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 14 عباسلا نفلا ةمصاع ..دويلوه

 16 ؟نيملسماو برعلا ةروص دويلوه تمدق فيك

 ةماعلا لإ نوقلطتي نويسنفا راغل
 46 يك بعاصم نوهجاوي نوجرخما

 51 اهتاذ لكاشملا نوهجاوي نوجتنما

 !ةميتي ةلواحم ..داقعلا ىفطصم

 !لعألا ةذجب قاتسكام باش ..نسح زاريش

 ةقلغملا باهرإلا ةقلح



 ا ا

 ةديدجلا ةلمحلاو ..ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا

 !رايخألا برعلاو نوملسملا ..دويلوه ةقيرط ىلع فاصنإلا

 ةريغصلا ةشاشلا ىلع رايخألا نوملسملا

 امنيسلا يف (رايخألا نوملسم لا)

 !يموكحلا ىلإ يدرفلا نواعتلا نم

 !اكيرمأ يف (رايخألا نيملسملا) جامدنال دويلوه طورش

 !شيواردلا ةقيرط ىلع ةمواقملا ..(بائذلا يداو)
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 !ةبيرضلا ةيمالسإلا ةمواقملا عفدت امدنع ..(نآلا ةنجلا)

 ايجولويديإلاو قيوشتلا نيب ..مليفلا ةصق

 هت | 000000000000 ةيلدص ٠
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 ةيطمن روصو لتاسرو زومر

 !؟انلجأل مأ انم ةيرخس ..اكيرمأ يف نوملسم لا نويديموكلا

 !يىبرع ينأ ةأجف تفشتكا



 اة خلا

 قرشلا ىلإ دويلوه لقتنت امدنع

 برغملا يف تروص يتلا مالفألل جذامن

 ةيناغلا ةيقيرفإلا ةظحملا ..سئوت

 ةسفانملل ةثشح دوهج ..ندرألا

 دويلوهل ةديدجلا ةهجولا ..ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ؟ضبقي نمو ..؟عفدي نم ..دويلوه ةبيرض



 ا 0#

 ؟ةسايس مأ هيفرت ..دويلوه

 ؟دويلوهب عيمجلا ملحي اذا

 ةيبرعلا تايلقالاو يودشلا ةايس ق وبه ةر فيت
 ؟اهريصمو ةيمالسإلاو

 ةويلوه قف اتيرجت تقفخأ لم
 ؟انسفنأل انمدق اذام

 ؟دويلوه يف نيملسم لاو برعلا ةروص ريغتتس له

 !بئارضلا نم ديزملا عفدن ال يك



 ءادهإلا

 ..ةبيرضلا عفد نم لك ىلإ

 ..اهفاعضأ عفد ىلع انربجأ نمو

 ..اهنم ًائيش عفدي نأ ضفر نمو

 .لقأ وه ام عفد نم انذقنأ نمو

 ..بّوصو فاضأو قّلعو أرق نم لك ىلإ

 ..مهف نم لك ىلإ

 .مهفي نأ لواح نمو

 ..ةمداقلا لايجألا ىلإ

 ..مهنم عفدي نم

 ..عفدلا ضفري نمو

 .موي تاذ ائيش ضبقي ناب ملحي نمو
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 ..فيرشلا رمع ةبرجتب اوفرشت نم لك ىلإ

 .داقعلا ىفطصم ةلاسر لمحل ًاموي مزعلا دقعيس نمو

 ..نانثو ينانتما يدهأو «يخارصو يضارتعا مدقأ

 دمحا

E > ¢ 

 دويلوه ةبيرض



 ةمدقملا

 نم ةيحاض درجم نع نوكي ال انثيدحف دويلوه نع ثدحتن امدنع

 تايالولا يف مالعإلاو امنيسلا ةعانص زكرم نع ىتح الو ءسولجنأ سول يحاوض

 ىلإ اهتاجتنم رّدصت يتلاو «هلك ماعلا يف ةعانصلا هذه ةمصاع نع لب «ةدحتملا

 زكارم يف ماع لك خضت تارالودلا نييالم نأ عمف .ةلود نيسمخو ةئم نم رثكأ

 (دويلوب) نأ عمو ءايناطيربو اسنرفو نيصلاو دنهلا لثم ماعلا يف ىرخأ ةيئامنيس

 ىقبت «ًايونس دويلوه اهجتنت يتلا مالفألا ددع فعض وحن اهدحو جتنت ةيدنهلا

 نع رظنلا ضغبو ءاهتاجتنم عيمج ريدصت ىلع ةرداقلا ةديحولا يه دويلوه

 لقتني وأ اهيف لمعي نم لك نإف اذل ءماعلا لود مظعم ىلإ ءاهنومضمو اهتميق

 «جراخلا نم اهيلإ لوصولا نم نكمتي وأ اهتاهويدوتسا يف جتني ام لكو ءاهيلإ

 .ةيطاعلا ةفص ىطعت هنإف

 ةدراو تسيل ىرخألا امنيسلا ةعانص زكارم ةسفانم تناك امو

 طحم دويلوه لظتسف ءروظنملا لبقتسملا وأ رضاحلا تقولا يف

 امكو ءاهتاجتنمب نيمتهطملاو ةعانصلا هذه يف نيلماعلا عيمج راظنأ

 لثميو اهيف عبطُي يتلا ةلودلا دودح يكيرمألا رالودلا ىطخت

 تطخت دقف ؛ملاعلا ةلمع هسفن تقولا يف حبصيل ةيداصتقالا اهتوق

 ةسايسب ةموكحم اهنأ عم ةيفارغجلا اهدودح ًاضيأ دويلوه

 ةملوعلا حمالم زربأ يه هذهو ءاهتفاقثو اهيف عقت يتلا ةلودلا

 ىوقألا حالسلا كلم نم يطعت يتلاو «مويلا اهشيعن يتلا ةيفاقثلا

 .دويلوه يف طقف مليف 600 لباقم ًايونس مليف 1000 وحن دويلوب جاتنإ غلبي '



 ا

 اه نيرخآلا ىلع هتفسلفو هتيؤرو هرظن ةهجو ضرف يف ٌّقحلا مخضألا داصتقالاو

 .ةصاخلا هحلاصم ققحي

 مالعإلاو امنيسلا ةمصاع دودح قارتخا نإف «قئاقحلا هذه نم ًاقالطنا

 لبق نم ةلواحملا هذه يقأت امدنع ًاصوصخ «لهسلا رمألاب نوكي ال دق نييملاعلا

 مهرطضي دق امم .ةرطيسملا ىوقلا تاهجوت عم ةرورضلاب نوقفتي ال صاخشأ

 عم مهفقاوم ماجسنا ةجرد عم ًاسكع وأ ًادرط بسانتت ءام ةبيرض عفد ىلإ

 ةمواقملاو تابثلا ىلع مهتردق عمو .ةحاسلا ىلع ةرطيسملا ىؤرلاو تاهجوتلا

 نيبو ةهج نم نيملسملاو برعلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا نألو .تايولوألا بيترتو

 عارصلاب ًامود مستت تناك ىرخأ ةهج نم دويلوه ىلع ةرطيسملا ىوقلا
 .ةرورضلا ةجرد ىلإ ىقري دق ةبيرضلا هذه عفد لامتحا نإف .رفانتلاو

 بناجلا اذه ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ىعسن ءرصتخملا باتكلا اذه يف

 ةقالعلا هذه ليصافت يف قارغإلا نود .دويلوهب نيملسملاو برعلا ةقالع نم

 درسلاب ًاءدب .اهيف ضوخلا نيثحابلا نم ديدعلل قبس دق يتلاو ىرخألا اهبناوجو

 برعلا اهعفدي يتلا ةبيرضلا ىلع زيكرتلا عم اهروطتل زجوم لا يخيراتلا

 ال اننأب ًاملع ءةئفاكتم ريغ ةلداعم يف فعضألا فرطلا مهفصوب نوملسم او

 متهن لب .هعوضومب قلعتت يتلا ليصافتلا عيمج رصح ىلإ باتكلا اذه يف فدهن

 يعوب ءاقترالا فدهب .ةيجذومن اهدجن يتلا ةلثمألا ضعب ليلحت يف قمعتلاب

 ةيعاولا ةدهاشملا ىلع ًايرصب هبيردتو ,ةحورطملا ةيضقلا داعبأ مهفل ئراقلا

 ,ةيطمنلا روصلاو ةرشابملا ريغ لئاسرلا رسأ يف عوقولا بنجتيل لبقتسملا يف
 ثادحأ تلت يتلاو ةروكذملا ةقالعلا خيرات نم ةريخألا تاونسلا ىلع انزيكرت عم

 ةظحللا كلت ذنم تلخد ثيح «2001 ماع ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا

 ام ىلع ةلثمألا ضعب يف انمامتها رصقن مل امك .ةيمهألا ةياغ يف ةديدج ةلحرم



 ةمدقملا

 ًايأ ءةيئامنيسلا لامعألا ضعب حجنت امدنع ًاصوصخ ءاهريغ نود دويلوه هجتنت

 .دويلوه ةبتعب رورطا نود ةيملاعلا ىلإ لوصولا يف ءاهردصم ناك

 ليلحتو عمج ىلع رصتقي دقانلاو ثحابلا رود نأب ريكذتلا ىسنن الو

 اندقن نإف اذل ءةبوجألا ضعب نع ثحبلا ةلواحمو تالؤاستلا حرطو تامولعملا

 وأ ةبساحملا هنم دصقن ال باتكلا اذه يف ةلود وأ ةهج وأ صخش يأ ةبرجتل

 ىلع ءوضلا طيلست مزلتسي باتكلا عوضوم نأ اميس الو «حيرجتلا وأ نعطلا

 بناوجلاب فارتعالا مدع ةرورضلاب كلذ ينعي نأ نود صقاونلاو تارغثلا

 .اهنأش نم ليلقتلا وأ ةئيضملا ىرخألا

 .دصقلا ءارو نم هللاو
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 !ةقفوم ريغ ةيادب ..يمالسإلا قرشلاو دويلوه

 عباسلا نفلا ةمصاع ..دويلوه

 سانلا بولق ىلإ اهقيرط قشب امنيسلا تأدب ءنيرشعلا نرقلا علطم يف
 ذأ ااو دو ةنكرحتم نوفق نه ةيسعلاهلآلا كلف ةت اه ادعا ألا

 بوعشلا اهتفرع يتلا ةتسلا نونفلا نيب ًازراب ًاناكم لتحيس ديدجلا نفلا اذه

 رطخ دق نكي مل امبرو «حرسملا ىلإ ًالوصوو مسرلاو نيولتلا نم ًاءدب ةقباسلا
 لوحتت نأو ءاهتاذب ةمئاق ةعانص ىلإ مهنف لوحتي نأ كاذنآ نفلا اذه داور لابب

 ةياعدلا ثبل وأ ةفاقثلا رشنل ةليسو ىلإ ةيمويلا ثادحألا ليجست نم اهفادهأ

 .نرقلا ةياهن لبق ًاعئاش ادب يذلا وحنلا ىلع ةيجولويديإلاو ةيسايسلا

 (رييمول) نايسنرفلا ناوخألاو (نوسيدأ ساموت) يكيرمألا نم لك عزانت
 تايالولاو ابروأ نم لك يف امنيسلا ةعانص ترشتنا اذل :عارتخالا اذه فرش

 راتخا امدنعو ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ دحاو تقو يفو يزاوتلاب ةدحتملا

 ىمست سولجنأ سول يحاوض نم ةئداه ةيحاض (ليهد يب لسيس) جرخملا

 لابب رطخي مل (ةيدنهلا ةأرما لجر) تماصلا (يوبواكلا) مليف ريوصتل دويلوه
 ماعلا تاعانص مخضأ نم ةدحاول ةمصاع دعب اميف حبصتس اهنأ اهنيح دحأ

 .ماع لك رالود رايلم 85 براقي ام اهدحو دويلوه يف اهتاعيبم غلبتلو .ثيدحلا

 اهضرعو ىلوألا ةتماصلا اهمالفأ ةعانصب ةئشانلا جاتنإلا تاكرش تأدب

 ةلاوجلا ةيحرسملا قرفلا تدجوو .ريغ ال ةيلستلا فدهب روهمجلا ىلع



 15_. !ةقفوم ريغ ةيادب ..ىمالسإلا قرشلاو دويلوه

 مو كاذنآ ةرهشلاب نولثمملا ظحي مل .ًادهج لقأو ًاحبر رثكأ ةنهم دويلوه يف

 (سنرول سنرولف) لثمملا مسا جردأ نأ ىلإ ءروهمجلا ىلع نلعت مهؤامسأ نكت
 لثمملا حبصأ ىتح ةعرسب رمألا روطت مث ء1910 ماع همالفأ دحأ يف ةرم لوأل

 .نايحألا نم ريثك يف بتاكلاو جرخملا نم ًالدب مليفلل لوألا مجنلا

 اهسفن ةيكيرمألا امنيسلا تدجو ؛اهدعبو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ

 هترمد ام ءانب ةداعإو ةحلسألا ةعانصب نويبروألا لغشنا امنيبف «سفانم نودب

 ءارضخلا اهلالتو سمشملا اهوجب دويلوه يف فرتلا ةايح ترهدزا «برحلا

 نم نيبراهلاو هيفرتلا ةعانص يف نيرمثتسملا ةلبق تحبصأو .ةخذابلا اهروصقو

 اهتاسايس ققحت مم يتلا ةيكيرمألا تايالولا ةيقب نم وأ ءابروأ يف برحلا ميحج

 .مهمالحأ ةيداصتقالا

 ةريتو تعراست «تاينيرشعلا ةياهن يف يكيرمألا داسكلا ةمزأ جارفنا دعبو

 تاهويدوتسالا ةسفانمل ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلا اهيف تسسأو دويلوه يف جاتنإلا

 هيفرتلا ةعانص تحبصأو ءصوصخلا هجو ىلع اهنم ةيناطألاو ,ةقالمعلا ةيبروألا

 نيجرخملاو باتكلا نم نيفظوملا فالآ هيف لمعي «هتاذب ًالقتسم ًايداصتقا ًاعاطق

 ميظنتب نيصصختم ا نييرادإلاو نيعزوملاو نيجتنملا بناج ىلإ «نيينفلاو موجنلاو

 ءاهميظنتل نيناوقلا نس ىلإ ةيكيرمألا تاطلسلا تعراسف «ةعانصلا هذه لامعأ

 ظافلألاو ءارغإلا دهاشم رظح لثم ؛ةيقالخألا طباوضلا نم ًاددع اهل تعضوو

 ةيكيرمألا ةيفاقثلا تابلقتلا عم ةيقالخألا ةباقرلا ةدح تعجارت مث .ةيقوسلا

 .ةيناثلا ةيطاعلا برحلا دعب

 تلاز ام .يئامنيسلا ريوصتلا ةلآ عارتخا ىلع نرق نم رثكأ رورم دعبو

 عادبإلاو نفلا ةبرت يف ىلوألا اهروذبل ءافولا ليبس يف حفاكت امنيسلا

 امك «يرشبلا لقعلا فسلفتو يناسنإلا سحلا ةصالخ اهرامث يف لمحتلو <



 ا ا

 ةدايسلا تطعأ نيرشعلا نرقلا فورظ نكلو «ةيقارلا بادآلاو نونفلا لاح وه
 قوسلا دعاوقل عضخت ةعانص ىلإ نفلا اذه تلوح يتلا ىرخألا بناوجلل

 يذلا عمتجملا ةفاقث اهتالاح نسحأ يف سكعت ةيمالعإ ةليسو ىلإو «ةمراصلا

 يتلا ةيركفلاو ةيسايسلا تابلقتلابو يعامتجالا كارحلاب رثأتتو «هيف أشنت

 .اهبستكي يتلا ةيملعلا تافاشتكالاو ةيجولونكتلا تاروطتلاب ًاضيأو «هب فصعت
 نمو .ةيكيرمألا ةفاقثلا روذب سرغل ةمءالم رثكألا ةئيبلا دويلوه تحصأ اذل

 نيمتهملا راظنأ طحم اهلعج امم «هلك ماعلا ىلإ اهريدصتو اهرامث ينجل مث

 ىلإ هيفرتلل زكرم درجم نم دويلوه لوحتتلو «حبرلا نع ًالضف رييغتلاو ريثأتلاب
 ةهجوملا ةياعدلا عرذأ مهأ نم ةدحاو ىلإو .ةفلتخملا ىوقلا نيب عارصلل ةحاس

 !ىوقألا فرطلا ةحلصمل (ادناغابوربلا)

 ؟نيملسملاو برعلا ةروص دويلوه تمدق فيك

 يونيلإ) ةعماج يف لاصتالا ذاتسأ (نيهاش كاج) روسفوربلا ةداهش بسح

 ءطسوألا قرشلا نوؤشل ةينويزفلتلا (085) ةكبشل قباسلا راشتسم لاو (ةيبونجلا

 رخآب وأ لكشب رقحت اهخيرات يف دويلوه اهتجتنأ يتلا مالفألا نم 9025 وحن نإف

 1896 يماع نيب جتنأ امم يدويلوه مليف فلآ وحن نيهاش ذاتسألا دهاش ذإ «برعلا

 .نيملسم لاو برعلل طقف ةيباجيإ ةلاح 12 نم رثكأ دجي نأ عطتسي مو م2000و

 ىقبت نيح يف .هرظن ةهجو نم ةلدتعم اهنأ ىلع اهفنصي ةلاح 52 بناج ىلإ

 نيملسملاو برعلا ةروص داكت ال ثيح ..!ةئيسمو ةيبلس روص تاذ ةيقبتملا مالفألا

 لحارم ربع تروطت يتلا ٠ةفورعم ا ةليلقلا ةيطمنلا روصلا راطإ نع جرخت

 امدنعف .ةيطرش ةقيرطب تادقتعم لاو روصلاو راكفألا نيب ةداع يرشبلا لقعلا طبري '

 = عم هلماعت يف ًالثم لايتحالا سرامم ام ةينيد وأ ةيقرع ةعامج نم ًادرف دهاشن
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 نرقلا علطمو رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يفف «نيرشعلا نرقلا لالخ ةفلتخم

 ةلاحرلا صصق نم برغلا هفرعي ام ىلع ةروصلا هذه ترصتقا نيرشعلا

 ثيح «ناجلاو رحسلا صصقب ءيلملا ضماغلا قرشلا نع مهريطاسأو نييبروألا

 تاحاولا اهللختتو قرطلا عاطق تاباصع اهؤلمت يتلا ةعساولا ءارحصلا

 ٍراوَجِب طاحملا اشابلل ًافينم ًارصق يبروألا ةلاحرلا اهيف فشتكي يتلاو ءارضخلا

 ,بيذعتلل وبقب الإ رصقلا لمتكي الو ءصقرلا ىوس ًائيش نلعفي ال تاوانسح
 روصلا هذه دويلوه تدسجو .يانلا ناحلأ ىلع يعافألا نوصقري مدخو

 نيب ةعقاولا ةرتفلا لالخ ماع لك ةتسو مالفأ ةعبرأ نيب ام اهجاتنإب ةيطمنلا

 .1920و 1910 ىماع

 ةروصلا هذه تريغت نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف طفنلا روهظ عمو

 ةروصلا هذه تمخضتو «نيمختم طفن كولم ىلإ قرط عاطق نم برعلا لوحتيل

 رارق رثإ طفنلا راعسأ عافترا نم نييكيرمألا ةاناعم دعب تاينيعبسلا ةيادب يف

 رارقلا وهو ءينويهصلا نايكلا عم مهبرح نابإ برغلا نع هتادادمإ عطقب برعلا

 هتيجراخ ريزوو (نوسكين دراشتير) يكيرمألا سيئرلا ديدهت هبقعأ يذلا

 نيفلختملا ودبلا نم ةعومجمل احمسي نل امهنأب (رجنسيك يرنه) يدوهيلا

 .اكيرمأ ريصم يف مكحتلاب طفنلا نم تاريحب يف مهمادقأ نوسمغي نيذلا

 ةروص هيوشت يف ريبك رودب ماق دويلوه يف ركبملا ينويهصلا ذوفنلا

 رمتؤملا داقعنا نم طقف نيماع دعب ذوفنلا اذه أدب ذإ :ءنيملسملاو برعلا

 ىرخأ ةروص انيلع ضرعُت امدنعو .لايتحالاو هتعامج نيب ًايروعشال انتغمدأ طبرتسف «نيرخآلا=
 يتلا لايتحالا ةفص روفلا ىلع انتغمدأ يعدتست «قحال تقو يف ةعامجلا كلت دارفأ دحأل

 (67606[5)م6 /ةيطمنلا ةروصلا) كلت حبصتو «نينثالا نيب يطرش نارتقا أشنيو اهب تطبترا

 . ةعامجلا هذه دارفأ عيمج عم لماعتلا يف ةيروعشاللا انتاعانق نم ًاءزج



 دش ف يسب ل ل ا

 تارشع رودص هالت يذلا ء(سوفيارد) مليف عم 1897 ماع لوألا ينويهصلا

 ةيدوهيلا ريطاسألا دسجت وأ داعيملا ضرأ ىلإ ةرجهلا ةركف سركت يتلا مالفألا

 دعاصت ؛نيطسلف ضرأ ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا ةكرح عم نمازتلابو .اهل جّورتو

 جاتنإ ةجيتنلا تناكو ءةينويهصلا ةيضقلاب ىمسي ال. دويلوه يف يئامنيسلا معدلا

 كلم) .(ريبكلا دعولا) اهنمو تاينيثالثلاو تاينيرشعلا لالخ مالفألا تارشع

 ةينويهصلا ةيباهرإلا ةمظنملا تراتخا امك .(خيشلاو يبأ تيب)و .(كولملا

 دويلوه يف اهليثمتل (تشيه نب) يئامنيسلا جرخملاو جتنملاو بتاكلا (نوجرآ)

 .تاينيثالثلا فصتنم يف

 ء1948 ماع نيطسلف ضرأ ىلع ينويهصلا نايكلا ةلود مايق نالعإ عمو

 اهراهظإو ةلودلا هذه ءوشنل يناجملا جيورتلا ةمهم اهقتاع ىلع دويلوه تلمح

 تارشع ةمهملا هذهب ماقو «بائذلا نم عيطقب طاحملا عيدولا لمحلا ةروص يف

 تاطحمو جاتنإلا تاكرش مهأ ىلع لعفلاب اورطيس دق اوناك نيذلا ةنياهصلا

 يموكحلا مليفلا زكرم عم نلعملا ريغو كرتشملا جاتنإلا ةسايس اودمتعاو ءةزفلتلا

 نع نيثحابلا موجنلا معد نم ديزملا نيمأت يف ةسايسلا هذه تحجنو «ينويهصلا

 «حاجنلل ًانومضم ًاقيرط ليئارسإ عم مهفطاعت يف اودجو نيذلا .دجم او ةرهشلا
 ماع جتنملا (ءارحصلا يف فيس) مليف ةلحرملا هذه تاجاتن مهأ نم ناكو

 ءالولا مدقيو ءةنياهصلا ةلود مايق يف يناطيربلا رودلل ركنتي يذلا ء9

 (سالغود كريك) ىذأ امك .يملاعلا لقثلا زكرم اهيلإ لقتنا يتلا ةدحتملا تايالولل

 ضرأ ىلع روصُي مليف لوأ وهو (يواحلا) مليف يف ةلوطبلا رود 1953 ةنس

 ايناطأ قراحم نم نيجانلا دوهيلل ديحولا نطولا ةروص يف اهمدقي يتلا «نيطسلف
 .ةيزانلا

 دقف (رجنميرب وتوأ) ينويهصلا جرخملل (جورخلا) مليف امأ
 نييكيرمألا دي ىلع ةدابإلا اوقحتسا نيذلا رمحلا دونهلاب نيينيطسلفلا هّبش
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 ةروص هيوشت يف ىرخأ ةيعادبإ راكفأل قيرطلا ًادّهمم ءابروأ نم نيمداقلا ضيبلا

 .ةلبقملا دوقعلا رادم ىلع برعلا

 فلتخم ليئارسإ معدل دويلوه دوهج تفثكت 1967 برح عالدنا عم

 ةروص هّوشُت (نام لييناد) جرخملل (ثيدوج) مليف يفف ,ةنكمم ا لئاسولا

 يزانلا داهطضالا نم ةيروس ىلإ براهلا يناملألا لطبلا لعجت ةجرد ىلإ نييروسلا

 دويلوه ةنياهص فتكي مو .ايناطأ يف اهاضق يتلا يلاوخلا مايألا ىلع رّسحتي

 مهضعب ماق لب «مهمالفآ لالخ نم نيطسلف ضرأ ىلع عورزملا مهنايك معدب

 .برحلا لالخ ينويهصلا نايكلا ديؤت تارهاظم ميظنتب .(سيول يريج) ةدايقب

 تعسوت امك !"ًايبرع لتقت ..ًارالود عفدا" :حوضولا ةياغ يف ًاراعش اهلالخ اوعّفرو

 ىلإ رمألا وزعن نأ نكه ال ذإ ًايسايس ينويهصلا نايكلا معدل دويلوه دوهج
 دويلوه يف ةيبدألاو ةيحرسملا بهاوملا ةلاكو سيئر نأ ملعن امدنع ةفداصملا

 تاقالعلا ةمظنم يف يسايسلا لمعلا ةنجل سيئر وه (نوسفذوج نفرام)

 يدوو) يدوهيلا ايديموكلا مجن اهنشد يتلاو (كابيإ) ةيكيرمألا - ةيليئارسإلا
 ةرصانم لجأ نم اكيرمأ يف تاعربتلا عمجل ءادن لوأ قلطأ هنأ ًاصوصخ .(نالآ

 . دوهيلا اياضق

 ةينويهصلا مئارجلا ةعاظف فاشتكا عمو «تاينيعبسلا فصتنم يف

 ضرأ ىلإ براهلا يدوهيلا ةروصل جيورتلا نكمملا نم دعي ممل نيطسلف يف

 ودعلا ةروص هيوشت ىلإ مامتهالا لوحتف «يزانلا شطبلا نم داعيملا

 ال يذلا ينويهصلا لطبلا ةروص عم يزاوتلاب باهرإلا راطإ يف اهجيورتو

 . 1975 ماع جتنملا (معربلا) مليف ةلحرملا هذه جذامن مهأ نمو ءرهقي

 . 2001/9/25 «نيال نوأ مالسإ ءبرعلا ةروص ناكيرمألل نومسري ةنياهص ..دويلوه :نيز دمحأ '

 . 2009/12/23 ءةيارلا ةسسؤم «نيملسملاو برعلا ةروص هوشت دويلوه :ةزمح ىحبص *



 ا ا

 ةروصلا هذه خيسرتل ًامليف نيثالث وحن جتنأ ىتح تاينينامثلا دقع هتني مو

 . يبرغلا دهاشملا دنع يعواللا قامعأ يف يباهرإلا ملسملل ةيطمنلا

 نيملسملاو برعلا ضعب اهذفن ةيلاضن لامعأ عم هيوشتلا اذه نمازت

 ةرود يف يليئارسإلا قيرفلا ىلع موجهلا ةيلمع لثم ءًايلود ًاعباط تلمحو
 ةقشنملا دوسألا لوليأ ةمظنم لبق نم 1972 ماع خنويم يف ةيبطوألا باعلألا

 ةريثك ًامالفأ دويلوه اهنم تمهلتسا يتلاو «ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نع
 ,22005 ماع (خنويم) مليف ىلإ ًالوصو 1976 ماع (دوسألا دحألا) مليف نم ًاءدب

 يدوهيلا رينويلملا لتقمو 1985 ماع (وروال ليتأ) ةنيفسلا فاطتخا لثمو

 هلتقم دعب حبصأ يذلا وهو «نيينيطسلفلا نيفطتخملا يديأ ىلع (رفوجنيلك)
 لاعلا ةرئاط فاطتخا ةيلمع كلذكو .ةينفلا لامعألا نم ددعل ةيروحم ةيصخش

 يف ةرشابم اهتغايص تديعأ يتلاو ادنغوأ يف يبيتنع راطم يف ةيليئارسإلا

 ةضافتنالا تاكرح ىلإ ةفاضإلاب اذه .ةريهش مالفأ ةثالث لالخ نم دويلوه

 نم اهريغو ناتسكابو ناتسناغفأو لاموصلاو جيلخلا بورحو نانبل يف عارصلاو

 يهو «ماعلا نم ةفدهتسملا ةقطنملا هذه يف فقوتت داكت ال يتلا ثادحألا

 يف اهجارخإ ةداعإل دويلوه تاهويدوتسا ىلإ لقتنت ام ناعرس يتلا ثادحألا

 الإ اهيف رهظي الو .هلك ماعلا اهدهاشي ةيحرسمو ةينويزفلتو ةيئامنيس لامعأ

 ةقيقحلاب ىمري نيح يف «يليئارسإلا -يكيرمألا فرطلا ىوه قفاوي يذلا بناجلا

 بدألا يف دوهيلل ةئيسملا ةيطمنلا روصلا نأ عمو ؛اذكهو .نايسنلا ماع ىلإ

 لقعلا اهضفري يتلا تامولعملاب دمألا ةليوط ةركاذلا يف ظفتحي ًاينيزخت ًاماظن يعواللا لكشي '
 رثؤيو ءًاقباس ةنزتخملا تامولعملا وأ ةيقالخألا ميقلا وأ قطنملا عم اهضراعتل يعاولا

 . ةيروعشال ةقيرطب هلاعفأ دودرو رومألل همييقتو ناسنإلا كولس يف ًاريثك يعواللا

 . قباسلا عجرملا ˆ
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 ةعرسبو ةنياهصلا حجن دقف .ةخّسرتم تناك نورق ةدع لاوط نييبروألا حرسم او

 نع ةموصعم لا ليئارسإ ميدقتو يبرغلا ماعلا هجو يف ةلواطلا بلق يف ةيسايق

 تحت اهقرخ نكه ال يتلا ,دويلوه يف اهيلع قفتملا تامّلسملا مهأ ىدحإ أطخلا

 نأ داليملا لبق عبارلا نرقلا يف نلعأ دق نوطالفأ ناك اذإو «ناك غّوسم يأ

 نذإ لوبقم لا نمف «عمتجملا يف نومكحتي نيذلا مه صصقلا نوكحي نيذلا»

 ماعلا يأرلاب مكحتلا يف مالعإلاو امنيسلا عاّنص مويلا هيذؤي يذلا رودلا مّهفت

 .ىم اعلا

 تريغ ىربك ًاثادحأ ماعلا دهش نيرشعلا نرقلا نم ريخألا دقعلا ةيادب يف

 مالسإلا ىلإ برغلا راظنأ تهجوت يعويشلا بطقلا طوقس دعبف «خيراتلا ىرجم
 برح عالدنا عم كلذ نمازتو «يجيتارتسالا عارصلا ةحاس يف لوألا ودعلا هتفصب

 يف .ديدجلا يلودلا ماظنلا ىلع اهتدايس ةدحتملا تايالولا نالعإو ةيناثلا جيلخلا

 تنسحأو .ةيسايق تازفق ةيئامنيسلا تاينقتلا روطت ققح هسفن تقولا

 ةمهم تلصاو يتلا ةمخضلا مالفألا نم ديدعلا جاتنإ يف اهلالغتسا دويلوه

 رهشأ نمو .ةلحرملا تاروطت عم بسانتي ام (يمالسإلا باهرإلا) ةروص طيمنت
 .1998 ةنس (راصحلا) مليفو 1994 ةنس (ةيقيقح بيذاكأ) مليف مالفألا هذه

 دويلوه ةقالع يف ًاديدج ًالوحت اهسفن ةلحرملا تدهش ؛كلذ عم

 برعلاو نييليئارسإلا نيب مالسلا تاضوافم تأدب ذإ ءنيملسملاو برعلاب

 ةرشابم اهثادحأ تلقت يتلاو «جيلخلا برح تثدحأ امك ءاهرامث قؤت

 يف ًاديدج ًايعو ءنويزفلتلا خيرات يف ىلوألا ةرملل (©1117) رابخأ ربع

 ىلإ ةداع بورحلا يدؤت ذإ ءيجراخلا عارصلا هاجت يكيرمألا عراشلا

 ,حاتفنالاو راوحلا نم ليلق ىلإ يضفملاو رخآلا عم كاكتحالا نم عون

 ءةيباجيإ ىتح وأ ةيعيبط ةيبرع راودأ روهظ نكمملا نم حبصأ اذكهو

 ةمهتب ًاملظ برعلا دحأ مهتُي (1996) (ليوطلا ليللا ةلبق) مليف يفف



 ا و 2

 يكيرمألا -يبرعلا ققحملا صرحي (1998) (ةلماك ةهرج) مليف يفو «باهرإلا

 دي ىلع لتقلاب ةددهم ةيكيرمأ ةديس بناج ىلإ فوقولاو ةقيقحلا فشك ىلع

 ةيجذومن ةروص يف يبرعلا رهظُيف (صوصللا ريمأ دوه نبور) مليف امأ ءاهجوز
 وينوتنأ) لّثم امدنع ماتلا اهجضن ةروصلا هذه تغلبو «لبنلاو ةنامألل

 مليف يف ةفلختملا ابروأ لامش ىلإ رضحتملا يبرعلا سرافلا ةلحر (ساريدناب

 ةيؤر نكمملا نم حبصأ نيحلا كلذ ذنمو .(1999) (رشع ثلاثلا براحملا)

 يف ةملسم ا ةيبرعلا ةيصخشلل «عبطلاب نيتئفاكتم ريغو «نيتيزاوتم نيتروص

 روهدت الول ةعرسب اهقيرط قشت نأ ةيباجيإلا ةروصلل نكمملا نم ناكو «دويلوه

 .نيزاوملا بالقناو ةيسايسلا تاقالعلا

 ةياعدلا نم ةديدج ةلحرم دويلوه تفنأتسا ةديدجلا ةيفلألا علطم يفف

 تلاز ام يتلاو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ عوقو دعب ةجهنممل ا

 فقت مل كوكشلا هذه نكلو .نيملسملا ىلإ اهتبسن ةحص لوح موحت كوكشلا

 ناكو .نوريثك ىري امك مالسإلا ىلع وأ « باهرإلا ىلع برحلا نالعإ نود ًالئاح

 نيرهش دعبف .ثادحألا يف روطتلا اذه ةبكاوم نم دويلوه يف نيجتنملل دب ال

 سيئرلا يراشتسم دحأ ىعدتسا ربمتبس/لوليأ تامجه عوقو نم طقف

 لبسلا يف ثحبلل ضيبألا تيبلا ىلإ دويلوه يجرخمو يجتنم زربأ يكيرمألا

 تعبات كلذ نم مغرلابو . «باهرإلا ىلع برحلا» يف دويلوه كارشإل ةنكمم ا

 نيجتنملا ضعب تبثأو اهومن دويلوه يف ماعلا طخلا نع ةقشنملا تارايتلا

 دوجولا ةمزأ مقافت دعب ًاصوصخو «ررحتلاو لالقتسالا ىلع مهتردق نيجرخم او

 نأ امك ."باهرإلا ىلع برحلا" رارسأ نم ريثكلا فاشكناو قارعلا يف يكيرمألا

 . 2010/1/14 «مويلا ايسور عقوم ءامنيسلا يف ودعلا ةيصخش '
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 يف ناك امك ًالوبقم دعي مم ملسم يبرع وه ام لكل فيخسلاو يحطسلا طيمنتلا

 ةروثو ةملوعلا تاودأ تماق ثيح «مالفألا ضعب يف رمتسم هنأ عم ءيضاملا

 روصلا مييقت ةداعإو ىرخألا بوعشلا ىلع حاتفنالا يف اهرودب تالاصتالا

 .لادتعالاو ةيعوضوملا نم ءيشب ةقبسملا ةيطمنلا

Xt + 
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 ؛ييرمألا عمتجملا جيسنل ةنّوكملا ىرخألا تايلقألا عم لاحلا وه امك

 ضرأ يف ةديدج ةايح ءدب ىلإ نيحماطلا نيملسملاو برعلا نم فالآلا رجاه

 نم ةديدع ةيكيرمأ تايالو يف اونطوتو ءةنس نيسمخو ةئم نم رثكأ ذنم مالحألا

 عمتجملا كلذ يف مهريغك اوجمدنا مث ءاديرولف ءاينروفلاك «ناغشتم :اهمهأ

 .ةفلتخملا نايدألاو قارعألا طيلخ عم ئشانلا

 ذإ ءاكيرمأ يف ًاحاجن ةيقرعلا تاعومجملا رثكأ نم ةيبرعلا ةيلاجلا دعتو

 يف مهنم 65% لمعيو ءةيلاع ةيميلعت تاجرد اهئانبأ ثلث نم رثكأ لمحي
 وأ ةينقت وأ ةيرادإ فئاظو يف ءالؤه نم 73% لمعي امك ءةمثاد ةيفيظو لامعأ

 ىلع لخدلا لدعم نع 22% ةبسنب ديزي لخد ىلع نولصحيو .تاعيبمل ا يف

 .ينطولا ىوتسملا

 ءانبأ ةيقبك ةيلاجلا هذه ءانبأ ضعب علطتي نأ يعيبطلا نم ناك اذل

 ةدحتملا تايالولا ةفاقث نأ عمو .دويلوه يف ةيموجنلا ىلإ يكيرمألا مهبعش

 حتف مزلتست يتلا «ءصرفلا يف ةاواسملاو ةيرحلا ئدابم ىلع اهسيسأت ذنم تماق

 نكي مل ئدابملا هذه قيقحت نإف ,ةءافكلاو ةيلهألا كله نمل دويلوه باوبأ

 .يلاثملا وحنلا اذه ىلع ًامئاد

 حاجنلاب لفاح خيرات

 يف تحجن ىتلا ةيبرعلا ءامسألا عيمج رصح ثحابلا ىلع رذعتي دق

 ةمدقتم ةجرد قيقحت نم نكمت ءالؤه نم هب سأب ال ًاددع نأ الإ «دويلوه
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 ءاهل حشرت وأ راكسوألا ةزئاج ىلع مهنم ددع زاح امك «حاجنلاو ةرهشلا نم

 .ةعيفر ىرخأ زئاوج نع ًالضف

 يناد) يديموكلا عم دويلوه يف ةحجانلا جذامنلا ضعبل انضارعتسا أدبن

 (يرشب) ناربج فورعلملا ينانبللا بتاكلا ةدلب نم هدلاو رجاه يذلا ء(ساموت

 ةعبرألا هئانبأ دحأ ىلع قلطأو ءنيرشعلا نرقلا علطم يف ةدحتملا تايالولا ىلإ

 فارتحا ررقف ءرغصلا ذنم ةبهوملا رداوب هيلع ترهظ يذلا وهو «ديزم مسا

 هئالمز ةبرجت نم دافتسا مث ء(ساموت يناد) ىلإ همسا رّيغو ةيئاقلإلا ايديموكلا

 مهتاكن نودمتسي نيذلا نييلاطيإلاو نييدنلريإلاك ىرخأ تايلقأ نم نيردحتملا

 نم هتاكن دمتسي ذخأو .(سونط معلا) ةيصخش ركتباف ءةيقرعلا مهلوصأ نم

 لهجلاو رقفلا نم مغرلا ىلع لمع ىلع روثعلا يف رجاهملا هدلاو تابوعص

 لوخدلا نم يناد نكمت (نويزفلتلا) ديدجلا عارتخالا راشتنا عمو .ةئيبلاو ةغللاب

 .تاينيعبسلاو تاينيتسلا يف مهبولق ىلع ذاوحتسالاو نييكيرمألا تويب ىلإ

 (دوج تناس) ىفشتسم سيسأتل اهنم ًاريبك ًامسق رّخس ةريبك ةورث عمجو

 يناد ىصوأ ةيبرعلا هروذجب هقلعتلو ءاكيرمأ يف ناطرسلا ثاحبأو جالعل يريخلا

 .ةيبرع لوصأ نم ىفشتسملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نم 70% ةبسن ىقبت نأب

 يف ًاضيأ ليثمتلا ىلإ ( ولرام ) هتنباب عفد تاينيعستلا علطم يف هتافو لبقو

 اهب (ولرام) هتنبا تزاف امك ءةينويزفلتلا يهآ ةزئاجب زاف دق يناد ناكو «دویلوه

 .نيترم

 ةيبرعلا لوصألا تاذ ءامسألا تعباتت .نيرشعلا نرقلا لاوطو

 مالفأ لطب (ردان جروج) لصألا ينانبللا لثمملا اهنم ركذنو ءروهظلا يف
 لكيام) لصألا يروسلا لثمملاو «تاينيتسلاو تاينيسمخلا يف تارماغم ا

 مث ء1944 ةنس (A«اذه» ذص 41212) مليف يف لمعلا أدب يذلا (ةرصنع

 تايصخشلا ليثمت ضفر هل بسحُيو «رمحلا دونهلا راودأ ليثمتب رهتشا



 ا ا

 لكيام) لثمملاو .(ةلاسرلا) مليف يف (نايفس يبأ) رود ءانثتساب ةقطانلا ةيبرعلا

 (81ه55 2هصعع) مليف ةلوطب هل تناك يذلاو ةينانبل لوصأ نم ردحتملا (يرون

 يميج) نيلثمملاو .(تاباصع لجر تايموي) ينويزفلتلا لسلسم ا يف رهظ امك

 نم لك اهنم ترهتشاف ةيئاسنلا ءامسألا امأ .(خابط) (كابيت كيف)و (حرف) (راف

 .(جاحلا نيتسيرك)و (كلام يدنيو)و ( كبزي يمآ)و (يمجن يناك) تالثمملا

 لوصألا تاذ (لودبع الوب) ةصقارلا مسا عمل ةريخألا تاونسلا يفو

 ريتنوملا ةنبا (رونأ لييرباج) ةيناطيربلا ةلثمملاو .ةيدوهيلا ةيروسلا

 ماعلا ءاسن لمجأ مئاوق يف تفنُص يتلاو «( رونأ قراط ) لصألا يدنه

 (نلف) رماغملا ةبحصب ىعست يتلا (يلميإ) رود اهنمو ؛ةمهم ًاراودأ تّدأو

 ىلإ ةدوعلا) مليف يف مالسلا هيلع ناميلس يبنلا زونك نع ثحبلا ىلإ

 ركذن امك . 2006 ماع جتنملا (1© 1.1ط:ة:182) (ناميلس كلملا مجانم

 دهاشملا ضعب يف ترهظ يتلاو يناريإلا لصألا تاذ (يهاش ةراس) ةلثمملا

 اهنأ نوري نيذلا نييكيرمألا نييناريإلا ضعب ءايتسا راثأ امم ء«ةنخاسلا

 امدنع ربكأ ًءايتسا تراثأف ثيبازيلإ نوناش ةباشلا ةلثمم لا امأ ءمهلثمت ال

 ثيح «ينانبل -يروس لصأ نم اهنأ ىلإ ةيكيرمألا مالعإلا لئاسو تراشأ

 لقن ةيضرف هيف ديأ يذلا 1886 ةنس (دراجاه يرنه) يزيلجنإلا ثحابلا باتك روهظ ذنم '

 نع اهيلع روثعلا ملح فكي م ءايقيرفإ ىلإ سدقلا نم مالسلا هيلع ناميلس يبنلا زونك
 مليف جاتنإل ةيرظنلا هذه دويلوه تلغتساو ءةثالثلا نايدألا نم نينمؤملا لايخ ةبعادم

 ةنس (سكيرف ناثانوج) جرخملا داعأ مث ء1950 ةنس راكسوألاب زاف يذلا (ناميلس مجانم)

 ةروص يف برعلا ضعب راهظإ نم دب ال ناكو ءةديدجلا ةيفلألا تاينقتب ةصقلا جارخإ 6
 اهسفن ةقيرطلاب ارركت نارهظم امهو ءةروص ىهبأ يف ةينوساملا راهظإ عم .ةلتقلاو صوصللا
 . برغملا يف اهئازجأ ضعب تروُص يتلا ءايموملا مالفأ ةلسلس يف
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 ةرهشلا ملس قلستت امدنع مهتعمس ىلإ ءيست اهنأ نيتيلاجلا عابتأ ضعب ىأر

 . يرعتلاب

 يوذ نييكيرمألا نم هب سأب ال ًاددع دجن .راكسوألا ةمئاق ىلإ لاقتنالاب

 ليمإ عم أدبنو ءاهب اوزاف وأ اهل اوحشُر نيذلا ةيمالسإلا وأ ةيبرعلا لوصألا

 راكسوألا ةزئاج ىلع زئاحلاو ريهشلا روكيدلا ممصم (ظدصنا« (ںا1) يروك

 ماع (ءاما تحت خسرف فلأ 20) و 1949 ماع (ةثراولا) :امه نيمليف نع نيترم

 تاينيسمخلا لالخ ىرخأ تارم تس اهسفن ةزئاجلل (يروك) حشر امك ء4

 يذلا (102314 5ءطك#ةتتت) يريوش دلانور جتنما ًاضيأ ركذنو :تاينيتسلاو

 حشر امك «1980 ماع مليف لضفأ ةزئاج ىلع (نويداع سانأ) همليف لصح

 .(ةأرما رطع) همالفأ تحشرو ء1984 ماع اهسفن ةزئاجلل (يدنج ةصق) همليف

 .راكسوأ زئاوج ةدعل (كالب وج ءاقل)و (يستوت)

 لضفأل راكسوألاب تزافف (ءهاانم !ط0ا11©) يروخ يلاك ةبتاكلا امأ

 5111 ) ةرابج لوب يقيسوملا زاف امك «(زيولو امليث) اهمليف نع يلصأ ويرانيس

 «( ةعمجلا موي هنإ برلل ًاركش ) مليف نع ةينغأ لضفأل راكسوألاب 8

 يذلا (Wİاانهmص ۲مم 812667) يطالب رتيب مايلو بتاكلاو جرخملا مسا عطو

 ءراكسوأ زئاوج رشعل 1973 ماع ( ةريرشلا حاورألا دراط ) ريهشلا همليف حشُر

 . ويرانيس لضفأ ةئف نع مايلو ىلإ امهادحإ تبهذ ثيح اهنم نيتنثاب زافو

 . 2005 ربمتبس/لوليأ 15 ءةينورتكلإلا فاليإ ةفيحص '
 . 2008 ويلوي/زومت ءيبرعلا ةلجم «(راكسوألا) عم ًاماع 80 ..برعلا :تجهب تفأر دمحأ 2



 ار ج

 راودألا حجنأ نم ًادحاو (ماهاربأ ياروم .ف) لثمم لا ىدأ 1984 ماع يفو

 نيب ًاريرم ًاعارص شاع يذلا (يريليس وينوتنأ) ةيصخش ًادسجم امنيسلا خيرات يف

 .فهرم لا هسحب عدبملا هنف لبقت نيبو ترازتوم ئشانلا راقيسوملا ىلع دقحلا

 ةئف نع راكسوألا ةزئاج هلجأل حنُم يذلاو (سويدامأ) ريهشلا مليفلا يف كلذو

 عجارت هنكلو .(بولغ ندلوغلا) ةيبهذلا ةركلا ةزئاج ىلإ ةفاضإ ءلثمم لضفأ

 نمو «نيحلا كلذ ذنم تفال رود يأ ىلع لصحي مو ةيموجنلا نع اهدعب

 ىلع قلطأو نرقلا علطم يف ةيروس نم رجاه (ماهاربأ) دلاو نأ ركذلاب ريدجلا

 مسا رييغت مث لوألا فرحلاب همسا ىلإ ةراشإلا راتخا ديرف نكلو .ديرف مسا هنبا

 .ياروم ىلإ يعرم نم هدلاو

 ينوت) يئامنيسلاو ينويزفلتلا مجنلا ًاضيأ ىربكلا زئاوجلا ةمئاق ىلإ مضنيو

 لسلسملا يف (كنوم نايردأ) رودب رهتشا يذلا ءةينانبللا لوصألا وذ (بوهلش

 هنأ ىلع تارم ثالث (يهألا) ةزئاجب هلالخ نم زافو (كنوم) همسا لمح يذلا

 ىلإ ةفاضإ ء2006 ء2005 ,22003 ماوعأ لالخ يديموك لسلسم يف لثمم لضفأ

 ةزئاجو ءيديموك لسلسم يف لثمم لضفأل 2003 ماع (بولغ ندلوغلا) ةزئاج

 يماع يديموك لسلسم يف لثمم لضفأ هفصوب نيترم ةشاشلا يلثمم ةباقن

 .2005و 4

 ريغ فئاوط ىلإ نومتني نيحجانلا ءالؤه مظعم نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 نأل وأ «دويلوه يف لوبقلاو جامدنالا ىلع ةردق رثكأ اهعابتأ نوكل اهر «ةملسم

 نم مه برعلا نييكيرمألا عابرأ ةثالث وحن نأ ىلإ ريشت تاريدقتلا ضعب

 .دوهيلاو نييحيسما

 ةيقبك يكيرمألا عمتجملا يف اوجمدنا مهمظعم نأ ظحالملا نمو

 ىفخأ وأ يسن امبرو «ةفلتخم تايقرعو لوصأ نم نيردحتملا مهئالمز

 ام ةلاسر مهفالسأ دالب نم اولمحي مل امك «ةيلصألا مهتيوه مهنم نوريثك
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 مهتيوهل ةيصوصخ يأ زاربإل مهبهاوم اورخسي مو «دويلوه يف اهنع نوعفادي

 مو .دادجألا اياكح يف هوفرع يذلا مألا نطولا ىلإ نينحلا رعاشم ضعب ىدعتت

 ًانايحأو «ةورثلاو حاجنلاو ةيموجنلا ىلإ نيحماط نم رثكأ نايحألا بلاغ يف اونوكي

 يأ مهقتاع ىلع اولمحي نأ نود «ةيناسنإلاو ةيريخلا لامعألا ضعب ءاشنإ ىلإ
 ءةفلتخم تايلقأ نم نورخآ ءالمز هلمح يذلا ءبعلا كاذ ليبق نم رخآ ءبع

 !ةكرتشملا مهتيضق ةحلصمل دويلوه اورخس نيذلا دوهيلا مهسأر ىلعو



 !؟ريغت يذلا ام ..دويلوه ىلإ نورجاهي نوملسمو برع

 نم دسألا بيصن ىلع دويلوه تذوحتسا «ىلوألا ةيمياعلا برحلا دعب
 عمو .هلك ماعلا يف ًاراشتنا رثكألا يه اهمالفأ تتابو «يملاعلا يئامنيسلا جاتنإلا

 نأ الإ .كلذ دعب نيصلاو دنهلاو ابروأ يف تضهن دق تناك امنيسلا ةعانص نأ

 ةلزنمب اهموجن حبصأ ىتح «هب قاحللا لهسلا نم دعي مل ًاطوش تعطق دويلوه

 عيمج ىلع اهب نوقوفتيو نوجتنم لا اهرمثتسي يتلا ةحجانلا ةيراجتلا ةمالعلا

 يتلا ةعئارلا مالفألا نم ريثكلل حاجنلا بتكي مل ثيح «ملاعلا لوح نيسفانملا

 يف اهعم تواست نإ ىتح .دويلوه مالفأ ةسفانم يف اهريغو ابروأ يف تجتنأ
 يف نيحجانلل ةلبق دويلوه تحبصأ اذكهو .ةيعادبإلاو ةينفلا ريياعملا عيمج

 ,ةفاك ماعلا ءاحنأ نم مهبطقتست نيذلا ,ةفاك تاصاصتخالا نم امنيسلا ةعانص

 .نوملسمو برع عبطلاب مهنم ناكو

 لوصألا يوذ نم نييكيرمألا مظعم نإف «قباسلا لصفلا يف انعم زم امكو

 (يبول) وأ ةقبط ليكشت يف -اولواحي مل امبرو- اوحجني م ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 ةرهشلا ملس قلست نم اونكمت يتلا دويلوه يف مهب ةصاخ فقاوم ديحوتل

 اذإو ءاهنم مهدادجأ رجاه يتلا لودلا نأش كلذ يف مهنأش ءاهيف ةيموجنلاو

 اوعبشتو يكيرمألا عمتجملا يف اوؤشن دق مهنوك ىلإ ساسألا يف دوعي كلذ ناك

 ًافقوم ددجلا نيرجاهملا مهئالمز نم عقوتن نأ انل قحيف هيف اوجمدناو هتفاقثب
- 

 هر
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 برعلا نيرجاهملا ةلسلس حتتفي نيطقي دمحم

 دمحم ينانبللا دقانلل دويلوه ىلإ رجاه يبرع لثمم لوأ فاشتكا بسحُي

 سمخ وحنب هتوم دعب ةفداصملاب (نيتكال كنارف) مسا ىلع رثع امدنع اضر

 نم لحارلا لثمم لا نع هثحب ةلحر يف اضر ةفداصملا هذه تداقو .'ةنس نيثالثو

 يذلا رومغملا لثمملا اذه نأ هل نيبت ذإ ءةينانبللا (سايلإ بق) ةيرق ىلإ دويلوه
 الإ سيل نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح ةتماصلا مالفألا نم ريثكلا يف كراش

 يف هتوخإ دحأو هّمأ عم رجاهو 1879 ةنس نانبل يف دلو يذلا .(نيطقي دمحم)

 رهظ مث .ةيلئاع تافالخ نم ًابره ةدحتملا تايالولا ىلإ نيرشعلا نرقلا علطم
 "16 آلع110 / رفصألا ديدهتلا) مليف اهلوأ ناك ًامليف 189 يف ةشاشلا ىلع

)Menaceلتاقمل سادذق) اهرخآو ء1916 ةنس  / Requiem for A 

)Gunfighterرمع نع نينس ثالثب هتافو قبس يذلا مليفلا وهو ء1965 هنس  

 .ةنس نيعبسلا زهاني

 ؛ةّدع ةيبنجأ تايصخش ليثمت ىلع داتعا دق ناك لحارلا نأ اضر ركذيو

 :(1925) (رضخألا يمارلا) يف يلاطيإو .(1921) (ماقتنالا مهس) يف يكيسكم وهف

 يدنه رود يف تاّرملا تارشع هروهظ بناج ىلإ .(1927) (ريذحتلا) يف ينيصو

 نم ريثك يف ًامسا لمحت ال هراودأ تناكو ءيبرع ىتح وأ ءيقرش يدنه وأ رمحأ

 ًانايحأ هرود زواجتي ال دقو «قطان ريغ وأ ًايوناث ناك اهمظعم نأ امك «نايحألا

 رهظ يتلا مالفألا نم ريثكلا يف ركذُي م همسا نإ لب :ةدحاو ةطقل يف روهظلا

 !اهيف

 م دويلوه ىلإ رجاهي يبرع لثمم لوأ اهعفد يتلا ةبيرضلا نأ ودبيو

 عنه ام دجي مل هنأ ودبي لب .هتايح مايأ رخآ ىتح هشيمهت ىلع رصتقت
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 هيلو ا سي ا

 هنأكو ءامنيسلا خيرات يف ىلوألا مايألا كلت ذنم ريرشلا يبرعلا رود يف هروهظ

 نيذلا برعلا نييدويلوهلا نم هالت نم قيرط -دصق ريغ نع- كلذب نشدي

 / عاجشلا نازرط) مليف يفف .ةيطمنلا روصلا كلت سيركت ىلع اودعاس

rhe Fearless arzanيبرعلا رودب نيطقي دمحم موقي 1933 ماع جتنملا (ا 

 نيلوكاج) ةليمجلا ةاتفلا فطخ ىلع ريمألا هديس ضحي يذلا (لدبع) ريرشلا
 .هتضبق نم نازرط لطبلا اهذقنيل ءةباغلا يف تاناويحلا نع اهثحب ءانثأ (زلو

 لظو .دويلوه ىلإ لوصولا نم رخآ يبرع لثمم نكمت ءاهسفن ةرتفلا يفو

 ةنس ةيروس يف دولوملا نوّسح ليمج وهو «ةيشماه راودأ يف ًاضيأ ًاروصحم

 ةركف) مليف يف هل روهظ لوأ ناكو ء1992 ماع يف ةنس 90 نع ىفوتماو 1

 عمو «نيتنسب ةتماصلا امنيسلا ةبقح ءاهتنا دعب 1929 ةنس ضرع يذلا (ةأرما

 دابدنسلا)و (اكنالبازاك) يمليف يف كراشو ةيمهأ رثكأ راودأ ىلع لصح هنأ

 . !نيرخآلا نيلثمملا بناج ىلإ ةشاشلا ىلع يبرعلا همسا رهظي مل (راحبلا

 ةيموجنلا باب قرطي نم لوأ ..فيرشلا رمع

 ةلئاع يف بوهلش يرتميد ليشيم مساب 1932 ةنس فيرشلا رمع دلو

 يف بستناو ءةيردنكسإلا ىلإ ةيروس نم اهلوصأ ترجاه ةيرث ةيكيلوثاك

 نيتغللا ناقتإ ىلع هدعاس امم ةيلخاد ةيزيلجنإو ةيسنرف سرادم ىلإ هرغص

 ةسردملا يف نيهاش فسوي هليمز فرعتي نأ فداصتو ءركبم تقو يف

 ضعب ميدقتب ليشيم ًادبف ءنفلا بح ىلع امهنم لك أشني نأو ءاهسفن

 نيهاش رفاس نيح يف .ةرشع ةيناثلا زواجتي نأ لبق حرسملا ىلع هبراجت
 رصم ىلإ هتدوع دنعو .يامنيسلا جارخإلا ملعتل ةدحتملا تايالولا ىلإ

 . 2007/05/22 ء10704 ددعلا ءريفسلا ةفيحص
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 (يداولا يف عارص) مليف يف ةمامح نتاف مامأ ةلوطبلا رود ميدقلا هليمزل مّدق

 تعفدو ًاحجان ًايئانث امهنم تلعج ةنيتم ةقالع كلذب تأدتباو :.(1954)

 ماع نتاف نم جاوزلل فيرشلا رمع ىلإ همسا رييغتو مالسإلا قانتعا ىلإ ليشيم

8 . 

 رود دانسإ (نيل ديفيد) فورععملا يناطيربلا جرخملا ررق 1962 ماع يفو

 نكت متلو ,ةيزيلجنإلا نقتي يبرع لثمم ىلإ (برعلا سنرول) همليف يف يوناث

 نولثمي نيذلا (سرابموكلا) ءانثتساب كاذنآ برع نيلثمم ىلإ دنست برعلا راودأ

 نكلو «برغملاو سنوت يف مالفألا ضعب ريوصت ءانثأ يف رارشألا برعلا رود

 ناك ةيمهأ رثكأ ًارود هحنم ررقف (نيل ديفيد) تعنقأ فيرشلا رمع ةبهوم

 يبرع لثمم هب موقي دويلوه يف مهم رود لوأ وهو «يناطیرب لثمم ىلإ دنسُيس
 هئادأب ةرادجب ةيقبسألا هذه فيرشلا قحتساو .ةدحتملا تايالولا لخاد دلوي م

 اذه نع حشُرو «(لوتوأ رتيب) يدنلريإلا مجنلا مامأ يلع خيشلا رودل عنقملا

 دقف اهب زُفي مل هنأ عمو ,.دعاسم لثمم لضفأ ةئف نع راكسوألا ةزئاجل رودلا

 .اهتاذ ةئفلا نع (بولج ندلوجلا) ةزئاجب زاف

 ةيبرعلا ةريزجلا يف نيينامثعلا دض ةيبرعلا ةروثلا ةصق مليفلا يكحي

 نيب ًاطيسو (سنرول) يزيلجنإلا طباضلا لمع ثيح «نييناطيربلا ةدعاسم
 ءلالقتسالا مسا تحت كارتألا نع لاصفنالا قيقحتل برعلاو نييناطيربلا

 ةروص يف لدجلل ةريثملا (سنرول) ةيصخش ميدقت ىلع مليفلا صرحو

 .داهطضالا نم ودبلا لئابق ريرحتل ةيماس ةمهمب لسرأ يذلا صّلخملا

 ناكو .(دجام) يوناث رود لالخ نم مليفلا اذه يف ًاضيأ بتار ليمج يرصملا نانفلا كراش
 ء1946 ماع يحرسملا ليثمتلا اهيف سرد يتلا سيراب حراسم يف ةينفلا هتريسم أدب دق بتار

 اسنرفو رصم ىلإ داع لب فيرشلا رمع هليمز اطخ ىلع دويلوه يف هراوشم عباتي م هنكلو
 . ةيرصملا اماردلا يف مهملا هعقوم لتحاو
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 مرض اس سيب ع و ا

 مهتيؤر نع يلختلاب مهعانقإو مهفص ديحوتل دهجلا نم ريثكلا لذبي يذلاو

 يف مليفلا روّص دقو .ىرسألا قاقرتساو بهنلل ةليسو اهفصوب برحلل ةيشحولا

 ةزئاج اهنيب نم تناك راكسوأ زئاوج عبسب زافو «برغملاو ندرألا يراحص

 ةرشع لضفأ ةمئاق نمض نآلا ىتح فنصُي لاز امو «جرخم لضفأو مليف لضفأ

 .نيملسملاو برعلل ةيطمنلا روصلا خيسرت ىلع دعاس امم «دويلوه خيرات يف مالفأ

 ةمحر الب مهبولقو بابسألا هفتأل لتقلا نوبكتري شوحو ةئيه يف اورهظ نيذلاو

 يراحصلا يف مهتشيعم ةيئادبو مهرهظم حبق نع ًالضف «مهلافطأ عم ىتح

 رمع حاجنب ءافتحالا نم ةيبرعلا فحصلا ضعب عنه م١ كلذ نكلو «ةلحاقلا

 !مليفلا اذه ربع دويلوه ىلإ لوصولا يف فيرشلا

 عم لمعلا عباتو حاجنلا اذه رثإ دويلوه يف فيرشلا رمع رقتسا

 1965 ماع (وغافيز روتكد) مليف يف ةلوطبلا رودب ماقف .هسفن جرخملا

 تعونت مث .راكسوألل حشرُي م هنأ عم داقنلا باجعإ نم ريثكلا لان يذلا

 ةيزيلجنإلا نم لك يف ةيلصألا ريغ هتنكل ببسب هيلإ تدنسأ يتلا راودألا

 مليف يف (شيفاد) يفالسغويلا رئاثلا رود ىدأف .ةيلاطيإلاو ةيسنرفلاو

 مليف يف يناغفألا ميعزلا نباو .(1964) (ءارفصلا سيور زلورلا)

 ريامأ) مليف يف هتبيبح لجأ نم تومي يذلا يواسمنلا ريمألاو .(ناسرفلا)

 ًاعيمج برعلا راهظإ نكلو «مهخيرات نم ةلحرملا كلت يف برعلا فلخت ةقيقح يفنن ال
 تناك ًاطاطحنا مهخيرات رثكأ يف ىتحف .ًاحيحص سيل ءارحصلا يف نوشيعي ودب مهنأ ىلع
 ىلع مويلا ىتح برغلا رصي نأ كلذ نم أوسألاو ءةيندم لا رهاظم ىتشب ةرماع مهرضاوح
 رصع عم هنمازتل مهتركاذو مهثارت نم هفذحو ةيمالسإلا ةراضحلل يبهذلا رصعلا لافغإ
 ةيقب نود ةراضحلاب اودرفنا نيذلا نامورلاو قيرغإلا عم أدب خيراتلا نأكو «يبروألا مالظلا

 الف برعلا امأ ءةيبروألا ةضهنلا عم ديدج نم وحصيل ةليوط ةبوبيغ يف لخد مث بوعشلا
 !مويلا ىتح ينامثعلا مكحلا رخاوأ ذنم مهطاطحنا رصع يف الإ مهدوجو ىلإ دويلوه تفتلت
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 لارنج اهبكترا ةيسنج ةمميرج يف ققحي يذلا (ورج) يزانلا لارنجلاو .(جنيل

 يشت) يعويشلا رئاثلا رود ىدأ امك «(1967) (تالارنجلا ةليل) مليف يف ينامأ

 دنسأ لب .'حمالملا يف هبش يأ دوجو مدع عم 1969 ماع (يشت) مليف يف (ارافيغ

 بلطتت يتلا راودألل ًاحشرم تاب هنأكو ءيناباي صخش رود نايحألا ضعب يف هيلإ

 !ىرخألا تارابتعالا نع رظنلا ضغبو ةيلحم ريغ ةيزيلجنإ ةنكل

 لظو «تاينينامثلا ةياهن ىتح سيرابو دويلوه يف فيرشلا لمع رمتسا

 ,ةيملاعلا قيقحت نم نكمت يذلا ديحولا يبرعلا مجنلا دوقعلا هذه لاوط

 نكلو .دويلوه يف ةيموجنلا ىلإ نوحمطي نيذلا برعلا بابشلل ىلعألا ةودقلاو

 برعلا لثمي ناك لهو ؟ةبيرض نود نمو ًاناجم حاجنلا اذه لك هل ققحت له
 ؟ةيماعلا امنيسلا ةمصاع يف ًاقح نيملسم او

 تمصلا مزتلا» هنأب رابخألا ةديرج هترشن ءاقل يف فيرشلا رمع فرتعا

 ْنألو .ةيملاعلا راوشم لمكي ىتح .دويلوه يف دوهيلا عم لماعت امدنع ًاريثك
 «ديدج نم ةرهاقلا ىلإ هتدوع ينعي ناك فورظلا كلت يف هدلب نع هعافد

 امدنع .هدلب ةراضح نع ريبعتلا هل رفو تمصلا اذه ْنأ» لباقملا يف ىري هنكلو

 بناجألا موجنلا عجشي ام وهو ءاكيرمأو ابروأ يف رهشألا يرصملا لثمملا حبصأ

 ينعي دقو .«فيرشلا رمع لجأ نم طقف ةرهاقلا ناجرهم يف ةكراشملا ىلع

 ىلع بناجألا موجنلا عيجشت يف ناك هققح يذلا ديحولا بسكم لا نأ كلذ

 !نامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم يف ةكراشملاب برعلا فيرشت

 .هيلإ ءاسأ هنأل (يشت) مليف يف هرود ىلع مدان هنأ رخأتم تقو يف فيرشلا رمع نلعأ

 فلخ (0.1.48) ةيكيرمألا ةيزكرملا تارابختسالا ةلاكو فوقوب فرعي نكي مل هنأ ىلإ ًاريشم
 رابخأ ةفيحص] .ةرخأتم ةلحرم يف الإ ةقفلملا هتصق يف بذكلا فشتكي م هنأو «مليفلا اذه

 .[2008/28/11 ءةينيرحبلا جيلخلا



 ا ا

 ةيبرعلا ةفاحصلا بضغ راثأ دق ناك فيرشلا رمع نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ماع (ةحرم ةاتف) مليف يف (دنسيارتس اربراب) ةيدوهيلا ةلثمملا يتفش لّبق امدنع

 ىركذ لثمت يتلا 1967 برح نم طقف ةدحاو ةنس دعب كلذ ناكو ء8

 ءينويهصلا نايكلا ةلودل اهمعد فخت مل (دنسيارتس) نأ ًاصوصخ «برعلل ةريرم
 .ةيبرعلا لودلا يف مليفلا رظح ىلإ ليئارسإ ةعطاقم بتكم عفد امم

 نع هلاصفناو دويلوه ىلإ هلاقتنا ذنم فيرشلا رمعل تاداقتنالا تلاتت امك

 يف جامدنالاب ضعبلا همهتاو «نيريثكلا بولق تبسك يتلا ةمامح نتاف هتجوز

 همدق ثيح .ةلصب هلوصأ ىلإ تمي ام لك نم ًادرجتم دويلوه يف ةبخنلا عمتجم
 بعللا فرتحيو ذيبنلا سأك لمحي «يبرع (ناوجنود) ةروص يف يبرغلا مالعإلا

 تفاللا نمو «تاليمجلا ةبحصب ةرخافلا قدانفلا نيب لقنتيو (جديربلا) قرولاب

 تاونسلا يف رصم ىلإ هتدوع دعب ةرم نم رثكأ همدن نع برعأ فيرشلا رمع نأ
 ةرم جاوزلا يف ركفأ تنك 1969 ماع يف» :هتاءاقل ىدحإ يف لوقي ذإ ءةريخألا

 «قارخدمو يمهسأ نم ءيش لك ترسخ لب ..ةريثك ًالاومأ ترسخ نكلو «ىرخأ

 هجاوأ تأدب يتايح يف ةرم لوألو ,ةيكيرمألا ةيلاملا قاروألا قوس راهنا امدنع

 تنك يننأل ..اهتفرص نكلو ةلئاط ًالاومأ تبسك يننأب فرتعأو «ةيدام تالكشم

 نأ دب ال ناكف ..ةلوهسب مهلاومأ نورثعبي نيذلا ءامنيسلا موجن دحأك فرصتأ

 مارغ يف عقو هنأ ًاضيأ فيضيو .«ةرماقملا نع ًايئاهن فقوتأو ءقايح بولسأ ريغأ

 رندراغ افآو دنسيارتس اربراب ركذلاب صخيو «تقولا ضعبل همالفأ تامجن
 1 يور ۰ 5

 . هيميإ كونأو نامغرب ديرغنإو

 ىقبي ناك دحاولا تير اي» :ةيبرعلا ةانق ىلع ينويزفلت ءاقل يف لوقيو

 شردقي امو هتايح ريغي ردقي ام دحاولا فسألل ء«هتايح ريغي ةيناكمإ هيف

 . 2005 ويلوي/زومت 8 9719 ددعلا ءطسوألا قرشلا '
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 ول ركفأ اد راهنلا انأ ينعي ءأوسأ وأ نسحأ ىقبت حر تناك هتايح رّيغ ول فرعي

 ذاتسأو ءرصم يف دعاق تنك انأ ديعس تنك هد برعلا سنرول تلمع شتنك ام

 لمعأ عجرأ اقب شتردق ام ترهشتو ترفاس ام ءيجاوز يف ديعسو زوجتمو

 ادكو دويلوه يف تيقب هرظتنم شتنك ام وج يف تلخدف «ينات يبرع مالفأ

 يد دويلوه ةملك لثمي يللا ًاعبط دحاولاو ءيوق سيوك سولف يل اوعفديبو

 موي لك امنيس حورب تنك رصم يف نيريغص انك ام انحإ ملحي دحاو لك ءهیرغت

 تيسن اد يز تيقب ينإ لصح املف «هد يز ىقبأ يسفن ءاد يز ىقبأ يسفن انأ
1 

 ی

 هفقاوم لوح ةريخألا تاونسلا يف ربكأ ةأجافم فيرشلا قلطأ امك

 ةحفاكمل ةيكريمألا ةيبرعلا ةنجلل يونسلا رمتؤملا يف نلعأ امدنع ءةيسايسلا

 ةمماكم ىقلت ماع 30 وحن لبق سيراب يف هدوجو ءانثأ هنأ ءيرصنعلا زييمتلا

 ةيليئارسإلا رظنلا ةهجو ةفرعم لواحي نأ اهيف هنم بلط تاداسلا نم ةيفتاه

 نأ الإ هنم ناك امف .ةحلاصملا دقعل ًاديهمت ليئارسإ ىلإ هرفس ةيناكمإ نأشب

 رمأل ريفسلا ةلباقم بلطو سيراب يف ةيليئارسإلا ةرافسلا ىلإ روفلا ىلع هجوت

 ديدشلا بيحرتلاب نالعإلا ءاج ليئارسإ يف ةداقلاب يروف لاصتا دعبو «لجاع
 . ةركفلاب

 يلوت ةركف ةيرصملا فحصلا ضعب تمجاه .فقاوملا هذه ىلع ءانب

 زهاج هنأ ىوعدب .يئامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم ةسائر فيرشلا رمع

 نكلو .برعلاو مالسإلل ءيست مالفأ ةدع يف رهظ هنأو «ليئارسإ عم عيبطتلل

 نيب راوحلاو مالسلا خسريس نايدألا نم هفقوم نأ ًامود ىري ناك فيرشلا

 يذلا (نآرقلا روهزو ميهاربإ ديسلا) همليف يف هيلإ اعد ام وهو «عيمجلا

 فيرشلا رمع هيف ماقو 22003 ماع (نوربيد اوسنارف) يسنرفلا هجرخأ

 . 2006 وينوي/ناريزح 21 .ةيبرعلا ةانق ىلع (ةصاخ ةلباقم) جمانرب '
 . 2006 وينوي/ناريزح 18 ,10064 ددعلا ءطسوألا قرشلا 2



 اوف ل تيب ل ل

 نآرقلا نم ةزهاج ًالولح هل مدقيو ًاميتي ًايدوهي ًالفط ىنبتي ملسم خيش رودب

 ةئف يف رزيس ةزئاج رودلا اذه نع فيرشلا زاحو .ةايحلا تالكشم لكل ميركلا

 نم تارم ثالث جوزت دق ًاقراط هنبا نأب فيرشلا ىهابتي امك .لثمم لضفأ

 نيد ىلع رخآلاو ملسم امهدحأ نيديفح هيدل نأو ,ةملسمو ةيحيسمو ةيدوهي

 .ةيدوهيلا ةيدنلوبلا همأ

 فيرشلا راودأ يف لوحتلا ىلع داقنلا ضعب لّوعي ال .هسفن قايسلا يف

 مليف يف نالضف نب دمحأل قفارملا يرعلا مجرتملا رود اهنمو ًاريثك ةريخألا

 ةروص يف ملسملا ترهظأ يتلا ةردانلا مالفألا نم وهو (1999) (13 براحملا)

 ةيحيسم ةيصخش صمقت ىلإ رطضي يذلا ملسملا يرصم ا رودو .ةفرشم ةيراضح

 يذلا مليفلا وهو (2008) (صقرمو نسح) مليف يف نيفرطتم ا ماقتنا نم ًابره

 نييحيسملاو نيملسم ا نيب شياعتلا ةيضقل هحيطست لوح دقنلا نم ريثكلا هجاو

 نمؤملاو ررحتملا نانفلا ةروص يف روهظلا ىلع فيرشلا رمع صرح عمو .رصم يف

 م (ناوجنودلا) رود نأب ًاضيأ هفارتعا ىلإ هداقن ريشي ءنايدألا نيب راوحلا ةيضقب

 ئجافملا هلوبق رسفي ام اذه لعلو !بسانملا نسلا هزواجتل الإ هيلإ دنسُي دعي

 مليف وهو ءمالسإلاو برعلل ًاريقحت مالفألا رثكأ نم دحاو يف يبرع ريمأ رودب

 يف ركبملا يدويلوهلا ءابغلا ةبقح ةركاذلا ىلإ داعأ يذلاو (2004) (وغلاديه)

 مليفلا اذه نع ثيدحلا يتأيسو ءاهتادقتعمو اهديلاقت ريوزتو بوعشلا هيوشت
L2 

 .اقحال

 ةردقب ةداشإلا يعدتسي فاصنإلاف تاداقتنالا هذه نع رظنلا ضغبو

 ءاهموجن رابك ةسفانمو دويلوه ىلإ لوصولا ىلع هرمع نم نيثالثلا يف يبرع باش

 فقوم وهو «هب دلوي م هنأ عم ملسملا يبرعلا همساب هظافتحا هل بسحُي امك

 ليلقلا الإ دويلوه يف اوققحي م نيذلا برعلا نيلثمملا نم ريثكلا هيلع ؤرجي مل

 .فيرشلا رمع حاجن ىلإ ًاسايق
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 ةريسم ا عباتي ةيردب ديس

 تاينينامثلا يف ةيردب ديس يرصملا باشلا قلطنا .فيرشلا رمع اطخ ىلع

 ًاققحمو .دويلوه يف ًاريخأ هلاحر طحيل كرويوين مث نطسوب ىلإ ديعسروب نم

 .نييكيرمألا نيلثمم ا ةباقن ىلإ مضني يرصم لثمم يناث حبصي نأ يف هملح

 لثمم ا ىلإ هلاؤس مدقملا هجو ةريزجلا ةانق يف جمانرب تاقلح ىدحإ يف

 هيلإ دنست امدنع ظفحت يأ نع برعي ناك له :ةيردب ديس يرصملا يكيرمألا

 «ريغأ انأ مزال هدك ةجاح يأ شدخاب ام ًاعبط» :روفلا ىلع باجأف .ةيبلس راودأ

 ناكو جراخلا نم سيلو لخادلا نم دويلوه رييغت ةرورض نع ثّدحت مث

 يف هتيادب نأب قباس تقو يف فرتعا هسفن ةيردب نأ الإ «قحب ًاعنقم همالك

 يكيرمألا بتاكلا هارجأ يفتاه لاصتا يفف .رياغم وحن ىلع تناك دويلوه

 يف (اريماكلا) مامأ ريخألا اذه فوقو ءانثأ يف ةيردب عم (1هانهنع ©0005غءاص)

 ةيردب فرتعا ؛(هللا بزح) ةحنجأ دحأل يركسع دئاق رودب مايقلل ةرهاقلا

 ررق اذل ءلمع يأ داجيإ هيلع لهسلا نم نكي م دويلوه ىلإ لصو امدنع هنأب

 يف ةبوعص يأ دجي دعي مل اهدنعو ءئيسلا يبرعلا رهظمب روهظلاو هتيحل ةلاطإ

 وأ نئاهرلا فطاخ ءةرئاطلا فطاخ «يباهرإلا نيب حوارتت راودأ ةدع نيب رايتخالا

 هتجهلو ءادوسلا هتيحل وه هتبعج يف ام لكو .فرطتملا يمالسإلا حلسملا

 ةداعلا يف تبعل دقل» :هلوق ةيردب نع بتاكلا لقني مث .ةبيرغلا ةيزيلجنإلا

 . «اهباشم ًائيش وأ يباهرإلا ءئيسلا صخشلا رود

 نيملسملاو برعلا ةروصو ملاعلاب اكريمأ ةروص) :ةقلحلا ناونع ناكو .(نطنشاو نم) جمانرب '

 . 2007/7/8 خيراتب «(دويلوهب
http://www.100megspop2.com/presca/lauriegoodstein.htm 
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 وفة رف تسييس سس ا

 ريغ راودأ يف حجني دحاو يبرعل الإ عستت نل دويلوه نأ كلذ ينعي دق

 يذلا ةيردب ديس هجو يف ىتح ,'فيرشلا رمع فلخ قلغأ بابلا نأو ةيبرع
 يف هسفن فصي امك ًاميسو هنوك عم «كرويوين يف ةيئامنيس ةيهداكأ يف جرخت

 ةيطمنلا روصلا سركت يتلا راودألاب لوبقلا ىلإ هرطضا امم .تالباقملا ىدحإ

 قرش حمالمو ءادوس ةيحل وه رمألا هبلطتي ام لكف .مالسإلاو برعلا ىلإ ةئيسملا

 رمتسي دق ريمضلل (رّذخم ةلوسبك) ىلإ ةفاضإ «ةبيرغ ةيزيلجنإ ةنكلو ةيطسوأ

 !ةنس نيرشع اهلوعفم

 يتلا راودألا ضعبب ةريخألا تاونسلا يف ةيردب يظح «لاح يأ ىلع

 يف هب ةصاخ جاتنإ ةكرش سيسأت يف حجن مث «باهرإلا ةرئاد جراخ عقت

 هتربخ لغتساو .ةغرفم لا ةقلحلا كلت رسك ىلإ اهلالخ نم فدهي دويلوه

 لثملم ا هتلوطب ف هكراش يذلاو (American East) مليف جاتنإل ةليوطلا

 ثحبلا يف (رمع) ملسم لثمم ةاناعم لوح هتصق رودتو .(بوهلش ينوت)

 ال ةرئاد يف هرشح ىلع نيجتنملا رارصإو .دويلوه يف لمع ةصرف نع

 لالخ نم ىرخأ ةيلاكشإ مليفلا حرطي امك «يباهرإلاو لتاقلا راودأ ىدعتت

 يحيسمو يرصم ملسم :نييكيرمألا بابشلا نم ءاقدصأ ةثالث نيب ةقالعلا

 قفاوتلل ةصاخلا هتيؤر (ةيردب ديس) مدقيو .يكيرمأ يدوهيو يقارع

 ةوعد داقنلا ضعب اهيف ىأر يتلاو «تانايدلا هذه عابتأ نيب ماجسنالاو

 ةاتفو يكيرمأ باش نيب رودت بح ةصق بناج ىلإ .جذاسلا عيبطتلل

 لصت مل اهنكلو «ةيبرع ريغ تايصخشل راودأ ىلع برعلا نيلثمما ضعب لوصح انه ىسنن ال
 لاثملا ليبس ىلع ركذنو «فيرشلا رمع اهيلع لصح يتلا ةيمهألا نم اهتاذ ةجردلا ىلإ
 قبطني داكي رمألاو .ةيوناث راودأ يف ةميعن يناهو (يبيراكلا ةنصارق) يف دوعسم ناسغ
 ةيكيرمألا ةيسنجلا نولمحي نيذلاو ةيبرعلا لوصألا يوذ نييكيرمألا نيلثمملا ىلع ىتح
 ياروم .ف) لثمملل عفشت م راكسوألا ةزئاج ىتحف «ةيبرغ ءامسأب نولمعيو مهتدالو ذنم
 . 1984 ماع اهيلع هلوصح ذنم ةمهم راودأ ىلع لوصحلا يف (ماهاربأ
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 ةلثمملا رودلا اذه تدأو .ةقالعلا هذهل ضفارلا ةاتفلا لهأ فقومو .ةملسم

 ًاقباس ةمكاحلا ةرسألا ىلإ اهلصأ دوعي يتلا (يهاش ةراس) يناريإلا لصألا تاذ

 اهراودأ ببسب ناريإ يف نيعباتملا ضعب لبق نم ضفرلا ىقلت يتلاو «ناريإ يف

 أدب يتلا ةئيسملا راودألا ءادأ نع ةيردب لوحتب انلؤافت يف غلابن نأ لبقو

 مالفألا رثكأ دحأ يف ةكراشم ا ىلإ ًاددجم داع هنأ ىلإ ريشن ءةينفلا هتريسم اهب

 وهو ًاصوصخ نيينيطسلفلا ةيضقلو ءًامومع نيملسملاو برعلل ًاريقحتو ةءاسإ

 كلذب ىشخنو ًاقحال هنع ثدحتنس يذلا (2008) (ناهوز عم ثبعت ال) مليف

 !'رفصلا ةطقن ىلإ اهب داعو ةنلعملا هفادهأ نع عجارت دق ةيردب نوكي نأ

 ةيملاعلا ىلإ نوقلطني نويسنرفلا ةبراغملا

 عمتجم لا يف ةمهم ةحيرش فورعم وه امك نويسنرفلا ةبراغملا لكشي

 نم ةيلاجلا هذه ءانبأ رّوط دقو ءةصاخلا اهاياضقو اهتالكشم اهل ءيسنرفلا

 يف جامدنالا ةلواحمو مهتالكشم ةجلاعمل ةديدج بيلاسأ ثلاثلاو يناثلا نيليجلا

 ةمهملا تالاجملا نم اهلاكشأ عونت ىلع نونفلا تناكو ءيبروألا مهعمتجم

 .مهتالكشم ىلإ راظنألا تفلو مهئارآ نع ريبعتلل

 ةروص تذخأ ةيكيرمألا امنيسلا نأب دويلوه يف ةيطمنلا راودألا هذهل هديسجت ةيردب رربي

 اذه نوكي دقو ..!مامإ لداع مالفأ يف لاحلا وه امك «ةيرصملا امنيسلا نم ملسم ا يباهرإلا
 طيمنتلا ناك اذإو ءرخآ أطخ يأ رربي ال ةيرصملا امنيسلا أطخف .لوبقم ريغ هنكلو ًاحيحص

