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مرك���ز القاهرة لدرا�سات حق���وق الإن�سان هو منظمة غ���ر حكومية اإقليمية م�ستقل���ة تاأ�س�ست عام 

1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، وحتليل �سعوبات تطبيق 

القان���ون الدويل حلقوق الإن�سان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�س���ان يف العامل العربي، وتعزيز احلوار 

ب���ن الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثي���ق الدولية حلقوق الإن�سان. وم���ن اأجل حتقيق هذه 

الأه���داف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة اإىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

املعاير الدولية حلق���وق الإن�سان، والقيام باأن�سطة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتلف الآليات 

الوطنية والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على ال�سباب، وبناء 

القدرات املهنية للمدافعن ع���ن حقوق الإن�سان. ومنذ تاأ�سي�سه يقوم املركز ب�سكل منتظم بن�رش 

كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.

ي�سع���ى مركز القاهرة اإىل امل�ساهمة يف اإلقاء ال�سوء على اأبرز امل�سكالت والق�سايا احلقوقية امللحة 

يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات غر احلكومية يف املنطقة ، 

والعم���ل �سوياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق 

مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري خا�ص يف املجل�ص القت�س���ادي والجتماعي بالأمم املتحدة، 

و�سف���ة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سع���وب. املركز ع�سو يف ال�سبكة الأوروبية 

املتو�سطي���ة حلق���وق الإن�سان، وال�سبك���ة الدولية لتب���ادل املعلومات حول حرية ال���راأي والتعبر 

)ايفك�ص(.          

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

نائب املدير

زياد عبد التواب

املدير

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص الإدارة

كمال جندوبي
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 ةمدقم
   حول الرقابة على األدب يف الواليات املتحدة األمريكية

  

  
  
  
  

  )١٩١٥ – ١٨٤٤(كوتسمو ك ينوتنأ
ريغ هتسارشف ،غارف نم أشن " كوتسموك ينوتنأ"تنع نأ نظ اذإ ءرملا ئطخي 

نم ليلق ريغ ددع سوفن يف الئاه ىدص تدجو فوشكملا بدألا ةحفاكم يف ةيعيبطلا 
تافلؤملا نم ةريبك ةفئاط اهل تضرعت يتلا طوغضلا لوانتأ نأ ديفملا نم هلعلو . سانلا
ةايحلا نم اريبك ابناج داس يذلا يناتيرويبلا تمزتلا ببسب ةيكيرم ألا ريغو ةيكيرمألا

يركفلا باهرإلا ببسب ؛هنم يناثلا فصنلا يف ةصاخو ،رشع عساتلا نرقلا يف ةيكيرمألا 
لاجرلا "باتك مهنم ضعبلا ربتعا دقف . ناكيرمألا نيفقثملا ىلع كوتسموك هضرف يذلا
تمهاد ةطرشلا نأ ركذن انلعلو . قالخألل ايفانم اباتك جننوارب تربورل) ١٨٦٤" (ءاسنلاو

" شئاشحلا قاروأ"هباتك نم ةخسن نع اثحب ،نامتيو تلاو بيدألا هيف لمعي يذلا بتكملا 
ةياورب ةءاذبلا ةمهت ضعبلا قصلأ امك ،هتفيظو نم هدرطل باتكلا ةءاذبب تللعتو ) ١٨٥٥(
دومجلا نإ لب ،نيوت كرا مل) ١٨٤٤" (نيف يربلكاه"و نروثوهل) ١٨٥٠" (يزمرقلا فرحلا"

لئاسر ريهطت مهضعب حرتقا امدنع دودحلا زواجت نييناترويبلا تناتستوربلا دنع يركفلا 
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يف هنبا ىلإ ةهجوملا ) يكيسالكلا يزيلجنإلا بدألا نويع نم يهو(دليف رتسشت دروللا 
ىلع ين اتيرويبلا ددشتلا اذه نكلو ،حيرص لكشب ةأرملاب لجرلا ةقالع لوانتت يتلا تاحفصلا

ىدحإ نإ لب ةأرجب سنجلا جلاعت يتلا تاياورلا ةءارق ىلإ سانلا يعس عنمي مل لاح يأ 
ماظن جراخ لافطألا باجنإ يف ةضاضغ دجت مل ةرتفلا كلت يف ةروشنملا ةيكيرمألا تاياورلا 

  .جاوزلا
نابشلا ةيعمج يف ازراب اوضع حبصأ مث ،ةباقرلا كلس يف لمعلاب هتايح كوتسموك أدب 

نم تجرخ يتلا ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج سيسأت يف لضفلا عجري هيلإو . نييحيسملا
هتنيع اريخأو . ساشت نيلكنارف. ج سيسقلا اهتسائر ىلوت هسفن فدهلل ىرخأ ةيعمج اهتءابع
لظو . ةءاذبلاب ةصاخلا نيناوقلا ذيفنت ةمهم هيلإ تدنسأو ،اهل اصاخ ابودنم ديربلا ةحلصم

يف سنجلا بدأ دض ةيراضلا هتلمح صخلتتو . ١٩١٥ماع هتافو ىتح ةفيظولا هذه لغشي 
. اعم ةفاخسلاو ةجاذسلا ةيداب ةوعد يهو" نفلا وأ بدألل الو قالخألل معن:"راعشلا اذه
 ١٨٧٤ماع يفف . راحتنالا ىلإ هاياحض نم ديدعلا عفد هنأب رخفي هارن هبلق ةواسق ببسبو
عنم لئاسو مادختسا يف تصصخت لتسير ماد م مساب فرعت ،زوجع ةأرماب ةعيقولا عاطتسا

نأ ىلع راحتنالا هجاوت نأ زوجعلا ةأرملا هذه تلضفو ضاهجإلا تايلمع ءارجإو لمحلا 
سماخلا "ةأرملا هذه بيترت نأ : ارخافم ددصلا اذه يف كوتسموك لوقي. مكاحملا هجاوت
قالخألامراكمو ةليضفلا ىلإ ةيعادلا هطايس ةأطو تحت نيرحتنملا ةمئاق يف" رشع هنأ امك .  

ةئاملا يف نيعست نأ حضتا ،صخش ةئامسمخو فالآ ةثالث ةءاذبلا ةمهتب ةمكاحملا ىلإ مدق 
رثكأو ،ةئيذبلا تاعوبطملا نم انط نيتسو ةئام نم رثكأ ريمدت نع لوئسم وهو . ءايربأ مهنم
ني يالم ةعبرأ وحنو ،ةعابطلا يف ةمدختسملا صاصرلا بلاوق نم لطر فلأ رشع ةينامث نم

ابولسأ عبتي كوتسموك ناكو ،روصلا هذه عبطل فيتاجين فلأ رشع ةعبسو ،ةحضاف ةروص 
 ، مهيف هبتشي نيذلا بتكلا راجتل ةروزم تاباطخ بتكي ناك دقف هاياحضب ةعيقولل اثيبخو اركام

خسنلا ءارش يف حجني نأ درجمبو . اهضعب ءانتقا يف هتبغربو هبتكب همامتها ميظع نع ربعت
مث . سبلت ةلاح يف يهو ،اهعيبت يتلا تابتكملا ةمهادمل هسفنب اهدوقي ةلمح معزتي ةبولطملا
  .ةاضقلا ذوفن نايحألا نم ريثك يف قاف هذوفن نإ لب ،ءاضقلا ىلإ رمألا عفرب موقي

ءاغبلا نع وشدرانرب ةيحرسم كوتسموك مجاه ١٩٠٥ماع يفو  ، "نيراو زسملا ةمهم" 
تلخد يتلا " ةيكوتسموكلا"يه ةديدج ةملك هنع غا ص نأب وش هنم مقتناف ،ةراذقلاب اهتعنو
ةبغر تدادزا ةيحرسملا هذه ىلع كوتسموك موجه ببسبو . ةيكيرمأ- ولجنألا ةغللا سوماق
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يذلا حرسملا يف ناكم زجح يف المأ ةليوط ريباوط يف اوفطصاو ،اهتدهاشم يف روهمجلا 
يتلا ةيقابلا ةتكنلا يه ةيكوتسموكلا نإ : "هلوقب كوتسموك نم وش رخس هتداعكو. اهمدقي
  ".ةدحتملا تايالولا باسح ىلع ملاعلا اهقلطي

داسفلا نم ملاعلا ريهطتل ءاج  يذلا ةيهلإلا ةيانعلا ثوعبم هسفن كوتسموك ربتعا
همهادو دسفو غاز هل اقيدص نأ هعجرم سنجلاب لجرلا اذه سوه نإ لاقيو . سنجلا باشوأو
هربتعي ام ىلإ سانلا ناهذأ ةيكوتسموكلا تهب نو. تاذلملا رايت يف هفارحنا ببسب ؛ضرملا

ضعب مايق ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،نيلج رونيلإل " عيباسأ ةثالث"ةياور يف تاءاذب ضعبلا 
باهرإلا نإ لوقلا نكميو . ديربلا قيرط نع اهلاسرإ عنمو اهرظحب ةيكيرمألا تايالولا
عابرأ ةثالث تغلب ةرتفل رم تسا ةيكيرمألا ةايحلا ىلع كوتسموك هضرف يذلا ينيدلاو يركفلا
ماع وحن عاشقنالا يف ذخأو ١٩٢٠ماع وحن لوفألا يف أدب ةيكوتسموكلا مجن نكلو . نرق  ،

باتك مدق ١٩٢٠ماع يفف . ١٩٣٠ ةحاس ىلإ لباك شنارب سميج هفلأ يذلا " نيجرج" 
ةيالو يف نيفلحملا ةئيه عنقي نأ عاطتسا هرمأ يف رظن يذلا تون يضاقلا نكلو ،ءاضقلا 

ىتحو : ةيكوتسموكلل ةساكتنا ربتعي يذلا رمألا ؛ةءاذبلا ةمهت نم باتكلا اذه ةءاربب كرويوين
يف ةدحتملا تايالولا لثميل نوسليو يكيرمألا سيئرلا هنيع يذلا لجرلا ةوطس رادقم نيبتن 
ناك يصخشلا هذوفن نإ لوقن وكسيسنارف ناس ضرعم يف دقعنملا يلودلا ةراهطلا رمتؤم 

نيلكنارف . ج سقلا لاثمأ نم هناوعأو كوتسموك ردصي نأ يفكي ناك دقف. نوناقلا ذوفن قوفي
ضعب رشن نع عانتمالاب نيرشانلل مهتاميلعت ةليذرلا ةبراحمل نطسوب ةيعمج سيئر ساشت 

هذه تناكو . ضارتعا وأ بيقعت نود تاميلعتلا هذهل نورشانلا ءالؤه خضري ىتح بتكلا
تاءارجإلا ذاختا نم ةعرسو احاجن رثكأ فوشكملا بد ألا ةبراحم يف ةيمسرلا ريغ ةقيرطلا
كوتسموك اهرظحي يتلا بتكلا تناك نايحألا نم ريثك يفو . ةلطعملاو ةئيطبلا ةينوناقلا
  .ىرخألا ةيمسرلا ةيباقرلا تاهجلاو ديربلا ةحلصم لبق نم اهلوادتو اهعيبب احرصم هعابتأو

ةيكيرمألا ةايحلا ىلع ساشت هفلخو كوتسموك هضرف يذلا باهرإلا ةرتف لالخو  
تافلؤملل قاطنلا عساو اداهطضا ةيكيرمألا ندملا نم اهريغ نم رثكأ نطسوب تدهاش 

ريلكنسل " يرتناجرملا:"ةيلاتلا بتكلا رظحلا ةمئاق تلمش دقف ،ةيكيرمألا ريغو ةيكيرمألا
" ةيكيرمألا ايديجارتلا"و ،ريلكنس نوتبأل" تيزلا"و ،يلسكه سودلوأل" ياه كيتنأ"و ،سيول
. ه فيلأت" دلوسيلك ميلو ملاع"و ،ياوجنمه تسنرال" اضيأ قرشت سمشلا"و رزيارد رودويثل
" ةوقلا"و ،نيتشتيف ناف لراكل" دوسلا تاوامسلا"و ،نيلرآ لكيامل" قاشع نابش"و ،زليو. ج
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دووريشل " دوسألا كحضلا"و ،سوساب سود نوجل" نتاهنامل لقنلا"و ،رجناوتخيف نويلل
بتك انفلسأ امك اهمظعمو . نيكسرأ نوجل" ةداورط يف نيليهل ةصاخلا ةايحلا"و ،نوسردنأ

ةلسارملاب اهيلع لصحي نأ يكيرمأ نطاوم يأل نكميو ةيمسرلا ةباقرلا لبق نم اهب حومسم 
  .ديربلا ةحلصم قيرط نع

ضعب ةدعاسمب ١٨٧٣ماع نكمت هنأ يف هتايح يف كوتسموك هققح زاجنإ مظعأ لثمتيو   
سرجنوكلا لخاد ماعلا يأرلا ةئبعت نم رلفكور . ب. جو تيجلوك ليوماص لاثمأ صاخشألا

باتك يأ "ىلع رظحلا ديربلا ةباقر ضرفب يضقي ،يلارديف نوناق رادصإ لجأ نم يكيرمألا 
عاونأ نم عون يأ وأ ةعوبطم وأ ةبوتكم ةلاسر وأ ةفيحص وأ ةروص وأ بيتك وأ 

ةرباع ةساكتنا نأ ريغ "ةراذقلا وأ ةيناوهشلا وأ كتهتلا وأ ةءاذبلاب ةمستملا تاعوبطملا  ،
يتلا نييحيسملا نابشلا ةيعمج يف هناوعأ عم فلتخا امدنع كوستموك قيرط تضرتعا 

  .ةليذرلا ةحفاكم ةيعمج يه هذوفن اهيف طسبي ،ىرخأ ةيعمجب اهلدبتسيل اهكرت ام ناعرس
نم ةيكيرم ألا ةدحتملا تايالولا ريهطت ىلإ ةيمارلا هتلمح يف كوتسموك حجن نأ دعبو

نيريثكلا رظن يف حبصأو ،ايجيردت ىشالتي هب سانلا باجعإ أدب فوشكملا بدألا لذابم 
بدألا ةفأش لاصئتسا يف حلفأ نأ دعبو . ميمذلا بصعتلاو ةوسقلاو قفألا قيضل ازمر

هبضغ ماج بصف اهقيقحت ىلإ ىعسي ،ةديدج افادهأ كوتسموك راتخا دالبلا نم فوشكملا 
رحلا ركفلا باحصأ ىلع ضاضقنالا ىلإ ىعس مث ،بطلا ءايعدأو بيصنايلا قاروأ ىلع  
هتباصأ ام بصت مل ضاهجإلا دض هبرح نأ ركذلاب ريدجلاو . نييلاربيللاو نييكارتشالاو
رخاوأ يف هتيبعشو هرحس دقف كوتسموك نأ مغرو . حاجن نم فوشكملا بدألا دض هتلمح
. م. د لاثمأ نيفقثملا نم ةلق ءانثتساب ،ينلع لكشب هتمجاهم ىلع ؤرجي مل ادحأ نإف ،همايأ

يذلا كوتسموك مجاهو تينب أرجت ". ةقيقحلا نع ثحابلا"ةلجم بحاص يلاربيللا ركفملا تينب 
 ، هتبيه دقفي أدب كوتسموك نكلو ،ارهش رشع ةثالث ةرتفل نجسلا يف هميرغ ءاقلإ نم نكمت

نينانفلاو نفلا ىلع هل رربم وأ ىنعم ال يذلا هموجه ببسب هاوفألا ةغضم حبصأو 
نأ ١٩١٢ماع لواح امدنعو . هيلع ولعتو نفلا قوفت قالخألا نأ همعزو ،ةينفلا فحاتملاو

ترشن اهنأل ؛ساباشت لوب اهردصي يتلا " ربمتبس رهش حابص"ةلجم رظحب ارارق ردصتسي 
  .ةلجملا هذه ىلع ةلئاه ةدايز لابقإلا دادزاو لشفلاب ينم ةيراع ةأرما ةروص

رجناس تيرجرامو سيلأ كوليفاه نم لك ىلع اموجه كوتسموك نش همايأ رخاوأ يفو  
ببسب ؛ةريقفلا تاقبطلا هنم ىناعت يذلا غلابلا ررضلا ١٩١٢ماع لولحب تكردأ يتلا   
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لوصح ةرورض ىلإ ةأرملا هذه تعد مث نمو ؛لمحلا عنم لئاسو مادختسا نم اهنامرح 
اكيرمأ نم رجناس تيرجرام ترف اسو. لمحلا عنمب ةصاخلا تامولعملا ىلع ايندلا تاقبطلا
. اهنم اهتدلج ونب ديفي ىتح عوضوملا اذه يف تامولعملا ثدحأ اهل رفوتي يك سيراب ىلإ

كوتسموك ينوتنأ نأ هيف ءاج " لسنلا ديدحت لجأ نم يبرح"ناونعب اباتك ةديسلا هذه تبتكو 
دقف . سانلا نم ريفغ ددع ةافو نع رشابم ريغ قيرطبو ءاسنلا فالآ ةايح ريمدت نع لوئسم

فالآ ضرعت ىلإ لمحلا عنم لئاسو ميرحتب يكيرمألا سرجنوكلا يف ةحجانلا هتلمح تدأ 
ىلع ةعاطلا اصع قش ىلإ ءاوح تانب تعد اذهلو . ضاهجإلا ببسب توملل ءاسنلا
حجن١٩١٤ماع يفو . دحاو مقر ةأرملا ودع كوتسموك رمأ رادصإ يف هناوعأو كوتسموك   
. ديربلا ةحلصم قيرط نع لوادتلا نم" ةدرمتملا ةأرملا"اهثحب عنم ب ةيلارديفلا مكاحملا نم

طيسب بولسأب هتبتك " ةرسألا ديدحت"ناونعب ابيتك رجناس تيرجرام ترشن هسفن تقولا يفو 
نأ يف اهنم ةبغر ؛اسنرف نم اهتقتسا يتلا ةيلمعلا حئاصنلاو تامولعملا لك هتنمضو ،عصانو 

ىدحإ تمكح دقف اهلالذإ اوعاطتسا اهءادعأ نكلو ،اكيرم أ يف ةلماعلا ةقبطلا ءاسن هبعوتست
يذلا رمألا ،هيف ةروشنملا تالاقملا ضعب ببسب " ةدرمتملا ةأرملا"اهباتك ةنادإب مكاحملا 

كوتسموك لسرأ هسفن ماعلا نم ربمسيد يفو . ١٩١٤ربوتكأ يف دالبلا ةرداغم ىلإ اهرطضا 
ىلع لوصحلا ديري هنأو / هتجوز فراعم نم هنأ ىعدا رجناس رتسملا ىلإ هفرط نم الجر

نم ةخسن هاطعأ ةين ةمالسبو ،جوزلا هقدصو " ةرسألا ديدحت"نع ريغصلا هباتك نم ةخسن 
كرتشيل كوتسموك هدفوأ يذلا لوسرلا داع ىتح ركذي تقو ضمي ملو . بولطملا باتكلا

أو١٩١٥ربمتبس يف ةمكاحملا ىلإ هميدقتو ،رجناس ىلع ضبقلا ءاقلإ يف هسفنب  هترغ ، 
نأ ضفر امك ضرعلا اذه رجناس ضفرو ،هتجوز ناكمب اهغلبأ اذإ هحارس قالطإب ةمكحملا 
ةمارغ عفدي نأ ىلع نجسلا ىلإ بهذي نأ لضفو ،هيلع ةمكحملا اهتضرف يتلا ةمارغلا عفدي 

درب ةلزنب بيصأ هنكلو ؛هدض دهشو رجناس ةمكاحم كوتسموك رضحو . اهب اعنتقم سيل
ةدحتملا تايالولا ىلإ اهسفن ءاقلت نم تيرجرام تداع اريخأو . هتافو يف ببسلا تناك ةديدش

يفو ،اهفلم نع رظنلا ةموكحلا فرص ببسب اهحارس قلطي نأ ررق يذلا ءاضقلا مامأ لثمتل 
ةيئاسنلا ةدئارلا تراز ثيح ارتلجنإ ىلع تيرجرام ترم اهدالب ىلإ اهتدوع قيرط 

  ".سبوتس يرام"لمحلا عنم نع اهعافدب ةفورعملا ةيزيلجنإلا 
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  رمس. س نوج
ةحفاكمل كرويوين ةيعمجل ريتركسك رمس . س نوج هفلخ كوتسموك ينوتنأ ةافو دعب

يكيرمألا يركفلا خانملا أدب امك ،هفلس ةيصخش ةوق سفنب نكت مل هتيصخش نكلو . ةليذرلا
نويع عمق يف كوتسموك هفلس حجن املثم رمس نوج حجني ملو . ظوحلم لكشب ريغتلا يف
داجلابدألا رجات دض ةلشاف ىوعد ماقأ امدنع ١٩١٧ماع لئاوأ يف هلشف ةورذ تلثمتو .    

