ  نورّمذتي -   اوحصأ  ام  لق -  نم  اوشاعف  طسغوأ » سدقلا  ةخأ   » ناهر امأ  .تاهارلل  اصصخم  لصألا  ريدلا   نا 
ةنيدملا تنا  ةناملألا .) نورب » ، » ةكشلا ونرب »  )» ةطسورقلا ونرب »  » ةنيدم بلق  لت   ةمق  بك ع  يرجح  ريد  لخاد  ةحسفلا  فرغلا   

نل .لفسألا  جورملاو  عرازملا  نم  حَّطسملا  دادتمالا  ع  ةنم  مث  وأ ،
ً

ردحنملا  ع  ةجردتم  نورق ، ةعرأ  ىدم  ع  مهلوح  نم  تعسوت  دق 
طسو ضرألا   نم  ةعقلا  كلت  نأ  روطامإلا  نم  ةح  رماوأ  تءاجو  ةنس 1783 . اثلا » فزوج   » روطامإلا ىدل  مهتوظح  اودقف  ةوخإلا » »

مهرارطضا إ لحلا  ناوه  نم  دازو  ةمدقلا ،» ونرب   » لتلا  لفسأ  عادتم  له  ناهرلا إ  حــــزأ  اذكهو  مهل -  صصخت  نأ  نم  اثك  نمثأ  ةنيدملا 
تانو شاشحلا ، اهوزغت  ضرألاو  بطرلا ، طالملل  ةضماغلا  ةناويحلا  حئاورلا  حضنت  ءاهبألا  تنا  .ءاسلل  صأ 

ً
ةصصخم  تنا  ناسم  شعلا  

 - نجس لثم  درجأو  موحللا  ظفح  فرغ  لثم  ادرا  نا  يذلا  عبارلا ع -  نرقلا  عجري إ  يذلا  بملا  ةدحولا   ةنلا  تناو  .باشعألاو  قيلعلا ،
.دارفنا كفتلاو ع  ەتلا  ناهرلل  نكم  نا  ثح  لط ، رممو  ةجح ، تاجردو  ةللظ ، راجشأ  اهب  ةعم  ةقدح 

نم بتكم  تالواط  اهوزهج  ةعلاطملل  ةعاق  اهب  اوقحلأو  اثلا ، قباطلا  ةتكم   اوددجف  .لالغتسا  لضفأ  ددجلا  ماقملا  ةوخألا  لغتسا 
كلفلاو اجولويجلاو ، بطلا ، خــــراتلا  لامعألا   ثدحأ  مضت  باتك ، فالآ  ةع  وحن  نم  ةمانتم  ةعومجمو  حيباصملا ، ضعو  رنصلا ، بشخ 

(. ملاعلا لإلا   ماظنلا  تاآ  نم  ىرخأ  ةآ  هفصوب  ملعلا  اوقنتعا  ل  ملعلا ؛ انم  مظعمو  نيدلا  اضقانت ب  نوييطسغوألا  َري  مل  ظحلا ، نسحل  )
ناسلا  ةماقإل  اد ، شخ  ثاثأ  تثأو  ةدحاو ، ةفرغ  نم  عماوص  تصصُخو  .ماعطلل  ةبقم  ةعاق  هقوف  اوأشأو  لفسألا ، ذنلل  اوبق  اورفح 

.اثلا قباطلا 
برقأو رظنلا ، صق  حمالملا ، داج  ةماقلا  صق  نا  .حالفلا  نم  نثال  نبا  الس ،»  » نم باش  ريدلا  قحتلا  ماع 1843 ، رتأ   

، انكسم ريدلا  هل  فو 
َّ

َر .ةرطفلا  اعرازمو  هد ، مادختسا  ارهامو   يركفلا ، لوضفلا  عتمتي  نا  هنل  ةناحورلا -  ةاحلا  لق 
ً

امامتها  ىدأ  .ةنادلل 

«. لدنِم ناهوي  روغغ   » ەوغ إ ةوخإلا  نل  ناهوي ،»  » همسا نا  ماع 1847 . سطسغأ  انها  6  مِّسُرو  .ملعتلاو  ةعلاطملل  انامو 
لدنم ح  ةتونهلا ، هتت  راطإ  و  ماع 1845 ، .اعقوتم   انتور  تحصأف  ريدلا  بردتملا   باشلا  نهالا  ةاح  ترقتسا  ام  ناع 

تحسا لا  ةبعشلا  تاروثلا  كلت  ماع 1848  - ةنتف  هلع  ترم  ونرب .»  » توهاللا » ةل   » ةعبطلا  مولعلاو  خــــراتلاو ، توهاللا ، وصف  
ً

لدنم تاونس  نك   مل  .دع  نم  دَّدرت  دعر  لثم  مارلا ، رورم  ةيدلاو -  ةساسلاو  ةعامتجالا  مظنلا  تلقو  اسمنلاو ، اناملأو ، كرامندلاو ، اسرف ،
املم ًجر  مهرعاشم -  ارو  نخآلا  مح  ارباثم ، اطضنم ، نا  .اقحال  رهظ  فوس  يذلا  يروثلا  ِملاعلا  كلذ  نم  صص  ْوأ  وي  ام  وألا 

ەؤاسؤر ههبن  حو  .ةساردلا  لوصفلا  سرادلا   ةعق  رامتعا  لهاجت  وه  ودي ، امف  ةطلسلل ، دحولا  هدحت  نا  .ناهر  حسُم  لاجر   طسو  نا 
.بدأ ل  عاصنا  كلذل ،

ءاح هلع  رطس   » يذلا لدنِم ، نا  .هتفظو  اعم   عيمجلا ، ةداهش  نا ، ونرب .»  » ةشربأ  نها  لمعلا  لدنم  أد  ماع 1848 ، فص   
لمتح اصعو ال  نها ، ماهلإلا  إ  رقتفو  ةشربألا ،) ءانبأ  مظعم  ةغل   ) ةكشلا ةغللا  ناسللا   دوقعم  ريدلا ، سئر  فصو  ّدح  صعتسم ،»

، ةعبطلا مولعلاو  تاضالا ، سردتل  ةفظول  مَّدقت  ةلاثم : بوره  ةطخ  عضو  ماعلا ، كلذ  نم  قحال  تقو  .ءارقفلا و  طسو  لمعلل  طاعلا  ءبعلا 
لدنم نأ  تفرع  ةسردملاف  .ط  ةمث  نا  نلو  ريدلا -  نم  ةطس  ةعفَد  لدنم ، راتخالا ع  عقو  ةناثلا .» مانس  ةسردم   » ةنانويلا  ئدامو 

.ةناثلا ةسردملا  ِّردمل  ةعبطلا  مولعلا  سر   ناحتما  زاتجا  هنم  تلط  اسردم ، ەراتعا  بردت  يأ  قلتي  مل 
صوصخلا  هجو  ع  رزم  ءادأ  بسر -  ونرب .»  » ناحتمالا  نم  ةحتلا  ةخسلا  فهلتملا  لدنم  ىَّدأ  ماع 1850 ، عير  رخاوأ   

ةكهنم ةراح  ةجوم  طسو  ويلوي ، و 20  ةشّوشمو .)» ةلحاق   » اهنأ اهاإ  افصاو  عضوملا  نع  لدنم  ةاتك  نم  ححصملا  دحأ  تشا   ) اجولويجلا
كلت .ةعبطلا  مولعلا  َتخُل   هنحتمم  مامأ  فقو  سطسغأ ، .ناحتمالا  16  نم  يوفشلا  ءزجلا  ةدأتل  انيف  إ  ونرب »  » نم رفاس  اسمنلا ، ت 

اعخمو افانصأ ، افذاح  بعو -  صقان  فصت  ماظن  هملق  طخ  اهفنصو ، تايدثلا  فص  نأ  لِئُس  حف  .اجولويبلا  ارط -   أوسأ  ەؤادأ  نا  ةرملا ،
تاحلطصملا نع  ائش  فرع  حشرملا ال  نأ  ودي   » لوق هنحتمم  دحأ  بتك  دقو  .لافألا  عم  رزانخلاو  سدانقلا ، عم  رغنلا  تاناويح  اعماج  ىرخأ ،

.ةناث لدنم  بسرو  ةجهنملا .» تاحلطصملا  بنجتو  ةناملألا ، ةماعلا  تاناويحلا  ل  س  وهف  ةنقتلا ،
ملعت إ  جاتحسف  سردتلا ، لدنمل  حمسُس  نا  اذإ  احضاو : نحتمملا  مح  نا  .هناحتما  جئاتب  ونرب »  » إ لدنم  داع  سطسغأ ،  
ةجرد إ  اعس  انيف  ةعماج  إ  لدنم  مدقت  .ةرَّوسملا  هتقدح  وأ  ريدلا ، ةتكم  ەرفوت  نأ  نكم  امم  امدقت  أ  بردت  ةعبطلا -  مولعلا  اضإ  



.لدنم قو 
ُ

ل تاءاجرو ؛ تااطخ  ريدلا  لَّخدتو  .ةعبطلا  مولعلا  ةملع  
تالشمو اجولويبلا -  عم  لدنم  تالشم  أدس  انه ، .ةعماجلا  ةّساردلا  هلوصف  لّجس   راطقلا   لدنِم  ّلقتسا  ماع 1851 ، ءاتش   

.لدنم عم  اجولويبلا 
***

 

طسو ةنوفدملا  مورلا  عرازمو  ةعارزلا  ارألا  ءاتشلا -  ةشحولا   ةددش  ضارأ  هقط ع  قش  انيف  إ  ونرب »  » نم هجتملا  لللا  راطق 
عطق .ةلاحلا  سولا  اوروأ  ةمتع  ةلم  رخآل  نم ح  رهظت  لا  ةفلا  تويبلا  ةقرزلا ، ةحاش  اقورع  تراصف  تدمجت  لا  تاونقلا  جلثلا ،
عــرأ وحن  اهلوط  ةلحر  م - 

ً
عس  نع  دت  ةفاسم ال  اهنإ  .لا  رم  بوناد »  » لا رئازج  رهظت  دمجتم : فصن  ةكرحلا ، دل  ضرألا ، ااث »  » رهن

.رخآ نوك  ظقسا   هنأ  لدنمل  اد  هلوصو ، ةحص  نل  .لدنم  نمز  تاعاس  
عراش ةفلخلا   ةقزألا  دحأ  هف  مق  يذلا  للا  نم  بسحف  لامأ  ةعض  دع  ع  ةعماجلا ، .اح   انوحشم ، اخاص ، ملعلا  نا  انيف ،  

ناسك  » د ع  سَّردت  ءافلا  تنا  ونرب .»  » سامح  ل  هلإ  س  دق  نا  يذلا  يركفلا  دمعتلا  برج  لدنم  أد  هساش ،» ندلافنإ  »
فحن  لجر  وهو  رلود ، نا  ماع 1842 ، .لدنمل   ةودقلاو  ملعملاو ، دشرملا ، ةاثم  اقحال  حبص  فوس  يذلا  للجلا  يواسمنلا  ملاعلا  رلود ،»
دمتعت ع امنو  ةتباث ، تسل  ءوضلا ) نول  وأ   ) توصلا ةدح  نأ  عفدل  الا  لالدتسالا  مدختسا  دق  عذال ، اف  سح  عتمتي  ەرمع ، نم  ثالثلا 

يذلا توصلا  امنب  عأ ، ةّدِح  لِّجسو  اطوغضم  حبصس  ام  عمتسم  ەاجتا  ةع  م  ردصم  نم  ثعنملا  توصلاف  .هتعو  دصارلا  عقوم 
اناولأ لجس  نأ  هسفن ، حاصملا  نم  ثعنملا  هسفن ، ءوضلل  نكم  فك  ذإ  هتظنب : نوكشملا  أزهتسا  .هتَّدِح  تضفخنا  دقو  عمسُس  ادع  م 

عافدنا عم  ةدحاو  ةمغن  فزع  مالالا  مهنم  بلطو  قاوبألا  زاع  نم  ةقرف  اراطق  رلود  لَّمح  ماع 1845 ، نل   نيدهاشملا ؟ فالتخا  ةفلتخم 
ةدح لقأ  ةمغنو  بق ، وهو  ةدح  ةمغن أ  راطقلا  نم  ثعت  تنا  ثح  قدصم ، نوعمتس غ  فصرلا  روهمجلا ع  فقو  .مامألا  راطقلا إ 

.ادع م  وهو 
نيدهاشملل ةسلا  ةهيدلل  ةفلاخم  ناوقلا  كلت  تنا  نو  ح  ةعبطو -  ةماع  ناوقل  اقفَو  دّدحتي  ءوضلاو  توصلا  كولس  نأ  رلود  عفد 

ةددش ةعبط  ناوقل  ةجن  ملاعلا   ةدقعملاو   ةشوشملا  رهاوظلا  ل  نأ  دجتس  صرح ، ترظن  اذإ  ةققحلا ، .يداعلا   عمتسملا  وأ 
 - لاعتفالا ةددش  ةجت  جاتحن إ  ناحألا ، بلغأ  نل   .ةعبطلا  ناوقلا  ەذه  باعسا  اناردو  انسدح  انل  حمس  دق  رخآل ، نم ح  .ماظنلا 

.اهنهنو ناوقلا  ەذه  مهفن  ل  قاوبألا -  زاع  نم  ةعومجم  عم  راطق  لمحت 
ةلفاح ةب  ةقدح  لثم  هتساردل ، اسألا  عضوملا  اجولويبلا ، ملع  هل  اد  ذإ  .هتطحأ  ام  رْدَق  لدنم  َّبل  تلخ  رلود  براجتو  هارب 
بتُرلا نم  ةرفو  ىرحألا  وأ  -  order ماظنلا نم  ةرفو  كانه  نأ  ودي  نا  حطسلا ، .ةجهنملا ع  عتمتت  ةمظنم  ئدام  يأ  إ  رقتفت  شاشحلا ،
ةعرف تائف  مث   ةساسأ ، تائف  ةحلا ،  تانئالا  ل  فصتل  ةهسملا  ةلواحملا  فصتلا ، وه  اجولويبلا  دئاسلا   ماظنلا  نا  . Orders

سوييل » لرا   » يدسلا تانلا  ملاع  اهعدتبا  لا  تائفلا ، ەذه  نل  .عاونأو  سانجأو ، تالئاعو ، بتُرو ، فئاوطو ، بعشو ، كلامم ، ةزيامتم :
مل هنل  ضرألا ، حطس  ةحلا ع  تانئالا  فصت  ةقط  فص  ماظنلا  نا  .ةكنام  تسلو  ةصلاخ ، ةفصو  تنا  نماثلا ع ، نرقلا  فصتنم 
وأ اهتاث  ظفاح ع  يذلا  ام  ةقطلا ؟ كلتب  ةحلا  تانئالا  تفنُص  اذامل  لأس ، نأ  اجولويبلا  سرادل  نكم  اذكهو ، .اهمظنتل  اقطنم  ادنس  ُزع 

؟ هَهيش ُهشلا  ُدل  فك ، وأ  اذامل ، ةثارولا ؟ ةلآ  ام  سدانق ؟ رغنلا إ  تاناويح  وأ  رزانخ ، لوحتلا إ  نم  لافألا  عنم  يذلا  ام  اهتمادتسا :
***

 

شاع يذلا  احورلا -  فصنو  مِلاعلا ، فصن  انويلا -  ثحالا  سروغاثيف ، مَّدقو  .ةلما  نورقل  ةفسالفلاو  ءاملعلا  لا  هشلا »  » ةلأسم تلغش 
نأ سروغاثيف ؛ ةظن  ةصالخو  .مهئانبأو  ءاآلا  ب  هاشلا  حل  وبق 

ً
اهعسوأو  تاظنلا  وأ  نم  ةدحاو  م ، .ق  ماع 530  وحن  وتورك »  »

لجرلا دسج  لخاد  فافتلالا  لالخ  نم  هتامولعم  يونملا  لئاسلا  عمجو  ذلل 
َّ

.رك يونملا  لئاسلا  لخاد  صأ 
ً

ةلومحم  هاشلا )»  )» ةثارولا تامولعملا 
ةاح رادم  عو  ارج .) ملهو  اهلوط ، ماظعلاو  اهسملم ، ةلاو  امهنول ، نامهس  نانيعلا   ) هئاضعأ نم  وضع  ل  نم  ةضماغ  ةرخأ  صاصتماو 

.تاذلل ةرَّطقم  ةصالخ  دسجلا -  ءاضعأ  نم  وضع  لل  ةكرحتم  ةتكم  لوحتو إ  هنم  جضني  لجرلا ،
نأ روفو  .عامجلا  ءانثأ  نألا  دسج  ت إ 

ُ
لقن ثأتلا - » غلا  و« يونم »  » عت ةقرافملل   seminal ةملو ثأتلا -  ةغلا  ةتاذلا  تامولعملا  ەذه 

لسانتلا ةلمع  نإف  سروغاثيف ، بسح  اذكهو ، .مألا  نم  اهيلع  لصح  لا  ةذغتلا  نج ع  إ  وحتم 
ً

جضنلا  أدي   محرلا ، إ  ملا  لخد 
رفوي امنب  نجلا ، قلخل  ةهوجلا  تامولعملا  رفوي  بألاف  .ةأرملاو  لجرلا  راودألل ب  احضاو  امسقت  نَّمضتت  ىرخأ ) جاتنإ  ةلمع  ّيأ  نأش  اهنأش  )

ادأت ع ، spermism ةنملا » ةظنلا   » رمألا ةاهن  ةظنلا   تمس  دقو  .لفط  إ  لوحتت  نأ  تانابلا  كلت  عيطتس  ةذغتلا ح  مألا  محر 
.ةفا نجلا  تافص  ددحت  ملل   يزكرملا  رودلا 

نم ةدحاو  مدقتل  بغلا  قطنملا  اذه  سولخسإ »  » ملا فلؤملا  مدختسا  سروغاثيف ، ةافو  نم  دوقع  ةعض  دع  م.ق ، ماع 458   
«، ستسروأ  » ةماحم لوح  ناسحإلا ،» تاَّر   » سويلخسإ ةحمل  ةسئرلا  ةمتلا  رودت  .مألا  لتق  نع  عافدلل  خــــراتلا  ةنوناقلا   ججحلا  برغأ 

تار  » امأ  .ةعاش  الخألا  ذوذشلا  لاعفأ  دشأ  نم  ادحاو  دع  مألا  لتق  نا  تافاقثلا ، مظعم  اسمتيل .»  ، » هّمأ لتق  هنأل  سوغرأ ،»  » مأ



ال هنع ، ةغ  ستسروأ »  » مأ نأ  عفد  ذإ  ةركتبم : ةعفارم  لتقلا ، ةمهتب  هتماحم  ستسروأ »   » لثمتل تخا  يذلا  ولوبأ ، مِّدقف  ناسحإلا ،»
لحلا ةئاذغلا ع  داوملا  رِّطق  يدرو  نقَح  سك  هشأ  ةلَّجم ، ة  ةنضاح  نم  تسل أ  حلا  ةأرملا  نأ  ولوبأ  جتحو  .ةلص  امهنب  عمجت 

فطاعتم فلحم  سلجم  مامأ  ولوبأ  لوقو  هشلا .»  » يونملا هلئاس  لمح  يذلا  بألا ، وهف  لا  لل  قحلا  بِجنُملا  امأ  .اهلفط  لخاد  يلا إ 
 - بغلل بغلا  ام  هل -  اّمأ   .دلاولا  وه  بألا  .اثيدح  ةسورغملا  ةرذلا ، ةاعر  الإ  لعفت  اهنإ ال  .لفطلا  لمح  يذلا  مألا  محر  اققح  ادلاو  سل  »

«. ةاحلا ةموثرج  زانتا  الإ  لعفت  الف 
عاتأ جعزأ  هنأ  ودي  ال  اهمحر -  ةلوألا   ةئشتلا »  » رفوت نألاو  ةعبطلا »  » ل رفوي  ذلا 

ّ
رك كلت -  ةثارولا  ةّظن  حضاولا   توافتلا  كلذ 

ةنامإ تاثلثملا -  ةظن  ملعت  دق  سروغاثيف  نا  .تاثلثملل  ةضماغلا  ةسدنهلا  سووهم  نويسروغاثيفلا  نا  .اضرُم  ەودجو  امر  ل  سروغاثيف ؛
تطترا ةظنلا  نل  .يلالا  وأ  دونهلا  ةسدنهلا  ءاملع  نم  نخآلا -  علضلا  لوط  نم  اضار  ةوازلا  مئاق  ثلثملا  نم  ثلاثلا  علضلا  لوط  جاتنسا 

« تامغانتلا  - » ةلا ةضالا  طامنألا  ەذه  لثم  نأ  تاثإل  اهنومدق  هالط  ناو  ةسروغاثيفلا ،) ةظنلا  س  تحصأو   ) مصفني اطاترا ال  همسا 
قبطني ثلثملا  مغانت  نأ  نويسروغاثيفلا  عفد  ةثلثم ، تاسدع  ملاعلا ع  ةؤر  لجأ  نم  دهجلا  لذ  قاس  .ةعبطلا و  نام   ل  دَّصت   ةنما  - 

طانسا نكم  املثمو  .نادلاولا  امهلثم  نيذللا  طخلل  ولويبلا  رتولا  ثلاثلا -  علضلا  وه  لفطلاو  نالقتسم  ناعلض  بألاو  مألا  .ةثارولا  اضأ ع 
امهمدق نيذللا  ماهسإلا  نم  لفطلا  طانسا  نكم  ةمراص ، ةضار  ةلداعم  مادختسا  نخآلا  علضلا  نم  اباسح  ثلثملا  نم  ثلاثلا  علضلا 

.مألا نم  ةئشتلاو  بألا  نم  ةعبطلا  ەادلاو :
« ةروهمجلا  » ةغوارم  عطاقملا  نم أ  دحاو  .هشلا و  اذهب  م.ق ، ةنس 380  بتك  وهو  نوطالفأ ، ُتفا  سروغاثيف ، ةافو  نم  نرق  دع 

لقألا ع  عاطتسملا ، نوكسف   مهيدلاول ، ةباسح  تاطانسا  لافطألا  نا  اذإ  هنأ  نوطالفأ  عفد  سروغاثيف -  نم  ائزج ، راعتسم ، عطقم  وهو  - 
ةسحم تاقوأ  نولساني   تاهمأو  ءاآل  ةلاثم  تافلوت  نم  يلاثم  لافطأ  طانسا  نامإلا  حبصس  ةلداعملا : ءالسالا ع  أدملا ، ثح  نم 

عيطتس ةداشرإلا ، اهتافلوت  لعفت  مث  ةظنلا  لافقأ  ضف  قط  نع  ت 
ُ

.فَّرع نأ  الإ  رظتت  نكت  ملو  ةثارولل ؛ ةظن » دوجو ل« ةَّمث 
َ

نا  .ةلاثم  ةقط 
مرومأ ءالوأ  نوك  امدنعف  : » دادعألا ملع  ةمئاقلا ع  ةمجنتلا  ايجوي » » لا نم  عنل  نانعلا  قلط  ام  وهو  لافطألا -  حلصأ  جاتنإ  نامض  عمتجم  يأ 

امأ .نوطالفأ  صلَخ  ام  علاطلا ،» نسح  الو  ةماسولا  لفطلا ال  عتمتي  نل  مسوملا ، جراخ  اهسعو  سورعلا  نوعمجو ب  ةدالولا ، ناوق  لهاج 
كلت ىوس  لقتسملا  دقعنت   الأ  نامض  ةدالولا ،» نوناق   » ةرفش كف  دع  ةبخنلا ، ةماحلا  ةقطلا  رومألا ، ءالوأ  عيطتسف  هتروهمج ،  

.ةيجلا اتويلل  ةجن  ةساس  اتوي  رَّوطتت  فوس  مث  نمو  علاطلا .» ةنسح   » ةمغانتملا تاداحتالا 
***

 

اصن وطسرأ  نك  مل  .هنم  وحن  ع  ةثارولل  سروغاثيف  ةّظن  كف  وطسرأ   لقع  لثم  للحتلا  اعرا   امساح  قع 
ً

رمألا  بلطت 
مادختسا ةنملا » ةظنلا   » تالشمو اازم  للح  قلطنا  اذكهو  .ةظنلا  ءانبل  ةدعاقك  للدلا  مادختسا  كلذ ، عم  نمآ ، هنل  ءاسلل ، اسمحتم 
تانيجلل اسسأت  اصن  تاناويحلا ،» نُّوكت   » ناونع ةزجوم  ةحورطأ  اهيلإ ،  لّصوت  لا  ةجنلا  حبصت  فوسلو  .ءاحألا  ملاع  نم  ةجت  تاناب 

.ةساسلا ةفسلفلل  اسسأت  اصن  نوطالفأ  ةروهمج »  » تنا ام  امامت  ةلا 
حمالم نوثري  دق  لافطألا  نأ  هتنطف ، ظحالو ، .يونملا  هناويح  وأ  لجرلا  ةح  م  ةروص  ةلومحم  ةثارولا  نأ  ةلئاقلا  ةركفلا  وطسرأ  ضفر 
دواعتو لج  تختف   اجأ ،

ً
َّختت  نأ  ح -  نكم -  حمالملا  كلت  نأو  مهدادجأو ،) مهئاآ  نم  حمالم  نوثري  ام  امامت   ) مهتادجو مهتاهمأ  نم 

عألاو جعألا  نم  جعألا  نوك  املثم  امامت  .نونوك  هوشملا  نم ] ةرذ   ] هوشملا تاهمألاو ] ءاآلا   ] نمو : » لوق بتكو  .اتلا  لجلا  روهظلا  
دق حمالملا  كلت  ضعو  .بودنلاو  تامروتلا  لثم  ةقلِخ  تامالع  نوزوحف  ةعبطلل ، ةداضملا  حمالملا  الاغ   نوهباشي  مهف  امومعو ، عألا ، نم 

ةروص امنإ  دفحلا ، ادَّوسم   هسفن  عضوملا  دجن  اننل  اهنود ، نم  هنبا  دلُوو  هعارذ  ةمحو ع  هدل  اصخش  ثم 
ً

دجنف  لاجأ :]  ] ةثالث تلقتنا ع 
فنأ دفحلا  دلوي  نأ  نكم  كلذك .» تحصأ  ةدفحلا  نل  ةيثإ ، ةنبالا  حبصت  ملو  ايثإ ؛ نم  لجر  عم  انزلا  ةأرما  تفقا  ةلقص ،›  › ...ةشغم 

ةثارولل سروغاثيف  ططخمل  اقفو  العف  اهسفت  لحتس  لا  ةرهاظلا  و  نيدلاولا -  نم  يأ  حململا   كلذ  رهظ  نأ  نود  نمو  اهت ، نول  وأ  هتدج 
.ةصلاخلا ةبألا 

دسجلا لخاد  نارودلا  قط  نع  ةثارولا  تامولعملا  عمج  يونملا  لئاسلا  نإ  لوقت  لا  سروغاثيفل ، ةلاوجلا » ةتكملا   » ةركف وطسرأ  ىدحت 
«، يدامرلا رعشلا  وأ  ةحللا  لثم  ةنيعم ، تافص  مهيلع  رهظت  نأ  لق  نوبجني  لاجرلا   » .هئاضعأ نم  وضع  ل  نم  ة  تاملعت »  » لوصحلاو ع

سل ةثارولا  ع  لوقنملا  حململا  نأ  دجن  رخآل ، نم ح  .مهلافطأ  إ  حمالملا  كلت  نوررم  مهف  كلذ  عمو  هتص -  نسح  وطسرأ  بتك  اذكه 
نكم ال  صأ - 

ً
ةدام  و غ  صئاصخلا -  كلت  لثم  نأ  وطسرأ  عفد  .ةلقعلا  ةلاحلا  وأ  غارفلا ، قيدحتلا   ةقط  وأ  ثم ،

ً
ةشملا ، صأ :

ً
انامسج 

ف نأ  نكم  ططخملا ال  اذه  نأ  ةهاد : ججحلا  أ  سروغاثيف  ططخم  مجاه  احوضو ، ألا  امرو  اخأو ، .ملا  ةدام   ةروص  دسجتت  نأ 
كلت نم  اأ  نأ  هتبا ، ح  ةصاخلا  ةباجنإلا » ءاضعألا   » جاتنإل تاملعتلا  صتم »  » نأ بألا  مل  نكم  فك  وطسرأ : لءاس  ذإ  .نألا  حــــ 

.ةلسانتلا ءاضعألا  ةمهأ : اهأ  ءانثسا  لسانتلا  انم  ل  ِّفت  نأ  سروغاثيف  ةظن  عيطتس  بألا ؟ دسج  نم  نام  ّيأ  رهظت   ءاضعألا ال 
 - نجلل ةلعفلا  ةداملا  نمهس   روكذلا ، نأش  نهنأش  ثانإلا ، تنا  امر  اهنمز : لهذم   وحن  ةلادار ع  تنا  ةلد  ةظن  وطسرأ  مَّدق 



ذلا
َّ

رك ماهسإ  قلطأ ع  ةلثمألا ، بل  وطسرأ  دهاج  ذو  .نألاو  ذلا 
َّ

رك ءاضعأ  نم  ةلداتم  تاماهسب  نجلا  لشي  امرو  .يوثنألا  ملا  نم  عن 
ءانثأ عفلا  يداملا  لداتلا  نا  .ةثيدحلا  تاحلطصملا  ةرفش ، ةمولعم -  وأ  ةملعت ، امنو  افرح ، ارحت  انه ، ةكرحلا ،» أدم   » نك مل  ةكرحلا .» أدم  »

.ةلاسر امنو  ةدام ، نك  مل  ةأرملا  لجرلا إ  نم  لقتي  امو  ةمهملا ؛ رمألا ،  عقاو  ةداملا ،  نكت  مل  .اضومغو  اماهبإ  لداتل أ  لد  درجم  عامجلا 
نم يدام  ءزج  جخ  املثم ال   » امامت .لفط  ءانبل  تاملعتلا  لجرلا  لمح م  بشخلا ، نم  ةعطق  راجنلا ع  لمع  لثم  وأ  بمل ، ةرامعم  ةطخ  لثم 

، وحنلا اذه  ...اهئشي ع  لا  ةكرحلا  قط  ةداملا  هنم إ  نالقنُي  لشلاو  ةئيهلا  نل   » وطسرأ بتك  ام  هلع ،» لمع  يذلا  بشخلا  راجنلا إ 
«. ةادأ ملا  ةعبطلا )  ) لغتس

ةاحلا ةدام  بملل : ةسلا  طالملا  وأ  راجنلل ، ةسلا  بشخلا  نجلا -  ةلعفلا   ماخلا  ةداملا  مهاسف  ضقنلا ، ع  نألا ، م  امأ 
اذه ودي  دق   ) فط

ً
هنم  تحنيف  ضحلا  مد  ذلا ع 

َّ
رك لمع م  ذإ  .ضحلا  مد  ثانإلا   اهرفوت  لا  ةلعفلا  ةداملا  نأ  وطسرأ  عفدو  .اهتوشحو 

نأ وطسرأ  ضفا  لمحلا ، عم  انمازت  تخ  ضحلا  مد  نا  املف  .نقتملا  وطسرأ  قطنم  ةظحالم  اننكم  اذه  نل ح   مويلا ، انجهتسم  اغ  معزلا 
(. هنم عنصُ  هنأ  د  نجلا ال 

نم أ ةدحاو  ضق ع  نأ  درجم ، وحن  ع  عاطتسا ، هَّنل  ةلاسر ،» و« ةدام »  » نألاو إ ذلا 
َّ

رك َْاهسإل  همسقت  ائطخم   وطسرأ  نا 
تامولعملا مدختسُ  ث ،

َ
َّم نمو  .تامولعملل  لقن  اهرهوج  وطسرأ ،   اهكردأ  ام  ةثارولا ، لقن  ةلمع  نإ  .ةثارولا  ةعبط  ّصخ  امف  ةهوج  قئاقحلا 

.ةلاسر  ةداملا إ  لحت  كلذ  دعف  اددجم -  نأ  وأ  ركذ  جتي م  لا ، نئالا  جضني  امدنعو  .ةدام  حبصت  ةلاسرلا  رفصلا : نم  لا  نئالا  ءانبل 
كلذ دع  .لشلا  تامولعملا  بجنت  مث  تامولعملا ، بجني  لشلا  لمعلا : دق  ةرود ، وأ  ةرئاد ، انيدل  تحصأ  سروغاثيف ، ثلثم  نم  دو 

ً
رمألا ، عقاو 

.اندلا فاشا  ع  هتافو -  دع  لن  ةزئاج  قحتس  نا  وطسرأ  نإ  ئاق 
ً

كولد » سام   » اجولويبلا ملاع  حم  فوس  نورق ،
***

 

و ، caudex ةنتاللا ةدرفملا  نم  أت   code ةَرْفَش »  » ةمل تامولعملا ؟ ەذه  فش  متي  فكف  تامولعم ، لقتت  ةثارولا  تنا  اذإ  نل 
ت
ُ

مَزح فكو  خسُي ؟ فكو  خسُي ، يذلا  ام  ةثارولا ؟ ةرجش » بل   » نذإ وه  امف  .مهتباتك  هلع  اوشقنيل  ةتلا  همدختس  يذلا  ةرجشلل  شخلا  بللا 
؟ اهمجي يذلا  نمو  لفط ، قلخل  ةمزاللا  ةَرْفَّشلا  عض  يذلا  نمو  اتلا ؟ دسج إ  نم  تو 

ُ
لقن ةداملا 

يوتح ملا  نأ  ةظنلا  كلت  تعفد  .اهلمأ  ةرفشلا  نم  تَصلخت  ثح  ةطاس : ألا  ةاجإلا  تنا  ةلئسألا  كلتل  ةعادإ  ألا  ةاجإلا 
لوحتو اجردت  خفنُي  نأ  راظتنا  رغصلا ، ةددش  ةُ  هسفن   رِّوكتمو ع  شمنم  نكتلا ، لما  مجحلا ، لض  نج  غص -  ناسإ  لعفلا ع 

امخلا مدختسا  ع ، سداسلا  نرقلا  تاع  .عشلا   اهثارتو  سولا  نورقلا  طاسأ  ةظنلا   ەذه  ع  تاعنت  رهظتو  .لفط  إ 
نفدُو  ناصحلا  ثور  عم  نَّخسُ  امدنع  يلا ، ملا  نأ  عفدل  ملا » لخاد  غصلا  ناسإلا   » ةظن سوسلسارا »  » املألا يسلا - 
لمحلا  ثودح  نأ  يأ  .ةشحولا  تامسلا  ضع  هلع  ترهظ  نو  ناسإ ، ةاهنلا إ  ومني   فوس  ةداعلا ، ةدالولا  ةف  اعوبسأ   عرأل  طلا 

نجلا ددمتي  محرلا ، .مألا و  محر  بألا إ  َْم  نم  -  homunculus رغصملا » ناسإلا   - » غصلا ناسإلا  اذهل  لقن  درجم  وه  يداعلا  لفطلا 
.غصت الإ  كانه  سل  ةرفش ؛ كانه  تسل  .همجح  دادزو 

ناسإلا نألف  .ةاهن  ال  راركتلل  اهتيلاق  نمت   -  preformation قَبسملا » نكتلا   » س لا  ةركفلا -  كلت  ةغلا   ةنتفلا  تنا 
ققد دارفأ  هلخاد -  عدومو  العف  نهاج  نغصم » ِّانأ   » كلتم هنأ  َّد  الف  لافطأ ، جاتنإ  هسفن ع  وه  ارداق  حبصو  جضني  نأ  بج  رَّغصملا 
احلا لصاولا ب  قطلا  لوط  ءارولا  دتمت إ  تانئالا  نم  ةمظع  ةلسلس  ةاهن ، ال  ةسورلا  ُّدلا  نم  ةلسلس  لثم  ققد ، دارفأ  لخاد  نيأعم 

ىوقألا وه  امهف  انألا  نم  ةلسلسلا  ەذه  دوجو  فو 
َّ

َر سولا ، روصعلا  حسمل  ةسلا  .لقتسملا  مامألا   إ  دتمتو  مدآ ، لوألا ، ناسإلاو 
ادام اروضح  ناح  انك  اعمج  اننأ  َّد  الف  سانلا ، ل  لخاد  لعفلا  نيأعم  يلقتسملا  سانلا  ل  نا  اَّمل  ذإ  .ةلصألا  ةئيطخلل  ةلاصأ  ألاو 

، اذكهو .هتيطخ  اهيف  بكترا  لا  ةمساحلا  ةظحللا  ءانثأ  توهاللا -  ءاملع  دحأ  فصو  دح  لوألا ،» انوبأ  ْيَوقح  ...حاس    - » مدآ دسج  لخاد 
ةاوغلا عقو   دق  دعلا  انفلس  نأل  سل  اهتمصو -  لمحن  انل  .هلس  ةام إ  مدآ  يوقح  نم  نسلا -  فال  انتدالو  لق  انلخاد  ةئيطخلا  تنفُد 

.مارحلا ةرمثلا  نم  العف  قاذ  دق  مدآ ، دسج  اعَدوُم   نا  اَّمل  انم ، نأل   نلو  ةدعلا ، ةنجلا  كلت   
دق لئاوألا  اجولويبلا  ءاملع  نا  نإ  حف  .فشلا  كف  ةلشم  نم  اهصلخت  ناف  قَبسملا ، نكتلا  ةظن  اثلا   ناَّتفلا  بناجلا  اّمأ 

، كعلا لعفلا  لظ  دقف  سروغاثيف - ) ةقط  ع  حاشرالا ،  ) تارفشلا عاونأ  نم  عن  اسإلا إ  دسجلا  لُّوحت  فشلا -  ةلمع  لخت  اوعاطتسا 
يونم ناويح  داحتا  نم  جخ  نأ  ةناسإلا  ةئيهلا  لثم  دَّقعم  ءل  نكم  فك  ذإ  .لوقعلل  ِلم 

ً
ناسإ ، ىرخأ إ  ةرم  اهتداعو  ةرفشلا  كلت  كف  يأ 

ددمت نم  نكتلا أ  ةلمع  حبصت  ال  اقسم ، نَّوكت  دقو  أ  لفطلا  نا  اذإف  .ةموهفملا  ةلشملا  ەذهب  تحاطأ  رغصملا » ناسإلا   » ةظن ةضبب ؟
.ەاملا ير  ةلأسم  الإ  سل  ناسإلا  نكت  .ةرفشلا  كف  لجأ  نم  ةرفش  وأ  حاتفمل  ةجاح  كانه  تسل  .خفنلا  ةمُد  نم  ةجولويب  ةخس  - 

ناسإلا ةعقوتملا ل« ةضاقلا  ةلا  هجوت  نم  نكمتي  مل  رهجملا  عاخا  نإ  ح  ةنفلاو -  ةيحلا  ةددش  ةاوغلا -  ةددش  ةّظنلا  تنا 
ةتلم  ةَّكملا  هسأر  رَّغصملا ، نالا  اذهل  ةروص  يدنلوهلا  تاهجملاو  ءافلا  مِلاع  ركوسراه ،» سالوكن   » حتسا ماع 1694 ، رَّغصملا .» 

ةرغصم ةناسإ  تانئا  فاشا  رخآ  يدنلوه  تاهجم  ملاع  معز  ماع 1699 ، و  .يونم  ناويح  سأر  لخاد  اهسفن  ع  ةنحنمو  ينج  عضو 



: لاخلا نويع  لعف  ةظنلا  تمخضت  ثم - 
ً

رمقلا ، ةناسإ ع  ەوجو  ةؤر  ةنِسؤملا -  تالاخلا  لاح  امو   .ناسإلا  لخاد م  ةرفوب  حبس 
يولخلا هسأر  روصتُي  وأ  ناسإ ، رعش  نم  ةلتف  هفصوب  يونملا  ناويحلا  لذ  رظنُي إ  حبصأف  عباسلا ع ، نرقلا  نغصملا   انألا  روص  تك 

.ةناويحلاو ةلا  ةثارولل  اقاساو  ةقطنم  ألا  سفتلا  دعت  قبسملا  نكتلا  ةظن  تحصأ  عباسلا ع ، نرقلا  ةاهنو  .ةلض  ة  ةمجمجك 
: » ماع 1669 مادرمافس »  نا   » يدنلوهلا ملاعلا  بتك  امو  .ةغص  لئاسف  نم  ةبلا  راجشألا  أت  ام  راغص ، لاجر  نم  لاجرلا  ءاج  دقل 

«. ددمتل الإ  دوجو  ال  دلوتل ، دوجو  ةعبطلا ال 
***

 

نكتلا ةظن  هجاوي  يذلا  ألا  يدحتلا  نا  .ةئاهن  ةروص ال  لا  لخاد  بلعم  نَّغصم  سانأ  رّوصت  نرداق ع  عيمجلا  نك  مل  نل 
شمنم سانلا  تأ  مل  .نجلا  لمالا   ةددج  ءازجأ  نكت  إ  يدؤي  نجلا  نّوكت  ءانثأ  ثدح  ام  ائش  نأ  َّد  هنأ ال  ةركف  لثمتي   قَبسملا 
.ةضبلا وأ  يونملا  ناويحلا  لخاد  ةزوجحم  ةددحم  تاملعت  مادختسا  رفصلا ، نم  اونّوكت  مهنأ  َّد  .غ ال  ددمتلا ال  راظتنا  اقسم ،  نَّهجمو 

ةغضُملا إ درفنت  ةرم  ل  ددج   نم  ت 
ُ

قلخ اهنأ  د  ال  ةثوروملا -  لويملا  وأ  عاطلا  ل ح  ەوجولا -  وأ  نويعلاوأ ، ةغمدألاوأ ، عوذجلاوأ ، فارطألاف ،
.نكتلا قط  نع  انسح -  ...ثدح  نكتلا  نإ  .نج 

يللا ةنجألا  ملاع  أجل  ماع 1768 ، ةضبلا ؟  وأ  يونملا  ناويحلا  نم  دلوتت  اهنلا ، نئالاو  ةغضملا ، لعج  نذإ ، زاعإ ، وأ  زفاح ، يأف 
جضنلا ري  -  vis essentialis corporis ەامسأ يداشرإ -  أدم  قيفلت  قط  نع  باوج  لصوتلا إ  لجأ  نم  ةتلم  ةقط  إ  فلوف » سا  »
ةرَّفشملا تامولعملا  نم  عن  يوتح ع  نجلا  نأ  وطسرأ ، نأش  هنأش  فلوف ، لّختو  .يلا  لشلا  لوحتت إ  نأ  ةصخملا إ  ةضبلل  ردتلا 

، ضماغ أدمل  يتال  مسا  عاخا  نع  ادع  نل  .رفصلا  نم  ناسإ  ةعانصل  تاملعت  امنو  ناسإلا ، نم  ةرغصم  ةخس  درجم  لثمت  ال  -  code -
vis لا كلذ  دع  أت  مث  .ةصخملا  ةضبلا  اعم   ت 

ُ
طلخ تاملعتلا  نأ  ءاحتسا  ع  عفد  ذإ  .اددحت  أ  لصافت  مّدق  ْنأ  فلوف  عاطتسا 

.ةناسإلا ةئيهلا  هلوحتف إ  طلخلا ، اذه  نجعتو  ةفخ ، د  لثم  ، essentialis
***

 

دلا و« قبسملا  نكتلا  لوح  ةراض  تالداجم  نوضوخ  ةنجألا  ءاملعو  نويحسملا ، ءاملعلاو  ةفسالفلاو ، اجولويبلا ، ءاملع  حار  امنو 
ةاهن كلت ،  تنا  .تالاجسلا  ەذهب  مهراهبنا  مدع  نروذعم   نورباعلا  نوبقارملا  نا  نماثلا ع ، نرقلا  تاونس  نم  ثك  رادم  ع  ةفخلا »

«. نورق ذنم  ةدوجوم  مويلا  ةضراعتملا  ءارآلا  : » الئاق قح ، نع  ارِّمذتم  عساتلا ع ، نرقلا  اجولويبلا   ءاملع  دحأ  تشا  دقو  .ةتئا  اراخأ  فاطملا ،
ةعانصل ةمزاللا  تامولعملا  ل  لمح  ملا  سروغاثيف -  ةظنل  ةغاص  ةداعإ  الإ  اهنم  بك  رطش  نكت   مل  قبسملا  نكتلا  ةظن  نأ  ةققحلاو 

داوم قلخل  لئاسر  لش  ةلومحم   ةثارولا  نأ  وطسرأ -  ةركف  ةقارب ع  ةعنت  درجم  ةفخلا » دلا   » ةظن تنا  رخآلا ، بناجلا  عو  .ددج  ناسإ 
(. ةغضُم لكش  لجأ  نم  تاملعتلا  لمحت  لا  دلا »  » اهنإ )

تححص سروغاثيفو  وطسرأ  اتظن  تنا  دقل  .امهيبأ  ةرك  نع  امهمدهت  ىرخأو  ةوق ، تظنلا  معدت  ةلدأ  رهظت  فوس  تقولا ، رورم 
نم دودسم  قط  لصو إ  دق  هلمأ  ةّنجألا  نكتو  ةثارولا  لقح  نأ  اد  عساتلا ع ، نرقلا  اوب  إ  لوصولا  عم  نل  .ائزج  تئطاخو  ائزج 

ملا امامل   الإ  حجنت  مل  اهبناوج ، اهبلقتو ع  ةثارولا  ةلشم  رظنلا   نعمت  تلظ  نأ  دع  اجولويبلا ، لوقعلا   مظعأ  نإ  ذإ  .ةموهفملا  ةحانلا 
.ةنس لأ  لق  تيقغإ  ترج  اشاع   لجرل  ةَمهبُملا  تالمأتلا  كلت  زواجتي  رعملا ل  لقحلا  كلذ  ق 

ُ
امد



زاغلألا زغل 
 

ىًده يرجت ع غ  تنا  رومألا  نإ  انل  نولوق  ... 
لاب ةأجف  رمألا  رطخ  نأ  إ 

، لاغدألا دحأ  قهمأ   درق 
طختو عتي  لظ  اهدنع  حو 

...ماع تاذ  ضرألا  نوراد إ  ءاج  ح 
« ةفدصلا ادمع  ، » تسورف ترور  - 

 

، نمتلا تحت  ااش  اسسق  ناو  نوراد ،» زلراش   » لقتسا الس ،»  » سرادم ىدحإ  اص   لازي  لدنم ال  نا  امدنع  ماع 1831 ، ءاتش   
ونجلا لحاسلا  ع  دنواس ،» ثومل   » ءانيم ةلالجلا ،»  بحاصل  لغب  ةنيفس   » مسا لمحت  عفادم ، ةع  ةدوزم  راص ، تاذ  ةعا  ةنيفس 

، ةّمرملا هّمأ  ةو  مسولا ، ـملا  عّ هبأ  هجو  هل  نا  .نزرا  ببطل  ادفحو  انبا  ەرمع ، نم  نعلاو  ةناثلا  اهتقو   نوراد  نا  .النإل  رغلا 
تاخ  » هتبعرأ نأ  دع  نل  ەندإ -  بطلا   ةسارد  حاجن ، نود  نم  لواح ، دق  نا  .لاجألا  ّرم  نوراد ع  ةلئاع  ةمم   ةمس  انا  نتان  ناجاحو 
نل .جدمك  ةعماج  حيسملا »  ةّل   » توهاللا  ةساردل  بطلا  نم  بره  تالمعلا ،» حم   ... بشخلا  ةراشو  مدلا  طسو  دقم  لفط 

ةساردو سفانخلا ، عمج  هسفن  لغش  حار  دس ،»  » عراش غبتلل   ناد  عأ  ةفرغ  انِّصحتم   .ثك  توهاللا  زواجتت  تنا  نوراد  تامامتها 
أ اذجنم ، نوراد  نا  .تاناويحلا  قلخو  لإلا ، لخدتلاو  برلا ، لوح  ةماحلا  تاشقانملاو  ءافلاو ، ةسدنهلا  ةساردو  اجولويجلاو ، تانلا ، ملع 

«، ولسه نوج   » وه رخآ ، سق  عم  بَّردت  .ةجهنم  ةملع  ئدام  مادختسا  بطلا  ملاعلا  ةسارد  بطلا -  خــــراتلا  إ  ةفسلفلا ، وأ  توهاللا  نم 
خــــراتلل فارطألا  ام  حتفم  فحتم  و  تاتانلا ، اهل  بلجو  تانلا » ملعل  جدمك  ةقدح   » أشأ دق  نا  يذلا  اجولويجلاو  تانلا  مِلاع 

.اهفصتو اهيلع ، فُّرعتلاو  ناويحلاو  تانلا  عاونأ  عمج  وألا  ةرملل  نوراد  ملعت  ثح  بطلا 
مالو ةنس 1802 ل« روشملا  بطلا ،» توهاللا  ، » لوألا .هتسارد  تاونس  ءانثأ  نوراد  لاخ  دانز  احدق  دق  ددحتلا  هجو  نااتك ع  نا 

دحأ م   جر 
ً

نأ  ضفا  لوق : ا  بتك  .نوراد  قامعأ  ةوق   اهادص  ددي  فوس  ةجح  عفد  نوتسلاد ،»  » ةشربأل قباسلا  يروخلا  ا ،»
رداق زاهج آ  هنع  جتي  ام  اهلخاد ، رود  تالجعلاو  سولا  نم  اعد  اماظن  دجف  اهحتفو  اهطقتل  .ضرألا  ةاقلم ع  د  ةعاس  فداص  جورملا 

، بطلا ملاعلا  قبطني ع  هسفن  قطنملا  تاعاس ؟ عناص  دب  عنُص  دق  هنأ  َّد  زاهجلا ال  اذه  نأ  ضافا  طنملا  نم  نوك  نلأ  .تقولا  ددحت  ع 
فجت لخاد  طالا  هلوح ، سأرلا  رودت  يذلا  روحملا   - » ةلا ءاضعألاو  ةحلا  تانئالا  ه  عتمتت  يذلا  عيدلا  ءانبلل  نكم  .ا ال  لدتسا  امسح 

.برلا يوامس : تاعاس  عناص  ةعالا ، ددش  عأ  سدنهم  دب  تقلخ  تانئالا  ل  نأ  ةدحاو : ةققح  ش إ  نأ  الإ  كرولا - » لصفِم 
ةفلتخم ةرظن  حقا  دقف  لشه ،» نوج   » لفلل س ماع 1830  روشملا  ةعبطلا ،» ةفسلفلا  ةسارد  يدهمت   باطخ  ، » اثلا باتلا  امأ 

ةدقعم ودت  لا  رهاوظلا  صلق  نأ  هنامب  ملعلا  نل  .لشه  فعا  اذكه  قدص ، وحن ال  ادقعم ع  بطلا  ملاعلا  ودي  ةلهو ، لوأل  .ارذج 

ُّكش لشه  نك  مل  .ءاوهلا  ةذذ  جُتي  توصلا  ةقاطلل ؛ اقتنا 
ً

نَّمضتت  ةرارحلا  مسجلا ؛ ثؤت  
ِّ

ر ةوقل  ةجن  ةكرحلا  جئاتنو : باسأ  اهلوحو إ 
.كلت ةجنلاو  بسلا  تالآ  اضأ إ  ت 

ُ
ىزع فاطملا ، ةاهن  ةجولويبلا   ل  ةئاملا ، رهاوظلا  نأ  اثك  

ةلشم نا  لوألا  .يساسأ  نّوكم  ةلشملا إ  هنملا  هلقع  مَّسق  دقو  ةجولويبلا -  تانئالا  قلخ  صوصخلا  هجو  امتهم ع  لشه  نا 
: لوق بتكو  .لإلا  قلخلا  ةدقع  يدحت  هسفن ع  لمح  نأ  عطتس  مل  انه ، . genesis ex nihilo مدعلا نم  نكتلا  ةاحاللا -  نم  ةاحلا  قلخ 

ءاملاو ءافلا  ناوقل  اقفو  تانئالاو  ءاضعألا  لمعت  امر  بطلا .» فوسلفلا  ةمهم  تسل  قلَخلا ، لوح  نّهكتلاو  ءاشألا ، لصأ  ءاقترالا إ  نإ  »
دع هنل  ندع ، ةنج  افطل   اغص  اتخم  مدآ  عأ  دق  برلا  نا  ول  ام  هش  رمألا  .ناوقلا  ەذه  مهفُ ع  نأ  نكم  اهسفن ال  ةاحلا  نُّوكت  نل  - 

.ةنجلا ناردج  قوف  نم  رظنلا  سالتخا  نم  هعنم  كلذ 
ملاعلا ظوحلملا   عّنتلا  تدلو  لا  كلت  ةلمع  ّيأ  ةاحلا ، تقلُخ  نأ  روف  ةعاوط : أ  تنا  لشه ، اهآر  ام  ةناثلا ، ةلشملا  نل 

ةددجلا تاغللا  نأ  ةغلل ، مهتسارد  اجولوونألا ،  ءاملع  حضوأ  نأ  قبس  دقل  رخآ ؟ عن  نم  تاناويحلا  نم  ددج  عن  رهظ  ثم ،
ً

فك ، بطلا ؟
، ةمدقلا ةوروأ  ودنهلا -  ةغللا  تاعنتو   تارفط  ةنتاللاو إ  ةكسسلا  تامللا  عبت  نكمو  .تامللا  لحت  ةمدق ع  تاغل  نم  ترهظ 

دق اهلاجو -  اهعودصو ، اهروخص ، ضرألل -  احلا  لشلا  نوك  نأ  اجولويجلا  ءاملع  حطو  .كشم  رذج  نم  ةكنملفلاو  ةلنإلا  تجرخ  دقو 
ةرداق ع ت 

ُ
م تالجس ال  ...ع  يوتحت  ةضاملا  روصعلل  تت  لا  لالطألا  : » لوق لشه  بتكو  .ةقاس  انعل  ةلحت  تالمع  رثأ  أش 

كلتم مل  ةمدهتملا .» املا  لالطأ   » صحف لقتسملاو  احلا  مهف  نأ  ءاملعلا  دحأ  عاطتسا  دقل  ةنت : ةؤر  كلت  تنا  حضاو .» سفت  مدقت 
«. زاغلألا زغل   » ەامسا دقو  .حيحصلا  لاؤسلا  حط  هَّنل  عاونألا ، لصأ  سفتل  ةححصلا  ةلآلا  لشه 

***
 

طر نأ  قبس  دقل  .لشه  زاغلأ » زغل   » ّلحل اددحت  ّهؤم 
ً

جدمك ، نوراد   ذوحتسا ع  يذلا  عضوملا  كلذ  بطلا ، خــــراتلا  نك  مل 



ام سولا  روصعلا  حسم  نل  .بطلا  ملاعلا  لصأ  ةلأسم  ةحلا  تانئالا  ةسارد  قيثو ، وحن  ع  ددش ، لوضف  نوعتمتي  اونا  نيذلا  قغإلا ،
ةدقعلا عم  نمآ  وحن  قاسالا ع  لجأ  نمو  برلا -  قلَخ  نم  ةعبطلا »  » نإ .ةضغ  تاظن  الإ إ  دوق  نل  اذه  تالؤاسلا  راسم  نأ  اوكردأ  نأ  اوثبل 

«. نكتلا رفس   » روظنم نم  ةعبطلا  ةصق  اود  نأ  بطلا  خــــراتلا  ءاملع  نا ع  ةحسملا ،
بئاجع فصت  تنأف ح  امامت : ةلوبقم  ارومأ  اهفصتو -  اهتيمسو ، تاناويحلاو ، تاتانلا  فعت  عم  ةعبطلل -  ةفصولا  ةرظنلا  تنا 

تنا نولل   mechanistic ةكناملا ةرظنلا  نل  .ريدقلا  برلا  اهقلخ  لا  ةحلا  تانئالا  غلالا   عنتلا  رمألا ، ةققح  تحت ،  امنإ  ةعبطلا ،
ىَّدحتت امنإ  ةّوق -  وأ  ةلآ  ّيأو  تاناويحلا -  تقلُخ  مو  اذامل  لأس  تنأف ح  قلَخلا : ةدقع  اهيلع  موقت  لا  دعاوقلا  كشلا ع  لالظ  ءاقلب  ددهت 

نماثلا نرقلا  رخاوأ  بطلا -   خــــراتلا  صاصتخا  نمهي ع  نأ  ائجافم  نك  مل  امر  .ةقطرهلا  ةفاح  نم  باقالا  رطاختو  لإلا  قلخلا  ةروطسأ 
نوعرزي اونا  نيذلا  ناهرلاو ، ةسمامشلاو ، ةريدألا ، ءاسؤرو  ةسواسقلاو ، ةنراوخلا ، يشربألا - » ةعبطلا  ءاملع   » مهيلع قلط  نيذلا  كئلوأ  ع - 

.ةساسألا هتاضرف  ةلءاسم  نوبنجتي  مومعلا ، هجو  ع  مهّنل ، لإلا ، قلخلا »  » بئاجع ةمدخل  تاناويحلاو  تاتانلا  عاونأ  نوعمجو  مهقئادح 
ثوحلا فانصأ  دض  تاملعتلا  تناو  .مهلوضف  ديحت  عاف  

ً
ارود  بعلت  اضأ  تنا  اهنل  ءاملعلا -  كئلوأل  انمآ  اذالم  رفوت  ةسنلا  تنا 

ةلاحلاو ةسنلا  الاثم ب  اصفنا 
ً

نا  قلَخلا ؛ طاسأ  ةلءاسم  نوؤرج ح ع  يشربألا ال  ةعبطلا  ءاملع  لعج  امم  ةمالا  ةددش  ةئطاخلا 
شماوهلا إ  ةحلا  تانئالا  لصأ  لوح  تالؤاسلا  تحزأ  فصتلا ، ملع  راهدزا  مغرو  .لاجملا  كلذ  اغ   اهــش  ةجنلا  تناو  .ةلقعلا 

.خــــرات نود  نم  ةعبطلل  ةسارد  درجم  بطلا إ  خــــراتلا  لآ  اذكهو ، .ةمرحملا 

فصو ارداق ع  نوك  نأ  بج  بطلا  خــــراتلا  ملاع  نأ  نوراد  ركف  ذإ  .ةجعزم  نوراد  اهافلأ  لا  ةعبطلل   ةدماجلا  ةرظنلا  كلت  تنا 
ةعزعزملا نوراد  ةقع  رهوج  نا  .ءاوهلا  ةرك   ةكرح  فصو  ءافلا  ملاع  عيطتس  ام  امامت  جئاتنلاو -  باسألا  روظنم  نم  بطلا  َملاعلا  ةلاح 

اهيف كش  ةفص  كلت  تنا  .خــــراتو  لسلسو ، ، process ةروس اهفصوب  امنو  ةققح -  اهفصوب  ةعبطلا ال  كفتلا   هتردق ع  نم   تاوثلل 
لاؤسلا تاعنت ع  حط  قط  نع  ةمساح  تازفق  قيقحت  امهال  عاطتسا  بطلا ، ملاعلا  ةقارم  سووهم  لدنمو  نوراد  نا  ذو  .لدنم  عم 

لاؤس امأ  دحاو ؟ لج  هلس ع  تامولعملا إ  لا  نئالا  لقني  فك  اهجم : لدنم  لاؤس  نا  دوجولا ؟ إ ح  ةعبطلا »  » رهظت فك  هسفن :
، ناتؤرلا عطاقتت  فوس  ددحملا ، تقولا  لج ؟  فلأ  رادم  اهصئاصخ ع  ةقلعتملا  تامولعملا  ةحلا  تانئالا  ت 

ُ
رِّوح فك  اناع : ناف  نوراد 

.ةلا ةثارولل  ىوقألا  مهفلاو  ةثيدحلا ، اجولويبلا  مهألا   ةصالخلا  امهنع  أشتل 
***

 

ٌرمأ ردص  دق  نا  ولسه .» نوج  ، » ەدشرم نم  ااطخ  نوراد  ملتسا  جدمك ، ةعماج  هجّرخت   نم  نهش  دع  ماع 1831 ، سطسغأ   
نأ مغرو  .تانيعلا  عمج  ةدعاسملا   عيطتس  ناملتنج » مِلاع   » تامدخ إ  ةجاح  ةلمحلا  تناو  ةنجلا ، امأل  اشكتسا  حسم »  » ءارجب
نأ ررقملا  نم  نا  .يرطف  لش  ةفظولا  اريدج  هسفن  ىأر  دقف  ةّمهم ،) ةّملع  ةقرو  ّيأ  دق   نك  مل  ذإ   ) امِلاع هنم  أ  ناملتنج »  » نا نوراد 

ء يأ  لجسو  ةظحالمو  عمجل  ك  ام  لّهؤم   » نمتلا تحت  ملاعك  امنو  زَجنم ،» ةعبط  ملاع   » هفصوب ال  لغب - » » لا م  ع  رفاس 
«. بطلا خــــراتلا   » لجسلا  قحتس 

ەاجتا رحلا  باع  نوقشو  ةفصاع ، راثآ  نوحم  اراح ، نوعسو  ةثالث  اهنتم  عو  ماع 1831 ، مسد  اهتاسرم  27  لغب » » لا تعفر 
، عقوت امم  رغصأ  ةنيفسلا  تنا  يدف .)» بك  « )» خألا سأرلا   » بوص هجّتي  نوراد  نا  رياني ، لئاوأ  و  فنت .»  » بوص رغلا  بونجلا 

.خلاو سالا  بلا  نم  اذغ  ماظن  شع ع  فافجلاو ، ناثغلل  ةسف  ادحو ، نا  .فقوت  نود  نم  هتحت  ضخم  رحلا  حار  .اردغ  حالاو أ 
فكع حلملا ، ةاّشملا  ةحاسملا  طئارخلا  قوف  كَّشلا  نم  قلعم  شارف  ٍمترم ع  وهو  حارو ، .هتاموي  فد  تاظحالم   بتك  أد  رهشلا ، كلذ   
زلراش ل« اجولويجلا » ئدام  و« هتلاحل ،) امامت  امئالم  اد  يذلا  « ) نوتلم ل« دوقفملا » سودرفلا   - » ةلحرلا هعم   اهبلج  لا  ةللقلا  بتلا  ع 

اع 1830 و1833. روشملا ب  لل ،»
، ةدقعملا ةجولويجلا  تالكشلا  نأ  هنمز ) ادار   ٌعفد  وهو   ) عفد دق  لِل  نا  .هسفن  اق   ارثأ  صوصخلا  هجو  لِل ع  باتك  كرت 
، لتلا لثم  ةئيط  ةعبط  تاروس  امنو  برلا  دب  سلو  نمزلا ، نم  دادتمالا  ةعساش  تاف  رادم  ع  تقلُخ  دق  لاجلاو ، دمالجلا  لثم 

ضرألا ال ع لش  دق  برلا  نأ  ع  كلذ  نا  .تاناضفلا  يالم  كانه  تنا  هنأ  لل  عفد  بهرلا ، اروتلا  ناضفلا  نع  اضوعو  .رحنلاو  بسلاو ،
لش يذلا  ةعبطلا  ىوقلل  ءلا  ناشجلا  ةركف  ةكرملا -  لل  ةركف  حبصت  فوسلو  .ةغصلا  تالا  نم  يالملا  ع  امنو  ةدرفم  ةحئاج 

ةنيفسلا تع  ناثغلا ،» عــــو  اَعتم   » نوراد لازي  ذو ال  ماع 1832 ، رياف  .نورادل   اق  اكف  ازفاح  ةعبطلا -  اتحان  اهلكش ، دعو  ضرألا 
.هلقتس افاط  اددج  املاع  دجوو  اهارجم ، تاراتلا  تلَّدو  اههاجتا ، حالا  تغ  .ةضرألا  ةرلا  نم  ونجلا  فصنلا  إ 

***
 

لحاسلا بوص  اهقط  جاومألا   قوف  زفاقتت  لغب »  » تنا امنبف  .تانيعلل  زاتمم  بقارمو  عماج  هنأ  ەودشرم ، هل  قوت 
ّ

ع ام  نوراد ، تثأ 
قان

ً
فارجألاو ، ةطملا ، تااغلاو  ناجلخلا ، شّف   حار  ريازيد ،» تروب  و« انال ،» و« اها ، و« ويدفنوم ،» ارورم ب« ةنجلا ، امأل  لا 

.ناطقلا تشا  ام  تاافنلا ،» نم  تانحش   - » ةنيفسلا حطس  فادصألاو إ  روخصلاو ، ءارفلاو ، تاتانلاو ، ةّمظعلا ، لاهلا  نم  ةلئاه  ةعومجم 



حطس ةلط ع  فوفص  نوراد   اهمظن  حو  ةمدقلا ؛ تافحلا  نم  ةعومجم  اضأ  ل  بسحف ، ةحلا  تانيعلا  نم  ةنحش  ضرألا  رمثت  ملو 
لاصلصلا ناجلخو  ةدامرلا  فارجألا  فشكتس  نا  ح  ماع 1832 ، متس  و  .نراقملا  حــــلل  صاخلا  هفحتم  دّش  دق  هنأ  اد  ةنيفسلا ،

اف شن  .هظان  مامأ  ةنم  ةضرقنم  ةقالمع  تايدثل  ةرّفحتم  اماظع  يوحت  ةلهذم ، ةعبط  ةقم  فشا  اتلأ ،» اتنوب   » نم برقلا  ةئطاولا 
«. زتراوك  » رجح لخاد  نم  ةمخض  ةمجمج  جارختسال  اتلا  عبسألا  داع   مث  نونجم ، نانسأ  ببط  لثم  رخصلا ، لخاد  نم  تافحلا  ىدحإل 

.نالسلا ناويح  نم  ةقالمع  ةخس  موثاجم ،»  » دوعت إ ةمجمجلا  تنا 
ياوغوروأ نم  عرازمل  اسب  ةنامث ع  عفد  مفون ، .ةراجحلاو و  حلا  ةعم ب  ماظعلا  نم  دملا  نوراد ع  ع  رهشلا ، كلذ   

نا ةقالمع -  ةباجنس  نانسأ  هلو  ندكرلا ، هشلا  نودوسكوت » » لا ةضرقنملا -  تايدثلا  نم  رخآ  ناويحل  مجحلا  ةلئاه  ةمجمج  نم  ةعطق  لاقم 
ًءازجأ عمج  امامت .» اددج  نا  اهنم  ثلاو  ةقالمع ، تنا  تايدثلا  ضع  .ادج  اظوظحم  تنك  دقل  : » لوق بتك  .ماألا  نم  موي  لوهسلا   ري  

ةلئاه نالسك  تاناويح  نم  ةمخضلا  ماظعلا  نم  دملاو  ةاد ، هشلا  وللدامرأ )»  )» عَّردملا ناويح  نم  عورد  حئافصو  مجحلا ، بك  ايغ  رخ  نم 
.النإ اهنحشو إ  قيدانص  اهأعو   مجحلا ،

ماع 1835، و  .ةنجلا  امأل  رغلا  لحاسلا  ءاذح  تدعص  مث  كفلا  هشلا  داحلا  وغف » لد  ايت   » سأر لوح  لغب » » لا تراد 
نا سوغاالاغ .» » لا روداوإ -  برغ  ةمحفتملا  ةنالا  رزجلا  نم  ةرثانتم  ةعومجم  بوص  تهجوتو  وب ، لحاس  ع  امل ،»  » ةنيفسلا ترداغ 

: نهج عن  نم  ندع  ةنج  تنا  .ناطقلا  فصو  بسح  امحج ،» نوك  نأل  حلص  ائطاش  لش  ممحلا ، نم  ...ةشحوم  ءادوس  اماوأ   » لبخرألا
نم ةنيفسلا  تماه  .رويطلاو  فحالسلاو ، رظنملا ،» ةعش  اناوغإلا  احس   » اهيلع رثاتت  ةختملا  ممحلا  نم  ثور  ةخص -  ءادرج ، رك ، ةلزعنم ،

، رويطلا عمجو  اعتم ، ةنالا  فافخلا  راجحأ  قلسي  اشلا ، لولا إ  نوراد  رماغو  اهلمجم -  ةع   امث  اوح  تنا  ةرج -  ةرج إ 
ةسمخ رادم  عو  .فحالسلا  نم  ادرفتم  اعون  ودي  ام  ت 

ُ
رد ةرج  ل  تناو  فحالسلا ، محل  نم  ةتباث  ةجو  مقاطلا ع  شاع  .احسلاو  تاتانلاو ،

نم ةعومجم  ةفاضإ إ 
ً

اناوغإلا  احسو  سورتالألاو ، ةمنمنلاو ، راقنملا ، ظلغو  رراحشلاو ، ةدلقملا ، رويطلا  فاصعلا ، فِج  نوراد  عمج  عيباسأ ،
.هسأر َّزهو  ضعتماف  ناطقلا  اهآر  ةلاو ، ةحلا  تاتانلا 

ةقط اهعمج  لا  رويطلا  فج  للح  أد  لغب ،» » لا هتفرغ ع م  .يهات و  بوص  اهِّجوتم  رحلا ، إ  نوراد  داع  رتأ ،  20 
ل ناو  رخآلا ، نع  حضوب  ازيامتم  نا  رف  عن  ل  نل  اهنم ، ةثالث  وأ  ناعون  ةَّمث 

َ
نا  .ددحتلا  هجو  ةدلقملا ع  رويطلا  هتشهدأ  دقو  .ةجهنم 

لهف هترج .» رقتسم   عن  ل  : » هتاح اهبتك   فوس  لا  ةملعلا  لمجلا  مهأ  نم  ةدحاو  طخ  اجترا ،
ً

أد ، .ةددحم  ةرج  انطوتم   اهنم 
قسلا ءاسرإ  ارخأتم ، لواح ، ضرأ ؟ ل  فحالسلا   مم   عن  نطوتي  له  الثم ؟ فحالسلا ، ع  ىرخألا -  تاناويحلا  هسفن ع  قسلا  قبطني 

.ءاذغلا تانيعلا ع  اومهتلا  دق  مقاطلاو  وه  نا  ذإ  .تاف  دق  نا  ناوألا  نل  فحالسلل -  هسفن 
***

 

ةمنغلا تنا  .بطلا  خــــراتلا  ءاملع  ب  ةرهشلا  نم  ق 
َ

ارْد لعفلا  زاح  دق  نا  رحلا ، تاونس   سمخ  دع  النإ  إ  نوراد  داع  امدنع 
طِّنحُم ناو  .اهنع  ةلما  فحاتم  دش  نامإلا  نا  تو ؛

ُ
مظن تو ،

ُ
سرهف تو ،

ُ
ظفح ت ،

ُ
غف ةنجلا  امأ  نم  اهيلع  لصح  لا  تافحلا  نم  ةلئاهلا 

ةعمجلا  » مامأ ائر  باطخ  ءانثأ  نوراد  تانيع  ضرع  هسفن  لِل  نإ  ل  .رويطلا  فصت  ةلوؤسم  وت  دق  دلوغ » نوج   » رويطلا ماّسرو  تاناويحلا 
نم لزن  دقف  لصألا ، مك  رقص  لثم  النإ  بطلا   خــــراتلا  ءاملع  سوؤر  قوف  قلح  نا  يذلا  تافحلا  ملاع  نوأ ،» دراشر   » امأ ةجولويجلا .»

.اهتسرهفو نوراد  تافح  لاه  نم  قّقحتلل  ةلملا ،» حارجلا  ةل   » هئالع 
فرع نا  .ىرخأ  ةلشم  وغشم 

ً
نوراد  نا  ءامسألا ، اهل  نوراتخو  ةنجلا  ةكمألا  زونلا  نوفِّنص  لِلو  دلوغو ، نوأ ، حار  امف  نل 

نمت امنب  ةاغ ، وحن  ةلسو  درجم  هل ، ةسلا  ةملعلا ، ةمسلا  نفو  فصتلا  ملع  نا  .قمعألا  حــــلا  نع  اثحا  ِّتُم ،
ً

ل  امِّسقُم  سل  هنأ 
فاشا ل إ  بتُرو ،» كلامم   » مسقتلا إ س إ  نك  مل  تانيعلا ؛ ءارو  طاوض -  وأ  تاموظنم  قاسأ -  نع  اثح  شنلا  ةغلا   هتقع 

تتُر بس  يألو  اذامل  انيف -  سردتلا   ناحتما  لدنم   صّغني  فوس  يذلا  لاؤسلا  نإف  اذكهو ، .ولويبلا  ملاعلا  محت  لا  تاتلا  كلامم 
ماع 1836. نورادل  لغاشلا  لغشلا  حبصأ  وحنلا - ؟ اذه  ةحلا ع  تانئالا 

ةمظع لاه  اهمومع  تنا   .تانيعلا  انما   اقس  ادجو  تافحلا  ناصحف  لِلو  نوأ  نا  امدنع  وألا ، .ناتققح  تزرب  ماعلا ، كلذ   
، ةقالمعلا عوردلا  وذ  عَّردملا  ناويح  نكس  دقل  .تافحلا  تفشُا  ثح  اهسفن  عقاوملا  ةقا   لازت  لا ال  تاناويحلا  نم  ةضرقنم  ةقالمع  خَسُل 

شعت ثح  املا ، رت ،  تنا  ةمسجلا  نالسلا  تاناويحو  .ةمجألا  طسو  ةغص  تاعَّردم »  » نآلا هف  رت  يذلا  هسفن  يداولا  موي ، تاذ 
اهتخس امنب  لفلا ؛ مجح  ةقالمع  امال  دوعت إ  ضرألا  تحت  نم  نوراد  اهشن  لا  ةمخضلا  ذخفلا  ماظعو  .امجح  رغصألا  تانالسك » » لا نآلا 

.ةنجلا امأ  الإ   شعت  امجح ال  رغصألا  ةلاحلا 
، ةمنمنلا رويط  نم  ةفلتخملا  تاعنتلا  نأ  نوراد  دلوغ  خأ  ماع 1837 ، فص  لئاوأ  .دلوغ   نم  تءاج  دقف  ةناثلا  ةغلا  ةققحلا  امأ 

فاصع اهل  تنا  أطخ : اهفنص  دق  نوراد  نا  .اقالطإ  ةنياتم  وأ  ةفلتخم  نكت  مل  نوراد  هلإ  اهلسرأ  لا  راقنملا  ظلغو  رورحشلاو ، حاَّدصلاو ،
عيطتس لا  اهدحو   ةّردملا  علا  نأ  ةجردل  ادج  ةزيامتم  اهشرو  اهبلاخمو ، اهقانم ، تنا  .اعون  ةثالث ع  نم  ةلهذم  ةعومجم  شيف - )» )»



، ةشاملا هشألا  راقنملاو  ةمحللا  ةقرلا  تاذ  رراحشلاو  ةمنمنلا ، ةهيشلا  قلحلا  ةعفر  حاَّدصلا  رويط  تنا  دقل  .اهءارو  نمت  لا  ةدحولا  يمت 
هشألا راقنملا  انه  نمو   ) تاحلاو هاوفلا  ع  حجرألا ، ع  ىذغتي ، ةمنمنلا  نا  .هسفن  عنلا  تعنت ع  ةحلا -  ةحانلا  نم  ةمومع  دالوأ 
هشألا ەراقنم  انه  نمو   ) هئاذغ لوصحلل ع  روذلا  كو  عمجلا ، شع ع  ع 

َّ
اف الا  حاتفم  هشألا  راقنملا  وذ  روفصعلا  نا  امنب  رامزم .)

نأ رمألا  اد  .نام  ل  فاصعو   فاصع  .ةمم  عاونأ  ةثالث  لمش  رزُجلا  نم  ةرج  ل  ةنطوتملا   ةدلقملا  رويطلا  تنا  كلذك  زوجلا .) ةراسك 
.صاخ دوكرا )» « )» مرت ط  رَّفشم ب« رئاط  ةرج  ل  ةصاخلا -   هتعنت  جتنأ  دق  عقوم  ل 

اهّنلو ةطاسلا ، ةددش  ةركف  هلقع -  لعفلا   عمجتت  ةركفل  ةضعلا  طوطخلا  تنا  تققحلا ؟ تاه  ب  نذإ ، نوراد ، فوي 
ِّ

ق فكف 
يروفصع فلس  نم  تردحنا  دق  فاصعلا  ل  تنا  ول  اذام  لمالا : اهفاشكتسا  اجولويب ع  ملاع  يأ  ؤرج  مل  هسفن ، نآلا  ةلادارلا   ةددش 

هتيه ضرألا   حطس  نأ  عفد  نأ  لِلل  قبس  دقل  قالمع ؟ عَّردم »  » فلس نم  تردحنا  دق  ةلاحلا  تاعّردملا »  » عيمج تنا  ول  اذام  كشم ؟
نأ لامتحا  لاق  سالال » نومس  يب -   » ءافلا ملاع  نا  ماع 1796 ، .نسلا و  يالم  رم  تمارت ع  ةعبط  ىوقل  ةجن  لش  دق  ةلاحلا 

رهظَ اذامل ال  سالال  نويلان  لأس  امدنع   ) نسلا يالم  رادم  ةداملل ع  يجردت  فثكتو  دت  نع  جتن  دق  هسفن  احلا  مشلا  ماظنلا  نوك 
نم ةلاحلا  لاشألا  تنا  ول  اذام  ةضرفلا .)» كلت  ةجاح إ  تسل  نإ  يدس ، : » ةمحلم ةحاقوب  سالال  باجأ  ةملا ؟ ةظنلا  ەذه  برلا  

؟ نسلا فالآ  ةعبط ع  ىوق  مال  ةجن  اهرود  تاناويحلا 
***

 

ارافأ اقلطم  (، B سارلا دع  امف  ُس   ) ددج سارك  نِّود   نوراد  أد  وروبلرام ،»  » عراش قناخلا  هتكم  ظق  و  ماع 1837 ، ويلوي   
اقحال دوع  فوس  اناب  اطَّطخم  مسر  تاحفصلا ، ىدحإ  .اماخو   ةئاقلتو ، ةمهبم ، تاظحالملا  تنا  .نمزلا  ع  َّغتت  فكو  تاناويحلا  نع 
عورف لثم  كلت  ثعت  املف  لإلا ، قلَخلا  لثم  يروحم  زكرم  نم  ثعت  ةعشأ  لثم  عاونألا  ل  هف  جخت  يذلا  رّوصتلا  نع  اضوعف  ەرافأ : نكسل 

لثم تاغللا ، لثم  .دافحألاو  ءانبألا  تاع  ەاجتا  رغصأو  رغصأ  عورف  ماسقنالا إ  دواعو  مسقني  لس  عذج  رهن ، نم  لوادج  لثم  وأ  ةرجش ،» ل«
.رمتسم ردت ، يغت  ةلمع  ةقاس ع  لاشأ  نع  تردحنا  دق  تاناويحلاو  تاتانلا  تنا  امر  ءطب ، دي  يذلا  نولا  لثم  ضرألا ، تاحفص 

ل ةكرملا ؛ ةرؤبلا  تاب   برلا  عض  عاونألا  زيامت  نع  سملا  موهفملاف  .حضاو  فدجت  يوطني ع  هططخم  نأ  فرع  نوراد  نا 
ثالثلا فاصعلا  ت 

ُ
قلخ مل  .زكرم  ةمث  نك  ملف  نوراد ، ططخم  امأ   .قلَخلا  ةظحل  ذنم  جراخلا  ەاجتا  ترثانت  وه  هتردق  تقلُخ  لا  تاناويحلا 

ةقطلا ةثيدحلا  اماللا  ترهظو  .صأ  يروفصع  فلس  نع  اداعتباو  وزن 
ً

ةجردتم  بطلا - » رادحنالا   » قط نع  امنو  ام ، ةهلإ  ةوزن  نم  ةع 
ملاعل هترداغم  طاقن  رخآ  ددحل  امنأو  ةحفصلا ، سأر  كفت   دع  نظأ »  » ةمل فاضأ  دقو  .قالمع  حو  فلس  نم  رادحنالا  قط  نع  اهسفن ،

.دئاسلا وهاللاو  ولويبلا  ركفلا 
نم اعون  ةثالث ع  لقنل ، رادحنا ، داق إ  يذلا  كلذ  زفاح  ُّيأ  عاونألا ؟ لصأ  ءارو  ةعفادلا  ةوقلا  تنا  اذام  اناج -  برلا  ةحازإ  عم  نلو - 

دملا هدل  رهظ  انسلا -   C ساّرك ةددج -  تاموي  نوراد ع  باكنا  عمو  ماع 1838 ، عير  ةراضلا ؟  عوانتلا  لوادج  عَّفتتل ع  فاصعلا 
.ةعفادلا ةوقلا  ەذه  ةعبط  لوح  رافألا  نم 

لوح لم  فالآ  ةنامث  وحن  عطق  دقو  دروفه ؛» و« يرزو »  » عرازم هتلوفط   ذنم  نوراد  فنأ  تحت  عبق  ةاجإلا  نم  لوألا  ءزجلا  نا 
تافص نع  ةفلتخم  تافص  لمح  س 

ً
تاناويحلا  جتت  رخآل  نم ح  -  variation عوانتلا س  ةرهاظلا  تنا  .هفاشا  ةداعإل  ةضرألا  ةرلا 

كلت نوراتخو  ةعبط ، تاعنت  جاتنإل  تاناويح  نودلوتسو  نونِّجهيف  نسلا -  فالآل  ةرهاظلا  ەذه  نولغتس  نوعرازملا  لظ  دقو  .نيدلاولا 

تنا .دقعتلا  ددش  ملع  اهولوحو إ  ةددج  تاعنتو  تالالس  دلوت  اونقتأ  دق  عرازملا  ونجهم  نا  النإ ، .لاجأ   ةدع  رادم  تاعنتلا ع 
 - النا إ  وغاالاغ »  » نم رفاس  ةعبط  ملاع  ذ 

ُ
له املو  .ةلطلا  نورقلا  تاذ  نفارك »  » ناثب اهاو  اهبش  لمحت  نورقلا  ةصق  دروفه »  » ناث

مل تالالسلا  نأ  كخ ، نأ  نكم  ناثلل ، نِّجهم  يأ  وأ  نوراد ، نل  .راقألا  نم  صاخلا  اهعون  اهيدل  ةقطنم  ل  نأ  دجو  ح  اسوكعم -  نوراد 
.هسفن يرقلا  فلسلا  نم  تاعنتل  اختنالا  جهتلا  قط  نعو  ناسإلا -  دب  ادمع  تقلُخ  دقل  .ةفدصلا  جخت 

ودت مئامحلا  لعج  نامإلا  .ةداع  جئاتن غ  يدؤي إ  نأ  نكم  انطصالا  باختنالاو  عاونألا ، قذاحلا ب  فلوتلا  نإ  فرع  نوراد  نا 
وأ ةس ، وأ  ءاب ، وأ  ءاعلص ، وأ  ناقسلا ، ةسوقم  وأ  ءاعق ، وأ  ءاطقر ، وأ  رعشلا ، ةلط  وأ  رعشلا ، ةصق  باللا  لعجو  سواوطلاو ، كويدلا  لثم 

، نوراد لءاس  د ، يأف  .ةلا  دلا  تنا  تامامحلاو  باللاو ، راقألا ، باختنا  تلش  لا  ةوقلا  نل  .ةساشم  وأ  ةظِّفحتم ، وأ  ةاَّه ، وأ  ةئداه ،
لوهس ةقالمع   فالسأ  نم  غص  عَّردم »  » ناويح دالسا  وأ  ةدعلا  ةنالا  رزجلا  كلت  فاصعلا   نم  ةفلتخملا  تاعنتلا  كلت  قلَخ  ءارو  تنا 

.ةنجلا امأ 
دلا بسي  نأ  ةلوهس  هنامب  نا  .ةقطرهلا  ةوه  طوقسلا   كشوي ع  فورعملا ، ملاعلل  ةرطخلا  ةفاحلا  ءاذح  نآلا  قلي  هنأ  نوراد  فرع 

ةئشملا ةقالع  اهل  نكت  مل  سوتلام ،» ساموت   » سقلا رخآ ، نها  هفلأ  باتك  ماع 1838 ،  رتأ  هتءاج   لا  ةاجإلا  نل  .برلا  إ  ةفخلا 
.ةهلإلا

***
 



ةسارد وه  قحلا  هفغش  نا  .لللا  ا  داصتقا  ملاع  نا  هّنل  اراهن ، يروس »  » دووكوأ »  » ةسنك اروخ   سوتلام » ساموت   » نا
نأ اهيف  عفد  ناسلا ،» أدم  ةلاقم    » ناونع ةران  ةقرو  راعتسم ، مسا  تحت  بتك  ناو  سوتلام ، ماع 1798 ،  .ومنلاو   ةناسلا  تاعامجلا 

عدوتسم فسُ  فوس  ناسلا  دّدمت  عم  هنأ  سوتلام إ  صلخو  .اهب  صاخلا  دودحملا  دراوملا  عدوتسم  عم  مئاد  عا  ةلا   ةناسلا  ةعامجلا 
بطلا كولسلا  نأ  يأ  دراوملا ؛ ةدودحم  ناسلا  ىدل  ددمتلل  يرطفلا  عولا  هَجاوي  فوس  .دارفألا  ةسفانملا ب  ةدح  دادزت  فوسو  اذه ، دراوملا 

، ةيهر فوفص  عاوطلاو   حئاوجلاو ، ةئوألاو ، ضارمألا ، مساوم  مدقتت  فوس   - » ثأتلا ةعساو  ةثرا  ىوق  رهظتس  ث 
َ

م نمو  .بط  زوع  هلاقس 
« بطلا باختنالا   » كلذ نم  ةاجنلا  مهل  ت 

ُ
بت نيذلا  كئلوأو  ملاعلا .» ءاذغلا   عم  ناسلا   » لداعُتف فالآلا - » تاعو  فالآلا  مهنم  حسكتو 

.ةلاتلا ةعاجم إ  نم  ةفس  ةكرح  ةناث -  ةعورملا  ةرودلا  نوررك  فوس 
ءاقتنالا  ةادأ  وه  توملا  .ةرِّوصملا  دلا  وه  ءاقلا  لجأ  نم  عالا  اذه  نا  دقل  .هتحل  نوراد ح  ىأر  سوتلام ،»  » ةقرول هتعلاطم  روف 
لمتس إ ةعبطلا ]  ] نإف بطلا ،] باختنالا   ] فورظلا ەذه  لظ  هنأ   روفلا  َّبت  ع  دقل  : » لوق بتك  .اهلشُ  لا  ةسلا  ةلآلا  ةعبطلا ،

.
5

« ددج عن  لكش  نوكتس  كلذ  ةجنو  .ةمءالم  لقألا  تاعنتلا  مدتو  ةمءالم ، ألا  تاعنتلا  ءاقإلا ع 

عنلا لخاد  دارفألا  نإ  . 
6

نيدلاولا نع  فلتخت  تاعنت  جتت  تاناويحلا ، رثاتت  امدنع  .ىلا  هتظنل  ططخم ه  نوراد  ىدل  حبصأ  نآلا ،
نإف لاثملا -  لس  ع  ةعاجم ، ءانثأ  ةجرحلا -  ةردنلا  ةلحرم  إ  دراوملا  كلت  لصت  امدنعو  .ةححش  دراوم  رمتسم ع  لش  نوسفاني  دحاولا 
نم ةراعتسم  حلصألل  ءاقلا  ةراع  « ) حلصألا  - » افّكت ألا  وه  نم ي  بط .» وحن  ت ع 

ُ
بخت  » ةئبلا عم  فّكتلا  ةردق ع  ألا  ةعنتلا 

اّغت نودوق  اذكهو  مهتلاش ، ع  مه  نمم  دملا  جاتنإل  نورثاتي  مث ، نم  نوقالا ، ءالؤهو  يس .)» تره  « » وتلام » لا داصتقالا  ملاع 
.مهعون لخاد  اروطت 

ط
ً

املف  نأو  سوغاالاغ ،»  » رئازج ع  وأ  ةحلاملا ، اتلأ » اتنوب   » ناجلخ ع  فَّشكتت  و  ةلمعلا  ىري  نأ  اقت  نوراد  عسوب  نا 
راجفنا اهل  ثدح  ةهافلا ح  ىذغتت ع  فاصعلا  باأ  تلظ  دقل  .ةققد  ةنس   فلأ  ل  ّرمت  ثح  ةعلا ، ةكرحلا  لغتش  رهدلا  لوط 

لئاه بلا  طسوو  .طخ  وحن  ةهافلا ع  دراوم  تصلقتف  فاج -  فص  وأ  عرزلا ، تدسفأ  ةفصاع  حــــر  لحاق -  مسوم  ةرجلا  َّلحو  .اس 

ةظلغ  » ةعنتلا ەذه  تعاطتسا  فاصعلا ، ملاع  ةعاجملا   فت  عمو  .روذلا  ك  ع  ارداق  ةقلخلا  عش  اراقنم  لمحت  ةعنت  تدلُو  ددعلا 
عمو .دئاسلا  جذومنلا  وه  خسملا  حبصأ  .روهظلا  فاصعلا   نم  ددج  عن  أدو  تلسانت ، مث  .ةلصلا  روذلا  يذغتلا ع  قط  نع  ءاقلا  راقنملا »

ةناسلا ةلاحلا  تغتو  انصح ، قعم 
ً

ةددجلا  تالالسلا  تسا  تالفط -  وأ  تاعاجم ، وأ  ضارمأ ، ةسوتلام - » » لا دودحلا  نم  دملا  روهظ 
.رخآ دع  اشحو  اقلاخ  هقط ، روطتلا   م  اذكهو ، .دئاسلا  طمنلا  ضرقنا  امنب  دئاسلا ، طمنلا  ةعبطلا   تاتلف  تحصأ  .ةناث 

***
 

بلق ّلظ  ةلاتلا ، تاونسلا  رادم  عو  .هتظنل  ةسئرلا  ةضعلا  طوطخلا  عيمجت  نم  نكمت  دق  نوراد  نا  ماع 1839 ، ءاتش  لولح 
ماع 1844، .ةظنلا و  ادأ إ   لص  مل  هنل  ةفحلا ، هتانيع  لثم  ةحبقلا » قئاقحلا   » مظنت دعو  مظنيف  ةسووهم -  ةروص  اهلدعو  رافألا 

ةعاط هسفن  جعزي  مل  هنل  .ةدح  ٌل ع  اهأرقل  هئاقدصأ  دلا إ  اهلسرأو  ةحفص  نم 255  ةلاقم  هتضرف   نم  ةروحملا  ءازجألا  صلختسا 
دقو .هتأ  ةاعرو  ةحلا ، تاناويحلا  حــــو  اجولويجلا ، قاروأ   ةاتكو  لقنرب ،» » لا راحم  ةسارد  ع  كلذ ، نع  اضوع  زكر ، ل  .ةلاقملا 

.مْرِقلا ةرج  هش  ةلهم   سو  برح  تعلدناو  .ملألا  نم  اردخم  نوراد  ةكرات  تفوتو ، ىودع  هدل -  ةثألاو  ىلا ، آ - »  » هتبا تصأ 
.قحلا ملاعلا  ةاحلا   اثعُ إ  دق  ءاقلا  لجأ  نم  عالاو  سوتلام »  » نأ ادو  .ألا  ةَّجل  اوروأ   تقرغو  ةهبجلا  نونحشُ إ  لاجرلا  ناو 

عاونألا ، زيامت  لوح  ەرافأ  ةرولو  وألا  ةرملل  سوتلام »  » ةلاقم نوراد  ةءارق  فصنو ع  دقع  نم  رورم أ  دع  ماع 1855 ، فص   
.دع مل ت  لا  نوراد  ةظن  عم  طخ  وحن  تسامت ع  بطلا » خــــراتلا  ةلجمو  تالوح   » ةقرو  سالاو » لسار  دفلأ   » باشلا ةعبطلا  ملاع 

يذلاو اجولويبلا ، ملاع  ناملتنجلا  نوراد -  فالخف  .اعساش  افالتخا  تفلتخم  تيدئاقعو  تيعامتجا  تيفلخ  نم  ش  دق  نورادو  سالاو »  » نا
ةقرو ەرود  أرق  دق  نا  رياشوامنوم .»  » سولا  ةقطلا  نم  ةأل  سالاو  دلُو  النإ -  بطلا   خــــراتلا  ءاملع  زربأ  حبصس  ام  ناع 

« سل  » ةناجملا  ةتكملا  ةساقلا   روهظلا  تاذ  ةلطتسملا  دعاقملا  امنو ع  هتكم ، عارذ   يذ  دعقم  سل   ناسلا -  لوح  سوتلام » »
إ ةح -  ةلحر  قلطنا   دق  ەرود  سالاو  نا  نوراد ، لثمو  ظعلا .) اناطب  ةفاقثلا   طاسوألا  لوادتلا   عساو  سوتلام »  » باتك نا  )

.رخآ اصخش  راص  دقو  اهنم  جخو  تافحلاو  تانيعلا  عمجل  لزالا - 
هلاوحأ تءاس  يذلا  سالاو ، لقتنا  ةح ، ةثرا  اهعمج ،  لا  تانيعلا  لو  اهلتم ، نا  لا  ةللقلا  دوقنلا  عاضأ  نأ  دعو  ماع 1854 ،  

لثم كانه ، .اسآ  ق  بونج  ةفاح  ع  ويالملا - » لبخرأ   - » ةرثانتملا ةنالا  رزجلا  نم  ىرخأ  ةلسلس  نوزامألا إ  ضوح  نم  أف ، ةداملا أ 
دق سالاو  نا  ماع 1857 ، ءاتش  لولحو  .ەاملا  نم  تاونق  ضعلا  اهضع  نع  تلزعنا  ةارقلا  ةددش  عاونأ  ةلهذملا ب  قراوفلا  ظحال  حار  نوراد ،
عت 

َّ
حلا ، تاسوله  نم  اع  شارفلا  اددمم   نا  حو  عيلا ، كلذ  .رزُجلا   كلت  عوانتلا   عفدت إ  لا  ةلآلا  لوح  ةماع  ةظن  ةغاص  أد 

ل لدعت  نكم  ةقطلا  ەذهب  ...حلصألا   [ تاعنتلا  ] ءاقلا ل نإ  ...ةحضاو  ةاجإلا  تنا  «. » سوتلام  » ةقرو ركذت  .هتظن  ةصقان   ةعطق  رخآ 
ةلهذم  تنا  باختنالاو -  ءاقلاو ، روفطلاو ، عوانتلا ، رافألا -  اهب  هتءاج  لا  ةغللا  ح  امامت .» بولطملا  وحنلا  ناويحلا ع  دسج  وضع  



ءانيملا إ  فالتخالا ، ةددش  ةّكف  حار  امهيسأرب  تفصعو  تاّراقو ، تاطحم  امهنب  ف 
َ

ْتلَص ناذللا  نالجرلا ، ناذه  رحأ  دقل  .نوراد  ةغل  اههبش 
.هسفن

باختنالا روطتلا  لوح  ةماعلا  هتظنل  ةضعلا  طوطخلا  اهيف  مسري  هتقرول  ةئدم  ةدَّوسم  نورادل  سالاو  لسرأ  ماع 1858 ، وينوي   
لِل ناو  .لِل  مدقلا  هقدص  صاخلا إ  هطوطخم  عفدف  رعذلا  بصأو  هتظنو ، سالاو  ةظن  هاشلا ب  هجوأ  ىأر  امل  نوراد  ذ 

ُ
له .بطلا 

لل لضفلا  بسُي  فصلا ح  كلذ  ةسوييللا » ةعمجلا   » عامتجا هسفن   تقولا  تقرولا   اتل  مدقت  لمع ع  نأ  نوراد  حصن  امكح ح 
ألملا اتشقونو ع  فالغلا  فالغلا إ  نم  سالاوو  نوراد  اتقرو  ق 

ُ
تأر ماع 1858 ، ويلوي  نم  لوألا  .امهتافاشا و  نمالا ع  سالاوو  نوراد  نم 

ةريدج تافاشا  ّيأ  جتُي  مل  املا  ماعلا  نأ  سوق  ةعمجلا ب  سئر  دروأ  اتلا ، ويام  .تساردلا و  نم  يأل  روهمجلا  سمحتي  ملو  .ندنل   
.صوصخلا هجو  مامتهالا ع 

***
 

نوج  » انلا لصتا  ماع 1859  .هتافاشا و  ل  ةحص  ە  لصألا  يوني   نا  يذلا  دوهشملا  فلؤملا  ءاهنإ  إ  نآلا  نوراد  عراس 
حاص ماع 1859 ،  مفون  و 24  ەل .» يدصتلا  نومدنت ع  ملعج ال  افا  احاجن  اتك  ققح  نأ  لق  ل  نم  متأ  : » ادِّدم ياروم »

.ةخسلل انلش  رعس 15  عايل  النإ ، تاتكملا   بطلا »  باختنالا  قط  نع  عاونألا  لصأ   « » نوراد زلراش   » باتك رهظ  يوتش ، سمخ 
«. لوألا مويلا  خسلا   ل  تعب  : » وهذم

ً
نوراد  قلعو  .ةخس  نوسمخو  ناتئمو  فلأ  هنم  تعُط  دق  ناو 

ىدملا ةدع  تاعتلا  اوكردأ  عاونألا » لصأ   » ةءارق مهل  تحتأ  نيذلا  ءارقلا  لوأ  ح  .ةشنملا  تاعجارملا  نم  راصعإ  رهظ  نأ  ثل  امو 
خــــراتلل ةساسألا  ئداملا  ةققح   ةروث  لعشس  اهتحص ، تتث  نإ  نوراد ، دسلا  اهنلعأ  لا  تاجاتنسالا  : » لوق عجارملا  دحأ  بتكو  .باتلل 

«. لط نمز  ذنم  روهمجلل  ترهظ  لا  لامعألا  مهأ  نم  دحاو  اذه  هلمع  نأ  ن إ 
ُ

حمل نحنو  .بطلا 

لصأ  » دحولا  رطسلاو  ناسإلا : رّوطت  لوح  هتظن  تاعت  صوصخ  متكتلا  امر ، ةمِح  نع  دَّمعت ، ذإ  .هدقتنم  نوراد  ذغ 
َّ

ى كلذك 
نل .نرقلا  اذه  لع   نهت  هفصوب أ  أرقُ  نأ  نكم  هخراتو - » ناسإلا  لصأ  ءوضلا ع  لُ  فوسو   - » ناسإلا ةأش  صخ  يذلا  عاونألا »
تنا اذإ  .نوراد  ةظن  ةتملا ع  ةفسلفلا  راثآلا  كردأ  ام  ناع  نورادل -  دودللا  قيدصلاو  تافحلا -  فصت  اصتخا  نوأ ،» دراشر  »

« وحتم
ً

ادرق  ناسإلا  نا  امل   » .ناسإلا روطت  مهف  حضاو ع  ساعنا  كلذل  نوكس  جتنسا ، اذكه  نوراد ، ضف  املثم  تثدح  دق  عاونألا  ةأش 
اجولويبلا ملع  ةأرج   ةددجلا  تاظنلا  مَّدق أ  نوراد  نإ  لوق  نوأ  بتك  .اهيف  لمأتلا  درجم  لمتح  مل  نوأ  نإ  ةاغلل ح  ةضغ  ةركف  و  - 

قلط نأ  ءرملا  ع  (: » هسفن نوراد  اسقم   ) ئاق
ً

نوأ  رَّمذتو  ةكف .» اروشق   » مدق دقف  ةرمثلا ، نم  دو 
ً

اهمعدل ؛ ةفا  ةجت  هارب  نود  نم 
«. عاسّالا ةددش  تاوجف  ألمل  هلاخ 

 



« عاسالا ةددش  ةوجف  » لا
 

...نم ةلصأ  ةمورأ  يأ  فاتسال  مزل  فوس  يذلا  نمزلا  كفتلا   ءانع  هسفن  دَّك  دق  نوراد  دسلا  نا  نإ  لءاسأ  نآلا ،
«. نكتلا ةلومش  طق ب« ملح  امل  هنهذ ، َّرم  نا  ول  كلذ  نأ  ودي   ...تامعلا 

1880 لوه ، دروفلو  ردنسلأ  - 
 

نمو .ةدرقلا  هشأ  فالسأ  نم  ناسإلا  ةأش  ةركف  صوصخلا  هجو  هسفن ع  لغش  مل  هنأ  ةملعلا  نوراد  ةأرج  ةلاَّدلا ع  دهاوشلا  نم 
نم جاتحت إ  ةعساو » ةوجف   » ةمث تنا  .هتظنل  خادلا  قطنملا  ةهازن  وه  ىوقأو ، دشأ  حاحلو  العف ، هلغش  ام  نأ  ةملعلا  هتهازن  دهاوشلا ع 

.ةثارولا اهألم :
.ةمهألا غلا  رمأ  وه  ل  روطتلا ؛ ةظنل  ةسلا  اشماه  ارمأ  تسل  ةثارولل  ةّظن  دوجو  نأ  نوراد  كردأ  دقل 

نأ اهاظ  تضقانتم  تققحل  َّد  ال  بطلا ، باختنالا  قط  نع  سوغاالاغ »  » رزج ىدحإ  راقنملا   ظلغ  روفصعلا  ةعنت  رهظت  لف 
 - راقنملا ةظلغ  ةعنت  جاتنإ  ع  رخآل -  نم ح  ارداق -  راقنملا  صق  يداعلا »  » روفصعلا نوك  نأ  َّد  ال  وأ :

ً
.هسفن  تقولا  تححص   انوكت 

نوراد كردأ  دقل  .اهادمل  َّدح  لا ال  بطلا  ملاعلا  تاوزن  لحت إ  ةحوم ، ةظفل  و  -  sport ةشَْط »  » ةمل نوراد  مدختسا   ) ةجعأ وأ  خسم 
ظلغ روفصعلا  نإ  اناث : ه .) عتمتت  يذلا  ةاعدلا  ِّسح  نم  امنو  ةددحم ، ةاغ  بوص  هجوتلا  ةعبطلا   ةدج  نم  عبي  روطتلل ال  مساحلا  عفادلا  نأ 

 - لماعلا نيذه  نم  ّيأ  باخ  اذإف  .ةثلاثلا  لاجألا  غتلا   تبت  َّمث  نمو  هلس ، اهسفن إ  ةفصلا  لقن  ارداق ع  نوك  نأ  َّد  ال  هتدالو ، روف  راقنملا ،
نع تفقوتو  روطتلا  سورت  تقِلَعو  لِحوُم ، عقنسم  ةعبطلا   تقرغ  غتلا -  لقن  ةثارولا   تلشف  اذإ  وأ  تاعنت  جاتنإ  لسانتلا   لشف  اذإ 

.اروفطو ارارقتسا  القتو ، اتاث  ةثارولا  كلتمت  نأ  مزل  نوراد ، ةظن  حجنت  .ةكرحلا ل 

***
 

سانلا وبق ب 
ً

ألا  ةثارولا  ةلآ  تنا  نوراد ، نمز  .تلاقتملا   تصاخلا  تاه  قيقحت  اهنكم  ةثارولل  ةلآ  نع  لءاسي  نوراد  م 
نبألا إ نم  ةثارولا  تافصلا  لقتت  كرامال ، يأر  كرامال .»  تستبا  ناج -   » نماثلا ع نرقلا  نبا  رفلا  اجولويبلا  ملاع  اهمدق  لا  كلت   

وأ ةقت  قط  نع  اهتائب  عم  تفَّكت  دق  تاناويحلا  نأ  دقتع  كرامال  نا  .ملعتلا  لالخ  نم  يأ  ام -  ةصق  وأ  ام ، ةلاسر  لقتت  ام  امامت  امهلس 
قط نع  فّكت  ةسالا  روذلا  ع  ذغتي 

ّ
ى نأل  رطضا  يذلا  روفصعلاف  مادختسالا .» نمز  لوط  عم  بساني  لدعم   - » ةنيعم تافص  فاعضإ 

لس إ  اقحال ، لقتي ، فوس  فكتلا  حمالم  نم  حململا  اذه  .ةشاَّملا  لش  ذختو  روفصعلا  راقنم  بلصتي  فوس  تقولا ، رورمو  .ەراقنم  ةقت » »
.ةالص ألا  روذلا  قبسملا ع  فّكتلا  اهؤاآ ع  اهدعاس  دقو  اهرود ، لسلا  اذه  قانم  بلصتت  فوس  اتلاو  ملعتلا ، قط  نع  روفصعلا 

نمو .ةلاعلا  قاروألا  لوصولا إ  لجأ  نم  اهقانعأ  ِّدم  ةرطضم إ  اهسفن  تدجو  ةعفترملا  راجشألا  رت ع  تنا  لا  ءاظلا  نإف  هسفن ، قطنملا 
تافارزلا أشت  َّمث  نمو  ةقرلا -  لط  س 

ً
ت 

ُ
جت فوس  مث  لطتسو ، ءاظلا  قانعأ  ددمتت  فوسف  كرامال ، بعت  دح  لامهإلاو ،» لامعتسالا   » لالخ

نم لئاسر  ملا  عمج  ثح  ةلا ، ةثارولل  سروغاثيف  مهفو  ملل -  تاملعت »  » ع يذلا  دسجلا  لوح  كرامال -  ةظن  هاشلا ب  هجوأ  ظحال  )
(. ةفا ءاضعألا 

عم ردت  وحن  فكتت ع  تاناويحلا  ل  جَّردتملا : مّدقتلا  نع  ةنِئمطم  ةصق  مِّدقت  ثح  وألا ، ةلهولل  ةبذاج  عّتمتت  كرامال  ةركف  تنا 
وه فُّكتلا  نا  ةلصاوتم : ةدحاو  ةلآو  ةدحاو  ةمزح  فُّكتلاو   رّوطتلا  حُط  اذكه  .لاملا  ەاجتا  روطتلا  ملس  ءطب ع  مّدقتت  ث 

َ
َّم نمو  اهتائب ،

تاناويحلا نأ  عمف  .اجولويبلا  مِلاع  لمع  نم  برقلا  ددش  وأ  عانقإلا -  ددش  وحن  اهلإ ع  نا  ل  بسحف ، اسدح  ططخملا  كلذ  نك  مل  .روطتلا 

لازت ال  ةهلإلا » دوجولا  ةلسلس   » نأ يأ  .غتملا  بطلا  ملاعلا  لاملا   اهلاشأ إ  لوصولا  ةصرف  كلتمت  لازت  ال  ساسألا ، برلا   قلخ  نم  اهل 
لاملا برقألاو إ  ااصتنا ، ألاو  افكت ، ألا  دثلا  ناويحلا  وه  اه  كتلا ، روطتلل  ةلطلا  ةلسلسلا  ةاهن  ف  ًءاوتسا : تحصأ أ  ل  .ةمئاق 

.ناسإلا تاناويحلا : عيمج  ب 
ل .ةله  ةقر  ةماعد  جاتحتو إ  اهقانعأ  بئ  ءاظ  نع  أشت  مل  تافارزلاف  .ةروطتلا  كرامال  رافأ  نع  حضوب  فرحنا  دق  نوراد  نا 

.ةعاجملا لثم  ةعبط ، ةوق  لق  نم  ردت  وحن  تخُتنا ع  ةقرلا  ةلط  ةعنت  بجنأ  ءاظلا  نم  افلس  نأل  ضافضفلا -  عملا  تجرخ -  اهنإ 
؟ لوألا ماقملا  رهظ   ةقرلا  لط  ظلا  لعج  يذلا  ام  ةثارولا : ةلآ  دوع إ  َّلظ  نوراد  نل 

اهوم اجت  امِلاع  نك  مل  ةرادصلا : ةهوجلا إ  ةكفلا  هتصقن  تزرب  انه  نل  .روطتلا  عم  مجست  ةثارولل  ةظن  روصت  نوراد  لواح 
 - قئادحلل ارافح  ناف  نوراد  امأ  تافصلل ؛ زاع 

ً
روذلل ، اداَّدع  تاتانلل ، انجهم  ةرطفلا -  اناتس  ىس ، ام  لدنم ، نا  دقل  .صوصخلا  هجو  ع 

راتخاو ةانع ، ةختنم  ةعرف  تالالس  جهتو  تانئالا ، بعالتلا  ةجت -  لدنم  ةهوم  تنا  .فصت  مِلاع  عاونألل ، امظنم  تاتانلل ، ازراف 
، نوراد ناو  زاع ؛

ً
كسانلا ، لدنم ، نا  .ةعبطلا  ةظحالم  قط  نع  خــــراتلا  ءانب  ةداعإ  بطلا -  خــــراتلا  تناف  نوراد  ةهوم  امأ  .تاضرفلا 

.اكرم اسسق ، حبص  نأ  موي  تاذ  مت  يذلا 
ل جلا ؛ دوجوب  وي  بطلا  ملاعلا  ء   ال  وألا ، ةلهوللف  .ةعبطلا  عم  بجتلا  نع  اثك  فلتخت  ةعبطلا  ةظحالم  نأ  َّبت  نل 



لوصولا إ نع  ازجاع  نوراد  نا  املو  .ةزيامتملا  ةثارولا  تائج  ةركف  نع  راتسلا  فشكت  ءاوتلالا ل  ةددشو  ةئارغ  تاراتخا  يرجت  نأ  َّد  كنإ ال 
، تس نم  برق  امل  ةركفلا  عم  عراص  لظ  .ةتح  ةظن  سسأ  ادامتعا ع  ةدحاو  راضحتسا  رطضا إ  دقف  ةجتلا ، قئارطلا  ةثارولل ع  ةظن 

يوتحت ةققد  تائج  جتت  ةحلا  تانئالا  االخ  نأ  نوراد  لّخت  .ةكسامتم  ةظنب  عت  دق  هنأ  نظ  نأ  لق  صعلا ، راهنالا  ةفاح  هسفن إ  اعفاد 
.اهامسا ام  ، gemmules تامعب ةثارو -  تامولعم  ع 

االخلا تامعلا إ  كلت  ةنمالا   تامولعملا  لقتت  لسانتلا ، نس  تانلا إ  وأ  ناويحلا  لص  امدنع  .دلاولا  دسج  رودت   تامعلا  ەذه 
ةلمع ءانثأ  لسلا  نيدلاولا إ  نم  دسجلا  ةلاح » ةصاخلا ب« تامولعملا  لقتت  ةقطلا ، ەذهب  ةضبلاو .) يونملا  ناويحلا  ) germ cells ةموثرجلا

كلت نأ  غ  ةرغصم -  ةروص  بالاو  ءاضعألا  ءانبل  ةمزاللا  تامولعملا  نئا  ل  لمح  نوراد  جذومن  ف  سروغاثيف ، دنع  امو  .لمحلا 

عيصتل تاملعتلا  لمحت  دلا  اهزرفت  لا  تامعلا  ثح  .عاقالا  تاقاط  لالخ  نم  لا  نئالا  بُي  ذإ  .ةكرم  غ  نوراد ، ةلاح  تامولعملا ، 
.ةددج نذأ  ءانبل  ةرفشلا  لقنت  نذألا  اهنت  لا  تامعلاو  ةددج ؛ د 

نم ةدراولا  تاملعتلا  ةمدق : ةركف  إ  نوراد  دتري  انه ، نوكتلا ؟ روط  نج   إ  مأو  بأ  نم  ةمعلا  تاملعتلا  كلت  لقتت  فك  نل 
ءاملع مظعم  ب  عف 

ً
ةعئاش  تنا  ةَّجزملا -  ةثارولا  ةركفلا -  ەذه  .ناولأ  وأ  تاناهد  لثم  اعم  جمتو  ةغضُملا  ةطاسب   تلت  نألاو  ركذلا 

ب ىرخأ  ةعد  ةيكرت  قَّقح  دق  نرواد  نأ  ودو  .نألاو  ذلا 
َّ

رك تافص  ب  طلخلا  لوح  وطسرأ  ةظنل  ةغاص  ةداعإ  درجم  تنا  .اجولويبلا 

ةظن امهنم  لشو  طلخلاو ، ةلاسرلا  لوح  ةطسرألا  ةركفلا  عم  تامعلا )  ) روغاثيفلا رَّغصملا » ناسإلا   » جم دقل  .ةرفانتملا  اجولويبلا  باطقأ 
.ةثارولل ةددج 

(. تامعلا جاتنإ  ءاضعألا   ل  مهس  ثح  ء ،» ل  نم  نكتلا   » عتو ) pangenesis نكتلا » ةلومش   » هتظن نوراد ع  قلطأ 
هفو جدتلا ،» تحت  تاتانلاو  تاناويحلا  عوانت  ، » اددج اطوطخم  ني  أد  عاونألا ،» لصأ   » دقع ع  نم  برق  ام  دع  ماع 1867 ، و 
لوق بتكو  لالا .» ةحار  نم  ابك  ق 

َ
ارْد فو  

َّ
تر اهنل  .ماخو  ةعِّم  ةضرف  اهنإ  : » الئاق نوراد  فعا  دقو  .ةثارولل  ةرظنلا  ەذه  ةقد  ح  فوس 

«. ةمظع ةققح  يوطنت ع  اهّنظأ  قع ، قامعأ  نل   انونجم ، املح  نكتلا  ةلومش  نع  نولوقس  «: » يارغ اسآ   » هقدصل
***

 

تاناويحلا عوانت   » نا امنب  فصلا ، كلذ  ف  نونجملا .» هملُح   » نم اع  وحصس  ذإ  ط ؛
ً

تل  نكت  مل  نوراد » لا  ةحار   » نل
ەذه صن  ىوطناو  ويفر .» شتب  ثرون   » ةرود عاونألا »  لصأ   » قباسلا هاتل  ةعجارم  ترهظ  .باتك  ي   ل  عمجُ  لازي  ال  تاتانلاو »

.نكتلا ةلومش  ةظن  دض  هتاح  نوراد   اههجاويس  ةَّجُح  ىوقأ  ةعجارملا ع 
بتك  نا  ام  اردان  نكنِج ،» غنملف   » همسا ةندأ  نم  عخمو  تاضالا  سدنهم   نوراد : لمعل  قوتم 

َّ
ع ادقان غ  نا  ةعجارملا  فلؤم 

، ءاملاو ءافلاو ، تاضالاو ، اناملاو ، تانولإلاو ، ةغللا ، مولع  ةعونتم   تامامتها  كحامملاو ، عرالا  نكنج ، ىدل  تنا  .اجولويبلا 

ەأرق نوراد ، باتك  نكنج  فداص  امدنعو  .كرامالو  سوتلامو ، نتوينو ، تويلو ، سوأو ، سامودو ، كد ، أرق  عالطالا -  عساو  ناو  .داصتقالا  ملعو 
.هتجح تاق  

ً
أطخ  روفلا  دجوو ع  هنيماضم ، اع   ركفت  مث  ناعمب ،

يذلا امف  لج ، ل  ضعلا   اهضع  عم  طالتخالا »  » لصاوت ةثارولا  تافصلا  تنا  اذإ  آلا : نوراد   عم  ةهوجلا  نكنج  ةلشم  تنا 
دعو دادعألا ، طسو  قرغتس   » ةعنتلا ەذه  نإ  لوق : نكنج  بتك  يبلا ؟ لسانتلا  قط  نع  روفلا  فَّفخُ ع  نأ  نم  فالتخا  يأ  عنم  فوس 
جر

ً
نأ  ضفنل  : » ةصق نكنج  قلتخا  ەعل -  ةمملا  ةفعلا  ةنعلا  غبصم  لاثم  وهو  كلذ -  لاثمو ع  اهدرفت .» سمطُ  فوس  ةللق  لاجأ 

دوسلا  نم  ئاه 
ً

اددع  لتقس  الم ؛ حبصس  قرغلا  نم  انلا  انلط  نأ  حجرألا  ...جنزلا  اهنكس  ةرج  هسفن ع  دجوو  هتيفس  تمطحت  ضبأ 
«. لافطألاو تاجوزلا  نم  لئاه  ددع  زوفسو  ءاقلا ؛ لجأ  نم  هعا 

ةحانلا نم  لقألا  ع  كالهلا -  ەصم  نوكس  نكنج  هقلتخا  يذلا  ضبألا » لجرلا   » نإف ضعب ، اهضع  طلتخت  تانيجلا  تنا  اذإ  نل 
دحاو ەدافحأ  دافحأو  نمُثلا ؛ ەدافحأ  دالوأو  عــلا ؛ ەدافحأ  ثسو  .يجلا  هقحر  فصن  ضفُ ، ام  دوسلا ، هتاجوز  نم  هلافطأ -  ثس  ذإ  .ةيجلا 

تانيجلا  » تنا نإ  حو  .ناسلا  بهاغ  عيضو   لاجأ ال أ ، ةعض  نوضغ  يجلا   هقحر  فَّفخ  ح  كلاود -  اذكهو  ةتس ع ، إ 
ةاهن .طالتخالا   هس  يذلا  موتحملا  لالحمضالا  نم  اهيمح  نل  ائش  نإف  نوراد -  تاحلطصم  َقفَو  حلصألا »  - » اقوفت ألا  ءاضبلا » 
حو هلج ، رخآ   لجر  يأ  مهبجنأ  نمم  اددع  افطأ أ 

ً
بجنأ  نإ  ح  يجلا -  اهخرات  نم  ةرجلل  دحولا  ضبألا  كلملا  تخ  فوس  رمألا ،

.ءاقلل حلصألا  هتانيج   تنا  اذإ 
ةلسو كلمت  ةثارولا ال  تنا  اذإ  .احضاو  نا  وهفملا  اهدصقم  نل  كلذ -  دَّمعت  امرو  ةحبق -  اهتاذ  دح  نكنج   ةصق  لصافت  تنا 

ناسلا بهاغ  تعاضو   فاطملا  ةاهن  تافصلا   أرطت ع  لا  تالدعتلا  ل  تفتخال  نذإ  ةلَّدعملا -  ةفصلا  تبت » ل« عنتلا -  ظافحلل ع 
ةحم  « ] وبسورب  » عيطتس دق  .اتلا  لجلا  مهتانيج إ  رمت  نامض  اوعاطتسا  نإ  الإ  امئاد -  اخوسم  خسملا  لظس  .جامالا  قط  نع 

يجلا هنجس  ةاثم  حبصت  فوس  ةجزملا  ةثارولاف  .ههجو  مهي ع  هكو  ةلزعنم  ةرج  ادحاو ع  نايلا »  » قلخ نأ  بسكشل ] ةفصاعلا » »
نكم الو  ائاهن ، اففخت ال  لداع  جملا  نا  .ةَّسلا  نم  رح  روفلا   ةثارولا ع  هحمالم  تختس  جواي -  امدنع  ل  جوازت -  نو  ح  بطلا :



لوحتي دق  نوللا ، ففخ  رخآل ل  تقو  نم  ةاشرفلا  سمغ  مسرلا ، ماسرلا   أدي  امدنع  .اذهك  ففخت  ةهجاوم  ت  
ُ

ظفح نأ  ةروطت  تامولعمل 
.فاطملا ةاهن  ركعملا   يدامرلا  نوللا  امتح إ  لوحتس  ءاملا ، ناولألا   نم  دملاو  دملا  ففخت  عم  نل  .رفصألا  وأ  قرزألا ، ةادلا إ  ءاملا  

حملم ّيأ  ظافحلا ع  عيطتس  نذإ  ةوق  ّيأف  ةثارولاو ، تاناويحلا  هسفن ع  أدملا  قّبُط  اذإ  .هلاح  ادامر ع  ءاملا  لظسو  نوللا ، نم  دملا  فضأ 

؟
7

جيدامرلا نوللا  اجردت إ  نوراد  فاصع  ل  لّوحتت  مل  نكنج ، لءاس  امر  اذامل ، رياغم ؟ نئا   ّيأ  نم  مم 
***

 

نم اعفن   نا أ  هنل  .ةبك  ةطرو  بَّس   لصألا ] اذكه    ] كنج غنملف  قيلعت  : » لوق بتك  .نورادل  ةق  ة  نكنج  قطنم  لَّثم 
ةثارو ةظن  جاتح إ  روطتلا ، نع  هتظن  نوراد  ذقني  ل  هنم : ّرفم  يذلا ال  نكنج  قطنم  رانإل  ةقط  ةمث  نكت  مل  ىرخأ .» ةعجارم  وأ  ةلاقم  ّيأ 

.ةمجسم

ةلصأتم ع ةردق  كلتمت  نأ  ةثارولا  ةلآ  بج ع  ةورادلا ، ةظنلا  لمعت  ل  نوراد ؟ ةلشم  لح  عيطتس  لا  ةثارولا  حمالم  ام  نل 
ةلاق غ  ةزيامتم ، تائج  تامولعملا -  نم  تارذ  كانه  نوكت  نأ  بج  .يدج  نل  جملا  .تشلاو  ففختلا  نم  تامولعملا  ع  ظافحلا 

.لفطلا دلاولا إ  نم  لقتت  وحملا -  عتس ع  لالحنالل ،
ةقرو ةراشإ إ  امل ع ع  ةبلا ، هتتكم  اهمضت  لا  بتلا  ٍنأتب   ثح  نوراد  نا  ول  ةثارولا ؟ تاثلا   اذه  للد ع  يأ  كانه  ناأ 
اهأرق ال  ةرود  و  

ُ
ت تانلا » جهت  براجت   : » عضاوتب تنونُع  لا  ةقرولا  كلت  ونرب .»  » نم افورعم  سل  تاتان  ملاع  اهعضو  ةرومغم 

، كلذ عمو  .صوصخلا  هجو  ەرقتح ع  نوراد  نا  يذلا  ةضالا  لوادجلا  نم  عنلا  كلذ  ةئيلمو  ةناملألا  ةتكم  تنا  ماع 1866 ، نوثلا 
ةثك تاظحالم  دروأ  تاتانلا ، جهت  لوح  باتك  نعمتي   نا  حو  عساتلا ع ، نرقلا  تايعس  لئاوأ  ف  اهتءارق : نم  اثك  نوراد  بقا  دقف 
لوح ونرب »  » ةقرو لصفتلا  شقانت  تنا  لا  ةحفصلا 52 ، تَّوف  ضماغ  وحن  هنل ع  و54  - و53 ، و51 ، ماقرأ 50 ، تاحفصلا  دلا ع  طخ 

.ءالزالا جهت 
تنال نكتلا -  ةلومش  ةظنل  هتغاصو  تاتانلاو » تاناويحلا  عوانت   » باتل هفلأت  ءانثأ  اددحت  اقح -  ةساردلا  كلت  أرق  نوراد  نا  ول 

ءاذ نا  .ةمظعلا  ةسفتلا  اهتوق  هشهدتو  اهلمع ، ةقرب  هف  رثؤتو  اهنيماضم ، هنتفتس  تنا  .روطتلا  نع  ةصاخلا  هتظن  مهفل  ةقاث  ةرظنب  هتدمأ 
رخآلا ، وه  فرحنا  رخآ ، سق  دب  تتك  ةقرولا  نأ  ظحال  نأ  ەدعسأ  املو  .روطتلا  مهف  لجأ  نم  اهنيماضم  بعوتسس  ام  ناع  داحلا  نوراد 

«. لدنم ناهوي  روغغ   » همسا يطسغوأ  بهار  راسملا -  نع  اجولويبلا ، توهاللا إ  نم  ىرخأ  ةمحلم  ةلحر 
 



« راهزألا َّبَحأ  دق  »
 

.انتامامتها قاطن  لخدت   الف  اقفاتيملا  امأ  .اهتوقو  ءاشألا  ةعبط ]  ] نع فشلا  الإ  دن  اننإ ال 
«، ةعبطلا مولعلل  نورب  ةعمج   » وتسفنام - 

ماع 1865 وألا  ةرملل  لدنم  ةقرو  تأرق  ثح 
 

لا تادحولا  لماوعلا   كلت  ...اس  ددعلا  ةللق  لماوع  حت ب  الو  ت 
ُ

ّدع تافلوتو ال  لدات  ةجن  أش  هلمأ  يوضعلا  ملاعلا 
كلت قخت  نأ  ةجولويبلا  مولعلا  بج ع  تارذلاو ، تائجلا  ءاملاو إ  ءافلا  ت 

ُ
عجر املثمف  .اهيف  ثحلا  ةثارولا  ملع  بج ع 

.لا ملاعلا  رهاوظ  ...سفت  نم  نكمتت  تادحولا ل 
زف يد  وغه  - 

 

يذلا سردتلا  ناحتما  ةداعإل  انيف  ةدوعلا إ  لدنم » روغغ   » ررق ماع 1856 ، عير  رّوطتلا   نع  هفلؤم  ةاتك  ع   نوراد  نا  امنب 
ملعو تانلا ، ملعو  اجولويجلاو ، ءاملاو ، ءافلا ، سرد  تس  دق ق  لدنم  نا  .أ  ةقثب  رعش  نا  ةرملا  كلت  ماع 1850 . هف  قفخأو  قبس 

ةسردملا نوريد  نيذلا  ناهرلا  ناو  ةثيدحلا .» ونرب  ةسردم   » لد  سردم  لمع  أدو  ريدلا  داع إ  ماع 1853 ، .انيف و  ةعماج  ناويحلا  
لدنِم مَّدقتو  .ةداهش  ع  لوصحلاو  ةناث  ناحتمالا  زاتجا  ةلواحمل  ناح  دق  تقولا  ناو  ةّملعلا ، تالّهؤملاو  تاراتخالل  اصاخ  امامتها  نولوي 

.راتخالا لوخدل 
سأرلا عادص   انيف  إ  لصو  .حجرألا  قلقلا ع  طرف  نم  اضم ، لدنم  نا  .ىرخأ  ةثرا  ةناثلا  ةلواحملا  كلت  تنا  ظحلا ، ءوسل  نل 

نا هَّنل  فالخلا ، عضوم  فرعُ  مل  .ماأ  ةثالث  رمتس  يذلا  راتخالا  نم  لوألا  مويلا  تانلا   ملع  ةدام  نحتمم  عم  كراعتو  جازملا -  ركعتو  
.لد سردم  ەصم  عم  احلاصتم  ونرب »  » داعو إ .ناحتمالا  لدنم  لم  مل  .ةثارولاو  عوانتلاو ، ةحلا ، تانئالا  سانجأ  نُّوكتب  حجرألا ، ع  قلعتي ،

.طق كلذ  دع  ةداهش  لوصحلا ع  لواح  ملو 
***

 

هلوصحم كلذ  نك  مل  .ءالزالا  نم  لوصحم  ةعارزب  ماق  ناحتمالا ، هلشف   حارج  يواد  لازي  لدنم ال  نا  حو  فصلا ، كلذ  رخاوأ   
راتخال اهنَّجهو  ةرواجملا ، عرازَملا  نم  ةلالس  ثالثو  اعرأ  عمج  دق  نا  .ماوعأ  ةثالث  وحنل  ةجاجز  ةئيفد  لخاد  ءالزالا  تنس  لظ  ذإ  .لوألا 

كلت . 
8

هسفن بوبحلا  سملم  وأ  اهسفن  ةرهزلا  نول  هل  امامت ، اقاطتم  س 
ً

جتت  ءالزا  ةتن  ل  نأ  عم ، ملس - » وحن  ع   » ومنت لا  تالالسلا 
.هتجتل ةساسألا  ةداملا  عمج  دق  نا  .هلثم  جتي  لثملا  .بتك  ام  ءانثسا ،» نود  نم  ةتباث  تلظ   » تاتنلا

عم ت 
ُ

جَواز ناقسلا ح  ةلط  تاتنلاف  .عّنتلاو  ةّثارولا  مسّت  ةمم  تافص  كلتمت  ملس  وحن  ةنّجهملا ع  ءالزالا  تاتن  نأ  ظحال  دقو 
الإ جتي  مل  رخآلا  ضعلا  امنب  ءاسلم ، اروذ  الإ  جتي  مل  تالالسلا  ضع  .ةمزقتم  تاتن  إ 

ّ
جتت  ةصقلا ال  تاتنلاو  ةلط ؛ تاتن  إ 

ّ
جتت  اهسفن ال 

تافص ةمئاق  عضو  دقو  .ةمحم  وأ  ةئاس  امإ  ةجضانلا  نورقلاو  ةهاز ، ءارفص  وأ  ءاخ  امإ  ةجضانلا  غ  نورقلا  تناو  .ةدَّعجم  ةنشخ  اروذ 
: كلت ملسلا » دالسالا  »

( ةدعجم مأ  ءاسلم   ) ةرذلا سملم  -  1
( ءاخ مأ  ءارفص   ) روذلا نول  -  2

( ةجسفنب مأ  ءاضب   ) ةرهزلا نول  -  3
( عورفلا مأ ع  ةتنلا  ةمق    ) ةرهزلا عضو  -  4

( رفصأ مأ  خأ   ) ءالزالا نرق  نول  -  5
( نِّضَغَتُم مأ  سلمأ   ) ءالزالا نرق  لش  -  6

( ةصق مأ  ةلط   ) ةتنلا لوط  -  7
هراجت لدنم  ىرجأ   ) ةدحاو ةسل  نول  وأ  ةدحاو ، ةمل  ءاجهل  تقط  لثم  تنا  .تفلتخم  تعنت  أت   ةفص  ل  نأ  لدنم  ظحالو 

(. ءارفصلاو ڤوملا ، ةناوجرألاو ، ءاضبلا ، راهزألا  تاذ  تاتنلا  لثم  تاعنت ، ةدع  دجوت  دق  ةعبطلا ، هنأ ،  عم  اهسفن ، ةفصلل  طقف  تعنت  ع 
يعرف عون  ش إ  نأ  نكم  لا  ةنانويلا -   allos ةمل نم  ، alleles تاللأ »  » مسا تاعنتلا  ەذه  اقحال ع  اجولويبلا  ءاملع  قلط  فوسلو 

لوط ىرخأ -  ةصاخ  نم  ناتللأ »  » قلاو لوطلاو  .ةرهزلا  نول  اهسفن : ةفصلا  نم  ناتللأ »  » ضبألاو اوجرألا  نانوللا  .اهسفن  ةمومعلا  ةئفلا  نم 
.ةتنلا

تالالس تانسا  ةثارولا ، ةعبط  فشك  لجأ  نم  هلع ، نأ  لدنم  فرع  .هتجتل  ةاد  ةطقن  درجم  ةنَّجهملا ] غ   ] ةلصألا تاتنلا  تنا 
فشك رداقلا ع  ەدحو  ةجتلا ) نئاجهلا  فصول  ناملألا  تانلا  ءاملع  مادختسالا ب  ةعئاش  ةمل  bastard (و  مارحلا » نبا   » نإ ذإ  ةنجهم ؛



خــــرات اروحم ل« هلاؤس  نا  هتساردل : ىدملا  ةدع  ماضملا  ولا  ددش  لدنم  نا  دع ، امف  دوسس  يذلا  داقتعالا  فالخو  .ءاقنلا  ةعبط 
هل حمس  فوس   reagents فشاولا نم  ةعومجم  جاتنإ  تس  نوضغ  لدنم   عاطتسا  نأ  بجع  نمو  .بتك  ام  ةضعلا ،» لاشألا  روطت 

ةطسوتم ةتن  رهظتس  له  ةصق ، ىرخأو  ةلط  ةتن  جواز ب  اذإ  اتلا : نا  لدنم  لاؤس  نإف  ةطاسو ، .ةثارولا  صئاصخ  مهأ  نم  ضع  ءاصقتسا 
؟ لوطلاو قلا  ناتللأ - » » لا جمتس  له  لوطلا ؟

هش  keel قروزلا »  » لخاد مسملاو » و« كتُم » » لا جضني  ذإ  .اتاذ  حقالتت  بطلا  عضولا  ءالزالاف   .اقهرم  مع 
ً

نئاجهلا  جاتنإ  نا 
نم لدنم ، نا ع  ذإ  .امامت  فلتخم  رمأ  وهف  يجهتلا  باصخإلا  امأ  .اهسفن  اهمسم   ةرهزلا إ  كتُم  نم  ةام  حاقللا  بوبح  لقتتو  كَشملا ،

.ىرخأ ةرهز إ  نم  ةلاقتلا  ةدرولا  حاقللا  بوبح  لقني  مث  نمو  اهئاصخإ -  عم  اهكوتم -  عطق  قط  نع  الوأ  ةرهزلا  دِّح  نأ  نئاجه ، جاتنإ  لجأ 
، ةراثيق ه ع  ةصاخلا  جورخلا  ةعق  قلع  نا  .علَّطلا  راغ  اهنم ع  لوصحلاو  راهزألا  عطقل  طقلمو  مسر  ةاشرف  اسمم  انحم ، ادحو ، لمع  نا 

.ةدحولا ەاقسوم  كلت   تنا  .ةدرفم  ةفاص  ةمغن  توص  ةقدحلا  هل إ  ةراز  ل  ددحل 
نرقلا نم  تانسمخلا  لئاوأ  .اهب   مهمامتها  ىدم  وأ  لدنم ، براجت  نع  ريدلا  نورخآلا   ناهرلا  هفرع  نا  ام  ىدم  فرعن  نأ  بعص 

ا ع هتفرغ -  نافلا   دلوتسا  .ةدامرلاو  ءاضبلا  لقحلا  ناف  لمعلا ع  أد  ذإ  هتجت ، نم  ةأرج  ةعنت أ  بَّرج  دق  لدنم  نا  عساتلا ع ،
بهار دوجو  نا  رمألا : لَّخدت   مومعلا ، هجو  لدنم ع  تاوزن  عم  هحماس  مغرو  ريدلا ، سئر  نل  .ةنيجه  ناف  جاتنإل  ةلواحم  بلغألا -  
لقنو تاتانلا  لدنم إ  لَّوحت  .ةيطسغوألا  ةسنلا  عاتأل  ةسلا  ح  لمتح ، امم  ةحاقو  عف أ 

ً
ةثارولا  مهف  جوات ل  نافلا ح  فطال 

.ةصرف ءالزالا  ءاطعإ  نم  عنام  نل ال  رمحأ ، اطخ  نافلا  تنا  دقل  .ريدلا  سئر  هل  نعذأو  .جراخلا  ةئيفدلا  هراجت إ 
***

 

لدنم ظحال  .ءاضبلاو  ةناوجرألا  ناولألا  نم  ةدع  ريدلا ،  ةقدح  رهزت   ةنجهملا  ءالزالا  تاتن  وأ  تأد  ماع 1857 ، فص  رخاوأ   
، ءاخ عم  ءارفص  ةصق ؛ عم  ةلط  ىرخأ -  تانيجهت  دعأ  مث  .روذلا  صحف  ل  اهروشق  حتف  اهنورق ، تامرلا  ترمثأ  امدنعو  راهزألا ، ناولأ 

.ماوعأ ةنامثل  لاونملا  اذه  براجتلا ع  ترمتساو  .نئاجهلا  نم  نئاجه  اجتنُم  اعم ، نئاجهلا  جهتب  ماق  ىرخأ  ماهلإ  ةضمو  .ةمعان و  عم  ةدعجتم 
راتمأ  ةتس   ] مدق ةئم  امدق   نوع  اهداعأ  ةلطتسم  ةعطق  ريدلا -  راوج  ضرأ  ةعطق  ةئيفدلا إ  نم  تددمت  دق  تاعرزلا  تنا  تقولا ، كلذ   

ةفرغلا نأ  هل  ودي  نا  هتذفان ، رئاتس  حتفتو  حــــلا  بهت  امدنع  .هتفرغ  نم  اهتؤر  هنكم  ناو  ماعطلا ، ةعاقل  ةمخاتم  تنا  ةصخلا  ةلا  نم  ام ]  30
ناو .جهتلا  تالمع  نم  فالآ  نم  تاناب  يوحت  لا  تاطخشلاو  لوادجلا  ةئيلم  لدنم  ةسارك  تنا  .قالمع  رهجم  إ  تلوحت  دق  اهلمأ 

.شقتلا ةك  نم  نرَّدخم  ەاماهبإ 
اد وألا ، ةلهولا  نم  ةققحلاو ، اهلمأ .» ناسإلا  ةاح  ءلمل  مزلت  لا  ةركفلا  ةغص  م   : » لوق نياتشغتف » غيفدول   » فوسلفلا بتك 
نأ فرع  لدنم  نل  قاطت -  ةروص ال  ةلمم  ةلمعلا  تنا  .ةَّرلا  دعأ  َّدع ، ِّق ، فطقا ، رِّهز ، حِّقل ، سرغا ، .رافألا  رغصأ  ةءولمم  لدنم  ةاح  نأ 

، ةدحاو ةكرت  تفلخ  دق  نماثلا ع  نرقلا  اوروأ   تحاتجا  لا  ةقلا  ةملعلا  ةروثلا  تنا  اذإ  .ةبك  ئدام  صتو  ةداع  حتفتت  ةغصلا  رافألا 
ةوقلا اهسفن  هسأر   ةرجشلا إ  عف  نم ع  نتوين  ةحافت  تطقسأ  لا  ةوقلا  .ةدئاسو  ةدحوم  ةعبطلا  ي   لا  ناوقلا  اتلا : تنا  دقف 

امر .لا  نكت  رثؤي   ام  ءالزالا  نكت  رثؤي   هنأ  حجرألاف  وك ، بط  نوناق  اهرود  ةثارولل  نا  اذو  .ةوامسلا  اهالفأ  باولا   هّجوت  لا 
.لعلا هحومط  مجحو  اهمجح  طلخ ب  مل  هنل  ةغص -  لدنم  ةقدح  تنا 

امدنع لضفأ  وحن  س ع  رومألا  تدجو  ام  ناع  نل  صلا ، نم  ق 
َ

رْد تجتحا إ  ةادلا  .ءطب   براجتلا  مدقتت  : » لوق لدنم  بتك 
 - تانابلا اطامنأ   ّم  أد  اجردتو ، .تانابلا  جاتنإ  ةلمع  تعراس  يزاوتلا ، ةددعتم  تانيجهت  ءارجإ  عم  هسفن .» تقولا  براجت   ةدع  يرجأ 

.ةثارولل خادلا  قطنملا  إ  اخأ ، لّصوت ، دقل  .ةمظتنم  ةددع  تاعاقإ  ةناصُم ، ةقا  تالدعم  ةعقوتم ، تاث غ  هجوأ 
***

 

ءاخلا روذلا  وأ  قلاو ، لوطلا  ةدرفلا -  ةثارولا  تافصلا  جمت  مل  نئاجهلا ، نم  لوألا  لجلا  ف  .هاردإ  هس  
ً

لوألا  طمنلا  نا 
عم ت 

ُ
نَّجه امدنع  ةريدتسملا  روذلا  تاذ  ءالزالاو  .طقف  ةلط  تاتن  ناجتت  اتنا  ةمزق  ةتن  عم  ةلطلا  ةتنلا  ت 

ُ
نجه .قالطإلا ح  ع  ءارفصلاو - 

دحأ هش   » امنو اطسو  نكت  مل  جهلا » ةصخش   » .طمنلا اذه  اهل ع  عبسلا  تافصلا  تراسو  .طقف  ةريدتسم  ءالزا  جتت  تنا  ةدعجم  روذ 
.ةحنتم حلطصم  تفتخا  لا  تافصلا  قلطأ ع  امنب  ةدئاس ، حلطصم  ةرطسملا  تافصلا  ەذه  لدنم ع  قلطأو  .لوق  بتك  اذكه  نيدلاولا ،»

ام ةفصل  ةحنتملاو  ةدئاسلا  تاللأ » » لا دوجوف  .ةثارولل  ةظن  ابك   اماهسإ  لعفلا  زجنأ  دق  نال  دحلا ، اذه  دنع  هتجتب  لدنم  فقوت  ول 
« ةللأ  » نإ ل  .ةطسو  صئاصخ  كلتمت  مل  لدنم  اهدلو  لا  نئاجهلا  ةجزملا : ةثارولا  ع  ةمئاقلا  ع  عساتلا  نرقلا  تاظن  عم  اضقانت  لثم 

.ءافتخالا ةلدلا ع  ةفصلا  ةجم  جهلا ، اهسفن   تتث  لا  ةدحاو  
نئاجه جهتب  ماق  .ةناث  ةجتب  هللحت  لدنم  زَّزع  ةدئاسلا ؟ ةللألا  لق  نم  تصقأ  وأ  تلهُتسا  له  ةحنتملا ؟ ةفصلا  تفتخا  نيأ  نل 

ةجتلا ەذه  ةدلاولا   تاتنلا  تنا  ةدئاس ، ةفص  لوطلا  نا  املو  .ثلاثلا  لجلا  نم  ةلالس  جاتنإل  ةلط  ةصق -  نئاجه  عم  ةلط  ةصق - 
.ةرملا ةعقوتم  ةجن غ  تجتنأ  اعم  تنجُه  امدنع  تاتنلا  كلت  نأ  فشا  لدنم  نل  .تفتخا  دق  ةحنتملا  ةفصلا  تنا  ذإ  ءدَ ؛ يذ  ئدا  ةلط 



.تالالسلا نم  لجل  تفتخا  دق  تنا  نأ  دع  علا -  اهلفغت  ةروص ال  ِقلا -  ةفص  روهظلا  تدواع  ثلاثلا ، لجلا  نم  نئاجهلا  ەذه  ضع  ف 
.ثلاثلا لجلا  ءاضعأ  ضع  روهظلا   دواعتل  طقف  نئاجهلا ، اثلا ، لجلا  ءاضبلا   راهزألا  تفتخا  دقف  .عبسلا  تافصلا  عم  هسفن  طمنلا  رركتو 

ەذه فصول  لدنم  اهمدختسا  لا  ةمللا   ) ةنما ةحنتم  ةللأو  ةئرم  ةدئاس  ةللأ  لمحت  ةيكرت -  عقاولا  نا   جهلا »  » نئالا نأ  لدنم  كردأو 
(. نعلا نرقلا  نم  لوألا  دقعلا  تانيجلا   ءاملع  اهتحني  فوسف  تاللأ  ةمل  امأ  لاشألا forms ؛ تاعنتلا  

عولا لدنم  عاطتسا  جهت ، ةلمع  ل  نم  تجتن  لا  تالالسلا  نم  ةفلتخملا  عاونألا  ب  بسِّلا -  ةضالا -  تاقالعلا  ةسارد  قط  نع 

وأ تعنت ، تائجلا   أتو  .تامولعملا  نم  رم  غو  لقتسم ، ءزج  ددحتت  ةفص  ل  لدنم ، جذومن   . 
9

تافصلا ةثارو  ح  جذومن  ءانب   
نم ل  نم  ةدحاو  ةخس  ثَرو  تان  ل  .اذكهو  ةرهزلا ،) نولل   ) سفنبلا ةهجاوم  ضبألا   وأ  ةماقلا ) لوطل   ) لوطلا ةهجاوم  ِقلا   تللأ :» »

طقف امهادحإ  تنا  نو  تدوجوم -  ناتفصلا  لظت  جهلا ، جتُي  امدنع  .ةضبلا  ع  مألا ، نم  ةللأو  يونملا ، ناويحلا  ع  بألا ، نم  ةللأ  هدلاو - 
.اهدوجو تت 

***
 

تاقلف ءارفص ، روذ   )» سوهب جهت  ةلمع  ل  جئاتن  جسم 
ً

ءالزالا ، نم  ٍلاكم  ولت  ٍلاكم  شقتب  لدنم  ماق  اع 1857 و1864 ، ب 
للحتلل ةزهاجلا  تانابلا  نم  ئاه 

ً
ام  ريدلا  ةقدح  ةغصلا   ضرألا  ةعطق  تجتنأ  .شهدم  وحن  ةتباث ع  جئاتنلا  تلظو  ءاضب .)» روهز  ءاخ ،

ةعاجشلا ضع  اقح  بلطتي  رمألا  : » اقحال لدنم  بتك  فوسلو  .ةرذ  فلأ  ةئمعرأ  نم  برق  امو  ةرهز ، فلأ  عرأو  ةتن ، فلأ  نعو  ةنامث  - 
ةفص ال لمعلا -  كلذ  حضاو   رخآ  ء  ةمث  ةعاجشلا ، نم  أف  .انه  ةححصلا  ةمللا  تسل   ةعاجشلا  نل  دادتمالا .» اذهب  لمع  يّدصتلل إ 

.tenderness ةقرلا اهفص  نأ  الإ  ءرملا  عيطتس 
وأ عرازملا  كولس  وهو  -  tending ةمل عم  عبطلا ، روذجلا ، كش   ف  .ءاملعلا  وأ  ملعلا ، فصول  داتعملا  مدختس   ال  ةمل  اهنإ 
نا .ةشع  اههيجوتل إ  وأ  سمشلا  ءوض  ەاجتا  اهتلامإل   tendril ءالزالا ةتن  قالحم  ُّدش  رتوت ،) ) tension ةمل عم  كلذك  كش  اهنل  اتسلا - 

امنو ترم .) ناحتمالا -  بسر   هنأ  ادمح    ) اجولويبلا دلاقتب  ةقمع  ةفرعم  نم  قلطنت  هتقع  نكت  ملو  .اناتس  ء ، ل  لقو  وأ 
ً

لدنم ،
 - تاقلفلاو ناولألل  ةققدملا  ةلودجلا  روذلل ، قِهرملا  يجهتلا  حيقلتلا  هتظحالم -  ةدح  عم  تجوازت  دقو  اتسك ، ةطفلا  هتفرعم  تنا  ىرحألا 

.ةثارولل يدلقتلا  مهفلا  اهسفت  نكم  تافاشا ال  هتداق إ  ام  ناع  لا   
يونملا ناويحلا  .لسلا  نيدلاولا إ  نم  تامولعملا  نم  ةفخ  عطق  رورم  قط  نع  الإ  ت 

ُ
ف نأ  نكم  ال  لدنم ، براجت  ترمضأ  ام  ةثارولاف ،

جتي امدنعو  .بأ  ل  نم  ةدحاو  ةللأ  نئالا  ثري  اذكهو  ةناث ؛) ةللأ   ) ةناثلا ةخسلا  بلجت  ةضبلاو  ةللأ ؛)  ) تامولعملا ەذه  نم  ةخس  بلج 
لجلا ىرخأ   ةرم  ادحتتل  طقف  ةضبلا ، إ  ةدحاو  رمتو  يونملا ، ناويحلا  إ  ةدحاو  رمتف  اددجم -  تاللألا  لصفنت  تاضب ، وأ  انم  نئالا 

نل تفتخا ، اهنأ  ةحنتملا  ةللألا  ودت  ةدئاسلا ، ةللألا  حت  امدنعو  .اعم  امهدوجو  ىرخألا   ع  دست »  » نأ ةللأ »  » عيطتس دقو  .اتلا 

نل .ةروظنم  غ  ةدرفم  ةللأ  اهلمحت  لا  تامولعملا  ت  ءانثألا ، ەذه  و  .اهتفص  دأت  ةللألا  دواعت  تَّيحنتم ، تللأ  تانلا  لقتسَ  امدنع 
.ةملسو ةدوجوم  لظت  اهسفن  تائجلا 

 - اهدحو عانطصالا  ةددش  ةجتلاو  ائاوشع ، ودي  ام  فلخ  ناوق  ءاضوضلا ، فلخ  سوم  ةمث  تنا  لدنم : إ  رلود »  » لاثم داع  دقل 
تانئالل لئاهلا  نياتلا  فلخ  .ةتسملا  طامنألا  كلت  نع  ماثللا  ةطامإ  ع  ةرداقلا  ةطس -   تافص  لمحت  ةلصأ  تالالس  نم  نئاجه  جاتنإ 

ل .اتلا  إ  لج  نم  كرحتت  ةثارولا ، تامولعملل  تامسج  ةّمث  ةَُّبلاو -  رافَّصلاو ، راضَخلاو ، ةموعنلاو ، دعجتلاو ، قلاو ، لوطلا ، ةّعبطلا - 

.
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جلل ةهوجلا  تامسلا  فشا  دق  نا  هنل  كلت ، ةثارولا  ةدحو  لدنم  ِّمسُ  مل  ت 
ُ

.م الو  ةلصفنمو ، ةمم ، ةنادحو -  تافصلا 
***

 

ضرع ندنل ، ةّسوييللا »  ةعمجلا   » امهيتقرو  سالاوو  نوراد  هف  أرق  يذلا  مويلا  تاونس ع  عبس  رورم  دع  ماع 1865 ، رياف   8 
مولعلا ةعمج   » اجولويبلا  ءاملعو  تانلا ، ءاملعو  عرازملا ، نم  ةعومجم  إ  ثدحت  ذإ  ثك : الج 

ً
لقأ  ىدتنم  نيأزج ،  هتقرو ،  لدنم 

، ةغص ةعاقلا  تنا  .خــــراتلا  نم  ةظحللا  كلت  نع  ثلا  انيلإ  لص  مل  رهش .) اهدع  سرام ، ةقرولا  8  نم  اثلا  ءزجلا  أرق  « ) ونرب  » ةعبطلا »
ءاملعل ةدقعم ح  تاعنتلاو ، تافصلا  راهظإ  لجأ  نم  ةضماغلا  زومرلاو  لوادجلا  تاع  مضت  لا  ةقرولا ، تنا  .اصخش  عرأ  وحن  حو 

ال لشلا ،) ةسارد  ملع   ) اجولوفروملا نوسرد  امومع  تانلا  ءاملع  نا  .هل  عم  ال  وغل  هشأ  تد  امف  اجولويبلا ، ءاملعل  امأ  .ءاصحإلا 

ياعم َّح  ةنجهملا  تانيعلا  نم  فالآلا  تاع  راهزألاو ع  روذلا  تاعنتلا   َّدع  نأ  َّد  الو  دادعألا .) تالالد  ةسارد  ملع   ) اجولوموينلا
ملع ذاتسأ   فقو  لدنم ، ءاهتنا  روف  .سروغاثيف  عم  نمزلا  اهيلع  افع  دق  ةعبطلا  دّصت   ةضماغ  ةمقر  تامغانت »  » ةمث

َ
نأ  ةركف  تنا  لدنم ؛

لدنم نا  نإ  حو  .شاقنلا  دق  عوضوملا  ةقالعلا ب  روضحلا  نم  دحأ  مهف  مل  .روطتلا  ةظنو  عاونألا » لصأ   » نوراد باتك  شقانيل  تانلا 
مل هنإف  ەذهك -  ةلص  ءارو  قتسا  هنأ  دأت  ل  تراشأ  ةقاسلا  هتاظحالم  تنا  روطتلا -  اهفشا و  لا  ةثارولا » تادحو   » ام ب ةلص  اعاو 

.عضوملا احضاو ع  اقلعت  قلعُ 



نا هتباتك : ازاجإ   أ  ماللا ، للق  لجر  وهو  لدنم ، ادو  ةعبطلا .» مولعلل  ونرب  ةعمج  ةطضم  : » ةنسلا ةرودلا  لدنم   ةقرو  ت 
« ةلملا ةعمجلا   » خس إ تلسرأو  .ةلهذم  ةروص  ةلا  ةثعا ع  ةحفص  عرأو  عــرأ  نامزلا   نم  لما  دقع  وحنل  رمتسا  يذلا  هلمع  رَّطق  دق 

اهلسرأ ةخس ، عرأ  هسفن  لدنم  بلطو  .تاسسؤملا  تاع  نم ب  نطنشاو ، ةَّنوثيمسلا »  ةسسؤملا   » و النإ ، ةسوييللا »  ةعمجلا  و«
عف

ً. اهأرق  نوراد  نأ  لد ع  ام  دجوي  نل ال  نوراد ، ةدحاو إ  لسرأ  هلعلو  .ءاملعلا  نم  ددعلا  إ  ةرفاو ، تاحو  ةحصم  دلا ،
تارم عــرأ  الإ  ةقرولا  دهشسُ  مل  اجولويبلا .» خــــرات  تمصلا   تالاح  برغأ  نم  ادحاو   » نا تانيجلا ، ءاملع  دحأ  بتك  ام  كلذ ، الت  ام 

ةثارولا فواخمو  ةلئسأ  تحصأ  نأ  دع  ح  اع 1890 و1900 ، و  .ةملعلا  تابدألا  نم  العف  تفتخا  اهنأ  يأ  اع 1866 و1900  - ب 
تسسأ لا  ةساردلا  تنفُد  .ملاعلل  وهجم 

ً
ەزجنمو  لدنم  مسا  لظ  اوروأو ، امأ  ةساسلا   عانصل  ةسلا  ةهوج  اهب  بعالتلاو  ةلا 

.سولا اوروأ  نادل  نم  ةروهدتم  ةدل  تاتانلا   ونجهم  الإ  اهأرق  مل  ةرومغم ، ةملع  ةعمجل  ةرومغم  ةرود  تاحفص  ةثيدحلا   اجولويبلا 
***

 

افصو اقفرُم  خنويم ،»  » غن » نوف  لرا   » يسلا تانلا  اجولويسف  ملاعل  لدنم  بتك  ماعل 1866 ، ةدالملا  ةنسلا  سأر  ةشع   
نم ردق  ح  يذلا  تانلا  ملاع  غن ، ِّلوُي  مل  .ةدرا  اهنل  ةقل  ةلاسرب  ەرخأت -  لعفلا   هتوفج  ترهظ  دقو  نهش -  دع  غن  َّدرو  .هراجتل 

هاطخ راوج  كم  وحن  ةنيهم ع  ةظحالم  بتكو  ةاوهلا  ءاملعلا  ەاجت  يرطف  باترا  غن  ىدل  نا  .ەزجنمل  الو  لدنمل  ابك  امامتها  تصلا ،
.ناسإلا لقع »  » نم لصألا  نم  دلوتت  لا  كلت  نم  أوسأ  اجت  ةصلختسملا  ناوقلا  نأو  هلع - » دامتعالا  نكم  ...ەدحو ال  بجتلا  : » لوألا

دا ًنم  هل  هتاظحالم  تذختاو  هماحا -  لن  لدنم إ  س  يذلا  لعلا  لمزلا  غن  نا  .تااطخلا  نم  دملا  طغضلا ، لدنم  لصاو 
نكم ةلزعنملا  ةجتلا  و« اعملا ،» انملع  عم  قفاوتت  نأ  بعص  اهيلع  ُتلصح  لا  جئاتنلا  نأ  فرعأ  تنك  : » لدنم هل  بتك  .اسامحو  افهلتم  نوك 
انوناق ةساسأ -  ةعبط  ةدعاق  صلختسا  دق  لدنم  نوك  نأ  ةنامإف  .اضتقمو  ل  اضفارو ، ارذح  لظ  غن  نل  افعاضم .» ارطخ  ةطخ  نوكت  نأ 

تونهك نمؤي  غن  نا  ه ؛ مللف  تونهلا ، نمؤي  لدنم  نا  اذإ  .غنل  ةسلا  ةلاخو  ةبع  تد  ءالزالا  نئاجه  ةلودج  ةقط  نع  اطخ - 
.ملعلا

بارغلا ةششح  هتافاشا ع  جاتنإ  ةداعإ  ةلواحم  لدنم ع  عَّجشو  ءارفصلا -  راهزألا  تاذ  بارغلا  ةششح  رخآ -  اتان  سرد  غن  نا 
ةحضاو ةعنت  تافص  جتتو  اسج ، رثاتت  تاتنلا  تنا  قيمع : كفت  دع  ءالزالا  لدنم  راتخا  دقل  .را  وحن  ائطاخ ع  اراخ  كلذ  ناو  .اضأ 

جاتنإلا ةداعإ  اهعسوب  ناف  غنو -  لدنمل  ةفورعملا  غ  بارغلا -  ةششح  امأ  .ةانعلا  نم  للق  اهنب  حيقلتلا  نكمملا  نمو  اهيلع ، فرعتلا  لهسو 
، عقوتم وه  امو  .نئاجه  جتت  ام  اردان  تناو  العف ، حتسم 

ً
ارمأ  اهنب  حيقلتلا  ءارجإ  نا  تاضو .) حاقل  بوبح  نود  نم  يأ   ) ةسج ةقط ال - 

ّكف نم  نكمتي  مل  هنل  قالطإلا ،) نئاجه ع  نكت  مل  لا   ) بارغلا ةششح  نئاجه  ءارو  قطنم  صالختسا  لدنم  لواح  .ةضوف  جئاتنلا  تءاج 
ةششح تاتن  نم  فالآلا  اتنسم  أف ، أ  هسفن  طغض ع  اع 1867 و1871 ، و  .ءالزالا  اهتظحالم   هل  تقس  لا  طامنألا  ةرفش 

غن هتااطخ إ  تدادزا  .اهسفن  مسرلا  ةاشرف  حاقللا  بوبح  احسامو  هسفن ، طاقلملا  راهزألا  اصخُم  ةقدحلا ، نم  ىرخأ  ضرأ  ةعطق  بارغلا  
عم خ 

ً
دادزت  ةتَّشم  لئاسرب  هسفن  جاعزإ  بغري   مل  .ٍلاعتم  سح  ةتكمو  ةللق  تنا  تااطخلا  نل  رخآو ، ب ح  دري  غن  ناو  .ةفهل 

«. ونرب  » هسفنب  هسفن  ملع  بهار  اهبتك  تقولا 
ريدلا سئر  بصنم  ر إ 

ِّ
دق  نا  .هفسأ  ىدأو  هراجت ، لامتسا  نع  زجع  دق  نا  .غنل  هتااطخ  رخآ  لدنم  بتك  ماع 1873 ، مفون   

لامهإ ارطضم إ  وك  ةرملا  دعس  نإ غ  : » لوق بتك  .تانلا  تاسارد ع  ّيأ  لامتسا  نم  هعنمت  ةرادإلا  هتالوؤسم  تحصأو  ونرب ،»  »
دع باطخو  ةروتاف ، دع  ةروتافو  .ددج  ةفقاسأ  يعت  ارو  حبصأو  .ريدلا  ع  بئالا  تمارت  مث  .اناج  ملعلا  حــــزأ  دقل  لمالا .» ...اتان 

.لعلا هلاخ  ءطب  قنختل  ةرادإلا  هلامعأ  تمارت  باطخ ،
ءانثسا هل  اجردت -  هلمع  قو 

دَُّ عساتلا ع ، نرقلا  تاننامث  هتحص   تروهدتو  .ءالزالا  جهت  نع  ةزرا  ةدحاو  ةقرو  لدنم  بتك  دقل 
.لئاوسلا ەامدق  تمَّروت  دقو  ونرب ،»  » يوللا  لشفلا  لدنم  وت  ماع 1884 ، رياني  و 6  .ةقدحلل  هتياعر  لثمتملا   بحملا  لمعلا  كلذ 

رغصألا ريدلا  ناهر  دحأ  نم  صقلا  ءاثرلا  كلذ  بسألا  نلا  نا  امر  .ةجتلا  هتاساردل  ركذ  ِتأت ع  مل  اهنل  هل ، اعن  ةلحملا  ةفحصلا  تتكو 
«. راهزألا بحأ  دقو  ...ايطو  دلا ، س  افطل ، نا  : » انس



« لدنم وعدملا  »
 

.ةعبط ةرهاظ  عاونألا  لصأ 
كرامال تستبا  ناج -  - 

.ثح عضوم  عاونألا  لصأ 
نوراد زلراش  - 

.جت ءاصقتسا  عضوم  عاونألا  لصأ 
زف يد  وغه  - 

 

اهنم ةَّجح أ  تنا  .نوراد  ةؤرل  النإ  إ  زف » يد  وغه   » د ەرمع  نم  ثالثلا  يدنلوه   تان  ملاع  رفاس  ماع 1878 ، فص   
، ةدودشملا هاصعأو  فحنلا  هماوق  .هتلاقمل  رفاسو  هقعت  زف  يد  نل  غنيكرود ،»  » هتخأ  ةعض  ةزاجإ   ق  نوراد  نا  .ةملع  ةراز 

ةخس لعفلا  هش  زف  يد  نا  اهلوط ، نوراد   ةحل  عم  سفانت  ةحلو  توبسار »  » يع ناهبش  تبقاث  نيعو  ةراثسالا ، عــــ  هعطو 
.ةحاسا ذخأل  نوراد  نذأتساو  تعاس ، نم  رمتس أل  مل  ذإ  ةقهرم ، تنا  ةلاقملا  نأ  َّد  الو  .نوراد  بأد  اضأ  هل  نا  .عألا  هلثم  نم  ةرغصم 

ەارجم إ لَّوح  شاجلا ، زف  يد  لقع  لخاد  سم 
ً

الإ ، سل  ةصق  ةثداحم  نوراد ،  قش  دقل  .رخآ  اصخش  راص  دقو  النإ  رداغ  زف  يد  نل 
.ضماغلا ةثارولا  ملاع  هسفنب   رو  تاتانلا  قالحملا   ةكرح  قباسلا ع  هلمع  ءاهنب  عراس  مادسمأ ، زف إ  يد  داع  امدنعو  .دألا 

ءاملعل ةسلا  ةخألا » امف  ةنَهُم   » لثم رحسلا ، نم  ةفوص  هش  ةلاه  تسا  دق  ةثارولا  تالشم  تنا  عساتلا ع ، نرقلا  رخاوأ  عم 
، هتنهم ع  اظوحلم » لد 

ً
 » فشا هنأ  اهيف  ركذ  ةظغم  ةظوحلم  بتك  يذلا  ذفلا 

ّ
رفلا  تاضالا  مِلاع  امف - »  » رارغ عف  .اجولويبلا 

لمع   » .طق ەي  مل  هنل  ةثارولل ، فشا ح  هنأ  كفم  وحن  نلعأ ع  دق  نوراد  نا  مزاللا - » نم  رغصأ  ةقرولا  اوح   » نأل هنود  مل  هنل 
ماع 1868. نوراد  بتك  اذكه  ةرطفلا ،» ةلاح  ةضعلا   تانئالل  ةعونتملا  ةعبطلا  ةحصلا ، تناعأو  تقولا  حمس   نإ  شقانأ ، فوس  رخآ 

دلوتل ةلسو  ّيأ  نود  نم  روطتلا : ةظنل  يروحم  رمأ  ةثارولل  ةظن  دوجو  نأ  فرع  .معزلا  كلذ  ةنَّمضتملا   رطاخملا  مهف  نوراد  نا 
لوح دوعوملا ، باتلا  نوراد  ملو ي  تضم ، ادوقع  نل  .ةددج  صئاصخ  رطت  نم  هنكمت  ةل  لا  نئالا  عتمتي  نل  لاجألا  هتبتو ع  ُّغت ،

ءاملع نم  لج  حارو  .زف  يد  ةراز  نم  بسحف  ماوعأ  ةعرأ  دع  ماع 1882 ، نوراد  وت  مث  ةضعلا .» تانئالل  ةعونتملا  ةعبطلا   » ءوش
.ةدوقفملا ةظنلل  حيتافم  نع  اثح  نوراد  لامعأ  نوشف   نسلا  راغص  اجولويبلا 

، ام ةقط  ت 
ُ

عمج مسجلا  نم  تامولعملا » نم  تائج   » نأ ةركف  نكتلا -  ةلومش  ةظن  عقوو ع  نوراد ، بتك  نَّعمت   اضأ  زف  يد 
ةددش تد  نئالا  ءانبل  يداشرإ  للدك  ةفطنلا  اهعُّمجتو   االخلا  نم  لئاسرلا  ثاعنا  ةركف  نل  .تاضبلاو  ةنملا  تاناويحلا  ت  

ُ
عمج مث 

.تاقلا نم  ةعومجم  عيمجت  قط  نع  ناسإلا » باتك   » ةاتك لواحت  ةفطنلا  نأو  حمجلا ؛
تسغوأ  » املألا ةنجألا  ملاع  نا  بئك ، راو  ماع 1883 ، .تامعلاو    pangenes تانيجنا » » لا دض  دعاصتت  ةلدألا  تنا 

نم لاجأ  ةسمخ  لويذل  ارج  لاصئسا  نامزياو  ماق  .تامعلا  ةمئاقلا ع  ةثارولل  نوراد  ةظنل  ةام  ة  تلَّثم  ةجت  ىرجأ  نامزياو »
.لج دع  ج 

ً
ةلما ، لويذ  تدلُو  واسم -  دانعو  تاب  نافلا -  نل  .لذلا  بأ  دلويس  لسلا  نا  اذإ  ام  ددحتل  نافلا  دلوتسا  مث  نافلا ،

نافلا تلظو  .ٍناويح  لويذ 901  هنم  وحن  نامزياو ع  لازأ  امجإ ،
ً

.لذ  ال  ارأف  جتنأ  لذلا  روتبم  رأفلا  نال  ةدوجوم ، تامعلا  تنا  نإف 
لذلا ، » لقألا ع  وأ ، « ) ةثارولا ةغصلا   » ةلازإ تنا  ةلصألا ؛ نافلا  لويذ  ةنراقم  اشماه  ولو  يأ ِق  اهروتع  مل  ادج -  ةعبط  لويذ  رهظت 

.باوص انوك ع  نأ  نكم  كرامالو ال  نوراد  نأ  حضو ؛ ل  تنلعأ  دقف  ةجتلا ، كلت  ةعاش  عو  حتسم 
ً. ارمأ  ارولا )»

لاقتنال ةلآ  نم  امو  تاضبلاو ، ملا  االخ  يح   وحن  ع  ةنَّمضتم  ةثارولا  تامولعملا  تنا  امر  الادار : د 
ً

نامزياو  حقا 
نامزياو ع قلطأ  .ةيجلا  هتدام  ةمولعملا إ  كلت  لقني  نأ  عيطتس  ال  هقنع ، ةفارزلا  فلس  ددم  امهمف  .تاضبلا  وأ  ملا  ةَسكملا إ  صئاصخلا 
نأ عقاولاو  .رخآ  نئا  ةدالو  اهلالخ  نم  نئالا  عيطتس  لا  ةدحولا  ةقطلا  اهنأ  عفدو   germoplasm ةموثرجلا امزاللا  مسا  ةثارولا  ةداملا  ەذه 

ةثارولا تامولعملا  لقنل  ةجاجدلا  مامأ  ةدحولا  ةقطلا  ةضبلا   اتلا : لج إ  نم  ةموثرجلا  امزاللل  اسأر  قن 
ً

هفصوب  هاردإ  نكم  روطتلا  ل 
.ىرخأ ةجاجد  إ 

***
 

نأ مأ  ت ؟
ُ

ففخ نأو  ت 
ُ

طلخ نأ  نكم  له  ءالطلا : لثم  له   .زف  يد  لءاس  اذكه  ةموثرجلا ؟ امزاللل  ةنوكملا  ةداملا  ةعبط  ام  نل 
، هنل .دع  لدنم  ةقرو  علاط  دق  زف  يد  نك  مل  لل ؟ ةلاق  ةكسامتم غ  لئاسر  لثم  مزِح -  تو  

ُ
لمح ةدرفنم  ةموثرجلا  امزاللا  تامولعملا  

تاذ تاتانلا  نم  ةعونتم  ةشع  ةعومجم  نلو  ءالزالا ، طقف  سل  ةغ -  ةتان  تاعنت  عمجل  مادسمأ  لوح  فلا  طشم  أد  لدنم ، نأش 
جواز امدنعو  .ةشحولا  بئاجعلل  ضرعَم  لشلا : ةشافخ  روذلاو  ةرعشملا ، كوتملاو  ةشقملا ، راهزألا  تاذ  ةعشملا ، قاروألاو  ةتلملا  ناقسلا 

لقتسمو زيامتم  لش  ةكسامتم   تلظ  امنو  تخت ، ت ح 
ُ

ففخ مل  تاعنتلا  تافص  نأ  لدنم ، لثم  دجو ، ةَّسلا ، اهتاظن  عم  تاعنتلا  كلت 



رَّفشم صئاصخلا  كلت  نم  نأ   ادو  ةرذلا -  سملم  ةقرولا ، لش  ةرهزلا ، نول  صئاصخلا -  نم  ةلكش  كلتمت  ةتن  ل  نأ  اد  .اتلا  لج إ  نم 
.لج لج إ  نم  لقتت  ةلقتسم  ةزيامتم  ةمولعم  قط  نع 

لدنم اهارجأ  لا  ءالزالا  جهت  براجت  ءاضأ  يذلا  الا  كفتلا  نم  قلا  كلذ  ةقاثلا -  لدنم  ةؤر  رقتف إ  لازي  نا ال  زف  يد  نل 
لثم ةعونتملا ، صئاصخلا  فش  نع  ةلوؤسملا  ةئزجتلل   ةلاق  تائج غ  ةمث  نأ  ةفرعم  ةتانلا ، هنئاجه  نم  زف ، يد  عاطتسا  دقل  ةنس 1865 .

؟ فلأ ءيزج ؟ ةئم  دحاو ؟ ءيزج  ةدحاو ؟ ةعنت  ةعفص  فشل  مزل  ائج  م  نل  .قاسلا  لوط 
هتقرو .تاتانلا ف  هراجتل ع  ةَّم  فصو أ  نم  بقا  لدنم ، لمع  هاج 

ً
لازي  زف ال  يد  نا  حو  عساتلا ع ، نرقلا  تاننامث   

جه ل  .تامولعملا  نم  دحاو  ءيزج  ةموكحم  ةفص  ل  نأ  جتنساو  هتاناب  زف  يد  للح  ةثارو ،» خسم   » ناونع ماع 1897 ، اهبتك  لا  ةزرالا 
يونملا ناويحلا  اتلا ع  لجلا  إ  اهلما ، رَّرمت ، تائجلا  ەذهو  .ةضبلا  نم  ادحاوو  يونملا  ناويحلا  نم  ادحاو  تائجلا -  ەذه  نم  نثا  ثري 

هلصأ ضراع  امسا  كلذ  نا  . pangenes تانيجنا »  » تائجلا كلت  سأ  دقو  .ةمولعم  ّيأ  عيضت  الو  .جملا  نم  عن  يأ  ثدح  .ةضبلا ال  وأ 
ةخأ ةّحت  هّجوي  نأ  َسي  مل  هنل  اهيبأ ، ةرك  نع   pangenesis نكتلا ةلومش  نع  نوراد  ةظن  هنم  وحن  ع  زف  يد  مده  دقل  هتاذ :

.هملعُمل

***
 

ةمدق ةقرو  نم  ةخس  هئاقدصأ  دحأ  هل  لسرأ  ماع 1900 ، عير  تاتانلا   نئاجه  ةسارد  هبكر   اصئاغ ح  لازي  زف ال  يد  نا  امنب 
لاو اهتعاط  ةداعملا  ةقرولا  كلت  دجت  امف  كلذ  عو  نئاجهلا ، سردت  كنأ  فرعأ  : » لوق قيدصلا  كلذ  بتك  .ءاقدصألا  دحأ  ةتكم  نم  اهصنتقا 

«. مامتهالل ةثم  لازت  ال  ةنس 1865 ... لدنم  وعدملا  اهبتك 
يرجو اهتعاط  داعملا  ةخسلا  حتف  وهو  سرام ، تاحاص  نم  يدامر  حاص  تاذ  مادسمأ  هتكم   ةفرغ  زف ،  يد  لختن  الأ  بعص 

باست  و  وف ) اجد   ) ةؤرلا قْبَس  مهَو  نم  اهنم  َّرفم  لا ال  ةرعشقلا  كلتب  رعش  هنأ  د  ال  ةقرولا ، أرق  نا  .وألا ح  ةرقفلا  هيع ع 
اسكت هلاؤس ، نع  ةاجإ  زف  يد  فشا  لدنم ، ةقرو  .دوقع   ةثالث  نم  أ  ّكش  نود  نم  زف  يد  قبس  لدنم » وعدملا   » كلذ يرقفلا : ەدومع 
هسفنل هسي  نأ  متي  نا  يذلا  لعلا  فشلا  سالاوو : نوراد  ةس  اددجم  شع  نأل  عفدم  رخآلا  وه  هنأ  اد  .هتلاصأل  ادحت  هراجتل -  الاثم 

ركذ يأ  لهاجت  ادمعتم  ماع 1900 ، سرام  ةعطملا   ةتانلا إ  نئاجهلا  لوح  هتقرو  عفد  زف  يد  عراس  رعذ ، ةن  .رخآ و  صخش  هلإ  هقس 
نل ةلضف ، عضاوتلا  : » اقحال بتك  فوسلو  ونرب .»  » ءالزالا  نئاجه  هلمعو ع  لدنم » وعدملا  كلذ   » ملاعلا امر   .قباسلا  لدنم  لمعل 

«. اهنود نم  شع  نأ  عيطتس  ءرملا 
***

 

زف يد  ثح   هسفن  ماعلا  .ةروظنملا ف  ةلقتسملا غ  ةثارولا  تاملعتلا  نع  لدنم  ةركف  فاشا  داعأ  نم  ەدحو  زف  يد  نك  مل 
ةقد ل  تصخل  ذلاو 

ُّ
ةر ءالزالا  جهت  لوح  ةسارد  نغنت ،»  » مقملا  تانلا  مِلاع  سْروك ،» لرا   » تانلا ، تاعنت  نع  ةدوهشملا  هتسارد 

تالسارملا رمأ  سرول  ركذ  نأ  لفغأ  اسووهم -  اواه  لدنم  تعا  يذلا  غن -  نل  .خنويم  غنل   اذملت  ةقرافملل ، سروك ، نا  .لدنم  جئاتن 
«. لدنم وعدملا   » نم اهلقتس  نا  لا  ءالزالا  نئاجه  لوح  ةلوطملا 

تاتان تنس  هسفن  قاشلا  لمعلا  سروك  حار  ريدلا ، نم  لم  ةئمعرأ  وحن  دع  ع  نغنت ،» و« خنويم »  » ةجتلا  هقئادح   
هراجت سروك  لمأ  امدنعو  .الإ  سل  ةجهنم  ةقط  قباسلا  لدنم  لمع  ررك  هنأ  كردم  غ  جهلا -  جهلا  جوازو  ةصق  تاتان  نم  ةلط 

«. ونرب  » ةرود ةنوفدم   ةركملا  لدنم  ةقرو  عت  
َّ

كانهو  .ةملعلا  هتاءارجإل  عجارم  نع  ثحيل  ةتكملا  داع إ  لل ، هتقرو  دادعإل  ازهاج  راصو 
« غنساس كمش -  نوف  شيإ   » وه رخآ ، باش  تان  ملاع  داعأ  ماع 1856  - تانلا  ملع  ناحتما  لدنم   بسر  نأ  قبس  ثح  انيف -   
، ءالزالا نئاجه  ع  هلمع  ءانثأ  ەرود ، ظحال  ح  تنِخ »  » اه »  » ةعماج الع   تاسارد  بلاط  كمش  نوف  نا  .لدنم  ناوق  فاشا 

عمس دق  ةثالثلا ، ءاملعلا  انس ب  رغصألا  كمش ، نوف  نا  .نئاجهلا  نم  لاجأ  ع  تائزجلا ، لثم  ةزيامتمو ، ةلقتسم  ةروص  لقتت  ةثارو  تافص 
( وف اجد   ) اؤرلا قْبَس  ةرعشق  رخآلا  وه  رعش  دقو  .لدنم  فشكل  ةملعلا  تابدألا  إ  عجر  مث  هجئاتن ، ناسركت  تزاوم  تسارد  نع  اراخأ 

سأو دسح  ةنب  اددج ،» ائش  تفشا  نأ  تننظ  اضأ  انأ  : » اقحال بتك  فوسو  .لدنم  ةقرو  ةحاتتفالا   فئاذقلا  لاو  أرق  وهو  هاتت 
.ةحضاو

تاقرو ، ثالث  ءاقتلاو  .هل  ةناهإ  تارم ف  ثالث  هفاشا  داع  نأ  امأ  .مِلاعلا  اذه  ةنطف  ناهرب ع  وه  ىرخأ  ًةرم  ام  مِلاع  فاشا  داع  نأ 
نيذلا اجولويبلا ، ءاملع  ىدل  خسارلا  رظنلا  للد ع ق  وه  لدنم  لمع  ةلقتسم   ةروص  ماع 1900 ، نم  رهشأ  ةثالث  زواجتي  مل  صق  مز  ىدم 
.لدنم ماهسب  فاعالا  جأ ع  وألا ، هتسارد  لدنم   ركِذ  بم ، وحن  ع  لفغأو ، قبس  يذلا  زف ، يد  .اماع ح  عرأ  ةارق  هلمع  اولهاجت 
ةقلا هش  ائش  اكترم  ادِّمعتم -  لدنم  لمع  اطس ع  دق  زف  يد  نأ  سروك » لرا   » جتحا هتقرول ، زف  يد  دعُو   ماع 1900 ، عير  ف 

.زف و يد  نعذأ  فاطملا ، ةاهن  هتقرو .)  اهسفن   لدنم » تادرفم   » زف يد  جردأ  قمنملا ، سروك  بعت  دح  ةغ » ةفدص   )» ةملعلا
.ركملا لدنم  لمع  قاطن » عيسوت   » ىوس لعف  مل  هنأ  فعاو  ةرارح  لدنم  ركذ  تاتانلا ، نئاجهل  هللحت  نم  ةلات  ةخس 



قمع أ  صاغ  زف  يد  نل  ةثارولا -  تادحولل  هفاشا  خألا   هقس  امر  .لدنم  لعف  امم  دعأل  هراجت  رَّوط  اضأ  زف  يد  نل 
ةلط ءالزا  تاتن  انيدل  تلعج  لا  ةوقلا  ام  لوألا ؟ ماقملا  تاعنتلا   تأش  فك  اضأ : لدنم  تح  اهنأ  د  ةركف ال  هتدوار  دقو  روطتلاو ، ةثارولا 

.ءاضب ىرخأو  ةناوجرأ  راهزأ  وأ  ةصق ، ىرخأو 
ةعقرب عت 

َّ
باشعألا ، عمجل  ةفاشكتسالا  هتالمح  نم  ةدحاو  فلا   لوجتي   زف  يد  نا  حف  .ةقدحلا  ةاجإلا   تنا  اددجم ،

« كرامال ةراثنوأ  : » كرامال نم  اع ) فشَكس  ام  ةقرافملل ،  ) لعلا همسا  دمتسا  عن  وهو  ةلا -  ومنت   عيلا  راهزأ  نم  مجحلا  ةلئاه  ةددمتم 
رثاتت ةراثنوأ » » لا تلظ  امف  ةلاتلا ، تاونسلا  رادم  عو  .ةعقرلا  كلت  نم  ةرذ  فلأ  سمخ  عرزو  زف  يد  دصح  . Oenothera lamarckiana
تأشأ دقل  .لشلا  ةغ  راهزأ  وأ  ةرعشم ، ناقس  ةقالمع ، قاروأ  تاتان  ةئاقلت -  ةروص  ةددج  ةعنت  ةئمنامث  روهظ  زف  يد  ظحال  ةيح ،

مسا تاعنتلا  ع  قلطأ  دق  نوراد  نا  .روطتلا  تاوطخ  وأ  اهفصوب  نوراد  اهحقا  لا  ةلآلا  اددحت  ةردان -  اخوسم  ائاقلت  ةعبطلا 
ةمللا نم  -  mutants رفاوط »  » اهامسأ .ةدج  أ  قَو 

ْ
ع اذ  امسا  زف  يد  راتخاو  .بطلا  ملاعلا  ةلقتملا   تاولا  ةراشإ إ  تاشَْط ،»  »

.
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« يغتلا  » عت لا  ةنتاللا 
نكت َتجواز ب  اذإ  ةققحلا ، .نوراد  ةجحأ  نم  ةدوقفملا  ءازجألا  رفاوطلا   ەذه  نأو  د  ال  هتظحالم : ةمهأ  زف  يد  كردأ  ام  ناع 
.ةتاذلا ةكرحلا  أد   دق  دنعلا  نوراد  كّرحم  نأ  تدجول  بطلا ، باختنالاو  ثم - 

ً
ةقالمعلا ، قاروألا  تاذ  ةراثنوألا »  - » ةئاقلتلا رفاوطلا 

لئاقلا اقلت   لش  تأش  ةقالمع  قاروأ  تاذ  تاتانو  راقنملا ، ةصق  فاصع  ةقرلا ، ةلط  ءاظ  ةعبطلا : تاعنت   تجتنأ  تارفطلا 
تاذ ةعونتملا  تافصلا  كلت  ةئاوشعلا .) ةفدصلا  امنو  دمع ، نع  رفاوطلا  كلت  دلوتت  مل  كرامال ، لوق  ام  سكع  ع   ) ةعبطلا سانجألل  ةعساشلا 
ةلسلسم أل باختنا  ةلمع  ترج  ءاقلا ، لجأ  نم  تاناويحلا  عا  عمو  .تاضبلا  وأ  ملا  ةزيامتم   تاملعت  اهفصوب  تلمُح  ةثارو -  ةعبط 

بطلا ع باختنالا  لمع  مل  .روطتلا  ةلجع  تعفُد  ث 
َ

َّم نمو  ددج ، عن  دلوتف  تارفطلا  ەذه  لافطألا  ثرو  .حلصألا  تارفطلا  افكت -  تاعنتلا 
.لضفأ ةضب  عنص  ةضبلا   ةقط  ىوس  تسل  ةجاجدلا  نأ  زف  يد  كردأ  .ةثارولا  تادحو  امنو ع  تانئالا 

***
 

ةلاح امأ   .ةثارولا  نع  لدنم  رافأ  قنتعو  ەدقتعم  نع  زف » يد  وغه   » لوحتي ل  قاط  ال  وحن  ع  ئيط  نيدقع  رمألا  قرغتسا 
ب عــــ  راطق  ەاضق   يذلا  تقولا  ةدحاو -  ةعاس  نم  أ  ەدقتعمل  هترجه  قرغتس  ملف  يلنإلا ، اجولويبلا  ملاع  نوسيب ،» مالو  »

«. ةنسلل ةلملا  ةعمجلا   » ةثارولا  لوح  ةاحم  ءاقلإل  ةنيدملا  هقط إ  نوسيب   نا  ءاسملا ، كلذ   . 
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ةنس ١٩٠٠ ويام  ندنلو   جدمك » »
لدنم ةركف  عقو ع  روفلا ح  هلاوحأ ع  تلدتو  زف -  يد  ةقرو  نم  ةخس  نوسيب  أرق  ةملظملا ، تاعقنسملا  اقاش  جحدتي  راطقلا  حار  امنو 

لاقو .رود  هلقع  نا  ركس ،» تنسيف   » ةعمجلا  بتكم  هلوصو إ  ىدلف  ةصملا : نوسيب  ةلحر  كلت  نوكتس  .ةزيامتملا  ةثارولا  تادحو  نع 
و ه .» ؤبتلا  اننكم  ام ال  اذهف  اندوق  دق  جاتنسا  يأ  امأ إ  .ىوصق  ةمهأ  يذ  ددج  أدم  ةح  اننإ   : » تااحملا ةعاق  روضحلا   مامأ 
زربأ نم  ةدحاو  ودت   لا  لدنم  ةقرو  نع  ثحت  نأ  كلأسأل  كلإ  بتأ  «: » نوتلاغ سسارف   » هقدص نوسيب إ  بتك  ماعلا ، كلذ  نم  سطسغأ 

«. اذكه ت 
ُ
نأ  بغو  ةثارولا  لوح  نآلا  تجأ ح  لا  تاءاصقتسالا 

لمع ةلقتسم  ةروص  دأ  وأ :
ً

.تاقوألا  نم  تقو    
ُ
نأ  دع  كلذ ، دع  لدنم  لفغُ  الأ  نامض  ةمهم  اصخش  هقتاع  نوسيب ع  لمح 

هتاداع بجع  مل  نو   ) ةملعلا هتيحو  ةجتلا  هتما  بجعأو  ندنل  زف   يد  نوسيب  تلا  .جدمك  ةعماج  تانلا   نئاجه  لدنم ع 
ةرم اددج  اصمق  يدتري  هنإ  لوقأ  ل  .ةحئارلا  ةهــك  ةلخادلا  هسالم  : » نوسيب تشا  اذكه  ءاشعلا ، لق  محتس  نأ  زف  يد  ضفر  ذإ  .ةوروألا 

رفاس .شتلا  هسفنب ،  وه  اهيلإ  لَّصوت  لا  لئالدلا  نمو  ةجتلا ، لدنم  تاناب  نم  ةدأ  ةعانق  لصو إ  نأ  دع  نوتسب ، ع  عبسألا .)»  
، ةدحتملا تاالولاو  الاطو ، اسرفو ، اناملأ ، إ  عاطلاو -  ةنحسلا  غودلوبلا   هش  ثح  غودلوبلا - » لدنم  بل   » مسا هلع  قلطأ  يذلا  نوتسب ،

دلوت لا  ةلاقلا  وه  نا  ىرحألا ، وأ ، اجولويبلا -  ةقمع   ةروث  ةدالو  دهش  هنأ  نوسيب  فرع  .لدنم  فاشا  دكؤت ع  ةثارولا  لوح  تامل  اقلم 
رخآ مدقت  يأ  نم   » لش أ ةعبطلا » هترطسو ع  ملاعلا ، ناسإلا إ  ةرظن   » لّوح فوس  ةثارولا  ناوق  ةرفش  كف  نإ  لوق  بتك  .ةروثلا  ەذه 

«. ةعبطلا ةفرعملا  هفاسا   نكم 
اذهل مسا  ةجاح إ  هنأ  نوسيب  فرع  .ددجلا  ةثارولا  ملع  ةساردل  نوسيب  لوح  ناشلا  بالطلا  نم  ةعومجم  تَّفتلا  جدمك ، ةعماج   
نل .ةثارولا  تادحو  ةلالدلل ع  جنا  ةملل  زف  يد  مادختسا  ددم  احضاو -  اراخ  تانيجنالا  ملع  ادو  .هلوح  نم  دلوي  يذلا  رعملا  عفلا 
ةعئاش ةدحاو  ةمل  نم  ام  : » لوق نوسيب  بتك  .ةثارولا  تاملعتلا  نع  ةئطاخلا  هتظن  نم  ةلشملا  نوراد  ةعتمأ  ةلَّمحم  ةمل  تنا  تانيجنالا 

«. ەذهك ةملل  ةجاحلا  سسم  اننأ ]  مغر   ] امامت عملا  اذه  عت  مادختسالا 
 - عوانتلاو ةثارولا  ةسارد  اهامسا : اذكه  تانيجلا ، ملع  .ه  ةصاخ  ةمل  نوسيب  تحن  لد ، نع  اثح  بلاغ  لازي  نا ال  ذو  ماع 1905 ،  

«. دل  » عم  genno ةنانويلا ةدرفملا  نم  ةقتشم  ةمللا  نإف  رمألا  ةاهن  و 
ثدحس اذام  : » شهدم ب  لوق ، بتك  ماع 1905  .دلولا   ملعلا  اذهل  لمتحملا  اسلاو  امتجالا  ثأتلل  امامت  اردم  نوسيب  نا 

نلو النإ ، سل   امر  لخدتلا ؛ يلا   سجلا  أدس  دكؤم : دحاو  ء  عيمجلل ؟ ةفورعم  ...ةثارولا  قئاقح  حبصتو  ةرانسالا  ثدحت  ...امدنع 



طق  حجني  مل  لخدتلل  ىدملا  ةدع  تاعتلا  لهجلا  نإ  ةنطولا ...) ةءافلا   ) افهلت ع أو  املا  عم  طاورلا  مصفل  ادادعتسا  ام أ  دل   
«. لط نمزل  ەذهك  براجت  لجأت 

ملع لقتسمل  ةعساش  ماضم  لمحت  ةيجلا  تامولعملل  ةلصتملا  ةعبطلا غ  نأ  ةركف  هقس ، ملاع  ّيأ  نم  أ  نوسيب ، بعوتسا  كلذك 
اهب بعالتلاو  اهتيقنتو ، تائجلا ، ەذه  باختنا  عنم  ء  الف  تامولعملا ، نم  ةلقتسم  تائج  اقح ، تانيجلا ، تنا  اذإ  .ةلا  تانيجلا 

ضوحلا نم  ةغرملا  غ  تانيجلا  ت 
ُ

م دق  امنب  اهزعت ، وأ  ةغرملا »  » تامسلا تانيج  باختنا  نكم  رخآلا . نع  اهدحأ  ةلقتسم  ةروص 
.ةلا ةهلا  ةمئاد ع  ةمص  كرتو  رافألاو ، دارفألا » بكرت   » يغت ارداق ع  مِلاعلا  نوكس  أدملا ، ثح  نم  .يجلا 

تقو ام ،  دل  و  راج ؛ قاطن  ةوقلا ع  رفويس  ام  ناع  ةثارولا  ملعو  .ناسإلا  اهيلإ  أجل  ةوقلا ، ت 
ُ

فش امدنع  : » امئاشم نوسيب  بتك 
ةثبخ مأ  ةيط  ةرطسلا  ەذهل  ةئاهنلا  ةجنلا  نوكتس  له  امأ  .ةّمأ  ةيكرت  ةرطسلا ع  لجأ  نم  ةوقلا  كلت  مدختسُ  فوس  اثك ، دعي  امر ال  ام ،

.تانيجلا نرق  نوسيب  َقَبَسا  كلت ، هتاراع  رخآ .» لاؤس  اذهف  امومع ، ةناسإلا  وأ ع  ألا ،
ُ

ةّم كلت  ع 



ايجويلا
 

.مداق لج  ل  نِّسح  فوسف  مدلا  دجت  امأ  .لعفلا  دلُو  يذلا  لجلا  نِّسح  نأ  نكم  ملعتلاو  ةئبلا  دجت 
« تانيجلا ملع  ، » لاف تره  - 

 

نرداق مهو غ  .مهباصعأ  حــــت  ةلطلا  تامللا  امنب  مهكت ، ةصقلا  تامللا  نأ  دصقأ  .ماللا  نوقِّوزي  ايجويلا  ءاملع  مظعم 
حبص نل  ةقاسلا  لاجألا  رمعلا   لوط  ءبع  نأ  دأتي  نأ  ...نطاوملا  ع  بج   » مهل لق  ...كلتو  ەذه  ب  ةمجلا  صأ ع 

ً

مهدجتسو كمأ ،» لتقا   » مهل لق  ...ًةو  ةنم 
ً

نولامتي  مهدجتسو  اذه  مهل  لق  ءاسلا ؛» ىدل  ةصاخ  لمتحم ، غو  اطرفم 
.ةأجف مهتسلج  نوبصتي  

« ىرخأ روو  ايجويلا  ، » نوتسش .ك  .غ  - 
 

ةلم تالؤاس    - » ازفتسم ااتك  نوتلاغ ،» سسارف  ، » نوراد ةَّمع  نبا  نوراد ،»  زلراش   » ةافو نم  ةدحاو  ةنس  دع  ماع 1883 ،  
اَّملف .بطلا  باختنالا  ةلآ  اح  فوس  ةطس : نوتلاغ  ةركف  تنا  .يلا  سجلا  سحتل  ةجتاسا  ةطخ  هف  عضو  اهروطتو - » ناسإلا 

ناسإلا لقص  ةلمع  عــــ  نوتلاغ   ركف  باختنالاو ، ءاقلا  وناق  ةناويحلا ع  تاعامجلا  ةدوهشملا ع  راثآلا  كلت  كرت  عيطتس  ةعبطلا  تنا 
تلظ ام  قيقحت  ع  ةللق ، دوقع  رداق ،  احالص »  » مهأو مهاذأو  لا  ىوقأل  اختنالا  دالسالا  نأ  لَّخت  دقل  .يلا  لخدتلا  قط  نع 

.نسلا يالم  ِّرم  هققحت ع  لواحت  ةعبطلا 
ةصرف فوت  .عيطقلا  سحت  ملع  نع  ِّعت  ةتخم  ةمل  ةسام إ  ةجاح  نحن  : » لوق بتك  .هتيجتاسا  فصت  ةمل  نوتلاغ إ  جاتحا 

ايجوي ةمل  تنا  نوتلاغل  ةسلا  ةمءالم .» لقألا  كلت  نمهتو ع  عــــ  وحن  ع  دوس  ل  ةمءالم  ألا  مدلا  تالالس  وأ  سانجألل  لضفأ 
ةمللا ب عمجت  اهمادختسا .» ةرم  تاذ  ُترماغ  لا  ، viriculture يلا تانسالا  نم  ةقانأ  لقألا أ  ف ع   - » حشرملا دحأ   Eugenia

ناوتي مل  يذلا  نوتلاغ -  ترا  ةثارولا .» قط  ةلن  تافص  عّتمتملا  عيطقلا ، ٌنسح   : » genesis ةملو ٌنسح - » - »  eu انويلا ْقلا  عطقملا 
ةسارد اهفصوب  ه  افعم  املع  حبصت  نأ  الإ  ثلت  نل  ةلا  ايجويلا  نأ  نمؤأ  ذإ  نإ  : » اضرلا ةاغ  تحنلا  اذه  ةصاخلا -  هتقع  فاعالا  نع  ُّطق 

«. ةلئاعلاو ةصخشلا  خــــراوتلا  فصتو  عمج  روفلا   أدن ع  نأ  ىرأ  ىوصق ، ةلمع  ةمهأ  تاذ 
***

 

نا ذو  نوراد .» زلراش   » هلاخ نبا  دالم  اماع ع  ةثالث ع  دعو  هسفن -  لدنم » روغغ   » دالم ماع  ماع 1822  -  ءاتش  نوتلاغ   دلو 
مدع ساسحإلا  اذه  نا  امر  نوتلاغل ، ةسلا  .ةملعلا  ةرادجلا  مدع  داح  ساسحإ  سبح  لظ  نأ  هلع  بتك  ةثيدحلا ، اجولويبلا  المع  اقلاع ب 

سومساريإ  » ةنبا هتدلاوو  ماهغنمرب ؛»  » اث  افم  ەدلاو  نا  .اقالمع  حبص  نأ  هل  َدرأ  اضأ  وه  هنأل  صوصخلا  هجو  ع  اجعزم  ةرادجلا 
ملتو ەرمع ، نم  ةناثلا  وهو   ةءارقلا  ملعت  ثح  ةزجعم ، فط 

ً
نوتلاغ  نا  .نورادل  ادج  اضأ  نا  يذلا  ببطلاو ، وسوملا  رعاشلا  نوراد ،»

نبا لقع  رقتف إ  نا  هنل  سفانخلا ، عمج  نا  نوراد ، لثمو  .ةنماثلا  ةعلا   تالداعملا  لح  ناو  ةسماخلا ، ةقالط   ةنتاللاو  ةنانويلا 
تاضالا  ةسارد  لَّوحت إ  اهدع  هنل  بطلا ، ةسارد  لواح  .احومط  عاسم أ  باسحل  هتعومجم  نع  خت  ام  ناعو  رباثملا  صتلا  هلاخ 

.ءافشلل لثامتيل  ەراد  داعو إ  صع  راهنا  بصأ  هنل  تاضالا ، فلا   ةترم  ناحتما  لوخد  لواح  ماع 1843 ، .جدمك و  ةعماج 
و نادوسلاو -  رفاسل إ م  النا  نوتلاغ  رداغ  روطتلا ، نع  وألا  هتلاقم  بتك  نوراد » زلراش   » نا امنو  ماع 1844 ، فص   

نرقلا تانثالث  ةنجلا   امأل  يلصألا » ناسلا  نوراد ب« ءاقل  ززع  امنب  نل  .اقفأ  اهب إ  موق  فوس  ةددع  تالحر  وألا ب  ةلحرلا 
«. اح ةقل  اهيف  ركفأ  ةدام  نمل  ك  ام  ةجمهلا  قارعألا  نم  تأر  : » فالتخالا ىوس  نوتلاغ  َري  مل  لل ، كشملا  فلسلا  هنامإ  عساتلا ع 
حار .نآ  هجَّهو   هلشف  ةهك ، ةقعاص  لثم  ه  دقل  باتلا : مَهَتلا »  » ىرحألا ل  .نورادل  عاونألا » لصأ   » نوتلاغ أرق  ماع 1859 ،  

«. لمالا اددج  افرعم  انادم   » همامأ حتف  باتلا  نإ  لوق  اسمحتم  نوراد  بتكو إ  .باجعإلاو  ءالاو ، دسحلا ، نم  غ 
لّصوت إ هلاخ  نبا  نأ  كردأ  ام  ناع  نكنج ،» غنملف   » لثمو .ةثارولا  وه  هفاشكتسال  صاخ  ٍلم  نوتلاغ  رعش  يذلا  رعملا » نادملا  »

.
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« غنا » لل ةسلا  ْنِي » » لا ام  روطتلل  ةسلا  ةثارولا  .نوراد  ةظن  مهفل  مساح  لماع  ةثارولا  ةعبط  نإ  ةلآلا : سل إ  نل  حيحصلا ، أدملا 
ةمعلا نبا  ق ل«

ُ
رَّد دقف  ةجحألا ، فصن  َّلح  نوراد » لاخلا  نبا   » نا اذو  .اهلمو  ىرخألا  معد  امهنم  ل  ةعبط -  ةروص  ناتلصتم  ناتظنلا 

.رخآلا فصنلا  فشك  نوتلاغ »
تاملعتلا نت 

ُ
االخلا  نأ  تامعلا - »  » لوح نوراد  ةظن  تنا  .ةثارولا  ةسارد  نوتلاغ  أد  ع ، عساتلا  نرقلا  تايس  فصتنم   

.ةثارولا ّغ  َّمث  نمو  تامعلا  كلت  لقني  امر  مدلا » لقن   » نأ وت  تاجاجز -  لئاسرلا   نم  يالم  لثم  مدلا ، عم  حبسف  ىًده ، ةثارولا ع غ 
مهف ل  ءاشألا -  ل  ب  نم  ءالزالا ، تاتانلا -  عم  لمعلا  لواح  ل  .تامعلا  لقنل  ىرخأ  بنارأ  إ  بنارأ  نم  مد  لقن  نوتلاغ  بَّرج  اذكهو 

، ةمدصلا نم  بنارألا  تتام  .ةطفلا  لدنم  ةسمل  إ  رقتف  نا  ةرزم ؛ تنا  ةجتلا  هتاردق  نل  .ةثارولا  تاملعتلا  هلع  موقت  يذلا  ساسألا 



نوتلاغ ىأتراو  .ةثارولا  ةلآ  فشك  ةجذومنلا   تانئالا  تلشف  دقل  .لا  ةسارد  لقتناف إ  طاحإلا ، نوتلاغ  رعش  .هتقدح  تامرلا   تلذو 
نم أدت  لفسأ ، عأ إ  نم  ةراقم  ألا : هحومط  تامس  لمح  رارقلا  نا  .لا  كلذ  لافقأ  ضف  نأ  د  لا ال  ةثارولاو   فالتخالا  ساق  نأ 
ملع عم  ةلماش  ةكرعم  هلخدس   ارارق  نا  .ةماقلا  لوطو  ةّدسجلا ، ةعالاو  عبطلاو ، ءاذلا ، اعونتو -  ادقعت  اهرُّوصت  نكم  لا  تافصلا  أ 

.تانيجلا

عساتلا نرقلا  تايعرأو  تانثالث  .لا ف  عنتلا ب  ىدم  ساق  قط  نع  ةلا  ةثارولل  جذومن  عضو  لواح  نم  لوأ  نوتلاغ  نك  مل 
مادختسا اهللحتو  هنم  وحن  ةلا ع  صئاصخلا  ساق  اجولويبلا -   إ  لوحت  لف  وهو  هليك - » فلودأ   » جللا ملاعلا  أد  ع ،

ضرع تاساق  ودج 
ً

عضو  طق .» اهتسارد  قبس  مل  ةنيعم  ناوقل  اقفو  تومو  بشو ، ناسإلا ، دلوي  : » لوق هليك  بتك  .ةئاصحإ  قئارط 
.ةمعانو ةلصتمو ، ةسرج ، تانحنم  ةروص  عّزوتت ع  لا  تافصلا  نم  ةماقلا  لوطو  ردصلا  ساقم  نأ  راهظإل  ادنج  ةماقلا ل 5,738  لوطو  ردصلا 

.ةسرج تانحنم  ةعّزوم   ةلا  تاكولسلا -  ل  صئاصخلا -  تنا  ارركتم : اطمن  ىري  نا  ههجو  هليك  امنيأ و  هنأ  ةققحلاو 
لثم ةدّقعملا  صئاصخلا  عّنت  له  .يلا  عنتلا  تاساق  لخاد  قمعأ  صوغلا  ةرماغملل  هعفد  نوتلاغل  ماهلإ  ردصم  هليك  تاساق  تلَّثم 
تنا امدنع  نل  .تامسلا  كلت  نم  يأل  ةداع  ساق  ةزهجأ  نم  ام  هنأ  نوتلاغ  فرع  اهسفن ؟ ةقطلا  ثم ،

ً
لامجلا ، وأ  يركفلا ، قّقحتلاو  ءاذلا ،

فلا  ةترم  ناحتما  تاجرد  إ  أجل  ءاذلا ، نع  لدك  دعلا .)» كلع  دعلا ، تعطتسا  امل  : » لوق بتك   ) اهعخ نا  ةزهجأ ، هصقنت 
اذه عبت  ةقت ، ةمق  لضفأ  ناحتمالا ، تاجرد  نأ ح  حضوأو  هف -  بسر  يذلا  هسفن  راتخالا  كلذ  ةقرافملل ، جدمك -  ةعماج  تاضالا  

« ةرفنم  » وأ ةداع ،» «، » ةاذج  » إ ا -  نهاري -  اللا  ءاسلا  افنصم  لامجلا - »  » لودج وهو  ادنلتكساو  النإ  س   ذخأ  .رجلا  عــــزوتلا 
ةدح : » ةلودجُملا ةَصحُملا ، ةمِّقُملا ، ةلِغُملا ، نوتلاغ  نم ع  تلفت  نأ  اهنكم  ة  ةمس  هنأ ال  اد  .هيج  ةأخم   ةقاط  اقث ع  امدختسم 

...لوطلا عارذلا ؛ عا  خفنلا ؛ ةوق  علا ؛ ةدشو  ةوق  لعفلا ؛ در  نمز  سفنتلا ؛ ةوق  محلا ، ع  علا  ةردق  ناولألا ؛ ساسحإلا  عمسلاو ؛ لا 
«. نزولا

ع ةطسلا ، تانئالا  نع  َّروزا  اددجم ، ةقط ؟ ّيأو  ةثوروم ؟ لا  تافالتخالا ب  كلت  له  .ةلآلا  ساقلا إ  نم  نوتلاغ  لقتنا  نآلا ،
دشحلو ةلئاعلا ؟ لخاد  ي  ةقعلا  نأ  نورادل -  ةمع  نباو  سومساريإل  ادفح  هسفن -  وه  ملا  هس  تُي  ملأ  .لا  ةام إ  زفقلا  لمأ 

اوشاع ب نيذلا  قومرملا  لاجرلا  نم  نم ب 605  هنأ  لاثملا ، لس  ع  دجوو ، .ءاهجولا   
َ

بَس تالالس  ءانب  ةداعإ  نوتلاغ  أد  ةلدألا ، نم  دملا 
لجرلا نأ  نوتلاغ  رَّدقو  .مهنم  رخ  ةحضاو  ةارق  هل  ققحتملا  لاجرلا  نم  ةتس  ل  نم ب  ادحاو  نأ  يأ  ةارق : ةلص  ةمث 102  اع 1453 و1853 ،

لجر فالآ  ةثالث  ل  نم ب  طقف  ادحاو  نإف  سكعلا ، عو  .ع  ثا  ادحاو إ  غلت  اقومرم  نبالا  اذه  حبص  نأ  ةصرفف  ادلو ، بجني  ققحتملا ح 
لنلا نأل  ال  تادرول -  نوجتي  تادروللا  ت 

ُ
.ثَّرو ةفص  ةهاجولا  نأ  نوتلاغ  عفد  اذكه ، .متلا  قيقحت  عيطتس  نَم  وه  ةئاوشع »  » ةقط تخا 

.كلذك ءاذلا  نأل  امنو  ارو ،
ةاتاوم أ  ماقم  عضوي   فوس   » نبالا نأل  ءاهجو  ًءانبأ  نوجتي  ءاهجولا  لاجرلا  نوك  نأ  ةحضاولا  تالامتحالا  ەراتعا  نوتلاغ   عضو 

ةلملاو ةقطلا  نأش  هسجاوه  َّنل  .ةئبلاو  ةثارولا  تارثأتلا  يمتلل ب  ةئشتلا » لاقم  ةعبطلا    » ةخراتلا ةراعلا  نوتلاغ  تحنو  مدقتلل .»
نأ َّد  .هل ال  فوت 

َّ
تر لا  صرفلاو  تازاتمالل  رف  جَتنم  درجم  نوك  دق  هسفن  ەءاذ »  » نأ ةركف  اهعم  لمتح  مل  ةجرد  ةقمع  تنا  ةعامتجالا 

اهيمحل كلت -  ققحتلا  طامنأ  سفت  اهنكم  ةصلاخلا  ةثارولا  تاثأتلا  نأ  ةشاشه -  هتاعانق  لوح أ  اسام  َب  .تانيجلا  لخاد  ةرَّفشم  ةّقعلا 
.ةملع نعاطم  ّيأ  نم 

لقتسُ مل  يذلا  ةثارو .» ةقع   - » ناحألا نم  ثلا  طاملا   غو  تَّشملا  حمطلا ، هاتك  تانابلا   ەذه  نم  ابك  ق 
َ

ارْد نوتلاغ   
عم قيدص  مصخلا إ  َتلَّوح  دقل  : » ه

ً
احدم  امدختسم  هتمع  نبا  قو  

َ
حَد اثك ، اهب  عنتق  مل  هنل  ةساردلا ، كلت  نوراد  أرق  .دج  وحن  ع 

ملو هتمارك  نوتلاغ  علتبا  داجلا .» لمعلاو  ةمهلا  طقف   امنو  ءاذلا ، اثك   نوفلتخ  ال  مهنم ، محلا  ءانثسا  لاجرلا ، نأ  تننظ  املاط  انأف  ام ،
.باسألا ملع  تاسارد   عضو  ةلواحم  دع إ 

***
 

.ةئارقتسا  أ  ةراقم  باسحل  هنع  خت  ام  ناع  ذإ  ه ، صاخلا  ملا  بسلا  عوم  ةلصأتملا   دودحلا  كردأ  نوتلاغ  نأ  َّد  ال 
، تانابلا ةلودجو  ةلئاعلا ، مهتالجس  ناحتما  مهنم  الاط  ءاسو ، لاجرل  تاعالطتسا »  » دلا لسري  أد  ع ، عساتلا  نرقلا  تاننامث  فصتنم 

ةدئاف تحضتا  انه   ) لافطألاو دادجألاو ، نيدلاولل ، ةعادإلا  تاردقلاو  ءاذلاو ، نيعلا ، نولو  نزولاو ، ةماقلا ، لوط  لوح  ةلصفم  تاساق  لاسرو 
ماقرأ احلسم  نوتلاغ  حبصأ  ذو  نآلا ، اضرُم .) اعالطتسا  هل  عجرُي  صخش  يأل  اجم  ارجأ  ضرع  ذإ  ةدام ؛ ألا  ثاملا  ةلئاعلا -  نوتلاغ  ةورث 

.دوقع رادم  لل ع  نود  هقحال  لظ  غوارم  ةثارو » نوناق   » روثعلا ع هنامب  حبصأ  ةققح ،
نلو  ةماقلا -  لاوط  لافطأ  باجنإ  نوعي إ  ةماقلا  لاوط  ءاآلا  نأ  فشا  .جاجوعالا  نم  رْدَق  ولو  اس -  اهيد  هفشا  ام  مظعم  نا 

، رج حنم  لش  نوعونتم   اضأ  مهّنل  ةناسلا ، ةعامجلا  لوط  طسوتم  نم  دأتلا ، لوطأ ، ةماقلا  لاوط  ءاسلاو  لاجرلا  لافطأ  طسوتملا .

تانحنم عزوتت   ةناسإلا  صئاصخلا  نأ  ف  تانابلا ، ءارو  نمت  ةثارولل  ةماع  ةدعاق  ةمث  تنا  نإ  . 
14

نيدلاولا نم  قأ  مهضعو  لوطأ  مهضع 



.ةلصتم تاعوانت  جاتنإ  دعت  ةلصتملا  تاعوانتلا  نأو  ةلصتم ،
عيمج عمج  ةأرج ع  نوتلاغ  مدقأ  عساتلا ع ، نرقلا  تاننامث  رخاوأ  تاعنتلا ؟  نكت  مح  حت -  طمن  وأ  نوناق -  ةَّمث 

َ
ناأ  نل 

نع تدلوت  ةكرم  ةفظو  لامجلاو -  ءاذلاو ، نزولاو ، ةماقلا ، لوط  ناسإلا -  ةّصاخ   ل  نأ  حقا  .ةثارولا  نع  اجضن  هتاضرف  هتاظحالم  أ 
، اذكهو نمُثلا -  دادجألا  ءاآ  مدقو  عــلا ؛ دادجألا  مِّدقو  ةفصلا ؛ كلت  ىوتحم  فصن  طسوتملا ، لفطلا ،  ادلاو  مِّدقُ  ذإ  .فالسألا  ةثارول  تاث  طمن 

قلطأ .حيحصلا  دحاولا  اهعومجم إ  هجتت   لا  ةددعلا - ⅛ + ¼ + ½ -  ةلاتتملا  تاماهسإلا  عمجم  فصو  نكمو  .دعألا  فلسلا  وصو إ 
ً

اهنل نوطالفأو -  سروغاثيف  نم  ةراعتسملا  ةركفلا  ار -  وحن  ع  رَّغصُم » ناسإ   » ةركف تنا  فالسألا .» ةثارو  نوناق   » نوناقلا اذه  نوتلاغ ع 
.ثدح نوناق  لثم  ودتل  ةكشملا  مساوقلاو  روسلا  ةقنأتم 

ةلاحلا ع ع  ماع 1897 ، .قح   ةثارو  طمنب  ةققد  ةروص  ؤبتلا  هتردق ع  نوكتس  نوناقلا  اذه  جِّتس  يذلا  زاجنإلا  نأ  نوتلاغ  فرع 
يدان دعاوق  : » نمثب رَّدق  اطوطخم ال  ةرملا -  ەذه  باللا  باسأ  باسألا -  رخآ  النإ  اسوه  غتسم 

ً
نوتلاغ ، فشا  .ةجذومنلا  ةجتلا 

ذإ هتداعسل  او  .لاجأ  ةَّدع  ع  تسا » » لا بال  ءارف  ناولأ  ثوت 
ِّ

ق ماع 1896 ، يالم » تفإ   » سلا اه  ةفاو  ةصالخ  وهو  تسالا ،» بال 
.ةثارولا ةرفش  اخأ  لح  دقل  .لج  ل  ءارف  ناولأ  ةقد  أني  نأ  هعسوب  هنوناق  نأ  فشا 

تانيجلا ذاتسأ  نوسيب ، مالو  راجلا -  همصخ  حطاني  نوتلاغ  ّلظ  اع 1901 و1905 ، بف  ط 
ً. شع  مل  اضرُم ، هنوك  مغر  لحلا ، َّنل 

يذلا ةجاردلا  دوقم  هشلا  براشلا  بحاص  فرجعتملا ، نورحلا  نوتسب ، .لدنم  ةظنل  ةسامح  نانملا  أ  نا  يذلا  جدمك  ةعماج   
نإ .ةققد  غ  وأ  ةفرحنم  امإ  تسا » » لا بال  تاناب  نأ  نوسيب  عفدو  .تالداعملا  كلتب  ثأتي 

َّ
ر مل  ةمئاد ، ةشكت  اهنأ  ودت  هتماسبا  لعج 

ةصاخلا نوسيب  براجت  نإف  ةئاهناللا ، ةددعلا  نوتلاغ  ةلاتتم  لامج  ىدم  نع  رظنلا  ضغو  ةحبقلا -  قئاقحلا  اهعت  ام  الاغ  ةلمجلا  ناوقلا 
نم ةتآ  عــلا  و  فصنلا  إ  ةمسقم  لئاسر  ال  تامولعملا ، نم  ةدرفم  تادحو  اهلمحت  ةثارولا  تاملعتلا  نأ  ةدحاو : ةققح  إ  راب  تراشأ 

ةيكرت لعفلا  لفطلا  نا  دقل  .َّْقحُم  ةصخشلا ، ةفاظنلا  عم  هتلشم  مغر  زف ، يدو  لعلا ، هَس  عضاوت  مغر  لدنم ، نا  .فالسألا  حاشأ 
.لفطلا قلخل  اهترفش  ت 

ُ
كف تاملعتلا ، نم  ةعومجم  مهس  دلاو  ل  .بألا  نم  فصنو  مألا ، نم  فصن  ةطاسلا : ةددش  ةيكرت  اهنل  ةفلس ،

ملاع امهعمو  راد - » رثرآ  و« نودلو » لاو   - » نزرالا اجولويبلا  ءاملع  نم  نانثا  مضناو  .نوسيب  موجه  دض  هتظن  نع  نوتلاغ  عفاد 
نا يذلا  نودلو ، .ةلماش  برح  لوحتو إ  شاقنلا  مدتحا  ام  ناعو  فالسألا ،» نوناق   » نع عافدلا  دوهج  إ  نوسب » لرا   » زرالا تاضالا 

.زف يد  تاسارد  عانتقالا  ضفرو  اقالطإ » ةفاو  غ   » اهنأ نوسيب  براجت  فصو  .دودللا  همصخ  لّوحت إ  جدمك ، ةعماج  نوسيبل   اسردم 
.نوتلاغ ةظنل  قوب  اهلَّوح إ  ةجولويبلا ،) تاساقلا  نع  نوتلاغ  ةركف  نم  اهمسا  تسا  « ) ايمويب ، » ةملع ةرود  نوسب  سسأ  ءانثألا ، ەذه  و 
جهتب ماق  .دألا  ةدحاو و  ةرم  لدنم  ةضرف  أطخ  للدتلا ع  لمأ  ع  نافلا ، براجتلا ع  نم  اددج  س 

ً
راد  أد  ماع 1902 ،  

طمنلا نا  نئاجهلا ، نئاجهو  هسفنب ، اهجتنأ  لا  لوألا  لجلا  نئاجه  للح  راد  نا  نل ح  .نوتلاغ  ةحص  تاثإ  لمأ  ع  نافلا ، فالآ 
مواق .لاجألا  ةسأر ع  ةروص  ةمسقلل  ةلاقلا  تافصلا غ  لقتت  ثح  ةلدنملا ، ةثارولا  قط  نع  الإ  تانابلا  سفت  نكمملا  نم  نك  مل  احضاو :

.رمألا ملسلا  ةاهنلا إ  رطضاو   تانابلا ؛ رانإ  ەرودقم  دع  مل  نل  ةادلا ، راد  
، واحم

ً
بضغلا ، نم  غ  سلج ، ثح  امور ، ةزاجإ   ق  بهذو  رادو  نوسيب  تاناب  نم   

ُ
اخَس نودلو  لمح  ماع 1905 ، عير   

اسأر ع تاساردلا  بلق  نأ  لمأ  ع  فصلا ، كلذ  النإ  داعو إ  .ةنوتلاغلا  ةظنلا  عم  بسانتل  تانابلا  ةجلاعم  دع  نأ  فظوم ال أ »  » لثم
هقدصل ثؤم 

ّ
ار اعن  نوسيب  بتكو  .بسحف  ەرمع  نم  عرألاو  ةسداسلا  نا   .ەراد  ةأجف   وتو  يوئرلا  باهتلالا  بصأ  هَّنل  هللحتب ، بْقَع 

«. اهسفن ور  ع  َّع ، صاخ  بجاو  وه  امنإ  نلا  اذهو  اح ، ةساسألا   ةوحصلا  نودلل  نيدم  نإ  : » هف ركذت  هسِّردمو ، مدقلا 
***

 

تادحو  » لوح لدنِم  ةّظنل  ةدّملا  لئالدلا  دعاصت  عمو  اع 1900 و1910 ، بف  .ەدحو  نوسيب  ثؤت  
ِّ

ر مل  ةوحص » » لا كلت  نل 
نم ارات  اهفصوب  ةثارولا  ةغاص  داعأ  دق  وطسرأ  نا  .ةقمع  تاعت  ةظنلل  تنا  .ةددجلا  ةظنلا  عقوب  اجولويبلا  ءاملع  هِجوو  ةثارولا ،»

.ةرفشلا ەذه  ةدجأ  تامولعملا ، كلتل  ةهوجلا  ةبلا  لدنم   عت 
َّ

دوقع ، اهدع  .نجلا  ةضبلا إ  نم  باسي  ةرفشلا  نم  ارهن  تامولعملا - 
.رهنلا اذه  يرج   يذلا  لئاسلا  ةعبط  فشا  نَم  وه  لدنمف  لاجألا ، قفدتي ع  تامولعملا  نم  ارات  فصو  وطسرأ  نا  اذإف 

عيمج ي   ل  ةثارولا ، اروصقم ع  سل  ةجولويبلا  تامولعملا  قفدت  كحملا : ةمق ع  مظعأو  أدم أ  ث 
َ

ةَّم
َ

نأ  كردأ  نوسيب  نل 
ََّتل كلاخ ، يع  تقَّضو  نّعمتب أ ، ترظن  نإ  كنل  تامولعملا -  فدت 

ّ
ق دحاو ع  لاثم  الإ  ةثارولا  تافصلا  ن 

َ
لْق امو  .اجولويبلا  ملع  انم 

 - لحنلل ةسقطلا  ةصقرلاو  سمشلا ، ءوض  وحن  تانلا  ەاجتاو  نجلا ، طاسناف  .لا  ملاعلا  ءاجرأ  ل  ةنم   قفدتت  تامولعملا و  لُّخت  كلع 
كلت نم  ل  كرحتي  له  تاملعتلا ؟ كلتل  ةهوجلا  ةبلا  نذإ ،  اضأ ، لدنم  عت 

َّ
لهف  .ةرفشم  تاملعت  زومر  لح  بلطتي  ولويب -  طاش  ل 

انسسحت دقل  ...هئاجرأ  ةرثانتم   لدنم  حيتافم  ىري  نآلا  هلمع  ةعقر  انم إ  ل  رظني  ح  : » نوسيب لاق  دقل  تامولعملا ؟ تادحو  داشرب  تاروسلا 
لا جئاتنلا  ةماخض  ثح  نم  ملعلا  نم  رخآ  عف  اهيهاض  ...ةثارولل ال  ةجتلا  ةساردلا  نإ  ...انمامأ  ددمتي  يذلا  ددجلا  دللا  كلذ  ةفاح  دالا 

«. اهمدقت



،atom ةَّرذ ةمل  تلخد  دقل  .ددج  مسا  لدنم  ةصاخلا  ةثارولا » تادحو   » دمعت يرولا  نم  نا  ةددج : ةغل  بلطت  ددجلا » دللا  »
نرق وحن  دع  ماع 1909 ، فص  و  ماع 1808 . سرام  ةروشملا   نوتلاد » نوج   » ةقرو وألا   ةرملل  لعلا  سوماقلا  ثدحلا ، اهانعم 

ام جنا ، زف ، يد  ةمل  مادختسا  ركف   ةادلا ، .ةثارولا   ةدحو  ع  ةلالدلل  ةمم  ةمل  نساهوي » ملهلف   » تانلا ملاع  غاص  طضلا ،
، كلذ .ەذه ع  مهفلا  ةءاسإ  ىركذ  امئاد  لمحت  فوس  جنا  ةدرفمو  ةركفلا ، مهف  ءاسأ  دق  نا  قدص ، ل  نوراد ، نل  .نورادل  ءافو  نم  هلمحت 

نا ناوألا  نل  يج - »  » قطنت حو ال  قطنلا  ءاطخألا   بنجتي  نأ  لمأ  ع  ، gen اهتيمس نوسيب  دارأ  . ) gene ةمللا إ ج نساهوي  لخا 
(. تل ةلنإلا ، ةغللا  هش  يوروألا   ةداعو  نساهوي ، ةغاص  تءاج  ذإ  .تاف  دق 

الو افلا  هيكرت  الو  هلش  لّخت  امهعسوب  نك  مل  .جلا  وه  امل  مهف  يأ  نساهوي  الو  نوسيب  ىدل  نك  مل  ةَّرذلاو ، نوتلاد  عم  ثدح  امو 
ام جلا  فِّرُع  دقو  .ةدرجم  ةمل  تنا  ةفظو ؛ فصتل  ةمللا  تقلُخ  دقل  .هلمع  ةلآ  الو ح  ةلخلا ، لخاد  وأ  دسجلا  هعضوم   الو  املا ،
نأ حصألا  نمو  .كلذك  انتدس  نوكت  دق  امنو  بسحف ، انل  ةمداخ  تسل  ةغللا  نإ  : » لوق نساهوي  بتك  .ةثارولا  تامولعملا  لمح  جلا : هلعف 

ةدفم نوكت  امر  .ةقطنم  ةغص  ةمل  الإ  سل  جلا ›  › نإ ج .›  › ةمل تحقا  كلذلو ، ت 
ُ

.لِّدع وأ  مهافم  دجتسُ  امدنع  ةددج  تاحلطصم  قلخن 
.ةضرف ف ال ّيأ  نم  امامت  ةررحتم  ج ›  › ةمل  » نأ نساهوي إ  راشأو  ةثيدحلا .» ةلدنملا  ثاحألا  اهتنَّب  لا  ةدحولا ...› انع   › نع بعتك 

«. ةلقتسم َّمث  نمو  ةلزعنمو ، ةدرفتم ، قرط  ...ددحتت  لا  نئالا  صئاصخ  نم  ثلا  ...نأ  اهدافم  لا  ةحضاولا  ةققحلا  نع  الإ  ّعت 

 - ةركف درجم  نم  ةمللا أ  لقنت  ةملعلا ، ةغللا  نل   .ةركف  لقنل  ةمللا  مدختسُ  ةداحملا ، ةغللا  .لعفلا   ةضرف  ملعلا ، ةمللا ،  نل 
ت
ُ

مج فكو  جلل ؟ ةئافلاو  ةئاملا  ةعبطلا  امف  «ج .» لا ةركف  هتلعف  ام  اذهو  ةلئسألا -  نم  فالآلا  ثي  دق  لعلا  مسالا  .ؤبت  عباتت ، ةلآ ،
(phenotype باتونيف  ) يرهاظلا طمنلا  ةدسجلا ، تالجتلا  إ  (، genotype باتونيج  ) يجلا طمنلا  ةيجلا ، تاملعتلا  نم  ةعومجملا  ەذه 

ەذه حلاصتت  نذإ ، فكف ، ةدحاو ، ةفص  ددحت  ةزيامتم  تائج  تانيجلا  تنا  نو  ت ؟
ُ

مظن فكو  مقت ؟ نيأو  تانيجلا ؟ ت 
ُ

لقن فك  لا ؟ نئالا   
نُّوكتلا genesis؟  gene جلا حمس  فك  ةلصتم ؟ تانحنم  ةلا ،  نول  وأ  ةماقلا  لوط  لثم  ةلا ، صئاصخلا  روهظ  عم  ةصاخلا 

لمع ل  ام   ثاحألا ، .ەادم   روصت  ...لحتسملا  نم  هنأ  ةجردل  ددج  تانيجلا  ملع  : » لوق ةنس 1914  تانلا  ءاملع  دحأ  بتك 
«. ةددج ةقطنم  لافقأ  ُّضف  ددج  حاتفم  فشٌ  امدنع  ةثملا  تاقوألا  أت  اشكتسا ،

***
 

ءاملع عه  ف ح  ةثملا .» تاقوألا  ثأتي ب«
ّ

ر مل  نوتلاغ » سسارف   » نأ بجع  نم  نا  تغ ،» دنلتور   » حيسفلا  هتب  لخاد  اعقوقتم 
ةثارولا تادحولا  تنا  اذإ  ام  هلا  لغش  مل  .ةالاماللا  نم  رْدَق  ناوقلا  كلت  نوتلاغ إ  رظن  اهبقاوعل ، اوناو  لدنم  ناوق  قانتعا  اجولويبلا إ 
بعالتلا نامإلا  نا  اذإ  ام  ةجلاعملل : ةلاق  غ  مأ  ةجلاعملل  ةلاق  ةثارولا  تنا  اذإ  ام  وه  هلغش  ام  ّنل  ماسقنالل : ةلاق  غ  وأ  ماسقنالل  ةلاق 

.ناسإلا ةحلصم  لجأ  نم  ةلا  ةثارولا 
«. ةعبطلا ناسإلا ع  ةداس  دكؤت ع  ةعانصلا  ةروثلا  اجولونكت  تنا  نوتلاغ ،]  ] لوح نام  ل   : » لوق زلفك » لاناد   » خرؤملا بتك 
 - دهجلا اذهل  امسا  لعفلا  غاص  دق  نوتلاغ  نا  .ةيج  تاجولونكت  قلَخ  ةصرف  تِّوفل  نا  ام  هنل  تانيجلا ، فاشا  نع  نوتلاغ  زجع  دقل 

ةسلا ايجويلا  تنا  .ةلا  لماوحلل  املا  جهتلاو  ةيجلا  تافصلل  انطصا  باختنا  يلا ع  سجلا  سحت  ، Eugenics ايجويلا
هلعفت ام  : » لوق نوتلاغ  بتك  .تانلا  ملع  لاشأ  نم  اقبطت  ش 

ً
ةعارزلا  املثم  امامت  تانيجلا ، ملع  لاشأ  نم  بطت  لش  درجم  نوتلاغل 

نأ هجاو  نم  حبص  هتطلس ، قاطن  كلذ   عق  ذو  .قفرو  ةعو ، بدت ، نسح  هلعف  ناسإلا  عيطتس  ةوسقو ، ءطو ، ءامع ، ةروص  ةعبطلا 
نع اضوع  ازكرم ، فاشكتسا ، نود  نم  ةركفلا  كرت  هنل  ةثارولا - » يرقع   » هاتك لق   نم  موهفملا  اذه  حقا  دق  نا  ەاجتالا .» كلذ  لمع  
نأ نوتلاغ  نا ع  زف ، يدو  نوسيب  د  ع  ةعطق ، دع  ةعطق  فالسألا ،» ةثارو   » نع نوتلاغ  ةضرف  ككفت  دع  نل  .ةثارولا  ةلآ  ع  كلذ ،

نكم يذلا  ام  مهف  لقألا  هّنل ع  ةلا -  ةثارولل  ةجولويبلا  دعاوقلا  مهف  ءاسأ  امر  .ةؤرلا  ةعلا  ةفصولا إ  ةعلا  نم  اداح  افطعنم  ذخأ 
...ةسارد نمضتت  ل   » .زف يدو  ناغرومو ، نوسيب ، رام ع  مهت  رهجملا - »  صخت  ةضق  تسل  اهنإ  : » لوق ەذمالت  دحأ  بتك  .اهب  هلعف 

«. ةعامتجا ةعامجل  ةمظعلا  بلجت  لا  ىوقلا 
ال نم  ةجذومن  ةلل  تنا  داصتقالل .» ندنل  ةل   » ةماع  ةاحم  ايجويلل   ةانملا  ەاوعد  نوتلاغ  ضرع  ماع 1904 ، عير   

.ج .ه  و« وش » درانرب  جروج  : » نوتلاغ عامسل  تااحملا  ةعاق  ع  ةقنأتم ، ءازأو  ةفَّفصم ، روعش  ةرَّطعملا ، ةنيدملا  ةخن  فدت 
َّ

تق يرمول .» »
يه  » فنلا ببطلاو  دِك ؛» ماجنب   » عامتجالا ملاعو  ةغللا ؛ ةفوسلف  لو ،» يدل  « ؛ ةعامتجالا ةحلصملا  يركف ،» لدسارد  سلأ  « ؛» زلو

.اضع مهضع  ەاجت  باترم  نولازي  ال  قرفتم ، اوسلجو  نخأتم  نوسيو  نودلوو ، نوسب ، نم  ل  لصو  سدوم .»
ةساسألا هملاعت  نيِد  ددج .» نيِد  لثم  وقلا ، مضلا  إ   » ايجويلا مدقت  إ  اهلالخ  اعد  .قئاقد  عل  نوتلاغ  تاظحالم  ترمتسا 

دسجلا ةححص  نوكت  نأ  اهتحلصم  نم  هنأ  تانئالا  ل  قفتس   » .بطلا باختنالا  قطنم  ةلا  تاعمتجملا  مِّعطُ  هنل  نوراد -  نم  ةراعتسم 
نم ةئس  ةدج ال  تانيع  نوكت  نأ  اهتحلصم  نم  هنأ  قفتس  راصتخا ، ةاحلا ؛ نم  اهبصنل  ةسلا  احالص  لقأ  حلصأ ال  ةنهاو ، ةق ال  ةضم ، ال 

«. ناسإلا هسفن ع ب  رمألا  قبطنو  .عنلا  اذه  نا  اأ  اهعون ،



جهتب ماقلا  نوتلاغ  حقا  كلذ ، قيقحت  لجأ  نمو  .ضملا  ملسلاو ع  احالص ، لقألا  حلصألا ع  باختنا  عــــ  ايجويلا  فده  نا 
تاجلا غ امتجا ع  رظح  ف 

ُ
ضر اذإ  : » ةفا ةعامتجا  طوغض  دع  طقف  نل  فدهلا -  اذهب  جاوزلا  طر  ةنامب  عفد  ل  .يوقلل  اختنا 

لضفأل جس 
ً

نوصو  عض  نأ  عمتجملل  نكم  نوتلاغ ، لَّخت  امو  تاجلا .» ەذه  نم  للقلا  الإ  ت 
ُ

دقع نل  ...ايجويلا  رظن  ةهجو  نم  ةسانملا 
 - ەامسا ام  هذلا - » باتلا   » اذه نم  لاجرلاو  ءاسلا  باختنا  متو  لخلا .] باسأ  لثم   ] باسأ لجس  قلخ  ام  تالئاعلا -  لضفأ  تافصلا  

.داجلاو تسا » » لا بالل  نوكت  ام  هشأ  ةقط  لس ، لضفأ  جاتنإل  اولسانيف 
***

 

اشم  لوألا ، موجهلا  َّنش  فنلا ، ببطلا  سدوم ،» يه   » .لعفلا لملمتي  أد  دق  نا  دشحلا  نل  ةزجوم -  نوتلاغ  تاظحالم  تنا 
لا كلت  نم  ثك  ادقعت  أ  ةثارولا  طامنأ  نأ  إ  صلخو  تالئاعلا  ب  قعلا  ضرملا  سرد  دق  سدوم  نا  .ةثارولا  لوح  نوتلاغ  تاضافا 

نم لوهجم  تازافق  عناصل  دلو  لفطل  نكمو  .غباون  افطأ 
ً

جتت  ةداعلا  تالئاعلاو  .ماصفلا  باصم  افطأ 
ً

نوبجني  ءاسألا  ءاآلا  .نوتلاغ  اهحقا 
راشأ ءاقشأ ،» ةسمخ  هل  نا   » .ةلنالا ةغللا  بتا   زربأ  حبصل  بش  نأ  امهناج - » نع  نامتي  ال  نبأل  دلُو   - » سولا النا  ارأ 
ةمئاق رمتسو  ةقط .» يأ  هتوخأ  نم  يأ  متي  ملو  اهلان ، لا  ةعفرلا  ةناملا  إ  دعص  بسكش ،]  ] مالو مهنم ، دحاو  ص  نل ، سدوم ،

امو لاهسإلا  نم  ةدهجم  تانب  َتبا  نورادو  داحلا ؛ ولا  ااصم  نا  نفلا » نوج  و« انهاو ؛ اضم  فط 
ً

نا  نتوين  ةاهن : ال  بيعملا »  » ةرقاعلا
فلتخم نم  شارفلا  حــــط  هتاح  نم  ابك  ارطش  ق  حلصألل -  ءاقلا  ةراع  غاص  يذلا  فوسلفلا  بس - » تره  .شختلا و« بائتالا  هش 

.ءاقلل هسفن  وه  هحالص  لجأ  نم  دهاج  للعلا ،
.ايجويلا ف اغ ع  اورلا ، زلو ،» .ج  .ه   » نك مل  ق 

ُ
.امُد ملا  عاإلا   نورخآ ع  عجش  رذحلا ، سدوم إ  اعد  نل  ح 

دح إ  ةدمح ، تافصك  ةلضفلاو  ةءالا  افطصم  هسفن ، عم  جوازت  لا  نم  القتسم  اقرع  زلو  لخت  ةنس 1895 ، روشملا  نمزلا ،» ةلآ   » هاتك
عمتجم  » قلَخل ةقط  اهفصوب  ةثارولا  بعالتلل  نوتلاغ  لويم  عم  زلو  قفتا  .فغش  وأ  لوضف  يأ  نم  لاخ  وفط  لاذ  قرع  ردحناف إ  ءاعإلا - 
عِّورملا لدلا  راتعا  وه  دحولا  لحلاو  .ةدال  أو  فعضأ  اجأ 

ً
ةقرافملل ، جتي ، امر  جاوزلا  خادلا ع  دلاوتلا  راتخا  نأ  عفد  زلو  نل  حلصأ .»