 رمألاف «مالسإلا ةقيقح يبرعلا دهاشملا ةفرعم ببسب ةروطخلا ليلق يبرعلا ماعلا يف

 نوريدي نيذلا نييسايسلا ةمهم ةجلدؤملا مالفألا هذه لهست ثيح دويلوه يف ًامامت فلتخم
 ةانق .(تاطحم) جمانرب يف ءاج ةيردب حيرصت] !عقاولا ضرأ ىلع (باهرإلا) دض ًابورح

 . [2010/5/28 .ةيبرعلا



 ا ا

 هب سأب ال ًاحاجن ةبراغملا نوجرخم لاو نولثمم لا ققح ءاماردلا ديعص ىلعو

 يف لقأ ةجردبو «حرسملا يف ًاضيأ روضح مهل ناكو ,ةيسنرفلا امنيسلا يف

 ىلإ قالطنالاو اسنرف دودح مهضعب زواجت يف ناكف ربكألا حاجنلا امأ .نويزفلتلا

 مهلمعب وأ جراخلا ىلإ مهمالفأ ريدصتب ءاوس «(دويلوه) ةيملاعلا امنيسلا ةمصاع

 .ةيدويلوه جاتنإ تاكرش عم

 نم ريثكلاب ماق ذإ ءةرادصلا يف (۸هءءطلر ”7e / مز يدشر) مسا يت

 My / ةريغصلا يتكرش) مليف لثم «ةيماع ةرهش تاذ ةيسنرف مالفأ يف راودألا

 يضايرلا بردم لا رود هيف ىدأ يذلاو 1999 ماع جتنملا (1.11ه 93

 يف رهظ امك «مليفلا اهلوح رودي يتلا ةكرشلا بحاص ةجوز قيدصو (يماس)

 يبرعلا رجاهملا رود يف رهظي ثيح 2001 ماع جتنملا ( 1.1016 5626821 ) مليف

 يناعيو ءادوسلا ةيبلغألا يذ (طراه) يح يف ميقي يذلا (ميرك) كرويوين ىلإ

 .(براش وب ديشر) جارخإ نم مليفلاو ءجامدنالا ةبوعص

 يف هتاحاجن قيقحتب أدب يذلا (ةليجع وب يماس) لثمملا ًاضيأ انيدل
 ماع جاتنإ نم ( 8,٤-8,٥ / ياب ياب) مليف يف رهظو «تاينيعستلا فصتنم

 يف امهنأ افشتكيل ايليسرم ىلإ نارجاهي نييسنوت نيقيقش ةصق يكحي يذلا 5

 يذلا 1998 ةنس (راصحلا) مليف يف ًاضيأ كراش امك .ابروأ طسو يف ةيبرع ةنيدم

 .باتكلا اذه يف ًاقحال انعم رميس امك نيملسمل ا ىلإ ةءاسإ مالفألا رثكأ نم دعُي

 مليف يف ميحر رهاط يرئازج لصأ نم يسنرفلا لثمملل ىلوألا ةبرجتلا امأ

 لضفأو لثمم لضفأ يتزئاج هقاقحتساب ىربك ةأجافم تققح دقف (يبنلا)

 .2010 ماع ةيسنرفلا (رازيس) ةقباسم يف دعاو لثمم

 ةلوطبلا رود ءادأ دعب هتيص عاذف (يرصان يماس) لثمم لا امأ

 ىلإ اسنرف دودح ىطخت يذلا (يسكات) ريهشلا مليفلل ةثالثلا ءازجألا يف
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 ىدل ًافورعم همسا راص يذلا (ماوس نيدلا نيز) لثمم لا ىسنن الو .هلك ماعلا

 ءريبسل ليلج لثم ىرخألا ءامسألا نم ديدعلاو .يبروألا روهمجلا مظعم

 : حلاطا داجو ءيداكرأ ردنسكلأ

 11]52 / يوامغط ديعس) وه ًاظح ةبراغملا نيلثمملا رفوأ لعلو

 ءبرغم لا نم نيرجاهم نيوبأل اسنرف يف 1973 ةنس دلو يذلا (1 28112230111

 1994 ةنس (ناد هييفيلوأ) جرخم لا هفشتكا نأ ىلإ هرغص يف ةمكالملا ىلإ هجوتو

 اهدعب هيلع لاهنتل «مكالم باش رود يف (ةوخإلا) ينويزفلتلا مليفلا يف همدقو

 ملعتب أدبف اهنم ربكأ ناك هحومط نكلو «ةيسنرفلا امنيسلا يف راودألا نم ريثكلا

 ىلوألا هتصرف تءاجو ءيحرسملا ءادألا يف ةيبيردت تارود ىقلتو ىرخأ تاغل

 1110عها15 / حيبقلا بيرغلا) يناطيربلا مليفلا عم 1998 ةنس ةيماعلا وحن

 .(تلسنو تيك) ةمجنلا بناج ىلإ ةلوطبلا رود هيف ىدأ يذلا (ةةصلم

 يتلا ةليلقلا مالفألا ةمئاق نمض مليفلا اذه (نيهاش كاج) روسفوربلا فنصيو

 ًاعئار ًالاثم (لالب) يبرغم لا باشلا يطعي ثيح «ةيناسنإ ةروص يف برعلا ترهظأ

 ىلإ اهيتنبا عم دوعت يك ةيبروأ ةديسل ةدعاسملا مدقي يذلا ليبنلا لجرلل

 .لباقم نود نطولا

 يف ديعس نتباكلا رودب ماقو .دويلوه ىلإ يوامغط لقتنا 1999 ماع يفو

 نمض ًاضيأ (نيهاش كاج) هفنصي يذلا (126ع 1موعو / ةثالثلا كولمم ا) مليف

 نم ةيناثلا جيلخلا برح ةصق يكحي ثيح «برعلل ةفصنملا مالفألا لضفأ ةمئاق

 شيجلا هبهن بهذلا نم زنك ىلع لوصحلا نولواحي نييكيرمأ دونج ةثالث لالخ

 مهتاهاجتا عونتو نييقارعلا ةاسأم ىلع مليفلا زكريو «تيوكلا نم يقارعلا

 .دويلوه هيلع تداتعا يذلا طيمنتلا نع ًاديعب ةيسايسلا



 ا ا

 ىلإ مضنا ام ناعرسف ًاليوط فقوملا اذه ىلع تبثي مل يوامغط نكلو
 نيلثمملا رثكأ نم حبصأو .ةئيسملا راودألا نوضفري ال نيذلا برعلا نيلثمملا ةمئاق

 اسنرف نيب ةيلاتتم مالفأ ةينامث هدحو 2000 ماع يف مدق ذإ ًاطاشن برعلا

 ةنكادلا ةيبرغملا هترشبو .ةيوقلا ةيدسجلا هتينب ًالغتسم «ةدحتم ما تايالولاو

 .ةيبرعلا بناج ىلإ ةيبروأ تاغل عبرأل هناقتإو

 ريمألا رود هيف دسج يذلا (2004) (وغلاديه) مليف هلامعأ نم ركذنو

 مليف ءاج مث ءريقحتو طيمنت نم رودلا هبلطتي ام لكبو (حيرلا نبا) يودبلا

 دمحم ةياور نع ذوخأملاو ءايلاطيإ يف 2005 ةنس جاتنإ نم .(يفاحلا زبخلا)

 اهرودص ذنم لدجلا نم ريثكلا تراثأ يتلاو .هسفن مسالا لمحت يتلا يركش

 بتاكلا ىضق ثيح ةيبرغم لا ةجنط ةنيدم ملظملا بناجلا ىلع اهمامتها رصقل

 .اهعراوش يف ًادرشم هتلوفط

 رود اهنم ركذن .ةئيسم ةيطمن راودأ ةدعب يوامغط ماق 2006 ماع يفو

 ًاقحال هنع ثدحتنس يذلاو (ةمئانلا ةيلخلا) لسلسم يف ملسم ييرمأ يباهرإ

 رفاسي يسنرف يبرغم باش ةيصخش ًالثمم (داهج) يسنرفلا مليفلا يف رهظ امك

 ) يكيرمألا مليفلا يفو ءنييكيرمألا لاتقل هئاقدصأ نم نينثا عم قارعلا ىلإ

 هنأب رهاظتيو ةيكيرمألا تارابختسالل يبرغم ليمع رود لثم ( سمخلا عباصألا

 دقو ءاكيرمأ ىلع دقاح يدنلوه باشب عاقيإلل ةيباهرإ ةيلخ سيئر دعاسم

 .ًاتفال ًاحاجن ةفينعلا ةيصخشلا هذه طيمنت يف يوامغط حجن

 © / سدق اي) يلاطيإلا مليفلا يف تءاجف ةءاسإ هتاكراشم رثكأ امأ

 هسفن مسالاب 1972 ماع تردص ةياور نع ذوخأملا 510

 تققحو (زنلوك يرال) يكيرمألاو (رييبال كينيمود) يسنرفلا :نيبتاكلل

 اكرتشا نيبتاكلا نيذه نأب ًاملع .ةخسن نويلم 30 ىلع ديزت تاعيبم
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 ملسملا يباهرإلا ةروص طيمنت يف امهيعاسم تحجن دقو «نييباهرإلاب مهفصوو

 11 ثادحأ ةيشع نيدهاشملا ريكذت ىلإ (ح×N[N) ةانق تعراس امدنع

 ًاماع نيرشع لبق تردص يتلا (سماخلا ليخلا لجر) امهتياورب ربمتبس/لوليأ
 .ةهباشم ثادحأ عوقو تليختو

 نم دوعي (يوامغط ديعس) ًاينيطسلف ًاباش دجنف (سدق اي) مليف يف امأ

 ىلإ فرعتيو «نيطسلف همسا نطوب ملح نع ًاثحب سدقلا ىلإ ةدحتملا تايالولا
 ءادع ىلإ ةقادصلا هذه لوحتت ام ناعرس مث ءنيقيدص احبصيل يليئارسإ باش

 يف «ةخسارلا روذجلا بحاص» ينويهصلا فرطلا عم فطاعتلل دهاشمل ا عفدُيو

 دقتعيو ..!اهب ةبلاطم يأل نيينيطسلفلا قاقحتسا مدع لباقم يف ضرألا كلت

 ةينازيم مليف جاتنإ يف لود ةدع نم تاكرش ينام كارتشا نأ داقنلا ضعب

 ءاضرتسا ىلإ طقف اهيعس ىلع ًاليلد الإ سيل ءوروي نويلم 20 نم لقأ ؛ةعضاوتم

 اميس الو ءةيلبقتسم لامعأ يف نواعتلا باب حتفو دويلوه يف ينويهصلا يبوللا

 يف الإ حلفت م اهنكلو «مليفلا يف رابك موجن دوجو معزت تاعئاشل تجور اهنأ

 عبارلا فصلا نم ييرمأ لثممو «(يكاروش يليإ) رومغم ينويهص جرخم فيلكت

 !(يوامغط ديعس) ةرهشلا ىلإ ىعسي يبرع لثممو .(موه نايإ) دويلوه يف

 م» هنأب يوامغط ىهابتي ءاهريغو ةلوؤسملا ريغ راودألا هذه لك عمو

 هقزر بسكيو لمعي هنأبو رئاجسلا نخدي ال هنأبو ًاموي تاردخم لا لوانتي

 ناك نإ لؤاستلا ىلإ انعفدي ام وهو .'«ىوتسم ىلعأ ىلع ةنهم سراميو ًاديج
 رظنلا ضغب .هنم بولطمل ا رودلا ءادأو هلمع يف لثمملا صالخإ وه انه سايقملا

 يهو ءاهلمكأب ًابوعش رقحت ةيطمن روصو بيذاكأ نم رودلا اذه همدقي امع

 !هدادجا اهيلإ يمتني بوعش

 . 2003 ويلوي/زومت 5 ,328 ددعلا ءيبرعلا مارهألا ءيمزع مير '



 ا ا :١

 ربكأ بعاصم نوهجاوي نوجرخملا

 برعلا نيلثمملا مامأ ليقارعلا عضو ىلع اوداتعا دق دويلوه وجتنم ناك اذإ

 ةلكشملا نإف «مهل اهودارأ يتلا ةيطمنلا روصلا ةناخ يف مهرصحو نيملسم او

 جاتنإلاو جارخإلا يلاجم يف لمعلا ىلإ مهدحأ حمطي امدنع ربكأ حبصتس

 نيذلا نيجتنملاو نيجرخملا مظعمف «رارقلا باحصأو مالفألا يعناص ةسفانمو

 «مهعيضاوم رايتخا يف ءارمحلا مهطوطخ اوزواجتي م دويلوه ىلإ اوهجوت

 .دقعلاو لحلا باحصأ هب لبقي ام ىلع مهنف اورصقو

 ةنس ةرهاقلا يف دلو يذلا ةدالق دعسأ يرصملا وه نيجرخملا ءالؤه دحأ

 نيهاش فسوي جرخم لا دي ىلع ةرهاقلا يف ةيكريمألا ةعماجلا يف سردو 1

 هقيرط قش نم لعفلاب نكمتو ءةدحتملا تايالولا ىلإ رفسلا ىلع هعجش يذلا

 تالسلسم لا نم ريثكلا جارخإل هعم نواعتلاب نيجتنملا عانقإو دويلوه ىلإ

 (ادور) نييديموكلا نيلسلسم ا اهنم ركذنو ءنرق عبر نم رثكأل ةينويزفلتلا

 .(1978-1982) (يتتيسنيس يف (يبرأ يک ويلبد) ةعاذإ)و .(1978-1976)

 هتالسلسم تزواجتو .(1984-1990) (؟ريدملا وه نم) يلئاعلا لسلسملاو

 ةهجوم يهو .ةيكيرمألا تاونقلا يف ًاحجان ًالسلسم نيرشعلاو ةسمخلا

 جرخم ا ةفاقث ىلإ اهمظعم يف ةلصب تمت: الو ءيكيرمألا دهاشملا ىلإ ساسألاب

 .ةيصخشلا هتبرجتب ًادودحم اذه هحاجن لظ اذل ,ةيقرعلا هلوصأو

 ؛ ميعن رمع باشلا ينانبللا جرخملا عم ترركت ةحجان ىرخأ ةبرجت
 جتنملا هب بجعأ يذلا «ميعن داؤف يمالعإلاو رقشألا لاضن ةنانفلا لجن

 رمع نكمت ثيح .دويلوه تابقع ضعب زايتجا يف هدعاسو (رتسبو كن)

 تناكو :(8ذه21 ©0116) لوألا همليف جاتنإب (تيغ نويل) ةكرش عانقإ نم
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 رودب مايقلا ىلع (زمايليو نبور) يراكسوألا مجنلا قفاو امدنع ةأجافملا
 .رمعلا نم نيرشعلاو ةسداسلا ن يبرع جرخم عم ةلوطبلا

 جاتنإ يف صصختي لجر لوح لبقتسم ا يف رودت ةيلايخ ةصق مليفلا يكحي

 مهتغمدأ يف عرزت ةريغص ةقاقر عازتنا لالخ نم تاومألا ةايح نع ةريصق مالفأ

 ةليمجلا روصلا سابتقا متيل ءاهلك مهتايح ليصافت ليجستب موقتو ةدالولا ذنم

 اذه شيعيو ءةزانجلا عييشت ءانثأ يف ريصق مليف يف اهضرعو تامم لا دنع اهنم

 رارمتساب هركذت يتلاو ءسانلا ةايح ليصافت يف هطروتل ًايلخاد ًاعارص لجرلا
 نيملسم لاو برعلا ىلإ تمت ال ةصقلا نأ عمو .ةلوفطلا ذنم ةلؤملا هتايركذب

 تايصخشلا ضعب ماحقإ هسفنب ةصقلا بتك يذلا جرخملا دمعت دقف .ةلصب

 ًاديعب نييداعلا نينطاوملا ةروص يف روهظلا قح نييكيرمألا برعلا حنميل ةيبرعلا

 . ةيطمنلا روصلا نع

 ًايكيرمأ ًامليف زجنأ يذلا ميلس يلع جرخملا ًاضيأ ركذن «هسفن قايسلا يف
 ! ةراشإ يأ هنّمضي نأ نودو 2006 ماع :(5:766غ 1220) مسا لمحي ًاصلاخ

 نمز يف اكيرمأ ىلإ رجاهت ةيناملأ ةاتف ةصق مليفلا يكحيو «مهاياضقو برعلا

 يكيرمأ باش نم ًاجاوز اهتلئاع اهل ترّبد نأ دعب ةيناثلا ةيمماعلا برحلا
 ناملألا عيمج لايح كاذنآ ةرشتنملا سجوتلا رعاشم نم ةاتفلا يناعتو ءةلسارم اب

 هجارخإل نييكيرمألا داقنلا راظنأ مليفلا تفلو «نييزانلل سيساوج مهنوك ةيشخ

 .ةلقتسملا مالفألل (تيريبس) ةزئاج اهنمو ةديدع زئاوج كلذب قحتساو ءزيمتملا
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 يف برعلا نيجرخملا نم ليلق ددع هققح يذلا حاجنلا اذه ءازإ

 اولمح نيذلا كئلوأ ًاصوصخو ءرخآلا ضعبلا حاجنلا فلاحي مل «دويلوه

 يه كلت مهتامامتها نوكت ال دقو .دويلوه ىلإ مهتاعمتجم اياضق مهعم
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 ريياعملا ذخؤت نأ دب ال ذإ ,دوشنملا حاجنلا قيقحت مدع يف ديحولا ببسلا

 .رابتعالا نيعب ًاضيأ ةينفلا

 تايالولا ىلإ لقتنا يذلا يواسيع ماشه يرصملا جرخملا ءالؤه نم ركذنو

 ًامالفأ مدقو جارخإلا سرد مث .ةيناسنإلا مولعلا ةساردل 1990 ماع ةدحتملا

 American ) مليف جرخأ 2006 ماع يفو .(لوهلا وبأ اوذقنأ) اهنم ةيقئاثو

 هنكلو «ةيردب ديسو بوهلش ينوت ةلوطب نم وهو ًاقباس هل انضرعت يذلا (

 سنادنس لثم .تاناجرهللا سيبح لظو ءاكيرمأ يف ًاريبك ًاحاجن ققحي

 عضاوت ىلإ ببسلا داقنلا ضعب وزعيو «ةليلق ىرخأ ضورع عم .يبدو ةرهاقلاو

 .نيلثمملا ضعب ءادأ يندتو ينفلا جارخإلا ىوتسم

 ىلإ ًابحرم) يئاورلا همليف ةخيش نب ناّسح يبرغملا جرخأ هسفن ماعلا يف

 همالحأ اهيلإ ًالماح اكريمأ ىلإ رجاهي يبرع باش ةصق هيف لوانتو .(دويلوه

 نكسمو لمع نم ةيادبلا يف هققحي يذلا يلوألا حاجنلا كلذ عمو ءةريبكلا

 رعق ىلإ هب طبهت يتلا ليقارعلاب اهدعب مدطصي ام ناعرس هنأ الإ «بحو

 ىلإ ةدوعلا نعو ةهج نم همالحأ قيقحت نع ًازجاع هسفن دجيف «عمتجملا

 يتلا مالفألا نم ةعومجم نمض ًاضيأ مليفلا اذه يتأيو ءىرخأ ةهج نم نطولا

 رشع يداحلا ةمزأ لايح ةصاخلا مهرظن تاهجو ميدقتل برع نوجرخم اهجتنأ

 .راشتنالا نم ريثكلاب ًاضيأ مليفلا ظحي مو ءاهدعب امو ربمتبس/لوليأ نم

 اهل بتكيس ناك ىرخأ ةلواحم ةرثعتملا براجتلا هذه ىلإ فاضت

 تءاجو «نابسحلاب نكت مم رخآ عون نم قئاوعب اهمادطصا الول حاجنلا

 جارخإلا يف ةديج ةربخ لمحي يسنرف -يسنوت جرخم نم ةلواحملا هذه

 ناجرهمل اهتيطغت شماه ىلع ةيبرعلا فحصلا ضعب ترشن ذإ .يئامنيسلا

 اضر يسنوتلا جرخملا نيب ديدج دقع عيقوت أبن 2004 ماع يئامنيسلا ناك
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 ةلسلس نم لوألا ءزجلا لطب (ودنارب نولرام) يراكسوألا مجنلاو يهابلا

 يهابلا اهيلإ هفز يذلا ربخلا اذهب ةفاحصلا تفتحاو .ةريهشلا (بارعلا)

 قوقح نع عفادت اهنأ ىري يتلا مليفلا ةركفب ماتلا ودنارب عانتقاب ًاعوفشم

 هلطب لاسرإب مليفلا متتخُي نأب هحارتقا ةجرد ىلإ ءاكيرمأ يف ةموضهملا نيملسملا

 هيف دجو ام وهو .ةيكيرمألا ةسرطغلا ةنادإ نم ديزملل وماناتناوغ ىلإ يبرعلا

 .ةغلابملا نم ًائيش يهابلا

 ةافو أبن اهدعب ترشن ام ناعرس مالعإلا لئاسو نأ رمألا يف فسؤملا

 ةقفاوه ًاريخ اورشبتسا نيذلا نيملسملاو برعلل ةريبك ةراسخ تناكو «(ودنارب)

 ءيبرع جرخم عيقوتبو مهتيضق مدخي رود ىلع مجحلا اذهب يكيرمأ مجن لوأ

 ةكراشم دادعإلا يف دهجلا نم ريثكلا لذب يذلا جرخملل ةريبك ةمدص تناك امك

 .هسفن ودنارب

 ريبكلا همعد عقوتب ةليفك اهدحو تناك ةردانلا ةيناسنإلا ودنارب فقاوم

 1972 ماع (بارعلا) يف هرود نع راكسوألاب زاف امدنعف «دويلوه يف نيملسملل

 نييكيرمألا راظنأ تفلل ثدحلا ًالغتسم اهمالتسال رمحلا دونهلا نم ةاتف لسرأ

 يف كراشملا ءاضر دمحم بتاكلا لقنو .ةفعضتسملا ةيلقألا هذه قوقح ىلإ

 ديدشلا هفسأب هتوم لبق يهابلا ربخأ دق ناك ودنارب نأ ءيهابلا مليف دادعإ

 تاينيتسلاو تاينيسمخلا يف ًايفطاعو ًايدامو ًايسايس ةنياهصلا ةلودل همعد ىلع
 اميف كردأ هنأو .ةيناثلا ةيماعلا برحلا لالخ رزاجم نم دوهيلا هل ضّرعت اط

 ءنييكيرمألا نيب ثدحي ام ًاردان رمأ وهو ؛ةينويهصلاو ةيدوهيلا نيب قرفلا دعب
 يف نودّرشملا نوينيطسلفلا اهيف شيعي ناك يتلا تامّيخملا ىأر امدنع ًاصوصخ

 . مهب ايناطأ هتلعف ام نيينيطسلفلاب لعفت ةلود دييأت نع اهدعب عنتماو «نانبل

 :لوقيف لؤافتلا نم ديزملل وعدت ىرخأ ةصق يهابلل ودنارب ركذي مث

 . 2008/10/28 «جيلخلا ةفيحص ءاضر دمحم '
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 وأ ًايعامتجا طالتخالا يّمه نكي مل راد يف تلزنو برغملا ترز ةّرم تاذ»

 ةايحب عتمتسأ يدوجو لالخ تنكو ًارفاوتم ءيش لك ناك .ءيش يأ ىلإ فّرعتلا

 ةأجف .ليللا نم ةرخأتم ةعاسل ًايحاص تيقبف مونلا عطتسأ مل موي تاذ .ةدغر

 ءرجفلا ناذأ «ناذألا ناك ...بناج لك نم يلع فلدي ًابيرغ ًائيش تعمس

 تاوصألا كلت قلطت يهو نذآملا كلت ىلإ رظنأ تفقوو ىنبملا حطس تدعص

 دهشملا اذه .بيرغ عوشخب اضر اي ترعش ..يلصت نأ سانلا نم بلطت يتلا

 فسألاب اضر دمحم قلعيو ««ةغلاب ةيشخ يلاصوأ يف يرسي لازي ال هتاظحلو

 . همّوقيو هيدهيو هدشريل روعشلا اذه فقلتيس ناك نم دوجو مدعل

 ناك دقف .هل ططخملا وحنلا ىلع لمتكي مل يذلا «مليفلا ىلإ ةدوعلابو

 ىلإ رجاهي يسنوت باش ةصق يكحي وهو (818200, 818200) مسا لمحي

 يف نييكيرمألا دحأ هعنقي نأ دعب ييرمألا ملحلا ءارو ًايعس ةدحتملا تايالولا

 تاملكلا هذه ريغتف ء(ودنارب) فورعملا مجنلا هحمالم يف هبشي هنأب رباع ءاقل

 يعسلا ةلحر ًادبتو .(ودنارب) اطخ ىلع لعفلاب ريسي نأب ملحيو باشلا ةايح

 باشلا مدطصي امدنع ددبتي ام ناعرس ملحلا نكلو .دويلوه يف هب ءاقلل ةقاشلا

 رهت لولا نه شع يداحلا ثادحأ دعب اكيرمأ يف نيملسملا عقاوب ملاحلا

 يقارع) ةياورب ةصقلا علطم رّكذي دقو «معاطملا دحأ يف ًالماع لاحلا هب يهتنيو

 نم ةيرخس نم اهيف ام لكبو نوعمش ليئومص يقارعلا بتاكلل (سيراب يف

 .عقاولا

 فذح دعب همليف ويرانيس ةغايص داعأ يهابلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 نم ًاقالطنا .هفقوت نم نيتنس دعب هريوصت أدبو ءودنارب اهلثمي يتلا دهاشملا

 .لبق نم مليفلا أبن نالعإ دهش دق ناك يذلا يسنرفلا ناك ناجرهم

 1 قباسلا عجرملا
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 اهتاذ لكاشملا نوهجاوي نوجتنم ا

 تالاجم ا يف امك جاتنإلا لاجم يف ًالشفو ًاحاجن اهتاذ برعلا براجت لثامتت

 ىلإ هدلاو عم رجاه يذلا راصق ويرام ينانبللا جتنملا مسا ًالوأ انرضحيو .ىرخألا

 لقتسا امدنع هعم اهلمح مث «مالفألا عيزوت ةفرح هنم مّلعتو «هتلوفط يف امور

 عم هتيادب تناكو «ةمخضلا مالفألا جاتنإ يف هتريسم أدبيل دويلوه يف هلمعب

 (لوألا مدلا) مليف نم ًاءدب ةريهشلا (وبمار) ةلسلس جاتنإل (نولاتس رتسفلس)

 لطبلا عم ةلسلسلا هذه جاتنإ راصق عبات تفاللا هحاجن دعبو ء1982 ماع

 "رغينزراوش دلونرأ" عم لمعلا ررق مث ءةيمطاع ةروطسأ ىلإ لوحت يذلا يكيرمألا

 ًاريبك ًاحاجن ًاضيأ تققح يتلاو .(روتيانيمرت) رمدملا ةلسلس مالفأ لوأ جاتنإل

 ةريهش ًامالفأ راصق جتنأ امك .ةلسلسلا ءازجأ ةيقب جاتنإ يف ًاعم نانثالا رمتسيل

 ريهشلا مليفلاو ء(سالغود لكيام) ةلوطب نم (ةيساسأ ةزيرغ) مليف لثم ىرخأ

 زئاوج ثالثل (نلباش) همليف حشر دقو ء1994 ماع (تيج راتس) موجنلا ةباوب

 .اهنم يأ ىلع لصحي مم هنكلو ءراكسوأ

 لامعأ لجر هنوك ودعي ال راصق نإف ,ةقباسلا مالفألا ةمئاق ىلإ رظنلابو

 يجتنم ىنغأ نم هلعج امم ًاحبر مالفألا رثكأ يف هلاومأ رامثتسا نقتي ًاحجان

 جاتنإ يف نآلا ىتح ًارمتسم راصق لاز امو «تاينينامثلاو تاينيعبسلا يف دويلوه

 .سنجلاو فنعلا لوح اهمظعم رودت يتلاو ةحبرملاو ةمخضلا همالفأ

 ىلإ هحومط نع ٍلاؤس نع ًاباوج ينويزفلت ءاقل يف راصق حّرص دقو

 ول ىنمتي هنأو «ةسايسلا بحي ال هنأب دويلوه يف برعلا ةروص رييغت

 . 2003 سطسغأ/بآ 2 .9013 ددعلا ءطسوألا قرشلا '



 دف ا

 ةلسلس تخسر دقف .ريثكلا لعفت مالفألا ةعانص نأ دكؤت جاتنإلا يف راصق

 يذلا يروطسألا ييرمألا يدنجلل هلك ماعلا يف ةفورعم ةيطمن ًاروص (وبمار)

 يف لثملا برضم مالفألا هذه تحبصأ ىتح «نيتيراعلا هيديب ةلماك ةبيتك لتقي
 .ةيكيرمألا ةيهجنعلا

 مجنلا عم (نوريماك سميج) جرخم لا عمتجا نأ دعبو ءىرخأ ةهج نم

 نم دحاو زاجنإل امهلمع نانثالا عبات (رمدملا) ةلسلس مالفأ لوأ يف (رغينزراوش)

 .(ةيقيقح بيذاكأ) مليف وهو «نيملسملاو برعلا ىلع ءارتفاو ةءاسإ مالفألا رثكأ

 عم نواعتلا يف راصق رمتسا ,ةحاقولا هذهب برعلا هيف ددن يذلا تقولا يفو

 عيمج ىرخأ ةرم ًايحنم «(رمدملا) ةلسلس نم ةيلاتلا ءازجألا جاتنإل ينانثلا اذه

 كولسلا اذه انعنمب نلو ءيرامثتسالا هطاشن ءافص هيلع ركعت دق يتلا اياضقلا

 .حجانلا يبرعلا جتنملا اذه ةيرقبعب ةداشإلا نم

 يليإ) ينانبللا جتنملا وهو ؛راصق ءاقدصأ دحأ ىدل اهدجن ةلثامم ةبرجت

 كرويوين نم لقتنا امدنع ملسلا لفسأ نم ةينفلا هتريسم أدب يذلا .(ةحامس

 ىلع ًاسراح لمعلا يف ةيادبلا تناكو «مالحألا ضرأ يف هظح برجيل دويلوه ىلإ

 طسولا يف نيلماعلا نم ددع فرعت ةصرف هل تحيتأ ثيح «يليل ىهلم باب
 ماع ىلإ لوخدلا هل تحاتأ يتلا ءايزألا تاضراع ىدحإ ةدعاوم أدبف «ينفلا

 يمتنت ىرخأ ةاتفب اهدعب جوزتو .(زدليش كورب) ةلثمملا ةبطخل مدقت مث «نفلا

 يتلا ةلئاهلا تاورثلا ىلع عالطالاب -هلوق بسح- هل حمس امم ءاهتاذ ةقبطلا ىلإ

 ام اذهو» :نييفحصلا دحأل ًاحرصم فيضيو «سانلا نم ةحيرشلا هذه اهينجت

 ةبسنلاب يساسأ وهو ريخألاو لوألا يفده ناك لاملا «يتنهم رايتخا ىلإ ينعفد

 ملاعو مالفألا طاع نأل لب «تاذلاب ةنهملا هذه بحأ يننأل ًاجتنم حبصأ مل «يلإ

 . «امهنم حشي ال لاملل ناردصم امهو «نايدبأ ىقيسوملا

 . 2008/10/26 «نايبلا ةفيحص
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 لجر ةبرجت يف ربكأ حوضوب هدجن نيجتنملا نم ةئفلا هذهل رخآ لاثم
 ةكرش 1975 ةنس سسأ يذلاو « راّمع نب قراط يسنوتلا جتنملاو لامعألا

 ددعل جاتنإلا تامدخ ميدقت يف مهاسو .يملاعلا يئامنيسلا جاتنإلل (وجاتراك)

 توباتلا ةازغ ) لثم سنوت يف تروص يتلا ةيكيرمألاو ةيبروألا مالفألا نم

 ويفليس عم كارتشالاب سسأ 1985 ماع يفو .( نايرب ةايح )و ( دوقفملا

 مالعإلل (اتنيك) ةكرش دعب اميف ايلاطيإ ءارزو سيئر حبصأ يذلا ءينوكسلرب

 رطيسي وهو ,1998و 1996 يماع نيب ام ةيمماعلا نوسكاج لكيام ةلوج رادأو

 توصلا تاينقتو يئامنيسلا عيزوتلا عاطق يف ةلماعلا (اتنيك) ةعومجم ىلع نآلا

 وضع بصنم لغشيو «ةيسنرفلا (زارب) ةانق مهسأ نم 14% كلميو «ةروصلاو

 يف كراش دقو ءايلاطيإ يف (اكنابويديم)و (تاسايديم) يتكرش يف ةرادإلا سلجم

 ةيلامجإلا اهتفلك لصت «نرق عبر لالخ ًايملاع ًامليف نيسمخ ىلع ديزي ام جاتنإ

 .رالود نويلم ةئم سمخ وحن ىلإ

 عيزوت ةمهم هيلوت يم لاعلا جتنم لا اذه ةبرجت يف ةمهملا تاطحم لا نمو

 ىدل فنصُي لاز ام يذلاو ءابروأ يف (نوسبيغ لم) جرخملل (حيسملا مالآ) مليف

 .امنيسلا خيرات يف يريشبت مليف ىوقأ هنأ ىلع نيريثكلا

 رخآ رابتعا يأ ىلع حبرلا مدقت يتلا (ةيتامجاربلا) ةيؤرلا هذه
 لحارلا هنباو (ديافلا دمحم) يرصم لا رينويلملا طاشن يف ًاضيأ ىلجتت

 لاجم يف نآلا ىتح يبرع يأ هققحي مل ام ًاعم اققح نيذللا "(يدود)

 قئاس)و ء1981 ماع (رانلا تابرع) يمليف جاتنإ يف اكراش دقف .راكسوألا

 ىلعو اهنم عبرأب زافو زئاوج عبسل لوألا حشّرف ء1999 ماع (يزيد زسم

 اهنم عبرأب زافو زئاوج عستل حشّرف يناثلا امأ «مليف لضفأ ةزئاج اهسأر

 (رانلا تابرع) لوألا مليفلا يكحيو .مليف لضفأ ةزئاج اهنيب نمو ًاضيأ

 . ديافلا دامع يلصألا همسا
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 و ل ل ل ا

 تاينيرشعلا ةرتف يف دايبمموألا يف ةيبهذلا ةيلاديملاب زوفي يدوهي ءاّذدع ةصق

 لكب عمسن ذإ .(داعيما ضرأ) ةداعتسال ينويهصلا حومطلا دعاصت تدهش يتلا

 ةصرف يأ كيدل تسيل» :هلوقب زوفلا ىلع هعجشي وهو يدوهيلا هبردم حوضو

 اذه لكب نوزيمتي دوهيلا ماد امو ..ليئارسإ لجأ نم اهلعفاو مدقت ..عجارتلل

 قئاس) يناثلا مليفلا امأ ..!«راتخملا هللا بعش مهنأب ًالعف نمؤأ ينإف تابثلا

 ةيدوهي ةلمرأ نيب عمجت يتلا ةيميمحلا ةقالعلا لوح هتصق رودتف (يزيد زسم

 تاينيسمخلا ةرتف يف ثادحألا هذه يرجتو «دوسألا اهقئاس عم (يزيد زسم)

 تايالو يف ًاصوصخو ًادئاس لاز ام اهيف يرصنعلا زييمتلا ناك يتلا تاينيتسلاو

 ةروص يف ةيدوهيلا ةأرملا رهظت ثيح .ةصقلا اهيف رودت يتلا يكيرمألا بونجلا

 . ةيرصنعلاب عبشم عمتجم يف ةيناسنإلا رعاشملل ديحولا لثمملا

 قيقحت ىلع صرحلا لك دوهيلا نيجتنما ىدل سملن نأ نذإ فسؤملا نم

 نمضي يذلا طغضلا ةسرامم ىلع مهنواعتو ءلئاسولا ىتشبو مهبعش حلاصم

 يفتكي ال يذلا تقولا يف «مهتياغ ققحت يتلا مالفألل راكسوألا زئاوج فارصنا

 نوخضي لب «مهتيوه نع خالسنالاو مهئامسأ رييغتب برعلا نيجتنملا ضعب هيف
 !حبرلا ءارو ًايعس ةنياهصلل ةضيغبلا ةياعدلا هذه ليومتل تارالودلا نييالم

 !ةميتي ةلواحم ..داقعلا ىفطصم

 لذاختلا مامأو .دويلوه ىلع هتضبق مكحي يذلا ينويهصلا لتكتلا لظ يف

 يف ديحو يبرع مسا عمل :ةيصخشلا بساكملا ءارو ثهاللا يمالسإلاو يبرعلا

 هتلاسر لجأ نم ًاديحو حفاكي لظو «تاينيتسلا علطم ذنم دويلوه ءامس
 .ردقلا هافاو ىتح ًاماع نيعبرأو ةسمخ

 . 2008 ويلوي/زومت ءيبرعلا ةلجم «(راكسوألا) عم ًاماع 80 ..برعلا :تجهب تفأر دمحأ
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 ةنيدم يف ةعضاوتم ةلئاعل 1935 ةنس داقعلا ىفطصم جتنملاو جرخملا دلو

 ةساردل ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرشع ةعساتلا نس يف لقتناو ءةيروسلا بلح

 مل يتلاو :ةئيرجلا ةوطخلا هذه ىودجب هدلاو عانقإ دعب ينامنيسلا جارخإلا

 ىلإ برعلا نم دحأ هقبس دق نكي مل ذإ ءاهنع هينث يف هلوح نمم دحأ حلفي
 .ةدحتملا تايالولا جراخ نم دويلوه ماحتقا

 تضفرف «لمع نع ثحبلا أدبو 1958 ماع ([001.4) ةعماج يف جرخت

 هحومط ليجأتل هعفد امم .هفيظوت دويلوه يف ىربك تاهويدوتسا ةعبس

 .ةينويزفلتلا تاطحملا ضعب ىدل مالعإلا لاجم يف لمعلاو يئامنيسلا

 اميف هل تحاتأ .ةعضاوتم ةيادبب دويلوه يف لمعلا عاطتسا 1962 ماع يف

 1976 ماعلا يف هل دّهم امم .ةيملاعلا امنيسلا ةمصاع سيلاوك ىلع فرعتلا دعب

 ةيبرعلاب نيتخسن مدقو .مالسإلا نع يملاع يبرع مليف لوأ جارخإو جاتنإ

 نيلثمم نيب موجنلا راودأ ليدبت عم (ةلاسرلا) ريهشلا همليف نم ةيزيلجنإلاو

 (نيوك ينوتنأ) نم لك ىلإ ةيزيلجنإلا ةخسنلا ةلوطب ًادنسم «نييكيرمأو برع

 هيقل يذلا ضفرلا اهمهأو ؛تابوعصلا نم لمعلا لخي مو «(ساباب نيريأ)و

 مل كلذ نكلو ءةيخيراتو ةيعرش بابسأل ةيمالسإلا تاهجلا ضعب لبق نم مليفلا

 دسأ) يناثلا همليف جرخأو جتنأ 1981 ماع يفو .هحاجنو هريوصت لامكتسا عن

 ءلاطيإلا لالتحالا دض راتخملا رمع يبيللا لطبلا حافك ةصق لوح (ءارحصلا

 .(دير رفيلوأ) مجنلا (ساباب)و (نيوك) نم لك ىلإ مليفلا ةلوطب يف مضناو

 ذإ ,ملسملاو يبرعلا روهمجلا ىدل ريظنلا عطقنم ًالوبق نامليفلا يقل

 تاينقتبو يبرع جارخإب ةيلحم صصق اهيف ىحت يتلا ىلوألا ةرملا تناك

 برعلل ًامهم ًايفاقث ًاثرإ نالكشي نامليفلا لاز امو «دويلوه موجنو
 ثادحأ نأ ركذُّيو ,ةبرجتلا هذه راركت مدع عم ًاصوصخ نيملسم او

 امم مالسإلاب يبرغلا مامتهالا ديازت ىلإ تدأ 2001 ماع ربمتبس/لوليأ



 ا ل <١

 .مالسإلا نع تامولعملل ًامهم ًاردصم هتفصب ةلاسرلا مليف ىلإ رابتعالا داعأ

 ةصق لوح زجنُي م مليفل لومم نع ةنس نيرشع لاوط ثحبي داقعلا لظ

 مه لمحت ىرخأ عيراشمل هتافو لبق رّضحي ناك امك .يبويألا نيدلا حالص

 يتلا (ةيسلدنألا ةحيبص) ةصق يكحي مليف عورشم اهنمو ءنيملسم او مالسإلا

 (لماش دمحم) يناشيشلا لطبلا ةصق لوح رودي رخآ مليفو «سلدنألا تمكح

 ءنيملسملا مظعم هنع عمسي نأ نود سورلا ةرصايقلا دض ةوارضب لضان يذلا

 ىلإ ًادفو 1213 ماع يف لسرأ يذلا يزيلجنإلا كلملا ةصق ضرعي ثلاث مليفو

 عفد عم هبعشو وه مالسإلل هقانتعا هيلع ضرعي ةبطرق يف يسلدنألا ةفيلخلا

 دفولا درط ةفيلخلا نكلو .ةفيلخلا ةيامح تحت ارتلجنإ عضو لباقم يف ةيزجلا

 ىرخأ ىوق ىلإ هبعش ملسي يذلا كلملا نأب -ةاورلا بسح- هداقتعال يزيلجنإلا
 قئاثولا ةيناطيربلا (زهات يدناصلا) ةفيحص ترشن دقو ..!هتيامحل ًالهأ سيل

 .ةبيجعلا ةصقلا هذه دكؤت يتلا

 نيدلا حالص مليفل ريضحتلا يف داقعلا عرش نأ دعبو ؛رمألا يف فسؤملا

 يف تومللا هلجاع .(يرنوك نوش) مجنلا هتلوطبل حشرو ًاماع نيرشع لجأت يذلا
 يف هتنبا ةبحصب هدوجو ءانثأ 2005 ةنس نامع ةيندرألا ةمصاعلا زه راجفنا

 .اهقدانف دحأ

 يف مهليثمتب نيملسملاو برعلا نم نييالملا ملح داقعلا ققح دقل

 نم رثكأل ناديملا اذه يف هدحو براحي لظو .ةيملاعلا امنيسلا ةمصاع

 ىلوألا همايأ ذنم اهل ضرعت يتلا تاقياضملا نم مغرلا ىلع .دوقع ةعبرأ

 .هتافو دعب .داقعلا ىليل ةيمالعإلا هتقيقش اهنع تفشك يتلاو «دويلوه يف

 تلاق «20-7-2007 خيراتب (لانوشانرتنأ سرب دتيانوي) ةلاكول ثيدح يف

 ىتح .همالفأ ضرعل ًاناكم دجي نكي م هنأ ةجردل ًاريثك هوبراح دقل» :هيف
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 ثيدحلا يف تحرص امك .«همالفأ ضرعيل امنيس ةلاص ءارشل ًارطضم ناك هنإ

 هذه نم اهبجعت تدبأو «ةيبرع تاهج نم ًاضيأ ةقياضملل ضرعت هنأب هسفن
 تناك داقعلا اهعفد يتلا ةبيرضلا نأ ينعي امم ,ةموهفملا ريغ فقاوم ا

 !ةفعاضم

 ليومتلا ىلع هدامتعا مدعب ةبسانم نم رثكأ يف داقعلا حرص كلذ لجأ نم

 ةلسلس جاتنإل رطضاف «ةيماسلا هفادهأ ققحت يتلا همالفأ زاجنإل يجراخلا

 نمم ضعبلا هجوتلا اذه ىلع هدقتناو «ةينامثلا اهئازجأب (نيولاه) بعرلا مالفأ

 م ًادحأ نإف ًائطخم مأ ًابيصم لجرلا ناك ءاوسو ءًاعنقم ًارربم هيف اودجي مل

 .هتلاسر قدص يف ككشي

 تلمع دقل» :ةلاسرلا مليف جاتنإ دعب هعم يرجأ ءاقل يف داقعلا لوقي

 ًاملسم يفصوب يبجاوب ترعش ءيلإ ةبسنلاب ًايصخش ًاعوضوم ناك هنأل مليفلا

 نويلم 700 هيدل نيد هنإ .مالسإلا نع ةقيقحلا ركذب موقأ نأب برغلا يف شاع
 ةجاحلا تيأر دقل .ينأجاف امم .هنع فورعملا ليلقلا طقف كانه .مماعلا يف عبات

 . «برغلا ىلإ :ةرغثلا هذه ءرسجلا اذه لصتس يتلا ةصقلا ربخأ نأب

 ةبوعص لكشي هدحو اذه (ىفطصم) يمسا نوك» :رخآ ءاقل يف لوقيو

 يذلا يمسا ريغأ فيك نكل «ةلوهسب يلمع سرامأل هريغأ نأ يناكمإب ناك «ةريبك

 رارصإب يلمع تعبإاتو ..هب ًاثبشتم - لازأ الو - تنك دقل !؟يبأ هايإ ينثروأ

 . «يمسا مارتحا اهجراخو دويلوه يف عيمجلا ىلع تضرفو

 ءافتحا نم هيقل ام داقعلا قحتسا اهريغو ةليبنلا فقاوملا هذه لجأ نم

 . ايديبيكيو ةعوسوم نع ًالقن
 مم ةمووم

 . 2003 سطسغأ/بآ 21 .ةينورتكلإلا تايبرع ةلجم عم ءاقل ˆ



 دوف 1 0 تيب ج

 قح يف ةلماجملاو ةنهادملا فرعت ال بوعشلاف «هلك ماعلا يف يمالسإو يبرع

 لاجرلا دحأ وه -هللا همحر- داقعلا نأب لوقلا يف غلابن ال دقو ءاهئامظع

 كلذو «مهنوصخي مهنأب ًاعيمج نوملسم ا رعشي نيذلا رصعلا اذه يف لئالقلا
 دقف بلح هتنيدم لهأ امأ .ةصاخلا هتايح يف هنيدت مدع نع ليق ام لك عم

 ىلع همسا اوقلطأو «هتزانج عييشتل ةدشاح بكاومب هدقفل مهنزح نع اوربع

 ًايراكذت ًابصن هل اوعضوو ءاهتاعماج تاجردم دحأ ىلعو .ةنيدملا عراوش دحأ
 .اهلخدم دنع

 !لمألا ددجي ىناتسكاب باش ..نسح زاريش

 حجانلا باشلا اذه مساب دعب اوعمسي مل برعلا نم ريثكلا نإف فسألا عم

 ةيناكمإ هتابثإل يكيرمألا ملحلا ةزئاج ةرادجب قحتسا يذلا .(نسح زاريش)

 وهف ًاعم انباجعإو انتشهد ريثي ام امأ .رفصلا ةطقن نم ًاءدب دويلوه يف حاجنلا

 :ًاعم نيفرطلا باجعإ بسك ىلع هتردقو هتيوه نع خالسنالا مدع ىلع هصرح
 !دويلوه ةقلامعو .هلك ماعلا يف نوملسملا

 لمكي مو ءايناطيرب يف ةنيدتملا هتلئاع عم (زاريش) يناتسكابلا باشلا أشن

 امم ةرشع ةسداسلا نس يف وهو هدلاو دقف ذإ .ةيوناثلا ةلحرم لا ىلإ هتسارد

 طسو يف (هيفاك نواتلسنت) ةرسألا معطم ىلع فارشإلاب هتلئاع ةلاعإ ىلإ هرطضا

 ىلإ هداهتجاو هتكنحب زاريش هلّوح مث ًاريغص ىهقم أدب يذلا معطملا وهو «ندنل
 ميدقت نع عنتمي ناك معطم ا نأ عمو .ةعاسلا رادم ىلع لمعي معطم

 هريدم ةشاشبل نيصلخملا هنئابز ىدل ًالوبق بستكا دقف ةيلوحكلا تابورشملا
 .هتامدخ ةدوجو هيفظوم ةءافكو (زاريش)

 ىلع هتردقو معطملا حاجن ىلإ زاريش نئمطا نأ دعبو ء2003 ماع علطم يف

 يفلأ ىوس هتبعج يف سيلو سولجنأ سول ىلإ قلطنا .ةلئاعلا ةلاعإ

 قوفخملا بيلحلا عيبل ريغص ناكد حتفب عضاوتم ملح عم ينيلرتسإ هينج
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 ًامجن فصنو ةنس دعب زاريش حبصيل ملحلا مخضت ام ناعرسو «(كيش كليم)

 .ًايلاع ًاينويزفلت

 .برغلاو قرشلا نيب لصاوتلا يف ًاصقن ةينويزفلتلا جماربلا يف زاريش ظحال

 ةركفلا ضرعو .دويلوهو ةيدنهلا دويلوب نيب عمجي ينويزفلت جمانرب جاتنإ ررقف

 عم ىلوألا ةيبيرجتلا ةقلحلا ذيفنتب فلو ءاهب اوبجعأف (وي روف يب) ةكرش ىلع
 دويلوه ىلإ داعف ءريوصتلا تادعم راجئتسال ىتح يفاكلا لاما كله نكي مم هنأ

 راعش نم برقلاب هللا ىلإ يلصي لظ هنكلو .ةيقيقح ةطرو يف هنأب رعشو

 ىلإ عمتسا يذلا (يفيل لكيام) يئامنيسلا جتنملا لوضف راثأ امم ريهشلا دويلوه

 ام ناعرسو «(نيعدبملا نينانفلا ةلاكو) سسؤم (زنكريب دلانور) ىلإ همدقو هتصق

 لثم دويلوه موجن رابك عم ىلوألا ةقلحلا ريوصت نم نكمتو باوبألا هل تحتف

 ةوطخ درجم تناكو .(كلفآ نب)و (دوج يلشآ) ء(ورين يد تربور) .(يفريم يدإ)

 ٣(« دی1( W٣ ٥ 1۷) ريهشلا هجمانرب هققح يذلا حاجنلا قيرط ىلع ىلوأ

 مث «تاراق ةدع نم نينلعملا بطقتست ةحبرم ةيراجت ةمالع ىلإ لوحت يذلاو

 .'رمعلا نم نيثالثلا يف ًارينويلم حبصأو هسفنب هجمانرب جاتنإ ةمهم زاريش ىلوت

 بنجتو دويلوه يف ةفولأللا ريغ ةيقرشلا هتحسم زاريش جمانرب زيمت

 لئاسملا ىلإ ضرعتي ال هنأ امك «موجنلل ةيصخشلا ةايحلا يف ةهفاتلا اياضقلا

 بناجلا ىلإ ذافنلا يف هئاكذب حجني هنكلو مهتايح يف ةرشابملا ةينيدلا

 طسو ًانزاوتم ىقبت يكل لعفت اذام : لثم ةقيمعلا هتلئسأب يحورلا

 ناهإلاو كابترالا نيب ةبوجألا توافتتو ؟ ةيموجنلا ءاوضأو لمعلا قاهرإ

 ءاوخ نيدهاشملل فشكت اهنكلو .ةديفملا تاياوهلاو ريخلا لعفو هللاب

 . 2004 سطسغأ/بآ 13 9390 ددعلا ءطسوألا قرشلا ءباهولا دبع يدهملا '



 ا

 .عنطصم لا قيربلا تاذ دويلوه ةقيقح يّرعتو ةيداملا يف ةقرغملا موجنلا ةايح

 سمخ بولق هابسكأ دق هصالخإو ملسملا باشلا اذه ةطاسب نأ ىلع نهربتو

 لوح مهلافطأو مهرسأ عم اوفتلا نمم «ماعلا لوح دهاشم نويلم ةئم

 مهلوقعو مهبولق سمالي .فولأملا نع جراخ يمالعإ باطخ ةعباتمل تاشاشلا

 .ةيفارتحالا يلاعو رهبم يرصب بولسأبو ةطسبم ةغلب

 .ينويزفلت جمانربل ًاجتنمو ًاعيذم لمعلا دودح دنع فقوتي م زاريش حاجن

 2005 ويلوي/زومت يفف «يمماع دادتما تاذ ةيمالعإ ةيروطاربمإ مويلا ريدي وهف

 لالخ تحبصأ يتلا تنرتنإلا ىلع (730.11011758000.67) ةكبش زاريش قلطأ

 هلك ماعلا يف موجنلا رابخأب ةصصختم ةيمالعإ ةكرش ىوقأ دحاو ماع نم لقأ

 ام داعتبالاب اهراهتشا عم ةيملاعلاو ةيكيرمألا مالعإلا لئاسول ًاسيئر ًاعجرم دعتو

 يفو .تارالودلا تارايلمب ردقت ةيراجت ةمالع مويلا يهو «حئاضفلا نع نكمأ

 نييالم) مسا لمحي سولجنأ سول يف ًاديدج ىهقم زاريش حتتفا 2008 ماع
 هيف نكه ثيح .هنم قلطنا يذلا (نواتسلنت) ىهقمل ًادادتما (قوفخملا بيلحلا

 نم ةيلاخ ًاعبط هتابورشم عيمجو «موجنلا ءامسأب بيلحلا تاهكن قوذت
 .ماعلا ءاحنأ ىلإ اهعورف دتمت هاقم ةلسلسل ًايراجت ًامسا ًاضيأ حبصيسو ءلوحكلا

 اهدحأ صصختي ىربك عقاوم ةثالث هتيروطاربمإ ىلإ زاريش فاضأ 2010 ماع يفو

 .ماعلا ىلإ يبظ وبأو يبد يترامإ نم ًالك نارخآلا مدقي نيح يف «ةضايرلا رابخأ يف

 لمعلل هطاشن نم ًاءزج زاريش صصخي «موجنلا ةداع يه امكو

 اياضق يف بابشلل ًايملاع ًاريفس ةدحتملا ممألا هتراتخا اذل ءيعوطتلا

 قحتسا امك .ةدحتملا ممألا ءاقدصأل ًاصاخ ًالثممو ناسنإلا قوقح
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 نييكيرمأ موجنو نيلوؤسم نم ءانثلا تاداهشو باقلألاو زئاوجلا تارشع

 ةقباسم يف (دويلوه ىلإ طسوألا قرشلا ريفس) بقل اهمهأ نمو «نييماعو

 لفح يف (دويلوب ىلإ دويلوه ريفس)و ,2004 ماعلا يبد يف ةيبرعلا ىقيسوملا

 2006 ماع يف ةيتاذلا هتريس زاريش قلطأ دقو .2005 ةنس يدنهلا راكسوألا

 . زئاوجلا نم ديدعلا ًاضيأ تبسك يتلاو .(ملسملا يكيرمألا ملحلا) هتفصب

 ةيمسرلا تاهجلا صرحو «تاظحالملا نم ولخت ال زاريش ةبرجت نأ عمو

 ًاقفو لدتعملا يكيرمألا ملسملل ًاجذومن ههدقت ىلع ةيكيرمألا ةيمالعإلاو

 نأو «دويلوه يف حاجنلا ىلع نيملسملا ةردق ىرخأ ةرم تبثأ هنإف ءاهطورشل

 حبرلا لجأل لمعلا وأ ةيوهلا نع خالسنالا يعدتسي ال تالزانتلا ضعب ميدقت

 ال نيملسملا نإ :نولوقي اوناك هولباق نمم ًاريثك نإ :زاريش لوقيو «تحبلا يداملا

 نم لجخي الو هفقوم ىلع رصي ناك هنكل ,دويلوه يف ًاحاجن اوققحي نأ نكمي
 . هنيد ىلإ ءامتنالا

 يتلا (يريمألا ملحلا) ةزئاج زاريش قحتسا ؛ناميإلاو ةهزعلاو ةقثلا هذهبو

 دعص امدنع لفحلا روهمج أجاف دقو «ىربكلا تاحاجنلا باحصأل ًايونس حنمت

 مهقيفصت طسو لاقو .ةبجحملا هتدلاو ًابحطصم هتزئاج مالتسال حرسملا ىلإ
 ءلبق نم كلذب اهتدعو دقف يتدلاو ىلإ ةزئاجلا هذه مدقأ نأ يل اوحمسا» :راحلا

 اهيف توعد ءةدحاو ةجحو تارمع عبسب تمق ينأل الإ اهلنأ م ينأ اوملعتلو

 .«ىنمتأ ام ققحيل هللا

 . WWW .shee۲42.c0 1١ نسح زاريشل يمسرلا عقوما

 13 9390 ددعلا ءطسوألا قرشلا .دويلوه يف نيملسملل ويدوتسا معدل وعدي زاريش

 . 2004 سطسغأ/بآ

 : قباسلا عجرملا



 ةقلغملا باهرإلا ةقلح

 ةهيركلا تافصلا عيمج نإف .باتكلا نم لوألا لصفلا يف انعم رم امك

 اهقاصلإ ىلع دويلوه ةرطابأ لمع دق اهليختي نأ يرشبلا لقعلل نكمي يتلا

 امنيسلا دلوم دهش يذلا- نيرشعلا نرقلا دادتما ىلعف ءنيملسملاو برعلاب

 ةليصأ عابط اهنأ ىلع مدقُت ةنيشملا تافصلا نم ةلسلس تناك -هتيادب يف

 حبقلا .ةراذقلا ءلهجلا ءةوادبلا ءفلختلا اهنمو ءرشبلا ءالؤه ةايح يف

 ةحاسلا ىلع ًازورب تافصلا هذه رخآ ناكو ٠ ةنايخلاو ءعمطلا ءةيناوهشلا

 ,ريمدتلاو لتقلاو فنعلا ىلإ يرطفلا ليم لا كلذ وه ةعاشبو ًاريقحت اهرثكأو

 روهظلاب ةحيبقلا ةروصلا هذه تأدب دقو «باهرإلاب ًازاجم ىمسي ام وأ

 تلوحت ثيح «ينويهصلا -يبرعلا عارصلا ءدب عم سوردم لاو يجهنملا

 ةحلصمل يناعد قوب ىلإ نيحلا كلذ ذنم اهتايناكمإ لكب دويلوه

 Cast a giant ) ليبق نم مالفأ يف ةياعدلا هذه تدسجتو «ليئارسإ

 يدوهيلا هيف ىدأو ,ةدحاو ةنسب 1967 ةسكن لبق جتنأ يذلا 17

 تناك يتلا بوعشلا ةغمدأ لسغ يف دويلوه ىلع مهترطيس لالخ نم دوهيلا حجن دقل

 ةروص اهنم ًالدب تلحو ءاكيرمأو ابروأ يف نورق لاوط ةهيركلا تافصلا كلت مهب قصلت
 تافصلا كلت عيمج تيقلأ نيح يف «ةيرشبللو هبعشل صلخملاو حجانلا يرقبعلا يدوهيلا

 ءزجلا :عيضولا كولسلا اذه ىلع ةلثمألا رهشأ نمو ءنيملسملا ىلع اهب اوفرغ يتلا ةئيسلا

 ثيح !ةيبرع ةيئاضف تاطحم يف ةرم نم رثكأ ضرع يذلا (سورعلا دلاو) مليف نم يناثلا
 نهذ ىلإ ديعت ةقيرطب مليفلا لطب زتبي يذلا (بيبح) يبرعلا رودب يدوهي لثمم موقي
 ةيبدألا لامعألا نم ريثكلا يف تدسجتو ابروأ يف دوهيلاب ةقيصل تناك يتلا ةروصلا دهاشملا

 . (ةيقدنبلا رجات) ريبسكش ةيحرسم لثم
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 دض برحلا يف ليئارسإ ةدعاسمل بهذي يكيرمأ طباض رود (سالغود كريك)

 هب هوفتي يذلا مالكلا نإف ةيئاعدلا مالفألا يف ةداعلا يه امكو «برعلا

 يف لوقي ذإ ء(ليئارسإ) ةداقل يسايس نايب يأ نع فلتخي داكي ال (سالغود)

 ديرت ةيبرع لود سمخ اهب طيحت ةلود اهنإ» :ةغلاب ةسامحبو دهاشملا دحأ

 ال ءاقدصأ الو تارئاط الو تابابد نوكلمي ال مهنإ ءطسوتملا رحبلا يف اهيمر

 ةقيرطبو !«ءارحصلا نم ءزج ىلع لوصحلل طقف مهيديأب نولتاقي سانلا «ءيش

 ىدأ دقو .ةيمدآ تانيه ىلع شوحو مهنأكو مليفلا يف نوينيطسلفلا رهظي ام

 مث .ءيندلا فدهلا اذهل مهبلج مت برع (سرابموك) نولثمم راودألا هذه

 .ةمهملا ءادأ دعب مليفلا ةراش يف مهؤامسأ تلفغأ

 دويلوه ةسايس ترمتسا ءنيطسلف ضرأل ينويهصلا لالتحالا رارمتسا عمو

 /جورخلا) مليف يفف «ملسم وأ يبرع وه ام لكل باهرإلاب موسوملا ريقحتلا يف

 deatط 4052© ) مليف امأ !ةيزانلاو نيينيطسلفلا نيب طبرلا متي 15

)dishon0orةلئاع نولتقي مهو نيينيطسلفلا هيف ىرنف 1978 ةنس جتنأ يذلا  

 دلب يف ةيكيرمأ ةرافس نورجفيو «نيرخآ ًاطابض نولتقي مث «دراب مدب ةيليئارسإ

 راودأب مايقلل دوهي نيلثممب جرخملا ناعتسا دقو «ةيراحتنا ةيلمعب يبرع

 نيذلا برعلا سرابموكلل ةيوناثلا راودألا لكوأ نيح يف «برعلا نييباهرإلا

 .مهؤامسأ تيفخأ

 The Black Sunday) /دوسألا دحألا) مليف يف رركتي هسفن رمألا

 ءيلم داطنم ريجفت ةينيطسلف ةباصع لواحت ثيح ء1976 ماع جتنأ يذلا

 ةلوطبل ةيئاهنلا ةارابملا ءانثأ يف ريهامجلاب صغي بعلم طسو ةريخذلاب

 نم لك لتقت يهو ةينيطسلف ةأرما مليفلا يف ىرنو «ةيكيرمألا مدقلا ةرك

 ىلإ ًاضيأ نييباهرإلا برعلا راودأ تدنسأ دقو «دراب مدب اههجو يف فقي



 ا ا ا

 هادأ يذلاو يباهرإلا (دمحم) ل يوناثلا رودلا ءانثتساب دوهيو نييكيرمأ نيلثمم

 .ةنسوبلا يف دولوملا (8ءاكسد 8عءطصحنات) لثمملا

 ماروي)و (نالوغ ميحانم) نايدوهيلا ناجتنما سسأ «تاينيعبسلا دقع يفو

 مظعم تصصخ يتلاو «دويلوه يف مالفألا جاتنإل (نوناك) ةكرش (سابولغ

 نيرشع ىدم ىلع تجتنأ ثيح .باهرإلاب مهفصوو نيملسملا ريقحتل اهطاشن

 ةصيخرلا لئاسولا ىتش ةمدختسم .فدهلا اذهل ًامليف نيثالث نم رثكأ ًاماع

 تسلفأ نأ ىلإ لاحلا اذه ىلع رمألا رمتساو «ليئارسإ حلاصم قيقحتل ةئيذبلاو

 ناكو ءةيهاركلا نم ديزملا جيورت يف اهقافخإ دعب تاينيعستلا رخاوأ يف ةكرشلا

 ةصق يكحيو 1986 ماع جتنأ يذلا ( (he Delta Force مليف اهمالفأ رهشأ نم

 نيينيطسلفلا باكرلا نم ةباصع اهفطتختو امور ىلإ انيثأ نم هجوتت ةرئاط

 ةيرصنع ًاددجم مليفلا يف ىرنو «توريب يف طوبهلا ىلع رايطلا نوربجي نيذلا

 .دوهيلا نيلثمملل برعلا راودأ دانسإ عم ءايربألا دوهيلا هاجت نيينيطسلفلا

 ًاراودأ نودؤي برع نيلثمم ىلع روثعلا بعصلا نم ناك تقولا كلذ ىتحف

 نيلثمم لا ىلإ دتمب نأ بجي ريقحتلاف «مهرقحت يتلا مالفألا يف ةيوناث وأ ةيسيئر

 ءلم درجم نم ةيمهأ رثكأ راودأب مايقلاب مهل حمسُي ال نيذلا مهسفنأ برعلا

 نوداكي ال نيذلا تاباصعلا دارفأ وأ (تايشيلملا) ةيئادبلا شويجلاب ةشاشلا

 نيدعتسم ةلحرملا كلت يف نوجتنملا نكي مو «ةيبرعلا تاملكلا ضعبب نوقطني

 يف مليفلا ىرجم رييغت ىلإ ىعسي دق يبرع لثمم عم ةرماغم يأ يف لوخدلل

 .هيف ةكراشملا ىلع هتقفاوم لاح

 ثيح .تاينيعستلا علطم عم ًايجيردت تريغت ةسايسلا هذه نكلو

 عيقوتبو ملسملا يباهرإلا ةروص سركت مالفأ ةعباتم نكمملا نم حبصأ

 ماع يف جتنأ يذلا (377]5 5ءه15) مليف يفف ..!ًاضيأ نيملسمو برع نيلثمم
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 يف برعلا نييباهرإلا نم ةباصع (نيب لكيام)و (نيش يلراش) فشتكي ء4

 يتلا ةثيدحلا ةحلسألاب برغلا اورمدي نأ لبق مهتدابإ ىلإ نوعراسيو نانبل

 لثمملا هرود يدؤيو (ديهش نب) ىعدي ًايباهرإ مليفلا يف ىرنو ءاهيلع اولوتسا

 ريغيو دويلوه ىلإ لقتني نأ لبق لوبنتسإ يف 1952 ماع دلو يذلا (يضاقلا ريمن)

 .(يداك سالوكين) ىلإ همسا

 مليف عم تأدب اهنأ دقتعأف نيملسملا نيلثمملا راودأ يف ةيعونلا ةزفقلا امأ

 هيف يدؤي ثيح «1994 ماع يف جتنأ يذلا (11© 11٥s /ةيقيقح بيذاكأ)

 يذلاو .(زيزع وبأ ماس) يباهرإلا رود (كلام ترآ) يناطيربلا -يناتسكابلا لثمملا

 ,ةدحتملا تايالولا يف ةفلتخم ندم يف ةيوون لبانق ريجفتل ةيباهرإ ةباصع لكشي

 حجن دقو . ينيدرام يؤلو ميهاربإ دجام لثم نيرخآ برع نيلثمم ةكراشمبو

 لثمم درجم نكي مل ذإ ,ملسملا يباهرإلل ًاحبق هوجولا دشأ راهظإ يف (كلام)

 تاراوح ريدي هدجن لب «ةقطانلا ريغ دهاشملا ضعب يف رهظي (سرابموك) يبناج

 داهجلا نول» رشنل ةوارضب حفاكيو ءروهتلاو بضغلاب ةنوحشم ةلوطم

 . ةفاك اكيرمأ ءاحنأ ىلع «يزمرقلا

 1962 ماع ناتسكابلا يف دلو (كلام ترآ) نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 حراسم يف ًالثمم لمع مث .ةعبارلا نس يف وهو ندنل ىلإ هتلئاع عم لقتناو

 ةيئامنيسلا هراودأ لوأ لثميل .ةدحتملا تايالولا ىلإ لقتني نأ لبق ايناطيرب

 هروهظ ءاج مث .1992 ماع (167 04 ]0إ7) مليف يف يدنه باش رود يف

 1994 ماع (ةيقيقح بيذاكأ) مليف يف ةيباهرإلا ةيلخلا دئاق رود يف يناثلا

 ىلعأ قيقحت ةهج نم ماعلا كاذ ةثلاثلا ةبترملا يف لح يذلا مليفلا وهو

 رخآ ًائيسم ًارود لثمم ا اذه ىدأ امك .ًادج ةعساو ةرهشب يظحو تاداريإلا

 ىلإ قيرطلا) ينويزفلتلا مليفلا يف (فسوي دمحأ يزمر) رود لثم امدنع

 . ملفلا تضرع ةيبرعلا (۴0×) سكوف ةانق نأ بيجعلا نمو
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 56 ) يناطيربلا ينويزفلتلا لمعلا يف ةلوطبلا رود ىدأ مث ء1997 ماع (ةنجلا

English Haremدنع تاجوزلا ددعت ةلكشم حرط يذلا ء2005 ماع (  

 ايناطيرب يف (كلام ترآ) شيعيو «ةيبرغ رظن ةهجو نم نيملسملا نيرجاهم ا

 يف هتليمز تناك يتلا (ور انيج) هتجوز عم ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع ةصاخلا هتايح

 .(ارييك)و (اكسيج) هيتنباو «ةساردلا

 ةصرف نيملسملاو برعلا نيلثمملل تحاتأ راودألا هذه نأب لوقلا حصي دق

 دويلوه يف مهل مدق ئطوم داجيإ يف مهنم ديدعلا قفخأ نأ دعبف ءةرهشلل

 يف اهركذ دراولا (ةيردب ديس) يرصملا لثمملا ةصق يف امك .راودألا هذهب اولبق

 (بوهلش ينوت) لصألا ينانبللا لثمملا عم ًاضيأ رركت رمأ وهو «قباسلا لصفلا
 ) لسلسم يف 1986 ماع هل روهظ لوأ ناك ثيح ءاكيرمأ يف دولوملاو

Equalizerررب دقو .تاقلحلا ىدحإ يف يبرعلا يباهرإلا رودب ماق امدنع (  

 لاؤسلاو .«يفكت يهو ..ةرم رودلا اذه تيدأ» :ًالئاق رودلاب هلوبق بوهلش

 نييالم نم ًابعش هيف نيهي ًارود يدؤي نأ لثمم يأل ًاقح رربي ام كانه له :انه

 ناك اذإو ؟مهيلإ ءيست يتلا ةيطمنلا روصلا سيركت ىلع دعاسيو رشبلا

 مالفأ يف روهظلاب لبق اذاملف ءىرخأ ةرم يباهرإلا رودب ًاقح مقي م بوهلش

 ؟(راصحلا) مليف يف لاحلا وه امك روصلا هذه سركتو نيملسملا ىلإ ءيست

 عيقوتب جتنأ (راصحلا) مليف نأ ركذلاب ريدجلا نمف «باوجلا ناك ًايأو
 ىرخأ ةيبرع ًءامسأ أرقن (بوهلش ينوت) بناج ىلإف «برعلا نيلثمملا نم ريثكلا
 ديعس «ٰفدنم فصآ .دمحم حلصم «يرعلا نب دمحأ ءةليجع وب يماس :لثم

 ! ةمالس ورمعو «لامك يناه «مساق يملح «جرف

 . 2007 ربوتكأ/ لوألا نيرشت 5 ء10538 ددعلا ءطسوألا قرشلا ءليلخ فرشأ
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 ةديدجلا ةلمحلاو ..ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا

 قرشلا نم مداقلا باهرإلا ةروصل دويلوه مالفأ ضعب تدهم نأ دعب

 نيثالث ىدم ىلع نويدويلوهلا هليخت ام ةلثامم ثادحأ لعفلاب تعقو .يمالسإلا

 يهو (غنيوب) ةرئاط ةرشابم ءاوهلا ىلعو عمجأ ماعلا ىأر ثيح ًابيرقت ةنس
 يعقاولا دهشملا اذه ءاجو ,2001 ماع كرويوين يف يملاعلا ةراجتلا جرب برضت

 ططخي يذلا يمالسإلا باهرإلا ةروصب هلك ماعلا يف نودهاشملا عّبشت نأ دعب

 (ةيقيقح بيذاكأ) لثم مالفأ تناك دقف ءاهراد رقع يف اكيرمأ ريمدتل

 تاونقلا ضعب ىلع ًابيرقت عوبسأ لك ضرعُت (دوسألا دحألا)و (راصحلا)و

 ام ءيشل ًاديهمت نينطاوملا لكل هنيقلت بجي ًارركم ًاسرد مدقت اهنأكو ءةيكيرمألا

 تامجه عوقول ىلوألا ةعاسلا ذنم نيملسملا ةنادإ متتلو «ثدحيس

 م يتلا ةلدألا يهو «مهتنادإ ىلع ركذت ةلدأ يأ روهظ لبقو «ربمتبس/لوليأ

 .نآلا ىتح لمتكت

 ثادحأ عم ةيعقاولا ثادحألا ضعب هباشتت نأ ًاقح بيرغلا نمو

 هباشم دهشم ليثمت قبس دق جربلاب ةرئاطلا مادطصا ةركفف .'مالفألا كلت

 بعلملا ضرأب داطنملا مادطصا ةلواحم عم (دوسألا دحألا) مليف يف اهل

 دعب نوملسملا هل ضرعت يذلا نيشملا زييمتلا عئاقو امأ ءريهامجلاب ءيلملا

 /راصحلا) مليف يف هل ديهمتلا قبس دقف ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا

(The Siege( 20) ةكرش هتجتنأ يذلا th Century ۴ثالث لبق ×٥ 

 (نطنشاو لزند) لثم رابك موجن هيف ةلوطبلا راودأ يدؤيو ءطقف تاونس

 يف تاريجفتلا نم ةلسلسب ةيمالسإ ةيلخ موقت ثيح «(سيليو سورب)و

 تايالولا لبق نم اهميظنت دئاق فادهتسال ًاماقتنا كرويوين ةنيدم عراوش

 ءاوح رون ةلجم .يئامنيسلا ثدحلا يسايسلا ثدحلا دلقي امدنع :شولع ميهاربإ .د

 . ةينورتكلإلا
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 متيو «كرويوين يف ئراوطلا ةلاح نالعإ ىلإ يكيرمألا شيجلا عفدي امم ءةدحتملا

 هيجوت نود نم لاقتعا تاركسعم يف نييكيرمألا نيملسملاو برعلا فالآ لاقتعا

 نيب قيفوتلا عارص يناعي ًاملسم ًايلاردف ًاليمع (بوهلش ينوت) رهظيو «ماهتا يأ

 دهاشملا هذه تررب دقو .هئاقدصأو هتلئاع لاقتعا ةقيقحو هتدايقل ءالولا

 نم ءادتبا عقاولا ضرأ ىلع كلذ دعب ثدح ام لك يكيرمألا نطاوملل

 .مويلا ىتحو 2001 ربمتبس/ لوليأ

 ةديدجلا ةلحرملا هذه يف دويلوه وجتنم دجو دقف «جاتنإلا ديعص ىلع امأ

 مهيلع ردت مالفأ ىلإ اهليوحتل ةحجانلا صصقلا تارشع مالسإلا عم عارصلا نم

 ىلع رصتقي ال انه رمألاو .هسفن تقولا يف نطنشاو حلاصم ققحتو حابرألا

 ًاثادحأ ربمتبس/لوليأ ثادحأ تزرفأ ذإ ءييرمألا لخادلا يف باهرإلا ةيضق

 امو «قارعلا لالتحا ةطروب ءاهتناو نابلاط ىلع برحلا نم ًاءدب ىربك ةيخيرات
 اهلقنو ةيكيرمألا بورحلا عيمج خيرأت ىلع دويلوه يف ترج دق ةداعلا تناك

 عانص ىلإ ام ةلاسر لاسرإل مأ ماعلا يأرلا هيجوتل ءاوس ءةريبكلا ةشاشلا ىلإ

 دقف «ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهراثآو بورحلا هذه تاعبت يف ثحبلل مآ رارقلا

 برعلا نيلثمملا مهسأ تعفتراو «دويلوه مامتها ةرؤب يف (طسوألا قرشلا) حبصأ
 ةيبرعلا لودلا نم ددع يف ريوصتلا ةكرح تطشنو «لامطاو ةرهشلا نع نيثحابلا

 ىلع برحلا تلوانت يتلا ةيكيرمألا مالفألا ددع يلامجإ زواجت ىتح «ةيمالسإلاو

 ةليوطلاو ةريصقلا مالفألا اهيف اه مليف يتثم 2010 ماع فصتنم ىتح قارعلا

 . ًاليوط ًايئاور ًامليف نيثالث وحن اهنم .ةيقئاثولاو

 ثادحأ دعب» :ىفحص ءاقل ف ىمودقلا راشب ىنيطسلفلا لثمملا لوقي

 . 2010/4/16 ءروتسدلا «قارعلا يف يكيرمألا (لحولا) نع ًايكيرمأ ًامليف 30 :يرتلا باهيإ
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 اهتادغ تنك ءاکیرمآ يف يدوجو نم روهش 8 دعب تثدح يتلاو ءربمتبس 1

 ىلع بلطلا داز ثادحألا دعب :مالفألا يف لمعلل تالباقم بهذأ الو سردأ

 وأ يبلس لكشب امإ ؛طسوألا قرشلا صخي عباط اهل ناك مالفألا ةيبلاغف «برعلا

 ,(ةهئانلا ةيلخلا) :لثم تالسلسمو «(انايريس) :لثم مالفأ ترهظو «يباجيإ

 يبلس عباطب نكل برعلا نيلثمملا ىلع بلطلا داز لمجملاب .(جروبماه ةيلخ)و

 هنأ تبثي نأ ديري ناك يكيرمأ جرخم لك .ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ءاضرإل

 امإ تصخلت راودألاو ءنيملسملا برعلل ةءاسإلا نع رظنلا ضغب ييرمأ ينطو

 ًادئاق ضيبألا لجرلا رهظي نأ وأ «ةينود ةرظنب مهل روظنم نييقارع دونج يف

 . «مهل ىنعم الو هكلف يف نورودي «ناولألا نع رظنلا ضغب ءنيلثمم لا ةيقبو

 امنيسلا ةمصاع يف مئاقلا عضولا ةروص يمودقلا انل مسري تاملكلا هذهبو

 لثمملا اهدكؤي يتلاو ءربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا دعب ام ماع يف ةيملاعلا

 ًاماع نيرشعو ةسمخ لبق دويلوه ىلإ لصو يذلا « ةميعنلا يناه ينيطسلفلا

 نأ ىلإ نيزوميل قئاس وأ ىهقم يف لدان لثم ةيوناث راودأب الإ ظحي م هنكلو

 يناه نأ عمو .”دويلوه يف ًافولأم ًاهجو حبصأو لوليأ تامجه دعب ظحلا هفلاح

 تالسلسمو مالفأ يف ةكراشملا لبق دقف برعلل ةئيسم راودأ ةعبرأ هضفر دكأ

 .(مألا ةنازخ) مليفو .(ةمئانلا ةيلخلا) لسلسم اهنمو «ةيطمنلا روصلاب ىألم

 نم هجرخُي م (تنيسيد لكيام) ىلإ يناه مسا رييغت نأ فيرطلا نمو

 فارتعا انه عجرتسنو «هتماسو ىلع برعلا نيلثمملل ةيطمنلا راودألا ةرئاد

 هنأب يفحص ءاقل يف (ماهاربأ ياروم .ف) لصألا يروس مرضخملا لثممل ا

 ءاضرإل ىعست دويلوه :يمودقلا راشب ..(دنالغزغز ىلإ ةدايقلا) مليف لطب :العم وبأ ديعس '

 . 2008/1/20 «نيال نوأ مالسإ «ةيكيرمألا ةرادإلا

 . 2010/5/28 ءةيبرعلا ةانق .(تاطحم) جمانرب يف يناه تاحيرصت تدرو "



 ا ا اا

 طيمنتلا خف يف عقي ال يك لوألا هفرحب ًايفتكم (ديرف) لوألا همسا طقسأ

 دوقع ىلإ دوعت ةصقلا هذه تناك اذإو ٠«عيمجلا لتقل جرخي ضيغب يبرعك»

 ؟”رضاحلا تقولا يف ددجلا نوملسملا نولثمم ا نذإ يناعي فيكف ةليوط

 ةليسول يفحص ءاقل يف (بوهلش ينوت) ينانبللا لصألا وذ لثمم لا لوقي

 دويلوه يف جاتنإلا يريدم نإف ءيباهرإلا رود ضفرب ًادبت امدنع» :ةيبرغ ةيمالعإ

 ملسملا يكيرمألا ويرانيسلا بتاكو لثمملا فيضيو ٠«كب لاصتالا نع نوفكيس

 ةفيحص عم ءاقل يف ( 1.2. 11311 /لوه .يد .يج) -يقيرفإ لصأ نم-

 ًاقح كانه نكلو .دوهيلا لك ىلع مكحلا ممعأ نأ ديرأ ال» :(زهات كرويوين)

 اذه عم هيف سناجتت نأ كنكمي يذلا ردقلابو «مالسإلل داعم ينويهص رصنع

 نل مهنع اهمدقت يتلا ةروصلا نإف «نيملسملا لثمت نأ كناكمإب ناك اذإ ءرصنعلا

 ..«لوبقلا دجت

 حتف يلصألا همساو «(ينرام نالآ) يناريإلا ةاضاقم ةجرد رمألا اذه غلب دقو

 لثم ةيطمن ًاراودأ هيلع ضرعت اهنأل ؛اهباسحل لمعي يتلا فيظوتلا ةلاكو هللا

 .(ًايسنج ذاشلا)و (بصتغملا) ء(يباهرإلا) ء(عداخملا يبنجألا) .(بابكلا عئاب)

 .ةيبرعلا هحمالم ببسب طقف كلذو

 :اضيأو :305 ص .ةيملاعلا امنيسلا يف ةيبرعلا ةيصخشلا :تجهب تفأر دمحأ :رظنا
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 (ديعس دراودإ) ينيطسلفلا يكيرمألا ركفملا ءايتساب ةلباقملا ةهجلا يف انركذت فقاوملا هذه

 ةبارق ينمزلي ناك اذكه» :هتاركذم يف لوقيف ءيزيلجنإلا مسالا اذهل هيدلاو رايتخا نم

 مسالا اذه يل هببسي يذلا جرحلا نم ففخأو (دراودإ) ىلع داتعأ يكل ةنس نيسمخ
 . «حقلا يبرعلا ةلئاعلا مسا (ديعس) قتاع ىلع رينلاك عضو يذلا قرخألا يزيلجنإلا
 5 قباسلا عجرما
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 1 حس 3 ةقلغملا باهرإلا ةقلح

 (دردناتس غننفيإ) ةفيحص عم ءاقل يف مهتا دق (هللا حتف) ناكو

 لوأ وه ناك ثيح ةيموجنلا ةصرف هيلع تعاضأ اهنأب ةلاكولا هذه ةيناطيربلا

 ,22002 ماع (ونايبلا فزاع) مليف يف يساسألا رودلاب موقيل بلطب مدقت نم

 ىلع رايتخالا عقيل هلهاجت مت دق هنأب رودلا ىلع هبردت ءانثأ ئجوف هنكلو

 .راكسوأ ةزئاجب ًاقحال زاف يذلاو ءهنم ًالدب (يدورب نايردأ) لثمملا

 هب مدقت رخآ بلط ىلع (هللا حتف) هاقلت يذلا درلا وه كلذ نم أوسألاو

 قسنملا هيلع كحض امدنع .(رييسكش) فورعملا بتاكلل (ثبكام) رود ليثمتل

 '!«يباهرإ وأ بابك عئاب رودل الإ حلصت ال تنأ» :ًالئاق ةلاكولا يف

 فقوم ذاختا ىلع نوؤرجي ال نيملسملاو برعلا نيلثمملا نم ريثكلا نأ ديب

 مهتدلج ينبو مهنيد ىلإ ةئيسملا راودألاب نولبقي لب «قباسلا (هللا حتف)

 نم ديدعلل تبهذ دقل» :يمودقلا راشب لثمملا حيرصت هدكؤي ام اذهو

 يضارتعا دنع اهاقلتأ تنك يتلا ةديحولا ةباجإلا «دويلوه يف لمعلل تالباقملا

 جرخأ امدنعو «"كبجعي ال يذلا رودلا مهمئالي كريغ ًافلأ كانه" نأ رودلا ىلع

 امدنع تالاحلا نسحأ يف «مليفلا اهلمحي يتلا ةءاسإلا نع نيدوجوملا ربخأ

 ميدقتل ًايدوهي نومدختسيف رودلل نومدقتم ىقبي الو عيمجلا بهذي

 .«امنيسلا يف ةيبرعلا ةيصخشلا

 ءراودألا هذهب نولبقيو جرخملا ىلع ءانعلا برعلا ضعب رفوي اذل

 كلتل اهديسجت ةرثكل باهرإلاب دهاشملا ىدل هوجولا ضعب تطبترا ىتح

 وحن برج يذلا جرف ديعس لصألا ينانبل لثمم لا لثم «ةيطمنلا روصلا

 ًاثدتبم .دويلوه يف هملح ققحي نأ لبق طقف نيتنس لالخ ةنهم نيرشع

 . 2004 رياني/ يناثلا نوناك 3 9167 ددعلا ءطسوألا قرشلا '

 . قباس عجرم «نيال نوأ مالسإ '



 ا ا 1

 نيلثمملا رثكأ نم حبصيلو تاينينامثلا ةيادب ذنم ةقطانلا راودألا يف هتريسم

 11۴ ) لثم مالفأو «(]۸6)و (24) يلسلسم يف امك نييباهرإلل ًاليثمت برعلا

he Siege) »)The Unit) (Onion Movieا )» اهريغو. 