ةئيه فتكت ملو ". نابوم يد ليزاومدملا"هييتوج باتكل ةيزيلجنإلا ةمجرتلا عاب هنأل ؛بتك 
ةيالو يف ايلعلا ةمكحملا تءاج مث ،ضيوعتلاب هل تمكح لب رجاتلا اذه ةئربتب نيفلحملا 

اهداق يتلا ةلمحلا يف حاجنلا نم ائيش باصأ رمس نوج نأ ريغ . مكحلا اذه ديؤتل كرويوين
فالآ ةرداصم نم نكمت دقف "يتايمارغو يتايح"سيراه كنارف باتك نم يناثلا دلجملا دض   ،

هنكلو . كرويوين يف يبدألا سيراه ليكوب باقعلا لازنإو ،باتكلا اذه نم ةعوبطملا خسنلا
فاتسوج لامعأ لثم اهتميق اهل ةيبدأ بتك ر ظح ىلإ ىعس امدنع عيرذلا لشفلاب ينم
ةيكيرمألا مكاحملا عانقإ يف لشف امدنع اعورم ناك هقافخإ نإ لب . ديج هيردنأو تريبولف

ةرداصم يف قفخأ امك ،تايالولا ضعب يف اهرظح قبس يتلا " ةشحولا رئب"ةياور ةرداصمب 
نحنو كرحتن انوعد "ناو نعب هييور سلراشت سيول هفلأ يذلا باتكلا ةمجرت لثم ىرخأ بتك
هللا نادف "ليودلوك نيكسرأ باتكو . يرعلا بهذم دئاوف نع عفادي باتك وهو" ايارع
هيرشان دض ةماقملا ىوعدلا نابسنيرج نيماينب كرويوين ةنيدم يضاق ىغلأ يذلا " ريغصلا
  .ناكيرمألا

  
  :ستسوشاسامو نطسوب دوسي تمزتلا

ةنيدم تلظ دقف اكيرمأ عوبر يف رشتني أ دب يذلا ةماعلا ةحامسلا وج نم مغرلا ىلع
رمتسا ماعلا كلذ يفف . ١٩٢٩ماع ىتح ةيكوتسموكلا تمزت هيف يمتحي / اعينم انصح نطسوب

تناسل " فرحنملا لجرلا"اهنم ،اباتك نيتس نم رثكأ نم نوكتت ةمئاق ىلع اضورفم رظحلا 
ىلإ ناسنإلا نم "، وريلكنس نوتبأل" تيزلا"و ،لسار دنارتربل" هدقتعأ ام"و ،نيفرا نوج
ملاع "و ،جنلربسيك تنوكلل" قفشلا"و ،رجنارتخويف نويلل" ةوقلا"و رينركس فيلوأل" ناسنإلا
، " ةميكشلا ةيوقلا ءارذعلا"و زليو. ج. ـه فيلأت" دلوسبلك ميلو ناموين سيسنارفل
ت سنرأل" اضيأ قرشت سمشلا"و ،جنبيد كيوراول" رشحلا موي"و سيول ريلكنسل" يرتناجرملا"و
  .ياوجنمه
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هعيبل ديرف س دلانود ةنادإب مكحلا ستسوشاسام ةمكحم تديأ ) ١٩٣٠(يلاتلا ماعلا يفو 
تعنم نأ ةباقرلل قبس يذلا هسفن فلؤملا وهو (رزيارد رودويثل " ةيكيرمألا ايديجارتلا"ةياور 

قالخألا مراكم ىلع ظافحلل١٩١٦ماع " يرقبعلا"هتياور لوادت   .(  
عيبب اسبلتم هطبضل ةبيط ةعمسب عتمتي ناك رخآ بتك رجات ةن ادإ تمت هسفن تقولا يفو

اذهل اصيصخ هتدفوأ ليمعل " يلرتاشت يديللا قيشع " سنارول. ـه. د ةياور نم ةخسن
ةخسن ىلع يعدملا اهب لصح يتلا ةقيرطلا تركنتسا نطسوب يف دنلجنا وين ةيعمج ضرغلا 

هلوقب كارشلا يف ةيحضلا هذهب ةعيق ولا بولسأ نع رمس نوج عفادو. هيلإ راشملا باتكلا نم
تناكو . درافراه ةعماج ةذتاسأ ىلإ سنارول ةياور عيبي مهتملا نأ هعمس ىلإ ىمارت هنإ

ةيالو يف قبطم وه امك ةءاذبلا نوناقب ماعلا يأرلا مامتها يف اببس نطسوب تامكاحم 
ناك نأ دعبف ،ةفقثملا ةقبطلا طغض تحت نوناقلا اذه ةغايص تريغت دقو. ستسوشاسام  

يأ "عيب مرجي نوناقلا حبصأ " ةبذهم ريغو ةئيذب ةغل ىلع لمتشي"باتك يأ عيب مرجي نوناقلا 
باتكلا مرجي حبصأ يكيرمألا نوناقلا اذه نأ رييغتلا اذه ىنعمو " بذهم ريغو ءيذب باتك
  .هئازجأ يف سيلو ،هلمجم يف ائيذب ناك اذإ

  
  :اضيأ كرويوين دوسي تمزتلا

فوشكملا بدألا دض ةعوفرملا اياضقلا مظعم نأ بارغتسالاو ةش هدلا ىلإ وعدي امم
ةنادإلاب مكح لوأ نأ ركذي اممو . كرويوينو ،ستسوشاسام يتيالو يف ترصحنا اكيرمأ يف

ةهجوملا ةمهتلا تناكو ١٨٢١ماع ناك ةدحتملا تايالولا يف فوشكملا بدألا اياضق يف   ،
ةعتم ةأرماتاركذم"ناونعب ائيذب اباتك عاب هنأ مهتملا دض  يف اهيلإ ةراشإلا تقبس يتلا "  

ةمهتب ةمكاحملا ىلإ نيرخآ ميدقت مت رشع عساتلا نرقلا نم تاينيعستلا يفو . رخآ عضوم
هذه رظنب فلكملا يكيرمألا يضاقلا نأ ريغ ؛ "نوريماكيدلا"فورعملا ويشاكوب باتك عيب 

فورعم باتك نوريماكيدلا نأ هدافم ررحتلاو ةيلاربيللاب مستي امكح ردصأ ةريخألا ةيضقلا  
تداس نمز يف يأ ،ةعابطلا عارتخا ىلع قباس تقو يف هفلؤم هرطس بدألا يسراد لكل 

قالخأ داسفإ هب دصق هفلؤم نأ لقعي الو ادودحم ناك باتكلا راشتنا نإف مث نمو . ةيمألا هيف
فق اوم نايحألا نم ريثك يف اوذختي نأ نيرخآلا ةاضقلا نم اريثك عجش يذلا ،بابشلا
  .ميدقلا يبدألا ثارتلا ءازإ ةهباشم ةيلاربيل



  )١٤(

ءاضقلا رثأ ىفتقاو ،ددشتلا قيرط راتخا ستسوشاسام ةيالو يف ءاضقلا نكلو 
امك نيلج رونايلا اهتفلأ يتلا " عيباسأ ةثالث"ةياور ةيضق يف رظنلا دنع تمزتملا يزيلجنإلا 

زيلجنإلا ةاضقلا سيئرل قبس ي تلا اهسفن ةددشتملا ةغللا يكيرمألا يضاقلا مدختساو. انفلسأ
ىلإ ةوعدلاو لالحنالاو قسفلاب " عيباسأ ةثالث"ةياور امهتم اهمدختسا نأ نريكوك دروللا 

ذخأم نيلج رونيلا ةياور ذخأي نأ ضفر زيلجنإلا ةاضقلا دحأ نأ ركذلاب ريدجلاو . داسفلا
تجرخأو ،اهتياو ر ىلع تطس ةيئامنيسلا تاكرشلا ىدحإ نأ ةبتاكلا هذه تكش امدنعف. دجلا

اهقحب مكحي نأ يضاقلا ضفر ةياورلا يف ةيرخسلاو لزهلاب زيمت ايئامنيس امليف اهساسأ ىلع 
الو ،هل ةميق الو هنم لئاط ال وغل درجم اهتياور نأ ةجحب ؛ضيوعت يأ ىلع لوصحلا يف 

  .اهنع فيلأت قوقح يأ ةفلؤملا قحتست
اياضقلا مهأ نم اهيلإ ةراشإلا انل قبس يتلا رزيارد رودويث فلؤملا ةيضق ربتعتو 

مكح ١٩٣٠ماع يفف . ستسوشاسام يف مكاحملا مامأ ةروظنملا فوشكملا بدألاب ةصاخلا  
حلصت ال رزيارد اهفلأ يتلا " ةيكيرمألا ايديجارتلا"ةياور نأب ةيالولا هذه مكاحم ىدحإ يضاق 

لوصف ص حف ىلع رصأ دقف ،ةيضقلا رظن يف يداع ريغ ابولسأ يضاقلا عبتاو. عيبلل
ةمكاحملا لزه ادبو . هيف تدرو يذلا ماعلا قايسلا نع ةلصفنم ماهتالا عضوم ةياورلا

نم ةئيه لبق نم اهصحف مامأ اقئاع فقي ةياورلا لوط نأ يضاقلا ررق امدنع احضاو 
اذه لثم نأ معزب ةياورلل صخلم ضرع ضفر يضاقلا اذه نأ نع الضف . نيفلحملا

دليفراج رثرآ مهتملا يماحم لبقي ملو . صيخلتلاب مئاقلاةيلقع سكعي نأ هنأش نم صخلملا 
اذه نأب جتحاو ،باتكلا ةءاذب ىلع هلالدتسا ةقيرطو ةيضقلا لوانت يف يضاقلا بولسأ زياه 
 ، اطاطحناو ةلاحضو الهج مهرثكأ نيبو ةفاقثو املعو ءاكذ ءارقلا رثكأ نيب يواسي بولسألا

يبدألا لمعلا ىلع مكحلل اساسأ نوكت نأل حل صت ال ةلصفنملا ءازجألا نأ ىلإ كلذب اريشم
د ةياور تضرعت- انفلسأ امك- اضيأو . لكك يديللا قيشع "ةفورعملا سنارول . ـه.  
يف ةيتناتستوربلا حالصلاو ىوقتلا تايعمج اهتسرام يتلا طوغضلا ببسب ةرداصملل " يلراشت
يذلا تابوقعلا نوناق او نتسا ستسوشاسام ةيالو يف نوناقلا لاجر نأ ركذلاب ريدجلاو ،اكيرمأ

نوناق نم الصأ ذوخأم نوناقلا اذه نأو ١٧١١ماع ةءاذبلاب صاخلا صنلا نمضتي   ،
ذإ ،ايساق ناك ام ردقب اطيسب يكيرمألا نوناقلا اذه ناك ام ردقبو . يزيلجنإلا ماعلا تابوقعلا
ركفلا لاجرو نيفقثملا ضعب اعد يذلا رمألا ،يبدألا جاتنإلا ىلع تلصم فيس ةباثمب ناك  

ناك ددصلا اذه يف مهحاجن نكلو ؛هئاولغو هططش نم فيفختلا وحن يعسلا ىلإ ناكيرمألا 
  .ةياغلل ادودحم
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ترهظأ دقف . ءوسلا نم ةجردلا هذه سفنب ةباقرلا نكت ملف كرويوين ةيالو يف امأ
كرويوين ةيالو نأ مغر ،ستسوشاسام ةيالو هترهظأ امم ةحامسلا نم ربكأ اردق اهمكاحم 

ددشتلل ةيعاد ربكأ كوتسموك ينوتنأ سووهملاو تمزتملا يتناتستوربلا تبجنأ يت لا يه
ةحامسلاب كرويوين ةيالو يف ءاضقلا مستا لاح يأ ىلع . هلك يكيرمألا خيراتلا يف يقالخألا
ماع يف ةيالولا هذه يف ةاضقلا دحأ مكح رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا دقعلا يفف . انايحأ

ةعومجم ةءاربب ١٨٩٤ موت "ةياورو " ةليلو ةليل فلأ"لثم ميدقلا بدألا نويع نم ةريبك  
ةصقو "ةيبرع تاياكح"، و"وسور كاج ناج تافارتعا"و ،جندليف يرنهل" زنوج ءالع "، 
ةديصقو ،هيليبار لامعأو "نيدلا ويشاكوبل " نوريماكيدلا"تاياكحو ديفوأل " بحلا نف"، 
ترهظأ اكيرمأ يف ةباقرلا نإ لوقلا نكمي ما ع هجوبو. رافان ةكلم تيرجرمل" نوريماتبيهلا"و

ةثيدحلا ةيبدألا لامعألا هاجت ترهظأ امم رثكأ ميدقلا يبدألا ثارتلا رشن وحن ةحامس 
  .ةرصاعملاو

لاتحملا اهيف لغتسا ،لايتحاو بصن ةيضق كرويوين ةيالو يف مكاحملا ترظن دقو اذه 
لامعأ عيمج رشنب رشنلل تربويه ت ناس ةباقن تماق دقف. هموصخ ىلع بلغتيل ةءاذبلا نوناق
اهبتك نم ةريبك ةيمك ءارش ىلع ةباقنلا هذه عم رجات دقاعتو . ادلجم نيعبرأو نينثا يف ريتلوف

معزب عفدلا ضفر بتكلا نمثب نورشانلا هبلاط املف هيلع ام عفد يف لطام هنكلو ؛ةروشنملا 
ةخسن ةمكحملل يرتشملا مدق هلا وقأ ةحص ىلع ليلدتللو. قالخألل ةيفانم هل ةعيبملا بتكلا نأ

رينتسملا يضاقلا نكلو " زنايلروأ ءارذع"ةياورو ،ريتلوفل ) ١٧٦٤" (يفسلفلا سوماقلا"نم 
سوماقلا (باتك نع لاقو ،لاتحملا اذه رظن ةهجوب ذخأي نأ ضفر ةيضقلا رظن يذلا 

ارثأ كرت س وماقلا اذه نإ لب ،بسحف ةيكذلا ةباعدلاو ةيرخسلل اعدوتسم سيل هنإ):"يفسلفلا
اذه لاق زنايلروأ ءارذع نعو ". ةينالقعلاو ةيناسنإلاب مستي اقيبطت نوناقلا قيبطت يف اقيمع
ةيحان نم ةجراخو ةحراج باتكلا اذه راعشأ ضعب نأ مغر :"حتفتملا يكيرمألا يضاقلا
اذه ل ينوناق ريغ عيبلا ىلع قافتالا دقع رابتعا نكمي هنأ نظأ ال ينإف نهارلا انتقو يف قوذلا
ضرفت نأ مكاحملا بجاو نم سيل :"لاق امدنع اهتورذ يضاقلا اذه ةحامس تغلبو". ببسلا
  ".يبدألا جاتنإلا ىلع ةباقرلا

نيناوقل ةيكيرمألا مكاحملا قيبطت ىلع أرط اظوحلم اروطت ةحامسلا هذه ربتعتو 
ةياور رشن يف رشنلل نيل نوج ةكرش تعرش ١٩١٨ماع يفف ؛ةءاذبلا  رو دويتل" يرقبعلا" 

اذه ىلع مادقإلا ةبغم نم ةليذرلا ةحفاكم ةيعمج اهترذحف . اهيلإ ةراشإلا قبس يتلا رزيارد
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رمألا ،رشنلا تاءارجإ يف امدق يضملا نع تمجحأف ةبقاعملا رشنلا راد تيشخو . لمعلا
نأ دعب كلذو هعم هسفن ءيشلا لعف نأ رخآ رشانل قبس دقف . هقنحو فلؤملا قيض راثأ يذلا
ناونعب ةياور يهو هلامعأ ةروكاب رشن ىلع هعم قفتا الأ رزيارد ىلع زعو ". يراك تخألا" 
هيلع فلؤملا طغض تحتو . همازتلاب يادلباد رشانلا ىفوي نأ ىلع رصأف هل لمع لوأ رهظي

يذلا رمألا ،قاوسألاب اهحرطي نأ نود " يراك تخألا"نم ةخسن فلأ عبطب رشانلا اذه ماق 
ام سفن نيل نوج ةكرش رركت رزيارد ىشخو . لمألا ةبيخباديدش اساسحإ فلؤملا ىدل قلخ 

هحصنف . كرويوين يف ينوناق بتكم ىدل ةروشملاو حصنلا سمتلاف رشنلل يادلباد راد هتلعف
فوس يذلا (نيكيم . ل. ه دارأو. نيل نوج ةكرش عم طسو لح ىلإ لصوتلاب بتكملا
هتنحم يف رزيارد بناجب فقي نأ) دعب اميف ليصفتلا نم ءيشب ةباقرلا يف هئارآل ضرعن  

. ةءاذبلا نم" يرقبعلا"ةياور ولخ نأشب بدألا لاجر تاداهش نم ةريبك ةفئاط عمجب عوطتف 
نم ناك يضاقلا نأ ريغ . ةيضقلا هذه يف يضاقلا مكح ةدودشم باصعأب عيمجلا رظتناو
اذهلو .هدض سانلا ةماع رعاشم بيلأت مدع ةسايس جهتنيو ةيفاعلاو ةمالسلا رثؤي يذلا عونلا  

نم سيل اياضقلا نم عونلا اذه لثم يف رظنلا نأ ىوعدب مكح يأ رادصإ نم لصنتي هارن 
ءابدألا ءارآ ماحقإل يعاد الف مث نمو ؛نيفلحملا ةئيه صاصتخا نم لب مكاحملا صاصتخا 

  .عوضوملا اذه يف ءاربخلاو
عمتجملا ىلع هعابتأو كوتسموك اهضرف يتلا ةقناخلا دويقلا اكيرمأ يف ءاسنلا لبقت ملو 

تردصأ ١٩٠٦ماع يفف . نهيلع ضورفملا باهرإلا اذه ىلع ندرمتي نذخأف يكيرمألا  
ةيسنج تامولعم تنمضت " تيشتاه"ناونعب ةريغص ةلجم نشان يراك اهمسا ةيكيرمأ ةديس 

ةفيظن ةيملع ةغلب تامولعملا هذه تغيصو . مهديب ذخألاو مهداشرإل اهئانبأ ىلإ اهتهجو
ىتح اهيلع اورفاضتف سنجلا رومأ يف بتكت ةأرما مهنيب شيعت نأ لا جرلا لاهو. ةيقارو
  .نجسلا يف اهب جزلا يف اوحجن

نوربعي دونجلاف ؛ةيعقاولاب مازتلالا ىلع بدألا ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا دعاسو 
ةياورلا نم حضاو اذهو ،نييندملا نينطاوملا نم رثكأ ةحارصب ةيجولويسفلا مهتاجايتحا نع 

ناديملا يف ئداه ءيش لك "ناونعب كرامير ايرام شيرا يناملألا فلؤملا اهبتك يتلا 
حرتقا دقف يكيرمألا ئراقلا ىدل ةبيط ةباجتسا تدجو ةياورلا هذه نأ مغرو ". يبرغلا
. ةرداصملل ضرعتت نأ ةيشخ ؛نيترقف اهنم دعبتسي نأ نطسوب يف ةياورلا رشان ىلع ضعبلا
، ا حرتقملا ىلوألا ةرقفلا رودتو ءارعلا يف مهتجاح نوضقي مهو دونجلا فصو لوح اهداعبتس
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يف مدقتم لجر نع انربختف اهرظح حرتقملا ةيناثلا ةرقفلا امأ . بشخلا نم ةرود مهطيحت
عمجت هترايزل تءاج املف ،اهلالخ هتجوز ري مل روهش ةرشع ةدمل ىفشتسملا يف جلاعي نسلا 

اوطعي ىتح ،ىرخألا ةيحانلا ىلإ مههو جو اوريدي نأ اودمعتو ربنعلا يف ىضرملا هؤالمز
  .ةيسنجلا ةيلمعلا ةسراممل ةصرف نيزوجعلا نيجوزلا

يف - انفلسأ امك- تأدب ةحارصب سنجلل يكيرمألا بدألا ةجلاعم نإ لوقلا نكميو   
نيناوق لثم ةءاذبلاب ةصاخلا ةيكيرمألا نيناوقلا نأ مغرو ... نيرشعلا نرقلا نم تاينيرشعلا

ىلع ربح درجم ىلإ تلوحت اهنإف ؛هيلع يه ام ىلع تلظ ١٨٩٠و ١٨٤٢ماعل كرامجلا   
ةوطس نأ ىلع لدي يذلاو . اهب ذخألا مدعو اهلهاجت نويكيرمألا ةاضقلا دمعت ذإ ،قرو
ىلع لوصحلا ١٩٢٦ماع عاطتسا نيكينيم . ل. ه نا لحمضت تأدب ةيكيرمألا ةيناتيرويبلا  