«. دلاوتلل حجانلا  باختنا  ال   لشافلا ، مقعت  نم   يلا  عيطقلا  سحت  نإ   » .ةباختنا ةقط  ءافعضلا  ءاضقلا ع  - 
مدختسا نوتلاغ إ  اعد  دقل  .عامتجالا  ةملعلا ،  ةحانلا  نم  ةمالس  ألاو  ةماتق ، ألا  ةظحالملا  نع  اعم  ةاهنلا ، نوسيب   ثدحتو 

عفد ام  ةققحلا ، تامولعملا  نل  .لسانتلل  عاونألا  لضفأ  باختنا  لجأ  نم  باتونيف - )  ) يرهاظلا طمنلا  ةلا -  ةلقعلاو  ةدسجلا  تافصلا 
ةلقعلاو ةدسجلا  تافصلا  امأ  باتونيج - )  ) يجلا طمنلا  عم ،  اهددحت -  لا  تانيجلا  ةيكرت  امنو   صئاصخلا ، ةجردم   تسل  نوسيب ،
ايجويلا ةوق  نإ  .اهتحت  دَّصت  لا  ةيجلا  تافصلل  ةجراخ  لالظ  ىوس  تسلف  ءاذلا -  لامجلا ، نزولا ، ةماقلا ، لوط  نوتلاغ -  تنتف  لا 

زاهجلا اذه  نل  جتلا ، تانيجلا  ملع  رهجم » أزهتسا ب« دق  نوتلاغ  نوك  امر  .صئاصخلا  باختنا  ال   تانيجلا -  بعالتلا  نمت   ةققحلا 
اق بتس  ةثارولا  نأ  نوسيب  رذحو  .اهتاذ  ةلآلا  لوصولاو إ  ةثارولل  ةجراخلا  ةقلا  قاخا  رداق ع  هنأل  نوتلاغ ، ضفا  امم  ثك  ةوق  أ 

زوح فوسلف  نوطالفأ -  ةقط  ع  اهيلع -  وطسلا  ةفك  رّبدت  مث  ناوقلا  كلت  ايجويلا  ملاع  ملعت  اذإف  ةطاسلا .» ددش  اددحم  انوناق  عبت   » اهنأ
.لقتسملا بعالتلا  عيطتس  تانيجلا ، بعالتلا  لالخ  نم  ةقوبسم ؛ ةوق غ 

حضوب َّسم  هنل  اماع - » عرأ  لق  شع   » نا ەروهمج  نأ  نم  اقحال  رمذت  دقو  هنظ -  يذلا  عساولا  لوبقلا  نوتلاغ  ةمل  دلوت  مل  امر 
عم هسفن  نوتلاغ  ءاقل  نا   ) قرِعلا خسفت  نم  فوخلا  نم  ەؤاقدصأو  نوتلاغ  َّرعشقا  ةروتكفلا ، ةخنلا  ءاضعأ  نم  نثلا  نأشف  .اراع  اصع 
ةرو اضأ  هعنقأو  نماثلاو ع ، عباسلا ع  نرقلا  رادم  تارمعتسملا ع  يلصألا   ناسلا  اناطب  ءاقتلا  اجذومن ع  ةجمهلا » قارعألا  »

اناطب ةلماعلا   ةقطلا  لاجر  حنم  دق  ةنسل 1867  اثلا » حالصإلا  نوناق   » نا رعلا .) طالتخالا  ىوق  دض  هنوصو  ضبلل  رعلا  ءاقنلا  ةامح 
راثأ ام  لامعلا -  بزح  د  نامللا   ادعقم   نوعو  ةعس  طقس  ةناصح -  ةساسلا  لقاعملا  تحتجا أ  ماع 1906 ، لولحو  .تصتلا  قح 

: يجلا كمتلا  فحت  وه  ةلماعلا  ةقطلل  اسلا  كمتلا  هلعفس  ام  ل  نأ  نوتلاغ  نمآ  .النإ  ةوفصلا   عمتجم  ءاجرأ  قلقلا ع  نم  ةجوم 
« طسوتملا ناسإلا   » للحتي فوس  .اقمع  أ  ةطسو  ەاجتا  ةمألا  نورجرجو  يجلا ، ضوحلا  نونمهــو ع  لافطألا ، نم  الت 

ً
نوبجني  فوس 

.ةداع أ  يداعلا » لجرلا   » حبص فوس  . homme moyen
تويلإ » جروج   » تتك اذكه  بقع ،» اسأر ع  ملاعلا  بلقني  ...ءابغأ ح  اناش  مل  دلت  لظت  دق  فطللا  عنلا  كلذ  نم  ةمعانلا  ةأرملا  »
قبس دقل  .ةمألل  اطخ  ايج  اددهت  لثم  محلا  لاجرلاو  ءاسلل  رمتسملا  رثاتلا  نا  نوتلاغل ، ةسلا  ةنس 1860 . سولف » رهن  ةنوحاطلا ع  »

ةلقتسم ةلاح  وغشم 
ً

نوتلاغ  ناو  ةصقو ؛» ةّجمهو ، ةقحو ، ةقف ،  » اهنأ اهفصوو  ةعبطلا  ةلاح  نم  هقلق  نع  زه » ساموت   » برعأ نأ 
، اهلاحل تكرت  اذو  سانت ،

ً
ألا  نوكتس  ةدال  ألا  عمجلا  نأ  قلق  ەرماخ  نا  .ةماقلا  راصقو  ءارقح -  ءارقف  نويناطب  انأش : دألا  اهيلع  رطس 

«(. ةئسلا تانيجلا  نم  - »  kakogenics ايجوا مسا  ةلمعلا  ەذه  قلطأ ع   ) اندلا ةلاثحلا  نم  ئاه 
ً

س 
ً

ةمتح  ةروص  جتت  فوس 
اوج مل  نو  نوتلاغ  اهيلإ  تي  لا  ةلخادلا  ةرئادلا  نم  نثلا  رماخ  نا  يوق  روعش  نع  حصفأ  هنأ  ىوس  لعف  مل  زلو  نأ  ةققحلاو 

ايجويلا ءافعضلل -  اختنالا  مقعتلا  ةباجإلا ) ايجويلا  س  ام   ) ءاقألل اختنالا  لسانتلا  ززُع  اذإ  الإ  حجنت  نل  ايجويلا  نأ  هنالعإ -  ع 



ةاحلا ال ةقدح   : » مقعتلل هتسامح  ةمدخل  لزعنملا ، اتسلا  كلذ  لدنم ، ةروص  نوتلاغ ، لمز  سلإ ،» كولفه   » فَّرح ماع 1911 ، .ةبلسلا  

نوسود وأ  تاجشلا  نوعلتق  ةفرحنملا ، وأ  ةلوفطلا  ةصاخلا  مهتاغر  عاشإ  لجأ  نم  نيذلا ، كئلوأ  عنمن  اننإ  .ةماعلا  انقئادح  امع   رمألا  فلتخ 
، لقتسملا فاساو  فطاعتلا  عيجش  إ  ماظنلا ، ساسحإلا  اذه  عرز  س إ  اننإ  ...عيمجلل  ةعتملاو  ةحلا  ققحن  كلذ  لعفن  ذإ  انّنلو  راهزألا ،

«. لاثملاو انل  دشرملا  هتقدح  اتسلا   لظ  اقح ، نوؤشلا ، كلت  ...اهروذج و  نم  ةقرعلا  شاشحلا  عانا  إ 
***

 

« - لشافلا مقعت   » لظ دقف  .ادأ  امامت  اهعم  حلاصتي  مل  .ةبلسلا  ايجويلا  ةركف  عم  عراص  نوتلاغ  لظ  هتاح ، نم  ةخألا  تاونسلا   
اهفصوب ايجويلا  دش  هتبغر   تغط  ةاهنلا ، نل   .ةددعلا  ةنمضلا  ةقالخألا  ەراطخأ  هقرؤي  ةلا -  ةيجلا  ةقدحلا  نم  عانالاو  ثاثتجالا 
اختنالا دلوتلا  دت  مل  ويفر ،» سكيجوي   » اهيلع قلطأ  ةرود ، سسأ  ماع 1909 ، ف  .ةبلسلا  ايجويلا  نأش  هسجاوه  ع  ةموق » ةناد  »

اهيف مصوي  ةلقتسم  اتوي  نع  ، Kantsaywhere رياسنا »  » اهامسأ ةغ ، ةاور  زجنأ  ماع 1911 ، .اضأ و  اختنالا  مقعتلا  امنو  بسحف 
ةاغلل ح ةجرحم  اهتدجو  اهنل  هخأ ، ةنبا  عم  ةاورلا  نم  ةخس  كرت  .باجنإلا  مهتردق ع  ةدش  تو 

ُ
دّق حلاص ،» غ   » ةمالع ناسلا  فصن  وحن 

.اهنم ةبك  ءازجأ  تقرحأ  اهنإ 
.ندنل لسس »  » قدنف ايجويلل »  ودلا  رمتؤملا   » نم وألا  ةرودلا  تحتُتفا  نوتلاغ ، ةافو  ماع ع  رورم  دع  ماع 1912 ، ويلوي   24 

، اوروأ قدانف  أ  زماتلا ، رهن  لطت ع  ةدحاو  ةلتك  نم  ةلئاه  ةهجاو  هلو  ةفرغ  ةئمنامث  وحن  مض  يذلا  لسس ، قدنف  نا  دقف  .امر  عقوملا  نا 
روضحل قدنفلا  اولح ع  ملعلا  عورف  نمو ش  ادل  ثا ع  نم  موجن  .ةموقلا  وأ  ةسامولدلا  تالاعفلل  ةداع  صصخ  عقوم  اهعورأ -  نك  مل  نإ 

؛ درافراه ةعماج  سئر  تويلإ ،» زلراش  و« ل ؛» ماهارغ  ردناسلأ  ، » ةاضقلا بكو  ندنل ؛ ةدمع  دروللا  روفل ؛» درول  و« لش ؛» نوتسو  : » رمتؤملا
نوسب ەدعاسو  نوراد ؛ نبا  نوراد ،» درانويل   » عامتجالا سأرت  نامزياو .» تسغوأ   » ةنجألا ملاعو  دروفسأ ؛ ةعماج  بطلا  ذاتسأ  رلسوأ ،» مالو  و«
تارواحم إ  زرا -  نام  نوتلاغ   بَسَل  ةروص  تضرع  ثح  ماخرلا ، طاحملا  بقملا ، وهبلا  اوراس   ذإ  دع  نورئازلا -  .جمانلا ُد  دادعإ   
ةعبطلا لوحو  تالوحلا ، مدم  جوالا ب  طامنأ  لوحو  علا ، ةثارو  لوحو  لافطألا ، ةماق  لوط  طسوتم  ةداز  لجأ  نم  ةيجلا  تاعالتلا  لوح 

.مارجإلل ةيجلا 
ةراهطلا  » دي ناملألا  بناج  نم  قيقدو  امح  ضرع  لوألا  صوصخلا : هجو  نادألا ع  امهل  ُّرعشقت  ناضرع  ةمث  نا  ضورعلا ، ل  نم ب 
ةراهطلا ةظنل  سمحتملا  انملاو  ملاعلاو ، ببطلا ، ل ،» دفلأ   » لأ .ةلاتلا  ةنمزألا  عئاظفل  ةمتاق  ةصاهرإ   -  race hygiene ةقرعلا »

اذإ .ةكمألا  ةتلا  هتمَّدقف  احومط -  ّدشأو  ىدم  ناو أ  اثلا -  ضرعلا  امأ  .اناملأ  رعلا   هطتلا  دوهج  شدت  نع  ةججأتم  ةمل  ةقرعلا ،
ةكمألا ةكرحلا  وبأ  نا  .امأ  ةمللا   عم  ةموق  ةلمع  تنا  دقف  تقولا ، كلذ  ةلم   ةعانص  لوحتلا إ  ددص  ةناملألا  ايجويلا  تنا 

بتكم  - » ايجويلا اصصختم   ةتكمو ، ثاحأ  زكرم  سسأ  يذلا  درفراه ، ةعماج  جــــخ  ارقتسرألا  تروبنفاد ،» زلراش   » ناويحلا ملاع  وه 
ضرفُ نا  ام  ةكرحلل ؛ لجنإ  ةاثم  ايجويلا ،» اهتقالعو  ةثارولا  ، » ماع 1911 روشملا  تروبنفاد  باتك  ناو  ماع 1910 . يجويلا - » لجسلا 

.تانيجلا ملع  اسارد   ااتك  ەراتعا  داللا  تال  فلتخم  عساو   قاطن  ع 
اضرع مدق  يكمألا ،» نيدلوتسملا  ةعمج  باشلا ل« سئرلا  نغاو ،» ناف  ركل   » ەذملت نل  ماع 1912 ، عامتجا  تروبنفاد  ح  مل 

ةلمعلا بناوجلا  لوح  اهلمأ  نغاو  ناف  ةمل  تراد  تانهكتلاو ، تاظنلا  قلاع   نولازي  نيذلا ال  يوروألا ، فالخ  عف  .رعاشملل  اجهم 
 - زاجتحالا زارم  تنا  .امأ  ةيعملا »  تالالسلا   » ثاثتجا لجأ  نم  ةذفنتلا  اسملا  نع  ةرارح  ثدحت  هلثم .) نا » ب« ةريدجلا  )

، علا باصملا  حلاصلا -  ءاسلاو غ  لاجرلا  مقعت  ثحلل   ةنجل  تلش  ل  .لعفلا  ططختلا  دق  ايج  حلاصلا  غل  تارمعتسملا - » »
وأ وهلا ، بائتالا  وأ  ماصفلا ، وأ  مزقتلا ، وأ  ماظعلا ، تاهوشب  وأ  ةّ ، تاهاع  باصملا  وأ  لوقعلا ، فاعض  وأ  ملا ، مصلا  وأ  مرجملا ، وأ 

.نونجلا

ًءاآ اونوكل  ةرملا  حلاص  غ  مه  و« نغاو ، ناف  رَّدق  اذكه  ةترم ،» دأ  مهؤامد  ...ناسلا  امجإ  نم  ةئملا  ةع  نم  برق  ام  »
اوماق ...ايجفو  وهادأ ، ساسا ، انافلسب ،  » مقعت .» ءارجإ  بلطتت  وأ  لّوخت  ناوق  كانه  داحتالا ، تاالو  نم  نامث  ...عفان   نطاومل 
كلت تنا  ةدعاقكو ، .سؤملاو  صاخلا  عاطقلا  حارج   دب  مقعتلا  تالمع  نم  فالآ  ةدع  تجأو  ...دارفألا  نم  تعم  ددع  مقعتب 

«. تالمعلا كلتل  ىدم  دعألا  راثآلل  تالجس  لوصحلا ع  بعصلا  نم  ناو  ةصلاخ ، ةضرَم  باسأ  لجأ  نم  تالمعلا 
لتنو تافشسملا  نم  اوفُ  نيذلا  كئلوأ  بقعت  لواحن  اننإ   » ماع 1912 إ اجهتبم   انروفلا  ةالو  شسمل  ماعلا  ريدملا  صلخو 

«. ةئس راثآ  ّيأ  عن ع  ملو  .رخآل  تقو  نم  رراقت 
 



« ةافلا اهيف  ءاهللا  نم  لاجأ  ةثالث  »
 

نوناع و وأ  نوتوم  مهانكرت  اذإ  نل  .يجلا  قسغلا  ةلامتحا  هجاونس  مههاشأ ، باجنو  ةاحلا  نم  هوشملاو  ءافعضلا  انكم  اذإ 
.الخألا قسغلا  ق  هجاونسف  مهتدعاسم ، وأ  مهذاقنإ  انيدأ 

«. ناسإلا ةعبطو  ةثارولا  ، » سازود شيفروغغ  سويسودويث  - 
 

مهف امومعو ، عألا ، نم  عألاو  جعألا  نم  جعألا  نوك  املثم  امامت  نونوك  هوشملا  نم ] ةرذ   ] هوشملا تاهمألاو ] ءاآلا   ] نمو
تلقتنا ع دق  حمالملا  كلت  ضعو  .بودنلاو  ماروألا  لثم  ةقلخ  تامالع  نوزوحف  ةعبطلل ، ةداضملا  حمالملا  الاغ   نوهباشي 

[. لاجأ  ] ةثالث
« تاناويحلا خــــرات  ، » وطسرأ - 

 

لوقعلا » فاعضو  علا  رمل  ايجف  ةالو  ةرمعتسم   » إ اراصتخا -  امإ » « - » كَ نيالادأ  تمإ   » تدتقا ماع 1920 ، عير   
«. كَ يرا  ، » ةغص ةنبا  امإ ل  ارات  ةثداح ، وت   وأ  تبلا  نم  بره  امإ  كَ ،» كنارف  ، » يركمسلا اهجوز  نا  .ايجف  غشيل ،» »

سرامت امإ  نأ  تاعئاش  تو  .فافلا  ةاح  نم  امهنكمت  ةتقؤم  لامعأ  عو  تاقدصلا ، نادمتعت ع  سؤو ، ةقاف  يراو   امإ  تشاع 
اهيلع  ضقلا  لأ  امدنع  ماعلا ، كلذ  نم  سرام  .عبسألا و  ةاهن  هتسك   ام  ل  ب  اهنأو  يرهزلا ، ءاد  تصأ  اهنأو  لاملا ، لاقم  سجلا 

ماع 1920، لبأ  نم  لوألا  طس ،  قع  ناحتما  اهل  يرجأ  .ةدللا  ةاضق  دحأ  تدتقاو إ  ةراعدلا ، وأ  دلا  ةمهتب  تزجتحا ، ةدللا ، عراوش 
«. غبشيل  » ةرمعتسملا  كَ إ  تلِّحُرو  لوقعلا .» فاعض  نم   » اهنأ هجوم ع  تفنُص  ءاطألا ، نم  نثا  د  ع 

لهسألا  وه  ەوتعملا  نا  ةثالثلا ، نم ب  .نوفأملاو  هلألاو ، ەوتعملا ، ةزيامتم : تاهكن  ثالث  ىدي   ماع 1924 ، لقعلا ،» فعض   » نا
هلألا نل  ارهش - » نم 35  قعلا أ  ەرمع  زواجتي  القع ال  لتخم  صخش   » هنأ حلطصملا  ءاصحإلل » ةدحتملا  تاالولا  بتكم   » فَّرع فصتلا - 
ةاثم ناتمللا  تنا  ةسرامملا ، نل   ةفرعملا ، ةقاعإلا  نم  ةدح  لقأ  لاشأ  ناحلطصملا إ  ش  قرولا ، .اعاسا ع  تئف أ  انا  نوفأملاو 

، تاسموملا قالطإلا -  قع ع  ضرم  ال  مهضع  ءاسلاو ، لاجرلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  لاخدإل  ةلوهس  ل  لخادلا  حجرأتت إ  ةراود  ةلالد  باوبأ 
ّيأ راصتخا ، نودرمتملا -  نوقهارملاو  تاسلاو ، ةءارقلا ، ع  نوباصملاو  نويماصفلاو ، مرجملا ، راغصو  نودملا ، بائتالا ، رم  اتيلا ،

.ةلوبقملا دعاوقلا  راطإ  جراخ  ەرهظم  وأ  هتاراخ ، وأ  هتاغر ، وأ  هكولس ، عق  صخش 
ةعامجلا ثلت  ث 

َ
َّم نمو  لسانتلا  نلصاوي  الأ  نامضل  نزجتحُ  ل  ايجف » ةالو  ةرمعتسم   » إ نلَسرُي  لوقعلا  تافعض  ءاسلا  تنا 

ل .أجلم  وأ  شسم  نوك  نأ  طق  ه  دصق  مل  نام  ف  اهضرغ : ققحت  ةرمعتسم »  » ةمل نأ  تث  دقو  .هتاعملا  وأ  نوفأملا  نم  دملا  ةناسلا 
«، جدر ول   » لاج لالظ  حــــلا   بهم  نادف   ئم  نم  ةحاسم أ  ددمتت ع  ةرمعتسملا  تنا  .زاجتحا  ةقطنم  نوكتل  تممُص  اهئاشإ ، ذنم 

غــــفتل صق  ةددح  ةكس  طخو  محف ، ةفرغو  ءاهك ، ةطحمو  صاخ ، دب  بتكم  مضت  سمج ،»  » رهنل ةلحوملا  فافضلا  نم  لم  وحن  دع  ع 
ام اردان  نولخد  نيذلا  رملا  قعلا : ضرملل  انروفلا » لتوه   » تنا .ةرمعتسملا  جراخ  وأ  لخاد  إ  ةماع  تالصاوم  ةمث  نكت  مل  .عئاضلا 

.نوجرخ

ءاذ ع راتخا  اهل  يرجأ  .اههطتل  قبئزلا  ةلسانتلا  اهؤاضعأ  تشُرو  ادع ، اهسالم  تقلأو  تممُحو ، ن 
ُ

تفظ كَ ،» امإ   » تلصو امدنع 
اهتاح  ةق  قت  فوسو  .ةرمعتسملا  إ  تلخدأ  ىوتسملا .» ةندتم  ةنوفأم   » اهفصوب دملا  صخشلا  دأ  يسفنلا  ءاطألا  دحأ  د 

.اهسحم

***
 

عجري اهل  ردم  رقت  دروو   .ةعبط  اهنل  ةقف  ةلوفط  كَ » يرا   » تشاع ماع 1920 ، غشيل »  » ورالا إ ةعلا  اهمأ  ت 
ُ

لقن نأ  لق 
ةسلا ةلط  ةقشو -  ةناص ، ماوقلا ، ةلحن  ةاتف  تنا  سوردلاو .» كولسلا   » ادج » ةدج   » اهنأ ةع ، ةناثلا  تنا   امدنع  ماع 1918 ، إ 

نم يرهنلا  نوملسلاو  عدافضلا  داطصتو  ةسردملا  ناصلا   لئاسرلا إ  ةاتك  بحت  تنا  ةحوتفم -  ةماسباو  ةناد ، رعش  ةصُق  ءاقرخ ، اهنسل ،
ام ناعو  بتلا ، اهيدلاول  بق  اهبصتغاو  .لافطألا  ةاعرل  راد  يرا   تعضُو  .راهنت  اهتاح  تأد  امإ ، تلحر  امدنع  نل  .ةلحملا  كِلا 

.لماح اهنأ  تفشا 
تنا غشيل .»  » إ امإ ، اهمأ ، لسرأ  نأ  قبس  يذلا  هسفن  ةدللا  اق  مامأ  فقتل  بتلا  اهادلاو  اهداتقا  ەدْهَم ، راعلا   دأول  ةلواحم   

«، ةجازم تانو  تاسولهلا   » ةلام إ ةداللا ، نم  بغ  عن  ەاجت  ردحنت  اهنأ  رراقتلا  دحأ  ركذو  اهرود : ءاهل  اهفصوب  يرا  داعب  قت  ةطخلا 
تهباش نمو  لقعلا :» فعض   » صخش بتلا –  يرا  ْيَدلاول  قيدص  وهو  اقلا -  دأ  قوتم ،

َّ
ع وه  امو  .اسج  ةكتهتمو  ةناهذو ، ةعافدناو ،

.اهرود ةرمعتسملا  يرا  تعدوأ  ةمحملا ، مامأ  امإ  فوقو  نم  تاونس  عــرأ  نم  لقأ  دع  ماع 1924 ، رياني  .تملظ و 23  امف  اهمأ 
ةنبالا تعضُو  ةالولا ، نم  رمأو  لإ .» نافف  ، » ةنبا يرا  تعضو  غشيل ،»  » إ اهلقن  رظتت  تنا  ح  ماع 1924 ، سرام   28 

أرقت ف  ناهذلا -  ةلدأ ع  دجوت  ال  : » اهرقت دروو   ايجف .» ةالو  ةرمعتسم   » يرا إ تلصو  ماع 1924 ، وينوي  .ةاعرلا و 4  راد  اهرود  



اهنأ تفنُص  سكعلا ، إ  ش  تنا  ةلدألا  ل  نأ  عمو  كلذ ، عم  .ةعبط  ةلمعلا  اهتاراهمو  اهفراعم  نأ  َّبتو  اهمادنه .» ع  ظفاحتو  بتكتو 
.ةرمعتسملا تزجتحاو   سولا ،» ةجردلا  نم  ةنوفأم  »

***
 

بلط ءانب ع  ةرمعتسملا » سلجم   » مامأ لوثملا  كَ » يرا   » ترمأ غشيل ،»  » اهلوصو إ نم  رهشأ  ةعض  دع  ماع 1924 ، سطسغأ   
«. يدب تلأ   » روتكدلا نم 

ماع ذنم  ةرمعتسملا  رظان  بصنم  لغش  دق  ايجف ، ةالوب  لفسك »  » نم الصأ  ردحنملا  ةغصلا ، ةدللا  ببط  يدب ،» تلأ   » نا
نا .لوقعلا  فاعضل  يجويلا » مقعتلا   » وه خشلا  يدب  عوم  نا  .ةراض  ةساس  ةلمح  مضخ  نا   هنأ  كَ ، امو  يرا  هملعت  مل  امو  . 1910
القع » لتخملا   » سح نأ  انمؤم  ناو  دارنوك )» فزوج  ل« مالظلا » بلق   » ةاور زتك   هنأو  ، ) هترمعتسم ةقراخ ع  ةطلس  عّتمتي  يدب 

ضوحلا دمو 
ِّ

س ثِّولم  ةناث ، لسانتلل  ءاهللا  دوع  مهحا ، قلطُ  نأ  روفف  ةئسلا .» مهتثارو   » رثات جالعل  تقؤم  لح  الإ  وه  ام  تارمعتسم 
.ةلاعف مظعأ  ح  امسح ، ةجتاسا أ  حبصس  مقعتلا  نإف  اذكهو ، .يجلا 

فوس ەذهك  ةجت  ةلاحو  ةحضاو ؛ ةيجوي  تاساسأ  ةدحاو ع  ةأرما  مقعت  هل  لِّوخ  لماش  وناق  رمأ  وه  هلإ  ةجاح  يدب  نا  ام 
ماع سرام  .عساو  29  قاطن  ع  ەرافأ  عم  فطاعتم  يساسلاو  ينوناقلا  َءامعزلا  دجو  عضوملا ، حَط  امدنع  .ةلاح  فلأل  ياعملا  رت 
نم هصحف  قبس  دق  همقعت  عمزملا  صخشلا  نأ  املاط  ةالولا  قاطن  لخاد  يجوي  مقعت  ءارجب  ايجف  خيش  سلجم  لَّوخ  يدب ، ةدعاسمو  ، 1924

عامتجا ءانثأ  كَ  ةلاح  ايجف » ةالو  ةرمعتسم  سلجم   » عجار اضأ ، يدب  نم  حاحلو  متس ، و 10  ةلقعلا .» ةحصلا  تاسسؤم  سلاجم  »
ىوس لقت  ملو  كلع »؟ ةلمعلا  ءارجإ  صوصخ  ء  يأ  لوق  بغرت   له  : » باوجتسالا ءانثأ  ادحاو  اؤس 

ً
كَ » يرا   » تلئس دقو  .يتور 

بلط سلجملا ع  قفاوو  .اهنع  عافدلل  ضفتي  مل  كلذ ، نا  اأ  اهبعش ،»  » َّنل عش .» عجري إ  رمألا  .هلوقأ  ام  يدل  سل  يدس ، ا  ال  : » تلمج
.كَ مقعتب  يدب 

.ةلاردفلا ةمحملاو  ةالولا  ةمحم  لق  نم  نعطلل  ةضرع  ةيجوي  تامقعت  قيقحتل  هتالواحم  لظت  نأ  نم  قلقلا  رعش  يدب  نل 
ةطلسلا لما  هل  نوكت  فوسف  نوناقلا ، تدأ  اذإ  ماحملا  نأ  يدب  دقتعا  .ايجف  ةمحم  ع  الات  كَ  ةضق  تضرُع  يدب ، نم  ضحتب 

« تسمأ  » ةعطاقم ةمحم  يدب -   دض  كَ  ةضقلا -  تجردأو  .ىرخأ  تارمعتسم  اهددمتو إ  ل  ةرمعتسملا  ةيجويلا   هعاسم  ةلصاومل 
ماع 1924. رتأ  ةرودلا  

ةضرمم تدهش  ةادلا ، .دوهش   ةع  اوح  َّدعأ  دق  يدب  نأ  تدجو  غشيل .»  » ةمحم مامأ  ك  يرا  ْتلَثَم  ماع 1925 ، مفون   17 
ةلثمأ ع مّدقت  نأ  تلئُس  امدنعو  لقعلا ،» َْفعض  ...و  ةلقعلا ، ةحانلا  نم  تلوؤسم  غ  ، » تعفدنم اتنا  يراو  امإ  نأ  لفسولراش »  » نم

يدب دوهش  مهأ  نل  .يراو  امإ  ءاس ع  عــرأ  تدهش  اهدع  ناصلا .» لئاسر إ  بتكت   » تطُض و دق  يرا  نإ  تلاق  جعزملا ، يرا  كولس 
، روهش ةنامثلا  تاذ  يرا  ةنبا  صحفل  رمحألا  بلصلا  نم  ةعامتجا  ةصاصتخا  لسرأ  دق  يدب  نا  امو ، يرا  ملع  نود  نمف  .دع  رهظ  اّمل 

ةثالث دوجوبف  .هتضق  ت 
ُ

قلغ فوسف  لوقعلا ، فاعض  نم  اهرود  نافف  نوك  ّبت  اذإ  هنأ  يدب  ىأرو  .بتلا  نْيَدلاو  عم  شعت  تنا  لا  نافف ،» »
.ةلقعلا نهتاردقل  نهتثارو  دض  ةلداجملا  بعصلا  نم  نوكس  هلَلا ، ةاصم  ناففو -  يراو ، امإ ، لاجأ - 

اهتداهش هلع -  قفتملا  صنلا  نع  اثك  تجرخ  دقو  ةعامتجالا -  ةصاصتخالا  تلهتسا  ذإ  .يدورب  اهل  ططخ  لا  ةسالسلا  ةداهشلا  مل  
: اهمح زاحنالا   فاعالا 

«. ترثأ ع ح امر  مألا  فرعم  »
.»؟ ةلفطلا نع  عاطنا  يأ  كدل  له  : » ءاعدالا لأسو 

تسل اهنأ  ودي   نل  دحلا ، اذه  ةغص إ  ةلفطل  ةسلا  تالامتحالا  محلا ع  بعصلا  نم  : » ةناث ةعامتجالا  ةصاصتخالا  تددرتو 
 «. ...امامت ةعبط  ةلفط 

.»؟ ةعبط ةلفط  اهنأ  ةلفطلا  حت ع  نل  كنأ  يأ  »
«. فرعأ ال  ءلا ، اذه  ام  نل  بط ، ودي غ  اهيف  ء  »

.اهتبعل اهنم  اوذخأ  ةساشم  ةلفط  اهوطعأ  ةضرممل  ةمئاغلا  تاعاطنالا  فقوتم ع  امأ  يجويلا   مقعتلا  لقتسم  نأو  اد  ةهل ،
يرا مقعتب  يدب  رارق  ةمحملا  تدأ  .اساق  رارقلاو  ةصق ، ةلوادملا  تناو  .ءادغلل  ةحاسا  تنمضت  تاعاس ، سمخل  ةماحملا  ترمتسا 

ةئف مِّسق  لعفلا  نأ  عفدلا ، بسح  لوقلا ، نكم  الو  .اباقع  ءارجإ  سل  هنإ  .ةجاولا  ةنوناقلا  تاءارجإلا  اري  لعفلا  نإ  : » رارقلا لاقو  .كَ 

«. مسق اهلصأ إ  ةعبطلا   صاخشألا ،
ماع عير  لئاوأ  .كَ و  مقعت  يدب  بلط  اددجم ، َّرقأ ، ثح  العلا ، ايجف  ةمحم  إ  ةضقلا  تدِّعُصو  .محلا  كَ  وماحم  فنأتسا 

عقوم ُّع   ةرمعتسملل ، ددجلا  رظانلا  لِ ،» نوج  ، » هفلَخ نل  وت ، دق  يدب  ناو  ةدحتملا ، تاالولل  العلا  ةمحملا  ةضقلا إ  تلصو  ، 1927
.هلع دملا 



***
 

ةف تنا  .لِ  الو  كَ  لوح  تسل  ةضقلا  نأ  حضاولا  نم  نا  ةادلا ، ذنم  ماع 1927 . عير  العلا   ةمحملا  مامأ  لِ  دض  كَ  ةضق  ن 
ُ

ترظ
تاالولا إ  ةرجهلا  نم  ةخرات  ةجوم  ةاهن  ةرداهلا »  تاعلا   » ترهظ دقل  .اهثامو  اهخرات  ع  ّأتت  اهلمأ  ةّمألا  تناو  ةنوحشم ؛

ناس و« كروين ، ع  نويدنلوو -  نويدنلريإ ، نويلاطإ ، دوهي ، لامع  رجاهم -  يالم  ةع  وحن  قفدت  و1924 ، اع 1890  بف  .ةدحتملا 

حبصأ ماع 1927 ، لولح   ) ةنجأ ةمعطأو  سوقطو ، نُسلأ ، قاوسألا  اوحاتجاو  ةقفلا  راجإلا  ققشو  عراوشلا  اورمغف  وغاش ،» و« وكسارف ،»
النإل  ةيجويلا  اسملا  عفد  طلا   قلقلا  مهاس  املثمو  وغاش .)» و« كروين  ناس  نم  نم ٪40  أ  نولش  ددجلا  نورجاهملا 

نوتلاغ نا  امر  . 
15

نعلا نرقلا  تاع  نامألل   ةيجويلا  اسملا  عفد  رعلا »  قلقلا   » مهسأ دقف  عساتلا ع ، نرقلا  تايعس 
تنا ةرذقلا  ةلئاهلا  عمجلا  نإف  سكعلا ، ع  امأ ، امأ   .ةلنإ  ةرذق  ةلئاه  اعومج  عازن ، ال  تنا ، كلت  نل  ةرذقلا ، ةلئاهلا  عمجلا  رقتح 

.علا هئطخت  وحن ال  ةغ ع  اهتانل ، لثم  اهتانيج ، تناو  دام -  وحن  ةنجأ ع 
نأ مهتجح  تنا  يج .» راحتنا   » نجاهملا  امأ  قارغإ  بسي  نأ  لط  نمز  ذنم  قلقلا  مهرماخ  يدب  لاثمأ  ايجويلا  ءاملع  نا 
 - ساسألا ةئرم  تانيجلا غ  تنا  اذإف  أطخلا .»  » تانيجلا اهدسفت  حصلا »  » تانيجلاو أطخلا ،»  » سانلا نم  نافوط  نوقرغ   حصلا »  » سانلا

نوسدام  » بتك ام  يدوهي ،» وه  يدوهــو  قرع ] يأ   ] جهلا ب  )» اهوحم نكم  نل  اهيِّشفت ، روف  ةيجلا ، ةفآلاف  نذإ  لدنم -  حضوأو  قبس  ام 
امزاللا جتي  يذلا  وضعلا  لاصئسا  ايجويلا ،  ءاملع  دحأ  لاق  ام  ةموثرجلا » امزاللا  رباد  عطق   » لجأ نم  ةدحولا  ةقطلاو  تنارغ .)»

مزاللا نم  نوكس  رعلا ،» روهدتلا  رطخ   » نم ةّمألا  ةامحلو  كَ .» يرا   » لثم ايج  حلاصلا  غل  يراجإ  مقعت  تالمع  ءارجإ  يأ  ةموثرجلا - 
نل ماع 1926 . حضاو  روفنب  نوسيب  بتك  اذكه  النإ .»]   ] حالصإلا لجأ  نم  بعنت  ايجويلا  ناغ   » .ةلادار ةعامتجا  ةحارج  إ  ءوجللا 

.عأ توص  بعنت  تنا  ةكمألا  ناغلا 
أ ب  نم  .يجلاو  رعلا  ءاقنلا  لوح  ةلاقمو  ةلثامم  ةروطسأ  كانه  تنا  رعلا ،» روهدتلا  و« رعلا » راحتنالا   » ةروطسأ لاقم   

ةراثإلا ةلفاح  ةمحلم  و  زوروب ،» سار  راغدإ  ل« ةدرقلا » نازرط   » ةاور تنا  نامألا ، يالم  اهمهتلا  لا  تاعلا ، لئاوأ  ةبعش   تااورلا 
، طقف امهحورو  امهتشمو ، هدلاو ، ةب  ظفتح ال  ّلظو  اقفأ ، ةدرقلا   هتَّرو  ةركملا  هتلوفط  مّتت   يلنإ  ارقتسرأ  نع  حت  ةسجلا 

ةصتنملا هتماق   - » نازرط نا  .ةقئاللا  ةدئاملا  تاودأل  يزغلا  امهمادختسا  حو  ل  ةنوساس ، ولنألا -  امهمقو  ةقالخألا ، امهتماقتسا  امنو 
اذإف .ةئشتلا  ةعبطلل ع  اهنلا  راصتنالا  لِّثم  ءامدقلا - » نامورلا  عراصملا  لضفأ  تالضع  هلع  تنا  َّد  ام ال  هش  لا  هتالضعو  ةلاثملاو ،

ءاقنلا ظافحلا ع  نكم  دأتلاف  النافلا ، شامق  نم  ةلد  ضبألا   لجرلا  ةهاب  ظافتحالا  ارداق ع  لاغدألا  ةدرق  د  رت ع  ضبأ  لجر  نا 
.فورظ ّيأ  تحت  رعلا 

ويام .لِ ف 2  دض  ك  ةضق  نأش  اهارارق  لصوتلا إ  لجأ  نم  ركذ  اتقو  ةدحتملا  تاالولل  العلا  ةمحملا  قرغتس  مل  ةفلخلا ، ەذه  ع 
« روينوج زملوه  لدنو  رفلوأ   » بتك .اهَمُح  العلا  ةمحملا  تملس  نعلاو ، يداحلا  كَ » يرا   » دالم دع  نم  عيباسأ  ةعض  دع  ماع 1927 ،

دسافلا ع لسلا  مادعإ  راظتنا  نم  د 
ً

عمتجملا ، عيطتس  نأ  عمجأ ، ملاعلل  لضفأ  هنإ  : » هف ءاجو  ةبلغأ 8 - 1 ، هلإ  لصوتلا  ّمت  يذلا  يأرلا 
ك ام  عساو  يراجإلا  مقعتلا  ُّرق  يذلا  أدملاو  .مهعون  فانئسا  نم  مهحالص  مدع  حضَّتي  نَم  عنم  ةهاللا ، ثأتب  اعوج  رّوضتي  هكرت  وأ  ام ، ةمج 

«. بولاف انق  عطق  ةطغتل 
، ةعامتجالا ةئامغودلا  هاترال   نانَبلا  هلإ  راش  يذلا  لجرلاو  خــــراتلا ، ثحالاو   تالا ، ملاعو  ببطلا ، نبا  زملوه -  نأ  حضاولا 

نم لاجأ  ةثالث  : » لوق بتكف  نهلافطأو ، ك  لآ  نم  رجض  دق  نا  اتوص -  اسلاو  اضقلا  لادتعالا  يانم  عأ  حبصس  ام  ناع  يذلاو 
«. ةافلا اهيف  ءاهللا 

***
 

ةعاتلا ةداعلا  إ  ن 
ُ

تلق ةعساتلا ، ةعاسلا  وحن  حاصلا ، كلذ  ماع 1927 .  رتأ  بولاف  19  انق  طب  كَ » يرا   » مقعت ىرج 
نا .مونلا  كَ   تحارف  ةضرمم ، اهتردخ  .ةحارج  ةفرغ  ةلاَّقن   تددمت ع  ورتألاو ، فروملا  ثأتب  ةردخم  ةاعلا ، .ةالولا و  ةرمعتسمل 
طخ عطق   اهنط  رظانلا ، لِ ،» نوج   » حتف .ةصاخ  ةضق  تنا  كلت  نل  اذهك ، يتور  ءارجإل  داتعم  ددع غ  وهو  ناح -  ناتضرممو  نابط 

رهظت مل  .لوحلا  تمقعو  كلولا  ضمح  حورجلا  تك  .امهطاخ  مث  تانقلا ، فارطأ  طرو  بولاف ، انق  نم  ل  نم  اءزج  لازأ  .فصتنملا 

.ةحارج تافعاضم 
تفُو امامت ، اهل  ططخم  وه  ام  تراس  مقعتلا » نوناق  تقم  احارج  جلاعت  ةلاح  لوأ  : » لوق لِ  بتكو  .ةثارولا  ةلسلس  تك  دقل 

.مالس اهتفرغ  اعتت   كَ  تحار  .ةزاتمم  ةحص  ةضملا ، 
***

 

.ةمحملا رمأ  كَ » يرا   » مقعت ءالزالا و  ةلوألا ع  لدنم  براجت  لصفت ب  ةفطاخ ، نمز  ةرظن  نم  تسل أ  ناماعو ، دوقع  ةتس 



.ةعامتجالا ف ح ةرطسلل  ةق  ةادأ  ةتان إ  ةجت  درجم   موهفم  نم  جلا  لوحت  ةتسلا ، دوقعلا  نم  ةصقلا  ةضمولا  ەذه  كلذ ف  عم 
، ةعامتجالا تااطخلا  لغلغتت   ايجويلاو  تانيجلا  َْلع  تادرفم  تنا  ماع 1927 ، العلا  ةمحملا  ت  

ُ
لوادت لِ  دض  كَ  ةضق  تنا 

، هتاعملا مرجملا ،  » مقعتل قباس  نوناق  نم  ةحقنم  ةخس  انادنإ  ةالو  تررم  ماع 1927 ، ف  .ةدحتملا  تاالولا  ةصخشلاو   ةساسلاو ،
ءاسلاو لاجرلا  زاجتحاو  مقعت  لجأ  نم  ةشحولا  ةنوناقلا  تاءارجإلا  نم  دملا  ل  كلذ ، ىرخأ  تاالو  تدتقاو  تَثملا .» بِصتغملاو  ءاهللا ،

.ايج يندتم  مهنأ  مهيلع  مح  نيذلا 
.ىرخألا ةبعش   بسكت  يجلا  باختنالا  ةنصخشل  ةبعش  ةكرح  تنا  ةمألا ، ءاجرأ  ةلودلا   اهاعرت  لا  مقعتلا  جمارب  تعسوت  امنو 
ةقطلا نانسألا  لسغ  ضورع  إ  بنج  إ  انج  روهمجلا ، فَّرعت  ثح  ةعارزلا ، ضراعملا  نامألا   يالم  دشحا  تاعلا ، ف 

مهماع اوزواجتي  مل  نيذلا  لافطألا ، ضرعُ  ثح  لضفألا ،» لافطألا  تاقاسم   » عو تلا ، تاع  تالوجلاو ع  راشفلا ، تانيامو  ةححصلا ،
فطاعم تاضرممو   نانسأ ، ءاطأو  نويسفن ، ءاطأو  ءاطأ ، موق  امف  ماعنألا ، وأ  باللا  لثم  تاصنمو ، تالواط  قوف  رخف  اثلا ، وأ  لوألا 

ةحص ألا  تاعنتلا  باختنال  مهعاطو  مهمجامج ، تاساقمو  مهنازوأو ، مهلاوطأ ، ساقو  مهدولج ، زكنو  مهنانسأو ، مهنويع  صحف  ءاضب ،
 - تالجمو فحصو ، تاقصلم ، ةرادصلا   مهروص   رهظتو  ضراعملا ، بكوم ع  احالص »  ألا   » لافطألا لمحُ  َّمث  نمو  .مهنب  نم  احالصو 
«، يجويلا لجسلا  بتكم   » سسأتب رهتشا  يذلا  درفراه  ةعماج  جــــخ  ناويحلا  ملاع  تروبنفاد ، ركتبا  .ةموق  ايجوي  ةكرحل  ابلس  امعد  قلخ  ام 
نأ ملع   » .لافطألا ع  مُحلا  لق  ءاآلا  اوصحف  نأ  همحم  نم  بلط  تروبنفاد  ناو  .لافطألا  حلصأ  ع  محلل  ةراعم  ميقت  ةرامتسا 

ضراعملا كلت  تناو  ةاعلا .» علا   ااصم  حبص  دق  تس  نس  ةزئاجلا   زئافلاف  ...لفطلا  صحف  ءدلا   لق  ةثارولل  اوصصخت 50 ٪ 
.دلا مادختسا  ةثارولا  ناوقو  تانيجلا  ملع  ئدام  حَّضوت  ثح  لدنِم » كاشأ   » نَّمضتت ام  اثك 

سووهم رخآ  ببط  وهو  ندلسه ،» يراه  Are You Fit to Marry ل« جاوزلل » حلاص  تنأ  له   » هناونع ملف  ضرُع  ماع 1927 ، ف 
،The Black Stork دوسألا » قلقللا   » ناونع قباس  ملف  ءاحإل  ةلواحم  ملفلا  نا  .ةدحتملا  تاالولا  ءاجرأ  روهمجلا   نم  دشح  مامأ  ايجويلا ،

.بيعملا لافطألا  نم  ةمألا  هطت » ةلواحم ل« قوعم   لافطأ  ةاح  ذاقنإل  تالمع  ضفري  هسفن ، ندلسه  ەرود  بعل  ابط ، ةكحلا  نمضتتو 
نامضل امهجاوز  لق  تاراتخا  اج  نأ  بج  اهبيطخو  اهنأ  ررقتو  وحصت  .القع  تخم  فط 

ً
لمحت  اهنأ  سوبا  اهدواري  ةأرما  ملفلا  تو 

خــــراوتل تاميقت  لمش  لا  جاوزلا ، ةقاسلا ع  يجلا  حالصلا  تاراتخا  نع  تانالعإ  تنا  نعلا ، نرقلا  تاع  لولح   ) يجلا امهقفاوت 
ندلسه نا  (. مألا روهمجلا  ةفدهتسم  عساو  قاطن  ع  علاو ، مزقتلاو ، ماظعلا ، ضارمأو  ممصلاو ، علاو ، قعلا ، فلختلا  ةصاخلا  ةألا 

نم ق 
َ

رْد عم  احرمو -  ةراثو ، ةسامورو ، اح ، لمش  نا  دقف  قاشعلا ؛» تادعاوم  حلص ل« املف  هفصوب  هملف  قس  حمط ، وحن  ع  دصق ،
.ةعبلا قوف  لافطألا  لتق 

كلذ نودهاش  اوروأ  ايجويلا   راصنأ  نا  حــــلا ، لتقلا  مقعتلا إ  نجسلا إ  نم  مَّدقتت  ةكمألا  ايجويلا  ةكرح  ةهبج  تحار  امفو 
اتفو ةوا  لش أ  ةراقلا  حاتج  فوس  لِ ، دض  كَ  ةضق  دقع ع  نم  لقأ  دع  يأ  ماع 1936 ، لولحو  .دسحلاو  ةفهللا  نم  جــــم  دعاصتلا 

وهو
ً. ةوق  اهلاشأ  ةثارولاو إ أ  تانيجلا  ةغل  ِّوحم 

ً
ةفنع ، ىودع  لثم  يجلا » هطتلا   » نم

 



« ءازجألل الإ  دوجو  ال  ءازجألا ، عمجم    » اثلا مسقلا 
 

ةثارولا ةلآ  ةرفش  كف 
(1970 - 1930)

تلق اهدنع 
.ةدحاو ةملل  اشأ 

ً
تامللا  تسل  »

.ءازجألل الإ  دوجو  ال  ءازجألا ، عمجم   
«. علا ساق  نأ  بج  ملاعلاو 

«. رادلا قطلا إ   ، » سفس سالاو  - 
 



« دهبأ »
 

( قلا تافصلاو ت ح  ةعبطلا   ) اروتلوبس اتسأ  اروشيه ، يإ  وييج 
اسأ لوق  - 

 

: ةألا هجو  انأ 
، أو محللا ، ف 

رثألاو ةمِّسلا  احراط 
، ىرخأو ٍةنيف  نمزلا ب  ع 

نام نام إ  نم  ازفاقو 
.ناسلا قوف 

«. ةثارو ، » يدراه ساموت  - 
 

راطقلا نم  دج  تلَّجرتو  قبس  ثح  ەدلس ،»  » ةطحم نم  برقلا  انأد  اتل .»  » ةهزن  عم أ   تجرخ  ومل ، انترال  قباسلا  مويلا   
قط ءاذح  نئاس  مهرثأ ، انيفتقا  ةطحملا ، فرط  نم  .ةددح  قيدانص  ةعرأو  ناص  ةسمخ  اهفلخ  ّرجت  ماع 1946 ، لاسرا »  » نم مداقلا 

ةتوقا راهزأ  ةئيلم  ةدار  ةكرب  انيم  نعو  ةفوشكملا ، تاوخلاو  كمسلا  كاشأ  انراس  نع  بخاصلا ، بطرلا  قوسلا  ارورم  اردناش ،» وفارب 
َّ

»
.ةنيدملا بوص  هجتم  اددجم  اراس  انفطعنا  مث  ءاملا ،

ةجولويب ةروس  لعف  امنأ  ةغص ، راجإ  ققش  مسقنت إ  ةحسفلا  ققشلا  تحار  عراشلا ، ناج  .ماحزلا ع  ثاتو 
َ

ف ةدح  قطلا  قاض 
تحافو خبطلا ، ةلصلص  تلاعت  .ءامسلا  تشالتو  عراوشلا  تكاش  .ٍنامث  عــرألاو  اعرأ ، ناتفرغلا  حبصت  مث  تثا ، مسقنت إ  ةدحاو  ةفرغ  ةضاغ - 
.هتأو هلغش أ  نا  يذلا  تبلا  ەاجتا  انضمو  ناخ ،» ةاح   » ةراح لخدنل  انفطعنا  ةلدص ، انلصو إ  امدنعو  .محفلا  ناخدل  ةندعملا  ةحئارلا 

ةَّمث
َ

تناو  .ةغص  ةحا  حتفت ع  ةعرألا  تبلا  باوبأ  تنا  .ةّلا  باللا  نم  لاجألا  يدِّدعتم  اهيناس  رت  كانه ، لازت  ةمامقلا ال  ةموك  تنا 
.دنه زوج  ةرمث  قنع  بل  ّدعتس  لجنم ، اهد  فسلا ،  قباطلا  خبطملا  ةأرما  

، ةاحلا دق  دع ع  مل  .دجل  ەرَّجأ  لا  تبلا  بحاص  ياهداكوم » وهبب   » نا وهبب .»؟ ةنبا  تنأ  له  : » ةتغ
ً

ةّلاغنبلا  اهلأس أ 
.ةنباو انبا  لفط -  ركذت  نل أ 

ةأ لازت  له ال   » .مادقأ ةعضب  خبطملا  ولعت  لا  ةعفترملا ، ةفلا  إ  دعصو  عف 
ً

بالا  ةتع  زاتجا  دق  نا  .ةب  أ  إ  ةأرملا  ترظن 
، ةّفخ أ  سسهب  ةناسلا  فورحلا  قطن  هتنل -  ادوصقم   اّغت  ُتظحالو  .هسفن  فِّرع  ْنأ  نود  نم  لاؤسلا  قلطأ  انه .»؟ شعت  وهبب 
ل نأ  فرعأ  تنك  .ةّقلل  مملا  سس »  » فص إ  العلا ، نانسألا  ءارو  ناسللا  عضوب  ت 

ُ
قطن لا  ةغلا ، لاغنبل  ةمملا  شش » » لا ففختو 

، مهيعمتسم تاه  راتخال  عالطتسا -  تارئاط  لثم  ةناسلاو  ةّرحتملا  فورحلا  نوقلط  نويلاغنبلا  نا  .ارجلا  َّسجملا  هش  اتل »  » ةنل 
.مهتاءالو نم  نقتلل  مهفطاعت ، ممشل 

«. وهبب نبا  ةافو  ذنم  انه  شعن  نحنو  .هققش  نبا  ةجوز  انأ  ال ، : » ةأرملا تلاق 
تفَّرعت .مهافتلا  نم  ةغص  ةنحش  امهنب  تَ  .ئجاللا  خــــراوت  الإ   ثدحت  ةظحل ال  اهنإ  طقف  لوقأ  اقحال -  ثدح  ام  فصو  َّع  ذعتي 

ّ
ر

«، رواشب و« لرب ، و  اتل - »  » .ەراد  إ  دوع  ص  لجرلا : طمن  نل ع  ّطق ، هلاقت  مل  يذلا  قحلا ، لجرلا  سل ع  أ -  ةأرملا ع 
تاتعلا نوزاتج  راذنإ ، قباس  نود  نم  تويبلا  نولخدو  عراوشلا  نم  نوتأ  مدعلا ، نم  نوجرخ  اقت ، موي  ّل  هلثم  لاجر  رهظ  ااد - » و« لدو ،

.مهيضام اولخدل  اضرَع 
اذه ل  تلأس  ةوخألا .»؟ نم  بك  ددع  كانه  نك  ملأ  موي ؟ تاذ  انه  تشاع  لا  ةألا  متنأ  له  : » ظوحلم وحن  ائفاد ع  اهــلسأ  حبصأ 

.اثك ترّخأت  دق  ةرالا  كلت  نأ  ةّعبط ، ةقط 
نا .كاشلا  اذه  ُتفرع  .ردم  باتك  ەد  كسم   وهو  يولعلا  قباطلا  كاش  نم  رظنلا  اقت ، ەرمع  نم  ةع  ةناثلا  اهنبا ،  سلتخا 

.ةحالا قّدح   ماأو ، ماأل  هلإ  نكر  دق  وغاج 
، ةلوج اذخ  .تبحأ  اذإ  يولعلا  قباطلا  ادعصا إ  : » ترادتسا إ أ .لخادلا  رارفلا إ  ذال  .اهيدب  هل  حِّلت  و  اهنبال ، اهتلاق  سأ ،» «ال 

«. وأ
ً

جردلا  لق  ءاذحلا  اعلخا  نل 
.انه اهل  اح  تشع  نأ  َّدق ، تحت  ةممح  ضرألا  ُترعش  ام  ناعو  اذح ، ُتعلخ 

***
 

ة اضأ أ  نا  هّنل  ةراعتسم -  تاكذ  نم  اهؤانب  داع  لا  نامألا  لاح  ام   قوت - 
َّ

ُتع اّمم  رغصأ  نا  .بحص  تبلا  لّوجت أ  
، شجار انِس ، رغصألا  ةعرألا  ةوخألا  مساقت  دقل  .تغص  تفرغ  اقّض إ  اجرد  اندعص  .للحتت  لا  ةققحلا   املا ؛ ذحش  تاكذلا  .اراغو 



لوح وغاج  لقع  فافتلا  عم  نل  دج ، عم  ةرواجملا  ةفرغلا  وم -  دلاو  ناتار -  ألا ، خألا  مساقتو  .تفرغلا  تاه  ىدحإ  أو ، وغاجو ، لوانو ،
.كلذ دع  اهتفرغ  وغاج  رداغ  نلو  .وغاج  تلخدأو  هتوخإ  ناتار إ  تَجرخأ  نونجلا ، هلّوحتو إ  هسفن 

نع ادع  ضرألا  سُّوقتب  ساسحإلا  عيطتس  كنأ  اد  اع ح  لي  قسغلا  نا  .اخأ  ءامسلا  تطسنا  .حطسلا  ةفلا ع  اندعص إ 
.ةثارولا نع  بتأ  نأ  فرع  نا  .سا  رئاط  لثم  دعلا  راطق   رَّفصو  .ةّطحملا  راونأ  َّلطأ أ ع  .سمشلا 

«. تانيجلا : » هبجاح بِّطق  وهو  لاق ،
.»؟ ةلاغنب ةمل  كانه  له  : » هتلأس

د
ً. دج  ْنأ  عيطتس  امّر  نل  ةمل -  كانه  نكت  مل  .خادلا  هسوماق  ثح  

وحن مدختس ع  هّنل  قاخالل ،» لاق  غ   » وأ ماسقنالل ،» لاق  غ   » ع هنإ  .لق  نم  حلطصملا  مدختس  هعمسأ  مل  دهبأ .» : » حقا
؛ ماسقنالل لاق  غ  تامغنلا : دّدعتم  اهننر  ائرمتسل  نوسيو  لدنِم  نا  .ةملل  ىًدص  نا  راتخالا ؛ نم  تَّجعت  .اضأ  ةهلا »  » ةراشإلل إ نرم 

.ةهلا لزعلل ؛ لاق  غو  قاخالل ؛ لاق  غو 
.وغاجو شجارو  وم  ركف   فك  تلأس أ 

«. شود دهبأ   » لاق
.ةئزجتلل ةلاقلا  اهتعبط غ  عم  حلاصت  دقل  .اعملا  ل  مدخت  اهسفن  ةراعلا  تاذلا -  نع  هلصف  نكم  بع ال  ةيج ؛ ةلع  ةهلا ؛ للخ  

***
 

نع ءاملعلا  دحأ  تلأس  ْنإف  .هتاذ  ةكسامتم   ةه  كلتم  هسفن ال  جلا  نأ  اد  ةهلاو ، تانيجلا  تالصلا ب  نع  تاعلا  مال  ل  عم 
مدختس تانيجلا  تراص  دقل  .ةضْرُملا  تااجإلا  نم  ثلا  دجت  نل  ةلخلا ، نكس   نيأ  وأ  هتفظو ، يّدؤي  فك  وأ  جلا ، اهنم  عنصملا  ةداملا 

.ةجولويبلا ةلآلا  دّصي   احش  انورحو ، ادّرجم  اناك  لظ  هسفن  جلا  نل  عمتجملاو ، نوناقلا  ةحسا   تايغت  رتل 
راز امدنع  ماع 1907 ، قوتم 

َّ
.ع غ  نئا  ع  لمع  قوتم 

َّ
ع غ  مِلاع  د  ع  اقت ، دصق  نود  نمو  ةونع ، دوسألا  تانيجلا  قودنص  ف 

ُ
حت

اجولويب مِلاع  ناغروم ،» تنه  ساموت   » ةلاقمل كروين  قوت  
ّ

ف لدنم ، فاشا  لوح  تااحم  ءاقلإل  ةدحتملا  تاالولا  نوسيب » مالو  »
«. بخصلل لاَّمو  ادج  طش  قوتت - 

ّ
ف ةماود ال  لثم  هنإ  .قمحأ  ناغروم  : » لوق هتجوز  بتك إ  ذإ  ةلاقملا ، اثك  نوسيب  ثأتي 

ّ
ر مل  .ةّلخلا 

ملع اذاتسأ   رخآ -  لع إ  لاؤس  نم  زفق  ُّل ، لقع ال  هل  يذلا  راوطألا -  بغ  سووهملا ، طشلا ، بخاصلا ، ناغروم » ساموت   » نا
ةدوجوم ةثارولا  تادحو  تنا  اذإ  ام  امتهم  ناغروم  نك  مل  ةادلا ، .ةّنجألا   ملِع  ع  ألا  همامتها  ّبصنا  .ابمولوك  ةعماج  ناويحلا  

ناغروم  ضراع  ةدحاو ؟ ةّلخ  نم  لا  نئالا  جخ  فك  ومنلا : اقلعتم  هلغش  يذلا  يرهوجلا  لاؤسلا  نا  .نَّزخت  نيأ  وأ  فك  الو  ساسألا ،
هل نوسيب  فصو  ءاج  انه  نم   ) االخلا لخاد  ةزيامتم  تادحو  ةدّقعملا   ةنجألا  تامولعم  نزخت  ْنأ  ادِعْسُم  ةثارولل -  لدنم  ةّظن  ةادلا 
ءاج يذلا  غودلوبلا ،» لدنم  بل   » دض لادجلا  بعصلا  نم  نا  نوسيب ؛ للد  فاطملا  ةاهن  ناغروم   عنتقا  كلذ ، نم  مغرلا  ع  ةقامحلا .)» ب«

« غنروك رثرآ   » مِلاعلا لاق  ةّرم  تاذ  .اهل  ةنِّوكملا  ةداملا  نأش  اّحتم  ّلظ  تانيجلا ، دوجول  هلّقت  مغرو  ناغروم ، نأ  َدَْب  .تانابلا  نم  طئارخ  احلسم 
نوحلسملا ةلخلا ، اجولويب  ءاملعف  اقح ، .نوفظني  ةجولويبلا  ءاملا  ءاملعو  نوُّدع ؛ تانيجلا  ءاملعو  نورظني ؛ ةلخلا  اجولويب  ءاملع  نإ 

جلا نك  مل  ةظحللا ، كلت  ح  نل  .االخلا  لخاد  اهيلع  فّرعتلا  نكم  فئاظو  ةروظنملا  بلا  هف  يّدؤت  يولخ  ملاع  ع  اوداتعا  رهاجملا ،
، ساسألا ةضار  ةغصك  ةثارولا ال  نومتهم  اننإ  : » لوق بتكو  .ةثارولل  ةداملا  ةكرلا  فشك  ْنأ  ناغروم  دارأ  .ةئاصحإلا  ةحانلا  نم  الإ  اروظنم » »

«. يونملا ناويحلاو  ةضبلا  ةلخلا ، قلعتت  ةلشم  امنو 
وه جلا  ةؤرل  لضفألا  ناملا  نأ  نوحّجري  لط  نمزل  اجولويبلا  ءاملع  ّلظ  ةهاد ،

ً
ةلخلا ؟ لخاد  دجوت  ْنأ  تانيجلل  نكم  نيأ  نل 

ت 
ُ

مق تانيجلا  نأ  يفوب ،» رودويت   » همسا زلُن ،»  » رحلا  ذفانق  لمع ع  املأ  ةّنجأ  مِلاع  حقا  عساتلا ع ، نرقلا  تايعس  .نجلا  

االخلا ىون  لخاد  كنزلا ، لثم  ةفوفلم  شعتو ، لنألا ، ةفاضإ  ىدل  قرزألا  غبطصت  طويخ  لش  تائج ع  و  تاّغصلا ،)  ) تاموسومورلا
(. يفوب لمز  سراه » ريادلاف -  نوف  ملهلف   » اهتحن موسومورك  ةمل  )

امِلاع حبصل  ّبش  ْدق  ساسا ، ارم  نم  بدانجلا  عمج  اورق  أش  يذلا  نوتوس ،» لاو   » نا .نخآ  مِلاع  زَجنم  تززُع  يفوب  ةّضرف 
صاخ وحن  ةقالمع ع  تاموسومورك  لمحت  لا  بدانجلا -  تاضو  لمع ع َم  نا  ح  ماع 1902 ، فص  .كروين   بدانجلا   عمج 

دق سفس ،» ين   » اجولويبلا ةمِلاع  يفوب ، تاذملت  ىدحإ  تنا  كلذك  .تاموسومورلا  ةلومحم ع  تانيجلا  نأ  رخآلا  وه  نوتوس  ضفا  - 
دّدحتت ناددلا  ةروكذلا »   » نأ سفس  تحضوأ  قيقدلا ، ةدود  نم  االخ  مادختساو  ماع 1905 ، .سجلا   ددحت  ةّلمع  ةّمتهم  تحصأ 

يأ لثم   Y موسومورلا رهظ  رهجملا ، تحت   ) ثانإلا ةّنجأ  ّطق   دجوي  هّنل ال  روكذلا ، ةّنجألا  إ  
ّ
دجوي  يذلا ال  -  Y موسومورلا دّرفتم -  لماع 

عضوم سفس  تددح  ذو  (. X موسومورلا ةنراقم  ازانتا  أو  قأ  هنأ  غ  ازلا -  قرزألا  غبطصت  انّدلا  نم  ةشخ  رخآ -  موسومورك 
.تاموسومورلا ةلومحم ع  نوكت  دق  تانيجلا  ل  نأ  تضفا  دحاو ، موموسورك  ةسونجلا )   ) ردنجلل ةلماحلا  تانيجلا 

***
 



دّدح دق  يفوب  نا  .ِجلل  سوملم أ  فصول  اقوش  قّرحتي  ّلظ  هّنل  .سفسو  نوتاسو ، يفوب ، لمع  هاجعإ  ناغروم » ساموت   » ىدأ
ع تانيجلا  تت 

ّ
ب فك  .حضاو  غ  ّلظ  تاموسومورلاو  تانيجلل  قمعألا  رامعملا  نل  تانيجلل ، يداملا  ماقملا  هفصوب  موسومورلا 

له صاخ ؟ وسومورك  ناونع »  » ّلل ِج له  طخ ؟ ؤلؤل   تاّح  لثم  ةموسومورلا -  طويخلا  لوط  ةقلعم ع  له   تاموسومورلا ؟
؟ ةّئامك وأ  ةّئاف  طاورب  ضعلا  اهضع  عم  تانيجلا  طترت  له  تانيجلا ؟ لخادتت 

ءالمز ضع  ماع 1905 ( لوح  ام  تقو  باذلا   دلوتب  أد  .ةهافلا  ةاذ  رخآ -  ذومن  نئا  ةسارد  قط  نع  ةلئسألا  ەذهل  ناغروم  ىّدصت 
«، لوه زدوو   » ةلاق  ّلحم  جضنلا   ةطرفم  رامثلا  نم  ةموك  قوف  باذلا  نم  بِ  نم  ءاج  لوألا  هعطق  نأ  اقحال  نومعزي  فوس  ناغروم 

تاجاجز فالآلا ،  تاقلا  دلوي  نا  ماع ، اهدع  كروين .) لمز   نم  وألا  هتااذ  لصح ع  هنأ  رخآلا  ضعلا  معز  امنب  .سسوشاسام 

ةحئار تناو  .ع  ع  ت 
ُ

قلع جضنلا  ةطرفم  زوملا  مزح  تنا  . 
16

ابمولوك ةعماج  ثلاثلا   قباطلا  تخم  ةنّفعتملا   ةهافلا  ةئيلم  بلح 
ةفرغ  » ەتخم بالطلا ع  قلطأو  .ناغروم  كرحت  امل  ناَّنط  حاشو  لثم  تالواطلا  قوف  قلح  ةراهلا  تااذلا  نم  مدسو  ةغاط ، ةرمخملا  ةهافلا 

.تانيجلا ملع  خــــرات  انوقأ   اعقوم  حبص  فوس  تقولا  عمو  لدنم -  ةقدح  نم  لشلاو  مجحلا  بق   نا  باذلا .»
ةقدحل ةراب  ماق  دق  نا  .لاجألا  ِّرم  ع  اهبقعت  عاطتسا  لا  ةروظنملا  تاعنتلا  ةثارولا -  تافصلا  ددحتب  ناغروم  أد  لدنم ، لثِم 

تااذ كلتمت  لهف  .ةتانلا  زف  يد  رفاوط  صوصخلا  هجو  هتلغشو ع  نعلا  نرقلا  نم  لوألا  دقعلا  لئاوأ  مادسمأ   زف »  يد  وغه  »
نيعلا ءاضب  ةردان  ةاذ  ترهظ  .ةرفاطلا  تااذلا  تاع  ةلودج  أد   رهجملا ، تحت  تااذلا  فالآ  صحف  قط  نع  اهرود ؟ تارفط  ةهافلا 

؛ ةسوقم ناقسو  ةنكدلا ؛ ةددش  ةب  داسجأو  ةّعشم ؛ تاعش  ىرخأ  ةرفاط  تااذ  ترهظ  .نويعلا  ح  ءارمح  ةّجذومنلا  تااذلا  ائاقلت ب 
.خسملا نم  لما  نوولاه »  » بكوم ةهوشم -  نويعو  ةكفم ؛ نوطو  طواطولا ؛ ةحنجأ  ةهيش  ةفوقعم  ةحنجأو 

دفلأ  » همسا طسوألا ، برغلا  نم  هلمع ، قدم  
ّ

ق توتلا ،
ّ

ر غلا  بلاط  هتقط : بغ ع  مهنم  ّل  كروين ، بالطلا   نم  عيطق  هلإ  ّمضنا 
يذلا سووهملا ، باترملا  رلوم ،» نامره  و« نوجملاو ؛ رحلا  بحلا  نع  تالاخ  ەودحت  سرطغتمو  عمال  باش  ف  زجدب ،» نفلا  « ؛» تنفتروتس
لسغ افلم  اعماج  الاط  هفصوب  زجدب ، ناو  زجدل ؛ هلضفت  اح   ناغروم  نا  .ناغروم  ەانا  إ  اعلطت  موي  ل  بانملا  عفادتي  نا 

ةكرلا ةاثم  حبصتس  لا  نيعلا  ءاضب  ةرفاطلا  ةاذلا  ةهازلا ،) ةمرقلا   ) ةفجنزلا نويعلا  تاذ  تااذلا  تائم  نم ب  ظحال ، نَم  وه  تاجاجزلا ،
ناغروم ەآر  ذإ  ةوظح : لقألا  رلوم  نا  امنب  .لمعلا  هتاقالخأو   هطاضنال  تنفتروتس  اجعُم  ناغروم  ناو  .ةلصافلا  ناغروم  براجت  نم  ثلل 
دسحلا نم  ةرئاد  قلطم  ةفنع ، ةكرعم  ةثالثلا  بالطلا  ضوخ  فوس  فاطملا ، ةاهن  .تخملا   ءالمز  ةّق  نع  هسفنب  ائانو  اضماغو ، اغوارم ،

بجتلا ع اوّبكنا ع  باذلا ، نط  ەدوس  يذلا  شهلا  مالسلا  تقولا ،  كلذ  نل   .تانيجلا  ملع  صصخت  لعش  فوس  ةّمدتلا  ةعلاو 
 - ثم

ً
نويعلا ، تاوارمح  ثانإ  عم  نويعلا  ءاضب  روكذ  جــــوزت  ةرفاط -  تااذ  عم  ةداع  تااذ  جهت  قط  نعو  .تاموسومورلاو  تانيجلا 

ةذاشلا مقلاف  براجتلا : كلتل  ةّروحملا  اهتّيمهأ  رفاوطلا  تت  فوس  ادّدجمو ، .لاجأ  ةّدع  ع  تافصلا  ةثارو  بّقعت  هالطو  ناغروم  عاطتسا 
.ةثارولل ةَّسلا  ةعبطلا  ءوضلا ع  ءاقلإ  عيطتس  اهدحو 

***
 

ةقالع ذإ ال  .رح  لماع  لقتسم -  ناك  هنأ  فَّتي  ل ِج  نا  لدنم ، براجت  .لدنم   عجرلا إ  انيلع  ناغروم ، فاشا  ةّمهأ  مهفن  ل 
اذكه .ةنكمم  تافصلا  تافلوت  لو  لقتسم ، وحن  ثَّروت ع  ةمم  ةَمِس  ّلف  .قاسلا  لوط  وأ  ةرذلا  سملمو  لاثملا ، لس  ع  ةرهزلا ، نول  ب 

جتت  دقف  ءاضب ، راهزأ  تاذ  ةصق  ىرخأو  ةّناوجرأ  راهزأ  تاذ  ةلط  ةتن  َتجواز ب  اذإف  نارألا : ةلماتم  ةّيج  ةرماقم  جوازت  ّل  ةجن  حبصت 
.اذكهو ةّناوجرأ  راهزأ  ةصق  تاتنو  ءاضب ، راهزأ  ةلط  تاتن  تاطلخلا -  عاونأ  ّل  ةاهنلا 

عم ةهافلا  ةاذ  رفاوط  هالطو  ناغروم  نَّجه  اع 1910 و1912 ، بف  .ةّلالقتسالا  ەذهب  امئاد  فّتت  مل  ناغروم  باذ  تانيج  ّنل 
ةحنجأ تاعش ، ناد ، ب  نول  ءاضب ، نويع  ةددش : قد 

ّ
ة لَّجس  جهت  ل  ةجن  تناو  .تااذلا  نم  فالآلا  تاع  قلَخل  اضع  اهضع 

اهنأ فّتت  تنا  تانيجلا  ضع  ةشهدلل : اثم  اطمن  فشا  تاسارلا ، تاع  اهلودجو   تانيجهتلا ، ەذه  ناغروم  صحف  امدنعو  .ةصق 

امتح اطترم  نا  لاثملا ، لس  ع  ءاضبلا ،) نويعلا  سملا ج   ) ءاضبلا نويعلا  نكت  نع  لوؤسملا  ِجلاف  .ضعلا  اهضعب  ةطترم » »
بلا نوللا  نا ج  لثامم ، وحن  عو  .موسومورلا  اذه  بّقعتت  ضبألا  علا  نول  ةفص  ّلظت  تااذلا ، ناغروم  نّجهي  ةّرم  ّل   : X موسومورلا

.حانجلا لشل  دِّدحُملا  جلا  اطترم  نادلا 
نادلا بلا  نوللا  ثَّروي ج  .ضعلا ال  اهضعب  ادام  ةطترم  تانيجلا  نأ  َّد  ال  ادحاو : ائش  ع  يجلا  طاترالا  اذه  نا  ناغرومل ، ةسلا 
طخلا ناتقلعملا  ناتزرخلا  .هسفن  موسومورلا  لومحم ع  امهيل  نأل  ةلخملا  ةحنجألا  نع ج  لزعم  لاوحألا ) بلغأ  وأ   ، ) باذلا ّطق  

موسومورك قلاعلا ع  نيجلا  قبطني ع  هسفن  أدملاو  .اهعمج  ةداعو  طويخلا  طلخ  تالواحم  نع  رظنلا  ضغ  اعم ، تطترم  ظت 
ّ

ن هسفن 
نإ يدام : ساسأ  هل  تافصلا  مصفني ب  يذلا ال  لاصتالا  اذه  .ءارفلا  نع ج  ةّعشملا  تاعشلا  لصفل ج  ةطس  ةقط  كانه  تسل  دحاو :

.ةمئاد ةروص  هلع  ةفوفصم  تانيجلاو  طخ ،»  » موسومورلا
***



 

ةروم -  اهسفن  تامولعملا  مزُحو  .مزُح  كّرحتت   ل  ةلزعنم ؛ لقتت  تانيجلا ال  نإ  .لدنِم  ناوق  امهم ع  دعت 
ً

ناغروم  فشا  دقل 
بسحف ضعلا  اهضعو  تانيجلا  طي ب  مل  ناغرومف  ةمهأ ، ةجن أ  هل  تنا  فاشالا  نل  .االخلا  لخاد  اهرود  ةظوفحم  تاموسومورك ،

شو
ً

ادّدحم ، اعقوم  نكس  ادام  ائش  ل  ةتح ،» ةظن  ةدحو   » جلا سل  .تانيجلا  ملعو  ةّلخلا  اجولويب  يفرعم -  لقح  ب  طر  ل  - 
؛ ةدام تادحو  اهفصوب  اهيلإ  رظنن  ْنأ  انل  لهف  تاموسومورلا ، ع  تانيجلا ]  ] اهعضوم اندّدح  دق  نآلا   » هنأ ناغروم  ىأتراو  .ةلخلا  لخاد  ادّدحم ،

.»؟ تائجلا نم  ةتر  عأ  ةئامك  تامسج 
***

 

اهضعب ةطترملا  تانيجلا  نأ  ناغروم  براجت  تدأ  دقل  طاترالا : إ  عجلو  .ثلاثو  ٍناث ، فاشا  إ  داق  تانيجلا  ب  طاترالا  خيسرت 
(، Bl همسلو  ) رقشألا رعَّشلا  جتي  ج  اطترم  ( B همسلو  ) ءاقرزلا نويعلا  جتي  يذلا  جلا  نا  اذإف  .اعم  ت 

ُ
ثَّرو هسفن  موسومورلا  ضعلا ع 

(. حيحص هحضوي  يذلا  أدملا  نل  افا ، لاثملا   ) ءاقرزلا نويعلا  ةثارول  امتح  نوعي  رقشأ  رعش  نودولوملا  لافطألاف  نذإ 
موسومورلا نم  هنام  لِّدو  ةكلا  تانيجلا  هتطار  جلا  مصفَ  ادج ، ةللق  ناحأ  ناحألا ، ضع  ف  طاترالا : اذه  ءانثسا   ةمث  نل 

قلطأ .رعشلا  رقشأ  نيعلا ، ناد  لفط  سكعلا ، وأ ، رعشلا ، ناد  نيعلا ، قرزأ  لفط  ةردنلا : ددش  امتحا 
ً

جتُي  ام  ومألا ، موسومورلا  يوبألا إ 
ملاع ةروث   تانيجلل  ارولا  روبعلا  قلط  فوس  ىس ، ام  تقولا ، عمو  . crossing over ارولا » روبعلا   » مسا ةرهاظلا  ەذه  ع  ناغروم 

ةّحلا تانئالا  ْنل ب  ةققشلا ، تاموسومورلا  طقف ب  سل  تو - 
ُ

لَّد فوتو ،
َّ

ق ت ،
ُ

طلخ ْنأ  نكم  ةيجلا  تامولعملا  نأ  أدم  اخّسرم  اجولويبلا ،
.عاونألا عو 

***
 

عت اهنإ ال  ةوق ح  اعم  طترت  تانيج  ةَّمث 
َ

ارولا .» روبعلا  ةجهنملا ل« ةساردلل  ةجن  اضأ  ءاج  ناغروم  لمع  ەراثأ  يذلا  خألا  فاشالا 
ع ىرخأ ، تانيج  كانه  امنب  .موسومورلا  ضعلا ع  اهضعل  ادام  برقألا  هالطو ،  ناغروم  ضافا  بسح  تانيجلا ، ەذه  .اقالطإ  اثارو 

سل لا  تانيجلا  امأ  .موسومورلا  ضعلا ع  اهضع  نع  ادع  ةعضومتم  نوكت  نأ  َّد  تانيجلا ال  ەذه  .لاصفنالل  ةضرع  أ  اهطاترا ، نم  مغرلا 
يداملا ب برقلا  ةمالع ع  يجلا  طاترالا  ةوق  نإف  راصتخا ، صأ 

ً. ةفلتخم  تاموموسورك  ةدوجوم ع  اهنأ  َّد  الف  قالطإلا  طار ع  اهنب 
ساق عيطتس  نويعلا -  ةقرزو  رعشلا  ةرقش  تافصلا -  نم  تثا  ماصفنا ، وأ  طاترا ، تارم  ددع  ساق  قط  نعو  تاموسومورلا : تانيجلا ع 

.موسومورلا امهنم ع  ل  ةفاسملا ب ِج 
تانابلا ناغروم ، تخم  لمع   ەرمع  نم  نعلا  اعماج   الاط  اهتقو  نا  يذلا  تنفتروتس ، ذخأ  ماع 1911 ، ال  نم  ةتش  ةلل   

ةطخ لوأ  ءانب  هتلل   قو  ةضالا  ةلملا  هضورف  لهاجت  هتفرغ ، إ  ةهافلا ) ةاذ   ) الفوسوردلا تانيج  طاترا  لوح  ةحاتملا  ةجتلا 
تاموسومورلا  ةعضومتم ع  ةثالثلا  تانيجلا  نأ  َّد  الف  ، C عم ةفخو  ، B عم ةوق  اطترم   A نا اذإ  هنأ  تنفتروتس  ىأر  .باذلا  تانيجلل  

: اضع اهضع  ةسلا ب  ةفاسملاو  بتلا  اذه 
.A.B……….C

ةصقلا تاعشلا  نكت  نع  ةلوؤسم  ةللأ »  » ةقفرب ت 
ُ

ثَّرو نأ  عت إ   N ةزَّزحملا ةحنجألا  نكت  نع  ةلوؤسملا  ةللألا »  » تنا اذإ  اذكه ،
ةاهنب .رخآ  موسومورك  ع  امهب ، طترملا  غ  نويعلا ، نول  ِج  نوك  امنب  هسفن ، موسومورلا  ع  نانكس   SBو N نيجلا نأ  َّد  الف  ، SB

.الفوسوردلا تاموسومورك  دحأ  تانيجلا ع  نم  ةنزد  فصنل  ةَّطخ  ةيج  ةطخ  لّوأل  اططخم  مسر  دق  تنفتروتس  نا  ةسمألا ،
تايعس يلا   مونيجلا  لوط  ةّيج  ةطخ  ءاشإل  ةهسمو  ةلئاه  دوهجل  قطلا  دّهمت  فوس  ةّلوألا  ةّيجلا  تنفتروتس  ةطخ 
ساسألا رجح  اضأ  تنفتروتس  عض  فوس  تاموسومورلا ، تانيِجلل ع  ةّسلا  عقاوملا  ددحتل  طاترالا  مادختسا  قط  نعو  .نعلا  نرقلا 

ةع نثا  وحن  .رماهزلألاو   ماصفلاو ، يدثلا ، ناط  لثم  ةدّقعم ، ةلئاع  ضارمأ  ةطترملا  تانيجلا  خاستسا  لثمتملا   قتسملا  زاجنإلل 
«. يلا مونيجلا  عوم   » تاساسأ تنفتروتس  َّبص  كروين ، بالطلا   عجهم  فرغ  ىدحإ  ةعاس ، 

***
 

دلوتت رافألا  تلظ  .ددجلا  ملعلل  ةّفحت  ةرجح  تانيجلا ، ملِع  ةرؤب  ابمولوك  ةعماج  باذلا »  ةفرغ   » تلظ اع 1905 و1925 ، ب 
ةّوق تانيجلا -  ةفاسملا ب  ةّيجلا ، طئارخلا  ةِّّطخ  ارولا ، روبعلا  طاترالا ، لسلسملا -  لعافتلا  قلطناو  .تارذ  رطشت إ  تارذ  لثم  رافألا ، نع 
نم لاو  رمهني  فوس  ةلاتلا ، دوقعلا  رادم  .اجضان ع  رهظف  راتسلا  هلع  ف 

ُ
حت امنو  ومنو ، دلوي  مل  تانيجلا  ملع  نأ  تاقوألا ، ضع  اهعم ،  اد 

.مهتافاشا ةزئاجلا ع  اعمج  نوزوف  فوس  مهبالط  ّح  ل  هالط ، بالطو  هالطو ، ناغروم ، ةفرغلا : ناس  لن ع  زئاوج 
ةداملا ام   يدام : لش  تانيجلا   فصو  وأ  لّخت  ةعص   هجاوي  ّلظ  هسفن  ناغروم  حف  ِجلا ، طئارخو  طاترالا  نع  ادع  ْنل 

دعف قئاقح ؛ اهفصوب  تادرجملا  لوبق  ءاملعلا ع  ةردق  للد ع  نم  هل  او  طئارخ ؟» و« طويخ »  » تامولعملا  لمح  عيطتس  لا  ةّئاملا 



: اهجتت لا  صئاصخلا  لالخ  نم  الإ  تانيجلا  نوفرع  اجولويبلا ال  ءاملع  ّلظ  اع 1865 و1915 ، ب  لدنِم -  ةقرو  اماع ع   سمخ  رورم 
ءاملع حار  .ضعلا  اهضعب  ائاف  وأ  ائامك  طاترالا  لمت إ  تانيجلا  ةلد ؛ تافص  دّدحت  مث  نمو  رفطت  دق  تانيجلا  تافصلا ؛ دّدحت  تانيجلا 
غو ةروسكم  طوطخو  تاعطاقتو ، طئارخو ، فوفصو ، طويخ ، باجح : ءارو  نم  امنأ  ةمتعم ، ةروص  تامتو ، طامنأ  رّوصت  نولواح  تانيجلا 

ثحملا نا  .يداملا  ەرهوج  فرع  وأ  لعفلا  ءانثأ  انيج  َري  مل  ادحأ  نل  .ةطوغضم  ةرفشم  ةروص  تامولعملا   لمحت  تاموسوموركو  ةروسكم ،
.مهيلع اعّنمتم  ءاملعلا ، افخ ع  هلالظ ، لالخ  نم  إ 

ّ
كَردُ  مسج ال  هشأ  ودي  ةثارولا  ةساردل  اسألا 

***
 

وأ ناغروم  تافاشال  ةسوململا  ةلصلا  تنا  اذإ  لا -  ملاع  نع  دعُلا  ةددش  ودت  ةهافلا ، باذو  قيقدلا ، دودو  رحلا ، ذفانق  تنا  اذإ 
طاترالا نع  هقاروأ  بتك  ناغروم  نا  امنو  ماعلا ، كلذ  نم  سرام  .كلذ   فالخ  ةفنعلا  ماع 1917  عير  ثادحأ  تتثأ  دقف  ّكش -  ّلحم  لدنِم 

ألا
ُ

ة قانعأ  ب  نع  ةاهنلا  ترفسأ   اسور ، ءاجرأ  ةشحولا   ةبعشلا  تاضافتنالا  نم  ددعلا  تعلدنا  كروين ، باذلا »  ةفرغ   » يجلا 
.ةّفشللا ةموكحلا  نكتب  تو 

ُ
تجو ةّقلا  ةلاملا 

ُتعاو .ةاّتف  ةطخاس  ةجوه  إ  عئاجلا  كهنملا  ناسلا  ةّملاعلا  برحلا  تعفد  دقل  .تانيجلاو  ةسورلا  ةروثلا  ب  ةقالع  ال  اهاظ ،
قلا نا  ماع 1917 ، سرام  لولحو  .راعّسلا  دح  غل  مّخضتلاو  طخاس ؛ عناصملا  لاّمعو  ادّرمتم ؛ شجلا  نا  .ازجاعو  افعض  قلا 

، اسور ةق  تنا  .خــــراتلا  ةلاعف   ق 
ُ

ىو دأتلا  تنا  يجلا -  طاترالاو  تانيجلا -  ّنل  .شرعلا  نع  لزانتلا  جأ ع  دق  اثلا » سالوكوين  »
اهتل ةتفاخلا  ةعمللا  الو  ةلسملا ، هش  لا  ةنحنملا  فنألا  سل  ثاملا : كلذ  ءامس  لمحتو  النإ -  ةلم  اروتكف ، ةلملل  ةدفح  اردناسلأ ،» »

.اروتكف ةّرذ  داسجأ  ّقنتم  
ً

هقط  ّقش  يذلا  لتاقلا  مدلا  فزن  ضرم  اضأ ، « B الفومهلا  » بس انيج  نل  طقف ،
ُّزحلا ح  طلجتلا -  مدلا  ضفري  تولا ، اذه  باغ  .مدلا   طلجت  نع  ةلوؤسملا  تانتولا  دحأ  ت 

ُ
لّطع ةدحاو  ةرفط  نع  الفومهلا  مجني 

افصو دعُ  بُح - )» )»  Philiaو مد )» )»  haimo ةنانويلا نم  ضرملا -  مسا  نأ  ةققحلاو  .ةلتاق  فزن  ةثرا  عراسي إ  نأ  نكم  غصلا  حجلا  وأ 
.ةلوهس ّل  مدلا  فزن  نوّبح  الفومهلا  نوباصملا  ةاسأملل : امهت 

 - مهدحو روكذلا  ّنل  هنلقنو ، ِجلا  نلمح  ثانإلا  .سجلا  طترم  يج  ضرم  ةهافلا -  ةاذ  نويعلا   ضاب  نأش  هنأش  الفومهلا - 
ثروو .اهدالم  دنع  اروتكف  ةلملا  اقلت   لش  مدلا ، طلجت  ثؤي ع 

ّ
ر يذلا  الفومهلا ، ةرفطلا  ِج  تأش  دقو  .ه  نوباص  نَم  مه  ةداع - 

سلأ إ نم  مث  سلأ - » ، » ةناثلا اهتبا  اروتكف إ  نم  ِجلا  لقتنا  كلذك  .ثالثلا  نس  خملا   فن  نم  قو 
َ

ِجلا  دلويل ،» ، » نماثلا اهلفط 
.اسور ةق  اردناسكلأ ، اهتبا ،

خــــراتلا نع  فورعملا  وه  للق  .اسور  دهع  و  كلأ »  - » هلمحت يذلا  ِجلا  نع  ةلفاغ  و  اردناسكلأ -  تعضَو  ماع 1904 ، فص   
الو اثك  في  نا  هفنأ  نأ  وأ  ةددش ، ةلوهس  تامدلا  باص  نا  غصلا  مألا  نأ  ام : لَخ 

ً
تظحال  هتشاح  نأ  َّد  ال  نل  هتلوفطل ، طلا 

وأ ةطس  ةطقس  .هسفن  ءاقلت  نم  اثك  في  نا  .احاش  تعُم ، اص  كلأ  ّلظ  دقف  ا ، هتلعل  ةققدلا  ةعبطلا  تقأ  امنو  .فَّلا  نع  قوتي 
ّ

ف
.ةثرا يّدؤت إ  نأ  نكم  نا  رعو -  قط  داوج ع  ءاطتما  ل ح  هت -  ٌّزح  

يروغغ  » وه ةروطسأ ، ةروص  نِهادم  ور  بهار  اردناسكلأ إ  تأجل  هتاح ، فلا ع  ةروطخ  دادزاو  رمعلا ، كلأ   مّدقت  عمو 
، مهارملاو باشعألا ، نم  ةعّونتم  ةعومجم  مادختسا  كلأ  ةاح  ظفح  هنأ  توبسار  معز  .دوعوملا  قلا  ةجلاعم  دعو  يذلا  توبسار ،»

ةلملا ةألا  عم  رمتسملا  ەروضح  ناو  ةقلا .) عم  ةمارغ  ةقالع  هدل  نأ  عيشأ   ) ازاهتنا ااّصن  ەوتعا  سورلا  مظعم  نل  ةصاخلا ، ةعدألاو 
.طاوطولا لثم  طّختت  ةعادتم  ةلام  ةأ  لد ع 

ً
ناّدع  اردناسكلأ  انتملا ع  ەثأتو 

ام ال ادقعت  ةسورلا أ  ةروثلا  تّشدو  غسرط »  » عراوش اهسفنل   نانعلا  تقلطأ  لا  ةعامتجالاو  ةساسلاو  ةداصتقالا  ىوقلا  تنا 
لماعلا اذه  هنع  ن 

ُ
لفغ ْنأ  ّحص  نل ال  ةّبط -  ةس  خــــراتلا إ  لّوحن  ْنأ  ّحص  .توبسار ال  دئام  وأ  كلأ  اهب  بصأ  لا  الفومهلا  نم  ساق 

ةّلا ةغلا  ةيجلا  ةكلا  نياتلا ب  نأ  ّكش  نم  امو  .ةثارولا  اقلعتم  نا  اهنم  ابك  ق 
َ

ارْد نل  تانيِجلا ، ةقلعتم  ةسورلا  ةروثلا  نكت  مل  امّر  .اضأ 

كلأ ضرم  هلّثم  يذلا  يزاجملا  زجعلا  نا  .لملا  مُحلا  داقن  نويع  صاخ   وحن  احضاو ع  اد  مألا  اهثرو  لا  ةعفرلا  ةغلا  ةساسلا  ةكلاو 
لأت ةعاَّمط  ةلم  نويسرفلا  بَّرج  .اهقامعأ  نم  فتو  تاولصلاو ، تادامضلا  دمتعت ع  تراصو  تضرم ، ةروطامإ  ضارعأ  دحأ  لادج -  ال  - 

.اضماغ اضرم  براحل  ةغ  ااشعأ  علتي  لتعم  مأ  نم  سورلا  مأسو  .كعلا 

ح ماع 1916 . مسد  هموصخ  30  لق  نم  توملا  ح  قرغأو  تاورهلا ، بُو  رقُو ، صاصرلا ، هلع  قلطأو  توبسار ، ممُس 
فص اوب  .هموصخ و  ىدل  اهدلو  لا  ءاشحألا  نم  ةهارلا  ةداهش ع  هلتقم  طاحأ  يذلا  فنعلا  نا  ةسورلا ، تالاتغالل  ةحلالا  ياعملا 
دالم دع  نم  رهش  وحن  دع  ماع 1918 ، ويلوي  ءاسم 17  .ةجلا و  ةماقإلا  دق  تعضُوو  غنتا »  » إ ةلملا  ةألا  ن 

ُ
تلق ماع 1918 ،

.سأرلا ترم   كلأ  صاصرلا ع  قلطأ  .اهل  ةألا  تلاتغاو  ةفشاللا  نم  ضحتب  قلا  تب  مادعإ  ةقرف  تمحتقا  عبارلا ع ، كلأ 
.كلأ نامثج  عُ ع  مل  نل  بق ، نام  تنفُدو   ن 

ُ
ت دق  لافطألا  داسجأ  نأ  ضفُو 

دحأ نا  .كلأ  هف  لتق  يذلا  تبلا  نم  برقلا  ةقرحم  عقوم  نم  ائزج  قحم  يمظع  له  راثآلا  ءاملع  دحأ  شن  ماع 2007 ،  



عباتتلل اددحت  اورجأ  دق  نوققحملا  نا  ول  .كلأل  دوع  نامثجلا  نأ  ماظعلل  يجلا  راتخالا  دأو  .ەرمع  نم  ةع  ةثلاثلا  اص   ّصخ  لهلا 
تَّسدو لاجأ ، ةعرأو  ةلما  ةراق  تع  لا  ةرفطلا  -  B الفومهلا نع  لوؤسملا  مثآلا  جلا  اوفشا  املف  لهلا ، كلذ  صاخلا  لمالا  يجلا 

.نعلا نرقلا  نم  ةمساح  ةساس  ةظحل  اهسفن  



تاحلاصمو قئاقح 
 

: دألا َّغت إ  َّغت ، ء  ل 
عيظف ٌلامج  دلُو  دقل 

1916 سإ ،» ، » سيي رلتب  مالو  - 
 

نرقلا ةجولويبلا   مولعلا  شجت ع  تنا  لا  ىلا  ةلئسألا  كراتعا  َتعضو   اذإ  آلا : عأ  اذهــو  .اجولويبلا  ملِع  جراخ »  » جلا دلُو 
غ ثك  ةحلا أ  تانئالا  نوسرد  نيذلا  ءاملعلا  لغشا  .ةمئاقلا  كلت  صوصخلا   هجو  ةلاع ع  ةنام  ّلتحت  ةثارولا  تدجو  امل  عساتلا ع ،

أشت فك  نج ؟ نم  لا  نئالا  أشي  فك  ةلخلا ؟ لمعت  فك  .روطتلاو  عاونألا ، لصأو  ةلخلا ، اجولويو  ةنجألا ، ملع  تاعوضوملا : نم  كلذ 
؟ بطلا ملاعلا  فالتخالا   دلوي  يذلا  ام  عاونألا ؟

وه تالاحلا ، ّل  دوقفملا ،  طارلا  نا  .هسفن  فطعنملا  دنع  اعمج  ةلئسألا  كلت  نع  ةاجإلا  تالواحم  تقلَع  دقف  كلذ ، نم  مغرلا  عو 
ةلاسر جاتح إ  نجلا  تامولعملا ؟ كلت  أت  نيأ  نم  نل  ةجولويسفلا -  هتفظو  زاجنإل  تامولعم  جاتح إ  نئا  ، ّلو  ةّلخ ، ّل  .تامولعملا 

عن نم  سلو  عنلا  كلذ  نم  وضع  هنأ  ام  عن  ءاضعأ  دحأ  فرعَ » ، » ددصلا اذه  فك ،  وأ  ةلاسرلا ؟ ەذه  لمح  يذلا  ام  نل  اغلا -  انئا  حبص   
؟ رخآ

اذغلا لثمتلا  اهتمهم   موقت  ةلخلل   تامولعم  .ةدحاو  ة  تالشملا  كلت  لل  متحم 
ً

فوي ح 
ّ

ر هنأ  جلا  ةّقعلا   ةمسلا  تنا 
لسري لا ، نئالا  رثاتي  امدنع  .تانيجلا  لخاد  رَّفشم  ء  ل  اددجم ، ام ؟ نج  ةرفشملا   ةلاسرلا  .اعط  ةلخلا ، تانيج  نم  كلت  أت  ضألا ؟) )

، فافزلا تالفح  تامللا   ءاقلو  ةسقطلا ، جوالا  تاصقر  ءادأو  اذغلا ، لثمتلا  كمتو  اهتفظو ، يدؤت  االخلا  لعجو  ةنجأ ، ءانبل  تاملعت 
َّد ال  اجولويبلا ؛ اشماه   اؤس 

ً
نوك  ْنأ  نكم  ةثارولا ال  لاؤس  .ةدحومو  ةلئاه  ةدحاو  ةءامب  كلذ  ل  هسفن -  عنلا  نم  ةلقتسم  تانئا  جاتنو 

لشلا دف  بأ  فنأ  لاجألا : ةصاخ ع  وأ  ةدِّرفتم  حمالم  ةثارو  ركفن   اعلا ، اهانعم  ةثارولا  ركفن   امدنع  .ةروحملا  ةلئسألا  نم ب  فّنصُ  ْنأ 
لا تامولعملا  ةعبط  ام  ثك : ةمومع  ةثارولا أ  اهلحت  لا  ةققحلا  ةلضعملا  نل  .ةلئاع  ي ع  داتعم  ضرم غ  ةاصإلل  دادعتسالا  وأ 

؟ لوألا ماقملا  فنأ -   يأ  فنألا -  ءانب  ّلا  نئالل  حمس 
***

 

عم حلاصتي  نأ  تانيجلا  ملع  نا ع  ةغ : ةقاع  هل  تنا  ةروحملا  اجولويبلا  ملع  ةلشم  نع  ةاجإ  هفصوب  ِجلا  رّخأتملا  فاعالا 
ملاعلل ةساسألا  صئاصخلا  نأ  َّد  الف  نذإ  ةجولويبلا ، تامولعملل  ةّكرملا  ةلمعلا  وه  جلا  نا  اذإ  .جر  رثأ  اجولويبلا  نم  ىك  ىرخأ  لوقح 

تادحولا عيطتس  فك  عنتلا : ةرهاظ  ّفت  نأ  تانيجلا  بج ع  نا  وأ :
ً

.تانيجلا  ملع  روظنم  نم  سفتلل  ةلاق  ةثارولل -  طقف  سلو  لا - 
بج نا  اناث : ةلصاوتم ؟ ةعنت  تارالم  ةتس  هنأ  ودي  ام  نل إ  ةفلتخم  لاشأ  ةتس  ال إ  ثم ،

ً
ةلا ، نويعلا  زيامت  سفت  ةزيامتملا  ةثارولا 

: اثلاثو نمزلا ؟ ِّرم  فالتخالا ع  ةددش  تافصو  لاشأل  ةحلا  تانئالا  باسا  ِّفت  نأ  تادحولا  كلت  ةثارول  فك  رّوطتلا : ِّفت  نأ  تانيجلا  ع 
؟ نج نم  غلا  نئا   قلَخل  ةمزاللا  ةرفشلا  دّدحت  ْنأ  ةدرفملا  تاملعتلا  تادحول  نكم  فك  ومنلا : ِّفت  ْنأ  تانيجلا  بج ع  نا 

ام فص  رّوطتلا  .جلا  تاسدع  ع  اهلقتسمو ، اهاحو ، ةعبطلا ، ام  سفتل  تالواحم  ثالثلا  تاحلاصملا  كلت  فصو  اننكم 
: لقتسملا ضقلا ع  لواح  ةّنجألا  نُّوكت  ملعو  وحنلا ؟ اذه  نآلا ع  ودت  اذامل  اهاح : فص  عّنتلاو  ةحلا ؟ تانئالا  أشت  فك  ةعبطلا :

؟ انيعم ش 
ً

فاطملا  ةاهن  بسك   اح  انئا  ةدحاو  ةلخ  قلخت  فك 
ءاملع ةمم ب  تافلاحت  قط  نع  روطتلاو -  عّنتلا  لوألا -  لاؤسلا  ةاجإ  قراف ع  نيدقع  عُ   فوس  اع 1920 و1940 ، ب 
دوهج قيست  بلطتي  فوسف  ينجلا -  رّوطتلا  ثلاثلا -  لاؤسلا  اّمأ  .يضالاو  يئاصحإلاو ، ةلخلا ، اجولويب  ءاملعو  حــــلا ، ءاملعو  تانيجلا ،

genes تانيجلا حلاصتلا ب  نإف  ثدحلا ، تانيجلا  ملع  صاصتخا  نَّشد  دق  ةنجألا  ملع  نا  ْنإ  هنأ ح  تاقرافملا ، نمو  .هنع  ةاجإلل  اثك  أ 
.ساق ام ال  تاراشم أ  دتس  ةملع  ةلشم  لّثم  فوس   genesis نُّوكتلا و 
***

 

ةثارو ةلاح  دلُو  يذلا  ف ، نا  .جدمك  ةعماج  سك »   » ةل ف » دلانور   » همسا باش  تاضار  ملاع  لخد  ماع 1909 ،  
ةردقلا بسا  مث  ملق  الو  ةقرو  نود  نم  امومع  تاضالا  ملعت  دق  نا  .وألا  هتقهارم  عأ  س  هش  راص  دق  لل ، ٍّكنت  نادقف  تّس  

ە ّنل  ةناثلا ، ةلحرملا  الاط   نا  امدنع  تاضالا  ف   زاتما  .قرولا  ع  تالداعملا  ةاتك  لق  هلقع  ع  تالشملا  رّوصت  ع 
، بطلا ەراسم إ  َّغ  تاضالا ، ةاتكو  ةءارق  هتاردق ع  مهتطحأ  نيذلا  هسردم ، نم  ةناهإلا  رعش  ذو  .جدمك  همامأ   اقئاع  حبصأ  فعضلا 
(. ةصقلا ەذه  ةرّركتم   ةمت  ةّدلقت  حاجن  تاّطحم  قيقحت  لشفلا   نأ  ودي  نوتلاغ -  لثمو  لدنِم ، لثمو  نوراد ، لثم   ) تاناحتمالا لشف   هنل 

.ندنل ةنيدم  سلجم  ائاصحإ   لحم 
ً

لمع  أد  اوروأ ، برحلا   عالدنا  عمو  ماع 1914 ،  
نكري إ نا  هظان ، مامأ  اقت  هل  ملاعلا  دمخ  امدنع  لللا ، .مأتلا و  تا  باسحل  ةّئاصحإلا  تامولعملا  صحف  َّلظ ف  اراهن ،



اجولويبلا لقع »  » ب ةحلاصملا  ىرخألا ، نّمضتت ،  ف  ع  ذوحتس  لا  ةّملعلا  ةلشملا  تنا  .اجولويبلا  ملع  نم  ةظنلا  هجوألا 
تاموسومورلا ةلومحملا ع  ةزيامتملا  تامولعملا  تائج  نأ  تلّقت  دق  اجولويبلا  لاجم  لوقعلا   مظعأ  تنا  ماع 1910 ، لولح  اهنيع .» و«

ءاصحإلا ملع  ويصاصتخا  نا  ةلما : هش  ةرارمتسا  وي  نا  ولويبلا  ملاعلا  روظنم   وه  ام  ل  نل  .ةثارولا  تامولعملا  لمحت  لا   
ع ت 

ُ
عَّزو ءاذلا ، حو  نزولاو ، ةماقلا ، لوط  لثم  ةّلا ، تافصلا  نأ  اوحضوأ  دق  نوتلاغو  هليك  لاثمأ  نم  ع  عساتلا  نرقلا  يويحلا  

لحارم مَّدقتي ع  هنأ  اد  احوضو -  ألا  ةثوروملا  تامولعملا  ةلسلس  وهو  لا -  نئالا  ومن  .ةمعانو ح  ةلصتمو ، لشلا ، ةسرج  تانحنم 
طاقنلا دجتس  فاصعلا ، قانم  ماجحأل  اطخ  َتمسر  اذو  .ةمثعلتم  تاوطخ  ةشارف   حبصت  ةقلا ال  .ةزيامتم  تاقفد  سلو   ةلصتم ، ةمعان ،

؟ لا ملاعلا  ةظوحلملا   ةموعنلا  كلت  إ  ةثارولا -   pixels تالسك تامولعملا - » نم  تائج   » ت
ُ

ف فكف  .لصّتم  حنم  ةموظنم ع 
ةلصّتملا ةعبطلا غ  فشا  لدنِم  نأ  فرع ف  .ةوجفلا  ەذه  سجت  هنامب  ةثارولا  تافصلل  صحلا  الا  طمنتلا  نأ  كردأ ف 

نول وأ  ةماقلا  لوط  لثم  قحلا ، ملاعلا  تافصلا   تنا  ول  اذام  نل  .ةادلا  ذنم  ةّقن  تاتان  نَّجهو  زيامتلا  ةددش  تافص  راتخا  هنأل  تانيجلل ،
اذام ةدّدعتم ؟ تانيجل  نلو  -  on and off قوُم »

َّ
ف و« لَّغشم » «، » صق و« لط »  - » بسحف ناتلاح  هل  طقف ، دحاو  جل  سل  ةجن  ةلا ،

؟ فنألا لش  محتت   تانيج  ةعس  وأ  ثم ،
ً

ةماقلا ، لوط  مْحت  تانيج  ةسمخ  كانه  تنا  ول 
ةثالث دوجوبف  .ةاغلل  ةدّقعم  تسل  تانيج  ةعس  وأ  ةسمخ  ةرطسل  عضخت  ام  ةفص  ضرعل  ةمزاللا  ةضالا  تااسحلا  نأ  فشا ف 

ةباسحلا تالمعلاو  .بألا  نم  ةثالثو  مألا  نم  ةثالث  امجإ - 
ً

ةيج  تاعنت  وأ  تاللأ »  » تس كانه  نوكس  ةباسحلا ، ةلمعلا  طقف   تانيج 
ادّرفتم ع ارثأ  جتت  ةفلوت  ّل  تنا  اذإ  هنأ  فشاو ف  .تسلا  ةيجلا  تاعنتلا  كلت  نم  ةدِّرفتم  ةفلوت  نعو  اعس  جتت  ةطسلا  ةقفوتلا 

.ةسالس حبصت أ  ةجنلا  نإف  ةماقلا  لوط 
رثأ ةئبلا -  تاثأت  فضأ  .اقت  صتم 

ً
لداتلا  كلت  نع  جتانلا  ةماقلا  لوط  عّنتلا   حبصأو  اددع ، لداتلا  تدادزا  تانيج ، ةسمخ  أد  اذإف 

ةاهن جتُي   ام  ادّرفت ، أو  تاثأتو أ  تافلوت  لّخت  نامب ف  حبصو  ةلا -  نول  سمشلا ع  ءوضل  ضرعتلا  وأ  ةماقلا ، لوط  ةذغتلا ع 
مامأ قرولا  نم  عطقلا  كلت  ةلاقم  .حق  سوقل  ةّساسألا  ةعسلا  ناولألا  ةنّولم  فافشلا  قرولا  نم  عطق  عبس  ركف   .ةموعنلا  ةّمات  تانحنم  فاطملا 

طلتخت ناولألاف ال  .ةزيامتم  ّلظت  قرولا  عطق  تامولعملا »   » .اقت ناولألا  تاجرد  نم  ةجرد  ل  جاتنإ  اننكم  رخآ ، قوف  نول  بكرتو  اضع  اهضع 
.العف صّتم 

ً
ودي  ناولألا  نم  افط  قلْخَ  اهبارت  نل  اضع -  اهضع  عم  اقح 

: ةزجوم ةلاسرلا  نل  اُم ، ناونعلا  نا  ةّثارولا .» لدنِم  ةضرفل  اقفو  براقألا  ةقالعلا ب   » ناونع ةقرو  هللحت   ماع 1918 ،  ف  
(. باتونيف  ) يرهاظلا طمنلا  تاجرد ]  ] لما  هش  لاصتا  قيقحت  كرودقم  حبص  ام ، ةفصل  ةيج  تاعنت  سمخ  ثالث إ  تاثأت  َتطلخ  اذإ 

ثأتلا نأ  ف  عفدو  .اهتماقتسا  ع  لدنِم  هسّسأ  يذلا  تانيجلا  ملع  طويخ  ّدم  ەسفت  نكم  يلا » عّنتلل  قحلا  رْدَقلا  : » لوق بتك 
ام نل  .ةزيامتمو  ةدرفم  اهفصوب  طاقنلا  ةؤر  عيطتس  ك ، ام  امالا  َتّق  اذإ  .طقنتلا  ةقط  ةموسرم  ةحول  ةطقن ع  هش  ام  جل  يدرفلا 

.لصاوف ال  ةلماتم  ةروص  لشل  جمدنت  تالسك » : » طاقنلل امجإلا  لصاحلا  وه  دعُ  نم ع  بطلا  ملاعلا  ەدهشو   هظحالن 
***

 

نرواد إ صلخ  دقل  .ةّجتلا  تانابلا  ةنوهرم  ف  ار ؛ جذومن  عنص  نم  تلطت أ  رّوطتلاو -  تانيجلا  ملع  ب  ةناثلا -  ةحلاصملا 
تانئالا ةعامج  بج ع  .هاختنا  نكم  بط  ء  ةَّمث 

َ
نوك  ْنأ  َّد  ال  بطلا ، باختنالا  لمع  نل ل  بطلا -  باختنالا  لمع ع  رّوطتلا  نأ 

عّنتلا نم  ك  ام  كالتما  ام إ  ةرج  فاصعلا ع  بِْ  جاتح  ثمف ،
ً

.ناخلاو  نئافلا  ءاقتنا  نكم  ّح  افا  اعبط  اعّونت  كلتمت  ْنأ  ةّلا   
ْنإ عّنتلا -  اذه  تضق ع  ْنإ  اّمأ  .اهلوطأ  وأ  قانملا  ىوقأ  كلتمت  لا  رويطلا  باختنا  نم  طحقلا  مسوم  نكمتي   قانملا ل  ماجحأ  لصألا  

.رّوطتلا ةلجع  قلعتو  ةدحاو ، ة  رويطلا  ل  ضرقنس  .نيدلا  رفص  دوع  باختنالا  نإف  هسفن -  راقنملا  كالتما  فاصعلا ع  ل  تجأ 
لا تايغتلا  عّنتلا : نع  ةلوؤسملا  تارفطلا   نأ  زف » يد  وغه   » حقا ْنأ  قبس  ةلا ؟ بطلا   عّنتلا  دلوي  يذلا  كّرحملا  ام  نلو 
لهف .جلل  جلا  فعتلا  روهظ  قبس  زف  يد  مخت  نل  .ةعبطلا  ىوق  لق  نم  اهباختنا  نكم  لاشألا  تايغت   قلخت  تانيجلا  أرطت ع 

نم ةرفو  كانه  نإ  مأ  ةئاقلتو ، ةئجافم  تارفطلا  له  ةققح ؟ تانيج  ةدّدحم   تارفط  وه  عّنتلا  نع  لوؤسملا  نأ  ع  جت  للد  كانه 
؟ بطلا باختنالا  دنع  تانيجلل  ثدح  يذلا  امو  ةلا ؟ تاعامجلا  العف   ةدوجوم  ةّعبطلا  ةيجلا  تاعنتلا 

يجلا عّنتلا  ىدم  فصو  ع  ةدحتملا ، تاالولا  رجاه إ  يذلا  اركوألا  اجولويبلا  مِلاع  سازود ،» سويسودويث   » مزع تانثالثلا ،  
ةلا ملاع  تانيجلا   فصو  نأ  فرع  هّنل  .ابمولوك  باذلا »  ةفرغ   » ناغروم  ساموت  عم  بَّردت  دق  سازود  نا  .ةلا  تاعامجلا   
دهعم « ) كتلا  » تخملا  نم  برقلا  وأ 

ً
ةلا ، تااذلا  عمج  أد  ةنطع ، رامثو  باذ ، صافقأو  كاَِش ، احلسم  .حمجلا  ضع  هنم  بلطتي 

ءاجرأ ل  لاجلاو   تااغلا  مث   انروفلا ، ادافن »  اس   » لاج ةلسلس  لوطو  وتنساج » ناس  تنوام   » مث  اجولونكتلل ،) انروفلا 
«. سوغاالاغ  » رزج رفاس ح  دق  نوك  امر  ل  .هلقع  ف 

َ
َدَق هنأ  مهتاتخم ، دعاقملا   وسبح  ەؤالمز ، َّنظ  .ةدحتملا  تاالولا 

ع اروكسوأ ،» ودوس -  الفوسورد   » ّسملا يلا  باذلا  سج  .ةمساحلا   هتيمهأ  يلا  باذلا  عّنتلا   داطصال  سلا  رارق  تثأ 
اّمأ .ةحنجألا  مجحو  تاعشلا ، لشو  علا ، ةو  رمعلا ، لوط  لثم  ةدّقعملا ، تافصلا  ثؤت  

ِّ
ر ةيج  تاعنت  ةّدع  سازود  دجو  لاثملا ، لس 



سازود ع قلطأ  .هسفن  جلا  نم  يرذج  وحن  فلتخم ع  بيكرت  كلتمتو  اهسفن  ةقطنملا  نم  تلُج  تااذ  نّمضتتف  زربألا  عّنتلا  ةلثمأ 
ةطخ سازود  أشأ  موسومورلا ، اهعقاوم ع  ساسأ  تانيجلل ع  طئارخ  مسرل  ناغروم  ةنقت  مادختساو  قارعأ .»  » مسا ةّيجلا  تاعنتلا 
تااذ و  . A - B - C عم : بكرت  سماخلا   موسومورلا  فطصت ع  ةثالثلا  تانيجلا  تنا  تااذلا ، ضع   . Cو ، Bو ، A تانيج -  ةثالثل 

وسومورك بالقنا  قط  نع  باذلا  قارعأ  نم  قرعلا »  » نيذه يمتلا ب  نا  . C - B - A لمالا إ سكعنا  بكلا  نأ  سازود  دجو  ىرخأ ،
.تانئالا نم  ةّعبط  ةعامج  تانيج   ملاع  ّيأ  ەدهش  يجلا  عّنتلا  ةمارد ع  ةلثمألا  وه أ  دحاو 

ةلواحم ةدحاو -  ةجت  رّوطتلاو   باختنالاو ، عّنتلا ، حيضوتل  ةلواحم  سازود  قلطأ  ماع 1943 ، متس  ف  .دملا  كانه  نا  نل 
نم طلخ  ةهت ، تاحتف  تدوزمو  قالغإلا  مْحُم  نوترلا ، نم  تبلع  معطتب  ماق  .نوترلا  نم  ةلع  سوغاالاغ »   » رزج قلخ  ةداعإل 

هسفن طلخلا  ةمَّعطملا  ىرخألا ، كرت  امنب  .ةدرا  ةرارح  ةجردل  تبلعلا  ىدحإ  ضَّرع  ّمث  .دحاو  دحاو إ  ةسب  -  CBAو ABC باذلا -  نم  تلالس 
ومنت تاعامجلا  تناو  .لج  دع  ج 

ً
ةقلغملا  ةحاسملا  كلت  سُو ،  تو ،

ُ
فظن ت ،

ُ
مَعط تااذلا  تنا  .ةفرغلا  ةرارح  ةجرد  تلالسلا ،  نم 

دصح امدنعو  .ترثدنا  مث  تأش  باذلا -  نم  كلامم  تالئاعو -  تالالس  .ةلعلا  تتام   ّمث  ااذ ، تحصأو  تدلُو ، ةددج  تاقري  .طقاستو 

ABC ةلالس تفعاضت  ةدرالا ،» ةلعلا   » .ارد  وحن  تّغت ع  امهنم  ّل  ةّناسلا   ةعامجلا  نأ  دجو  رهشأ ، ةعرأ  دع  صفقلا  جاتن  سازود 
.لاحلا سكعنا  ةفرغلا ، ةرارح  ةجرد  تكرت   لا  ةلعلا  و  . CBA ةلالس ْتلحمضا  امنب  اقت ،

باختنالا ىوق  نم  ةّوق  فاضأ  ّمث  ةيجلا ، تايكلا  نم  اعبط  اعّونت  كلتمت  ةعامج  أد  .رّوطتلل  ةمساحلا  تانوكملا  عيمج  ضق ع  دقل 
.ةعفترملا وأ  ةضفخنملا  ةرارحلا  تاجرد  عم  وحن  لضفأ  فّكتلا ع  تعاطتسا  لا  كلت  حلصألا - »  » تانئالا تق  دقو  .ةرارحلا  ةجرد  بطلا :

.ةددج ةيج  بارت  تاذ  ةّناس  تاعامج  جتنأ  ام  تانيجلا ، رتاوت  لّدعم  ت 
َ

ّغ لسانتو ، تو ،
ُ

بخت ت ،
ُ

دلو ةددجلا  تااذلا  تحار  امفو 
***

 

باتونيج تمهم -  تمل  ءاحإ  سازود  داعأ  ةّمسر ، تاحلطصم  رّوطتلاو  بطلا ، باختنالاو  تانيجلا ، ملع  ب  عطاقتلا  حل 
ةلكش وأ  دحاو ، لح إ ج  ْنأ  نكمو  .لا  نئالل  يجلا  بكلا  وه  باتونيج )  ) يجلا طمنلا  يرهاظلا .) طمنلاو  يجلا  طمنلا  باتونيفو (

نول لا -  نئالل  ةّجولويبلا  وأ  ةّداملا  تامسلاو  صئاصخلا  لحف إ  سكعلا ، ع  باتونيف ،)  ) يرهاظلا طمنلا  اّمأ  .هل  مونيجلا  وأ  تانيجلا ، نم 
.ةدولا وأ  ةرارحلا  ةمواقم  ةردقلا ع  وأ  حانجلا ، لش  علا ،

ةركفلا ممعت  قط  نع  ةّنامسجلا  - ةفصلا  دّدح  جلا  لدنم -  فاشال  ةهوجلا  ةققحلا  ةغاص  ةداعإ  نآلا  سازود  نامب  حبصأ 
: ةدّدعتم تافصو  ةدّدعتم  تانيج  ع 

يرهاظلا طمنلا  ددح  يجلا  طمنلا 
طمنلا نك  مل  سازود ، ظحال  ام  وأ :

ً
.ططخملا  لمتكل  ةدعاقلا  كلت  ّمهم ع  لدعت  ءارجإ  نم  َّد  ال  نا  كلذ ، نم  مغرلا  ع 

مالملا فنأ  لشف  .ةنامسجلا  هتافص  مهس   لا  نئالا  طحملا  طسولا  وأ  ةئبلا  نأ  حضاولاف  .يرهاظلا  طمنلا  دّدح  يذلا  ەدحو  وه  يجلا 
دق سازود  نا  ولو  .اضأ  هفوغ  اهاّقلت  لا  ةداملا  تالا  ددعو  ةراتخملا ، هتنهم  ةعبط  اهتدّدح  ل  طقف ؛ يجلا  هثورومل  اجاتن  سل 

اهتانيج سمل  ْنأ  نود  نم  اهتحنجأ -  لش  اهب -  صاخلا  يرهاظلا  طمنلا  ثأل  
ّ

ر تبلعلا ، ىدحإ  تااذلا   ل  ةحنجأ  َّصقو  ام ، ٍةول  ملسسا 
: رخآ عم  صأ 

ً.

.يرهاظ طمن  ةئب = يج + طمن 
حانجلا مجحل  دِّدحملا  جلا  دجن  لاثملا ، لس  ع  باذلا ، .ةفداصملا   ضحم  وأ  ةّجراخ  تازّفحم  لعف  ت 

َ
طش تانيجلا  ضع  اناثو :

ب عمجلا  جاتحت ا  ل  اهدحو ، ةئبلا  وأ ع  ةاذلا  تانيج  ءانب ع  حانجلا  لش  قوت 
ّ

ع عيطتس  ال  ةرارحلا : ةجرد  دمتع ع  يرثألا )  ) رماضلا
.ةفداصملاو ةئبلاو ، تانيجلا ، عطاقتلا ب  وه  ل  ةجنلل : دحولا  دِّدَحُملا  وه  ةئبلا  الو  يجلا  طمنلا  ال  تانيجلا ، ەذهل  ةسلا  .تمولعملا 

ص  BRCA1 ةرفط نلمح  اللا  ءاسلا  ل  تسل  نل  يدثلا -  ناط  ةاصإلا  رطخ  نم  دي  ناسإلا ،   BRCA1 رفاطلا جلا  دجن 
وأ غ ةئزج   peneterance ةقاخا »  » تاذ اهنوك  فصوت  ةفداصملا  ع  ةدمتعملا  وأ  فحتلا  ع  ةدمتعملا  تانيجلا  ەذه  لثم  .ناطلا 

كلتم كانه ج  كلذك  .ةقلْطُم  تسل  ةققح  ةمِس  لّوحتلاو إ  قاخالا  هتردق ع  نإف  ةثارولا ، جلا ع  اذه  لقتنا  اذإ  ح  عم ، ةلما - 
.رخآ درف إ  نم  فلتخ  ةّققح  ةفص  هقّقحت   ىدم  نإف  ةثارولا ، جلا ع  اذه  لقتنا  ول  ح  عم ، ةنياتم -   expressivity ةبعت »  » تاردق

ةرفطلا ةاصم  ىرخأ  ةأرما  امنب  .ثالثلا  نس  يدثلا   ناط  نم   metastatic نو
ُ

ةَّلق ةس  ةعنت  ت 
ُ

رّوط دق   BRCA1 ةرفط ةاصملا  ةأرملا 
.قالطإلا يدث ع  ناط  ةثلاث  ةأرما  رِّوطت  دق ال  ةلماخ ؛ ح  ةعنت  ت 

ُ
رِّوط دق  اهسفن 

، ىرخأ تانيجو  ، exposure ضّرعتلاو نِّسلا ، نِم  ام  ةفلوت  اهّنل  ثالثلا -  ءاسلا  كلت  جئاتنلا ب  فالتخا  بس  يذلا  ام  فرعن  انلز ال  ال 
.دكؤم وحن  ةئاهنلا ع  ةجنلا  فرعت  ل  -  BRCA1 ةرفط يجلا -  طمنلا  ةفرعم  ءافتالا  عيطتس  كنأ ال  يأ  .س  ظحو 

: اتلا خألا  لدعتلا  حبص  اذكه ،
يرهاظ طمن  ةفداصم = تازفحم + ةئب + يج + طمن 



لا نئالا  لش  ددحت  روطتلاو   عنتلاو ، ةئبلاو ، ةفداصملاو ، ةثارولا ، ب  تاعطاقتلا  رهوج  ةيكلا ع  ەذه  ضقت  ٍفاو ، راصتخا 
، تافداصمو تازفحمو ، تائب ، عم  عطاقتت  تاعنتلا  ەذه  .ةلا  تاعامجلا  ةيجلا   طامنألا  نم  تاعنت  دجوت  بطلا ، ملاعلا  قو  

َ
.ەرَد

وأ ةرارحلا  ةجرد  ةداز   داح -  اختنا  طغض  أشي  امدنع  ةرارحلا .) ةمواقم  ةردقلا ع  نم  لقأ  وأ  رْدَق أ  عتمتت  ةاذ   ) لا نئالا  صاوخ  ددحتل 
ةرداق ع اهلعج  ةاذلا  ەذهل  اختنالا  ءاقلاو  ت 

ُ
.بخت لا  حلصألا »   » يرهاظلا طمنلا  ةحاص  تانئالا  نإف  ةئاذغلا -  داوملا  ددش   صلقت 

نأ رظنلل  تفاللا  .اختنالا  طغضلا  اذه  عم  افكت  تااذ أ  دلوتف  ألا ،
ُ

م ةاذلا  صاخلا  يجلا  طمنلا  نم  اءزج  ثرت  لا  تاقلا ، نم  دملا  جاتنإ 
فنألاف .ابلس  ااختنا  صئاصخلا  كلت  ءارو  ةنمالا  تانيجلا  ت 

ُ
بخت كلذل  اقفوو  ةجولويبلا -  وأ  ةنامسجلا  صئاصخلا  لمعت ع  باختنالا  ةّلمع 

ىدم وه  جوالا  ةقاسم  مسح  ام  نا  اذإ  نل  تانيجلا -  ةقالع  ةأ  هل  نوكت  دق ال  يأ ، ةمالملا -  ةلح  موؤشم   دحاو  موي  نع  جتي  دق  ەّوشملا 
ةحصلا ةحانلا  نم  ةعاجن  ىرخأ أ  ةددع  تانيج  كلتم  صخشلا  اذه  نا  ْنإ  .دعسُ ح  فوس  أطخلا  فنألا  بحاص  نإف  فونألا ، قسانت 

ةقاسم ءانثأ  تانيجلا  نم  ةضعلا  ةفئاطلا  كلتب  راثدنالا  ةنعل  لت  فوسلف  قاطت -  لا ال  مالآلا  لمحت  وأ  ثم 
ً

ةناتملا  ج  دعلا -  ىدملا  ع 
.عللا فنألا  كلذ  بس  اذه  لو  جوالا ،

ء ءارو  س  هنأ  ةمئادلا   بطلا  باختنالا  ةلضعم  نإ  .اناصح  ُّرجت  ةع  لثم  ەءارو ، يجلا  طمنلا  ُّرج  اراصتخا ، يرهاظلا ، طمنلا 
ةعامجلا اقئاف   ثمت 

ً
ةلّثمم  حالصلا  جتت  لا  تانيجلا  حبصت  اجردتو ، حالصلا .) ت 

ُ
جت لا  تانيجلا   ) رخآ ائش  ةفداصملا  دجف  حالصلا )  ) دحاو

دنعلا فّكتلا  وه  ل  لاملا ، س  ام  كانه  سل  .اهتائب  عم  افّكت  أف  حبصت أ  ْنأ  تانئالل  حمس  ّمث  ةهاظلا ، طامنألا  باختنا  ةناسلا ع 
.رّوطتلا دوق  يذلا  كّرحملا  وه  اذه  .هتئب  عم  نئا  ةهج  نم  شّطعتملا 

***
 

رزج  » ةجت تحضوأ  دقل  .عاونألا  لصأ  نوراد : لا  لغش  ْنأ  قبس  يذلا  زاغلألا » زغل   » ِّلح هحاجن   نا  سازودل  خألا  زاجنإلا 

تاعامجلا تلظ  اذإ  هنأ  كردأ  سازود  نل   
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.نمزلا ع  باذلا -  نكتلو  ةنَّجهملا -  تانئالا  نم  ةعامج  رّوطتت  فك  نوترك » ةلع  سوغاالاغ  
، فاطملا ةاهن   ، species عنلل ةّهيدلا  تافعتلا  دحأف  ُّطق : ددج  ٌعن  لشي  نل  ضعلا ، اهضع  عم  لسانت  ةّيجلا  طامنألا  ةفلتخم  ةّلا 

.رخآ عن  عم  لسانتلا  عيطتس  يذلا ال  كلذ  وه 
لماعلا كلذ  نا  ْنإ  سازود  لءاس  حتسم 

ً. ةفلتخملا  تالالسلا  لسانتلا ب  لعج  ام  لماع  رهظ  ْنأ  بج  نذإ ، ددج ، عن  رهظ  ل 
ةعامجلا إ مسقنت  ةأجف  ّمث  .ةفلتخملا  تالالسلا  لسانتلا ب  نكمت  ةّيج  تاعنت  كلتمت  تانئالا  نم  ةعامج  لّخت  .ارغجلا  لازعنالا  وه  دوقفملا 
إ ةدوعلا  عيطتس  الف  ةدع  ةرج  إ  ه  حيطتو  ام  ةرج  رويطلا   نم  اِ  ةفصاعلا  بت  .ام  عن  نم  ارغج  عدص  ثودحل  ةجن  تثا 

ترفانتم ناحصتو  عقوملا  ناتييج   ناتعنت  ت 
ُ

بخت ّح  ةورادلا -  ةقطلا  ع  لقتسم ، وحن  ناتعامجلا ع  رّوطتت  نآلا ، .ةّلصألا  هترج 
ءانبأ عم  لسانتلا  نم  نكمتت  نل  ثم - 

ً
نفُس ، رهظ  ع  ةّلصألا -  اهترج  إ  عجرلا  ةددجلا  رويطلا  تعاطتسا  ْنإ  .ةجولويبلا ح  ةحانلا  نم 

وأ ءاقلا  هل  حمس  ال  ةروتبم -  لئاسر  ةّيج -  تانيات  لمح  عونلا  جوازت  نع  جتانلا  لسلاف  دع : نمز  نم  مهتدقف  نيذلا  اهتمومع  ءانبأ  ةمومع 
.فاطملا ةاهن  سانتلا   لزعلا  ّمث إ  يجلا ، لزعلا  ارغجلا إ  لزعلا  يّدؤي  اذكه ، .ةصخلا 

« قرع  » نم تباذ  َطلخ  .اجت  اهتاثإ  سازود  عاطتسا  دقل  نّهكت ؛ درجم  نكت  مل  ەذه  ( speciation عاونألا زيامت   ) عاوتنالا ةلآ 
تانيجلا ءاملع  عيطتس  طاترالا » للحت   » مادختسا .ةمقع  تَّش  تاقلا  نل  ةرذ -  اتبجنأو  ناتباذلا ، تجوازت  .هسفن  صفقلا  فلتخم  

مجانلا  سانتلا ، رفانتلا  نوراد : قطنم  ةدوقفملا   ةقلحلا  كلت   تنا  .ةّرذلا  مقع  تسو   ترّوطت  لا  ةّلعفلا  تانيجلا  ةلكش  بُّقعت 
.ةددجلا عاونألا  لصأ  دلوي  يذلا  وه  يجلا ، رفانتلا  نع  فاطملا  ةاهن 

تنا .اجولويبلا  ملع  زواجتت  تاساعنا  عبتس  بطلا  باختنالاو  عّنتلاو ، تانيجلل ، همهف  نأ  كرد  سازود  أد  تانثالثلا ، رخاوأ   
لاشأ نم  حولا  لشلا  نا  ضقنلا ، .ةعامجلا ع  لجأ خ  نم  ةّدرفلا  قورفلا  ل  وحم  تلواحو  اسور ، تحاتجا  دق  ةمدلا  ماع 1917  ةروث 

اؤس
ً

ّكحملا  يروحملا ع  لاؤسلا  نا  سازود ، ظحال  تلاحلا ، اتل  .اهنطشو   ةدرفلا  قورفلا  غلاي   اوروأ  دعاصتي   يذلا  ةنعلا 
؟ عاونألا نم  عنل  ةسلا  خلا »  » ام ةّنادرفلا ؟ عّنتلا   مهس  فك  درفلا ؟ فِّرع  يذلا  ام  .اجولويب 

***
 

، ةّزانلا ايجويلل  املع  نيدقتنملا  دشأ  نم  ادحاو  حبص  فوس  ةاهنلا  و  ةام : ةلئسألا  كلت  ع  تايعرألا ، سازود   ُّضقني  فوس 
دق تنا  بطلا  باختنالاو  عّنتلاو ، ةّلا ، تاعامجلا  هتاسارد ع  نل  .ةّوروألا  ةّنعلاو  ، collectivization ةتيفوسلا ةّعمجلا  ئدامو 

.ةلئسألا ەذهل  ةقاث  ىؤر  العف  فو 
ّ

تر
باختنالا ع  نويوروألاو  نويكمألا  ايجويلا  ءاملع  َّأ  .ةعبطلا  ءانثسالا ،  ال  ةدعاقلا ، وه  يجلا  عنتلا  نأ  احضاو  نا  وأ :

ً

، توافتلا ةددش  ةيج  طامنأ  اهيدل  ةفلتخملا  تاعامجلاف  .دحو  خ »  » كانه سل  ةعبطلا  نل   يلا -  خلا »  » زعت لجأ  نم  انطصالا 
ضفا ام  يجلا  عّنتلا  ساجتلا ع  ءافضإل  ةشِّطعتم  تسل  ةعبطلا  نإ  .ةلا  ةاحلا  تلخادت ،  ل  تشاعت ، ةتوافتملا  ةّيجلا  عاونألا  كلتو 



نم هلع  ام  اثك  اهتمق  قوُفتو   اهلتم  لوصأ »  - » لا نئالل  يويح  عدوتسم  بطلا  عّنتلا  نأ  سازود  ظحال  دقل  ل  .ايجويلا  راصنأ 
.رّوطتلا هتردق ع  نادقف  نئالا إ  رمألا  تي  دق  بلا -  يجلا  توافتلا  نود  عّنتلا -  اذه  نود  تاقاقحتسا .» »

نع هتاذ ، دح  اقّوفتم ،  ايج  اطمن  دجت  ال  سازود ، ظحال  يلا ، باذلا  تاعامج  .رخآ   مسا  ْنو  ةعنت ، إ 
ّ
ام   ةرفطلا  اناث :

«. ةيج ةعنت   » موق دنع  موق  ةرفط » .ةئبلاو ف« تانيجلا  تالعافتلا ب  عو  ةئبلا ، ادامتعا ع  ءاقلا  حجنت    CBA وأ  ABC ةلالس رخآلا :
ل ةجولويبلا ؛ وأ  ةنعملا  ةحانلا  نم  اقّوفت  امهنم أ  ةعنت  دجوت  .ىرخأ ال  ةاذ  راتخ  دق  صلا  راهنلا  امنب  .ةاذ  راتخت  دق  ةّتشلا  ةلللاو 

.ةددحم ةئب  عم  افّكت  ّلقأ  وأ  امهيتل أ  نإ 
راصنأ نم  ەغو  نوتلاغ  ّمت  املاطل  قوتم 

ّ
.اع نا  اّمم  ادقعت  أ  ةثارولاو  ةّلقعلا ، وأ  ةّنامسجلا  نئالا  صئاصخ  ب  ةقالعلاف  اخأو :

تانيج ءارثإ  لجأ  نم  تخم  ولويب  قطك  ةقالخألا -  ةماقتسالاو  لامجلاو ، ةماقلا ، لوطو  ءاذلا ، ةدّقعم -  ةهاظ  طامنأ  باختنا  ايجويلا 
باختنا نإف  مث  نمو  .دحاو  إ  دحاو  ةقط  درفم  ج  دّدحتي  ال  يرهاظلا  طمنلا  نل  .ةقالخألا  ةماقتسالاو  لامجلاو ، ةماقلا ، لوطو  ءاذلا ،
تامسلا نع  ةلوؤسم  تافداصملاو  تازّفحملاو ، تائبلاو ، تانيجلا ، تنا  اذإف  .يجلا  باختنالا  نامضل  ةئطاخ  ةلآ  نوكس  ةهاظلا  طامنألا 

، تاماهسإلا كلت  نم  ّلل  ةسلا  تاثأتلا  كاش  ِّضف  نود  تانيجلا  لامجلا ع  وأ  ءاذلا  ءارثإل  ايجويلا  راصنأ  سمف  نذإ  لا ، نئالل  ةئاهنلا 
.ةهاد ائاخ  حبص 

، ةهاظلا طامنألاو  تانيجلا ، نإ  .ةلا  ايجويلا  دضو  تانيجلا  ملع  مادختسا  ةءاسإ  ّدض  ةّق  ةّجُح  كلت  سازود  ىؤر  نم  ل  تلَّثم 
نع ثحا   » .اههــشو ناوقلا  كلت  مهف  ةءاسإ  سلا  نمف  كلذ ، نم  مغرلا  ع  اس -  ةطس  ناوق  نم  لاح  اعم  ةطوم  رّوطتلاو  باختنالاو ،

 - ةطاسلا نع  سازود  ثح  دقل  .ةرم  تاذ  هالط  فوسلفلاو ، تاضالا  مِلاع  دهتياو ،» ثرون  دفلأ   » حصن اذكه  اهيف ،» قثت  نل ال  ةطاسلا ،
قاروألاو ةساردلا  بتلا   َّ تنفُد  كلت  ةقاثلا  ەاؤر  نأ  دب  .تانيجلا  قطنمل  طرفملا  طستلا  ّدض  اددشم  اقالخأ  اريذحت  اضأ  ردصأ  هنل 

.افارحنا ةلا  تانيجلا  بعالتلا  لاشأ  ةام أ  عدار   ال  قلطنتو  ت ،
ُ

اهلفغ فوس  ةلئاه  ةساس  ىوق  ترهظو  ةملعلا ،
 



لُّوحتلا
 

باقالا دي  ةأرما  وأ  جر 
ً

بساني  لاجملا  اذه  .اجولويبلا  خت  ال  عقاولا ، نم  باحسالا  كل  حيت  ةّمداأ » ةاح   » لّضفت تنك  اذإ 
.أف ةاحلا أ  نم 

رلوم نامره  - 
 

ةّدام ةعدوم   تسل  ةثارولا  ةكرلا  ...رهاجملا  تحت  تانيجلا  ةؤر  نم  نونكمتي  فوس  تانيجلا  ءاملع  نأ  ...قدصن  عف ال 
ً

اننإ 
.اتاذ رثاتلا  ةرداق ع  ام  ةّصاخ 

وكنسل مفورت  - 
 

ءافتحا عم  ّح  نل  . 
18

« مظعلا فلوتلا  ، » ةماخف أ  ةغص  وأ ، ثدحلا » فلوتلا   » رّوطتلاو تانيجلا  ملع  ب  حلاصتلا  ع  قلطأ 
تائج  » اهنأ تانيجلا  تفصُو  املاطل  .ّلَح  ال  ازغل  جلل  ةّداملا  ةعبطلا  تلظ  بطلا ، باختنالاو  رّوطتلاو ، ةثارولا ، فلوتلا ب  تانيجلا  ءاملع 

تانيجلا ناغروم  رّوصت  دقل  .ةئافلا  وأ  ةئاملا  ةحانلا  نم  ءيزجلا »  » اذه ةّهام  نأش  تامولعم  يأ  لمح  فصولا ال  اذه  نل  ةثارولا ،»
ةعبط امو  تاَّحلا ؟»  » ەذه نّوكتت  َّممف  .ةّداملا  ةحانلا  نم  هفصو  عم  نع  ةركف  دأ  كلتم  مل  وه  ح  نل  طخ » ع  تاَّح   » اهفصوب

؟» طخلا »
.املا  اهلش  تانيجلا   ضاعا  مهل  قبس  مل  اجولويبلا  ءاملع  نأل  فعتلا  ىّدحت  دق  جلل  يداملا  بكلا  نا  ةحان ، نم 

لاقتنالا حمس  .ءانبألا  االخ  إ  ءاآلا  االخ  نم  وأ  لافطألا ، إ  نيدلاولا  نم  أر  - لش  امومع  تانيجلا  لقتت  ولويبلا ، ملاعلا  ءاجرأ  فلتخم 
إ ةبألا  تااذلا  نم  ءاضبلا  علا  ةفص  لاقتنا  ثم ،

ً
 ) ةثارولا طامنأ  للحت  قط  نع  جلا  كولس  ةسارد  ناغرومو  لدنِمل  تارفطلل  أرلا 

اهلخاد ةيجلا  ةداملا  مسقنت  ةلخلا ، مسقنت  امدنع  ق 
َ

.ط ةلخلا  وأ  لا  نئالا  كي  جلا ال  نأ  نمت   أرلا  لّوحتلا  ةسارد  ةلشم  نل  اهلس .)
قودنصلا لخاد  ةزوجحم  ةئاملا -  ةحانلا  نم  ةقلغتسم  نل  ةجولويبلا ، ةحانلا  نم  ةروظنم  تانيجلا  ّلظت  ةلمعلا ، رادم  .اهتانب ع  عّزوتتو إ 

.ةلخلل دوسألا 
ةلص بغ ال  نلو ب  نبالاو ، بألا  سل ب  رخآ -  نئا إ  نم  روبعلا  نم  ةّيجلا  ةداملا  نكمتت  ةردان  لاوحأ  ف  كلذ ، نم  مغرلا  عو 

تامولعملا لقن  نوداتعم ع  لا  انشهد : نع  ّعت  اهسفن  ةمللا  ح  . transformation لّوحت ّس  تانيجلل  فألا  لداتلا  اذه  .امهنب  ةارق 
ةروحلا  « ) فاد  » لثم رخآ ، نئا  ةخسم إ  ةروص  لّوحتي  ام  انئا  نأ  ول  ام  رمألا  ودي  لّوحتلا ، ءانثأ  نل  رثاتلا -  لالخ  نم  طقف  ةّيجلا 
نئا تامس  ام إ  نئا  تامس  ت 

ُ
لّوح تانيجلا  ةكرح  نأ  ول  ام  ىرحألا ، وأ  ، ) راغ ةرجش  تلَّوحتو إ  ناصغأ  اهل  تتن  لا  ةنانويلا ) اجولوثيملا 

ةردقلا لِّعفتو  فاد »  » مونيج ام   ةقط  ناصغألا  تانإ  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  ت 
َ

لخد نأ  َّد  ال  ةلاخلا ، ةصقلا  نم  ةّيجلا  ةخسلا  رخآ ؛ 
(. ناسإلا دلج  نم  ةتانلا ، فالألاو  بشخلاو ، ءاحللا ، نكت  ع 

تانيجلا لدات  عيطتس  ولويبلا ، ملاعلل  ةنشخلا  فاوحلا  ع  شعت  لا  اتكلا ، نل  اقت ، اقالطإ  تايدثلا  ثدح   ال  لّوحتلا 
َْيع نول  ّغت  دقو  نادوعف  ةلل -  ةهزن  ناجرخ   نيعلا ، رخآلاو ب  نيعلا  قرزأ  امهدحأ  قدص ، ت 

َ
لَّخ ثدحلا ، ةارغ  لُّختِل   ) ةقفأ ةقط 

دجوي ْنأ  نكم  نئا ، ەروبع ب  ءانثأ  جلاف ، .ةعورلاو  ةارغلا  ةددش  كلت  يجلا  لداتلا  ةظحل  ةضَرَع .) ةروص  تانيجلا  الدات  ْنأ  دع  امهنم ، ّل 
.جلل ةئاملا  ةعبطلا  ضقلل ع  ەذه  نم  مظعأ  ةصرف  جلا  مهف  س إ  يذلا  املا  دج  نلو  .افِْ  ةئامك  ةدام  ةظحلل 

***
 

ةحصلا ةرازوب  ةرادإلا  ريدم  ثفغ ، ع  تاعلا ، لئاوأ  ثفغ .»  كردف   » دُ يلنإ  اتك  ملاع  د  ع  لّوحتلا  فشُا 
تنا . pneumococcus يوئرلا » باهتلالا  ةموثرج   » وأ ، Streptococcus pneumoniae ةئرلا » ةرَّوكملا   » دت اتك  ةسارد  ةناطلا ، 

ثراولا نم ب  تفنُصو  ملاعلا ، ءاجرأ  ةأرماو   لجر  نويلم  نع  وحن  ءاضقلا ع  ةّسم   ماع 1918 ، ةراقلا  تفصع  دق  ةّناسإلا  ازنولفنالا 
كاتفو عــــ  ضرم  وهو  يوئرلا -  باهتلالا  ةموثرج  هّس  يوناث  يوئر  باهتلا  الاغ  نوباص  ازنولفنالا  ااحض  نا  .خــــراتلا  اتف   ألا  ةعبطلا 

قلق ردصم  ءالا -  لخاد  ءالا  اذه  ازنولفنالا -  ةاصإلا  دع  وثرجلا  يوئرلا  باهتلالا  نا  توملا .» ةتك  دئاق   » مسا هلع  اوقلطأ  ءاطألا  نإ  ح 
.اهل حاقل  رطتو  اتكلا  ةساردل  ءاملعلا  نم  اقرف  تلسرأ  ةرازولا  نإ  لئاه ح 

ىرخأ ثاحأ  دع  تاناويحلا ؟ كتفلا  ةردقلا ع  ەذه  يوئرلا  باهتلالا  ةموثرج  كلتمت  اذامل  ةموثرجلا : كلا ع  ةلشملا  ثفغ  لوانت 
عيطتسو ةلخلا ، حطس  ع  اركسمو  اقلز  افالغ  كلتمت  ةمعان »  » ةلالس تلالس : رهظت   اتكلا  نأ  َفشُا  اناملأ ، نورخآ   ءاملع  اهزجنأ 

، اذكه .ةّعانملا  ةمجهلل  ةساسح  و أ  ركسملا ، فالغلا  اذه  رقتفت إ  ةنشخ ،»  » ةلالسو ردنملسلا ، ةعارب  هش  ةعاب  انملا  زاهجلا  ةغوارم 
تعاطتساو ةّعانم  ةاجتسا  ترَّوط  دقف  ةنشخلا  ةلالسلا  ةحقلملا  نافلا  اّمأ  .يوئرلا  باهتلالا  اع  ةمعانلا ق  ةلالسلا  نقح  يذلا  رأفلا  نإف 

.ءاقلا



اتكلا نقح  ّمث  ةرارحلا ، ةثبخلا  ةمعانلا  اتكلا  لتق  ةادلا ، .ةّجلا   اجولويبلا  ةروث  دصق ، نع غ  تَّشد ، ةجت  ثفغ  ىرجأ 
ةداملا طلَخ  امدنع  نل  .ىودعلا  ةاصإلا  ةرداق ع  غو  ةتيم  تنا  نافلا : اتكلا ع  ااق  ثؤت 

ّ
ر مل  قوتم ،

ّ
ع وه  امو  .ناف  ةرارحلا   ةلوتقملا 

: تّغت دق  ةنشخلا  اتكلا  نأ  ثفغ  دجو  نافلا ، حــــب  .اروف  نافلا  تتام  ةثبخلا ، ةلالسلا غ  نم  ةح  اتكب  ةثبخلا  ةلالسلا  نم  ةتيملا 
ام ةروص  ةملاسملا  اتكلا  تلّوحت »  » دقل .طقف  ةتيملا  اتكلا  تافُرب  لاصتالا  درجم  ثخلل -  دِّدحملا  لماعلا  كلذ  امعان -  افالغ  تسا  دقل 

.ثبخلا لشلا  إ 
ةيجلا إ اهتافص  ىدحإ  لقن  ةموثرجلا -  تاواملا  نم  ارتاف  ًءاسح  درجم  تحصأ  لا  ةرارحلا -  ق 

ُ
تلت لا  اتكلا  تافُر  عاطتسا  فك 

تلوتسا ع ث 
ُ

م ةتيملا  اتكلا  تمضَه  دق  ةّحلا  اتكلا  تنا  اذإ  ام  لءاس  ةادلا ، .ادأتم   ثفغ  نك  مل  لاصتالا ؟ درجم  ةح  اتك 
تلظ اهلّوحت ، درجم  اتكلا ، نأ  دجو  هنل  .هتيح  وأ  هتعاجش  هلإ  لقتتف  عاجش  لجر  بلق  صخشلا  هف  لأ  ودوف »  » سقط لثم  اهتفلغأ ،

.ءاذغلل ردصم  يأ  بوضن  نم  لط  تقو  دع  ْيأ  لاجأ -  ةدعل  ةددجلا  اهتفلغأ  ظفاحت ع 
 - ثُخلا نع  لوؤسملا  جلا  قلزنا  لّوحتلا ،»  » ءانثأ .ةّئامك  ةروص  تلالس   تلقتنا ب  ةّيجلا  تامولعملا  نأ  مث ، نم  طسألا ، سفتلا 

حبصأو ةحلا ، اتكلا  ءاسحلا إ  اذه  نم  اجراخ  مث  املا ، ءاسحلا  اتكلا إ  نم  ام  ةروص  نشخلا -  فالغلا  لاقم  معانلا   فالغلا  جاتنإ 
اهنإ .لسانتلا  لاشأ  نم  لش  يأ  نود  نم  نئا  ب  لقتت  ْنأ  نكم  رخآ ، عم  تانيجلا ، نأ  ْيأ  .ةّحلا  اتكلا  صاخلا  مونيجلا  اجردم  
ت
ُ

لقن ل  ةثأ ، تامعب  وأ  تانيجنا »  » االخلا ع اسمه ب  لقتت  ةثارولا ال  لئاسرلا  .تامولعملا  لقنت  ةدام  - تادحو  اهتاذ -  ةلقتسم  تادحو 
نمو نئا ، نئا إ  نم  ةّلخ ، ةّلخ إ  نم  تامولعملا  لمح  رداق ع  وهو  ةلخلا ، جراخ  امك  لش  دجوي   ْنأ  نكم  ءيزجلا  اذهو  ءيزج ، ع 

.ءانبألا ءاآلا إ 
ةّحلا مظنلا  مهف  نآلا   اوأد  دق  تاعلا ، ءاملعلا ،  نا  .هل  اجولويبلا  لقح  لعشأل  ةلهذملا ، ةجنلا  ەذه  دق   ثفغ  نا  ول 
ةفلغم ةعج  تاواملا ، نم  اقرود  اهفصوب  ةلخلا  إ  نورظني  ءاملا  ءاملع  ناو  .ءامك  إ  لّوحتت  اجولويبلا  تنا  .ةئاملا  ةحانلا  نم 

ةثارولا تاملعتلا  لقن  ةرداق ع  ةئامك  ةدامل  ثفغ  ددحت  ناو  ةاحلا .»  » س ةرهاظ  جاتنإ  لجأ  نم  اعم  لعافتت  ةئامك  داوم  نم  ءاشغ 
.ةاحلل ةئاملا  ةظنلا  ةله  دعو  تانهكتلا  فالآ  لعش  ْنأ  نكم  جلا - » ءيزج   - » تانئالا ب 

ْنأ بعصلا  نم  نا  اسمه - » إ 
ّ
ملتي  نك  مل  ...يذلا  لضلا  لجرلا   - » ملؤم وحن  لوجخلاو ع  عضاوتملا  ملاعلا  كلذ  ثفغ ، نل 

 - ةرم تاذ  وش » درانرب  جروج   » لاق اذكه  أدم - » نم  اقالطنا  ء  ل  نولعف  لنإلا   » .أ ةبذاج  وأ  دعأ  راثآ  نم  هفاشا  ه  ّي  ام  اي 
خك و  ندنل ، ەتخم   نم  برقلا  اهم  ام  اهيف  سل  ةقش  ادحو ،  شع  نا  .ماتلا  عضاوتلا  وه  هل  اقفو  شع  ثفغ  نا  يذلا  أدملاو 

نم لاقتنالا  ثوفغ ع  راجإ  هعسوب  نك  مل  ادحأ  َّنل  تانئالا ، لقتت ب  تانيجلا  تنا  امّر  نوتيارب .»  » هسفنب  ەدَّش  لد  ضبأ  ادح 
ةلحر هترجأ   قئاسلل  نوعفدو  ةرجأ ، ةراس  لخاد  هنوح  ەؤاقدصأ  نا  ةّملع ، تااحم  ءاقلإ  هعفدو إ  هلع  لاحتلل  .هتااحم  ەتخم إ 

.ةلطملا ةهجولا  وحن  طقف  باهذ 
ةّحصلا ةلجم   » هتاناب  ثفغ  انأ ،)»؟  لّجعتأ  اذاملف  ەرمأ ، نم  ةلجع  سل   برلا   )» اروهش ماد  دّدرت  دع  ماع 1928 ، رياني   

ععزي هنوك  قح  افسآ  اهيف  اد  ةراذتعا ، ةنب  هتلاقم  ثفغ  أد  .هسفن  لدنِم  باجعإ  ثتل  تنا  ةجردل  ةرومغم  ةملع  ةرود  و  ةماعلا - »
ةكرلا فاشا  طق  ةحا  ركذ  مل  هّنل  مثارجلا ، ملع  تافرط  نم  ةيجع  ةفرط  هفصوب  لّوحتلا »  » هتسارد تشقانو  .تانيجلا  ملع  تاساسأ 
سادأ طسو  ةذهم ، ةلعَس  لثم  دوقع ، ذنم  ةمهأ  ألا  ةجولويبلا  ءاملا  ةقرول  ةمهأ  ألا  ةصالخلا  تنفُد  اذكه ، .ةثارولل  ةلمتحملا  ةئاملا 

.ةمسدلا تامللا  نم 
***

 

لوح نورود  نورخآ  ءاملع  نا  ةئامك ، ةدام  جلا  نوك  امسح ع  ألا  ناهلا  تمَّدق  لا  ثفغ »  كردف   » ةجت نأ  مغر 
.باذلا تانيج  ةسارد  لامتسال  ساسكت  كروين إ  نم  قباسلا ، ناغروم » ساموت   » ذملت رلوم ،» نامره   » لقتنا ماع 1920 ، .اهسفن   ةركفلا 

ةاذ تانيج  ءاملع  شع  ةمقل  ةعبط -  ةروص  أشت  لا  رفاوطلا  نل  .ةثارولا  مهف  لجأ  نم  رفاوطلا  لغتس  ْنأ  رلوم  ودح  لمألا  نا  ناغروم ، نأش 
اهداطصا ّمت  كروين  اهوفشا   دق  هالطو  ناغروم  نا  لا  نادلا  بلا  ءارفلا  تاذ  وأ  نويعلا  ءاضب  تااذلاف  .ةردنلا  ةددش  تنا  ةهافلا - 

هنامب نا  ْنإ  رلوم  لءاس  تارفطلا ، داطصا  نم  للَملا  هاصأ  ذو  .اماع  ثالث  رادم  تاحلا ع  نم  ةلئاه  باأ  بقنتلا   دع  نضم  دهج 
.ةقاطلا نم  ىوقأ  تاقفد  وأ  ءوضلا  وأ  ةرارحلل  باذلا  ضعت  قط  نع  امّر  رفاوطلا -  جاتنإ  لجعت 

 – ةعرجلا ضَّفخ  اطحم ، .اعمج  ق 
ُ

تلت ةنسلا ، ةعشألل  تااذلا  ضعت  رلوم  لواح  امدنع  تاخم 
ً. نا  المع ، اطس ؛ رمألا  اد  اظن ،

، ةرباع ةول  ةاجتساو  ماع 1926 ، ءاتش  .مقعلا   مث  تملا ، باذلا  نم  مجحلا  ةلئاه  ااأ  قلخ  رفاوطلا ، نم  د 
ً

.اعمج  ةمقع  تراص  اهدجوف 
تاجاجز جخت   تاقلا  بقارو  ثانإ ، عم  ةنسلا  ةعشألل  تضّرعت  لا  روكذلا  جوازو  .عاعشإلا  نم  لقأو  لقأ  ةعرجل  باذلا  نم  ةعومجم  ضَّرع 

.بلحلا

ةعاس تنا  .تائم  امرو  تارفطلا ، نم  تاع  ةددع -  تارفط  تمار  ةدالولا  ةثيدح  تااذلا  ةشهدم : ةجن  تدأ  ةرباعلا  ةرظنلا  ّح 



ةددج ةرفط  ع ع  رلوم  نا  ةرم  ل  .فسلا  قباطلا  دحو   تان  مِلاع  لجاعلا  أنلا  ّلتل  ظقسملا  دحولا  صخشلا  ناو  لللا ، نم  ةرّخأتم 
ةرفاط  ةاذ  سمخ  وحن  هالطو  ناغروم  عمج  ل  دوقع  ةثالث  وحن  رمألا  قرغتسا  ىرخأ .» ةدحاو  ع  تلصح  ، » ةذفانلا نم  خ  نا 

.ةدحاو ةلل  اُقت   ددعلا  اذه  فصن  رلوم  فشا  ءاسالا ، نم  رْدَق  تانلا ، مِلاع  ظحال  امو  .كروين 

تانيجلا نأ  وألا : .ناتروف  ناتلالد  باذلا  تارفطلا   لدعم  عاعشإلا ع  ثأتل  تنا  .ةّملاعلا  ةرهشلا  مضخ  رلوم   فاشالا  اذه  لأ 
ب لقتت  تانيجلا  لعج  ثفغ »  كردف   » حجن ْنأ  قبس  دقل  .أ  ةقاط ال  دّرجم  فاطملا ، ةاهن  عاعشإلاف ،  .ام  ةدام  نم  ةلوبجم  َّد  ال 
نم فحتب  غتلاو  لاقتنالاو ، ةكرحلا ، ارداق ع  هتعبط ، تنا  اأ  جلا ، نا  .ةقاطلا  مادختسا  تانيجلا  ايغت ع  ثدحأ  دقف  رلوم  امأ  .تانئالا 

.ةئاملا ةداملا  ةنقم  صئاصخ  اهلو  ةقاطلا - 
ةنسلا ةعشألا  عيطتس  لا  ةنورملا  كلت  مونيجلل -  ةلئاهلا  ةعاوطملا  كلت  وه  اقح  ءاملعلا  لهذأ  ام  جلل ، ةداملا  ةعبطلا  نع  ادع  نل 
.اشهدم روفطلا  نم  لدعملا  اذه  دجس  نا  ةعبطلل ، ةساسألا  صئاصخلا  نم  اهفصوب  روفطلا  ةركف  راصنأ  زربأ  دحأ  نوراد ، .هلع ح  اهءافضإ 
رّوطتلا ةلجع  نم  عــــلل  عفرُي  ْنأ  نكم  بطلا  باختنالا  لدعم  نل  امومع ، اتباث  لا  نئالا  غتلا   لدعم  ّلظ  نوراد ، هعضو  يذلا  روصتلا   

رلوم بتك  اقحال  .روفطلل  اق 
ً

هسفن  روفطلا  لدعم  نا  ةلهس : ةقط  بعالتلل  ةلاق  ةثارولا  نأ  تنَّبف  رلوم  براجت  امأ  .اهنم  ءاطإلل  ضفخُ  وأ 
روفطلا تالّدعم  يغت  قط  نع  ةاهنلا .» طقس   الو  فُّكت ، ةداعو  فُّكت  ةلاح  ء   ل  .ةعبطلا  تاث   نهار  عضو  كانه  سل  : » لوق

لمالا  ةددج  ةعرف  عاونأو  عاونأ  قلَخ  ةجرد  ل إ  ةقئاف ، ةوق  روطتلا  ةلجع  عفد  عيطتس  دق  هنأ  رلوم  لّخت  نمام ، لش  تاعنت  راتخاو 
«. باذلا هلإ   » كلسم الاس  ەتخم - 

نم ةعضاوتملا  تاعرجلا  ەذه  لثم  باذلا  تانيج  رحت  نامإلا  نا  اذإف  .ةلا  ايجويلا  هتجتل ع  ةعساولا  راثآلا  كلذك  رلوم  كردأ 
ةثارولا دوعت  ال  يجلا ، رحتلل  انطصا » فحت   » ءارجإ نامإلا  نا  اذإ  لوق : بتك  لانملا ؟ دع  ارمأ  ةلا  تانيجلا  رحت  نوكأ  ةعشألا ،

«. بلاقملا انحزام  لانملا  دع  هلإ  ةدّرفتم ل« ةم 
« ةجولويب ةعمج   » أشأ اعماج ، الاط  نا  امدنع  .ەع  عامتجالا   ءاملعو  ءاملعلا  نم  ثلا  نأش  تاعلا ، ذنم  ايجويلا  رلوم  ُتفا 
أد ةدحتملا ، تاالولا  ايجويلل   طخلا  دوعصلا  دعو  تاعلا ، ةاهن  لولح  نل  ةباجإلا .» ايجويلا   » معدو ةساردل  ابمولوك  ةعماج   
دق بيعم ،» و« اذاوش »  » مهنوك نجاهملا ، ذنل  ەاعسمو  ةقرعلا ، ةقنتلا  يجويلا » لجسلا  بتكم   » لاغشا نا  .كاذ  هفغش  كفتلا   دع 

.لوبخمو راوطألا  ءاغ  ءاملع ، ەاشأ  لِو -  يدو ، تروبنفاد ، ايجويلا -  ءانأ  ىأرو   .ادساف  اثبخ  ادهج  هفصوب  همدص 
اموهفم أطخ  اوبكترا  دق  ەونواعمو  نوتلاغ  نا  اذإ  ام  لءاس  ةلا ، تامونيجلا  رحت  ةنامو  ايجويلا  لقتسم  ركف   رلوم  نا  امنو 

رلوم أد  نوتلاغ ، فالخ  نل ع  .ةاناعملا  ففخت  لجأ  نم  تانيجلا  لالغتسا  ةغرلا   عم  فطاعتي  نوسو ، نوتلاغ  نأش  رلوم  نا  .اهوج 

ل .ةاواسملل  ةئطوت  ايجويلا  نوكت  ْنأ  نكم  .ةاواسملا ال  نم  ئاه 
ً

ق 
َ

ارْد لعفلا  قّقح  عمتجم  الإ   قيقحتلل  ةلاق  ةباجإلا غ  ايجويلا  نأ  كرد 
ضارمألا نأ  اهدافم  ةهاو  ةكر  ع  امتح  ايجويلا  موقت  فوس  ةاواسم ، نود  نم  .ايجويلل  اقسم  اط  ةاواسملا  نوكت  ْنأ  بج  ىرحألا ،

باغ الإ  سكعت  ال  رمألا ، ةققح  اهنأ ،  ةيج -  ح  ضارمأ  ةهاللاو   تالوحلا ، نامدو  فارحنالاو ، زَوَعلاو ، دّلا ، لثم  ةعامتجالا ،
ةعامتجالا ال نهرادقأل  ااحض  ةوق -  الو  ةورث  نلتم  ال  تالهاجو ، تاقف ، َّنك  ل  ايج ، تاواهل  َّنك  مل  كَ » يرا   » لاثمأ نم  ءاسلاف  .ةاواسملا 

امأ .ءاقأ  ءافعضلا إ  لحت  قط  نع  فاطملا -  ةاهن  ةرذج   ةاواسم  فوس ت  ايجويلا  نأ  عنتقم  نوتلاغ  عاتأ  نا  .يجلا  بصنالل 
محتلل  ءاقألا  اهمدختس  ىرخأ  ةلآ  إ  ايجويلا  ىَّدت  فوس  ةاواسم ، نود  نم  هنأ  ىأترا  ذإ  .بقع  ع  اسأر  ضافالا  كلذ  بلقف  رلوم ،

.ءافعضلا

***
 

عم هتموصخ  .لشف  ّمث  ادت  هجاوزف  .راهنت  ةصخشلا  هتاح  تحار  ساسكت ، هتورذ   دعاصتي إ  لعلا  رلوم » نامره   » زَجنم نا  امنب 
تردحنا طق ، ةئفاد  نكت  مل  لا  ناغروم ، هتقالعو  ةّشه ، ةاهن  تلصو إ  ابمولوك ، ةعماج  نم  تخملا  قاسلا   هلمز  تنفتروتسو ، زجدب 

.ةدرا ةوادع  إ 
، فحص رحتب  ماقو  ةفلتخم ، ةاشا  تاعومجمل  مضنا  دق  نا  كروين ، .ةساسلا   هلويم  لجأ  نم  ةدراطملل  رلوم  ضّرعت  كلذك 

ةاشا ةفحص  رحت  تانيجلا  ملع  دعاصلا   مجنلا  أد  ساسكت ، و  ارد .» رودويث   » امتجالا طشانلاو  اورلا  قَداصو  بالط ، دنجتو 
مأتلاو نجاهملا  ملعتو  ءاسلل ، ةّباختنالا  قوقحلاو  ةقرافألا ، يكمألل  ةّندملا  قوقحلا  تدان  نيل ،) اركسإ » ب« انّمت  « ) ةرالا ، » ةّ

بتكم  » ىرجأ .ةرادإلا  جاعزو  هئالمز  بضغ  ةراثإل  ةفا  تنا  اهّنل  ةاعملا ، ياعملا  اثك  ةلادار  تسل  تادنجأ  و  لامعلا -  امجلا ع 
بغو تيفوسلا ، عم  فطاعتم  لوبخم ، رمحأ  ويش ، بّرخم ، هنأ  هفصت  فحصلا  تحارو  .هتاطاش  اققحت    FBI ةلاردفلا » تاققحتلا 

.راوطألا

مث .اردلا  هلصف  ح  ملو  حاص  تاذ  ەتخم  نم  رلوم  تخا  بائتالاو ، باترالا  نونج  ةّوه  اردحنمو   ةرارملا ، احفاطو  زعنم ،
ً

نم ةدّعجم  هسالم  احراس ، س  نا  سوأ .»  » موخت ةاغلا ع  ههجو   امئاه ع  تاعاس ، اهدع  جخلا  ةلطلا  نم  ثح  ةعومجم  هتدجو 



، راحتنالل ةلواحم  ترويترا »  » لا قاقع  دحأ  نم  ةلما  ةوبع  علتبا  دق  نا  .شودخلا  ناتيلم  ەاقاسو  طلا ، شاَشرب  ثولم  ههجوو  رطملا ، ذاذر 
.اردلا هّفص  ٍلجخ إ  داع  اتلا ، حاصلا  .ةاحلا   دق  لظو ع  ةرجش  لفسأ  مونلا  حار   هنل 

اهعمتجمو ةحبقلا ، اهتساسو  رذقلا ، اهملع  امأ -  نم  مئس  دق  رلوم  نا  .هتكعول  احضاو  اضَرع  تنا  اهنل  راحتنالا ، ةلواحم  تلشف 
الإ  ةّلادار  ةّيج  تالّخدت  لّخت  هنامب  نك  مل  .اُ  أ  وحن  ةاشالاو ع  ملعلا  ب  عمجلا  هف  عيطتس  نام  إ  بورهلا  دارأ  .انألا 

ةدالو راسم  مسرتو  اهيضام  ةق  حطت  ةاشا  ةعزن  تاذ  ةحومط  ةلايل  ةطارقمد  اهيف  لرب  نأ  فرع  نا  .ةلادار  ةاواسم  اهدوس  تاعمتجم 
، ةفسالفلاو باتلاو ، ءاملعلا ، هف  عمتج  نام  نت - » كرام   » اهفصو اذكه  ملاعلا ، ةنيدم »  ددجأ   » تنا .تانثالثلا  ةددج   ةروهمج 

وهف ثدحلا ، تانيجلا  ملع  تاقاط  قالطإل  حلاص  نام  ةمث  نا  اذإ  رلوم : ركفو  .قتسمو  ّرُح  عمتجم  ةغاصل  تانولاصلاو  اقملا  نوفقثملاو  
.لرب

، رهجمو ةجاجز ، ةننق  فلأو  اجز ، بوبنأ  فالآ  ةعو  باذلا ، تالالس  نم  تائم  ةّدع  نحشو  هئاقح ، رلوم  مزح  ماع 1932 ، ءاتش   
قالطإ اقح  دهش  فوس  ةانتملا  هتيدم  نأ  ةركف  هدل  نكت  مل  .لرب  ملهلف »  قلا  دهعم   » إ رداغو  لدوم 32  - دروف  ةراسو  تجاردو ،

.خــــراتلا ةعاش   ألا  ةروص   نلو  ددجلا ، تانيجلا  ملع  تاقاط 
 



( شاعُت ْنأ  ةريدج  تاويح غ  ) Lebensunwertes Leben
 

« هشلف  » ةلود عو  .هلافطأ  داسجأ  هاصَم   سكت  هل  ّقح  ةّلقعلاو ال  ةّنامسجلا  ةرادجلا  الو  ةمالسلا  عّتمتي ال  يذلا ال  كلذ 
انع ةحلا   تاراصتنالا  دجمأ  نم  مظعأ  لعف  قحلا  هنأ  ام ، اموي  حضَّتي ، فوسلو  .نأشلا  اذه  رود   مظعأ  ماقلا  بعشلا ] ]

.مويلا يزاوجلا 
«T4 نويسأ  » جمانرب ءاشب  رلته  رارق  - 

 

.اددج اقْرِع  قلخ  ْنأ  ...اهلإ  نوك  نأ  دارأ  دقل 
«. هلغنم فزوي   » فادهأ نع  يفشوأ  ءانجس  دحأ  - 

 

.تسلا نس  طسوتملا ح  كرام   خيار  فلأ  فل 50  اثارو  لتعملا  صخشلا 
.يزانلا ةقح  املأ   اجولويب  باتك  ةناثلا   سرادملا  بالطل  ريذحت  - 

 

.
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« ةقبطت اجولويب   » الإ تسل  ةرم ، تاذ  يل » ف   » اجولويبلا مِلاع  اهفصو  ام  ةزانلا ،
عضوم عضوت  ةزانلا  ةقبطتلا » اجولويبلا   » دهاش لرب ، ملهلف »  قلا   » دهعم هلمع   رلوم » نامره   » أد ذو  ماع 1933 ، عير   

نامللا قَّدص  سرام ، .اناملأل و  اراشسم  وقلا ، اشالا  املألا  لامعلا  بزح  ررهوف  رلته ،» فلودأ   » ن
ُ

بِّص ماعلا ، كلذ  نم  رياني  .ذفنتلا  

ةّكسعلا هش  ةزانلا  تاوقلا  تجرخو  .نامللا  لّخدت  نود  نم  ناوقلا  لعفتل  ةقوبسم  تاطلس غ  رلته  احنام  كمتلا ،» نوناق   » املألا ع
.اهراصتنا ةلفتحم  لعاشملا ، ةلماح  لرب  عراوش  تاسم  ةللهُم  

مل ةّقرعلا .» ةفاظنلا  - »  Rassenhygiene لا كمت  اهضرغ  نا  .بطت  تانيج  ملع  نوزانلا ، اهمهف  ام  ةّقبطتلا ،» اجولويبلا   » تنا
ماع 1895 نمزب   اهلق  ةراعلا  كلت  املألا ، اجولويبلا  ملاع  ببطلا  ل ،» دفلأ   » تحن دقف  حلطصملا : اذه  اومدختسا  نَم  لّوأ  نوزانلا  نك 
، قْرِعلل ايج  اهطت  يلوب ، اهفصو  ام  ةّقرعلا ،» ةفاظنلا   » تنا ةنس 1912 .) ندنل  ايجويلل   ودلا  رمتؤملا  ةبشملا   ةثبخلا  هتمل  ركذت  )

تاافنلا نم  دسجلا  ةّصخشلا  ةّحصلا  ةفاظنلا  ّصت  امو  ذلل 
ّ

.تا ةقنت   personal hygiene ةّصخشلا ةّحصلا  ةفاظنلا  تنا  ام  امامت 

مِلاع لوب ،» شياه   » بتك ماع 1914 ،  . 
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ًءاقنو ةحص 
ً

أ  قْرِع  قلَخ  بّست   َّمث  ةّيجلا ، تافلخملا  ةّقرعلا  ةفاظنلا  لت  تالضفلاو ،
، ااصم اوضع  ةمحر  نود  نم  حارجلا  لصأتس  املثمو  ةللحتملا ، االخلا  ةمحر  نود  نم  ّلا  نئالا  ِّض  املثم  : » لوق يلوب ، لمزو  تانيجلا 

نم طرفملا  قلقلا  اهبصو  سعاقتت  أ 
ّ

ةلودلا ، وأ  براقألا  ةعومجم  لثم  عألا ، ةّضعلا  تانالا  بج ع  كلذك  للا : ذاقنإ  لجأ  نم  امهيل 
«. لاجألا ةّراضلا ع  مهتانيج  ةلصاوم   نم  ةضملا  ةّثارولا  تافصلا  ماح  عنم  لجأ  نم  ةّصخشلا  ةّحلا  لّخدتلا  

« ملعلا  » اذهل اداّور  مهفصوب  تروبنفادو ، يدو ، نوتلاغ ، لاثمأ  نم  نامألاو  يناطلا  ايجويلا  ءاملع  إ  ناعلطتي  لوو  يلوب  نا 
، تاعلا لئاوأ  عمو  .يجلا  هطتلا  ةّجذومن   ةجت  اهفصوب  لوقعلا » فاعضو  علا  رمل  ايجف  ةالو  ةرمعتسم   » ارظنو إ .ددجلا 

ءاشإل مهدوهج  قاطن  نوعسوي  ناملألا  ايجويلا  ءاملع  نا  امأ ، ةيجوي   تاركسعم  إ  تو 
ُ

لَّحر ت 
ُ

َّم كَ » يرا   » لثم ءاس  تحصأ  دقو 
اجولويب تاذاتسأ ل« ةّدع  تشأو  ايج .» بيعملا   » ءاسلاو لاجرلا  ةفأش  لاصئسا  وأ  مقعت ، وأ  زاجتحا ، لجأ  نم  ةلودلا  نم  موعدم  جمانرب 

وه قارعألا » ملع  داألا ل« زكرملا  نا  .بطلا  تاّل  يتور   وحن  سَّردُ ع  قارعألا  ملع  راصو  ةّناملأ ، تاعماج  ةّقرعلا   ةفاظنلاو  قْرِعلا »
.لرب ددجلا   رلوم  تخم  نم  سل أ  رجح  رم  ع  ايجويلا - » مولعو  ةلا  ةثارولاو  اجولوونألل  ملهلف  قلا  دهعم  »

***
 

نع أرق  خنويم ،»  » ةطلسلا  ءالسالل ع  ةلشافلا  ةّبالقنالا  ةلواحملا  كلت  لوه ،» ب   » همّعل تاعلا  انوجسم   رلته  نا  امدنع 
امدنع .دسجلا  ةححصو  ةّق  ةلود  ثع  قيعتو  ءطب  ألا 

ُ
ةّم مّمس  ةيعملا  تانيجلا  نأ  رلته  نمآ  ل ، لثم  .لوهذلا  هاصأف  قارعألا  ملعو  ل 

لقأ دع  ماع 1933 ، ءاطإ :  نود  هلعف  ام  كلذو  .ذفنتلا  عضوم  رافألا  كلت  عضول  ةصرفلا  رلته  دجو  تانثالثلا ، ةطلسلا   نوزانلا ع  وتسا 
تنا مقعتلا .» نوناق   » مسا فورعملا  ايج - » ضملا  لسلا  عنم  نوناق   » رادصب نوزانلا  ماق  كمتلا ،» نوناق   » رمت رهشأ ع  ةسمخ  نم 
ءارجإ زوج   » هنأ نوناقلا  ررق  .رثألا  نم  دم  ثادحإل  لق 

ً
تمّخُض  ْنو  مألا -  ايجويلا  جمانرب  نم  ةطاسب  ةراعتسم  نوناقلل  ةضعلا  طوطخلا 

، بائتالاو علاو ، ماصفلاو ، قعلا ، روصقلا  تلمش  ةّثارولا ،» ضارمألا  ةلوأ ب« ةمئاق  تغص  ارو .» ضرم  نم  اع  صخش  ِّيأل  ارج  مقعت 
ْنأ روف  : » نوناقلا عباتو  .ايجويلا  ةمحمل  ةلودلا  نم  موعدم  بلط  مدقت  ّعتي  نا  ةأرم ، وأ  لجر  مقعتل  .ةطخلا  تاهُّوشلاو  ممصلاو ، علاو ،

ةّوقلا مادختسا  زوج  ىرخألا ، لئاسولا  دافنسا  لاحو  ...همقعت  ررقملا  صخشلا  ةغر  نود  نم  ةّلمعلا ح  ءارجإ  بج  مقعتلا ، ةمحملا  ت 
َ

مْح
«. ةاملا

ةاهنلا نوزانلا   اهب  لص  فوس  لا  ةيكلا  و  ةرام -  ةئاعد  ةلمح  ةّنوناقلا  تاءارجإلا  تزِّزُع  نوناقلا ، لجأ  نم  عشلا  ديأتلا  دشحل 



بتكم  » اهجتنأ لا  (، 1936 ارولا ،» ضرملا  )»  Erbkrankو ( 1935 ةثارولا ،» )»  Das Erbe لثم مالفأ  تضرع  .حولا  لاملا  ةجرد  إ 
،Erbkrank «. حلاصلا و«غ  بيعملا »  » ئواسم حيضوتل  داللا  ءاجرأ  امنسلا   رود  ددعلا   ةلما  ضرع  تاعاق  ةّقرعلا ،»  تاساسلا 

لثم عــرأ  مت ع  ةصق  فارطأ  ةأرماو  شارف ؛ مهم  
ً

دقري  اهّوشم  فطو 
ً

اهرعشو ؛ اهيدب  ثعت  صع ال ت  راهنا  تاركس  ةأرما   ىرن 
ملف فاصوألا :  لما  يرآلا » دسجلا  ب« تحت  ةئامنس  دئاصق  تنا  ، Das Erbeو  Erbkrankل ةئلا  تاطقللا  لاقم  و  .ةمهب 

تالضعلا ةلوتفم  داسجأ  نوعّتمتي  نوقلأتم  ناش  رهظ  ناملألا ، يضالا  تح  يذلا  لاتشفر ،» يل   » ةجرخملل  Olympia ابملوأ » »
.علطتو دسح  قراخلا  لاطألا  و  روفنب -  بيعملا »  » قّدح  روهمجلا  نا  .يجلا  لاملل  ةعد  جذامنك  ةّضار  تانمت  نوضرعتس 

، ةيجويلا تامقعتلل  لسلا  لوبقلا  نم  ةلاح  دلوتل  ضُخمت  ةلودلا ، اهريدت  لا  نفلا ، لالخ  نم  ةّضحتلا  ةاعدلا  ةنيام  تحار  امنو 
ةلودلل ددج  نوناق  حمس  ماع 1933 ، مفون  .رعلا   هطتلا  دودح  عيسوت  لجأ  نم  ُّنطت  اهرود -  ةّنوناقلا -  تاّرحملا  ّلظت  ْنأ  نوزانلا  صرح 
غمرون ناوق   » تعس ماع 1935 ، رتأ  و  .ةّوقلا  يفحصلاو ) باّتلاو ، يساسلا ، ضراعملا  مهنب  نمو  « ) نطخلا مرجملا   » مقعتب

ةّسج تاقالع  ةماقإ  وأ  املألا  مدلا  يوذ  جاوزلا  نم  دوهيلا  عنم  قط  نع  يجلا  طالتخالا  ءاوتحا  إ  املألا » بعشلل  ةّثارولا  ةّحصلا  ةامحل 
تامداخ  » فظوت نم  دوهيلا  عنم  نوناق  نم  رعلا  فظنتلاو  فظنتلا  ب  طلخلا  برغأ ع  جذومن  نم  ام  امّرو  .يرآلا  سجلل  للس  ّيأ  عم 

.مهتويب ناملأ » 
ةسمخ وحن  نا  ماع 1934 ، لولح  .ةماخضلا  نم  هسفن  رْدَقلا  يرادإ ع  زاهج  ءاشإ  ءاوتحالا  جمارو  مقعتلا  نم  عساولا  قاطنلا  اذه  بلطت 
تالط لصفلل   لما  ماود  لمعت  ةيجلا )» ماحملا   » وأ « ) ةثارولا ةّحصلا  ماحم   » نم ناتئم  تناو  رهش ، ّل  نومَّقع  غلالا  نم  فالآ 
قيقحت مهسفنأ ع  مه  مهزجع  اوّحتو ع  دوهجلا ، كلتل  نامألا  نوييجويلا  َلله  نلطألا ، نم  رخآلا  بناجلا  عو  .مقعتلا  ّدض  فانئسالا 

تانثالثلا رخاوأ  ماحملا   كلت  ىدحإل  ةراب  تروبنفاد ،» زلراش   » ذمالت نم  رخآ  ذملت  وهو  درادوتس ،» بورثول   » ماقو .ةّلعافلا  ەذهب  تاءارجإ 
ةاتفو ءام ، ءامص  ةاتفو  وه ، بائتا  ةاصم  ةأرمال  ااضق  رظنت  ةمحملا  تنا  درادوتس  ةراز  ءانثأ  .ةّحارجلا  اهتءافك  هاجعإ  نع  اعم  بتكو 

، درادوتس تاظحالم  نم  .عالضألا  ةثالث  ةمج  و  سجلا -  ْثِم  هنأ  اضأ  ودي  ناو  ةّدوهي  نم  جّوزت  دق  نا  درقلا » هش  لجر  و« القع ، ةفلختم 
َّدملا ّل  مقعتب  ءاطإ  نود  اهمح  ةمحملا  تردصأ  كلذ ، نم  مغرلا  عو  .ضارعألا  كلت  نم  ّيأل  ةّثارولا  ةعبطلا  تاثإ  ّمت  فك  انل  حضّتي  ال 

.مهيلع

***
 

هعاسم دعصت  اِ   َّت  دق  رلته  نا  ماع 1935 ، اوب  .ەانالل   ةراثإ  وأ  نالعإ  نود  العف  ءاج  املا  لتقلا  مقعتلا إ  نم  قالزنالا 
لعفلا ةّدر  نم  اقلق  نا  هّنل  بيعملا - ؟ ةداإ  نم  يجلا  ضوحلا  ةقنتل  عأ  ةقط  ّيأف  محرلا -  لتقلا  مقعتلا إ  نم  يجلا  دعصتلا  ةصاخلا 

تءاج ّمث  .ةأرج  أ  زانلا  تلعج  تانثالثلا  رخاوأ  مقعتلا   جمانل  املألا  روهمجلا  بناج  نم  روقولا  ةدرالا  لعفلا  ةّدر  نأ  َدَْب  .ةّبعشلا 

«، دراهغ ، » امهلفط لتق  امهل  حمس  ل  رلتهل  سامتلا  رامشك » انيل  و« دراشر »  » نم ّل  مّدقت  ماعلا ، كلذ  فص  ماع 1939 .  ةصرفلا 
ةمدخ مدقت  نادنع -  نازان  امهو  نادلاولا -  دارأو  .ةهوشم  فارطأو  اففك  دلو  دق  ارهش ، دحأ ع  رمعلا  نم  غلالا  دراهغ ، نا  .ةمحرلا  اد 

.ةمألل يجلا  ثاملا  نم  امهلفط  ثاثتجا  امهتمأل 
لرا  » ةنواعمو .لافطألا  نم  ەغ  جمانلا إ  عيسوتل  اع  لقتنا  ّمث  رامشك » دراهغ   » لتق قفاو ع  دقف  هتصرف ، رلته  رعشسا  ذو 

لمشل دّدمت  اقاطن ، عسوأ  محر  لتق  جمانرب  ةرادإ  لجأ  نم  ةطخلا » ةقلخِلاو  ةثارولا  للعلل  لعلا  لجسلا   » رلته نَّشد  خشلا ، هبط  تنارب ،»
ةفَّطلملا ةراعلا  ااحضلا  فصو  العف   اوؤد  دق  نوزانلا  نا  ةداإلا ، تالمع  رتلو  .ايج  بيعملا »  » رباد عطق  فدهب  اهل ، ألا 

ُ
ةّم

افا سل  ايجويلا : ملع  قطنم  ادعصت   تلَّثم  نادألا  اهل  رّعشقت  لا  ةراعلا  كلت  ت 
ُ

.شاع نأ  ةريدج  تاويح غ  -  lebensunwertes Leben
.ائاهن ايج  كلذ ح  حبص  اذكه ، .احلا  ةلود  هطتل  مهتداإ  بج  ل  لقتسملا ؛ ةلود  ت 

ُ
رّهط بيعملا   مّقعت  ْنأ 

قلزنا اهدع ، .قهارملا  وصو إ 
ً

ةسالس  عّسوت  دق  نا  ماع 1939  متس  لولح  نل  ةثلاثلا ، نس  تحت  بيعملا »  » لافطألا لتقلا  أد 
مهنأ نومَصوو  ةلودلل ، عات  ءاطأ  د  ع  ق 

اَْ نوصحفُ  اوناف  مهغ -  نم  أ  دوهيلا  لافطألا  فدهُتساو  .ةمئاقلا  إ  نوحماجلا  ثادحألا 
ةزّهجم ف 

َّ
تصصُخو  .غلالا  لمشل  جمانلا  عّسوت  ماع 1939  رتأ  لولحو  .ةّجُح  ْوأ  ىدل  ناحألا  بلغأ  نومدعو ،  ايج ،» رم  »

Aktion مسا ةاهنلا  جمانلا   قلطُ ع  فوسو  .محرلا  لتقلا  جمانل  امسر  ارقم  لرب -  هساشتراجت »   » عراش مقر 4  ىوتسم -  عأ  ع 
.اهناونع انّمت  ، T4

ةلودلا دهعم  و« لالتلا ، دحأ  قوف  ةعلقلا  هش  شسم  راماداه ،»  » تنا اطاش  اهأ  نمو ب  .داللا  ءاجرأ  ّش  ةداإلا   زارم  تدُش 
ةئيهت تدعأ  املا ، كلت  ءاق  .هناوج   نم  بنج  ّل  ذفاونلا   نم  ّفص  ةّكسع ، ةماح  هش  بوطلا  نم  بم  وهو  غندنارب ،» ەافرلل  

قدأ طلا  ثحلاو  ملعلا  ةلاه  ع  ظافحلا  ىرج  دقو  .نولا  دسأ  لوأ  زاغ  توملا  ّح  ااحضلا  قنخُ  ثح  ةموتكم  تاعاق  لخاد  فرغ 
ةداإلا  زارم  نوبلجُ إ  محرلا  لتقلا  ااحض  نا  .ةّماعلا  لاخ  مظعأو ع  رثأ أ  قيقحت  لجأ  نم  ةّمارد  ةروص  تا 

ّ
تذخ ام  اثكو  لصافتلا ،

تمقأ زاغلا ، فرغل  ةرواجم  تارجح  .ءاضب و  فطاعم    SS ةناملألا ةخنلا  تاوق  نم  طاض  ةقفرب  ةداع  رئاتس ، ةدوزم  ذفاون  تاذ  تالفاح 



اهتجسأ ظافحلل ع  محرلا  لتقلا  دع  ثثجلا  حــــ  ءاطألا  عيطتس  ثح  لئاوسلا ، عمجل  ةقمع  رراجم  ةطاحم  تنمسإلا ، نم  ةلجترم  ةَّأ 
.ملعلا لقتسمل  ةّمهألا  ةغلا  تنا  شاعت » ْنأ  ةريدج  «غ  لا تاويحلا  نأ  ودي  .ةّلقتسم  ةيج  تاسارد  لجأ  نم  اهخاخمأو 

نولَّحرُي ّمث  وأ ،
ً

ةلجترم  زاجتحا  قفارم  الاغ إ  نولقنُي  رملا  نا  قئال ، وحن  اوزجتحاو ع  اوجلوع  مهلافطأ  وأ  مهءاآ  نأ  ألا 
ُ

ةنأمطلو 
بع اهضع  ةافولل -  ةقّرفتم  ااسأ  ركذت  ةروزملا ، ةافولا  تاداهش  نم  فالآلا  تردصأ  محرلا ، لتقلا  دع  .مهمادعإل  غندنارب  وأ  راماداه »  » ا إ

«. اهتفش روثب ع  ةجن ل« تفوت  اهنإ  أل 
ُ

اهت لقو  ماع 1939 ، تمدعأ  اصف ، بائتا  نم  اعت  تنا  لا  وار ،» يرام   » ةدلاو .ةظوحلم  ةقط 
مقعت ةلمع  فلأ  ةئمعرأ  وحن  مقعتلا » نوناق   » زجنأو .لفطو  ةأرماو  لجر  نويلم  عــر  نم  برق  ام  مدعأ  دق   Aktion T4 نا ماع 1941 ، لولح 

اع 1933 و1943. يراجإ ب 
***

 

ىسا  يذلا  ّلا » ةهافت   » نع اقحال  بتكت  فوس  ةّزانلل ، ةعشلا  عئاظفلا  ثو 
َّ

تق لا  ثأتلا  ةعساو  ةفاقثلا  ةدقانلا  تنرآ ،» هنح  »
« ةّجغلا  » وأ ةّدوهيلا »  » ةمِس نأ  ضافا  نا  جذاسلا .» لا   » نا ودي ، امف  هسفن ، رْدَقلا  لغلغت  ام  نل  .يزانلا  ةقح  ناّإ  ةّناملألا  ةفاقثلا 

ةعزن لطعت  نل  ةئانثسا -  ةقط  تاعانقلا  قنع   َّ بلطتي  يجلا ، هطتلل  ةلاق  ث 
َ

َّم نمو  ةثارولا ، لقتتو ع  تاموسومورلا ، ةلومحم ع 
ءاملعو سفن ، ءاملعو  بطلا ، لاجم  ثحاو   تانيج ، ءاملع  ءاملعلا - »  » نم ةلما  رداوك  نأ  ةققحلا  .ةفاقثلا  مساحلا   بهذملا  نا  ّكشلا 

ناونع ةتفاهتم  ةحورطأ  .ايجويلا   جمال  لعلا  قطنملا  زعت  لجأ  نم  ةّمداأ  تاسارد  نم  ەوفرع  ام  ّل  ةجهبب  اوُؤَيقت  غلو -  اجولوونأ ،
باصعلا نأ  لاثملا ، لس  ع  لرب ،» ملهلف   قلا  دهعم  ب« ذاتسأ  وهو  روشف ،» نوف  رامتوأ   » عفد دوهيلل ،» ةّقرعلا  اجولويبلا  »

اع تارم ب  عبس  رادقم  تعفترا  دق  دوهيلا  ىدل  راحتنالا  تالّدعم  نأ  روشف  ظحال  حف  .دوهيلا  ةلّصأتملا   ةيجلا  تامسلا  نم  اتسهلاو 
: ههاجت ةّباصعلا  مهلعف  ةّدر  امنو  اوروأ  دوهيلل   هنملا  داهطضالا  سل  كلذ  ءارو  نمالا  بسلا  نأ  شهدم ، وحن  ع  صلخ ، 1849 و1907 ،

ةعماج تحنم  ماع 1936 ، راخلا .»  مهفرظ  ّغت   اذكهل  ةقطلا  كلتب  نوبيجتسس  ةّباصعلاو  ةّتاكسلا  لويملا  ووذ  صاخشألا  مهدحو  »
« ةقرعلا اجولوفروملا  ةقلعتملا ب« هتظن  باش ع  ّط  ثحال  ةاروتكدلا  ةجرد  لاومألا ، نم  ثلا  اهيلع  قدغ  رلته  نا  ةسّسؤم  و  خنويم ،

بقل هلع  قلطُ  حبصأ  يذلا  هلغنم ،» فزوي   » مجن دعصس  ام  ناعو  .ايج  ثَّروو  اقرع  دّدحتي  ّكفلا  حــــ  نأ  تاثإل  ةلواحم  يلا -  ّكفلل 
«. توملا كالم   » بقل ءانجسلا  هراجت ع  هتحنم  ثح  ةّزانلا ، ثاحألا  ملاع  مظعألا   ّالضلا  حبصل  ي ،» تانيج  مِلاع  »

، مصلا ةداإ  لءاضتت  فوس  اهتعاش ، عو  .ارط  مظعأ  قتسم  بارخل  ةئطوت  درجم  ايج » رملا   » هطتل يزانلا  جمانلا  نا  ةاهنلا ،  
زاغلا فرغو  تاركسعملا  يدوهي   يالم  ةّتس  ةداإ  ةمداقلا -  ةيهرلا  لاوهألا  مامأ  اثك  لوقعلا  فاعضو  قاعملاو ، ناجرعلاو ، علاو ، ملاو ،

، فقثملاو يلثملا ، نم  فورعم  ددعو غ  يدنلوبلاو ، تيفوسلا  نطاوملا  نم  يالم  ةّدع  ةداإ  رجغلا ؛ نم  فلأ  ئم  ةداإ  تسوكولوهلا ؛ ءانثأ 
ةلا لافطأ  ةضور  ف  جضنلا ؛ لما  ەدّسجت  نع  حولا  سُّرمتلا  كلذ  لصف  انيلع  لحتس  نل  .يساسلا  ضراعملاو  نانفلاو ، باّتلاو ،

: هجو بسلو  -  gene ج »  » ةمل عم  اهرذج  كش    genocide ةّعامج » ةداإ   » ةمل .مهتفرحل  ءاجهلا  فورح  نوزانلا  ملعت  ەذه  ةيجويلا 
نا .ةّقرعلا  ةداإلل  ةغل  ةّيجلا إ  ةقرفتلا  ةغل  اولّوح  دقل  .اهيلع  ظافحلاو  اهرتو ، مهتدنجأ ، قالطإل  تانيجلا  ملع  تادرفم  نوزانلا  مدختسا  دقل 
نع ةّناسإلا  ةفصلا  عل  ءامحإ  ةاثم  انلثم )» فّتلا  وأ  كفتلا  نوعطتس  ال   )» ادسج قاعملاو  يلقعلا  رملا  نع  ةّناسإلا  ةفصلا  عن 

، ةّهلا عم  ةطاسلا  ەذهب  تانيجلا  تطلُخ  ْنأ  ّطق ، ثخلا  اذهب  ثدح  ملو  ّطق ، خــــراتلا  قبس   مل  انلثم .)» نوفّتي  الو  نوركف  ال   )» دوهيلا
: اثك لوادتُي  حــــت  كلت   ةغوارملا  ّلا  ةسم  املألا ، وهاللا  رلومن ،» نترام   » صّخل دقو  .ةداإلا  عم  فعضلاو  فعضلا ، عم  ةّهلاو 

 - وص عفرأ  ملو  ياشالل ، وأ 
ً

اوؤاج 
.ااشا نأ  مل  نأل 

 - وص عفرأ  ملو  يلامعلا ، يباقنلل  اوؤاج  مث 
.الامع اباقن  نأ  مل  نأل 

 - وص عفرأ  ملو  دوهيلل ، اوؤاج  ّمث 
.ادوهي نأ  مل  نأل 

.جأ نم  هتوص  عفل  دحأ  َّقبي  ملو  اوؤاج  -  مث 
***

 

يولت ىرخأ  ةق  ةّوروأ  ةلود  تنا  تانثالثلا ، ةلودلا   ةاعرب  ةداو  مقعت  جمانرب  معدتل  ةثارولا  ةغل   َّ نوملعتي  نوزانلا  نا  امف 
داحتالا امأ   .رعلا  هطتلل  ةادأ  تانيجلا  ملع  نوزانلا  ّبت  دقل  .امامت  ةضقانم  ةقط  ْنو  ةساسلا -  اهتدنجأ  رتل  تانيجلاو  ةثارولا  قطنم 

 - صخش ّل  ء -  ّل  ةعبطلا ، .قالطإلا   ٍّارو ع  ةثارولا  ء   نم  ام  هنأ  ةركف  نوراس  نوفّقثمو  ءاملع  حط  دقف  تانثالثلا ، ييفوسلا  
، حمالملا ّصخ  ء  نم  ام  رمألا ، ةققح  امنب ،  ةّدرفلا ، تافالتخالا  تاث  دأتلل ع  ةزاوجروبلا  هتعخا  اا  الإ  تانيجلا  تسل  .يغتلل  لاق 

نم امنو  يجلا ، باختنالا  ثدح ع  نل  كلذف  هطت ، ةجاح إ  ةلودلا  تنا  اذإ  .وحملا  عتس ع  رئاصملا  الو  تاراتخالا ، الو  تاّهلا ، الو 



.تانيجلا ال  لوقعلا -  وه  هفظنت  بج  ام  .ةقاسلا  تاوذلا  وحمو  دارفألا  ّل  ةت  ةداعإ  لالخ 
، تانلا ملع  ثحا   معز  ماع 1928 ، ف  .ِّدلا  ملعلا  مادختسا  اهزعتو  ةتيفوسلا  ئداملا  معدت  ىرج  زانلا ، عم  لاحلا  امو 

ةقط فشا  هنأ  يفحصلا -  دحأ  فصو  َقفَو  نانسألا ،» ملأ  اساسحإ  ءرملا  ع   » نا وكنسل - » مفورت   » همسا هجولا ، رِّجحتم  تّمم ،
وه ام  وكنسل ، ماق  ابس ، ةدع   ةعرزم  اهارجأ   لا  براجتلا  .اههيجوت   ةداعو  تاتانلاو  تاناويحلا  ةثارولا   تاثأتلا  مشهت » ل«
نأ اقحال  ّبي  فوس   ) دئادشلل ةّثارو  ةمواقم  بسكت  تالالسلا  لعج  ام  طحقلاو  ةدولا  نم  ةّداح  تاجومل  حمقلا  تالالس  ضعتب  ضفم ،
معز ةمدصلا ،» جالعلا   » اذهب حمقلا  تالالس  ةجلاعم  قط  نع  ةّملعلا .) عاونألا  أوسأ  نم  براجت  ةمئاق ع  وأ  ةحا  ةفئاز  اّمإ  وكنسل  معازم 

.فصلا بوبحلا   نم  لصاحم أ  جتتو  عيلا  ةّيح   لش أ  رهزت  تاتانلا  لعج  هتردق ع  وكنسل 
ةلاق ةمادتسم ، تايغت  جتي  ْنأ  نكم  طحقلا ال  وأ  ةدولل  حمقلا  ضعتف  .تانيجلا  ملع  عم  حضو  ّل  ضراعتي  ةمدصلا » جالعلا   » نا
يغت سرغ  لجأ  نم  .ةفارز  جتي  ْنأ  ظلا  قنع  ّدشل  وأ  ءابلا ، نافلا  نم  ةلالس  جتي  نأ  نافلا  لويذل  لسلسملا  بلل  نكم  اّمم  أ  ثروتلل ،

وأ بطلا  باختنالا  مدختس  ّمث  رلوم ،) وأ  ناغروم  ةقط  ع   ) ةدولل ةمواقملا  تانيجلا  ةرفط ع  ثدحُ  ْنأ  وكنسل  نا ع  تاتانلا ، اذهك  
يدو لدنِم  ةقط  ع   ) ةرفطلا تبتل  اضع  اهضع  عم  ةرفاطلا  تالالسلا  نجهي  ّمث  نوراد ،) ةقط  ع   ) ةرفاطلا تالالسلا  لزعل  انطصالا 

.ةّثارولا اهتافص  رَّوح  ث 
َ

َّم نمو  طقف ، انملا  لدعتلاو  ضعتلا  تاتانلا ع  ةت » داعأ   » هنأ تيفوسلا  ەءاسؤرو  هسفن  عنقأ  وكنسل  نل  زف .)
ةّثارولا ةكرلا  «. » تحمو نّفعتم  يزاوجرب   » ملع معدل  تانيجلا » ءاملع  هعخا   » ء جلا  نأ  عفدو  .اهساسأ  نم  تانيجلا  ةركف  اناج  حط  دقل 
حيضوت نم  دوقع  دع  ارو -  ُّغت  ةام إ  لّوحتي  يذلا  فّكتلا  لوح  كرامال -  ةركفل  ةلذتبم  ةغاص  ةداعإ  تنا  اتاذ .» رثاتت  ام  ةدام  نمت   ال 

.ةَّكرامالل ةموهفملا  ءاطخألل  تانيجلا  ءاملع 
ضرأ لئاه   رادقم  ارزلا  جاتنإلا  ةدال  ةددج  ةقط  ت 

َ
دِع تنا  ذإ  وكنسل ، ةّظن  ييفوسلا  اسلا  زاهجلا  قنتعا  ام  ناعو 

ءاتشلا مساوم  قأ  كلذ  ام   فورظ ، ّيأ  تحت  ومنت  نأ  لصاحملا  نامب  زرألاو ، حمقلا  ةت » ةداعإ   » قط نع  ةعاجملا : ةفاح  حجرأتت ع 
جالعلا ع  اهبردت » ةداعإ  و« تانيجلا  مشهت »  » ةركف هقافرو  لاتس  دجو  امّر ، ةّمهألا ، نم  هسفن  رْدَقلا  ع  .افافج  فصلا  لوصف  أو 

ييفوسلا بزحلا  لاّمع  نا  خانملاو ، ةلا  ع  اهتيدامتعا  اهنع  عيل  تاتانلا  بردت  دع  وكنسل  نا  امنبف  .اجولويدأ  ةضرُم  ةمدصلا 
مدع اونمآ  نيذلا  نوزانلا -  أجل  دقل  .ةّدام  علسو  فئاز  ةخسارلا ع و  مهتيدامتعا  مهنع  اوعيل  يساسلا ، ضراعملا  ةت  نودع  مهرود 

اقلطم انامإ  اونمآ  نيذلا  تيفوسلا -  اّمأ  .ةناسلا  مهتيكرت  يغت  لجأ  نم  ايجويلا  إ  يدوهي - )» يدوهيلا   )» قالطإلا يجلا ع  روفطلا  ةنامإ 
.ادار وحن  ماع ع  حلاص  قيقحت  ث 

ُ
َّم تاقورفلا ، ّل  ثاثتجا  مهنامب  ناف  صخش - )» ّل  وه  صخش  يأ   )» ةيجلا ةجملا  ةداعإ  ةنامب 

ةّصاخلا ةّلومشلا  هتّيعاطقإ  خَّسرو  تانيجلا ،» ملعل  ييفوسلا  داحتالا  دهعم   » ريدم بصنم  زاحو  ماع 1940 ، هدقتنم ،  وكنسل  حاطأ 
 - ورادلا روطتلا  وأ  دنملا  تانيجلا  ملع  داقتعا  ّيأ  ةّصاخو  هتاّظنل -  ةّملعلا  ةضراعملا  لاشأ  نم  لش  ّيأ  نا  .ةّتيفوسلا  اجولويبلا  ع 

املثم  ) وكنسل رافأ  ع  مهبردت » ةداعإ   » لجأ نم  ةرخسلا ] تاركسعم  « ] تاغالوغ » لا نولَسرُي إ  ءاملعلا  نا  .ييفوسلا  داحتالا  انوناق   امَّرجم 
« فولفاف يالوكن   » ق ع

ُ
ض ماع 1940 ، سطسغأ  مهئارآ .)  يغتب  ضراعملا  ةذتاسألا  عنق  نأ  ةمدصلا » جالعلا  نكم ل« حمقلا ، عم  ثدح 

تانيجلا بعالتلا  نأ  عفدو  أرجت  فولفاف  نا   ) اجولويبلا ةزاوجلا »   » هئارآل جــــولا  تا 
ّ

هماه دع  ةعمسلا  س  فوتاراس »  » نجس لسرأو إ 
دجتل ةّسامح  ةلمح  وكنسل  راصنأ  نّشد  نوجسلا ، نوحزري  ن  تانيجلا  ءاملع  نم  ەغو  فولفاف  نا  امنو  لحتسم .) رمأ  ةطاسلا  ەذهب 

ةعطق إ 
ّ
نآلا  دعأ  مل   » .ةذغتلا ءوسو  كاهنإلا  هتباصإ  دع  نجسلا  شسم  فولفاف إ  ن 

ُ
لق ماع 1943 ، رياني  .ملعلا   ةفص  نم  تانيجلا  ملع 

.عيباسأ ةعضب  اهدع  وتو  هناّجسل ، هسفن  فصو  اذكه  ثورلا ،» نم 
مغرلا عف  .ةلهذم  تنا  تكرحلا  هشلا ب  هجوأ  نأ  َدَْب  ةثارولا -  نع  ضقانتلا  يددش  نرّوصت  ناموقت ع  ةَّووكنسللاو  ةزانلا  تنا 

نم ةثارو  ةظن  تلغُتسا  تلاحلا ، ةكنسللاو :  ةزانلا  عمج ب  كشم  طخ  ةَّمث 
َ

نا  اهتوا ، ةقوبسم   تنا غ  ةّزانلا  ئدام  نأ  نم 
نوزانلاف رهبم -  وحن  تضقانتم ع  ةثارولا  اتّظن  تنا  امّر  .ةّساس  ةدنجأ  ةمدخل  ةركفلا  كلت   ُّ ىرج  َّمث  ةّلا ، ةّهلا  نع  ةركف  بكرت  لجأ 

ةّزانلا لّخت  بعص  مّدقتلاو : ةلودلل  ةّروحم  تنا  ةثارولاو  تانيجلا  ةغل  ّنل  اهتنورم -  سووهم  تيفوسلا  نا  امف  ةّهلا  تاب  سووهم  اونا 
هش تلاحلا ، اغتسم ،  نك  ملو  .اهوحم  ةلمالا ع  ةردقلا  نامإلا  نود  ةّتيفوس  ةلود  رّوصت  بعص  ام  ق 

َ
رْد ت 

ُ
م ةثاروب ال  نامإلا  نود 

ةطلس تاموظنم  زعتو  رت  ىرج  ةثارولاو ، تانيجلا  ةغل  ءالسالا ع  قط  نعو  .ةلودلا  نم  ةموعدم  هطت »  » تالآ معد  لجأ  نم  ادمع  ملعلا 
رافألا رطخأ  دحأ  حبصأو  ةّق ، ةّفاقثو  ةّساس  ةادأ  العف  زرب  دق  ەدوجو -  ناركن  وأ  جلا -  نا  نعلا ، نرقلا  فصتنم  لولح  .ةلماتم  ةلودو 

.خــــراتلا  
***

 

ملع ةّققح   تاماهسإ  ّيأ  نوزانلا  تانيجلا  ءاملع  مَّدق  لهف  .ةلاثح  املع  جتت  ةّلومشلا  مظنلاو  .ةّلومشلا  مظنلا  معد  ةلاثحلا  ملعلا 
؟ تانيجلا

اهوخسم ام  ناع  داتعملا ، مهنأ ، ولو  مئاوتلا - » ةسارد   » رطتب ةّزانلا  ءاملع  ماق  ٌّهنم : لّوألا  .ناماهسإ  زي  ءاثغلا ، نم  مارلا  اذه  طسو 



ةراع نوتلاغ  تحن  ْنأ  دعف  .ع  عساتلا  نرقلا  تايعس  نوتلاغ »  سسارف   » لامعأ وأ  
ً

ترهظ  دق  مئاوتلا  تاسارد  تنا  .ةعش  ةروص  إ 
لوط ّعم -  حملم  نا  اذإ  ام  دّدح  ْنأ  ءرملل  نكم  فك  .ىرخألا  نع  امهادحإ  ثأت  ّم  ْنأ  مِلاعلل  نكم  فك  لءاس  ةئشتلا ،» لاقم  ةعبطلا   »

؟ ةئبلاو ةثارولا  ةلدج  ّكف  ءرملل  نكم  فك  ةئشتلا ؟ مأ  ةعبطلل  اجاتن  ثم - 
ً

ءاذلا  وأ  ةماقلا 
امهنب ةهوج  تاهباش  يأ  نإف  ركف ، اذكه  ةقاطتم ، ةّيج  ةّدام  نورطاشي  مئاوتلا  نا  اذإف  .ةّعبط  ةجت  لمحتلا ع  نوتلاغ  حقا 
هشلا هجوأ  ةلاقمو  ةنراقمو  مئاوتلا ، ةسارد  قط  نع  تانيجلا  ملاع  عيطتس  .ةئبلل  ةجن  تافالتخا  ّيأ  حبصت  امنب  تانيجلا ، ت إ 

ُ
ىزع ْنأ  نكم 

.ةمهملا تافصلا  ةئشتلاو   ةعبطلا  نم  ّلل  ةددحملا  تاماهسإلا  ددحت  فالتخالاو ،
مهو ةّخألا ، مئاوتلاو  ايج ، قاطتم  العف  مهو  ةقاطتملا ، مئاوتلا  ّم ب  مل  اسأ : بع  ءانثسا  حيحصلا -  بردلا  نوتلاغ ع  راس 

نامأوتلا امنب  لثامتم ، مونيج  امهل  نامأوت  جتي  ث 
ُ

َّم ةّصخم ، ةدحاو  ةضب  ماسقنا  نم  نشي  ناقاطتملا  نامأوتلا   ) ةّيجلا ةحانلا  نم  ءاقشأ  دّرجم 
ةركملا مئاوتلا  تاسارد  تنا  بسلا ، اذهل  لثامتم .) غ  مونيج  نامأوت  جتي  َّمث  نم ، ناويح  تضبل  نمام  حيقلت  نم  نشي  ناخألا 

، يزانلا عم  فطاعتملا  املألا  ايجويلا  مِلاع  مس ،» رنف  نامره   » حقا ماع 1924 ، .ةمساح   جئاتن غ  ىّدأ إ  اّمم  كاترالا ، اذهب  ةشَّوشم 

.
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ةخألا مئاوتلاو  ةقاطتملا  مئاوتلا  نقتملا ب  لصفلا  قط  نع  نوتلاغ  حقم  ترّوط  مئاوت  ةسارد 
، ل نأشو  .رعلا  فظنتلل  ةسامح  ألا  نكملا  راصنألا  نم  دحاوو  ل  ةذمالت  دحأ  ةّدلجلا ، ضارمألا  بط  سرد  يذلا  مس ، نا 

نأ تاثإ  َتعطتسا  ْنإ  إ 
ّ
عأ  لجر  مقعت  رت  كنكم  ال  ةثارولا : تاثإ  وأ 

ً
ءاملعلا  عاطتسا  اذإ  الإ  ەرت  نكم  يجلا ال  فظنتلا  نأ  مس  كردأ 

، ةدّقعملا تامسلل  ةسلا  ْنل  .ةثارولا  تاثإل  مئاوت  تاساردل  ءرملا  جاتح  ال  ةحضاو : ةلأسملا  الفومهلا ، لثم  تامسل  ةسلا  .ثوروم  كلذ  ەامع 
مئاوتلا ةنراقم  مس  حقا  ةئبلاو ، ةثارولا  تاثأت  كاشالا ب  ّكفل  .ساق  ام ال  ادقعت  ارمأ أ  ةثارولا  تاثإ  حبص  قعلا ، ضرملا  وأ  ءاذلا  لثم 

نيذلا مئاوتلا  ةس  قفاوت إ  حلطصم  شو  . concordance قفاوتلا ةجرد  وه  ةثارولل  اسألا  راتخالا  نوك  فوس  .ةقاطتملا  مئاوتلا  ةخألا 
نم ةئملا  هف 50  نوكش  اونا  اذإ  قفاوتلا 1 . ةجرد  نوكت  تارملا ، نم  ةئملا  ةئم  علا  نول  نوكش   مئاوتلا  نا  اذإ  .ةكشم  ةّصاخ  نولتم 

قفاوت ةجرد  كلتمت  ةقاطتملا  مئاوتلا  نأ  ّبت  اذإ  اذكه ، .ام  ةفص  تانيجلا ع  رثأ  حّضوي  بسانم  ساقم  قفاوتلا  قفاوتلا 0.5 . ةجرد  نوكت  تارملا ،
اذه روذج  ةلاحإ  نامإلا  حبص  ةللق ، قفاوت  ةجرد  ت 

ُ
رهظ ةلثامتم -  ةئب  اعم   تأشو  تدلُو  لا  ةّخألا -  مئاوتلا  امنب  ثم ،

ً
ماصفلل ، ةبك 

.تانيجلا ةقث إ  ّل  ضرملا 
كلتل ةسامح  ألا  صنلا  نا  .ةمساحلا  براجتلا  نم  دملل  مزاللا  دوقولا  ةركملا ، تاساردلا  كلت  فو 

َّ
تر زانلا ، تانيجلا  ءاملعل  ةسلا 

نا ضبألا ، هفطعم  م  
ً

يذلا ، ةخنلا ، تاوق  طاض   إ  ّمث  ببط  إ  لَّوحت  يذلا  اجولوونألا  ملاع  هلغنم - » فزوي   » وه براجتلا 
، ٍّرَم وحن  طلا ع  ثحلاو  تانيجلا  ملع  امتهم  نا  يذلا  هلغنم ، رت 

ّ
وانيكرب .» و« يفشوأ »  » لاقتعالا  تاركسعم  نكس  حبش  هشأ 

نم فلأ  نم  ضّرعت أ  اع 1943 و1945 ، .مئاوتلا ب  ةّشحولا ع  براجتلا  نم  ةلسلسل  نانعلا  قلطأ  ثح  يفشوأ ،»  » ءاطأ  سئر  حبصل 

نم مهداطصا  قط  نع  هتاسارد  لجأل  مئاوت  بلج  روشف ،» نوف  رامتوأ  ، » لرب ەدشرم   نم  ضحتب  هلغنم ، نا  . 
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هلغنم براجتل  مئاوتلا 
وأ نوجرخ )» مئاوتلا  )»  Zwillinge heraus ركسعملا : ءالزن  تاراذ  اقحال   ت 

ُ
رفح فوس  ةراع  خ  وهو  نيدفاولا  ركسعملا  ءانجس  فوفص 

«(. نومّدقتي مئاوتلا  )»  Zwillinge heraustreten
هدعاسمو هلغنمل  َبارق  ماظتنا  اومَّدقل  ةلصفنم ، نام  مهنيكس   يرجو  ةمم ، موشوب  مئاوتلا  مَسوي  فوفصلا ، نم  مهعانا  دع 

نومدعُ اونا  نيذلا  مئاوتلا ، غ  مهنارقأ  نم  ركسعملا  نم  ةاجنلل  أ  ةصرف  براجتلل ، تاعوضوم  مهفصوب  مئاوتلا ، لافطألا  عّتمت  ةقرافملل ، )
ءزج  نم  ام  : » مئاوتلا دحأ  ركذتو  .ومنلا  ةيجلا ع  تاثأتلا  ةنراقمل  ةنامسجلا  مهئاضعأ  ساق  سمغني   هلغنم  نا  ةداتعا .) ةقط أ 

ءاضعألا ماجحأ  ةنراقمل  مهداسجا  تحُِّو  زاغلا  نورخآ  مئاوت  ق 
ُ

لت اارع .» امئادو  اعم -  سلجن  امئاد  اّنك  .ةنراقملاو  ساقلل  ضّرعتي  مل  مسجلا 
نا .رِّدخم  نود  تاحارج  وأ  فارطأ ، وأ ب  قباطتم ، ٍمَد غ  لقنل  ضعلا  ضِّرُعو  .ةام  بلقلا  مروفورول   ةنقح  نورخآ  ق 

ُ
لت امنب  .ةلخادلا 

مئاوتلا نم  ناجوز  طُخ  صاخ ، وحن  عش ع  لاثم  .ةتكلا و  ىودعلل  لاعفألا  دودر  ةيجلا   تاتوافتلا  ددحتل  سوفتلا  نونقحُ  مئاوتلا 
ناع َّمث  انغرغلا ، ةحارجلا  عضوم  بصأ  .ةقاعإلا  حّحصت  ْنأ  نكم  يرقفلا  دومعلا  ةكراشم  تنا  اذإ  ام  ددحتل  ةدح -  هل  امهدحأ  اعم -  احارج 

.نامأوتلا ق 
َ
ام 

جتُي مل  براجتلل ، ااحضلا  تائم  ضَّرع  ْنأ  دعف  .نوك  ام  رقفأ  نم  هلغنم  زجنمل  ةّملعلا  ةمقلا  تنا  ةَّعدلا ، ةّملعلا  ةقلا  نم  مغرلا  ع 
تاظحالملا صّحفتي  نا  امنب  ثحالا ، دحأ  قلع  دقو  .ةظحالملا  ةريدج  جئاتن  نودو  اوحلا  نم  للق  دّوزم  تاطخشلا ، نم  سارك  نم  أ 

تزجنأ  لا  ةركملا  تارّوطتلا  مجح  نا  اأ  ةققحلا ، دجلا .» لمحم  اهذخأ ع  ْنأ  مِلاع  يأل  نكم  ال  : » ئاق
ً

يفشوأ »  » فحتم ةكفملا  
جاتح فوس  ملاعلا  نأ  ةجردل  ةهارلا ، لاحوأ  هل   ثحملا  تقرغأ  ٍةعش  ٍةمصوب  هلغنم  براجت  اهتمصو  دقف  اناملأ ، مئاوتلا   تاسارد  لاجم 

.دجلا لمحم  اهذخأل ع  دوع  ْنأ  لق  دوقع  إ 
***

 

محلا  ةَّدس  رلته  ءالتعا  عمو  تانثالثلا ، فصتنم  لولح  .اقالطإ  اماهسإ  نوك  ْنأ  ه  دصقُ  نك  مل  تانيجلا  ملع  زانلل   اثلا  ماهسإلا 



نرقلا لئاوأ  ملعلا   تدَّس  دق  اناملأ  تنا  .داللا  ترداغو  ةزانلا ، ةساسلا  ةدنجألل  دعاصتملا  رطخلا  ءاملعلا  نم  عمج  ترعشسا  اناملأ ،
ءافلا لن   ةزئاج  ةئم  ب  نم  .ةجولويبلا  ءاملاو  اجولويسفلاو ، ةوونلا ، ءاملاو  ملا ، انامو  ةرذلا ، ءافلا  ةقتوب  تنا  نعلا :

لصو امدنع  طقف .) اتس  نامألاو  ةع ؛ امث  نويناطلا  لان   ) ةزئاج ثالثو  اثالث  ناملأ  ءاملع  دصح  اع 1901 و1932 ، بطلاو ب  ءاملاو 
قلا دهعم   » تاروُّبس تالداعم ع  بتك  نياتشيأ  نا  .ملاعلا  ةملعلا   لوقعلا  زربأل  انطوم  ةنيدملا  تنا  ماع 1932 ، لرب  إ  رلوم » نامره  »

حتف سك » ساه   » ةجولويبلا ءاملا  ملاعو  ةّرذلا ، نود  تائجلا  نم  اهتانّوكم  مهفل  تارذلا  ِّك  ناه » وتوأ   » املاو ءافلل ،» ملهلف 
.ةئاملا انعلا  نم  اهتانّوكم  دّدحل  االخلا 

مهعقاوم نع  دوهيلا  ةذتاسألا  ءالجإ  ةتغ  ىرج  ماع 1933 ، لبأ  .ةناملألا ف  ةملعلا  ةسسؤملا  ةّروف   ةرعشق  لسرأ  ةزانلا  دوعص  َّنل 

دحأ روضحل  نياتشيأ  رداغ  .ةنجأ  نادل  إ  دوهيلا  ءاملعلا  نم  فالآلا  رجاه  اشو ، ارطخ  اورعشسا  ذو  .ةلودلا  نم  ةلومملا  تاعماجلا   
ملاعو ش » تسريإ   » ةجولويبلا ءاملا  مِلاع  لعف  ام  هسفن ، ماعلا  سك   برهو  .ةدوعلا  هضفر  امكح   ناو  ماع 1933  تارمتؤملا 

لثم دوهيلا ، غ  نم  ضعلل  ةسلا  ماع 1937 . جدمك  ةعماج  إ  افلا ، سوب ،» سام   » لقتناو غبدلف .» ملهلف   » اجولويسفلا
اولقتناو زامشالا  با  نم  نوثلا  لاقتسا  .اقالخأ  لوبقم  فقوملا غ  نا  كولد ،» سام   » ةوونلا ءاملا  مِلاعو  رغندو » فرإ  [ » افلا ]

عمجلل ب رخآ  سم  نا   يذلا  ييفوسلا ، تالا 
ّ

داح لرب إ  رداغ  ىرخأ -  ةفئاز  اتوي  دع  طاحب  رعش  يذلا  رلوم -  نامره  .ةنجأ  نادل  إ 
ادر ع بهرلا  تمصلا  اوملا  ناملألا  ءاملع  نم  اثك  نأ  افورعم  نكلف  يزانلا ، دوعصل  ءاملعلا  لعف  ةّدر  سفت  ءاس  ل ال   ) .ةاشالاو ملعلا 

نوهوم ناملأ ]  ] لاجر  » هصقني مل  نل  املألا » ملعلل  ةدعلا  قافآلا  رلته  دسفأ  امّر  : » لوق ماع 1945  لوروأ » جروج   » بتك دقو  .ةزانلا 

«(. ةّوونلا ةلنقلاو  ةّخوراصلا ، تافوذقملاو  ةثافنلا ، تارئاطلاو  ةّقلختلا ، تولا  لبق  نم  ءاشأ  ةرولا ع  ثاحألا  ءارجإل 
نيدام امنو ب  طقف ، نادللا  سل ب  لاقتنالا  ءاملعلل  اناملأ  نم  بلا » جورخلا   » حمس دقف  تانيجلا ، ملعل  دئاوف  اناملأ  بئاصم  تنا 

ّمتهم ع ةرذلا  ءاف  ءاملع  نا  .ةددج  تالشم  مههانا إ  لحتل  ةصرفلا  كلذك  اودجو  ةددج ، نادل  مهسفنأ   اودجو  ذو  .اضأ  ملعلا 
ةاحلا صلقت  اوعس إ  ةّساسألا ، اهتادحو  ةداملا إ  اوصلق  ْنأ  دعف  .لعلا  ثحلل  ةقورطملا  ضرألا غ  لّثمت  تنا  ذإ  اجولويبلا ، صاخ  هجو 
تالآو ةئزجتلل ، ةلاق  غ  تائج  ع  روثعلل  ّلت  ال  لا  ةغرلا  كلت  ةّرذلا -  ءافلا  حور  يسس  ام  ناعو  .ةهباشم  ةّدام  تادحو  إ 
دوقعل دّدت  حورلا  ەذه  ءادصأ  ّلظت  فوسلو  .ةددج  ةلئسأو  ةددج  قئارط  ەاجتا  ملعلا  عفدتو  اجولويبلا  رامضم  ةجهنم -   تاسفتو  ةّمومع ،

، ىوقلاو تائجلا ، ع  ةّئافو -  ةّئامك  تاقلطنم  نم  ةّحلا  تانئالا  مهف  اولواح  اجولويبلا ، إ  يئاملاو  يئافلا  حنج  عمف  ةلات :
.اهطئارخ مسر  ةداعإ  نم  ةددجلا  ةراقلا  نورجاهملا إ  ءالؤه  نكمتي  فوس  تقولا ، رورمو  .لاعفألا  دودرو  لاعفألاو ، بالاو ،

، تاموسومورلا اهعقاوم ع  ددحت  حجن   دق  ناغروم  نا  لمعت ؟ فكو  تانيجلا ، نّوكتت  مم  .مامتهالا  نم  ق 
َ

رْد أ  تانيجلا  تظح 
لاقتنالا ب عيطتس  ةّئامك  ةدام  يدام ، رهوج  تراشأ إ  دق  رلومو  ثفغ  براجت  تناو  .طخ  تاّح ع  لثم  ةفوفصم  اهنأ  ضف  ثح 

.ةّنسلا ةعشألا  مادختسا  اهرحت  لهسو  ةّحلا  تانئالا 
ەّتلا ةمواقم  عيطتس  يذلا  كلذ  اف  ّيأ  نل  ةتح -  ةّظن  سسأ  ع  يجلا » ءيزجلا   » فصو ةلواحم  نع  اجولويبلا  ءاملع  مجحأ  امّر 
فصو لواحو  ِّملا ، انام  رظنُم  رغندو ،» فرإ   » اجت نلد ، ةاحم   ل  نا  حو  ماع 1943 ، ةطخلا ؟  ةغلا  ضرألا  كلت   

نوك ْنأ  َّد  جلا ال  نأ  رغندو  ضفا  ةاحلا .)»؟ ام   » باتك اقحال   هتاحم  ت   ) ةتح ةّظن  ئدام  ءانب ع  جلل  ةّجلا  ةعبطلا 
ةّنتورلا تالمعلا  ت 

ُ
زجن نل  و ،

ّ
ائامك -  اماظتنا  كلتم  هنأ  َّد  .تاضقانتملا ال  نم  ءيزج  هنأ  َّد  ال  ةّئاملا ؛ داوملا  نم  صاخ  عن  نم  وبجم 

ً

رداق ع ءيزجلا  نأ  َّد  .ةثارولا ال  لئاهلا   توافتلا  سفت  نكمُ  نل  الو  انثسا -  ماظتنا  مدع  رداق ع  هنأ  كلذك  َّد  نل ال  لقنلاو -  خسلا  لثم 
.االخلا لخاد  مزحُ  ك ل  ام  طوغضم  هنأ  َّد  ال  كلذ ، عمو  تامولعملا ، نم  ةلئاه  تاّم  لمح 

 - زَّمرملا صنلا  رِّفش  طاورلا  عباتت  ّلعل  موسومورلا .» ةشامق   » لوط ّدتمت ع  ةدّدعتم  ةّئامك  طاور  اهل  ةئامك  ةّدام  رغندو  لّخت 
.ةّلا ةاحلا  ةرفش  لمح  طخلا  تاّحلا ع  بترت  ّلعل  ام .» ةرّغصم  ةرفش  لخاد  ةطوغضم  ةعّونتم  تاتحم  »

، ةضقانتملا صئاصخلا  ع  ضقت  ةئامك  ةدام  راضحتسا  لواح  رغندو  نا  .ةداملاو  ةلاسرلا  عنتلاو ؛ بتلا  فالتخالاو ؛ هاشلا 
.علا يأر  اندلا  ىري  هنأ  اد  دقو  .وطسرأ  ري  ءيزج  ةثارولل -  ةراضتملا 



« غلا ءيزجلا  كلذ  »
 

.ءاغلا ...ةوق  هتس  نأو  كاّإ 
نيالنياه ترور  - 

 

كردف ةّصاخلا ب«  transformation لّوحتلا »  » ةجتب عمس  امدنع  ماع 1933  ەرمع  نم  سمخلاو  ةسماخلا  يرفإ »  دلاوزوأ   » نا
، رئاط توص  هش  يذلا  هتوصو  علصلا ، اهازغ  لا  هسأرو  هتراظنب ، لضلا ، نهاولا ، يرفإ  نا  .هِّنِس  نم  ودي أ  هلعج  ەرهظم  نا  ثفغ .»

.يوئرلا باهتلالا  ةموثرج  ةصاخو  اتكلا -  سِّرد  ەرمع  ق  كروين ، رلفكور   ةعماج  اذاتسأ  ءاتشلا ، لصف  ةرجش   ناصغأ  دملا 
َّ

ة هفارطأو 
؟ ىرخأ ةّلخ إ  نم  ةّيج  تامولعم  لمح  ْنأ  امك  تافُرل  نكم  فكف  .هتجت  ام   اعظف  أطخ  بكترا  دق  ثفغ  نأ  ادأتم  نا 

عادإلا  ةوذج  تسل  .اع  نوبضنو  يضالا -  لاطألا  ةوفص  لثم  تاضالا -  ءاملع  لثم  يقسوملا ، لثم  اركم  مهجوأ  ءاملعلا  غلي 
؛ ةمامقلا ةنم إ  ةجت غ  فلأ  ءاقلإ  نم  َّد  ال  ةنملا ، ةدحاولا  ةجتلا  كلت  جاتنإل  .دلَجلا  مئاق ع  ملعلاف  لامتحالا : ةردقلا ع  امنو  وبخت ، لا 

ملاع لوخدلا   رماغ  ْنأ  ّطق  لّختي  نك  مل  هّنل  ءافألا ، مثارجلا  ءاملع  دحأ  هسفن  تَّث  دق  يرفإ  نا  .باصعألاو  ةعبطلا  ب  ةكرعم  اهنإ 
املاع حبص  ْنأ  لمتحملا  نم غ  ْنل  ادّج  املاع  روسفولا - )» اغصت ل«  ) هنوللد هالط  نا  ام  سِفلا - »  » نا .تاموسومورلاو  تانيجلا 

اعنامم  نا  يرفإ  نل  بغ -  لقتسم  وحن  هتلسرأو  ةدوع ، ال  باهذ  ةلحرل  ةرجأ  ةراس  تانيجلا   ملع  ثفغ  ةجت  تح  امّر  .اروث 

.ةعلا كلت  لالقتسا 
***

 

ةّهلا نأش  ةبك  قوت 
ّ

تاع تدلو  دق  ثفغ  ةجت  تنا  .اعنامم  ايج » ائج  » DNA اندلا نا  دقف  اعنامم ، تانيج  ملاع  سِفلا »  » نا اذإ 
ةعّونتم  تائج  اودّدحو  ةّئاملا ، اهتانوكم  فشل  االخلا  اوحتف  دق  ةجولويبلا  ءاملا  ءاملع  نا  تايعرألا ، لئاوأ  لولحو  .جلل  ةّجلا 

وهجم
ً. ّلظ  ةثارولا  ةرفش  لمح  يذلا  ءيزجلا  ّنل  ةّحلا -  تانئالا 

.ةّوون ضامحأو  تانتورب  ةّئاملا : داوملا  نم  عون  نم  نَّوكم  تانيجلا -  هنكس  يذلا  ولويبلا  لهلا  كلذ  تامورلا -  نأ  افورعم  نا 
ىدل ةفلأ  ألا  تانتولا   تنا  ممح ،» وحن  ةطلتخملا ع   » تانّوكملا نم ب  نل  تامورلل ، املا  بكلا  مهف  وأ  دحأ  فرع  مل 

االخلا .ةّلخلا  فئاظولا   بلغأ  موقت  تانتولا  نأ  افورعم  نا  .تانيجلل  ةلماح  نوكت  ْنأ  امتحا 
ً

ألا  ث 
َ

َّم نمو  اعّونت ، ألاو  اجولويبلا ، ءاملع 
نولا دسأ  اث  نكتل  جسألا  عم  ائامك  ركُّسلا  دحَّتي  لاثملا ، لس  ع  سفنتلا ، ءانثأ  ةاحلا : لجأ  نم  ةّئاملا  تالعافتلا  دمتعت ع 

تانتولا قورحملا .) ركسلا  ةحئارب  مئاد  وحن  انداسجأ ع  تلعتشال  ائاقلت ، تثدح  ول   ) اقلت وحن  ثدحت ع  تالعافتلا ال  كلت  نأ  َدَْب  .ةقاطلاو 

ك ام  تالعافتلا  عاقإ  طضتو  رخآلا ، ضعلا  نم  تو 
ُّ اهضع  نم  عُف  اهيف -  محتتو  ةلخلا  ةّساسألا   ةّئاملا  تالعافتلا  كلت  فطالت 

نع ةّلعافتلا  ةردقلا  تداز  ول  .دالا  ةنكمملا  تالعافتلل  ةجن  امنو  ةنكمملا ، تالعافتلل  ةجن  دجوت  تانئالا ال  .ةاحلا  عم  قفاوتت  طضلا  
اونألا فاوح  ةاحلا ع  انل  حمسف  تالعافتلا ، كلت  لِّعفت  تانتولا  .ةاحلا  انقرافو  ةدولا  انتحسا  ّدحلا  نع  تلق  ول  .اتاذ  انقحا  دحلا 

ةتبلا
َ. طقس  اننل ال  ةواهلا ، ةفاح  جلن ع  اذكهو ، ةئاملا -  يرارحلا ] روصقلا  ]

.اهتِّبتو االخلا  لقعت  لا  ةقصاللا  داوملا  وأ  فوغلا ، وأ  رفاظألا ، وأ  رعشلا ، طويخ  ةّلخلل : ةّيبلا  تانّوكملا  تانتولا  لش  كلذك 
ةفظو ّل  .اضع  اهضع  عم  لصاوتلا  االخلل  حمس  ام  ةراشإلا ، تائجو  تانومرهلاو ، تالِقتسملا ، اضأ  لش  ىرخأ ، لاشأ  يوتلت   ذو 

حو ومنلاو ، تاراشإلا ، لاسرو  زارفإلاو ، تالضفلا ، نم  صلختلاو  سفنلا ، نع  عافدلاو  ةلخلا ، ماسقناو  سفنتلاو ، اذغلا ، لثمتلا  اقت -  ةلخ 
.ةّجولويبلا ءاملا  ملاع  قاشلا »  لمعلا  ةنصحأ   » اهنإ .تانتورب  جاتحت إ  يولخلا -  توملا 

نم ماوعأ  ةعرأ  دع  ْيأ  ماع 1869  - .ةجولويبلا   ءاملا  ملاع  ءادوسلا »  ةنصحألا   » ف كلذ ، نم  سكعلا  ع  ةّيمألا ، ضامحألا  امأ 
تائجلا  نم  ددجلا  فنصلا  اذه  شردف م »  » يسلا ةجولويبلا  ءاملا  ملاع  فشا  هتقرو -  أرقل  ونرب »  » ةعمج مامأ  لدنِم  فوقو 

لصفو االخلا  سكت  قط  نع  ةّلخلل  ةجلا  تانّوكملا  فصت  لواح  نا م  ةجولويبلا ، ءاملا  ءاملع  نم  هئالمز  مظعم  نأش  .ةّلخلا 

طئا ةداملا   ەذه  بَّسر  دق  نا  .ةئاملا  داوملا  نم  دَّدحُم  عن  همامتها  راثأ  ةفلتخملا ، تانوكملا  نم ب  .اهنم  رّرحتت  لا  ةئاملا  داوملا 
ءاضبلا ةنوزلحلا  ةئاملا  ةداملا  ع  روثعلا  هل  قبس  دقو  .ةحارج  تادامض  ي   ددص  نم  اهع  ءاضب  مد  االخ  نم  ةفثك  ةنوزلح 

ةئاملا ةداملا  نألو  . nuclein لون »  » مسا هلع  قلطأ  دقف  ، nucleus ةّلخلا ةاون  ازكم   نا  ءيزجلا  نألو  .نوملسلا  ةكمس  َِّْم  اهسفن  
.ةضماغ تلظ  لون » » لل ةّلخلا  ةفظولا  ّنل  -  nucleic acids ةّوون » ضامحأ   » اقحال إ مسالا  لّدُع  ةضمح ، تنا 

« اند  - » تروص ةّئاملا   ةّداملا  أت  .ةّنلا  ضامحألا  ةبل  قمعأ  امهف  اوبسا  دق  ةّجولويبلا  ءاملا  ءاملع  نا  تاعلا ، لئاوأ  عم 
لوط اعم  ةلصّتم  دعاوق ، ّس  تانوكم ، ةعرأ  نم  ةنّوكم  ةلط  لسالس  نم  عنصم  امهال  .ةّج  ةمومع  ءانبأ  امهو  ، RNA انر » و«  DNA

، اندلا .ةالل   قالحم  نم  جخت  رجش  قاروأ  لثم  يرقفلا ، دومعلا  نم  عــرألا  دعاوقلا  عّفتت  .يرقفلا  دومعلا  هش  ةماعد  وأ  طخلا  هش  ةلسلس 
ماثلا لدسُ  انرلا ، و  . A, G, C, T فورح تختو  ماثلاو -  سوتياسلاو ، ناوغلاو ، نيدألا ، عــرألا   دعاوقلا ) وأ  « ) قاروألا »



.انرلاو اندلا  ةفظو  وأ  بكرت  نع  افورعم  نا  ء  ال  ةّئادلا ، لصافتلا  كلت  ءانثساو  . A, G, C, U
23

حبصتل لسارويلا - 
 - اندلل زه  وحن  طسلا ع  املا  بكلا  نا  رلفكور ، ةعماج  يرفإ   ءالمز  دحأ  فل ،» سَيف   » ةجولويبلا ءاملا  مِلاعل  ةسلا 

عــرألا دعاوقلا  تنا  فل  لقع  ط  
ً. اتر  رملوب  اندلا  فل  لَّخت  .دح  دعأ  إ  ةدّقعم » غ   » ةب حِّجري  ةلسلس -  لوط  ةطوم  دعاوق  عــرأ 

َّْسلا هشأ  ةئامك  ةدام  ةفشقتمو ، ةمظتنمو ، ةّعاقو ، ةّراركت ، .للَملا  ّح  اذكهو   AGCT - AGCT - AGCT - AGCT دّدحم : بتب  رّركتت 
«. غلا ءيزجلا   » مسا كولد ،» سام   » ملاعلا اهيلع  قلطأو  .ةجولويبلا  ءاملا  ملاع  صاخلا  نولانلا  كِّرحتملا ،

اهنكم ةّبغلا ال  تائجلا  .ةّيجلا  تامولعملل  ماح 
ً

نوك  ْنأ  ةّلهأ  نم  ەدّرجتل  ةفا  تنا  فل  اهحقا  لا  اندلا  ةبل  ةفطاخ  ةرظن  دّرجم 
امنو بسح ، ءيزج غ  درجم  سل  هنإ  ذإ  رغندو -  اهلّخت  لا  ةّئاملا  ةداملل  امات  اضقن  فرطتلا ، ّدحل  بترلا  اندلا ، اد  .ةّكذ  لئاسر  لمح 

ةفلتخم فئاظو  ءادأو  ءاحلا  لثم  لشلا  ةرداقلاو ع  ةلقتملاو ، ةراثلاو ، ةعّونتملا ، تانتولا -  تنا  كلذ ، نم  ضقنلا  .لمم ع  ءيزج  أوسأ :
تانّوكملا تانتولا   نوكت  ْنأ  بجول  تاَّحلا ، نم  اطخ  ناغروم ، حقا  ام  تامورلا ، نا  اذإ  .تانيجلل  ةلماحك  ةاهن  ام ال  ةّبذاج إ  أ  - 

ةّدام  » إ
ّ

ةّجولويبلا ، ءاملا  ءاملع  دحأ  فصو  َقفَو  موسومورلا ، يوونلا   ضماحلا  سل  .هسفن  طخلا  وه  اندلا  ّلعلو  تاحلا -  ةطشلا - 
.ةوشحلا وه  اندلاو  .ةثارولل  ةققحلا  ةداملا  لمحت  تانتولاف  .تانيجلل  ةلَّجم  ةّج  ةلاّمح  لَّشلل - » ةدّدحمو  ةمعاد 

***
 

اتكلا هطلخو  ةثبخلا ، ةمعانلا  ةلالسلا  نع  ماخلا  ةّتكلا  تافرلا  لَصف  .ثفغ  ةجتل  ةّساسألا  ةجنلا  ماع 1940 ، عير  يرفإ   دأ 
دقل .نافلا  تلتقو  قوتم –

ّ
ع وه  ام  معانلا  فالغلا  تاذ  ةثبخلا  اتكلا  ترهظ  .نافلا  طلخلا   نقحو  ةثبخلا ، ةنشخلا غ  ةلالسلل  ةّحلا 

نأ َّد  ال  راصتخا ، .لج  دع  ج 
ً

اهثبخ  س  اهلوحت ، روف  معانلا ، فالغلا  تاذ  اتكلا  نأ  يرفإ  ظحال  ثفغ ، نأش  لّوحتلا .» أدم   » قّقحت
فالغلا تاذ  ةعنتلا  إ  نشخلا  فالغلا  تاذ  ةعنتلا  نم  لّوحتلا  حمس  ام  فِْ ، امك  لش  نئالا   ب  تلقتنا  دق  ةيجلا  تامولعملا 

.معانلا

بلقلا ءاسح  افضمو  ةفلتخم ، عرازم  اتكلا   اتنسم  مثارجلا ، ملاع  لعف  ام  رْدَق  ةجتلا  ثع  يرفإ  ّلظ  ةئامك ؟ ةّدام  ّيأ  نل 
امه هراجت ، هتدعاسمل   ەتخم  إ  نيدعاسملا  نم  نانثا  ّمضنا  .ةّهجم  حئا  ع  تارمعتسم  اتنسمو  ةَّكسلا ، تاثولملا  المو  يرقلا ،

ةننق ّوحتلا   لعافتلا  اوقَّقح  دق  ةثالثلا  نا  سطسغأ ، تااد  عمو  ةادلا ؛ ارو   قتلا  للدتلا  نا  رام .» لام  و« دويلام » نِلوك  »
ّل لصف  اورباثو ع  ةزكرملا ، ةّتكلا  تافلخملا  ةلغ  اوؤد   ماع 1940 ، رتأ  لولحو  .كلا  ددش  لش  إ  لّوحتلا » ساسأ   » اورَّطقو

.ةّيجلا تامولعملا  لقن  هتردق ع  ةفرعمل  ەراتخاو  ةَدِح ، امك ع  نّوكم 
يغت أرط  مل  نل  لوحلا -  نوهدلا   اوباذأ  .اطش  لّوحتلا  َّلظ  .تافرلا  نم  يتكلا  فالغلا  نم  ةقتملا  ااظشلا  عيمج  اولازأ  ةادلا ،  

ّلظ تانتولا ؛ مضهل  ةعّونتم  تامنإ  اومدختسا  .ساسم  نود  نم  لّوحتلا  ساسأ  ّلظ  .مروفوروللا  ةداملا   ةاذب  تانتولا  اوعزن  .لوحتلا  ع 
تانيجلا تلظف  تانتولا ، ثختل  اضامحأ  اوفاضأ  ّمث  تانتولا -  مظعم  ِّل  ك  ام  ةجرد -  تسو  سمخ  ةّداملا إ  اونّخس  .هلاح  طاشلا ع 

، نوهد الو  تاكس ، نم  انّوكم  نك  مل  لّوحتلا ، ساسأل  ةّئاملا  ةيكلا  تنا  اأ  .ةمساحو  ةقهرمو ، ةققد ، براجتلا  تنا  .يغت  نود  نم  لقتت 
.تانتورب الو 

اجز بضق  لوح  اهسفن  ّفلت   » ءاضب ةّفل  ةّدام  لولحملا   جراخ  ّرقتسو  .هِّسري  لوحلاو  .ةاذإلاو  دمجتلل  اق 
ً

نا  نذإ ؟ نا  اذامف 
لخلا قاذملا  كلذ  هعي  ضماحلا ، ةضومحل  اولا  قاذملا  ّسحأ  امّل  هناسل ، ةّفللا ع  ةركلا  عضو  دق  يرفإ  نا  ول  ةرَ .» لوح  طخ  لثم 
ةقطلا تنا  .ارثأ  ثدحُ  ملف  انرلا  مضهي  منإ  بّرُج  .باتلا  دحأ  فصو  َقفَو  ادلا » رحلا   » معط لثم  حلملل -  تفاخلا  دعملا  معطلاو  ركسلل 

.اندلا خيسفت  رداق ع  منإ  ءاشألا ، ل  نم ب  مادختسا ، ةداملا  مضه  لّوحتلا   نم  صلختلل  ةدحولا 
نَّشد اجولويبلا ؟ ملاع  تامولعملا   دقعأل  لماحلا  وه  غلا » ءيزجلا   » نوك ْنأ  نكمأ  ةّيجلا ؟ تامولعملا  لماح  وه  اندلا  ناأ  اند ؟» »

.اهلا لصفلاو  املا ، للحتلاو  ةّجسفنبلا ، قوف  ةعشألا  مادختسا  لّوحتلا » ساسأ   » نْتخم براجتلا ، نم  س 
ً

رامو  دويلامو  يرفإ 
اّنك اذإ  . » ماع 1943 هخأل  دّدب  يرفإ  بتك  اذكه  كلذ ،»؟ لّختي  نا  نَم   » .لادج ال  اندلا  لّوحتلا   ةّدام  ةحضاو : ةاجإلا  ْتد  ةّرم ، ّل  و 

ةفظولا ةحانلا  نم  ةطش  امنو  بسحف ، ةّلهلا  ةحانلا  نم  ةّمهم  داوم  تسل  ةّوونلا  ضامحألا  نإف  دع -  كلذ  تي  اّمل  اعطو  ّقحم - 
[«. يرفإل تامللا  لفسأ  طخلا   ] االخلا ؤبتلل   ةلاقو  ةثارو  تايغت  زّفحت  ...اضأ 

هّنل اقحال .» اهنع  عجات  ْنأ  جحم  رمأو  .ةّهطم  فصن  ةخط  مِّدقت  نأ  ةطخ  ةفزاجم  اهنإ  : » هجئاتن ْنأ ي  لق  دأتي أ  ْنأ  يرفإ  دارأ 
دحأل قحاللا  فصولا  بسح  تانيجلا .» ءاملع  ه  ملح  املاط  ء  اهنإ  ...ةلئاه  راثآ  اهيلع  تت 

ّ
ب ةلأسم  اهنإ   » ةدوهشملا هتجت  تاعت  لمالا  مهف 

«. تانيجلا اهنم  ت 
ُ

صق لا  ةشامقلا  « - » جلل ةنّوكملا  ةداملا   » فشا دق  يرفإ  نا  ثحالا ،
***

 

ّل .اناملأ  ةعشلا   اهتورذ  ةزانلا  ةداإلا  تالمع  هف  تغل  يذلا  هسفن  ماعلا  وهو  ماع 1944  - اندلا  نع  يرفإ » دلاوزوأ   » ةقرو  
ُ

ت



لجر فلأ  وحن 500  ن 
ُ

لق ەدحو ، ماع 1944  مّخضتت :  ماقرألا  تحارو  .تاركسعملا  إ  نَّجهملا  دوهيلا  نم  افالآ  ظفلت  تاراطقلا  تنا  رهش ،
كلذ .ثثجلا   ةّعامجلا  رباقملا  تضاف  .ةددج  قراحمو  ةددج ، زاغ  فرغ  تشأو  ةعرف ، تاركسعم  تفضأ  يفشوأ .»  » لفطو إ ةأرماو 
فلأ و15  نامورلا ،)  ) رجغلا نم  افلأ  و21  يدنلوب ، فلأ  و74  يدوهي ، فلأ  نا 900  ماع 1945 ، لولحو  .زاغلا  افلأ  رَّدق ب450  ددع  ق 

ُ
لت ماعلا ،

.اولتق دق  اس  جس 
، جلثلا ةاّطغملا  ارألا  قوف  وانيكرب » و« يفشوأ »  » نم نوق  يفوسلا  رمحألا  شجلا  دونج  نا  امنو  ماع 1945 ، عير  ةاد   

كئلوأ نم  ثلا  ق  داحلا ، ةذغتلا  ءوسو  دلاو ، كاهنإلا ، طسو  .ةّعرفلا  اهتاّرقمو  تاركسعملا  نم  جس  فلأ  تس  وحن  ءالجإ  نوزانلا  لواح 
وهو ِقتملا -  فالآ  ةعسلا  ءانجسلا  ترّرحو  تاركسعملا  ةتيفوسلا  تاوقلا  تلخد  ماع 1945 ، رياني  ةحص 27  و  .ءالجإلا  ءانثأ  جاسملا 

ةّنعلا ةهارلا  ةغلل  ةفدر  تحصأ  دق  تانيجلا  ملعو  ايجويلا  ةغل  تنا  تقولا  كلذ  .ركسعملا   اونفُدو   ق 
ُ

اولت نَم  دادعأ  ةنراقم  لض  مقر 
ملع هفلخ  يذلا  رثألا  ّلظ  كلذ ، عم  ّح  نل  .رع  هطت  إ  اهرّوطتب  عساو ، قاطن  ع  تطُر ، دق  يجلا  هطتلا  ةُّجح  تنا  .اثبخ  ّدشألا 
نم اددعو  مازقألا  نم  ةأ  تنا  حاصلا  كلذ  ركسعملا  نم  اوجرخ  نيذلا  نماضلا  لهاذلا ، ءانجسلا  نم ب  ت 

ُ
.م ةدن ال  لثم  يزانلا  تانيجلا 

.ةّيجلا هلغنم  براجت  نم  ةجانلا  ةللقلا  ةلقلا  مئاوتلا - 
***

 

يزانلا ايجوي  تاعاظف  تحصأ  دقل  .اهنلا  راعلا  متخ  ايجويلا  غمد  دقو  تانيجلا : ملع  لاجم  ةّزانلا   تاماهسإ  رخآ  نا  كلذ  َّلعل 

.راعلا ةللُم  ملاعلا ، ءاجرأ  ّش  ايجويلا   جمارب  تفقوأ  .سملا  اذه  تزَّفح  لا  تاحومطلا  رظنلا   ةداعإل  ملاعلا  تعدو  راتعالل ، ةاح  ةاثم 
راصنأ دشأ  نم  نوثك  رَّوط  ذإ  دعو  ماع 1945 . دع  ةداح  ةروص  صلقتو  ماع 1939 ، هلمت  نم  ثلا  ف 

َ
َدَق دق  يجويلا » لجسلا  بتكم   » ناو

.لمالا اهنع  اولختو  ةكرحلا ، اوذن  ناملألا ، ايجويلا  ءاملع  عيجش  مهرود   صوصخ  ةّعمج  ةراذ  نادقف  ةلاح  ايجويلا 
 



« جاوزأ أت   ةمهملا  ةجولويبلا  ماسجألا  »
 

فحصلا ەدكؤت  يذلا  عشلا  روصتلا  سكع  ع  ءاملعلا ، نم  ه  سأ  اددع ال  نأ  كاردإ  نود  احجان  املاع  نوك  ْنأ  ءرملل  نكم  ال 
.اضأ ةحا  ءابغأ  امنو  طقف ، نيدلو  قفألا  ِّض  اوسل  ءاملعلا ، تاهمأو 

نسطاو سمج  - 
 

.ءاملعلا ال  نتافلا ، وه  ءيزجلا 
كك سسارف  - 

 

.رخآ ء  ل  قوف  ةسفانملا  عُ  دسف ح  ةضالا -  لثم  ملعلا - 
ولدام اونب  - 
 

ةرؤب ةأجف إ  عفُد  ةّجولويبلا ، تائجلا  عيمج  فعضتسملا ب  كلذ  اموي  نا  يذلا  اندلاف ، .رخآ  ّوحت »
ً

« » يرفإ دلاوزوأ   » ةجت تقَّقح 
لن ةزئاج  يرفإ ع  لصح  مل   ) يرفإ ةلدأ  لهاجت  بعص  نا  اندلا ، نم  ةعونصم  تانيجلا  نأ  ةركفل  ةادلا  ءاملعلا   ضع  ةضراعم  مغرو  .ءوضلا 

(. ةّيجلا تامولعملا  لمح  رداق ع  اندلا  نأ  قيدصت  ضفر  ذفانلا ، يدسلا  املا  سرماه ،» رانيأ   » نأل تارم ، ثالث  هحشرت  نم  مغرلا  ع 

: تاءالولا تَّغتو  .نمؤم  اولّوحتي إ  ْنأ  ةَّعجر  كشملا  نا ع أ  ، 
24

تانسمخلا ىرخأ   براجتو  تاتخم  نم  ةّفاضإ  هارب  مارت  عمو 
.اهيلع ةلم  تامورلا  ةفصو  تحصأ  ةتغ 

سرد دق  لا ، ببطلا  نبا  يلو ، نا  .ادنلزوين  نم  باش  اف  وهو  لو ،» سروم   » نا اندلا  ةناد  إ  لِّوحتملا  لوأ  ب  نم 
ةّصخش باجنإ  اهل  قبس  دق  بقع -  اسأر ع  ةلقملاو  ةدعلا  ةدنعلا -  ةّدنلزوينلا  ةهبجلا  تناو  .تانثالثلا  جدمك   ةعماج  ءافلا  
ءافلا قَّزمو  ماع 1895 ، ةّسارد  ةحنم  جدمك   إ  رفاس  رخآ  باش  وهو  دروفرذر ،» تسريإ  : » بْقَع اسأر ع  نعلا  نرقلا  ءاف  تلق 

اعنقم ارّوصت  اجذومن  دَّشو  اعشإلا ، طاشلا  صئاصخ  دروفرذر  طنسا  قوبسم ، جت غ  راعس  ةأمح  .قيلط   ورتوين  عاعش  لثم  ارإ  ةّرذلا 
ملح قّقح  مِلاع  لّوأ  دروفرذر  حبصأ  ماع 1919 ، ف  .ةرذلا  نود  ءافلل  ةددجلا  ةهبجلا  قلطأو  ةّرذلا ، نود  اهتانّوكم  إ  ةرذلا  تَّتفو  ةرذلل ،
هنأ ح دروفذور  تثأ  دقو  .جسأ  إ  عاعشإلا ، هفصق  قط  نع  جوينلا ، لحت  حجن   ذإ  سولا : روصعلا  داس   يذلا  املا  لّوحتلا 

تادحو نم  رمألا ، عقاو  ةنّوكم ،  ةداملل -  ةّساسألا  ةدحولا  ةرذلا -  نإ  ذإ  ةئزجتلل .] ةلاق  تادحو غ  تسل  اهنأ  عم   ] ةّنع تسل  انعلا 
.تانورتوينو تانوتورو ، تانولإ ، امجح : رغصأ  ةّدام  نم  ةّساسأ 

نم قف  تقولا  ضعل  اقحتلم  تايعرألا ، ب »   » لقتنا إ .اعشإلا  طاشلاو  ةرذلا  ءاف  اسراد  دروفرذر ، لو ع خ  راس 
دئاسلا ب ەاجتالا  اعَّتم  لو -  فرحنا  النإ ، هتدوع إ  ىدل  نل  نتاهنام .» عوم   » لجأ نم  اهتيقنتو  ةئاملا  رئاظنلا  لصف  لجأ  نم  ءاملعلا 

ةساسألا ةدحولا  جلا -  نأ  ىأرو  .اروف  هل  بذجناف  ةاحلا ،»؟ ام   » رغندو باتك  أرق  دق  نا  .اجولويبلا  ەاجتا  ءافلا  نع  يئافلا -  نم  ثلا 
لح افل   ةحناس  ةصرف  تنا  .ةعرفلا  تادحولا  كلت  ءوضلا ع  ءاقلإ  رداق ع  اندلا  بكرت  نأو  ةعرف ، تادحو  نم  نَّوكم  هنأ  َّد  ال  ةثارولل - 

.ندنل زغنيك   ةل  ةددجلا   ةجولويبلا  ءافلا  ةدحو  ريدمل  ادعاسم  ماع 1946 ، لو   ُّع  .ةاوغ  اجولويبلا  زاغلأ  أ 
***

 

كاردإ نا  .ددج  ع  ع  ةمالع  تنا  يفرعم ، عرف  نم  ساجتملا  طلخلا غ  كلذ  ةغلا ، ةمللا  كلت  ّح  .ةجولويبلا  ءافلا 
عمج افرعم  اعرف  قلطأ  دق  ضعلا  اهضعب  ةطترملا  ةئاملا  تالعافتلا  نم  ةيقح  نم  أ  تسل  ةحلا  االخلا  نأ  عساتلا ع  نرقلا  ءاملع 

ءاملا ءاملع  ع  اذكهو ، شلريإ ،» لوب   » املا بعت  َقفَو  امك ،» ثدح  ...الإ  ةاحلا  ام   » .ةجولويبلا ءاملا  ءاملا -  اجولويبلا 
تاكسلا .فئاظوو  تائف  اهفصتو إ  اهل ، ةنِّوكملا  ةحلا » ةئاملا  انعلا   » تامس يعتو  االخلا  حتف  مهنم ،  قوتم 

ّ
ع وه  ام  ةجولويبلا ،

ةحول لمعت  مث  اهعاقإ ، طضتو  ةجولويبلا  ةئاملا  تاروسلا  عِّو  ةئاملا ، تالعافتلا  نكمت  تانتولا  .اهنِّزخت  نوهدلا  .ةقاطلا  فوت 
ِّ

ر
.ولويبلا ملاعلل  لغش  حيتافم 

مهأو طسأ  نم  ادحاو  يدؤي  ثم ،
ً

مدلا ، جسألا   لماح  لغومهلا ، ةنكمم ؟ ةجولويسفلا  تالعافتلا  ُتانتولا  لعجت  فك  نل 
هف لق  عقوم  هتدوع إ  ىدلو  .جسألا  طب  لغومهلا  موق  جسألا ، نم  ةلاع  تاتسم  ضرعتلا إ  ىدلف  .اجولويسفلا  تالعافتلا  
نل .خملاو  بلقلا  ةئرلا إ  نم  جسألا  لقنب  لغومهلل  حمس  ةصاخلا  ەذه  .رطاخ  بط  نع  جسألا  رحتب  موق  جسألا ، ىوتسم 

؟ ةءافلا نم  ةجردلا  ەذه  لقانك ج ع  فتلا  هل  حمس  لا  لغومهلا   تامس  نم  ةمس  يأ 
ةعار مسلا  قاروأ  لش  ذخّتي  اهغ ، نم  أ  ةفاثك  تسرُد  لا  ءيزجلا  ةخس  وهو  ، A لغومهلا .ءيزجلا  ةب  ةاجإلا   نمت 

نم ل  . 
25

« لغ اتب  ، » هاشم تورب  نم  ناخألا  ناتقرولا  ت 
ُ

عنص امنب  لغ ؛» افلأ   » س تورب  نم  هتاقرو »  » نم ناتثا  لشت  .تاقرولا 



ام ّدح  هش إ  لعافت  وهو  جسألا -  طر  ةرداق ع   heme مه »  » س ددحلا  يوتحت ع  ةّئامك  ةدام  اهزكرم ، كُشَ ،  تاقرولا  كلت 
لوح ماحب  عــرألا  لغومهلا  تاقرو  قلغنت  مه ،» » لا جسألا ع  تائج  عيمج  لمحت  ّمتي  ْنأ  روف  .ةرطسلل  عضاخلا  أدصلا  نم  اعون 

طِسَي جسألا  نم  دحاو  ءيزج  رحت  .اهسفن  ةقطلا  كشملا  حتفني  جسألا ، حا  قالطإ  بغرت   امدنعو  .جلا  كشم  لثم  جسألا 
قلطو مسلا ، ةقرول  عــرألا  تاقرولا  حتفنت  نآلا ، .لافطأ  لزا »  » نم ةّكرملا  كشلا  ةعطق  تحس  كنأ  ىرخألا ، كاشملا  ّل  قسانتلا 

حمس ةرود -  ةروص  أدصلا  نم  ەرحتو  مدلا  ءادصإ »  - » جسألاو ددحلل  مظنملا  رحتلاو  طلا  اذه  .جسألا  نم  هتلومح  لغومهلا 
لا ةملا  كلت  نع  ةرم  عس  دت  جسألا  نم  ةّم  لمح  مدلل  لغومهلا  حمسو  .ةجسألا  لخاد  ةلاّعف إ  ةقط  جسألا  لصوتب 

لصوت لغومهلا ع  ةردق  قيع  ام  ثدح  ول  تاراقفلا : ةصاخلا   ەذه  امسجلا ع  ممصتلا  دمتع  .ەدحو  لئاسلا  مدلا  اهتباذإ   نكم 
.تاح انلّوحت إ  انسفنأ  دجنف  اموي  ظقس  دقو  .ةدراو  ةغص  انداسجأ  تحصأل  ةدع ، نامأ  مدلا إ 

نكمت ةئاملا  ةعبطلاو  ةئاملا ، هتعبط  نكمت  ءيزجلل  ةئافلا  ةبلا  .هتفظو  ءادأ  هل  حمس  يذلا  وه  لغومهلا  لش  نإف  اذكه 
ةحلا تانئالل  ةدّقعملا  ةطشألا  إ  رظنلا  اننكم  .ولويبلا  هطاش  زاجنب  ةجولويسفلا  هتفظو  هل  حمس  ةاهنلا  و  ةجولويسفلا ، هتفظو 

لاؤس نع  ةاجإلا  ةجولويبلا  ءاملا  مِلاع  عيطتس  اذكه  ءاضعألا .) فئاظو   ) اجولويسفلا نكمت  ءامكو  ءاملا ، نكمت  ءاف  تاقط : اهفصوب 
نكت مل  ْنإ  تاواملا  ام  : » ةجولويبلا ءافلا  مِلاع  فض  دقو  تاوامك .»؟ نكت  مل  ْنإ  ةاحلا  ام  : » ةراعلا لم  نأ  ةاحلا »؟ ام   » رغندو

.»؟ ةداملا نم  تائج 
ةسلا .وطسرأ  ماأ  إ  عجري  ءيزجلا -  ىوتسم  ح  ّرمتس  ةفظولاو ، لشلا  ب  اعد  امغانت  اهفصوب  اجولويسفلل -  فصولا  اذه 

ةذوعشلل أجلتو  ةركفلا ، كلت  نع  ىأنتل  سولا  روصعلا  اجولويب  تءاج  ّمث  .اعد  اعمجت  ةعَّمجم  تانيام  الإ  ةّحلا  تانئالا  نكت  مل  وطسرأل ،
سفتل ةخألا  ةظحللا  لإ   لُّخدت  ، deus ex machina ةلآلا » نم  هلإ   - » ةاحلا إ  

ّ
دجوت  ةضماغ ال  لئاوسو  ةّيح »  » ىوق ةحتسم 

مراص نام  فصو  ةداعتسا  ع  مزاع  اونا  ةجولويبلا  ءافلا  ءاملع  نل  . 
26

(deus هلإلا دوجو  رتو   ) ةحلا تانئالل  ةضماغلا  ةطشألا 
، تارحمو تاعفادو ، لاعفأو ، تارحو ، ىوق ، ةجولويبلا -  ءافلا  ءاملع  عفد  اذكه  ءافلا ، ةغل  ت 

ُ
ّف نأ  بج  ةحلا  اجولويسفلا  .اجولويبلل 

راضحتسا ةجاح إ  انسلو  .اضأ  حافتلا  ةرجش  ومن  قبطنت ع  ْنأ  طوقسلا  نتوين ع  ةحافت  تجأ  لا  ناوقلل  َّد  .كاشمو ال  تاركو ، عفاورو ،
.machina en deus هلإ ةروص  ةلآ   .ءافلا  اجولويبلا   .ةاحلا  سفتل  ةضماغ  لئاوس  عاخا  وأ  ةّصاخ  ةيح  ىوق 

***
 

الف تانيجلا ، لماح  اقح  نا  ْنإ  اندلا  نأ  لو  ىأترا  .اندلل  داعألا  الث  بكلا  لّصوتلا إ  وه  زغنيك  ةّل  خشلا   لو  عوم  نا 
عرذألا ار  جلا  كشم  ةعانص  عو   ةفارزلا  ةقر  ةلاطإ  رّوطتلل  عئارلا  بدتلا  نسُح  عاطتسا  املثمو  .جلا  ةعبط  ءوضلا ع  لت  هتيب  نأ  َّد 

لثم ودي  جلا  ءيزج  نأ  َّد  .هتفظو ال  عم  ةعد  ةروص  مغاني  لش  هل  اند  ءيزج  جتنأ  دق  هسفن  بدتلا  نسح  نوك  ْنأ  َّد  ال  لغومهلل ،
.ج ءيزج 

رصتلا ةقلا -  جدمك  ةعماج  اهركتبا   ْنأو  قبس  ةجولويب  ةئاف  تانقت  ةعومجم  مادختسا  لو  رّرق  اندلا ، ةب  إ  لّصوتلل 
كنإ .اّعكم  نكلو  داعألا -  الث  لض  مسج  لش  رّوصت  لواحت  كنأ  لّخت  ةنقتلا ، ەذهل  ةضعلا  طوطخلا  مهفل  .ةنسلا  ةعشألا  دويحو  يروللا 
كنأ لّخت  الظ 

ً. دلوي  ةّداملا : ماسجألا  ل  اهب  عّتمتت  لا  ةدحولا  ةصاخلا  كش   هنل  هفاوح -  سُّملت  الو  بعكملا ، اذه  ةؤر »  » عيطتس ال 
ل ظ ةام ، ءوضلا  ةهجاوم  عضوي   ح  بعكملا ، .لشت  لا  لالظلا  لجسو  ااوزلا  فلتخم  نم  بعكملا  ءوض ع  بصت  عيطتس 

وحن قاش ع 
ّ

ة ةلمع  اهنإ  .فرحنم  هش  لش  ّلظلا ع  حبصسو  ةناث ، ءوضلا  ردصم  كِّرح  .ةّسام  لش  ةفرحنم ، ةواز  نم  ءاض  حو  .اعّم 

داعألا إ ةئانث  روصلا  نم  ةعومجم  لحت  كنكم  ةعطق ، دع  ةعطق  ةلاَّعف : اهنل  ةلظ -  ةروص  نويلم  مادختسا  هجو  تحنب  هشأ  بع -  هش 
.داعألا الث  لش 

نم هنأ  ءانثسا  يرول -  زج  نع  دلوتت  لا  ةنسلا  ةعشألا  تاتش  لالظلا »   - » ةهيش ئدام  نم  قلطنت  ةنسلا  ةعشألا  دويح  ةنقت 
تائجلاف قد :

ّ
ة ةلشم أ  كانهو  .ةنسلا  ةعشألا  ءوضلا : رداصم  ىوقأ  ءرملا إ  جاتح  جلا ، ملاعلا  تاتشلا   دلوتو  تائجلا  ةءاضإ  لجأ 

، ةخئاد ةاذ  لثم  غارفلا  اهسفن   لوح  رودت  ّت و  تائجلا  ّلظت  يزاغلا ، وأ  لئاسلا  لشلا  .اهتروص   ت 
ُ

طقتل ةناس ل  ءاقلا  ضفرت  امومع 
نم ةج  ةخس  ءاشغ ، ةّرحتم  لالظ  إ ع 

ّ
لصحت  نلو  كّرحتم ، بّعكم  نويلم  ءوضلا ع  بِّوص  .بالا  تاّرذ  لثم  اوشع ، لش  كّرحتت 

، نآلا .اهنام  اروف   هتارذ  قوتتف 
ّ

ف ةرول -  لولحم إ  نم  ءيزجلا  لحت  يرقع : لح  وه  ةلشملا  ەذهل  دحولا  لحلا  .ةشوشم  ةّنوفلت  ةشاش 
افلا عيطتس  ةرول ، ةّنس ع  ةعشأ  بصت  قط  نع  .ةءارقلل  ةلاق  ةمظتنم  ةلظ  اروص  دلوت  تاشعتلا  تحصأو  ةمظتنم ، لالظلا  تحصأ 

ترور و« غنيلوب » سونيل   » ةئافلا ءاملا  املاع  نا  اجولونكتلل ،) انروفلا  دهعم  « ) كتلا  » .داعألا  الث  ءاضف  اهتيب   إ  لّصوتلا 
ماع 1954. لن  ةزئاج  غنيلوب  زوف  تي  فوس  زاجنإ  وهو  ةنتولا -  تارذشلا  نم  ددعلا  ةب  لّصوتلل إ  ةنقتلا  ەذه  امدختسا  دق  يروك »
لو .ةخلا ع  وأ  عادإلا  نم  ثلا  بلطتي  اندلا  ةّنسلا ع  ةعشألا  بصت  نك  مل  .اندلا  عم  هلعف  لو  ّمتي  ام  اددحت ، اذه ، نا 
تحت دسلل ، مخاتملا  حانجلا  دنع  صاصرلا  نم  ةرجح  لخاد  للج - » يدارفنا  زجح    - » اهاقساو ءاملا  مسق  ةّنس   ةعشأ  ديحت  ةلآ  ع 



عيطتس ْنأ  وه  ههجاوي  يذلا  اسألا  يّدحتلا  نا  نآلاو ، .هتجتل  ةمزاللا  ةّساسألا  داوملا  عيمج  هدل  حبصأ  اذكه ، .رواجملا  زماتلا  رهن  ىوتسم 
.اناس سولجلا  اندلا ع  راجإ 

***
 

.ت .ج  ، » ةجولويبلا ءافلا  ةدحو  سئر  ماق  .ةغرم  ةّوق غ  هتلّطع  امدنع  تانسمخلا  لئاوأ  هنم   وحن  هقط ع  ّقش  لو  نا 
هّنل تكلل ، احم  غ ،

ُ
ارودن اقل ، لصألا ، مك  جر 

ً
لادنار  نا  .يروللا  رصتلا  لمعلل ع  ةاش  ةملاع  فظوتب  ماع 1950 ، ءاتش  لادنار » 

رياني .سرا و  محفلا   تارول  نع  اهِّوتل  اهتسارد  تهنأ  دق  لنارف ،» دنيلازور  ، » ةددجلا ةفظوملا  تناو  .ةّنويلان  ةطلس  هتدحو  ريد  نا 
.لادنار ةرال  ندنل  تءاج إ  ماع 1951 ،

امدنع لادنار  اهب  نّهكت  لا  ةّلقتسملا  تامادصلا  ق 
َ

رْد حضّتي  .اقحال ال  هلع  مدنس  يذلا  رارقلا  وهو  هتيطخ -  عم  ةزاجإ  ادع   لو  نا 
ركفت نأ  لنارف  يأر  امف  ظوحلم .» وحن  ةدّج ع  ةّناب  اموسر  عت  اندلا ]  ] فالأ نأ  العف  فشا  لو  : » اهل لاق  .لنارف  اعوم ع  حقا 

.اندلا اهيلع  ضرع  دقل  اهتيب ؟ طانساو  فالألا  كلتب  ةصاخلا  دويحلا  طامنأ  ةسارد   
لنارف نل  .وه  هعوم  فاطملا ، ةاهن  اندلا ،  نا  ذإ  دأ ؛ ةترم  ةدعاسم   لنارف  هلإ  ّمضنت  ْنأ  قوت 

ّ
ع هتزاجإ ، نم  لو  داع  امدنع 

لثم اهيعمتسم  قخت  ةرظنو  ناتناد ، نانيعو  ناد ، رعَش  اهل  زرا ، يلنإ  مل  ةنبا  لنارف  تنا  .صخش  يأل  ةدعاسملا  مدقت  يونت  نكت  مل 
ام جُجل ،» مزاح   » بأ عم  لنارف  تأش  .لاجرلا  هلع  نمهي  ملاع  ةلقتسم   نأ  ةملاع  تخملا -  دوجولا   ردان  انئا  تنا  .ةنسلا  ةعشألا 
يأل ةدعاسم  لمعلا  ةبك   ةغر  اهيدل  نكت  مل  مهنم .» ذأ  اهنأل  ضاعتمالا  نورعش  اهوبأو  اهتوخإ   » ثح تب  و  اقحال ، لو  بتكس 
نا يذلاو  هنم ، سؤيم  وحن  ع  سولا » ةقطلا   » مق تي إ  اصخش  هف  تأرو  هتعادو ، تَهرك  يذلا  لو ،» سروم   » نع كهان  صخش - 

ةرظنلا نم  ٌەرك  ، » لنارف ءاقدصأ  دحأ  اقحال  اهفصس  ام  ةقالعلا ، تنا  .اهعوم  عم  ةام  مداصتي  راسم  اندلا -   ةرفش  كف  هعوم - 
«. وألا

تثبل ام  ةقالعلا  ّنل  سالا ،» دناس   » قدنف ةوهقلا   لوانتل  رخآل  نم ح  نالاقتي  اناف  ةادلا ، ِّدولا   نم  وج  لنارفو   لو  لمع 
: اقحال لو  بتك   ) .اردان الإ  ناملتي  احصأ ال  روهش ، ةعض  و  ائيط ؛ احلا  اراقتحا  ةّكفلا  ةفلألا  تجتنأ  .ةح  ةّدلج  ةوادع  تلّوحت إ  ْنأ 

نم راق  ناّسُ  امهيسفن  ادجو  ءاقدصألا ، عم  تلصفنم  تعومجم  عم  ناهّتي  امهو  حاص ، تاذ  رقعت .)» نأ  حجنت   الو  اثك ، حبت  اهنإ  »
خ .مادطصالا  ع  اشوأف  امهاراق  بقا  لو ، ەاجتا  رهنلا  عفدنت   لنارف  تنا  امنو  ما .»  » رهن اصعلا   عفدُ  يذلا  عنلا  كلذ 

.ةققحلا نم  اثك  تقا  ةتكن  ەثس  يذلا  عنلا  كلذ  نم  ةرتوتم -  ةكحض  تقلطنا  ارغإ .» لواحت  اه   نآلا   » بعرلا ارهاظتم 
لاجرلا اهب  شقاني  لا  ةداتعملا  ةممحلا  لاجرلا ؛ ةءوم  تاناح  ةبلا   ناك  ةعقعق  .ءاضوضلا  نا  العف ، هقارغإ ، لواحت  تنا  ام  نل 

نك مل  ددش .» وحن  نّفنم ع   » لاجرلا نم  اهئالمز  مظعم  دجت  لنارف  تنا  .زغنيك  ةل  روكذلا   ةروصقملا ع  ةكشملا  مهتفرغ  مولعلا  
تارفش ِّكف  وأ  ةنَّطملا  تاناهإلا  للحت  اهدّدت ع  لا  ةقاطلا  اسج : احت  لمح  يذلا  زمللاو  زمغلا  امنو  بسحف -  جلا  ّحتلا  وه  اهكهني  ام 

، علا اذه  فولأملا   عو غ  .ةروظنملا  ُبلا غ  تاروللا ، ةعبطلا ، ةرفش  ىرخأ -  تارفش  لمعلا ع  لِّضفت  تنا  .ةدوصقملا  تاروتلا غ 
نلمح ثانإ  تادئار  اهتقس  دقو  .زغنيك  ةل  لنارف   عم  نلمع  ءاسلا  نم  ددعلا  كانه  نا  ءاسلا ؛ نم  تاملاع  فظوت  نع  افزاع  لادنار  نك  مل 

بساورلا نم  لجرم  نم  مويدارلا  ترَّطق  لا  محفلا ، نول  ءادوسلا  اهنتاسفو  ققشملا  اهيّفك  ةّلاعفنالا ، ةّداحلا  يروك » يرام  : » لعاشملا
اهتزئاج اقحال  دصحتس  لا  دروفسكوأ ، ةعماج  نم  ةّثألا  روقولا  نكجدوه ،» ورود  و« تثا ؛ امنو  ةدحاو ، لن  ةزئاج  ال  تزافو  ءادوسلا ،

يأ هش  لنارف  نكت  مل  كلذ  عم  فحصلا .) ىدحإ  اهتفصو  ام  رهظملا ،» ةفلأ  لم  ةّر   )» لسبلل ةروللا  ةبلا  اهفاشا  دع  لن  نم  ةصاخلا 
.ةرلا ةرحاسلا  الو  ءارذعلا  مم  ال  غملا ، فوصلا  نم  ءادر  لجارم   ةِّسرُم  الو  ةفلأ  لم  ةّر  نكت  مل  جذومنلا : نيذه  نم 

ةلاع ءاقن  ةجرد  ةاَّفصم  اند  لصح ع  دق  لو  نا  .اندلل  ةشّوشملا  روصلا  ززأ  ناف  ەغ  نم  لارف أ  جعزي  نا  يذلا  ششلا  امأ 
يِّدؤي ْنأ  ثملا  قرولا  كشمل  نكم  كلسلا -  نم  ةعطق  ةث   فالألا ع  درف  قط  نع  .ةلثامتم  ةعفر  فالأ  اهَدرفو ع  يس  َتخم  نم 

دلوت تنا  رصتلا ؛ ةّصع ع  اهنأ  تتثأ  ةداملا  نل  .روص  لوصحلاو ع  ةنسلا  ةعشألا  ديحت  حجني   ْنأ  لمأ  نا  عئار -  وحن  ضرغلا ع 
عت 

ّ
ت ْنأ  تثبل  امو  ةجردلا ؟ ەذهل  رصتلا  اصع ع  ًصم  ائج  لعج  يذلا  ام  لنارف : تلءاس  .ملفلا  ط  ةرثانتم ع  ءاشغ  اطقن 

ةس عجارت  عم  .ىرخأ  ةئيه  لَّوحتي إ  هففجت ، دنعو  ةنيعم ، ةئيه  ءيزجلا   رهظ  ءاملا ، دوجو  .لش   اندلا   أ  ةفاصلا ، هتلاح  .ةاجإلا  

باسأ دحأ  وه  لشلا  ب  لّوحتلا  نا  .اهسفن  ةاحلا  لثم  فز ، قيهش ، فز ، توتتو - 
ّ

ر طسنت  اندلا  تائج  تنا  براجتلا ، ةفرغ  ةطرلا  
.دألا دحلا  هضفخل إ  لو  دهاج  يذلا  ششلا 

اندلا  ةطر  ةس  عفرت  تنا  امنو  .حلام  ءام  جوردهلا ع  نم  تاعاقف  قلط  يرقع  زاهج  مادختسا  ةفرغلا  ةطر  لنارف  تلَّدع 
حضوو ةدوج  اندلل  اروص  طقتلت  تنا  عيباسأ ، نوضغ  .فاطملا و  ةاهن  اهضورت   تحجن   دقل  .مئاد  وحن  طسنت ع  فالألا  نأ  اد  ةفرغلا ،

ع ةدام  يأل  تطقُتلا  ةّنسلا  ةعشألا  روص  لمجأ  : » اهنأ اقحال  تاروللا ، رصت  مِلاع  لانرب ،» .د  .ج   » اهفص فوسو  .ّطق  لق  نم  رهظت  مل 
«. قالطإلا



***
 

هف ىرجأ  ْنأ  قبس  يذلا  تخملا  زلُن - »   » ةناويحلا » مولعلا  زكرم   » ةّملع  ةاحم  لو » سروم   » لأ ماع 1951 ، عير   
طسو .ةنيدملا  ةقورأ  ةدرا   ةجوم  لسري  لازي  رحلا ال  نأ  عم  عافترالا ، تأد   دق  وجلا  ةرارح  تنا  .رحلا  ذفانق  امهــراجت ع  ناغرومو  يفوب 

ّدم ...هلحا  طقاس إ  هروجو  ءاوهلا ، ەاتبكرو   رياطتي ، هصمق  لذ   - » ه عامسلا  لل  قبس  مل  اجولويب  مِلاع  نا  حاصلا ، كلذ  روهمجلا  
نم ب فاج 

ّ
.ة ةمداأ  اندلا  ةب  نع  لو  ةاحم  تنا  نسطاو .» سمج   » همسا لاعفنالا  عــــ  احصف  ااش  نا  كد .» لثم  مامألا  هسأر إ 

دُي ملو  ةلط ، ةاحم  ةاهن  ةشاشلا   شعترت ع  ةروصلا  تنا  .ةنسلا  ةعشألا  دويح  ةنقتب  تطقُتلا  اندلل  ةروص  اهضرع  لا  حئالا  رخآ 
فافجو ةنيعلا  ةدوج  ةلثمتملا   قئاوعلا  اهنيح  هجاوي  لازي  لو ال  نا  ذإ  اشوشم -  لازي  جذومنلا ال  نا  .ءاشغلا  ةروصلل  سامحلا  نم  اثك  لو 

دويح رصتلل  عاوطم  لش  رولي إ  ْنأ  اندلل  نكم  أدملا ، ثح  نم  هف : َسْل  احضاو ال  اهنلا  جاتنسالا  نا  .اروف  نسطاو  َأ  هّنل  ةفرغلا - 
ع لهذم .» وحن  مظتنم ع  جلا غ  نوك  ْنأ  ةنامإ  نم  اقلق  تنك  سروم ، ةاحم  لق  : » اقحال نسطاو  بتك  فوسلو  .ةنسلا  ةعشألا 
نل ةروصلا ، نع  لو  عم  ملتي  ْنأ  لواح  ءاملا .» ەاجت  ةراثإلا  ترعش  ةأجف ، : » سكعلا نسطاو  تعنقأ  ْنأ  ةروصلا  تثبل  ام  كلذ ، نم  مغرلا 

.ادعتبم نسطاو  َّلسا  اذكه ، ءاغلا ،» عم  ملتي  الو  النإ ، نا  سروم  »
تالشملا ضع  ةمهأ  نأش  خ  ال  سدح  عتمتي  نا  هنل  ةنسلا ،» ةعشألا  دويح  ةنقت  نع  ء  يأ   » فرع نسطاو  نك  مل 

نم ةطّسوتم  ةجرد  ع  ولو  ودت  ءاف  وأ  ءامك  لوصف  ّيأ  بّنجت   » ع بأد  دقف  وغاش ، ةعماج  رويطلا   ملع  سرد  ذو  .ةجولويبلا 

ءامك لمع ع  نا  .ەاوتحم  ەَأو  رغندول ، ةاحلا »؟ ام   » باتك أرق  دق  رخآلا  وه  نا  .اندلا  هتداق إ  ام  عن  نم  ةهِّجوم  ةزغ  نل  ةعصلا .»
لضفأ  نا  .اهلوأت  نع  ازجاع  ول  جعزنأ  مل   » .هقرافت مل  لو  ةروص  نل  اقحال -  اهفصس  ام  ةّمات ،» ةيخ   - » نغاهنك ةوونلا   ضامحألا 

«. ةدحاو ةرم  ولو  كفتلا  رماغ  مل  اتوبكم  امداأ  حبصأل  َّبشأ  ْنأ  ال  اروهشم ، تحصأ  دقو  فن  لّختأ  ْنأ  دأتلا 
ءاملا ملاع  سوب ، نا   ) جدمك ةعماج  سوب »  سام   » تخم إ  هلقن  بلطو  روهتم ، رارق  نغاهنك  إ  نسطاو  داع 

حاتم لاجم  كلذ أ  ناو  ةّجلا ، ُبلا  لمع ع  سوب  نا  تانثالثلا .) بلا   جورخلا  ءانثأ  النإ  ةزانلا إ  اناملأ  نم  َّرف  دق  ةجولويبلا ،
رجح  - » اندلا ةب  لّصوتلا إ  نسطاو  رَّرق  .هلقع  قراف  داع  ام  حبش  ةّبتلا إ  اهلالظ  تلّوحت  لا  ةروصلا  كلت  لو ، ةروص  نم  نسطاو  بِّرق 

ّقحتس لا  ةدحولا  ةلشملا  ةسلا   تنا  تانيج ، ملاعك  : » اقحال لوق  فوسو  قحلا .» ةاحلا   ّ نع  ماثللا  طم  ْنأ  نكم  يذلا  دشر 
.ەرمع نم  نعلاو  ةثلاثلا  زواجتي  نك  مل  تقولا ، كلذ  لحلا .» 