 نأو «دويلوه يف تأرط يتلا تالوحتلاب ضعبلا جاهتبا يف نذإ بجع ال

 نيلثمملل لامعألا نم ديزم كانه» نأب رطانق ليعامسإ يبرغملا لثمملا حرصي
 ,ةقطنملاب مامتها كانهف «تاونس رشع لبق عضولا هيلع ناك امم رثكأ «برعلا

 لبقو ًاديج باوبألا هذه حاتفنا (رطانق) لغتسا دقو ««باوبألا كلذ حتفيسو

 نييكيرمألا رهظُي يذلا (5166م«+ 0611 /ةمئانلا ةيلخلا) لسلسم يف ءيسم رودب

 ال هنأب (رطانق) فرتعيو :يملاعلا باهرإلل نويلحم ءالمع مهنأ ىلع نيملسملا

 نوكي نأ وه هجعزي يذلا ديحولا ءيشلاف ءراودألا هذه لثم ةيدأت ىلع ضرتعي

 ةروصلا يف سيلو رودلا ةيحطس يف يه ةلكشملا نأكو .'ًايحطسو ًافيعض رودلا

 نع نيدهاشملا نييالم بولقو لوقع يف اهسيركت ىلإ ىعسي يتلا ةيطمنلا

 !نيملسملاو مالسإلاب هتقالعو باهرإلا

 نيمساي) يروشآ يقارع لصأ نم ةباشلا ةلثمملا عم رركتي هسفن رمألا

 ذإ ءايسآ لامج ةكلم ةقباسم يف قارعلا ليثمت اهل قبس يتلا (ينانح

 رمألا» :اهلوقب رمألا ةرربم هسفن لسلسم ا يف رطانق ليعامسإ عم تكراش

 هتاذ رربم لا وهو .«عقاولا يف مهدوجو وه نييباهرإلا رود ليثمتب قلعتملا

 ةنس نيرشعل يباهرإلا رود ءادأب ةيردب ديس يرصملا لثمملل حمس يذلا

 «تارئاطلا فطخن نأ «ةقيقحلا يف ثدحي مل ًارود لثمأ مل» :لوقي ذإ

 امدنع قح ىلع ءالؤه نوكي دقو .«يلمعب موقأ .فطاخ رود تيدأو

 .2007 ربوتكأ/ لوألا نيرشت 5 10538 ددعلا ءطسوألا قرشلا ءليلخ فرشأ '

 . قباسلا عجرملا ˆ



 737 ب 3-3-3 ةقلغملا باهرإلا ةقلح

 امدنع ًاصوصخو .هريغ نود متعملا بناجلا اذه ىلع عقاولل مهمهف رصتقي
 ,ةيكيرمألا دويلوه يف راودألا هذه نولثمب مهنأ ةقيقح مهناهذأ نع بيغت

 نع فرعي ال يذلا يبرغلا دهاشملل اهنومدقي مهنأو ءةرهاقلاو قشمد يف سيلو

 نييباهرإلا روهظ راركت نأ امك «ةشاشلا ىلع هضرعب نولضفتي ام الإ مالسإلا

 راهظإ نودو دويلوه وجتنم اهديري يتلا ةروصلل ًاقبط ةشاشلا ىلع نيملسملا

 يذلا عقاولا يف ضرغم مكحت وه بيطلاو يعيبطلا ملسملا نع ىرخأ ةروص يأ

 ىهامتي وحن ىلع (ملسملا يباهرإلا) ةروص طيمنت نأ نع ًالضف «'هليثمت نوديري

 طبرلا ىلإ ةداع يدؤيس ةينيدلا هتابجاو سراي يداع ملسم يأ عم يباهرإلا هيف
 .مارجإلاو فنعلا نيبو ةفعو ةيحلو باجحو ةالص نم مالسإلا رهاظم لك نيب

 نوحمطي نيرخآ نيلثمم ىدل تارربم لا عونتت ؛قبس ام ىلإ ةفاضإ

 رمع) يرصم لصأ نم يكيرمألا لثمم لا عفاد دقف .دويلوه ةيطاع ىلإ

 برعأ امدنع 2007 ماع يئامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم يف هسفن نع (يلوتم

 يبرعلا ةروص نأ ةصاخ «تايصخشلا كلت ميدقتب» هتداعس نع روهمجلل

 :ًالئاق حّرصو ,«ةئيس تناك اماطلو نسحتت تأدب دق دويلوه مالفأ يف

 رودت لامعأل اهريغو دويلوه يف يئامنيسلا جاتنإلا ةفاثك ريربت نكه هسفن قطنمل ا اذهب

 ةدابإلا رطخو داهطضالل اوضرعت نيذلا دوهيلا ةاسأم دسجت ثيح «(تسوكولوهلا) لوح

 مالفألا نم لئاهلا ّمكلا اذه نم ةياغلا نكلو ءاينامأ يف نييزانلا دي ىلع ةيعامجلا

 ريربتل ليج دعب ًاليج يبرغلا ريمضلا يف بنذلاب روعشلا ةيرارمتسا نامض يه تالسلسم او
 مالآ عم فطاعتلا نإف اذل .دعب اميف نيينيطسلفلا قح يف ةنياهصلا اهبكتري ةهرج يأ
 تماد ام اهب ريكذتلا ىلع ضرغملا رارصإلا اذه عم لهاستلا رربي ال ةاسأملا هذه يف دوهيلا

 نأ امك !اهل بنذ ال بوعش ىدل ربكأ مالآ ىلإ يدؤتس ىرخأ مئارج ريربتل ةليسو ذختت
 نيملسملا ةروص طيمنت راركت عم لهاستلا رربي ال باهرإلا اياحض مالآ عم فطاعتلا

 !امهريغو نيطسلفو قارعلا لالتحا ريربتل يباهرإ عمتجمك
 . 2007 ربمسيد/لوألا نوناك 1 ء1266 ددع «مويلا يرصملا ةفيحص



 ا اس مسبب ع ا ا

 ال هنأل قلقلل ينعفد امم ..يرعلا صخشلا راودأ يف يرصح نولواحي نوجتنملا»

 راودأ نع ثحبلل ىعسأس يننكلو ..ليثمتلا يف دحاو رود ءادأ بحي دحأ دجوي

 نأب حيرصتلا اذه نم مهفُي دقو «ىرخأ راودأ ءادأ يف يدل عنام الف ..ةفلتخم

 ًابوعش يذؤت يتلا ةيطمنلا روصلا سيركت يف تسيل (يلوتم) ىدل ةلكشملا

 راودألل ًاريسأ عوقولا نم يصخشلا هفوخ يف لب ءنيملسملاو برعلا نم ةلماك
 !ةيطمنلا

 و

 مأو يرصم بأ نم اكيرمأ يف دولوملا لثمملا اذه نأ هركذ ريدجلا نمو

 16) مسا لمحت يليئارسإ بتاكل ةيحرسم عم ةينفلا هتريسم أدب دق ةيدنلوه

 دي ىلع اينيمرأ اهتدهش يتلا «ةيعامجلا ةدابإلا» ثادحأ لوانتتو « (ًاحيرج

 نأ ىلإ .كرويوين يف (يودورب) حراسم يف تاونس عبس ةدمم لمع مث «نيينامثعلا

 (يلع) ينيطسلفلا يئادفلا رود هيلع ضرع امدنع دويلوه يف ةصرفلا هل تحيتأ

 دحأ عم ًاعيرس ًاراوح دهاشملا دحأ يف (يلع) يرجي ثيح <( خنويم ) مليف يف

 لوليأ) ةمظنم رظن ةهجو ًاحضوم رئاجسلل امهنيخدت ءانثأ يف داسوملا ءالمع

 .خنويم دايبملوأ يف ةنياهصلا نييضايرلا تفطتخا يتلا ةينيطسلفلا (دوسألا

 نكي مام وهو «يدويلوه مليف يف هذه رظنلا ةهجو روهظب حامسلا نكلو

 ءنويعلا يف دامرلل رذ نم رثكأ نوكي ال دق ًاماع نيرشع وحن لبق ًانكمم

 دق اهراهظإ (غربليبس نفيتس) يدوهيلا جرخملا دارأ يتلا ةيقيقحلا ةصقلاف

 ةنياهصلا ءاضرإ يف حلفي مل (غربليبس) نأب ًاملع .حوضفم وحن ىلع تهوُش
 ىعسي ناك لب «مهتنادإ اذه همليف يف وني م هنأ ةبسانم نم رثكأ يف ررب امدنع

 دهجلا نم ريثكلا ًاقح لذب دقو ء(ودعلا) عم لايتغالا ةسايس يف رظنلا ةداعإ ىلإ

 .لتقلا نوسرامي امدنع ىتح قالخألاو ةيناسنإلا ةياغ يف ةنياهصلا راهظإل

 . 2007 ربمسيد/لوألا نوناك 5 ءةيرصملا ةيروهمجلا '



 5 ب ب ةقلغملا باهرإلا ةقلح

 ىلع ضارتعا يأ دبي مم هنأب فرتعا امدنع ةرهاقلا ناجرهم يف داقنلاو نييفحصلا

 لبق ىفتكا دق ناك ثيح .دقعلا عقو نأ دعب ةنياهصلل زاحنملا مليفلا يف هرود

 . مليفلل لماكلا ويرانيسلا ىلع عالطالا نود طقف هرود ةءارقب عيقوتلا

 رود دنع فقوتلا يعدتسي فاصنإلاف «ةرربملا ريغ فقاوملا هذه نم مغرلاب

 ماع Rendition) /ميلستلا) مليف يف باشلا لثمم ا اذه هب ماق يذلا ةلوطبلا

 ةأشنلا ييرمأ دلوملا يرصم يئايميكلا سدنهملا ةيصخش يف رهظ ثيح :7

 ,ةيباهرإ رصانعب هتقالع يف ةيكيرمألا تارباخملا هبتشت يذلاو (يميهاربإلا رونأ)

 ركذي م ءيبرع دلب ىلإ هلاثمأ لقنل ةصصخم ةرئاطب هليحرتو هيلع ضبقلا متيف

 .كانه تاطلسلا لبق نم هبيذعت فدهب ءايقيرفإ لامش يف عقيو همسا

 هذه ىلوألا ةلهولل نيدي وهف «مليفلا اذه لوح برعلا داقنلا ءارآ تتوافت

 مالعإلا لئاسو نم صلمتلا لواحت يتلا ةيكيرمألا تارباخملل ةرذقلا تاءارجإلا

 لود ىلإ مهعم قيقحتلل نيهبتشملا لقن ربع ناسنإلا قوقح تامظنمو ةيلحم ا

 يف ةحارص هعمسن ام وهو «لئاسولا ىتشب مهنم تامولعم ا عازتناو ةيروتاتكيد

 نأب فرتعت يتلا ءبيرتس ليريم ةمجنلا ؛تارباخملا ةلوؤسم ناسل ىلع مليفلا

 جارختسا ةقيرط امأ ..تامولعملاب طقف متهت اهنكلو ءًادحأ بذعت ال اكيرمأ

 .اهينعي ال رمأ يهف ةيكيرمأ ريغ ديأبو اهيضارأ جراخ متت يتلاو تامولعملا هذه

 لخي م يتلا ةيطمنلا روصلا نم مهءايتسا اوفخي م نيرخآ ًاداقن نأ الإ

 موضهم قحل ًاديؤم وأ نيملسملا عم ًافطاعتم ودبي ال وهف «مليفلا اذه اهنم

 ةمثف .عقاولا يف هيلع مه ام ىلع مهراهظإل ًايعاس ىتح وأ مهقوقح نم

 .قباسلا عجرملا ١



 س

 ا

 قيقحتلا ةيلمع ىلوتي يذلا يكيرمألا تارباخملا رصنع نيب ةيرس ةيسنج ةقالع

 .بتكملا يف هنواعت يتلا ةيبرعلا ةاتفلا نيبو «لاهنيلاج كاج لثمملا ؛(سالجود)

 ينمألا طباضلا ةصق لالخ نم ةيبرعلا ةيروكذلا ةطلسلا ىلع زيكرتلا نع ًالضف

 ٌّقحل مليفلا راصتنا نأ دقتعأ امك .اهجوز رايتخا يف هتنبا ةيرحل ضفارلا يبرعلا

 باشلا اذهف .هلك هبعش ةنادإ باسح ىلع ءاج دق هتءاربو ملسملا سدنهم ا

 مهت نم ءيربلاو ءنوبسرذيو سير ةمجنلا ,ةيكيرمأ نم جوزتملا رضحتملا

 تأطخأ يتلا اكيرمأ ىلإ هئامتنا ردقب يبرعلا بعشلا كلذ ىلإ يمتني ال باهرإلا

 لباقم يف ةرضحتم ةلودل ئطاخلا لعفلا كلذ ىدعتت ال ةنادإلا نأكو .هماهتا يف

 نم لئاه رحب يف هطبختل هتئربت يف ريكفتلا ىتح قحتسي ال رخآ فلختم ماع

 هنأ عم ةلوطبلا رودب ظحي مل يلوتم رمع لثمم ا نأب ًاملع .ةيصعتسملا ءاطخألا

 ًاضيأ همسا رهظي مل امك «ةصقلا اهلوح رودت يتلا ةيزكرملا ةيصخشلا رودب ماق

 رود تاظحالملا هذه عنمت مو ..!(سرابموك) درجم هنأكو «مليفلا (رتسوب) ىلع

 ًالضف «برعلل هراصتناب اهروعشل هب ءافتحالاو مليفلا ضرع نم ةيبرعلا ضرعلا

 07 ماع يئامنيسلا ةرهاقلا ناحرهم ف ةقباسم ا جراخ هضرع نع

 .دويلوه يف برعلا نولثمملا ءالؤه هب موقي ام ىلع لثمألا قيلعتلا امأ

 :اهيف لوقي يمودقلا راشب ينيطسلفلا لثمملل تاملك نم هسبتقنف

 هءاقدصأو هلهأ لثمم لا هجاويس فيك ..ةحيضف راودألا هذه لثم ليثمت»

 نأب ريكذتلا عم !درلا قح مهل كرتنسو .«؟لمعلا ضرع دعب هريمضو

 برعلا نم نيلثمملا ضعب ىلع رصتقت دعت ممل لامعألا هذه يف ةكراشملا

 لود ىلإ اهلماكب ريوصتلا تايلمع لقن داتعملا نم حبصأ دقف «نيملسملاو

 . 2008/5/29 مويلا يرصملا «قزارلا دبع يمار
 ا 2

 . قباس عجرم «نيال نوا مالسإ



 777 م ةقلغملا باهرإلا ةقلح

 نود جاتنإلا قرف يف نييلحملا نيينفلا تارشع فيظوتو .ةيمالسإو ةيبرع

 ىلع زئاحلا (ملألا ةنازخ) مليف كلذ ىلع ةزرابلا ةلثمألا نمو ,ركذت ةضراعم

 .باتكلا يف ًاقحال ًالصف ةيضقلا هذهل صصخنسو 2010 ماع راكسوأ زئاوج تس

 ةقلغم لا ةقلحلا رسك ىلإ ىعسي دعاو ليج

 قيرب مامأ راودأ نم مهيلإ دنسي اميف برعلا نيلثمملا ضعب لهاست ىلع

 برعلا باتكلاو نيجرخملاو نيلثمملا نم رخآ ًاضعب نإف ءةورثلا ءارغإو ةيموجنلا

 ىتح .ملسملا يباهرإلل ةيطمنلا روصلل ةغرفملا ةقلحلا كلت رسك ىلإ اوعس دق

 !يضاملا يف ةئيسملا ةيطمنلا روصلا سركت مالفأ يف لمعلا مهل قبس نيذلا كئلوأ

 نم ريثكلا هل ناك يذلا- (ةيردب ديس) يرصملا بتك 2006 ماع يفف

 رودب ةيردب ماقو (42611622 8256) مسا لمحي ًامليف -ًاقباس ةيطمنلا راودألا

 نيلثمملا نم ددعو .(يهاش ةراس)و (بوهلش ينوت) بناج ىلإ هيف ةلوطبلا

 مليفلا جرخأو « فشان سيقو «يميهاربإ يزوف ءزيزع ينوطنأ لثم برعلا

 لصألا يروسلا جتنملا هيجتنم نيب نم ناكو « يواسيع ماشه يرصملا جرخملا

 ةدع لالخ نم نييكيرمألا برعلا اياضق ةجلاعم مليفلا لواحيو . ةرهز دمحأ

 لثمملا ةلواحم وه قايسلا اذه يف اهمهأ نكلو ءةطبارتم ريغ ودبت دق رواحم

 يف طوقسلا نود دويلوه يف هل رود نع ثحبلا (فشان سيق) باشلا يبرعلا

 .ملسملا يباهرإلل ةيطمنلا ةروصلل ةغرفم ا ةقلحلا

 ةبرجت هل تناكف (يروبج ىفطصم ميلح) لصألا يدركلا لثمملا امأ

 جارخإلا ةساردل تاينيعبسلا رخاوأ يف اكيرمأ ىلإ هلاقتنا دعبف ءىرخأ

 يقارع نطاوم رودل هليثمت عم ليثمتلا لقح يف هراوشم أدب ءيامنيسلا



 هوا ل

 ءافصنم ًامليف (نيهاش كاج) هّدْعي يذلا (كولم ةثالث) ييرمألا مليفلا يف بيط

 الإ ءيبرعلا نطاوملا ةيصخش راطإ نع جرخت مم يتلا ةريغصلا هراودأ تلاوت مث

 رسأ يف عقو امدنع (سوريب نم أوسأ) مليف يف هتكراشم دعب مدنلاب رعش هنأ

 جاتنإ ةكرش سيسأت ىلإ هعفد امم .ريرشلا يبرعلا رود ًايدؤم ةغرفملا ةقلحلا

 /ملسم) مليف عم مالفألا جاتنإ يف هراوشم ًاثدتبم .(راتيميس) اهامسأ ةريغص

 رودتو ء(لومروب سيردإ) لصألا يناغفألا جرخملا هجرخأ يذلا « ([هوازتت»

 ةيؤر لوح ريتسجاملل ةلاسر ريضحتب موقي دوسأ ييرمأ باش لوح ةصقلا

 نيملسملا راهظإل ىعس هنأب يروبج جتنملا حرصو ءنيملسملا نيب ةقالعلل دويلوه

 ًايسفن ءاحصأ مهنأو ءايبنأ اوسيلو أطخلل نولباق رشب مهنأ ىلع همليف يف
 . نيحقوو نيفلختم اوسيلو

 هتجوز عم يمودقلا راشب ينيطسلفلا لثمملا اهمدق ةمهم ىرخأ ةلواحم
 دعب مليفلا ةركف تءاجو «(دنالغزغز ىلإ ةدايقلا) امهمليف يف (نايفيلاب لوكين)

 ةساردل رهشأ ةعضبب ربمتبس/لوليأ ثادحأ عوقو لبق دويلوه ىلإ راشب لاقتنا

 جوزتيل «ةضافتنالا ببسب هدالب ىلإ ةدوعلا نم هنكمت مدع مث ءيحرسم ا ليثمتلا

 طيطختلا ًاعم آدبيو .(لوكين) يفيلوب لصأ نم ةملسملا ةيكيرمألا ةجرخملا نم
 .لمعلا اذهل

 عارصلا لوح دويلوه لخاد نم يكيرمأ مليف ةعانص وه فدهلا ناك

 نكمت (فلخ سنؤم) يروسلا جتنملا ةدعاسمو :ةنياهصلا عم يبرعلا

 نيعبرأو ةتسب نينيعتسم .ةعضاوتم ةينازيمب امهمليف ةعانص نم ناجوزلا

 سدقلاو سولجنأ سول نيب ريوصتلا متو ءرجأ نود ليثمتلل اوعربت ًالثمم

 يب مإ عقوم «باهرإلا نم نيملسملا ئربيو ..دويلوه هجاوي ييرمأ مليف :ليضفلا دبع ةورم ٠
 . 2008 ربمفون/يناثلا نيرشت 26 «يس
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 يديموكلا مليفلا ثادحأ رودتو ءةينيطسلفلا قطانملا نم ددعو هللا مارو

 يف ةرجأ ةرايس قئاس هلمع ءانثأ يمودقلا لثمملا عم ترج ةيقيقح صصق لوح

 ليجستب موقت هتجوز تناك ثيح .هتشيعمو هتسارد فيراصم ريفوتل دويلوه

 .مليفلا اذه ثادحأ ىلإ اهليوحتل ًاديهمت صصقلا كلت

 ضعب يف هعوقوو ءراشب ةيسنج نع نئابزلا لؤاست عم ةصقلا أدبتو

 ثادحأ دعب ًاصوصخ نيطسلف نم همودق نع مهربخي امدنع تالكشملا

 وهو ًامسا اهل عرتخا ةلود ىلإ هسفن ةبسن ىلإ ًانايحأ هرطضا امم ءربمتبس/لوليأ

 اوناك ايفارغجلاب ًالهج بوعشلا رثكأ نم مه نييكيرمألا نألو «(دنالغزغز)

 ناكف راشب امأ ..!اينابسإو نيصلا نيب عقت ةلود اهنأب مهربخي امدنع هنوقدصي
 هب ملحي يذلا ءلانمما ديعب يلاثملا ناكملا اهنأ ىلع ةيلايخلا ةلودلا هذه ىلإ رظني

 ال تسيل كلذ عم اهنكل ًامامت ًاددحم ًائيش تسيل يه» :لوقيو سدقلا يف هلهأ

 ةيلزه فقاوم مليفلا نمضتو '«انينامأو انتابغرو انمالحأ نم ءيش يه «ءيش

 ةيرصنع زواجتت يتلا نييكيرمألا دوهيلا ىدل ةيرصنعلا دقن اهيف لواح

 ةرجهلا خف يف نوعقي امدنع ًاضيأ َبرعلا دقتنا امك «مهسفنأ نييليئارسإلا

 يف حاجنلا هل بسحيو «نطولا ىلإ ةدوعلا نينحو برغلا يف ءاقبلا نيب عارصلاو

 .تايناكمإلا عضاوت ىلع ةقلغملا ةيطمنلا روصلا ةقلح رسك

 نهضعب حجن لب .يديألا تافوتكم ًاضيأ نفقي م تاملسملا تاباشلا

 ىلع فعاضم قئاوعلا ءبع نأ عم نهرودب مايقلا ىلع لاجرلا ةسفانم يف

 انيل ةملسم لا ةيدنهلا ةباشلا عم دويلوه نم لوألا انلاثم ًأدبنو ءنهقتاع

 لكب دويلوه يف اهقيرط قش نم اهمازتلاو اهباجح اهعنه م يتلا « ناخ

 نم ديدعلا تجرخأو تبتكو ءايهداكأ يئامنيسلا جارخإلا تسردف ةقث

 ءاضرإل ىعست دويلوه :يمودقلا راشب ..(دنالغزغز ىلإ ةدايقلا) مليف لطب :العم وبأ ديعس

 . 2008/1/20 «نيال نوأ مالسإ ,ةيكيرمألا ةرادإلا



 هدا ا تي

 روصلا رسك ىلإ اهلامعأ ضعب يف ىعست يهو «بيلك ويديفلاو ةريصقلا مالفألا

 نيمتهمو نييعيبط نينطاوم ةروص يف مهميدقتو اكيرمأ يف نيملسملل ةيطمنلا

 .جامدنالاب

 امهو .تاناجرهم ةدع يف زئاوج (ناخ) لامعأ نم ناريصق نامليف ققح

 ريخألا مليفلا يف رهظي ثيح «(ةنجلا ىعدت ضرأ)و .(لواحي مساب) مليف
 نمضتت تاتفال نولمحي مهو «نييكيرمألا نيملسم ا ءاسنلاو لاجرلا نم تارشع

 تيفوت يتخأ» :لثم عمتجملا يف نيجمدنم ءاضعأ مهنوك دكؤت ةددعتم لئاسر

 قوقحب ةمتهم تامظنم نم ريبك مامتهاب مليفلا يظحو .«ربمتبس 11 يف ًاضيأ
 لمأن يذلاو حاجنلاو معدلل ربكأ ًاصرف هتجرخمل مدق امك ءاكيرمأ يف نيملسم ا

 ..ًابيرق هرامث ىرن نأ

 يه اهتلطبو «مامتهالا نم ريثكلاب تيظح ىرخأ حاجن ةصق ةمث ادنك يفو

 اهنأب اهسفن فصتو (زاون ءاقرز) مسا لمحت ةمزتلمو ةبجحم ةباش ًاضيأ
 تاطاشن يف كراشتو سمخلا تاولصلا يدؤتو اهسأر يطغت ةظفاحم ةملسم»

 .«يلحملا دجسم ا

 لمعلاب ةينفلا اهتريسم -ةيناتسكاب لوصأ نم ةيدنكلا- زاون تأدب

 عراس امدنعو :1995 ماع (0©08) ةيدنكلا ةعاذإلا ةئيه يف ةجتنمو ةبتاك

 تبثت نأ لبق ءاموهالكوأ تاريجفتب نيملسم لا ماهتا ىلإ يبرغلا مالعإلا

 لمحي ريصق مليف جارخإب ترداب «ملسم ريغ يكيرمأ باش قحب ةمهتلا

 :رظنا '

 2008/8/21 «نيال نوأ نفلا ءنيملسملا ةيطمن نع عفادت ةيكيرمأ ةيئامنيس (ناخ انيل)

 .23/2/2009 38717707.312112.807 ‹مهتمصب نوكرتي بابش نوملسم

 ددعلا ءطسوألا قرشلا ةفيحص «ةيلوصألل ىرخأ ةرم حرملا ديعت «يناتسكاب لصأ نم ةيدنك ˆ

 . 2003 سطسغأ/بآ 8 9
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 باهرإلاب ناملسم ناوخأ هيف مهتُّي يذلا (نيملسملا ىدل ءاوش ةلفح) مسا

 تجرخأ مث .ةيفلخلا امهتقيدح يف ءاوشلاب امهمايق لالخ راجفنا عوقو درجمم

 ةصق هيف تمدقو (لتقلاب ديدهتلا) مساب 1998 ماع رخآ ًاريصق ًامليف زاون
 ديدهت ةلاسر اهمالتسا ءاعدا نم ةرهشلل لضفأ ةليسو دجت ال ةملسم ةبتاك

 يف ةعذاللا زاون ةيرخس عمو .ىلوألا اهتياور ةباتك رثإ نيفرطتم نم لتقلاب

 تيظح دقف نيملسملا اياضقل اهيطاعت ءازإ ةيبرغلا ةيلقعلا نم نيمليفلا

 .يئامنيسلا وتنروت ناجرهم يف امهضرع یدل ريبك باجعإب

 ًامالفأ تجتنأو .ةصاخ جاتنإ ةكرش تسسأو حاجنب اهطاشن زاون تعبات

 ام اهتاراهم تعونتو «(2005) (دجسم او انأ) مساب ًايقئاثو ًاطيرشو ىرخأ ةريصق

 يديموكلا لسلسملا وهف مهألا اهلمع امأ .صوصنلا ةباتكو جاتنإلاو جارخإلا نيب

 ,22007 ذنم ةعبرألا همساوم صوصن تبتك يذلا (جورملا نيب ريغص دجسم)

 زاون لواحتو .ةيقيرفإلا لودلا ضعبو ارسيوسو ادنك يف ريبك مامتهاب يظحو

 رسكو يلزه بولسأب ادنك يف نيملسملا جامدنا تابوعصل ضرعتلا هلالخ نم

 .مهريغ وأ نيملسملا نم ءاوس ًادحأ اهتيرخس كرتت الو :ةقلغملا باهرإلا ةقلح

 -ثلاثلا وأ- يناثلا ليجلا يفاقثلا اهحاتفناو اهباجحب لثمت زاون نأب لوقلا نكميو

 ةقثاولاو ةحجانلا مهتايصخش يف نوعمجي نيذلا ءةيلامشلا اكيرمأ يملسم نم

 نود مهفينصت هعم ليحتسي وحن ىلعو «برغلاو قرشلا يتفاقث نم ًاجيزم

 نم اهلمع هنمضتي ام ضعب زاونل رربي امم ةنيجهلا مهتيوه رابتعالا نيعب ذخألا
 .لهاست

 قيقحتل ىرخأ ةباش ةجتنم لمعت ءيسلطألل ىرخألا ةفضلا ىلع

 جاتنإ يف تكراش يتلا ( نسح ءامسأ ) يهو ءايناطيرب يف اهسفن فادهألا

 قصلم يف اهمسا رهظي نأ لبق ةيناطيربلا مالفألا نم ددع ءايزأ ميمصتو
 عم هفينصت نكممي يذلا /The Infidel ) (0 رفاكلا) يديموكلا مليفلا
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 ,ةيكيرمألا -ةيبروألا امنيسلا يف ديدج هجوت نمض مالفألا نم دودحم ددع

 ايديموكلا نوكت ام ًابلاغو «برغلا يف نيملسملل ًامهفت رثكأ ةرظن سيسأتل ىعسي

 بغري امدنع ًاصوصخ «ةساسحلا اياضقلا مامأ رعولا قيرطلا ديهمتل ةليسو ريخ

 نم ةئملاب نيعستو ةعست نأ ىلع ديكأتلا يف (لييداب ديفيد) يدوهي صن بتاك

 درو ام ضعب ىلع ظفحتن اننأ عمو . باهرإلا نوديؤي ال ايناطيرب يف نيملسملا

 ىلع مليفلا أرجتي امدنع ًاصوصخو .دهجلا اذهب ةداشإلا مهملا نمف مليفلا يف

 .نيملسم لا هاجت ةيرصنعلا نم ام ردق ىلع لباقملا فرطلا يف دوهيلا راهظإ

 ىدحإ نم سبتقنو ًايناطيرب ًامليف جتنت ةملسم لوأ دعت (ءامسأ) نأ ىلإ ريشنو

 تدرأ لب ءامهلثم نوكأ نأ درأ م ينكلو نابيبط يادلاو» :اهلوق تاحيرصتلا

 ًامالفأ عنصأ نأ در م ...نيملسملا ىلإ ةرظنلاو عمتجملا يف رثؤي ءيش لمع

 ىلع يمسا دوجو نأ يف تركفو «ةفلتخم مالفأ ةعانص تدرأ لب «بسحف

 قيقحت يف حاجنلا انرودب اهل لمأن اذل *«ًاريبك ًاقرف لكشيس مليفلا اذه قصلم

 .فادهالا هذه

 جاجا

 . 2010/4/9 خيراتب ©111502615 ةكبش نع ًالقن

 . 2010/4/8 خيراتب «ةينورتكلإلا تن شقارب ةفيحص نع ًالقن



 !رايخألا برعلاو نوملسملا ..دويلوه ةقيرط ىلع فاصنإلا

 ةيدويلوهلا ةيطمنلا ةروصلا روطت لحارم ةقباسلا لوصفلا يف انضرعتسا

 نم ًاءدب ءةيضرألا ةركلا ناكس سدس نم رثكأ نولثمي نيذلا نيملسم او برعلل

 نيمختملا ءارحصلا ناكس ريقحتب ًارورم ءديبعلاو ميرحلا طاعو قارشتسالا ريطاسأ

 ًالوصوو «هضرأ» ىلع رصاحم لا يدوهيلا بعشلا دض نيبصعتمماو طفنلا تاريخب

 تاقولخملا نم ةئفلا هذه روطت ةلسلس يف ةريخأ ًةقلح ءاج يذلا باهرإلا ىلإ

 لمحت لب فلختلا ىلع اهرارصإب يفتكت ال يتلاو ءرضحتلا ىلع ةيصعلا ةهيركلا

 مهتلازإو مهتدابإب اهيرغت ةجرد ىلإ رضحتلا ىلإ اهقبس نم لك ىلع ًانيفد ًادقح
 !ًافلختم ىقبي نأ هديرت يذلا ماعلا اذه نم

 مامأ نويزفلتلاو امنيسلا يف تارملا تائم اهضرع رركت ةيطمنلا روصلا هذه

 ةمهم تناكو ءنيرشعلا نرقلا ةيادب ذنم عمجأ ماعلا يف نيدهاشملا نويع

 قبس ةدع بابسأل دوهي نيلثمم ىلإ ةداع دنست ةهيركلا راودألا هذه ليثمت

 برعلا نيلثمملا ةرادج مدعب داقتعالا وه اهمهأ نوكي دقو ءاهل ضرعتلا

 ىعس ةمهت يهو «مهريقحت فدهب تناك اذإ ىتح ةمهم راودأ ءادأب نيملسملاو

 روصلا هذه ميدقت يف مهداهتجا لالخ نم اهدينفت ىلإ برعلا نيلثمملا ضعب

 !هجو نسحأ ىلع ةيطمنلا

 ةجرد ىلإ دعب قري م نإو ءلؤافتلا ىلإ وعدي ام كانهف كلذ عم
 ملسمو يبرع لكل ةلجسم ةمالع تحبصأ يتلا ةيطمنلا روصلا نم صلختلا

 كلت ميمعت ةبوعص نم ديزي بوعشلا نيب ديازتما حاتفنالاف ,ةرطفلاب
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 نيذلا نيملسملاو برعلاب قلعتي اميف ًاصوصخ ءاهلمكأب بوعش ىلع روصلا
 .ةدحتملا تايالولا ق اوشاعو اودلو

 ءنيملسمماو برعلل ةديدج ةروص روهظ يرورضلا نم حبصأ كلذل ةجيتن

 ةيزاوم ىرخأ ةروص يف روهظلاب مهل حمس ةداتعم لا ةيطمنلا راودألا بناج ىلإف

 ملسملا وأ يبرعلا ناك اذإف «باهرإلا عم عارصلا راطإ نع ًاديعب جورخلا نود
 ةدعاقلا نم ءانثتساك ًاريخ هنوك فداصت نإو « يباهرإ وهف ةداعلاك ًاريرش

 نييباهرإلا ىلع ءاضقلل رضحتملا يبرغلا عم فلاحتلا ىلع ًارصتقم هرود نكيلف

 عم ىتح .باهرإلا دودح نمض ًاروصحم لظيس ةايحلا يف هرود نأكو « رارشألا

 ةساردلاو لمعلاك هتايح يف ىرخأ بناوج دوجوب قوبسملا ريغ فارتعالا

 !بحلاو

 ةروص عباتتو ناغيشتيم ةعماج يف ةذاتسأ يهو «(يناطلسلا نيلفيإ) لوقت

 نإ» :لوقت ء2001 ماعلا ذنم يكيرمألا نويزفلتلا يف نييكيرمألا نيملسملاو برعلا

 تناك ةيطسوأ قرش لوصأ اذ ًاصخش بلطتت يتلا ةينويزفلتلا راودألا مظعم

 يبرعلا صخشلا وه لوألا عونلا .راودألا نم طقف نيعون وأ عون يف رصحنت
 ملسملا وأ يبرعلا وهف يناثلا عونلا امأ «ةينوناق ريغ ةطشنأب همايقب هبتشملا

 . «برعلا "رارشألا" دض اهبرح يف ةيكيرمألا ةموكحلا دعاسي يذلا ديجلا

 نطنشاو جروج ةعماج يف ةذاتسألا (رتسيلكام ينايليم) ةروسيفوربلا اهديؤتو

 نيب ةلصلا معدت اهنأو «باهرإلا قايس يف ًامناد أت راودألا كلت نأ ىلإ ةريشم

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هل ضرعتت يذلا ديدهتلاو ةيبرعلا ةيوهلا

 دويلوهب قحتلا يذلا يمودقلا راشب ي نبط بلغفلا لثملما حرشيو

 نيلثمملا ىلع بلطلا داز لمجم لاب» :هلوقب تاروطتلا هذه .2001 ةنس

 . نيالنوأ تسيإ لديم
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 ييرمأ جرخم لك «ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ءاضرإل يبلس عباطب نكل «برعلا

 ءنيملسمما برعلل ةءاسإلا نع رظنلا ضغب يكيرمأ ينطو هنأ تبثي نأ ديري ناك

 رهظي نأ وأ «ةينود ةرظنب مهيلإ روظنم نييقارع دونج يف امإ تصخلت راودألاو

 هكلف يف نورودي -ناولألا نع رظنلا ضغب- نيلثمم ا ةيقبو ًادئاق ضيبألا لجرلا

 . «مهل ىنعم الو

 ةريغصلا ةشاشلا ىلع رايخألا نوملسملا

 نيملسملل ةديدجلا روصلا هذه حرط نع ةينويزفلتلا لامعألا فلختت مل

 جمارب دحأ عم ةلثمألا ضعب ضارعتسا أدبنو «ربمتبس/لوليأ ثادحأ دعب

 نع دويلوه ةيرقبع تقتفت ذإ ءهلك ماعلا لافطأ ىلإ ةهجوملا ةيكيرمألا لافطألا

 صاخشألا) ييرمألا ينوتراكلا لسلسملا يف (رداق ايرث) اهمسا ةينوتراك ةيصخش

 مكح لظ يف شيعت تناك ةيناغفأ ةاتف يهو 2002 ماع (×- 21 /نوضماغلا

 لاطبأ اهصلخ نأ ىلإ (!) ديبعلا قوس يف عيبلاو فاطتخالل تضرعت مث «نابلاط
 نأب ًاملع (تسد) مسا تحت قيرفلا ىلإ اهمضب اوماقو نوقراخلا لسلسملا

 دعب دوسألا اهباقنو اهباجحب كسمتت اهوكرتو اومركت دق لسلسملا يجتنم

 .ناتسناغفأ نم اهجورخ

 قيرف نمض ةملسم لا تايصخشلا ضعب دويلوه تثدحتسا .هسفن ماعلا يف

 تناكو «(24) يسيلوبلا لسلسملل يناثلا مسوملا يف (باهرإلا ةحفاكم ةدحو)

 عم ةيكيرمألا يضارألا يف ةيوون ةلبنق ريجفتل ةيباهرإ ةلواحم لوح رودت ةصقلا

 ؛(رواب كاج) ليمعلا ىلوتيو ءاهريجفت ةلواحمب (ةيطسوأ قرش) لود ثالث ماهتا

 .ةلبنقلا ليطعت ةمهم «دنالرذاس رفيك لثمملا

 ءاضرإل ىعست دويلوه :يمودقلا راشب ..(دنالغزغز ىلإ ةدايقلا) مليف لطب :العم وبأ ديعس '

 . 2008/1/20 «نيال نوأ مالسإ «ةيكيرمألا ةرادإلا



 ا ا

 هنم ىرخأ ءازجأ رادصإ (سكوف) ةكرش تعبات دقف لسلسم ا حاجنل ًارظنو

 ىلإ مهمضب لسلسملا يف رايخألا نيملسملاو برعلا ةكراشم ترركت «ةنس لك

 مسوملا يفف ءييرمألا مهنطول مهئالو ىدم راهظإو باهرإلا ةحفاكم ةدحو

 ىلع ضبقلل اهدوهج لك (رساي ةيدان) لذبت 2007 ةنس جتنأ يذلا سداسلا

 يف ةيوون ةلبنق ريجفتل سورلا مهلاثمأ عم نيئطاوتملا نيملسملا نييباهرإلا

 ريجفتل اهقالطإ متي رايط الب ةرئاط ةقحالم ىلع (ةدحولا) لمع ءانثأو ءاكيرمأ

 برست دوجو مهدحأ فشتكي «(وكسيسنارف ناس) يف ةيناث ةيوون ةلبنق

 اهنوكل (ةيدان) ىلإ ريشتل ماهتالا عباصأ عراستتف ءةدحولا لخاد نم تامولعملل
 اهتنادإ يف هرمأ قيرفلا مسحي نأ لبقو ء(طسوألا قرشلا) يف ةدولومو ةملسم

 نكلو «روفلا ىلع اهفيقوت متيو اهطروت ىلع لئالدلا ضعب رهظت اهتئربت وأ

 اهبيذعت يف نييرصنعلا اهئالمز دحأ عرشي نأ لبق رهظت ام ناعرس اهتءارب

 .اهعم نواعتت يتلا ةهجلا نع فشكلل اهعفدو

 برعلا نيلثمملا نم ددع ةكرابمب اهريوصت مت اهريغو ثادحألا هذه

 ءناميلس زاه ءجرف ديعس ءيزيزع ينوتنأ ءيضاق سالوكين مهنم ركذنو «نيملسم او
 (قيّدص ردناسكلآ) لصألا ينادوسلا لثمملا بناج ىلإ « سراف لآو ءرهاط ناراف

 يذلاو .(دعسأ) يبرعلا يباهرإلا رود يف 2007 ةنس سداسلا مسوملا يف رهظ يذلا

 ءنيقباسلا هئالمزب عاقيإلل باهرإلا ةحفاكم ةدحو ىلإ مضنيو همئارج نع بوتي

 تومي هنأ الإ «هتامدخ نم نوديفتسي امثير ًاتقؤم نوققحملا هعم لهاستيو

 نع هيف برعي ًالاقم بتك نييكيرمألا داقنلا دحأ نأ فيرطلا نمو .ةياهنلا يف

 ودبي ذإ .هتبوت نم مغرلاب ةريرشلا هلاعفأ ىلع هءازج يقل دقف «هتومم هحايترا

 امأ :ةثيطخلا لسغل ةيحضتلاب تنرتقا ول ىتح ضعبلا ىدل ةلوبقم ريغ ةبوتلا نأ
 (3/18©) ةعومجم تاونق نم نيتنثا ىلع ًالماك لسلسملا ضرع وهف ةفارط رثكألا

 نم هنمضتي امل ةيكيرمألا ةيمالسإلا تامظنملا راكنتسا نم مغرلاب ءةيبرعلا
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 ةدحتملا تايالولا يف ءابآلا سلاجمو ناسنإلا قوقح تامظنم ضارتعا لب .ةءاسإ

 ًابلاغ مه نيذلاو .. نييباهرإلا دض فنعو بيذعت دهاشم نم هيوتحي ام ىلع

 ًامجرتم هضرع ىلع ةيبرعلا دالبلا يف ءابآلا ضارتعاب عمسن ممل نيح يف ءنوملسم

 !هتعباتم ىلع نيقهارملا مهدالوأ لابقإو «مهتغل ىلإ

 ديعس) يقارعلا ةيصخش رهظتف « (1.056 /نوعئاضلا) لسلسم يف امأ

 سرحلا يف قباس يركسع وهو ءزوردنأ نيفان لثمم ا هرود لشه يذلا ؛(حارج

 مطحتتو ايلارتسأ نم علقت ةرئاط نتم ىلع هدوجو فداصي «يقارعلا يروهمجلا

 امأ ءيقارعلا انبحاص مهنمو دارفأ ةعضب اهنم وجنيف ةلوهأم ريغ ةريزج ىلع

 نواعت ةحلصمل هدينجت وهف مليفلا ةصق بسح ايلارتسأ يف هدوجو ببس

 سيل لثمملا نأ عمو .ةمئان ةيمالسإ ةيباهرإ ةيلخ ىلإ للستلل يلود يتارابختسا

 نم اهيلإ راشملا ةناخلا سفن يف بصي هنوكل رودلا اذه ىلإ انرشأ اننأ الإ ًايبرع
 1/8© ةعومجم تاونق ىدحإ ىلع ًاضيأ ضرع دق لسلسملا نأب ًاملع ءراودألا

 .ةيبرعلا

 ريهشلا لسلسملا عم تالسلسملا نم عونلا اذهل انضرع متتخنو

 زاربإ يف اهعيمج ةئفلا هذه ردصتي يذلا (516ءمء: 011 /ةمئانلا ةيلخلا)

 ليمعلا قرتخي ذإ ءبيطلا ييرمألا ملسملل ةديدجلا ةيطمنلا ةروصلا

 ةيباهرإ ةيلخ .ءيليإ لكيام لثمملا ؛(نيوراد) دوسألا ملسملا يلارديفلا

 مهنم هنأب اهئاضعأ عانقإ نم نكمتيو ةدحتملا تايالولا لخاد ةمئان ةيمالسإ

 ةيطمنلا روصلا عيمج لسلسملا يف دجنو «مهب عاقيإلا نم هنكمت ةجرد ىلإ

 .دودحلا دعبأ ىلإ رهظملا يكيرمأ ودبي ةرملا هذه يف هنكلو ءيباهرإلا ملسملل

 رقشأ رعشب ًايبرغ ملسملا نوكي امدنع ىتح مئاق رطخلا نأ ىلإ ةراشإ

 يف بيطلا ملسملا يكيرمألا ميدقت ىلع لسلسم ا دكؤيو !ءاقرز نويعو
 ةالص نم هنيد رئاعش ىلع ةبظاوملا هعنمت ال يذلا يلارديفلا ليمعلا ةروص



 و1 ل

 . نيملسم ا نييباهرإلا دض اكيرمأ نع عافدلا يف هرودب مايقلا نع نآرقلل ةءارقو

 يف دولوم لا يدوهيلا لثمملا ىلإ ةيلخلا ميعز رود دنسي نأ فيرطلا نمو

 شيجل ًاميعز ءايموم لا مالفأ ةلسلس يف رهظ نأ قبس يذلا (رهف ديدوع) ليئارسإ

 لسلسملا بتاك نوكي نأ كلذ نم برغألاو ءرصم نع نيعفادملا نييناربعلا

 اضرب ظحي مل -همدق ام لك عم- يذلا .(اشاب نارمق) همساو ًاملسم ًايناتسكاب

 نع عفادي وهو .ملسملا ييرمألا رظنم مهل قّري م نيذلا نييكيرمألا نم ريثكلا

 يباهرإلا ةروص نأ ودبي ذإ ..!(نيوراد) ًايبرغ ًامسا لمحي ناك نإو ىتح مهدالب

 عفد امم ءاهرييغت بعصي ةجرد ىلإ يكيرمألا يعواللا قامعأ يف تلغلغت دق

 يف مهكارتشا ءاغلإب ديدهتلا ىلإ ةيكيرمألا (مياتوش) ةكبش يكرتشم نم ريثكلاب

 . !اهتاونق ىدحإ ىلع هتثبو هتجتنأ يذلا لسلسملا اذه ضرع ىلع اهرارصإ لاح

 امنيسلا يف (رايخألا نوملسملا)

 نييكيرمألا عم نواعتملا بيطلا ملسملا روهظل ةركبملا ةلثمألا رهشأ نم

 ييرمألا لثمم لا هيف بعل يذلا ء1998 ماع جتنملا (راصحلا) ريهشلا مليفلا ركذن

 ىدل ملسملا يكيرمألا ليمعلا (دادح كنارف) رود (بوهلش ينوت) لصألا ينانبل

 يأ يف ضرعُي م يذلا مليفلا وهو «باهرإلا ةبراحل قيرف نمض (يأ يب فإ)لا
 دقو ء2001 ربمتبس/لوليأ 11 ثادحأ دعب ربكأ ةيمماع ةرهش يقلو ٠ ةيبرع ةلود

 .باتكلا اذه يف هنع ثيدحلا انل قبس

 سالوكين :مهنمو ءنيملسملاو برعلا نيلثمملا نم ةريبك ةعومجم ًاضيأ لمعلا يف تكراش '
 يناه يلصألا همساو) تنيسيد لكيام ءيوامغط ديعس «يهاش ةراس «ينانح نيمساي ءيضاق

 . مهريغو «( ةميعنلا

 . مليفلا تضرعف سكوف ةانق اهنم تتلفت يتلا ةباقرلل امنيسلا رود عوضخل ˆ
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 راصحلا مليف يف» :هلوقب مليفلا اذه ىلع (نيهاش كاج) روسفوربلا قلعي

 يداحلا لبق كرويوين ةنيدم يف سانلا نم ًافولأ نولتقيو نويباهرإ برعلا لك

 ىلع كانه نوكي نأ ةرورضب رعش جرخم لا نأ دقتعأو ,ربمتبس/لوليأ نم رشع

 وهو ءًادج ًايوناث ًارود صخشلا كلذ ىطعأو ةيبرع ةيفلخ نم صخش لقألا
 يف دوسلا ةروص هيلع تناك ام هيبش اذهو .ثدح ام اذهو (۴81) يف ليمع

 كانه نكل .ةباغلا يف نولتقي دوسلا لك ىرت ثيح امنيسلا يف ةميدقلا مايألا

 بجي الو ةيقيوزت ةيلمع درجم يهو ءلطبلا قيدص وه ديج ديحو دوسأ لجر

 . «مامتها يأ اهل يقلن نأ

 يداحلا دعب دويلوه يف ًاعويش رثكأ تحبصأ (ةيقيوزتلا ةيلمعلا) هذه

 عالدنا ةصرف (توكس يلدر) يناطيربلا جرخملا زهتني ذإ ءربمتبس/لوليأ نم رشع

 ء(دوسألا رقصلا طوقس) همليف حرطل 2001 ةنس باهرإلا ىلع ةيكيرمألا برحلا

 نيمواقملا لبق نم ةيكيرمألا دوسألا رقصلا ةرئاط طاقسإ ةصق يكحي يذلاو

 نم ردق لقأب ةبهتلملا ةقطنم لا كلت نم جورخلا نييكيرمألا ةلواحمو ءنييلاموصلا

 برحلا عم نمازتلاب يدويلوه مليف جاتنإل اذهك عوضوم رايتخا ودبيو ءرئاسخلا

 .ةيسايسلا ةياعدلا ىلإ برقأ «بورح نم اهدعب امو «ناتسناغفأ ىلع

 شيجلا عم نييلاموصلا دحأ نواعتب مليفلا اذه يف ةمهمل لا أدبت

 .(ديديع) لارنجلل ةعباتلا تايشيليملا ةدايق رقم ىلإ مهداشرإل يكيرمألا

 شيج عم نواعتملاو بيطلا ملسملل ةديدجلا ةيطمنلا ةروصلا ىرنف

 قوف نم رجفلا ةالص ىلإ يداني وهو نذؤملا دهشم ًاءدب ءييرمألا ةلادعلا
 ئطاش ىلع يلصي وهو يلاموصلا ليمعلل دهشم هولتي يذلاو ءةنذئملا

 ءابعش دويلوه هوشت فيك ..نوئيسلا برعلا .(سيلج ريخ باتكلا) جمانرب ءةريزجلا ةانق '

6 . 



 دار ا يي ل ل ل اخ

 عابت يبعش قوس طسو هترايس دوقيو ءةميظعلا هتمهم ءادأل قلطني مث ءرحبلا
 كاذ وه دويلوه يضري يذلا مالسإلاف .ةعورشم ةعاضب اهنأكو ءًانلع ةحلسألا هيف

 .نييكيرمألا عم فلاحتلا نم نيدتلا رهاظمو ةالصلا هيف عنمت ال يذلا

 مهدونج نم ىقبت نم ضعب ذاقنإب نويكيرمألا حجني «مليفلا ةياهن يف
 نوجرخي امدنعو «يلاتلا مويلا حابص ىتح لاتقلل اورطضاو خفلا يف اوعقو نيذلا

 بعشلا مهلبقتسي وشيدقم طسو تايشيليملا هيلع رطيست يذلا يحلا نم

 ضرألا ىصقأ نم اوؤاج نيذلا ةيرحلا لاطبأ مهف ءروهزلاب بيطلا يلاموصلا

 شوب سيئرلا اهب دعو يتلا ةروصلا ديسجت يق جرخم لا حجن دقو .مهريرحتل

 !يروتاتكيدلا هماظن نم هررحيل قارعلا محتقي امدنع هشيج نبالا

 يف وحنلا كلذ ىلع ًامناد نكت مل ةدحتملا تايالولل ةيلاثملا ةروصلا هذه

 ةروصلا نع لاحلا ةعيبطب اوجرخي مف (رايخألا برعلا) نكلو .دويلوه مالفأ
 بتاك لبق نم ةحضاو ةنادإ دجن ذإ .مهل تمسُر يتلا ةديدجلا ةيطمنلا

 ةيكيرمألا ةيلامسأرلل ,2005 ماع جتنأ يذلا «(انايريس) ريهشلا مليفلا جرخمو

 ءاسؤرو نطنشاو يف ةيكيرمألا ةرادإلا نم لك نيب هوبشملا فلاحتلا يف ةلثمتملا

 فقومل هباشم فقوم وهو .ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا ماكحو طفنلا تاكرش

 تياهنرهف) يقئاثولا همليف يف هنع رّبع يذلا (روم لكيام) يكيرمألا جرخما

 دض برعلا ماكحلا عم ةرذق ةرماؤم يف عولضلاب شوب ةرادإ هيف مهتاو 1

 .ييرمألا بعشلا حلاصم

 لوحتلا ةصرف برعلل كرت (نَّجاج نفيتس) يراكسوألا جرخملا نأ ديب

 ودبي يتلا ةرماؤملا هذه لظ يفف .(انايريس) همليف يف رّيخلا بناجلا ىلإ

 رصان ريمألا رهظي «برعو نييكيرمأ نم ئيسلا بناجلا ىلع اهيف عيمجلا

 وهف .ةذاش ًةلاح . قيّدص ردناسكلأ لصألا ينادوسلا لثمم ا ؛يعابسلا
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 لالحإب هبعش حالصإ ىلإ ىعسيو (دروفسكأ) ةعماج يف جرخت رينتسم باش

 نم بيطلا يبرعلا ريمألا ىفعأ جرخملا نإ يأ «هيف ةأرملا كارشإو ينامرب ماظن
 يف ًاضيأ هرصح هنكلو .رارشأ ًاضيأ مه مهنوكل نييبرغلا ةداقلا عم فلاحتلا

 !ةيبروألا ريونتلا راكفأل هقانتعاب ةيبرغلا ةفاقثلا عم فطاعتلا ةناخ

 دودح دنع ةيكيرمألا تارباخم لا عم فلاحتلا فقي مم ءىرخأ ةهج نم

 /نئاخ) مليف يف ترركت اهتاذ ةلاسرلاف ءركذلا فلاس ةمئانلا ةيلخلا لسلسم

 ريمس) دوسألا ملسملا ليمعلا هيف ىلوتي يذلاو ,2008 ةنس جتنا 6

 اهكيكفتو ةيباهرإلا ايالخلا ىدحإ قارتخا ةمهم «لديشت نود لثمم ا ؛(نروه

 امكو ءركشلا ديع يف اكيرمأ يف باكر ةلفاح نيسمخ ريجفتب اهتهرج ذيفنت لبق

 عرولاو ىوقتلا ةياغ يف ًاضيأ انه ملسملا ليمعلا دجن لسلسم ا يف لاحلا وه

 ةفصنملا ةروصلا هذهل برعلا نييفحصلا ضعب هيف لله يذلا تقولا يفو

 لئاسرلا نم ريثكلا مهنع باغ فرطتلا نع مالسإلا هزنت يتلاو لدتعم ا ملسملل

 يف ًاملسم ًايكيرمأ نوسمخ جمدني نأ اهمهأ نمو .ةرشابملا ريغو ةرشابم ا

 رخآ يكيرمأ يأ نع اوفلتخي نأ نودو «ةيلئاعلا مهتايحو مهتساردو مهلامعأ

 مهلوح نم ءايربألا ريجفتل اهيف نوقلطني يتلا رفصلا ةعاس راظتنا يف ىوس

 يف نيملسملاو برعلا دض ةيرصنعلا ةراثإ يف ةيلعاف رثكأ ةليسو كانه تسيلو

 يف تروّص مليفلا دهاشم نم ريثكلا نأب ريكذتلا ىقبيو !هذه لثم برغلا

 ديعس لثم نيملسملاو برعلا نيلثمملا نم ريبك ددع هيف كراشو .برغملا

 «نمؤم يلع .يفاص ءالع «نادمح بيبح «يسناغ ماسح «يوار دعر «يوامغط

 . حودمم رمعو ينينح ىفطصم ءرازج يناد

 ةقطنملا) مليف يف رهظيف قارعلا لالتحا يف رايخألا برعلا رود امأ

 هضرع نمازت يذلا ء2010 ماع لئاوأ يف جتنملا (6إء١٠ 7026 /ءارضخلا



 ا لا

 ةيصخش يف رودلا اذه ىلع رثعن ذإ «قارعلا لالتحال ةعباسلا ىركذلا عم

 طباضلا دعاسي يذلا « هللا دبع دلاخ يرصملا لثمملا اهب موقيو ء(ديرف)

 دمحم) مادص ماظن يف قباسلا يدايقلا ىلإ لوصولا ىلع (رليم يور) يكيرمألا

 (رليم) كوكش دكأتتل ءروعان لاغيي يقارعلا لصألا وذ يليئارسإلا لثمملا ؛(يوارلا

 ةحلسأل قارعلا ةزايح لوح شوب ةرادإ اهل تجّور يتلا ةبذكلا يف (يوارلا) ربع

 بهنو اهشيج لحو اهتدايق لزعو دالبلا لالتحا اهل رّرب امم لماشلا رامدلا

 .اهتاريخ

 ةصقلا فلؤم دجي مل ءبرحلا عفاودل مليفلا يف ءيرجلا دقنلا اذه عمو

 طباضلا عم نواعتلل مادص مكح لظ يف داهطضالا تناع ةيقارع ةيصخش ريغ

 لتق ررقي ذإ ؛ةقيقحلا نع ثحبلا ودبي اميف (ديرف) عفاد نكي مو ءييرمألا

 دامتعا ىلع ًامهم ًادهاش كلذب (رليم) رسخيو دعب اميف هسفنب (يوارلا دمحم)

 يف :ةيدجم ريغ برح يف نييكيرمألا بابشلاب جزلاو ليلضتلا ةسايس شوب ةرادإ

 يف مهنوصح لخاد ةفرتم ةايحب نويكيرمألا ةداقلا هيف معنتي يذلا تقولا

 راودألا هذه لثم ميدقت رركتي نأ فسؤملا نمو .دادغب طسو ءارضخلا ةقطنمل ا

 .برع نيلثمم لبق نم

 !يموكحلا ىلإ يدرفلا نواعتلا نم

 مويلا دعُي (باهرإلا) ةهباجمل نييكيرمألا عم يمسرلا ينمألا فلاحتلا

 مليف انل مدقيو ءرايخألا ةئف نمض فينصتلا يف نيبغارلا برعلل ًايساسأ ًاطرش

 اذه قيقحتل ةلماكلا ةفصولا ء2007 ةنس جتنملا .(1طع نمل /ةكلمملا)

 .ىرخأ ةرم برع نيلثمم دي ىلعو ءطرشلا

 ينيطسلفلا لثمم ا ؛(يزاغلا سراف) يدوعسلا ديقعلا رود دسجي

 ؛ييرمألا اضرلا بسكل ًاثيدح ةنكمملا لاكشألا دحأ .(موهرب فرشأ) باشلا

 باهرإلل داعم هنأ ىلع بيطلا طباضلا اذه راهظإب جرخملا يفتكي ال ذإ
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 ةيدوعسلا ىلإ نيمداقلا نييكيرمألا نيققحملا هئالمز عم فلاحتمو نييباهرإلاو

 مث مليفلا ةياهن يف لتقيو هحورب لجرلا يحضي لب «قيقحتلا يف هتدعاسمل

 ‹سكوف يميج لثمملا ؛(دلانور) ققحملا يكيرمألا هليمز دي ىلع حورلا ملسُي

 نيب ماجسنالا غلبي اذكهو «(ةيباهرإلا ةيلخلا) سيئر لزنمل امهتمهادم ءانثأ

 عيمجلا دحتي امدنع هتورذ -ًامئناد رايخألا- نييكيرمألاو رايخألا نيملسملا

 .دحوألا مهودع نم صلختلل

 برعلل اهثادحتسا مليفلا ديري يتلا ةديدجلا ةيطمنلا ةروصلا امأ

 مهنيد رئاعش اوسراميل نيملسم لا مامأ قيرطلا حسفت يهف رايخألا نيملسم او

 نأ نودو (شيواردلا) ةقيرط ىلعو ًاجذاس نيدتلا ىقبي نأ ىلع «ضارتعا نود

 ةثادحلاب ىمسي اميف طارخنالا ةرورض عم .ةيضق يأ قانتعا ىلإ ناميإلا يدؤي

 وه اذه لك نم مهألاو ,ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع ةايحلا بولسأ ضفر مدعو
 ىلع جرخملا صرحي اذل . يمالسإلا باهرإلا ىلع ءاضقلل برغلا عم نواعتلا

 حتفتم ملسم لا لجرلا ةروص يف مثيه بيقنلاو يزاغ ديقعلا نم لك راهظإ

 ةقالع ءاشنإل ةيسايسلا تابوعصلاو ةيفاقثلا تابقعلا زواجتي يذلاو ءنهذلا

 اذه مامأ صقنلا ةدقع هيف يناعي يذلا تقولا يف «يكيرمألا هليمز عم ةنيتم

 ةايحلا بحيو رئاجسلا نخدي امك «ةيعامتجالا هديلاقت ءبعب رعشيو يبرغلا

 ىلع صرحي امهالكف «ينيدلا ديعصلا ىلع امأ .ةرقتسم ةيلئاع ةايح شيعيو

 عضو ةيفيك ةريغصلا اهتنبا يزاغ ديقعلا ةجوز ملعت ذإ ,ةينيدلا هضئارف
 ةالصلا ىلع صرحيف مثيه بيقنلا امأ اعم اهلك ةلئاعلا يلصت مث «باجحلا

 يفو ءةعامجلا ةالص ىلع هنيعيو دعقملا هيبأ ةياعرب متهيو ءةفيظن سبالمب

 .مليفلا اذهل لماك ليلحت ةمداقلا تاحفصلا

 ؛(بيذاكألا نم دسج) مليف انل مدقي ءيمسرلا نواعتلل رخآ لاثم يف

 برعلا) جضن هيف غلبيو ًاروطت رثكأ ًاجذومن ء2008 ماع جتنما

 (مالس يناه) يندرألا تارباخم لا طباض يفتكي ال ذإ «ءىصقألا هدح (رايخألا



 ا ا ا

 ةداق دحأ ىلع ضبقال اهعم قيسنتلاو ةيكيرمألا تارباخملا عم نواعتلاب

 فقثملاو قينألا طباضلا دجن لب .ناّمع يف ميقملا (ميلسلا خيشلا) ةدعاقلا

 ًاثبخو ًءاهد رثكأ رمخلا ءاستحاو وهللا يف ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع شيعي يذلاو

 خيشلل نيمكلا بصنو زغللا لح عيطتسي يذلا وهف «مهسفنأ نييكيرمألا نم
 نع (هيأ يآ يس) ةيكيرمألا تارباخملا هيف زجعت يذلا تقولا يف «(ميلسلا)

 لثمم ىلإ رودلا اذه دانسإ عمو .ةيعانصلا رامقألا ربع ةيباهرإلا ةيلخلا ةقحالم

 ريوصت نع ًالضف .ىرخأ ةيبرع ًءامسأ لمحت مليفلا يلثمم ةمئناق نإف ءيناطيرب
 .باتكلا يف ًاقحال هليصفت قأيس ام وهو ءةيبرغملا يضارألا ىلع هدهاشم مظعم

 !اكيرمأ يف (رايخألا نيملسملا) جامدنال دويلوه طورش

 رايخألا برعلاو نيملسم لاب يفتحت اهركذ فلاسلا مالفألا تناك اذإ

 ,ةيئانلا مهدالب يف مهعقاوم نم باهرإلا ىلع اهبرح يف اكيرمأ عم نينواعتم ا

 مهعمتجم يف نييكيرمألا نيملسملا جامدنا ةيضقب ىرخأ مالفأ تمتها دقف

 !ةقباسلا دويلوه طورشل ًاقفو نكلو «مهفاصنإ صرف مهل تمدقو

 ثبعت ال) يديموكلا مليفلا ديدجلا فنصلا اذه ةمئاق سأر ىلع ركذن

 22008 ماع جتنطاو ou Don't Mess With The Zohan¥( /ناهوز عم

 يف مهل ًالالذإ اهرثكأ نمو « رايخألا برعلل ًادشح مالفألا هذه رثكأ نم وهف

 رودب هيدهاشم (رلدناس مدآ) يديموكلا لثمملا ئجافي ذإ .هسفن تقولا

 ةعيدولا هتيصخش نم هب حيرصتلا ىلع داتعا اط رخآلا هجولا نع فشكي

 مل ةينويهصلا تارباخملل يروطسأ ليمع ةروص يف رهظيو .'ةملاسملاو

 ىلع ريهشلا (110117257000 rue ؟tہry) جمانرب تاقلح ىدحإ يف هيلع زيكرتلا مت ام اذه :

 . E tv ةانق
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 (!) هتلوفط ذنم نيينيطسلفلا نييباهرإلا لتق ىوس ةايحلا يف ًائيش نقتي نكي

 تيب يف برت يذلا باشلا اذه سفن يف ةأجف ضهنت مالسلا بح ةرطف نكلو

 كرويوين ىلإ رجاهي مث .لتقلا ديري دعي م هنأب هيدلاو ربخيل دعاقتم براحم

 رعشلا صق يهو ةفيطللا هتياوه عم مءالتت ةديدج ةيصخش صمقتيو

 .نييزتلاو

 انل مدقي نأ «هجاتنإو هصن ةباتك يف رلدناس كراش يذلا «مليفلا لواحي

 هيف لمعي يذلا يحلا يفف .ةنياهصلاو نيينيطسلفلا نيب مالسلل صاخلا هموهفم

 برعلا مساقتي (ةيلاد) ةينيطسلفلا ةقالحلا نولاص ةبحاص ىدل (ناهوز)

 نوكت ًامئاد ةبلغلا نكلو ءرارمتساب كراعم ا مهنيب رودتو عراشلا يفرط دوهيلاو

 نأل سرخلا ىلإ يبرعلاب لاحلا يهتني ةداشم لك يفو .دوهيلا ةحلصمل عبطلاب

 نم نوديري سانلا نم ةئملاب نيعستو ةعست نأ كلذ نمو «همحفي يدوهيلا

 يف برعلا نوهبشي مهنأل الإ زييمتلا نوناعي ال دوهيلا نأو ءليحرلا برعلا

 همسا لوألا :نيقيرف نيب رودي ًالصأ عارصلا نإ لب «ةيطسوأ قرشلا مهحمالم
 ءنييباهرإلا ىمسي يناثلاو .نيبصاغلا الو نيلتحملا الو ةنياهصلا سيلو .دوهيلا

 .رخآ بعش يأ الو برعلا الو نيينيطسلفلا سيلو

 ةاتفلا (ةيلاد) :مليفلا يف ةمهم تايصخش ثالث يف برعلا رهظي

 ريطخلا يباهرإلا حبشلا ءاهلقعو اهنيد نم ةررحتملاو ةليمجلا ةينيطسلفلا

 تابجولل صصخملا همعطمل عرف يتئمو ةجوز نيرشع كلتمي يذلا

 يتلاو ةيدان ةليمجلل قمحألا خألا هنأ ةياهنلا يف فشتكن يذلاو «ةعيرسلا

 يذلا ناهوز قيرط يف ريسلاو باهرإلا قيرط كرتب مليفلا ةياهن يف هحصنت

 لاز ام يذلا لفغملا ينيطسلفلا ةرجألا ةرايس قئاس اًريخأو ءاهب جوزتيس

 ناك ريخألا نأ وهو ديحو ببسل ناهوز يليئارسإلا يدنجلا ىلع دقحي

 هذه ةرداصم نأب ًاملع .هتيوه الو هخيرات الو هضرأ سیلو «هتزنع هبلس دق



 دار ا يي ا

 نأ رمألا يف فيرطلاو ..!نوقرسي ال ةنياهصلاف رربم ريغب ًاضيأ نكت مل ةزنعلا
 ةيبرعلا تايصخشلا امأ ءنييكيرمأ نيلثمم ىلإ اهدانسإ مت ةثالثلا راودألا هذه

 «برعلا نيلثمملل نوجتنملا اهب عربت دقف ةعاشبلاو ةقامحلا يف ةقرغملاو ةيوناثلا

 ةينيطسلفلاو دمحأ دمحأو ةيردب ديس نايرصم لاو شيرق ىسوم مهسأر ىلعو

 نوقفاوي ال مهنأ مليفلا اذه يف رايخألا برعلا زيه ام مهأ لعلو . دياز نوسيم
 فنعلا قيرط يف يضملا نأ ةقيقح مهفاشتكا دعب الإ مالسلل دوهيلا ةردابم ىلع

 قيرط يف نوضاملا مهو «دوهيلا ضرأ ىلع نودتعملا مهف .ًاقافخإ الإ مهديزي نل

 نييناوهشو ىقمح ىوس اوسيل هدعبو كلذ لبق مهو «هتياهن ىتح باهرإلا

 !ةيرخسلل نيريثم

 ىتحف .دهاشملا لافغتساو ةيطمنلا روصلاو ةناهإلاو ريقحتلاب ءيلم مليفلا

 نكلو «مليفلا ءاسن عيمج قح يف ناهوز هسرامم امدنع ًارّربم حبصي رهعلا

 لوبقم انزلاف ءزازئمشالا ريثي رمأ وه (!) طقف ةجوز نيرشعب (حبشلا) راثئتسا

 دقف مليفلا ألمت يتلا ةيسنجلا تاءاحيإلاو ةئيذبلا ظافلألا امأ ..!ةهرج ددعتلاو

 ىظحي مليف لوأ وهف «ىلوألا ةرملل برعلا ىلإ اهاودع لوصوب ًاقبس تققح

 !دويلوه ىلإ ةيبرعلا ةيماعلاب ةيقوسلا تاملكلا لقن فرشب

 نيملسملا ءالؤهل جامدنالا طورش رارقإ يف ًاضيأ تكراش ةيدنهلا امنيسلا

 قارتخا يف اًنايحأ تحجن دقف طورشلا هذه اهناقتإل ًارظنو ءاكيرمأ يف رايخألا

 يمسا) يدنهلا مليفلا عيزوتب (سكوف) ةكرش تماق 2010 علطم يفف .دويلوه

 ,ةيملاعلا ةفص هتبسكأو «ةلود 150 نم رثكأ يف My Name 15 Khan( /ناخ

 يدؤيو .(ناخوراش) ملسملا دويلوب مجن ةلوطبو (رهوج ناراك) جارخإ نم وهو

 .هراودأ نم ريثكلا دونهلا نوملسملا

 ضرمب باصملا (ناخ ناوضر) ملسملا يدنهلا ةصق مليفلا يحي

 ةيدنه ةاتف نم جوزتيو ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاهي يذلاو .دحوتلا
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 يداحلا تامجه رثإ بقع ىلع ًاسأر هتايح بلقنت ثيح «(اريدنام) ةيسودنه
 يذلا (ناخ) مسا ببسب داهطضالا هتلئاع يناعتف «ربمتبس/لوليأ نم رشع

 اهنمو ءاكيرمأ يف نيملسملا ةاناعم دهاشم نم ريثكلا مليفلا لقنيو .هلمحت

 وشحو ءريقحتلاو مئاتشلا نع ًالضف عراوشلا يف لتقلا تالواحم نيملسملا ضرعت

 دض داهجلا ىلإ وعدي يذلا مالسإلا هاجت ةيهاركلاب سرادملا يف بالطلا لوقع

 نأ دعب اهباجح علخل (ةنيسح) ناوضر يخأ ةجوز رارطضاو « نيفلاخملا عيمج

 نولاص سالفإو ءاهيف رضاحت يتلا ةعماجلا يف نيبصعتملا دحأ اهسأر نع هعزني

 لفطلا لتقم عم هاصقأ ىلإ ديعصتلا لصيو «(اريدنام) هريدت يذلا ةقالحلا

 همأ لّمحتف ءنيبصعتملا هئالمز دي ىلع «قباسلا اهجوز نم اريدنام نبا ؛ريمس

 مزلتسي ال همسا نأب هلك يكيرمألا بعشلا عانقإب هبلاطتو ناخ ىلع ةيلوؤسملا

 ىلإ ةلاسرلا هذه لاصيإ لبق لزنملا ىلإ ةدوعلا مدع هيلع طرتشتو ًايباهرإ هنوك

 ًاثحب دالبلا ربع ةليوط ةلحر يف دحوتلاب باصملا باشلا قلطنيف «هسفن سيئرلا

 نأ ىلإ .ثادحألا نم اهريغو رهقلاو لاقتعالل اهلالخ ضرعتي ءشوب سيئرلا نع

 هنأو ناخ همسا نأب «هتيالو ةيادب يف ء(امابوأ كاراب) سيئرلا ربخيو هتياغ ققحي

 .ًايباهرإ سيل

 ثيح «دويلوب اهيلع تداتعا يتلا ةيحطسلا ضعب نم ولخي ال مليفلا

 نالطبلا ضرعتيو «ثادحألا نيب طبرلا يف ةلوطبلا رود ةفداصملل نوكي

 ةديعسلا ةياهنلا ىلإ ًالوصو بحلا قيرط ىلع قئاوعلا نم ىتش لاكشأل

 هتردق نمو ةينفلا مليفلا ةميق نم للقي ال كلذ نكلو .ًاقبسم ةفورعملاو

 الو .نويكيرمألا نوملسم ا اهيناعي يتلا ةيرصنعلل ْمْوما عقاولا لقن ىلع

 ملسملل قرشملا بناجلا راهظإ يف مليفلا عاتص دوهجب فارتعالا نم دب

 تاعاجمل رالود ةئم سمخب عربتلا ىلع ناخ ٌرصي ذإ .هنيدب زتعملا

 نييحيسملا نم هيقلت ىلع لاملا عمجت يتلا ةهجلا رارصإ عم ءايقيرفإ



 هدر ل يي ل يي اا

 ثارتكا نود هيف هتّرضح ناكم يأ يف ةالصلا ىلع ناخ صرحي امك ءطقف

 اهبالط حراصتل اهباجحب سيردتلا ةعاق ىلإ دوعتف ةنيسح امأ .دحأ تارظنل

 يباجح) :دويلوه يف هعامس رّدني نالعإ عم هتعلخ امدنع قافنلاب ترعش اهنأب

 .(يدوجو وه

 نم دب ال ةفولأملا ريغو ةقرشملا ةروصلا هذهب لؤافتلا يف قرغُن نأ لبقو

 الإ رايخألا نيملسم ا ةروص لمتكت ال ثيح «حيحصلا اهراطإ يف رومألا عضو

 بسح سانلا فنصي يذلا وه بيطلا يكيرمألا ملسملاف «دويلوه طورشل ًاقفو
 مهتلواحم دنع هتلئاع ةعطاقم يلابي ال يذلاو «مهنيدل ثرتكي الو مهقالخأ

 هيدل ىلوأ بحلا نأل ًاعرش لطاب هنأ عم «مارح ةيسودنه نم جاوزلا نأب هعانقإ

 يف حجني يذلا ًاضيأ وهو ءضراعت نود هنيد امهنم لك سراميف عرشلا مكح نم
 امك «ناتسناغفآ برح يف مهدحأ كراشي امدنع ىتح هناريج عم عيبطتلا

 امدنع هتايحب يكيرمألا بعشلا يدفيو «قارعلا برح اياحض عم فطاعتي

 قرف اياحض لجأ نم تاعربتلا يعماجل هلام ةاكز مدقيو «ثراوكلل ضرعتي

 ,ةيعرشلا ةاكزلا فراصمب لمتشت ال اهنأ عم ءربمتبس/لوليأ تامجه يف ءافطإلا

 ناسللاب ؤربتلا نألو «مهيلع ضبقلا يف ةدعاسملاو نيفرطتملا نع غيلبتلاب موقيو

 هيلع ميهاربإ مجر امك ىصحلاب باهرإلا ةاعد مجري نأ لضفألاف يفكي ال

 !ناطيشلا مالسلاو ةالصلا

 هلابب رطخي الأ بيطلا يكيرمألا ملسملا ىلع بجي ؛كلذ نم مهألاو

 داليملا لبق ام ىلإ مسقني ناك خيراتلاف «باهرإلا عفاود لوح لؤاست يأ

 رشع يداحلا دعب ام اهمسا ةديدج ةلحرم نآلا شيعن انك اذإو .هدعبو

 ئدتبي ةطقن اهنأ لدتعم ا ملسم لا كردي نأ بجيف ربمتبسا/لوليأ نم

 ضّرحي يذلا فرطتم ا ةيعادلا امأ «لبق اه هل ةقالع ال ديدج خيرات اهدنع

 هدحو وهف سولجنأ سول دجاسم دحأ يف ةينالع باهرإلا ىلع بابشلا



  !رايخألا برعلاو نوملسملا ..دويلوه ةقيرط ىلع فاصنإلا 09 5 : ف :

 قطنم وهو .,مهريغو نيينيطسلفلا لتق نم باهرإلا عفاود نع ثدحتي يذلا

 نأو ةراجحلاب مجرلاب ههجاوي نأ بيطلا يكيرمألا ملسملل يغبني تفاهتم

 !فنعلا ىلع مهضعب ضرحي ًاموضهم ًاقح نيملسملل نأ يف ريكفتلا نع فكي

 ااا



 !شيواردلا ةقيرط ىلع ةمواقملا ..(بائذلا يداو)

 ةمهادم أبن مالعإلا لئاسو تلقانت 2003 ماع ويلوي/زومت نم عبارلا يف

 لامش ةيدركلا ةيبلغألا تاذ ةيناميلسلا يف ةيكرت ةبيتكل نييكيرمألا دونجلا

 هابتشالل ًايكرت ًاطباض رشع دحأ لاقتعاب نويكيرمألا ماق ثيح «قارعلا
 تاسدع مامأ مهبتاكم نم مهوجرخأو «كوكرك ظفاحم لايتغا مهتلواحم

 نم سايكأ يف ةوشحم مهسوؤرو يديألا يديقم شيجلا تارايس ىلإ نيروصملا

 ًانورقم ةثداحلا نم نيموي دعب طابضلا ءالؤه حارس قلطأ هنأ عمو .شامقلا

 ىلإ ىدأ امم ةيندم سبالم نودتري اوناك طابضلا نأ هدافم يمسر راذتعاب

 مهفصول يفكي نييقارع مهنوك نأكو- نييقارعلا نيبو مهنيب زييمتلا ةبوعص

 نم ةمراع ةجوم تدعاصت لب .ءاعدالا اذه اوقدصي مف كارتألا نأ الإ -!باهرإلاب

 ضعبلا ىأرو «نيدلبلا نيب تاقالعلا يف ترثأ ايكرت يف يبعشلاو يمسرلا بضغلا

 ةيكيرمألا تاوقلل حامسلا اوضفر نيذلا كارتألا نم ًاماقتنا فرصتلا اذه يف

 ضفرلا نأب ًاملع «قارعلا وزغ ءانثأ يف اهيضارأ يف ةيركسعلا دعاوقلا مادختساب

 .يسايس رارق درجم نكي مو يبعش ءاتفتسا ىلع ماق يرتلا

 كرحتلاب كارتألل حمسي ال ىوقلا نازيم نألو ؛ةناهإلا هذه ىلع درللو

 يرت مليف مخضأ جاتنإ ةجيتنلا تناكو .ةرملا هذه ًايئامنيس درلا ءاج ًايركسع

 يدنك -يرت جاتنإبو رالود نييالم ةرشع وحنب ردقت ةينازيمب ءقالطإلا ىلع

 .كرتشم

 ةلسلسلا ةرهش (زامشاش يجار)و (رينيدزوأ ريداهب) نابتاكلا لغتسا
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 دحأ ةحفاكم لوح اهثادحأ رودت يتلاو (بائذلا يداو) ةيكرتلا ةينويزفلتلا