اهيلع رظحلا ضرف دعب نطسوب قاوسأ نم " يرويكريم ناكيرمألا"ةلجم خسن نم ددع 
افينع اموجه اهتاحفص ىلع ةلجملا هذه تنشو ". كارتاه"ناونعب سموم ةصق اهرشن ببسب 

ـه. اهدودح ةليذرلا ةحفاكم تايعمج زواجت ىلع   ةمهتب ةمكاحملا ىلإ نيكينيم . ل. دُقو
ةءاربو هتءا ربب مكح ةيضقلا رظن يذلا يضاقلا نكلو. اهيف راجتإلاو ةروظحملا ةلجملا ةزايح
نأ دعب اهسفن نع عافدلا فقوم يف ةيكوتسموكلا تحبصأ اذكهو . ةءاذبلا ةمهت نم ةلجملا
ىتح فعضلا اهيرتعي ةيكوتسموكلاو كوتسموك ةوطس تأدب دقف . ةمجاهملا فقوم يف تناك
ىلإ انتركاذب عجرن نأ ددصلا اذه يف ريدجلاو . نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا يف تشالت
شئاشحلا علتقم "هسفن بقلي ،هتايح علطم يف هناوفنع يف كوتسموك ينوتنأ ناك امدن ع ءارولا
هنأ فيكو رومخلا عيبل نزخم ميطحتب ةيقالخألا هتلمح أدبيو "برلا ةقيدح نم ةراضلا  ،

ايروتكف نيتررحتملا نيتخألا ىلع ءاضقلا يف تحجن ةيراض ةلمح نشي نأ كاذنآ عاطتسا 
ةلجم ريرحت يف اتكرتشا نيتللا نيفلاك يسينتو لوهدو نيتللاو ةيعوبسألا " نيفلاكو لوهدوو" 

تمزتلا ىلع موجهلاو ةأرملا قوقح نع عافدلاو ررحتلا ىلإ ةوعدلل امهيسفن اترذن 
  .يناتيرويبلا

راحدنا ١٩٢٠ماع يف " ةيكوتسموكلا"ناونعب نيكينيم . ل. ه هرشن يذلا لاقملا لجسيو  
يتلا تاياورلا ددع نأ ظحال هنإ ددصلا اذه يف نيكيني م لوقي. رمألا ةياهن يف ةيكوتسموكلا
هلمعب كلذ ىلع الثم برضيو . لبق يذ نع ريثكب اددع رثكأ تحبصأ ةحارصب سنجلا جلاعت
هسفن ىري ناك ةيكوتسموكلا ةوطس مايأف . تالجملاو فحصلا يف تاياورلا ةعجارم يف
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ضرعي مويلا هنأ ن يح يف ،نييحيسملا نابشلا ةيعمج ىلع بتكي ام ضرع ىلإ ارطضم
  .اهيف طاقنلا ضعب ءالجتسا ءاش اذإ يبط راشتسم ىلع هتالاقم

  
  :ةباقرلا مجاهي وش درانرب جروج

ناونعب الاقم وش درانرب جروج بتك١٩٣٤ماع يف  نأ هيف ءاج " ضوفرملا نايبلا:" 
 ، هلخد نم للق يذلا رمألا ،هتايحرسم نم نيتيحرسم ىلع تضرتعا ةيناطيربلا تاطلسلا

ةدحتملا تايالولا يف اريبك احاجن تدجو هتايحرسم نإ : وش فيضيو. هتعمس ىلإ ءاسأو
ميدقت ترظح يتلا اسمنلا اهنيب نم لودلا نم ةلق ءانثتساب ملاعلا لود نم ريثك يفو ةيكيرمألا 
ةيراغلبلا برحلا يف اسمنلا رود ىلإ ريشت ةيحرسملاف ،ةيسايس بابسأل هتايديموك ىدحإ 

يف ترظح ) نيراو زسم ةنهم ىلإ ةراشإ( هتايحرسم ىدحإ نإ : الئاقوش فدرأو . ةيبرصلا
نم اهيلع ريبك لابقإو قاطنلا ةعساو ةياعد نم يناطيربلا رظحلا هبلج ام ببسب ،اكيرمأ 

هذه ليثمتب تحمس نأ تثبل ام اكيرمأ يف فانئتسالا ةمكحم نكلو . ناكيرمألا نيدهاشملا
ةداتعملا ةيمكهتلا هتقيرطبو ،فيرش اهدصقم نأ و ةينوناق ةيحرسم اهنأ تررقو ،ةيحرسملا

ريغو ةقطرهملا تايحرسملا جاتنإ يف صصختم يحرسم بتاك نأب هسفن وش فصي 
ةداعإ ىلع روهمجلا لمح لمجأ نم تيمتسملا هحافك نم ةدمتسم هتعمس نأو ،ةيقالخألا 

ةلصتم لا هعمتجم يف ةدئاسلا قالخألا ضفري هنإ: وش لاقو. ةيقالخألا هميق يف رظنلا
هتقم يفخي ال وهو . اهرارضأ يف ةميخوو ةحداف راكفأ اهنأل ،ةيسنجلا تاقالعلاو داصتقالاب
نم دمع نع فدهي هنأ ةبراوم نود نلعيو . رضاحلا تقولا يف ةدئاسلا ةيعامتجالا راكفألل
عفادلا وه اذهو . هرظن ةهجو ةمالسب اهعانقإو هتمأ راكفأ رييغت ىلإ هتايحرسم ةباتك ءارو
وش لوقي . حرسملا ىلع هشاعم يف دمتعي ال هنأ ذإ ،حرسملل ةباتكلا ىلع هزفحي يذلا ديحولا
نع تفقوتل ةقطرهمو ةيقالخأ ال تايحرسم جاتنإ نم تعنم يننأ ول :"ددصلا اذه يف امكهتم
ةنهملا مكحب يلوصحب اصاخ امامتها متهأ يننأ نيبأل قئاقحلا هذه ركذأ يننإ . حرسملل ةباتكلا

. ىرخألا نهملا يف هرمأ نم اغورفم ائيش ربتعت يتلا ريمضلاو ريبعتلا ةيرحيف يقح ىلع 
ينقوعتو رارضألا غلبأ قحلت ةمئاقلا اهتروصب اهنأل طقف سيل ،ةباقرلا ىلع ضرتعأ ينإ 

ةدئاسلا ةيقالخألا ئدابملل هضفر وش حضويو ". ةماع بابسأل اهيلع ضرتعأ ينكلو ايصخش
  :هلوقب
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. يقالخأ ريغ ءيش ةرقتسملا ةيعامتجالا تاداعلاو كولسلا عم ضراعتي ام لك نإ"
يف مدقت لكف سكعلا ىلع ... امثآ ائيش ةرورضلاب سيل يقالخألا ريغ بهذملا وأ لعفلا نكلو

ىلإ سانلا ةيبلغأ بسك يف حجني ىتح ٍفانم هنأ ىلع هيلإ رظني هفيرعت مكحب كولسلاو ركفلا 
دض قالخألل ةضهانم ةوعد يأ سامحو ةوق ب يمحن نأ ناكمب ةيمهألا نم هنإف اذهلو. هفص
اموجهو ،اقالخأ هنوربتعي ام دض يأ - ديلاقتلاو تاداعلا رايعم ريغ رايعم يأ مهيدل سيل نم  
ةوق ىلإ لب بسحف بيقرلا ةوق ىلإ دنتست ال ةماعلا قالخألاو . ةليضفلاو نيدلاو عمتجملا ىلع

اذه . زيحتلاو تالبعزخلاب نرتقييذلا ماعلا يأرلا ةوق يه هسفن نوناقلا نم ىوقأو ىتعأ 
نم ريثكلا طوقس نعو داهطضا نم ةيناسنإلا داور ىلع عقي امع لوئسملا وه ماعلا يأرلا 

. ريونتلاو مدقتلا ةريسم ةلقرع يف لثمتي حدفأ ررض نع هرطخ يف لقي رمأ وهو. ءادهشلا
بدألا ىلع ةباقرلا ةمارص سفنب تناك ول ةيملعلا تاعوبطملا ىلع ةباقرلا نأ وش ىريو 

يف روطتلا ةيرظنب نيدانملا تاباتك دوجولا نم تفتخال صاخ هجوب حرسملاو ماع هجوب 
ليلراكو رسنبسو لادنتو سالاوو نيوراد بتك اهعم تفتخالو ١٨٣٠ و١٧٩٠نيب ةرتفلا   ،

عيمجو ،ةماعلا قالخألل ةافاجمو ةحضاو ةقطره نم هنمضتت امل رلتب ليوماصو نيكسرو 
ويليلاج ىفتخال لب ،ةينانويلاو ةينامورلا نيتسينكلل ةبسنلاب تاروظحملا ةمئاق يف بتكلا هذه  

سيسقلا وهو جوزتي نأب فتكي مل يذلا رثول نترام فورعملا يتناتستوربلا ينيدلا ميعزلاو 
خيراتلا نأ اوكردأل ديدجتلل نوضفارلاو دومجلا ةاعد لهمت ولو . ةبهار نم جوزت لب بسحف
نيدلل نكمأ امل كلذ لعف هنأ ولف ميدقلا هلاح ىلع اقلطم تبثي الو ،ددجتلا مئاد يناسنإلا  
هذه هلاب نع بيغت يداعلا درفلاو . ارهظي نأ ةديدجلا امهراكفأب يمالسإلا وأ يحيسملا

لوحتت نأ دعب يأ سانلا نيب عيشتو خسرت نأ دعب الإ ةديدج راكفأ يأب نمؤي ال هنأل ةقيقحلا 
ئدابم اوسرغي نأ نيينيدلاو نييسايسلا ةمألا ءامعز ى لع بجي هنإف اذهلو ؛ةماع قالخأ ىلإ
  .مهبوعش سوفن يف حماستلا

  

  :١٩٣٠ماع ةباقرلا دويق ففخت كرامجلا ةحلصم 
لقن ىلع ةضورفملا ةيباقرلا دويقلا ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم تففخ ١٩٣٠ماع يف   

عمق يف فسعت لا ةحضاو ةسايس ةحلصملا هذه تعبتا ماعلا كلذ لبقف. تاعوبطملاو بتكلا
وفظوم هيلع مكحي نأ باتك يأ ةرداصمل يفكي ناك دقف . ةءاذبلاب ةمهتملا تاعوبطملا
سوينورتبو وفيدو سينافوتسرأ تافلؤم داعبتساب نوفظوملا ءالؤه ماقو . ةءاذبلاب كرامجلا
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اوعروتي مل نيفظوملا ءالؤه نإ لب . ريتلوفو افونازاكو وسورو كازلبو ويشاكوبو هيليبارو
ةيعاولاو ةفقثملا تاقبطلا نأ ريغ . ةيملاعلا ةعمسلا تاذ ةيملعلا بتكلا ضعب ةرداصم نع

نوناق ليدعت ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،بتكلا رظح يف فسعتملا بولسألا اذه تبجش اكيرمأ يف 
ةرداصم خيراتلا كلذ لبق كرامجلا فظوم قح نم ناك دقف ١٩٣٠ماع يكيرمألا كرامجلا   ،

 –باتكلا رطخ نم ررضتملا نطاوملا قح نم ناكو ،ةمكاحملا ىلإ هميدقت نود باتك يأ 
بجاو حبصأ مث ،رطخلا اذه دض ىوعد عفري نأ –ذوفن بحاصو ايرث ةداعلا يف ناكو   

ليدعت ىطعأو . اهسفنب ضوفرملا باتكلا دض ىوعدلا عفرب مايقلا اهيلع متحي ةموكحلا
فاصح مادختسا يف ةنازخلا ريزول قحلا١٩٣٠ماع يف نوناقلا  لوادتب حيرصتلا يف هت  

تغلأ ليدعتلا اذهل ةجيتنو . ةئيذب تناك ولو ىتح ةيملعلا وأ ةيبدألا ةميقلا تاذ تايكيسالكلا
نسحتلا اذه نكلو . مهريغو ويشاكوبو هيليبارو ريتلوف لامعأ ىلع رظحلا كرامجلا ةحلصم
رخآل نآنم تاقامحلاو ءاطخألا باكترا نم اكيرمأ يف كرامجلا لاجر عنمي مل سوململا  .  

دوعن نأ انب ردجي ١٩٣٠ماع دعب ةباقرلا ىلع أرط يذلا نسحتلا رادقم نيبتن ىتحو   
ةيعامتجالا ةثحابلا تماق ١٩١٨ماع يفف،نيرشعلا نرقلا علطم يف اكيرمأ ةلاح ىلإ ةركاذلاب   

هذه ترشن مث ؛اهادلو اهنم ملعتيو ديفتسي يك ةيسنجلا تامولعملا ريفوتب تينيد ريو يرام 
بيتك يف اهرشن تداعأ اهنأ ةجردل ةلجملا هذه اهل تسمحتو " ةيبطلا ةلجملا"يف ة داملا

ديربلا ةحلصم تنلعأ ١٩٢٢ماع يفو ". بابشلل حورش: ةايحلا نم يسنجلا بناجلا"لقتسم   
ديربلا ةحلصم تكسمأ ١٩٢٨ماع يفو . لوادتلاو لقنلل حلصي الو ،ئذب باتكلا اذه نأ  
تاميلعت كلذب ةفلاخم ديربلاب روكذملا باتكلا لاسرإب ا هتمهتاو ،ةفلؤملا هذه بيبالتب
اهونادأ نيذلا نيلوئسملا ىلع١٩٢٩ماع عوضوملا ضرعب رمألا ىهتناو . ةحلصملا ريغ .  

  .ماهتالا ءاغلإ نم) ١٩٣٠(يلاتلا ماعلا يف تنكمتو ،ةنادإلاب مكحلا دض تفنأتسا اهنأ 
وو رينتسملا يلارديفلا يضاقلا رمأ١٩٣٠ليربأ يفو  ةئربتب همسا طبترا يذلا (يسل  

سبوتس يرام باتك نع رظحلا عفرب ) ةءاذبلا ةمهت نم سيوج سميجل" سيسلوي"ةياور 
  .ةءاذبلا نم ولخي" لمحلا عنم"اهباتك نأ ) ١٩٣١(يلاتلا ماعلا يف ررق هنأ امك " جاوزألا بح"
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  ةباقرلل ةسيئر تاهاجتا
نيدلا ناك ،بتكلا ىلع رظحلا ضرف ىلإ يرشبلا سنجلا تزفح يتلا بابسألا مهأ لعل 

اذه نكلو ،ثلاثلا ماقملا يف سنجلا امهيلي ؛يناثلا ماقملا يف ةسايسلا مث ،لوألا ماقملا يف 
رثكأ ةسايسلا ىلع تزكرت ملاعلا يف ةباقرلا نأ ظحالن نحنف ،نمزلا رورمب ريغت بيترتلا 

دالبلا ىلع قبطني امم رثكأ ي برغلا ملاعلا ىلع قبطني اذه نكلو. سنجلاو نيدلاب اهلاغشنا نم
  .اعم سنجلاو نيدلا رومأب ةلوغشم لازت ال اهنإ ثيح ةيبرعلاو ةيقرشلا

ام ثيدحلا رصعلا يف ةينيدلا ةباقرلا ىلع ةيسايسلا ةباقرلا ةبلغ ىلع لثم لضفأ لعلو 
  .ةيزانلا ةرتفلا نابإ ايناملأ يف ثدح امو ،ةيفشلبلا ةرتفلا نابإ يتيفوسلا داحتالا يف ثدح

 ٤٣(ديفوأ نجاملا ينامورلا رعاشلا ىفن سوطسغأ ينامورلا روطاربمإلا نأ حيحص 
نكلو . ةعجاضملا عاونأ فصت يتلا" بحلا يف"ةشحافلا هتديصق ببسب )  م١٨ –م . ق
. اهعابتأ هعلاطي ام ىلع ةباقرلا وه لغاشلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا لغش حبصأ ةيحيسملا ئجمب

تال عمجم رقأ١٥١٥ماع يفف  قورت ال يتلا تاباتكلا رظح ةسايس Lateran Councilناري    
ماع يف Trent Councilتنرت سلجم دقعنا مث ؛ةسينكلل  بتك يأ ةءارق عنمل ١٥٤٦   

دمتعا نم لوأ ناك ) ١٥٥٩ – ١٤٧٦(عبارلا لوب ابابلا نأ ركذلاب ريدجلاو . أشنملا ةلوهجم
 index Librorumةرو ظحملا بتكلا ةمئاق تلظو. ١٥٥٧ماع بتكلا رظحل ةمئاق 

Prohibitorun ماع ىتح رخآلاو نيحلا نيب اهردصت ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نأ دجن يتلا  
اددع سرهفلا اذه مضيو . روظحم ناونع فالآ ةعبرأ ىلع يوتحت ةعبطلا هذهو. ١٩٤٨

رشن نع تفقوت ةسينكلا نأ ركذلاب ريدجلاو . يبرغلا ركفلاو نفلاو بدألا نويع نم الئاه
  .١٩٦٦ماع يف ةروظحملا بتك لا سرهف

بتكلا رظح ىلع يغطي برغلا يف ةيسايسلا بتكلا رظح أدب ثيدحلا رصعلا يفو 
كلذكو ١٩١٧ماع يف ةيفشلبلا ةروثلا حاجن بقع يتيفوسلا داحتالا يف اذه ثدح . ةينيدلا  ،

ويام ١٠موي يفف ؛اهوزغ يف تحجن يتلا دالبلاو ةيزانلا ايناملأ يف  ةبلطلا مظن ١٩٣٣   
اهقارحإب اوماقو ،دوهيلا فيلأت نم باتك فلأ ٢٥اوعمجو ،ةدشاح ةرهاظم نويزانلا نامل ألا  
  .نيلرب ةعماجل لباقملا ناديملا يف

اهنأ نوري يتلا بتكلا نوبصتغيو ،بتكلا عيب تابتكم نومحتقي ةبلطلا ءالؤه ناكو 
يكروج ميسك ام لاثمأ تايصخشلاو باتكلا رابك اهفلأ بتك يهو. رانلا يف ءاقلإلا قحتست
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نوجو ياوجنمه تسنرإو ندنل كاجو ديورف دنومجيسو سكرام لراكو جيافز نافيتساو 
رلدآ ديرفلأو فييفونيز . س يروجيرجو نيلاتس فيزوجو نينيل ريميدالفو سوساب سود
  .ريلكنس نوتبآو نياهو نام ساموتو جنسيلو يكستورت نويلو

يفف . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن ىتح بتكلا قرح يف ةيزانلا ةسايسلا هذه ترمتساو
يف يفاقث ريهطت ءارجإب نويزانلا ماق ) دحاو ماعب برحلا هذه عالدنا لبق يأ (١٩٣٨ماع 

تملعو . اهيلع نوضرتعي يتلا بتكلا نم صلختلا ىلع كانه بتكلا يعئاب اومغرأو ،اسمنلا
دارفألا ضعبو ةي كيرمألا تاعماجلا تلسرأف يفاقثلا ريهطتلا اذه رمأب ةدحتملا تايالولا
  .اهريمدت نم الدب اهيلع ضرتعملا بتكلا ءارش نوضرعي ناكيرمألا

يفلأ قرح ةدهاشمل صخش فلأ رشع ةسمخ عمتجا اسمنلاب جروبزلاس ةنيدم يفو 
يتلا ةيزانلا نيملعملا ةيعمج ةياعرب اذه ثدح . ةيكيلوثاكو ةيدوهي تاباتك ىلع يوتحت ،ةلجم

دي ىلع ثدح هسفن ءيشلاو . رخآ باتك فلأ نيثالثريمدتو قرح برقب ناملألا ترشب 
ةيزانلا ةرطيسلا تحت ةعقاولا ايكافولسوكيشتو جزبيل يف١٩٣٣ماع نييزانلا  داز اممو .  