***
 

سسارف  » همسا لجر  بح  ةناث -   بحلا  عقو   جدمك ، هطوبه   موو  .ةفارغوتوف  ةروص  اح   جدمك  إ  نسطاو  لقتنا 
لا تاحومطلا  اهل ، دودح  لا ال  ةنوحشملا  تاثداحملا  كشملا ، نونجلا  بح  امنو  اناوهش ، اح  نك  مل  .سوب  تخم  رخآ   بلاط  كك ،»

«. اصلا كفتلاو  صلا ، دافنو  ةوسقلاو ، باشلا ، رورغ  ّمتت  ةكشملا  انعاط  تنا  : » اقحال كك  بتك  فوسو  . 
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قئاقحلا زواجتت 
لمع هنول  باسألا  دحأ  عجري   ) ەاروتكد ةجرد  نود  نم  لازي  الو  نسطاو ، نم  ةلما  ةنس  ةع  نثا  أ  ثالثلاو -  ةسماخلا  كك   نا 
ةحر ةصخش  بحاص  قباس ، ءاف  بلاط  نا  اتوبكم .»  » نك مل  دأتلاو  يدلقتلا ، عملا  امداأ »  » نك مل  برحلا .) تاونس  ةّحلا   عم 
يذلا غصلا  باتلا   » كلذ رغنيدول -  ةاحلا »؟ ام   » ەرود أرق  اهتقوو  نسأ ، رقو  رتاس  نع  اثح  راه  نورفف  ەؤالمز  هل  لفج  ٍّودم  توصو 

.اجولويبلا ُتفاو  ةروث - » نَّشد 
ةعطاقتملا  تامللا  ّلحو  اصلا  راطقلا  كراوج   سلج  يذلا  لجرلا  كلذ  نم  أ  نورقتح  مهّنل ال  ةثك ، ءاشأ  لنإلا  ەرك 
بص نا  هنأ  ةل ، طلا  داز  امو  .لولح  حاقاو  نخآلا  تالشم  ماحتقا  نع  عّروتي  نك  مل  .اروسج  اّودم  ارح  هتوص ، لثم  كك  ءاذ  نا  .كتدج 

ةصاخلا ةضالا  ةظنلا  نم  ابك  ق 
َ

ارْد هسفنب  ملعت  دق  نا  اجولويبلا ، جّخت   عوم  إ  ءافلا  نم  هلّوحت  عمو  تايعرألا ، رخاوأ  .الاغ  

زكر سوب ، تخم  هئالمز   مظعم  نأش  .داعألا  ةثالث  لاه  ةَّلظلا إ  روصلا  لحت  حيت  لا  ةلخادتملا  تالداعملا  ةماّود  يروللا -  رصتلا 
ادودشم رخآلا  وه  نا  لنارفو ، لو  لثم  نسطاو ، لثم  .اندلل  ةادلا  ذنم  بذجنا  نثلا ، فالخ  ْنل  .تولا  ةّلوألا ع ُب  هتاسارد  كك 

.ةثارولا تامولعملا  لمح  رداقلا ع  ءيزجلا  ةب  يزغ إ  وحن  ع 
نم ةفرغ  ةصاخ ، ةفرغ  امهل  تصّصُخ  ّح  بعللا ، ةفرغ  نانعلا   امهل  قلطأ  لفط  لثم  ةقالط ، ّملتي  ككو -  نسطاو  امهال -  نا 

، دحاو لح  لودجم   لتف  ناهبش  انا  ةنونجملا .» امهيعاسم  ل« امهمالحأو ، امهلاحل  ناُي  انا  ثح  ةّشخ  ضراوع  تاذ  رفصألا  بوطلا 
ةفخس ةملعلا  ةسسؤملا  ادجو  .امهب  اهفاعال  اقوش  ناقَّرحتي  امهنل  ةطلسلا  ناردزي  انا  قوتملا 

ّ
.د ءاذلاو  لزهلاو ، فافختسالا ، جئاشوب  طترم 

تاذ فرغلا  ناسلج   امهو  ةحار  أ  نارعش  انا  امهّنل  يجذومن ، بغ  امهيسفن  الّخت  .اهلخاد  ناللسي إ  فك  افرع  امهنل  لظلا ، ةلقث 
.مَحلا طال  امهيسفنب   امهيسفن  انَّيع  جِّرهم  انا  .جدمك  تاّل  لخاد  ةعرألا  ناردجلا 

اخأ نلعأ  دق  نا  يذلا  بهملا  كتلا »  » دهعم امك  غنيلوب - » سونيل   » نا ضضم ، نو ع  قوتلا ، هل  نانك  انا  يذلا  دحولا  مِلاعلا 



لشل داعألا  الث  ءاضفلا  ىّولتت   لسالسلاو  .ةّيمألا  ضامحألا  نم  لسالس  نم  تانتولا  نَّوكتت  .تانتولا  ةب  ةّمهم   ةجحأ  لحل  هلّصوت 
فشا لتكتم .) وأ  يورك  لش  هسفن إ  كنزلا  كلتي  َّمث  كنز  لش  اهسفن   لوح  ّفتلت  ةلسلس  لّخت   ) ث إ ُب أ

َ
َّم نم  ىّولتت  ةّعرف ، ُب 

اذه هجذومن  غنيلوب  ضرع  .كنزلا  لثم  وتلم  درفم  بلول  ةّطمن -  ةّعرف  ىّولتت إ ب  ام  اثك  تانتولا  نأ  تاروللا ، هلمع ع  لالخ  نم  غنيلوب 
! بووه مث -  ةاحملا ، ةاهن  ةراتس ح  ءارو  جذومنلا  ِّخ  ّلظ  ةعّق : نم  اج  انرأ  جخُ  رحاس  هنأ  كتلا ،» عامتجا ب« ارعتسا   بولسأ 

دع ككو ع  نسطاو  عسوب  نا  .اندلا  ةب  تانتولا إ  نم  نآلا  ههانا  لَّوح  غنيلوب  نأ  ةعئاش  ت  .للهملا  ەودشملا  روهمجلا  مامأ  هفشك  - 
.امهافق سفني   هنأ  غنيلوبب  ارعش  ْنأ  جدمك ، لم ،  فالآ  ةسمخ 

ةسلا ح  اهتءارق ، ةعزفم   تنا  ماقرألاو ، تالداعملا  ةشكرزم  ةنس 1951 . لبأ  يتولا   بلوللا  نع  ةزرالا  غنيلوب  ةقرو   
ُ

ت
.ةجلا تالداعملا  نم  ناخدو  اارم  فلخ  ةساسألا  هتراقم  أّخ  غنيلوب  نأ  كردأ  ةباسحلا ، غيصلا  عساو  ملع  نا ع  يذلا  كك ، نل  .ءاخلل 

.لاخلا نم   قحلا  رحسلا  نا  دقعملا .» الا  قطنملل  ةجن  ال  سدحلل ، جاتن  ، » رمألا عقاو  غنيلوب ،  جذومن  نأ  نسطاو  كك  خأ 
قط نع  فشُ  مل  افلأ )  ) وألا بلوللا  ...كتل  تامللا  تنا  تالاحلا  مظعم  نل   هتجح ، لخاد  رخآ  إ  ح  نم  للست  تالداعملا  »

، ةقرولاو ملقلا  نم  د 
ً

.اضع  اهضع  سلاجت  نأ  بحت  تارذ  يأ  لاؤسلا : نمت   ةهوجلا  ةعدخلا  تنا  امنو  ةنسلا ؛ ةعشألا  روص  قيدحتلا  
«. راغصلا لافطألا  باعلأ  ام  ٍّدح  هش إ  لا  ةّجلا  جذامنلا  نم  ةعومجم  ةساسألا   لمعلا  تاودأ  تنا 

اهمدختسا لا  اهسفن  لحلا »  » مادختسا اندلا  ةب  لّصوتلا إ  نامإلا  نا  ول  اذام  .ةهاد  ألا  ةملعلا  امهتزفق  ككو  نسطاو  ماق  انه ،
ةضم ةجتلا  قئارطلا  مادختسا  ةجولويبلا  تائجلا  ددحت ُب  ةلواحم  نأ  ىأر  كك  نل  اعط -  دفت ، فوس  ةنسلا  ةعشألا  روص  غنيلوب ؟

ةب تنا  ول  اذام  نل  جَردلا .» طقس ع  وهو  ەردص  يذلا  توصلا  تاصنإلا إ  قط  نع  ونابلا  ةب  ددحت  ةلواحم  لثم   - » ةبع ةجرد  إ 
نم ام  اعونصم  ائاد ، جذومنلا  نا  ول  اذام  جذامنلا ؟ ءانب  قط  نع  سدحلا ،»  » اهطانسا اهعم  نكم  ةجردل  ةقانألا -  ةغلا  ةطاسلا -  ةغلا  اندلا 

؟ راجحأو اصع 
***

 

عاعش هش  يذلا  اهكب  .باعلألا  نم  جذامن  ءانبل  مامتها  ثك  وت  ندنل ، ةعماج  زغنيك  ةل  م ، 
ً

سمخ  دع  لنارف ع  نكت  مل 
ةجاح إ نم  ام  تأر ؛ اذكه  باوجلا ، مّدقت  فوس  روصلا  .أ  حضوب  ةّرم  ل  اندلل -  ىرخأ  دع  ةروص  طقتلت  تلظ  ةجتلا ، تاساردلا  رللا ع 

لشلل نأ  اد  بطرلا - »  » لشلاو فاجلا »  » يروللا لشلا  اندلا -  ْش  نم ب  .سكعلا  سلو  جذامنلا ، دلوت  فوس  ةجتلا  تانابلا  .مختلا 

ْنأ ثل  امو  .اتسم  امالسسا  نواعتلا  اهل  اد  .لقت  مل  ةطرلا ، ةبلل  لصوتلل  انواعتي  ْنأ  اهيلع  لو  حقا  امدنع  نل  .ًءاوتلا  ُّلقأ  ةب  بطرلا 
زكرت امنب  بطرلا ، لشلا  لمعلا ع  لو  لم  ْنأ  ّرقأ  اذكه ، .نانحاشم  نالفط  امهنأ  سر ، لش  امهنب  لصفلل  لّخدتلا  لادنار إ  ّرطضا 

.فاجلا لشلا  لنارف ع 
تناف لنارف ، امأ  .ةدج  روص  جاتنإ  نع  ةزجاعو  ةدوجلا  ةقف  تنا  لب  ةصاخلا  اندلا  تاضحتف  .جعأ  امهنم   

ً
لعج  لصفلا  اذه 

دع ال نالمع ع  انا  امهنأ  عمو  ةرم .) تاذ  هتفَّنع  اذكه  اناب  ،»؟ سفت  ؤرجت ع  فك   )» .اهسفت ةعص   تدجو  اهنل  روص ، اهيدل 
.تراحتم تراق  نانكس  امهنأ  اد  مادقألا ، نم  تائم  عض  زواجتي 

اشَّغم يدامرلا  لصألا  نا  .ەرود  اح  نسطاو   لو  اعدو  .زغنيك  ةل  ةاحم   ماع 1951 ، مفون  لنارف  21  تقلأ 
ح كد .» ةاور ل« ةئك   بساحم  ةفرغ  هش  ةللا ؛ ءاشحأ  ةنوفدم   ةمدق  ةطر  تااحم  ةعاق  ةفرغلا  تناو  .فثلا  دنللا  باضلا 

«. ائش نّود  ال  نيعلا ، ظحاج  ...اترم  ّحن 
ً

 - » روضحلا طسو  نسطاو  سلج  .اصخش  ةسمخ ع  وحن 
.اقحال ةاحملا  نسطاو  فص  فوس  اذكه  ةّفخلا ،» وأ  ءفدلا  نم  ةحسم  ّيأ  لمحت  تامل ال  ...ةرتوتم  ةع  ةقط   » لنارف تثّدحت 

مال ةقط  دوصقم   وحن  ع  اجترا  داح  ء  ةَّمث 
َ

نا  اهرعش .» ففصت  تَّغو  اهتراظن  تَعلخ  ْنإ  ودس  فك  ُتلءاس  ْنأ  ُتثبل  امو  »
اهنأ ظحالل  اهرعش -  ففصت  ةقطل  ال  اهعوضومل -  اقح  هنا  دق  دحأ  نا  ولو  .ةتيفوسلا  حاصلا  راخأ  أرقت  اهنأ  اهتاحم  لت  تنا  لنارف :

دق تنا  ، 
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« جراخلا تاتافسوفو   ةدّدعتم ، لسالس  يذ  بك  بلول   » نع تاظحالم  تنَّود  دقل  .دَّمعتم  رذح  ْنو  لئاه ، وهفم  مّدقت  لوح  رودت 
مث ةبلا ، نأش  لصافت  يأ  ددحت  نع  ت 

ُ
مِجح اهنأ  احضاو  ناو  ةلّجعتملا ، تاساقلا  ضع  ءاطعب  تفتا  اهّنل  .ةنتاف  ةب  له  حملت  تأد 

.ةتهالا فاجلا 
ّ

ة ةّمداألا  ةودنلا  تمتتخا 
«، نكجدوه ورود   » ةلاقمل دروفسأ  إ  اراطق  قتس 

ّ
ن انا  .كك  إ  اسِّمحتم  لنارف  ةاحم  راخأ  اتلا ، حاصلا  نسطاو   لقن 

لأس امدنع  نل  .ةلوألا  تاساقلا  ضع  ضرع  ءانثسا  اهتاحم  ثلا   تلاق  دق  لنارف » دنيلازور   » نكت مل  .يروللا  رصتلل  ةجَّوتملا  ةلملا 
دقل ح .رو  لدنِم  رهظ  ماقرألا ع  نودتب  َنعُ ح  مل  .ةحضاو  تااجإ  فوي 

ِّ
ر ْنأ  نسطاو  عطتس  مل  ةددحملا ، ماقرألا  نع  نسطاو  كك 

.تاظحالملا نودت  هتافو  ةملعلا -  هتاح  تاودنلا   مهأ  نم  ةدحاو 
آد  .جذومن  ءانب  عو   جدمك  ادئاع إ  عهي  ْنأ  ەاعد إ  ام  ةدهمتلا ، لنارف  رافأ  نم  ك  ام  كك  مهف  كلذ ، نم  مغرلا  عو 
عم ةقفاوتم  حطسلا ، نم ع  ةنسلا  ةعشألا  تاناب  تد   » .شمشلا ةطف  نم  ةعطق  عم  ةرواجملا  باقُعلا » ةناح   » ءادغلا  الوانتو  اتلا ، حاصلا 



؟ زغلملا ءيزجلل  جذومن  ةعانصل  اعم  طئالا  كلت  مض  نكم  فك  لاؤسلا : .اردأ و  اذكه  ةعرأ ،» وأ  ةثالث  وأ  ط 
***

 

نانسأ لثم  يرقفلا ، دومعلا  ةقصتلم  -  A, T, G, C دعاوق -  عــرأو  تاتافسوفلاو  تاكسلا  نم  يرقف  دومع  نم  اندلل  درفملا  طلا  نَّوكتي 
اهيأ ةفرعمو  اند ،»  » ءيزج ل  ةدوجوملا   تااَّحسلا  ددع  ةفرعم  ّوأ 

ً
ككو  نسطاو  نا ع  اندلا ، ةب  لُّصوتلل إ  .باَّحسلا  ط  نم  ةجراخ 

ةع سمخ  نع  ملتن  اننأ  مغر   » .نهج وحن  اعص ع  اد  طس  جذومن  ءانب  نل  اس -  ةطس  ةلشم  تد  .فارطألا  اهيأو   زكرملا ، عق  
«. اهلمحل ةَّدعملا  ةكترملا  تاداَّرزلا  نم  طقس  تلظ  دقف  بسحف ، ةرذ 

، لسالس ثالث  ةضرم : ودت  ةاجب  اجرخ  دق  ككو  نسطاو  نا  جذومنلا ، ءانبل  ةكترم  تالواحم  ناثبع   ظ 
ّ

امنو  ياشلا ، تقو  لولح 
تاتافسوف .الث  بلول  .تافسوفلاو  ركسلا  نم  نَّوكملا  طوغضملا  يرقفلا  دومعلا  عق  اهزكرم  و  وزلح ، لكش  ضعلا ،  اهضع  لوح  ةفوفلم 

نا امّر  نل  لشلا -  ةقنأ  ةب  نكت  مل  .تامءاوملا  ضعب  لاحلا  حلصني  امّر  نل  ةحم ،» نكت  مل  ةّرذلا  طاورلا  ضع   » نأ افعا  .لخادلا   
الصتا اقحال -  اهيلع  نامدنس  ةلز  ةوزن -  مث ،  يزورل .» ةملا  تاساقلا  اهتنراقم   » نوكتس ةلاتلا  ةوطخلا  نأ  افرع  .مزاللا  نم  أ  الط  كلذ 

.ةرظن اقلو  اح  لنارفو   لب 
إ ةلحرلا  تنا  .ككو  نسطاو  جذومن  ةنياعمل  اتلا  حاصلا  زغنيك   نم  راطقلا  غنيلسوغ ،» يار   » اهذملتو لنارفو ، لو ، َّلقتسا 

لو دجو  .اعم  انالذخ  نا  فاطملا ، ةاهن  جذومنلا   نع  راتسلا  فشك  امدنع  .اهرافأ  ةمئاه   لنارف  تناو  قوتلا 
ّ

.تاع ةنوحشم  جدمك 
نم أوسأ  نا  .ءاره  هنأ  اهعانقإل  ةفا  جذومنلا  ةدحاو ع  ةرظن  تنا  .ةسامولد  نكت  ملف  لنارف  امأ  .هناسل  كسمأ  هّنل  اطِحم - »  » جذومنلا

اهتقط حبا  ال  دنيلازور  تَّدتحا  : » غنيلسوغ ركذت  امو  .لازلز  بقع  باحس  ةحطان  ادتت ؛ ةجعنم ، ةحبق ، ةثرا  لامجلا -  رقتف إ  نا  أطخ ؛
.اهمَدَق جذومنلا  لرت  دق  اهنأ  ءرملل  لخ  نا  ارإ .» امهعوم  قّزمت  باسألا و  دّدعت  تلظو  ةلاتلا ...› باسألل  نائطخم  امتنأ  : › ةثألا ةلا 

تاتافسوفلا نل  .فصتنملا  يرقفلا   تافسوفلا  دومع  عضو  قط  نع  ةّرقتسملا » ةلقلقتملا غ  لسالسلا   » تبت لواح  دق  كك  نا 
نويأ كك  َّسد  رفانتلا ، ةلشم  ّلحل  .ةناث  ونان  ءالشألا   ارياطتم  ئزجلا  عفدنالو  ارفانتل ، لخادلا ، نم  ةلسلسلا  هجاوت  تنا  ولو  .ةنحشلا  ةلاس 
تنا لنارف  تاساق  ّنل  .كسامتت  ةبلا  لعجل  ةخألا  ةظحللا  جلا -   غمصلا  نم  ةرطق  لثم  بلوللا -  زكرم  ةنحشلا   بجوم  مويسنغم 

نم ركذ  ددع  ّيأ  ةفاضتسا  نع  ةزجاع  تنا  ككو  نسطاو  اهعنص  لا  ةبلا  نأ  أوسألاو  .زكرملا  دجوي   ْنأ  نكم  مويسنغملا ال  نأ  نهت ع 
تحارو .باوجتسا  إ  ضرعلا  لّوحت  .اندلل  ةّمملا  ةطرلا » : » لوألا لنارف  فاشا  اس  دق  انا  جذومن ، ءانبل  امهعافدنا  .ءاملا   تائج 

دع  مل  : » نسطاو ركذتو  .اجردت  كك  نم  نكمتي  طاحإلا  حار  .امهيدسج  نم  ماظعلا  عت  اهنأ  رخآ ، دع  ادحاو  جذومنلا ، ءازجأ  لوانت  لنارف 
تافاخس  » نم ةحا  اهطخس  لنارف  تدأ  ةظحللا  كلت  مهرمأ .»  ع  لغم  تارمعتسم  لافطأ  مامأ  اح  يذلا  قثاولا  ذاتسألا  جازم 

.اهراد ةدئاع إ  ةققد  عرأو  ةثلاثلا  راطق  تلقتسا  .امهباعلأو  يص  عم  اهتقو  تردهأ  اهنأ  اهل  َّبت  دقل  قهارملا .»
***

 

« ةمجه  » نأ نسطاو  كردأو  .اندلا  ةب  إ  لّصوتلا  رخآلا  وه  لواح  هسفن ، تقولا  غنيلوب »  سونيل   » نا انروفلا ، انوداسا ،»  »
، مهألا نل  يروللا -  رصتلاو  تاضالاو ، ءاملل ، قيمعلا  همهف  ِغتسُم  مظع ، يود  ّلحلا   لّصوتي إ  فوس  .ةلئاه  نوكتس  اندلا  غنيلوب ع 

قّدحت اندلا  ةب  ادجف  ةقومرملا ، ةّملعلا  تارودلا  ىدحإ  احّفصتو  حاص ، تاذ  اظقس  ْنأ  ككو  نسطاو  .جذامنلا خ  ءانب  ةغلا ع  هتردق 
.امهمسا ال  غنيلوب -  مسا  قوم 

ّ
ةع ةلاقم  نم  امهيف ،

، اندلا ةب  اهيف  احقا  ةقرو  يروك » ترور  غنيلوب و« بتك  دقف  .قّقحت  دق  سوبالا  كلذ  نأ  اد  ماع 1953 ، رياني  نم  وألا  عيباسألا   
نونجم لثم  ةقرولا  حفصت  عاض .» دق  ء  ل   » نأ نسطاول  اد  ةلهول  .نلطألا  ةرباع  اضرَع  ق 

ُ
تفذ ةلنق  تنا  .جدمك  ةلوأ إ  ةخس  السرأو 

احقا دق  ةفداصملا ، يروكو ، غنيلوب  نا  ام .» أطخ  ةَّمث 
َ

نأ   » روفلا نسطاو ع  كردأ  ةحقملا ، ةبلا  هقدحت   ءانثأ  نل  .دارملا  لشلا  دجو  ح 
هتاجرد وزلح ، جَرد  لخدم  لثم  لخادلا ، الم إ  افسوفلا  يرقفلا  دومعلا  نا  .جراخلا  دعاوقلا A, C, G, T إ  هجّتت  ثح  اثالث ، الول  امهرود 
فعضأ طاور  لعف  كسامتي  ًءانب  حقا  كلذ ، نم  د 

ً
.اعم  تاتافسوفلا  قصل » مويسنغم ل« ّيأ  لمش  مل  غنيلوب  حقم  نل  .جراخلا  ةهّجوم إ 

بتك فوسلو  ةقاطلا ، ةحان  نم  ّرقتسم  نا غ  حلص : نل  ءانبلا  نأ  اروف  نسطاو  كردأو  .ةظحالم  نود  نم  ەذه  ةّحسلا  دلا  ةّفخ  ّرمت  مل  .اثك 

.تائجلل مظعلا » راجفنالا   » قلخ ل  اودم ، اراجفنا  غنيلوب  ثدحُ  مل  ًءالشأ .» رجفنال  اندلا ، ءانب  وه  اذه  نا  ول  : » اقحال غنيلوب  ءالمز  دحأ 
امك عفدنا إ  قئاقد .» عض  نم  ا أل  اهئاقإ  لحتسملا  نمو  قّدص ، وحن ال  ةغلا ع  ، » نسطاو فصو  ّدح  ةطقسلا ،»  » تنا

اهسرد  لا  ةّدهمتلا  ءاملا  غنيلوب ]  ] قالمعلا دقل    » .املا هعم  تاو 
ّ

قف .غنيلوب  جذومن  هلع  ضرعل  رواجملا  تخملا  قيدص  
سلا نم  سوؤك  لوانب  غنيلوب  لشف  الفتحا  ثح  ةلضفملا ، امهتناح  باقُعلا ،» ةناح   » اعم إ اقلطناو  رمألا ، كك  نسطاو  خأ  ةعماجلا .»

.ةتامشلا جوزمملا 
***

 



اهدعقم ع  لمعت  تنا  .اهبتكم  لنارف   ةرال  قوت 
َّ

ف .لو  ةلاقمل  ندنل  إ  ماع 1953 ، رياني  رخاوأ  نسطاو »  سمج   » بهذ
ةقرو ناشقاني  امهو  فافج ، املت  .تالداعملاو  تاظحالملا  ءم  باتك  اهبتكم  ةلواط  عو  ةّفارغوتوفلا ، روصلا  تاع  اهلوح  ترثانت  دقو  لطلا 
ةروس   » هت ْنأ  افوخ  امألا  بالا  نم  احسم  نسطاو  عجارت  .ههاجتا  لنارف  تعفدنا  اهظغ ، نسطاو  راثأ  دقو  ةنّيعم ، ةظحل  دنع  .غنيلوب 

«. اهبضغ
بقعأ .ّطق  لق  نم  اهلعف  مل  ةجرد  نسطاول  هلق  لو  حتف  ةعشملا ، لنارف  عاطل  ناثري  انا  .لقألا ح  ايحرت ع  نا أ  لو 

نم ةلسلس  تطقتلا  لنارف » دنيلازور   » نأ نسطاو  لو  خأ  .تانهكتلاو  مهفلا ، ءوسو  باترالاو ، ةطلتخملا ، تاراشإلا  نم  ةلودجم  ةفض  كلذ 
دا ةبلل  اسألا  لهلا  نأ  ح  شهدم ، وحن  ةحضاو ع  اروص  فصلا -  رادم  اندلا ع  نم  ةطرلا  لما  لشلل  ةددجلا  ةّفارغوتوفلا  روصلا 

.اهنم زفق 
تنا .ةقاسلا  ةلللا  ةّنسلا   ةعشألل  اندلا  فالأ  دحأ  غنيلسوغو ، تضَّرع ،  دق  تنا  ماع 1952 ، ويام  نم  اثلا  ةعمجلا ، ءاسم   

ةسداسلا .رمحألا   اهسارك  تتك   اذكه  .ج ،» ةدج  ةطر  ةروص   » لق
ً. زكرملا  نع  تداح  امالا  نأ  مغر  ةنقتلا -  ةحانلا  نم  ةلاثم  ةروصلا 

ةدعاسم ةناث  امالا  تّدعأ  ةناحلا -  إ  سردتلا  ةئيه  ةّق  بهذت  امنب  اعط ، تسلا ، ال  لمعت   تنا  اتلا -  مويلا  ءاسم  نم  فصنلاو 
ةروصلا 51».  » مسا اهيلع  تقلطأو  .اهتأر  ةروص  لضفأ  تنا  .ح  ةقاسلا  نم  احوضو  تنا أ  .ةروصلا  تفشك  ءاثالثلا ، رهظ  دعو  .غنيلسوغ 

نم قّرحتت  اهبتكم ، لازت   لنارف ال  تنا  .نسطاو  اهضرعو ع  جاردألا ، دحأ  نم  ةمساحلا  ةروصلا  جخأو  ةلاتلا ، ةفرغلا  لو إ  م 

بتك فوس  اذكه  لعفأ ،» ملو  دنيلازور ، ناذئسا  ردج   نا  امر  . )»
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نسطاول اهتاناب  نم  ةعطق  نمثأ  نآلا  فشك  دق  لو  نأ  ملعت  مل  .ةراثإلا 

تنا ام  ةّداعلا  لاوحألا  هنأ   ولو  بط ، لش  اهنذإ  بلطأل  تنك  ةداعلا  لاوحألا  ...اننب   ةصع  رومألا  تنا   » .همدن ادم  اقحال  لو 
«(. ەارت الأ  كعسوب  نك  مل  ةروصلا ، بلول   كانه  ناو  زوح ، ةروصلا  تنا  ...اساسأ  راثُتل  نذإلا  بلط  ةلأسم 

كلذ ...ةقاسلا  روصلا  نم  قدصُ  ال  لش  طسأ  قسلا  نا  .عراسي  ن  أدو  اف  رغفنا  ةروصلا  تأر  ةظحل   » .اروف نسطاو  تفا 
لسالسلا  ددع  ددحت  نامإلا  نا  قئاقد ، عض  نم  قرغتس أ  ةطس ال  تااسحو  ...لول  له  نع  الإ  أشي  ْنأ  نكم  دوسألا ال  بلصلا 

«. ءيزجلا
ةروصلا ع نم  ەركذتي  ام  نسطاو  مسر  حاصلا ، كلذ  جدمك  ادئاع إ  تاعقنسملا  هقط ع  قش  يذلا  راطقلل  ةدرالا  ةروصقملا   
قوف نم  زفقو  جدمك  داع إ  امدنع  .هسفن  أطخلا  رّركل  نك  ملو  .تاظحالم  نود  نم  ندنل  نم  وألا  ةرملا  داع   دقل  .فحصلا  ىدحإ  ةفاح 

«. جاوزأ أت   ةمهملا  ةجولويبلا  ماسجألا  : » تلودجم تبلول  تلسلس  نم  ٌعنصم  اندلا  نأ  اعنتقم  نا  ةّللل ، ةّفلخلا  ةاوبلا 
***

 

.نوفظنُي ةجولويبلا  ءاملا  ءاملعو  نوُّدعَ ؛ تانيجلا  ءاملع  .جذومن  ءانب  دج   اعو  تخملا  إ  اتلا ، حاصلا  ككو   نسطاو  عه 
اذهب زوفلا  نادي  انا  اذإ  .ةّفخلا  ةساسألا : امهتَّوق  ةطقنل  ةفا  ةحاسم  ارت  امهنل  صرحو -  بأد ، هنم ، لش  المع  .ككو  نسطاو  بعل 

، لوألا امهجذومن  رهوج  ذاقنإ  الواح  ةادلا ، .كحضلا   اندلا  إ  امهقط  ناّقشس  .سدحلاو  بعلل  نانِعلا  قالطب  كلذ  نوكسف  قاسلا ،
اعم هتائج  تسّدكت  دقو  جعزم ، وحن  ع  جذومنلا  لقلقت  .جراخلا  إ  زت  دعاوقلا  لعاجو  فصتنملا ، افسوفلا   يرقفلا  دومعلا  عضاو 

.اضع اهضع  عم  ةلاقتم  لخادلا ، هجّتت إ  -  A, T, G, C دعاوقلاو -  جراخلا ، يرقفلا إ  دومعلا  نا  امّر  نسطاو : نعذأ  ةوهقلا ، دع  .ةكترم  ةروص 
يرقفلا دومعلا  لوح  ةطاسب  رودت  تنا  اهقفوت : ةلشم   كانه  نكت  مل  جراخلا ، إ  دعاوقلا  هجوت  عمف  .أ  ةلشم  َقلَخ  ّلحلا  اذه  نل 

باحسلا نانسأل  بج  نا  .ضع  تحت  اهضع  تو 
ُ

ح ت 
ُ

سّد ْنأ  بج  نا  لخادلا ، دعاوقلا إ  بلق  عم  نل  .لشلا  ةّبلول  ةرهز  لثم  يروحملا ،
ةقالع يأ  نل  .ام  ةقالع  ام ، لعافت  اهنب  طي  ْنأ  َّد  نا ال  اندلل ، جودزملا  بلوللا  نم  خادلا  ءزجلا    A, T, G, C دعاوقلا ّرقتس  .لخادتت ل  ْنأ 

؟ دعاوقلا ةّقو  الثم -   A ام -  ةدعاق  عمجت ب  لا  كلت 
«، فاغراش نورإ   » نا ماع 1950 ، ف  .اضع  اهضع  اندلا  دعاوق  ب  عمجت  ةقالع  دوجو  ةرو  راب ، حَّجر ، ْنأ  قبس  دحاو  امك 

هيكرت للحو  اندلا  فاغراش  سرد  امل  .ادف  اطمن  فشا  دق  كرويب ، ابمولوك  ةعماج  لمعو   اسمنلا ، دولوملا   ةجولويبلا  ءاملا  ملاع 
ةئاملا داوملا  كلت  نم  جوز  ّل  نأو  ، Cو G دعاق اذكو  اقت ، ةقاطتم  ةسب  تدوجوم   Tو  A دعاق نأ  امئاد  فشك  نا  اسألا ،

.اندلل ةئاهنلا  ةبلا  اهقبطت ع  ةّفك  نع  ةركف  امهيدل  نكت  مل  ةدعاقلا ، كلت  افرع  ككو  نسطاو  نأ  عمو  .لِخ  لش  ناطترم 
، ةئبعت ةلشم  تنا  .ارو  ارمأ  راخلا  لهلل  قيقدلا  ساقلا  حبصأ  دقل  بلوللا : لخاد  دعاوقلا  بكرت  ءانثأ  ةناث  ةلشم  ترهظ  كلذك 

تنّيُع دق  ةرئاز  ةنجل  تنا  ماع 1952 ، ءاتش  .امهل   ةدجن  ةاثم  اهملع ، نود  لنارف ، تاناب  تءاج  ادّدجم ، .ءاضفلل  ةثالثلا  داعألا  ةدّقم 
.ةلوألا تاساقلا  نم  ددعلا  نّمضتي  اندلا ، هلإ   الّصوت  ام  رخآ  نع  ارقت  اّدعأ  دق  لنارفو  لو  ناو  .زغنيك  ةّل  يراجلا   لمعلا  ةعجارمل 

ع يِّ »  » ةمل اغومدم  رقتلا  نك  مل  .ككو  نسطاو  اهملسو إ  رقتلا  نم  ةخس  لصح ع  دقو  ةنجللا ؛ اوضع   سوب » سام   » نا
.لنارف فانم  اصوصخ ع  نخآلا ، ةّح ع  ل  هعزوت  نامإلا  نأ  نام  يأ  اضأ   اروكذم  نك  مل  نل  حضاو ، وحن 

للق تنك  : » هسفن نع  اعفادم  اقحال  بتك  فوس   ) اضماغ ارمأ  ةّملعلا ، ةسفانملا  ەانالا إ  مدعو  ةجاذسلا  ەرهاظتو  سوب ، ااون  تلظ 



: رمألا عقو  دقف  كلذ ، نم  مغَّرلا  عو  هْجَحل .)» اس  َرأ  مل  ي ، )  ) هنأ فّنصم  رقتلا غ  نا  اّملو  .ةّرادإلا  نوؤشلا  ةّحرأ   لماعتأو  ةخلا 
تالماعم نم  تتلا  عمو  جراخلا ، تافسوفلاو   ركسلا  نم  نَّوكملا  يرقفلا  دومعلا  عضو  عمو  .ككو  نسطاو  يدأ  هقط إ  لنارف  رقت  دجو 

 A لا عضو  عم  اعم ، بلوللا  نسطاو ح  لواح  ةادلا ، .جذومنلا   ءانب  اداهجإ   ألا  ةلحرملا  لاقتنالا إ  لمزلا  رودقم  حبصأ  تاساقلا ،
لجر  » لثم رِّفنُم ، وحن  هماوق ع  صلقتو  جعنا  بلوللا  نل  .ةجودزملا  ةلثامتملا  دعاوقلا  ةقط  ع  لاقملا -  طلا    A لاقم طلا  دحأ 

.اتلا حاصلا  هنع   الخت  ْنأ  ثل  امو  .مءاوتي  مل  هنل  هماوق ، طضل  جذومنلا  كلدت  نسطاو  لواح  .ةللم  ةلذ    
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« نالشم
ْنإ لءاسي  أد  دعاوق ، ةئيه  ةلشملا ع  ةنوترلا  عطاوقلا  ثعلا   لصاوي  نسطاو  نا  امنو  ماع 1953 ، رياف  حاص 28  نم  ام  تقو   

جودزم نأ  ةأجف  ُتكردأ  « ؟ G عم جوات   Cو T عم جاوت   A تنا ول  اذام  ةلثامتم . ةلاقتم غ  دعاوق  يوتح ع  بلوللا  نم  خادلا  ءزجلا  نا 
دعاوقلا تاجودزم  نم  عونلا  لعجل  لاحتلل  ةجاح  نكن  مل  (... G→C  ) سوتياس ناوغلا  جودزم  عم  لشلا  قباطتي   ( A→T  ) ماث نيدألا 

«. لشلا قاطتم  
دعاوق ةمهأ  تحصأو  .بلوللا  زكرم  ەاجتا  لخادلا  ةهجاوم  ضعلا ، اهضع  قوف  ةلوهس  سّدكتت  ْنأ  نكم  ال  دعاوقلا  جاوزأ  نأ  كردأ 

نانسألا اهنإ  نالماتم : امهنأل  ةقاطتم  تاّم  تدجاوتم  ، Cو  G ناتدعاقلا كلذكو  ، Tو  A ناتدعاقلا تنا  جر -  رثأ  ةحضاو  فاغراش 
امدنع  » .بتكملا با  نم  لخد  كك ح  راظتنا  نسطاو  عطتس  مل  .جاوزأ  نم  نّوكتت  ْنأ  بج  مهألا  ةجولويبلا  ماسجألا  .باَّحسلا  ةهجاوتملا  

«. انيدأ نا ب  ام  ل  باوجلا ع  ەخأ  تقلطناو  بالا ، نم  لخد  ْنأ  رظتنأ  مل  سسارف ، تأر 
G:Cو A:T جاوزأ عضو  مزل  لازي  ال  طضلا -  ةجاح إ  جذومنلل  ةققدلا  لصافتلا  لازت  .كك ال  تعنقأ  ةلاقتملا  دعاوقلا  ةدحاو ع  ةرظن 

باقُعلا ةناح  إ   » كك راط  اقحال ، نسطاو  ركذت  امو  .أطخ  نوك  ْنأ  نم  لمجأ  لحلا  نا  .ةحضاو  تنا  ةجارفنالا  نل  بلوللا -  له  لخاد 
«. ةاحلا  ِّ انفشا  اننأ  عمس  نَم  ل  خل 

حبصأ راخلا ، ءاضفلا  نم  ت 
ُ

ىر ٍّشه  بكوك  ةروص  نأش  ةجلا ، تامارهأ  نأش  وكسال ،»  » فوهلا  موسر  نأش  سروغاثيف ، ثلثم  نأش 
لقعلا عف  وصن -  ةجولويب   اموسر  جردأ  ام  اردان  نإ  .هتراذو  ناسإلا  خــــرات  مدتسم   وحن  ترفُح ع  ةنوقأ ، ةروص  جودزملا  اندلا  بلول 

: تاءانثسالا لجأ  نم  اناحأ  دعاوقلا  ك  ْنأ  ءرملا  نل ع  .لصافتلا  ةؤر  ءارث   نوكت أ  ام  الاغ 
 

،T عم نقت   A اضع : اهضع  دعاوقلا  لمت  فك  ظحال  انيم .)  ) اجودزم الولو  راس )  ) ادرفم الول  حضوي  اندلل ، جودزملا  بلوللا  ةبل  طخت  مسر 
.تاتافسوفلاو تاكسلا  نم  ةلسلس  نم  نَّوكمف  يوتلملا  يرقفلا  دومعلا  امأ  . C عم نقت   Gو

 

ءيزجلا هلوط   لص  .ملا  دلا  كَسمُم  ارب » ِّكفِم   » لعف امنأ  فوفلم  نمأ - »  » هنإ .اندلا  نم  لودجم  ط  بلوللا ع  يوتح 
انج إ ةسّدكم  بلول  نويلمل   o غصلا فرحلا  اذه  عسّي  .مللملا  نم  فلأ  دحاو ع  نم  فلأ  دحاو ع  اموسجنأ -  نعو  ةثالث  دحاولا إ 

لط هنإ  مداصلا : رخآلا  ههجو  نوضرع  ام  اردان  مهنأل  نيد ، جودزم  بلول  ەارن  اننإ  : » لوق نوتسلس » نوج   » اجولويبلا ملاع  بتك  دقو  .بنج 

، ةاحلا طخ  كمُس  اندلا  اهيف  نوك  ةَّكم  ةروص  مسر  اندرأ  ولو  ةداملا ؛ ەذه  نم  نم  يوتحت ع  كدسج  ةلخ   ل  .لوهم  وحن  عيفرو ع 
«. وط

ً
نمولك  ةلخلا  ەذه  ىوتحم  غلل 

يرقفلا دومعلا  قط  نع  ضعب  اهضع  ةطترم  دعاوقلاو  . A, T, G, C دعاوقلا - »  » نم ةلط  ةلاتتم  وه  اندلا  نم  ط  ل  نأ  ركذت 
يوتح لاقملا  طلا  .يرئاد  جرَد  ملس  تاجرد   لثم  ةلخاد ، دعاوقلاو  .لشلا  لول  ٌّراخ ، يرقفلا  دومعلاو  .تافسوفلاو  ركسلا  نم  نوكملا 

« ساعنا  » امهنم ّلف  ةلمت : ةروص  نل  اهسفن -  تامولعملا  ناطلا ع  يوتح  اذكه ، . C عم نقت   Gو T عم نقت   A ةلاقملا : دعاوقلا  ع 
نكم اذكه ، .باَّحسلا  ام   اعم ، طلا  تِّت   G:Cو A:T جاوزأ ةجلا ب  ىوقلاو  غنا .)» نِي -  » لا ةب  وه  برقألا  هشلا   ) رخآلل ىدص  وأ 

اهترفش عم  ةاهن  ام ال  إ  ةكاشم  … -  ATGCCCTACGGGCCCATCG فرحأ -  ةعرأ  نم  ةتكم  ةرفش  هفصوب  جودزملا  اندلا  بلول  إ  رظنلا 
.ةآرملا ام   ةسكعنملا 

وأ همسا  ت  ْنأ  وه  اندلا  ىرت  ْنأ  اهاري .» لا  ءاشألا  مسا  ي  ْنأ  وه  ءرملا ، ىري  ْنأ  : » لوق ةرم ، تاذ  يلاف ،» لوب   » رعاشلا بتك 
نم لما  وحن  ءيزجلا ع  ةفظو  مهف  نكم  صقملاو -  ملسلاو ، داَّدحلا ، كو  لجنملاو ، ةقرطملا ، ةلا -  تاودألا  طسأ  لثم  .ةّئاملا  هتيكرت 

.مهفُ مسا   جاتح إ  اجولويبلا ال  ةمهأ   ألا  ءيزجلا  نإ  .تامولعملل  عدوتسم  اروف  هتفظو  رّوصتت  ْنأ  وه  اندلا  ىرت »  » ْنأ .هتيب 



***
 

« شدنفا تاتخم   » وبق ةدادحلا   ةشرو  نسطاو إ  عه  ماع 1953 . سرام  نم  لوألا  عبسألا  لمتكملا   امهجذومن  ككو  نسطاو  دَّش 
امدنع .دفان  ص  عألا  قباطلا  هتكم   عرذ  اهءانثأ  كك  نا  تاعاس ، لقصلاو  ماحللاو ، قرطلا ، قرغتسا  .جذومنلا  ءازجأ  عيصتب  لجعتلل 
ةعطق ّل  بج ع  نا  .بعللا  قاروأ  نم  اتب  نادّش  امهنأ  رخآ ، دع  اءزج  جذومنلا ، ءانب  اع   امهيدأ ، ةعماللا ب  ةّندعملا  ءازجألا  تحصأ 

نسطاو ةدعِم  تنا  ىرخأ ، ةعطق  كك  لواني  وهو  مّهجتي  كك  نا  ةّرم  ّل  .ةفورعملا   ةّجلا  تاساقلا  عم  بسانت  ْنأو  اهنام -  بسانت  ْنأ 
طخ اداع  اتلا ، مويلا  .اهلح   إ  الَّصوت  دقو  لزا »  » ةعل اهنأ  اضع ، اهضع  عم  جذومنلا  ءازجأ  تمجسا  فاطملا ، ةاهن  نل   بلقنت - 
هجو لمأ  تنا ع  ءازجألا -  ةلصافلا ب  تافاسملا  ل  ضرَعو ، ةواز  ل  ساق -  ل  .تانوكملا  نم  ل  ةفاسم ب  ل  ساقل  ةرطسمو  لوقاش 

.اقت

فوسو هّح .» ...ةدحاو   ةققدل   » رظنلا ىوس  هنم  رمألا  بلطتي  مل  .جذومنلا  ةرظن ع  ءاقلإل  لو » سروم   » ءاج اتلا ، حاصلا   
اد ...نآلا  دلُو  لفط  إ  رظنلا  هش  رمألا  ناو  ةصاخلا -  هتاح  هل  تنا  .تخملا  ةلواط  ع  الاع  اصتنم  جذومنلا  نا  : » اقحال لو  ركذتي 
، لنارف تاناب  اذكو  هتاناب ، ثدحأ  نأ  دأو  ندنل  إ  داع  حيحص .»› نأ  فرعأ  انأف  كأر -  مهي  ال   › لوق هسفن ، نع  ثّدحتي  هنأ  جذومنلا 

نل نالاتحم ، امنأ  نظأ  : » لوق ندنل  نم  لو  امهل  بتك  ةنس 1953 ، سرام  .جودزملا و 18  بلوللا  حضوب  معدت  يروللا ، رصتلا  ةصاخلا 
«. ةركفلا ّبحأ  انأ  «. » ام ء  امدل  امّر 

داحلا اهلقع   » ضفري ْنأ  خ  نسطاو  نا  ةادلا  .اهرود   تعنتقا  ْنأ  تثبل  امو  هسفن ، رهشلا  نم  قحال  تقو  جذومنلا   لنارف  تأر 
ّلحلا فرع  يددح  كََ  سألا   اهلقع  نا  .عانقإ  ثك  ةجاح إ  نكت  مل  لنارف  نل  .جذومنلا  اذه  اهسفنب » هتعنص  كََ   ... سألا  دنعلا ،

، ءانبلا نا  اهيف .» ءارملل  اس  َرت  مل  ةققح   G - Cو A - T دعاوقلا جاودزا  ةركف  ةلاصأو  جراخلا  يرقفلا   دومعلا  ةّعضو  تنا   » .هتؤر لاح  لمجلا 
«. اححص نوك  الأ  نم  لمجأ  ، » نسطاو هفصو  ام 

يزوبر - » كويدلا  يوونلا  ضمحلل  له  ةوونلا : ضامحألل  جلا  لهلا   - » امهتقرو ككو  نسطاو  ماع 1953 ،  لبأ   25 
ةلاقم مث  .جودزملا  لوللا  ءانبلا  دّي  يروللا  رصتلا  نم  اق  اناهرب  مدقت  لنارفو ، غنيلسوغل  ىرخأ  ةلاقم  تنا  ةلاقملا  ةقفرو  ين .»  » ةلجم

.اندلا تارول  نم  ةجتلا  تانابلاو  للدلا أ  معدت  لو ، نم  ةثلاث 
يرفو لدنم  ركذت  لئاهلا -  ەزجنم  ملاعلا  ةناهتسا  لّثمتي   يذلا  اجولويبلا ، لاجم  ةّملعلا   تافاشالا  خسارلا   دلقتلا  عم  اماجسا 

ةلآ إ  لّصوتلا  ةنامإ  اروف  حّجري  ەانحرط  يذلا  دّدحملا  ناقالا  نأ  ةظحالم  انتفت  مل  : » امهتقرول اخأ  ارطس  ككو  نسطاو  فاضأ  ثفغو - 
لخاد ةنما  رخآ -  نئا  إ  نمو  ىرخأ ، ةلخ إ  نم  تامولعملا  نم   

ُ
خس لاسرإ  هتردق ع  اندلل -  ةفظو  مهأ  تنا  ةيجلا .» ةداملل  خس 

.لقلقتملا جلا  لهلا  كلذ  لَّجسم   اونا  مهعمجو  اهعمج  ناغرومو : لدنمو ؛ نوراد ؛ لشلاو ؛ تامولعملاو ؛ ةكرحلاو ؛ ةلاسرلا ؛ .هتيب 

نس ةنس 1958 ،  فوت 
ّ

ت دق  تنا  .ةزئاجلا  لنارف إ  ت 
ُ

ّمض ملو  .مهفاشا  لن ع  ةزئاج  ماع 1962 ، لوو   ككو  نسطاو  زاف 
.تانيجلا تارفطل   جاتن  هنأ  فاطملا  ةاهن  تث   يذلا  ضرملا  كلذ  قنلا -  ضبملا  ناط  اهدسج  ىسا   ْنأ  دع  ثالثلاو ، ةعاسلا 

***
 

تسيف  » نادم ةهزن   قلطني   نأ  ءرملا  بح  دق  افارغل ،»  » نم  برقلا  ةنيدملا  نم  اجراخ  زماتلا  رهن  فطعني  ثح  ندنل ،  
ملاعلل لدنِم  ةقرو  راخأ  نوسيب » مالو   » بلج ماع 1900 ، انه ،  ةنسلل .» ةلملا  ةعمجلا   » بتكمل مخاتملا  فرحنملا  هش  ەتملا  ركس ،»
انلصوت ماهغنك ، قل  ةنجلا  ةهجاولا  ارورم  رغلا ، لامشلا  ەاجتا  نادملا  نم  مادقألا  ةقشر  ةهزن  .ةثيدحلا  تانيجلا  ملع  انّشدم ع  لعلا ،

، ايجويلا ةظن  نعلا ، نرقلا  نم  لوألا  دقعلا  نوتلاغ ،»  سسارف   » قلتخا ثح  سواه ،» نوات   » زارط ةقنألا ع  تغ » دنالتور   » لزانم إ 
.يلا لاملا  قيقحت  لجأ  نم  ةّيجلا  تانقتلا  بعالتلا  لمأ  ع 

ثح ةحصلا ، ةرازول  ةعاتلا  ةجولوثالا » تاتخملا  قباسلا ل« رقملا  عق  رهنلا ، نم  رخآلا  بناجلا  ع  اق ، لامأ  ةثالث  وحن  دع  ع 
اندلا ددحت  تّدأ إ  لا  ةجتلا  كلت  رخآ ، نئا إ  نم  ةّيجلا  ةداملا  لاقتنا  لّوحتلا - » ، » تاعلا لئاوأ  ثفغ ،»  كيدف   » فشا

امهلمع ع لو » سروم  و« لنارف » دنيلازور   » تأد ثح  زغنيك ، ةل  تاتخم  لصت إ  امش ،
ً

تاو 
ّ

هج رهنلا  عا  جلا .» ءيزج   » هفصوب
لاقت ل  دور » نَشإ   » مولعلا » فحتم   » إ قطلا  كذخأسو  اددجم ، رغلا  بونجلا  إ  فطعنا  .تانسمخلا  لئاوأ  اندلا   تارول 

وحن ةَّلملا ع  ةلقلقتملا  هناضقو  ةقورطملا  ةندعملا  هحئافص  ككو ، نسطاو  ەأشأ  يذلا  صألا  اندلا  جذومن  دجتس  .اصخش  جلا » ءيزج  »
لثم وأ  نونجم ، صخش  اهعخا  ةشعت  لش  ذن ع  ةحاَّتف  لثم  جذومنلا  ودي  .ةّجاجز  ةنازخ  اضورعم   بلُّصلا ، نم  معم  لماح  لوح  ععم 

.A, C, G, T حئافصلا : نت  كك  د  طخ  ةاتلا  دجتسو  .هلقتسمو  ناسإلا  ام  طلا ب  رداق ع  لحتسم  وحن  ِّشه ع  وزلح  جرَد  ملس 
ءاصقتسالل ةددج  تاهاجتا  حتف  هّنل  جلا ، تالحر  ىدحإ  نأ  لنارفو ، لوو ، ككو ، نسطاو ، يدأ  اندلا ع  ةب  إ  لّصوتلا 

فك اتلا : زغللا  ّلحل  سلا  يرولا  نم  حبصأ  ماظتنالا ، ةددش  ةنب  عّتمتي  اندلا  نأ  ةفرعم  روف  : » لوق ماع 1954  نسطاو  بتك  .فاشكتسالاو 

ةددج ةلئسأ  تلدُسا  دقل  ماظتنالا .»؟ اذهب  ناب  لخاد  ّلا  نئالا  صئاصخ  ّل  ددحتل  ةمزاللا  تامولعملا  نم  ةلئاهلا  ةّملا  ەذه  نخت  نكم 



نئالل يلعف  ةفظوو  لش  تو إ 
ُ

مَج ةرفشلا  كلت  لَّجسُ  فك  ةاحلا ؟ ةرفش  لمح  نم  هنكمت  لا  جودزملا  بلوللا  تامس  ام   .ةمدقلا  ةلئسألا 
لثم -  Cنقت ب  Gو Tنقت ب  A رخآلا -  امهدحأ  ناطلا  لم  اذامل  ةعرأ ؟ وأ  ةثالث ، وأ  ادحاو ، سلو  نالول  انيدل  نأشلا ، اذه  اذاملو ،  لا ؟
ظحال اقحال  ةّجولويبلا ؟ تامولعملا  عيمجل  يزكرم  عدوتسم  ةلمتحملا ، ُبلا  ّل  نم ب  ةبلا ، ەذه  تتخا  اذامل  ةّج ؟ ةغص  غناو »  نِي  »

«. هلعف ام  ةّضقلا   مج 
ً. ودي  اندلا ]  ] نأ ةّضقلا   تسل  : » كك

ترول مهجاتنإ ، ةداعو  مهتناصو ، مهلغشو ، لا ، ءانبل  تاملعتلا  لمح  يذلا  جودزملا  بلوللا  ءيزج  ةروصو  رافألا -  رولت  روصلا 
، ةّئاملا ةداملا  ەذهب  بعالتلا  ملعتن  ْنأ  روف  ةّلا : ةشاشهلاو  يلا  لاملا  تارفش  نمت  ءيزجلا ، .تانسمخلل   ّمملا  بجعتلاو  لؤافتلا 

.تالَقتسملا ةغاص  تو 
ُ

داع رادقألا ، تو 
ُ

َّغ ضارمألا ، شُ  فوس  .انتعبط  ةاتك  ةداعإ  نم  نكمتس 
: رخآ روصت  إ  لاجألا -  لئاسرلل ع  ضماغ  لماحك  جلل -  قباس  رّوصت  نم  لاقتنا  ةطقن  ككو  نسطاوب  صاخلا  اندلا  جذومن  لَّثم  دقل 

نرقلا لئاوأ  تانيجلا   ملعل  ةّحاتفملا  ةمللا  تنا  اذإ  .تانئالا  ب  اهلقنو  اهنختو ، تامولعملا ، فش  ع  رداق  ءيزج ، وأ  ةئامك ، ةدام 
لمحت تانيجلا  نأ  نرق  فصن  رادم  احضاو ع  َّلظ  دقل  .ةرفشلا  نعلا   نرقلا  رخاوأ  ةّحاتفملا   ةمللا  نوكت  دقف  ةلاسرلا ، نعلا  

؟ لئاسرلا كلت  ةرفش  َّلح  لا  عيطتس  له  وه : لاؤسلا  نا  .لئاسر 
 



« عللا غوارملا  كلذ  »
 

نامإلا سل  اعئار ؛ انّنفتو  ةهانتم  ةعارب  نع  بعتلا  لجأ  نم  ةنما  ةطاس  مادختسا  حيت  ةادأ  ةعبطلا  تركتبا  تولا ، ءيزج   
.لئاضفلا نم  ةّمملا  ةفلوتلا  ەذهل  قح  باعسا  نود  ملس  وحن  ةّجلا ع  اجولويبلا  ةؤر 

كك سسارف  - 
 

حم ء  ةَّمث 
َ

.ةمدقلا  تاطوطخملا  هلع  بتُتل  مدختس  نا  يذلا  ةرجشلا  بال  -  caudex نم تءاج  ُتفلسأ ، ام  ، code ةرْفَش ةمل 
لاحلا نأ  ككو  نسطاو  كردأ  دقو  .ةفظو  لّوحتي إ  لشلا  ثح  ةرفشلا : ةاتك  ةمدختسملا   ةّداملا  إ  ةرْفَش »  » ةمل لصأ  عجري  ْنأ  ةركف   

ام اندلا -  ةدام  لخاد  ةتكم  ةّيجلا  ةرفشلا  نوكت  ْنأ  َّد  .هتفظو ال  عم  اهوج  اطاترا  ءيزجلا  لش  طتري  ْنأ  َّد  ال  اندلا : قبطنت ع  اهسفن 
.باللا فورحلا ع  ت 

ُ
شقن

، رعَّشلا ةعبط  ددحت  انرلا - )   A, C, G, U وأ ) A, C, G, T اندلا -  نم  طخ ج  دعاوق   عــرأل  نكم  فك  ةيجلا ؟ ةرفشلا  ام   نل 
جتت فك  ام ؟) ةلئاع  كاَّتف   فزن  ضرم  وأ  قع  ضرم  ةاصإلل  لملا  ددصلا ، اذه  وأ ،   ) اتكب طحملا  فالغلا  عن  وأ  نيعلا ، نول  وأ 

؟ ةّنامسج ةفص  لدنِم   اهنع  ثّدحت  لا  ةدّرجملا  ةثارولا » ةدحو  »
***

 

قفن نالمع   انا  موتت ،» دراودإ  و« لدب » جروج  ، » ءاملعلا نم  نانثا  فشا  ةدوهشملا ، يرفإ  ةجت  نم  تاونس  ثالث  لق  ماع 1941 ،  
هنوعد ەؤالمز  نا  ام  رجنبلا ،) تان  عتو  « ) سيب  » وأ لدب -  نا  .ةّنامسجلا  تافصلاو  تانيجلا  ةدوقفملا ب  ةقلحلا  دروفناتس ، ةعماج  فس 

نم ةدحو  رامحلا » ج   » نأ مهف  .لدب  نويعلا  ءاضب  تارفاطلاو  نويعلا  ءارمح  تااذلا  تَّح  كتلا .»  » ناغروم  ساموت  ىدل  الاط  - 
نإف لاقملا  .تاموسومورلا   لخاد  تانيجلا ، لخاد  اندلا -  لخاد  مسقتلا  لق  لش ال  ءانبألا   ءاآلا إ  نم  لقتي  هنأو  ةثارولا ، تامولعملا 

« رامَحلا ج   » ةلصلا ب ام  ةغص ع ؟ ارو إ  مسج  لّوحتي  فكف  .علا  ةئامك   ةغصل  جاتن  وه  ةنامسجلا -  ةفصلا  هسفن -  رامَحلا » »
؟ لا وأ  امسجلا  اهلشو  ةمولعملا  ب  هسفن -  رامَحلا »  » و

، مالظلا حيباصم   لثم  تارفاطلا  كلت  تلمع  اددحت ، اهتردن  بسو  .تارفاطلا  ةردن  لضف  تانيجلا  ملع  تلّوح  دق  ةهافلا  تااذ  تنا 
لازي نا ال  يذلا  موهفملا  كلذ  جلا - » لمع   » نل .لاجألا  ع  ناغروم ، فصو  بسح  جلا ،» لمع   » رثأ ّقتب  اجولويبلا  ءاملعل  تحمسو 
لمع زغل  ّلح  ْنأ  نكم  ةهافلا  ةاذ  ةلعفلا   علا  ةغص  لزع  نأ  موتتو  لدب  َّنظ  تانثالثلا ، رخاوأ  .لدب   لا  لغش  اضماغو -  استلم 
لدب لّوحت  دروفناتس ، ةعماج  ماع 1937 ،  .ةدجم   ةّضرف  جتي  ْنأ  نم  دقعأ  تاغصلاو  تانيجلا  طاترالا ب  نا  عت ؛

َّ
لمعلا  نل  .جلا 

ةلواحم ةسرالا ،  زباخملا  دحأ  بئاوش  اهيلع   ُع  خلا  نفع  مثارج  نم  ةموثرج  ، Neurospora crassa ّس طسأ  نئا  إ  موتتو 
.اهجتي لا  ةفصلاو  جلا  ةلّصلا ب  لّصوتلل إ 

جاتحت إ تنا ال  ْنو  ةئاذغلا -  انعلا  ءاسح غ  ةنطملا  يِب » قاطأ   » اهتانسا  نكم  .ةساشمو  ةساق  تانئا  نفعلا  مثارج 
ةرداق ع تلظ  تاموثرجلا  لسالس  نأ  لدب  ظحال  اقت ، ءاسحلا  نم  ةئاذغلا  انعلا  لل  هنملا  فاتسالا  قط  نع  .ءاقلا  لجأ  نم  ثلا 

ّل ءانب  عيطتس  ةموثرجلا  االخ  نأ  احضاو  نا  .تويبلا  ّس  تانيماتيفلا  نم  عنو  ركسلا  نم  يوتح ع أ  يذلا ال  فافلا  ءاسح  ومنلا  
تاردهوكو ةئامك ، تاكرم  يأ  نم  انر » و« اند » ، » زوكولجلا نم  نوهد  ةساسأ -  ةئامك  داوم  نم  ءاقلا  لجأ  نم  اهيلإ  جاتحت  لا  تائجلا 

.ضبألا خلا  نم  بئاجعلا  ةعانص  عيطتس  ةطسلا : تاكسلا  نم  ةدّقعم 
ةمخض ةجولويب  تائج  قيلخت  نوعطتس  ةرهم  ئاَّنبك  لمعت  تانتورب  ةلخلا -  لخاد  تامنإ  دوجو  عجرت إ  ةردقلا  كلت  نأ  لدب  كردأ 

لثمتلا ةصاخلا  اهفئاظو  عيمج  ظافحلا ع  جاتحت إ  حيحش ، طسو  حاجنب   خلا  نفع  ةموثرج  ومنت  ل  اذكه ، .ةساسأ  ةئامك  انع  نم 
نعلا ءاسحلا  ضعت  ىرج  اذإ  الإ  ومنلا -  نع  ازجاع  نفعلا  حبص  ةدحاو ، ةفظو  ولو  لطعت  تّس   ةرفط  تثدح  اذإ  .تائجلا  ءانو  اذغلا 

جاتح رفاطلا  نا  اذإ  رفاط : ل  ةدوقفملا   اذغلا  لثمتلا  ةفظو  رثأ  ءافتقال  ةنقتلا  ەذه  مادختسا  موتتو  لدب  عاطتسا  اذكه ، .دوقفملا  اذغلا 
ةقطلا ەذه  تنا  .رفصلا  نم  س ،) ، ) ةداملا ەذه  قيلختل  مزاللا  منإلا  إ  رقتف  هنأ  َّد  الف  حيحش ، طسو  ومني   ل  ثم ،

ً
س ،)  ) ةداملا إ 

افضم كس ،»  » ةعطق لِّي  فك  الاط  ملع  ةرم ، تاذ  ما ،
ً

صأ 
ً

ْنأ ق  هل  قبس  اهنم : ثلا  لدب  كلتم  ةلضف  نا  صلا  نل  ةضم - 
.ةقد ةسحم  ةنمز  تاف  ع  ةرم ، ل  ادحاو   اراهب 

، اذغلا لثمتلا  فئاظو  نم  ةدحاو  ةفظو  خ  رفاط  ل  نأ  اظحال  .تانيجلل  ددج  مهف  موتتو إ  لدب  تداق  دوقفملا » نعلا   » ةجت
.طقف دحاو  للخ  ج  باصم  رفاط  ل  نأ  ةّيجلا  تانيجهتلا  تتثأو  .دحاو  يتورب  منإ  طاش  لاقت 



ةثارولا ةدحو  نأ  َّد  ال  .يوسلا  منإلا  عنصت  لا  تامولعملا  ددح  يوسلا  جلا  نأ  َّد  ال  نذإ  ام ، منإ  ةفظوب  ت 
ُ

لخ ةرفطلا  تنا  اذإ  نل 
فملا ع هفصوب  جلا  رّوصت  نكم  : » لوق ةنس 1945  لدب  بتك  .ام  تورب  اهددح  ةلخ  ةفظو  وأ  اذغ  لثمت  ةفظو  ءانب  ةرفش  لمحت 
قط نع  لمع »  » جلا هاعسا : نولواح  اجولويبلا  ءاملع  نم  لج  ّلظ  يذلا  جلا » لمع   » نا كلذ  تولا .» ءيزجل  ةئاهنلا  ةغاصلا 

.
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هتفظو وأ  نئالا  لش  قّقح  تولاو  تورب ، ءانبل  تامولعم  فش 
 

« رِّفش  » فك ةاجإ : ال  ّلظ  اروحم  الاؤس  تراثأ  موتات  / لدب ةجت  ّنل  امهفاشال ، اريدقت  ماع 1958  لن   ةزئاج  موتاتو  لدب  مساقت 
 - اذكهو سويل ، سالغ ، نوييم ، ةّيمأ -  ضامحأ  ّس  ةطس  ةّئامك  ةدام  نع  نم  تولا  قلخُ  تورب ؟ ءانبل  تامولعملا  جلا 

ةروص ءاضفلا  بالقنالاو   ءاوتلالا  تولا  ةلسلس  عيطتس  جودزم ، بلول  لش  اساسأ   رهظت  لا  اندلا  ةلسلس  فالخ  .ةلسلس  اعم   ةفوفصم 
فالأ لش  روهظلا   اهنكم  .ةّلخلا  ةفلتخم   فئاظو  زاجنب  تانتولل  حمس  لشلا  ةردقلا ع  ەذه  .دّرفتم  لش  تحنُي   كلس  لثم  ةدف ،

«(. زملوب اند  » لا  ) تامنإ حبصت  يأ  ةّئامك -  تالعافت  حيتف  يورك  لش  تا 
ّ

ذاخ عيطتس  سويملا .)  ) تالضعلا دادتمالل   ةلاق  ةلط 
تائجل لقاونك  لمعلا  عيطتس  ج ، كشم  لش  ىَّولتت   حو  .ةرهزلا  وأ  علا ، تاغص   حبصتف  ةنّولم  ةّئامك  داوم  عم  تالا 

ّ
داح عيطتس 

اردإلا رّوطتلا  مساحلا   لماعلا  حبصت  ث 
ُ

َّم ىرخأ ، ةّصع  ةّلخ  عم  ةّصع  ةّلخ  لصاوت  ةقط  ددحت  عيطتس  ام  لغومهلا .)  ) ىرخأ
.يوسلا صعلاو 

ةلاسر وأ إ 
ً

لّوحتي  اندلا  نوك  نسطاو   هشا  ام ؟ تورب  ءانبل  تاملعت  لمحت  ْنأ  … -  ATGCCCC  – اندلا نم  ةلسلس  عيطتس  فك  نل 
: لوق ماع 1953  بتك  .جلا  ةرفشل  اقفو  تورب  ءانبل  تاملعتلا  لمح  يذلا  وه  هلع ، قلطأ  ام  لوسرلا ،» ءيزجلا   » اذه نإف  مث  نم  ةطسو ،
، ةلمت انر  تائج  لسالس  وأ  

ً
ت 

ُ
خس اهنأ  َّد  اندلا ال  لسالس  ةيجلا   تامولعملا  نإ  كك ]  ] سسارفل لوقأ  تللظ  ماع ، نم  رادم أ  «ع 

«. تانتولا ءانبل  لئاسرك  مدختس  يذلا  وه  انرلا  نأ  َّد  الف  اذكهو 
ءاملعلا نم  ٍدان »  » ءاشإل نسطاو  إ  اسور ، دولوملاو   اجولويبلا ، لّوحت إ  يذلا  ءافلا  مِلاع  فوماغ ،» جروج   » ّمضنا ماع 1954 ،  

لق نم  هلعفأ  مل  ام   ) ةدّقعم ةضع  تائج  بعلأ  انأ  غنيلوب ، يزع  : » لوق غنيلوب » سونيل   » فوماغ إ بتك  .تولا  قيلخت  ةلآ  لّصوتلل إ 
«. نأشلا اذه  كأر   فرعأ  نأ  بحأو  ةلسملا  جئاتنلا  ضع  لصحأو ع  طق )!

مل يثأ .» دوجوب  هشأ  نا  .طق  هئاضعأ  لما  يدانلا  عمتج  مل  : » كك ركذتو  انرلا .» قنع  تاطر  يدان   » مسا يدانلا  فوماغ ع  قلطأ 
لوح كفم  وحن  عمتج ع  قنعلا  تاطر  يدان  نا  كلذ ، نع  اضوع  .ح  ةساسأ  ةمظنت  ئدام  الو  دعاوق ، الو  ةمسر ، تارمتؤم  كانه ال  نكت 

، ةروشم غ  ةنونج  ارافأ  يوحت  لا  تااطخلا  تنا  .قالطإلا  ع  ثدحت  ال  وأ  ةفداصملا ، ثدحت  تالاقملا  تناو  .ةمسر  غ  تاشاقن 
تاطر زِّرط  سولجنأ » سول   » اطاخ  نسطاو  لعج  .تانّودملا  لق ع  ةنّودم »  » تنا ءاضعألا ؛ عَّزوت ع  دلا ، ةشَخُم  ماقرأ  ةداع  اهبحصت 

عبطو .يدانلا  ةضعل  ةانع  مهراتخا  نيذلا  ءاقدصألا  نم  وضع  ل  سوبدو إ  قنع  ةطر  فوماغ  لسرأو  ةبهذ ، انر  ةفض  ءاخ  ةّفوص  قنع 
.Do or die, or don’t try لواحت » وأ ال  تُم ، وأ  لعفا  : » صاخلا ەراعش  اهيلإ  فاضأو  ةسورت » »

***
 

امهرود اجأ  دق  بواج ،» اوسارف  و« ونوم » كاج  ، » سرا نالمع   تانسمخلا ، فصتنم  اتكلا   تانيج  ءاملع  نم  نانثا  نا 
تانتولل تاملعتلا  دّدحت  تانيجلا ال  نأ  اضفا  .تانتورب  اندلا إ  ةمجل  مزل  نا  ام -  وسر 

ً
اطسو -  ائج  نأ  ضماغ  وحن  تحجر ع  براجت 

ال ةخسلا ، ەذهو  ةدَّوسم -  ةغص  -  soft copy ةّدام » ةخس غ   » وأ إ
ً

اندلا  ةّيجلا   تامولعملا  لّوحتت  كلذ ، نع  اضوع  .ام  وحن  ع 
.تورب مَجت إ  لا  صألا ،»  اند  » لا

.ضماغلا طسولا  اذه  ةّه  ةشقانمل  جدمك  ةقّضلا   دس ب »  » ةّقش بواج   عم  كك » سسارف   » تلا ماع 1960 ، لبأ   
رخآلا وه  ُتفا  ككو ، نسطاو  لثمو  اجولويبلا ، ةساردل  ةّسارد  ةحنم  النإ   إ  ءاج  دق  اقفأ ، بونج  نم  ٍّاسإل  نبا  وهو  ب ، نا 

نم لقتي  هنأ  َّد  طسولا ال  ءيزجلا  اذه  نأ  اوكردأ  دق  ةثالثلا  ءاملعلا  نا  ماعطلا ، مضهُي  ْنأ  لقو  .نسطاو  اهقنتعا  لا  اندلاو  تانيجلا » ةناد  ب«
.تانتولا ت 

ُ
قلخ ثح  مزالتسلا ، إ  تانيجلا ، ت 

ُ
نزخ ثح  ةّلخلا ، ةاون 



اهتقالع امو  تائجلا ؟ نم  رخآ  عن  ْمأ  يمأ ، ضمح  ْمأ  تورب ، له   جلا ؟ اهيني  لا  ةلاسرلا » ةئاملا ل« ةهلا  ةعبط  ام  نل 
بتك ماع 1959  .اندلل   جلا  معلا  نبا  انرلا -  امهرود ،  ككو ، هشا ب  ةسوململا ، هالا  نارقتف إ  انا  امهنأ  مغر  تانيجلا ؟ عباتب 

.دحأل اهلسري  مل  نو  قنعلا ،» تاطر  يدان  ةدصق ل« كك 
؟ يجلا انرلا  صئاصخ  ام 

؟ محجلا وهأ   ةنجلا ، وهأ  

.
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عللا غوارملا  كلذ 
***

 

لئاوأ ب   لصوو  عللا .» غوارملل   » ك بصنل  نوسلسم » ويثام   » عم لمعلل  كِتلا »  » إ بواج  راط  ماع 1960 ، عير  لئاوأ   
.ةللق عيباسأ  اهدع  وينوي ،

ألا ةلسولاو  . ribosome موسوبلا ّس  صّصختم  يولخ  نّوكم  ةطساوب  ةلخلا  لخاد  ت 
ُ

قلخ بواجو ، فرع ب  ام  تانتولا ،
تائجلا ةفصتو  درالا -  شود » » لل امكويب  ام  مادختسا  تغام -  وحن  تولا ع  قيلخت  فقو  تنا  لوسرلا  طسولا  ةفصتل  ةعاجن 

.غوارملا ءيزجلا  كاسمإلا  مث  تاموسوبلا ، ةنقملا  ةشعترملا 
املا وه  ةجتلا  هتؤر   نكم  ام  ل  نا  اقحال ، ب  ىور  ام  ةادلا ، .ةعورم   ةلعفلا  ةجتلا  نأ  ّبت  نل  احضاو ، أدملا  اد 

ةّرم ل  هنأ   غ  اهناقتإ -  لجأ  نم  عيباسأ  ةّدع  ةدّقعملا  ةئاملا  ةدكملا  تقرغتسا  تماص .» درا ، بطر ، لقث - ]  ] روفلا باض  املا ل«
جراخ للحتت  اهلعج  يذلا  امف  .لما  تا 

ّ
ناز اعم  ةقصتلم  تاموسلا  تد  االخلا ، لخاد  .ادتتو  نّضغتت  تنا  كلا ، تاموسلا   عقت 

؟ عباصألا نم ب  باضلا  قلي  املثم  االخلا ،
هسورد ّج  وهو  ب ، كردأ  امدنع  حاص  تاذ  اشلا  ع  ناسلج  بواجو  ب  نا  .افرح  باضلا -  طسو  نم  ةاجإلا  ترهظ 

لخاد ةملس  تاموسلا  ُي  يرهوج  امك  لماع  إ  رقتفت  امهللاحم  نأ  َّد  ال  ةطاسلا : ةاغ   ةققح  ةّجولويبلا ، ءاملا  ةساسألا  
ەرعشو لامرلا ، نم ب  افقاو  َّبَه  .جلا  غمصلا  نم  ةلض  ةحسم  راشنالا -  عساوو  اعئاش ، اغص ، ائش  نوك  ْنأ  بج  لماع ؟ ّيأ  نل  .االخلا 

«. مويسنغملا هنإ  مويسنغملا ، هنإ  : » خ وهو  هيج ، نم  طقاست  لمرلا  تاّحو  رياطتي ،
حجنو ب ضعلا ، هضعب  اقصتلم  موسوبلا  ّلظ  لولحملا ، مويسنغملا إ  ةفاضإ  عم  امساح : ارمأ  نويألا  ةفاضإ  تناو  .مويسنغملا  ناو 

.
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صاخ عن  نم  انر »  » هنل قوتم - 
ّ

ع وه  ام  انرلا ، نا  .ةتك  االخ  نم  لوسرلا ، ءيزجلا  نم  ةلض  ةّم  ةفصت  فاطملا   ةاهن  بواجو  
ةخس  ) A, G, C, T عــرألا -  دعاوقلا  نم  فوفص  نم  كلت  انرلا  تائج  ت 

ُ
ب اندلا ، لاحلا   املثم  .جلا  ةمجرت  عم  ددج  نم  دلوي  لوسرلا  نا 

لصألا قبط  ةروص  لوسرلا  انرلا  نأ  اقحال  افشا  بواجو  نأ ب  رظنلل  تفاللاو  اندلا .) ةدوجوملا    U لا لحم   T لا لحت  ركذت ، جلا ، نم  انرلا 
ثح لوسوتسلا ،)  ) ةلخلا ةراصعلا  إ  ةاونلا  نم  ةّيجلا  انرلا  ةخس  لقتت  كلذ ، دع  .صألا  بلاقلا  نم  ةعونصم  ةخس  اندلا -  ةلسلس  نم 

نم ةخس  دلوت  ةلمع  قلطأ ع  .فحُم  لاسرم  دّرجم  نا  محجلا -  الو   ةّنجلا  لوسرلا   انرلا  نك  مل  .تورب  ءانبل  ةلاسرلا  ةرفش  ّكف  يرج 
(…ATGGGCC  ) جلا ةرفش  تنا  .لصألا  نم  ةق  ةغل  ةلمج  وأ  ةمل  ةاتك  ةداعإ  ةلاحإ إ   -  transcription ةغاص حلطصم  ةيجلا  انرلا 

.(… AUGGGCC  ) انر ةرفش  ت إ 
ُ

غاص
.ةقمع ةنازخ  وأ  عدوتسم  ةظوفحم   جلا -  ْيأ  تامولعملا -  نم  ةلصألا  ةخسلا  .ةمجلل  ةحاتم  ةردانلا  بتلا  نم  ةتكم  ةلمعلا  هش 

يأ  ) جلا نم  لصألا  قبط  ةخسلا  كلت  لمعلا ع  أدي  مث  .ةاونلا  ةنازخ  نم  لصألا  نم  ةئوض  ةخس  دتسَ  ةمجرت ،» بلط   » ةلخلا مّدقت  امدنع 
ددع ضفخ  وأ  ةداب  حمس  ام  هسفن ، تقولا  عــــزوتلا   دق  جلا  نم  خس  ةّدع  دوجوب  ةلمعلا  كلت  حمس  .تورب  اهتمجرت إ  لجأ  نم  انرلا )

.هتفظوو جلا  طاش  مهفل  اهتيمهأ  ّبتس  ام  ناع  قئاقح  اهلو  بلطلا -  بسح  انرلا   
ُ

خس
***

 

ةعانصل تورب ؟ إ  انرلا  ةلاسر »  » ةرفش ت 
ُ

كف فك  رخآلا : فصنلا  ّلظ  امنب  تولا ، قيلخت  ةلشم  فصن  إ 
ّ
لحت  مل  ةغاصلا »  » نل

: الثم لوسرلا ، انرلا    A, C, U, G ت إ
ُ

خس جلا    A, C, T, G ل عضاوملل : ادج  اطس  دت 
ً

ةلخلا  مدختس  ام ، نم ج  انر  ةخس 
.(ACT CCT GGG→ACU CCU GGG)

لّوحتلاو إ عضاوملا  لدت  دع  نل  (. T→U  ) ماثلا نم  د 
ً

لسارويلا  لالحإ  انرلا   ةخس  يجلا و  لصألا  ةرفشلا ب  دحولا   قرافلا 
؟ تورب إ  ةلاسرلا »  » ةرفش ت 

ُ
ّكف فك  انر ،

كانه .تولا  ءازجأ  عيمج  ءانبل  ةفا  ةّيج  ةلاسر  لمح  عيطتس  -  G وأ  T وأ  C وأ  A ةدحاو -  ةدعاق  نم  ام  هنأ  ككو  نسطاو  كردأ 
: نالوق اتك  .دعاوقلا  فلوت  نم   ِّلا  نأ  َّد  .لئادلا ال  نم  نع  اهسفنب -  دّدحت -  ْنأ  فرحأ  ةعرأل  نكم  الو  امجإ ،

ً
اوون  اضمح  نوع 

«. ةّيجلا تامولعملا  لمحت  لا  ةرفشلا  وه  دعاوقلل  قيقدلا  عباتتلا  نأ  حجرألا  »



نقت ْنأ  نكم  اهنل  اهتاذ ، عم   اهل  سل   A, C, T فورحلا .ةعبطلا  تاغللا  نم  ةغل  نع  ثّدحتن  اننأ  رّوصتن  انعد  ةطقنلا ، ەذه  حيضوتلو 
كلذ ف عم  اهسفن ، فرحألا  نم  ةنّوكم   catو tacو act تامل ةلاسرلا : لمح  ام  وه  ادّدجم ، عباتتلا ، هنإ  .ةفلتخم  لئاسر  جاتنإل  ةفلتخم  قئارط 

اهل  لاقملا  عباتتلاو  انر  ةلسلس  تاعاتتلا   دحأ  انع  ددحت  لّثمتي   ةّققحلا  ةّيجلا  ةرفشلا  ّلح  حاتفم  نا  .فالتخالا  ةددش  ناعم  لمحت 
 ) فرحألا نم  تافلوت  يأ  ددحت  انرلا )   ) فرحألا نم  تافلوت  يأ  تانيجلا : ملع  نل   دشر ، رجح  زومر  كف  هش  رمألا  نا  .ةنتورب  ةلسلس 

: ةموهفملا ةحانلا  نم  وأ ، ام ) تورب 
 

: الثم  ) اندلا نم  دعاوق  ثالث  ل  عم ، لشلا -  ةثالث »  » اهنأ َّد  ةّيجلا ال  ةرفشلا  نأ  كك و  كردأ  ةقعلا ، براجتلا  نم  ةلسلس  ع 

.
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ام تورب  ادحاو   ايمأ  اضمح  دّدحت  ( ACT
.ةيجلا تارفشلا  ّكف  لجأ  نم  قاسلا  تقحتلا  دق  ملاعلا  ءاجرأ  تاتخم   ةّدع  تنا  ماع 1961 ، لولح  يمأ ؟ ضمح  يأ  دّدح  الث  يأ  نل 

« ردل بلف  و« ام ،» شياه  و« غنن ،» لاشرام   » نم ل  مدختسا  ةدحتملا ،] تاالولا  دنالم ، « ] ادسثب  » ةحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   »
، انكمم ارمأ  ةرفشلا  لعج ك  امهم  ائامك  افشا  دنهلا ، دولوملا   اناروك ،» راه   » املا حاتأ  .ةرفشلا  ِّكفل  ةلواحم  ةجولويب   ةئامك  ةراقم 

.ةيمأ ضامحأ  نم  اهلاق  امو  ةثالثلا  ةرفشلا  ةطخ  عضول  اازوم  ادهج  كروين ، اسإلا ،  ةجولويبلا  ءاملا  مِلاع  اوشوأ ،» وفس   » لذو
ةرفشلا لعج  ام  اضع -  اهضع  عم  عطاقتت  تاثالثلا  نأ  اد  ةادلا ، .ةلز   دع  ةلز  لمعلا  ّرمتسا  تارفشلا ، كف  تالواحم  عيمج  لاح  امو  
ةصاخو تاساردلا ، كلت  ل  تحجن  ماع 1965 ، لولح  نل  .قالطإلا  حلصت ع  تاثالثلا ال  ضع  نأ  اد  ةهل ، مث ، .لانملا  دع  مأ 

ً
ةطسلا 

ضمحلا دّدحت  لاثملا ، لس  ع  ، ACT اهل. ةلاقملا  ةيمألا  ضامحألا  عم  اندلا  تاثالث  نم  ةثالث  لل  ةعجان  ةطخ  عضو  غنن ،  ةسارد 
ددحم عباتت  ل  نإف  اذكه ، نيغرأ .» » لا دّدحت   CGT امنب نيداتسه ،» » لا وه  افلتخم  ايمأ  اضمح   CAT دّدحت لاقملا ، و  نوث ،»  » يمألا
ةاهن يّدؤت   ةيمألا ، ضامحألا  نم  ةلسلس  إ  انرلا  ةلسلس  مَجت  ّمث  انرلا ، نم  ةلسلس  ءانبل  مدختس  -  ACT - GAC - CAC - GTG اندلا نم 

TAA, TAG,  ) تاثالث ثالث  لّثمت  امنب  ام ، تورب  ءانب  ءدلا   رمأ  ةادلا ، ةرفش  لّثمت  ( ATG  ) تاثالثلا ىدحإ  تنا  .تولا  ءانب  إ  فاطملا 
.ةيجلا ةرفشلل  ةساسألا  ةئاجهلا  تلمتا  دقل  .ةلمعلا  ءاهنإ  تارفش  ( TGA

: ةطسلا ةقطلا  ەذهب  تامولعملا  فدت 
ّ

ق رّوصت  نكم  اذكه ،
 



 

ةمل تنا  .ةجولويبلا  تامولعملل   central dogma ةكرملا » امغودلا   » مسا ەذه  تامولعملا  باسا  ةلآ  ع  كك  سسارف  قلطأ 
ةكرملا نل  ححت - ) ةتباث ال  ةدقع  وت  لا  امغود ، ةملل  ةغللا  ماضملا  طق  مهف  مل  هنأ  كك  فعا  اقحال   ) اغ اراتخا   dogma امغود

لافألا اتكلا إ  نم  . 
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ولويبلا ملاعلا  ءاجرأ  ةيجلا ع  تامولعملا  باسال  ةلهذملا  ةنولا  ةعبطلا  لح إ  كك  نا  .اققد  افصو  تنا 
: ةجذومن ةماظن  ةقط  ةحلا  تانئالا  ةجولويبلا   تامولعملا  باست  قرزألا -  مدلا  تاوذ  تامألا  ءارمحلا إ  نويعلا  تاوذ  تااذلا  نم  - 

ةاحلا  ثُتف  ةفظولاو -  ةبلا  نكمت  فاطملا ، ةاهن  تانتولاو ،  .تانتورب  ءانبل  تاملعتلا  ع  انرلاو  .انر  ءانبل  تاملعتلا  ع  اندلا 
.تانيجلا

***
 

االخلا امنأ  ءاد  كلذ  لعف  ام  ق 
َ

رْد ةّلا ، اجولويسفلا  ةلغلغتملا   ەراثآو  امولعملا ، باسالا  اذه  ةعبط  حّضوي  ضرم  نم  ام  امّر 
صقن امنألل -  ةماعلا  ضارعألا  دنهلا  يدلقتلا )  بطلا  « ) ادفرويأ » لا وسرامم  ظحال  دالملا ، لق  سداسلا  نرقلا  لط ،  نمز  ذنم  .ةلجنملا 

« اغور ودنا   » اهيلع قلطأ  لا  امنألا ، ق 
ُ

تمِّس مث  .عباصألاو  دلجلاو  تفشلا  بوحش  ضرملل : ةّمملا  تامسلا  قط  نع  مدلا -  ءارمحلا   االخلا 
مدلا نادقف  نع  جخ  رخآلا  ضعلا  نأ  داقتعا  داس  امنب  ةئاذغلا ، انعلا  صقن  نع  ت 

َ
جت اهنأ  فرُع  تاعنتلا  ضع  .عاونأ  إ  ةكسسلا ،

تان اهبحصتو  عطقنتو ، أت  تامجه  ةروص  الاغ   رهظت  ةثارو ، تنا  ثح  عاونألا -  كلت  برغأ  تد  ةلجنملا  االخلا  امنأ  لعل  نل  .فلا 

ب ) chewech - weechwe مسا ملألا  ع  اقفأ  برغ  اغ »   » ةلبق تقلطأ  .ردصلاو  لصافملاو  ماظعلا  بهرلا   ملألا  نم  ةتغام 
يذلا اقلا  ملألا  ةعبط  ضقت ع  ةتوص  ةااحم  لثمت  تامل  و  دسجلا - ) ءاوتلا  ) nuiduidui مسا اهيلع  تقلطأف  يويإ »  » ةلبق امأ  دسجلا .)

.ماظعلا لخاد  ىّولتت  ذن  تاحاتف  لثم  ب 
كلذ .مهَفلا   ةصع ع  ودت  لا  ضارعألا  كلت  لل  ادحوم  اس  تحضوأو  رهجم  تحت  تطقُتلا  ةدحو  ةروص  ترهظ  ماع 1904 ،  

ةمملا  مالآلا  ةحصم  ةّداح ، امنأ  ةن  نم  اع  ناو  وغاش ،»  » هبط  لن » لاو   » همسا نانسألا  بط  سرد  باش  بلاط  راز  ماعلا ،
.ةقاسلا تاونسلا  رادم  تانلا ع  كلت  نم  ددعلل  ضّرعتلا  هل  قبسو  اقفأ ، برغ  نم  هلوصأ  ردحنت  رالا ، رزج  نم  لن  نا  .ماظعلاو  ردصلا 

همسا مقم  ببط  إ  اقت ، ةّداتعا  ةروص  ةلاحلا ، لاحأ  ةّبلقلا ، ةمزألا  ةّلامتحا  كه ،» سمج  ، » بلقلا ضارمأ  ببط  دعسا  ْنأ  دعو 
.رهجملا تحت  لن  مد  ةنياعم  زنوريأ  رّرق  ةرباع ، ةول  ةاجتسا  زنوريأ .» تسريإ  »

اهضع قوف  صات  ْنأ  اهل  حمس  يذلا  لشلا  وهو  ةحّطسملا -  صارقألا  لش  ةّداعلا  ءارمحلا  مدلا  االخ  ذخّتت  .ام  ايغت  زنوريأ  فشا 
االخلا لش  نا  لن  مد  .خملاو   بلقلاو ، دلا ، جسألا إ  ةلقان  ةدروألاو ، ةّمدلا  تاعشلاو  يالا  تاش  ةسالس   كّرحتت  ّمث  اضع ،

.اقحال زنوريأ  اهفصس  ام  ةّلجنم ،» االخ   - » لجانملا هش  ةلاذ  ةلهأ  إ  ضماغ ، وحن  ع  ّغت ، دق 
نع لوؤسملا  جلا  ذوذش   وه  بطلا  بِنذملا  نا  اثارو ؟ ضرملا  نا  اذاملو  لجنملا ؟ لش  بسكت  ءارمح  مد  ةّلخ  لعج  يذلا  ام  نل 

راه  » عم لمع  نا  امنب  غنيلوب ،» سونيل   » حضوأ ماع 1951 ، .ءارمحلا   االخلا  ةرفوب   دجوو  جسألا  لمح  يذلا  تولا  لغومهلا - 
دّدح تاونس ، سمخ  اهدع  .ةّداعلا  االخلا  اهتظن   نع  ةفلتخم  ةّلجنملا  االخلا  ةدوجوملا   لغومهلا  ةعنت  نأ  كِتلا ،»  » وناتيإ »

ضمح فالتخا   جنملا »  » لغومهلا ةّصاخلا  كلتو  يداعلا  لغومهلا  ةّصاخلا  تولا  ةلسلس  قرافلا ب  جدمك  ةعماج  ءاملع  



.
36

دحاو يمأ 
ةّثالث افلتخم   نا  ةلسلسلا  ەذهب  صاخلا  جلا  نأ  نذإ  َّد  ال  اددحت ، دحاو  يمأ  ضمح  رادقم  تّغت  دق  تولا  ةلسلس  تنا  اذإ  نل 

فش نع  لوؤسملا  جلا  فّرعتلا ع  اقحال  ّمت  امدنع  عقوتم ، وه  ام  ةققحلاو ، ادحاو .) ايمأ  اضمح  رِّفش  ةدحاولا  ةثالثلا   ) اددحت ةدحاو 
 - ىرخأ إ  تّغت  دق  -  GAG اندلا -  ةدحاو   ةّثالث  تنا  دحاو : يغت  دوجو  ّبت  ةّلجنملا ، االخلا  رم  هعاتت   ددحتو   B لغومهلا

ةلسلس ءاننا  ةقط  رّوحت   لدتلا  اذه  نع  جتنو  لاف .»  » إ تماتولغ » » لا لّوحت  رخ : دحاو  يمأ  ضمح  لادسا  كلذ  نع  أشو  . GTG
لغومهلا راص  ناقتب ، هتمهم  زاجنإ  هل  حيي  يذلا  كشملا ، هشلا  داتعملا  هلش  ذخّتيل  لغومهلا  تورب  ثي  ْنأ  نم  دف 

ً
لغومهلا :

ءارمحلا ةّلخلا  ءاشغ  ّدش  اهنأ  ةجردل  جسألا ، باغ  ةّصاخ   تالتكتلا ، ەذه  مّخضتت  .ءارمحلا  االخلا  لخاد  ةّطخ  تالّتكت  عّمجتي   رفاطلا 
، ةدروألاو ةّمدلا  تاعشلا  ةّباسا   قالزنالا  نع  اهزجعلو  .ةهّوشم  ةّلجنم » ةّلخ   » إ الهلا ، لشلا  بطلا إ  صرقلا  جاعنا  بّستف  

«. لُجنمتلا ةمزأ  ّمملا ل« بهرلا  ملألا  بّسو  مدلا ، فدت 
ّ

ق قوعتف  مسجلا ، ءاجرأ  فلتخم  ةّهجم   تاطلج  ةّلجنملا   ءارمحلا  االخلا  سّدكتت 
لعجف هلش ؛ جاعنا  كلذ   بّسو  تانتولا ؛ دحأ  عباتت  اغت   بّس  تانيجلا  دحأ  عباتت  ُّغت   ونيمودلا : ثأتب  انركذ  ضرم  هنإ 

ةفوفصم  اهل  رَدَقلاو  ةفظولاو ، تولاو ، جلا ، تانيجلا .) هنت  يذلا   ) دسجلا بذع  ام  مدلا ؛ فدت 
ّ

ق قيع  ام  ادرو ، ّدس  ام  شمنت ؛ ةّلخلا 
.ناسإلا ق 

َ
رَد يرذج   ُّغت  فش » ٍفا ل« اندلا  نم  دحاو  يدعاق  جوز  دحاو   امك  ُّغت  ةدحاو : ةلسلس 



فلوتلا ةداعإ  خسلا ، مظنتلا ،
 

Necessite absolue origine de cet emmerdement
 [ عادصلا اذه  بس  فاشا  نم  َّد  [ال 

ونوم كاج  - 
 

مظع لع  دسج  ةدالو  إ  يدؤت  لا  ةاونلا  جتت  اناحأ  اهبلق ، تكاش   ةّساسأ  تارذ  عض  لوح  مالا  ةقالمعلا  ةروللا  قلختت  املثم 
ْنل .ةعلاو  ةلتلاو ، ةلجعلاو ، ةّوقلا ، لثم  رهاوظ  كفتلا   يئافلا  نم  لاجأل  قبس  نتوين ، لق  .ةمساح  ةّساسأ  مهافم  عض  كاش  نم 

.اناملا ملع  قالطنا  نا  ث 
َ

َّم نمو  تالداعملا -  نم  ةكش  ع  اضع  اهضعب  اهطرو  قد ،
ّ

ة تاحلطصملا  ەذه  ددحت  تلّثمت   نتوين  ةّقع 
 - ةمساح مهافم  عض  كاش  نإف  هاشم ، قطنم 

 

نم لئاه  رْدَقل  تانيجلا  ملعل  ةّكرملا » امغودلا   » ضّرعتت فوس  نتوين ، انام  عم  ثدح  امو  تقولا ، رورم  .تانيجلا  ملع  قالطإ  داعأ  - 
تحني وهو  نساهوي ، نا  ماع 1909 ، .كفت   جهنم  تخَّسر  دقل  امظع : نا  دلولا  ملعلا  اهثأت ع  ّنل  .لكشلا  ةداعو  لدعتلاو ، حيقنتلا ،
فشا .ةلئاه  ةروص  تاّضرفلا »  » جلا زواجت  تايسلا ، لئاوأ  عمف  كلذ ، نم  مغرلا  عو  تاّضرف .» ّيأ  نم   » جلا ُّولخ  نلعأ  دق  ةمل ج ،

.ةثارولل ةلآ  ترهظ  اذكهو ، .لشلا  ةرفشلا إ  نم  دحاولا -  نئالا  لخاد  و -   رخآ ، نئا إ  نم  تامولعملا  باسا  فصول  ةقط  تانيجلا  ملع 
لاو  » نا .ةلجنملا  االخلا  امنأ  ثم 

ً
ذخأنل  ةحلا ؟ تانئالا  ظوحلملا   دقعتلا  كلذ  ةجولويبلا  تامولعملا  باسا  قّقح  فك  نل 

مونيجلا ثرت  مسجلا  ةلخ   ل   ) تذاشلا تخسلا  لمحت  تنا  ەدسج  ةلخ   ل  . B لغومهلا نم ج  ذاش 
َّ

ت تخس  ثرو  دق  لن »
االخ الو  دلا ، وأ  تيللا  االخ  الو  لن ، دسج  ةصعلا   االخلا  ال  ةروحتملا -  تانيجلا  ترثأت  ءارمحلا  مدلا  االخ  اهدحو  نل  هسفن .)
علا االخ  نأ  مغر  ەدلج -  وأ  هنيع  لغومه   دجوي  اذامل ال  ءارمحلا ؟ مدلا  االخ  لغومهلل   اقتنالا  لمعلا »  » نكم يذلا  ام  .تالضعلا 

«، ناغروم ساموت   » بعت فَو 
ْ

َق فك ، هسفن ؟ جلا  نم  ةقاطتم  اخس  كلتمت  رمألا ، عقاو  يلا ،  دسجلا  االخلا   لو  ل  دلجلا ، االخو 
.»؟] ةفلتخملا  ] االخلا ةح   تانيجلا  ةرمضملا   صئاصخلا  حبصت  »

***
 

يإ  » وأ « ) يالوك اكإ   » اهمسا ءاعمألا ، نكس  لشلا ، ةلوسك  ةهجم ، اتك  تانئالا -  طسأ  ع  ةجت  تمّدق  ماع 1940 ،  
فلتخم عون  رت ع  ْنأ  ءاقلا  يالوك » يإ   » عيطتس .لاؤسلا  اذه  نع  ةاجإلل  يرهوج  حاتفم  لّوأ  ةنولوقلا - ) ةكإلا  ، E. coli يالوك »

نع ّل  اهددع  ةفعاضم  ةع ، ماسقنالا  أدت   تاكسلا ، ەذه  نم  دحاو  عن  اتكلا ع  ذغت 
ّ

ت اذإ  .زوتاللاو  زوكولغلا  تاكسلا -  نم  ادج 
.ركسلا ردصم  دفنو  تَنسملا ، ركعتي  ح  افعض -   16 ، 8 ، 4 ، 2 ، 1 ِّأ -  حنم  مسرب  اهّومن  لّدعم  لثمت  نكمو  .كلذ  وحن  وأ  ةققد 

ةنس ْنأ ق  دع  ماع 1937 ، سرا  داع إ  دق  ونوم  نا  .رفلا  اجولويبلا  ملاع  ونوم ،» كاج   » رهبأ ومنلل  الا  يراركتلا  حنملا  اذه 
سوم فزع  هتقو   ّلُج  ق  صوصخلا -  هجو  ةرمثم ع  انروفلا  ونوم إ  ةراز  نكت  مل  كِتلا .»  » ناغروم » ساموت   » عم باذلا  ةسارد   

ماع 1940، فص  لولح  .راصحلا  تحت  ةنيدم  ةلا ، ةددش  تنا  سرا  نل  زاجلاو -  كدلا  سوم  ملعتو  ةّلحملا  اسكروألا  عم  خا » »
تحمس ةنده  ةكرعملا ، ةعّورم   رئاسخ  نم  تناع  ْنأ  دع  اسرف ، قو 

َّ
تع ماع 1940 ، وينوي  .ناملألا و  ةضق  اتطقس   دق  ادنلوو  اجل  تنا 

.اهــغو اسرف  لامش  نم  ةبك  ءازجأ  لالتحا  املألا  شجلل 
تلخأو لافطألا ، جأ  .يزانلا  تاوق  مامأ  اهيعام  ع  ةحوتفم  اهّنل  رامدلاو ، لانقلا  نم  ةّفعم  ةحوتفم - » ةنيدم   » سرا تنلعأ 

نل .ًءادجتسا  اد  امف  سرا ،» امئاد  لظتس  سرا  «: » هيلافش سروم   » ّغ ماع 1939 ، .تالحملا   تاهجاو  تقلغأو  اهتاحول ، نم  فحاتملا 
.شحوم ّنهج  مالظ  اهقرغتف   ءاهلا  عطقنت  لللا ، .ةواخ و  اقملا  .حاشألا  ةنوكسم  عراوشلا  تنا  .ةملظم  تنا  راونألا » ةنيدم  »

نلعت ةّناملألا  تاوقلاو  ةّموكحلا ، املا  ل  قوف  ةفوقعملا  نالصلا  تاذ  ءادوسلاو  ءارمحلا  مالعألا  فرفرت  امنو  ماع 1940 ، فخ   
ةءاضإلا  ةححش  ةرارحلا  ةددش  ةَّلع  يالوك »  يإ  » لا لمع ع  ونوم  نا  هلزناشلا ،»  » عراش لوط  توص  تاكم  لاوجت ل   رظح 
دقو ءاتشلا ، كلذ  ةساسلا .)  هلويم  اقالطإ  اوفرع  نل  هئالمز  نم  نثك  نأ  مغر  ماعلا ، كلذ  ةّسرفلا   ةمواقملا  ا  قحتلس   ) نوروسلا ةعماج 



نم ٌضع  بوذ  ّح  عراوشلا ، يزانلا   تااعد  اتصنم إ  ةهظلا ، ّح  اّحتم  رظتي  نأ  هلع  نا  ةدولا -  نم  دّمجتي  دا  نآلا  ەتخم  حبصأ 
فلتخم عون  اعم -  زوتاللاو  زوكولغلا  فاضأ  ةّرملا ، ەذه  .تاسا  فحت  عم  نل  يتكلا ، ومنلا  ةجت  ررك  ونوم  ّلظ  كتسألا -  ضمح 

.تَنسملا إ  تاكسلا -  نم 
اتكلا ت 

ُ
رهظ نأ  ءرملا  قوتل 

ّ
ع زوكولغلل -  اذغلا  لثمتلا  نع  فلتخ  زوتالل ال  اذغلا  لثمتلا  نا  ول  ركسلا -  وه  ركسلا  وه  ركسلا  نا  ول 

ومنت ع اتكلا  تحار  ةادلا ، .افرح   هجئاتن -  ةدقع   عت  
َّ

ونوم  نل  .هسفن  معانلا  ومنلا  حنم  زوتاللا  / زوكولغلا طلخ  رت ع  لا 
نم الد  .ةغ  ةرهاظ  فشا  ةفقولا ، ەذه  ونوم  صحف  امدنع  .ةناث  ومنلا  لصاوت  ْنأ  لق  ةهل  قوت 

ّ
تف كلذ  دع  اهّنل  قوتم ،

ّ
ع وه  ام  ِّأ ، وحن 

دعت اهنأ  ومنلا ، نع  ةّتكلا  االخلا  قوت 
ّ

تف اهدع ، وأ 
ً. زوكولغلا  كالهتسا  يالوك » يإ   » االخ تراتخا  واسم ، رْدَق  ركسلا  ون  كالهتسا 

.diauxie ومنلا » لحارم  جاودزا   » مسا ةرهاظلا  كلت  ونوم ع  قلطأ  .ةناث  ومنلا  تلصاوو  زوتاللا  تلقتنا إ  مث  اذغلا ، اهماظن  كفتلا  
ع ذغتت 

ّ
ى لا  اتكلا  نإ  .ةّملعلا  هتزغ  ع  لمر   ةّح  لثم  هتجعزأ ، .ونوم  تكرأ  اهرغص ، ع  ومنلا ، حنم  ةفاطعنالا   كلت 

نأ ّسحت ، وأ  فرعت ،»  » ْنأ صأ 
ً

اتكلل  فك  ومنلا ؟ ةفقو   ركسلا  كالهتسا  لّوحت   بّسُ  اذاملف  .ةمعان  تانحنم  ومنت   ْنأ  بج  تاكسلا 
؟ قط نم  ءادغ  ةجو  اهنأ  اثلا ، عنلا  كالهتسا  تأد   طقف  هئاهتنا  دعو  وأ ،

ً
ركسلا  ون  دحأ  تلهتسا  اذاملو  ّغت ؟ دق  ركسلا  ردصم 

نم اتكلا  تلّوحت  امدنع  .اذغلا  لثمتلا  لدعت   ةّلمعل  ةجن  ترهظ  ةدقعلا  نأ  فشا  دق  ونوم  نا  تايعرألا ، رخاوأ  لولح 
تدواعو تامنإلا ، كلت  تفتخا  زوكولغلا ، إ  تداع  امنعو  .زوتالل  ةمضاه  ةنّيعم  تامنإ  تزَّفح  زوتاللا ، كالهتسا  إ  زوكولغلا  كالهتسا 

( - ىولحلا ةكوش  عضوو  كمسلا ، كس  عفر   ) ءاشعلا ط  ب  تاضفلا  يغت  لثم  ەذه -  لّوحتلا  ةّلمع  .زوكولغلل  ةمضاه  تامنإ  روهظلا 
.ومنلا اهظحال   لا  ةفقولا  كلت  تّسو   قئاقد ، عض  تقرغتسا 

ْيأ تامنإلا -  تنا  اذإف  .تانيجلا  لمع  مظنت  ْنأ  اهنكم  اذغلا  لثمتلا  تالخدم  نأ  ش إ  ومنلا » لحارم  جاودزا   » نا ونومل ، ةسلا 
حاتفم ج لثم  ، on and off فاقإ » و« لغش »  » يعضو لّوحتت إ  تانيجلا  نأ  َّد  الف  ةّلخلا ، ءافتخالا   وأ  روهظلا  ت إ 

ُ
عفد تانتولا - 

ةراقم مادختسا  سرا ،  بواج »  اوسارف   » هلإ مضنا  دقو  ونوم ، أد  تانسمخلا ، لئاوأ  تانيجلا .)  ةعص  فاطملا ، ةاهن  تامنإلا ،  )
تااذ اهقبطت ع  ناغرومل  قبس  لا  ةقطلا  كلت  رفاوط -  قيلخت  ءوجللا إ  كلذو  اهتانيج ، طض  يالوك » يإ  » لا موقت  فك  ةفرعمل  ةجهنم 

.
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رها حاجنب  ةهافلا 
مِلاع وهو  يدرا ،» رثرآ   » عم امهلمع  ءانثأ  بواجو ، ونوم  فشا  .ةفشالا  اهتردق  باذلا ، عم  لاحلا  ام   ةتكلا ، رفاوطلا  تتثأ 
ّلظت فاقإلا ،»  » وأ لغشلا »  » ةّعضو إ  ام  لّوحتي ج  امدنع  ّوأ :

ً
يجلا : مظنتلا  محت  ةساسأ  ئدام  ةثالث  امأ ، نم  ةّموثرج  تانيج 

دملا ةعانص  زِّفح  لغشلا ، ةعضو  جلا إ  لّوحتي  امدنع  انرلا : ثدح   قحلا  لمعلا  .ةّلخلا  لخاد  ةناصم  امئاد  اندلا  نم  ةلصألا  ةخسلا 
تنا اذإ  ام  دّدح  ْيأ  ةلخلا -  صاخلا  اذغلا  لثمتلا  ةه  دّدح  ام  نإف  اذكه ، .ركسلل  ةمضاهلا  تامنإلا  نم  دملا  جتي  ث 

ُ
َّم انرلا ، لئاسر  نم 

اذغلا لثمتلا  ءانثأ  .جلا  اهجتي  لا  انرلا  ةم  وه  امنو  امئاد ، تاثلا  وهو  اهب ، صاخلا  يجلا  عباتتلا  وه  سل  زوكولغلا -  مأ  زوتاللا  كلهتسس 
ةصاخلا انر  ةطأ  نم  ةفو  تام  تو 

ُ
عنص لئاسرلا ، ەذه  ت 

ُ
فقو زوكولغلل ، اذغلا  لثمتلا  ءانثأو  .ةرفوب  زوتاللا  مضه  تامنإ  ت 

ُ
عنص زوتالل ،

.زوكولغلا مضه  تامنب 
 - تانيجلا نم  ةلماتم  ةدحو  لغش » اتكلا ب« موقت  زوتاللا ، ركسلا إ  ردصم  لّوحتي  امدنع  .قسانتم  لش  متي  انرلا  لئاسر  جاتنإ  اناث :

ةلخلا لوخد  زوتالل  حمس  قان »
ً

انتورب   » ِّع ةدحولا  ەذه  تانيج  دحأ  .زوتاللا  مضه  لجأ  نم  زوتالل -  اذغلا  لثمتلا  ةّصاخ  تانيج  ةّدع 
ةئاملا إ ءازجألا  ەذه  سكتل  امنإ  ّع  ثلاث  اهدع ج  .ءازجأ  زوتاللا إ  سكتل  مزاللا  منإلا  فش  لجأ  نم  رخآ  لمع ج  مث  .ةتكلا 

بتك لثم  يتكلا -  موسومورلا  ادام ع  رواجتت  اذغلا ، لثمتلا  يراسم  نم  ّعم  راسمل  ةصصخملا  تانيجلا  ل  نأ  شهدملا  .رغصأ  ءازجأ 
ئاه 

ً
ايج  دعت 

ً
اذغلا  لثمتلا  لدعتلا   جتي  اذكه ، .االخلا  لخاد  نمام  لش  تو 

ُ
زَّفح ةتكم -  فر  ةسَّدكمو ع  عضوملا  بسح  ةفَّنصم 

تانيجلا نم  ةفظو  ةهك  ةراد  لثم  .ةدحاو  ة  هلمأ  ءاشعلا  ةمدخ  مقاط  ّغتي  ل  تاّضفلل ، لادسا  درجم  رمألا ع  تق  .ةلخلا ال 

لِّغشم )  operon نووأ »  » مسا كلت  تانيجلا  ةدحو  ع  ونوم  قلطأ  .ةّداع  حيتافم  ةحول  لعف  فاقإلا » و« لغشلا »  » ةعضو إ  لّوحتت 

.
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( يويح
ةلوؤسملا تانيجلا  نم  ةعومجم  لغش »  » ّمتيف ركسلا ، نم  اعون  فو 

ِّ
ر ةئبلا : تالطتمل  اقفَو  اثم  وحن  تانتولا ع  نكت  يرج  اذكه ،

لمع الف  ةلاسرلا ، قوتت 
ّ

ف جلا ، فقوأ  .يجلا  مظنتلل  لولحلا  عبأ  جتي  عئارلا ، ەبدت  نسح  رّوطتلا ، دجن  ادّدجم ، .ركسلل  اذغلا  لثمتلا  نع 
.ىًدس تولا 

***
 

ىرخألا  تانيجلا  فالآ  نم ب  همظنو ، ەغ ، نود  نم  ەدحو  زوتالل  مضاهلا  جلا  زوتالل ع  رعشسملا  تولا  فّرعتي  فك  نل 
رِعشسملا تولا  فشك  ْنأ  روف  .فعتلا  تاقاط  لثم  لمعت  ه  ةقفرم  ةمظنت  اند  تاعاتت  كلتم  ل ج  نأ  بواجو  ونوم  فشا  ةلخلا ؟

اهرظتي لا  ةراشإلا  كلت   .فاقإلا  وأ  لغشلا  ةّعضو  ةفدهتسملا إ  تانيجلا  لّوحو  كلت ، فعتلا  ةقاط  بهذ إ  هتئب ، اركس   ركسلل 



.ركسلا مضهل  ةصصخملا  تامنإلا  قيلخت  ث 
َ

َّم نمو  انرلا  لئاسر  نم  دملا  ةعانصل  جلا 
كلت ل  .تولا  كلذ  عَّنصُ  نيأو  لوح م  تامولعم  اضأ  كلتم  امنو  طقف ، تولا  فشل  ةمزاللا  تامولعملا  جلا  كلتم  ال  راصتخا ،

(. تانيجلا طساوأو  تااهنب  اناحأ  قفترت  ةمظنتلا  تاعاتتلا  نأ  ولو   ) ل ج نم  امألا  ءزجلا  ةقفرم  نوكت  ام  ةداعو  اندلا ، ةرّفشم   تانابلا 
.جلا دّدحت  لا  تولل ،  رّفشملا  عباتتلاو  ةمظنتلا ، تاعاتتلا  ةفلوت 

ادحاو تانيجلا  بتل  اهاظ  اقطنم  دج  مل  ماع 1910 ، ةيجلا  ةلصلا  ناغروم  فشا  امدنع  ةلنإلا : ةلمجلا  هش  إ  ادّدجم ، عجل ،
امهدجن كلذ  نم  مغرلا  ع  ءاضبلا ، علا  جو  نادلا  ءارفلا  نول  ج  ب  عمجت  ةكشم  ةفظو  ث 

َ
ةَّم

َ
نأ  ُدي  مل  موسومورلا : ع  رخآ  دع 

بسل بنج  إ  انج  ةَّصام  ةتكلا  تانيجلا  تنا  سكعلا ، ع  ونامو ، بواج  جذومن  .هسفن   موسومورلا  ع  قصالتم ، نرواجتم ،
.مونيجلا اعم   نونكس  متنأف  اعم ، نولمعت  متنك  اذإ  اضع : اهضعب  ادام  ةلصّتم  تنا  هسفن  اذغلا  لثمتلا  راسم  لمعت ع  لا  تانيجلا  .حضاو 

إ تانيجلا  لحتل  ةمّمصملا  تاعاتتلا ، ەذه  هِّش  ْنأ  اننكم  هلمع .» ل« هطاشل -  اقاس  فوتل 
ّ

ر ام  ج  قفترت  اندلا  نم  ةنّيعم  تاعاتت  تنا 
، دأتلاو قاسلا ، فوت 

ّ
ر اهنإ  .ةلمجلا  بلا -   فرحلاو  ةلصافلاو ، صصنتلا ، تامالع  اوحلاو -  مقلا  تامالع  فاقإلاو ، لغشلا  ةّعضو 

: ةلاتلا ةلمجلا  أرقو  قوتي 
ّ

ف مو  اعم ، ت 
ُ

أرق ءازجأ  ّيأ  ئراقلا  ختو  عملاو ،
عمتجت تامللا  ضع  .ٍّلقتسم  وحن  ةمظنم ع  تادحو  ع  ىرخأ ، ءاشأ  نم ب  يوتحت ، اهنإ  .ك  ةّصاخلا  مونيجلا  ةب  ەذه   »

«. تاطو تالصافو ، ةطوقنم ، تالصاف  لصفُ  رخآلا  ضعلاو  لمُج ؛ اعم  
ةقرو نم  تاونس  تس  دع  ْيأ  ةنس 1959 ، ل 

َّ
زوت نووأ ) « ) يويحلا لّغشملا   » نع ةدوهشملا  مهتسارد  ونومو  بواجو ، يدرا ،  

وألا فرحألا  انّمت  ةماعلا -  اماجا »  » وأ وم - » اج -  ا -   » اهيلع قلطأ  لا  ةساردلا ، كلت  تحصأ  ام  ناعو  .اندلا  ةب  لوح  ككو  نسطاو 
ل نأ  مغرف  .ةبلس  تاطَّطخم  تسل  تانيجلا  نأ  اماجا »  » ةقرو تعفد  .اجولويبلا  ملع  ةلئاه ع  تاعادت  اذ  اكسال  مع 

ً
ةثالثلا ، فلؤملل 

ةلخ لل  حيي  تانيجلا  نم  ةنيعم  ةعرف  تاعومجمل  اقتنالا  حبلا  وأ  طشتلا  نإف  قباطتم -  مونيج  تانيجلا -  نم  اهسفن  ةعومجملا  يوتحت  ةلخ 
.ةفلتخم فورظ  ةفلتخم و  تاقوأ  هتارفش   نم  ةاقتنم  ءازجأ  رداق ع   اجإ -  طّطخم  مونيجلا  نإ  .اهتئبل  ةاجتسالا 

ةروص تانيجلا ، ةعومجم  وأ  جلا ، طض  موقتف  ةروسلا -  ەذه  ةسئر ،  حيتافم  ةحول  وأ  ةّمظنت ، تاَّسجم  تانتولا  لمعت 
رطتل ةمزاللا  تامولعملا  تانيجلا ع  يوتحت  ەدقعت ، نتاف   وفمس  لمع  وسام   ةتون  لثم  .فاقإلا  وأ  لغشلا  ةعضو  ع  ةقسانتم ،

وأ طشت  قط  نع  قئاقح -  تامولعملا إ  كلت  لّوحت  تانتولاف  .تانتولا  نود  نم  ةلماخ  لظت  مونيجلا  ةتون »  » نل .ةحلا  تانئالا  ةاعرو 
ناملا  طِّشتف  ەاقسوم -  فزع  نم  هنكمتو  مونيجلا ، ريدت  اهنإ  اضأ ) ةغاص » لماوع   » ّس ةمظنتلا  تانتولا  ەذه  ضع   ) تانيجلا حبك 

: ةموهفملا ةحانلا  نم  وأ  ودنشك .» » لا لوبطلا   تاقدو  ويجرأ ،» » لا ءانثأ  جنصلا  ةلصلصو  ةع ، ةعارلا  ةققدلا 
 

ەذهب ةاجتسالا  تانيجلا  نم  ةتباث  ةعومجم  كلتم  يذلا  نئالا  عيطتس  فك  يروحم : لاؤسل  ةاجإ  إ  ام » اج -  ا -   » ةقرو تلَّصوت  دقل 
نم نجلا  االخلا   نم  عاونألا  فالآ  أشت  فك  ةنجألا : نكت  ةلمع  يزكرملا   لاؤسلل  ح  اضأ  تحقا  اهّنل  ةئبلا ؟ تاغتلل  ةّدحلا 

ةنيعم تاقوأ  و  ةنيعم ، االخ  تانيجلا   ضعل  فاقإلاو  لغشلا  ةّعضول  اقتنالا  طضلا  تانيجلا -  مظنت  نأ  َّد  ال  اهسفن ؟ تانيجلا  ةعومجم 
.ةجولويبلا تامولعملل  ةتباثلا  ةعبطلا  دقعتلا إ  نم  ةمهم  ةقط  فض  - 



مونيجلا  » نأ إ  بواجو  ونوم  صلخو  .ناملاو  نمزلا  ةدَّرفتملا   اهفئاظو  قيقحت  االخلل  حيي  يذلا  وه  تانيجلا  مظنت  نأ  ونوم  عفد 
ءارمحلا مدلا  االخ  ەذفنت .» محتلل   ةلسو  عو  ...قسانتم  جمانرب  امنو ع  طقف ، تانيجلا ] يأ   ] تاططخملا نم  ةلسلس  سل ع  يوتح 

مدلا االخ  لغومهلا   تورب  دوجو  نمض  يجلا  مظنتلا  ْنل  اهسفن -  ةيجلا  تامولعملا  يوتحت ع  لن » لاو   » دسج دلا   االخو 
.ةشارف لّوحتلا إ  نم  ةقلا  نكم  يذلا  وه  تانيجلا  مظنت  نل  طضلا -  هسفن  مونيجلا  نالمح  ةشارفلاو  ةقلا  .دلا  سلو   اهدحو ، ءارمحلا 
وطسرأ اهلَّخت  لا  ةكرحلا »  » ةلمعلا  ەذه  .ةلخلا  يداحأ  نج  نم  يجلا  مظنتلل  ردت  طاسنا  هنأ  نجلا  نُّوكت  لّخت  اننكم 

ضرألا  كسمُ  يذلا  ءلا  نع  سولا  روصعلا  ةّنولا   تاساردلا  ءاملع  دحأ  لأسُ  ةروهشم ، ةصق  .نورق   لق  ةيحلا  ةددش  ةروص 
.اهنام

«. فحالسلا : » لوق
.»؟ فحالسلا كسم  يذلا  امو  : » لأسُف

«. فحالسلا نم  دم  »
.»؟ فحالسلا كلتو  »

«. قطلا لوط  فحالسلا ع  اهنإ  .مهفت  تنأ ال  : » ضرألا همدق ع  ةّنولا  تاساردلا  ملاع  ّقد 
دّدحت تانيجلا  .ةيجلا  ةهلا  رئاودلاو  تانيجلل  اتت  حبك ) وأ   ) فحت هنأ  لا  نئالا  رّوطت  فصو  نكم  تانيجلا ، ملاعل  ةسلا 

اهنإ .وألا  ةننجلا  ةلخلا  ح  قطلا  لوط  ع  كلاود ، اذكهو  تانيجلا -  لِّغش  لا  تانتولا  دّدحت  لا  تانيجلا  لِّغش  لا  تانتولا 
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قطلا لوط  ع  تانيجلا ،
***

نم ةدحاو  ةّدام  ةخس  نم  لوتلا  دقعتلا  قيقحت  حيت  لا  ةلآلا  فص  تانتولا -  لق  نم  تانيجلا  فاقو  لغش  تانيجلا -  مظنت 
جَتُي امدنع  وأ  تيلخ ، إ  ةّلخلا  مسقنت  امدنع  تانيجلا  خسانت  فك  اهسفن : تانيجلا  خس  ةّلمع  ّف  هّنل ال  .ةلخلا  ةّيجلا   تامولعملا 

؟ ةضب وأ  يونم  ناويح 
ثل ام  رخآلا -  مامأ  امهدحأ  غنا » ني -   » لماتملا ناطلا  هف  هجاوتي  يذلا  اندلل -  جودزملا  بلوللا  جذومن  نإف  ككو ، نسطاول  ةسلا 

اروف حِّجري  ەانحرط  يذلا  دّدحملا  ناقالا  نأ  ةظحالم  انتُف  مل  : » اظحال ةنس 1953 ، ةروشملا  ةقرولا  نم  ةخألا  ةلمجلا  .خسانتلل   ةلآ  حَّجر  ْنأ 
صئاصخ مهأ  ةبلا  ەذه  تأّت  دقلف  ةلمج ؛ ةروص  دّرجم  ەاعنص  يذلا  اندلا  جذومن  نك  مل  ةيجلا .» ةداملل  خس  ةلآ  إ  لّصوتلا  ةنامإ 
.صألا جودزملا  بلوللا  نم  ناجودزم  نالول  دلوتي  مث  نمو  هسفن -  نم  ةخس  دلوتل  مدختسُ  اندلا  نم  ط  ل  نأ  ككو  نسطاو  ىأترا  .ةفظولا 

جتي ام  ني -  ةعانصل  بلاقك  غنا » » لاو غنا ، ءاشإل  بلاقك  ني » » لا مدختسُ  ث 
ُ

م .نالصفنو  اندلا ، غنا »  لا -   » اط خلسي  خسانتلا ، ءانثأ 
(. ةلآلا ەذه  لاتس » كنارف  و« نوسلسم » ويثام   » تثأ ماع 1959 ،  «. ) غنا ني -  » لا نم  جوز 

اصّصخم امنإ  ةَّمث 
َ

نأ  لامتحالا  نا  .اذ  حبا  ال  خسانت  و 
ّ

ةدعاسم ؛ نود  هسفن  نم  هخس  ةعانص  عيطتس  جودزملا ال  اندلا  بلول  نل 
نا اذإ  هنأ  غنروك  ىأر  .اندلل  خسانلا  منإلا  لزع  هقتاع  ع  ماع 1957 ، غنروك »  رثرآ   » ةجولويبلا ءاملا  ملاع  ذخأ  .خسان  تورب  اندلا -  خسل 

.روعسملا ومنلا  روط  ءانثأ  يالوك » يإ   - » ةع ةقط  مساقتي  نئا  وه   هلع  لوصحلل  نام  لهسأف  ادوجوم ، منإلا  اذه 
ملاعو ُّدع ؛ تانيجلا  ملاع   )» اقت نإ ن  حتسم  وصو إ 

ً
اهطقت ، داعأو  ةّتكلا  بساورلا  رَّطق  دق  غنروك  نا  ماع 1958 ،  

،A, C, G, T دعاوقلا نم  رملوب  وه  اندلا  « ) زملوب اند   » مسا حتسملا  اذه  قلطأ ع  ةرم .) تاذ  خأ  اذكه  فظني ،» ةجولويبلا  ءاملا 
- A,C,G,T ةجزاط -  ةدتويلوين  دعاوقل  اعدوتسمو  ةقاطلل  اردصم  فوو 

َّ
ر اندلل  َّصملا  منإلا  فاضأ  امدنع  رملوبلا .) عِّنص  يذلا  وه  منإلا  اذهو 

.هتروص انرلا ع  َقلَخ  اندلا  راتخا : بوبنأ  يوونلا   ضمحلا  نم  ةددج  طئا  نُّوكت  ةداهش  نم  نكمت 
ةداعإ نكم  اضماغ ال  عافت 

ً
ةّيح ،»

ً
ةّلمع 
ً

 » هفصوب اندلا  قيلخت  رظنُي إ  نا  تاونس ، سمخ  لق  : » لوق ماع 1960  غنروك   بتك 
ائش جتي  نل  ةاحلل ]  ] يجلا ماظنلا  ثعلا   » نإ لوقت  ةّظنلا  كلت  تنا  .طقف  ةئامك  داوم  فذح  وأ  ةفاضإ  قط  نع  راتخا  بوبنأ  هجاتنإ  

ةعنم ةقع  جلا  ةناصح  دعت  مل  .ةّئاملا  ةّعرفلا  هتادحو  نم  انيج  وفلا -  نم  اماظن  َقلَخ  اندلل  غنروك  قيلخت  ّنل  وفلا .» إ 
ّ
دأتلا 

.ءاملعلا مامأ 
تاجتنم دحأ  تانتولا ، ّل  نأش  هسفن ، وه  خسانتلا ، نم  اندلا  نكم  يذلا  منإلا  زملوب ،» اند  » لا ةظحالملا : ةريدج  ةدوع  انل  انه ،

اندلا نوك  دقعتلا -  نم  ةّفاضإلا  ةقطلا  ەذه  .رثاتلا  مونيجلل  حمس  تانتورب  ةعانصل  تارفش  نمت  مونيج  ّل  بلص  ف  ث ،
َ

َّم نمو  . 
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جلا
اهعضو وأ  ةلخلا  نس  لثم  ىرخأ ، تامظنمو  تاراشإ  عيطتس  كلذك  .مظنتلل  ةساسأ  ةلصو  فوت 

ّ
ر اهنأل  ةمهم ، خسانتلا -  اندلل  حمس  انتورب  رفش 

طّطخملا اذه  .ماسقنالل  ةّدعتسم  نوكت  امدنع  الإ  اندلا  نم  خس  ةعانص  االخلل  حمس  ث ال 
َ

َّم نمو  اندلا ، خس  ةّلمع  فاقإ  وأ  لغش  اذغلا ،
أوسأ وه  جاع ،

ً
فرعنس  ام  اذه ، .لصاوتم  لش  خسانتلا  نم  ةّلخلا  عنم  ء  ال  اهسفن ، تامظنملا  دّرمتت  امدنع  ةّناج ؛ ةلشم  يوتح ع 

.ناطلا يجلا -  للخلا  روص 



***
 

انيدل حبصأ  اذكه  .تانيجلا   Replicate خستس لا  تانتولا  عنصت  تانيجلا  .تانيجلا   Regulate مظنت لا  تانتولا  عنصت  تانيجلا 
فلوتلا ةداعإ  هئاقو : انسج  ةاحل  ةّهوج  اهَّنل  داتعملا ، يلا  سوماقلا  جراخ  عقت  ةمل  ف  جلا  اجولويسف  ةثلاثلا    R لا اَّمأ  . R افرح

.تانيجلا نم  ةددج  تافلوت  قيلخت  ةردقلا ع  -  Recombination
اهضع هشلا »  » ةّحلا تانئالا  لقنت  فك  يجلا  فاشكتسالا  نم  نرق  انل  َّب  دقل  .نورادو  لدنم  نم  ادَّدجم ، أدنلف ، فلوتلا ، ةداعإ  مهفل 

نجلا نمو  نج ، ةضو إ  يونم  ناويح  لالخ  نم  ت 
ُ

لقن تاموسومورلا ، ةأعملاو   اندلا  ةرَّفشملا   ةّثارولا ، تامولعملا  تادحو  .ضع  إ 
.هتفظوو نئالا  لش  قّقحت  اهرود ، تانتولاو ، لئاسرلاو  تانتورب -  ءانبل  لئاسر  رّفش  تادحولا  ەذه  .نئالا  دسج  ةح   ةلخ  ِّل  إ 

فك ةسكعلا : نوراد  ةلضعم  ِّلح  لشف   دقف  ههيش -  هشلا  دل  فك  لدنم -  لاؤس  نع  ةثارولا  ةلآل  فصولا  اذه  باجأ  نل  ح 
اذإ .نيدلاولا  ال  نع  افلتخم  س 

ً
جتي  ْنأ  بج  ْيأ  يج -  عّنت  دلوت  ارداق ع  نئالا  نوك  ْنأ  بج  رّوطتلا ، ثدح  ل  هنع ؟ افلتخم  هشلا  دل 

؟» فالتخالا  » لقنت ْنأ  اهل  فكف  هّشلا ، لقنت  ةداع  تانيجلا  تنا 
َّمث نمو  تولا  ةب  ّغت  بّس   دق  ام  ( T إ A لا لّوحت   ) اندلا تاعاتت  تارّوحت   ْيأ  روفطلا -  ةعبطلا   عنتلا   دلوت  تالآ  ىدحإ 
خس افع   أطخ  اندلا  خس  منإ  بكتري  امدنع  وأ  ةنس ، ةّعشأ  وأ  ةئامك  داوم  لعف  فلتلا  اندلا  باص  امدنع  تارفطلا  ثدحت  .هتفظو  َّغتت 

نم مداقلا  اندلل  نكم  .تاموسومورلا  ب  اهعضاوم  لدات  ْنأ  ةّيجلا  تامولعملل  نكم  يجلا : عّنتلا  قلَخل  ةناث  ةلآ  ةَّمث 
َ

نل  .تانيجلا 

.ةبألاو ةمومألا  تانيجلا  نم  يج  جه  قيلختل  امتحا 
ً

كي  ام  يوبألا -  موسومورلا  نم  مداقلا  اندلا  عم  عقاوملا  لداي  ْنأ  ومألا  موسومورلا 

.
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ةيجلا ةداملا  نم  ةلما  لتك  وه  تاموسمورلا  لداُي ب  ام  نأ  انه  قرافلا  روفط - » » لا نم  عن  ىرخألا  فلوتلا   ةداعإ 
ناويحلا جاتنإ  ءانثأ  رفوتي  لوألا  فرظلا  .ةصوصخلا  ةغلا  فورظ  تحت  الإ  رخآ  إ  موسومورك  نم  ةيجلا  تامولعملا  ةكرح  ثدحت  ال 

قناعتت .تانيجلل  باعلأ  صفق  ةهل إ  ةلخلا  لّوحتت  ةضبلا ، نكتو  يونملا  ناويحلا  نكت  نم  تاظحل  لق  .رثاتلا  لجأ  نم  ةضبلاو  يونملا 
ارمأ نقملا 

َْ َْموسومورلا  ةيجلا ب  تامولعملا  لدات  ُّدعُو  .ةسالس  ةّيجلا  تامولعملا  لداتو  ةنقملا ، ةبألاو  ةمومألا  تاموسومورلا 
دق هتذمالت  نا  ) crossing over روبعلا مسا  ةرهاظلا  ەذه  ناغروم ع  قلطأ  .ةفلتخم  لدات  جاتنو  نبألا  ةّثارولا ب  تامولعملا  طلخل  اهوج 
نم تافلوت  نم  تافلوت  جاتنإ  ةردقلا ع  فلوتلا -  ةداعإ  وهف  ةاعم  ألا  حلطصملا  اَّمأ  باذلا .) تانيجلل   ةطخ  عضول  روبعلا  اودختسا 

.تانيجلا

امدنع .مهاد  رطخل  ةّيجلا  تامولعملا  ضّرعتت  ةنسلا ، ةعشألا  لثم  تارفط ،) دلوم   ) رِّفطُم لعف  اندلا  فلتي  امدنع  .اراهبإ  اثلا أ  فرظلا 
نم هغوص  داعف  ةمومألا ، ةخسلا  نم  ءزج  فلتي  نقلا : موسومورلا  ع  مأوتلا »  » هتخس نم  جلا  خاستسا  ةداعإ  نكم  فلتلا ، اذه  ثدح 

.ةنيجه تانيج  جاتنإ  إ  اددجم ، يدؤي ، ام  ةّبألا ، ةخسلا 
عم لاحلا  ام   اندلا ، هلاح :  لصألا إ  دعت  ةروصلا  غنا ،» » لا حلصُ  ني » » لا .جلا  ءانب  ةداعإل  دعاوقلا  ناقا  مدختس  ىرخأ ، ةرم 

اهقستو اهتمرب ، ةلمعلا  فاإلا ع  ةّمهم  علطضت  تانتولا  .هتروص  مادختسا  مئاد  وحن  وألا ع  جذومنلا  باش  ددجتي  «، 
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يارج نارود  »
ةاهن تامولعملا ،  ةلِّوحم  اعم -  ةروسكملا  ءازجألا  محلتو  اهححصتو ، ةدوقفملا  تامولعملا  خستو  ملسلا ، جلا  إ  فلاتلا  طلا  دشف  - 

.فلاتلا طلا  ملسلا إ  طلا  نم  فاطملا ،
***

 

بلوللا دعاوقلا   ناقا  اندلل -  ةّجلا  ةبلا  ةّوق ع  جلا ، اجولويسفل  ثالثلا  فئاظولا  فلوتلا ، ةداعو  خسلاو ، مظنتلا ، دمتع 
.ككو نسطاو  هحضوأ  يذلا  وحنلا  جودزملا ع 

، انر ةلاسر  ءانبل  اندلا  دحأ   مدختسُ  امدنع  .دعاوقلا  ناقا  دمتع ع  ام  وهو  انر -  اندلا إ  ةغاص »  » لالخ نم  جلا  مظنت  لمع 
للدك هتروص  مادختسا  اددجم ، اندلا ، خسُي  خسلا ، ةّلمع  ءانثأو  .انرلا  نم  هتخس  دلوتب  جلل  حمس  يذلا  وه  انرلاو  اندلا  دعاوقلا ب  ناقا  نإف 
قّبطت اندلا  فلوت  ةداعإ  ءانثأ  .جودزم  بلول  إ  جودزملا  بلوللا  مسقنيف  هسفن ، نم  ةّلمت  ةخس  دلوت  ط   ّل  مدختسُ  .يداشرإ 

ةخسلا وأ  متلا ، طلا  مادختسا  ةفلاتلا  ةخسلا  ءانب  ةداعإ  يرجت  .فلاتلا  اندلا  ةداعتسا  لجأ  نم  ىرخأ  ةّرم  اهنئارق  دعاوقلا  لصو  ةّجتاسا 

.
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يداشرإ للدك  جلا ، نم  ةناثلا 
ةروصلا .اهسفن  ةمتلا  ع  ةقع  تاعنت  مادختسا  جلا  اجولويسف  ىلا   ةثالثلا  تادحتلا  ع  جودزملا  بلوللا  تنا  دقل 
مدختس جاوزألاو  .لصألا  ءانب  ةداعإل  مدختس  تاساعنالا  ةئاملا ، داوملا  نم  ةسوكعم  ةروص  دلوتل  مدختسُ  ةئاملا  داوملل  ةسوكعملا 

!«. يأ ع لإ ، ا  نل ، .انيع  الإ  سل  : » هنأ هنوم »  » هقدص ناس »  » كشلا نانفلا  فصو  ةّرم  تاذ  .اهتاثو  تامولعملا  قد 
ّ

ة ظافحلل ع 
! ةئامك ةدام  يأ  لإ ، ا  ْنل ، ةئامك -  ةدام  الإ  جلا  سل  هسفن ، قطنملا 

***



 

حــــلا ءاملع  ءاضعألا .) فئاظو   ) اجولويسفلا ءاملعو  حــــلا ، ءاملع  ءاملعلا -  نم  نكسعم  ب  مدق  يمت  ةمث  اجولويبلا ، ملع   
لا تالآلا  ع  كلذ ، نع  اضوع  نوزكف ، اجولويسفلا ، ءاملع  امأ  .ءاشألا  فك   نوفص  مهنإ  مسجلا : ءاضعأو  ُبلاو ، داوملا ، ةعبط  نوفص 

.ءاشألا لمعت  فك  لاؤس : مهسفنأ  نولغش  مهنإ  لا ؛ نئالا  فئاظو  لعفت  لجأ  نم  ُبلا  كلت  ءازجأ  اهلالخ  نم  لعافتت 
ةكرح ع  ضق  ْنأ  دعف  جلا : ملاع  دئارلا   حــــلا » مِلاع   » وه لدنِم  لعل  .جلا  ةصق  ادوهشم   ّوحت 

ً
اضأ  يمتلا  اذه  لش 

اطَس دقف  تنفتروتسو  ناغروم  امأ  .مسقتلل  لاق  تامولعملا غ  نم  ائج  هفصوب  جلل  ةهوجلا  ةبلا  دّدح  ءالزالا ، نم  لاجأ  تامولعملا ع 
تايعرألا و  .تاموسومورلا  لوط  ع  خ  لش  ةنم  ةّدام ، تادحو  تانيجلا  نأ  حّضوم  تاعلا ، لا   طلا  كلذ 

هتياهن جلل إ  لا  روصتلا  الصو  مث  جودزم -  بلول  هتيب  افصوو  جلا ، ءيزج  هفصوب  اندلل  افعت  ككو  نسطاو  مدق  تانسمخلاو ،
.ةعبطلا

ةلاق تانيجلا  نأ  كاردإل  ناو  .تايعسلاو  تانسمخلا  رخاوأ  ب  لعلا  ثحلا  تدَّس  لا  تانيجلا   اجولويسف  تنا  كلذ ، عم 
ناملاو نامزلا  تانيجلا   لمع  ةقط  باعسا  قيمعلا ع  ەرثأ  ةنَّيعم -  حيتافم  لعف  فاقإلا » و« لغشلا »  » يعضو لّوحتلا إ  ْيأ  مظنتلل - 

ْنأو تاموسومورلا ، ب  ددج  نم  فلوت  ْنأو  رثاتت ، نأ  اضأ  عيطتس  تانيجلا  نأ  كاردو  .ةزيامتملا  االخلل  ةدِّرفتملا  حمالملا  ددحت  لجأ  نم 
.لاجألا اهطلخ ع  ةداعو  اهخسو ، ةّيجلا ، تامولعملا  نوص  ةحلا  تانئالاو  االخلا  عيطتس  فك  َّف  ةدّدحم ، تانتورب  لعف  ت ،

ُ
حلص

رّوصتلا إ  يداملا  رّوصتلا  نم  تانيجلا  ملع  لاقتنا  عمف  .ةلئاه  جئاتن  تافاشالا  كلت  نم  ل  رمثأ  ةلا ، اجولويبلا  ءاملعل  ةسلا 
اهنع ب اوثح  املاط  لا  تالصلا  كاردإ  ةلا   اجولويبلا  ءاملع  أد  تانيجلا - » لعفت  اذام   » إ تانيجلا » ام    » نم تانيجلل -  ناملا 

لغومهلا لثم   ) ام تول  ةيجلا  ةرفشلا  رُّوحت   نم  طقف  سل  ضرملا  أشي  دق  ضارمألا .) ملع   ) اجولوثالاو ةلا ، اجولويسفلاو  تانيجلا ،
وأ لغشلا »  » ةعضو بولطملا ع  جلا  طض  ةردقلا ع  مدع  تانيجلا -  مظنت  للخل   ةجنك  اضأ  امنو  ةلجنملا ،) االخلا  ضرم  ةلاح   

ت
ُ

ّب دق  كلذك  ةدحاو -  ةلخ  نم  االخلا  دّدعتم  نئالا  أشي  فك  ِّف  جلا  خسانت  نأ  َّد  .بسانملا ال  تقولا  ةسانملا   ةلخلا  فاقإلا »  »
تاهباشلا ب نأ  َّد  الو  .ةقاس  نود  نم  ةلئاع  أشي   ْنأ  رِّمدم ، قع  ضرمل  وأ  اذغلا ، لثمتلا  يوفع   أطخل  فك  خسلا  ةلمع  ءاطخألا  

تاشلا طقف   كش  تالئاعلا ال  نأ  َّد  .فالتخالا ال  هجوأ  فلوتلا  ةداعو  روفطلا  ِّف  دق  ام  مهئانبأو ، ءاآلا  هاشلا ب  ِّفت  تامونيجلا 
.ةطشلا تانيجلا  نم  تاش  امنو   ةفاقثلاو ، ةعامتجالا 

حــــلا املع  عض  فوس  نعلا ، نرقلا  بطلا   سسأ  عساتلا ع  نرقلا  ةلا   اجولويسفلاو  يلا  حــــلا  املع  عضو  املثم 
ةطسلا إ تانئالا  نم  يروثلا  ملعلا  اذه  قاطن  عسَّي  فوس  ةلاتلا ، دوقعلا  .يوقو   ددج  ولويب  ملعل  ألا 

ُ
سس ةيجلا  اجولويسفلاو  يجلا 

بتلا ةساسألا إ  ةملعلا  تارودلا  باضأ  نم  اندلا -  حالصإ  روفطلا ، فلوتلا ، ةداعإ  جلا ، مظنت  ةموهفملا -  هتادرفم  جخت  فوسو  .ةدّقعملا 

مهف نود  نم  عم  تاذ  ةقط  ت 
ُ

مهف ْنأ  نكم  ال  ىس ، ام  ، race قرع ةمل   ) ةفاقثلاو عمتجملا  عسوأ   تاشقانم  بلجت  مث  ةبطلا ، تاساردلاو 
حو مهجاتنإ -  ةداعو  مهحالصو ، مهتناص ، لا ، ءانب  تانيجلا   رود  سفت  إ  ددجلا  ملعلا  س  فوسو  وأ .)

ً
روفطلاو  فلوتلا  ةداعإ 

.هضرمو هتحصو ، قو ،
َ

ەرَد ناسإلا ، ةه  ظوحلملا   عّنتلا  كلذ  تانيجلل   لاو  ولويسفلا  عّنتلا  مهس  فك 



نكتلا جلا إ  نم 
 

ةطاسلا تنا  ءدلا ،  
« انألا جلا  ، » يكود دراشر  - 

 

ُتسلأ
؟ كلثم ةاذ 

ً

ِتنأ ِتسلأ  وأ 
؟ ثم اناسإ 

«. ةاذلا ، » كل مالو  - 
 

مل .تاعلا  ناغروم »  ساموت   » لا لغش  نأ  قبس  يذلا  زغللا  ضومغ  نم  داز  دقف  ةثارولا ، لقن  ةلآ  جلل  جلا  فصولا  َّب   ح 
لكش ةثارولا » تادحو   » ت

ُ
قّقح فك  : genesis نكتلا امنو   gene جلا وه  ناغرومل  ةسلا  ةّحلا  تانئالا  اجولويب  اسألا   زغللا  نك 

نم يَّوتل  تئج  نل  بؤاثتلا ، بغر   ع  ارذع  : » ەذمالت دحأل  لاق  ةّرم  تاذ  ( ؟ ةحلا تانئالاو  ءاضعألا  فئاظو  ع  ظفاحتو  تاناويحلا 
[«(. تانيجلا ملع  نع   ] ةاحم 

، اهدع هنل ، ةدحاو ، ةّلخ  نئالا   صلقت  بلطتي  جلا  رثاتلا  .ةداع  غ  ةلشمل  يداع  غ  ح  ناغروم ، ظحال  ام  جلا ، نا 
نئالا ومن  ىرخأ : ةلشم  قلخ  هنل  ةثارولا -  لقن  ةدحاو -  ةلشم  ّلح  جلا  نأ  ناغروم  كردأ   . نئا  ىرخأ إ  ةّرم  ةّحلا  ةلخلا  دّدمت  تق 

فك نل  .تانيجلا  تنا  انه  نمو  رفصلا -  نم  نئا   ءانبل  ةمزاللا  تاملعتلا  ةعومجم  لما  لمح  ةرداق ع  ةدحاولا  ةلخلا  نأ  َّد  .لا ال 

؟ ةدحاو ةلخ  نم  ادّدجم  جخ  ماتم 
ً

ما 
ً

انئا  تانيجلا  لعجت 
***

 

ةلما ةنامسج  ةطخ  رّوطت  إ  نجلا  وألا   ثادحألا  نم  مامألا -  إ  امّدقت  نكتلا  ةلشم  إ  ةنجألا  ملاع  قّرطتي  ْنأ  اهد  ودي  دق 
َّد ، نا ال  .كعلا  ەاجتالا  م   ملف  لثم  ةّحلا  تانئالا  ومن  باعسا  ءاج  اقحال ، ىس  ام  ةرو ، باسأل  نل  .لماتم  نئال  
لا ةلآلا  أت  مث  .ُبلاو  ءاضعألاو ، فارطألا ، مسجلل -  ةحلا  تامسلا  ددحتل  تانيجلا  اهمدختس  لا  ةلآلا  إ  لّصوتلا  نم  ةادلا ،

ً

 - نجلا قيلخت  قبسألا   ثادحألا  امأ  .لفسأ  مأ  عأ  ملا ، مأ  راسلا  فلخلا ،  مأ  مامألا  ُبلا :  كلت  عضاوم  ددحتل  لا  نئالا  اهمدختس 
.ملعلا همهف  ام  رخآ  نم ب  تناف  ملاو -  راسلاو  فلخلاو ، مامألاو  دسجلا ، روحم  ددحت 

تنا ةحنجألاو ، فارطألا  لثم  ةّنامسجلا ، بلا  ددحت  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  تارفطلاف   .احضاو  نوك  دق  سوكعملا  بتلا  اذه  بس 
، يعتلا ةعص   تناف أ  دسجلا  ةطخل  ةساسألا  انعلا  ددحت  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  تارفطلا   امأ  .اهيمت  ركألاو   اهدصر  لهسألا  

نم ا  ةح 
ً

نُّوكتلا  تاوطخ  وأ  رفاوطلا   ضقلا ع  نا  .ءاقلا  ح  لا ع  نئالا  ق 
ُ

ةرد نم  ٍداح  وحن  تارفطلا ع  كلت  للقت  ثح 
.روفلا اهّبحن ع  لذلا  لحم  سأرلا  اهيف  ّلح  لا  ةّنجألا  قت  ثح  لحتسملا ،

***
 

لثم .باذلا  ةَّنجأ  نُّوكت  ةّلمع  لثمت  ةداعإ  كِتلا ،»   » ةهافلا  ةاذ  صّصختملا   تانيجلا  ملاع  سل ،» دإ   » ع تانسمخلا ،  
يذلا هلش  ةهافلا ، ةاذ  نج  أدي  .نيدقع  نم  برق  ام  رادم  ةهافلا ع  ةاذ  بكرت  سُرد  سل  ّلظ  ةدحاو ، ةانب  سووهم  يرامعم  خّرؤم 
ثالث نجلا إ  مسقني  ةضبلا ، بصخت  نم  تاعاس  وحن ع  دع  .بخاص  طاش  هتاح   لمر ، ةّح  نم  رغصألا  همجحو  الوصاف  ةّح  هش 

ةاذلا ةلاقم   ةح  ةننج ت  ةح  ل  نأ  سل  فرع  .رغصأ  ءازجأ  ةح إ  ل  مسقنت  مث  نطلاو ، ردصلاو ، سأرلا ، ةمومع : حئا 
نِّوكت ح  .ةاذلل   تسلا  ناقسلا  ت 

ُ
ت حئالا  نم  ثالثو  .حانج  تو 

ُ
ت ردصلا  نم  اثلا  مسقلا  حبصت  ةننجلا  حئالا  ىدحإ  .ةغلالا 

ةاذلا جضن  نإف  مث ، نمو  .نج  دسجلل إ  اسألا  طّطخملا  صلقتي  لا ، عم  لاحلا  ام   .راعشسالا  نورق  تت  وأ  تاعشلا  ىرخأ  حئا 
. نويدروكوأ  ف 

َ
حت لثم  حئالا ، ەذهل  لسلسم  رّوطت  الإ  وه  ام 

سل َسَرد  سكعلا ؟) سلو   ) هسأر نم  راعشسا  نورق  وأ  ةناثلا  ةّردصلا  ةحلا  نم  اقاس  تُي  ْنأ  ةاذلا  نج  فرع »  » فك نل 
طقف امئاد -  اهلاح  ةبلا ع  بلل  ةّساسألا  ةطخلا  ءاق  وه  تارفاطلل  ّمملا  حململا  نأ  فشاو  .حئالا  ەذه  مظنت  اهيف  برطضا  لا  تارفاطلا 
هشو لمالا  ةملس  ةفاضإ -  ةردص  ةح  ترهظ  لاثملا ، لس  ع  تارفاطلا ، ىدحإ  .ةاذلا   دسج  اهته   وأ  اهعضوم  ةحلا  ت 

ُ
لد

ةحلا نم  ناددج  ناجوزو  ةداعلا ، ةردصلا  ةحلا  نم  ناجوز   ) ةحنجأ ةعرأ  اهل  ةح  جتنأ  ام  تااذلا ، ىدحإ  اهتفظوب -   ماقلل  ةحلاص 
.كفت  نود  نم  رمألا  ذَّفن  مث  نمو  أطخلا -  ءزجلا  ةردصلا   ةحلا  ءانب  نع  لوؤسملا  جلل  ردص  دق  أطخ  ارمأ  نأ  اد  ةفاضإلا .) ةردصلا 

.سأرلا اخ   وحن  ردص ع  دق  قاسلا  ءانب  ارمأ  نأو  ةاذلا -  سأر  راعشسالا   رق  نم  ناقاس  تتن  ىرخأ ، ةرفاط 



ةموظنم وأ  ةلقتسم  تادحوك  لمعت  ةداق  ةمظنت  هجوت » تانيج   » لق نم  ردص  ةفلتخملا  بلاو  ءاضعألا  ءانب  رمألا  نأ  سل إ  صلخ 
تاه ِّعتف  ةددحم ، تاقوأو  ةدَّدحم  عقاوم  لمعلا   إ  ەذه  هجوتلا  تانيج  عفدنت  رخآ ) نئا   يأ  وأ   ) ةاذلل يداعلا  نُّوكتلا  ءانثأ  .ةناث 

تاجلاعملا ةهلا   رئاودلا  اههيش  نكمو  ىرخأ ؛ تانيج  فاقإ  وأ  لغش  ةداقلا   ةمظنتلا  تانيجلا  ەذه  لمع  لّثمتو  .ءاضعألاو  حئالا 
دال سلأ    » ةاور كترملا   بولقلا » ةلم   » مدخ لثم  .اهعضاوم  نع  ةحامو  ةهئاش  ءاضعأ  ةيجلا  تارفطلا  جتت  اذكه ، .ةهجملا 

دئاق خ  اذإ  .أطخلا  تاقوألا  وأ  أطخلا  نامألا  نل   احانج -  عنصا  اردص ، نبا  تاملعتلا -  ذفنتل  نام  ل  تانيجلا   ضكرت  بئاجعلا ،»
كلذ  نا  ول  ّح  راعشسا -  نرق  عنصُف  راعشسالا ، نورق  ءانبل  ةعرفلا  ةموظنملا  لغش  متي  لغش ،»! ...راعشسالا  نرق  : » ئاق

ً
مظنملا 

.اهنط وأ  ةاذلا  ردص 
***

 

ةلشم َّلَح  بلاو  ءاضعألاو ، حئالا ، رّوطت  محتت   لا  ةداقلا  ةمظنتلا  تانيجلل  سل » دإ   » فاشا نمآلل ؟ رماوألا  هِّجوي  نم  نل 
رماوأ رخآ ، ولت  اوضعو  ىرخأ  ولت  ةح  بُي ، نجلا  نا  اذإ  .ةاهن  ال  رّركتت  اهنأ  ودي  لا  ةجحألا  راثأ  هنل  ينجلا ، نُّوكتلا  نم  ةخألا  ةلحرملا 

« فرع ، » لاثملا لس  ع  فك ، لوألا ؟ ماقملا  اهتاذ   اهته  ةحلا  فرعت  نذإ  فكف  وضع ، لو  ةح  ل  ةه  محتت   لا  تانيجلا  نم 
ناغروم ةجحأ  بلقنل  وأ ، ةثلاثلا ؟ وأ  وألا  ةحلا  ثم ، 

ً
سلو ، ةناثلا ، ةّردصلا  ةحلا  حانج   ءانب  هلع  نأ  ةحنجألا  ةعانصل  دئاقلا  جلا 

جخت عباصأ  لا  دلوي  الو  تااذلا ، سوؤر  نم  ناقسلا  ت 
َ

ت اذاملف ال  ةجردلا ، ەذه  اتاذ إ  ةلقتسم  ةيجلا  تادحولا  تنا  ْنإ  بْقَع ، اسأر ع 
؟ مهفونأ نم 

نع هتقرول  سل  نم   دحاو  ماع  دع  ماع 1979 ، .فلخلا   ةنجألا إ  ملع  رّوطت  ةعاس  عجرلا  انيلع  نوكس  ةلئسألا ، كلت  نع  ةاجإلل 
كيإ و« دراهلوف » نيالسون -  ناسك   » امه غلداه ،»  » نالمع  ةنجألا ، ءاملع  نم  نانثا  أد  ةحنجألاو ، فارطألا  رّوطت  محت  لا  تانيجلا 

.ةحنجألا نكت  ةمحتملا   تاوطخلا  وأ  كاسمإلل  ةهافلا  ةاذ  نم  تارفاط  قيلخت  سواشف » 
حئا تفتخا  تارفاطلا ، ضع  .سل   اهفصو  لا  كلت  نم  ةمارد ح  سواشف أ  عم  دراهلوف  نيالسون -  اهتقلخ  لا  تارفاطلا  تنا 

وأ فسلا )  ) لخلا ءزجلا  نود  نم  ادولوم  يلا  نجلا  رظاني   ام  وهو  داح -  وحن  ةنطلا ع  وأ  ةردصلا  ءازجألا  تلُخا  وأ  نجلا ، نم  اهلمأ 
وماسر اهنإ  .نجلل  ةساسألا  ةرامعملا  ةطخلا  دّدحت  رفاوطلا  كلت  ترّوحت   لا  تانيجلا  نأ  سواشفو  دراهلوف  نيالسون -  جتنسا  .طسوألا 

ءانب أدت   سل ل  اهنع  ثدحت  لا  ةرمآلا  تانيجلا  طِّشت  َّمث  نمو  ةساسألا ، ةعرفلا  هحئا  نجلا إ  مِّسقت  ف  ةنجألا ، ملاع  طئارخلا  
دراهلوف نيالسون -  قلطأ  .اذكهو  ردصلا ، نم  ةعارلا  ةحلا  احانج   سأرلا ، انرق   اهغ - ) نود   ) تاعاطقلا ضع  ةّدسج   ءازجأو  ءاضعأ 

.ةئزجتلا تانيج  مسا  اهيلع  سواشفو 
ةح ال  ةردص ، ةح  نوكت  ْنأ  ةاذلا  ردص  نم  ةناثلا  ةحلا  فرعت »  » فك ذإ  .اههجوت  ةداقل  عضخت  اهنأ  َّد  ةئزجتلا ال  تانيج  ح 
لثم سأرلا  لمع  .لذلا  سأرلا إ  نم  ّدتم  روحمل  اقفو  ت 

ُ
فَّرع ْنأ  نكم  نجلا  حئا  نم  ةح  ل  ذ ؟

ً
نوكت  الأ  سأرلا  فرعت  فك  وأ  ةنط ؟

 - ال  » نجلا رّوط  فك  نل  .نجلا  ادّرفتم   اناونع »  » اهيطع لذلا  وأ  سأرلل  ةسلا  ةح  ل  عقومو  ، GPS عقاوملا ددحتل  خاد  ماظن 
؟» هتَّيلويذ  » لاقم هتَّسوؤر »   » ْيأ صألا -  اسألا  ەرظانت »

.ةّنجألا رظانت »  «ال -  لا هف  لّطعت  باذلا  تارفاط  نم  خأ  بِ  يمت  اهذمالت   عم  دراهلوف  نيالسون -  تع  تاننامثلا ، رخاوأ   
(. ءاضعأو رطت ُب  نم  لط  تقو  لق  دأتلاو   ) ةئزجتلا نم  لط  تقو  لق  ومنلا  نع  لذ -  ال  وأ  سأر  ال  الاغ  و  تارفاطلا -  كلت  قوت 

ّ
تف

كلت رهشأ   ) ةغ ةسوكعم  اروص  هش  ةّنجأ  جتنأ  ام  نجلا ، فلخلاو   مامألا  زيامتي  مل  رخآلا ، ضعلا  .اهّوشم   ينجلا  سأرلا  نا  اهضع ،  
ةدام ام -  لماع  إ  رقتفت  تارفاطلا  نأ  حضاولا  نم  نا  لذلا .)» تاذ   » افرح عتو  ، bicoid دكب »  » مسا اهيلع  قلطأ  ةيهرلا  تارفاطلا 

بحسو يوس ، ةاذ  نج  زخو  دراهلوف  نيالسون -  ذمالت  ملعت  ةلهذم ، ةجت  ماع 1986 ،  .اهترّخؤمو و  ةاذلا  ةمّدقم  دّدحت  ام -  ةئامك 
سأرلا نم  لئاسلا  ةطق  تعاطتسا  ةّلخلا : ةحارجلا  حاجن  وه  لهذملا  .اسوؤر  كلتمت  ال  لا  تارفاطلا  اهعرزو   هسأر ، نم  لئاسلا  نم  ةطق 

.هلذ عضوم  سأر   ءامنإ  نجلا إ  عفد  ملسلا 
لا لماوعلا  نم  ددعلل  ةعطاق  تافعت  اهؤالمزو  دراهلوف  نيالسون -  تمّدق  اع 1986 و1990 ، ت ب  لا  ةدئارلا  قاروألا  نم  لس   

ةاذلا ت  
ُ

عنص تانتورب -  اهمظعم  ةئاملا -  داوملا  كلت  نم  ٍنامث  نأ  نآلا  فرعن  انحصأ  دقو  .نجلا  ةَّلويذلا »  و« ةَّسوؤرلا »  » ةراشإ عت 
نإف اذكهو ، ألا 

ُ
.م ةاذلا  لق  نم  ةضبلا  عضوتو   عنصت  ةّمومألا  لماوعلا  ەذه  .ةضبلا  ةرظانتم   ةروص غ  بّستو  ةضبلا  رطت  ءانثأ 

لماوعلا ضع  بسرت  حيي  ام  ألا - 
ُ

م ةاذلا  دسج  لخاد  ةرظانتم  ةّعضو غ  عضوت   اهسفن  ةضبلا  نأل  طقف  ثدح  رظانتملا  عضومتلا غ 
(. لذلا  ) لخلا فرطلا  رخآلا   ضعلاو  سأرلا ،)  ) ةضبلل امألا  فرطلا  ةّمومألا  

رط دحأ  ٍلاع   كب  تانتولا  كلت  دجوت  ةوهق ، ناجنف  هتاّح   دّدت  ركس  بلاق  لثم  .ةضبلا  لخاد  اردَحنم  تانتولا  عنصت 
 - داعألا ةثالث  ةمم  اطامنأ  َِي  ْنأ  نكم  تانتولا  نم  ةفوفصم  ةّئاملا ع  ةّداملا  راشنا  نإ  ل  .رخآلا  فرطلا  ضفخنم   كرت  و  ةضبلا ،

نكتب حمس  ام  كلا ، ضفخنم  رخآلا  فرطلا  ةنراقم  كلا  اع  فرطلا  ةنّيعم   تانيج  طشت  متي  .ةدماج  ةدصع  لئاسلا إ  ختي 
ّ

املثم 



.طامنألا نم  ەغ  وأ  لذلا ، سأرلا -  روحم 
، لويذو سوؤرب  تاضب  عنصت  لويذلاو  سوؤرلا  تاذ  تااذلا  .ةفورعملا  ةجاجدلاو  ةضبلا  ةصق  ةاهن -  ام ال  راركتلل إ  ةلاق  ةّلمعلا  ەذه 

ةركملا ةّنجألا  تانتولا   جلا : ىوتسملا  وأ ع  .ةاهن  ام ال  اذكهو إ  لويذو ، سوؤرب  تااذ  حبصتف  كت  لويذو ، سوؤرب  ةّنجأ  عنصت  كلتو 
.لذلا سأرلا إ  نم  نجلا  روحم  دّدحت  مث  نمو  ةناسلا ، تائجلا  ت 

ُ
طش تانتولا  كلت  .مألا  لِق  نم  رخآ  نود  فرط  ةّلضفت   ةروص  بست 

« طئارخلا مسر   » تانيج موقت  .ةضع  تاقاطن  إ  دسجلا  مسقتو  حئالا  عنصت  لا  طئارخلا » مسر   » تانيج طشت  اهرود ، تانيجلا ، ەذهو 

حبكو طشتب  حئالا  تاه  ددحت  تانيجو  ءاضعألا  نكت  تانيج  موقت  اخأو ،  
44

ُبلاو ءاضعألا  عنصت  لا  تانيجلا  حبكو  وأ  طشتب 
.ةنامسجلا ءازجألاو  بلاو ، ءاضعألا ، قلخ  وصو إ 

ً
ةعرفلا  ةيجلا  تاموظنملا 

« ومألا ثأتلا   » تانيج موقت  ةاذلا ، املثم   مظنتلا ، نم  ةهباشم  تاتسم  ةثالث  ع  قّقحتي  اضأ  يلا  نجلا  رّوطت  نأ  حجرألا 
.املا كلا  نياتلا   مادختسا  ملا -  لاقم  راسلاو  فلخلا ، لاقم  مامألاو  لذلا ، لاقم  سأرلا  ةسئرلا -  ەرواحم  ركملا   نجلا  مظنب 

لهلا يرقفلا ، دومعلا  خملا ، ةّساسألا -  ةّئانبلا  هئازجأ  نجلا إ  مسقت  ةّلمع  ةاذلا  ةئزجتلا   تانيج  هش  تانيجلا  نم  ةلسلس  أدت  كلذ ، دع 
، نيعلاو عباصألاو ، فارطألا ، ُبلاو -  ءازجألاو ، ءاضعألا ، ءانب  حــــتلا  ءاضعألا  ءانب  تانيج  ت 

ُ
ردص ةاهنلا ، .اذكهو و  ءاعمألا ، دلجلا ، ظعلا ،

.تئرلاو دلاو ، تيللاو ،
اهدع ةنس 1885 . رلوم » سام   » املألا وهاللا  لءاس  اذكه  اارت ؟» ةشارفلاو  ةشارف ، ةقنلاو  ةقن ، ةدودلا  لعج  ام  ةئيطخلا  «أ 

.تانيجلا نم  ٌلس  هنإ  ةئيطخلا ؛ تسل  اهنإ  .ةاجإلا  اجولويبلا  ملع  مّدق  نرق ،
***

 

« ءاشألا ساق  ەدعت ب« اهنأل  ةغص  ةدود  ذاقنإ  ءانحلا ع  وبأ  رئاط  مِدق  ويل ،» ويل  ل« ةصوب » دع  ةصوب   » ساللا لافطألا  باتك   
ملاع لصح  اذكه  نوشللا ؛ اسو 

َ
شولا ، ةقرو  ناقوطلا ، راقنمو  ءانحلا ، لذ أ  ةدودلا  سقت  .ةدحاو  ةصوب  هلوط  يذلا  اهدسج  مادختسا 

.نراقم حــــ  ملاع  لوأ  رويطلا ع 
ناغرومو .ءالزالا  نم  ةلوجأ  َّق  لدنِم  .اثك  ءاشأ أ  مهِفو  ةنراقملاو ، ساقلا ، ةغصلا   تانئالا  ةدئاف  اوملعت  مهرود  تانيجلا  ءاملع 
تضَّرعت ةف  اهنإ أ  لاق  لا  ةفلا  كلت  هحئا -  وأ  لشو  ةاذلا  نج  ةدالو  ةثملا ب  ةئمعسلا  قئاقدلاو  .باذلا  روفطلا   تالّدعم  ساق 

نئا قلَخل  تانيجلا  مغانت  فك  اجولويبلا : تالشملا   مهأ  نم  ةدحاو  لح  ةئزج   ةروص  تحجن  اجولويبلا -  خــــرات  صحمتلاو   قيقدتلل 
.ةدحاو ةلخ  نم  دقعتلا  عئار   

نجلا ةئشانلا   االخلا  فرعت »  » فك ألا :
ُ

ةجح نم  ّتملا  فصنلا  ّلحل  ةصوب -  نم  لقأ  اهلوط  ةدود  رغصأ ح -  نئا  رمألا إ  جاتحا 
 - ةلاتتم لحارم  ثالث  ذفنت  لّثمتت   ەومنو ، لا  نئالا  رّوطتل  ةضع  طوطخ  إ  اولّصوت  دق  باذلا  ةّنجأ  ءاملع  نا  اهل ؟ ضفملا  صملا 
نا ع هناعم ، قمعأ  ينجلا  رّوطتلا  مهفل  نل  .تانيجلا  نم  جّردتم  عباتب  موكحم  اهنم  ل  ءاضعألا -  ءانو  حئالا ، نكتو  روحملا ، ددحت 

.ةدح ةلخ ع  ل  صم  تانيجلا   محتت  فك  مهف  تانيجلا  ءاملع 
.االخلا رئاصم  ددحت  ةجحأ  لح  دعاس   ْنأ  نكم  تانئا  نع  ثحلا  دس ب »  » أد جدمك ، ةعماج  تايسلا ،  فصتنم   

محتت فك  مهفل  ةدّقعم .» ةكولس  طامنأو  ةلصفم ، لجرأ  ةكرم ، نويع   - » ل ةسلا  ادج  ةبك  تنا  اهمجح ، ةلض  ع  ةاذلا ، ح 
نامزلا اهعّتي   ْنأو  نجلا ، نم  أشت  ةلخ  ل  َّدعَ  ْنأ  نم  هنكمت  ةجردل  طسو  غص  نئا  إ  جاتح  ب  نا  االخلا ، رئاصم  تانيجلا  
ةزهجأ مظعأل  ةّباسحلا  تانامإلا  زواجتت  ناسإلا  االخلا   رادقأ  ةطخ  نإف  كلذو  .ةلخ  نويلت  وحن 37  ناسإلا  كلتم  ةنراقملل ،  ) ناملاو

(. آلا بساحلا 
عساتلا ع نرقلا  اجولويبلا   ملع  ةصاخلا  ةسردملا  بتلا  لمأتي   حار  .ةغصلا  ءاشألل  اهلإ  ةققدلا ، تانئالا  اذهج   نرب  حبصأ 

« ساجلإ  .  » وأ -  caenorhabditis elegans ّس ةلا  نكس  ةلض  ةدود  ع  ّرقتسا  ةاهنلا ، .هتالطتم   رُي  ناويح  نع  اثح 
ةاثم ددعلا  كلذ  رارقتسا  نا  ةسلا ل ، .االخلا  نم  ادّحومو  اتباث  اددع  كلتمت  ةغلالا  ناددلا  ل  نأ  اوظحال  دق  ناويحلا  ءاملع  نا  .اراصتخا 

نع ةلوؤسملا  تاملعتلا  لمح  ةرداق ع  تانيجلا  نأ  َّد  الف  نذإ  طضلا ، االخلا  نم  هسفن  ددعلا  كلتمت  ةدود  ل  تنا  اذإ  ددج : ملاعل  حاتفم 
فوس .اهبس  عّبتو  ةدودلا  االخ  نم  ةلخ  ل  يعتب  موقن  ْنأ  حقن  : » لوق زتورب  إ  بتك  .ةدودلا  دسج  االخلا   نم  ةلخ  ل  ق 

َ
رَد ددحت 

«. تارفاط نع  ثحلا  قط  نع  رّوطتلا  كلذ  يجلا   محتلا  سردنو  رّوطتلا  تاث  ىدم  اضأ  قتس 
ل عقوم  دّدحت  ةطخ  عض  ْنأ  ەتخم ، ثحالا   تاو ،» ناوج   » عنقأ ب .تايعسلا  لئاوأ  يدج   لش  االخلا  ّدع  ةّلمع  تأد 

ثحالا سلوس ،» نوج   » دِّنُج .ةدودلا  دسج  ةلخ   ل  إ  بسلا  عّبت  قاطن  عّسو  نأ  ثل  ام  ب  نل  ةدودلل -  صعلا  زاهجلا  ةلخ  
همسا درفراه  ةعماج  اثيدح   جَّخت  باش  اجولويب  ثحا  سلوسو  ب  إ  ّمضنا  ماع 1974 ، .االخلا   ّدع  ةّمهمل  ەاروتكدلا ، ع  لصاحلا 

«. فروه ترور  »
تاعاس رادم  ع  بنعلا » تاح  نم  تائملا  اهب  ةَّناطلس  ةدهاشم  لثم   » هنأ دع  امف  فروه  ههّبش  .ةسولهلا  اثعا ع  اضم ، مع 

ً
نا 



ناددلا .لشلا  ةلخلا   رادقألل  لماش  سلطأ  أد  ىرخأ ، دع  ةلخ  .ناملاو  نامزلا  اهعقوم   ت 
ُ

ِّغ امف  ةح  لل  ةطخ  عضو  ّمث  ةرم ، ل   
نم ل  باسأ  تنا  تانيعسلا ، رخاوأ  لولح  .ةلخ  اهب 1031  روكذلا  .ةلخ  كلتمت 959  نخلا  .روكذو  نخ  فلتخم -  عون  أت   ةغلالا 

.ملعلا خــــرات  ىرخأ   ةطخ  يأ  هش  اهنل ال  ةطخ -  اضأ  كلت  تنا  .ةلصألا  ةلخلا  ادوع إ  اهعّت  مت  دق  ةلخ  اهددع 959  غلالا  االخلا  كلت 
.اهتهو ةلخلا   

َ
بس براجتلا ع  أدت  ْنأ  نكم  نآلا ، .رادقألل  ةطخ 

***
 

اهسفن ةّطمنلا  ةقطلا  أشت  ةدود  ل    959 لا االخلا  نم  ةلخ  ل  .اهتاث  وألا : .ةلخلا  ةطخلا  ةشهدم   حمالم  ةثالث  كانه  تنا 
ةع نثا  نوضغ   : » لوقت ْنأ  كنكم  ىرخأ .» دع  ةلخ  ام ، نئا  ءانب  صخلتو  ةطخلا  إ  رظنلا  كنامب  : » فروه لاق  .فالتخا  نود  نم 

نم ءزجلا  كلذ  لقتنس إ  ةعاس ، تس  اهدعو  ةصع ، ةلخ  حبصتس  ةعاس ، عرأو  ٍنامث  نوضغ  و  ةدحاو ، ةّرم  ةلخلا  ەذه  مسقنس  ةعاس ،
كلذ و  طضلا ، كانه  كرحتس إ  .طضلا  كلذ  ةلخلا  لعفتس  امامت : اقحم  نوكتسو  .اهتاح  نم  ّت  امل  كانه  لظتو  ةدودلل  صعلا  زاهجلا 

«. طضلا تقوتلا 
َ

بَس اهيف  لتخا  ناددلا  تارفاط  نم  تاعلا  اقلخ  دق  سلوسو  فروه  نا  تايعسلا ، رخاوأ  لولح  ةلخ ؟ ل  ةه  دّدح  يذلا  ام 
ضع .ةارغ   بئاجع أ  ضرعم  نم  اءزج  ةرفاطلا  ناددلا  كلت  تنا  دقف  ةغ ، اهسأر  نم  اناقس  جخت  لا  تااذلا  تنا  اذإ  .ةداعلا  االخلا 

نإف اذكه ، .اهتفظو  ءادأ  محرلا ،  جخم  لش  يذلا  وضعلا  كلذ  ةدودلا ، ف 
جَْ ةعانص  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  لشفت  لاثملا ، لس  ع  تارفاطلا ،

ةروطسأ خسم   لثم  ةدولوملا ، اهترذ غ  لق  نم  ةّح  ةدودلا  ت 
ُ

مهتل مث  نمو  مألا ، محر  ةرداغم  عيطتس  ف ال 
جَْ ال  لا  ةدودلا  اهعضت  لا  تاضبلا 

ةّلخلا إ ماسقنا  تقوت  محتت   ىرخأ  تانيج  ةمثف  كلذ  عم  .ةدرفملا  جَْفلا  ةلخ  ةه  محتت   تارفاطلا  كلت  ةرِّوحتملا   تانيجلا  .ةَّنوتوت 

.ةلخلا امهذختس  نيذللا  يئاهنلا  مجحلاو  لشلا  وأ   ناويحلا ، ددحم   عضوم  اهتكرح إ  تيلخ ، 
، دأتلا صلقت ، دق  خــــراتلا  نا  ةدودلل ، ةسلا  بسحف .» ةتاح  ةس  كانه  خــــرات ؛ كانه  سل  : » لوق نوسرمإ » فلار   » بتك ةرم ، تاذ 

ومن نا  كلذك .) حبصت  مو  نيأو   ) هلع حبصت »  » ْنأ بج  ام  اهخت  اهتانيج  نأل  نوكت »  » ْنأ بج  ام  فرعت  ةلخ  ل  .ةلخ  ةّتاح  ةس  إ 
ولت ةلخ  عَّمجُ ، نئالا  اذه  .رَدَقلل  لاجم  ال  ساتلالل -  الو  ضومغلل ، الو  ةفدصلل ، لاجم  ال  سل أ : اكنام  ايج  مع 

ً
اهاالخ  لما  ةدودلا 

.gene - sis يجت » » لا وه   genesis نكتلا .ةيج  تاملعت  ءانب ع  ىرخأ ،
***

 

ةلسلسلا تفشك  دقف  بجعلل ، اثم  ارمأ  اهتهو  اهمجحو ، اهلشو ، اهعقومو ، ةلخ ، ل  دالم  ةلمع  جلل   عيدلا  قيستلا  نا  اذإ 
.تانيجلا موكحم  رخآلا  وه  االخلا  توم  نأ  نافشك  سلوسو  فروه  أد  تاننامثلا ، لئاوأ  لولح  .اجع  ارمأ أ  ناددلا  تارفاط  نم  ةخألا 

ةققحلا غلي   ددعلا  امجإ  نأ  دجتس  ةدودلا ، رّوطت  ءانثأ  اهدلوت  متي  لا  االخلا  تددع  اذإ  كنل  ةلخ -  ةغلا 959  نخ  ةدود  ل  كلتمت 
 - ةدودلا رُّوطت  ءانثأ  تجتنأ  دقل  .ام  ةقط  ةفاضإ  ةلخ  تفتخا 131  دقل  فروه : ىدل  اهل  دودح  ةشهد ال  راثأ  هنل  اطس ، اقراف  كلذ  نا  .ةلخ   1090

طئارخ فروهو  سلوس  مدختسا  امدنع  .عئاضلا  نكتلا  لافطأ  رّوطتلا ، يذوبنم  االخلا  كلت  تنا  .اهجضن  لالخ  ق 
ُ

تلت ْنأ  تثبل  ام  اهنل 
.اهغ نود  لتقلل  ضّرعتت  لا  ةدّدحم ،  تاقوأ  تجتنأ   ةدّدحم ، االخ  نأ  افشا  ةدوقفملا ،  131 لا االخلا  توم  عّبتل  امهب  ةصاخلا  بَسَّلا 

يدارإلا اهراحتنا  ىرحألا  وأ  االخلا -  كلت  توم  نأ  اد  دقل  .ةفدصلل  ء  يأ  كُي  مل  ةدودلا ، رّوطت  رخآ   ء  ّل  لثم  ائاقتنا : اهطت  نا 
.رخآلا وه  ايج  ٌجمم »  - » هل طَّطخُملا 

ماع تانيجلا ؟  اموكحم  رخآلا  وه  توملا  نا  لهف  .ناددلل  ةجمملا  ةاحلا  باعسا  نولواح  نولازي  ال  ءاملعلا  نا  جَمم ؟ توم 
.تاناطلا ح ةعبطلا و  ةجسألا  االخلا   توم  اهباشم   اطمن  ظحال  دق  اسألا ، ضارمألا ) ملع   ) اجولوثالا ملاع  نوج ك ،»  » نا ، 1972

وأ ةاصإ ، وأ  ةمدص ، نع  ةجتان  دع ، دح  إ  ةضَرَع  ةلمع  توملا  نأ  اجولويبلا  ءاملع  ىدل  دئاس  داقتعا  ةمث  نا  تاظحالم ك ، نالعإ  تقو 
نل  .انغرغ  وأ  ددص  نكت  يّدؤي إ  ام  ةجسألا ، للحتب  ةداع  رخنلا  عفشُ  دسلا .» : » افرحو -  necrosis رخنلا ّس  ةرهاظ  ىودع - 
مل توملل .» رف  ماظن   » لغشب موقت  اهنأو  توملل -  قرت 

ّ
ا ةنيعم  ةيب  تايغت  ت 

ُ
طِّش ةتحملا  االخلا  نأ  اد  ظحال ك ، ام  ةنيعم ، ةجسأ 

اذإ .اهتوم  لق  ةهزم  تاقنز   لثم  ةواذلا ، ةلؤللا  ةفافشلا  نم  اعون  تسا  ل  تااهتلا ؛ الو  حورج ، الو  انغرغ ، ةتحملا  االخلا  بّس 
: لوق بتك  .ارذج  نافلتخم  راضتحالا  نم  لشلا  نيذه  نأ  إ  دح  لش  صلخو ك  .ضيتلا  قط  ٌتوم  اذه  نال  ادس ، رخنلا  نا 

مسا اهيلع  قلطأ  ةلمعلا ، فص  حلطصم  اعسو إ  توملا .» تانيج   » اهمحت ةطشو » اثارو  ةجَمم  ةرهاظ  وه  االخلل  موكحملا  فذحلا  اذه  »
.ةرهز نم ع  تالتبلا  وأ  ةرجش ، نم ع  قاروألا  طوقس  لحت إ  ةقغإ  ةمل  و  ، apoptosis ةتامتسالا » »

َ
بس لَط  مل  ةرملا  ەذه  رحتلا  نل  تارفاطلا -  نم  ىرخأ  ةلسلس  قيلختب  سلوسو  فروه  ماق  كلت ؟ توملا » تانيج   » ودت فك  نل 

ةرفاطلا تزجع  ىرخأ ، ةرفاط  .ٍفا و  لش  ةتحملا  االخلا  تاتحم  تتفت  نع  تزجع  تارفاطلا  ىدحإ  .يولخلا  توملا  طامنأ  امنو  االخلا ،

فروه إ صلخو  . 
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ةفاظنلا لامع  باإ  وبان »   » لثم اهفاوح ، االخلا ع  ثثج  رثانت  بّس   ام  ةدودلا ، دسج  نم  ةتّيملا  االخلا  ةلازإ  نع 



.ةلتقملا نوطشلا   ءالا  يولخلا -  ملاعلا  ثثجلا   وقاَّرحو  نوفظنملا ، نوحسالا ، جلا ،
َّ

نود تارفاطلا   كلت  ترّوحت   لا  تانيجلا  نأ 
تلظ ناددلا ، ىدحإ  .ساسألا   نم  ثثجلا  نّوكتت  مل  توملا : طامنأ  ةّمارد   أ  تاهوشب  تصأ  تارفاطلا  نم  ةلاتلا  ةعومجملا 

موزلا ع ناددلا  وأ  ءاحألا  وملا  ةنك  ەذمالتو  فروه  قلطأ  دقو  توملا ، نم  ةنّيعم  االخ  تجن  ىرخأ ، .ةّح و  ةتحملا   131 لا االخلا 
« دس  » تانيج مسا  اهيلع  فروه  قلطأ  .االخلا  جّردتملا   توملل  ةّمظنتلا  تاداقلا  تنا   ناددلا  كلت  ةلَّطعملا   تانيجلا  .تارفاطلا  كلت 

«(. ساجلإ  » لا ةدود  توم  ) C. elegans death اراصتخا ل ، ced
، اهرود ناسإلا ، االخ  .ةّلا  تاناطلا  ەرود   رهظس  ام  ناع  االخلا  توم  مظنت  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  نم  ددعلا  نأ  تفاللا 

ةدوجوملا توملا  تانيج  ةصاخلا  كلت  ةفظولاو  ءانبلا  هشو   مدقلا -  غلا  تانيجلا  كلت  نم  ثلا  ةتامتسالا .»  » اهتوم ع مظنت  تانيج  كلتمت 
مرو  ) اموفمللا ضرم  روفطلا   ثك   BCL2 س انيج  نأ  ريامسروك » ناتس   » ناطلا اجولويب  ملاع  فشا  ماع 1985 ، .باذلاو   ناددلا   

عنم ناددلا ،  . ced9 س ناددلا ، فروه   اهددح  لا  توملا  مظنت  تانيج  دحأل  يلا  ظنلا  وه   BCL2 نأ بتو  . 
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( ةوافمللا ةدغلا 
االخ ناددلا .)  تارفاط  ءاحألا »  وملا   » االخ ّف  اذهو   ) االخلا لتق  نع  ةلوؤسملا  جلا 

َّ
ةد تانتولا  زجح  قط  نع  االخلا  توم   ced9

.ةناط ةلخ  توملا : نم  اهمرح  ضرم  ةضم  ةلخ  قلخ  ام  ةلخلا ، نع  جّردتملا  توملا  زجح  طشت BCL2 إ  يّدؤي  ناسإلا ،
***

 

ةدودلا ةضراع   االخ  سلوسو  فروه  فشا  ةدودلا ؟ االخ  نم  ةلخ  ل  ق 
َ

رَد نع  ةلوؤسملا  طقف ،  تانيجلاو  تانيجلا ، تناأ  نل ،
، ةيجلا اهرئاصم  االخلا  كلت  رادقأ  دّدحتت  .ةندعم ال  ةلمع  عاقالا  قط  امنأ  اوشع ، لش  رخآ  وأ  ق 

َ
رد راتخا  ةرداق ع  ةردان -  اجاوزأ  - 

ةرهاظلا ەذه  ع  لمِ ،» ثدوج  و« شه » دفاد   » امه ودارولوك ، ةعماج  نالمع   ناددلا ، ءاملع  نم  نانثا  قلطأ  .ىرخأ  االخ  نم  اهــق  امنو 
.بطلا ساتلالا  مسا 

تاراشإ قط  نع  ت 
ُ

مظن رمألا ، ةققح  ةستلملا ،  االخلا  ةّهف  .ةمراص  دويق  ادّقم  نا  لمِ ، تفشا  ام  بطلا ، ساتلالا  نل ح 
لمع حمس  ةدودلا  ممصت  تارغثلا   ضع  كرت  ناددلا » هلإ   » نأ حضاولا  .ايج  ةجَمم  اهسفن  ةرواجملا  االخلا  نل  ةرواجملا -  االخلا  اهردصت 

.ةجنلا راظتناو  رهزلا  ءاقلإ  ةجرد  لص إ  مل  هنل  ةفدصلا ،
اهضع االخلا  تالعافتلا ب  نم  ةجراخ »  » تالخدمو تانيجلا ، نم  ةّلخاد »  » تالخدم تالخدملا -  نم  عون  نم  ت 

ُ
ب ةدودلا  نإف  اذكه 

نأ  ، » بتك ب ام  ةناطلا ، ةقطلا  مألا .» جذومنلا   » لاقم اطلا »  جذومنلا   » مسا اذه  قلطأ ب ع  حازملا ، با  نم  .ضعلاو 

دعاوقل اقفو  رّوطتتو  هف  ْت  ام  نام  دلوت   لا  ةلخلاو  بسَّلاو ، بسَحلا  وه  مهملا  .اهتاراج  عم  اثك  ملتت  الو  اهسفنب  اهرومأ  االخلا  َّس 

عم تامولعملا  لدات  ام  اثك  .اهتاراج و  عم  اهلعافت  وه  مهملا  ...بسَّلاو  بسَحلل  ةمهأ  .امامت ال  سكعلا  عف  ةكمألا  ةقطلا  امأ  .ةمراص 

«. بسانملا اهنام  روثعلاو ع  اهفادهأ  قيقحت  لجأ  نم  لاقتنالا  رطضت إ  الاغو  االخلا ، نم  اهتالمز 
داحلا بارطضالا  ثأت  ةسارد  عولل   جدمك  مِ إ  تلقتنا  ماع 1978 ، ةدودلا ؟  ةاح  اق   رَدَقلا -  ةفدصلا -  تمحقأ  اذإ  اذامف 

، ةرواجم ةلخ  ق 
َ

رَد ّغ  ْنأ  نكم  ةنَّيعم  ةلخ  ذج 
َّ

نأ  تدجو  .اهلتقتو  ةدودلا ، دسج  اهنيع   االخ  عفسل  رل  عاعش  تمدختسا  .االخلا  رادقأ  ع 
.ةمراص دويق  تحت  نلو 

ةعبطلا تاذ   » االخلا تنا  سكعلا ، .اهرئاصم ع  يغتل  ةحسف  يأ  اقت  كلتمت  نكت  مل  لعفلا  قبسم  وحن  ايج ع  تدّدُح  لا  االخلا 
، ةلخادلا تاددحملا  يغت  ةّجراخلا  حيتافملا  عيطتس  .ةدودحم  اهصم  يغت  اهتردق ع  لظت  ةلاحلا  كلت  نل ح   ةعاوط -  أ  ةستلملا »

لتو ندنل ) « ) لداب  » تاراطق ةطحم  نم ع  النافلا  نم  ةدامر  ةلد  يدتري  يذلا  يلنإلا  لجرلا  كلذ  فطتخت  ْنأ  كنامب  .عم  ّدح  نل إ 
.ءادغلا ع  يرقلا » محللا  سا   » لوانت اغار   ّلظس  قفنلا  نم  جخ  امدنع  هّنل  لقتنس ، كروين .) « ) لورب  » ّطخ راطقلا F ع  ه  
دحتف ةفدصلا ، ةعشأ  اهلالخ  نم  ّرمت  تاسدع  تانيجلا  .تانيجلا  لق  نم  ةما  ةدّقم  اهّنل  ناددلل ، يرهجملا  ملاعلا  ارود   بعلت  ةفدصلا 

.كنتو

***
ەثأت ع نأ  دب  ةّنجألا -  ءاملعل  ةسلا  بغلل  فاشكنا  ةاثم  نا  ناددلاو  باذلا  تومو  ةاح  محت  لا  ةيجلا  تاجّردتلا  فاشا 

: اًثك قمعأ  زغل  ِّلح  ةّنجألا   ءاملع  حجن  ةاذ - »؟ تانيجلا  دّدحت  فك   » ناغروم ةجحأ  َّلح  مهتلواحم  ءانثأ  .مظعأو  ىوقأ  نا  تانيجلا  ءاملع 
؟ ام ادقعت  ةدّقعملا  ةّحلا  تانئالا  ەذه  جاتنإ  ةثارولا  تادحو  عيطتس  فك 

فاقو لغش  حاتفم  ةدودحم : ةفظو  اذ  انتورب  رفش  دق  ةّداقلا  ةّمظنتلا  تانيجلا  نم  دحاو  .لعافتلاو ج  مظنتلا  باوجلا   نم 
لخاد ةجّردتم  ةفاثك  تري  

َّ
ب ْنأ  نكم  تولا  نأو  تولا ، كرت  دمتع ع  حاتفملا  طاش  نأ  ضفنل  نل  ثم 

ً. رخآ ، افَدهتسم  انيج  ثا ع 
، لا نئالا  ءازجأ  دحأ  ثالا ع   هفادهأ  ل  لِّغش  دق  تولا  اذه  .رخآلا  فرطلا  ّلقو   فرطلا ، دحأ  ەكرت   دادزي  ثح  لا ، نئالا 

عم ةثالثو ) ةنامث ، انثا ع ،  ) ةفدهتسملا تانيجلا  نم  ةفلوت  ل  كاشت  ْنأ  نكم  اهدع ، .ثلاث  ءزج  طقف   ةثالثو  رخآ ، ءزج  اهنم   ةنامثو 
متي دق  نيأو  ْيأ م  ةفصولا -  ەذهل  ناملاو  نمزلا  يَدعُ  فضأ  .تانيجلا  نم  ىرخأ  ةعومجم  حبكت  وأ  طشُتف  ةفاثلا ، ةجّردتم  ىرخأ  تانتورب 



، تاجردتلاو ةَّمرهلا ، تاتالا  قيفوتو  طلخ  قط  نع  .ةفلتخملا  لاشألا  نم  ةدّقعم  تالاخ  مامأ  كسفن  دجتسو  هحك -  وأ  ام  ج  طشت 
.ولويسفلاو لا  هيكرت  ەدهاش   يذلا  دقعتلا  قلَخ  لا  نئالا  عيطتس  تانتولاو ، تانيجلل  ةهلا  رئاودلاو  لغشلا ، حيتافمو 

ءيزج الإ  متهي  جلا ال  كلذو  ءيزجلا ، اذهب  الإ  ّمتهي  جلا ال  اذه  ةراهملا -  ةددش  تسل   » ءاملعلا دحأ  فصو  دح  ةدرفملا ، تانيجلا 
ةجذاسلا تالمنلا  نم  ةفلتخم  عاونأ  ةعض  نم  لمن  ةرمعتسم  ءانب  كرودقم  نا  اذإ  .لئاه  دقعت  ءانب  مامأ  اقئاع  تسل  ةطاسلا  ەذه  نأ  دَْب  ...رخآ 

«. ءاش ام  اهمدختس  ةلاتتملا ، ةجّردتملا  تانيجلا  نم  هلعف ب30.000  عيطتس  ام  ركف   هاش ،) امو  روكذلا ، تالاغشلا ،  ) الإ سل 
دقعتلا كلذ  جاتنإ  ةدرفملا  تانيجلل  حيت  لا  ةّلمعلا  فصول  ِّلدلا  براقلا  ةصق  ناشاد » ناوطنأ   » تانيجلا ملاع  مدختسا  ةّرم ، تاذ 

عم .ت  ةشخلا  هحاولأ  تأد  يرهن  براق  ركف   ْنأ  ةنانويلا  لد  ةنيدم  نهالا   نم  بلطُ  ةظعولا ، ةصقلا  .بطلا   ملاعلا  ظوحلملا  
عنتقم براقلا  بحاص  نإف  كلذ ، عم  .صألا  براقلا  نم  حل  يأ  ال ي  تاونس ، دعو ع  رخآ -  دع  ادحاو  حاولألا ، لدسُ  بشخلا ، عضعضت 

؟ رخ لدُسا  دق  ةلصألا  ەانع  نم  يدام  نع  ل  نا  اذإ  ةجحألا -  لأس  اذكه  هسفن -  وه  براقلا  نوك  فكف  .هسفن  براقلا  هنأ 
لصحت ع ضع ، قوف  اهضع  بشخلا  نم  حل  ةئم  َّتث  اذإ  .حاولألا  تاقالع ب  نم  امنو  حاولأ ، نم  انّوكم  سل  براقلا »  » نأ ةاجإلا  

يذلا ەدحو  وه  عم ، بترت  و  ةنيعم ، ةقالع  اعم   اهكسامتو  حاولألل ، ددحملا  لكشلا  فصر ؛ لصحت ع  بنج ، انج إ  اهترمسم  اذإ  رادج ؛
.اراق عنص 

نود نم  .ءاضعألا  فئاظو  قلَخ  حمس  تانيجلا  تاقالعلا ب  نل  ةدرفم ، فئاظو  دّدحت  ةدرفملا  تانيجلا  .اهسفن  ةقطلا  لمعت  تانيجلا 
وه نئالا  نيذه  نم  طقف  ادحاو  َنل  افلأ -  نع  اوح  هسفن -  تانيجلا  ددع  اقت  ناددلاو  لا  كلتم  .ادل  مونيجلا  ّلظ  تاقالعلا ، كلت 

خأ امو  .لا  نئالل  ولويسفلا  دقعتلا  ءانب  اثك   مهي  تانيجلا ال  ددع  نأ  كلذ  بسلاو   تسس ،» ةسنك   » فقس مسر  عيطتس  يذلا 
«. كدل ام  هلعفت  ام  نلو ع  كدل ، ام  رمألا ع  قوتي 

ّ
ف ال  : » ةّرم تاذ  زارب  اماس  ملعم 

***
 

ةّروطتلا اجولويبلا  ملاعو  بتالا  هحقا  يذلا  كلذ  وه  فئاظولاو  لاشألاو ، تانيجلا ، ب  تاقالعلا  حل  اعفن  مظعألا  هشلا  امّر 
، ةكنام وأ  ةرامعم  ةّطخ  وه  طَّطخملا  نأ  يكود  عباتو  .ةققح  تاطَّطخم  لثم  فّتت  تانيجلا  ضع  نإ  يكود : لوق  يكود .» دراشر  »
، طضلا نع  دحاو إ  ةسب  ارّغصم  اا  ىرت  ططخملا ، اذه  .اهرّفش   لا  ةبلاو  ةطخلا  كلت  نم  حملم  نم  ل  دحاو ب  دحاو إ  ةقالع  تاذ 
« ءانب  » لجأ نم  تامولعم  فشب  طَّطخملا »  » تانيج موقت  هسفن ، قطنملا  .روحملا  نم  طضلا  تاصوب  عبس  دعُ  اتّثم ع  ابلول  ارامسم  وأ 

.تاطلج نكت  نم  مدلا  كمت  ساسألا : ةدحاو  ةفظو  يدؤي  طقف ، ادحاو  انتورب  عنص  ثلاثلا ع » لماعلا   » ج دحاو .) تورب  وأ   ) دحاو له 
امدنع .م  رامسم  وأ  ةدوقفم  با  ةضق  لثم  ةقد ، ل  اهرثأ  ؤبتلا  نكمو  .ام  ططخم  ءاطخأ   هش  ثلاثلا ع » لماعلا   » تارفطلاو 
ةجن وه  ةراثسا -  نود  نم  فلا  كلذ -  نع  مجانلا  للخلاو  ةس ، ةقط  مدلا  طلجت  كمت  نع  زجع  ةرفط ، ثلاثلا ع » لماعلا   » باص ج

.هتفظو ءادأ  نع  تولا  زجعل  ةام 
عم نواعتت  كلذ ، نع  اضوع  دحاو ، ءزج  وأ  دحاو  له  ءانب  دّدحت  ال  ف  .تاطّطخم  لثم  فّتت  ال  تانيجلل  ظعلا  ةّبلاغلا  نأ  دَْب 

ةفصو .تافصولا   امنو  تاطّطخملا ، هش  تانيجلا ال  كلت  نأ  يكود  عفدو  .ةدّقعم  ةجولويسف  ةفظو  كمتل  ىرخألا  تانيجلا  نم  تاجُّردت 
ارظانت بلغألا  دجوي   ال  فسلا ؛» ءزجلا   » دّدح قيقدلاو  يولعلا ،» ءزجلا   » دّدح ركسلا  نإ  لوقن  ْنأ  نكم  ال  لاثملا ، لس  ع  ةكعك ، ةعانص 

. ةروسلا نأش  تاملعت  ةفصولا  مّدقت  ىرحألا ، .اهئازجأ  دحأو  ةفصولا  تانوكم  دحأ  دحاو ب  دحاو إ  ةقط 
تقولا و  ةطوبضملا ، ةرارحلا  ةجرد  ةطوبضملا ،  ريداقملا  اعمج  تلت  ح  قيقدلاو  دلاو ، ركسلل ، ةّروصلا  ةجنلا  ةكعلا  
ناملا و  طوبضملا ، عباتتلا  ىرخأ   تانيج  عم  كاشت  ةنَّيعم  تانيجل  ةروصلا  ةجنلا  لثملا ،  ةلا ، اجولويسفلاو  .طوبضملا 

.ناسإلا دّدحت  لا  ةفصولا  وه  يلا  مونيجلاو  .لا  نئالا  دّدحت  لا  ةفصولا  روطس  نم  دحاو  رطس  وه  جلا  .طوبضملا 

***
 

، ةحلا تانئالا  ةلهذملا   تادقعتلا  دلوت  نم  تانيجلا  نكمت  لا  ةلآلا  فاشكتسا  اجولويبلا   ءاملع  ع  ذو  تايعسلا ، لئاوأ  لولح 
تاالولا ةّحصلل »  ةّموقلا  دهاعملا   » تمظن ماع 1971 ، لبأ  .ةحلا   تانئالا  تانيج  يدمعلا  بعالتلا  قلعتملا  موتحملا  لاؤسلا  اوهجاو 

مسا هلع  قلطأ  يذلا  عامتجالا  نا  .بقلا  لقتسملا  ادراو   ارمأ  ةّحلا  تانئالا  ةّدمع   ةيج  تايغت  جاردإ  نا  اذإ  ام  ددحتل  ارمتؤم  ةدحتملا 
سو ةلا ، تانيجلا  بعالتلا   ةنامب  ةقلعتملا  تادجتسملا  رخ  روهمجلا  مومع  راخإ  علطتي إ  ةرَّبدملا ، ةّيجلا  تايغتلا  قافآ  زفتسم :

.تاجولونكتلا كلتل  ةساسلاو  ةعامتجالا  ماضملا  ركفتلل  
نأ قثاو  اونا  مهنأ  َدَْب  شاقنلا -  ةقلح  ءاضعأ  ظحال  اذكه  ةنس 1971 ، ةطسلا ) تانئالا  ح    ) تانيجلا بعالتلل  ةلسو  ةمث  نكت  مل 
نع زجعت  ...امدنع  وه  لعلا  لاخلا  .لعلا  لاخلا  نم  ا  سل  اذه  : » تانيجلا ءاملع  دحأ  نلعأ  .تقو  ةلأسم  الإ  سل  لئاسولا  ەذه  لثم  رّوطت 
سل  دوقفم ، عم  جاردإ ج  قط  نع  جلاعت  وأ  بَّطت  فوس  ...ةقلِخلا  زلا 

ّ
ت ضع  نأ  ارَّوصتُم  حبصأ  نآلا  ...جت  وحن  ام ع  رمأ  زاجنإ 

اذهل عمتجملا  هن  ل  لمعلا  نم  ثلا  انمامأو  ةلاتلا -  علا  وأ  سمخلا  تاونسلا  لالخ  امر  امنو  اماع ، نعو  ةسمخ  الو  ماع ، ةئم  نوضغ 



«. يغتلا
ءاملعلا دحأ  راشأ  امو  .ةّلا  تاملعتلا  ةفصو  ةاتك  ت 

ُ
داع امّر  ةلئاه : اهيلع  ةتملا  راثآلا  نوكتس  تاجولونكتلا ، ەذه  لثم  ترُتبا  اذإ 

ةللق ماوعأ  تو  
ُ

بخت ت 
ُ

جرد ْنأ  نكم  ةفاقثلا  تارفطلا  نل  نسلا ، فالآ  رادم  ع  ةّيجلا  تارفطلا  تخُتنا  دقف  عامتجالا ، كراشملا  
ضع .ةفاقثلا  تايغتلا  ةع  لثامت  ح  ةّيجلا  تايغتلا  نم  لِّجعت  دق  لا  ةرَّبدم »  ةيج  تايغت   » جاردإ ع  ةردقلا  نل  .بسحف 

، ةثارولا نع  انرافأ  لكش  دعت  فوس  اجولونكتلا  ەذه  دألا ؛ إ  غتت  دق  تالئاعلاو  دارفألا  خــــراوتو  دوجولا ، نم  ت 
ُ

م دق  ةلا  ضارمألا 
تأد وألا ، ةرملل  اذكه ، : » وكسنسارف ناس  انروفلا  ةعماج  نم  اجولويبلا  ملاع  كموت ،» ندروغ   » تفل امو  .لقتسملاو  ضرملاو ، ةهلاو ،

.»؟ لعفنس اذام  مهسفنأ : لاؤسلا ع  نوحرط  سانلا  نم  ةبك  دادعأ 
***

 

بوكو ةراسلا ، لازت   هئاقح ال  .لمع  ةلحر  نم  يدلاو  داع  دقل  .يرمع  نم  ةعساتلا  وأ  ةنماثلا  تنكو   وأ 1979 ، ماع 1978 ، نا  ىركذ :
َّرَحلا  عزوت  اهنأ  فقسلا  حوارم  ودت  ثح  لد ، ةقراحلا   لئاصألا  كلت  دحأ  هنإ  .ماعطلا  ةفرغ  ةدئام  قوف  ةنص  قَّرعتي ع  جلثملا  ءاملا  نم 

.بسلا ددحت  عيطتسأ  نأ ال  عم  قلقلا ، اعشم  ودي  ءاوهلا  .ةشعملا  ةفرغ  هنارظتي   انناج  نم  نانثا  .ةنوخس  اهدف  ةفرغلا ، ءاجرأ 
، ةّدح مهتامل  دادزتو  تاوصألا  اعتت  .ةراس  ةثداحم  تسل  اهنأ  رعشسأ  .قئاقد  عضل  هعم  نالجرلا  ملتو  ةشعملا ، ةفرغ  يدلاو  لخد 

.ةسردملا ورف  زجنأ  ْنأ  ضف   نا  ثح  ةرواجملا ، ةفرغلل  ةنمسإلا  ناردجلا  ءارو  نم  ح  تاراعلا ، مظعم  حمالم  يمت  نم  نكمتأو 
هنأ لجرلا  دحأ  خأ  دق  نا  .دادسلا  بلاطم  انلم ، امهراضحإل إ  افا  نا  هنل  ابك ، اغلم  سل  امهنم -  ادوقن  نادتسا  دق  وغاج  نا 
مل  ) هتوخإ ةّق  ةرال  اتل »  » راطق إ ةركذت  ءال  هجاتح  هنإ  رخآلا  لجرلل  لاق  امنب  ةودأ ،) يأ  هل  تفصُو  ْنأ  قبس  مل   ) ةودأ ءال  غلملا  جاتح 

رطس فك  ملعتت  ْنأ  كلع  : » تا
ّ

ةماه ةنب  لجرلا  دحأ  لوق  ەدرفم .) وغاج  رفاس  ْنأ  لحتسملا  نم  ناو  ەذهك ؛ ةلحرل  ططخت  يأ  كانه  نك 
«. هلع

، ةددحلا ةنازخلا  هجتي إ  .هقلح  ةرارملا إ  اعفاد  هلخاد ، روف  وهو  بضغلا  تاادب  رعشأ  ْنأ  عيطتسأ  نل  ارباص -  اتماص ، تصني أ 
ضع نع  ختي  ْنأ  عيطتس  .هنعت  دوقنلا ال  نأ  م  امهل  انّبم  اهَّدع ، ْنأ  نود  نم  لجرلل  اهيطعو  ةلملا ، نوؤشلل  ةمزاللا  دوقنلا  ظفحن  ثح 

.الا ظافتحالا  امهنكم  ةفاضإلا ؛ تاورلا 
جخ انوس ، نم  اه  لتلا  ادعاص  ضكري  يرب  ناويحل  يزغلا  قلا  .تبلا  علدنس   ةفنع  ةنحاشم  نأ  فرعأ  لجرلا ، ةرداغم  عم 

اماده حبصأ  دق  لملا  وغاج   كولس  نا  تقولا : ضع  ذنم  فّثكتو  دعاصتي  وغاجو  أ  ب  رتوتلا  نا  .دج  ءاعدتسال  خبطملا  نم  انخاط 
نم ةّشهلا  ءالطلا  ةقط  .جحلا  نم  نخاس  ههجو  .ام  ةفاح  قوف  نم  أ  عفد  خألا  ثداحلا  اذه  نأ  ودو  ةقاسلا -  ةللقلا  عيباسألا  اصوصخ  

نونج نوفرع  ناجلا  راص  نآلا ، .قوقشلا  نم  ةعفدنم  رمهنت  هتأل  ةّلا  ةاحلاو  قّقشت ، اهعضول  هتّوق  ل  دهاج  لا  ةعبطلا  ةاحلاو  ةسالا 
ضرم دم 

َّ
س أوسأ : وأ  .هققش  ةرطسلا ع  نع  زجاع  قمحأ ، بلقلا ، اق  لخ ، هنإ  مهنيعأ : مامأ  أ  راع  فشكنا  .ةقلتخملا  هماهوأ  وغاج ،

.هتلئاع يرج   قع 
نم رعتس  جاتهم ، أ  .همهف  ال  مثإ  ع  قاع 

َ
ب لفط  لثم  اسا ، احاون  وغاج  قلط  .اعالتقا  شارفلا  نم  هعلتقو  وغاج  ةفرغ  محتق 

قباطلا ققش إ  عهت  .تبلا  دحأ   اعصإ ع  عفر  ْنأ  هل  قبس  مل  هل ؛ ةسلا  رّوصتم  فنع غ  هنإ  .ةفرغلا  وغاج ع  عفد  .طخ  بضغلا ،
املف دهاشأ  نأو  ةشعملا ، ةفرغ  رئاتس  فلخ  نم  حيبق  ودنشك  ةّدح إ  دعاصتي  رظنملا  دهاشأ  انأ  .خت  خبطملا ، .تخت أ   يولعلا ل 

.ةئيطلا ةكرحلا 
قلط اهناسلو  ترمج ، لثم  ناتعمال  اهانيع  .هضغ  نم  ةفعاضم  خت  أ ، .بئذ  نأ  لثم  ةّران  ةرظنب  اهتفرغ ، نم  دج  جخت  اهدنع ،

. هسملت نأ 
ْ

كاّإ  .اران 

.اهفلخ تخل  اع  عجاي  يذلا  وغاج ، ّثحت  جخا ،» »
نأ عيطتسأ  .ةورقلا  اهلوصأ  ةدئاع إ  تمانيد ، عبصإ  لعتشم   لتف  لثم  ءارولا ، ةّلاغنبلا إ  اهتجهل  ّدترت  .ةاهملا  ەذهب  اهتؤر  قبس   مل 

، بنج انج إ  ةلمجلا  ءازجأ  عضأ  امدنع  ةمصو . لسغأ ، محر ، اوج : ةلومحم  خــــراوص  لثم  ت 
ُ

فذق عملاو ، ةنللا  ةظلغ  تامللا ، ضع  ّبتأ 

.لوقت اذكه  كتمصو ، فظنتل  ءاملا ، حر  نلسغأل  هت ، اذإ  اهتَّيمُس : حضتت 
. هلسغا هفظن ، هلسغا ، باتع : ةنب  امتمتم ، لوق  .ىوقلا  رئاخ  اهنم  ودي  .لقاثب  دتي  هسأر  .رخآلا  وه  عمدلا  ري  أ  نآلا ،



« تانيجلا ءاملع  مالحأ   » ثلاثلا مسقلا 
 

تانيجلا خاستساو  يجلا  عباتتلا  ددحت 
(2001 - 1970)

 

.بتلا اذهل  اقفو  امّر  ةددجلا ، رافألاو  ةددجلا ، تافاشالاو  ةددجلا ، تانقتلا  ملعلا ع  مّدقتلا   دمتع 
دس ب - 

 

.تانيجلا ءاملع  ه  ملح  املاط  ء  اذهو  .االخلا  ؤبتلل   ةلاقو  ةثارو  تايغت  ثادحإ  نكمملا  نمف  ...قحم  انك  اذإ 
.يرفإ دلاوزوأ  - 

 



« روبعلا »
 

، هلقع لنأ  ام  ناسإلا ! اذه  ةعص  نم  هل  ا 
، هعورأو هفطلأ  ام  ةكرحلاو  لشلا  ههاوم ،  مظعأ  ام 

! هتص ةهلآلا   ههبشأ  امو  هلاعفأ ، ةكئالملا   ههبشأ  ام 
اثلا دهشملا  اثلا ، لصفلا  تلماه ،» ، » بسكش مالو  - 

 

كلاس » دهعم   » اهاضق  ارهش  دحأ ع  تّرمتسا  ، 
47

ةَّتس ةزاجإ  دع  دروفناتس  ةعماج  ادئاع إ  غب » لوب   » لَفق ماع 1968 ، ءاتش   
رهظت تنا  .همامأ  ناجّومتي  ەافتك  نا  م  حو  ِّار ، لثم  ةبلا ، ّيوق  .ەرمع  نم  عرألاو  ةداحلا  غب   نا  .انروفلا  ةالوب  اهال » »

َّنك نا  .لع  شاقن  ەزّفتس  امدنع  رظنا »  » ةمل همال  أدو  ەد  اهب  عفري  لا  ةقطلا  ثم ،
ً

لورب -  اهاضق   لا  هتلوفط  راثآ  اناحأ  هلع 
.صوصخلا هجو  ع  رلنكنارف » و« ناموين » «، » نروكنيد و« كولوب » : » ةّدجتلا ةّبعتلا  ةسردملا  عاتأو  ةّصاخ ، ماسرلاو  نانفلل ، ااجعإ 

، ءوضلا دجتلا -  تاودأ  مقط  نم  ةّهوجلا  انعلا  فظوت  ةداعإ  ع  مهتردق  ةددج ، تادرفم  إ  ةمدقلا  تادرفملا  مهلحتب  انوتفم  نا 
.ةّداع ةاح غ  ضت  مجحلا  ةلئاه  تاشامق  قلَخل  لاشألاو -  طوطخلاو ،

مسق ءاشإل  غنروك  عم  لقتناو  سل ،» تناس   » نطنشاو  ةعماج  غنروك »  رثرآ   » د ع  ةادلا ، ةجولويبلا   ءاملا  غــــب  سرد 
« اهال  » ةتسلا  هتزاجإ  نل  تانتولا -  قيلخت  ةسارد  ةمداألا   هتاح  نم  ابك  ارطش  غب  .دروفناتس ق  ددجلا   ةجولويبلا  ءاملا 
ام اثك  يذلا  فثلا  اصلا  باضلاو  يداهلا ، طحملا  لطت ع  ةضه  قوف  اعتملا  هعقوم  .ةددج  تاعوضوم  كفتلا   ةصرف  هل  تحاتأ 

تاسوفلا ةسارد  ع  وكبلود ،» وتانر   » تاسوفلا ملاع  عم  نواعتلا  غب ، زكر  .ءارعلا  بهار   ةرجح  كلاس »  » دهعم هش  هلع ، قبط 
.ةّثارولا تاموعلملا  لقنو  تاسوفلاو ، تانيجلا ، ركف   ةتسلا  هتزاجإ  ق  اذكه ، .ةناويحلا 

ل .لاو  دورقلا  االخ  ةاصإ  ع  هتردُقل  كلذك  ّس  .اراصتخا   SV40 وأ مقر 40 ، يدرقلا  سوفلا  هنيع : سوف  غب  لا  لغشا 
ةفوفلم تانيجلا  نم  ةعومجم  بلغألا  ىّدعتت   ال  ةطس : ةنب  تاسوفلا  زاتمت  .فحم  تانيج  لاَّمح  وه  ةموهفملا ، ةحانلا  نم  سوف ،

أدو  هفطعم ، علخ  ام ، ةّلخ  سوفلا  لخد  امدنع  راوادم .» يب   » ةعانملا مِلاع  اهفصو  ام  يتورب ،» فالغ  فوفلم   خ س   - » فالغ
ترَّطق اذكه ، .ةلخلا  نم  ةددجلا  تاسوفلا  يالم  قاثنا  إ  يّدؤي  ام  ةددج ، فطاعم  ةفلغأ  عيصتو  هتانيج ، خسل  اعنصَم  ةلخلا  مادختسا 

.شعتل رثاتتو  يدعتو  رثاتتو ؛ يدعُتل  شعت  اهنإ  .بسحف  ةساسألا  تارولا  اهتاح إ  ةرود  تاسوفلا 
اند ط  نم  الإ  ه  صاخلا  مونيجلا  نّوكتي  ذإ ال  .قألا  هقحر  ارَّطقم إ   SV40 سوف ّدع  ةرَّطقملا ، ةّساسألا  تارولا  نم  ملاع  ّح  

نأ غب  ملعت  .ناسإلا  مونيج  لاقم 21,000 ج   طقف  تانيج  ةعس  الإ ع  يوتح  الو  ناسإلا ، مونيج  نم  ةّرم  فلأ  ةئمتس  قأ  دحاو - 
خسلا يالم  جاتنإ  نم  دف 

ً
.ىودعلا  ةاصملا  االخلا  نم  ةنيعم  عاونأ  عم  بك  مالس  شاعتلا  عيطتس  تاسوفلا ، نم  ثلا  فالخ  ، SV40

ةّلخلا موسومورك  ه إ  صاخلا  اندلا  لاخدإ   SV40 عيطتس تاسوفلا -  نم  ەغ  لعفت  ام  ةفضملا ، االخلا  لتق  الاغ  ىودعلا -  دع  ةددجلا 
.ةنيعم حيتافم  هطشت  ّمتي  ّح  يرثات ، لومخ  نكري إ  مث  نمو  ةفضملا ،

ةركفلا ع تذوحتسا  .ةّلا  االخلا  لخاد  تانيجلا إ  لقنل  ةّجذومن  ةع  ەالعج  االخلا ، ماحتقا  هتءافكو   ، SV40 مونيج مجح  رغص 
لخاد جلا إ  اذه  بهتب  وفلا  مونيجلا  موقسف  لقألا ،) ع  سوفلا ، نجأ ع   ) عداخم نجأ »  » ج  SV40 هجت عاطتسا  ْنإ  غب :
لدعت لّخت  غب  عيطتس  ْنأ  لق  نل  .تانيجلا  ملع  ةددج   اقافآ  حتفس  زاجنإ  وهو  ةّلخلا -  ةّثارولا   تامولعملا  ّغ  َّمث  نمو  ةّلا ، ةّلخلا 

48
« امك  » َسدنهي ْنأ  هلع  نوكس  .وف  مونيج  نجأ   لاخدإل ج  ةقط  ةجاح إ  نا  انقت : اّدحت  هجاوي  ْنأ  هلع  نا  يلا ، مونيجلا 

.نجأ جو  سوفلا  تانيج  انيجه ب  ةعانطصا -  ةقط  ةيج 
***

 

نم رئاود    SV40 تانيج مظتت  فرطلا ، ةحوتفم  طويخ  تاح ع  لثم  تاموسومورلا ، لوط  ةفوفصملا  ةلا  تانيجلا  فالخ  ع 
اهسفن تو 

ُ
قصل ةِّطخ ، حبصتو  ةدالقلا ، حتفنت  اهتاموسومورك ، هتانيج   لخدُو  ةّلخلا  سوفلا  يدعُ  امدنع  .ةّج  ةدالق  هش  مونيجلا  .اندلا 

ّمث ةحوتفملا ، ةرئادلا  جلا إ  لخدُو  ةّوق ، كشملا  حتف  ْنأ  غب  نوكس ع  ، SV40 مونيج لخاد  نجأ  ةفاضإل ج  .موسومورلا  فصتنم 

.
49

يلا موسومورلا  هلخدو   ةلا ، ةلخلا  لخاد  جلا إ  لمحس  ةّمهملا : ةّق  سوفلا  مونيج  زجنسو  .ادّدجم  اهقلغل  اهيفرط  محل 
ماع .ةنجأ   تانيج  لاخدإ  لجأ  نم  هقالغإ  ةداعإ  مث  وفلا ، اندلا  كشم  حتف  ركف   يذلا  دحولا  اجولويبلا  مِلاع  غب  نك  مل 

ةحورطأ بتك  دق  دروفانس ، غب   تخم  عق  ثح  اهسفن  ةعاقلا  تاتخملا   دحأ  لمع   يذلا  العلا  تاساردلا  بلاط  نال ،» يب   » نا ، 1969
دهعم  » نم دروفناتس  لقتنا إ  دق  نال  نا  .فلتخم  سوف  يجلا ع  بعالتلا  نم  هاشم  عنب  ماقلا  اهيف  حقا  ثلاثلا  هأتلا  هناحتما  لجأل 

هحاقا نال   عفد  .ساسحإلا  قد ،
ّ

ة وحن أ  امّر ع  وأ ، نارملا -  اسدنهم  نا  .ةعماجلا  هتسارد  ّلتي  نا  ثح  اجولونكتلل ،» سسوشاسام 



نمو ةلا ، تاغرلل  اقفَو  لكشلاو  رحتلاو ، فظوتلا ، ةداعإل  ةلاق  ىرخألا  ف  بلصلا ؛ نم  ةعونصملا  ضراوعلا  نع  فلتخت  تانيجلا ال  نأ 
تحت اهيلع  لمع  لا  هتّضرفل  اقبطت  نال ، عاطتسا  دقو  ل  .ةسانملا  ةفظولل  ةسانملا  تاّدعملا  روثعلا ع  نم   ّلا  نا  .اهمادختسا  مث 

اند إ ئزج  نم  تانيجلا  لقنل  ةجولويبلا  ءاملا  ملاع  فوتم  
ّ

ةر ةّجذومن  تامنإ  مادختسا  ةلوأ  براجت  شدت  رزيا ،» لد   » ەذاتسأ فاإ 
.رخآ

عم لماعتلاو  ساسألا ، نم  اسوف   SV40 نوك ناس  نم   لقتسم ، وحن  ع  نالو  غب  نم  لل  حضتا  ام  ُِّّلا ، نا  ةققحلا ،  
.اروسمو احاتم  نا  اندلا  عم  لماعتلا  نل  ماع 1971  - ذعتم » 

ّ
ار  » ارمأ تانيجلا  عم  لماعتلا  نا  امر  .ةئامك  ةدام  هفصوب  ه  صاخلا  مونيجلا 

اهيلإ فاضأو  غنروك  ءاج  مث  .اتكلا  تامولعملا ب  لقني  لظ  ةدرجم ، ةئامك  ةدام  هفصوب  لولحم  اندلا   يرفإ  امدنع غ  فاطملا ، ةاهن  ف 
نا .تالعافتلا  نم  ةلسلس  وه  غب  هجاتح  ام  ل  نا  ، SV40 مونيج لاخدإ ج   لجأ  نمف  اذكه ، .راتخا  بوبنأ  رثاتت   اهلعجف  تامنإ ،

ةاحلا ثعت  اهدنع ، امر  . SV40 مونيج ةدالق  نجألا   اندلا  نم  ةعطق  قصل »  » رخآ منو  اهحتفل ، مونيجلا  ةرئاد  ّصق  منإ  إ  ةجاح 
.سوفلا ةجردملا   تامولعملا  ىرحألا   وأ  سوفلا ، ادّدجم  

***
 

ذنم .يتكلا  ملاعلا  نم  تانيجلا ، ملع  خــــرات  عئاش   وه  ام  ةاجإلا ، تءاج  هقصلتو ؟ اندلا  ّصقت  تامنإ  روثعلا ع  مِلاعلل  نكم  َّأ  نل 
ةلخلا جاتحت  .راتخالا  ببانأ  اندلا   بعالتلل  اهمادختسا  نكم  لا  اتكلا  نم  تامنإلا  نوُّفصُ  ةهجملا  اجولويبلا  ءاملع  ّلظ  تايسلا ،
اهتانيج رقنت  وأ  افلات ، انيج  ت 

ُ
حلص وأ  ةلخلا ، مسقنت  ةّرم  ل  اهب :  صاخلا  اندلا  ةروانم  ةرداق ع  ةصاخ  تاودأ » ةّدُع   » إ ةلخ -  يأ  ةتكلا - 

.فلتلا اهثدح  لا  تاغارفلا  ءلمل  وأ  تانيجلا  ّصقل  تامنإ  جاتحت إ  تاموسمورلا ، ع 
ةلوألا تانئالا  طسأ  نأ  غب  فرع  .تالعافتلا  كلت  زاجنإل  ةمزاللا  تاودألا » ةدع   » نم ةادأ  اندلا  نم  نيأزج  قصلل  مزاللا  قصاللا »  » نا
فلتلا ثدح  كلذك  .ةنسلا  ةعشألا  لثم  فالتإ ، لماوع  لعف  لصفنت  ْنأ  نكم  اندلا  ةطأ  نأ  ركذت  .اعم  تانيجلا  ةاح  ةردقلا ع  كلتمت  ّح 

ّس تامنإلا ، كلت  دحأ  .ةروسكملا  عطقلا  قصلل  ةنّيعم  تامنإ  االخلا  عنصت  لصفنملا ، طلا  حالصإلو  ةلخلا ، يتور   وحن  اندلا ع   
مث نمو  اندلا ، روسكملا   يرقفلا  دومعلا  ءيزجل  ةئامك  ةاح  ةلمع  موق  طي ،)»  » عت لا  ةنتاللا ،  ligare ةمل نم  )  ligase غال » »

.روسكملا جلا  حالصو  غارفلا  ءلمل  ەرود  زملوب ،» » لا اندلا ، خس  منإ  دنجت  يرج  دق  رخآ ، نم ج إ  .هلاح  جودزملا إ  بلوللا  دوع 
نل روسكملا ، اندلا  حالصإ  لجأ  نم  زملوب » و« غال »  » تامنإ االخلا  عيمج  كلتمت  العف ، .داتعم  ردصم غ  نم  ّصقلا  تامنإ  أت 

ألا فرطلا  شعت   لا  تانئالا  كلت  اتكلا -  نأ  َدَْب  .ةقلط  ةّرح  اندلا  صق  تامنإ  ت ع 
ُ
االخلا  كلت  مظعم  لعج  قح  بس  دجوي  ال 

اسلا ةهيشلا  تامنإلا  ەذه  كلتمت  ةددش -  ءاقلا  لجأ  نم  ةسفانملاو  بصع ، ساق  ومنلاو  ةّدودحملا ، ةغلا  دراوملا  ثح  ةاحلا ، نم  ةوسق 
مهلعجتو اهيفضم  حت  مث  نمو  ةازغلا ، صاخلا  اندلا  نط  ّقشل  يواطملا ، لثم  اندلا ، ّصق  تامنإ  مدختسو  .تاسوفلا  ّدض  اهسفن  نع  عافدلل 

هش لا  تامنإلا ، كلت  .ةنّيعم  تاسوف  ىودعلا  دّقت ) يأ   ) حت اهنأل  حلا ،»  » تامنإ ّس  تانتولا  ەذه  .موجهلا  ّدض  نصحم 
ف ةمهألا : غلا  رمأ  ددحتلاو  يعتلا  .ددحتلا  ةددش  عقاوم  جودزملا   بلوللا  ّصقتو  اندلا  ةنّيعم   تاعاتت  فّرعتت ع  ةج ، تاّصقم 

ةلسلس عطق  قط  نع  ةزاغ  ةموثرج  ّلش  نأ  ام  ةموثرج  عيطتس  .ةلتاق  نوكت  ْنأ  ِّادولا  درولا  ةهّجوملا إ  ةنعطلل  نكم  اندلل  جلا  ملاعلا 
.اهب ةصاخلا  تامولعملا 

تانيجلا ةسدنهل  ةساسألا  تانّوكملا  نأ  غب  فرع  .غب  ةجت  ةكر  لش  فوس  وركملا ، ملاعلا  نم  ةراعتسملا  ةمنإلا ، تاودألا  ەذه 
ثادحو تامنإلا ، عمجو  تاتخملا ، إ  همدق  ع  هّجوتلا  الإ  هلع  نك  مل  .تاتخم  ةسمخ  ةلصفنم   تاداّرب  ةسمخ  وحن  ةدّمجم  

ناقتو ةعاب  تانيجلا  بعالتلا  ءاملعلل  حيي  ام  اعم ، اندلا  نم  ئزج  ّيأ  ةاح  نامإلا  رخ -  قصلو  منب ، ّصق  .لسلسم  وحن  تالعافتلا ع 
.يداع غ 

؛ تافلوتلا نم  تافلوت  وأ  ةددج ، تافلوت  قيلختل  تانيجلا  نرقُتس  .رّوطتلا  ددص  لا  اجولونكتلا  كلت  ع  تملا 
ّ

ة راثآلا  غب  مهف 
ةّلخ هماحقإ   مث  نمو  وف ، مونيج  عدفض   لاخدإ ج  نامإلا  حبصس  .ةّحلا  تانئالا  اهلقنو ب  اهفطتو ، اهرحت ، نامإلا  حبصس 

: دودح ال  ةعاوطم  تانيجلا  حبصتس  اهدودح ، قأ  إ  اجولونكتلا  تعفُد  اذو  .ةتك  االخ  إ  ي  ج  لقن  نامإلا  حبصس  .ة 

.ةغرلا بسح  اهيغتو  اهفظنتو ، اهراثآ ، لسغ  ةثارولا -  لدعت  رّوصت  كنامب  حبصسو  ل  اهوحم ؛ وأ  ةددج  تارفط  قلَخ  كرودقم  حبصس 
نا ل  هتاذ ، ّدح  اركتبم   فلوملا  اندلا  اذه  ءانبل  ةمدختسملا  ةواملا  تالِّعفملاو  تاعالتلاو ، تاءارجإلا ، كلت  نم  يأ  نك  مل  : » غب ركذت 

ىؤرلا بكرت  ةداعإ  رافألا -  قصلو  ّصق  لّثمتي   ّقحلا  ادارلا  مّدقتلا  نا  بنج .» إ  انج  اهيف  مدختس  لا  ةقطلا  لّثمتي   راتبالا 
.ةكسامتم رافأ  اهلحتو إ  لما ، دقع  وحن  ذنم  تانيجلا  ملع  رامضم  لعفلا   ةمئاقلا  تانقتلاو 

***
نم تعطق  ّمضو  ّصقل  امهتالواحم  وأ  غب ، تخم  ةاروتكدلا   لصاحلا ع  ثحالا  نوساج ،» دفاد  غب و« أد  ماع 1970 ، ءاتش   
هتيفصت  ةداعإ  مث  تامنإلا ، هطلخو  اندلا  ةفصت  بج  نا  .غب  اهفصو  ام  ةجولويبلا » ءاملا  نم  اسوبا   - » ةضم براجتلا  تنا  .اندلا 



مل ّصقلا  تامنإ  نأ  ةلشملا  تنا  .لاملا  ةجرد  ةدرفملا إ  تالعافتلا  نم  لعافت  ل  لوصولا  نكم  ح  ةلمعلا ، راركتو  جلثلا ، ةدرا  تاناوطسإ 
.نوساجل ةمهم  ةنقت  ىؤر  فوت  نال   ّرمتسا  ةصاخلا ، ةيجلا  هنئاجه  قيلختب  هلاغشا  مغرو  .ةلض  تنا  جئاتنلاو  اثملا ، عضولا  لصت إ 

وحن عفر ع  مث  نمو  هحاتفمو ، لفق  لثم  اعم  ناقصتلت  كشملا  ناهبش  تعطق  ةعانصل  اندلا  رط  ءازجأ إ  ةفاضإل  ةقط  لصوت إ  دق  نا 
.ةيجلا نئاجهلا  لكش  ةءافك  نم  لئاه 

َّس يتك  سوف  ةصاخلا  اندلا  نم  ةعطق  لما   SV40 مونيج قاحلإ  نوساجو  غب  عاطتسا  ةعنملا ، ةنقتلا  تاقعلا  نم  مغرلا  عو 
«. يالوك يإ   » اتك نم  تانيج  ةثالثو   ،(phage λ ادمال » ةثاع   » وأ « ) جيفوا ادمال  »

SV40  ) رح ناصحو  ناصح  لثم  فالتخا ، امأ  نافلتخم  امهف  سوف ،» ، » امهال ، SV40و ادمال »  » نأ عمف  .طسلا  زاجنإلا  كلذ  نك  مل 
تنا .ناسإلا  ءاعمأ  نم  اتك  امامت -  امهيل  نع  افلتخم  انئا  تناف  يالوك » يإ   » امأ اتكلا .) الإ  ادمال »  » يدع امنب ال  تاسئرلا ، االخ  يدع 

.اندلا نم  ةلصّتم  ةدحاو  ةعطق  لكشل  اعم  تطِخ  ةروطتلا  ةرجشلا  نم  ةئانتم  عورف  نم  تانيج  ةغ : امك »  » ةجنلا
ةنيجه تانيج  نكت  ْيأ  ةعبطلا ، فلوتلا »  » ةرهاظ لح إ  وهف  اعرا ، مسالا  راتخا  نا  فلوم .» اند   » مسا نئاجهلا  غب ع  قلطأ 

موسمورلا نم  اند  عّنتلا : دلوت  لجأ  نم  تاموسمورلا  ةيجلا ب  تامولعملل  قيفوتو  طلخ  ثدح  ام  اثك  ةعبطلا ، .جلا   رثاتلا  ءانثأ 
ناغروم ع قلطأ  ْنأو  قبس  ام  ارو ،» روبع  « - » مأ بأ :  » ةّيج نئاجه  دلوتل  ومألا  موسمورلا  نم  اند  عم  هعضوم  لّدي  يوبألا 

تانيجلا حالصو  قصلو ، ّصق  حمس  لا  اهسفن  تاودألا  تجتنأ  لا  ةيجلا ، غب  نئاجه  امأ  .ةرهاظلا 
 

ةدام نو  ةيج ، نئاجه  عنص  رخآلا  وه  غب  نا  .رثاتلا  ءارو  ام  هتماقتسا إ  أدملا ع  اذه  تَّدم  دقف  لا ، نئالا  لخاد  ةعبطلا  اهتئب  و  
.اجولويبلا نم  ددج  ٍملاع  إ  ع »  » نا رثات : نود  نم  فلوت  .راتخا  ببانأ  اهقفوتو   اهطلخ  ىرج  لا ، نئالا  نع  ةفلتخم  ةيج 

بسح تانيج  ةسدنه  ءاملعلا  عيطتس  ةح ، تانئا  يأ  نم  تانيج  طلخ  قط  نع  فلوملا .» اندلا   » نع غب » لوب   » ةقرو نم  ًوتسم  اب  مسر 
.ةّلا ةّمونيجلا  ةسدنهلاو  تانيجلا  جالعلا  هلالظ ع  ل  يذلا  رمألا  ةغرلا ،

 

***
 

ِّدح دقوتملا ،» اهئاذو   - » روفسلا ِّدحل  ةحلا  اهئار  .غب  تخم  قاحتلالا  زتم » تناج   » دت ةّعماج  ةلاط  ترّرق  ءاتشلا ، كلذ   
دروفناتس ةعماجل  عباتلا  ةجولويبلا  ءاملا  مسق  قحتلت  ةأرما  اث  ةّجولويبلا : ءاملا  ملاع  فولأملا   نع  ةجراخ  ةلاح  زتم  تنا  غب -  فصو 

صصختلا  تراتخا  ثح  اجولونكتلل ،» سسوشاسام  دهعم   » نم دروفاتس  إ  اضأ  زتم  تءاج  نال ، لثم  .لما  دقع  نم  برق  ام  لالخ 
.ةفلتخملا تانئالا  تانيج  ب  تامك »  » عيصت ةركفل  تسَّمحتو  نوساج  براجتب  زتم  تنُتفا  .اجولويبلاو  ةسدنهلا 

ول اذامف  . SV40 مونيج إ  اتك  نم  ةيج  ةدام  نوساج  لخدأ  دقل  نوساج ؟ هلإ  س  يذلا  جتلا  فدهلا  تَسَع  ول  اذام  نل 
ْنأ نكم  يذلا  ام  ةتك ، تانيج  لمحت  لا  تاسوفلا  نم  د 

ً
يالوك ؟» يإ   » مونيج اهلاخدإ   دع   SV40 تانيج نم  ةيج  نئاجه  تعنص  

؟ ةسوف تانيج  لمحت  اتك  زيم  تقلخ  اذإ  ثدح 
تاموسومورك يالوك » يإ   » لمحت اتكلا ، نم  ثلا  نأش  .ةمساح  ةنقت  ةم  لمح  ةحلا -  تانئالا  بلق  ىرحألا  وأ  قطنملا -  بلق  نا 

ةئاد تادالق  ىرخألا   تادمزاللا   مظتت  ، SV40 مونيج املثمو   تادمزال .»  » وأ ةمنمنم » تاموسومورك   » ّس ةاغلل ، ةلض  ةّفاضإ 
تعاطتسا اذإ  اهنأ  زتم  تكردأ  .اهرود  تادمزاللا  خستسُ  ومنلا ، ءانثأ  ةتكلا  االخلا  ماسقنا  عمو  .اتكلا  لخاد  خسانتو  شعتو  اندلا ، نم 

ومن عمو  .ةددجلا  ةيجلا  نئاجهلل  عَنصم » ك« اتكلا  مادختسا  اهعسوب  نوكس  يالوك ،» يإ   » تادمزال ىدحإ    SV40 تانيج لاخدإ 
موسومورلا نم  ىرخأ  ولت  ةخس  اتكلا  عنصت  فوس  .تارم  ةدع  اهلخاد -  نجألا  جلاو  ةدمزاللا -  فعاضتت  فوس  اهماسقناو ، اتكلا 