 اذه صن ةباتكب اماقف ءةيكرتلا ايفاطا تاباصعل (راديلأ تالوب) تارباخم لا طابض

 يداو) ليوحت عم .هسفن مسالا تحتو حجانلا لسلسملل ةيرارمتساك مليفلا

 امك .قارعلا يف ةلتحملا قطانم لا ىلإ لوبنطسإ يف ةيفلخلا عراوشلا نم (بائذلا

 يقاجن) هسفن لسلسملا لطب ىلإ ةلوطبلا رود (راكأ رادريس) يكرتلا جرخملا دنسأ

 هتغبص مليفلا حنم نييكيرمألاو برعلا موجنلا نم ددع مادقتسا عم «(زامشاش

 .ةيماعلا

 ريغ ةعباتم يظح نأ دعبف ءةيلحم لا قوسلا زواجت يف لعفلاب مليفلا حجن

 ادنلوه لثم ةيبروألا لودلا نم ديدعلا يف عزو «ةيكرتلا ضرعلا رود يف ةقوبسم

 نم ددع يف هضرع عنم دق هنأ عم ًاريبك ًايريهامج ًالابقإ يقلو ءاينامأو اسمنلاو
 ًاضيأ نوجتنملا حجن لب ءينويهصلا يوللا طوغضل ةجيتن ةيناملألا امنيسلا رود

 ًايطاع ًامليف هتفصب هلوانتب انل حمسي امم ءاهسفن ةدحتملا تايالولا يف هقيوستب

 .ةملسم ديأب عنُص

 مليفلا ةصق

 دحأل دهشمب (قارعلا ..بائذلا يداو) يرتلا مليفلا ثادحأ أدبت

 ًاراصتنا راحتنالا ررق دقو كلت لاقتعالا ةبرجتل اوضرعت نيذلا طابضلا

 مقتنيس يذلا (تالوب) تارباخم لا طباض ىلإ ةلاسر بتكيف «نطولا ةماركل

 يتلا ةيقيقحلا ثادحألا ليثمت مليفلا ديعي مث .دعب اميف ةيكرتلا ةمأللو هل

 ماس) ىعدي ّيمهو يكيرمأ طباض ىلإ اهدانسإ عم «ةيناميلسلا يف ترج

 ىلدأ يذلاو .(نيز يليب) يكيرمألا مجنلا هرود يدؤيو (لاشرام مايليو

 اطخ ىلع ريسلا لسلسملا وجتنم ررق «مسالا اذه لمحي يذلا يئامنيسلا مليفلا حاجن دعب

 يزاهج عارص ىلإ ايفاما تاباصع ةضهانم نم ةيلاتلا ءازجألا يف هتيضق ليوحتب مليفلا
 ةقلاعلا ةيسايسلا ةمزألا نم لسلسملا اذه ضرع قّمع دقو «يليئارسإلاو يرتلا تارباخملا

 . ةزغ ىلع برحلا ذنم نيفرطلا نيب



 ا يم 102

 يتلا ةيصخشلاب ًاروهبم ناك هنإ :هيف لوقي مالعإلا لئاسول ئجافم حيرصتب

 دنع هممدقت ىلع دويلوه تداتعا ام ًامامت ةرياغم رظن ةهجو حرطت اهنأل ؛اهادأ

 .لدجلل ةريثطا اياضقلا هذه لثمل اهلوانت

 ًادبتو ءةمهملا ذيفنتل هيدعاسم نم نينثا عم قارعلا ضرأ (تالوب) لخدي

 ةروطسألل ةيكرت ةخسن مامأ اننأكو ىلوألا ةظحللا ذنم ةيلوطبلا لامعألا

 .شدخي نأ نود ًالماك ًاشيج لتقي يذلا قراخلا لطبلا .(ويمار) ةيكيرمألا

 ةفرجعلا لاكشأ نم نكمم ردق ربكأ مليفلا دشحي ماقتنالا نم ديزمللو

 انل روصيف «هقارعأ لكب يقارعلا بعشلا دض نويكيرمألا هسرامم يذلا ملظلاو

 يف ةداعلا يه امك- ةيبعشلا سارعألا دحأ يف رانلا قالطإ عامس ةصرف مهزاهتنا

 ةرزجم ىلإ لافتحالا لوحتيف ءاهبابش لاقتعاو ةيرقلا ماحتقا غيوستل -تابسانملا

 يقتلت نأ ىلإ «ماقتنالل اهتطخ ةلمرألا سورعلا أدبتو «سيرعلا اهيف لتقُي

 .كرتشملا امهفده ذيفنت ىلع نانواعتيو (تالوب) طباضلاب

 ىلإ مهلقنو نييقارعلا تارشع لاقتعال ةيواسأم ًاثادحأ مليفلا ضرعي امك

 ةقرسب ءيزوب يراج يكيرمألا لثمملا ؛يدوهي بيبط موقيل تايفشتسم لا دحأ

 دونجلا دحأ حتفي رخآ دهشم يفو .جراخلا يف ءايرثألا ىلإ اهعيبو مهئاضعأ

 ًانأش لقأ مهنأل ىفشتسملا ىلإ مهنحش ءانثأ يف نييقارعلا ىلع رانلا نييكيرمألا

 يف ىرج ام ديسجت اهيف داعي ىرخأ دهاشم نع ًالضف «تاناویحلا نم هدنع

 عم ةدوهعم ريغ ةأرجب جرخملا اهمدق يتلاو «بيذعت نم بيرغ وبأ نجس

 .لماكلاب نيلثمملا ةيرعت

 يف نييكيرمألا دونجلا ماحقإ ةجرد بتاكلا لايخ غلبي «مليفلا ةياهن يف

 ةكرعملا أدبتف ءىرقلا ىدحإل مهتمهادم دنع نييندم لا عم ةيشحو ةكرعم
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 ثيعي مث ءاشعلا ةالصل يداني زوجع نذؤم اهيلتعي يتلا ةنذئملا فصقب

 هذه يف كارتألا لتقتسي امنيب «ةينيطلا ةيرقلا تويب يف ًاريمدتو ًاداسف دونجلا

 (تالوب) موقيل (ماس) نعط يف اهحاجن لبق ىليل لتقتو ءةئفاكتم طا ريغ ةكرعملا

 ىليل ىلإ ليتقلا سيرعلا هادهأ يذلا رجنخلا وهو ءاهرجنخ ًامدختسم ةمهملاب
 رصع ذنم ليج دعب ًاليج مهتاجوزل هئادهإ ىلع اوداتعا هدادجأ نأ ىلع ًادكؤم

 يهو «يكيرمألا دئاقلا بلق يف ًاريخأ رقتسيل ءيويألا نيدلا حالص يدركلا دئاقلا

 .تالالدلا نم ريثكلا لمحت ةيزمر ةلاسر

 ضقانتو ضومغ

 نوكي دق ءةيمنتلاو ةلادعلا بزح دوعص عم ةيكرتلا ةسايسلا لاح وه امك

 شماه كرت نود مليفلا عانصل ةيجولويديإلا ةيعجرملا ديدحت بعصلا نم

 مليفلا ةيادب يفف .ًادوصقم نوكي دق يذلا ضومغلا نم هب مستت ام أطخلل

 يف هانيضق موي لك يف» :راحتنالا ةلاسر يف بتكيو يكرتلا ملعلا طباضلا لّبقي

 كلتما نم لك نأ انظحال مث ؟كانه هلعفن انك يذلا ام انسفنأ انلأس قارعلا

 :ددري مث .«اندادجأ الإ ءداركألا يأ ؛اهبعش عمق دق هنإف ةقطنملا كلت يف ةطلس

 ديدشلا زازتعالا دهاشم ىلاوتتو .هسأر ًارجفم دانزلا ىلع طغضيو (نطولا شاع)

 دحوألا صّلخملا ةروص يف يكرتلا لطبلا رهظيف «مليفلا لاوط ةيكرتلا ةيموقلاب

 ليبس يف توملا ودغيو ءلالتحالل ليمع ىلإ مهميعز بلقني نيح يف .داركألل
 جاتلا ءادف يف دنوب سميج ةقيرط ىلعو .دهاشملا ىدل ًافولأم ًارمأ نطولا

 .ةيناطيربلا ةكلملاو

 داعُي لب «مليفلا لاوط ًاضيأ اهسأرب ةيمالسإلا رعاشملا لطت «كلذ عم

 خيش عمسن ذإ « نيدلا نع دعبلا ىلإ دهاشملا ضعب يف لالتحالا ببس

 - دوعسم ناسغ يروسلا لثمملا - يوكركلا نمحرلا دبع يفوصلا ةيرقلا

 اندهطضي انودع نإف اننيب اميف ةوسقب انفرصت اننأل» :ًالئاق هبر وعدي وهو

 ةمكح انظقوت مل « نيموزهم نآلاو نيئطاخ < نيلهاج انحبصأ ... نآلا



 ا يم 104

 دصنل ةوقلاو ةردقلا انحنما ءانئادعأ قيرط نع بر اي انتظقيأف ءةنسلاو نآرقلا

 نيد مالسإلا انيلإ لصوأ يذلا كرابملا كيبنل ًاريدقت ..بر اي «تاءادتعالا هذه

 .«انل اهكرت يتلا قالخألا نم الو ةعيرشلا نم انمرحت ال «مالسلا

 لهج ىلإ ةلكشملا وزعي يذلا ءةهزهلا عقاول ءيرجلا ليلحتلا اذه نأ ريغ

 .دعبأ وه ام ىلإ علطتي ال «ءضعب ىلع مهضعب مهتوسقو مهنيدب نيملسملا
 حماستم ا مالسإلا ةروص مسر ةمهم ًابلاغ ىدعتت ال يفوصلا خيشلا فقاومف

 ضعبل ًاتيب نمحرلا دبع خيشلا محتقي ,.دهاشملا دحأ يفف .فنعلل ذبانلا

 مهدئاق خبويف ءيرغ يفحص سأر عطقل نودعتسي مهو نيمواقملا بابشلا

 هللا تنأأ :هدي نم فيسلا عزني وهو هلأسي مث ءاذه لعفي م انيبن :ًالئاق

 ؟ال مأ ًائيرب ناك نإ فرعتل

 (ىليل) اهفافز لفح يف تلمرت يتلا ةاتفلا رواحي هدجن رخآ دهشم يفو

 نم نأل اهعنميف ءنييكيرمألا دونجلا نيب ةيئادف ةيلمعب مايقلل هنذأتست امدنع

 باب نم اهب موقي وهف «نيتيحان نم هللا ةدارإ فلاخي ةيلمعلا هذهب موقي

 ءبنذ نود نم ناكملا يف نيدوجوملا ءايربألا نم ديدعلا لتقب ًارطاخمو سأيلا

 نأ ىرخأ ةرم دكؤي مث «باهرإلاب نيملسملا تعنل برغلل ةعيرذ مدقي امك

 يئادفلا نألو .داحتالا يف انقافخإلو ةنسلاو نآرقلا نع انفارحنال ةجيتن انزجع

 نم مه امبر لب تايلمعلا هذه ةدايز يف نوبغري انؤادعأف ءزجاع صخش
 .ًارارحأ حبصن يك هللا ىلإ ءاعدلا يف نمكي لحلا نأ ىري مث ءاهمظني

 ءادعألا ةدافتساب معزلا نإف يناوشعلا ريجفتلا أطخب لوقلا ةهاجو عمو

 رظتني ال ثيح .هسفن مليفلا ثادحأ عم بسانتي ال ةيئادفلا تايلمعلا نم

 طباري امدنع هانيأر ام اذهو «هتاططخم ذفنيل عئارذلا هذه لثم لتحملا

 داتعم لا صاصرلا قالطإ راظتناب ةيرقلا نم ةبرقم ىلع نويكيرمألا دونجلا
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 رظنلا ضغبو- تايلمعلا هذه نأ عقاولا دكؤي امك .لاقتعالا اوؤدبيل سارعألا يف

 نييكيرمألا مايق تبثي مو ءلتحملا ةمواقم يف ىوقألا حالسلا يه -اهتيعرش نع

 يكيرمألا طباضلا رمذت مليفلا ضرعي لب ءاهنم يأ ءارو فوقولاب نييليئارسإلا وأ

 خيشلا ءافتكا امأ ..؟نوؤرجي فيك :ًالئاق تايلمعلا هذه ىدحإ نم وجني يذلا

 مالسإلل ةيطمنلا ةروصلا عم بسانتي ًايمازهنا ًافقوم ودبيف هللا ىلإ ءاعدلاب
 هذه دسجتتو .هللا ةدارإل ملستسملاو نداهملا فوصلا خيشلا بوث يف لدتعملا

 هعابتأ نيب خيشلا اهدوقي يتلا ةيفوصلا ركذلا ةرضح يف ربكأ حوضوب ةروصلا

 !شيواردلا

 نأ نود ًارياغم ًايأر يفوصلا خيشلا يدبي «ضقانتلاو ضومغلا نم ديزمللو
 دجسمما ىلع هعابتأ دحأ نمأتسي رخآ دهشم يف هارنف ءلوحتلا ببس كردن

 «مواقت نأ وه ربصلا ..عضخت نأ ينعي ال ربصلا» :ًالئاق هيصوي مث ماتيألا أجلمو

 ىلع ىوس ةمواقملا هذهل لوبقملا جذومنلا انل مدقي ال مليفلا نأ وه بيجعلاو

 ىتح فنعلا ةحاس نع ًاديعب يفوصلا خيشلا لظي نيح يف «تارباخملا طابض دي

 .ةياهنلا

 ؟ةبيرضلا عفدي نم

 دوهجب ةدوجلا ةيلاع مالفأ عنصت امدنع ًاريخ اورشبتسي نأ نيملسملل قحي

 ًائيش ةحاسلا ىلإ ديعتو باهرإلا مهت مهنع عفدتل ,ةملسم تاعادبإو لاومأو

 هاجتا لوحتي امدنع ًاصوصخو ءليوطلا يدويلوهلا درفتلا لظ يف اهنزاوت نم

 ميدقت يف نويكيرمأ نولثمم كراشيو قرشلا ىلإ دويلوه نم موجنلا ةكرح

 .ةقيقحلل رخآلا هجولا

 عفاودلاب فارتعالا دعبو «مليفلا اذهل رخآ ءيرج فقوم يفف

 عفاودلا ىلع ةغلاب ةحارصبو ءوضلا طّلسُي ؛قارعلا لالتحال ةيداصتقالا

 لاثمت مامأ "ماس" يكيرمألا دئاقلا فقيف .ءشوب ةرادإل ةيبيلصلا ةينيدلا
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 لجأ نم ةردقلا ينحنما» :لوقلاب هبطاخيو -مالسلاو ةالصلا هيلع- حيسملا

 ًاركاش نوكيس مداقلا ليجلا ..سدقملا باتكلا يف تدعو امك لباب يف عارصلا

 امدنع ..مهتاولص يف ينوركذي نأ يل فرشل هنإ «برلا ةكلمم اونب نيذلا مهلاطبأل

 نلو .ينطوم «لباب يهاه ..؟بهاذ تنأ نيأ ىلإ :هتلأس سرطب سيدقلا جرخ

 هذه يمد يقسيسو ءانه تومأس ينأب كدعأ ..؟بهاذ انأ نيأ ىلإ ينلأست

 داعيمملا ضرأ ىقبت ىتحو «دوعت ىتح داعيمللا ضرأ ىلع يمد قفدتيس «ضرألا
 نبا وهف مالسلا ّلحُي يذلاو ءمالسلا دوعيس داعيملا ضرأ انل دوعت امدنعف ءانل

 جرخم لا هجويف قارعلا يف (يليئارسإلا) دوجولا ًاضيأ مليفلا لفغُي مل امك «هللا

 .نويكيرمألا هيلع رطيسي قدنف يف دوهيلا تاماخاحلا دحأ ىلإ هتسدع

 مالفألا عانص تايعجرمب ةموكحمو ةصوقنم ةجلاعملا لظت «هلك اذه عم

 ضقانتلا رهاظم رسفي دق امم ءاهيلإ نومتني يتلا لودلا يف ةيسايسلا ءاوجألاو

 ىلإ يفوصلا حماستلا ةرئاد نم مالسإلا جارخإف «مليفلا اذه يف انب ترم يتلا

 يرتلا يسايسلا دهشملا لظ يف تابوعصلا نم ريثكلا دجي دق ةمواقملا ةحاس

 باحسنا مهف اننكمي عقاولا اذه ءوض يفو «مليفلا اذه جاتنإ ةيشع مئاقلا

 روهظو «نمحرلا دبع خيشلا ءانثتساب مليفلا لاطبأل ةيمويلا ةايحلا نم مالسإلا

 امك «ةيرقلا ماتيأ ىلع يصولا خيشلا فنك يف تأشن اهنأ عم اهتنيز لماكب ىليل

 هعمسي هنأكو ناذألا ءادن مهف نع يرتلا طباضلا يدعاسم دحأ زجع مهفتن

 .ىلوألا ةرملل

 ًايتامجارب هفيظوت ةرورضلاب ينعت ال دق مالسإلل ةليزهلا ةروصلا هذه

 ايكرت يف مكاحلا بزحلل يسايسلا ءاهدلاف .ةيكرتلا ةيموقلل راصتنالا ليبس يف

 نم مزلتست يتلا هتمصب كرتي نأ دب ال -مليفلا اهيف جتنأ يتلا ةرتفلا يف-

 كلت رابتعالا نيعب نيذخآ ءروطسلا نيب ام ةءارقو لهمتلا نيبقارم ا

 جتنُي يملاع مليف لك عم لؤافتلل انوعدت يتلا .فقاوملا نيب تاضقانتلا
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 .ةقيقحلل يدويلوهلا راكتحالا دويق رسك ىلإ ىعسيو .ةملسم وأ ةيبرع دوهجب

 عم يروتاتألا طباضلا قناعتو تالزانتلا ضعبب ةبيرضلا عفد يف ذئنيح سأب الو

 .ربكأ ةياغل ًاقيقحت ينامثعلا خيشلا

XX 



 !ةبيرضلا ةيمالسإلا ةمواقملا عفدت امدنع ..(نآلا ةنجلا)

 (نآلا ةنجلا) همليف يف دعسأ وبأ يناه ينيطسلفلا جرخملاو بتاكلا ضرعي

 ةيلمعب مايقلا اررق سلبان يف نيينيطسلف نيباش ةايح نم نيريخألا نيمويلا

 امك «برغلا ىلإ اذه همليف هجوي ممل هنإف جرخم لا تاحيرصت بسحو «ةيداهشتسا

 ظفاحي يک ًالوأ هسفنل هعنص لب ًاضيأ نيملسملا وأ برعلا ىلإ هجوم هنأ ركذي مل
 ضرع دقف كلذ عمو .'ةصقلا هذه لالخ نم خيراتلا يف هبعش دوجو ىلع

 مليفلا ناكو ءةيبرعلا لودلا يف عزوُي نأ لبق ةيلاع تاناجرهم ةدع يف مليفلا

 يرئازجلا مليف دعب 2006 ماع راكسوألا ةقباسم لخدي يذلا ثلاثلا يبرعلا

 (بولج ندلوج) ةزئاج ىلع زاحو (1984) (ةايحلا رابغ) براش وب ديشر

 نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ .ةدحتملا تايالولا يف يبنجأ مليف لضفأل (ةيبهذلا ةركلا)

 .ةيملاعلا مالفألا ةمئاق نمض مليفلا فينصت ىلإ انوعدي امم «ةيمماعلا زئاوجلا

 وهو 1980 ماع لقتناو ء1961 ماع نيطسلف يف دعسأ وبأ يناه جرخملا دلو

 هنكلو «ناريطلا ةسدنه ةساردل ادنلوه يف مادرتسمأ ىلإ ةرشع ةعساتلا نس يف

 همليف لاني نأ لبق ةديدع ًامالفأ عنصو ءمالفألا ةعانص ىلإ دعب اميف لوحت

 بسحو .دويلوه ىلإ لاقتنالا ىلإ هعفد امم «ةعساو ةيطاع ةرهش (نآلا ةنجلا)

 .نيطسلف يف هاضق امم هتايح يف لوطأ ةدمل مادرتسمأ يف شاع دقف هل حيرصت

 . 9 ءةريزجلا ةانق ىلع (حوتفم راوح) جمانرب

 «(2005) دجملا مايأ مليف عم ىرخأ ةرم راكسوألا ةقباسم ىلإ داع (براش وب) نأ ركذي

 .ةزئاجلا ىلع لصحي مل هنكلو
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 ايجولويديإلاو قيوشتلا نيب ..مليفلا ةصق

 يف تارايسلا حيلصتل ةشرو يف نالمعي نيينيطسلف نيباش ةصق مليفلا يكحي

 نم رخآ درف يأك راصحلاو لالتحالا تاعبت نم نايناعيو «(دلاخو ديعس) سلبان
 ىلإ ناقيدصلا جرخيف «نئابزلا دحأ ىلإ هتءاسإل هلمع دلاخ رسخي .(48 برع)

 بابشلا ةاناعم نع ةمتاق ةروص امهراوح انل لقنيو .ةعضاوتملا يهاقملا دحأ

 ًارس نواعتي (لامج) حتلم سردمب ديعس يقتلي ةدوعلا قيرط يفو .ينيطسلفلا

 -امهبلط ىلع ءانب- نيقيدصلا رايتخا ربخ هيلإ فزيل .ةمواقملا ايالخ ىدحإ عم

 .يلاتلا مويلا يف ةيداهشتسا ةيلمع ذيفنتل

 مليفلا صن بتك يذلا جرخملا انعفدي .ةقئاشلا ةمدقملا هذه لالخ نم

 ءامهتدارإ ءلم توملاا اررق نيباشل ةريخألا تاعاسلا ليصافت ةعباتم ىلإ هسفنب

 ءنييئادفلل يفطاعلاو يناسنإلا دعبلا ًازربم امهنم لك قامعأ يف صوغلا لواحيو
 بابشلا ءالؤه تاجاح مهفت فدهب برغلا ىدل يسفنلا زجاحلا رسك ًادمعتمو

 ًايدرسو ًايرصب يداهشتسالا ةروص ليمجت يف ةلواحملا هذه ىلجتتو «مهعفاودو

 ىلإ يضملا لبق هتقيدص لّبقيو ءةقينأ ةلذب يدتري نقذلا قيلح باش وهف

 لوح ةلئسألا حرط ىلع يبرغلا دهاشملا عجشت دق ةلواحم يهو !توملا

 .فنعلاو فلختلا نع ًاديعب نيينيطسلفلا ةايحل ىرخألا بناوجلا

 ةيجولويديإلا تايعجرملا بنجت ىلع صرح يذلا جرخم لا نأ عم

 اههجو نع رفست تناك ايجولويديإلا نأ الإ نيمواقملاو نييداهشتسالل

 نينيدتمو نييناملع ىلإ نييئادفلا فينصت ىلع ةداعلا تجرد دقف «حوضوب

 ةريخأ ةليسو يرايتخالا داهشتسالا يف (يراسيلا) يناملعلا ىري ثيح <

 ربكأ عاقيإو ودعلا تايونعم رسكل ًالاعف ًاحالسو ةيرحلا يف هقح نالعإل
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 داهشتسالا نأ هداقتعاب كلذ ىلع نيدتملا ديزيو .هفوفص يف رئاسخلا نم ردق

 ةيصخش نم ىرخأ بناوج زاربإ ررق جرخملا نكلو «ةنجلا ىلإ قيرط رصقأ وه
 ؛دلاخ هيف ودبي يذلا تقولا يفف «نيريثكلا ناهذأ يف ةدراو نكت م ييئادفلا

 هقيدص دجن «نزتم ريغو ًاقزنو يحطسلا نيدتلا ىلإ برقأ « ناميلس يلع لثمملا
 .ةيضقلاب ًالصأ هناهإ مدعل فينصتلا جراخ « فشان سيق لثمم ا ؛ديعس لقعتملا

 دلاخ يدبي .ءدحاو تقو يف بيبأ لت يف امهيسفن ريجفتل نانثالا هجوتي امدنعو

 ام ةحصب عنتقم ريغو ًاددرتم ديعس ودبي نيح يف «ةنجلا ىلإ ريبكلا هقوش
 , موهرب فرشأ لثممل ا ؛مركأ وبأ امهو ةيلخلا يدئاق ةروص امأ .هب ناموقي

 ةيقب هتمامإو لامج ةيحلف «دايحلا ىلع اهئاقبإ يف جرخملا حجني ملف ءلامجو

 ةنجلا ىلإ نابهاذ امهنأب نيباشلا هريكذتو ءةالصلا يف ةيلمعلا لبق ةيلخلا دارفأ

 يتامغاربلا هكولسب كوكشلا ريثي نيح يف ءةينيدلا هتيفلخ ىلإ ريشت لئالد يه

 حمالملا هيدل دجن لب «بسحف لصاوتملاو هرشلا هنيخدت ىلع رصتقي ال يذلا

 ! توما عاتص نم ةئفلا كلتل مالعإلا لئاسو ضعب اهمدقت يتلا ةروصلل ةداتعما

 ناباشلا قرتفيف «ىلوألا ةلواحملا يف ةيلمعلا قافخإ عم ةصقلا طويخ كباشتت

 هقيرط ريخألا عباتي نيح يف .ديعس نع ثحبلا دلاخ أدبي مث ءأطخلا قيرط نع
 ةظنتكملا تالفاحلا ىدحإ ريجفت نع مجحي هنكلو .ةيلمعلا ذيفنتل ًاديحو

 قيرط نع يقتلي ءاسملا لولح عمو .ةريغص ةلفط اهيف حملي امدنع نييليئارسإلاب

 لبزع ىنبل ةيبرغملا ةلثمملا- هب اهباجعإ يفخت يتلا ىهس هتقيدصب ةفداصملا

 ةوسق يناعي هنأو ةنياهصلل ًاليمع ناك يذلا هدلاو ةقيقح نع اهل فشكيف -

 ةلبق اهلبقي مث .ةرشاعلا نس يف وهو لتحمل ا لبق نم هدلاو ةيفصت دعب ةايحلا

 نأ لبق هسفن ريجفتب هقوف راحتنالا لواحيو هدلاو ربق ىلإ ًابراه يضميو عادولا
 ةيمازهنالا هذه لوح لؤاستلا نم ريثكلا ريثي امم «ةريخألا ةظحللا يف دلاخ هعنمي

 يف ةداهشلل يلاضنلا دعبلا رصحنيل ,ةيضق ريغب ًايراحتنا تاب يذلا مواقملل ةئجافملا
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 يتلا ىهس عم (دلاخ) رخآلا يداهشتسالا راوح يف هسملت لواحن ؛قيضأ موهفم

 .ةدشبو اهساسأ نم ةركفلا ضفرت

 وبأ) ةيلمعلا ىلع فرشملاو ديعس نيب ليوط راوح رودي ءيلاتلا دهشملا يف

 نم ىوكشلاب أدبيف «هرظن ةهجو حرشل ًايفاك ًاتقو ديعسل جرخملا حنميو (مركأ
 لالتحالا اهبكتري يتلا مئارجلا نمو ءةيبرغلا ةفضلا ىمسي يذلا ريبكلا نجسلا

 فعض لالغتسا يهف هيأر يف ىربكلا ةميرجلا امأ ءينيطسلفلا بعشلا قح يف

 فعض هنكلو ًابيط هدلاو ناك ذإ «مهتيفصت مث ةلامعلا خف يف مهطاقسإو سانلا

 نأ لبقو .فعضلا اذه تاعبت هسفن لالتحالا لمحتي نأ بجيو ءام موي يف

 ةنايخلا ريربت ىلإ ةمواقم لا ةيضق نم يداهشتسالا ةلصوب لوحتب جرخملا حمسي

 لتحملا نمو «لالتحالا مئارج نع ماعلا تمص مامأ هزجع نم ديعس رمذتي

 ةيلمعلا ذيفنت ىلع همزع نلعيو ءدحاو نآ يف دالجلاو ةيحضلا رود لثمي يذلا

 لوتقملا رود ىوس همامأ قبي م نإ ىتح .هتلاسر لاصيإو هتمارك دادرتسال

 يتأي نأ نود يداهشتسالل ريخألا راوحلا لفقٌيو ,دحاو نآ يف لعفلا درب لتاقلاو

 .همليفل ًاناونع جرخملا اهعضو يتلا ةنجلا ركذ ىلع

 نأ فشتكنو ءبيبأ لت ىلإ ىرخأ ةرم ناقيدصلا جرخي ريخألا دهشملا يف
 ًاديعس نكلو .ةدوعلاب هقيدص عانقإل الإ تأي مو ةيلمعلا نع عجارت دق ًادلاخ
 دونجلاب ةئيلم ةلفاح يف هسفن رجفي مث .هتطخ يف ًامدق يضميو هتغابي

 نم ًاعساو ًاشماه دهاشملا يطعت ءاضيب ةشاشب مليفلا متخّيو «(نييليئارسإلا)

 .ةنيابتملا تاليوأتلا

 ةمواقملا ديرجت

 راسم يف لوحتلا نكي ممل ذإ .تالؤاستلا نم ريثكلا ثادحألا روطت ريثي

 ًارصم ماد ام ةيادبلا يف ًاددرت ديعس يدبي اذاملف ًاعنقم نيلطبلا ةيصخش
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 ريصق راوح يف ًادلاخ عنقت نأ ىهسل نكه فيكو ؟ةوقلا هذهب ًامدق يضملا ىلع

 ؟قرطلا رصقأب ةنجلا ىلإ لوصولا يف ةمراعلا هتبغر نع لودعلاب ئفاكتم ريغو

 ءلاضنلا نع زجعو ةينيد ةعانقب موعدملا عافدنالا اذه لوحتي نأ لقعي لهو

 هصقني ال عانتقا ىلإو .ةريخألا ةظحللا يف ًامامت ضقانم فقوم ىلإ .هلوق بسح

 ؟لاضنلل ىرخأ قرط دوجوب سامحلا

 ديعسل داهشتسالل ةديحولا ةصرفلا حنم مليفلا دمعتي ءىرخأ ةهج نم

 نود ءودهو ةينالقع لكب هرظن ةهجو حرشب ديعسل حمسي امك ءدلاخ نم ًالدب

 نم هعفاود ريربت نع ًازجاع ًادلاخ هيف دجن يذلا تقولا يف .دحأ هشقاني نأ

 ًاءزج تشاع يتلا ةفقثملا ةاتفلا ؛ىهُس حجنت مث ءنيديدش لاعفناو بضغ نود

 ءوجللاك ؛ةليدب لولح دوجو عم عفاودلا هذه ضقن يف «جراخلا يف اهتايح نم

 نم ديزملا قيبطتل لتحملل تارربملا ميدقت مدعو ناسنإلا قوقح تامظنم ىلإ

 متتخُي يذلا وهف ًاحوضو رثكألا يأرلا امأ ءتايلمعلا هذه لثم ذيفنت دنع عمقلا

 درجم اهنإ «ةنج كانه تسيل :ةلئاق دلاخ هجو يف خرصت امدنع امهراوح هب

 .(!)كسأر ىف ةفارخ

 هتدرج لب ءًايركف هغيرفتب فتكت مل يداهشتسالل ةليزهلا ةروصلا هذه

 يذلا (سرابموكلا) ةروص يف ههدقت لالخ نم يقيقحلاو لعافلا هرود نم ًاضيأ
 الف ةداقلا اهيف رهظ يتلا ةروصلا امأ .هتايح نم ةريخألا ةليللا يف رماوألا ىقلتي

 نيذلا ةيباهرإلا تايلمعلا يربدملل ةيبرغلا ةيطمنلا ةروصلا نع ًاريثك دعتبت

 لامج ةيصخشف «مهنع ةباينلاب توطلا ىلإ طبحمل او زجاعلا بابشلا نوعفدي

 .هرشلا هنيخدتو ثبخلا نم ولخت ال يتلا هتارظنب «حايترالا ىلع ثعبت ال ةبيرما

 مامأ داهشتسالا نايب دلاخ ةءارق ءانثأ يف دوربب رئاطشلل هلوانت دهشم امأ

 فقوملا ىلع ةماتلا هترطيس زربيو ءرعاشملا نم ىتح هدرجيف اريماكلا

 !تومما ىلإ نيرخآلا هيف عفدي يذلا تقولا يف اهب معني يتلا ةنينأمطلاو
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 ةيفلخ ىلع ةيلمعلل نيباشلا ريضحت دهشم لالخ ًاضيأ طيمنتلا رركتي
 لّسْعُي امك امهليسغتو امهيسأر ةقالحب ةيلخلا رصانع موقي ثيح ءةيمالسإ

 فطصي ةياهنلا يفو ءةرخاف تالذب امهسابلإو ةفسانلا ةمزحألا بيكرت مث تيملا

 ىلع ةتماصلا تاطقللا هذه ىلاوتتو «ةيعامج ةالص يف مهسيئر فلخ عيمجلا

 طبر يف ««...مهعمج قرفو مهلمش تتش مهللا» :يطمن يعامج ءاعد ةيفلخ

: 1% 

 ! ةدابعلاو باهرإلا نيب يروعشال يرصبو يعمس

 ءيسنرف ليومت ىلع مليفلا لوصح رسفت اهريغو دهاشم لا هذه

 رود ىلإ هلوصو مث «ليئارسإ يف امنيسلا قودنص نم لب «يناطأ ءيدنلوه

 نيعبرأو سمخ نم رثكأ يف هضرعو ةدحتملا تايالولاو ابروأ يف امنيسلا

 نم ددعب زوفلاو ةكراشملل ةينيطسلفلا ةطلسلا لبق نم هحيشرتو «ةلود

 نع ليق ام لك ىقبيو .ماعلا يف مالفألا تاقباسم ىربك يف زئاوجلا

 جراخ راكسوألاب زوفلاو راشتنالا نم مليفلا عنل تسروم يتلا طوغضلا

 مليفلا عنم ىلع طوغضلا هذه ةردقب قبسملا انكاردإل «مامتهالا ةرئاد

 ينويهصلا يبوللا رارصإ دكأت لاح يف راكسوألا ةقباسم ىلإ لوصولا نم

 مليفلا ةعانص لوح جرخملا تاحيرصت نأش نم للقي ال اذهو «هدرط ىلع

 مليف يفف «باهرإلا اياضقل ضرعتت يتلا مالفألا نم ديدعلا يف ًاعئاش بولسألا اذه تاب

United 93( ) ىدحإ فطخ ةصق ضرعي يذلا .لاثملا ليبس ىلع «2006 ماع جتنطا 

 ةيحاتتفا تأت ,سرغنوكلا فادهتسال ربمتبس نم رشع يداحلا حابص عبرألا تارئاطلا

 نوؤرقيو ةالصلا نودؤي برع بابشل تاطقلب (سارغنيرغ لوب) تسيرانيسلاو جرخملا

 ةيكيرمألا ندملل تاطقل عم يزاوتلابو .ةيكيرمألا قدانفلا ىدحإب ةفرغ يف نآرقلا
 ذيفنتل مهدادعتسا ءانثأ يف بابشلا نيفطاخلا ىلإ ةدوع مث ءةايحلاب ةضبانلا اهعراوشو

 انه فسؤملاو !ميركلا نآرقلا نم ةوالتل ةيتوص ةيفلخ ىلع كلذ لكو «ةعشبلا مهتميرج
 سيول .هللا دبع دلاخ مهو «برع نولثمم نيفطاخلا راودأ دسجي نأ ىرخأ ةرم

 . ينودرب رمعو يرماسلا
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 ىلإ لوصولل انيأر يف ديحولا ببسلا تسيل اهنأ الإ ءةيلاع ةيرصب تاينقتب

 ىلإ فلكتملا ءودهلا لثم ءًاعنقم نكي مل نيلثمم لا ضعب ءادأ نأ ًاصوصخ «ةيمماعلا

 ىلع ةعنقم لا ريغو ةنيجهلا ةجهللاو ,فشان سيق لثمم ا ءادأ يف دوربلا ةجرد

 نييوناثلا نيلثمملا مظعم ىدل ءادألا ىوتسم يندت نع ًالضف «لبزع ىنبل ناسل

 كردي يذلا يبرعلا دهاشملا ىدل ًارربم ودبي دق رمأ وهو .(سرابموكلا)و

 ةبوسحم فعض ةطقن اهنكلو .ةلتحم لا ضرألا يف نيفرتحم ىلع روثعلا ةبوعص

 .راكسوألا ةقباسم ماكحو يبرغلا دهاشملا ىدل

 ,ةمواقملا نم مليفلا عناص فقوم نع ليق ام لك عمو ءىرخأ ةهج نم

 ًاحرصم «هيأر رّيغ» دق هنأب ريخألا هفارتعا ىلإ ةدوعلاب هفاصنإ بجاولا نمف
 . «اماردلا يف لكش يأ يف ةمواقملا معد ًايلاح ةمهملا تايولوألا نوكت مزال» :هنأب

 هيلومم عانقإ يف اذه ديدجلا هفقومب دعسأ وبأ يناه حجنيس له ؛نكلو

 كلذ ناك اذإو ؟ىرخأ ةرم راكسوألا ةقباسم يف ةكراشملاو ةديدجلا همالفأ معدب

 ؟ةرطا هذه برعلا نولومملا همعديس لهف ًاليحتسم

 مت رخآ ًاينيطسلف ًامليف نأ ىلإ لصفلا اذه ماتتخا لبق ريشن نأ ىقبي

 مليف وهو 22010 ماع يبنجأ مليف لضفأ ةئف يف راكسوألا ةقباسم هحيشرت

 يايئارسإلا عم كارتشالاب (يطبوق ردنكسإ) ينيطسلفلا جرخملل (يمجع)

 نمو .افاي يف نيينيطسلفلا ةاناعم ىلع ءوضلا طلسي يذلاو «(ينيش نوراي)

 نم راكسوألل همليف حيشرت دعب أارجت دق يطبوق نأ هركذ ريدجلا

 الو ينيطسلف وهف ًةيليئارسإ سيل همليف نأب حيرصتلا ىلع ليئارسإ لبق

 خيراتب «تن ةريزجلا عقوم] ةريزجلا ةانق ىلع (حوتفم راوح) جمانرب يف حيرصتلا اذه درو '
2009/9/1[ . 
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 بابسأ ىدحإ تناك تاحيرصتلا هذه لعلو ءنطوك هلثمت يه الو ليئارسإ لثمي

 .ةقباسملا يف مليفلا قافخإ

 (نآلا ةنجلا) مليف اهيلع لصح يتلا ةيملاعلا زئاوجلا

 .ةيطاعلا امنيسلل نيلرب ناجرهم ةزئاج

 .يبروألا مليفلا ةزئاج

 .ادنلوه يف يبهذلا لجعلا ةزئاج

 .ةدحتملا تايالولا يف بولج ندلوجلا ةزئاج

 .ايقيرفإ بونج يف ةيملاعلا امنيسلل نابرود ناجرهم ةزئاج

 .(لانويشانرتنإ يتسنمآ) ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةزئاج

 .(تسوب نغروم) ةفيحص ءارق ةزئاجو
xX ¢ 



 !؟انزجعل خيسرت مأ انعم فطاعت ..(انايريس)

 لاثم وهف .لهسلا رمألاب سيل (انايريس) يكيرمألا مليفلا ليلحت نأ دقتعأ

 ىلإ همهفل دهاشملا جاتحيو .ةمكحُملا ةكبحلا تاذو ةدقعم ا مالفألا ىلع ديج

 فشتكيل ,عطاقت يأ نود يزاوتلاب ريست يتلا ةصقلا رواحم ىلع ةدشب زيكرتلا

 يتلا يهو .ةدحاو ةطقن يف ًاعم كبتشتل طويخلا عمجت ةريخألا تاظحللا يف

 ةطخ الإ سيل لامعألاو ةسايسلا ياع يف يرجي ام لك نأ ىلإ ةغلاب ةأرجب ريشت

 مهف نكمي اذهبو ,ةدحتملا تايالولا يف نيذفنتملا نم ةليلق ةئف ةحلصمل ةموسرم

 ةقيرطب نادم عيمجلاف ..!"طبارتم ءيش لك" :هتاقصلم قفار يذلا مليفلا راعش

 بزحو «نويناريإلا ,نويناتسكابلا «برعلا «نويكيرمألا :مليفلا اذه يف ىرخأب وأ

 نم ةساسحلا ةقطنملا هذه يف هحلاصم قيقحت ىلإ عيمجلا ىعسي ذإ «هللا

 !ليئارسإ وهو ..مليفلا يف ركذي ًادوجو هل ىرن ال دحاو رصنع ءانثتساب «ملاعلا

 راكسوألا ةزئاج ىلع لصاحلا (نّجاج نفيتس) جارخإو فيلأت نم مليفلا
 نم همليف ةصق ىحوتسا دقو ء2000 ماع (1245ع /رورملا) مليف ويرانيس نع

 ًاليمع ناك يذلاو (رياب تربور) هفلؤلل (56 210 8511 /ًاًرْش ىرأ ال) باتك

 لالخ طسوألا قرشلا فلم نع ًالوؤسمو (هيإ يآ يس) ةيكيرمألا تارباخملل

 تاكرشب اهتقالعو تارباخملا هذه رارسأ لوح باتكلا رودي ثيح ماع نيثالث

 ء2005 ماع مليفلا جتنأ دقو .يمالسإلا ماعلا يف باهرإلا ايالخ ةقحالمبو طفنلا

 جروج مجنلا زافو .ةيملاعلاو ةيكيرمألا ضرعلا رود يف ريبك مامتهاب يظحو

 .دعاسم رود يف لثمم لضفأل راكسوألا ةزئاجب هيف هرود نع ينولك
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 مليفلا ةصق

 .(زنيراب بوب) ةيكيرمألا تارابختسالل ليمعلا رود (ينولك جروج) يدؤي

 اهب عاقيإلا فدهب نارهط يف تاعامجلا ىدحإل نيخوراص عيب هنم بلطُي ثيح

 (يباهرإ) ىلإ روفلا ىلع ملسيس نيخوراصلا دحأ نأب أجافي هنكلو ءاهريجفتو
 ًاريرقت (بوب) ّدعي امدنع ةقرافملا رهظتو « دكاو ورمع يرصم ا لثمملا ؛يرصم

 ,موهفم ريغ ببسل رمألل نوثرتكي ال هتداق نكلو ءىرج اًمع نطنشاو يف هتداقل

 ناكو- نويحالصإلا اهمكحي يتلا ناريإ نم ياي ال رطخلا نأب هل اوحرص مهنأ عم

 نيذلا» نم لب ءاكيرمأ عم نيفلاحتملا برعلا نم الو -يمتاخ دهع يف كلذ

 اذهل ةجيتنو .«ًانرق رشع ةعبرأ لبق هيلع ناك ام ىلإ ماعلا اودري نأ نوديري

 ربع ةيكيرمأ طفن ةلقان يف خوراصلا رجفنيو (بوب) فواخم ققحتت ؛ريصقتلا

 دعب ءرينم رهظم يناريإلا لثمملا ؛سئاي يناتسكاب باش اهذفني ةيئادف ةيلمع

 .ةيبرع ةيطفن ةكرش يف هلمع نم هدرط

 يدنك لجر ةيصخش يف ًايفختم نانبل ىلإ (بوب) رفاسي ىرخأ ةيلمع يفو
 ينادوسلا لثمملا ؛(يعابسلا رصان ريمألا) ةيطفن ةيبرع ةرامإ دهع يلو ةقحالم

 نيسح ديس) هللا بزح ةداق دحأ ىلإ أجليف . قيذص ردناسكلأ لصألا

 يف ةيتارباخملا هتمهم نأب هنئمطيو هنذإ ذخأيل « دجم دمحم لثمملا ؛(يمشاه

 يذلا هللا بزح ةضبق يف اهلك عقت توريب نأكو «بزحلاب اهل ةقالع ال توريب

 ليمع نم ةدعاسملا (بوب) بلطي مث ءاهيف يرجي ام لك ىلع قفاوي نأ بجي

 ذوفنلا ىلإ ةراشإ يف ءاشي امك توريب يف ًاضيأ فرصتي يذلاو «(يوسوملا) يناريإ

 هبيذعتو هفاطتخاب (بوب) هقيدص ئجافي يوسوملا نكلو «نانبل يف يناريإلا

 هللا بزح لخدت الولو «هتلسرأ يتلا تاهجلا ءامسأ ىلع لوصحلل ةيشحوب

 !هسأر عطقل ةريخألا ةظحللا يف هذاقنإل



 ل و ري ا يم 118

 (نايارب) يكيرمألا يداصتقالا للحملا رصان ريمألا نّيعي هسفن تقولا يف

 ذاوحتسالل تارماؤم نم كاحي امم ريمألا ريذحت ىلع صرحي يذلا «هل ًاراشتسم

 نيب سفانتلا مدتحيف ءنييكيرمألا نيبو هقيقشو هدلاو نم لك نيب طفنلا ىلع
 ةفالخ ىلع ء. ازترك ربكأ لثمم لا ؛لعشم ريمألا رغصألا هقيقشو رصان ريمألا

 رصان ريمألا ناك امو « ةحلاوص مظان لثمم ا ؛يعابسلا دمح ريمألا امهدلاو

 ريدصتب برغلا ىلع درمتلا ىلإ ىعسيو «هدالب حالصإل ةيريونت ًاراكفأ لمحي

 ًاريخأ فشتكي (بوب) ليمعلا نإف ,ةدحتملا تايالولا نم ًالدب نيصلا ىلإ هطفن
 هتداق رماوأ ىلع درمتي هنكلو «هلتق وه ريمألا ةقحالم هفيلكت نم فدهلا نأ

 رامقألاب هجوم يكيرمأ خوراص ربع ًاعم نانثالا لتقُيف ريمألا ذاقنإ لواحيو

 !ةيعانصلا

 ةيطمن روصو لئاسرو زومر

 بلطتي يتلا .ةيجولويديإلاو ةيسايسلا تاراشإلاو زومرلاب ءيلم مليفلا

 ملسي ال يتلا ةيطمنلا روصلا نع ًالضف .ةرم نم رثكأ ةدهاشملا ةداعإ اهكيكفت

 ملسملل ًاطيمنت رثكألا ةروصلا لعلو «يرعلاو يكيرمألا عارصلا افرط اهنم
 ء(ةزيجع خيش دمحم) رود يف دكاو ورمع اهدسجي يتلا كلت يه (يباهرإلا)

 نم ريثكلا ةعنطصملا هتماستبا ءارو يفخي :ةيجيلخ سبالم ًايحتلم ًاباش ىرنف

 نع مهضوعيل لمعلا نع نيلطاعلا بابشلا دايطصا نسحيو ءرشلاو دقحلا

 ىوأم او ماعطلا نودجي ثيح .هتعامج يف مهماحقإب ةبرغلاب روعشلاو رقفلا

 ىلإ نولوحتيو مهتغمدأ لسغت اهلالخ نمو ءءامتنالاب روعشلا نع ًالضف هيفرتلاو

 برغلا كارشإ ىلع مليفلا ةأرج عمو .ةيراحتنالا تايلمعلا ذيفنتل ةتوقوم لبانق

 بوعشلا تاريخ بهنل نيدسافلا ماكحلا عم هئطاوت لالخ نم ةيلوؤسملا يف

 ىلع لوألا ضرحملا هنوكب رقفلا ماهتا بطم يف عقو دقف .ةملسم او ةيبرعلا

 مهنم ريثكلا نأب انملعل هميمعت نكمي ال ءاعدا وهو «بابشلا ءالؤه راحتنا

 .ةروسيم تالئاع نم ردحني

 هللا بزحل ةمداص ةيطمن ةروصب جرخملا انئجافي ءىرخأ ةهج نم
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 تناك يتلا ةئيهلا ىلع ةليمجلا ةنيدملا ودبت امك «توريب يف هذوفن عقاومو

 نيحلسملا بابشلاو رقفلاو رامدلا ىوس ىرن الف «ةيلهألا برحلا لالخ اهيلع
 !لمتحم موجهل رافنتسا ةلاح يف مهنأكو حطسألاو ةقزألا نوؤلمي

 تام) توصب قيلعت عم ةيديلقتلا اهتروص يف ترهظف ةيجيلخلا ةآرم ا امأ

 تايابعلا نيدتري ءاسن اهنأ ىلع دالبلل هتيؤر هيف لزتخي «نايارب للحملا ؛(نوميد

 ءاضيب سبالم نودتري لاجرو «راتمأ ةسمخب لاجرلا فلخ نيشميو دوسلا

 ىلإ مهتمدخ ةمهم نودنسيف راحلا وجلا كلذ يف لمعلل نورطضي الو ةفيظن

 نوكت نيملسملاو برعلل مليفلا اهمدقي يتلا ةروصلا داكتو !ةيويسآلا ةلامعلا

 مهماكح امأ ءنويباهرإو نوفينع «ىلاسك ءنوفلختم مهف «لماكلاب ةئيس

 .برغلا يف ةيلامسأرلاو ةيسايسلا ةمغطلا عم نوئطاوتمف

 ةيحضلا عقوم يف مهراهظإب برعلا عم مليفلا فطاعت نع ليق ام امأ

 يرجي ام لوانتي مليفلاف .فعاضم فاحجإ -ييأر يف- وهف ,ةيكيرمألا ةيلايربمإلل

 اهارن برعلل ةديحولا ةيباجيإلا ةلاحلاو «ةيقارشتسا ىؤرو ميهافم ةقطنملا يف

 حالصإل هتطخ نع يكيرمألا هراشتسمط رصان ريمألا هيف نلعي يذلا دهشملا يف

 يبرعلا يباجيإلا نأكو ,دروفسكأ يف هتسارد نم اهاقتسا ةيسايس تاليدعتب هدالب

 ريونتلا راكفأب ةفلختملا هدالب ىلإ داعو برغلا يف ملعت يذلا كاذ وه ديحولا

 !ةيبروألا

 تئجوف دقف «برغملاو يبد يف مليفلا دهاشم مظعم ريوصت نأ عمو

 اهفذح تطرتشاو ةلوبقم ريغ دهاشمب دعب اميف ةيتارامإلا ةباقرلا ةزهجأ

 برع دونج هيف رهظي دهشم اهمهأ نمو «ةيلحملا رودلا يف اهضرع لبق

 ددرتي يذلا زمغلا ىلإ ةفاضإ .دودحلا ىلع نييويسآلا لامعلا نوبرضي

 لامعأب ندال نب ةكرش مايق ىلإ ريشي امدنع (نوميد تام) ناسل ىلع
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 يف فورعم بولسأ وهو .تارايلملا كلذب اهينجو يكملا مرحلا يف فييكتلا

 ةءاربلا اهرهاظ ةلمج يف نيرمأ نيب طَبرُي ثيح (ادناغابوربلا) ةيمالعإلا ةياعدلا

 !ماهتالا اهنطابو

 ةبيرضلا

 روصلا هذه خيسرتب مليفلا يف اوكراش نيذلا نوملسم لاو برعلا فتكي م

 يذلا مهألا عابطنالاف .ةيناجم ةيفاضإ ةمدخ هعاتصل اومدق لب .ةيطمنلا

 بعش درجم اوسيل نيملسملاو برعلا نأ وه مليفلا نم دهاشملا هيلع لصحي

 نأ نم ًانأش لقأ مه لب «سانلا نم ةروهقم ةئف ىتح وأ «يزئارغو فلختم

 مامأ رصان ريمألا لءاستي ثيح «مهل كاحت يتلا ةرماؤملا ةقيقح اومهفي

 نييكيرمألاو لعشم هيخأ نيب تاضوافم ا يف يرجي امع ييرمألا هراشتسم

 ذاوحتسالا نوديري نويكيرمألاف «هتلفغ نم هظقويو ههجو يف راشتسملا خرصيل

 تقولا يف هدالب يف لاز ام يذلا يملاعلا طفنلا يطايتحا نم ةئملاب نيعست ىلع

 كلذ نم أوسألاو .هتالفح نم ةدحاو يف تارالودلا نييالم ريمألا هيف قفني يذلا

 يكيرمأ ضفرب هيخأ ىلع درمتلل بعشلا كيرحتل هيعسو ريمألا ةوحص هباجت نأ

 (بوب) ليمعلا ضفرب ررضتت نل نطنشاو دايسأل ةيروطسألا ةوقلاف ءلجاع

 خوراص هيجوت ىوس رمألا بلطتي الو «باشلا ريمألا لتقو مهرماوأل عايصنالا

 نورطيسي نييكيرمألا نأكو .هسارح طسوو هدالب يف هلتقل يجراخلا ءاضفلا نم

 .مهحلاصم هجو يف ءيش فقي نلو ءًاعم ءامسلاو ضرألا ىلع

 نع دوسأ ماحم زجعي امدنع ييرمألا بناجلا ىلع رركتي هسفن رمألا

 طفنلا تاكرش تايربك ىدحإ يف اهفشتكي يتلا داسفلا ةيضقل يدصتلا

 يف ةعذال ةيرخس فيرشلا يماحملا لاني لب ءيبرعلا ريمألا عم ةئطاوتملا

 نلعت يتلا ةرملا ةقيقحلا عمسنو «ةلادعلا نع هثحب درجمل عراشلا طسو
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 ببستي يذلا هسفن داسفلا وهو .«انيمحي ام وه داسفلا» :ةراملا عماسم ىلع

 درجمب (بوب) ليمعلا هتيحض بهذي يذلا وهو «ةيباهرإلا ايالخلا ومن لامهإ يف

 تالامتحالا نم ريثكلا طقسي ةيوادوسلا ةياهنلا هذهبو .هريمض وحصي نأ

 ةيبدألا لامعألا يف رشلا ةنادإف «رييغتلا ىودج مدعب طبحملا روعشلا ىقبيو

 نهذ ىلإ نزاوتلا ةداعإو لدعلا ةماقإب لاحلا هتني م ام يفكت ال ةينفلاو

 .يقلتملا

 باشلا نانفلل ةفرشملا ةكراشملاب يبرعلا مالعإلا ءافتحا وه انه ئجافملا

 ةرهاقلاب امنيسلا رصق يف ةيريهامج ةودن ميظنتو «مليفلا اذه يف دكاو ورمع

 هتاذ دحب وه يملاع مليف يف يبرع لثمم مسا روهظ نکو «هيبجعم عم هعمجل

 !ةئيسم ةيطمن ةروص يف ناك نإ ىتح برعلا سوؤر عفري فرش

 باب هل حتُف يذلا .دوعسم ناسغ يروسلا لثمملا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 رود ضفر دق ناك «(ءامسلا ةكلمم) مليف يف نيدلا حالص رود ءادأ دعب ةيملاعلا

 ضفر دكاو ورمع نأ عمو ؛ةحلاوص مظان لثممما هب لبقيل يعابسلا دمح ريمألا

 يف ةكراشملا لبق دقف «هلوق بسح «مالسإلل ءيسم رخآ يبنجأ مليف يف ةكراشملا

 لود تاورث ىلع ءاليتسالل اكيرمأ اهبكترت يتلا مئارجلا حضفي هنأل ؛مليفلا اذه

 .يباهرإلا مهيف نم ةيناسنإ تايصخش نودسجي نيلثمملا عيمج نألو .جيلخلا

 اوئيسي نلو مليفلا ةلاسر نومهفيس رصم يف ةباقرلاو روهمجلا نأب نمؤي وهو

 عنم مدعو يرصملا روهمجلا ءايتسا مدع يه انه مهألا ةيضقلا نأكو . مهفلا

 ماق يذلا رودلا نأ ىلإ تافتلالا نود ءةيرصملا ةباقرلا لبق نم ضرعلا نم مليفلا

 نييبرغلا نيدهاشملا نييالم ىدل ملسملا يباهرإلل ةيطمنلا ةروصلا سركيس هب

 ةيلخلا دئاقل ةيمويلا ةايحلا ليصافت لالخ نم ليثم هل قبسي م قمعب ارو <

 . 2006 ويام/رايأ 7 «نفلا يف عقوم عم ءاقل '
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 ةفعلاب باهرإلا طبرت يتلا ةلصفم لا تاراوحلاو «هذيمالتو هتعامج نيب ملسملا

 !نآرقلا ملعتو ةعامجلا ةالصو

 يناطيربلا لثمملا نأ ىلإ برعلا داقنلا نم ريثكلا هبنتي مم ءىرخأ ةهج نم
 ينادوس بأل نادوسلا يف دلؤ دق رصان ريمألا رودب ماق يذلا (جيديس ردناسكلأ)

 دوعت هلوصأ نأو ءيدهملا لضافلا رهاطلا قيّذص يلصألا همساو ةيناطيرب مأو

 ءارزولا سيئر يخأ نبا هنأو ءيدهملا دمحأ دمحم ةيدهملا ةكرحلا سسؤم ىلإ

 .(يدهم ا قداصلا) قباسلا ينادوسلا

 1993 مسوم ذنم ةينويزفلتلا (Sهإ 112 ةلسلس ٤ (قيذص) كراش

 ًاقحال هليدبت ررق مث ءلضافلا قيّدص يقيقحلا همساب ًاظفتحم 1995 ىتح

 رود يف رهظ امدنع ةئيسملا ةيطمنلا راودألا ىلإ داعو ءجامدنالا نم ديزملل

 (24) ريهشلا يسيلوبلا لسلسملا نم سداسلا مسوملا يف (دعسأ) يبرعلا يباهرإلا

 .2008 ماع (ه225ء) ةعومجم تاونق ىدحإ ىلع ضرع يذلاو



 ..اكيرمأ يف نوملسم لا نويديموكلا

 !؟انلجأل مأ انم ةيرخس

 مايق يه ماعلا يف اهجيورت ىلع نويكيرمألا صرحي يتلا ةروصلا نأ عم

 تايلقألا قح ةيامح يف نوناقلا ةوقو ءةيطارقهدلاو ةيرحلا ئدابم ىلع مهتمأ
 مدع يه اهيفن مهنكمي ال يتلا ةقيقحلا نإف «عيمجلا عم ةاواسملا يف قارعألاو

 يف ىقبت ذإ «يكيرمألا عمتجملا يف ةماعلا ةفاقثلا ىلع ةيلاثملا ئدابملا هذه ةدايس

 ًاصوصخ «قيبطتلا نع ةديعب ةينوناقو ةيقالخأ دعاوقو تاراعش درجم اهمظعم

 نم ريثكلا نمؤي لب .نيملسملاو دوسلا دض زييمتلاب رمألا قلعتي امدنع

 ًاقح اودارأ ام اذإ ايديموكلا ىلإ ءوجللا نيرجاهملا ىلع بجي هنأب نييكيرمألا

 .ةيرصنعلا ذبن ىلع نييكيرمألا بيردت

 اهوقبطو ءاهتعاجنو ةدعاقلا هذه ةحص نيرجاهملا نم ريثكلا كردأ

 ىلع دوسلا نييديموكلل ناكو ءنيرشعلا نرقلا نم ةفلتخم تارتف يف حاجنب

 يدقع يف مهاياضق ىلإ عمتجملا راظنأ تفل يف ريبك رود صوصخلا هجو

 ريثكلا دييأت ىلع لوصحلا نم لعفلاب اونكمت ىتح «تاينيعبسلاو تاينيتسلا
 كيد نم لك ءامسأ كاذنيح تعملف .ةيندملا مهقوقحل ضيبلا نم

 روسفوربلا معديو .يبسوك ليبو دير ليئومص ء.رويرب دراشتير ءيروغيرغ

 يف ةهاكفلل ريبكلا رودلاب لئاقلا يأرلا يونيليإ ةعماج نم (نيهاش كاج)
 ةأجف كريكفت لّدبتس كنأ دقتعأ ال» :لوقيف ةيطمنلا روصلا يف رظنلا ةداعإ

 ةيرابخإلا تاياورلا عمستو رداغت امدنع كنكلو ءضرعلل كتدهاشم لالخ
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 ديعُي اهدنعو ءضرعلا كلذ يف نّيبت ام ضعب ةحص اًقحال كل رهظيس دعب اميف

 رتيب) فورعم لا لحارلا يديموكلا نع لقنُي امك ««رومألاب ريكفتلا سانلا

 ًاركش :يل اولوقيل ضرعلا ةياهن دعب يلإ ًامئاد نوتأي سانلا نإ» :هلوق (فونيتسوأ

 .«ركفن انتلعج كنأل كل ًاليزج

 خيراتلا يف داهطضالا تاكرح ربكأ نم ةدحاول نيملسملا ضرعت دعبو

 يوذ نم نيبوهوملا بابشلا ضعب أجل ءربمتبس/لوليأ تامجه رثإ يكيرمألا

 لوقي .عمتجملا ىلإ مهتوص لاصيإل ًةليسو (ايديموكلا) ىلإ ةيمالسإلا لوصألا
 قرطلاب انسفنأب فّرعن نأ اننكمي ال» :(دمحأ دمحأ) لصألا يرصم يديموكلا

 ذخأن نأ يه كلذب مايقلل ةديحولا ةقيرطلاف .دحأ انعمسي نل هنأل ةداجلا

 !«ةيلزه ةقيرطب رمألا

 يقئاثو مليف ةيكيرمألا تاونقلا نم ديدعلا ىلع ضرع ؛2007 ماع يفو

 Muslim American / نوضهني نوملسملا نويكيرمألا نويديموكلا) ناونعب

Come of Ageنييديموك ةسمخ ةايحو براجت هيف تروص ( 0012105  

 اد ا عا دمع نضل هو ف لالمأ نم يكرم ا
 .. دياز نوسيمو هللا ديبع نيد ناينيطسلفلاو « نامثع رهزأ يدنهلا « يماه

 نم مه ةسمخلا ءالؤه نأب لوقلا نكميو «ةدالولاو أشنملا ويكيرمأ ًاعيمج مهو

 ىلع ساسألا يف مهتنهم موقتو «مويلا اكيرمأ يف ةرهش نيملسم لا نييديموكلا رثكأ

 ىمسي امل ًاقفو ةيليللا يداونلاو حراسملا يف ةكحضملا فقاوملاو تاكنلا ميدقت

 Stand up(. «022ع07) ةيئاقلإلا ايديموكلاب ةدحتملا تايالولا يف

 نييديموكلا ءالؤه عيمج وأ مظعم هنلعأ يذلا عفادلا ودبي دق

 قوقحلا نع عافدلا ةيار كلذب نولمحي مهف «لبنلا ةياغ يف حرسملا ءالتعال

 مامأ بابلا نوحتفي لب ءاكيرمأ يف نيملسملا نييالم ةينوناقلاو ةيناسنإلا



 e !؟انلجأل مأ انم ةيرخس ..اكيرمأ ىف نوملسملا نويديموكلا

 ةحص نكلو .ربكأ ةيدجب ةلئسألا حرطو مالسإلا نم بارتقالل يكيرمألا عمتجم ا

 .قيقحت ىلإ جاتحت بابشلا كئلوأ ضعب اهكلسي يتلا قرطلاو عفاودلا هذه

 هذه نوغيستسي ال نيذلا نيملسملا نم ريثكلل ًاقح ةلؤم ودبت تاكنلا ضعبف

 ءالتعال ةجوملا كلت نييديموكلا ضعب لغتسي نأ دعبي ال امك .ةعذاللا ةيرخسلا

 !مهريغ باسح ىلع لاملا ينجو ةرهشلا ملس

 !نكلو ..تاملسم تايديموك

 ءلمب ءارذع تلز ام انأ» : دياز نوسيم لوقت ةرخاسلا اهتاكن ىدحإ يف

 ييرمألا روهمجلا كحضيو ..!«اضيأ يدلاو ةدارإبو [درطتست مث] ..يتدارإ

 اهنإ :ركذلا فلاس يقئاثولا مليفلا يف اريماكلا مامأ نوسيم لوقت نيح يف ءًارخاس

 اذل كلت اهتبغر مرتحا دق اهدلاو نإو ءاكيرمأ يف باجحلا ءادتراب بغرت م

 ليثمت نع ودبي اميف كلذ اهعنم مو دج ةريصق سبالم ةشاشلا ىلع ترهظ

 !ةصاخلا اهميهافمل ًاقفو اهنع عافدلاو ةملسملا ةاتفلا

 ةجرد ىلع نوسيم تلصح دقف يئثزج يغامد للشب تبيصأ اهنأ عمو

 نم ريثكلا يف ةديدع حراسم يف ًاضورع تمدقو ليثمتلا يف سويرولاكبلا

 ةفضلل ةعباتلا قطانملا يف اهضورع ميدقتل تلقتنا مث .ةيكيرمألا تايالولا

 .هللا مار محل تيب ءافيح .ةرصانلا لثم ةلتحم لا ندملا ضعبو ةيبرغلا

 .سدقلاو

 اهيدلاو عم شيعت يتلا .(يماح اسيت) ةيناريإلا ةيديموكلا امأ

 ءانثأ يف اهسأر ىلع باجحلا عضو تراتخا دقف «ناريإ نم نيرجاهملا

 ريغ اهيدلاو نأب اهفارتعا عمو «ةيقادصملا ضعب ءافضإل حرسملا ىلع اهروهظ

 نيدلا ماع اهدج نأ اهمأ نع اهتاكن ىدحإ يف لقنت ثيح ءنينيدتم

 ثدحتت حرسملا ةبشخ ىلع تناك هتديفح نأ فرع ول هربق يف بلقتيس»

 تابجحملا تاملسملا ةاناعم راعشتسا ىلع صرحت اهنأ الإ .««تايقاحسلا نع
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 ذان حرسم ةبشخ ىلع تدعص ذإ -نهباجح نم ترخس نإ ىتح- اكيرمأ يف

 ًالاطنب يدترت يهو 2004 سطسغأ/بآ يلايل ىدحإ يف نطسوب يف يديموك
 روهمجلا يف تقدح مث «سأرلل ءاطغ عم ذخفلا ىلإ لصي دوسأ ًافطعمو دوسأ

 ينأ ريغ" :تفاضأ مث ,"ًاليوط ًافطعم يدترأ نأ ًاقح ىلع يغبني ناك» :تلاقو

 !«مويلا قسفلا نم عونب ترعش

 «(داسراف نيفين) لصألا ةيناريإ ةيديموكلا عم رركتت ىرخأ ةرخاس فقاوم

 ًارخاس ًاضرع 2004 ماع نونفلل يوناثلا يلودلا كرويوين ناجرهم يف تمدق يتلا

 لوو) ةفيحص هيلإ تراشأ يذلا ضرعلا وهو :(85001168 15132) مسا تحت

 هب (نص كرويوين) ةفيحص مامتها ىلإ ةفاضإ ءاهتداع ريغ ىلع (لانروج تيرتس

 ضرعتي داكي ال (نيفين) ضرع نأب ًاملع ءيسايسلا حرسملا نع هترجأ قيقحت يف

 نم ةيرخسلل ةريثللا فقاوملا ماهلتسا ىلع بصنم اهمامتها مظعمف «ةسايسلل

 ءارذعلا اهتمع ةنبا نم ةيرخسلاك .ةملسملا ةلئاعلل ًاجذومن اهفصوب اهتلئاع

 اهجوز ةيؤرب ملحت يتلاو ًاماع نيرشعو ةثالث رمعلا نم ةغلابلاو ةجذاسلا

 !اهفافز ةليل يف ًايراع

 ةينغ ةدام ةنيدتملا اهتلئاع يف تدجو ىرخأ ةاتف عم رركتي هسفن رمألا

 ىلع روهظلا (ازريم ايزاش) تأدب امدنعف «نييكيرمألا كحضل ةريثملا تاكنلاب

 ةنيدتم اهنأ معزت يهف ًاقحال هتعلخ اهنأ عمو ءباجحلا يدترت تناك حرسملا

 مظعم نم رثكأ ةرهشلل ًاصرف اهتحنم ييرمألا مالعإلا لئاسو نأ ركذُيو دج

 ةكبش ىلع (2415:065 60) جمانربو (زهات كرويوين) ةفيحص لثم اهتاليمز

 يف لوقت ذإ ءاهتاكن ضعب ىلإ عمتسن امدنع همهفت اننكمي ام وهو :.(©685)

 ةدايقل يتصخر لقألا ىلع هلوقت ام اذه ..ازريم ايزاش يمسا» :اهادحإ

 ثادحأ دعب الإ (ازريم) اهقلطت مل تاكنلا هذه لاثمأ نأب ًاملع ..«تارئاطلا

 .ةريصق ةرتفب ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا



 ا اذ !؟انلجأل مأ انم ةيرخس ..اكيرمأ ىف نوملسملا نويديموكلا

 ينلأسي» :(ايزاش) لوقتف ايناطيرب يف ةميقملا ةيناتسكابلا اهتلئاع نع امأ
 هرظنم ًانسح :لوقأ انأو «تاوطخ سمخب يدلاو فلخ يمأ يشمت اذام سانلا

 اهسفن نيملسملا تادقتعلل اهتيرخس ضعب صصخت نيح يف ««فلخلا نم لمجأ

 :ةلئاق ةمركملا ةكم ىلإ اهل ةرايز ءانثأ يف ةيفخ ةصرقل اهضرعت ةصق يورت نيح
 !«هللا دي تناك اهنأ دب ال»

 يف ءايزيف ةملعم تناك يتلا (ازريم) رارق وهف ةبارغ رثكألا فقوملا امأ
 اهتاكن نأ ةيليللا يداونلا باحصأ اهربخأ امدنع اهباجح عزن ةيناطيرب ةسردم

 .فقاوم لا هذه لثم يف ةداعلا يه امكو !ديدجتلا ضعب ىلإ جاتحتو ةهدق تتاب

 م اهقالخأف .قالخألاب هل ةقالع ال باجحلا نأب حيرصتلا ىلإ (ازريم) تعراس

 اهباجح لالغتساب اهمهتي نمم اهجاعزنا تدبأ امك ءاهسأر ءاطغ عزن دعب ريغتت

 .ةيصخش بساكمل يضاملا يف اهنيدتو

 ةيسايسلا تاكنلا نع دعب اميف تلخت (ازريم) نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 يف لوحتلا اذه صخلي ام ريخو .ةنيدتم لا اهتلئاع ديلاقت ىلع اهمامتها ترصقو

 خيسرت يف برغلا ةاراجم ىلإ مهتاناعمو ىربكلا نيملسملا اياضقب مامتهالا

 هدجنسف اهنبراحي نأ تايديموكلا ءالؤهب ضرتفملا نم ناك يتلا ةيبلسلا ةروصلا

 اننوكب قلعتي هنإ ..قرعلاب رمألا قلعتي ال» :لوقت يتلا دياز نوسيم فارتعا يف

 !«ًٌءاسن

 !يمالعإ ميتعتو ..ةمزتلم ةقرف

 وهو- باشلا اذه ناك دقف «لدجلل ةريثملا هتئيهب ًافلتخم ادب نامثع رهزأ

 ,فرطتملا ركفلا عم ًافطاعتم -يدنه لصأ نم ييرمأ يعماج ذاتسأو ماحم

 كلذ عمو .لادتعالا وحن لامو هجوتلا اذه أطخ فشتكا -هلوق بسح- هنكلو

 هتعبقو هسبالم يف روهظلا ىشخي ال وهو .يديلقتلا هرهظم نع رهزأ ّلختي ملف

 .ةبجحم لا هتجوز ةقفربو ةيكيرمألا عراوشلا يف ةليوطلا هتيحلو ةيناتسكابلا
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 تفل يف هتاكن تحجنو ء2004 ماع ايديموكلا وحن هقيرط رهزأ أدب

 ضرعلا يفف «ةقبسملا ةنادإلاو مهفلا ءوس نم نوملسملا هيناعي ام ىلإ راظنألا

 روهمجلل لاقو حرسملا ةبشخ ىلع دعص (ًاكحضم ينقلخ هللا) ىمسملا

 هذه ىنعم نوفرعت ال متنك اذإ» :درطتسا مث .«مكيلع مالسلا» :ةيبرعلاب

 .ًاكحاض روهمجلا رجفناو ..«مكلتقأ فوس :ينعت اهنإ ..مكل اهمجرتأسف ةلمجلا

 يفضتو «لوقي اميف ةيقادصملا نم ريثكلا هيطعت هتفاقثو هنيدب (رهزأ) ةقث

 ىدحإ يفف «مهتيضقب نونمؤم ا اهب ىلحتي يتلا ةيدجلا نم ةحسم هتاكن ىلع

 نم صلختلا ليبس يف مدقتلا نم ريثكلا انققح دقل» :لوقي هدجن هتاكن

 هلوصح مدع نم وكشي لاز ام دوسألا لجرلاف :ةدحتملا تايالولا يف ةيرصنعلا

 مدع نم وكشي هنإف ملسم ا امأ» :عباتي مث ..«اكيرمأ يف ةلداع ةمكاحم ىلع

 !«ساسألا نم ةمكاحم ىلع هلوصح

 نيلثمملا ءامسأ عباتي ملسم باش نع (رهزأ) ثدحتي ىرخأ ةتكن يفو

 ًايبرع ًامسا دجي مث .دويلوه مالفأ دحأل ةيئاهنلا ةراشلا يف رهظت يتلا نيينفلاو

 أدب دقل ًاريخأ :لوقي وهو حرفلا ةدش نم للهيو ضفتنيف ةمئاقلا يف ًاجردم
 هنم نييكيرمألا فقوم نم تارملا ىدحإ يف رخس امك ..!دويلوه وزغب نوملسملا

 تارظنلا هقحالت ىتح راطملا يف همدق عضي نإ امف ءةرئاطلا ىلإ دعصي امدنع

 .باكرلا بولق يف بعرلا بدي ةرئاطلا ىلإ هلوصو درجمبو «تاهجلا لك نم

 عم راذتعالا تارظن عيمجلا هلدابي ةلحرلا ةياهن يف مالسب تطبه اذإ ىتح

 !ءاقمح تاماستبا

 هتقرف يف ءةرهاقلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا سرد يذلا .(رهزأ) كراشي

 ‹ رماع دمحم ينيطسلف لصأ نم يكيرمألا :امهو نارخآ ناليمز ةيحرسم ا

 ىلإ همسا رّيغ يذلا (سوم دلانيجير تنايرب) فقثملا دوسألا باشلاو

 مساب ًاراصتخا فرعُيو ةنس نيرشع لبق مالسإلا هقانتعا دعب (سوم رشتيرب)

 عم لمعلا يف هتربخب ةليوط تاونس ذنم (سوم) رهتشاو .(سوم ةيعادلا)



 ER !؟انلجأل مأ انم ةيرخس ..اكيرمأ ىف نوملسملا نويديموكلا

 ,تايلقألا قوقحب ةبلاطملل تحفاك ةيدوهيو ةينيتالو ةيقيرفإ ةيديموك قرف

 نوهاد)و (تيان يدرتاس) لثم ةريهش ةيكيرمأ ةينويزفلت جمارب يف رهظ امك

 ةركف تدمتسا ةقرفلا نأب رماع دمحم حرصي نيح يف «(زيبول جروج)و (زنياو

 . يراصنألا ناميعن ليلجلا يباحصلا (لوسرلا تّكنم) نم اهسيسأت

 ىلع داهطضالا نم نوملسملا هل ضرعتي ام ىلع اهدقن ةقرفلا هذه زكرتو

 ريثكلل نيملسملا مهف ةقيرط يف للخلا هوجو ضعبل ضرعتت امك .صوصخلا هجو

 ةملسملا تايلاجلا ضعب دقنل تضرعت دقف كلذ عمو «حيرجت نود رومألا نم

 يف ءايناطيرب تاعماج ىدحإ يف اهتلفح ميدقت نم تعنم ىتح برغلا يف

 نيذلا نيرخآلا نييديموكلا مامأ اهعيراصم ىلع باوبألا هيف حتفت يذلا تقولا

 .ةيرخسلل ةدام ةيقرشلا مهلوصأو مهمالسإ نم نوذختي

 مالعإلا ىدل يفاكلا لوبقلا ىلع ةقرفلا لوصح مدع رسفي ام اذه لعلو

 ‹ضرعلا لالخ رمخلا ميدقت مدع نايحألا مظعم يف ةقرفلا طارتشاف «يكيرمألا

 يف ةيقوقحو ةيفاقث ةيفلخ ىلإ مهدانتساو ءةيمالسإ ةئيه يف اهئاضعأ روهظو

 اهريرمتب اوماق ول ىتح نيريثكلا باجعإ لانت ال رومأ يه «ةعذاللا مهتاكن

 .ايديموكلا ةعيرذ تحت

 !يرع ينأ ةأجف تفشتكا

 لين يف ةملسمو ةيبرع لوصأ نم نورخآ نويديموك حجن .لباقملا يف

 هللا ديبع نيد) يديموكلا مهرهشأ نمو «مهتقيرط ىلع نييكيرمألا باجعإ
Obeidallah /لمحيو ةيلاطيإ ماو ينيطسلف بأ نم ردحتملا :.(12ءود  

 هنوكل (1>«ه2) لوألا همسا عم هحايترا ىدبأ يذلاو «ةيكيرمألا ةيسنجلا

 . م2008 رياني/يناثلا نوناك 3 خيراتب «تن ةيبرعلا عقوم '
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 ديبع) يناثلا همسا نم ًارخؤم رمذتي حبصأ هنكلو «ةيبرعلا هتيوه رهظُي ال

 دّرجم ناك هنأب هروهمج رابخإ ىلإ هضورع ضعب يف عراسُي وهف اذل ء(هللا

 ثادحأ تعقو امدنعو «يسريجوين نم ضيبأ باش ةايح شيعي ضيبأ باش

 !ًايبرع :ةأجف حبصأ 1

 نأ عمو .ةيمالعإ ةكرش يف ريرحتلا ىلإ لقتنا مث ًايماحم لمعي (نيد) ناك

 يف الإ هحومط ققحي ام دجي مل ذإ ؛رارمتسالا يف بغري مل ًاديج ناك هلخد

 يبرعلا هلصأ ىلإ ةراشإلا نود كرويوين يداون يف تاكنلا ميدقتب ًادبف ءايديموكلا

 نم رشع يداحلا ثادحأ تعقو امدنعو .ييرمألا هرهظم نم ًاديفتسم

 هنأ روهش ةدع دعب دجو هنكلو «هتيوه ءافخإ ىلع ًاصيرح لظ ربمتبس/لوليأ
 2005 ماع يف لصح ىتح هحاجن لصاوو .ةيبرعلا هلوصأ لالغتسا بسانملا نم

 .ةيديموكلا (زكيه ليب حور) ةقباسمل ىلوألا ةزئاجلا ىلع

 ةيئاقلإلا ايديموكلا يداون رهشأ دحأ ةكلام تنضتحا ؛ىرخأ ةبرجت يفو

 ةيديموكلا مهتقرف سيسأتل نييقرش بابش ةثالث 2000 ةنس (روش يزتيم)
 مهل تمدقو The Arabian knights)» /برعلا ناسرفلا) مسا مهيلع ةقلطم

 ددع ريهشلا يدانلا اذه نم قلطنا دقف ءةرهشلا ماع ىلإ جولولل ةديج ةصرف

 .(يراك ميج)و (زمايليو نيبور) لثم ءنييديموكلا دويلوه يلثمم رابك نم

 مهطاشن ةثالثلا ةقرفلا ءاضعأ لؤح 2001 ربمتبس/لوليأ ثادحأ دعبو

 نأ دعب «داهطضا نم هل نوضرعتي اممو ءنيملسملا عاضوأ نم ةيرخسلا ىلإ ًاضيأ

 ملسملل ةفورعملا ةروصلا سركت ةيدويلوه مالفأ يف ًاراودأ مهضعب ىدأ
 روحم) ةقرف ىلإ مهتقرف مسا بابشلا ءالؤه لوح 2005 ماعلا فو ..!يباهرإلا

 نم ديدعلا يف مهتالفح ميدقتب اوؤدبو :(156 >5 01 8711) ةيديموكلا (رشلا

 .اهجراخو ةدحتملا تايالولا لخاد ندملا



 E !؟انلجأل مأ انم ةيرخس ..اكيرمأ ىف نوملسملا نويديموكلا

 ذنم .ةأشنلا ييرمأو دلوملا يرصم ؛دمحأ دمحأ ةقرفلا هذه وضع رهتشا

 يف لمعلل لقتناو اينروفلاك يف نيميقملا هيدلاو كرت امدنع تاينيعستلا فصتنم

 رودت يتلا راودألا ضفري نكي مل ثيح .ةرشع ةعساتلا نس يف وهو دويلوه

 وأ برع حلسم رود ميدقت نم مئس نأ ىلإ ءفلختلاو فنعلاو باهرإلا لوح

 يتلا ةداملا يف مكحتيل ايديموكلا ىلإ لوحتف .هلوق بسح .ةرجأ ةرايس قئاس

 .اهمدقي

 ةليوط ةدم ذنم ليثمتلا نع تفقوت دقل» :هضورع دحأ يف لوقي

 ءةيطمنلا روصلا نم ديدعلا كانه ليثمتلا طاع يفف ءايديموكلا ماع تلخدو

 يف يباهرإلا رودب تمق يننأ اوروصت .يباهرإلا رود ىلع لصحأ ًامهاد تنك اذل

 ةرئاط فطخب نوموقي نييباهرإ نم ةعومجم نع ثدحتي ميدق مليف

 رودلاب مايقلا لواحأ نأ بجي هنإ :تلاقو يب تلصتا يلامعأ ةريدم نأ اوروصت

 مقر) يباهرإلا وه رودلا :تلاقف ؟ةعبرأ رودلا وه ام :اهتلأسف :ةعبرأ مقر

 ذاشو دوسأ لثمم اهيلع زاح ةثالثو «نينثا .دحاو مقر راودأ نأل (ةعبرأ

 لكشب رودلا تيدأو لمعلا قيرفو جرخملا ءاقلل تبهذف ءًاعابت يدوهيو

 مايقلا ينم بلطو يئادأب جرخملا بجعأف «هنم رخسأ نأ تدرأ ينأل هيف غلابم

 اذه ميظع :جرخملا لاقف .."كلتقأس الإو ينيطعت فوس سلجا" ءىرخأ ةرم هب

 ديرأ ةرملا هذه نكل ىرخأ ةرم هيدؤت نأ ديرأ .هنع ثحبأ تنك ام طبضلاب

 .ءكبعش يف ةنئاكلا ةردقلا كلت ينرأ ..ةيطسوأ قرشلا حورلا صمقتت نأ كنم

 زيمتي يذلا بضغلا كلذ لمعتسا طبضلاب :لاقف ؟بضغلا دصقتأ :هتلأسف

 ىلع تلصحو يبعش هب زيمتي يذلا بضغلا اذه تلمعتساف «كبعش هب

 نكأ مم يننإ :اهل تلقف «رمألاب ينتربخأو يلامعأ ةريدم يب تلصتا مث ءرودلا

 ناك هتلعف ام :يل تلاقف «هنم رخسأ تنك لب رودلا ىلع لصحأ نأ لواحأ

 اذه ضفرأس ينأو يركش مهيغلبأ :اهل تلقف ءرودلا ىلع تلصح دقو ءًاحجان
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 لعفأ نلو «ةيطمنلا روصلا شحو يذغأ ينأب رعشأ هب موقأ ةرم لك يفف رودلا