عقاوملا ىلع ءافلحلا تاراغ ةجيتن ريمدتلل تضرعت ةميقلا بتكلا نم اريثك نأ ةلب ةنيطلا 
ةيقرشلا ايناملأ ىلإ اهميسقت دعب ى تح ايناملأ يف بتكلا ريمدت ةيلمع ترمتساو ؛ةيناملألا

ماع يفف ١٩٤٥يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا بقع ةيبرغلا ايناملأو  ايناملأ تماق ١٩٥٣،   
  .باتك نييالم ةسمخ نع لقي ال امم صلختلاب ةيقرشلا

عسوأ ىلع بتكلا نم صلختلا ةسايس اتسرام ةيعويشلاو ةيزانلا نم الك نأ اذه ىنعمو 
ةدرابلا برحلا ةرتف يف ةيفاقثلا ةثوللا هذه نم ملست مل رحلا ملاعلا ةميعز اكير مأ ىتح. قاطن

ىلإ تلصوو ،ةرشابم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهنإ بقع برغلاو ايسور نيب تمدتحا يتلا 
امم ناكيرمألا نيفقثملا تاخرص تلاعت ١٩٥٣ماع يفف . يثراكم فيزوج دهع يف اهتورذ  
ةلاكول عبات يكيرمأ يفاقث زكرم نم برقي ام تابتكم يف تمت يتلا بتكلا ةحبذم هوربتعا  

توتحا ةيكيرمألا ةيفاقثلا زكارملا هذه . USIAاراصتخا ةفورعملا ةيكيرمألا تامالعتسالا 
نم فدهلا ناكو . صخش نويلم نوثالثو ةتس ايونس اهروزيو ،باتك ينويلم نم رثكأ ىلع
بتكلا قيرط نع ةيكيرمألا ةايحلاب تايس نجلا عيمج فيرعت ةيفاقثلا زكارملا هذه ءاشنإ
  .تارشنلاو تايرودلاو

روتانيسلا ةسائرب ةيعرف ةنجل يكيرمألا باونلا سلجم أشنأ ١٩٥٣ماع ةروكاب يفو   
ةيجراخلا ةرازول ةعباتلا ةيلودلا تامالعتسالا ةرادإ ةطشنأ صحفل يثراكم فيزوج 
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لمحم نم رثكأ ىلع اهترسف ةقستملاريغ تاهيجوتلا نم ةعومجم تردصأ يتلا ةيكيرمألا  ،
ةبيه نم صقتنا يذلا رمألا ،ملاعلا مصاوع فلتخم يف ةرشتنملا ةيكيرمألا ةيفاقثلا زكارملا 

روتانيسلل نيعباتلا نيفظوملا نم نانثا ماق تقولا كلذ يفو . جراخلايف ةدحتملا تايالولا 
نيكس ديفادو Roy Cohnنهوك يور امه يثراكم   David Schineرس ةساردب ةعي  

ةيبروأ لود عبس ةرايزب نافظوملا ناذه ماقو . جراخلا يف ةيكيرمألا تامالعتسالا بتاكمل
ةيفاقثلا زكارملا هذه نأ اهدافم ةجيتن ىلإ ايهتناو اموي رشع ةينامث تقرغتسا ةلحر يف 

هذه نكت ملو . يعويشلا بهذملا نورصاني نيفلؤمل باتك فلأ نيثالث مضت ةيكيرمألا
  .ريثكب اذه نم لقأ ناك ةيراسيلا بتكلا ددع نإ ثيحةقيقد تامولعملا 

نم رثكأ فيلأت نم ابتك اهتابتكم فوفر نم تبحس ةيكيرمألا ةيفاقثلا زكارملا نإ لاقيو 
تابتكم ىلع يغبني يتلا بتكلا ةعيبط لوح سيطولا يماح لادج ثدحو . افلؤم نيعبرأ

غلب يذلا شاقنلا ىهتناو . ملاعلالود فلتخم يف اهب ظافتحالا ةيكيرمألا تامالعتسالا تائيه 
ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ىلع بجي يتلا ةسايسلا نأ ىلإ ١٩٥٣ماع هيلوي يف هتورذ   

داعبتسا مت هيلع ءانبو ،نيتيكيرمألا ةفاقثلاو ةايحلا لثمت يتلا بتكلا ءاقتنا يف صخلتت اهعابتا 
نولوئسملا ررق اضيأو . امات ارظح اهرظحو ةيعويشلا مهلويمب نيفورعم نيفلؤم ةينامث بتك
  .يعويشلا بزحلل مهئامتنا ىدم نع مهتداهشب ءالدإلا اوضفر ،ابتاك نيرشع تافلؤم قيلعت

 John Foster Dallasسالاد رتسوف نوج ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ليكو دهشو 
اباتك ١١قارحإب اوماق مهسمحت يف نيطرفملا تابتكملا ءانمأ ضعب نأ هملع ىلإ امن هنأب   

يف ةيفاقثلا زكارملا اهب ظفتحت يتلا باتك ينويلملا نم ةليئض  ةبسن لثمي يذلا رمألا ،طقف
  .جراخلا

ماع هينوي ٤يفو  ثومتراد ةيلك يف روهشملا هباطخ رواهنزيأ سيئرلا ىقلأ ١٩٥٣   
Dartmouth College نأ ىلإ ابهاذ ،بتكلا قرح يف كارتشالا مدعب اهتبلط ىصوأ يتلا  

رواهنزيأ باطخ نيب نوقلعملا طبرو . ةيعويشلا رحد ىلإ ليبسلا امه يعاولا شاقنلاو مهفلا
رواهنزيأ سيئرلا دقعو . جراخلا يف ةيفاقثلا زكارملا اهل تضرعت يتلا ءاوعشلا ةلمحلاو

ةبغم يف ناكيرمألا رذحي يذلا هباطخ نيب ةقالع ةمث دوجو مدع هيف دكأ ،ايفحص ارمتؤم 
. جراخلا يف ةيكيرمألا ةيفاقثلا زكارملا حاتجا يذلا جرملاو جرهلا نيبو بتكلا قارحإ
. ائيش ةيجراخلا بتاكملا هذه ىلإ ةهجوملا تاميلعتلا نع فرعي ال هنأ رواهنزيأ فاضأو

نأ نايحألا ضعب يف ديربلا ةحلصمل قحي هنأ هباطخ يف رواهنزيأ سيئرلا برعأ اضيأو 
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ةيعويشلا مظنلا ةقيقح عر شت يتلا بتكلا ءانثتساب ةئيسملا تاعوبطملا ضعب رظحب موقت
  .ةيثراكلا ةيلومشلاو

ةيفاقثلا زكارملا ءانتقا ىلإ وعدي ام رواهنزيأ ري مل يعويشلا دملا راسحنا دعب ىتحو 
اهفلأ يتلا بتكلا كلت ءانثتساب يعويشلا بهذملا ىلإ ةيعادلا بتكلا ضعب جراخلاب ةيكيرمألا 

زكارملا تابتكم تررق امدنعو . يعويشلا بهذملا ئواسم حضفت يتلاو ةيعويشلا ةداق
ماع يف اهتابتكم نم William J. Ledderرديل . ج. ميلول باتك بحس جراخلاب ةيفاقثلا  

راكنتسالاو جاجتحالا تاحيص تلاعت١٩٥٨ نع رظحلا عفر مت ) ١٩٥٩(يلاتلا ماعلا يفو .  
مألا ةيفاقثلا زكارملا نأ١٩٦٩ربمسيد يف كيوزوينلا ةلجم تدافأو . باتكلا اذه ةيكير  

يف ةيفاقثلا اهزكارم دحأ يف اباتك نيرشعو ةعبرأ نم برقي ام لوادت ترظح جراخلاب 
مانتيف يف ةيكيرمألا ةسايسلا ءاقتنا ىلإ انايحأ عجرت رظحلا بابسأ تناكو ،ةيبروألا دالبلا 

لمحي يذلا Henry Steele Commagerرجاموك ليتس يرنه باتك عم لاحلا وه امك   
ر جروج باتكوFreedom and Order" ماظنلاو ةيرحلا"ناونع   .george Rتراويتس .  

Stewart ناونع لمحي يذلا  Not So Rich as You Think" نظت امك ءاينغأ اوسيل" 
 Tell me  "؟راطقلا رداغ ىتم ذنم يل لق "James Baldwinنيودلوب سميج باتكو 

how long the train's been gone? يل ودبي "ةرابعلا ه ذه انل قوسي فلؤملا ىرت ثيح
تايالولا لخاد تابتكملا نأ ريغ ". ةيبذاج اهلقأو بوعشلا هفتأ ماع هجوب يتدلج ينب نأ

نمزب اهب دودحلا جراخ ةيكيرمألا تابتكملا روعش لبق رظحلا طوغضب ترعش ةدحتملا 
اكيرمأل ةيداعملا بتكلا داعبتساب ارمأ ايجروج ةيالو ظفاحم ردصأ ١٩٤١ماع يفف . ليوط  
سرادملا يف ةيساردلا تاررقملا نم بتكلا هذه لثم فذحو ،سدقملا باتكللو ةيبون جلا
رادصإ ةيعيرشتلا ةئيهلا نم بلطي فوس هنأ ظفاحملا اذه نلعأ ١٩٤٣ماع يفو . تايلكلاو  
دقف ققحتي مل تاذلاب رمألا اذه نأ مغرو . قارعألا جازتما نع عفادت يتلا بتكلا قرحب رمأ
عيمج متخب ايجروج ةيالوب ميلعتلا سلجم بلاط ١٩٥٩ماع يفف . ىرخأ رومأ ةدع تققحت  

كلذو ،اهيلع ةقفاوم ةيبدألا ةنجللا نأ ىلع لدي متاخب ةماعلا تابتكملا يف ةدوجوملا بتكلا 
جازتما ىلع ضرحي يذلابدألا نم اهئاضعأ دحأ نم اريذحت ةنجللا هذه تقلت نأ دعب   

 Georgia Library ةماعلا ايجروج ةبتكم ةيعمج تدجو نيماع يضم دعبو. دوسلاب ضيبلا
Association ماثاك ةعطاقم يف نيفلحملا رابك ةدشانم ىلإ ةرطضم اهسفن  Chatham 

تارحاسلا ةقحالم هتمسأ امم تابتكملا ةيامحل لخدتي نأ ةظفاحملاب ميلعتلا سلجم سيئرو 
نيفلحملا ر يبك نأ ىلإ اذه يف ببسلا عجريو. ىطسولا نورقلا يف ابروأ يف ترشتنا يتلا
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؛ Savannahهانافاس يف ايلعلا سرادملا تابتكم نم نيوانعلا ةفلتخم بتك ةعبرأ دعبتسا 
  .قالخألل ةيفانم اداوم نمضتت اهنأل

ماع ةروكاب يف ثدح Iowaاويأ ةيالو يفو  اموجه سيلوبلا طابض نش نأ ١٩٥١   
م ةباينلا نم نذإ ىلع ءانب اهطبضو ،ةماعلاDupuqueكوبود ةبتكم ىلع  نم ةعومج  

رشعلا مايألاو ،ةيبدألا Rabelaisهيليبار عئاور بتكلا هذه نيب نمو . ةءاذبلاب ةمهتملا بتكلا  
Decameronجندليف يرنهل زنوج موت ةياورو ،ويشاكوبل ةنيمأ درط مت ١٩٥٠ماع يفو .    

ىلإ تلصو ةليوط ةمدخ ةدم دعب اموهالكوأ ةيالوب Bartlesvilleليفسلتراب ةبتكم   ٣١ 
اهنألو ،دوسلاو ضيبلا نيب ةيقرعلا تاقالعلا لوح ةيشاقن ةقلح يف اهكارتشا ببس ب ؛ةنس

ريغ Citizen's Committeeنينطاوملا ةنجل اهتربتعا بتكب ةبتكملا فوفر ىلع تظفتحا   
تردصأ دقف ةبتكملا هذه نوئش ريدت تناك ةلقتسم ةئيه نأ نم مغرلا ىلعو . اهيف بوغرم
نأ مغرو . ميدقلا ةرادإلا سلجم نم الدب ةبتكملا ةرادإ يف اهتيقحأب اديدج ارمأ ةنيدملا ةنجل

يف تردصأ اهنإف ايلعلا اموهالكوأ ةمكحم مامأ ةيئاضق ىوعد تعفر ةدورطملا ةبتكملا ةنيمأ 
ىوعدلا ضفرب امكح١٩٥٢ماع   .  

ةفيحص تنش ١٩٥٢ماع فيرخ يفو  ىلع اموجه Boston Post" تسوب نطسوب"   
. اهينتقت يتلا عجارملا ةعومجم نمض ةيعويش داوم ىلع يوتحت اهنأل ةماعلا نطسوب ةبتكم

ةيلودلاو ةيسايسلا تامولعملا عيمج ريفوت يغبني هنإ هلوقب موجهلا اذهىلع ةبتكملا ريدم درو   
نع ةبتكملا ةرادإ سلجم هذختا رارق وهو . ناكيرمألا نينطاوملل ةنكمملا تامولعملا عيمج لب
  .نيتوص دض تاوصأ ةثالث عقاوب عارتقالا قيرط

ساسكتو St. Antonioوينوتنا تناس ةصاخو ،ىرخأ ةريثك ندم تضرعت دقو   
يفف : ةماعلا تابتكملا تاينتقم ىلع رظحلا ضرف ىلإ وعدت ةلثامم تامجهل اويأو كوبودو

؛ةفلتخم نيوانع لمحت باتك ةئامعبرأ نم صلختلاب ١٩٥٣ربمسيد يف رماوأ تردص اونيلإ   
ةبتكملا نم اباتك تراعتسا اهنأ اهمأل تكش اماع رشع ةثالث ىلع ا هرمع ديزي ال ةاتف نأل

ماع لئاوأ يف ةئيسملا بتكلا نم ةبتكملا صلخت ىلإ ىدأ يذلارمألا ،ائيذب هتدجوف ةماعلا   
١٩٥٤.  

ورو ربراه راد هترشن باتك داعبتسا ١٩٥٩ماع يف مت اضيأو   Harper & Raw 
يف هظفح متو باتكلا اذهدعبأو . رمعلا نم ةعباسلا ىتح ةثلاثلا ةنس يف لافطألا بطاخي  
سلجملا هجو نأ دعب كلذو . ةماعلا امابلأ ةبتكملا يف ةزوجحملا بتكلل صصخملا ناكملا
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عجريو . دوسلاو ضيبلا نيب يقرعلا جازتمالا ىلإ ةوعدلا ةمهت اهيلإ ةيالولا هذه يف يباينلا
جاوز ةصق يوري وهف اكحضم ودبي ببس ىلإ باتكلا اذهرظح  ةبنرأ نم دوسأ بنرأ  

رمألا ،رمقلا ءوض يف ةحباسلا ةباغلا يف ةديعسلا ةبسانملا هذهب ناسورعلا لفتحيو . ءاضيب
ضيبلاب دوسلا جاوز ىلإ ةئيذب ةوعد هنأب نولوئسملا هرسفيذلا  .  

نرقلا نم تاينيسمخلا دقع يف ةدحتملا تايالولا داس يذلايثراكملا عمقلا وج ببسبو   
نطولل مهئالو يف هبتشملا عم سرجنوكلا وققحم اهدقع يتلا عامتسالا ن اجل دي ىلع نيرشعلا
دض تازواجت تثدح لاحلا ةعيبطبو . يكيرمألا عمتجملا نم ةريبك تاعاطق بعرلا باتنا
تتبثأ ١٩٥٧ماع رياني يفف . مهتادقتعمو مهئارآ نع ريبعتلا يف تابتكملا ءانمأ ةيرح  

ثوميلب ةبتكم ةنيمأ Mary Knowlesسلون يرام ةديسلا نأ تاقيقحتلا   Plymouth 
ةباجإلا اهضفر ببسب ؛سرجنوكلا راقتحاب اهيلإ ةهجوملا ةمهتلا يف ةنادم اينافلسنب ةيالوب 

ماع يفو . يلخادلا نمألاب ةصاخلا ةيعرفلا سرجنوكلا ةنجل اهيلإ اهتهجو ،ةيسايس ةلئسأ نع
ا ىلإ ادانتسا اهتنادإب مكحلا ىلع ةنيمألا هذه تضرتعا١٩٥٣  يذلاروتسدلل سماخلا ليدعتل  

دق ةباجإلا هذه نأ رعشتسا اذإ لاؤس يأ نع ةباجإلا مدع يف قحلا مهتملا ءاطعإ ىلع صني 
دوورون ةبتكم ةنيمأك اهتفيظو نم اهدرط نأب ةديسلا هذه تكشو . ررضلاب هيلع دوعت

Norwood نومدقي نيذلا نولومملا هسرام طغض تحت ءاج ستيسوشاسام ةيالوب  
 Eliaنازاك ايلإ اهفلأ ةياور ىلإ ةءاذبلا ةمهت تهجو اضيأو . ةبتكملل ةيلاملا تادعاسملا

Kazan ناونعب ماع اهرظح مت Arrangement" تابيترتلا"  يف نيلماعلا يديأ ىلع ١٩٦٧   
يف ناك يذلا Stein & Day Avonنوفأ ياد دنأ نيتش رشانلا درو . اويإ ةيالوب ةبتكم  
يف ةرسأ بر لكل ناجملاب ةخسن ىدهأ نأب رظحلا اذه ىلع نيحجانلا نيرشانلا ةرادص  

مكحلا ةنيدملا هذه يف نونطاوملا ررقيل ةمسن ةئامتسو فالآ ةينامث هناكس دادعت غلبي عمتجم 
قفتي ذختا يذلارظحلا رارق ناك اذإ اوسرادتو ،ةبتكملا مكح ةمالس وأ نالطب ىلع مهسفنأب   

ةرادإ سلجم هردصأ يذلارشانلا ضرتعا هتيح ان نمو. ةيكيرمألا ديلاقتلا عم قفتي ال وأ  
سيل هنأو هرظح لبق باتك يأ ةءاذب مدع وأ ةءاذب لوح شاقن ةراثإ يغبني هنإ الئاق ةبتكملا 

  .روهمجلا يأر ىلع ءانب باتك يأ داعبتسا ةماعلا ةبتكملا ةرادإ قح نم
سوماق رشن لوح اينروفيلاك ةيالو يف تقولا ضعب مدتحا الادج نأ ركذن نأ انب ردجيو 

ناونعب T. R. Crowellليورك . ي. ت هفلأ  Aةيكيرمألا ةيماعلا ةغللا سوماق " 
Dectionary of Americn "  يترفار سكام حرتقا امدنع ١٩٦٣ماع ةاحالملا هذه تأدب  
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Max Raffertyسرادملا تابتكم نم باتكلا داعبتسا ةرورض ماعلا ميلعتلا ىلع فرشملا   .
اهيوتحي لخدم فالآ ةينامث يف رظحلا ةركفل نورصانملا شتف سوماقلا ةءاذب تابثإلو 

ىهتنم يف الخدم نيسمخو ةئام ىلع اورثعيل ةبارغلاو ذوذشلاب مستت لخادم ىلع سوماقلا 
رظحل عضخ باتكلا نأ مغرو . ةبتاكلا ةلآلاب اخوسنم القتسم ادلجم اهونمض ةراذقلاو ةءاذبلا
مظعم تررق دقف ةدحاو ةرم لقألا ىلع ه قرح متو ةيكيرمألا تاعمتجملا نم ريبك ددع
تلصو ١٩٧٨ماع ةروكاب يفو . نوداجلا نوسرادلا هنم ديفتسي ىتح هب ظافتحالا تابتكملا  

ناونعب سوماق ىلع رظحلا ضرفب Missouriيروسيم نم ريراقت  ثارتلا سوماق " 
ةفرطتم ةعامج تمجاه ١٩٦٤ماع يفو . American Heritage Dictionary" يكيرمألا  
اهيلإ همض ببسب ،ةماعلا ةبتكملا ريدم اينروفيلاك ةيالو يف Long Beachشتيب جنول ي ف  

نونعملا Jessica Mitfordدروفتيم اكسيج باتك   The" توملا يف ةيكيرمألا ةقيرطلا" 
American Way of Deathةيعويشلل ارصانم هرابتعاب نوفرطتملا ءالؤه مجاه اضيأو .  