.clones تاخستسم »  - » اندلا ةعطق  نم  ةقاطتملا  خسلا  يالم  رهظتس  ةاهنلا ، .ةنجألا و  تانيجلا  نم  هتلومحو  لَّدعملا ،
***

 

ةّناويحلا االخلا  لوح  ةردت  ةرود  روضحل  كروين  رراه »  غنبس  دلوك   » لمعم دروفناتس إ  نم  زيم  ترفاس  ماع 1971 ، وينوي   



نع زتم  تثَّدحت  اهضرع ، ءانثأ  .لقتسملا  اهذفنت   نودي  لا  ةثحلا  تاعوملا  فصو  بالطلا  نم  رظتُي  نا  ةرودلا ، كلت  .تاسوفلاو  
.ةتكلا االخلا  نئاجهلا   ەذه  ةلواحم   مث  نمو  يالوك ،» يإ  تانيج SV40 و« نم  ةّيج  تامك »  » قيلختل اهططخ 

نأ الج  تا 
ّ

حض اهحئا ، ضرع  نم  زتم  ءاهتنا  عم  نل  .ةراثإلا  نم  ابك  ق 
َ

ارْد ةفصلا  ةردتلا  تارودلا  بالطلا   تاشاقن  دلوت  ال  ةداع ،
له سِّردملاو : بالطلا  نم  ةلئسألا  اهيلع  ترمهنا  ّمث  زتم -  هتمّدق  يذلا  ضرعلا  ةاهن  تمصلا   َّمع  .ةداعلا  بالطلا  رافأ  زواجتي  اهعوم 

؟ ةلا تاعامجلا  ةّرح   اهقلخت  زتمو ع  غب  كشوي  لا  ةيجلا  نئاجهلا  كلت  تقلطنا  ول  اذام  نئاجهلا ؟ ەذه  لثم  دلوت  رطاخم  تركف  
؟ ةركتبم ةيج  انع  ةعانص  ةقلعتملا  ةقالخألا  بناوجلا  اركف   له 

ةتملا ع رطاخملا  نأ  كالوب  عفد  .ةام  ةسلجلا  دع  غبب  لصتا  ْنأ  ةرودلا ، ردم  دحأو  تاسوفلا  ملاع  كالوب ،» ترور   » ثل ام 
.يداع رمأ  اهنأ  ةجتلا  ةلصاوم  اهدوجو  نكم   ال  ةلئاه ، لاو » اتكلا  كشم ب  فالسأ  رخآ  ذنم  ةمئاقلا  ةروطتلا  تاوجفلا  سجت  »

يإ  » نعو سماهلا ، ناف  ماروألا   بّس  هنوك  ، SV40 نع ةفورعملا  ةققحلا  كلت  ةكئاشلا   ةّضقلا  كلت  ةصوصخ  نم  داز  امو 
لازت تنا ال  راطخألا  نل  ناسإلا ، ناطلل   اّسم   SV40 نوك ْنأ  ةلامتحا  دعس  ةلاحلا  ةلدألا   ) ناسإلا ءاعمأ  شعت   اهنوك  يالوك ،»

ناطلل  اّسم  انيج  لمحت  لا  ءاعمأ  شعت   اتك  ةيهر -  ةّيج  ةثرا  ةراثإ  إ  زتمو  غب  تنا  ول  اذامف  تايعسلا .) ةلوهجم  
فاقإ عيطتس  رمقلا ؛ تاراز  فاقإ  عيطتس  ةرذلا ؛ رطش  فاقإ  عيطتس  : » لوق ةجولويبلا ، ءاملا  ملاع  فاغراش ،» نورإ   » بتك ناسإلا ؟
كدالوأو تنأ  كتوم  دع  س  ةددجلا ] ةيجلا  نئاجهلا   ] .ةاحلا لاشأ  نم  ددج  لش  لاطإ  عيطتس  كنل ال  ...لوسوريألا  تاخاخ  مادختسا 

«. ةمجر جئاتن  امتح  جتنس  سوتاسوه › و‹ سوييمورب ›  › جهت ...كدالوأ  دالوأو 
تنا هئارو .» نم  رطخ  يأ  َرأ  مل  .ثع  اذه  وألا : عف  ةّدر  تنا   » .فاغراشو كالوب  اهراثأ  لا  فواخملا  ركفتي   عيباسأ  غب  ق 

نم اثك  نإ  ل  .ةلا  تاناطلا  ام   لش  لق  نم  تا 
ُّ

مه ْنأ   SV40 سوفل قبس  مل  ةمقعم ؛ تادعم  ةروصحم ، ةأشم  ت  
ُ

ىرج براجتلا 
ضرع ةضقلا ، لوح  ةلصاوتملا  ةماعلا  اتسهلا  ةلاح  هطاحإ  طرف  نمو  .ناطلا  نم  عن  يأ  مهنم  يأ  بسك  ملو  ، SV40 سوف اوبصأ  ءاملعلا 

.ةلا تاناطلا  هنب و  ةقالع  نم  ام  هنأ  تيل   SV40 ب ْنأ  وكبلود 
اجولويبلاو اجولويبلا  ءاملع  نم  ددعلل  بتك  .اعتلا  إ  نوكرلا  هعس  مل  لمتحم ، فرج  ةفاح  نم ع  دتت  مادقألا  غب  ىأر  نل ح 

نل ، SV40 صوصخ ەدانع  وكبلود ع  لظ  .لمتحملا  رطخلا  لوح  ةلقتسم  ةروص  مهولد  اولد  ْنأ  مهلأس  ناطلا ، صّصختملا   ةّهجملا 
غلي هنل ال  ةاغلل -  ض 

ً
نا  ولويبلا  رطخلا  نأ  غب إ  صلخ  ةاهنلا ، قاو ؟  وحن  لوهجملا ع  رطخلا  ريدقت  مِلاع  يأ  عسوب  نا  له 

تاّرم تأطخأ  نأ  تكردأ  نأو  َّد  ...رطخ ال  دوجو  مدع  فن  عانقإ  عطتسأ  مل  نل  ٌغص ، رطخلا  نأ  فرعأ  تنك  ةققحلا ،  : » غب لاق  .رفصلا 

ةعبط دّدح  امثر  هعم .» شاعتلا  ّبحأ  ائش  تاعتلا  حبصت  نل  رطخلا ، ةجن  نأش  ائطخم  تنك  اذو  ام ، ةجت  جئاتن  قوت 
ّ

ع اهل   ح  ال 
نم عطق  يوتحت ع  لا  اندلا  نئاجه  س  نهارلا ؛ تقولا  .طاش   قيلعت  هسفن  غب ع  ضرف  اهئاوتحال ، ةطخ  عضو  ةئاهن ، ةروص  رطاخملا 

.ةح تانئا  يأ  مَحقت   نلو  .راتخالا  ببانأ    SV40 مونيج
ّتس بلطتي  نوساجو ، غب  هلّخت  ام  اندلل ، يلوألا  قصللاو  ّصقلا  نا  .رخآ  مساح  فاشا  تلّصوت إ  دق  زتم  تنا  ءانثألا ، ەذه   

نم هلع  تلصح  يذلا  -  EcoR1 منإ اندلا -  صق  تامنإ  دحأ  مادختسا  .ادفم  اتخم  اقط  تفشا  زتم  نل  .ةضم  ةمنإ  تاوطخ 
نم د 

ً
بسحو ، توطخ  اعم   عطِقلا  قصلو  صقل  ةقط  زتم  تدجو  وكسارف ،» ناس  انروفلا   ةعماج  مثارجلا ب« ملاع  رب ،» به  »

اندلا نم  ةددج  عَطق  دلوت  انعسوب  حبصأ  نآلا ، .لئاه  وحن  ةءافك ع  ةلمعلا أ  كلت  تناج  تلعج  دقل  : » ئاق
ً

غب  ركذتو  . 
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تاوطخ تس 
اهنأ انل  تحضوأ  مث  فارطألا ، فارطألا  لصو  ارداق ع  امنإ  اهيلإ  تفاضأو  اهتَطلخو ، اهتَّصق ، دقل  ...ةئاملا  تالعافتلا  نم  دودحم  ددع  ع 
ضورفملا  اذلا  رظحلا  عم  اهنأ ، دَْب  فلوم - » اند   » زيم تقلخ  دقل  امهب .» تأد  لا  تداملا  اتل  هصئاصخ  رطاش   جَتنم  تلصح ع 

.ةح ةتك  االخ  ةيجلا إ  نئاجهلا  لقن  نم  نكمتت  مل  غب ، تخم 
***

 

ناس انروفلا  ةعماج  ملاعلا ب« رب ،» به   » رفاس اتكلا ، سوفلا -  نئاجه  راطخأ  نزاوي  غب  نا  امنب  ماع 1972 ، مفون   
ةالو مجانم   ةدل  دولوملا   رب ، نا  .ةهجملا  اجولويبلا  لوح  عامتجا  روضحل  ياواه  إ  اندلا ، عطق  تامنإ  زتمل  مّدق  يذلا  وكسسارف »

امهمسا قلطأ   ) هل عأ  ثم 
ً

ككو  نسطاو  ذخّتي  وهو  أشو  ةناثلا ، ةلحرملا  الاط   نا  امدنع  اجولويبلا  فشا  ْنأ  قبس  ةنس 1936 ، انافلسب 
ةفسلف لوبقم »   » ريدقت عم  شاعتلا  نع  ازجاع  .ضفُر  هنل  تايسلا ، لئاوأ  بطلا   ةل  قاحتلالل  مدقت  دق  نا  يماسلا .) هَّطق  ع 

.ةهجملا اجولويبلا  ةسارد  راتخا  بطلا ؛
صوصقم يج  لاطنو  ةجاولا ، ةدلجلا  ةيدصلاو  شوفنم ، ورفأ »  » رعش ماع 1966  - فص  وكسارف »  ناس   » لصو إ دق  رب  نا 

يذلا منإلا  كلذ  لثم  ةددجلا ، اندلا  صق  تامنإ  لزع  قلعتي  هلمع  نم  بك  ق 
َ

رْد نا  .انروفلا  ةعماج  ادعاسم   اذاتسأ  لمعل  تروش - »  » إ
.اندلا نئاجه  دلوت  ةلمع  طست   نم  كلذ  الت  امو  اهب ، صاخلا  اندلا  صق  لعافت  نع  زيم  نم  عمس  دق  رب  نا  .غب  تخم  هلسرأو إ  قبس 

***



 

يإ  » اتك اثيدح   ةفشكملا  تادمزاللا  قلعتملا  كلذ  وه  ةراثإ  ألا  هئازجأ  دحأ  ناو  .اتكلا  تانيج  ملع  نع  ياواه  رمتؤملا   نا 
ضورعلا نم  لط  حاص  دع  .ةّتكلا  لسالسلا  ب  اهلقن  نكمو  اتكلا ، لخاد  خسانت  لا  ةمنمنملا  ةّئادلا  تاموسومورلا  يالوك - »

.دنهلا زوج  صعو  مورلا  نم  اسأ  فشري  ةهظلا  دع  ةف  قو  ةحاسالل ، اشلا  رب إ  َّرف  ةّمدقتلا ،
نل ةّملعلا ، هقاروأ  نم  نهوك  فرع  رب  نا  .دروفناتس  ةعماج  ذاتسألا   نِهوك ،» ناتس   » رب فداص  ءاسملا ، كلذ  نم  رّخأتم  تقو   

ةنأتملا  ةصحلا  هتقطو  موبلا ، نويع  هش  لا  هتراظنو  ةقانأ ، ذشملاو 
ّ

ة بشلا  اهازغ  لا  هتيحل  نهوك ، نا  .اصخش  هتلاقم  هل  قبس  مل 
ع لمع  نهوك  نا  .مثارجلا  تانيج  ملع  ةّدوملت  ةفرعم  كلتمو  ءاملعلا -  دحأ  ەركذت  امسح  دوملتلا ،» اثحا    » هش ةلنإلا ، قطن 

.ةتكلا االخلا  اندلا   لاخدإل  ةمزاللا  ةنقتلا  كلت  ثفغ - » كردف  صاخلا ب« لّوحتلا »  » لعافت ملعت  دق  نا  ام  .تادمزاللا 

ةهزن  اوقلطناو   لمز ، مثارج  ملاع  وهو  ولاف ،» ناتس   » ةحص قدنفلا ، نم  اجرخ  .عئاج  ظ 
َّ

رو  نهوك  نل  ءاشعلا ، تنا 
ةعطاس تاتفال  روينلا ، زارطلا  غص ع  معطم  مهل  حال  مهظح ، نسحل  كاو .»  » اش نم  برقلا  ةّراجت  ةقطنم  ملظم   ئداه  عراش 

ةمئاقلا نل  ، 
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« شِِك » لاو كشِك » » لا ب  قرافلا  فرع  لدانلا  نك  مل  .هلخاد  ارغاش  انام  اودجوو  الا ، لالظ  نم ب  نوينلا ، نم  ءاوضأو 
ملعو ةيجلا ، تامك » » لاو تادمزاللا  نع  نوثدحتي  ولافو  نهوكو  رب  حار  ةمرطسلا ، رئاطش  لوح  .عَّطقم  دكو  بلعم  رق  محل  ّمضت  تنا 

.ةّتكلا تانيجلا 
نهوك نا  .نهوك  لمع  اضَرع إ  ةشقانملا  تلّوحت  .تخملا  ةيج   نئاجه  قيلخت  زتمو   غب  تاحاجن  نع  اعمس  دق  نهوكو  رب  نا 

يإ  » لسالس ىدحإ  نم  اهلقن  لهسو  ةقوثوم ، ةقط  اتكلا  نم  اهتيفصت  نكم  ةدمزال  اهنب  نم  يالوك ،» يإ  » لا نم  تادمزال  ةّدع  لزع  دق 
وأ لسات » » لا لثم  ةّيحلا -  تاداضملا  ضع  ةمواقم  ةردقلا ع  حنمت  تانيج  لمحت  تادمزاللا  كلت  ضع  تنا  .ىرخأ  ةلسلس  إ  يالوك »

«. لسبلا »
كلذ نا  لا  اتكلا  وجنت  نلأ  ىرخأ ؟ ةدمزال  هلقنو إ  تادمزاللا  ىدحإ  نم  ةّيحلا  تاداضملل  امواقم  انيج  نهوك  َّصق  ول  اذام  نل 

؟ ةنيجهلا تادمزاللل غ  ةلماحلا  اتكلا  تومت  امنب  اقتنا ، لش  ومنتو  ععتو ، لق ، نم  اهلتق  ّيويحلا  ّداضملا 
ددحتل ةطس  ةقط  ةَّمث 

َ
نكت  مل  ةلوألا ، نوساجو  غب  براجت  .ةملظم   ةرج  نوينلا   نم  ةتفال  لثم  لالظلا ، طسو  نم  ةركفلا  تعمل 

مادختسا ةّجولويبلا  ةّئاملا  داوملا  ءاسح  نم  ةنيجهلا  ةدمزاللا  ةفصت  دتس  رمألا  نا  « ) انجأ  » انيج تسا  لا  تاسوفلا  وأ  اتكلا 
ةعجان ةلسو  فوت 

ّ
ر ةّيحلا  تاداضملل  ةمواقم  تانيجل  ةلماحلا  نهوك ، تادمزال  تنا  سكعلا ، ع  ب .)  ) وأ أ )  ) نم أ  ب ) (+) أ : ) طقف اهمجح 

«، يب قاطأ   » بطلا  ءاقتنالا  لمع  امدنع  .مهــراجت  مهتدعاسم   لجأ  نم  رّوطتلا  دَّنجُ  ةقطلا  ەذهب  .ةيجلا  تافلوملا  ع  فّرعتلل 
وأ يجلا ، جهلا  قيلخت  حاجن  دكؤيس  ىرخأ ، اتك إ  نم  ةّيحلا  تاداضملا  ةمواقم  ةردقلا ع  لاقتناو  .ةنيجهلا  تادمزاللا  ائاقلت  بختنس 

«. فلوملا اندلا  »
ّيأ حجني  نل  نويلملا ، دحاو   لدعم  لمع  ةّيجلا  تامك » » لا جاتنإ  نا  اذإ  نوساجو ؟ غب  اههجاو  لا  ةّنقتلا  تاقعلا  نع  اذام  نل 

ةنَّسحملا ةقطلاو  اندلا  ّصق  تامنإ  فص  رب  حار  ةوزن ، .اهباختنا   ّمتيل  ساسألا  نم  نئاجه  دجوت  نل  هتوق : وأ  هتراهم  تنا  اأ  بط ، باختنا 
َّص رب  .اموتحم  عطاقتلا  نا  .امهيسأر  ةركفلا   نالق  رو  نهوك  حار  امنب  تمصلا ، َّمع  .عأ  ةءافك  ةيج  نئاجه  قيلختل  زتم  اهتركتبا  لا 

ركذتو .اتكلا  ةلوهس   اهو  اهراتخا  نكم  لا  تادمزاللا  لزع  نهوكو  ةلئاه ؛ ةجرد  إ  ةنَّسحم  ةءافك  ةّيج  نئاجه  قلَخل  تامنإلا 
«. ةظحالم نود  نم  ّرمت  ْنأ  نم  حضوأ  ةركفلا  تنا  : » ولاف

 « ...ع اذه  : » حضاوو ء  توص  هوك  ثّدحت 
 « ...انكمم نوك  نأو  َّد  ...حيحص ال  : » هتركف فصتنم  رب   هعطاقو 

 - ةاغلل ةام  ةجتلا  تنا  ةركفلا .» وأ  ةلمجلا  لامإ  جاتحت إ  ال  ةاحلا ، انم  ّش  ام   ملعلا ، اناحأ   : » لوق ولاف  بتك  اقحال ،
ةدمزاللا اندلا  تائج  ق 

ُ
ّص -  EcoR1 طلخا : » ةداع فشاوك  مادختسا  ماألا  دحأ  لصأ  متت   ْنأ  نكم  اهنإ  ح  عيد  وحن  ع  ةطس 

عقسو نجألا ، جلا  تسا  لا  اتكلا  باختنال  ةيحلا  تاداضملا  ةمواقم  مدختسا  .ةفلوملا  دمزاللا  تائج  نم  ةس  رهظتف  اعم ، اهمحلاو 
اند خستس  كلذ  .ةرم  نويلم  جهلا  اندلا  مّخضتي  فوسو  ةرم ، نويلم  لسانت  اهعدو  ةكلا  ةلخلا  ەذه  تنسا  .جهلا  اندلا  ع  راتخالا 

«. افلوم
نئاجه نَّمضتت  لا  زتمو -  غب  ةجت  فالخف  .نامألا  نم  ردق أ  اضأ ع  يوطنت  تنا  امر  ل  طقف ؛ ةلاعفو  ةركتبم  ةجتلا  نكت  مل 

اس ادج  مل  .ثك  ةروطخ  ّلقأ  ەاتعا  ام  وهو  ةّتك ، تانيج  نم  لمالا  ةنَّوكم  رو  نهوك  تامك »  » تنا اتكلاو -  تاسوفلا  ب 
ّرحلا  راجتالا  نا  اقت ؛ كفت  نود  نم  ةممنلا ، لثم  ةّيجلا  ةداملا  لدات  فاطملا ، ةاهن  اتكلاف ؛  .تادمزاللا  كلت  قيلخت  لطعتل 

.وثرجلا ملاعلا  ةّمم   ةمِس  تانيجلا 
***

 



تادمزاللا تنا  .ةيجلا  امهنئاجه  قيلختل  مومحم  لش  نالمع  نهوكو  رب  ّلظ  عيلا ، لئاوأ  ح  ماع 1973 ، ءاتش  رادم  ع 
ةراس عــــلا 101 ،  قطلا  ع  ااهذو  ةئيج  دروفناتس ، ةعماجو  وكسارف » ناس  انروفلا   ةعماج   » ب دوعتو  بهذت  تامنإلاو 

نم تعطق  ةيجلا -  امهنئاجه  قيلخت  احجن   دق  نهوكو  رب  نا  فصلا ، ةاهن  عم  .رب  تخم  نم  ثاحأ  دعاسم  اهدوق  لتب » نغافسلوف  »
: لئاه حضوب  فاشالا  ةظحل  رب  ركذتي  فوس  اقحال  .ةدحاو  امك »  » نكتل اعم  اتطِخ  اتكلا  نم  فلتخم  عون  نم  ةيجلا  ةداملا 

دق فلتخم  نئا  نم  ناتراعتسملا  ناتثارولا  ناتهلا  تنا  ادج .» ةلمج  تنا  عمدلا ، اترغرغ  َّيع  نأ  ركذتأو  وألا ، ةّمالهلا  ةداملا  ُترظن إ  »
.اقفاتيملا نوك إ  ام  برقأ  رمألا  نا  ةددج ؛ ةه  الشل  اتطلتخا 

نم تثا  احتف  .ةّحلا  االخلا  لخاد  إ  المعم  ةقلخم  ةيج  امك »  » لّوأ ل  نهاج  نهوكو  رب  حبصأ  ماع 1973 ، رياف   
اندلا لمحت  لا  ةدمزاللا  تلفقأ  مث  .ىرخأ  ةدمزال إ  نم  ةّيجلا  داوملا  الداو  حلا ، تامنإ  مادختسا  اهاَّصق  ْنأ  دع  ةتكلا  تادمزاللا 
تمن لُّوحتلا .»  » لعافت نم  ةلَّدعم  ةخس  مادختسا  ةتكلا  االخلا  لخاد  ةجتانلا  امك » » لا تمحقأو  غاللا ، منإ  مادختسا  ماحب  جهلا 

.راغألا ماله  ؤلؤل ع  تاّح  لثم  عمتلت  ةفاّفش ، هش  ةلض  تارمعتسم  لشل  يب » قاطأ   » ةيجلا  نئاجهلا  يوتحت  لا  اتكلا 
لمحت لا  ةتكلا  االخلا  نم  ةدحاو  ةرمعتسم  مقعلا  يتكلا  ءاسحلا  نم  ضوح  حيقلتب  نهوك  ماق  ماألا ، دحأ  ءاسم  نم  رخأتم  تقو   

َّمت ةيجلا  امك » » لا نم  ةخس  نويلم  مث  ةخس ، فلأ  مث  ةخس ، ةئم  .ججم  قرود  لللا   رادم  ع  االخلا  تمن  .ةيجلا  نئاجهلا 
ةقطقطلا ادع  جيجض  نود  نم  ددج  ملاع  ةدالو  تنلعأ  .امامت  فلتخم  نئا  نم  ةمداقلا  ةيجلا  ةداملا  نم  اطلخ  يوتحت  اهنم  ل  اهخاستسا ،

.لللا ده  ُّجترت   يتكلا و  دلوتلا  ةنضاحل  ةكناملا 



ةددجلا سوملا 
 

.ةددج سوم  جاتح إ  لج  ّل 
كك سسارف  - 

 

.ء ل  نم  سوملا  نوعنص  نآلا  سانلا 
« ويفروأ ، » زروا دراشر  - 

 

ناس انروفلا  ةعماج  و« دروفناتس ، ةعماج  راتخا   ببانأ  تانيجلا   تارذش  فوو 
َّ

نوق نوطلخ  نهوكو  رو ، غب ، نا  امف 
نوكس فاشالا ، اذه  ةعبط  مهفنل  .النإ  جدمك   ةعماج  تاتخم  دحأ  رهظت   تانيجلا  ملع  ةمهأ   ّلقت  ةجارفنا ال  تنا  وكساسرف ،»
نَّوكتت .دعاوقو  وحنو ، ظافلأو ، ةدجأ ، ةساسأ -  ةيب  زئار  موق ع  ةغل ، يأ  نأش  هنأش  تانيجلا ، ملع  .تانيجلل  ةّمسرلا  ةغللا  عجرلا إ  انيلع 

اعم ت 
ُ

أرق اندلا  نم  دعاوق  ثالث  ةّثالث : ةرفش  نم  ظافلألا »  » نّوكتتو . A, C, G, T اندلل -  ةعرألا  دعاوقلا  طقف : فرحأ  ةعرأ  نم  تانيجلا  ةدجأ 
« ةلمج  » وه تولا  .اذكهو  سالغلا ، رِّفش   GGT نيدسهلا ، رِّفش   CAT نولا ، رِّفش   ACT تولا ؛ دحاو   يمأ  ضمح  فشل 
، تانيجلا بترت  امأ  سالغ .) نيدسه -  نوث -  رِّفش   ACT - CAT - GGT  ) ةلصّتم ةلسلس  ظافلألا   مظَنب  تانيجلا ، اهرِّفش )  ) اهغوصت

ْيأ ام -  ج  ةقحلملا  ةمظنتلا  ةلسلسلا  لّخت  اننكم  اذكه ، .ًعم  جتت  لمُجلاو   تامللا  كلتل  اقاس  قلخف  بواجو ، ونوم  فشا  امسح 
.مونيجلل ةغللا  دعاوقلا  لثم  ةنّيعم -  االخ  ةنّيعم و  تاقوأ  ام   فاقإ ج  وأ  لغشل  ةمزاللا  تاراشإلا 

مِلاع عيطتس  لو  .ةّلا  تاغللا  نم  تسل  اهنأ  ْيأ  االخلا ؛ لخاد  اح  دجوت  ةحنلاو  ةغللا  ەدعاوقو  تانيجلا ، ملع  ةدجأ  نل 
نم ةدّرفتم  لدات  تامللا   قيفوتو  طلخ  ةلمع  ةاتلا »   » .تاودألا نم  ةددج  ةعومجم  راتبا  هلع  نا  تانيجلا ، ةغل  ةاتكو  ةءارق  اجولويبلا 

دلوت -  cloning يجلا خاستسالا  مادختسا  تانيجلا  ةاتك  نوع   رو  نهوكو ، غب ، حار  دروفناتس ، ةعماج  .ةددج   ناعم  دلوت  لجأ 
 - تانيجلا ةءارق »  » نل ددج .) يج  نع  ةغاصل  وف  عم ج  عمجُ  يتك  ج   ) ةعبطلا دوجولا   اهل  قبس  مل  اندلا  لمُجو   تامل 

.دوؤك ةّنقت  ةقع  لظ  اندلا ، نم  ةّدتمم  ةعطق  دعاوقلل   دّدحملا  عباتتلا  ةرفش  ّكف 
هجو ع  يئاملل  لل -  موهفم  غ  هلعجت  لا  تافصلا  اهسفن  اندلا   ةءارق  نم  ام  ةلخ  نكمت  لا  تافصلا  نإف  ةقرافملل ،

ام ال عّنتم إ  ْنل  بتر  ةنتافلا -  تاضقانتملا  نم  ءيزج  يئاملا ، ىدحتتل  تعنُص  ةئامك  ةدام  أّت ، ْنأ  رغندول  قبس  ام  اندلا ، .صوصخلا 

ااظش تائجلا إ  سكت  نوع   ام ، ءيزج  ءانب  نويئاملا   بغري  ح  امومع ، .ةجرد  قأ  دّرفتم إ  هنل  ةجرد  قأ  يراركت إ  ةاهن ،
نم ن 

ُ
ةلاخ للحتي إ  عطق ، َُّ إ  ح  اندلا ، نل  .تانّوكملا  كلت  نم  لهلا  نوعِّمج  ّمث  لزا ،)»  )» ةروصلا ةجحأ  عطق   لثم  رغصأو ، رغصأ 

يذلا وه  عباتتلا  تامللا ، ام   اندلا ، .ةّئاجه   فورح  هتامل إ  ل  للحت  قط  نع  باتك  ةءارق  عيطتس  تنأو ال  . A, C, G, T دعاوق -  عــرأ 
.فرحأ ةعرأ  نم  اد  اجه  ءاسح  لَّوحتسف إ  ةساسألا ، هتانّوكم  اندلا إ  تللح  اذإ  امأ  .عملا  لمح 

***
 

نم برقلا  هفصتنم  ضرألا إ  ارئاغ   اخوك  هش  تخم  النب ،  جدمك  ةعماج  ام ؟  عباتت ج  ددحت  املا  عيطتس  فك  نل 
بلا اسووهم  رغناس  نا  .تايسلا  ذنم  يجلا  عباتتلا  ددحت  عم  عراص  ةّجولويبلا ، ءاملا  ملاع  رغناس ،» كردف   » حار تاعقنسملا ،

تاعنتلا ع ىدحإ  مادختسا  لوسإلا -  تانتولا -  دحأ  عباتت  إ  لّصوت  تانسمخلا ، لئاوأ  .ةدّقعملا   ةّجولويبلا  تائجلل  ةّئاملا 
كردف  » د ع  ةنس 1921 ، ةنوحطملا  باللا  تاساكنب  نم  لاطرألا  تاع  نم  ةّرم  لوأل  َُّص  يذلا  لوسإلا ، .ةّدلقتلا  ككفتلا  ةقط 

نقحُ  نومره  تانتولا -  ةفصت  نادم  ىلا   ةزئاجلا  ةاثم  نا  تسب ،» زلراش   » بطلا بلاط  ەدعاسمو  وتنروت ، ةعماج  حارجلا  غنينا ،»
، تاعلا رخاوأ  لولح  .ركسلا  نوقنتخ  مهلعج  يذلا  كاتفلا ، ثبخلا ، ضرملا  حامج  حبك  ْنأ  ثل  امف  يركسلا ، ءاد  باصملا  لافطألا 

.ةلاسُملا رزانخلاو  راقألا  تاساكنب  نم  ةعساش  ضاوحأ  نم  لوسإلا  نم  تامارِغ  عنصت  ةّئاودلا  تاجتنملل   Eli Lilly إ ل »  » ةك تنا 
ةّمملا ةجهنملا  ةالصلا  ةلشملا  رغناس ع  ضأ  .جلا  فصوتلل  ادنع  امواقم  لوسإلا  ّلظ  تالواحملا ، ددعت  نم  مغرلاو  كلذ ، عم 
نوييم ةلسلس : ةفوفصملا   ةّيمألا  ضامحألا  نم  عباتت  نم  عنصم  تورب  ّل  لحلا .»  » امئاد  نم  امك -  ّيأ  فرع  ام  لحلا -  املل :

هلع نوكس  ام ، تورب  عباتت  ددحت  لجأ  نم  هنأ  رغناس  كردأ  .اذكهو  سال ، نيغرأ -  نيدسه -  سالغ -  وأ  سال ، نيغرأ -  نيدسه -  - 
رّرك ّمث  .نوييم  ةئاملا -  هتيب  دّدحو  تايذم ، هيذو   ةلسلسلا ، فرط  نم  ادحاو  ايمأ  اضمح  عيس  .للحتلا  تالعافت  نم  ةلسلس  ءارجإ 
لص إ ح  عطقا -  ...سال  ...عطقا  ...نيغرأ  ىرخأ -  دع  ةّرم  ةبلا  ددحتو  للحتلا  رّركس  .نيدسه  اتلا : يمألا  ضمحلا  اعنم  ةلمعلا ،

ەاجتالا نلو   تولا ، ءانب  االخلا   اهمدختس  لا  ةرودلا  اعّتم  ىرخأ -  ولت  ةّح  ةدالق ، نم  زَرَخ  تاّح  ّكف  هش  رمألا  نا  .تولا  ةاهن 
.دئارلا فاشالا  اذه  لن ع  ةزئاج  رغناس  زاف  ماع 1958 ، .هتلسلس   ةب  نع  لوسإلا  ككفت  فشك  فوس  ىرخأ ، دع  ةعطق  .كعلا 

 - ةّمهملا تانتولا  نم  ددعلا  تاعاتت  فرعتلا ع  لجأ  نم  كلت  ككفتلا  ةقط  تاعنت ع  رغناس  مدختسا  اع 1955 و1962 ، ب 
لق

ً
نا ي  .هترهش  لالظ  شع  ِح  نا  ەبعت ؛ دح  فاجعلا ،»  » هتاونس كلت  تنا  .اقت  ساسم  نود  اندلا  عباتت  ددحت  ةلشم  كرت  هّنل 



لقتنا ماع 1962 ، فص  .ابك   احاجن  اهّيأ  تع  مل  هّنل  ةّمهألا -  ةغلا  نورخآ  اهآر  ةّيجلا  تاعاتتلا  ددحت  لوح  لصافتلا  ةظتكم  اقاروأ  - 
دس و« سوو ، كك ، مهنب  نم  ددج ، ناج  اطاحم  حبصأ  ثح  ةبطلا - » ثاحألا  سلجم   » بم جدمك -  رخآ   تخم  إ  رغناس 

.اندلا ةدقع  ةسمغنملا   ةعامجلا  كلت  ب ،»
 - رخآلا ضعلاو  .اندلا  لخاد  اودلُو  لوو ، كك  لاثمأ  ءاملعلا -  ضع  .هتمامتها  ادوهشم   ّوحت 

ً
ددجلا  ەتخم  رغناس إ  لاقتنا  باو 

.ههجو لُ   اندلا  دجو  دقف  رغناس  دف  اّمأ  .ەوبسا  و -  لنارفو ، نسطاو ، لاثمأ 
***

 

نل .اندلا  تاعاتت  ددحت  ادج   كفتلا  أدو  ةوونلا ، ضامحألا  إ  تانتولا  نم  همامتها  ةرؤب  رغناس  لَّوح  تايسلا ، فصتنم   
تانتولل املا  ممصتلا  نا  .اندلا  عم  لمعلا  تضفر  للحتلا -  سكتلا ، للحتلا ، سكتلا ، لوسإلا -  عم  ارها  احاجن  تحجن  لا  قئارطلا 

ةّصاخلا للحتلا  ةنقت  لدعت  رغناس  لواح  .كلذ  لعف  ةرداق ع  ةادأ  ةَّمث 
َ

نكت  مل  اندلا ، عم  نل  .رخآ  ولت  ادحاو  اهنم  ةّيمألا  ضامحألا  ّصق  حمس 
.عم ال  تاهرت  ةثارو إ  تامولعم  نم  لّوحتي  نا  لولحم ، باذو   ءازجأ  عَّطقُ إ  اندلا  نا  .ائامك ح  اشوش  إ 

ّ
جِتت  مل  هراجت  نل  ه ،

سكت ةّفك  ملعتي  ادوقع  ق  دق  نا  .ءاشألا  بترت  بلق  لش  ماع 1971  -  ءاتش  قوتم  
ّ

ةع غ  ةقط  رغناس  ع  ماهلإلا  لزن 
لصوتلا لجأ  نم  هنأ  رغناس  كردأ  ەسكت ؟ نم  د 

ً
اندلا ، ءانب  لواحو  بْقَع  اسأر ع  هتّيجتاسا  بلق  ول  اذام  نل  .اهتاعاتت  لّصوتلل إ  تائجلا 

اذإف .ج  ل  نم  ةخس  عنصت  ةّلخلا ، اهيف  مسقنت  ةّرم  ل  تقولا : لاوط  تانيجلا  بت  االخلا  .ج  لثم  ركف  ْنأ  ءرملا  بج ع  جلا ، عباتت  إ 
، اندلا خس  هلمع ع  ءانثأ  منإلا  رهظ  تم  ْنأو  زملوب ،)» اند  » لا  ) تانيجلل خسانلا  منإلا  هسفن  طي  ْنأ  ةجولويبلا  ءاملا  مِلاع  عاطتسا 

.جلا عباتت  ةفرعم  لصوتي إ  فوسلف  اذكهو -  ، A, C, T, G, C, C, C ىرخأ -  قوف  ةدعاق  فض  وهو  منإلا  اهب  موق  لا  تاوطخلا  لّجس  ْنأو 
قلخُ فوس  لصألا -  ءوضلا ع  لت  فوس  ةروصلا  ادّدجم ، .ةخسلا  نم  لصألا  ءانب  ةداعإ  عيطتس  خس : ةنيامل  عمسلا  قاسا  هشأ  رمألا  نا 

.هتروص نم  ىرخأ ، ولت  ةعطق  يارغ ،» نارود  »
نا درفراه ، ةعماج   «. ) زملوب اند  » لل خسانلا  لعافتلا  مادختسا  تانيجلا  عباتت  ددحتب  ةصاخ  ةنقت  راتبا  رغناس   أد  ماع 1971 ،  

، اضأ امهتقط  تحجن  دقو  .فلتخم  فشا  مادختسا  نلو  اندلا ، عباتت  ددحتل  اددج  اماظن  ناركتي  امهــرود  مسام » نالأ  و« تلغ » لاو  »
نأ ةلشملا  تنا  .اهل  سفت  قافخإ ال  هجوأل  ةضرعو  ةاق  رغناس  ةقط  تنا  ةادلا ، رغناس .)  ةقط  راوج  ةقتع إ  تد  ْنأ  تثبل  ام  اهنل 

ضقلا رغناس  اهعم  عطتس  مل  ةطخ  ةع  تادتويلوينلا  افضم  قاس ، هنأو   اندلا  ط  ضكري ع  زملوبلا  نا  ادج : عــــ  خسلا  لعافت 
دعاوقلا نم  ةلسلس  تالَسألا : هش  ام  اهيف  لخدأ  نأ  خسلا  لعافت  ءاطب  ماق  اقع : دعت 

ً
رغناس  ىرجأ  ماع 1975 ، .ةطسولا   تاوطخلا  ع 

هتردق ع نم  صلقت  اهنل  ةلشم ، نود  نم  اهتظحالم  اندلا  عيطتس  -  A, C, G, T نم ةاغلل  اففط  افالتخا  ةفلتخم  تاعنت  ائامك -  ةلدعملا 
، كانه  G كانه ،  T انه ،  A ةرورملا -  هتاقانتخا  امدختسم  جلل  ةطخ  عضول  أَّطملا  لعافتلا  مادختسا  رغناس  عاطتسا  زملوبلا ، عت 

ّ
عمو  .خسلا 

.اندلا دعاوق  نم  فالآلل  اذكهو - 
ةلجم ت   ةقرو   -  ΦX174 تاسوفلا -  دحأل  لمالا  عباتتلا  فاشال  ةنقتلا  ەذه  رغناس  مدختسا  ماع 1977 ، رياف   24 
رغصأ نم  ضع  نع  وط 

ً
ّلق  لمالا  همونيج  مجحلا -  لض  اسوف  دعاوقلا ، نم  اجوز  هلوط 5386  زواجتي  ال  يذلا  ياف ،»  » نا ين .» »

جاتنإ نع  ةلوؤسملا  حمالملا  نم  ثلا  دّدح  عباتتلا  : » لوق بتك  .ون  لع  مّدقت  نع  تنلعأ  ةروشملا  ةقرولا  كلت  نل  ةلا -  تانيجلا 
.تانيجلا ةغل  ةءارق  رغناس  ملعت  دقل  نئالا .» اذه  ةفورعملا   ىرخألا  ةعسلا  تانيجلا  نم  ىرخأ  تانتورب 

***
 

تانيجلل ةددج  صئاصخ  ع  اهئوض  تقلأ  نأ  يجلا -  خاستسالاو  يجلا  عباتتلا  ددحت  ةددجلا -  تانيجلا  ملع  تانقت  تثبل  ام 
ناملاع فشا  ماع 1977 ، .ةناويحلا   تاسوفلاو  تاناويحلا  تانيجل  دّرفتم  حملم  ةقلعتم  ةأجافم ، ألاو  وألا ، ةصاخلا  .تامونيجلاو 

نم ةلصتم  ةلط  تادادتما  ةرّفشم   تسل  ةيحلا  تانتولا  مظعم  نأ  براش ،» بلف  و« سرور » دراشر   » امه لقتسم ، لش  نالمع 
(، ATG  ) وألا ةثالثلا  ةرفشلا  أدي  اندلا ، نم  عّطقتم  غو  لصتم  دادتما  وه  ل ج  اتكلا ، .تادحو   ةمسقم إ  رمألا ، عقاو  امنو ،  اندلا ،

ةمَّسقم تسلو  ةلصفنم ، تادحو  اتكلا ع  تانيج  يوتحت  .ةئاهنلا ال  فق »  » ةمالع إ  وصو 
ً

بنج ، انج  ةقصالتم  ةلاتلا ، تارفشلا  مث 
لصفت ءازجأ  إ  امسقم  نوك  ام  ةداع  جلا  نأ  براشو  سرور  فشا  ةناويحلا ، تاسوفلا  و  تاناويحلا ، نل   .ةلصاف  تافاسم  الخاد 

، اددحت وحنلا  اذه  ع  مونيجلا  اجمدم   جلا  رهظ  اتكلا ،  . structure ةمل ركف   هشللو ، اندلا  ةوشح  نم  تادادتما  اهنب 
ةلصاف تادادتما  ةعطقتم  اهسفن  ةمللا  رهظتف  سكعلا ، ع  ناسإلا ، مونيج  امأ   .عطاوق  الو  تافقو ، الو  تاوشح ، الو  لصاوف ، ال  ، structure

s … tru … ct … ur … e اندلا . : نم 
اذهك  عِّطقتم  مدختسُ ج  امدنع  .تانتولا  فشل  تامولعم  يأ  يوتحت ع  اندلا ال  ع  تافوذحلا )...(  نم  ةلطلا  تادادتمالا  كلت 

s ت
ُ

طَّس اذكهو ، تافوذحلا : ةلازإ  دع  ةناث  اعم  انرلا  طاخو  انرلا ، ةلاسر  نم  وشحلا  تارذش  ت 
ُ

ّصق انر -  ءانبل  اندلا  مدختسُ  امدنع  ْيأ  ةلاسر -  ةغاص 
ثح  ) انرلا لصو  وأ  يجلا » لصولا  : » ةّلمعلا فصول  احلطصم  براشو  سرور  غاص  اقحال  . structure حبصتل  … tru … ct … ur … e



(. ةوشحلا تارذش  ةلازإ  لجأ  نم  ضعلا  اهضع  عم  جلا  ةصاخلا  انرلا  ةلاسر  ءازجأ  تلصُو » »
ءازجأ تانيجلا إ  لصفت  اندلا  نم  لوطلا  اذهب  تدادتما  ناويحلا  مونيج  عِّيض  اذامل  ةكم : تانيجلل  ةخِّسفتملا  ةبلا  ەذه  تد  ةادلا ،  

، تادحو تانيجلا إ  مسقت  قط  نع  حضتا : ْنأ  ثل  ام  ةخِّسفتملا  تانيجلل  خادلا  قطنملا  نل  ةلصتم ؟ ةلاسر  اهتاح   داعت  طقف ل  عطِقو ،
trueو cure تامل جاتنإل  اعم  لصوت  ْنأ  نكم   s…tru…c…t…ur…e ةملف .دحاو  نم ج  لئاسرلا  نم  ةشهدم  تافلوت  دلوت  ةلخلا  عيطتس 

مادختسا عيطتس  ( g … e … n … om … e  ) ةمل نمف  .دحاو  نم ج  رئاظن -  ّس  ةعّونتملا -  لئاسرلا  نم  ئاه 
ً

اددع  ت 
ُ

قلخ مث  نمو  اذكهو ،
ةدرفم تادحو  قيفوتو  طلخ  نامإلا  حبص  ةروطت : ةم  تادحو  نم  ةلشملا  تانيجلا  كلتمت  كلذك  . omو ، genomeو ، gene دلوتل لصولا 

احلطصم درفراه ، ةعماج  تانيجلا  ملاع  تلغ ،» او   » ركتبا (. c … om … e … t  ) تانيجلا نم  امامت  ةددج  عاونأ  ءانبل  ةفلتخم  تانيج  نم 
.introns تانونإ »  » مسا ةلخادلا  تاوشحلا  قلطأ ع  امنب  ، exons تانوسإ »  » مسا اهيلع  قلطأ  تادحولا ؛ كلتل  اددج 

دعاوق نم  فالآلا  تائم  لوط  ّدتمت  ةعساش ، ةلا  تانونإلا  نوكت  ام  ةداع  .ةدعاقلا  ل   ةلا ، تانيجلا  ًءانثسا   تانونإلا  تسل 
« يجلا اندلا   » نأ دقتعُ  يجلا .» ب  اندلا   » ّس اعالا ، اندلا  نم  ةلط  تادادتما  اضع  اهضع  نع  ةلوصفم  اهسفن  تانيجلاو  .اندلا 

انهيش إ  ةدوعلاو  .عم  قاس  ماظتنالا   تانيجلل  حمس  تاعاتت  كلتمت  تانيجلا -  لخاد  تاوشحلاو  تانيجلا  لصاوفلا ب  تانونإلاو - 
يلا مونيجلا  رّوصت  اننكم  اذكه ، .رخآ  نم ح إ  رهظت  مقرت  تامالع  عم  ةرثانتم  ةلط  تافوذح  اهنأ  قطانملا  كلت  فصو  اننكم  قباسلا ،

: اتلا
.……This……is………….the………(…)….s…truc…ture

;of…….your……gen…om…e
gen … om  ) تامللا لخاد  قألا  تافوذحلا  .يجلا  اندلا ب -  تادادتما  لّثمت  تامللا  ةلطلا ب  تافوذحلا  .تانيجلا  لّثمت  تامللا 

.تانيجلا مظنب  موقت  اندلا  نم  قطانم  ف  مقلا -  تامالع  ةطوقنملا -  تالصافلاو  ساوقألا  اّمأ  .تانونإ   ( … e
جت ملع  ل  .دودسم  قط  نم  اضأ  تانيجلا  ملع  تجرخأ  جلا  خاستسالاو  يجلا  عباتتلا  ددحتب  ةصاخلا  نقملا 

َ
ة تاجولونكتلا 

رحتل ةدحولا  ةقطلا  نل  .ةللا  ەذه  نع  ةمجانلا  تاثأتلا  ساق  مث  ةّدمع ، ةروص  ام  ماظن  ةلل  ع  هتردق  ع  ةمساح ، ةروص  دمتع ،
لشلا تايغتلا   ةعاتم  تنا  يجلا  لحتلا  ةءارقل  ةدحولا  ةقطلاو  اهتعبط -  ةئاوشع  ةلمع  و  تارفاطلا -  قلخ  تنا  تانيجلا 

كل حيت  ةلسو  نم  ام  نل  نويع ، وأ  ةحنجأ  ال  تااذ  جاتنإل  رلوم ، لعف  ام  ةنسلا ، ةعشألا  نم  لاوب  ةهافلا  تااذ  رطمت  ْنأ  كعسوب  .ةفظولاو 

جلا نا  ءاملعلا ، دحأ  بعت  بسح  .حانجلا  وأ  علا  َّغت ج  فك  باعسال  وأ  .ةحنجألا  وأ  نويعلا  محتت   لا  تانيجلا  يدمعلا  بعالتلا 
«. لانملا دع  انصح  »

نم تس  دع  ماع 1955 ، نسطاو .»  سمج   » مهنمو ةددجلا - » اجولويبلا   » ءانأل اصوصخ  ةطحم  ةّيجلا  ةناصحلا  كلت  تنا 
تنا جت 

ً. مسقلا  ةذتاسأ  أ  نم  ضع  طخس  راثأ  ْنأ  ثل  امو  درفراه ، ةعماج  اجولويبلا   مسق  إ  نسطاو  لقتنا  اندلا ، ةب  هفاشا 
، فصتلا ءاملعو  بطلا ، خــــراتلا  ءاملع  مدقلا -  سرحلا  سلج  فرطلا  دحأ  .هفصتنم   نم  اقولفم  افرعم  اعرف  نسطاو ، اهآر  ام  اجولويبلا ،
«، ددجلا  » اجولويبلا ءاملع  امأ  .ةحلا  تانئالل  ولويسفلاو  لا  فصولاو  تاناويحلا  فصتب  نولوغشملا  ةئبلا  ءاملعو  حــــلا ، ءاملعو 
نع ثّدحتت  ةددجلا  ةسردملا  تحار  امنب  .نياتلاو  عّنتلا  نع  ثّدحتت  ةمدقلا  ةسردملا  تنا  .تانيجلاو  تائجلا  نوسردف  ضقنلا ، ع 

.
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« ةكرملا تامغودلا  و« ةكشملا ، تالآلاو  ةّمومعلا ، تارفشلا 
خــــراتلا لدسُ  فوسلو  .ةحا  ةمدقلا  سوملا  يردزي  نسطاو  نا  كك ؛ هلاقو  قبس  ام  اذه  ةددج ،» سوم  جاتح إ  لج  ل  »
.هئاشإ هسفن   وه  مهاس  يويحو  تالضعلا  لوتفم  يوق  جت  ملع  نسطاو -  هتعن  ام  بك ، دح  إ  صولا »  » عفلا كلذ  بطلا - 

ارخاس عباوطلا - » ماج   » مسا ادقلا  اجولويبلا  ءاملع  نسطاو ع  قلطأ  .ةرادج  نع  ضرقنت  ْنأ  ثلت  نل  تاروصانيدلا  سردت  لا  تاروصانيدلاو 

.
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اهفصتو ةّحلا  عاونألا  عمج  مهلاغشا  نم 
اطاحإ لَّثم  ةّيجلا ، تارحتلل  ةققدلا  ةعبطلا  ةءارق  وأ  ةام ، ةيج  تالخدت  ءارجإ  نع  زجعلا  نأ  فاعالا  هلع  نا  نسطاو  ّح  نل 

كلذ .ءاملعلا ح  مامأ  ةعساش  ةجت  تاحاسم  ةتغ  تحتفنال  اهب ، بعالتلاو  تانيجلا  تاعاتت  ددحت  نامإلا  نا  ول  .ددجلا  اجولويبلا  ملعل 
ةئاوشع  تارفط  قيلخت  مهل -  ةحاتملا  ةدحولا  ةادألا  مادختسا  تانيجلا  نوقّدح   مهنامأ ، قلاع   اجولويبلا  ءاملع  ّلظ  فوس  حلا ،

ماج  » ادقلا اجولويبلا  ءاملع  نا  اذإف  .ةلثامم  ةناهب  همري  نأ  عيطتس  بطلا  خــــراتلا  مِلاع  نأ  نسطاو ، سفن  َّزح   امو  .ةطس  تانئا 
«. تارفط ودئاص   » ةجلا اجولويبلا  ءاملعف  عباوط ،»

فشُ نا  ح  ماع 1969 ، ركذت :  .ةيجلا  تارفشلل  كفمو  تانيجلا  بعالتم  تارفطلا إ  ودئاص  لوحت  اع 1970 و1980 ، ب 
الو يوسلا ، جلا  رّوحتملا  جلا  ةنراقمل  ةلآ  الو  ةرفطلا ، ةعبط  مهفل  ةطس  ةقط  نودج  ءاملعلا  نك  مل  ناسإلا ، تانيجلا   طترم  ضرم 

، اتك هسفن إ  جلا  لقن  نامإلا  حبصأ  ماع 1979 ، لولح  نل  .اهتفظو  ةساردل  فلتخم  نئا   ةنيجلا   ةرفطلا  جاتنإ  ةداعإل  احضاو  س 
ً

.يوسلا جلا  هتنراقمو  هعاتت ، ددحتو  هخاستساو ، دث ، ناويح  ةلخ  مونيج  هماحقو   وف ، لقانب  هقصل 



نم ٍّلل  ةكراشملا  لن  ةزئاج  تحنُم  ةيجلا ، تاجولونكتلا  اهورجأ ع  لا  ةدوهشملا  تانسحتلا  كلتب  افاعا  ماع 1980 ، مسد   
دحأ فصو  دح  تانيجلا ،»]  ] ةئاملا تاعالتلا  ةناسرت   » تحصأ نآلا ، .اندلا  تاو  راق  غب - » لوب  و« تلغ ،» لاو  و« رغناس ،» دف  »
قط نع  ىرجُ  ادّمعتم  ايج  ايغت  نَّمضتت  ةثارولا  ةسدنهلا  نإ  : » لوق اجولويبلا ، ملاع  راوادم ،» يب   » بتكو .عئاضلا  ةءولمم  يفحصلا ،

...اموي قّقحتي  فوس  ةّئدملا  ةحانلا  نم  نكمم  وه  ام  ّل  نأ  ىلا  اجولونكتلا  قئاقح  ىدحإ  تسلوأ  ...ةثارولا  تامولعملا  لقان  اندلا ، بعالتلا 
كلذ أ نا  ْنو  معن ، ممم ، يلا ؟ مونيجلا  روصقلا   هجوأ  ضعت  .رو  ّل  يردجلا ؟ ءاضقلا ع  .دأت  ّل  معن ، رمقلا ؟ طوبهلا ع   ؟

«. حيحصلا ەاجتالا  من   دأتلا ، انّنل ، دع ، لصن  مل  نحن  .لوطأ  اتقو  قرغتس  فوسو  ةعص 
***

 

، تاسوفلاو اتكلا ، ب  تانيجلا  لقن  لجأ  نم  صأ ،
ً

اهعاتت ، ددحتو  اهخاستساو ، تانيجلا ، بعالتلا  تاجولونكت  تعُخا  امّر 
.ةّهجملا اجولويبلا  ءاجرأ  عساو   قاطن  دّدرت ع  تاجولونكتلا  كلت  ىدص  َّنل  نهوكو ،) رو ، غب ، ةقط  ع   ) ةّيدثلا تاناويحلا  االخو 

«( تاخستسم  » ْيأ  ) اندلا نم  ةقاطتم  خس  جاتنإ  ةراشإلل إ  ساسألا  تغص  جلا  خاستسالا  وأ  يجلا  خاستسالا  لثم  تاحلطصملا  نأ  مغرو 
تانئالا نم  تانيجلا  جارختسا  اجولويبلا  ءاملعل  حمس  لا  تانقتلا  نم  ةلماتم  ةفئاطل  اراصتخا  حبصت  ْنأ  ثلت  نلف  تاسوفلا ، وأ  اتكلا   

نم نكمتت  نل  فاطملا ، ةاهن    ) ةّح تانئا  نئاجهلا   ەذه  و  ةيج ، نئاجه  جاتنو  راتخالا ، ببانأ  تانيجلا   ەذهب  بعالتلا  ةّحلا ،
ملعت كنكم  اجت ، تانيجلا  بعالتلا  ةّفك  ملعت  قط  نع  : » غب لاق  دقل  تانقتلا .) ەذه  ل  فلوتلا ب  قط  نع  إ 

ّ
تانيجلا  خاسنسا 

قاطنسا ال مِلاعلا  عيطتس  ةّيجلا ، تاعاتتلا  ددحتو  تانيجلا  بعالتلا  تاودأ  قيفوتلاو ب  طلخلا  قط  نعو  .اجت  ةّحلا  تانئالا  بعالتلا 
«. املا اهلخت   عاطتسملا  نك  مل  ةّجتلا  ةراسجلا  نم  رْدَق  هلمأ ، اجولويبلا  ملاع  امنو  طقف ، تانيجلا  ملع 

ةّنجألا  االخلا  فّرعتلا ع  نم   T االخلا نكمت  لا  ةلآلا  ملعلل : ةّساسألا  تاجحألا  ىدحإ  ّلح  لواح  ةعانم  مِلاع  انيدل  نأ  ضفنل 
دوجوم ع ٍّسجم  لضف  تاسوفلا  ةاصملا  االخلاو  ةزاغلا  االخلا  دوجو  رعشس   T االخلا نأ  افورعم  ّلظ  دوقع ، رادم  .اهلتقو ع  مسجلا 
ةدوجوملا ع تانتولا  لِقتسملا ع  فّرعتي  . T االخلا إ  

ّ
عَّنص  تورب ال  وه  ، T ةّلخلا لِقتسم  ّس  نا  يذلا  ُّسجملا ، . T ةّلخلا حطس 

.لا نئالل  ةّعافد  ةل  لمع  َّمث  نمو  ةّزاغلا ، ةّلخلا  لتقل  ةراشإ  ع  طاترالا  اذه  .اهب  طترو  ةّنجألا  االخلا  حطس 
اولصح ع لاخالا : دوهعملا  مهعلو  لالخ  نم  ةلشملا  نوراق  ةجولويبلا  ءاملا  ءاملع  ّلظ  ةلخلا T ؟ لِقتسم  ةعبط  ام   نل 

نوهدلاو ةشغألا  اورَّطق  مث  ةّدامر ، ةّلخ  ةوغر  ةّلخلا   تانّوكم  ةاذإل  تافظنملاو  نوباصلا  اومدختساو  ، T االخلا نم  ضاوحأ  ولت  ضاوحأ 
باذ  ْنأ  دع  لِقتسملا ، تولا  نل  .مثآلا  تولا  نع  اثح  رغصأف  رغصأ  ءازجأ  ةّداملا إ  ةفصت ، ةداعو  ةفصتب ، اوماق  اهدع  ادع ، اهوحازأو 

.اغوارم ّلظ  ّنهجلا ، ءاسحلا  اذه  طسو  ام  نام 
لخاد إ 

ّ
قلخُ  هنأ ال  وه   T ةلخلا لاقتسالا   تول  مملا  حململا  نأ  ةظحلل ، ضفنل ، د 

ً. اجهنم  كلس  دقف  تانيجلا ، خِستسم  اّمأ 
االخلاف ةّلا -  االخلا  ّل  دوجوم   لِقتسملا  صاخلا  جلا  نأ  َّد  .دلا ال  االخ  الو   ضاملا ، الو   ةصعلا ، االخلا  االخلا T ال  

ةنراقم مِلاعلا  عيطتس  لهف  . T االخلا الإ   عَّنصُ  ال  انرلا  نل  فاطملا -  ةاهن  ةقاطتم   تامونيج  كلتمت   T االخلاو دلا ، االخو  ةصعلا ،
ةجولويبلا ءاملا  ملاع  جهنم  سرهفلا ؟ نم  ةفظولا  ةحانلا  نم  ةلص  يذ  ج  خاستسا  مث  نمو  تفلتخم ، تيلخ  صاخلا  انرلا » سرهف  »

ع تانيجلا ، مِلاع  جهنم  اّمأ  .طلخلا  نم  ەطقت  َّمث  كرت ، عأ  نوك  ْنأ  لمتحُ  ثح  ثحلا  لالخ  نم  تولا  روثعلا ع  كلا : لوح  روحمتي 
ةارق ةلص  امهنب  ناتيلخ  اهئشت  لا  تانابلا » دعاوق   » تافالتخالا  نع  ثحلا  قط  نع  جلا  عا ع  تامولعملا : لوح  روحمتيف  سكعلا ،

.تامولعملا مِّخضف  تانيجلا  خِستسم  اّمأ  ءاشألا ؛ رِّطق  ةجولويبلا  ءاملا  مِلاع  .خاستسالا  اتك ع  جلا   فعاض  ّمث  ةددش ،
نا حف  .ةنكمم  تانراقملا  ەذه  لثم  لعج  مساح  فاشا  إ  تاسوفلا ، لاع  نِمت ،» درواه  و« رومتل » دفاد   » لصوت ماع 1970 ،  

مسا منإلا  اذه  اقلطأ ع  .انر  بلاق  نم  اند  ءانب  ارداق ع  ةّعاجترالا  تاسوفلا  دجوي   امنإ  افشا  ەتخم ، ّل   نالمع ، نمتو  رومتل 
ةدوع إ انرلا  نم  تامولعملا : قفدتل  داتعملا  ەاجتالا  سكع  هنأل  كع » ( - » reverse transcriptase كعلا » غئاصلا   » وأ « ) كعلا خسانلا  »
تانيجلا إ نم  طقف  لقتت  تامولعملا  نأ  « ) ةّكرملا امغودلا   » دعاوق ىدحإ  كهتي  ث 

َ
َّم نمو  جلا ، ەاجتا  فلخلا  جلا إ  ةلاسر  نم  وأ  اندلا ،

(. ادأ سكعلا  لقتت  الو  لئاسرلا ،
اجولويبلا مِلاع  رودقم  حبصأ  اذكه  .هل  لاقملا  جلا  ءانبل  بلاقك  ةلخلا  انر   ّل  مادختسا  نامإلا  حبصأ  كعلا ، خسانلا  مادختسا 

نم ةتكم  انيدل  حبصتس  . 
54

عضوملا بسح  ةفَّنصم  ةتكم  رارغ  ع  ةلخلا -  ةطشلا »   » تانيجلا ّل  نم  ةتكم »  » وأ سرهف »  » ءاشإ
قط نع  .ارج  ملهو  ساكنبلا ، لوسإلل   ةزرفملا  االخلل  ةّكشلا ، ةّصعلا   االخلل  ةتكم  ءارمحلا ، مدلا  االخل  ىرخأو   T االخلل تانيجلا 

ىدحإ اطاش   تدأ  لا  تانيجلا  داطصا  ةعانملا  ملاع  عيطتس  ثم - 
ً

ساكنب ، ةلخو   T ةلخ تيلخ -  نم  تصلختسملا  تتكملا  ةنراقم 
اضأ نكمو  .اتك  لخاد  ةرم  نويلم  هتفعاضم  نكم  جلا ، ددحت  روف  (. T ةلخلا لِقتسم  وأ  ثم ،

ً
لوسإلا ،  ) ىرخألا ةلماخ   تلظو  تيلخلا 

هف ةرفط  ثادحإ  نكم  كلذك  هف ؛ ةّمظنتلا  قطانملا  فّرعتلاو ع  هعِّنص ، يذلا  تولاو  ه  صاخلا  انرلا  عباتتو  هعاتت ، ددحتو  جلا  لزع 
.ةعانملا ملع  اخرات   ازاجنإ  ّدُع  ام  -  T ةلخلا لِقتسم  خاستسال  ةنقتلا  ەذه  تمدختسا  ماع 1984 ، .هتفظوو   هتيب  ةفرعمل  ةّلخ  هلاخدو  



نلو تجافملا .» رّجف  رعملا  لقحلا  اذه  أد  اجولويبلا و« ملع  رحت  اقحال ،  تانيجلا  ءاملع  دحأ  ركذس  ام  خاستسالا ، بّس  دقل 
ماسجألل ومنلا ، مظنتل  مدلل ، ةطلجملا  تانتولل  تانيج  نامزلا -  نم  دوقع  ِّرم  ءاملعلا ع  اهدراط  املاط  ةضماغو  ةمهمو ، ةغوارم ، تانيج  ثلت 

، بائتالاو يركسلا ، ءادو  ناطلا ، ةطروتم   تانيج  ىرخأ ، تانيج  خس  محتلل   تانيج  باصعألا ، ب  تالِسرملل  تانومرهلاو ، ةداضملا 
.اهل اعجرم  االخلا  نم  ةصلختسملا  ةّيجلا  تاتكملا »  » مادختسا خستسُو  ت 

ُ
َّص نأ  بلقلا -  ضارمأو 

وه ةجتلا  اجولويبلا  ملع  نا  اذو  .اجولويبلا  لوقح  نم  لقح  ّل  اهرثأ   يجلا  عباتتلا  ددحتو  يجلا  خاستسالا  اجولونكت  تكرت  دقل 
.ةقسوملا ةتونلاو  ةّسئرلا ، ةلآلاو  ةساسألا ، ةمتلاو  اسكروألاو ، وساملا ، وه  جلاف  نذإ  ةددجلا ،» سوملا  »



اشلا ءاملع ع 
 

، ناسإلا نوؤش  ٌّدم   ةَّمث 
َ

ظحلا باوبأ  هل  تحتفنا  هتورذ  ەالتعا   ْنإ 
ريداقملا هلع  تتك  حناو ، هتاف  ْنو 

سؤبلاو ةلاحضلا  تاعقنسم  روغ   ْنأ 
.وفطن رخازلا ، رحلا  اذه  حطس  ع  نحنو ،

«، سويلوي ق ، » بسكش مالو  - 
.ثلاثلا دهشملا  عبارلا ، لصفلا 

 

.لا ةكوحضأ   مهسفنأ  نم  اولعج  ْنأ  قحلا   لما  مهل  غلالا  ءاملعلا  نأ  نمؤأ  نإ 
دس ب - 

 

حطس قوف  مدق  لأ  عافترا  اثلا ع ع  نرقلا  نم  ةدنامرون  ةعلق  بصتت  ةلقص ،» رغلا ل« لحاسلا  نم  برقلا  رإ ،»  » ةدل  
بناجلا نم  زت  ةجحلا  اهتحنجأ  ضرألا ، ةحفصل  بط  ناشج  جاتن  اهنأ  دع  نم  ةعلقلا  ودت  .روخصلا  نم  ةَّفتلم  ةعومجم  عأ  ضرألا 

ف
ُ

ك .مدق  امور  دعم  عقوم  ضعلا ،  اهيمس  ام  سونيف » ةعلق   » وأ رإ ،»  » ةعلق تِشأ  .سم  لّوحت  نع  تأش  امنأ  فرجلل  يرخصلا 
.سونيفل اصّصخم  نا  هنأ  عئاشلا  نل  مدقلا ، رازملا  تخا  .اهتاجُو  اهجاربأو ، ةعلقلا ، ناردج  ءانبل  هعمجت  دعأو  رجح ، دع  ارجح  مدقألا ، بملا 

.هفاطُنب رحلا  سولا »  » هلإلا بَّصخ  نأ  دع  دََّلا ، نم  بط ، وحن غ  ع  نامورلا ، دنع  ةغرلاو  سجلاو ، بصخلا ، ةهلإ  سونيف ،»  » تدلُو
ثدحلل  رإ »  » إ رفاس  دروفناتس ، ةعماج  اند »  تامك   » لّوأ غب » لوب   » قيلخت نم  ةللق  رهشأ  دع  ماع 1972 ، فص   

ەاجتا تعاس  تّرمتسا  ةلحر  ةرجأ   ةراس  ّلقتساو  ءاسملا ، نم  رّخأتم  تقو  وملا »   » لصو إ .تاعامتجالا  دحأ  نمض  ةّملع  شاقن  ةقلح 
ةطقن تد  ثح  مالظلا ، لخاد  مهبم  وحن  ەدب ع  لجرلا  راشأ  ةدللا ، قطلا إ  هل  فصل  نباعلا  دحأ  لأس  امدنع  .اع  مالظلا  ّلح  .لحاسلا 

.ءاوهلا مدق   لأ  عافترا  ةقلاع ع  رونلا  نم 
اجولويبلا نوسرد  نويعماج  بالط  مهمظعم  اوروأ ، نم  ةاتفو  ااش  نامث  ةارق  نم  فلأتي  روهمجلا  نا  .اتلا  حاصلا  عامتجالا   أد 

، فلوملا اندلاو  ةّيجلا ، تامك » » لا لوح  هتاناب  اضراع  اهامسأ -  ام  ةدو ،» ةسلج   - » ةمسر غ  ةاحم  غب  لأ  .ةذتاسأ  مهنم  للقلاو 
.ةتكلا ةسوفلا -  نئاجهلا  جاتنو 

زيم » تناج   » هتمّدق يذلا  ضرعلا  .ەأجاف   راوحلا  ەاجتا  نل  اعقوتم -  نا  ام  ةلئسألا ، غب  اورطمأ  .سامحلا  ةاغ   بالطلا  نا 
قلطت نل  اهناقلخ  لا  ةيجلا  تامك » » لا نأ  نامض  زتم  وأ  غبل  فك  نامألا : وه  ألا  سجاهلا  نا  ماع 1971 ، رراه » غنس  دلوك  »
ةلئسأ غب  ركذتو  .قالخألاو  ةفاقثلاو ، ةساسلا ، إ  اع  ةشقانملا  تفطعنا  سكعلا ، ع  ةلقص ،»  » ناسإلا ؟ ب  ةّجولويب   وف 

نويعلا  نول  ةجمرب  وأ  ةّيجلا ؟ ضارمألا  جالع  انرودقم  حبصأ  ول  اذام  كولسلا ؟ ةقارمو  ناسإلا ، ةّيجلا   ةسدنهلا  سجاه   » نع اذام  بالطلا :
.»؟ ةناسإلا تاعمتجملاو  ناسإلا  كلذ   تتس ع 

ّ
ب راثآ  ّيأ  ةماقلا ...؟ لوطو  ءاذلاو ؟ لا ؟

ران خفن   غب  نأ  احضاو  اد  ةراقلا ؟ كلت  لق   نم  ثدح  ام  اهفِّرحت -  ةذفان  ىوق  يدأ  ةددجلا   تاجولونكتلا  طقس  أ 
ّ
نمض  نم 

دعي يذلا ال  عقوملا  كلذ  الاطإ -   اّمأ   .ةّلقتسملا  ةجولويبلا  رطاخملا  صوصخ  فواخم  راثأ  دق  يجلا  بعالتلا  قفأ  نا  امأ ، .ةمدق  

ةجولويبلا رطاخملا  ال  تانيجلا ، ملعل  ةّقالخألا  رطاخملا  حبش  نا  ةقاسلا -  ةزانلا  ةداإلا  تاركسعم  عقاوم  نع  لامألا  نم  تائم  عض  الإ 
.راوحلا قوف  موح  يذلا  وه  اهسفن ، تانيجلل 

يذلا لحاسلا  لطم ع  اوسلجو  سونيف ،»  » ةعلق سراتم  اوقلس  .شاقنلا  ةلصاومل  هئالمز  ضع  عمج  املأ  بلاط  ماق  ةسمألا ، كلت   
نم رخأتم  تقو  ةناث إ  ةسلج  نارهس   بالطلاو  غب  ّلظ  .لفسألا  ضموت  لا  ةنيدملا  ءاوضأو  مالظلا ، راتسأ  تحت  ادور  ادور  تخ  حار 

«. ةيجلا ةسدنهلا  قافآو  ةلمتحملا ، ەرطاخمو  ...ددج  ةاد ع   » نع ةعبطلا -  غو  ةّعبطلا  تارّوصتلا  نع  نوثّدحتو  ةبلا  نو  لللا ،
***

 

نأش ةداملا  فواخملل  يّدصتلل  انروفلا  غص   رمتؤم  مظنت  غب  ررق  رإ ،»  » هتلحر إ نم  رهشأ  ةعض  دع  ماع 1973 ، رياني   
طحملا ةفاح  دّدمتم ع  ٍنام  عمجم  وهو  رامولسأ ،»  » فورغ » كفسا  تارمتؤم  زكرم   » عامتجالا  دقع  .تانيجلا  بعالتلا  تاجولونكت 

، تانيج ءاملعو  تاسوف ، ءاملع  براشملا -  ّش  نم  ءاملع  دفاوت  .دروفناتس  ةعماج  نم  م 
ً

نامث  وحن  دع  ع  يتنوم ،» جيلخ   » نم برقلا 
تاصوتب إ 

ّ
جخ  مل  هّنل  ئاه ،

ً
امامتها  اقحال ، غب  هلع  قلطس  ام  رامولسأ 1 ،»  » عامتجا دلو  .مثارج  ءاملعو  ةجولويب ، ءامك  ءاملعو 

.ةّلا تاسوفلا  نم  ەغو   SV40 مادختسا لوح  ةماح  تاشقانم  ترادو  .ولويبلا  نامألا  ااضق  عامتجالا ع  نم  بك  رطش  زكر  .ةدودحم 

طقسأ الاط  ناماد ،» نارام  ، » غب ةدعاسم  ركذتتو  انهاوفأ .» ةئاملا  داوملاو  تاسوفلا  ُّصُمن  لازن  اّنك ال  تقولا ، كلذ   : » غب خأ 



ءاجرأ ةعملا   ضفانملا  دمخت   ةلعتشم  فصن  رئاجس  ىرت  نأ  ةسانملا ، فولأم ، ارمأ غ  نك  مل   ) هتراجس ةمق  لئاسلا ع  نم  تارطق  اضَرَع 
.دامر كفتت إ  سوفلا  ةرطق  امنب  ةراجسلا ، خدت  لصاوو  هفتك  ّزه  نأ  بلاطلا  تا  تخملا .)

، عامتجالا ةجن  : » غب فصو  دح  .بلسلا  تنا  هتاصالخ  مهأ  نل  ولويبلا ،» ثحلا  رطاخم  ، » امهم ااتك  رامولسأ »  » رمتؤم جتنأ 
امدنع ماع 1973 ، فص  أو   أ  تانيجلا  خاستسا  ةقلعتملا  فواخملا  تَرعتسا  للقلا .» لقأ  إ 

ّ
فرعن  اننوك ال  انفاعا  تنا  ةحا ،

نم تاسامتلالا  نم  س 
ً

ّلتي  غب  نا  ءانثألا ، ەذه  دروفناتس ،  .رخآ   رمتؤم  ةّتكلا   ةيجلا  نئاجهلا  امهــراجت ع  نهوكو  رب  ضرع 
يلا ءاَْقلا )  ) سِهلا سوف  تانيج  لاخدإ  وغاش  نم  ثحا  حقاو  .يجلا  فلوتلا  فشاوك  هنم  نوبلط  ملاعلا  ءاجرأ  فلتخم  ثحا  

تانيج ةِّمس  ىدم  ةسارد  دعاسس   كلذ  نأ  امعز  كاَّتف ، ماس  ج  ةلَّمحم  ة  ةعم  اتك  قيلخت  ث 
َ

َّم نمو  ةتك ، االخ  ضارمإلا   ددش 
لقتت ب تانيجلا  تناو  .اتكلا  عاونأ  يتور ب  وحن  ت ع 

ُ
لدا ةّيحلا  تاداضملل  ةمواقملا  تانيجلا  تنا  بدأ .) غب  ضفر   ) .سهلا سوف 

ةموقلا ةمداألا   » تظحال ذو  .لامرلا  ع  موسرم  عيفر  طخ  قوف  وطخت  امنأو  ةنس  نويلم  ەرمع  يرّوطت  عدص  قوف  ةزفاق  سانجألاو ، عاونألا 
.يجلا فلوتلا  لوح  ةسارد  ةقلح  ةداقل  غب  تعدتسا  كوكشلا ، نم  ةداملا  ةماودلا  مولعلل »

، اجولونكتلل سسوشاسام  دهعم  ردنز - »  نوترون  و« رومتل ،» دفاد  و« نسطاوو ، غب ، مهنب  نم  ءاملع ، ةنامث  ةقلحلا -  ءاضعأ  تلا 
خاستسالا ةرطسلل ع  ةنكمملا  تالآلا  سرادتم  لمعلا ، اوقلطنا إ  نأ  اوثبل  امو  ماع 1973 . لبأ  رهش  نم  درا  لصأ ر  نطسوب ،»   »

اذه نل ح  .ضارمإلا  ةرداق ع  مث غ  نمو  ةقَّوعم - » نوكتس  ةنمآ ،›  › اتكو تادمزالو ، تاسوف ،  » رطت رومتل  حقا  .همظنتو  يجلا 
تسل فاطملا ، ةاهن  اتكلاو ،  تاسوفلا  ماودلا ؟ ةقَّوعم ع  س  ةقَّوعملا »  » تاسوفلا نأ  نمض  نمف  .انومضم  نك  مل  يمأتلا  ءارجإلا 

ددج نم  ةاحلا  اهيف  بدت  دق  مويلا ، ت 
ُ

زَّجع لا  اتكلاو  ةحو -  ةرّوطتمو ، ةّرحتم ، افادهأ  لظت  تاتخملا ، لخاد  .ةبلسو ح  ةلماخ  اماسجأ 
.ةاَّتف حبصتو  ادغ ،

لوقنس ةعاجشلا ، نم  ق 
َ

رْد دأ  انيدل  نا  اذإ  بط ، : » اقت ةعجر  تد  ةطخ  ردنز  حقا  امدنع  تاعاس  ةّدعل  لصاوت  دق  شاقنلا  نا 
بلط نأ  ةقامحلا  رهاظتلا  نم  اعون  نا  لاح -  يأ  اجذومن  نك ح  مل  .ةلواطلا  لوح  روضحلا  لملمت  كو .» براجتلا  كلت  اورج  الأ  سانلل 

، اجعزم ح 
ً

نا  : » غب ركذتي  .طاشلا  قيلعتب  قؤم 
ّ

ات ارمأ  نوك  نأل  حلص  لقألا  هنل ع  ةملعلا -  مهيعاسم  اوفقوي  ْنأ  نخآ  ءاملع  نم  ٌءاملع 
باطخلا ب نزاو  .فلوملا  اندلا  ةقلعتملا  ثاحألا  عاونأ  ضع  طاش » قيلعت   » هف نوسمتل  امسر ، ااطخ  قفلا  غاص  حجني .» دق  هنأ  انركف  اننل 

ةرَّوصتم ةجت  ل  نكت  مل  : » ئاق
ً

غب  قلع  .نامألا  ااضقل  يدصتلا  براجتلا ح  ضع  قيلعت  حقاو  اهعفانمو ، جلا  فلوت  تاجولونكت  رطاخم 
هجو ع  فلوملا  اندلا  ةقلعتم  تاءارجإ  ةثالث  ع  ةدَّدشم  دويق  ضرف  بولطملا  نا  رخآلا .» ضعلا  نم  اثك  رطخأ  نا  اهضع  نل  .ةطخ 

يإ  › ةناط  تانيج  ت 
ُ

لخد الو  يالوك ،› يإ   › قاقعلل  ةمواقم  تانيج  ت 
ُ

لخد ال  يالوك ،› يإ   › ةماس  تانيج  ت 
ُ

لخد ال  : » صوصخلا
نم تقولا  ضع  بسل  ءاملعلا  مامأ  ةصرفلا  حاتس  ذفنتلا ، ّح  طاشلا  قيلعت  لوخد  عم  هنأ  ەؤالمزو  غب  ركفو  .غب  ةحصن  تنا  كلت  يالوك ،»›

.ءاملعلا نم  ةعومجم أ  ااضقلا ب  هف  ت 
ُ

قان
َ

ش ماع 1975 ، رخآ   عامتجا  دقع  حُقا  .مهلامعأ  ةتملا ع  راثآلا  ربدتلا   لجأ 
ەانالا  راثأ  ْنأ  ثل  امو  مولعلل .» ةموقلا  ةمداألا  ةطضم  و« سياس ،» و« ين ،»  » تالجم غب »  باطخ   »

ُ
ماع 1974 ،  

و .يجلا  خاستسالاو  فلوملا  اندلل  ةلمتحملا » رطاخملاو  ةلمتحملا  عفانملا  يّدصتلا ل« لجأ  نم  ةنجل  تلُش  اناطب ، .ملاعلا   ءاجرأ  ّش 

بلط ةعجارم  يجلا ) مظنتلا  داور  دحأ  « ) بواج اوسارف   » نم بلُط  ءاتشلا ، كلذ  دنوم .»  ول   » باطخلا  لاعفألا ع  دودر   
ُ

ت اسرف ،
ةدّحوم ةموق  ةؤر  ت 

ُ
غاص امثر  تالطلا  ەذه  لثم  ةلودج  بواج  وأ  غب ، اس ع خ  .سوف  ي   تالضع  لاخدإ ج  حقت  ةحنم 

ضرف نا  .لثامم  صرح  ّوت  ةرو  تانيجلا ع  ءاملع  نم  ددعلا  دّدش  ماع 1974 ، اناملأ  دقع   عامتجا  .فلوملا و  اندلا  اجولونكت  لوح 
.تاصوتلا لشتو  رطاخملا ، ت 

ُ
ففخ نأ  هنم إ  صانم  ارمأ ال  فلوملا  اندلا  ثاحأ  ةقلعتملا  براجتلا  ةددش ع  دويق 

رب حَّقل  دروفناتس ، .نانسأ   ِخ 
َّ

ت نم  تلُج  اهنأو  ةروطتلاو  ةجولويبلا  زجاوحلا  ةحسكم  اهقط ، ثاحألا   تضم  ءانثألا ، ەذه   
نم يأ ج  لقن  نكم  أدملا ، ثح  نم  .قاقعلل  ةمواقم  يالوك » يإ   » اوقلخ مث  نمو  ىرخأ ، اتك إ  نم  لسبلل  امواقم  انيج  امهبالطو  نهوكو 

فئاظولا وأ  اذغلا  لثمتلا  فئاظو  دّدحت  تانيج  ن 
ُ

لخد ْنأ  ...المع  ارمأ  نوك  دق  : » ةراسج مامألا  نهوكو إ  رب  مّدقت  .رخآ  نئا  نئا إ  يأ 
Species are « )“ عادخ الإ  عاونألا  ام  : » احزامم رب  نلعأو  تاناويحلاو .» تاتانلا  لثم  ىرخأ ، ةيح  لئاصف  إ  صأ 

ً
ةمتنملا  ةّقلختلا 

.(”Specious
اروطت ازجاح  ملعلا  زواجت  اذكه ، .ةتك  ةلخ  عدفض   لخدأ ج  هنأ  دروفناتس  نهوك   عم  لمع  ثحا  نلعأ  ماع 1974 ، ماأ  لوأ   

«. رصتلل ةعضو  الإ  سل  كتعبط  نوكت ع  ْنأ  «: » دلاو راسوأ   » بعت بسحو  اجولويبلا ، .رخآ   ادح  ََع  رخآ ،
***

 

ةثالثو رومتلو  غب  همظنت  فأو ع  ملعلا ، خــــرات  ةارغ   تاعامتجالا  دحأ أ  رامولسأ 2 - »  » عامتجا دقُع  ماع 1975 ، رياف   
وحن مج ع 

ً
امسوم  نا  .لقتسملا  لشو  فلوتلاو ، تانيجلا ، ةشقانمل  فصاعلا  اشلا  ناثك  تانيجلا إ  ءاملع  داع  ادّدجم ، .نورخآ  ءاملع 

نم لطاسأ  رنصلاو  اكسلا  راجشأ  تلعتشاو  ةدنلا ، جورملل  ةّنسلا  اهتراز  لحاسلا   لوط  رجاهت ع  ةّلملا  تاشارفلا  تنا  .يرعاش 



.دوسألاو اقتلاو ، رمحألا ،
، ماحملا نم  اددع  اعد  دق  رومتلو  غب  نا  ءاهد ، .طقف  اجولويب  ءاملع  اونوك  مل  مهّنل  رياف -  نولا  24  راّوزلا  لصو 

ةعومجمل ّدتمت  ل  ءاملعلا ، ءارآلا ع  تقت  أ 
ّ
ادارأ  دقف  شاقنلل ، حطس  يجلا  بعالتلا  لقتسم  نا  اذإ  .رمتؤملا  روضحل  باتلاو  يفحصلاو ،

عسوب نا  لامرلا ، وأ  ةفصرألا  ع  ەتلا  ءانثأ  ةّناج ؛ تاثداحم  رمتؤملا  زكرم  لوح  باشخألا  ةفوصرملا  تارمملا  تحمس  .نكفملا  نم  أ 
ةجح ناردج  ةطاحم  ةعاق  و  ةكرملا -  ةعاقلا  تنا  سكعلا ، .يجلا ع  بعالتلاو  خاستسالاو ، فلوتلا ، لوح  تاظحالملا  لدات  ءاملعلا 

.يجلا خاستسالا  لوح  تاشاقنلا  حأ  علدنت  نأ  ثلت  نل  ثح  رمتؤملا ، ةرؤب  روبقلا -   ةئك  ةنروفلا  ءاوضأ  لعتش  ةئاردتالا ، هش 
ةفلتخم قئارط  نع  مهثح  ءانثأ  ةجولويبلا ، ءاملا  ءاملع  نا  .ةلشملل  ةضعلا  طوطخلا  ضرعو  تانابلا  صَّخلف  وأ ،

ً
غب  ثّدحت 

دح اجولونكتلا ، تنا  .ةفلتخم  تانئا  نم  ةدراولا  ةيجلا  تامولعملا  قيفوتو  طلخل  اس  ةلهس  ةنقت  ارّخؤم  اوفشا  دق  ائامك ، اندلا  لدعتل 
 - جهلا اندلا  نم  تائجلا  ەذه  .تخملا  ةيج   تامك »  » جاتنإ يواهلا  اجولويبلا  ملاعل  حيت  اهنإ  ح  فخس ،» وحن  ةلهس ع  ، » غب بعت 

االخ اهلقن إ  نكم  تائجلا  ەذه  ضع  .ةقاطتملا  خسلا  يالم  جاتنإل  اتك  اهخاستسا )  يأ   ) اهادم عيسوتو  اه  نكم  فلوملا -  اندلا 
ەذهل قؤم 

ّ
ت طاش  قيلعت  حقا  دق  قباس  يدهمت  عامتجا  نا  اجولونكتلا ، كلت  ةنمالا   ةددشلا  رطاخملاو  تانامإلل  ااردإ  .ةيدث  تاناويح 

هقاس اثلا  عامتجالا  اذه  زواجتي  فوس  فاطملا ، ةاهن  .ةلاتلا   تاوطخلا  لوادتلا   لجأ  نم  دقعني  اثلا » رامولسأ  عامتجا   » وه اهو  .براجتلا 

.طقف رامولسأ »  » وأ رامولسأ - » رمتؤم   » ةطاسب هلع  قلطُس  كلذلو  قاطنلاو ، ثأتلا  ثح  نم 
ءاملعلا ع براجت  ديقت  ّحص  له  ةّساسألا : ةّضقلا  وه  اتاذ  ضورفملا  طاشلا  قيلعت  نا  .لوألا  حاصلا  ذنم  بارطضالاو  رتوتلا  داس 

قيلختل امهتطخ  ع  و  رومتل  ددشو  .ىأترا  اذكه  ملعلا ، ءاملعلا   د  اوقِلطأ  ةلما : ةح  دارأ  .كلذل  اضراعم  نسطاو  نا  فلوملا ؟ اندلا 
.مّدقتلا ةكرح  ّلش  دق  طاشلا  قيلعتو  اوأر ، اذكه  ةلئاه ، ةّملعلا  صرفلا  تنا  .ءارآلا  ددش   ماسقنا  داس  .نامألا  نامضل  ةقَّوعم »  » ةيج تالماح 

، ةنيعم ةطقن  دنع  دمزاللا .» ةعومجم  ضرَع  متكته  دقل  : » ةنجللا تا 
ّ

مه .ةحورطملا  دويقلا  ةّدح  نم  هطخس  ةّهجملا  اجولويبلا  ءاملع  دحأ  ىدأ 
ْنأ تسوب » نطنشاو   » ةدج حص  نم  بلط ب  .فلوملا  اندلا  رطاخم  ةعبط  حضاولا  هفاعا  نالعإ  نع  هعانتمال  نسطاو  ةاضاقم  غب  دّده 

ّقحلا لما  مهل  غلالا  ءاملعلا  نأ  نمؤأ  نإ  : » لاق .يجلا  خاستسالا  رطاخم  لوح  ةّساسحلا  ةددش  تاسلجلا  ىدحإ  ءانثأ  لجسلا  زاهج  ط 
«. ةشافلا تا ب«

ُّ
مه ام  ناع  هّنل  لا .» ةكوحضأ   مهسفنأ  نم  اولعج  نأ   

نورود ةجولويبلا -  ءاملا  ةملاع  رغنس ،» سام  و« نلور ،» دراشر  و« و ، رومتلو ، غب ، ةسمخلا -  ةمظنملا  ةنجللا  ءاضعأ  َّلظ 

اشلا إ  جخو  رجضلا  هاصأ  ضعلا  قوت 
ّ

.ف ال  تاشاقنلا  تّرمتسا  : » يفحصلا دحأ  بتك  .ةداملا  ةرارحلا  ةجرد  نوسق  قلق ، ةعاقلا   
.عن ّيأ  نم  ةصالخ  نود  رمتؤملا  تي  نأ  نم  اقلق  اساع ، هتفرغ ، غــــب   سلج  اناوراملا .» خدتل 

ةشقانم ةسمخلا   نوماحملا  نذأتسا  .ةصنملا  نوماحملا  تعا  نأ  سر إ  لش  غيص  دق  ء  ّيأ  نك  مل  رمتؤملل ، ةخألا  ةسمألا  ّح 

َّمث ةفلوم ، ةموثرج  نم  ىودع  تاتخملا  دحأ  نم  دحاو  صخش  بصأ  اذإ  ةلمتحملا : راطخألل  ائك  ارّوصت  اوعضوو  خاستسالل ، ةنوناقلا  تاعتلا 
ةلءاسملل اهلمأ  ةسّسؤملاو  تخملاو ، تخملا ، سئر  ضَّرعتي  فوسف  اوعفد ، اذكه  ضرملا ، رهاظم  نم  رهظم  دأ  ىودعلا   ەذه  تّس 

د اهتااوب ع  دصوتو  اهباوبأ ، مامأ  ءاطش  طاري  فوسو  ةدودحم ، تافل غ  قلغت  فوس  تاتخمو  دَّمجت ، فوس  اهلمأ  تاعماج  .ةّنوناقلا 

باوبأ ت 
ُ

حتف فوس  ةّحصلل ؛» ةموقلا  دهاعملا   » تاراسفتسالا ع نم  لس  رمهني  فوس  .ءاضفلا  داور  ءازأ  ةرطخلا   داوملا  عم  لماعتلا  قف 
ثوحلا نم  عسوأ  عاطق  امنو ع  فلوملا ، اندلا  طقف ع  سل  ةفّسعتم -  دعاوق  ضرف  ةلاردفلا  ةموكحلا  بجتس  فوسو  .اهعسو  محجلا ع 

.مهسفنأ اهضرفل ع  نيِّدعتسم  ءاملعلا  نوك  دق  لا  دعاوقلا  نم  ثك  ادّدش  ادويق أ  ةجنلا  نوكت  فوس  .ةّجولويبلا 

عامتجالا لّوحتلا   ةطقن  اثلا ،» رامولسأ  رمتؤم   » نم خألا  مويلا  تاسا إ  وحن  لِّجأ ع  يذلا  نوماحملا ، همّدق  يذلا  ضرعلا  نا 
نلورو و ، رغنسو ، غو ، رومتل ، ّلظ  ةسمألا ، كلت  .ةّمسر و  تاصوت  نود  نم  تي  ْنأ  نكم  - -  ال  بج عامتجالا ال  نأ  غب  كردأ  .ەأ 

ةطخ نومسرو  ةروبس ، ع  نوُّطخو  نوترك ، بلع  نم  ةع  ةنص  تاجو  نولواني  مهب ، صاخلا  اشلا  خك  رخأتم   تقو  إ  نارهس 
و ةتالا ، ةلآلا  حو  ةوهقلا  حئاور  مهنم  حفت  ءاشمع ، نويعو  ءاثعش  روعش  اشلا ، تب  نم  اوجرخ  احاص ، فصنلاو  ةسماخلا  .لقتسملل  

لا ةددجلا ، تانقتلا   » .يجلا خاستسالا  عم  ىًده  ءاملعلا ع غ  هجلو  اجولويبلا  نم  بغ  زاوم  ملاع  فاعالا  ةقثولا  تأد  .ةقثو  مهيدأ 
كلذ وهجم 

ً... ثلا  لازي  ثح ال  اجولويبلا  ملع  تاحاس  نم  ةحاس  انعضت   فالتخالا ، ةددش  تانئا  نم  ةّيجلا  تامولعملا  فلوتب  حمس 
«. ثاحألا ەذه  ءارجإ  ءانثأ  صرحلا  نم  تعم  ق 

َ
رْد ةسرامم  ةمحلا  نم  نوكس  هنأ  جاتنسا  انعفد إ  يذلا  وه  لهجلا 

ةرَّوحملا تانئالا  فلتخمل  ةلمتحملا  ةجولويبلا  راطخألا  فصتل  تاتسم  ةعرأ  نم  ةّطخ  ةقثولا  تحقا  راطخألا ، لوه  نم  ففختلل 
نم ىوتسم  عأ  بلطتي  لاثملا ، لس  ع  ي ، سوف  ناطلل   بّسم  لاخدإ ج   ) ىوتسم ّلل  ةسانم  ءاوتحا  قِفارم  ةصوتلا  عم  ايج ،

لقاون قيلخت  ةقثولا  تحقا  رومتل و ، راإ  ءانو ع  ءاوتحالا .) نم  دألا  دحلا  بلطتي  ةتك  ةلخ  عدفض   عضو ج  امنب  ءاوتحالا ،
فلوتلا تاءارجإل  ةرمتسملا  ةعجارملا  ع  ةقثولا  تثح  اخأو ، .تاتخملا  ءاوتحالا   نم  دملا  لجأ  نم  تانيجلا  لمحل  ةقَّوعم  تانئاو 

.بقلا لقتسملا  اهددش   وأ  دويقلا  ففخت  ةنامإ  عم  ءاوتحالاو ،
هنأ ةأجافملا  نل  .حاقالا  ضفر  نم  سّجوتم  ةسمخلا  ةنجللا  ءاضعأ  نا  خألا ، حاصلا  نم  فصنلاو  ةنماثلا  ادّدجم   عامتجالا  أد  امدنع 



.اقت عامجإلا  ق 
ُ

لِ
***

 

خــــرات ةهيش   تاظحل  نع  ثحلا  قط  نع  عامتجالا  قاطن  باعسا  مولعلا  رؤم  نم  ددعلا  لواح  رامولسأ ،» رمتؤم   » باقعأ  
« نياتشيأ تلأ   » هتك يذلا  تحفص  نم  نَّوكملا  باطخلا  امر ،  ةهباشم ، ةقثوب  قلعتي  برقألا  ظنلا  نا  ثم 

ً. هل  اودج  مل  مهّنل  .ملعلا 

: لوق نياتشيأ  بتك  .عيصتلا  دق  يوق  رح  حالسل  ةعزفملا  تانامإلا  نم  تلفزور »  » سئرلا ريذحتل  ماع 1939  سطسغأ  درالس »  ويل  و«
اضأ إ دوقت  فوس  ةددجلا  ةرهاظلا  ەذه  «. » ةقاطلا نم  ةلئاه  تاّم  دلوت  هلالخ  نم  نكم  ، » فشُا دق  ةقاطلل » امهمو  اددج  اردصم  نإ  »
رجفنتو  ةنيفس  ت ع 

ُ
لَّمح ح  عنلا ، اذه  نم  ةدحاولا  ةلنقلاو  .ددج  عن  نم  ةّوقلا  ةغلا  لانق  عيصت  رَّوصتملا  نمف  اذكهو ، لانق ، عيصت 

دع هنومضم  قيقحتلل   ةّملع  ةّضوفم  تلفزور  َّع  ذإ  ةروف ، ةاجتسا  درالس  نياتشيأ -  باطخ  دلو  دقو  هلمأ .» ءانيملا  مدت  اهنكم  ءانيم ،
لّوحتت فوس  ماع 1942 ، و  موينارويلل .» ةّراشسالا  ةنجللا   » تلفزور إ ةّضوفم  لّوحتس  رهشأ ، ةعض  نوضغ  .حلُملا و  هعاط  رعشسا  ْنأ 

.ةرذلا ةلنقلا  عنص  جَّتس  ةاهنلا  و  نتاهنام ،» عوم   » اددجم إ
مهلمع ديقتو  مظنت  إ  نوعسو  مهب ، ةصاخ  اجولونكت  رطاخم  نم  مهسفنأ  نورذح  ءاملعلا  نا  انه ، افلتخم : نا  رامولسأ »  » نل

، ملعلا ّمتهي  ال  : » ماع 1962 ةّموقلا ،» مولعلا  ةسّسؤم   » سئر نامرتوو ،» نالآ   » بتك امو  .اذلا  مظنتلا  ءاملعلا إ  ام س  اردان  اخرات ، .هسفن 

«. ةققحلا فاشا  الإ  متهم  اوسل  هتعشف  ...تافاشالا  هلإ  دوقت  دق  ام  اصلا ، هلش   
ةققحلا نإ  .كو  ةققحلا » فاشا   » ع كلا  ةفل  لّمحت  ع  نرداق  اودوع  مل  فلوملا ، اندلا  روهظ  ءاملعلا ، نأ  ىأترا  غب  نل 

ريدقت لجأ  نم  ةّساسلا  ىوقلا  قوثولا  نكم  الو  يداع ، اصرح غ  بلطتت  ةداعلا  تاجولونكتلاو غ  .ةققد  تاريدقت  بلطتتو  ةجعزمو ، ةدّقعم 
لماعتلا ةمحلا   نم  ابك  ق 

َ
ارْد ددصلا ، اذه  ةساسلا ،  ىوقلا  ت 

ُ
ِد مل  ام   ) عفانم نم  ه  دع  ام  وأ  رطاخم  نم  يجلا  خاستسالا  فنتك  دق  ام 

ماع ع نم  لقأ  لق  ماع 1973 ، رإ .)»   » شاقنلا  ةقلح  ءانثأ  غب  ُبالطلا  ركذ  نأ  قبس  ام  املا -  ةيجلا   تاجولونكتلا  عم 
عمتجملا ءاجرأ  قلقلا   نم  ةجوم  راثأ  ام  اجولونكتلاو ،» مولعلا  بتكم   » ءاغلب مهنم  مقتناف  يملعلا ، هراشسم  نم  نوسكن  رجض  رامولسأ ،» »

.ةظحل يأ  ءاملعلا   لالقتسا  ةّفسعت ع  ادويق  ضرف  دق  ەروصع ، زأ  ّح   ملعلا  كشملاو   يوطلسلا ، عفدنملا ، سئرلا ، اذه  .لعلا 

اوأجافف عقوتم ، مظنمل غ  اهاّإ  كرات  يجلا ، خاستسالا  مظنت  ةّمهم  نع  ختلا  ءاملعلا  نامب  كحملا : يروحم ع  راتخا  ةَّمث  نا 
كوكشلا رطاخم  اجولويبلا  ءاملع  هجاوي  فك  نل  .مهقتاع  ع  ملعلا  مظنت  ةّمهم  اولمح  نأ  مهنامب  وأ  مهلمع -  ع  ةفسعت  دويق  ضرف 
تارارقلا ذاختاو  رطاخملا ، ميقتو  هالا ، ةلغو  تانابلا ، عمج  مهغ : نم  لضفأ  اهنوفرع  قرط  مادختسا  قط  نع  فلوملا ؟ اندلل  ةحاصملا 

نيذلا ءالؤه  مهسفنأ .» مح  ءاملعلا ع  ةردق  راهظإ  وه  رامولسأ ›  › مهألا  سردلا  نا  : » غــــب لاق  .فقوت  ال  رجاشلاو  كشلا -  ةأطو  تحت 
.مهسفنأ ديقت  ملعت  مهيلع  نوكس  دويق » ال  ثاحألا  ءارجإ   » اوداتعا

، دمع نع  انيفد ، درالس  نياتشيأ -  باطخ  ّلظ  دقل  .روهمجلاو  ءاملعلا  لصاوتلا ب  ةعبط  قلعتي  نا  رامولسأ » اثلا ل« مملا  حململا 
بعت دحو  .ةّهامج  تادتنملا  يجلا  أ  خاستسالا  فنتكت  لا  فواخملا  نالعإ  دقف س إ  سكعلا ، ع  رامولسأ ،»  » اّمأ نامتلا ؛  

ةح مهل  تنا  .مالعإلا  لئاسو  نم  اوؤاج  كراشملا  نم  ةئملا  ةع  نم  نأ أ  ةققحل  ةجن  ەرانإ  نكم  رْدَق ال  روهمجلا  ةقث  تدادزا  : » غب
، تانحاشمو تالوادم ، نم  ىرج  ام  عئار  وحن  ع  نواحلا  نولسارملا  لّجس  دقو  ...اهدقنو  اهيلع ، قيلعتلاو  تاصوتلاو ، تاشاقنلا  فصو 

«. عامجإ لُّصوتلا إ  لق  ةددم ، ءارآو  ةعذال ، تاماهتاو 
ةضافتسا يجلا  خاستسالا  ةّصاخلا  ةجولويبلا  رطاخملا  تشقون  .هاغل  ح  اددحت  قيلعتلا -  ّقحتس  رامولسأ »  » نم خأ  حملم 

ول اذام  ةلا ؟ االخلا  لخاد  بعالتلل  ناسإلا  تانيج  ت 
َ

ضُّرع لاح  ثدحس  اذام  .ةلشملل  ةقالخألا  داعألل  ركِذ  ّيأ  العف  ِتأ  مل  عامتجالا ،  
.انه ددجتي  مل  ةلقص  غب   ەأد  يذلا  راوحلا  انتامونيج ؟ امرو   اهسفن ، انتانيج  ىرخأ   ةدام  ةاتك »  » انأد

نورخآ دقتنا  دقل  فواخملا ...؟ قاطن  ددحت  هف  نوكراشملاو  رامولسأ  رمتؤم  ومظنم  دَّمعت  له  : » ةرغثلا كلت  لَّمأتي   غب  ع  اقحال ،
ع اجولونكتلا  قيبطت  نم  أشت  دق  لا  ةقالخألا  تالضعملا  وأ  فلوملا  اندلا  اجولونكتل  ةلمتحملا  مادختسالا  ةءاسإ  هجاوي  مل  هنأل  رمتؤملا 

ةدنجأ ع  بج  تنا  اراصتخا ، ...لقتسملا  ةدع   لازت  ال  تنا  تانامإلا  كلت  نأ  ن  ْنأ  بج  ال  .يجلا  جالعلاو  ...يجلا  صحفلا 
«. ميقتلل ةلاقو  ةَّحلم  حبصت  ىرخألا ح  ااضقلا  لّجؤت  ْنأ  انلق  دقل  ةجولويبلا .]  ] رطاخملا ميقت  زكرت ع  ْنأ  ماأ  ةثالث  َّرمتسا  يذلا  عامتجالا 

.اقحال هلإ  عجس  عضوم  وهو  .ادأ  هلإ  قّرطتي  مل  هسفن  عامتجالا  نل  بناجلا ، اذهل  ةشقانملا  راقتفا  كراشملا  نم  ددعلا  ظحال  دقو 
***

 

، تقولا كلذ  غب   تخم  الاط   تنك  .دروفناتس  ةعماج  نم  ثحالا  نم  ةعومجمو  غب  عم  رامولسأ »  » ُترفاس إ ماع 1993 ، عير   
جراخلا هجتم إ  ّمث  زورك » اتناس   » دنع لحاسلا  قناعم  تانحاشلاو ، تاراسلا  نم  ةلفاق  دروفناتس   انرداغ  .مسقلل  يونسلا  فكتعملا  اّنكو  

اهدوق ةرجأتسم  ةنحاش  ُتنك   ق 
ُ

.امد ةداقلا  غو   غنروك  ّرمتسا  .ةفوقعملا  رحلا  بارغ  ةقر  هش  يذلا  يتنوم »  » ةرج هش  ناسل  ەاجتا 
تاعوطقم اناحأ  اهتقع  قلطنتو  اندلا ، خس  ع  لمعت  تنا  ةّجولويب  ءامك  ةملاع  إ  تلّوحت  اروأ  ةّنغم  بجعلل ، مو ، ماج  بلاط 



«. يشوب ل«
نمز رادم  هل ع  ةنواعمو  غبل  ةدعاسم  تلظ  لا  ناماد ،» نارام   » عم رنصلا  لاغدأ  ةهزن ع  ُتجرخ   انعامتجال ، خألا  مويلا   
ةلحر تنا  .تاشاقنلا  حأو  تادرمتلا  دشأ  تعلدنا  ثح  نامألا  ش إ  و  رامولسأ ،»  » ءاجرأ ةّدلقت   ةلوج غ  ناماد   تداق  .لط 

.اهتاح هتح   عامتجا  سأ  تخأ ، ام  رامولسأ ،»  » نا .تافالخلا  نم  ضارأ  ةفاشكتسا ع 
لالظ اشوقنم  اشلا  ارات  حنا ، دق  دملا  نا  .رحلا  اههجوب إ  تحاشأو  لق ، ناماد  تتمص  .اهُتلأس  تارجاشملا ؟ كلت  تققح  اذام 

بعالتلا ةردقلا ع  تنا  دقل  ةلقن 
ً. لَّثم  ء ، يأ  نم  أ  رامولسأ ، نإ  تلاق  .ةطرلا  لامرلا  طخ ع  مسرل  اهمدق  عبصإ  تَمدختسا  .جاومألا 

ةمزاللا ةّلوؤسملا  حتن  اننأ  نخآلا ، عانقو  انسفنأ ، عانقإ  ةجاح إ  اّنكو  .ةددج  ةغل  انملعت  دق  انك  .تانيجلا  ملع  لّوحت   ةطقن  ةاثم  يجلا 
.اهمادختسال

ملعلا رامضم  نم  تانيجلا  ملع  فلوملا  اندلا  عفد  دقل  .اهب  بعالتلا  لواحت  نأ  وه  اجولونكتلا  ضنو  ةعبطلا ، مهف  لواحت  ْنأ  وه  ملعلا  ضن 
، نسلا فالآل  ةسبح  تلظ  ثح  ةحلا  تانئالا  تامونيج  نم  اهرحت  نامإلا  حبصأ  .ةدرجم  ءاشأ  تانيجلا  دعت  مل  .اجولونكتلا  رامضم  إ 
، اهُّصقو اهقفوتو ، اهطلخو ، اهيلع ، تارفط  ثادحو  اهطلخ ، ةداعو  اهرحتو ، اهصلقتو ، اهتلاطو ، اهتيفصتو ، اهتفعاضمو ، عاونألا ، ب  اهلقن 

تاودأ تراص  ل  ةساردلل ، تاعوضوم  درجم  تانيجلا  دعت  مل  .يلا  لّخدتلا  مامأ  ةاهن  ال  ةعاوطم  تحصأ  لصولاو ؛ عطقلا  اهرحتو  اهقصلو ،
مادختسا نكم  تامل ، دلوتل  رافألا  مدختسُ  املثم  هنأ  كرد  امدنع  ةغللا : ةراركت  بعوتس  امدنع  لفطلا  رّوطت  ةرانسا   ةظحل  ةَّمث  .ةساردلل 

نل تانيجلا -  ةعبط  ءاصقتسا  نولواح  ادوقع  اجولويبلا  ءاملع  ق  .ةراركت  تانيجلا  ملع  ةغل  فلوملا  اندلا  لعج  دقل  .رافأ  دلوتل  تامللا 
.تانيجلا كفتلا   تانيجلا إ  لوح  كفتلا  نم  راصتخا ، انيقترا ، دقل  .اجولويبلا  ءاصقتسال  جلا  مادختسا  عاطتسملا  حبصأ  نآلا ،

نا .ةقثوب  تناو  ةمل ، أد  .اريذحتو  ةهجاومو ،
ً

اعمجتو ، اميقتو ، ًءافتحا ، نا  .ةروحملا  طوطخلا  كلت  عطاقت  رامولسأ »  » لَّثم اذكه ،
.ددجلا تانيجلا  ءاملعل  جختلا  لفح 



« تُم وأ  خستسا  »
 

.فصنلا فرعت  تنأف  لاؤسلا ، فرعت  تنك  اذإ 
رب به  - 

 

.رحسلا نع  فلتخت  ك ال  ام  ةمّدقتم  اجولونكت  ّيأ 
كرال  . رثرآ  - 

 

ل باصعألل -  اثم  رمتؤملا  ادجو  .فلوملا  اندلا  لقتسم  ةشقانمل  رامولسأ »  » عامتجا امهرود  رب » به  و« نهوك » ناتس   » ح
عيقوتلا نهوك  ضفر  سوبا .»  » هنأ عامتجالاو  مهحلاصم » نومدخ   » مهنأ ءاملعلا  فصو  ذانتلاو ؛ تارجاشملا  لّمحت  رب  عطتس  مل  .اطِحمو 

«(. ةحصلل ةّموقلا  دهاعملا   » نم ةحنم  ّلتي  هفصوب  اهل  عاصنالل  ارطضم  نا  هنأ  عم  « ) رامولسأ  » ةقافتا ع 
مألا  » ةجت دق   نهوك  تخم  نا  ماع 1974 ، ويام  .بخصلا   مضخ  اهالهاجت   دق  انا  ةضق  اداع إ  امهــتخمل ، امهعوجر  ىدل 

َّدر عدفضلا ، تانيج  نع   express ِّعت »  » لا اتكلا  فرعتلا ع  عاطتسا  فك  ەؤالمز  هلأس  امدنع  .ةتك  ةلخ  عدفض إ  لقن ج  عدفضلا - »
.مأ لّوحتس إ  اهنم  يأ  ىل  اتكلا  لَّق  هنأ  احزامم  نهوك 

اجولويبلا مِلاع  غردل ،» اوشوج   » نا  ) .ةجولويبلا ءاملا  ءاملع  سوؤر  ترادأ  اهّنل  داأ ؛ نمت  نم  ةجتلا أ  نكت  مل  ةادلا ،  
عيصت ةودألا   ةعانص  تا  جهنم  لمالا  ّغت  دق   » ةجتلا نأ  اوؤَّبت  ةلق  نم ب  دروفناتس ، ةعماج  نهوك   لمزو  لن  ةزئاج  لصاحلا ع 

« لنورك وكسسارف  ناس   » ت ويام ، .ةساردلا   رثأل  هتي  مالعإلا  أد  اجردت ، ةيحلا .)» تاّداضملاو  لوسإلا  لثم  ةجولويبلا ، انعلا 
ْنأ تثبل  امو  .ةئاملا  داوملا  وأ  قاقعلل  ةجولويب  عناصم » ام ك« اموي  ايج  ةلَّدعملا  اتكلا  مدختس  نأ  ةنامإ  ةزكرم ع  نهوك ، نع  ةصق 
نم هلا  بناجلا  عم  هراجت  وأ  نهوك  ََخ  كلذك ، زمات .» كروين  و« كوزوين »  » يجلا  خاستسالا  تاجولونكت  نع  تالاقم  ترهظ 
ظقسا  يتكلا ، جلا  لقنو  فلوملا  اندلا  نع  فحصلا  ىدحإ  لسارم  عم  ص  ملتي  ةهظلا  دع  ام  ةف  ْنأ ق  دعف  .ةملعلا  ةفاحصلا 

«. ضرألا حاتجت  ناسإلا  عنص  نم  مثارج  : » يتسهلا تشاملا  اتلا ع  حاصلا 
فحصلا كلت  رو   نهوك  لمع  نع  ةهادلا ، قباسلا  سدنهملا  زرمر ،» زلن   » أرق دروفناتس ، ةعماجل  عباتلا  عاخالا  تاءارب  بتكم   

راظتنا نم  د 
ً

اردامو : اطش  بهاوم -  فاَّشك  هنم  أ  عاخا  تاءارب  فظوم  وهو  زرمر -  نا  .تانامإ  نم  هلمح  ام  تفاو  تالجملاو ،
مدقتلا امهَّثحو ع  نهوكو ، رب  زرمر إ  .ةلمتحم س  طويخ  نع  ةملعلا  تابدألا  هسفنب   شّف  نا  مهتاعاخا ، هلإ  اوتأ  نأ  عخملا إ 

ناس انروفلا  ةعماج  دروفناتس و« ةعماج  اهناعي -  ناتللا  ناتسسؤملا  نوكتسو   ) يجلا خاستسالا  امهلمع ع  نع  ةكشم  عاخا  ةءارب  بلط 
لوصحلل حلصت   » ْنأ نكم  فلوملا  اندلا  تانقت  نأ  ةركف  امهدوارت  مل  امهــراجت  ءانثأ  .رو  نهوك  وف  كلت .) عاخالا  ةءارب  نم  اءزج  وكسسارف - »

مَّدقت زرمر ، ةاراجمل  ناّدعتسم  امهنل  كشم  نالازي  انا ال  ذو  ماع 1974 ، ءاتش  .ةلقتسم   ةراجت  ةمق  يأ  لمحت  ْنأ  وأ  عاخا ،» ةءارب  ع 
.فلوملا اندلا  اجولونكتل  عاخا  ةءارب  بلط  رو  نهوك 

ةلملا رو ب« نهوك  تالاطم  نإ  لوق  غب  بتكو  .غو  غنروك  ةرئاث  تراث  .ءاملعلا  يجلا إ  خاستسالا  عاخا  ةءارب  راخأ  تّ 
، ةم ةنكمملا  تانئالا  ل  ةنكمملا ،  قرطلا  ل  ةطترملا  ةنكمملا ، لقاونلا  ل  ةنكمملا ،  اندلا  تائج  ل  خاستسا  تانقتل  ةّراجتلا 

كلذك .ةماعلا  لاومألا  نم  اهيلع  قفنأ  لا  ولويبلا  ثحلا  تاجتنمل  ةصخصخ  ةاثم  نوكتس  ەذهك  عاخا  ةءارب  نأ  اعفد  ةّئالعتساو .» ةئجمو ،
نهوكو رب  عأ  هتمرب   رمألا  اد  دقف  كلذ ، عم  رامولسأ .»  » رمتؤم تاصوتل  ٍفا  لش  ةصاخلا  تالا  عضخت  الأ  لامتحا  نم  غب  فاخ 

، امر قحتس ، ال  ةنوناقلا -  بتاملا  اهقط ب  ُّقش  قاروأ  ةمزر  نم  امهب أ  ةصاخلا  فلوملا  اندلا  عاخا » ةءارب   » نكت مل  .نحط  ال  ةعجعج 
.ه تعط  يذلا  حلا 

نا .فلتخم  يملع  قط  رو   نهوك  قفا  ةنوناقلا ، تاونقلا  كّرحتت   لازت  قاروألا ال  ماوأ  تنا  ذو  ماع 1975 ، فخ   
نهوك حبصأ  .قافالا  تأد   امهتامامتها  ّنل  ماوعأ -  ةسمخ  رادم  ةّخرات ع  ةقرو  ةع  ىدحإ  اعم  ا  ذإ  لئاه -  ّدح  ارمثم إ  امهنب  نواعتلا 

.ةتكلا تانيجلا  لقن  لوح  هراجت  كلل ع  وكسسارف  ناس  ەتخم  رب إ  داع  امنب  .انروفلا    Cetus سوتس »  » ّس ةكل  اراشسم 
***

 

هنم بلط  ەرمع ، نم  نعلاو  ةنماثلا  رماغم   لامعأ  لجر  وهو  نساوس ،» ترور   » نم لاصتا  رب » به   » وف ماع 1975 ، ءاتش   
«. فلوملا اندلا   » ةاّمسملا ةددجلا  اجولونكتلا  رخآلا  وه  عمس  دق  لعلا ، لاخلا  مالفأو  ةّبعشلا  ةّملعلا  تالجملا  بخلا   نساوس ، نا  .ادعوم 

ايب  ّوحت 
ً

لّثم  فلوملا  اندلا  نأ  رعشسا  اجولويبلا ، نع  اقت  ء  يأ  فرع  نك  مل  هنأ  عمو  اجولونكتلا ؛ ەاجت  ةزغ  عّتمتي  نساوس  نا 
نولمع نيذلا  لعافلا  بعاللا  ةمئاق  عضوو  راملوسأ ،»  » عامتجا نم  تاحفصلا  ِّثم  بتك  لَّصوت إ  ثح ح  .ةثارولاو  تانيجلا  كفتلا  

داورل هدل ص  نك  مل  يذلا  غــــب ، نل  ةمئاقلا -  رب   قبس  غــــب  نا  .ائاجه  ترملا 
ّ

ة ةمئاقلا  لمعلا ع  أدو   يجلا ، خاستسالا  تانقت  ع 
نا ...ب  .ةمئاقلا  عم  لولا  لصاوو  ةناهإلا  نساوس  علتبا  .نساوس  ةلاقم  ضفر  ەتخم ، ةدرا  تاملام  هعم  نورج  نيذلا  زاهتنالا  لامعألا 



هحنم قفاو ع  .حاص  تاذ  ادراش  ةّفتاهلا  نساوس  ةملام  هراجت ، قراغلا   رب ،» به   » لقتسا دعوم ؟ ددحت  رب  لق  لهف  .اتلا  وه  رب 
.ةعمج موي  رهظ  دع  هتقو  نم  قئاقد  ع 

ناس انروفلا  ةعماج   » ةبطلا » مولعلا  بم  ةئلا ل« ءاشحألا  انوفدم   تخملا  نا  ماع 1976 . رياني  رب   ةلاقمل  نساوس  ءاج 
يج لاطنب  ةنّفعتملا   فصن  اتكلا  نضاوحو  قاطأ  نم  ماوأ  طسو  رب  رهظو  .قنع  ةطرو  ةناد  ةلد  يدتري  نساوس  نا  وكسارف .»

دق رب  نا  ول  .فلوملا  اندلا  لوح  ةك  سسأت  ركف   رماغم  لامعأ  لجر  هنأ  نساوس -  نع  ثلا  فرع  رب  نك  مل  .ةمملا  ةدلجلا  هتيدصو 
ةقش شع   لمع ، ال  نساوس  نا  .تلشف  دق  ةئشانلا  تاعوملا  اقت   ةقاسلا  هتارامثسا  ل  نأ  فشا  امل  نساوس ، نع  قتسا أ 

.ءاشعلاو ءادغلا  درالا   محللا  رئاطش  لأو  ةخ ، نوساد »  » ةراس دوقو  وكسسارف  ناس  راجإلا   ةكشم 
حقا .اجولويبلا  لقتسمو  فلوملا  اندلا  نع  ناملتي  امهو  ةرواجم ، ةناح  اعم إ  اهجتا  .وثارام  عامتجا  ةررقملا إ  علا  قئاقدلا  تّدتما 

ومن ضرم  نم  اع  هنبا  نأ  فشا  دق  رب  نا  .ةركفلا  رب  ُتفا  .ةودألا  ةعانص  يجلا   خاستسالا  تانقت  مدختس  ةك  سسأت  نساوس 
ەتخم ومن   نومره  ةعانص  عيطتس  دق  هنأ  فرع  .ومنلا  تالالتخالا   ەذه  لثم  جالعل  تورب  يلا ، ومنلل  نومره  جاتنإ  ةنامإ  هتتفو  لمتحم ،
نقحس لقاع  ناسإ  نم  ام  ىودج : ال  حبصس  نا  كلذ  نل  ةتك ، االخ  اهلاخدو   تانيجلا  ةطاخل  ةصاخلا  هتقط  مادختسا  قط  نع 

ةك ةئاودلا -  تالا  نم  ددج  عن  قلَخل  ةجاح  رب  نا  جتنم ط ، ةعانصل  .لع  تخم  راتخا   بوبنأ  تَنسم   يتك  ءاسح  هلفط 
.تانيجلا نم  ةودألا  جتت 

تافوملا ةطغتل  رالود  امهنم 500  ل  عضس  .دم  قافتا  إ  رو  نساوس  لّصوت  ةبلا ، نم  باوأ  ةثالثو  تاعاس  ثالث  دع 
لمتل كب » يال   » ةسّسؤم قاسلا ، همدختسم  عم  لصاوتو  .تاحفص  تس  نم  ةطخ  نساوس  بتك  .ةك  سسأت  ءدل  ةمزاللا  ةنوناقلا 

تارم سمخ  مقرلا  كلذ  تضفخو  ضرعلا  ةع ع  ةرظن  ةسسؤملا  تقلأ  .َّوأ  لمتك  رالود  غلم 500,000  مهنم  بلطو  ةئشانلا ، تاعوملا 
اننل .ةلاع  ةراضم  ةس  لمح  رامثسا  هنإ  : » انروفلا ةالو  نم  يلاملا  بقارملا  دحأل  ارذتعم  كب  بتك  اقحال ،  ) رالود إ 100,000 

«(. تاعوملا نم  عنلا  اذه  رامثسالا   نوصصختم  
ع لوألا ، لمتحملا  جتنملا  نا  .مسالاو  جتنملا  ءانثسا  ةددج -  ةك  ءاشإل  ةمزاللا  تانوكملا  ل  اقت  نالتم  نساوسو  رب  نا 

رزانخلاو راقألا  ءاشحأ  نم  جتُي  لازي  نا ال  ةلد ، قرط  مادختسا  لوسإلا  قيلخت  تالواحم  دّدعت  مغرف  .لوسإلا  ةادلا : نم  احضاو  لقألا ،
اذإ .ةقتعو  ةفلمو ، ةاق ، تنا  ةطسورق  ةغص  تاذ  ةقط  و  ساكنبلا -  نم  لطر  فالآ  ةنامث  نم  نومرهلا  نم  دحاو  لطر  ةقوحسملا ،
اذه امهداقو  .ةددج  ةكل  ةسلا  اخرات  ازاجنإ  نوكس  االخلا ، يجلا   بعالتلا  قط  نع  توك  لوسإلا  عيصت  نساوسو  رب  عاطتسا 

[. انروفلا يلثملل   « ] وسا  » ةقالح   نولاص  مسا  هل  اد  يذلا  ، HerBob بوه »  » مسا نساوس  حاقا  رب  ضفر  .مسالا  ةلأسم  إ 
.Gen - en - tech كتييج »  » حبصتل ةيجلا ،» ةسدنهلا  اجولونكت   » ةراعل افثكت  رب  حقا  ماهلإ ، ةضمو  و 

***
 

يذلا يويحلا  جيسلا  كلذ  ساكنبلا ، نياع  يللا ، بطلا  بلاط  ساهرغنال ،» لوب   » نا ماع 1869 ، .تانومرهلا   رهشأ  لوسإلا :
كلت ع  قلطأ  اقحال ، .اهئاجرأ  ةرثانتم   لشلا  ةمم  االخ  نم  مجحلا  ةلض  ارزج  فشاف  ةدعملا ، تحت  ةسوسدم  ةّشه  رجش  ةقرو  هش 

راسوأ  » امه حارجلا ، نم  نانثا  نا  نامزلا ، نم  نيدقع  دع  .ةضماغ  تلظ  اهتفظو  نل  ساهرغنال ،» رزُج   » مسا ةلخلا  تالبخرألا 
لَّوبي ع عو  يوتري  شطع ال  بللا  بصأ  .وضعلا  كلذ  ةفظو  فّرعتلل ع  بل  ساكنب  الصأتسا  دق  غنم ،» نوف  فزوج  و« سفوكنيم »

.ضرألا

ظحال ماأ ، ةدع  دع  .ةلمهم  ةققح  نم  لحلا  حاتفم  زرب  ةغلا ؟ ةمزالتملا  ەذه  ط  وضع  ةلازإ  تس  اذامل  سفوكنيمو : غنم  راتحا 

غنم للح  امدنع  . 
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ركسلا سد  لثم  ةجزل  تراصو  خت 
ّ

ت لا  بللا  لوب  تاب  عَّمجتي ع  نا  باذلا ؛ جع  تخملا  نأ  نيدعاسملا  دحأ 
َّد ساكنبلا ال  قلخُ   ام  ماع 

ً
نأ  اردأ  .يركسلا  ءاد  نم  ةّداح  ةلاح  بللا  بصأ  .ركسلا  ضف  امهيل  ادجو  بللا ، مدو  لوبلا  سفوكنيمو 

« رزجلا االخ   » مدلا ەزرفت   انتورب  انومره ، نا  ركسلل  مظنملا  لماعلا  نأ  َّبت  اقحال ، .يركسلا  ءاد  بّس  هلالتخا  نأ  َّد  ال  مدلا ، ركس  مظني  هنأ 
«. رزُجلا تورب  : » افرح لوسإ - »  » مث تيلسإ ،»  » مسا نومرهلا  قلطأ ع  .ساهرغنال  اهفشا  لا 

ةاهنلا ، .نخآ   ماع  قرغتسا  تاناويحلا  نم  تولا  لزع  نل  هتيفصتل -  قاس  داق إ  ساكنبلا  االخ  لوسإلا   فّرعتلا ع 
نومرهلا  نقُح  .رقلا ح  ساكنب  نم  لاطرألا  تاع  نم  ةداملا  نم  تامارغوركام  ةعض  صالختسا  تسب » و« غننا »  » عاطتسا ماع 1921 ،

هتسأ ةروص  اصع  نا  نومرهلا  نل  .مهلوبتو  مهشطع  فقوأو  مدلا  ملسلا   ركسلا  تاتسم  داعتسا  ْنأ  ثل  ام  يركسلا ، باصملا  لافطألا 
لَّصوت ىرخأ ، دوقع  ةثالث  دع  ماع 1953 ، .رزُجلا   ازعنا  ضماغ -  بلقتم ، ازم ، ةرارحلا ، لمحتي  ال  ناوذلل ، لاق  غ  وهف  ةئس : ةعمس 

تطترم رغصأ ، ىرخألاو  ةدحاو أ  تلسلس ، نم  عنصم  تولا  نأ  رغناس  فشا  .لوسإلا  صاخلا  يوونلا  ضمحلا  عباتت  إ  رغناس » دف  »
صارقألاو ضاقملا  فلل  ائيهم  لاقتم ، ماهبو  ةَّكشم  عباصأ  ةغص ، ةّج  اد  هش  ، U لش ع  وهو  تولا ، نا  .ةّئامك  طاورب 

.ةددش ةءافك  مسجلا  ركسلل   اذغلا  لثمتلا  مظنت  لا  ةراَّودلا 



نم هني  فوس  هّنل  هلم -  دحأ  نك  مل  ەد -  تحت  يلا  لوسإلا  نك ج  مل  .اهتطاس  ةّلزه   لوسإلا  قيلختل  رب  ةّطخ  تنا 
ةّثالثلا ةرفشلا  نم  قطلا  لوطلا  ع  اذكهو ،  ATG, CCC, TCC ةّثالث -  دع  ةّثالث  ةدتويلوين ، دع  ةدتويلوين  اندلا ، ءامك  مادختسا  رفصلا 

تانتولا اعنص  ّح  امهفطالو  اتكلا  نيجلا   لخدُ  فوس  ب .)  ) ةلسلسلل رخآو  أ ،)  ) ةلسلسلل انيج  عنص  فوس  .ةخألا  ّح  وألا 
يذلا ءيزجلا  بي  فوس  .ةّلوفط  ةطخ  تنا  . U لش ءيزج  لوصحلل ع  ائامك  امهطخ  َّمث  تنتولا  تلسلسلا  ِّص  فوس  .ةّلا 

.اندلا نم  ونام »  » نم ةط ، دع  ةط  ظنلا  ةعطقنم  ةسامح  هلع  لوصحلا  يرلا إ  بطلا  املاط س 
لق قلسلا  لهسأ   ةّمق  لهسأ ، ةّجت  ةلاح  دارأ  .لوسإلا  إ  ةام  عافدنالا  نع  مجحأ  ةرماغملا ، حورب  هعّتمت  ع  رب ، ّح  نل 

.ةّراجتلا تانامإلا  نم  للقلا  لمح  هّنل  نومره ، اضأ  وهو  تاتسوتاموسلا -  رخآ -  تورب  زكر ع  .تائجلا  تسرفإ »  » دوعصلا إ ةلواحم 
، ةلسلس نعو   دحاو  ايمأ -  اضمح  سمخو  دحاو  نم  انّوكم  بهر ، لش  ط 

ً
لوسإلا  نا  .همجح  نمت   ةّساسألا  هتم  تنا 

.اضمح ةعرأ ع  إ ع 
ّ
يوتح  يذلا ال  قألا ، دللا ، معلا  نبا  ناف  تاتسوتاموسلا  اّمأ  .ىرخألا  ةلسلسلا  ثالثو  

« ارواتيإ ييك   - » سولجنأ سول  بوه »  فوأ  يس   » شسم نم  َّْيئامك  رب  فظو  رفصلا ، نم  تاتسوتاموسلا  قيلختل ج 

نع تاتسوتاموسلا  امهيهل  نأ  .اهل خ  ةطخلا  ةدش  نساوس  ضراع  . 
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اندلا قيلخت  نادم  راحملا   ادق  نم  امهو  سغر - » ترآ  و«
ةقط َتشدخ  ولو  .ةراعتسم  لاومأ  راعتسم ع  رقم  شعت   كتييج »  » تنا .ةام  لوسإلا  لوخدلا ع  رب  نم  دارأ  صألا ؛ عوملا 
تخم عف   اهيدل  وكسسارف  ناس  ةّتكم   ةحاسم  ةرجأتسم   ةجح  الإ  تسل  رمألا ، عقاو  ةودألا »  ةك   » نأ َتدجول  ةجراخلا ، ءالطلا 

لجأ نم  رخآ  تخم  يئاملا   نم  نثا  عم  رف  لش  دقاعتلا  كشو  ع  اهرود ، تناو ، وكسسارف ؛» ناس  انروفلا  ةعماج   » مثارجلل 
.ةصرف تاتسوتاموسلا  ع  نأ  نساوس  عانقإ  رب  عاطتسا  كلذ ، مغر  .ةئاودلا  تاعانصلا  اتحا   لاومأ  فظوت  ططخم  تانيجلا -  ةعانص 

عامس هل  قبس  دق  نك ك  مل  بوه .» فوأ  يس  و« كتييج » انروفلا و« ةعماج  دوقعلا ب  ضوافتلل ع  موت ك ،»  » وه اماحم ، ارجأتسا 
امأ لامج  ةلم   » هئالمع زربأ  نا  كتييج ،»  » ق

َ
ل ةداعلا ؛ غ  ااضقلا  لثمت  هتخ   نم  اقثاو  نا  هّنل  ةّجلا ، اجولويبلا  حلطصم 

«. تاراعلل
ةعانصل قاسلا  اقحتلا  تانيجلا  رامضم  ْجَّوتم   نْحاس  نأ  نساوسو  رب  ملع  إ  امن  كتييج .»  » اراعتسم  اد  اضأ  تقولا 
قيلختل ءاملعلا  نم  اعئار  اقف  دوق  رغناسو ، غب  عم  لن  ةزئاج  مساقتي  فوس  يذلا  اندلا  امك  تلغ ،» لاو   » نا درفراه ، .لوسإلا  

ەاجتا قباسي  رخآ  قف  نا  اهتاذ ، ربل  ةّفلخلا  ةحاسلا  وكسسارف ،»  ناس  انروفلا  ةعماج   » .يجلا و خاستسالا  مادختسا  لوسإلا 
له تقولا : لاوط  رمألا  ركفأ   ُتنك  .ماألا  مظعم  ...تقولا  مظعم  انناهذأ  نا   رمألا  نأ  نظأ  : » رب واعم  دحأ  ركذتي  .يجلا  خاستسالا 

.»؟ تلغ حاجن  نع  انالعإ  عمسس 
ةئاملا تانوكملا  ّل  اعمج  دق  ارواتيو  سغر  نا  ةقلقلا ، رب  راظنأ  تحت  مومحم  وحن  نالمع ع  امهو  ماع 1977 ، فص  لولح 

ةزهاج تراصو  تمنو ، تلوحت ، دق  اتكلا  تناو  .ةتك  ةدمزال  تلخدأو   تقلُخ  دق  جلا  تارذش  تنا  .تاتسوتاموسلا  قيلختل  ةمزاللا 
اونياعل اونحنا  .احاص  سغر  تخم  قفلا   عمتجا  .خألا  لصفلا  ةداهشل  سولجنأ  سول  إ  نساوسو  رب  راط  وينوي ، .تولا   جاتنإل 

ْوأ الو  .ٌتمص  .تفقوت  مث  ةدحاو ، ةفرَط  لغشلا ، ةّعضو  تادادعلا ع  تءاضأ  .اتكلا  تاتسوتاموسلا   نع  ثحت  ةّجلا و  فشاولا 
.لعاف تورب  دوجو  ةراشإ ع 

لوح ءافشلل  اولثامت  دق  ءاملعلا  نا  تقولا ، كلذ  .ئراوطلا   ةفرغ  لسرأو إ  ّداح  ع  بصأ  اتلا ، حاصلا  .ماطح   هنأ  نساوس  رعش 
رادم اتكلا ع  عم  لمعلا  هل  قبس  يذلا  رب ، نا  .لولح  نوركفو   ةجتلا ، ةطخلا  رظنلا   نونعم  اوحارو  نود ،»

َ
ْت » لا رئاطفو  ةوهقلا 

ءاملع مامأ  اههجو  ءام  ظفحل  ةخأ  ةلواحم  تاتسوتاموسلا -   اتكلا  ترّمد  امر  .اهتاذ  اهتانتورب  مضهت  ام  اثك  مثارجلا  نأ  فرع  دوقع ،
ج تاتسوتاموسلا  ج  نوطس  لَِحلا : بارجل  ىرخأ  ةلح  ةفاضإ  نم   لحلا  نأ  إ  صلخ  .اهدنجتل  نوعس  نيذلا  ةّلا  تانيجلا 

اهّنل اتك ، انتورب  عنصت  اهنأ  اتكلا  ّنظتس  ةعداخم : ةلح  تنا  .كلذ  دع  تاتسوتاموسلا  نولصف  مث  قصتلم ، تورب  ةعانصل  رخآ  يتك 
.ي تورب  زارفإ  إ  ا )  ) تنس

.يتكلا جلا  لخاد  ةداورط  ناصحك  تاتسوتاموسلا  خأ  ثح  كَك ، مدختسُس  يذلا  جلا  عيمجتل  ىرخأ  رهشأ  ةثالث  رمألا  قرغتسا 
، لغشلا ةّعضو  لقتت إ  ةّصع و  تاشاشلا  بقاري  نساوس  ذخأ  .ةناثلا  ةرملل  سغر  تخم  عامتجالل   قفلا  داع  ماع 1977 ، سطسغأ   

رظنن إ مث  .ةع  سمخ  امّر  وأ  تانيع ، انمامأ ع  : » ارواتيإ ركذتي  امو  .ةفلخلا  ادّدجم   تانتولا  فشاوك  تقطقط  .ادع  ههجوب  حاشأ  مث 
: لاقو نساوس  إ  رادتسا  هسفن .» نع  حصفأ  دق  جلا  نأ  ءالج  ةعوبطملا  ةجنلا  رهظتف  ةعاعشإلا ، ةعانملا  ةساقملل  ةعوبطملا  ةجنلا 

«. انه تاتسوتاموسلا  »
***

 

حاصلا و  ددج ؛ ي  تورب  رهظ  ءاسملا  .تاتسوتاموسلا   ةجت  حاجنب  لافتحالاو  ةحاسالل  اتقو  كتييج »  » ءاملع دجو  دالا ،
حجن  تلغ  قف  نأ  ودي  اهل : تاعئاشلاو ال ح  ةساق ، ةسفانملا  تنا  .لوسإلا  ع  ةراغإلل  ةطخ  عضول  ادّدجم  ءاملعلا  عمتجا  اتلا ،



ناس انروفلا   ةعماج   » نم سفانملا  نأ  ودي  وأ  تولا ، نم  ةلما  ءالد  ةعانص  ددصو  ة  االخ  نم  صألا  يلا  جلا  خاستسا 
رماخ لعفلا . تاتسوتاموسلا  مهاهلأ  امّر  .رملا  يلا   نومرهلا  نقحل  نوطّطخو  تولا  نم  تامارغوركام  عض  اوقلخ  وكسسارف »
ةنب باص  تاقوألا ، لضفأ  ةمختلا ح   رعش  يذلا  نساوس ، داو  .لوسإلا  قاس  افلختو   أطخ  افَطعنم  الس  امهنأ  رو  نساوس  ّكشلا 

.مضهلا ُعو  قلقلا  نم  ىرخأ 
نأش تلغ ، تخم  نا  .مهتدجنل  َّفخ  يذلا  وه  ةحا -  ه  فافختسالا  ربل  قبس  يذلا  عامتجالا  كلذ  رامولسأ - »  » نا ةقرافملل ،

نأل ادّدش  أ  دويقلا  تناو  .فلوملا  اندلا  ع  رامولسأ »  » اهضرف لا  دويقلل  اعضاخ  الاردف ، مت 
ً

ّلتت  لا  ةّعماجلا  تاتخملا  مظعم 
عم ةقاسلا  امهتجت  رثأل  ًءافتقا  ارواتيو ، سغر  نا  سكعلا ، .ةّتك ع  االخ  لخاد  هخاستساو  بط »  » ي لزع ج  لواح  نا  تلغ 

اندلا قلخملا -  جلا  نا  .ىرخأ  دع  ةدتويلوين  رفصلا ، نم  ەءانب  لوسإلا ، نم ج  ائامك  ةقلخم  ةخس  مادختسا  ارّرق  دق  تاتسوتاموسلا ،
«، كتييج  » تنا كلذك  .س  ءافعب  عتمتي  ث 

َ
َّم نمو  رامولسأ ،»  » ةغل لخاد  ةّدامرلا  ةقطنملا  عق   ةدرجم -  ةّئامك  داوم  نم  عنصملا 

ةدئاف وذ  لماوعلا  ەذه  عامتجا  نأ  ّبت  . 
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ةلاردفلا ةداشرإلا  طوطخلا  نم  ىرخألا  س   ءافعب  عّتمتت  صاخ ، لمت  دمتعت ع  ةك  اهفصوب 
ةّرم ّل  دهدلامروفلا   ەءاذح   اسماغ  ةموتكم ، ةفرغ  سلل   دهاج  ةلط  ماأل  تلغ  ّلظ  : » لماعلا دحأ  ركذت  امو  .ةكلل  ةسلا  ةمساح 
نا كلذ  نم  ء  الو  اتكلا ، لخاد  همرنو  ةطاسب  اندلا  قلخن  اّنكف  كتييج ،›  › اّمأ  .اهيف  هراجت  ءارجإ  إ  ارطضم  نا  لا  ةرجحلا  لخد 

نوكت ْنأ  ائبع  حبصأ  رامولسأ ،»  » دع ام  تانيج  ملع  ملاع  ةّحصلل .»›  ةّموقلا  دهاعملا   › اهتعضو لا  ّح  ةضعلا  طوطخلل  عاصنالا  بلطتي 
«. اعبط »

***
 

تاتخم ةحاسم  نع  ةنيدملا  شّف   نساوس  أد  .افا  وكسسارف -  ناس  ةدجملا   ةنبالا  كلت  كتييج - »  » ةك بتكم »  » دع مل 
ةهجاوم ّدتم   يذلا  ناملا ، نا  .بسانم  عقوم  ع ع  اهضرعو ، جيلخلا  ةقطنم  لوط  ثح   ْنأ  دعو  ماع 1978 ، عير  .ةئشانلا   هتكل 

نك ال مل  هنأ  عم  ةعانصلا ،» ةنيدملا   » ّس وكسسارف ، ناس  نم  بونجلا  ٍلامأ إ  ةعض  دع  سمشلا ع  اهحفلت  لا  ةَّرفصملا  ةّبلا  لالتلا 
تب  460  » ةداج ٍلاخ ع  عدوتسم  عــم ]  فلأ م  وحن   ] عــم مدق  فالآ  ةع  نم  انّوكم  كتييج »  » تخم نا  .دالا  إ 

ّ
اعانص  الو  ةنيدم 

عــــزوتل انزخم  فضتس  عدوتسملا  نم  لخلا  فصنلا  نا  .عئاضلا  نحشل  راطم  رئاظحو  ةروجهم ، عقاومو  نخت ، عماوص  طسو  ونورب ،» ناس 
«. فوفرلا ع  مالفألا  كلت  ّل  كمامأ  ىف  كتييج ) ل( لخلا  بالا  نم  جخت  تنك  : » لوق لئاوألا  فظوملا  دحأ  بتك  .ونروبلا  تاهويدف 

أو ةعساشلا ، ةحاسملا  مسقتل  ناردج  تمقأ  .تاّدعملا  بكرت  عو   ةعماجلا -  نم  ەّوتل  جّخت  مهضع  نخآ -  ءاملع  ةعض  رب  رجأتسا 
بساورلا نم  تانولاغ  تانسال  صّصخم  مخت » زاهج   » لوأ لصو  ماعلا ، كلذ  .فقسلا   نم  دتي  دوسأ  عَّمشم  قيلعت  قط  نع  لَجترم  تخم 

و« ار  ءاذح  عدوتسملا   ءاجرأ  لّوجتي   ةكلا ، ثلاثلا   فظوملا  لِدغ ،» دفاد   » ناو .زارط  ثدحأ  ع  ةب  ضوح  ةموثرجلا - 
. تُم وأ  خستسا  هلع : بوتكم  دوسأ  تش »

دعف .افرح  ةّحلا -  ەدوهج  ةّدح  نم  داز  نطسوب ، تلغ ،  نأ  نساوس  ملع  امن إ  .قفألا  اروظنم   ي  لوسإ  ّيأ  نك  مل  كلذ ، عم 
تاتفال نولمح  ناشلا  نوجتحملا  نا  ةكمألا ،]  ] جدمك عراوش    ) درفراه ةعماج  فلوملا   اندلا  ع  ةضورفملا  دويقلا  نم  رجض  ْنأ 

نم اقف  لسرأو  النإ ، دّدشم   مأتل  ةعضاخ  ةجولويبلا  برحلا  ةصّصختم   ةأشم  وحن  هقط  تلغ  دجو  يجلا ،) خاستسالل  ةضهانم 
نوكتو ممحتتو ، لمالا ، كسالم  ت 

ُ
ّغ : » تلغ ركذتي  .بع  وحن  ع  ةمراص  ةّكسعلا  ةأشملا  عاضوألا   تنا  .كانه  إ  هئاملع  لضفأ 

الاط وكسسارف » ناس  انروفلا   ةعماج   » قف لسرأ  لاقملا ، .هلمأ   تخملا  مقعت  عيطتسف  راذنإلا  قلطني  نأل  اسحت  زاغ  ةعنقأ  كتزوح 
.مأتلا ةلاع  ةّسرفلا  ةأشملا  لوسإلا   قيلخت  لمأ  ع  اسرف ، غساس »  » ةّئاودلا  تاتخملا  دحأ  إ 

لزع ج هحاجن   نالعإ  كشو  نا ع  تلغ  قف  نأ  رب  ملع  امن إ  ماع 1978 ، فص  .حاجنلا   افش  تلغ ع  ةعومجم  تحجرأت 
هخستسا يذلا  جلا  نك  مل  هظح ، نسحل  نل  .ةثلاثلا  هتن  ىرخأ -  راهنا  ةن  طقس   ّح ال  هاصعأ  نساوس  كلامت  .يلا  لوسإلا 

 - عاونألا زجاوحلا ب  روبع   َّ دق  خاستسالا  نا  .مقعتلا  ددش  خاستسالا  زاهج  ام إ  ٌثّولت  لصو  ذرِج -  لوسإ  امنو  ا ، انيلوسإ  تلغ 
.ولويبلا املا  لعافتلا  ءانثأ  رخآ  عن  ثلت  رداق ع  عاونألا  دحأ  نأ ج  ع  نا  هسفن  زاتجالا  كلذ  نل 

: ةسوكعم ةاح  تنا  .امدق  كتييج »  » تضم ذرج ، لوسإل  اخلا  خاستسالاو  النإ  تلغ إ  لاقتنا  ةقضلا ب  ةّنمزلا  ةوجفلا   
داتعم ع عــــ ، قيشر ، رخآلاو  لئاهلا ، همجح  ةأطو  تحت  عتي 

ّ
يوقو ، لقث ، امهدحأ  ةّئاودلا ، تاعانصلا  دواد »  » ةهجاوم داألا   تولاغ » »

تانتولا اوّصق  سطسغأ ، لئاوأ  و  .اتك  لوسإلا   لسلس  قلخ  دق  كتييج »  » قف نا  ماع 1978 ، ويام  لولح  .دعاوقلا  ةغوارم 
اعم تولا  لسلس  ّمض  لدغ  ماق  ماع 1978 ، سطسغأ  ال 21  ىدحإ  نم  رّخأتم  تقو  .تدرفملا و  تلسلسلا  اولزعو  ةقصتلملا ، ةّتكلا 

.فلوملا لوسإلا  نم  ءيزج  لوأ  عيصتل  راتخا  بوبنأ   
***

 



عاخا ةءارب  لوصحلل ع  بلط  كتييج »  » تمّدقت راتخا ، بوبنأ  لوسإلل   لدغ  عيصت  نم  عوبسإ  دع  ماع 1978 ، متس   
تاالولا عاخالا »  تاءارب  نوناق   » دّدح ماع 1952 ، ذنم  .ةقوبسملا  ةّنوناقلا غ  تاّدحتلا  نم  ةلسلس  تهجاو  ْنأ  ةكلا  تثبل  امو  .لوسإلل 

قلط نا  ام  ةعرألا  تامم » » لا ةكرم -  داوم  ةعَّنصم ، داوم  تانيام ، جهانم ، اهل : تاءارب  رادصإ  نكم  تاعاخالا  نم  ةّمم  تائف  عــرأ  ةدحتملا 
نود نم  اهعصت  اسإ  مسج  ّيأ  عيطتس  العف ، نل ، ةعنصم ،» ةّدام   » نا ةمئاقلا ؟ كلت  لوسإلا   جاردإ  نكم  فك  نل  .نوماحملا  اهيلع 

جلا وأ  تولا  وأ  لوسإلا ، عاخا  ةءارب  فلتخت  اذاملف  .اعبط  اجتنم  لادج ، ال  اضأ ، نا  هّنل  ةكرم ،» ةّدام   » ناو كتييج .» ةناعتسالا ب«
؟ لوسلولا وأ  فنألا  لثم  يلا -  مسجلا  نم  ءزج  ّيأ  عاخا  ةءارب  نع  هعصت ، نع  لوؤسملا 

وأ ةدام » لوسإلل ك« عاخا  ةءارب  لوصحلا ع  نم  دف 
ً

.دحاو  نآ  ةهيدلل   ةفلاخمو  ةّقع  ةلشملا  ەذهل  كتييج »  » ةراقم تنا 
لخاد تانيجلا إ  لمحل  اند » ةع  عاخا ل« ةءارب  لوصحلا ع  اهبلط  تسمتلا   جهنملا .»  » ع ةأرج ، اهدوهج ، ةكلا  تزكر  عَّنصم ،» جتنم  »

افلوم  ا  انتورب  جتنأ  نأ  ّطق  دحأل  قبس  مل  فولأم -  غو  اددج  الط  نا  .ةهجملا  تانئالا  فلوم   تورب  جاتنإ  مث  نمو  ةّتك ، ةلخ 
تامالعلاو عاخالا  تاءال  ةدحتملا  تاالولا  بتكم   » ردصأ ماع 1982 ، رتأ  .اهرامث  26  تتأ  ةأرجلا  نإ  ح  طلا -  مادختسالا  لجأ  نم  ةلخ 

امو .يرهجم  نئا  تاتسوتاموسلا   وأ  لوسإلا  لثم  تورب  جاتنإ  لجأ  نم  فلوملا  اندلا  مادختسا  صوصخ  كتييج » عاخا ل« ةءارب  ةراجتلا »
حبصت ْنأ  كتييج »  » عاخا ةءارب  ثلت  نلو  اثارو .» ةلدعملا  ةهجملا  تانئالا  ل ] عاخا ل[ ةءاب  سامتلالا  بلاط  المع ، : » بقارملا دحأ  بتك 

.اجولونكتلا خــــرات  ةفالخو   ةحر  تاءالا  نم أ  ةدحاو 
***

 

يذلا ءاودلا  نك  مل  هّنل  كتييج .» حارألا ل« نم  س 
ً

ققح  اراقعو  ةجولويبلا ، اجولونكتلا  ةعانص  خــــرات  ةزرا   ةمالع  لوسإلا  نا 
.ةبعشلا ةلخملا  ةرادصلا   عقوم  يجلا إ  خاستسالا  اجولونكتب  عفد  فوس 

ضارعأ غ ةعومجم  نم  ااش  ةدلج ، ضارمأ  اصتخا  وكسسارف ، ناس  هلا   صقار  وهو  نروه ،» ك   » راز ماع 1982 ، لبأ   
تزرو ەاَّدخ  راغ  ّح  هنزو  دقفو  عتسملا ، لاهسإلا  نم  تان  هتأت  تناو  .لاعسلا  أد   مث  روهش ، اهلق  نهولا  رعش  نروه  أد  .ةموهفم 

، ەدلج روثبلا ع  نم  ةكش  ترهظ  ببطلل -  ّبيل  هصمق  عفر  نآلاو -  .تمّخضت  دق  ةّوافمللا  ەدقع  تناو  .ةّدلج  ةمزحأ  لثم  هتبقر  تالضع 
.بعرم نوترك  ملف  يدلج   حفط  لثم  فسب ، قرزأ  اهنول 

ىرج ةراحلا ، تاجوملا  ىدحإ  بهل  لحاوسلا  لتت  امنب  ماع 1982 ، سطسغأو  ويام  يرهش  بف  .اهعون  نم  ةدف  نروه  ةلاح  نكت  مل 
بلُط اطنلطأ ، ضارمألا »  ةحفام  زكرم   » .سولجنأ  سولو  كروينو ، وكسسارف ، ناس  هسفن   وحنلا  ةغ ع  ةّضرم  تالاح  نع  غالإلا 

ةئرلا ةسِّكتملا  يوئرلا  باهتلالا  جالعل  ظوفحم  عئاش  غ  يويح  داضم  وهو  نيدماتبلل ، تالط  ةعس  ألم  ْنأ  ينفلا  دحأ  نم 
ةزهجألا يوذ  ناطلا  رم  ةداع  بصت  ةردان  ىودع  ةئرلا ، ةسِّكتملا  باهتلا  نا  ذإ  ةموهفم ، كلت غ  دروتلا  تالط  تنا  . Pneumocystis

سل ةثرا  ةروص  ةأجف  ةعانملا  مهتزهجأ  تراهنا  مث  ةزاتمم ، ةّحص  اهلق   اونا  راغص ، ناش  لجأ  نم  تنا  تالطلا  كلت  نل  .ةلاهتملا  ةعانملا 
.اهّف ام  اهل 

نسملا  لاجرلا  رهظ ب  لماخ  دلج  ناط  -  Kaposi’s sacroma حللا » وبا  مرو  ةاصإلا ب« نروه  صّخُش  ءانثألا ، كلت   
لا ومنلا  ةئيط  ماروألا  اثك  هش  نكت  مل  ةلاتلا ، ةعرألا  رهشألا  اهنع   غلأ  ةهباشم  تالاح  عس  اهعمو  نروه ، ةلاح  نل  .طسوتملا  رحلا  ةقطنم 

لاجرلا ةاصإل  عت  اهنأ  ادو  تئرلا ، و  دلجلا  ع  ةع  نت  ةفطاخ  ةّناودع  تاناط  كلت  تنا  .ةملعلا  تابدألا  وبا »   » اهفصو
قوف ةدحاو  بات  تاجحألا  امنأو  نآلا ، نا  ذإ  صّصختملا ، ءاطألا  نروه  ةلاح  تَّح  .وكسسارف  ناسو  كروين  نوشع   نيذلا  يلثملا 
ظحال ذو  .مدعلا  نم  حضوب  رهظت  ةّئاو  ةثرا  تنا  سطسغأ ، رخاوأ  لولح  .اضأ  ائاحس  ااهتلاو  ةئرلا  ةسِّكتملا  ائر  ااهتلا  رَّوط  دق  ىرخأ ،

هلع ، فحصلا  نم  ددعلا  قلطأو  . GRID يلثملا » قلعتملا  ةعانملا  صقن   » مسا هلع  نوقلط  اوؤد  يلثملا ، لاجرلا  ةاصإ  ناحجر  ءاطألا 
«. يلثملا نوعاط   » مسا حضاو ، ماهتا 

ةئرلا ةسِّكتملا  يوئرلا  باهتلالا  كلذ  ام   انملا ، راهنالا  ضارعأ  تأد  تحضتا : دق  ةمسلا  ةطلاغم  تنا  متس ، لولح 
ةلاملا ةألا  باصأو  قبس  زن  ضرم  ركذت ، الفومهلا ، أ .)  ) الفومهلا باصم  رم  ةثالث  رهظت ب  احسلا ، باهتلالا  نم  ةغلا  تاعنتلاو 

نوباصملا رملا  َّلظ  نورق ، رادم  ع  نماثلا .» لماعلا   » ّس مدلا ، مساح   طلجت  لماع  صاخلا  جلا  ةدحاو   ةرفط  نع  جتي  ةلنإلا - 
فصتنم لولح  .ةثرا  إ  لَّوحتو  جلثلا  ةرك  لثم  مّخضتي  ْنأ  نكم  دلجلا  طس   ُّزح  فلا : تامزأ  نم  مئاد  بعر  نوشع   الفومهلا 

فالآ نم  رَّطقُ  يذلا  طلجتلا ، لماع  نم  ةدحاو  ةعرج  تنا  .زكرم  نماث  لماع  نقحلا  نوجلاع  الفومهلا  نوباصملا  نا  كلذ ، عم  تايعسلا ،
اذه .عتملا  فالآ  ءامد  نم  فَّثكملا  قيحرلل  ضَّرعُ  يداعلا  الفومهلا  ضم  نا  مث ، نم  .مد  لقن  ةّلمع  ةئم  لداعت  يلا ، مدلا  نم  تايللا 

نماثلا لماعلا  نوزخم  ثَّول  مدلا  قط  نع  لوقنم  لماع  ضرملا   بس  دّدح  مد  لقن  تالمع  ةدعل  اوضّرعت  نيذلا  رملل  ضماغلا  انملا  راهنالا 
.زدإلا بسكملا - » ةعانملا  صقن  ةمزالتم   » مسا ةمزالتملا  ةمس  تدعأ  .اددج  اسوف  نا  امّر  - 

***
 



.نماثلا لماعلا  خاستسا ج  كلا ع  كتييج »  » لدغ » فد   » أد زدإلا ، ةاصإلل  وألا  تالاحلا  ةّفلخ  ع  ماع 1983 ، عير   
اذامل يلا ، مدلا  نم  تايل  نم  دوقفملا  طلجتلا  لماع  ةفصت  نم  د 

ً
استسالا : سملا  كلذ  ءارو  قطنملا  روفلا  تا ع 

ّ
حض لوسإلا ، عم  ام 

يأ نم  امامت  الاخ  جخس  يجلا ، خاستسالا  جهانم  نماثلا ع  لماعلا  جاتنإ  انعطتسا  ول  يجلا ؟ خاستسالا  مادختسا  اعانص ، تولا  قلخن  ال 
باصملا ب  تافولاو  ىودعلا  نم  تاجوم  عنم  نامإلا  .مدلا  نم  ّقتشم  تورب  يأ  نم  انامأ  أ  هتعبط ، نوك ، مث  نمو  ة ، تاثولم 

«. تُم وأ  خستسا   - » مدقلا لدغ  تش »   » بوتكملا ع راعشلا  ُّبدت   ةاحلا  نأو  رمألا  نا  .الفومهلا 

كلذ نا  لوسإلا ، خاستسا  عم  لاحلا  ام  .نماثلا  لماعلا  خاستسا  ناركف   نيذللا  نْيَدحولا  تانيجلا  َْلاع  رو  لدغ  نك  مل 
ةعماج نم  ثحالا  نم  قف  نا  سسوشاسام ، ةالوب  جدمك ، ةنيدم  .نوفلتخم   نوسفانم  هف  كراش  ْنو  قاس ، إ  رّوطت  دق  سملا 
دهعم  » مسا ةّصاخلا ، مهتك  اوؤَشأ  ْنأ  دع  نماثلا ، لماعلا  لّصوتلل إ ج  مهرود  نوقاسي  شاتب ،» كرام  و« سِانام » موت   » ةداق درفراه ،

ةجراخلا دودحلا  لقلق  فوس  نماثلا  لماعلا  عوم  نأ  ملع  قفلا  نم  قف  ّل  نا  .اراصتخا   GI وأ -  Genetics Institute تانيجلا » ملع 
ةزفقلا تنا  .اضمح  هف 2350  نماثلا  لماعلا  اّمأ  نم 51 ، لوسإلاو  ايمأ ، اضمح  نم 14  نّوكم  تاتسوتاموسلاف  .يجلا  خاستسالا  اجولونكتل 

« كوه يك   » تار » لو  ةرئاطلا ل« ةرود  لوأ  ةفاسملا ب  ةزفقلا   لثام  ام  افعض -  غلت 160  نماثلا  لماعلاو  تاتسوتاموسلا  مجحلا ب   
.نلطألل ةرباعلا  غبدنيل »  » ةلحرو

خاستسا تاجولونكت  مادختسا  تانيجلا إ  وخستسم  جاتح  فوس  حاجنلا ، قيقحت  لجأ  نم  زجاح  ؛ درجم  ةفاسملا  ةزفقلا   نكت  مل 
.اذكهو ، Cو G إ ائامك   A ةفاضإ اعم -  اندلا  دعاوق  ةطاخ  قط  نع  رفصلا ، نم  عنصُ  لوسإلاو  تاتسوتاموسلا  يج  نم  ل  نا  .ةددج 

GIو كتييج »  » نم ل  جاتحت  فوس  نماثلا ، لماعلا  لزع ج  لجأ  نم  .اندلا  ءامك  مادختسا  عنصُ  ْنأ  نم  اثك  نا أ  نماثلا  لماعلا  نل ج 
.ةلا نم  ةدودلا  لتسُ  املثم  هلالتسا  إ  ة ، االخ  نم  صألا  جلا  بحس  إ 

***
 

اندلا نم  تادادتما  عطقتت  ركذت ، يلا ، مونيجلا  تانيجلا   مظعم  .مونيجلا  نم  ةملس ، جخت  نلو  ةلوهس ، جخت  نل  ةدودلا »  » نل
.gen……….om………….e عفلا : جلا  أرقُ  ، genome ةمل نم  د 

ً
.ةلاسرلا  ءازجأ  ب  ةجردم  ةشوشم  تاوشح  هش  تانونإ ،»  » ّس

ام لش  خاستسا ج  المع  لحتسملا  نم  لعج  ام  اندلا ، نم  ةعساش  لاوطأ  دتمت   ةلئاه ، ةلا  تانيجلا  تانونإلا   نوكت  ام  الاغو 
( ةتك ةدمزال  لخدُ   ْنأ  نم  اثك  لوطأ  تانونإلا  يوتح ع  يذلا  جلا  )

ءانب رداقلا ع  منإلا  كلذ  كعلا ، خسانلا  مادختسا  انرلا  بلاوق  نم  تانيجلا  ءانب  اجولونكت  اقاَّس   نا  اقع : سِانام ح  فشا 
تاعاتت ّصق  دع  جلا  خاستسا  كعلا  خسانلا  حاتأ  .اضُ  ام ال  ةءافك  تانيجلا أ  خاستسا  كعلا  خسانلا  مادختسا  لعج  دقو  .انر  نم  اند 
اهللختت لا  سارملا ، ةعص  ةلطلا ، تانيجلا  حو  هل ؛ لمعلا  ةّلخلا  موقت  فوس  .ةّلخلا  صاخلا  يجلا  فضتلا  زاهج  مادختسا  وشحلا 

.ةّلخلا نم  هخاستسا  نكم  ث 
َ

َّم نمو  ةّلخلل ، عباتلا  يجلا  فضتلا  زاهج  ت 
ُ

جلاع فوس  نماثلا  لماعلا  لثم ج  تانونإلا 
قاس نآلا   احصأ  .نماثلا  لماعلا  خاستسا ج  لّصوت إ  دق  قفلا  ال  نا  ةحاتملا ، تاجولونكتلا  مادختساو  ماع 1983 ، فص   

جلا  اتلخدأو  لمالا  عباتتلا  اتعمج  امهنأ  ناتعومجملا  تنلعأ  فتك ، افتك  ناودع  نالازي  ذو ال  ماع 1983 ، مسد  .ءاهتنالا   لجأ  نم  مومحم 
ماع 1984، رياني  .تانتولا   نم  ةلئاه  تاّم  قيلخت  اهتردق ع  ةفورعملا  سماهلا  ةرأف  ضبم  االخ  ةدمزاللا   تلخدأ  اهدع ، .ةدمزال 

زدإلا تاعومجم  وأ  نع  غالإلا  نم  طضلا  ماع  دع  لبأ ، و  .ةجسألا  تانسا  لئاس  روهظلا   نماثلا   لماعلا  تانحش  وأ  تأد 
مدلا ثّولم  مد غ  طلجت  لماع  راتخا -  ببانأ  فلوملا   نماثلا  لماعلا  ةفصت  امهحاجن    GIو كتييج »  » نم ل  تنلعأ  امأ ، ةّدوقنعلا  

.يلا

سماه ةرأف  االخ  نم  قتشملا  فلوملا  نماثلا  لماعلل  ة  ةجت  لوأ  مدلا ، مولع  اصتخا  تاو ،» تلغ   » ماق ماع 1987 ، سرام   
ااصم .مإ ،»  .  » همسا عرألاو ، ةثلاثلا  لجر   ةقطلا  ەذهب  جلاع  ضم  لوأ  نا  .ةلامشلا  انيلورا  ةالو  طلجتلا »  تاسارد  زكرم   »

دع .راقعلا  تالعافتب  نهكتلا  واحم 
ً

.مإ ،»  .  » ر لوح  قلق  موح  تاو  حار  هتدروأ ، يدرولا   لئاسلا  تارطق  وأ  طقت  عم  .الفومهلا 

دي مل  م .» ملت  : » تاو هَّثح  .ەردص  ع  هنقذ  تحاسا  ەانيع ؛ تضمغأ  .ماللا  نع  .مإ »  .  » قوت
ّ

ف لقنلا ، ةلمع  ءد  نم  قئاقد  عض 
.كحضلا رجفناو   سماهلا ، توص  هش  اتوص  قلطأو  .مإ »  .  » رادتسا امدنع  راذنإ ط  رادصإ  كشو  تاو ع  نا  .ةاجتسا 

***
 

فالخ .ةعجاف  لخاد  ةعجاف  الفومهلا  اصم  زدإلا ب  نا  .سالا  الفومهلا  اصم  ةعامج  ب  .مإ »  .  » جالع حاجن  راخأ  تعاذ 
نّشدمو نمآلا ، سجلل  عادو  يداونلاو ، ةماعلا  تامامحلا  عطاقم  ءالل -  ةقَّسم  ةدحتم  لعف  ةّدر  مظنت  اوعراس إ  نيذلا  يلثملا ، لاجرلا 

لبأ .مدلا ب  ةعطاقم  مهعسوب  نك  مل  .رِدخ  بعرب  مّدقتت  ضرملا و  لالظ  نوبقاري  الفومهلا  وباصم  ّلظ  طلا -  لزاعلا  مادختسال  تالمح 
لخدُ إ الفومه  ضم  ّل  نا  تاسوفلا ، ثولملا  مدلل  راتخا  لوأ  ءاودلاو » ءاذغلا  ةرادإ   » تقلطأ ّحو  ماع 1985 ، سرامو  ماع 1984 
نم اقعاص : ةفلا  كلت  ءانثأ  الفومهلا  اصم  ىودعلا ب  لّدعم  نا  .لتاق  سوف  ةاصإلا  وأ  توملا  ّح  فلا  اعرم ب  اراتخا  هجاوي  شسم 



.ثولملا مدلا  ع  زدإلل ] بسملا  ] HIV سوف ةئملا  باص 90  فوس  ضرملا ، نم  ةداحلا  ةعنتلا  باصملا  ب 
الفومهلا اصم  ّل  ق  فوسلو  .ءاسلاو  لاجرلا  كئلوأ  مظعم  تاويح  ذاقنإل  تاف  دق  ناوألا  نا  نأ  دع  فلوملا  نماثلا  لماعلا  لصو 

ةّضرأ ه  صاخلا  جلا  نم  نماثلا  لماعلا  جاتنإ  دقف ك  هل ، كلذ  مغر  .زدإلا  تافعاضم  نم  مهبحن  اقت  وألا  ةعومجملا  نم   HIVباصملا ب
بارخلل نانِعلا  قلطأ  يذلا  نأ  ّبت  ةاهنلا ، .ةلما   ةروص  رامولسأ »  » فواخم تسكعنا  دقل  .ةقرافم  ةحمل  نم  ولخ  رمألا ال  نأ  عم  ةّموهفم - 

تانتورب  عيصت  مث  اتك  ةّ   تانيج  لاخدإ  يجلا -  خاستسالل  ةراملا  ةلحلا  تزرب  امنب  .ضرمُم  بط »  » نئا وه  ةّ  تاعامج  ب 
.ناسإلا حلاص  لجأل  بط  جَتنم  جاتنإل  امر ، انامأ ، ألا  ةقطلا  اهفصوب  سماه -  ةرأف  االخ 

***
 

خــــرات بتكنس  رنتلا ، نم  دملا  اندرأ  اذإ  نل  .تننإلا  ةرئاطلا ؛ رهجملا ؛ ةلجعلا ؛ تاجتنملا : اجولونكتلا ع  خــــرات  بتكن  ْنأ  رغُم  ٌرمأ 
ةكرحلا ع ضرألا إ  ةكرحلا ع  نم  رملا ؛ نود  ءاضفلا  رملا إ  ءاضفلا  نم  ةئادلا ؛ ةكرحلا  ةطخلا إ  ةكرحلا  نم  تالقنلا : اجولونكتلا ع 

.افالا لصاوتلا  يّداملا إ  لصاوتلا  نم  رمقلا ؛
جلا إ نم  ةلقنلا -  ەذه  ثأت  مهفنلو  .ةبطلا  اجولونكتلا  خــــرات  ةمساحلا   تالقنلا  كلت  ىدحإ  فلوملا  اندلا  نم  تانتولا  جاتنإ  لَّثم 

ءيزج نم  تسل أ  يراعلا ، اهرهوج  اهدِّرجن إ  ح  راقعلا -  ةئاودلا -  ةئاملا  ةداملا  .ةئاودلا  ةئاملا  داوملا  خــــرات  مهفن  ْنأ  انيلع  ءاودلا - 
ائفك اراقع  دعُ  ةححصلا ، ةعرجلاو  حيحصلا ، قاسلا  ءاملا ،  ةطس -  ةئامك  داوم  ةودألا  نوكت  دق  .ناسإلا  اجولويسف  اجالع   ارثأ  ثدحُ 

 - ناسإلا ةرمإ  تحت  اهنم  فالآلا  كانه  نأ  انل ، ودي  ام  مغف  .لهذم  دح  ةردان إ  اضأ  .داعألاو و  هجوألا  ةدّدعتم  ةدّقعم ، تائج  نوكت  وأ  - 
ددعلا نم  ةلض  ةس  إ 

ّ
لّثم  ال  قاقعلا  كلت  ءارو  نم  ةفدهتسملا  ةّجلا  تالعافتلا  ددع  نإف  تاعنتلا -  تاع  أ   ەدحو  نسألا 

(، ارج َّملهو  تانومرهو ، تالِقتسمو ، تامنإ ،  ) يلا مسجلا  ةجولويبلا   تائجلا  نم  تاعنتلا  نم  يالم  ةّدع  نم ب  .تالعافتلل  امجإلا 
ةعساش ةّملاع  فتاوه  ةكش  لثم  ناسإلا  اجولويسف  انرّوصت  اذإ  .ةئملا  وحن 0.025  يأ  نم 250  - أ  انب  صاخلا  ةلدصلا  روتسد  ّمض  ال 

ةّئاودلا ءاملا  اهدقعت ؛ نم  ءزجلا  نم  اءزج  الإ  لّثمت  الاح ال  اهزوحن  لا  ةّئاودلا  ءاملا  نإف  اعم ، لعافتت  لا  تاشلاو  دَقُعلا  ةنغ  عاسّالا 
.ةّكرملا ةكشلل  ءان  فرط  فتاهلا   ةدمعأ  دحأ  كالسأ  ثع  اتشو »  » ةدل فتاوه   لماع   

حيتافملا لحت  هلطعت -  وأ  هطشتو  هفدهب  طاترالا  قط  نع  لمع  اقت ، راقع ، ّل  .ددحتلا  دحاو : ئر  بس  ةودألا إ  ةردن  عجرت 
؛ حيتافملا كلت  نم  طقف  ةاقتنم  ةعومجم  نل  هحتافم -  طتري  ْنأ  بج  ادفم ، راقعلا  نوك  ل  كلذل ، .فاقإلا  وأ  لغشلا  ةعضو  ةجلا إ 

لجأل تمّمُص  تانتولا  نل  يمتلا -  نم  ىوتسملا  اذه  قيقحت  دالا  عيطتس  تائجلا  مظعم  .مّسلا  نع  فلتخ  يمتلا ال  نع  زجاعلا  راقعلاف 
، نومظنملاو دئاملا ، وربدم  لطعتلاو ، طشتلا  نع  ةلوؤسملا  اهنإ  .اجولويبلا  ملاع  ةكرملا   تاطحملا  تانتولا   نأ  ركذت  .ضرغلا  اذه 

.اهفاقإ وأ  اهلغش  قاقعلا إ  مظعم  س  لا  حيتافملا  تانتولا   .ةلخلا  تالعافتلا  ملاع  لغشلا   لامعو  تااوبلا ، سارحو 
جاتح تورب ، ةعانصل  نل  .ةئاودلا  تاعانصلا  ملاع  يمتلا   ةردقو ع  ةءافك  ةودألا  نم أ  اضع  نوكتل  ةأَّهم  تانتولا  نإف  اذكه ،

عيصتب ءاملعلل  ةلا  تانيجلا  خاستسا  حمس  دقل  .ةمهأ  ألا  ةدوقفملا  ةتعلا  فلوملا  اندلا  اجولونكت  فو 
َّ

تر انه  ه -  صاخلا  جلا  ءرملا إ 
تانتولا تحاتأ  دقل  .ناسإلا  مسج  ةجولويبلا   ةئاملا  تالعافتلا  يالم  فادهتسا  ةّنامإ  مامأ  بالا  تانتولا  قيلخت  حَتفو  تانتورب - 

ةلقن تانتورب  جاتنإل  فلوملا  اندلا  مادختسا  لَّثم  دقف  كلذل ، .قاخالا  ع  ةعنم  لق  نم  تنا  انيجولويسف  نم  بناوج  لخدتلا   املل 
.قاقعلا نم  ددج  ملاعو  تانيجلا  نلو ب  دحاو ، ءاودو  دحاو  طقف ب ج  سل  ةققح ،

***
 

: زفتسملا يراجتلا  زمرلا  تحت  ةصروبلا  اهسفن   ةجردُم  روهمجلل ، اهمهسأ  نم  مهس  نويلم  كتييج »  » تعا ماع 1980 ، رتأ   14 
: قئاقد عض  نوضغ  تس :»  لوو   » خــــرات اجولونكت   ةكل  اراهبإ  تاحورطلا  أ  نم  ادحاو  َّوألا  حطلا  اذه  حبصس  . GENE «ج »

عيو جاتنإل  ةصخر  ع  تلصح  دق  ةّئاودلا ، تاعانصلا  قالمع  ل ،» إ   » تنا تقولا ، كلذ  .رالود   نويلم  ەردق 35  لامسأر  تذتجا 
يالم ةنامث  نم  تاعبملا  تعفترا  .ةع  خ  اهقوس  ت 

ُ
عِّسو تناو  رزانخلاو -  راقألا  لوسإ  نع  ەيمتل  لوموه ، مسا  فلوملا -  لوسإلا 

وذ تكملا ، صقلا  لجرلا  كلذ   - » نساوس حبصأ  نآلا ، ماع 1998 . رالود  نويلم  َّمث إ 700  ماع 1996 ، رالود  نويلم  إ 90  ماع 1983 ، رالود 
بالطلا دحأ  .رب  حبصأ  كلذكو  يالملا ، باحصأ  نم  رياوكسا - »  » ةلجم فصو  دح  اماع ،» نوتسو  ةثالث  رمعلا  نم  غلالا  ةّباجنسلا ، دودخلا 

تاذ ظقسا  ماع 1977 ، فص  .تاتسوتاموسلا   خاستسا ج  هنم   ًةدعاسم  سْخ  نمثب  اهاشا  مهسأ  ةعضب  ظفتحا  دق  نا  يعماجلا 
.يالم ةّدع  هتورث إ  تفعاضت  ثح  ءالا ، شحاف  هسفن  دجوو  حاص 

ماع 1986، .مّزقتلا و  ءاد  نم  ةنيعم  تاعنت  جالع  مدختسملا   -  HGH يلا -  ومنلا  نومره  جاتنإ  كتييج »   » تأد ماع 1982 ،  
تعَّنص ماع 1987 ، .مدلا و  تاناط  جالع  ةلاع   ةءافك  عّتمتي  ةعانم  تورب  وهو  نوفنإ ،» افلأ   » تورب ةكلا  اجولويبلا   ءاملع  خستسا 
ةمزألا وأ  ةّغامدلا  ةتكسلا  ءانثأ  ثدحت  لا  تاطلجلا  ةاذإ  لمع ع  مدلل  لِّسم  وهو  فلوم ، -  TPA س - » جونيمزال  طِّشُم  « » كتييج »
مسد و  . B الا يدلا  باهتلالا  سوف  ّدض  حاقل  ةئدا  ةفلوملا ، تانيجلا  نم  تاحاقل  عيصتل  اهيعاسم  تَّشد  ماع 1990 ، و  .ةّبلقلا 



نع نساوس  نت  .رالود  رالم  لاقم 2.1  كتييج »  » ةبلغألا  ةصح  ةّئاودلا ع  تاعانصلل   Roche شور »  » ةك تذوحتسا  ماع 1990 ،
ماع 1991. سئرلل  بئانك  هصنم  رب  رداغو  يذفنتلا ، سئرلا  بصنم 

ةاّطغملا املا  نم  ةندفأ  ةدع  ملاعلا -  اجولونكتلل   ثاحأ  عمجم  حبصتل أ  اهّرقم  عيسوت  كتييج »   » تأد ماع 2001 ، فص   
لاّثمت بصتي  عساشلا ، عّمجملا  زكرم  .ماج   مرح  ّيأ  نع  العف  فلتخ  ال  ةرئاطلا ، قاطألا  نوبعل  بالط  نوثحاو  ةدتمم ، جورم  جاجزلا ،

إ نحنم  لجرلا  .ةّدلج  ةّيدصو  لفسأ  نم  عساو  يج  لاطنب  مِلاع   ەاجتا  ةلواط  قوف  نم  هعصب  ش  ةلد  لجرل   زنولا  نم  عضاوتم 
.لجرلا فتك  قوف  نم  دو  ارظان  اترم ، ودي  تانيجلا  مِلاعو  .مامألا 

ةناثلا ّنس  ماع 1999 ،  .رب   عم  لوألا  هعامتجا  ىركذ  ح  يذلا  لاثمتلا  نع  راتسلا  ةحازإ  ءانثأ  ااح  نساوس  نك  مل  ظحلا ، ءوسل 
هتب  نساوس   وت 

ّ
هسفن ، ماعلا  نم  مسد  و  .امد  ناط  لاشألا ،» دّدعتم  د  ورأ  مرو  ب« ةاصإلا  صخُش  سمخلاو ،

«. كتييج  » مرح نم  لامأ  ةعض  دع  ع  وسله ،» »



« ناسإلا وه  يلا  سجلل  قئاللا  ثحملا   » عبارلا مسقلا 
 

ةّلا تانيجلا 
(2005 - 1970)

؛ برلا كلا  لغش  ال  نذإ ، كتاذ  فرعا 
ناسإلا وه  يلا  سجلل  قئاللا  ثحملا 

« ناسإلا ةلاقم   ، » بوب ردنسلأ  - 
 

، عاجشلا ددجلا  ملاعلل  رم  يلا ! سجلا  ءاهبل  ا 
! ءالؤه لاثمأ  ّمض  يذلا 

لوألا دهشملا  سماخلا ، لصفلا  ةفصاعلا ،» ، » بسكش مالو  - 
 



بئاصم أ
 

؟ كبأ بئاصم  تفرع  فك  الأ :
.يالوم ا  اهيلع  رهسلا  راغدإ :

، كلملا ل بسكش ، مالو  - 
ثلاثلا دهشملا  سماخلا ، لصفلا 

 

امدنع اهتعانص -  الحم  اراجن  فل  ةنزاوتم  غ  رظنملا ، ةعش  ةعد  لّضفملا -  زازهلا  هّسرك  اسلاج ع  نا  .أ  طقس  ماع 2014 ، عير   
هسأرو إ هتأر أ  بالقنالا .) ّح  زاهالا  نم  رلا  عنمل  ةلآ  ةفاضإ  هّنل   هي ، رلا  لعجل  ةلآ  راجنلا  مّمص   ) طقسو ەرهظ  بلقنا ع 

بحس عطتس  مل  .ءامدلا  اقراغ   نمألا  هفتك  نا  .روسكم  حانج  لثم  ةّعبط ، ةّعضو غ  همسج   تحت  اسوسدم  هسأر  نا  .ةفلا  لفسأ  
مامأ ارإ  ت 

ُ
قزم هسالم  نم  ةاغلل  ةملس  ةعطق  ىري  وهو  أ  ذعتو 

ّ
ب هحرج ، نم  املأ  خ  نا  امنب  صقملا ، هتَّصقف  هسأر ، قوف  نم  هصمق 

ّطق اهيدل  نك  مل  لا  هّمأ ، ةمدق : ةرجاشم  تنا  .ئراوطلا  ةفرغل  هقط  وهو   رّمذتي  حار  اذكه  املس ،» هحس  ةلواحم  كعسوب  نا   » .هيع

[، دنهلا مسقت  « ] مسقتلا  » نم ناسإلا  عن  كعسوب  .صمقلا  ذاقنإل  ةقط  دجتس  تنا  هسفن ، تقولا  ةسمخلا   اهءانبأ  كت  ناصمق  ةسمخ 
.ناسإلا نم  مسقتلا »  » عن عيطتس  كّنل ال 

ماهوأ هدلو  شارفلا ، سحلا   نم  جعي  اروهتم ، ااترم ، اعفدنم ، ايهر : اضم  ثم -  نا -  .نمألا  هفتك  كو   هتهبج  عطق   بصأ 
دق هنأو  اد  .فقسلا  غارف إ  رظني  شارفلا ، ادقار   نا  .رَّخأت  لللا  نا  راطملا ، نم  تبلا  وصو إ  ىدل  .هتؤرل  دنهلا  ُترِط إ  .اعتلا  لوح 

.نحن موي  يأ  ملع   نا  ْنإ  هتلأس  .ةأجف  مره 
«. لبأ نم  نعلاو  عبارلا  : » ةححص ةاجإ  باجأ 

.»؟ ةنسلاو »
«. ةتسو نافلأ  : » ةراذلا قطلا إ  سَّملتي  وهو  هسفن ، ححص  مث  نوعرأو ،» تسو  ةئمعسو  فلأ  : » لاق

ماعلا رخآ -  اثرا  امسوم  نا  عرأو ، ةتسو  ةئمعسو  فلأ  ماعلا  نأ  فن إ  يب و  تهبناو  اننإ  2014 . هل  تلق  .رَّجهُم  ةراذ  تنا 
.شجار هف  وت 

ّ
يذلا 

ةقلا ةراذلا  تلظ  ْنو  ةدعلا ، هتراذ  نم  ق 
َ

رْد هلإ  عجرو  هنهذ  ءافص  ەدواع  .اعتي  ّح  هلع  رهس  تلظ أ  ةلاتلا ، ماألا  رادم  ع 
مث رلا ، نم  ضوهنلا  لواح  هّنل  فلخلا ، طقس إ  مل  .هلع  تد  لا  ةطاسلا  نكت  مل  زازهلا  رلا  ةثداح  نأ  انرّرق  .ددش  وحن  ةقاعم ع 

كانه نا  .لقاثتلا  نم  ففط  ق 
َ

رْد اهب  هتشم  نأ  تظحالف  ةفرغلا  م   ْنأ  هنم  ُتلط  .هسفنب  كاسمإلا  نع  ازجاع  مامألا ، عفدناو إ  تا 
ّ

هناز ف 
َ

َدَق
.ةناث مامألا  كني إ  داف  ةع ،» ردتسا  : » هل تلق  .سطانغم  تلاحتسا إ  ضرألاو  ددح ، نم  اتلُج  همدق  نأو  هتارح ، دَّقمو   ء آ 

ةنعللا ع تلح  سدقملا  باتلا  .خادلا   هلاو  اسمم  جخو ،
ً

اترم  مامحلا ، تدجو  
ُ

ه .هشارف  لل  رخآ : ناوه  هاصأ  ةلللا ، كلت 
، ةصقلا نم  ةثيدحلا  ةخسلا  .تفاخلا   رجفلا  ءوض  لوقحلا   دحأ  ادقار   هتروع ، تفشكنا  دقو  اراعو ، ارومخم  حن ، ەاأ ، ىأر  هنأل  ٍماح  ةرذ 

.ةّلج ةحضاو  كلقتسم ، ةنعل  ىرتو  تفاخلا -  فويضلا  مامح  ءوض  اراعو ،  افرخ  كدلاو ، ت 
ُ

هتناثم ءالتما  روف  لوبلا  كاسمإ  ءرملا ع  ةردق  مدع  حاحلإلا -  روعش  أد  .ةف  ذنم  ثدح  نا  يدارإاللا ) لوبتلا   ) وبلا سلسلا  نأ  تفرع 
اهنإ .اتاتسولا  مّخضت   ضماغ إ  وحن  ەاّإ ع  عجرم  هنم ، اونَّوهف  رمألا ، ەءاطأ  خأ  .هشارف  للي  حبصأ  ْنأ  ةلاحلا إ  ترّوطتو  فصنلا -  إ 

.مهشارف نوللي  .مهتراذ  نودقف  .نوطقس  نسلا  نومّدقتملا   لاجرلاو  .نامثلاو  ةناثلا  نا   .ەوخأ  اذكه  نسلا ، مّدقتلا   ةقلعتم  رومأ 
ممحت لا  خملا ، تانْيطُ  تنا  .هِّخمل  طانغملا  نرلا  اصحف  ىرجأ  امدنع  اتلا  عبسألا  لجخلا   نم  ةضموب  دَّحوملا  صخشلا  انءاج 

.NPH طغضلا » بط  امدلا  ءاقسسالا   » ّس ةلاحلا  ەذه  .فاوحلا  جراخلا ح  ِّخملا إ  جيس  عفُد  دقو  ةددمتمو ، ةمخضتم  لئاسلا ، خملا 
ّمد طغض  عافترا   » ام ّدح  إ  هش  يذلا  رمألا  تانْيطُلا -  همارت   بّس  ام  خملا ، ءاجرأ  لئاسلل   بط  باسالا غ  نع  أشت  اهنأ  دقتعُو 
 - سفتلا ع  ةصعتسملا  ةكساللا  ضارعألا  نم  ثولاثب  طغضلا » بط  امدلا  ءاقسسالا   » ّمتو .باصعألا  ببط  ح  اذكه  خملا ،»

.اضم طقس  دقل  .ةفدصلا  طقس أ  مل  .فَرَخو  يدارإ ، لّوبت ال  ةشملا ، بارطضا  
ىدحإ .تالئاعلا  ي   هنإ  .فورعم  بس  ضرملل  سل  .ةلاحلا  نع  هملعت  تعطتسا  ام  ّل  ُتملعت  ةلاتلا ، ةللقلا  رهشألا  رادم  ع 

وأ نعلا  باشلا ،  ناعر  مهو   لاجرلا  بص  تالئاعلا ، ضع  .لاجرلل   ةس  ةّحجرأ  عم  ، X موسومورلا ايج  ةطترم  ضرملا  تاعنت 
نم دودحم  ددع  الإ  ضرملا  باص  ال  رخآلا ، ضعلا  .اق   ةثارولا  طمن  نوك  تالئاعلا  ضع  .نسملا   الإ  بص  ال  ىرخأ ، تالئاع  .ثالثلا  

.تاننامثلاو تايعسلا  انس   رملا  أو  .مهرمع  نم  ةسماخلا  وأ  ةعارلا  لافطأل   ثوملا 
َّ

ةق ةلئاعلا  تالاحلا  رغصأ  .ةلئاعلا  ءانبأ 
مح دحاو  نم ج  ام  .الفومهلا  وأ  ةلجنملا  االخلا  امنأ  لثم  ايج »  » سل ْنو  اثارو -  ضرملا  نوك  نأل  بك  لامتحا  ةَّمث 

َ
راصتخا ،

دّدحت ام  امامت  ەرّوطت -  ءانثأ  خملا  تالاَسَم  نكت  ددحت  ةدّدعتم ، تاموسومورك  ةنم ع  ةدّدعتم ، تانيج  كانه  .بغلا  ضرملا  اذهب  ةاصإلا 
لا بكلا  محتت   ُتفرع ، ام  تانيجلا ، كلت  ضع  .ةهافلا  ةاذ  حانجلا   نكت  ةدّدعتم ، تاموسومورك  ةنم ع  ةدّدعتم ، تانيج 



(. باذلا ُبلاو   ءاضعألا  ددحت  طامنألا » لكش   » نع ةلوؤسملا  تانيجلا  عيطتس  فك  رّوصت  اساق :  ) تانْيطُلا ةّصاخلا  ةعوألاو  تاونقلل 
خملا نم  لئاوسلا  صاصتما  مظنتو  تانتورب  رِّفش  ىرخأ  تانيج  كانه  ّمث  .تارجحلا  لئاوسلا ب  لسرت  لا  ةجلا  تاونقلا  رِّفش  رخآلا  ضعلا 
وحن اهرود ع  ثؤت 

ّ
ر اهلشو  ةمجمجلا  مجح  دّدحت  لا  تانيجلا  نإف  ةمجمجلل ، تاثلا  غارفلا  ومنت   هتالاَسَمو  ّخملا  نألو  .سكعلا  وأ  مدلا ، إ 

.تالاَسَملاو تاونقلا  داعأ  ام   غ 
مث .تاونقلا  لئاسلا   اهب  كرحتي  لا  ةقطلا  ةِّغم  تانْيطُلاو ، تالاَسَملا  اجولويسف  ثؤت  

ّ
ر ْنأ  تانيجلا  كلت  نم  ّيأ  تافالتخالل   نكم 

ضرمو دحاو  يداحأ ب ج  طر  كانه  سل  .دقعتلا  نم  ىرخأ  تاقط  فضتل  ةغامدلا ، ةمدصلا  وأ  رمعلا  مّدقتلا   لثم  ةئبلا ، تارثأتلا  أت 
يب ثم  وأ  ةثداح  إ  ةجاح  لظت  دق  ام ، صخش  طغضلا »  بط  امدلا  ءاقسسالا   » بّس لا  تانيجلا  ةعومجم  َتثرو  اذإ  .دحاو ح 

دعم
ً

دّدحت  لا  كلت  ثم ،
ً

لُقنل ، تانيجلا -  نم  ةنيعم  ةفلوت  َتثرو  اذإ  ەرمع .) وه  حجرألا  ثملا ع  نا  ةلاح أ    ) ضرملا اذه  قالطإ » ل«
دّدحتي ال  ِّلدلا -  براقلا  انركذ  ضرم  هنإ  .ضرملل  كضُّرعت  رطخ  دي  دق  تالاَسَملل -  انيعم  امجح  دّدحت  لا  كلت  عم  لئاسلا  صاصتمال  انيعم 

.ةئبلاو تانيجلا  و  ضعلا ، اهضعو  تانيجلا  ةقالعلا ب  دّدحتي  امنو  دحاو ، ج 
لا لاؤسلا ، كلذ  ةاجإلا ع  تّشد  هننج .»؟ ةفظولاو   لشلا  قلَخل  ةمزاللا  تامولعملا  لا  نئالا  لسري  فك  : » وطسرأ لأس  دقل 

ططخملا اذه  فاطملا ، ةاهن  تجتنأو ،  .ثدحلا  تانيجلا  ملع  خلا ، نفعو  ةهافلا ، تااذو  ءالزالا ، لثم  ةّجذومن  تانئا  تدهّوش  
ثأتلا عساو  راتلا  ضوتلا 

: ةّحلا ةمظنألا  تامولعملا   قفدتل  انمهف  ةدعاق  لش  يذلا 
 

ةطقس أ تنا  له  قو 
َ

.ەرَد هتفظوو ، لا ، نئالا  لش  ةّثارولا ع  تامولعملا  رثأ  اهلالخ  نم  ىرن  دق  ىرخأ  ةسدع  انل  مّدق  ضرم أ  نل 
، فاطملا ةاهن  رلا ،  نا  دقل  .الو  معن  هتئبل ؟ اجاتن  تنا  له  .اهسفن  ةجنلا  ال  ةجنلل ، م 

ً
هتانيج  تقلَخ  دقل  .الو  معن  هتانيجل ؟ ةجن 

.ةفاحلا نم ع  طوقسلا  إ  افرح )  ) هضرم هعفد  ْنأ  لق  تاونس  ىدم  ع  ثداوح ، نود  نم  هسفن ، رلا  سلج ع  ّلظ  هّنل  بسلا -  وه 
نل معن ، ةثداح ؟ تنا  له  مامألا ؟ إ  كحرطتل  ةمّمصم  ةنّيعم ، ااوزب  كّرحتت  ح  ةنّيعم ، ثاثأ  عطق  ْنأ  فرع  نمف  معن : ةفدصلا ؟ تنا  له 

.طوقسلا هل  نمض  العف -  نا -  امسجلا  هارطضا 
ةعبط كفتلل   ةددج  قئارط  ةهباجم  لّثمت   يلا ، نئالا  ةطسلا إ  تانئالا  نم  هلاقتنا  ءانثأ  تانيجلا ، ملع  هجاو  يذلا  يّدحتلا 

ةَّسلا  ام  ددصلا ، اذه  و  ضرملا ؟ لاقم  ةَّسلا   بّسل  تائبلا  عم  تانيجلا  عطاقتت  فك  .رَدَقلاو  ةفظولاو ، تامولعملا ، فدتو 
ّ

ق ةثارولا ،
رْدَقلا اذه  دهش  فك  ةدحاو ؟ ةجن  تانيج   ةّدع  ثؤت 

ّ
ر فك  هتفظوو ؟ ناسإلا  لش  تاعنت   ةّيجلا  تاعنتلا  ت 

ُ
جت فك  ضرملا ؟ لاقم 

تامس جاتنإ  هسفن  تقولا  و  ةكشم ، اجولويسف  رارقإ  تانيجلا  عّنتلل   نكم  فك  مهنب ؟ عّنتلا  نم  رْدَقلا  اذهو  لا ، ب  ساجتلا  نم 
؟ ةدّرفتم ةَّضرَم ) « ) ةَّجولوثا »



ةداع دلوم 
 

.ةيج ةلا  ضارمألا  ل  نأ  ةملسم  نم  أدأ  نإ 
غب لوب  - 

 

نع ةلاقم  زمات » كروين   » ت ادسثب ،»  » هئالمزو  غنن  د  اندلل ع  ةثالثلا » ةرفشلا   » ّكف نم  ةللق  رهشأ  دع  ماع 1962 ،  
.يلا لّخدتلل  ةعاوطم  حبصتس  ةرفشلا ، تك »  » ْنأ دع  نآلا  ةّلا ، تانيجلا  نأ  زمات  قوتو 

ّ
تع .ةّلا  تانيجلا  ملعل  يروثلا  لقتسملا 

ةسلا اهانعم  اهسفن ،  ةرذلا  ةلنقلا  اضتس  ةيجلا ] ةرفشلا  ّكفل   ] ةجنك اق  رّجفنت  دق  لا  ةجولويبلا  لانقلا ›  › ضع نإ  لوقلا  انعس  »
«. ةواسأملا ةثوروملا  ضارمألا  نم  ثلاو  ناطلا  لثم  مويلا ، ءافش  اهنم  سل  ٍللعل  تاجالع  رّوطو  ...ركفلل  ةددج  زئار  لّثم  دق  اهضع  .ناسإلل 

نأ نآلا ، ح  ترجفنا ، تانيجلا  ملع  ةصاخلا  ةجولويبلا  ةلنقلا » ف« ةبك ؛ ةسامح  نودي  نيذلا ال  كشملل  رذع  ةّمثف  كلذ ، عم 
، اندلا ةب  إ  لصوتلا  يرفإ ح  ةجت  نم  ةاد  اع 1943 و1962  - ب  ةلا  تانيجلا  ملعل  ةلهذملا  ةرفطلا  تجتنأ  ثح  .لامآلل  بخم 

تنا ةهج ، نم  .دالا  الإ  ناسإلا  ملاع  سمل  مل  جلا  نل  .موي  دع  اموي  اهلصافت  دات  جلا  نم  ةكنام  ةخس  هحالصو -  جلا  مظنت  ةلآو 
تنا ىرخأ ، ةهج  نمو  .ةملعلا  ةمالاو  ةعوملا  اهنع  ةعزان  اهساو ، اهخأ  تتأف ع  ةلا  تانيجلا  ملع  ضرأ  تقرحأ  دق  ةزانلا  ايجويلا 
امدنع .ناسإلا  ةجتلا ع  تاساردلا  ةنراقم  ساق  ام ال  ةعاوطم  اهنأ أ  تتثأ  دق  ناددلا -  باذلا ، اتكلا ، طسألا -  ةجذومنلا  مظنلا 
ةبطلا ماضملا  هتناهتسا  احضاو  اد  ةنس 1934 ، تانيجلا  ملع  هتاماهسإ   ع  لن  ةزئاج  مالتسال  ملوهكوتس  إ  ناغروم » ساموت   » رفاس

دقل .ةناهإ  ل  ًءارطإ ، اهب  دصق  نك  مل  يركف  ةمل  يركف .» ماهسإ  أر ، وه ،  بطلل  تانيجلا  ملع  همَّدق  ماهسإ  مهأ  : » لوق ناغروم  بتك  .هلمعل 

جاتح إ دق   » ببطلا نأ  ةركف  تدو  .بقلا  لقتسملا  ناسإلا   ةّحص  اشماه ع  ولو  ارثأ  كي  ْنأ  دعسُ  تانيجلا  ملع  نأ  ناغروم  ظحال 
.احماج اخو 

ً
ةفخس ، ةركف  ناغروم ، بعت  دح  مهتراشسال ،» تانيجلا  ءاملع  نم  هئاقدصأ  ءاعدتسا 

روتكف  » نياع ماع 1947 ، .ةّبط   ةجاحل  ةجن  لعفلا  نا  ناسإلا  ملاع  إ  تانيجلا  ملع  ةدوع ، ىرحألا  وأ  لوخد ، نإف  كلذ ، عم 
ةمحللا دئاوزلا  نم  ددعو  هناسلو  هتفش  عقب ع  اقهارم  اضم  رومتل ، كه   زنوج  ةعماج  باشلا   ةنطالا  ضارمألا  ببط  كِسوكم ،»
ةهباشم ةّلئاع  تالاح   

ُ
ت نأ  قبس  ام  ةهباشم ، ضارعأ  اضأ  اوبصأ  دق  ضملل  نورخآ  براقأ  نا  .كِسوكم  مامتها  ضارعألا  تراثأ  .ةلخادلا 

، ناسللا عق  ةنياتم -  ودت  لا  ضارعألا  ةعومجم  نأ  اعفاد  بطلل ،» دنالنإ  وين  ةلجم   » ةلاحلا  كسوكم  فصو  .ةبطلا  تابدألا  اهضارعأ    
.دحاو ةرفطل  ج  جاتن  اهعمج  ناطلاو -  ءاعمألا ، دادساو  ةمحللا ، دئاوزلاو 

قالطنالا ةطقن  تنا  ةرم -  لوأ  اهافصو  نيذللا  ببطلا  انمت  زرغج ،» زتوب -  ةمزالتم   » اهنأ اقحال  تفّنصو  كسوكم -  اهنياع  لا  ةلاحلا 
اهيف تانيجلا  رثأ  نا  لا  ةلا  ضارمألا  ةسارد  أد  .هتاح  ةلط  هعم  ّرمتس  فوس  ةلا  ضارمألاو  تانيجلا  ملع  تالصلا ب  ةسارد  مامتهال 
الفومهلا ب ت :

ُ
ال  اهتلق ، ع  لا ، ضارمألا   ەذهل  اخوسر  ألا  ةلثمألا  تنا  .دحاو  ضرم  بسي   دحاو  ثح ج  ىوقأو -  حضوأ 

ةظوفحملا  ةمدقلا  قاروألا  بِّقني   كسوكم  نا  حو  .ةرالاو  ةقفإلا  تالئاعلا  ةلجنملا   االخلا  امنأو  ةلنإلا ، ةلاملا  ةلئاعلا  ءانبأ 
ةرفطل ةجن  هنأ  ودي  ي  ضرمل  لاثم  لوأ  َفَصو  نعلا  نرقلا  لئاوأ  لمع   نا  اندنل  ابط  نأ  فشا  كه ، ةعماج  ةّبطلا  تاتكملا 

.ةدحاو ةيج 
نم ماأ  دع  هضارعأ  حضّتتو  تالئاعلا  يرج   اغ  اضرم  يلنإلا ، ضارمألا  ملع  اصتخا  دوراغ ،» دلاشرأ   » فصو ماع 1899 ،  

نوللا هتضاَّفح إ  شامق  لَّوحت  تاعاس ، ةّدع  لفطلا  ةدالو  دع  .ندنل  رملا »  شسم   » لفط  ةّرم   لوأل  ضرملا  دوراغ  ظحال  .ةدالولا 

ّرمتسو تالئاعلا  يرج   ضرملا  نأ  دوراغ  فشا  مهــراقأو ، باصملا  رملا  ِّلل  قيقدلا  عّبتلا  قط  نع  .لوبلا  نم  ةغ  ةعق  رثأ  دوسألا 
لّوحتي ل  .ناصمقلا  طاآ  تحت  ةنادلا  ةّبلا  تاغصلا  نم  لوادج  لسف  نادلا ، نوللا  هسفن إ  ءاقلت  نم  قرعلا  لوحتي  غلالا ، .غللا   ح 

.هتسمالم ىدل  أدص  هنأ  ءاوهلا ، سمل  ْنأ  روف  رمحألا  نوللا  نذألا إ  عمش 
تَّغ ةثارو  ةدحو  رحتب   دلُو  هنأو  َّد  نادلا ال  لوبلا  اذ  دلولا  نأ  دوراغ  ىأرو  .رملا  كئلوأ  رَّوحت   دق  ام  اثوروم  ماع 

ً
نأ  دوراغ  نَّمخ 

، رعَّشلل ةعّونتملا  تاغصلاو  ةنمسلا  ةرهاظ  : » لوق دوراغ  بتك  .لوبلا  بكرت  فالتخا   هنع  جتن  ام  ةّلخلا ، اذغلا   لثمتلا  فئاظو  ىدحإ 
ةتفال هنتطف  تنا  .ةّلا  داسجألا  ةئامك »  تانيات   » بّس ةثارولا  تادحولا  تاعنت   ثودح  اعمج  اهسفت  نكم  نيعلاو » دلجلاو ،

سا ع دق  دوراغ  نا  ةمل ج ،) تحن  نم  دقع  نم  برق  ام  لقو   ) نوسيب د  النإ ع  فاشالا   ةداعإ  دق  نا  جلا  نأ  مغرف  .رظنلل 

ا، انلعجت  تانيجلا  نأ  دوراغ  ىأر  دقل  .ةثارو  تادحو  اهرِّفش  ةئامك » تانيات   » هفصوب يلا  عّنتلا  حو  ا  انيج  ٍّوهفم  وحن 
.فلتخم انلعجت  تارفطلاو 

تافصلاو ةهاظلا ، طامنألل  فراعم  ةرئاد   - » لا ةيجلا   ضارمألا  صاخ  سرهف  فلأتل  اجهنم  ادهج  كسوكم  أد  دوراغ ، لمع  ارثأتم 
لا نافرام ،» ةمزالتم   » قوت 

ّ
.ع امم  برغأو  مخضأ  ةدرف  تانيج  ةموكحملا  ةلا  ضارمألا  قاطن  نا  ئارغ ؛ ملاع  همامأ  حتفنا  ةيجلا .» للِعلاو 

ةعوألاو ظعلا  لهلل  ةيبلا  ةمالسلا  محتي   ةرفط  ج  ثدحت  عساتلا ع ، نرقلا  نم  خألا  دقعلا  رف   ببط  وألا  ةرملل  اهفصو 
روألا نا  ةئجافم   تاقّزمت  ءارج  ن 

َ
مهبْح نوقل  ام  اثكو  مهعاصأو ، مهعرذأ  لطتسو  انثسا ، وحن  لوطت ع  رملا  ةماق  تنا  .ةمدلا 



ەذه نم  ةصَّخشم  غ  ةعنب  ااصم  نا  نلوكنيل » ماهاربإ   » نأ نودكؤي  يبطلا  خرؤملا  ضع  َّلظ  دوقع ، رادم  ع   ) بلقلا تاممص  وأ 
.اهــقو ماظعلا  عنص  يذلا  تولا  كلذ  جالولا ، ةرفط  ج  هّس  ضرم  وهو  صقانلا ،» ماظعلا  نُّوكت  تصأ ب« ىرخأ  تالئاع  ةمزالتملا .)

تاذ نوظقس  وأ  افع  مهناقس  نوك  دق  ةراثسا ؛ وأ  ىدل  فاجلا ، صجلا  لثم  تتفتت ، دق  ةَّشه  ماظع  ضرملا  اذهب  نوباصملا  لافطألا  دلوي 
مامتهالا ةراثإ  تالاحلا   ەذه  تأدو  لفطلا ، عقو ع  ءادتعا  تو إ 

ُ
ىزع ضارعألا  كلت  مهف  ءاس  ام  الاغو   ) ةروسكملا علضلا  نم  تاع  حاص 

لا ةداعلا ، ەذه  زكرت  فوسو  .كه  زنوج  ةعماج  روم »  ةداع   » كسوكم سّسأ  ماع 1957 ، ةطَُّلا .)  تاققحتلا  نم  ددع  دع  طلا 
.ةثارولا للعلا  ع  ةنمزملا ، ضارمألا  لمع ع  هتاح  يذلا ق  رومتل  ببط  روم ،» لريإ  فزوج   » مسا تِّمس 

ةجن ةذغت ، ءوسو  صعتسم  لاهسب  اوبصأ  رم  هدل  نا  .مدق  س ع  ةّيجلا  تامزالتملل  فراعم  عدوتسم  إ  كسوكم  لّوحت 
ءاد وأ  بائتالا ، وأ  ماصفلا ، ةاصم  تالئاع  مهرامعأ ؛ نم  تاعلا  ةبلق   تامزأل  نوضّرعتي  لاجر  هدل  ناو  .تادروللا  ةجلاعم  نع  مهزجعل 

كسوكم نا  تاننامثلا ، فصتنم  لولح  .مهقرافت  الو  مهنم  ثعت  كمس  ةحئارب  وأ  ةّفاضإ  عباصأ  وأ  ءارتولا » ةقرلا  اودلو ب« لافطأ  ناودعلا ؛
نم ةع  ةناثلا  ةعطلا  رودصو  .دحاو  تارفط  ج  ٍطترم  ضرم  و3700  لا ، ضارمألا   اطترم  انيج  ةمئاق ب2239  اوعضو  دق  هالطو 

اهضع غل 12,000 ج ، ضارمألاو ، تافصلا  ةطترملا  ةّيجلا  تاعنتلا  نم  هذم 
ً

اددع  فشا  دق  كسوكم  نا  ماع 1998 ،  
ُ

ت لا  هاتك ،
.كاَّتف رخآلا  ضعلاو  طس ،

نع جتت  لا  ضارمألا  لاقتنالا إ  هالطو  كسوكم  رماغ  تانيجلا - » ةّداحأ   - » دحاو ج  ةطترملا  ضارمألل  مهفصت  مهأّرج  ذإ  دعو 
دوجو نع  جتي  اهضع  .لش  أت   تانيجلا  ةدّدعتم  ضارمألا  نأ  مهل  ّبت  تانيجلا .» ةدّدعتم   » تامزالتملا ةددعتم -  تانيجل  رفاضتملا  ثأتلا 

نم ةّفاضإ  ةخسب  لافطألا  دلوي  ع ، عساتلا  نرقلا  تايس  وألا   ةرملل  تفصُو  لا  نواد ،» ةمزالتم   » .ةفاضإ  ةلما  تاموسمورك 

.ةدّدعتم ءاضعأ  اهرثأ ع  موسومورلا  نم  ةّفاضإلا  ةخسلا  فلختو  . 
58

ةئمثالث ج نم  برق  ام  لمح  يذلا  نعلاو ، يداحلا  موسومورلا 
روصق نم  نوناع  .نويعلا  ةحس  رُّوحتو   ةغص ، نوقذو  ةضع ، ەوجوو  ةحّطسم ، ةّفنأ  روسج  ةمزالتملا  ەذهب  نوباصملا  ءاسلاو  لاجرلا  دلوي 

نوتوم  لافطألا  نم  ثك  ناطلا ؛ ضارمأ  رطخل  ضّرعتلل  ةصرفو أ  مقعلاو ، عمسلا ، نادقفو  ةّبلقلا ، ضارمألا  نم  ةع  تالّدعمو  اردإ ،
عّتمتي لا  كلت  ةّداعلا  عاطلا غ  ةوالح  امّر ، زربألا ، حململاو  لط ، تقوب  غللا  دع  ام  شع إ  مهنم  للقو  للق ، اهدع  وأ  ةركملا  ةلوفطلا 

طامنألا ةردق  ّكش   ّيأ  كدل  نا  اذإ   ) ثخو ةوسق  ّل  ةّعتلا  اودقف  دئاز ، موسومورك  مهتثاروب  مهنأ  .نواد  ةمزالتم  نوباصملا  لافطألا  اهب 
(. ةّضقلا مسحتس  نواد  ةمزالتم  باصملا  نم  لفط  عم  ةدحاو  ةلاقم  ةّصخشلا ، وأ  عاطلا  ثأتلا   ةّيجلا ع 

اتاتشأ  ةعم  ةدّدعتم  تانيج  اهبّس  تانيجلا  ةدّدعتم  ضارمأ  ادقعت -  ألا  تنا  كسوكم  اهّم  لا  ةّيجلا  ضارمألا  نم  ةخألا  ةئفلا 
ءاد راشنالا -  ةعساوو  ةدئاسو ، ةعئاش ، ةنمزم  لع 

ً
ةخألا  ةئفلا  ّمضت  ةغو ، ةردان  تامزالتم  ناّمضت  تللا  يلوألا ، تئفلا  فالخ  .مونيجلا  ءاجرأ 

.ةنمسلاو مقعلاو ، بائتالاو ، ماصفلاو ، مدلا ، طغض  عافتراو  اتلا ، نالا  ضرمو  يركسلا ،
ع مدلا ، طغض  عافترا  ةددع .» ضارمأ  ةددع -  تانيج   » اهنإ دحاو ؛» ضرم  دحاو -  ج   » جذومن نم  رخآلا  فرطلا  للِعلا ع  كلت  سلجت 

فالخ .ةّمدلا  ةعوألا  ةمالسو  مدلا  طغض  ض ع 
ً

افاضإ  ارثأ  فلخ  اهنم  ّل  تانيجلا ، تائم  ثأتو 
ّ

ر تاعنتلا  فالآ  أ   لاثملا ، لس 
ةدّدعتم تامزالتملا  درفم   يأ ج  رثأ  نإف  ضرملا ، ثادحإل  دحاو  وسومورك  للخ  وأ  ةّق  ةدحاو  ةرفط  كت  ثح  نوادو ، نافرام  مزالتم 

.أ ارود  ةدالولا -  لق  لفطلا  هل  ضرعتي  امو  ةذغتلاو ، خدتلاو ، نسلاو ، اذغلا ، ماظنلا  ةئبلا -  تاّغتملا  بعلت  ذإ  .مجحتلل  ةضرع  تانيجلا 
، ارو تادانزلا -  ةدّدعتم  ةقدنب  ادحاو   ادانز  ضرملا  نم  يجلا  نِّوكملا  هش  اذكه ، .ةدّقعم  ةثارولا  طامنأو  ةّرمتسمو ، ةّغتم  ةّهاظلا  طامنألا 

.ضرملا ثادحإل  ك  هّنل ال 
***

 

تالجت بّس  ْنأ  نكم  دحاو  تارفطلا  ج  نأ  كسوكم  كردأ  وأ :
ً

.ةمهم  رافأ  عــرأ  ةيجلا  ضارمألل  كِسوكم  فصت  نم  تجرخ 
 - ةماضلا ةجسألا  ل  فالألا ع  هش  انب  تورب  ةرفطلا   ثؤت 

ّ
ر لاثملا ، لس  ع  نافرام ، ةمزالتم  .ةفلتخم   ءاضعأ  ام   ضرمل  ةفلتخم 

، امر علل ، احوضو  لقأ  تالجت  ةَّمث  نل  .ناعلل  ةحضاو  ةذاش  ةقف  دُمُعو  لصافم  نافرام  رم  كلتم  .ةطرألاو  ماظعلاو ، فراضغلاو ، راتوألا ،
.بلقلا تامامصو  ةبلا  يالا  اضأ  معد  فراضغلاو  راتوألا  يّوق  يذلا  هسفن  انبلا  تولا  نافرام : رمل  ةمدلا  ةعوألاو  بلقلا  قلعتت 

مهّبحن  نافرام  ةمزالتم  نوباصملا  رملا  ق  ام  الاغ  .روألا  نا  تاقّزمتو   ةّثرا  ةّبلق  تامزأ  جلا إ  كلذ  روفط  يّدؤي  مث ، نم 
.ةمدلا مهتيعوأ  قَّزم  مدلا  فدت 

ّ
ق نأل  مهباش 

، لاثملا لس  ع  مدلا ، طغضف  .دحاو  ولويسف  رهظم  ثؤت  
ّ

ر ْنأ  ةدّدعتم  تانيج  عيطتس  .اضأ  اححص  سكعلا  لظ  بجعلل ، اناث :
بناجن اننإ ال  .مدلا  طغض  عافترا  هسفن -  ضرملا  اهعمج  جتت  حيتافملا  كلت  نم  ةّدع  وأ  دحاو  تالالتخالاو   ةعونتم ، ةيج  حيتافم  لالخ  نم  مظني 

عفرت تانيجلا  نم  ثلا  مدلا .» طغض  عافترال  نم ج  ام   » هنأ اضأ  فضن  ْنأ  انيلع  نل  ارو ،» ضرم  مدلا  طغض  عافترا   » نإ انلق  اذإ  باوصلا 
.ةمدلا ةعضو  يغت  عيطتس  طويخلا ، كلت  نم  يأ  لوط  َتغ  اذإ  .ةمد  ارذ  محتت   طويخلا  نم  ةكش  لثم  مسجلا ، مدلا   طغض  ضفختو 

ضارمألا   expressivity اهسفن » نع  بعتلا  اهتردق ع  تانيجلا penetrance و« ةقاخا » اقلعتم ب« نا  كسوكم  تاراصسا  ثلاث 



ت إ
ُ

لَّعف تانيجلا ال  ضع  نأ  اوفشا  دق  ناددلا ، صصختملا   اجولويبلا  ءاملعو  ةهافلا ، ةاذ  صصختملا   تانيجلا  ءاملع  نا  .ةلا 

طترم لاثملا ، لس  ع  ةهافلا ، ةاذ  تاسْدُعلا  ع  روهظ  بّسملا   جلاف  .ةّئاوشع  فدُص  وأ  ةّئب  تالِّغشم  لعف  الإ  ةهاظ  طامنأ 
ةقاخالا  » .ناددلا نم  ةئملا  وحن 20  الإ   كلذ  لعفت  اهنل ال  ةدودلا -  ءاعمأ  ةو ) لش   ) اجولوفروم غت  ىرخأ  ةيج  ةعنت  .ةرارحلا  ةجرد 

.امئاد ةلما  نوكت  لوفوروملا ال  وأ  امسجلا  حململا  قاخا  اهتردق ع  نل  تانيجلا ، ةدوجوم   نوكت  دق  ةرفطلا  نأ  عت  ةلمالا » غ 
ما

ً
قاخالا  نوك  ساس ،» يات   » ءاد لثم  للعلا ، ضع  .ةلا   ضارمألا  ةصقانلا   ةقاخالا  ةلثمألا ع  نم  ددعلا  كسوكم  فشا 

.ادقعت  للَخلا أ  جلل ع  عفلا  ثأتلا  نوك  ىرخأ ، ة  ضارمأ  نل   .العف  ضرملا  روطت  نمض  ةيجلا  ةرفطلا  ةثارو  دع : دح  إ 
ةرفطلا تااصملا  ءاسلا  ل  سل  نل  بك -  وحن  يدثلا ع  ناط  ةاصإلا  رطخ  نم   BRCA1 ةثارو ج دت  اقحال ، ىس  ام  يدثلا ، ناط 
ضرملا كلذ  الفومهلا ، ّح   .ةقاخالا  نم  ةفلتخم  تاتسم  عّتمتت  جلا  كلذ  ةفلتخملا   تارفطلا  نأ  ام  يدثلا ، ناط  ةاهنلا  ص  

ٍفزن تانب  باص  ضعلا  .رخآ  ضم إ  نم  ابك  اتوافت  توافتي  فلا  تان  راركت  لّدعم  نأ  دجن  يج ، ذوذش  نع  لادج  ال  جتي  يذلا  لا 
صأ

ً. اوفي  ْنأ  ردني  نورخآ  امنب  رهش ، ل  هتاح  دّدهت 
***

 

، باذلا صّصختملا   تانيجلا  مِلاع  سازود ،» سويسودويث   » لثم .هقاس  نع  هلصفأ  لعج  ام  ةصقلا ، ەذهل  مساح  عبارلا  راصسالا 
كردأ دقل  .ةقمعو  ةّهوج  ةققح  سكع  هنل  ه ، املسم  اهد  ارمأ  حــــتلا  اذه  ودي  دق  .تاعنت  درجم  اهفصوب  تارفطلا  كِسوكم  مهف 

عملا .ام  ةفظو  ةراسخ   الو  احر  دّدحت  الو  ضرم ، يوطنت ع  ةرفطلا ال  .ةراتعا  الو  ةَّضرَم )  ) ةجولوثا ال  ةئاصحإ ، ةه  ةرفطلا  نأ  كسوكم 
لش أ رهظت  لا  ةعنتلا  وأ  عنلا  ْيأ  ّيَّرب - »  » امنو ّيوس »  » سل رفاط »  » سكع  ) دئاسلا طمنلا  نع  اهفارحنا  طقف  ةرفطلا  فَّرعت  سرلا ،

ام ارفاط ، ّدعُ  مازقألا  نم  ةّمأ  ةلظملا ع  طقس  لطلا ح  لجرلا  .يراعم  موهفم  اهنم  اصحإ أ  موهفم  ةرفطلا  نإف  اذكه ، ةَّلا .) اعويش  
لافطألا رفاط ب  نافرام  ةمزالتم  باصملا  لفطلا  املثم  طضلا  هسفن  عملا  رفاط »  » امهالو رمُّسلا -  نم  دل  دلوي   رقشألا ح  لفطلا  وه 

«. ءاسألا  » يأ ةمزالتملا ، باصملا  غ 
ضرملا فعت  موق  ىرحألا ، ل  .ام  للخ  وأ  ضرم  نع  ةققح  تامولعم  فوت  ةرداق ع  اهتاذ غ  ّدح  ةرفطلا ،  وأ  رفاطلا ، نإف  اذكه ،

لجأ نم  هفادهأو  صخشلا ، دوجو  فورظو  ةرفطلا ، ب  ةلاحلا -  اهتئب  وأ  هتئو  ةّيجلا  درفلا  تاَّطع  ب  براضت  اهبّس  ةدّدحم  تاقاعإ  ع 
.مغانتلا باغ  امنو  فاطملا ، ةاهن  ضرملا   بّس  لا  ةرفطلا   تسل  .حاجنلا  وأ  ءاقلا 

تاعنت قأ  باصملا  لفطلا  .ةقاعإلا  عم  اقاطتم  ضرملا  حبص  تالاحلا ، كلت  و  ىوقلل -  اهنمو  اداح  نوك  ْنأ  مغانتلا  باغل  نكم 
عم اقت  مغانت  ةسعت ال  ةّيج  ةَّطع  كلتم  حّقتي ، ّح  ەدلج  ّكح  وأ  نارألا ، دحأ  بتر   وحن  ەدسج ع  ّزهي  وهو  ماألا  ق  يذلا  دحوتلا 
ةردقلا  قئاف  امرو  فقاوملا ، مظعم  شاعتلا   ارداق ع  نوك  دق  دّحوتلا  نم  ةردن -  أو  ةفلتخم -  ةعنب  رخآ  فط 

ً
نل  .فده  ّيأ  وأ  ةئب  ّيأ 

صاخلا باتونيج )  ) يجلا طمنلا  براضتلا ب  احوضو   وحن أ  نمت ع  ةّفرظ ؛ هتلع  نإ  ةراذلا .) تاقاسم  وأ   ثم ،
ً

جنرطشلا    ) اهضع
.ضرملا  فعت  اهعم  ّغتي  ْنأ  بجو  مئاد ، ّغتل  ةضرع  ةئبلا  روفطلل : ةلاق  اهتاذ  قفاوتلا » باغ   » ةعبط نإ  ل  .اههجاوي  لا  فورظلاو  ه 

.نامعلا ةلمملا إ  عجسو  راصألا -  ع  لوهم  رونب  ضرألا  ەذه  قرغأ  نل  .كِلَم  ُملا  نامعلا ، ضرأ 
رم نا  .هتداع  نيددملا ع  رملا  جالع  مع   وحن  ع  ذوذشلا -  نم  د 

ً
ةقاعإلا  كلا ع  قسلا -  اذهب  كِسوكم  نامإ  رهظ 

، ماظعلا مقت  ارجو  باصعألا ، صاصتخاو  تانيجلا ، يراشسم  نم  تاصّصختلا  دّدعتم  قف  د  ع  نوجلاع  لاثملا ، لس  ع  مّزقتلا ،
مل .اهروهظ  ىدل  ةنيعم  تاهّوش  حيحصتل  ت 

ُ
رخَّد ةّحارجلا  تالخدتلا  تنا  .ةماقلا  راصق  تاقاعإ  صّصختملا   يسفنلا  ءاطألاو  ضرمملاو ،

.ةفظولاو ةجهبلاو ، ةيحلا ، ةداعتسا  امنو  ةَّسلا - » ةلاحلا   » ةداعتسا فدهلا  نك 
كت يِّلا ، باذلا  ام   ناسإلا ، .ناسإلا   اجولوثا  ملاع  ثدحلا   تانيجلا  ملعل  ةسِّسؤملا  ئداملا  فاشا  كِسوكم  داعأ  دقل 

نأ الإ  ةّهاظ -  اطامنأ  بسل  فاطملا  ةاهن  ةئبلاو ،  جلا  تاقالعلاو ب  تائبلاو ، ةيجلا ، تاعنتلا  رفاضتت  اضأ ، انه  .ةيجلا  تاعنتلا 
نع بعتلا  توافتلا ع  ةعساو  تاردقو  ةئزج  ةقاخا  تانيجلا  ضع  كلتمت  اضأ ، انه  .ضرم  وه  ةلاحلا  ەذه  رظنلا   لحم  يرهاظلا » طمنلا  »

« ةحالصلا  » محلا ع نكم  ال  اضأ ، انهو  .تانيج  ةّدعل  ةجن  أشي  ْنأ  دحاو  ضرمل  نكمو  ضارمأ ، ةّدع  بّس  ْنأ  دحاو  جل  نكم  .اهسفن 

.هتئو نئالا  سلا ب  قفاوتلا  روصق  اعلا -  عملا  ةلعلا ، ةحالصلا -  روصق  دّدحتي  ىرحألا ، .ةقلطم  غيص 
***

 

سردلاف اام ، ادحاو  اسرد  انملع  دق  ناسإلا  ملاع  تانيجلا إ  ملع  لوخد  نا  اذإ  سفس .» سالاو   » بتك اذكه  انّنج ،» وه  روصقلا  »
اجولوثالا ەثأتو ع  هقمعو  ناسإلا -  يجلا   عنتلا  ةجرد  تنا  .افلا  انملاع  مصفني ، وحن ال  ع  امنو ، طقف ، اننج  سل  روصقلا  نأ  وه 

نامألا ةلزعنملا   بويجلا  طقف   سل  ةعبطلا -  انتلاح  وه  يجلا  نياتلا  نإ  .عّنتمو  عساش  ملاعلا  نأ  بت  .ةشهدمو  قوتم 
َّ

ةع غ  ةلا - 
 - رفاوطلا انيأر  دقل  .لهذم  وحن  ع  ةنياتم  رمألا ، ةققح  ةساجتم ،  ودت  لا  ةناسلا  تاعومجملاو  .انلوح  نم  نام  ل  نلو   ةئانلا ،

.نحن اهنأ  اندجوف 



لئاوأ .ةكمألا   تالاخلاو  فواخملل  ةقوثوملا  سياقملا  كلت  ةرّوصملا -  صصقلا  وه  رفاوطلا  ةؤرل  ءالج  ألا  لشلا  نا  امر 
« سكموك لفرام   » ةك تمّدق  ماع 1962 ، مفون  .ةرّوصملا   صصقلا  تاصخش  ملاع  لئاه   يود  ةلا  رفاوطلا  ترجفنا  تايسلا ،

ةهافلا  تااذ  لثم  ءاضف -  ةنيفس  نوسحُ   ءاضف  داّور  ةعرأ  لوح  رودت  لا  ةلسلسلا  كلت  ، The Fantastic Four ةعرألا » نولهذملا  »
نولهذملا  » هتققح يذلا  حاجنلا  كلذ  .ةقراخ  ىوق  مهيلع  معنت  تارفط  نوبسكف  عاعشإلا  نم  لاول  نوضَّرعتو  رلوم - » نامره   » تخم تاجاجز 

توبكنع هغدل  يذلا  ركرا ،» يب  ، » ةغانلا باشلا  ملاعلا  ةمحلم  توبكنعلا ،» لجرلا   » ةلسلس هتققح  مظعأو  حاجن أ  هعت  ْنأ  ثل  ام  ةعرألا »
ةخسلا ضفُ -  ام  فألا  لاقتنالا  قط  نع  ركرا  دسج  ةرفاطلا إ  توبكنعلا  تانيج  لقتت  تاعاعشإلا .» نم  ةلاخ  تام  ضَّرعت ل« دق  نا 

«. توبكنعلل ةسلا  ةوقلاو  ةكرحلا  ةفخ  كرا ب« معنت ع  مث  نمو  يرفإ -  اهارجأ  لا  لوحتلا  ةجت  نم  ةلا 
لا ، X - Men سإ » لاجر   » تعفد دقف  مألا ، روهمجلل  رفاطلا  قراخلا  لطلا  ةعرألا » نولهذملا  و« توبكنعلا » لجرلا   » مَّدق امنو 
عالا ب سإ » لاجر  ةكرملا ل« ةكحلا  قلعتت  ةقاسلا ، صصقلا  فالخ  .فنلا ع  اهدعاصت  رفاطلا إ  ةّصق  ماع 1963 ، متس  تقلطأ  

ةلزعنم ةسردم  إ  ءامهدلا ، رطخو  ةاقرلا  نم  افوخ  رفاوطلا ، بحساو  رفاوطلا ، ەاجت  كشم  ءاسألا »  » حبصأ .ءاسألا  لاو  رفاوطلا 
وه سإ » لاجر   » ةّصق زربألا   حململا  نك  مل  .ةرّوصملا  صصقلا  رفاوطل  روم  ةداع  مهلهأت -  ةداعو  مهتيامحل  ةصّصخم  هوملا » ناشلا  ل«

سقطلا ءاعدتسا  ع  ةرداق  ةأرما  وأ  بلصلا  نم  بلاخم  بئذ  لجر  دات -  ت  ال  لا  اهدادعأو  ةعونتملا ، اهلاشأ  ةيجعلا ، رفاوطلا  ةلكش 
نوهي لا  نا  تانسمخلا ، ةّداعلا   ةروصملا  صصقلا  بتك  .نيدتعملاو   ااحضلل  ةسوكعملا  راودألا  تنا  امنإ  ةغرلا -  بسح  يلنإلا 

.بهرلا ةَّسلا  ناغط  نم  ءاتخالاو  بورهلا  نورطض إ  نَم  مه  رفاوطلا  نإف  سإ ،» لاجر   » امأ  .بهرلا  شوحولا  ناغط  نم  نوئتخو 
***

 

نامدق  اهتحاسم  ةنضاح  تنكسو  ةروصملا  صصقلا  تاحفص  ب  نم  تزفق  ةَّسلاو -  روفطلاو ، روصقلا ، ةقلعتملا  فواخملا -  كلت 
بحس قعلا ، رّخأتلا  تانيج  ع  نالمع  ناذللا  ناملاعلا  غــــب ،» يور  و« لس » كرام   » ماق تكتنوك ، ةالو  ماع 1966 .  عير  مدق  
اغصو يب ،» قبط   » ةننجلا  االخلا  اتنسا  اهدع ، .ح  ةأرمال  يولَّسلا  سلا  نم  ةننج  االخ  ع  يوتح  لئاس  نم  تالللم  ةعض 

.رهجملا تحت  اهانياع  مث  تاموسومورلا ،
دولوملا سج  ؤبتلا  لجأ  نم  وألا  ةرملل  َّسلا  نم  ةذوخأملا  ةّننجلا  االخلا  ف 

ُ
تصح ذإ  .ةددج  تانقتلا  كلت  نم  يأ  نكت  مل 

عساتلا نرقلا  تايعس  لئاوأ  نمآ   وحن  ع  بحُس  دق  يولسلا  لئاسلا  ناو  ةنس 1956 . ( XY موسومورلا لاقم    XX ناموسومورلا )
غــــب كردأ  .ىرخأ  تاءارجإ  بلطت  ةّلا  تانيجلا  ملع  مّدقتلا   نل  .رحلا  ذفانق  لصألا ع  يرفإ  لمع  تاموسومورلا إ  غبص  عجرو  ع ،

اهصخش نكم  رنتو -  لفنيالو ، نواد ، تامزالتم  ةحضاولا -  ةموسومورلا  تالالتخالا  تاذ  ادج  ةفورعملا  ةيجلا  تامزالتملا  نأ  لسو 
نمآو نِّيه  يبط  نيءارجإ  عمجلا ب  نكمأ  اذكهو ، .ةلتاق  ةموسومورك  تالالتخا  تفشُا  اذإ  ةعاوط  لمحلا  ءاهنإ  نكم  مث  نمو  محرلا ، لخاد 

.ىدم دعأ  اهئازجأ إ  عمجم  اهمجح  زواجتت   فوس  اجولونكت  ضاهجإلاو -   وينمألا ) لئاسلا   ) َّسلا لزَب  اس - 
تاّاش ءاسل  صصق  وه  ةلاحلا -  رراقت  ةدراولا   يدثلا  تاموسر  انل -   ام ي  .ءارجإلا  اذه  ةقتوب  لخدت   ةأرما  لوأ  نع  ثلا  فرعن  ال 

، اماع نعو  ةعس  رمعلا  نم  ةغلا  ةأرما  ف 
ُ

تصح ماع 1968 ، لبأ  .نهتامزأ   جارفنا  ّمث  كاتراو ، نازحأ  نم  ه  صأ  ام  ةعرم ، تاراخ  نهجاو 
اهّدج نا  .اهتلئاع  تختو   رهظت  نواد  ةمزالتم  نم  ةّثارو  تاعنت  تنا  لورب .»  » طلا » تسواد  كروين  زكرم   » .ج ،» .ج   » اهمسا

فص 1963 و  .نواد  ةمزالتم  اهتباصإ  ّبت  ةاتف  نا  اهننج -  طقس  اهلمح ، رخاوأ  تنا   ح  تاونس ، تس  لق  .ضرملل  لماح  اهّمأو 
، قع رّخأتو  نواد ، ةمزالتم  ةاصإلا  صّخُش  ص ، رخآ - فط 

ً
تعضو  ماع 1965 ، عير  ماع ،  اهدعو  .ةدج  ةحص  ىرخأ ، ةلفط  تعضو 

نم ةلسلس  دع  .اسا  ةصقلا  هتاح  ُّلُج  ناو  .رهشلا  فصنو  رهشأ  ةسمخل  صلا  شاع  .بلقلا  بقث   لمش  ةداح ، ةقلِخ  تالالتخاو 
.ةزكرملا ةانعلا  ةدحو  ةبلق   ةمزأ  وت 

ّ
ةقلِخلا ، للخلا  هجوأ  حيحصتل  ةلوطلا  ةحارجلا  تالواحملا 

راتخا ءارجإ  تلطو  اهب  صاخلا  دلوتلا  ببط  تهذ إ  .خــــراتلا  كلذ  حبش  اهقَّرأ  عبارلا ، اهلمح  نم  سماخلا  رهشلا  .ج »  .ج   » تنا ح 
لزب ةلواحم  اهل  تجأ  ةع ، بق   لمحلا  نم  ثلاثلا  ثلثلا  نا  ح  لبأ ، .لبأ و 29  لئاوأ  ةلشاف   لزَب س  ةّلمع  اهل  تجأ  .نجلل 

.نواد ةمزالتم  باصم  ركذ  نج  نع  وسومورلا  للحتلا  فشكو  .ةنضاحلا  ةننجلا   االخلا  نم  حئافص  ن 
َ

تَم ةّرملا  كلت  .ىرخأ 

نم اثلا  نجلا   ااق  تجرخأ  .اهلمح  ءاهنإ  .ج » .ج   » ترّرق طلا ، ضاهجإلا  هف  حمسم  نا  عبسأ  رخآ  و  ماع 1968 ، ويام   31 
اهتب تفُ إ  َّمث  رقتلا ، ركذ  امسح  تافعاضم ،» نود  نم  ءارجإلا  مألا ]  ] تلّمحت  » .نواد ةمزالتمل  ةساسألا  ةمملا  تامسلا  لمح  نا  .وينوي 

انَّفكم يلا  َخــــراتلا  يج  راتخا  لمالا ع  مئاق  الع » ضاهجإ   » لوأ لخد  دقل  .اهتأ  وأ  مألا  نع  كلذ  نم  ائش أ  فرعن  الو  .مويب  اهدع 
.نزحلاو ملألاو ، ضومغلا ،

.ىوقلا  نم  قوتم 
ّ

ةع ةفصاع غ  ثأتب  اهعسو ، ضاهجإلاو ع  ةدالولا  ةقاسلا ع  تاراتخالا  نافوط  باوبأ  ف 
ُ

تحت ماع 1973 ، فص   
اهلفط ُح   ساسكت ، شعتو   اماع  نعو  ادحاو  رمعلا  نم  ةغلالا  تاناجرهملا  ةدانم  روام ،» امرون   » تحصأ ماع 1969 ، متس 

ةّلمعلا ءارجإل  ةداع  عت ع  مل  اهّنل  هف ، بوغرملا  اهلمح غ  ضاهجإ  تعس إ  لمع ، الو  تقولا ، بلغأ  ةدّم  ةسلفم ، تنا  ذو  .ثلاثلا 



ةرذق ةزهجأ  ، » ةروجهم ةانب  ةقلغم   ةداع  اقحال ، تفشك  ام  هتدجو ، يذلا  دحولا  ناملا  نا  .ص  لش  ددصلا ، اذه  وأ ،  عوم  لش 
«. ةضرألا فاج ع  مد  ...و  ةفرغلا ، ءاجرأ  ةرثانتم  

.ضاهجإلا ّقح  انوناق  عّتمتت  روام  نأ  عفاد  ساسكت ، ةمحم  ةالولا   ّدض  اهحلاصل  ىوعد  ماحملا  نم  نانثا  ماقأ  ماع 1970 ،  
راعتسم مسا  ةّنوناقلا إ  تاءارجإلا  لجأ  نم  اهمسا  روام  تغ  .هتفص  سالاد ،»  » ةقطنمل ماعلا  احملا  دو ،» يه   » ّدض ىوعدلا  تمقأ 

ماع 1970. ةدحتملا  تاالولل  العلا  ةمحملا  ادوعص إ  تقلسو  ساسكت  ماحم  ةقورأ  ع  دو » ّدض  ور   » ةّضق تّرحت  ور .» ج   - » مم غ 
راتلا اهمح  ةمحملا  تردصأ  ماع 1973 ، رياني  و  اع 1971 و1972 . ب  دو » ّدض  ور   » ةّضق تاعفارملا   العلا  ةمحملا  تعمس 

مجت تاالولا  رظح ع  ارمأ  العلا ، ةمحملا  وضع  نومال ،» يراه   » ردصأ ةبلغألا ، يأرب  رداصلا  محلا  تايحل  هتباتك  ءانثأ  .روام  حلاصل 
«. هئاهنإ وأ  اهلمح  ءاقإلا ع  اهرارق  لمشل  ةافلا  هف  ام  عسّي   » ةّصوصخلا ةأرملا   قح  نأ  نومال  بتك  .كلذ  دع  ضاهجإلا 

«، صُّخشلا  » نجلا  قحو  حلا  ةأرملا  قوقح  ةنزاوملل ب  ةتاورأ  ةلواحم  .اقلطم   ةصوصخلا » ةأرملا   ّقح   » نك مل  كلذ ، عم 
قحلا  لاني  هنإف  نجلا  جضن  عم  نلو  لمحلا ، نم  لوألا  ثلثلا  ءانثأ  ضاهجإلا  تالمع  ديقت  ددحت  اهل  قح  ال  ةالولا  نإ  ةمحملا  تلاق 

ةحانلا نم  ائاوشع  اعاخا  ثالثأ  إ  لمحلا  مسقت  نا  .ضاهجإلا  دّقت  نأ  اهلف  مث  نمو  قحلا ، اذه  ةامح  ةالولا  ع  حبصو  صُّخشلا » »
ةحلصم بُجت  انه  مألا ] يأ   ] درفلا ةحلصم   » نإف لب » ردنسلأ   » وناقلا ثحالا  بعت  دحو  .ةنوناقلا  ةحانلا  نم  ارو  نل  ةجولويبلا ،

«. عمتجملل ةلوألاف  ةثلاثلا ، امأ   ةناثلا ؛ اضأو   ةحصلا ، دعاوقل  الإ  عضخت  الو  وألا ، ةثالثلا  رهشألا  عمتجملا  
تقولا اهنل ،  ءاسلل ، سانتلا  دوقملا  ور  تملس  امر  .بطلا  نادم  اع   دّدرت  نأ  نانِعلا  اهل  ور  تقلطأ  لا  ىوقلا  ىدص  ثل  ام 
سلا لزب  نا  ناسلا : ملاع  نكس  دق  ةدالولا  قباسلا ع  يجلا  صحفلا  نا  ور ، لق  .بطلل  ساسألا ، ينجلا ، مونيجلا  دوقم  تملس  هسفن ،

، طلا محلا  ةداس  فاعالاو  اثلاو ، لوألا  ثلثلا  ضاهجإلا   عــــ  عم  نل  .ةفورعم  نكت  مل  ضاهجإلل  ةدّدحملا  ةّنوناقلا  ةّعضولا  نل  ازئاج ،
تال
ّ

ذاخ ةكر  ةّلا  تانيجلا  تحصأو  .داللا  ءاجرأ  فلتخم  تافشسملاو   تاداعلا  عساو   قاطن  راشنالل ع  أّهم  يجلا  راتخالا  حبصأ 
.تاءارجإلا ماقلاو  تارارقلا 

اع ةئملا ب  نواد ب 20 و40  ةمزالتم  ةاصإلا  تالدعم  تعجارت  تاالولا ، ضع  .ضاهجإلاو   راتخالا  راشنا  راثآ  تلجت  ام  ناعو 
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ةنس  اهتياهن  تلمتا إ  لا  كلت  نم  لمح أ  تالاح  ءاهنإ  ّمت  كروين ، ةنيدم  ةلاع   رطاخمل  تاضّرعملا  ءاسلا  نمو ب  . 1977
راتخالا قط  نع  اذغلا ، لثمتلا  اقلعتم  اضرم  نعو  ةثالثو  وسومورك ، للخ  ةئم  نم  برق  ام  فاشا  نامإلا  حبصأ  تايعسلا ، فصتنم 

بطلا حار  ةغص ،» ةطلغ  دع  ةغص  ةطلغ  «. » هشوغ  » ءادو ساس » يات   » ءادو لفنيال » و« رنت »  » مزالتم كلذ  ام   محرلا ، لخاد  يجلا 
حبصأ دقف  خرؤملا ، دحأ  فصو  دحو  .تانيجلا  ءاملع  دحأ  بتك  ام  ةفورعملا ،» ةّيجلا  ضارمألا  نم  تائملا  رطاخم  ع   » هقط ّقش 

«. ونيجلا بطلل  اسألا  لّخدتلا   » إ ةاصملا » ةنجألل  اقتنالا  ضاهجإلا   » لّوحت دقل  ةّبط .» ةعانص  يجلا  صخشلا  »
ماع ١٩٧٣، .هضام   ةاتك  دع  ْنأ  اهعم  هعسوب  نا  رّوهتلا  نم  ةف  ةلا ، تانيجلا  لخدتلا   هتردق ع  اشعتنم  يجلا ، بطلا  لخد 

صاخلا لصفلا  .طلا   تانيجلا  ملع  نع  لعتلا  هاتك  نم  ةددج  ةعط  كِسوكم  دو ،»  ّدض  ور   » ةضق ءاهتنا  نم  ةللق  رهشأ  دع 
: لوق لافطألا ، ببط  سساد ،» فزوج   » بتك ةثارولا ،» ضارمألا  نع  ةدالولل  قباسلا  فشلا  ب«

لّثم لفط ال  ةدالوب  ل  بسحو ، لفط  ةدالو  نامض  انسفنأ ال  لغش  ْنأ  بج  اننأ  سانلا  مومعو  ءاطألا  روعشلا ب  انت  ةخألا  ماوعألا   
.ةدفمو ةدعس  ةاحل  ةلوقعم  ةصرف  كلتم  ْنأ  رخآ : قح  ٌطوم  دلوي » ْنأ  ناسإلا  قح   » نإ .هسفن  الو ع  هدلاو ، الو ع  عمتجملا ، ال ع  ائبع ،

.ضاهجإلا نوناق  عنم ، ل  حالصإ ، لجأ  نم  ةعساولا  ةكرحلا  ىرخأ ،  ءاشأ  نم ب  الج ، رهظ  فقاوملا  لّوحتلا   اذه 
ةلا تانيجلا  ملع  تعفد  لا  ضاهجإلا   قحلا   ةكرح  نكت  مل  سساد ، داقتعا  بسح  .ةعاب  نل  قرب ،

ّ
ة خــــراتلا  سساد  ق 

َ
بل دقل 

ةرطاقلا بحس  يذلا  وه  ةّلا  تانيجلا  ملع  نا  ىرحألا ، .ةّيج  تالالتخا  ةاصملا  ةّنجألا  ءاضقلا ع  نم  ءاطألا  كمت  قط  نع  مامألا  إ 
ضهانملا فقوملا  قر 

َّ
ق مث  نمو  ةعورملا ، ةقلخلا  ضارمألا  عم  لماعتلا  ەاجت  فقوملا »  » لحت قط  نع  هفلخ -  ضاهجإلا  ّقحلا   ةكرحل  ةدّدملا 

ضاهجو ةدالولل  قباس  راتخا  ءارجإ  قط  نع  هف  لّخدتلا  نكم  ةّق  ةيج  ةلص  طتري  ضرم  ل  نإف  سساد ، عَبات  أدملا ، ثح  نم  .ضاهجإلل 

«. ةملس تانيج  دلوت  نأ  قحلا    » حبصل دلوت » ْنأ  قحلا    » ةغاص دعن  ْنأ  اننكم  اذكه ، .يراتخا 

***
 

ةدولوملا ةلفطلا  فوت 
ّ

ت ، polysectic kidney لا سُّكت  ضرم  ةاصم  ةلفط  كرا » يه   » اهمسا ةأرما  تعضو  ماع 1969 ، وينوي   
«. نسش تره   » وه دنالآ » غنول   » نم دلوت  ببط  ةراشسال  اهجوزو  كرا  تهذ  ةمّطحم ،

ً
.ةدالولا  نم  تاعاس  سمخ  دع  تهّوشم  تيل 

، لا فُّلتلا  لثم  عّضرلا ، لافطألا  ىدل  لا  سُّكت  نأ  ةققحلا   ) تانيجلا هل  ةقالع  ةلفطلا ال  ضرم  نأ  اخ ) وحن  ع   ) نسش ضفا  ذو 
كرا بجنت  نأ  ةصرف  تنا  نسش ، يأر  .امهتب   امهلسرأو إ  نيدلاولا  نأمط  لفطلا ،) يدلاو  نم  ةثوروملا  ةرفاطلا  تانيجلا  نم  تخس  نع  جتي 
ةلفط تعضوو  ةناث  كرا  تلمح  نسش ، ةراشسا  دع  ماع 1970 ، .رفص   نوكت  امّر  ت ،

ُ
ركذ دات  هسفن ال  ضرملا  ااصم  رخآ  فط 

ً
اهجوزو 

يوللا لشفلا  تافعاضم  نم  تضق  ّمث  تارم ، ةّدع  شسملا  تزجتحا   .لا  سُّكت  ضرم  ىرخألا  كرا »  ارول   » تدلُو ظحلا  ءوسل  .ىرخأ 



.فصنلاو ةناثلا  نس   
تره  » ةاضاقم كرا  لآ  ماق  ةجئارلاو ، ةّبطلا  تابدألا  مظتنم   وحن  ع  سساد » فزوج   » يأر لثم  ءارآ  روهظ  عمو  ماع 1979 ،  

.ارول اجني  الأ  اراتخال  مهتلفط ، دّدهي  يذلا  قحلا  يجلا  رطخلا  افرع  ول  مهنأ  كرا  لآ  عفد  .ةئطاخ  ةبط  ةحصن  امهل  مدق  هنأ  عفاد  نسش ،»
ةقلعتملا ةدلقتلا  ةنوناقلا  كراعملا  .رلا   فصوت  وه  ةضقلل  ةئانثسا  ألا  حململا  نا  امّرو  .ةَّسلل  اخ  ريدقتل  ةّحض  امهتبا  تنا 

ةئيطخ امهب ، صاخلا  دلوتلا  ببط  نسش ، تا 
ّ

امه كرا  لآ  نل  .أطخلا  لتقلا  بسلا  مهتُي  ةداعلا ) ببط    ) هلع دملا  نا  ةبطلا ، ءاطخألا 
باجنإ مدع  راتخا  لمتحملا  ءاآلل  قح  : » اقلا ىأرو  .كرا  لآ  عم  ةمحملا  تقفتا  رات ، مح  أطخلا .»  ءاحإلا  : » امارجإ ّلقت  ةّسكع ال 

نم الاخ  دلوي  ْنأ  لفطلا   قح  نأ  ةمحملا  تدأ  : » قلعملا دحأ  ظحالو  اهوشم .» دلويس  لفطلا  نأ  ع  لوقعم  للد  رهظ  امدنع  لافطأ 
«. ةساسألا هقوقح  دحأ  وه  ةيجلا ]  ] بويعلا



« لَّخدت لَّخدت ، لَّخدت ، »
 

نوكس امّر  مهلافطأ ، اههجاوي  دق  لا  راطخألا  نع  لفاغ  لهجلا ، نومعني  مهو  افطأ 
ً

نوبجني  اهلالخ  سانلا  ّلظ  نسلا  فالآ  دع 
ْنأ ّطق  انل  قبس  مل  ...انلهاوك  ع  يجلا  ؤبتلا  ع  ةردقلا  اهتقلأ  لا  ةبلا  ةّلوؤسملا  وب  فّتلا  أدن   ْنأ  اعمج  انيلع 

.ةقطلا ەذهب  كفتلل  انررطضا 
1970 لضفأ ،» سانأ  دالسا  ، » شيل دلاغ  - 

 

.ةّيجلا هتَّيطع  قلعتت  ةنّيعم  تاراتخا  زواجتي  اناسإ ح  ددجلا  دولوملا  نلعن  ْنأ  بج  ال 
كك سسارف  - 

 

ّل نأ ع  بغلا -  معزلل  رباعلا  ئراقلا  ّح  .لقتسملا  نع  نلع  اضأ  نا  ل  بسحو ؛ املا  ةاتك  دع  سساد » فزوج   » نك مل 
قوقحلا دحأ  وه  ةّيجلا » بويعلا   » نم الاخ  دلوت  ْنأ  قحلا   نأ  وأ  عمتجملا ،» ائبع ع  نونوك  ال   » لافطأ باجنإ  ةّلوؤسم  لّمحتي  ْنأ  دلاو 
فصنلا بذهتب أ ،  ْنو  دّسجتلل ، تداع  دقو  ايجويلا »  » اهنإ .ةناث  ةرم  ةاحلا  ثعُي إ  دولوم  ةخ  هلخاد  ظحال  دق  نوك  امر  ةساسألا - 

ماع 1910. ملِعلا   باحصأ  عّجش  دق  بو ،» دس  ، » اطلا ايجويلا  ملاع  نا  اذكه  لَّخدت ،» لَّخدت ، لَّخدت ،  » .نعلا نرقلا  نم  اثلا 
يجلا  لخدتلا »  » نم ددج  عنل  سر  لمع  راطإ  لوأ  فويل 

ِّ
ار دعاصلا  يجلا  للحتلا  ملعو  ضاهجإلا  عــــ  ءاج  دوقع ، ةتس  نم  لقأ  اهدع 

.ايجويلا لاشأ  نم  ددج  لش  لا - 
ةوا ألا  ةوروألا  ةلالسلا  وأ  تاعلا ، ةكمألا   ايجويلا  فالخ  .يزانلا  كّدج  ايجوي  هنتلا -  راصنألا  عراس  ام  كلت -  نكت  مل 

دتسُ .ايجف ال  لزع   تاركسعم  ءاسلا إ  ت 
ُ

لسر .زاغلا ال  فرغ  امادعإ   الو  اراجإ ، ازاجتحا  الو  اق ، امقعت  انه  دجت  ال  تانثالثلا ،  
اقفو تاموسومورلا  ددع  دّدحتي  ال  هوتعم .» و« نوفأم ،» و« ءاهل ،» ءاسلاو ك« لاجرلا  فصت  لجأ  نم  ضرغلا  اذهل  اصصخ  اونيُع  ةاضق 

انه .املع  ةمراصو  ةراعمو ، ةعوضوم ، ينجلا  باختنالا  ةكر  لش  لا  ةّيجلا  تاراتخالا  نودملا ، ّأ  ام  انه ، .خشلا  جازملل 
موسومورلا نم  ةدئاز  ةخسب  نيدولوملا  لافطألا  ّل  أطخلا : لمتحت  دات ال  ةقثو 

ً
اهب  أنت  لا  تامزالتملا  اهنب و  ةلِّصلاو  ةمساح ، تاراتخالا 

.بتلا رنت ع  وأ  نواد  ةمزالتمل  ةساسألا  حمالملا  ضع  لقألا  مهيلع ع  رهظ  ثم ،
ً

، X موسومورلا نم  ةصقان  ةخسب  وأ  نعلاو  يداحلا 
عيطتس .ةلما  راتخا  ةّحو  يزكرم ، هجوت  الو  ةلودلا ، نم  ضفت  نود  نم  ثدح  يراتخالا  ضاهجإلاو  ةدالولا  قباسلا ع  راتخالا  نأ  مهألاو 

للخ نجلا  ةاصب  رذنت  ةّباجإ  ةجن  روهظ  دع  هلامإ ح  مأ  اهلمح  ءاهنإ  راتخاو  مأ ال ، جئاتنلا  ةفرعم  راتخا  مأ ال ، راتخالا  ءارجإ  راتخا  ةأرملا 
«. ايجوين  » وأ ةددجلا » ايجويلا   » مسا اهلاطأ  اهيلع  قلطأو  .ملا  اهّدسجت  انجوي   تنا  دقل  .ام 

يكمألا ِّييجويلا  دنعو  نوتلاغ ، دنع  .باختنالل  تادحوك  تانيجلا  مادختسا  وه  ةمدقلا  ايجويلاو  ايجوينلا  ةمساحلا ب  قورفلا  دحأ 
طامنألا يأ  ةلقعلا -  وأ  ةنامسجلا  تافصلا  باختنا  يجلا   باختنالا  نامضل  ةدحولا  ةلآلا  تنا  زانلا ، ِّنيجويلا  دنعو  يدب ، لاثمأ 

نوكم ه  نوك  امر  لاثملا ، لس  ع  ءاذلا ،»  » .ةطاسب اهيلع  ضقلا  نكم  ةغاورم ال  تانيجلا  اهتلصو  ةدّقعم ، تافصلا  ەذه  نل  .ةهاظلا 