 لباقم ًايعوبسأ رالود فلأ نيثالث كل نوعفدي فوس :يل تلاقف «مويلا دعب كلذ

 !روهمجلا كحضيو ءةريحلا حمالم ههجو ىلعو دمحأ تمصي انهو ..«رودلا اذه

 قالطإب ةيطمنلا روصلا ةبراحم ىودج ام :لءاستن فقوملا اذه مامأ

 يف «حرسملا ةعاق يف دهاشم يفلأ ىلع ديزي ال ام مامأ ةرخاسلا تاكنلا

 يف اهسفن ةيطمنلا ةروصلا سيركتب هسفن يديموكلا هيف موقي يذلا تقولا

 ؟ةديدع تاونس ىدم ىلعو ماعلا لوح نييالملا هدهاشي يئامنيس مليف

 ةئيسملا مالفألا كلت يف ةكراشملا ىلإ رطضي مل دمحأ نأ انملع اذإ ًاصوصخ

 امك ةرهشلا نم ردق قيقحت دعب اهدنع فقوتيل هراوشم ةيادب يف نيملسملل

 روصلا شحو يذغت يتلا مالفألا يف روهظلا ىلإ داع لب ءضعبلا لعفي

 American Carol) / ةيكيرمأ ةمينرت) يديموكلا مليفلا اهنمو . ةيطمنلا

 هيف ةصرف يأ (ركز ديفيد) يدوهيلا هجرخم تّوفي م يذلاو «(2008)

 ةجرد ىلإو ءةيرحلل لوألا يماحلا يكيرمألا شيجلا ديجمتو نيملسم لا ةنطيشل

 ةنسلا يفو .هجاتنإ يف نوغاتنبلا ركفت مليف يأ اهيلإ لصي ال دق ةغلابللا نم

 عم ثبعت ال) مليف يف (دياز نوسيم) ةبحصب (دمحأ دمحأ) رهظ اهسفن

 بيرقتلا ةعيرذ تحت نيملسملل ًاريقحت مالفألا رثكأ نم ًاضيأ وهو .(ناهوز
 تمدُق يتلا صرفلا رربت راودألا هذه لعلو .اكيرمأ يف دوهيلا عم عيبطتلاو

 لثم ةديدع ةينويزفلت تاونق يف رهظ دقف .ييرمألا مالعإلا يف دمحأل

(ABC) «(BS ( (MTV)و )Comedy21 )ةزئاج ىلع لصح امك ,(0نءم 

 ةرهشلا هذه نكلو .2004 ماع ةيقرعلا تايلقألل (رويرب دراشتير) يديموكلا

 يف مه ًايفاضإ ًائبع هتاكن يف اودجو نيذلا ةملسملا ةيلقألا نم هداقن عنقت م

 هئاقدصأ نم ديدعلا عم هتاقالع نع ثدحتي هتاكن ىدحإ يفف «هنع ىنغ

 ةينيدلا تامازتلالا يف هباشتلا طاقن درسي نأ دعبو «سولجنأ سول يف دوهيلا
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 ريثكلا نوقفني ال دوهيلاف ًادحاو ًاقرف امهنيب نإ :لوقي ءدوهيلاو نيملسملا نيب
 !ًالصأ هنوكلممي ال مهنأل هنوقفني الف نوملسملا امأ «هب نوكسمتم مهنأل لاملا نم

 ةشاشلا ىلإ حرسملا نم

 ةيكيرمألا يداونلا يفو حراسملا ىلع (ةيطسوأ قرشلا) ايديموكلا حاجن دعب

 ءامنيسلاو نويزفلتلا ىلإ ةبرجتلا هذه لقن نكمملا نم حبصأ ةيناطيربلاو

 اهنساحم يف فلتخت ممل ةبرجتلا نأ ودبيو ,روهمجلا نم ربكأ ددع ىلإ لوصولل

 .ةيئاقلإلا ايديموكلا يف اهتليثم نع اهثواسمو

 تناك زاون ءاقرز يناتسكاب لصأ نم ةيدنكلا ةباشلا ةجتنمماو ةجرخملا

 ربع مويلا ةيماعلا اهترهش ققحت نأ لبق تاينيعستلا فصتنم ذنم دجب لمعت

 ةلفح) نيريصقلا اهُْيَمليف دعبف .برغلا يف نيملسملا نع يديموك لسلسم حجنأ

 عانقإ يف زاون تحجن (1998) (لتقلاب ديدهت)و (1996) (نيملسم لا ىدل ءاوش

 دجسم) اهلسلسم نم تاقلح ينامث لوأ جاتنإب (080) ةيدنكلا ةعاذإلا ةئيه

 ةملسم ةيلاج لكاشم لوح رودت ةركفلا تناكو .(2007) (جورملا نيب ريغص

 ًاءدب ءادنك برغ ةيمهو ةيرق يف يتناتستوربلا اهطسو يف جامدنالا لواحت ةريغص

 ؛ةينيدلاو ةيفاقثلا تافالتخالاب قلعتي ام لكب ًارورم ريغص دجسم سيسأت نم

 - دهاشم ينويلم وحن باطقتسا عم ةأجافملا تءاجو «باهرإلا مهتو باجحلاك

 لوصحلا مث ء2007 ماع علطم يف ىلوألا ةقلحلا ثب عم -ادنك يف ديج مقر وهو

 ةيونس مساوم ةعبرأ صوصن ةباتك زاون عباتتل ةيطاعو ةيلحم زئاوج ثالث ىلع

 .2010 ماع ىتح

 ريثكلا يف رظنلا ةداعإل يدنكلا دهاشملا عفد يف تحجن زاون نأ عمو

 اهحاجن نأ ًاضيأ فسؤملا نمف «ةئيسملا ةيطمنلا روصلاو تاملسملا نم
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 نيملسملا هاجت ةيرصنعلا نم رخست ال يهف «بهذ نم قبط ىلع تأي م

 لمشتل -مهركذ قبس نيرخآ نييديموك یدل لاحلا وه امك- دتمت لب «بسحف

 ةجيتن يهو «ينجتلاو ءاذيإلا نم ًانايحأ ولخت ال ةقيرطبو مهسفنأ نيملسم ا

 قيقحت يف بعصلا اهفده ىلإ لوصولل ًاكئاشو ًارعو ًاقيرط اهضوخ ءازإ ةعقوتم

 ةقفوم ةيؤر ىلع فوقولا ةبوعص نم -ييأر يف- ةلكشملا هذه عبنتو «جامدنالا

 عمجت اذل .ءاوس دح ىلع نييبرغلاو نيملسملا اضر ققحي وحن ىلعو جامدنالل

 هنيدب فراعلا ملسملا ىلع بعصي ةنيابتم فقاوم نيب اهتاقلح ضعب يف زاون

 ًامشتحم ًاصقار ًاضرع حتلم خيش ضفري نأك ءرربم يأ تحت اهعم لهاستلا

 ريغ هتنبا طغض تحت هتكرابم لب هروضحل رطضي مث «ةفورعم ةيعرش عفاودل

 يف ءاسنلا ضعب صقاري وهو هيف رهظي يرس ليجستب ههجاوت امدنع ةبجحم ا

 عراصي امدنع برغلا يف ةملسملا ةيلقعلا ةيجاودزا زاون هجاوتو «سارعألا دحأ

 قالغإ نيبو ,.حرسملا ىلع ةصقارلا ىلإ رظنلا يف هتابغر يناتسكابلا خيشلا اذه

 دهاشملا زاون كرتت .ةبجحملا ريغو ةنزتملا ةباشلا هتنبا ةيرخس مامأ اهحتفو هنيع

 ةقثلاب معفم ينيد مازتلا نيب عمجلاب هتبلاطم مامأ ةريح يف برتغملا يبرعلا

 ةينيدلا ةفرعملا ةلاحض ةياهنلا يف زربتل ءةيعرشلا ةفلاخملا نم ولخي ال جامدناو

 .عييمتلا ىلإ يضفملا جامدنالل اهموهفم ىلع يبرغلا رصنعلا ةبلغو زاون ىدل

 جامدنا نم اهتاذ فادهألا قيقحتلو ؛لباقملا يناطيربلا بناجلا ىلع

 ؛(رلدناس مدآ) ةيرصنع نم ًاحتفت رثكأ لقعبو «ةيطمنلا روصلل رسكو نيملسملل

 ديفيد" يدوهيلا بتاكلا عضو .هلطبو (ناهوز عم ثبعت ال) مليف بتاك

 بيرقتلا ًاضيأ هلالخ نم ًالواحم (2010) ( رفاكلا ) مليفل ًايديموك ًاصن "لييداب

 هذه ايناطيرب يف نكلو ءةرخاسلا فقاوملاو ايديموكلا ربع نيملسملاو دوهيلا نيب

 ةجتنملا مهسأر ىلعو نيملسملا نم هب سأب ال ددع مليفلا جاتنإ يف كراشو ءةرملا

 .(نسح ءامسأ) ةباشلا
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 ديموأ يناريإ لصأ نم لثمملا ؛(رصان دومحم) ةصق لوح مليفلا رودي

 هانبتت نأ لبق ةيدوهي ةلئاعل دلو هنأ رخأتم تقو يف فشتكي يذلا « يليلج

 يتلا تاقرافم لا نم ةلسلس ربع يدوهيلا هثرإ نع ثحبلا أدبيف «ةملسم ةلئاع

 ةفاحصلا نأ عمو .دوهيلاو نيملسملا ىدل بصعتلا نم اهب رخسي نأ مليفلا دارأ

 لصف يف هتانسح ضعب ىلع انينثأ نأ قبسو- مليفلاب تفتحا برغلاو قرشلا يف

 ديرجت ىلإ يهتني نأ دب ال اذهك ًامليف نأ ىلإ ةراشإلا لوقلا ةلفان نمف -قباس

 لكل خسان نيد وه اه- هسفن مالسإلا ديرجت مث ءةيخيراتلا اهداعبأ نم ةيضقلا

 لك نع ًاديعبو «تحب يناملع قبط ىلع لحلا انل مدقيل «هرهوج نم -هلبق ام

 ىلإ هرودب يضفملاو «تمزتلل ًانيرق نيدتلا يقب ام ةلصب نيدلا ىلإ تمي ام
 !باهرإلاو قالغنالا

 ؟برغلا يف مهفادهأ نوملسملا نويديموكلا ققحيس له

 نيب حوارتت مهفادهأ نإف مهسفنأ نيملسملا نييديموكلا تاحيرصت ىلع ءانب

 ءةهج نم برغلا لود يف ةملسم او ةيبرعلا تايلقألل ةيطمنلا روصلا حيحصت

 نم ةيبرغلا تاعمتجملاب جامدنالا ىلع اهتدعاسمل تايلقألا هذه ءاطخأ حالصإو

 براجتلا ضعب عجرتسن ؛ةلواحملا هذه حاجن ةيناكمإ نم ققحتللو .ىرخأ ةهج

 .ىرخأ تايلقأ نم نويديموكلا اهيلإ قبس يتلا ةلثامملا

 مث ابروأ يف مهيلإ ةئيسملا ةيطمنلا ةروصلا نم ًاليوط دوهيلا ىناع دقل
 يميدعو ءءالخبلا ءنييشماهلا ءءافعضلا ةناخ يف مهرصحت يتلاو ءاكيرمأ يف

 ىلإ رظنلا عم ةيبرغلا ةفاقثلا يف روصلا هذه تخسرتو .ةمذلاو ريمضلا

 رزو اهرهظ ىلع لمحت ةذوبنم تايلقأ مهفصوب ةليوط نورقل دوهيلا

 ةعيضولا نهم لا اهيلإ دنستو -مالسلاو ةالصلا هيلع- حيسملا بلص

 امو .ءاغبلاو ابرلاب ضارقإلا لثم يحيسلمل ا يروألا اهنع عفرتي يتلا

 ةيشماهلا تاعومجم لاو تايلقألا ىلع نانويلا رصع ذنم زكري حرسم لا ناك



 ا مي 136

 نم ديدعلا يف ةنادإلاو ةيرخسلا ابروأ يف دوهيلا ىناع دقف ًايقبطو ًاينهمو ًايقرع

 (ةطلام يدوهي)و ريبسكشل (ةيقدنبلا رجات) اهنم ركذنو ءةريهشلا تايحرسم ا

 .ولرام رفوتسيركل

 يف يلامسأرلا لوحتلا عمف ءدبألا ىلإ ةيطمنلا روصلا هذه قبت م كلذ عم

 كلمه نم لكل تحنم يتلا (ةيزاوجروبلا) ةوق دعاصتو رشع سداسلا نرقلا

 مهتعقوق نم جورخلاب دوهيلا أدب ؛عمتجملا يف ةكراشملا ّقح ةردقلاو لاما

 نسحت لوحتلا اذه قفارو ءةعانصلاو ةراجتلا ناهتماو عمتجملا يف جامدنالاو

 .رشع عساتلا نرقلا يف يزيلجنإلا بدألا يف دوهيلا ةروص

 ةلضفملا ةهجولا ةدحتملا تايالولا تحبصأ «ءنيرشعلا نرقلا علطم يفو

 ضرأ يف دوهيلا دجو ثيح «ةيرصيقلا ايسورو ابروأ قرش نم دوهيلا نيرجاهملل

 حورلا ةدايس عم ربكأ ةيرحب عمتجملا يف مهرود اوسراميل ًابسانم ًاناكم مالحألا

 تاكرش يف رامثتسالا نم مهؤايرثأ نكمتو «ةيطارقهدلا ميقلاو ةيلامسأرلا
 ةماع دجو امنيب «عمتجملا يف مهتناكم خيسرت ىلع تدعاس ةمخض لامعأو

 ةديدج ةعانص ةدالوب رشبت تناك يتلا امنيسلا يف لمعلل ةديج ًاصرف دوهيلا

 امو ,حرسملاو بدألا نم ماعلا يأرلا يف ريثأتلا ىلع ربكأ ةردق تاذو حبرلل ةردم

 ةبوعص يأ دوهيلا دجي ممل ءةعيضو ةنهم نييبروألا رظن يف ليثمتلا ةنهم تناك
 .نهملا كلت لثم يف لمعلا ىلع اوداتعا نأ دعب غارفلا اذه ءلم يف

 (سكرام ةوخإلا) لثم دويلوه يف دوهيلا نيلثمملا ءامسأ تعمل اذكهو

 مهنأ ةجرد ىلإ ةماتلا ةرطيسلا مهل تناكو «(نوسلوج لآ)و (ردنيل سكام)و

 ةفطاعلا اولغتسا امك .دوسلا جونزلا راودأ ىتح ةبولطم ا راودألا عيمجب اوماق

 بسانت ةينيد ًالامعأ هل اومدقو ييرمألا بعشلا ىدل ةيتناتستوربلا ةينيدلا

 .(رشعلا اياصولا)و (ناميلس مّكح) يمليف لثم ؛ةاروتلا نم ًاقالطنا هلويم
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 قيرط مهل دّهم يذلاو ءايديموكلا وهف هيف اوعرب يذلا مهألا لاجملا امأ

 روصلا لوح رودت يتلا راودألاب مايقلا يف اوحجنف .عمتجملا يف ةوقب جامدنالا

 لامعألا لجر ءليخبلا يفرصم ا لثم ةيرخسلا نم ريثكلا عم دوهيلل ةيطمنلا

 لامعألا هذه تدّمم ثيح «مزاحلا تمزتملا لجرلاو «ماحلا يسنامورلا ءلشافلا

 ىلع ةيطمنلا روصلا كلت عم لماعتلل امنيسلا وأ حرسملا يف ءاوس ةيديموكلا
 .ةيرخسلا نم ءيشب عقاولا ضرأ

 يف قحلا مهل راصو .دوهيلا ةضبق يف دويلوه تحبصأ «تقولا رورم عمو

 عمتجملا يف مهجامدنا نأ امك «مهسفنأ نع اهنوديري يتلا ةروصلا ضرع

 حبصأ ىتح ءابروأ يف ةدوجوم تناك يتلا قورفلا نم ريثكلا صّلق ييرمألا

 ,ةيرثلا وأ ىطسولا نيتقبطلا نم ءاوس يداع ييرمأ نطاوم يأك يدوهيلا

 زيكرتلا عم ةيكيرمألا امنيسلا يف نيتقبطلا اتلك نم ةيدوهيلا تايصخشلا ترهظو

 .هب نورخفي ًاقيرع ًاخيرات نولمحيو نويداع نويكيرمأ مه دوهيلا نأ ىلع
 برغلاو ةينويهصلا نيب ةيسايسلا حلاصملا قباطت عم تالوحتلا هذه تنمازتو

 ةعامجلا رودب اوموقيل يمالسإلا -يبرعلا طسولا يف دوهيلل ةلود تعرُزف ًامومع

 لخدتل يعرشلا رربم لا رود وهو «خيراتلا رم ىلع ًامود اوناك امك ةيفيظولا

 ىرج ام ليوحت ىلع ةينويهصلا ةياعدلا تدعاس امك .ةقطنملا نوؤش يف برغلا

 اذه راهظإو ملاعلا زازتبال ةليسو ىلإ دوهيلل داهطضا نم ةيزانلا ايناملأ يف
 يتلا اهسفن ةياعدلا يهو «ةقفشلا قحتست يتلا ةيحضلا رود يف بعشلا

 .حيسملا مد نم دوهيلا ةءاربب يخيراتلا رارقلا ناكيتافلا نم تردصتسا

 .دوهيلا هاجت ةماعلا ةرظنلا رييغت ىلع تدعاس اهلك لماوعلا هذه

 صرحلا لماع اهيلإ فاضيو .يبرغلا عمتجم لا يف مهدوجو لبقت ةيناكمإو

 مظعمو ةدحتملا تايالولا يف ًاراشتنا رثكألا بهذمما وهو «يتناتستوربلا

 ليجعتل (نيطسلف) داعيملا ضرأ يف دوهيلا دشح ىلع .ةيبرغلا ابروأ لود
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 ةكلمم ةماقإو نيملسم لاو دوهيلا نم لك ةدابإ مث نمو «حيسملا ةدوع دعوم

 مهتلود ءاشنإل ًايسايسو ًايدام مهتدناسم ينعي امم ءضرألا هذه ىلع لدعلا

 !مهيلع ءاضقلا يف حيسملا رود ٍتأي نأ ىلإ مهداهطضا نع عانتمالاو

 نكمم لا نم حبصأ .ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاروطتلا هذه لظ يف

 تاعبت اوشخي نأ نود دويلوه يف مهسفنأ نم اورخسي نأ دوهيلا نييديموكلل

 ييرمألاو «يبرغلا عمتجملا جيسن نم أزجتي ال ًاءزج اوحبصأ دقف ءةيرخسلا هذه

 تاكنلا ميدقت يف (سكورب ليم)و (نالآ يدوو) نم لك عرب اذل .ًاديدحت

 تاينيعبسلا لالخ دوهيلا نم ةعذاللا ةيرخسلا تاذ ةيديموكلا مالفألا ةعانصو

 ثيح ءايديموكلا نم عونلا اذهل ركذي ًارثأ ىرن دعن ملف مويلا امأ «تاينينامثلاو

 نأ دعب مهخيرات نم ةلحرملا هذه نع ثيدحلا دوهيلل يرورضلا نم دعي مل

 تايالولا يف مالعإلاو داصتقالاو ةسايسلا نم لك يف ىلوطلا ديلا مهل تحبصأ

 اهيلع بقاعي يتلا تامرحم لا ىدحإ مهنم ةيرخسلا تحبصأ لب «ةدحتملا

 .نوناقلا

 ةبرجت يهف تايلقألا ايديموكب ىمسي امل ةمهملا ىرخألا ةبرجتلا امأ

 عم نمازتلاب هدعب امو تاينيتسلا دقع يف اورهتشا نيذلا .دوسلا نييديموكلا

 بازحألاو قارعألا نم اهل يكيرمألا بعشلا دييأتو ةيندملا قوقحلا ةكرح دعاصت

 ةحص مدع توبث عم ًانكمم يرصنعلا زييمتلا رارمتسا دعي مل ذإ ءةفاك ةيسايسلا

 امك ًاعئاش ناك امك ضيبلاو دوسلا نيب يرشبلا سنجلا روطت يف قورف يأ دوجو

 قيقحتل ًاطرش دعت يتلا ةعورشملا ةيندملا مهقوقح لهاجت ًاضيأ ًانكمم دعي مل
 ًاملع .ةيكيرمألا ةفاقثلا اهيلع موقت يتلا ةاواسملاو ةيرحلاو ةيطارقهدلا ئدابم

 مهخيرات يف نكي مو «برغلا ةراضح زهانت ةراضح ًاموي اولكشي م دوسلا نأب

 .برغلا ةراضحل سفانم رود يأ مهرضاح الو



 I !؟انلجأل مأ انم ةيرخس ..اكيرمأ ىف نوملسملا نويديموكلا

 ودبت دق مهعاضوأو دوسلاو دوهيلا نم لك اياضق روطتل عقاولا اذه ءازإ

 ,رومألا قئاقحب لهجلا نم ًابرض نيملسملاو برعلا تايلقأ عضو عم ةنراقملا

 دوهيلاك ةيبرغلا ةراضحلا فنك يف شيعت ةيلقأ درجم ًاموي اونوكي م نوملسم اف

 ضعب بسح ًانويلم رشع ينثا ىلع هلك ملاعلا يف مهددع ديزي ال نيذلا

 ةفاقث مهيدلو «ناسنإ رايلملا عبرو رايلملا ىلع وبرت ةمأ مه لب «تاريدقتلا

 ذنم برغلا قلقُت يتلا ةديحولا ةفاقثلا يهو «يقرلا ةياغ يف عيرشتو خيراتو
 يف تاراضحلا عارص ةيرظن دامتعا ىلإ ًالوصو ةيبيلصلا بورحلا نم ًاءدب ءاهتأشن

 .اهعم لماعتلا

 نوملسملا اهمدقي يتلا ةيسايسلا ايديموكلا دعاست دق «كلذ ىلع ءانب

 ىلع ارو «ناقتحالا ضعب فيفخت ىلع ةدحتملا تايالولا يف مويلا برعلاو

 اوشيعيو اوكحضي نأ مهل قحي نيذلا نييداعلا رشبلا ةروص يف نيملسملا راهظإ

 نأ نكمملا نمف فداهو مظنم وحن ىلع اهرارمتسا لاح يفو .!سانلا ةيقبك

 حبصت دق نكلو «مهقوقحو نيملسملا اياضق نم ريثكلا يف رظنلا ةداعإل دهم

 ءسكعلا نم ًالدب مئاقلا عضولا سيركتل ةادأ هسفن تقولا يف ايديموكلا هذه

 ءانثتساب ةضراعم لا لاكشأ لك عنمت يتلا ةيبرعلا لودلا ضعب يف لاحلا وه امك

 سيفنتل ةادأ درجم ىلإ تقولا عم لوحتت يتلا «ةرخاسلا ةيسايسلا ايديموكلا

 نلف «مكسفنأ نم اورخسا» :اهدافم ةرشابم ريغ ةلاسر ىلإ امبرو ءناقتحالا

 هذه يف ديحولا حبارلا نإف اهدنعو ..!«قيفصتلاو كحضلا ىلع الإ انم اولصحت

 رتافدو رمحألا داجسلاو ةرهشلاو لاما ثيح ءايديموكلا موجن مه ةبعللا

 !؟ةلاسر يأو ءةلاسرلا باحصأو نيلضانملا رهظمب روهظلا ًاضيأ امبرو ..عيقوتلا
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 ؟ةملوعلا نم نيملسملو برعلا ظح نيأ ..(لباب)

 ىلع زاحو ء2007 ةنس راكسوأ زئاوج عبسل ( 8361 /لباب) مليف حشر

 هلطب زرحأ امك .(بولج ندلوج) ةيبهذلا ةركلا ةقباسم يف مليف نسحأ ةزئاج

 روحم مليفلا لظو ءاهسفن ةقباسملا يف دعاسم رود لضفأ ةزئاج (تيب دارب)

 اهناكم راتخت يتلا ةمهملا مالفألا لاح وه امك ةليوط ةرتفل ةفاحصلا مامتها

 .يامنيسلا خيراتلا تاحفص يف ةيانعب

 همليف يف (وتيراينيإ سيلازنوغ وردناخيلأ) يكيسكملا مليفلا جرخم يكحي

 ىلع ءوضلا طيلست ًادمعتم لود ثالث يف رواحم ةثالث نم ةدقعم ةصق

 .ةفلتخم ىؤرو تافاقثو بوعش ىلإ ماعلا قرفت يتلا زجاوحلاو تاضقانتملا

 اودارأ رشبلا نأ معزت يتلاو ةاروتلا يف ةدراولا لباب ةروطسأ نم هتيؤر ًادمتسمو

 مهتنسلأ لبلبو برلا مهبقاعف ءامسلا ىلإ هب اولصيل لباب يف جرب ءانب ًاموي
 اميف لصاوتلا نع اوزجع ىتح ةصاخلا هتغل مهنم لكلو يلاتلا مويلا يف اوحبصأف

 .ةفلتخم تافاقثو تاغلو ماوقأ ىلإ بعشتلا ةلسلس كلذب تأدبو «مهنيب

 ةدقعم ةيمارد ةكبح

 ناررقي (تيب دارب)و (هيشنالب تيك) نييكيرمأ نيجوزب مليفلا أدبي

 امهنيب دوقفملا ماثولا ةداعتسا فدهب برغملا ىلإ ةيحايس ةلحرب مايقلا

 يرتشي برغم لا ىراحص يف ةلحرلا ءانثأ يفو .ةثالثلا امهدالوأ دحأ دقف ذنم

 اهيلع لصح دق ريخألا اذه ناك «ديص ةيقدنب نسم رخآ نم يودب لجر

 عيطق اهب ايمحيل نيريغصلا هيدلو ىلإ اهمدقيو «يناباي حئاس نم ًةيده



 اذ دس وف ونا لع نأ كلتا

 قلطيف لوألا مويلا نم اهادم رابتخا ناررقي امهنكلو «بائذلا رطخ نم مانغألا

 ةصاصرلا بيصتو «يوارحص قيرط يف ةيحايس ةلفاح ىلع رانلا امهدحأ

 ءاهفاعسإل ةيرق برقأ ىلإ عيمجلا عرسيف ءاهتبقر يف ةيكيرمألا ةجوزلا ةفداصم اب
 نأ نم ًافوخ رمألا ةجلاعم ىلإ ةيبرغملا تاطلسلا عرستف راشتنالاب ربخلا أدبيو

 زوجعلا يودبلا تيب ةمهادمب ةيبرغملا ةطرشلا أدبتو ءًايباهرإ لمعلا نوكي

 ًادبتل رخآ يودب ىلإ ةيقدنبلا عيبب رقيف هرمألاب افرتعيل هتجوز عم هبرضو

 .هئانبأ دحأ لتقو رانلا قالطإب رمألا يهتنيو هتلئاع عم ريخألا اذه ةدراطم

 يدلو عم تيقب يتلا ةيكيسكملا ةمداخلا ررقت ماعلا نم ىرخألا ةهجلا يف

 فافز روضحل كيسكملا ىلإ اهعم امهذخأت نأ امهتياعرل ةيكيرمألا ةلئاعلا

 نيب لافطألا ةشيعم فورظ يف ةحضاولا قورفلا ءاكذب مليفلا ضرعتسيو ءاهدلو

 قيرط يفو .ةيكيرمألا ندم لاو ةيكيسكملا تايئاوشعلاو ةيبرغملا ءارحصلا نم لك

 محتقيف رومألا ديقعت ىلع كرامجلا طابض رصُي ةدحتملا تايالولا ىلإ ةدوعلا

 كرتي نأ دعب دالبلا لخاد ىلإ ًابراه رفيو هترايسب دودحلا زجاح ةمداخلا وخأ

 ةطرشلا ضبقب ةصقلا يهتنتو ءارحصلا يف نيللدملا نيدلولا عم ةنسملا هتخأ

 .جراخلا ىلإ اهليحرتو ةمداخلا ىلع

 ءامصلا ةقهارملا دجت ال ذإ ؛رياغم وحن ىلع طويخلا كبتشتف نابايلا يف امأ

 نانحلاو بحلا ىلإ اهتجاح ضوعي ام يفرصم لا اهدلاو عم ةايحلا فرت يف (وكيش)

 ةجرد ىلإو ءبابشلا عم ةرباع تاقالع يف ءفدلا بلطتف ءاهتدلاو ةافو دعب

 ةيقدنبلا يف قيقحتلا فدهب تيبلا يف اهروزي يذلا طباضلا ناضحأ يف اهئامترا

 .لتق ةهرج يف تببستو يبرغملا يودبلل اهدلاو اهادهأ يتلا

 مليفلا يف نيملسملاو برعلا ةروص

 ديؤم نيب ةيبرعلا ةفاحصلا يف مليفلا مييقت يف ًاريثك ءارآلا تعونت
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 ةيفسلفلا هتيؤر روظنم نم مليفلا ةءارق ىلإ لام داقنلا ضعب نأ عمو «ضراعمو

 ام نإف «قئاش ينف راطإ يف تافاقثلا عونتو ةموعلا تاديقعت تشقان يتلا

 نيكراشملا نيملسمماو برعلا ضعب اهمدق يتلا ةروصلا وه قايسلا اذه يف انمهي

 .ةكراشملا كلتل بوعشلا كلت اهتعفد يتلا ةبيرضلاو «مهبوعش نع مليفلا يف

 ةايح ىلع زيكرتلاب فلختلا ةياغ يف ةروصلا هذه ودبت «ىلوألا ةلهولل

 يراضحلا اهانغو ةيبرغملا ةعيبطلا ةعور لامهإ عم ءارحصلا ةوسقو ةوادبلا

 ةيؤرل لافطألاو ءاسنلا رهمجت دهشم يف ةروصلا هذه دسجتتو .ىربكلا اهندم يف

 مامأ مهنأكو زئاجعلا ءاسنلا ىدحإ تيب يف جالعلا ىقلتت يهو ةباصملا ةحئاسلا

 ماهتا يف ًاضيأ ةيطمنلا روصلا هذه ىرنو .يجراخلا ءاضفلا نم رئازل دهشم

 ىلإ ةتيقم ةراشإ يف «ةريغصلا ةلفطلا امهتخأب شرحتلاب هيخأل يودبلا لفطلا

 ةئيب يف ىرغصلا هتخأب ريغص لفط مايه ةجرد ىلإ لصو يذلا يسنجلا تبكلا

 !ةيحابإلاب ةعبشملا ةموعلا تاجتنم دعب اهغلبت ممل ةرفقم

 ةطرشلا لاجر راودأ يف ةبراغملا نيلثمملا ضعب اهدّسجف أوسألا ةروصلا امأ

 ءلافطألاو زئاجعلا قح يف ىتح سفرلاو برضلا ةغل ىوس نوفرعي ال نيذلا

 ةروصلا لباقم يف «برغلا مامأ باهرإلا مهت نم مهتحاس ةئربت ىلع ًاصرح

 يقارلا كولسلا يف ءاوس ءاهينطاوم عم ةمدقتملا لودلا تاطلس لماعتل ةفّرشملا

 درجمم اهتانطاوم ىدحإ ذاقنإ ىلع ةيكيرمألا ةموكحلا صرح وأ ينابايلا ققحملل

 .ىذألل اهضرعت

 ملسملا يحايسلا ليلدلل ةليمج ةروص مليفلا مسر ؛رخآ بناج نم

 نيَّحئاسلا ةدعاسمل هدهج لك لذبي يذلا « مزخأ دمحم لثمم ا ؛(رونأ)

 مث .فاعسإلا ةماوح لوصو نيح ىلإ هتيب يف امهتفاضتساو نّيّيكيرمألا

 ةرشابم ريغ ةقيرطب مليفلا رخسي امك .هتامدخ ىلع ءازج لام لا ذخأ ضفري
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 مهتلفاح ضرعت درجمل رعذلاب نوباصي نيذلا نييكيرمألا ىدل نمألا سجاه نم

 لئاسو عراست عم هرسأب يبرغلا عمتجملا نم ةيرخسلا عباتيو «ةشئاط ةصاصرل

 هذه نم نيملسملا ةحاس أربت نأ لبق هتايعادتو ربخلا لقن ىلإ ةيملاعلا مالعإلا

 .ةمهتلا

 ثالث ىلع ةعزوملا هصصق نيب دهاشملا لوجتي نأ دعبو «مليفلا ةياهن يف

 نكمم لهو ؟ةلوعلا نم نيملسملاو برعلا ظح نيأ :لءاستي نأ هل قحي تاراق

 فلختلاو ةيروتاتكدلاو يسنجلا تبكلا رهاظم يف انتاعمتجم عقاو لازتخا

 نيلثمملا ضعب ةكراشم ةبيرض تاعمتجم لا هذه عفدت اذامو ؟ملاعلا باهرإو

 لهو ؟ةيصخشلا بساكم لا ضعب قيقحتل يدويلوه مليف يف برعلا نيينفلاو

 ةيوهلا عييمت ىلع ةملوعلا ةردق نع 'نييلبقتسملا ضعب تاءوبن لعفلاب تققحت

 ضعبلا ىدل لوبقملا نم لعجت ةجرد ىلإ اهر ء(ثلاثلا ماعلا) بوعشل ةينطولا

 يداملا بسكلا ةعيرذب مهتادايق نم ةكرابمو «مهتاعمتجمو مهتاوذ ىلإ ةءاسإلا

 !؟تحبلا

 نيينعملا نيركفملا ىلع اهيناعم دحأ يف (ا121565) نييلبقتسملا باتكلا ةفص قلطت '

 .دارفألاو تاعمتجملل ةيناسنإلا ةايحلا بناوج عيمج ىلع يملعلا مدقتلا رثأ ةساردب



 (ءامسلا ةكلمم)

 !انفاصنإب دويلوه تمركت امدنع

 لالتحا ذنم نيملسملا مالحأ بعادت ةيرحس ةنوقيأ ..يبويألا نيدلا حالص

 يذلا يروطسألا لطبلل يجذومن لاثمو «نيرشعلا نرقلا فصتنم يف نيطسلف

 ليثمت ديعأ دقف «مهلامعأ يف هديسجت فرش ىلإ برعلا مالفألا وعناص ىعسي

 نيدلا حالص مليف لظو .تارم ةدع ةيبرعلا تالسلسملاو امنيسلا يف هتياكح

 ىدم ىلع داقعلا ىفطصم يملاعلا جرخملا هزاجنإ ىلإ ىعس يذلا رمعلا عورشم

 ترداب نأ ىلإ ,ضعبلا ىري امك ًادمع لتُق وأ ءيفوت ىتح «تاونس رشع نم رثكأ

 سّبحف «ةصاخلا اهرظن ةهجو نمو رودلا اذه ميدقتل ىرخأ ةرم دويلوه

 نع ثيدحلا ةيادب ذنم تاعئاشلاو رابخألا اولقانتو «مهسافنآ نوملسملاو برعلا

 ءضرعلا رود ىلإ هلوصو ىتح (ءامسلا ةكلمم) (توكس يلدر) مليف تاريضحت

 ىلع ءانثلاو هريدقت يف اوغلابو ءادعصلا اوسفنت ىتح مهنيعأب هودهاش نإ امو

 !هيعناص

 مليفلا ةصق

 ديلاوم نم وهو- (توكس يلدر) يناطيربلا جرخملا ققح «2005 ماع يف

 بورحلا نع يخيرات مليف زاجنإب هدعو -( 5158 ) سراف بقل لمحيو 7

 1كم علهمد ه4 / ةنجلا ةكلمم) وأ (ءامسلا ةكلمم) مسا لمحي ةيبيلصلا

»)Hevenةلوطبو .(ناهانام مايلو) يدوهيلا تسيرانيسلا هبتك صنب  

 يلاتان «ءنسين مايل «سلويث ديفيد «نوترون دراودإ ,مولب ودنلروأ نم لك



 145 !انفاصنإب دويلوه تمركت امدنع ..(ءامسلا ةكلمم)

 رودب ماق يذلا دوعسم ناسغ يروسلا لثمم لا بناج ىلإ ءنيش لكيامو ءسكاك

 ‹ قيذص ردناسكلأ ينادوسلا -يناطيربلاو « يوبن دلاخ يرصم او ءنيدلا حالص

 .رالود نويلم 130 وحن مليفلا جاتنإ ةفلك تغلبو

 ىلإ هجوتلا ةيادبلا يف ضفري يذلا (نايلاب) داذحلا ةصق ىلع مليفلا زكري

 لتق يف هطروت نع رفكيل ًارطضم ةسدقملا ةنيدملا ىلإ جحي مث .هدلاو عم سدقلا

 ةطقن دعي يذلا (انيسم) ةسدقملا ضرألا ءانيم ىلإ هلوصو ذنمو .نابهرلا دحأ

 ينيدلا بصعتلا فاشتكاب يبيلصلا لطبلا أدبي ءسدقلا ىلإ نييبيلصلا قالطنا

 دعي ال ثيح نيملسملا دض ضيرحتلا ظعاوم يف ىلجتي يذلا نييبروألا ىدل

 مكح هثروي يذلا هدلاو ةافو ًابنب ًاجافيو «سدقلا ىلإ (نايلاب) لصي
 تايلجت أدبت انهو «سدقلا ىلإ قيرطلا تايماح ىدحإ يهو «(نالبيأ) ةعطاقم

 دحويف «ضرألا رمعيل ماعلا ىصقأ نم ءاج يذلا ضيبألا لجرلل ةيلاثملا ةروصلا

 ىلإ ءارحصلا اولوحيل هتيعاطقإ يف لامعلاو نيعرازملا عيمج دوهج باشلا دئاقلا

 ال يتلاو ةيوارحصلا برغملا تاحاو يف رّوُص دق مليفلا نأب ًاملع ءءارضخ ةنج
 .نيطسلف ضرأل ةيفارغجلا ةعيبطلا هبشت

 ماذجلاب باصم ا (عبارلا نيودلاب) كلملا نيب عارص بشني ءءانثألا كلت يف

 دنع ىمسملاو .(دلانير) كركلا نوراب مهعمو ءنيبصعتملا (لكيهلا سارح) نيبو

 نيملسملا لفاوق ىلع ةراغإلا ءالؤه دمعتيف «(ونير يج) دئاقلاو ءطانرأ برعلا
 «كركلا نصح ةداعتسال هشويج دشحي يذلا نيدلا حالص عم ةندهلا ضقنو

 مالسلا» :ةيحتلا نيدلا حالص يقليف نصحلا راوسأ مامأ نادئاقلا يقتليو

 قفاويف نئاخلا نورابلا ةبقاعم طرشب باحسنالل هدادعتسا يدبيو «مكيلع

 نم هتجلاعم هيلإ هئابطأ لاسرإب كلما نيدلا حالص دعي راوحلا ةياهن يفو .كلملا

 .ماذجلا
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 ًالجر ةريخألا ةظحللا ىتح مليفلا هرهظُّيو «تومملا ىلع اهدعب كلملا فرشي

 شرع ىلع ًاكلم (ونير يج) اهجوز (اليبيس) هتنبا نيعّتف «قالخألاو لبنلا ةياغ يف

 ًاددجم شرحتي يذلا كركلا نوراب حارس قالطإب روفلا ىلع ردابيل ءسدقلا

 نم مغرلاب نيطح يف ًاددجم ناشيجلا هجاوتيف .ةندهلا ضقنيو نيملسمل اب

 نييبيلصلا ةميزه ريوصت جرخملا بنجتيو «جورخلا مدعب (نايلاب) ةحيصن

 ةكرعم ا ضرأ ىلإ (نايلاب) لوصو عم روسنلا اهشهنت يتلا مهثثج ضرعب ًايفتكم

 ةسدع هجوتتو « بصعتلا نم هروفن ديازتيو هسفن زئمشتف ءاهئاهتنا دعب

 بولق يف اوفذقيل نوملسملا هبصن يذلا سوؤرلاو ثثجلا موك ىلإ جرخملا
 مو راتتلا تالمح يف مهسفنأ نوملسملا هنم ىناع ديلقت وهو «بعرلا نيرخآلا

 !كلذ نم ءيشب نيملسملا مايق خيراتلا بتك يف ركذُي

 نارظتني ناريسأ (ونير يج)و (دلانير) دجن «نيدلا حالص ةميخ يف

 ةبرضب نئاخلا (دلانير) تغابي وهو نيدلا حالصب ًاجافن مث ءامهريصم

 نع وفعي هنكل !'ةرركتملا هتنايخ ءازج هسأر عطقب مكحي نأ لبق فيس

 عقو اذإ رخآلا مهدحأ لتقي نأ كولملا ميش نم سيلف (ونير يج) كلما

 نيح يف ءسدقلا ةداعتسال هشويج دشح نيدلا حالص عباتي مث .رسألا يف

 اهيلتاقم مظعم لتقمو اهكلم رسأ دعب اهتيامحل ةدعلا (نايلاب) ّدعُي

 (نايلاب) عانقإ سدقلا فقسأ لواحيف .ٌماوعلا الإ قبي م ثيح .نيطح يف

 (نايلاب) نكلو ءةرارجلا شويجلل يدصتلا ىلع مهتردق مدعل برهلاب

 نيبو هنيب يذلا حلصلا هودشانف كبوشلا دنع رصم نم موقب ردغ طانرأ نأ نوخرؤملا يوري

 هب رفظ نإ هلتقي نأ نيدلا حالص رذنف «مهلتقو 3 يبنلاب فختسا هنكلو «نيملسملا
 :هل لاقو هيدي نيب طانرأ نيدلا حالص فقوأ نيطح موي رسألا يف طانرأو كلملا عقو امدنعو

 . هبرضو هفيس لسف لعفي ملف مالسإلا هيلع ضرع مث «كنم دمحمم رصتنأ انأاه
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 ءامصع ةبطخ يقلي مث .هبعش ةيامحو ءاقبلا ىلع ًارصم ضرعلا اذه ضفري

 .لاطبأ ىلإ اهرثإ ىلع ءامهدلا لوحتي

 جرخملا اهمدقي ,مايأ ةثالث ىدم ىلع سدقلا راوسأ دنع ةيماد ةكرعم رودت

 روزم يخيرات راطإ يقو «نييبيلصلا لاسبتسال ةلوطم ةيماردوليم دهاشم ربع

 ةيركسع ططخو تاينقت نم نويبيلصلا اهيف لفري يتلا ةعنطصم لا ةراضحلل

 مامأ ًازجاعو ًاشهدنم نيدلا حالص فقي نأ ىلإ ءنيملسملا اهب نوتغابي ةمكحم

 ال نيح يف «(ونيمودلا) راجحأ لثم ةيبشخلا هجاربأ رايهناو قارتحا دهشم

 ىلعأ دنع هتيار عفري وهو نيملسملا دونجلا دحأ ةيؤر (نايلاب) لطبلا لمتحي

 لالهلا ةيارب يمريل هقيرط يف فقي نم لك لتقيو ةلوطب لكب عفدنيف ءروسلا

 .رثؤم يمارد دهشم يف ضرألا ىلإ

 نكمتي «مهفادهآ لبنو نييبيلصلا ةلوطبب نيدهاشملا عانقإ دعب

 نوللستيف راوسألا دحأ يف فعض ةطقن فاشتكا نم ةفداصملاب نوملسملا

 بلغت ثيح نيملسملا ةحلصمل ةفكلا ليمت طقف اهدنعو .ةنيدم لا ىلإ اهنم

 عوفرم وهو «نيدلا حالص عم راوحلا ىلإ (نايلاب) رطضيو .ةعاجشلا ةرثكلا

 دعي مو ناميإ نم هيدل ناك ام لك دقف دق (نايلاب) دجن انهو .سأرلا
 رمدي ىتح سدقلا نم جورخلا مدعب ًاددهم «تاسدقملل رثأ يأ هسفن يف

 يأب نينمؤملا نم دحأ هيف عمطي ًائيش اهيف يقبُي ال يك ءاهتاسدقم لك
 عيمج نع حفصلاب ًادعاو ةيسايسلا هتكنحب نيدلا حالص هبيجيف . نيد

 دجسم لا نم مهريغ نود نيملسملا تاسدقم ريمدتب اودده نييبيلصلا نأ نوخرؤملا ركذي

 .فالآ ةسمخ وحن مهددعو «نيملسملا ىرسأ نم مهيدل نم لتقبو ءةرخصلا ةبقو ىصقألا

 .رزاجم نم سدقلا وملسم مهيديأ ىلع هيقل يذلا ريصملا نم مهسفنأ ىلع اوفاخ امدنع
 ىلع مليفلا هروص امك نكي مو .(نوشمش رايخ) يف امك ًاسئاب ًايمازهنا ًادر مهديدهت ناكف
 يتلا تاسدقملل ريمدت هنأو «نايدألا فخس ةقيقح فاشتكا دعب ءاج فيرش ضوافت هنأ

 !فنعلا اذه ىلإ مهتعفدو نايدألا ىتش نم رشبلا لوقعب تثبع
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 يف نييبيلصلا رزاجمب (نايلاب) هرّكذي امدنعو «ةنيدملا مهترداغم طرشب نيلتاقملا

 حالص ..نيدلا حالص انأ» :لبنب هبيجي سدقلا اولتحا امدنع نيملسملا قح

 هلأسي ىتح تاوطخ عضب ٌطخيو هرهظ نيدلا حالص ردي نإ امو ««نيدلا

 :روفلا ىلع بيجيو نيدلا حالص ريدتسيف «؟سدقلا كل ينعت اذام» :(نايلاب)

 !«ءيش لك» :رصنلا ةضبق ًاعفار كردتسي مث ««ءيش ال»

 لفاوق أدبتو «لاطبألا لابقتسا سدقلا ىلإ هتدوع روف (نايلاب) لبقتسُي

 اهنأكو سانلا ةماع نيب (اليبيس) ةكلملا يشمتو «ةنيدملا نم ءالجلاب نييبيلصلا

 ثحبي (دسألا بلق دراشتير) ارتلجنإ كلم ىرن ريخألا دهشملا يقو .مهنم ةدحاو

 مامضنالا هنم بلطيف .قرشلا ىلإ قيرطلا يف اسنرفب هرورم ءانثأ يف (نايلاب) نع

 ًادادح ءاقبلا ىلع رصيو ضرعلا ضفري (نايلاب) نكل ءسدقلا دادرتسال هتلمح ىلإ

 «ءاشي ام اهب هللا لعفي ءامسلا ةكلمم» :ًالئاق يسنرفلا فيرلا يف ًارومغم

 نع ايلخت نأ دعب ‹ عضاوتم تيب يف (اليبيس) ةديدجلا هتجوز عم هتايح عباتيو

 .نيدلا لاجرو كولملا نم اهنع ثحبي نمل ةطلسلاو هاجلا عامطأ

 مليفلا ةلاسر

 راوحلا يه ىلوألا :نيتطقنب ريكذتلا عم مليفلا ةلاسرل انتءارق ًأدبن

 رايتخا ةلباقم ءانثأ يف مليفلا جرخم عم دوعسم ناسغ نانفلا عمج يذلا

 له :جرخملا هلأس راوحلا ةياهن يفف «نيدلا حالص رود يدؤيس يذلا لثمملا

 ىلإ آجلف «(اليبيس) هتجوز ىلإ هداعأو (ونير يج) حارس قلطأ نيدلا حالص نأ يه ةقيقحلا
 ةنده ىلعو نييبيلصلل لقعم رخآ تناك يتلا روص ةداعتسا الواحو ؛ةيكاطنأ مث سلبارط

 حالص ناك يتلا اكع راصح ىلإ بهذف ًاكلم هب فرتعي مل اهريمأ نكلو «نيدلا حالص عم
 !ةصقلا فلؤم هعرتخا يذلا يسنمورلا وحنلا كلذ ىلع ةياهنلا نكت لو ءاهدرتسا دق نيدلا
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 لجر لب :دوعسم باجأو ؟برح لجر مآ ةلود لجر ناك نيدلا حالص نأ دقتعت

 !لعفلاب رودلا ىلع لصح ءاسملا يو .ةلود

 ةفاحصلل روخاي مساب يروسلا لثمم لا هب ىلدأ حيرصت يه ةيناثلا ةطقنلا

 جرخملا نأل هيلع لصحي مل هنكلو ءرودلا اذهل نيحشرم لا دحأ ناك هنأب ةيروسلا

 ةماخض عم ضراعتي ام وهو «يسايسلا دئاقلا رهظم يف نيدلا حالص راهظإ دارأ

 يف ىتح ةلوطبلا ةفص نيدلا حالص ىلع رثكتسا دق جرخملا نأكو ءروخاي مسج

 .هرغص ذنم هتيسورف ىلع دكؤي خيراتلا نأ عم «هدسج

 تالمحلا كلتل نييبيلصلا ةداقلا عفاود نيدي هنأ دجن «مليفلا ىلإ ةدوعلاب

 برغلا يف نيدتلل ةيطمنلا ةروصلا مدقيو .ةورثلاو ةطلسلا يف اهرصحب رقي يتلا

 نيب ىطسولا نورقلا يف ةمناق تناك يتلا ةقالعلا ىلع موقت يتلا ؛ثيدحلا

 ةمهم موقت عمتجم ا يف ةلقتسم ةقبط نولكشي نيدلا لاجرف ,كولم لاو ةسينكلا

 نيذلا ءالبنلاو كولملا اهعم فلاحتيو «مهبولقو سانلا لوقع ىلع ةرطيسلا

 ةبذك درجم نيدلا حبصي روظنم لا اذهبو «مهقازرأو سانلا داسجأ ىلع نورطيسي

 كالتمال ةداقلا عم ؤطاوتلاب تفظو مث .ةسينكلا لاجر نم نوعفتنملا اهعضو

 لاجر نم لك عامطأ قيقحتل مهشييجت مث «مهلوقع ىلع رْجحلاو سانلا ءالو

 .يمالسإلا قرشملا يف (لسعلاو نبللا ضرأ) ىلع ةرطيسلا يف ةطلسلاو نيدلا

 نوتأ نم جورخلل ةينيداللا هتيؤر مليفلا مدقي ةفسلفلا هذه نم ًاقالطنا

 ذإ مليفلا دادتما ىلع ًايجيردت (نايلاب) هفشتكي يذلا لحلا وهو «بصعتلا

 كانهو .بهارلا لتق يف هطروت دعب ةفداصملا ضحمب سدقلا ىلإ هقيرط أدبي
 هحراصي امدنع نيدلا لاجرو ةداقلل ةسيسخلا عفاودلا ةقيقح ىلع وحصي

 ًادحأ قدصي دعي مل هنأب نيطح يف ىلتقلا ثثج دهشم مامأ ةداقلا دحأ

 يف هتقفارم هيلع ضرعيو .هلوح نم عيمجلا تاين ثبخ هفاشتكا دعب
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 نع فرشب عافدلا ىلع ًارصم (نايلاب) ضفريف ءاهلك ةقطنملا نم باحسنالا

 رركتي سدقلا نيدلا حالص رصاحي امدنعو .ضرألا هذهل نطوتسملا بعشلا

 دهشملا اذه يهتني الو ءبورهلا هنم بلطي يذلا اهفقسأ نم لذاختلا فقوم

 يذلاو ءلذاختملاو يمازهنالا نيدلا لجر ةروص دهاشملا ىدل خسرتت نأ دعب الإ

 نع (نايلاب) لاؤس نع ًاباوج دجي الو سانلا نم عاعرلا ةايحل ثرتكي ال

 .«برلا ةئيشم اهنإ» :لوقلا ىوس هرارف لاح يف مهريصم

 باونلا دحأك هبعش يف بطخيل .هلك نيدلا يف (نايلاب) ةقث فعضت اذكهو
 ةيثادح تاحلطصم ًامدختسم ةثيدحلا ةيبروألا تانامربلا يف نييطارقميدلا

 يتلا ةراجحلا نع سيلو ءًاناسنإ هنوكل ناسنإلا نع عافدلا ليبق نم ؛ةفولأم
 عاعرلا عامسأ ةمهلملا تاملكلا هذه قّرطت نإ امو .ةدابعلا رود اهب ىنبت

 ىتح «سدقلا يف نيملسملا قح يف مهرزاجم مليفلا لفغأ نيذلا «نيبصعتملا

 ًالاطبأ نوبلقني مث ءلذاختملا مهفقسأ نوذبنيو ةثادحلا رونب مهلوقع رينتست

 ضرألاو ةراجحلا نع سيلو «مهتيناسنإ نعو مهسفنأ نع عافدلا يف لاسبتسالل

 !اهسيدقتل اوؤاج يتلا

 مدقي لقعلا نم هولخو نيدلا ىودج مدعب دهاشملا عانقإ نم ديزمللو

 نم ًافوخ ىلتقلا ثثج قارحإب رمأي امدنعف ءةيلقعلا نيهاربلا ضعب (نايلاب)

 موي اوثعبُي يك مهلاح ىلع مهكرت بوجو ةجحب فقسألا ضرتعي ضرما راشتنا

 لتقتو خسفتت ىتح ثثجلا كرتب رمأي يذلا برلا نأب (نايلاب) بيجيف ءةمايقلا

 .ةدابعلا قحتسي ال بر وه ىودعلاب ءايحألا

 يذلا مالسإلا ىلإ دتمت لب نييبروألا نيدل عبطلاب ةنادإلا رصتقت الو

 دعبف ءةيويندلا مهحلاصمل ًاضيأ هوفظو دق نيملسملا كولم نأ مليفلا معزي

 ًاكردتسم باوجلا ديعي ًائيش هل ينعت ال سدقلا نأب نيدلا حالص حيرصت

 اهدارأ يتلا ةروصلا صخلي فقوملا اذهو .«ءيش لك» ةقيقحلا يف اهنأب
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 دئاق لب ءنيملسملا تاسدقم نع عفادي ًالطب سيل وهف نيدلا حالصل مليفلا

 طسبيس يتلا ضرألا ىلع -نييبيلصلا ةداقلاك- همامتها بصني كنحم يسايس

 دشح اهلالخ نم هنكمي ةحبار ةقرو نم رثكأ تسيل سدقلاو ءاهيلع هذوفن

 !مهسوفن يف ةسدقملا اهتناكم هتيار تحت نيملسم ا

 ىلع مليفلا صرحي «نيدلا حالص ىلع ىرتفم لا فقوملا اذه عم يزاوتلاب

 فشتكي امدنعف .نايدألاب هرفك لاح يف ىتح يبيلصلا لطبلا لبُت تابثإ

 خيراتلا ربع كولملا اهعضو ةبوذكأ ىوس تسيل سدقلا نأ ةقيقح (نايلاب)

 هينيع مامأ طقست امدنعو .بوعشلا لوقع ىلع ةسدقملا اهدباعمب اورطيسيل

 دئاق مهدوقي نيذلا نيملسملا نيبصعتم لا دي ىلإ نييبيلصلا نيبصعتملا دي نم

 ام اهب ئباع ريغ نيدلا حالص ىلإ اهملسي هدجن ؛هنع ةيتامجارب لقي ال كنحم

 مهئالج لالخ ىذألاب سانلل ضرعتلا مدعب هدعوب كسمت دق نيدلا حالص ماد

 توم ا قحتست ال يتلا ةنيدملا هذه طوقسب مهرشبيل هبعش ىلإ دوعي مث ءاهنع

 ام برلا اهب لعفيلف برلا ةكلمم يه هذه تناك اذإ» :لوقيو ءاهلجأ نم

 ىلإ فرصننسف رشبلا نحن امأ .هتكلمم يف فرصتي برلا كرتنلف نذإ ..«ءاشي

 !ةيويندلا اننوؤش

 ليزيجل (يبرعلاب) جمانرب يف دوعسم ناسغ حيرصت ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 ال هنألو ءنيدلا حالص نع تاحفصلا تائم أرق هنأب ةيبرعلا ةانق ىلع يروخ

 سسأ هنأب لوقي نم ءارآ لقنب ىفتكا دقف تاداقتنا نم هنع ليق ام ينبت ديري

 ةراثإ يف هتبغر مدعب ًاَرقُم ماعلا نم ةقطنملا هذه يف ةيعاطقإلاو ةيروتاتكيدلل

 هذهب اهباجعإ روفلا ىلع ليزيج تدبأو «نيدلا حالص بحي نم ةيساسح
 !ةركفلا

 ىلإ ةجاحب تلاز ام ىرخأ دصاقم ةمث «مليفلا ةلاسر ىلإ ةدوعلابو

 نبللا ضرأ) لالتحا يف نييبيلصلا عفاودل مليفلا ةنادإ دعبف «ثحبلا

 بنجتي .ةأرجلا هذهل برعلا داقنلا نم ريثكلا قيفصت دعبو «(لسعلاو
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 رخآ ًاليدب مدقي لب هنطو ىلإ هتدوعو لتحملا جورخ ةرورض نع ثيدحلا مليفلا

 اذهبو « رامعتسالا ةبقح يف ًاليوط اهل جوُر يتلا فيظنلا لتحملا ةروص يف ىلجتي

 -ينانبللا يميداكألا قلعيو .ًاعورشم ًارمأ ةلتحملا ضرألا ىلع ةدايسلا حبصت

 تيأر امدنع «نزحب ترعش» :هلوقب حرطلا اذه ىلع ليلخ وبأ دعسأ يكيرمألا

 نورفحي فيك هنم لقألا برعلا ءالؤه مّلعي ةيبرغ ةيرقبعبو «مليفلا لطب

 هبشي رمأ هنإ .نورق ذنم رمألا اذهب نوموقي اونوكي م مهنأك ءام ىلع لوصحلل

 يف (ءارحصلا وسكت روهزلا) تلعج ةنياهصلا ةرجه نأب ةيبرغلا ةفارخلا

 !«نيطسلف

 مويلا مئاقلا عارصلل لثمألا لحلا نأ اهدافم ىرخأ ةلاسر جتنتسن انهو

 ىلع نوينيطسلفلا ريسي نأو «حالسلا نافرطلا يقلي نأ وه نيطسلف ضرأ ىلع

 عم مائوب اوشاع نيذلا نييبيلصلا عم ةندهلاب يضر امدنع نيدلا حالص اطخ

 امهنم لك فكي نأو .(عبارلا نيودلاب) لداعلا كلم لا ةيار تحت نييلصألا ناكسلا

 نوينيطسلفلا معنيس اهدنعو «نيبناجلا يف (نيفرطتملا) توص ىلإ عامتسالا نع

 ةينيطسلف ةلود ءانب نم نونكمتيسو «(ةيليئارسإلا ةيطارقهدلا) لظ يف مالسلاب

 قحب ةبلاطملا يف اورمتساو عقاولا رمألاب اولبقي مف اذإو !حالسلا ةعوزنمو ةلدتعم

 لعف امك مهئابآ نع هوثرو امع عافدلا يف نولتحم لا تيمتسيسف .ةدوعلا

 نم اهنع عافدلا قحتست ال سدقلا نأب ًافرتعم هشيج يف بطخ امدنع (نايلاب)
 ةعوفرم ةسادقلا تناك امو ءاهنولتحي نيذلا رشبلا لجأ نم لب اهدباعم لجأ

 .اهلالغتسا نسحيو اهرمعي نمم اهعازتنا قح دحأل سيلف اهنع

 نيذلا نييبيلصلا نم يناثلا ليجلا قحب مليفلا رقي «قبس ام ىلع ةوالع

 اهلالتحا يف مهئابآ عفاود تناك نإ ىتح ءاهيف ءاقبلاب سدقلا يف اودلو

 نيملسملل قحي ال نيح يف «مهئابآ بيذاكأ يف ءانبألل بنذ ال ذإ ءةتفاهتم

 دقفي قطنملا اذهبو .اوقلخُي نأ لبق مهئابآ نم اهعازتنا مت ضرأب ةبلاطمل ا
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 درط يف نيسسؤملا ةنياهصلا أطخ تبث نإ ىتح .ةدوعلا يف مهقح نوينيطسلفلا

 نم يناثلا ليجلا ءاقب يف نذإ لحلا ىقبيو «مهضرأ نم ةنس نيتس لبق مهئابآ

 !تاتشلا يف نيينيطسلفلا نم يناثلا ليجلا ءاقبو «مهضرأ ىلع ةنياهصلا

 ؟مليفلا نم نوملسملاو برعلا بسك اذام

 مليفلا اهب ئلتمب يتلا ةيخيراتلا بيذاكألاو ةيسايسلا لئاسرلا هذه لك عم

 جيوتتو مليفلا ىلع ءانثلل روهش ةدع ىدم ىلع ةيبرعلا مالعإلا لئاسو تقباست

 اهلهاجت يتلا ةقيقحلل يخيراتلا فاصنإلا شرع ىلع (توكس يلدر) هجرخم

 ةسينكلا ىلإ لخدي وهو نيدلا حالص دهشم مهرهب دقف ءةليوط ًانورق برغلا

 ًاملع ,حبذم لا ىلع مارتحاب هعضيو ضرألا نع بيلصلا عفريل سدقلا حتف دعب

 صن يف ًابوتكم نكي مو «هسفن دوعسم ناسغ حارتقا نم ناك دهشملا اذه نأب
 اهب لفحي يتلا ةيسايسلا ةياعدلاو بيذاكألاو ةءاسإلا دهاشم امأ « مليفلا

 مهقح نم ريسيلا ءزجلا اذهب مهتداعس نأكو «نوريثكلا اهنع ىضاغت دقف مليفلا

 !قبس ام لك ىلإ تافتلالا نع مهتلغش فاصنإلا يف

 دويلوه نكت مل ةفاثكبو مليفلا يف برعلا ةكراشم عم ًاءوس فقوملا دادزيو

 يبرع لصأ نم رخآو «نازراب نايبرع نالثمم كانهف دعب اهيلع تداتعا دق

 ريوصت نع ًالضف ةبراغملا نم (سرابموكلا) نيلثمملا تائمو (قيّدص ردنسكلأ)
 .برغم ا ضرأ ىلع مليفلا دهاشم مظعم

 ناك ءًاريبك ًابيلص اولازأ نيملسم ا نأ ىلإ (ةيحالصلا ةريسلا) يف دادش نب نيدلا ءاهب ريشي

 يف مويلا دجن ال امك ,ةدابعلا ةيرحو ةايحلا يف هقح مارتحاو رخآلا ىلع نيملسم لا حاتفنا
 باهرإلا مهت يفنل وأ نيملسملا حماست تابثإل ةرورض يأ مليفلا يف عنطصملا دهشملا اذه

 !مهنع .٠ ١
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 م لب «قرشلا يف ءافتحا نم هيقل ام برغلا يف مليفلا قلي مل ؛كلذ عم

 هفيلاكت مجح عم بسانتي امب ةيكيرمألا تالاصلا يف يفاكلا لابقإلا ققحي

 قح يف ةفينعلا تاقيلعتلا نم ريثكلا ةيكيرمألا ةفاحصلا ترشن امك .ةمخضلا

 روسفوربلا حّرص لب «نييبيلصلا فيز نم هافشك ام ببسب جرخملاو بتاكلا

 (ثيمس يليار ناثانوج) جديربمك ةعماجب نييبيلصلا خيرات يف صصختملا

 ىلع ًادج ريطخ هنأو .هفات مليفلا» نأب ةيناطيربلا (ليم يليد) ةفيحصل

 دهاشملا ضعب ريوصت جرخملا دارأ امدنعو .«يبرعلا ملاعلاو برغلا نيب تاقالعلا

 ًادجسم تناك يتلا ةبطرق يف ةيكيلوثاكلا (اتيكزيم) ةسينك يف سدقلاب ةصاخلا

 ليدبلا ناكف ءقلطملا ضفرلاب ةسينكلا فقسأ ههجاو «سلدنألا يملسم ًاريبك
 !برغم ا ىلإ لاقتنالا وه

 مليفلا حمس يتلا ةليبنلا فقاوملا ضعبب رارقإلا نم دب ال ؛فاصنإللو

 لاسرإب ةدعاسملا كلما هودع ىلع ضرعي وهف ءاهيف روهظلاب نيدلا حالصل

 اولعتفا نإ ىتح ءلثملاب هءادعأ لماعي الو دوهعلا ثكني ال امك «هيلإ هئابطأ

 هذهب روصعلا ّرم ىلع نويبروألا نوخرؤملا رقأ دقو ءنيملسملا قح يف رزاجملا
 ال اذه نكلو .ليبنلا ودعلل ًاجذومن حبصأ ىتح نيدلا حالصل ةيلاثللا ةروصلا

 ماقأف نييبيلصلا ئواسم يفن عطتسي م يذلا مليفلا ةنادإ نم انعنه نأ بجي

 نم صلختي يك (نايلاب) يبيلصلا لطبلل ةيروطسأ ةروص لوح اهلك مليفلا ةصق
 ةاغطلا ءاطخأ ىقبتل هعم فوقولل هلك يبيلصلا بعشلا عفد مث «بنذلا ةدقع

 .ةذاش تالاح درجم

 دقف ءنيدلا حالصل ةليبنلا ةروصلا كلت اوبسك دق نوملسملا ناك اذإو

 ىلع نييبيلصلا هتمجاهم هعفاود رصتقت امدنع لباقملا يف ةبيرضلا اوعفد

 .هتيروطاربمإ ىلإ سدقلا مضل ةظحللا كلت رظتني ناك هنأكو ,ةندهلل مهثكن

 حالص بناج ىلإ برعلا نييحيسملا فوقو ةقيقح مليفلا لفغي امدنعو

 نييبيلصلا نأ ةقيقح ًاضيأ لفغي امدنعو «سدقلا يف نييبيلصلا دض نيدلا
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 تلظ يتلا روص ىلإ مهنم نوريثكلا حزن لب سدقلا حتف دعب ابروأ ىلإ اودوعي م

 ةداعتسا الواحو ةركلا (ونير يج) اهجوز عم (اليبيس) تدواع امك «ةندهلا ىلع

 !اكع

 دبأ قفاوت ال ىربك ةقيقح مليفلا اذه يف نوملسملاو برعلا رسخ دقل َ

 اهناكس مه نيينيطسلفلا نوكل ءاوس مهضرأ نيطسلف نأ يهو «دويلوه یوه

 اوقنتعا دق نيينيطسلفلا اهناكس مظعم نأل وأ -نييناعنكلا رصع ذنم- نييلصألا

 نيذلا نيملسملا نأل وأ ءنييحيسملاو دوهيلا عم مالسب هفنك يف اوشاعو مالسإلا

 م نيذلا نيديحولا مه اوناك هنع هللا يضر رمع دهع يف سدقلا اوحتف

 مكحلا لظ يف هنيد ىلع مهنم يقب نم اودهطضي مو اهلهأ ءامد اوكفسي

 كلتمي ناك نمف .ىوقألل اهيلع ةرطيسلا يف قحلا يطعي مليفلا نكلو .يمالسإلا

 هسفن ةرارق يف نمؤي ال ناك نإ ىتح عورشم اهيلع هءاليتسا نإف ةوقلاو حالسلا

 .نيطسلف يف مويلا ةينويهصلا هلعفت ام طبضلاب وه اذهو ءاهنم ءيش ةسادقب

 ؟تاراضحلا نيب راوحلا ىلع عيجشتلا يف مليفلا حجن له

 عم راوحلل ةيخيرات ةصرف مليفلا يف برعلا نيفقثملا ضعب دجو

 نأب ريكذتلا ىلإ .دوعسم ناسغ مهنمو «مهضعبب رمألا لصو ىتح «برغلا

 سيلو ةجنرفلا مسا نييبروألا ةازغلا ىلع يضاملا يف اوقلطأ برعلا

 رصعلا يف نويمالسإلا نويلوصألا هركتبا دق مسالا اذه نأو «نييبيلصلا

 أرق يتلا تاحفصلا تائم يف رثعي م دوعسم ذاتسألا لعلو «(!) ثيدحلا

 مه ةجنرفلا نأ ةقيقح ىلع -هحيرصتل ًاقفو- نيدلا حالص خيرات نع اهيف
 موسوما) يأ (Cruse Signati) مسا مهسفنأ ىلع اوقلطأ نيذلا

 يف لوطألا تناك يتلا مهتالمحل ًاراعش بيلصلا اوذختا نأ دعب (بيلصلاب

 . تن ةيبرعلا ةانق عقوم .(يروخ ليزيج عم يبرعلاب) جمانرب
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 نوخرؤملا هّتَحْنف (0211530615) نييبيلصلا ظفل امأ ءرشبلا نيب بورحلا خيرات

 !'وه امك ةيبرعلا ىلإ مجرتو رشع نماثلا نرقلا يف نويبروألا

 بتاك هصن عضو مليف يف ةقثلا ةبوعصب نورّكذي داقنلا ضعب نأ عمو

 ناسغ ذاتسألا دكأ .(خودرم تربور) اهكله يتلا (سكوف) ةكرش هتجتنأو يدوهي

 ًافصنم مليفلا نوكي نأ ىلع تقولا لاوط هصرح ةيفحصلا هتاءاقل يف دوعسم

 انتفاقث نم 80% وحن» نأل بتاكلا ةيدوهي ىلع ضارتعالا ًاركنتسم ءًالداعو

 سكرام لثم دوهي باّتكو نيرظنم نع ةجتان ةيسايسلاو ةيحرسملاو ةيبدألا

 هنأ عم .زايحنالا ةمهت نم جرخملا أرب امك (!) “«دحأ ضرتعي نأ نود دلوخرامو

 / بيذاكألا دسج) مليف يف ةكراشملا -ءانثلا قحتسي فقومبو- دعب اميف ضفر

Body 01 Lies eبرعلا ىلإ ءيسي ام هيف سم امدنع هسفن جرخملل (اط 

 .”نيملسماو

 مليفلا عانص عم حماستلا برعلا باتكلا ضعب راتخا ءىرخأ ةهج نم

 مليفلا روهظ رربي مهيأر يف اذهو «نيملسملل سيلو برغلل هوعنص مهنأل

 :ةدازتسالل

 www.newadvent.org ديدجلا دهعلا عقوم 5

 .قشم د ءركفلا راد ,ةيبرعلا ةعوسوملا
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 . 2005 ويلوي/زومت ء1 ددعلا «تالوحت ةديرج

 مدع نم بجعي لب .يأرلا اذه يف دوعسم ناسغ عم يوبن دلاخ يرصم لا لثمملا قفتي

 هعم يرجأ ءاقل يف كلذ درو] !يبرعلا طسولا يف ميركت نم هقحتسي ام ىلع جرخم لا لوصح

 . [2010 ليربأ/ناسين 7 ءاعبرألا « اء ةانق ىلع (لوحت ةطقن) جمانرب يف

 ماع ) Black Hawk Down ) مليف جرخأ نأ قبس (توكس يلدر) نأب ريكذتلا مهما نم

 ةيكيرمأ رتبوكيله ةرئاط طوقس ةصق يكحي يذلاو «نوغاتنبلا نم ةدعاسمو معدب 1

 اذه يف (نيملسملا نييباهرإلا) ل ةفورعملا ةيطمنلا روصلا مدقيو ءلاموصلاب وشيدقم يف

 . يقيرفإلا دلبلا
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 نم ةلوطبلا راودأ رايتخال رربم ا اذه مهفت يف مهعم قفتن دقو ,ةروصلا كلتب

 لهاجت عم نييبيلصلا تالوطب رهظت يتلا كراعملا ريوصت وأ رخآلا فرطلا

 خيراتلا ريوزت امأ ء(نيطح) لثم ىرسأو اياحض اهيف اوطقس يتلا ىرخألا كراعملا

 ال اذهف ضرألل ءايحإو ةلابنو ةلوطب ىلإ ءامدلا كفسو ةنايخلاو ةهزهلا ليوحتل

 ةحضاو تناك امهم .هتحلصمل قئاقحلا ريوزت فرتحي يذلا قطنملا الإ هرربي

 رامعتسالاب ًارورمو ةيبيلصلا تالمحلا نم ًاءدب خيراتلا هلجس ام وهو ,ةفورعمو

 !ناتسناغفأو قارعلاو نيطسلف لالتحاب ًءاهتناو .ةطوعلاو

 هيعناصو مليفلا ىلع ىنثأ لب ريربتلاب ضعبلا فتكي مل كلذ ىلع ةوالع

 ثثجلا ةيؤر نم (نايلاب) ززقت لثم «تيقم رهظم يف اهضرعو بورحلا هتنادإل

 عم هصرحو ًارطضم الإ سدقلا نع عافدلا برح هضوخ مدعو .(نيطح) يف

 ىلع ًاضيأ نيدلا حالص صرحو «ملسلاو راوحلا ىلع (عبارلا نيودلاب) كلما
 لالحإل تاراضحلا نيب راوحلل عورشم مامأ اننأ ينعي امم «ةنداهم او مالسلا

 امبرو ءفرطتلا نم ًالدب راوحلاو ءفنعلاو برحلا نم ًالدب يملاعلا مالسلا
 .نيدلا نم ًالدب ةينيداللا

 ىودج ام نكلو .ًاحيحص راوحلا ىلإ مليفلا ةوعد ضارتفا نوكي دق
 ةروص يف ةرباربلا مَّدقُي اذامو ؟بيذاكألاب ةوشحم ةروص يف اهممدقت

 تاداع اوملعتي م مهنأب اورقأ نييبرغلا نيخرؤملا نأ عم رضحتم بعش

 مهبتك ةقرسو ةليوطلا مهبورح يف نيملسملا ةطلاخم دعب الإ ةفاظنلا

 نم ةياغلا امو ؟ لبق نم اهدوجوب اوملعي مم يتلا ةيملعلا مهتازجنمو

 :ابروأ يف يراضحلا ةيبيلصلا بورحلا رثأ لوح تامولعملا نم ديزط '
 . توريب .ةضهنلا راد «ينيرعلا زابلا ديسلا ةمجرت ءةيبيلصلا بورحلا :ركراب تسنرإ -
 . قشمد «نانفأ راد ءةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا سمش :راهنلا رامع .د -
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 نكمي لهو ؟'يناملع ةسايس لجر ةروص يف نيدلا حالص دهاجملا دئاقلا روهظ
 ةباتكل ةينفلا ةرورضلا اهمكحت تاداهتجا درجم يه تافاضإلا هذه نأب لوقلا

 !؟ويرانيسلا

 موقت برغلاو قرشلا نيب ًاراوح اهيلع ينبي نأ مليفلا ديري يتلا ةروصلا نإ

 ليك ىلع ةداعلا ترج نأ دعبف ءنيشم لا خيراتلا ءبع نم صلختلا ىلع ًاساسأ

 ديزي ال مويلا انل مدقُي ام لك نإف ءأطخلا نع ةمصعلا ءاعداو نيملسملل مهتلا

 تقولا يف كاردتسالا عم ةنامأو ةراضح باحصأ اوناك نيملسم لا نأب رارقإلا ىلع

 كلت لكب ًاضيأ نولحتي اوناك نويبروألاف ءكلذك مهدحو اونوكي مم مهنأب هسفن

 ةدقع نم صلخت دق برغلا نألو .اهنع ذشي نم لك نومكاحي لب «تافصلا

 ةينيداللا لالحإو هتيحيسم نم ؤربتلا ربع مدلاب خطلملا خيراتلا ءبعو بنذلا

 حالص ةروص نم اوذختي نأو هاطخ ىلع ريسلا نيملسملا ىلع بجيف ءاهنع ًاليدب
 برغلل نكمي يذلا يتامغاربلا ملسملا دئاقلل يلاثملا جذومنلا مليفلا يف نيدلا

 .هعم رواحتلا

 ةلحرم يف تعقو ثادحأل يخيراتلا درسلا هتيمهأ يف زواجتي مليفلا

 ام فسألا عم مادصلاف «يمالسإلا قرشلاو ةيحيسم ا ابروأ نيب مادصلا

 دق برغلا نأ عمو .ءىرخأ روص يف نكلو ةعاسلا هذه ىتح ًامئاق لاز

 نأ الإ ءيناملعو نيدتم :نيحلاصتم نيقيرف ىلإ ريونتلا رصع ذنم مسقنا

 ةكرعم نورظتني تناتستوربلاف ءنيملسملا نم هسفن فقوملا ذختي امهيلك

 سدقلا حتفي م يذلاو ءهاوقتو نيدلا حالص دئاقلا ةدابع فصو يف برعلا نوخرؤملا بهسأ

 رصم يف يوبرتلاو ينيدلا حالصإلا ىلع بوؤدلا لمعلا نم اماع نيرشعو ةسمخ دعب الإ
 ىلع همزعو ديهشلا نيدلا رونب هلاصتا ذنم ةايحلا تاذلم هسفن نع عطق يذلاو «ماشلاو

 نيرشعو نينثا ةهجاوم دعب الإ دجملا اذه هل ققحتي مو .يبيلصلا دوجولا نم دالبلا ريرحت
 . ةدلبو ةنيدم نيسمخ ريرحتو ءةكرعم نيتسو عبرأ ضوخو ءًايبروأ ًاكلم



 لا 0000001008 !انفاصنإب دويلوه تمركت امدنع ..(ءامسلا ةكلمم)

 ءنيطسلف ضرأ ىلع برلا ةكلمم ةماقإو نيملسملا ةدابإل ةيتاروتلا نودجمره

 ةيعسوت ةنايد باحصأ عم دحاو بكوك يف شياعتلا نع نوزجاع نويناملعلاو

 اذه لثم ىري نم لبق نم راوحلا ىلإ ةوعدلا نإف اذل .ةلقتسم ةفاقث تاذ

 اذإو ءيسامولبد قافنو ةيمالعإ ةياعد درجم انيأر يف ىقبتس ًافصنم ًالمع مليفلا

 اودُخو ول اذبحف راوحلا اذه نم ام ةجيتن ىلإ اولصي نأ ًاقح نوملسم ا دارأ

 نيملسملا نع ةباين هديري ام رارقإب هريغ نود قيرف درفني نأ لبق ًالوأ مهفقوم

 نيح يف ناوحلا يف ةبغرلاو حماستلاو حاتفنالا ميق هسفن ىلإ بسني مث ًاعيمج

 ! ةرماؤملا ةيرظن رسأ يف عوقولاب نورخآلا مهتُي

 ااا

 :رظنا «هيدقتنم ةيرخسلاو مليفلا ظيرقت ىلإ تعراس يتلا تالاقملل جذومن ىلع عالطالل '

 . 2005 ويام/رايأ 15 طسوألا قرشلا ةفيحص .دويلوه يف يبرعلا :رشبلا ةيردب



 !اندض وهف انعم نكي م نم ..(ةكلمملا)

 ريوصتب دويلوه عورش أبن ةيبرعلا ةفاحصلا تلقانت ء2007 ماع فصتنم يف

 ةيدوعسلا يف نيميقملا نييكيرمألا دض (باهرإلا) ةيضقل ضرعتي مخض مليف

 ىلوألا ةرم لا اهنأ ًاصوصخ «ةيضقلا ةيساسحل عيمجلا راظنأ ربخلا اذه تفلو

 .ةزكرمو ةرشابم ةقيرطب اهيف جلاعت يتلا

 ربمتبس/لوليأ يف ةدحتملا تايالولا ف هضرع نم نيعوبسأ نم لقأ دعب

 نم لك يف ضرعلا نم عنُم نكل «ةيبرعلا لودلا نم ددع يف هضرع أدب 7
 ًاجردم لظو .هقالطنا ذنم ةمخض تادئاع مليفلا ققح .نيرحبلاو تيوكلا

 دوعي دقو :عيباسأ ةدعل ييرمألا ركاذتلا كابش يف ًالخد مالفألا رثكأ ةمئاق نمض

 مليفلا ةيضقب مامتهالا ةجوم ىلإ وأ ءاهب يظح يتلا ةمخضلا ةياعدلا ىلإ كلذ

 ةنراقم مليفلل ينفلا ىوتسملا عضاوت ىلع ءةرتفلا كلت يف اهجوأ تغلب يتلا

 .(نشكألا) ةكرحلا مالفأب

 مليفلا ةصق

 اهتقالعو ةكلمملا خيراتل قوبسم ريغو ءيرج يقئاثو ضرعب مليفلا أدبي

 ةيبرعلا ةكلمملا سيسأتب ًاثدتبم .هعانص ةيؤر بسح ةدحتملا تايالولاب
 هبش ءاحنأ مظعم ىلع رطيس يذلا (دوعس نبا) دي ىلع 1932 ماع ةيدوعسلا

 مليفلا بسح «نييباهولا نييمالسإلا نيبراحملا » ةدعاسمب ةيبرعلا ةريزجلا

 هيف نكي ممل يذلا دهعلا ىلإ نمزلاب ةدوعلا نوديريو برغلا دض اوناك نيذلا

 رثع ةيكيرمأ ةدعاسم ءاملا نع ثحبلا ءانثأو .برغلا لبق نم ًاددهم مالسإلا

 برغلا ىلإ اهريدصتب كلملا حمس يتلا ءطفنلا نم ةلئاه تايمك ىلع ةفداصملاب

 .هدالب يف نيريثكلا ضارتعا عم



 161 سس. !اندض وهف انعم نكي 6 نم ..(ةكلمملا)

 ةيبرعلا طفنلا ةكرش سيسأت عم نيدلبلا نيب داحتا لوأ ميقأ ء1938 ماع يف

 تناك ثيح «هيف نيلماعلا ةماقإل ينكس عمجم ميقأو .(وكمارأ) ةيكيرمألا

 .ةيرحلاب هناكس معني نيح يف .هدودح جراخ قّبطت ةمراصلا ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةمكاحلا ةئفلا ةعمس تروهدتو ءاهتيامحل ةكلمم لا يف نويكيرمألا يقب