يراسي رعاشكLangston Hughesزويه نوتسجنال  تالجملا ىربك ماهتا نع الضف .  
ويفير كوب زميات كرويوينو Library Journalتابتكملا ةفيحص لثم   New York 

Times Book Review سكوب نويبيرت دلاريه كرويوينو  New York Herald 
Tribune Books ويفير ياد رتاسو  Saturday Review مهليلضتو مهئارق ةغمدأ لسغب  

ينانويلا يئاورلا تاونس ةدعل شتيب جنوللا ةعامج تمجاه اضيأو . بتك نم نورتشي اميف
  .Nikos Kazantz akisسكازتنا ازاك سوكين زرابلا 

دض تاجاجتحالا ترشتنا امدنع ١٩٧٠ماع يف ةماعلا تابتكملا ىلع موجهلا رمتساو   
عنصب ةصاخلا ت امولعملا رشن لوح اهجاعزنا ةيكيرمألا تاطلسلا تديأو. مانتيف يف برحلا
 The Internal Revenueةيلخادلا تاداريإلا ةمدخ ةرادإ تبلطو . تارجفتملاو لبانقلا

Service ب اراصتخا ةفورعملا  IRS ةفرعمل ةماعلا تابتكملا رتافدو تالجس صحفل انذإ  
. تارجفتملا عنصب ةصاخ تامولعم ىلع يوتحت ،ابتك اوراعتسا نيذلا صاخشألا ءامسأ

ءامسأ نع فشكلا نأب تجتحاو ،كلذ ىلع ةيكيرمألا ةماعلا تابتكملا ةيعمج تضرتعاو 
ىلإ ةيلخادلا تاداريإلا ةمدخ ةرادإ ترطضاف . هؤاشفإ يغبني ال رس بتكلل نيريعتسملا ءالؤه
  .تاداريإلا عمج وهو يلصألا اهلمع ىلإ تداعو ،ةيسسجتلا اهراكفأ نع رظنلا فرص

رياني يف هتدقع يذلارمتؤملا يف ة يكيرمألا ةماعلا تابتكملا ةيعمج تلوانتو  ١٩٧٨ 
ءانمأ تايحالص قييضتل اهدوهج ترفاضت ةينيمي تاعامج نأ ىلإ ريشت ةيباقر ريراقت 
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نش لثم ةعورشم لئاسو كلذ يف نيمدختسم ،ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف نيلماعلاو تابتكملا 
ىواكشلا بورض و ةيجاجتحالا تاباطخلا ةباتكو ديربلا ةحلصم قيرط نع ةيباقر تالمح
ةيندملا تايرحلاو نفلاو بيرختلا تايلمع ىلع مهمامتها ةرئاد تزكرتو . ةينوناقلا

بتكلا ىلع ديدشلا موجهلا ددحتو ،ةفاحصلاو ةيلقعلا ةحصلاو ميلعتلاو ةيعافدلا تاسايسلاو 
تضرعت يتلا بتكلا نمو . صاخ هجوب ساسكتو اينروفيلاكو اديرولف تايالو يف ةيسردملا
هتردصأ Our Bodies Ourselves" انسفنأ يه انداسجأ"ناونعب باتك ديدشلا موج هلا اذهل  
ناسنإلا "و. Boston Women's Health collectiveنطسوب يف ةيئاسنلا ةحصلا ةيعمج "
مولعلا ةسسؤم نع رداصلا Man; A Course Of Study Foundation" يسارد جهنم  

  ".يناسنإلا ثارتلا سوماق" وNational Scienceةيموقلا 
ىلإ اوءاجل لب ،يديألا يفوتكم تابتكملا ءانمأ نم ريثك فقي مل رظحلا اذهمامأو   

رظحلااذهنم فيفختلل ةليحلا  بتكلا فوفر ىلع ةروظحملا بتكلا ىفخأ نم مهنمف .  
لابلا ةحارل     .ءاغتبا لكاشملل ةريثملا بتكلا ءارش نع عنتما نم مهنمو ،ةزوجحملا

  
  :اهتابتكموسرادملا يف بتكلا رظح 

ةيسردملا بتكلا ىلع رظحلا ضرف تالاح ةرثكو ،عوضوملا اذهةيمهأ ىلإ رظنلاب   
رمعلا يب دتمي نأ وجرأ ةلقتسم ةسارد ىلإ جاتحي رمألا نإف دهاعملاب ةصاخلا تابتكملاو 

  .اهئارجإل ةحصلا يل رفوتتو
  

  :فيفخلا يقرولا فالغلا تاذ ةصيخرلا ةيبعشلا بتكلا
اهنمث ببسب ،هرسأب ملاعلا يف لب يكيرمألا عمتجملا يف جاور لا ةديدش بتكلا هذه

نييالملاب انايحأو فالآلاب عابت اهلعجييذلارمألا ديهزلا  اهرثأ بتكلا هذه تكرت دقو .  
ركفلا تزه ةيفاقث تامدص نم انايحأ هتفلخ امع الضف ،ةيكيرمألا ةفاقثلا يف قيمعلا 

  .يكيرمألا
ةريثم وأ ةئيذب ةفلغأ لمحت يتلا كلت ىلع ةجئارلا بتكلا هذه رظح رصتقي الو  

بتكلا هذه تناك . رظحلا نم ملست مل ةداج ةقيرطب سنجلا جلاعت يتلا بتكلاف ،تاوهشلل
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نأ ركذ ردجيو . رومألا ءايلوأل جاعزنا ردصم سرادملا يف ةعئاشلاو ةصيخرلا ةيبعشلا
نأ امك ،بتكلا هذه لثم ءان تقا اوذبح مهنأل موللا نم ريثك مهباصأ تابتكملا ءانمأو نيملعملا

رودو سرادملا ظافتحا ةمءالم لوح شاقنلا مهنيب مدتحاو ،مهسفنأ ىلع اومسقنا رومألا ءايلوأ 
  .ثيدحلا بدألا نويع نم تناك ول ىتح بابشلا اهعلاطي يك بتكلا هذهب ملعلا

ماع يفف . تلخ ماوعأ ةدع ىلإ ةيبعشلاو ةصيخرلا بتكلا هذه ىلع موجهلا عجريو
 James Mortonءابنألل نتروم سميج ةلاكو ىلع ةيلحملا تاطلسلا تراغأ  ١٩٥٠

News Agency ناوم يد ةدلب يف  Des Moines’ هسفن مسالا لمحت يتلا ةيالولاب  
 Johnكبنياتش نوج نم لك فيلأت نم بتكلا هذه نأ نيبتو . ةئيذب ابتك اهتزايحل

Steinbeck روتناك يولنكامو  Mackinloy Kantor تسرمسو  Somerstموم  
Maugham ناونعب نفلا نع بيج باتكو  Old master" ةميدقلا موسرلا عئاور" 
Paintings.  

اموهالكوأ ةنيدم نم ةعومجم ترجأتسا ١٩٦١ماع عيبر يفو   Oklahoma City 
 Mothers Untied For Decency" بيذهتلا لجأ نم تاهمألا داحتا"ـب اهسفن ىمست 
فقت ةنحاشلا تناكو . ةئيذبلا بتكلا نم خسن ىلع اهئاوتحال"ة ءاذبلا ةنحاش"مسا لمحت ةنحاش 

ةايح نع باتك ةخسن ىلع ةنحاشلاب ةضورعملا بتكلا توتحاو ،ةلودلا تاعيرشت ىنبم مامأ 
 God’s" ريغصلا هللا نادف"، وLust for Life" ةايحلا ةوهش"ناونع لمحي خوج ناف نانفلا 

Little Acreغبتلا قيرط" و "Tobacco Road ىثنألاو ركذلا"و "Male and Female 
  .Margaret Meadowوديم تيرجرام فيلأت 

يف ريبك نبال مأ يه - نيدتلا ةديدش ةأرماب يقالخألا سمحتلا غلب وغاكيش ةنيدم يفو 
رمألا ،نوناقلا كهتنت اهلعج اغلبم - ةقهارم ةنباو رمعلا تاحفص قصل ىلإ اهب ىضفأ يذلا   

  .اهتءارق يلاتلابو ،اهحتف لافطألاىلع ىصعتسي ثيحب غمصلاب بتكلا 
؛اهرفوت يغبني يتلا طورشلا نم ىندألا دحلا ايلعلا ةمكحملا تحضوأ ١٩٦٣ماع يفو   

نوناق لوح ةيضقلا تروحمتو . روتسدلل اكاهتنا ةيلحملا ةباقرلا ةنجل طاشن ربتعي ال ىتح
هاضتقمب تأشن يذلا Rhode lslandدور ةريزج نوناقب فرعي  قالخ ألا عيجشت ةنجل" 

تردصأو . Commission to encourage morality in youthبابشلا ىدل ةديمحلا 
 اذهةجيتن تناكو . ةيقالخألا ةيحانلا نم ةراض ربتعت يتلا بتكلا ءامسأب مئاوق ةنجللا هذه
ريغ . اهتءاذبب يئاضق مكح يأ ردصي نأ نود فوفرلا نم ةءاذبلاب ةروهشملا بتكلا داعبتسا
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، نيرشان ةعبرأ نأ  دور ةريزج اهتنتسا يتلا رظحلا نيناوق اودحت ةيبعشلا تاعوبطملا هذهل
ةمكحملا تردصأو . روتسدلا كاهتناب اهيلإ راشملا ةباقرلا ةنجل اهيف اومهتا اياضق اوعفرو

فارشإل عضخت نأ ريدقت لقأ ىلع بجي دور ةريزج يف تئشنأ يتلا ةباقرلا ةنجل نأب ارارق 
امع نالعإلاو ةيباقرلا ةنجللا هذه تارارق ةعجارم ءاضقلا ىلع يغبني امك ،رشابم يئاضق 

  .ماكحأ نم هيلإ لصت
ماع يف يكيرمألا سيلوبلا لاجر قنح نمثلا صيخر يقرو فالغ هل ئذب باتك راثأو 

ةيسنجلا ةطرشلا تاسرامم نم ةنجام ةقيرطب رخسي هنأل١٩٦٧ ناونعلا لمحي باتكلا اذه. ،   
نم وهو The Sex Life of Cop" سيلوبلا لجر ةايح يف ةيسنجلا تاسرامملا"يلاتلا   

رشانلا تارادصإ نمو Oscar Peckكيب راكسوأ فيلأت   Sades Books سول يف  
رمألا ،عساو قاطن ىلع باتكلا اذهعيزوتب ناجيشتيم يف عزوم ماقو . سولجنأ ىدأ يذلا   
نأ تثبل ام ةدحتملا تايالولا يف ايلعلا ةمكحملا نكلو . هدض ساق يئاضق مكح رادصإ ىلإ

مكحلااذهتغلأ   .  
نم ةصيخرلا ةيبعشلا ةخسنلا قيزمتب امكح ةيلحم ةمكحم تردصأ ١٩٧٣ماع يفو   

رمألا Greenleafفيل نيرج رشن راد نع ةرداصلا رليم يرنه تاياور  راد عنم يذلا،   
  .اهعيب نم هذه رشنلا

 

  :ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف رظحلل تضرعت يتلا بتكلا رهشأب ةمئاق
يتلا بتكلل يبيرقت رصحب علطضا نأ ةمدقملا نم ءزجلا اذهيف لواحأ فوس   

  .نيرشعلا نرقلا رخاوأ ىتح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف رظحلل تضرعت
نوكت ام دشأ ةدحتملا تايالولا يف ةينفلا لامعألاو بتكلا ىلع ةباقرلا عبتت ةلكشم نإ 

تايالولا ءاحنأ لك يف اهقيبطت بجاولا نم ةدحوم نيناوق دوجو مدعل ارظن اديقعتو ارسع 
ةيالو نم اهفالتخاو نيناوقلا عونت مث نمو . اهب ةصاخلا اهنيناوق ةيكيرمأ ةيالو لكلف ،ةدحتملا
يف هلوادتب اهومسر ةيالو يف اروظحم نوكي دق باتكلا نأ ىرن اذهلو . ىرخأ ىلإ ةيكيرمأ
  .ىرخأ ةيالو

، لامعألاو بتكلا رصحت ةمئاق يلي اميفو  اهرودص خيراتو اهيفلؤم ءامسأو ةرداصملا
  .اهرظح خيرات كلذكو
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فلأ ). م. ق٣٨٠وحن ىفوتو ،م . ق٤٤٨وحن دلو  (Aristophanesنافطسرآ  -
ماع وحن Lysistrataاتارتسيسيل ةيحرسم نافطسرآ  تعفر ١٩٣٠ماع يفو . م. ق٤١١   

تناك اهرظح ةرت ف يفو. ةيحرسملا هذه ىلع ضورفملا رظحلا ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم
يفو ،ارالود ٣٥زهاني رعسب عابت ةيحرسملا هذه  سيدليس تربلج ماق ماعلا اذه   Gilbert 

Seldesايفليداليفو كرويوين نم لك يف اهميدقتو ةيحرسملا هذه دادعإب  ١٩٥٤ماع يفو .  
ىلإ اهتمجرتب ماق ةيحرسملا هذه نم ةنحش زاجتحاب ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم وفظوم ماق 

رشنلل ةيزيلجنإلا وكيلورفناف راد اهترشنوJack Lindsayياسدنيل كاج ةيزيلج نإلا تناكو .  
ىعدي Beverly Hillsزليه يلرفيب ةقطنم يف يكيرمأ بتك عئاب ىلإ ةلسرم ةنحشلا هذه   

ام ناعرس ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم نكلو . Harry A. Levinsonنوسنفيل . آ يراه
عيب نم ةبتكملا بحاص ترذح اهنأ ريغ . هيلإ لسرملا ىلإ ةخسنلا تملسف اهأطخ تكرادت
، ١٩٥٥ماع يفو . سانلا مومع ىلإ باتكلا اتارتسيسيل ةيحرسم ىلع رظحلا عفر مت  
كوتسموك نوناق يدحت حاجنب مت اذكهو . اهلوادتب حمست ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم تراصو

صم سيئرل لوخييذلا Comstock Act of 1873 ١٨٧٣ماعل ةباقرلل  قح ديربلا ةحل  
  .ةئيذبلا بتكلل ةحلصملا عيزوت رظح
ماع وحن ىفوتو ،داليملا لبق ٤٣ماع دلو  (ديفوأوسان سويديفوأ سويلبوب - دعب ١٧   
 Ovid (Publius Ovidius Naso)) داليملا

 Ars Amatoria" قشعلا نف"ناونعب رعش ةديصق ديفوأ ينامورلا رعاشلا فلأ 
داليملا لبق ىلوألا ماعلا وحنThe Art Of loveةيزيلجنإلاب اهتمجرتو  ةءاذبلاب مستت يهو .  

سوطسغأ ينامورلا روطاربمإلا لعج يذلارمألا   Augustusدالبلا نم هيفني يف ىفوتو .  
لوادت ىلع ارظح ١٩٢٨ماع كرامجلا ةحلصم تضرف دقو . ماوعأ ةينامث يضم دعب هافنم  
تناك هنم ةصيخر ةعبط نكلو ،هتءاذب ببسب باتكلا اذه . ةدحتملا تايالولا دودح ىلع عابت 

وكسيسنارف ناس ةنيدم تضرف ١٩٢٩ماع يفو   San Francisco ىلع رظحلا باتكلااذه    .
انايدنا ةعماج ةعبطم نم ةرداصلا Humphreyيرفمه ةمجرت تحبصأ دقو   Indiana 

  .ةدحتملا تايالولا يف اعيبم رثكألاو ،تيصلا ةعئاذ
داليملا دعب١٢٥ماع ابيرقت دلو  (Lucius Apuleiusسويلوبأ سويسول  -  (  

تعفر دقو "يبهذلا رامحلا"يأ " De Asino Aureo"ناونع تحت اباتك سويلوبأ فلأ   ،
ذنم هيلع ضورفملا رظحلا ١٩٣١ماع ةيكيرمألا تاطلسلا   ١٩٢٨.  
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 The Bibleسدقملا باتكلا  -

دقملا باتكلا نم ةحقنملا ةخسنلا ىلع اموجه يلوصأ سيسق نش١٩٥٢ماع يف  س،  
ماق ) ١٩٥٣(يلاتلا ماعلا يفو . ةينيدلا تاحلطصملا مادختسا يف رييغت نم هاري ام ببسب

انيلوراك ثرون يف Baptistsةينادمعملا ةفئاطلا نم سيسق   North Carolina ةقرو قرحب  
هدض هجاجتحا نع ريبعتلل سدقملا باتكلااذهةخسن نم   .  

 Pierre Abelard) ١١٤٢ – ١٠٧٩(دراليبأ رييب  -

ازيوله نيب ةلدابتملا مارغلا تاباطخ "ناونعب خيراتلا لوهجم اباتك دراليبأ فل أ
تعفر ىتح ةروظحم تاباطخلا هذه تلظو Lettres d’ Heloise el Abelard"دراليبأو  ،

  .١٩٣٠ماع يف اهنع رظحلا ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم 
 Giovanni Boccacio) ١٣٧٥ - ١٣١٣(ويشاكوب ينافويج  -

يأ Decameronناونعب ةءاذبلا ديدش اباتك ويشاكوب ي نافويج فلأ ". ةرشعلا مايألا" 
يتانيسنس ةعطاقم يف ديربلا ةحلصم تماق ١٩٢٢ماع يفو   Cincinnati ةخسن طبضب  
بتكلا عئاب ىلع ءاضقلا مكحو ،ءيذبلا باتكلا اذهنم ةفيظن  عفدب ةعبطلا هذه دروتسا يذلا   

رظحلا ضرفب ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازو ترمأ  ١٩٢٦ماع يفو . رالود فلأ اهردق ةمارغ
باتكلااذهىلع  يتلا ةخسنلا هيوشتب ١٩٢٧ماع يف ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم تماق مث .    

رمألا Ashendene Piessرشنلاو ةعابطلل نيدنشأ راد اهتردصأ  يبنروه نوجب ادح يذلا،   
John Hornbyةيندنللا زمياتلا ةفيحص يف كلذ ىلع جاجتحالل كرامجلا ةحلصم نأ ريغ.    

ماع باتكلا اذهنع رظحلا تعفر  اتوسنيم ةيالو تماق كلذكو ١٩٣١   ،Minnesota عفرب  
يلاتلا ماعلا يف باتكلا اذهنع رظحلا   Michiganناجيشتيم ةنيدم ةطرش نكلو ). ١٩٣٢( 

ةضهانملا تايعمجلا ىدحإ نأ امك هتءاذب ةدشل باتكلا تطبض Detroitتيورتيد ةيالوب   
نطسوب ةنيدم يف New England Watch and Ward Societyمسا لمحت يتلا ةليزرلل   

هرظح يف ترمتسا.Boston Massستسوشاسام ةيالوب   .  
ةصاخلا تاموسرلاو Michelangelo) ١٥٦٤ – ١٤٧٥(ولجنالكيام روهشملا ماسرلا  -  

  the Sistine Chapelةريغصلا نياتسيسلا ةسينكب 
سرلا هذه نم٤٠مقر ةحوللا روصت  ماسرلا اهمسرب ماق يتلا " رشحلا موي"تامو  

وكسيرفلا نع القن Venustiيتسونف  اهب نادزت يتلا ةيراعلا ةيلصألا ) ةزرابلا موسرلا( 
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ام ةيطغتب Daniele Volterraاريتلوف لييناد نانفلا موقي نأ لبق ةريغصلا نياتسيسلا ةسينك   
ذخأ دعبو ،عبارلا لوب ابابلا اهردص أ يتلا رماوألا ىلع ءانب كلذو ،ةيراع داسجأ نم هيوتحت
 Weyhe Gallery andهتبتكمو يهياو يريلاج نأب املع . ولجنالكيام ريبكلا ماسرلا ةقفاوم

Bookshopابوروأ نم موسرلا هذه داريتساب ماق يذلا وه ةيكيرمألا تاهجلا تقلتو .  
عمسي مل هنأ ودبي يذلاكرامجلا رومأم دعاسم نم ايمسر اباطخ ةلوئسملا  نانفلا مسا لبق نم  

ىلإ كرامجلا ةحلصم هتلسرأ يذلايمسرلا باطخلا صن يلي اميفو . ولجنالكيام ميظعلا  
  :ناكيرمألا نيلوئسملا

" ، ةئيذب ةيفارغوتوف روصل تاموبلأ ىلع نايوتحي نيلسرم نيدرطب انفرط ظفتحن يتداس
تي فوسوTariff Actةيكرمجلا فيرعتلا نوناق داومل اقبط اهرظح نيعتي  ىلع رجحلا م ، 

يأ ىلع مكنكمي نكلو . نوناقلا اهددحي يتلا ةدملا لالخ اهنم صلختلاو نيدرطلا تايوتحم
ةبوقع فيفختل ةنازخلا ريزو ىلإ بلط ميدقتب نوناقلا هحنمي يذلازايتمالا نم ةدافتسالا لاح   

ىل ع ةقفاوملاب اولضفتت وأ جراخلا ىلإ امهتداعإب مكل حامسلاو ،نيدرطلا تايوتحم ريمدت
كرامجلا رومأم دعاسم عيقوت (يمارتحا عم : اهباحصأ ىلإ اهتداعإب تايوتحملا هذه نادقف
، H. C. Stuartتراويتس . س. ـه نيبملا كرامجلا لوئسم لهج ةفاحصلا تزهتناو  ،

نع عجارتت اهلعج يذلارمألا ،امهيلع ايراض اموجه نشتل حضافلا ةنازخلا ةرازو لهجو   
  .ةزجتحملا موسرلا روص تاموبلأ رورمب حمستو اهرارق
  Francois Rabelais) ١٥٥٣ – ١٤٩٤ماع وحن دلو (هيليبار اوسنارف  -