باختنا نإف  مث ، نم  .صرفلاو  ةفدصلاو ، تازفحملاو ، تائبلاو ، تانيجلا  تالعافتلاو ب  تائبلاو ، تانيجلل ، ةجن  هنأ  أ  حضاولا  نل  يج ،
.بختُي فوس  ةولا  ةمارمل  عولا  نأ  ءالا »  » باختنا نمض  املثم ال  ت ،

ُ
بخت فوس  ءاذلا  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  نأ  نامض  عيطتس  ال  ءاذلا » »

« ةهاظلا طامنألا   » نوبختي اودوع  مل  يدو ، نوتلاغ  لاح  نم  سكعلا  ع  ءاملعلا ، نأ  اهراصنأ ، َّأ  ام  ةددجلا ، ايجويلل  ألا  مدقتلا  امأ 
يجلا نكتلا  صحف  قط  نع  ةام -  تانيجلا  باختنا  ةصرف  تانيجلا  ءاملع  ىدل  تحصأ  نآلا ، .ةّلصألا  ةيجلا  تاددحملل  لئاد  اهفصوب 

.نجلل

***
 

اهادم أ عسّا  .ةملع  ةقن  نم  ةددج  تجرخو  ةدِّدهملا ، املا  ةئيه  اهنع  ن 
َ

تَّض دق  لا ، اهراصنأل  ةسلا  ةددجلا  ايجويلا  تنا 
مدعل ةلسو  ةبلسلا - » ايجويلا   » نم صَخصخُم  لشل  بالا  يراتخالا  ضاهجإلاو  ةدالولل  قباسلا  راتخالا  حتف  .تايعسلا  فصتنم  أو  

هعد  » أدم ةمئاقلا ع  ةّباجإلا ،» ايجويلا   » ەاجتا رخآ  عّسوت  ضحتلا ع  ةغرب   انقم  ءاج  كلذ  نل  .ةّيجلا  تاارطضالا  ضع  باختنا 
ةدودحم ةمدقلا  ايجويلا  تنا  «: » رماهسيس ترور   » تانيجلا مِلاع  فصو  ِّدحو  .ةغرملا  ةّيجلا  تافصلا  باختنال  ةلسو  لمع - »

تاتسملا عأ  حلاصلا إ  ل غ  لحتب  أدملا  ثح  نم  حمسف  ةددجلا  ايجويلا  اّمأ  .يجلا  انضوح  انعلا   لضفأل  يددعلا  سحتلا 
«. ةيجلا

ةنم  تاناويح  كنب  لل ، ةمواقم  ةسمش  تاراظن  رطت  هل  قبس  يذلا  نويلملا  لامعألا  دئار  ماهارغ ،» ترور   » فقوأ ماع 1980 ،  
.داسجألا تاححص  تاّكذ  ءاس  حيقلتل  دع  امف  مدختس  ل  ةكفلا ،» تاردقلا  لضفأ   » باحصأ نم  ةنملا  تاناويحلا  ظفح  لجأ  نم  انروفلا 

عخم وش ،» مالو   » افلا ناو  .ملاعلا  ءاجرأ  لن   زئاوج  يزئاح  لوصحلا ع م  إ  فَطُّنلا ،» راتخا  عدوتسم   » ُّس يذلا  كنبلا ، س 
هنأ ةّجح  كنبلا  صاخلا إ  هْنَم  ةفاضإ  ماهارغ ع  صرح  امر ، قوتم ،

ّ
ع وحن  عو  .عّتلا  اوقفاو ع  ءاملعلا  نم  ةلق  نم ب  نوكلسلا ، روتسنارت 



مل قوتم ،
ِّ

د لاخ  نم  هلمحت  ام  مغرب  .راظتنالا  دق  يرقع  لن ،» ةزئاج  القتسم ع  ازئاح   » نا دع -  هلإ  تفتلت  مل  ملوهكوتس  ةنجللا   نأ  مغر  - 
ةظوفحملا  ملا  نم  طقف  فط 

ً
ع  ةسمخ  إ 

ّ
دلوي  مل  ةثلاثلا ، دوقعلا  رادم  عف  .روهمجلا  مامتها  بذج  ةدتلا  ماهارغ  اتوي  عطتس 

.ىرخأ لن  ةزئاج  زاف  دق  نآلا ، ح  مهنم ، ادحأ  نأ  ودي  ْنو ال  ةلوهجم ، لافطألا  ءالؤه  مظعمل  ىدملا  ةدع  تازاجنإلا  تلظو  .عدوتسملا 

« - فَطُّنلا راتخا   » ةركملا إ ةوعدلا  تلق  فاطملا ، ةاهن  هككفتو   ماهارغ ، صاخلا  ةّقعلا » كنب   » اهل ضّرعت  لا  ةخسلا  مغر 
ةركف غ ةيجلا  تاقعلل  يونم  كنب  ءاشإ  نأ  احضاو  نا  .ءاملعلا  نم  ددع  ةداشب  مهترذل -  ةّيجلا  تاددحملا  راتخاو  ءاقتنا  دارفألا   ةّح 

.لقتسملا امامت   ءاقلا  ةريدج  ةركف  تُتعا  رخآلا ، بناجلا  ع  ةنملا ، تاناويحلا  ةقعلا »  تانيج   » باختنا نل  ةجضان - 
ةددج إ ةّيج  ةدام  لاخدإ  نكم  له  اهنيع ؟ ةنَّسحم  ةيج  طامنأ  لمح  لجأ  نم  تاضب ) وأ   ) ةنم تاناويح  راتخا  نكم  فك  نل 

دّرجم ءاملعلا  نم  ددعلا  اهتعا  دقف  دع ، ةفورعم  نكت  مل  ةّباجإلا  ايجويلل  بالا  حتفت  فوس  لا  اجولونكتلا  مِلاعم  نأ  مغر  يلا ؟ مونيجلا 
نالوج و« ريام » تسريإ   » ةّروطتلا اجولويبلا  املاعو  رلوم ،» نامره   » تانيجلا مِلاع  نا  .اهلح  بقلا  لقتسملا  لّفكتي  فوس  ةجولونكت  ةقع 

ةلآلا تنا  ايجويلا ، دلوم  ّح  .ةّباجإلا  ايجويلل  اتوص  عألا  نانملا  نم ب  ورك ،» سمج   » ةلا تاعامجلا  اجولويب  مِلاعو  سكه ،»
ءاقلا لجأ  نم  عالا  نورادو : سوتلامل  مشاغلا  قطنملا  موكحملا  بطلا -  باختنالا  ةتاوملا   ةلا  ةيجلا  طامنألا  باختنال  ةدحولا 
يجلا بعالتلاو  باختنالا  امأ  ةءافلا .» إ  رقتفو  اطّختم ، اساق ، ، » ورك بتك  ام  بطلا ، باختنالا  نا  .جانلل  لمملا  ءلا  جورخلاو 

ع ةفسالفلاو  باتلاو ، نكفملاو ، ءاملعلا ، نم  معدلا  لاهنا  ةداعسلا .» وأ  ءاذلا ، وأ  ةّحصلا ،  » ع موق  ْنأ  نكمف  سكعلا ، ع  انصلا ،
ةموقلا دهاعملا   » ريدم نوناش ،» سمج   » فقوو نسطاو .» سمج   » لعف كلذكو  ةددجلا ، ايجويلا  ةوق  كك » سسارف   » معد .ةكرحلا 

«. اضأ ةطخ  ةعامتجا  ةلوؤسم  امنو  بطلا ، ةنهم  الخأ   مالا   » دّرجم سل  يجلا  صحفلا  نإ  لوقل  سرجنولا  مامأ  ةحصلا »
، اصوصخ حيبقلا -  اهيضام  نع  اهب  يأنلا  ةراسج  ةددجلا  ةكرحلا  وسسؤم  لواح  ودلاو ، وقلا  دهشملا  ةرادص  ايجوينلا إ  دوعص  عم 

بس ةددجلا ، ايجويلا  راصنأ  عفد  اذكه  ةزانلا ، عئاظفلا  ةواه  تطقس   دق  ةناملألا  ايجويلا  تنا  .يزانلا  ايجويل  ةّلتهلا  لالظلا  نع 
تدّطو ةلاثحلا  ةلودلاو  ةلاثح ، ةلود  مئاعد  دطوت  لجأ  نم  مدختسا  دق  ةلاثحلا  ملعلا  نا  .اسلا  اهداسفو  لعلا ، اهلهج  هوج -  نيأطخ 

.راتخالاو ةّملعلا ، ةمالا  تساسأ : تمق  مالالا  قط  نع  قلازملا  ەذه  بّنجتس  ةددجلا  ايجويلا  نل  .ةلاثحلا  ملعلا 
وأ لّخدت  نود  نم  ةعوضوم ، يجلا  طمنلا  مَّق  فوس  .ةّزانلا  ايجويلا  تافارحنا  ةددجلا  ايجويلا  ثّولتت  الأ  نمضتس  ةملعلا  ةمالا 
لثم يجويلا -  باختنالا  ثودح  مدع  نمض  ام  ةوطخ ، ّل  راتخالا   ظفحُ  فوسو  .ةمراص  ةّملع  ياعم  مادختساو  ةلودلا ، نم  ضفت 

.ةلما ةّمات  ةّح  الإ  ضاهجإلاو -  ةدالولا  قباسلا ع  راتخالا 
دقنلا جخ  دقو  .ايجويلا  ع  اهتنعل  تلزنأو  قبس  لا  ةّساسألا  ءاطخألا  ضعب  ةَخنُم  اهيدقتنمل ، ةسلا  ايجوينلا ، تنا  كلذ ، عم 

، حضوب ەؤالمزو  كِسوكم  كردأ  امف  .ةّلا  تانيجلا  ملع  حورلا -  اهيف  خفن  يذلا  رعملا  عفلا  نم  بجع ، الو  ةددجلا ، ايجويلل  اخص  ألا 
ةلاح تاسارد  مّزقتلاو  نواد  ةمزالتم  تمّدق  دقو  .امّر  ايجوينلا  هترّوصت  اّمم  ثك  ادقعت  أ  ةّلا  ضارمألاو  تانيجلا  ب  تالعافتلا  تنا 

ضارعألاو يجلا  رلا  ةلصلا ب  تنا  ثحو  هتظحالم ، لهسو  اّمم  وسومورلا  للخلا  نا  ثح  نواد ، ةمزالتم  .ددصلا   اذه  ةدفم  
عّنتلا نا  مّزقتلا ، عم  لاحلا  ام  نواد ، ةمزالتم  عم  ّح  نل  .نْرَّم  ضاهجإلاو  ةدالولل  قباسلا  راتخالا  نوك  دق  بك ، لش  قوتلل 

ّ
ع ةلاق  ةبطلا 

، ةّروطتو ةّنامسج ، تاقاعإ  نم  نوناع  نواد  ةمزالتم  باصملا  ءاسلاو  لاجرلا  مظعم  نا  هذم 
ً. اهسفن  ةرفطلا  نولمح  نيذلا  رملا  ب 

دوجو ّح  .تالّخدتلا  نم  ق 
َ

رْد لقأ  بلطتتو  ةلقتسم  نوكت  دات  ةاح  شع  هتفظو -  ءادأ  ارداق ع  نا  كش ، نود  مهضع ، ّنل  .ةّداح  ةّاردو 
قاس شع   نا  ةقاعإلل ؛ دحولا  دّدحملا  حبص  ْنأ  عطتس  مل  ةّلا -  االخلا  رَّوصتم   وه  ام  زرا  يج  ر  وهو  لما -  اضإ  موسومورك 

، ىرحألا نيامتم ؛ نرواجتم  لد  ةّيجلا  ةفاعلاو  يجلا  لالتعالا  نك  مل  .مومعلا  هجو  مونيجلاو ع  ةّئبلا  تالخدملا  ثأتو 
ّ

ر ىرخأ ، تانيج 
.ةفافش نوكت  ام  اثك  ةهاو ، دودح  امهُّدحت  تلصّتم ، تلمم  ضرملاو  ةفاعلا  تنا 

نّوكم ه  ماصفلا  نأ  نم  افورعم  نا  ام  مغرف  لاثملا ، لس  دّحوتلا ع  وأ  ماصفلا  تانيجلا -  ةدّدعتم  ضارمألا  عم  ادقعت  فقوملا  دادزاو 
باختنالا عيطتس  فكف  .ةدّدعتم  تاموسومورك  ةدّدعتم ع  تانيج  ممح -  وحن  ع  ثأتي - 

َّ
ر هنأ  ةركملا  تاساردلا  تحّجر  دقف  يوق ، يج 

ضع ةّلقعلا   تاارطضالا  بّس  لا  ةيجلا  تاعنتلا  كلت  ضع  تنا  ول  اذامو  ةلقتسملا ؟ تادِّدحملا  ەذه  ّل  ع  ق  ْنأ  لسلا 
كنبل زربألا  عِّتملا  وش - » مالو   » نا ةقرافملل ، ىرخأ ؟ تاقاس  تاردقلا   ضع  زّزعت  لا  تاعنتلا  اهسفن  ةئبلا   وأ  ةيجلا  تاقاسلا 
باَّتك نم  ٌددع  حّجر  يذلا  امتجالا  باحسالاو  ناودعلا ، ءادو  انارالا ،)  ) باترالا نونج  ةمزالتم  هسفن ، وه  ااصم ، ماهارغ -  صاخلا  ةقعلا 

نأ ةّلقتسم -  ةنمز  ةقح  ماهارغ   كنب  رظنلا   معنن  نحنو  انل -  ّبت  ول  اذام  .فكتلا  ةلاعلا ع  ةردقلا  يذ  دّحوتلا  نم  اعون  نا  هنأ  هتس 
تنا ول  اذام  سكعلا : وأ   ) ضارمألل ةتاوم  اهفصوب  ت 

ُ
فَّرع ْنأ  نكم  ةلد ، فقاوم  لا ،  اهسفن  تانيجلا  كلتمت  ةَختنملا  ةقعلا » عاونألا  »

.)؟ ةقعلا ل  اضأ ، ةتاوم ، ضارمألل » ةّسملا   » تانيجلا تاعنت 
ام قِلخ  فوس  يلا ، باختنالا  يمت ع  نود  نم  هقبطتو  تانيجلا ، ملع  طرفملا »  ددحتلا   » نأ اعنتقم  كِسوكم  نا  هتيحان ، نم 
ْنأ انب  ردجو  .ةكسعلا  ةعانصلا  ةدقع  رطاخم  نم  رواهنزيأ  سئرلا  ذح 

ّ
ر هتيالو ، ءاهتنا  لبق  : » كسوكم لاق  ةيجلا .» ةراجتلا  ةدقع   » هلع قلطأ 

عفد ةدوجلا   ةللق  وأ  ةدج  اهنأ  ضفملا  تانيجلا  تاراتخا  راشنا  ةداز  بّسي  ْنأ  نكم  ذإ  .ةيجلا  ةراجتلا  ةدقع  روهظ  لامتحا  نم  ذحن 
ّ

ر



ءانثأ ةمِق  ماحأ  اوردص  جاوزألا ل  ع  اثك ، ةتسم  تسل  وأ  ةتسم ، طوطغض  عضو  إ  وييفأ › نويسدام   › ةاعدلا  ءالوو  يراجتلا  عاطقلا 
«. رثاتلا لجأ  نم  مهجاشمأل  مهراتخا 

فعاضتت تنا  تانيجلا  ةرثأتملا  ةلا  ضارمألا  ةمئاق  نأ  عمف  .بك  ّدح  ةظن إ  ودت  لازت  كسوكم ال  فواخم  تنا  ماع 1976 ،  
رخاوأ عُخا   امهالو  يجلا ، عباتتلا  ددحتو  يجلا  خاستسالا  اجولونكت  لضف  .دع  ددحت  دق  ةلعفلا  تانيجلا  بلغأ  نك  مل  ِّأ ، وحن  ع 

مونيجلا نل  .ةبت  ةصخش  تاراتخا  روهظ  يدؤي إ  فوس  يذلا  رمألا  لا ، قد  
ّ

ة تانيجلا  كلت  ددحت  رَّوصتملا  نم  حبصأ  تايعسلا ،
دعاوقلا  نم  دحاو  جوز  رّوحت  نع  جتت  دق  ةداتعالا  ضارمألا  ةطترملا  ةّيجلا  ةرفطلا  امنب  دعاوقلا -  جاوزأ  نم  تارالم  يوتح ع 3  يلا 

طترملا جلا  ع  روثعلل  .ەرّوصت  نكم  ارمأ ال  ةرفطلا  ع  روثعلا  لجأ  نم  اهعاتت  ددحتو  مونيجلا  تانيجلا   عيمج  خاستسا  نا  .مونيجلا 

نم ودي  ام  مغر  اجولونكتلا : نم  ةدوقفملا  ةعطقلا  تنا  اددحت ، كلت ، نل  .مونيجلا  نم  رغصأ  ءزج  هعقوم ع  ددحت  جاتحن إ  فوس  ام ، ضرم 
دحأ فصو  فَوَو 

ْ
َق .يلا  مونيجلل  عساشلا  دادتمالا  كلذ  طسو  اهيلع  روثعلل  ةلهس  ةقط  ةَّمث 

َ
نكت  مل  ضارمألل ، ةّسملا  تانيجلل  ةرهاظ  ةرفو 

«. شقلا ةموك  ةربإلا    » ةلشم اقلاع   ةّلا  تانيجلا  ملع  نا  دقف  تانيجلا ، ءاملع 
تانيجلا ءاملع  نكمتو  ةّلا ، تانيجلا  ملع  ةّصاخلا  شقلا » ةموك  ةربإلا    » ةلشمل ح 

ً
مّدقت  فوس  ماع 1978  ةفدصلا  تثدح  ةلاقم 

لّوحتلا  طاقن  نم  ةدحاو  فاشا ، نم  اهالت  امو  ةلاقملا ، كلت  لّثمت  فوسو  اهخاستساو ، ضارمألا ، ةطترملا  ةّلا  تانيجلل  ةطخ  عضو  نم 
.يلا مونيجلا  تاسارد 



تاماشلل سلطأ  صقارلا ، نم  ةق 
 

.ةشقملا ءاشألا  برلل ع  دجملا 
«. قلألا لامجلا  ، » كه نام  دراغ  - 

 

.مّهجتتو ىولتتو ، حنت ، امهيتل  وملا ، تبحاش  تلحن ، تلط ، اهتباو ، امأ  تأرما ، انفداص  ةأجف 
نونتغننه جروج  - 

 

ةعماج نم  فاد » نور  و« اجولونكتلل ،» سسوشاسم  دهعم   » نم نياتسوب » دفاد  ، » تانيجلا ءاملع  نم  نانثا  رفاس  ماع 1978 ،  
دع ع  شاساو ،»  » لاج قوف  اتلأ ،»  » عامتجالا  دقُع  .اتوي  ةعماجل  العلا  تاساردلا  ةنجل  ةكراشملل   يس » كل  تلوس   » ةنيدم إ  دروفناتس ،

ّل ىدل  ّعم  رتو  ت ع  تامللا  ىدحإ  ّنل  تاظحالملا -  نانود  ةّمدقتلا  ضورعلا  ءانثأ  فادو  نياتسوب  سلج  .ةنيدملا  نم  لامأ  ةعض 
ءاد بّسملا   جلا  ةثارول  ةطخ  عضول  ةضم  ادوهج  نالذي  كنلوكس ،» كرام   » هفمو سيفارك ،» يك   » العلا تاساردلا  بلاط  نا  .امهنم 

صاصتما مظني  ةرفط  ج  نع  مدقلا ، ذنم  ءاطألا  هفرع  يذلا  ءادلا ، اذه  جتي  .ارو  ضرم  وهو  ، hemochromatosis ةّمدلا ةغصألا  بُّسرت 
بساورب ائيط  مسجلا  قانتخا  هنع  جتي  ام  ددحلا ، نم  ةلئاه  تاّم  نوّصتم  ةّمدلا  ةغصألا  بّسرت  ءاد  نوباصملا  رملا  .ءاعمألا  نم  مدلا 

إ وضع ، دع  اوضع  دسجلا ، لّوحتي  .يدامرلا  ّمث  يزنولا  نوللا  دلجلا إ  لّوحتي  .لمعلا  نع  ساكنبلا  قوتي 
ّ

ف ددحلا ؛ دلا  قنتخ  .ددحلا 

.توملاو ءاضعألا ، لشفو  ةجسألا ، للحت  ةاهنلا إ  يّدؤي   ام  زوأ ،» رحاس   » ةاور حيفصلا »  لجرلا   » لثم ندعم ،
، تايعسلا فصتنم  لولح  .تانيجلا  ملع  ةّساسألا   ةموهفملا  ةوجفلا  قلعتت  اهلح  كنلوكسو  سيفارك  نم  ل  رّرق  لا  ةلشملا  تنا 

فاشا نإف  كلذ ، عم  .ةلجنملا  االخلا  امنأو  الفومهلاو ، ةمدلا ، ةغصألا  بّسرت  اهنب  نم  تدّدُح -  دق  ةّيجلا  ضارمألا  نم  فالآ  تنا 
ةّمدلا ةغصألا  بّسرت  ءاد  صاخلا  ةثارولا  طمن  حِّجري  لاثملا ، لس  عف  .ضرملل  بّسملا  عفلا  جلا  ددحت  عت  ام ال  ضرمل  ةيجلا  ةعبطلا 
ثادحإل ارو  نيدلاولا ) نم  ّل  نم  ةدحاو   ) جلا نم  تيعم  تخس  دوجو  نأ  يأ  ةّحنتم -  ةرفطلا  نأو  ضرملا ، محتي   ادحاو  انيج  نأ  ءالج 

.جلا اذه  هلعف  ام  نع  الو  ةمدلا ، ةغصألا  بّسرت  ءاد  ةهام ج  نع  ائش  انخ  ةثارولا ال  طمن  نل  .ضرملا 

ع هعقوم » ددحت   » ام  روثعلل ع ج  وألا  ةوطخلا  .ةمدلا  ةغصألا  بسرت  ءاد  ددحتل ج  اقع  ح 
ً

كنلوكسو  سيفارك  حقا 
عقوم ددحتل  .هتفظو  راتخاو  هعاتت ، ددحتو  جلا ، لزعل  ةساقلا  خاستسالا  تانقت  مادختسا  نامإلا  حبص  اهدع  َّعم ، وسومورك  دادتما 

ضعلا ع اهضعب  اهطاترا  تانيجلا : عيمج  اهب  ّمتت  لا  ةدحولا  ةصاخلا  مادختسا  كنولسو  سيفارك  رَّرق  ةمدلا ، ةغصألا  بّسرت  ءاد  ج 
.تاموسومورلا

سملم محتملا   جلاو  عباسلا ، موسومورلا  ع  سلج  ةمدلا  ةغصألا  بسرت  ءاد  ج  نأ  ضفنل  ةلاتلا ؛ ةكفلا  ةجتلا  لخت 
، دعلا يرّوطتلا  خــــراتلا  نم  ام  ةظحل  دنع  هنأ  ضفنل  نآلا ، .هسفن  موسومورلا  هل ع  اقصالم  سلج  اجومتم -  مأ  ادَّعجم  اتلم ، امعان  رعَّشلا - 

هعم ج لحتري  لفطلا ، دلاولا إ  نم  مدقلا  جلا  اذه  رَّرم  ةّرم  ِّل  .دّعجم   رعَش  هل  لجر  بعملا   ةّمدلا  ةغصألا  بسرت  ءاد  أش ج 
دق ال .ةموتحم  ةروص  اعم  نقم  نانيجلا  ّلظ  خسفتت ، ام  اردان  تاموسومورلا  نألو  هسفن ، موسومورلا  طوم ع  امهالف  دّعجملا : رعَّشلا 

نوعي ةلئاعلا  ەذه  دّعجملا   رعَّشلا  ووذ  لافطألا  روهظلا : اصحإ   طمن  أدي  ةّدع ، لاجأ  رادم  نل ع  دحاو ، ناقالا  ج  اذه  حّضتي 
.ةمدلا ةغصألا  بّسرت  ءاد  ةاصإلل 

ةلئاع اراجشأ  ّمضت  لا  اتوي  ةالو  نومروم »  » لا ةفئاط  ةسارد  قط  نع  .امهتحلصمل  قطنملا  اذه  امدختسا  دق  كنلوكسو  سيفارك  نا 
تنا .تاعنتلا  تائم  أ   يذلا  ةعانملا  ةاجتسالا  ج  ايج  طترم  ةمدلا  ةغصألا  بّسرت  ءاد  نأ ج  افشا  ةقاعتمو ، عورفلا  ةدّدعتم 

دوجوم ع ةمدلا  ةغصألا  بّسرت  ءاد  نأ ج  ّد  ال  اذكه ، سداسلا  موسومورلا  ةعانملا ع  ةاجتسالا  عقوم ج  تدّدح  دق  ةقاس  ةلواحم 
.موسومورلا كلذ 

وحن اطترم ع  ةمدلا  ةغصألا  بسرت  ءاد  تلعج ج  ةفدصلاف  زاحنم : هنإ  نولوقو  قباسلا ، لاثملا  قدملا ع 
ّ

نوق ءاَّرقلا  ضع  دق 
جلا تلعج  لا  ةفدصلاو  .ةردنلا  ةددش  دأتلا ، تافصلا ، ەذه  لثم  نل  .هسفن  موسومورلا  ددحتلا ع  ةلهسو  عّنتلا  ةددش  ةفص  مئالم 

ام  اهفاشا ، لهس  لا  تاعنتلا  نم  ثلا  ادوجوم   ةّعانملا  ةاجتسالل  انتورب  رِّفش  عم ج  بنج ، انج إ  سلج ، كنلوكس  هسرد  يذلا 
نم لسالس  ارخاز  يلا  مونيجلا  نوك  ْنأ  يرولا  نم  سْلَوأ  تانيجلا ، ةّق  عقاوم  ددحت  ةقطلا   ەذه  قيبطت  اندرأ  اذإ  اّمأ  .ظح  ة  إ 

ّ

؟ موسومورلا نم  لم  ّل  لوط  مئالم  وحن  ةسورغم ع  ةئضم  ةّداشرإ  تامالع  يمتلا -  ةلهس  ةعونتملا ، ملاعملا 
فالآ قلَخل  ك  ام  يلا  مونيجلا  بَّعش  رّوطتلا ، نم  نورق  ىدم  ع  .ةدوجوم  ةّداشرإلا  تامالعلا  ەذه  نأ  َفرع  نياتسوب  نل 

غ تاعنتلا ، وأ  تاللألا  طضلا  هش  و  -  polymorphisms لاشألا دّدعت  تالاح  ّس  تاعنتلا  كلت  .اندلا  عباتت  ةققدلا   تانياتلا 
.تانونإلا تانيجلا ، ةلطلا ب  اندلا  تادادتما  دجوت   دقف  اهسفن ؛ تانيجلا  لخاد  دجوت  ْنأ  مزل  اهنأ ال 

ىدحإ .ةّلا  ةعامجلا  ةفلتخملا   لاشألا  فالآ  دجاوتت   دلجلا ، وأ  علا  نول  نم  ةّج   
ُ

اخس اهفصوب  تاعنتلا  لّختن  ْنأ  نكم 



 - هسفن عقوملا  عباتت AGAAGTCC ع  ىرخألا  لمحت  امنب  تاموسومورلا ، دحأ  ع  ددحم  عقوم    ACAAGTCC عباتت لمحت  دق  تالئاعلا 

جاتحت ال  .ةّلا  علل  ةروظنم  تاعنتلا  كلت  تسل  ةّعانملا ، ةاجتسالا  وأ  رعَّشلا  نول  فالخ  ع  . 
60

دعاوقلا نم  دحاو  انث  فالتخا  
وأ ةّيحلا  تافصلا  مادختسا  اهيمت  عاطتسملا  سل  .تانيجلا  نم  ّيأ  ةفظو  رحت  ّح إ  الو  يرهاظلا ،» طمنلا   » ُّغت  جاتنإ  تاتوافتلا إ 
فّرعتي ع هّنل ال  ، ACAAG فّرعتي ع يذلا  اندلل ، عطاقلا  منإلا  .ةققد  ةّج  تانقت  مادختسا  اهنُّيت  نامإلا  نل  ةّساقلا  ةّنامسجلا 

.ىرخألا نود  تاعاتتلا  نم  ةنيعم  ةعنت  يمت  عيطتس  دق  لاثملا ، لس  ع  ، AGAAG
***

 

نالعف اذام  افرع  مل  تايعسلا ، اتكلا   تامونيجو  ةمخلا  لاشألا   دّدعت  تالاح  وألا  ةرملل  فادو  نياتسوب  فشا  امدنع 
اهعقومو  تاعنتلا  ەذه  قاطن  نل  ةلا -  تامونيجلا  ةرثانتم ع  كلت  لاشألا  دّدعت  تالاح  ضع  اضأ  ادجو  هسفن ، تقولا  .امهفاشا  

تاعنتلا ةركف  تزَّفح  املو  عّنت .» ح  ءاشألا  ةركَس  ب« روعشلا  نع  سنكم » يول   » رعاشلا بتك  ةّرم ، تاذ  .امهل  لوهجم  ظ 
َّ

لا 
لُّخت هلع  عت  نل  ناركسلا ، ةّلا  تانيجلا  ملاع  ام   ةعتم  دلجلا -  شمنلا ع  تاّح  لثم  مونيجلا -  ائاوشع   ةرثانتملا  ةغصلا  ةّجلا 

.شمنلا نم  ةطخ  ةدئاف -  يأ  الو  لامجلا ، ةغلا  ةرهاظلا  تنا  امّر  .ةمولعملا  ەذه  نم  ةدافتسالا  نكم  َمف 
ةعونتملا ةيجلا  ةداشرإلا  تامالعلا  ەذه  تنا  اذإ  ةرحاس : ةركف  هتدوار  اتوي ، حاصلا   كلذ  سيفارك  عمتس إ  نياتسوب  نا  امنب  نل 

دادتما ّيأ ج ع  عقوم  ددحت  انرودقم  حبص  تاعنتلا ، ەذه  ىدحب  ةّيجلا  تافصلا  ىدحإ  طر  قط  نعف  يلا ، مونيجلا  ةدوجوم  
لمعت فوس  .تانيجلل  ةّساسأ  ةح  ةطخ  مسرل  اهلالغتسا  نكم  ل  قالطإلا ، ةدئاف ع  ال  يجلا  شمنلا  ةطخ  تسل  .قت  وسومورك 

ەذه ىدحب  هطاترا ، وأ  هناقا ، قط  نع  جلا  عقوم  ددحت  نامإلاو  مونيجلل ؛ خاد   GPS عقاوم ددحت  ماظن  لثم  لاشألا  ددع  تالاح 
نم دقع  نم  دق ق أ  كنلوكس  نا  .جاتهالا  ّدح  اقت إ  تلصو  دق  نياتسوب  ترطس ع  لا  ةراثإلا  تنا  ءادغلا ، ةعاس  لولح  .تاعنتلا 

عيطتس : » كنلوكسل نياتسوب  لاقو  .ةغصألا  بسرت  ءاد  عقوم ج  دّدح  ةعانملا ل  ةاجتسالا  ةلّثمملا  ج  ةداشرإلا  ةمالعلا  دراط  نامزلا 
«. مونيجلا ءاجرأ  عيمج  ةرثانتم   ةداشرإ  تامالع  ...ةداشرإ  تامالع  كطعن  ْنأ 

روثعلا ع نكمأ  اذإ  .لا  روثعلا ع  نل   جلا ، روثعلا ع  نم   تانيجلا ال  عقاوم  ددحتل  قحلا  حاتفملا  نأ  نياتسوب  كردأ 
ةلأسم تحصأل  مونيجلا ، يج ع  يداشرإ  ملعم  يأ  ةفصلا  ەذه  طر  نكمأ  اذو  ةفص ، يأ  ةنيعم -  ةيج  ةفص  لمحت  الا  مجحلا  ةبك  ةلئاع 

ملاعملا تاعنت  ىدحإ  ةثارو » نوكش    » ام ةلئاع  لا   فّلتلا  باصملا  ءاضعألا  عيمج  نأ  ول  .ةهفات  ةّمهم  تانيجلا  عقاوم  ددحت 
اذه دوجوم   لا  فلتلا  نأ ج  نذإ ، َّد ، الف  عباسلا ، موسومورلا  ةّمق  ةدوجوملا ع  س ،)  ) ةعنتلا اهِّمسلو  تح ، وحن  ةداشرإلا ع 

.اقت عضوملا 
تانيجلا ملعل  ةكمألا  ةلجملا   » ةّيجلا  عقاوملا  ددحت  نع  مهتركف  تاو ،» يار   » تانيجلا مِلاعو  كنلوكسو ، فادو ، نياتسوب ،  

تاحفصلا ةنوفدم   ةغ ، ةسارد  تنا  يلا .» مونيجلل  ةّيج  ...ةطخ  ءانبل  ةددج  ةكر  انفصو  : » نياتسوب بتك  ماع 1980 . ةلا »
.ةكساللا لدنِم  ةقروب  انركذت  ةضار ، تالداعمو  ةئاصحإ  تاناب  ةمَّعدمو  اس  ةرومغم  ةرودل  ةلخادلا 

تانيجلا ملع  ةمساحلا   تاراصسالا  نأ  ُتحضوأو  قبس  دقل  .ناهذألا  ةركفلل   لمالا  نومضملا  ششع  ْنأ  لق  تقولا  ضع  ّرم  فوس 
نم ةمساح -  ةموهفم  ةلقن  ەرود  نياتسوب  ثدحأ  .اندلا  تانيجلا إ  نم  ةثارولا ، تادحولا  ةئاصحإلا إ  تافصلا  نم  تالقن - »  » نوكت ام  امئاد 

.تاموسومورلا ةداملا ع  اهعقاوم  إ  ةثوروم ، ةجولويب  صئاصخ  اهفصوب  ةلا  تانيجلا 
***

 

« تاو يار   » لسارت تنا  امدنع  ماع 1978 ، نياتسوبب  صاخلا  ةيجلا  عقاوملا  ددحت  حقم  نع  رلسكو » ان   » سفنلا ةملاع  ْتَعمس 
امدنع ماع 1968 ، فص  .رمألا   مامتهالل  طاع  عفاد  اهيدل  نا  اجولونكتلل .» سوشاسام  دهعم  تانيجلا ب« ملاع  نامسواه ،» دفاد  و«
عطقت بغ و  لش  مت  تنا  اهنأل  لق   نم  خيتلل  رلسكو » رونويل  ، » اهمأ تضَّرعت  اهرمع ، نم  نعلاو  ةناثلا  رلسكو   تنا 

نم نانثا  نا  .لاح  يأ  انامسج  ةضم  ت 
ُ

تع مل  اهّنل  سفتلا ، ةّصع ع  بائتا  تان  نم  تناع  دق  رونويل  تنا  .سولجنأ  سول  عراوش  دحأ 
ءاد  » ّس ةردان  ةيج  ةمزالتم  اصِّخُش  دق  كروين ، غنس »  » لا سومل  ةقرف  تقولا   ضعل  ناوضعلا  رومس ،» و« لوب » ، » رونويل ءاقشأ 

هئادأ ءانثأ  ادارإ   ال  صقرت  هعاصأ  ةحس ، لح  ءادأ  ّبح  نا  عئا  وهو  ج ،» ، » اهل رخآ  قيقش  وف  تانسمخلا ، و  نوتغننه .»
، باصعأ ببط  رونويل  تراز  ماع 1929 . نوتغننه  ءاد  نم  وت 

ّ
دق  باس ،» ماهاربأ  ، » مهدلاو ناو  .هسفن  ضرملا  رخآلا  وه  صّخُشو  .هضورعل 

ماع 1968. ويام  نوتغننه   ءاد  ةاصإلا  تصَّخُشو 
لق نم  ّسُ  نا  عساتلا ع ، نرقلا  تايعس  وألا   ةرملل  ةلاحلا  فصو  دنالأ » غنول   » نم ببط  مسا  ُّس  يذلا  نوتغننه ، ءاد 

روتارا صقرلا ، سكع  عبطلا   ةصقرلا ،» «(. » ةصقر  » عت لا  ةنانويلا  ةمللا  نم   chorea) Huntington’s chorea نوتغننه » ةصقر  »
ةفا ةدحاولا  ةخسلا  دئاسلا -  نوتغننه  نوثري ج  نيذلا  رملا  ّلظ  ةداع ، .خملا  ةفظو  للخل   موؤشملا  جتلا  حملا ، نم  اخ  ولوثا 



رهظت وأ  رخآل ، نم ح  ةّجازم  تالقتب  نوّرم  دق  .مهتاح  نم  وألا  ةعرألا  وأ  ةثالثلا  دوقعلل  ةصعلا  ةحانلا  نم  ءاحصأ ، ضرملا -  ثادحإل 
سوؤك قلت  .ءاشألا  كاسمإلا  ةعص   رهظت  .اهيمت  بعص  ةففخ  تاجالتخا  ىّدت  اهدع ، .امتجالا  باحسالا  ةهاو ع  تامالع  مهيلع 

.ةناطش سوم  ع  امنأو  ةدارإاللا ، ةصقرلا »  » أدت ةاهنلا ، و  .تاضاقناو  تاَّزه  إ  تارحلا  كفتتو  عباصألا ، ب  نم  تاعاسلاو  ذنلا 
دلل ضرع  ةدهاشم  لثم   - » ةكفم ةّعاقإ  تاَّضخ  اهنب  لصفت  ةسَّوقمو  ةلتم  تاءامإ  صاخلا ،  اهجازم  قفو  لجرألاو  يدألا  كرحتت 

نم رملا  توم  .ةكرحلا  ةفظولل  لما  هش  نادقفو  ّداح  اردإ  عجاب  مسّت  ضرملل  ةخألا  ةلحرملا  روظنم .» كّرحم ُد غ  اهّزهي  ...ةقالمعلا 

.ةاهنلا ّح  نوصقري »  » نولظ مهّنل  ىودعلاو -  فرخلاو ، ةذغتلا ، ءوس 
وأ تانثالثلا  الإ   ق 

َ
مهرَد نوفشك  جلا ال  نولمح  نيذلا  ءالؤه  .ضرملل  رّخأتملا  روهظلا  نم   نوتغننه  ءادل  عّورملا  صملا  نم  ءزج 

ةخس كلتم  نوتغننه  ءاد  ضم  ل  نألو  .ةلا  تاعامجلا  ضرملا   ّرمتس  اذكهو ، .مهلافطأ  اوبجني  نأ  دع  ْيأ  مهرامعأ -  نم  تايعرألا 
ردحنت لافطألا ، كئلوأل  ةسلا  .ةاصإلل  ةئملا  سمخ  ةصرف  هدلو  اهلافطأ ، وأ  هلافطأ ، نم  ّل  دلوي  جلا ، نم  ةرفاط  ةخسو  ةَّس  ةدحاو 

ضرأ بغلا   بعرلا  نع  بتك  رملا  دحأ  رلسو .» ان   » بعت دح  ضارعألا ،» لوأ  روهظ  راظتنا  ةعل  «، » ةئك تلور  ةعل   » ةاحلا إ
ةظحل نع  ئاسم 

ً
ةيهرلا ، راظتنالا  ةعل  سرامأ  اذل  ...ةماتق  ق أ 

َ
ٌرَد رظتو  ةّدامرلا  ةقطنملا  اهدنع  تت  لا  ةطقنلا  فرعأ  ال  : » ەذه عاضلا 

«. ماطترالاو ةادلا 
***

 

ضارعأ نكت  اّمل  ةنس 1968 . مألا  صخشب  هتبا  سولجنأ ، سول  يرلا   سفنلا  ملع  اصتخاو  ان ، دلاو  لسكو ،» نوتلم   » غلأ
لاق .ضرملل  حاتم  يج  راتخا  ةَّمث 

َ
نك  ملو  ةسب ٪50 ، ةاصإلا  رطخ  هجاوت  امهنم  ّل  تنا  نل  دع ، سلأ » ان و« ترهظ ع  دق  ضرملا 

«. ه ةاصإلل  نثا  دحاو إ  ةصرف  كئانبأ  ىدل  نوكس  ه ، تصأ  اذو  .ضرملا  ةاصإلل  نثا  دحاو إ  ةصرف  اهيدل  امنم  ّل  : » هتبال نوتلم 
«. لمتحت لتقو ال  ءلا  اذه  أ  ْنأ  راظتنا  ةنمالا   ةّبلسلا  تنا  .جيش  ةن  اعمج   انقناعت  «: » رلسكو ان   » ركذتت

ثاحألا لمتل  اهصّصخ  ارولا ،» ضرملا  ةسّسؤم   » مسا اهيلع  قلطأ  حــلل ، ةفداه  ةسّسؤم غ  رلسكو » نوتلم   » نشد ماعلا ، كلذ   
، صخشلا ەاجتا  وألا  ةوطخلا  نوكس  نوتغننه  روثعلا ع ج  نأ  رلسكو  ىأر  .ةردانلا  ةثارولا  ضارمألا  نم  اهغو  نوتغننه » ةصقر   » لوح

.هل ططختلاو  قتسملا  مهضرم  قوتل 
ّ

ع ةصرف  هتبا  حنمس  .اعتلاو  قتسم ، جالع  روثعلا ع  ّمث 
ددجلا ي ءاذحلا  نا  : » اهتبا ركذتتو  .ادارإ  مغدني ال  اهمال  أد  .اهضرم  ةواه  اجردت إ  قلت  رلسكو » رونويل   » تنا ءانثألا ، كلت   

عضوي نيأ  رظنلا  ضغو  .طئاحلاو  رلا  ب  ةقضلا  ةحاسملا  رك   ع  سلجت  تنا  ةاعرلا ، تويب  دحأ  .اهيمدق   هف  عضت  ْنأ  ةظحل 
، لوهجم بسل  اهنزو ؛ نم  دن  نأ  انلواح  ...سجلا  ماطترالا  اهسأر   أدي  ح  طئاحلا ، لص إ  ْنأ  هحت إ  ةّرمتسملا  اهتارح  ةّوق  تنا  رلا ،

لطر تتأ ع  ةّرم  تاذ  ...لحن  مهلعجت  ةّرمتسملا  مهتكرح  تنا  ْنو  انزو ، لقثأ  نونوك  امدنع  لضفأ  نوّرحتي  نوتغننه  ضرم  نوباصملا  نا 
نم فن  عنمأل  لآ  تنك  اهكراشأل ؛ لآ  تنك  .انأ  زو  دادزا  .طق  ددزي  مل  اهنزو  نل  .ةضع  ةواقش  ةماسبا  اههجو  عو  ةعاس  فصن  لملا   نم 

«. ءالا
«، ارولا ضرملا  ةسّسؤم   » نم رلسكو ،» ان   » تمظن ماع 1979 ، رتأ  .مألا   دع  ماع 1978 ،  ويام  رونويل  14  تفوت 

ددحت ةعاتمل  لثمألا  ةجتاسالا  رارقإل  ةحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » لمع  ةشرو  نياتسوب » دفاد  و« تاو ،» يار  و« نامسواه ،» دفاد  و«
حاجنب ي  يأ ج  عقوم  دّدحُ  مل  حلا ، كلذ  ح  بك -  ّدح  ةّظن إ  لازت  ةّيجلا ال  عقاوملا  ددحتل  نياتسوب  ةقط  تنا  .جلا  عقوم 

، فاطملا ةاهن  نياتسوب ،  ةنقت  تنا  .ةدع  نوتغتننه  عقوم ج  ددحتل  ةقطلا  كلت  مادختسا  ةّلامتحا  تناو  ةقطلا -  ەذه  مادختسا 
قد
ّ

.ة جلا أ  ددحت  ةّلمع  تحصأو  ناقالا ، ةّوق  تدادزا  رملا ، ددع  دادزا  امل  ام : ةّداشرإ  ملاعمو  ام  ضرم  ناقالا ب  ساسألا ع  دمتعت 
ةنقتل قالطإلا  ةمءالم ع  لقألا  ةدحتملا -  تاالولا  ءاجرأ  نعم   رملا  نم  فالآ  ةعض  إ 

ّ
اهنم  اع  لا ال  نوتغننه - » ةصقر   » نأ ادو 

.كلت تانيجلا  عقاوم  ددحت 
نم عمس  دق  رلسكو » نوتلم   » نا تاونس ، عضب  اهلق  .اهلقع  نع  ةيجلا  طئارخلا  ةروص  ضفن  نع  تزجع  رلسكو » ان   » نأ دب 

لهذم راشنا  لّدعم  امهب  الوف  وبياارام »  ةح   » لحاوس ع  ساتنوغال ،» و« ساتيكنارا »  » ترواجتم تق  نع  وف  باصعأ  ببط 
، عراوشلا نولَّوجتي   ورق  ةع  نم  أ  رلسكو » نوتلم   » دهاش باصعألا ، ببط  ەرَّوص  دوسألاو  ضبألا  شغأ  ةاوه  ملف  .نوتغننه   ءادل 

ان  » تأر اذكه  حاجنلل ، ةصرف  دأ  نياتسوب  ةنقت  مامأ  تنا  ْنإ  .ةقلا  نوتغننه   رم  نم  ةبك  دادعأ  ةمث 
َ

تنا  .ادارإ  جلتخت ال  مهفارطأ 
ةصرفلا تنا  سولجنأ ، سول  نم  لامألا  فالآ  دع  ع  ساتيكنارا ،»  » .ةلوفلا  ةعامجلا  تامونيج  إ  لوصولا  اهيلع  نوكسف  رلسو ،»

.اهتلئاع ضرمل  بّسملا  جلا  روثعلل ع  مظعألا 
نأ اهيف  ترعش  لا  اح   ةللق   تارم  : » لوقت تتك  .نوتغننه  ةدراطمل ج  الوف  إ  رلسكو  تقلطنا  ماع 1979 ، ويلوي   

«. ةناس سولجلا  اهيف  عطتسأ  مل  تارم  .اقح  باوص  وك ع  نم  ةقثاو 
***

 



نم ةعومجم  هعت  ارت ، قط  ع  س  لجر  .اهناس  يداع   غ  ائش  ساتيكنارا »  » إ دفاولا  رئازلا  ظحال  ال  دق  وألا ، ةلهولل 
ناسلج نالجر  .قوسلا  اهقط إ  قشو  حيفصلا  ةفوقسم  ةللظ  نم  رهظت  روهزلا  نّم  ناتسف  رعَّشلا   ةناد  ةلحن  ةأرما  .ناصمق  ال  لافطألا 

.قرولا ناعلو  ناثّدحتي  لاقتم ،
ەدسج أدو  تاوطخ ، عض  .حضاو  وحن  ةعبط ع  ودت غ  لجرلا  اذه  ةشِم  ام   ء  ةمث  .لوزي  ام  ناع  ةداعلل  لوألا  عاطنالا  نل 

رخآ نم ح إ  .هعضو  حّحص  مث  اناج ، لمو  جلتخ  هنإ  .ءاوهلا  ةجّومتم   ساوقأ  ەد   كّرحتت  امنب  ةكفم ، تاءامب  ةضافتنا ، كّرحتلا   
اهنإ .لس  اهباعلو  ةرماض  ودت  .اهدسج  لوح  ءاوهلا  رئاود   فاصنأ  تمسار  نالتتو ، ناثت  اضأ  ةأرملا  اد  .ةيطقت  ههجو   تالضع  ىَّولتت 

.ثدح مل  ائش  نأ  ثدحلا ، لصاوتي  مث  ةوق ، هعارذ  ضفني  ناثّدحتي  نيذللا  لجرلا  دحأ  .مدقتم  فرخ  ةاصم 
.ىراسلا نم  ةق  لزن  هنأ  ّنظ  تانسمخلا ، ساتيكنارا »   » وألا إ ةرملل  تغن » وكمأ   » وفلا باصعألا  ببط  لصو  امدنع 

باصم اونا  ةدارإاللا  ةكرحلاو  تالضعلا ، رومضو  ةهجولا ، تاجالتخالاو  فرخلا ، نوباصملا  ءاسلاو  لاجرلا  ل  ەأطخ : كردأ  ْنأ  ثل  ام  هّنل 
سكعلا ، .فالآ ع  ةع  ّل  نم ب  دحاو  إ 

ّ
ه  باصُ  ال  ةدحتملا -  تاالولا  ةردنلا   ددش  ضرم  هنإ  .نوتغننه  ءاد  ةثارو ، ةصع  ةمزالتم 

.ضرملا ااصم  ةأرما  وأ  جر 
ً

نع  ّل  نم ب  دحاو  نا  ةقلا ، ساتنوغال » و« ساتيكنارا »  » اون ضع 
***

 

ةدتمملا تاّئاوشعلا  لوخدلا إ  ترماغو  يلحم ، لاّمع  ةنامث  نم  اقف  ترجأتسا  ماع 1979 . ويلوي  وبياارام »   » رلسكو  تطه 
دق رلسكو  تنا  ة ، ةّسفن  ةبطك  ةّلصألا  اهتسارد  مغر   ) باصملا غو  باصملا  ءاسلاو  لاجرلا  باسأ  قيثوت  تعو   ةحلا ، لوط 
نا : » الئاق اهدعاسم  ركذتي  ملاعلا .) ىوتسم  ةَّسكنتلا ع  ةّصعلا  ضارمألاو  تاصقرلا »  » ءاخلا  راك  نم  ةدحاو  تقولا ، كلذ  تحصأ ، 

فوتو ضرملا ، يمتو  رملا ، فّرعتلا ع  نم  باصعألا  ويصاصتخا  نكمتي  ّح  ةلّقنتم  ةلجترم  ةداع  تماقأ  ثاحأ .» ءارجإ  هف  لحتس  انام 
ْيأ رفاطلا -  نوتغننه  ءاد  نم ج  تخس  نولمح  ءاسو  لاجر  روثعلا ع  صوصخلا  هجو  رلسكو ع  تّمتها  .ةمعادلا  ةاعرلاو  تامولعملا 
نا امساح : احاتفم  حم  كمس  داص  اهل  َمَّدق  حاص ، تاذ  .ةرفطلا  نادلاولا  اهيف  ُتبا  ةأ  جاتحت إ  تنا  ءالؤه ، روثعللو ع  ةلثامتم .» حقاول  »

دت لهف  ثبخلا .) ءادلا  « ) لام لإ  ةاصملا ب« ألا  نم  ددعلا  شعت  ثح  تعاس ، وحن  دع  ع  ةحلا ، ّلطت ع  خاوألا  نم  ةدل  فرع 
؟ ةقلا لصتل إ  تاعقنسملا  ضوخ  ةرماغملا  رلسكو 

ةرارحلا تنا  .بطاصملا  قوف  ةقلا  اروغأ ،» يد  ولب   » ەاجتا براق  اهيدعاسم ع  نم  نانثاو  رلسكو  تقلطنا  اتلا ، مويلا  .عبطلا  

سلجت نوللا  عبطم ب  بوثب  ةأرما  اوأر  لخادملا ، دحأل  فطعنم  لوح  نوريدتس  مهو  ّمث ، ةئانلا -  قطانملا  تاعاسل ع  نوفّدج  اولظ  .ةقراح 

ةضفتنملا ةصقارلا  تارحلا  قطلا ، فصتنم  ةأجف ،  تصأو  تبلا  تلخدو  تضهن  .براقلا  ةؤرل  ةأرملا  تلفج  .ةفقس  تحت  قاسلا  ةدقعنم 
امادص ب نا  : » ةلئاق ركذتت  .ةملؤملا  ةّمملا  ةصقرلا  عم  هجول  اهجو  اهسفن  رلسكو  تدجو  اهراد ، نم  ةلما  ةّراق  دع  .نوتغننه ع  ءادل  ةّمملا 

«. ةغاط رعاشم  تحاتجاو  .ةلزعنمو  ةلصّتم  نأ  ترعش  .ةلمالا  ةفلألاو  ةلمالا  ةارغلا 
ّهي امهال  نا  .كشلا  نم  ن  نيدقار ع  نخآ  جوز  تع ع  ةقلا ، طسو  ەاجتا  فّدجت  رلسكو  تنا  امف  تاظحل ، اهدع 

.ةع  انت  ثوملا 
ّ

ةق باسألا  ةطخ  تحار  مهئانبأو ، ءانبألا  نع  تامولعملا  عمجت  رلسكو  تحار  امنو  .انبا  ةعرأ ع  امهيدل  نا  .صقرو 

رلسكو إ تداع  ةلاتلا ، روهشلا  رادم  .نوتغننه ع  ءاد  باصملا  لافطألاو  ءاسلاو  لاجرلا  نم  تائم  يوتحت ع  ةمئاق  تعضو  ةللق ، رهشأ 
ةلئاع ةرجش  ءازجأ  نوبكرو  لل  نود  نوعمج  اوحار  .مدلا  نم  ةنيع  ولت  ةنّيع  عمجل  ّردملا  ءاطألاو  ضرمملا  نم  قف  ةحص  ةدتمملا  ىرقلا 
لام  » .نطسوب و ماعلا »  سسوشاسام  شسم   » اللسوغ ،» سمج   » تخم إ  مدلا  تاّنيع  تنحُش  كلذ ، دع  .ةّلوفلا  ةشعلل 

.انادنإ ةعماج  ةلا   تاعامجلا  تانيج  اصتخا  لانوك ،»
.نوتغننه ءاد  ايج  ةطترم  نوكت  دق  ةعنت  نع  اثح  تامنإلا ، نم  لاوب  هعطقتو  مدلا  االخ  نم  اندلا  ةقنب  اللسوغ  ماق  نطسوب ،  

ضوخ ْنأ  تاعومجم  ثالث  نم  نّوكملا  قفلا  قوت 
ّ

ع .ضرملاو  اندلا  تاعنت  ةّئاصحإلا ب  ةلِّصلا  ساقل  تانابلا  تللحف  لانوك ، ةعومجم  اّمأ 
نم بسحف  تاونس  ثالث  دع  ماع 1983 ، .اوتغوب   نأ  اوثبل  ام  مهّنل  لاشألا -  ةدّدعتم  تاعنتلا  فالآ  قد  

ّ
اوق نأ  مهيلع  نا  ءطب -  قطلا 

اهناقا اوئجوفو  عبارلا ، موسومورلا  تادادتما  دحأ  ةدوجوم ع  اندلا ، تاعنت  ىدحإ  نم  ةنيعم  ةعطق  اللسوغ  قف  عت 
ّ

مدلا ، تانّيع  لوصو 
ءاد ةاصم  امجح  رغصأ  ةكمأ  ةعامج  نم  مد  تانّيع  تعمج  دق  تنا  اللسوغ  ةعومجم  نأ  ةظحالملا  ريدج  .شهدم  وحن  ع  ضرملا 

ت
ُ

نارهظ تلقتسم  تلئاع  دوجوب  .عبارلا  موسومورلا  ةدوجوم ع  اندلا  نم  ةداشرإ  ةمالع  ءلا  ضع  انقم  ضرملا  اد  اضأ ، انه  .نوتغننه 

.ةّيج ةلص  دوجو  بك   ّكش  كانه  دع  مل  ناقالا ، نم  ةّقلا  ةجردلا  ەذه 
نوتغننه ع ءاد  عقوم ج  ةقدلا  هجو  دّدحت ع  ين »  » ةلجم ةقرو   لانوكو  اللسوغو ، رلسكو ، ماع 1983 ،  سطسغأ   

.ةلوهجملا تانيجلا  نم  لق 
ً

اددع  الإ  ّمضت  ال  بك ، ٍّدح  ءادرج إ  مونيجلا ، نم  ةغ  ةقطنم  تنا  . .4p16.3 عبارلا -  موسومورلا  نم  ةئان  ةطقن 
.ةّمم ةّداشرإ  تامالع  ةؤر  نود  ةلمهم ، سأر ج  ةأجف ع  براق  وَسرب  هشأ  رمألا  نا  تانيجلا ، ءاملع  نم  قفل  ةسلا 

***
 



إ راخلا  ءاضفلا  نم  ةطقتلم  ةطخ  ةروص  بكت  هش  طاترالا  للحت  مادختسا  وسومورلا  هعضوم  ع  ام  ج  عقوم  ددحت 
سحت ةلاتلا   ةوطخلا  لّثمتت  .هسفن  جلا  ددحت  نع  ادع  ّلظ  هنل  جلا ، نامل  ازاتمم  امهف  جتي  هنإ  مجحلا : ةبك  ةنيدمل  يجلا  لداعملا 

نم رغصأف  رغصأ  تاعاطق  إ  جلا  عضوم  نم  اجردت  صلق  ام  ةّداشرإلا ، طاترالا  تامالع  نم  دملا  ددحت  قط  نع  ةّيجلا  ةطخلا 
.عراوشلاو تاجلا  رهظتو  ةّعرف ، ءاحألاو  ءاحألا  لشت  .تاموسومورلا 

نم ّل  لزعُ  مث  .ةّعرف  ءازجأو  ءازجأ  ه إ  هشملا  جلل  ةلماحلا  موسومورلا  ةعطق  ت 
ُ

مَّسق ثح  .لئاه  وحن  ةضم ع  ةخألا  تاوطخلا 
تاعاتت ددحت  يرج  اهدع ، .خستسُ  كلذو  خسلا ، يالم  ةعانصل  اتك  وأ  ةمخ  تاموسمورك  لخدُو   ةّلا ، االخلا  نم  ءازجألا  كلت 
ةّلمعلا ت 

ُ
رَّر مث  .بولطملا  جلا  ع  يوتحت  تنا  اذإ  ام  ةفرعمل  اهتاعاتت  تددُح  لا  تارذشلا  تو 

ُ
صحف اهللحتو ، ةخستسملا  ءازجألا  ەذه 

أ ةاهنلا ، .اندلا و  نم  ةدحاو  ةرذش  حّشرملا   جلا  نم  ةعطق  فّرعتلا ع  متي  ْنأ  إ  اددجم ، اهعاتت  ددحتو  ةرذش  ّل  صحف  داعو  تو ،
ُ

حَّقن
هش رمألا  .ارولا  ضرملا  باصملا  دارفألا  ةرّوحتم   ةرذشلا  نأ  نم  دأتلل  رملاو  ءاحصألا  جلا   تاعاتت  ددحت  لّثمتملا   خألا  راتخالا 

.براه مرجم  نع  اثح  تب  تب إ  نم  لاقتنالا 
***

 

تاسارد لمعت ع   ) ەتخم ثحا   ةبك  نم  ةنولإ  ةلاسر  اللسوغ » سمج   » ّلت ماع 1993 ، رياف  تاحاص  نم  ةمتاق  ةحص   
نوتغننه عقوم ج  ددحت  ّمت  امدنع  ماع 1983 ، ذنم  .طوبهلا  ع  لوصولا -  ةراشإ ع  تنا  لصح .»! : » ةدحاو ةمل  لمحت  ەاروتكدلا ،) دع  ام 

«( ارولا ضرملا  ةسسؤم   » لمتو ةاعرو  مظنت  تحت   ) املاع سمخو  ةنامثو  راك  قّقحم  ةّتس  نم  ود  قف  ق  عبارلا ، موسومورلا  ع 
مهظح ة  تهتنا  دقل  .اهنم  ّيأ  حجني  ملو  .جلا  لزعل  ةتخملا  قرطلا  عاونأ  ّل  اوَّج  .موسومورلا  كلذ  جلا ع  ةدراطم  ة   دوقعلا  أ 

طوطخم - »  IT15 لق نم  هلع  قلط  نا  دحاو ، اجردت ع ج  اوّبكنا  ماع 1992 ، .ج   دع  ةقط ج  حدلا  اوداع إ  طحم ، .وألا 

. تغننه مسا  اقحال  هلع  قلط  فوسو  ثملا .»  15
رخآ  تورب  ّيأ  نم  اقت  ْيأ أ  ايمأ ، اضمح  يوتح ع 3144  اجولويب  ائامك  اروصانيد  مجحلا -  لئاه  انتورب  رفش   IT15 نأ ّبت 

جلا عباتت  ددحت  اللسوغ   ىدل  ثحالا  ةبك  تحجن  رياف ، نم  حاصلا  كلذ  ايمأ ال غ .) اضمح  نم 51  نّوكم  لوسإلا   ) يلا دسجلا 
رملا ب  احضاو  افالتخا  تدجو  عباتتلا ، ددحت  ماله  تاقاطنلا   ُّدِعت  تنا  امنو  .نوتغننه  ءاد  رمو  ءاسألا  نم  ةعومجم    IT15

.حَّشرملا جلا  تع ع  دقل  .باصملا  مهــراقأو غ 
عطتس مل  .ةغاط  رعاشم  اهتحاتجا  .اللسوغ  اهفتاه  امدنع  تانيعلا  عمج  لجأ  نم  الوف  ىرخأ إ  ةلحر  رفسلل   ّدعتس  رلسكو  تنا 

.
61

« لللا قمع  لط إ  موي  ةلحر  تنا  .هلإ  انلّصوت  دقل  .هلإ  انلّصوت  دقل  : » تلاق ةفحصلا ، تالاقملا  ىدحإ  .ءالا   نع  قوتلا 
ّ

ف
***

 

ضرملا ف أ بّس  لا  ةرفطلا  اّمأ  .خملا  رّوطتل  نافلا  يرو   وهو  .ةصخلا  ةجسأ  ةّصعلا و  االخلا  تغننه   تورب  دجوي 
ەذه نم  ةعسل ع  ّدتمت  ةّج  ةّداشرإ  ةمالع  و  … CAGCAGCAGCAG ةراركتلا ، ددش  عباتت  يوتح ع  بطلا  يجلا  عباتتلا  .اضومغ 

نوتغننه ءاد  رم  تفشا   لا  ةرفطلا  ثالثو .) ةسمخ  ّح  مهيدل  رخآلا  ضعلا  امنب  ةع ، مهيدل  سانلا  ضع   ) طسوتملا تاراركتلا  
ضمح رّوحت   نع  ةرفطلا  جتت  الف  نوتغننه ، ءاد  اّمأ   .تولا  دحاو   يمأ  ضمح  رّوحت  نع  ةّلجنملا  االخلا  امنأ  ءاد  جتي  .اهعون  نم  ةدف 

.رفاطلا جلا  اراركت   عرأ  نم  يوسلا إ أ  جلا  اراركت   ثالثو  ةسمخ  نم  لقأ  نم  تاراركتلا ، ددع  ةداز   نع  امنو  نثا ، وأ  دحاو  يمأ 
تاذاذُجلا كلت  ماتو  ةّصعلا ، االخلا  لخاد  تاذاذُج  عَّمجُ   لوطألا  تولا  نأ  دقتعُ  تغننه . تورب  لوط  ةداز  تاراركتلا   ةداز  بّسي 

.اهتفظو نادقفو  اهتوم  يّدؤي إ  دق  ام  االخلا ، لخاد  ةكاشم  تاَّفل   
خس منإ  فض  امر  .جلا  خس  ءانثأ  أطخلا  أش  امّر  .اضماغ  ازغل  عباتتلا -  تاراركت  رّوحت  ةغلا -  ةّجلا  ةدادسلا »  » ەذه لصأ  لازي  ال 

ةظحالملا ةريدجلا  حمالملا  دحأ  . Mississippi ةمل ّهتي  وهو  اضإ   s فرح بتك  لفط  لثم  ةّراركتلا ، تادادتمالل  ةّفاضإ   CAG تاعاتت اندلا 
اجتنم لاجألا ، رادم  ع  تاراركتلا  ددع  فعاضتي  نوتغننه ، ءاد  ةاصملا  تالئاعلا  قوتلا :» 

ُّ
ع  » ّس ةرهاظ  نوتغننه  ءاد  ةثارو  طمن   

، تاراركتلا ددع  ةداز  عم  (. s فورح نم  دملا  فض  لظ  ةّرم ،  Mississippi ةجهت أطخأ   يذلا  لفطلا   ) جلا اراركت   تس  وأ  سمخ 
ةع ةناثلا  اوزواجتي  مل  نيذلا  تانبلاو  ناصلا  ّح  الوف ، .ةلئاعلا   نم  رغصأف  رغصأ  ءاضعأ  اصم  ەروهظ ، ةظحل  هتّدح و  ضرملا   عراسي 

.اراركت نامث  وأ  عس  نم  لسالس  لمح  مهضع  نآلا ، نوباص  اوحصأ  مهرامعأ  نم 
***

 

خاستسالا  » اقحال اهيلع  قلطأ  لا  تاموسومورلا -  ةّداملا ع  اهعضاوم  ءانب ع  تانيجلا  عقاوم  ددحتل  نياتسوو  فاد  ةنقت  تلَّثم 
بص رّمدم  ضرم  وهو  لا ، فّلتلا  بّس  ددحتل ج  ةنقتلا  تمدختسا  ماع 1989 ، .ةّلا   تانيجلا  ملع  لّوحت   ةطقن  ضوملا - »

ءانثسا  ) ةّلا تاعامجلا  مظعم  ةردنلا   ددش  ءاد  وهو  نوتغننه ، ءاد  بّس  لا  ةرفطلا  فالخ  .ءاعمألاو  تاونقلاو ، ساكنبلاو ، تئرلا ،



نعو ةسمخ  ّل  نم ب  دحاو  ةرفطلا  لمح  ثح  ةعئاش ، لا  فلتلا  نم  ةرفاطلا  ةعنتلا  نإف  الوف ،) رملا   نم  داتعملا  لّتكتلا غ 
نم نانثا  جّوزت  اذإ  نل  .رفاطلا  جلا  نم  ةدحاو  ةخس  نولمح  نيذلا  دارفألا  ضرملا ع  ضارعأ  رهظت  ال  الاغ ، .ةّوروأ  لوصأ  نم  ةأرماو  جر 

ً

فلتلا نم ج  ترفاط  تخس  ةثارول  نكم  .ةعرأ  إ  دحاو  غلت  نفاط  نيج  لمح  لفط  ةدالو  ةصرف  نإف  اجنأو ، رملا  غ  لماحلا 
تاهل لماحلا  لفطلا  رمع  طسوتم  نك  مل  تاننامثلا ، .ةئملا ح  ةئم  نم  بقت  ةّقاخا  تارفطلا  كلت  ضع  مسّت  ذإ  .ةلتاق  نوكت  نأ  لا 

.اماع نع  زواجتي  ترفاطلا  تللألا 
اغأ عمجت  ةس  ةنس  ةلوح  درو   ماع 1857 ، .نورق   ذنم  ەاشا  ّلحَم  تلظ  تازارفإلاو  حلملا  لا  فلتلا  طاترا  ةلأسم 
تام نوزرف  ضرملا  اذهب  باصملا  لافطألا  نأ  افورعم  نا  ت .»

ُ
هلِّق امدنع  حلملا  معط  هنبجل   » يذلا لفطلا  ةّحص  نم  ريذحت  لافطألا  باعلأو 

.رحلا ەام  لثم  لتت ، اهلعجت  تنا  فجتل ، كالسألا  ت ع 
ُ
ح  قرعلا ، ةلَّضخملا  مهسالم  نإ  ّح  ةّقرعلا  مهددغ  ع  حلملا  نم  ةلئاه 

ةصخ ةئب  مغللا  ةقنتخملا  ةّئاوهلا  تاّرمملا  حبصتو  .طاخملا  نم  لتك  ةّئاوهلا  تاّرمملا  ّدس  اهنإ  ةَّورغلا ح  ةددش  ةّئرلا  تازارفإلا  تناو 
اهتاذ هتازارفإ  قرغ   دسج  ةعِّورم -  ةاح  تنا  .اعويش  ةافولا  باسأ  نم ب أ  و  ةلتاقو ، ةرّركتم ، يوئر  باهتلا  تان  بّس  ام  اتكلا ، ومنل 

حبس  بلقلا  نا  رومتلا ، ءاشغ  لخاد  : » ئاق
ً

ةلفط  ةافو  فص  ندال  ةعماج  حــــ   ذاتسأ  بتك  ماع 1595 ، .عِّورم   توم  الاغ  تت  - 
ح قَّدلا -  اهتكهنأ ح  ةاغلل ، ةلحن  ةغصلا  ةاتفلا  تنا  .ةغ  ةروص  مّخضت  يذلا  ساكنبلا  نع  ةافولا  تجتن  .رحلا  خأ  نول  ماس ، لئاس 

.ك فّلت  ةلاح  فص  نا  هنأ  ّكش  نم  ام  ججل .» اهّنل  ةذذتم 
اندلا تاعنت  ىدحإ  ةلوهجم »  ةّداشرإ  ةمالع  ، » وتنوروت ةعماج  ةلا  تانيجلا  ملاع  يوش ،» بال -    » فشا ماع 1985 ،  
نل عباسلا ، موسومورلا  اع ع  ةّداشرإلا  ةمالعلا  عقوم  دّدُح  .رفاطلا  لا  فلتلا  ج  ةطترم  مونيجلا ، لوط  نياتسوب ع  اهدّدح  لا 

ةقطنملا قاطن  قيضت  قط  نع  لا  فلتلا  ةدراطم ج  يوُش  أد  .موسومورلل  ةيجلا  يرالا  ام   نام  اعئاض   ّلظ  لا  فلتلا  ج 
نم اضأ  نادرور ،» كاج  و« ناغشم ، ةعماج  ةّلا  تانيجلا  ملاع  يلوك ،» سسارف   » ةدراطملا قحتلا  ّمث  .ةّرم  دع  ةّرم  هتحت  اهنأ  دقتع  لا 
ءرملا ع س »  » ام ةداع  تانيجلا ، عقاوم  ددحت  .ةداتعملا   تانيجلا  داطصا  ةنقت  اقع ع  دعت 

ً
ىرجأ  دق  يلوك  نا  .وتنوروت  ةعماج 

قوف ةضق  عضو  قط  نع  لح  قلس  هش  ةضم ، ةلمع  تنا  .رخآ  دع  امخاتمو  صتم 
ً

ادادتما  ىرخأ ، ولت  ةرذش  اخستسم  ام -  موسومورك 
ةنقتلا كلت  قلطأ ع  ئاه 

ً. ادادتما  ةّدتمم  تافاسمل  موسومورلا  اطوبهو ع  ادوعص  كّرحتلا  هل  تحمسف  يلوك ، ةقط  اّمأ  .ةام  ىرخألا 
.تاموسومورلا ع  زفقلا » »

نع ثحلا  قاطن  قيضتل  تاموسومورلا  زفقلا ع  ةنقت  اومدختسا  دق  نادرورو  يوشو ، يلوك ، نم  ل  نا  ماع 1989 ، عير  لولح 
تاصأ لا  ةرفطلا  يعتو  اهته ، دأتو  تانيجلا ، عباتت  ددحت  نآلا  ةّمهملا  تحصأ  .عباسلا  موسومورلا  ةحَّشرم ع  تارذش  عض  جلا إ 

ددحت لوح  لمع  ةشرو  ناح  يلوكو  يوش  نا  امنو  فصلا ، كلذ  تاسمأ  نم  راطمألا  ةلَّضخم  ةسمأ  .لا   فّلتلا  ةفظو ج 
دع ام  تاسارد  ُثحا  امهل  لسري  ْنأ  راظتنا  سافلا ،  زاهج  راوج  إ  ةتلل  ةالص  امهنأو   فقاو  ظ 

ّ
ادسثب ،»  » ةّيجلا  عضاوملا 

بقري يلوك  حار  ….  ATGCCGGTC ةمهبم ، تاعاتت  لمحت  قرولا  نم  تافافل  ظفلت  ةلآلا  تحار  .جلا  عباتت  نع  اراخأ  يلوك  تخم  ەراوتكدلا  
نولمح باصملا  مهؤاآ غ  نا  امنب  .باصملا  لافطألا  هتخس   امئاد   رفاطلا  وه  طقف  دحاو  نا ج  نام : اللا  نم  دّسجتت  اؤرلا و 

.ةرفطلا نم  ةدحاو  ةخس 
وأ ةلازإ ، هنع  جتي  ام  اندلا ، نم  دعاوق  ثالث  وحم  اعويش   ألا  ةرفطلا  .ةلخلا  ةشغألا  حلملا ع  لقني  ائج  لا  فلتلا  رِّفش ج 

هتفظول ادقاف  انتورب  قلخ  وحملا  اذه  ادحاو .) ايمأ  اضمح  رفش  اندلا  نم  دعاوق  ةثالث  ل  تانيجلا ، ةغل   ) تولا نم  دحاو  يمأ  ضمح  وحم ،
، ادّدجم مسجلا  هّصتم  قرعلا ال  عم  جخ  يذلا  حلِملا  .ةشغألا  ع  ماعطلا -  حلم  ْيأ  مويدوصلا ، درول  تانّوكم  دحأ  دروللا -  لقن  رداق ع  غو 

.
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ةنطلا ضارعألا  جتُي  ام  ءاعمألا ، لخاد  ءاملاو إ  حلملا  زارفإ  مسجلا  عيطتس  كلذك ال  .قَرَّعلل  ةّمملا  ةحولملا  جتي  ام 
.ةرفاطلا ةللألل  راتخا  ءارجإ  نامإلا  حبصأ  رهشأ ، ةعض  نوضغ  .ةّلا   تانيجلا  ملعل  ادوهشم  ازاجنإ  لا  فلتلا  خاستسا ج  نا 

لخاد يتور  وحن  ضرملا ع  صخش  عاطتسملا  حبصأو  ةرفطلا ، نع  اثح  راتخا  ءارجإ  جلا  ماح  نامب  راص  تايعسلا ، لئاوأ  لولحو 
« - لماحلا جوزلا   » رودقم حبصأ  .ضرملل  ةركملا  ضارعألا  ةعاتمل  لافطألا  ةقارم  وأ  ةاصملا ، ةنجألا  ضاهجإ  كفتلا   ءاآلل  حمس  ام  محرلا ،

رادم .كلذ ع  نم  د 
ً

ّبتلا  ءوجللا إ  وأ  باجنإلا ، مدع  راتخا  رفاطلا -  جلا  نم  لقألا  ةدحاو ع  ةخس  كلتم  امهنم  نأو   فداصت  نيذللا 
وحنب 30 إ 40  لا  فّلتلا  ءاد  نيدولوملا  لافطألا  تالّدعم  ينجلا  صخشلاو  فدهتسملا  يدلاولا  صحفلا  ةفلوت  تللق  منملا ، دقعلا 

صحفل افّثكم  اجمانرب  كروين  تافشسم  ىدحإ  تّشد  ماع 1993 ، .ةرفاطلا و  تاللألا  نم  تالّدعم  عأ  ةحاص  ةّلا  تاعامجلا  ةئملا  
تانيجلا أ كلت  تارفطلا   « ) ساس يات   » ءادو هشوغ ،»  » ءادو لا ، فلتلا  اهنب  نم  ةيج ، ضارمأ  ةثالث  نع  اثح  زانيكشألا »  » دوهيلا

ْنأو ةدالولل ، قباسلا  صخشلل  يولس  لزب  مهل  ىرجُ  نأ  وأ  اوحصفُ ، نأ  مهتبغر  لما  راتخالا  ءاآلا  عسوب  تا  زانيكشألا .) ةعامج  ب  اعويش 
.شسملا كلت  ةّيجلا   ضارمألا  ەذه  نم  ّيأ  ااصم  دحاو  لفط  دلوي  مل  جمانلا ، اذه  قالطإ  ذنم  .نجلا  ةاصإ  تنّيت  اذإ  لمحلا  اوهني 

***
 



فلوملا اندلا  نم  ءيزج  َلَّوأ  نوساجو  غب  هف  قلخ  يذلا  ماعلا  اع 1971  - ىرج ب  يذلا  تانيجلا  ملع  لّوحتلا   عضن  ْنأ  ةمهألا  نم 
رخاوأ ذنم  تائجلا » دّس   » هنأ فِّرُع  دق  اندلا  نأ  عمف  .وهفملا  هقاس  مساح -   لش  نوتغننه  ءاد  هف ج  لزُع  يذلا  ماعلا  و1993  - - 
ضرملل يجلا  ساسألا  نا  ةزرا ، ةللق  تاءانثساو  .ه  بعالتلا  وأ  ەرحتوأ ، هقلختوأ ، هتاعاتت ، ددحتل  اهتقو  ةلسو  نم  نكت  مل  تانسمخلا ،

(، طسوتملا رحلا  امنأ   ) امسالثلا ةلجنملا ، االخلا  امنأ  بسحو -  ةّلا  ضارمألا  نم  ةلق  تنا  .بك  دح  إ  وهجم 
ً

لازي  ال  يلا 
ير  لش  ةحاتملا  ةدحولا  ةّلا  ةّيجلا  تالّخدتلا  تنا  .ةّداعلا  اهتانيج  مساح ع  لش  اهعقاوم  تدّدُح  لا   -  B الفومهلاو

ةسدنهلا قط  نع  ءاود  رهظ  دق  نك  مل  يلا ؛ مدلاو  رزانخلا  ءاضعأ  نم  ت 
ُ

لزع طلجتلا  لماوعو  لوسإلا  تناو  .ضاهجإلاو  يولسلا  للا 
نع وأ  ةّنجأ ، تانيج  لاخدإ  قط  نع   ّ نئا  مونيج  يغت  ةركف  تنا  .ةلا  ةلخلا  جراخ  طق  ادمع  هنع  ُِّع  دق  يلا  جلا  نك  مل  .ةّثارولا 

تلخد ولونكتويب ) ) ةّجولويبلا  اجولونكتلا  ةمل  نكت  ملو  .اجولونكت  ّيأ  نع  لانملا  ةدع  ةّلصألا ، هتانيج  ةّدمع   ةرفط  ثادحإ  قط 
.دروفسكوأ سوماق 

، اهتاعاتت ددحتو  اهلزع ، ةّلا ، تانيجلا  ضع  عقاوم  روثعلا ع  ّمت  اظوحلم : تانيجلا  ملع  لقح  ّغتلا   نا  نامزلا ، نم  نيدقع  اهدع 
ةّئافلا بعت  ِّدحو  .ةودأ  عيصت  اهمادختساو   ةّسوف ، تامونيج  إ  اهلقنو  ةتك ، االخ  اهلاخدو   اهفلوتو ، اهخاستساو ، اهقلختو ،

ةفرعم ترهظ  اندلا ،]  ] بعالتلا نم  مهسفنأ  مه  مهنكمت  تاجولونكت  ةجلا  اجولويبلا  ءاملع   » فشا ْنأ  روف  رلك :» سكوف  لفإ   » ةخّرؤملاو
.لُّدتلل ةلاق  اهفصوب غ  ةعبط › › لل ةّخراتلا  انترظن  نم  مساح  وحن  تَّغ ع  ةّجولونكت 

اننامب راص  ...نآلا  تسكعنا  دق  راودألا  نأ  ودي  ةحلا ، لّثمت  ةئشت › › لاو رَدَقلا ، لّثمت  ةعبطلا ›  › نأ ىرت  ةّدلقتلا  ةرظنلا  تنا  امنو  »
«. ةروظنم ةنآ  ةردقك  امنو  ىدملا ، دع  فدهك  سل  ةئبلا - ] يأ   ] ةخألا نم  أ  تانيجلا ،] يأ   ] وألا محتلا  

ةردقلا نأ  رماشس  لاق  .لقتسملا  نع  ةلاقم  تانيجلا ، مِلاع  رماشس ،» ترور   » بتك اؤرلا ، هف  تلجت  يذلا  دقعلا  ةشع  ماع 1969 ،  
«. ناسإلا خــــرات  اددج   اقفأ   » حتف فوس  اهب  بعالتلاو  اهعاتت ، ددحتو  تانيجلا ، قيلخت  ع 

اضأ اهنل  كلذك ، .مَدِقلا و  ذنم  ناسإلا  دواري  ّلظ  يذلا  لاملا  ملُح  نم  ةددج  ةخس  الإ  تسل  كلت  نأ  رعش  وأ  ضعلا  مسبي  دق  »
نآلا ...ةثوروملا  ةطفلا  ەدودحو  ەروصق  هجوأ  اهلّثمت  ةدّدشم ، دويقل  ةعضاخ  ناسإلل  اقثلا  لاملا  ةمدقلا  مالحألا  تلظ  املاطل  .كلذ  نم  أ 

«. ةلاحلا انؤر  اثك  زواجتي  ام  لاملا ، دح  ه إ  لوصولاو  روطتلا ، نم  ماع  يرالمل  دوهشملا  جاتنلا  اذه  ففختلل ع  ةصرف  رخآ -  اقط  حملن 
ْنأ روف  ماع 1923 ، نيدلوه » .س  .ب  .ج   » تانيجلا ملاع  ىأر  امف  ؤافت 

ً. لقأ  اونا  ةجولويبلا ، ةروثلا  ەذه  قرت 
ّ

مهب ناّإ  نخآ ، ءاملع  نل 
«. نمأم ةسّسؤم   يأ  الو  ةمق ، يأ  الو  نامإ ، يأ  دوع  نل   » تانيجلا محتلل   ةّوقلا  رَّخسُ 

 



« مونيجلا لَّصوتن إ  ْنأ  »
 

! بهذنس دصلل  بهذنس ، دصلل 
، قودنص هعضنو   بلعثب  كسمنس 

.بهذ هكنس  َّمث 

نماثلا ع نرقلا  نم  لافطأ  ةنغأ  - 
 

ءانبل ةمزاللا  تاملعتلا  هقف  ْنأ  لقاع  نئال  نكم  له  .ةّفسلفلا  ةلضعملا  تامّوقم  مسّت  انب  صاخلا  مونيجلا  عباتت  ةءارق  انتردق ع 
؟ هتاذ

سلوس نوج  - 
 

راحإلا ع كلُفلا إ  تعفدو  ةروثلا  ەذه  تزَّفح  لا  اجولونكتلا  ةعبط  لوح  ةضهنلا  نفسلا  ع  ءانب  ةروث  نوثحالا   فلتخا  املاطل 
 - نفس أ ءانب  ةردُقلا ع  تناأ  ددجلا .» ملاعلا   » فاشا ةاهنلا إ  تّدأو   سداسلا ع ، نرقلاو  سماخلا ع  نرقلا  رخاوأ  نلطألا  

ةلصوب اقّوفت ، بالرطسإ أ  راحإلل -  ةددج  تاجولونكت  عاخا  تنا  ْمأ  نكسعملا ؟ دحأ   ّ ام  تلف - »  » بارمو تاقاَّرحو ، تانويلغ ،
؟ ةئادلا ةَّسدُّسلاو  راحإلا ،

نع مساحلا  مّدقتلا  أشي  ثح  ةّمجح -  تالّوحت  كانه  .يساسأ  لش  ودي ،  امف  تاجارفنالا ، أت  اضأ ، اجولونكتلاو  ملعلا  خــــرات   
(. رمقلا ەاجتا  اسأر  ةَّصم  مجحلا  ةلئاه  ةثاّفن  ةرئاط  الإ  نك  مل  سدنهملا ، دحأل  هشلا  بعتلا  دح  رمقلا ، خوراص   ) طقف ّملا  وأ  مجحلا  لدعت 

ناززع ل  ضقانتم ، اسل  طمنلا  نيذه  نأ  ةققحلاو  .ةددج  ةّلادار  ةركف  وأ  موهفم  روهظ  بس  مّدقتلا  أشي  ثح  ةموهفم -  تالّوحت  كانهو 
ملاعل بالا  حتف  رهجملا  .ةددج  اماجحأ  بلطتت  اهرود ، ةددجلا ، مهافملاو  ةّموهفم ، تالّوحت  ت 

ُ
ثِدح دق  ةّمجحلا  تالّوحتلا  .ضعلا  امهضع 

بلطت ام  وهو  ةّلخلل ، ولويسفلاو  خادلا  حــــلا  لوح  ةلئسأ  راثأ  ام  اهلخاد ، ةدوجوملا  تاَّضعلاو  االخلا  نع  راتسلا  فشكنا  .روظنم  غ 
.ةّلخلا نود  تاجحلا  كلت  فئاظوو  مهفل ُب  ةّوق  رهاجم أ 

عقاوملا ددحتو  تانيجلا ، خاستسا  ةموهفملا -  تالوحتلا  نم  ثلا  تانيجلا  ملع  دهش  تاننامثلا ، فصتنمو  تايعسلا  فصتنم  ب 
، دقعلا رادم  .مجحلا ع  ةّلادار   تالّوحت  دهش  مل  هّنل  يجلا -  مظنتلا  نم  ةددج  اطامنأو  ةيجلا ، ةسدنهلاو  تانيجلا ، لزعو  ةّيجلا ،

ّلل لماش  للد  فوتي 
ّ

ر مل  نل  ةّمملا -  ةفظولا  اهتامس  لضف  تخسُتساو  اهتاعاتت ، تددُحو  تلزُع ، دق  ةدرفملا  تانيجلا  نم  تائم  تنا 
وه دهجلا  مجح  ّنل  تعُخا ، دق  نئالل  لمالا  مونيجلا  عباتت  ددحت  اجولونكت  تنا  أدملا ، ثح  نم  .يولخ   ّ نئا  ةدوجوملا   تانيجلا 
نم ةدعاق  ددع 5,386   ΦX سإ » ياف   » سوف صاخلا  مونيجلا  عباتت  رغناس » دف   » دّدح مدنع  ماع 1977 ، .نجاع   ءاملعلا  فقوأ  يذلا 

ام دعاوقلا -  نم  اجوز  يوتحف ع 3,095,677,412  يلا  مونيجلا  اّمأ  .ةيجلا  تاعاتتلا  ددحت  ةردقلل ع  قألا  دحلا  ددعلا  اذه  لَّثم  اندلا ،
.فعض ةسب 574,000  ام  وحت 

ً
لِّثم 

***
 

مغرف .مونيجلل  لمالا  عباتتلا  ددحت  نم  انيلع  دوعتس  لا  ةدئافلا  ەانالا إ  ُتْفل  لا ، ضارمألا   ةطترملا  تانيجلا  لزع  جئاتن  نم ب 
 - رملاو تانيجلا -  ءاملع  َّلظ  تايعسلا ، لئاوأ  ةمساحلا   ةّلا  تانيجلا  فّرعتلاو ع  عقاوملا  ددحت  تاحاجنب  ةّبعشلا  ةفاحصلا  ءافتحا 
ةنس نعو  سمخ  نم  ّلقأ  سل  رمألا  قرغتسا  نوتغننه ، ءاد  ةلاح  ف  .ةءافلا  ةدودحم  ةضملا  ةّلمعلا  كلت  ەاجت  مهتافوخت  نع  نوع 
ءاد ةاصملا  ةّلصألا  ةّخراتلا  ةلاحلا  تسح  اذإ  ةنس ، نعو  ىدحو  ةئم   ) جلا إ  رلسكو )» ان  ةدلاو   )» دحاو ضم  نم  لاقتنالل 
ّح ماع 1994 . إ 

ّ
دَّدح  مل  ، BRCA1 يدثلا ، ناط  اناقا  ألا  جلا  نل  مَدِقلا ، ذنم  يدثلا  ناط  نم  ةثارولا  عاونألا  تفرُع  دقو  نوتغننه .)

اهعقاوم ددحتو  تانيجلا  روثعلا ع  ّلظ  لا ، فلتلا  لزعل ج  تمدختسا  لا  تاموسومورلا ، زفقلا ع  لثم  ةددجلا ، تاجولونكتلا  عم 
روثعلا ع نولواح  نيذلا  ةعالا  يددش  ءاملعلا  صقن   ةَّمث 

َ
نك  مل  : » ناددلا ملاع  سلوس ،» نوج   » ظحالو .طِحُم  وحن  ةئيط ع  ةّلمع 

نم ج  » ةقط لصت  ْنأ  سلوس  قوتو 
ّ

ع ةرو .» نوكت  دق  لا  تاعاتتلا  تارذش  لوح  ظنتلا  مهتقو   نوعِّض  اونا  مهنل  .لا  تانيجلا  
.دودسم قط  إ  فاطملا ، ةاهن  إ ج ،» 

نمت لا  ةلئاهلا  ةّوقلا  عم  ّح   » هنأ ججاح  هّنل  نم ج إ ج .»  » ةقط هلجت  يذلا  طاحإلا  كلذ  نع  نسطاو » سمج   » برعأ ەرود ،
عباتت ددحت  دي  نسطاو  نا  تاننامثلا .» فصتنم  ّح  ناسإلا  ةردق  قوف  ضارمألا  تانيج  مظعمل  اهنلا  لزعلا  ّلظ  فلوملا ، اندلا  ةّجهنم   

، فورعم ي  ل ج  رهظ  فوس  عباتتلا ، اذه  .ةخألا   ءاهتناو  ةدتويلوين  لوأ  نم  اءد  تارالم ، ةثالثلا  هجاوزأ  ل  هلمأ -  يلا  مونيجلا 
.تانتولل ةرِّفشم  ةرذش  لو  تانيجلا  اندلا ب  نم  لط  دادتما  لو  نوسكو ، نونإ  ل  ةمظنتلا ، تاعاتتلا  ل  ةيجلا ، هترفش  ل  كلذ  ام  

ناط رطخ  نم  دي  اددج  انيج  تانيجلا  مِلاع  فشا  امل  لقتسملا : ت  
ُ

فش فوس  لا  تانيجلا  سفتل  بلاق  لثم  عباتتلا  اذه  لمع  فوس 
مونيجلل جرملا  عباتتلا  ع  هعضوم  داجإ  قط  نع  هعاتت ، ددحتو  دّدحملا ، هعضوم  ع  روثعلا  هنامب  نوكس  لاثملا ، لس  ع  يدثلا ،



يدثلا ب ناط  طترملا  جلا  اذه  ةنراقم  قط  نع  تارفطلا : ْيأ  ةذاشلا -  تانيجلا  هلالخ  نم  َّفت  اس »  » الاق عباتتلا  لّثمس  كلذك  .يلا 
.ضرملا نع  ةلوؤسملا  ةرفطلا  ددحت  تانيجلا  ملاع  عيطتس  فوس  ةاصم ، ىرخأو غ  ةاصم  ةأرما 

***
 

ضارمألا عم  ةعجان  ةرم » ل  دحاو   ج   » ةقط تنا  .نخآ  نردصم  نم  يلا  مونيجلل  لمالا  عباتتلا  ددحت  عيجشلا ع  ءاج 
اضارمأ تسل  اهنإ  .ةدحاو  تارفط  ج  نع  أشت  اعويش ال  ألا  ةلا  ضارمألا  نل  .نوتغننه  ءادو  لا  فلتلا  لثم  تانيجلا ،» ةّداحأ  »

ام ت ع 
ُ

مهف ضارمألا ال  ەذه  .ضرملا  ةاصإلا  رطخ  دّدحت  يلا ، مونيجلا  لوط  ةنم ع  ةدّدعتم ، تانيج  ةَّمونيج : ضارمأ  ام   رْدَق  ةيج 
.ةلقتسم تانيج  ةّدع  ةلداتملا ب  تاقالعلا  مهف  قط  نع  اهب  ؤبتلا  نكمو  صَّخشو ، طقف ، مهفت  ل  .دحاو  هلعف ج 

يد وراله   » نا ماع 1872 ، يج :  ضرم  ناطلا  نأ  لما  نرق  نم  لق أ  ءاملعلا  فرع  دقل  .ناطلا  وه  ذومنلا  ونيجلا  ضرملا 
ةروص ، retinoblastoma ةَّكشلا » ةمورألا  مرو   » همسا نويعلا  ناط  نم  ردان  عن  اهيف  يَ  ةلئاع  فصو  دق  زالا ، نويعلا  ببط  افوغ ،»

، ةصعلا تاارطضالاو  ةئسلا ، تافصولاو  ةئسلا ، تاداعلا  تانيجلا : نم  أ  وه  ام  دأتلا  كراشت  تالئاعلا  تنا  .ةدّدعتم  لاجأ  ةبك ع 
ةردانلا  ماروألا  ەذهل  بسك  ثوروم » لماع   » افوغ يد  حقا  .ايج  اس  حَّجر  ضرملل  ئاعلا  طمنلا  نل  تاكولسلاو -  تائبلاو ، سجاوهلاو ،

ةثوروملا لماوعلا  لوح  ةقرو  دق   لدنِم  د  رومغم  تان  مِلاع  بهار / نا  تاونس ، عبس  هلقو  ةضرألا ، ةرلا  نم  رخآلا  فرطلا  .نويعلا ع 

. ةظفل ج الو  لدنِم  ةقرو  ّطق ال  فداص  مل  افوغ  يد  نل  ءالزالا -   
ةّداع االخ  نم  أشت  تاناطلا  نأ  جعزملا  كاردإلا  لّوحتلا إ  ءاملعلا   أد  افوغ ، يد  نم  لما  نرق  دع  تايعسلا ، فصتنم  لولح 

ئي نأ  دع  دلجلا ، حجلا   نإف  اذكه ، ومنلل : ةق  تامظنم  تانيجلا  ەذه  لمعت  ةّداعلا ، االخلا   . 
63

ومنلا مظنت  تانيج  تارفط   تسا 
اّمأ  فقوتت .) مو  ومنلا ، أدت   حجلا م  االخ  تانيجلا  خت  تانيجلا : ملع  ةغل  وأ   ) مرو لوحتي إ  الو  ءاربإلا  نع  ةداعلا  فقوتي   هسفن ،

ءاهنإلا تانيج  تو 
ُ

رَقن لغشلا ، ةّعضو  ءدلا ع  تانيج  ت 
تَُّ .ام  وحن  تاراسملا ع  كلت  برطضتف  تانيجلا ، ءاملع  كردأ  اذكه  ناطلا ، االخ 

.ومنلا نع  قوتت 
ّ

ف فرعت م  ةّلخ ال  جتُي  ام  ةلخلا ، ةهو  اذغلا  لثمتلا  لدعت  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  ت 
ُ

فلت فاقإلا ، ةعضو  إ 
دلوراه  » بعت دح  ةَّسلا ،» انتاوذ  نم  ةهّوشم  ةخس  - » أشملا  ةّلخاد  ةّيج  تاراسم  أرطت ع  تايغت  نع  جتي  ناطلا  نأ  فاشا 

، اتك وأ  سوف  ضارمألا ، تاِّسم  نم  عن  رهظ  ْنأ  نولمأ  ءاملعلا  لظ  دوقع ، رادم  ع  .اعزعزم  ارمأ  نا  ناطلا -  اصتخا  سومراف ،»
تانيجلاو ناطلا  تانيج  ةممحلا ب  ةقالعلا  كلت  نل  .ةءافك  هلع  ق  اتكلل  داضم  جالع  وأ  لصم  ركتُي  ْنأو  ناطلل ، ومع  بسك 

حامسلا هسفن  تقولا  و  لغشلا ، وأ  فاقإلا  ةّعضو  ةرفاطلا إ  تانيجلا  ةداعإ  نكم  فك  مساح : ٍّدحت  مامأ  ناطلا  اجولويب  تعضو  ةَّسلا 
.ناطلا جالع  ةلاشإ ،  ألا  ةلضعملاو  زألا ، ملُحلاو  دّدحملا ، فدهلا  لازي -  الو  كلذ -  نا  عاطقنا ؟ نود  نم  بطلا  ومنلا  رارمتسا 

قوف ةعشألا  وأ  خدتلا ، لثم  ةّئب ، راأ  نع  تارفطلا  جتت  دق  .تالآ  عــرأ  لالخ  نم  ةنِطملا  تارفطلا  ەذه  ةَّسلا  االخلا  بسكت 
ةّرم ّل   ) ةلخلا ماسقنا  ءانثأ  ةئاقلت  ءاطخأ  نع  تارفطلا  أشت  ْنأ  نكمو  .املا  هيكرت  ّغتو  اندلا  مجاهت  لماوع  ةّنسلا -  ةعشألا  وأ  ةجسفنبلا ،
ْنأ ةرفاطلا  ناطلا  تانيجل  نكم  الثم .)  C وأ  G وأ  T إ A لّوحتتف ام -  أطخ  خسلا  ةلمع  ت 

ُ
جت ْنأ  ةلض  ةصرف  ةَّمث 

َ
ةلخ ، لخاد  اندلا  اهيف  خسُي 

نأ تانيجلل  نكمو  .تالئاعلا  يرجت   يدثلا -  ناطو  ةّكشلا  ةمورألا  مرو  لثم  ةثارو -  ةناط  تامزالتم  بّس  ث 
َ

َّم نمو  نيدلاولا ، نم  ثَّروت 
تلت عــرألا ، تالاحلا  .وثرجلا   ملاعلا  ةفحملا   تانيجلا  تاضِاقمو  تانيجلا  تالماح  و  تاسوف ، قط  نع  االخلا  لخاد  إ  ت 

ُ
لقن

يولخلا ماسقنالا  بّس  ام  ومنلا ، محتت   لا  ةيجلا  تاراسملل  بسانملا  غ  حبلا  وأ  طشتلا  اهسفن : ةجولوثالا  ةروسلا  دنع  ةجنلا 
.ناطلل مملا  ثبخلاو ، ةرطسلا ، نع  جراخلا 

عمج اجولويبلا : ملع  ةساسأ  
ً

تالمعلا  أ  نم  تثا  فلت  نع  أشي  ناسإلا  خــــرات  ةساسأ  
ً

ضارمألا  أ  دحأ  نأ  ةفدص  تسل 
، بطلا باختنالاو  ءاقلاو ، روفطلا ، قط  نع  أشت  ناطلا  االخ  .نورادو  لدنِمل  ولوثا  تلم  هنإ  ةثارولا ؛ قطنمو  رّوطتلا  قطنم  ناطلا ب 

ٌعن تاننامثلا ، لئاوأ  اجولويبلا   ءاملع  كردأ  ام  نذإ ، ناطلا ، .االخلا  كلت  تانيج  ةدلولا ع  اهاالخ  َثخلا إ  ومنلا  تاملعت  لقنت  .ومنلاو 

.اعم اهل  ةفدصلاو ، ةئبلاو ، رّوطتلاو ، ةثارولا ، عمج ب  طلخل  جاتن  ةيجلا -  ضارمألا  نم  ٌددج » »
***

رخاوأ ج ؟  ةئم  تانيج ؟ ةع  ناط ؟ لل  دحاو  ج  يداعلا ؟ يلا  ناطلا  بّسي   تانيجلا  كلت  نم  انيج  م  نل 
ةعلاضلا  تانيجلا  ل  اقت  عمج  نراقم  للد  عضو  نياتسلغوف » تب   » د ناط  تانيج  مِلاع  رّرق  كه ،» زنوج   » ةعماج تايعسلا ، 
تارفطلا  تاع  مارت  نّمضتت  ىرخأ ، دع  ةوطخ  مّدقتت  ةروس  نع  أشت  تاناطلا  نأ  لعفلا  فشا  دق  نياتسلغوف  نا  .ةلا  تاناطلا 

اهتيجولويسف بلقت  لا  تارفطلا  نم  تاعلا  مث  اعرأ ، مث  تثا ، مث  ةرفط ، ةسكم  ناطلا -  ەاجتا  ءطب  ةّلخلا  مت  دع ج ، .ام ج  ةلخ 
.مظنملا ومنلا غ  موكحملا إ  ومنلا  نم 

وأ ناطلا ، مهفل  افا  نوك  نل  ةّرم » ل  دحاو   ج   » جهنم نأ  ٍّج ، وحن  ع  تانابلا ، كلت  تحجر  ناطلا ، تانيج  ءاملعل  ةسلا 
اهسفن ةأرملل  يدث  نم  اجرخُتسا  يدثلا ، ناط  نم  عونل  نكم  لئاهلا : يجلا  هعّونت  وه  ناطلا  ةّساسألا   حمالملا  دحأ  .هجالع  وأ  هصخش ،



، ةفلتخم تالدعم  نارّوطتو  فلتخم ، لش  نافّتي  مث  نمو  تارفطلا -  نم  عساش  وحن  ع  فلتخم  فط  التم  ْنأ  هسفن ، تقولا   
.هلمأ ةّناطلا  ةّلخلا  مونيج  ميقت  اجولويبلا إ  ءاملع  جاتح  ناطلا ، مهفل  .ةفلتخم  ةئامك  تاجالعل  نايجتسو 

تاناطلا اجولويسف  مهفل  ارو  ارمأ  ةدرفملا -  ناطلا  تانيج  طقف  سلو  ناطلا -  ةاصملا  تامونيجلا  عباتت  ددحت  نا  اذإ 
ةرفط فصول  لس  نم  ام  .ناطلا  مونيجل  يوسلا  ظنلا  لّثم  يلا  مونيجلا  .يوسلا  مونيجلا  عباتت  ددحت  ّوأ 

ً
لمتسُ  ْنأ  بجوألاف  اهعّونتو ،

.ناطلل ةّساسألا  اجولويبلا  فُّشكت  لمأ   كانه  نوك  نل  ةَّسلل ، بلاق  نود  نم  يلا .» عنلا   » وأ يوسلا  ظنلا  قاس  جراخ  ةّيج 
***

 

مامتهالا نم  امخز  ثدحأ  صوصخلا ، هجو  ع  ماصفلا ، .تانيجلا  نم  تاعلا  نّمضتت  ةثارولا  ةلقعلا  ضارمألا  نأ  اضأ  ّبت  ناطلا ، لثم 
زدلانودام  عورف  دحأ  باترالا ، نونج  تاسوله  نم  اع  هنأ  افورعم  نا  يذلا  رباه ،» سمج   » لخد امدنع  ماع 1984 ، وقلا  ىوتسملا  ع 
كرت دق  رباه  نا  ةرزجملا ، قباسلا ع  مويلا  .اصخش   نعو  دحاو  لتقم  اّسُم   رانلا  حتفو  ويلوي  رهش  ماأ  دحأ  ةهظ  دع  وغيد » ناس  »

نا ذإ  ادأ ، ةملاملا  هلصت  مل  .هفتاه  راوج  تاعاسل  رظتنا  مث  ةدعاسملا ، سوتم 
ً

ةّلقعلا ، ةحصلل  ةداع  لاقتسا   فظوم  عم  ةسا  ةلاسر 
تبلا رداغ  لازي ، ەدو ال  ارداس   اتلا ، حاصلا  .هفتاه   مقر  لجس  لفغأو  ش »  » هتك همسا -  ءاجه  أطخأ   دق  لاقتسالا  فظوم 

«. يمدآ داطصال   » جراخ هنأ  هتبا  خأ  نأ  دع  تاعم ، ةناط  ةفوفلم   ةلآ  فصن  ةّقدنب 
، مساح وحن  ع  ماصفلا ، طت  تاناب  ت  مولعلل » ةموقلا  ةمداألا  ةلئاه ل« ةسارد  روهظ  نم  روهش  ةعس  دع  رباه  ةثرا  تعقو 

تدجو تايعرألا ، زانلا   تانيجلا  ءاملعو  عساتلا ع ، نرقلا  تايعس  نوتلاغ   اهيف  عب  لا  مئاوتلا ، تاسارد  مادختسا  .ةيج  تاّسم 
اه ةقاس ، ةسارد  تنا  .ماصفلا  ةاصإلل  ةئملا ، إ 40  غلي 30  شهدم ، قفاوت  لّدعم  مهيدل  ةقاطتملا  مئاوتلا  نأ  مولعلا » ةمداأ   » ةسارد

لاح هنأ   كلذ  ع  .ةقاطتملا  مئاوتلا  ةئملا   إ 60  تغل 40  ةراثإ  أ  ةقالع  تفشا  دق  ماع 1982 ، نامسوغ » غنفرإ   » تانيجلا ملاع 
.ةّلا ةعامجلا  مومع  ةاصإلا   لدعم  ةنراقم  ةّرم  سمخ  رخآلا أ  مأوتلا  ىدل  ضرملا  رّوطت  ةصرف  حبصت  ماصفلا ، مأوتلا  دحأ  صخش 

نأ ْيأ  ةئملا : لص ح 75 إ 90  قفاوتلا  لدعم  نأ  نامسوغ  فشا  دقف  ماصفلا ، نم  ةّدح  ألا  لشلا  ةاصملا  ةقاطتملا  مئاوتلل  ةسلا  امأ 
مئاوتلا قفاوتلا ب  نم  بلا  رْدَقلا  اذه  .هسفن  ضرملا  باصم  مأوت  هدل  ماصفلا  نم  ةّدح  ألا  تاعنتلا  يدحب  باصم  قباطتم  مأوت  ّل  اقت 
عجاي قفاوتلا  لدعم  نأ  نامسوغو  مولعلا » ةّمداأ   » اتسارد تدجو  صوصخلا ، هجو  نل ع  .ماصفلا  يوق ع  يج  ثأتب  وي  ةقاطتملا 

(. اقت ةئملا  صلقتي إ 10  ثح   ) ةقاطتملا مئاوتلا غ  داح ب  لش 
ةرفط نع  جتي  ماصفلا  نأ  ضفنل  .ام  ضرمل  ةنمالا  ةّيجلا  تاثأتلا  لوح  ةّمهم  َحيتافم  اذه  ةثارولا  طمن  فوي 

ّ
ر تانيجلا ، ملاعل  ةسلا 

.لاوحألا عيمج  جلا   كلذ  ثري  رخآلا  نإف  رفاطلا ، جلا  اذه  قاطتملا  مأوتلا  دحأ  ثرو  اذإ  .دحاو  ةقاخالا  ج  ةلاع  ةدئاس ، ةدحاو ،
الف مأوتلا ، ناققشلاو غ  ناخألا ، نامأوتلا  امأ  .ةئملا  نم 100  مأوتلا  قفاوتلا ب  ةس  بقت  ْنأ  بجو  امهيل ، ضرملا ع  رهظ  فوس 

.ةئملا امهنب إ 50  قفاوتلا  ةس  عجات  ْنأ  َّد  ال  اذكهو ، اقت ، تاّرملا  فصن  جلا   اذه  اثري  ْنأ  طّسوتملا ، َّد ، 

نَّوكم دّقعم ، كّرحم آ  خملا  اردإلا   زاهجلا  نأ  لّخت  .ضارمألا  نم  ةلئاع  امنو  ادحاو  اضرم  سل  ماصفلا  نأ  سكعلا ، ع  ضفنل ، نآلا ،
، ئرلا نارودلا  روحم  كنا  اذإ  .هلمع  طضو  مظنتل  ةغصلا  تاناوجلا » ساملا و« نم  تاعو  ةّسئر ، سورت  ةلعو  يزكرم ، نارود  روحم  نم 

ةللقلا تارفطلا  نم  ةفلوت  ثدحت  ماصفلا : نم  ةّداحلا  ةعنتلا  ثدح   ام  اذه  هش  .هلمأ  اردإلا » كّرحملا   » ادتي مث  سولا ، ةلع  فصقنت 
نألو .كاردإلا  ةّداح   تالالتخا  دلوي  ام  سولاو ، نارودلا  روحم  ادت  بّستف   صعلا ، رّوطتلاو  لصاوتلا  محتت   تانيج  ةقاخالا   ةلاع 

كلتمت تارفطلا  نألو  .سولا  ةلعو  نارودلا  روحم  تانيج  تارفطلا   ءانثسا ، ال  امهال ، ثسف  ةقاطتم ، تامونيج  ثرت  ةقاطتملا  مئاوتلا 
.ةئملا نم 100  بق  ّلظ  فوس  ةقاطتملا  مئاوتلا  قفاوتلا ب  نإف  ةلاع ، ةقاخا 

.ساملاو  لاعتشالا ، تاعمشو  تاناوجلا ،» : » لمعلا نع  رغصألا  ءازجألا  تلّطعت  ْنإ  اضأ  فلتلل  لاق  كاردإلا  كرحم  نأ  لّخت  نآلا ، نل 
ادتعا

ً
ألا  ةعنتلا  اذه  هش  .ءاتشلا  أوسأ   حبص  ةّفرظ : هف أ  للخلا  حبصو  قهشو ، قطقط  ل  لمالا ؛ كّرحملا  ادتي  ال  ةلاحلا ، ەذه 
تاعمشو ساملاو ، تاناوجلا ،»  » تانيج كلت   ةضفخنم : ةّقاخا  كلتمت  اهنم  ل  تارفطلا ، نم  ةفلوت  نع  ظولا  للخلا  جتي  .ماصفلا  نم 

.ةلامجإلا كاردإلا  ةلآ  ّفخأ ع  ًةوطس  سرامت  لا  لاعتشالا ،
ةقاخالا غ نأل  نل  تانيجلا -  نم  سمخلا  تاعنتلا  ل  لُقنل ، ةقاطتم ، تامونيج  كلتمت  لا  ةقاطتملا ، مئاوتلا  ثرت  فوس  اضأ ، انه 

فوسف سكعلا ، ع  ءاقشألاو ، ةخألا ، مئاوتلا  اّمأ  .طقف  ةئملا  وأ 50  ةقاطتملا إ 30  مئاوتلا  قفاوتلا ب  عجاي  دق  ةفرظ ، تاثملاو أ  ةلما ،
عجاي اذكه ، .اعم  سمخلا  تاعنتلا  ّل  ققشلا  نم  ّل  ثري  ْنأ  ردني  لدنِم ، نوناق  بسحف  .ةيجلا  تاعنتلا  كلت  نم  للقلا  الإ   اوكراشي  نل 

.ةئملا وأ 10  إ 5  أف -  أ  ءاقشألاو ، ةّخألا ، مئاوتلا  قفاوتلا ب  لّدعم 
ةاصإ ةلاح  ْيأ   ةئملا -  غلت 50  قفاوت  ةس  ةقاطتملا   مئاوتلا  كراشت  .ماصفلا  اعويش   ةروص أ  اذه  ةثارولا  طمن  ةظحالم  نكم 

مزلت ةفدص ) ثادحأ  وأ  ةئب  لماوع   ) ىرخأ تازّفحُم  ةمث  نأ  ءالج  حّضوي  ام  وهو  لاوحألا -  نم  طقف  ةئملا  رخآلا  50  باص  مأوتلا ، دحأ 
لفطلا ّلظ  ماصفلا ، ااصم  يلصألا  هدلاو  دحأ  ناو  هتدالو ، روف  لفط  ّبب  ماصفلا  ةاصم  ةأ غ  تماق  اذإ  نل  .قبسملا  عولا  ةّفك  حيجل 



تاثأتلا نأ  حضوي  ام  ةماعلا -  ةّلا  ةعامجلا  ةنراقم  افعض  نع  لثام  ام  وهو  ةئملا -  نم 15 إ 20  غلت  ةسب  ضرملا  ةاصإلا  رطخ  هجاوي 
نّمضتي تانيجلا ، دّدعتم  دّقعم ، ضرم  ماصفلا  نأ  ةّدش  حِّجرت  طامنألا  ەذه  .تائبلا  لئاهلا   عّنتلا  نم  مغرلا  ةتاذو  ةق  نوكت  ْنأ  نكم  ةّيجلا 
ةدّدعتم ضارمألا  نم  ەغو  ناطلا  عم  لاحلا  امو  اذكه ، .ةفدص  وأ  ةّئب  ةلمتحم  تازفحم  إ  ةفاضإ  ةدّدعتم ، تانيجو  ةدّدعتم ، تاعنت 

.ماصفلا اجولويسف  راأ  دع ج » ج   » جهنم فشك  ْنأ  لمتحُ  ال  تانيجلا ،
***

 

ةساردلا ةّلا : ةعبطلاو  ةمجلا   » باتك عم   أ  لش  ةمجلاو  قعلا ، ضرملاو  تانيجلا ، نأش  ةّبعشلا  فواخملا  تنا 
دراشر و« ةّساسلا ، مولعلا  اصتخا  نسلو ،» .ويك  سمج   » هعضو يران  باتك  وهو  ماع 1985 ، فص  ةمجلا ،»  باسأل  ةمساحلا 

اصوصخو ماصفلا ، اهزربأ  قعلا -  ضرملا  نم  ةنّيعم  لاشأ  نوكت  ْنأ  ةلامتحا  نياتسرهو  نسلو  عفد  .ةّكولسلا  اجولويبلا  اصتخا  نياتسره ،»
نامدإلا نأ  افاضأو  .ارجإلا  كولسلا  بّس  لا  امّرو   تانيجلا ، ةلّصأتم   مرجملا ، ةبك ب  تالدعم  ةدئاسلا  ةرمدملا -  ةفنعلا  هتروص   

تحت عقو  دق  برحلا  دع  ام  داألا  مارجإلا  ملع  نا  .عشلا  لاخلا  ع  ةّظنلا  تذوحتسا  .ةّق  ةّيج  تانّوكم  امهيدل  امهرود  فنعلاو 
فعا ءوسلا .» تافصت  وأ  ءوسلا ، ناج  وأ  ءوسلا ، ءاقدصأ  : » ةئسلا تاثأتلل  جاتن  مرجملا  نأ  عم  ةّئبلا - »  » ةمجلا تاّظن  ةرطس 

ل اعفد ، اذكه  ةثّولملا ، ةلا   تسل  ءوسلا .» تانيج   - » لدجلل ةراثإ  ألا  عبارلا  لماعلا  اهيلإ  افاضأ  امهّنل  لماوعلا ، ەذهب  نياتسرهو  نسلو 
كروين  » اهنم ىك -  ةّمالعإ  ةلسو  نوع  ىك : ةمالعإ  ةرهاظ  إ  ّوحتمو 

ً
احسكم  هقط  ةلا »  ةعبطلاو  ةمجلا   » .روذلا م

دلوي له  : » ئرلا اهناونع  ةّهوجلا   هتلاسر  ع  مات »  » تدأو .هل  ةلَّوطم  اضورع  وأ  تاعجارم  ت  سياس - » و« كوزوين » و« زمات »
«. نوُّو نودلوي  نومرجملا  : » ةحا اناونع أ  كوزوين »  » تراتخا امنب  نوعنصُ ،»؟ الو  نومرجملا ،

نأ اوفعا  دق  اونا  ماصفلل  ةيجلا  ةّظنلا  مهنامإ  نودّدشملا   نونمؤملا  ّح  .تاداقتنالا  نم  لاوب  نياتسرهو  نسلو  باتك  لقُتسا 
 - ةئملا قفاوتلا 50  ةس  تنا  انه  نم   ) ەفحت ابك   ارود  بعلت  اهنأو  َّد  ةسكملا ال  تاثأتلا  نأو  بك ، وحن  وهجم ع 

ً
لازي  ضرملا ال  بس 

خــــرات ّيأ  نولمح  مهّنل ال  مهضارمأل  ةعرملا  لالظلا  نوشع   ماصفلا  رم  نم  ظعلا  ةبلاغلا  نأو  ةقاطتملا ،) مئاوتلا  ب  ةئملا -  ال 100 
.قالطإلا ارجإ ع 

يوتح ْنأ  ةّلامتحا  ةراثإلا : ةددش  ةركف  تد  تاننامثلا ، ةمجلاو   فنعلا  نم  فوخلا  مهيلع  رطس  نيذلا  سانلا  مومعل  ةسلا  نل 
داسفلا وأ  فنعلا ، وأ  رمخلا ، نامدإ  وأ  فارحنالا ، لثم  اضأ ، ةعامتجالا  للعلل  امنو  ةبطلا ، ضارمألل  طقف  سل  باوجلا ، ع  يلا  مونيجلا 
لاَّملا  » ءالؤه إ  فّرعتلا  نامإلا  نا  اذإ  ام  باصعألا  ارج  دحأ  لءاس  نص ،» رومتل   » عم ةلاقم  .نامدإلا   وأ  لالضلا ، وأ  الخألا ،

قلعو .يلقتسملا  مرجملا  تافصاومل  يج » من  ددحت   » لالخ نم  ْيأ  مهمئارج -  اوبكتري  ْنأ  لق  مهجالعو  مهلزعو ، رباه ،) لثم  « ) مارجإلل
ةقالعلا  » .باقعلاو ةّلوؤسملاو  ةمجلا ، لوح  ماعلا  باطخلا  ةوطخلا ع  ەذه  هثدحت  دق  يذلا  ثأتلا  ةّيجلا ع  ةثارولا  ملع  صاصتخا  دحأ 

[«. ةمجلا جالع   ] هجوأ دحأ  هفصوب  ولويبلا  لحلا ]  ] ركفن  أ 
ّ
ذس 

َّ
ج نوكنس  ...امامت  ةحضاو  تانيجلا ] ]

***
 

عباتت ددحتل  ثملا  ةراقملا  إ  لصوتلا  لجأ  نم  تاشاقنلا  لوأ  نا  ةلئافتملا ، قوتلاو 
ّ

تاع ةخاصلا  ةاعدلا  نم  ةلئاهلا  ةّفلخلا  ەذه  ع 
ميقتل ءاخ  عامتجا  ةقاطلا ، ةرازول  عباتلا  مولعلا  ريدم  لد ،» زلراش   » دقع ماع 1984 ، فص  .ظوحلم   وحن  اطحم ع  يلا  مونيجلا 

تانيجلا ع  عاعشإلا  تاثأت  نوصقتس  ةقاطلا  ةرازو  نوثحالا   َّلظ  تاننامثلا ، لئاوأ  ذنم  .يلا  مونيجلا  عباتت  ددحتل  ةنقتلا  ىودجلا 
لفط فلأ  انثا ع  مهنب  عاعشإلا ، نم  ةفلتخم  تاعرجل  يناالا  نم  فالآلا  تائم  ضَّرع  دق  ماع 1945  ازاغان  امشوه / فصق  نا  .ةّلا 

رادم عو  تانيج ، ّيأ  و  لافطألا ، ءالؤه  تثدح   لا  تارفطلا  ددع  م  .مهرامعأ  نم  تانسمخلاو  تايعرألا  نآلا   مهو  ةاجنلا ، اوعاطتسا 
« إ ج نم ج   » ةقط ثحلا  نوكس  مونيجلا ، ءاجرأ  ائاوشع   اهراشنا  حّجرُي  عاعشإلا  نع  ةمجانلا  تارفطلا  نأ  ثحو  ةّنمز ؟ ةف  يأ 

تاروحت نع  فشلا  لجأ  نم  مونيجلل  لمالا  عباتتلا  ددحت  مادختسا  ةنامإ  ميقتل  ءاملعلا  رخآ ب  عامتجال  ُد  ماع 1984 ، مسد  .امقع  

إ وألا  ةرملل  فادو  نياتسوب  لّصوت  ثح  ةّلجلا  ةدللا  اهسفن  اتوي -  ةالوب  اتلأ ،»  » رمتؤملا  دقُع  .عاعشإلل  ضرعتملا  لافطألا  ةيج  
«. لاشألا دّدعت  تالاح  طاورلا و« مادختسا  ةّلا  تانيجلل  ةطخ  عضو  ةركف 

ّيأ بقت  تاننامثلا ال  فصتنم  ةحاتملا   يجلا  عباتتلا  ددحت  اجولونكت  نأ  ءاملعلا  كردأ  .اعرذ  شف 
ً

اتلأ »  » عامتجا نا  حطسلا ، نم 
ددحت ةلمع  نع  ثدحلل  ةق  ةعفد  عأ  ةمهألا  ددش  انم  نا  عامتجالا  نل  .يلا  مونيجلا  تارفطلل ع  ةطخ  عضو  ةردقلا ع  نم  لاح 

« اتناس   » و ماع 1985 ، ويام  زورك »  اتناس   » مونيجلا -  عباتت  ددحت  لوح  تاعامتجالا  نم  لوطسأ  كلذ  بقعأ  .تانيجلل  ةلمالا  تاعاتتلا 
غنس دلوك   » تاعامتجالا  كلت  امسح ب  ألا  نا  امّر  اعامتجا  نسطاو » سمج   » دقع ماع 1986 ، فص  رخاوأ  ماع 1986 .  سرام   

جيلخلا كلذ  عامتجالا -   ّرقم  ءوده  نا  رامولسأ ،»  » امو  سابس .» وموهلا  ةّجلا   اجولويبلا   » وه ازفتسم  امسا  هلع  اقِلطُم  رراه ،»
.تاشقانملل ةمومحملا  ةنوخسلا  عم  ضقاني  ءاملا -  ةلخادتملا   ةجومتملا  لالتلا  عم  روللا ، اصلا  ناسلا 

.ةّجولونكتلا ةحانلا  نم  لانملا  ةق  ةأجف ، ودت ، مونيجلا  عباتت  ددحت  ةّلمع  تلعج  ةثيدحلا  تاساردلا  نم  ةعومجم  عامتجالا  ق  
ُ

تمّد



تاعاتت ددحتل  .تانيجلا  خاستسا  سِّرد  يذلا  ةّجولويبلا  ءاملا  مِلاع  سلوم ،» يرا   » نم تءاج  ةّنقتلا  ةحانلا  نم  مهألا  ةجارفنالا  ّلعلو 
ةفو تاّم  فوت 

ّ
ر ث 

َ
َّم نمو  االخلا ، يالم  جاتنإل  تَنسُ  ْنأ  ةدحاو  ةّتك  ةلخل  نكم  .اهب  أدن  اندلا  نم  ةفا  ةّدام  انيدل  فوتت 

ّ
ر ْنأ  َّد  ال  تانيجلا ،

اتخم اقط  فشا  دق  سلوم  نا  .ةّلا  االخلا  نم  يالملا  تائم  تانسا  بعصلا  نم  نل  .تاعاتتلا  ددحت  لجأل  يتكلا  اندلا  نم 
َ

خس ّمث  ةخسلا ، نم  خس  ةعانصل  ةخسلا  مدختسا  ّمث  زملوب ،» اند  » لا منإ  امِدختسُم  راتخا  بوبنأ  ي   نم ج  ةخس  عنَص  .اقع 

ةنقتلا ەذه  قلطأ ع  فاطملا  ةاهن  .جتانلا   جلا  ةَّسأ   ةداز  هنع  جتن  ام  اندلا  تفعاض   
َ

ةخس ةرود  ّل  .تارودلا  تاعل  ةدّدعتملا  خسُلا 
«. يلا مونيجلا  عوم   » ةّروحم  ةنقت  حبصت  فوسو  ، PCR وأ لسلسملا ،» زملوبلا  لعافت   » مسا

ةطترملا تانيجلا  روثعلل ع  ةددج  ةّضار  اقرط  روهمجلا  ضرع ع  دقف  اجولويبلا ، لّوحت إ  يذلا  تاضالا  مِلاع  ردنال ،» كيإ   » اّمأ
اهركتبا لا  ددحتلا  ةقط  عــــ  اهنكم  ةّكتاموتوأ  فصن  ةلآ  كِتلا ،»  » دهعم نم  دوه ،» يول   » فصوو .تانيجلا  ةدّدعتم  ةدقعم  ضارمأ 

.افعض نع  ةع إ  لّدعم  رغناس 
لجأ نم  .ةمزاللا  ةّلا  انعلا  ةفلتل  لدنملا » ةفاح  ع   » ةسِح بَسَح  دق  اندلا ، تاعاتت  ددحت  دئار  تلغ ،» لاو   » نا اهلق ،

 - رالود تارالم  وحن 3  ةفلتو  درفلل ، لمع  ةنس  فلأ  سمخ  وحنل  رمألا  جاتح  فوس  يلا ، اندلا  دعاوقلا   جاوزأ  نم  تارالم  عباتت 3  ددحت 
دقل .روضحلا  ب  ةّداح  ةشقانم  تلعتشا  ةروبسلا ، مقرلا ع  بتكل  ةعاقلا  عطق  ةدوهعملا ، هتيح  تلغ ، نا  امفو  .ةدعاق  ّلل  دحاو  رالود 
عضوت  ح  ةفلتلا ، نأ  عقاولاو  .ةسوملم  قئاقح  إ  مونيجلا  عوم  لهذم -  وحن  ع  قيقد  هنأ  اقحال  ّبتس  يذلا  تلغ - » مقر   » صلق

تغل ةلامجإ  ةمارت  ةفلتب  ي ، نع  فلأ  نم 400  برق  ام  فظو  دق  هتورذ ، وللوبأ ،»   » جمانرب نا  صاخ : وحن  ةبك ع  نكت  مل  اهقاس ،
.رمقلا حطس  طوبهلا ع  ةفل  نم  ثالث  دحاو ع  نم  لقأ  يلا  مونيجلا  لّصوتلا إ  نكم  فوس  اصم ، تلغ  نا  نإ  .رالود  رالم  وحن 100 

ةددشلا  ةاترلا  بس  امنو  اجولونكتلا ، وأ  ةفللا  بس  ال  لمتك ، نل  امّر  يلا  مونيجلا  عباتت  ددحت  نإ  احزام  دس ب »  » لاق اقحال ،
ةمجل نانويلم  حلسملا ، وطسلل  ةدعاق  نويلم  نادملاو -  مرجملل  ةقعك  مونيجلا  عباتت  ددحت  عَّزوي  ْنأ  نسح  ب ، حقا  امر ، .ه  لمعلا 

.دمعلا لتقلل  يالم  ةعو  سفنلا ،
ةقاسلا ةلللا  ويام ، .هل  27  فّشكتت  ةّصخش  ةمزأ  نع  ءاملعلا  نم  ددع  نسطاو إ  ثّدحت  ءاسملا ، كلذ  جيلخلا  قسغلا ع  طوبه  عم 

برقلا اقحال  هلع  ُعو  سيل .» تاو   » ةّسفن  ةسّسؤم  نم  ةنس ، ةع  سمخ  رمعلا  نم  غلالا  نسطاو ،» سوفور  ، » هنبا بره  رمتؤملا ، ع 
لاعلا ةراجتلا  زكرم  ةذفان   ك  لواح  دق  سوفور  نا  رهشأ ، ةعضب  اهلق  .ةسسؤملا  إ  دعأو  هلع  ضُقف  ةّددحلا ، كسلا  طوطخ  نم 

دق يلا » مونيجلا  عوم   » نا ضرملل ، ةّيجلا  لوصألا  هنامإ  خسارلا   نمؤملا  نسطاول ، ةسلا  .ماصفلا  صِّخُش  دق  نا  .بملا  نم  زفقل 
.ةلصلا تاذ  تانيجلا  روثعلا ع  تانيجلا  ءاملعل  حمس  لاشأ » دّدعت  تالاح   » الو ماصفلل ، ةّناويح  جذامن  ةَّمث 

َ
نكت  مل  .افرح  هتب -  إ  لصو 

«. مونيجلا لّصوتن إ  ْنأ  وه  كلذ  لعفل  ةدحولا  ةقطلاو  .هضرم  بس  مهف  وه  ةاح  سوفور  حنمل  ةدحولا  ةقطلا  »
***

 

لثم ةطسلا ، تانئالا  ءدلا  ةجّردتم -  ةراقم  سلوس إ  مهنم  ءاملعلا ، ضع  اعد  هلإ ؟» لّصوتن   » ْنأ بج  يذلا  كلذ  مونيج  ّيأ  نل 
ةام إ زفقلا  نسطاو ، لثم  نورخآ ، دارأ  امنب  .يلا  مونيجلا  وصو إ 

ً
مجحلاو  دقعتلا  ملس  دوعص  ّمث  ةاذلا ، وأ  ةدودلا ، وأ  زاَّخلا ، ةمخ 

ةدودلا لثم  ةطسلا ، تانئالا  تامونيج  تاعاتت  ددحت  أدي  فوس  .طسو  لح  ءاملعلا إ  لصو  ةلّوطم ، ةلخاد  تاشقانم  دع  .يلا  مونيجلا 
ەذه و  ةهافلا - » ةاذ  مونيج  عوم   » وأ ةدودلا » مونيج  عوم  : » ه صاخلا  نئالا  مسا  تاعوملا  كلت  نم  ّل  لمحَ  فوسو  وأ 

ً. ةاذلاو ،
نم ةدافتسملا  سوردلا  قّبطت  فوسو  .ةّلا  تانيجلا  عباتت  ددحت  ّرمتس  فوس  يزاوتلاو ، .يجلا  عباتتلا  ددحت  اجولونكت  ت 

ُ
لقص فوس  ءانثألا ،

قلطأ يلا -  مونيجلل  لمالا  عباتتلل  لماشلا  ددحتلا  ألا -  سملا  اذه  .ادقعت  ألاو  امجح  ألا  يلا  مونيجلا  ةطسلا ع  تامونيجلا 
«. يلا مونيجلا  عوم   » مسا هلع 

ماع 1989، لولح  يلا .» مونيجلا  عوم   » محتلل  بانملا  ةقاطلا » ةرازو  و« ةحصلل » ةموقلا  دهاعملا   » تعفادت ءانثألا ، كلت   
« ةّداقلا ةهجلا   » اهفصوب ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » لمعت فوس  رخآ : طسو  ّلح  إ  لّصوتلا  َّمت  سرغنولا ، عامتسا   تاسلج  ةّدع  دع 
: نويلود ءا  فضأ  ام  ناع  ّمث  .عوملل  اسئر  نسطاو  تخا  .ةّجتاسالا  ةرادإلاو  دراوملا  ةقاطلا  ةرازو  مهس  امنب  عوملل ، ةّمسرلا 
، نويسرف ءاملع  اضأ  قحتل  فوس  تقولا ، رورمو  . Wellcome Trust مولو » قودنص  و« ةدحتملا ، ةلمملا  ةّبطلا »  ثوحلا  سلجم  »

.مونيجلا عوم  ناملأو  نوينصو ، نوينااو ،
مرح نم  دعلا  نكرلا  بملا 31   تارمتؤم   ةعاق  نراشسملا   نم  اوضع  ثا ع  نم  لشُم  سلجم  عمتجا  ماع 1989 ، رياني   
طاشلا » قيلعت   » ةصوت ةغاص  دعاسو   قبس  يذلا  تانيجلا  مِلاع  ردنز ،» نوترون   » سلجملا َسأر  ادسثب .»  » ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا  »

.نمثب رَّدق  ًسم ال  ةرماغم ، نوكتسف  ثدحس ، ام  نا  اأو  .ةلا  اجولويبلل  تت  ةسارد ال  نّشدن  اننإ  .أدن  مويلا  : » ردنز نلعأ  رامولسأ .» »
‹«. ءدلا تقو  ناح  ، › لوقو رخآ  صخش  سلج  فوس  تت ، امدنعو 

***
 



«، وروبسو  » ةاعر  تب  كَ »  يرا   » تفوت يلا ،» مونيجلا  عوم   » قالطنا نم  ةللق  تاونس  لق  ماع 1983 ، رياني   28 
ثع اهلج  دهش  .نامزلا  نم  دقع  نم  برق  امل  ّرمتسا  يذلا  جلا  باتك  َْفض  اهتومو  اهدالم  لَّثم  دقو  عسلاو ، ةسداسلا  تنا   .انافلسب 

اجولويبلا يروحم   عضوم  برحلا  دع  ام  ةف  ەروهظو   ايجوو ، ةعامتجا  ةسدنه  إ  هفارحناو  ماعلا ، باطخلل  هماحتقاو  تانيجلا ، ملع 
، رَدَقلا ةلئسأ  عم  مومحملا  هعطاقتو  ضرملا ، مهف  انتدعاس ع  لا  ةّقلا  ةّسفتلا  هتوقو  ناسإلا ، اجولوثاو  اجولويسف  ەثأتو ع  ةددجلا ،» »

.عمتجملاو ةفاقثلاو ، بطلل ، انمهف  ِّغ  وهو  ملعلا  تدهش  .يوق  ددج  ملع  مهف  ةءاسإ  ااحض  لئاوأ  نم  ةدحاو  تنا  .راتخالاو  ةهلاو ،
ةرمعتسم نم  كَ » يرا   » حا قلطأ  اهمقعتب ، العلا  ةمحملا  مُح  رودص  نم  ماوعأ  ةثالث  دع  ماع 1930 ، ةّيجلا ؟»  اهتهال   » نع اذام 
اهتصحف لا  كلت  سود - » نافف  ، » ةدحولا كَ » يرا   » ةلفط فوت 

ّ
ت .ايجف  دنال »   » ةعطاقم ةأ   عم  لمعلل  تلسرأو  ايجف  ةالو 

تمّدقت  دق  نافف  تنا  تاونس ، امثلا  تزهان  لا  اهتاح  ةنس 1932 .  ولوقلا  يوعملا  باهتلالا  نم  ءاهل - »  » اهنأ تنلعأو  ةمحملا 
املاط لا  ةداملا  و  تاضالا ،   Cو ءاجهلاو ، كولسلا    Bو A تاجرد تلصح ع  لاثملا ، لس  ع  ، 1B فص .دّج   وحن  اهتسارد ع 

نك مل  ةلام  ال  ةفطل ، ةحرم ، ةلفط  تنا  اهنأ  ةسردملا  اهرراقت  نم  ّت  ام  وو  .فلا  ةمئاق  تجردأ   لبأ 1931 ، .اهعم   تدهاج 
يذلا صخشلا  كلذ  ةهاللا -  وأ  قعلا  ضرملل  ٍلم  ّيأ  للد ع  ْوأ  نافف  ةصق  ء   ّيأ  رهظُ  مل  .رخآ  ذملت  ّيأ  نم  أوسأ  الو  لضفأ  اهؤادأ 

.موتحملا اهصم  كَ » يرا   » مَحو ع ةمحملا ، ه  تذخأ 



نويفارغجلا
 

اقفأ طئارخ  نويفارغجلا  مسري  اذكه 
شحوتملا روص  تاغارفلا  ئلام 

ةلوهأملا لالتلا غ  قوفو 
تادللا نام  لافألا  نوعض 

« رعشلا نع  ، » تفس ناثانوج  - 
 

ةعراصم  ةارام  هشأ  ناسإلا ، خــــرات  ن  
ً

اسملا  أ  دحأ  هنأ  ضفُ  يذلا  يلا ، مونيجلا  عوم  ودي  موي ، دع  اموي 
.طلا

2000 سِلِغ ، ساج  - 
 

، ردنزو نسطاو ، نا  امف  ماع 1989 ، .تانيجلا   ةقالع  يأ  اهل  نكت  مل  يلا » مونيجلا  عوم   » تجافم وأ  نإ  لوقلا  فاصنإلا  نم 
«، ةحصلل ةموقلا  دهاعملا   » ةرهشلا  للق  ةصع  اجولويب  مِلاع  وهو  نيف ،» غــــك   » حقا مونيجلا ،» عوم   » قالطإل نوبَّهأتي  امهؤالمزو 

.مونيجلا عباتت  ددحتل  اتخم  اقط 
يدنجلاو ةّعالا ، براوقلاو  جاومألا  بوكر  نمدم  ةطسوتملا ، ةعماجلا  تاجردلا  بحاص  كارعلل ، بحملا  دنعلا ، ساشملا ، نيف ، نا 

سرد ةملعلا  هتاح  ّلُج  قو  ةصعلا  اجولويبلا  سرد  .ةلوهجملا  عــــراشملا  هسأرب   عافدنالا  ع  ةردقلا  كلتم  مانتيف ، برح  قباسلا  
اهسفن  نع  ّعت  لا  تانيجلا  تاعاتت  ددحتب  نيف  لغشا  ةحصلل ،» ةموقلا  دهاعملا   » عم لمع  نا  ح  تاننامثلا ، فصتنم  .لانردألا  

قلطأ تلصو ، امدنع  .ەتخمل  اهنم  ةركم  ةخس  ءال  عهو  تاعاتتلل ، عــــلا  ددحتلل  دوه » يول   » ةل عمس  ماع 1986 ، .يلا   خملا 
حبصأ روهش ، نوضغ  .ةجولويب و  ءامك  مِلاع  هنأو  للاحملا  طلخ  قشع  ناتباع ، سدنهم  اد  هل  تنا  قودنص .» قتسم    » مسا اهيلع 

.ةّكتاموتوألا فصن  تاعاتتلا  ددحت  ةلآ  مادختسا  مونيجلل  عــــلا  عباتتلا  ددحت  ابخ   نيف 
ألا ءزجلا  ّنل  تانيج ، ع  لاحلا ، ةعبط  مونيجلا ، يوتح  .ادار  طست  دمتعت ع  مونيجلا  عباتت  ددحت  نيف   ةجتاسا  تنا 

تادللا ةعلا ب  قرُّطلا  ام  وحن  هش ع  يجلا ،» اندلا ب -   » ّس تانيجلا ، اندلا ب  نم  ةلئاهلا  تادادتمالا  كلت  .تانيجلا  نم  ٍلاخ  هنم 
، تانونإ ّس  ةلط ، ةلصاف  تافاسم  اهنب  تاقلف ، إ  هسفن  جلا  مسقني  سرور ،» دراشر  و« براش » لف   » حضو ْنأ  قبس  امو  .ةدنلا 

.تانتولل ةرِّفشملا  تاقلفلا  للختت 

تادادتمالا ەذه  ضع  . 
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ةّنتورب تامولعم  ّيأ  رفش  ال  تانيجلا -  لخاد  تاوشحلاو  تانيجلا  لصاوفلا ب  تانونإلاو -  يجلا  اندلا ب 
.تانيجلا ةقحلملا  فاقإلا » و« لغشلا »  » حيتافم رّفش  دّدحم ؛ عقومو  تقوت  يجلا   بعتلا  ةقط  نع  قيستلاو  مظنتلل  تامولعم  يوتحت 

 – اتلا بتكت  ةلمج  يلا  مونيجلا  ةب  هش  اننكم  ث ،
َ

َّم نم  .ةفورعم  ةفظو  ّيأ  ىرخأ  تادادتما  موقت   ح ال 
. . . ( . . . This . . . . . . is the . . . . . . str . . . uc . . . . . . ture . . . , , , . . . of . . . your . . . ( . . . gen . . . ome

تاعاتتلا دودح  مسرت  رخآ  إ  ح  نم  رهظت  لا  مقلا  تامالعو  تاوشحلاو ، لصاوفلا  لاقت  تافوذحلاو  تانيجلا ، لاقت  تامللا  ثح  - 
.تانيجلا ةّمظنتلا  

***
 

نالمح يجلا ال  اندلاو ب  تانونإلا  نأ  ىأر  .يلا  مونيجلا  تاوشحلاو   لصاوفلا  لهاجت  دمتع ع  ةتخملا  نيف  قرط  لَّوأ  نا 
نأ ىأر  تخملا ، قطلا  نم  تخم  قط  نع  اثحا  مث ، تانتولل ؟ ةرِّفشملا  ةطشلا »  » ءازجألا ع  زكرن  ال  اذاملف  ةّنتورب ، تامولعم  يأ 

ددحت نيف   أد  جلا ، ةئزجت  جهنم  ةعاجنب  اعنتقم  .جلا  نم  طقف  ف 
َ

تاقل انددح  اذإ  اهرود  ةطشلا  ءازجألا  كلت  ميقت  عاإلا   نامإلا 
.خملا جيس  نم  ةّيجلا  ءازجألا  كلت  نم  تائملا  تاعاتت 

- stru, your, geno ام -  ةلمج  تامللا   نم  تافقش  روثعلا ع  رّرق  دقو  نيف  لّختنل  ةلنإلا ، لمجلا  تامونيجلا  هشل  امتساو 
ً

تافقشلا نم  ك  ام  صالختسا  عيطتس  هلعل  نل  لمالا ، ةلمجلا  ىوتحم  ةفرعم  هل  حيت  نل  امر  ةقطلا  كلت  نأ  فرع  نا  .يلا  مونيجلا   
.ةلا تانيجلا  ةروحملا   انعلا  مهفل 

، تانيجلا ءاملع  نم  ثلل  ةسلا  تنا ، اهّنل  ّكش ، ال  ةفل  لقأو  عأ  ةّيجلا » ةرذشلا   » ةجتاسا تنا  .علهلا  نسطاو  بصأ 

تأد ح  ماع 1991 ، فص  .يداع   رّوطت غ  روهظ  عم  ةّدح  عالا  دادزاو  . 
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مونيجلا نع  ةأّزجم  تامولعم  الإ  جتت  اذإ ال  ةلما ، غو  ةشاط 
ةموقلا دهاعملا  عباتلا ل« اجولونكتلا  لقن  بتكم  لصاوت  خملا ، نم  ةّ  ةّيج  تارذش  نم  ءازجأ  تاعاتت  ددحت  لجأ  نم  حدكت  نيف  ةعومجم 
دهاعملا  » عرذأ دحأ  نأ  هل  اد  اجرحُم : ازاش  كلذ  نا  نسطاول ، ةسلا  .ةددجلا  ةيجلا  تالل  عاخا  ةءارب  لجس  نأش  نيف  عم  ةّحصلل »



.عيمجلل ةحاتم  نوكتل  اهحرطو  اهفاشا  رخآ  عارذ  لواح  لا  اهسفن  تامولعملل  ةّح  قوقح  لوصحلا ع  مّدقتي  ةّحصلل » ةموقلا 
رب نا  دروفناتس ، عاخا ؟  ةءال  عضخلا  تانيجلا -  نم  ةطشلا »  » تارذشلا نيف ، ةلاح  وأ ،  تانيجلل -  نكم  قطنم  يأ  نل 
ةءارب ع  كتييج »  » تلصح .ةّيج  تامك »  » قيلختل اندلا  نم  عطِق  فلوت » ةداعإ  ةقطل ل« عاخا  ةءارب  ع  الصح  دق  ركذت ، نهوكو ،

لوصحلا ع بلط  تمّدقت  دق   Amgen جمأ »  » ةك تنا  ماع 1984 ، .اتكلا و  لوسإلا   لثم  تانتورب  نع  بعتلل  ةّلمعل  عاخا 
ةّطخ نّمضتت  تنا  قد ،

ّ
ة ت 

ُ
أرق امدنع  كلت ، عاخالا  ةءارب  ّح  نل  فلوملا -  اندلا  مادختسا  مدلل  جِتنملا  تورإلا  نومره  لزعل  عاخا  ةءارب 

سلأ .اهتاذ  دح  ةّيجلا ، تامولعملا  نم  ةعطقل  وأ  جل ، عاخا  ةءارب  دحأ ع  لصح  ْنأ  قبس  مل  .ةدّدحم  ةفظو  هل  دّدحم  تورب  لزعو  جاتنإل 
تامولعم فاشا  نأ  ْمأ  صأ ؟

ً
عاخالا  تاءال  عضاخ  مث غ  نمو  ألا -  عارذلا  وأ  فنألا  دسجلا -  ءاضعأ  نم  رخآ  وضع  ّيأ  هش  يلا  جلا 

بتك .تانيجلا  عاخا  تاءارب  ةركفل  ةدش  اضراعم  سلوس  نا  هناج ، نم  عاخا ؟ ةءارو  ةّلُم  ّقحتس  هنأ  دحل  ادج  ثدحتسم  رمأ  ةددج  ةيج 
‹. عاخا  › يأ ع  يوطنت  ال  ةّيج ] تارذش   ] ع روثعلا  ةّلمعو  .تاعاخالا  ةامحل  ةصّصخم  امئاد ) ُتننظ  اذكه  وأ   ) عاخالا تاءارب  : » لوق

«. ضرألا نم  ةعطق  ةرذقو ع  ةع  د  عضو  ةّلمع  اهنإ  : » ةركفلا اذان  ثحالا  دحأ  بتك  كلذك  عاخالا .»؟ تاءال  عضخت  فكف 
نم اوشع ، وحن  ةيجلا ع  تارذشلا  تاعاتت  دّدح  نا  هنأ  نيف ، ةصاخلا  جلا  عاخا  تاءارب  لوح  لدجلا  ةّدح  دادزا  مهاس   اّممو 
نم ةلمتكم  تافقشل غ  تاعاتت  ددحت  الإ  ناحألا ، بلغأ  جتت ،  نكت  مل  نيف  ةراقم  نألو  .ةنيعم  ةفظو  تانيجلا إ  مظعم  بسي  ْنأ  نود 
نل  جلا -  ةفظو  جاتنسال  ك  ام  ةلط  تافقشلا  تنا  اناحأ ، .ةرولا  ةشوشم  اهيلع  لصح  لا  تامولعملا  ةعبط  تنا  تانيجلا ،

؟ هلذ فصو  قط  نع  ٍلف  عاخا  ةءارب  لوصحلا ع  كل  قح  له   » .تارذشلا كلت  نم  قح  مهف  لوصولا إ  نامإلا  نك  مل  لاوحألا ، بلغأ 
لوح سرغنولا  عامتسا  ةسلج  ردنال .»  كيإ   » عفد اذكه  هلذ ،»؟ نم  ةلصتم  غ  ءازجأ  ةثالث  فصو  قط  نع  لف  عاخا  ةءارب  نع  اذام 

، يلنإلا تانيجلا  مِلاع  رمدوب ،» لاو   » امأ .تارذشلا  كلت  جاتنإ  العف  عيطتس  درق » يأ   » نإ ئاق :
ً

ةسامح  نسطاو   رجفنا  مونيجلا ، عوم 
تاءارب لجس  ةسفانملا   لجأ  نم  ةّصاخلا  مهيعاسم  نويناطلا  أدي  فوسف  ةيج ، تارذشل  عاخا  تاءارب  نامألا  حَنَم  ْنإ  هنأ  نم  ذحف 

َّ
ر

.ةناملأو ةناطو ، ةكمأ ، امالعأ  لمحت  ةّضرأ  ةرمعتسم  فلأ  هعطقت إ  مونيجلا -  ةنَقلَ »  » ّمتت فوس  عيباسأ ، نوضغ  .عاخالا و 

ەدهعم ءاشإ  لجأ  نم  ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » نيف كرت  تت ، لا ال  تانحاشملا  نم  للا  ه  ضاف  ْنأ  دعو  ماع 1992 ، وينوي   10 
اهراصتخا نا  مسالا : ةطقسلا   كردأ  ام  ناع  هّنل  مونيجلا ،» ثوح  دهعم   » مسا ةمظنملا  قلطأ ع  ةادلا ، .تانيجلا   عباتت  ددحتل  صاخلا 

َّغ اذكه ، نياتشكنارف .»  » ذملت وقلا ، بعرلا  تااور  لوحألا   مداخلا  ةّصخش  مسا  وه  روغإ »  » نا ذإ  ةئس ، ةلالد  لمح  روغإ ) ) IGOR
.اراصتخا رغت ) ) TIGR وأ ةّمونيجلا - » ثاحألا  دهعم   » مسالا إ نيف 

***
 

« نياتسلغوف تب   » لثم ملعلا ، ملاع  موجن   عم  نيف  نواعت  .اودم  احاجن  رغت »  » نا لقألا -  لعلا ع  قرولا  وأ ع  قرولا -  ع 
ددش نا  .مونيجلا  عباتت  ددحتل  ةّجولونكتلا  تاهبجلا  ب ع  نيف  ّلظ  مهألاو ، .ناطلا  ةنقم  ةددج  تانيج  فاشال  رلك ،» نِك  و«

ةّيجلا إ تارذشلا  ازواجتم  يجلا ، عباتتلا  ددحت  دوهج  قاطن  عَّسو  ماع 1993 ، ف  اضأ : هل  ةاجتسالا  ددش  نا  هّنل  دقنلا ، ەاجت  ةّساسحلا 
ونيجلا عباتتلا  دّدح  ْنأ  نيف  رّرق  لن ، لصاحلا ع  اتكلا  مِلاع  ثمس ،» نوتلماه   » وه ددج ، فلح  ةحص  .ةلما  تامونيج  َّمث  تانيج ،

(. ةِّللا ةِمدتسملا  ) Haemophilus influenza ازنولفنا » سولفومه  » لا يوئرلا -  باهتلالا  نم  ةاّتف  اعاونأ  بّس  اتكل  لمالا 
، ةّرملا كلت  .اسأ  دحاو  لدعتب  ْنو  خملا -  عم  همدختسا  ْنأ  قبس  يذلا  ةّيجلا  ةرذشلا  جهنم  عّسوتلا   موقت ع  نيف  ةجتاسا  تنا 

لش تارذشلا  نم  فالآلا  تائم  تاعاتت  دّدح  ّمث  شوطرخلا ، ةّقدنبلا  هش  زاهج  مادختسا  عطقلا  يالم  إ  يتكلا  مونيجلا  مشهي  فوس 
ةمل عيمجت  ةلواحم  لَّخت  ةلمجلا ، هش  إ  دوعن  لو  .لمالا  مونيجلا  إ  لّصوتلل  اهعمجت  ةلخادتملا   اهتارذش  مدختس  ّمث  اوشع ،

ةمللا عيمجتل  ةلخادتملا  ءازجألا  مادختسا  رتويبملا  عيطتس  . stru, uctu, ucture, structu, ucture تامللا : نم  ةلاتلا  ءازجألا  مادختسا 
.structure ةلمالا :

.حيحص وحن  ةمللا ع  عيمجت  نامإلا  دوع  ال  ةمللا ، نم  ءزج  عاض  وأ  لخادت ، ثدح  مل  اذإ  ةلخادتملا : تاعاتتلا  دوجو  ّلحلا ع  دمتع 
ّل موق  فوس  ماد :» مه   » ةّجتاسا تنا  .هلغأ  عيمجت  ةداعو  مونيجلا  مشهتل  ةقطلا  كلت  مادختسا  هتردق ع  نم  اقثاو  نا  نيف  نل 

عباتتلا ددحت  اهيلع  قلطأ  لا  ةنقتلا ، كلت  تنا  . 
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ددج نم  اعم  ءازجألا  قيفوت  قط  نع  ةعَّطقملا  ةروصلا  عيمجت  ةداعب  كلملا  لاجر 
« سولفومه » لا مونيج  نيف ع  ةمجه  نل  يجلا -  عباتتلا  ددحت  عخم  رغناس ،» دف   » د تاننامثلا ع  تمُدختسا   دق  فصقلا » »

.اهخرات ةقطلا   ەذهل  احومط  تاقبطتلا  تنا أ 
دقل : » لوق نيف  بتك  اقحال  .لمتا  دق  نا  ماع 1995 ، ويلوي  لولحو  ماع 1993 ، ءاتش  سولفومه »  » لا عوم  ثمسو  نيف  قلطأ 

«. نامإلا رْدَق  لاملا  نم  بقت  ْنأ  ام ع  تنكو  ةّخرات ، ةقرو  نوكتس  اهنأ  فرعن  اّنك  .ةدَّوسم  عرأ  ةئاهنلا  ةقرولا  تقرغتسا 
مونيج نوأرق  لللا  لاوط  ظقسم  اهتخم  ءاضعأ  َّلظ  فك  دروفناتس ، ةعماج  تانيجلا   ةمِلاع  وباش ،» ول   » تتك ةجعأ : تنا 

تانيجو ةقاطلا ، دلوتل  تانيج  كانه  تنا  ةّحلا .» سانجألا  نم  سجل  لماتم  يج  ىوتحم  ةرظن ع  لّوأ  مهراصأ  عِّتمم  «، » ولف شإ  »



هنأ هلمع  فص  نيف  إ  هسفن  رغناس  بتكو  .انملا  زاهجلا  ةغوارمل  ءاذغلا ، مظنتل  تانتورب ، عيصتل  تانيجو  فالغلا ، تانتورب  ةعانصل 
«. عيد »

***
 

ماع 1993، .ةمساح   ةّلخاد  تايغتب  ّرم  يلا  مونيجلا  عوم  نا  رغت ،»  » ةّتكلا  تامونيجلا  تاعاتت  دّدح  نيف  نا  امنب 
«، يلوك سسارف   » هلحم َّلح  نأ  ثل  امو  عوملا ، ةرادإ  نع  نسطاو  ّنت  ةحصلل ،» ةموقلا  دهاعملا   » سئر عم  تانحاشملا  نم  ةلسلس  دع 

ةنس 1989. لا  فلتلا  خاستسا ج  هحاجنب   فورعملا  نغشيم ، ةعماج  تانيجلا  مِلاع 
لا ةدفلا  تاّدحتلل  بط ، وحن غ  ع  بسانملا ، لجرلا  نا  هعاخا : رطضال إ  ةنس 1993 ، يلوك  مونيجلا ع  عوم  ع  مل  ول 

، ارذح انأتم ، نا  .لوألا  زارطلا  نم  املاعو  ةرادإلاو ، لصاوتلا  ةّمم   تاراهم  كلتم  ايجف ، نم  انيدتم  احسم  يلوك  نا  .عوملا  اههجاوي 
.ةفصاعلا سحت  دات ال  تاطحملل ، ةرباع  ةنيفس  يلوك  نا  حــــلا ، جاومألا   عم  لامتي  يذلا  جئاهلا ، غصلا  نيف  تخب  ةنراقم  .اسامولدو 

لقص ع  ەدوهج  زكر  دق  يلا  مونيجلا  عوم  نا  سولفومه ،» » لا مونيج  ق  
ُ

امُد مت  رغت »  » تحار امنو  ماع 1995 ، لولح 
، ائاوشع تاعاتتلا  ددحتو  عَطِق ، مونيجلا إ  تتفت  ةمئاقلا ع  رغت ،»  » ةّجتاسا سكع  .يجلا ع  عباتتلا  ددحتل  ةّساسألا  تاجولونكتلا 

يأ  )» ةدام ةطخ  اهمظنتو   ةّمونيجلا  تارذشلا  عيمجت  اماظتنا -  ةراقم أ  مونيجلا  عوم  راتخا  ةقحال ، ةوطخ  تانابلا   عيمجت  ةداعو 
.رخآ دع  ادحاو  بتلا ، اهعاتت  ددحت  اخأو  اهتالخادتو ، ةخستسملا  تانيجلا  ةّه  دأت  مث  يأ ج ،)»؟ راوج  سلج  ج 

.ةححصلا ةدحولا  ةجتاسالا  وه  خَستسم » دع  خَستسم   » ةقط عيمجتلا  اذه  نا  يلا ، مونيجلا  عومل  لئاوألا  داّورلل  ةسلا 
لّثمت فصقلا  يجلا  ددحتلا  ةقطل  هتضراعم  تنا  يذلا  ةيجلا ، تاعاتتلل  ددحم  مث إ  اجولويب  مِلاع  لَّوحت إ  يذلا  الا  ردنال ،» كيإ  »

، نيف ةجتاسا  نأ  فرع  .ةّج  ةلأسم  ّلح  هنأ  ىرخأ ، دع  ةعطق  مونيجلل  لمالا  عباتتلا  ددحت  ةركف  ّبحأ  امجلا ، زامشالا  هش  ام 
رمألا اذه  حجني  دق  .اهئازجأ  نم  اهعمجت  انلواح  مث  ءازجأ ، اهانكو إ  ةمل ، انذخأ  ول  اذام  : » ردنال لءاس  .مونيجلا  ارَفُح   كت  فوس  ةرولا ،

دق ةمللا  فورح  ضع  تنا  ول  اذام  نل  .اضع  اهضع  عم  ةلخادتم  اهعمج  عطقلا  تنا  ْنإ  وأ  ةمللا ، نم  ةعطق  ّل  روثعلا ع  انعطتسا  ْنإ 
p…u…  » فرحألا الإ  دجت  مل  ول  اذام  ةّلصألا ؛ ةمللل  ضقانم  عم  لقنت  دق  ةحاتملا  ةئاجهلا  فورحلا  نم  اهعمجتب  موقتس  لا  ةمللا  تعاض .»؟

؟) قيمعلا كفتلا  « ) profundity  » ةمل هفات )  « ) n…y
ةئملا يجلا 10  عباتتلا  ددحت  ةّلمع  تفلخ  اذإ  لمتكم : فصن  مونيج  فئازلا  ءاشنالا  نم  وكحلا  مونيجلا  عوم  راصنأ  كلذك خ 
ةّلمع ءد  لّثمتي   يلا  مونيجلا  عومل  قحلا  يّدحتلا  نك  مل  : » ردنال لاق  اقحال  .ادأ  لمتسُ  نل  لمالا  عباتتلا  نإف  اصقان ، مونيجلا  نم 
ءاهنإ صلا ع  دحأ  كلتم  نلف  لامتالا ، عاطنا  كسفن  تطعأو  مونيجلا ، تاوجف   تكرت  اذإ  ...مونيجلا  عباتت  لامإ  امنو   عباتتلا ، ددحت 

ةدَّوسم ةدَّوسملا  ت  فوسو  .مهقط  نوضمو   اضع ، مهضع  روهظ  ع  نوتو  مهيدأ ، نوضفنو  ءاملعلا ، قفص  فوس  .لمالا  عباتتلا 
«. امئاد

حا دوقفملا ب  دحولا  لماعلا  نأ  ادو  ةّتحتلا ، ةبلا  تارامثساو أ   اومأ أ ،
ً

بلطتت  خَستسم » دع  خَستسم   » ةقط تنا 
، سدنهمو يئامكو ، يضار ، ناشلا -  ءاملعلا  نم  اعئار  اقف  ردنال  عمج  اجولونكتلل ،» سسوشاسام  دهعم   » .صلا  وه  مونيجلا 

تامزراوخ رِّوط  نطنشاو ، ةعماج  نم  الا  نغ ،» لف   » نا .مهرمع  نم  تاعلا  يفالا   مختملا  رتويبملا  ةنصارق  نم  ةعومجمو 
للحتلل ةّصاخلا  هتاّصنم  رِّوط  مولو » قودنص   » هلّوم يذلا  اطلا ، قفلا  ناو  .هنم  وحن  مونيجلا ع  مهقط ع  ّقش  مهدعاس ع 

.اعم اهعمجتو  تانابلا  عمج  لمعت ع  ملاعلا  ءاجرأ  تاعومجم   نم ع  تنا أ  .عيمجتلاو 

***
 

ةصاخلا فصقلا » عباتتلا  ددحت   » دوهج نأ  مغرف  .ىرخأ  ةرم  راتلا  ەاجتا  هراق   فد 
َّ

ة ُّل ، ال  يذلا  نيف ، رادأ  ماع 1998 ، ويام   
فداه دهعم غ  بغ -  جه  نم  شم 

ً
رغت »  » نا .ەدهعمل  ةّمظنتلا  ةبلا  بس  اظغ  ّمتي  نيف  ّلظ  لادج ، ال  ةحجان  تنا  رغت » ب«

لداجت .ةفخس  ةّسورلا  ةمدلا  هش  لا  ةموظنملا  ەذه  نيف  دجو  . HGS يلا » مونيجلا  مولع   » ّس حــلل ، ةفداه  ةك  ارقم   ذخّتي  حــلل 
نيف قلطأ  .يلا  مونيجلا  عباتت  ددحت  لمالا ع  زكرت  فوس  ةددج ، ةك  سّسأو  رغت ،» هتقالع ب« عطق  ْنأ  نيف  رّرق  .لل  ال  هئاسؤر  عم 

(. عراس ) accelerate ةملل اخا 
ً

، Celera الس »  » مسا ةددجلا  ةكلا  ع 
ةحاسا  » ناطلا ، تالحر  ب  يلوك ، نيف  تلا  رراه ،» غنس  دلوك   » يلا  مونيجلا  عومل  مساح  عامتجا  نم  عبسأ  لق 

، فصقلا ةنقت  مادختسا  يلا  مونيجلا  عباتت  ددحتل  قوبسم  دهج غ  قالطإ  كشو  ع  الس »  » تنا سلود .»  » راطم ءارمحلا »  ةداجسلا 
اهيبأ ةرك  نع  لغشلل  ةزهاج  اهعمج  تناو  عباتتلا ، ددحت  تالآ  ثدحأ  نم  تئم  تشا  دق  تنا  .ةعقاو  ةققح  ەراتعا  رمألا  نيف  نلعأ  اذكه 
فوس طخ : ط  نل  ومع -  عجرم  تامولعملا  نم  ابك  ارطش  حيي  ْنأ  نيف ع  قفاو  .اق  نمز  عباتتلا   ددحت  نم  ءاهتنالا  لجأ  نم 

، ماصفلاو يدثلا ، ناط  لثم  ضارمأل  قاقع  قيلخت  لجأ  نم  فدهتسُ  دق  لا  تانيجلا  مهأ  نم  ةئمثالثل  عاخا  ةءارب  لوصحلل ع  الس »  » س
اهنلا دعوملا  ع  ةقّوفتم  ماع 2001 ، لولح  لمالا  يلا  مونيجلا  عيمجت  لمأت   الس »  » تنا .احومط  انمز  ودج 

ً
عضو  .يركسلاو 



.انروفلا ةلاتلا إ  ةلحرلا  قحلل  ضهن  ْنأ  ثل  ام  ّمث  .تاونس  عــرأ  ةموكحلا  نم  لومملا  يلا  مونيجلا  عومل  قوتملا 
ّ

ع
لمتلا تاونق  سرغنولا  حتفو  .وكحلا  عوملل  هلمت  فعاض  دقف  روفلا ، ع  كّرحتي  ْنأ  هلع  نأ  مولو » قودنص   » رعش ذو 
نيدئاقك نوتسرتوو » ترور  و« نسلوأ » درانيام   » لمعو .ةّكمأ  زارم  ةعس  إ  عباتتلا  ددحتل  حنم  رالود  نويلم  سرم 60 

ً
اردفلا ،

.مونيجلل هنملا  عيمجتلا  ةلصاومل  ةّساسأ  حئاصن  امَّدقو  وكحلا  عوملل  قسمو  يجتاسا 
***

 

ثحالا نم  امهغو  نوتسرتوو » ترور  و« سلوس » نوج   » نلعأ .امساح  ان  ةدودلا » مونيج  عوم   » ققح ماع 1998 ، مسد   
« خَستسم دع  خَستسم   » جهنم مادختسا  لمالا  ةقشرلا ) ءادلا  « ) ساغلإ   » ةدود مونيج  ددحت  نم  ءاهتنالا  نع  مونيجلا  لماعلا ع 

«. يلا مونيجلا  عوم   » راصنأ ىدل  لّضفملا 
مونيجل نا  ةنس 1995 ، بارغتسالاو  ةشهدلا  طرف  نم  اقت  مهبُر  ع  تانيجلا  ءاملع  عيكرت  حجن   سولفومه »  » مونيج نا  اذو 

ام ال سولفومه » » لا نم  ادقعت  ناددلا أ  تنا  .نيدجاس  نوُّرخ  مهلعج  ْنأ  االخلا -  دّدعتم  نئال  ةلما  عباتت  ددحت  ةّلمع  لوأ  ةدودلا - 
ريدت .كّرحتتو  رعشو ، سملت ، .اد  خم  اهيدل  ل  صع -  زاهجو  تالضعو ، ءاشحأو ، ەاوفأ ، اهيدل  نا  .نَراق  ام ال  ناسإلا  اهبش  أو  نَراق - 
امدنع حفلا  نم  ةرباع  ةضب  رعش  امّرو  .اهؤاذغ  دفني  امدنع  ادود  اقلق  هش  ام  رعش  امرو  .اعامتجا  طلتخت  .ةراضلا  تاثملا  نع  ادع  اهسوؤر 

.جوات

اّمأ ناسإلا -  ةدوجوملا   تانتولا  هش  ةرَّفشملا  تانتولا  نم  ةئملا  نوثالثو  ةتس  . 
67

انيج كلتمت 18,891  ساغلإ »   » نأ بت 
لامتحالا وأ ، اهغ ، نود  ناددلا  ةدوجوم   اّمإ  تنا  فالآ  ةعلا  تانيجلا  ەذه  ةفورعم ؛ ةّ  تانيج  ّيأ  هش  الف  فالآ -  ةع  وحن  ةقلا - 

رئاظن هل  عقاولا ، تانيجلا ،  كلت  نم  ثلا  نأ  اقحال  حضّتي  فوس   ) ناسإلا تانيج  نع  ناسإلا  هفرع  ام  ةدودحم  ع  ةّمهم  ةرِكذت  حجرألا ،
ةدودلا مونيج  نم  ةئملا  عس  نأ  يأ  .اتكلا  ةدوجوملا   تانيجلا  هش  ةرَّفشملا  تانيجلا  نم  طقف  ةئملا  ةع  نأ  ةظحالملا  ريدجلا  ةّ .)

تانئالا تلش  لا  ةرّوطتلا  تاراتبالل  لئاهلا  راجفنالا  ىرخأ ، ةرم  رهظُ ، ام  اددحت -  نئالا  اذه  ءانبل  ةّمملا  تادقعتلل  صّصخم  ةّطخلا 
.نسلا يالم  لق  االخلا  ةداحأ  فالسأ  نم  االخلا  ةدّدعتم 

االخلا عقوم  مظني  لاثملا ، لس  ع  ، ceh - 13 ّسملا جلا  .ةددعتم  فئاظوب  دحاولا  ةدودلا  موق ج  ْنأ  نكم  ةلا ، تانيجلا  لثم 
، سكعلاو .حيحصلا  لشلا  ةدودلا  ف 

جَْ لش  نمضو  ةدودلا ، نم  ةّمامألا  ءازجألا  لاحترالا إ  االخلل  حمس  ام  ەرّوطت ، ءانثأ  صعلا  زاهجلا   
.تانيج ةّدع  اقست ب  بلطتي  ناددلا  مفلا   قيلخت  ةدحاو : ةفظو »  » مهس  ْنأ  ةدّدعتم  تانيجل  نكم 

نل عوملا -  ةّعادإ  للدتلل ع  افا  ةددج ، ةفظو  فالآ  ةع  نم  أ  موقت  لا  ةددجلا ، فالآ  ةعلا  تانتولا  فاشا  نا 
ەذه .انتورب  عنصت  اهنل ال  انر ، لئاسر  عنصت  لا  تانيجلا  ددع  امنو  تانتولل ، ةرِّفشملا  تانيجلا  نك  مل  ةدودلا  مونيج  اشاهدإ   ألا  حململا 

تائملا كانه  نا  .اهنيع  تاموسومورك  لّتكتت   اهنل  مونيجلا ، ءاجرأ  ةرثانتم   تانتورب - ) رِّفش  اهنأل ال  « ) ةرِّفشملا غ   » ةاّمسملا تانيجلا ،
لخاد ةدوجوملاو  تانتولل  ةعِّنصملا  ةقالمعلا  ةلآلا  كلت  موسوبلا ، يوتح  ةفورعم : ةفظو  ةرِّفشملا  تانيجلا غ  ضعل  ناو  .فالآلا  امّر  اهنم ،

انر تادحو  ةققحلا ، رِّفش ،  ةرِّفشملا  تانيجلا غ  ضع  نأ  اقحال  ّبت  ام  .تانتولا  عيصت  دعاس   ةصّصختم  انر  تائج  ع  ةّلخلا ،
، ةملظم ةّدام  نكت  مل  .ادج  فَّرعم  غو  اضماغ  نا  تانيجلا  كلت  نم  ثلا  نل  .لئاه  ددحتب  تانيجلا  مظنت  ةرّغصملا - » انرلا   » ّس ةغص - 

.ةفورعم ةمهأ  الو  ةفظو  ال  اهّنل  تانيجلا ، ءاملعل  ةئرم  مونيجلا -  نم  ةلظ ، ةّدام  امنو 
***

 

، لاجألا ةلماتم ع  ةدحوك  لقنُي  زيامتم ، دِّدحم  ةدرجم : ةرهاظك  طقف  هفَّرَع  ماع 1865 ، جلا »   » لدنِم فشا  امدنع  ؟  نذإ جلا ، ام 
تانيجلا ُب نأ  احِّضوو  مهفلا  اذه  اقِّمعل  رلومو  ناغروم  ءاج  مث  .ءالزالا  ةرذ   سملم  وأ  ةرهز  نول  لثم  اهاظ ، اطمن  وأ  ةدحاو  ةّئرم  ةمس  دّدح 

ةّيجلا تامولعملا  ةداملا : ەذهل  املا  لشلا  ددحتب  تانيجلل  مهفلا  اذه  رّوطل  يرفإ  ءاجو  .تاموسومورك  ع  ةلومحم  ةسوملم  ةّدام 
امهدحأ لم  طئالا  نم  جوز  نم  نّوكم  جودزم ، بلول  ةّجلا  هتيب  إ  لنارفو  لوو ، ككو ، نسطاو ، لّصوتو  .اندلا  ع  ةلومحم 

.رخآلا

بواجو دّدحو ب  .ام  تورب  ةب  ددحت  لالخ  نم  لمع »  » جلا نأ  افشاو  جلا ، لمع  ةلآ  موتتو إ  لدب  لصوت  تانثالثلا ،  
ْنأ تانيجلا ، لمعل  مانيدلا  رّوصتلا  بواجو  ونوم  فاضأ  َّمث  .تورب  ةّيجلا إ  تامولعملا  ةمجل  بولطملا  انرلا -  نم  ةخس  لوسرلا -  طسولا 

ةقحلم ةّمظنت  حيتافم  مادختسا  ەذه ، انرلا  ةلاسر  صلقت  وأ  ةداز  قط  نع  فاقإلا »  » وأ لغشلا »  » ةّعضو ت ع 
ُ

طض تانيجلا  نأ  احضوأ 
.ج ل 

معن لا ، نئالا  ةفظو   دّدح  جلا  .اهقاطن  عّسوو  جلا  موهفم  نع  تاروصتلا  ەذه  لّدعل  ةدودلا  مونيجل  لماشلا  عباتتلا  ددحت  ءاجو 
انرلا فشل  مدختسُ  ْنأ  نكم  ل  تورب : ءانبل  تاملعت  رادصإ  جلا إ  جاتح  الو  .ةدحاو  ةفظو  نم  دّدح أ  ْنأ  نكم  دحاولا  جلا  نل  - 



ه، ةقحلم  ةّمظنت  تاعاتت  كلتم  وهو  .ءازجأ  مسقني إ  ْنأ  نكم  ل  اندلا : نم  ةلصّتم  ةعطق  نوك  ْنأ  جاتح إ  كلذك ال  .تانتولا  ال  طقف ،
.جلل ةقصالم  ةرولا  نوكت  تاعاتتلا ال  ەذه  نل 

ةاهن ام ال  ةراركت إ  فراعم  ةرئاد  لثم  .ةضعلا  اجولويبلا  قورطم   ملاعل غ  لعفلا ، بالا ، حتف  دق  مونيجلل  لماشلا  عباتتلا  ددحت  نا 
نع مث ، نمو  تانيجلا ، نع  انموهفم  مونيجلا  عباتت  ددحت  ةلمع  تّغ  رارمتسا -  ادلسا »  » ةمل صاخلا  لخدملا  ثدحت  بج  ثح  - 

.هسفن مونيجلا 
***

 

دحاولا ع متسلا  نود  اهلوط  ةشكرزم  ةطخ  ةدود  ةروص  عم  سياس »  » ةلجم نم  صاخ  ددع  يذلا    ساغلإ - »   » مونيج
نالعإ نم  رهشأ  ةعض  دع  .يلا  مونيجلا  عومل  اق  ازّفحم  نا  ةملاعلا -  ةّملعلا  طاسوألا  اناسحتسا   الو  مسد 1998 ، ددع  فالغ 

ملظم عئاض  نزخم  .يلا   مونيجلا  صاخلا  عباتتلا  عــر  يلا  مونيجلا  عوم  لمتسا  دقل  ةثم : ٌراخأ  ردنال  ىدل  تنا  ةدودلا ، مونيج 
فصن تاعاتت  ددحت  ةلآ  تنا 125  سسوشاسام ، ةالوب  جدمك  ركس »  لادنك   » نم برقلا  ةّعانص  ضرأ  ةعطق  وبقلا ،  هشأ  فاج ،
تاونس ثالث  جاتحا  يذلا  رغناس ، سوف  نا   ) ةناث ل  اندلا  فورح  نم  ٍفرح  ئم  وحن  أرقت  مجحلا ، ةلئاه  ةدامر  قيدانص  هش  ةكتاموتوأ ،
دأتلا رظتو  لمالا  عمُج  دق  نوعلاو -  اثلا  موسومورلا  لما -  ي  موسومورك  عباتت  نا  ةناث .) نعو  سمخ  لمتكل   هعاتت ، ددحتل 

G - هنأ بت   ) رالم مقر  يلا  يدعاقلا  جوزلا  عباتتلا : ددحت  راسم  ىرخأ   ةدوهشم  ةطحم  عوملا  زاتج  فوس  ماع 1999 ، رتأ  .اهنلا  

.جوز تارالم  ةثالث  امجإ  نم ب  (، C
دق تنا  صاخلا ، عاطقلا  يرمثسم  نم  اهيلع  لمتلا  فدت 

ّ
ق عمو  .اذه  حلسلا  قاس  نع  فلختلا  يونت  الس »  » نكت مل  تقولا ، كلذ   

ارمتؤم الس »  » تدقع ةدودلا ، مونيج  نالعإ  نم  طقف  روهش  ةعس  دع  ْيأ  ماع 1999 ، متس  .ةيجلا  17  تاعاتتلا  نم  اهتاجرخم  تفعاض 
ةالا .ةهافلا  ةاذ  مونيج  عباتت  ددحت  نم  تهتنا  دقل  ةّجتاسالا : ةدترملا  اهتمجه  هف  تنلعأ  ام  ولينوف »   » قدنف مونيجلل   ئاه 

ً

نمز ةاذلا   مونيج  عيمجت  نيف   قف  حجن  اوروأو ، ب »  » نم تانيجلا  ءاملع  نم  قفو  ور » يغ   » ةهافلا ةاذ  تانيج  مِلاع  عم 
، مهتامل ءاقلإل  ةصنملا  زمدآ » كرام  و« ورو ، نيف ، ءالتعا  عمو  .قباس  يج  عباتت  ددحت  عوم  ّيأ  نم  عأ  ارهش -  دحأ ع  زواجتي  اق ال 

.ج نم 2500  برق  ام  ددحت  تانيجلا   ءاملع  حجن  ةهافلا ، ةاذ  هلمع ع  ناغروم » ساموت   » أد ذنم  دوقع ، ةعس  مّدقتلا :  ةزفق  تا 
ّ

تحض
.ددج  10,500 ج  ةدحاو ، ة  اهيلإ ،  تفاضأ  ْنأ  دع  ةفورعملا   2500 لا تانيجلا  عيمج  لمش  تناف  الس » ةّلوألا ل« ةطخلا  اّمأ 
انِّوتل  انأد  دقل  ةسانملاو ، ەآ ، : » هسفانمل ةّراقفلا  ةدمعألا  ةاوطم   سرغ  نيف   دّدي  مل  ضرعلا ، ءاهتنا  تقعأ  لا  ةللجلا  تمصلا  ةظحل 

«. ةاذلا عم  هلع  تنا  اّمم  طسأ  ةلشم  نوكتس  ةّنقتلا ] قئاوعلا   ] نأ ودو  يلا ، اندلا  عباتت  ددحت 
ماع 1934 دوع إ  مسر  ةحص  ةّرملا  كلت  رخآ ، صاخ  ددع  ةهافلا   ةاذ  مونيج  ةطخ  سياس »  » ةلجم ت  ماع 2000 ، سرام   

.فصقلا عباتتلا  ددحت  ةقطل  ةّدح  نيدقتنملا  عانقإ أ  اهقمعو ، اهتدوج  تانابلا ، ةدعاق  تعاطتسا  .فالغلا  ةهافلا ع  ةاذ  نم  نأو  ذل 
َ

رك
.ةلما تنا  ةاذلا  مونيج  نم  ةَتعم  تاعاطق  نل  عباتتلا -  ةّمهملا   تاوجفلا  ضع  تكرت  دق  الس » ةّصاخلا ب« فصقلا  ةجتاسا  تنا 

، ام ضرم  اهطاترا  فورعملا   289 لا ةلا  تانيجلا  نم ب  .ةثملا  طامنألا  نم  ثلا  ةاذلاو  ةدودلاو ، ناسإلا ، تانيج  ةنراقملا ب  تفشكو 
كلتم باذلا ال  الفومهلا -  وأ  ةّلجنملا  االخلا  امنأل  تانيج  كانه  نكت  مل  .ةاذلا  ةهيش   رئاظن  ةئملا -  نم 60  ْيأ أ  انيج -  نا ل177 

فلتلاو ضعلا ، ومنلا  عو  ساس ،» يات   » ءادو يدثلا ، ناطو  نولوقلا ، ناط  ةطترملا  تانيجلا  نل  تاطلج -  عنص  الو  ةّمد  االخ 
يالمو حانجلاو ، عــرألا ، مادقألا  مغر  .ةدوجوم  تنا  تانيجلا ، كلت  نم  ةق  رئاظن  وأ  يركسلاو ، نوسيكرا ، ءادو  رماهزلأ ، ءادو  لا ،

ةنس 1794، كل » مالو   » حقا املثمو  .ةهوج  ةيج  تاشو  تاراسم  ناراشي   امهف  ناسإلا ، نع  ةاذلا  لصفت  لا  رّوطتلا  نم  نسلا 
«. ثم ناسإ   » ةلضلا ةاذلا  كلت  نأ  ّبت 

ەَِّ  عض هللا   » لئاقلا لثملل  عفلا  دسجتلا  نا  قد ،
ّ

ة أ  نوكنل  وأ ، .مجحلا  اضأ  اقلعتم  نا  ةاذلا  مونيج  اارإ   ألا  حململا 
.ج ةدودلا ب5000  نم  ّلقأ  يأ  انيج -  كلتمت 13,601  ةاذلا  نأ  ّبت  مخملا ، باذلا  ءاملع  تاعقوت  ح  قوتلا ،

ّ
تاع سكع  هقلخ .» فعضأ 

قّوذتلاو رظنلاو  ّمشلا  ساوح  كلتم  ملأتي ، دل ، ركْس ، مداقتي ، جواي ، نئا   قلُخ  طقف  نم 13,000 ج  ألا :»  » ءانبل لقألا »  » مدختسا دقل 
بس قّقحتي  ال  باذلا ]   ] رهاظلا دقعتلا  نأ  وه  دافتسملا  سردلا  : » ور لاق  .ةجضانلا  فصلا  ةهافل  يوترت  لا ال  انبغر  انرطاشو  سمللاو ،

: ظنت روطت  الإ  وه  ام  ةدّقعملا  ةّفاضإلا  صئاصخلا  رُّوطتو  ...ةاذلا  مونيج  نم  ةَّكم  ةخس  ...ناسإلا  مونيج  نأ  حجرألا  .طقف  تانيجلا  ددع 
«. اعون ةهباشم  تانوكمل  املاو  مزلا  لزعلا  نع  تأش  ةَركتبم  تالعافت  ةلأسم 

تاظحل اهؤاعدتسا ›   › مزل تانتولا  نم  ام  ّدح  ةهباشم إ  ةخذ  حجرألا  تاناويحلا ع  ل  كلتمت  «: » كود دراشر   » بعت دحو 
ةّساسألا عطقلا  ەذه  نم  دملا  كلتم  ناسإلا  نوك  سل   ةّطخلا ، ةدودلاو  ناسإلا  ب  ، » طسلاو دّقعملا  نئالا  فالتخالاو ب  ...ةنيعم .» 

ام وه  ةنيفسلا  مجح  سل  ادّدجم ، ادقعت .» ةنام أ  تاّح  ادقعت و  تاعاتت أ  لمعلا   اهرمأ  ْنأ  عيطتس  هنوك  ْنلو   زاهجلا ، نم 
.اهب صاخلا  ِّلدلا  براقلا  وه  ةاذلا  مونيج  نا  .حاولألا  اهب  ت 

ُ
بتر لا  ةقطلا  نلو  ّمهي ،



***
 

لقتسا يلا ، مونيجلل  ةطخ  عضو  ەاجتا  فتك  افتك  ناقاسي  يلا » مونيجلا  عوم  و« الس »  » تنا امنو  ماع 2000 ، ويام   
هتب هلع   رورملا  هنم  بلطو  يلوك » سسارف   » عم لصاوت  دق  سونتا  نا  .ةقاطلا  ةرازو  نم  سونتا » يرآ   » هقدص نم  ةّفتاه  ةملام  نيف 

وأ نمثسملا  نم  ةشاح  الو  نويفحص ، الو  نوراشسم ، الو  نودعاسم ، كانه  نوك  نل  امهيلإ ؟ مامضنالا  نيف   ركف  لهف  .بالا  لوانتل  ًءاسم 
.ةاغلل ةّ  اهجئاتن  ّلظتسو  ةلما ، ةّصوصخ  ةثداحملا  عّتمتس  .لومملا 

ََع تّ  دق  يلا » مونيجلا  عوم  و« الس »  » حلسلا ب قاس  راخأ  تنا  .عيباسأ  اهلق  نيف  ةفتاهمل  ّدعتسا  دق  سوتا  نا 
دعاصتت دق  ةسفانملا  راخأ  نأ  ةّماعلا ، تاقالعلا  خت   لا ال  هتساح  نوتيل ، سئرلا  كردأو  .ضبألا  تبلا  تلصوو إ  ةّساسلا  تاونقلا 

ةقحلم رمألا - »! اوحلصأ   - » تمل نم  هنواعمل  ةزجوم  ةلاسر  نوتيل  لسرأ  .زوفلا  نلعأ  نم  لوأ  تنا  الس »  » نأ اصوصخ  ةموكحلا ، جحتو 
«. حالصإلا  » ةمهمل سونتا  ُِّعو  .شماهلا 

ءاوجألا تنا  نوات .» جروج   » سونتاب  صاخلا  سواه » نوات  » لا تبلا  وبق  مامجتسالا   ةعاق  يلوكو   نيف  تلا  عبسأ ، اهدع 
ةطخل كشم  نالعإ  يلوكو   نيف  ركف  ْنأ  نكم  له  عامتجالا : عضوم  ةقرب  حط  ّمث  دلجلا ، ناوذ  سونتا  رظتنا  .لاحلا  ةعبط  ةدرا 

؟ يلا مونيجلا 
كشم  لفح  ةماقإ  قفاو ع  .ةددع  طو  نل  نعذأو -  ضرعلا  نيف   ركفت  .اذهك  ضرعل  اّهأتم  ءاج  دق  يلوكو  نيف  نم  ّل  نا 

، كلذ ناو  .دّدحم  مز  لودج  مل  مل  سياس .»  » ةلجم فالغلا   فالغلا إ  نم  لمالا  اهو  ةّلوألا ، ةطخلا  نع  نالعإلل  ضبألا  تبلا 
«. هلع قَفّتم  لداعت  لضفأ  ، » اقحال يفحصلا  دحأ  هفص  فوس  ام 

ةثالثلا عيباسألا  رادم  ع  .سونتاو  يلوكو  نيف  ب  ة  تاعامتجا  ةّدع  ب  لوألا  حبصأ  سونتا » يرآ   » وبق وألا   عامتجالا 
نم ناتمل  ّمث  ل ،» وت   » ەدع لفحلا ، نوتيل  سئرلا  حتتف  فوس  نالعإلل : ةّماعلا  طوطخلا  رذح  نامسري  نيفو  يلوك  نم  ّل  حار  ةلاتلا ،
ضبألا ع تبلا  غلأ  .يلا  مونيجلا  ةطخ  عضو  قاس  اعم   يلا » مونيجلا  عوم  و« الس »  » زوف نلع  فوس  المع ، .نيفو  يلوك 

ماع 2000. وينوي  خــــرات 26  اودّدحو  هقف  ٌل إ  يلوكو  نيف  عجر  .دعوم  ددحتل  روفلا  كّرحتف ع  ةعلا  هجو 
***

 

مامأ يلا  مونيجلل  حسم » لّوأ   » نع نالعإلل  ضبألا  تبلا  سئرلا   يلوكو  نيف  عمتجا  وينوي ، موي 26  حاص  نم  ةعاسلا 10:19   
 - ةطخلا المتسا  دق  انا  يلا » مونيجلا  عوم   » الو الس »  » ال عقاولا ،   ) ةّماعلا تاّصخشلا  نم  ةخنو  يفحصلاو ، ءاملعلا ، نم  ةعومجم 
نا مونيجلل ، ضفملا  لوألا » حسملا   » نع راتسلا  فشك  ضبألا  تبلا  نا  امنو  ةّمر ؛ ةءامإ  هفصوب  نالعإلا  رارمتسالا   ارّرق  قفلا  ّنل 
اعم  تاعاتتلا  طر  إ  اعس  هعقوم ، ّل   مومحم ، وحن  حيتافملا ع  تاحول  نو ع  يلا » مونيجلا  عوم  و« الس »  » ءاملعلا 

كيإ و« سرور ،» دراشر  و« ردنز ،» نوترون   » سلجو .انصلا  رمقلا  ندنل ع  نم  عامتجالا  إ  ل » وت   » ّمضنا عم .) تاذ  ةلامجإ  ةطخ 
.ةدَّعجم ءاضب  ةلد  نسطاو »  سمج   » مهيلإ ّمضناو  روضحلا ، طسو  ثمس » ماه  و« ردنال ،»

: ةّراقلل كرالو » سل   » ةطخ يلا  مونيجلا  ةطخ  انراقم  وأ ،
ً

نوتيل  ثّدحت 
املاط ةطخ  .ةعد  ةطخ  قوثوملا  هنواعم  دحأو  نوسرفج › ساموت   › دَرف ةعاقلا ، ەذه  ةفرغلا ،  ەذه  نامزلا ،  نم  نرق  وحن  لق  »

انه  ملاعلا  انيلإ  ّمضني  مويلاو ، .قافآلا  دعأ  امهدودح إ  عّسوتو  انلاخو ، انتراق  ملاعم  دّدحت  ةطخ  تنا  ...اهارو  شع  بَّرلل   نوسرفج  ص 
ةطخ بجعأو  مهأ  ّكش ، نود  نم  ەذهو ، .لمالا  يلا  مونيجلل  حسم  لّوأ  لامتا  لفتحنل  انه  اننإ  .مظعأو  مهأ  ةطخ  دهشل  ةّقلا  ةعاقلا 

«. هخرات ناسإلا   اهجتنأ 
ةّفاشكتسا ةلمح  لضف  يزاوتلا ، اضأ ، تقّقحت  ةطخلا »  » نأ روضحلا  كذت  نم  هسفن  عنم  ْنأ  ملت ، نَم  رخآ  ناو  نيف ، عطتس  مل 

مّدقتس وكحلا ، مونيجلا  عوم  عم  كشم  حص  رمتؤم  َمويلا ،  فصنلاو  ةع  ةناثلا   : » صاخلا عاطقلا  نم  فِشكتسم  اهداق  ةصاخ 
اهتمدختسا لا  ةقطلا  تحجن  ...مونيجلا  فصق  ةقط  ع  لمالا  ادامتعا  ةّلا  ةّيجلا  ةرفشلل  عيمجت  لّوأل  افصو  سكمونيج › الس  ›

وأ ةنتال ، لوصأ  نم  مهنأ  مهسفنأ  اوفَّرع  نكذو  ثانإ  ثالثل  ونيجلا  عباتتلا  اندّدح  دقل  .صاخشأ  ةسمخل  ةيجلا  ةرفشلا  ددحت  الس ›  ›
«. ةّقفأ ةكمأ -  وأ  ةزاقوق ، وأ  ةيسآ ،

***
 

ع ائزج ، عالا ، زكرت  .ةّعتملا  هتدالو  دع  اًثك  يلوكو  نيف  ب  ّشهلا  رانلا  قالطإ  فقو  قافتا  دمص  مل  تاندهلا ، نم  ثلا  لثم 
ددحت عوم  نم  تاداريإ  قيقحت  الس »  » ترّرق ةدكؤم ، لازت غ  تنا ال  تانيجلا  ةقلعتملا  اهعاخا  تاءارب  ةلاح  نأ  عمو  .ةمدقلا  تانحاشملا 
ةودألا تا  نأ  هئاهد  نيف  كردأ   ) ةودألا تاعانص  تاو  يمداألا  ثحالا  نم  اهتاناب  ةدعاقل  تااشا  عيب  قط  نع  اهب  صاخلا  عباتتلا 

اضأ  دارأ  نيف  نل  اهنيع .) تانتورب  فدهتس  لا  كلت  ةّصاخ  ةددج -  قاقع  فشكت  تانيجلا   تاعاتت  ةفرعم  بغرت   دق  ةبلا 



ةيجلا  اهتاعاتت  عادإ  بلطتي  نا  ام  وهو  لاثملا -  لس  ع  سياس »  - » ىك ةملع  ةرود  الس »  ةصاخلا ب« يلا  مونيجلا  ةطخ 
ضفر لاحلا ، ةعبط  ةِ .) ةهوجلا  اهتاناب  لظت  ْنأ  ّ ع  هسفن  تقولا  روهمجلل و  ةملع  ةقرو  ْنأ ي  مِلاعلا  عيطتس  ال   ) ماع عدوتسم 
ةلاقم نيف   لاق  .داألا  ملاعلا  ةدحاوو   يراجتلا  ملاعلا  ةدحاو   عضتل  اهيمدق  ةدَعام  الس »  » ةلواحم ةّدش  يلوكو  ردنالو  نسطاو 

«. ملاعلا ال  ةهارك  لن  تعطتسا  نأ  احاجن  نا أ  دقل  : » ةفحص
خَستسم  » جهنم مادختسا  يلا  مونيجلا  نم  ةبك  ءازجأ  عباتت  دّدح  ذإ  دعف  .ةنقتلا  قئاوعلا  بلاغ  مونيجلا  عوم  حار  ءانثألا ، كلت   

ةطس ودت  لا  ةمهملا -  ەذه  نل  .ةروصلا  لامتسا  لجأ  نم  ءازجألا  عمج  ْنأ  هلع  نا  جح : فطعنم  لوخدلل   أهم  حبصأ  خَستسم ،» دع 
ةعاوطم مونيجلا  ءازجأ  ل  نكت  مل  .ةدوقفم  لازت  تاعاتتلا ال  نم  ةساسأ  ءازجأ  ةمث  تنا  .ةصع  ةساح  ةلشم  تلّثم  يرظنلا -  ىوتسملا  ع 

اهئازجأ ب نم  ددع  طقس  ةعَّطقم  ةروص  عيمجت  لثم  قوتملا ،
ّ

ع نم  ثك  ادقعت  ةلخادتملا أ  عطقلا غ  عيمجت  ناو  عباتتلا ، ددحتو  خاستسالل 
سمج و« زورك ،» اتناس  انروفلا  ةعماج   » رتويبملا  مِلاع  رلسواه ،» دفاد   - » هتدعاسمل ءاملعلا  نم  رخآ  اقف  ردنال  فظو  .ثاثألا  قوقش 

عانقإ رلسواه  عاطتسا  ةمَهلم ، سامح  ةن  .ةجلا   اجولويبلا  إ  لّوحت  يذلا  قباسلا  جِمملا  اماع ، عرأ  رمعلا  نم  غلالا  ەذملت  تنِك ،»
ل

ً
جلثلا  هغسر  اجلاعم  يزاوتلا ، ةرفشلا  نم  روطسلا  نم  فالآلا  تاع  لغشو  ةاتك  نم  تنِك  نكمتيل  تكم  رتويبم  زاهج  ةئم  ءا  ةعماجلا 

.حاص ل  فشلا   ةدواعم  رِدق ع  ّح 

هش  - » ةغ ةراركت  تاعاتب  ةلفاح  يلا  مونيجلا  ءازجأ  ضع  تنا  .طاحإلا  ثت  مونيجلا  عيمجت  ةلشم  تنا  اضأ ، الس »  »
مونيجلا ع عيمجت  نع  نولوؤسملا  ةملعلا  ةسوحلا  ويصاصتخا  لمع  .نيف  اهفصو  ام  ةعَّطقملا ،» روصلا  ةعل  ءاقرزلا   ءامسلا  نم  ابك  ادادتما 

.اصوقنم ّلظ  عباتتلا  نل  ةّيجلا ، ءازجألا  بتل  عيباسأ  دع  عيباسأ  رادم 
دق تنا  اهتاظحل ، لضفأ  توتملا  

ّ
ةر تعومجملا ، ب  تالاصتالا  نل  لاملا -  نم  بق  عوملا  ال  نا  ماع 2000 ، ءاتش  لولح 

ةلّثمتملا  الس »  » ةجتاسا ّجتح ع  سياس »  » ةلجم يرّرحمل  ةلاسر  ردنال  بتكو  الس .» نم  رأثلا  مونيجلا ب« عوم  نيف  تا 
ّ

مه .تراهنا 

تانابلا  نم  ةراتخم  ىرخأ  ءازجأ  هف   لواحت  يذلا  تقولا  اهنم ،  ءازجأ  لوصولا إ  نم  روهمجلا  عنمو  كشملل  تاعاتتلا  تاناب  ةدعاق  عيب 
ّلظ عباسلا ع ، نرقلا  ذنم  ةّملعلا  ةاتلا  خــــرات   : » الئاق ردنال  تشاو  اضأ .» هعتو  مونيجلا  لّصوتت إ  ْنأ   » لواحت الس »  » تنا ةلجملا ؛
دقل : › لوقت ْنأ  كنامب  نا  كلذ ، ع  ةقاسلا  روصعلا  .ثدحلا   ملعلا  ةدعاقلا   ەذه   .ام  فشك  نالعب  اطترم  تانابلا  نع  حاصفإلا 

نالعإلا وه  ةّفاحالا  ةّملعلا  تارودلا  نم  صألا  ضرغلا  نل  .جئاتنلا  راهظإ  ضفرت  مث  بهذ ،› صاصرلا إ  تلَّوح  دقل   › وأ لحلا › تلّصوت إ 
عيمجتل ةلاقس » يلا ك« مونيجلا  عوم  اه  لا  تاعاتتلا  مادختسا  الس »  » تا

ّ
امه ردنالو  يلوك  نأ  أوسألا  هحاص .» إ  لضفلا  وزعو 

ةدعاسم نود  نم  ىرخألا  تامونيجلا  عيمج  لّصوتلا إ  الس » قبس ل« ذإ  تالا ،
ّ

ماه نم  هفسلا  نيف  عراس   ) ةج ةبدأ  ةق  صاخلا -  اهمونيج 
ةلصلص ةطلس   » نم أ  تسل  ةكلا ، اهتقلت  لا  ةدعاسملا  نود  نمو  اهتاذ  ّدح  الس ،»   » تاناب نأ  ردنال  نلعأو  تالاقسلا .)»  » كلت

«. مونيجلا
تاعاتتلا عدوتسم  اهجئاتن   عدوت  ةكلل ل  تاسامتلا  مدقت  ءاملعلا ع  بلات  اهتقرول ، ةئاهنلا  ةدوسملا  ةغاص  نم  الس »  » باقا عم 

دويق عم  نل  يمداألا -  ثحالل  اجملا  لوخدلا  ةحاتإ  نيف ع  قفاو  فاطملا ، ةاهن   . Genbank كنايج »  » ّسملا روهمجلل ، حاتملا 
«. ين ، » ةسفانم ةلجم  مهتقرو إ  لاسرإ  اورّرق  طسولا ، ّلحلا  اذهب  يلوكو  ردنالو ، سلوس ، لق  مل  ذو  .ةددع 

.بتلا ع  سياس » و« ين »  » لجم امهيتقرو   الس » و« يلا » مونيجلا  عوم  فالتئا   » ماع 2001 ، رياف   15 و16 
تنا أ ةمل  فلأ  تسو  ةتس  نم  ةنّوكملا  يلا » مونيجلا  عوم   » ةقرو  ) تلجملا َجح  نم  اهلوط  بقت   ةلئاه ، تساردلا  نم  ّل  تنا 

« ين  » ةقرول ةّحاتتفالا  تارقفلا  ترهظأ  دقو  هتاذ -  اهخرات  عم  اراوح  لّثمت  ةمظع  ةّملع  ةقرو  ّل  اهخرات .) ين »   » ةلجم اهت  ةسارد 
: ةرظتنملا باسحلا  ةظحلل  لمالا  اهاردإ 

لا ةّيجلا  تامولعملا  ىوتحمو  ةعبط  مهفل  املع  ًسم  نعلا  نرقلا  نم  وألا  عيباسألا  ةثارولل   لدنِم  ناوق  فاشا  ةداعإ  تقلطأ  »
هجو لاقت ع  ةّساسأ ، لحارم  عــرأ  لاحلا ،  ةعبط  تقولا ،] كلذ  ذنم   ] لعلا مّدقتلا  بصو  .ةخألا  ماع  ةئملا  رادم  تانيجلا ع  ءاملع  تّح 

.نرقلل ةعرألا  عارألا  بقتلا 
فلاغم ّضف  ثلاثلاو  .اندلل  جودزملا  بلوللا  ةثارولل : ةّجلا  ةكرلا  دّدح  اثلاو  .تاموسومورلا  ةثارولل : ةّلخلا  ةكرلا  دّدح  لوألا  عــلا  »
عاخاو تانيجلا ، ةنَّمضتملا   تامولعملا  االخلا  اهب  أرقت  لا  ةّجولويبلا  ةلآلا  فاشا  ةّيجلا ،] ةرفشلا  ْيأ   ] ةثارولل ةّتامولعملا  ةكرلا 

«. هسفن رمألا  ماقلا  نم  ءاملعلا  نكمت  لا  عباتتلا  ددحتو  خاستسالا  ةصاخلا  فلوملا  اندلا  تاجولونكت 
ملع  » ةقح كلت  تنا  .تانيجلا  ملعل  ةعارلا » ةلحرملا  ل« ةادلا  ةطقن  ةاثم  نا  يلا  مونيجلا  عباتت  ددحت  نأ  عوملا  دأو 
ّكفت ْنأ  ةكذلا  ةلآلا  عيطتس  له  لأس : ةمدق  ةّفسلف  ةلضعم  ةمث 

َ
.ناسإلا  اهيف  ام  ةّحلا ، تانئالل  ةلمالا  تامونيجلا  ددحت  تامونيجلا - »

.ىرخأ ةلأسم  نوكسف  هاعساو  هتءارقو ، هترفش ، ّكف  امأ  .لمتا  دق  يداشرإلا  بتلا  وه  اه  ناسإلل ، ةسلا  اهتعانص ؟ تاملعت  ةرفش 



( اءزج نعو  ةثالث    ) ناسإلا باتك 
 

.ادج هف  ركف  كلذ ال أ ؟ ناسإلا  له 
«، كلملا ل ، » بسكش مالو  - 

.عبارلا دهشملا  ثلاثلا ، لصفلا 
 

.لاجلا ءارو  لاج  كانه 
.يياه نم  لثم  - 

 

(. فرح رالم  نم 3.2  بق  ثدحألا  ريدقتلا  لق ؛
ً

دت  وأ  لق 
ً

ّلقت   ) اندلا نم  فرح  نم 3,088,286,401  نَّوكتي  هنإ 
...طقف  فرحأ  ةعرأ  يوتح  فوس  اقلا ، طخلا  مجح  باتك    

ُ
نإ  AGCTTGCAGGGG، زاغلب ّدتمت ، اذكهو ، ... 

«. ةّناطلا فراعملا  ةرئاد   » نم افعض  تسو  ةتس  ْيأ أ  ةحفص -  نويلم  وحنل 1.5  ىرخأ ، ولت  ةحفص 
ىرخألا ةدرقلا  ّل  .مسجلا  االخلا   مظعم  امجإ -  

ً
عرأو  ةتس  تاموسومورلا -  نم  اجوز  نعو  ةثالث  مسقني إ  هنإ 

apes تالا رّوطت  نم  ةنيعم  ةظحل  دنع  .اجوز  نعو  ةعرأ  كلتمت  باغلا ، ناسو  يزنامشلاو ، الروغلا ، اهيف  ام  ، 
hominids لصفنا .دحاو  موسومورك  نكتل  ةدرقلا  فالسألا  دحأ  لوطلا   ةطّسوتم  تاموسومورلا  نم  نانثا  محتلا  ، 

اندقف دقل  .نمزلا  ّرم  ع  تاعنتو  تارفط  اسكم  نسلا ، نم  يالم  ةّدع  لق  ةدرقلا  مونيج  نع  اّدو  يلا  مونيجلا 
.انيد اماهبإ   انسك  انّنل  اموسومورك ،

وأ زرألا  نمو  ذلا ب12,000 ج ،
ُّ

ةر نم  لقأو  طقف ، انيج  ناددلا ب1,796  نم  ْيأ أ  امجإ - 
ً

انيج  وحن 20,687  رّفش  هنإ 
تاش دقعت  امنو   تانيجلا ، ددع  نم   ال  راطفإلا » بوبح  و« ناسإلا »  » ب فالتخالا  .ج  ب25000  حمقلا 

.هلمن ام  مدختس  فك  امنو  هلمن ؛ ام  وه  رمألا  سل  .تانيجلا 

اقلاخ ةنيعم ، تاقوأو  ةنيعم  االخ  ةنيعم   تانيج  حبك  وأ  طشت  مظني  .ادقعت  ةطاسلا  نم  عنصَ  .عادإلا  ةاغ   هنإ 
وهو .ةدودحملا  هتخذ  نم  اقت  ةئاهن  ةفظو ال  تاعنت  جتي  مث  نمو  ناملاو ، نمزلا  لل ج   ةدّرفتم  اطامنأو  تاقاس 

ةخذلا نم  أو  أ  تافلوت  صالختسال  ةدرفملا  تانيجلا  لخاد  تانوسإ -  ةاّمسملا  ةيجلا -  تادحولا  فوو 
ِّ

ق طلخ 
ةنراقم أ  عّسوتب  امهمدختس  يلا  مونيجلا  نأ  ودي  يجلا -  فضتلاو  يجلا  مظنتلا  ناتيجتاسا -  ةمث  .ةيجلا 

وأ اهعونت ، وأ  تانيجلا ، ددع  نم   اّمم  أ  انمونيج ، ةقع  نم   اندقعت   ِّ نإ  .ةحلا  تانئالا  مظعم  تامونيج 
.ةيجلا ةفظولا  ةلاصأ 

انملا زاهجلا  االخ  .هتاذ  نم  ةركتبم  تاعنت  ةعانص  لجأ  نم  ةّصاخلا  هتاعاتت  عــــزوت  دع  االخلا ، ضع  .مانيد   هنإ 
تانئالا نأل  ْنل  .ةزاغلا  ةضرمُملا  تانئالا  اهسفنأ  قصلتل  ةصّصخم  تافوذقملا  هش  تانتورب  ةداضم - » اماسجأ   » زرفت

افضم بلطتي  رّوطتملا  ضرمُملا  نئالا  ّغتلا ؛ ع  ةرداق  نوكت  ْنأ  ةداضملا  ماسجألا  بج ع  رارمتسا ، رّوطتت  ةضرمُملا 
ةداعإ هنكم   ) هذم

ً
اعونت  قّقح  مث  نمو  ةيجلا -  ەانع  عــــزوت  ةداعإ  قط  نع  داضملا  رّوطتلا  اذه  قّقح  مونيجلا  .ارًوطتم 

مل  عــــزوت  s…tru…c…t…ureو g…en…ome امامت ةددج  ةمل  ةغاصل   c…ome…t اهعزوت داعملا  تانيجلا  نذُم .))
َّ

ب ) 
.لمالا افلتخم  امونيج  ِي  ْنأ  مونيج  ّل  عيطتس  االخلا  كلت  .ةداضملا   ماسجألا  اعونت   دلوت 

ساسحإلل لمالا  صّصخم  َعم  كانه  ثم ،
ً

يداحلا ع ، موسومورلا  نم  عساش  دادتما  .لامجلا ع  ةرها  هئازجأ  ضع 
لا ةنتولا  تالِقتسملا  نم  ةلسلس  فشب  اضع  اهضعب  طاترالا  ةقثو  انيج  نم 155  نّوكم  دوقنع  موق  انه ، .مشلا 

ةنّيعم  ةحئارب  اساسحإ  دلوو  حاتفملاو ، لفقلا  لثم  ةدّرفتم ، ةئامك  ةيكب  طتري  ٍّسجم  ّل  .ةفحم  ٍّمش  تاَّسجم  هش 
نم دحاو  راتخا ج  دّقعملا  يجلا  مظنتلا  نمضو  .لفلفلا  لبجنزلا ، النافلا ، مسالا ، ةوارلا ، نومللا ، عانعنلا ، خملا - 

يمتلا نم  اننكم  ث 
َ

َّم نمو  فنألا ، حئاورلل   ةرعشسم  ةدحاو  ةّصع  ةلخ  هنع   بعتلاو  دوقنعلا  اذه  نم  حئاورلا  تالقتسم 
.حئاورلا فالآ  ب 

امنو اهتاذ ، ّدح  تانيجلل  ةصّصخم  تسل  ةئملا -   98 ةلئاهلا -  ةسلا  .هنم  ض 
ً

اءزج  إ 
ّ
نِّوكت  ال  بجعلل ، تانيجلا ،

ةلطلا ال تادادتمالا  ەذه  تانونإلا .)  ) تانيجلا لخاد  وأ  يجلا ) اندلا ب -   ) تانيجلا ةعم ب  اندلا  نم  ةلئاه  تادادتمال 
يجلا  بعتلا  مظنت  اهنأل  امإ  مونيجلا  ةدوجوم   اهنإ  تورب : يأ  الو  انر ، يأ  رِّفش  expression وأ دع ، اهمهفن  باسأل ال  وأ  ، 

امأ نلطألا ب  طحملا  َْع  ّدتم  اطخ  مونيجلا  نا  ول  ةدرخ .) ...»  » اند اهنأ  عم ،  ) قالطإلا بس ع  يأ  نود  نم 
عَضوت حو  .ەاملا  نم  ةلطو  ةناد  تادادتما  طسو  ةرثانتم  ةسالا  نم  ةلض  تارذش  تانيجلا  تنال  اوروأو ، ةلامشلا 

.ويكوط ةنيدم  لخاد  ةّددح  كس  ّطخ  وأ  لبخرأ ، ةرج   نم أ  لوطأ  تارذشلا  كلت  نوكت  نل  بنج ، انج إ 



قيحسلا املا  يلا   مونيجلا  تلخد  ةمدق -  تاسوف  نم  ّقتشم  اهضع  اندلا -  نم  ةنيعم  ءازجأ  ه  .خــــراتلا  ثدم 
َّ

ر هنإ 
تانئالاو تانيجلا  طاشب ب  زفقلا »  » املا عيطتس   تنا  ءازجألا  كلت  ضع  .نسلا  فالآ  رادم  ةلماخ ع 

ً
تلمُحو 

، انمونيج ةطوم  تحصأ  ةمدخلا ، نم  حُِّ  لِّوجتم  عئا  لثم  ءازجألا ، ەذه  .بك  ٍّدح  تسرخأو إ  تدمخأ  نآلا  اهنل  ةّحلا ،
بك ٌردق  انمونيجل : رخآ  بك  دُّرفت  هنع  جتي  ام  تانيجلا ، نم  اثك  ةعئاش أ  ءازجألا  ەذه  .جورخلا  وأ  ةكرحلا  ةرداق ع  غ 

.لصألا نم  ا  سل  يلا  مونيجلا  نم 
ولأ »  » ّسُ دعاوقلا  نم  جوز  ةئمثالث  نم  نَّوكم  دِهجم  ضماغ  عباتت  ةمث  .اثك  رهظت  ةرّركتم  انع  كلتم  هنإ  Alu رهظ  

.ةلوهجم ّلظت  هتيمهأو ، هتفظوو ، هلصأ ، نأ  ولو  تارملا ، يالم  روهظلا  دواعو 
ةطترم اتئم ج  .ةداع  اعم  عّمجتت  ةهباشم -  فئاظو  يِّدؤتو  اضع  اهضع  هش  تانيج  ةلئاه -  ةيج » تالئاع   » كلتم هنإ 

سكوه »  » ةلئاع نم  ءاضعأ  رِّفش  ةنّيعم ، تاموسومورك  لبخرأ ع  ةعّمجتم   اقثو ، اطاترا  Hox اهنم ثك  بعل  لا  ، 
.هئاضعأو هئازجأو ، نجلا ، ةو  ةهو ، ق ،

َ
رَد ددحت  ةّروحم   اراودأ 

عنصت اهنأ ال  ْيأ  ةطش ، تحصأ غ  اهنل  ام  تقو  ةطش   تنا  تانيج  تانيجلا - » ەاشأ   » نم فالآلا  يوتح ع  هنإ 
.اش للحتت ع  تافح  لثم  مونيجلا ، لوط  ةلَّطعملا ع  تانيجلا  كلت  تافُر  رثاني  .انر  الو  انتورب 

، يزنامشلا نع  امامت  افلتخم  انسج  نم ب  درف  ل  لعجل  ك  هاشلو  رخآلا ، نع  امم  انم  ل  لعجل  ك  عّنتل  عسّي  هنإ 
.ةئملا ةسب 96  انعم  اهتامونيج  قباطتت  لا  ونوبلا ، دورقو 

ةعساو ةَّمشلا  تانيجلا  ەذه  ادّدجم :  ) فنألا ةحئارلا   رعشس  انتورب  رِّفش  لوألا ، موسومورلا  ع  لوألا ، هنيج 
موسومورلا  ع  خألا ، هنيجو  راشنالا .)! X« لوألا  » موسومورلا  ) .انملا زاهجلا  االخ  لعافتلا ب  مظني  انتورب  رِّفش  ، 

(. لوطألا هنأل  كلذك  لوألا ُس  موسومورلا  .ةئاوشع  تامس  درجم  خألا » و«
تامولت » ةدّدحم ب« هتاموسومورك  تااهن  telomeres طار فارطأ  ةغصلا   ةكساللا  ءازجألا  لثم  ةَّفرط .) عطِق  ) 

.كفتلاو لُّستلا  نم  موسمورلا  ةامحل  ةمّمصم  اندلا  نم  تاعاتتلا  كلت  ءاذحلا ،
العف ائش  هقفن  نحنف ال  تورب -  ءانبل  ّعم  تامولعملا  ج  مدختسُ  فك  ْيأ  لما -  لش  ةيجلا  ةرفشلا  مهفن  اننأ  عم 

ناملاو نمزلا  هسفن   نع  جلا  بعت  يلا  مونيجلا  ةرثانتم ع  ةّدع  تامونيج  مظنت  فك  ْيأ  ةّمونيجلا  - ةرفشلا  نع 
.تورب ءانبل  مدختسُ  انرلاو  انرلا ، ءانبل  مدختسُ  اندلا  ةطس : ةّيجلا  ةرفشلا  .هحالصو  هتناصو ، ي ، نئا  ءانب  لجأ  نم 

نم تاعاتت  جلا  قحتلت  ذإ  ةدّقعم : ةّمونيجلا  ةرفشلا  .تولا  ادحاو   ايمأ  اضمح  ددحت  اندلا  ةدحاولا   ةثالثلا  ةدعاقلا 
نم ةنّيعم  ةّفارغج  عقاوم  ةنّيعم   تانيج  دجوت  اذامل  فرعن  نحن ال  .يجلا  بعتلا  تقوتو  عقوم  لوح  تامولعم  لمحت  اندلا 
لثم تارفشلا ، ءارو  تارفش  كانه  .اهقستو  جلا  اجولويسف  تانيجلا  ةعقاولا ب  اندلا  ُتادادتما  مظنت  فك  الو  مونيجلا ،

.لاجلا ءارو  لاج 
ةّلخلا ةراذلا »  » نم اعون  رِّفش  مث  نمو  ةئبلا -  تاّغتلل   ةاجتسا  هتاذ  ەدادتما  ةئاملا ع  تامالعلا  وحمو  عَبط  هنإ 

(. اقحال عضوملا  اذه  ضفتسس أ   )
.دِّرفتمو يراركت ، فّكتم ، نرم ، فعض ، سِتلم ، هنإ 

.هضام ضاقنأ  هلع  رثانت  .رّوطتلل  أّهم  هنإ 
.يل مَّمصم  هنإ 

.انهبش هنإ 
 



بئاجعلا دال  ةآرم إ  سماخلا  مسقلا 
 

« ةَّسلا ةّيجلا و« ةهلا 
(2015 - 2001)

! اهلخاد مج  
ً

اتب  ەآ ! كلتمت ، اهنأ  ةدأتم  انأ  ةآرملا ! تب  ةرظن إ  سالتخا  انعطتسا  ول  افطل  نوكس  م 
« بئاجعلا دال  سلأ   ، » لورا سل  - 

 



هسفن وه  نحن  نذإ 
 

.اححص سل  اذه  .تصتلا  دعن  ْنأ  بج 
را زلراش  نم  يوروألا أ  فالسألا  نم  هدل  نأ  هفاشا  روف  غود ، بونس  - 

.فنب عمج  ائش  اقت  ىرأ  نإ ال  دوهيلا ؟ عمج  يذلا  ام 
افا زنارف  - 
 

فعتل مدختسُ  ضرملا  ةآرم .» ةسوكعم   ةاتك   » ملاعلا ع كرد  امهتم ، ةّرم  تاذ  زيه » تفإ   » عامتجالا مِلاع  ظحال  ام  بطلا ،
دسجلل فارحنالا  ةغلا  ةرظن  دلوت  ْنأ  نكم  ةآرم  ةسوكعملا   ةاتلا  كلت  .قفاوتلا  فاوح  ِّع  فارحنالا  .ةَّسلا  دودح  مسري  ذوذشلا  .ةّحصلا 

هف عيضت  يذلا  ناملا  وه  باصعألا ، ببط  ةلّخم  ّخملا ،  حبصو  روسلا ؛ نم  ةلسلس  اهفصوب  ماظعلا  ةؤر  ماظعلا   حاَّرج  أدي  اذكه ، .اسإلا 

ةفلتخملا تاّلمعلا  ءامسأ  الإ  ەءاقدصأ  ركذتي  ْنأ  عطتس  ملو  هتراذ  ف 
َ

َدَق نطسوب  نم  حارج  نع  ةقلتخم ، اهنأ  حجرألا  ةمدق ، ةّصق  كانه  .تاكذلا 

.مهل اهارجأ  لا 
بك ّدح  ت إ 

ُ
كَرد تانيجلا  تلظ  در ،» تام   » مولعلا صّصختملا   بتالا  ظحال  ام  ةلا ، اجولويبلا  خــــرات  نم  بك  رطش  رادم  ع 

ءاد جو  لا ، فّلتلا  ةمس ج  تءاج  انه  نم  .رفطت  امدنع  ثدح  يذلا  ضرملا  وأ  ذوذشلا  قط  نع  ت 
ُ

فَّرع ةآرم -  ةسوكعم   ةاتك  ََْع 

ْنأ تسل   BRCA1 ةفظوف ج ةّبع : اجولويبلا ، ملاعل  ةسلا  تامسلا ، ەذه  .اذكهو  يدثلا ، ناطل  بّسملا   BRCA1 جلاو نوتغننه ،
وه  BRCA1 دمحلا »  » يدثلا ناط  جل  ةدحولا  ةفظولا  .ةَّسلا  هتلاح  نوك   امدنع  اندلا  حلص  ْنأ  نلو  رفط ، امدنع  يدثلا  ناط  بّس 

جلا نم  ةدمحلا  ةعنتلا  ەذه  نثري  يدثلا  ناط  نم  ئاع  خــــرات  نهل  سل  اللا  ءاسلا  يالم  تائمو  .فلتي  امدنع  اندلا  حالصإ  نامض 
.فلاتلا اندلا  حالصإ  لشف   هلعجت   BRCA1 تورب ةيكرت  اّغت   بّسف  -  m - BRCA1 اهّمسلو ةرفاطلا -  ةللألا  وأ  ةعنتلا  اّمأ  . BRCA1

.لمعلا نع   BRCA1 لّطعتي امدنع  مونيجلا  ةنِطملا   تارفطلا  أشت  اذكه ،
ءانبل تاملعت  رِّفش  ْنأ  امنإ  ةحنجأ ، ال  تاح  قلخ  ْنأ  تسل  ةققحلا  هتفظو  انتورب  رِّفش  باذلا  ةحنجأ   ال  ّسملا  جلا 

بّسل دوجوم  دلا  اهبصت : لا  ضارمألا  مسجلا  ءاضعأ  فعت  لثم  ةّبع  ، » در ظحال  ام  لا ، فلتلا  مسا  جلا  ةمسو  .ةحنجألا 

«. ةغامدلا ةتكسلا  بّسل  غامدلاو  ةّبلقلا ، ةمزألا  بسل  بلقلاو  يدلا ، فلتلا 
ةّسلا  تانيجلا  عيمجل  لماشلا  للدلاف  ةآرملا .» ةسوكعملا   ةاتلا   » كلت اوسكع  ْنأ  تانيجلا  ءاملعل  حمس  يلا » مونيجلا  عوم  »
مل ةآرملا : نم  امألا  بناجلا  نم  تانيجلا  ملع  براقن  ْنأ  أدملا ، ثح  نم  انل ، حمس  للدلا -  اذه  جاتنإل  تعنُص  لا  تاودألاو  يلا -  مونيجلا 

وقلا سلجملا   » اهردصأ تانيجلا  عوم  لوح  ةقثو  ق 
َ

تمد ماع 1988 ، .ةَّسلا   اجولويسفلا  دودح  مسل  اجولوثالا  مادختسا  ارو  دع 
، ملعتلا ةلا -  ةفاقثلل  ةهوجلا  ةلقعلا  تاردقلل  ةّساسأ  ٍتادّدحم  اندلا  تاعاتت  ّمضت  : » ونيجلا ثحلا  لقتسمل  امساح  اروصت  ثوحلل »

ةاناعملا نم  بك  رطش  نع  ةلوؤسملا  ضارمألا  نم  ثلل  ضّرعتلا  ةّلاق  نم  دت  وأ  بّس  لا  تاعنتلاو  تارفطلا  اضأ  ّمضتو  .ةراذلاو  ةغللاو ،
«. ةّلا

هسفن لغش  دق  ةّلا  تانيجلا  ملع  نا  ادلقت ، .ددجلا  ملعلل  مأوتلا  حومطلا  إ  اتراشأ  تلمجلا  نأ  نوهبنملا  ءارقلا  ظحال  امّل 
ەرودقم حبصأ  ةددج ، قئارطو  تاودأ  تانيجلا  ملع  حلسَ  امدنع  نل  ةلا .» ةاناعملا  نم  بك  رطش  نع  ةلوؤسملا  ضارمألا  ب« اجولوثالا - 

نم تانيجلا  ملع  ََع  دقل  .قاخالل  ةلاق  غ  ةظحللا ، كلت  ح  ودت ، تنا  ةلا  اجولويبلا  نم  هجوأ  فاشكتسا  لجأ  نم  ةَّح  لّوجتلا  اضأ 
فوسو .قرعلاو  ةهلاو ، ةناسجلاو ، ةفاقثلاو ، ةراذلاو ، ةغللاو ، خــــراتلا ، مهفل  ددجلا  ملعلا  مدختسُ  فوسو  .ةَّسلا  قاطن  اجولوثالا إ  قاطن 

.صملا ملعو  ةهلا ، ملعو  ةحصلا ، ملع  ةَّسلا : ملع  حبص  نأ  هتاحومط  نوكت أ 
نم ةلحرلا  اهتعبط : ةّخرات   انصقل  ةمظنملا  ئداملا  تنا  نآلا ، .جلا ح  ةّصق  لّوحتب   تانيجلا  ملع  راسم  لّوحتلا   نِذؤي  كلذك 
نم ةّلا  تانيجلا  ملع  ةرظن  لّوحت  عم  نل  .تافاشالاو  ةّموهفملا  تازفقلا  نم  اقت  ّخ  مز  راسم  تَّرحت ع  مونيجلا  عوم  جلا إ 

حبصل رعملا  عفلا  لّوحت  دقل  .هثحمل  ةفلتخملا  داعألا  ضق ع  ْنأ  ارداق ع  مراصلا  خلا  مزلا  جهنملا  دع  مل  ةَّسلا ، إ  اجولوثالا 
، قارعألا تانيج  ملع  ةلا : اجولويبلا  قلعتملا  ثحلا  نم  ةلخادتم ، تنا  ْنو  ةمم ، تاحاس  لوح  هسفن  امظنم  ةّعوضوم ، ةرؤب  إ  برقأ 

.ةصخشلاو عاطلاو ، ءاذلاو ، ةناسجلاو ، ردنجلاو ،
يّدصتلل ةلواحملا  ەذه  نإف  هسفن ، تقولا  .انتاويح   جلا ع  ثأتل  انمهف  نم  لئاه  وحن  قّمع ع  فوس  جلل  مّخضتملا  ناطلسلا  اذه 

.هخرات ةّقالخألاو   ةّملعلا  تالضعملا  دَقْعأ  نَم  ضعل  يّدصتلا  تانيجلا ع  ملع  جت  فوس  تانيجلا  لالخ  نم  ةلا  ةَّسلا  إ 
***

نرقلا فصتنم  .لا   لصأ  نع  تانيجلا  ه  انخت  ام  ةفرعم  ةلواحم  أدن  ْنأ  انب  ردج  امر  لا ، نع  تانيجلا  ه  انخت  ام  مهفن  ل 
لاؤس نع  ةاجإلل  اعس  سطولا  ةماح  ةكرعم  تاغللاو  اجولويبلاو ، اجولوونألا ، ءاملع  ضاخ  ةلا ، تانيجلا  ملع  روهظ  لق  عساتلا ع ،

دّدعتملا قلخلا  َّس  ةظن  راصنأ  أ  دحأ  اس ، دولوملا   بطلا  خــــراتلا  مِلاع  ساغأ ،» سل   » حبصأ ماع 1854 ، .ناسإلا   لصأ 



ةفلتخم تالالس  نم  لقتسم  لش  تأش  دق  مهيّمس -  نا  ام  جنزلاو ، نيسآلاو ، ضبلا ، ىك -  ة  سانجأ  ةثالث  نأ  ت 
ُ

حِّجر ، polygenism
.نسلا يالم  لق  فالسألا  نم 

ةثوروملا ب تافالتخالا  نمؤم  ْيأ  ، racist ينع ةملل  صألا  عملا  ينع »  - » ملعلا خــــرات  ينع   زربأ  هنأ  ساغأ  نع  لق 
ةمهت هسفن  نع  ائراد  .رخآلا  ضعلا  نع  هتعبط  قّوفتم  قارعألا )  ) انعلا ضع  نأ  نمؤم  يأ  جرادلا ، عملاو  اضأو  ةّلا ، قارعألا )  ) انعلا

ّلقتسم لش  بَّعشو  ّلقتسم  لش  أش  قْرِع  ل  نأو  وألا ، هتدجو  لوألا  ەّدج  قْرِع  لل  نأ  ساغأ  معز  كشم ، فلس  ةقرافألا   عم  كاشالا 
.ەاتنجو جَّتت  نأ  نكم  ضبألا  صخشلا  ەدحوو  جَّتي ،» يذلا  صخشلا   » عت لا  ةّعلا  ةمللا  نم  ءاج  مدآ  مسا  نأ  عفد   ) .ناملاو نمزلا  ع 

(. قرع ِّلل  دحاو  جِّتم -  غو  نوجِّتم  مدأ - »  » ةّدع َّد ، الو  كانه ، نا  هنأ  ةعانق  صلخو إ 
نا باتلا  نأ  مغرف  عاونألا .» لصأ   » هاتك نوراد  امدنع   امهم  انعطَم  لوصألا  دّدعتب  ةصاخلا  ساغأ  ةظن  تهجاو  ماع 1859 ،  

فالسألا نع  ساغأ  ةركف  عم  لاح  ِّيأ  قفّتت  بطلا  باختنالا  قط  رّوطتلا  نع  نوراد  ةركف  نكت  مل  ناسإلا ، لصأ  لاؤسل  هّنجت  احضاو  
؟ فلتخم لا  لعج  يذلا  امف  كشم ، فلس  نم  تردحنا  دق  فحالسلاو  فاصعلا  تنا  اذإ  ةّلا : قارعألل  لصفنملا 

ةعماج براوشلا   وذ  للجلا  ذاتسألا  ساغأ ، نا  .زه  وحن  ع  دحاو  بناج  نم  ةزراملا  كلت  تنا  ةّمداألا ، تازراملا  ملاع   
نم ةعبط  مِلاع  راص  ْنأ  إ  هسفنب  هسفن  ملع  يذلا  هتعبط ، كشملا  نوراد ، نا  امنب  ملاعلا ، بطلا   خــــراتلا  ءاملع  زربأ  دحأ  درفراه ،

ادِّنفم اهاري ، امدنع  ةلتاقلا  ةهجاوملا  فرع  نا  يذلا  ساغأ ، َّدر  دقف  كلذ ، عم  .النإ  جراخ  العف  وهجم 
ً

لازي  ال  النإ ،]  « ] ىرخألا  » جدمك
نوجتي مهلعجت  ةقط  نمزلا ، ّرم  ع  نوّغتي ، دارفألا  نأ  ِّبت  ةدحاو  ةققح  اومَّدق  هعاتأ  وأ  نوراد  دسلا  نا  ول   » .عذال وحن  نوراد ع  باتك 

«. ةلأسملا تفلتخا  امَّل  ...فاطملا  ةاهن  اعاونأ  
لّثمتت ةلمتحم ال  نعاطم  هجاوت  ةلصفنملا  قارعألل  لصفنملا  فالسألا  ةلئاقلا  هتّظن  نأ  رارقإلا  امغرم ع  هسفن  دجو  ساغأ  نل ح 

ةفدصلا ع اناملأ  ردنان »  يداو   » يجلا  رجحلا  نوجرختس  نيذلا  نوراَّجحلا  ع  ماع 1848 ، .قئاقح   ةّدع  امنو   ةدحاو » ةققح   »
، ةادلا .ةزرا   ةهبجو  لصافملا ، ةق  ّكف  ماظع  ةرئاغ ، نقذ  ٌفحِق أ ، ةهوج ، قورف  اهنع  ّمتت  اهنل  ناسإلا  ةمجمج  هش  ةغ  ةمجمج 
، ةلاتلا دوقعلا  رادم  ع  نل  فهك -  بُ   نونجم  لجر  ثداح -  بصأ  خسم  تافر  نم  اهنأ  دقُتعا  ذإ  ابك  امامتها  ةمجمجلا  َقلت  مل 

يوق ٌسج  حال  ىرخأ ، ولت  ةدحاو  ماظعلا  بكرت  ةداعإ  ىدلو  .اسآو  اوروأ  ءاجرأ  ةرثانتم   فوهكو  باعش  نم  ةهيش  ماظعو  مجامج  تجرخُتسا 
ناسإ  » مسا تاّلا  نم  ةلصفلا  ەذه  ع  قلطأ  .زرا  بج  نورح  عراصم  اعون -  تنحنم  قاس  ع  اصتنم  س  ةهبجلا ، زرا  ةّبلا ،

.وألا ةرملل  هف  فشا  يذلا  عقوملا  ةس إ  لاتردنان ،»
ناسإلا ةدوقفم ب  تاقلح  ةلسلس  نم  ةقلح  ثدحلا ، ناسإلا  نم  افلس  ش 

ً
لّثم  لاتردنان  ناسإ  نأ  ءاملعلا  نم  ثك  َّنظ  ةادلا ،  

رّوطت ةركم   ةظحل   » هنأ لاتردنان  ناسإ  تفصو  ثنَم » سياس  رلويب   » ةلجم ةلاقم   ترهظ  لاثملا ، لس  ع  ماع 1922 ، .ةدرقلاو  

، تالروغ إ  نوبيغلا  هش  ةدرق  لّوحتت  ثح  ناسإلا ، رّوطتل  نآلا  ةجئار  تحصأ  لا  ةروصلا  ع  ةعنت   
ُ

ت صنلا ، ةقفرو  ناسإلا .»
لاتردنانلا ةّضرف  فز  ّبت  تاننامثلاو ، تايعسلا  لولح  نل  .ناسإلا  لشي  ح  اذكهو ، ةماقلا ، بصتنم  لاتردنان  ناسإ  تالروغلاو إ 

نأ رهظتل  رّوطتلا » ةلسلس   » موسر ن 
ُ

تحق .لاتردنان  ناسإ  عم  شاعت  لوألا  ثدحلا  ناسإلا  نأ  ةارغ -  ةركف أ  اهلحم  تلحو  ناسإلل ، فلسك 
دقو .كشم  فلس  نم  اهعمج  تجرخ  ل  يلا ، رّوطتلا  نم  ةلاتتم  لحارم  نكت  مل  ثدحلا  ناسإلاو  لاتردنان ، ناسو  الروغلاو ، نوبيغلا ، ةدرق 

ةسمخ وحن  لق  لاتردنانلا  ارأ  لصو  دق  نوينامورك - » ناسإ   » اهتقو ّسُ  نا  يذلا  ثدحلا -  ناسإلا  نأ  حّجري  رخآ  ولوونأ  للد  رهظ 
عرأ لق  ضرقنا  دق  لاتردنان  ناسإ  نأ  نآلا  فرعن  نحنو  .لاتردنانلا  اهيف  شع  نا  اوروأ  نم  ءازجأ  هترجه إ  لالخ  حجرألا  ةنس ، فلأ  عرأو 

.ةنس فالآ  ةسمخ  وحنل  ثدحلا  ناسإلا  عم  لخادت  ْنأ  دع  ةنس ، فلأ 
افو اعجام ، انبجو  احطسم ، اهجوو  امجح ، رغصأ  ةمجمج  كلتم  ذإ  انل ، بوصألاو  برقألا  فلسلا  رمألا ، عقاو  وه ،  نوينامورك  ناسإ 

نوثَدحملا لا  ءالؤه  (. EENH وروألا » ركملا  ثدحلا  ناسإلا   » وه نوينامورك  ناسإ  فصول  ةذهملا  ةراعلا   ) اعملا ناسإلا  نأش  عفرأ 
ناسإ ب  نا  دقل  .ضرألاو  ءاذغلاو ، دراوملا ، مهعم ع  اوسفانت  مهلعلو  اوروأ ، نم  ءازجأ  لقألا   ع  لاتردنان ، ناسإ  عم  اوعطاقت  نوركملا 

انمهاس  دق  نوكن  امر  داروملاو ، ءاذغلا  مهعم ع  انسفانم  قاس  اننأو ،  مهعم ، انجوازت  دق  اننأ  لئالدلا  ضع  حّجرتو  .انموصخو  انناج  لاتردنان 
.مهانلتق معن ، و ، مهانبحأ -  دقل  .مهضارقنا 

***
انتأ ؟ نيأ  نمو  ناسإلا ، رمع  م  ةلصألا : انتلئسأ  إ  ةلما ، ةرود  اندع ،  ثدحلا  ناسإلاو  لاتردنان  ناسإ  ب  قرفلا  نل 

.
68

ةلئسألا كلت  نع  ةاجإلل  ةيج  تاودأ  مادختسا  نسلو ،» نالأ   » دُ ب ، انروفلا   ةعماج  ةجولويب   ءامك  مِلاع  أد  تاننامثلا ،
ةأرماو لجر  ةئم  .فويضلا  الو  فضملا  فرعت  تنأ ال  .سامسك  ةلفح  كسفن   تدجو  كنأ  لّخت  .ةطاسلا  ةددش  ةركف  نسلو  ةجت  تأد 

كل ّقح  .لوصألا ال  وأ  ةارقلا ، وأ  ةلئاعلا ، ع  ءانب  دشحلا  بترت  كنم  بلطُ  ةعل : أدت  ةأجفو  شَب ،» » لا نو  كلوح ، نوبخطص  لفطو 
.عاطلا ةظحالم  وأ  ەوجولا  تاهباش  رظنلا إ  قط  نع  تالئاعلا  راجشأ  بكب  كل  حمسُ  الو  كانيع ، ت 

ُ
بصع .فئاظولا  وأ  ءامسألا  نع  لاؤسلا 



امل .درف  ل  مونيج  ةرثانتم ع  تارفطلا -  ةّعبطلا -  تاعنتلا  نم  تائم  دوجو  ظِحال  وأ :
ً

.ةطس  ةلشملا  تانيجلا ، ملاعل  ةسلا 
ءاآلا مونيجلا ؛ لما  كش   ةقاطتملا  مئاوتلا   ) اهسفن تارفطلا  وأ  تاعنتلا  مهاشا   فط  بقا  دارفألا ، برقأ ب  ةلئاعلا  تاقالعلا  تنا 

حبص درف ، ل  اهفعتو   تاعنتلا  كلت  عباتت  ددحت  نامإلا  نا  اذإ  اذكهو .) مهلافطأل ، مونيجلا  فصنب  طسوتملا ، نومهس ،  تاهمألاو 
تاعنتلا كراش  براقألا ، ةماقلا ب  لوط  وأ  ةلا  نول  وأ  هجولا  حمالم  كَراشُ  املثمو  .روفطلل  ةنق  ةارقلا  اروف : باسألا  لّصوتلا إ  عاطتسملا 

(. دارفألا كَراشُ ب  ةيجلا  تاعنتلا  نأل  ناراشُ  ةماقلا  لوطو  هجولا  حمالم  نأ  عقاولا   ) تالئاعلا َْع  مث  تالئاعلا ، لخاد  اعويش  وحن أ  ع 
؟ ةلفحلا دارفأ  نم  يأ  رامعأ  ةفرعم  نود  نم  لاجألا ، نم  مئاق  ددع  اهل أ  لا  ةلئاعلا  روثعلا ع  تانيجلا  ملاع  نم  اضأ  بلُط  ول  اذامو 

بأ روضحلا -  نم  ةعرأ  اضأ  اهيدل  ىرخأ  ةلئاعو  .ةدوجوم  لاجأ  ةعرأ  لافتحالا ؛ نبالاو   بألا ، دجلا ، ألا ، دجلا  ةلّثمم  ةدحاو  ةلئاع  نأ  ضفنل 
ةقسم ةفرعم  نود  نم  عمجلا  طسو  لاجألا  نم  ددع  تاذ أ  ةلئاعلا  ددحت  عيطتس  له  .طقف  لج  نولّثم  ةقاطتم ، مئاوت  مهو  ةثالثلا  ەؤانبأو 

هدل امهال  لاجألا ، دّدعتم  هلسو  ألا  دجلا  ةلئاعو  ةثالثلا ، همئاوتو  بألا  ةلئاعف  ةلئاع : ل  دارفأ  ددع  دمتعن ع  ْنأ  زوج  ال  ءامسألا ؟ وأ  ەوجولا 
.ةعرأ دارفألا : نم  هسفن  ددعلا 

نم ق 
َ

رْد كلتمت أ  لا  ةلئاعلا  حبصت  رخآو -  لج  نمزلا ب  ْيأ ع  لاجألا -  مات ع  تارفطلا  نألف  .اعرا  مّدقت ح  تارفطلاو  تانيجلا 
، ەدودح دأ  يجلا   نياتلا  نأ  ْيأ  طضلا ؛ هسفن  مونيجلا  نولتم  ةثالثلا  مئاوتلا  .لاجألا  نم  ددع  ةحاص أ  تانيجلا   تاعنت  نياتلا  

تقولا ع كتكتُي  لودنب ، رّوطتلا  .ألا  وه  امهنب  يجلا  نياتلا  نل  ةراقتم -  تامونيج  نولتمف  سكعلا ، ع  رغصألا ، دفحلاو  ألا  دجلا  امأ 
ةدحاو ةلئاع  نم  نيدرف  يأ  ِّجلا ب  نمزلا  .بَسلا  تاقالع  ّمظنت  ْنأ  تانياتلا  عيطتسو  ةّج ،» ةعاس  يجلا ك« عّنتلا  لمع  اذكه ، .تارفطلا 

.امهنب يجلا  عّنتلا  رادقم  عم  ادرط  بساني 
.اهلمأ  ّ نئا  ةّصاخلا  ةناسلا  ةعامجلا  لخاد  نلو  طقف ، ةدحاولا  ةلئاعلا  لخاد  ال  قيبطتلل  ةحلاص  ةنقتلا  ەذه  نأ  نسلو  كردأ 

عم عن  مدقألا ب  ةّناسلا  تاعامجلا  ددحتل  يجلا  عّنتلا  مادختسا  نامإلاو  .ةارقلل  ةطخ  ةغاصل  تانيجلا  تانياتلا   مادختسا  نامإلا 
يأ كلتمت  لا ال  كلت  وأ  ةللق ، تانيات  كلتمت  لا  ةلبقلا  نم  ارمع  يجلا أ  نياتلا  نم  ق 

َ
رْد كلتمت أ  لا  ةلبقلا  ةحلا : تانئالا  عاونأ  نم 

.قالطإلا تانيات ع 
ول .دحاو  للخ  عم  نل  ةّمونيجلا -  تامولعملا  مادختسا  تانئالا  عاونأ  نم  عن  يأ  رمع  ريدقت  ةلشم  ّلح  اقت إ  لّصوت  دق  نسلو  نا 
دجوت  تانيجلا  نأ  فرع  نا  نسلو  نل  .اهــش  ةئاش  ال  امامت  ةئاص  نسلو  ةقط  تحصأل  تارفطلا ، نع  طقف  أشي  يجلا  عّنتلا  نا 

جاتنإل ةقطلا  ەذه  .نياتلاو  عنتلل  ىرخأ  ةقط  جتي  ام  ةجودزملا ، تاموسومورلا  ب  روبعلا »  » عيطتسو ةلا ، االخلا  مظعم  تخس  
ةّلا تانيجلا  نم  دادتما  جاتح إ  ةّجذومن ، ةيج  بس  ةلالس  ءانب  لجأ  نم  هنأ ، نسلو  كردأ  دقل  .اهتعبط  ةاق  نسلو  ةسارد  لعجت  عّنتلا 
ةعطقلا ەذهل  حمس  ام  تارفطلا ، مارت  الإ ع  ّغتلا  اهيف  ثدح  مونيجلا ال  نم  ةلزعنمو  ةفعضتسم  ةواز  روبعلا - » و« طلخلا » هتعبط ل« مواقم 

.ةلاثم ةج  ةعاسك  لمعلا  ةمونيجلا 
تاموسومورك ةنّزخم   اهعمج  ةلا  تانيجلا  .اقع  نسلل  رطخ  يذلا  ّلحلا  نا  فَعضتسملا ؟ دادتمالا  اذه  لثم  دج  ْنأ  هل  نيأ  نل 

كلتمت .ةقاطلا  دلوتل  مدختس   mitochondria اردنوكوتيم »  » ّسُ ةلخ  تحت  ةب  ةلخ  ّل  كلتمت  .ةدحاو  ءانثسا  نل  ةلخلا ، ةاون  لخاد 
تانيجلا  ددع  امجإ  نم  فالآ  ةتس  ع  دحاو  ْيأ  طقف ، انيج  ثالثو  ةعس  الإ  ّمض  ال  يذلا  رَّغصملا ، صاخلا  اهمونيج  اردنوكوتيملا 

افلاحت تلش  اتكلا  ەذه  .االخلا  ةداحأ  تانئالا  تزغ  ةمدق  اتك  نم  تأش  اردنوكوتيملا  نأ  ءاملعلا  ضع  حّجري   ) .ةلا تاموسومورلا 
.سفنلا نع  عافدلاو  اذغلا ، لثمتلاو  ةذغتلا ، لجأ  نم  ّلا  نئالل  ةّلخلا  ةئبلا  مدختس  لاقملا ، نل ،  ةقاطلا ، ەّدمت  نئالا ؛ عم  الفات 

امم أ  اتكلا  تانيج  هش  اردنوكوتيملا  تانيج  نأ  ةققحلاو  ةمدقلا ؛ ةلفاتلا  ةقالعلا  كلت  ااق  اردنوكوتيملا   لخاد  ةمقملا  تانيجلاو 
(. لا تانيج  هش 

ع ام   ت 
ُ

رّرم ةَّردنوكوتيملا  تانيجلا  تارفطلاو   .ةدرفم  ةخس  الإ   دجوي  الو  فلوتلل ، ضّرعتي  ام  اردان  يريدنوكوتيملا  مونيجلا 
رامعألا ددحت  ةقط  نأ  ادج  نسلو  كردأ  .اجذومن  ايج  اتاقم  يريدنوكوتيملا  مونيجلا  لعج  ام  روبع ،»  » نود نم  نمزلا  ماتو ع  لاجألا ،

الو إ ةجولويجلا ، تاقطلا  الو إ  ةغللا ، باسألا  الو إ  تاّفحلا ، لِّجس  لحت إ  ف ال  لمالا : زاحنالا  نم  ةرّرحتمو  اهتاذ  ةمئاق  كلت 
لمحن  اننأو  .انسج  بل  يرّوطتلا  خــــراتلا  لمحت  اهسفن  ءاحألا  لا  تامونيج  نإ  ل  .ةجولوونألا  حسملا  إ  الو  ةفارغجلا ، طئارخلا 

.انفالسأ نم  لل  ةروص  انظفاحم 
ّنل ماع 1991 ، امكوللا  نم  نسلو  وت   ) يلا سجلا  تانقتلا ع  ەذه  قيبطت  ةفك  هالطو  نلسو  ملعت  اع 1985 و1995 ، ب 

مونيجلل امجإلا  نياتلا  رادقم  نسلو  ساق  امدنع  ًوأ : .باسأ  ةثالثل  ةلهذم ، جئاتن  نع  تاساردلا  كلت  ترفسأو  هلمع .) اولصاو  هالط 
رغصأ ثدحلا  ناسإلا  نأ  كلذ  عو  .يزنامشلا  ةلاقملا   تامونيجلا  نم  انيات  لقأ  شهدم -  وحن  اغص ع  ەدجو  يلا ، يريدنوكوتيملا 

ل نإف  نِطفلا ، يزنامشلل  ةسلا  نل  لا ، نويع  ةهباشم   ودت  دق  يزنامشلا  ةدرق  ل   ) يزنامشلا نم  ساجتلا  اثك   أو  نسلا  اثك  
ملِس ةعاس ،  ةكت  ةغص ، ةضمو  ةنس -  فلأ  ئم  وحنب  لا  رمُع  ق 

ُ
رّد لخلا ، ەاجتالا  تااسحلا   ءارجو  ساق .) ام ال  اهباش  أ  لا 

.رّوطتلا



تاقالع ءانب  ةداعإل  هتقط  مادختسا  نسلو  عسوب  حبصأ  ماع 1991 ، لولح  ثدحلا ؟ ناسإلا  سجل  نومتي  نيذلا  لا  لوأ  ءاج  نيأ  نم 
عمو .ةج  ةعاس  هفصوب  يجلا  نياتلا  مادختسا  ةناس  ةعامج  يأل  سلا  رمعلا  باسحو  ملاعلا  ءاجرأ  ةفلتخم   ةناس  تاعامج  بسلا ب 

ةيدنوكوتيملا تاعّونتلا  زواجتيل  ەادم  عّسوم  للحتلا -  اذه  لقص  تانيجلا  ءاملع  ماق  ةيجلا ، فئاظولاو  تاعاتتلا  ددحت  تاجولونكت  رّوطت 
.ملاعلا لوح  ةلا  ةناسلا  تاعامجلا  تائم  دارفألا   فالآ  ةسارد  وصو إ 

ً

ةعماج نم  زريام » دراشر  و« نامدلف » سوكرام  و« ازروفس » لافا -  ل   » ةداق ةزرا ، ةسارد  تعاطتسا  ماع 2008 ، مفون   
ةناثلا ةلهذملا  ةجنلا  جختو  .ملاعلا  ءاجرأ  ةعرف   ةّناس  ةعامج  نم ب 51  نراتخم  ادرف  ةيج  938  ةعنت  يمت 642,690  دروفناتس ،

ام  عقوم  ةسالا ،  نم  اعون  ةقّض  ةح  يح ع  لش  أش  دق  ثدحلا  علا  ناسإ  نأ  ودي  ةساردلا : ەذه  نم  ناسإلا  لوصأ  نأش 
، اسآو اوروأو ، طسوألا ، قلا  نكسل  قلاو  لامشلا  ەاجتا  رجاه  ّمث  ةنس ، فلأ  ئمو  فلأ  ةئم  ب  حواي  نمز  لق  ءارحصلا ، بونج  اقفأ 

نأ ةلئاقلا  ةّظنلا  عم  مجسي  طمنلا  اذه  .عّنتلا  نم  لقأف  لقأ  ق 
َ

رْد لصحت ع  اقفأ  نع  ادع  تا 
ّ

َتهج امل  : » لوق نامدلف  بتك  .تكمألاو 

نع اثح  سانلا  نم  ةغص  ةعومجم  ل  لاصفنا  عمو  .ةنس  نم 100,000  ّلقأ  لق  اقفأ  نم  هقالطنا  دع  ملاعلا  نطوتسا  لوألا  ثدحلا  ناسإلا 
«. مألا ةلا  ةعامجلل  يجلا  نياتلا  نم  بسحف  ةنّيع  اهعم  تذخأ  ةددج ، ةقطنم 

، ايمانو اقفأ ، بونج  ناس »   » لئاق ةرباغو -   ةنياتم  تاعنت  اهتامونيج  رثانت ع  لا  كلت  ةلا -  ةناسلا  تاعامجلا  مدقأ 
ةلامشلا امأل  نويلصألا  ناسلا  مهف  ارمُع ، لا  رغصأ  اّمأ  .وغنولا  يروتيإ »   » تااغ قامعأ  نوشع   نيذلا  وبم ،» مازقأ  و« اناوسوو ،

ثالث ةسمخ ع إ  وحن  لق  غنب ،»  » قيضم دنع  جلثلا  دّمجتملا  عدصلا  اسالأ ع  دراويس »   » ةرج هش  اوعو إ  اوروأ ، اورداغ  نيذلا 
، ةغللا طامنألاو  راثآلا ، ءاملع  اهشن  لا  تاودألاو  ةجولويجلا ، تانابلاو  تاّفحلا ، اهدّت  لا  ةرجهلاو ، ناسإلا  لصأ  ةّظن  تقال  .ةنس  فلأ 

سكعت « ) اقفأ نم  رّخأتملا  جورخلا  جذومن   » وأ اقفأ » نم  جورخلا  ةظن   » مسا اهيلع  قلطأ  .ةّلا  تانيجلا  ءاملع  مظعم  ىدل  احسا  وبق 
ً

ةركذت و  فاوطت ،) ) ROAM ةمل ةراعلل  وألا  فورحلا  لش  ْنأ  دعاسو   شهدم ، وحن  ثدحلا ع  ناسإلا  رّوطت   recent رّخأتم ةمل 
ضع بلطتيف  تاساردلا  كلتل  ةّمهملا  تاجاتنسالا  ثلاث  امأ  انتامونيج .) نم  ةام  أشي  هنأو  ودي  يذلا  لاوجتلا  مدقلا ع  ضحتلل  ةَّبحم 

نردصم نم  أت  نجلا  اذهل  ةّيجلا  ةداملا  .يونم  ناويح  ةضب  بصخت  ةجن  ةلخلا  يداحأ  نج  نكت  ةلمع  لّخت  .ةموهفملا  ةفلخلا 
ناويحلا ةضبلا ؛ نم  اح  أت  نجلل  ةلخلا  ةداملا  نل  تاضبلا .) نم   ) ةمومأ تانيجو  ةنملا ) تاناويحلا  نم   ) ةبأ تانيج  فلتخم :

.طاشلا قئاف  لذ  دَّوزم  مونيج  ركذلا -  اندل  ةدجم  لصوت  ةع  نم  سل أ  يونملا 
ەذه .اردنوكوتيم  ّس  ةصصختم  بب  اضأ  نجلا  ةضبلا  ّدمت  ةشغألاو ، ةئاذغلا ، انعلاو  تاموسوبلاو ، تانتولا ، نع  ادع 

ةلخلا اجولويب  ءاملع  نإ  ح  بك  وحن  ع  افظو  ةصّصختمو  اح  ةزيامتم  و  ةلخلا ؛ ةقاطلل   ةجتنملا  عناصملا  اردنوكوتيملا  
اردنوكوتيملا لخاد  نكس  قتسم  اغص  امونيج  لمحت  اردنوكوتيملا  نأ  ركذت  .االخلا  لخاد  ةمقملا  ةرّغصملا  ءاضعألا  ْيأ  تاِّضع - »  » اهنوّمس

(. افلأ وحن 21  اهددع  غلالا  تانيجلاو   ) نوعلاو ثالثلا  تاموسومورلا  جاوزأ  دجوت  ثح  ةّلخلا ، ةاون  سل   اهسفن - 
ال مهب -  ةّصاخلا  اردنوكوتيملا  اوثرو  اثانو -  اروكذ  لا -  ّل  .ةّمهم  بقاوع  عبتس  نجلا  اردنوكوتيملا   ّلل  اح  يوثنألا  لصألا 

.ةاهن ال  املا  إ  ّدتم  ةثنألا  فالسألا  نم  لصّتم  ّطخ  اذكهو ،  نهتاهمأ ، نم  نهب  ةصاخلا  اردنوكوتيملا  نثرو  اللا  مهتاهمأ ، نم  لادج - 
« رَّغصملا ناسإلا  ب« ّسُ  امل  دوجو  ةمث  نا  ول  ةقرافملا ، اهاالخ ؛ ةلقتسملا   اهترذ  لل  ةَّيدنوكوتيم  تامونيج  لمحت  اضأ  ةأرملا  )

.(femunculus ةرَّغصملا » نألا   » انقت اح -  يوثنأ  لصأ  اذ  نال   homunculus
ةّصاخلا اردنوكوتيملا  لقنب  ملت  ةأرملا  نإف  نأ ، لفطلا  نا  اذإ  .ادحاو  فط 

ً
لمحت  نهنم  ّل  ةأرما ، ئم  نم  ةنّوكم  ةمدق  ةلبق  لَّخت  نآلا ،

يج قاقز  يريدنوكوتيملا   بسلا  لخد  اثانإ ، بجنت  ملو  ادحاو  اركذ  تجنأ  اذإ  نل  .ثلاث  لج  إ  اهتبا ، ةنبا  ع  و ، اتلا ، لجلا  إ  اهب 
إ ةيدنوكوتيملا  مهتامونيج  رمت  ءانبألا  عيطتس  ال  نجلا ، إ  ةّصاخلا  اهاردنوكوتيم  لقنت  ال  ةّنملا  تاناويحلا  نأل   ) ضرقنو دودسم 
أ انهو  .دّدت  مث  نمو  ةفدصلا ، ةدودسم  قزأ 

ّ
ة ةيدنوكوتيملا  تالالسلا  ەذه  نم  فالآلا  تاع  لخدت  فوس  ةلبقلا ، رّوطت  ىدم  ع  مهلافطأ .)