 ىلع در يفو .«نيينيدلا نيظفاحملا» ةقث مهدقفأ امم ةفرتملا مهتايح ببسب

 ىلع طغضلاب «نويباهولا» ماق ء1973 برح يف «ليئارسإ» ل ييرمألا معدلا

 ةايحب مكحتلا ىلع نورداق مهنأ عيمجلل نيبتو ءطفنلا ريدصت عنمل كلم ا

 .نيكلهتسملاو نيرّدصملا نيب نزاوتلا ةداعإ ىلإ رظحلا اذه ىدأ دقو «نييبرغلا

 هتموكح ىلع (ندال نب) ضرعو «تيوكلا نويقارعلا حاتجا 1990 ماع يف

 اولضف مهنكلو «تيوكلا نم نييقارعلا جارخإل ناتسناغفأ نم هشيج ءاعدتسا

 دض بغشلا ةراثإب (ندال نب) أدبف ءيكيرمأ يدنج نويلم فصنب ةناعتسالا

 لالخ ماعلا لوح هتايلمع ذيفنت يف عرش مث « دجاسملاو عراوشلا يف ةموكحلا

 .تاينيعستلا دقع

 نيتلود نيب موقي قيمعلاو ميدقلا رتوتلا اذه نأ يه ةفيرطلا ةقرافملا

 لصيو ..هل ًاكالهتسا رثكألا ةلودلاو ءماعلا يف طفنلل ًاجاتنإ رثكألا ةلودلا :امه

 رشع ةعست اهب ماق يتلاو 2001 ربمتبس/لوليأ تامجه عم هاصقأ ىلإ رتوتلا

 ةوق) ىلإ (ندال نب) لوحت ينعي امم ءنييدوعس اوناك مهنم رشع ةسمخ باش
 دهجلا لك لذبب ةدحتملا تايالولا يف ةيدوعسلا ءارفسل تاحيرصت عم .(ةيماع

1 

 هب أدب يذلا يقئاثولا طيرشلا يف تدرو يتلا تامولعملل لقن وه يخيراتلا درسلا اذه '

 . مليفلا



 ا 162

 باهرإلا ةيضق مهفل ًايجيتارتسا ًاسرد مليفلا مدقي ةجفلا ةياعدلا هذهب

 يف ينامنيسلا جاتنإلا نونف اوقلت مليفلا عانص نأب يحوت دق ةقيرطبو ءاهتمرب

 قئاقحلا لؤؤتو خيراتلا روزي ثيح «نيلاتس مكح لالخ يتييفوسلا داحتالا

 برح لالخ طفنلا راعسأ عفر نأب ماعلا عانقإك .ةقبسم فادهأ قيقحتل

 ةجيتن سيلو «برغلا ىلع نيدقاحلا نييباهولا نم طغضب ناك ربوتكأ/نيرشت
 دادمإل هوماقأ يذلا يوجلا رسجلا ىلع نييكيرمألا ةبقاعطل يبرع قيسنت

 وحن ةهجاوم ىلع ًارداق ًاشيج دوقي ناك ندال نب ةماسأ نأو «حالسلاب ةنياهصلا
 ,ةلودلا نمأ دض دجاسملاو عراوشلا يف بطخي ناك هنأو «يقارع يدنج نويلم

 نيذلا نييباهولا ةديقع ىلإ باهرإ نم هارن ام لك ةبسن هلك كلذ نم مهألاو

 عقي ملظ يأ ىلإ ةراشإلا نود ءارولا ىلإ ةكلممطاب ةدوعلا نوديري اولاز امو اوناك
 !جراخلا نم مهيلع

 نيب ةقالعلا سيسأتب مليفلا أدبي ؛لدجلا لبقت ال يتلا ةمدقملا هذه دعب

 مامأ انسفنأ دجن .ةدحتملا تايالولا يفف .مليفلل ةيسيئرلا رصانعلاو دهاشملا

 يلاردفلا تاقيقحتلا بتكم يف دوسأ طباض وهو ؛(يرولف دلانور) مليفلا لطب

 يف ريغصلا هنبا ءالمزل حرشي يذلا ؛سكوف يميج لثمملا هرودب موقيو «(۴81)

 نحشي دهشم يف هتايح مايأ دعسأ وه لفطلا اذه ةدالو موي ناك فيك ةسردملا

 طباورلا نوسدقي نيذلا نييكيرمألا اياحضلا عم مزاللا فطاعتلاب دهاشملا

 عمجم راوسأ لخاد يرجت لوبسيب ةارابم دهاشن هسفن تقولا يفو .ةيرسألا

 طباورلل ةعيرس ىرخأ تاطقل عم «ضايرلا طسو نييكيرمألل صصخم ينكس

 ةيباهرإلا ةيلخلا دئاق اهيف رهظي تاطقل عم نمازتلاب «عمجملا لخاد ةيرسألا

 تايانبلا ىدحإ حطس ىلع ريغصلا هديفح نضتحي وهو (ةزمح وبأ) نسما

 يذلا ثدحلل بّرقملا راظنملا ربع ةعباتملا هنم ًابلاط ينكسلا عمجملا ىلع ةلطملا

 أشني يذلا يبرعلا لفطلا ةروص خيسرتل ,هريوصتب بابشلا نم ةعومجم موقت

 .رغصلا ذنم فنعلا ىلع



 ا ا !اندض وهف انعم نكي م نم ..(ةكلممطا)

 نم نانثا حجني «ةينمأ زجاوح ةدعب نصحملا ينكسلا عمجملا لخدم دنع

 ةطرشلا لاجر نم نينثا لتقب ةطرشلا سبالم نايدتري امهو ؛ةيلخلا ءاضعأ

 رانلا مهيلع امهدحأ حتفيو عمجم لا ناكس ىلع ناضقني مث ءامهترايس فطخو

 لاجر دحأ خرصي «سانلا نيب ىضوفلاو رعذلا معي امدنعو .ةيئاوشع ةقيرطب

 رجفي مث «مهتيامحل هيلإ هجوتلا مهنم ًابلاط ةطرشلا يز يف نيركنتملا ةيلخلا
 .نيتداهشلا ديدرت عم مهنيب هسفن

 لطبب ثدحلا عقوم نم ضايرلا يف لمعي (كنارف) يكيرمأ ققحم لصتي

 .ةميرجلاب هربخيل راغصلا ذيمالتلل صصقلا صقي لاز ام يذلا (دلانور) مليفلا

 هتقيلسب ريغصلا هنبا فشتكي ةسردملا ةرداغمب (دلانور) ققحملا مهي امدنعو

 دجن اننأ نيح يف «مهيلع يضقي نم نورظتني جراخلا يف ًارارشأ كانه نأ ةميلسلا

 امدنعو .ةميرجلا ةدهاشم ىلع هربجيو ريغصلا هديفح سأر كسمي (ةزمح وبأ)

 ذيفنتب مهتهرج نوفرطتملا لمكي ءناكملا يف نوققحملاو نوفعسملا دشتحي

 ةيحض ةئم نم رثكأ لتقُيو ءقباوط ةدع نم لماك ءانب فسنُيف .ربكألا راجفنالا

 .كنارف ليمعلا مهنمو

 ىلإ باهذلا ةيناكمإ (يآ يب فإلا) يف مهئالمز عم قيقحتلا قيرف شقاني

 ةلثمملا ؛(زيام تيناج) ةيعرشلا ةبيبطلا نكلو «قيقحتلا يف ةكراشملل ةكلمملا

 يف دحأ يأ لخدتب حمست ال كانه تاطلسلا نأب عيمجلا ربخت ءرنراغ رفينج

 طفنلا قفدت رارمتسا ينعت اهتبيه تناك امو ءاهتبيه ىلع ًاظافح قيقحتلا

 ريفسلا هديدهت عم فالخلا (دلانور) يهنيو .اوبهذي نل مهنإف «مهألا وه اذهو

 يف (نييباهرإ) ةثالث ليومت يف هطروت حضفب «يوار دعر لثمملا ؛يدوعسلا

 ةرئاط يف ةيدوعسلا ىلإ رفسلاب قيرفلل يئانثتسالا حيرصتلا لصيو ,نطسوب

 .ةيركسع

 لوح 2002 ربمفون/يناثلا نيرشت يف ةدحتملا تايالولا يف حتف يذلا قيقحتلا ىلإ ةراشإ يهو

 . ربمتبسا لوليأ تامجه يذفنم نم نينثا ىلإ لاما يدوعسلا ريفسلا ةجوز ليوحت



 ا 164

 ‹ديعس دومحم لثمم لا ؛كلاملا دبع ءاوللا ىلوتي ءيدوعسلا بناجلا ىلع

 ‹ ناميلس يلع ينيطسلفلا لثمم لا ؛مثيه بيقنلا مهتُيو ءرمألا يف قيقحتلا ةمهم

 ديقعلا نكلو «بيذعتلاب هتافارتعا عازتنا ءاوللا لواحيو «ءنيفرطتملا عم ؤطاوتلاب

 .روفلا ىلع هتءارب رهظُي - موهرب فرشأ ينيطسلفلا لثمم لا ؛يزاغلا سراف

 هرودب موقيو نسلا ريغص باش وهو ؛دلاخ نب دمحأ ريمألا نم فيلكتبو

 مداقلا قيرفلا نمأ ىلع ظافحلا ةمهم يزاغ ديقعلا ىلوتي « ينودرب رمع لثمملا

 ريبخو (تيناج) ةبيبطلا (دلانور) ققحملا بناج ىلإ مضي يذلا ءاكيرمأ نم

 نييدوعسلا نكلو .(تفيل مدآ) رتويبموكلا ريبخو (سكيس تنارج) تارجفتملا

 ةيرح نم ديزملا ريمألا نم (دلانور) بلطيف «قيرفلا عم نواعتلا نوضفري

 .ةقفاوملاب باوجلا ٍقأيو كرحتلا

 فرطتم ىلإ هعم دلانور ققحملا يزاغ ديقعلا بحطصي «يلاتلا مويلا يف

 زع) ىعديو نسم لجر وهو ءًايصخش (ندال نب ةماسأ) عم لمعي ناك بئات

 عم نواعتلا ىلإ رمألا هب ىهتنا دقو !لييرباغ يروي يليئارسإلا لثمم لا ؛(نيدلا

 نيدلا زع فشكي راوحلا ةياهن يفو .نيفرطتملا ىلع ضبقلل ةيدوعسلا تاطلسلا

 يف لمعي نم لك نأب امهربخيو .ىنميلا هدي عباصأ نم نيدوقفم نيعبصإ نع

 .(ةزمح وبأ) ىلإ ةراشإ يف «هعباصأ ضعب ًامتح دقفيس تارجفتملا بيكرت

 فطخُيو نيفرطتملا نم ةباصع عم قيرفلا كبتشي ثادحألا روطت عم

 ةقطنم ىلإ قيرفلا دوقت يتلاو هذاقنإل ةدراطملا ةيلمع ًادبتل .«سكيس)

 عمو !انه نوكن نأ انل يغبني ال :يزاغ ديقعلا خرصي اهدنعو «يديوسلا

 عيمج نم (هيج يب رآلا) فئاذقو صاصرلا نم لباول ضرعت قيرفلا نأ

 دهشم وهو ..!شدخُي نأ نود عيمجلا لتق يف حجني هنأ الإ تاهجلا

 ةيبرعلا مهبايثب (نويباهرإلا) طقاستي امدنع دويلوه مالفأ يف فولأم



 ا رک !اندض وهف انعم نكي م نم ..(ةكلمملا)

 يف (Cast a giant shadow) لثم ة ريثك مالفأ يف هدجنو ةيلآلا مهتحلسأو

 يف True Lies) )و ,تاينينامثلا ىف Death before) 01550201)و .تاينيتسلا

 اوتاب برعلا نيلثمملا نأ وه دقعلا اذه يف ديحولا قرافلا نكلو «تاينيعستلا

 .(نييليئارسإلا)و نييكيرمألا بناج ىلإ (نييباهرإلا) ديص يف نوكراشي

 يف اهليمز ىلإ لوصولا يف ةرهام ا ةبيبطلا حجنت ءنيمجاهملا ةيفصت دعب

 نم ريخألا رصنعلا لتق قرغتسيو ءاريماكلا مامأ حبذُي نأ لبق ةريخألا ةظحللا

 ههجو ةروص طبرب حمسي ًاتقو دهاشملا ذخأيل دهجلا نم ريثكلا ةباصعلا

 .ةبولطملا ةعاشبلاب يحتلم ا

 لخدت .ةيلمعلا حاجن رثإ ةقطنملا نم جورخلاب قيرفلا مهي نأ لبقو

 نأ لبقو .أطخلا قيرط نع اهتعزفأ ةلفط نم رذتعتل ققشلا ىدحإ ةبيبطلا

 ًاريخأ اننأ فشتكن ءزوجع خيشو لافطأو ءاسن نم ةنوكملا ةلئاعلا عم فطاعتن

 ءروقولا ههجوو ءاضيبلا هتيحلو ضيبألا هبوثب (ةزمح يبأ) ةباصعلا سيئر مامأ

 موقي ىتح .ةروتبملا هعباصأ نم لجرلا ةقيقح يزاغ ديقعلا فشتكي نإ امو
 ملسُيو .هذجو ىتفلا لتقُي مث .ديقعلا سأر ىلع رانلا قالطإب قهارملا هديفح

 .دلانور ققحملا هقيدص ناضحأ يف وهو راصتنالاب ًاديعس حورلا يزاغ ديقعلا

 !ةيطمن روصو لئاسر

 (ادناغابوربلا) ةياعدلاب ةنوحشملا مالفألل ًاخراص ًاجذومن مليفلا اذه دعي

 ًاطيروت اهرثكأ نم هنأ امك «2001 ربمتبس/لوليأ دعب ام ةلحرم يف

 ةديدجلا ةيدويلوهلا ةيؤرلل ًاقفو ةياعدلا كلت قيقحت يف نيملسملاو برعلل

 لبق نم ديج بيحرتب مليفلا يظح دقو . رايخألا نيملسم لا ةرهاظل

 نيضفارلا نيملسملل ةيباجيإ دعت دق ةروص هميدقتل برعلا نييفحصلا ضعب
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 برحلا يف ةيبرعلا تاطلسلل يمسرلا نواعتلا ىدم هراهظإ نع ًالضف .فنعلل

 برعلا ىلإ ةدشب ءيسي هنأ نورخآ هيف ىري يذلا تقولا يف . باهرإلا ىلع

 درسب انه يفتكنسو .لودلا ضعب يف ضرعلا نم هعنم ةجرد ىلإ ءنيملسملاو

 ضعب ليلحت عم «مليفلا يف ةدراولا ةيطمنلا روصلاو ةهجوملا لئاسرلا ضعب

 .جذامنلا

 دويلوه لامعأ يف اهيلع اندتعا يتلا ةيطمنلا روصلا مظعم مليفلا مدقي

 ىلع ةيدوعسلاب قلعتت يتلا كلت ًاصوصخو «نيملسمطاو برعلل ضرعتت يتلا
 بلطتو (ناطلس ريمألا ةدعاق) يف قيرفلا ةرئاط طحت نإ امف .صوصخلا هجو

 ةراشإ يف (يليئارسإ) متخ دوجو طابضلا دحأ ظحالي ىتح «مهرفس تازاوج
 مليفلا عانص يضرت ال يتلا « يبرعلا رعذلا لّقنل وأ ءةيبرعلا ةعطاقملا ىلإ ةعيرس

 اريماكلا هجوتت «ةهرجلا حرسم ىلإ قيرفلا لصي امدنعو .ينويهصلا نايكلا هاجت

 نم ةلسلس نمض ةعامجلا ةالص مهئادأ ءانثأ يف ةطرشلا لاجر نم ةعومجم ىلإ

 ةياهن يقو .ةمميرجلا ةعاشبب دهاشملا فيرعت ىلوتت يتلا ةعيرسلا تاطقللا

 ةسارحب فّلكملا مثيه بيقنلا ىلإ نييدوعسلا طابضلا دحأ تفتلي .دهشملا

 نع عفادت تنأو توملل دعتسم تنأأ» :ًارخاس هل لوقيو «ييرمألا قيرفلا

 !ةالصلا نودؤي نيذلا ةطرشلا هاجتاب ًاددجم ةسدعلا رودت مث ««؟كودع

 حرسم يف قيرفلا ةرايزب دمحأ ريمألا موقي .هيلي يذلا دهشملا يف

 ةيلاجر ةءابع عضول ريمألا يقفارم دحأ عراسيو «ىلوألا ةرملل ةميرجلا

 ءايتسا ريثي دهشم يف زرابلا اهردص ءافخإل (تيناج) ةبيبطلا دسج ىلع

 ربخي رخآ دهشم يقو .هسفن تقولا يف دهاشملا ةيرخسو ةررحتملا ةاتفلا

 باحطصا ةيناكمإ مدع نع ءايحتسا ىلع دلانور ققحملا يزاغ ديقعلا

 :ًالئاق طقف لاجرلل ةوعد اهنأل ريمألا رصق يف ةميلولا ىلإ مهعم ةبيبطلا

 نكمتتف .هجرحي يك ديقعلل رمألا اذه ققحملا كرتيف .ديلاقتلا فرعت تنأ
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 كلت تفاهت ىلإ ةراشإ يف .رمألاب ةبيبطلا رابخإ نم لجخيو | كلت تف ةراشإ ىف ءرمألاب ة حا .: ةنلا ةدقع هنم

 .مهسفنأب اهباحصأ ةقث فعضو ديلاقتلا

 يف اهناكم دجتف .ةماع نيملسمللو ءيدوعسلا بعشلل ةيطمنلا روصلا امأ

 فارطأ ىلع ةيربلا قيرفلا ةلحر دهشم اهنم ركذنو «مليفلا دهاشم مظعم

 ىلع هترايس بناجب يلصي ًالجرو لامجلا نم ًاددع اريماكلا قحالت ثيح ضايرلا
 ؛رخآ دهشم يفو .ثدحلا قايس جراخ تاطقل ةدع يف يوارحصلا قيرطلا فرط

 يطرشلا خرصيف ريجفتلا اياحض دحأ ةثج حيرشت (تيناج) ةبيبطلا لواحت

 .«ملسم باش اذه ..مارح ..ال» :يجمه بولسأب بصعتملا

 نيب ةيفخلا مهلئاسر ضعب عيزوت ىلع مليفلا عانص صرح ًاحضاو ودبيو
 قيلعتلا نود تايصخشلا ضعب ةنسلأ ىلع اهحرط وأ ءاهتشقانم نود دهاشملا

 ديقعلا هجو يف «هتجوز لتقم دعب «ينكسلا عمجملا ناكس دحأ خرصي ذإ ءاهيلع
 بحيأ ..؟هللا هديري ام اذهأ ..دمحم يبنلا هديري ام اذهأ» :ًالئاق يدوعسلا

 مث «؟يتجوز نم رثكأ كتجوز هللا بحيأ ؟يدالوأ نم رثكأ مكدالوأ هللا

 زجعي يذلاو ناقتحالل ئدهملا رود ءادأب (دلانور) ققحملل جرخملا حمسي
 .ييرمألا دهاشملا عامسأ ىلإ ةلاسرلا هذه لوصو عنم نع ةرورضلاب

 لثمملا (سكيس) ققحملا ناسل ىلع اهعمسن ًاثبخ رثكأ ىرخأ ةلاسر

 ةخسنب قايسلا نع جراخ دهشم يق كسم امدنع ءربوك سيرك يدوهيلا

 روحلا يأ ؛ىراذعلا ددع مك» :هءالمز لأسيو «ميركلا نآرقلا نم ةيزيلجنإ

 هب نمؤي امل كعابتا لاح يف ايندلا ةايحلا هذه دعب نهب ىظحتس قاللا «نيعلا

 :(سكيس) اهيلع دريف «نوعبس :روفلا ىلع (تيناج) بيجتو ««؟نوبصعتملا

 دهاشُملل رمألا كرت عم ءبيوصت وأ قيلعت نود دهشملا يهتنيو .ةئطاخ ةباجإ

 ءاعدال ًاشماه مليفلا عنص يطعت ةقيرطبو «هبسانت يتلا ةباجإلا عقوتي يك

 .ةءاربلا
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 طسو يف يديوسلا ةقطنم ىلإ قيرفلا دوقي يذلا ةدراطملا دهشم امأ

 نطابلا لقعلا يف بصتل مالسإلل ةيطمنلا روصلا نم ريثكلا مضيف ضايرلا

 امدنع قأيس امل ًاديهمت ةقطنملا طيمنتب دهشملا أدبيو ,ةدحاو ةعفد دهاشُملل

 دينجتل زكرمو نيحلسملل روهشم لقعم وه يديوسلا» :(تيناج) ةبيبطلا نلعت

 يف يبعش يح يأ نع فلتخي ال (روهشملا لقعملا) اذه نأب ًاملع ,«ةدعاقلا

 يف دويلوه ةقيرط ىلع هتنطيش مزلتست مليفلا ةلاسر نكلو «ضايرلا طسو

 لوحتي اذل «دوسلل اهريقحت دنع كرويوين يف (سكنورب)و (مراه) ءايحأ ريوصت

 المو ! ولواب واس يف تاردخملا تاباصع ءايحأ هبشي ام ىلإ ةأجف يديوسلا يح

 نيحتلملا لاجرلاو تابقنملا ءاسنلل ةيطمنلا روصلاب ًايرصبو ًايعمس ثادحألا
 .ريبكتلا تاوصأل ةددرملا نذآماو

 ديجاجسو ةينآرقلا تايآلاب ًاءدب .ةمهادملا دهاشم يف هسفن رمألا رركتيو

 مهتوصو نيمثلملا بابشلا ةعاشب ىلإ ًالوصوو ءناطيحلا ىلع ةقلعملا ةالصلا

 .ييرمألا جلعلا ىلع ضبقلا مت دقل» :ةنيهرلا حبذ لبق نايبلا ةءارق يف بعرملا

 داسفإلا ةيغب ليئارسإ عم مهنواعتل كلذو «نيكسلاب حبذلاب هءازج ىقلي فوسو

 .«نيملسملا ةبراحمو ضرألا يف

 متخيو «(يآ يب فإلا) ىلإ رصنلاب يشتنملا قيرفلا دوعي ءريخألا دهشملا يف

 .ضايرلاو نطنشاو نم لك يف .دحاو تقو يف نايرجت نيتثداحمب مليفلا

 يف اهب سمه يتلا تاملكلا نع (دلانور) مهدحأ لأسي ىلوألا يفف

 رصانع نيب هيف ترج يتلا تاكابتشالا ةيفلخ ىلع يحلا اذهل ةصقلا بتاك رايتخا ءاج امبر
 تاكابتشا نكلو ,2004 ربمفون/ يناثلا نيرشت يف ةدعاقلا ميظنت يف ءاضعأو يدوعسلا نمألا

 ىلع اهنم يأ طيمنت يعدتسي ام كانه سيلو «ضايرلا ءايحأ نم ديدعلا يف ترج ىرخأ
 !وحنلا اذه
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 ةيادب يف (كنارف) زيزعلا اهقيدص لتقمب تملع امدنع اهتاساومل (تيناج) نذأ

 تاملكلا نع ريغصلا اهيخأ نبا (ةزمح يبأ) خيشلا ةنبا لأست ةيناثلا فو «مليفلا

 نم ًادحاو باوجلا يتأيو .ريخألا عزنلا يف وهو هنذأ يف هّدج اهب سمه يتلا
 ينيع يف اريماكلا صوغت مث ««اعيمج مهلتقنس» :(ةزمح يبأ) ديفحو (دلانور)

 قيقحتب رصنلا ةوشن اهنإ .هينيع مامأ هدج دقفب عوجفملاو «ءيربلا لفطلا
 ءًاقح ناطيشلا تام دقف ءصوقنم رصن هنكلو .(دلانور) هعطق يذلا دعولا

 ."!ةمئاق برحلا ىقبتسو «تومت نل هتلالس نكلو

 ةيفخلا مليفلا ةلاسر

 اهب ئلتمي يتلا ةيطمنلا روصلاو لئاسرلا نم هركذ قبس ام ىلع ةوالع

 رثكألا يه (ةزمح يبأ) لتق دهشم اهصخلي يتلا ةلاسرلا نأب لوقلا نكمي «مليفلا

 نم راذتعالا ةبيبطلا ةلواحمو حبذلا نم (سكيس) ذاقنإ دعبف .ةيمهأو ةروطخ

 ةيرصبلا انتركاذ عم طبرلاب دهشملا أدبي «ةمهملا ءاهتناب ًاناذيإ ةبجحملا ةلفطلا

 لئاسو هتلقانت ًاروهشم ًادهشم ًايروعشال عجرتسنو «قارعلا يف يكيرمألا شيجلل

 يف لزنملا نم جورخلا ىلع اهتلئاع يكيرمألا شيجلا ربجي ةيقارع ةلفطل مالعإلا

 ةيناسنإلا ربع يكيرمألا شيجلا ةروص طيمنتب ةلاسرلا أدبتو «هتمهادم ءانثأ

 ةعراسملاو ةلفطلا نيع نع اهحالس ءافخإب (تيناج) ةدنجملا ةبيبطلل ةطرفملا

 .راذتعالاو ىولحلا ميدقت ىلإ

 هلهأ يدجتسي عضاوتم تيب لوحت عم يفخلا طيمنتلا رمتسيو

 قهارم لا ىتفلا سدسم نم تغابم لا توما قلطنيف «باهرإلل ركو ىلإ ةمحرلا

 ةلواحم يف هعورش دعب الإ يكيرمألا صاصرلاب ىتفلا لتقُي الو ءرربم نود

 ميظنتل نوعضخي دارفأك ةدعاقلا دوجو رارمتسا ىلع مليفلا رظن يف ةروطخلا رصتقت ال

 اذه عم نمألا لاجر ضعبو يدوعسلا عمتجملا فطاعت ىلإ ًاضيأ رطخلا ىزعُي لب ءيرس
 . رمألا يف هسفن يكيرمألا ريفسلا طروت ةجرد ىلإو ءركفلا
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 يكيرمألا شيجلا ةيناسنإ ىلع ديكأتلا ةصرف مليفلا تّوفي الو ءىرخأ لتق

 .هفاعسإل اهدهج (تيناج) لذبت امدنع ًاددجم

 ىلإ تابجحملا ءاسنلاو ةلتقلا لافطألا نم لاقتنالاب طيمنتلا رمتسيو

 ءاضيبلا هتيحلو هزجع تحت يفخي يذلا ,ةكرحلا نع زجاعلا روقولا خيشلا

 اهرهاظ يف انل ًاعانقإ ةملسملا رسألا رثكأ نأ ةياهنلا ف فشتكنل .همارجإ ةقيقح

 ةيعقاولا دهاشملا عيمج كلذب رربتسو ًامارجإو ًافنع اهدشأ يه قفرلاو ملسلاب
 يف يرجي امع دعب اميف رابخألا تارشن اهضرعتس يتلا ةمهادملا تايلمعل

 .ةلتحملا نيطسلفو ناتسناغفأو قارعلا

 !ةبيرضلا

 رقفلاو داهطضالا نم ةاناعم بوعشلا رثكأ نم مه نيملسملا نأ عم

 ءايربألا فطخو يئاوشعلا ريجفتلاو فرطتلا نأ كردي مهمظعم نإف «فلختلاو

 ,ةيناسنإلا مرتحي نيد يأ ىلإ الو مالسإلا ىلإ يمتنت ال مئارج اهلك يه مهلتقو
 داحتالا تاءاصحإ نإف اذل «ةقيرطلا كلتب لحت نأ نكمي ال مهتالكشم نأو

 ىلإ دوعت ًابيرقت ةئم سمخ لك نيب نم ةدحاو ةيباهرإ ةيلمع نأ دكؤت يبروألا

 ال يتلا ةبسنلا هذه زاهتنا ىلع ةرصم لازت ام دويلوه نكلو .' نييمالسإ نيفرطتم
 لوانت نأ ةقيقحل ثارتكالا نود .هتنطيشو مالسإلا رطخ ميخضتل ركذت داكت

 نم ديزملا ىلإ الإ يضفي نل جذاسو يحطس روظنمب ةكئاشلا ةيضقلا هذه

 قارعلا يف يرجي ام لك عم يكيرمألا لطبلا ةئربتو نيملسملا ريقحتف .فنعلا

 بابشلا ىدل يمنتو ءزجعلاو طابحإلاب روعشلا نم ديزت رومأ اهلك يه ءاهريغو

 .ماقتنالا يف ةبغرلا سمحتم ا

 ةيلودلا قورشلا ةبتكم «برعلا زع دمحأ ةمجرت ءمالسإلا رهظي مل ول اذام :رلوف ماهارج '

 . 2008 .ةرهاقلا
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 .عنطصم ريغو ًايقيقح ًارطخ شقاني مليفلا اذه ناك اذإ :انه لاؤسلاو

 لافطألل ةئيرب ةروص انل مدقي ذإ ؟ةلماك ةقيقحلا روصت ال نذإ اذاملف

 يف ىضق يذلا (كنارف) ققحملا نبا مث (دلانور) ققحملا نبا نم ًاءدب نييكيرمألا

 لافطألا امأ «ينكسلا عمجملا يف ىذألل اوضرعت نيذلا لافطألاب ًارورمو ءريجفتلا

 عم نواعتملا يزاغ ديقعلا دالوأك ءايربأ اونوكي نأ امإف يبرعلا بناجلا يف

 فنعلا ءاول نولمحي وأ لتقلا نوسراميف ةفرطتم لئاوع ءانبأ وأ ءنييكيرمألا

 .(ةزمح وبأ) ديفحك

 ءباهرإلا نم اوررضت نيذلا نييكيرمألا لافطألا عم فطاعتن اننأ يف كش ال

 اليتاشو اربصو نيساي ريد لافطأل ةدحاو ةطقل هلك دويلوه خيرات يف رن مل اننكلو

 ةجوز لتقمل مأتن اننأ يف ًاضيأ كش الو .ةزغو توريبو نينجو ةجولفلاو لئاكو

 ءاسنل صصق ىلع دويلوه فيشرأ يف رثعن داكن ال انكلو ءبضاغلا يكيرمألا كاذ

 . نهتويب طسو يفو نهلاجر نويع مامأ نحبذيو نهضارعأ كهتنت تابجحم

 نإف «هنم ؤربتلاو هتحفاكمو باهرإلا ةنادإ ةرورض نم دبال هنأ عمو اذل

 الإو ءنيفرطلا نم نوئطخم لا نادّيو ةروصلا لمتكت ملام متي نل لدعلا

 ام .هذهك مالفأ يف برعلا اهمدقي ةمهاسم لك ىلإ كشلا نيعب رظنُيسف
 يدوعسلا راشتسملا دوهجب ديشن انك اذإو .ةدحاو ةيؤر ىلع حرطلا رصتقا

 نمف تاليدعتلا نم ريثكلا ءارجإ يف ( ميهاربإلا دمحأ ) مليفلا اذه يف

 قح يف ةيطمن روصو ةءاسإ نم مليفلا هنمضتي امع فرطلا ضغ نكمملا ريغ

 ,22007 ماع (املاب يد نايارب) هجرخأ يذلا (860136160) مليف وه ديحولا ءانثتسالا لعل

 كلت ءانثتساب ةيكيرمألا ضرعلا تالاص لك يف ضرعلا نم عنم لب «دويلوه يف هضفر متو

 !مليفلا جتنم اهكلمي يتلا تالاصلا
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 عم لهاستلا نكه ال امك «' ةيمويلا نيملسملا ةايحو مالسإلا رهاظم نم ريثكلا

 ولخت ال دهاشم يف ًاصوصخو اذهك مليف يف (نييليئارسإ)و برع نيلثمم ةكراشم
 موهرب فرشأ ينيطسلفلا لثمم لا نيب عمج يذلاك ؛ةدوملاو ةحفاصملا نم

 ! لييرباج يروي يليئارسإلاو

Xt 

 ىلإ انوعدي امم «مليفلا دهاشم نم 90% ليدعت ىلع لمع هنأ ميهاربإلا دمحأ ديسلا ركذ '
 يف] !هليدعت لبق يلصألا (ويرانيسلا) يف ًاررقم ناك يذلا لئاهلا ةءاسإلا مجح نأشب قلقلا
 - م2007 ربمتبس/لوليأ 6 - ه1428 نابعش 24 سيمخلا ءضايرلا ةفيحص هترشن راوح

 ةياهن يف هب ضرع يذلا هلكش يف مليفلا نأ ىري ال" ميهاربإلا نأب ًاملع .[14318 ددعلا

 لاوش 14 ةعمجلا ءطسوألا قرشلا ةفيحص هترشن راوح يف] "قالطإلا ىلع يبلس رمألا
 مليفلا هب نلت ام لك عم كلذو «[10559 ددعلا 2007 ربوتكأ/ لوألا نيرشت 26 ه 8
 !اهنم جذامن ىلإ ةراشإلا انل قبس تاءاسإ نم



 قرثلا ىلإ دويلوه لقتنت امدنع

 ىلإ لاقتنالا ىلع ًاضيأ ةيبروألا امنيسلا زكارم فو .دويلوه يف ةداعلا ترج

 قطانم نع ثحبلل ماعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف ريوصتلا عقاوم نم ديدعلا

 ضعب طورش عم اهناكسو اهترامعو اهخانمو اهتعيبط يف بسانتت ةيفارغج

 .مالفألا

 قطانم يف ريوصتلا بلطتي ةيبروألاو ةيكيرمألا مالفألا نم ًاريبك ًاددع نألو

 ءارضخلا تاحاولاب ءارحصلا ءاقتلا طاقن يف وأ .ةعساش ضارأو ةيوارحص

 ىرقو ندم يف رودت يتلا صصقلا نع ًالضف «جولثلا اهوسكت يتلا لابجلاو

 ةأشن ذنم مهتلاض نيجرخملا نم ريثكلا دجو دقف .(ةيطسوأ قرش) وأ ةيبرع
 نم مالفألا يعناصل ةلبق تحبصأ ىتح .ةيبرغم لا ةكلمملا ضرأ يف امنيسلا

 ضعب تأدب ءةريخألا تاونسلا يفو .ةنسلا رادم ىلعو ملاعلا ءاحنأ فلتخم

 ءاهضرأ ىلع مالفألا يعناص لابقتسال اهضورع ميدقتب ىرخألا ةيبرعلا لودلا

 تارامإلا يف ًارخؤمو .ندرألاو سنوت نم لك يف ًاضيأ ةعانصلا كلت تطشنف

 .ةدحتملا ةيبرعلا

 ةيبرغم لا ءارحصلا دويلوه ..تازازرو

 نم ينعتو (راو) :نيتملك نم ةبكرم ةيغيزامأ ةرابع يه (تازازرو)

 غيزامألا نم ةقطنملا لهأ راتخا ثيح «جيجضلا ينعتو (تازاز)و «نود
 ةريغص ةيرق درجم تناك يتلا مهتنيدمل ًامسا (جيجض نود نم) ةرابع

 رثكأ نم ةدحاو حبصتل تمنو تعسوت مث «يسنرفلا لالتحالا دهع يف

 ةباذج ةعيبط نم هب عتمتت ام ًارظن ,برغملا يف ةحايسلل ًابذج قطانملا
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 لابجلاو فيطللا وجلاو ةبذعلا عيبانيلاب ةئيلملا تاحاولا ةرضخ نيب عمجت

 لامرلا نابثكو ةلحاقلا ةفاجلا ةيدوألا نيبو «جولثلاب ةللكم لا ةقهاشلا

 .ةيوارحصلا

 تاحاو ىلإ ًاضيأ نييئامنيسلا تبذج ةعونتملاو ةليمجلا ةعيبطلا هذه

 عم أدبي ةقطنم لا هذه يف امنيسلا خيراتف ءاكيرمأو ابروأ نم اهيراحصو تازازرو

 (رييمول سيول) يسنرفلا امنيسلا سسؤم عنص ثيح «هسفن امنيسلا خيرات

 قحل مث .تازازرو يف 1897 ماع (يبرغملا يعارلا/ ناكورام ييرفيش ول) همليف

 ىصحأ دقو ء1922 ماع ( مدلا ) مليف ريوصتل (اروم زتيول) يسنرفلا جرخملا هب

 برحلا لبق برغملا يف ْذفُن ًامليف نيسمخ وحن (لوداس جروج) يسنرفلا بتاكلا

 ديجمت ىلإ فدهي اهنم ريثكلا ناكو ءةتماصلا امنيسلا ةبقح يف يأ ءةيناثلا ةيملاعلا
 تناك اذل .فلختملا قرشلل ةئيسلا ةيطمنلا روصلا خسريو يسنرفلا رامعتسالا

 ًاضيأ دنست تناك ةيبرعلا راودألا ىتح «لماكلاب ةيبروأ مالفألا هذه لمع قرف

 ةيناممألا امنيسلا تأدب تاينيرشعلا دقع ةياهن يفو .نييبروأ نيلثمم ىلإ

 هذهل ةيفارغجلاو ةيعيبطلا تايناكمإلا ىلإ ًاضيأ هابتنالاب ةيكيرمألاو ةيناطيربلاو
 حبصتل ةيناثلا ةيطاعلا برحلا دعب ربكأ ةرازغب جاتنإلا عسوت مث .ةقطنمل ا

 .ماعلا يف يئامنيسلا بذجلا قطانم رهشأ نم ةدحاو تازازرو

 ءدبو 2001 ماع ربمتبس/لوليأ نم رشع يداحلا تامجه عوقو دعبو

 نم ةديدج ةلحرم تازازرو تلخد (باهرإلا ىلع برحلا) مالفأ ةرهاظ

 بلطتت يتلا دهاشملا عيمج ريوصتل ًاظح رفوألا ةقطنملا تحبصأو ءاهخيرات

 تحبصأ امك .ةيخيراتلا ثادحألاو كراعم اك ةحوتفم ضارأو راحص دوجو

 ًامليف روصي نأ ديري نم لكل ةلضفملا ةلبقلا ةيبرغملا ندملاو قطانملا ةيقب

 لبق برغملا يف هريوصت متي ام لدعم غلب ىتح . طسوألا قرشلا نع

 مالفألا ادع «ماع لك ًاليوط ًامليف نيثالث ىلإ نيرشع نيب ام دقعلا اذه ةياهن
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 15 تت ع هس هس :؟قرشلا لإ ةويلوه لقتنت اهدنغ

 مالفألا ريوصت تالماعم مقر عفترا امك «ةينويزفلتلا جماربلاو ةيقئاثولاو ةينالعإلا

 :لاقيو . 2007ماع ًانويلم 240 نم رثكأ ىلإ 1997 ماع رالود نويلم 25 وحن نم

 .2009 ”ماع ةياهن يف رالود رايلملا نم برتقا دق مقرلا اذه نإ

 ةريبك تاليهست يبرغملا يئامنيسلا زكرملا لالخ نم ةيبرغملا تاطلسلا مدقت

 ةحلسألل تقؤملا داريتسالا ليهست لثم .ةيبنجألا يئامنيسلا جاتنإلا قرفل

 نكامألا يف ريوصتلاو تيبملاو لقنلا فيلاكت ضيفختو .تارجفتملاو رئاخذلاو

 ضيفخت ىلع دعاس امم .تاكلتمملا عيمج ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلاو .ةيخيراتلا

 تايالولاو ابروأ يف اهتاليثم عم ةنراقملاب ثلثلا نم برتقت ةبسنب جاتنإلا ةفلك

 لامعألا لاجر نم ديدعلا هجوت ىلع ةطشنلا ةئيبلا هذه تدعاس دقو .ةدحتملا

 تافصاومب ةمخضلا تاهويدوتسالاو جاتنإلا تاكرش ءاشنإو ةقطنملا يف رامثتسالل

 ناكسل هجوتلا اذه حمس امك .(نشيروبروك سلطأ) ويدوتسا لثم ةيملاع

 .يامنيسلا جاتنإلا اهبلطتي يتلا نهمملا فلتخم يف لمعلا فارتحاب ةقطنملا

 ؟ةبيرضلا عفدي نم

 جاتنإلا تاكرش ءالكوو ةرسامسلا نم ددع تازازرو ةنيدم يف طشني

 قدأ ةرابعب وأ .ةصيخرلا ةيلحملا (ةلماعلا ديلا) نع ثحبلل ةيبنجألا

 دادعأ نمض ةيئامنيسلا مالفألا يف اهريوصتل (ةلماعلا هوجولا نع) ثحبلل

 ناكس مظعمل ةديحولا ةنهطلا نوكت داكت ثيح «(سرابموكلا) نم ةريبك

 رفاوتو روجألا ضافخنا ىدأ دقو «ةمسن فلأ 17 مهددع غلابلا ةنيدما

 ةبراغملا نيلثمماب بناجألا نيجرخملا ضعب ءافتكا ىلإ ةيلحملا بهاوملا

 . 2008/10/13 «نايبلا ةديرج
 . 2010/1/22 .تن ةيبرعلا
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 راودألا ةبراغملا بعل ذإ «جراخلا نم مهبلج نم ًالدب ءةمهملا راودألا يف ىتح

 (نديد ندراج يل/ ةنجلا قئادح ) يلاطيإلا مليفلا يف ةلوطبلا رود ءانثتساب ةفاك

 .تاينيعستلا ةياهن يف جتنأ يذلا

 فاصلا دمحم يبرغملا جرخملا مدق كانه يرجي ام ةقيقحب ملاعلا فيرعتلو

 ةروصلاو توصلاب هيف لقني يذلا .(يفوم تازازرو) يقئاثولا همليف 2001 ماع

 نورخآ صرحي يتلا ةليمجلا ةروصلا نم مغرلا ىلع ةقطنملا هذه ناكس ةاناعم

 نورظتني مهو ءارقفلا ناكسلا نم ةليوط ًافوفص مليفلا يف ىرنف .اهلقن ىلع
 يتلا رابتخالا جئاتن ةفرعمل وأ «نيلثمملا رايتخا ةنجل مامأ رابتخالا ءادأل مهرود

 نيلثمملا نم ديدعلا عم تالباقم مليفلا يرجي امك .ربصلا غرافب اهنورظتني

 راودألاب مايقلل مهدادعتسا نودبي نيذلاو «مهبراجت نع ثدحتلل سرابموكلا

 نيوكت ىتح وأ ءسرحلاو مدخلاو دونجلا راودأ نيب عونتت يهو .ةفاك ةبولطملا

 ةيؤر بسح ةجاحلا تعد اذإ ريوصتلا عقوم نوؤلمي نيذلا رشبلا نم شويج

 .جرخم ا

 وأ ةيوناث راودأب مايقلا ىلإ نوحمطيف ةليوطلا ةربخلا ووذ نولثمملا امأ

 ءىللوألا ةجردلا نم (سرابموك) يلثمم ىلإ اولوحتي يك تارابعلا ضعبب قطنلا

 .ةرهشو ًافارتحا رثكأ نيلثمم اوحبصيل تقولا عم مدقتلا يف نوجردتي اهرو

 مهتاناعم نع نينسملاو بابشلا نيلثمملا نم مليفلا فويض ثدحتيو

 ثيح ءنبغلاب مهروعش نع ًالضف .ةديهزلا مهروجأ اهيطغت ال يتلا ةيداملا

 مو .هسفن جرخملل ًامليف رشع دحأ يف تلمع دقل» :اريماكلا مامأ مهدحأ لوقي

 !«لطبلل قفصن نأ طقف انم نوبلطي مهنإ .ةدحاو ةرم ولو ًاركش يل لقي

 رجأ نإف .ةيتيوكلا يبرعلا ةلجم هترجأ عالطتسا بسحو
 ةرسامسلا عطتقي نأ دعب طقف ًارالود 20 وحن غلبي دحاولا (سرابموكلا) لثمم
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 بلطتي دق مهلمع نأب اًملع «مهروجأ نم ثلثلا ةبارق نويلحملا ءالكولاو

 .بورغلا دعب ام ىلإ سمشلا عولط نم ريوصتلا عقاوم يف روضحلا

 لك عم نيملسملاو برعلا نم ةلماك بوعش اهعفدتف ىربكلا ةبيرضلا امأ

 بوعشلا هذهل ةئيسلا ةيطمنلا روصلا لمحي وهو برغملا ضرأ ىلع جتنُي مليف

 ءالكوو نوينفلاو نيلثمملا ضعب هيف جرخي يذلا تقولا يف .هلك ماعلا ىلإ

 وهو .ةبيرض نم نورخآلا هعفدي اه ثارتكا نود ةيلاعلا مهروجأب (سرابموكلا)

 نويكيرمألا لوادتي ذإ ,دويلوه يف موجنلا ءالكول ةئيسلا ةعمسلاب انركذي كولس

 هتجاحب ىضرملا دحأ ربخي بلقلا ضارمأب صصختم بيبط نع ثدحتت ةتكن

 نيزهاج نيبلق هيدل نآب هنئمطي مث ,هتايح ذاقنإل بلق عرز ةيلمع ىلإ ةساملا

 امهدحأ «نييرورم نيثداح يف ًاثيدح ايفوت نيصخش ىلإ نادوعيو عرزلا ةيلمعل

 دويلوه موجنل ليكو وهف رخآلا امأ ءرمعلا نم نيرشعلا يف باش يضاير لطب

 :اشهدنم بيبطلا هلأسيو ءيناثلا بلقلا ضيرملا راتخيف ,رمعلا نم نيعبسلا يف
 ديرأ ينأل :بيجيف ؟باشلا يضايرلا بلق ىلع زوجعلا اذه بلق لضفت اذامو

 ءبسحف ءالكولا ىلع رصتقت ال انه ةيلوؤسملا نإف «كلذك رمألا ناك اذإو

 ةيبرغم لا ةلودلا ةزهجأ نم هريغو يبرغملا يئامنيسلا زكرملا رود نع لءاستن لب

 رود نع ًاضيأو «ملسملا يبرعلا دلبلا اذه ضرأ ىلع هريوصت يرجي ام ةبقارم يف

 ءاضعأ تاوصأ نع ًالضف «ةيرحلا نم عساولا شماهلا تاذ ةيبرغملا ةفاحصلا

 اميف ضرعتسنسو «ةلءاسملا ىلع هتأرجو هفايطأ ددعتب فورعملا يبرغم لا نامربلا

 قحتسي وحن ىلع (نيطبارملا ضرأ) يف تروص يتلا مالفألا ضعبل جذامن يلي

 .تالؤاستلا هذه حرط

 . 66 ص ,2004 سرام/راذآ ,544 ددعلا ءيبرعلا ةلجم
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 :برغم لا يف تروص يتلا مالفألل جذامت

 ( a٥1 /نوتاب) مليف -1

 .س جروج) يكيرمألا لارنجلا ةصق يكحي وهو ء1970 ةنس مليفلا اذه جتنأ

 صمقتي هنأ برحلا لالخ فشتكي يذلاو ءةيناثلا ةيطاعلا برحلا لالخ (نوتاب

 يذلا تقولا يف .نينسلا فالآ ذنم هفالسأ اهفرع يتلا ةيراضحلا ميقلا عيمج

 دادتما اهنأ ىلع ةفلختمو ةيشحو تافص نم برعلا ىدل هاري ام هيف رسفي

 دونج ثثج ندرجي نهو تايبرعلا ءاسنلا ىري امدنعف !ةميدقلا مهميقل ًاضيأ

 ًاروص (نوتاب) ديعتسي مهتايجاح نقرسيو مهسبالم نم سنوت يف ءافلحلا

 ذنم اهسفن ةقطنملا خيرات ىلع ًادهاش ناك هنأكو ءيعوسوم لا هلايخ يف ةهباشم

 مامأ ةنيدملا نع نوعفادي نويجاطرقلا ناك ناكملا اذه يف» :لوقيف نينسلا فالآ

 تناكف ةمواقملا نم اونكمتي مم مهنكلو ,ةعاجشب تلتاق ةينامور لئاصف ثالث

 ذنم سمشلا يف ةارع دونجلا يقبو مهسبالم نذخأ تايبرعلا ةوسنلا «ةحبذملا

 رقحي يذلا مليفلا اذه روضي نأ فسؤملا نمو ««كانه تنك دقل ..ماع يفلأ

 زئاوج عبس دعب اميف دصحيل برغم لا ضرأ ىلع مهيضامو مهرضاح يف برعلا

 (ويرانيس) لضفأو جرخم لضفأو مليف لضفأ ةزئاج اهنيب نم ناك «راكسوأ

 . يلصأ

 :ءايمومملا مالفأ ةلسلس -2

 ديعأ مث .ةعضاوتم عدخو تايناكمإب 1932 ماع ءايموملا مليف جتنأ

 ةثيدحلا ةيجولونكتلا تاينقتلا نم ةدافتسالل تاليدعتلا نم ريثكلا عم هجاتنإ

 دنسم «1999 ماع هجرخأو هتصق بتك يذلا (زرموس نفيتس) دي ىلع ا

 . 2008 ويلوي/زومت «يبرعلا ةلجم ء(راكسوألا) عم ًاماع 0 ..برعلا :تجهب تفأر نمحأ
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 لوح هتصق رودتو .(زسياو ليشار)و (رزيرف نادنرب) نم لك ىلإ هتلوطب راودأ

 يتيس) نوعرفلا ةنبا بح يف (بتوحميإ) ميدقلا يرصملا نهاكلا عوقو ةروطسأ

 ًايح نفدلاب نهاكلا ىلع مكحلاو هتنبا لتقب نوعرفلا مايق مث نمو «(لوألا

 (دراشتير) اهنطاومب ةليوط نورق دعب (نيلفيإ) ةيناطيربلا راثآلا ةمماع يقتلتل

 يف هفادهأ قيقحتل رخآلاب ةناعتسالا امهنم لك لواحيو رصم زونك نع ثحابلا

 باتك نم ةيرحس ةذيوعت (نيلفيإ) أرقت امدنعو ءةدوقفملا ةنيدملا ىلإ لوصولا

 ةلسلس أدبي يذلاو «بتوحهإ نهاكلا ىلإ ةايحلا دوعت ءأطخلا قيرط نع قوم ا

 هتبيبح حور لالحإو (نيلفيإ) فطخب اهجيوتت ىلإ ىعسي يتلا لتقلا لامعأ نم

 عم عارص دعب اهذاقنإل (دراشتير) رود أي انهو ءاهدسج يف نوعرفلا ةنبا

 نهاكلا ءايموم لتقتو ضيبألا قرعلا رصتني ةياهنلا يفو «تاوايموملا نم شيج

 لطبلا ىلإ نويلصألا ناكسلا يتأيو «ةيناثلا اهتايح ةرتف لمتكت مم يتلا بتوحميإ

 ,نورق لاوط ًانماك لظ يذلا رطخلا اذه نم مهريرحت ىلع هركشل يناطيربلا

 نيذلا ليئارسإ ونب مه لب ءنييرصملا برعلا نم اوسيل ناكسلا ءالؤه نأب ًاجافنل

 0064 /رهف ديدوع) يليئارسإلا لثمم لا مهدئاق رود لثميو «ةيربعلاب نوثدحتي

 يذلاو ءيليئارسإلا ةيرحبلا حالس يف قباسلا طباضلاو بيبأ لت يف دولوملا ( 7

 نيعفادم ا دوهيلا شويج ليكشتل تازازرو ناكس نم تارشعلا هفلخ دشتحا

 !رصم ضر نع

 '1ط© /ءايموملا ةدوع)ب ىمسملاو مليفلا نم يناثلا ءزجلا امأ

Returns yصMumm)ةصاخلا تارثؤملل ًاضارعتسا مالفألا رثكأ نم ناكف  

 ركاذتلا كابش يف لوألا زكرم لا هبسكأ امم ء2001 ةنس يف ضرع امدنع

 ءرالود نويلم 70.1 هتادئاع تغلب ذإ «لوألا هضرع عوبسأ ذنم يكيرمألا

 هقبسيو «عوبسآ يف مليف اهلجسي تادئاع ىلعأ يناث بقل ذئنيح تقحتساف

 نفيتس) جرخملل (1ع (Lost World: Jurassic Park مليف كلذ ٤
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 برغملا نم لك يف هدهاشم ضعب ريوصت مت يذلاو 1997ماع (غريبليبس

 .رصمو ندرالاو

 نايزيلجنإلا نالطبلا دوعي ثيح ءاهسفن ةصقلا ءزجلا اذه يف مليفلا عباتي

 ةلئاعلا ةمهم أدبتو ءيرقبعلا امهدلو عم نيجوز احبصأ نأ دعب رصم ىلإ

 لبق رصم مكح هنإ :لاقي يذلا برقعلا كلملل يرحسلا راوسلا نع ثحبلاب

 بتوحميإ ءايموم عم ةكرعملا أدبت هيلع روثعلا دعبو (لوألا انيم) نوعرفلا

 بهاوم لا زربتو .ديدج نم ةايحلا ىلإ ةدوعلا نم برقعلا كلما عنمل هشيجو

 يذلا تقولا يفف .ديعص نم رثكأ ىلع دوهيلاو زيلجنإلا نم لكل ةيلوطبلا

 .نوعرفلا سارح نم ةيمظعلا لكايهلا شويج ةبراحمل دوهيلا هيف لسبتسي

 بناج ىلإ ءنوعرفلا ةنبا ةهجاومم ةعراب ةبراحم ىلإ (نيلفيإ) راثآلا ةماع لوحتت

 ءزغللا لحل يرقبعلا امهنبا غرفتي نيح يف .بتوحميإ ءايموم لتاقي يذلا اهجوز

 .ةيسادس ةمجن لمحي يذلا سيزيإ حمرب ًاريخأ برقعلا كلملا لتقُيل

 مليفلا نم لوألا ءزجلا تعنم دق تناك ةيرصملا ةباقرلا ةزهجأ نأ ركذُي

 ؛نييرصملل ةئيسم ةيطمن روص نم هنمضتي الم ءةيرصم ا رودلا يف ضرعلا نم

 نع ًالضف .لام لا نم ةنفحب مهؤارغإ لهسي ةنوخ ءالمع وأ نوفلختم امإ مهف
 !دالبلل ذقنملا ةروص يف مهروهظو ةميدقلا رصم ءانب يف دوهيلا رود ىلع ديكأتلا

 نم يناثلا ءزجلا ضرع ىلع دعب اميف تقفاو اهسفن ةباقرلا نأ الإ

 ضرع يف داقنلا نيب حوتفم راوح رثإ 2001 ماع (ءايموملا ةدوع) مليفلا

 ىلإ ةحضاو ةءاسإ نمضتي مليفلا نأ نوضراعم لا ىأر ثيح «صاخ

 ءرحسلاو رشلاب ةئيلم ضرأ اهنأ ىلع رصم راهظإو «ةيرصملا ةراضحلا

 .ةيسادسلا ةمجنلاو يبهذلا مرهلاك ةينوسام ًازومر جرخملا مادختساو

 . 2001/5/17 «تن ةريزجلا عقوم '



 181 ه- ل قرشلا ىلإ دويلوه لقتنت امدنع

 نيح يف .نوفلختم ةلهج مهنأب 1933 ماع ييرصم نع ةئطاخ ةركف ميدقتو

 نم ةفصاع درجم هنأو «مامتهالا قحتسي الو فيخس مليفلا نأ نوديؤملا ىأر

 عنقأ يذلا يأرلا وهو .'دهاشملا راهبإ ةركف زواجتت ال يتلا ةصاخلا تارثؤم ا

 ةعومجم تاونق ىلع هئازجأ لكب مليفلا ضرع راركتب حمسو ءةيرصملا ةباقرلا

 ةفاقثلا يوذ نيقهارملا راهبإ ىلإ لعفلاب ىدأ دقو «تاونس ىدم ىلع (20)

 ريبعتلل تنرتنإلا ةكبش ىلع تاقيلعتلاو تالاقملا نم ديدعلا اوعضوف ؛ةدودحم ا

 !(ةيرصملا ةراضحلا دجمي) يذلا مليفلا اذهب مهباجعإ نع

 (ءايموملا) ينوتراكلا لسلسملا ضرع فلخ ًاضيأ فقت هذهك ءارآ لعلو
 .(:55ع3) ةانق ىلع ةئيسم روص نم اهيف ام لكبو ءاهسفن ةصقلا يحي يذلا

 لوألا ءزجلا ضرع امدنع اكيرمأ هنطو يف حاجنلا قلي م لسلسملا اذه نأب ًاملع

 2003 ةنس هنم يناثلا ءزجلا ضرع فقوت ىلإ هقافخإ ىدأ لب ء2001 ةنس هنم

 !(1571)) صارقأ ىلع قاوسألا يف هحرط مدعو

 :(11112180) وغلاديه مليف -3

 ةليبق خيش ةياعرب 1890 ةنس ىرج ليخلل قابس نع مليفلا ثدحتي

 انب دوعيو «( فيرشلا رمع نانفلا هدسجيو ضاير خيشلا) نميلا يف ةيودب

 يف ىلوألا ةيديلقتلا دويلوه تافاخس ىلإ (2004 ةنس) ًاثيدح جتنملا مليفلا

 سانلا ةماع ةفرعم زواجتت نكت م ثيح «نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا

 يف ودبلا شيع فظشو .ةليلو ةليل فلأ ٌَريطاسأ قرشلا نع برغلا يف

 ضيبألا (يوبواكلا) مدقمل نفهلتي تاوانسحو «ءاملا اهيف حشت ءارحص

 قرشلا ريوصت ةداعإ موهفملا ريغ نم ودبي اذل «ميرحلا ةايح نم نهذاقنإل

 ١ قباسلا عجرم ا .
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 ةكرابهو ءنيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ءاقمحلا ةيقارشتسالا ةيؤرلا هذهب يبرعلا

 !ةيبرع ضرأ ىلعو برعلا (سرابموكلا)و نيلثمملا نم ريبك ددع

 يف ةكراشملل يودبلا خيشلا ةوعد (زنكبوه) يكيرمألا رقبلا يعار لبقي

 نم اهلويخ تردوص يتلا رمحلا دونهلا لئابق ىدحإ ةدعاسم عفادب قابسلا

 يف .ةيرحلا لاثمت ىلع هدالب عادو ةظحل يف هنيع عقتو «يداحتالا شيجلا لبق

 ةمهم لكوت مث .'لسالسلاب نيديقملا ديبعلا دهشمب برعلا دالب هلبقتست نيح

 نيب هموق هريخ نأ دعب (فسوي) فيخسلا زوجعلا ىلإ هناصحبو هب ءانتعالا
 امدنعو ."بيلحلا ضعب هتقرسل ءازج يكيرمألا فيضلا ةمدخ وأ هدي عطق

 هتردق دقفي نأ ةيشخ هتحفاصم ضاير خيشلا ضفري ةميخلا (زنكبوه) لخدي

 نأب خيشلا هربخي مث .(رفاك) صخش دي ةسمالم درجمب لبقتسم اب ؤبنتلا ىلع

 ىلع هئاسن رابجإ ىلإ هعفدي امم اهب نآرقلا مامتها نم ةعبان لويخلاب هتيانع

 .ةميخلا يف مونلا نم (لاتحلا) هناصح نكمتيل ةدرابلا يلايللا يف ًافوقو مونلا

2 
 ىشخأو ًاقمح سانلا دشأ عنقت ال ةقيرطب مالسإلا ةديقع مليفلا مدقُي 3

 نونمؤي ودبلاف «برغلا يف مالفألا هذه لثم يدهاشمل ًافولأم اذه نوكي نأ

 سمشلا نأو «مهل سيندت قابسلا يف (رفاكلا) مهفيض ةكراشم نأب
 دق ردقلا نأب نونمؤي امك .ةياهنلا طخ ىلإ هلوصو لبق هقرحت نأ دب ال

 ةريزجلا هبش يف قيقرلا تالالس نم نيردحتم ا نييقيرفإلا ناكسلا نأ تاءاصحإلا دكؤت '

 نيياللا تارشع ريجهت مت نيح يف ءنييلاحلا ناكسلا نم ةئلا يف ًادحاو نولكشي ال ةيبرعلا

 ديزملل] !نويلم ةئم وحن ًايلاح اهدحو ليزاربلا يف يقيرفإلا دوجولا لكشيل نيتكيرمألا ىلإ
 نيرشت ,576 ددعلا ءرابجنز يف يبرعلا ةلجم هترجأ يذلا عالطتسالا رظنا عوضوملا اذه نع

 . [2006 ربمفون/يناثلا
 نيكاسملا قح يف قبطي ال قراسلا دي عطق نأ ةقيقح يحطسلا يقارشتسالا لقعلا نع بيغت *

 ىرخأ ةمدخ يأ ءادأب يعرشلا دحلا لادبتسا زوجي ال امك ءرقفلاو طحقلا يناعت لئابق يفو

 !ًالثم فويضلا ةياعرك



 1837 و يت ت ا سم ولالا كويلو لقت امد

 .هتمواقم نم ىودج الو نيرساخو نيحبار ىلإ ًاقبسم سانلا فنص

 قرغلا ىلع فرشيو نيطلا نم ةكرب يف (رقصلا) سرافلا عقي امدنعف

 هللا ةبغر هذه نأ نمؤملا يودبلا هل دكؤي هتدجنل (يوبواكلا) بهيو

 هل حرشيو هذاقنإ ىلع رصي رينتسملا لطبلا نكلو .هلتقي نأ هيلإ لسوتيو

 .قابسلاب زوفلل هناصحو وه هتدارإ ذفني امدنع ققحتي بوتكملا نأ

 هل دجن الف (ةريزج) خيشلا ةنبا هجو ىلع باقنلا امأ .'مالستسالاب سيلو

 نحن همهفن ال ماع وهو ««انماع مهفت ال تنأ» :اهلوق يف ىوس ًاريسفت

 اهصلخم ىلإ ةعومقملا ةيبرعلا ةاتفلا وكشت امدنع ًاصوصخ ًاضيأ

 ديعس يبرغللا لثمملا ؛(حيرلا نبا) نم اهجيوزت ىلع اهدلاو مزع يكيرمألا

 سيلو .ةسماخلا هتجوز حبصتل قابسلاب هزوف لاح يف . يوامغط

 نودجيو يكيرمألا مهفيض ةميخ هلاجرو خيشلا محتقي امدنعو !ةعبارلا

 عمسن مل ةعيرشلا يف ةديدج ًاماكحأ ىرخأ ةرم فشتكن «هدنع (ةريزج)

 فارطأ نابذاجتي اناك امهنأ عم انزلا دحب امهيلع مكحُي ذإ ءلبق نم اهب

 اهقرغي نأ دعب الإ ةينازلا ىلع قبطُي ال مجرلا نألو .رثكأ ال ثيدحلا

 ناميإلا موهفم ةصالخ طبضلاب يه ييرمألا يوبواكلا ناسل ىلع درت يتلا ةديقعلا هذه '
 اوَّسَأَت ًالْيَكل] :ىلاعت هلوق نم اهمهفن يتلا يهو ءمالسإلا ردص ذنم نيملسملا ىدل ردقلاب
 اهلقعا" :فيرشلا ثيدحلا نمو «[23/57 :ديدحلا] 1ْمُكاَنآ اج اوُحَرْفَت آلَو ْمُكَناَف اَم ىَلَع

 مهروصع رثكأ يف ىتح نيملسملا لوقع ىلع هترطيسب عمسن ملف لكاوتلا اذه امأ «"لكوتو
 روف هسرف لتق ىلع نيقباستملا دحأ مادقإ ةجرد ىلإ لصي امدنع ًاصوصخو !ًاطاطحنا
 ىلإ دوعي فلختلا اذه لصأ نأ فشتكن امدنع وأ «قابسلا لالخ هقاس يف حرجب هتباصإ

 زوجي الف هيلعو ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا نأ (رقصلا) انل حرشي امدنع نآرقلا
 يبرغلا دهاشملا قدصُي فيك انه لءاستأو ..!توملا نم رارفلا لواحي نأ ىتح ملسملل

 مزلتست نأ دب ال يتلاو .هذهك ةديقعب نمؤي لظ امءاط ةايحلا ديق ىلع بعش ءاقب ةيناكمإ
 !؟ضرملا لاح يف يوادتلا نع ىتح عانتمالا
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 اهدلجب ىفتكُيو ءام لا دوجو مدعل ةعشبلا ةتيملا هذه نم ىفعّتسف اهدلاو

 - ةريخألا ةظحللا يف ناوجني امهنكلو « ينازلا وضع عطقُي نيح يف .تادلج عبس

 براضم هلاجر عم (بتاك) دودللا مصخلا محتقي امدنع -دويلوه ةداع يه امك

 ةفوطخملا هتنبا ةلدابم ءازإ ةريح يف خيشلا عقيل ء(ةريزج) نوفطخيو ةليبقلا

 نأب هملع عم .ةلئاعلا نم ىلغأ ناصحلا نأ ًاريخأ ررقيو «ليصألا هناصحب

 .اهب اوثبعيل رجغلا ىلإ ءارذعلا هتنبا ملسيس فطاخلا

 نيذلا برعلا ناسرفلا عيمج نيجي امدنع ًاريخأ ييرمألا لطبلا ةءارب أت

 لثم هناصح عم (يوبواكلا) براحي نيح يف .ةريمألا ذاقنإ نع لاتقلا ىلع اوؤشن

 ديعيو ءلاجرلا نم ةبيتك لتقيف ءلبق نم ةكرعم ضخي مل هنأ عم (وروز)

 لك نم وجنيو قابسلا نم ةيلاتلا ةلوجلا يف رصتني مث ءاهتليبق ىلإ (ةريزج)

 يروطسألا هناصح جلاعيو ءارحصلا لهاجم يف هلتقل كاحت يتلا تارماؤملا

 هيوشتل ةصرف جرخملا توفي الو ءنورخآلا كلهي نيح يف هحارج نم (وغلاديه)

 اهقرغت ةراتف «حبقلا ةياغ يف ودبت ةئيبلا ىتحف ةلصب قرشلا ىلإ تم ام لك

 ةراتو .هئاكذب اهتمواقم نم يكيرمألا ىوس نكمتي ال ةيروطسأ ةيلمر ةفصاع

 ةبيهرلا اهترارح نع ًالضف «سمشلا يطغي يذلا دارجلا نم برس اهوزغي

 ةيرصنعلا نم ناويحلا ىتح وجني ال لب .ةبعرم ا اهبراقعو مئادلا اهفافجو

 ةليصألا اهتلالس ىلع ملاعلا ناسرف سفانتي يتلا «ةيبرعلا لويخلا مزهنت امدنع

 !لبق نم ةلحاقلا ءارحصلا ضرأ هرفاوح أطت ممل يذلا (وغلاديه) مامأ

 ال دحلا نكلو «مجرلاب (ةجوزتملا) ةنصحملا دحو ءةدلج ةئمب ركبلا دح ةعيرشلا تددح أ

 ةقيرطبو نيعلا يأر لودع دوهش ةعبرأ هاري نأ وأ .هلعفب لعافلا فارتعا لاح يف الإ قبطي

 . هلك يمالسإلا خيراتلا يف عقي مل ام وهو ءكشلاو ةهبشلل ًالاجم كرتت ال



 1839: ت ية ا ا لالا ولو لقت امد

 ناك يذلا نيمثلا هسدسم خيشلل لطبلا مدقي .قابسلا يف هزوف دعبو

 ,ييرمألا نم خيشلا ملعتيو «ليصألا همرك ىلع ةلالدلل هتراسخ لاح يف ًانوهرم

 هحفاصيو «حيحصلا وحنلا ىلع ردقلاب ناميإلا ةديقع ءرفاكلاب هفصو اماط يذلا

 عدوي مث .قابسلا ةجيتنب ؤبنتلا يف حجني م ثيح بيغلا ةءارق نع هزجعب ًارقم

 ,باجحلا هلضفب تعلخو هيدي ىلع صالخلا تدجو يتلا ةاتفلا ميسولا لطبلا
 يف مهأطخ ىلوألا ةرملل نوفشتكيو هتمظع راصتنا مامأ عيمجلا عضاوتيو

 .ناطيشلا ىلإ هناصح حورو هحور لاسرإ يف اوحجني مل يذلا رفاكلا كلذ سيندت

 هدالب ىلإ ةنيمثلا هتزئاجب ًالمحمو ةسادقلا نم ةلاهب ًاللجم لطبلا دوعي

 غلبي مث ءاهتيرح اهيلإ ديعيو رمحلا دونهلا نم ةرداصملا لويخلا لك اهب يرتشيل

 يف لويخلا نم بارسأ يرجتل ًاضيأ (وغلاديه) هناصح قلطيو هادم لبنلا

 ىلإ ضيبألا لجرلا اهب ءاج يتلا ةيرحلا ةلاسر قافآلا يف رشنتو ءارضخلا لوهسلا

 قرشلا يف سانلا نُقل نأ دعب ضافولا يلاخ عونقلا لطبلا دوعيو «عمجأ ماعلا

 .قالخألا نساحم نوكت فيك برغلاو

 ةقرغملا بيذاكألاو ةيطمنلا روصلل اهرصح بعصي جذامنب ءيلم مليفلا

 دجن ال ثيح «ضيبألا قرعلل يروتاكيراكلا ديجمتلاو فخسلاو ةيرصنعلا يف

 يف نينعاطلا خويشلا ىدل ىتح «مهنيدل وأ برعلل ركذت ةيباجيإ ةفص
 لطبلا سفاني نيح يف «ملحلاو ةمكحلا سانلا مهيف مسوتي نيذلا نسلا

 ةديس ءارغإل ثرتكي ال وهف «فيفعلا لجرلا ةروص يف يكيرمألا لطبلا راهظإ ىلع مليفلا رصي '
 اهذقني يتلا (ةريزج) عم لماعتي امك «قابسلا يف ةسفانملل تءاج ةيناطيرب ةيطارقتسرأ
 ام وهو «ةباحصلاب ىوس انركذت ال قالخأب ءارحصلا يف امهتولخ نم مغرلاب اهيفطاخ نم
 ءاههجو نع باقنلا عفري نأ هيلإ لسوتتف يقرلا اذه لثم رت مل يتلا ةاتفلا باجعإ ريثي
 نع ًاريثك فلتخت ةرظن يهو ءةرهاطلا ةرظنلا هذه لثمب لبق نم دحأ اهيلإ رظني مل ثيح
 !قارعلا يف عقاولا ضرأ ىلع (يوبواكلا) اهمدقي يتلا كلت
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 لثم جاتنإ داعي نأ ًاقح ةشهدلل ريثما نمو .'ءايبنألا قالخأ هومس يف ضيبألا

 ةقيقح فرعتي نأ ةسداسلا يف لفطل نكه ثيح ةموعلا رصع يف مالفألا هذه

 يتلا ةقيقحلا هذه تناك نإ يردن الو «يصخشلا هبساح ىلع رز ةسبكب مالسإلا

 فيرشلا رمع نع ًاضيأ تباغ دق -حجرألا ىلع- ًادمع مليفلا وعناص اهبّيغ

 لمعلا قيرفلو امهل زيجت اهفرعن ال تارربم كانه نأ مأ « يوامغط ديعسو

 وحنلا اذه ىلع ًاعيمج نيملسملاو برعلا رقحي مليف يف ةكراشملا يبرغملا
 . حراجلا

 :( Gladiator ( عراصم لا مليف -4

 ؛(سوميسكام) ينامورلا شيجلا دئاق ةصق يخيراتلا مليفلا اذه ضرعي

 لقن (سويليروأ) روطاربمإلا مزتعي يذلا .(ورك لسر) يدنليزوينلا لثمملا

 يف ًاعمط هيبأ لتق ىلإ (سودوموك) روطاربمإلا نبا عراسيف «هيلإ هتاطلس

 باشلا روطاربمإلا نلعيف ءلتقُي نأ لبق هدلجب (سوميسكام) رفيو .ةطلسلا

 «باعصلا نم ديدعلا دعبو .هدلوو هتجوز لتقيو درمتملا دئاقلا نع ثحبلا

 يف عابيو ءةيقيرفإ لامش يف ودبلا ىدل ًاريسأ هسفن (سوميسكام) دجي
 لتاقي يذلا ( 61201808 ) عراصملا رودب موقيل ًاكولمم ًادبع امور

 الإ .ةيخيراتلا ءاطخألاب ءيلم مليفلا نأ عمو .نامورلا حراسم يف توملا ىتح

 فصو نم درو ام يفكيو .ودبلا قح يف دقنلا نم دري امم ريثكلا ةحص ركنن ال نحن
 قرع وأ بعش يأ قح يف زوجي ال رمأ ريقحتلاو ةيرصنعلا نكلو «ميركلا نآرقلا يف بارعألل

 برعلاو نيملسملاب ةوادبلا تافص قاصلإ ىلع برغلا رصي امدنع ًاصوصخو «نيد وأ
 يبروأ بأ نم ؛نجهم يكيرمأ لطب عينصت ىلإ مليفلا اذه يعناصب رمألا لصو لب ًاعيمج
 ناتفص امهو نييلصألا ناكسلا ةعاجشو ضيبلا لبن همد يف عمجيل ءرمحلا دونهلا نم مأو

 !هاركإلاب برعلا امهنم مرحُي
 نمازتي نأ فيرطلا نمو .( »ط٤ ) تاونق ىدحإ ىلع ًامجرتم ضرُع مليفلا اذه نأ ركذُي

 ةءاسإ نم هيف ام لكب (ناميلس مجانم ىلإ ةدوعلا) مليف ضرع عم تارملا ىدحإ يف هضرع
 . ةيبرعلا ةعومجملا هذه ةقاط نم ىرخأ ةانق ىلع
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 ًالضف .ةءاسإلا ىوس رربم يأ هل نكي مل مليفلا يف ؛غيزامألا وأ ءبرعلا ماحقإ نأ

 يوذ صوصللا رود ىلع ةبراغملا روضح رصقي ذإ ,ةيخيرات ةبوذكأ اهنوك نع

 ىلإ مهعيبل ءايوقألا نيلتاقمملا نوفطخي نيذلاو ,ةيساقلا بولقلاو ةحيبقلا حمالم ا

 .سانلا نع هيفرتلل امور حراسم يف يومدلا لاتقلا ىلع مهرابجإو ديبعلا راجت

 يناطيربلا جارخإ نم وهو 22000 ماع برغملا يف ًاضيأ مليفلا اذه رّوَص دقو
 يلثمم عيمج ناكو .(ءامسلا ةكلمم) مليف ًاقحال جرخأ يذلا .(توكس يلدر)

 !نييلحملا ناكسلا نم نيممعملاو نيحتلملا ديبعلا راجتو (سرابموكلا)

 :( Rules of engagement ) كابتشالا دعاوق مليف -5

 ىلع دويلوه خيرات يف نيملسملاو برعلا ىلإ ةءاسإ مالفألا رثكأ نم وه

 روصلا سركي وأ باهرإلا نع ةصق يكحي مليف درجم سيل وهف «قالطإلا

 نم نييندملا قح يف رزاجملا ريربت ىلع ثبخب أرجتي لب «هلمكأب بعشل ةيطمنلا
 !نيملسملا

۰ 

 سميج) قبسألا ةيكيرمألا ةيرحبلا ريزو ىلإ مليفلا ةصق دوعت

 نيينميلا نييندم لا نم ةعومجم ةرصاحم لوح رودتو .(بيو

 لاجرب دهاشملا أجافي ثيح .ءاعنص يف ةيكيرمألا ةرافسلا ّرقم

 ليوماس دوسألا لثمم لا ةدايقب ءزنيراطا نم ةيكيرمألا ةيرحبلا

 ءاسنلاو لاجرلا نم لزعألا بعشلا نورطمب مهو .نوسكاج .ل

 فطاعتي نأ لبقو « صاصرلا نم لباوب ةرافسلاب نيطيحملا لافطألاو

 ذخأب (ةيكيرمألا ةلادعلا) أدبت « ءايربألا اياحضلا عم دهاشملا

 (زنوج يل يموت لثمملا) ققحملا ىلوتيف « ثادحألا يف هيزنلا اهارجم

 نم ةدحاو قاس ىلع ريست ةريغص ةلفطب اأجافُيو ءرمألا يف قيقحتلا

 جضي قلطلا ءاوهلا يف ىفشتسم دجيل اهعبتيف .ةرزجملا كلت اياحض
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 لمحي ويديف طيرش ىلع ةّرسألا دحأ تحت ةفداصملا ضحمب رثعيو «ىحرجلاب

 ديعي ىتح ةأجافملا عقو نم ققحملا حصي نإ امو ءةيباهرإ ةيلخل ةلجسم ةلاسر
 رانلا نوينميلا نويندملا قلطي ثيح .ةلماكلا ةقيقحلا عم دهشملا ضرع جرخملا

 زكرت مث «مهسفنأ نع عافدلا ىلإ زنيراملا دونج رطضيف ةيكيرمألا ةرافسلا ىلع
 كراشت اهارنل ءةيادبلا يف هعم انفطاعت يذلا ءيربلا ةلفطلا هجو ىلع ةروصلا

 نييكيرمألا ىلع رانلا قالطإ يف خويشلاو لاجرلاو ءاسنلا نم (نييباهرإلا) ةيقب

 ىلاكثلا ءاسنلاو ىلتقلا ثثج ضارعتساب ةرزجملا يهتنتو !ريغصلا اهسدسمب

 مالفألاو رابخألا تارشن يف هارن امم ًامامت هباشم دهشم يف .هوجولا نمطلي

 قارعلاو نيطسلف يف نييندملا قح يف بكترت ةيقيقح رزاجم نم ةيقئاثولا
 دهاشم لا لقع نم يعاواللا ءزجلا نقح يف مليفلا حجنيو ءاهريغو ناتسناغفأو

 ىلع هضيرحتب ؛اياحضلا ءالؤه لاثمأ عم فطاعت يأ دض ةعانم لا لصمب

 مهو هلافطأو هخويشو هئاسنب ملسملا بعشلل ةيطمنلا ةروصلا راضحتسا

 ةرزجم يأ مهقح يف (نويليئارسإلا) وأ نويكيرمألا بكتري نأ «لبق رانلا نوقلطي

 دهاشم رركتت قمعلا يفف ءةدمعتم لا ةيطمنلا روصلاب ًاضيأ ءيلم مليفلا

 نيب طبرلا هنأش نم ام لكو «تابقنملا ءاسنلا روصو ناذألا تاوصأو نذآملا

 ةحئال رّدصتو ضرعلا رود يف ًاريبك ًالابقإ مليفلا يقل دقو «باهرإلاو مالسإلا
 يناثلا عوبسألا ةياهن ىتح تغلب تادئاعب عيباسأ ةدعل يكيرمألا ركاذتلا كابش

 .رالود نييالم 10 نم رثكأ

 قيقشلا برغملا يف مليفلا اذه ريوصت يهف ًاماليإ رثكألا ةقيقحلا امأ

 راودأب ةبراغملا (سرابموكلا) مايقو «هيوشتو ةءاسإ نم هيف ام لكب

 يف ةيبرعلاو ةينميلا تايلاجلا ضعب نأب ًاملع ءىرخأ ةرم نييباهرإلا
 هضرع لالخ مليفلا ةنادإل ةيجاجتحا تارهاظم تمظن ةدحتملا تايالولا
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 ةريفسلا تجرحأ ةيسامولبد ةمزأب كاذنآ مليفلا ببستو ءةيالو نم رثكأ يف

 .نيملسمأو
6 

 :( Black Hawk Down ) دوسألا رقصلا طوقس مليف -6

 /توكس يلدر) جرخملل رشابملا معدلا نوغاتنبلا مذق ؛2001 ماع يف

 لارنجلا طاقسإل ةلشافلا ةلواحملا ةصق يكحي مليف زاجنإل ( 810167 560

 مليفلا أدبي ثيح «1992 ماع نييكيرمألا لبق نم (ديديع حرف دمحم) يلاموصلا

 نويلاموصلاف ءيقيرفإلا نرقلا ىلإ نييكيرمألا لوخد رربت ةمهم ةمدقم

 ءرانلاو ديدحلاب دالبلا ىلع رطيست ديديع تايشيلمو ءةيلهأ برح يف نوطروتم

 فدهب ىرخأ ةيلود تاوق نمض لخدتلا ىلع نييكيرمألا ةيرحلا ةامح ربجأ امم

 .(!)ةيناسنإ عفاودلو مالسلا لالحإ

 ىنبم لا ماحتقال ةيكيرمألا تاوقلا دئاق اهعضي ةمهم ىلع مليفلا ةصق موقت

 باحسنالا مث عيرذلا قافخإلاب يهتنتو .هعابتأو ديديع هلخادب يمتحي يذلا

 نم ددع لازنإ ةطخلا يضتقت ثيح .ةزيجو ةرتف دعب اهلمكأب ةقطنملا نم
 ةقطنم يف «بيردتلا يتيلاع «ناسرفلا»و «اتلد» يتقرف نم «تايحورملاب دونجلا

 قح يف رزاجملا أدبت نأ لبقو .هتطلس رقم ىلع ةرطيسلل ديديع عابتأب ةئيلم
 نييلاموصلا مرتحي هنأب مليفلا ةيادب يف باشلا ةبيتكلا دئاق حرصي ؛نييندملا

 ذنم نييكيرمألا تاينب نظلا دهاشملا نسحي يك ءنيملعتم ريغو ءارقف مهنوكل

 .ةيادبلا

 عم نييلاموصلا دحأ نواعت عم مليفلا يف (رايخألا نيملسملا) رود رهظي

 يف حجنت تايشيلملا نكلو ءرقملا عقوم ىلإ مهداشرإل ةيكيرمألا تاوقلا

 صاصرلاب نييكيرمألا رطمتو ةيئادبلا اهتبقارم بيلاسأب ةمهملا فاشتكا

 رقصلا) رتبوكيلهلا تارئاط ىدحإ طاقسإ يف ًاددجم حجنت مث «لبانقلاو
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 ةروطخ ءايحألا رثكأ يف نيقلاعلا دونجلا ذاقنإ ىلإ ةمهملا لوحتتل (دوسألا

 دونجلا طروتيف ًاضيأ اهطاقسإ متي مهذاقنإل ىرخألا رتبوكيلهلا هجوتت امدنعو
 نيرايطلا دحأ رسأب ثادحألا يهتنتو «يلاتلا مويلا حابص ىتح عراوشلا لاتق يف

 !يلاموص فلأ لباقم يف ًايكيرمأ رشع ةعست لتقمو

 باهرإلا) ةروصل ًاطيمنتو ةءاسإ دويلوه تاجاتنإ رثكأ نم مليفلا اذه دعي

 دوشح نم رثكأ اوسيل نويلاموصلاف .ييرمألا شيجلل ًاديجمت اهرثكأو (يمالسإلا
 ىلع دري امك «لتقلل فدارم مهيدل ضوافتلا نإ لب ءامدلل ةشطعتم ةفلختم