ليورجاتناب ناونعب ةياور هيليبار فلأ ١٥٣٣ماع يف   Pantagruel ىرخأ فلأ مث  
ماع Gargantuaاوتناجراج ناونعب   ١٥٣٥ . ، نيلمعلا نيذه ىلع رظحلا اكيرمأ تضرفو

تقبأ اهنكلو ،امهيلع ضورفملا رظحلا ١٩٣٠ماع تغلأ ةيكي رمألا ديربلا ةحلصم نأ ريغ  
. س كنارف اهمسر يتلا موسرلا ةصاخو ،ناتياورلا اهتنمضت يتلا ةئيذبلا موسرلا ىلع رظحلا
  .Frank C. Pape. بيب

  Galileo Galile) ١٦٤٢ – ١٥٦٤(يليلاج ويليلاج  -
ثحب روهشملا يلاطيإلا كلفلا ملاع ويليلاج فلأ١٦٣٢ماع يف   Dialogoناونعب ا  

sopra I due massimi del mondo هتمجرتو يف نييساسألا نيماظنلا لوح راوح " 
ماع يف ةرم لوأل ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ لمعلا اذهةمجرت تمتو ". نوكلا مظعم نكلو ١٦٦١   ،
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ماع ندنل مهتلا يذلالئاهلا قيرحلا ببسب ترثدنا ةمجرتلا هذه خسن  فورعملا نمو . ١٦٦٦ 
رظحلا عفر يف ترخأت اكيرمأ نأب املع ،باتكلا اذهلوادت ترظح ةيكيلوثاكلا ةسي نكلا نأ  

  .١٩٥٤ماع يف هنع 
   William Shakespeare )١٦١٦ – ١٥٦٤( ريبسكش ميلو -

ماع The Merchant of Venice" ةيقدنبلا رجات"هتيحرسم ريبسكش فلأ   ١٦٠٠ :
ولافاب نم لك يف ايلعلا سرادملا جهانم نم ةيحرسملا هذه تدعبتسا دقو  Buffalo 

كرويوينو Manchesterرتسيشنامو   New York ىلع ةيدوهيلا تامظنملا ضارتعا ببسب  
  .ةيحرسملا هذه ةيرصنع
 William Pynchon) ١٦٦٢ – ١٥٩٠(نوشنب مايلو  -

ناونعب اثحب نوشنب فلأ ١٦٥٠ماع يف   The meritorious" يلاغلا انصالخ نمث" 
Price Of Our Redemption . قرحب ستيسوشاسام ةيالو تماق هسفن ماعلا اذهيفو  اذه 

ةدحتملا تايالولاب نآلا فرعي حبصأ اميف باتك قرح اهيف متي ةرم لوأ يهو . باتكلا
نيدلا لاجر اهقنتعا يتلا ةتمزتملا ةينيدلا ةيناتيرويبلا فقاوملا ىلإ اذهعجريو . ةيكيرمألا  
اتكلااذهراثأ دقف ورغ الو . كاذنآ يحيسملا يحيسملا توهاللا ءاملع بضغو طخس ب  
عاشبتساب باتكلا اذه General Courtةماعلا ةمكحملا ةاضق علاط نأ دعبو . نيددشتملا  

 اذهخيبوت ببسبو ؛قوسلا ةحاس يف هقرح يمومعلا يوامشعلا ىلوتي نأب امكح اوردصأ 
مامأ هلوثمل ايش احت ةيزيلجنإلا يضارألا رداغو رارفلاب ذال هيلع موللا ءاقلإو انلع فلؤملا
  .مكاحملا

  Roger Williams) ١٦٨٣ – ١٦٠٣ماع وحن دلو (زمايلو رجور  -
ناونعب اثحب زمايلو رجور فلأ ١٦٤٤ماع يف   The" يومدلا داهطضالا أدبم" 

bloody Tenent Of persecution . ةيالوب جيلخلا ةرمعتسم يف فلؤملا اذهنلعأو  
قاطن عستاو . سانلا رئامض ىلع ةيالو وأ ةطلس يأ ةلودلل نوكي نأل هضفر ستسوشاسام

. Rhode Islandدور ةريزج ىلإ هداعبتساب ستسوشاسام ةيالو تماقف زمايلو رجور رثأ 
 ١٩٣٦ماع يف ستسوشاسام ةيالول يعيرشتلا سلجملا رقأ نورق ةثالث وحن يضم دعبو 

  .دور ةريزج ىلإ زمايلو رجور يفن رارق ءاغلإب انوناق
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ماع وحن دلو(وغيد لييناد -  ١٧٣١ – ١٦٦٠( Daniel Defoe   
 Moll Flandersزردنالف لوم يتياور وفيد لييناد فورعملا يئاورلاو بتاكلا فلأ 

اناسكورو ١٧٢١ماع   Roxana ماع ةمهتب نيتروظحم ناتياورلا ناتاه تلظو . ١٧٢٤ 
  .١٩٣٠ماع يف امهنع رظحلا ةيكيرمألا كرامجلا ةرادإ تعفر ىتح ةءاذبلا 

  Emanuel Swedenborg) ١٧٧٢ – ١٦٨٨(جروبنديوس ل ينوناميإ - 
ماع Amor Conjugalis" جاوزألا قشع"ناونعب اباتك جروبنديوس فلأ  يفو . ١٧٦٨ 

ايفلداليف ةنيدم تماق ١٩٠٩ماع   Philadelphia ةرداصمب ةدحتملا تايالولاب باتكلا اذه   
  .ةءاذبلا ةمهتب ديربلا ةحلصم قيرط نع
   Voltaire )١٧٧٨ – ١٦٩٤( ريتلوف -

 Francois Marie Aroueلماكلاب همساو (ريتلوف ريبكلا يسنرفلا فوسليفلا فلأ 
Voltaire ( ديدناك ةروهشملا هتياورCandide ماع ةيكيرمألا كرامجلا لاجر ماقو ١٧٥٩   ،

درافراه ةعماجب يسنرفلا بدألا مسق ىلإ اهقيرط يف يهو١٩٢٩ماع ةياورلا هذه طبضب   ، .
ىلإ ةياورلا هذه نم ةديدج ةعبط لاسرإب قحال تقو يف تحمس ةيكيرم ألا تاطلسلا نأ ريغ
تماقف ةياورلا هذه ةروطخ ىلإ تهبنت ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم نكلو . ةعماجلا كلت
. ةيبدألا اهتعورب ديشيو ،اهسيردتب موقي ناك هرسأب ملاعلا نأ مغر ،ةءاذبلا ةمهتب اهرظحب
ديدعلل اقرح ةيبرغلا دالبلا تدهاش دقو . اهنع دوذلل درافراه ةعماج ةذتاسأ نم نانثا بهو
  .رخآ بتاك يأ نم رثكأ ريتلوف تافلؤم نم

دروكنوكلا بتك رشن راد تماق ١٩٤٤ماع يفو   Concord Books Inc. ةنيدم يف  
ةخسنلل ارالود ٤٩ريظن ديدناك ةياور نمضتت باتك ةئام عيبل ةمئاق رادصإب كرويوين   

اكاهتنا ربتعي بتكلا جولاتك نأ نم اهرذحت رادلا هذه ىلإ دير بلا ةحلصم تلسرأف ،ةدحاولا
ماع لولحب نكلو . ديربلا ةحلصم قيرط نع ةئيذبلا بتكلا لاسرإ رظحت يتلا نوناقلا دونبل

ياودورب يف هضرع مت ىقيسوم صن ىلإ ديدناك ةياور كرويوين ةنيدم تلوح ١٩٥٦  
Broadway نامله نايليل ةبتاكلا هترطس  Lillian Hellman درانويل هدادعإ يف كرتشاو  

يرثوج نوريث هجارخإ يف كرتشا امك Leanard Barnsteinنيتشنرب   Tyrone 
Guthrie . ةبشخ ىلع هميدقت ةداعإ دنع اميظع احاجن باصأ يقيسوملا صنلا اذهنأب املع  

  .١٩٧٦ماع يف حرسملا 
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   The Thousand and one Nighteةليلو ةليل فلأ  -
ةمجرتب سيراب يف A Gallandدنالاج . أ ماق ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم باتكلا اذه   

يف كرامجلا ةحلصم تطبض ١٩٢٧ماع يفو . ١٧١٢ و١٧٠٤ماع نيب ةرتفلا يف ةيسنرفلا   
اذهل Mardusسودرام يسنرفلا ملاعلل ىرخأ ةمجرت نم ةخسن ةئامسمخ كرويوين ةنيدم   

عفرب ةيكيرمألا تاطلسلا تما  ق١٩٣١ماع يفو . ارتلجنإ نم ناكيرمألا اهدروتسا لمعلا
يتلا ةفيظنلا ريغ نوتريب سيسنارف دراشتير روهشملا يزيلجنإلا بيدألا ةمجرت نع رظحلا 

ىتح ١٨٨٥نم ةرتفلا يف ةيزيلجنإلا قاوسألا يف ترهظ  تاطلسلا نأ ريغ . ١٨٨٨ 
سودرام ةعبط يف باتكلا اذهرظح تلصاو ةيكيرمألا   Mardus.  

  John Cleland) ١٧٨٩ – ١٧٠٩(دناليلك نوج  -
ناونعب ةءاذبلا ةديدش ةياور يزيلجنإلا بتاكلا اذه فلأ ١٧٤٩ماع يف  وأ " ةعتملل ةأرما" 

لوأ يف Massachusettsستسوشاسام ةيالو يف ةياورلا هذه ةرداصم تمتو ". ليه يناف"  
ةيكيرمألا فورج راد تأرجت ١٩٦٣ماع يفو . ةدحتملا تايالولا يف راثت ةءاذب ةيضق  
رمألا ،ةبراوم نودو انلع اهعبطب رشنلاو ةعابطلل قالخألاو ةليضفلا ةاعد ةظيفح راثأ يذلا   

، New Jerseyيسرجوين يتيالو يف ءاضقلا مامأ رمألا اوعفر نيذلا ةديمحلا  ستسوشاسامو  
سرام ٢١لولحب ايلعلا ةيكيرمألا ةمكحملا نكلو . باتكلا ةءاذبب مكحف ةياورلا تأرب ١٩٦٦   
اونيلإ ةيالو يف ةياورلا ةاضاقم ١٩٦٥ماع يف تمت اضيأ و. ةءاذبلا ةمهت نم  Illinois 

نيمور لوب ةبتكم قالغإ ىلإ ىدأ يذلارمألا   Paul Romaineوغاكيش يف  .  
  Jean. Jacques Rousseau) ١٧٧٨ – ١٧١٢(وسور كاج ناج  -

ماع يفو ١٧٧٠ماع هتافارتعا وسور فلأ  كرامجلا ةحلصم ترظح ١٩٢٩،   
ةماعلا قالخألل ريمدت نم اهيف امل١٩٢٩ماع تافارتع الا هذه ةيكيرمألا  .  

  )١٧٩٨ -١٧٢٥وبوكاج ينافويج (تلاجنيس يد افونازاك  -
Casanova de Seingalt, Giovanni Jacopo  

ىتح ١٨٢٦نم ةرتفلا يف هتاركذم افونازاك بتك   Arthurنشتام رثرآ ماقو . ١٨٣٨ 
Machen ماع يف يأ نود تاركذملا هذه ةمجرتب١٩٢٩  تاءاذب نم اهيف امل داعبتسا    .

 Havelock Ellisسيلإ كولفاه فورعملا سنجلا ملاع اهرطس ةمدقم ةعبطلا هذه نمضتتو 
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نأ نع الضف . هرظحل ةيكيرمأ ةطلس يأ لخدتت نأ نود باتكلل هريدقت نع اهيف ربع
ةدروتسملا باتكلا اذهخسن ىلع ضورفملا رظحلا تعفر ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم   

ةطرشلا تماق ١٩٣٤ماع يفو . ةيحيضوت موسر ىلع يوتحت يتلا تاعبطلا ضعب ءانثتساب  
  .تاركذملا هذه طبضب ناجشتيم يف
  Thomas Paine) ١٨٠٩ – ١٧٣٧(نيب ساموت  -

. ١٧٩٢/ ١٧٩١ماع يف " ناسنإلا قوقح"باتك نيب ساموت يزيلجنإلا بتاكلا فلأ 
نم ابيحرت دجو يذلارمألا ،لالق تسالا يف ةيناطيربلا تارمعتسملا قح رصاني نيب ناكو  
  .يناطيربلا جاتلل ةعبات ةرمعتسم كاذنآ تناك يتلا اكيرمأ

  Marquis de sade) ١٨١٤ – ١٧٤٠(داس يد زيكراملا  -
ىتح ةشحافلا داس يد تاباتك لوادت ىلع رظحلا تضرف اكيرمأ نأ نم مغرلا ىلع 

ةيكيرمألا دودحلا ربع ارس عابت تناك اهنإف١٩٢٩ماع  ريثك حبصأ ١٩٦٥ماع لولح بو.    
  .ةئيذبلا داس يد تاباتك كلذ يف امب ،انلع عابتو رشنت ةروظحملا لامعألا نم
  Honore’ de Balzac) ١٨٥٠ – ١٧٩٩(كازلب يد هيرونوأ  -

ةيسنرفلاب يلصألا اهناونعو Droll Storiesةذاش تاياكح كازلب فلأ   Les Contes 
Drolatiques ماع نم ةرتفلا يف ىتح١٨٣٢  رشن راد تردصأ ١٩٤٤ماع يفو . ١٨٣٧    

باتك ناونع ةئام عيب نلعي جولاتاك كرويوين ةنيدم يف Concord Booksدروكنوك   
اذه نأ هدافم ديربلا ةحلصم نم اراذنإ تقلتف ،ارالود ٤٩ـب اهيف باتك لك رعس تددحو   

ديربلا ةحلصم قيرط نع ةئيذب تاباتك يأ لاسرإ رظحت يتلا نيناوقلل اكاهتنا ربتعي جولاتكلا  
  .راذنإلا اذهل ةباجتسالل اهيلإ راشملا رشنلا ةرادإ ترطضاف
 Nathaniel Hawthorne) ١٨٦٤ – ١٨٠٤(نروثوه لييناثان  -

يزمرقلا فرحلا –ةياور نروثوه فلأ   The Scarlet Letter ماع يف  ١٨٥٠ .
امهم بتاك يأ عم حماست يأ ءادبإ مدعب A. C. Coxeسكوك . س. أ سقلا بلاطو تغلب  
ماع يفو . ةياورلا هذه رظحب سقلا اذه ىدانو. ةءاذبلاب مستت هتاباتك تمادام هتبهومو هتيبعش

اهيلع تارييغتلا نم ددع ءارجإ دعب يئامنيس مليف ىلإ ةياورلا هذه ليوحت مت١٩٢٦  .  
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  Elizabeth Barret Browning) ١٨٦١ – ١٨٠٦(جننوارب تيراب ثيبازيلإ  -
ازيلإ تفلأ١٨٥٧ماع يف   Aurora Leigh" يل اروروأ"يناونعب نيباتك جننوارب ثيب  

نطسوب ةنيدم تاطلس تنادأ هسفن ماعلا يفو . Lord walter’s wife" رتلاو دروللا ةجوز"و
لقع جاتنو ةبذهم ريغو ةيريتسه اهنأب اهايإ ةفصاو اروروأ ةياور ستسوشاسام ةيالوب 

ضفر ارتلجنإ يف Thackerayيراكات نأ امك . يناوهش رتلاو دروللا ةجوز ةياور رشن  
  .ةلقنتملا تابتكملا نم اهداعبتسا مت امك اهتءاذبل

  Charles Robert Darwin) ١٨٨٢ – ١٨٠٩(نيوراد سلراشت  -
روهشملا هباتك نيوراد ردصأ ١٨٥٩ماع يف   The Origin of" عاونألا لصأ" 

Species . نوتياد ةنيدم يفوDayton يسينيت ةيالوب  Tennessee تبثأ اسردم نأ ءاضقلا  
هسيردتب امرج بكترا John T. Scapesسبوكس . ت. نوج همسا ايلعلا سرادملا دحأ يف  
. ةيضقلا فيراصم عفدو رالود ةئام اهرادقم ةمارغ هيلع تعقوف ؛ةبلطلل روطتلا ةيرظن

ةيرظن يأ سيردت نم ةيالولا هذه يف سردم يأ عنمي نوناق رادصإ مكحلا كلذ نع مجنو 
نأ ملعي وأ سدقملا باتكلا يف تدرو امك ناسنإلل يهلإلا قلخلا ةصق را كنإ اهنأش نم
  .١٩٦٧ىتح هب الومعم نوناقلا اذه لظو . ىندأ ةايح نم روطتو أشن ناسنإلا

  Theophile Gautier) ١٨٧٢ – ١٨١١(هييتوج ليفويت  -
ةحفاكمل كرويوين ةيعمج تظحالو . ١٨٣٥ماع " نيوم يد ةسنآلا"ةياور هييتوج فلأ 

ةياورلا هذه نم ةخسن دوجو New York Society for Suppression of viceةليذر لا  
باحصأ مدقو . Mcdevitt. Wilsonنوسليو تيفيد كام ةبتكم ةنيرتاف يف ةضورعم 

ةحفاكمل كرويوين ةيعمج دض ىوعدلا اوماقأو . مهأرب ءاضقلا نكلو ةمكاحملا ىلإ ةبتكملا
دئاوفلا ىلإ ةفاضإلاب ،رالود ةئامسمخو نافلأ ه ردق ضيوعتب ءاضقلا مهل مكحف ةليذرلا
  .ةمكارتملا

  Harriet Beecher Stowe) ١٨٩٦ - ١٨١١(وتس رشتيب تييراه  -
ماع " ايندلا تاقبطلا نيب ةايحلا"وأ " موت معلا خوك"ةروهشملا اهتياور وتس تييراه تفلأ 

ةنيدم يف يحرسم لمع ىلإ ةياورلا هذه تلوحت ١٩٥٥ماع يفو . ١٨٥٢  Bridgeport 
افدارم ناك موت معلا مسا نإ ثيح ،اهدض جاجتحالاب جونزلا ماقف Connecticutةيالوب   

  .عونخلاو ةلذملل
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  karl marx) ١٨٨٣ - ١٨١٨(سكرام لراك  -
 Manifesto of the Communist Partyيعويشلا بزحلا نايب سكرام لراك رشن 

ع نم ةرتفلا يفDas Kapitalلاملا سأر  باتكو) ١٨٤٧( ىتح ١٨٦٧ما    ١٨٩٥ .
موجهلا ىلإ ةدحتملا تايالولا يف ماع هجوب ةيعويشلا تاباتكلاو سكرام تاباتك تضرعتو 

ةنيدم ةبتكم ىلع اديدش اموجه Boston postتسوب نطسوبلا ةفيحص تنشو . يراضلا  
ىلع قفاوف ةبتكملا ءانمأ سلجم ىلع رمألا ضرعو ،ةيعويش تاعوبطم اهئانتقال نطسوب 

  .نيتوص دض تاوصأ ةثالث عقاوب ةيعويشلا بتكلا هذهل ةبتكملا ءانتقا
  Walt Whitman) ١٨٩٢ – ١٨١٩(نامتيوه تلاو  -

ناونعب ١٨٥٥ماع يف دئاصقلا نم ةعومجم نامتيوه رعاشلا رشن  " شئاشحلا قاروأ" 
Leaves of grass . ريبكلا بتاكلا نأ مغروRalph Wald. Emerson ارطاع ءانث ىنثأ  

ةيلط ةهاكفو ةمكح نم اكيرمأ هب تمهسأ ام مظعأ ةرمثب اهايإ افصاودئاصقلا هذه ىلع  ، .
ماع يفو . نيتمزتملا ناكيرمألا نينيدتملا بناج نم ديدشلا دقنلل نامتيوه دئاصق تضرعت دقو

ةيعمج ءاضعأ نم ضيرحتب ستسوشاسام ةيالوب نطسوب ةنيدم يف ماعلا بئانلا ماق ١٨٨١  
تاءاذبلا نم هريهطت متي مل اذإ باتكلاةمكاحمب ديدهتلاب ةليذرلا ةحفاكم بحس مت لعفلابو .  