نإف ٍفا ، نمزب  تّرم  دق  تنا  اذو  ٍفا ، رْدَق  مجحلا  ةغص  ةّحلا  تانئالا  نم  ام  عّنل  ةسّسؤملا  ةّناسلا  ةعامجلا  تنا  اذإ  عضوملا : بلص 
، انيب انتلبق  تئملا   ءاسلا  فصن  بجنأ  اذإ  .للقلا  الإ  هنم  ّي  ح ال  صلقتي أ ، مث  صلقتي ، ّلظس  ةاحلا  دق  الا ع  ومألا  لسلا 

فوسف رخآلا ، فصنلا  امأ  .اتلا  لجلا  تختو   عباطلا ، ةروكذ  ةثارولل  اجزلا  حللا  مطترت  فوس  ةيدنوكوتيم  ةلالس  ةئم  نإف  طقف ، انيو 
ءاس عض  الإ  اهثانو ، اهروكذ  ةلبقلا ، ةّرذ  دجت  نل  لاجأ ، ةّدع  ةاهنو  .اذكهو  اثلا ، لجلا  نم  روكذلا  لافطألا  باجنإ  عم  دودسم  قاقز  لخد  

.ةلبقلل يريدنوكوتيملا  فلسلا  نلمح  بسحف 
اقفأ تشاع   لا  نم  ةدحاو  نأ  يريدنوكوتيملا إ  هلس  عّبت  عيطتس  اّنم  ل  .دحاو  ددعلا إ  اذه  لصو  ثدحلا ، ناسإلل  ةسلا 

ناس »  » ةلبق ءاس  مه  اذه  انموي  برقألا   اهءاقأ  نأ  ولو  ودت ، تنا  فك  فرعن  .انسج ال  بل  ةكشملا  مألا  اهنإ  .ةنس  فلأ  ئم  وحن  لق 
.ايمان وأ  اناوسوب 

«. ةيدنوكوتيملا ءاوح   - » لمج مسا  ةأرملا  ەذه  ت 
ُ

فرع ةّلا ، تانيجلا  ملع  .ةنتاف و  ةركف  ةسِّسؤم  ّمأ  روثعلا ع  ةركف  دجأ  نإ 
***



 

، يوبامز ايك إ  نم  عّدصتملا ،» يداولا   » لوط ُترفاس  انملا ، زاهجلل  يجلا  لصألا  متهم  الع  تاسارد  بلاطك  ماع 1994 ، فص   
ةخألا ةّطحملا  تنا  .ةرّوطتلا  لا  ةسمل  ساعملا  ەاجتالا  ةلحر   تنا  .ةتسملا  اقفأ  بونج  لوهس  إ  يبماز »  » رهن ضوح  ارورم 

ق
َ

ارْف اضرأ  تنا  .ةّرم  تاذ  ناس »  » لئاق ضع  شاع  ثح  اناوسوو ، ايمان  اقت ب  ةواسم  ةفاسم  ع  اقفأ ، بونج  ةلحاق   ةضه  ةلحرلل 
لوهسلا مثجت ع  ةرأث ، ةفارغج  ةّوق  لعف  عطق  دق  اهسأر  نأو  ةلواطلا ، حطس  لثم  ةتسم  ةطسنم ، ةفاج  ضرأ  رمقلا -  حطس  كركذت  ةشحوم ،

، نثا اهنم  يدترأ  تنك  تاكوب ،»  » ةعرأ .اقت  ء  التمم إ ال  تصلق  دق  رئاسخلاو  تاقلا  نم  ةلسلس  تنا  تقولا ، كلذ  .لفسألا  

كلذك تنكو  نط أ .» نم  تجرخ  اناع  : » سَّدقملا باتلا  لوق  امو  .ةندعم  ەامو  تولا ، حاولأ  نم  ةلعو  تروش ،» ك« رخآلا ، قوف  ادحاو 
، ةنس فلأ  ئم  وحن  لق  ةعاسلا  أدت  .ةاد  ةطقنك  حالا  اهــت  لا  ةضهلا  مادختسا  لا  خــــرات  ءانب  ةداعإ  اننكم  لاخلا ، نم  للق  .دالا 

« نِه انب   » ةرّوطتلا تانيجلا  ءاملع  َّب   ) هطحم ام   عقوم  وأ  عقوملا ، اذه  كس  ع   ثدحلا  ناسإلا  ب  نم  ةعامج  تنا  امدنع 
العف ائش  فرعن  ال  ايمان .) لحاس  نم  برقلا  عقوملا ، كلذ  نم  برغلا  تنا إ  ةلا  ةرجهلا  لصأ  نأ  فوكشِ » ەراس  و« نامدلف » سوكرام  و«

نم ب قمعألا  رثألا  ءانثسا  ةنكس -  فوهك  الو  موسر ، الو  تاودأ ، ال  ةّود -  تاعونصم  انل  اوكي  مل  ذإ  ةمدقلا ، ةلبقلا  ەذه  تاداعو  ةفاقث  نع 
.اهعانا ء  عيطتس  ال  انتانيج ، ةطَّخم   مهتانيج ، راثآلا : ل 

ل .درف  فالآ  ةع  وأ  فالآ  ةتس  دت ع  ال  ةاعملا -  ياعملا  ةلض  ل  ةاغلل ، ةغص  حجرألا ، ع  تنا ، ةناسلا  ةعامجلا  كلت 
امر .ةنيدم  دحاو   كس  ـم  عّ وأ  ةغص  ةق  نوشع   نيذلا  سانلا  ددع  لثم  ْيأ  درف -  ةئمعس  نم  لقأ  اددع  ةالاغم  ألا  ريدقتلا  حّجري 
نع دارفألا  ءالؤه  قوت 

ّ
ف اذامل ، وأ  فرعن م ، .لقألا ال  ةدحاو ع  ةدفحو  لقألا ، ةدحاو ع  ةنبا  تجنأو  مهنب ، ةيدنوكوتيملا » ءاوح   » تشاع

تأد  )» .ةنس فلأ  ئم  وحن  لق  اقت  يح  لش  اضع  مهضع  عم  نوجواي  اوؤَد  مهنأ  فرعن  انّنل  ةلا -  ةلئاعلا  دارفأ  ةّق  عم  جوالا 
امر ةنس .) فلأ  ئم  وحنب  فدهلا  ائطخم  ةّرم ، تاذ  نكرال » بلف   » رعاشلا بتك  اذكه  تسو ،» ةثالثو  ةئمعسو  فلأ  ماعلا  ةّسجلا   ةاعملا 

.بحلا اوعقو   امرو  .ةفارغج  دودح  نَاحم  وأ  سقطلا ، تالقت  لعف  انه  لزعنم  مهسفنأ  اودجو 
***

 

وأ عّدصتملا » يداولا   » قلف قلسلل ع  اودهاج  امإ  اهدع ، . 
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لامشلا اولحترا إ  ّمث  الاغ ، باشلا  لعف  ام  برغلا ، اوهجتا إ  انه ، نم 
.نآلا وتنا » » لاو وتوبم » » لا شع  ثح  وغنولا ، ضوح  لوح  ةطرلا  ةطملا  تااغلا  ظم 

ّ
ت اوأجتلا إ 

إ ادئاع  لفق  ركملا  ثدحلا  ناسإلل  ةّناسلا  تاعامجلا  ضع  نأ  فورعم  .ودي  املثم  ةمدنهم  الو   افارغج ، ةققد  تسل  ةصقلا 
، ةلا سانجألل  ةّلحملا  نطاوملا  اعوجر إ  اورادتسا  مث  راهنألاو -  ةقّضلا  تاحلا  نم  ةكش  اهقخت  ةّنغ ، ضارأ  اهتقو  تنا  ىلا -  ءارحصلا 

نأ كلذ  ع  ةلا ، فالسألا  ملاع  رغنس ،» رفوتسك   » فصو دحو  .سوكعملا  يرّوطتلا  جهتلا  هش  امف  مهعم ، اوجوازت ، ل  اوشاعتف ،
؟ ثدحلا ناسإلا  ام  هسفن : لاؤسلا  ةداعإ  إ  اذه  اندوقو  .رمألا  ودي  اذكه  .رخآلا  ضعلا  نم  مدقأ  تانيج  مهيدل  ثدحلا  ناسإلا  ءانبأ  ضع  »

ثحي فوس  ...لاتردنانلا  نم  انضع  هسا  يذلا  اندلا  إ  تثا ، وأ  ةنس  نوضغ  هجّتت ،  فوس  ةرهبملا  ةلصاوتملا  ةّثحلا  عيضاوملا  ضع 
.»؟ ارج ملهو  اجولويسفلاو ، حــــلاو ، ءاذلا ، ثؤي ع 

ّ
ر له  هلماح ؟ داسجأ  العف   ائش  لعف  له  طش ؟ وه  له  نولأسو : اندلا  اذه  ءاملعلا  

وأ ايثإل ، ةقلا  ةلامشلا  ةفاحلا  إ  لا  نم  ةعومجم  تلصو  ةنس ، فلأ  عسو  ةسمخ  وحن  لق  .تَّرمتسا  ةروطتلا  ةسملا  نل 
ّقش ٌّن  مهيدل  نك  مل  .ةنملا  ةرجلا  هشل  فسلا  قفرملاو  اقفأل  عفرملا  فتلا  ملا ب  هش  قيضم  رمحألا إ  رحلا  قيض  ثح  م ،

، اهدنع ةلاحض  أ  رحلا  نا   ) اهروبع اوعاطتسا  فك  وأ  ەاملا ، مهسفنأ   ءاقلإ  إ  ءاسلاو  لاجرلا  ءالؤه  عفد  يذلا  ام  فرعن  الو  .طحملا 

اسآ إ  ازفق  مهقط  ّقش  نم  انفالسأ  تنكم  دق  قيضملا  لوط  ّدتمت  ةّلمرلا  رزجلا  نم  لسالس  تنا  اذإ  ام  اجولويجلا  ءاملع  ضع  لءاسو 
دوقعل ّرمتسا  ءاتش  شدتل  افا  نا  اناد  ادامر  تاوامسلا  افذاق   ةنس ، فلأ  عس  وحن  لق  اسنودنإ ، ات ،»  » رجفنا  دق  نارب  نا  اوروأو .)

.ةددج ضرأو  ددج  ءاذغ  نع  اثح  سا  جورخلا  ءالؤه إ  تعفد  لا  لماوعلا  دحأ  نا  امّر 
ىدحإ حّجرتو  .يلا  خــــراتلا  نم  ةفلتخم  روصع  تثدح   دق  امجح ، رغصأ  ثراوك  نم  اه  ةدّدعتم ، تاتش  نوكت  ْنأ  نورخآ  حقا 
قلا ع  نورجاهملا  لزن  ثح  ةنس ، وحن 130,000  لق  وألا  تثدح  .اتعقو  دق  لقألا  ع  تلقتسم  روبع  َْيلمع  نأ  ةدئاسلا  تاّظنلا 

اّمأ .اسنودنو  الامو ، امروب ، ەاجتا  انج  ننم  ّمث  دنهلا  ەاجتا  لحاسلا  نضتحم  اسآ ، ع  اوشلا » كسم   » قط اولسو  طسوألا 
.لاتردنانلا اوقتلا  ثح  اوروأ ، لامشلا إ  ەاجتا  نورجاهملا  ءالؤه  كّرحت  هفو  ةنس ، فلأ  تس  وحن  ذنم  برقأ ، تقو  ثدح   دقف  قحاللا  روبعلا 

.يلا مونيجلل  ةّققحلا  راهصنالا » ةقتوب   » ەذه  .قالطنا  ةطقنك  ةّنملا  ةرجلا  هش  تمُدختسا  قطلا ، ال   
.ةأرماو لجر  ةئمتس  لوح  حواي  امر  للق  ددع  ءانثسا  اقت -  جان  يأ  كت  مل  رحلل  ةروطخلا  ةددش  روبع  ةلمع  ل  نأ  دكؤملا 

اهتامالع اضأ  ةخراتلا  ذنلا  تاحاتف  تكرت  دقو  تاجاجزلا ، قانعأ  نم  تاروبعلا  كلت  ءانبأ  مه  نويكمألاو  نويلاسألاو ، نويسآلاو ، نويوروألا ،
انضعب اق  اوأ أ  لمحن  ءاوهلاو ، ضرألل  شّطعتم  اقفأ ، نم  اورجاه  نيذلا  نحن  اقت ، انعمج  نإف  ةّيجلا ، ةحانلا  نم  .انتامونيج  ع 

.أ ا  دحاو  بكرم  اّنك   دقل  .ماألا  قباس  ّنظن   انك  اّمم  ضعلا 



***
 

نا .اهتعبط  ةدودحم  ةّضرف  وه  ناسإلا  بل  رعلا  فصتلا  نأ  انركذ  وأ :
ً

.ثلا  انخ  تانيجلاو ؟ قْرِعلا  نع  كلذ  انخ  اذام  نل 
قطنملا .ةاغلل  ةضفخنم  تاناهرلا  نأل  ةوا  أ  نوكت  ام  ةداع  ةّمداألا  تاعالا  نإ  ئاق :

ً
حم  ْنأ  بح  ةساسلا ، ملاع  رياس ،» سالاو  »

شهدم وحن  ضفخنم ع  يلا  ونيجلا  عّنتلل  قحلا  ىدملا  نأ  فاعالا  أدت  ْنأ  قْرِعلا ، لوح  اخص  دادزت  لا  انتاشاقن  نا ع  امّر  هسفن ،
ام نإف  ةّحلا ؛ تانئالا  نم  سجك  ضرألا  ةاغلل ع  ةصقلا  انيالو  رظنلاو إ  يزنامشلا .) امم ب  ركذت ، لقأ ،  ) ىرخألا عاونألا  نم  ثك  لقأ  - 

.ح ةمومسملا  ةحافتلا  قّوذتل  تقولا  دجن  مل  انباش ، ةرهز  اننإ   .تافالتخا  نم  اننب  اّمم  اثك  تاهباش أ  نم  اننب 
ح تامونيجلا ، بترت  هتردق ع  لّثمتت   تامونيجلا  ملع  ةّوق  طاقن  مظعأ  نم  ةدحاو  .اخرات  كلتمت  ارمع  رغصألا  عاونألا  ّحف  كلذ ، عم 

حمالم رمألا ، عقاو  دجن ،  فوسف  يمتلا ، ضرغ  تاعامجلاو  حمالملا  نع  انثح  اذإ  .ةّعرف  تائفو  تائف  اضع ،  اهضع  نم  ةقلا  كلت 
دودحلا و  تاراقو ، ةفارغج  قطانم  لعفلا   عّمجتت  فوس  ةانأ ، ت 

ُ
صحف ح  يلا ، مونيجلا  تاعنتلاف   .اهيمت  نكم  تاعومجمو 

وأ ةراق ، اهلصأ   وأ  هلصأ  ددحت  عيطتس  درفلل  ةّمملا  ةّيجلا  تاّمسلا  ةساردو  .هفالسأ  ةمص  لمح  مونيج  ل  .قارعألا  ةلطلا ب  ةّدلقتلا 
موهفملا اذه  نإف  قْرِعلا ،»  » هنع ام  وه  كلذ  نا  اذإف  ةغصلا -  تافالتخالل  دجمت  دأتلا  اذهو  .ةظوحلم  ةقد  ةنيعم  ةلبق  وأ  ةلود ، وأ  ةّسج ،

.ةّوق ونيجلا  علا  كلذ  ەداز  ل  بسحف ، ونيجلا  علا  امئاق   لظ  مل 
طانسا اهنإ  امامت : سكعلا  ل  ع  .ةمملا  ةيجلا  هتامس  نم  صخشلا  قرِع  طانسا  لّثمتت   رعلا ال  يمتلا  ةلشم  نإف  كلذ ، عم 

نع ء  ّيأ  طانسا  هتغل  وأ  ەرعش ، سملم  وأ  صخشلا ، ة  نول  فرعت  ح  عيطتس ، له  وه : لاؤسلا  سل  .هقرع  نم  ةّمملا  درفلا  تامس 
عبطلا .ولويبلا  يمتلاو  ةقرعلا ، افارغجلاو  فصتلا ، ملعو  باسألا ، ملع  ّصخ  ةجولويبلا -  تاتلا  قلعتي  لاؤس  اذهف  هلصأ ؟ وأ  هفالسأ 
ةددش ىؤر  طنسف  يدرف  مونيج  ّيأل  احسم  يرجت  ْنأ  كنامب  .بك  ّدح  طانسالا إ  ةردقلا ع  ەذه  تامونيجلا  ملع  لقص  دقو  عيطتس - 
فأ ةقرعلا -  ةهلا  ةفرعم  سكعلا : وه  ساق  ام ال  ةلدج  ألا  لاؤسلا  نل  .هلوصأ  هلإ  عجرت  يذلا  عقوملا  وأ  صخشلا ، فالسأ  نأش  قمعلا 

، ءاذلا لثم  ادقعت ، حمالم أ  نلو  رعَّشلا ، وأ  ةلا  نول  طقف  سل  درفلل : ةّمملا  تامسلا  نع  ء  ّيأ  طانسا  عيطتس  له  ثم - 
ً

يويسآ  وأ 
؟ تانيجلا نع  ء  ِّيأ  انخت  نأ 

ْ
قارعألا  عيطتس  له  نل  قارعألا ، انخت  نأ 

ْ
دأت  ّل  تانيجلا  عيطتس  ةءافلاو ؟ ةصخشلاو ، تاداعلاو ،

ْمأ قارعألا  لخاد  دوجوم أ  نياتلا  له  .ةفلتخملا  ةّقرعلا  تائفلا  يجلا   عّنتلا  عُّزوت  ةقط  ساق  جاتحن إ  لاؤسلا ، اذه  نع  ةاجإلل 
ةنامسجلا وأ  ةصخشلا  هتامس  وأ  ةيجلا ، هتافصل  انمهف  لقصت  ثم ،

ً
ةوروأ ، وأ  ةقفأ  لوصأ  نم  ردحني  ام  اصخش  َنأ  انتفرعم  له  قارعألا ؟ ب 

ةئفلا لعج  مث  نمو  ةنراقملا ، نمهي ع  دحاولا  قرِعلا  لخاد  عّنتلا  لعج  ام  ادج  بك  ةقرافألا  لخاد  عّنتلا  مجح  نأ  ْمأ  داج ؟ وحن  ةكفلا ع  وأ 
؟ عم تاذ  غ  وروأ »  » وأ فأ » »

مونيجلا يجلا   نياتلا  ىوتسمل   ِّ باسح  ءارجإ  تاساردلا  نم  ددع  لواح  دقل  .ةلئسألا  ەذه  نع  ةِّمو  ةققد  تااجإ  نآلا  فرعن  اننإ 
يسآلا لخاد  ْيأ   ) قارعألا ّس  ام  لخاد  ثدحت  ةئملا ) 85 إ 90   ) يجلا نياتلا  نم  ةقحاسلا  ةسلا  نأ  ثدحألا  تاريدقتلا  حّجرتو  .يلا 

رَّدق دق  تنويل » دراشر   » تانيجلا ملاع  نا   ) اضع اهضعو  ةقرعلا  تاعومجملا  ثدحت ب  ةئملا )  7  ) بسحو ةللق  ةس  امنب  ةقرافألا ،) وأ 
 - اضع اهضعو  ةثإلا  وأ  ةقرعلا  تاعومجملا  داح ب  وحن  فلتخت ع  تانيجلا  ضع  نأ  ّكش  ال  ماع 1972 .) ركم ،  تقو  اهباشم   اعزوت 
نإف بلغألا ، ءزجلل  ةسلا  نل  زانيكشألا -  دوهيلا  ب  اثك  عأ  لّدعم  رّركتي  ساس » يات   » ءادو را ، ورفأ -  ضرم  ةلجنملا  االخلا  امنأ 

ةجردلا ەذه  .لئاه  رْدَق  امنو  ماه ، لش  سل  فلتخملا -  ةّقرعلا  تاعومجملا  نياتلا ب  بلغ ع  ةّقرع  ةعومجم  يأ  لخاد  يجلا  نياتلا 
لجرلا نع  اثك  فلتخم »  » يجنلا فألا  لجرلا  ةّيجلا ، ةحانلا  نم  اقت : حملم  يأل  اسا  كو 

ً
قرِعلا »  » لعجت قارعألا  ب  ّعنتلا  نم 

.بك عم  ال  ارمأ  ةدحاو  ةئف  اعم   امهعمج  لعج  يذلا  ّدحلا  إ  ايمان ، نم  فألا 
(. ص  ) وأ س )  ) هنم ءاج  يذلا  ناملا  ؤبتلل  مونيجلا  مادختسا  عيطتس  .دحاو  ەاجتا  وذ  عراش  نذإ ، تانيجلا ، ملعو  قرِعلل  ةسلا  مونيجلا ،

فلسلا نل  درفلا -  فلس  ةمص  لمح  مونيج  ّل  وأ : .صخشلا  مونيج  ؤبتلا  اُثك   كدفت  نل  ب )  ) وأ أ )  ) هنم ءاج  يذلا  ناملا  كتفرعم  نل 
وأ نويلاس  نم  اوؤاج  هفالسأ  نأ  جتنسف  مأ  ورفأ -  لجرب  صاخلا  اندلا  عباتت  دّدحت  ْنأ  عيطتس  همونيج . نع  ثلا  أني  ال  درفلل  رعلا 

ملاع عجري  اذكه ، .اددحت  صخشلا  اذه  تامس  نع  ثلا  لوق  كنكم  ال  نويلاس ، وأ  اجن  نم  نودعلا  ەدادجأ  ءاج  جر 
ً

تلاق  اذإ  نل  .اجن 

.ضافولا يواخ  ەراد  اقرِع إ  ّحتملا  عجري  امنب  ادعس ؛ ەراد  تانيجلا إ 
ال يلا ، سجلل  ةسلا  .اجولويبلا  ملع  ةّمومع   ةمق  يأ  رعلا  يعتلا  دقف  «: » تنويل دراشر  و« نامدلف » سوكرام   » بعت َقفَوو 

ةروشملا قرعلاو  ةرجهلاو ، ةلا ، تانيجلا  ملع  نع  ةزرالا  هتسارد  يجلا .»  زيامتلا  ةّمومع ع  ةّنمض  ةلالد  يأ  دارفألل  رعلا  يعتلا  لمح 
محلا هقوس  امقع » ادهج   » اهراتعا رعلا  فصتلا  ةلشم  دروفناتس ، ةعماج  تانيجلا  ملاع  ازروفس ،» لافا -  ل   » فصو ماع 1994 ،

ل نأل  ْنل  ...ةناسلا  تاعامجلا  نم  دقانع ›  › فعت انعسوب  ...امامت  ازج  فصتلا  نع  ەدنع  قوتن 
ّ

ف يذلا  ىوتسملا   » .يجلا زيامتلا  اقثلا ال 
.طس يرّوطتلا  سفتلا  : » ازروفس لفا -  عباتو  رخآلا .» نع  فصت  لضفتل  انوعد  ولويب  بس  نم  امف  ...افلتخم  امسقت  ددحس  فصت 

تاتوافتلا  ] مظعم نأل  ةلط ، ةّنمز  تاف  رادم  يدرفلا ع  عّنتلا  مارت  دقل  .اهنم  ةغصلا  ح   ةلا ، تاعامجلا  لئاه   يج  عّنت  كانه 



فا تقو  كانه  نك  مل  مث ، نمو  ...ةنس  نويلم  فصن  نم  لقأ  لق  هسفن ، عنلا  لصأ  تقس  امّرو  ل  تاراق ، ةسالا إ  لاصفنا  تقس  ةّيجلا ]
«. يرهوج بُّعش  مال 

، عساتلا ع نرقلا  ايجويلا   َِْلاع  نوتلاغو ، ساغأ  معازم  بوسحم ع  لع  ّدر  هنإ  املا : ةهباجمل  بتك  عئارلا  خألا  حــــتلا  كلذ 
ملع نل  .ع  عساتلا  نرقلا  همقمق   نم  لعلا  رعلا  يمتلا  حبش  تانيجلا  ملع  جخأ  دقل  .نعلا  نرقلا  يزانلا   تانيج  ملع  عو 

ةّكمألل  ] ثوغلا  » ةاور ةحا  
ً

يام م » ةكمأ ل« ورفألا -  ةمداخلا  يآ ،»  » لوقت ام  وأ ، .ةناث  مقمقلا  ەداعأ إ  اروكشم ، تامونيجلا ،
«. فلتخم نوللا  طقف  هسفن ، وه  نحن  نذإ  «[: » تكوتس نثا  »

***
 

نأش يكمألا  نم  قلقلا  لان  تانيجلا ، ملعو  قْرِعلل  ةلماشلا  هتعجارم  ازروفس » لافا -  ل   » ثح  هسفن  ماعلا  ماع 1994 ،  
زلراش و« ولسلا ، سفنلا  ملع  اصتخا  نياتسره ،» دراشر   » هفلأ يذلا  رجلا ،» حنملا   » نا .تانيجلاو  قْرِعلا  نع  امامت  رخآ  عن  نم  باتك 

حنملا  » حط ءاذلاو .» قْرِعلاو ، ةقطلا ، اهبهل  رت  بهل ، ةفذاق  هش  ةحورطأ  «: » زمات  » هتفصو ام  ةساسلا ، مولعلا  اصتخا  يروم »
ةثارولا ةسووهم  ةفاقث  تاهوشلا   كلت  ىدص  دّدي  ْنأ  نكم  فكو  قرعلاو ، تانيجلا  ةغل  هش  اهب  نكم  لا  ةلوهسلا  ىدم  نع  ةحمل  رجلا »

.قرعلاو

ةّصاخلا ةرانلا  هتفصاع  راثأ  دق  ماع 1985 ، رداصلا  ةلا ،» ةعبطلاو  ةمجلا  ، » قباسلا هاتك  نا  بهللا : فذق  اسرمتم   نياتسره  نا 
حنملا  » حط نامزلا ، نم  دقع  اهدع  .ارجإلا  كولسلا  ةطترم  عبطلاو ، ةصخشلا  لثم  ةلّصأتملا ، ةّمملا  تامسلا  نأ  معز  لدجلا ح  نم 
ةواسم ةروص غ  عّزوتي  هنأو  يج -  يأ  بك -  ّدح  لصأتم إ  رخآلا  وه  ءاذلا  نأ  نياتسرهو  يروم  عفد  .ةران  معازم أ  ةعومجم  رجلا »

معزو .لقأ  ءاذ  تالّدعم  ةقرافألا  نامألاو  ةقرافألا  كلتم  امنب  طّسوتملا ، عأ   ءاذ  تالّدعم  نويسآلاو  ضبلا  كلتم  ثح  قارعألا ، ب 
ةعامتجالا نيداملا  ةقرافألا   نامألل  نمزملا  ّدتملا  ءادألا  نع  بك  ٍّدح  لوؤسم إ  ةّكفلا » ةردقلا   » فالتخالا  اذه  نأ  نياتسرهو  يروم 

مهتيب ةجهنم   بويع  إ  امنو  ةعامتجالا ، اندوقع  ةجهنم   بويع  إ  عجري  ال  ةدحتملا  تاالولا  ةقرافألا   نامألا  عت 
ّ

.ةداصتقالاو 

.ةلقعلا

إ اندع  افعت  ءاذلل -  اقض  افعت  نياتسرهو  يروم  راتخا  قوتم ،
ّ

ع وه  ام  ءاذلا .»  » فعتب أدن  ْنأ  مزل  رجلا » حنملا   » مهفل
اع 1890 و1910، ب  .ءاذلا  ساق  سووهم  ەذمالتو  نوتلاغ  نا  م  ركذتت  كلعلو  .ع  عساتلا  نرقلا  ايجويلاو   ولويبلا  ءاصحإلا 

مِلاع نامبس ،» زلراش   » ظحال ماع 1904 ، .ةزاحنم   ةِّم غ  ةقط  ءاذلا  سقت  اهنأ  تمعز  امأو  اوروأ  تاراتخالا   نم  تاعلا  تمّمص 
ضفا .رخآ  دّج   ءادأ  إ  امومع  نوعي  اهدحأ  ادّج   ءادأ  نوّدؤي  نيذلا  صاخشألا  نا  تاراتخالا : كلت  امهم   احملم  اطلا ، ءاصحإلا 

ل اهسفن ، ةفرعملا  سل  لماعلا  اذه  نأ  نامبس  حّجرو  .وتلم  لش  اضماغ  ماع 
ً

سقت  تاراتخالا  ل  نأل  ةمئاق  ةباجإلا  ةقالعلا  ەذه  نأ  نامبس 
.g زمرلا اهّمو  ماعلا » ءاذلا   » مسا ةردقلا  كلت  نامبس ع  قلطأ  .ةدّرجملا  ةفرعملا  بعالتلاو  باسا  ةردقلا ع 

«، نامت سل   » مّمص ماع 1916 ، .ايجويلا   ءاملع  ّل  ف 
ََ ةادلا ، .روهمجلا   ةلّخم  وتسا ع  دق   g نا نعلا ، نرقلا  لولح 

لمأ ع  ةِّمو ، ةع  ةقط  ماعلا » ءاذلا   » ميقتل اراعم  اراتخا  ةّكمألا ، ايجويلا  ةكرحل  دتع  انم  وهو  دروفناتس ، ةعماج  سفنلا  مِلاع 
ساقم اعد إ  لفطلا ، ّومن  ءانثأ  رمعلا  فالتخا  هتاساق  فالتخا  نامت  ظحال  ذو  .يجوي  جوازت  لجأ  نم  ءاذ  ألا  لا  باختنا  همادختسا  

حبص 100 ، IQ ءاذلا » لماعم   » نإف قحلا ، اهرمع  / ەرمع هسفن  وه  ثوحملل  قعلا » رمعلا   » نا اذإ  .رمعلا  ءاذلا  طاترا  ىدم  ساقل  ددج 
لصحف يدسجلا  ەرمع  نع  القع  امّدقتم  نا  اذإ  اّمأ  ةئملا ، نع  ءاذلا  لماعم  ّلق  يدسجلا ، رمعلا  نع  ثوحملل  قعلا  رمعلا  فلخت  اذإف  .طضلا 

نم 100. عأ  ءاذ  لماعم  ع 
بلطتت فئاظوب  نوفل  برحلا  ءانثأ  نودنجملا  نا  ثح  ةناثلاو ، وألا  تيملاعلا  حلا  بلاطم  عم  اضأ  ءاذلل  قرلا  ساقلا  تا 

ّ
قف

تاراتخا ةنمهل  عضخت  مهتاويح  اودجو  حلا ، دع  ةّندملا  ةاحلا  إ  نوراحملا  داع  امدنع  .ةع  ةِّم  تاميقت  ع  ءانب  ةفلتخم  تاراهم 
مدختسُ  IQ تاراتخا تراص  .ةّكمألا  ةفاقثلا  نم  صأ 

ً
اءزج  اهفصوب  وبق 

ً
تقال  دق  تاراتخالا  كلت  تنا  تايعرألا ، لئاوأ  لولح  .ءاذلا 

جردُ ْنأ  اداتعم  ارمأ  نا  تانسمخلا ، .ةّلا   تاراختسالا  باسحل  ءالمعلا  دنجتو  سرادملا ، لافطألا   لوبقو  فئاظولل ، مّدقتملا  بتل 
نوراتخ اونا  ل  ام ، ةفظو  مّدقتلا إ  بلط  ةقحلم  تاراتخالا  كلت  دحأ  جئاتن  اولسرو  ةّنهملا ، مهتس  نمض  مهب  ةّصاخلا   IQ ةجن نامألا 

ةقط ّلظت  ْنو  « ) لضفألا لافطألا   » ةقاسم نوضرعُ   نيذلا  لافطألا  ت ع 
ُ

قصل  IQ راتخا تاجرد  تنا  .راتخالا  ءانب ع  تاجوزلاو  جاوزألا 
(. ةضماغ ناماع  ەرمع  لفط  صاخلا  ءاذلا  لماعم  ساق 

ةقالعك  g ماعلا » ءاذلا   » أش دقل  .تارقف  عض  دع  اهيلإ  عجسو  ةظحالملا ، ةريدج  ءاذلا  موهفم  ةخراتلاو   ةباطخلا  تالّوحتلا  ەذه 
ةعبط قلعتت  ةضرف  بس  ماعلا » ءاذلا   » نع موهفم  إ  ت 

َ
لّوح ث 

ُ
َّم .نيعم  دارفأل  ةنّيعم  فورظ  تحت  ت 

ُ
ىرج تاراتخا  ب  ةلداتم  ةّئاصحإ 

نمف عيد : وحن  ع  اهسفنل  ةزِّزعم  ةرهاظ   g فعت نا  اقثلا ، عملا  .برحلا  تاضتقم  ةمدخل   IQ إ رَّفُش  ث 
ُ

َّم .ةّلا  ةفرعملا  باسا 
فَّرع ةرم ، تاذ  .هل  جــــولاو  هفعت  ل  يوق  زفاح  مهيدل  حبص  مث  نمو  كلذ ، ةداهش  ع  نولصحو  ءاكذأ »  » مهنأ نوفصوي  هنولتم 



ع ةسوف  ةروص  نت  ةفاقث  ةدحو  اهنأ  ةفاقثلا ] تامولعملا  ةدحو  ]  meme مم » » لا ةروطتلا ، اجولويبلا  ملاع  يكود ،» دراشر  »
«. ةنانألا  g  » اهيّمس ْنأ  انل  امرو  .اهتاذل  ةجِّورم  ةدحوك   g لّختن ْنأ  انلو  .باختنالاو  خسانتلاو ، روفطلا ، قط  نع  تاعمتجملا 

ةّدحتملا  تاالولا  ذوحتسس ع  لا  ةحسالا  ةّساسلا  تارحلا  أت  ْنأ  اموتحم  نا  امّرو  ةّداضم -  ةفاقث  جاتحت إ  ةفاقثلا ، ةهجاومل 
ءاقلو ةسلا ، ةكرحلاو  ةندملا  قوقحلا  ةكرح  روهظ  عمف  .اهروذج  نم  ءاذلا » لماعم  و« ماعلا » ءاذلا   » رافأ ععل  تايعسلاو  تايسلا 

دق امنو  بسحف ، ةقلِخ  تسل  ةسفنلاو  ةجولويبلا  تامسلا  نأ  احضاو  حبصأ  امأ ، نمزملا   امتجالاو  اسلا  ؤفاتلا  مدع  هجوأ  ءوضلا ع 
ويصاصتخا عفد  ذإ  .ةملع  ةلدأ  ءاذلا  نم  دحاو  عنب  ةلئاقلا  ةدماجلا  ةدقعلا  تهــج  كلذك  .ةئبلاو  قاسلا  قيمع ، وحن  عو  اضأ ، ةرثأتم  نوكت 

ةقط الإ  وه  ام  ماعلا » ءاذلا   » نأ تايعسلا ) رخاوأ   « ) رندراغ درواه  و« تانسمخلا )  « ) سروث سل   » لاثمأ نم  يروطتلا  سفنلا  ملع 
، املا يلا  كاردإلا  مئاقلا ع  ءاذلا  لثم  ةدحاو ، ةقتوب  ةققد ،  قورف  ةزيامتملا  وأ  قاسلا ، ةطترملا  ءاذلا ، لاشأ  نم  ددعلا  دشحل  ءاقرخ 

عُخا يذلا  ةضفملا  ةءافلا  ساقم  -  g نأ إ  صلخ  دق  تانابلا ، ەذه  رظنلا   تانيجلا  ملاع  دع  ح  .فشلا  ءاذلاو  الا ، ءاذلاو 
نيدمتعم اقلطنا ، امهنإ  ل  .نياتسرهو  يروم  دضع  َّتف   مل  اذه  نل  لق ،

ً
الإ  تانيجلا  ت 

ُ
ط ْنأ  قحتس  ةفص ال  نوك  دق  ّعم -  قاس  ةمدخل 

و اضع ، اهضعو  ةثإلا  تاعومجملا  فلتخ ب  هنأو  ثروتلل ، لاق   g نأ تاثإ  لجأ  نم  نسيج ،» رثرآ   » سفنلا مِلاعل  ةقاس  ةلاقم  بك ع  رْدَق 
.ةقرافألا نامألاو  ضبلا  ةلّصأتم ب  ةيج  تافالتخا  دوع إ  رعلا  توافتلا  نأ  مهألا -  - 

***
 

مئاوتلا تاسارد  تنا  اهنب ، نم  .يوق  يج  نِّوكم  دوجو  رراقتلا  نم  ةلسلس  تحَّجر  تانسمخلا ، .معن   ام ، عم  ثروتلل ؟ لاق   g له
دجو تانسمخلا ، لئاوأ  ةئبلاو -   تانيجلا  ناراشي   ققشلا  نأ  عم  اعم -  تأش  ةقاطتم  مئاوت  راتخا  ىرج  امدنع  .امْسَح  ألا   

مئاوت راتخا  ىرج  امدنع  تاننامثلا ، رخاوأ   . 0.86
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غلي  قباطت  لماعم  مهب ، ةصاخلا   IQ تاجرد قباطتلا   نم  ةشهدم  ةجرد  سفنلا  ءاملع 
.اشهدم لازي  مقر ال  وهو  قباطتلا إ 0.72  - لماعم  عجارت  هققش ، نع  لزعم  مهنم  ّل  أشو  ةدالولا  دنع  ضعلا  مهضع  نع  اولصفنا  ةقاطتم 

لاحلا تنا  اذإف  .اس  اغص  ادهج  لذي  اهنم  ّل  ةدّدعتم ، تانيجل  ةجن  نوكت  دق  اهتّوق ، تنا  اأ  اثارو ، لاقتنالل  ةفصلا  ةّلاق  نل 
IQ نا .ثك  ّلقأ  لافطألاو  نيدلاولا  قفاوتلا ب  ةس  نوكتس  g ، ح  ماعلا » ءاذلا   » ىوقأ  ةقالع  ةقاطتملا  مئاوتلا  ت 

ُ
رهظ ْنأ  َّد  الف  اذكه ،

لافطألاو ءاآلا  اّمأ   عجاي إ 0.42 . لاثملا ، لس  ع  اعم ، نوشع  نيذلا  لافطألاو  نيدلاولا  قباطتلا ب  لماعم  نا  .طمنلا  اذه  عم  مجسي 
دقو اضأ ، ةددع  تانيج  ثأتي 

ّ
ر هّنل  اثارو ، ماع 

ً
نا  دقف  ءاذلا ، راتخا  هسق  ام  نا  اأ  إ 0.22 . لماعملا  راهنيف  نيدعاتم ، نوشع  نيذلا 

.ةئشتلا نم  ءزجو  ةعبطلا  نم  ءزج  ةق -  ةروص  هلدعت  ةئبلا   مهس 
بعصلا نم  اهنل  ، g ماعلا » ءاذلا   » ةّق  ةروص  ثؤت 

ّ
ر ْنأ  نكم  تائبلاو  تانيجلا  ةفلوت  نأ  وه  قئاقحلا  كلت  نم  ةّقطنم  ألا  جاتنسالا 

رذم  رذش  رثانت  فوس  تانيجلا  نم  ةدّدحملا  ةفلوتلا  كلت  نأ  العف  نمضت  لدنِم  ناوق  نإ  ل  .مهلافطأ  ءاآلا إ  نم  ةدحاو ، ةدحوك  لقتت ، ْنأ 
هنأ ْيأ  ثروتلل ( لاق  راصتخا ، ءاذلا ، .نمزلا  اهجاتنإ ع  ةداعإ  لّخت  نكم  الو  اهب ، ؤبتلاو  اهيلع  ضقلا  بعصف  ةئبلا ، تالعافتلا  امأ  .لج  ل 

(. اتلا لج إ  نم  ةدحاو  ةدحوك  لفسأ  هلاقتنا إ  يأ  هتثارو ( بُعصت  نل  تانيجلا ،) ثأتي 
ّ

ر
ةّشهلا  ةكرلا  نل  .ءاذلاو  ةثارولا  لوح  لدجلل ، ةراثإ  ّلقأ  ولو  اققد ، ااتك  ال  تاجتنسالا ، ەذه  الَّصوت إ  دق  نياتسرهو  يروم  نا  ول 

ضبلا ىدل   IQ طّسوتم نأ  تدجو  دق  اهعومجم  تاساردلا ،  كلت  تنا  .قارعألا  هعزوت ب  امنو  ثروتلل ،  IQ ةّلاق نكت  مل  رجلا » حنملا  »
قراف ةقرافألا -  نامألا  عجاي إ 85   امنب  وه 100 ،) ةساقلا  ةناسلا  ةعامجلا  صاخلا   IQ طّسوتم نوك  ْنأ  َّد  ال  فعتلا ، لداع 100 (

تاراتخالا اصلق  .ةقرافألا  نامألا  ّدض  ةزاحنم  تاراتخالا  كلت  نوكت  ْنأ  ةّنامإ  نم  قّقحتلا  ةراسجلا ، نم  رْدَق  نياتسرهو ، يروم  لواح  .ةطقن   15
15 لا قراف  نل  .ةنطّوتملا  تازاحنالا  نم  دحلا  لمأ  ع  طقف ، بونجلا  جراخ  تجأ  لا  كلتو  طقف ، ماع 1960  دع  تجأ  لا  كلت  ادمتعاو 

.هلاح ّلظ ع  ةجرد 
، ءارقفلا لافطألا  نأ  دوقع  ةلط  افورعم  نا  املاطل  يداصتقالا ؟ امتجالا -  عضولل  ةجن  ضبلاو  دوسلا   IQ ب قرافلا  نوك  ْنأ  نكمأ 
،IQ تاجرد رعلا   فالتخالا  فت  لا  تاّضرفلا  عيمج  نم ب  هنأ  ةققحلاو  . IQ تاراتخا أوسأ   جئاتن  نولصح ع  قْرِعلا ، نع  رظنلا  ضغ 

لافطألل طرفملا  لثمتلل  ةجن  نوك  امّر  ضبلاو  دوسلا  ب  قورفلا  نم  مظعألا  ءزجلا  نأ  دع : ّدح  إ  ةهاجو  ألا  ةّضرفلا  كلت   تنا 
اعون  اشماه  ارود  بعلت  تانيجلا  نأ  حضوأو  ةظنلا ، ەذه  ةّوق  رماروت » كيإ   » سفنلا مِلاع  ّرقأ  تايعسلا ، .ءارقفلا   ةقرافألا  نامألا 

تانيجلا نإ  . IQةّئاهنلا ل ةلّصحملا  لماوعلا ع  كلت  تنمه  ام ، لفط  ضرملاو   عجلا  رقفلا  تفضأ إ  اذإف  .عقدملا  رقفلا  فورظ    IQ ددحت
.قئاوعلا كلت  ةلازإ  دع  الإ  اراتعا  ت 

َ
بس ءاذلا ال  لصاح  محتت   لا 

، ةذغتلا ةئس  فورظ  ةصق -   ىرخألاو  ةلط  امهادحإ  تانلا -  نم  تلالس  َّتنسا  اذإ  َتخملا : هاشم   ثأت  حيضوت  لهسلا  نم 
لطلا تانلا  ومني  ةدودحم ، ةّئاذغلا  انعلا  دوعت  امدنع ال  سكعلا ، .هف ع  لّصأتملا  يجلا  عفادلا  نع  رظنلا  ضغ  اصق  تانلا  ال  ومنس 

.بسانتم اهثأت غ  حبص  ةدِّقم ، تائبلا  نوكت  امدنع  .قاسلا  دمتعت ع  ةئشتلا -  مأ  ةعبطلا  ةئبلا -  مأ  تانيجلا  ةنمه  ةلأسم  .لمالا  هلوط  إ 

.
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تانيجلا ثأت  دادزي  دويقلا ، ت 
ُ

لاز امدنعو 



هنأ افشا  .أ  اقّمعت  نياتسرهو  يروم  نل  ، IQ  ضبلاو دوسلا  امجإلا ب  فالتخالل  ادج  وقعم 
ً

اس  نامرحلاو  رقفلا  تاثأت  فو 
َّ

تر
IQ حنم َتمسر  اذإ  .يغت  نود  نم  هلاح  ضبلاو ع  دوسلا  تاجردلا ب  قرافلا   ّلظ  ةعامتجالا ، ةداصتقالا -  ةّعضولا  ت 

ُ
حّحص امدنع  ح 

لافطألا نأ  ّكش  قوتم ال 
ّ

.ع وه  ام  تلاحلا ،   IQ دادزي ةعامتجالا ، ةداصتقالا -  تاّعضولل  دعاصتم  حنم  لاقم  ةقرافألا  نامألاو  ضبلل 
تاجرد IQ ب قرفلا   ّلظ  كلذ ، عم  .ةقرافألا  نامألا  وأ  ضبلا  تاعامج  ءاوس   ءارقفلا -  مهئارظن  نم  عأ  تاجرد  نوقّقح  ءارث  ألا 
قرافلا ب نأ  ْيأ  .ءاوس  ّدح  ةقرافألا ع  نامألاو  ضبلل  ةّعامتجالا  ةّداصتقالا -  ةلاحلا  نّسحتب  دادزي  ةقرافملل ، قرافلا ، نإ  ل  .هلاح  قارعألا ع 

.عألا لخدلا  حئا  ت  
ّ

عس ل  قيضت ، ةّوهلا ال  نإ  احوضو : ءاثألا أ  ةقرافألا  نامألاو  ءاثألا  ضبلا 
***

 

تتك ةعذال  ةلاقم  .جئاتنلا   كلت  دنفتو  باوجتساو ، للحت ، عم  فحصلاو  ةّملعلا ، تارودلاو  تالجملاو ، بتلا ، اراردم   حلا  لاسا 
، ةدشلا غلا  تاراتخالا  نياتلاو ب  توفخلا ، غلا  ثأتلا  نأ  دلوغ » ياج  نفس   » ةروطتلا اجولويبلا  ملاع  عفد  لاثملا ، لس  ع  ركروين ،» ل«
« سرجلا حني  نمل   » هتلاقم درفراه ،  ةعماج  نم  نوسرتا » ودنالروأ   » خّرؤملا امأ  .فالتخالا  نأش  ةّئاصحإ  جئاتن  ّيأ  صالختسا  حمس  رْدَق ال 

دق بّصعتلاو  رعلا ، يمتلاو  ةّدوبعلل ، الا  ثالا  نأ  ەءاّرق  ركذ  دقف  سارجألا ]» عقت  نمل  « » ياوغنمه تسرإ   » ةاور ناونع  بعلت ع  لا  ]
.عم تاذ  ةقط  قارعألل  ةّجولويبلا  تامسلا  ةنراقملا ب  هعم  انكمم  دع  مل  غلا  لش  ةقرافألا  نامألاو  ضبلا  ةّفاقثلا ب  عودصلا  نم  قَّمع 

ولإ ملق  ةجت  هنم  ضرغلا  نأ  ةّجح   IQ راتخا ّلح  دوسلا  بالطلا  نم  بلطُ  امدنع  هنأ  لس » دول   » سفنلا مِلاع  حضوأ  دقف  لعفلاو ،
نإف اذكه ، .راهنت  مهتاجرد  نإف  ءاذلا ،»  » ساقل نوتخُ  مهنإ  مهل  لاق  امأ ح  .ةدّج  جئاتن  نودصح  تاجردلا ، باسحل  ةددج  ةقط  وأ  ددج ،
هف ضّرعتي  عمتجم  .قلقلا   وأ  انأ » » لا ةطاسب ، وأ ، سفنلا ، ةقثلا  وأ  راتخالل ، عضخلل  دادعتسالا  امنو  ءاذلا  سل  انه  ساقُ  يذلا  ّغتملا 

أوسأ جئاتن  نودصح  دوسلا  لافطألا  لمالا : هسفنل  زّزعم  دادعتسالا  كلذ  حبص  ْنأ  نكم  ثبخو ، ٍّشفتمو ، يتور ، يمتل  دوسلا  ءاسلاو  لاجرلا 
ام إ  اذكه ، ءاذ -  ّلقأ  مهنوك  ةركف  زّزع  ام  تاراتخالا ، ائس   ءادأ  نوّدؤي  مهلعج  ام  تاراتخالا ، أوسأ   مّهنإ  امئاد  نوعمس  مهنأل  تاراتخالا   

.ةاهن ال 
نم باتك  ةرباع   ةدحاو  ةرقف  نويعلا   نع  ادع  ةنوفدم  ةققح  اثك ، طسأ  ء  وه  رجلا » حنملا   » لتاقلا  خألا  بعلا  نل 

ةعرف تاراتخا  مهءادأ   تسِقو  نكتلو 105 ، ةقاطتم ،  IQ تاجرد مهل  ضو  ةقرافأ  نامأ  َتذخأ  اذإ  .العف  رهظت  اهنأ ال  ّدحل  ةحفص  ةئمنامث 
، عأ تاجرد  ضبلا  قّقح  امنب  لاثملا ،) لس  ع  ركذتلاو ، ةصقلا  ةراذلا  تاراتخا   ) اهضع لضفأ   نوّدؤي  دوسلا  لافطألا  دجتس  ءاذلل ،

ةّوق ثؤت 
ّ

ر اهسفن   IQ راتخا ممصت  ةقط  نإف  رخآ ، عم  ةاردإلا .) تاّغتلاو   visuspatial ةناملا ةراصإلا  تاردقلا  تاراتخا   ) ىرخأ الاغ ، 
ّغتسو هسفن ، راتخالا  لخاد  اهلقثو  ةلئسألا  نزو  ِّغ  .راتخالا  اذهل  ةفلتخملا ، ةيجلا  اهتاعنب  ةفلتخملا ، ةقرعلا  تاعومجملا  ءادأ  ةقط  ع 

.ءاذلا ساق 
تسرد ماع 1976 . غنياو » دراشر  و« راس » اردناس   » نم ل  اهارجأ  بك  ًدح  ةَّسم إ  ةسارد  نم  زاحنالا  اذه  ىوقألا ع  للدلا  أ 

لافطألا لثم  ْيأ  غلي 106 ،  IQ طّسوتم نولتم  لافطألا  ءالؤه  نأ  تدجوف  ضب -  ءاآ  مهاّنت  دوس  لافطأ  قارعألل -  نباعلا  ّبتلا  ءانبأ  راس 
نم ةنّيعم  ةعرف  ءازجأ  ءادألا   امنو  ءاذلا ،»  » سل نَّسحتي  ام  نأ  راس إ  تصلخ  ةنراقملا ،» تاعومجم  صحلا ل« للحتلا  .لقألا  ضبلا ع 

.ءاذلا

عبطلا .عقاولا  ضرأ  ءادألا ع  أنت  اهنأل  ةححص ، نوكت  ْنأ  َّد  تاراتخال IQ ال  ةلاحلا  ةيكلا  نأ  ةّجح  ةحورطألا  كلت  لهاجت  اننكم  ال 
يذلا قطنملا  .اهسفنل  جــــولا  اهتفظو   ةلئاه  ةمقو  بك  عم  ةلَّمحم  ةفص  سق  هنإ  ةق : ةقط  هتاذل  زِّزعم   IQ لا موهفم  نأل  كلذ -  أنت 

 - ام راتخا  لقثلا   عضاوم  ت 
ُ

غ ذإ  تنأو  .ام  ّدح  ازج إ  راتخالل  عفلا  ممصتلا  نإف  كلذ ، عم  .قاخالل  ةلاق  غو  ةقلغم  ةرئاد  هش  هلع  موقت 
طم انهو  . IQ تاجرد دوسلاو   ضبلا  ب  قرافلا  لعفلا  ت 

ُ
غ كنل  ءاذلا ، موهفم  مدهت  ال  ثم - 

ً
ةراذلا ، إ  املا  يراصإلا  كاردإلا  نم 

تالوألا ثأتل  ةّوق  عضخ  ةققحلا ، وه ،  امنب  ثروتلاو ، ساقلل  ةلاق  ةجولويب  ةفص  هنوك  رهاظتي  هنأ    g ةركف ةعدخلا   .سرفلا 

.قالطإلا رطخألا ع  وه  اذهو  ةروص ج ، ةركنتم   مم ) « ) ةّفاقث تامولعم  ةدحو   » هنإ لوقن  لق ،
ً

رمألا  طستلو  .ةفاقثلا 

فرعن اننإ  .ةفاقثلاو  اجولويبلا  طلخلا ب  نم  عنلا  اذه  نم  اددحت ، رذحن ، ْنأ  وهف  ادحاو ، اسرد  انملع  طلا  تانيجلا  ملع  خــــرات  نا  ْنإ 
، ددحتلا نم  دم  وأ ، .انعون  لخاد  قح  عّنت  ثادحإل  ٍفا  توافتلا  نم  ق 

َ
رْد عم  نل  تانيجلا -  ةحان  نم  بك  ّدح  نوهباشم إ  لا  نأ  نآلا 

لا تاراتخالا  نإف  اذكه ، .مونيجلل  ألا  ططخملا  ةهاو   تنا  اذإ  انعون ح  لخاد  تاتوافتلا  مظعتل  اجولويب  وأ  افاقث  نولام  اننإ  لوقن 
تاراسم اضأ  تاتوافتلا  كلت  عبت  دقو  تاردقلا -  تاتوافت   ع  حجرألا ، ع  ضقت ، فوس  تاردقلا  تاتوافتلا   ضقلل ع  ساسألا  تمّمص 

ەذهل ةناهإ  ل  راتخالا ، اهب  غيص  لا  ةقطلا  طاترالا  ةددش  ةجردلا  نوكت  امدنع  اصوصخ  ءاذ ،»  » اذهك ناحتما  ةجرد   ّس  ْنأ  نل  .ةقرع 

.اهساقل راتخالا  ممُص  لا  ةفصلا 
، عيطتس تاّفارغجلا  عيطتس ، تافاقثلا  عيطتس ، تائبلا  نل  همهفن ؛ وأ  يلا  عّنتلا  فّنصن  فك  انل  لوقت  ْنأ  تانيجلا  عيطتس  ال 
ةَّس - اهيّمس  ةئاصحإلا ، ةحانلا  نم  اعويش  ألا  ةيج   ةعنت  نوكت  امدنع  .أطخلا  اذهب  كاسمإلا  لواحت  ت و 

ُ
ِأث انتغل  .عيطتس  خياروتلاو 



هدل سو » مام -   » سوماق  ) الخألا ح وأ  ونلا ، ىوتسملا  قوفتب ع  اضأ  امنو  طقف ، اصحإلا  ىوتسملا  قّوفتلا ع  وت  ةمل ال  و 
ةمل و  ةرفاط  - اهيّمس  ةردان ، ةعنتلا  نوكت  امدنع  انامسجو .)» القع  ملسلا  و« بط » لش  ثدح  يذلا   » اهنب نم  ةمللل ، تافعت  ةنامث 

.ح الخألا  روفنلا  وأ  ونلا  ىوتسملا  دتلا ع  اضأ  امنو  طقف ، ةئاصحإلا  ةحانلا  نم  عيشلا  مدع  وت  ال 
نئالا ع ةردق  نم  ام  ةعنت  ّدحت  امدنع  .ةغرلاو  اجولويبلا  ملع  طلخلا ب  يجلا ، عّنتلا  يوغللا   يمتلا  ماحقإ  رومألا ، مت  اذكه 
ةردقلا ع نم  اهسفن  ةعنتلا  دت  امدنعو  يج . ءاد  مسا  ةرهاظلا  قلطن ع  ةنجلا -  ةّبطقلا  ةراقلا  علصأ   لجر  ةنّيعم -  ةئب  فّكتلا  
نم ةلاخ  ماحألا  كلت  نأ  انركذت  تانيجلا  ملعو  ةّروطتلا  اجولويبلا  ملع  ةيكرت  نل  ايج . نَّسحم  هنأ  نئالا  فصن  ةفلتخم ، ةئب  فّكتلا  

ٍناعم بسكت  ْنأ  تامللل  نكم  ةئبلا  َتّغ  اذإ  ةنّيعم ؛ ةئب  عم  ّعم  يج » طمن   » فّكت ىدم  ساقل  تامل  دّرجم  ءادلا  وأ  نسُحلا  عملا :
سانلا نا  امدنع  .ةلشم  لّثم  ةءارقلا  نك ع  مل  نوأرق ، سانلا ال  نا  امدنع  «: » كنغ نوسلأ   » سفنلا ةملاع  بتكت  .ةّسكعو  ل  ةفلتخم ،

نكم ثح   ] ةم نا  امر  ل  ةلشم ، لّثم  ام  اردان  دحاو  ء  كلا ع  كتردق ع  بص  يذلا  طسلا  يجلا  فالتخالا  نا  دصلل ، نطضم 
ًءاد اهسفن  ةعنتلا  حبصت  ةناثلا ، ةسردملا  حاجنلا   سانلا  حبص ع  امدنع  نل  ثم .]

ً
هسفن ، تقولا  فادهأ   ةّدع  كلا ع  نم  نيداصلا 

«. ةاحلا هجو  يغت  ارداق ع 
***

 

حضوت ألا ،
ُ

سس كلت  عم  فنعلا ) وأ  عادإلا ، وأ  مارجإلا ، وأ   ) ءاذلا لثم  عئاط  ةقاطم  عولاو إ  ةّقرع ، أل 
ُ

سس اقفو  لا  فصت  ةغرلا  
.ةفلتخم ةقط  نويلم  يلا  مونيجلا  مسقت  وأ  عيمجت  اننكم  ثم ،

ً
هجولا ، وأ  ةلنإلا ، ةاورلا  لثم  .فصتلاو  تانيجلا  ملع  ةماع   ةمت 

امنأ  ) يجلا ءادلا  لثم  ّعم ، ارو  ولويب  حملم  مامتهالا  داي  امدنع  .راتخا  ضحم  بكلا ، وأ  فصتلا  مسقتلا ، وأ  عيمجتلا  رارق  و 
لامتحا داز  ةّثارولا ، ةفصلا  وأ  حململا  فعت  قاض  امل  .امامت  اقطنم  ارمأ  حململا  اذه  عضوم  ددحتل  مونيجلا  صحف  حبص  ثم ،)

ً
ةّلجنملا  االخلا 

وأ ساس » يات   » ءاد ةلاح  زانيكشألا   دوهيلا   ) ةّعرف ةّ  تاعامج  لخاد  ةفصلا  لازعنا  لامتحا  دازو  ةفصلا ، كلتل  يجلا  عضوملا  روثعلا ع 
دّسي ذإ  ةّيج ، ةضار  لّوحتت إ  نوثاراملا  تاقاسم  لعج  لاثملا ، لس  ع  هجو ، بس  ةَّمث 

َ
ةّلجنملا .) االخلا  امنأ  ةلاح  ةقرافألا   يرالا 

نوثاراملا نأل  اضأ  نلو  نارملاو ، ةهوملا  بس  طقف  سل  ةدحاو ، ةراق  نم  قيضلا  لا  نرقلا  كلذ  ايثو ، ايك  نم  نومداقلا  نوؤادعلا  قاسلا 
لا ةّيجلا  تاعنتلا  نم  ةنّيعم  تافلوت  نكتلو   ) دلَجلا اذه  نكمت  لا  تانيجلاف  اذكه ، .ددشلا  دلَجلا  نم  عنلا  اذه  لثمل  فعتلا  قِّيض  راتخا 

.ةّعبط ةروص  ت 
ُ

بخت فوس  اذغلا ) لثمتلاو  اجولويسفلاو ، حــــلا ، نم  ةّمم  اشأ 
ً

جتت 
طخلا ع ّدش  و ، دحاو -  ج  ةفصلا  طاترا  لامتحا  عجارت  عاطلا ،) وأ  ءاذلا ، لثم   ) ام ةفص  وأ  حملم  فعت  عسّا  امل  سكعلا ، ع 
ّطخ الو  ةاد  ّطخ  ال  حاجنلل ، ةتباث  ياعم  نم  ام  نوثرام : تاقاس  اسل  عاطلاو  ءاذلا  .اهنيع  ةّعرف  ةناس  تاعامج  وأ  لئاق  وأ  قارعأ  هتماقتسا ،

.نلا نِّمؤي  دق  فلخلا  وأ إ  اناج  وْدعلاو  ةاهن - 
، اقث قاس  مهمهفنو   مهفِّنصنو ، انسفنأ ،)  ) لا فّرعن  فك  عم : ةه -  ةلأسم  رمألا ، عقاو  وه ،  ام  حملم  فعت  عاسّا  وأ  قْيِض 

.ةهلا فعت  لوح  شاقن  وه  قْرِعلا  فعت  لوح  شَّوشملا  انشاقن  دوقفملا   مساحلا  نعلا  نإف  اذكه ، .ّعم  اسو  امتجاو ،



ةّهلل وألا  ةَّقتشملا 
 

، نآلا .داألا  ثحلل  ارقتسم  اعوضوم  اهفصوب  ةهلا » ماعلا ل« ككفتلا  مهاس   اجولوونألا  ملع  ّلظ  ةّدع ، دوقع  رادم  ع 
، اتباث ، ارهوج  تسل  مهته  نأ  مث  نمو  ةّعامتجالا ، مهتاءادأ  لالخ  نم  مهتاه  نوغص  دارفألا  نأ  ةلئاقلا  ةركفلا  تحصأ 

عالا نع  أشت  ةّعمجلا  ةهلا  نأ  ةلئاقلا  ةركفلا  تحصأ  كلذك  .ةناسجلاو  ردنجلا  إ  ةراجلا  ثوحلا  قوس  لا  ساسألا ،
.ةّموقلاو ةّثإلاو ، قْرِعلا ، نع  ةاعملا  تاساردلا  هلع  زكترت  يذلا  ساسألا  يساسلا   قفاوتلاو 

«. ةنارهوجلا اجولوونأو  ةهلاو ، تانيجلا ، ملع  ، » نودورب لوب  - 
.أ ال  آرم ، كارأ 

.لوألا دهشملا  سماخلا ، لصفلا  ءاطخألا ،» ادموك  ، » بسكش مالو  - 
 

تجرخ ةقاطتملا ، اهتمأوت  ولوب ،»  » .لد ترم   ّأ  تَدلُو  لاسرا ،»  » ةأ أ ةرداغم  نم  ماوعأ  ةسمخ  لق  ماع 1942 ، رتأ   6 
نع ك  ام  تفرع  ظحلا ، نسحل  ةلاقلا ، نأ  َّد  ال  .مراع  بضغ  تو  ىولتت  قئاقد ، اهدع  ولوت ،» ، » أ تجرخ  ث 

ُ
َّم .ةلمجو  ةئداه  اهلق ،

ةطمقألا ت  
ُ

َّفل نأ  د  ناو ال  داح ، ةذغت  صقن  نم  اعت  ةلماخلا ، هش  ةئداهلا ، مأوتلا  تنا  الاغ : اظح  أوسألا  مه  لمجألا  نأ  ظحالتل  لافطألا 
نكت ملو  ةقلتخم ،) نوكت  امرو   ) ةاورلا لوقت  اذكه  يدثلا ، ّصمت  ْنأ  اهنامب  نك  مل  .انهو  اهأ  تنا  لاخ  ةاح  وألا   ةللقلا  ماألا  تو 

ُ
.شَعن

ترجؤتساو .ةقعلم  لش  ةعَدَو ع  زوُب  نم  ث 
ُ

َّم بلحلا ، سومغم   طق  لتف  نم  اهوعضرأ  اذكهو  تايعرألا ، لد   ةعاضر   تاننق  كانه 
ةظحللا ذنم  .ەااق  رخآ  لوصحلا ع  اهتققش  عيطتس  لَجَع ل  ّأ ع  ف 

ُ
تمط عباسلا ، رهشلا  ّفج   يدثلا  بلح  أد  امدنعو  .اهتياعرل  ةم 

.ةئشتلا امامت   ناتدعاتمو  ةعبطلا  امامت   ناتقاطتم  امهف  تانيجلا -  ملع  ةّح   ةجت  اهتققشو  ّأ  تنا  نذإ ، وألا ،
الو ملعتلا  ةع  فواخملاو ، مومهلا  نم  ةلاخ  تنا  .بلقتم  ئز  جازم  ّمتت  تنا  .ةعاجعج  قئاقد -  اهتققش  رغصت »  » لا ّأ -  تنا 

عنصت تنا  .ةعلل  ةّحم  ولوت  تنا  .ةّفخ  اهفرظو أ  ةّدح ، اهناسلو أ  قوت ،
ّ

اد اهلقع أ  نا  .ةاَّه  تناف  ولوب  اّمأ  .ءاطخألا  باترا  نم  عنامت 
حملا ّبحت  ولوت  تنا  .ةشاشه  أو  أدهأ  ةموجلمو ، ةظّفحتم  تناف  ولوب  اّمأ  .ةناهملا  روعشلا  ّدض  ةنَّصحم  تناو  .ةلوهس  تاقادصلا 

.ةملاح ةتا ، ةرعاش ، تناف  ولوب  اّمأ  .صقرلاو 

ةشَّمنملا ةلا  امهل  شهدم : وحن  تهباشم ع  ولوو  ولوت  تد  .تمأوتلا  تاهباشلا ب  الإ ع  دكؤت  تاضقانتلا ال  كلت  نإف  كلذ ، عم 
ةوازلا ففطلا   لملا  كلذ  نامسّت  اتنا  امهفالسأ ، لثمو  .يلاغنبلا  ةعئاش ب  ةمس غ  و  ناتزرا ، ناتنجو  زوللا ، ةح  هش  هجو  اهسفن ،

ةغللا ناراشت   اتنا  .اهيدهاشم  ىدل  اضماغ  افطاعت  ثت  ءارذعلا  روص  لعجل  نويلاطإلا  نونانفلا  اهمدختسا  لا  ةعدخلا  كلت  علل ، ةجراخلا 
.امهغ اهمهف  تان ال  امهنب  تناو  .مئاوتلا  اهمساقتي  ام  ةداع  لا  ةّلخادلا 

اهب نل  ةترم ، ةجز  تنا  ماوعأ .) ةثالثب  اهلق  لد  لقتنا إ  دق  نا  ماع 1965 ( نم أ  ولوت  تجّوزت  .لسلا  امهب  تقفا  نسلا ، ّرم  ع 
ةسلا .تبلا  هعم   ناشع  نونجم  فصن  اققشو  ةطلسم  امأ  هفتك  لمح ع  ةددج ، ةنيدم  امدعم   ارجاهم  يدلاو  نا  .ةفزاجملا  نم  ق 

َ
رْد

هتوخأ نا  امدنع  ةقلا : لاغنب  نم  فلا  ءانبأل  اققح  ادسجت  أ  ةأ  تنا  فلتلا ، طرفملاو   ةغلا ، لاغنب  نم  مداقلا  ّأ  براقأل 
مهماأل عَبشُ  يذلا ال  مئادلا  عجلا  نومسري  مهنأو  قرملا ، بصل  ةنارب  ارفح  هف  نورفحو  تاموك  زرألا   نوموك  اونا  ءادغلا ، لوانتل  نوسلج 

، باش ماحمل  تطُخ  ماع 1966 ، .ثك   انامأ  لقتسم أ  اذ  ودي  ولوب  جاوز  نا  رخآلا ، بناجلا  .مهنوحص ع  تاهوف   لش  ةقلا    
ةطاحملا اتل ،»  » بونج ةعادتملا   ةحسفلا  هتلئاع  الف  إ  تلقتناو  ولوب  هتجَّوزت  ماع 1967 ، اتل .»   » ةخسار  ةشعل  ألا  خألا 

.شاشحلا قنتخت  ةقدح 
اهقالزنا اتل »  » تأد تايسلا ، رخاوأ  قوتم  

ّ
.ةع تاراسم غ  كّرحتلا   تأد   دق  تخألا  ظوظح  تنا  ماع 1970 ، ُتدلو ، امدنع 

ةماح ةّساس  تاّرحت  تناو  .نجاهملا  نم  جاومأ  لقث  تحت  عّدصتت  ةلاهتملا  ةّتحتلا  اهتيو  راهني ، اهداصتقا  حار  .محجلا  وحن  درّطملا 
ةددجلا ولوب  ةلئاع  تحار  ءافجلاو ، فنعلا  نم  تاقلح  ةنيدملا ب  جنش  امنو  .عيباسأل  لامعألاو  عراوشلا  قلغتف  رخآ ، تقو إ  نم  علدنت  سطولا 

نَم نل  ماعطلا -  ةلعو  هقاروأ  ةيقح  ماح 
ً

حاص  ّل  تبلا  رداغف  لمعلا ، رهاظتي  اهجوز  ّلظ  .ءاملا  حطس  قوف  اهسفن  تل  اهتارخّدم  فت 
تلقتناو إ ةّلخادلا ، هتحاو  ةبلا  هتف  نفعلا ، ەازغ  يذلا  تبلا  ةلئاعلا  تعا  فاطملا ، ةاهن  نوناق ؟  نود  نم  ةنيدم  ماحم   جاتح إ 

«. اتل  » اهيلال  وأ  دج   ىوآ  يذلا  تبلا  نم  بسحف  لامأ  ةعض  دع  ع  تفرغ -  نم  ةعضاوتم  ةّقش 
ةّمأ نم  معد  .ماعطلا  مختملا  دنهلا  لفط  لد   ةمصاعلا  تنا  .ّبتلا  هتيدم  صمل  اساعنا  ناف  رخآلا ، بناجلا  ع  صم أ ، اّمأ 

كلسلا أ   رت  .دّدمتي  اهداصتقاو  عّسوتت  اهقرط  تحار  اهيلع ، فدت 
ّ

تق لا  تاناعإلاو  حنملا  لضفو  ةمظع ، ةّملاع  ةنيدم  ءانب  إ  علطتت 
، انتج تلّوحت  ام  ناعو  .ةطّسوتملا  ةقطلا  نم  العلا  ةحلا  اندلا إ  ةحلا  نم  ةع  اقلسم  تاّسجلا ، ةدّدعتم  ةّناا  ةك  ظولا  

انحصأ .ةنيدملا  ًءارث   ةّراقعلا  بويجلا  نم أ  دحاو  إ  ةّلا ، زعاملاو  باللا  اهنكس  كسحلا  نم  شارحأ  ماألا  قباس  ةقّوطم   تنا  لا 
«، اتل  » بت ةّمسوملا  حالا  تنا  امدنع  .فصلا  قدانفلا   حباسم  حبس   انو  علا  ماعطلا  لوانت  انملعت  .اوروأ  تازاجإلا   قن 

نّوكتت تنا  ضوعلا ، اهيف  ّفتي  لا  ةدارلا ، كلا  كلت  ىدحإ  .ءوم  عقنسم  ةنيدملا إ  لّوحتو  فراصملا  ّدس  عراوشلا  ةمامقلا   لالت  تنا 



«. وصخلا سم   » اهيّمس تنا  .ولوب  لم  مامأ  ةنس  ّل 
هاجتا ولوو   ولوت  لكش  تداعأ  دق  ظوظحلا  ةّداحلا   تالقتلا  نأ  ّنظت  دق  .اهتعبط  نع  فشك  ام -  ةفخ  قيلعتلا -  كلذ  ء   ةمث 

َ

وأ السم  امهيف -  فصولا  عتس ع  ائش  نل  ءافتخالا ، ّدح  إ  صلقت  دق  امسجلا  امههباش  نا  نسلا  رورم  سكعلا : .ارذج  فلتخم 
، لؤافتب ملاعلا  نارظنت إ  اتلظ  تققشلا ، انتملا ب  يداصتقالا  عدصلا  نم  مغرلا  .اق ع  امهدازو  ل  ظوحلم ، وحن  اهباشم ع  ّلظ  ام -  اجازم 

ةعل ولوبل -  تاراذتلا  نم  ةعومجم  اهعم  بلجت  تنا أ  جراخلا ، رفاس إ  اّنك  امدنع  .ُّكت  نود  نم  نل  لنلا  نم  بق  راقوب  حم ، لوضف ،
رفسلا ةلدأ  أرقت  لاخ  تنا  .اس  نم  ةّجاجز  ةلح  وأ  ةّضرأ ، ةهاف  ّيأ  ةحئار  هش  هتحئار ال  امأ  نم  هاوفلا  ةهكنب  انال  اجل ، نم  ةّشخ 

.اهتوص ةرارم   نم  رثأ  دأ  نود  نم  ةّجاجز ، ةنازخ  تاراذتلا   ترت 
ّ

ب و  كانه ،» تنك  اضأ  انأ  : » لوقت تنا  .اهانرز  لا  داللا  ةّصاخلا 
امنو طس ، وحن  طقف ع  سل  هّمأ -  مهف  نبالا   اهيف و  أدي  لا  ةظحللا  فصول  ةلنإلا  ةغللا  ةراع ،  وأ  ةمل ، كانه  تسل 

، مهفأ أ تحر  امف  جاودزالا : مامت  ةجودزم  لوفط ، قامعأ  نم  ام  عضوم  ةظحللا ،  كلتل  جت  تنا  .هسفن  ه  مهف  يذلا  رماغلا  حضولا 
فطاعتلا رعش  مو  اهرعاشم ، كّرحس  يذلا  ام  ةناهإلا ، اهرعشُ  يذلا  ام  كحضت ، م  حاَّضو ، ق  نع  تفرع ، .اهمأوت  مهفأ  نأ  اضأ  ملعتأ  تحر 

لق
ً. ةفلتخم  ناولأ  تغطصا  تاسدع  َْع  امّر ، نا ، ْنو  اهمأوت ، يع  هتؤر  اضأ  لّثمت  َْيع أ  ملاعلا  ةؤر  تنا  .ةفلألا  وأ 

« وألا ةَّقتشملا   » نإف تاضالا ، ةغل  عتسلو  لويملا -  الو   ةّصخشلا  انما   سل  اهتققشو  التلا ب أ  عضوم  نأ  ُكردأ  ُتأد 
فك امنو  مسجلا ، اهيف  دجوي  لا  ةطقنلا  ال  اهعضوم ؛ يغت  اهعوزن إ  امنو  املا ، اهعقوم  تسل  لضافتلا ، تااسح  ام ،  ةطقن  دنع  ام  ةلادل 

ّأ مئادلا ب  طالا  تنا  ةعارلا ، لفط   يع  ةَّلج   تا 
ّ

تحض ضعلا  اهقالغتسا ع  مغر  لا  ةكشملا ، ةمِّسلا  ەذه  .نمزلاو  ناملا  كّرحتي  
.ةّهلل وألا » ةقتشملا   » ناراشت اتلظ  امهّنل  ظوحلم -  لش  تقاطتم  ولوو  ولوت  دعت  مل  .اهتمأوتو 

***
 

: اساسأ تفلتخم  تعنت  نوتأ   لا  نأ  ةظحالم  لشفو   رخآ  بكوك  نم  نئا أ  وه  ةهلا  ددحت  تانيجلا ع  ةردقم  كش   نم 
نيذه نأ  نوُّقحم -  كلذ  مهو   اغاغ - » يدل  و« ةضوملا ، وروصمو  ، queer ةَّك » » لا ورظنم  نويفاقثلا ، داقنلا  انركذ  امر  .ثانو  روكذ 

روكذلا نأ  ةهوج : قئاقح  ثالث  عزانن   ْنأ  بعص  نل  .امهموخت  دّصي ع  ام  اثك  كملا  ساتلالا  نأو  ناودي ، ام  يساسأ  اسل  فصتلا 
لا تافالتخالا ، ەذه  نأو  تانيجلا ؛ اهدّدحت  ةجولويسفلاو  ةحلا  تافالتخالا  ەذه  نأ  ةجولويسفلاو ؛ ةحلا  ةحانلا  نم  نوفلتخم  ثانإلاو 

.دارفأ انتاه  ددحت  يوق ع  ثأت  اهل  تاذلل ، ةعامتجالاو  ةفاقثلا  تايكلا  للختت 
قيثو رمأ  ةثالثلا  تامللا  ب  يمتلاو  .انخرات  اس   ةّدجتسم  ةركف  ةردنجلا  ةهلاو  ردنجلاو ، سجلا ، ددحتو  تانيجلا  ب  ةقالعلا 

: ادقعت أ  ةركف  إ  شأ  ردنجلاو ، .ثانإلا  لاقم  روكذلا   داسجأل  ةجولويسفلاو  ةحلا  بناوجلا  دصقأ  سجلا  .شاقنلا  اذهب  ةلصلا 
وأ كاذ ، الو  اذه  وأ ال  ركذ ، وأ  نأ   ) هتاذ درفلا  ساسحإ  عأ  ةردنجلا  ةهلا  بو .درفلا  اهب  علطض  لا  ةفاقثلاو  ةعامتجالاو ، ةسفنلا ، راودألا 

(. ةطسو ةلاح 
.مهفلا  ءوسل  ةضرع  سجلل -  لا » زيامتلا   - » ءاسلاو لاجرلا  تافالتخالا ب  اهيلع  موقت  لا  ةكرلا  تلظ  نسلا ، فالآ  رادم  ع 

ةلسانتلا ءاضعألا  نأ  تاثإ  ةلواحمل  ةضفتسم  حــــ  تالمع  مدقلا ، ملاعلا  حــــلا   ءاملع  رهشأ  سونيلاغ ،»  » ىرجأ ةدالم ، ةنس 200 
نأ سونيلاغ  عفدو  .لخادلا  إ  جراخلا  نم  ةلقم  ةثنألاو  جراخلا  إ  لخادلا  نم  ةلقم  ةكذلا  ءاضعألا  ثح  ةرظانتم ، ةثنألاو  ةكذلا 

.جراخلا نضعلا إ  حط  ةرداقلا ع  ةيحلا » ةرارحلا   » نرقتف إ ثانإلا  نأل  نألا  دسج  لخاد  تاقسم  تيلخاد  تصخ  الإ  اسل  ضبملا 
رظانتلا ع اذه  سونيلاغ  عاتأو  ذمالت  َّدم  اهدع ، هسفن .» ءلا  دجتسو  لجرلا  ءاضعأ  او  جراخلا  إ  ةأرملا  ءاضعأ ]  ] بلقا : » لوق بتك 

تخفتنم ناتنملا  ناتلصحلا  امه  بولاف  َْانقو  لخادلا ، اخفتنم   نفصلا  وه  محرلا  نأ  صلاخ إ  بعلا ، ەّدح  وصو إ 
ً

افرح ، هتماقتسا ،
: ركذتلا بطلا ع  بالط  دعاس  ةح  ةنغأ  ةطسورق ، ةدصق  ةراذلا   ةظنلا   تقُسا  دقو  .تددمتمو 

ْفلتخم سج  نم  امهنأ  عم 
ْهباشم امجإ 

ً
انا 

ِثحالل قدملا 
ّ

ق ثحلاو 
ِلقم لخادلل  اجر 

ً
ءاسلا  دجو 

سونيلاغ لق  براوجلا ؟ لثم  لخادلا ،» جراخلا إ  نم   » ءاسلا وأ  جراخلا ،» لخادلا إ  نم   » لاجرلا بلق  نع  ةلوؤسملا  كلت   ةّوق  يأ  نل 
لمالا دّدحتي  كروين ، راقع   نأش  هنأش  ردنجلا ، نأ  .ق م ، ةنس 400  اوح  بتك  نا  يذلا  سروغاسانأ ،»  » انويلا فوسلفلا  معز  نورق ،

ركذلا  م  لشُ »  » نألا امنب  ركذلل ، يونملا  لئاسلا  لخاد  لومحم  ةثارولا  رهوج  نأ  سروغاسانأ  دقتعا  سروغاثيف ، لثم  .عقوملا  قط  نع 
هجتت يذلا  ملا  امنب  روكذ ، لافطأ  نع  رفس  ملا  ةصخلا  هجتت  يذلا  ملاف  .هسفن  طمنلا  عبت  ردنجلا  ةثارو  .نجلا  جاتنإل  طقف  محرلا 

تلعتشا يذلا  راسلاو ) ملا  ب   ) املا فشلا  متسم 
ً

محرلا ، لخاد  ردنجلا  ددحت  لصاوتي  اهدع ، .ثانإ  لافطأ  نع  رفس  ىلا  ةصخلا 
.ألا نرقلا  أشُتف   سكعلا ، ع  نألا ، امأ  محرلا ، نم  نمألا  نرقلا  ةعرا ،  ددحت  ةّلمعل  اقفو  ركذلا ، نجلا  عدويف  .فذقلا  ءانثأ  هترا 



نأو ملاو -  راسلا  يعت  بغلا ع  راإلا  كلذ  نإ  ثح  .نمزلا  اهيلع  افعو  ةغو  ةمدق  اهفصوب  سروغاسانأ  ةظنب  أزهن  ْنأ  لهس 
نأ تَّرقأ  وأ :

ً
.مساح  نروطت  تمّدق  ذإ  اهنمز ، ةّروث   ةّظن  تنا  اهّنل  .رخآ  كش إ ع  ال  تي  ةدئام -  تاَّضفك ع  دّدحتي  ردنجلا 

: اناثو .ەسفت  لجأ  نم  ملل ) نمألا  وأ  ألا  ردصملا   ) ازج بس  راضحتسا  إ  ةجاحلا  ترهظ  ث 
َ

َّم نم  ساسألا -  ازج  رمأ  ردنجلا  ددحت 
ةّطخ دوجو  ةّمهألا  نم  نا  .لما  لش  ردنجلا  ددحت  لجأ  نم  دطوتو  زعت  إ  جاتح  هخوسر ، روف  صألا ، ازجلا  لعفلا  كلذ  نأ  تأترا 

نم جتنملا  ملاو  .ركذ  نج  ەددحت أ إ  متي  ثح  محرلا ، نم  نمألا  بناجلا  هقط إ  ّقش  ملا  ةحانلا  نم  جتنملا  ملا  .نجلا  رّوطتل 
ث
َ

م نم  هنل  ةدحاو ، ةوطخ  هترا  قلطت  سلسم ،
ً

عافت 
ً

ردنجلا  ددحت  نا  اذكه ، .نأ  ةلفط  نكتل  ألا  بناجلا  حازُي إ  نا  ىلا  ةحانلا 
.ءاسلاو لاجرلا  لماو ب  مات  زيامت ج  نجلا إ  عضوم  قط  نع  مّخضتي 

، ةّموهفملا ةحانلا  نم  تنا ، اهّنل  ةددع ، تاّظن  ترهظ  .نورق  رادم  ع  تقولا ، بلغأل  سجلا ، ددحت  ّرقتسا  ةطقنلا ، ەذه  دنع 
اذكه اثوروم ،» سل  سجلا   » .نجلا وأ  ةضبلا  ةئب  ەدِّطوتو  هقت  ّمث  ساسألا ، ازج  لعف  دّدحتي  سجلا  نأ  سروغاسانأ -  ةركف  تاعنت ع 

دّدحتي ْنأ  نكم  سجلا ال  نإ  لاق  رّوطتلا ، تانيجلا   رودل  امّر -  زربألا -  صنلا  ناغروم ،» ساموت   » ّح ماع 1900 . تانيجلا  ءاملع  دحأ  بتك 
نأ ودي  : » دحاو يب  لخدُم  نم  د 

ً
ةدّدعتم  ةّئب  تالخدُم  قط  نع  حجرألا ، ع  دّدحتي ، سجلا  نأ  ناغروم  بتك  ماع 1903 ، .تانيجلا   ع 

ثعلا نم  نوك  امّر  .هجتنس  سج  ّيأ  دّدحت  لا  ...اهل   ضرعتت  لا  فورظلاو  نازتالا ، تالاح  نم  ةلاح  ّلظت   سجلا ، قلعتي  امف  ةضبلا ،
«. تاضبلا عاونأ  ّل  مساحلا   رثألا  هل  هنيع  دحاو  لماع  فاشا  ةلواحم 

***
 

«، سفس ين   » ترجأ سجلا ، ددحت  تانيجلا   رود  ةلئاقلا  تاظنلل  هضفر  ناغروم  هف  يذلا   هسفن  ماعلا  ماع 1903 ، ءاتش   
اهّنل ، ةسِّردم ، حبصتل  تارود  تقحتلا  ةنس 1861 . تنومف »  » راَّجنل  سفس  تدلُو  .لاجملا  هجو  ّغتس  ةسارد  العلا ، تاساردلا  ةلاط 

تراتخا .انروفلا  دروفاتس   ةعماج  قاحتلال  اهيفك  ام  ةّسردتلا  اهفئاظو  نم  لاملا  نم  ترخّدا  دق  تنا  عساتلا ع ، نرقلا  تايعس  لئاوأ 
ماقلا وهو  فولأم أ ، رخآ غ  اراخ  تراتخا  ّمث  اهع -  ةأرمال   فولأم  راتخا غ  وهو  ماع 1900  - اجولويبلا  الع   تاسارد  ةّل  قاحتلالا 

ةّلاطإلا تملعت  .ه  ةّصاخلا  رحلا  ذفانق  ضب  عمج  يفوب » رودويت  قبس ل« ثح  ةدعلا ، وبان »  » ةّطبلا  تاساردلل  زكرم  ادم   لمع 
ددحتل ضبلا  غبص  تملعت  يفوب ، نمو  .لحاسلا  نم  ضبلا  اهل  نوبلج  اونا  نيذلا  يلحملا  نيداصلا  ةناطرب  ماللا  عيطتس  ّح 

.االخلا نكس  لا  ءاقرزلا  ةغصلا  تاذ  ةغلا  طويخلا  كلت  تاموسومورلا - 
ةمزاللا ةّثارولا  تاملعتلا  نأ  ع  اذهو  يوس -  لش  رّوطتت  ْنأ  عيطتس  ةرَّوحملا ال  تاموسومورلا  تاذ  االخلا  نأ  حضوأ  دق  يفوب  نا 

تاموسومورلا ؟ ەرود ع  ومحم 
ً

سجلل  دِّدحملا  يجلا  لماعلا  نوك  ْنأ  نكم  له  نل  .تاموسومورلا  لخاد  ةرولا ، ةلومحم ، رّوطتلل 
امدنع .اهسجو  ةدرفملا  ةدودلل  وسومورلا  بكلا  ةقالعلا ب  نم  قّقحتلل  ةفورعملا -  قيقدلا  ةدود  اطس -  انئا  سفس  تراتخا  ماع 1903 ،

ةمث تنا  رهجملا : تحت  نم  ةاجإلا  تزفق  ثانإلاو ، روكذلا  ناددلا  ع  يفوب -  اهركتبا  لا  وسومورلا -  غبصلا  ةقط  سفس  تمدختسا 
تاناويحلا مظعم   ) جاوزأ ةع  امجإ - 

ً
اموسومورك  نع  قيقدلا  نادد  كلتمت  .ةدودلا  سجو  دحاو  موسومورك  فالتخا   ةدحاو ب  ةقالع 

اهيدلف روكذلا ، االخ  امأ  .ةنقم  جاوزأ  ةع  كلتمت  ناددلا  ثانإ  االخ  عيمج  اجوز .) نوعو  ةثالث  هدل  ناسإلا  ةجودزم ؛ تاموسومورك  اهيدل 
تقلطأو سجلا ، ددحتل  فا  غصلا  موسومورلا  اذه  دوجو  نأ  سفس  تحجر  .لوطأ  دحاوو  َْعُم ، صق ، دحاو  نقم -  ناموسومورك غ 

.سجلا موسومورك  هلع 
دحاو لش -  عنصُ   ركذلل ، ةّلسانتلا  ةّدغلا  ملا   قلختي  امدنع  .سجلا  ددحتل  ةطس  ةّظن  حق  كلذ  نا  سفسل ، ةسلا 
ناويح ةضبلا  ت 

ُ
حَّقل امدنع  .اقت  ةراقتم  ةسب  يداعلا -  مجحلا  اذ  يوثنألا  موسومورلا  لمح  رخآلاو  عكملا ، يركذلا  موسومورلا  لمح 

.نأ نج  جتَي  يوثنأ » يونم  ناويح  ةضبلا ب« ت 
ُ

حَّقل امدنعو  .اركذ  نجلا  دلوي  يركذ - » يونم  ناويح   » ْيأ يركذلا -  موسمورلا  لمح  يونم 
، سفس تاحلطصم  طَّس  يذلا  ّقملا ، اهئالمز  دحأ  نسلو ،» دنومدإ   » ةلخلا اجولويبلا  ملاع  اهارجأ  ثاحأ  سفس  ةّضرف  تمِّعُد 

نسلو جتنساو  . XX نألا االخو  ، XY ركذلا االخ  تنا  تاموسومورلا ، ةغل  . X يوثنألا موسومورلا  عو  ، Y يركذلا موسومورلا  اقلطم ع 
. ةروكذلا ددحتف  ، XY ةفلوتلا جتت  ةلخلا ، بصختل   Y موسومورك لمح  يونم  ناويح  أ  امدنعو  .درفم   X موسومورك يوتحت ع  ةضبلا  نأ 
، ىلا وأ  ملا  ةصخلا  دّدحتي  سجلا ال  نأ  ْيأ  ةثونألال . ددحملا  ، XX جتي نألا ، ةضبب   X موسومورك لمح  يونم  ناويح  تل  امدنعو 

.اهحقلو ةضبلا  لص إ  يونم  ناويح  لوأل  ةيجلا  ةلومحلا  ةعبط  قط  نع  اهتئاوشع -  ةهيش   ةلمع  امنو 
***

 

َّد الف  ةروكذلا ، ددحتل  ةمزاللا  تامولعملا  ل  لمح   Y موسومورلا نا  اذإ  ةمهم : ةمزال  هل  نا  نوسلوو  سفس  هتفشا  يذلا   XY ماظن
ع ةروكذلل  ةدِّدحملا  تانيجلا  تاع  ع  روثعلا  تانيجلا  ءاملع  قوت 

َّ
ع ةادلا ، .اركذ   نجلا  نم  لعجت  تانيج  لمح  موسومورلا  اذه  نأ 

انيج نأ  لّخت  بعصلا  نمو  ةسفنو ، ةجولويسفو ، ةح ، ةدّدعتم  حمالم  اققد ب  اقسانت  نّمضتي  فاطملا ، ةاهن  سجلاف ،  : Y موسومورلا
.تانيجلل فاضم  نام غ   Y موسموورلا نأ  نوققدملا  تانيجلا  ملع  بالط  فرع  كلذ ، عم  .ەدرفم  ەذه  لثم  ةدّدعتم  فئاظو  ءادأ  هنامب  ادحاو 



موسومورلا اذه  ل ج ع  كي  ام  جاودزا ، ةخس  الو  قيقش  موسومورك  هدل  سل  هنأ  يأ  اجودزم - » سل  » Y رخآ ، موسومورك  يأ  فالخف 
لومحملا ع جلا  نل  .رخآلا  موسومورلا  نم  ملسلا  جلا  خس  قط  نع  ت 

ُ
حلص نأ  نكم  رخآ  موسومورك  يأ  ةرفط   يأ  .هسفنب  ەرمأ  رّبدتي 

يداشرإ للد  الو  ةطاتحا  ةخس  هدل  تسل  رخآ ؛ موسومورك  نم  هخس  ةداعإ  وأ  هممرت ، وأ  هتجوازم ، وأ  هحالصإ ، نكم  ال   Y موسومورلا
ةداعتسال ةلآ  دج  ال  تارفطلا ، نم  موجهل   Y موسومورلا ضّرعتي  امدنع  (. Y موسومورلا تانيجلا   حالصإل  دّرفتم  خاد  ماظن  كلذ ، عم  كانه ، )

.يلا مونيجلا  فعضألا   ةطقنلا  هنإ  .خــــراتلا  بودنو  تاصاصرب  ارودجم   Y لظ اذكهو ، .هتامولعم 

تانيجلا نأ  حجرألاو  .هنع  ادع  تامولعملا  حط  نسلا ،  يالم  لق  يلا ،  Y موسمورلا أد  رمتسملا ، يجلا  فصقلا  اذهل  ةجن 
ً

، ت
ُ

رجه تناف  ةمقلا  ةدودحم  تانيجلا  امأ  انمآ ؛ اذالم  دجت  ثح  مونيجلا  نم  ىرخأ  ءازجأ  إ  ت 
ُ

لقن تنا  ءاقلا  ةلمع  ةققحلا   ةمقلا  تاذ 
نل ح هسفن -   Y موسومورلا تفعوض   تانيجلا  كلت  ضع   ) سُ تنا  ةهوج  ألا  تانيجلا  اهدحو  لدسُ ؛ وأ  دعاقتلا ، إ  لاحت 
ةرئاد لعف  ىرخأ  دع  ق 

ُ
ةمال

ً
طشُ  حار  شامنالا -  هسفن    Y موسومورلا أد  تامولعملا ، عاض  عمو  لمالا .) ةلشملا  ّلحت  ةجتاسالا ال  ەذه 

ماع   ) مظنملا لل  ةّحض  هنإ  ذإ  ةطاق : تاموسومورلا  رغصألا ب  وه   Y موسومورلا نأ  ةفدص  تسل  .تانيجلا  دّدتو  روفطلا  نم  محرت  ال 
.(Y موسومورلا ةمئاد   ةروص  اعدوم  نوك  امر  ةمهألا  ةغلا  تانيجلا  نم  لق 

ً
اددع  نأ  ءاملع  فشا  ، 2014

ل .ةدّدعتم  تانيج  لعف  رّفشُ  ال  ادقعت ، ةّلا  تافصلا  أ  دحأ  سجلا ، نأ  نظلا  بلغأ  .ةغ  ةقرافم  مامأ  نحن  تانيجلا ، ةغل 

ْنأ ةخألا  ةرقفلا  كلتل  روكذلا  ءاّرقلا  عو  . 
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ةروكذلل مظنملا  ماحلا  وه  ، Y موسومورلا لقلقتم   وحن  انوفدم ع  ادحاو ، انيج  نأ  َّد  ال  ىرحألا ،
.دالا اهانلعف  دقل  اوهبتي :

***
 

نا . Y موسومورلا ع  سجلل  دِّدحملا  جلا  ةدراطم  ندنل ،  نم  ولفدوغ ،» يب   » باشلا تانيجلا  مِلاع  أد  تاننامثلا ، لئاوأ   
نذألا اهئطخت  لا ال  ةّمملا  ةنللا  فورحلا  لط  باصعألا ، دودشم  مظع ، دلجك ع  حن 

ً
ەرهظم ، مهم  

ً
مدقلا -  ةرل  اسّمحتم  اعّجشم 

لا يجلا  حسملا  قرط  مادختسا  ع  ولفدوغ  مزع  كنامور .» وين  » لاو كنَب » » لا يزارط  ب  اطلخ  يدترو  النأ ،» تسإ   » قطانم ءانبأل 
نم ةطخلا  ع  يوس »  » ددحت ج نكم  فك  نل  . Y موسمورلا نم  غص  عاطق  ثحلا إ  قاطن  قيضتل  فادو  نياتسوب  ةداب  تفشا 
نع نوتغننه  ءادو  لا  فّلتلا  تانيجل  ةّموسومورلا  عقاوملا  ددحت  ءاملعلا   حجن  دقل  ه ؟ طترم  ضرم  وأ  يرهاظ ،» طمن   » دوجو نود 

اضأ نولمح  جلل  نولماحلا  نوباصملا  ءاقشألا  تلاحلا ، اتل  .مونيجلا   لوط  ةّداشرإلا  هتامالعو  ضرملل  بّسملا  جلا  ةلّصلا ب  عّبت  قط 
تلقتنا ثلاث -  سج  ةردنج -  ةعنت  اهيدل  ة  ةأ  ع ع  ْنأ  ولفدوغل  َّأ  ْنل  .اهنولمح  باصملا ال  ءاقشألا غ  امنب  ةداشرإلا ، ةمالعلا 

؟ رخآلا ضعلا  اهلمح  ملو  ءاقشألا  ضع  اهلمحف  ايج 
***

 

«، رياوس دلاغ   » نا ماع 1955 ، قوتملا  
ّ

.ع نم  ادقعت  أ  ةّمهم  مهيلع  روثعلا  نا  ْنو  نودوجوم -  لا  ءالؤه  نأ  رمألا ، عقاو 
نل ةجولويبلا  ةحانلا  نم  نأ  صخشلا  لعجت  ةردان  ضارعأ  ةمزالتم  فشا  دق  يوثنألا ، مقعلا  سرد  يذلا  يلنإلا  ءامصلا  ددغلا  اصتخا 

نلص إ مل  نهنل  ةلوفطلا ، ةلحرم  اجولويسفو   اح  اثانإ  رياوس » ةمزالتم  ندلوي ب« اللا  ءاسلا »  » تنا .ةموسومورلا  ةحانلا  نم  اركذ 
ل .نهاالخ  ل    XY تاموسومورك نهيدل  ءاسلا »  » ءالؤه نأ  اوفشا  نهاالخ ، تانيجلا  ءاملع  صحف  امدنع  .غللا  اوب  يوثنألا   جضنلا 

.ةجولوكسلاو ةجولويسفلاو ، ةحلا ، اونلا  نم  نأ  نا  االخلا  كلت  نم  دَّشملا  صخشلا  نل  ةموسومورلا -  ةحانلا  نم  اركذ  تنا  ةلخ 
ام  لش  تقفخأ  اهنل  اهاالخ ، ل   ( XY وسومورك ْيأ   ) يركذ وسومورك  طمنب  تدلو  دق  رياوس » ةمزالتم  ةاصملا ب« ةأرملا »  » تنا

«. ةروكذلا اهدسج ب« راخإ 
.ةثونألا  إ  ادؤم  ام ، ةرفط  بس  لّطعت  ةروكذلا  دّدح  يذلا  يداقلا  ظنتلا  جلا  نأ  وه  رياوس » ةمزالتم   » ءارو حجرألا  ورانسلا 

جلا عقوم  ددحتل  سجلا  تاسوكعم  ءاسلا  هتاه  مدختسا  دق  جدب ،» دفاد   » تانيجلا مِلاع  ةداق  قف  نا  اجولونكتلل ، سسوشاسام  دهعم 
حّشرملا روثعلل ع  دع ج  ةقط ج  زرفلا  ةّقشم -  ألا  تنا  ةلاتلا  ةوطخلا  . Y موسومورلا اس ع  قّيض  قاطن  ةروكذلل   دّدحملا 

هملع امن إ  ماع 1989 ، فص  .اثرا   اخ  ّلت  امدنع  تاثو  ءطب  مّدقتي  ولفدوغ  نا  .ماعلا  عقوملا  كلذ  تانيجلا   تاع  نم ب  حيحصلا 
.Y موسومورلا ەدوجول ع  ، ZFY مسا جلا  جدب ع  قلطأ  .سجلل  دِّدحُملا  جلا  جدب ع ع  نأ 

ْنأ نكم  هنأ  اندلا  صاخلا  تانيجلا  عباتت  حَّجرو  ، Y موسومورلا نم  ةححصلا  ةقطنملا  ادوجوم   نا  الاثم : احّشرم   ZFY اد ةادلا ،  
عباتت دّدح  امدنع  مَدَقلا : ساقم  سل ع  ءاذحلا  نأ  دجو  رظنلا ، ولفدوغ  نعمأ  امدنع  نل  .ىرخألا  تانيجلا  تاعل  اسأ  لغش  حاتفم  لمع 

داعسا دع  .ءاسلا  هتاه  ةروكذلا   رمألا  لطعت  ّف  ْنأ  نكم  روفط  كانه  نك  مل  .ادج  اداع  ەدجو  رياوس ، ةمزالتم  تااصملا  ءاسلا    ZFY
.ةخألا ةظحللا  اوُؤَطخأ   مهنل  اوقا ، مهنأ  َّد  ال  جدب : قف  ەدّدح  يذلا  قاطنلا  دوجوم   ةروكذلا  نأ ج  َّد  .هثح ال  ولفدوغ إ  داع  ، ZFY

، ەّم ام  هف  سلو  تانونإ ، ال  طوغضم ، غص ، ج  رخآ -  دعاو  حّشرم  ولفدوغ ع  ع  ، ZFY نم ج برقلا  شّف  نا  ح  ماع 1989 ،  



.سجلل دّدحم  جل  قوتي 
ّ

ع ْنأ  ءرملل  نكم  ام  تصخلا ، ةرفوب   هنع  ٌَّعم  يوسلا   SRY تورب نا  .اثملا  حّشرملا  اد  ةادلا ،  . SRY همسا
روكذلا مهدحو  ث ،

َ
َّم نمو  اهب -  ةّصاخلا   Y تاموسومورك جلا   نم  تاعنت  اهرود  لمحت  تاهَّيبارجلا ، اهنب  نم  ىرخأ ، تاناويح  تنا  كلذك ،

ثانإلا ماودلا   ع  ارفاط  جلا  دجو  ةّلا : تاعامجلا  للحت  نم  ءاجف  ددسلا  جلا  وه   SRY نوك ع  حضوألا  للدلا  اّمأ  .جلا  نوثري 
.تااصملا نهتاققش غ  رفاط   غو  راويس ، ةمزالتم  تااصملا 

«، ةروكذلا درفملا ل« جلا  وه   SRY نا ج اذإ  .هنيهارب  ىوقألا ب  ناهلا  ةّضقلا -  مسحل  ةخأ  ةجت  جاتح إ  نا  ولفدوغ  نأ  َدَْب 
ةخس جدا ،» - لفول نور  و« ولفدوغ ، لخدأ  امدنع  روكذ ؟ إ  اق  ثانإلا  لّوحتس  له  تاناويحلا ؟ ثانإ  ق  

اَْ جلا  طشتب  ماق  ول  اذامف 
ترّوطت كلذ ، عم  قوتم 

ّ
.ع وه  ام  ةيجلا ،) ةحانلا  نم  ثانإ  ْيأ   ) االخلا ّل    XX تاموسومورك اهلس  دلُو  رأف ، نأ    SRY ج نم  ةّفاضإ 

رقن قط  نع  .نافلا  روكذل  ةّمم  ةكولس  ةمس  ّل  ءادأو  ثانإلا ، ءالتعاو  تاصخو ، ةّكذ  ناضق  ءامنإ  كلذ  ام   روكذك -  اح  نافلا 
.ةسوكعم ةقط  راويس  ةمزالتم  اقلخم   - ّ نئا  سج  يغت  ولفدوغ   حجن  دحاو ، يج  لغش  حاتفم 

***
 - نهداسجأ االخ  عيمج  ةّكذ   تاموسومورك  راويس  ةمزالتم  تااصملا  ءاسلا  كلتمت  .اقت  دحاو ؟ هل ج  سجلا  نأ  كلذ  ع  له 

.
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( تحلا ولويبلا  عملا  امنو  هملا ، عملا  سل   ) افرح اصخم  راص   Y موسومورلا نأ  ْيأ  ةروكذلا ، ددحت  تلَّطع ج  ام  ةرفط  نل 
الو ملس ، لش  ءادثألا  نّوكتت  ال  اددحت ، .ءاسلل  لا  رّوطتلا  هجوأ  ضع  كي  راويس  ةمزالتم  تااصملا  ءاسلا  االخ    Y موسمورك دوجو 

مظعم .ةسفنلا  نهتلاح  ماصفنا   ّيأ  نرعش  ءاسلا ال  نأ  َدَْب  .جوسإلا  نم  لقأ  تاتسم  جتُي  ام  ددس ، وحن  هتفظوب ع  ضبملا  موق 
ح لهذملاو : .بتلا  ةروكذملا   قدلا 

ّ
ة امهب  لصّتم  وبلا  جخملاو  ناملس ، لهملاو  جفلا  امامت : ةس  ةروص  لشت  يوثنألا  حــــلا  بناوج 

كمت لجأ  نم  جوسالا  ةمهأ  مغرو  .ءاس  ن » دحاو ف« أفطُ ج  ةستلم : تسل  راويس  ةمزالتم  تااصملا  ءاسلل  ةردنجلا  ةهلا 
ردنجلا كاترا   نم  راويس  ةمزالتم  تااصملا  ءاسلا  اعت  ال  تاغلالا ، ةثونألل   ةّحلا  هجوألا  ضع  زعتو  ةناثلا  ةسجلا  تامسلا  رّوطت 

دقل ...ةئملا  ةئم  نأ  فن  تتعا  املاطلو  .ةثنألا  ةردنجلا  راودألا  عم  مسح  ل  ةهامتم  نإ  : » ءاسلا ىدحإ  تتك  امو  .ةّردنجلا  ةهلا  وأ 
مل .ةصلل  قف  ةاتف   دأتلا  تنك  نل  قالطإلا -  هباشم ع  نحنو غ  مأوت ، قيقش  َّيدل  تقولا -  ضعل  نبلل  قف  عم  مدقلا  ةرك  تعل 

‹«. تاشارفلا  › مسا انقف  قلطن ع  ْنأ  تحقا  ل  اثك : مهعم  مجسأ 
ةحانلا نم  لاجر  َّنه  ءاس  داسجأ  تاسوبحم   ءاس  نهنإ  لاجر .» داسجأ  تاسوبحم   ءاس   » َنسل راويس  ةمزالتم  تااصملا  ءاسلا 

لعف هنإ  .لمالا  ةثنأ  اتاذ  قلخت  مهألاو ، امجإ - )
ً

 ) اثنأ ادسج  قلخت  ، SRY دحاولا ، جلا  اذه  ةرفطلا   دحاو .) ءانثسا ج   ) ةموسومورلا

.
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« فاقإلا  » وأ لغشلا »  » ةعضو حاصملا ع  ِّرز  رقنل  شارفلا  ةلواط  لملا ع  نأش  هنأش  انثو ، طسو ، ءيرب ،
ةحص 5 ةردنجلا ؟  ةهلا  تانيجلا   ثؤت 

ّ
ر نذإ -  فك -  ةجردلا ، ەذه  دحاو إ  فرط  نم  جلا  حــــلا  دّدحت  تانيجلا  تنا  اذإ 

رانلا قلطأو  ةلاق  رجتمل  ةعات  راظتنا  ةحاس  اماع  ثالثو  ةنامث  رمعلا  نم  غلالا  رمار ،» دفاد   » لخد ةّدنلا ، غبيو »  » ةنيدم ماع 2004 ،  ويام 
 - ةّيجلاو ةّموسومورلا  ةحانلا  نم  ركذك  رمار - » سورب   » مسا ماع 1965  دولوملا  دفاد ، نا  .ةروساملا  ةصق  ةّقدنب  امدختسم  هسفن  ع 

، ةلحتسم ةّمملا  ةحارجلا  تنا  .ةركملا  هتلوفط  ذنم  يركذلا  وضعلا  داح   فلت  اهنع  مجنو  قرخأ ، حارج  اهارجأ  ةعش  ناّتخ  ةلواحمل  ةّحض 
.جلا كولسلاو  ردنجلا  همامتها  املاع  فورعملاو  كه ،» زنوج   » ةعماج ببطلا  وم ،» نوج   » ةرال ةعلا  هجو  ەادلاو ع  هحطصاف 

ةصرف امهنبا  حنم  امهتفهل ع  نم  وو  .ةاتفك  هتشتو  امهنبال  ءاصخإ  ةّلمع  ءارجإ  سورب  يدلاو  نم  بلط  ةجت ، نم  ءزجك  و ، لفطلا ، وم  مَّق 
«. ادنب  » همسا إ اّغو  .نادلاولا  نعذأ  ةَّس ،»  » ةاح شع  ل 

قاطن تعاش ع  ةّظن  راتخال  ةلواحم  شسملا -  وأ  ةعماجلا  نم  حــــت  نود  نم  تجأ  لا  رمار - » دفاد   » وم ع ةجت  تنا 
ةااحملاو امتجالا  ءادألا  ع  لشت  امنو  ةقلِخ ، تسل  ةردنجلا  ةّهلا  نأ  ةلئاقلا  ةركفلا  تنا  .تايسلا  ةّمداألا   رئاودلا  عساو  
اهــانم ىوقأ  ب  نم  وم  ناو  ةقحلا -  كلت  اهراهدزا   ةورذ  ةعبطلا )»  بلغتلا ع  ةرداق ع  ةئشتلا  فّتت ؛ امفك  تنأ   )» ةّفاقثلا

وم نا  جلا ، لّوحتلا  صاخلا  ةلمجلا ]» دس   » ةّحم ةّعامتجالا   ةقاللا  بّردم  « ] زغه يه   » ةصخش اسِّلتم  .اتوص  مهالعأو 
عيضاومل حمسو  ادوقع  قرغتس  هعاخا  نم  ةلمع  و  ومرهو -  ولس  جالع  ةسجلا ع  ةهلا  هجوت  ةداعإ  جلا ،» يعتلا  ةداعإ   » اني

اهل د تدهأ  .اهرعش  لطأ  .ةاتفك  تو 
ُ

لماع ت 
ُ
ادنب »  » تحصأ وم ، ةحصن  ءانب ع  .ةّشحو  ةقط  مهتاّه  تّغت  دقو  جورخلا  هراجت 

.لوحتلا نأش  طق  اهؤاقدصأو  اهوسردم  خُ  ملو  .ةطاخ  ةلآو  ةثنأ 
« رومتل  » وم  ةداع  ناروزي  نيارو  ادنب  تنا  ةساردلا ، نم  ءزجك  .ركذ  لفطك  ِأ  نيارب - »  » َّس ص  قباطتم -  مأوت  ادنل  نا 

اهل بكرُي  ْنأ  رّرقملا  نم  نا  .ادنب  ثنأتل  جوسالا  نومره  تالّمم  وم  فصو  ةقهارملا ، نم  امهباقا  عمو  .امهتلوفط  ةرّركتم ع  تاف  ع 
حاجنلا غ اهيف  اي  نوثلا ، هنم  ستقا  اردصم  تراص  قاروألا ، نم  ةلاتتم  ةلسلس  وم  .ةأرما   لا إ  اهلّوحت  لامإل  اعانص  هم 

ً

امنب اضوفو ،» انشخ   » اص نيارب ، اهمأوت ، نا  .بتك  اذكه  اثم ، تا 
ّ

ناز ةددجلا  اهتّه  لقصت  ادنب  تنا  .جلا  يعتلا  ةداعإل  يداعلا 
وحن غ زيامتت ع  ةّردنجلا  ةّهلا   » .اقت تاقع  ّيأ  نود  نمو  ةلوهس  ةأرملا  روط  ادنب  لخدت  ْنأ  وم  قوت 

ّ
ع ةطش .» ةغص  ةاتف   » ادنب



«. ةحجان ةروص  ةاتفك  ركذلا  يعت  ةداعب  حمس  ةجرد  دالملا ، دنع  لما 
.اهئادترا تجأ ع  لا  ءاضبلاو  ةّدرولا  تاسفلا  تقّزمو  اصقم  ادنب  تلوانت  ةعارلا ، ّنِس  .كلذ   نع  نوكت  ام  دعأ  تنا  ةققحلا  نل 

ام اثكو  ةملأتم ، ةكترم ، ةتكم ، ةقلق ، تنا  زاشلاو ، فلا  ةحضاو  اهتدجو  ةّه  ةدّقم إ  .ةاتفك  مت  ْنأ  اهل  لاق  امدنع  ّنج  اهنونج  ناو 
وأ دلا  بعللا  ضفرت  تنا  ةرفاو .» ةنامسج  ةقاط   » عّتمتت ةرطسم » و« ةّمالغ »  » اهنأ ادنب  تفصو  ةّسردملا ، رراقتلا  .اهبضغ   نع  ّعت 

تكفو اهدلاو  تاودأ  ةلع  نم  افم  تَّه  امدنع  تنا  ةطاخلا  ةل  اهيف  تعل  لا  ةدحولا  ةّرملا   ) اهققش باعلأ  لّضفتو  تاتفلا ، نم  اهغ  عم 
نل بجاولا -  وحنلا  تانبلا ع  مامح  اهباهذ إ  وه  امّر ، راغصلا ، ادنب  ءالمز  كرأ  ام  ناو أ  رامسم .) دع  ارامسم  ةغص ، ءازجأ  ةنياملا إ 

.تجرفنم قاس  ةفقاو ، لّوبت  طقف ل 
ترجأو جوسالا ، بوبح  لوانت  نع  قوت 

ّ
تف .ةلهملا  ةلمعلا  تضفر  .ةعشلا  ةّلثمتلا  ەذهل  ادح  ادنب  تعضو  اماع ، ةعرأ ع  دع 

ةقالعلا نل  ماع 1990 ، ةأرما  نم  جّوزت  .دفاد  اهمسا إ  ّغ -  وأ  تّغ -  .ةروكذلا  دعتسل  نوتسوتسلا  نقحت  تأدو  يدثلا ، لاصئسال  ةحارج 
، قلقلا نم  ةعورم  تان  ااو ب  ااهذ  دّدلا  جر -  

ً
داع  ّمث  ةاتف  حبصأ  يذلا  صلا  دفاد -  ادنب / سورب / ّرمتسا  .اهتياد  ذنم  ااذع  تنا 

.هسفن دفاد  لتق  هتجوز ، عم  ةفنع  ةنحاشم  دع  ماع 2004 ، .هتجز و  تلشف  .هتفظو  ف 
َ

َدَق .بائتالاو  رانإلاو ، بضغلاو ،
لحت ةلواحم  جلا -  يعتلا  ةداعإ  نم  ىرخأ  تالاح  تفصُو  تاننامثلاو ، تايعسلا  .اهعون   ةدحو  نكت  مل  رمار » دفاد   » ةّضق

تنا تالاحلا ، ضع  .ةّصاخلا   هتقط  كمو  كترم  اهنم  ّل  امتجالاو -  ولويسفلا  فيكتلا  ثانإ ع  اموسومورك إ  روكذلا  لافطألا 
، بضغلاو قلقلا ، نم  ةحلم  تان  نم  لاوحألا  بلغأ  نوناع   اونا  ءاسلا  / لاجرلا نل  دفاد -  عم  ثدح  ام  ةّدحلا  ةددش  ةّردنجلا  ةساعتلا 

فن  ببط  ةرال  س - )  ) اهمسا ةأرما -  تهذ  صوصخلا ، هجو  ةلادلا ع  تالاحلا  ىدحإ  .غللا   تاونس  مهمّدقت   عم  عاضلاو  ةساعتلاو 
ام ّمملا  ،» لنادلاو  دلجلا  رهظم   - » نشخلا رقلا  دلج  نم  ةعونصملا  اهتسو  ةشكشكملا  ةرَّهزملا  اهتزولب  .اتوسنيم  ةالوب  سشور » »
عم حلاصتلا  ةلشم   اهيدل  تنا  نل  اهجاودزا ، بناوج  ضع  عم  ةلشم  س )  ) ىدل نكت  مل  هسفن - ] مسالا  لمحت  ةهش  ةنغأ  انّمت   ] هتفصو
اهل قبس  مل  .ةسردملا  دالوألا   لثم  ةّقش  تنا  فك  تايعرألا ، ةاتفك   تشأو  تدلو  لا  س ،)  ) تركذت ساسألا .» نأ  اذ  اسحإ  »
جر و 

ً
تجّوزت  لجر .)» َلقع  نأ   رعشأ   )» لاجرلا عم  ةارق  ترعش  املاط  اهّنل  ةّنامسجلا ، ةحانلا  نم  اركذ  اهفصوب  اهسفن  كفتلا   ّطق 

ةأرملا اهجوز  جّوزت  .ءاسلا  نع  اهتالاخ  تلعتشاف  ىرخأ ) ةأرماو  اهجوزو    ) اثالث اممح  ًءاقل  تفداص  ّح  هعم -  تشاعو  اهرمع  نم  تاعلا 
اعمتجم تفشاو  ةسنك  تقحتلا  .بائتالاو  نازتالا  نم  تاف  حجرأتت ب  تلظ  .ةقاحسلا  تاقالعلا  نم  ةلسلس  تلخدو   س )  ) هتكرتو ىرخألا ،

«. لّوحتت  » جالعلا ل اهحصنو  ةسجلا  اهتّيلثم  ّجتحا ع  ةسواسقلا  دحأ  إ 
ّ

اناح -  اناحور 
اهاالخ تلسرأ  طلا ، صحفلا  ءانثأ  .ةّسفن  ةدعاسم  اخأ  تدش  بنذلا ، روعشلاو  فوخلا  ةعوفدم  اهرمع ، نم  عرألاو  ةنماثلا   
ءاضعأ تدلُو  دق  /ا  هنأ اقحال  تفشاو  .ةّيجلا  ةهجولا  نم  اركذ  س )  ) تنا .اهاالخ    XY وسمورك اهيدل  نأ  ّبتو  وسومورلا ، للحتلل 
يعتلا ةداعإ  أد  .نأ  إ  اهلحتل  ةممرت  ةحارج  ع  اهّمأ  تقفاوف  ةّموسومورلا ، ةحانلا  نم  اركذ  تنا  اهنأ  عم  ةستلمو ، ةبم  ةّلسانت 

ّكش وأ  س )  ) دواري مل  اهتقهارمو ، اهتلوفط  ع  ومره .» لالتخا   » جالع ةّجح  غللا  دنع  تانومره  تطعأو  سداسلا ، اهرهش  جلا و  
.اهردنج نأش 

ءادأ نأش  ةكترم  س )  ) نكت مل  رمار ،» دفاد   » فالخ ع  تانيجلا ، ملعو  ردنجلا  ةقالعلا ب  ةَّورب   كفتلا  ةّمهأ  س )  ) ةلاح حّضوت 
ةفاقثلا فارعألا  قاطن  لخاد  تفّتو  لقألا ،) ع  نمزلا ، نم  ةفل   ) ٍّيغ جاوز  تظفاحو ع  نلعلا ، نأ   سالم  يدترت  تنا  ةردنجلا : راودألا 
ةمساحلا هجوألا  تلظ  اهتناسج ، ەاجت  بنذلا  اهساسحإ  مغرو  كلذ ، عم  .اهرمع  نم  عرألاو  ةنماثلا  نأ   نوكت  ْنأ  تلصو إ  ةعامتجالاو ح 
بَسكملا اهردنجل  ةهوجلا  حمالملا  نم  ثلا  ملعت  س )  ) تعاطتسا دقل  .ةروكذلا  ةمحتلم  شلا -  عفادلاو  ةوهشلاو ، لاخلاو ، ءامتنالا ، اهتّهل - 

.ةيجلا اهتاذل  ةسج  وكسلا -  عفاودلا  لمالا  ْنأ ت  عطتس  مل  اهنل  ءاذتحالاو ، امتجالا  ءادألا  ع 
لافطألا ْيأ  ايج - » روكذلا  ةلوطم ل« ةسارد  ةصاخلا ب(س )  ةلاحلا  رراقت  ابمولوك  ةعماج  ثحالا   نم  قف  ثو 

َّ
ق ماع 2005 ،  

كلت ضع  .ةلسانتلا  مهئاضعأل  لا  روطتلا  روصق   بس  الاغ  دالملا ، دنع  يوثنألا  ردنجلا  اوبدُتنا إ  نيذلا  -  XY وسمورك اودلُو  نيذلا 
ةساعت اوخ  مهنإ  اولاق  ةثنأ  ةردنج  راودأ  اوبدُتنا إ  نيذلا  روكذلا  نم  ةحسالا  ةسلا  نل  س - )  ) وأ رمار » دفاد   » لثم ذعم 

َّ
ا نك  مل  تالاحلا 

ةروكذلا اعوجر إ  اعوط  مهردنج  اولد  مهنم  نوثكو  .كاترالاو  بائتالاو ، قلقلا ، نم  اوناع  مهنم  نوثك  .ةلوفطلا  ءانثأ  ةداح  ةطّسوتم إ  ةردنج 
، تانبك ال  ناصك ، نوأشُو  ةسَتلم  ةلسانت  ءاضعأ  نودلوي  نيذلا  ايج » روكذلا   » اتلا : اقح ف  ةتفاللا  ةطقنلا  امأ  .غللا  وأ  ةقهارملا   

.غللا يردنجلا   ّغتلا  وأ  ةّردنجلا  ةساعتلا  تالاح  نم  ةلاح  ّيأ  نع  رراقت  درت  مل 
وأ قيلختلل  ةلاق  ةّردنجلا  ةهلا  نأ  رئاودلا ، ضع  ارقتسمو   ادئاس  لازي  نا ال  يذلا  ضافالا ، ةحفص  اخأ  توط  كلت  ةلاحلا  رراقت 

احضاو حبصأ  .ةفاقثلا  تالخدتلا  وأ  امتجالا ، ءادألا  وأ  ولسلا ، ماغرإلا  وأ  ءاحإلا ، وأ  بردتلا ، قط  نع  ةّهوج ، ةروص  وأ  لمالا ، ةجملا 
ملعت نكم  ةدودحم  فورظ  هنأ   ولو  ةردنجلا -  ةهلا  وأ  ةسجلا  ةهلا  لكش  ىرخأ   ةّوق  يأ  ةنراقم  ساقُ  ام ال  اثأت  تانيجلا أ  نأ  نآلا 

يأ اهعط -  ةيج » ، » فاطملا ةاهن  اهسفن ،  تانومرهلا  نألو  .ةنومرهلا  وأ  ةعامتجالا ، وأ  ةفاقثلا ، ةجملا  ةداعإ  ردنجلا ع  صئاصخ  نم  للق 
برقأ إ ارمأ  امهدحو  اقثلا  زعتلاو  ولسلا  جالعلا  مادختسا  ردنجلا  ةجمرب  ةداعإ  ةردقلا ع  حبصت  تانيجلل -  ةام  وأ غ  ةام  تاجتنم 



إ لافطألا  بادتنا  ةرو  ُّرق  ةردنلا ، ةددش  تاءانثسالا  نع  ادع  موي ، دع  اموي  داي  يذلا  ةّبطلا ، ءارآلا  قافتا  نأ  ةققحلاو  .لحتسملا 

بسح اقحال  لّوحتلا  راتخالا   ّقح  لفطلا  حنم  عم  ةّحلا -  تافالتخالاو  تازيامتلا  نع  رظنلا  ضغ  يجلا ،) ْيأ  ) وسومورلا  مهسج 
.ايج بَدتنملا  مهسج  يغت  لافطألا  ءالؤه  نم  يأ  لِّضف  مل  لصفلا ، اذه  ةاتك  ةظحل  ّح  .هتبغر 

***
 

ةهلا نأ  ةققح  عم  ناسإلا -  ةه  تاعشلا   قمعأ  دحأ  رطس ع  دحاو  يج  حاتفم  دوجوب  ةصاخلا  ةركفلا -  ەذه  عمجن  فك  نل 
هجولا نيامتم ، نول  رهظ   ردنجلا ال  نأ  العف ، تافاقثلا ، ّل  تظحال  دقل  ناولألا ؟ عساو  فط  رهظت   قاولا ، ملاعلا  ةلا ،  ةردنجلا 

له : » َّرقأ ةأرملل ، هئادع  رهتشا  يذلا  يواسمنلا  فوسلفلا  رغنياف ،» وتوأ   » .يدامرلا ح تاجرد  نم  ةجرد  فلأ  امنو   رمقلل ، دوسألاو  ضبألا 
ةّئاملا بالا  ب  تاّزلف ؛ اللاو -  تاّزلفلا  ةّلاقتنا ب  لاشأ  كانه  ...رخآلا ؟  نع  امهدحأ  ةّدح  نومم  لاجرلاو  ءاسلا  ّل  نأ  اقح  ةّضقلا 

ةلاحتسا اهد  ودي  اذكه ، ...رويطلاو  تايدثلا  و  ةّهز ؛ اللا -  تاتانلاو  ةّهزلا  تاتانلا  ب  تاتانلاو ؛ تاناويحلا  ب  ةطسلا ؛ تاطلخلاو 
«. رخآلا بناجلا  نم  يوثنأ  وه  ام  لو  بناج  نم  يركذ  وه  ام  ل  ّداح ب  قرف  ةعبطلا ع  روثعلا  

ةلصّتملا تانحنملا  عم  قفاوتلا  مامت  قفاوتت  تانيجلل  ةتالا  تامظنتلاو  ةداقلا  حيتافملا  ضقانت : نم  ام  تانيجلا ، ةغل  كلذ ، عم 
حبصف لغشلا ، ةعضو  ردأ SRY إ  .فاقإلا  لغشلا / ةقط  سجلا  ددحت  محتي    SRY نأ ج ّكش  .اجولويسفلاو ال  ةهلاو ، كولسلل ،

.ةجولويسفلاو ةحلا  ةحانلا  نم  نأ  ناويحلا  حبصف  فاقإلا ، ةعضو  ەردأ إ  .ةجولويسفلاو  ةحلا  ةحانلا  نم  اركذ  ناويحلا 
ةّعضو اهلّوحف  إ  فادهألا -  تاع  لمع SRY ع  ْنأ  بج  ةردنجلا ، ةهلاو  يردنجلا  ددحتلا  قمعألا   بناوجلا  لعفتل  نل 

ت
ُ

جرد اهرود ، تانيجلا ، كلت  .د  إ  د  نم  اصعلا  هف  لقتت  عباتت  قاس  لثم  رخآلا ، ضعلا  احاو  تانيجلا  ضع  اطشم  فاقإلاو ، لغشلا 
« ت

ُ
رِدنج  » ل ةراذلاو -  راودألل ، اقثلا  لثمتلا  امتجالا ، ءادألا  تاخلل ، ضرعتلا  تاكولسلا ، تانومرهلا ، نم  ةئبلاو -  تاذلا  نم  تالخدم 

، تافلوملاو تالِّدعملا ، لفسألا  أت   امنب  مرهلا ، ةّمق  هف SRY ع  ضي  دّقعم ، يرّوطتو  يج  جَّردم  وه  نذإ ، ردنج ،»  » هّمس ام  .ردنجلا 

ةفصو ةدرفم   روطس  تانيجلاف  قباس ، هش  إ  ةدوعلاو  .ةردنجلا  ةهلا  دّدح  يرّوطتلا  يجلا -  جَّردملا  اذه  .تاِّفملاو  تاضَّرحملاو ،
ّيأ خت  ْنأ  دأتلا ، عيطتس ، نل  قيقدلا ، أدت  مل  اذإ  قيقدلا .» نم  باوأ  ةعرأ  أدا  : » ةفصولا لوألا   رطسلا  وه   SRY جو .ةّهلا  ددحت 

.ةنصلا رمقلا  تاعك  شمرقملا إ  رفلا  خلا  نم  لوألا -  رطسلا  اذه  نم  عّفتت  ةئاهن  تاعّونت ال  ةَّمث 
َ

نل  .ء 

***
 

ج امامت : انث  سجلا  ولويسفلاو ، لا  عملا  .يرّوطتلا  يجلا -  جّردتلا  اذه  اق ع  لد 
ً

فوي 
ّ

ر ردنجلل  ةرباعلا  ةهلا  دوجو 
ةهلاو ردنجلا  نل  .ثانإلاو  روكذلا  ب  هظحالن  ةجولويسفلاو  ةحلا  ةحانلا  نم  اشهدم  اسج  ازيامت  جتُي  ةسجلا ، ةهلا  مح  دحاو 

دق ةّكذلا .) تاراشإلا  وأ  تانومرهلا  نم  ەغل  وأ  ) SRYخملا ل بجتس  فك  دّدح  -  TGY هِّمسل ام -  انيج  لّخت  .ةرملا  يئانث  اسل  ةردنجلا 
مهف الو  أرق  اخمو ال  ةّحلا ، ةحانلا  نم  اركذ  ادسج  جتُي  ام  خملا ، لمعل SRY ع  ةمواقملا  ةددش   TGY نم ج ةعنت  لافطألا  دحأ  ثري 

تي إ هسفن  لّختي  دقو  نأ ، الو  اركذ  هسفن ال  تع  دق  ةّسفنلا ؛ ةحانلا  نم  اثنأ  هفصوب  هسفن  فّرعتي ع  دق  خملا  اذه  .ةّكذلا  ةراشإلا 
.لمالا ثلاث  ردنج 

مهتلاح نل  نأ ،) وأ   ) ركذ لاو  وسومورلا  مهردنج  ةّهلا : صاخ  هّنل  راويس  ةمزالتم  هش  ء  مهيدل  ءاسلا ) وأ   ) لاجرلا ءالؤه 
خاخمأ دحاو   نع ج  نافلا ، ت ، 

َ
جُت نأ  نكم  ةمزالتملا  ەذه  نأ  ةظحالملا  ريدج  .مهلوقع  ةفدر   ةراشإ  دلوت  ةحلا ال  ةموسومورلا /

تجلوع وأ  رَّوحملا ، جلا  اذهب  تسدنُه  لا  ثانإلا  نافلا  كلت  .خملا  إ  ةثونألا »  » ةراشإ لاسرإ  قوع  راقعل  ةنجألا  ضعت  نع  وأ  ثانإلا  ةنجأ 
نوكت دق  تاناويحلا  كلت  ثانإلا : ءالتعا  اهيف  ام  ركذلا ، رأفلا  ةطشأ  يّدؤت  اهنل  ةثونألل ، ةّجولويسفلاو  ةحلا  حمالملا  ّل  كلتمت  راقعلا  اذهب 

.ةّكولسلا ةحانلا  نم  روكذ  اهّنل  ةّحلا ، ةحانلا  نم  اثانإ 
***

 

مأ ةعبطلا  يدألا : لدجلا  رعتسو  .مومعلا  هجو  ع  تائبلاو  تانيجلا  ب  ةلصلا  نأش  امساح  أدم  يجلا  جَّردملا  اذه  ةتارت  حضوت 
، ةئشتلاو ةعبطلا  دّدحتت  ةهلا  نإ  انل  لاقُ  نآلا ، .ناناجلا  ملسسا  ح  بك ، ءادعو  ادع ، ةكرعملا  ەذه  تضم  دقل  ةئبلا ؟ مأ  تانيجلا  ةئشتلا ،

ةهلا محت  لا  تانيجلا  تنا  اذإ  .محلا  نم  تعومجم  ب  ةنده  ثع -  اضأ  اذه  نل  .ةجراخلا  تالخدملاو  ةزغلا  ةئبلاو ، تانيجلا 
تسل ةئشتلا  وأ  ةعبطلا  ةنمهف  نذإ  لفسألا -  تامولعملا  نم  تاهنلا  فالآ  بعّشت إ  ّمث  ةمقلا  اءد بSRY ع  امره -  اترت  ةترم  ةّردنجلا 

.هتياعم ءرملا   بغري  يذلا  مظنتلا  ىوتسم  بك ع  رْدَق  دمتعت  اهّنل  قلطملا ، رمألا 
ةعضو حاتفملا إ  ريد  دحاو  يداق  ج  ةطاسلا -  ددش  رمأ  ةّمقلا ، كانه   ردنجلا ، .اهدرفمو  ةّوق ، ةعبطلا  لمعت  جَّردملا ، ةمق  ع 

، ءاسلاو لاجرلا  جاتنإ  محتلا   نم  نكمتن  فوس  ام -  راقع  وأ  ةّيج  لئاسو  مادختسا  حاتفملا -  اذه  ةّعضو  لدت  انملعت  اذإ  .فاقإلا  وأ  لغشلا 
ةّيجلا ةرظنلا  حلصت  الف  سكعلا ، ع  جردملا ، عاق  اّمأ   .امامت  ةملس  ةّثنأ  وأ  ةّكذ  ةّنامسج ) تامس  ضعو  ل   ) ةّهب نوجرخ  فوسو 



عم ةفاقثلاو  عمتجملاو ، خــــراتلا ، كشو  مدطص  ةّتامولعملا ، راهنألا  ةكش  تاصم  دنع  انه ، .هته  وأ  ردنجلل  ادقعم  ااعسا  فوت 
ّ

ر ذإ ال  ةتحلا ،
نإ ل  تاخألا -  نم  دشأ  ةوق  كانه  تسل  .رخآلا  ضعلا  زّزع  اهضعو  ىرخأ ، اجاومأ  لطت  جاومألا  ضع  .رزجلاو  دملا  هش  امف  تانيجلا ، ملع 

.درفلا ةه  هّمس  يذلا  قرقملا  عيدلا  دهشملا  جتي  يذلا  وه  ىوقلا  كلتل  ماملا  ثأتلا 



خألا لِملا 
 

.هلاحل لفاغلا   مأوتلا  ت 
َ

كر نُسح  امر  ةمئان ، بال  لثم 
« اذكه اودلُو  ، » تار مالو  - 

 

نم ثلا  ثي  ةسَتلم ال  ةّلسانت  ءاضعأ  نودلوي  نيذلا  لفط  لأ  دحاولا إ  ةس  ةسكم   مأ  ةقلِخ  سجلا  ةه  تنا  اذإ  اّمع  لاؤسلا 
ْمأ ةّقلِخ  جلا -  كلا  لضفتو  راتخا  ةسجلا  - ةهلا  تنا  اذإ  اّمع  لاؤسلا  امأ  .راتخالاو  فارحنالاو ، لضفتلاو ، ةثارولا ، لوح  لدجلا 
ةدئاسلا ب ةظنلا  تنا  .دألا  مسُح إ  دق  شاقنلا  كلذ  نأ  اد  تايسلاو ، تانسمخلا  نم  رطشل  .اقح  لدجلل  ثملا  لاؤسلا  وهف  ةسكم ،
تنا .ةقلِخ  تسلو  ةسكم  -  gayness ةلثملا »  » لاقم   straightness ةماقتسالا »  » ْيأ جلا -  لضفتلا  نإ  لوقت  يسفنلا  ءاطألا 

عساو ب تا 
ّ

قاف ةَّمث 
َ

: » لوق ةنس 1956  دنارول » رودناس   » فنلا ببطلا  بتك  .صعلا  قلقلا  نم  طَحم  لش  اهنأ  فصوت  ةسجلا  ةلثملا 
ببط بتكو  ةصع .» ةفا ، فارحنالا  عاونأ  نأش  اهنأش  ةمئادلا ، ةّسجلا  ةلثملا  نأ  فنلا  للحتلا  لقح  ناعملا   لماعلا  نم  ددعلا 

لا ةّسفنلا  هتيخوزام  ةفاضإ إ 
ً

ةدعاسملا ، هّقلت  ةنامب  هلهج  امنو  هفارحنا  سل  سجلا  ِّثمل  قحلا  ودعلا  : » تايسلا رخاوأ  رخآ   فن 
«. جالعلا نع  ضارعإلا  هعفدت إ 

ةماقتسالا إ   gay يلثملا لاجرلا  لحتل  هتالواحم  فورعملا  كروين  زرالا   فنلا  ببطلا  يب ،» غنفرإ   » فلأ ماع 1962 ،  
لالتخا نع  أشت  روكذلا  ىدل  ةلثملا  نأ  يب  حط  روكذلا .» يلثملل  ةسفن  ةللحت  ةسارد  ةسجلا : ةلثملا   » ثأتلا عساو  هاتك  ةسجلا ،

بأو ةح ، ةاوغ  اهنبا  ثت   نكت  مل  ْنإ  اسج ،»]  ] ةممحو طاترالا  ةددش   » نوكت ام  اثك  ةقناخ  ّمأ  كلهُملا ب  ناقالا  ةألا -  تاكمانيد 
تقعأ صخش  سجلا  ثم   )» ةقِّوعمو تاذلل ، ةرّمدم  ةصع ، تاكولس  راهظب  ىوقلا  كلتل  دالوألا  بجتس  افطاع .» ئوانم   » وأ دع ، ٍءان ،

ةغرلا غ حبصت  فاطملا ، ةاهن  ماع 1973 .)  يب  اهلاق  ةهش  ةراع  تنا  كلت  لافطألا ،» للش  ااحض  قاسلل   ثدح  املثم  ةّغلا ، هتفظو 
عفد .ةدئاسلا  ياعملا  راطإ  جراخ  عق  ةاح  بولسأ  قانتعال  اراخ  اهفصوب  ةحضاو  ةصلا ، ءالؤه  ضع  ىدل  بألا ، ءاصخو  مألا  عم  امتلل  ةعاولا 

.ةَّضرم ةقط س  لافطألا  للش  ااحض  بسك  دق  ام  امامت  ةَّضرم ، دوجو  ةقط  ّبي  جلا  لافطألا » للش  ةّحض   » لعج كلذ  نأ  يب 
ائان نا  يذلا  لك ،» ناد   » عفد ام  ةدماج ، ةدقعك  تّرقتسا  دق  فرحنم  ةاح  بولسأل  اراتخا  لّثمت  ةسجلا  ةلثملا  نأ  ةلئاقلا  ةركفلا  تنا 

«. اخ راخ  ...ةجولويب و  ةلاح  اهنم  راخ أ  ةسجلا  ةلثملا   » نأ ماع 1992 ، ةقثب  ح  ْنأ  إ  اهتقو ، مألا  سئرلل 
، تانيجلا نأش  اسطو  ةماعلا  تاشاقنلا  حأ  نم  ادحاو   gay gene ةلثملا » ّسُ ب«ج  ام  فاشا  زِّفح  فوس  ماع 1993 ، ويلوي   

اسأر ع ةشقانملا  طو  بلق  ل  روهمجلا ، ءارآ  يغت  جلا ع  ةردق  فاشالا  اذه  حّضوي  فوس  .تانيجلا  ملع  خــــرات  راتخالاو   ةهلاو ،
ادومع  رلراس » لورا   » ةتالا ت  يرذجلا ،) امتجالا  يغتلل  صوصخلا  هجو  اددشم ع  اتوص  تسل  و  « ) لوبب  » ةلجم .اقت   بْقَع 
اص قشعف  ّبش  ةرذعم -  دق ، طقف  دق -  فطل  نونح  ةئشت ص  نم  د 

ً
ضاهجإلا  راتخت  لا  ةأرملا  نع  لوقن  اذام  : » هف تتك  رتأ  رهش 

جُ ْنأ  بج  لفط  نم  ام  هنإ  لوقن  .امحج  هتاح  نم  تلعجل  لفطلا  باجنإ  تجأ ع  ول  اهنو  ەّوشم ، ّلتخم  شحو  اهنإ  لوقن  رخآ ؟ افطل  انونح 
«. ەذهك ٍّمأ  ع 

روف .لدجلا  بالقنا  اثم ع 
ً

غلال -  ةفرحنم  تالضفت  نم  د 
ً

لفطل  لِخ  لم  حيضوتل  تتخا  لا  فطل - » نونح  ص   » ةراع تلّثم 
.ةذاشلا شوحولا  مه  نودقاحلا  ەؤادعأ  راصو  .يوس  لفط  روفلا إ  ُّثملا ع  لفطلا  لَّوحت  جلا ، لضفتلا  رّوطت  تانيجلا   علض  تاثإ 

***
 

ثحي ناطلل ، وقلا  دهعملا  ثحالا   رمه ،» نيد   » نك مل  .ةّلثملا  نع ج  ثحلا  عفد إ  ام  وه  امتجالا ، لاضنلا  ال  رجضلا ، نا 
لاشأ نم  لش  يأ  قلعتملا  تانيجلا  ملع  صوصخلا  هجو  ع  لغشي  مل  هتّيلثم ، ارهاجم  نا  هنأ  مغرو  .هسفنل  ثحي  نك  مل  ل  .عازن  نع 

هف عت  ...ةدحتملا  تاالولا  ةموكحل  عبات  ةداع  ناس  تخم   » نانئمطا  انيكتسم  هتاح  ّلُج  دق ق  نا  .كلذ  مأ غ  تنا  ةّسج  ةهلا ،
ةلقثلا نداعملا  ةمواقم  االخلا   همدختس  -  MT وأ نويثولاتيم - »  » ّسُ مظنت ج  ةلآ  سرد  رراوقلاو ،» قراودلا  فقسلا  ضرألا إ  نم 

.كنزلاو صاصرلا  لثم  ةماسلا ،
تلقُتسا دقو  ةداتعملا -  ةّثحلا  هتاحم  تنا  .تانيجلا  مظنت  لوح  ةملع  ةودن  مدقتل  دروفسأ  رمه إ  رفاس  ماع 1991 ، فص   

عم امامت  ةقاطتم  ةلئسألا  تد  ةلا : ةددش  وف ) اجد   ) ةؤرلا قبس  تالاح  نم  ةلاح  هترماخ  شاقنلل ، ةعاقلا  ف 
َ

حت امدنع  نل  داتعملا -  ادّج ،
عسوتو رمه  لمع  دكؤت  تاناب  رخآ ، تخم  نم  سفانم  وهو  اتلا ، ثّدحتملا  َمَّدق  امدنعو  .نامزلا  نم  دقع  لق  هتاحم  اهتراثأ  لا  تاراسفتسالا 
ەوجرأ نأ  نكم  ام  لضفأف  ىرخأ ، تاونس  عل  ثحلا  اذهب  اقصتلم  تللظ  ْنإ  نأ ح  تكردأ   » .ةو ارجض  دادزي  هسفن  رمه  دجو  هقاطن ، نم 

«. قح ةاح  فدهك  اذه  دي   ملو  .غصلا  يجلا ]  ] انجذومنل داعألا  ةّثالث  ةقاطم  ةخس  ءانب  وه 
لزنو تس ،» ياه   » فهلا  هش  لا  ةتكملا  زلال ،»  » دنع قوت 

ّ
ف .ضخم  هلقع  اخئاد ، رمه  جخ  تاسلجلا ، ةحاسالا ب   

، نوراد باتك  نا  .نورادل  جلا » باختنالاو  ناسإلا ، ةأش   » وه لوألا  .باتك  ىشا  .اجولويبلا  بتك  نياع  حارو  زكرملا ، ةّدحتم  اهتاعاق  إ 



ءاحتسا نوراد ع  قّرطت  عاونألا » لصأ   »  ) ةدرقلا هش  فلس  نم  ناسإلا  رادحنا  معز  لدجلا ح  نم  ةفصاع  قلطأ  دق  ةنس 1871 ، روشملا 
(. هجول اهجو  ةلأسملل  ىّدصت  ناسإلا » ةأش   » نل  ناسإلا ، لصأ  ةلأسم  إ 

اجولويب ملاع  ّل  معزي  بدألا : العلا   تاساردلا  بالطل  ةسلا  مالسلاو » برحلا   » هش اجولويبلا  ءاملعل  ةسلا  ناسإلا » ةأش   » نا
دجو هتشهدلو ، .باتلا  أرق  نك  مل  اضأ  رمه  .هتاحفص  حتف  ةّقشم  اوفلت  للق  نل  ةّساسألا ، هتحورطأ  فرع  هنأ  ودي  وأ  باتلا ، أرق  هنأ  اقت 

نا .متجملا  مظنتلاو  ةدئاسلا  تاكولسلا  كلذ ع  ثأتو  جلا ، كلا  راتخاو  سجلا ، ةشقانم  باتلا   نم  ابك  ارطش  نوراد ق  نأ 
اهنلا عفادلا   - » جلا لضفتلاو  كولسلا  تادَّدحم  تق  كلذ ، عم  جلا ، كولسلا  اق ع  ارثأ  ةثارولل  نأ  رعشسا  نوراد  نأ  حضاولا  نم 

.هل ةسلا  ةضماغ  نوراد -  بعت  دح  ةناسجلل ،»
، اجولويبلا انتانيج : سل   ، » اثلا باتلا  .نمزلا  اهيلع  افع  دق  نا  تانيجلا  رخآ ، كولس  يأ  وأ  جلا ، كولسلا  طاترا  ةركف  نل 

ةركفلا اموجه ع  تنويل  َّنش  ةنس 1984 ، روشملا  باتلا  كلذ  .ةفلتخم   ةرظن  حقا  تنويل ،» دراشر  ل« ناسإلا » ةعبطو  اجولويدألاو ،
بلغأ تسل ،  تانيجلا  دّدحتت  اهنأ  ّنظُ  لا  ةّلا  كولسلا  انع  نأ  تنويل  عفدو  .اجولويبلا  ەدّدحت  ناسإلا  ةعبط  نم  ابك  اردق  نإ  ةلئاقلا 

لوبقم ع للد  نم  سل  : » تنويل بتك  .ةمئاقلا  ىوقلا  لاه  زعت  فدهت إ  عمتجملاو  ةفاقثلل  الاغ ، ةغوارمو  ةئاوشع ، تشم  الإ  لاوحألا ،
ةّحلا تانئالا  رّوطت  صوصخ  بك  ّدح  اقحم إ  نا  نوراد  نأ  ىأر  لمالا .» ةكفم  ةصقلا  ەذه  ...يج  ساسأ  يأل  عجرت  ةسجلا  ةلثملا  نوك 

.ةلا ةهلا  روطت  صوصخ  سل  نل  - 
ىوقلا قط  نع  لمالا  بكرُي  ْنأ  نم  ةهوج  أ  ارمأ  جلا  هّجوتلا  اد  لقألا ، ع  رمهل ، ةسلا  حيحص ؟ تظنلا  كلت  نم  يأ 

دجو له  : » عباتو ثَّروي .»؟ ْنأ  نكم  كولسلا  نأ  رانإ  ةجردلا ع  ەذه  اُم إ  عئار ، تانيج  مِلاع  وهو  تنويل ، نا  اذامل  : » رمه لءاسو  .ةفاقثلا 

رمه ع مزع  انه .» قح  ملعل  ةحاسم  كانه  تنا  امّر  ەّدض ؟ ةساس  ةلدج  بتكف  تخملا  ولسلا   تانيجلا  ملع  ةضراعم  نع  ازجاع  هسفن 
.املا نم  هملعت  نكم  اّمم  ثلا  دج  مل  هّنل  ّقتلا -  أديل   ەتخم  داع إ  .جلا  كولسلا  تانيج  ملع  نع  ةفّثكم  ةرود  هسفن  ع  ْنأ 

دجو تانيجلا ،» و« ةسجلا » ةلثملا  قلعتت ب« تالاقم  نع  ماع 1966  ذنم  ةروشملا  ةّملعلا  تارودلا  عيمج  تاناب  ةدعاق  رمه   ثح  امدنع 
.ةجن  654 ىرخألا ، ةحانلا  نم  نويثولاتيم ،»  » نع ج ثحلا  جتنأ  .ةجن  ح   14

سفن ملع  ذاتسأ  نا  تاننامثلا ، .ةّملعلا   تابدألا  ةنوفدم   فصن  تنا  ْنو  ةّم ، حيتافم  ضع  لعفلا ع  رمه  ع  كلذ ، عم 
هّجوتلا نا  اذإ  ةكسال : ب  ةّجهنم  تنا  .مئاوتلا  تاسارد  مادختسا  جلا  هّجوتلا  تانيج  ملع  ةسارد  لواح  دق  ب » لام  .ج   » همسا

تانالعإ  عضو  قط  نع  .ةقاطتملا  مئاوتلا غ  اهنم   أ  ةقاطتملا  مئاوتلا  ةلثملا »   » ةس نوكت  ْنأ  َّد  الف  نذإ  ائزج ، اثوروم  جلا 
، مويلا ةعص  ةلأسم  كلت  تد  اذإ   ) .سجلا ِّثم  لقألا  ققشلا ع  دحأ  ثح  روكذلا  مئاوتلا  جاوزأ  نم  دَّنج ب 119  ةلثملا ، فحصو  جم 

ّ
ت

هفصوب تاالولا  ضع  بقاع   ثملا  سجلا  ناو  نلعلا ، لا إ  نم  نوجرخ  لاجرلا  نم  للق  نا  ح  ةنس 1978 ، ةجتلا  ەذه  ءارجإ  لّخت 
(. ةمج

مأوتلا ال  نا  ةقاطتملا ، مئاوتلا  نم  اجوز  سمخو  ةتس  نم ب  .ةشهدم  جئاتنلا  دجو  مئاوتلا ، ةّلثملا ب  تالا  
ّ

قاف رظن ب إ  امدنع 

 - تالاحلا نم  ةئملا  الثم  22  مأوتلا  ال  ناف  ةقاطتملا ، مئاوتلا غ  نم  اجوز  سمخو  ةعرألا  نم ب  اّمأ  . 
75

تالاحلا نم  ةئملا  الثم  52 
اهدع  ) .ةئملا رّدقت ب10  لا  ناسلا ، ددع  امجإ  ةلثملا   ةسب  ةنراقم  اثك  عأ  ةس  لازت  اهّنل ال  ةقاطتملا ، مئاوتلا  ةس  نم  لقأ  ْيأ 

امهدحأ تّنت  .امهدلوم  نم  عيباسأ  دع  نادنك  نامأوت  ناققش  ف 
ُ

لص ماع 1971 ، كلت :  لثم  ةشهدم  تالاح  نع  عمس ب  فوس  تاونس ،
ناقاطتم امهنأ  امهيلع  اد  ناذللا  ناققشلا ، فرع  مل  .فالتخالا  ةغلا  فورظ  تحت  ةّعبطلا  هتدلاو  عم  ادنك  رخآلا   أش  امنب  ةّث ، ةّكمأ  ةلئاع 

(. ادنك يلثملل   را  ةفدص   اقتلا  ّح  مأوت ، قيقش  دوجو  نع  ائش  العف ،
، ةيدلا تادقتعملاو  سرادملاو ، ءاقدصألاو ، تالئاعلا ، لثم  ىرخأ ، تاثأتف  .تانيج  درجم  تسل  روكذلا  ىدل  ةسجلا  ةلثملا  نأ  دجو ب 

مقتسم  هنأ  رخآلاو  ُّثم  هنأ  هسفن  فَّرع  قاطتملا  مأوتلا  دحأ  لعجت  ةجردل  جلا -  كولسلا  نم  حضاو  وحن  لَّدعت ع  ةعامتجالا  ةبلاو 
ةّفاقثلا تادقتعملا  نأ  ّكش  الف  .جلا  كولسلا  نم  ةّمم  طامنأ  قالطإل  ةلطم  ةّجراخلا  وأ  ةّلخادلا  تازّفحملا  تنا  امر  .تالاحلا  نم  ةئملا   48

عم .رخآلا  سل   نل  مأوتلا ، دحأ  ةمقتسملا »   » ةهلا راتخا  حيجل  ك  ام  ةق  تنا  ةسجلا  ةلثملا  طحت  لا  ةحالاو  ةدئاسلا 
عولا إ اهثأت   نم  ثم ،

ً
ىوقأ ، وحن  ةّسجلا ع  ةّلثملا  ثؤت  

ّ
ر تانيجلا  نوك  لدجلل ع  لاق  لد غ 

ً
مئاوتلا  تاسارد  تمّدق  دقف  كلذ ،

وحن غلت  قفاوتلا  ةس   ) ةماقلا لوط  اهثأت   رْدَق  اقتو  ةئملا ،) دي ع 30  مئاوتلا ال  قفاوتلا ب  لّدعم   ) يركسلا ءاد  نم  لوألا  عنلا  ةاصإلا 
(. ةئملا  55

لضفتلا و« راتخالا »  » ع مئاقلا  تايسلا  باطخ  نع  ه  ادعتبم  ةّسجلا ، ةّهلا  لوح  رئادلا  شاقنلا  اقمع   ايغت  ب  ثدحأ 
ءاد نم  لوألا  عنلا  وأ  ةءارقلا ، ْع  رّوطت  وأ  ةماقلا ، لوط  فالتخا  ركفن   اّنك ال  اذإ  .ةثارولاو  تانيجلا ، ملعو  اجولويبلا ، نم  ه  اقمو  خشلا ،»

.اراخ اهفصوب  ةّسجلا  ةّهلا  رظنن إ  ْنأ  اننكم  الف  تاراخ ، اهفصوب  يركسلا 
ْنأ لضفألاو  اقاطن -  ةسارد أ  جاتح إ  رمه  نا  ةّلثملا ،» ج   » فعتل عق ؟ نيأو  ّيأو ج ؟ تانيج ؟ ةدع  مأ  دحاو  وهأ ج  نل ،



اردف ٍثحال  َّأ  نل  ةددج -  ةحنم  رمه إ  جاتحس  ةساردلا ، ەذه  لمتلو  .ةدّدعتم  لاجأ  جلا ع  هّجوتلا  عّبت  اهيف  هنكم  تالئاع  لمش 
؟ ةّلا ةّناسجلا  ثؤي  

ّ
ر ةدراطمل ج  مزاللا  لاملا  دج  ْنأ  نثولاتيملا  مظنت  سرد 

***
 

ددحت نك  مل  ْنإ  ح  يلا .» مونيجلا  عوم   » نالعإ نا  لوألا  .هتدراطم  سلا   نم  رمه  انكم  نارُّوطت  عقو  ماع 1991 ، لئاوأ   
يلا مونيجلا  لوط  ةّروحملا ع  ةّيجلا  ةّداشرإلا  تامالعلل  ةطخ  عضو  نإف  نمزلا ، نم  رخآ  دقع  لق  ّمتيل  يلا  مونيجلل  قيقدلا  عباتتلا 

ةصعتسم ةّسجلا -  ةّلثملا  ةقلعتملا  تانيجلا  عقاوم  ددحتل  رمه -  ةركف  تنال  تاننامثلا ، اّنك   ول  .ج  ّيأ  ةدراطم  نم  اثك  لِّهس  فوس 
رمألا  حبصأ  تاموسومورلا ، مظعم  ع  ةئضم  تاتفال  لثم  ةرثانتملا  ةّيجلا  تامالعلا  ددحت  عم  دحاو ، دقع  اهدعف  كلذ ، عم  .اجهنم 

.لقألا ةموهفملا ع  ةحانلا  نم  لوانتملا ،
لجأ نم  نولضاني  رملاو  ءاطشلا  حارو  تاننامثلا -  رخاوأ  يلثملا   عمتجم  دارفأ  نم  ثلا  كتف  دق  ءادلا  نا  .زدإلا  نا  اثلا  رّوطتلا 

نم يالملا  تائم  ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » تصّصخ فاطملا ، ةاهن  .ةفنعلا   تاجاجتحالاو  دملا  ناصعلا  ع  الاغ  هلإ ، ەانالا  تفل 
نأ فرع  .زدإلا  ةقلعتملا  تاساردلا  ةّلثملا ع  ةدراطم ج  لمحت  لّثمتت   ةكتكتلا  رمه  ةّقع  تنا  .زدإلا  ةقلعتملا  ثاحألل  تارالودلا 
شهدم ب وحن  بك ع  رتاوتب  روهظلا  أد   دق  ثودحلا ، ردانو  ادل  امرو  ماألا  قباس  نا   يذلا  حللا ،) وبا  مرو  « ) وبا اموكراس  »

ةلاحلا تنا  اذإف  ةّسجلا -  ةّلثملا  ةقالع  هل  وبا » اموكراس   » رّوطت ثؤملا  
ّ

ةر لماوعلا  دحأ  نأ  رمه  ىأرو  .زدإلا  باصملا  يلثملا  لاجرلا 
اموكراس  » نأ اقحال  ّبي  فوس  ذإ  عيد : وحن  ع  ةئطاخ  ةّظنلا  تنا  .رخآلا  تانيج  ددحت  إ  امهدحأ  تانيج  ع  روثعلا  دوق  دق  اذكه ،

اهنل .زدإلا  هناقا  ّف  ام  وهو  ةضفخنملا ، ةعانملا  يوذ  صاخشألا  ساسألا   ثدحو  سجلا ، قط  نع  لقتي  سوف  نع  جتي  با »
لجأ نم  رالود  اهردق 75,000  ةحنم  رمهل  ةحصلل » ةموقلا  دهاعملا   » تصّصخ ماع 1991 ، ةكتكتلا :  ةحانلا  نم  ةعرا  ةوطخ  تنا 

.ةسجلا ةلثملا  ةقلعتملا  تانيجلا  روثعلل ع  ةسارد  ددجلا ، هلوكوتورب 
رمه طّطخ  .هتساردل  الثم  جر 

ً
بذتجا 114  دق  رمه  نا  ماع 1992 ، لولحو  ماع 1991 . فخ    c - 0078 - 92  # لوكوتولا نشُد 

، هتثارو طمن  فصوتلو  تالئاعلا ، ي   جلا  هّجوتلا  نا  اذإ  ام  ددحتل  ةضفتسم  ةلئاع  ةرجش  مسر  لجأ  نم  ةعومجملا  ەذه  مادختسال 
فورعملا قشألا 

ّ
ءا نم  جاوزأ  ع  روثعلا  عاطتسا  ْنإ  اثك ، لهسأ  حبصس  ةلثملا  ج  ددحت  نأ  فرع  رمه  نل  .ه  صاخلا  جلا  ددحتلو 

ءاَّقشأ ع  روثعلا  رمه  عاطتسا  اذإ  .مونيجلا  نم  ءازجأ  ضع  الإ  نوكراشي  ال  ءاقشألا  نل  اهسفن ، تانيجلا  مئاوتلا  كراشي  .ةسجلا  مهتيلثم 
جاتح إ رمه  نا  نذإ ، ةلئاعلا ، راجشألا  قوف  .ةلثملا  لزع ج  مث  نمو  امهنب ، ةكشملا  ةّعرفلا  مونيجلا  تاعاطق  ع ع  فوس  يلثم ،

ارالود غلي 45  مهل  ةشاعإ  بتار  فوتو  نطنشاو ، رفسلل إ  ءاقشألا  ءالؤه  ةوعد  حمس  هتنام  تنا  .ءاقشألا  ءالؤه  لاثمأ  نم  تانيجلا  نم  تانيع 
.مدلا نم  بوبنأ  رمه ع  لصحو  لمشلا ، ِّملل  ةصرف  ع  ةداع ، نودعاتملا  ءاقشألا ، لصح  .عبسألا  ةاهن  ةلطع   

لاجرلا نم  لل  ةلئاع  اراجشأ  و  تالئاعلا ، ءاضعأ  نم  وضع  فلأ  وحن  نع  تامولعم  عمج  دق  رمه  نا  ماع 1992 ، فص  رخاوأ  لولح 
ةسارد املثم   ةجتلا : نع  اضرلا  ساسحإلا  كلذ  ەرماخ  روفلا ، عو  .هساح  تانابلا ع  ةرظن ع  لوأ  ءاقلإل  سلج  وينوي ،  . 114 لا يلثملا 

ةناسلا ةعامجلا  لّدعملا   فعض  اقت ، يأ ، ةئملا ، وحن 20  جلا -  هّجوتلا  قفاوت أ   لّدعم  نولتم  رمه  ةسارد  ءاقشألا   نا  ب ،
مل ماقرألا ، رظنلا   رمه  نعمأ  امدنعف  .دورب  لّوحت إ  ام  ناع  اضرلا  روعشلا  نل  ةققح -  تاناب  ةساردلا  تجتنأ  دقل  .ةئملا  وحن 10  غلالا 

.حضاو ماع  هّجوت  وأ  طمن  يأ  دج  مل  يلثملا ، ءاقشألا  قفاوتلا ب  فالخ  .رخآ  ء  يأ  ّبي 

، ةلئاعلا راجشألا  ءاقلإ  كشو  ع  نا  .ىودج  نود  نم  نل  ةعرف ، تاعومجمو  تاعومجم  ماقرألا   بترت  لواح  .ألا  رمه  رعش 
.اهيمت عيطتس  اهدحو  ةلا  علا  نإ  ةاغلل ح  ةهاو  ةظحالم  طمن -  عت  

ّ
امدنع  اهيلإ ، تت  لا  قاروألا  ماوأ  ب  قرولا ، ةموسرملا ع 

لاجرلا نا  .ةلئاع  ّل  ملا ،  مألا ع  ةهج  نم  براقألاو  راسلا ، بألا ع  ةهج  نم  براقألا  عضو  دق  نا  راجشألا ، مسري  نا  امنب  ةفدصلا ،
امنب نمألا ، بناجلا  عّمجتلا   عت إ  ءارمحلا  تامالعلا  تنا  اماع : اهّجوت  هتزغ  سا  قاروألا ، طلخ  نا  امنو  .رمحألا  ملعم  نويلثملا 

راجشألا رمه  دراط  املو  .نويلثم  لاوخأ  مهل  نوك  ْنأ  نوعي إ  نويلثملا  لاجرلا  نا  .ألا  بناجلا  عّمجتلا   نوعي إ  ملعملا  لاجرلا غ 
مهيدل تنا  ةلوؤخلا  دالوأ  .ًءالج  أ  ماعلا  هّجوتلا  راص  هلع -  قلطأ  ام  ةّلثملا ،» روذجلا  عوم   - » يلثم براقأ  نع  اثح  اطوبهو  ادوعص 

.نخآلا براقألا  نم  ّيأ  نم  قفاوتلا  نم  عأ  ةجرد  نوعي إ  تالاخلا  ةهج  نم  ةلوؤخلا  دالوأ  .ةمومعلا  دالوأ  سل  نل  قفاوتلا -  نم  عأ  تالّدعم 
ع ومحم 

ً
نوك  ْنأو  َّد  ال  ةّلثملا  ج  نأ  ع  هّجوتلا  اذه  نا  مخم ، تانيج  ملاعل  ةسلا  .لج  دع  ج 

ً
قبطني  طمنلا  نا 

قاخالا هتردق ع  نراق   ال  دوجو ظ ، لثم  لاجألا  ّرم ب  اثوروم  انع  هلقع -  ع  نآلا  ەاري  ْنأ  اقت ، رمه ، عسوب  نا  . X موسومورلا
ةساقلا ةلئاعلا  ةرجشلا   . X موسومورلا راسم  عّبتي  ّكش ، ال  هنل ، نوتغننه ، ءاد  وأ  لا  فلتلا  اهدجت  ج  لا  ةساقلا  تارفطلا 

ثك اماتعإ  أ  ةخراتلا  ةسجلا  ةنازخلا  تناو  .لاوحألا  بلغأ  ةضماغ   تالئاعلا  خــــراوت  تنا  « ) لمتحم ثم   » هنأ فَّرعُ  اخ 
ً

/ امع دجن 
وأ لج  ادوعص إ  ةفورعم  تنا  اهيف  ةسجلا  تاهلا  نأ  فداصت  تالئاع  نم  تاناب  عمج  عاطتسا  رمه  نل  ةلاحلا -  ةسجلا  ةنازخلا  ةنراقم 

 ) روكذلا مهلافطأل   X موسومورلا نوررم  لاجرلا ال  مقتسم -  اونا  لاخلا  / معلا اذهل  روكذلا  ءاقشألا  نم  اودلو  نيذلا  ءانبألا  ل  لاجأ .) ةثالث 



ءازجأ كراشي  لجرلا  اضأ : الثم  نا  امّر  خألا  اذهل  تخأ  نباو  الثم ، نا  امّر  هتخأ  ءانبأ  دحأ  نل  مألا .) نم   X موسومورلا أ  لا ، روكذ  ّل 
، لاجألا ازفق ع  تخألا ، نبا  بلا ، تخألا  نبا  لاخلا ، بلا ، لاخلا  كلاود : اذكهو  .هتققش  ءانبأ  عمو  هتققش  عم  ه  صاخلا   X موسومورلا نم 

ع لمتحم  عقوم  إ  جلا ) لضفتلا  « ) يرهاظ طمن   » نم ةأجف  رمه  لقتنا  دقل  .جنرطشلا  ناصح  ةكرح  لثم  بناجلا ، و  مامألا  إ 
ع جلا  هّجوتلا  طترملا  اندلا  عاطقل  يداملا  عقوملا  ددحت  ةنامإ  تثأ  نل  ةّلثملا -  دّدح ج  دق  نك  مل  يج .» طمن   - » موسومورك

.يلا مونيجلا 
، دج

ً
ضفنل ، .مد  تانّيع  مهنم  عمج  دق  نا  يلثملا  ءاقشألا  نم  اجوز  عرأ  نآلا إ  رمه  لقتنا  موسومورك X ؟ نم  ةطقن  ّيأ  نل ع 
دّدحملا عاطقلا  اذه  ةكراشم  نوعرألا إ  ءاقشألا  عيس  دادتمالا ، اذه  نام  نا  اأ  . X موسومورك ام ع  غص  دادتما  دوجوم ع  ةلثملا  نأ ج 

عوم  » اهدّدح لا  ةداشرإلا  تامالعلا  مادختسا  مقتسم .) رخآلاو  ثم  مهدحأ  نيذلا   ) نخآلا ءاقشألا  ةنراقم  بك  ّدح  ٍلاع إ  لّدعم  اندلا  نم 
لاق . X موسومورلا نم  قأف  قأ  تاعاطق  دادتمالا إ  قيضت  رمه   أد  قيقدلا ، الا  للحتلاو  مونيجلا ، لوط  ع  يلا » مونيجلا 

ادادتما نوكراشي  عرألا ، يلثملا  ءاقشألا  نم ب  اجوز ، ثالثو  ةثالث  نأ  هنا إ  .لمالا  موسومورلا  لوط  ةمالع ع  نعو  تثا  نم  ةلسلس 
ەذه نع -   ْيأ  ءاقشألا -  فصن  كراشي  ْنأ  طنملا  نال  ةتحلا ، ةفدصلا  امئاق ع  رمألا  نا  ول  . Xq28 ّس  X موسومورلا نم  اغص 

نم برقلا  ام  نام  .فالآ   ةع  دحاو إ  نم  لقأ  ةاغلل ، ةلض  تناف  اهسفن  ةمالعلا  افاضإ  اققش  ةثالث ع  لمح  ْنأ  ةصرف  اّمأ  .ةمالعلا 

ذلل
َّ

.رك ةّسجلا  ةّهلا  دّدح  يذلا  جلا  عبق  نذإ ، ، Xq28
***

 

ضافو تخملا ؛ مامأ  ةّنوفلتلا  تاونقلا  وروصم  فطصا  .نرلا  نع  فتاهلا  عطقني  مل  : » رمه ركذتي  .ةبك  ةّجض   Xq28 ثدحأ ام  ناع 
نذإ ةّلثملا ، لزع ج  دق  ملعلا  نا  اذإ  هنأ  ةظفاحملا ، ةّندنللا  ةفحصلا  فارغلت ،» اد   » تتك لئاسرلا .» ولإلا  يدو  يدب  قودنص 

ناغط : » رخآ تشام  معزو  بنذلا ،» نرعش  فوس  تاهمألا  نم  ثلا   » ىرخأ ةفحص  تتكو  هتفأش .» لاصئسال  ملعلا  مادختسا   » نامإلاف
رمه ثح  نأ  باّتلا  دحأ  بتكو  .ةنجألا  راتخا  قط  نع  يلثم  لافطأ  باجنإ  نوبنجتي  فوس  ءاآلا  نا  اذإ  ام  قالخألا  ةاعد  لءاس  يج .»!

ةلامتحا تاودأ  الإ  اددجم ، مّدقت ، نل  ثحلا  اذه  موقت ع  راتخا  ّيأ  جئاتن  نل  .روكذلا  اهللحت   اننكم  ةّموسومورك  ةقطنم  لعفلا  دّدح  »
ةلثملل هصلقتب  رمه ، نأ  ةلثملل  نوضهانملا  نوظفاحملا  عفد  .افرح  ملاو -  راسلا  نم  رمه  مجوه  لاجرلا .» ضعل  جلا  هّجوتلا  حَّجرت 

حْط مث  نمو  ةّلثملا ،» راتخا   » تالاخ ةقتب  رمه  تاف 
ّ

اومه يلثملا  قوقح  راصنأ  امأ  .اهل  اجولويب  ارم  مّدق  تانيجلا ، ملعل  عضوم  ةسجلا إ 
.يمتلاو فشلل  ةددج  تالآ 

طاترالا ةعّونتم ع  تاراتخا  اجم  هللحت ، لقص  ّرمتسا   .الاغ  ضمم  وحن  ع  املعو -  امراصو ، اداحم ، ناف  هسفن ، رمه  جهنم  امأ 
مادختسا ؤرج ع  نا  ثملا  لجرلا  ەدحو  ) sissyness ةثونخلل » انيج   » نلو ةّسجلا ، ةّلثملل  انيج  يوح  نا Xq28 ال  ْنإ  لءاس  . Xq28ب

، ردنجلا ةقلعتملا  تاكولسلا  ةداج   تارحت  ّيأ  مهيدل  نكت  مل   Xq28 نوكراشي نيذلا  لاجرلاف  كلذك : نك  مل  هّنل  ةّملع .) ةقرو  ةراعلا   كلت 
، ادّدجمو .لءاس  اذكه  قوف ؟)» تحت إ  نم  جلا  وه  له   )» لسلا لا  عامجلل  انيج  نوك  ْنأ  نكم  لهف  .ةروكذلل  ةّدلقتلا  بناوجلا  الو  
، تاضرف ولت  تاضرف  حط  حار  فلاخملا ؟ كولسلل  انيج  ةّعمقلا ؟ ةّعامتجالا  تاداعلا  ةعراقمل  انيج  وأ  دّرمتلا ؟ اقلعتم  نوكأ  .ةقالع  ةَّمث 

َ
نكت  مل 

قط ج نع  ائزج  دّدحتت  روكذلل  ةّسجلا  ةّهلا  ادحاو : اجاتنسا  إ 
ّ
تاّنامإلا  لل  ضملا  داعسالا  كي  مل  اذكه ، .ةلِص  ّيأ  دج  مل  هّنل 

.Xq28 ةقطنملا نم  بق 
***

 

هسفن رمه  قف  ماع 1995 ،  .هتاناب   نم  قّقحتلا  تاعومجم  ةّدع  تلواح  ماع 1993 ، سياس »  » ةلجم رمه   ةقرو  روهظ  ذنم 
اهّنل يلثملا ، ءاقشألا  نم  ةغص  ةعومجم  رماه ع  ةسارد  خاستسا  ةّدنك  ةعومجم  تلواح  ماع 1999 ، .ةّلصألا و  ةساردلا  دأ  لحت أ 

ً

، ءاّقشألا نم  اجوز  ثاحألا ع 456  تجأ  اذه ، انتقو  ّح  امّر ، ألا ، ةساردلا  ماع 2005 ،  و  . Xq28طاترا ب ّيأ  روثعلا ع  تلشف  
رخآ ل409 لّصفم  للحت  ماع 2015 ،  .اعلاو و  نماثلاو ، عباسلا ، تاموسومورلا  تاطاترا  تظحول  نل  ، Xq28طاترا ب فشُ  ملو 

موسومورلا اقاس  ةدّدحملا  ةلصلا  دأتلا ع  دعأو  فعض -  وحن  ْنو ع  ادَّدجم -   Xq28ةلِّصلا ب نم  قّقحتلا  مت  ءاقشألا ، نم  ةّفاضإ  جاوزأ 
.نماثلا

دّدح .ةسجلا ال  ةهلا  ثؤي  
ّ

ر عف  لزع ج  نم  اذه ، انتقو  ح  نكمتي ، مل  ادحأ  نأ  تاساردلا  كلت  ل  ةغوارم   ألا  حململا  امّر 
ءاملع ع  مل  ةفّثكملا ، ةدراطملا  نم  دقع  وحن  دع  .اهيلع  ادوجوم  جلا  نوك  دق  ةموسومورك  ةقطنم  طقف  دّدح  ل  هنيع ؛ انيج  طاترالا  للحت 

تامظنم ةّوق  ةحّشرم  قطانملا  كلت  ةمقملا   تانيجلا  ضع  نأ  ةققحلاو  ةلثملا .» قطانم   » ضع امنو ع  ةلثملا ،» ج   » تانيجلا ع
لس ع  ، Xq28 ةقطنم ةعاقلا   تانيجلا  دحأ  .ةسجلا  ةغلا  وأ  ةلثملا  اجت  اهتلص  تُت  مل  تاحشرملا  كلت  نم  اأ  نل  يجلا -  كولسلل 

َّدج املاط  يذلا  ةلثملا  وه ج  له  نل  .جلا  كولسلل  فورعم  طسو  وهو  نوتسوتسلا ، لِقتسم  مظني  هنأ  افورعم  انتورب  رِّفش  لاثملا ،
.فرع دحأ  ال  هنع ع Xq28 ؟ ثحلا  ءاملعلا  



وأ هنم  برقلا  سلج  انيج  مظني  اندلا  نم  ادادتما  نوك  دق  .يدلقتلا  عملا  سل  لقألا  ع  ساسألا ، نم  انيج  نوك  دق ال  ةلثملا » «ج 
هفرعن امف  دَّدحملل ، ةّيجلا  ةّهلا  تنا  اأ  .تادحو  اهلصفتو إ  تانيجلا  عطقت  لا  اندلا  تاعاتت  نونإ - »  » دجوي  امر  .هنع  دع  ثؤي  ج 

ّ
ر

نأش ائطخم  مأ  اصم  رمه  نا  ْنإ  مهي  .ةسجلا ال  ةهلا  ثؤت  
ّ

ر لا  ةثوروملا  انعلل  ةققدلا  ةعبطلا  فشكن  فوس  جآ ،
ً

مأ  جاع 
ً

كاذ : وه 
فاشا عمو  يلا ، مونيجلا  نم  ءزج  ةسجلا   ةهلا  ثؤت  

ّ
ر لا  ةدّدعتملا  تادِّدحملا  نأ  حضاو  وحن  حّجرت ع  مئاوتلا  تاساردف  . Xq28

عو .تادِّدحملا  كلت  ضع  امتح ع  عن  فوس  اهفصتو ، اهيلع ، فّرعتلاو  تانيجلا ، طئارخ  مسرل  ةلاّعفلا  قئارطلا  نم  دملا  تانيجلا  ءاملع 
تالّمملا كاشت  امنب  ةّمقلا ، ةداقلا ع  ةّمظنتلا  تانيجلا  ثح  ره -  لش  ترم 

ّ
ة ردنجلا ، نأش  اهنأش  لماوعلا ، ەذه  نوكت  فوس  حجرألا ،

ةّسجلا ةهلا  نأ  حجرألا  .دحاو  يداق  مظنمل  ةعضاخ  نوكت  ْنأ  لمتح  ال  ردنجلا ، فالخ  ع  ةّسجلا ، ةّهلاف  كلذ ، عم  .عاقلا  دنع  تالِّدعملاو 
ةماقتسالل  SRY ج كانه  نوك  نل  تو 

ُ
.اهجرد ةئبلا  تالخدملا  ت 

َ
تع تانيج  اصوصخو ، ةغص -  تاثأت  تاذ  ةدّدعتم  تانيج  لعف  دّدحتت 

.ةّسجلا

***
 

، تاصخشو تالاعفناو ، تاّكولس ، رارقإ  ع  تانيجلا  ةردق  ةلئاقلا  ةركفلل  ةّقلا  ةدوعلا  عم  ةّلثملا  ج  لوح  رمه  ةلاقم  نمازت  
، تانيجلا  » همسا باتك  ماع 1971 ،  .نامزلا   نم  نيدقع  وحنل  ةّفاقثلا  ةضوملا »  » قاطن جراخ  تلظ  لا  ةركفلا  و  ةنياتم -  عاطو  تاغرو ،

اهب دلون  لا  تانيجلا  نأ  نابلا  نع  ٌّغ  : » لوق هشلا ، ةلنإ -  لوصأ  نم  اسألا  اجولويبلا -  مِلاع  تنروب ،» نلرافكم   » بتك قئاقحو ،» مالحأ 
انغ  » تنروب موهفم  دع  مل  تايعسلا ، فصتنم  لولح  نل  انتّصخشو .» انعطو ، انئاذل ، ساسألا  ةلماعلا ، انتاوذ  ةّق  عم  بنج  انج إ  فوت ،

ّ
ر

ةنيعم تاعنت  كالتما  ةنّيعم -  ةلماع » تاوذ   » باسال لا  ةئيهت  عيطتس  ءاشألا ، ّل  نم ب  تانيجلا ، نأ  ةلئاقلا  ةركفلا  تنا  نابلا .» نع 
ةسفنلا ثوحلاو  تاّظنلا  نمهت ع  ...ةّئبلا  ةرظنلا  تنا   » .اهيلع فوسأم  تاعماجلا غ  نم  تدرُط  دق  ةهلاو -  ةصخشلاو ، عاطلا ، نم 

؛ ملعتلا ةمومع ع  ةردق  دلوي  هنأ  ناسإلل ع  رظنلا  نم  د 
ً

«. » لاغس ان   » سفنلا ةمِلاع  تتك  اذكه  تايعسلا ،» ّحو  تانثالثلا  ذنم 
هفصوب عيضرلا  لفطلا  رظنُي إ  نا  اجولويبلا : ءاملع  دحأ  ركذت  امو  درفلا .» نع  ةجراخ  ىوق  اقت  ّيح  وحن  َّفُ ع  اسإلا  كولسلا  نا 

قأ إ  ةعاوطم  لفطلل  ةّسفنلا » ةنيجعلا   » تنا ةفاقثلا .» لق  نم  لغشلا  ةمظنأ  نم  ددع  ّيأ  لتل  عسّت   RAM اوشع لوصو  ةراذ  »
ءاملع تعفد  لا  ةجاذسلا  تأش  انه ، نم   ) كولسلا ةجمرب  ةداعإ  وأ  ةئبلا  يغت  قط  نع  ٍّيز  ّيأ  اهسالو  ةئيه  ّيأ  اهلكش   كعسوب  دودحلا ؛

جمانرب لوخد  ددص  نا  رخآ ، سفن  مِلاع  اقثلاو .) ولسلا  جالعلا  مادختسا  ردنجلا  يغت  ةلواحم  ةقعاص   براجت  ءارجإ  إ  وم » نوج   » لثم
ّل  » .ددجلا همسق  تانيجلا   ملع  ّدض  دماجلا  يدئاقعلا  فقوملا  هكرأ  ةّناسإلا ، تاّكولسلا  ةساردل  تايعسلا  لي »   » ةعماج ح  

تاكولسلا ع  ثأتلا  اهرودو    ] ةثوروملا تافصلا  نأش  فاهوين  ةعماج  نم  اهانلَّصح  لا  ةّفلخلا  تافلا  سلاجلا  ] زئاجعلا   ] ةمح
.كو ةئبلا ، اقلعتم  ارمأ  ةئبلا  تنا  هنم .» ت 

ُ
انرهط لي   ةعماجل  ادوقن  عفدن  ًءاره  تد  اهتداقو ] ةّلا 

نم .هسفن  رْدَقلا  ةس  ةّلمع  ةّسفنلا -  تالاعفنالل  اساسأ  ادئاق  ەراتعا  ادّدجم  جلا  روهظ  هتنام -  إ  دللا » نبا   » ةداعإ نكت  مل 
.اثك اهمهف  ءأ  لاو  اثك ، اهيلع  ىفملا  مئاوتلا  ةسارد  ةّلا : تانيجلا  ملع  ةّكساللا   ةلآلا  كلتل  ةلماش  عاخا  ةداعإ  تلطت  بناج ،

وهفم قط  إ  تلصو  دق  تنا  اهّنل  مئاوتلا - ) )  Zwillinge لا بهرلا  هلغنم  لاغشا  ركذت  زانلا -  ع  ذنم  مئاوتلا  تاسارد  ترهظ 
ةعبطلل نفاضتملا  طلا  ّكف  ةلاحتسا  نمت   تانيجلا ، ءاملع  فرع  ام  اهسفن ، ةلئاعلا  نم  ةقاطتملا  مئاوتلا  ةسارد  ةلشم  تنا  .دودسم 

، اهسفن سرادملا  مهسفنأ   سردملا  يدأ  ع  الاغ -  ناسردو -  امهيسفن ، نبألا  ناضحأ  هسفن ،  تبلا  نامأوتلا   أشي  حف  .ةئشتلاو 

.ةئبلا رثأ  نع  تانيجلا  رثأ  لصفل  ةدكؤم  ةقط  ةَّمث 
َ

دوعت  ال  قباطتم ، وحن  ناّو ع  نامَعطو ، ناسُو ،
الإ نوكراشي  مهّنل ال  اهسفن ، تائبلا  ةّخألا   مئاوتلا  كراشي  ثح  ةلشملا ، نم  اءزج  تلح  ةّخألا  مئاوتلا  عم  ةقاطتملا  مئاوتلا  ةنراقم 

ءاآلا لماع  امّر  .اهلصأ  ةيعم   اهرود ، ةّخألا ، ةقاطتملا / مئاوتلا  ةنراقملا ب  كلت  نأ  اوعفد  ضراعملا  نل  .طّسوتملا  تانيجلا ،  فصن   
اهباش  ومنلاو أ  ةذغتلا  طامنأ  نأ  ثم ،

ً
فورعم ، .ةخألا  مئاوتلا  نم  مهئانبأ  عم  نولعف  اّمم  لثامم أ  وحن  ةقاطتملا ع  مئاوتلا  نم  مهءانبأ 

ةساعم لاعفأ  دودر  نوذخّتي  دق  ةقاطتملا  مئاوتلا  نأ  اضأ  فورعم  ةئشت ؟ ْمأ  ةعبط  كلت  تناأ  نل  ةخألا -  مئاوتلا  ةنراقم  ةقاطتملا  مئاوتلا 
لق نم  ةرَّفشم  تانابلا  كلت  له  نل  ەافشلا -  رمحأ  نم  ةفلتخم  تاجرد  ادمع ، ناراتخت ، ام  اثك  اهتمأوتو  أ  تنا  رخآلا -  نع  امهدحأ  يمتل 

؟ تانيجلا لعف ع  ةّدر  ْمأ   تانيجلا ،
***

 

مِلاع دراشوب ،» ساموت   » عقو رياف ، ال  نم  ةلل  تاذ  .دودسملا  قزلا 
ّ

قا اذه  نم  اجرخم  اتوسنيم  ةعماج  مِلاع   دجو  ماع 1979 ،  
وياهوأ نم  ةقاطتملا  مئاوتلا  نم  ناجوز  ةّداع : غ  ةّصق  تنا  .دراشوب  دب  قودنص  بالطلا   دحأ  هكرت  يخ  عضوم  ع  ولسلا ، سفنلا 

 - ةردنلا ةددش  ةعومجم  نم  ءزج  ققشلا  نأ  احضاو  نا  .ثالثلا  نس  ةثم   ةفدص  اقتلا  مث  ناتفلتخم ، ناتأ  امهتّنتو  دالملا ، دنع  الصفنا 
مئاوتلا نم  ةئفلا  ەذه  تانيج  .ةلا  تانيجلا  تاثأت  نم  قّقحتلل  ةلئاه  ةصرف  الَّثم  امهنل  نيدعاتم -  شو  ّبتلل  اعضخ  ناقاطتم  نامأوت 
ةألا اعم   اوأَش  نيذلا  مئاوتلا  دالملا  دنع  لصفنملا  مئاوتلا  ةنراقم  قط  نع  .ارذج  ةفلتخم  بلغألا ، تائبلا ،  نل  لادج ، ال  ةقاطتم 



 - تنا ةئشتلا ، اهل  ةقالع  مئاوتلا ال  نم  ةئفلا  ەذه  رهظت ب  لا  تاهباشلا  .تائبلاو  تانيجلا  تاثأت  رفاضتلا ب  ّكف  دراشوب  عاطتسا  اهسفن ،
.ةّعبطلا ةّثارولا -  تاثأتلا  سكعت  طقف - 

اوأش نيذلا  مئاوتلا  نم  ملاعلا  ةعامج   عمج أ  دق  نا  تاننامثلا ، ةاهن  لولح  ماع 1979 ، هتساردل  ءالؤه  نم  مئاوت  دنجت  دراشوب  أد 
فص اراصتخا .)   MISTRA « ) نيدعاتم اوأش  نيذلا  مئاوتلل  اتوسنيم  ةسارد   » مسا هتسارد  دراشوب ع  قلطأ  .اعم  اوأش  نيذلا  ءالؤهو  نيدعاتم 

مئاوتلا نم  سمخو  ةتس  نم  تاناب  عمج  دق  قفلا  نا  . 
76

« سياس  » ةلجم ةّسئر   ةلاقم   
ُ
ماش 

ً
لحت 

ً
هقف  مّدق  ماع 1990 ،

تّمض 331 ةقاس ، ةسارد  نم  تاناب  تجردأ  كلذ ، ةوالع ع  .نيدعاتم  اوأش  نيذلا  ةخألا  مئاوتلا  نم  ثالثو  نيدعاتم ، اوأش  نيذلا  ةقاطتملا 
رتاوت عم  ةّداصتقالا ، ةّعامتجالا -  تاقطلا  نم  عساو  فط  نومتي إ  مئاوتلا  جاوزأ  نا  قاطتم .) غو  قاطتم   ) اعم اوأش  نيذلا  مئاوتلا  نم 

[ خلإ ...سقطلا  افارغجلا ،  ] ةّداملا تائبلا  تنا  كلذك  ةّث .) ةأ  رخآلا  تّنت  امنب  ةقف ، ةأ  َّرت   امهدحأ   ) مأوتلا ب  ضقانتلا  تالاح 
، مهتاراخو مهتاكولسو ، مهبتامو ، مهسرادمو ، مهتويب ، ةلّصفم  تالجس  عضو  مئاوتلا  نم  دراشوب  بلط  تائبلا ، ميقتل  .فالتخالا  ةعساو  ةّقرعلاو 

كلتمت ةألا  تنا  اذإ  ام  لجس  يرقع : ّلح  دراشوب إ  قف  أجل  ةّفاقثلا ،» ةقطلا   » تاّؤم ددحتل  .مهتاح  بلاسأو  مهتاخو ، مهماعطو ،
«. ةّلصأ ةّنف  امعأ 

ً
وأ  اعماج ، اسوماق  وأ  ارهجم ، »

.ماقرألا ع تاع  ةداع ع  تاساردلا  يوتحت  ثح  سياس ،»  » ةلجم داتعم   رمأ غ  وهو  دحاو -  لودج  ةساردلا   ةصالخ  تضرُع 
.ةلَّصفملا  ةّجولوكسلاو  ةّجولويسفلا  تاراتخالا  نم  رخآ  ولت  لاو  مئاوتلا إ  اتوسنيم  ةعومجم  تضَّرع  ةنس ، ةع  ىدحإ  نم  برق  ام  رادم 

، ماهبإلا ةمص  زوزح  ددع  نا  اعقوتم : ارمأ  ةّدسجلا  حمالملا  طاترالا ب  نا  .ةتباثو  ةشهدم  مئاوتلا  هاشلا ب  هجوأ  تلظ  راتخا ، ولت  راتخا 
اطاترا  IQ تاراتخا تفشك  كلذك  قلطملا .) قباطتلا  وأ  لمالا  قفاوتلا  لّثم  ثح 1  هتمق 0.96 ( طاترا  لّدعم  العف ، اقاطتم  لاثملا ، لس  ع 
عاطلاو فقاوملاو ، تاكولسلاو ، تالضفتلا ، ةّصخشلا ؛ نم  اقمعو  اضومغ  ألا  بناوجلا  ّح  نل  .ةقاس  تاسارد  ةدكؤم  وحن 0.70 ، غل  اق 
طاترالا عم  العف  ةقاطتملا  ةجنلا  و  حواي ب 0.50 و0.60  - اق  اطاترا  ترهظأ  ةدّدعتم  ةلقتسم  تاراتخا  مادختسا  ةضافتسا  تتُخا  لا 

ةلا تاعامجلا  نزولاو   ةماقلا  لوط  طاترالا ب  نأ  كراتعا  عض   طاترالا ، اذه  ةوق  ىدم  ةفرعمل   ) .اعم اوت  نيذلا  ةقاطتملا  مئاوتلا  ب 
يذلا ضرملا  كلذ  يركسلا ، ءاد  نم  لوألا  عنلا  مئاوتلا   قفاوتلا ب  امأ  وحن 0.50 . غلي  لخدلاو  ةملعتلا  ةلاحلا  و  ب 0.60 و0.70 ، حواي 

نع 0.35). دي  الف  لادج ، ال  ايج  تعُ 
مئاوتلا ب  ةساسلاو  ةعامتجالا  فقاوملا  تنا  .اعقوت  لقألا  تناف  اتوسنيم ، ةسارد  جئاتن  ب  نم  مامتهالل  ةراثإ  ألا  تاطاترالا  امأ 

كلذك .نيددشملا  عم  نوددشملا  مأوَتتو  يلايللا ، عم  نويلايللا  عَّمجت  اعم : اوُّت  نيذلا  مئاوتلا  فقاوم  نأش  اهنأش  ةقفاوتم  نيدعاتم  اوُّت  نيذلا 
وأ ةّدلقتلا ، ةعلا  يوق   طاترا  رهظ  اضأ  .امهيل  نيدتم  وأ غ  امهيل ، نمؤم  اّمإ  مئاوتلا  نا  قفاوتلا : نم  اشهدم  ق 

َ
ارْد نامإلاو  نّيدتلا  رهظأ 

«. روهظلا ّبحو  ةداقلا ، ةغرلاو   راإلا ،  » لثم ةّمم  تامس  اذكو  ةطلسلل .» عاصنالل  دادعتسالا  »
نم ةشهدم  تاجرد  ترهظ  .لا  كولسلاو  ةّصخشلا  تانيجلا ع  رثأ  قيمعت  ةقاطتملا   مئاوتلا  ىرخأ ع  تاسارد  تّرمتسا  اهدع ،

.مئاوتلا ب  ةكشم  عقاولا ، تنا ،  ادج ، ةّصخش  ءرملا  اهّنظ  دق  لا  تاخلاو  .ةّلاعفنالاو  راتبالا ، وحن  سلا  لثم  تامس  طاترالا  
اهضعب ائزج  ةطترم  اهعمج  تاساسلا ، حو  يداصتقالا ، كولسلاو  سوملاو ، ةقثلاو ، بحلاو ، ةاواسملا ، ساسحإلاو  راثيإلاو ، فطاعتلا ، »
عامتسالا لثم  ةّلامج  ةخ  ناتتفالا  ةردقلا ع  ةشهدم   ةجرد  بك إ  يج  نِّوكم  دقل ُع ع  : » وهذم

ً
ظحالملا  دحأ  بتك  املثمو  اضع .»

عمدلا نافرذ  ةّداصتقاو ، ةّفارغج  تاراق  امهنب  لصفت  ناذللاو  دالملا ، دنع  نادعاتملا  نامأوتلا ، ناققشلا  نا  ح  وفمس .» سوم  لفح  إ 
.هعاصأ امهمونيج  هلع  ب  كشم  قيقد  رتول  نايجتس  انا  امهلعل  لللا ، ناش »  ةنّيعم ل« ةعوطقم  اعفنا 

ً

***
 

.ةّققح ةلثمأ  ركذ  نود  نم  هاشلا  اذهل  ةغلا  ةعبطلا  لقن  لحتسملا  نم  نل  ساقلل -  ةلاق  تنا  امل  ةّمملا  تامسلا  دراشوب  ساق 
امهّمأ تلختو  ماع 1939 ، الط  لدات  جمانرب  حت  تنا  ءاع  ةّدنلنف  ةلاطل  اتدلُو  النإ ، نم  تمأوت  تره » اررا  و« بشدوغ » فاد   » تنا

، ةطسوتملا ةقطلا  نم  اندلا  ةحلل  تي  ةّدللا  لمع   اتس  فنك  اررا   تلصفنم -  ناتمأوتلا  تأش  .ادنلنف  اهتدوع إ  لق  ّبتلل  امهنع 
النإ ةقطلا   ةبلا  ةما  راتعا  اتد ، ْنو  ندنل -  نم  برقلا  امهاتل  تشاع  .العلا  ةقطلل  تي  زرا  نيدعت  بخ  فنك  فادو  

.فلتخم بكوك  اتأش   تاتف  لثم  تانسمخلا - 
تاهقهق رجفنت   حماج ، ال  كحضت  امهاتل  تنا  .تمأوتلا  ب  هّشلا  نومدصُ  ام  اثك  اتوسنيم  دراشوب   ودعاسم  نا  كلذ ، عم 

غلت امهاتل  تنا  .ىرخألا  امهادحإلو  قفلل ، بلاقملا  نارِّبدت  اتنا  ْكوحضلا .)» تمأوتلا   » مسا نولماعلا  امهيلع  قلطأ   ) ةراثسا دأ  ىدل  ةرداه 
ةجرد غ نانتثالا  هتغص  دقو  يدامر ؛ ّب  رعش  امهل  ناتثالا  .ةتلم  عباصأ  امهل  ناتثالاو  مس ،]  160  ] تاصوب ثالثو  مادقأ  ةسمخ  لوطلا  نم 
نم نافاخت  ناتثالا  امهيلحا ؛ اتكو  ةلوفطلا  جَرَّدلا   اتطقس ع  ناتثالا  . IQ تاراتخا اهسفن   ةجردلا  اتقّقح  ناتثالا  .انسلا  نم  ةداتعم 

.صقرلا سورد  قتسملا   جوزلا  اتفداص  ناتثالاو  شطلا .) ضع  اتدأو   ) تانولاصلا صقر  اسورد   اتّقلت  ناتثالاو  تاعفترملا ،
م 

ً
نامثب  نيدعاتم  شو  اموي  ثالثو  ةعس  دالملا  دع  الصفنا  ّبتلا -  دع  مج »  » مسا امهيل  قلطأ ع  لجرل -  ىرخأ  ةلاح 



، ةها زملس ›  › رئاجس نخد  امهالو  هلورفش ، ةراس  دوق  امهال   » .ةساردلا ءانثأ  تاعص  اهجاو  نانثالا  .وياهوأ  لامش  انصلا   مازحلا 
امهالو ادنيل .›  › ت

ُ
د ةأرما  جّوزت  امهنم  مج  ل  ...لوبسبلا  بح  امهيل ال  نل  تاراسلل ، را › كوتس   › تاقاس ةّصاخ  ةضالا ، ّبح  امهالو 

تاونقلا عطق  مجو  مج  راتخا  أ .›
َ

ن سمج   › هنبا رخآلا  ّس  امنب  أ ؛›
َّ

ن سمج   › همسا نبا  هل  امهدحأ  يوت ...›  › مسا هلع  قلطأو  ال  تقا 
نم اع  نا  امهال  .اقت  هسفن  رمعلا  رقتسا   مث  اقت  هسفن  تقولا  هنزو   داز  امهال  .مدلا  طغض  ففط   عافترا  نم  اع  امهالو  ةنملا ؛

«. ءاود ّيأل  بجتس  الو  اقت  موي  فصنل  رمتس  صن  عادص  تان 
امهدحأ روكذلا -  مئاوتلا  نم  ناجوز  .متاوخ  عبس  عضت  امهنم  ّلو  تلصفنم  ترئاط  نم  اتلَّجرت  اضأ ، دالملا  دنع  اتلصفنا  ناخأ ، ناتأرما 

، بويج ةعرأو  تاَّفتك  قرزأ  دروفسأ  صمق  كلذ  ام   اهسفن ، سالملا  نادتري  انا  اناملأ -  لوثا   رخآلاو  دادت ، يدوهيك   ّرت 

ةّرم ەاملا ، تارود  ترم   درطلا  قودنص  مادختساو  امهــيج  ةّقرولا   لدانملا  نم  تافافل  ظافتحالا  لثم  ةنيعم ، ةّسوه  تاكولس  ناشو  
نا امهال  .راوحلا  توتلا  

ّ
ر تاظحل  ددتل  ةحزم - »  - « اجتاسا اهارَّوط  ةفم ، تاسطع  عخا  دق  نا  امهال  .ەدع  ةّرمو  مادختسالا  لق 

قوتم
ّ

.ةع قلق غ  تان  ەدوارتو  رجفتمو ، فنع  عبط  مسي 
ةمل عخا  دق  امهنم  ل  نا  طق -  لق  نم  اقتل  مل  امهنأ  مغر  ل -  امهيفنأ ، حسم  ةمملا   ةقطلا  سفن  امهل  تنا  مئاوتلا  نم  ناجوز 
دواري نا  هسفن  سوبالا  نأ  اتفعاو  هسفن ، سألاو  قلقلا  طمن  اتكراش  دراشوب  ةسارد  ناتققش   راصتعا ... ةغلا : ةداعلا  كلت  فصول  ةددج 

، ربو باوبأ ، ضاقم  : » الاغ ةندعم  اهّنل  ةفلتخم -  ءاشأ  وشحم  اهقلح  نأل  لللا  فصتنم  قانتخالا   روعشلا  سوبا  اهتقهارم : امهيل  
«. دص نانسو 

تنا اررا  نل  تهباشم ، اتد  ارراو  فاد  نأ  حيحص  .نيدعاتم  اوُّت  نيذلا  مئاوتلا  فالتخالا   مامت  ةفلتخم  ةددع  حمالم  كانه  تنا 
قيقشلا ثامتم .)

ً
نا  دئازلا ، نزولا  كلذ  مغرب  امهنم ، ّل  ىدل  مدلا  طغض  نأ  ةظحالم  ردجت  ْنو  [ ) تامارجولك ةع  وحن   ] دنوا نع  نمسأ 

ةعرزم فصلا   تازاجإ  ق  دق  همأوت  نا  امنب  هاش ، ةق   ةناملأ  ةموق  ةعزن  هدل  تنا  سملا ، / لوثالا مأوتلا  ب  املألا ،
ةسارد نم  تجرخ  لا  ةروصلا  .ضقن  رط  ع  امهاسفن  نانامإلا  نا  ْنإ  ح  نامإلا ، ةالص  ناش   امهال  نا  كلذ ، عم  زتوبيك .» »

نك مل  .ةراقتم  وأ  ةهباشم  تاّكولس  ةحان  يوق  لم  ناراشي   امهنأ  نلو  قاطتم ، نولظ  لزعنم  نوأشي  نيذلا  مئاوتلا  نأ  نكت  مل  اتوسنيم 
.اهتاَّقتشم لوأ  امنو  ةهلا ، وه  امهنب  عمج  ام 

***
 

تفا .ةلا  عاطلا  نم  ةعرفلا  عاونألا  لوح  تاسارد  ع  ئاإلا ، تانيجلا  مِلاع  نياتسإ ،» دراشر   » علطا تايعسلا ، لئاوأ   
نأش هنأش  نياتسإ ، نل  .تانيجلا  نم  ااقاو  ةئبلاو  ةفاقثلا  نع  اداعتبا  عاطلاو -  ةصخشلل  انمهف  تَّغ  دق  تاساردلا  كلت  ضع  تنا  نياتسإ :

ظحال لط ، نمز  لق  لق : نم  عاطلا  تطُر  دق  تانيجلا  تنا  .ةعّونتملا  كولسلا  لاشأ  دّدحت  لا  ةلعفلا  تانيجلا  إ  لّصوتلا  دارأ  رمه ،
تانب ىرخأ  ةيج  تامزالتم  ءاملعلا  طرو  نواد ، ةمزالتم  باصملا  لافطألل  ةّمملا  رخآ ، ملاع  نم  اهنأو  ةّداعلا ، غ  ةوذعلا  سفنلا  ءاملع 

نأ احضاو  ودي  .عاطلل  ةَّسلا  تاعنتلا  امتهم  نا  اجولوثالل ؛ ةجراخلا  دودحلا  وغشم 
ً

نك  مل  نياتسإ  نل  .ةّناودعلاو  فنعلا  نم  ةرجفتم 
نم ةسلا  ةعرفلا  عاونألا  رثؤت   ةَّس »  » ةيج تاعنت  ةمث 

َ
تناأ  نل  .عاطلا  ةفّرطتم   تاعنت  بّس  دق  ةفّرطتملا  ةيجلا  تاغتلا 

؟ ةصخشلا
اهطر بغر   لا  ةصخشلل  ةعرفلا  عاونألل  ةمراص  تافعت  عضوب  أدي  ْنأ  تانيجلا ، ەذه  لثم  روثعلا ع  لجأ  نم  هلع ، نأ  نياتسإ  كردأ 
لاؤس ةئم  يوتح ع  ادحاو ، انابسا  نأ  اوعفد  دق  ةلا  عاطلا  عنتلا   نوسرد  نيذلا  سفنلا  ءاملع  نا  تاننامثلا ، رخاوأ  .تانيجلا  

ةأفاملا دامتعالا ع  رِذح ،) مأ  اعفنا  ) راتبالا  وحن  سلا  ةجذومن : تائف  عــرأ  إ  ةلاعف  تاصخشلا  مسقت  رداق ع  بسحف ، أطخ  / حص
تاصخشلا نم  تائفلا  كلت  نم  نأ   مئاوتلا  تاسارد  تحّجر  بلقتم .) مأ  صلخم  ةرباثملا ( ئداه ،) مأ  قِلق  راطخألا ( بّنجت  خلسم ،) مأ  اد  )

.ةئملا ةقاطتملا 50  مئاوتلا  نابسالا ب  اذه  تاجرد  قفاوتلا   ةجرد  تزواجت  يوق : يج  نّوكم  دنس إ 
مهنأ نوّمتي  -  neophiles نوددجملا »  » وأ راتبالا -  وحن  نوعاسلا  نا  .ةعرفلا  عاونألا  كلت  نم  دحاوب  صوصخلا  هجو  ناسإ ع  ُتفا 

، سكعلا ع  زملوه .)» كول  «، » يرافوب امإ  «، » ساغ ياج   » ركف  « ) ذمو
َّ

نور ةراثسالا ، وعو  نوبلقتمو ، نوفشكتسمو ، نوعفدنم ، »
«، ياوارا كِن   » ركف  « ) نيدِصتقمو شأجلا ، ارو  نزرو ، صلخمو ، نيدماجو ، لّمأتم ، »  neophobes راتبالا - » نم  نوفئاخلا   » نا

ةراثسالل العف  نمدم  اود  ساغ -  ءانبأ  مظعأ  راتبالا -  ءارو  سلا  نوفّرطتملا   امئاد .) خضارلا  نسطاو » روتكد  ، » ذعملا
َّ

ب يرافوب » زلراش  »
ةقط نع  ثحا  ةفرغلا  نوعرذ  .ةاجإ  ال  ةلئسأ  نوكي  .ةجازم  تنا  راتخالا  ءادأ  مهتقط   ّح  تاجردلا ، نع  رظنلا  ضغ  .لاعفنالاو 

.نونجلل ثمو  سا ، رّركتم ، للَم  نم  نوناع  امّر  .بورهلل 

نم ءاشألا  ةداع  بَّرجت   » له  ) راتبالا ءارو  سلا  كولس  ساقل  ذومن  نابسا  ءلم  مهنم  بلطو  اعوطتم  نم 124  ةعومجم  نياتسإ  عمج 
نود نم  اهتظحل ، ه   رعش  ام  ءانب ع  ءاشأ  لعفت  ةّرم  م   » وأ تقولل »؟ ةعضم  اهنأ  سانلا  مظعم  ّنظ  ّح ح  طقف ، ةراثإلاو  ةعتملا  لجأ 

ةعامجلا إ كلت  لخاد  ةّيجلا  طامنألا  حل  ةّيجلاو  ةجلا  تانقتلا  مدختسا  اهدع ، املا .)»؟ ت  
ُ

زَجن ءاشألا  كلت  تنا  فك  مامتها 



لِقتسم نم ج  ةعنت  هنيع : يج  دِّدحمل  بسانتم  لثمت غ  مهيدل  نيددجملا  افّرطت ب  ألا  نأ  فشا  .تانيجلا  نم  ةدودحم  ةعومجم 
ةنّيعم -  ةّهاظ  طامنأ  اهطاترا  ع  تانيجلا  دِّدح  ذإ  طاترا ، ةسارد  امومع  للحتلا  نم  عنلا  اذه  ع  قلط  . ) D4DR ُّس ماودلل 

(. ةلاحلا كلت  ةطرفملا   ةعافدنالا 
كاردإ خملا ع  ةردق  صوصخلا  هجو  علطض ع  خملا -  ةصعلا   االخلا  ةئاملا ب  تاراشإلا  لقني  ءيزج  صع -  لقان  ماودلا 

بجتسملا ةأفاملا  زكرم  فحت  نم  هنكم  ضقم  ذرجلا  مامأ  عضوي  ح  ةفورعملا : ةصعلا  ةئاملا  تاراشإلا  ىوقأ  دحأ  وهو  ةأفاملا .» »
.بالاو ماعطلا  هاجتم 

ً
تقولا  لاوط  ضقملا  مدختس  ّلظ  هنأل  توملا  هسفن ح  ثس  خملا ، ماودلل  

ةّئاملا ةحانلا  نم  .ماودلل  ةيجسملا  ةّصعلا  ةلخلا  ةراشإلا إ  ت 
ُ

لقن هنمف  ماودلا ، ةّصاخلا  راحإلا » ةطحم  لمع D4RD ك«
زّفحم بلطلا ع  دادزي  ث 

َ
َّم نمو  ماودلل ، ةاجتسالا  ت 

ُ
دل « D4DR - 7 ةراركت ، » ةدجلا ءارو  سلا  ةطترملا  ةعنتلا  تنا  امّر  ةّجولويبلا ،

، ىوقأ ةعفد  جاتح إ  ةفطقلا : ةوشحم  فتاه  ةعامس  وأ  هفصتنم ، اسوسدم إ  احاتفم  هش  رمألا  .داتعملا  ةأفاملا  ىوتسم  لوصولل إ  راخ 
نم عأو  عأ  لاشأ  مهتغمدأ  ةراثسا  قط  نع  ةراشإلا  مخضت  نولواح  ةّدجلا  نع  نوثحالا  .لغشلا  ةّعضو  إ  رادُ  ل  عأ ، توص  وأ 

ةراشإ عت  ّخملا  ةّئامك   ةدام  راقعلا »  » نأ ءانثسا  ماودلا -  ةأفاملا  ةجت  ناذرجلا   نوهبش  وأ  قاقعلا ، اعتم  نوهبش  مهنإ  .رطخلا 

.اهسفن ةراثإلا 
ال اتوسنيم ، مئاوت  تاسارد  نم  ءرملا  نظ  دق  ام  سكع  مامتهالل ، ثملا  .ىرخألا  تاعومجملا  نم  ددعلا  ةلصألا  ناسإ  ةجت  تمعُد 

.ةعافدنالا نم  وألا  ةّقتشملا  ةراثسالا -  وأ  فحتلل  س  جازم  ەاجتا  اعوزن  بّس  ىرحألا ، ل  .هنيع  اجازم  وأ  اهنيع  ةصخش   D4DR بس » »
ةجاحلاو إ ةبشملا ، ةفطاعلاو  فاشكتسالا ، عفادلا إ  لا -  تافصلا   رأ  جتت  ْنأ  اهنكمف  .رخآ  إ  قاس  نم  ةراثسالا  ةعبط  فلتختو 
نم ةفّثكم  تانب   D4DR راركت ةعنت  تطُر  املاطل  .بائتالاو  فنعلاو ، نامدإلاو ، ةّعافدنالا ، هجتا  ةطاه  ىّولتت  ْنأ  اضأ  عيطتس  اهّنل  عادإلا - 

ةلا تاساردلا  امأ  .اهسفن  ةئاهلا  ةضنلا  ةراثإ  رداق ع  امهيل  نأ  مهفت  ْنأ  ةقرافم إ  ودي  ام  وهو  ەانالا -  صقن  بارطضا  اضأو  عادإلا ،
ةعنتلا ەذه  نم  عأ  راركت  تالّدعم  ةلاّحرلاو  ةّودلا  ةّناسلا  تاعامجلا  كلتمت  . D4DR ةعنتل ارغجلا  عــــزوتلا  لد 

ً
تعضو  دقف  ةراثإ  ألا 

هتبّس يذلا  تفاخلا  عفادلا  ّلعلو  .اضأ  رتاوتب أ  ةعنتلا  رهظت  اقفأ ، نم  يلا  تاتشلل  صألا  عقوملا  نع  ءرملا  دعتبا  امل  كلذك ، .ةّيجلا 

امر ةقلقلا ، ةطضملا  انثادح  تافص  نم  ثك  .رحلا  مهسفنأ   ءاقلإ  انفالسأ إ  عفد  ْنأ  اقفأ ،» نم  جورخلا   » ةرجه َمهسأ    D4DR ةعنت
.قِلق برطضم ، جل  اجاتن  تنا 

باسأ دحأ  عجري  .ةفلتخم  تاقاس  ةفلتخم و  ة  تاعامج  ةعنب D4DR ع  ةّصاخلا  تاساردلا  خاستسا  بعصلا  نم  نا  كلذ ، عم 
فاشكتسالا ةغرلا   نم  ألا  ءزجلا  دمخ  ْنأ  قوتملا 

َّ
ةع رومألا  نم  هلعل  .نسلا  دمتعت ع  ةدجلا  وحن  سلا  تاكولس  نأ  إ  ّكش ، نود  نم  كلذ ،

جاتنإ ةداعإ  ةعصل  مهألا  بسلا  نل  .عبطلا  ةوطس D4DR ع  ةّقرعلاو   ةفارغجلا  تاتوافتلا  رثؤت  كلذك  .كلذ  وحن  وأ  سمخلا  نس  غل  عم 
راتبالا ءارو  سلا  كولس  نياتلا   نم  ةئملا  الإ 5  ف  ثأت D4DR ال  نأ  ثحالا  دحأ  رّدق  .اس  فعض   D4DR ةعنت ثأت  نأ  وه  ةجتلا 

.ةصخشلا نم  بناجلا  اذه  دّدحت  تانيج -  ةع  امر  ةدع -  تانيج  نم  دحاو  درجم  الإ  سل   D4DR نأ حجرألا  .دارفألا  ب 
***

 

نم اضومغ  ألا  ملاوعلا  تحصأ  ىرخأ ، ولت  ةدحاو  .راتخالاو  قلقلاو ، ةعافدنالاو ، ةصخشلاو ، عبطلاو ، جلا ، لضفتلاو  ردنجلا ،
وأ تائبلا ، وأ  تاراتخالا ، وأ  ةفاقثلل ، يح ، وأ  بك  وحن  ع  ماألا ، قباس  ت ، 

ُ
ىزع تنا  لا  كولسلا  هجوأو  .تانيجلا  ةطاحم  ةّلا  ةجتلا 

.تانيجلا شهدملا  اهرثأت  حضّتي  راص  ةّهلاو ، تاذلل  ةدّرفتملا  تايكلل 
، ةّلا اجولوثالا  نم  ةّدع  بناوج  ثأتلا   ةّيجلا ع  تاعنتلا  ةردق  مّهفتن  اّنك  اذإ  .كلذ  أجافتن  اننأ  امّر ،  ةّققحلا ، ةأجافملا  نل 

اسأ رظانت  كانه  ةَّسلا . نم  ةددع  بناوج  هسفن ،  رْدَقلا  ثأتلا ، اضأ ع  ةيجلا  تاعنتلا  ةردقم  فرعن  شهدنن ح  ْنأ  بج  الف  نذإ 
لوقت .َّسلا  رّوطتلاو  كولسلا  بسل  تانيجلا  اهمدختس  لا  ةلآلا  امامت  هش  ضارمألا  بّسل  تانيجلا  اهمدختس  لا  ةلآلا  نأ  ةركف   

دعاوقلا نأ  هل  ّبتو  هتآرم -  تب  روبعلا إ  ةّلا  تانيجلا  ملع  عاطتسا  دقل  ةآرملا .»! تب  ةرظن إ  سالتخا  انعطتسا  ول  افطل  نوكس  م  : » سلأ
.رخآلا بناجلا  ةراسلا   دعاوقلا  طضلا  بناجلا   دحأ  ةراسلا  

لا اهسفن  ةغللا  اهنإ  ةغللا ؛ ىدل  افولأم  كلذ  نوك  ْنأ  بج  َّسلا ؟ لا  ةفظولاو  لشلا  تانيجلا ع  ثأت  فصو  اننكم  فك 
تاروسلا تاعنتلا   دّدحت  اهقفوتو ، اهطلخ  دع  كدلاو ، نم  اهثرت  لا  تاعنتلا  .ضرملاو  تانيجلا  ةلصلا ب  فصول  ق 

َ
ل نم  تمُدختسا 

دنع ةداقلا  ةمظنتلا  تانيجلا  ثؤت  
ّ

ر تاعنتلا  كلت  تنا  اذإ  .ةّجولويسفلا  تالاحلا  تاعنت   فاطملا ، ةاهن  ت ، 
ُ

جت لا  ةرّوطتلاو  ةّلخلا 
دنع ةعقاولا  ةّيجلا  رفاوطلا  / تاعنتلا وه  اعويش  ألا  نل  يداع .) لاقم  لط  نأ ؛ لاقم  ركذ   ) اقو ائانث  نوك  ْنأ  ثأتلل  نكم  مرهلا ، ةّمق 
كلت قيلخت  لجأ  نم  تانيجلا  تاع  رمألا إ  جاتح  الاغو ، .تاعلا  لِّدعت   نأ  طقف  عيطتس  لاو  تامولعملا ، تاجَّردم  نم  فسلا  تاجردلا 

.لويملا وأ  تاعلا 
، كولسلاو ةفظولاو ، لشلا ، تاعنت   كلذ  ام   ةعّونتم -  جئاتن  يّدؤتل إ  ةفدصلا  عمو  ةفلتخم  ةئب  حيتافم  عم  عطاقتت  تاعلا  ەذه 



نعو نزاوملاو ، نازوألا  لدعت  قط  نع  طقف  ْيأ  الإ -  سل  امتحالا  عملا  كلذ  لعفت  بلاغلا  .رَدَقلاو و   ةهلاو ، عبطلاو ، ةصخشلاو ،
.ةلامتحا لقأ  وأ  ةنيعم أ  جئاتن  لعج  قط  نعو  تاَّحجرألا ، لدعت  قط 

نع لوؤسم  لِقتسمل  جلا  ءانبلا  يغت   ثدح  اذإ  .ظوحلم  وحن  فلتخم ع  انلعجل  ةفا  تاحجرألا  تالدعتلا   كلتف  كلذ ، عم 
دق إ 

ّ. سل  هلِقتسم ، دحاو  ءيزج  هف  كش  يذلا  نمزلا  لوط  يغت   بّسي   ْنأ  نكم  ّخملا ، ةصعلا   االخلل  ةأفاملا »  » لئاسر لاسرإ 
ەاجتا ناسإ  ةلامإل  ٍفا  يغتلا  اذهف  كلذ ، عم  .ةصعلا  ةلخلا  طقف   ةدئاز  ةناث  فصن  ەذه  لِقتسملا  ةعنت  نم  ثعت  لا  ةراشإلا  ّرمتس 

ت
ُ

جت دق  ةلقعلاو  ةنامسجلا  تالاحلا  ةففطلا   تاّغتلا  ەذه  .بائتالا  ەاجتا  رخآو  سوهلا  ەاجتا  ناسإ  ةلامإ  وأ  رذحلا ، ەاجتا  رخآو  ةعافدنالا ،
راوحلا َّف  ماصفلل  عزانلا  لجرلا  .طاع  لعافتل  قاشا  ثم ،

ً
املا إ ، لعافتلا  نمز  لوط  لّوحتي  مث ، نم  .ةدّقعم  رعاشمو  تاراخو  تارّوصت 

ةيهم ةمر  ةّصق  هنأ  هسفن  راوحلا  ِّفف  ةبطقلا ، انث  بارطضالا  ەاجت  يجلا  لملا  بحاص  هققش ، امأ  .هلتقل  ةرماؤم  ەراتعا  ةهافلا  عئا  عم 
.ةعورو رحس  ٍموق  دنع  ٍموق  سؤب  حبص  اذكه ، قملا .» قتسم  فرع  ةهافلا  عئا  ح   » هسفن لوقو   هلقتسم ، نع 

***
 

اهانعم ةّيجلا  لويملا  نم  ثم ،
ً

لقتن ، فك  هتاراتخاو ؟ هعاطو ، درفملا ، نئالا  لش  ِّفن  ْنأ  انل  فك  نل  .ةلهس  رومألا  انه ، إ 
نئالا لش  فصو  تانيجلا  عيطتس  .تانيجلا  ملع  ةلشم  نم  خألا » لِِملا   » هنأ كلذ  فصن  ْنأ  انل  ّقح  ةسوملمو ؟ ةدّدحم  ةّصخش  دّرجملا إ 

طمن  ) تانيجلا نم  ةنّيعم  ةفلوت  .قيقد  هجو  هسفن ع  ردَقلا  وأ  لشلا  فصت  ْنأ  عيطتس  اهّنل ال  تالامتحالاو -  تاّحجرألا  ةغل  ق 
َ

ەرَد وأ  دقعملا 
اصعتسم ع ه  حتس  يذلا  فنألل  دّدحملا  لوطلا  وأ  لشلا  ّلظ  نل  ةنّيعم -  ةصخش  ةيكرت  وأ  عم  فنأ  لش  ەاجتا  عت  كلعجت  دق  يج )
ملع نأ  ول  ام  هش  رمألا  .ةسوملم  ةققح  ةناثلاو  ةئاصحإ ، ةّلامتحا  وألاف  مئاقلا : بدتلاو  ةقسملا  ةعلا  ب  طلخن  ْنأ  زوج  ال  .ةفرعملا 

لوصولاو إ خألا  لملا  زاتجا  نع  زجع  هنل  يلا -  كولسلا  وأ  ةّهلا  وأ  لشلا  با  ەاجتا  هقط  ّقش  ْنأ  بقتلا -  عيطتس -  تانيجلا 
.بالا كلذ 

ملع َّلظ  تاننامثلا ، ذنم  .ةاغلل  نياتم  قيقحت  يراسم  ةنراقم  قط  نع  تانيجلل  خألا  لملا  ةلشم  ةغاص  ةداعإ  عيطتس  انلعلو 
نولصفنملا مئاوتلا  نا  اذإ  .هاشلا  عاونأ  ل  رهظت  دالملا  دنع  ةدعاتملا  ةقاطتملا  مئاوتلا  نأ  فك  لاغشالا  هتقو   لُج  ق  ةلا  تانيجلا 

عولا رِّفش  تامولعم  ع  َّد -  ال  يوتح -  مونيجلا  نأ  فرعن  ماصفلا ، وأ  ناطلا ، وأ  بائتالا ، وأ  ةعافدنالا ، وحن  عولا  نوكش   دالملا  دنع 
.تامسلا كلت  ەاجتا 

حطن ْنأ  انيلع  نوكس  لاؤسلا ، اذه  نع  ةاجإلل  .بدت  إ  عولا  لوحتي  فك  مهفن  ل  امامت  ساعم  كفت  راسم  إ  جاتح  رمألا  نل 
تانئا نوحصو  ةفلتخم ، تاويح  ةقاطتم إ  فنك أ  ةقاطتم و  تويب  اوّت   نيذلا  ةقاطتملا  مئاوتلا  لاحلا  تي  اذامل  كعلا : لاؤسلا 

تاراتخاو غ رادقأو ، تاصخشو ، عاط ، ّدحلا ، كلذ  ةفلتخم إ  تالجت  اهسفنأ   ةقاطتملا  تامونيجلا  رهظت  اذامل  دحلا ؟ اذه  إ  ةفلتخم 
؟ ةقاطتم

لا ةففطلا  تافالتخالا  ساقو  ةلودج  نولمع ع  تانيجلا  ءاملعو  سفنلا  ءاملع  َّلظ  تاننامثلا ، ذنم  دوقع  ةثالث  نم  برق  ام  رادم  ع 
ةلاق ةسوملم ، تافالتخا  ع  روثعلا  تالواحم  ّل  نل  .اهسفن  فورظلا  اوأش   نيذلا  ةقاطتملا  مئاوتلل  ةّروطتلا  رئاصملا  بُّعش  ِّفت  دق 

، هاشم ةذغت  طمن  امهيدل  اهسفن ، ةسردملا  ناح  هسفن ، تبلا  ناشع   اهسفن ، ةألا  نامأوتلا   كش  ةاق : تلظ  ةّجهنمو  ساقلل ،
.اهيف سل  ةروص ال  ْفلتخم  ظ 

َّ
ن كلذ ، عمو  ءاقدصألا -  نم  ةلثامتم  رئاود  ناراشو  اهسفن ، ةفاقثلا  ناسمغني   الاغ ، اهسفن  بتلا  نآرق 

ثادحألا : » لاؤسلل ةخسارو  ةّق  ةاجإ  تفشك  نمزلا ، نم  نيدقع  رادم  ع  تجأ  ةسارد ، نوعرأو  ثالث  فالتخالا ؟ بس  يذلا  ام 
بس تائجلا  تاذذت   ت 

ُ
.حب ةركف  عيض ؛ حاتفم  تَّوفُ ؛ راطق  .تازفحملا  .تامدصلا  .ثداوحلا  .ضرملا  ةدفلا .» ةجهنملا ، غ  ةضَرَعلا ،

.ةئاوشعلا .بحلا  عقولا   .ةانق  طوقسلاو   اسنيف »  » فطعنم  فافتلالا   . 
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لاشألا ةففط   تالدعت  اهنع  مجنت  تانيجلا ، تاذذت  
.ةفدصلا

...لالخ نم  ثدحت  ةنونيلا  نأ  رَدَقلا ؟ انسح ، ...وه  رَدَقلا  نأ  جاتنسا  إ  انلصو  ركفتلا ، نم  دوقع  دع  ةاجإلا ؟ ەذه  كظغ  تراثأ  له 
« ةفصاعلا  » ةّحم نايلا »   » ەَّوشملا شحولا  هضغ ع  ّماج  بص  نا  ح  وبسورب ،»  » .ةرِّونمو ةلمج  ةيكلا  ەذه  دجأ  نإ  ةنونيلا ؟

ةداعإ نكم  ةلخادلا ال  هتعبط  نأ  ةشحو   نايلا  بويع  أ  اقاصتلا .» اهب  ةئشتلا  عيطتس  هتعبط ال  اناطش ، دلُو  ناطش ،  » هنأ هفصو 
أ هلعج  اذهو  كنزلا -  لمع  لوغ  يج ، آ  ناسإ  نايلا  .اهب  قاصتلالا  ةئشتلل  حمس  نل  هتعبط  ةجراخ : تامولعم  قط  نع  اهتباتك 

.ناسإلل تي  ء  يأ  ةنراقم  ساق  ام ال  اسؤب  أو  ةواسأم 
تااجتسا نت  ّلظت  انتانيج ال  قصتل .»  » قحلا ملاعلا  لعج  نأ  عيطتس  هنأ  ةداهش ع  مونيجلل ، قلقملا  لامجلا  حلاص  ةداهش   اهنإ 

ْنأ  » ةجت لط  نمز  لق  سودنهلا  ةفسالفلا  فصو  دقل  .كنزلا  لمع  ٍّآ  ناسإ  إ  انرود  انردحنال  كلذك ، تنا  ول  ةدّرفتم : تائبل  ةلوقم 
كلت قيقد   ددحت  ةمث  .ناك  إ  ةدرفم  ةكش  ّل  لّوح  ام  قصتلت   لا  تافلخملا  ةكشلا ؛ طويخ  لش  تانيجلا  لج . ةكش -  نوكت »
ةفا ةحاسم  كت  نأ  اضأ  بج  اهنل  .لشلا  ظفُح  امل  كلذ ، الول  تائبلل -  ةجَمم  تااجتسا  موقت  ْنأ  تانيجلا  بج ع  .ةنونجملا  ةطخلا 



يذلا ةماقلا  بصتنم  لا  نئالا  اراتخا .»  » انباجتسا ّسو  ق .»
َ

ارَد  » كاشلا اذه  ِّس  اننإ  .اهب  قاصتلالا  نم  ةفدصلا  ءاوهأ  نكمت  طضلا 
اذه نم  ةدّرفتملا  ةعنتلا  قلطن ع  نحنو  .طّطخملا  نع  جخ  مَّمصم ل  هّنل  قباس ، ططخمل  اقفو  نذإ ، ٌمَّمصم ، ةكرحلا  ّلقتسم  اماهبإ  كلتم 

«. تاذ  » مسا نئالا 



عجلا ءاتش 
 

اذه ركفن   امدنع  .هاشلا  ةددش  تائب  أشت   ام  ةداعو  هسفن ، محرلا  كراشت  .اهسفن  ةّمونيجلا  ةرفشلا  ةقاطتملا  مئاوتلا  كلتمت 
أدن  ْنأ  انيلع  ةققحلا ، .ءادلا   اهتمأوت  وأ  همأوت  ةاصإ  ةصرف  ةاغلل  دت  ماصفلا ، مأوتلا  دحأ  بصأ  اذإ  هنأ  انئجاف  ال  رمألا ،

؟ ةئملا مقرلا إ 100  لص  اذامل ال  .كلذ  نع  ةصرفلا  دت  اذامل ال  بارغتسالا :
« تانيجلا قوف  ام  ملع  ةروث  ، » يرا اسِ  - 

 

مّدقتلا نل  اهذإ 
ً. تارّوطتب أ  ِّي  ع  اجولويبلل ، ددج  فاح ع 

ّ
ة انتلمح إ  دقل  ...نعشلا  نرقلا  ئاه  

ً
اطوش  تانيجلا  تعطق 

تانيجلل ع تلظ  لا  ةوطسلا  نم  فّفخس  ام  ولويبلا ، بتلا  ةددج   كفت  قرطو  ةددج ، تاحلطصمو  ةددج ، مهافم  لاخدإ  بلطتس 
.ةاحلا لُّخت  مولع 

« ولويبلا بطلل  اجولوونأ  ، » رلك سكوف  لفإ  - 
 

نذإ فكف -  تانيجلاو ، عئاقولا  ةفدصلا ب  تالعافتلا  قلختت ع  تاذلا »  » تنا اذإ  ةاجإ : جاتح إ  قباسلا  لصفلا  مض   لاؤس  ةَّمث 
ىدحإ .هنود  نم  رخآلا  ُّبش  امنب  (، callus ولا »  )» ةدنب باصو  هتبكر ، كنت  دلجلا ، طقس ع  مأوتلا  دحأ  اقح ؟ تالعافتلا  كلت  لَّجسُ  - 

وأ ةلخلا  لخاد  كلت  رَدَقلا » لاعفأ   » لَّجسُ ةلآ  ّيأف  اتل .»  » عادتم  تب  إ  ىرخألا  لقتت  امنب  لد ، ادعاص   اريدم  جّوت  تققشلا 
؟ دسجلا

سرا ، .فاقإلاو   لغشلا  َْيعضو  تانيجلا إ  لحت  قط  نع  اددحت ، نوكنل أ  وأ  .تانيجلا  ع  دوقع : ذنم  ةتباث  ةاجإلا  تلظ 
اذغلا لثمتلا  تانيج  لّوحت  زوتاللا ، إ  زوكولغلا  نم  اذغلا  اهماظن  لِّدت  امدنع  اتكلا  نأ  احضوأ  دق  بواجو  ونوم  نا  تانسمخلا 
تاحاو تاطِّشم  ةداق -  ةمظنت  لماوع  لالخ  نم  كلذ  ّمتي   ) .لغشلا ةّعضو  زوتالل إ  اذغلا  لثمتلا  تانيجو  فاقإلا  ةّعضو  زوكولغلل إ 

نأ ناددلا  ع  نولمع  نيذلا  اجولويبلا  ءاملع  فشا  اقت ، اماع  ثالثب  اهدع  (. transcription factors ةغاص » لماوع   » اضأ ّسُ  - 
ةمظنتلا تانيجلا  فاقو  لغش  قط  نع  اهرود  لَّجسُ  ةدرفملا -  االخلا  ىوتسم  ع  ةردق ، ثادحأ  ةرواجم -  االخ  نم  ةدفاولا  تاراشإلا 

نكمت تانيجلا  كلت  .حورجلا  ءاربإ  تانيج  لغش  ّمتي  دلجلا ، مأوتلا ع  دحأ  طقس  امدنع  .االخلا  باسأ  تارّوحت   إ  يّدؤي  ام  ةداقلا ،
َْيعضو إ  تانيجلا  ت 

ُ
راد ْنأ  بج  خملا ، ةدّقعم   ىركذ  لَّجسُ  امدنع  ح  .لا  عقوم  ع  ت 

ُ
عبط ولا )»  )» ةدن إ  بلصتلا  نم  حجلا 

اذإ ةححص -  ةنغألا  نكت  مل  اذإف  .خملا    ZENK س لغش ج  ّمتي  رخآ ، رئاط  نم  ةددج  ةنغأ  دّرغم  رئاط  عمس  امدنع  .فاقإلاو  لغشلا 
.ةنغأ انرئاط  ُّدري  الو  هسفن ، ىوتسملا    ZENK لغش ّمتي  ال  ةّداع -  ةمغن  دّرجم  وأ  رويطلا ، نم  رخآ  عن  نم  ةرداص  تنا 

امتخ وأ  ةمئاد  ةمالع  ةدن ) وأ  ةثداح ، وأ  ةطقس ، ةئبلا : تالخدملل  ةاجتسا   ) داسجألاو االخلا  تانيجلا   حبك  وأ  طشت  فلخ  له  نل 
عيطتس له  رخآ ؟ نئا  إ  همونيج  ع  ةدوجوملا  ماتخألا  وأ  تامالعلا  لقتت  له  ام : نئا  لساني  امدنع  ثدح  اذام  مونيجلا ؟ ع  اغماد 

؟ لاجألا لاقتنالا ع  ةئبلا  نم  ةدراولا  تامولعملا 
***

 

، تانسمخلا .راتلا   قاسلا  ضع  مدقت  نم  َّد  الو  جلا ، خــــرات  لدجلل   ةراثإ  تاحاسلا  ىدحإ أ  لوخد  كشو  نآلا ع  نحن 
غنداو ىأر  نجلا ، رّوطت  ءانثأ  .ام  ةلخ  مونيج  ةّئبلا ع  تاراشإلا  اهب  ثؤت 

ّ
ر دق  لا  تالآلا  مهف  يلنإلا ، ةنجألا  ملاع  غنداو ،» دارنوك   » لواح

زيامت غنداو  لَّخت  ماهلإ ، ةضمو  .ةّصخم   ةدحاو  ةلخ  نم  أشت  ةنم -  تاناويح  مد ، تالضع ، االخ  ةّصع ، االخ  االخلا -  نم  عاونألا  فالآ 
ّقش لا  االخلا  كلت  نم   ً نأ  رّوصتو  .قوقشلاو  رفحلاو  روخصلا  ءم  ردحنم  ٍفرج  جحدتت ع  ةجاجز  ةَّك  فلأ  هنأو  ةّننجلا  االخلا 

.اهيلإ لّوحتت  ْنأ  نكم  لا  االخلا  عاونأ  نم  ُّدح  ام  ةنّيعم ، ةرخص  وأ  ةانق  قلعت  غنداو ،» ضرأ  ةحفص   » صاخلا ع اهقط 
قلطأ ع .ةلخلا  ەذه  تانيج  مادختسا  ةقط  ثؤت  

ّ
ر ْنأ  ام  ةلخ  ةئب  اهلالخ  نم  عيطتس  لا  ةقطلا  صوصخلا  هجو  غنداو ع  تفا 

ةهاظلا إ اهطامنأ  جخُ  يذلا  ...اهتائو  تانيجلا  لعافتلا ب   » عُ هنأ  هفصوو  . epigenetics
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تانيجلا » قوف  ام  ملع   » مسا ةرهاظلا  ەذه 
«. دوجولا ِّح 

***
 

ةقحلا ِّمضخ  و  ماع 1944 ، متس  .لاجأ   دع  الإ  حّضتت  نل  اهملاعم  نأ  مغر  غنداو ، ةظن  ناهلا ع  تمَّدق  ةيهر  ة  ةجت 
، تاراطقلا تفقوأ  .ةلامشلا  قطانملا  محفلاو إ  ماعطلا  ريدصت  ادنلوه  ّلتحت  لا  ةناملألا  تاوقلا  تعنم  ةناثلا ، ةملاعلا  برحلا  ةّرأث   ألا 

ذعم
ّ

ة ادنلوه   » ةفلخم تارّجفتملا ، مادرتور »  » ءانيم ةفصرأو  نفسلاو ، شانوألا ، ف 
ُ

ترِّج .ةئاملا  يراجملا  رفسلا ع  دمجت  َّمت  .قرطلا  تَّدُسو 
.ويدارلا ذم  دحأ  اهفصو  ام  ةفزانو ،»

ةفزانو ذعم 
ّ

ة نكت  مل  لقنلل ، ةّساسأ  ةلسوك  لدانّصلا  دمتعت  ةعطاقتملا  ةّئاملا  يراجملا  نم  ةفثك  ةكش  ع  موقت  ادنلوه  تنا  ذو 



لولح .مظتنملا  لقنلا  دوقولاو ع  ةئاذغلا  داوملا  دمتعت   ندال » و« تخرتوأ ،» و« مادرتور ،» و« مادسمأ ، تنا  .اضأ  ةعئاج  تنا  ل  بسحف ،
نم ناسلا  بقاو  بك ، ّدح  إ  نيار » و« لاو »  » يرهن امش  ةعقاولا  تاعطاقملا  ّلصت إ  لا  برحلا  نمز  ةنوؤم  تصلقت  ماع 1944 ، ءاتش  لئاوأ 
حار .تاوخلاو  خلاو ، محللاو ، جلا ، ّمث  ةادلا ، دلا   تخا  .دّمجت  دق  نا  ءاملا  نل  ةّئاملا ، تارمملا  حتف  دعأ  مسد ، .ةعاجملا   ةفاح 
ادوعص إ اوجّردت  ّمث  .تاوخلا  روشق  نولأو  بلويتلا ، تالص  جارختسال  مهتويب  تاحا  نوشني   عجلاو ، دلاو ، سألا ، نم  وب  سانلا ،

تاح ثالث  ا  ام  وهو  مويلا -  يرارح   رعس  ةئمعرأ  وحن  ءاذغلا إ  ةّصح  ندت 
َّ

ت فاطملا ، ةاهن  .شاشحلاو   رجشلا ، قاروأو  الويتالا ، ءاحل 
ةّنطولا ةراذلا  ةروفحم   لازت  لا ال  ةفلا ، كلت  قلط ع  فوسو  .مهدحأ  بعت  دح  زئارغلا ،» ضعو  ةدعم  نم   » طقف نّوكتي  ناسإلا  .اطاط 

.Hongerwinter نيفرنوه »  » وأ عجلا ،» ءاتش   » مسا يدنلوهلل ،
ةذغتلا ّغتلا   نا  .يالملا  اجنو  ةذغتلا ؛ ءوس  نم  اوضق  لافطألاو  ءاسلاو  لاجرلا  نم  فالآلا  تاع  ماع 1945 . ّح  ةعاجملا  تَّدتحا 

ةئجافملا ةعاجملا  رثأ  ةسارد  نم  نوثحا  نكمت  ءاتشلا ، نم  نوجرخ  نونطاوملا  حار  امف  ةعّورم : ةعبط  ةجت  قلخ  هنإ  ةاغلل ح  ائجافمو  اداح 
« عجلا ءاتش   » نم اوجن  نيذلا  لافطألا  نا  كلذك  .ومنلا  رّخأتو  ةذغتلا  ءوس  لثم  قوتم ،

ّ
ةع حمالملا  ضع  تنا  .لا  نم  ةدّدحم  ةعومجم  ع 

ءادو ماظعلا ، ةشاشهو  ةثللا ، ضرمو  بلقلا ، ضرمو  قلقو ، بائتا ، ةذغتلا : ءوس  ةطترم  ةنمزم  ةحص  تالاح  نم  ناحألا  ضع  نوناع  
رادم ةفلتخملا ع  ةنمزملا  ضارمألا  نم  ددع  باصت  فوسو  جانلا ، نم ب  تنا  تكس ، ةقاقرك  ةلحنلا  ةلّثمملا  نروبيه ،» يردوأ   )» .يركسلا

(. اهتاح
مهتباصإ تنّيت  ةعاجملا ، تقو  لماوح  َّنك  ءاسل  اودلو  نيذلا  لافطألا  ّبش  امدنع  تاننامثلا : ةراثإ   ألا  طمنلا  رهظ  دقف  كلذ ، عم 

بّس محرلا  لخاد  ةذغتلا  ءوسل  نجلا  ضّرعت  نأ  افورعم  نا  ذإ  .هعقوت  نكم  افاشا  اضأ  اذه  نا  .بلقلا  ضرمو  ةنمسلا  نم  عأ  تالّدعم 
نم هسفن  حو  نوهدلا  نم  عأ  تاّم  زجحل  ه  صاخلا  اذغلا  لثمتلا  لِّدعُ  ءاذغلا ، اداح   اصقن  نجلا  هجاوي  حف  .ةجولويسف  تايغت 
ءاتش  » ةساردل برغألا  ةجنلا  نل  .اذغلا  لثمتلا  تاارطضاو  ةنمسلل  رّخأتم  روهظ  إ  ةقرافملل ، يّدؤي ، ام  وهو  ةّرارحلا ، تارعسلا  نادقف 

مهتباصإ َّبت  ةعاجملل ، اوضّرعت  نيذلا  ءاسلاو  لاجرلا  دافحأ  ةسارد  ترج  امدنع  تايعسلا ، .رهظت   ْنأ  لق  رخآ  لج  جاتحت إ  فوس  عجلا »
يغتب ةصعلا  ةعاجملا  ةف  ِفتكت  مل  ميقتلل .) اعضاخ  لازي  ةحصلا ال  تالاحلا  كلت  ضع   ) بلقلا ضرمو  ةنمُّسلا  نم  ةعفترم  تالدعم  اضأ  مه 

تامونيج تغمُد   دق  ام  ةثارو ، لماوع  وأ  اثارو ، ماع 
ً

نأ  َّد  .مهدافحأ ال  إ  ةلاسرلا  تلقن  ل  ةام ؛ ثدحلل  اوضّرعت  نيذلا  كئلوأ  تانيج 
هّنل ةنطولا ، ةراذلا  هسفن   عجلا » ءاتش   » رفح دقل  .لقألا  يلات ع  لج  لاقتنالا إ  تعاطتساو  ةعاجملا ، نم  اوناع  نيذلا  ءاسلاو  لاجرلا 

.
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اضأ ةّيجلا  ةراذلا  قخا 
***

 

ءاتش  » ةسارد نع  غنداو  عمس  مل  ةيجلا ؟ ةراذلا  لشُ  اهسفن -  تانيجلا  نع  رظنلا  ضغ  فك -  ةيجلا ؟» ةراذلا   » ام  نل 
ةدّدعتم للعلاو  غنداو  ةضرف  ب  ةلصلا  كاردإ  مهتعاب  اوعاطتسا  تانيجلا  ءاملع  نل  ماع 1975  - امومع ، ارومغم  وت -  دق  نا  عجلا - »

نولم إ ةعاجملا  نم  اوناع  نيذلا  صاخشألا  دافحأو  دالوأ  ةحضاو : ةيج » ةراذ   » ةَّمث
َ

تنا  اضأ  انه  .ةدنلوهلا  ةعامجلا  تاصأ  لا  لاجألا 
ْنأ نكم  اضأ ال  انه  .مهدادجأ  تاصأ  لا  اذغلا  لثمتلا  بعاتم  ىركذ  نم  اضع  لمحت  مهتامونيج  نأو  اذغلا ، لثمتلا  ةقلعتم  للع  رطت 

اوبصأ ةّدنلوهلا  ةعامجلا  ءاسلاو   لاجرلا  نم  فالآلا  تائم  نوك  ْنأ  نكم  ذإ ال  تانيجلا : عباتت  ايغت   ةراذلا »  » نع لوؤسملا  لماعلا  نوك 
عولا ةلاحلا -  كلت  وه -   « ) اهاظ اطمن   » َّغ دق  ةئبلاو » تانيجلا   » لعافت ب نا  اضأ ، انهو  .لاجأ  ةثالث  زواجتت  ةف ال  ةّيج   تارفط 

.لاجألا نآلا ع  لقتت  تراص  ثروتلل -  ةلاقو  ةمئاد  ةمالع  ةعاجملل -  هضّرعت  بس  مونيجلا  غمُد ع  ام  ائش  نأ  َّد  ال  ضرملا .) إ 
رّوطتلا حمالم  نم  اهوج  احملم  ىّدحتس  وأ :

ً
.ةقوبسم  تاعت غ  كلذل  نوكس  مونيجلا ، للختت  ْنأ  تامولعملا  نم  ةقط  اذكهل  نكمأ  اذإ 

ّلا ع نئالا  تاخ  ركذت  عيطتس  تانيجلا ال  نأ  وه  ةموهفملا ، ةحانلا  نم  نوراد ، ةظن  ةهوجلا   انعلا  دحأ  .ةكساللا  ةورادلا 
تافارزلا لثم  هلافطأ  دلوي  الو  دهجلا ، اذه  هتانيج  لّجس  ال  ةلط ، ةرجش  لوصولل إ  هتبقر  ظلا  ّدم  امدنع  .ثروتلا  تاخلا  كلتل  حمس  وحن 

(. فّكتلا قط  رّوطتلا  نع  ةئطاخلا  كرامال  ةظن  هلع  تماق  يذلا  ساسألا  تنا   ارو  حملم  إ  فّكتلل  املا  لّوحتلا  ةركف  نأ  ركذت  )
، ةعاجملا ةف  ءانثأو  راجشألا ، ري ع  اويح  فلس  رهظ   ةقرلا  لط  رفاطلا  بطلا : باختنالاو  اقلتلا  عّنتلا  تافارزلا ع  جخت  ىرحألا ،

رداق يبلا  ثأتلا  نأ  ةلئاقلا  ةركفلا  امسر  تخا  دق  نامزياو » تسغوأ   » نا .بط  لش  هاختنا  يرج  ثح  ةاحلا  دق  رفاطلا ع  اذه  ّلظ 
.امامت ةملس  لويذ  دلوت  سداسلا  لجلا  ناف  تلظ  كلذ ، عم  نافلا -  نم  لاجأ  ةسمخ  لويذ  ّصق  امدنع  تانيجلا  مئاد   ّغت  ثادحإ  ع 
هشلا فصولا  بسح  عأ ،» تاعاس  عناص   » دّرجم سل  هنإ  ةّدمع : ةقط  سل  نل  اثم ، وحن  ةفِّكتم ع  تانئا  عنص  ْنأ  رّوطتلا  عيطتس 

.روفطلا ةدحولا   هتراذو  باختنالاو ؛ ءاقلا  وه  دحولا  هعفاد  .اضأ  ناسلا  ثك  تاعاس  عناص  هنلو  يكود ،» دراشر  ل«
تلّوحت ةئب  ةلاسر  ع  امنو  باختنالاو ، تارفطلا  سل ع  مهدادجأ -  ةعاجم  ةراذ  ام  لش  عجلا » ءاتش   » دافحأ بسا  كلذ ، عم 

ةفارز ةعانص  ةفارزلا  فلس  عاطتسا  امر  .رّوطتلل  تخم  قطك  لمعت  ْنأ  وحنلا  اذه  ةيج ع  ةراذ »  » تعاطتسا دقل  .ةثارو  ةلاسر  ام إ  ةقط 
اذه ىركذ  لّجسو  هقنع ، بئ  نأ  ةطاسب ، امنو ، باختنالاو -  ءاقلاو ، روفطلا ، برد  سوتلام -  هفصو  يذلا  بئلا  بردلا  ضوخ  سل ع  - 



.هتانيج إ  تامولعملا  لقن  قط  نع  ةصق  لويذ  لافطأ  باجنإ  ارداق ع  لذلا  عطقم  رأفلا  نوكس  .ه  صاخلا  مونيجلا  اهعطو ع  ّدشلا 
«: تامعلا  » نكت نع  نوراد  ةركفل  جاتنإ  ةداعإ  ةركفلا  تنا  .نَّفحملا  لافطألا  نم  دملا  نوبجنس  ةزِّفحم  تائب  نوأَشي   نيذلا  لافطألاو 

دعل ناو  .ەرّوطتو  نئالا  فّكت  عــــلا ب  لقنلل  ةموظنم  لمعل  نا  اذهك  ماظن  .مونيجلا  ةّروف ع  ةمالع  كت  هخرات ، وأ  لا ، نئالا  ةخ 
.عألا تاعاسلا  عناص  لا إ 

، ةّسكراملل سّمحتملا  قنتعملا  لئاوأ  دحأ  نا  اّمل  ذإ  .خش  رود  لاؤسلا -  اذه  نع  ةاجإلا  رخآ   رود  هل  نا  هتيحان ، نم  غنداو ،
هعومل امنو  ةلا ، ةنجألا  ملع  مهفل  طقف  سل  امساح ، افاشا  نوك  دق  مونيجلا  ةراذلا »  طض   » نع ةلوؤسملا  انعلا  فاشا  نأ  دقتعا 

هسفن  رمألا  لعف  نامإلا  نا  املف  ةيجلا ، اهتاراذ  بعالتلا   قط  نع  اهنم ، هعزنو  االخلا ، ام   ء  سرغ  نامإلا  نا  اذإ  .اضأ  اسلا 
(. ناسإلا ضراعملا   نم  تاجولويدألا  وحمل  لاتس »  » تالواحمو حمقلا ، تالالس  هسفن   ءلا  قيقحتل  وكنسل »  » ةلواحم ركذت   ) لا
نم ةلقتنم  غنداو -  ضرأ  ةحفص  ادوعص ع  كعلا ، ەاجتالا  كّرحتلا   االخلل  حمسو  عجالا ، نم  ةلخلا  ةهلا  نكمت  دق  ەذهك ، ةروس 

اهلعجتو راتخالا ، نع  ةّهلا -  نع  ةّلا ، ةراذلا  نع  تاثلا  اضأ  عت  دقو  ل  .ولويبلا  نمزلا  ةساع  مث  نمو  ينجلا ، روطلا  غللا إ  روط 
.عجالل ةلاق  ءاشأ  اعمج 

***
 

اهتّه وأ  اهخرات  نم  ةقط  عضت  ةلخ  دهش  دق  دحأ  نك  مل  اعقاو : هنم  اخ أ 
ً

تانيجلا » قوف  ام   » ملع لظ  تانسمخلا ، رخاوأ  ح 
ةّظن نانهتو ع  تانيجلا  مهف  م ،

ً
نع  نم  لقأو  رهشأ ، ةتس  نم  لقأ  امهنب  لصفت  ناتجت  لِّوحت  فوس  ماع 1961 ، .اهمونيج   قوف 

.غنداو

ادعاو ع الاط  ندروغ  نك  مل  .عدافضلا  ومن  ةسارد  دروفسأ ، ةعماج  العلا   تاساردلا  بلاط  ندروغ ،» نوج   » أد ماع 1958 ، فص   
، ةرم تاذ  هسفن  فصَو  امسح  عّتمتي ، نا  هّنل  ط 250  -

ّ
ه ددع  لصف  مولعلا   راتخا    250 لا بتلا  ّلتحا  ةّرم  تاذ  صاخ -  وحن 

اغرفأ دق  افلدالف »  » نم ناملاع  نا  تانسمخلا ، لئاوأ  .ماجحألا   رغصأ  نّمضتت  ةراجت  ّمهأ  تنا  غص .» قاطن  ءاشألا ع  لعفل  ةرادجلا  ب«
ةضبلا رخآ   عدفض  ةّلخ  مونيج  انقح  َّمث  ةلخلا ، روشقلا  طقف  كرات  ةاونلا ، اطفش  ْنأ  دع  اهتانيج ، ّل  نم  ةّصخم  غ  عدفض  ةضب 