 ةيطمنلا روصلا ةعومجم مهيدل رفاوتت نم لضفأ مهو «مهتداق دحأ ناسل

 نيدلاو ةرشبلا داوس نم .بوعشلاب اهقاصلإ ىلع دويلوه تداتعا يتلا ةئيسلا

 ةالصلا ىلإ نوفرصني مهارن ذإ « باهرإلا نع ًالضف فلختلاو رقفلاو يمالسإلا
 نوضقنيو «تاوارضخلا عابت امك عراوشلا يف ةحلسألا نوعيبيو «لاتقلا ءانثأ يف

 .فنعلا يف نييندملا طيروت مليفلا دمعت امك .نييكيرمألا دونجلا ىلع بائذلاك

 لتقُي مهدحأ دهاشملا ىري امدنعو «حالسلا نولمحي لافطألاو ءاسنلا ىتحف

 دحأ ةاسأمب يلابي نل لب ءةرزجملا هذه ًايروعشال رربيسف يكيرمأ صاصرب

 كلذ ةيؤرل ًاريثك ٌرسي دقو .هيديب ليتقلا هلفط ًالماح يرجي وهو نييلاموصلا

 .ييرمألا شيجلا صاصرب ةلمجلاب نوطقاستي مهو جونزلا نم عيطقلا

 ةلواحم ريربتل ةيناجملا ةياعدلا هذه نأ وه هلك كلذ نم مهألاو

 جيلخلا ةقطنم قيوطتو «يقيرفإلا نرقلا ةقطنم لالتحا نييكيرمألا

 سيوسلا ةانق ىلع لطملا رمحألا رحبلل يجيتارتسا ذفنم ىلع ةرطيسلاو <

 نيلثمم نم ةدشاح ةكراشمبو «ةيبرع ضرأ ىلع ىرخأ ةرم اهريوصت مت دق

 دعاصت عم نمازت دق 2001 ماع يف مليفلا ضرع تيقوت نأو «برع
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 عالدنا عمو « نييباهرإلا يوؤي يذلا لاموصلا برضب ةيكيرمألا ةرادإلا تاديدهت

 ىلع رارمتساب ضرعُي لاز ام هنأو ء(يمالسإلا باهرإلا) ىلع ةحوتفملا برحلا

 !ةيبرعلا ×۴١( 840715) ةانقو (۳اء) تاونق ةعومجم

 (The Four Feathers): عب رألا تاشيرلا مليف-7

 مليفلا مقاطل ريوصتلا ةصخر حنم نادوسلا ةموكح تضفر 2002 ماع يف

 لقنف .هنيدو هخيراتو هبعشو نادوسلا ىلإ ةءاسإ نم هنمضتي ام ؛اهضرأ ىلع
 .تازازرو ىلإ هتادعم مقاطلا

 نوسام) يزيلجنإلا بتاكلل (عبرألا تاشيرلا) ةياور ىلإ مليفلا ةصق دوعت

 امأ ءنيرشعلا نرقلا لالخ تارم سمخ ًايئامنيس اهريوصت قبس يتلا (تناك

 ةيؤرب رونلا ىلإ تجرخ دقف هسفن ةياورلا مسا تلمح يتلا ةريخألا ةلواحملا

 ليشيم نم لك ةباتك نمو «(روباك راكيش) ءلصألا يدنه «يزيلجنإلا جرخملا

 .لصألا يبرغم هنأ دقتعُي يذلا ينيمأ نيسح و رفيش

 هؤاعدتسا متي .(يراه) ىعدي يناطيربلا شيجلاب مزالم نع مليفلا ثدحتي

 ماع نادوسلا يف ةيدهملا ةروثلا عمق ىلإ ةهجوتملا ةيركسعلا ةلمحلا يف ةكراشملل

 هذه ةيقالخأب هعانتقا مدعل هتلاقتسا ميدقت ررقيف ءيناطيربلا لالتحالا دض 4

 هيلإ نومدقي هئالمز نم ةثالثو هتبيطخ نكلو «لالتحالا مواقي بعش دض برحلا

 رفاسيو هرارق نع عجارتيف «ةيزيلجنإلا ةفاقثلا يف امك «نبجلل ًازمر ًاعبرأ تاشير

 يز يف ركنتي كانه ىلإ لصي امدنعو «ةمهتلا هذه هسفن نع يفنيل نادوسلا ىلإ

 فرشيف .ثدحي ام بقاري ي زيلجنإلل ركسعم نم برقلاب شيعيو ينادوس

 ‹ يشوب دمحم لثمملا ؛(ةمطاف وبأ) عراسي نأ لبق ءارحصلا يف كالهلا ىلع

 كراشيو رخآلا فصلا ىلإ (يراه) لوحتي ثادحألا روطت عمو .هذاقنإ ىلإ

 ةهباشملا مالفألا سكع ىلعو «مهتيضقب ًاناهإ زيلجنإلا دض مهكراعم يف نيينادوسلا
 يزاغلا هشيج دض دهطضملا بعشلا عم ضيبألا لجرلا اهيف فطاعتي يتلا
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 ياروماسلا) .(بائذلا عم صقرلا) يف امك «مليفلا ةياهن ىتح هفقوم يف تبثيو

 ام ناعرس ذإ ءلمتكي نأ نكمي ال نيملسملا عم فطاعتلا نإف (راتافأ)و .(ريخألا

 فص ىلإ دوعيل ةكرعملا يف ةقزمم هئالمز ثثج ىري امدنع (يراه) وحصي

 هسفن ملسملا فطاعتي لب «ةايحلا ديق ىلع مهنم يقب نم ذاقنإب ًالمأ زيلجنإلا

 يدنجلا ريرحت يف (ةمطاف يبأ) دوهجب ًاجافنل ةسكاعم ةكرح يف زيلجنإلا عم

 عفار ًاريخأ (يراه) دوعيو «نامرد مأ يف بيذعتلاو لاقتعالا نم (راكيف) رخآلا

 نم هنع حفصتف اهتشير اهيلإ دريو ءايناطيرب يف هرظتنت يتلا هتبيطخ ىلإ سأرلا

 عمف «نيينادوسلا ةموكحلاو بعشلا ىدل ديدش ءايتساب مليفلا اذه ببست

 ًايئزج ةلادعلا هجو راهظإو نيينادوسلا بناج ىلإ يزيلجنإلا مليفلا لطب فوقو
 ميقلاو شيجلا دجمت يتلا دهاشملاب ًاضيأ لفحي مليفلا نأ الإ «مهتيضق يف

 ةمواقملا لثمت يتلا ةيدهملا مهتروثو نيينادوسلا باسح ىلع ةيزيلجنإلا

 ملسملا نم لكل ةيطمنلا روصلا نم مليفلا ولخي الو «مهدالب يف ةيمالسإلا

 بذعي يذلا يباهرإلا ملسملا و .هدالب دض ودعلا عم نواعتي يذلا بيطلا

 ال يذلا يربربلاو فلختملا ملسملا بعشلاو ءنوجسلا يف زيلجنإلا ىرسألا

 .ةلداعلا هتيضق عم فطاعتلا قحتسي

 يف مهراهظإب ًاضيأ نييرصملا ىلإ مليفلا ةءاسإ نع ليق ام لك عمو
 ةءاسإو نادوسلا يف ةيدهملا ةروثلا عمقل لتحملا ودعلا عم نواعتملا رهظم

 مليفلا ضرع ةيرصم ا ةباقرلا تزاجأ دقف ءراوثلل نييرصملا طابضلا ضعب

 ةركف نم قلطني مليفلا نأ نوديؤملا ىأر ثيح ؛داقنلا نيب داح لدج دعب

 عفدلا يف ببستت يتلا ةيرامعتسالا ةيرصنعلا نم رَكسيو برحلا ضفر

 . مهدالب نم لايمألا فالآ دعب ىلع توملاو لاتقلا ىلإ بابشلا ءالؤهب

 . 2003 ليربأ/ناسين 14 ء8903 ددعلا ءطسوألا قرشلا ةفيحص '
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 لك لالتحا ءدب عم مليفلا جاتنإ نمازت نإف «تارربما هذه نع رظنلا ضغبو

 ىعسي ام ةلاسر نأكو ءكوكشلا نم ريثكلا ريثي قارعلل اكيرمأو ايناطيرب نم

 ؛هدناسي يذلا بعشلاو لالتحالا ىلع مدقملا شيجلا حور يف اهثب ىلإ نوجتنملا

 ىلع لب ةيضقلا ةلادع ىلع موقي ال برحلا يف يقالخألا رايعملا نأ اهدافم

 باختنا ةداعإ يف اهرود (ادناغابوربلا) ةياعدلا هذهل ناك امبرو .يقرعلا ءامتنالا

 نم مغرلا ىلع .ةحساك ةيبلغأبو ةيناث ةيالول نبالا شوب جروج سيئرلا

 نع ثيدحلا خيراتلا فشكيو ءاهعالدنا لبق برحلل ةريبكلا ةيبعشلا ةضراعملا

 برحلا عالدنا درجمب هتدايق عم ايناطيربو اكيرمأ يف ماعلا يأرلا فطاعت ةرهاظ

 اهدنعو .اهتيقالخأب هفارتعا مدع لاح يف ىتح نيم لاس نيبراحملا ةدوع نيح ىلإ

 يراكذت حرص ىنبيسو ءاطخألا ضعب نع راذتعالا نم رثكأ رمألا فلكي نل

 !ةايحلا ديق ىلع مهنم يقب نم مّركيو ءشيجلا اياحضل

 ثيح ؛برغملا ىلإ ىرخأ ةرم داع (روباك راكيش) جرخملا نأ ىلإ ًاريخأ ريشن

 ةنجل ءاضعأ دحأ نوكيل يئامنيسلا شكارم ناجرهم نم ةوعدب «مليفلا روُص
 !2007 ماع ةعباسلا هترود يف ميكحتلا

:(Body of Lies) بيذاكألا دسج مليف -8 

 يفحصلاو بتاكلا ةياور مسا ء2008 ةنس جتنأ يذلا مليفلا اذه لمحي

 ةفيحص يف ريهش دومع بحاص وهو ؛(بيذاكألا دسج) (سويتانغإ ديفيد)

 ةيلخ نولكشي نييناتسكاب بابش ةثالثل دهشمب أدبيو .تسوب نطنشاو

 لبق نم ةعقوتم ةمهادم نورظتني مهو ءايناطيربب رتسشنام يف (ةيباهرإ)

 ًاددهم ةشاشلا ىلع مهدئاق هسفن تقولا يف رهظيو «ةيناطيربلا تاوقلا

 ًادر ايناطيربب (دليفيش) يف اهب اوماق يتلا ةريخألا ريجفتلا ةثداح راركتب

 مهلزنم ىلإ ةوقلا رصانع لوخد درجمو .مالسإلا ىلع اكيرمأ برح ىلع

 طغضيو هللاب مهدحأ يمسي مث .دراب مدو ةئداه باصعأب بابشلا رّبكي
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 درجم وه ءالؤه دنع توملا نأ ىلع ةلالد يف ؛عيمجلاب رجفنتل ةلبنقلا رز ىلع

 .ةيلوؤسملا لمحت نم بورهلل راحتنا

 ثيح «مليفلا اذه وعناص اهب نمؤي يتلا ةيجولويديإلل دهم يلاتلا دهشم ا

 ييرمألا تارباخم لا طباض رظن ةهجو نم اهداعبأو ةيضقلل ًالصفم ًاحرش عمسن

 نم لك تارربم نم اوبعت سانلا نأ اهدافمو .ورك لسر مجنلا ؛(نامفوه دإ)

 هنإف ةدايز يف ءادعألا دض تايلمعلا نأ عمو «نييمالسإلا نيفرطتملاو نييكيرمألا

 امم (يملاع لتكت) ةهجاوم يف نويكيرمألا حبصأ لب «مدقت يأ ةقيقحلا يف ري م

 شيعي نأ ررق يذلا ودعلا لمع ةيلآ حرشي مث .ًابوؤدو ًارمتسم ًالمع بلطتي

 الف .لبقتسملا يف نوشيعي نيذلا هاري ال ىتح يضام لا يف امك فرصتيو يضاملا يف

 لصاوتلا ىلع نودمتعي لب ةثيدحلا لاصتالا لئاسو نوفرطتملا مدختسي

 امدنع اهادم ةجاذسلا غلبتو .ماحزلا طسو ءافتخالا مث هجول ًاهجو يهفشلا

 :مهنأشب سانلا ملعي نأ يه مهتياغف ضوافتلا نوديري ال ءادعألا نأ ىري

 يهتنيو ««اوتومت وأ اننيد اوقنتعت نأ امإ» :طقف نيرايخ ىلع موقت مهتلاسرو

 ءادعألا نأو «قالطإلا ىلع ًةدقعم تسيل ةقيقحلا نأ ىلع ديكأتلا عم ليلحتلا

 اوريغيل طقف ةدحاو ةقيقد مهنيعأ اوضمغي نأ ةراضحلا ةامح نم نورظتني

 !هرسأب ماعلا

 لمعلا ةمهم ىلوتيو .نطنشاوو طسوألا قرشلا نيب ثادحألا ةيقب رودت

 هرودب موقيو .(سريف رجور) (014) ةيكيرمألا تارابختسالا ليمع يناديملا

 ؛(ماسب) همسا يقارع ليمع عم ةيادبلا نوكتو .ويرباك يد ودرانويل مجنلا

 فو «نيمواقملا لتقو تامولعملا عمج يف هدعاسي «كازيإ راكسوأ يدوهيلا لثمملا

 باشلا ذاقنإل ةيكيرمأ ةوق ّبهتو (ماسب) لتقُي ةئيرجلا تايلمعلا ىدحإ

 .(سريف) لوهذ طسو يقارعلا ليمعلل ثارتكا نود يكيرمألا
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 وهو مليفلا لاوط هارن يذلا (نامفوه دإ) هدئاق نم تاميلعتلا لصاوتت

 (اينيجريف -يلجنال) يف ةيكيرمألا تارباخملا ةدايق يف هبتكم نم (سريف) بقاري

 ةيرابختسا ةمهمب هفلكيو !ءيش هيلع ىفخي نأ نود ةيعانصلا رامقألا ربع

 (ميلسلا) همساو ةدعاقلا ميظنت ةداق دحأ بقعتب يضقت ءندرألا يف ةديدج

 نأ فشتكنل ناّمع يف ةيكيرمألا ةرافسلا يف ًاديدج ًابصنم ىلوتيف .هلايتغاو

 ةعساو تايحالصب عتمتت اهنأو «تارباخملل رقم يأ نع ًاريثك فلتخت ال ةرافسلا

 !ندرألا ضرأ ىلع

 يناطيربلا لثمم لا ؛مالس يناه يندرألا تارابختسالا طباضب (سريف) يقتلي

 نمو» :ًالئاق هتفاقث نع (سريف) هيف فشكي راوح امهنيب روديو «جنورتس كرام

 .(برحلا راد يف) :لوقيو ًاديؤم هسأر يناه زهيف «مهنم هنإف مكنم مهلوتي

 نع يكيرمألا هقيدصل يناه فشكي مث .دحاو فص يف امهنأ ىلع نانثالا قفتيو

 ىلإ لوصولل نيفرطتملا عم قيقحتلا يف اهمدختسي يتلا بيذعتلا بيلاسأ

 صل فيظوت يف هتراهم ضرعتسيل ءارحصلا ىلإ ةلحر يف هبحطصي امك .(ميلسلا)

 نم لوحت « فشان سيق ينيطسلفلا لثمملا هدسجيو يمارك رمع ؛قباس

 ةيلخ لخاد نم تارباخملل ًاليمع ةياهنلا يف حبصيل فرطتلا ىلإ ةقرسلا

 يف اشن ينيطسلف باش ليوحتل رمألا هيلإ جاتحي ام لك نأب أجافنو ء(ميلسلا)
 .همأ عم هيف شيعي ًاقئال ًالزنم هحنم وه ليمع ىلإ تاميخملا

 نيح يف ءادنلوه -مادرتسمأ يف روهزلل قوس يف ىرخأ ةلبنق رجفنت

 هلزنم نولاص نم رابخألا تارشن ربع راجفنالا ثادحأ (ميلسلا) عباتي
 ءاسؤر ىلإ برقألا تاميظنتلا هذه ةداقل ةيطمن ةروص يف «ناّمع يف مخفلا

 طيحيو ةهراف تارايس نوبكريو ةمخف ًاروصق نونكسي مهف ءايفاملا

 رصانع دحأ نع عمسن لب «رئاجسلا نونخديو عابتألاو سرحلا مهب

 نيفرطتملا نإ :هيف لوقي (سريف) تامولعملا ًاحيحصت ةيكيرمألا تارباخملا
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 !شحاوفلا نوبكتريو رمخلا نوبرشي مهف «قارعلا يف مهئالمزك اوسيل ندرألا يف

 لمشتل .دهاشملا نهذ يف برغلا ءادعأل ةيطمنلا ةروصلا ةرئاد عستت كلذبو

 نع زجوم حرش ىلإ ًاقحال عمتسن مث .نيملسملا نم ةيديلقت ريغ ىرخأ ًافايطأ
 نم ردق ربكأ نمضت تافصاومب ةصقلا فلؤم اهمسر يتلا (ميلسلا) ةيصخش

 تماق لاحلا ةطسوتم ةلئاع ىلإ يمتني يروس لجر وهف .فحجم لا طيمنتلا

 اهيف سردو ةيدوعسلا ىلإ رفف ءببسلا فرعن نأ نود اهتيفصتب تاطلسلا

 !سامح ةكرح ىلإ ىمتناو نامع يف هتسارد لمكأ مث ةسدنهلاو ءايزيفلا

 نم متي «ميلسلاب عاقيإلل ةيمهو ةيباهرإ ةيلخ ثادحإ (سريف) ررقي

 يلع ينيطسلفلا لثمملا ؛(يقيذص رمع) نيدتم يندرأ سدنهم طيروت اهلالخ

 يقيّدصب لصتيو معطلا (ميلسلا) علتبيف ءايكرتب ربدم راجفنا يف « ناميلس

 نم ةءافك رثكأ (ميلسلا) ةيلخ نأب ًاجافنو «ةهباشم تايلمع يف هعم قيسنتلل
 ءيربلا سدنهملا لتقتف .ةطخلا فيز فشتكت امدنع تارباخملا ةزهجأ عيمج

 .هذاقنإ نم دحأ نكمتي نأ لبق ايفاملا ةقيرط ىلع

 نم ةيندرألا ةضرمملا (ةشئاع) بح يف (سريف) عقي رخآ روحم يفو

 اهلالخ نم متي يتلا «' يناحرف هتفشلوغ ةيناريإلا ةلثمملا ؛يناريإ لصأ

 ءادغلا ةدئام ىلعو .ةاتفلا كولس بقارُي ثيح ةيبرعلا ةلئاعلا طيمنت

 لالتحا نم . لبزع ىنبل ةيبرغملا ةلثمملا ؛ىربكلا تخألا بضغ فشتكن

 اهمازتلا مدعل ةيناريإلا تاطلسلا عم ةلكشمب مليفلا اذه يف (يناحرف) ةكراشم تببست '
 ىلإ ىدأ امم «ةيبنجأ مالفأ يف مهتكراشم دنع نييناريإلا نيلثمملا ىلع ةضورفملا تاميلعتلاب

 عمسن مل اننأب ًاملع ءرخآ مليف يف ةكراشملل دويلوه ىلإ هسفن ماعلا يف رفسلا نم اهعنم

 ء[ةيرصملا (ةيروهمجلا) ةفيحص نع ًالقن] ةيبرعلا لودلا يف تاميلعتلا هذه لثم دوجوب
 سبالم يدترت يهو سأرلا ةفشاك .كرويوين يف مليفلا حاتتفا لفح يف اهروهظ ىدأ امك

 . ناريإ لخاد لدجلا نم ريثكلا ةراثإ ىلإ ,ةريصق



 177 ل ين ا يت يي حس لالا ووو لقت امنع

 ام طبضلاب وهو ًاقمحو ةجاذس رثكأ ةشئاع ودبت نيح يف «قارعلل نييكيرمألا

 !مماعلا يف يرابختسا ليمع يأ بساني

 مامأ هسفن دجيف «ةيروس لخاد ىلإ ةشئاع ربع (سريف) جردتسيو

 بيذعت نم ةفورعملا ةيطمنلا روصلا ليس أدبيو «هراكوأ دحأ يف (ميلسلا)

 ةريثم ةقيرطب ىلتت يتلا ةينآرقلا تايآلاو نيحتلملا بابشلا دي ىلع يشحو

 متي لاتقلا تايآف ؛(سريف) ناسل ىلع هتلاسر مليفلا مدقي مث ءةيرخسلل

 ىوس اوسيل باهرإلا خويشو .ئطاخ وحن ىلع نيفرطتملا لبق نم اهريسفت

 يذلا مويلا يتأيسو «لورتبلا لاومأ ربع ديبعلا نم ًاشويج نوعنصي نييلامسأر

 محتقت اريماكلا مامأ (سريف) حبذُي نأ لبقو .خيراتلا دامر يف ًاعيمج هيف نوفتخي

 .ميلسلا لقتعُيو ةريخألا ةظحللا يف ذقنُيف رقملا يناه ةدايقب ةيندرألا تارباخملا

 ق ةريثكلا ةيقطنملاو ةينيدلاو ةيخيراتلا تاطلاغملا نم مغرلابو

 هشيعن يذلا حاتفنالاو ةطوعلا رثأ ىلإ ةراشإلا نم انل دب ال .'مليفلا اذه

 هتمصب كرت يذلا هتموكح نم يكيرمألا فقثملا فقاوم ريغت يف مويلا

 نيع يف ىتح أطخلا نع ةهزنم اكيرمأ دعت مل ذإ .دويلوه ىلع ام لكشب

 ةبآلا ءيرصم لثمم وهو «نيفرطتملا دحأ ولتي امدنع ةدحاو ةطلاغم ةشقانمب يفتكنس 1

 عم [12/9 :ةبوتلا] (َنوُمَتْنَي ْمُمَلَعَل ْمُهَل ناما ال ْمُمنِإ رفكلا َةَممَأ اوُلِتاَقَف] :ةميركلا
 رمأت اهنأ ىلع يبرغلا دهاشملا ىلإ ةيآلا مجرتتل .(ناميأ) ةملكب (ناميإ) ةملك لادبتسا
 يأ ناهألا اوضقن نيذلا نيكرشملا قح يف تدرو ةيآلا نأ عم !ًانمؤم نكي مل نم لتقب

 ةملك يواضيبلا رسفم لا قّلع دقو هاَنوُهَتْنَي ْمُهّلَعَل] :ىلاعت هلوقب ةيآلا متتختو .دوهعلا
 ةنايخلا دصقيو] هيلع مه امع ءاهتنالا ةلتاقملا ف مكضرغ نكيل" يأ ءاولتاق ةملكب لعل

 ةمتاخ هتبعج نم فيضي يرصم لا لثمملا نكلو ."مهل ةيذألا لاصيإ ال ء[دوهعلا ضقنو

 لوصول هذه نم حبقأ ةبيرض يأف ..!نيكرشملاو ةرفكلا ءازج وه اذه :لوقت ةيآلل ىرخأ

 !دويلوه ىلإ رومغملا لثمم لا اذه
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 رقصلا طوقس) مليف 2001 ماع يف جرخأ يذلا هسفن (توكس يلدر) جرخمل ا

 ىلإ تدتما ةرهاظ يهو «(ادناغابورب) ةجف ةياعد نم هيف ام لكب (دوسألا

 لثم (باهرإلا ىلع برحلا) لظ يف تجتنأ يتلا ىرخألا مالفألا نم ديدعلا

 يلدر) رذدص دقو .(نروب راذنإ)و ( ميلستلا) .(ءارضخلا ةقطنملا) «(انايريس)

 انأ» :اهيف لوقي (ندوأ .ه .و) بتاكلل ىزغم تاذ ةرابعب مليفلا اذه (توكس

 رشلل نوضرعتي نيذلا ..سرادملا يف لافطألا هملعتي ام ًامامت ملعن سانلا ةماعو

 عم ةعاربب همليف يف ةيكيرمألا ةيطارقوريبلا (توكس) دّسجو ««هلثم ٌرشب نودري

 يف هدئاقب لصتيف «معد ىلإ جاتحي وأ توملا (سريف) اهيف هجاوي ةرم لك

 هتقحالم دئاقلا اذه هيف عتمتسي يذلا تقولا يف ءلاقنلا فتاهلا ربع نطنشاو

 مدق امك .ديدش ءودهب هلافطأ عم ةيمويلا هتايح سرامب وأ يعانصلا رمقلا ربع

 ةروطسأ نع ًاديعب ةعضاوتم ةروص يف يكيرمألا تارباخملا ليمع جرخملا انل

 ىلع درمتي دق «سأيلاو بضغلاو أطخلل لباق يداع ناسنإ وهف ءدنوب سميج

 .ةيبرع ةاتف بح يف عقيو ءايربألا لتقل فسأيو هتداق

 يف حاتملا دقنلا شماه دودح دنع انب فقيس ةرهاظلا هذهب لؤافتلا نكلو

 نوعقي امو ةدحتملا تايالولا ةداق ةيطارقوريب دقنب ًانايحأ حمسُي دقف .دويلوه

 لوألا ءامهنم برتقي نأ دحأل نكم ال نارمحأ ناطخ ةمث نكلو ءاطخأ نم هيف

 ةيبزح تاهجوت اهمكحت ال يتلا .ةيكيرمألا ةفاقثلاو ةسايسلل ماعلا راطإلا وه

 ام لكو ةينويهصلا :مهألا وهو يناثلاو «كلت وأ برحلا هذه يف بكترت ءاطخأ وأ

 رثأ وأ ةيدوهيلا ةنايدلا وأ اهتاسايس وأ (ليئارسإ) دوجو ءاوس ءاهب قلعتي

 .ماعلا يف ام ةسايس يأ ىلع ينويهصلا يوللا طوغض

 ضفري امدنع مليفلل ةيديلقتلا ريغ ةياهنلا ةءارق نكمي قلطنم لا اذه نمو

 حيرم بتكم يف سولجلاب (نامفوه) هسيئر همدقي يذلا ضرعلا (سريف)



 19100 ين تن ين ا ية يي حس عمم لالا ةؤيلوك لقت مدع

 عمو .هبحي يذلا (طسوألا قرشلا) يف ءاقبلاب هرارق ًانلعم لكاشملا نع ًاديعب

 نيلي (سريف) رصي «طسوألا قرشلا بحي دحأ ال» ثيح هسيئر راكنتسا

 شيعلا لضفيو اعم نيفرطلا ىلع ًادرمتم ةرذقلا برحلا هذه نم باحسنالا

 !ةسايسلا تاعارص نع ًاديعب ةجذاسلا هتقيدص عم

 يف تازازروو طابرلا نيب ترْوّص مليفلا دهاشم مظعم نأب رّكذن نأ يقب

 هنمضتي امم اهضرأ ىلع ريوصتلا بلط ندرألا تضفر نأ دعب كلذو «برغملا

 نم لك ًاضيأ تضفر نأ دعبو ءبعشلاو تاطلسلا ىلإ ةرشابم ةءاسإ نم مليفلا

 ءامسألا نم ديزملا مضتف نيلثمملا ةمئناق امأ هسفن بلطلا يبدو يبظ وبأ

 دبع «ينودرب رمع طيبز ىده «ليلخ يلع ءيروخ ليمج :اهنمو ىرخأ ةيبرعلا

 نانفلا ضفر نيح يف ءنيربج يديرشو يملح يمار ءريمس يماس ءريمشك ميحرلا

 عم نواعتلا هل قبس دق هنأ عم «مليفلا يف ةكراشملا دوعسم ناسغ يروسلا

 لإ (هيليفلا) خلا رود تما اذهل . تاسلا ةكلفم): علف ق ةف جرغتللا

 1965 ماع ةلتحملا ضرألا ديلاوم نم وهو ٠(لوبط وبأ نولع) يليئارسإلا لثمم ا

 لءاستن دقو .2005 ماع ( خنويم ) مليف يف يليئارسإ يدنج رود ىدأ نأ قبسو

 عم نواعتلا برعلا نيلثمما ضعب ىلع لهست يتلا تارربم لا نع انه

 رود ءادأ (ينودرب رمع) نم جرخملا بلطي امدنع ًاصوصخو «"يليئارسإ" لثمم

 . 2008/11/19 ءةيلودلا ةقيقحلا ةديرج '

 . ينورتكلإلا سرب ماش عقوم نع ًالقن '
 وحن ىلع ةيصخشلا هذه صمقت يف (يليئارسإلا) لثمملا ةعاربب ةداشإلل ًارطضم يسفن دجأ '

 مامإ لداع لثم برعلا نولثمم ا اهسّرك يتلا ةروصلا يهو .ةداتعملا ةيطمنلا ةروصلل رياغم

 يحرسلملا ءادألا طلتخي ثيح «(نييليئارسإلا)و نييكيرمألا نم مهريغ لبق ريدب دمحأو
 دقح نع رفسي هنأكو ,ةعنقملا ريغ ةيماردويلملا هتاغلابم يف لثمملا طرفيو يئامنيسلاب
 . هتيعقاوو لمعلا ةدوج باسح ىلع ةيرخسلا ف يدامتلل هعفدي يصخش
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 هخيشل ريقوتو مارتحا نم رودلا هبلطتي ام لك عم (ميلسلا) لامعأب مئاقلا

 !ضرتفملا

 Sex and the City): 11( 2 ةنيدملاو سنجلا مليف -9

 ريوصت تابلط ىلع ةيبرغملا تاطلسلا ةباقرل ديازتملا لهاستلا لظ يف

 ةيبرعلا لودلل لثمألا ليدبلا ليمجلا يبرعلا دلبلا اذه حبصأ ةيبنجألا مالفألا

 رادلا ىلإ توريب نم (انايريس) لاقتنا دعبف ءاهيف ريوصتلا بعصي يتلا ىرخألا

 نم دسج)و «تازازرو ىلإ وشيدقم نم (دوسألا رقصلا طوقس)و .ءاضيبلا

 ىلإ ءاعنص نم (كابتشالا دعاوق)و «تازازروو طابرلا ىلإ ندرألا نم (بيذاكألا

 لمعلاب 2009 سطسغأ/بآ يف (2 ةنيدملو سنجلا) قيرف أدب ًاضيأ تازازرو

 يبظ وبأو يبد نم لك يف تاطلسلا ضفر دعب يبظ وبأ ىلإ شكارم ليوحت ىلع

 .ريوصتلا بلط

 م لمعلا قيرف نويشكارملا اهب هجاو يتلا ةعساولا تاجاجتحالا نأ ودبيو

 مل امك «فاعضأ ةدع ريوصتلا ةدم فعاض امم ًاتقؤم هليطعت نم الإ نكمتت

 يف ةيلاعلا ضرعلا رود ىلإ لوصولا نم مليفلا ةيبرغملا ةفاحصلا تاضارتعا عنمت

 .سنجو ةيرخسو ةءاسإ نم هلمحي ام لكبو ء2010 ويام/رايأ

 ةينويزفلتلا ةلسلسلل ًادادتما الإ سيل يناثلاو لوألا هيأزجب مليفلا

 ءاماع رشع ةسمخل اهضرع رمتساو .هسفن مسالا لمحت يتلا ةريهشلا

 تاديس عبرأل ةيسنجلاو ةيفطاعلا ةايحلا ليصافت لوح ةصقلا رودتو

 يناثلا ءزجلا يف نوجتنملا راتخا نيح يف ءيديموك راطإ يف كرويوين نم

 كانه أدبت ثيح «ةلطعلا ءاضقل يبظ وبأ ىلإ مليفلا تالطب لاقتنا

 تّوفي الو .ةنيدملل ةمشتحملا ةئيبلا عم ملقأتلا نهتلواحم تاقرافملا

 ىأر يتلاو ءةيمالسإلاو ةيبرعلا ديلاقتلا نم ةيرخسلل ةصرف يأ مليفلا

 ةلود يف مدقتلا ةوذج ءافطإل ةمومحملا ةلمحلا قايس يف أت اهنأ ضعبلا
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 ناكم يف ةراضحلاو مالسإلا نارتقا يبرغلا لقعلا غيستسي ال ثيح .تارامإلا

 حبصُيف ,ةيبرغلا ةيزكرملا روظنم نم ماكحألا قلطنت امدنع ًاصوصخ «دحاو

 ييرمألا عراشلا هاوهي ام عم قفاوتلا وه كولسلل يقطنملاو يقالخألا رايعملا

 يف مليفلل ربكألا يدحتلا ودغيو «بكوكلا اذه ىلع سانلا ةيقبل هنسحتسي امو

 !'يبظ وبأ ىلإ كرويوين نم (ةنيدملاو سنجلا) مسا لمحت ةصق لقن

 :ىرخأ مالفأ

 تروُص يتلا ةئيسملا مالفألا ضعب ًاضيأ ركذن ءةقباسلا جذامنلا ىلإ ةفاضإ

 :يهو «برغم ا يف ًايئزج وأ ًايلك

 نيب هدهاشم ريوصت متو «هنع ثيدحلا قبس يذلا (برعلا سنرول) مليف -
 .ندرألاو برغم ا

 ( ص« ) ةانق ىلع (بوكس) جمانربل (ركراب اكسيج ةراس) مليفلا ةلطب عم يرجأ ءاقل يف 1
 نم برق نع هتأر ام لكب ديدشلا اهباجعإ نع (ركراب) تفشك «2010/6/3 خيراتب

 لباوتلا حئاور نم ًاءدب «برغملا يف ريوصتلا ءانثأ ةيقرشلا ديلاقتلاو مالسإلا رهاظم
 مليفلا يف اهتاليمز عم (ركراب) اهتمدق يتلا ةروصلا نأ عم ءسمخلا تاولصلا ىلإ ًالوصوو
 تدب ةفايضلا مركل زمرت يتلا ةيبرعلا ةوهقلا ىتحف امامت ةفلتخم ودبت يمالسإلا قرشلل
 ةنسح ةروص يأ ضرع عنمت ةرماؤم مامأ نذإ نحن لهف .فرقلاو ةرارملا ةياغ يف نهل

 ىتم ىلإو ؟مهسفنأ دويلوه ولثمم اهب نمؤي ةقيقح نوكت امدنع ىتح ءدالبلا هذهل
 مهيلع ضرفُي امو برق نع هنوسملي ام نيب ةيجاودزالا هذه نويدويلوهلا لبقتيس
 مجنلا اهب رم ةهباشم ةبرجتب انركذي فقوملا اذه ناك اذإو ؟ةشاشلا ىلع هديسجت

 اذه يف اهنع ثيدحلا قبسو ءًاضيأ برغملا يف هدوجو ءانثأ يف (ودنارب نولرام) لحارلا

 مهكاكتحاو ةملسمو ةيبرع لود يف موجنلا ءالؤه دوجو ةصرف لغتسّت ال اذاملف .باتكلا

 نولقتني امدنع برعلا اهب رثأتي يتلا اهسفن ةقيرطلابو ءرظنلا تاهجو بيرقتل اهلهأب
 !؟مهتيوه نع يلختلا ةجرد ىلإو دويلوه ىلإ
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 1985 ةنس جاتنإ نم (1 م ÇJeweا of طع Ne /لينلا ةرهوج) مليف -

 ًايجمه ًابعش برعلا هيف رهظيو «(سالغود لكيام) يدوهيلا لثمملا ةلوطبو

 .(250) تاونق ىدحإ ىلع هضرع رركتو «شحوتم روتاتكيد مهمكحي ًايئادب

 .باتكلا اذه يف ليصفتلاب هل انضرعت يذلا (ءامسلا ةكلمم) مليف -

 ضرأ ىلع ًالماك روُص يذلا (يمارح نوعبرألاو اباب يلع) يسنرفلا مليفلا -

 .2007 ةنس برغم ا

 ةروص نييلحم لا نيلثممللا ضعب هيف مدق يذلا (۲۲هذه۲ /نئاخلا) مليف -

 .باتكلا يف ًاقباس هنع انثدحت دقو .نييكيرمألا نيملسملا ىلإ ةئيسم

 ةيناثلا ةيقيرفإلا ةطحملا ..سنوت

 ةقطنملا يف نييملاعلا مالفألا عانص باطقتسا يف ةيناثلا ةبترطا سنوت لتحت

 ءنييكيرمألا مهئارظنب ةنراقم نييبروألا نيجتنملاب ربكأ ةجردب طبترتو «ةيبرعلا

 قبس يذلا ء رامع نب قراط لامعألا لجر ىلإ كلذ يف لوألا لضفلا دوعيو

 .باتكلا نم ثلاثلا لصفلا يف ةيمالعإلاو ةيئامنيسلا هتبرجتل ضرعتلا

 وغاتراك) ةكرش رامع نب سسأ امدنع يمماعلا يجاتنإلا سنوت طاشن أدب

 راتس) نيريبكلا نيمليفلا ريوصت نم اهسفن ةنسلا يف نكمتو 1975 ةنس (زمليف

 مث .سنوت يف غربليبس نفيتسل (دوقفم لا توباتلا ةازغ)و ساكول جروجل (زروو

 يف سنوت يف هلمكأب روص يذلا يكسنالوب نامورل (ةنصارقلا) مليفب امهعبتأ

 .تاينينامثلا ةياهن

 ابروأ يف ةيمالعإلا هتيروطاربمإ عيسوتب كلذ دعب رامع نب لغشنا

 جاتنإلاو مالعإلا لاجر رابك عم نواعتلاو ةكارشلا دوقع نم ريثكلا دقعو
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 فورعم ا يكيرمألاو (ينوكسولرب) يلاطيإلا ءارزولا سيئر لثم ؛ملاعلا يف يئامنيسلا

 يئامنيسلا جاتنإلا ىلإ 2001 ماع يف دوعيل .(خودرم تربور) ةينويهصلا هلويمب

 يف سسأ ثيح «(اماب يد نايارب) يكيرمألا جرخملا عم ( ةيضاق ةأرما ) مليف عم

 تافصاومب ةيسنوت ةيئامنيس ةنيدم لوأ ةمصاعلا نم برقلاب هسفن ماعلا
 لتحت ىرخأ قفارمو ةمخض تاهويدوتسا ةتس ةنيدملا نمضتتو .ةيملاع

 عورشمم ةلمكم ةوطخ يف اهسيسأت ءاجو ًاراتكه 12 اهردق ةحاسم اهعومجم

 .(مويربمإ) مسا لمحي (ينوكسولرب)و رامع نب نيب كرتشم

 لمحت ال سنوت يف تروُص يتلا همالفأ عيمج نأ رامع نب ىلع داقنلا ذخأي

 ناكس مهت ةيضق يأ ىلإ ديعب وأ بيرق نم ريشت ال امك ءةيبرع ةمصب يأ

 لوح رامع نب ىلع اضر دمحم دقانلا هحرط لاؤس نع ةباجإ يفف ,ةقطنم ا

 نب لاق .برعلا نييئامنيسلا ةدعاسمب همامتها مدعو ةيبرعلا ةهجاولا نع هبايغ

 وأ ةيبرع ًامالفأ جتنأ نأ عيطتسأ ال .هب مايقلا نسحي يذلا هرود هل ٌلك» :رامع

 نأ وه هب مايقلا عيطتسأ يذلا .هجهتنأ يذلا رودلا سيل اذه نأل ؛اهتدعاسم

 هذه يقو «برغلا ىلإ ًاحجانو ًاقداصو ًاداجو ًافقثم ًايبرع يفصوب يسفن مدقأ
 مالفألا نأ كلذ ينعي دقو . «يدنع ةيمهأ رثكألا رمألا وه اذه «تاذلاب ةنوآلا

 يتلا اياضقلا مدخت نل روظنملا لبقتسملا لالخ سنوت يف روصتس يتلا ةيملعلا

 لقأ نع ثحبت ةحبرم ةيراجت ًالامعأ اهنوك ىدعتت نلو ءنيملسملاو برعلا مهت
 سنوت يف ةيملاعلا ةيئامنيسلا ةعانصلا نأ ًاصوصخ «سنوت ضرأ ىلع فيلاكتلا

 جاتنإلل ةيسنوتلا ةكرشلا فقوت دعب ةعومجملا هذه ةضبق يف اهلك تحبصأ دق

 .دوقع ذنم لمعلا نع (كابتاسلا) عيزوتلاو

 اياضقلاب لامعألا لاجرو نيجتنم لا مامتها مدعب انه قلعتي ال دقنلا

 . 2002 ويلوي/زومت 12 :8627 ددعلا ءطسوألا قرشلا '
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 يف لخديو «تحبلا يراجتلا لاجملا ىدعتي مالفألا ةعانص يف لمعلاف ةماعلا

 راصتقا نإف اذل .ماعلا يأرلا ليكشت ةداعإو يسايسلاو يفاقثلا ريثأتلا ميمص

 لاحلا ةعيبطب يدؤيس تاداريإلا ىلعأ قيقحت ىلع نيجتنملا دنع حاجنلا موهفم

 كلت نع ًالضف .دايحلا ىلع فقت ال يتلا ةيدويلوهلا مالفألا نم ديدعلا رورم ىلإ

 .كلذ ىلع عقاولا دهشيو ءاننيدو انخيراتو اناياضق ىلإ ءيست يتلا

 جروج) فلؤملاو جتنملا نم لك عمتجا ؛سنوت يف يدويلوه جاتنإ لوأ يفف

 ةازغ) مليف جاتنإل (دروف نوسيراه) لثمم لاو (غربليبس نفيتس) جرخملاو (ساكول

 فّلكتو .ةريهشلا (زنوج انايدنإ) ةلسلس نم لوألا ءزجلا وهو (دوقفملا توباتلا

 ًاقفو رالود نويلم 230 وحنب ردقت ًاحابرأ دصحو رالود نويلم 18 مليفلا جاتنإ

 ءازجأ ةثالث جاتنإ مليفلا قيرف عبات دقف حاجنلا اذهل ًارظنو ء1989 ةنس ماقرأل

 .2008 ةنس اهرخآ ضرع ىرخأ

 نام ألا نييزانلا ثحب لوح 1936 ماع يف مليفلل ةيضارتفالا ثادحألا رودت

 ذإ .ةاروتلا حاولأ لمحي هنأب دوهيلا نمؤي يذلاو .دوقفملا (دهعلا توبات) نع

 هل بتكي فوس سدقملا توباتلا اذه همدقتي يذلا شيجلا نأب ةروطسألا لوقت

 .رصنلا

 يراه روتكد) ييرمألا راثآلا ماع فّلكُي ؛هيلع نويزانلا رثعي نأ لبقو

 ليوط قيرط ربع هداجيإ ىلإ ةعراسملاب «(انايدنإ) مساب فورعملاو «(زنوج

 روتكدلا رثعي هتوقو هئاكذ لضفبو .ةرهاقلا ىلإ هب يهتني تارماغملاب ءيلمو

 تاراغملا ىدحإ يف نينسلا فالآل ًادوقفم لظ يذلا توباتلا ىلع زنوج

 ةوقلاب هنم نويزانلا هعزتني امدنع ىرخأ ةرماغم يف لخدي مث «ةينوعرفلا

 ىلع حالسلاب ججدم لا يزانلا شيجلاو زنوج روتكدلا نم لك بوانتيو <

 هتبيبح ذاقنإ نم هدرفمب ييرمألا لطبلا نكمتي نأ ىلإ ءزنكلاب راثئتسالا

 ىلوتت توباتلا حتفُيو نييزانلا رسأ يف امهالك عقي امدنعو ءًاعم هزنكو
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 يزانلا شيجلا ىلع يضقتل نارينلاو حابشألا جرختف ءامهذاقنإ ةمهم ةزجعملا

 نأ نود ةعبوزلا نم ناجرخيو نيلطبلا دويق هيف قزمتت يذلا تقولا يف «هلك

 .اكيرمأ ىلإ نيطاس زنكلا عم امهتدوعب ةصقلا يهتنتو ءشودخ يأ

 ةركف ىلع هتمرب مئاق مليفلاف ةلحرم لا كلت يف ةكرحلا مالفأ ةداع يه امكو

 يف عمجي زنوج روتكدلاف ءىرخألا بوعشلا ريقحتو يكيرمألا لطبلا ديجمت

 لباقم يف اعم ةماسولاو ةعاجشلا ءةوقلا «ملعلا .ءاكذلا نم ًالك هتيصخش

 هذه ضرعتو .حيبقلاو نئاخلا .بصعتملا ءقمحألا يزانلل ةيطمنلا ةروصلا

 ملسملا يبرعلل ةداتعملا ىرخألا ةيطمنلا ةروصلا ةيفلخ ىلع اهعيمج تاضقانتلا

 وهف .ثادحألا تاغارف ءلم ل ةيشماهلا راودألا ضعب نم رثكأ قحتسي ال يذلاو

 لسوتي زوجع ذاحش وأ ءلطبلا ماعط يف مسلا عضوب فّلكُي نييزانلل ليمع امإ

 يكيرمألا ديسلا نم رماوألا ىقلتي طيسب لماع وأ .دوقنلا ضعبل ًابلط لطبلا ىلإ

 لطبلا تامكل دص نع زجعي لشاف لتاقم وأ ءزونكلا نع ثحبلاو رفحلل

 لطبلا يهني نأ لبق فيسلاب هتاراهم ضرعتسي جرهم ىتح وأ ءييرمألا

 دوشح ألمت امك .هسدسم نم ةقلطب ىلوألا ةلوجلا نم ةزرابملا يكيرمألا

 يكيرمألا لطبلا دبيأت فدهب ىرخأ دهاشم يف ةشاشلا برعلا (سرابموكلا)

 حمسي يوناث رودب ىتح يبرع لثمم يأ ظحي مو «هتالوطب لك يف صلخملا
 !ةشاشلا ىلع همسا روهظب

 رايتخا نم ًادبتف انرظن ةهجو نم مليفلا يف مهألا ةلاسرلا امأ

 سدقلل ةنعارفلا وزغ ةيرظنب ريكذتلل ؛دوقفملا توباتلل ًابخم رصم
 ةيفيلغوريهلا زومرلاب لفحي يرس أبخم يف هنفد مث «توباتلا ىلع ءاليتسالاو
 ًاعم برعو نامأ نم ءادعألا جمد مث «سينات ةنيدم يف ةينوعرفلا ليثامتلاو

 توباتلا حتفّيو ةيربعلاب تاولصلا ّلتث نإ امف «مهتهزهل دحاو ناكم يف



 ل ا ل يي 206

 حابشألاو حايرلا فصعتل ءامسلا قشنتو ةيهلإلا ىوقلا لخدتت ىتح سدقملا

 ىلإ يوامسلا زنكلا لقن ةمهمب اموقيل نيلطبلا ىوس وجني الو «نييزانلا رارشألاب

 تاب يذلا يكيرمألا شيجلا تاعدوتسم يف ةيرس ةقيرطب ظفحُي ثيح ءاكيرمأ

 . !(راتخملا هللا بعش) ل يمسرلا يماحلا

 (يزيلجنإلا ضيرملا) مليف يجتنم عانقإ نم ضعبلا نكمت ؛رخآ لاثم يف

 ام ىلإ تافتلالا نود ,.1997 ةنس سنوت يف هدهاشم نم ريثكلا ريوصتب ريهشلا

 هب لفحي امع ًالضف «مالسإلاو برعلل ةدوصقم ةءاسإ نم دهاشملا كلت هلمحت

 ذإ «ةجاذسلا ىلع منت تاطلاغم نم «راكسوأ زئاوج عست دصح يذلا «مليفلا

 دويلوه تناك امو «تاينيعبرألا لالخ ةرهاقلا يف هثادحأ ضعب رودت نأ ضرتفي

 ريشت ال مليفلا ةئيب نإف «برعلاب رمألا قلعتي امدنع ليصافتلاب ةداع متهت ال

 تاعبقلا مهسوؤر ىلع ناكسلا عضي ثيح ةرهاقلا ىلإ ديعب وأ بيرق نم
 !هيف عفري ناذألا لاز ام تقو يف ةعامجلا ةالص ماقت نيح يف «ةيبرغملا

 ةضرمم ىلإ ىضرملا دحأ عبصإ عطق ةمهم دّنسُت نأ «كلذ نم مهألاو

 نأل ءاهيلإ ةبسنلاب يداع رمألا نأب اهركذي يزان طباض رماوأل ًاذيفنت «ةبجحم
 لوحتت اذكهو ..(!) انزلا ةشحاف اهباكترا لاح يف اهدي عطقيس ناك اهبعش

 عم يزاوتلاب .شحوتم نئاك ىلإ ةمحرلل كالم نم اهباجحب ةملسم ا ةضرمم ا

 اهلامج نع ًالضف ءاهتلماعم نسحو اهلبن يف ةيزيلجنإلا ةضرمملل ةلباقملا ةروصلا
 !نيفرطلا نيب ةيروعشاللا ةنراقما ىلع دهاشملا دعاسي يذلا

 نمف ءاهخيرات يف ةقباسملا هذه لزاهم ربكأ نم راكسوأ زئاوج رشعل مليفلا اذه حيشرت دعي '
 م نإ ىتح ء.جرخم لضفأو مليف لضفأ يتزئاجل يهيفرت يراجت مليف حشري نأ داتعملا ريغ
 ,ىرخأ زئاوج تس ىلع لوصحلاب هل تحمس ةجفلا ةيرصنعلا هتلاسر نكلو ءامهب زفي
 . ينف جارخإو ىقيسومو توصو جاتنومو ةيئرم تارثؤمو ةيتوص تارثؤم لضفأ يهو
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 ةسفانملل ةثيثح دوهج ..ندرألا

 امدنع نيرشعلا نرقلا تايادب ىلإ ندرألا يف ئامنيسلا لمعلا خيرات دوعي

 نم نيديفتسم .مهمالفأ ريوصتل ندرألا نييبرغلا مالفألا يعناص ضعب راتخا

 تناكو «تيمملا رحبلاو تاباغلاو يراحصلاو راثآلا نيب ةيفارغجلا عقاوملا عونت

 يف هدهاشم نم ريثكلا روُص يذلا (برعلا سنرول) مليف عم ةيعونلا ةلقنلا

 .1962 ماع ءارتبلاو مر يداو

 ناتسناغفأ يبرح عالدناو (باهرإلا) ىلع برحلا شوب ةرادإ نالعإ دعبو

 ءاوس ةيملاعلا مالفألا تارشعل ًاعوضوم (طسوألا قرشلا) حبصأ «قارعلاو

 ةطراخ ىلع ندرألا ةناكم كلذب تززعتو ءةيدنهلا ىتح وأ ةيبروألا وأ ةيكيرمألا

 .ةيقارعلا ندملل .صوصخلا هجو ىلع «ةهباشم ةئيب نم همدقت امل مالفألا ةعانص

 موقتل 2003 ةنس مالفألل ةيندرألا ةيكلملا ةئيهلا سيسأت مت ضرغلا اذهلو

 نم ديدعلا ًاضيأ تاطلسلا تمدقو «بيردتلاو ةعباتملاو فارشإلا ةمهم

 رامثتسالا لاكشأ دحأ اهفصوب «ةيملاعلا امنيسلا ةعانص باطقتسال تاليهستلا

 لمعلل ةديج ًاصرف رفويو «'يبنجألا عطقلا نم نييالملا دالبلا ىلع ردي يذلا
 جرخملا مايق مامتهالا اذه رداوب نم ناكو .ةيلحملا امنيسلا ةعانص ززعيو

 معدلاو ليومتلا نع ًاثحب 2004 ةنس ندرألل ةرايزب داقعلا ىفطصم لحارلا

 .نيدلا حالص نع لمتكي مل يذلا همليفل

 ريوصتب اهحامسل داقنلا بضغ ةيكلملا ةئيهلا تراثأ ء2005 ماع يف

 نويلم 24 ىلإ ةمخضلا تاينازيملا تاذ مالفألا دحأ ريوصت نم ندرألا بساكم لصت دق

 قّوست امك ءاهريغو نيلماعلا روجأو ناريطلاو يحايسلا عاطقلا تادئاع ىلع عزوتتو ءرالود

 . رشابم ريغ وحن ىلع اهيف ريوصتلا متي يتلا ةيحايسلا قطانملل مالفألا ضعب
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 , (ياتيج سومأ) جرخملل ( 766 207٩ /ةرح ةقطنم) (يليئارسإلا) مليفلا

 ندرألا يف ةرحلا ةقطنملا ىلإ بيبأ لت نم ناقلطنت نيتديس ةصق يكحي يذلا

 لك ةلوطبلا يّرودب موقتو .ةرجأ ةرايس يف ةيدوعسلاو قارعلا دودحل ةمخاتملا

 (نامتروب يلتان) يليئارسإ بأ نم ةيكيرمألاو «(ةنح) (ولزال ةنح) ةيليئارسإلا نم

 .(اكيبر)

 رهظم رمت ةرايسلا داكت ال هقرش ىلإ ندرألا برغ نم قيرطلا لالخو

 مهريكذتل نيينيطسلفلا نيئجاللاب ندرألا ضرأ جرخملا ألمي لب ءدحاو يراضح

 يتلا ةيشاملا ناعطقو لامجلاب ةيندرألا يراحصلا ئلتمت امك .ليدبلا نطولا هنأب

 نولمعي نيينيطسلفلا نأب ةنح (ةيليئارسإلا) ةقئاسلا ريكذت عم ءودبلا اهاعري

 عرزت تناك اهتلئاع نأو «(ليئارسإ) اهدلب يف ةيجاجز ةيعارز تويب لخاد

 ءارحص بالقنا ةروطسأل راركت يف ءابروأ ىلإ اهريدصتل بقنلا ءارحص يف دورولا

 !دوهيلا نيرجاهملا دي ىلع ةنج ىلإ نيطسلف

 ةقطنملا ىلإ ةرايسلا لوصو عم ةياعدلاو طيمنتلا ةلسلس رمتستو

 ةينيطسلفلا ةلثمملا ؛(ىليل) ةينيطسلفلا ةديسلاب (ةنح) ءاقتلاو ةرحلا

 ,ةيلامطا اهجوز تاقحتسمب ةبلاطملل « سابع مايه اسنرف يف ةميقملا

 ىلوتيل بلطلا بسح ةحفصم تارايس ةعانصب (يليئارسإلا) موقي ثيح

 لءاستي امدنعو .قارعلا يف تايصخشلا رابك ىلإ اهعيب ةمهم ينيطسلفلا

 فشتكي «ةيلاملا تاباسحلا ةيفصت ةمهم نيتجوزلا يلوت ببس نع دهاشملا

 هترايز ءانثأ يف نيينيطسلفلا نم (ةيباهرإ) ةمجهل ضّرعت (يليئارسإلا) نأ

 فوفص يف طارخنالاب باشلا هنبا طروتب لغشنم وهف يناثلا امأ .فجنلا ىلإ

 مث .تاهاجتالا لك نم ةصقلا يف باهرإلا محقي اذكهو < نييباهرإلا

 ءةيكلملا مالفألا ةئيه عم نواعتلاب ندرألا يف روص كيكر (يليئارسإ) مليف :شولع ميهاربإ .د '

 . ةينورتكلإلا رحلا يبرعلا توصلا ةلجم
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 نيينيطسلفلا نييباهرإلا مايق عم ىليل ةيرق ىلإ ثالثلا تاديسلا لوصو فداصتي

 نأ اهدافم ةلاسر يف ,ةدوعلا قح مهئابآ نايسن ىلع جاجتحالل مهتيرق قارحإب

 نوجاتحي ام لك ريفوتل يفكت ندرألا ىلإ مهحوزن رثإ مهؤابآ اهانب يتلا ةيرقلا

 !ريفولا قزرلا اذهب عانتقالا نم مهعنمب بصعتلا نكلو ءةايحلا تاموقم نم هيلإ

 لب .ءطيمنتو ةءاسإ نم مليفلا هنمضتي ام ىلع انه راكنتسالا رصتقي ال

 هتلاسر ضراعت عم «ندرألا ضرأ ىلع هريوصتب حامسلا تارربم نع لءاستن

 نطو ىلإ ةكلمملا نم ءزج يأ لوحت ناكمإ مدع يف ةلودلا ةسايس عم حضاولا

 لقأ ىرخأ مالفأ باطقتسا يف ةئيهلا تحجن ؛كلذ لك عم .نيينيطسلفلل ليدب

 نع ًاديعب قئاقحلا فشك يف ديج رود اهضعبل ناك لب «مليفلا اذه نم ًاءوس
 سيسأت ذنمو .دويلوه اهيلع تداتعا يتلا ةيسايسلا ةياعدلاو ةيطمنلا روصلا

 2007 ماع يف ربكأ ةزفق تققح مث ماع لك مالفأ ةسمخ وحن ريوصت مت ةئيهلا

 مليف اهرهشأ نم ناكو ءةدحاو ةنس يف ةليوط ةيئاور مالفأ ةرشع ريوصت عم

 (Rءdaء†ءأ /حقنم) مليفو «(دليفمورب كين) جرخملل (ةثيدح ىلإ ةكرعملا)

 هيف يدؤيو «قارعلا ىلع برحلا ةدشب دقتني يذلا .'(اماب يد نايارب) جرخملل

 ةلمح مليفلا اذه راثأ دقو .ةدعاسمو ةيسيئر ًاراودأ برعلا نيلثمملا نم ريثكلا

 اهيلع نميهي يتلا ضرعلا رود تعفد ,ةدحتملا تايالولا يف ةعساو ةعطاقم

 كرام) هجتنم دبكت ىلإ ىدأ امم ءضرعلا نم هعنمو هلهاجت ىلإ دويلوه ةرطابأ

 اهكلمي يتلا ضرعلا رود يف الإ مليفلا ضرعُي مل ثيح ةحداف رئاسخ (نابوك

 .”ةيقادصملا ىلع هل ًاباقع
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 مالعإلا لئاسو هيرجت يذلا حيقنتلا نم همليف مسا جرخملا سبتقا

 ةعشبلا ةميرجلل ةيقيقحلا ةصقلا نع مليفلا ثدحتيو ءاهرابخأ ىلع ةيكيرمألا
 اوؤدب امدنع .ةيقارعلا (ةيدومحملا) ةنيدم يف نويكيرمأ دونج اهبكترا يتلا

 ةمهادم ءانثأ يف اهرمع نم ةرشع ةعبارلا يف ةيقارع ةقهارم ةاتفب شرحتلاب

 حضو يف لزنم لا ماحتقا اوررق نأ ىلإ .هشيتفت ةجحب تارم ةدع اهتلئاع لزنم

 لكو .ةاتفلا ةثج قارحإو اهلك ةلئاعلا لتق مث ًايعامج ةاتفلا باصتغاو راهنلا
 !مهدحأ اهلمحي يتلا ويديفلا اريماك ةسدع مامأ كلذ

 بضغ .2006/3/12 خيراتب تثدح يتلا .ةعيظفلا ةهرجلا هذه تراثأ

 عطقو دونجلا ءالؤه دحأ فاطتخا يف نيمواقم لا ضعب حجنو ءةيقارعلا ةمواقملا

 يدويلوهلا ديلقتلا ًازواجتم همليف يف ثادحألا هذه عيمج جرخم ا مّدقو .هسأر

 «ءاطخألا» هذه لثم نم ةيكيرمألا ديلاقتلاو شيجلا ةئربت يف هيلع فراعتملا

 نم نوتلفي ال نيذلا دونجلا ضعبل ةذاش تالاح درجم اهنأ ىلع مدقت يتلا

 يديبز ةرهز :مليفلا يف ترهظ يتلا ةيبرعلا ءامسألا نيب نمو .ةلداعلا ةمكاحملا

 رود يف لولع رحسو «حرف دلاو رود يف نيسحلا دبع ليهس «حرف ةاتفلا رود يف

 .ةينويزفلت ةلسارم

 تراتخا امدنع مخض لمعب ندرألا ىلإ دويلوه تداع 2008 ماع رخاوأ يف

 مليف نم يناثلا ءزجلا دهاشم ضعب ريوصت ةيكيرمألا (سكرو ميرد) ةكرش

 يداو ءارحص لثم ةيندرأ عقاوم ةدع يف (1122510110ع15 /نولوحتملا) ةكرحلا

 مهحاجن ىلع ًاريثك نويندرألا لؤع دقو ءطلسلا ةنيدمو ةيرثألا ءارتبلا ةنيدمو مر

 .ةيماع ةرهش نم مهل همدقيس ام ندرألا يف ريوصتلل لمعلا قيرف مادقتسا يف

 مليف دهاشم مظعم تروّص ذإ ءىدس بهذت مل لامآلا هذه نأ ودبيو

 كراشو ,ةيندرألا ندملاو يراحصلا يف (1ع Hurt Locker /مألا ةنازخ)

 نيسمخو ةئم وحن بناج ىلإ مليفلل ينفلا مقاطلا يف ًايندرأ ًاينف نيعبس وحن
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 211 - ب -- قرشلا ىلإ دويلوه لقتنت امدنع

 قارعلا برح تلوانت يتلا مالفألا رثكأ نم وهو «(سرابموكلا) نم ًالثمم

 ءضرألا ءاحنأ يف مالسلا نع عفادملا ييرمألا شيجلل ةيلاثملا ةروصلل ًاجيورت

 مليفلا مامتها رصتقي امك ءلالتحالا اذهل ةيلحملا ةمواقملل ًاهيوشت اهرثكأ نمو

 برعلا صيلختل الإ تافاسملا كلت اوعطقي مل نيذلا نييكيرمألا دونجلا مالآ ىلع

 بعشلا مالآل ةدحاو ةيناث صصخي نأ نود «باهرإلا نثارب نم «نيفلختملا»

 يتلا مليفلا ةدم لاوط «مليفلا ضرع خيرات ىتح تاونس عبسل ةدتمملا لتحمل ا

 تلقن نيذلا نويكيرمألا دونجلا ىتح هب ئجوف ام وهو «نيتعاس ىلإ لصت

 ىلع مهضارتعاو «هتيعقاو مدع نم مهضعب ءايتسا ةيكيرمألا مالعإلا لئاسو

 .مهسفنأل اهومعزي م يتلا ةيكئالملا ةروصلا

 تادحو ىدحإ يف دونج ةثالث هل ضرعتي امم ةيلايخ ًاثادحأ مليفلا لقني

 ةفيرط ةروص مهدئاق مدقيو .قارعلا يف يكيرمألا شيجلا يف لبانقلا لاطبإ

 ,ةلبنق نينامثو ةئم نم رثكأ لاطبإ يف هحاجن دعب توملا باهي ال يذلا يدنجلل

 فطاعتيو ءاكيرمأ يف هرظتنت ةلئاع هيدل .هرهوج يف يلاثم ناسنإ عبطلاب وهو

 .دونجلل ةيحابإلا مالفألا عيبيو (ماهكيب) مسا لمحي يذلا يقارعلا لفطلا عم

 تارايسلا يف لبانقلا عرز نقتت ةيباهرإ تاعامج ىوس تسيلف ةمواقملا امأ

 مغر نيكاسملا ءابآلا داسجأ يفو مهلتق دعب لافطألا ثثج يف ىتحو «عراوشلاو

 !مهفونأ

 يف نوكت ال دقو ءركاذتلا كابش يف ًايراجت ًاحاجن مليفلا ققحي مل
 ىّقلت امك !طقف رالود نويلم 11 ؛هتينازيم عضاوتل ًارظن ةريبك ةراسخ كلذ

 وعناص ءرصن ميرم] .ييرمأ رالود نييالم ةعبس وحنب مليفلا اذه نم ندرألا بساكم ردقت

 . [2010/3/7 .دغلا ةديرج ءندرألا يف مهناكم نودجي دويلوه يف مالفألا
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 نع ًالضف .ءىطبلا عاقيإلاو ثادحألا راركتو لمملا ليوطتلل دقنلا نم ريثكلا

 يقئاثو مليفب هبشأ ودبي ذإ ؛ةيئامنيس ةصق يأ يف ةبولطملا ةكبحلا ىلإ هراقتفا

 .زازتهالا ةريثك ةلومحم اريماكب برحلا عئاقو ضعب ليجست ىلإ فدهي

 ةباوب ربع خيراتلا هلوخدب ةعقوتم ريغ ةأجافم مليفلا ققح .هلك اذه عم

 مليف لضفأ زئاوج اهمهأو ؛ةدحاو ةعفد زئاوج تس زرحأ امدنع راكسوألا

 مالفأ ةعست عم ةبعص ةسفانم لخد هنأب ًاملع !صن لضفأو جرخم لضفأو

 تاونسلا يف لاحلا هيلع ناك امك ةسمخ نم ًالدب مليف لضفأ ةزئاج ىلع ىرخأ

 ىلعأ ققح يذلا (81[4772 /راتافأ) مليف نيسفانملا مهأ نم ناكو «ةقباسلا

 عفادت تناك ريخألا اذه ةصق نكلو .قالطإلا ىلع امنيسلا خيرات يف تاداريإلا

 :ةلئاقلا يكيرمألا شيجلا ةفاقث نم رخستو لالتحالا دض ةمواقملا قح نع

 هلجأل تبهذ يذلا ببسلا وه اذه لعلو .«باهرإلاب باهرإلا حفاكنس»

 ةجرخملا حبصتل جارخإلا ةزئاج اهيلإ تفيضأ مث « (مألا ةنازخ) ىلإ ةزئاجلا

 نينامثو نينثا دتما يذلا راكسوألا خيرات يف اهب زوفت ةأرما لوأ (ولغيب نيرثاك)

 .ًاماع

 تقولا يف ركشت نأو «يكيرمألا شيجلا ىلإ اهتزئاج ءادهإ (ولغيب) سنت م

 (تكيب يار) ركش امك .راكسوألا لفح ةصنم نم ندرألا يف اهءاقدصأ هسفن

 زرتيور ةلاكو تلقنو .توص جاسكم لضفأ ةزئاج هملست ىدل يندرألا هقيرف

 ىدل كراشملا يندرألا قيرفلا ءاضعأ اهب حّرص يتلا زازتعالاو ةداعسلا رعاشم

 يف- صاخلا هركش هّجو مليفلا قيرف نأب ًاملع زئاوجلا هذهب مليفلا زوف نالعإ

 .ةيندرألا ةدايقلا ىلإو مالفألل ةيكلملا ةئيهلا ىلإ -مليفلا ةمتاخ

 ٤ ةيطمنلا روصلا ةبراحم ىلإ هتوعد ندرألل سکت ,ىرخأ ةهج نم



 210 ٠ ي ا ين ب ب سس يرل لا ويل وه: لقت ادن

 ةيبرع لود يف روصت يتلا مالفألا ىلإ سايقلاب ةبيط ةرداب يهو .مالفألا ةعانص

 100 ةميقب ًاقودنص رون ةكلملا فدهلا اذهل تقلطأ دقو ءةباقر ىندأ نود ىرخأ

 روصلا ةحفاكم ىلع دعاست ةيسيئر ةيئامنيس مالفأ جاتنإ معدل رالود نويلم
 فادهألا هذه ققحت يتلا مالفألل صوصخلا هجو ىلع همعد مدقيو ء«ةيطمنلا

 ةياهن يف اينار ةكلملا تقحتسا امك .'يراجتلا حاجنلا ةصرفب ىظحت ال اهنكلو

 لالخ نم ةيطمنلا روصلا ةبراحم ةيملاعلا (بويتوي) عقوم ةزئاج 2008 ماعلا

 .عقوملا ىلع ةصاخلا اهتحفص

 دويلوهل ةديدجلا ةهجولا ..ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 باطقتسا ىلع يبظ وبأو يبد اترامإ سفانتت ءةديدجلا ةيفلألا علطم ذنم

 ًاقفو- طاشنلا اذه نمازتيو ءامهيضارأ ىلع مهمالفأ ريوصتل نييملاعلا نيجتنملا

 ,ةقطنملا يف ةيراجتلا ةمصاعلا زكرم لالتحا ىلإ يبد يعس عم -نيبقارملا ضعبل

 .هسفن تقولا يف ةيفاقثلا ةمصاعلا زكرم ءوبتل يبظ وبأ يعسو

 تاناجرهملا عيجشت نيترامإلا يف يئامنيسلا طاشنلا حمالم مهأ نمو

 «يبظ وبأ يف يئامنيسلا طسوألا قرشلا ناجرهم لثم «ةفلتخملا ةيئامنيسلا

 ءايماع رشاعلاو ًايبرع لوألا دعي يذلا يلودلا يئامنيسلا يبد ناجرهمو

 امنيسلا راكسوأو تارامإلا نم مالفأ ةقباسمو يئامنيسلا جيلخلا ناجرهمو
 مالفأ لثم ةصصختملا تاناجرهملاو تاقباسملا بناج ىلإ ,2006 ماع ةيدنهلا

 نم ريثكلا نيترامإلا تاطلس مدقت امك .زديإلا ةحفاكم مالفأو ةئيبلا

 ءزج وأ اهتطصشنأ ليوحتل يمالعإلاو ينفلا جاتنإلا تاكرشل تاليهستلا

 عيراشملا نم ديدعلا ءاشنإل تايقافتالا عيقوت لعفلاب متو ءامهضرأ ىلإ اهنم
 ءانبل (زويدوتس تنواماراب) ةكرش عم عقوملا ةكارشلا دقع لثم ؛ةمخضلا

 (سورب رنراو) ةكرش عم ةلثامملا دوقعلاو «تارامإلا يف يئامنيس هزتنم
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 جاتنإل قودنص سيسأت عم يبظ وبأ يف مالفألا ريوصتل قفارمو هزتنم ءاشنإل

 يئامنيسلا جاتنإلل يبظ وبأ ةكرش نيب عقوملا دقعلا كلذكو .ةكرتشملا مالفألا

 جاتنإل رخآ قودنص سيسأتل (تنمنيترتنإ كيفارغويج لانويشانرتنإ) ةكرشو
 .مالفألا

 ريبك ددع ريوصتل نيريبك نييكيرمأ نيمليف بلج يف تارامإلا تحجن امك

 .(ةكلمملا)و (انايريس) امهو «ةريخألا تاونسلا يف اهيضارأ ىلع امهدهاشم نم

 ام ىلإ ةراشإلا عم .باتكلا نم ةقباس لوصف يف امهنع ثيدحلا قبس ناذللا

 .مالسإلاو برعلا ىلإ ةءاسإ نم امهنم لك هنمضتي

 روهش ةعبرأ ىلإ تجاتحا تارامإلا يف ةباقرلا نأ ءركذلاب ريدجلا نمو

 عم دهاشملا نم ددع فذح تطرتشا مث . هتزاجإ لبق (انايريس) مليف ةعجارط

 مهو فالجألا دودحلا سارح ىرن لوألا دهشملا يفف «يبد يف اروُص اهنم نينثا نأ

 نم نوعنمتو ةليوط ريباوط يف نوفقي نيذلا ديبعلاك نييوسآلا لامعلا نولماعي

 دونجلا هيلع ضقني هابأ ًاحزامم ةملكب مهدحأ هوفتي امدنعو «قطنلا

 هذه فذح ةيباقرلا ةزهجألا بلط عم قفتن دقو ..!قدانبلاب ًابرض هنوعسويو

 اهذيفنت نم مليفلا وعناص اهيف نكمت يتلا ةقيرطلا نع لءاستن انكلو .دهاشمل ا

 !ضارتعا نود يبد يف

 مظعم تروص يذلا (ةكلمملا) مليف لوح تالؤاستلا هذه حرط ديعنو

 ةيطمن روص نم دهاشملا كلت هلمحت ام لكبو «يبظ وبأ عراوش يف هدهاشم

 !ةقطنملاو مالسإلل ةئيسم

 ايدج

 . 2006/4/17 ءنيالنوأ تسيإ لديم '



 ؟ضبقي نمو ..؟عفدي نم ..دويلوه ةبيرض

 ؟ةسايس مآ هيفرت ..دويلوه

 عبرلا يف نويزفلتلا مث ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن يف امنيسلا ترهظ نأ ذنم

 ىلع ريثأتلا يف ةدايرلا عقوم لالتحاب (ةروصلا) تأدب ءنيرشعلا نرقلا نم لوألا

 ةملكلا) نمو ءفحصلاو بتكلا يف (ةبوتكملا ةملكلا) نم ًالدب ريهامجلا ةفاقث

 لامعألا لاجرو نييسايسلا راظنأ تذخأو .عايذم لو بطخلا يف (ةعومسملا

 تناكو .سانلا يف ريثأتلا يف امهرود ةروطخل نويزفلتلاو امنيسلا بوص هجوتت

 مالعإلاو امنيسلا ىلع ةرطيسلل سفانتلا اذه جئاتن روهظ يف ًاحوضو لحارملا رثكأ

 (نينيل) حرص ذإ ءيلامسأرلاو يارتشالا نيركسعملا نيب ةدرابلا برحلا ةرتف يه

 دئاقلا هدكأ ام وهو .'«انيلإ ةبسنلاب نونفلا مهأ يه امنيسلا» نإ :ًالئاق كاذنآ

 هذه» نأ ىأر امدنع (ةيمويلا ةايحلاو ةروثلا) هباتك يف (يكستورت) يعويشلا

 ةياعدلا هذه تناك ءاوس ءةياعدلل ةليسو لضفأ يه انيديأ نيب يتلا ةليسولا

 اهنإ .ةيسايس مآ «ةيحص مأ ءلوحكلا ىلع نامدإلل ةضهانم مآ ,ةيفاقث مأ «ةينقت

 ,عيمجلا مامتهال ةبذاجو عيمجلا مهف لوانتم يف يه ةياعدب مايقلا رسيت

 نيدلا ءاصقإ ىلإ ىعست ةيعويشلا تناك امو .«ةليخملا ىلع ذوحتست ةياعدو

 دعب ةسينكلا لحم امنيسلا لالحإ ىلإ (يكستورت) اعد دقف ةايحلاو ةلودلا نع

 .اهنم صلختلا

 م يذلا تقولا يفف ءاهدو ًاثبخ رثكأ ناكف يلامسأرلا بناجلا امأ

 . يناثلا ءزجلا «ينينيللا يسكراملا لامجلا ملع :تييفوسلا نيفلؤملا نم ةعومجم '
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 ىلع ةفوشكملا ةرطيسلا نم ةيلومشلاو ةيكارتشالا تاموكحلا هيف لجخت

 ًايرهاظ رمألا اذه ةيبرغلا ةيلامسأرلا تاموكحلا تكرت ءمالعإلاو امنيسلا

 هسفن تقولا يف حمست نكت م اهنكلو ءلامعألا لاجرو ةصاخلا جاتنإلا تاكرشل

 دعب ام) هباتك يف (نارج رتيب) هدكؤي ام اذهو .هل موسرملا طخلا نع هجورخب

 ناك اهر ةيفاقثلا تالاجملا يف يموكحلا ذوفنلا نإ» :هلوقب (ةيبرغلا ةيزكرملا

 لخدتلل مهمو ريخأ لكش كانه» :فيضيو .«ةداع هب فرتعي امم ًالغلغت رثكأ

 لكشبو ...يريهامجلا مالعإلا ميظنت لالخ نم ءاج ةفاقثلا ميظنت يف يموكحلا

 بلاوق زيزعت ةصرف ةلودلل رفو يريهامجلا مالعإلا نإ :لوقن ةيمومع رثكأ

 ريزو فصوو . «اهميدقتل دادعتسا ىلع ميلعتلا سيل عونلاو سنجلا نع ةينهذ

 نم عجنأ» اهنأب رشابملا ثبلا ةينقت (زتلوش جروج) قبسألا ييرمألا ةيجراخلا

 ىلع تراث ةيقرشلا ابروأ بوعش نأو ,ةيقرشلا ةلتكلا وزغل ةديدع ةيوون ةحلسأ

 امأ “«يكيرمألاو يبرغلا نويزفلتلا جمارب طاقتلا نم تنكمت اهنأل ةيعويشلا

 (يتنلاف كاج) ) Motion Picture Association of America ( ةكرش سيئر

 ( 1224 ) تانيجلا نالمحت دويلوهو نطنشاو نإ» :حوضو لكب لوقيف

 !«اهسفن

 ةيكيرمألا ةموكحلا بنجت عمف «دحلا اذه دنع فقوتي ال رمألاو

 اهنأ الإ ,ةيكارتشالا لودلا يف لاحلا وه امك جماربلاو مالفألل رشابملا جاتنإلا

 تاونقلاو تاكرشلل اهمعد قيرط نع هتاذ رمألاب موقت - تلاز امو - تناك

 تماق تاينيرشعلا رخاوأ يفف ءاهتاسايس دناست يتلا ةينويزفلتلا

 دويلوه نيب قيسنتلل صاخ بتكم سيسأتب (نوغاتنبلا) عافدلا ةرازو

 . 2004/4/19 ,نيال نوأ مالسإ عقوم «يمالسإ رود نع ثحبلاو ..امنيسلا :زيزعلا دبع ءالع'
 ء1999 ,1ط .نامع «قورشلا راد ءةيئاضفلا تاطحملا برح - 2000 ماع :يركبلا ركاش دايإ *

 . 241ص
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 مالفألا نم ديدعلا معدب (نوغاتنبلا) موقت نيحلا كلذ ذنمو ءنطنشاوو

 جتنملا (نامليو مايلو) جرخملل (ةحنجألا) مليف اهنم ركذنو «ةهجوم لا ةيسايسلا

 جرخملل (نوتاب)و .«توكس ينوط) جرخملل (ىوقألا حالسلا)و ء1927 ةنس

 يلدر) جرخملل (دوسألا رقصلا طوقس)و ,1970 ةنس جتنملا (رنفاكس نيلكنارف)

 .2001ةنس جتنملا (توكس

 رظح ةطلس كلمت (نوغاتنبلا) عافدلا ةرازو نأ وه كلذ نم برغألاو

 رظح تررق ذإ ءاهتروص ىلإ ءيستو رشابم لكشب اهتاسايس سمت يتلا مالفألا

 هريوصتب أدب يذلا (نتسويه نوج) جرخملل (ءيضي كلذ عد) يقئاثولا مليفلا
 يف دونجلا اهاقال يتلا ةيسفنلا تابارطضالا لوح هثادحأ رودتو ء1946 ماع

 .1980ماع ىتح ضرعلا نم ًاعونمم مليفلا يقبو ءةيناثلا ةيلاعلا برحلا ءانثأ

 نم ةداع هّجوت ال ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةياعدلا نأ هركذ ريدجلا نمو
 ام ًابلاغ لب .رابخألا تارشن وأ ةيقئاثولا مالفألا وأ ةداجلا جماربلا لالخ

 سيسنارف) يكيرمألا جرخملا كلذ دكؤيو «ةيلستلاو هيفرتلا راطإ يف جّورَت

 اهدجن نأ نكمي ماعلا يف ةسايس مالفألا رثكأ نإ» :هلوق يف (الوبوك دروف

 يعامتجالا ريثأتلا ديعص ىلع امأ .«يسايس عوضوم يأ ىلع يوتحت ال

 يوقلا دامتعالا ةيؤر نكمي» :(ريلفيد نيفليم) ثحابلا لوقيف يركفلاو

 ميقلا ليدعت يف رثكأ ةلوهسب يهيفرتلا ماظنلا ىلع مالعإلا لئاسول

 هباتك يف (رليش تربره) ييرمألا ركفملا هديؤيو ,”«ةيكولسلا دعاوقلاو

 عقاولا يف يه ةيهيفرتلا جماربلا نإ» :لوقي امدنع (لوقعلاب نوبعالتملا)

 . 2007/10/20 ءدنوموللا نع ًالقن «ةيروسلا ةروثلا ةديرج '
 . قباس عجرم .زيزعلا دبع ءالع

 ,2 ددعلا 28 دلجملا ءركفلا ماع ةلجم ءنويزفلتلا يف هيفرتلا ايجولويسوس :روضخ بيدأ
 . 273ص 1999 ريمسيد/لوألا نوناك -ربوتكأ/ لوألا نيرشت
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 يتلا ةركفلا (رليش) دّنفي امك «ةيجولويديإ ةيعوت لاكشأو ..ةيوبرت لاكشأ

 لثم ةيسايس وأ ةيركف نيماضم يأ نم هيفرتلا ولخ لوح نوريثكلا اهل جوري

 يذلا عونتلا ديدش يعولا ليكشت زاهج ديفتسي» :لوقيف (نفلل نفلا) ةلوقم

 موسرلا ءةيلزهلا بتكلا) ةيبعشلا ةفاقثلل ةفولأملا لاكشألا لك مدختسي

 فحصلا «ةيضايرلا ثادحألا ءزافلتلاو عايذملا جمارب «ةيئامنيسلا مالفألا «ةكرحتملا

 صرح نإ يأ ««ئطاخلا موهفملا اذه نم دح ىصقأل ديفتسي (تالجملاو

 (نفلل نفلا) ةلوقم راركت ىلع رمتسملاو مئادلا مالفألا يجتنمو نييمالعإلا

 ىلإ يدؤي ةيلستلاو هيفرتلا ىوس ىرخأ ةركف يأ نم مهلامعأ ولخ ءاعداو
 رثكأ اهب عانتقالاو راكفألا رورم لعجي امم يقلتملاو دهاشملا ةمواقم فعض

 !ةلوهس

 ؟دويلوهب عيمجلا ملحي اذا

 هبشي ام ىلإ ةقيقح ماعلا لوحت مويلا اهشيعن يتلا ةمموعلا ماظن لظ يف

 اميف نوفراعتي سانلاف .ةيضاملا نورقلا يف ناسنإلا اهفرع يتلا ةريغصلا ةيرقلا

 مهنم دحأ ىلع ىفخي الو ءةعاسلا رادم ىلع رابخألا نولدابتيو «ةلوهسب مهنيب
 روطتلا اذه تاعبت نأ يف كش الو .ةيرقلا هذه ءاحنأ ىصقأ يف يرجي امم ءيش

 ال يضاملا يف سانلا مالحأ تناك اذإف «ةفاك ةايحلا يحانم ىلإ اهقيرط دجتس

 ىلإ حومطلا نإف ءاهيف نوشيعي يتلا ةلودلا وأ ةنيدملا وأ ةيرقلا دودح ىدعتت

 .ققحتلل ًالباقو ًاحاتم حبصأ مويلا ةيملاعلا

 سانلا فراعت ؛هقيثوتو هديكأتو ٌحومطلا اذه هققحي ام فينصتلو

 نم ريثكلا يف حاجنلا تالاح ىصقأل ةيطاع سيياقم ىلع رصعلا اذه يف

 .درفراه ةعماج يف ةساردلا ىلإ نوحمطي ءايكذألا بالطلاف «نيدايملا

 ليجست نولضفي نوعرتخملاو ءلبون ةزئاجب نوملحي ءابدألاو ءاملعلاو

 ةدحتملا تايالولا يف عارتخالا تاءارب بتاكم يف مهعارتخا تاءارب

 زهاتلا يف مهتالاقم رشن ىلإ نوعسي باتكلاو نويفحصلاو .نابايلاو
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 يرودلا يف فارتحالل مهعسوب ام لك نولذبي مدقلا ةرك وبعالو .دنوموللاو