ماع هرشنب تماق Philadelphiaايفلداليف ةيالو نكلو ،ناويدلا   ١٨٨٢.  
  Mary Baker Eddy) ١٩١٠ – ١٨٢١(يدإ ركيب يرام  -

يحيسملا ملعلا ةسينك تماق ١٩٠٩ماع يف   Christian Science Church ريمدتب  
نيميليم نيجروج باتك خسنو ،فورحلا بلاوق عيمج  georgine milmine"  ةايح ةريس
مدآ هفلأ يذلا باتكلا ىلع رظحلا ضرف يف ةسينكلا تحجن ١٩٢٧ماع يفو ". يدإ زسم  

  .Memories of Mary Baker Eddy" يدإ ركيب يرام تاركذم"ناونعب يكيد 
رنبيركس رشانلا يحيسملا ملعلا ةسينك يف نولماعلا دشان ١٩٣٠ماع يفو   scribner 

ماع Edwin F. Dakinنيكاد . ف نيودإ هفلأ يذلا باتكلا ىلع ضرتعي يك  ١٩٢٩ 
نكلو . the biography of vilginal mind" لوتب لقع ةايح ةريس: يديإ زسم"ناونعب 

نم نوبلطي ةسينكلا لاجر لعج يذلا رمألا ،مهتدشانم ىلإ ةباجتسالا ضفر رنبيركس "
نالعإلاو تانيرتافلا يف هضرع مدعو ،باتكلا ب حس دالبلا عوبر يف تابتكملا باحصأ
يكيرمألا سلجملا مواق ١٩٣١ماع يفو . بتكلا يعئاب نم نوريثكلا هلعف ام وهو ،هنع  
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يتلا طوغضلا the American council of learned societiesةيملعلا تايعمجلل   
" ةيكيرمألا ةايحلا ريس سوماق"نم يدإ زسم ةايح ةريس داعبتسال ةسينكلا اهتسرام 

Dictionary of American biography.  
  Gustave Flaubert) ١٨٨٠ – ١٨٢١(ريبولف فاتسوج  -

سوينوطنأ سيدقلا ءارغإو ١٨٥٦ماع يرافوب مادم تاياور ريبولف فاتسوج فلأ   
The Temptation of st. Anthony ماع ماع November" ربمفون" و١٨٧٤   ١٨٤٢ .

ةحفاكمل كرويوين ةيعمج بناج نم لشاف موجهل " سوينوطنأ سيدقلا ءارغإ"باتك ضرعت 
كرامجلا ةحلصم تماق ١٩٣٤ماع يفو . ةليذرلا باتكلا ىلإةءاذبلا ةمهتهيجوتب ةيكيرمألا    . 
) ١٩٣٥(يلاتلا ماعلا يفو . هنع اوجرفأ ةحلصملا هذه يف نيلماعلا بدألا ءاربخ نأ ريغ
. ج هانوج يضاقلا نكلو" ربمفون "باتك ىلع اموجه ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج تنش

الئاق ةءاذبلا ةمهت نم هأربJonah J. Goldsteinنيتش دلوج  يذلا وه هدحو نمزلا نإ : " 
يف ابذهم ربتعي يذلا ءيشلاف . ريغتملا ملاعلا رصانع لكو ناكملا كلذكو بيذهتلا رايعم ددحي
ىلع ىنثأ رهشلا ب اتك يدان نأ ةقرافملا نمو. رخآ نمز يف بذهم ريغ حبصي دق ام نمز
ةيموقلا ةمظنملا هتعضو ١٩٥٤ماع يفو . هتمئاق ىلع هعضوو باتكلا اذه بذهملا بدألل   

National Organization of Decent Literatureءادوسلا اهمئاوق ىلع  .  
  )١٩١٠ – ١٨٢٨ (Leo Tolstoyيوتسلوت ويل  -

. ١٨٨٩ماع  The Creutzer Sonata" رزتورك ةتانوس"ةياور يوتسلوت ويل فلأ 
رشنت ةفيحص عيزوت ةيكيرمألا ديربلا ةحلصمترظح ١٨٩٠ماع يفو  ىلع ةياورلا هذه   
 ، رظحب ديربلا ةحلصمل هيف حمس ارارق ردصأ يكيرمألا ماعلا بئانلا نأ نع الضف تاقلح

 Theodore Rooseveltتلفزور رودويت يسايسلا مجاه دقو . ةئيذب اهنأ ىرت ةدام يأ
  ".ًايقالخأو ًايسنج فرحنم"هنأب هايإ افصا و يوتسلوت ويل فلؤملا

  Samuel) ١٩١٠ – ١٨٣٥(نيوت كرامب بقلملا سنميلك نروهجنال ليوماص  -
 Langhorne Clemens (Mark Twain)  

 The Adventures of ١٨٧٦ماع رياوس موت تارماغم ةياور نيوت كرام فلأ 

Tom Sawyer ماع نيف يربلكه تارماغمو  ١٨٨٥ The Adventures of 

Huckleberry Finnكرويوين يف نيلكورب يف   .  



  )٤١(

ةياور داعبتساب ١٨٧٦ماع يف تاطلسلا تماق ماع يفو  يف " رياوس موت تارماغم" 
رفنيد ةبتكم يف ثدح نهسفن ءيشلاو . ةماعلا ةبتكملا يف لافطألاب ةصاخلا ةعلاطملا ةفرغ

Denverةماعلا وك ةنيدم يف ةماعلا ةبتكملاترظح ١٨٨٥ماع يفو .   ةيالوب دروكن  
ةهفاتوةثغةياور اهرابتعاب " نيف يربلكه تارماغم"ةياور ستسوشاسام  يدان دارأو .  

فلؤملا راتخاف رظحلا رارق ذاختا نم ماقتنالا The Concord Free Tradeةرحلا ةراجتلل   
ةعلاطم ةرجح نم باتكلا اذه داعبتسا مت ١٩٠٥ماع يفو . هيف ايرخف اوضع نيوت كرام  

ءارجإلا اذه نكلو . رهاطلا ئربلا بابشلا دسفي هنأ ةعيرذب ةماعلا نيلكورب ةبتكميف لافطألا 
 Asaنيلكورب ةسردم ةبتكم ةنيمأ نوسنكيد نوماسأ بناج نم اضاعتماو ةضراعم دجو 

Dan Dickinsonماهتالا اذه ىلع درلا هنم بلطت فلؤملا ىلإ تبتكف فلؤملا اهيلع درو .  
" و" رياوس موت"يتصق تبتك يننإ ثيح نيلوقت امل ديدش لا جاعزنالاب رعشأ ينإ: "هلوقب

نأ ملعأ امدنع ىسألاو نزحلاب رعشأ يننإو ،نيدشارلا لجأ نم اصيصخ" نيفيربلكه   
حبصي نأ نكمي ال هبابش يف ثولتي يذلا لقعلاف . ايابصلاو ةيبصلل نيحاتم احبصأ نيباتكلا

ةياور تفصو The London Athenaeumةيندنللا موينيثألا ةلجم نأب ًاملع ،ًادبأ ًافيظن    "
ناذه دعبتسا ١٩٥٧ماع يفو . اكيرمأ يف ترهظ ةميظع بتك ةتس دحأ اهنأب" نيف يربلكه  

هانعمو Niggerظفل اهمادختسال رابكلاو راغصلا سرادم تاعلاطم ةمئاق نم ناباتكلا   
  .ايندلا ةيعامتجالا تاقبطلا ةغلب يجنزلا

  :Victoria Woodhull) ١٩٢٧ – ١٨٣٦(لهدوو ايروتكيف  -
لهدوو ةيعوبسأ ناونعب ةيعوبسأ ةلجم لهدوو ايروتكيف تردصأ ١٨٧٢ماع يف   

مقر ددعلا ردص Woodhull and Clafline weeklyنيلفالكو  وهو ،ةلجملا هذه نم ) ٢( 
 رشتيب دراو يرنه يعدي كرويوين يف نيلكورب يح يف سيسقل ةصاخلا ةايحلا يلع يوتحي

.Henry Ward Beecher هيجوتب ةلجملا هذه ترظحو كوتسموك ينوتنأ نم   Anthony 

Comstockيلاتلا ماعلا يف كرويوين ةيعمج سيئر حبصأ يذلا هذه تاررحمب جزلا متو .  
  .نجسلا يف ةلجملا

  Thomas Hardy) ١٩٢٨ – ١٨٤٠(يدراه ساموت  -
ماع ليفربريدةلئاع ةليلس سيت ةياور يدراه ساموت فلأ   ١٨٩١ Tess of the 

D’Urberville١٨٩٥" رومغملا دوج" و Jude the Obscure . ةدحتملا تايالولا يفو
  .يدراه بدأ ىلع ديدشلا اهضارتعا نع نطسوب ةيالو تربع



  )٤٢(

 Emile Zola) ١٩٠٢ – ١٨٤٠(الوز ليمإ  -

هتياور الوز ليمإ فلأ ١٨٨٠ماع يف  ماع يف اهيلع تضرتعا يتلا Nana" انان"   
ملا بدألل ةيموقلا ةمظنملا١٩٥٤  National Organization of Decentبذه  

Literature.  
يديج - ناسابوم    )١٨٩٣ – ١٨٥٠ (Guy de Maupassant 

ناونعب ةياور تناسابوم فلأ ١٨٨٢ماع يف   Mademoiselle Fifi" يفيف ليزاومدم" 
تايراع ءاسنل اروص اهئاوتحال اهلوادت ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم ترظح١٩٥٦ماع يفو   .  

رميتروم - هتافو خيرات فورعم ريغو١٨٥٠ماع وحن دلو ( نيراو    (Mortimer 
warren  

ناونعب سنجلا نع اباتك ١٨٩٢ماع رميتروم فلأ   Almost" ةرشع ةعبارلا غلبي داكي" 
Fourteen .دجي ملو . بابشلاو رومألا ءايلوأ ىلإ ةهجوم تامولعم ىلع يوتحي باتكلاو

ىندأ نود باتكلا لوادتب اوحمسف ،تا مولعملا هذه يف ةضاضغ ةمث نيدلا لاجر رابك
بلاط حالصإلا ةاعد دحأ نأ ريغ . دحألا سرادم يف هلوادتب اوحمس مهنأ ةجردل ضارتعا

عمتجملا ىلع ةسارحلا ةيعمج هدض راثأ يذلارمألا ،نكمم قاطن عسوأ ىلع هرشنب   Watch 
and Ward Societyف بتكلا يعئاب دحأ دض ىوكش ميدقتب ةيعمجلا هذه تماقو تردصأ  

رشن راد امأ . ةسردم رظانك هتفيظو نم نيراو فلؤملا درط متو. هتنادإب امكح ةمكحملا
يف رارمتسالا اهيلع ليحتسي هنأ اهل حضتا دقف Meadو Doddديمو دود اهمساو باتكلا   

  .باتكلا عيب
  Kate O’flaherty Chopin) ١٩٠٤ – ١٨٥١(نابوش يترهالفوأ تيك  -

ماع The Awakening "ةظقيلا"ةياور نابوش فلأ  ةياورلا هذه جلاعتو ١٨٩٩   ،
رشانلا ناكو . ةيسنجلاو ةيحورلاو ةيركفلا يحاونلا نم ةأرما ةظقي ةينفو ةيعقاو ةقيرطب

اهعيب يف اStone and Kimballلابميكو نوتس   رسي دجي اوحنأ ام ناعرس داقنلا نكلو .  
 St. Louisسول تناس تاب تكم تماق اذهلو. يقلخلا داسفلاب اهومرو ،ةمئاللاب اهيلع
ةياورو ةياورلا هذه نيب ءارقلا ضعب طلخي ودبي اميفو . اهفوفر نم ةياورلا هذه داعبتساب
 ١٩٦٤ماع يفو . لثامم موجهل تضرعتو ناونعلا سفن لمحت يوتسلوت فيلأت نم ىرخأ

اهب مامتهالا ددجت امدنع ةياورلا رشن نورخآ نورشانوPutmanنامتوب رشانلا داعأ   .  



  )٤٣(

  George More) ١٩٣٣ – ١٨٥٢(روم جروج  -
" ةججأتملا ةفطاعلا راهزأ: "ةيلاتلا تاياورلا روم جروج يزيلجنإلا يئاورلا فلأ

Flowers Of Passion) ١٨٧٨ (زرتاو رتسا"و "Esther Waters) ةزاجإ "و) ١٨٩٤
  ).١٩١٨ (A Story Tellers Holiday" صصقلا يكاح

ةياور لوخدب حامسلا ١٩٢٩ماع ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم تضفر  " صصقلا يكاح" 
عيقوت لمحت ةياورلا نم ةخسن طبضب كرامجلا رومأم ماقو . ةدحتملا تايالولا يضارأ
رظح بناج ىلإ ةثداحلا هذه تدأو . اهيف ةئيذبلا تارقفلا زاربإل تامالع عضوو ،فلؤملا
 Lady" يلرتاشت يديللا قيشع"ةروهشملا سنارول . ـه. د يزيلجنإلا بتاكلا ةياور

Chatterley’e lover دويقلا فيفخت ىلإ ىهتنا يكيرمألا ناملربلا يف ديدش لدج ةراثإ ىلإ  
سميج ةياورب حامسلل دعب اميف دهم يذلا رمألا ،بتكلا ىلع كرامجلا ةحلصم اهضرفت يتلا 

ةيكيرمألا يضارألا لوخدبUlysses by James Joyceةروهشملا سيوج  ةمكحم نكلو .  
ةءاذبب ١٩٣٢ماع يف تمكح بئارضلا ةحلصم  ةرازو نأ ريغ ". صصقلا يكاح ةزاجأ" 

روم جروج لاق دقو . ثيدحلا بدألا عئاور نم اهنأب) ١٩٣٣(يلاتلا ماعلا يف ترقأ ةنازخلا 
بتكلا عيمج نم صلختلا يف ءابقرلا حاجن انضرتفا ول هنأب رظحلا ةسايس ةفاخس ىلع اقلعم 

لاجرلا يف ةيسنجلا ةزيرغلا ريثتل عيبرلا تامسن بهت فوسف سنجلا ةزيرغ ريثت يتلا  
  .ءاوس دح ىلع ءاسنلاو
  Frank Harris) ١٩٣١ – ١٨٥٥(سيراه كنارف  -

يف my life and loves" يتابيبحو يتايح"ناونعب تادلجم ةعبرأ سيراه كنارف فلأ   
ىتح ١٩٢٢نم ةرتفلا  نوج ةسائرب ةليذرلا ةحفاكم ةيعمج تماق١٩٢٥ماع يفو . ١٩٢٧    .

ليكو ةاضاقمو ،يناثلا دلجملا نم ةخسن ةئامثالث طبضب John S. Summerرم س. س  
ءاقبلاب هيلع مك   ئجالملا دحأ يف اموي٩٠ح يذلا كرويوين يف سيراه  .  

  George Bernard Shaw) ١٩٥٠ – ١٨٥٦(وش درانرب جروج  -
 Mrs. Warren's Profession" ١٨٩٨ماع يف نيراو زسملا ةنهم "ةيحرسم وش فلأ 

ماع يفو Man and Superman) ١٩٠٣" (نام ربوسلاو ناسنإلا"و ةبتكم تماق ١٩٠٥،   
. كرويوين يف ةماعلا ةبتكملا نم" نام ربوسلاو ناسنإلا"ةيحرسم بحسب ةماعلا كرويوين 

ةليذرلا ةحفاكم ةيعمج سيئر – Anthony Comstockكوتسموك ينوتنأ اكشو  ىلإ –   



  )٤٤(

ةيحرسم جرخم Arnold Dalyيلاد دلونرأ  ندنل يف اهرظح مت يتلا " نيراو زسملا ةنهم" 
ةيكوتسموكلا ةملك تحني هلعجو ،وش درانرب ةرئاث راثأ يذلا رمألا ؛ةيحرسملا نفع نم 

Comstockeryقفألا قيض ةدش ىلع ةلالدلل هنأب وش ماهتاب كلذ ىلع كوتسموك .     درو
" نيراو زسملا ةنهم"هت يحرسم ةاضاقم تمتو. ةرذقلا تاباتكلاب رجاتي يذلا يدنلريألا بتاكلا
موجه ببسب رثكأو رثكأ ةيحرسملا تعاذو . ليثمتلل اهتيحالص مدعب تمكحف مكاحملا مامأ

ءاعدتسا ىلإ نيلوئسملا ترطضا ةجردل اهليثمت ىلع لابقإلا دتشاو ،اهيلع كوتسموك 
ض رع ءاغلإب رمألا ىهتنا لاحلا ةعيبطبو. ةدشتحملا ريهامجلا قيرفتل اهحاتتفا موي ةطرشلا
  .ةيحرسملا

  Oscar Wilde) ١٩٠٠ – ١٨٥٦(دلياو راكسوأ  -
ماع ’Salomeيولاس ةيحرسم دلياو راكسوأ فلأ  ةيعمج تماق ماع يفو ١٨٩٣   ،

ةلثمملا عنمب The New England Watch and ward socielyةديدجلا ارتلجنإ ةسارح   
دراشتير اهنحل يتلا اربوألا يف روهظلا نمMary Gardenندراج يرام  سوبارتس    

Richard Strauss اذه لمحت يتلا ةيحرسملا ىلع رظحلا ضرف نع الضف ،يمولاس مساب  
  .ناونعلا

 Haveloak Ellis) ١٩٣٩ – ١٨٥٩(سيلإ كوليفاه  -

 Studies in" سنجلا ةيجولوكيس يف تاسارد"هباتك يناطيربلا سفنلا ملاع سيلا فلأ 
the psychology of sex ماع نم ةرتفلا يف ايفلداليف يفو ١٩١٠ماع ىت  ح١٨٩٧   

Philadephia ةيبطلا بتكلا رشان ماق  ١٩٠١ماع يف ) F. A. Davisزيفاد . أ. ف ةكرش( 
، اذهرادصإب  عجرملا طقف ءابطألل اهعيبل تادلجم ةعبس يف عقييذلا  مل ءارقلا روهمج نكلو .  

ةياور ىلع رظحلا عفر دعب الإ مهملا عجرملا اذهىلع عالطالا ةصرف هل حتت  سيوج سميج  
  .ارتلجنإ يف" سيسيلوي"

  Arthur Schnitzler) ١٩٣١ – ١٨٦٢(رلزتينيكس رثرآ  -
ماع Reigen" نجير"ناونعب اباتك رلزتينيكس فلأ  " هراد ىلإ افونازاك ةدوع" و١٩٠٠ 
Casanova’s Home coming ماع ماع يفو ١٩١٨  تايالولا ءاضق ربتعا ١٩٢٤،   

، اذهةدحتملا  ائيذب ريخألا باتكلا اذهلو ؛هرشن نع عانتمالا ىلع رشانلا ربجأ يذلارمألا    



  )٤٥(

رمتسا باتكلل يناملألا لصألا نأب املع ،باتكلا ةمكاحم نع رظنلا ةمكحملا تفرص ببسلا 
  .ةيرحب هلوادت

ةصاخلا تاسلجلا ةمكحم تنادأ ١٩٢٩ماع يفو   The Court of Special Session 
مكحلا اذهفانئتسالا ةمكحم تديأو . Reigenنجير باتك نم ةخسن هعيبل نيرشانلا دحأ   

مل ةمدقملا هذه نأب املع . ةءاذب نم هنتم يف درو امم رثكأ هتمدقم يف ءاج ام ىلإ ادانتسا
. هبحاص ملع ريغب هرشنو ،باتكلا ىلع اطس رخآ صخش ملقب تناك لب فلؤملا ملقب نكت

اليوط مدي مل باتكلا ىلع ضورفملا رظحلااذهنكلو  حبصأ ىتح رك ذي نمز رمي ملو.  
ام ناعرسو . يناملألا بدألاب ةصاخلا تاعماجلا جهانمو تايلكلا يف ةسارد عضوم باتكلا

كلذ ىلع ضرتعي نم دجت نأ نود هرشنبmodern libraryةثيدحلا ةبتكملا تماق  ذنمو .  
ةيحرسم تلظ ١٩٠٣ماع  يفو . ةدحتملا تايالولا جراخ حرسملا ةبشخ ىلع مدقت" نجير" 
لاحأ ١٩٣٠ماع  ةحفاكمل كرويوين ةيعمج نيمأ John S. Summerرمس . س نوج   

رشن ةمهتب ةمكحملا ىلإ Simon and Schusterرتسوشو نوميس رشانلا ةليذرلا  ةدوع " 
ةيضقلا رظن تضفر ةمكحملا نكلو"هرايد ىلإ افونازاك  ،.  
  Gabriele D’ annunzio) ١٩٣٨ – ١٨٦٣(ويزنناد لييرباج  -

ةيعمج تلاحأ١٨٩٨ماع يف   ماع رداصلا ويزنناد باتك عمتجملا ةسارحو ةبقارملا    
هتنادإب مكح رادصإ تضفر اهنكلو ةمكحملا ىلإ١٨٩٤  .  