ةّلخ ْيأ  شعلا - »  » له .ةّعبط  ةقط  ومنس  رئاطلا  كلذ  نا  ْنإ  لؤاسلا  ّمث  رخآ ، رئاط  بو  ّشع ، غارفب  هشأ  ةّلمعلا  تنا  .ةغرافلا 

اثحا جتنأ  .كلذك  رمألا  نأ  ّبت  ىرخأ ؟ ةّلخ  نم  نوقحم  مونيج  نم  نج  قلَخل  ةمزاللا  لماوعلا  عيمج  كلتم  اهتانيج -  ل  نم  ةغرفملا  ةضبلا ،
، ءاعو وأ  فضم ، دّرجم  ةضبلا  ةّلخ  تحصأ  لفطتلا : لاشأ  نم  افرطتم  ش 

ً
نا  .عدفض  ةّلخ  مونيج  تنقُح  ةضب  نم  افوغ  افلدالف » »

ةّلمعلا ّنل  يوونلا ،» لقنلا   » مسا ةقطلا  ەذه  ناثحالا ع  قلطأ  .امامت  ّيوس  غلا  ناويح  ومنلا إ  مونيجلا  كلذل  تحمسو  ةّداع  ةّلخ  مونيجل 
.امومع جهنملا  اذه  نع  الخت  ةاهنلا ، .روصقلا و  ةغلا  تنا 

ةغص ةّنجأ  نم  تاَّنلا  انقح  دق  افلدالف »  » اثحا نا  .دعأو  دعأ  ةجتلا  دودح  عفدل  ةردانلا ، تاحاجنلا  ەذهب  نوتفملا  ندروغ ، ءاج  ّمث 
.افوغ ەرود  ْنأ ي  نكم  غلا  عدفض  ءاعمأ  ةّلخ  نم  مونيجلا  نقح  نا  اذإ  ام  راتخا  ندروغ  أد  ماع 1961 ، .ةاونلا   ةعوم  تاضب  لخاد 

غ عدفضلا  ةضب  نم  ةاونلا  غارفو  بقثل  ةّجسفنبلا  قوف  ةعشألا  نم  غص  عاعش  مادختسا  ندروغ  ملعت  وأ :
ً

.الئاه  قتلا  يّدحتلا  نا 
نم ةاون  خفنو  لق ،

ً
حطسلا  تَّضغ  رانلا ، ةذوحشم  ةربب  ةضبلا  ءاشغ  بقث  ءاملا ، ّقش  صاوغ  لثم  ّمث ، .ةملس  امزالتسلا  ارات  ةّصخملا ،

.لئاسلا نم  ةلض  ةقفد  غلا   عدفض  ةّلخ 
ةلما ةخس  لمحت  اهعمجو  اهفئاظو ، لما  عّتمتت  فغا  تدلُو  دوشملا : حاجنلا  ةغراف  ةضب  إ  هتانيج ) ّل  ْيأ   ) غلا عدفض  لقن  قّقح 
جاتنإ هنكمأل  ةددّعتم ، ةغّرفم  تاضب  هسفن   عدفضلا  نم  ةحسم  ةدّدعتم  ةغلا  االخ  نم  ىونلا  ندروغ  لقن  ول  .غلالا  عدفضلا  مونيج  نم 

: ةاهن ال  ام  إ  راركتلل  ةلاق  ةّلمع  تنا  .صألا  حناملا  عدفضلا  نم  تاخستسمو  ضعلا ، اهضع  نم  ةنقتم  تاخستسم  لّثمت  فغا 
.رثات نود  رثات  تالمع  طضلا -  هسفن  يجلا  طمنلا  لمحت  اهل  تاخستسم ، نم  تاخستسم  نم  ةعونصم  تاخستسم 

، براجتلا ىدحإ  .ةّح   ةققح  إ  لّوحت  لع  لاخ  هشأ  ودت  اهنأ  اهلقأ  سل  باسأل  اجولويبلا -  ءاملع  ةلّخم  ندروغ  ةجت  تراثأ 
، انق ةنامثب ع  هشأ  تد  ةقاطتم ، ةجُح  ةع  امث  تعضو   .دحاو ح  عدفضل  ةّعملا  االخلا  نم  اخستسم  ةنامث ع  جاتنإ  عاطتسا 

رمغُ هجضن ، لما  لصو إ  ْنأ  دع  ةغلا ، ةّلخ  مونيج  وه  اه  ةراثإلا : ددش  ةجتلا  ءارو  لعلا  أدملا  نا  كلذك  .ازاوم  امِلاع  ةنامث ع  نونكس 
لماوعلا ل  مزل -  ام  ل  كلتمت  ةضبلا  ةّلخ  راصتخا ، .نج  ةروص  لمالا ،  هاش  داعتسا  دقو  جخ ، مث  ةضب ، ةّلخ  سإ  ةهل  

ندروغ ةقط  نم  تاعنت  مَّمعت  فوس  تقولا ، عم  .هفئاظو  لما  عّتمتي  نج  وصو إ 
ً

نمزلا  فلخلا ع  مونيجلا إ  عفدل  ةّرولا -  ةمظنتلا 
نم غ رثات  يذلا  العلا  تانئالا  نم ب  دحولا  نئالا  لود ،»  » ةجعنلا خاستسا  هشلا ، ثدحلا  كلذ  دوقت إ  فوسو  .ىرخأ  تاناويح  ع 

ةسرامم نود  نم  جتنأ  دث  نئال  ةفورعملا  ةدحولا  ىرخألا  ةلاحلا   » نأ اقحال إ  رظنلا  ثمس » درانيام  نوج   » اجولويبلا مِلاع  تفل  فوس   ) ثات
ُ

ر

.
80

يوونلا لقنلا  هفاشا  نع  لن  ةزئاج  ندروغ  حنُم  ماع 2012 ، حيسملا .)  عس  ةراشإ إ  ادج ،»  ةنعقم  نكت  مل  سجلا 
ةرداق تنا  ةغلالا  ةّعملا  االخلا  نأ  لادج  .افشك ال  ألا  وه  هقافخإ  نا  ندروغ ، ةجت  ةظحالملا   ةريدجلا  حمالملا  ل  نم ب  نل 



ةغلالا االخلا  لحت  هحاجن   لّدعم  نا  بك : دّدب  كلذ  لعفت  تلظ  ندروغ ، اهلذ  لا  ةدهجلا  ةّنقتلا  اسملا  مغرب  نل ، فغا ، جاتنإ  ع 
عباتتل قباطم  فاطملا ، ةاهن  غلالا ،  عدفضلا  مونيج  اندلا   عباتت  نإ  .يدلقتلا  تانيجلا  ملع  زواجتي  اسفت  اذه  بلطت  دقو  .ارزم  فغا  إ 
نجلا ومن  محتي   ام  نأو  هسفن ، مونيجلا  يوتحت  االخلا  ل  نأ  تانيجلا  ملع  ئدام  نم  اساسأ  أدم  سلَوأ  .فوغلا  وأ  نجلا  صاخلا  اندلا 

؟ ةنّيعم حيتافم  ةطساوب  اهفاقإ  وأ  اهلغش  قط  نع  االخلا ، فلتخم  تانيجلا   كلت  فلت  ةقط  وه  غلا  درف  إ 
لاحتلاو هتفطالم  بج  ةجردلا ، ەذهل  سارملا  بعص  ةغلالا  ةّلخلا  مونيج  نا  اذاملف  تانيجلا ، تانيجلا   تانيجلا   تنا  اذإ  نل 

ةنراقم رمعلا  عجرلا   اذهل  ةّعاوطم  انس أ  رغصألا  تاناويحلا  ن 
َ

ىو تنا  نورخآ ، فشا  ام  اذاملو ، اننج ؟ ءارولا  دوع إ  ْنأ  لجأ  نم  هلع 
 - ةغلالا ةّلخلا  مونيج  جّردتم ع  وحن  عبطُ ع  ام  ائش  نأ  َّد  ال  عجلا ،» ءاتش   » ةسارد ام   ادّدجم ، أنس ؟ تاناويح أ  نم  ةذوخأملا  كلتب 
نكس  ةمالعلا ال  كلت  نأ  َّد  .فلخلا ال  ومنلا إ  نمز  عجاي   ْنأ  مونيجلا  كلذ  بعصلا ع  نم  لعجت  وحملا -  عتس ع  ةّمارت  ةمالع 
نم ةمص  لمحت  ةّلخ  ل  تنا  ول  اذام  غنداو : لاؤس  ندروغ إ  داع  .ةيج  قوف -  نوكت  ْنأ  َّد  ال  اهقوف : ت 

ُ
رفح اهنأ  َّد  ال  اهتاذ ، ةّيجلا  تاعاتتلا 

؟ ةّلخلا ةراذلا  نم  اعون  اهمونيج -  اهتهو   اهخرات 
***

 

ماع 1961، .عدفضلا   مونيج  ەذهك ع  ةمص  العف  نياع  دق  نك  مل  هّنل  درجملا ، عملا  ةيج  قوف -  ةمالع  رّوصت  دق  ندروغ  نا 
ةنبا و  نويل ، تأد  .تاناويحلا  دحأ  ةّلخ  ةيجلا   قوف -  تاّغتلا  دحأل  روظنم  لاثم  ع  غنداو ، ىدل  ةقاسلا  ةلاطلا  نويل ،» يرام   » تع

لوصحلل ەندإ  ةعماج  ته إ  ام  ناع  اهنل  جدمك ، ةعماج  هشلا   ساشملا  نور ف »  » عم اهجّرخت  عوم  ةسِّردمو ، وكح  فظوم 
.ةصاخلا ةّثحلا  اهتعومجم  شدتل  دروفسأ ،»  » نم م 

ً
نع  دع  ع  ةئداهلا ، ةلنإلا  لوراه »  » ةق تخم   مث إ  اهتجرد ، ع 

ّل نأ  تدجو  اهتشهد ، طرفلو  .اهراهظإل  ةّموسومورك  تاغص  ةمدختسم  تاموسومورلا ، اجولويب  نويل  تسرد  لوراه ،»  »
ل   X وسومورك دحأ  نا  .ثانإلا    X وسومورك ءانثسا  ةقاطتم -  ودت  ةموسومورلا  تاغصلا  غبطصت  ةجودزملا ح  تاموسومورلا 

نا يغت : ال  اهسفن  ةناد   ةغص  ةغطصملا  تاموسومورلا  ةلومحملا ع  تانيجلا  تنا  .نكدأ  نول  امئاد  غبطص  نافلا  ثانإ  ةلخ  
نمو انر ، جتت  صلقتملا ال  موسومورلا  تانيجلا   امهنم : ّل  طاش  نا  كلذ ، عم  َّغت ، ام  نل  .موسومورلا  ال  اقاطتم   اندلل  عفلا  عباتتلا 

نأ نويل  تظحال  .فاقإلا  ةّعضو  ريدأ إ  ادمع -  ةمدخلا  نم  حُِّ  دق  موسومورلا  دحأ  نأو  رمألا  نا  تماص .»  » هلمأ موسومورلا  ّلظ  مث 
اذه نا  .ومألا   X موسومورك اهتراج  ت 

ُ
لِّطع دق  امنب  يوبألا ،  X لا نوك  امر  االخلا ، ىدحإ  اوشع :  وحن  راتخُ ع  لَّطعملا   X موسومورلا

.نألا دسج  ةلخ   ل  ْيأ  -  X تاموسومورك نم  نثا  كلتمت  لا  االخلا  ل  اماع   احملم  قسلا 
االخ موقت  طقف ، ادحاو  إ 

ّ
روكذلا  كلتم  امنب ال  ، X تاموسومورك نم  تثا  كلتمت  ثانإلا  نإ  ثح  لطعت X ؟ همدخ  يذلا  ضرغلا  ام 

حبص ةمهم : ةجولويب  ةعت  عبتس   Xاوشعلا ل لطعتلا  اذه  . X وسومورك نم  تانيجلا  ةعرج »  » ةنزاومل موسمورلا  دحأ  لطعتب  نألا 
امدنع الإ  اروظنم -  موسومورلا  دحأل  اوشعلا  سارخإلا  اذه  نوك  ال  لاوحألا ، بلغأ  .االخلا   نم  عون  نم  ةكرم  ءاسفسف  نألا  دسج 

، ةعنتلا نع  االخلا  ىدحإ  ت 
ُ

ِّع دق  ةلاحلا ، كلت  .ةروظنم   ةفص  جتت  ةّيج  ةعنت  لْمح  ثم )
ً

بألا  نم  مداقلا   ) موسومورلا دحأل  فداصتي 
موسومورلا رعشلا ع  نول  تانيج  دحأ  مق  لاثملا ، لس  ع  ططقلا ، .ءاسفسفلا   هشأ  اثأت  جتي  ام  ةفظولا -  كلت  اهتراج إ  رقتفت  امنب 

ال تانيجلا ،» قوف  ام   » ملع .رخآ  نول  ةغص  اهتراج  كلتمت  امنب  ام ، نول  ةغص  االخلا  ضع  كلتمت   X موسومورلل اوشعلا  لطعتلا  بسو  . X
ةلفط ةدالو  نامإلا  نال  ، X موسومورلا ومحم ع 

ً
ناسإلا  ةلا   نول  نا ج  ول   ) .ةشقملا ةّطقلا  ةلظعم  ّلح  يذلا  وه  تانيجلا ، ملع 

(. ةلا حتاف  رخآلاو  ةلا  ناد  اهــبأ  دحأ  نا  اذإ  نادلاو  حتافلا  دلجلا  نم  عقب  نأ 
؛ يب حاتفم  ءانب ع  نيج  وأ  دحاو  لطعت ج  وأ  لغش  طقف  نّمضتت  ةّلمع ال  و  هلمأ ؟ اموسومورك  ت »

ُ
سرخ  » ْنأ ةّلخل  نكم  فك 

االخلا نأ  تايعسلا ، حُط   يذلا  ةّقطنم ، ألا  مختلا  .ةلخلا  ةاحلا   ىدم  قلغُ  تانيج -  نم  هف  ام  ل  ما - 
ً

اموسومورك  نّمضتت  ل 
كلت نأ  َّد  الف  ةملس ، اهسفن  تانيجلا  نألو  .موسومورلا  كلذ  اندلا   ع  ةج -  ءاغلإ » ةمالع   - » امئاد ائامك  امتخ  ام  ةقط  تعضَو  دق 

.ةيج قوف  - اهنأ  َّد  ال  تايجلا -  قوف  عضوت  ةمالعلا 
هل اندلا  نم  ءازجأ  ضع  ع  ليم -  ةعومجم  غص -  ءيزج  قاصلإ  نأ  تانيجلا  سارخإ  نوسرد  ءاملع  فشا  تايعسلا ، رخاوأ   

ءازجأ فلغت » انرلا ب« ءيزج  موق  . XIST ّس انر ، ءيزج  ةلمعلا  كلت  ةساسألا   تاثملا  دحأ  نأ  اقحال  ّبتو  .لمعلا  نع  جلا  فاقب  ةقالع 
، ةدالق ةغص ع  ٍُّح  لثم  اندلا ، ةطأ  نِّت  ةَّليملا  تامالعلا  ەذه  .موسومورلا  كلذ  سارخإ  امساح   ارود  كلذل  نأ  دقتعُو  موسومورلا ، نم 

.ةنّيعم تانيجل  ءافطإ  تاراشإ  تُتعاو 
***

 

دفاد  » د ةجولويب  ءامك  مِلاع  فشا  ماع 1996 ، .اندلا   ةدالق  ةقلاعلا   ةدحولا  ةغصلا  حلا  ليملا   تامالع  نكت  مل 

ةام ع تامالعلا  غمد  نع  اضوع  . 
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تانيجلا ةمئاد ع  تامالع  رفحل  رخآ  اماظن  كروين ، رلفكور   ةعماج  لمع   نا  ح  سلأ ،»



.تانيجلل تافلغم  لمعت  ، histones تانوتسه »  » ّس تانتورب ، هتامالع ع  اثلا  ماظنلا  اذه  عض  تانيجلا ،
نكم تالاقسلا ، بترت  ّغتي  امدنع  .موسومورلل  تالاَّقس  ةلشم  تاقلحو ، فئافل  هلوح   ّفتلتو  تاب ، اندلا  نم  تانوتسهلا  دتت 
زوحت ةرك  لش  ت  

ُ
فل ح  رحلا  ةلِش   ) اهمحت ةقط  يغت  قط  نع  ام  ةّدام  صئاصخ  لدت  هش  وحن  ع  ّغتي -  ْنأ  جلا  طاشل 

نع ام ، لش غ  ةرملا ، ەذه  جلا -  ع  ةّج » ةراذ   » غمد نكم  لح .) لش  درفنت ع  اهسفن ح  ةلشلا  نع  اثك  ةفلتخم  صئاصخ 
وأ اهضع  تانوتسهلا -  تالدعتلا ع  تنا  اذإ  ام  لوح  تانيجلا » قوف  ام   » ملع نادم  لخاد  لئاه  لدج  كانه   ) تانتولا ةراشإلا  قاصلإ  قط 

ةّلاق جلا .) طاشل  ةّناج  ضارعأ  وأ  جّرفتم »  » نم تسل أ  تانوتسهلا  تايغتلا ع  كلت  ضع  نأ  مأ  جلا ، طاش  اهراثآ ع  كت  اهل - 
 - ّقتلا دق  اهعمج  لازت  ال  بسانملا ، تقولا  ةسانملا   تانيجلا  اهروهظ   نمضت  لا  ةّلآلاو  اهتاث ، ىدمو  كلت ، تانوتسهلا  تامالع  ثروت 

.لاجأ ةّدع  َْع  ةّنوتسهلا  تامالعلا  كلت  لقن  ودي  امف  عيطتس  ناددلاو ، ةمخلا  لثم  ةطسلا ، تانئالا  نل 
***

 

 - االخلا لخاد  تانيجلا  ةنوفمس  اسكروألا »  ةداق  ( - » ةغاصلا لماوع  عمس   ) ةّنتورب تامظنم  اهطشتو ع  تانيجلا  سارخإ  ةركف 
.تانيجلا ةمئاد ع  ةئامك  تامص  عضو  لجأ  نم  نيدعاسم -  ىرخأ -  تانتورب  دنجت  نوعطتس  ةداقلا  ءالؤه  نل  .تانسمخلا  ذنم  تّرقتسا 

وأ لغشلا  ةعضو  ع  اهترادو  اهصلقتو ، اهتفعاضمو ، اهوحمو ، تامالعلا ، ةفاضإ  نكم  اذكه  . 
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مونيجلا ع  تامالعلا  ءاق  نونمضو  ل 

.
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ةلخلا كلت  ةئب  نم  وأ  ام  ةلخ  نم  حيتافمل  ةاجتسا  فاقإلا 
تحت طوطخو  صاصرلا ، ملقلا  تاراشإ  باتك -  ةلّجسم   شاوح  لثم  وأ  ام ، ةلمج  قوف  ةتكم  تاظحالم  اهنأو  تامالعلا  ەذه  لمعت 

ةلخ  ل  .ةلعفلا  تامللا  يغت  نود  نم  مونيجلا  صاخلا  صنلا  لَّدعت  ةماتخ -  شماوهو  ةتحت ، زومرو  ةفوذحم ، فرحأو  تاطشو ، تامللا ،
قط نع  ةنيعم ، تامل  طشت »  » وأ سارخإ »  » قط نع  ىرخأ ، جاردو  ةنّيعم  لمج  بطش  قط  نع  نل  هسفن ، باتلا  ثرت  لا  نئالا 

عم يلا ، مونيجلا  تانيجلا   رّوصت  اننكم  .هسفن  اسألا  صنلا  نم  ةدرفتم  ةاور  بتكت  ْنأ  ةلخ  ّل  عيطتس  ةنيعم ، تاراع  ع  دأتلا 
: اتلا ةجَردملا  ةّئاملا  اهتامالع 

. . . This . . . . is . . . the . . . . . . , , , . . . . . . . struc . . . ture , . . . . . . of . . . Your . . . . . . Gen . . . ome . . .
تاعاتتلاو ةّيجلا ، ب  قطانملا  تانونإلا ، إ  ش  مقلا  تامالعو  تافوذحلاو  .تانيجلا  لاقت  ةلمجلا  تامللا   انفلسأ ، ام 

.عملا نم  ةخأ  ةقط  جاردإل  مونيجلا  ةقلاع  ةيج  قوف  تامالع  طخ   اهتحت  لا  تامللاو  ةكمسلاو  ةبلا  فورحلا  .ةّمظنتلا 

نمز تا 
ّ

ەاج سكع  س  ةغلا ل  ةّعم  ةّلخ  ةغوارم  ةّجتلا ، هعاسم  ّل  نم  مغرلا  ع  ندروغ ، بَّعص ع  يذلا  بسلا  وه  اذه  نا 
عتس ع لا  ةّيجلا  قوف  تاظحالملا »  » نم بك  ددع  ةّعملا  ةّلخلا  مونيج  لقثأ  دقل  ماتم :

ً
ما 

ً
اعدفض  َّمث  ةّننج  ةّلخ  حبصتو  ومنلا 

دناعت لا  لا  تاراذ  نأش  اهنأش  مونيجلا ، قوف  ةتكملا  ةّئاملا  تاطخشلا  .نج  مونيج  إ  هلحت  بعصلا  نم  تا  ث 
َ

َّم نمو  وحملا ،
االخلا اهدحو  .اهته  تبت  ةّلخلا  عيطتس  ّح  تل ، تاظحالملا  ەذه  تمّمُص  دقل  .ةلوهس  سل  نل  ّغتت -  ْنأ  نكم  اهلدعت ، تالواحم 

ذخّتت ْنأ  روف  مسجلا ، االخلا   عاونأ  ّل  دلوت  عيطتس  ث 
َ

َّم نمو  تاّهلا -  عاونأ  فلتخم  باسال  ك  ام  ةعاوطم  تامونيج  كلتمت  ةّننجلا 
لا ةعصلا  أت  انه  نم   ) اهلصأ اهعوجر إ  بعص  ثم - 

ً
ةّصع ، االخ  وأ  مد  االخ  وأ  ةّعم  االخ  لّوحتت إ  ْنأ  روف  ةتباث -  تاّه  نجلا  االخ 

نل ح .هسفن  ّصنلا  نم  تااورلا  فالآ  ةاتك  ةرداق ع  ةّننجلا  ةّلخلا  نوكت  دق  عدفضل .) ةّعم  ةّلخ  نم  فوغ  قيلخت  ندروغ   اههجاو 
.اروسم ارمأ  ةّروتكف » ةّسامور  ةاور   » اهلحت إ دوع  ال  ئشانلل ،» ةاور   » ت

ُ
بت

***
 

ةلضعملا اضأ  ّلح  ْنأ  عيطتس  امّر  هّنل  ةّلخلا -  دُّرفت  ةلضعمل  ائزج  ح  تانيجلا » قوف  ام   » ملعو تانيجلا  تامظنم  لعافتلا ب  مّدق 
ةدف  تامالع  لَّجسُ  ةدفلا  ثادحألا  نأل  بط ، .لاؤسلا  اذه  انحرط  نأ  قبس  نامأوتلا ،»؟ فلتخ  اذامل  . » درفلا دُّرفتب  ةصاخلا  دقعألا 
رادم دقِع ع  َّل  قاطتم  مأوت  تامونيج  عباتتل  اددحت  تجأ  ْنإ  تنأف  تانيجلل : عفلا  عباتتلا  سل   لَّجس ؟»  » فك نل  .امهيدسج 

ةّدع رادم  قاطتم ع  مأوت  تامونيجلا   قوف  ام  عباتت  ددحتب  تمق  ْنإ  نل  .ةّرم  دع  ةّرم  هسفن  عباتتلا  لصحت ع  فوس  اماع ، سمخ 
مأوتلا  اقاطتم   ةّصعلا  االخلاو  مدلا  االخ  تامونيج  ةلصتملا  ليملا  تاعومجم  طمن  رهظ  فوس  ةّساسأ : تافالتخا  دجت  فوس  دوقع ،

.
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اماع سمخ  دع  اهوج  افلتخم  حبصو  لوألا ، دقعلا  رادم  ءطب ع  بّعشلا  أدي   هنأ  َدَْب  ةجتلا ، ةاد 
دحأ ثؤت  

ّ
ر سرا -  لداملا   ةكعك  ةحئار  ام ؛ ةقسوم  ةعوطقم  اهثت  لا  ةشعرلاو  ناتتفالاو ، ىودعلاو ، حورجلا ، ةفدصلا -  ثادحأ 

ةّيجلا قوف  تامالعلا  ماتف  ثادحألا ، كلتل  ةاجتسا  فاقإلا » و« لغشلا »  » ةعضو تانيجلا إ  ريدت  ةمظنتلا  تانتولا  .رخآلا  نود  مأوتلا 

ضع تنا  ْنو  ثحلل -  اعوضوم  كلذ  ّلظ  تانيجلا ؟ طاش  ةيجلا ع  قوف  تامالعلا  كلت  ثؤت 
ّ

ر فك  نل  . 
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تانيجلا قوف  تاقط  اجردت  
.تانيجلا طاش  قيست  ةدعاسملا   عيطتس  ، transcription factors ةغاصلا لماوع  عم  نواعتلا  تامالعلا ، كلت  نأ  حّجرت  براجتلا 



هنأ فشكل  ةثداح  نم  قيف  ااش  سخروب » سل  روخ   » ينجرألا بتالا  فصو  ةراجلا ،» ةراذلا  وذ  سِوف  ، » ةعئارلا هتصق   
يدلجلا فالغلا  ةقعتلا ع  ...ةاحس  ل  لش   - » ةلاقم ل  ء ، ل  هتاح ، ةظحل   ل  نم  ةلصفت  ل  سِوف  ركذتي  ةلما .»  » ةراذ بسا 

لثم هحسكت ، تاكذ  اهسارخإ ؛ نكم  لا ال  تاكذلا  نم  نافوط  طسو  قرغ  .هلش  ل  ةّوق ، سوف أ  لعجت  ةقئافلا ال  ةردقلا  ەذه  باتل .»
نم بهرلا  فدتلا 

ّ
ق ءاوتحا  نع  ازجاع  مالظلا ، ر   ع  ادّدمم  سوف  ع  سخروب  ع  .اهتاسإ  عيطتس  ال  دشح  نم  ةخاص  ءاضوض 

.ملاعلا نع  لازعنالا  ارطضمو إ  تامولعملا ،
ام  قاعُملا ، سِوف  وأ  « ) ةراّجلا ةراذلا  وذ  سِوف   » لثم ةلخلا  حبصت  اقتنا ، لش  اهمونيج  نم  ءازجأ  سارخإ  ةردقلا ع  نود  نم 
لا ةّلخلا  حاسا  ةرداق ع  اهعّونتو ، اهترفو  ةحسا   ةراذ  نئا  -  ّل  جيس   ّل  ةّلخ   ّل  ءانبل  ةراذ  مونيجلا ع  يوتح  ةّصقلا .)
ع ةقرافملل ، ةّفظو ، ةقط  ةراذ  ّيأ  مادختسا  ةردقلا ع  دمتعت  سوف ، عم  لاحلا  ام  .ةّئاقتنا  ةروص  طشتلا  ةداعو  حبلل  ماظن  رقتفت إ 
غ ماظنلا  اذه  نم  بك  ق 

َ
رْد لازي  ال  .هتفظو  ءادأ  مونيجلل  حامسلا  وه  يجلا  قوف  ماظنلا  نم  ضرغلا  نوك  امّر  .ةراذلا  سارخإ  ع  ةردقلا 

اهيف ام   ) ةعّونتم تازّفحمل  ةاجتسا  ةنياتم  ةّئامك  تامالع  لعف  لدعتلل  ضّرعتت  ةفلتخم ، االخ  ةفلتخم ،  تامونيج  نأ  رهاظلا  نل  .فورعم 

ب راضو ، ل  نخاس ، لدج  ّلحم  ةلئسأ  اهل  ّلظت  اهفئاظو ؟ امو  كلذ ، لعفت  فكو  تانيجلا ، ةطشأ  تامالعلا   كلت  مهس  له  نل  تائبلا .)
.تانيجلا ءاملع 

***
 

ةّلخلا ةراذلا  طض  ةداعإ  لجأ  نم  ةيجلا  قوف  تامالعلا  عم  ةداقلا  ةمظنتلا  تانتولا  لعافت  ةّوقل  اشاهدإ  ألا  رهظملا  نا  امّر 
ةئاملا تامالعلا  نأ  ةركف  ااناما  تفا  ندروغ ، لثم  ماع 2006 . ااناما »  انش   » االا ةّعذجلا  االخلا  مِلاع  اهارجأ  ةجت  ىّدي  

إ ةغلالا  ةّلخلا  دوعتس  له  تامالعلا ؟ كلت  حسم  عاطتسا  ول  اذام  .ةيجلا  اهتهل  جس  اهفصوب  لمعت  دق  ةلخلا  لخاد  تانيجلا  ةقصلملا 
؟ ةءالا ةلاح  ةدئاع إ  اهسفن  ُّفتلتو ع  خــــراتلا ، وحمتو  نمزلا ، سكعتف  ةننج ، ةلخ  لّوحتت إ  ةلصألا -  اهتلاح 

.ومنلا لما  رأف  دلج  نم  ةَّرملا  كلت  غلا -  رأف  نم  ةداع  ةلخ  بجتلا ع  ةلخلا  ةه  سكع »  » تالواحم ااناما  أد  اضأ ، ندروغ ، لثم 
سكعت ث 

َ
َّم نمو  ةغلالا ، ةّلخلا  مونيج  تامالع  وحم  ةرداق ع  انرو -  تانتورب  ةضبلا -  ةدوجوم   لماوع  ةَّمث 

َ
نأ  تتثأ  دق  ندروغ  ةجت  تنا 

لثم اهمادختسا  ّمث  ةضبلا ، ةّلخ  نع  اهلزعو  لماوعلا  ەذه  ددحت  ەرودقم  نا  اذإ  ام  ااناما  لءاس  .عدفض  ةّلخ  نم  افوغ  جتتو  ةّلخلا  ق 
َ

رَد
ةعرأ اهّرفش  تانتورب  ةضماغلا إ  لماوعلا  نع  هثح  قاطن  ااناما  قَّيض  ادوقع ، تّرمتسا  ةدراطم  دع  .ةّلخلا  رادقألا  حسمت  ةّج  ةاحمم » »

.غلا رأف  نم  ةذوخأم  ةّدلج  ةّلخ  ةعرألا إ  تانيجلا  لخدأ  ّمث  .طقف  تانيج 
ةغص ةس  لعج  ةجضان   ةدلج  ةّلخ  ةعرألا   تانيجلا  ەذه  لاخدإ  حجن  كلذ ، دع  ملاعلا  لوح  ءاملعلا  لوهذلو  ااناما ، ةشهد  طرفل 
نكت اضأ ع  ةرداق  تنا  اهّنل  عبطلا ، دلج ، نكت  ةرداق ع  ةّعذجلا  ةّلخلا  كلت  تنا  .ةّننج  ةّعذج  ةّلخ  هش  ام  لّوحتت إ  االخلا  نم 
ەؤالمزو ااناما  للح  امدنع  .نئالا  ةدوجوملا   االخلا  عاونأ  ل  نكت  ةرداق ع  تنا  اهنأ  ةققحلا  .ةّصع  االخو  ءاعمأو ، مدو ، ماظعو ، تالضع ،

دعأ .تحك  وأ  تانيج   
ُ

تطش .ثادحألا  نم  ةلاتتم  ةلسلس  اوفشا  ةننجلا ، االخلا  هش  ةلخ  ةدلجلا إ  ةلخلا  عُجارت ) ىرحألا  وأ   ) ت
َ

مُّدق
، اهدعاجت تلزأ  .مجحلاو  لَّشلا  ةلخلا   تّغت  .اهتباتك  تدعأو  ةيجلا  قوف  تامالعلا  تحُم  مث ، .وألا  هتيعضو  ةلخلل إ  اذغلا  لثمتلا 

ةراذ ااناما  بطش  دقل  ادوعص . غنداو  ردحنم  قلست  ْنأ  نآلا  ةلخلا  رودقم  حبصأو  اهباش ، تداعتساو  ةنورم ، ةسّيتملا  اهلصافم  تساو 
.ولويبلا اهنمز  َسَعو  ةلخلا ،

لماع جلا ، اذه  . c - myc ّس يولخلا  رَدَقلا  سكعل  ااناما  اهمدختسا  لا  ةعرألا  تانيجلا  دحأ  .ةئاش  نود  نم  ثدح  كلذ ال  َّنل 

، بط لش غ  طشُي  امدنع  .اجولويبلا  ملاع  ةفورعملا   اذغلا  لثمتلاو  االخلا  ومن  ظنم  ىوقأ  دحأ  هنإ  اداع : انيج  سل  باشلا ، ةداعإ 
ەذه جاتحت   ) ااناماب ةّصاخلا  ةّلخلا  رادقألا  سكع  ةجت  نكم  ث 

َ
َّم نمو  ةّننجلا ، اهتلاح  إ  دوعت  ل  ةغلالا  ةلخلا  عادخ  دأتلا  عيطتس 

ةفورعملا  ةنطملا  تانيجلا  دحأ أ  رخآلا ، بناجلا  ع  ، myc نل ااناما .) اهفشا  لا  ىرخألا  ةثالثلا  تانيجلا  بناج  نم  نواعت  ةفظولا إ 
سإ أ  ال  ةمدقلا ، صصقلا  امو   .محرلاو  ةدعملاو ، ساكنبلا ، ناط  اموفمللاو ،  امكوللا  ضارمأ  طَّشُي   ەدجن  اجولويبلا ؛ ملاع 
ومنلاو ثبخلا ، دولخلا  ەاجتا  ق 

َ
اهرَد بلقت  ْنأ  اضأ  عيطتس  مداقتلاو  ءانفلا  حط  نم  ةّلخلا  نكمت  لا  اهسفن  تانيجلاف  .بهر  نمثب  إ 

ّ
باشلا 

.ناطلل ةمملا  تامسلا  مئادلا -  باشلاو  رمتسملا ،
***

 

تانتولاو تانيجلا  لعافت  نّمضتت  ةّكنام  تاحلطصم  لاجألل ، ةرباعلا  ەراثآو  يدنلوهلا ، عجلا » ءاتش   » مْهف لواحن  ْنأ  نآلا  عيطتس 
بعتلا ةقط  لادج ، ال  ماع 1945 ، نم  ةساقلا  روهشلا  كلت  ءاسلاو   لاجرلا  اهنم  اع  لا  ةيهرلا  ةعاجملا  تّغ  دقل  .مونيجلا  عم  ةّمظنتلا 
بجتس لا  تانيجلا  ضع  ةرادإ  نم  امّر ، سل أ ، قؤم - 

ّ
ةت وألا  تاّغتلا  تنا  .نختلاو  اذغلا  لثمتلا  تاّلمع  ةعلاضلا   تانيجلل  يجلا 

.فاقإلا وأ  لغشلا  ةّعضو  ةئبلا إ  ةّئاذغلا   داوملل 
نم دملا  غمُد  ةمئاد -  ةلاح  إ  قؤملا 

ّ
ةت ةلاحلا  تلصت  ةلّوطملا -  ةعاجملا  لعف  هطض  ةداعو  اذغلا  لثمتلا  دهشم  تاث  عم  نل 



ةغاص ةداعب  ةئبتمو  ءاذغلا ، نم  دمألا  لطو  لمتحم  نامرح  ةرذنم  دسجلا ، ءاضعأ  تانومرهلا ب  تنا  .مونيجلا  ةمادتسا   ألا  تاّغتلا 
.أ اهكسل  اندلا  ع  ماتخألا  تعضُو  ّمث  رخآلا ، ولت  ادحاو  تانيجلا ، تقلغأ  .ةّلخلا  لخاد  لئاسرلا  كلت  تانتولا  تضعا  .يجلا  بعتلا 

لدعت يرجأ  امّرو  تانيجلا ، إ  ليملا  تامالع  تفضأ  .ةفصاع  هجو  اهرئاتس   لت  تويب  لثم  ةلما ، ةّيج  جمارب  مامأ  سراتملا  تعضُو 
.ةعاجملا ىركذ  لجسل  تانوتسهلا  امك ع 

ةّموثرجلا االخلا  اهقط إ  تامالعلا  تدجو  فاطملا ، ةاهن  .ءاقلا   لجأ  نم  دسجلا  ةجمرب  ةداعإ  ترج  رخآ ، ولت  اوضع  ىرخأ ، ولت  ةلخ 
نم امّر  ةعاجملل ؛ ةاجتسالا  ىركذ  تاضبلاو  ةّنملا  تاناويحلا  االخ  لمحت  اذامل ، وأ  فك ، فرعن  ال   ) تاضبلاو ةنملا  تاناويحلا  اهسفن - 

ةّنملا تاناويحلا  كلت  نم  دافحألاو  ءانبألا  دلُو  امدنع  . 
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( ةّموثرجلا االخلا  نامرحلا   وأ  ةعاجملا  لّجس  يلا  اندلا  ةمدق   تاراسم  لالخ 
«. عجلا ءاتش   » ءاضقنا دع  دوقعل  اهتامونيج  ةشوقنم   تلظ  اذغلا  لثمتلا  تالدعت   جتنأ  ام  تامالعلا ، كلت  ةّنجألا  تلمح  امّر  تاضبلاو ،

.ةّلخ ىركذ  ةّخراتلا إ  ىركذلا  تلّوحت  اذكه 
***

 

ةارم عيطتس  تانيجلل  ةيجلا  قوف  تالدعتلا  .ةطخ  ةركف  لّوحتلا إ  ددص  رخآلا  وه  تانيجلا » قوف  ام   » ملع نا  امّر  ريذحت : ةلاسر 
ةجتب ّرم  يذلا  دلاولا  ؤبتلل : ةلاق  غو  ةدرفتمو ، ةدودحمو ، ةّيمخت ، لظت  ةردقلا  كلت  نأ  َدَْب  تامونيجلاو -  االخلا  ةئو ع  ةّخرات  تامولعم 
.ّلسلل ةرِّوحتم  ةاجتسا  هدل  فط 

ً
بجني  ال  ثم ،

ً
ّلسلا ، بصأ  يذلا  دلاولا  نل  ةذغتلا ، طرف  ةطرفملا و ةنمسلا  نم  نوناع  افطأ 

ً
جتي  ةعاجم 

بوغرملا ع انثام  قاصلإل  انقاشا  اهنب و  طلخن  ْنأ  انيلع  بج  الو  ةمدق ، ةروطت  تاراسمل  ةجن  ةّيجلا   قوف  تاكذلا »  » مظعم
.انلافطأ

ةقض تافعت  ضرفو  ةلاثحلا  ملعلا  رتل  نآلا  تانيجلا » قوف  ام   » ملع مدختسُ  نعلا ، نرقلا  لئاوأ  تانيجلا   ملع  عم  ثدح  امو 
حمقلا ةت » ةداعإ  ةيهرلا ل« وكنسل  ةلواحم  انركذت  ةثارولا  رحت  معزت  لا  تاجالعلاو  تاكذلاو ، تاخلاو ، ةذغتلا ، طامنأ  ّلعلو  .ةّسلل 

نوط مهو   ەدادجأ  اهل  ضرعت  لا  تاخلا  عّبت  لواح  نم  دج  ةّيج ، ةرفطل  ةجن  دّحوتلا ، باصملا  لفطلا  .ةمدصلا  جالعلا  مادختسا 
دهش اننإ  .ةمودصملا  اردنوكوتيملا  اهلافطأ ، لافطأو  اهلافطأ ، ثولتس  و 

ّ
لمحلا -  ءانثأ  قلقلا  نم  ّدحلا  اهنم  بلط  نَم  دجت  حلا  مألاو  .مهتاهّمأ 

.ددجلا لدنِم »  » هلحتو إ كرامال » راتعا ل« ةداعإ 
نل .مونيجلا  ت ع 

ُ
رفح نأ  نكم  ةّئبلا  تامولعملا  نأ  َّكش  .ّكشلا ال  دتس  دق  تانيجلا » قوف  ام   » ملع نأش  ةّحطسلا  رافألا  كلت 

ةثداح اقاس   دقف  يذلا  لجرلا  .لاجألا  ق ع 
ُ

امد ت 
ُ

لقن الو  ةدرفملا  - تانئالا  تامونيجو  االخ  ةّيج »  تاكذ  لّجسُ ك« ماتخألا  كلت  مظعم 
اهب تّرم  لا  روذجلا  نم  عانالا  ةجت  نإف  كلذك  .ةصق  ناقس  افطأ 

ً
بجني  هّنل ال  هودنو -  هحورجو ، ەاالخ ، ةثداحلا   كلت  ةغمد  لمح 

.عاضلا فراج  روعش  ودي ، امف  افطأ ، نم  يأ  الو  انأ  ال  ها ، لقثت  مل  أ ،
ْنأ ه ال  تحن  ْنأ  قحتس  بترت  هنإ  .مهااطخو  مهصئاقن  ظحلا -  نسحل  اهعمو ، انيف -  تعاض  انئاآ  ءامد  نإف  سواليم ،»  » ظعاوم مغرب 

امنب .لاجألاو  االخلا  ع  خــــراتلاو  ةراذلاو ، ثاملاو ، هاشلا ، لقنو  لجسل  ةدوجوم  ةمونيجلا  قوف  تامالعلاو  تامونيجلا  .هلع  ّحتن 

كلت حيتو  عاخالا -  ةداعو  ةّقعلاو ، خسملاو ، عنتلاو ، فالتخالا ، حمسف  ىوقلا ، كلت  ت 
ُ

نزاو تاكذلا  وحمو  تانيجلا ، عيمجت  ةداعو  تارفطلا ،
.لج دع  ج 

ً
ةددج ، تاادل  ةقلأتملا  ةصرفلا 

***
 

ةلشم إ  ىرخأ ، ةّرم  عجلو ، .يلا  ينجلا  نكتلا  قيستب  ةيجلا  قوف  تامالعلاو  تانيجلا  لعافتلا ب  موق  فك  رّوصت  انيلع  لهس 
ةاون إ  تانتولا  لصت  .نجلا  ةعراسم   ةلمع  أدت  ناوثب ، بصختلا  دع  .االخلا  يداحأ  نج  نم  االخلا  دّدعتم   ّ نئا  قيلخت  ناغروم :
كلتو تو ،

ُ
حب تانيجلا  طَّشت  .ةدماخلا  ءاضفلا  ةنيفس  ةاحلا   ثعت  .فاقإلاو  لغشلا  يعضو  ع  تانيجلا  حيتافم  ةرادإ  أدتو   ةلخلا 

لشت .االخ  امث  مث  عــرأ ، مث  تثا ، نكتل  ةدحاولا  ةلخلا  مسقنت  .ىرخأ  تانيج  حبكتو  طشت  لا  تانتولا  نم  ادم  رِّفش  اهرود ، تانيجلا ،
، اهتاهو االخلا  رادقأو  ةّكرحلاو ، اذغلا ، لثمتلا  نع  ةلوؤسملا  تانيجلا  قلطنت  .ةرل  راخلا  دلجلا  ةئيه  رَّعقتت ع  مث  االخلا ، نم  ةلما  ةقط 

.ةاحلا هف  ثعتو  خادلا  لاصتالا  ماظن  ّي  .تارمملا  راونألا   ءاضت  اعتشا ،
ً

لجرملا  دادزي  لغشلا .»  » ةّعضو إ 
اروصحم  يجلا  بعتلا  ّلظ  ْنأ  نامضل  ةّداقلا -  ةّمظنتلا  تانتولا  اهضهنس  تامولعملا -  نم  ةناث  ةقط  ةاحلا   ثعت  نآلا 
نم تو 

ُ
م ةنّيعم ، تانيج  ةّئاقتنا إ  ةقط  ةّئاملا  تامالعلا  فاضت  .اهتبتو  ام  ةّه  باسا  نم  ةّلخ  ّل  نكم  ام  ةّلخ ، ّل  لخاد  هنام 

.تانوتسهلا لَّدعتو  تو ،
ُ

م ليملا  تاعومجم  ت 
ُ

جَرد .اهنيع  ةّلخلا  كلت  يجلا   بعتلا  ةطاض  ىرخأ ، تانيج 
تانيج ت 

ُ
طَّش .نجلا  نم  ةفلتخملا  ءازجألا  لوط  اهعقاوم ع  االخلا  ذخّتتو  ةّلوألا ، تاعاطقلا  رهظت  .ةوطخ  دع  ةوطخ  نجلا  طسني 

االخ فاضت  .ةدرفملا  االخلا  تامونيج  ةّئاملا  تامالعلا  نم  دملا  تو 
ُ

قحل ءاضعأو ، فارطأ  ءامنإ  لجأ  نم  ةّعرفلا  تاموظنملا  محتت   ةددج 
ت
ُ

راد .اجمم  اتوم  االخلا  ضع  تومت  .نويعلاو  ماظعلاو ، لاو ، تالضعلاو ، ةّفلخلا ، فارطألاو  ةّمامألا ، فارطألا  لاهو -  ءاضعأ  قيلختل 



.ةدحاو ةلخ  نم   ّ نئا  جخو  .لغشلا  ةّعضو  مملاو إ  اذغلا ، لثمتلاو  ةفظولا  نمؤت  لا  تانيجلا 
***

 

نأ قلا  كرماخ  مث  ةدّقعم - »! ةفصو  نم  اهل  ا  لإ ، ا  : » ركفت ْنأ  ئراقلا  يزع  كَّنغ ، .كتّمه ال  نم  طي  فصولا  كلذ  لعجت  ال 
.ادمع اهب  بعالتي  وأ  اهقخ ، وأ  ةفصولا  كلت  مهف  ْنأ  عيطتس  نل  ادحأ 

: ةملعلا تاحومطلا  ةغلاملا   نع  ةهش  صصق  ةمث  .ةدوصقم  غ  تاعتل  ةسف  نوطقس  دقعتلا ، نأش  نم  ءاملعلا  نِّوهي  امدنع 
قلطت يحلا ، ثولتلا  ففخت  ضرغ  الاع ، ت 

ُ
عفر لا  نخادملا  تافآ ؛ اهسفن  حبصت   تافآلا ، ةرطسلل ع  ت 

ُ
بلج لا  ةنجألا ، تاناويحلا 

.تاطلجلا ةاصإلا  رطاخم  نم  عفرو  مدلا  ظلغ  ةبلقلا ، تامزألا  عنم  ضرغ  مدلا ، نكت  فحت  ثولتلا ؛ مقافتو  اعألا  ةلئاسلا   تاافنلا  قئاقد 
قوتملا

َّ
.ةع تاعتلا غ  ّخف  نوطقس   امنإ  ةرفشلا - » ەذه  ك  ْنأ  نا  نم  يأل  نكم  ال   - » دقعتلا نأش  نم  ءاملعلا  لِّوهي غ  امدنع  نل 

اهددحت بك -  لش  قاسلا  دمتعت ع  اهنأ  حضّتس  ةّيجلا  ةرفشلا  نأ  معزت  اجولويبلا  ءاملع  ضع  ةلوقم ب  تعاش  تانسمخلا ، لئاوأ   
وه سكعلا  نأ  تتثأ  ماألا  نل  .اهك  اهعم  لحتس  فوس  ةجردل  بهر -  دقعت  اهضع   فتلت ع  اهلعجتو  ّعم  نئا  ةنّيعم   ةلخ  اهتَّمرب 
يدمع  لش  اهيغت  نم  نكمتس  ةرفشلا ، انفرع  اذإ  .ولويبلا  ملاعلا  دوس  طقف  ةدحاو  ةرفشو  ةرفشلا ، لمح  طقف  دحاو  ءيزج  حيحصلا :

ةلوهس تانيجلا  لقن  تانيجلا ع  خاستسا  تاجولونكت  ةردقم  نوكش   تايسلا ، نوثك ،  نا  لثملا ، .ناسإلا  اخأو   ةحلا ، تانئالا 
ارمأ طقف  تسل  تايدثلا ، دحأ  ةلخ  يتك   تورب  وأ  ةتك ، ةلخ  دث   ناويح  تورب  ةعانص  تحصأ  تاننامثلا ، لولح  نل  .عاونألا  ب 

ةعضو  » بلغألا وه   كتعبط » ع  نوكت  ْنأ  و« .عادخ  الإ  عاونألا  ام  فخس .» وحن  ع  ةطس  «: » غب  » تامل دح  نلو ، اروسم ،
«. رصتلل

عامتجا ملاع  دكؤي  امدنع  .امهدق  وأ  فحتلا  وأ  بعالتلا  عنم  هف  ء  نل ال  دّقعم ، رمأ  ةّيج  تاملعت  نم  ناسإ  نكت  َّنأ  لادج  ال 
تانيجلا تاردق  نم  نِّوهي  امنإ  وهف  رَدَقلاو ، ةفظولاو ، لشلا ، دّدحت  لا  اهدحو -   تانيجلا  ال  تائبلاو -  تانيجلا  ب  تالعافتلا  نأ  ع 

ال : » ةّ تانيج  ملاع  لوق  امدنعو  .ةدّقعم  ةحو  ةجولويسف  تالاح  ددحتل  طوم  غو  ّلقتسم  وحن  لمعت ع  لا  ةّداقلا  ةّمظنتلا 
ةردق نأش  نم  نِّوهي  امنإ  ملاعلا  اذهف  تانيجلا ،» تاع  محتل  عضخت  اهنأل  ةدّقعملا  تاكولسلاو  تالاحلا  بعالتلل   تانيجلا  ملع  مادختسا  نكم 
ةلخ ةدلج إ  ةلخ  لحت  عيطتس  تانيج  ةعرأ  طشت  نا  اذإ  .لمالا  ةح  تانئا  طض »  » ةداعإ ع  تانيجلل ، يداق  مظنم  دحاو ، ج 

، ةردنجلا ةهلاو  سجلا  لحت  عيطتس  دحاو  ةرفط  ج  تنا  اذو  خملا ، ةه  سكع  عيطتس  دحاو  راقع  نا  اذإ  تاردقلا ، ةدّدعتم  ةعذج 
.لختن اّنك  امم  ةعاوطم  أ  انتاوذو ، انتامونيج ، نإف  نذإ 

***
 

افالاو قحلا  ءاضفلا  وأ ب  ةلجعلا ،)  ) ةئادلاو ةطخلا  ةكرحلا  ب  تالقنلا -  نكمت  لا  كلت  ُتفلسأ ،  ام  تاجولونكتلا ، ىوقأ 
.همظنتو ملاعلا  ةؤر  حيت  تاسدعك  لمعت  لا  ناوقلا -  ةمظنتلا -  دعاوقلا  ّف  امدنع  ىوقأ  حبصف  سكعلا ، ع  ملعلا ، اّمأ  تننإلا .) )

، اذكه .ةردقلل  ةجراخلا  دودحلا  مسرو  دويقلا ، كلت  ِّعف  ملعلا  امأ  .تالقنلا  كلت  ةمئاقلا ع  قئاقحلا  دويق  نم  انرحت  س إ  تاجولونكتلا 
قلخلا ةردقلا ع   ingenuity وأ  ingenium نم ) engine كّرحملا ملاعلا : انتداس ع  ّبت  ءامسأ  لمحت  ارط  مظعألا  ةجولونكتلا  انتاراتبا  دجن 

انّمت الاغ  َّسُ  سكعلا ، ع  ةملعلا ، انناوق  مظعأ  نأ  دجن  امنب  باسحلا .)»  » يأ ، computare نم )  computer رتويبملا وأ  نكتلا ) وأ 
. ةلاحتسالا صقنلا ، ةسلا ، ّكشلا ، ةلا : ةفرعملا  دودح 

مسّي يذلا  كلذ  اهنم  لقأ  ددعو  اهب ، أدن  ةللق  دعاوق  الإ  انيدل  سل  ناوقلل ؛ اعوضخ  لقألا  وه  اجولويبلا  ملع  ّلظ  ةفا ، مولعلا  نم ب 
، ناوقلا كلت  تارغثو  شماوه  ةداع ع  دجوت  ةاحلا  نل  ءاملاو ، ءافلل  ةّساسألا  دعاوقلل  عاصنت  ْنأ  ةّحلا  تانئالل  َّد  ال  عبطلا ، .ةّمومعلا 

ةاحلا اّمأ  .وفلا  مظعتو  ماظنلا ، لالخو  ةقاطلا ، تش  لِّضف  تانزاوت ؛ س إ  ملاعلا  .راسكنالا  فراش ع  ّح  دودحلا  قأ  اهدش إ 
دقل .ءاعرألا  ماأ  لسغلا  بترن  اننإ  تاجح ؛ لخاد  ةئاملا  داوملا  مظننو  ةداملا ، زكرنو  تالعافتلا ، اننإ ن  .ىوقلا  كلت  ةراحمل  ةمّمصم  ف 

تارغث شعن   اننإ  ملاعلا .» اذه  ّوشلا   اندصقم  وه  وفلا ]  ] اونألا حامج  حبك  نأ  ودي  اناحأ  : » لوق ةّرم  تاذ  كلغ » سمج   » بتك
ل ةاحلا ، نل  حمسم -  وه  امل  ةجراخلا  دودحلا  مسرت  ةعبطلا  ناوق  لازت  ال  .راذعأ  تاءانثسا ، تالاطتسا ، نع  ثحن  ةعبطلا ، ناوقلا 
، هموطرخ نأ  عم  ةرارحلا -  امانيدلا  نوناق  كاهتنا  عيطتس  ال  لفلا  ح  .روطسلا  ب  ام  ةءارق  قط  نع  شعتت  ةدفلا ، ةنونجملا ، اهتبارغ 

.ةقاطلا مادختسا  ةداملا  كحت  لئاسو  برغأ  نم  ادحاو  ّدع  دأتلا ،
***

 

 – ةجولويبلا تامولعملل  يرئادلا  فدتلا 
ّ

ق نوك  امر 
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عيطتس  ) تاءانثسالا ضع  يوتح  امولعملا  فدتلا 
ّ

ق نم  املا  لشلا  اذه  نأ  دكؤم  .اجولويبلا  ملع  ةللقلا   ةمظنملا  دعاوقلا  ىدحإ  - 
تانّوكم وأ  بترت  غت  دق  ولويبلا  ملاعلا  دع   فشكت  مل  تالآ  كانه  نأ  ام  اندلا .) انرلا إ  نم  فلخلا » إ   » لَّدت ْنأ  ةّعاجترالا  تاسوفلا 

ارّوصت كلتمن  انحصأ  انّنل  يجلا .) مظنتلا  ثأتلا   عيطتس  انرلا  نأ  نآلا  فرعن  انحصأ  لاثملا ، لس  ع   ) ةّحلا تانئالا  تامولعملا   فدت 
ّ

ق
.ةجولويبلا تامولعملا  هلالخ  نم  باست  يذلا  يرئادلا  راسملل  ومعلا  ططخملل  اموهفم 

ن
ُ

ثدح فوس  نوناقلا ، اذهب  بعالتلا  اجولونكت  نقتن  امدنعو  ولويب .» نوناق  انيدل ل« ء  برقأ  وه  امولعملا  فدتلا 
ّ

ق اذه  نا  امرو 
.انسفنأ انسفنأ ، ةاتكو  ةءارق  ملعتن  فوس  .انخرات  تالقنلا   قمعأ  نم  ةدحاو 

***
 

فرعن ام ال  .أشت  فك  الو  تانيجلا ، أت  نيأ  نم  فرعن  نحن ال  .هضام  ةع إ  ةدوع  اوحمسا   مونيجلا ، لقتسم  زفقلا إ  لق  نل 
وألا لصألا  ءانب  ةداعإ  ةجت  عيطتس  انّنل  .اجولويبلا  ةنكمملا   قرطلا  ّل  نم ب  تانابلا  نختو  تامولعملا  لقنل  ةقطلا  ەذه  راتخا  بس 

قلَخ ةلواحم  نيدقع   نم  أ  كاتسوش » كاج   » همسا قيقرو  فطل  ةجولويب  ءامك  مِلاع  ق  درفراه ، ةعماج  .راتخا   بوبنأ  تانيجلل  
.تانيجلا لصأ  ءانب  ةداعإ  مث  نمو  راتخا -  بوبنأ  هتاذل   خِستسم  يج  ماظن 

قط نع   primordial soup َّوأ » ءاسح   » مخت لواح  يذلا  ملاحلا  املا  رلم ،» ناتس   » دوهج كاتسوش ع خ  ةجت  تراس 
دصوأ دق  تانسمخلا ، وغاش   ةعماج  ەتخم  رلم ،  نا  .مدقلا  يوجلا  فالغلا  ةدوجوم   تنا  اهنأ  فرُع  ةساسأ  ةئامك  انع  طلخ 

ءام راخ  فاضأ  اهدع  .تاحتفلا  نم  ةلسلس  جوردهلاو ع  جسألاو ، انومألاو ، نولا ، دسأ  اثو  ناثيملا ، اهلخاد  خفنو  ةجاجز  ةننق 
، تلاو رانلا  .مدقلا  ملاعلل  ةلقتملا  ءاوجألا  صخلتل  رّركتم  لش  اهدَّرو  ةننقلا  نَّخس  مث  ةّقرب ، قعاوص  فحتل  ةهك  ةرا  لعشأو  انخاس 

.قرود اهعمج   تفَّثك  ءاملاو ، ءاوهلا  محجلاو ، ةنجلا 
، ناثيملاو نولا ، دسأ  اث  نم  نلا  جــــملا  ع ،  هّنل  .رلم  ةننق  نم  اجراخ  فحز  دق  نئا   ّيأ  نك  مل  عيباسأ ، ةثالثب  اهدع 

طسأ نم  ةلض  تامو  تانتولل -  ةّئانبلا  تادحولا  ةّيمأ -  ضامحأل  راثآ  ءاهلاو ع  ةرارحلاو ، جوردهلاو ، جسألاو ، انومألاو ، ءاملاو ،
ّح ل  موحشلاو ، نوهدلا ، نم  ةّلوأ  روص  ترهظف  الا ، رخصلاو  تلزالاو ، لاصلصلا ، فضأ  رلم ، ةجت  ةلات ع  تاعنت  .تاكسلا  

.اندلاو انرلل  ةّئاملا  ءانبلا  تانبل 
لخاد تقلخ  لا  نوهدلا  ترفاضت  الوأ : .افداصتي  ْنأ  ردني  ك  َرَع ب  ءاقل  ءاسحلا ع  اذه  نم  تجرخ  تانيجلا  نأ  كاتسوش  دقتع 

تاقطلا رظانتو  اهلخاد  لئاسلا  سحت  ءاسحلا ، عيقاقف  ام  ّدح  هش إ  ةغراف  ةّورك  ةشغأ  -  micelles ْذُم
َ

ت نكتل  اضع  اهضع  عم  ءاسحلا 
نا تخملا ، براجت  عيقاقفلا .)  كلت  لخاد  بط  لش  ناقالا  لمت إ  ةئام ، للاحم  اعم   ةجوزمم  نوهد ، يوتحت ع   ) االخلل ةّجراخلا 
ةغرافلا  االخلا »  » كلت أدت  نوهدلا ، نم  دملا  اهل  َتفضأ  اذإ  ةلوألا : االخلا  كلسم  كلس  ْنأ  نكم  ذُملا 

تالَْ ەذه  نأ  حضوأ  دق  كاتسوش 
.ةدحاو ةلَذُم  نم  تلذُم  ةنِّوكم  مسقنت  فاطملا ، ةاهن  .االخلا   لوح  ةنَّضغملا  ةشغألا  هش  ةققر  تازورب  دمتو  كرحتتو ، عّسوتتو ، .مخضتلا 



نكتل ةئاملا ) اهفالسأ  وأ   A, C, G, T  ) تادتويلوينلا تا 
ّ

داح نم  انرلا  نم  لسالس  تأش  اهتاذل ، ةعماجلا  ذُملا 
تالَْ نُّوكت  ءانثأ  اناث :

تارالم نم ب  نل  .اهسفنأ  نم  خس  ةعانص  ةردق ع  كلتمت  ال  ةثات : تاردق  يأ  عّتمتت  كلت  انرلا  لسالس  نم  ظعلا  ةبلاغلا  نكت  مل  .طئا 

مادختسا ةخس  دلوت  ىرحألا ، وأ  هسفن -  نم  ةروص  ءانب  ةدرفتم ع  ةردق  لمح  دحاو  ءيزج  ةفدصلا -  أش -  ةخسانتملا ، انرلا غ  تائج 
نا اذه  انرلا  ءيزج  نأ  لهذملا  ةسوكعم .) تائج  دلوت  نم  امهنكمت  ةلّصأتم  ةئامك  تاممصتب  ناعتمتي  اندلاو  انرلا  نأ  ركذت   ) ةسوكعملا هتروص 

.خسانتلا ةتاذ  ةئامك  ةدام  نا  دقل  .انرلا  نم  ةددج  ةخس  لكشل  اعم  اهطرو  امك  طلخ  نم  تادتويلوينلا  عمج  ةردقلا ع  كلتم 
مَداصت عقنسم -  وأ  ةكرب  فاح 

ّ
ة نوك ع  دق  هنأ  كاتسوش  دقتع  ةّضرألا -  ةرلا  حطس  ام ع  عقوم  .ةحلصم   جاوز  تنا  ةلاتلا  ةوطخلا 

ةقالع ناقالا   آدو  بحلا ، اعقو   نائجلا ، تلا  ةموهفملا : ةحانلا  نم  ةرّجفتم ، ةقالع  تنا  .خسانتلا  ةتاذ  ةلَذُم  عم  خسانتلا  اذ  انر  ءيزج 
اهتعاقف ةصاخ   ةئامك  تالعافت  ةنكمم  هتمحو ، انرلا  تلزع  ذُملا 

ةلَْ .ماسقنالا  ةرداقلا ع  ذُملا 
ةلَْ كُس  هتاذل   خسانلا  انرلا  أد  .ةلط  ةجوز 

عم .لمالا  ذُملا 
ةلَْ انرلا -  ةدحول  نلو  طقف ، هسفنل  سل  اذلا ، دالسالل  ةتاوم  تنا  تامولعم  فش  انرلا   ءيزج  أد  هتيحان ، نم  .ةنمآلا 

ذُملا
.ةلَْ انرلا -  تاعمجم  نم  دملا  دالسا  ذُملا 

ةلَْ انرلا -  عَّمجم  ةرّفشملا   تامولعملا  تحمس  تقولا ،
نوك امر   » فاضأو انرلا .» ةمئاقلا ع  ةلوألا  االخلا  اهب  ترّوطت  امر  لا  ةقطلا  ىرن  ْنأ  اس  س  رمأل  هنإ  : » لوق كاتسوش  بتك 
ّلعل اهدع ، .ًةرفو  اهأو  تانِّوكملا  طسأ  نم  الخاد  ةئاذغلا  داوملا  عيصت  ةفك ] ةلوألا  االخلا  ملعت   ] عم اجردت ، أش  دق  اذغلا  لثمتلا 

لكشب اهعانقو  ةّيمألا  ضامحألا  ةفطالم  ةلوألا » انرلا  تانيج   » تملعت امر  ةئاملا .» اهلَِح  ةعج  إ  تانتولا  عيصت  تفاضأ  تانئالا 
ام ةءافك  تامولعملا أ  لقنو  اذلا ، دالسالاو  اذغلا ، لثمتلا  لعجت  ْنأ  عيطتس  تاردقلا  ةددعتم  ةج  تالآ  تانتورب -  ءانب  مث  نمو  لسالس 

.ساقُ ال 
***

 

نم تادحو  ةروص  ةدوجوم   تانيجلا  تنا  له  انرلا ؟ نم  ط  ةزيامتملا ع  تامولعملا -  تادحو  تانيجلا - »  » ترهظ اذاملو ، نل م ،
فوت تامولعملا  ةّظن  عيطتس  امّر  نل  اهنع ، ةفاو  ةاجإ  ةلئسأ ال  كلت  ادّدجم ، تامولعملا ؟ نختل  لد  وأ  طسو  لش  كانه  نا  ْمأ  ةادلا ،

، كاشلا عت إ  فلتلا ، عت إ  تشلا ، عت إ  اهنإ  .اهترادإ  ةعص  تادحو   ةمظتنملا   ةلصّتملا غ  تامولعملا  عم  ةلشملا  .مساح  حاتفم 
ركف  ەوشلا : رطخ  دادزي  ىرخأ ، تامولعم  تلاسو ع  تامولعملا  تفزن  اذإ  .درفني  رخآلا  فرطلا  لعج  فرطلا  دحأ  ُّدَش  .للحتلاو  ففختلاو ،
ْنأ عيطتس  .عاجسالاو  حالصإلا  لهسأ    digitized ةنَمقرملا »  » تامولعملا ضقنلا ، .اهطسو ع  ادحاو   اشدخ  تشدُخ  ةقسوم  ةناوطسا 

ةلماحلا ةزيامتملا ، تادحولا  تنا  هسفن : بسلل  تانيجلا  ترهظ  امر  .اهلمأ  ةتكملا  بترت  ةداعإ  نود  ام  باتك  ةدحاو   ةمل  ِّغنو  لخدن 
.ةدرفتمو ةزيامتم  فئاظو  زاجنإ  لجأ  نم  تامولعم  فشل  مدختسُ  انرلا  نم  دحاو  ط  تامولعملل  

ةق ةكرات  طقف ، دحاو  جو  دحاو ، ثؤت  ج 
ّ

ر ْنأ  نكم  ةرفطلا  ةفاضإ : ةم  فوت 
ِّ

ر ْنأ  تامولعملل  ةلصّتملا  ةعبطلل غ  نكم  كلذك 
يذلا رمألا  وهو  اهتمرب -  لا  نئالا  ةفظوب  لالخإلا  نم  د 

ً
تامولعملا  نم  ةزيامتم  تادحو  لمعت ع  ْنأ  نآلا  تارفطلا  عيطتس  .ثأت  ال  تانيجلا 

 - ةّطاتحا ةخس  وه  امّر ، مزل ، نا  ام  .تعاض  وأ  تامولعملا  تفلت  ّدحلا ، نع  تارفطلا  تداز  اذإ  ةلوؤسم : عبتس  ةملا  ەذه  نل  .رّوطتلا  عِّ 
جودزم يوون  ضمح  قيلختل  اهنلا  زفاحلا  وه  اذه  نا  امّر  .فلتلا  ةلاح  وألا »  جذومنلا   » ةداعتسال وأ  لصألا  ةامحل  ةسوكعم  ةآرم  ةروص 

ةداعتسال كلت  ةآرملا  ةروص  مادختسا  نامإلا  حبصو  رخآلا ، طلا  ع  لمالا ، طلا ، دحأ  ةقلاعلا  تانابلا  سكعنت  ةقطلا  كلتب  .طئالا 

.اهب صاخلا  ةلصلا  صارقألا  لِّغشم  ةاحلا  تعنَص  اذكه ، غنا .» » لا ح  فوس  ْنَي » » لا فلتت : تاناب  ّيأ 
ام ناع  هّنل  انرلا ، ملاع  تاعاخا  نم  اعاخا  اندلا  نا  .ةّساسألا  ةخسلا  اندلا -   ةددجلا -  ةخسلا  ەذه  حبصت  فوس  تقولا ، رورم 

لفطلا ةروطسأ  ىرخأ -  ةمدق  ةروطسأ  اه   . 
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ةّحلا تانئالا  ةّيجلا   تامولعملل  نمهملا  لماحلا  حبصأو  تانيجلل  لماحك  انرلا  بلغت ع 
.انتامونيج خــــرات  ةروفحم   سونورك - » حاطأ ب« يذلا  سوز » ، » ەاأ مهتلا  يذلا 

 



مونيجلا دع  ام  سداسلا  مسقلا 
 

لقتسملاو رَدَقلا  تانيج  ملع 
( ... - 2015)

 

محجلا إ 
َّ
ائش  اوجتي  مل  ضرألا  ةنجلا ع  اننودع  نيذلا  ءالؤه 

رب لرا 
 

.اضأ لقتسملا  كالتما  دن  نم  ناسإلا ، ب  نحن ، اندحو 
« اتوي لحاس  ، » دراتس موت  - 



لقتسملا لقتسم 
 

ّسُ يذلا  رعملا  عفلا  لثم  نآ ، رطاخملا   لَّمحمو  ل  هل ، جَّورمو  لدجلل ، ثمو  دعاو ، اندلا  مولع  نم  ملِع  نم  ام  هنأ  حجرألا ،
.تانيجلا جالعلا 

« تامونيجلا ع  ، » ثمس انيج  - 
 

.اهولسغاو ةمظعلا ، نم  ةلضعلا  اوذخ  عارذلا ، نم  دلِجلا  اوذخ  رجحلا ، نم  رجحلا  اوذخ  حــــلا ! اولسغا  ءامسلا ! اوفظن  ءاوهلا ! اوُّفَص 
! اهولسغا اهولسغا  حورلا ، اولسغا  لقعلا ، اولسغا  ةمظعلا ، اولسغا  رجحلا ، اولسغا 

«. ةّئاردتالا ةمج   ، » تويلإ .س  .ت  - 
 

لوح لع  رمتؤم  ةلقص ،»   » نحن  ماع 1972 . فص  رخاوأ  هنإ  .ةعلق  سراتم  ترج ع  لا  ةثداحملا  كلت  إ  ةظحلل ، عجرن ، انوعد 
نع غب -  ةركف  .ام  ةنيدم  ءاوضأ  ةلطملا ع  لالتلا  دحأ  اوقلس  بالطلا  نم  ةعومجمو  غب » لوب   » .لللا نم  ةرّخأتم  ةعاس  اهنإ  .تانيجلا  ملع 

نولوغشم بالطلا  رمتؤملا ، .تاعامتجالا   ةعاق  قلقلاو   بّجعتلا  نم  تاذذ  تلسرأ  فلوم - » اند   » قيلختل اندلا  نم  تعطق  عمج  ةنامإ 
ثحاتملا َّنل  .ةّئب  وأ  ةّجولويب  ةثرال  نانعلا  ةجتلا  قلطت  دق  أطخلا ، نئالا  أطخلا إ  جلا  لخدأ  اذإ  ةددجلا : ةّيجلا  تارذشلا  ەذه  راطخأ 

قافآ ةفرعم  نودي  ةّضقلا : بلص  إ  ةداع ، بالطلا  لعف  ا  ةام ، اوهّجوت  دقل  .بسحف  ضارمألل  ةِّسملا  تانيجلا  نأش  قلق  اوسل  غب  عم 
قط نع  لقتسملا  نّهكتلا  نع  اذام  .يلا  مونيجلا  ةمئاد إ  ةروص  ةددجلا  تانيجلا  لوخد  عم  حتفنس  لا  قافآلا  ةّلا -  ةّيجلا  ةسدنهلا 

اقلق ع ُتنك   » .اقحال غب  خأ  اذكه  ةلقم ،» تاوطخ  ةّدع  لعفلا   نوركف  اونا  « ؟ يجلا بعالتلا  رئاصملا ع  رحت  ث 
َ

َّم نمو  تانيجلا - 
«. لقتسملا لقتسم  قلق ع  اونا  مهّنل  لقتسملا ،

عاخا نم  ال أ ، تاونس ، ثالث  دع  ْيأ  ماع 1974 ، .ةّجولويبلا   ةحانلا  نم  ةحماج  ةركف  لقتسملا » لقتسم   » اد نمزلا ، نم  ةهل 
تطلُخ .ةئج  ةّطخلا  تنا  .اهرّوطت  لحارم  وأ  نافل   ةّننج  االخ  ةاصإل  ايج  لَّدعم   SV40 سوف مدخُتسا  فلوملا ، اندلا  اجولونكت 

ّل .ناف  ةكرملا   ةّنجألا  ەذه  تعرُز  َّمث  .ةّننج  امك » ، » االخلا نم  طلخ  نكتل  يوس  نج  نم  االخ  عم  سوفلا  ةاصملا  ةّننجلا  االخلا 
املاطو .تاضبلاو  ةنملا  تاناويحلا  مهألاو ، تالضعلا ، بلقلا ، ءاعمألا ، خملا ، مدلا ، االخلا -  طلخ  نم  تقثنا  نجلا  ةّصاخلا  االخلاو  ءاضعألا 
لقتت فوسلف  نذإ  ةدالولا ، ةثيدح  نافلا  ةّصاخلا  تاضبلاو  ةّنملا  تاناويحلا  االخ  ضع  نكت  سوفلا   ةاصملا  ةّننجلا  االخلا  تحجن 

ارداق ع ةداورط ، ناصح  لثم  سوفلا  حبصأ  اذكه ، .رخآ  ّيأ ج  نأش  اهنأش  لاجألا ، ةّسأر ع  ةقط  رخآ  إ  رأف  نم  ةّسوفلا  تانيجلا 
.العلا تانئالا  نم  ايج  لَّدعم  نئا  لّوأ  جتُي  ام  ةدّدعتم ، لاجأ  َْع  ام  ناويح  مونيج  لخاد  ةمدتسم  ةروص  تانيج  بهت 

حضوب  تجرخ  ةسوفلا  تانيجلا  لمحت  لا  االخلا  نأ  عم  وأ :
ً

قوتم 
ّ

.ع لماع غ  لعف  عت 
َّ

ت اهنل  ةادلا -  ةجتلا   تحجن 
مل ءاملعلا ، لواح  ام  رْدَقو  .روصقلا  ددش  تاضبلاو  ةّنملا  تاناويحلا  ةسوفلا إ  تانيجلا  لصوت  َّلظ  هاصعأو ، هخمو ، هتالضعو ، رأفلا ، مد 

فقم
ً

تانيجلا  كلت  بعت  ّلظ  رأفلا ، االخ  ةسوفلا   تانيجلا  دوجو  عم  ح  اناث : .لاجألا  تانيجلل ع  لاّعف  أر »  » لقن قيقحت  نم  اونكمتي 
تعضُو ع دق  ةّيجلا  قوف  تامالعلا  نأ  ءاملعلا  فشك  فوس  تاونس ، اهدع  .تولا  وأ  انرلا  عنص  نع  ازجاع  ماخ 

ً
انيج  جتنأ  ام  ماحب ،

، ةّئامك تامالع  اهغمدتو  ةّسوفلا  تانيجلا  فّرعتت ع  ةمدق  فشاوك  كلتمت  االخلا  نأ  نآلا  فرعن  ان  دقل  .اهسارخإل  ةّسوفلا  تانيجلا 
.طاشلا نم  اهعنمل  بطشلا ، تامالع  لثم 

لعجت فك  ملعتت  ْنأ  كلع  نإ  لوق : ةرحسلا  مدق ب  لثم  ةَّمث 
َ

.هنم  كاف  اقزأم ال  نا  .ەرحت  تالواحم  لعفلا  قوت 
َّ

ع دق  مونيجلا  نأ  اد 
لخاد هو  ام  ءافخإ ج  نا  .ددج  نم  سردلا  اذه  نوملعتي  تانيجلا  نوجلاعملا  نا  .اهيفخت  فك  ملعتت  ْنأ  لق  ددج  نم  رهظت  ءاشألا 

.ةناث رهظ  هلعجت  ْنأ  نم   قحلا  يّدحتلا  نل  .اس  ارمأ  نج  لخادو  ةّلخ 
***

 

اجولويبلا  ءاملع  عت 
َّ

ّح  كلذ ، وحن  وأ  رخآ  دقعل  دومخلا  تانيجلا  جالعلا  لقح  بصأ  وألا ، تاساردلا  كلت  نع  مجانلا  طاحإلا  دع 
ركف  .ةعذجلا  االخلا  تافتلالا إ  انيلع  ناسإلا ، يجلا  ب  جالعلا  لقتسم  مهفل  . ES االخ وأ  ةننجلا ، ةّعذجلا  االخلا  مساح : فاشا 
دع اناحأ -  اثرا  نوك  االخلا  توم  نإ  ل  .اناج  تو 

ُ
حط تومتو ، ەدلج ، حطس  االخلا ع  ومنت  ناويحلا ، مداقت  عم  .دلجلا  وأ  خملا ، لثم  وضع 

.اهتاذ اهاالخ  دلوت  ةداعإل  س 
ً

كلتمت  ءاضعألا  مظعم  نأ  َّد  ال  ةتيملا ، االخلا  كلت  لادسال  ثم 
ً. لئاه  حج  وأ  قرح ،

اهنإ .تصاخ  ّمتي  االخلا  نم  دّرفتم  عن  ةعذجلا   ةلخلا  .االخلل  رالا  نادقفلا  دع  ةّصاخ  ةفظولا ، ەذهب  موقت  ةعذجلا  االخلا 
دملا جاتنإ  ْيأ  اهتاذ  – ددجت  اضأ  عيطتسو  .زيامتلا  لالخ  نم  دلجلا ، االخ  وأ  ةّصعلا  االخلا  لثم  االخلا ، نم  ةلماع  ىرخأ  عاونأ  جاتنإ  عيطتس 

، ءانبألا باجنإ  ّرمتس   يذلا  دجلا  ةعذجلا  ةلخلا  هش  .ام  وضعل  ةلماع  االخ  لكشل  زيامتلا  اهرود  عيطتس  لا  ةّعذجلا ، االخلا  نم 
.ام وضع  وأ  جيسل  اهنلا  ددجتلا  عدوتسم  اهنإ  .ةلسانتلا  هتصخ  دقف  ْنأ  نود  نم  لج ، دع  ج 

ً
دافحألا ، دالوأو  دافحألاو ،

لس ع  ماظعلا ، عاخن  ةعذجلا   االخلا  .االخلا  نم  ةدودحم  ةخذ  جتتو  ةنّيعم  ةجسأو  ءاضعأ  ةّعذجلا   االخلا  مظعم  شعت 



لا ، ES االخ وأ  ةننجلا ، ةعذجلا  االخلا  نل  .ةعم  االخ  جاتنإل  ةصّصخم  ءاعمألا  تاط  ةّعذج   االخ  كانهو  .مدلا  االخ  الإ  جتت  ال  لاثملا ،
، تالضع ءاعمأ ، خاخمأ ، مد ، لا -  نئالا  االخلا   عاونأ  ل  ءاشإ  عيطتس  اهنإ  نَراق ؛ ام ال  ةّلعاف  أ  ناويحلا ، نجل  خادلا  فالغلا  نم  أشت 

.ES االخ ةمِّسلا   ەذه  فصول  تاردقلا  ةدّدعتم  ةراع  اجولويبلا  ءاملع  مدختسو  .دلج  ماظع ،
.تخملا و يب »  قاطأ   » اهؤامنو  نجلا  نع  اهلزع  نكم  .ةعبطلا  رداون  نم  ةردان  ةغ -  ةثلاث  ةَّصاخ   ES االخ كلتمت  كلذك 
هش اّمم  لحتم أ 

ً
اوضع  هش  رهجملا ، تحت  شاشعألا  تاماود  عّمجتت   ْنأ  اهنكم  ةلض  ةفافش  تاك  نم  نّوكتتو  .ةعرزم  ومنلا   لصاوت 

دحأ نافلا   ةنجأ  نم  وألا  ةرملل  تصلخُتسا  امدنع  تانيجلا  ءاملع  ب  ابك  امامتها  دلوت  مل  االخلا  كلت  نأ  ةققحلاو  .ومنلا  دق  اح  انئا 
«. ياالخ متهم  ادحأ  نأ  ودي  ال  : » ئاق

ً
تشا  زنافإ » نترام   » ةّنجألا ملاع  نأ  ّح  تاننامثلا ، لئاوأ  النإ ،  جدمك ، ةعماج  تاتخم 

كلت ذجتملا  
ّ

ةر ةئانثلا  نإف  تاسوفلا ، لثم  تانيجلا ، لثم  اندلا ، لثم  اهتثدحأ : لا  ةلقنلا  ادّدجم ،  نمت ، ةّققحلا   ES االخ ةّوق  نل 
ةعرزم اجت   ةعاوطملا  االخلا  نم  اهغ  نأش  ةّعذجلا  االخلا  فّتت  .ةّوقلا  نم  رْدَقلا  اذه  ةجولويب ع  تاودأ  اهنم  لعجت  لا  االخلا  

، لاجأل لئاس  ءاسح  االخلا   دالسا  نكم  .ةناث  ةاحلا  دوعتف إ  اهتباذإ  مث  رراوق  اهدمجت   نكمو  يب ،» قاطأ   » اهؤامنإ  نكم  .ةجسألا 

.ةّس ةلوهس  اهتامونيج ، نم  تانيج  لاصئساو  اهتامونيج ، تانيج   جاردإ  نكمو 
ركم نج  نم  االخ   ES االخ ت 

ُ
طلخ امدنع  .العف  اهنم  زفقت  ةاحلا  دجتسو  بسانم ، قاسو  ةسانم  ةئب  اهسفن   ةّلخلا  عض  اهدع ،

.تاضبلاو ةّنملا  تاناويحلا  االخ  ّحو  دك -  تالضع ، خم ، مد ، االخلا : عاونأ  ّل  إ  زيامتت  .تاقط  لشو  مسقنت  رأف ، محر  تو  
ُ

عرز
، اذكه .اققح  ارأف  تاقطلا -  دّدعتم  االخلا ، دّدعتم  اح  انئا  يزاجعإ ، وحن  ع  لشُ ، ث 

َ
َّم نمو  ءاضعأ  إ  اهسفن  االخلا  ەذه  مظنت  اهرودو ،

نئالل يجلا  لدعتلا  حبصُ »  » قبط لخاد  ام  ةّلخل  يجلا  لدعتلا  .رأفلا  اذه  إ  يب » قاطأ   » اجأ  نيذللا  بجتلاو  بعالتلا  ّل  لقتي 
.ةاحلاو َتخملا  ب  ةلقنلا : كلتو   .محر  لا  

تانيجلا إ لقنل  تاسوفلا  مدختسُ  امدنع  .بعصأ  ةناث  ةلشم  ةننجلا  ةعذجلا  االخلا  اهحت  لا  ةّجتلا  ةلوهسلا  تللذ  كلذك ،
ثح دعاوقلا ، نم  جوز  تارالم  نم 3  نّوكتي  يذلا  اندلا  .مونيجلا و  جلا ع  هف  طقس  يذلا  عقوملا  محتلا   العف  لحتس  االخلا ، لخاد 
طقس ام  مونيجلا  وفلا ع  جلا  طقس  ةّسوفلا ، تانيجلا  مظعم  مجح  فعض  فلأ  ةئم  وأ  فلأ  سمخ  وحن  يلا  مونيجلا  مجح  غلي 
جاردإ ةرداقلا ع  تاسوفلا  ّل  العف ، .هلع  طهي  دق  يذلا  عقوملا  ؤبتلل  ةقط  نم  ام  نلطألا : طحملا  ةرئاط   نم  ىولح  ةعطق  فالغ 
ةصم يجلا ، جالعلل  ةسلا  ازجلا ، جاردإلا  نل  .يلا  مونيجلا  ام   ةعق  ازج ع  لش  اهتانيج  قصتلت  ، SV40 وأ  HIV لثم تانيجلا ،

ع دهج ، ثك  نود  نم  تانيجلا ، كلت  طقس  دقو  .طق  اهسفن  نع  عت  الو  مونيجلا  نم  ناس  دودخأ  ةّسوفلا ع  تانيجلا  طقس  دق  .ةّمنهج 

ام نِطم ، طشت ج  وأ  يرهوج  للخ  ج  جاردإلا إ  كلذ  يّدؤي  دقف  ارط ، أوسألا  اّمأ  .اهسارخب  ةّلخلا  تماق  تاموسومورلا  نم  ةقطنم 
.ةّثرا جئاتن  نع  رفس 

كلذ ام   مونيجلا ، نم  ةفدهتسم  عقاوم  امنو   ةّئاوشع ، ةقط  ال  ةّيج ، تايغت  ثادحإ  ةّفك  ، ES االخ عم  اوملعت ، ءاملعلا  نأ  َدَْب 
لوسإلا نأ ج  نامض  ةقع -  اهّنل  ةساسألا  ةجتلا  تاعالتلا  ضع  قط  نع  لوسإلا و -  يغت ج  كنامب  اهسفن . تانيجلا  لخاد 

ْنأ كنامبف  لمالا ، رأفلا  االخلا   عاونأ  عيمج  دلوت  ع  أدملا ، ثح  نم  ةرداق ، ايج  ةلّدعملا   ES االخ نألو  .االخلا  ّغتي   يذلا  وه  ەدحو 
تاناويح االخ  جاتنإ  فاطملا ، ةاهن  تعاطتسا ،  اذإ  ايج  ةلّدعملا   ES االخ نأ  لاحلاو  .اددحت  لّدعملا  لوسإلا  ج  دولوم  رأف  ةدالو  نمضت 

.أرلا ارولا  لقنلا  قّقحتي  مث  نمو  لاجألا ، رخآ ع  رأف إ  نم  جلا  لقتي  فوسلف  ةغلالا ، نافلا  تاضو   ةنم 
ةرفطلا ع  إ 

ّ
ام  يدصق  ج  وأ  هَّجوم  يغت  قيقحتل  ةقط  نم  ام  بطلا ، ملاعلا  .ىدملا   ةدع  جئاتن  عبتس  اجولونكتلا  ەذه 

مونيجلا مئاد   وحن  ام ع  يج  رحت  سرغ  عيطتس  دق  لاثملا ، لس  ع  ةّنسلا ، ةعشألل  ام  اناويح  َتضَّرع  اذإ  .بطلا  باختنالاو  ةّئاوشعلا 
أ ع ةردق  لا  نئالا  حنمت  لا  ةرفطلا  بطلا  باختنالا  راتخ  ْنأ  َّد  ال  .هتاذ  عم  ةّنسلا ع ج  ةعشألا  كل  ةلسو  نم  ام  نل  - 
نم ق 

َ
رْد ّيأ  باختنالا  الو  ةرفطلا  زوحت  ال  ططخملا ، اذه  نل   .تانيجلا  ضوح  دام   لش  عيشلا  نم  ةرفطلا  كلت  نكم  ث 

َ
َّم نمو  فّكتلا ،

دراشر  » انركذ ام  رّوطتلا ، تاعاس » عناص   » .دحأ هلع  سلج  ال  رغاش ، يجلا  رحتلا  ةع  ةداقلا   دعقم  ةعبطلا ، .هجوتلا   وأ  ةّدصقلا 
.هعط عأ  يكود ،»

مئاد  لش  يجلا  يغتلا  كلذ  لاخدو  ەراتخ  ّيأ ج  العف  يدصق  لش  بعالتلا  ملاعلا  عيطتس  ، ES االخ مادختساف  كلذ ، عم 
مزل ئاه 

ً
وحت 

ً
اجولونكتلا  تلّثم  .تخم  لخاد  قبط  ةعلا   ةكرحلا  رُّوطت  ةدحاو -  ةوطخ  باختناو   روفط  ةاثم  كلذ  نا  .ام  ناويح  مونيج 

لئاوأ لولح  تانيجلا .)» ع   » نم ، transgenic « ) ايج ةرباع   » تاناويح اهيلع  قلطأ  ةّحلا : تانئالا  كلت  فصول  ةددج  ةمل  قاقتشا  هعم 
.تانيجلا فئاظو  ةرفش  ّكف  لجأ  نم  ملاعلا  ءاجرأ  فلتخم  تاتخم   تقلُخ   دق  ايج  ةرباعلا  نافلا  نم  تالالسلا  تائم  تنا  تايعسلا ،

نم تاعنت  لمحت  ىرخأ ، ناف  تمنو  .ءاقرزلا  حيباصملا  تحت  مالظلا  جّهوتي   ْنأ  هل  حمس  همونيج  لخدأ   رح  لدنق  ج  نافلا  دحأ  قلُخ 
وأ علا ، وأ  رماهزلأ ، ضارمأ  رطت  ع  اهجت  ةّثارو  تارحت  اهيلع  تغسأ  ناف  ترهظ  .اهنارقأ  مجح  فعض  إ  ومنلا ، نومره  ج 

تاناطلل جذامنك  اهمادختسا  اجولويبلا  ءاملعل  حمس  ام  ماروألا ، رجفتت  ةطَّشم  ناط  تانيج  لمحت  ناف  ترهظو  .ةركملا  ةخوخشلا 
ةراذلا تدادزا  نافلا ، كلت  .خملا   ةّصعلا   االخلا  ب  لصاوتلا  محتي   ةرفط  ج  لمح  ارأف  نوثحا  قلخ  ماع 2014 ، و  .ةّلا 



تّرم عأ  ةددجلا  ماهملا  ملعتتو  لوطأ ، تقول  اهب  ظفتحتو  عأ ، لش  تاكذلا  بسكت  ضراوقلا : ملاع  غباون  اهنإ  .ةّوق  كاردإلا  دادزاو  ةّدح ،
.ةّداعلا نافلا  نم  اقت 

تاناويحلا قيلخت  مظنس  يذلا  نم  لا ؟ تاسئرلا ؟  ةنقتلا   ەذه  مادختسا  زوج  له  .ةدّقعم  ةقالخأ  تافعاضم  براجتلا  تضاف 
؟ يجلا لحتلا  ت ع 

ُ
ضرف ْنأ  بج  لا  دودحلا  ام   ت ؟

ُ
لخد ْنأ  نكم  وأ  ت ،

ُ
لخد فوس  تانيج  ّيأ  ايج ؟ ةرباعلا 

لا ةلصألا  براجتلا  نم  ثلا  نا  .اهلاقع  نم  جورخلا  ةقالخألا  وفلل  ةصرفلا  حنس  ْنأ  لق  ةّنقتلا  قئاوعلا  تلّخدت  ظحلا ، نسحل 
االخ تصلخُتسا  امدنع  تايعسلا ، لئاوأ  .نافلا   االخ  مادختسا  يرجأ  دق  ايج -  ةرباع  تانئا  جاتنإ  كلذ  ام   -  ES االخ ع  تجأ 
كلت تتثأ  لا  نافلا ،   ES االخ فالخ  قوتم ع 

ّ
.ع ازجاح غ  ءاملعلا  فداص  اهرّوطت ، لحارم  لئاوأ  ة   ةنجأ  نم  ة  ةننج  ةعذج 

امّر «: » شنياج فلدور   » اجولويبلا مِلاع  لوق  .ةعرزملا  ايط   اولس   ES االخ كلس  مل  ةّجتلا ، تاعالتلا  ةّعاوطملا   نم  ةبلا  ةجردلا 
.اهخاستسا ال عيطتس  .نافلا ال    ES االخ اهب  عّتمتت  لا  تاردقلا  كلتمت  ةّلا ال   ES االخ لاجملا : اذه  حيبقلا   غصلا  ّلا  وه  كلذ  نا 

«. ء ّل  لْعف  عيطتس  لا  رأفلل ، ةّننجلا  ةّعذجلا  االخلا  نع  ةاغلل  ةفلتخم  اهنإ  ...اهنيع  تانيج  اههيجوت إ  عيطتس 
.همقمق اسبح   ّلظس  يجلا  روبعلا  ِّج  نأ  اد  قؤم ،

ّ
ات لقألا  ع 

***
 

؟ ةّلادار لقأ  افده  تانيجلا  نوجلاعملا  ترا  ول  اذام  نل  تقولا -  ضعل  دراو  ارمأ غ  يجلا  روبعلا  ةقط  ةّلا  ةّنجألا  لدعت  ّلظ 
ةلشم ّلظتس  ةّلضعلا ؟ االخلا  وأ  مدلا ، وأ  ةّصعلا ، االخلا  ْيأ إ  ةّلسانت  - ةّ غ  االخ  تانيجلا إ  لقن  تاسوفلا   مادختسا  نكم  له 

ةلوقنملا تانيجلا  عضو  نكمأ  اذإ  نل  .رخآ  نئا إ  نم  تانيجلل  أر  لاقتنا  ثدح  نل  كلذ ، نم  مهألاو  ةمئاق -  مونيجلا  اوشعلا إ  لاخدإلا 
.يلا بطلا  لقتسم  ةزفق إ  لّثم  فوس  فدهلا  كلذ  ّح  .العلا  اهضرغ  قيقحت  ةرداق ع  ّلظت  دق  االخلا ، نم  حيحصلا  عنلا  اسوف  

.مسدلا عوم  يج  جالع  هشأ  نوك  فوس 
رطت وياهوأ ،  ةالوب  دتسملوأ » ثرون   » نم اراصتخا ، آ »  » وأ افلسد ،» ناشأ   » اهمسا ناماع ، اهرمع  ةلفط  تأد  ماع 1988 ،  

ةّداع تنا غ  اهضارعأ  ةمزالتمو  ضرم آ  ّنل  ةلوفطلا ، ةرباعلا   للعلا  تاع  نوباص  لافطألا  نأ  مأو  بأ  ّل  فرع  .ةغ  ضارعأ  ةمزالتم 
ةّعبطلا نم  لقأ  تالّدعم  حواي   ءاضب  مد  االخ  ددعو  لمدنت ، حورجو ال  ةّرمتسم ، تد  ةغ  ىودعو  يوئر  باهتلا  تان  ظوحلم : وحن  ع 

نع ةداعلا  ةّسوفلا  ىودعلا  تان  ىدحإ  تجرخ  تسلا ، ّنس  شسملا :  نم  جختو  لخدت  اهتلوفط  نم  ابك  ارطش  آ  تضق  .امئاد 

.لط تقول  شسملا  اهزجحو   ةلفطلا ، ةاح  دّده  الخاد  افن  بَّس  ام  ةرطسلا ،
تي فوس  انملا  زاهجلا  رّوطت  روصق   ومع إ  لش  ةلفطلا  اهب  باصت  لا  ةّرودلا  للعلا  اوزعو  ضارعألا ، كلت  عم  ءاطألا  راتحا 
اهتانيج اهتعانم إ  صقن  يزُعو  .تاراتخالا  نم  لس  اهل  يرجأ  ةثلاثلا ، اهتس  غل آ  عم  راسحنالا  ضارعألا  تضفر  امدنع  نل  .ام  موي  هجضنب  
.تارم ةّدع  توملا  نم  تقا  دق  تنا آ  تقولا ، كلذ  .نعلا   موسومورلا  ّسُ ADA ع  خس ج  ال  ةردان   ةّئاقلت  تارفط  إ  - 

: تلاقو تاونس  عــرألا  تاذ  ةلفطلا  تظقسا  حاص ، تاذ  احوضو : نا أ  ه  تّرم  يذلا  طاعلا  ملألا  نل  ايهر -  اهيلع  امسجلا  ثأتلا  نا 
«. ثم ةلفط  ّقحتس  تنأ ال  ام ، »

لوح امنإ  رَّفش  -  adenosine deaminase( سونيدألا نع  مألا  عي  يذلا  افرح : « ) نيمأ يد  سونيدأ  اراصتخا ل« -  ADA ج
ماتو ةِّمسلل ، عزانلا  لعافتلا  قفخُ  ، ADA باغ ج .سونإ   ّس  ملاسم  جتنم  إ  مسجلا ، اهجتي  ةّعبط  ةّئامك  ةّدام  وهو  سونيدألا ،

، اهباغ و  ىودعلل -  ةراحملا   T االخ مومسلا   نم  ق 
َ

رْد ضّرعتت أل  لا  االخلا  .سونيدألل  اذغلا  لثمتلل  ةّناثلا  تاجتنملا  مسجلا   
، اضأ كلذ  نم  ًةردن  هّنل أ  -  ADA صقنب دلوي  لفط  ل 150,000  نم ب  دحاو  طقف  ةردنلا -  ددش  ضرم  هنإ  .لجع  انملا ع  زاهجلا  راهني 

ضارمأ مسا  ةفورعملا  ةثبخلا  ضارمألا  نم  أ  ةعومجم  ب  ادحاو   ADA صقن ّدعو  .ضرملا  اذه  نم  مهبحن  نوضق  العف ، لافطألا ، ل  نأل 
ةرجح ةع   نثالا  هتاح  تاونس  ّل  دق ق  نا  يف ،» دفاد   » همسا رم SCID ص  رهشأ  نمو  (. SCID  ) داحلا بكرملا  ةعانملا  صقن 

هتعاقف سبح  لازي  وهو ال  ةنس 1984 ، مالعإلا ، لئاسو  دفاد   قلطأ ع  ام  ةعاقفلا ،» لفط   » وت
ّ

دقو  .ساسكت  تافشسم  دحأ  ةّكسال  
.ماظعلا عاخن  عرزل  ةسا  ةلواحم  دع  ةمّقعملا ، ةّكساللا 

، رخآلا دحولا  ءاودلا  نا  . ADA صقن جالعل  عاخنلا  لقن  تالمع  مادختسا  لمأ  مهدواري  نا  نيذلا  ءاطألا  تفقوتسا  يف » دفاد   » ةافو
فالغ فلغملاو   راقألا  نم  صلختسملا  َّصملا  منإلا  -  PEG - ADA ّس تاننامثلا ، فصتنم  ةركم   ةّ  براجت  راتخالا   دق  ناو 
عطتس مل   PEG - ADA نل ح هتيلعاف .) هنع  عت  ةجرد  رمعلا  صق  يداعلا   ADA تورب  ) مدلا ةلط   ةّدمل  شع  هلعج  ز  امك 

PEG - نأ امؤش  ألاو  .مسجلا  هكف  يذلا  منإلا  ّلحم  ّلحل  كلذ ، وحن  وأ  رهش  ّل  مدلا  هنقح   مزل  نا  لق 
ً. الإ  انملا  صقنلا  ةجلاعم 

نم ثك  أوسأ  ةقّقحم ، ةثرا  يّدؤو إ  ةّدح  وحن أ  منإلا ع  ىوتسم  فتس  ام  اضع -  اهضع  ّدض  ةداضملا  ماسجألا  ثي  اناحأ  نا   ADA
.ةّلصألا ةلشملا 

ەددحت ءاملعلل  قبس  وهو ج  دحاو ، حيحصت ج  الإ  بلطتي  ال  فاطملا ، ةاهن  رمألا ،  صقن ADA ؟ حيحصت  يجلا  جالعلا  عيطتس  له 



تاسوفلا مِلاع  نا  نطسوب ، .ةلا   االخلا  لخاد  إ  تانيجلا  لصوتل  لقان ، وأ  ةع ، ممصت  نم  ءاملعلا  نكمت  نأو  قبس  كلذك  .هلزعو 

يأ لخاد  ّيأ ج إ  لقن  عيطتس  دق  -  HIV سوفل مع  ةنبا  ةعاجترالا -  تاسوفلا  نم  ةنّيعم  ةلالس  مّمص  دق  ناغلوم » دراشر   » تانيجلاو
اهتردق ع ةّمملا   اهتيلعاف  نمتو  االخلا ؛ عاونأ  نم  ددعلا  ةاصإل  ةعاجترالا  تاسوفلا  ممصت  نكم  .نامألا  نم  س  رْدَق  ة  ةلخ 

عاطتسا اجولونكتلا ، لقص  قط  نع  .ةلخلل  ةيجلا  ةّداملا  مدتسم  وحن  ةيجلا ع  اهتّدام  قاحلإ  ث 
َ

َّم نمو  ةّلخلا ، مونيج  لخاد  اهمونيج  لاخدإ 
.ىرخأ ةّلخ إ  نم  ىودعلا  نل ت  اهّنل  اهتامونيج ، لخاد  اهسفن  جاردو  ىودعلا  االخلا  ةاصإ  ةرداق ع  ائزج  ةقَّوعم  تاسوف  قيلخت  ناغلوم 

.ةناث هنم  اجراخ  زفق  هّنل ال  مونيجلا ، لخد  جلا  .جخ  سوف  نل ال  لخد ، سوف 
***

 

لام و« نسردنأ » شف  مالو   » ةداق ادسثب ،»  » ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » تانيجلا  جلاعملا  نم  قف  ررق  ماع 1986 ،  

رخآ تخم  نم   ADA نسردنأ ع ج لصح  . ADA 
90

صقنب باصم  لفط  لقنل ج ADA إ  ناغلوم  لقاون  نم  تاعنت  مادختسا  ، 
89

« زيال
مادختسا لمأ  ةّدهمتلا ع  براجتلا  ضع  اجأ  دق  زيالو  نسردنأ  نا  تاننامثلا ، لئاوأ  .اجترا   سوف  لّثمتملا   يجلا  لقانلا  هلخدأو  

ەذه نِّوكت  نأ  لمأ  نسردنأ  نا  .دورق  ّمث   ناف ، مدلل   ةنِّوكملا  ةعذجلا  االخلا  لخاد  يلا إ   ADA لقنل ج ةّعاجترالا  ةسوفلا  لقاونلا 
ملسلا  ADA ن ج

ُ
لق لا   T االخ مهألاو ، كلذ ، ام   مدلل -  ةلخلا  انعلا  ل  ، ADA جل لماحلا  سوفلا  اهتباصإ  روف  ةّعذجلا ، االخلا 

.اهلخاد إ 
 - طقف دحاو  درق  مد  االخ   ترهظأ  تجلوع ، لا  ةسمخلا  دورقلا  نم ب  .ارزم  يجلا  لقنلا  ىوتسم  نا  اقالطإ : ةِّم  جئاتنلا  نكت  مل 

ال : » لاق يذلا  نسردنأ  دضع  َّتف   مل  كلذ  نل  .سوفلا  لوقنملا ع  جلا  نم  يلا   ADA تول دمألا  لط  اجاتنإ  سرور - »  » درقلا
ببانأ ...صخش  ّيأ  كل  هلوق  ام  مغرب  امامت ، دوسأ  قودنص  هنإ  .ناسإلا  مسج  ةددج   تانيج  لخدت  امدنع  ثدح  دق  يذلا  ام  فرع  دحأ 

«. ام صخش  بّرجت ع  ْنأ  كلع  فاطملا  ةاهن  .كلذ   نم  أ  انخت  ْنأ  اهنكم  تاناويحلا ال  ثاحأو  راتخالا 
تانيجلا جالع  لوتورب  قالطب  حــــت  لوصحلل ع  ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » سامتلا إ زيالو  نسردنأ  مدقت  ماع 1987 ، لبأ   24 

االخلا عرز  ةداعإ  مث  تخملا ، سوفلا   االخلا  ةاصو  ، ADA صقنب باصم  لافطأ  ماظع  عاخن  نم  ةعذج  االخ  صالختسا  احقا  .امهب  ّصاخ 
،T االخ لخاد  هقط إ   ADA دج ج فوسف  -  Tو B االخ كلذ  ام   مدلا -  انع  ّل  دلوت  ةّعذجلا  االخلا  نإ  ثحو  .رملا  ةلَّدعملا  

.هلإ ةجاحلا  ّدتش  ثح 
« غب  » تاصوت باقعأ  ةّحصلل »  ةّموقلا  دهاعملا   » لخاد ِأ  فالتئا  و  ، RAC وأ فلوملا » اندلا  يراشسم  ةنجل   » حاقالا إ لسرأ 

فلوملا اندلا  نّمضتت  لا  براجتلا  ّلل  ةاوبلا  سراح  ةمراصلا ،  اهتباقرب  ةفورعملا  ةراشسالا ، ةنجللا  تنا  رامولسأ .»  » عامتجا نع  ةمجانلا 
بعال « ] ةعلخَملا قاسُ إ   » هنإ اهنم  حــــت  لوصحلل ع  س  نَم  نع  نولوق  اونا  ثحالا  نإ  سارملا ح  ةعص  ةفورعم  ةنجللا  تنا  )

تانابلا صقنب  كلذ  ةرّم  روفلا ، ع  لوكوتولا  ةنجللا  تضفر  قوتم ،
ّ

ع وه  امو  [. Rack بذعتلا ةادأو   RAC ةنجللا مسا  ب  سانجلا  ع 
لقن نأ  رظنلا إ  ةتفال  ةلّصفم ، ةجت  دناسأ  راقتفالاو إ  ةعذجلا ، االخلا  لخاد  فشُا  يذلا  تانيجلا  لقن  نم  دودحملا  ىوتسملاو  ةّناويحلا ،

.طق لق  نم  بَّرج  مل  يلا  مسجلا  لخاد  تانيجلا 
سوفلا ةاصإلا  لّدعم  نا  .ائاص  نا  ةنجللا  رارق  نأ  ضضم ، ع  افعا ، .امهب  ّصاخلا  لوكوتولا  حيقنتل  تخملا  زيالو إ  نسردنأ  داع 

نك مل  اذإ  نل  .ةراس  نكت  مل  تاناويحلا  تاناو  .ةحضاو  ةلشم  لّثم  ام  وهو  لعفلا ، ادودحم  ماظعلا  عاخنل  ةعذجلا  االخلا  لخاد  جلل  لماحلا 
ددجت عيطتس  لا  مسجلا  ةدحولا   االخلا  ةعذجلا   االخلا  حاجنلا ؟ لمأ   ْنأ  يجلا  جالعلل  فكف  ةعذجلا ، االخلا  مادختسا  امهعسوب 

إ تانيج  لاخدإ  عيطتس  دق  رمعلا ، ةلط  وأ  اهتاذل ، ةدِّدجملا  االخلل  ردصم  نود  نم  .يجلا  صقنلل  دمألا  لط  لح  فوت  مث  نمو  اهسفن 
.جالع نود  نم  تانيج  ل  ايج ، اجالع  نوك  نل  .لوزتو  فاطملا  ةاهن  تومت   فوس  تانيجلا  كلت  لمحت  لا  االخلا  نل  يلا ، مسجلا 

لخاد تانيجلا إ  لقن  نم  الد  افتا ، ول  اذام  .لمتحم  ّلح  ع ع  اهبناوج ، فلتخم  ةلشملا ع  بلق  زيال  نا  امنو  ءاتشلا ، كلذ   
ةجت نوكت  نل  االخلا ؟ كلت  سوفلا   اوعضوو   ADA صقنب باصملا  رملا  مد  نم   T االخ صالختسا  مدلل ، ةنَّوكملا  ةّعذجلا  االخلا 
نامإلا .ا  قيقحتلا  لهسأو   ثك  ةِّمُس  ّلقأ  نوكتس  اهنل  ةّعذجلا ، االخلا  لخاد  تاسوفلا  عضو  عم  لاحلا  ام   ةمئاد  وأ  ةّلادار 

فوس  T االخ نأ  عمو  .زجعلا  ضعتو   ADA تورب عيصتل  كت  ةفل  االخلا  شعت  دقو  ماظعلا ، عاخن  نم  سل  رطلا ، مدلا  نم   T االخ عمج 
جالع أدملا -  اناهرب ع  مّدقس  هّنل  امساح ، ايج  اجالع  نوك  نل  .ةّرم  دع  ةّرم  ءارجإلا  راركت  نامإلاف  امتح ، فاطملا  ةاهن  مدلا   نم  تخت 

.ترم مسدلا  عوم  تانيجلا 
خــــراتلا ةمئاد   ةنام  هتيقحأ   ةلاطملل  ةصرفو  ةمساح  ةجت  نوكت  ْنأ  اهدارأ  تانيجلا ، جالعلل  ةجت  لوأ  قلطس  نا  اذإ  ندنأ ؛ ددرت 

اهجوُو ادّدجمو ، .ةناث  ةنجللا  إ  زيالو  نسردنأ  هّجوت  ماع 1990 ، .زيال   قطنم  املسم  فاطملا ، ةاهن  َنال   هنل  ةادلا ، ضراع   .طلا 

تالدعت ع ّمث  تالدعت ، زيالو  نسردنأ  لسرأ  .صألا  لوكوتولا  تاناب  نم  ّلقأ   T االخ لوكوتول  ةمعادلا  تانابلا  تنا  ةس : ةضراعم 
.ةجتلا ةلصاوم  امهل  حامسلا  ةنجللا ع  تقفاو  تاشاقنلا ، نم  ةلّوطم  ةلسلس  دع  ماع 1990 ، فص  .رارق و  نود  نم  روهشلا  تّرم  .تالدعتلا 



هسفن رْدَقلا  اونوك ع  مل  ةنجللا  ءاضعأ  ةّق  بلغأ  نل  ماع .» فلأ  ذنم  مويلا  كلذ  نورظتي  ءاطألا  ّلظ  «: » راغكم دراغ   » ةنجللا سئر  لاق 
.حاجنلا صرف  نأش  لؤافتلا  نم 

: وياهوأ ةغص   ةَّقل  افداص  .امهتجت  لجأل   ADA صقنب باصم  لافطأ  روثعلل ع  داللا  ءاجرأ  تافشسملا   زيالو   نسردنأ  ثح 
«، افلسد ناشأ  ، » ةناثلا تناو  لاشك .» انس   » اهمسا ةلا  ةناد  ةلط  ةاتف  امهادحإ  تنا  .يجلا  للخلا  تباصم  ةدحاو ، ةّرم  تضم 

.انال نم  امهاتل  ةضّرممو ، امل  ةنبا  تاونس ، عــرأ  ةغلالا  ةلفطلا 
***

 

ةّموقلا دهاعملا   » إ امهتبا  آ ، ادلاو  افلسد ،» اجار  و« ناف »  » بحطصا ادسثب »  » رهفكم  حاص  ماع 1990 ،  متس   
«، يوبجدب  » زارط ةصق ع  ةّصق  ةصوصقم  ةعمال ، رعش  ةلصخ  لوجخ  ةدّدم  ةاتف  اهرمع -  نم  ةعارلا  تحصأ   دق  تنا آ  ةّحصلل .»
إ نسردنأ  اهبحطصا  .اهب  تحاشأ  اهنم ، اقا  امدنع  .زيالو  نسردنأ  عم  وألا  اهتلاقم  كلت  تنا  .ةماسبا  ةأجف  ق  دق  سّجوتم  هجوو 

.انرأ تراتخاف  .اهسفنل  ةمد  راتخت  ْنأ  اهنم  بلطو  شسملل  عباتلا  اادهلا  رجتم 
رادم .ەتخم ع  اع إ  اهب  عفد  ّمث  اهمد ، نم  تانّيع  بحسو  قورع آ ، دحأ  ةرطسق   نسردنأ  لخدأ  يرلا ، زكرملا  اداع إ  امدنع 

ةاصإ روف  .آ  مد  نم  ةحسم   T ةلخ نويلم  عم 200  مجحلا ، لئاه  ركعم  ءاسح  ّاجترا ،  سوف  نويلم  طلُخ 200  ةلاتلا ، ةعرألا  ماألا 
فعاضتتو  راهنلا  فعاضتت   تراص  .ددجأ  االخ  ل  ةددجلا ، االخلا  نم  ةفراو  تادادتما  ةلشم  يب ،» قاطأ   » تمن  سوفلا ، االخلا 

لاشرام  » لّصوت ْنأ  قبس  ثح  تخملا  نم  طقف  مادقألا  تائم  دع  ع  يرلا -  زكرملا  نم  مقر 10  ةانبلا  ةناس ،  ةطر  ةنضاح  لللا  
.طضلا اماع  نعو  ةسمخ  وحن  لق  ةّيجلا ، ةرفشلا  إ  غنن »

عم هتب  نم  نسردنأ  عه  حاصلا ، كلذ  ماع 1990 .  متس  ةزهاج  14  افلسد » ةّصاخلا ب«آ  ايج  ةلَّدعملا   T االخ تحصأ 
ةفقاو آ  ەراظتنا ؛ افلسد   ةأ  دجو  .ثلاثلا  قباطلا  تخملا   جَردلا إ  ادعاص  عفدناو  قوتلا ،

ّ
ع نم  خئاد  وهو  راطفإ ، نود  نم  رجفلا ، جالنا 

ةداعلا تنا  .تاراتخالا  نم  دملا  حبصلا   اوضق  .نانسأ  فشك  راظتنا  اهنأو   ةسلاجلا  اهّمأ  رْجِح  تاب ع  نادنسم  اهاقفرم  اهمأ ، راوج 
لق

ً
تلفج  .اهقورع  دحأ  ةربإ   غو 

ُ
تسر ةعساو ، ءاقرز  ةلم  اهر   تسلج آ ع  .جراخلاو  لخادلا  ضرمملا  مادقأ  قَو 

ْ
ع نم  إ 

ّ
ةناس ،

.لق نم  اهقورع  تسرغنا   دق  ةّدرولا  نقُحلا  تاع  تنا  اهتاث : تداعتسا  اهّنل 
تاسوفلا ةاصم   T ةلخ رالم  وحن  اهيف  حبس  لا  ةمتعملا  ةماودلا  يوتحت ع  ليفلا  نم  ةيقح  تنا  رهظلا ، دع  ةعاسلا 12:52   

نامثب اهدع  .اهقورع  دحأ  هنولصوي  نوضرمملا  حار  امف  سلا ، ةسّجوتم إ  ترظن آ  .قباطلا  إ  تلُج  دق   ADA جل ةلماحلا  ةّعاجترالا 
لسرأ .ةّعبط  ةّيحلا  اهتامالع  تنا  .اهر  ءارفص ع  ةّجنفسإ  ةرك  بعلت  تذخأ  .آ  قورع  هتلامث   تاساو  سلا ، غف  ةققد ، نعو 

بتك .نسردنأ  هجو  ةحضاو ع  ةحارلا  تد  .رألا  قباطلا  عيب   ةنيام  نم  ىولحلا  ءال  تارالودلا  عارأ  نم  ةنفح  فسلا  قباطلا  دلاو آ إ 
سك ّمم : بولسأ  ةظحللا  كلتب  روضحلا  لفتحا  اهتّوق .» اقت ع  ةراشإ  ّيأ  نود  نم  تضم ، ّمث  تءاج  ةيهر  ةظحل  : » ركذتي ظحالملا  دحأ 

.ةنولملا مإ » دنآ  مإ   » بوبح نم 
هئالمز ضع  فقو  .مدلا  لقن  لمتا  ْنأ  دع  رمملا  كّرحتملا   رلا  اهعفدو ع  اجهتبم إ آ  ش  وهو  نسردنأ ، اهلاق  دحاو ،» مقر  »
عجارتو َّفخ ، ْنأ  ثل  ام  ماحزلا  نل  ايج ، ةلَّدعم  االخ  هل  ت 

ُ
لقن ناسإ  لوأ  روهظ  اودهشل  بالا  مامأ  هنورظتي  ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » نم

امل سانلا  ّمتي ب  حارو  حيسملا  رهظ  ول  .نتاهنام  دللا   طسو  سانلا   لوق  املثم  رمألا  : » ئاق
ً

نسردنأ  رَّمذت  .مهتاتخم  نيدئاع إ  ءاملعلا 
.وياهوأ اهتب   ةأ آ إ  تداع  اتلا ، مويلا  دحأ .»  هلإ  تفتلا 

***
 

 - نامألا أدم  ناهك ع  اممصم  نسردنأ  لوكوتورب  نا  .طق  فرعن  نل  امرو  فرعن -  ال  نسردنأ ؟ ةّصاخلا  يجلا  جالعلا  ةجت  تحجن  له 
اذه جلاعس  له  ةءافلا -  راتخال  امّمصم  نك  مل  ةنمآ ؟ ةقط  لا  داسجأ  إ  ةّعاجترالا  تاسوفلا  ةاصملا   T االخ لقن  نكم  له 

T االخ ةساردلا ، كلت  تضم   لّوأ  لاشك ،» انس  و« افلسد » آ   » نم ّل  تلَقتسا  قؤم ؟
ّ

ةت ةروص  ولو   ADA صقن ضرم  لوكوتولا 
.ءاودلا اذهب  اطلتخم  يجلا  جالعلل  رثأ  ّيأ  ّلظس  اذكه ، . PEG - ADA انصلا منإلا  جالعلا  اتلمتسا  كلذ  دع  امهّنل  ايج ، ةلّدعم 

اهّنل ابك » نك  مل   » نّسحتلا نأ  لاشك » انس   » ةدلاو فعت  .جالعلا  حاجنب  نوعنتقم  لاشك  يدلاوو  افلسد  يدلاو  نإف  كلذ ، عم 
ەذهو ...كلذك  هتت  مل  ةللا  ەذه  نل  .يوئر  باهتلا  اهعم  تت  دلا  تالزن  تنا  ةداع  .درب  ةلزن  نم  اهِّوتل  تفاعت  دقل  ثم ،

ً
كطعأس  نل  : » فدرت

باصت تنا  [، PEG - ADA  ] عم نل ح  .اظوحلم  انّسحت  اندهش  دق  انك   PEG عم «: » افلسد اجار  ، » دلاو آ اهعم  تاو 
ّ

قف انل .» ةسلا  ةجارفنا 
.ّغتي عضولا  أد  مسد ، تانيجلل ،  اثلا  نقحلا  دع  نل  .تقولا  لاوط  ةّيحلا  تاداضملا  جلاعت  تناو  ةّرمتسم ، درب  تانو  فنألا  حشرب  

«. ةّقرولا لدانملا  نم  ةثك  الع  كلهتس  دعن  مل  اننأل  انظحال 
، ناغلوم مهنب  نمو  تانيجلا ، جالعلا  راصنأ  نم  نوثلا  لظ  تضملا ، أ  نم  يورملا  للدلاو  نسردنأ ، ةسامح  نم  مغرلا  ع 

هجو ع  طخسلا  رعش  ةادلا ، ذنم  ةجتلل  دشألا  دقانلا  ناغلوم ، نا  .ةّئاعد  ةّناولهب  ةعل  نم  أ  تسل  نسردنأ  ةجت  نأ  عنتقم 



حشر تاّرم  ددع  ساقتس  لا  تانيجلا ع  جالعلل  احومط  ألا  ةجتلا  تنا  ول  .ةفا  تانابلا  نوكت  امدنع ال  حاجنلا  معازم  نم  صوصخلا 
ةّنامإ راتخال  .لوكوتولا  نع  هلأس  حصل  ناغلوم  لاق  اذكه  ةوذأ ،» اهنإ   » .لاجملا ع  اراع  كلذ  نال  سكنيل ،» » لا بلع  ددعو  فنألا 

غو ةصح ، ةجت  حقا  لاعفو ، نمآ  لش  ةّعبط  ةفظو  تانيجلا  كلت  ضت  ْنأ  ةّنامو  ةّلا ، االخلا  ةهّجوم   ةيج  تارحت  لاخدإ 
.ەامسأ ام  فظنو ،» هن  يج  جالع   - » ةثَّولم

ةهــن  » ةصح براجت  ءارجإ  العف  انكمم  دع  ملو  جاهلا ، ّدح  إ  ترعتسا  دق  تانيجلا  جلاعملا  تاحومط  تنا  تقولا ، كلذ  نل  
فلتلا لثم  ةّيج  ضارمأ  جالعل  ةركتبم  حيتافم  تانيجلا  نوجلاعملا  رّوصت  ةحصلل ،» ةموقلا  دهاعملا   »  T ةلخلا براجت  راخأ  دعف  ةفظنو .»
ضرملاو بلقلا ، ضرم  يجلا : جالعلل  احَّشرم  يولخ  ضرم  يأ  حبص  العف ، ةّلخ  يأ  لوخد  ةرداق ع  تانيجلا  تنا  اذإف  .نوتغننه  ءادو  لا 

كلت .ادع  تسك  اهّنل  رذحلاو ، يولا  ُّثحت ع  ناغلوم  لثم  تاوصأ  تحار  ق ،
ُ

امد قالطنالل  لعلا  لاجملا  كلذ  ؤيهت  عمو  .ناطلاو  قعلا ،
ةساعت  ألاو  لفسألا  ةطقنلا  إ  ةثرالا ، ةفاح  إ  ةلا ، تانيجلا  ملعو  يجلا ، جالعلا  لاجم  دوقت  فوس  ظها : نمث  اهل  نوكس  ةسامحلا 

.لعلا هخرات 
***

 

همسا راط ص  ايج ، ةلَّدعم  ءاضب  مد  االخ  افلسد » آ   » ةجلاعم نم  طضلا  تاونس  عس  وحن  دع  يأ  ماع 1999 ، متس   9 
، لالا ئداه  اطس  اص  ەرمع ، نم  ةع  ةنماثلا  رغنسلغ   نا  .ىرخأ  يج  جالع  ةجت  هسفن   لّجسل  افلدالف »  » إ رغنسلغ » «ج 

علاض  دحاو  ةرفط  ج  اضأ  دلو  دق  رغنسلغ  نا  لاشك ،» انس  و« افلسد » آ   » لثم .ةعراصملاو  ةّراخلا  تاجاردلا  تاقاسل  اقشاع 
بعل منإلا  اذه  .دلا  عَّنصُ   امنإ  رَّفش  يذلا  ، OTC وأ لماراسارت » ثنروأ   » وه جلا  نا  رغنسلغ ، ةلاح  .اذغلا   لثمتلا  ةلمع 

ةئاملا ةداملا  كلت  انومألاو -  .دسجلا  اذغلا ،  لثمتلل  رف  جتنم  و  انومألا ، مات  منإلا ، باغ  .تانتولا   سكت  امهم   ارود 
ةّصعلا ّخملا  االخ  ممس  ةاهنلا   بّستو   امدلا ، يومدلا  زجاحلا  نم  بّتو  ةّمدلا ، االخلاو  ةّعوألا  ت 

ُ
فِلت تافظنملا -  ةدوجوملا  

ُّكتب نومّمسي  تولا ، نم  امامت  ةلاخ  تاجو  لوانت  عم  ّحف  .ةلوفطلا  ةلحرم  نوزواجتي  تارفط  OTC ال  باصملا  رملا  مظعم  .ءلا 

.اصلا ەاجتا  نوُّبش  مهو  اهتاذ  مهاالخ 
ةّصاخلا  OTC صقن ةعنت  تنا  ذإ  صاخ ، هجوب  اظوظحم  هسفن  ّدع  رغنسلغ  نا  امّر  موؤشملا ، ضرملا  اذهب  اودلو  نيذلا  لافطألا  نم ب 

اننج لازي  نا ال  امدنع  امّر  محرلا ، لخاد  ەاالخ  نم  ةدحاو  اقلت   لش  تثدح  اهّنل  هّمأ ، نم  الو  هبأ  نم  ةّيجلا  هترفط  ِتأت  مل  .ةففخ  ه 
، لاّعف  OTC إ رقتفت  االخلا  ضع  ثح  قرم ،

َّ
ع يولخ  جيس  ةّ ، ةّيج  امك »  - » ةردان ةرهاظ  رغنسلغ  نا  ةّيجلا ، ةحانلا  نم  .اغص 

اذغ ماظن  ع  رغنسلغ  شاع  .لالتخالا  ةغلا  تولل  اذغلا  لثمتلا  ع  هتردق  تلظ  كلذ ، عم  .لاّعفلا  جلا  اذه  كلتمت  رخآلا  ضعلاو 
انومألا ءاقإلل ع  مويلا  ءاود   ةّح  ثالثو  تثا  لواني  ناو  هاسح -  بسحُو  رَياعو ، نَزوي ، نا  تورب  ّلو  يرارح  رعس  ّل  قد - 

ّ
ة بوسحم 

لوانت ەرمع ، نم  ةعارلا  .هتاح   دّدهت  تان  ةّدع  نم  اع  رغنسلغ  ّلظ  ةدّدشملا ، ةّئاقولا  تاءارجإلا  ەذه  نم  مغرلا  .لوبقملا ع  ىوتسملا   
.ةبيغ طقس   هتلعج  ادوسلا  لوفلا  ةدز  نم  ةطش  ةداعس 

بجت نسلو ،»  سمج  و« وشا » كرام   » امه انافلسب ، لافطأ   ابط  أد  ةع ، ةناثلا  رغنسلغ   نا  امدنع  ماع 1991 ،  
براجتلا امَّتم  افزاجم  ةعماجلا ، ىوتسم  ع  قباسلا  مدقلا  ةرك  بعال  نسلو ، نا  . OTC صقنب باصملا  لافطألا  ببطتل  يجلا  جالعلا 
.انافلسب ةعماج  ةّلا   تانيجلا  جالعلل  ادهعمو  ، Genova افونيج »  » اهامسأ تانيجلا ، جالعلل  ةك  سّسأ  دق  نا  .لا  ع  ةحومطلا 

ةّجذومن راتخا  ةلاح  دحاو  ظو  ج  لالتخا  نع  مجني  يذلا   OTC نا ، ADA صقن عم  لاحلا  ام  . OTC صقنب وشاو  نسلو  نم  ّل  تفا 
اهنقح ّمث  ايج ، اهتجلاعم  ّمث  االخلا ، جارختسا  نم  د 

ً
ثك : ةّلادار  نا أ  وشاو  نسلو  ەرّوصت  يذلا  يجلا  جالعلا  نل  .تانيجلا  جالعلل 

.سوف ومحم ع 
ً

دسجلا  ىرخأ إ  ةّرم  ةام  حَّحصملا  جلا  لاخدإ  نسلوو  وشا  لّخت  زيالو ،) نسردنأ  ةقط  ع   ) لافطألا ىرخأ   ةّرم 
كرات مدلا ، ىرجم  ع  دلا  لخاد  إ  سوفلا  نالصوو   OTC جل ماح 

ً
اسوف  ناقلخ  فوس  مسدلا : عوم  ايج  اجالع  اذه  نوك  نل 

.اهعضاوم االخلا   ةاصإ  ةّمهم  سوفلل 
لادلا ّؤملا  نوكس  .منإلا  صقن  حيحصت  مث  نمو  ، OTC منإ عيصت  أدس   سوفلا  ةاصملا  ةدلا  االخلا  نأ  نسلوو  وشا  حّجر 
يِّدغلا سوفلا  وشاو  نسلو  راتخا  جلا ، لصوتل  ةعصلا .» ەذهب  رمألا  نك  مل  : » نسلو ركذتي  .مدلا  انومألا   ةس  عجارت  وه 

ةدحاو لقن   ةعك  تاسوفلا  فخأ  مادختسا  انمآو -  وقعم 
ً

اراخ  اد  .داح  ضرم  ّيأ  نود  نم  ةّداع  دْرَب  ةلزن  ًةداع  بّس  يذلا  ، adenovirus
.دقعلا كلذ  ةّلا   ةيجلا  براجتلا  أرجأ  نم 

: قوتم
ّ

ع وه  ام  نافلا  براجتلا ع  تحجن  .دورقلاو  نافلا  لَّدعملا   يَّدغلا  سوفلا  نقح  نسلوو   وشا  أد  ماع 1993 ، فص   
.ادقعت تنا أ  ةدرقلا  براجتلا ع  نل  .لاّعف   OTC منإ جاتنإل  ةّهجم  عناصم  االخلا إ  لَّوحو  جلا ، ظَفل  دلا ، االخ  سوفلا إ  لصو 

ّح دورقلا  دحأ  فزن  كلذك  .يدك  لشفو  باهتلا  بّس   ام  سوفلل ، ةع  ةّعانم  ةاجتسا  دورقلا  دحأ  رّوط  سوفلا ، نم  ألا  تاعرجلا   
كلذك .تانيجلا  لقنل  انامأ  ةع أ  هلعجل  ةعانملا ، ثس  دق  لا  ةّسوفلا  تانيجلا  نم  ثلا  ذشم 

ّ
ب سوفلا ، وشاو  نسلو  لَّدع  .توملا 



ةسراح فلوملا ،» اندلا  يراشسم  ةنجل   » امّدقت إ ماع 1997 ، .سوفلا   مأت  نم  دمل  ةّرم  عس  رادقم  ةلمتحملا  ةّلا  ةعرجلا  اصلق 
تّغت : دق  تنا  ىرخألا  اهّنل   ةادلا ، ةنجللا   تضراع  .لا  بجتلا ع  حــــت  لوصحلل ع  تانيجلا ، جالعلا  براجت  ّلل  ةاوبلا 
تّ ل  .تانيجلا  لا  جالعل  سّمحتم  صن  لّوحت إ  دق  فلوملا  اندلل  سلا  سراحلا  نا  نسلو ، ةجتو   ADA ةجت ّرم ب  يذلا  دقعلا 

لافطألا جالع  نأ  اوعفد  نسلو ، ةجت  ع  قيلعتلا  ةّجولويبلا  قالخألا  صاصتخا  نم  ةنجللا  تلط  حف  .ةنجللا  ةزواجتم  ةسامحلا  ةنحش 
؟ تح لفط  حجني ع  دق  ركتبم  جالع  ةجت  بغري   نل  يذلا  كلذ  بأ  ّيأف  ەارإ :»  » ةلاح جتي  دق   OTC صقن نم  ةمّدقتم  ةلحرم  باصملا 

ج  » لثم امامت  ، OTC نم ةففخ  تاعتب  باصم  رمو  يداع  عوطتم  ع  ةجتلا  ةجولويبلا  قالخألا  ءاخ  وأ  كلذ ، نم  د 
ً

«. رغنسلغ
***

 

خأ اذكه  نودرمتي ،» قهارملا  ّل   )» هتودأو اذغلا  هماظن  ةدّدشملا ع  دويقلا  نم  اجعم  رغنسلغ  نا  تقولا ، كلذ  انوزرأ ،   
نا  امدنع  ماع 1998 ، فص  ل .)»  بوك  عم  رغمه  رمألا ب« قلعتي  امدنع  اددش  نوك  دق  قهارملا  دّرمت  نل  رغنسلغ ، دلاو  لوب ،» »

هتاح تور  نم  ةحاسا  دارأ  .رغنسلغ  ع  يجلا  جالعلا  ةركف  تذوحتسا  .انافلسب  ةعماج    OCT ةجتب رغنسلغ  عمس  ةع ، ةعاسلا 
.»؟ اذهك ءل  لوقت ال  فكف  .لافطألا  لجأ  نم  كلذ  لعف  ْنأ  ةركف  تنا   » ەدلاو ركذتي  ام  بسح  ةراثإ ،» هلعج أ  ام  نل   » .نحاطلا

قحتلل يلحملا  هئاطأ  لالخ  نم  انافلسب  ةعماج  قف  عم  لصاوت  ماع 1999 ، وينوي  .ةجتلا   لجسلل   اص  رغنسلغ  قط  مل 
اهفصوب رغنسلغ » لوب   » ةجتلا تلهذأ  .لوو  رهبنا ج  .وشاو  نسلو  ةلاقمل  رغنسلغ » لوب و«ج  راط  هسفن ، رهشلا  .ةجتلا و 

مامأ يزنولا  اوبلا » ور   » لاثمت مامأ  ج  قوت 
ّ

ف .علطتلاو  ةراثإلا  نم  خئاد  ةنيدملا  َْع  الّوجت  ّمث  شسملا  اراز  مج .»
ً

مج ،
ً

ائش  »
.مالملل ةهشلا  نلا  ةفقو  دلقو  هعارذ  عفري  وهو  هنبال  ةروص  لوب  طقتلا  فطلا .» ةحاس  »

ةجتلا  أدي  ل  ةعراصملا  ويدف  طئاو  بتلاو ، سالملا ، ةئيلم  ةناوطسا  ةشامق  ةيقح  افلدالف  إ  داع ج  متس ،  9 
ةلاخو ةع  اهنأ  تاءارجإلا  تفصُو  .دّدحملا  حاصلا  شسملا   لخدو  ةنيدملا  هّمع   ءانبأو  هّمع  عم  ّلظ ج  فوس  .ماجلا  شسملا 

.ةرئاط رادلا ع م  ەدعل إ  عبسأ  جالعلا  لامتسا  دع  هنبا  بحطص  نأل  طّطخ  لوب  نإ  ح  ملألا ، نم 
***

 

 - لل ل لوموركم  عس  لوح  حواي  رغنسلغ  دسج  انومألا   ىوتسم  نأ  ّبت  وفلا ، نقحلل  دّدحملا  مويلا  متس ، حاص 13   
، تقولا كلذ  لوكوتولا ،  نا  .للاحتلا  جئاتب  وشاو  نسلو  نوضّرمملا  غلأ  .ةجتلا  فقول  قألا  دحلا  دنعو  بطلا ، ىوتسملا  فعض  ْيأ 

لوح وشاو  نسلو  شقانت  .ساللا  هارج  اقلأتم   ّرقتساو  باذ  وفلا  لئاسلاو  .دادعتسالا  ةّهأ  تالمعلا ع  فرغ  .قاسو  ق 
َ

مَد يرج ع 
.نقَحلا  اولّمحت  دق  فاطملا ، ةاهن  نوقاسلا ،  ةعسلا ع  رملا  نا  ق ؛

ُ
امد ملا  قوع  ير  رطخ  نم  ام  هنأ  ارّرق  امهنل  رغنسلغ ، ةّلهأ 

إ وصو 
ً

هقاس  نالتت ع  ناتبك  ناترطسق  تناو  تائدهم ، عأ  .ةلّخدتلا  ةعشألا  مسق  إ  رغنسلغ  ن 
ُ

لق احاص ، فصنلاو  ةعساتلا  وحن 
عفدو زكرملا  يّدغلا  سوفلا  ةَّشم  ةيقح  نم  الللم  ثالث  وحن  حارجلا  دحأ  بحس  احاص ، ةع  ةداحلا  اوح  .دلا   نم  بق  نا 

نا ةهظلا ، لولح  .دلا  لمحت ج OTC إ  لا  ةروظنملا  ةدعُملا غ  تائجلا  نم  يالملا  تائم  فدت 
ّ

تق .رغنسلغ  نا  سوفلا   ةعرج 
.لمتا دق  ءارجإلا 

هترارح ةجرد  تعفتراو  ّحلا  بصأ  شسملا ، هتفرغ   رغنسلغ إ  داع  ْنأ  دعو  ءاسملا ، كلذ  .ثادحأ  نود  نم  ةهظلا  دع  ةف  تّرم 
اوخ دق  اضأ  نورخآلا  رملا  نا  .ضارعألا  كلتل  ابك  امامتها  وشاو  نسلو  ِّلوي  مل  .اجّهوتم  ههجو  نا  ةئم .] ةجرد   40  ] تاجرد إ 104 

.ةلللا كلت  اعّطقتم  امون  مان  .ەر  ثدتو  
ّ

ر ةعامسلا  عض  ْنأ  لق  كحأ ،»  » هل لاقو  انوزرأ  لوب   ەدلاو  فتاه ج  قؤم 
ّ

.ةت ّح  تان 
وهو ولب ،» » لا نأ  دكؤتل  راتخا  ةجن  تءاج  ّمث  .بوحشلا  اتددش  ناوارفص  قدح ج  نأ  ضرمملا  دحأ  ظحال  اتلا ، حاصلا   

دلا نأ  امإ  نمأ : نم  ادحاو  ع  ولبلا  ىوتسم  عافترا  نا  .همد  بكسي   نا  ءارمحلا ، مدلا  االخ  اضأ   نَّزخو  دلا  عَّنص   جتنم 
وأ االخلا  فلت  ةففطلا   ةدالا  لهاجت  نكم  رخآ ، ناسإ  يأ  .مؤش   ةمالع  امهالو  .فلتلل  ضّرعتت  ةمدلا  االخلا  نأ  امو  ةاصإلل ، ضّرعتي 

اجراخ حَشري  يذلا  دئازلا  تولل  اذغ  لثمت  ثدح  نل  ةيهر : ةفصاع  قلط  دق   OTC صقن ضم  تباصإلا   تاه  عامتجا  نل  .دلا  لشف 
.ةفاضإلا ةّنتولا  ةلومحلا  ةجلاعم  ةردق ع  لقأ  حبصس  هتاقوأ ، لضفأ  تولا ح   لثمت  نع  صأ 

ً
زجاعلا  فلاتلا ، دلاو  مدلا ، االخ  نم 

 - يل ّلل  وموركم 
ً

تغل 393  ةلهذم  ةجرد  عفترا إ  دق  رغنسلغ  ىدل  انومألا  لّدعم  نا  ةهظلا ، لولح  .اهتاذ  همومس  هسفن  دسجلا  مّمسس 
دق نا  يذلا  حاّرجلا  نم  راخألا  نسلو » سمج   » عمس وشا .» كرام  و« رغنسلغ » لوب   » غلأ .بطلا  لّدعملا  فاعضأ  ةع  نم  برق  ام  ْيأ 

يول لسغ  ءدلل   ةزكرملا  ةانعلا  ةدحو  ءاطألا  نم  قف  حاتجا  امنب  انافلسب ، إ  ةّلل  ةلحر  لوب  زجح  .سوفلا  نقحو  ةرطسقلا  لخدأ 
.ةبيغلا بنجتل 

هقط إ نا   .سّفنتلا  طرف  نم  اعو  اشوشم  نا ج  شسملا ، إ  رغنسلغ » لوب   » لصو امدنع  اتلا ، مويلا  حاص  نم  ةنماثلا   
، ةلللا كلت  نم  رّخأتم  تقو  .هسافنأ   مظنتل  انص  سّفنت  زاهج  مادختسا  نم  اونكمتيل  تائدهم  ةزكرملا  ةانعلا  ةدحو  قف  ەاطعأ  .يوللا  لشفلا 



لِّصُوو جسألا ، نم  ك  ام  عفد  نع  ازجاع  انصلا ، سّفنتلا  زاهج  مثعلت  .باهتلالل  ةجن  لئاوسلا  اتألتما  دقو  ناعادتتو ، ناّشختت  ەاتئر  تأد 
ءاخترا ظحالف  صحفل ج  باصعأ  اصتخا  دُتسا  .روهدتت  اضأ  ةّغامدلا  هفئاظو  تنا  .مدلا  إ  ةام  جسألا  عفد  زاهج  ج 

.غامدلا فلت  ةراشإ إ  هيع - 
وشا دجو  .راطمألا  نم  لويسو  ةخراص  حاب  دنالمو  انافلسب  اوش  اقزمم  لا ، لحاسلا  دلف »  » راصعإ ب  اتلا ، حاصلا   

مالظلا سلج   ّمث  ءاطألاو ، ضرمملا  ثّدحتي إ  وهو  يولخلا  هفتاه  ةّراط  نم  تققد  رخآ  تغرف  .شسملا  هقط إ  راطق   سبح  هسفن 
تاراس ال  قدنفلا ، هتفرغ  اقلاع   .ةّدح  هتبيغ  تدادزا  .ەاتيل  تقلغنا  .ادّدجم  ةلاح ج  تروهدت  ءاسملا ، باقا  عم  .قلقلا  هشهني  سمادلا ،
فّرعتلا عطتس  مل  .ةزكرملا  ةانعلا  ةفرغ  ىل ج   شسملا  ةفصاعلا إ  فص  طسو  لم  فصنو  م 

ً
رغنسلغ » لوب   » راس قفألا ، ةرجأ  

زاهج نا  .تارطسقلاو  طويخلا  تاع  ەدسج  تكاش ع  دقو  ءارفصلا ،)  ) ناقلا نم  ارفصم  تامدلا ، ائيلم  امِّروتم ، ةبيغ ، نا   هنبا -  ع 
لجس لا  ةزهجألا  تائم  رّفصتو  ّت  ةفرغلا  تنا  .حــــلا  مطالتي   ءامل  بترلا  توصلا  تبهتلم  تئر  ةهجاوم  ىودج   ال  خفني  سفنتلا 

.اهنم سوؤيم  ةّجولويسف  ةلاح  صل   ءلا  راضتحالا 
لخد .يويحلا  معدلا  ةزهجأ  لصف  رغنسلغ » لوب   » رّرق .اغامد  ج  تام  جلا ، لقنل  عبارلا  مويلا  متس ،  ةعمجلا 17  حاص   

ةفرغلا  تقرغ  .ىرخأ  ولت  ةدحاو  تالآلا ، تئفطأ  برلا .» ةالص   » التو تلا ، اهحسم  ج ، سأر  ع  ەد  عضوو  شسملا  ةفرغ  نهالا 
.امسر هتافو  تنلعأو  بلق ج ، قوت 

ّ
ف رهظلا ، دع  فصنلاو  ةناثلا  .ةتحملا   ةقمعلا  سافنأ ج  نم  إ 

ّ
تمصلا ،

نا ماع 2014 ، فص  رغنسلغ »  لوب   » عم ُتثَّدحت  امدنع  ادج .»؟ اخلا  اخلا ، وحنلا  اذه  م ع  ْنأ  لامجلا  اذهب  ءل  فك  »
قفاو ع ّمث  فتاهلا ، ع  م  لوب  ثّدحت  .ج  ةّصق  امتها  ەخأ  لوب  تلسار  دق  تنك  عيباسأ ، ةعضب  اهلق  .ةاجإ  نع  ثحي  لازي  ال 

ةاهن تااحملا   ةعاق  وهب  فقاو   انأو  .انوزرأ  لدسوكس ،»  » حتفم  ىدتنم  ناطلاو   تانيجلا  ملع  لقتسم  نع  يدح  دع  لاقم 
ّقشو تننإلا -  روص ع  نم  حضوب  ەركذتأ  تنك  يذلا  هجولا  وهو  قملا -  رَّودملا  هجو ج  هلو  ياواه  صمق  يدتري  لجر  مّدقت  مل ،

.َّإ ەد  ّدمو  ماحزلا  هقط ع 
نمؤو ل  .راتبالا  وأ  بطلا  ّدض  سل  وه  .ةّلا  براجتلا  عّسوت  ّدض  هسفنب  براح  دهاجم  إ  لوب  لّوحت  ج ، ةافو  باقعأ   

ل لوب  رادتساو  دشحلا ، قّرفت  .هنبا  ةافو  إ  ةاهنلا  تّدأ   لا  ةطغاضلا  مهولاو  ةسامحلا  ءاوجأ  نم  باترم  هّنل  .تانيجلا  جالعلا  لقتسم 
هتوص ألا   نا  .امهيضام  هتصق   ترفُح  لجرو  تانيجلا ، ملعو  ّبطلا  لقتسم  نع  بتك  ببط  لداتملا : فاعالا  نم  عن  اننب  ى  .رداغ 

«. اقح هف  اولجعت  .ءلا  اذه  اولّجعت   دقل  .اوحجني  ملو  اولواح  .مزاللا  نم  عأ  اولواح  .دع  رومألا  اورطس ع  مل  مهنإ  : » لاق .اهن  ال 
***

 

اققحت انافلسب  ةعماج  تقلطأ  امدنع  ماع 1999 ، رتأ  ةّدج   ادج ،» اخ  اخ ، وحن  ع   » تراس لا  ةجتلا ، كلت  حــــ  أد 
.جاتهالا  نم  ةجوم  تلعتشاو  رغنسلغ ، توم  راخأ  طقتلا  دق  تسوب » نطنشاو   » نم اصقتسا  حص  نا  رتأ ، ةاهنب  . OTC ةجت  

، مسد لولحو  رغنسلغ .» ج   » ةافو لوح  ةلقتسم  عامتسا  تاسلج  انافلسبل ، ماعلا  ّدملاو  باونلا ، سلجمو  خيشلا ، سلجم  دقع  مفون ،
، ةبطلا رغنسلغ  تالجس  تحُس  .انافلسب  ةعماج  اصاخ  اققحت  اتقلطأ  دق  ءاودلاو » ءاذغلا  ةرادإ  و« فلوملا » اندلا  يراشسم  ةنجل   » تنا

نخآلا  رملا  عيمج  تالّجسو  تاتخملا ، تاراتخاو  تاءارجإلا ، تاظحالمو  ةقفاوملا ، تارامتساو  تاناويحلا ، ع  ةقسملا  تاراتخالاو 
ةافو بس  شنل  ةلواحم  قاروألا   نم  لالت  مهقط ع  نوّقش  نويلاردفلا  نوبقارملا  حارو  ةعماجلا ، شسم  وبق  نم  تانيجلا  جالعلا  ةجت 

.صلا

براجتلا تنا  الوأ : .ةّساسأ  ةفرعم  تارغثب  احصم  لامهإلاو ، طّختلاو ، ةءافلا ، مدع  نم  غماد  طمن  نع  دملا  للحتلا  فشك 
هتوم نأ  عمو  تام ، دق  سوفلا  تاعرج  عأ  ةحّقلملا  دورقلا  دحأ  نا  .لجع  تجأ ع  دق  يِّدغلا  سوفلا  نامأ  دأتل  تجأ  لا  ةناويحلا 
ةأل تطعأ  لا  تارامتسالا  ةثداحلا   ەذهل  ركِذ  عُ ع  مل  لا ، رملل  ةعرجلا  تضَّفُخو  ةحصلل ،» ةّموقلا  دهاعملا   » غلأ إ دق  اذه 

ةرماقم هنأو  رمألا  رِّوُص  دقل  .جالعلا  هّس  دق  يذلا  ىذألا  حضوب إ  حملأ  ةقفاوملا  تارامتسا  ء   نم  ام  «: » رغنسلغ لوب   » ركذتي .رغنسلغ 

ام طخ  اهضع  ةّناج ، ضارعأ  نم  اوناع  دق  اونا  لق ج  اوجلوع  نيذلا  لا  رملا  ّح  اناثو : راأ .» نود  نم  عفانم  اهل  ةّلاثم - 
، رراقتلا نل  يدلا ، لشفلا  ةركم ع  تامالعو  تااهتلاو ، حلا ، نم  عاونأ  تلّجُس  .لوكوتولا  ميقت  ةداعإ  ءدلا   وأ  ةجتلا  فاقإل  ك 

ةجت نم  عافتنالا  رظتت  تنا  لا  ةّيحلا  اجولونكتلا  ةك  الام   اصن  كلتم  نسلو  نوكو  .امامت  اهتلهاجت  وأ  حضوب ، اهركذت  مل  اضأ ،
.ةهــن عفاود غ  تقِّفل  دق  ةجتلا  نأ  كوكشلا  نم  داز  يجلا  جالعلا 

لمهم اونا  مهنأ  ءاطألا  فعا  ول  .ةجتلا ح  نم  ةاقتسملا  ةّمهملا  ةّملعلا  سوردلا  مظعم  هنأ ط ع  ةجردل  اغماد  لامهإلا  طمن  نا 
امنب سوفلل ، ةّداحلا  ةعانملا  ةاجتسالا  ەذه  نم  رغنسلغ » ج   » اع اذامل  سفت  عاطتسا  دحأ  نم  ام  ازغل : رغنسلغ  ةافو  ّلظت  عِّمو ،
ضع هنع  ن 

ُ
تعز يذلا  ذشملا 

َّ
ب سوفلا  نم  ثلاثلا » لجلا   » ح يَّدغلا -  سوفلا  لقان  نأ  حضاولا  .رخآ  اضم  ةعس ع  عم  كلذ  ثدح  مل 

فئاظو نأ  رغنسلغ  نامثج  حــــ  حضوأ  دقل  .رملا  ضع  ةّداح   ةدّرفتم  ةاجتسا  فحت  ارداق ع  نا  ةعانملا -  ةاجتسالل  ةّسملا  هتانتورب 



ةاجتسالا ةددش  ةّداضم  ماسجأ  ترهظ  همدل ، للحت  ءارجإ  ىدل  هنأ  رظنلل  تفاللاو  .ةعانملا  ةاجتسالا  ەذه  ةأطو  تحت  تراهنا  دق  هئاضعأ 
ةهباشم ةلالسل  قباسلا  هضّرعتب  ةقلعتم  رغنسلغ  مسج  ةطرفملا   ةعانملا  ةاجتسالا  تنا  امر  .وفلا  نقحلا  لق  ام  عجرت ح إ  سوفلل ،

لمعت اذكه   ) دوقعل ةّمدلا  ةرودلا  ّلظت   ةّداضم  اماسجأ  زّفح  ةضرمملا  تانئالل  ضرعتلا  نأ  فورعم  .ةداع  درب  ةلزن  نم  امر  يَّدغلا ، سوفلل 
ةرطسلا نع  تجرخو  تمقافت  ةطرفم  ةّعانم  ةاجتسا  قلطأ  قباسلا  ضرعتلا  نأ  حجرألا  ج ، ةلاح  فاطملا .)  ةاهن  تاحاقللا ،  مظعم 

ةّسئرلا  لشفلا  ةطقن  وه  تانيجلا  جالعلل  دم  لقانك  يذؤملا » غ   » يداعلا دلا  سوف  راتخا  نا  امر  ةقرافمللو ، .ةلوهجم  باسأل 
.ةجتلا

ءاضعأ ّيأو  لا ؟ لخاد  إ  نامأ  تانيجلا  لقنل  همادختسا  نكم  تاسوفلا  نم  عن  ّيأ  نذإ ؟ تانيجلا  جالعلل  بسانملا  لقانلا  وه  ام 
رعملا لقحلا  طاش ع  قيلعت  ف 

ُ
ضر ةغوارم ، ألا  ةّملعلا  هتالشم  هجاوي  تانيجلا  جالعلا  نا  ثح  ةظحللا  ةمئالم ؟  افادهأ  نوكت  ْنأ  نكم 

تصحف امدنع  ماع 2000 ، رياني  .اهدحو   ةجتلا  كلتب  ةدودحم   OTC ةجت تفشكت   لا  تالشملا  نم  ةلطلا  ةلسلسلا  نكت  مل  .هلمأ 

، رّم وحن  ع  ءاودلاو ،» ءاذغلا  ةرادإ   » ترفنُسا .ةّروف  ةّجالع  تاءارجإ  بلطتي  اقت  اهفصن  نأ  َّبت  ةجت ، نعو  نامث  ءاودلاو » ءاذغلا  ةرادإ  »
لمعلا ع نم  نسلو  عنُم  .ارح  اطوقس  هلمأ  تانيجلا  جالعلا  لاجم  طقس  دقل  : » لوق يفحصلا  دحأ  بتك  .اقت  براجتلا  عيمج  فاقإ  ترّرقو 

‹، ةّلا تانيجلا  جالعلا  دهعم   › سأر هصنم ع  نع  نتو  ماوعأ ، ةسمخ  ةّدمل  ءاودلاو › ءاذغلا  ةرادإ   › فاإل ةعضاخلا  ةّلا  ةّلا  براجتلا 
.ةبط ةجارفنا  ثادحإ  باتعأ  تانيجلا ع  جالعلا  نأ  اد  ماع 1999 ، متس  .هسفن   دهعملا  تخا  ام  ناع  ّمث  .نِب  ةعماج  اذاتسأ   ّلظو 

قالخألا صّصختملا   لام ،» ثور  حــــلا ل« بعتلا  بسح  وأ ، ةّملعلا .» تازواجتلا  رطاخم  نع  ةيذحت  ةاح  هشأ  اد  ماع 2000  ةاهنو 
«. دع اجالع  سل  يجلا  جالعلا  : » ةجولويبلا

جالعلا اعون : افلتخم  ش 
ً

روثاملا  لوقلا  اذه  ذخّتي  بطلا ، .ةحبق   ةققح  اهلتقت  دق  تاظنلا  لمجأ  نإ  روثأم ، لوق  انيدل  ملعلا ،  
ةعاتم تَعِت  قف ، وحن  تطّطُخ ع  لَجَع ، تمّمُص ع  لعفلا -  ةحبق   OTC ةجت تنا  املا ، رظنلا إ  .ةحبق  ةجت  هلتقت  دق  لمجلا 

 - ةجتلا هلع  تزكترا  يذلا  اسألا  موهفملا  نل  .ةلاملا  حلاصملا  براضت  نم  اهفنتا  ام  اهتعاش  نم  فعاض  دقو  .رزم  وحن  نو ع 
ُ

تذِّف ةئس ،
نم نا  أدملا ، ثح  نم  .دوقع  ذنم  نا  ام  ةموهفملا ، ةحانلا  نم  املس  نا  ةيج -  بويع  حيحصتل  ةلا  االخلا  وأ  داسجألا  تانيج إ  لقن 

ام ةقو ، ةددج  ةبط  تاجولونكت  إ  ىرخأ ، ةيج  لقاون  وأ  تاسوف  مادختسا  االخلا ، لخاد  تانيجلا إ  لقن  ةردقلا ع  اندوقت  ْنأ  ضفملا 
.تانيجلا جالعلل  لئاوألا  داورلا  ىدل  ةلاملاو  ةملعلا  تاحومطلا  كلت  اهقط  فقت   مل 

ةّيذحتلا ةاحلا   » ةنمالا  ةّقالخألا  سوردلا  ملعتو  ةحبقلا  وألا  هتع  نم  ضهني  فوس  .ام  اموي  اجالع  حبص  فوس  تانيجلا  جالعلا 
.عدَّصلا اذه  زواجت  نم  ملعلا  نكمتي  ْنأ  لق  ملعتلا ، نم  دملا  و  رخآ ، دقع  جاتح إ  فوس  رمألا  نل  ةّملعلا .» تازواجتلا  رطاخم  ةّصاخلا 



« ةاجنلا قم 
ّ

وب : » يجلا صخشلا 
 

الإ ناسإلا  ام 
ال أ تادقعت ،

«. ةطنب ، » سيي .ب  .و  - 
 

هحالصإ نكم  ضرم ] ّل  .اندلا و[ هِّس  انبص  ضرم  ّل  نل  اناث ، اضرَع  إ 
ّ
سل  اندلا  نإ  اولوق  ْنأ  نودي  ةّجلل  نوضراعملا 

.اندلا

شش جروج  - 
 

ةضهن يلا  يجلا  صخشلا  دهش  ملعلا ، يرارب  ههجو   مهيل ع  يلا  يجلا  جالعلا  هف  ن 
ُ
يذلا  تقولا  تايعسلا ،  رخاوأ   

ةلّخم بسح  .ةلقصلا  ةعلقلا  سراتم  غب ع  ذمالت  ەرّوصت  يذلا  لقتسملا » لقتسم   » عجرلا إ انيلع  ةضهنلا ، ەذه  مهفن  لو  .ةظوحلم 

ؤبتلل تانيجلا  مادختسا  ةّنامإ  يجلا - » صخشلا   » وه لوألا  .يساسأ  ننع  ع  ةّلا  تانيجلا  ملع  لقتسم  زكتري  فوس  بالطلا ،
، ضارمألا لقتسم  يغت  لجأ  نم  تانيجلا  يغت  ع  ةردقلا  يجلا - » رحتلا   » وه اثلاو  .اهددحت  وأ  صملاو  راتخالاو ، ةهلاو ، ضرملا ،

.صملاو راتخالاو ،
.يجلا جالعلا  براجت  افملا ع  رظحلا  ةأطو  تحت  نرت 

ّ
ح دق  مونيجلا - )» ةاتك   )» تانيجلل يدمعلا  لدعتلا  اثلا -  عوملا  اذه  نا 

ج  » ةافو اتلا ع  دقعلا  .ةّوقلا   نم  دملا  إ 
ّ
بسك  مل  مونيجلا - )» ةءارق   )» تانيجلل قتسملا  صملا  ؤبتلا  لوألا -  عوملا  نل 

اهنأ دقتعُ  نا  للِع  اضومغو -  ادقعت  ةّلا  ضارمألا  ضعب أ  ةطترملا  تانيجلا  نم  ةبك  دادعأ  نع  باقنلا  تانيجلا  ءاملع  فشك  رغنسلغ ،»
صخشلا حمس  فوس  ةّوقلا  ةلئاه  ةددج  تاجولونكت  رّوطت  نكمت  فوس  تافاشالا  ەذه  .ةّسئر  تاّسم  تانيجلا  نع  دعلا  ّل  ةدع 

نإ .امهخرات  ةّقالخألاو   ةّبطلا  تالضعملا  قمعأ  نم  ضع  ةهجاوم  ع  بطلاو  تانيجلا  ملع  جت  فوس  اضأ ، اهنل ، .ضرملل  اقولا 
‹ ةّلقتسملا راطخألا   › راتخا رّرقت  امدنع  .اضأ  ةّقالخأ  تاراتخا   ، » ةّبطلا تانيجلا  مِلاع  لوت ،» كيإ   » فصو دح  ةّيجلا ،» تاراتخالا  »

.»؟ ه رطاخأ  يذلا  كلذ  لقتسم  ّيأ  ةرولا ، اضأ ، كسفن  لأس  امنإ  تنأف 
***

 

. BRCA1 يدثلا ناط  ج  وألا  قلعتت  ةلقتسملا .» راطخألا  ؤبتلل ب« تانيجلا  مادختسا  ةروطخو  ةّوق  حّضوت  ةلاح  تاسارد  ثالث 
لا غنيك ، تنا  .ددعلا  ةبك  تالئاع  ضبملاو   يدثلا  ناط  ةثارو  ةسارد  غنيك »  ل  يرام -   » تانيجلا ةملاع  تأد  تايعسلا ، لئاوأ 

تلقتناو إ انروفلا  ب ، ةعماج  ةَّردنوكوتيملا -   ءاَّوح  رّوصت  يذلا  لجرلا  نسلو - » نالآ  تقتلا ب« دق  ةادلا ، تاضالا   تسرد 
ناسإلاو يزنامشلا  نأ  تحضوأ  دق  نسلو ، تخم  تجأ   لا  ةقاسلا ، غنيك  تاسارد  تنا   ) ةّيجلا باسألا  ءانب  ةداعو  تانيجلا  ةسارد 

(. ةّيجلا ةّهلا  نم  ةئملا  نم 90  ناش  أ 
هجو ع  تنُتفا ، .ةّلا  ضارمألا  باسأ  ءانب  ةداعإ  يجلا : خــــراتلا  نم  فلتخم  عن  إ  غنيك  تفطعنا  ةعماجلا ، اهتسارد  ءاهنإ  دع 
ناط .ئاعو   عطقنم  عون -  أ   يدثلا  ناط  نأ  تحّجر  دق  تالئاعلا  ةققدلا ع  تاساردلا  نم  دوقع  تنا  .يدثلا  ناط  صوصخلا ،

.ةدّدعتم لاجأ  تالئاعلا ع  لالخ  ناطلا  يف  ئاعلا ، يدثلا  ناط  اّمأ   .ئاع  خــــرات  ّيأ  نود  نم  ءاسلا  ضرملا   رهظ  عطقنملا ، يدثلا 
ةدَّدحملا  ناطلا  ةلحرمو  قيقدلا  صخشلا  ّنس  فالتخا  عم  ةاصإلل -  اهتدفحو  اهتباو ، اهتخأو ، ةأرملا ، ضّرعتت  ْنأ  نكم  ةّساقلا ، باسألا   

دوجو حَّجري  ام  ضبملا ، ناط  روهظ  ةشهدم   ةداب  تالئاعلا  ضع  يدثلا   ناط  روهظ  ةراركت  ةداز  نقت  ةثك ، لاوحأ  .ةلاح و  ّل 
.عونلا ال  بّست   ةعئاش  ةرفط 

عفد .ضرملا  بس  نأش  بك  فالتخا  رهظ  يدثلا ، ناط  تاضم  انابسا ع  ناطلل » وقلا  دهعملا   » قلطأ امدنع  ماع 1978 ،  
نورخآ لأ  امنب  .لمحلا  عنم  بوبح  مادختسا  طارفإلا   اهزِّفح  ةنمزم ، ةّسوف  ىودع  نع  جتي  يدثلا  ناط  نأ  ناطلا  ءاخ  يركسعم  دحأ 

خــــرات كانه  له  يدثلا ؟ ناط  نم  ئاع  خــــرات  ةضملا  ىدل  له  : » نابسالا لاؤس إ  ةفاضإ  غنيك  تلط  .اذغلا  ماظنلاو  توتلا 
ّ

ر ةمئاللا ع 
ةاصإلا نم  ةمدق  خــــراوت  اهل  تالئاع  ةّدع  ددحت  تعاطتسا  دقل  ةساردلا : نم  ةّيجلا  ةلصلا  ثَو 

تََ نابسالا ، ةاهنب  ضبملا .»؟ ناط  نم  ئاع 
ءاسلل ةلئاه  باسأ  تالّجس  تعمجو  اهتمئاق  إ  تالئاعلا  كلت  نم  تائملا  غنيك  تفاضأ  اع 1978 و1988 ، ب  .ضبملاو  يدثلا  اط 

.ضرملا ةاصم  ةأرما  تدجو 30  اوضع ، نم 150  نم أ  ةنّوكملا  تالئاعلا  ىدحإ  .يدثلا   ناط  تااصملا 
رمألا نك  مل  جلا  اذه  ددحت  نل  ةّلئاعلا -  تالاحلا  نم  ثلا  نع  دحاو  ةّلوؤسم ج  حَّجر  باسألا  تالجسل  قد 

ّ
ة ألا  للحتلا 

جلا نثرو  اللا  ءاسلا  ّل  نكت  مل  تارم ، نم ع  أ  هنلمح  اللا  ءاسلا  ب  ناطلا  ةاصإلا  رطخ  نم  دي  مثآلا  جلا  نأ  عم  .سلا 

ّل لمالا  قخت »  » نأ ەراثآ  عيطتس  ال  ارفاط ، جلا  نا  ْنإ  ح  ةّقاخالا :» صوقنم   » يدثلا ناط  نأ ج  غنيك  تدجو  .ناطلا  تااصم 
(. ضبم وأ  يدث  ناط  ْيأ   ) اضارعأ بّسو  درف 



ع طاترالا  للحت  مادختسا  اهل  تحاتأ  ةجرد  ةبك  غنيك  اهتعمج  لا  تالاحلا  ةعومجم  تنا  ةّقاخالل ، ّحملا  ثأتلا  نم  مغرلا 
امالا أ تَّق  دق  تنا  ماع 1988 ، لولح  .ع  عباسلا  موسومورلا  جلا إ  عقوم  قاطن  تقّض  ّح  ةدّدعتم ، لاجأ  و  ةدّدعتم ، تالئاع 
لقألا نل ع  تلاق ، اذكه  ةّضرف ،» لازي  جلا ال  نا  . » 17q12 ّس عباسلا ع  موسومورلا  نم  ةقطنم  هعقوم ع  تدّدح  جلا : أو ع 

ءزج ال وهو  نسلو ، تخم  هتملعت   يذلا  سردلا  نا  ...تاونسل  قلا  باغ  اضار  نوكت  ْنأ   » .ي موسومورك  فورعم ع  دوجو  هل  حبصأ 
.هلزع نم  نكمتت  ْنأ  لق  ح  ، BRCA1 مسا جلا  تقلطأ ع  هلعفن .» اّمم  أزجتي 

ءاملع نم  قرف  تقلطنا  تايعسلا ، لئاوأ  .جلا   يعتل  امومحم  اقاس  لعشأ   BRCA1وسومورلا ل عضوملا  ّح  قاطنلا  قيضت 
،PCR لسلسملا زملوبلا  لعافت  لثم  ةددجلا ، تاجولونكتلا  تنا  . BRCA1 خاستسال اعس  غنيك ، قف  اهنم  ةرومعملا ، ءاجرأ  ّش  تانيجلا  

ددحتو تانيجلا ، خاستسال  ةعرالا  قئارطلا  عم  بنج  انج إ  تانقتلا ، كلت  .راتخا  بوبنأ  ام   نم ج  خسلا  يالم  ةعانص  ثحالل  حمس 
ةالو ةّصاخ   ةك  تنلعأ  ماع 1994 ، «ج .»  لا إ  وسومورك » قاطن  » لا نم  عــــلا  لاقتنالا  تحاتأ  ةّيجلا ، طئارخلا  مسرو  اهعقاوم ،

- BRCA1 عباتت ددحتل  عاخا  ةءارب  دام »  » تحنُم ماع 1998 ، و  . BRCA1 لزع ج ، Myriad Genetics سكتييج » دام   » اهمسا اتوي ،
.ةّ تانيج  عباتت  ددحتل  ت 

ُ
ردص عاخا  تاءارب  وأ  ىدحإ  و 

ةءارب ت 
ُ

حنم ْنأ  لقو  ماع 1996 ، .ةّيجلا   تاراتخالا  وه  يرلا  بطلا    BRCA1ل قحلا  مادختسالا  نا  دام ،» ل« ةسلا 
راشسم د  ميقتلل ع  رطخلا  ةدّدهملا  ةأرملا  عضخت  .اطس  راتخالا  نا  . BRCA1يج ل راتخا  قس  ةكلا  تأد  ّح ، جلا  عاخالا ع 
مخضتب تخملا  موقو  .يزكرم  تخم  إ  لسرتو  اهمف  نم  االخلا  نم  ةحسم  ذخؤت  يدثلا ، ناط  تااصإ  حّجري  ةلئاعلا  خــــرات  نا  اذإ  .يج 

ردص اهدع  .ةرفاطلا  تانيجلا  ِّعو  ءازجألا ، كلت  عباتت  دِّدح  ّمث  لسلسملا ، زملوبلا  لعافت  مادختسا  اهب  صاخلا   BRCA1 ج نم  ءازجأ 
ةاصإلا نع  اهتيلوؤسم  ددحتل  دع  لمالا  فّنصت  مل  ةّداتعالا  غ  تارفطلا  ضع  « ) دّدحم غ   » وأ رفاط ،»  » وأ يوس ،»  » ةجتب ەرقت 

(. يدثلا ناط 
***

 

نم اهرمع  نم  ثالثلاو  ةعاسلا  ةضّرمم   غنلتس » ج   » تنا .يدثلا  ناط  نم  ئاع  خــــرات  اهيدل  ةأرما  ُتقتلا  ماع 2008 ، فص   
ناط تصأ  ىك  ةَّدج  غنيك :» ل  يرام  ةّصاخلا ب« ةلاحلا  تاّفلم  ت  

ُ
جَرد ْنأل  حلصت  اهتلئاع  ةّصق  .سسوشاسام  ةالوب  روش » ثرون  »

نا .تسلا  ّنس  اهييدث   ناط   تصأ  ّمأ  عرألا ؛ ّنس  ناطلا   بس  يدثلل  يرذج  لاصئسا  اهل  يرجأ  ةَّدج  ةركم ؛ ّنس  يدثلا  
ةدالو عم  .ةعاتملا  تلفغأ  اهّنل  راتخالا ، ءارجإ  تركف   وألا ، اهتبا  تدلُو  امدنع  .لما  دقع  وحن  ذنم   BRCA1 راتخا تعمس  .ناتبا  غنلتسل 

.يجلا راتخالا  تلَّقت  يدثلا ، ناط  تاّقملا  اهتاقدص  ىدحإ  صخشو  ةناثلا ، اهتبا 
تتك قاروأ  ةمزح  ةحلسم  شسملا  تداع إ  عوبسأ ، اهدع  .ةّباجإ  غنلتس  هترجأ  يذلا   BRCA1 ةرفط ةاصإلا  راتخا  ةجن  تنا 

.نهتاح رادم  يدثلا ع  ناط  ةاصإلل  ةئملا  ةصرف 80  نهيدل   BRCA1تااصملا ب ءاسلا  تفرع ؟ نأ  دع  لعفت  اذام  .ةلئسألا  فلتخم  اهيلع 
ةّقاخالا إ  رظنلاو  .ه  باصت  دق  يذلا  ناطلا  عن  نع  الو  ناطلا ، ةاصإلا  تقوت  نع  ء  ّيأ  ةأرملا  خ  ال  يجلا  راتخالا  نل 

ت
ُ

روط دقو  .ثالثلا  نس  جالعلل   مواقم  اودع ، لاصئسالا ، ذعتم 
ّ

ر يدث  ناط  ةرفطلا  ەذهب  ةاصملا  ةأرملا  ت 
ُ

رّوط دقف  ، BRCA1 ةرفطل ةصوقنملا 
.قالطإلا اناط ع  ت 

ُ
روط دقو ال  .عسلاو  ةسماخلا  ّنس  ةلماخ   ةدل  ةعنت  وأ  سمخلا ، ّنس  جالعلل   ةلاق  ةعنت 

ىدحإ تتك  اذكه  نهتاهمأ ،» نهرك  [ BRCA1 تارفط تااصملا   ] ءاسلا ءالؤه  نم  ضع  « ؟ صخشلا اهيتبا  راخإ  اهيلع  ي  م 
ةروص ثؤتو 

ّ
ر تانيجلا ، ملع  صاخلا  نمزملا  مهفلا  ءوس  ءوضلا ع  لت  اهدحو ، تاهمألا ، ةهارك   ) ةّباجإ اهراتخا  ةجن  ترهظ  لا  تاتالا 

؟ اهتالاخ اهتاققش ؟ غنلتس  خت  له  بألا .) نم  هتثارو  لامتحال  واسم  ألا 
ُ

ّم نم  رفاطلا   BRCA1 ةثارو ج لامتحاف  ةّناسإلا ؛ سفنلا  ةكِهنم ع 
؟ ةناثلا ةجردلا  نم  اهتالاخ  تانب 

لاصئسا راتخا  اهنامب  .رظتتو  بقارت  نأ  ء -  ّيأ  لعفت  أ 
ّ
راتخا  غنلتس  عسوب  نا  .جالعلا  تاراخ  ةح  عم  ةجنلا  ةح  ترفاضت 

ىدحإ بعت  دح  اهتانيج ،» ةان   اهييدث  لصأتس  نأ   - » ةبك ةجرد  ضبملاو إ  يدثلا  ناط  ةاصإلا  رطخ  صلقت  ضبملا ل  وأ  يدثلا و/
ناط فاشال  طانغم  نرو  اذ ، صحفو  مارغومام ،)  ) اعشلا رصتلا  فّثكم  صحف  ءارجإ  اهعسوب  . BRCA1 ةرفط تااصملا  ءاسلا 

.يدثلا ناط  عاونأ  ّل ، سلو  ضع ، رطخ  نم  ّدحلل  فسكومات ،»  » لثم ومره ، راقع  لوانت  راتخا  اهنامو  .اركم  يدثلا 
حالصإ امساح   ارود  بعل  انتورب  جلا  رَّفش  . BRCA1ةّساسألا ل ةّجولويبلا  تامسلا  إ  ائزج ، رئاصملا ، عساولا   عّنتلا  اذه  عجري 
تورب دَّنجُ  اندلا ، فلت  بقع  .ةصم  تامولعم -  نادقف  ةراشإ ع  هنإ  .نوكتلا  روط  ةثرا   ةّلخلل ، ةسلا  روسكملا ، اندلا  ط  .فلاتلا  اندلا 
تاع دِّنج  ذإ  سلسم ،

ً
عافت 

ً
تولا  قلطُ  يوسلا ، جلا  تاوذ  تاضملا  .ةوجفلا   حالصإل  ةروسكملا  فاوحلا  إ  لقنُو   BRCA1

BRCA1 دنجت ةلمع  يرجت  الف  رفاطلا ، جلا  تاوذ  تاضملا  اّمأ   .ةع  ةوجفلا  ّدسل  روسكملا  جلل  ةّداحلا  ةفاحلا  اهلقنو إ  تانتولا 
ومنلا مظنت  ةرطسلا ع  ت 

ُ
دَقف ّح  رانلا -  ذغت 

ّ
ي رانلا  ام  تارفطلا -  نم  دم  ةرفطلا  حمس  اذكه  .روسلا  حلصنت  ث ال 

َ
َّم نمو  لمألا ، وحنلا  ع 

نم ددعلا  رفاطلا ،  BRCA1 تاوذ تاضملا  ّح   يدثلا ، ناط  بلطتي  .يدثلا  ناط  إ  ةاهنلا  يّدؤي   ام  ةلخلا ، اذغلا   لثمتلاو 



، ارود ةفدصلا  بعلت  كلذك  .أ  عفتري  روفطلا  لّدعم  دجتسو  اندلل ، افِلتم  ماع 
ً

وأ  ةنس ، ةعشأ  فضأ  دأت : ّل  ارود  ةئبلا  بعلتو  .تازّفحملا 

تورب دنجت  وأ   اندلا ، حالصإ  ةعلاض   تانيج  -  BRCA1 تاثأت نم  فِّطلت  وأ  لِّجعتل  ىرخأ  تانيج  أتو  .اوشع  لش  تارفطلا  مات  ثح 
.روسكملا طلل   BRCA1

لقتسم .لقتسملا  نوتغننه  ءاد  وأ ج  سلا  فلتلا  ةرفط ج  ه  أنت  يذلا  عملا  سل  نل  لقتسملا ،  BRCA1 ةرفط أنت  اذكه ،
ءاسلا ضع  .هسفن  رْدَقلا  يرهوج  وحن  ّكش ع  عضوم  ّلظ  كلذ ، عم  ةفرعملا -  ەذهب  يرهوج  وحن  ّغتي ع   BRCA1 ةرفط لمحت  لا  ةأرملا 

.ح دع  نهبص  مل  ضرم  نم  ةاجنلا -  تالامتحا  لّختو  ناطلا  قوت 
ّ

ع نهتاقاطو   نهتاويح  نعّض  نهلعج  اهنم ؛ ارمأ  يجلا  صخشلا  ندج 
ةاجنلا لق  ام  ةلاح  افرح : « ) ةاجنلا قم 

ِّ
ة « - » لوروأ جروج   » ءاوجأ انركذ  نر  تاذ  ةجعزم ، ةددج  ةمل  ن 

ُ
تتح ءاسلا ، ءالؤه  فصول 

.(previovor
***

 

ماع 1908، .انّصق   ةلما   ةرود  انذخأ   ام  وهو  ةّبطقلا ؛ انث  بارطضالاو  ماصفلا  قلعتت  يجلا  صخشلل  ةناثلا  ةلاحلا  ةسراد 
مسّي درفتم  قع  ضرم  باصملا  رملا  فصول  افوكس ) « ) ماصفلا  » حلطصم رلل » نغوأ   » املألا يسلا  فنلا  ببطلا  لخدأ 

الاغ نويماصفلا  ناو  سفنلا ،» نونجلا  ، » dementia praecox مسا اقاس  فرعُ  ضرملا  نا  .كفتلا  راهنا  اردإلا -  كفتلا  نم  بعرم  لش 
جراخو ةغ  ءاشأ  لعف  مهرمأت  مهلخاد ، نم  ةّحش  اتاوصأ  نوعمس  اونا  .ةّاردإلا  مهتاردق  ساعنالل   لاق  هّنل غ  ردت  راهنا  اوّرم  ااش 

ءادأ وأ  تامولعملا  مظنت  ةردقلا ع  .تختو  رهظت  ةّفط  ىؤر  انه .)» لَّوبت  انه ؛ لَّوبت  : » ومل رّرك  ّلظ  يذلا  خادلا  سسهلا  ركذت   ) قاسلا
.ةّلفسلا  لقعلا  ملاوع  نم  امنأو  ةددج ، سجاوهو  ةددج ، فواخمو  ةددج ، تامل  جختو  راهنت ، ةددحم  فادهأ  لوصولل إ  ةددحم  ماهم 

ضرملل ةّمملا  ةّساسألا  ةمسلا  نأ  رلل  عفد  .قعلا  ماطحلا  نم  ةهاتم  لخاد  ماصفلا  ضم  اساح  ادتلا ، مظنملا   كفتلا  ّل  أدي  ةاهنلا ،
«(. لقعلا ماصفنا  « )» اف وكس -   » ةمل ةرهاظلا  ەذه  تحوأو  .اردإلا  غامدلا  ش ، ىرحألا  وأ  راطشا ،  

بارطضالا  ي  ماصفلا ، ةاصملا  تالئاعلا  ضع  .عطقنمو   ئاع  عون -  اضأ   ماصفلا  أ  ةيجلا ، ضارمألا  نم  ثلا  نأش 
اّمأ  شجار .) وغاج ، وم ،  ) ةبطقلا انث  بارطضالا  باصم  ادارفأ  اضأ  ماصفلا  ةاصملا  تالئاعلا  ضع  بِجنت  رخآل ، نم ح  .ةدّدعتم  لاجأ 
ةلاح لوخد  ةأجف   أدي  قبسم  خــــرات  اهل  سل  ةلئاع  نم  باش  مدعلا : نم  ةقعاص  لثم  ضرملا  أشيف  سكعلا ، ع  ددجلا ،»  » وأ عطقنملا  ماصفلا 
اذهل جذومن  لّصوتلا إ  عطتس  مل  هّنل  طمنلا ، نيذه  قطنم  ْنأ  تانيجلا  ملع  لواح  .ناحألا  بلغأ  بك   دهمت  نود  نم  اردإلا ، راهنالا  نم 

نالقع ناارطضا  امهو  ماصفلاو ، ةّبطقلا  انث  بارطضالا  ةلصلا ب  امو  الئاع ؟ رخآو  اعطقنم  ش 
ً

ذخّتي  ْنأ  دحاو  ضرمل  نكم  فك  .بارطضالا 

؟ امهنب عمج  ام  ةَّمث 
َ

نأ  ودي  ال 
بف .مئاوتلا  ب  قفاوتلا  نم  ةلهذم  ةجرد  تاساردلا  تحضوأ  تايعسلا ، .مئاوتلا   تاسارد  نم  ماصفلا  تاسم  حيتافم  لوأ  تءاج 

امأ  .ةخألا  مئاوتلا  ةئملا ب  غلت ب ١٠ ٢٠  امنب  ةئملا ، غلتل ب ٣٠ و ٥٠  عفترت  ماصفلا  اثلا  مأوتلا  ةاصإ  ةصرف  تنا  ةقاطتملا ، مئاوتلا 
.ةئملا عفترت إ ٨٠  ةخألا  مئاوتلا  قفاوتلا ب  ةجرد  تناف  ةدح ، فخألا  ةكولسلاو  ةعامتجالا  تاقاعإلا  لمشل  ماصفلا  فعت  عيسوت  لاح 

سل ماصفلا  نأ  ةركف  تايعسلا  يسفنلا   ءاطألا  ةلّخم  تذوحتسا ع  ةّيج ، تاّسم  ش إ  لا  ةغملا  حيتافملا  ەذه  نم  مغرلا 
تاهمأ اهبس  نأو  َّد  ال  ةعاو ،» غ  ةّلثم  عفاود   » إ باترالا  نونج  ماهوأ  وزع  رهتشا  دق  دورف »  » نا .جلا  قلقلا  نم  اطَحم  اعون  إ 

ّ

لفطلا عت  لا ال  ةّناودعلاو  ةرّمذتملا ، ةّدسملا ، مألا   » ضرملا إ يرأ » ونافلس   » فنلا ببطلا  ازع  ماع 1974 ، .ءافعض   ءاآو  تاطلسم 
جــــم يأف  ةاوغلا -  ةددش  يرأ  ةركف  تنا  لبقلا ، اذه  نم  ائش  حّجرت  مل  ةّلعفلا  تاساردلا  نم  ةاقتسملا  هالا  نأ  عمو  هتاذ .» دأت  ةصرف 

ام  فلا ، تاجردو  زئاوجلا  نم  ةفو  ادادعأ  هتسأ  اهنإ  ح  قعلا - ؟ ضرملاو  ةناسجلا  عم  جلا  زاحنالا  لتكوك  نم  لوقعلا أ  ركسُ 
.مولعلا باتلل »  ةّموقلا  ةزئاجلا   » كلذ

نم ةبك  دادعأ  تززع  تاننامثلا ، لالخ  .نونجلا  ةسارد  ةّنالقع ع  ض  ەاوق ل  لما  دشح  ْنأ  ةلا  تانيجلا  ملع  نم  رمألا  بلطت 
لش ةّخألا  مئاوتلا  اهتظن ب  زواجتت  ةقاطتملا  مئاوتلا  قفاوتلا ب  ةس  تلظ  ىرخأ ، ولت  ةسارد  .ماصفلل   يجلا  بسلا  مئاوتلا  تاسارد 
لثم ةّبطقلا -  انث  بارطضالاو  ماصفلا  نم  ةخسارلا  خــــراوتلا  تاذ  تالئاعلا  ثُو 

َّ
تق كلذك  .يجلا  بسلا  رانإ  لحتسملا  نم  حبصأ  ّح  شهدم ،

.يجلا بسلا  ادّدجم  حضوأ  ام  وهو  لاجأ ، ةّدع  ع  لئاع - 
ددحت ّسُ  ةددجلا -  اندلا  تاعاتت  ددحت  قرط  نم  ةعومجم  تحمس  تايعسلا ، رخاوأ  ذنم  رمألا ؟ ةعلاض   ةّلعف  تانيج  يأ  نل 

ّيأ دعاوقلا   جاوزأ  نم  يالملا  تائم  تاعاتت  ددحتب  تانيجلا  ءاملعل  اتلا -  لجلا  نم  تاعاتتلا  ددحت  وأ  فثلا ، يزاوتملا  اندلا  تاعاتت 
نم فالآلا  تاع  أزجم إ  مونيجلا  ةراعملا : تاعاتتلا  ددحت  ةقط  ئاه  

ً
ام  ادعصت  فثلا  يزاوتملا  تاعاتتلا  ددحت  ّدعُو  .ي  مونيج 

روثعلل ع رتويبملا  ةزهجأ  مادختسا  مونيجلا  عيمجت » داع   » ّمث يزاوتلا -  ْيأ  هسفن -  تقولا  ّمتي   تافقشلا  ەذه  عباتت  ددحتو  تافقشلا ،
، مونيجلا نم  ءازجأ  وأ  لمالا ) مونيجلا  عباتت  ددحت  اذه  ّسو   ) لما مونيج  عباتت  ددحتل  ةقطلا  كلت  قيبطت  نكمو  .تاعاتتلا  تالخادتلا ب 

.( موسإلا عباتت  ددحت  ّسو   ) تانتولل ةرَّفشملا  تانوسإلا  لثم 



نا اذإ  .بك  ٍّدح  ةهباشملا إ  تامونيجلا  نم  نثا  ةنراقم  ءانثأ  تانيجلا  ةدراطم  اصوصخ   اّعف 
ً

فثلا  يزاوتملا  عباتتلا  ددحت  حبصو 
تانيجلا إ ةدراطم  لّوحتتو  .ةلوهسلا  غلا  ارمأ  جلا  روثعلا ع  حبص  ضرملا ، باصم  ءاضعألا غ  ةّقو  ام ، ضرم  ااصم  ام  ةلئاع  ءاضعأ  دحأ 
روثعلا ع نكم  ةلئاعلا ، َّقملا   براقألا  عيمجل  ةّيجلا  تاعاتتلا  ةنراقم  ةقط  نع  قالمع : قاطن  ع  فلتخملا » لجرلا  نع  ثحا   » ةعل

.ءاسألا هراقأ  رهظت   الو  باصملا  درفلا  رهظت   لا  ةرفطلا 
باصم ةاتفو  ااش  ةلئاه 623  ةسارد  تنّيع  ماع 2013 ، .جهنملا   اذه  ةّوقل  ةّلاثم  راتخا  ةلاح  ماصفلا  نم  ةعطقنملا  ةعنتلا  تلش 

، ةلئاع ّل  لخاد  ةكشم  تنا  مونيجلا  ءازجأ  مظعم  نألو  .تالئاعلا  كلتل  يجلا  عباتتلا  ددحت  يرجأ  .باصم  مهؤاقشأو غ  مهؤاآ  نا  ماصفلا 

.
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ةفلتخم اهفصوب  رهظت  اهدحو  ةموعزملا  ةمثآلا  تانيجلا  تنا 
ّل ىدل  نا  طّسوتملا ، .نيدلاولا   نم  ّيأ  ةدوجوم   ةنبالا غ  وأ  نبالا  ترهظ   لا  ةيجلا  ةرفطلا  تنا  تالاحلا ، كلت  نم   617 
، بألا نم  ةمداقلا  تاموسومورلا  تثدح   تارفطلا  نم  اقت  ةئملا  .ةرفط 80  نم  هدل أ  تنا  مهضع  نأ  ولو  طقف ، ةدحاو  ةرفط  ةنبا  / نبا
ام تارفطلا ، كلت  نم  ثلا  نا  .نسلا  راك  لاجرلا  ةّصاخ   ملا  نّوكت  ءانثأ  ثدحت  دق  تارفطلا  نأ  حَّجري  زرا ، رطخ  لماع  بألا  ّنس  نا  ام 

تانيجلا تائم  تثدح   تارفطلا  تائم  نأ  عمو  .صعلا  زاهجلا  روطت  وأ   باصعألا ، ةّصعلا ب  تالصولا  ثؤت  
ّ

ر تانيج  نّمضتي  قوتم ،
ّ

ع وه 

ەذه . 
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بارطضالا هطاترا  ةّلامتحا  اثك  زّزع  ام  وهو  ةددع ، ةلقتسم  تالئاع  هسفن   رفاطلا  جلا  عُ ع  نا  ، 617 لا تالاحلا  فلتخم   
بس صعلا  رّوطتلا  تارّوحت   نع  امر ، عطقنملا ، ماصفلا  جتي  .لفطلا  لمح  ءانثأ  تثدح  اهنأ  ْيأ  ةددج -  وأ  ةعطقنم  اهفعتب ، تارفطلا ،

، عطقنملا دّحوتلا  اضأ   ةعلاض  ةساردلا  كلت  اهتدجو  لا  تانيجلا  نم  ددعلا  نأ  شهدملا  .صعلا  زاهجلا  رّوطت  مظنت  لا  تانيجلا  تارّوحت  

.
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عطقنملا ةّبطقلا  انث  بارطضالاو 
***

 

ي يذلا  ماصفلاف  .لهسأ  نوكس  ةّلئاعلا  ةعنتلا  تانيج  روثعلا ع  نأ  رّوصتت  دق  وألا ، ةلهولل  ئاعلا ؟ ماصفلا  تانيج  نع  اذام  نل 
ددحت نأ  ّبت  بجعلا ، طرفل  نل  .عّبتلاو  يعتلا  لهسأ   رملاو  ءدَ ، يذ  ئدا  اعويش  أ  لاجألا ، ّقش  راشم  لصن  لثم  تالئاعلا ، ع 

ةربإ  نع  ثحلا  هش  بارطضالا  نم  ةّئاقلتلا  وأ  ةعطقنملا  ةعنتلا  بّس  روثعلا ع ج  .ثك  بعصأ  ةدّقعملا  ةّلئاعلا  ضارمألا  تانيجلا  
عيطتس دق  ةّساحلا ، ةوقلاو  تامولعملا  نم  ك  ام  عمو  ةغص ، تافالتخا  روثعلا ع  واحم 

ً
تامونيجلا ، نم  نثا  ةنراقم  عيطتس  .ّشق  ةموك 

نم ءازجأ  ّيأف  .ّشق  ةموك  شق  
ّ

ة نع  ثحلا  هش  الئاع  اضرم  بّس  ةدّدعتم  ةيج  تاعنت  نع  ثحلا  نل  .امومع  تافالتخالا  كلت  ددحت 
نم ءازجأ  لافطألاو   ءاآلا  كش  ْنأ  بط  رمأ  ءابأ ؟ لس  يرباع  دّرجم  اهّيأو  رطخلا ، دت  ةّيجلا -  تاعّونتلا  نم  تافلوت  ّيأ  ّشقلا - » »
اّمأ .ةّساح  ةردق  بلطتت  ذاشلا - »

ّ
ة مقلا  ددحت   - » وألا ةلشملا  ثوروملا ؟ ضرملا  علاض   ةكشملا  ءازجألا  كلت  نم  ّيأ  نل  مهتامونيج ،

.ةهانتم ةّموهفم  قد 
ّ

ة بلطتت  فالتخالا - ] راهظإل  « ] هاشلا شش  ةلازإ   - » ةناثلا ةلشملا 
كلذ ام   ةّيجلا ، تانقتلا  نم  تافلوت  مادختسا  ةّجهنم ، ةقط  تانيجلا  ەذه  ةدراطم  تانيجلا   ءاملع  ع  تاقعلا ، كلت  مغرب 

تاعاتتلا ددحتو  ضارمألا ، ةنقملا  تانيجلا  ددحتل  ةبك  ناقا  تاساردو  تاموسومورلا ، ةمثآلا ع  تانيجلا  نامأ  ددحتل  طاترالا  للحت 
ةطترم لقألا  ع  ةّيج ) قطانم  ىرحألا  وأ   ) تانيج كانه 108  نأ  فرعن  ان  تامونيجلا ، للحتب  .تارفطلاو  تانيجلا  يعتل  اتلا  لجلا  نم 

.رطخلل دحولا  كّرحملا  هفصوب  رهظ  درفم  نم ج  ام  هنأ  رظنلل  تفاللا  . 
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ةمثآلا تانيجلا  كلت  نم  للقلا  إ 
ّ
ةّه  فرعن  اننأ ال  ولو  ماصفلا - 

لثم ةدرفم ، تانيج  ةَّمث 
َ

نل  ارولا ، يدثلا  ناط  ةعلاض   تانيج  ةّدع  كانه  نأ  ّكش  .يدثلا ال  ناط  عم  ةنراقملا  دنع  أ  رومألا  حضّتتو 
حاوي رطخل  ةضرع  لازت  الف  يدثلا ، ناط   BRCA1 ةلماح باصت  فوس  ؤبتلا بم  عطتس  مل  ْنإ  ح   ) رطخلا ةداقل  ك  ام  ةّق  ، BRCA1

وأ ضرملل  ةّقلا  تاّرحملا  كلت  هدل  نأو  ودي  الف  مومعلا ، هجو  ع  ماصفلا ، اّمأ  اهتاح .) ءانثأ  يدثلا  ناط  ةاصإلل  ةئملا  و80  ب 70 
تالمعلا نم  ثلا  ...مونيجلا  ع  ةقّرفتملا  ةّداعلاو  ةغصلا  ةّيجلا  تاثأتلا  نم  ثلا  كانه  : » ثحالا دحأ  لوق  .ه  ةّقلا  تائبتملا 

«. رمألا علاض   ةفلتخملا  ةجولويبلا 
وحن ع  ثَّروي  هنل  ةّدش ، ثروتلل  لاق  عاطلاو ) ءاذلا  لثم  ةّداعلا  ةّلا  تامسلا  نم  ەغ  نأش  هنأش   ) ئاعلا ماصفلا  نإف  اذكه ،

نم ةنّيعم  ةفلوت  كدل  تنا  اذإ  .بارطضالا  رّوطت  لقتسم  ةمساح   ةمهأ  اهل  ةّثارولا -  تاددحملا  تانيجلا -  رخآ ، عم  .الإ  سل  لدتعم 
بارطضالا ع ةثارو  ّلظت  ىرخأ ، ةحان  نم  .ةقاطتملا  مئاوتلا  ةشهدملا   قفاوتلا  ةس  أت  انه  نم  ضرملا : كتباصإ  ةصرف  اثك  عفترت  تانيجلا ،
ضع .كمأ   وأ  كبأ  نع  طضلا  اهسفن  تاعنتلا  ةطلخ  ثرت  ْنأ  ةصرف  اثك  عجات  لج ، ّل  تانيجلا   قيفوتو  طلخ  عمف  .ادّقعم  ارمأ  لاجألا 

فعضأ تانيجلا  نوكت  دق  ىرخأ ، تالئاع  .لاجألا و  ضرملا   روهظ  ةّراركت  ّف  ام  اثأت -  ىوقأ  اهّنل  اددع  ّلقأ  ةيج  تاعنت  دجوت  تالئاعلا 
وهو ةرفط  ةفدصلا ، ةّقاخالا ، ددش  درفم ، باص ج  ةثلاث ، تالئاع  .ضرملا و  ثراوت  ةردن  ّف  ام  ىوقأ -  تازِّفحمو  تالِّدعم  بلطتتو  اثأت 

.
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ةعطقنملا ماصفلا  تالاح  روهظ  يّدؤي إ  ام  لمحلا ، لق  ةضبلا  وأ  يونملا  ناويحلا  ةلخ   
***



 

قالمع عوم  ةعلاضلا -  تانيجلا  ّلل  ٍفاو  زجوم  دادعإ  وألا  ةوطخلا  نّمضتت  فوس  ماصفلل ؟ ايج  اراتخا  لّختن  ْنأ  عيطتس  له 
عم قيستلا  إ 

ّ
لمعت  ال  تارفطلا  ضع  نأ  إ  حضوب  ةّيجلا  تاساردلا  ش  ذإ  .افا  نوك  نل  اولا  زجوملا  ّح  نل  .ةّلا  تامونيجلل 

.عفلا رطخلا  أنت  لا  تانيجلا  تافلوت  ددحت  انيلع  حبص  اذكه ، .ضرملا  ثادحإل  ىرخأ  تارفط 
« ةّقاخالا  » عم مهفن  ْنأ  مزل  .بعتلا  ع  ةردقلا  توافتلاو   ةصوقنملا  ةّقاخالا  ةلأسم  عم  لماعتن  ْنأ  ةلاتلا   ةوطخلا 

ضرم يأ  وأ   ) ماصفلا باصم  لفط  مونيج  عباتت  دّدحت  امدنع  .كلت  ةيجلا  تاعاتتلا  ددحت  تاسارد    Expressivity بعتلا » peneterance و«
.»؟› ءاسألا  › لافطألا نع  ةّيجلا  ةحانلا  نم  ماصفلا  نوباصملا  لافطألا  فلتخ  فك  : » لأس تنأف  يوس ، دلاو  وأ  قيقش  مونيج  هنراقتو  يج )
قراف ةَّمث 

ّ
ةّبطقلا .»؟ انث  بارطضالا  وأ  ماصفلا  هتباصإ  ةّلامتحا  امف  ام ، لفط  دوجوم   رفاطلا  جلا  نا  اذإ  : » وه هلأس  يذلا ال  لاؤسلا  نل 

: ةّيجلا تاارطضالل  ةساعلا -  ةآرملا  لخلا - » للدلا  هفصو ب« اننكم  ام  قيلخت  ةعارب   دادزي  ةلا  تانيجلا  ملع  نإ  .لاؤسلا  مساح ب 
«: امأ للد   » دادعإ اضأ إ  جاتحن  بعتلاو ، ةّقاخالا  باسحل  نل  ةرفاطلا ؟ تانيجلا  ام  لأسف  ام ، ضارعأ  ةمزالتم  باصم  لفطلا  نأ  فرعن 

ةعنت له  لما ؟ لش  رطخلا  ؤبتلا  رداق ع  هتاذ ، ل ج ،  له  ضارعألا ؟ هتباصإ  ةّلامتحا  ام  لأسف  رفاط ، هدل ج  لفطلا  نأ  فرعن 
ةعنتو رخآ ، ةبطقلا   انث  بارطضالاو  مهدحأ ، ماصفلا   دارفألا -  عّنتلا   ةددش  ةّهاظ  اطامنأ  جتت  اهسفن  ةّيجلا  ةفلوتلا  وأ  اهسفن  جلا 

قوف نم  رطخلا  عفدت  ل  ىرخأ ، تازّفحم  وأ  ىرخأ ، تارفط  بلطتت  تاعنتلا  تافلوت  ضع  له  ثلاث ؟ ففخلا   سوهلا  نم  اس  ةففط 
؟ العف ضرملا  بّسو  ةفاحلا ،

***
 

، هتافو نم  رهشأ  ةعض  لق  ماع 1946 ، ال  نم  ةلل  تاذ  .ةاحلا  كلت  أجلأ إ  وعد  اهحضوتلو ، صخشلا -  زغل  ةخأ   ةءاوتلا  ةَّمث 
.ةّباسح مدق  ةرك  لثم  ضعلا  مهضعل  اهنورّرم  اوحارو  رغصألا ، ةثالثلا  هتوخأ  اهيلع  ّضقنا  .ةّضار  ةلضعم  ةجحأ ، هعمو  ةللا  نم  شجار  داع 

ادحاو مهتثالث -  لّختأ  .مرحت  ال  ةساق  ةنيدم  لشفلا   نم  فوخلا  ئجاللا ؛ دانعو  ةتفاخلا ، ةقهارملا  ءاكو  ةّوخألا ؛ ةسفانم  عوفدم  اونا 
: .ةصاخلا أ هتيجتاسا  ةلشملا  مجاهي  ةلاخ ، ولح 

ً
رِّود  مهنم  ّل  ةقضلا ، ةفرغلل  ةثالثلا  ااوزلا  نيدّدمم   ةثالث ع -  ةتس ع ، نعو ،

.ەاطخ دشري  طاضنا  نود  نم  نل  قودنصلا ، جراخ  وتلم ، يدلقت ، غ  وغاج : .ماهلإلا  إ  رقتف  هّنل  اظن ، دنع ، زكرم ، سّمحتم ، ساع ،
.اناحأ رورغم  طضنم ، مَهلم ، ةؤرلا ، لماش  شجار :

اظقسم ّلظ  شجار  نل  .رخآلا  دع  ادحاو  ساعنلا  ءاقشألا   أد  ءاسم ، ةع  ةداحلا  اوح  .ةاجإ  نود  نم  ةجحألا  تلظو  لللا  لزن 
عــرأ ّلحلا ع  بتك  اتلا ، حاصلا  .اخأ   ّلحلا  إ  لّصوت  دق  نا  رجفلا ، علط  عم  .لئادلاو  لولحلا  طخشُ  ةفرغلا ، عرذ  ّلظ  .لللا  لاوط 

.هخأ دحأ  دق  دنع  اهكرتو  تاقرو 
عبسأ نع  ح  أ  تاونس ، اهدع  .ادج  افورعم  سل  كلذ  دع  ثدح  ام  .اهتاروثأمو  لئاع  ةروطسأ  عبطم   ةاحلا  نم  رْدقلا  اذه 

هطقسأ  يذلا  وه  راهنلا  لللا  لصو  نا  .ةثلاث  مث  ةناث ، ةلل  تَّدش  شجار  اهاضق  لا  ةقّرؤملا  وألا  ةلللا  كلت  .ةعقاولا  ەذه  بقعأ  يذلا  بعرلا 
نا اأ  .ةّضالا  ةلأسملل  ّلح  لّصوتلا إ  لجأ  نم  لللا  لاوط  ّرمتسا  يذلا  نوثاراملا  كلذ  زَّفحف  وأ 

ً
سوهلا  امّر أ  وأ  .سوهلا  نم  ةفطاخ  ةن 

ءاضقلل دج  نم  ةلواحم  .تبلا   ةدوعلا إ  جأو ع  هنع ، ثحلل  ناتار  هققش  لسرأ  .هلع  عُ  ملو  ةلاتلا  ةللقلا  ماألا  تخا   دقف  رمألا ،
انشع  افطأ ،

ً
اّنك  امدنع  .اهتاح  لاوط  ةب  باعلألل  رظنت  ّلظتس   ) تبلا باعلألاو   زاغلألا  ترظح  اهدهم ، ةلاتلا   ةّصعلا  تاراهنالا  ع 

فوس ةثك  ةهيش  صع  راهنا  تان  نم ب  وألا  ةنلا  لقتسملل -  اريذن  كلذ  نا  شجارل ، ةسلا  تبلا .) باعلألا   ةقناخ ع  رظح  ةلاح 
.اقحال هصت 

مصفنملا لقعلا  نونجملا ،» يرقعلا   » نع ةّبعشلا  ةفاقثلا  مدق   زاجم  كانه  ةئزجتلل .» ةلاقلا  غ   - » ةثارولا قلطأ أ ع  اذكه  دهبأ ،
ال حجرأت ، الو  ماصفنا  كانه  نك  مل  .حيتافم  ه  نك  مل  شجار  نل  .دحاو  حاتفم  ةرقنب  امنأو  تلاحلا  ب  حجرأتي  يذلا  ةّعملألاو ، نونجلا  ب 

«. ةئزجتلل ْلاق  غ  ، » هسفن للا  نم  اءزج  انا  .رفس  تازاوج  نود  نم  ترواجتم  تلمم  قصالتم -  سوهلاو  رحسلا  نا  .لودنب 

، ةجهبلا باصُ  انضع   » .هتالاح فلتخم  نونجلل  عألا  نهالا  نوريا ،»  » دروللا بتك  اذكه  انل ،» ناجم  ةهوملا  باحصأ  نحن  »
، ةّبطقلا انث  بائتالا  ةّرم ، دع  ةّرم  ت ،

ُ
ح ةصقلا  كلتل  ةفلتخم  تااور  انعمس  املاط  ىرخأ .» وأ  ةجرد  نوسوسمم  اعمج  انّنل  ةلا ، نورخآو 

ضرملا ةسامور ع  ةغص  ضن  ْنأ  رغم  ٌرمأ  ىرخأ .» وأ  ةجرد  نوسوسمم   » مهل دّحوتلا ؛ نم  ةردان  تالاحو  ماصفلا ، نم  ىرخأ  وأ  ةعنب 
حارج مهيف  ت 

ُ
نخث ةّجعت ، ةّسفنو  ةّعامتجاو ، ةّاردإ ، تاارطضا  نوخ  ةّلقعلا  ضارمألا  باصملا  ءاسلاو  لاجرلا  نأ  دكؤأ  وعد  نل  فنلا ،

انث بارطضالا  ةروف  تطُر  املاطل  .ةداتعم  غو  ةئانثسا  تاردق  نولتم  ضارعألا  كلتب  باصملا  ضع  نأ  اضأ  هف  ّكش  ال  ام  نل  .رامدلا 

.سوهلا تاركس  ءانثأ  اهتورذ  ةّعادإلا إ  تاضنلا  لصت  دق  ل  اناحأ ، ةئانثسالا ؛ عادإلا  تانب  ةّبطقلا 
ءالؤهب ةمئاق  نوسماج » دلفدر  يا   » ةتالا تعمج  عادإلاو ، نونجلا  ةلصلا ب  نع  ةعجرم  ةسارد  وهو  رانلا ،» نوسوسمم   » اهباتك  
افلس «، » فلوو ايجف  «، » خك ناف  (، » عبطلا « ) نوريا : » نفلاو ةفاقثلا  مالعأل  ةمجرت  ةاثم  تحصأ  ىرخأ » وأ  ةجرد  سوسمملا  »

نوج «، » نتوين قحسإ   )» ءاملع ّمضتل  عّسوتت  ْنأ  نكم  ةمئاقلا  كلت  .مهغو  مهغو  كاورك - » كاج  «، » لل ترور  «، » نوتسكس آ ن  «، » ثال



نور  )» رحتو بائتالل  ملسس  نأ  لق  سوهلا  نم  ما 
ً

ا  دَّش  هفلا  نادم  انانفو   نفوهتب ،)» «، » تراسوم  )» يقسومو شان ،)»
ةذتاسألا  » مسا وألا ، ةّرملل  دّحوتلا  باصملا  لافطألا  فصو  يذلا  سفنلا  مِلاع  رغبسأ ،» ساه   » مهيلع قلطأ  نأ  غارف  نم  سلو  زمالو .)»

فزع نوعطتس  دق  يوس ،»  » ملاع عم  فّكتلا  نوعطتس  نيذلا ال  اغل ، نوقاعملا  وأ  اعامتجا ، نوكترملا  نوبحسملا ، لافطألا  ءالؤه  راغصلا .»
.ناوث عبس  ةنامث ع   ددعلا  بوم  باسح  وأ  ونابلا ، ع  اس » ل« يدنمج »  » تاعوطقم نم  قر 

ّ
ة ألا  ةخسلا 

يجلا طمنلا  لزع  عيطتس  نل  ةّعادإلا ، تاضنلا  نع  قعلا  ضرملا  ّصاخلا  يرهاظلا  طمنلا  لصف  كنامب  نك  مل  اذإ  اتلا : ةركفلا 
ةروفلا  ) ىرخألا بّس »  » فوس ةبطقلا ) انث  بارطضالا   ) امهدحأ بّس »  » لا تانيجلا  .ةّعادإلا  تاضنلا  نع  قعلا  ضرملا  صاخلا 

ام يج » طمن   » اس ب اراضت  هفصوب  امنو  ةتح  ةقاعإ  هفصوب  سل  ضرملل -  كِسوكم » روتكف   » مهف إ  ةلضعملا  ەذه  اندوقت  ةّعادإلا .)
، هف نوك  ملاع  رخآ -  ملاع  ةلعافلا   ددش  حبص  دق  هنل  ملاعلا ، اذه  اقاعم   نوك  دق  دّحوتلا  لاشأ  نم  غلا  لش  باصملا  لفطلا  .ام  ةئو 

.حاجنلا وأ  ءاقلل  ارو  ارمأ  ةنوللا ، تاجردتلا  وأل  اقفو  ءاشألا  بترت  وأ  ةدّقعملا ، ةباسحلا  وأ  ةضالا  تالمعلا  ماقلا  ثم ،
ً

قط نع  يلا -  تانيجلا  ضوح  نم  ماصفلا  هف  ن 
ُ

ل دق  قتسم 
ً

لّختن  نأ  نكم  له  نذإ ؟ ماصفلل ، غوارملا  يجلا  صخشلا  نع  اذام 
: َّوأ

ً
.لح  ال  لا ت  ةملؤملا  كوكشلا  فاعالا  نود  نم  سل  لافطألا ؟ كئلوأ  لمحلا  ءاهنإ  ث 

َ
َّم نمو  ةّيج  تاراتخا  مادختسا  ةّنجألا  صخش 

ضعلاو فورعم ، اهضع  .ضرملا  ةعلاض   تانيجلا  نم  تائملا  لظت  ةدرفم ، تانيج  تارفط   تطُر  ماصفلا  تاعنت  نم  ثلا  نأ  مغرب  ّح 

.اهغ نم  اضارمإ  ةّيجلا أ  تافلوتلا  ضع  تنا  اذإ  ام  فرعن  اننإ ال  .دع  فرع  مل  رخآلا 
ةعبطلا رّوح  ةلوهجملا  لماوعلا  نم  عساشلا  ملاعلا  ّلظ  دق  ةعلاضلا ، تانيجلا  عيمج  لمش  لماتم  للد  ءاشإ  انعطتسا  ول  ح  اناث :

.ددحم يج  طمن  رطخلا   لِّدع  يذلا  ام  وأ  ةدرفملا ، تانيجلا  نم  يأ  ةقاخا  ىدم  فرعن  نحن ال  .رطخلل  ةققدلا 
تاردق ت 

ُ
ّن رمألا -  ةققح  ةبطقلا -   انث  بارطضالا  وأ  ماصفلا  نم  ةنّيعم  تاعنت  اهيلع   فّرعتلا  ىرج  لا  تانيجلا  ضع  نإف  اخأ ،

ةّيجلا تافلوتلا  وأ  تانيجلا  قط  نع  فخألا  تاعنتلا  نع  اهيمت  وأ  عم  قع  ضرم  نم  ةوا  دشألا  تاعنتلا  ةلغ  اننامب  نا  ول  .ةنّيعم 

بّس لا  تانيجلا  مظعمف  ةلّصأتم : دويق  ادودحم  نوك  فوس  اذهك  اراتخا  نأ  حجرألا  نل  .اذهك  راتخا  لمأن   ْنأ  انرودقم  نال  بسحف ؛
نمو ءزج م  اارطضا ] «: »] كنوم ترافدإ   » بعت بسحو  .رخآ  فرظ  ةقئافلا   ةّعادإلا  بس  لا  اهسفن  نوكت   دق  عم  فرظ  ضرملا  

نع ةلوؤسملا  اهسفن   تاناعملا »  » كلت نأ  ركذتن  انلعلو  تاناعملا .» ەذه  ظفاحأ ع  ْنأ  درأ  .ّف  رّمدس  جالعلا ] و[ ّع ، اهيمت  نكم  .ّف ال 

ةّباصع ةاجتسا  خالا   إ 
ّ
هعس  اصع ال  قراغ  ع  صخش  ةهشلا -  ةخلا »  » ةحول نعلا  نرقلا  ةّنوقأ   روصلا  نم أ  ةدحاو 

.هل

، رطخلاو ساتلالا ، ةعبط  نأش  ةّهوج  ةلئسأ  ةهجاوم  بلطتت  ةبطقلا  انث  بارطضالاو  ماصفلل  يجلا  صخشلا  ةركف  نإف  اذكه ،
هفصوب ضرملل  غاتنوس » نازوس   » ةغاص مهف  لهسلا  نم  تاناعملا .» ەذه  ظافحلا ع   » اضأ دن  اننل  ةاناعملا ، ءاضقلا ع  دن  اننإ  .راتخالاو 

اهدنع تي  لا  ةظحللا  ددحت  نمت   ةعصلاف  .اعمج  اهل  سل  نل  ضرملا -  هجوأ  نم  ثلل  حلص  مهفلا  اذه  ةاحلا .» نم  ملظملا  بناجلا  »
بناج لللاف   .رخآ  فرظ  ةئانثسالا   ةردقلل  فعت  لّوحتي إ  ام  فرظ  ضرملا   فعت  نأ  ةل  طلا  دي  امو  .حبصلا  اهدنع  جلي  وأ  رحَّسلا 

.ىرخأ ةّراق  اهــو ،  اقلأتم  اراهن ، نوك  ام  امئاد  ةضرألا  ةرلا  نم 
***

 

ناونع تحت  عامتجالا  دقُع  .ةراثإ  اح  اهتدهش   لا  تاعامتجالا  نم أ  دحاو  روضحل  وغيد » ناس   » ُترفاس إ ماع 2013 ، فص   
بشخ ةثادحلل -  اصن  هسفن  ناملا  نا  .طحملا  ّلط ع  تارمتؤم  زكرم  اه ،»  ال   » سكس » دهعم   » ونيجلا ،» ّبطلا  لقتسم  »

ةّلا دع  ام  مهداسجأ  نوضملا  ناو  .راصألا  غ  اهب  ءاملا  حطس  ءوضلا ع  نا  .بلصلا  نم  ناضق  ااوزلا ، ةمئاق  ةناسرخ  نوللا ، حتاف 
غ ةّضرملا  تالاحلا  تاعاتت  ددحت   » نع نياتسدلوغ » دفاد   » ةّناسلا تاعومجملا  تانيج  مِلاع  ثَّدحت  .شخلا  مملا  لوط  نولورهي 

«، كك نفس   » اّمأ .ةصَّخشملا  ةلوفطلا غ  ضارمأ  لمشل  يزاوتملا  يجلا  عباتتلا  ددحت  قاطن  عيسوتل  سم  وهو  ةلوفطلا ،» ةصَّخشملا  
ف
ُ

تات نم  تانّيع  بحس  قط  نع  نجلا  ةرفط   ّل  صخش  ةركف  ةّنجألا ،» تامونيج  ملع   » شقان دقف  اجولويبلا ، لّوحت إ  يذلا  سفنلا  مِلاع 
ألا

ُ
.م مد  لخاد  بط  لش  بكسي  يذلا  ينجلا  اندلا 

.اهمأ اهعفدت  كّرحتم ، رك  ةسلاج ع  ايإ - »  » اهيّمسأس اهرمع -  نم  ةع  ةسماخلا  ةاتف   ةصنملا  ْتلتعا  رمتؤملل ، اتلا  حاصلا   
، تاراتخالاو رَدَقلاو ، ةهلاو ، تانيجلا ، نع  اهيكحت -  ةّصق  هدل  تنا  .اهيفتك  نم ع  حاشو  دتو  ضبألا  لنادلا  نم  اناتسف  يدترت  ايإ  تنا 

تاجالتخا ماعلا -  فصنو  اماع  اهرمع  نا  امدنع  ضارعألا  تأد  .اداحو  حفتسم 
ً

اسكنت  ءاد  اهل  تَّس  ةّضرم  ةلاح  ايإ  تصأ  .صخشلاو 

ظقس تنا  .ةناس  اهتالضع  ت 
ُ
ْنأ  اقت  اهنامب  دع  مل  س ؛ وحن  تلحفتسا ع  دق  تاشاعترالا  تنا  ةعارلا ، ّنس  .اهتالضع   ةغص  

ناواني اهادلاو  حار  اذكهو  اءوس ، ضارعألا  دي  مونلا  نأ  اد  قوتت 
ّ

.ف لا ال  تاشاعترالا  نم  ةكهنمو  قرعلا  ةلَّضخم  ةلل ، ل  ةّرم  ثالث  وأ  نع 
.ةلل ّل  ةحارلا  نم  قئاقد  عض  لانت  اهتاساومل   ةلواحم  اهراوج ،  ظقسم  ءاقلا  ع 

ماع 2011، وينوي  .ضرملا   صخش  تلشف   ةيجلا  تاراتخالا  ل  نل  ةداتعم ، ةّيج غ  ضارعأ  ةمزالتم  نوّلا   ءاطألا  هشا 



عم لط  خــــرات  اضأ  امهل  نا  يب ،» ەاون  و« سسكلأ » ، » انروفلا مأوت   نع  عمسو  ةّماعلا  ةّنطولا  ةعاذإلا  إ  عمتس  ايإ  دلاو  نا 
يجلا صخشلا  اذه  ءانو ع  .ةردان  ةددج  ضارعأ  ةمزالتم  فاطملا ، ةاهن  اصِّخُشو ،  مأوتلل  يج  عباتت  ددحت  يرجأ  .ةلضعلا  تالشملا 

.بك وحن  امهيدل ع  ةّكرحلا  ضارعألا  ةمزالتم  تصلق  ، HT - 5 وأ ماتت ،» كورده  -  5 ، » ةّئامك ةّدام  تالّمم  امهل  تطعأ 
عباتت ددحت  قط  نع  اهضرم  صخشل  س  ةّ  ةجتب  قحتل  ضم  لوأ  تنا  ماع 2012 ، .ةهباشم   ةجن  ايإ   تلِمأ 
همسا ةدحاو ، ج  .اهمونيج  ترفط   ل  ةدحاو ، ةرفط  ةاصم  ايإ  نكت  مل  عباتتلا : ددحت  ةجن  ترهظ  ماع 2012 ، فص  لولح  .اهمونيج 

نكمت لا  ةّصعلا  تاراشإلا  محتي   ، DOCK3 همسا ىرخألاو  ج ، .اضع  اهضعل  تاراشإ  لاسرإ  باصعألا ع  االخ  ةردق  ترَّوح  ، ADCY5
رمق فوسخ  نا  .تاشاعترالا  بّسو  تالضعلا  ت 

ُ
رمض ضارعأ  ةمزالتم  ترفطلا   تاه  نم  ةنوكملا  ةفلوتلا  تّس  .تالضعلا  تارح  قسانت 

.ةردانلا ضارمألا  ردنأ  ناّس  ناتبامو ، ناتردان  ضارعأ  اتمزالتم  يج - 
، ةعضاوتم ادج -  ةرحاس  ايإ  تنا  .اهّمأو  ايإ  ُتفداص  تااحملا ، ةعاق  جراخ  وهبلا  نوني   روضحلا  حار  امنو  ايإ ، ةمل  دع 

لمعتو ع ااتك  تفلأ  دق  تنا  .ىوقأ  تراصف  اهسفن ، تَّجو  تكنا ، ةمظَع  ةمح  لمحت  اهنأو  تد  .عذال  وحن  ةحرمو ع  ةنصرو ، ةومو ،
نيذلا قهارملا  أ  ب  نم  بك ، قراف  تناو ، ثاحألا ، لجأ  نم  تارالودلا  يالم  عمج  دعاسو   تننإلا ، ةنّودم ع  اهيدل  تناو  .رخآ 

الأ اهفواخم  أ  : » اهدلاو لاق  ةّرم  تاذ  .اهتأل  هّس  يذلا  ملألا  نع  ةحا  ثّدحتف 
َ

ت ةّضرملا ، اهتلاح  نع  اهتلأس  .اقمعو  ةحاصف  اح  مهتيأر  
«. ء يأ  فرعن  الأ  رومألا  أوسأ  نوكس  .ائش  دجن 

اهثأت ع وأ  ةرفاطلا  تانيجلا  نأش  هلمع  نكم  اّمم  ثلا  كانه  سل  نل  ايإ ، فواخم  تَّفخ  دقل  ء ؟ ل  ةفرعملا »  » تّغ له  نل 
امث كانه  تنا  .ةصق  ةحاسا  اهل  بّسو  امومع ، تالضعلا  تاجالتخا  ففختب  فورعملا  سكوماد ،»  » راقع تّج  ماع 2012 ، .اهتالضع  

لازت .تاشاعترالا ال  اهتدواع  .ددج  نم  تسكتنا  اهّنل  اقت -  اهتاح  ةدحاو   مون  ةلل  فرعت  مل  ةقهارمل  ةسلا  لما  رمع  مونلا -  نم  ةلل  ةع 
.كرحتملا اهّيسرك  لازت   .رمضت ال  تالضعلا 

 - ةّنجألا تامونيج  عباتت  ددحت  نع  هتمل  ەّوتل  نأ  دق  كاوك » نفس   » نا ضرملا ؟ اذهل  ةدالولا  قباس ع  راتخا  دادعإ  انعطتسا  ول  اذام 
ثح نم  اهنم  ثلا  بترتو  ةلمتحملا  تارفطلا  عيمج  ددحتل  ةّننجلا  تامونيجلا  ِّلل  حسم  ءارجإ  حاتُي  ْنأ  ثل  نل  ةّنجألا .» تانيج  ملع   » نع
ضع املثم   اهمونيج ، ةئتخم   ىرخأ  ةّنواعت »  » تارفط ةَّمث 

َ
ّلعل  يجلا -  ايإ  ضرم  ةعبط  لصافت  ّل  فرعن  نحن ال  .ةّقاخالاو  ةّدحلا 

كلت اهل  ناّس  ةّقاخالا ، ةددش  امهيل  طقف ، ترفط  دوجوب  داقتعالا  إ  نولم  تانيجلا  ءاملع  مظعم  نل  ناطلا -  نم  ةّيجلا  لاشألا 
.ضارعألا

ااصم نجلا  نوك  لمحلا ح  ءاهنإ  رارق  تا 
ّ

ذاخ ث 
َ

َّم نمو  مهلافطأ ، تامونيجل  لما  عباتت  ددحت  ءارجب  ءاآلل  حامسلا  كفتلا   انيلع  له 
ةماسج نم  نِّوهأ  نل  .اهسفن  ايإ  اهعم  لس  انّنل  ةّلا -  تانيجلا  ضوح  نم  ايإ  ةرفط  لن  فوس  دأتلا  ەذه ؟ لثم  ةرّمدم  ةّيج  تارفط 

للخ  نع  فشك  رمأ  ايإ  ملأ  قمع  فاعالا  نع  زجعن  ْنأ  .ةبك  ةراسخ  نّمضتي  ّكش ، نود  نم  رمألا ، ّنل  اهتأ -  ةاناعم  الو  ايإ ، ةاناعم 
.انتناسإ للخ   نع  فشك  رمأ  لاقملا ، وهف ،  ةضاقملا  ەذه  عفدُ   يذلا  نمثلا  فاعالا  ضفرن  نأ  نل  .انرعاشم 

تدّدر دق  ايإ  ةمل  تنا  .تاوملاو  رئاطشلا  تعضُو  ثح  اشلا ، ەاجتا  ُتضمو  ط  اهّمأو ، ايإ  لوح  نورود  سانلا  نا 
ةّدح ففختل  اصصخ  ت 

ُ
َّح قاقع  روثعلا ع  مأ  

ً
تامونيجلا  عباتت  ددحت  كعسوب  لؤافتلا : غبطصال  كلذ  الول  رمتؤم  ةهَّبنم   ةمغن  ىدص 

تالاحلا كلت  لثم  لمحلا   ءاهنو  ةدالولا  قباسلا ع  صخشلا  وه  لهسألا  راخلا  ّلظس  .لانملا  ةدع  ةجن  نوكتس  كلت  نل  ةنّيعم ، تارفط 
ارألا نم  دملا  انلخد   أ ، اجولونكتلا  ترّوطت  امل   » .ارط ةقالخألا  تاراخلا  بعصأ  اضأ  لظ  هنل  ةردانلا -  ةرّمدملا  ضارمألا  نم 

تامونيجلا ملع    » .رمتؤملا مظنم  لوت ،» كيإ   » خأ اذكه  قَّدصُ ،» ال  وحن  ع  ةعص  تاراخ  ةهجاوم  انيلع  نأ  َّكش  ال  .ةلوهجملا 

«. ةّناجملا تاجولا  نم  للقلا  ّلقأ  الإ  دجت  ال  ثدحلا ،
ايإ ُّمأ  تعفَد  .لقتسملا  لقتسم  لّمأتلل   تااحملا  ةعاق  تانيجلا إ  ءاملع  داعو  سرجلا ، عق  .اهّوتل  تهتنا  دق  ءادغلا  ةجو  تنا 

، كّرحتملا اهيسرك  تاراسلا   راظتنا  ةحاس  عطقت  اهتيأر  بملا ، لخدأ  تنك  امنو  .ظحلت  مل  اهنل  اهل ، ُتحَّول  .تارمتؤملا  زكرم  نم  ةجراخ  اهتبا 
.ةّماتخ ةمل  لثم  اهفلخ ، نم  حــــلا  رياطتي   اهحاشو 

***
 

ضرملاو شجار ،»  » دنع ةّبطقلا  انث  بارطضالاو  غنلتس ،» ج   » دنع يدثلا  ناط  انه -  ةفوصوملا  ثالثلا  تالاحلا  تخا  دقل 
يجلا صخشلا  تالضعم  نم أ  ضع  ءوضلا ع  لت  اهنألو  ةيجلا ، ضارمألا  نم  اعساو  افط  عمجت  اهنأل  ايإ - »  » دنع ضعلا  صعلا 

نم ةئملا  إ 80   70 ةقاخالا -  ةلاع  ةرفطلا  .عئاش  ضرم  إ  يّدؤي  ( BRCA1  ) دحاو مثآ  ج  ددحتلل   ةلاق  ةرفط  اهيدل  غنلتس  .ةوسق 

، لقتسملا ضرملل   دّدحملا  لشلاو  ةئملا ،) تسل 100   ) ةلما تسل  ةّقاخالا  نل  رخآ -  وأ  تقو  يدث   ناط  نرِّوط  فوس  تالماحلا 
اهل ومرهلا -  جالعلا  يدثلا ، لاصئسا  ةّئاقولا -  تاجالعلاو  .اهتفرعم  نكم  ال  امرو  ةفورعم  غ  ارومأ  ّلظت  رطخلا ، رادقمو  مزلا ، هلودجو 

.ةصاخلا اهرطاخم  يوطنتو ع  اسفنو  انامسج  املأ  عبتس 



لس نم  كانه  سل  .اثك  ّلقأ  ةّقاخا  تاذ  ةدّدعتم ، تانيج  اهبّس  لا  ضارمألا  نم  سكعلا ، ع  ةبطقلا ، انث  بارطضالاو  ماصفلا 
ولو  اضأ ، نكم  ضرملا  نيذه  بّس  لا  تانيجلاف  كلذ ، عم  .ألا  مصفو  لوقعلا  مّطح  كنت ، نمزم ، ضرم  امهال  .تاجالع  الو  ةاقولل ،

.هسفن ضرملا  اسأ ، وحن  ع  ةطترملا ، ةّعادإلا  ثعاوبلا  نم  اضماغ  ش 
ً

زّفحت  ْنأ  ةردان ، فورظ 
وحن كِهنم ع  ٍلاع ، قاخا  لّدعم  هل  مونيجلا -  نيغت   وأ  دحاو  يغت  نع  أشي  ردان  يج  ضرم  ضعلا -  صعلا  ايإ  ضرم  كانه  َّمث 

لمحلا ءاهنو  ينجلا  مونيجلا  عباتت  ددحت  انعمج ب  اذإ  .ادأ  هلإ  لّصوتن  نل  اننأ  حجرألا  نل  حتسم ،
ً

سل  طلا  جالعلا  .ءافشلل  لاق  غو  داح ،
تانيجلا ضوح  نم  اهتلازو  ةّيجلا  ضارمألا  كلت  ددحت  انعطتسا  امّل  تارفطلا ،) كلت  نم  اهّولخ  تُثو  ف 

ُ
تصح ةّنجأل  ةّئاقتنالا  ةعارزلا  وأ  )

 ) ةّلقتسملا ةّيجلا  تاجالعلا  وأ  ةّبطلا ، تاجالعلل  ةاجتسالل  ةلاق  ةّضرم  ةلاح  نع  يجلا  عباتتلا  ددحت  فشك  دق  ةردان ، لاوحأ  .ةّلا و 

تصّخُش ْنأ  دع  باعللا -  نالسو  لحفتسملا ، علاو  تاشاعترالاو ، فعضلا ، ةاصم  سماخلا ع  اهرهش  ةعضر   تلحأ  ماع 2015 ، فخ 
ةرفط  ج نع  يجلا  عباتتلا  ددحت  فشكو  .ابمولوك  ةعماج  ةّيج   ةداع  إ  ةّتاذلا - » ةعانملا   » ضارمأ دحأ  ةاصم  اهنأ  اخ  وحن  ع 

ةلفطلا تداعتسا  هنم ، ّداح  صقن  نم  اعت  تنا  يذلا  ، B2 ماتيف يوتحت ع  ةّلمت  تاجالع  اهتاوادمو  .تانيماتيفلل  اذغلا  لثمتلا  طترم 
(. ةّصعلا اهفئاظو  نم  ابك  ق 

َ
ارْد

بقرت  » صصق نل  مهتامونيج ، ةنما   ةّلقتسملا  مهرادقأ  تنا  . previvors ةاجنلا » قم 
ِّ

 » نم مهعمج  ايو  شجارو ، غنلتس ،
ةعاق  ةّققحلا  ةّتاذلا  س  « ؟ تامولعملا ەذهب  لعفن  اذام  .فالتخالا  ةددش  ةّلعف ، تراتخا  نم  هعتس  امو  مهنم ، ّل  ىدل  ةاجنلا »

ةءارقلل لاق  صخشلل  ةّيجلا  ةّتاذلا  ةسلا  نم  م  نل  . GATTACA لعلا لاخلا  ملف  باشلا   لطلا  موج ،»  » لوق اذكه  ياالخ ،»
بجوت وأ  انل -  حيت  لا  فورظلا  امو  مادختسالل ؟ ةحلاص  ةقط  مونيج  ّيأ  لخاد  ةرّفشملا  رادقألا  نم  عنلا  اذه  ةرفش  ّكف  اننكم  له  مهفلاو ؟

؟ لّخدتلا انيلع - 
***

 

ةردقلا ع تنا  بق ، دهع  ّح  ةبت ؟ وأ  مادختسالل  ةحلاص  ةقط  هتءارق »  » عيطتس يلا  مونيجلا  نم  م  لوألا : لاؤسلا  عجل إ 
امنو تاطّطخم »  » تسل يكود ،» دراشر   » بعت دح  تانيجلا ، مظعم  ّوأ :

ً
.يسئر  قئاع  ةدودحم  يلا  مونيجلا  نم  رادقألا  قوت 

ّ
ع

ةادأ فذحا  امامت : قوتم 
ّ

ةع ةقط  اهنلا  جتنملا  ّغتس  ام ، اططخم  َتغ  اذإ  .لاشأل  تايكرت  اهنإ  تاروس ؛ امنو  ءازجأ ، دّدحت  اهنإ ال  تافصو .» »
ةكعلا دلا   ةّم  تفعاض  اذإ  قوتم :

ّ
ةع ةقط  جتنملا  ّغ  ةيكلا ال  وأ  ةفصولا  لدعت  نل  .ةصقان  ةادأ  ةلآ  لصحت ع  ةطخلا ، ةددحم  

(. نِهدُم طلخ  اهل   ةكعلا  راهنس  رمألا ؛ برج  « ) دلا ةّم  فاعضأ  ةعرأ  ةكعك   » دّرجم نم  ادقعت  اهنلا أ  لصاحلا  نوكس  تاّرم ، عــرأ 
نأ ثم ،

ً
فرعت ، أجافت ح  فوس  .رَدَقلاو  لشلا  اهثأت ع  ةرفش  ّكفو  ةدح  ٍّل ع  ةّيجلا  تاعنتلا  مظعم  صحف  عيطتس  ال  هسفن ، قطنملا 

اذإ إ 
ّ

 ) دّحوتلا لاشأ  نم  ش 
ً

بّس  دق  اندلا ، ع  ةّئامك  تالدعت  ّيأ  فاشا  ةَّسلا ع  هتلاح  لمع   يذلا  ، MECP2 ج ةرفط  
(. خملا نِّوكت  لا  ةّصعلا  تارّوطتلا  تاروس  تانيجلا   محتت  فك  تمهف 

، ةفدصلا وأ  ةئبلا ، ىرخأ -  تازّفحم  عم  لخادتت  تانيجلا  مظعم  .تانيجلا  ضعل  قوتلل 
ّ

ع ةلاقلا  ةعبطلا غ  وه  مهألا -  امّرو  اثلا -  قئاعلا 
.هلقتسم امهراثآو ع  هتفظوو ، لا  نئالا  لش  ددحت  لجأ  نم  دالملا -  لق  لماوعلا  فلتخمل  ضّرعتلاو  ةدلاولا  تاخلا  وأ  تاكولسلا ، وأ 

ەذه .دكؤم  وحن  اهتجذمن ع  وأ  اهب  ؤبتلل  ةقط  نم  امو  ةفدصلل ، ةجن  ثدحت  اهنإ  اماظن : سل  تالعافتلا  ەذه  مظعم  نأ  لعفلا  انفشا  دقو 
تاعطاقتلا كلتل  ةلفاحلا  تاثأتلا  قوثوم ، وحن  ع  نّهكتي ، ْنأ  ەدحو  تانيجلا  ملعل  ادأ  نكم  ال  ةّيجلا : ةّمتحلا  ةّق ع  ادويق  عضت  تالعافتلا 

مل رخآلا  مأوتلا  ةّلقتسملا   ضارمألا  ؤبتلا  لجأ  نم  مأوتلا  دحأ  ضارمألا   لالغتسال  ةخألا  تالواحملا  نأ  ةققحلاو  .ةئبلاو  تانيجلا  ب 
.ةعضاوتم تاحاجنب  إ 

ّ
جخت 

عمف .بق  اّمع  ةفرعملل  اق 
ً

يلا  مونيجلا  ةّبتلا   تاددحملا  نم  ددعلا  حبص  ْنأ  رظتنملا  نم  كوكشلا ، كلت  عم  ّح  نل 
نم موي  تاذ  نكمتس  اننأ  َّد  ال  ةّساحلا ، تاردقلا  نم  دملا  مادختساو  ومش ،

ً
أو  ةعارب ، أ  وحن  تامونيجلاو ع  تانيجلل  انفاشكتسا 

الإ ةّلا  زارملا  يجلا   صخشلا  مدختسُ   ال  الاح ، .ةلامتحالا  تاريدقتلا  ةهجو  نم  لقألا  ع  قد - 
ّ

ة أ  وحن  مونيجلا ع  ةءارق » »
اهلمأ تاموسومورك  لاطت  لا  تارّوحتلا  وأ  ةلجنملا ،) االخلا  امنأ  لا ، فلتلا  ساس ، يات  ءاد   ) ةقاخالا ةلاع  ةدرفملا  تانيجلا  تارفط 

.
96

اهغ نود  تاموسومورلا ، وأ  ةدرفملا  تانيجلا  تارفط   نع  ةمجانلا  ضارمألا  يجلا ع  صخشلا  ُق  بس  نم  ام  نل  نواد .) ةمزالتم  )
إ لّصوتلاو  ةفصولا  ةنصرق »  » عيطتس ةّوقلا  غلا  رتويبملا  نأ  َّد  ال  .ضارمألا  ع  صخشلا »  » قل وعد  ددصلا ، اذه  بس ،  نم  امو 

.اهنلا جتنملا  ەثأت ع  باسح  عيطتس  فوس  رتويبملا  نأ  ٍّكش  نم  امف  ام ، دعت 
ً

َتلخدأ  اذإ  اهمهف :
رئاصملاو ضرملاو ، ةّهاظلا ،» طامنألا   » تاعنب ؤبتلا  ةّيجلا   تاعنتلا  تافلوتو  لدات  مدختسُ  فوس  احلا ، دقعلا  ةاهنب 

لاشألا وأ  بلقلا ، ضرم  وأ  ماصفلا  نم  ةّدح  ألا  تاعنتلا  ّلعل  نل  ةّيجلا ، تاراتخالا  ەذه  لثمل  ادأ  عاصنت  دق ال  ضارمألا  ضع  .ةّلا 

«، ةرولا مهف ل« لصن إ  نأ  روفو  .تارفطلا  نم  ةنفحل  رفاضتملا  ثأتلا  قط  نع  ؤبتلل  ةلاق  حبصت  ثم ،
ً

ئاعلا ، ناطلا  نم  ةّقاخا  ألا 
تامسلا نم  ةلما  ةعومجم  اهنلا ع  اهثأت  باسحل  ةفلتخملا  ةّيجلا  تاعنتلا  تالعافتلا ب  مادختسا  اننكمس  ةّبت ، ةمزراوخ  هلوحنو إ 



، جلا هّجوتلا  وأ  ولا ، وأ  بلقلا ، ضرم  رّوطت  ةّلامتحا  ددحت  ةّساحلا  تامزراوخلا  عيطتس  .ەدحو  ضرملا  ءارو  ةنمالا  ةّلقعلاو  ةّدسجلا 
امنو  تاقلطم ، ةروص  سل   مونيجلا  ةءارق  عاطتسملا  حبص  اذكه ، .مونيج  ّل  ةّصاخلا  رئاصملا  فلتخمل  سلا  رطخلا  ىوتسم  يعتو 

لويملا نلو  ةقاسلا  تاخلا  ت 
ُ

دّدع ةّتاذ ال  ةس  لثم  وأ  تالامتحالا ، نلو ع  تاجردلا  يوتح ع  ردم ال  رقت  لثم  تالامتحا -  ةروص 
«. ةاجنلا قرت 

ُّ
ب اداشرإ ل« لد 

ً
حبص  فوس  .ةّلقتسملا 

***
 

اجولونكت دالم  نع  ين »  » ةلجم ت   ةلاقم  تنلعأ  يلا أ ، يجلا  صخشلا  تاناهرلا ع  عفرل  امنأو  ماع 1990 ، لبأ   
.ةأرملا دسج  هتعارز   لق  نجلا  يجلا ع  صخشلا  ءارجب  حمس  ةددج 

ماأ  ةّدعل  ومني  ْنأ  داتعملاف  ، IVF ةبنأ لخاد  حيقلتلا  قط  نع  نج  جَتُي  امدنع  .ةّلا  ةّنجألا  ةغ   ةدّرفتم  ةمس  ةنقتلا ع  دمتعت 
ةقلأتم ةرك  لشل  مسقني  ةطر ، ةنضاح  ةّئاذغلا   داوملا  ّغ  ءاسح  ةّلخلا   يداحأ  نجلا  ّمحتس  امنو  .ةأرملا  محر  عرزُي   ْنأ  لق  ةنضاح 
االخلا مسقنت  نجلا ، كلذ  نم  االخ  عض  تلزأ  اذإ  كنأ  شهدملا  .ةّلخ  ةع  تس  ّمث  االخ  امث  نّوكتت  ةثالثلا ، ماألا  ةاهن  .االخلا   نم 

ناويح هش  انرامعأ  نم  ةظحلل  .ثدح  مل  ائش  نأو  بط  لش  ومنلا  نجلا   ّرمتسو  ةدوقفملا ، االخلا  هتفلخ  يذلا  غارفلا  ألمتو  ةقتملا 
.اهعُر دقفت  ْنأ  دع  ّح  لمالا  دّدجتلا  ةرداقلا ع  ردنملسلا -  ناويح  لويذ  ىرحألا  وأ  ردنملسلا ،

.ةّيج تاراتخا  ةصلختسملا   ةللقلا  االخلا  مدختس  ْنأو  ةركملا ، ةلحرملا  كلت  يلا   نجلا  جيس  نم  ةنّيع  ذخأن  ْنأ  نكم  اذكه ،
راتخا ح  اننكم  تالدعتلا ، ضع  انجأ  اذو  .ةطوبضملا  تانيجلا  كلتمت  لا  ةّنجألا  لضفأ  ءاقتنا  نامإلا  حبص  تاراتخالا ، ءاهتنا  روف 

صخشلا قّقح  ةّقالخألا ، رظنلا  ةهجو  نم  . PGD وأ سرغلا » قباسلا ع  يجلا  صخشلا   » ّس ةنقتلا  ەذه  .حيقلتلا  لق  ايج  تاضبلا 
عيطتس اهلتقت ، ملو  دمجتلا  ةّقلا  َتظفحو  اقتنا  لش  ةطوبضملا »  » ةّنجألا َتسرغ  اذإ  .ةلحتسم  ودت  د  ةّفخ  سرغلا  قباسلا ع  يجلا 

.نجلل لتق  لمتش ع  ال  دحاو ، نآ  ةّبلسو   ةّباجإ  ايجوي  اهنإ  .اهضاهجإ  نود  نم  ةّنجألا  راتخا 
نم ئاع  خــــرات  هدل  امهدحأ  ماع 1989 ، ءاتش  لنإ   جوز  نا  ةّنجألا  ءاقتنال  سرغلا  قباسلا ع  يجلا  صخشلا  مدختسا  نَم  لّوأ 
ةيجلا غ ضارمألا  نم  امهالو  -  X موسومورلا ةطترم  ةعانم  ةمزالتم  نم  خــــرات  هدل  رخآلاو  ، X موسومورلا طترملا  داحلا  قعلا  رّخأتلا 

.ةافاعم ةملس  امهاتل  تنا  قوتم ،
ّ

ع وه  امو  ثانإلا ؛ نم  نامأوت  دلُو  .ثانإ  ةنجأ  ناوبألا  راتخا  .روكذلا  لافطألا  الإ   رهظت  لا ال  ءافشلل  ةلاقلا 
نم اسمنلاو  اناملأ  تنا  .اجولونكتلا  ەذه  دويق ع  عضوب  عاإلا  نادل إ  ةّدع  تعد  ةجردل  اداح ، اقالخأ  اراود  وألا  ةلاحلا  ەذه  تثدحأ 

، امجلا لتقلاو  ةنعلا ، ثارت  بودن  نالمحت  ناتلودلا  لازت  ثح ال  موهفم -  رمأ  وهو  ، PGD لا ةدّدشم ع  ادويق  تعضو  لا  نادللا  لئاوأ 
، ملاعلا ىوتسم  ةسجلا ع  اهتازاحنا  ةحا   ألا  ةّعرفلا  تافاقثلا  نم  ددع  هئازجأ  ضع  نطوتس  يذلا  دللا  كلذ  دنهلا ، .ايجويلاو  

لافطألل جلا  راتخالا  لاشأ  ةفا  تنا  ماع 1995 . ذنم  نجلا ، سج  صخش »  » لجأ نم   PGD مدختسا تالواحم  نع  رراقت  تدرو 
رظحلا نأ  ودي  ال  كلذ ، عم  .نجلا  سج  راتخا  لجأ  نم   PGD مادختسا رظُح  ام  ناعو  ةّدنهلا ، ةموكحلا  لق  نم  ةعونمم  لازت ، الو  روكذلا ،

ةّبلسلا » ايجويلا   » تاعوم نأ أ  ءاحلاو ، لادتعالا  نم  رْدَق  نوعّتمتي  نّمم  نوينصلاو ، دونهلا  ءارقلا  ظحال  دق  ةلشملا : ّلح  وكحلا 
تخ ثح  ةعِّورملا ، ةمئاقلا  ەذه  صلاو  دنهلا  رّدصتت  ل  .تانثالثلا  تزانلا   اسمنلا  وأ  اناملأ  دوهيلل   ةجهنمملا  ةداإلا  سل  ةلا  خــــرات 
لودلا طقف   ايجويلا  رهدزت  .ثانإلا ال  لافطألا  لامهو  ضاهجإلاو ، لافطألا ، لتق  بس  ةقهارملا  لوصولا إ  ةصرف 

َ
ةلفط  يالم  ةع  نم  أ 

ّدض ةعش -  ةّيجوي  جمارب  لعفت  مهنأشل ، كوم  رارحأ ،»  » نونطاوم عيطتس  دنهلا ، ةلاح  .قالخألا   يدساف  ةاغطلا  مح  تحت  وأ  ةشحوتملا 
.وكح زاعإ  يأ  نود  نم  ةلاحلا -  كلت  ثانإلا  

، ساس يات  ءادو  نوتغننه ، ءادو  لا ، فلتلا  لثم  تانيجلا ، ةّداحأ  اضارمأ  لمحت  لا  ةّنجألا  داعسال   PGD مادختسا نكم  الاح ،
لثم مالفأل  ةجاح  انسل  نحنو  .تانيجلا  ةّداحأ  ضارمألا  يجلا ع  صخشلا  قل  ةلسو  نم  ام  أدملا ، ثح  نم  نل  .ضارمألا  نم  اهغو 
إ لفطلا  لقتسم  هف  للحُ  املاع  لّختن  انلعجت  تاراعتسا  وأ  جذامن  انيدل  تسل  .ةعّورم  ةركفلا  كلت  نوكت  دق  ّدح  ّيأ  إ  ركذتنل   GATTACA

اهانعم ةّنانوي  ةمل  نم  أت   diagnosis صخش ةمل  .لمحلا  لق  ّح  ةاجنلل » اقم   » حبص وأ  دالملا ، لق  نجلا  هف  صَّخشُ  وأ  تالامتحا ،
تاجولونكت انل  تحاتأ  خــــراتلا ، رادم  .ملعلاو ع  بطلا  قاطن  نع  ةدع  ةّفسلفو  ةّقالخأ  تاعت  عبتس  لَزعم » ةفرعملا   » نل لَزعم ،» فرع  »

تاراتخالا لالخ  نم  ضرملا  قاسا  ةدمحلا ، اهتغص  تاجولونكتلا ،  كلت  انل  تحمسو  .مهءاربو  مهجالعو ، رملا ، يعت  لزعم » ةفرعملا  »
(. لاثملا لس  ع  يدثلا ، ناطل  اسالا  جالعلل   BRCA1 مادختسا ج  ) مئالم وحن  ع  ضارمألا  جالعو  ةّئاقولا ، تاءارجإلاو  ةّصخشلا 

ثبخلا فّرطتلا  إ  ةعاش ، اهتادّسجت  أ  تداقو ،  ءاقألا ، نع  ءافعضلا  تلصفو  ةَّس ،) اللا -   ) ذوذشلل ةقناخ  تافعت  اضأ  تحاتأ  اهّنل 
دأتلا تت  اهّنل  ةفرعملا ،»  » دأتب ع ةداع  أدت  لزعم » ةفرعملا   » نأ ىرخأ ، دع  ةّرم  ةّلا ، تانيجلا  ملع  انركذ  اذكه ، .ايجويلا  مولعل 
لاشأو كفلا ، ماجحأل  وهلا  ساقلا  كلذ  ةّلا -  ماسجألا  تاساق  ةقلعتملا  ةلوهملا  يزانلا  ءاملع  تاعوم  نأ  ةفدص  تسلو  لزعلا .»  » ع

«. لزعم لا  ةفرعم  تالواحم ل« اهفصوب  ماألا  نم  موي  ةّعوم   تسا  تاماقلاو -  فونألا ، لاوطأو  سوؤرلا ،
، ەرهوج نوكس ،  تانيجلا › ةرادإ  ماظن ل‹ إ  اعمج   

ُ
بحس فوس  ىرخأ ، وأ  ةقط  «: » غنيك دنمزيد   » اسلا رظنملا  بعت  دحو 



راتخالل ةّفخلا  دلا  .انتلودو  انؤاطأو  تنأو ، انأ  نونوكس  ءاردملاو  ةعامجلل ، لماشلا  حالصلا  نم  د 
ً

درفلا  ةّحص  مسا  نوكس  ء  ل  .ايجوي 

«. قطلا مداقلا   اتلا  لجلا  تانيج  سحت › ةمظنم ل‹ ةلواحم  اهسفن : نوكتس  ةئاهنلا  ةجنلا  نل  يجلا ، يغتلا  ريدتس  لا  يدرفلا  
***

 

ةّصخشلا تاراتخالا  تلظ  الوأ : .يجلا  لّخدتلاو  صخشلا  ةحاس  اداشرإ   لد 
ً

لّثمت  ةنلعم  ئدام غ  ةثالث  تلظ  بق ، دهع  ّح 

ضرملا إ رّوطت  ةّلامتحا  عفدت  ةّقاخالا ، ةلاع  تارفط  ْيأ  ضرملل -  ةدرفم  ةّق  تاددحم  ت 
ُ

ّدع لا  ةّيجلا  تاعنتلا  ةروصقم ع  دع  ّدح  إ 
ةّئانثسا ةاناعم  نّمضتت  امومع  تارفطلا  كلت  اهبّس  لا  ضارمألا  اناث : ساس .) يات  ءاد  لا ، فلتلا  نواد ، ةمزالتم   ) ةئملا نم 100  بق  ام 

لّخدتلا وأ  ثم ،
ً

نواد ، ةمزالتم  باصم  لفط  ضاهجإ  رارق  ةرّملا –  تالّخدتلا  تدّدُح  اثلاث : ةّسلا .»  » ةاحلا عم  قفاوتلا  قوعت  ةّهوج  ايع  وأ 
.ةلمالا راتخالا  ةّحل  ةعضاخ  اهعمج  تلظو  طو ، امتجا  عامجب  -  BRCA1 ةرفط ةاصم  ةأرما  جالعل  احارج 

، هدل انيج  لمح  نج  ضاهجإف  .اهزواجت  مدع  تافاقثلا ع  مظعم  تصرح  ةّقالخأ  طوطخك  كلت  ةثالثلا  ثلثملا  عالضأ  رّوصت  اننكم 
ماقلا هسفن ، وحنلا  .ةّقاخالا ع  ةضفخنم  تارفطلا  لّخدتلا   ضفر  أدم  كهتي  لقتسملا  ناط   رطتل  طقف  ةئملا  ةع  ةصرف  ثم ،

ً

.ەارإلا عنمو  ةّحلا  دودح  كهتي  نجلا ) ةلاح  هبأ   اضر  وأ   ) ەاضر نود  نم  ايج  ضم  صخش  ةّبط ع  تاءارجب 
مسرن نحن  ةئانثسالا .» ةاناعملا   » فعت دّدحن  نحن  .اذلا  زعتلا  قطنمل  اهلصأ  ةضرع   ياعملا  كلت  نأ  لفغن  ْنأ  بج  الف  كلذ ، عم 

تامونيج اوبهُو  نيذلا  لا  ةرّملا .» تالّخدتلا   » ةعبط دّدحن  نحن  .لّخدتلا  ةّبطلا  تارارقلا  ذخّتن  نحن  ذوذشلا .»  » لاقم ةَّسلا »   » دودح
ٍمهو لثم  راتخالا »  » ودي راصتخا ، .ىرخأ  تامونيج  اوبهُو  نخآ  ءاضقلا ع ،  ل  لّخدتلاو  ، يعت ، صئاصخ  ددحت  نع  نولوؤسم  ةنّيعم 

.ةلثم تانيج  راتخال  جــــولا  ضرغ  تانيجلا  هتقلخ 
***

 

طوطخ اهنأ  ەارإ -  نود  نمو  ةرّملا  تالّخدتلاو  ةّئانثسالا ، ةاناعملاو  ةّقاخالا ، ةلاع  تانيجلا  كلت -  ةّثالثلا  دودحلا  تتثأ  دقف  كلذ ، عم 
لهذم وحن  ةّزفتسم ع  تاسارد  ةلسلس  لاثملا ، لس  ع  انيدل ، ت 

ُ
.كهت دودحلا  ەذه  نل  .ةيجلا  تالّخدتلا  نم  ةلوبقملا  لاشألل  ةّمهم  ةداشرإ 

رِّفش يذلا  ، 5HTTLRP ّسملا جلا  نأ  ّبت  تايعسلا ، رخاوأ  .ةّعامتجا   ةسدنه  تاراخ  هجوت  لجأ  نم  ةدرفم  ةّيج  ةعنت  تمدختسا 
ةلط ةعنت  تللأ -  وأ  لش  جلا   أ  .فنلا  طغضلل  ةاجتسالا  ةقالع  هل  خملا ، ةنيعم   ةصع  االخ  تاراشإلا ب  لدات  مظني  ائج 

نم اثك  لقأ  تاّم  ودي ، امف  جتتو ، ةّلا  ةعامجلا  نم  ةئملا  وحن 40  ةدوجوم   ، 5HTTLRP/short س ةصقلا ، ةعنتلا  .ةصق  ىرخأو 
اهنل ةق ، ةقالعلا  تسل  .رطاخملا  ةلاع  تاكولسلاو  تالوحلا ، نامدو  ةمدصلاو ، بائتالاو ، قلقلا ، ةصقلا  ةعنتلا  تطُر  املاطل  .تولا 

ةداو يكمألا ، ةعماجلا  بالط  ىدل  بائتالا  ةداو  ناملألا ، لوحلا  مدم  راحتنالا ب  رطخ  ةداب  ةصقلا  ةللألا  تطُر  قاطنلا : ةعساو 
.بورحلا قطانم  دونجلا   ةمدصلا PTSD ب  دع  ام  بارطضا  تالدعم 