 تايلاديملا ىلإ نوحمطيف نييضايرلا ةيقب امأ ءينامألا وأ يزيلجنإلا وأ ينابسإلا

 ماحتقا ىلع نويئامنيسلا سفانتي نيح يف .دايبملوألا تاقباسم يف ةيبهذلا

 .راكسوألا ةزئاجب زوفلا وأ دويلوه

 نود نمو ًاعيمج اهنأ الإ .ةمقلا ىلع اهعبرتو سيياقملا هذه ةيملاع عمو

 لب ,ةيلحم نذإ يهف ءاهلومي وأ اهيلع فرشي نم راطإ يف ةدودحم ءانثتسا

 !يقلتلاو ةرهشلاو راشتنالا يف ةيطماعو «هجوتلاو رايتخالاو رارقلا يف .ةيزكرم

 ثيح نم ةيملاعلا امنيسلا ةعانصل ةمصاع لازت الو تناك دويلوه نإف اذل

 - ةيكيرمأ ىقبتسو تناك اهنكلو .هلك ماعلا ىلإ اهتاجتنم ريدصت ىلع اهتردق

 .اهليومتو اهترادإ يف ةيتامجارب -ةيلامسأر ءاهتاهجوتو اهتسايس يف ةينويهص

 اهتفاقث يف ةينو سكسولجنأ ءاهتغل يف ةيزيلجنإ ءاهحور يف ةيبرغ -ةيلاربيل

 نم لكل ةفورعم نوكت نأ ضرتفي دويلوهل ةحضاولا ةيوهلا هذهو .اهئامتناو

 اهيلع درمتلا يف ةبغرلا لاح يف ىتح ءاهماع يف طارخنالاو اهيلإ لوصولا لواحي

 اوبرج نيذلا نيملسملاو برعلا عيمج نأ دقتعأو ءرايتلا سكع يف ريسلاو

 كئلوأ ءاوس ءةقيقحلا هذهب ملع ىلع اوناك دق اهيف حاجنلاو دويلوه ىلإ لوخدلا

 ءاقبلاب لمأ ةقراب مهيدل تناك نيذلا وأ ءاهماع يف طارخنالا نم اوعنامب ممل نيذلا

 .سكاعملا هاجتالا يف ريسلا وأ مهنكامأ يف فوقولا عم اهيف

 ؟اهريصمو ةيمالسإلاو ةيبرعلا تايلقألاو بوعشلا ةايح يف دويلوه ترثأ فيك

 نيلثمملل ةحجانلا براجتلا ضعب ىلإ ةقباسلا لوصفلا يف انضرعت

 يف نيلماعلا نيملسملاو برعلا نم نيجتنملاو نيجرخم لاو باتكلاو
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 دعت م يذلا دويلوه ماع يف طارخنالل مهججحو ضعبلا تارربم انلقنو «دويلوه

 مدع ىلع هصرحو هتظقي نلعأو ًاظفحت ىدبأ ضعبلاف .دحأ ىلع ىفخت هتقيقح

 نيح يف ءةديحولا هتياغ وه لاما نأب ةحارص فرتعا رخآلا ضعبلاو .ةفزاجملا

 عفدو ءانعلا قحتسي فده هتاذ دحب وه دويلوه ىلإ لوصولا نأ نورخآ ىأر

 ملاعلاف ءوه امك عقاولا نولثمي مهنأب ةءاسإلا مهت نم نوريثكلا بّرهتو «ةبيرضلا

 عباصألا تاعطاقو نيحتلملا تارئاطلا يفطاخو نيملسملا نييباهرإلا نم ولخي ال

 نأو «راودألا هذه ةيحطس يف طقف يه ةلكشملا نأ نورخآ ىأرو «تابجحمل ا

 م نيح يف ءمالكلاو ةشاشلا ىلع روهظلل يفاكلا تقولا مهحنم يف نمكي لحلا

 نيلثممك مهطيمنت نم طقف اوؤاتسا لب .كلت الو هذه يف ةلكشم ضعبلا دجي

 رثكأ مهتروص ىقبتل اهنم جورخلا يف ًادهج اولذبي نأب اودعوو .ةرركم راودأ يف

 !اددجت

 عنص امدنعف ءىرخأ ةيواز نم رمألا شقاني رخآ قيرف كانه ىقبيو

 يف نويكيرمألا اهناهأ يتلا مهتماركل ماقتنالل (بائذملا يداو) مليف كارتألا

 مهلك نييكيرمألا اورهظأ امدنع ؛هسفن ميمعتلا أطخ يف ًاضيأ مه اوعقو قارعلا

 امدنع طبضلاب نويكيرمألا هلعفي ام اذهو ءءانثتسا نود نمو رارشأ مهنأ ىلع

 ةيبرعلا امنيسلا هلعفت ام اذه لب ءنيملسملاو برعلا لبق نم فنعلل نوضرعتي

 ةدحتملا تايالولاب ةقالعلا تاذ اياضقلا لوانتت يتلا اهمالفأ نم ريثكلا يف ًاضيأ

 راوحلا ناونع تحت عيبطتلا نم برتقت يتلا لامعألا ءانثتساب «(ليئارسإ)و

 !ةجذاس ةقيرطبو

 اضر لين ىلإ نيملسملاو برعلا ضعب قباستي ء.ججحلا هذه لثمو

 مهل هققحي ام ىلع مهمامتها لاجم نورّصقيو «دويلوه يف ذوفنلا باحصأ
 دويلوه ةنكَم يف مهطارخنا ةقيقح بنجت نيلواحم .ةورثلاو ةرهشلا نم كلذ

 مهقحس ىلإ رمألا رطضا ول ىتح اهتياغ قيقحتل ًاضيأ يه ىعست يتلا
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 ريغ مهتقفاوم ةرورضلاب ينعي ةقيقحلا هذه لهاجت نأ هتاذ تقولا يف نيسانتم

 ىأرم ىلع (ليئارسإ)و نطنشاو تاسايس قيقحتل مهريخست ىلع ةنلعملا

 ةسسؤملا نم ًارشابم ًامعد دويلوه يقلت ًارس دعي مل ذإ «هلك ماعلا عمسمو

 برعلا ىلع برحلل دهمت يتلا مالفألا ةعانصل ةيكيرمألا ةينمألاو ةيركسعلا

 يذلا رودلا نع هثيدح يف (نيهاش كاج) روسفوربلا هدكؤي ام وهو ءنيملسم لاو

 ينطولا سرحلاو زنيراملو شيجلا لثم اهئازجأ ضعبو عافدلا ةرازو هتدأ
 "منع /ةيقيقح بيذاكأ) لثم مالفألا نم ةئفلا كلتل ةينقت تادعاسم اههدقتب

(Liesيذيفنت رارق) و ,: 4 ماع / (Executive Decisionو 6 ماع  

 11e /راصحلا) مليف امأ ء1998 ماع ۴reed0m Strike( /ةيرحلا ةبرض)

 يف (881) ةيلارديفلا ثحابملا ةلاكو معدب يظحف 1998 ةنس جتنأ يذلا (5165©

 ءاهلمكأب بوعشل ةيناطيشلا ةروصلا مالفألا هذه لثم تسرك دقو «كرويوين

 مهريجهتو مهضرأ لالتحا نم يرجي ام لبقت يبرغلا دهاشملا ىلع تلهسو

 .مويلا ىتح نيرشعلا نرقلا علطم ذنم مهلتقو

 ةانق هترجأ ءاقل ىلإ دوعن .دويلوه اهعبتت يتلا لمعلا ةيلآ مهفلو

 نم رثكأ ذنم انعم ئيسلا يبرعلا ةروص نإ» :هيف لوقي نيهاش عم ةريزجلا

 م ريرشلا يدوهيلاو ةنس نيرشع ةدمل انعم يقب ئيسلا يسورلا «ةنس ةئم

 ةجيتن ثدح ام انيأرو «ةيزانلا امنيسلا يف طقف رهظ ءًادبأ امنيسلا يف رهظي
 وأ ماع ةئم ةدمل ريرش هنأب ام ًابعش رّوصت امدنع ثدحي ام اذهو كلذل

 لصح ام ىلإ ًاسايق ثيدحلا عباتي مث .«كلذ دوقي نيأ ىلإ انلك انيأر .رثكأ
 ةيرصنعلا ةياعدلاب ينامألا بعشلا عبشت نأ دعبف ءةيزانلا ايناطأ يف دوهيلل

 .دوجولا نم مهوحمو دوهيلا ةدابإ مهيدل لوبقملا نم حبصأ مهدض

 تالسلسملاو مالفألاب يكيرمألا بعشلا لوقع دويلوه ترطمأ امدنعو

 نم حبصأ .ةنطيشلا ةجرد ىلإ نيينابايلل ةرقحملا لافطألا جمارب ىتح

 رمألاو .ةايحلاب جضت ةيناباي ندم ىلع نيتيرذ نيتلبنق ءاقلإ ًاضيأ لوبقملا
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 تعزُن امدنع اهديحوت لبق ةدحتملا تايالولا يف دوسلا عم ثدح دق ناك هسفن

 لبقت سانلا ىلع لهسلا نم حبصأ ىتح .ةيناسنإلا ةفص ةقرافألا ديبعلا نع

 .يقالخأ ءابع يأ نود مهقنش

 صوصخب ةنس ةئم ىدم ىلع طبضلاب ثدح ام اذه نأ نيهاش ىريو

 ٌجتحي م 2003 ةنس قارعلا ىلع برحلا اكيرمأ تنلعأ امدنعف «برعلا ةروص

 برعلا اوفرعي م» مهنأل ؛يقارعلا بعشلا دض برحلا ىلع يكيرمألا بعشلا

 بعش مه لب .«بيبطلاو ةضرمملا مهيف رشبلا يقابك ًارشب ..يداع بعشك
 .طفنلا خويش نم تاباصع همكحت فينعو فلختم

 ةيقبو اكيرمأ عراوش اوباج نيذلا نيرهاظتملا نم ريثكلا نأ دعبتسن ال اذل
 ىلع ًافوخ لب «يقارعلا مدلا نع عافدلل اوجرخي مل اهعم ةفلاحتملا لودلا

 رثكأ تناك ذإ «ةلداع ريغ برح يف لاتقلل اولسرأ نيذلا نيدنجملا مهدالوأ

 فوخلاف ««طفنلا لباقم مدلل ال» :لوقت ًاعويش اهوعفر يتلا جاجتحالا تاراعش

 نيذلا ةيحض نويلملا فصنو نويلملا ءامد ىلع سيلو مهئانبأ ءامد ىلع نذإ

 !مهضرأ ىلع برحلا كلت ةيادب ذنم اولتق

 بوعشلا طقف بيصت ال ةيدويلوهلا ةيرصنعلا ماهس نإف .كلذ ىلع ةوالع

 نيرجاهملا لك اهنم ىذأتي لب ءارحصلا يف ًاديعب شيعت يتلا (ةيطسوأ قرشلا)
 مليف يف يكيرمألا دهاشملا ىري امدنعف .ةيبرغلا لودلا يف نيملسملاو برعلا

 .كرويوين يف ءايربألا دض هتميرج ذيفنت لبق أضوتي ًاملسم ًايباهرإ (راصحلا)

 ةروصلا كلت هنهذ ىلإ زفقتسو «باهرإلاو ءوضولا نيب نطابلا هلقع يف طبريس

 !ةعماجلا وأ لمعلا رقم يف أضوتي هل ًاليمز ىأر املك ةعشبلا

 ًابعش دويلوه هوشت فيك ..نوئيسلا برعلا ءسيلج ريخ باتكلا جمانرب ءةريزجلا ةانق '

6 . 
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 لبق مليفلا اذه ىلع (ريك) ةيمالسإلا ةيكيرمألا تاقالعلا سلجم جتحا اذل

 م امك !هدهاشم نم ءيش يأ رييغت ىلع اوقفاوي م مليفلا عانص نكلو «هضرع

 تايالولا لخاد نيملسملل طيمنتلاو ةءاسإلا نم دحلا يف (ريك) تاضارتعا حلفت

 موقي 2005 ةنس ضرع يذلا عبارلا مسوملا يفف «(24) لسلسم يف ةدحتملا

 نورطيسي مث «يكيرمألا عافدلا ريزو فاطتخاو راطق ريجفتب برع نويباهرإ

 دقو .هسفن يكيرمألا سيئرلا لتق نولواحيو ةيكيرمأ ةيوون تالعافم ةدع ىلع

 ةقيرط نأب (©02127) نويزفلتل (ريك) مساب ةثدحتملا (دمحأ ةعيبر) تحرص

 اهنأو «ةيهاركلاو فوخلا سوفنلا يف عرزت لسلسملا اذه يف نيملسملا ريوصت

 اهقوثو مدعل .هتدهاشم دعب رجتملا ىلإ باهذلا نم فوخلاب روعشلاب تأدب

 .ةقيقحلاو لايخلا نيب قيرفتلا ىلع سانلا ةردق نم

 ءايتسالا ةدح فيفخت ضارتعالا اذه دعب تلواح (سكوف) ةكرش نأ ركذُيو

 يذلا- (دنالرذاس رفيك) لثمملا هيف رهظي ًانالعإ تضرعف يمالسإلاو يبرعلا

 رارشألا نأ رابتعالا نيعب ذخألا ىلع نيدهاشملا ثحيو -كاج ققحملا رود يدؤي

 . نيملسملا عيمج نولثمي ال جمانربلا يف

 رهظ امدنع ءادعصلا نويكيرمألا نوملسملا سفنت «يلاتلا ماعلا يفو

 نكلو «سور مهنأ ىلع لسلسملا نم سماخلا مسوملا يف نويباهرإلا

 سداسلا مسوملا ف ىرخأ ةرم ةهجاولا ىلإ اوداع نيملسملا نييباهرإلا

 هذه نييباهرإلل ةصقلا فلؤم ىطعأ ؛ةءاسإلا نم ديزمللو .2007 ماع

 داز امم ءسولجنأ سول لخاد ةيوون ةلبنق ريجفت يف حاجنلا ةصرف ةرملا

 نكي ممل رمأ وهو .دودحلا ىصقأ ىلإ نيدهاشملا ىدل بعرلا ةجرد نم

 ' خيراتب 2007/2/19 .
http://arabic.cnn.com/2007/entertainment/1/20/24.muslims/index.html 
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 كلت ليطعت يف حجني ييرمألا لطبلا ناك امدنع ةقباسلا مساوملا يف ًادوهعم

 .اهذيفنت لبق تايلمعلا

 نيلقتعملا دض قبطملا فنعلا ىلإ ةءاسإلا هذه راثآ تلصو «كلذ ىلع ةوالع

 يف ةيكيرمألا ةيركسعلا ةيممداكألا تدكأ ثيح .عقاولا ضرأ ىلع نيملسملا

 لسلسم يجتنمب ىقتلا (ناغنيف كيرتاب) لارنجلا نأ 2007 ماع (تنيوب تسيو)

 فنعلا بيلاسأ فيفختب مهايإ ًابلاطم «سكوف ةانق هضرعت يذلا (24)

 .«اهنودلقي قارعلا يف نييكيرمألا دونجلا نأل» ؛لسلسملا اهرهظي يتلا بيذعتلاو

 تاطقل ضرع ىلع ةيلاتتملا ةيونسلا همساوم يف لسلسملا جرخم داتعا ذإ

 .باهرإلا يف نيهبتشمللا بيذعتب هئالمز عم موقي وهو (رواب كاج) ققحملل

 ىلع رانلا قالطإ ةجرد ىلإ دهاشملا ضعب يف ةيشحولا بيلاسألا هذه تلصوو

 اذه موقي امك .فارتعالا ىلع هرابجإل هيدي عباصأ رتب وأ نيلقتعملا دحأ قاس

 لسلسملا مهيمسي صاخشأ نم تامولعم ا عازتناب ىرخأ دهاشم يف ققحملا

 ريقاقعب مهنقح مث «سفنتلا نم مهعنمت ةيكيتسالب ًاسايكأ ًامدختسم رارشألاب
 ضرأ ىلع تالقتعم يف لسلسملا ةيؤر بسح يرجي اذه لكو «ملألا ببست

 !ةدحتملا تايالولا

 (سيناروغال ينوت) ييرمألا ققحملا اهب حّرص دقف لامعألا هذه جئاتن امأ

 تناك» :ًالئاق قارعلا يف بيرغ وبأ نجس يف يكيرمألا شيجلا عم لمع يذلا

 ام لعفن نأ انقح نم نإ :ةيساسأ ةفصب لوقت دويق الب قيقحت دعاوق انيدل

 بيلاسأ ىلع بردتن م اننألو .بيردت يأ بايغ عم هنإف مث نمو .ءاشن

 . «نويزفلتلا تاشاش ىلع هاندهاش ام ىلإ انأجل دقف «بيذعتلا

 . 2007 سرام/راذآ 18 10337 ددعلا ءطسوألا قرشلا '
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 انلوقعب فافختسالا ىلإ برقأ دويلوه راذعأ حبصت «قئاقحلا هذه مامأ

 هترشن نايب يفف «عقاولا ضرأ ىلع يرجي امع اهتيلوؤسم مدع ىلع رصت امدنع

 نآلا ىتح فشكت مل اهنإ تلاق 2007 ةنس لسلسم ا اذهل ةجتنملا (سكوف) ةكرش

 راودأو تايصخش قلخ يف موللا اهيلع عقي ءةيفئاط وأ ةيقرع ةعامج يأ نع

 دعبو «باهرإلا ةحفاكم نع امارد وه (24) لسلسم» :نايبلا فاضأو .لسلسم ا

 ةعامج وأ ةلئاع وأ درف يأ نأ فرعيو .كلذل عاو روهمجلا نإف «مساوم ةسمخ

 . «ةيجذومن نوكت نأ اهنم دصقي مم .فنعلا يف ةطروتم (هريغ وأ ةيقرع)

 ىلع ءالؤه رصي اذامط :لءاستن نأ نذإ انل قحيف .كلذك رمألا ناك اذإو

 نوملسملا ىظحي اذاملو ؟ةيقرعلا تاعامجلا كلت يف نييباهرإلا تاباصع رصح

 تاعامجلا عيمج نيب نم نييباهرإلا رهظمب روهظلا نم رفوألا ظحلاب برعلاو

 ؟ىرخألا تايلقألاو

 ةثيدح ةيئاصحإ درون ءةباجإلا نع ثحبلا يف انسفنأ قهرن نأ لبقو

 ماع يف تدهش دق يبروألا داحتالا لود نأ اهدافم ؛يروألا يلودلا سيلوبلل

 اهب تماق اهنم ةمجه 424 :يلي امك ةعزوم يهو ءًايباهرإ ًاموجه (498) 6

 نم ةمجه 18 «نويراسي نوفرطتم اهب ماق ةمجه 55 .ةيلاصفنالا تاعامجلا

 ! ”ةدحاو ةمجهب الإ اوموقي ملف نويمالسإلا امأ «نييباهرإلا فلتخم

 ةيقرع ةعامج يأ طروت مدعل (عاو روهمجلا) نأب جذاسلا ءاعدالا امأ

 ءنانثا هيلع فلتخي ال يذلا عقاولل بيذكت وهف باهرإلا يف ةينيد وأ

 ' خيراتب 2007/2/19 .
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 يتلا ةيهاركلا مئارج تائم نإ» :لوقي امدنع (نيهاش كاج) كلذ دكؤيو

 .تامجهلا دعب ةدحتملا تايالولا يف نيملسملاو برعلا نييكيرمألا دض تبكترا

 هوشت امدنعو ...ةيطمنلا روصلا ةبراحم ةيمهأ تدكأ ء2001 ربمتبس/لوليأ يأ

 انملعي لازي الو انملع خيراتلاو «نوناعي ءايربأ ًالافطأو ءاسنو ًالاجر نإف ًابعش

 ريغ ًاغيوست الإ سيل (روهمجلا يعو) معازم ىلإ زاكترالاف .'«سردلا اذه

 لئاسول هتسارد نم (ي نيارب نوسليو) ييرمألا ركفملا جتنتسا ذإ «بوسحم

 ىلع مهتردق لوح مهولا كلذ قلخب اوماق سانلا» نأ ةيكيرمألا مالعإلا

 يتلا تاريثأتلل ةضرع رثكأ ماهوألا هذه مهتلعج دقو «مهتئيب ىلع ةرطيسلا

 :ةعئاشلا ةلوقملا نم بتاكلا اذه رخسيو .«نطابلا لقعلاو يعواللاب قلعتت

 ريشي عقاولاف .“«اهكاردإ عيطتسن ال ءايشأب لغتسُن نأ نكمم للا نم سيل»

 ىمح يف اهريغ نم رثكأ ةرضحتم لاو ةيبرغلا بوعشلا سامغنا ىلإ حوضوب

 مالعإلا لئاسو رادُث ثيح ءاهيدل عفترم يعولا ىوتسم نأ عم كالهتسالا

 قئارطلا ديدحتل ايجولويبلاو سفنلا ملع يف ءافكأ نيصصختم لبق نم ةياعدلاو
 اذإو ًٌارذحو ًاهبنتم يعاولا لقعلا ناك امهم يعاواللا كولسلا يف ريثأتلل ىلثملا

 هفيظوت ردجألا نمف يالهتسالا ءارشلا ىلع عيجشتلا باسحل متي اذه ناك

 .دحأ ىلع ىفخت ال ةيسايس فادهأل

 نيذلا نيملسملاو برعلا نم ريثكلا يفتكي الأ كلذ لك يف فسؤملاو

 ةمواقم يف مهبجاو ءادأ نع ريصقتلاب دويلوه يف مهمالحأ اوققح

 ام لك اولذب لب ًابناج يحنتلاو تمصلاب ىتح وأ ءةرماؤملا هذه

 مهل ًارهاب ًاحاجن كلذ اوّدع مث ءةين نسح نع امبرو ءاهحاجنإل مهعسوب

 . 2001/11/16 خيراتب ءتن ةريزجلا عقوم '
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive? Archiveld=20315 
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 كلت نيب مهدجمت يتلا ةليسولا اومدعي ملو ءاهيلإ اوؤاسأ يتلا بوعشللو

 !لاطبألاك روهزلا ليلاكأب مهلبقتستو بوعشلا

 ؟دويلوه يف انتبرجت تقفخأ له

 نم ريثكلا رشبتسا برعلا نيلثمملا ىلع ديدجلا دويلوه حاتفنا ةيادب عم

 مالفأ يف برعلا ةكراشم نأ ىلوألا ةلهولل ادبو ريخ داقنلاو نيفقثملاو نييفحصلا

 «جيردتلابو ًاليلق دويلوه فقاوم فيطلت ىلإ ًامتح يدؤتس مهاياضقل ضرعتت

 يفف .ريثكلاب دعت ال مهفقاومو مهسفنأ نيلثمملا ءالؤه ضعب تاحيرصت نكلو

 (ممط0 ةانق ىلع (لوحت ةطقن) جمانرب نم ةبرجتلا هذه لوح ةصاخ ةقلح

 ةنصارق)و (ءامسلا ةكلمم) يف هتكراشم دعب « دوعسم ناسغ نانفلا حّرص

 شيعيو هلخدي نأ ىلإ فرعي ال ا ًاروحسم لظي ناسنإلا نأب .(يبيراكلا

 ًالوغشم ناك هنأ ىلع دوعسم دكأو ءةغراف ةعاقف درجم هنأ فشتكيف هءاوجأ

 هضفر رربي ام اذه لعلو .ةيملاعلا لباقم اهعفدي نأ هيلع ناك يتلا ةبيرضلاب

 ء(جودزمما ناطيشلا)و (بيذاكألا دسج) «(انايريس) :لثم ةمهم مالفأ يف ةكراشملا

 .ريدقتلا نم ريثكلا قحتسي فقوم وهو

 يه ةيبرعلا هتبرجت نأ اهسفن ةقلحلا يف دكأ حاتفم دمحم يبرغملا نانفلا

 دض لمعتو ةينويهصلا ةرطيس تحت عقت ةيملاعلا امنيسلا نأب حّرصو «مهألا

 مليفلا يف همسا ركذُي م امدنع ةيضرُملا ريغ هتبرجتب ًادهشتسم «نيملسملا

 ةرم رركت ام وهو .برغملا يف روص يذلا (1976) (ليحتسملا ءيشلا) يكيرمألا

 ىلع يدوهيلا جتنملا رصأو (عّنقملا) مليف يف ًاسيئر ًارود ىدأ امدنع ىرخأ
 لام لا وه هيأر يف دويلوه نم ديحولا بسكملا نإف اذل !(دمحم) همسا لهاجت

 .ةرهشلا وأ دجملا سيلو

 يف دكأ ذإ ,ةيؤرلا هذه نع ًاضيأ ًاديعب نكي م يوبن دلاخ يرصم ا نانفلا

 يه لظتس ةيبرعلا هتبرجت نأو .دويلوه فلخ عسي مل هنأ اهسفن ةقلحلا
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 ناطيشلا) يف نيسح مادص يدع هيبش رود ءادأ هضفر ىلإ ًاريشم «مهألا

 . ةءاسإ نم مليفلا هنمضتي اط (جودزملا

 طقف اهيف ىقبيس لهو ؟دويلوه نم ةيسكع ةرجه مامأ نذإ نحن له

 بحسني يذلا تقولا يف ةئيسم ةيطمن راودأ يف روهظلا اوداتعا نيذلا كئلوأ

 !ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا يف هباوج رظتنن ام اذه ؟ةبيرضلا عفد ىشخي نم هيف

 ؟انسفنأل انمدق اذام

 : (1.1). 11211 /لوه .د .ج) ملسملا دوسألا يكيرمألا لثمملاو بتاكلا لوقي

 يقيرفإ لصأ نم نويكيرمألا نوجرخملاو باتكلا هيف ناك يذلا تقولا يف»

 ام نويكيرمألا نوملسملاو برعلا ناك .دويلوه يف ًاعضاوتم ًاحاجن نوققحي

 الو ءدلبلا اذه يف ةيسايس ةوق يأ كلمن ال نحنف .فصلا رخآ يف نيفقاو نولازي

 نوزجاع اننإف اذل ءمالفألا ةعانصو مالعإلا طسو يف رارقلا عنصل ةوق يأ كلمن

 لجر نم ةقداصلا تاملكلا هذهو «نورخآلا اهاري يتلا انتروص يف مكحتلا نع

 ؟انسفنأل نحن انمدق اذام :يقيقحلا لؤاستلا مامأ انعضت دويلوه طسو لمعي

 !؟ودعلا عضوم ٤ هسفن عضو يذلا رخآلا نم فاصنإلا رظتنن اذامو

 نأ ىري يذلا (نيهاش كاج) روسفوربلا يآرب أدبن ءةباجإ نع ثحبلا يفو

 طوغضل تضرعت يتلا ىربكلا تاهويدوتسالا نوك نم ٍقأي ةلكشملا نم ًابناج

 تايلقألاو دوسلاو ةأرملل ةيبلس روص ميدقت نع فقوتتل نينسلا ىدم ىلع

 .برعلا نع ةيبلس ًاروص اهمدقتل ةليلق تاداقتنا تهجاو دق ىرخألا

 . 2010 ليربأ/ناسين 7 ءاعبرألا «( >25ع ) ةانق ىلع (لوحت ةطقن) جمانرب '

http://www.100megspop2.com/presca/lauriegoodstein.htm : 
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 يف (لكيش دراشتير) ةيكيرمألا ميات ةلجمب ينامنيسلا دقانلا هدكؤي ام وهو
 رايهنا دعب مالفألا يف ريرشلا رود اوبعليل برعلا ىلإ دويلوه تلوحت» :هلوق

 ةيادبلا يف» :فيضيو ««صاخ لكشب ةدرابلا برحلا ءاهتناو يتييفوسلا داحتالا

 امدنع جتحتو روثت يكل ريهشتلا ةضهانم ةبصعل ةلثامم تامظنم برعلل نكت مل
 . «ةيطمنلا روصلا هذه مدقت

 ال مهنإ» :هيف لوقي رخآ ءاقل يف (نيهاش) قيلعت عم رثكأ برتقنو

 ال اذامل ءروثتو جتحت نأ نكمي ةعومجم لك نأل ىرخأ ةعومجم يأ نوفدهتسي

 انأ ؟رمألا اذهب متهي اكيرمأ لثم مخض دلب يف دحاو يمداكأ انأ الإ دجوي

 الو ةعماجلا يف اهسردن ال نحنو اهنع بتكيو ةيضقلا هذه عباتي يذلا ديحولا

 لوقت يبرع يأ نم ةلاسر ًاموي ملتسأ مل يننأ فرعت تنأ «ثاحبألا زكارم يف

 باتك دصقيو] «باتكلا اذه تبتكو ءلمعلا اذهب موقت كنأل نيهاش ذاتسأ ًاركش

 نأ طقف اودارأ اذإو نومتهي ال مهسفنأ برعلا ناك نإف اذهلو .[(رارشألا برعلا)

 مهدنع عقي ةلكشملا نم ًاءزج نإف ةفانكلا اولكأيو ةوهقلا اوبرشيو اوسلجي

 . «دجلا لمحم ىلع ةلكشملا هذه نوذخأي ال برعلاو

 اهيف نواعتي ىرخأ ةرماؤمب هبشأ وهو ءاقح بيجع تمص هنإ

 ىلع دويلوه باطقأ نواعتي امك ًامامت ءلهاجتلاو تمصلا ىلع عيمجلا

 دقف .دحأ نم عدار نود نرق نم رثكأ ذنم نيملسملاو برعلا ىلإ ةءاسإلا

 تنكمت يتلا ةملسملاو ةيبرعلا ءامسألا تارشع باتكلا اذه يف انضرعتسا

 كرحت نع عمسن داكن ال اننكلو .,دويلوه يف تاحاجنلا ضعب قيقحت نم

 . 2001/11/16 خيراتب ءتن ةريزجلا عقوم
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?Archiveld=20315 
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 هلك ماعلاو برغلا يف امنيسلاو مالعإلا يف نيملسمماو برعلا ةروص ةحلصمل ركذي

 دعاقتم روسفوربو ء(ريك) ةمظنم اهب موقت يتلا ةميتيلا تالواحملا ءانثتساب

 !(نيهاش كاج) همسا

 ..لمأ رداوب

 يف نيملسملاو برعلا عقاول مالظلا اهفلي يتلا ةئيسلا ةروصلا هذه عم

 نم دب ال ةريخألا تاونسلا يف روهظلاب تأدب ديدج لمآ رداوب نإف «دويلوه
 ةيكيرمألا تاقالعلا سلجمل عبات بتكم سيسأت نم ًاءدب «فاصنإلل اهركذ

 هجتنت ام ةعباتم فدهب .دويلوه نم برقلاب سولجنأ سول يف (ريك) ةيمالسإلا
 يف اهتراشتسا ذخأل مالفألا عانص ةوعدو .نيملسملاب ةقالع تاذ مالفأ نم

 .اهضرع لبق دهاشم لاو صوصنلا

 تفثك .ربمتبسا/لوليأ تامجه رثإ مالسإلاب دويلوه مامتها ديازت دعبو

 اهتارايز ءةدحتمملا تايالولا يف نيملسملل يسيئرلا لثمملا دعت يتلا «ةمظنملا هذه

 اهريدم حيرصت بسحو ءاهريغو دويلوه يف ةيمالعإلا تاكرشلاو تاهويدوتسالل

 مالسإلا ةروص حيحصت ىلإ ًالوأ فدهت تارايزلا هذه نإف ( شوليآ ماسح )
 تامدخلا ميدقتو ءيئامنيسلاو يمالعإلا نيلاجملا يف نيلماعلا ىدل نيملسم او

 ىلع ديدجلا نيملسم ا ليج عيجشت ىلإ ةفاضإ ءاهيلإ جاتحي نم لكل ةيراشتسالا

 نينطاوم مهفصوب ةكراشملل مهمامأ صرفلا حتفو تالاجملا اذه يف لوخدلا

 ."ةنطاوملا قوقح عيمجب نوعتمتي نييكيرمأ

 ةيمالسإو ةيبرع تاهج نييعتب لعفلاب جاتنإلا تاكرش ضعب تأدب امك

 ًايراشتسا ًابيقر (ريك) دامتعا مت ذإ ءضرعلا لبق اهلامعأ يف نيراشتسم
 ماع جتنأ يذلا ( Prince of Egypt /رصم ريمأ) لثم مالفألا ضعب يف

 . ةيكيرمألا امنيسلا يف نيملسملاو برعلا ةروص «نطنشاو نم جمانرب ءةريزجلا ةانق '
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 ماع جتنأ يذلا (ةثالثلا كولملا) مليفل ًاراشتسم (نيهاش كاج) لمع امك 8

 ةكرشل ًاراشتسم هنييعت قبس دق ناكو ءةيناثلا جيلخلا برح نع ثدحتيو 5

 تامظنمو ةيكيرمأ ةيبرع تاعامج ةدع تجتحا نأ دعب (سورب رنراو)

 ماع يفو .1996ماع ةكرشلا هتجتنأ يذلا (يذيفنت رارق) مليف ىلع ةيمالسإ

 مليفب صاخلا ويرانيسلا صن (لاسريفينوي) تاهويدوتسا تلسرأ 7

 هنييعت جرخملا ررق مث .هتعجارمل (ميهاربإلا دمحأ) يدوعسلا ىلإ (ةكلمملا)

 «صنلا ىلع تاظحالملا نم ريثكلا ميهاربإلا مدق نأ دعب مليفلا يف هل ًاراشتسم

 . مليفلا دهاشم نم 90% رييغت يف رود هل ناك دقف ريخألا اذه حيرصت بسحو

 مالفألا ةروطخ ىلإ راظنألا تفل يف (ريك) ةمظنم حاجن قبس ام ىلإ فاضي

 رود نم ددع مامأ ةيملس ةيجاجتحا ةرهاظم اهميظنت عم نيملسملا ىلإ ةئيسملا

 هذه تناكو ء1998 ماع (راصحلا) مليفل اهضرع ءانثأ يف اكيرمأ يف ضرعلا

 .ييرمألا عمتجملا يف ةديدج طغض ةوق روهظ تارشؤم ىدحإ

 فيكو مليفلا يف (ريك) هتمدق يذلا يراشتسالا رودلا ةعيبط ةفرعم نم ةقيقحلا يف نكمتأ م

 ينب دجمت يتلا ريطاسألا ىلع ساسألاب مئاق مخضلا ينوتركلا مليفلا اذهف «هثادحأ يف رثأ

 يعناصو مارهألا ةانب مهنوك ةفارخ ناهذألا ىلإ ديعتو ءرصم يف مهدوجو ءانثأ يف ليئارسإ
 موجن توصلا هئادأ يف كراشو رالود نويلم 200 وحن مليفلا ققح دقو ءةيرصملا ةراضحلا

 ةبحاصم يناغأ ءانغلا يف تامجن تمدق امك «(رفيافب ليشيم)و (كولوب اردناس) لثم رابك
 . (يريك ايرام)و (نتسويه ينتيو) لثم مليفلل

 . 2001/11/16 خيراتب ءتن ةريزجلا عقوم *

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?Archiveld=20315 
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 دعب اهحاجن دويلوه يف (ريك) طوغض اهتققح يتلا تازاجنإلا مهأ نمو
 يكيرمألا مليفلا ثادحأ ليدعت يف (تنوماراب) ةكرش عم تالاصتالا نم نيماع

 يف هدهاشم ريوصت أدب يذلا (5اند2 04 411 ۴۵۶ /فواخملا لك عومجم)

 دم تبيح ووش ةد رفتم / لولا ثاديحأ لق يأ ء2001 ماع علطم

 ربوسلا) ةيكيرمألا مدقلا ةرك ةلوطب يئاهن ىلع يباهرإلا موجهلا ةصق مليفلا

 متي انه ةصقلا نكلو .( دوسألا دحألا ) مليف يف لبق نم ثدح امك (لوب

 اورثع (يليئارسإ) يوون حالس ريمدت ةرملا هذه نييباهرإلا ةلواحم عم اهميخضت

 ةكرشلا عانقإ يف (ريك) دوهج تحجن دقو !نالوجلا تاعفترم يف ًاميلس هيلع

 ام ًارظن مليفلا ثادحأ ليدعتب (نوسنبور ندلإ) مليفلا جرخمو ةجتنم ا

 ةكرشلا تماقف ءاهجراخو اكيرمأ لخاد نيملسملا ةروص ىلإ ةءاسإ نم هنمضتي

 جرخملا لسرأو « ةديدجلا ةيزانلا ىلإ ةيباهرإلا ةباصعلا ةيوه ليوحتب لعفلاب

 ةيأ يدل تسيل هنأ اودكأتت نأ ىنمتأ» :هيف لوقي ًاباطخ (ريك) ىلإ (نوسنبور)

 يف لضفألا مكل ىنمتأ ينأو «برعلاو نيملسملا نع ةيبلس روص جيورتل ةين

 . «يرصنعلا زييمتلا ةبراحم لصاوتملا مكيعس

 سيسأت عم 2008 ماع ةياهن مالعإلا لئاسو هتلقن رخآ لئافتم ربخ

 فدهي يذلاو ءاينروفيلاك يف (ةشاشلا ىلع نيملسم لا تامولعم زكرم)

 ةدعاسم» :ىلإ .«فلوو لكيام) جتنملا ؛هيسسؤم دحأ حيرصت بسح

 ءوجللا نم ًالدب نيملسملا نع قئاقحلا ىلإ لوصولل نيجرخملاو نيجتنملا
 ”«ةيكيرمألا امنيسلا يف نيملسم لا لكش تمسر يتلا ةيطمنلا روصلا ىلإ

 لاثمأ نم دويلوه يف رابكلا نيجتنملاو نيجرخملا نم ًاددع زكرملا مضيو <

 نأ ئجافملا نمو .(كرب ميج)و (24) لسلسم جتنم (نودروج دراوه)

 . 2001 رياني/يناثلا نوناك 28 8097 ددعلا ءطسوألا قرشلا '
2 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/programmes/newsid_6071000/6071006.stm 
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 ىلإ دوعت لب «ةيمالسإلا طغضلا تاعامج نم تأت ممل زكرملا سيسأت ةركف

 ةبيط ةردابم يهو «دويلوه يف ينامنيسلا جاتنإلا لاجم يف نيلماعلا نم ةعومجم

 ضعب ىلإ جاتحي ةيلعفلا اهاودجو اهتاين ةحص نم ققحتلا نكلو «لعفلاب

 .تقولا

 ؟دويلوه يف نيملسم لاو برعلا ةروص ريغتتس له

 ,مؤاشتلاو لؤافتلا يبطق نيب لاؤسلا اذه نع ةباجإلا دنع ءارآلا توافتت

 ةيبرغلا ةيلقعلا يف نيملسملاو برعلا ةروص نأ ىلإ ليمي ًاعويش رثكألا يأرلا لعلو

 نيملسملا لؤافت نع ليق ام لك عمف ءىضم تقو يأ نم أوسأ مويلا يه ًامومع
 تاونسلا يف هلهأو مالسإلا ىلع فرعتلل مامتهالا ديازت دعب ةروصلا هذه ريغت يف

 سيركت يف ةيبرغلا ةيمالعإلا تايروطاربمإلاو دويلوه دوهج نأ الإ ءةريخألا

 تامولعم لا رداصم تلاز امو ءاهرامث تتآو تحجن يتلا يه ةيهاركلا نم ديزمل ا

 ةينويهصلا فرصت تحت ةعقاولا كلت يه برعلاو مالسإلا لوح ىلوألا

 .اهعم نيفطاعتملاو

 ةريخألا تاونسلا يف نيملسملا ءادعأ ديازتب يأرلا اذهل نوديؤملا لدتسيو

 ةقالع ىلع نكت مل تاعومجم ىدل ةيرصنعلا راكفألا ضعب تلوحت ذإ

 ةياعدلاف .ددجلا ءادعألا ءالؤه ىلع اهبضغ ماج بصتل برعلاو نيملسم اب

 ضعب تعفد دق هعمسمو هلك ملاعلا ىأرم ىلع موي لك رركتت يتلا ةئيسملا

 رجغلاو دوسلاو دوهيلا ىلع مهبرح ريخأت ىلإ اكيرمأو ابروأ يف ددجلا نييزانلا

 نوملسملا هيف جاتحي يذلا تقولا يفو .مهناكم نيملسملاو برعلا لالحإو

 ىلإ ةئيسملا ةياعدلا نأ دجن ؛مهاياضقل يلودلا دييأتلا نم ديزملا ىلإ برعلاو

 ءايقيرفإو ايسآو ةينيتاللا اكيرمأ يف ىرخأ بوعش ىلإ برغلا نم لقتنت نيملسملا

 هلك ملاعلا ديعص ىلع هسفن مالسإلل ًافدارم حبصت باهرإلا ةملك داكت ىتح

 !ءايبنألا عيمج نيد هنأب نمؤن يذلا وهو
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 لدت ىرخأ تارشؤم ةمن نأ رخآ قيرف ىري «ةلؤملا تارشؤملا هذه عم

 ةيهاركلا نع اهريبعت ةقيرط يف :لقنل وأ ءدويلوه ةيرصنع يف ام ريغت ىلع

 يذلاو (ةيقيقح بيذاكأ) لثم مليف جاتنإ مويلا ًالوبقم دعي مل ذإ ءلقألا ىلع

 مئاتشلا ليك ىلع ريقحتلا ةسايس ؤرجت نلو ء1994 ةنس مالفألا ىوقأ نم ناك

 رخآلا فرطلا مهفتل ىرخأ ةذفان حتف نودو هقالطإ ىلع بوعشلا قح يف

 لعلو ءلقألا ىلع (رايخألا نيملسملا) ةحيرش راكتبا ىلع كلذ دزي م نإ ىتح

 ةملطوعلا لظ يف ضعب ىلع اهضعب بوعشلا حاتفنا ىلإ دوعي كلذ يف لضفلا

 برعلا نم نيينفلاو نيلثمم لا ةكراشم يف عسوتلا ىلإو .تالاصتالا ةروثو

 يف اهريوصت نع ًالضف مهاياضقل ضرعتت يتلا مالفألا مظعم يف نيملسم او

 امك .'رظنلا تاهجو بيرقت ىلإ كاكتحالا اذه يدؤي نأ دب ال ذإ «مهدالب

 حيطست غيستسي نل يذلا يبرغلا دهاشملل ماعلا قوذلاب حاتفنالا يقتري

 مدقُت مل ام ةداعلا اهيلع تجرد يتلا ةجفلا ةقيرطلاب (باهرإلا ىلع برحلا)

 ال)و ( ةيكريمأ ةمينرت ) يمليف يف امك رخاس يديموك راطإ يف لقألا ىلع

 . 2008 ماع نيَّجتنمللا (ناهوز عم ثبعت

 يبرعلا فرطلا ىلع ىرخأ جئاتن ىلإ يدؤي نأ دب ال نيفرطلا نيب كاكتحالا يف عسوتلا اذه '

 يه تسيلف اهتاءافكو دويلوه تاينقت نم ةدافتسالاب رشبتسي ضعبلا ناك اذإف «ملسملاو

 مهقطن وأ ءةارع برع نيلثمم روهظ ًالثم قبسي م ذإ ءانيلإ اهريدصت متي يتلا اهدحو

 اهل ًاعئاب هرود ءادأ نقتيل ةيحابإلا مالفألا لاكشأ لك رصاق لثمم نيقلت وأ «ةيسنج مئاتشب

 !دادغب يف قيرطلا ةعراق ىلع

 امر نكلو «يديلقتلا ريقحتلا بولسأ رارمتسا يفني ال لؤافتلا اذه نأب ريكذتلا نم دب ال

 يتلا اهسفن ريطاسألا داعت ًالثم (2004) (وغلاديه) مليف يفف ءمكلا ةهج نم لقأ ةبسنب

 ةفرطتملا يوبواكلا ةيلقع نأكو «لماك نرق ذنم ةليلو ةليل فلأ دالب لوح دويلوه اهتنبت
 !هتاذ ريقحتلا بولسأ يف ىتح حاتفنالاو روطتلا ىلع ةيصع
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 دعب ًاينفو ًايراجت ةحجانلا مالفألا نم ديدعلا ُجاتنإ هجوتلا اذه دكؤيو

 ىدل ريصقتلا حمالم ضعب ةحارصب دقتنت اهنأ عم .ربمتبس/لوليأ تامجه

 دسج)و (ميلستلا) ء(ءارضخلا ةقطنملا) «(انايريس) يف امك نييكيرمألا نييسايسلا

 ةياعدلا (2006) (ينطو بجاو) مليف يف دويلوه تدقتنا امك :.(بيذاكألا نم

 يأرلا ةئبعتل ةيكيرمألا مالعإلا لئاسو ضعب اهجهتنت يتلا (ادنغابوربلا) ةطرفملا

 لمعلا نع نيلطاعلا نييكيرمألا دحأ ةباصإ ةجرد ىلإو ءنيملسملا دض ماعلا

 مث ءاجنلا وبأ دلاخ يرصملا لثمملا ؛ملسملا بلاطلا هراج هاجت يضّرم بايتراب

 نأب ًاملع .دعب اميف هتءارب رهظتل .هبكتري م مرجب فارتعالل هبيذعتو هفاطتخا

 نأ عم .(باهرإلا ىلع برحلا) تاونس لالخ تجتنأ دق مالفألا هذه عيمج

 . اهئاهتنا لبق برح يأ ةجلاعم مدع ىلع دويلوه يف ترج ةداعلا

 برغلاو قرشلا يف نيفقثملا نم ىرخأ ةئف تارشؤملا هذه مدخت دقو

 ىلإ مهترظن قفأ عاستا نم ًابلاغ نوقلطني مهف ءلضفأ دغب ملحت تلاز ام

 ةينوكلا ةيوهلاب قلطملا ناهإلل مهعفدي امم ةرهاظ هفصوب هتاذ ناسنإلا

 ةيقرعلا تاعزنلا لحم ًاموي لحتس اهنأب مهنم نوريثكلا مزجي يتلاو <

 دقانلا لوقي .بورحلا ران ججوتو بوعشلا نيب لصفت يتلا ةيبهذمطاو

 ,ةيكيرمألا ةفاقثلا ريدصتل ًامهم ًازكرم اهفصوبو .دويلوه نأ ةقيقح ىلع ديكأتلا مهملا نم '
 مدع ًامتح ينعي امم اهعمتجم يف يفاقثلا طسولا تابلقتل لاحلا ةعيبطب ةعضاخ يهف

 تجتنأ دقف ءيأرلا يف ةيددعتلا -ًايئزج ولو- حيتي يطارقهد عمتجم يف ًاصوصخو ءاهسناجت
 -ةيبرغلا ةفاقثلا بناوج نم ريثكلا ةدشبو دقتنت يتلا مالفألا نم هب سأب ال ًاددع دويلوه

 ماع) .(ماعلا ءاعدتسالا) لثم «ةيبرغلا ةراضحلا رايهناو ةياهنب ًابنتت ىتح وأ «ةيكيرمألا

 ةيقئاثولا مالفألا ضعب دعت لب «(قيرطلا ىلع براحم)و (كرويوين نم بورهلا) «(ءاملا
 روم لكيام مالفأ لثم ؛يكيرمألا روهمجلا ىدل ةيبعشو ةرهش تايقئاثولا رثكأ نم ةدقانلا

 . (روغ تربلأ) قباسلا ةسائرلا حشرمم (ةبعرم ةقيقح) مليفو
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 امنيس زيحت نم روفنلا لك نم مغرلاب» :(رافينازرف نيمأ) يناريإ لصأ نم ينامألا

 الو ةداج تسيل ةيدويلوهلا امنيسلا نأ وهو نئمطم رصنع كانهف «دويلوه

 رمحلا دونهلل تءاسأو ًاريثك تلثم يوبواكلا مالفأف .برعلا ىلع طقف لمحت

 دقف ءنييباهرإك نورهظي برعلا تلعج املثمو «تاردخم راجت ةقرافألا تلعجو

 ىلع تمكح امك .مالفألا يف تارهاع وأ تامداخ تايكيسكملا ءاسنلا تلعج

 ًاحيحص هلاق ام نوكي دقو ."«ايفاما تاباصعل نومتني ًاعيمج مهنأب نييلاطيإلا

 قرافلا نكلو «ضيغبلا اهدقح يف برعلا عم ىرخأ ًاقارعأ دويلوه كارشإ لوح
 مهريغ نود نيملسملاو برعلا هاجت دقحلا اذه ةدم لوط ىلع رصتقي ال انه

 نيملسم لا صيصخت ىلع ًاضيأ رصتقي ال امك .هلك امنيسلا رمع عم قباطتت يتلاو

 اهنم رفنت يتلا تافصلا عيمج بعوتست يتلا ةيطمنلا روصلا نم لئاه مكب

 دويلوه تاجتنم ةمئاق سأر ىلع نيملسملا عبرت ىلع الو .ةيرشبلا سفنلا

 قرشلاو برغلا نيب مئاقلا عارصلاب ةرشابم لصتي رمألاف ًافيكو ًامك ةئيسملا
 هيلع ساقت نأ حصي ال يفاقث عارص وهو «ينيدلاو يسايسلا هيدعبب :يمالسإلا

 ىتح الو «نييلاطيإلاو نييكيسكم لاو رمحلا دونهلا هاجت ةيرصنعلا ةرظنلا كلت

 .ةقرافألا دوسلاو نيينابايلاو سورلا هاجت

N RF 

 نيب مئاقلا نواعتلا (نيهاش كاج) روسفوربلا دقتني «هتاذ ىحنملا يفو

 يف ىرن الو .دويلوه يف مالفألا عانصو نيتيكيرمألا ةينمألاو ةيركسعلا نيتسسؤم ا

 هيأر يف ضقانتت يتلا ةيرصنعلا نم ءايتسالا نم دعبأ وه ام نواعتلا اذهل هدقن

 مداقلا ليجلا نأب ًانمؤمو «لبقتسملاب ًادج ًالئافتم ودبي اذل ءةيكيرمألا ميقلا عم

 ئطاخ رمأ بوعشلا ريقحت نأ ام ًاموي كرديس بابشلا نيجرخم او نيجتنملا نم

 !رثكأ ال تقو ةلأسم يهف ءًامتح هنع نوعلقيس مهنأو

 . 2008 سطسغأ/بآ 26 «نیالنوأ برعلا :داوع ريمس '
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 دوعتو ءشولع ميهاربإ روتكدلا دري امك «ةيرصنعلا زواجتت ةيضقلا نأ الإ

 ءيماعلاو يكيرمألا ماعلا يأرلا ةئبعت ىلإ فدهي ينيفوش يكيرمأ بصعت ىلإ

 دعت مل هذه ةيرصنعلا ةمهت نإ لب ,باهرإلا ىلع برحلا يف ءيبرعلا ىتحو

 ىلع لطبلا هيف رهظي ريغص نالعإب امإ كلذو ءاهيفن ىلع اهتردقل دويلوه قلقت

 عيمج نولثمي ال مهلتاقي نيذلا نييباهرإلا نأب نيدهاشملا ركذيل ةشاشلا

 ملسملا يبرعلل رخآ هجو راهظإب وأ «(سكوف) ةكرشو ةانق تلعف امك نيملسملا

 . باهرإلا ةبراحم يدوهيلا وأ يكيرمألا لطبلا عم نواعتي وهو

 ىوس برعلا نع هب عفادي ام دجي ال نيهاش روسفوربلا نأ تفاللا نمو

 ءنييحيسمما نم ةريبك ةبسن مهنيب نأو ءنيملسم ًاعيمج اوسيل مهنأب ريكذتلا

 ىلع يوتحي لب «برغلا دقتعي امك ًامامت ًانيدتم سيل يبرعلا عمتجملا نأ ًادكؤمو
 باحصأ نع ًاريثك فلتخي ال اذهب هنأ دقتعأو ..!ةيناملعلا رهاظملا نم ريثكلا

 راهظإب سيل -نيهاش يأر يف- جالعلاف «نيملسملاو مالسإلل ةينودلا ةرظنلا كلت

 نيدتلا يفنب مث «برعلا نم ريثك نع مالسإلا يفنب لب ءهلهأو مالسإلا ةقيقح

 !نيملسملا نم ريثك نع

 دق ام ًاموي ةينوكلا ةيوهلا راصتنا ةيمتحب ضعبلا ناميإ نإف .هيلعو

 ةرهاظل مهمهف قفأ عاستا نم مغرلابو «ةيحطسلا ةيلاثملا خف يف مهطقسي
 يتلا ةيرصنعلا ةرظنلا قفأ قيض عقاولل مهريسفت ىدعتي ال دقف «ناسنإلا

 ىلع ةردقلا ىلإ امهيلك راقتفال .بوعشلا ضعب ىلع اهءالعتساو دويلوه مكحت

 .ةينيدلاو ةيفاقثلا هتاديقعتو يخيراتلا همكارتب عارصلا قمع يف ذافنلا

 هذه يدجت لهو ؟طوغضلا ةسراممو راوحلا يف نذإ لحلا نمكي له

 ءاوح رون ةلجم .يئامنيسلا ثدحلا يسايسلا ثدحلا دلقي امدنع :شولع ميهاربإ .د :

 . ةينورتكلإلا
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 يتلاو ءنيملسم او برعلا ىلإ دويلوه ةرظن يف لماش بالقنا ثادحإل تالواحملا

 ؟برغلاو قرشلا نيب عارصلل ًاساكعنا اهنوك ىلع ديزت ال

 دحأ ريوصت عنمت دق اهنأو ءيزج وحن ىلع يدجتس طوغضلا نأ دقتعأ
 ةنس (فواخملا لك عومجم) مليف يف ثدح امك هثادحأ ىرجم رّيغُذ وأ مالفألا

 اولاني نأ نود ىرخأ فقاوم يف ربكأ ًاطوغض اوبرج نيملسملا نأ الإ 1

 5 لوسرلا ىلإ ةئيسملا موسرلا ةثداح كلذ ىلع لاثم رهشأو ءةبوغرملا ةجيتنلا

 ةيمسر تاجاجتحاو تارهاظم اهتبقعأ يتلاو .ةيجيورنلاو ةيكرمنادلا فحصلا يف
 ةهباشم ةيضق يف اودحوتي مل نيملسم لا لعل لب «ةيداصتقا تاعطاقمو ةيلود

 كلت رشن ديعأ دقف كلذ عمو «مويلا كلذ اودحوت امك ىصقألا ةضافتنا ذنم

 بتك يف ماع لك ىلاوتت يبروألا نيميلا لعف دودر تلاز امو ءًايماقتنا ًاَدر موسرلا

 !دبألا ىلإ نيهوركم نولظيس مهنأ نيملسملل تبثتل ةينويزفلت جماربو مالفأو

 لاح يف ىودج تاذ اهنأ كاذنآ ةيداصتقالا ةعطاقملا تتبثأ ءلباقملا يف

 ًارثأ كرتت نأ نكمي يتلا ةديحولا ةيبعشلا ةقيرطلا اهلعل لب «ةيفاك ةوقب اهليعفت
 .ىرخأ ةمأ يأ يف ًاليثم هل دجن ال يذلاو يمالسإلاو يبرعلا تتشتلا لظ يف

 !ًالاح هقيبطت ةلاحتسال حرطلا نع طفنلا تادادمإ عطق رايخ دعبتسنسو

 درجم نم ءانيأر يف «ربكأ ًادوهج بلطتيف يقيقحلا يمالعإلا ريثأتلا امأ

 دويلوه بلق يف يئامنيسلا عيزوتلاو جاتنإلا تاكرش سيسأتب ًاءدب ءطغضلا

 تتبثآ امك ءليحتسملاب سيل رمأ وهو «ةيبرع تاربخو لاومأب اهترادإو

 يتلاو .«يروبج ميلحو ةيردب ديسو داقعلا ىفطصم نم لك براجت

 . باتكلا نم ةقرفتم عقاوم يف براجتلا هذهل ضرعتلا قبس
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 مدع لوح دوقع ةثالثل اهددري داقعلا موحرم لا لظ يتلا ةوعدلا ىلع دكؤن

 لب ءمالعإلاو عيزوتلاو جاتنإلل ةيمالسإو ةيبرع تاكرش نس ا ءافتكالا

 مأ مهسألا ءارشب ءاوس كانه ةمئاقلا ةيجاتنإلاو ةيمالعإلا تاكرشلا يف ةمهاسملا

 اهراسم رييغت فدهب اهتاجتنم ضعب ليومتب مأ لمعلل صرف نع ثحبلا
 ىلإ مضنا امدنع هراوشم ةيادب يف داقعلا هب ماق ام اذهو ءاهتارارق ليدعتو

 .يامنيسلا لمعلا ىلإ هجوتي نأ لبق ةيكيرمأ ةيرابخإ تاونق

 - رامع نب قراط يسنوتلا هدكأ دقو .ربكأ ًابيحرت مويلا ىقلي هجوتلا اذه

 ىلع برعلا نيرمثتسملا نم هريغو لالط نب ديلولا عجش امدنع -لقألا ىلع ًايرظن
 درجم نأب َريكذتلا فيضنو ءاهيف ةكراشملا وأ ىربكلا ةيكيرمألا تاطحملا ءارش

 ال اهترادإ سلجم ىلإ مامضنالا ىتح وأ تاونقلا كلت مهسأ ءارش يف ةمهاسملا

 هذه تلوحت الإو «عقاولا ضرأ ىلع ًاراثآ اهل دجن يتلا لاعفألاب نرتقي مم ام يفكي

 ذوفن يوقيو نيرمثتسملا ىلإ حابرألا خضي تحب يراجت لمع ىلإ تامهاسم ا

 ديدعلا كانه نأب ًاملع !برعلاو مالسإلا ىلإ ةءاسإلا يف نونعم نمم اهيلع نيمئاقلا

 اهنم ركذنو .ىربك ةيكيرمأ ةيمالعإ تاسسؤم يف ةروهشملا ةيبرعلا ءامسألا نم

 وديلوت) ةفيحص يف حالص لكيام و (تسوب نطنشاو) ةفيحص يف ديدش ينوطنأ

 دعت يتلا يبحلس ليسول ركذن امك «ةريهشلا رزتيلوب ةزئاج ىلع ازاح نيذللا (ديلب

 ةرادإ سلجم ةسائر اهيلوتب ةينويزفلت ةكبش سأرتت ةدحتملا تايالولا يف ةأرما لوأ

 ةعيذمو نيررحملا ةريبك « رصن ايفاتكوأ ىسنن الو «ةينويزفلتلا (سكوف) ةكبش

 يف ةعاذإلا طاع يف تايصخشلا رهشأ دحأ كلذكو ء((×N]) نويزفلت يف طبرلا

 تاينيعبسلا ةيادب ذنم مدق يذلا .(يسيك) نيمأ لامك ينانبللا ةدحتملا تايالولا

 زاريش) يمالعإلا مجنلا امأ «(يلزانتلا يسيك ّدع)و (رابكلا يسيك نوعبرأ) يجمانرب
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 . هنس رغص ىلع ةيمالعإلا هتيروطاربمإو (يف يت نواتلسنت)

 ةيبرغلاو ةيكيرمألا ةيلقعلا يف برعلاو مالسإلل ةيطمنلا ةروصلا خسرت عمو

 ًامئاق لظيس رييغتلا لامتحا نأ الإ ًاضيأ برعلا ضعب ىدل لب ءةيملاعلا ىتحو

 ام اذهو ءلؤاستلاو كشلا ىلإ ًامناد عزني يرشبلا لقعلاف «لانملا بعص ادب امهم

 ذخأت نأ دعب تاعمتجملا لك يف راشتنالل ًامئناد ةلباق ةديدجلا راكفألا لعجي

 نيذللا لؤاستلاو لوضفلا ىلإ ًالوصو .دايتعالا مث ضفرلا نم يفاكلا اهتقو

 ءاحنأ مظعم يف مالسإلا راشتناب ريكذتلا يفكيو ءقيدصتلاو لوبقلا ىلإ ناعفدي

 .هاركإ وأ راصح وأ لاتق نود ةنسحلا ةظعوملاو ةبيطلا ةلماعماب يمالسإلا ماعلا

 لحارلا مجنلا فقوم ىلع أرط يذلا لوحتلا قباس عضوم يف انضرعتسا

 هآر امل ةينويهصلا ةيضقلا عم هبابش يف ةوقب ًافطاعتم ناك ذإ «(ودنارب نولرام)

 يف سامح لكب هرود ءادأ ىلإ هعفد امم ءةيزانلا اينامأ يف دوهيلل داهطضا نم
 يف لثمتم ا يناسنإلا بجاولا نع ًاعفادمو (تكه نب) ينويهصلا اهبتك ةيحرسم

 عمج يف لعفلاب ةيحرسملا تحجن دقو ءنيطسلف ىلإ ابروأ نم دوهيلا لقن

 .ناطيتسالا ةيلمع يف دوهيلا ةرصنل ةرشابم تاعّربت

 هنأب يهابلا اضر يسنوتلا جرخملل (ودنارب) فرتعا ءةريخألا همايأ يفو

 يف لعاف رود يأ ءادأ نع نيديعب نوملسملاو برعلا لاز امف يمالعإلا روضحلا اذه لك عم

 انلز ام اننأ ةياغلل فسؤملا نمو «دويلوه يف ىربكلا ينويزفلتلاو يئامنيسلا جاتنإلا تاكرش
 قافخإلاو طابحإلا رعاشم دوست ثيح «(ةسكنلا) ذنم اهانثرو يتلا زجعلا ةدقع ىرسأ

 ةبرجتلاب ةموعدم دوهج نم ةنس نيثالث لاوط داقعلا هلذب ام لك عم .ريثأتلا ةلاحتساو

 ةدارإلا ضعب ىوس بلطتي ال هنأو ,ةزجعم لاب سيل دويلوه ماحتقا نأب برعلا عانقإل
 . ةردهملا انتاورث نم ليلقب رامثتسالاو ميظنتلاو
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 عقاو هنيعب دهاش امدنعف .ينويهصلا نايكلل قباسلا همعد ىلع ًاّدج فّسأتم

 ةقيقحلا كردأ نانبل يف نودّرشملا نوينيطسلفلا اهيف شيعي ناك يتلا تامّيخملا

 اولعف دق دوهيلا نأ يهو «نييكيرمألا مظعم نع ةبئاغ لازت ام يتلا

 دق لوحتلا اذه ناك اذإو .مهب نويزانلا هلعف امم ريثكب رثكأ نيينيطسلفلاب

 ثدحي نأ نذإ دعبتسملا ريغ نمف نابكلا دويلوه موجن دحأ عم لعفلاب ثدح

 ريكفتلل ةصرفلا هل تحيتأ نإ رحلا ريكفتلا ىلع رداق يكيرمأ نطاوم يأ عم

 .ةقيقحلا ىلع عالطالاو

 ىلع كرحتلل دوهجلاو ىوقلا فتاكت نم دب ال ؛فدهلا اذه ققحتي ىتحو

 ال ةيدرف لامعأ درجم تاكرحتلا هذه ىقبتسف الإو .دحاو نآ يف ةدعصألا عيمج

 ىلإ داقعلا لقتنا فيك انيأر دقف ءةفصاعلا هجو يف ةخفنب هبشأ يهو ًارثأ كرتت

 هامليف يقب فيكو .همليفل لومم نع ثحبلا نم ةنس نيرشع دعب هللا ةمحر

 نوملسم او برعلا حجن اذإو ًاماع نيثالثل امهدحو ةركاذلا لجس يف ناميتيلا

 رود يف ام ةرتفل ضرعيسف مهتيضق ةرصنل رخآ مخض مليف زاجنإ يف ام ًاموي

 نم ًاءزج حبصيس مث «شاقنلل بابلا حتفيو ةلئسألا ضعب ريثي دقو «ضرعلا

 دويلوه اهتسرك يتلا ةيطمنلا روصلا ىقبتسو ًارثؤمو ًامخض ناك امهم خيراتلا
 نوكي نأ يغبني اذل .ةرثؤم لاو ةماعلا ةدعاقلا يه نرق نم رثكأ ىدم ىلع

 لئاسو لك يفو تايناكمإلا عيمج فظوت نأو ًارمتسمو ًامظنمو ًايعامج كرحتلا
 حرطو راوحلا ىلإ نيرخآلا ةوعد يف نيملسملا تالواحم دجتس اهدنعو «مالعإلا

 .ةيغاص ًاناذآ ةلئسألا

 هذه ىلإ انلوصو لاح يف اهتمرب ةلكشم لا لحّتس له :ريخأ لاؤس ىقبيو
 ..؟ةلحرم ا

 ءام ةفئاط وأ قرع هاجت ةيرصنعلا عفادب ةءاسإلا نيب زييمتلا بجي انه

 هاجت ةدرابلا وأ ةنلعم لا برحلا بيلاسأ دحأ هفصوب يجهنملا ريقحتلا نيبو
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 نييبروألا ةرظن تمكح يتلا ةيرصنعلاف .لماش يفاقث عارص راطإ يف ىرخأ ةمأ

 يتلا كلت وأ .(ليئارسإ) سيسأتو ةيناثلا ةيلباعلا برحلا ةياهن ىتح دوهيلا ىلإ
 دوسلا هاجت يضاملا نرقلا نم تاينيتسلا ىتح ةدحتملا تايالولا يف ةمئاق تلظ

 ةموكحم تناك ًاعيمج اهنإف ..نيينيتاللا هاجت نآلا ىتح ةمئاق تلاز ام يتلا وأ

 امأ .تقولا رورم عم اهنم فيفختلا وأ اهضعب نم صلختلا متو ءاهرصع ةفاقثب

 رارمتساب ةموكحم يهف برحلا ءانثأ يف قبطت يتلا ةنطيشلاو ريقحتلا ةياعد

 هاجت ةيكيرمألا مالعإلا لئاسو هتقبط يذلا ريقحتلاو ءاهئاهتنا وأ برحلا هذه

 ةيملاعلا برحلا يف مهروطاربمإ مالستسا دعب دوجو هل دعي مل ًالثم نيينابايلا
 طوقس دعب تييفوسلا عم ةدرابلا برحلا ةلاح يف رمألا كلذكو .ةيناثلا

 م ىتح مهنم ًانويلم نيسمخ وحن ةدابإ دعب رمحلا دونهلا عم وأ «ةيعويشلا

 ريقحتلا ىقبيس نيح يف «ضيبألا لجرلا عمتجم يف مهجمدل ليلقلا الإ قبي

 وأ ةدراب تناك ءاوس ةمئاق مهيلع برحلا تماد ام نيملسم ا هاجت ًايلاح قبطملا

 وأ ىرخألا امهادحإ يغلت ىتح ىقبتس اهنأ نوريثكلا ىري برح يهو «ةحلسم

 نابايلا نم لك يف ثدح امك اهتوق ردصمو اهحور ىلع ءاضقلا نم نكمتت

 .رخآ ثحب ىلإ جاتحت ةطقنلا هذه ةشقانم لعلو ٠ يتييفوسلا داحتالاو

 (نوتجنتنه ليئومص) يكيرمألا ركفملل (تاراضحلا عارص) ةيرظنل ًاقفو مويلا ماعلا فنصي '
 عم عارص يف ًامتح ىقبتس -ىوقألا- ةيبرغلا ةراضحلا نأ ىري وهو «تاراضح عبس ىلإ
 سيسنارف) امأ ءىرخألا امهادحإ يغلت ىتح مئاق عارصلا نأو ءمالسإلا يهو اهنم ةدحاو

 يه ةياهنلا يف بلغتتس يتلا ةراضحلا نأ (خيراتلا ةياهن) هتيرظن يف دكؤيف (امايوكوف
 نأ ظحالملا نمو .ةثادحلاو ةيطارقهدلا ميقب ًامتح ماعلا دوستس يتلاو «ةيبرغلا ةراضحلا

 هذهب ًالعف نمؤت -صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيكيرمألاو- ةيجراخلا ةيبرغلا ةسايسلا
 روظنملا نم مزلتسي ال عارصلا نأ ىرن نحنو .يسامولبدلا ءاطغلا نم مغرلاب تايرظنلا
 ةرورض نود ممألا نيب ةوعدلا رشن رمألا ىدعتي الو هيلع ءاضقلا وأ رخآلا يفن يمالسإلا

 . يلايربمإلا يبرغلا موهفم لا يف لاحلا وه امك «تاورثلا بلسو ذوفنلا طسب
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 !بئارضلا نم ديزملا عفدن ال ي

 لجر نيبو هنيب ىرج ًاراوح يلي اميف داقعلا ىفطصم لحارلا جرخملا يوري

 كلاعفأ ىلع هللا كيزاجيسو مارح يف مارح هلعفت ام نإ :يل لاق» :ملسم

 !؟اهكرحتل از روصلا ٤ قلخت نأ ردقت فيك .ةنيشما

 ؟مارح تالجملا يف ردصت يتلا روصلا له :هتلأس

 قلخأ الو امنيسلا يف ةروصلا كرحأ طقف يننأ هل حضوأ نأ ًاثبع تلواح

 !!رفك اذه :ًالئاق قلع ةيبصعلا نم ءىشبو ءًاحور اهيف

 بر نأش نم اذهو قلخلا ةفص يناطعأ ملعي نأ نود هنأ يردي الو

 ريوصتلا ةيرظن عرتخا يذلا نأ صخشلا اذه كردي الأ ..لجو زع هدحو نيملاعلا

 . مثيهلا نب نسحلا وهو ًايبرعو الم: ناك

 امنيسلا ركفلا اذه لثمب نيملسم لا نم ريثكلا لبقتسا .ديدشلا فسألا عم

 ةينويهصلا تاءارتفا ىلع درلا لواح نم لك مامأ ًالئاح اوفقو مث «نويزفلتلاو

 اونظو ًاقحال هيف انعقو امم ريثكلا انبنجت نأ نكمملا نم ناك ةيراضح ةقيرطب

 ترمف «ماعلا ىلإ مهتوص لاصيإ نم مهنكمتس (ةيعرش) ىرخأ قئارط ةمث نأ

 كأ ًادهج بلطتي اهحالصإ تاب ىتح ماعلا ناهذأ يف نيملسملل ةيطمنلا

 ًارخأ مهضعب راتخاف «خارصلا نع ىتح نيزجاع ةياهنلا يف مهسفنأ اودجوو

 !حلسم ا درلا قيرط

 ةيرشبلا ناكس سدس نولكشي نيذلا نوملسم لا لظ ؛دوقعلا كلت لاوط

 . 2003/سطسغأ/بآ 21 ءةينورتكلإلا تايبرع ةلجم عم ءاقل '
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 اذه لظو «داقعلا ىفطصم همسا دويلوه يف طقف دحاو لجر ىلع نولوعي

 عم عارصلاب هراوشم ًاثدتبم ءاهرسأب ةمأ لثميل دويلوه يف هدحو ًادماص لجرلا

 معد نع ًاثحاب عبات مث .هعورشم قافخإل مهدوهج لك اولذب نيذلا نيملسملا

 تحت ًاليتق توم اب كلت هتلحر ًامتتخم «ةنس نيرشع نيدلا حالص نع هعورشمل

 ىلع أرجتي رخآ لجر نع نوثحبي ملسم رايلم عبرو رايلم لاز امو ءضاقنألا
 !ةعباتملا

 نييالم ًايرود مدقي (خودرم تربور) مالعإلاو ةفاحصلا روطاربمإو جتنم ا

 ةحلصملل ةيملاعلا هتيروطاربمإ رّخسيو «ليئارسإ ىلإ ًارشابم ًامعد تارالودلا

 ,حبرلاب الإ نوركفي ال مهنأب مهضعب ىهابتيف برعلا نوجتنم ا امأ «ةينويهصلا
 نورخآ يفتكي نيح يف ءةيقنلا ةيلامسأرلا ئدابم ًاليبن ًاكسمت كلذ يف نودجيو

 لجرل ةعصان ةروص كلذب نيمدقم .يبرغلا مالعإلا يف ةيبرعلا مهئامسأ روهظب

 !ةليسو يأب لاما عمج يف طقف حجانلا امبرو «حجانلا يبرعلا لامعألا

 نفيتس) ءدويلوه يف رهشألا مسالا بحاصو «ينويهصلا جتنملاو جرخملا

 حاجنلا دعي م» :يفحص ءاقل يف لوقيو ءةيضق بحاص هنأب ىهابتي (غربليبس

 مل «تاداريإلا ىلعأ أوبتي نأ يمليفل ديرأ تنك قباسلا يف ءيدل ًاّمه يراجتلا

 وه هديرأ ام لك نآلا «ىلعألا ةبسنلا ءانثتساب حاجنلا نم ةبسن يأب ًايضار نكأ

 ىلإ دوعي كلذ نإف مليفلا حجن اذإ هنأ يه يتفسلف «هتفلك مليفلا يطغي نأ

 فيضيو .«ةيردقلا لئاسملا نم وهف قفخأ اذإ امأ ءيريصمب مكحتلا ىلع يتردق
 ةحبرم تناك امهم ةيهيفرتلا مالفألا راطإ نم ًايئاهن جرخ هنأو ءنآلا جضن دق هنأ

 ىوس ركذت ةيضق لمحي ال هنأب مهضعب ىهابتيف برعلا نوجرخملا امأ . ًايراجت

 ةيموجنلاب ملحي نم كانهو «لاملا نع ثحبي نم كانهف .ةيصخشلا هاياضق

 . 2002/سطسغأ/بآ 9 :8655 ددعلا ءطسوألا قرشلا ءاضر دمحم عم ءاقل '
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 .هتيوه فرعتيو هتاذ مهفي نأ ًالوأ ديريف رخآلا ضعبلا امأ ءءارمحلا ةداجسلاو

 .اهمتالت ةيضق ىنبتي نأب لمأن لظنس اهدجي نأ ىلإو

 ةنس (حيسملا مالآ) مليف عنص (نوسبغ لم) يراكسوألا مجنلاو جرخملا
 مليفلا ةعانص لبق دوهيلا هبراح امدنعو ءةينيدلا هرعاشم نع ريبعتلل 4

 ناكو «ءيشب مهتنادإ ديري ال هنأب مهعانقإو مهئاضرتسال لجرلا تامتسا اهدعبو

 .ةيقرش ةئيه يف -مالسلاو ةالصلا هيلع- حيسملا ةروص ضرعي نم لوأ وه لعفلاب

 حمالمب هريوصتو همسر ىلع برغلا جرد نأ دعب .دوسأ رعشو ءادوس نويعب
 تكوف ًارومغم هيلع ضيف امف هذا طخ كفرا لخرلا قكلاةضزوأ

 لصأ مهيف ىأر نيذلا دوهيلا -ةطرشلا عماسم ىلع- متشو ءليللا نم رخأتم

 ينلعلا هراذتعا عمو .دويلوه يف هلبقتسم ةيضاق ةبرض تناكف ءرشلاو ءالبلا

 ممل هراذتعا نأ الإ ركّسو بضغ ةظحل يف تجرخ تاملك درجم اهنأب هريربتو

 ةسادقب ساسملا ىلع هتأرجل هيلع ًابوضغم يراكسوألا مجنلا لاز امو «لبقُي

 .دوهيلا

 م :ةئيسم لامعأ يف برع نيلثمم ةكراشم يبعشلا ضفرلا عمو ءلباقملا يف

 ةيدوهيلا ةلثمملا يتفش لبق امدنع هب لبوق يذلا ضفرلاب فيرشلا رمع ثرتكي

 ءناريزح ةسكن نم ةدحاو ةنس دعب (ةحرم ةاتف) مليف يف (دنسيارتس اربراب)

 يف عوقولا نم ينويهصلا نايكلا ةلود معدب (دنسيارتس) فارتعا هعنمب نأ نودو

 دعب هميركت نم ةيبرعلا تاناجرهملاو ةفاحصلا هذه هفقاوم عنمت مل امك ءاهبح

 .دويلوه يف همجن لفأ امدنع رصم ىلإ هتدوع

 (ئطاشلا) ييرمألا مليفلا ريوصتب ددنت تارهاظم تجرخ دناليات يف

 ةعتملل عترم اهنأ ىلع مهدالبل ةنيشم ةروص نم همدقي ال ءاهيضارأ ىلع

 مادعإ نع مليف ريوصت دويلوه تررق امدنعو .فنعلاو ةيحابإلاو

 ءنيصلا ضرأ ىلع ريوصتلا بلطب مدقتلا ىلع ؤرجت مل نيكب يف يكيرمأ لجر
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 نم روكيدلاو سبالملاو تاجاردلاو تاجتنم لاب ةئيلم ةنيفس نحشب تماقو

 يف جتنم يأ ديري امدنع نكلو .دويلوه طسو لماكتم ينيص يح ءاشنإل نيصلا

 هنإف ءنيملسملاو برعلا نم ةمداق لايجأ ةدع ىلإ ءيسي مليف ةعانص دويلوه

 .ثادحألا اهيف رودت يتلا ةيبرعلا ةلودلا يف ريوصتلا بلطب روفلا ىلع مدقتي

 لوحتي هنإف ةغلاب ةءاسإ نم هنمضتي ام ضفرلاب هبلط ةهجاوم لاح يو

 ةلاسرلا مليف ريوصت ةيبرغم لا تاطلسلا تفقوأ ءيضاملا فو .برغملا ىلإ ةطاسبب

 ,نيددشتملا ضعب طوغض رثإ اهيضارأ ىلع -برغلل مالسإلا ةصق يكحي يذلا-

 !هسفن مالسإلا ىلإ ءيسي مليف يأ ريوصت ىلع ضرتعي نم دجت ال مويلا اهنكلو

 ةئيسم لا مالفألا ضرع ىلإ قباستت ةيبروألاو ةيكيرمألا ةينويزفلتلا تاونقلا

 (ةيقيقح بيذاكأ) مليف نإف (نيهاش كاج) حيرصت بسحو «مالسإلاو برعلا ىلإ

 مالفألا لازت امو «ةليوط ةرتفل اكيرمأ يف نيدهاشملا ىلع عوبسأ لك ضرعُي ناك

 عنص امدنعو .يرغلا دهاشملا ىلع رارمتساب ضرعت اهنم ةميدقلا ىتح ةئيسم ا

 ءانثأ يف نينج ةحبذم نع ًايقئاثو ًامليف يركب دمحم ينيطسلفلا جرخملاو لثمملا

 ةينانبللا لبقتسملا ةانق الإ دجي م (نينج -نينج) هامسأو ءةيناثلا ةضافتنالا

 نيطسلف يف مليفلا نع رظحلا عفر يف ًايئاضق حجن نأ دعبو «هضرع ىلع قفاوتل
 اهتشاش ىلع هضرع ىرخأ ةيبرع ةانق يأ لبقت مل «ةبعرم قئاقح نم هنمضتي ا

 هذه هيف دروتست يذلا تقولا يف «برغلل سيلو مهسفنأ برعلا نيدهاشملل

 اهضرعتو «برعلاو نيملسملا رقحت ةيكيرمأ ًامالفأو تالسلسمو جمارب تاونقلا

 ءازإ اهلعف در زواجتي ال مث .ةعاسلا رادم ىلع ريقحتلاب نيينعملا نيعأ ىلع
 تاملكلاو ةراحلا تالبقلا دهاشم فذح نيرويغلا ضعب اهسرام يتلا طوغضلا

 !ةيقوسلا
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 هذه ةعانص يف لمعي نم لك نوعطاقيو نوددني اوناكو «مهيلإ ءيسي يكيرمأ

 ىلع اهنوقلعيو دويلوه تامجن روص يبرعلا بابشلا لدابتيف مويلا امأ ءمالفألا

 مالفألاو موجنلا ىلع ءانثلاو باجعإلا تالاقم تنرتنإلا ىلع نوجبديو «مهناردج

 .مهلبقتسمو مهرضاحب ددنتو مهخيرات هوشت يتلا

 تابثإ ىلإ نوقباستيو «برغلا ىلع حاتفنالاب نوهابتي مويلا برعلا

 ظفل قالطإ درجم نم نولجخيو .(ةرماؤم لا ةيرظن) ةدقع نم مهخالسنا

 . ةمواقملا

 يف مهفلختل رربم نع مهدادجأ ثحب ةبيرض نوعفدي مويلا برعلا

 رمتسا اذإ بئارضلا نم ديزملا نوعفدي لبقتسملا يف مهؤانبأ لظيسو «مالسإلا
 ةنسل دجت نلو .ةاباحملا فرعت ال هقلخ يف هللا ةنسف «لاحلا اذه ىلع رمألا

 ًايلمع نوؤطاوتي نيذلا ةنوخلاو ءالمعلا ةمكاحم نم فعضأ مويلا برعلا

 يف مهتدلج ءانبأ نم مهيلإ ءيسي نم ضعب ةلءاسمب نذإ فيكف «مهتلتق عم
 يه مهرئامضف «مهسفنأ برعلا نييدويلوهلا ءالؤه ىلع دوقعم لمألا !؟دويلوه

 اوركذيلف مهئاطخأل مهبوعش ثارتكا مدع يف نيقحم اوناك نإو «مكحلا اهدحو

 نل ةئيسم ا راودألا نأو «تالزانتلا كلت لك دعب دويلوه دو اوبسكي مل مهنأ ًاضيأ

 لثمتس لب دويلوه مهينعت ال نيذلا نيفلختملا ودبلا وأ نييباهرإلا رعاشم حرجت

 يف مهيدهاشمو مهئالمز نويع يف نيملسملاو برعلا نيلثمملا نم اهيدؤي نم

 هسفن ىلإ هيف ءيسي رود ءاقل مهدحأ اهينجي يتلا تارالودلا ةنفح نأو «برغلا

 ءرخآ ءيش يأ لبق ةيصخشلا هتمارك نم ىقبت ام ًانم الإ تسيل هنيدو هموقو

 !مهلتقو ءايربألا نم ديزملا داهطضال ةادأ مث
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 نيملسملاو برعلا رجعو «تقولا ضعبل مهرئامض حاحلإ تكسي دق ريربتلا

 انتلواحم مهعفدتس لهف .ريكفتلل لوطأ ًاتقو مهحنم دق مهتلءاسم نع

 ؟خيراتلاو هللا مامأ مهفقوم نع ًاددجم لؤاستلل ةعضاوتملا

 !ريخألا انلمأ بيخي الأ وجرأ
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 ةينورتكلإلا ءاوح رون ةلجم «يئامنيسلا ثدحلا ىسايسلا ثدحلا دلقي