مازح  ، SAAF وأ ةقلا ،» ةقفألا  ةكمألا  تالئاعلا  عوم   » مسا اهيلع  قلطأ  ةثح ، ةسارد  ثحالا  نم  قف  نشد  ماع 2010 ،  
تويب .تاردخملا  اعتو  قعلا ، ضرملاو  فنعلاو ، رمخلا ، نامدو  مارجإلا ، ّجع  ةشهدم ، ةروص  شحوم  نام  هنإ  .اجروج  ةالو  قف   يح 

نقاحملا اهيف  رثانت  ةغرافلا  تاراسلا  راظتنا  تاحاس  ةّشفتم ؛ ةمجلا  ضرألا ؛ ةحفص  رثانت ع  ةروسكم  ذفاون  تاذ  بشخلا  ةوسكم  ةروجهم 
.تاواع تاهمأ  اهلوعت  اقت  ألا 

ُ
فصنو  يوناث ؛ ملعت  نورقتف إ  غلالا  فصن  .ةلمعتسملا 

.تعومجم  إ  ائاوشع  ألا 
ُ

ق 
ُ

تمّس .ةساردلا  ةكراشملل   ةقهارملا  اوب  افطأ  
ً

ّمضت  ةّقفأ  ةّكمأ  ةأ  ةئمتس  دنجت  ىرج 
زكري يذلا  جهنمملا  امتجالا  معدلاو  طاعلا ، معدلاو  تاراشسالاو ، فّثكملا ، ملعتلا  نم  عيباسأ  ةعس  مهؤاآو  لافطألا  ّلت  تعومجملا ، ىدحإ 
ق
َ

رْد ّلقأ  ألا 
ُ

تقلت  ةّعجرملا  ةعومجملا  .تاردخملا و  اعتو  رّوهتملا ، كولسلاو  فنعلاو ، بالا ، فاإلاو   وحلا ، نامدإلا  يدافت  ع 
.ةّعجرملا ةعومجملاو  لّخدتلا  ةعومجم  لافطأ    5HTTLPR جل عباتت  ددحت  يرجأو  .تالّخدتلا  نم 

ووذ لافطألا  نا  ةّعجرملا ، ةعومجملا  ةقاس :  براجت  نم  قوتم 
ّ

ةع تنا  اوشعلا  راتخالا  ع  ةمئاقلا  ةجتلا  ەذهل  وألا  ةجنلا 
فاإلا  كلذ  ام   رطاخملا ، ةلاع  تاكولس  ەاجتا  فارحنالل  تّرم  ادادعتسا  أ  جلا -  نم  عفترملا » رطخلا   » ْيأ ةصقلا -  ةعنتلا 
اّمأ .ةعرفلا  ةيجلا  ةعومجملا  كلت  لخاد  راطخألا  دازت  تحَّجر  ةقاس  تاسارد  دأ  ام  ةقهارملا ، جلا   كّتهتلاو  تاردخملا ، لوانتو  بالا ،
عِّبُط لّخدتلا ، ةعومجم  .ةّعامتجالا   تالّخدتلل  ةاجتسالل  ةّلامتحا  ألا  مه  مهسفنأ  لافطألا  ءالؤه  نا  ةراثإ : أ  تناف  ةناثلا  ةجنلا 

ةجرد بيجتسم  اضأ ، اونا ، مهغ  نم  أ  باصملا  صاخشألا  نأ  ع  ام  ةع -  قأو  ةّوق  أ  رطخلا  ةعفترم  ةللألا  باحصأ  لافطألا 
ةنراقم اعامتجا  اارطضاو  ةّلاعفنا  نم 5HTTLRP أ  ةصقلا  ةعنتلا  يوذ  نم  اتيلا  راغصلا  لافطألا  اد  ةزاوم ، ةسارد  .مهغ   نم  لضفأ 

نم دملا  مّدقت  ةنضاح  ةئب  مهعضو   نم  ةدافتسالل  ةّحجرأ  ألا  اضأ  اونا  مهنل  ةّدعاقلا -  ةمقلا  دنع  ةلطلا  تاعنتلا  يوذ  نم  مهئارظنب 
.ةاعرلا

أ ع ةردق  هل  ٌّسجم  اضأ  هّنل  ةسفنلا ، ةفاهرلل  طاشلا  قئاف  طوغض » َّسجم   » ةصقلا ةعنتلا  رِّفش  ودي ، ام  تلاحلا ، اتل   
اضأ أ اهّنل  ةمداصلا -  تائبلا  لعف  هشلل  ةضرع  افعض أ  وأ  ةشاشه  ألا  تاسفنلا  .ةفاهرلا  ەذه  فدهتس  لا  تالّخدتلل  ةاجتسالا 



ةاجتسا لقأ  مهّنل   ) ةالصلا نوعّتمتي  سانلا  ضع  ةالصلل : ةّيج  ةرذ  ةَّمث 
َ

نأو  رمألا  ودي  .ةهَّجوملا  تالخدتلا  لعف  اعتلا  ع  ةردق 
(. ةّئبلا تاّغتملل  ةاجتسالل  ةّلاق  مهّنل أ   ) ةفاهرلا نورخآ  عّتمتي  امنب  تالّخدتلل ،)

ماع زمات » كروين   » سلب » ياج   » ولسلا سفنلا  ملاع  اه  ةلاقم  .يعامتجالا   سدنهملا  ەانا  تذج  ةالصلا » ج   » ةركف
ةححشلا تارالودلا  رامثسا  رمألا  قلعتي  امدنع  مهغ  نم  مهفدهتسو أ  ةفاهر  ألا  لافطألا  ددحت  س إ  ْنأ  انيلع  له  : » لءاس ، 2014

دكروألا روهز  نوهبش  عئاشلا -  هشلا  املثم   لافطألا -  ضع  : » سلب عباتو  معن .» وه  باوجلا  نأ  دقتعأ  تامدخلاو ؟ لّخدتلل  ةصّصخملا 
؛ ءادنهلا راهزأ  نوهبش  نورخآ  .معدلاو  ةاعرلا  نم  ثلا  مهيلع  غبسأ  اذإ  نورهزي  مهّنل  نامرحلا ، وأ  طغضلل  اوضّرعت  اذإ  اع  نولذ  ةققرلا ،

سلب ىرو  ةّباجإلا .» تاخلا  نم  صاخ  هجو  نودف ع  ال  هسفن ، تقولا  مهّنل ،  دئادشلل ، ةّبلسلا  تاثأتلا  عم  لماعتلا  ةالص   نورهظ 
جئاتن قيقحت  تاعمتجملل  حيي  ْنأ  نكم  ةيجلا ، طامنألا  ددحت  قط  نع  ءادنهلا »  » لافطأ لاقم  ءالؤه   ةققرلا » دكروألا   » لافطأ يعت  نأ 

ةئادتبالا سرادملا  انلافطأ   عيمجل  ةيجلا  طامنألا  ددحت  هف  عيطتس  اموي  لّختن  ْنأ  انل  ل   » .دراوملا نم  ق 
َ

رْد لقأ  ساقُ  ام ال  ةّلعاف  أ 
«. ةدعاسملا نم  ةدافتسا  قأ  قيقحت  نرداقلا ع  ذمالتلل  سّردملا  لضفأ  يعت  نامضل 

ٌّج دكروألاو ؟ ءادنهلا  راهزأ  ةيجلا ؟ مهطامنأ  ءانب ع  لافطألل  معدلا  مدقت  ةئادتبالا ؟ سرادملا  لافطألا   ّلل  ةّيجلا  طامنألا  ددحت 
تالّخدتلاو ةئانثسالا ، ةاناعملاو  ةقاخالا ، ةلاع  تانيجلا  نم  ةّلصألا -  دودحلا  ازواجتم  فرجنا  دق  ةعبطلا  لويملاو  تانيجلا  لوح  راوحلا  نأ 

وأ ةبطقلا  يداحأ  بائتا  ةاصإلا  دّدهم  لفط  نع  ةيجلا  طامنألا  ددحت  فشك  ول  اذام  .ةيجلا  طامنألا  اههّجوت  ةعامتجا  ةسدنه  إ  ةرملا - 
ت
ُ

ّدع تالخدت  يأو  ةئانثسا » ةاناعم   » لش يذلا  ام  رّوهتلاو ؟ ةمجلاو ، فنعلل ، ةيجلا  طامنألا  ددحت  نع  اذامو  ةبطقلا ؟ انث  بارطضا 
؟» ةرّم »

 - فن ملع -  ةر  أدم  هش  امل  اعاصنا  هسفن -  لّخدتلا  لعف  نا  ول  اذام  مهلافطأل ؟ ةَّسلا »  » راتخا ءاآلل  حمسُ  له  ةَّسلا ؟ امو  

؟
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ةَّس اللا -  ةه  زّزع 
***

 

ماصفلا باصم  بأل  دلوي  يذلا  لفطلا  نأ  نآلا  فرعن  ان  دقل  .ا  لغش  ام  وه  ممحلا  لقتسملا  نل  ممح -  خــــراتب  باتلا  اذه  أد 
ةاصإ عمو  .ةئملا  وحن 50  رطخلا إ  عفتري  ااصم ، نيدلاولا  ال  نا  اذو  .تسلا  ّنس  لق  ضرملا  رطتل  ةئملا  حوات ب 13 و30  ةصرف  هدل 

، وغاج مع -  نباو  َّمع  ةاصإ  عمو  .ةّمومعلا  ةّلا  ةعامجلا  ةنراقم  تاّرم  سمخ  إ  ثالثب  أ  ارطخ  لفطلا  دّدهتي  لاوخألا ، / مامعألا دحأ 
ضارعألا رهظت  ْنأ  نكم   ) ضرملا امعأ  وأ  خأ ، وأ  بصأ أ ، اذو  .ةّمومعلا  ةسلا  فاعضأ  ةع  وحن  حبصل  رطخلا  زفق  ومو -  شجارو ،

ةلأسم ةراَّودلا ، رَدَقلا  ةلحنل  رودت  ةداعو  رودت  ةلأسم  بقرتو ، راظتنا  ةلأسم  اهنإ  .فاعضأ  ةّدع  ادّدجم  رطخلا  زفقس  مهتاح ،) نم  قحال  تقو   
. دّصي  يذلا  يجلا  رطخلل  ريدقت  ةداعو  ريدقت 

نم قتنم  دارفأ  تامونيجلو  ونيجل ، عباتت  ددحت  ءارجإ  اثك   ُتركف  ئاعلا ، ماصفلا  تانيج  ملع  لوح  ةدوهشملا  تاساردلا  باقعأ   
مدختسأ اصخش  انأو   ) اهسفتو اهددحتو ، تامونيجلا ، صالختسال  زهجم  هسفن  ه  لمعأ  يذلا  تخملا  نأ  َّبت   ةدوجوم : اجولونكتلا  .راقأ 

تاعنتلا بلغأ  ةّه  ةدوقفم   لازت  لا ال  ةقلحلا  ّنل  رال .) نوتأ  نيذلا  ناطلا  رمل  يتور  وحن  يجلا ع  عباتتلا  ددحت  اجولونكت 
ةعبطو كلذ ، بك   ّكش  نم  ام  اموي ، دَّدحت  فوس  تاعنتلا  ەذه  نل  .رطخلا  لّدعم  نم  عفرت  لا  ةّيجلا ، تاعنتلا  تافلوت  وأ  ةّيجلا ،

، ةدّرجم ةركف  يجلا  صخشلا  ةركف  ّلظت  نل  لئاع ، لثم  تالئاعل  ةسلا  .يراجلا  دقعلا  ةاهن  لولح  ام ، ت 
ُ

ساق فوس  هعتس  يذلا  رطخلا 
ّل لقتسم  لخاد  رملا -  راتخالاو  ةّئانثسالا ، ةاناعملاو  ةّقاخالا ، تاراتعالا -  ثلثم  رفحُ  فوسو  .ةّصخشو  ةّ  قئاقح  لّوحتس إ  اهّنل 

.اّنم

، ثلثملا بساني  يذلا  صخشلا  وه  نم   ) تاموكحلل يجلا  حالصلا »  » ددحت ةطلس  ضفت  راطخأ  انملع  دق  منملا  نرقلا  خــــرات  نا  اذإ 
نزاون ْنأ  بلطتت  ةلأسم  اهنإ  .دارفألل  ةطلسلا  كلت  ت 

َ
لوؤ امدنع  ثدح  يذلا  ام  وه  ةّلاحلا  انبقح  هجاوي  يذلا  لاؤسلاف  هجراخ ،) شع  يذلا  نمو 

نوك دق  صقلا ، ىدملا  ع  يذلا ، عمتجملا  تاغرو  ةّرو -  ةاناعم غ  نود  نم  قّقحتو ، ةداعس  ةاح  شع  نأ  هتبغر   درفلا -  تاغر  ب 
رثاتت لا  اهسفن ، انتانيج  لعافلا : نم  ةثلاث  ةعومجم  ةّفلخلا  لمعت   تمص ، .ةقاعإلا و  فلاتو  ضرملا  ءبع  لامحأ  ففختب  طقف  امتهم 

ةرم تاذ  .انعفاودو  انتاغر  ثؤت  
ّ

ر ففط ، وأ  داح  لم  ام ، وأ غ  ام  لش  اهنل ، انعفاودو -  انتاغر  نع  ةلفاغ  ةددج ، تاعنت  قلختو 
اددحت رهظت  ءاسألا  دارفألل غ  ةّماظنلا  ةجلاعملا   » نأ ماع 1975 ، نوروسلا  ةعماج  ثدحتي   نا  ح  وكوف ،» لشم   » اقثلا خِّرؤملا  حقا 

.تانيجلا نم  ةكش  قبطني ع  دق  هسفن  هثيدح  نل  .لا  نم  ةمظتنم » ةكش   » ركف  وكوف  نا  ةّوقلاو .» ةفرعملا  نم  ةمظتنم  ةكش  نُّوكت  دع 



لا دع  ام  ةّيجلا : تاجالعلا 
 

.انه رخآ  دحأ  نم  ام  فن ؟ فاخأ ؟ نَم 
«، ثلاثلا دراشر  ، » بسكش مالو  - 

ثلاثلا دهشملا  سماخلا ، لصفلا 
 

مّدقتلا ساسحإ  هنإ  .نعلا  نرقلا  لئاوأ  ةّئافلا   مولعلا  ت 
ُ

ركذ اقت  اهل  دودح  تاعلطت ال  ةَّمث 
َ

ةظحللا ، ەذه  اجولويبلا ،   
مولع ب  رظانتلا  ّرمتس  فوسلو  ...نآ  ضماغو   ثم  مّدقتلا  اذه  هلإ  اندوقس  يذلا  ناملا  نأ  فاعا ] لوهجملا و[ لخاد  إ 

.ءالاو ءاّلا  نعلاو ،  يداحلا  نرقلا  اجولويبلا   مولعو  نعلا  نرقلا  ءافلا  
2007 اجولويبلل ،» بلا  راجفنالا  - »

 

دلوك  » تخم نسطاو »  سمج   » يفحصلا دحأ  راز  يلا ،» مونيجلا  عوم   » قالطإ صق ع  تقو  دع م  ماع 1991 ، فص   
نع نسطاو  حصلا  لأس  .جّهوتملا  جيلخلا  ع  ّلطت  ةذفان  راوج  اسلاج  هتكم ، نسطاو   ناو  اظئاق ، اراهن  نا  .كروين  رراه »  غنس 

ةّيجلا تامولعملا  بعالتلا  نم  ءاملعلا  نكمتو  انمونيج  تانيجلا   عيمج  عباتت  ددحت  لامتا  دع  ثدحس  يذلا  ام  مونيجلا .» عوم   » لقتسم
؟ اوؤاش امفك  ةّلا 

مهقلق نع  نوّع  نوثك   ) ...ةثبخ ةعمل  هيع  ترهظو   ...ففخلا  ضبألا  ەرعش  تالصخ  ەد ع  رّرم   » .هبجاح عفرو  نسطاو  كحض 
دعت مل  امّر  ةنّيعم  فورظ  عم  فّكتن  انلعج  مَّمصم ل  يرّوطت  جتنم  دّرجم  إ 

ّ
تسل  ةيجلا ] تاملعتلا   ] كلت نل  .ةّيجلا  انتاملعت  يغت  نأش 

.»)؟ ءاقلل لق 
ً

لّهؤم أ  انسفنأ  لعجن  اذاملف ال  .نوصقان  نحن  م  فرعن  اعمج  نحن  .مويلا  ةدوجوم 
لا ةّمملا  ةموتكملا  ةلاعلا  ةكحضلا  كلت  احاض ، رجفناو  ةلاقملا  هعم  يرج  يذلا  حصلا  رظن إ  ّمث  اهلاق ، هلعفن ،» فوس  ام  اذهو  »

«. لق
ً

لضفأ  انسفنأ  لعجن  فوس  .هلعفن  فوس  ام  اذه   » .ةفصاعل اريذن  اهفصوب  ةّلمعلا  طاسوألا  ىدل  ةفولأم  تحصأ 
ح دصق ؟ نع  يلا  مونيجلا  ّغن  نأ  انملعت  ول  اذام  رإ :»  » عامتجا بالطلا   ەراثأ  يذلا  اثلا  سجاهلا  نسطاو إ  قيلعت  اندع 

تارفطلا ددحت  ةيجلا -   ةحانلا  نم  لق »
ً

لضفأ  انسفنأ  لعجل   - » يلا مونيجلا  لكش  ةداعإل  ةدحولا  ةلآلا  تنا  تاننامثلا ، رخاوأ 
حنم تايعسلا ، .لمحلا   ءاهنإ  مث  نمو  محرلا ، لخاد  لا ) فلتلا  وأ  ساس  يات  ءاد  بّس  لا  كلت  لثم   ) ةقاخالا ةلاعو  ةمخولا  ةّيجلا 

ةصاخلا ةقالخألا  ةلضعملا  دسم 
ً

تارفطلا ، كلت  لمحت  لا ال  ةنجألا  سرغو  راتخا  ةصرف  ءاآلل   PGD سرغلا قباسلا ع  يجلا  صخشلا 
، ةقاخالا اع  يجلا  رلا  ذلا :

ِّ
رك فلاس  ثلثملا  دودح  لخاد  نولمع  تانيجلا  ءاملع  لظ  كلذ ، عم  .راتخالا  ةصاخ  ةقالخأ  ةلضعم  ةاح  ءاهنب 

.ەارإ نود  نم  ةرّملا  تالّخدتلاو  ةئانثسالا ، ةاناعملاو 
كلذ نا  .ةلا  داسجألا  ادمع   تانيجلا  يغت  نامإلا  حبصأ  نآلا ، ةشقانملا : ەذه  طو  َّغ  تايعسلا  رخاوأ  يجلا   جالعلا  روهظ 

ةلا تانيجلا  حيحصت  رّوصت  ءاملعلا  نامب  حبصأ  ةّراض ، تانيج  نولمح  نيذلا  لا  نم  صلختلا  نم  د 
ً

ةباجإلا .» ايجويلا  ل« اثع 
«. لق

ً
لضفأ   » مونيجلا لعج  مث  نمو  ةيعملا ،

وأ مدلا ، االخ  لثم  ةلسانتلا  - االخلا غ  مونيج  لدعت  وألا  نَّمضتت  تزيامتم : تهكن  يجلا   جالعلا  أ  ةموهفملا ، ةحانلا  نم 
يج ع يغت  لخدأ  اذإ  .دحاو  لج  نم  يلا أل  مونيجلا  رَّوح  هّنل ال  اهتفظو ، ثؤي ع 

ّ
ر االخلا  كلتل  يجلا  لدعتلا  .تالضعلا  وأ  خملا ،

«، رغنسلغ ج  «، » افلسد آ   » .ةّلخلا تومت  امدنع  رَّوحملا  جلا  عيضو  يلا ؛ نجلا  يغتلا إ  لقتي  ال  مد ، ةّلخ  وأ  ةّلضع  ةلخ 
االخلا سلو  مدلا -  االخ  ترَّوُح  ةثالثلا  تالاحلا  وثرج :»  يج ال -  جالع  اوجلوع ب« صاخشأ  ةلثمأ ع  مهتثالث  اونا  لاشك ،» انس  و«

.ةّنجأ تانيج  لاخدإ  قط  نع  ةضبلاو - ) يونملا  ناويحلا  ْيأ   ) ةّموثرجلا
يج ع يغت  لاخدإ  روف  ةّلسانتلا . االخلا  يغتلا  لاط  ثح  ي  مونيج  لدعت  وه  يجلا  جالعلا  نم  ةّلادار ، ألا  اثلا ، لشلا 

لقتو يلا  مونيجلا  مئاد   وحن  يغتلا ع  جَردُ  .هتاذل  ادلوتسم  يغتلا  حبص  لل -  سانتلا  طخلا  لخاد  ْيأ إ  ةضب -  وأ  يونم  ناويح 
.مصفني اطاترا ال  مونيجلا  جَردملا  جلا  طتري  .اتلا  لج إ  نم 

تايغتلا لقنل  ةقوثوم  ةنقت  ةَّمث 
َ

نكت  مل  تايعسلا : رخاوأ  ارَّوصتم   لا  ةّلسانتلا   االخلا  فدهتس  يذلا  يجلا  جالعلا  نك  مل 
ةافولا تنا  .تفقوأ  ةّلسانتلا  االخلا  فدهتس  يذلا ال  جالعلا  تالواحم  نل  .ةّلا  ةضبلا  وأ  يونملا  ناويحلا  لخاد  إ  ةّيجلا 
جالعلا براجت  ّل  اهرثإ  تدّمُج ع  هل  لقحلا  برلا   نم  ةلاح  ت  دق  زمات » كروين   » بعت َقفَو  رغنسلغ ،» ل«ج  ةَّجولونكتويبلا » »

ةكرات ةيجلا ، تاجالعلا  لاشأ  ةفا  مامأ  ضرألا  ةجتلا  كلت  تقرحأ  دقل  .لاجملا  ٌءاملع  رجهو  تا ، تسلفأ  .العف  ةّدحتملا  تاالولا  يجلا  
.لعلا لقحلا  كلذ  ت  

ُ
م ن ال 

ُ
ةد

.رّبدتلاو ركفتلا  اع 1990 و2000 ،  ب  ادار ، اد  يذلا  لقعلا  لغُتسا  دقل  .ىرخأ  ولت  ةرذح  ةوطخ  ددج -  نم  داع  يجلا  جالعلا  نل 
دلا انيج إ  لمح  دمح  هنأ  ضفُ  سوف  لوخد  راثأ  اذامل  .قيقد  وحن  رغنسلغ ع  ةجت  ءاطخألا   نم  ةلوطملا  ةلسلسلا  حــــ  بجو  الوأ :



االخ ةاصإل  تمدختسا  لا  لقاونلا  .لشفلا  باسأ  تا 
ّ

تحض ةجتلا ، نوبقارملاو   ءاملعلاو ، ءاطألا ، قد 
ّ

ق ح  ةاتفلاو ؟ ةَّخملا  تالعافتلا  كلت 
نأو َّد  ال  .اهعقوت  نكم  نا  سوفلل  ةّعانملا  رغنسلغ  ةاجتسا  نأ  كلذ ، نم  رطخألا  نل  .لا  مئالم   وحن  ّطق ع  ت 

ُ
صحف مل  رغنسلغ 

ةعانملا هتباجتسا  نكت  مل  اذكه ، .يجلا  جالعلا  ةجت  تمدختسا   لا  يَّدغلا  سوفلا  ةلالس  إ  بط  لش  ضّرعتلا  هل  قبس  رغنسلغ 
راتخا .درب  ةلب  ةاصإلا  ءانثأ  امر  هلع ، فّرعتلا  هل  قبس  اضرمُم  انئا  براح  مسجل  امامت  ةداتعا  ةاجتسا  تنا  ل  ام ؛ للخ  نع  ةمجان  ةعلا 

تانيجلا نأ  راتعالا  عضولا   اولفغأ  دقل  ريدقتلا : اغلا   أطخ  يجلا  جالعلا  ويصاصتخا  بكترا  جلا ، لقنل  ةعك  لمعلل  عئاش  ي  سوف 
اخلا اخلا ، وحنلا  اذه  م ع  ْنأ  لامجلا  اذهب  ءل  فك   » .ةقسم تاخو  تاكذو ، بودن ، هدل  خــــرات ، هدل  ي  مسج  ت  

ُ
محق

نوعس اونا  نيذلا  ءاطألا  .ةثرال  اوّدعتس  مل  لامجلا -  مهامعأ  دقو  ءاملعلا -  نأل  ةاجإلا : فرعن  نآلاو  رغنسلغ .» لوب   » لؤاس كلذ  نا  ادج ،»؟
.ةّداع درب  ةلزن  باسح  اوبسح  مل  يلا  بطلا  دودح  عيسوتل 

***
 

هلحم تلحو  ةّلصألا  يجلا  جالعلا  براجت  ةمدختسملا   تاودألا  نم  بك  ق 
َ

رْد لدُسا  رغنسلغ ، ةافو  اقعأ  نيذللا  نيدقعلا   
ةركتبم قئارط  ترِّوُطو  ةّلا ، االخلا  لخاد  تانيجلا إ  لقنل  مدختسُ  ةددج  تاسوف  تحصأ  نآلا ، .ثلاثلاو  اثلا  لجلا  نم  تاجولونكت 

نع تجرخ  لا  ةّعانملا  لعفلا  ةّدر  ثي  ال  هنألو  تخملا ، ه   بعالتلا  ةلوهسل  راتخُ  تاسوفلا  كلت  نم  ثلا  حبصأ  .جلا  لقن  ةقارمل 
.رغنسلغ دسج  رّمدملا ع  رثألا  اذه  تفلخو  ةرطسلا 

.الفومهلا ةجلاعمل  يجلا  جالعلا  مادختسا  حاجنلا   نع  بطلل » دنالنإ  وين  ةلجم   »  
ُ

ت ةقراف  ةسارد  تنلعأ  ماع 2014 ،  
نا .اندلا  ةصق  اندلا   هنإ  دتمم ؛ لح  لثم  جلا  خــــرات  لص  مدلا ، طلجت  لماوع  دحأ  ةرفط   هّس  يذلا  عِّورملا  لا  ضرملا  كلذ  الفومهلا ،

نرقلا لئاوأ  اسور   ةّساسلا   ةاحلا  ةرؤب  هسفن   لخدأ  مث  نمو  ماع 1904 ، ەدلوم  ذنم  يقلا  دهعلا  و  كلأ  مألا  باصأ  اضرم 
نا .موسمورك  جل ع  يداملا  روضحلا  راشأ إ  مث  نمو  لا ،   X موسومورلا اهتقالع  تفشُا  لا  ضارمألا  لّوأ  نم  ادحاو  نا  .نعلا 

ةك لق  نم  اعانص ، سَدنهم  تورب  اهل  قلُخ  لا  ةيجلا  ضارمألا  لوأ  دحأ  اضأ  ناو  .دحاو  مساح إ ج  لش   
ُ

تس لا  ضارمألا  لوأ  دحأ 
ماع 1984. كتييج » »

نم نا  طش ، طلجت  تورب  باغ  نع  جتت  الفومهلا  نإ  ثحف  .تاننامثلا  فصتنم  ةّرم   لّوأل  الفومهلل  يجلا  جالعلا  ةركف  تحرُط 
ةّفلألا لئاوأ  .مدلا   طلجت  دعتس  ث 

ُ
َّم نمو  دوقفملا  تولا  جاتنإ  نم  مسجلا  نكمتي  ّح  االخلا  لخاد  جلا إ  لقنل  سوف  مادختسا  رَّوصتملا 

تعنت الفومهلا   أت  .ىرخأ  ةرم  الفومهلل  يجلا  جالعلا  ةجت  تانيجلا  نوجلاعملا  رّرق  نامزلا ، نم  نيدقع  وحنل  لاط  رّخأت  دع  ةددجلا ،
اهيف رفط  لا  ةعنتلا  و  يجلا ، جالعلا  راتخال  ب )  ) الفومه راتخالا ع  عقو  .مدلا  دوقفملا   طلجتلا  لماع  بسح  تفّنصم  تساسأ ،

.بط تورب  جاتنإ  لشفف   ( IX  ) عساتلا طلجتلا  لماع  صاخلا  جلا 
لماعلا عيصتل  انيج  لمح  سوف  نم  ةدحاو  ةعرج  اونقُح  ضرملا  نم  ةّداح  ةعنب  نوباصم  لاجر  ةع  اطس : راتخالا  لوكوتورب  نا 

: ةءافلا نلو  طقف ، نامألا  تخت  نكت  مل  ةجتلا  نأ  تفاللا  .مدلا  سوفلا   قط  نع  رَّفشملا  تولا  روهظ  بقور  روهش ، رادم  عو  .عساتلا 

مغرو .نقَحلا  قط  نع  مت  عسات  لماع  مهيطاعت  ةقارملو  فزن ، تان  ثودحل  اّسحت  ةظحالملل  سوفلا  نونوقحملا  ةعلا  رملا  عضخ 
هذم

ً. فلا  تان  ثأتلا ع  نا  ةداعلا ، ةمقلا  نم  طقف  ةئملا  ةسب 5  الإ  عساتلا  لماعلا  كرت  عفري  مل  سوفلا  لومحملا ع  جلا  نقح  نأ 
ةثالث ةلط  ثأتلا  ّرمتساو  .نقحلا  قط  نع  عّساتلا  لماعلل  مهيطاعت  واسم   عجارت  ةفاضإ إ  ةئملا ، غل 90  فلا  تان  اعجارت   رملا  ََخ 

.ماوعأ

انركذ هنإ  .تانيجلا  جلاعملا  تاحومطل  ةّداشرإ  ًةرانم  دوقفملا  تولا  نم  طقف  ةئملا  لالحإ 5  نع  مجانلا  يوقلا  العلا  ثأتلا  دعُ 
الف نذإ  العف ، لمالا  يلا  مدلا  طلجتلا   ةفظو  ةداعتسال  ةفا  طلجتلا  لماع  نم  طقف  ةئملا  تنا 5  اذإ  ةلا : اجولويبلا  للحتلا   ةّوق 
نا اذإ  .را  فن  ثودح  ةلاح  اتحا   امّر  يلا  سجلا  لخاد  ناصم  ةخذ ، وأ  نوزخم ، ةجاحلا -  نع  ضئاف  تولا  نم  ةئملا  نأ 95  َّد 

نا اّمم  اثك  لهسأ  يجلا  جالعلا  نوك  دقف  لا -  فلتلا  لثم  درفم -  اهبّس ج  لا  كلت  نم  ىرخأ  ةيج  ضارمأ  قبطني ع  هسفن  أدملا 
.كاَّتف ضرم  جالعل  افا  نوك  دق  االخلا  نم  ةغص  ةّعرف  ةعومجم  لخاد  الع إ  جل  ةءافلا  دودحم  لقنلا  .رَّوصتُي ح 

***
 

مئاد لش  ةلَّدعم  ةّ  تامونيج  جاتنإ  لجأ  نم  ةّلسانتلا  االخلا  تانيجلا   رحت  ةّلا : تانيجلا  ملعل  زألا  ملُحلا  كلذ  نع  اذام  نل 
كلتمت لا  ةلا  ةّنجألا  لا - » ءارو  ام   » وأ لا » دع  ام   » قيلخت نع  اذام  سانتلا germline ؟») طخلا   ) وثرجلا طخلل  يجلا  جالعلا  - »
تاقع ثالث  حنا   دق  ةمدتسملا  ةلا  ةمونيجلا  ةسدنهلا  يّدحت  نا  تايعسلا ، لئاوأ  لولح  مدتسم ؟ وحن  ع  ةلَّدعم  تامونيج 

نأش اهغ  نم  أ  ةتفاللا  ةققحلا  .لحلا  نم  ةق  تحصأ  اهنل  ةلحتسم ، ةملع  تادحت  ودت  م ، امف  تاقعلا ، كلت  تنا  .ةّملع 

.تااوغو رطاخم  نم  كلذ  هلّثم  ام  عم  لوانتملا ، تحصأ   م  امنو  لانملا ، ةدع  م   دعت  مل  مويلا  ةلا  ةمونيجلا  ةسدنهلا 
بللا نم  ةصلختسم  ةعذج  االخ   ES ةننجلا ةعذجلا  االخلا  .ةقوثوم  ة  ةننج  ةّعذج  ةّلخ  سكت  لّثمتي   لّوألا  يّدحتلا  نا 



يولخلا  طخلا  االخ  لثم  اهب  بعالتلاو  اهتانسا  نامإلا  ةحلا : تانئالاو  االخلا  ب  ةلاقتنا  ةلحرم  شعت   .ةركملا و  ةنجألل  خادلا 
رحتلا ەاجتا  ةمئالم  قالطنا  ةتع   ES ةلخ مونيج  رحت  لّثم  اذكه ،  . نج  ةجسألا   تاقط  ل  لكش  اضأ ع  ةرداق  اهنل  تخملا ،

لا ءاضعألا  ل  إ  َّمث  نجلا ، لخاد  يجلا  يغتلا  اذه  لاخدإ  عاطتسملاف  نذإ  ادمع ،  ES ةلخ مونيج  يغت  نكمأ  اذإ  ام : نئا  مونيجل  مئادلا 
فدهتس ةّمونيج  ةسدنهب  ملاح  ل  ەزاتج  نأ  بج  اقّض  ارمم  لثم   ES االخل يجلا  لدعتلا  نإ  .ّلا  نئالا  مث إ  نمو  نجلا ، لخاد  لشت 

.وثرجلا ّطخلا 
.ةلا ةّنجألا  نم  ةعذجلا  االخلا  صالختسا  ةلواحم  نسوكسو ، ةالو  ةنجألا   ملاع  نسموط ،» سمج   » أد تايعسلا ، رخاوأ   

كلت نوسموط  عّبت  .لشفلا  اهل  ةّ  رئاظن  روثعلل ع  تالواحملا  تاع  تءا  دقف  تايعسلا ، رخاوأ  ذنم  تفرُع  رأفلا    ES االخ نأ  مغرب 
ةّ ةّعذج  االخ  سكت  لجأ  نم  ةمدختسملا  ةلالهتسالا  ةّداملا  تنا  لاوحألا ، بلغأ  .ةئس   ةتو  ةئس  روذ  بس : لّصوتو إ  تاقافخإلا 
لثم .فّثكم  وحن  نافلا ع    ES االخ سرد  تاننامثلا ، اعماج   الاط  نوسموط  نا  امدنع  .ىوتسملا  نود  اهّومن  فورظو  ةدوجلا ، ةقف 

ةغلا تاكولسلا  اجردت  نسموط  ملعت  ةّعبطلا ، اهتائب  جراخ  رثاتتو  احتل  ةغلا  تاتانلا  بعالتلا  رداق ع  ةّجاجز  تاص  ري  اتس 
، اهفطالت ةُم »  » االخل اهتجاح  ملعت  .ةراثسا  دأ  ىدل  راضتحالاو  رّوكتلل  اهعوزن  فرَع  .ةقَّنو  ةّلقتم ، ةّجازم ، تنا  . ES االخل ةددعلا 

.رهجملا تحت  اهنياع  ةّرم  ّل  هّل   بلخ  نا  يذلا  ءوضلل ، الا  فافشلا ، بالخلا ، االخلا  جهو  ىأرو  اعم ، لّتكتلا  بغلا ع  اهراو 
ەرمع اننج  تنا  .دورقلا  نم   ES االخ صالختسا  نوسموط  أد  تاسئرلل ،» لقإلا  نسوكسو  زكرم   » إ هلاقتنا  دع  ماع 1991 ،  

، ةلخ ةهاف  ّق  هنأو  نجلل ، ةّجراخلا  ةقطلا  َّق  ماأ ، ةّتس  اهدع  يب .» قبط   » ومني  نجلا  كرت  ّمث  سوسلا ، درق  نأ  نم  ماأ  ةتس 
االخلا نم  شاشعأ  طسو  االخلا  كلت  ةعارز  ملعت  نافلا ، االخ  عم  ةقاسلا  هتخ  نم  .ةّلخادلا  ةّلخلا  ةلتلا  ّبل  نم  ةدرفم  االخ  ًصلختساو 
ةنقتلا ەذه  قيبطت  هتردق ع  عنتقا  دقو  ماع 1996 ،  . ES االخ تومت  ةملا ، االخلا  كلت  نود  نم  ةّساسأ ؛ ومن  لماوع  فوت 

ّ
ر لا  ةُملا » »

.ةّ  ES االخ قيلختب  هل  حامسلا  نسوكسو  ةعماج  ةّمظنتلا   تائيهلا  نم  بلط  لا ، ع 
: حضاو ردصم  نسموط   عت 

ّ
حيقلتلا ؟ ةثيدح  ةّ  ةّنجأ  ع ع  ْنأ  مِلاعل  َّأ  نل  هس ،

ً
ارمأ  دورقلاو  نافلا  ةّنجأ  روثعلا ع  نا 

مقعلا نم  ةفلتخم  لاشأل  اعئاش  اجالع  حبصأ  دق  انصلا  حيقلتلا  نا  تايعسلا ، رخاوأ  لولح  . IVF ببانألا لخاد  انصلا  حيقلتلا  تاداع 
وأ ةع  ددعلا إ  لص  اناحأ -  تاضب  ةدع  اقلا  داصحلا  جَ  .ضبتلا  دع  ةأرملا  نم  تاضبلا  ت 

ُ
دصح انصلا ، حيقلتلا  ءارجإل  .يلا 

.محرلا لخاد  سرغُتل  دوعت  ْنأ  لق  ةنضاح  تقولا   ضعل  ةّنجألا  تنسُ  كلذ  دع  يب .» قبط   » لجر  م  تاضبلا  كلت  حَّقلتو  ةع -  نثا 
تالاح وأ    ) اناج ت 

ُ
حط ةداع  ةقتملا  ةّنجألاو  .ةداع  انمآ  ةّنجأ  ةثالث  نم  سرغ أ  نوك  ذإ ال  ت 

ُ
.سرغ انصلا  حيقلتلا  ةّنجأ  ّل  تسل  نل 

ةعماج نم  حــــتلا  هلوصح ع  دعو  ماع 1996 ، تالد .)»   » تاهمأ نهفصوب  ةّنجألا  كلت  نلمح  تاخأ ، ءاس  داسجأ  لخاد  ت 
ُ

سرغ ةردان ،
لخاد ةقلأتم  ةلخ  تاَّك  اهنم إ  ةعرأ ع  تمن  .انصلا  حيقلتلا  تاداع  نم  اننج  ثالثو  ةّتس  لوصحلا ع  نم  نسموط  نكمت  نسوكسو ،

« تاَّذغم  » ةدعاسم االخلا  ةفطالم  ةّجراخلا ، تاقطلا  شقت  دورقلا -  عم  لاملا  ّدح  إ  اهب  لصو  دق  نا  لا  ةنقتلا  مادختسا  .ةنضاحلا 

ثالثلا تاقطلا  دلوت  تعاطتسا  نافلا ، لخاد  االخلا  كلت  غ 
ُ

تسر حو  .ةّ  ةّننج  ةّعذج  االخ  عض  نسموط  لزع  ومنت -  ةم ل  االخو 
.مدلاو ءاعمألاو ، باصعألاو ، تالضعلاو ، ماظعلاو ، دلجلا ، لثم : االخلا ، لل  ةلوألا  رداصملا  اهل -  يلا  نجلل 

، يلا ينجلا  نّوكتلا  حمالم  نم  ددعلا  صّخلت  انصلا  حيقلتلا  نم  ةحورطملا  ةّنجألا  نم  نسموط  اهصلختسا  لا  ةّعذجلا  االخلا  تنا 
لثم ةجسألا ، ضع  جاتنإ  نع  ةزجاع  تلظ  العف ، ةّلا  ةجسألا  ّل  ةعانص  اهتردق ع  مغرب  ەزواجت : عيطتس  ّدح ال  ةروصحم  تلظ  اهّنل 

ألا االخلا  ءانثسا  نجلا -  االخ  ّل  لقتي إ  ْنأ   ES االخ لخدُ   يذلا  يجلا  يغتلل  نكم  اذكه ، .ةءافك  تاضبلاو ، ةّنملا  تاناويحلا 
ءاملعلا  نم  تاعومجم  تع  سياس ،»  » نسموط  ةقرو  دعُ   ماع 1998 ، .اتلا   لجلا  تانيجلا إ  لقن  ةرداقلا ع  االخلا  ةّمهأ :

ةّعذجلا االخلا  طوطخ  نم  تاعلا  صالختسا  لئاو   دنهلاو ، ناالاو ، صلاو ، ةدحتملا ، تاالولا  نم  نوثحا  مهنب  ملاعلا ، ءاجرأ  فلتخم 
.وثرجلا ّطخلا  تانيجلا ع  لقن  ةرداق ع  ةّ   ES ةّلخ فاشا  لمأ  ةّننج ع  ةجسأ  نم  ةّننجلا 

ويلد جروج   » سئرلا ماق  نسموط ، ةقرو  روهظ  نم  تاونس  ثالث  دع  ماع 2001 ، .لاجملا   دِّمُج  ريذحت ، قباس  نود  نم  اهدنع ، نل 
تقلُخ دق  تنا  لا  عسلاو  ةعرألا  ةّلخلا  طوطخلا  زواجت  نم  اهعنمت   ES االخل ةّلاردفلا  ثاحألا  عيمج  ع  ةدّدشم  دويق  ضرف  شوب »

لا تاتخملا  تهجاو  .انصلا  حيقلتلا  تالمع  نم  ةحورطملا  ةّننجلا  ةجسألا  نم  ح  ةددج ، طوطخ  صالختسا  نامإلا  دع  مل  .لعفلا 

سكتل اردفلا  لمتلا  ّدض  ضقنلا  ّقح  ارارم  شوب  مدختسا  اع 2006 و2007 ، .لمتلا   تاضفختو   ةمراص  ةاقر   ES االخ لمعت ع 
، نطنشاو عراوش  ةّصع ،  تاقاعو  ةّسكنت  ضارمأ  نوباصم  رم  مهنب  نمو  ةّعذجلا ، االخلا  ثاحأ  راصنأ  دشحا  .ةددج  ةّلخ  طوطخ 

ةّنجأ نم  اودلو  لافطأ  اطاحم  هف  رهظ  حص  رمتؤم  دقع  بلاطملا  كلت  شوب  هجاو  .رظحلا  نع  ةلوؤسملا  ةّلاردفلا  تالاولا  ةاضاقم  نيدّدهم 
.تالد تاهمأ  ماحرأ  ةاحلا   مهيف  تثعُ  ْنأ  دع  ةحورطم ،»  » انص حيقلت 

***
 

مّدقت فاقإ  عطتس  مل  هّنل  .ح  لقألا إ  ع  ةّلا ، ةّمونيجلا  ةسدنهلا  تاحومط  دَّمج   ES االخ نم  دملل  اردفلا  لمتلا  رظح 



ES االخ تامونيج  ةّدمعلا   تايغتلا  لاخدإل  ةقوثومو  ةلاّعف  ةقط  يلا : مونيجلا  ةمدتسم   ةثَّروم  تايغت  ثادحإل  ةمزاللا  ةناثلا  ةوطخلا 
.لعفلا ةدوجوملا 

عسوب نا  .ةءافلاو  جضنلا  إ  رقتفت  يلا  مونيجلا  يغت  تانقت  ّل  تنا  العف ، .اجعت  اجولونكت  ادحت  اضأ  كلذ  اد  ةادلا ،  
تالواحم ّيأ  ةّدحتم  مونيجلا ، ائاوشع ع  رثانت  تنا  تارفطلا  كلت  نل  تانيجلا -  تارفط   ثادحإل  عاعشإلل  ةّعذجلا  االخلا  ضعت  ءاملعلا 

بلغأ ائاوشع   نا  جاردإلا  عقوم  نل  مونيجلا ، اهتانيج   لاخدإ  عيطتس  ةّيج  تايغت  لمحت  لا  تاسوفلا  نأ  افورعم  نا  .تارفطلا  هجوتل 
ع هَّجوم  ّغت  لاخدإل  ىرخأ  ةقط  ترُتبا  تاننامثلا ، .اهسفن   نع  بعتلا  نع  زجعتو  ت 

ُ
سرخ ام  الاغ  تنا  ةجردُملا  تانيجلاو  لاوحألا ،

ت
ُ

خس وأ  ةّلخلل ، ةّيجلا  ةداملا  إ  ةام  لخد  نجألا  اندلا  نا  .ارفاط  انيج  لمحت  نجألا  اندلا  تاذاذج  نم  لس  االخلا  قارغإ  مونيجلا - 
يغتلا يدمعلا  - و لاعفلاو ، قوثوملا ، يغتلا  ادو  .ءاطخألل  ةضرعو  ظوحلم  وحن  ةاق ع  تلظ  ةّلمعلا ، حاجن  مغرب  نل  .مونيجلا  لخاد  هتلاسر 

.تالحتسملا نم  ا  ةنيعم -  ةقط  ةنيعم  تانيجل  يدصقلا 
***

 

ةلص تاذ  غ  ةلهو ، لّوأل  تد ، ةجحأ ، نأش  اندواد » رفيج   » ةثحالا إ  هتراش » لنامإ   » اتكلا ةمِلاع  تأجل  ماع 2011 ، عير   
امهس  ءانثأ  وكروترب .»  » ةّهجملا  اجولويبلا  لوح  ارمتؤم  ناحت  اندوادو  هتراش  تنا  .ةّمونيجلا  ةسدنهلا  وأ  ةّلا  تانيجلا  ةقثو 
نع اندواد  هتراش  تخأ  ةّلطملا ، تاهجاولاو  ةسّوقملا  لخادملا  تاذ  ِّرفصملا  بلاو  اشوفلا  ةنولملا  تويبلا  ارورم  ناوخ ،» ناس  دلوأ   » تاّرمم

ةرعتسم اتكلاو  تاسوفلا  برحلا ب  تلظ  دقل  .تاسوفلا  ّدض  اهسفن  نع  اتكلا  اهب  عفادت  لا  تالآلا  اتكلا -  ةّعانملا  ةزهجألا  اهمامتها 
ةعوبطم ع ةلداتملا  امهتوادع  تراص  رخآلا : فَّرعُ  امهنم  ّل  راصو  قصتلم ، مدق  نَّودع  لثم  احصأ  ّح  ةددش ، ةواو  لط ، نمزل 

ىودعلا  » نأ فرعت  اندواد  تناو  .اهتمواقمل  ةّداضم  تانيج  اتكلا  ترّوطو  .اهلتقو  اتكلا  وزغل  ةّيج  تالآ  تاسوفلا  ترّوط  .امهتانيج 

«. اهسفن ت  
ُ

رَّمد نأ  لق  اهلتف -  عل  قئاقد  عض  ىوس  اتكلا  مامأ  سل  .ةتوقوم  ةلنق  ةّسوفلا 
نا .كلت  ةّتكلا  ةّعافدلا  تالآلا  ىدحإ  وغنارا ،»  فلودور  و« ثافروه » بلف   » امه ناسرف ، ناملاع  عت 

ّ
ماع 2000 ، فصتنم   

نأ افشا  .يدالل  ةعَّنصملاو  جلل  ةجتنملا  اتكلا  ع  نالمع  ةذغألل ، ةّكرامندلا  وكسناد »  » ةك فظوم   امهالو  وغناراو ، ثافروه 
هش يذلا  ماظنلا ، نا  .اهتكرح  ّلش  لجأ  نم  ةّزاغلا  تاسوفلا  تامونيج  ةقَّسم   قوقش  ثادحإل  اماظن  ترَّوط  ةّتكلا  عاونألا  كلت  ضع 

ةددحم عقاوم  بصت  ل  ةّئاوشع ، نامأ  ةاوطملا   بت  الو  .اهب  صاخلا  اندلا  عباتت  قط  نع  ةحاَّفسلا  تاسوفلا  فّرعتي ع  ةّج -  ةاوطم 
.وفلا اندلا   

رَّفشم  انر  ءيزج  ثحالا - »  » وألا  ةعطقلا  .لقألا  مساح ع  نوكم  زكترت ع  ةتكلا  ةّعافدلا  ةموظنملا  نأ  ّبت  نأ  ثل  امو 
اند ع  ثحالا »  » فّرعتي قاصتلالا : وه  اددجم ، فّرعتلا ، اذه  هلع  موق  يذلا  أدملا  .هلع  فّرعتو  وفلا  اندلا  عم  قفاوتي  يتكلا  مونيجلا 

، وأ تقولا -  لاوط  كيج  كودعل   ةروص  لمح  هشأ  رمألا  نا  .غنالاو  لا  لثم  اندلا -  كلذل  ةسوكعم  ةخس  ثحالا - »  - » هنأل يزاغلا  سوفلا 
.اهمونيج تاب   ةطخم  ةسوكعم  ةروص  اتكلا ، ةلاح   

فّرعتلاو ةسوكعملا ) ةروصلا  قط  نع   ) وفلا اندلا  ةقاطم  روف  فحملا .) لتاقلا  « ) براضلا  » وه ةّعافدلا  ةموظنملل  اثلا  نعلا 
هّجوي ال  ماجسا : براضلا »  و« ثحالا »  » لمع .وفلا  جلل  ةضاقلا  ةلا  هجوتل   Cas9 همسا يتك  تورب  لَسري  انجأ ، هفصوب  هلع 

فاشكتسالا ةرئاط  ذّفنملاو ، دصارلا  ةّكساللا : ناوعألا  ةفلوت  اهنإ  .فّرعتلا  نع  قط  نع  عباتتلا  ةقاطم  دع  الإ  مونيجلل  هتا   Cas9 تورب

.
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« دال و« وب » ، » خوراصلاو
ةثم ةجعأ  اهفصوب  اهيف  تركف  ةادلا ، .ةموظنملا   كلتب  ةغلالا ، اهتاح  ّلُج  انرلا  اجولويب  ةسمغنم   تلظ  لا  اندواد ، تنتفا 

قد إ
ّ

ة ةموظنملا  كلت  تتفت  تأد   هتراش ، عم  تلمع  نل ح  .اقحال  تلاق  ام  اح ،» هلع   تلمع  ضماغ  ء  أ   - » لوضفلل
.ةّلوألا اهتانوكم 

نم نكمتت  الإ ل  ةسوفلا  تانيجلل  اروص  اتكلا  لمحت  ال  اعط ، ةجملل .» ةلاق   » ةموظنملا نأ  هتراشو  اندواد  تكردأ  ماع 2012 ،  
اذلا عافدلا  ةموظنم  نع  اتملعت  هتراشو  اندواد  نل  .اهعطقت  وأ  ىرخأ  تامونيج  فّرعتت ع  اهلعج  بس  نم  امو  اهمدتو ؛ تاسوفلا  بّقعت 
افشا .ىرخأ  تامونيجو  تانيج  ةّدمع إ  تا  هجوت  ةموظنملا ع  راجإ  نم  اتنكمت  عداخم ، فُّرعت  نع  لالحإ  قط  نع  اهعادخل : ك  ام 

قو
َ

.هعط فلتخم  بقعت ج  عيطتس  ثحالا ،»  » لدب مق  ّلا :

***
 

يدمعلا » ج عطقلا   » .ةّ تانيج  مِلاع  ّيأ  لقع  ةجعزم   لاخ  ةضمو  ثت  ْنأ  ردج  ةخألا  لق  ةلمجلا  كلت  ةنوفدم   ةراع  ةَّمث 
َ

، ةّنوك ةعشأ  هّجوت  نأ  وأ  ةّنسلا ، ةعشألا  رمأت  نأ  كنكم  ال  مونيجلا ؛ اوشع   لش  ثدحت  تارفطلا  مظعم  .ةرفطلل  لمتحملا  ردصملا  وه  ام 
ةجمرب نكم  ل  اوشع : لش  ةرفطلا  ت 

ُ
لَّصو ال  هتراشو ، اندواد  ةلاح  ْنل   .ساس  يات  وأ ج  لا  فلتلا  طقف ع ج  ثؤت 

ّ
ر ل 



ةداعإ هتراشو  اندواد  رودقم  تا  فّرعتلا ، نع  يغت  قط  نع  .طضلا  ةّتاذلا  ةّعافدلا  ةموظنملا  هفرعت  يذلا  عقوملا  بصت  ةلا ل 

.
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ةغرلا بسح  جلا  ةرفط   ثدحُ  ث 
َ

َّم نمو  انيعم ، انيج  مجاهيل  ههيجوت 
.نافرطلا ذش 

َّ
ب َّمث  صوصقم ، طخ  لثم  اندلا ، افرط  فشكني  حتفنو ، ام  عطقُ ج  حف  .كلذ  نم  ةموظنملا أ  كلتب  بعالتلا  نكم 

َّد .ةملس ال  ةخس  سامتلا  قط  نع  ةدوقفملا  تامولعملا  عاجسا  جلا  لواح  اهدع  روسكملا -  جلا  حالصإ  بذشلاو إ  ّصقلا  فدهــو 
ىرخألا  هتخس  نم  ةدوقفملا  تامولعملا  ةداعتسا  قوقشملا  جلا  لواح  ةداع ، .تامولعملا  ظفحل  مّمصم  مونيجلاو  ةقاطلا ؛ ظفحت  ْنأ  ةداملل 

تامولعم نم  د 
ً

عداخملا ، اندلا  اذه  نم  تامولعم  خسب  ىًده ، ع غ  جلا ، موق  نجأ ، اند  نم  حاتجال  ةّلخلا  ضّرعت  لاح  نل   .ةّلخلا 

ةمل وحم  هش  ام  مئاد -  لش  كانه  ّرقتسو  مونيجلا  لخاد  ةعداخملا  اندلا  ةرذش  ةلّجسملا ع  تامولعملا  ت 
ُ

خس كلذ ، دع  .ةّطاتحالا  ةخسلا 
ام عباتت ATGGGCCCG  ج  يغت  نكم  مونيجلا : لخاد  افلس  رّرقملا  يجلا  يغتلا  لجس  نكم  اذكه ، .اهلحم  ىرخأ  ةمل  ةاتك  َّمث  ةلمج  نم 

جاردإ نكم  ِّيوسلا ؛)  ) ِّيلا عنلا  إ  رفاطلا  لا  فلتلا  ةداعتسا ج  نكم  ةقطلا  كلتب  بوغرم .) عباتت  ّيأ  وأ  ) ACCGCCGGG إ نكم 
نوتغننه قمت ج  نكمو  ِّيلا ؛ عنلا  رفاطلا إ   BRCA1 ةداعتسا ج نكمو  هنيع ؛  ّ نئا  لخاد  تاسوفلا  ةمواقم  نع  لوؤسملا  جلا 

genomic ةّمونيجلا ةحارجلا  وأ   genome editing مونيجلا رحت  مسا  ةنقتلا  قلطأ ع  .هنم  صلختلاو  ارإ  ةساقلا ، ةترلا  هتاراركتب  رفاطلا ،
.surgery

ام ناعو  ماع 2012 . سياس »  » ةلجم   CRISPR/Cas9 ةاّمسملا ةّموثرجلا ، ةّعافدلا  ةموظنملا  لوح  امهتاناب  هتراشو  اندواد  ت 
ةَّمث

َ
.لئاه  قاطن  ةنقتلا ع  كلت  مادختسا  رهدزا  ةدوهشملا ، ةساردلا  كلت  ل  ةلاتلا  ةثالثلا  ماوعألا  .اجولويبلا   ءاملع  ةلّخم  ثحلا  لعشأ 
ةّلمع بِّعص  ام  افا ، حالصإلا  نوك  ال  رخآو ، .أطخلا و ح  تانيجلا  تالا  بصت  اناحأ ، ةنقتلا : قط  فقت   لازت  ةّساسأ ال  قئاوع 

، ىرخألا يجلا  يغتلا  قرط  ّل  نم  ّدشأ  ةءافكو  أ ، ةّوقو  أ ، ةلوهس  لمعت  اهّنل  .مونيجلا  نم  ةدّدحم  عقاوم  تامولعملا   ةاتك » ةداعإ  »
، ةضماغ ةّموثرج  ةّعافد  ةموظنم  ةفدصلا : كلت  لثم  ةّملعلا  فدصلا  نم  ةللق  ةلثمأ  إ 

ّ
اجولويبلا  خــــرات  دهش  مل  .ةظحللا  ەذه  ح  العف ،

احس اا  حتفتف  انرلا ، اجولويب  نالغتش  تملاع  د  اهتجمرب ع  داعتو  يدالا ، عيصت  نالمع ع  َْسدنهم  د  ت ع 
ُ

فش مثارجلا ، اهتمّمص 
ةفدهتسمو ةلعاف ، ةهَّجوم ، يلا ، مونيجلا  لدعتل  ةقط  دوقع : رادم  ةفهل ع  اهيلإ  نوعس  تانيجلا  ءاملع  ّلظ  لا  ةّلحتلا  اجولونكتلل 

هلا يجلا  جالعلا  لعج  ماظنلا  اذه  فظنو .» هن  يج  جالع  ب« موي  تاذ  يجلا ، جالعلا  دئار  ناغلوم » دراشر   » ملح دقل  تاعاتتلل .
.دلا لوانتم  فظنلاو  

***
 

ES االخ تقلُخ   لا  ةّيجلا  تايغتلا  جاردإ  نم  َّد  .يلا ال  مونيجلل  مدتسملاو  يدمعلا  لدعتلا  قيقحتل  ةمزال  ةخأ  ةوطخ  لازت  ال 
عم حف  .ءاوس  دح  ةّقالخأو ع  ةنقت  باسأل  دراو ، رمأ غ  ةاحلل  لاق  ي  نج  ةام إ   ES االخ لحت  .ةّلا  ةنجألا  لخاد  ةّلا 

مظنت ْنأ  لمأ  ةأرما ع  محر  ةام   ةّ   ES ةّلخ سرغ  رّوصت  لحتس  تخملا ، ةّلا   ةجسألا  عاونأ  ةفا  دلوت  االخ ES ع  ةردقم 
مظنت وه  ەزاجنإ  االخلا  كلت  تعاطتسا  ام  نا أ  تاناويح ، ةّلا    ES االخ سرغ  ّمت  امدنع  .ةاحلل  لاق  ي  نج  اتاذ إ  اهسفن  ةّلخلا 

ءانثأ ةّصخم  ةضب  هقّقحت  يذلا  ولويسفلاو  لا  قسانتلا  نع  دعلا  ّل  دع  رمأ  وهو  ةّيحلا -  يلا  نجلا  ةجسأ  تاقطل  كفم 
.ةّلا ةّنجألا  نّوكت 

ماأ ةعض  دع  ْيأ  اسألا -  لا  هلش  زجنأ  دق  نوك  ْنأ  دع  محرلا ، لخاد  نجلل  يجلا  لدعتلا  ةلواحم  وه  ةلمتحملا  لئادلا  دحأ 
نع ادعو  .يجلا  لدعتلا  ادج ع  اصع  حبص  هماظتنا ، روف  يلا ، نجلاف  لانملا : ةدع  اضأ  ةّجتاسالا  ەذه  نل  .لمحلا  نم  عيباسأ  وأ 
ونيج ع لدعت  ءارجإ  ةلواحم  نأ  ّكش  ال  ىرخأ : تاراتعا  ّيأ  نم  ثك  ەذهك أ  ةجتل  ةحاصملا  ةّقالخألا  سجاوهلا  نوكتس  ةّنقتلا ، قئاوعلا 

ةلختملا دودحلا  ءارو  براجتلا  كلت  لاثمأ  عقت  لودلا ، مظعم  .تانيجلا   ملعو  اجولويبلا  زواجتت  ةلئسألا  نم  ةبك  ةفئاط  ثس   ّ ي  نج 
.ةعوملل

يجلا لدعتلا  تاجولونكت  مادختسا  ةلا   ES االخ لخاد  يج  يغت  ثادحإ  ضفنل  انم 
ً. برقألا  نوكت  دق  ةثلاث  ةجتاسا  ةَّمث 

َ
نل 

ةعذج االخ  ّقح   ES االخ تنا  اذإ  .تاضو  ةنم  تاناويح  ةلسانت -  االخ  ايج إ  ةلّدعملا   ES االخ لحت  ةنامإ  لَّخت  نآلاو ، .ةداتعملا 

ةّموثرجلا ەاالخ  دلوي  فاطملا ، ةاهن  قحلا ،  يلا  نجلا   ) تاضو ةّنم  تاناويح  ءاشإ  عيطتس  اهنأ  نذإ  َّد  ال  تاردقلا ، ةدّدعتم 
(. تاضب وأ  ةنم  تاناويح  ةّصاخلا - 

ةضبلا كلت  وأ  يونملا  ناويحلا  كلذ  مادختسا  انصلا  حيقلتلا  قط  نع  ي  نج  قيلخت  انعطتسا  اذإ  ةكف : ةجت  لّخت  نآلا ،
.هتاضو ةنملا  هتاناويح  كلذ  ام   ەاالخ -  عيمج  ةيجلا   تايغتلا  كلت  ةرولا ، جتانلا ، نجلا  لمح  فوسلف  نذإ  ايج ، لدعملا 
ةقالخألا دويقلا  نم ب  نامأ  َّلسْت  مث  نمو  ه -  بعالتلا  وأ  قح  ي  نج  يغت  نود  نم  ةّلمعلا  كلتل  ةّدهمتلا  تاوطخلا  ةجت  نامإلا 

يونم ناويح  انصلا : حيقلتلل  ةخسارلا  تالوكوتولا  عم  امامت  قفّتت  ةّلمعلا  كلت  نأ  كلذ ، نم  مهألاو  . 
100

ةلا ةّنجألا  بعالتلا   ةّصاخلا 
طخلل يجلا  جالعلل  تخم  قط  هنإ  .سجاوهلا  نم  ثلا  ثي  ال  ءارجإ  ةأرملا -  دسج  لخاد  عرزُي  ركم  نجو  بوبنأ ، ناحَّقل   ةضو 



.ةّموثرج االخ  االخ ES إ  لحت  قط  نع  وثرج  ّطخ  لخاد  جاردإ ج  ةّناسإلا :» دع  ام  لخ ل« با  وثرجلا ،
***

 

نم قف  رّوط  ماع 2014 ، ءاتش  .تامونيجلا   يغت  ن 
ُ

مظ ناقتإ  إ  ءاملعلا  لّصوت  برق  عم  خألا  يّدحتلا  اذه  راصتنالا   برق  نمازت 
ةّنملا تاناويحلا  اوب  ةّلوأ -  ةّموثرج  االخ  قيلختل  اماظن  ئاإلا ، نامزياو  دهعمو  ةّلنإلا  جدمك  ةعماج  ةّنجألا   اجولويب  ءاملع 
االخلا كلت  قيلخت  تلشف   دق  ةلا ،  ES االخ نم  ةركم  اخس  تمدختسا  ةقاس ، براجت  تنا  .ة  ةننج  ةعذج  االخ  نم  تاضبلاو - 

االخ نكت  ع  أ  ةردق  عّتمتت   ES االخ نم  ةددج  مزِح  لزعل  ةقاسلا  تاساردلا  كلت  نويلئاإ  نوثحا  لَّدع  ماع 2013 ، .ةموثرجلا  

اوماقو ةّصاخ ، فورظ  كلت   ةّلا   ES االخ اوعرز  اذإ  مهنأ  قفلا  فشا  جدمك ، ةعماج  ءاملع   عم  نواعتلاو  دحاو ، ماع  اهدع  .ةموثرج 

.تاضبلاو ةنملا  تاناويحلا  اوب  نم  دقانع  االخلا  لشس  ةنّيعم ، عادخ  لماوع  مادختسا  اهزيامت  ةاعرب 
دع ملعن  ال  ةّعانصلا ، ةّلا  ةّنجألا  قيلخت  ةضورفملا ع  ةمراصلا  دويقلا  بس  اننأ ، ّدو  .ةءافلا  ةدودحمو  ةقهرم  ةنقتلا  كلت  لازت  ال 

فاشالا نل  .بط  لش  رّوطتلا  ةرداق ع  ةّ  ةّنجأ  ءاشإ  عيطتس  تاضبلا  ةهيشلاو  ةّنملا  تاناويحلا  ةهيشلا  االخلا  كلت  تنا  ْنإ  ام 
اهيف ام  ةّيج -  ةنقت  ّيأ  مادختسا  لدعتلل  ةلاق  ةّدلاولا   ES االخ تنا  اذإ  أدملا ، ثح  نم  .قّقحت  دق  ةثارولا  لقن  ةرداقلا ع  االخلل  اسألا 
ثروتلل  لاقو  مدتسم  وحن  يج ع  يغت  ّيأ  رفح  عنم  ء  الف  سوف ، مادختسا  لاخدإ ج  وأ  ةّيجلا ، ةحارجلا  وأ  يجلا ، رحتلا 

.يلا مونيجلا 
***

 

اندلا عباتت  ددحت  اجولونكت  تحاتأ  تايعسلاو ، تاننامثلا  .رخآ   ٌرمأ  تامونيجلا  بعالتلاو  ٌرمأ ، تانيجلا  بعالتلا  نأ  دَب 
تامونيجلا  بعالتلا  نل  .ناقتإلا  نم  لئاه  رْدَق  االخلا  اجولويب  محتلا   ث 

َ
َّم نمو  اهب ، بعالتلاو  تانيجلا  مهف  ءاملعلل  يجلا  خاستسالاو 

امنو ةّلخلا ، قلعتي  دع  مل  رمألا  .ساق  ال  ام  ىوقأ  اجولونكتل  بالا  حتف  ةموثرجلا ، االخلا  وأ  ةننجلا  االخلا  ةصاخو   ةلصألا ، اهتائب 
.انسفنأ لا -  نئالا 

نم ةوطخ  ل  نأ  نوتسب ، ةعماج  هتسارد  ةّوونلا   ءافلل  ةخألا  تازجنملا  لّمأتي   وهو  نياتشيأ ،» تلأ   » كردأ ماع 1939 ، عير   
، يوونلا راطشالاو  موينارويلا ، لزع  هجو : لمأ  تّمت ع  تاوطخلا  عيمج  .ةدِح  تلمُتسا ع  دق  لاخلا  قوف  لش  ّيوق  حالس  عيصت  تاوطخ 
، ىرخأ ولت  ةدحاو  تالعافتلا  كلت  تر 

ّ
ت اذإ  عباتتلا : وه  مزل  نا  ام  ل  .ةرجح  لخاد  طضنملا  هقالطو  لعافتلا ، حو  لسلسملا ، لعافتلاو 

فطعنم دنع  هسفن  دجوف  ةماله  ةّدام  طسو  اندلا  نم  ةطأ  غب »  لوب   » قّدح دروفناتس ، ةعماج  ماع 1972 ،  .ةّرذ و  ةلنق  لصحت ع 
«، تامك » لا قيلختو  اهقصلو ، تانيجلا  ّصق  تقّقحت : دق  تاسوفلاو  لا  ب  ةيج  نئاجه  ةسدنهل  ةمزاللا  تاوطخلا  ل  تنا  .هاشم 

.لسلسم عباتت  تالعافتلا   كلت  بترت  وه  مزل  نا  ام  ّل  .تايدثلاو  اتكلا  االخ  ةيجلا إ  تاملا  كلت  لاخدو 
ةعذج ةلخ  صالختسا  أ ) : ) بتلا ةلاتلا  تاوطخلا  ركف   .ةلا  ةمونيجلا  ةسدنهلل  شاعتنا  ةظحل  ةهباشم ، ةظحل  نآلا   نحن 
طخلا كلذ  اذه  ةقوثوم   ةدمع  ةيج  تالدعت  قيلختل  ةقط  ب ) ( ؛) تاضو ةنم  تاناويح  نكت  ع  ةرداق   ) ةققح ة  ةننج 

تاناويحلا كلت  نم  ة  ةّنجأ  جاتنإ  د ) ( ؛ ة تاضو  ةنم  تاناويح  ايج إ  ةلدعملا  ةّعذجلا  ةّلخلا  ەذهل  هَّجوملا  لحتلا  ج ) ( ؛ يولخلا
.ايج لَّدعم  إ   دهج ، ثك  ال  تلصو ، كسفن  دجتسو  ...انصلا  حيقلتلا  قط  نع  ةلّدعملا  تاضبلاو  ةنملا 

تانيجلا ّل  له  ةقورطم : ةثك غ  قطانم  ةمث  لازت  ال  عبطلا ، .مويلا  اجولونكتلا  لوانتم  تاوطخلا   كلت  ّل  انه ؛ د  ةَّفِخ  ددص  انسل 
نم  ES االخ نع  تأش  لا  تاضبلا  ةّنملا  تاناويحلا  االخ  نكمتس  له  تارحتلا ؟ كلتل  ةناجلا  راثآلا  ام   ةلاّعف ؟ ةقط  رحتلل  ةلاق 

.اهنامأ تتث   ةعَّطقملا  ةروصلا  ةّساسألا   عطقلا  نل  .ةّنقتلا  تاقعلا  نم  ثلاو  ثلا  كانه  ّلظ  اهفئاظو ؟ لما  عّتمتت  ة  ةّنجأ  دلوت 
رظح دع  ماع 2009 ، .الاح   تاوطخلا  كلت  نم  ةوطخ  ّل  طحت  ةمراصلا  رظحلاو  مظنتلا  لاشأ  نم  سراتم  ةَّمث 

َ
قوتم ،

ّ
ع وه  امو 

تاالولا ةددج    ES االخ جارختسا  ةضورفملا ع  ةمزلملا  تاملعتلا  اماوأ  ةرادإ  تغلأ  ، ES االخ الاردف ع  ةلّومملا  ثاحألا  دمألا ع  لط 
سل وأ :

ً
.ةلا   ES االخ ثاحألا ع  نم  عون  عطاق  وحن  رظحت ع  ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » تلظ ةددجلا ، دعاوقلا  عم  نل  .ةدحتملا 

 ES االخ ةمونيجلا ع  تالدعتلا  ءارجإ  زوج  ال  اناثو : .ةح  ةّنجأ  إ  اهرطتل  تاناويحلا  وأ  لا  إ  االخلا  كلت  لاخدإ  ءاملعلل  احومسم 
.تاضبلا وأ  ةنملا  تاناويحلا  االخ  لخاد  ْيأ إ  وثرجلا - » ّطخلا  ت إ 

ُ
لَقن دق   » فورظ

***
 

سمتلت اشم  اناب  رومتل ،» دفاد  و« اندواد » رفيج   » مهنم ءاملعلا  نم  ةعومجم  تردصأ  باتلا ، اذه  ُتلمأ  امدعو  ماع 2015 ، عير   
لاقو .ةّلا   ES االخ ةّصاخو ع  ةّلا ، عقاوملا  يجلا   يغتلاو  يجلا  رحتلا  تاجولونكت  مادختسا  ماع ع  طاش  قيلعت  ضرف  هف 

ثادحتسا نم  فواخملا  ءوض  ةّصاخ   سانلا ، مومع  ب  قلقلاو  ةراثإلل  اردصم  يلا  وثرجلا  ّطخلا  ةسدنه  ةّلامتحا  تنا  املاطل  : » نابلا
هجوأ دحأ  : » عباتو ّح .» ةّلاشإ  وأ  احاحلإ  ّلقأ  تاضتقم  تاذ  تامادختسا  إ  ردحني  َّمث  ضارمألل  جلاعت  لا  تاقبطتلا  أدي  قِلَز › ردحنم  ›



، كلذك رمألا  نا  اذو  ةّمونيجلا ، ةسدنهلل  وؤسم 
ً

امادختسا  عبتسس  لا  ةّداح   ضارمأ  ءاربإ  وأ  ةجلاعم  تنا  اذإ  ام  وه  ةّساسألا  شاقنلا 
ةساق ب عباتت أ  ام إ  ضرمل  ةّسم  ةيج  ةرفط  يغتل  اجولونكتلا  مادختسا  بسانملا  نم  نوكس  له  لاثملا ، لس  .فورظ ع  ّيأ  َتحتف 

تانيجلا تالعافتلاو ب  ةّلا ، تانيجلا  ملع  انتفرعمل  ٌدودح  ةَّمث 
َ

نأل  ...ةداج  فواخم  ثي  اطس  ودي  يذلا  ورانسلا  اذه  ءاّحصألا ؟ صاخشألا 
«. ضارمألا تاراسمو  ةئبلا ،

رحتلا  » نأ ةعذجلا  االخلا  اجولويب  مِلاع  جروج د ،»  » ظحال .ةروو  ل  ةموهفم ، كلت  طاشلا  قيلعت  ةوعد  ءاملعلا  نم  ثلا  ىري 
وثرجلا انطخ  لدعتب  ةصاخلا  ةماردلا  ةوطخلا  ذختس  انك  اذإ  اّمعو  لقتسملا ، انتناسإل   انؤر  ةقط  لوح  ةّلوصأ  ااضقلا  ثي أ  يجلا 

«. ةمسج رطاخم  ةّلا  دّدهي  يذلا  رمألا  ةيجلا ، انرادقأ  ةرطس ع  ام ، عم  زوحن ، ل 
مادختسا ددحت  إ  س  ذإ  رامولسأ .»  » عامتجا نع  ةرداصلا  طاشلا  قيلعت  ةصوتب  ةددع ، هجوأ  نم  ةحقملا ، ديقتلا  ةّطخ  ت 

ُ
انركذ

ومع ميقتب  بلاطت  اهنإ  .اجولونكتلا  كلتل  ةنوناقلاو  ةعامتجالاو ، ةّساسلاو ، ةّقالخألا ، تاعتلا  نم  تتلا  نامإلا  حبص  امثر  اجولونكتلا 
لوق .مدتسم  وحن  ع  ةلّدعم  ة  تامونيج  تاذ  ةّنجأ  عيصت  نم  يوغملاو  ددشلا  انباقا  اح  افاعا  لّثمت  اهنأ  ام  .هلقتسمو  ملعلل 

سانلا نأ  ادج  حضاو  : » ES االخ نم  ناف  ةّنجأ  لّوأ  قلخ  يذلا  اجولونكتلل ، سسوشاسام  دهعم  نم  اجولويبلا  مِلاع  شنياج ،» فلودور  »
«. ْمأ ال ةقطلا  كلتب  لا  سحت  دن  انك  ْنإ  دم  لش  قفّتن  ْنأ  انيلعو  .لا  يجلا ع  رحتلا  قيبطت  نولواحس 

عاخا لق  .ةمونيجلا  ةسدنهلل  ةّدلقتلا  دودحلل  ةّرذج  ةقرافم  إ  ش  ذإ  سحت ، ةخألا   ةلمجلا  ەانالا   ّقحتس  لا  ةمللا 
صخشلا ةنجألا ع  راتخا  قط  نع  يلا : مونيجلا  نم  تامولعم  عب  انل  حمس  ةنجألا  ءاقتنا  لثم  تانقت  تنا  يجلا ، رحتلا  تاجولونكت 

.ةددحم ةلئاع  ةرذ  نم  لا  فلتلا  ةرفط  وأ  نوتغننه ، ءاد  ةرفط  ةلازإ  نكم  سرغلا ، قباسلا ع  يجلا 
ةقط ام  يغت ج  اننامب  مونيجلا : تامولعم إ  ةفاضب  انل  حمسف  ضقنلا ، ع  ، CRISPR/Cas9 ةمئاقلا ع ةمونيجلا  ةسدنهلا  اّمأ 
ّطخلا بعالتلا  نأ  عت  ةققحلا  ەذه  : » لوق يلوك » سسارف   » بتك ةلاسر  ، .يلا   مونيجلا  ةددج   ةّيج  ةرفش  ةاتكو  ةدصق ،
ناسإ ّيأ  ع  سحتلا .›  › ام رّرق  ْنأ  لَّوخم  ام  اصخش  نأ  ع  اذهو  انسفنأ .› سحت   › لجأ نم  تالواحم  هفصوب  امومع ، رَّي ، فوس  وثرجلا 

«. سرطغتم وه  م  كرد  ْنأ  كلذ  لعف  ركف  
ةلاحلا دودحلا  نم  رّرحتلا   ) يجلا سحتلا  امنو   ةّثارولا ،) ضارمألا  دودح  نم  رّرحتلا   ) يجلا قاتعنالا  نذإ ،  عضوملا ، بلص  نم  ال 

ضرم نا  اذإ  .يجلا  رحتلا  لقتسم  هلوح  رود  يذلا  نهاولا  روحملا  وه  نمألا  قرافلا ب  ّطخلاو  يلا .) مونيجلا  اهرِّفش  لا  رَدَقلاو  لشلل 
انسفنأ لعجن  اذامل ال   )» رخآ موهفم  قاتعنالا  ع  ام  صخش  موهفم  سحتلا  نا  امّلف  نذإ  خــــراتلا ، نم  ملعتن  ام  ةَّس ، رخآ  ناسإ  دنع  ناسإ 

(. نسطاو لءاسي  ام  لق »؟
ً

لضفأ 
ْنأ عيطتس  له  انتانيج ؟ اهرّفش  لا  ةعبطلا  تامولعملا  مظعت  تاعت  ام  ةلوؤسم ؟ ةقط  انتامونيج  سحت »  » لا عيطتس  له  نل 

؟ ثك أوسأ  انسفنأ  لعجن  نأ  ةفزاجملا  نود  نم  لق »
ً

لضفأ   » انتامونيج لعجن 
***

 

ةعماج غناوه ،»  ويجنوج   » ةداق قف  لصح  .ضراع  لش  سراتملا  زواجت  هنأ  صلا  تاتخملا   دحأ  نلعأ  ماع 2015 ، عير   
حيحصتل ج  CRISPR/Cas9 ماظن مادختسا  لواحو  انصلا ، حيقلتلل  ةداع  نم  ا  اننج  نامثو  ةتس 

ّ
ع  وجنوغ »  » نس » تا -  نوس  »

دق اننج ع  نوعسو  دحاو  دعلا .)  ىدملا  ةاحلل ع  ةصرف  اهل  نكت  مل  ةّنجأ  راتخالا ع  تقا   ) ةعئاشلا مدلا  ضارمأ  دحأ  نع  لوؤسم 
ث
ُ

ثل ءاطخأ :  هش  ماظنلا  نأ  ّبت  كلذ ، نم  دألا  .حّحصملا  جلا  تلقتسا  طقف  ةعرأ  نأ  ّبت  تُتخا ، اننج  سمخو  ةعرأ  نم ب  .ةاحلا 

، ءاقلاو يوسلا  رّوطتلل  ةّساسأ  تانيج  تارفط   اهنب  نم  ىرخأ ، تانيج  ةدوصقم   غ  تارفط  اضأ  تلخدأ  راتخالل ، تعضخ  لا  ةّنجألا 
.ةجتلا تفقوأو 

نم ابك  ق 
َ

ارْد ءاملعلا  نم  ثلا  ىدأ  ملاعلا ، ءاجرأ  فلتخم  .ثدح   ام  اذهو  لاعفأ -  ةّدر  ةراثإ  اهب  ق 
ُ

دص رّوهتلا ، ّدح  ةئجم إ  ةجت  تنا 
، جئاتنلا سياس »  و« لِس ،» و« ين ،»  » اهيف ام  ةملعلا ، تالجملا  زربأ  تضفرو  .ةلا  ةّنجألا  لدعت  ةلواحم  ەاجت  قلقلاو  جاعلا 

«(. لِس + تورب  » ةءارقلا  ةدودحم  ةنولإ  ةلجم  فاطملا   ةاهن  جئاتنلا    
ُ

ت  ) ةقالخألاو ةنمألا  دودحلل  ةعساولا  تااهتنالا  ةجّجحتم 
نوثحالا نا  .قرخلا  زواجتل  وأ  ةوطخ  دّرجم  اهنأ  اوفرع  علهلاو ، سّجوتلا  نم  جــــم  ةساردلا  ع  اجولويبلا  ءاملع  علّطا  نأ  روفف  كلذ ، عم 

دق ةنقتلا  نل  .دحأ  اهب  أني  مل  تارفط  ةّنجألا  تلفح  قوتم ،
ّ

ع وه  امو  ةمدتسم ، ةّ  ةّمونيج  ةسدنهل  قألا  قطلا  اولس  دق  نوينصلا 
ةصلختسم ةّنم  تاناويحو  تاضب  االخو  ةّننج ، ةّعذج  االخ  تمدختسا  دق  ةجتلا  تنا  ول  قدو 

ّ
.ة ةءافك  اهلعجل أ  قرطلا  فلتخم  ت 

ُ
لَّدع

.بك رْدَق  امّر ، يجلا ، فادهتسالا  ةءافك  تدادزالو  ةّراض ، تارفط  يأ  عنال  امّدقم  االخلا  كلت  صحف  عاطتسملا  نال  ثم ،
ً

ةّعذجلا ، االخلا  نم 
طض ةفلتخم -  تاّجتاسا  مادختسا  فدهتسملا 

َ
ة تارفطلا غ  ددع  ضفخ  طّطخ ل« نا  هنأ  يفحصلا  دحأ  غناوه » ويجنوج   » خأ

ةضافالا اهرامعأ  مظنت  دعاس ع  دق  ةفلتخم  ةئيه  تامنإلا   لاخدإ  ةدوصقملا ، ةعقلا  قد إ 
ّ

ة وحن أ  تارفطلا ع  دشرت  تامنإلا ل 
عأ رْدَق  عّتمتت  ْنأ  اهل  قوت 

ّ
ع رهشأ -  ةعض  نوضغ  براجتلا   نم  ىرخأ  ةعنت  يرج  ْنأ  لمأ  نا  تارفطلا .» مارت  لق  قلغنت  اهلعجت  مث  نمو 



نع ادع  عبقت  اهّنل ال  قدلا - 
ّ

ة رقتفتو إ  ةاقو ، ةدّقعم ، يلا  نجلا  مونيج  لدعت  اجولونكت  نوكت  دق  غلاي : نك  مل  قدلاو 
ّ

.ة ةءافلا  نم  اثك 
.ملعلا لوانتم 

ەذهل اثك  أ  نوينصلا  ءاملعلا  سّمحت  رَّم ، سّجوتب  ةلا  ةنجألا  ع  غناوه » ويجنوج   » براجت ةقارم  برغلا  ءاملع  لصاو  امنب 
حضوأ امنب  طاشلا .» قيلعت  ركفت   صلا  نأ  ّنظأ  ال  : » ئاق

ً
ماع 2015  وينوي  رخاوأ  زمات »  كروين   » ةفحص ءاملعلا   دحأ  قلع  .براجتلا 

فلتخم  رمألا  .ەدلوم  دع  الإ  اناسإ  حبص  دحاولا ال  نإ  لوق  سويشوفنوك ] ةس إ   ] وفنولا كفتلا  : » يص ةجولويب  اجولونكت  مِلاع 
.بئاصلا رمألا  سل  ةّنجألا  ثوح ع  ءارجإ  نأ  يد ، بسل  نورعشس ، دق  ثح  ةحسملا ، ثأتل  ةعضاخلا  داللا  نم  اهغو  ةّدحتملا  تاالولا 

«. اموي ةعرأ ع  نم  رغصألا  ةنجألا  بجتلا ع  طقف  عيطتس  كنأ  وه  انه  انيدل  رمحألا › طخلا  ›
ةّجتاسالا ؛ كلت  عم  قفّتم  قلعملا  نم  ثلا  اد  امومعو ، اقحال .» ركف  َّمث  وأ ،

ً
لعفا   » وه يصلا  كلسملا  نإ  لوق  رخآ  مِلاع  بتكو 

، برغلا بجتلا   فثكتب  اوبلاطو  ةلا  ةّمونيجلا  ةسدنهلا  نع  رظحلا  عفر  إ  ءارقلا  نم  ددع  اعد  زمات ،» كروين   » ءاّرقلا  دب  مسق 
مل اذإ  : » باّتلا دحأ  بعت  َقفَوَو  .ملاعلا  ءاجرأ  ناهرلا ع  تعفر  دق  ةّنصلا  براجتلا  نأ  حضاولا  نا  .ةّيسآلا  اسملا  نع  فلختلا  مدع  نامضل 

.تاّراقلل رباع  حلس  قاس  يلا إ  نجلا  مونيج  يغت  ةغرلا   تلّوحت  اذكه ، صلا .» ەزجنت  فوس  لمعلا ، اذه  زجنن 
هجت عمو  .ةّ  ةّنجأ  ةمدتسم   تارفط  لاخدإ  لمعت ع  صلا  تاعومجم   عــرأ  نع  ءانألا  لصاوتت  تامللا ، ەذه  بتأ  انأو  نآلا ،

 - دع  » ناسإ لّوأ  دلوم  نا  امّل  .تخملا  قّقحت   دق  ي  نجل  حجان  فِدهتسم  ونيج  لدعت  لّوأ  نا  اذإ  شهدنأ  نل  لل ، باتلا  اذه 
.دأ وأ  سوق  باق  ونيج »

***
 

« نوعاطلا  » ةاور نأ  توج » وت   » خّرؤملا لاق   ةرم ، تاذ  .مونيجلا  دع  ام  ملاعل  رفس -  للد  لقألا  وأ ع  وتسفنام - »  » جاتحن إ
ةحاس إ  ةّجولويب  ةكن  لّوحتت  نوعاطلا ،»  » ل .»  » همسا كلم  نع  ل » كلملا   » ةحم تنا  ام  رْدَق  نوعاط  نع  تنا  وما » بلأ  ل«

براجت ةحاس  كلذك  مونيجلا  .ةلا  ةعبطلا  نع  ةزاجم  ةاور  اهفصوب  إ 
ّ

نوعاطلا »  » ةءارق عيطتس  .انتاحومطو ال  انتاغرو ، انصئاقنل ، براجت 
ةعبطلا وه  .انتاحومطو  انتاغرو  انصئاقن ، وه  انمونيج  هتكنو   ەأرقن  ام  .تاانلا  وأ  تازاجملا  مهف  بلطتت  هتءارق ال  تنا  ْنو  انبغرو ، انصئاقنل 

.ةلا

سوردلا ءاعدتسا  قط  نع  ةحاتتفالا » فئاذقلا   » ةغاص عيطتس  انلعل  نل  رخآ ، لجل  لماشلا  وتسفناملا  اذه  ةاتك  ةّمهم  تت 
: اذه انخرات  نم  ةقالخألاو  ةفسلفلاو ، ةملعلا ،

نواعتت .اهحالصو  اهتناصو ، ةحلا ، تانئالا  ءانبل  ةمزاللا  تامولعملا  لمح  هنإ  ةّثارولا . تامولعملل  ةّساسألا  ةدحولا  وه  جلا  -  1
.لا نئالل  يئاهنلا  ةفظولاو  لشلا  جاتنإ  لجأ  نم  ةئاوشعلا  ةفدصلا  عمو  تازّفحم ، عمو  ةئبلا ، نم  تالخدم  عمو  ىرخأ ، تانيج  عم  تانيجلا 

.اقت ةلما  ةنامأو  قد 
ّ

ة هترفش  ت 
ُ

ّكف فوسو  ةّهجم  اتك  قرزأ   توح  نم  لاخدإ ج  نامإلا  وك : عباط  تاذ  ةيجلا  ةرفشلا  -  2
.ةلا تانيجلا  ّصاخ   وحن  ّمم ع  ء  كانه  سل  ةجنلا :

نع أشت  ةّلا  صئاصخلا  مظعم  دحاو . دحاو إ  ةقط  ةداع  ثدحت  تاثأتلا ال  نل  قلاو ،
َ

رَد ةفظولاو ، لشلا ، ثؤت  
ّ

ر تانيجلا  -  3
لالخ ثدحت  اهنأ  ْيأ  ةّماظن -  تسل  تالعافتلا  كلت  مظعم  .ةفدصلاو  تائبلاو ، تانيجلا ، نواعتلل ب  ةجن  أشي  اهنم  ثكو  دحاو ؛ نم ج  أ 

أنن ع ْنأ  اننكم  ال  اذكه ، .طقف  تاعلاو  لويملا  ثأتلا ع  تانيجلا إ  ضع  عت  كلذك  .ساسألا  قوتم 
ّ

ةع ثادحأو غ  مونيجلا  عطاقتلا ب 
.تانيجلا نم  ةغص  ةّعرف  تاعومجم  ّصخ  امف  الإ  نئا  ، ام ع  ةعنت  وأ  ام  ةرفطل  اهنلا  ثأتلا  قوثوم  وحن 

لوط وأ ج  ءاقرزلا  نويعلا  ةّماعلا ج  تابعتلا  مدختس  امدنع  تاكولسلاو . لاشألاو ، تافصلا ، عّنتلا   مهس   يجلا  عّنتلا  -  4
انتلّخم مظاعتت   .مونيجلا و  نم  ةاغلل  اغص  اءزج  لش  تاعنتلا  ەذه  .ةماقلا  لوط  وأ  علا  نول  ددحت  ةللأ ) وأ   ) ةعنت ش إ  امنإ  ةماقلا ،
وغنولا « ] امد  » نم لجرلاو  مادقأ  ةتس  هلوط  غلي  يذلا  رامندلا  لجرلا  .تافالتخالا  مخضت  ەاجت  ولويبلا ، امّرو  اقثلا ، عولا  بس 
تلا تعنتلا  ّح  .اهسفن  ةجولويبلا  ءاملاو  اهسفن ، اجولويسفلا  هسفن ، حــــلا  ناش   مادقأ ، ةعرأ  هلوط  غلي  يذلا  ةّطارقمدلا ]

.امهتانيج نم  ةئملا  ناش  99.688  نألاو -  ركذلا  افالتخا -  ألا 
دّدحن ْنأ  موهفم  رمأ  قّيض . قاطن  ةفصلا ع  كلت  ددحت  كلذ  ع  ةنّيعم ، ةّ  ةفظو  وأ  ةفص  ل  انيج »  » اندجو اننأ  معزن  امدنع  -  5
ااطخ ىدحإ  نل  .لاحلا  ةعبط  ةقّض  تافعت  ةّجولويبلا  صئاصخلا  كلت  كلتمت  ثح  ةماقلا  لوط  ل » تانيج   » وأ مدلا  عن  ل » تانيج  »

(، طقف ءاقرز  نويعو   ) ءاقرز نويع  كالتما  هنأ  لامجلا »  » انفَّرع اذإ  هسفن .» حململا   » و ام » حملم  فعت   » ب طلخلا  ةمدقلا   اجولويبلا 
، تاراتخالا نم  طقف  دحاو  عن  تالشملا   نم  طقف  دحاو  عن  ّلح  ةردقلا ع  هنأ  ءاذلا »  » انفَّرع اذإ  لامجلل .» انيج  ، » العف دجن ، فوسلف 

.ەاملا ةحفص  ع  سجرن »  » ةروصل ساعنا  هنإ  .اهقض  وأ  ةّلا  ةلخملا  عاسال  ةآرم  ىوس  سل  مونيجلا  ءاذلل .» انيج  ، » العف دجن ، فوسلف 
ةئبلا ْيأ  ةئشتلا -  مأ  تانيجلا -  ْيأ  ةعبطلا -  تناأ  ءاوس  ةدّرجم . وأ  ةقلطم  ةغص  ةئشت »  » وأ ةعبط »  » نع ثّدحتن  نأ 

ْ
ثعلا  نم  -  6

اجولويسفلاو حــــلا  دّدح   SRY ج .قاسلاو  اهسفن  ةفصلا  ع  ةداح ، ةروص  قوتي ،
ّ

ف ام  ةفظو  مأ  ام  ةفص  رّوطت  ع  نمهت  لا   - 



نع دّدحتتف  ةسجلا  راودألا  راتخاو  ةسجلا ، تالضفتلاو  ةّردنجلا ، ةّهلا  اّمأ  .لمالا  ةعبط  هنإ  اهتيلالقتسا ؛ ةشهدم   ةقط  يسجلا 
لاقم ةروكذلا »   » كاردإ وأ  لعفت  ةقط  دّدحتت  كلذ ، نم  سكعلا  .ةئشتلا ع  إ  ةفاضإ  ةعبطلا  ْيأ  تائبلاو -  تانيجلا  عطاقتلا ب  قط 

.ةئشتلا لماوع  نم  اهلو  ةفاقثلاو ؛ خــــراتلاو ، ةّعامتجالا ، ةراذلاو  ةئبلا ، بك ، وحن  ع  ام ، عمتجم  ةثونألا »  »
عملا الإ  ذاش »

ّ
ة  » نوكت ةرفطلا ال  ةّجولويبلا . انتعبط  نم  أزجتي  ءزج ال  هنإ  رفاوطو ؛ تاعنت  جتي  فوس  لا  نم  لج  ّل  -  7

ظافحلل ع ةمزاللا  ةجولويبلا  تارولا  اهلاقت  ْنأ  بج  لا  ع  ةَّسلا » ساجتلا و« ءافضإ  ةغرلا   .اعويش  ّلقأ  ةعنت  اهنأ  ْيأ  اصحإلا :
.رّوطتلل ماتلا  ضقنلا  ةَّسلا   ةَّس .» «ال -  لاو عّنتلا 

ثؤت
ّ

ر ةفدصلاو -  ةئبلاو ، تاخلاو ، اذغلا ، ماظنلا  ةقلعتم  اهنأ  لق  نم  نظُ  نا  ضارمأ  ةّدع  كلذ  ام   ةّلا -  ضارمألا  نم  ثك  -  8
 - ةّثارو ضارمأ  .ةدّدعتم و  تانيج  ثأتل  عضخت  اهنأ  ْيأ  تانيجلا -  ةدّدعتم  ضارمألا  كلت  مظعم  ام . لش  اهبّس  وأ  ةّوق ، تانيجلا  اهيف 

داعُ ثح  اثلا ، لجلا  ةدحاو إ  ةدحوك  ةداع  لقتت  ْيأ ال  ةلوهس -  ثَّروت  اهّنل ال  تانيجلا -  نم  ةنّيعم  لدات  عطاقت ب  نع  جتت  اهنأ  عم 
ةعئاش حبصت  اعم ، ضارمألا  كلت  ت 

ُ
عمج نل ح  ةردنلا ، مسّي  تانيجلا  ةّداحأ  ضارمألا  نم  ةدح  ضرم ع  ّل  .لج  ّل  تانيجلا   لدات  طلخ 

اضرم لمح  لفط  دلوي  لفط ، ئم  وأ  ةئم  ّل  نم ب  .ضارمألا  كلت  نم  عن  فالآ  ةع  نم  ددحت أ  ءاملعلا  عاطتسا  نآلا ، .لئاه إ  وحن  ع 
.تانيجلا يداحأ 

ضرم ةدح  ففختل  بسانملا ، طلا  لّخدتلا  نوك  دق  تالاحلا ، ضع  هتئو .  ّلا  نئالا  مونيج  رفانت ب  وه  يج  ضرم »  » ّل -  9
لافطألل ةلد  ةّت  تاحاسم  لُّخت  مّزقتلا ؛ باصملل  ةلد  ةّرامعم  ءاحأ  ءاشإ   ) نئالا لش  عم  ةسانتم »  » اهلعجل ةئبلا  يغت  وه  ام ،

: ماجسالا قيقحت  لحتس  دق  ةثلاث ، تالاح  .تائبلا   ةمءالمل  تانيجلا  يغت  نّمضتي  دق  سكعلا ، ع  ىرخأ ، تالاح  دّحوتلا .)  باصملا 
ةثيدحلا تاطلاغملا  نم  .تائبلا  ّل  عم  ةقفاوتم  غ  ةّهوج ، تانيج  تالالتخا  اهبّس  لا  كلت  لثم  ةّيجلا ، ضارمألا  نم  ةّدح  ألا  لاشألا 

.ةّعاوطم ةئبلا أ  نوكت  امدنع  تانيجلا -  ْيأ  ةعبطلا -  يغت  وه  ام  ضرمل  مساحلا  ّلحلا  نأ  لّختن  ْنأ  ةغلا 
خدتلا

ّ
تال وأ  يجلا ، ءاقتنالا  لثم  ةّئانثسالا ، تاءارجإلا  ىوس  هعم  حلصت  ةاغلل ال  اددش  يجلا  رفانتلا  نوك  ةّئانثسا ، تالاح   -  10

تالاحلا كلت  إ  رظنن  ْنأ  انل  ملسألاف  تامونيجلا ، لدعتو  تانيجلا  ءاقتنال  ةدوصقملا  غ  بقاوعلا  نم  ثلا  مهفن  ْنأ  إ  ةهّجوملا . ةّيجلا 
.دعاوق تاءانثسا ال  اهفصوب 

مظعم  » نأ ةلئاقلا  ةركفلا  ولويبلاو . املا  بعالتلا  اهتعبط ع  ةصعتسم  اهلعج  تامونيجلا  وأ  تانيجلا  ء   كانه  سل  -  11
ّدحت امنب  نل  .اهيلع  فالخ  ةققح ال  ةدّدعتم » تانيجل  ةجن  أ  اهمظعمو  ةئبلاو ، تانيجلا  ةدّقعم ب  تالعافتل  ةجن  أت  ةّلا  تافصلا 

تاع ثؤت  
ّ

ر لا  ةّداقلا  تامظنملا  .يجلا  لدعتلا  نم  ةّق  لاشأل  ةثك  اصرف  كت  ف  تانيجلا ، بعالتلا  ةردقلا ع  نم  تادقعتلا  كلت 
رز ةرقنب  تانيجلا  تائم  ةلاح  يغت  ةرداق ع  ةقئاف » يج  لدعت  ةادأ   » ممصت نم  ءاملعلا  نكمتي  امّرو  .ةّلا  اجولويبلا  ةعئاش   تانيجلا 

.لّخدتلا اذه  لثم  حيت  لا   nodes دَقُع » » لا لفاح  مونيجلاو  .ةدحاو 

انتالواحم ديقت  نآلا ،  ّح  ةرّملا ، تالخدتلاو  ةّقاخالا ، ةلاع  ةّيجلا  طامنألاو  ةّئانثسالا ، ةاناعملا  تاراتعالا -  ثلثم  حجن  -  12
جاتحن إ ةرّملا ،)» تالخدتلا   » وأ ةئانثسالا » ةاناعملا  ةصاخلا ب« ياعملا  يغت  قط  نع   ) ثلثملا اذه  دودح  ففخت  عم  لا . خدتلل  

ّ
ل

حبصت لا  فورظلاو  اهديقت ، بج  لا  كلت  وأ  اهب  حامسلا  نكم  لا  ةيجلا  تالّخدتلا  ددحتل  ةددج  ةعامتجاو  ةفاقثو ، ةجولويب ، مهافم 
.ةحام وأ  ةنمآ  تالّخدتلا  كلت  اهيف 

، تاحومطلاو عفاودلا ، كلذ . لعف  خــــراتلا  نأل  ائزج  هسفن ، دع  مونيجلاو  .كلذ  لعف  مونيجلا  نأل  ائزج  هسفن ، دع  خــــراتلا  -  13
لمحت تامونيج  ەرود ، يلا ، خــــراتلا  راتخا  دقلو  .ةلا  تانيجلا  لقألا ،  ائزج ع  ةرَّفشم ، يلا  خــــراتلا  دوقت  لا  تاغرلاو  مالحألاو ،
اهأو يلا  انسج  تامس  عورأ  نم  ضع  نع  ةلوؤسم  اهتاذل  ةقِّقحملا  ةقطنملا  ةرئادلا  كلت  .تاغرلاو  مالحألاو ، تاحومطلاو ، عفاودلا ، كلت 

، ةلصأتملا هتّئاد  ولا  نل  قطنملا ، اذه  لهاجت  انسفنأ  نم  بلطن  ْنأ  عيطتس  نل  .تامسلا  كلت  ضغأ  نم  ضع  نع  اضأ  ةلوؤسم  اهّنل  ةراثإ ،
«. ءاسألا  » ناغط نم  نفاطلا »  » ظفح دقو  ءاقألا ، ةغر  نم  ءافعضلا  ح  دق  ەادم ، كشلاو  

، كشلا اذه  هحي  يذلا  فطاعتلا  نا  امّرو  .افلأ  نعو  ادحاو  اهددع  غلالا  انتانيج  ام   نام  ادوجوم   نوك  امّر  هسفن  كشلا  ح 
.يلا مونيجلا  مُ   وحن ال  ارَّفشم ع  ەرود ،

.ا انلعج  امم  ءزج  اذه  امر 



ادهبأ ادهب ، ةمتاخ :
 

؛ وفنوس انمارب  ادهب  ان  اروس - 
.ونج ارا  ماثارب  ادهبأ ، ادهب ،

؛ ةنغأ تامغن  مسقت  عيطتس  كنأ  رأ 
يمتلا عيطتس  كنأ  رأ  وأ ،

ً
نل 

ةمسقلا لق  ام  ب 
.اهلق امو ال 

فلؤملا ةلوهجم  ةنغأ  - 
ةمدق ةّكسس  ةدصق  نم  ةاحوتسم 

 

«، قِّرف : » لاشِملا هش  ةمل  وه  لاقملا ، دهب ، ةمسقلل .» ةلاق  غ   - » تانيجلا ع  أ  هقلطأ  يذلا  مسالا  وه  ، abhed دهبأ
صوصنلا تذخأ  دقو  بط .» ، » ved دف عمو  ةفرعم » ، » vidya ادف عم  ةغللا  اهروذج  كراشت   جِلاع .» مِّسق ، م ، ددح ، لصأتس ، »

«. عملا ّم   » وأ فرع » ، » uied دي ةمدقلا  ةوروأ  ودنهلا -  ةمللا  نم  أشي  هنإ  .هسفن  رذجلا  نم  اهمسا  ، Vedas ادف » » لا ةسّدقملا ، ةدنهلا 
 - تاتيا تارذ ، تانيج ، ةساسألا -  هتانّوكم  ملاعلا إ  كفن  ْنأ  انيلع  اننهمل : ةموتحملا  ةّنهملا  رطاخملا  اهنإ  .َّمن  نحن  .نومِّسق  ءاملعلا 

.للا ءازجأ  همسقتب إ  أدن  ْنأ  انيلع  ءازجألا ، نم  ّللا  قلخن  ل  ملاعلا : مهفل  ىرخأ  ةلآ  فرعن  .ددج ال  نم  دحاو  ٍّل  هعمجن   ْنأ  لق 
ةّيج تالعافتو  تائو ، تانيج ، نم  ةَّبم  تاعمجت  اهفصوب  لا -  ةّحلا -  تانئالا  كردن  ْنأ  روف  .ةقطلا  كلت  نم   رطخ  ةَّمث 

َ
نل 

روهظ روف  نل  .انتانيجل  جاتن  لمالا  اننأ  نمؤي  لقاع  اجولويب  ملاع  نم  ام  : » ةّرم تاذ  غب »  » لاق  .ةّرذج  ةروص  لل  انترظن  ّغتت  ةّئب ، - 
.ءازجأ كف إ  ْنأ  لق  للا  نع  فلتخ  هئازجأ  عمجم  نم  عَّمجملا  ُّللا  هلاح .» انتاوذل ع  اناردإ  ّلظ  ْنأ  نكم  ال  ةروصلا ، تانيجلا  

: ةكسسلا ةدصقلا  لوقت  امو 
؛ ةنغأ تامغن  مسقت  عيطتس  كنأ  رأ 

يمتلا عيطتس  كنأ  رأ  وأ ،
ً

نل 
ةمسقلا لق  ام  ب 

.اهلق امو ال 
***

 

ةققدلا ةعبطلا  يمت  وه  لوألا  .بكلا  ةداعإ  مث  مسقتلاو ، يمتلا ، قلعتت  ةثالثلاو  .ةلا  تانيجلا  ملِع  رظتت  ةقالمع  تاعوم  ةثالث 
ام نأش  ةتفاللا  تالؤاسلا  نم  ةلسلس  راثأ  هّنل  سملا ، اذهل  ءدلا  ةطقن  يلا » مونيجلا  عوم   » فو

َّ
َر .يلا  مونيجلا  ةرّفشملا   تامولعملل 

ةرِّفشملا تانيجلا  انيدل  عبطلا ، مونيجلا ؟ ةلماعلا   انعلا  ام   .يلا  اندلا  تارالم   ةثالثلا  تادتويلوينلا  ەرِّفش »  » يذلا اددحت ، وه ،
لصفت تانونإ )  ) اندلا نم  تادادتماو  تانيجلا ، نم  ةّمظنت  تاعاتت  اضأ  انيدل  نل  امجإ - 

ً
افلأ  نعو  ةعرأو  نعو  دحاو  ب  تانتولل - 

ةفلتخم اراودأ  يّدؤت  ودي ، امف  ّلظت ، اهّنل  تانتورب  ت إ 
ُ

مَج لا ال  انرلا  تائج  نم  فالآلا  تاع  ءانبل  تامولعم  انيدلو  .تادحو  تانيجلا إ 
فئاظولا تائم  رِّفش  اهلعل  ل  فاطملا ، ةاهن  ةدرخ   نوكت  ْنأ  دعسُ  لا  ةَدْرُخلا »  » اندلا نم  ةلط  ةع  قرط  انيدلو  .ةّلخلا  اجولويسفلا   

.داعألا الث  ءاضف  رخآ   ءزج  عم  ناقالا  موسومورلا  نم  ءزجل  حمس  تاَثو  دقُع  انيدلو  .دع  ةفورعملا  غ 
 - يلا مونيجلا  ةلماعلا   انعلا  ّلل  ٍفاو  زجوم  ءاشإ  ماع 2013 ،  قلطأ  لئاه ، لاع  عوم  لمأ  انعلا ، كلت  نم  ّل  رود  مهفل 

« اندلا انع  فراعم  ةرئاد   » وه يرقع  مسا  عوملل  تخا  .تاملعت  ردص  وأ  ةّفش  ةفظو  بعل  موسومورك  ّيأ  عباتت   ّيأ  نم  ءزج  ّيأ  عم 
.هلخاد ةنمضتملا  تامولعملا  ّل  ةلاق  يلا  مونيجلا  عباتب  ةمئاق  عض  ْنأ  رظتنملا  نمو  فش ،)»  » ْيأ  encode تو

ُ
أرق ) ENC - O - DE

نمزلا انعلا   كلت  ناقا  ةّفك  مهف  اثلا : يّدحتلا  إ  لاقتنالا  نم  اجولويبلا  ءاملع  نكمتس  ةلماعلا ، انعلا »  » كلت ددحت  روف 

قئاقحلا ىدحإ  . 
101

لا نئالل  ةدّرفتملا  صئاصخلاو  تامسلا  رّوطتو  ةّحلا ، ءازجألا  زيامتو  لا ، ظولاو   ينجلا  ومنلا  كمتل  ناملاو 
نم طَنسم  اهفئاظوو  انتانيج  انتفرعم  نم  بك  ق 

َ
رْد يلا : مونيجلا  ةدودحملا  انتفرعم  لّثمتت   يلا  مونيجلل  انمهف  نأش  عضاوتلل  وعدت  لا 

لا ةّلا  تانيجلا  ادج   ةللق  «: » نياتسوب دفاد   » بعت دحو  .نافلاو  باذلاو ، ناددلاو ، ةمخلا ، هاشملا   رهظملا  تاذ  تانيجلا 
ةّلا تانيجلا  لمع  ةقط  ددحت  لاو -  نافلا  ةوجفلا ب  قالغإ  ددجلا  تامونيجلا  ملع  ماهم  ىدحإ  نوكت  فوس  ام .» وحن  تسرُد ع 

.يلا نئالا  قاس   
فوس يلا  مونيجلل  ظولا  يعتلاف  .صاخ  هجو  ةّمهملا ع  بساملا  نم  ددعلا  عوملا  اذه  دِعَ  طلا ، تانيجلا  ملعل  ةسلا 



فوس طاورلا  كلتو  ةدّقعم ، ةبط  ضارمأ  ةددجلا  ةّمونيجلا  انعلا  ت 
ُ

ط فوسو  .ضرملل  ةددج  تالآ  فاشا  نم  اجولويبلا  ءاملع  نكم 
، ةّكولسلا تاخلاو  ةّيجلا ، تامولعملا  ب  عطاقتلا  بّس  فك  لاثملا ، لس  ع  لهجن ، انلز  .ضرملل ال  ةّئاهنلا  باسألا  ددحتب  انل  حمس 

ةلماعلا انعلا  روثعلا ع  .بلقلا  ءاد  وأ  ناطلا ، وأ  ةنمسلا ، وأ  بائتالا ، وأ  ماصفلا ، وأ  مدلا ، طغض  عافترا  لثم  اضارمأ  ةّئاوشعلا ، ةفدصلاو 
.اهلالخ نم  أشت  لا  تالآلا  لصوتلل إ  وألا  ةوطخلا  ضارمألا   ەذهب  ةطترملا  مونيجلا  ةححصلا  

كيإ  » سفنلا مِلاع  بتك  ماع 2011 ، ت  ةّمهم  ةعجارم  .يلا   مونيجلل  ةّبتلا  ةوقلا  نع  فشك  فوس  كلذك -  طاورلا -  كلت  مهف 
تانيجلا نأ  ّكش ، لالظ  نود  نم  خَّسر ، ةلما  باسأو  نتملاو ، لافطألاو ، ءاقشألاو ، مئاوتلل ، ةّلئاعلا  تاساردلا  نم  لما  نرق  : » لوق رماروت »

، طاورلا كلت  ةوق  نم  مغرلاو  كلذ ، عم  ولسلا .» ولويبلا إ  نم  يوسلا ، طلا إ  نم  ةّلا ، تافالتخالا  عيمج  سفت  امساح   ارود  بعلت 
تنا بق ، دهع  ح  قوتم 

ّ
.اع نا  اّمم  اثك  بعصأ  ةّمهم  تااشلا ، َّضفو  رماروت ، هّمس  ام  يجلا ،» ملاعلا  ل« ةطخ  عضو  نأ  ّبت 

ةهاظلا طامنألا  ّدشأ  بّس  ةلاع  ةقاخا  عّتمتت  لا  كلت  يوق   وحن  ضرملا ع  لقتسم  ؤبتلا  ءاملعلل  حيت  لا  ةدحولا  ةّيجلا  تايغتلا 
ْنأ يج ) طمن   ) ةدّدحم ةيج  ةرفطل  فك  ددحت  لحتسملا  نم  نا  .اهتارفش  ّكف  ثح  نم  بعصألا  تناف  ةّيجلا  تاعنتلا  تافلوت  اّمأ  .ةّوق 

.ةدّدعتم تانيج  ةموكحم  ةجنلا  كلت  نأ  اصوصخ  يرهاظ ،) طمن   ) ةلقتسم ةجن  نع  رفس 
ٍفاوو لما  عباتت  ددحت  انعطتسا  اننأ  ضفا  .وألا  ةلهولل  لانملا  ةدع  ودت  دق  ةكف  ةجت  لَّخت  .اق  زجاحلا  اذه  راهني  دقف  كلذ ، عم 

تافلوتو تاعنت  ّل  تاناب  ةدعاق  ءاشو  لفط -  ّيأ  لقتسم  نع  ء  ّيأ  فرعُ  نأ  لق  ْيأ  ةفاسا  - ةقط  لفط  فلأ  ةئم  تامونيجل 
لَّخت نآلا ، لافطألا .) نم  ددع  يأ  لمشل  ةجتلا  عيسوت  نكم  اوشع ؛ مقر  دّرجم  فلأ  ةئم  مقر   ) لافطألا كئلوأ  نم  ّل  مونيج  ةلماعلا   انعلا 

ةطخلا كلت  فصو  عيطتس  .ةزاوم  تاناب  ةدعاق  لَّجسو   دَّدح  فارحنا  وأ  ضرم  ل  لافطألا : نم  ةعومجملا  ەذهل  رئاصم » ةطخ   » ءاشإ
اّرحم لَّخت  نآلا ، .درفلا  تاكولسلا )  تافصلا ، صئاصخلا ،  ) ةهاظلا طامنألا  عيمج  نم  ةلمالا  ةعومجملا  يلا -   phenome مونيفلا » ب«

كانه ّلظتس  .ىرخألا  أّنت  ْنأ  امهادحإل  نكم  فك  ددحتل  رئاصملا ) ةطخ  / تانيجلا ةطخ   ) ةجودزملا طئارخلا  تانابلا   نع  بِّقني  اساح 
تاناب ةعومجم  فوي 

ّ
ر فوس  ي  مونيف »  » فلأ ةئم  ةلاق  ي  مونيج  فلأ  ةئمل  ةطخ  عضو  نل  ةقمع ، كوكش  امّرو  كوكشلا ، ضع 

.مونيجلا اهرِّفش  لا  رادقألا  ةعبط  فصو  أدي   فوس  .ةّئانثسا 

.انبغر بسح  ةلَّصفمو  ةقمعو  ةعساو  نوكت  ْنأ  نكم  ضارمألا ؛ ع  اهق  مزل  ال  هنأ  كلت   رئاصملا  ةطخ  انثسالا   حململا 
، اصلا ناتتفا   ةقهارملا ، قؤم  

ّ
ت بارطضا  ةسردملا ، ةقاسلا ع  ةلحرملا  ملعت   ةعص  ةدالولا ، دنع  ضفخنم  لفط  نزو  نّمضتت  ْنأ  اهنكم 

ةافو ةبلق ، ةمزأ  بائتا ، ناوألا ، لق  علص  ىلا ، علا  ءاضب ع  ەام  نامدإلل ، عوزن  رمع ، فصتنم  ةمزأ  مقع ، عم ، هّجوت ج  عم ، جاوز 
نختو ةساحلا ، اجولونكتلل  ةعمتجملا  ةّوقلا  نل  .املا  اهرّوصت   لحتس  نا  ەذهك  ةجت  .يدث  ناط  وأ  ضبم  ناط  نم  ةركم 

نم يالم  قيلخت  مئاوت : نود  نم  تنا  ْنو  ةقالمع -  مئاوت  ةسارد  اهنإ  .لقتسملا  رّوصتلل   ةلاق  اهتلعج  يجلا  عباتتلا  ددحتو  تانابلا ،
.ةاحلا تاجم  لداتلا  كلت  ةلاقم  مث  نمو  ناملاو ، نمزلا  تامونيجلا   قيفوت  قط  نع  وساح  لش  ةضافالا  ةيجلا  مئاوت » » لا

.تامونيجلا نم  رئاصملاو  ضارمألا  ؤبتلا  ةلواحم  ةّمومع ،  هجو أ  ع  وأ ، ەذهك  تاعوم  ةلّصأتملا   دودحلا  ةظحالم  انب  ردج 
راتباو تائبلا ، رود  نم  ّدحلاو  ضارمألل ، ةّسملا  تاروسلا  نع  قاسلا  عن  تي إ ]  ] ةّيجلا تاسفتلا  صم  ّلعل  : » قلعملا دحأ  اش  امو 

اهنوك اددحت   نمت  تاساردلا  كلت  لاثمأ  ةّوق  نل  ةلا .» تاعامجلا  رئاصم  نع  للقلا  الإ  فشك  هنل ال  ةلهذملا ، ةّبطلا  تالُّخدتلا  ضع 
الو تو - 

ُ
َّص ت 

ُ
فَّفخ ةئبلا  ةدمتعملا ع  وأ  قاسلا  ةدمتعملا ع  تالاحلاو  .رَدَقلاو  رّوطتلا  مهفل  قاسلا  فوت 

ّ
ر تانيجلا  ضرملا ؛ نع  قاسلا » عت  »

ةردقلا ّل  باسحو  ددحت  نكم  ةساحلا ، ةّوقلا  نم  ٍفا  قو 
َ

رْد صاخشألا ، نم  ٍفا  ددع  دوجوب  .تانيجلا  ةّوق  ةطترملا  تالاحلا  كلت  الإ  ت 
.أدملا ثح  نم  اقت ، مونيجلل ، ةّبتلا 

***
 

ةّهاظلا طامنألا  ؤبتلا  ع  ةردقلا  نم  دحلا  ةّساحلا   تاجولونكتلا  صقن  مهسأ  ام  رْدَقف  .امّر  اقاطن ، دعألا  وه  اهنلا  عوملا 
.ةّلا تامونيجلا  يدمع ع  يغت  ثادحإ  ةردقلا ع  نم  ّدحلا  ةّجولويبلا   تاجولونكتلا  ّحُش  مهسأ  ةّلا ، تامونيجلا  لالخ  نم  ةّلا 

لخاد ةّدصق  ةروص  تانيجلا  لقن  ناو  اهأوسأ -  ةاّتفو   اهلاوحأ ، لضفأ  ةقوثوم   غو  ةاق  تاسوفلا ، لثم  تانيجلا ، لقن  قئارط  تنا 
.لحتسملا نم  ا  العف ، يلا ، نجلا 

قدلا ع
ّ

ة ةغلا  تايغت  ءارجب  تانيجلا  ءاملعل  ةركتبملا  يجلا » رحتلا   » تاجولونكت حمس  نآلا ، .راهنالا  تأد   اضأ  تاقوعملا  كلت 
كي ام  ةهَّجوم ، ةقط  رخآ  فرح  هلّوحت إ  اندلا  نم  دحاو  فرح  ةرفط ع  ثادحإ  نكم  أدملا ، ثح  نم  قدلا 

ّ
.ة غلا  ددحتو  يلا ، مونيجلا 

تسو ةتس  حسم  موق  ةّغللا  ةجلاعملل  زاهج  اجولونكتلا  ەذه  هش  اننكم   ) بك ّدح  إ  ساسم  نود  مونيجلا  نم  تارالم  ةثالثلا  دعاوقلا 
تلواح اع 2010 و2014 ، ب  ساسم .) ال  تامللا  ةّق  ارات  اهّغو ، اهوحمو ، ةدحاو ، ةمل  دّدحل  ةّناطلا ،» فراعملا  ةرئاد   » نم ادلجم 

.حاجنلا نم  للق  نل  ةداتعملا ، تانيجلا  لقن  تاسوف  مادختسا  يولخ  طخ  دّدحم   يج  يغت  لاخدإ  يتخم  ەاروتكدلا   ةلصاح ع  ةثحا 
امونيج ةعرأ ع  ايج   ايغت  ةعرأ ع  ةسدنه  تحجن   ، CRISPR ةمئاقلا ع ةددجلا  اجولونكتلا  إ  تلقتنا  ذإ  دعو  ماع 2015 ،  



تانيجلا ءاملع  لمع  نآلا ، .املا  َّختم  
ً

نك  مل  زاجنإ  وهو  طقف -  رهشأ  ةتس  ةّ ،  ةّننج  ةّعذج  االخ  تامونيج  اهنب  نم  ا ،
ةّلاحلا تاجولونكتلا  نأل  ائزج ، نيدّدجتم -  طاشو  ةّمهب  يلا  مونيجلا  يغت  ةّنامإ  فاشكتسا  ملاعلا ع  ءاجرأ  َّش  تانيجلا   نوجلاعملاو 

حبصأ يجلا ، رحتلا  قئارطو  يجلا ، قوف -  لدعتلاو  يوونلا ، لقنلاو  ةّعذجلا ، االخلا  تاجولونكت  نم  ةفلوت  لضف  .ةواه  افش  انتفقوأ ع 
.ايج نباع  قلخو   عساو ، قاطن  يلا ع  مونيجلا  بعالتلا  رّوصت  اننامب 

يغت غ ثودح  رطخ  ام  يدمع  ج  يغت  ثادحإ  نمضتي  له  .ةّلمعلا  ةسرامملا  تانقتلا   كلت  ةءافك  وأ  قد 
ّ

ة ىدم  نع  ائش  فرعن  ال 
اذإ ام  فرعن  كلذك ال  جلا ؟ ةّعاوطم  مح  يذلا  امو  اهغ -  نم  رحتلا »  » ةلوهس  تانيجلا أ  ضع  له  مونيجلا ؟ نم  رخآ  ءزج  دوصقم  

بعت دح  تافصو ،» ، » رمألا ةققح  تانيجلا  ،  ضع  تنا  اذإ  .للخلا  هلمأ  مونيجلا  بص  دق  ام  مونيج  ام   يغت  ثادحإ  نا 
ام ةسحملا ، تاعتلا غ  نم  لاول  بالا  حتف  امّرو  يجلا -  مظنتلا  ىدملا ع  ةدع  تاعت  دحاو   يغت ج  بّسي  امّلف  نذإ  يكود ،» »

.يجلا رحتلا  تاجولونكت  ت 
ُ

دِّق ادودح  لّثمت  فوسلف  نذإ  مونيجلا ، ةعئاش   ةشارفلا  تاثأت  ةحاص  تانيجلا  تنا  اذإ  .ةشارفلا  ثأت  هش 
.نظن اّمم  اطارت  تانيجلا أ  نوكت  دق  امهو : الإ  سل  ةدرفم -  ةّثارو  ةدحو  ل  ةلالقتساو  ةلزع  تانيجلا -  لسلس  عاطقنا  نأ  ّبي  فوس 

يمتلا عيطتس  كنأ  رأ  وأ ،
ً

نل 
ةمسقلا لق  ام  ب 

.اهلق امو ال 
***

 

لماش ددحت  مادختسا  نجلل  راتخا  ءارجإ  اهل  حاتيف  لفط ، ةأرملا  لمحت  .يتور  لش  تاجولونكتلا  كلت  هف  ت 
ُ

مَّمع املاع  نذإ ، لَّخت ،
لحارم ركأ  ةّنجألا   ەذه  ضاهجإ  ةصرف  نادلاولا  حنمُو  ةداحلا ، تاقاعإلا  مظعم  بّس  لا  تارفطلا  ت 

ُ
دَّدح .محرلا  لخاد  مونيجلا  تاعاتتل 

يجلا صخشلا  ةّلمعلا  ەذه  ع  قلطن  دق   ) لماش يج  صحف  ءارجإ  دع  اقتنا ، لش  اهدحو ، ةّسلا »  » ةّنجألا ةعارز  ةصرف  وأ  لمحلا ،

.
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(c - PGD وأ سرغلا ، قباسلا ع  لماشلا 
نم لافطألا  دلوي  امدنع  .ام  ضرم  تا 

ّ
ەاج عوزن  بّست   دق  ادقعت  ةّيج أ  تافلوت  فّرعتلا ع  ونيجلا  عباتتلا  ددحت  انل  حيي  كلذك 

هتبقارم نكم  لاثملا ، لس  ع  ةنمسلا ، نم  يج  لشل  ضّرعملا  لفطلا  .ةلوفطلا  ءانثأ  اقتنا  لخدت  مهل  مَّدق  اهب ، أتملا  تاعلا  ەذه  باحصأ 
تاجالعلا وأ  قاقعلا ، وأ  تانومرهلا ، مادختسا  اذغلا  هلثمت  ةجمرب » ةداعإ   » وأ لد ، اذغ  ماظنب  هتجلاعم  وأ  ەدسج ، ةلتك  تاّغتلا   دصرل 
.ّمم ارد  لصف  عضوي   وأ  ولس ، جالع  جلاع  دق  طاشلا ، طرف  ةمزالتم  وأ  ەانالا  روصق  ةاصإلل  ضّرعملا  لفطلاو  .ةلوفطلا  ةّيجلا  

ةام ةحّحصملا  تانيجلا  جاردإ  ّمتي  .اهئاربإل  تانيجلا  ع  ةمئاقلا  تاجالعلا  مادختسا  نكمف  لعفلا ، تّروطتو  ضارمألا  ترهظ  اذإ  اّمأ 
.ائزج ةّعبطلا  اهتفظو  ةئرلا  دعتس  ث 

َ
َّم نمو  رملا ، تائر  نقحُو   لماعلا  لا  فلتلا  ّخبُي ج  لاثملا ، لس  ع  ةاصملا : ةجسألا  لخاد 

ضارمألل ةسلا  .حيحصلا  جلا  لمحت  ماظعلا  عاخن  نم  ةّعذج  االخ  اهل  ت 
ُ

عرز ، ADA نيمأ » يد  سونيدأ   » منإ صقنب   ةدولوملا  ةاتفلاو 
نع ماش 

ً
لحت 

ً
تاناطلا  ت 

ُ
للح ةّئبلا .» تاجالعلا  و« قاقعلاو ، ةّيجلا ، تاجالعلا  عم  يجلا  صخشلا  تالآ  نقت  ادقعت ، ألا  ةّيجلا 

، االخلا ومن  ذغت 
ّ

ي لا  ةمثآلا  تاراسملا  ددحتل  تارفطلا  مدختسُ  َّمث  .ناطلا  نم  ام  عنل  ثبخلا  ومنلا  نع  ةلوؤسملا  تارفطلا  قيثوت  قط 
.ةَّسلا االخلا  ظافحلاو ع  ةثبخلا  االخلا  لتق  لجأ  نم  ناقتب  ةهَّجوم  تاجالع  دادعإلو 

ااصم برح  نم  تدع  يدنج  كنأ  لّخت  : » لوق ماع 2015  زمات » كروين   » ةفحص نامدف »  دراشر   » فنلا ببطلا  بتك 
تنا اذإ  ...فوخلا  دامخإل  اجولويب  ّهؤم 

ً
تنك  اذإ  ام  فاشا  عيطتس  ةّيجلا ، تاعنتلا  دصري  طس  ّمد  راتخا  .ةمدصلا  دع  ام  بارطضا 

وأ .اعتت  ل  جالعلا - تاسلج  نم  دملا   - ضُّرعتلا نم  دملا  جاتحت إ  دق  كنأ  كجِلاعم  فرعس  فوخلا ، لاطإ  كتردق ع  نم  ت 
َ

ُّدح ةرفط  كدل 
ةرداق قاقع  فصوت  امّر  ةودألا .» لوانب  وأ  ةعامتجالا ، تاقالعلا  مظنب  جالعلا  لثم  ضُّرعتلا ، دمتع ع  ال ال  فلتخم  جالع  إ  امّر ، جاتحت ،

.ةخراتلا تاكذلا  وحم  ةلخلا ع  تاكذلا  وحم  دعاس  امر  .اللا  جالعلا  عم  بنج  انج إ  ةيجلا ، قوف  تامالعلا  وحم  ع 
ةلاق  » تارفط ددحت  متي  امدنع  .ةلا  ةنجألا  تارفطلا   حيحصتو  صحفل  ةيجلا  تالخدتلاو  ةيجلا  تاصخشلا  مدختسُ  كلذك 

لق امهب  ةصاخلا  تاضبلاو  ةنملا  تاناويحلا  رحتل  ةيج  ةحارج  ءارجإ  راتخا  نادلاولا  حنمُ  وثرجلا ، طخلا  ةنيعم   تانيج  لخدتلل » 
ألا تاعنتلا  بّس  لا  تانيجلا  لصأتسُ  ث ،

َ
َّم نم  .لوألا  ماقملا  ةرفاط   ةنجأ  عرز  بّنجتل  ةّنجألل  ةدالولا  قباس ع  صحف  ءارجإ  وأ  لمحلا ،

.ونيجلا لدعتلا  قط  نع  وأ  لسلا ، وأ  اجإلا  باختنالا  قط  نع  ةادلا  نم  يلا  مونيجلا  نم  ضرملل  ادانع 
***

 

نإ ل  تااهتنالا -  دودح  عّسوت  ال  دق  ةدرفلا  خدتلا 
ّ

ت .الخألا  ناثغلا  نم  عنلو  بجعلل  اثم  هتدجول  صرح ، ورانسلا  تأرق  اذإ 
وحن ةئارغ ع  ودت  ملاعلا  اذه  ةروص  نل  بطلا -  ملعل  ةزرا  افادهأ  لّثم  لا ، فلتلاو  ماصفلاو ، ناطلل ، هَّجوملا  جالعلا  لثم  اهضع ،
ةّيج تاعب  اوقلُخ  وأ  يج ، فعض  هجوأ  نع  اثح  ف 

ُ
اوصح ءاسو  لاجر  لا ؛» دع  ام  و« ةاجنلا » قم  نوكسم ب« ملاع  هنإ  .رّفنم  ل  ّمم ،



دق نل  تامدصلا ، ت 
ُ

م دق  قرلا 
ّ

.ة هعم  لءاضتت  دق  نل  برلا ، لءاضتي  دق  .ةهلا  اهعم  لوزت  دق  نل  رخآ ، دع  ادحاو  ضارمألا  لوزت  دق  .ةلَّدعم 

دق .ةفاهرلا  اهعم  تخت  دق  نل  للعلا ، تخت  دق  .يلا  عّنتلا  مهعم  لصأتسُ  دق  نل  دوجولا ، نم  رفاوطلا  لصأتسُ  دق  .خــــراتلا  اهعم  مُ 

.
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راتخالا عجاي  فوس  امتح ، نل ، ةفدصلا ، ةدح  ت 
ُ

نئالا ەثي  يذلا  سلفلا  قزأملا  نع  يلا ،» مونيجلا  عوم   » نع بتك  وهو  سلوس ،» نوج   » ناددلا مِلاع  لءاس  ماع 1990 ،  
دّدحت تانيجلا  تنا  اذإ  .ةّصاخلا  هتاملعت  ةاتك  نئا ذ  ملعتي  امدنع  راثي  اثك  قمعأ  اقزأم  ةَّمث 

ّ
نل  ةّصاخلا .» هتاملعت  ةءارق  ملعت   » يذلا ذلا 

أدن  ْنأ  روف  .اهسفن  قلغنت ع  قطنملا  ةرئادف  نذإ  اهتانيج ، رادقأو  ةعبط  ددحت  أدت   نآلا  ةّحلا  تانئالا  تنا  اذو  قو ،
َ

ەرَد ّلا  نئالا  ةعبط 
اهيلع نوضرف  فوس  لل ، ةتكم  ةسّدقم  اضرأ  هفصوب  مونيجلا  لّخت  أدس   لا ، داسجأ  لخاد  اتكم  اصم  اهفصوب  تانيجلا  كفتلا  

.ام موي  مهناطلس  
***

 

يذلا ناملا  هف -  أش  يذلا  تبلا  مامأ  ىرخأ  ةّرم  قوتلا 
ّ

ف أ  دارأ  اتل ،»  » وم »  » اهيف زجتحُ  لا  ةسّسؤملا  نم  انتدوع  قط   
نم ةفرغ  ناردج  تلَش  دق  هتاكذ  تنا  .تمص  ةراسلا   تضم  .يرب  رئاطك  هعارذ  ب  هجاتهاو ، هسوه  ّمضخ  شجار   هلإ  اوداعأ 

ةءاضم تويبلا  .اقت  ًءاسم  ةسداسلا  ةعاسلا  تنا  .مادقألا  دودسملا ع  قاقزلا  انلخدو  قّيضلا ، ناخ » ةاح   » ةراح لخدم  ةراسلا   انكرت  .انلوح 

.رطملا رذني  ءاوهلاو  لئام ، اخد  رونب 
ركذت لواحو  انسوؤر  قوف  زت  لا  تافلا  علطتي إ  نا  .أ  لاق  اذكه  مسقتلا ،» دحاو : ثدح  إ 

ّ
مهخرات  يلاغنبلا   ىدل  سل  »

، لسغلا نم  طقاست  تارطق  تنا  امّر  وأ  انيلع -  لي  ذاذر  أد  س .» «، » تاش «، » ركوم «، » رادكولات «، » شوغ : » قاسلا هناج  ءامسأ 
كتب حبصأ  وأ  كتب ، تدقف  اّمإ  .ةنيدملا  ةأرماو   لجر  ّلل  مساحلا  ثدحلا  نا  مسقتلا  : » لاق .تويبلا  ةدودشملا ب  لاحلا  ةفاثك ع  قلعملا 

، تويبلا لخاد  تويب  كانه  تنا  اهلخاد .» شعت  ىرخأ  ةأ  اهيدل  انه  ةأ  ّل   » .انسأر قوف  ذفاونلا  فوفص  إ  راشأ  رخآ .» صخشل  أجلم 
.ةرَّغصم ملاوع  لخاد  ةعدوم  ةرَّغصم  ملاوع  تارجحلا ، لخاد  تارجح 

دقل .ةددج  ةاح  أدس  اننأ  اننظ  اهانذقنأ ، لا  ةللقلا  تاقلعتملاو  ةعرألا  ةّددحلا  انقدانص  لاسرا ،›  › نم مداق  انه  انلصو إ  امدنع  »
تاقلعتملاو ةّددحلا  قيدانصلا  نم  ةّصاخلا  هتّصق  هدل  عراشلا  اذه  تب   ّل  نأ  فرعأ  تنك  ةددج .» ةاد  اضأ  تنا  اهّنل  ةثرا ، انب  تلح 

.ءاتشلا روذجلا   ق ح 
ُ

تعط ةقدح  لثم  نواسم ، اوراص  ناسلا  ّل  نأو  رمألا  نا  .ةذَقنملا 

ةنسلا  » تأد مث  نمو  .تاعاسلا  ّلل  طض  ةداعإ  ةغلا  ةقلا إ  لاغنب  نم  ةلحرلا  تنَّمضت  مهنب أ ، نم  لاجرلا ، نم  ةفئاطل  ةسلا 
مسقت راتلا -  حــــلا  اذه  جتنأ  مسقتلا .» دع  و« مسقتلا » لق   » .اهدع ام  عو  ةكنلا  لق  ام  ع  نطش : إ  نمزلا  ّقشا  رفص .»
تدعأ ْنأ  روف  .ةعبط  ةجت  لفاغ   كراشم  مهفصوب  مهسفنأل  لج أ  نم  ءاسلاو  لاجرلا  رظن  بغ : وحن  ةرفانتم ع  ةخ  مسقت - » » لا

َّرم .نمزلا  ةاد  نم  وأ  ام ، قالطنا  ةاوب  نم  س  و  مهتاراخو ، مهرادقأو ، لا ، تاويح  ةدهاشم  عيطتس  كنأو  َت  رفصلا ، إ  ةعاسلا 
اهتر ّدج  تساو  .رخآ  قيقش  ىدل  عقاولا  ساسحإلا  مّشهتو  .بائتالاو  سوهلا  هئاقشأ إ  دحأ  سكتنا  .ىوصقلا  اهتّدح  ةجتلا   ەذهب  يدلاو 

ّل لخاد  تط  دق  نَّغصم - »   » لثم ةّمم -  َْقتسم »
َ

ت  » نأ اد  .ةرماغملا  ةغر   يدلاو  بساو  .يغتلا  لاشأ  ّل  ەاجت  اهقرافت  نل  لا 
.طسنت نأ  راظتنا  صخش ، 

صم نا  نماثلا ع ، نرقلا  ناسإلا ؟  دارفأ ب  فالتخالا ب  ةددش  تاراخلاو  رادقألا  ەذه  سفت  اهنكم  لا  كلت  ةلآ ، وأ  ةّوق ، ّيأ 
لاعفألا باسح  قط  نع  قد 

ّ
ة صلختسُ  ناسإلا  ق 

َ
رَد نأ  لط  نمز  ذنم  سودنهلا  نمآو  .برلا  اهبتك  ثادحألا  نم  ةلسلس  هنأ  امومع  فصوي  درفلا 

سلا رَدَقلا  ةصنأ  مِّسقو  لِّجس  ادجم ، ةقالخأ  بئا  بساحم  ططخملا ، اذه  برلا ،  نا   ) .ةقاس ةاح  اهب   ماق  لا  ةرلاو  ةخلا 
، هسفن رْدَقلا  موهفم  وحن غ  جتملاو ع  موهفم ، وحن غ  محرلا ع  سملا ، برلا  اّمأ  ةقاسلا .) رئاسخلاو  تارامثسالا  ءانب ع  نَسَحلاو 

.رَدَقلا نوؤش  زغلم ،  وحن  ْنو ع  لصافلا ، اقلا  نا  اضأ ، وه  هّنل ، القت -  جس أ 
َّ

ت كسام  ناف 
ألا لعفلا  هلعلو  ضرملا -  حبصأ  .راتخالاو  رَدَقلل  ةّناملع  تارّوصت أ  فوتل 

ّ
ر نعلاو  عساتلا ع  نرقلا  بطلا   مولع  تءاج  اهدع ،

، تاضرعتو رطاخمل ، ةجنك  ل  يوامسلا ، ماقتنالل  ةّئاوشع  ةراك  سل  ةّكنام ، تاحلطصم  فصولل  اق 
ً

رَدَقلا -  لاعفأ  نم  ةّمومعو  ةّدام 
فصتنم .خشلا   هخراتو  هتامدصو ، هتاكذو ، هراجتو ، درفلا ، ةّسفن  نع  ابعت  هفصوب  أرقُ  راتخالا  حبصأ  .تاكولسو  فورظو ، تاعزنو ،

دام وحن  فصوت ع  رذحلا ) لاقم  رّوهتلا  وأ  ةّلثملا ، لاقم  ةّسجلا  ةماقتسالا   ) لضفتلاو عبطلاو ، ماجسالاو ، ةهلا ، تراص  نعلا ، نرقلا 
.راتخالاو رَدَقلا  ةئوأ  ملع  دلُوو  .ةّئاوشعلا  ةفدصلاو  ةّصخشلا ، خــــراوتلاو  ةّسفنلا ، تالاعفنالا  تالعافت ب  نع  ةمجان  ةرهاظ  اهنأ 

ددج ةئوأ  ملع  دعاوق  ءاسرو  ةجنلاو ، بسلا  ةمئاق ع  ىرخأ  ةغل  ثدحلا  ملعتن  نحن  اه  نعلاو ، يداحلا  نرقلا  نم  وألا  دوقعلا   
.تامونيجلاو تانيجلا  تاحلطصم  راتخالاو -  رَدَقلا  فاطملا  ةاهن  و  تالضفتلاو -  عبطلاو ، ماجسالاو ، ةهلاو ، ضرملا ، فصو  أدن   تاذلل :

امنو .انردقو  انتعبط  نم  ةّساسأ  هجوأ  اهلالخ إ  نم  رظننل  ةحلاصلا  ةدحولا  تاسدعلا  تانيجلا   نأ  لئاقلا  بعلا  معزلا  عفدأل  اذه  لوقأ  ال 
، قمعأو ىرثأ ، انتانونيكو  انتاويح  تانيجلا ع  ثأت  نأ  لقتسملاو : خــــراتلا  نأش  ةراثإ  رافألا  نم أ  ةدحاول  اداج  اراتعا  عأو  حقا  هلوقأ ل 



؛ يدمع وحن  ه ع  بعالتلاو  ەرحتو ، يلا ، مونيجلا  سفت  انملعت  امل  اجاعزو  ةراثإ  ةركفلا أ  حبصتو  .لختن  انك  امم  باصعألل  ةراثإ  أو 
، فاطملا ةاهن  ةعبطلا ،  نوكت  دق  : » لوق ماع 1919  ناغروم » ساموت   » بتك دقل  .ةلقتسملا  تاراخلاو  رادقألا  رحت  ةردقلا ع  انسا  امل 

سل اهتماقتسا -  ناغروم ع  تاجاتنسا  ّدم  لواحن  نآلا  نحن  امهو .» إ 
ّ
سل  اهزاغلو  اهضومغ  نع  لاق  ام  نأ  ادّدجم  تث  دقل  .انيدأ  لوانتم   

.ةلا ةعبطلا  ّصخ  امف  امنو  ةعبطلا ، ّصخ  امف  طقف 
تنا له  .نآلا  نم  ماع  ةئم  وأ  سمخ  دع  لُقنل  لقتسملا ، ادلو   دق  انا  ول  شجارو  وغاج  تاويحل  ةنكمملا  تاراسملا  ُتركف   املاطل 

إ امهتداعإل  مدختسُس  تنا  له  امهتاح ؟ تَّخ  لا  ضارمألل  تاجالع  ع  روثعلا  لجأ  نم  مدختسُس  ةثارولا  امهفعض  هجوأ  انتفرعم 
نم لشلا  اذه  نكمس  له  كلذ ؟ عبتسس  تنا  لا  ةّجولويبلاو  ةّعامتجالاو ، ةّقالخألا ، رطاخملا  امف   كلذك ، رمألا  نا  اذو  ةَّسلا - » »

؟» بطلا  » وه ام  فعت  ةداعإل  ةفرعملا  مدختسُس  له  يمتلا ؟ نم  ةركتبم  اشأ 
ً

غيصس  ْمأ  مهفتلاو ؟ فطاعتلا  نم  ةددج  اعاونأ  ةفرعملا 
، ةمومدلا تاثلا ، ىرخأ : ةهج  نمو  .ناشجلا  ةئزجتلل ، ةّلاقلا  توافتلا ، روفطلا ، عّنتلا ، ةهج : نم  .لءاسأ  نإ  بطلا ؟» وه « ام  نل 

اننإ .تاضقانتملا  نم  انئا  رِّفش  تاضقانتملا ، نم  ءيزجلا  كلذ  اندلا ، نول  شهدنن  نأ  بج  ال  دهبأ .  . دهب .ةمادتسالا  ةئزجتلل ، ةلاقلا  مدع 
قيقد ب نزاوت  إ  وصو 

ً
انمونيج  ضوافت  دقل  .انتاوذ  رهوج  ظافحلل ع  ةرو  رفاوطلا  .عّنتلا  هسكع : دجنو  ةثارولا -  تاثلا   نع  ثحن 

.هلمن ام  ّل  ب  ةناسإ  ألا  ءلا  هنإ  .ةغرلاو  ةراذلا  ب  اقم 
ً

لقتسملا ، املا  اطلاخ  ّدضلا ، هط  طلا  اجوازم  ةلداعتم ، ىوق 
.انسج بل  ةنطفلاو  ةفرعملل  اهنلا  راتخالا  نوكت  دق  ةدشرلا  هترادو 

 



Photographs

 
This homunculus, wrapped inside human sperm, was drawn by Nicolaas Hartsoeker in 1694. Like many other
biologists in his time, Hartsoeker believed in “spermism,” the theory that the information to create a fetus was

.transmitted by the miniature human form lodged inside sperm



 

In medieval Europe, “trees of lineage” were often created to mark the ancestors and descendants of noble
families. These trees were used to stake claims on peerage and property, or to seek marital arrangements between
families (in part, to decrease the chances of consanguineous marriages between cousins). The word gene—at the
top left corner—was used in the sense of genealogy or descent. The modern connotation of gene, as a unit of

.hereditary information, appeared centuries later in 1909

 
Charles Darwin (here in his seventies) and his “tree of life” sketch, showing organisms radiating out from a
common ancestral organism (note the doubt-ridden phrase “I think,” scribbled above the diagram). Darwin’s
theory of evolution by variation and natural selection demanded a theory of heredity via genes. Close readers of
Darwin’s theory realized that evolution could work only if there were indivisible, but mutable, particles of heredity
that transmit information between parents and offspring. Yet Darwin, having never read Gregor Mendel’s paper,

.never found an adequate formulation of such a theory during his lifetime





 
Gregor Mendel holds a flower, possibly from a pea plant, in his monastery garden in Brno (now in the Czech
Republic). Mendel’s seminal experiments in the 1850s and ’60s identified indivisible particles of information as
carriers of hereditary information. Mendel’s paper (1865) was largely ignored for four decades, and then

.transformed the science of biology



William Bateson’s “rediscovery” of Mendel’s work in 1900 converted him into a believer in genes. Bateson coined
the term genetics in 1905 to describe the study of heredity. Wilhelm Johannsen (left) coined the term gene to
describe a unit of heredity. Johannsen visited Bateson at his house in Cambridge, England; the two became close

.collaborators and vigorous defenders of the gene theory
 



Francis Galton—mathematician, biologist, and statistician—put himself on one of his own “anthropometry cards,”
in which he tabulated a person’s height, weight, facial features, and other characteristics. Galton resisted Mendel’s
theory of genes. He also believed that the selective breeding of humans with the “best” features would lead to the
creation of an improved human race. Eugenics, a term coined by Galton for the science of human emancipation

.through the manipulation of heredity, would soon morph into a macabre form of social and political control
The Nazi doctrine of “racial
hygiene” prompted a vast state-
sponsored effort to cleanse the
human race through sterilization,
confinement, and murder. Twin
studies were used to prove the
power of hereditary influences,
and men, women, and children

were exterminated based on an assumption that they carried defective genes. The Nazis extended their eugenic
efforts to exterminate Jews, Gypsies, dissidents, and homosexuals. Here, Nazi scientists measure the height of

.twins, and demonstrate family history charts to Nazi recruits
 
 



Better Babies contests were introduced in the United States in the 1920s. Doctors and nurses examined children
(all white) for the best genetic features. Better Babies contests generated passive support for eugenics in America

.by showcasing the healthiest babies as products of genetic selection



A “eugenics tree” cartoon from the United States argues for the “self-direction of human evolution.” Medicine,
surgery, anthropology, and genealogy are the “roots” of the tree. Eugenic science hoped to use these foundational

principles to select fitter, healthier, and more accomplished humans.



In the 1920s, Carrie Buck and her mother, Emma Buck, were sent to the Virginia State Colony for Epileptics and
Feebleminded, where women classified as “imbeciles” were routinely sterilized. The photograph, obtained on the
pretext of capturing a casual moment between mother and daughter, was staged to provide evidence of the

.resemblance between Carrie and Emma, and thus proof of their “hereditary imbecility
 



At Columbia University, and subsequently at Caltech University in the 1920s and ’30s, Thomas Morgan used fruit
flies to demonstrate that genes were physically linked to each other, presciently predicting that a single, chainlike
molecule carried genetic information. Linkage between genes would eventually be used to generate genetic maps
in humans and lay the foundation for the Human Genome Project. This is Morgan in his Caltech Fly Room,

.surrounded by the milk bottles in which he bred his maggots and flies
 



Rosalind Franklin looks down a microscope at King’s College in London in the 1950s. Franklin used X-ray
crystallography to photograph and study the structure of DNA. Photograph 51 is the clearest of Franklin’s
photographs of a DNA crystal. The photo suggested a double-helix structure, although the precise orientations of

the bases A, C, T, and G were not clear from it.



James Watson and Francis Crick demonstrate their model of DNA as a double helix in Cambridge in 1953. Watson
and Crick solved the structure of DNA by realizing that the A in one strand was paired against the T in the other,

.and the G against the C
 



 

At the Moore Clinic in Baltimore in the 1950s, Victor McKusick created a vast catalog of human mutations. He
found that one phenotype—short stature, or “dwarfism”—could be caused by mutations in several disparate

.genes. Conversely, diverse phenotypes could be caused by mutations in a single gene
 



 

Nancy Wexler’s mother and uncles were diagnosed with Huntington’s disease, a lethal neurodegenerative disease
that spurs involuntary sinuous or jerking movements. The diagnosis launched her personal hunt for the gene that
causes the illness. Wexler found a cluster of several patients with Huntington’s disease in Venezuela, all likely
descended from a founder with the disease. Huntington’s disease was one of the first human diseases to be

.definitively linked to a single gene using modern gene-mapping methods
 



 

Students protest a genetics meeting in the 1970s. The novel technologies of gene sequencing, gene cloning, and
recombinant DNA raised anxieties that new forms of eugenics would be used to create a “perfect race.” The link to

.Nazi eugenics was not forgotten
 



 

Herb Boyer (left) and Robert Swanson founded Genentech in 1976 to produce medicines out of genes. The drawing
on the blackboard shows the scheme to produce insulin using recombinant DNA technology. The first such proteins

.were produced in enormous bacterial incubators under Swanson’s watchful eye
 



 

Paul Berg speaks to Maxine Singer at the Asilomar meeting in 1975, while Sydney Brenner takes notes in the
background. Following the discovery of technologies to create genetic hybrids between genes (recombinant DNA)
and produce millions of copies of these hybrids in bacterial cells (gene cloning), Berg and others proposed a

.“moratorium” on certain recombinant DNA work until the risks had been adequately assessed
 



 

Frederick Sanger examines a DNA sequencing gel. Sanger’s invention of a technique to sequence DNA (i.e., read
the precise stretch of letters—A, C, T, and G—in a gene’s sequence) revolutionized our understanding of genes,

.and set the stage for the Human Genome Project
 



 

Jesse Gelsinger poses in Philadelphia a few months before his death in 1999. Gelsinger was one of the first patients
to be treated with gene therapy. A virus was designed to deliver the correct form of a mutated gene into his liver,
but Gelsinger had a brisk immunological response to the virus, resulting in organ failure and death. Gelsinger’s

.“biotech death” would spur nationwide responses to ensure the safety of gene-therapy trials
 



.The February 2001 cover of Science magazine announced the draft sequence of the human genome
 



 

Craig Venter (left), President Bill Clinton, and Francis Collins announce the draft sequence of the human genome
.on June 26, 2000, at the White House

 



Even without subtle techniques to alter human genomes, the capacity to assess a child’s genome in utero has led
to vast dysgenic efforts around the world. In parts of China and India, the assessment of male versus female
gender by amniocentesis, and the selective abortion of female fetuses, has skewed the sex ratio to 0.8 females to 1

.male, and caused unprecedented alterations of population and family structures
 



 

Faster and more accurate gene-sequencing machines (housed inside gray boxlike containers) linked to
supercomputers that analyze and annotate genetic information can now sequence individual human genomes in
months. Variations of this technique can be used to sequence the genome of a multicelled embryo or a fetus,

.enabling preimplantation genetic diagnosis and in utero diagnosis of future illness
 



 

Jennifer Doudna (right), a biologist and RNA researcher at Berkeley, is among those working on a system to deliver
targeted, intentional mutations in genes. In principle, the system can be used to “edit” the human genome,
although the technology still remains to be perfected and assessed for safety and fidelity. If intentional genetic
changes were introduced into sperm, egg, or human embryonic stem cells, the technology would portend the

.genesis of humans with altered genes



نافرع
 

املق كسمأس  نظأ  مل  ماع 2010 ، ويام  ةحفص ،  ةئمتس  لوطلا  نم  ةغلالاو  ملا ،» روطامإ   » باتل وألا  ةدَّوسملا  ُتهنأ  امدنع 
نك مل  يذلا  وه  ةلِّخملا  قاهرإ  نل  هلع ، بلغتلاو  ەرّوصت  لهس  روطامإلا »  » ةاتل بحاصملا  امسجلا  قاهرإلا  نا  .رخآ  ااتك  بتأل  ادّدجم 

ةزئاجل هحشرت  ردجألا  نم  نا  هنأ  قلعملا  دحأ  ىأر  نادراجلا ،»  » ةفحص اهمّدقت  لا  لوألا » باتلا  ةزئاج  ب« باتلا  زاف  امدنع  قوتم 
ّ

.اع

ارظح ضرفو  يرفس ، تازاوج  ّل  رداص  ااح ، ّل  فتسا  دق  روطامإلا »  » نا .ماظعلا  ّح  واخم  دقنلا   اذه  لغلغت  دحوألا .» باتلا  »
.كلذ دع  هلوقأ  ام  َّيدل  نك  مل  بتا ؛ قتسم  ع 

دراولا شحولا  فصو  اللق  فِّرحن  ل  ناطلا ، نا  اذإ  .رملا  ثخلا  تا 
ّ

ەاج لمت  ْنأ  لق  ةَّسلا  نع  ةّصق  .ىرخأ  ةّصق  كانه  تنا  نل 
وه جلا  « ؟ ةَّسلا انتاوذ  نم  ةهوشملا  غ  تاعنتلا  دلوي  يذلا  امف  نذإ  ةَّسلا ،» انتاوذ  نم  ةهوشملا  ةخسلا   » وه فلوويب ،»  » ةمحلم  

.دهمتلا وه  جلا » ف« ةمتتلا ، وه  روطامإلا »  » نا اذإ  .ةثارولاو  عّنتلاو ، ةّهلاو ، ةَّسلا ، نع  ثحلا  ةّصق  ةّصقلا - 
، جوز يز ، ةراس  ت 

ُ
.شاع ام  رْدَق  ت 

ُ
بت ةثارولاو ال  ةلئاعلا  لوانت  لا  بتلا  .حلا  نوصعتس ع  ركشلا  نوّقحتس  نيذلا  صاخشألا 

ءزج امه  انادناش ، ّأو ، راوسيس ، .لقتسملاو أ  تانيجلا  نم  يصنل  ةّموي  ةركذت  ةاثم  نك  ارأو ، الل  ياتباو ، ةسامح ، ألا  ئراقو  رواحم 
، ويهنود لثاو  يز ، دفادو  يز ، غنيم  اشو -  يدوج  .ةجاحلا  دنع  اقالخأ  ادصم  فو  

َّ
ار ياجناس ، اهجوزو ، ونار ، خأ ، .ةصقلا  كلت  نم  مصفني  ال 

.لقتسملاو ةلئاعلا  لوح  تاشاقنلا  امعد 
دفادو خاستسالاو ،) تانيجلا  ملع   ) غب لوب  مهنمو  ەاوتحم ، اوقلعو ع  باتلا ، اذه  ةدراولا   قئاقحلا  قد 

ّ
ة مرلا  وقئاف  ءاَّرق  نِمض   دقو 

(، ناددلا اجولويب   ) شه دفادو  فروه  ترورو  يلا ،) مونيجلا  عوم   ) نسرتاو ترورو  ردنال  كيو  ةّيجلا ،) طئارخلا  ءاشإ   ) نياتسوب
ردنو مئاوتلا ،) تاسارد   ) لاغس انو  ناطلا ،)  ) سومراف دلوراهو  يجلا ،) مظنتلاو  رّوطتلا   ) لورا نوشو  ةجلا ،) اجولويبلا   ) سانام موتو 

ماصفلا  ) كاشف دلاغو  يلا ،) روطتلا   ) نامدلف سوكرامو  ةلا ،) ةيجلا  طئارخلا  ءاشإ   ) رلسكو انو  تانيجلا ،) جالعلا   ) امف
لوت كيو  يلا ،) مونيجلا  عومو  ةّيجلا  طئارخلا  ءاشإ   ) يلوك سسارفو  تانيجلا ،) قوف  ام  ملع   ) روتس ومتو  سلأ  دفادو  دحوتلاو ،)

(. رفاوطلا دحأ  نفلوو ؛»  )» ناماج ويهو  ةّلا ،) تانيجلا  ملع  )
، ازار ارزأو  نياتسل ، دفادو  راراس ، شو  هلوج ، ومو  رادوش ، ناموسو  رادموجام ، فاروغو  نامله ، لو  رب ، لنو  يار ، كوشأ 

اسل عم  اهنع  غ  ال  تارواحم  تراد  كلذك  .ةمقلا  ةغلا  تاقلعت  اومّدقو  وألا  تاطوطخملا  اوأرق  اراشاتاهب  يوجوسو  ارش ، اتنشو 
«(، مئاوتلا  )» جدفاسوي لمع  لوح  ةلاقم  باتلا   اذه  تارقف  ىدحإ  ترهظ  .نروك  نوجو  نياتسياف ، لشرو  نياتسفل ، تامو  جدفاسوي ،
تلمعو ع عجرم ، ةئمنامث  وحن  اهددع  غل  لا  عجارملا ، ّل  ةعارو )  ) ص تَعمج  شور  اتب  . 2015 بطلا ،» ناوق   » لاقم ىرخأ   ةرقفو 

اِم .انكمم  رمألا  نأ  تيل  عبسألا  ةاهن  تالطع  ىدحإ  طوطخملا   ررحو  أرق  لدل  لناد  ردَخلا ؛ لوقعلا  بصت  جاتنإلا ، نم  ةرِجضم  بناوج 
.ةردقلا ةقئاف  ةاعد  لكو  دل  تك  تناو  ةمقلا ، ةغلا  ةعجارم  ةخسلا  اتعجار  ساو  افوصو  انآو -  دراه  وارك - 

نم ةّرم  لّوأل  باتلا  اأر  نيذللا  تنفلاش ، ەراسو  زمالو  تراوتس  بنج  انجو إ  لجأ -  تسلاو ؟ ةنامثلا  تادّوسملا  ِتأرق  له  ماهارغ : نان 
.مل اركش  .ةّمهألاو  ةّبذاجلاو ، حضولاو ، لشلاو ، ماوقلا ، جلا »  » متحنم ترقف ، نم  حَقم  دَّرجم  نا  امدنع  ةربإ  بقث 



تاحلطصملا دم 
 

طامنألا عّنتلا   نع  ةلوؤسم  نوكت  نأ  نكمو  تارفطلا ، قط  نع  ةداع  تاللألا  قلختت  .جلل  لد  لش  وأ  ةعنت  : Allele ةللأ
.ةدّدعتم تاللأ  جلل  نوكت  دقو  .ةّهاظلا 

تانئالا مظعم  ةّجولويبلا   تامولعملا  نأ  ةلئاقلا  ةّظنلا  : Central Theory ةكرملا
ّ

ةّظنلا  وأ   Central theory ةّكرملا امغودلا 
اهمادختسا نكم  تامنإ  يوتحت ع  ةّعاجترالا  تاسوفلا  .تارم  ةّدع  ةّظنلا  ەذه  تلّدُع  .تانتولا  لوسرلا إ  انرلا  اندلا إ  نم  لقتت  ةّحلا 

.انر بلاق  نم  اندلا  ءانبل 
ةّرملل تفشُا  ذإ  نول ،)»  » عم ) chroma ةمل نم  مسالا  وتسا  دقو  .تاموسومورلا  اهنم  نّوكتت  لا  ةّداملا  : Chromatin تامورك

.تانتورو انرو ، اند ، نم  تامورلا  نّوكتي  ْنأ  نكمو  .االخلا  غبص  قط  نع  وألا 
.ةّيجلا تامولعملا  نّزخ  تانتورو ، اند  نم  نّوكتي  ةّلخلا  لخاد  ءيزج  : Chromosome موسومورك

عيمج ةّيجلا   تامولعملا  لمح  امك  بكرم  ، Deoxyribonucleic acid جسألا صوقنم  يزوبلا  يوونلا  ضماحلا  : DNA اند
.ةّئامك تادحو  عــرأ  نم  ةنّوكم  ةّئامك  ةلسلس  نع  ةراع  ط  ّل  .جودزم  لماتم  ط  ةروص  ةّلخلا   ةداع   دجوي  .ةّلخلا  تانئالا 

.تانتورب مجي إ  ّمث  انر  إ  غاصُ )  ) عباتتلا لَّوحو  طلا ، ةّيج   ةرفَش »  » ةروص تانيجلا   ت 
ُ

لمح . A, C, T, G فورحلا اراصتخا  فّرعت 
.يويح امك  لعافت  نم  عُ  تورب  : Enzyme منإ

امنو (، A, C, G, T  ) ةّلوألا اندلا  تاعاتت  تايغت   نع  أشت  لا ال  ةّهاظلا  طامنألا  تاعنت  ةسارد  : Epigenitics تانيجلا قوف  ام  ملع 
لثم  ) اندلا طر  تانتورب  قط  نع  اندلا  محت  ةقط  تايغت   نع  وأ  ( mythylation ةنلثَم » » لا لثم   ) اندلل ةّئامك  تارحت  نع 

.ةّثارو تارحتلا  كلت  ضع  تانوتسهلا .)
لش تانيجلا   ت 

ُ
لمح ْنأ  نكم  ةّصاخ ، تالاح    ) انر ةلسلس  وأ  انتورب  رِّفش  اندلا  نم  دادتما  نم  ةداع  فلأتت  ةثارولا ، ةدحو  : Gene ج

(. انر
لا ال تانيجلاو  تانتولل ، ةرِّفشملا  تانيجلا  مونيجلا  ّمض  .لا  نئالا  لخاد  ةّيجلا  تامولعملا  ّلل  لمالا  عباتتلا  : Genome منويج

.دع اهتفظو  ت 
ُ

فرع اَّمل  لا  اندلا  تاعاتتو  تانيجلا ، نم  ةّمظنتلا  قطانملاو  تانتورب ، رِّفش 
ةكفلاو ةّجولويبلاو ، ةّئاملاو ، ةّنامسجلا ، هتامس  دّدحت  لا  ّلا  نئالا  ةّيجلا   تامولعملا  ةعومجم  : Genotype يج طمن 

.(phenotype يرهاظلا طمنلا  رظنا  )
نئالا ةفظو   يأ  ثؤي ع 

ّ
ر دق ال  يغتلا  نأ  عم  ةتماص -  تارفطلا  نوكت  ْنأ  نكم  .اندلل  ةّئاملا  ةبلا  رحت   : Mutation ةرفط

.لا نئالا  ةب  وأ  ةفظو  ايغت   جتت  نأ  نكمو  لا - 
تاموسومورلا .ةّتكلا  االخلا  سل   نل  تاتانلاو ، تاناويحلا  االخ  دجوت   ءاشغ  ةطاحم  ةَّضُع  وأ  ةّلخ  ةب  : Nucleus ةاون

اضأ  ادوجوم  تانيجلا  ضع  نا  ْنو  ةّوون ، تانيجلا  مظعم  ةناويحلا ، االخلا  .ةاونلا   لخاد  ةروصحم  ةّناويحلا  االخلا  تانيجلاو )  )
.اردنكوتيملا

ةداع ةروصحم  نوكت  ةدرفملا  تاَّضعلا  .ةدّدحم  ةفظوب  ماقلل  ةداع  ت 
ُ

صّصخ ةلخلا  لخاد  ةصّصختم  ةعرف  ةدحو  : Organelle ةَّضُع
.ةقاطلا جاتنإل  ةصّصخم  تاَّضع  اردنوكوتيملا  .ةصاخلا  اهتشغأ  لخاد  لزعنم  لش 

.اهب نقملا  يرهاظلا  طمنلا  وأ  ةفصلا  نع  اضأ  ّعت  لا  جلا  نم  ةنّيعم  ةعنت  لمحت  لا  ةّحلا  تانئالا  ةس  : Penetrance ةّقاخا
.يجلا طمنلا  ماح  ددع  امجب  ةنراقم  ام  ضرم  ضارعأ  مهيلع  رهظت  نيذلا  دارفألا  ةس  ةّقاخالا إ  ش  طلا ، تانيجلا  ملع   

دق كلذك  .علا  نول  وأ  ةلا  نول  لثم  درفلا ، ىدل  ةّكفلاو  ةّنامسجلاو ، ةّجولويبلا ، تافصلا  ةعومجم  : Phenotype يرهاظ طمن 
، ةيجلا قوف  تارحتلاو  تانيجلا ، قط  نع  ةّهاظلا  طامنألا  دّدحتتو  .ةّصخشلا  وأ  عاطلا  لثم  ةدّقعم ، تافص  ةّهاظلا  طامنألا  لمش 

.ةّئاوشعلا ةفدصلاو  تائبلاو ،
موقت تانتولا  .ام  ج  ةمجرت  ءانثأ  قلختت  لا  ةّيمألا  ضامحألا  نم  ةلسلس  نم  ەرهوج ، نّوكم ،  امك  بكرم  : Protein تورب

نع ةداع  تانيجلا  لمعت »  » .ةّجولويبلا ةّئاملا  تالعافتلا  عــــو  هلا ، معدلا  فوتو  تاراشإلا ، لقن  كلذ  ام   ةّلخلا ، فئاظولا  مظعم 
وأ تاكسلا  وأ  تاتافسوفلا  لثم  ةغص  ةّئامك  داوم  ةفاضإ  قط  نع  ائامك  تانتولا  لدعت  نامإلاو  .تانتولل  طّطخم  ممصت  قط 

.نوهدلا

ءانبل بلاقك  انر  ةلسلس  مادختسا  كعلا ) خسانلا   ) تامنإلا دحأ  اهلالخ  نم  موق  لا  ةّلمعلا  : Reverse transcription كعلا خسلا 
.retroviruses ةّعاجترالا تاسوفلا  كعلا   خسانلا  دجوو  .اند  ةلسلس 

.تانتورب اهلحتو إ  لوسرلا  اندلا  ةرفش  ّكف  نع  لوؤسم  انرو  تورب  نم  فلأتي  يولخ  بكرم  : Ribosome موسوبر
ةلاسرك لمعلا  كلذ  ام   ةّلخلا ، فئاظولا   نم  ددعلا  يّدؤي  امك  بكرم  ، Ribonucleic acid يزوبلا يوونلا  ضماحلا  : RNA انر



ركسلا نم  يرقف  دومع  لوط  اعم  ةطوم  -  A, C, G, U دعاوقلا -  نم  ةلسلس  نم  انرلا  فلأتي  .تورب  إ  جلا  ةمجرت  لجأ  نم  ةطسو » »
طئالا جودزم  انرلا  نأ  ولو  جودزم ،) ط  نم  امئاد  فلأتي  يذلا  اندلا ، سكع  ع   ) ةّلخلا درفم   ط  انرلا   دجوي  ةداع ، .تافسوفلاو 

.ةيجلا اهتامولعم  لمح  انرلا   مدختس  ةعاجترالا ، تاسوفلا  لثم  تانئالا ، ضع  .ةّصاخلا  فورظلا  ضع  نّوكتي   ْنأ  نكم 
فشب تانيجلا  موقت  ةداع ، .لا  نئالل  ولويب  وأ  امسج  حملم  : Traits, dominant and recessive ةحنتمو ةدئاس  تافصلا ،

لا كلت  ةدئاسلا   ةفصلا  .تافصلا  نم  ددعلا  فشب  دحاو  موق ج  دق  كلذكو  ةدرفم ، ةفص  فش  كراش   دق  تانيجلا  نم  ثلا  .تافصلا 

نوكت كلذك  .تَيِّحنتم  ناتللألا  نوكت  امدنع  إ 
ّ
اهسفن  دكؤت  ال  ةحنتملا  ةفصلا  امنب  ةحنتملاو ، ةدئاسلا  تللألا  دوجو  ةداع   اهسفن  دكؤت 

.ةحنتم ىرخأو  ةدئاس  ةللأ  دوجو  طسو   ةفص  رهظت  ةلاحلا  كلت  ةداسلا :  ةكشم  اناحأ  تانيجلا 
(ATG - CAC - GGG  ) اندلا ةّيجلا   ةرفشلا  مدختسُ  ةغاصلا ، .ام   نم ج  انرلا  نم  ةخس  جاتنإ  ةّلمع  : Transcription ةغاصلا

.(AUG - CAC - GGG  ) انرلا نم  ةخس »  » ءانبل
رثات نود  نم  ةّيج  تامولعم  لدات  اتكلا  عيطتس  ةداع ، .رخآ  نئا إ  نم  ةّيجلا  ةداملل  فألا  لقنلا  : Transformantion لّوحتلا

.تانئالا ةّيجلا ب  ةداملا  لقن  قط  نع 
قط نع  تورب  إ  انر  ةلاسر  نم  ةّيجلا  تامولعملا  اهلالخ  نم  لّوحتت  لا  ةّلمعلا  : Translation (of genes ( ) تانيجلا  ) ةمجرت
نكم اذكه  ثم .)

ً
نوييملا   ) تورب يمأ إ  ضمح  ةفاضإل  ثم )

ً
 AUG  ) انرلا دعاوقلا   ةّثالث  فش  ةدحو  مدختسُ  ةمجلا ، ءانثأ  .موسوبلا 

.ةّيمألا ضامحألا  نم  ةلسلس  فش  انر  ةلسلسل 
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ورود Hodgkin, Dorothy166 ,160نكجدوه ،

ترور Horvitz, Robert524 ,209فروه ،

سمج Watson, Jamesنسطاو ،
,182 ,168 ,162 ,161 ,154 ,23

489 ,340 ,323 ,316 ,295 ,240

لسار دفلأ  Wallace, Alfred Russel72 ,65 ,51 - 50سالاو 

تسغوأ Weismann, August418, 89, 70نامزياو ،

ان Wexler, Nancy524 ,315 ,304 - 302رلسكو ،

لاو Weldon, Walter86 ,83نودلو ،

سروم Wilkins, Mauriceلو ،
173 ,161 ,159 ,155 ,23
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انش - Yamanaka, Shinya28427ااناما ،

ملهلف Johannsen, Wilhelm189 ,84نساهوي ،
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ير ل« خــــراتلا » ع  سجلا  ةصق  : » اهنب نم  تامجلا  نم  بك  ددع  هل  دلاوم 1977 . يم ، مجمو  بتا  .دمحلا  دع  باهيإ 
ةعطقلا 49» ةحص  و« يسح ؛» دلاخ  ل« ىدصلا » لاجلا  تددرو  «، » ةعطاس سمش  فلأ  «، » ةقرولا ةرئاطلا  ءادع   » تااورو لهانات ؛»

«. امويوأ يزوغش  ل« نوداصلا » و« نوشيب ؛» ساموت  ل«
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Notes

[←1]
( مجملا ) They fuck you up, your mum and dad لصألا :  



[←2]
ملاعلا ةدقعملا   تامولعملا  ل  نإ  لوقت  اضومغو  ةمومع  ةركف أ  اضأ إ  نلو  رتويبملا ، رامعم  صاخلا  تا » » لا طقف إ  سل  اس -  ةدقعم  ةركف  شأ إ  امنإ  تالا ، ركذأ  ح 

اهثأتلو ةركفلا ، ەذهل  ةضافتسا  فصو أ  روثعلا ع  نكمو  ، on/off فاقإلاو لغشلا  تيعضو : نم  يوتحت ع أ  ال  ةزيامتم ، ءازجأل  عمجم  رَّفش  وأ  فصوت  نأ  نكم  بطلا 
اهروص اهحرط  أ  ةظنلا  كلت  . Information: A History, A Theory, A Flood نافوط » ةظن ، خــــرات ، تامولعملا : « » كلغ سمج   » باتك ةفسلفلاو ،  ةعبطلا  مولعلا  ع 
معنب ةلئسأ  نع  تااجإ  نم  ...لمالا  ەدوجو  ل  ەانعمو ، هتفظو ، ّدمتس  هسفن -  مزلا  املا -  طالا  حو  ةوق ، لاجم  ل  ءيزج ، ل  : » تايعسلا رلو »  نوج   » ءافلا ملاع  ةراثإ 

ةنمقرملا تامولعملا  ةظن  نل  ي ، عاخا  تِ » » لا وأ  تا » » لا نإ  تامولعملا .» ةظن  ع  اهلصأ ، موقت ،  ةسوململا  ءاشألا  ّل  راصتخا ، ... bits تاتِب ) ، › ةئانث تاراتخا  ال ، مأ 
.لمج بط  نوناق  عاخالا  اذه  نِّطت  لا 



[←3]
.اتكلا نم  ةنّيعم  عاونأ  ةّئاد   تاموسومورلا  نوكت  اناحأ 



[←4]
ةيج سانجأ  قيلختو  يويحلا ، قيلختلا  وأ   قاقعلا  فاشا  لجأ  نم  تانيجلا  لالغتساو  جلا ، ةقلعتملا  عاخالا  تاءارب  لقتسمو  اَّثارو ، ةلَّدعملا  تانئالا  لثم  تاعوضوملا ، ضع    

.باتلا اذه  مامتها  قاطن  جراخ  عقتو  اهل ، اصصخ  درفُت  اتك  قحتس  ةددج ،



[←5]
.هتاذ دح  عنلا   لكش  ناف  امهنل ال  ام ، عن  لخاد  روطتلا  اهلالخ  نم  ثدح  دق  لا  ةلآلل  ةمساح  تاسفت  نامدق  بطلا  باختنالاو  عوانتلاف  انه : ةروحم  ةطقن  نوراد  لفغأ  دقل 

ضعلا اهضع  نع  تاناويحلا  لزعُت  امدنع  ةجذومن  ةروص  اذه  ثدحو  .اضع  اهضع  عم  رمتسم  وحن  رثاتلا ع  ةرداق ع  دعت  مل  ةحلا  تانئالا  نوكت  نأ  َّد  ال  ددج ، عن  رهظ  لف 
.ةلاتلا تاحفصلا  ةركفلا   ەذه  عجسو إ  .سانتلا  رفانتلا  ةاهنلا إ  يدؤي   ام  ةمئادلا ، لزعلا  لاشأ  نم  رخآ  لش  وأ  يدام  زجاح 



[←6]
.ةلاتلا تاحفصلا  اهيلإ   عجس  ىرخأ  ةققح  و  تاعنتلا ، كلت  أشت  فك  ادأتم  نوراد  نك  مل 



[←7]
ةنّيعم ةدحاو  ةرج  فاصعلا   ّل  ردحنت  مل  اذامل  ف  كلذ ال  نل  .ةددحم  تاعنت  لسانتلا ب  ديقت  قط  نع  يدامرلا - » روفصعلا   » ةلشمل ائزج  ارغجلا ح  لازعنالا  مَّدق  امّر 

.اهتافص قباطتلا   دوعت إ  اجردت  



[←8]
.جهتلا براجتب  امامتها  بان ،» لس  ، » ريدلا سئر  ىدأ  كلذك  .اهلوحو  ونرب »  » عرازملا  ىدل  جهتلا  مدقلا  فغشلا  نم  هتاسارد  لدنم   دافأ 



[←9]
ءاطخأ ّيأ  لاق  مل  هنأ  ادو  .دحلا  قوف  لش  ةلاثم  تنا  ل  بسحف ، ةققد  لدنم  بس  نكت  مل  .تانابلا  فب  ەومهتاو  لدنمل  ةلصألا  جئاتنلا  صحف  ءاصحإلا  ءاملع  نم  ددعلا  ماق 

مدختسا مث  وألا ، هراجت  نم  ةضرف  هنأ ب  حجرألا  لامتحالاو  .دصق  نع  هتاسارد  فَّز  لدنم  نأ  قدصن  نأ  بعص  جر ، رثأ  نل  .لحتسم  فقوم  وهو  هراجت -  ةعبط   وأ  ةئاصحإ 
، تقولا كلذ  فولأم   نك غ  مل  يدلقت ، نا غ  نو  جهنملا ، اذه  .ةعقوتملا  بسلاو  مقلا  عم  تقفاوت  نأ  روف  اهتلودجو  ءالزالا  ِّدع  نع  فقوت  دقل  هتضرف : نم  ققحتلل  ةلاتلا  براجتلا 

.ةملعلا لدنم  ةجاذس  اضأ  سكع  هنل 



[←10]
ةاجإلا  روثعلا ع  اننكم  ءالزالا ؟ ةثارولا   ةعبط  مهف  خرؤملا ، ضع  معزي  ام  لواح ، طقف  نا  مأ  ةثارولل ؟ ةماحلا  ةماعلا  ناوقلا  نع  راتسلا  فشك  ددص  هنأ  فرع  لدنم  نا  له 

«، اهفالسأو ...ةنيجهلا  لاشألا  ةمئاقلا ب  تاقالعلا  فاشا  لجأ  نم  » هراجت ىرجأ  اهتاذ ، هتاملل  اقفو  هنل ، ج .»  » همسا ء  دوجو  نع  امامت  فاغ 
ً

نا  لدنم  نأ  كش  .لدنم ال  قاروأ 
راثآلا نع  هتلفغ  قدص  نل  لدنم  ةقرو  أرق  نمف  اذكه ، .هتقرو  ثرَي »   » ةمل تاعنت ع  مدختس  لدنم  دجنو  ل  ةضعلا .» ةاحلا  صاخلا  ِّامنلا  ططخملل   » ومشلا عباطلا  مهفو 

.اهنناوقو ةثارولل  ةداملا  ةكرلا  فاشا  لواح  نا  دقل  هتساردل : دمألا  ةدع 



[←11]
.ةئاقلت ةقط  أشت  تاعنت  اهنم  أ  كعلا ، جهتلا  تالمعل  ةجن  رمألا ، عقاو  زف ،  يد  رفاوط »  » تنا امّر 



[←12]
ءافضإل نوسيب  ذمالت  ضع  لق  نم  تقِّوُز  امر  اهنلو  هتس ، ارارم   ةصقلا  رهظت  .خرؤملا  اهيلع ب  فلتخم  ةصق  راطقلا  ةلحر  ءانثأ  لدنم  ةظن  قانتعا »  » نوسيب إ لّوحت  ةَّصق 

.ةمارد ةهكن 



[←13]
رمقلا رونلاو ، مالظلا  هسفن : تقولا  نالماتمو   ناضقانتم  غنا " " لاو ني " " لا .اهنب  لعافتلا  عو  اهيلع ، نولا  موق  ةنصلا ، ةواطلا  ةفسلفلا  ةساسأ   ةئانث  غنا :" " لاو ني " " لا

( مجملا  ) .ةرم نم  اقحال أ  زاجملا  اذه  مادختسال  بتالا  دوع  فوسو  .ارج  ملهو  فصلاو ، ءاتشلا  لجرلاو ، ةأرملا  سمشلاو ،



[←14]
، اهرود بحس ، ةروظنم  ةوق غ  نأ  ةناسلا -  ةعامجلا  طسوتم  برقأو إ  بألا -  ةماق  لوط  نم  لق 

ً
لقأ  نوك  نأل  عي  نا  لوطلا  يددش  ءاآلا  ءانبأل  طسوتملا  لوطلا  نأ  ةققحلا 

ملع نوتلاغ   تاماهسإ  مهأ  نوكس  ام  .عوانتلا  موهفم  عو  ساقلا  ملع  ٌّيوق ع  ٌرثأ  طسولا -  رادحنالا إ  سملا  فاشالا -  كلذل  نوك  فوسلو  .زكرملا  ەاجتا  ةفرطتملا  صئاصخلا 
.ءاصحإلا



[←15]
مهتانيج ةقرافألا ، دبعلا  جواي  نأ  مهفواخم  أوسأ  نع  اوعأ  املاط  امأ  ضبلا   نوييجويلاف  .ةكمألا  ايجويلا  عفد  امهم   ماع 

ً
ەرود  نا  راتلا  ةدوبعلا  ثارت  نأ  هف ، َّكش  اّمم ال 

نا ضقنلا ، .مهفواخم ع  مظعم  تأَّده  ع ، عساتلا  نرقلا  تايس  تممُع   لا  قارعألا ، ب  جاوزلا  عنم  ناوق  نل  يجلا -  ضوحلا  ثول 
ّ

نو َّمث  نمو  ضبلا  عم  اماقم ، دألا 
.نعلا نرقلا  تاع  قارعألا   جوالاو ب  رعلا  ثولتلا  فواخم  نم  اومخض  دقف  مث  نمو  مهلزعو ، مهيلإ  فرعتلا  بعص  ضبلا  نورجاهملا 



[←16]
.فص ل  ەتخم  لقني  نا  ثح  اضأ ، لوه » زدوو   » هلمع  نم  اءزج  ناغروم  زجنأ 



[←17]
اتل لمعلا ع  اولصاو  هالطو  سازود  نل  باختنالا ، براجت  لق  عاونألا  لشو  لسانتلا ] امهل  حمس  ام ال  نئا  ب  قفاوتلا  باغ   ] سانتلا رفانتلا  وألا ع  براجتلا  تجأ 

.تانسمخلاو تايعرألا  تلشملا  



[←18]
اذه مامتها  قاطن  جراخ  عقت  مهاسملل  ةلمالا  ةمئاقلا  نل  مظعلا ؛» فلوتلا   » اذه اجولويبلا   ءاملع  نم  رخآ  ددعو  نيدلوه » .سإ   . .هج  و« تار ،» لوويس   » نم ل  مهسأ  كلذك 

.باتلا



[←19]
.رلته بئان  سِه ،» فلدور   » اضأ إ ةلوقملا   

ُ
ْتس   



[←20]
.تانثالثلا زانلا   ل  قحتل  فوس 



[←21]
.نعلا نرقلا  تاع  ةهباشم   مئاوت  تاسارد  امهرود -   – املألا نويعلا  ببط  سولاج ،» لاف  و« مألا ، سفنلا  ملاع  نامم ،» ستروك   » نم ل  ىرجأ 



[←22]
« ةلمالا ةّصقلا  هلغنم : «، » رو نوج  و« سوب » دلاغ  : » رظنا هلغنم ، ةصاخلا  مئاوتلا  براجت  نع  دمللو  .قيقدلا  مقرلا  ددحت  بعص 

Gerald L. Posner and John Ware, Mengele: The Complete Story



[←23]
« يزوبلا يوونلا  ضمحلا   » مسا ءاج  انه  نمو  زوبلا -  وه  ركُّسلا  نوك  انرلا ، .اعم   ةطوم  تافسوفلاو  تاكسلا  نم  ةلسلس  نم  انرلاو  اندلا  ةصاخلا  ةماعدلا  وأ  يرقفلا  دومعلا  نَّوكتي 
Deoxyribo - Nucleic يزوبر » كويدلا  يوونلا  ضمحلا   » مسا ءاج  انه  نمو  زوبر - » كويد   » حبصل ةّئاملا  ةحانلا  نم  لق 

ً
ركسلا  فلتخ  اندلا  و  ، Ribo - Nucleic Acid

.Acid



[←24]
.ةّيجلا تامولعملا  لماح  وه  اند » » لا نأ  اهرود  تدأ  لا  اع 1952 و1953 ، ش »  اثرام  و« دفلأ ه »  » براجت اهنب  نم 



[←25]
.مدلا ةرفوب   دجوت  لا  ةساردلل ، ةضرع  ألاو  اعويش ، ألا  ةعنتلا  انه ع  ثدحلاو  .ةنجألا  ةّصاخ  تاعنت  كلذ  ام   لغومهلا ، نم  تاعنت  ةّدع  كانه 



[←26]
( مجملا  ) .هسفنب ةّدجالا  ةدقعلا  ّلح  ةعفار   وأ  ةلآ  ةمادختسا  حملا  ةهلآلا ع  دحأ  لاخدب  مدق  انوي  دلقت م  نم  حلطصملا  أ 



[←27]
يذلا باشلا ، نسطاو  عم  تاعاس  ثالث  تماد  ةهب  غنسل » سرود   » ةّئاورلا تماق  ملاعلا ، ءاجرأ  ّش  روهمجلا   ب  نسطاو » سمج   » مسا عيذ  نم  لط  نمز  لقو  ماع 1951 ،  
ةغارو ةكهنم ، ، » ةهلا ةاهن  .ةدحاو   ةمل  نسطاو  قطني  مل  امنب  ملتت ؛ لا  غنسل   تنا  جدمك ، نم  برقلا  تاعقنسملاو  جورملا  ع  ةهلا ، لاوط  .قيدصل  قيدص  هتفرع ع 

«. هعم ماللا  عيطتسأ  ملاعلا  طقف   رخآ  ادحاو  اصخش  كانه  نأ  نت ، ام  ةلشملا  ، : » اهقفر نم  ة  تامل  توص  غنسل  تعمس  بسحف ،» برهلا   



[←28]
اجَّور  دق  اهذملتو  لنارف  نإ  ل  .اندلا  نم  فاجلا  لشلا  لمعت ع  تنا  اهنأل  امر  ابلول ، ش 

ً
حّجرت  ةنسلا  ةعشألا  طامنأ  نأ  ةعنتقم  اندلا ، نع  ةلوألا  اهتسارد  لنارف   نكت  مل 

نم حضّتي  ام  جراخلا ، ع  تاتافسوفلا  بلوللا  رّوصتت  اجردت  تأد  ةنسلا ، ةعشألا  ةطقتلملا  اهروص  نُّسحت  عمف  كلذ ، عم  بلوللا .» توم   » نع نلعت  ةقفص  ةظحالم  ام ، تقو 
«. اندلا شِعت  مل  اهنإ  : » اصخش اهتانابل   ةرتافلا  اهتاراقم  نم   لنارف  أطخ  نأ  ةّرم  تاذ  افحص  نسطاو  خأ  دقو  .اهتاظحالم 



[←29]
لغشل زغنيك  ةّل  ةرداغم  ددص  لنارف  تنا  .ءاش  ام  اهب  لعف  هتروص  تنا  مث  نمو  لنارف -  ذملت  غنيلسوغ ، نم  هتلصو  ةروصلا  نأ  اقحال  لو  دأ  اهتروص  ؟ اقح  تناأ  نل 

.اندلا عوم  نع  ختلا  ددص  اهنأ  لو  ّنظو  ككب ،»  » ةل ةددج   ةفظو 



[←30]
( مجملا  ) .تاراطإ نم  نوكم  ەدسج  لجرل  ةنوترك  ةّصخش  اهلثمت  لا  تاراسلا ، تاراطإل  نالشم »  » ةكل ةهشلا  ةراجتلا  ةمالعلا  دوصقملا  نالشم : لجر 



[←31]
تمدق موتاتو  لدب  براجت  ّنل  تانتولا ، ءانبل  تاملعتلا  نم  ةعومجم  درجم  سل  جلا  .ةقحاللا  تاحفصلا  هنع ،  ثدحلا  عسوتلاو   جلا ،»  » نع ةركفلا  ەذه  لدعت  دوعنس إ 

.جلا لمع  ةلآل  اساسأ 



[←32]
ةتالل ، The Scarlet Pimpernl ةمرقلا " بلعثلا  ةرك   " ةاور تدرو   ةدصقل  ةضراعم  طقف ،  لوألا  رطسلا  كك  فلأ  دقو  عللا ." غوارملا  بلعثلا  ةرك  : " لصألا ثلاثلا   رطسلا 
بورهلا ةسرفلا ع  ةطارقتسرألا  ءانبأ  دعاس  ضماغ  يلنإ  لن  ةسرفلا : ةروثلا  ءانثأ  اهثادحأ  رودت  لا  ةاورلا  لط  مسا  وه  بلعثلا " ةرك  و" ماع 1905 .  

ُ
ت روأ ،" ةنورالا  "

( مجملا ". ) عللا غوارملا  بلعثلا  ةرك  محجلا / وهأ   ةنجلا ، وهأ   نام / ّل  هنع   نوثحي  نويسرفلا  ءالؤه  كانه / هنع  ثحنو  انه ، ثحن  اننإ  : " عطقملا لوق  .راوثلا  ماقتنا  نم 



[←33]
«. ين  » ةلجم اعات   بواج  / و تلغ ، / نسطاو اتقرو  ت  دقو  ةنس 1960 . اضأ  طسولا » انرلا   » درفراه تلغ »  لاو  و« نسطاو » سمج   » ةداق قف  فشا 



[←34]
ادحاو  ايمأ  اضمح  رِّفش  ( TC وأ  AC  ) تدعاق نم  عباتت  ل  نأ  عم  طقف -  فرح  نم  ةنّوكم  ةمدختسملا  ةرفشلا  تنا  اذإ  .اضأ  ةلوألا  تاضالا  اهتزّزع  ةّثالثلا » ةرفشلا   » ةضرف

، نعلا ةيمألا  ضامحألا  لل  ةفا  ةفلوت -  جاتنإ 64  عيطتسف  ةثالثلا  ةرفشلا  امأ  .نعلا  ةيمألا  ضامحألا  عيمج  ددحتل  كت  ال  ةفلوت ، الإ ع 16  لوصحلا  عيطتس  نلف  تولا - 
مزاللا نم  ثك  وهو أ  لداتلا -  نم  جتت 256  فوسف  ةّعالا  ةرفشلا  امأ  .تولا  نم  ةلسلس  لغش »  » وأ فاقإ »  » لثم ىرخأ ، فش  فئاظو  اهلالغتسا   نكم  ىرخأ  تافلوت  عم 

.باهسإلا نم  ةجردلا  ەذه  سل  نل  باهسإلا ، مست  ةعبطلا  نإ  .ايمأ  اضمح  نع  فشل 



[←35]
إ مث  انرلا  إ  اندلا  نم  تامولعملا  باسا  حيضوتل  ططخملا  طستب  ماق  نسطاو  نل  .اندلا  إ  انرلا  نم  فلخلا » إ   » باسالا عيطتس  تامولعملا  نا  كل ، ةلصألا  ةغاصلا   

«. ةكرملا امغودلا   » اقحال ام ُس  وهو  تولا ،



[←36]
«. سوب سام  قباس ل« بلاط  وهو  مارغنإ ،» نونف   » د دحاو ع  يمأ  ضمح  لدتلا   اذه  فشُا 



[←37]
بص سوف  اّجم ع  ةَّلِعلا ، نم  رخآلا  فرطلا  بواج   لمع  فوول .» هردنأ   » ةّموثرجلا تانيجلا  مِلاعل  اَّقم  احاص  امهال  نا  دع ؛ نم  رخآلا  امهدحأ  نافرع  بواجو  ونوم  نا 

نالمع امهنأ  امهتشهدل ، افشاو ، امهتاظحالم  بواجو ب  ونوم  نراق  .جلا  مظنت  سرد  نا  امهيل  نأ  الإ  اهاظ ، تفلتخم  اتنا  ةجتلا  امهييجتاسا  نأ  مغرو  يالوك .» يإ  » لا
.تانسمخلا امهيلمع   نم  ءازجألا  ضع  اّمضو  اهسفن ، ةماعلا  ةلشملا  نم  هجو  ع 

 



[←38]
.repressor حبالا »  » مسا ةاهنلا  هلع   قلطأ  تورب  دحاو -  ئر  حاتفم  محتل  عضخ  زوتاللا  صاخلا  نووأ )  ) يويحلا لّغشملا  نأ  بواجو  ونومو  يدرا ، فشا  ماع 1957 ،  

ْيأ  ) زوتالل ةلقانلاو  زوتالل  ةمضاهلا  تانيجلا  حتف » موقو ب« ةّجلا ، هتيب  رّوحو  حبالا ، تولا  هلع  فّرعتي  تَنسملا ، زوتاللا إ  فاض  امدنع  .اج  فق 
ً

هفصوب  حبالا  لمع 
.طاشلا زوتالل  ةمضاهلا  تانيجلل  حمس  الو  فقم ،

ً
لفقلا  ّلظ  زوكولغلا ، لثم  تاكسلا ، نم  رخآ  عن  روضح  .زوتاللا و  لثمت  نم  ةّلخلا  نكم  مث  طاشلا ،) تانيجلا  ەذهل  حمس 

.كشلل اجم 
ً

عد  ام ال  ونوم  ةّصاخلا  نووأ )  ) يويحلا لِّغشملا  ةّضرف  اتثأ  مث  ةّتكلا -  االخلا  نم  حبالا  تولا  لزع  لِه »  رلوم -  ونب  و« تلغ » لاو   » حجن ماع 1966 ، و 
ماع 1966. تاسوفلا ، دحأ  نم  رخآ ، حبا  لزع  كه »  ان  و« شاتب » كرام   » حجن كلذك 



[←39]
: لاؤس مداقلا إ  لصفلا  قّرطتن   فوسو   . نئا  يعتل  ةمزاللا  ةّيجلا  تامولعملا  عيمج  عف 

ً
ةلخلا  يداحأ  نجلا  كلتم  ائدم ، .ةبع  ةرظن  تسل  ەذهف  ةنولا ، فحالسلا  فالخ 

.لا نئالا  رّوطت  لعفت »  » ةعاتتلا ةيجلا  ةهلا  رئاودلا  عيطتس  فك 



[←40]
«، زملوب اند  » لا تامنإ  نم  ددعلا  كانهو  .ةققد  ةروص  ةّيجلا  تامولعملا  خس  نامضو  يوتلملا  جودزملا  بلوللا  ِّكفِل  زملوب » اند  » لا نم  اثك  تانتورب أ  اندلا إ  خس  جاتح 

.ةّلخلا لخاد  اهتفظو ، ةففط   تافالتخا 



[←41]
ةنس 1983. لن  ةزئاج  دصحت  فوسو  jumping genes ؛ ةزفاق » تانيج   » َّس مونيجلا -  لخاد  لاوجتلا  ةرداق ع  ةيج  انع  كوتيلم » اررا   » تانيجلا ةملاع  تفشا 



[←42]
ەراثآ نمزلا  كيف  هتنمأ ، قّقحتتو  هاش ، وه ع  خيش و  ةروصلا  نأ  ول  َّمتو  ههجول ، عيد  هتروب  لطلا ع  لصح  اهيفو  دلاو ،" راسوأ  ل" يارج " نارود  ةروص   " ةاور ةراشإلا إ 

( مجملا  ) .ااش لصألا  ّلظ  امنب  ةروصلا ، ع 



[←43]
ٌّل جدلو ، يكتو  دّدح  جدلإ .» نفس  و« كتو » لفإ   » مهنب نم  تانيجلا ، ءاملع  نم  ددعلا  اهفشا  مونيجلا  فلتلا   حالصإ  لجأ  نم  تانيج  اضأ  رِّفش  مونيجلا  نأ  ةققح 

تارفطلل  نكم  ةلخلا .) ماسقنا  فقوي  اثرا ، فلتلا  نا  اذإ   ) هلطعت وأ  فلتلا  حالصإل  ةّلخ  ةاجتسا  طّشُتو  اندلا  فلتلا   رعشس  لا  تانتولل  لمالا  سلسلا  عباتتلا  ەدرفم ،
، جلا اجولويسف    R فرح أدت  لا  ةعارلا  ةمللا  تنا  املو  .ناطلا  إ  ةاهنلا  يدؤي   ام  تارفطلا -  نم  دملا  إ  مث  نمو  اندلا -  فلتلا   مارت  إ  يدؤت  ْنأ  تانيجلا  كلت 

.Repair حالصإلا »  » هسفن ، تقولا  روفطلا   هتردق ع  رارمتساو  لا  نئالا  ءاقل  ةهوجلاو 



[←44]
فئاظو لصفل  ام  نئا  رَّوطت  رّوطتلا ، خــــرات  ام   ةظحل  .ُّطق   فرعن  نل  امّرو  فرعن ، نحن ال  .بطلا  ملاعلا  ةرظانتم   ةّح غ  تانئا  لّوأ  روهظ  ةّفك  لوح  اؤس 

ً
ثت  ةّلمعلا  ەذه 

، يومفلا فرطلا  ام   تورب  ةزاجعإلا ع ح  ةردقلا  كلتم  ظوظحم  رفاط  دلُو  .طحملا  هجاوي  رخآلا  فرطلا  امنب  ةرخص ، هجاوي  هفرط  دحأ  نا  امّر  .رخآ  ءزج  نع  ەدسج  ءازجأ  دحأ 
اح أ انئا  جتُي  ام  ةددحملا ، هتّمهم  عم  بساني  ام  صصختلا  نم  ادم  قّقح  ْنأ  نكم  رظانتم  ءزج غ  ل  ةئاقتنا : ةم  رفاطلا  اذه  حنم  مدقلا  نم  مفلا  يمت  .دقلا  فرطلا  سلو  

.يروطتلا راتبالا  كلذل  ةظوظحملا  ةّرذلا  انلويذو   انسوؤر  نإ  .هتئب  عم  افّكت 



[←45]
( مجملا . ) ماع 2008 لئاوأو  ماع 2007  رخاوأ  ةلاطإلا   وبان  ةنيدم  ةفاظنلا   لامعل  هش  باإ  ةراشإلا إ 



[←46]
.الاسأ يروك »  نازوس  و« وف » دفاد   » اضأ اهفشا  ەذه  توملل  ةدحتملا   BCL2 ةفظو



[←47]
( مجملا  ) .تاونس عبس  ل  سِّردملل  حنمُت  رجألا  ةعوفدم  ماع  ةدمل  ةزاجإ 



[←48]
( مجملا  ) .ةنانويلا اجولوثيملا  ةّحلاو   زعاملاو  دسألا  جه ب  ارخ  ناويح  لصألا -   -  chimera امك " " لا



[←49]
هنيج عم  عَّسوملا ،  SV40 مونيج نإف  كلذ ، عم  .ەءاوتحا  سوفلا  ةفدص  وأ  فالغ  عيطتس  ْنأ  نم  حبص أ  اندلا  نأل  تاسوف  دلوت  ەرودقم  دوع  ال  ، SV40 مونيج ام إ  فضأ ج  اذإ 

.اهمادختسا غب   لمأ  نا  لا  كلت   تانيجلا  لصوت  ةّصاخ  .ةناويح  ةّلخ  لخاد  هلع ، لومحملا  جلاو  هسفن ، جاردإ  ةردقلا ع  اظفتحم  ّلظ  نجألا ،



[←50]
،EcoR1 مادختسا  SV40 مونيجو ةتكلا  ةدمزاللا  تَّصق  اذإ  اهنأ  اهل  ّبت  . EcoR1 لثم تامنإل  ةفدصلا  تفشُا  ةّصاخ  فاد ،» نور   » عم هلإ  تلّصوت  يذلا  زتم ، فاشا  نّمضت 

.ةيج نئاجه  اعم   امهُّمض  لهس  مث  نمو  ضعلا ، اهضعل  ةمّمتملا  ورلف »  » قصاول لثم  ةعبط ، ةروص  ةقِد »  » جخت فارطألا  نإف 



[←51]
( مجملا  ) .ةّدوهيلا نِهوك  لوصأ  فلؤملا إ  لحُ  امّر  يدوهيلا ، خبطملا  تت إ  لا  تالألاو  ةّدوملتلا "  " ةفرعملا ةراشإلا إ   



[←52]
هلاجم لَّدع  كلذ  دع  هنل  تافحلل -  اعماج  بطلا -  خــــراتلا  اثحا   ەراسم  نوراد  أد  .ددجلاو  مدقلا  اجولويبلا  ملع  ةوجفلا ب  اََّج  دق  انا  لدنِمو  نوراد  نأ  ةظحالملا  ريدج 

، رعملا عفلا  كلذ  نع  ةرذج  ةروص  فرحني  ْنأ  لق  ةعبطلاو ، تانلا  ملع  اثحا   أد  دق  نا  كلذك ، لدنم ، .بطلا  خــــراتلا  ءارو  ةنمالا  ةلآلا  ثحي   أدو  ةّرذج ، ةقط  رعملا 
.همظنت ءارو  ةنمالا  قمعألا  للعلا  نع  اثح  بطلا  ملاعلا  ةظحالم  لدنمو  نوراد  نم  ل  لغشا  دقل  .عّنتلاو  ةثارولا  محتت   لا  ةلآلا  مهفل  اعس 



[←53]
«. عباوط عمج  امو  ءاف  امإ  مولعلا  ّل   » نأ ةدوهعملا ، هتظاظف  تاظحل  نم  ةدحاو  نلعأ ،  يذلا  دروفرذر » تسريإ   » نم ەذه  ةروثأملا  هتراع  نسطاو  راعتسا 



[←54]
بس درفراه  ةعماج  تانيجلا   خاستسا  لمعلا ع  نع  زجع  دق  سانام  نا  سوتافك .» ستوف  و« سدتاسفإ » سغرأ   » عم نواعتلا  سانام » موت   » اهأشأو اهرّوصت  تاتكملا  كلت 

.مالس خاستسالاو   جلا  لمعلا ع  نم  نكمتي  نسطاو ل  نم  ةوعد  ًءانب ع  رراه ،» غنس  دلوك   » لقتناف إ فلوملا ، اندلا  ةصاخلا  نامألا  سجاوه 



[←55]
.سدلا هشلا  لوبلا  ةجت  نع  اوبتك  تخملا  نيدوجوم   اونا  نخآ  َّنل  ةثداحلا ، كلت  سفوكنيم  ركذتي  ال 



[←56]
يس  » تفاضأو .عوملا  رافلوب ،»  وكسسارف  و« ركياه » تره  ، » ثحالا نم  نثا  رب  ناعتساو  كِتلا .»  » دهعم نم  رلش ،» دراشر   » مهنب نم  نخآ ، نواعم  افاضأ  اقحال ،

«. اك وتور   » وه رخآ  اند  امك  بوه » فوأ 



[←57]
لش لوسإلا  قيلخت  يرج  يلا ، ساكنبلا  رامولسأ .»   » تالوكوتورب نم  سلا  اهئافعإ  امساح   ماع 

ً
لوسإلا  قيلخت  ةمئاقلا ع  كتييج »  » ةّجتاسا تعل  اهرود ،

نتورب امهفصوب  و(ب ،) أ ) ، ) لوسإلا لسلس  قيلخت  تراتخا  دقف  سكعلا ، ع  كتييج ،» ، » اّمأ .اقض  انب  اطار  ارات  تعطق ، إ  عطقُ  ّمث  اقصتلم ، ادحاو  انتورب  هفصوب  بط 
طاشلا قيلعتل  قيلختلا  عضخ  مل  ةّعبطلا ،»  » تانيجلا نم  اتسل  كتييج »  » لق نم  ناتمدختسملا  ناتلصفنملا  ناتلسلسلا  تنا  اّملو  .كلذ  دع  اعم  امهطر  َّمث  لِصفنم ، نيدرفم 

«. ةّعبط  » تانيج مادختسا  فلوملا  اندلا  قيلختب  ادودحم  نا  يذلا  اردفلا 



[←58]
ةنس 1958. جول » موج   » د ع  نواد » ةمزالتم   » تاموسومورلل  بطلا  ددعلا غ  فشُا 



[←59]
تاراتخالا تالّدعم  تدازتو  اناطب ، ضاهجإلا   حيي  املرب  نوناق  ردص  ماع 1967 ، .ةدالولا   ةقاسلا ع  تاراتخالل  نافوطلا  باوبأ  ضاهجإلا  عــــ  حتف  اضأ ، ملاعلا  ءاجرأ   

.تايعسلا ةبك   ةروص  لمحلا  ءاهنإ  تالدعمو  ةدالولل  ةقاسلا 



[←60]
ةلجنملا  االخلا  ةثارو ج  عّبتل  ەامدختساو  ةّلجنملا -  االخلا  نم ج  برقلا  اندلل  لاشأ  دّدعت  ةلاح  يزود ،» هردنأ  و« نا » ياو  .ي  ، » ثحالا نم  نانثا  فشا  ماع 1978 ،  

.تايعسلا رخاوأ  لاشألا   دّدعت  تالاح  مادختسا  تانيجلا  عقاوم  ددحت  قرط  ەؤالمزو  نسلوأ » درانيام   » فصو كلذك  .رملا 



[←61]
( مجملا  ) .هسفن مسالا  لمحت  لنوأ " جوي  ةّحم ل" ةراشإلا إ  لللا :" قمع  لط إ  موي  ةلحر  "



[←62]
متي مل  اذاملف  دحلا ، اذه  إ  ااّتف  اضرم  لا  فّلتلا  نا  اذإ  .دوقعل  ةّلا  تانيجلا  ءاملع  َّح  ةّوروألا  ةّلا  تاعامجلا  رفاطلا   لا  فّلتلا  جل  عفترملا  راشنالا  لّدعم 

اهسإ
ً

بّس  الولا  .الولا  فت  ءانثأ  ةّباختنا  ةم  فوي 
ّ

ر رفاطلا  لا  فلتلا  ج  نا  امّر  ةثم : ةّظن  ةثيدح  تاسارد  تضفا  يروطتلا ؟ باختنالا  قط  نع  هنم  صلختلا 
نم ةدحاو  ةخس  نولتم  نيذلا  لا  نل  .ةافولاو  اذغلا ، لثمتلا  بارطضاو  فافجلا ، يّدؤت إ  ْنأ  نكم  ةراسخلا  ەذه  ءاملاو ؛ حلملا  داح   صقنب  احصم  لا ، اداحو   اصعتسم 

ةنهلا عيطتس  اثارو  ةسدنهملا  نافلا   ) الولل امدت  ألا  تافعاضملا  نم  اس  مهيمح  اذهو  مهتشغأ ، ءاملاو ع  حلملا  نادقف  لق ع 
ً

لقأ  ةردق  مهيدل  رفاطلا  لا  فلتلا  ج 
لا نوك  امّلف  اذكه ، .تخس  رهظت   امدنع  ةلتاق  حبصتو  ةدحاو ، ةخس  رهظت   ةعفنم ح  يوطنتف ع  افرظو -  اجودزم  اثأت  ام  ةرفط  ج  لمحت  دق  اضأ  انه  كلذ .) ع 

 - نارفاط نانيج  ه  لفط  باجنإل  ةعرأ  دحاو إ  ةصرف  نولاني  اونا  ءالؤه ، نم  نثا  رثات  ىدل  .اوروأ  الولا   ةئوأ  نم  اوجن  دق  رفاطلا  لا  فّلتلا  نم ج  ةدحاو  ةخسب  نوباصملا 
.ةّلا ةعامجلا  رفاطلا   لا  فّلتلا  ظافحلل ع ج  ك  ام  ةّق  تنا  ةّباختنالا  ةملا  نل  لا -  فّلتلا  باصم  لفط  ْيأ 



[←63]
ةّلخاد ةّ  تانيج  فلتل  ةجن  ثدح  ناطلا  نأ  فاشا  إ  ةاهنلا  تَّدأ   لا  ةمهلملا ، ةتخملا  اهقئارطو  ةقهرملا ، اهتاسمو  ةفئازلا ، اهحتافم  ةتلملا ، ةّكفلا  ةلحرلا  كلت 

.اهب اصاخ  ااتك  ّقحتس  أشملا 
دلوراه  » مهنب نم  ءاملع ، ةدع  اهارجأ  ةدئار  براجت  تفشك  مث  .تاسوف  نع  أشي  اهمظعم ، وأ  تاناطلا ، عيمج  نإ  لوقت  ناطلا  نّوكت  نع  ةدئاسلا  ةظنلا  تنا  تايعسلا ،  

تانيجلا س  ةّلخ -  تانيج  ثعلا  قط  نع  ناطلا  بّس  ةداع  تاسوفلا  ەذه  نأ  ةشهدلا ، طرفل  وكسسارف ،» ناس  انروفلا  ةعماج   » بوشب » لام  .ج  و« سومراف »
.ةرطسلا نع  جخ  اومن  قلطت  مث  نمو  تارفط ، تانيجلا  كلت  باصت  امدنع  ناطلا  ثدحو  .يلا  مونيجلا  لخاد  العف  ةدوجوم  فعضلا  نِطاوم  راصتخا ، ةلوألا . ةنِطملا 



[←64]
اذكه  ) ام طشت ج  نامو  تقوت  لوح  تامولعم  رادصب  تاعاتتلا  ەذه  موقت  .جلا  اذهل  ةسلا  لغشلا »  » حيتافم اههيش  نكم  تازّفحم ،»  » ّس ج  ةنقملا  اندلا  تادادتما 

« فاقإلا  » ةّعضو جلا ع  طض  نامو  تقوت  نع  تامولعم  رادصب  اندلا  نم  ىرخأ  تادادتما  موقت  سكعلا ، عو  ءارمحلا .) مدلا  االخ  إ  
ّ
لغشلا  ةّعضو  لغومهلا إ  راد  ال 

« لغشلا  )» تانيجلا حيتافم  ماظن  نأ  رظنلل  تفاللاو  ةدئاسلا .) ةّئاذغلا  ةّداملا  وه  زوتاللا  حبص  مل  ام  ةّتكلا  االخلا  فاقإلا »   » ةّعضو زوتالل ع  ةمضاهلا  تانيجلا  طضُت  اذكه  )
.اجولويبلا ملع  ءاجرأ  ّل  مئاق   اتكلا ، وألا   ةرملل  فشا  يذلا  فاقإلا ،)» و«



[←65]
نع نيف  ةقط  تفشك  دقل  .تانيجلا  ءاملعل  نمثب  رَّدق  دروم ال  اهنأ  انرلل  ةرِّفشملاو  تانتولل  ةرِّفشملا  مونيجلا  ءازجأ  عباتت  ددحت  نيف   ةجتاسا  تت  فوس  فاطملا ، ةاهن   

.لمالا مونيجلا  ةطشلا  ءازجألا  كلت  ةلاقم  تانيجلا  ءاملعل  تحمس  ّمث  نمو  مونيجلا ، نم  ةطشلا »  » ءازجألا



[←66]
نا مد  مه  لوقت : لافطأ  ةنغأ  نم  هش  عطقم  ةراشإلاو إ  .اهن  روس ال  قوف  س  ةضب  لش  الاغ ع  رَّوصت  ةلنإ ، ةّلاخ  لامعأ  ةّدع  تدرو   ةهش  ةّصخش  مد " مه  "

( مجملا  ) .ىرخأ ةّرم  هعمجت  اوعطتس  مل  كلملا / لاجر  ّلو  كلملا  داج  ّل  ةعظف / ةطقس  طقس  مد  مه  روسلا / قوف  سلج 



[←67]
اقفو فَّرعُت  تانيجلا  تنا  مونيجلل ، لماتملا  اتتلا  ددحتلا  روهظ  لق  .جلا  ةو  ةعبط  نأش  ةّهوجلا  تاضافالا  ضع  مزلتسو  دّقعم  رمأ   ّ نئا  ّيأ  تانيجلا   ددع  باسح 

وأ تامللا  كلت  نم  ّيأ  هنعت  ام  ةلاحإ إ  نود  نم  فراعم  ةرئاد  فورحلاو   تامللا  ّل  ددحت  هش  رمألا  جلا ؛ ةفظو  ەراتعا  عض   مونيجلل ال  لمالا  عباتتلا  ددحت  نل  .اهتفظول 
دعت وأ  انرلا  عباتت  رِّفش  لا  ةّمظنتلا  تاعاتتلا  ضع  يوتحت ع  لا  ْيأ  تانيج -  لثم  ودت  لا  اندلا  تادادتما  ددحتو  مونيجلا  عباتت  صحف  قط  نع  تانيجلا  ددع  بسحُ  .فورحلا 

، وحن 19500 ج كلتمت  ناددلا  نأ  دقتعُ  الاح ، .ّغتلل  ةضرع  ددعلا  اذه  حبص  اهفئاظوو ، تانيجلا  نع ُب  دملا  انملعت  عمف  كلذ ، عم  .ىرخأ  تانئا  ةدوجوم   ىرخأ  تانيج  عيمجت 
.تانيجلل انمهف  ةداز  عم  رّوطتلا  رمتس   فوس  ددعلا  نل 



[←68]
هفصوب طقف  سل  مونيجلا -  كفتلل   لمالا  ةددج  ةقط  احرط  دق  انا  لدناركوس ،» لمإ  و« غنيلوب » سونيل   » امه ةّجولويبلا ، ءاملا  ةقلامع  نم  نثا  نم  ةركفلا  نسلو  وتسا 

ةرّوطتلا اجولويبلا  مِلاع  رّوط  دقو  ةج .» ةعاس  : » لا نئالل  يرّوطتلا  خــــراتلا  ةصاخلا  تامولعملا  نم  ةفاو  ةصالخك  امنو  درفم ، نئا   ءانبل  ةمزاللا  تامولعملل  ةفاو  ةصالخ 
.اضأ ةظنلا  ەذه  ارومك » وتوم   » االا



[←69]
. لامشلاو قلا  اورفاس إ  مهنأ  بلغألاف  ةثيدحلا ، تاساردلا  ضع  حّجرت  ام  اقفأ ، برغ  بونج  عجري إ  ةعومجملا  كلت  لصأ  نا  اذإ 



[←70]
ةعّتملا بلاسألا  نأ  ّبت  ةلاتلا ، دوقعلا  تانسمخلا   تاناب  صحف  ما ،» نويل   » مهنم ءاملعلا ، نم  ددع  داعأ  امدنع  مق 0.6 و0.7 . مئاوتلا ب  قباطتلا ب  تتَّث  ثدحألا  تاريدقتلا 

.لؤاس عضوم  ةّلوألا  تاريدقتلا  عضو  ام  ەاشا ، ّلحم  تنا 



[←71]
ّوأ

ً. تائبلا  ديحت  نود  نم  ناسإلا  يج ع  رثأ  يأ  دأت  لحتسملا  نم  .ةّجحلا  كلت  نم  امْسَح  ةاواسملا أ  حلاصل  للد  دجوي  ال 



[←72]
اذامل ةحضاولا ؟ بلاثملا  ەذهب  ةلّمحم  سجلا  ددحتل  ةلآ  تايدثلا  ترّوط  اذامل  .ساسألا  نم  دوجوم  ردنجلا  ددحتب  صاخلا   XY ماظن نأ  باجُعلا  بجعلا  نمف  ةلقثلا ، تاقاعإلا  ەذهب 

؟ تارفطلا وزغل  بك ، وحن  ع  ةضرع ، جودزم  غو  ادع  موسومورك  ع  نامألا ، ّل  نم ب  سجلا ، ددحت  لمحُ ج 
داحّتا  » ةددجلا تانئالا  جاتنإ  بج  نا  نوراد ، لءاس  ام  اذامل ، جلا ؟ رثاتلا  عُخا  اذامل  ةّساسأ : أ  اؤس 

ً
لأسو  ءارولا  إ  ةوطخ  عجرن  ْنأ  انيلع  لاؤسلا ، اذه  نع  ةاجإلل 

؟» يرذعلا رثاتلا  ةلمع  نم  د 
ً

يسج ، ننع 
ّح .ةنملا  امهتاناويحو  امهتاضب  طلخ  نم  نئا  تانيج  طلخل  عأ  ةقط  دجوت  امّر ال  .تانيجلل  عــــلا  طلخلا  ةحاتإل  قلُخ  دق  سجلا  نأ  رّوطتلا ع  اجولويب  ءاملع  مظعم  قفّتي 
ءاقلاو  فكتلا  نئالا ع  ةردق  دي  ەرود ، عّنتلاو ، .عّنتلا  دي  جلا  دلاوتلا  ءانثأ  تانيجلل  يوقلا  طلخلا  .يجلا  فلوتلا  طلتخت ع  تانيجلا  لعج  تاضبلا  االخو  فاطنلا  نكت 

رثاُت  ) اهسفن نم  لصألا  قبط  اروص  عنصت  ةّحلا  تانئالا  رثاتلا :»  » وه سل  سجلل  يرّوطتلا  ضرغلا  .امامت  ةئطاخ  ةمس  مث ،  نم  جلا ، رثاتلا  ةراع  .ّغتلا  ةمئاد  ةئب  ةهجاوم 
.فلوتلا كمتل  امامت : كعلا  بّسلل  سجلا  عُخا  دقل  .سجلا  باغ  اهسفن ) 

ددحتل  XY ماظن تايدثلا  مظعم  مدختس  اذامل  لأس  ْنأ  انل  ّلظ  دق  جلا ، رثاتلل  ةددعلا  اازملا  انفعا  اذإ  .هسفن ح  رمألا  امه  اسل  سجلا » ددحت  و« جلا » رثاتلا   » نل
دجن تاحلا ، ضعو  فحاوزلاو ، رويطلا ، .نسلا   نم  يالم  ةّدع  لق  رّوطتلا  عُخا   ردنجلا  ددحتل   XY ماظن نأ  حضوب  هفرعن  ام  .فرعن  نحن ال  Y ؟ لا راصتخا ، اذامل ، .ردنجلا 
ةرارح ةجرد  قط  نع  سجلا  دّدحتي  كامسألاو ، فحاوزلا  ضع  لثم  ىرخأ ، تاناويح  .قاطتم و  موسومورك  لمح  ركذلا  امنب  فلتخم ، موسومورك  لمحت  نألا  اسوكعم : ماظنلا 

اذاملو ال تايدثلا -    XY ماظن ّرقتسا  اذامل  نل  .تايدثلا  صاخلا   XY ماظن ةقاس ع  اهنأ  دقتعُ  سجلا  ددحتب  ةّصاخلا  مظُّنلا  ەذه  .هسفانمل  ةسلا  لا  نئالا  مجح  وأ  ةضبلا ،
بلطتي سج ال  دوجو  نل  .ةئشتلا  ةفلتخم   راودأ  لالتحاو  ةصّصختم  فئاظوب  ماقلا  نوعطتس  ثانإلاو  روكذلا  ةحضاو : اازم  هل  سج  دوجو  .ازغل  ّلظ  رمأ  امدختسم -  لازي 

محتلل  هف  يوق  جاردو ج  لصفنم  موسومورك  سجلا   ددحت  َْح ج  سجلا -  ددحتل  اقَّفلمو  اع  هفصوب ح   Y موسومورلا رّوطتلا  عت 
َّ

امّر  .هتاذ  ّدح    Y موسومورك
ددحت ةقطنم  ظفتح ب« ّلظس  هنل  عم ، دح  طقف إ  صلقتس  هنأ  نورخآ  عفد  امنب  صلقتلا ، ّرمتس   دق   Y نأ نودقتع  تانيجلا  ءاملع  ضع  .دأتلا  ّمع  ّلح  وه  ةروكذلا 

.ةساسألا تانيجلا  نم  اهغو  سجلا »



[←73]
جلا نولمح  ةَّموسومورلا ) ةحانلا  نم  اثانإ  يأ  ) XX عن ٤٦ نم  اسانأ  جتي  ام  ، X موسومورلا إ   SRY عضوم ج غتي  ةردان ، لاوحأ  .اضأ   ةظحالملا  ريدج  كعلا  ورانسلا 
.امجح رغصأ  وأ  ةقلعم  تاصخ  دلوي  دق  ضعلا  نأ  دَْب  بط ؛ يروكذ  حــــب  نوعتمتي  دق  يجلا  بتلا  اذهب  نودلوي  نيذلا  ءالؤه  .راويس  ةمزالتمل  ةلاقملا  ةلاحلا  ةروكذلل -  دِّدحملا 

بسانم قاس  إ  عبطلا ، جاتح ، هنأ  ولو  ةَّردنجلا ، ةهلاو  اجولويسفلاو ، حــــلا ، رطس ج SRY ع  فك  اددجم ، ىرن ، انه  .روكذ  مهنأ  ةداع  نوفصوي  لافطألا  ءالؤه  نأ  تفاللاو 
.لمألا هجولا  هتفظو ع  يدؤي  ىرخألا ل  تانيجلا  نم 



[←74]
ضقانت له  يوثنألاو ؟ يركذلا  دسجلل  ةطمنلا  تافعتلا  تحت  جردنت  ال  ةلسانت  اجولويسف  وأ  سانت  حــــب  نودلوي  نيذلا  كئلوأ  - intersexuality ةّنبلا » ةّناسجلا   » نع اذام 

روكذلا  جتت  لا  ثادحألا  نم  قفدتم  لالش  ةمق  عق ع   SRY نأ ظحال  .ال  ةسجلا ؟ اجولويسفلاو  جلا  حــــلا  محتي   ّيوق  ّانث  ّيج  حاتفم  دوجو  ةركف  عم  ةنبلا  ةناسجلا 
اجولويسفلاو حــــلا  نم  ةقرفتم  هجوأ  جاتنإل  تانيجلا  نم  ىرخأ  تاش  حبكتو  طِّشت  اهرود ، تانيجلا ، ەذهو  فاقإلا ،»  » وأ لغشلا »  » ةعضو تانيجلا ع  ريد  هنإ  ثانإلا : لاقم 

لس ع  تانومرهلا ،  ) اهيف ومني  لا  تائبلاو  نجلا  اهل  ضرعتي  لا  فورظلل  ةفلتخملا  لداتلا  عم  عطاقتت  ح  لالشلا ، لفسأ  تاشلا   كلت  لداتلا   ەذه  .ةسجلاو  ةلسانتلا 
تاشلا ةتالا   مظُنلا  ةركف  ةلاتلا : تاحفصلا  تارم   ةدع  ةركفلا  ەذه  عجرن إ  فوسلو  .لالشلا  ةمق  يوق   انث  حاتفم  دوجو  عم  ح  سانتلا - حــــلا  لدات   جتُت  دق  لاثملا ،)

.ةقد ةهيجوتو أ  ةلمت  تادعم  لفسألا  مظتت   امنب  لغشلا ، ةتاذ  ةق  تارحم  ةمقلا  عبقت ع  ثح  ةيجلا ،



[←75]
ةس كلتمت  كلذ  عمو  تائبلا ، كلت  كراشت   ةقاطتملا  مئاوتلا غ  نأ  ةققح  نل  قفاوتلا ، اذه  نم  اضع  ّفت  دق  لمحلا ، ءانثأ  ةنيعم  لماوعل  ضّرعتلا  وأ  محرلا ، لخاد  ةكشملا  ةئبلا 

ةعامجلا ةنراقم  قفاوتلا  نم  أ  ّدعم 
ً

مهرود ، نولتم ، يلثملا  ءاقشألا  نوك  ةققح  اضأ  يجلا  لدجلا  نم  داز  دقو  .تاظنلا  ەذه  ضراعت  ةقاطتملا ، مئاوتلا  ةنراقم  ّلقأ  قفاوت 
تانيجلا نأ  حجرألا  نل  جلا ، لضفتلا  ددحت  نع  ةلوؤسملا  ةّيجلاو  ةّئبلا  لماوعلا  نم  ةفلوت  ةّلقتسملا  تاساردلا  فشكت  دقو  ةقاطتملا .) مئاوتلا  نم  ّلقأ  نا  ْنو   ) ةّماعلا ةّناسلا 

.ةّمهم لماوع  ّلظتس 



[←76]
اع 1984 و1987. ةساردلا   نم  ناتقاس  ناتخس  ترهظ 



[←77]
ندراندوأ ناف  مدختسا  .اجولونكتلل  سسوشاسام  دهعم  ناددلا   مِلاع  ندراندْوأ ،» ناف  ردنسلأ   » تخم نم  أت  تانيجلا  ملعو  ةهلاو ، راتخالا ، لوح  ةراثإ  ألا  ةخألا  ةساردلا  ّلعل 

ناف صحف  ةلاثم ؟ مئاوت  اهسفن -  ةئبلا  نانكسو  هسفن  مونيجلا  نالتم  تاناويحلا  نم  نثا  صم  فلتخ  اذامل  .تانيجلاو  ةفداصملا  نع  ةلئسألا  بعصأ  نم  دحاو  حطل  جذومنك  ةدودلا 
ةرفطلا مأوتلا ، ةدودلا  امنب  ءاعمألا ،) لشت   االخ   ) اهاظ اطمن  رهظت  ةرفطلا  ەذهب  ةاصملا  ناددلا  ىدحإ  نأ  ْيأ  ةّقاخالا - » ةصوقنم  ، » skn - 1 تانيجلا ، دحأ  ةرفط   ندراندوأ 

skn - 1 ةيجلا ةرفطلا  ناراشت   تدودلا  نإ  ثح  تانيجلا ، سل  تمأوتلا ؟ تدودلا  تاه  فالتخالا ب  دّدح  يذلا  امف  لشت .) االخلا ال   ) يرهاظلا طمنلا  اذه  رهظت  ال  اهسفن ،
نأ ندراندوأ  ناف  دجو  قاخالا ؟ لما  يرهاظ غ  طمن  بّسي   ْنأ  هسفن  يجلا  طمنلل  نكم  نذإ ، فك ، .اهسفن  فورظلا  تشاعو   تدودلا  اتل  تدلُو  ثح  تائبلا ، سلو  اهسفن ،

فلتخ ةدودلا -  رّوطت  نم  عم  روط  ءانثأ  عنصُت  لا  انرلا  تائج  ددع  يأ  -  end - 1 نع بعتلا  .مساحلا  لماعلا  وه   end - 1 ُّس دحاو ، ظنت  نع ج   expression بعتلا ىوتسم 
ةدودلا رهظتف  ىوتسملا ، كلذ  نود  ّلظ  اذإ  امأ  انيعم ؛ اهاظ  اطمن  ةدودلا  رهظُت  ام ، ةتع  بعتلا  زواجت  اذإ  .ةفدصلا  بس  يأ  ةفازج -  وأ  ةئاوشع  تاثأت  بس  حجرألا  تدودلا ، ب 
نمالا بسلا  وه  يجلا  بعتلا  توافتلا   «: » نورخآو جار  نوجرأ   » عجار لصافتلا ، نم  دملل  ةدودلا . دسج  نم  دحاو  ءيزج  ةئاوشع   تاذذت  بّس  ردقلا  .افلتخم  اهاظ  اطمن 

«: ين  » ةلجم لمالا ،» قاخالا غ  ءارو 
Arjun Raj et al. “Variability in gene expression underlies incomplete penetrance”, Nature 463 no. 7283 (2010): 913 - 18



[←78]
نجلا نّوكت  ش إ  نكتلا » قوف  ام   )» ةدحاو ةّلخ  نم  نجلا  رّوطتي  اهلالخ  نم  لا  ةّلمعلا  فصول  مسا ، ال  لعفك ،  epigenesis نكتلا » قوف  ام   » حلطصم ةادلا  غنداو   قلطأ 

ةلاحإلل إ تانيجلا » قوف  ام   » حلطصم مدختسُ  فوس  تقولا ، رورم  عم  نل  ةّلصألا .) ةّصخملا  ةّلخلا  نم  اتتلا  أشت ع  لا  دلجلا -  االخ  ةصع ، االخ  ةفلتخملا -  االخلا  عاونأ  ع 
ةّئاف  وأ  ةّئامك  تاّغت  لحف إ  ةاعم  ألا  مادختسالا  اّمأ  .يجلا  مظنتلا  لالخ  نم  ْيأ  يجلا -  عباتتلا  يغت  نود  نم  ةنيعم  حمالم  تانئالا  وأ  االخلا  بسُت  دق  لا  قرطلا 
ةّلخ نم  لقتت  لا  كلت  ْيأ  ثروتلل -  ةلاقلا  تاغتلا  ةراشإلل إ  اح  مدختس  ْنأ  بج  تانيجلا » قوف  ام   » نأ ءاملعلا  ضع  دقتع  .اندلا  عباتت  يغت  نود  نم  جلا  مظنت  ثؤت  

ّ
ر اندلا 

.لاجملا لخاد  لئاه  كاترا  تانيجلا )  قوف  ام  ملع  « ) epigenetics  » ةملل ّغتملا  عملا  بّس  دقو  .رخآ  نئا إ  نم  وأ  ىرخأ ، إ 



[←79]
مهتاداع اوّغ  وأ  مهلافطأ ، ةذغت  ةقط  اوّغ  الثم ) ةنمسلا ،  ) اذغلا لثمتلا  تاارطضا   نم  نوناع  نيذلا  ءاآلا  ّلعلف  اهلصأ : ةّحتم   ةدنلوهلا  ةعاجملا  ةسارد  نأ  ءاملعلا  ضع  ىري 

.اذغ وأ  اقث  راتخا  امنو  ةثارو ، ةراشإ  سل  لاجألا  ع  لقنُي »  » يذلا لماعلا  نأ  داقنلا  معزي  اذكه ، .ةيج  ةقط ال - 



[←80]
لخاد ةلومحملا  تانيجلا  ْيأ  ةَّردنوكوتيملا -  تانيجلا  تارفط   نلمح  ءاسلا  ضع  .اركتبم  ا  اقبطت  لمالا -  ةّصخم  ةاون  لاخدو  ةضبلا  غارفإ  ةمئاقلا ع  ندروغ -  ةنقت  تدجو 

مهس يونملا ال  ناويحلا   ) اهتاهمأ نم  ْيأ  نألا -  ةضب  نم  اهب  ةّصاخلا  اردنوكوتيملا  ثرت  ةّلا  ةّنجألا  ّل  نأ  ركذت  .االخلا  لخاد  شعت  لا  ةقاطلل  ةجتنملا  تاِّضعلا  كلت  اردنوكوتيملا ،
نأ ةقاطلل ، اذغلا  لثمتلا  ةداع   ثؤت 

ّ
ر لا  تانيجلا ، كلت  تارفطلل   نكمو  ةرفطلا ؛ كلتب  اهلافطأ  ّل  ثأتي 

ّ
ر دقف  نذإ  يريدنوكوتيم ، ةرفط  ج  لمحت  مألا  تنا  اذإ  اردنوكوتيم .) ِّيأ 

تارفطلا عم  لماعتلل  ةئج  ةددج  ةقط  ةنجأ  ءاملعو  تانيج  ءاملع  مدق  ماع 2009 ، تجأ  براجتلا  نم  ةثم  ةلسلس  .ةافولاو   بلقلا ، تالالتخاو   تالضعلا ، ارومض   بّس 
، ةحناملا نم  ةّقتشم  اردنوكوتيملا  نألو  .ةَّس  ةحنام  نم  ةَّس )»  )» ةملس اردنوكوتيم  اهب  ةضب  ةاونلا   نقحُت  بألا ، قط م  نع  ةضبلا  بَّصخُت  ْنأ  دع  .كلت  ةمومألا  ةردنوكوتيملا 

ةاونلا .ءاآ  ةثالث  مهيدل  نوك  مث ، نم  ءارجإلا ، اذه  نم  نودولوملا  لا  .ةّمومألا  تارفطلا  نولمح  نودوع  ال  مهو  لافطألا  دلوو  ةملس ، نوكت  ةّمومألا  ةردنوكوتيملا  تانيجلا  نإف 
تانيجلاو اردنوكوتيملا ، طقف  مهسف  ةضبلا -  ةحنام  ْيأ  ثلاثلا -  دلاولا  اّمأ  .ةّيجلا  ةداملا  ّل  العف  مهاس  و2 ،) ءاآلا 1  « ) بألا و« مألا »  » داحّتا نم  تلش  لا  ةّصخملا ،

ةهبج غ نولّثم  لافطألا  ءالؤه  ةثالثلا .» ءاآلا  يوذ  لافطألا   » نم ةعومجم  لوأ  دلوت  الاحو  ءارجإلا ، اناطب  تعَّ  طولا ، ىوتسملا  لَّوطم ع  لدج  دع  ماع 2015 ، .ةيدنوكوتيملا  
.بطلا ملاعلا  أشت   ەذهك  تاناويح  نم  ام  هنأ  حضاولاف  لقتسملا .) نمو   ) ةّلا تانيجلا  ملع  نم  ةفَشكتسم 



[←81]
ةرئاد اهنأ  دوقع -  ةثالثب  اهدع  .تايسلا  تانيجلا ،  مظنت  نع  ةلوؤسم  نوكت  امّر  تانوتسهلا  نأ  ةركف  حقا  نم  لّوأ  رلفكور ، ةعماج  ةّجولويبلا  ءاملا  مِلاع  يرفلأ ،» تسيف   » نا

.يرفلأ ةّصاخلا  تانوتسهلا » ةّضرف   » نهيل ع اهسفن  ةسسؤملا  سلأ   رهظ  فوس  قلغت ،



[←82]
.positive feedback ةعجارلا » ةذغتلا  مادختسا  زعتلا   » ّس ةلآ  ع  امومع ، ّلقتسم  وحن  ع  ةفدهتسملا ، تانيجلا  هتامالع ع  س  ْنأ  يداقلا  ظنتلا  جلا  عيطتس 



[←83]
، يلا مونيجلا  ةنوفدم   تاسوفلا  ةهيش  ةمدق  انع  لطعتل  ساسألا  مدختس  اندلا  ةعوضوملا ع  ليملا  تامالع  نأ  هئالمز  ضعو  روتس » ومت   » تانيجلا مِلاع  عفد 

دوعت تانيج  ّيأ  ركذتي »  » وأ نئالا  فرع  ح  سكعلا ) وأ   ) تاضبلا سل   نل  ةنملا ، تاناويحلا  ييمت   لش  ةنّيعم  تانيج  ملعتلو  نويل ،) ةقط  تاموسومورك X (ع  لطعتلو 
ةيجلا قوف  تامالعلا  مدختسُ  ل  .مونيجلا  ابك ع  ارثأ  ةئبلا  تازفحملل  نأ  دقتع  روتس ال  نأ  تفاللاو  . imprinting غمدلا » : » ةاّمسملا ةرهاظلا  و  مألا -  اهّيأو إ  بألا  اهلصأ إ   

.غْمدلاو ومنلا  ءانثأ  يجلا  بعتلا  مظنتل 



[←84]
غت ةلاح  لعلا   رامضملا  اذه  لظو  .مئاوتلا  ب  ةدح  لقأ  تافالتخا  ليملا ) ةفاضإ  عم  )  methylation ةلَْثَملا »  » ةلمع للحتل  ىوقألا  قئارطلاو  ثدحألا ، تاساردلا  ترهظأ 

.رمتسم



[←85]
، نخآلا تانيجلا  ءاملع  نم  ددع  هف  هكراش  يذلا  شاتب ، يأر  .تامالعلا   كلت  اهلّجس  لا  ةراذلا  ةعبطو  ةّيجلا ، قوف  تامالعلا  ةمومد  ثحي   شاتب » كرام   » تانيجلا مِلاع  ّلظ 

عضوتف ةيجلا  قوف  تامالعلا  اَّمأ  .اهحكو  تانيجلا  لطعت  مظنب  فاقإلا - » و« لغشلا » ةّج ل« حيتافم  لق  نم  فصوت  تنا  لا  كلت  ةداقلا -  ةمظنتلا  تانتولا  موقت 
.ةّداقلا ةّمظنتلا  تانتولا  كلت  لضف  ثدح  يجلا  بعتلا  ةّلمع  اسألا   مغانتلا  نل  تانيجلا ، حبك  وأ  لغش  مظنت  احاصم   ارود  بعلت  دقو  حبلا ، وأ  لغشلل  ةجنك 



[←86]
تاساردلا ضع  تحجر  كلذك ، .لاجألا  فَّفخُت ع  مأ  تاثأتلا ت  كلت  تنا  اذإ  ام  انل  حضتي  هنأ ال  ولو  لاجألل ، رباعلا  ةعاجملا  ثأت  نافلاو  ناددلا  تجأ ع  براجت  ترهظأ  دقو 

.لاجألا ةيجلا ع  قوف  تامولعملل  لاقتنالا  اذه  انرلا   نم  ةغص  تائج  طروت 



[←87]
ةثارولا ع  لا  نئالا  لس  إ  تايغتلا  ەذه  لقتت  نأ  نكم  لا ؛ نئالل  ( histone  ) نوتسه تانتورو  يوونلا  ضمحلا  ةئاملا   تاغتلل  لجس  نم   epigenome لا نوكتي 

.transgenerational epigenetic inheritance لاجألا ةيجاللا ع 
.مونيجلا ةفظو  تايغتو   تامورلا  ةب  تايغت   لا epigenome إ  أرطت ع  لا  تايغتلا  يدؤت  نأ  نكم 

لا يغت  نكم  درفلا ، لخاد  بك  دح  اتباث إ  نوك  يذلا  اسألا  مونيجلا  سكع  .لقنلل ع  ةلاقلا  انعلا  عمقو  ةجسألا ، زيامت  روطتلا ، يجلا ، بعتلا  مظنت  مونيجبإلا   كراش 
.ةئبلا فورظلا  بس  اكمانيد   epigenome



[←88]
.انر ةروص  اهتانيج   لمحت  تاسوفلا  ضع  لازت  ال 



[←89]
.قفلا اذه  ازرا   اوضع  اضأ  رفل » ثيك   » نا



[←90]
مدلا مولع  اصّصختم   نا  يذلا  نيال ، راتخا  .لا  تانيجلا   جالعلل  ةفورعم  ةلواحم  لّوأ  سولجنأ ، سول  انروفلا  ةعماج  نم  نيال ،» نترام   » د ملاع  ىرجأ  ماع 1980 ،  

ةاصإلا بّسي   اّمم  لغومهلا ، نم  ةّعرف  ةدحو  رِّفش  دحاو ، ةرفط  ج  نع  مجني  يج  ضرم  وهو  اتب ،) عن  نم  طسوتملا  رحلا  امنأ  « ) امسالث اتب  » لا ةسارد  ساسألا ،
ةّصاخلا ةقارملا  ةئيه  نيال  غلي  مل  .ةما  ّلقأ  لا  فلوملا   اندلا  مادختسا  ع  ةضورفملا  تامظنتلاو  دويقلا  تنا  ثح  داللا ، جراخ  هراجت  ءارجإ  نيال  رّرق  .ةّداح  امنأ 
انروفلا ةعماجو  ةّحصلل » ةّموقلا  دهاعملا   » نم ّل  تفشا  .الاطو  لئاإ  طّسوتملا   رحلا  امنأ  باصملا  رملا  نم  نثا  هراجت ع  ىرجأو  اهيف ، لمع  لا  شسملا 

.طق امسر  هراجتل  ةلمالا  تانابلا  ملو ت  .همسق  ةسائر  نم  هتلاقتسا  رمألا  تناو  ةّلاردفلا ، حئاولل  هاهتنا  تث  ْنأ  دع  ةقع ، ةّحصلل  ةّموقلا  دهاعملا  هلع  تضرفو  .نيال  تالواحم 



[←91]
إ
ّ
رهظ  ال  ضرملا  ّلعل  وأ  .ضرملا  ةقالع  اهل  نوك  ْنأ  نود  نم  لفط  ةفدصلا   ضحم  دجوت  دق  ةضراعلا  ةرفطلا  عطقنم : ضرم  بس  اهنأ  ةددج  ةرفط  مهّتن  ْنأ  لهسلا  نم  سل 

.يج وأ  يب  زّفحم  لعف  ترهظ  ةّلئاع  ةلاح  رمألا -  عقاو  نوكت -   دق  ةعطقنم » ةلاح   » ّس لا  ةلاحلا  ةنّيعم : ةّئب  تازّفحم 



[←92]
تالاحلا اضأ   خسلا » ددع  تاعنت   » تفشُا دقو  .ثالث  وأ  ترم  خسُت  تانيج  وأ  فذحُت  تانيج  -  CNV وأ خَسُّلا » ددع  ةعنت   » ّس ماصفلا  ةطترملا  ةزرالا  تارفطلا  عاونأ  دحأ 

.قعلا ضرملا  لاشأ  نم  ەغو  دحوتلا  نم  ةعطقنملا 



[←93]
تقّقحو ةددجلا ، ةفلألا  نم  لوألا  دقعلا  دّحوتلا   حا  ةداب  اهيدلاو -  وأ  هدلاو  مونيج  لاقم  ضرملا  نم  ةددج  وأ  ةعطقنم  ةعنب  باصم  لفط  مونيج  ةنراقم  ةقطلا -  ەذه  تفشُا 

ااصم دلُو  ادحاو  فط 
ً

ّنل  دّحوتلا ، باصم  نادلاولا غ  اهيف  ةلئاع   2800 ةاصإلا » ةدرفم  ألل 
ُ

زنوماس  تاناب  ةعومجم   » تدّدح دقو  .فنلا  تانيجلا  ملع  لاجم  الادار   امّدقت 
َّبت دّحوتلا  ةرفاطلا   تانيجلا  نم  اثك  نأ  تفاللاو  .لافطألا  كئلوأ  ةددجلا »   » تارفطلا نم  ددعلا  نع  لفطلا  مونيج  يوبألا  مونيجلا  ةنراقم  تفشكو  .دّحوتلا  بارطضا  فاطأ  دحأ 

.ضرملا ىوقأ ب  ةّيج  تالص  دوجو  ةّلامتحا  نم  دي  ام  ماصفلا ، اهروفط   اضأ 



[←94]
، بنج انج إ  ناسلج ، ، C4Bو C4A ناّمس ةلّصلا ، َثو  لش   ، C4 جلا ، أ  .انملا  زاهجلا  طترم  وه ج  ماصفلا  ةطترملا  تانيجلا  ب  ةغوارم ، ألاو  ىوقألا ، جلا 

نيذه شهدملا ب  طارلا  نل  اهمدتو -  اهوحمو ، ةتيملا ، االخلاو  االخلا  مارو  اتكلاو  تاسوفلا  فّرعتلل ع  مدختسُ  ْنأ  نكم  تانتورب  لشلا  ال  رّفشو  .مونيجلا  نرواجتم ع 
.اّحم ازغل  ّلظ  ماصفلاو  نيجلا 

«. ةّصعلا تالصولا   » ّس ةصّصختم  تالصو  وأ  تاعطاقت  مادختسا  ضعلا  اهضع  عم  ةّصعلا  االخلا  لصاوتت  خملا ، لخاد  .ائزج  زغللا  اذه  ةزرا  ةسارد  تلح  ماع 2016 ، رياني   
.رتويبملا لمعل  اسأ  رمأ  ةّهك  ةحول  لصوتلا   كالسألا ع  ةردق  نأ  املثم  امامت  يوسلا -  كاردإلل  حاتفملا  لصوتلا   اهتردقو ع  خملا ، رّوطت  ءانثأ  لشت  ةّصعلا  تالصولا  ەذه 

هنأ دقتعُ  يذلا  ءيزجلا  ، C4 تورب نأ  شهدملا  .ةّهك  ةحول  عيصت   ءانثأ  كالسألا  ماحلو  عطق  هش  ام  لكش ، ةداعو  بذش  ةّصعلا إ  تالصولا  كلت  جاتحت  غامدلا ، رّوطت  ءانثأ 
بذش  » ّس لا  ةّلمعلا  و  ةّصعلا -  تالصولا  ةلازإ  لجأ  نم  دَّنجُو  لهأت » ةداعإ   » ةّلمعل عضخ  اهيلع ، قو  ضارمألل ، ةّسملا  تانيجلاو  مارلاو ، ةتّيملا ، االخلا  فّرعتي ع 

.ماصفلا ضارعأ  نم  ثلا  اهيف  رهظ  لا  ةفلا  اددحت  و  غللا -  نم  ثلاثلا  دقعلا  لئاوأ  ّحو  ةلوفطلا  ةّصعلا ع  تالصولا  بذش  ّرمتس  لا ، ةّصعلا .»  تالصولا 
نم تائجلا  كلت  حباوك  نكمتت  دقو  .رّوطتلا  ءانثأ  اطرفم » ايذش  ذشم 

ّ
ة  » ةّصع تالصو  جتي  ام  ، C4Bو C4A تانتورب طاشو  ةم   C4 تانيج نم  تاعنت  عفرت  ماصفلا ، رم   

.ةلحرملا ەذه  ثأتلل  
ّ

ر ةضرع  نوك أ  يذلا  قهارملا  وأ  لفطلا  خم  ةّصعلا   تالصولا  نم  ّيوسلا  ددعلا  ةداعتسا 
نم لوألا  دقعلاو  تايعسلا  ةّلخلا   اجولويبلاو  ةّصعلا  اجولويبلاو  تاننامثلا ، طاترالا   للحت  تايعسلا ، مئاوتلا   تاسارد  ملعلا -  نم  دوقع  ةعرأ  ەدنع  تلت  فاشا  هنإ 

كلت مّمعتس  مو  فك  نأش  ةّلاشإ  ةلئسأ  ثي  اضأ  هنل  هجالعو -  ضرملا  اذه  صخشل  ةّمهم  اقافآ  ماصفلاو   C4 ةلصلا ب فاشا  حتف  لئاع ، لثم  تالئاعل  ةسلا  .ةددجلا  ةفلألا 
.تاجالعلا وأ  ةّصخشلا  تاراتخالا 



[←95]
تانيجلا ع ەذه  .عطقنملا  ضرملا  اضأ   ةرفاط  ةّلئاع  ضارمأ  ةرفاطلا   تانيجلا  ضع  نأ  انل  ّبي  ثح  يجلا ، ىوتسملا  ادتتو ع  عطقنملا » و« ئاعلا »  » دودحلا ب لخادتت 

.ضرملل ةقلا  تاّسملا  حجرألا  



[←96]
.تانتورب ّيأ  رِّفش  وأ  ج ال  جلا ، نم  ةّمظنت  ةقطنم  ةعنتلا   عقت  امّلف  .تانتولا  فشب  ةّصاخلا  ةّيجلا  ةقطنملا  ام   ضرم  ةطترملا  ةعنتلا  وأ  ةرفطلا  ثدحت  دق ال 

.مونيجلا نم  ةرِّفشملا ، وأ غ  ةّمظنتلا ، قطانملا  عق ع  الاح ، ةفورعملا  تاعنتلا  نم  انيعم ، اهاظ » اطمن   » وأ انيعم  اضرم  بّس  دق  لا  ةّيجلا  تاعنتلا  نم  ثلا  نأ  لاحلاو 



[←97]
مدع دأتلل ع  امومع  مدختسُو  .اهسفن  قدلا 

ّ
ة الثم ) هعضومو  مسجلا  ةع   ) تصاخ ددحت  ةّنامإ  مدع  لوقو  ّملا ، ةّظن  ئدام  مهأ  دحأ  غنزياه ،» أدم   » لصألا ةلا :  أدم 

( مجملا  ) .ةَّسلا ەذه  مدهي  ْنأ  دصق -  نود  نكم -  ةَّسلا »  » ءافضإل لّخدتلا  نأ  انه إ  بتالا  شو  .ةلما  قد 
ّ

ة ةكرحلا  لقتسم  ؤبتلا  ةردقلا ع 



[←98]
( مجملا  ) .تانثالثلا نهش   يكمأ  مرجم  ةراشإلا إ  دالو : وب 



[←99]
نم اضأ  ، TALEN لات »  » هتيمسب حلطصا  يذلا  منإلا ، اذه  مادختسا  نكمو  .تانيجلا  ّصقل  منإ  مادختسا  ةدّدحم  تانيج  ةجمم إ  تااصإ  هجوتل  رخآ  ماظن  رطت  الاح  يرج 

.editing مونيجلا رحت  لجأ 



[←100]
، اذكهو .اناج  اهحرطو  ةدوصقم  تارفط غ  باصت  لا  االخلا  يعت  نم  انعنم  ء  الف  ءامنإلاو ، خاستسالل  ةلاق  ةدرفملا   ES االخ نأ  املاطف  ددصلا : اذه  ةّمهم   ةّنقت  ةلصفت  ةَّمث 

.تاضب وأ  ةّنم  تاناويح  لَّوحُت إ  ةدوصقملا ، تارفطلا  لمحت  لا  ةغرملا ،  ES االخ اهدحو 



[←101]
فك فشك  ةّلقتسملا إ  تاساردلا  جاتحت  فوس  .ةيجلا  قوف  تامالعلاو  تانتولاو ، انرلا ، اضأ  نلو  اهدحو ، تانيجلا  مهفن ال  ْنأ  مزل  لا ، نئالا  تانيجلا   لمع  ةّفك  ةفرعمل 

.مهتناصو لا  ءانب  لجأ  نم  قسانتم  لش   epigenome مونيجبإلا )  ) ةّيجلا قوف  تامالعلا  ّلو  ، proteome مويتولا )  ) تانتولا تاعنت  ّلو  مونيجلا ، لمع 



[←102]
ارجلا  لّخدتلا  وأ  ةادأ  لاخدإ  لمش  هنأ ال  عم  عضا  NIPT [غ  عضالا » نجلا غ  راتخا   » مسا تحت  ةّلا ، ةسرامملا  ّح  لعفلا  ةّننجلا  تامونيجلل  لماشلا  راتخالا  لخد 

مغرو .تانيجلا  ةداحأ  تارفطلا  ضقلل ع  راتخالا  قاطن  عيسوت  ددص  اهنأو  ةّموسومورك ، تاارطضا  نع  اثح  نج  تتخا 150,000  اهنأ  ةّنص  ةك  تنلعأ  ماع 2014 ، دسجلا .] 
نأ ةذالا - » ةّباجإلا  جئاتنلا   » ةّساسألا  اهتلشم  ّلظت  يولسلا ، للا  زواجتي  قدلا ال 

ّ
ة نم  رْدَق  نواد ، ةمزالتم  لثم  ةّموسومورلا ، تاذوذشلا  فشكت  ودي ، امف  تاراتخالا ، كلت  نأ 

.تاجولونكتلا رّوطت  عم  ةّمارد  ةروص  كلت  ةذالا » ةّباجإلا  جئاتنلا   » تالّدعم عجات  فوسو  .ٌّيوس  العف ، هنأ ، نجلا ، ح  اندلا  اموسومورك   اذوذش  راتخالا  رهظ 



[←103]
نع اثح  دونجلا  صحف  لجأ  نم  مدلا  بوبنأ  مادختسال  نامدف »  » لاثم عجلو إ  .ةفخملا  ةّقالخألا  رطاخملا  نم  تاحاس  انعفدت إ  ةطس  ودت  لا  يجلا  صحفلا  تاهورانس  ّح 

مهتاوادمو فوخلا ،» دامخإ   » نرداقلا ع دونجلا غ  صحف  نامإلا  برحلا : ةمدص  نم  فّفخت  اهنأو  ةّجتاسالا  ەذه  ودت  وألا ، ةلهولل  ةمدصلا .» دع  ام  بارطضا  هت ل« تانيج 
؟ برحلا مهلاسرإ إ  لق  ةمدصلا » دع  ام  بارطضا   » نع اثح  دونجلا  انصحف  هتماقتسا ، قطنملا ع  اذه  ِّدم  ول ، اذام  نل  .ةّسلا  مهتداعإل إ  ةّبط ، قاقع  وأ  ةفّثكم ، ةّسفن  تاجالع 

تاصوحفلا نم  عنلا  اذه  فنعلل ؟ فنلا  ملألا  دامخإ  ةردقلا ع  ايج  نزّزعم »  » ادونج ةمدصلا ؛ لجس  نرداق ع  ادونج غ  راتخن  ْنأ  اقح  دن  له  عف ؟
ً

اغرم  كلذ  نوكس  له 
.بورحلا هّنجت   بج  يذلا  طخلا  لقعلا  طضلا  وه  فوخلا » دامخإ   » نع رداقلا  لقعلاف  ددحتلا : هجو  اضغ ع  ودس  
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