  Elinor Glyn) ١٩٤٣ - ١٨٦٥(نيلج رونيلإ  -
مت ) ١٩٠٨(يلاتلا ماعلا يفو . ١٩٠٧ماع " عيباسأ ةثالث"ناونعب ةياور نيلج فلأ 

ةخسن عيبي وهو طبض هنأل ؛ةلافكب هلي بس ىلخأو ،ةياورلا هذهل رشانلا بودنم ىلع ضبقلا
ةباينلا ليكو ىلإ ةياورلا خسن تملس يتلا يه عمتجملا ةسارحو ةباقرلا ةيعمج تناكو . اهنم
افصاو ،ةياورلا ةغل نادأف ةاضقلا يضاق ىلإ رمألا ليحأو . ةجرد ىندألا ةمكحملا ةاضقو
  .ةمكحملا تالجس يف اهليجست حصي الو ،ةقئال ريغ اهنأب اهايإ

  H. G. wells) ١٩٤٦ - ١٨٦٦(زليو . ج. ـه -
ماع يف H. G. wellsزليو . ج. ـه فلأ ناونعب اباتك ١٩٢٦  " دلوسيلك ميلو ملاع" 

The World of William Clissoldهرظح ستسوشاسام ةيالوب نطسوب ةنيدم تررقو  .  



  )٤٦(

  )١٩١١ - ١٨٦٧ (David Graham Phillipsسبيليف ماهارج ديفاد  -
فلأ١٩١٧ماع يف  ناونعب ةياور سبيليف   ماع يفو . Susan Lenox" سكونل نازوس" 

ةحفاكم ةيعمج نيمأ رمس نوج موجهل كرويوين ةنيدم يف ةياورلا هذه تضرعت ١٩١٧  
مكاحملا مامأ اهنع عفادD. Appletonنوتلبأ . د اهرشان نكلو ،اهيلع ةليذرلا رودتو .  

نأ ريغ ؛عمتجملا يف ةمرتحم ةناكم ىلإ لصت نأ تعاطتسا ةطقاس ةأرما لوح ةياورلا 
  .ةياورلا نم ةئيذبلا تارقفلا داعبتساب هعانقإ نم انكمت هلامعأ ريدمو رشانلا ةقيقش
  Stanislaw Przybskewski) ١٩٢٧ – ١٨٦٨(يكسوكزبيرب فالسيناتس  -

فلأ ١٩١٥ماع يف  ناونعب اباتك بتاكلا اذه  هلاحأ Homo sapiens" يرشبلا سنجلا"   
، Allfred Knopfفونك ديرفلأ هرشان امهتم ،ةمك احملا ىلإ رمس نوج ةئيذب ةدام رشنب  

لعج يذلارمألا  قاوسألا نم باتكلا بحسيو طوغضلل ملستسي رشانلااذه   .  
 Andre’ Gide) ١٩٥١ – ١٨٦٩(ديج هيردنأ  -

ناونعب ١٩٢٦ماع اباتك ديج هيردنأ فورعملا يسنرفلا بيدألا فلأ    .If it die" تتام ول" 
همسا رشن راد بحاص ىلع كرويوين ةنيدم يف ضبقلا ىقلأ ١٩٣٥ماع يفو   

Gotham Nook Mart هرشنل رمس نوج ربتعاو ،باتكلا اذه  ةحفاكم ةيعمج نيمأ -  
ةءاذبلاب مستت هتارقف ضعب نأب- ةليذرلا مت دق ناك ةمكحملا ىلإ باتكلا اذهليحأ امدنعو .    
هنم ةدودحم ةيمك عيب مت هنأ نع الضف. ايناملأو اسنرف نم لك يف هنم ةخسن فلأ ةئام عيب  

اكيرمأ يف ةخسن١٥٠٠غلبت  د ناثان يضاقلا ردصأ١٩٣٦ماع يفو .    .Nathan Dنامرب .  
Perlman نم هأرب هنأ ريغ هفلؤم ةايح يف ةملظملا بناوجلا نع فشكي باتكلا نأب هرارق  

  .ةءاذبلا ةمهت
  Vladimir Lenin) ١٩٢٤ – ١٨٧٠(نينيل ريميدالف  -

ناونعب اباتك ١٩١٧ماع نينيل ري ميدالف فلأ  the state and" ةروثلاو ةلودلا" 
revolution يلاتلا ماعلا يف فلأ امك " ايسور يف ايراتيلوربلا ةروث"ناونعب اباتك ) ١٩١٨( 

proletarian revolution in Russia.  
نينيل باتك طبض ١٩٢٧ماع يف مث ستسوشاسام ةيالوب نطسوب ةنيدم يفو  ةلودلا " 

اموهالكوأ ةنيدم يفو . ةبارغ نوكت ام دشأ ةمهت يهو. ائيذب اباتك هرابتعاب" ةروثلاو



  )٤٧(

Oklahoma اهكلتمي بتكلا عيبل ةبتكم ىلع ةراغ نشب يمسر نذإ نود ةيباقر ةمظنم تماق  
نم بتكلا نم ريبك ددع طبض متو ،يعويشلا بزحلا ريتركس Robert woodدوو تربور   
ةقيثوو ةيداصتقاو ةيئاور لامعأو يعويشلا بدألا يف ب تكو" ةروثلاو ةلودلا"باتك اهنيب 

تايالولا روتسدو the declaration of independenceيكيرمألا لالقتسالا نالعإ   
ديسلا ىلع ضبقلا متو . يضايرلا ةنيدملا داتسا يف ألملا مامأ بتكلا هذه قارحإ متو. ةدحتملا
ةيروثلا راكفألا قانتعا ةمهتب اهفو فر حالصإب موقي راجنو ةبتكملا ءالمزو دوو ةديسلاو
. ضعبلا مهضعب ىلإ ثدحتلا ةصرف مهل حيتت ال ةلزعنم نكامأ يف مهب جزلاو ،ةيلاكدنسلا

نينثاو هتجوز تمهتا امك فنعلا مادختسا ىلع ضحي يذلابدألا عيزوتب دوو رتسملا مهتاو   
ةينامثلا مهيلع ضو بقملا نم ةتس ةمكحملا تربتعاو. يعويشلا بزحلا ىلإ ءامتنالاب نيرخآ

ىلإ ءامتنالاب دوو زسملا مهنيب نم نيرخآ ةتس تمهتا اهنأ نيح يف ،دوهش ةباثمب رشع 
ماوعأ ةرشع ةدمل نجسلاب مهيلع تمكحو ،فنعلا مادختسا ىلإ ةوعدلاو يعويشلا بزحلا 

ام وه ةمكحملا هيلإ تدنتسا يذلاديحولا ليلدلا ناكو . رالود فالآ ةسمخ اهردق ةمارغبو  
يأ ةمكحملا لذبت ملو . يعويشلا بزحلاب لصتت تارشنو بتك نم مهتزوح يف هودجو

يف نوبنذم مهنأ تابثإ وأ ةموكحلا ضهاني لمع يف اوطرخنا نيمهتملا نأ تابثإل دوهجم 
تفتلت نأ تضفر ةمكحملا نأ رمألا يف بيرغلاو . بتكلا عيب رظح زواجتت لاعفأب نايتإلا
ىدصت امك تامظنملا نم ريثكلا ىدصتو . يفنلا دوهش ىلإ عامتسالا تضفر امك عافدلا ىلإ
فانئتسالا ةمكحم تغلأ ١٩٤٣ماع يفو . رئاجلا مكحلا اذهل باتكلاو نيرشانلا نم ريثك  
عنم ١٩٥٤ماع يف تلواح ةيلحملا ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم نإف كلذ مغرو . ةنادإلا ماكحأ  

نينيل باتك نم ةخسن ٧٥لوصو  اهرابتعاب نوارب ةعماج ىلإ لوصو لا نم" ةروثلاو ةلودلا" 
  .ةماده ابتك
  Pierre louys) ١٩٢٥ - ١٨٧٠(سيول رييب  -

ماع The Songs Of Bilitis" سيتيليب يناغأ"ةيلاتلا لامعألا سيول رييب فلأ   ١٨٩٤ ،
 The Twilight of the ١٩٠٣" تاينجلا قفش" وAphrodite ١٨٩٦ماع " تيدورفأ"و

nymphs.  
م تضرف١٩٢٩ماع يفو  يناغأ "، و"تيدورفأ"ىلع رظحلا ةيكيرمألا كرامجلا ةحلص  

 ١٩٣٠ماع يفو ،قالخألل ةدسفمو ةئيذبو ةيناوهش ابتك اهرابتعاب " تاينجلا قفش"، و"سيتيليب
بتك رجات ىلع ارالود نوسمخو ناتئام اهردق ةمارغ كرويوين ةنيدم يف تاطلسلا تضرف 



  )٤٨(

م ةخسن هئانتقالE. B. Marksسكرام . ب. إ همسا دعي يذلارمألا " تيدورفأ"باتك ن    
باتك نم ةرخاف خسن ىلع رظحلا كرويوين تضرف ١٩٣٥ماع يفو ،ةيالولا نيناوقل اكاهتنا   

 New York Times Bookويفير كوب زميات كرويوين ةفيحص نأ مغر " تيدورفأ"
Review ةرشع اهيلإ افاضم ،ارالود نيعبرأو ةعستب ةدحاولا ةخسنلا عيبل انالعإ ترشن  

بذهملا بدألل ةيموقلا ةمظنملا تنادأ ١٩٥٤ماع يفو . ديربلاب هلاسرإ فيراصم تارالود  
  .هتءاذب ببسب باتكلا اذه ىرخألا ةيكيرمألا ةيلحملا ةيباقرلا تاعومجملا ضعبو
 Theodore dreiser) ١٩٤٥ – ١٨٧١(رزيرد رودويث  -

ماع sister carrie" يراك تخألا"رزيرد يئاورلا فلأ   ١٩١٥ماع " يرقبعلا" و١٩٠٠ 
the genius١٩٢٥ماع " ةيكيرمألا ةاسأملا" و the American tragedyماع " رجفلا" و

  .Dawn و١٩٣١
يادلياد رشانلا ماق ١٩٠٠ماع يفو   Doubleday عبطب كرويوين ةنيدم يف تخألا " 

خسن نم ددحم ريغ ددع لوادت متو "يراك نم رشانلا ةجوز نكمتت نأ لبق باتكلا اذه،   
نم ةيزيلجنإ ةعبط روهظ مغرو . خسنلا ةيقب ىلع رظحلا ضرف مت مث. كلذ ىلع ضارتعالا
ماع نم باتكلا اذه روهظ دعب الإ هئانتقا ةصرف هل حتت مل يكيرمألا ئراقلا نإف ١٩٠١   

ةياور ىلع رظحلا كرويوين ةنيدم تضرف ١٩١٦ماع يفو . ١٩٠٧ماع يف ةيناثلا ةعبطلا   
ط ديعأ١٩٢٣ماع يفو ". يرقبعلا" رخفلا ىلع لدت ةرابع فالغلا لمحو " يرقبعلا"رشنو عب  
ةمكحملا تنادأ ١٩٣٠ماع يفو . هترظح نأ قبس ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج نأب  

ىلع رالود ةئامثالث اهردق ةمارغ تعقوو "ةيكيرمألا ةاسأملا"ةياور نطسوب يف ايلعلا   ،
نطسوب ةنيدم نأ بيرغلاو . اهجهانم دحأ يف اهسيردت تررق درافراه ةعماج نكلو. اهرشان

اهيلع يمسرلا رظحلا ضرف مغر ديربلا ةحلصم قيرط نع١٩٣٥ماع اهتلوادت  نأب املع .  
ماع ىتح Vermontتنومريف يف ةروظحم تلظ " يراك تخألا"ةياور   ١٩٥٨.  

  Mary Ware Dennett) ١٩٤٧ – ١٨٧٢(تينيد ريو يرام  -
عب اباتك تينيد ريو يرام تقلأ١٩١٨ماع يف  حرش : ةايحلا نم يسنجلا بناجلا"ناون  

ناك ). ١٩١٨ (The sex side of life: an explanation for young people" بابشلل
سنجلا نوئش ضعب اهئانبأ ميلعت وه باتكلااذهفيلأت نم يلصألا تينيد فده  قبس دقو .  

ديعأوMedical of Reviewةيبطلا تاعجارملا ةلجم يف ترشن نأ باتكلا ةدامل  اهرشن    



  )٤٩(

ةيموكحلا تايفشتسملاو نييحيسملا نابشلا ةيعمج اهتمدختسا١٩١٩ماع تردص ةرشن يف   ، .
قيرط نع تينيد زسم باتك لوادت ضفرت اهنأ ١٩٢٢ماع يف تنلعأ كرويوين ةنيدم نكلو   

زليام زسملا تبصن ١٩٢٨ماع يفو . ديربلا ةحلصم  Mrs miles اخف اينيجريف ةيالو نم  
نسحب اهل ةفلؤملا تباجتساف روظحملا اهباتك نم ةخسنب اهتافاوم اهن م تبلط دقف ،ةفلؤملل
يفو . اهب عاقيإلا ديرت تناك اهنأو ،ديربلا ةحلصمب ةشتفم زليام زسم نأ يردت نأ نود ،ةين

ةئامثالث اهردق ةمارغ نوفلحملا اهيلع عقوف ةمكاحملا ىلإ ةفلؤملا تمدق ) ١٩٢٩(يلاتلا ماعلا 
 اذهتغلأ فانئتسالا ةمكحم نكلو . ديربلا ةحلصم قيرط نع ائيذب اباتك اهلاسرإ ببسب هينج

  .١٩٣٠ماع مكحلا 
  Bertrand Russell) ١٩٧٠ - ١٨٧٢(لسار دنارترب  -

تضرفو ١٩٢٩ماع يفو  ،١٩٢٥ماع " ؟نمؤأ اذامب"ناونعب اباتك لسار دنارترب فلأ   ،
ويوين ةيلك تنيع١٩٤٠ماع يفو . ١٩٢٩ماع هيلع ارظح نطسوب ةنيدم  اذاتسأ لسار كر  

نييعتلا اذه ىلع William T. Manningجننام . ت ميلو فقسألا ضرتعاف اهب ةفسلفلل  
نيلكورب يف تيب ةبر تعفرو . لالحنالاو قسفلا ىلإ وعديو ،ءادعلا نيدلا بصاني لسار نأل

تغلأف ةيلكلا هذه يف ةبلاطلا اهتنبا قالخأ داسفإب ببستي نييعتلااذهنأل ،ةيلكلا دض ةيضق    
دقف رارقلا اذهىلع نيريثكلا ضارتعا مغرو . اهب ريبكلا فوسليفلا نييعت رارق ةمكحملا  
  .هدض فانئتسالا تضفرو ،رارقلا ذيفنت ىلع كرويوين يف تاطلسلا ترصأ

  Sherwood Anderson) ١٩٥٩ – ١٨٧٤(نوسردنأ دووريش  -
ناونعب اباتك نوسردنأ رشن ١٩٢٥ماع يف  نكلو . Dark Laughter" دوسألا كحضلا" 

  .ءادوسلا ةمئاقلا ىلع هتعضو ةيكيرمألا نطسوب ةنيدم
  American Library Association ١٨٧٦ماع ةأشنملا ةيكيرمألا تابتكملا ةيعمج  -

دونجلل تحمس اهنأل ،ةيعمجلا هذهل امول ةيكيرمألا عافدلا ةرازو تهجو ١٩١٨ماع يف   
 In the" ةايحلا بلق يف "Ambrose Bierce" سريب زوريبمأ"باتك ةءارقب ناكيرمألا 

midst of life سوبراب يرنه يسنرفلا بتاكلل رخآ باتكو  Henri Barbusse ناونعب  
رمألا ،برحلا لوح رودي يذلاو Under Fire" نارينلا تحت" تابتكملا ةيعمج رطضا يذلا   
  .ةياورلا بحس ىلإ ةيكيرمألا
  



  )٥٠(

 Upton Sinclair) ١٩٦٨ – ١٨٧٨(ريلكنس نوتبأ  -

ةياورو The Jungle ١٩٠٦ماع " ةباغلا"ةياور ريلك نس فلأ ماع Oil" تيزلا"   
١٩٢٧.  

رظحل ةلمح ةدحتملا تايالولا تنش ١٩١٠ماع يف  ، "ةباغلا"  حاجنلاب للكت مل اهنكلو  ،
ةياور رظحب نطسوب ةنيدم تماق ١٩٢٧ماع يفو  تاقيلعت نم هتنمضت ام ببسب " تيزلا" 

ةقيدح يف اباطخ ىقلأو هسفن نع عافدلل فلؤ ملا يدصتو. Hardingجندراه ةرادإ ىلع 
تضرتعاو ". ةباغلا"ةياور نومضم لوح صخش يفلأ نم نوكتي دشح ىلع ةماعلا نطسوب 

ديشن نم نيتسبتقم نيتحفص ىلع اهنم ناتنثا يوتحت ةياورلا نم تاحفص عست ىلع ةباقرلا 
ا عئاب ىلع رالود ةئام اهردق ةمارغ تعقووSong of Solomonداشنإلا  نأ امك ةياورل ، 

  .رالود يفلأ فلؤملا تفلك ةيضقلا فيراصم
  James Branch Cabell Jargen )١٩٥٨ – ١٨٧٩(نجروج لباك سنارب سميج  -

نجروج لباك فلأ ١٩١٩ماع يف  امك A Comedy of Justice ." ةلادعلا ايديموك"   
اع يفوThe Devil’s Own Dear Son" زيزعلا ناطيشلا نبا "١٩٤٩ماع يف فلأ  م  

رمألا ؛نجروج ةاضاقمب ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج تماق ١٩٢٠ ددع طخس راثأ يذلا   
ماع يفو . تيصلا ةعئاذ ةياور ةلوهجملا ةياورلا هذه نم لعجو روهمجلاو ءابدألا نم ريبك

هتيمهأ هل يبدأ لمع ىلإ ةلوهجملا ةياورلا هذه تلوحت١٩٢٢ نع رظنلا فرص مت امك .  
اهفوفر نم ةريبك ةمهم تابتكم هتدعبتسا دقف كلذمغرو ،باتكلا ةنادإ  .  

  Norman Lindsay) ١٩٦٩ - ١٨٧٩(ياسدنيل نامرون  -
ماع The Cautious Amorist" رذحلا قشاعلا"ةياور ياسدنيل فلأ  ترظحو ١٩٣٢   

  .١٩٤١ماع يف ةياورلا هذه عيزوت ديربلا ةحلصم 
  Leon Trolsky) ١٩٤٠ - ١٨٧٩(يكستورت نويل  -

  .١٩٣٠ماع يف هلامعأ عيمج ىلع رظحلا ستسوشاسام ةيالوب نط سوب تضرف
  
  



  )٥١(

  Sholem Asch) ١٩٥٧ – ١٨٨٠(شآ ملوش  -
يفو The god of Vengeance ١٩٢٣ماع يف " ماقتنالا هلإ"ةيحرسم ملوش فلأ   

تعقو امك هيف تلثم يذلاحرسملا قلغأو ةيحرسملا هذه ةمهادمب سيلوبلا ماق هسفن ماعلا   
  .اهيف لوألا لثمملا ىلع ةمارغ
 Marie Stopes) ١٩٥٨ – ١٨٨٨(سبوتس يرام  -

ماع يفو ١٩١٨ماع يف " جاوزألا قشع"باتك سبوتس يرام ترشن  يف تمت ١٩٢١،   
باتكلااذهنم ةخسن عيبب همايقل بيبط ةنادإ كرويوين ةيالو  تضفر ١٩٣٠ماع يفو .    

لمحلاعناوم"ناونعب لسنلا ديدحت نع اهل باتك داريتسا كرامجلا ةحلصم    "
Contraception . اهباتك ىلع رظحلا كرويوين ةنيدم تعفر ١٩٣١ماع يفو بح " 

ىلع ءانبو John M. Woolseyيسلوو . م نوج فورعملا يضاقلا دي ىلع" جاوزألا  اذه 
عيزوت غلب ١٩٣٩ماع يفو . باتكلا ىلع رظحلا ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم تعفر مكحلا  
ارالود٤٩اهرعس ةخسن يف هعبط ديعأف ةخسن نويلم " جاوزألا بح"  .  

  James Joyce) ١٩٤١ – ١٨٨٢(سيوج سميج  -
ةياورو ١٩١٤ماع يف " نلبد لهأ"ةياور سيوج سميج ريبكلا يدنلريألا بتاكلا فلأ   

  .١٩٢٢ماع " سيلوي"
ةلجم قارحإب ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم تماق ١٩١٨ماع يفو   The" ةريغصلا ويفيرلا" 

Little Reviewك اهنأل تماق ١٩٢٢ماع يفو . ةلسلسم" سيسيلوي" ةياور رشنت تنا    
ةحلصم تقرحأ دقف " سيسيلوي"ةياور نم ةدروتسملا خسنلا قارحإب ةيكيرمألا تاطلسلا 

اهرشن مدعب ةمكحملا نم مكح ردصو . ةياورلا هذه نم ةدروتسم ةخسن ةئامسمخ ديربلا
لا هذه ىلع بتكلا ةنصارق اطس دقف يمسرلا رظحلااذهمغرو  خسنلا فالآ اوعبطو ةياور  

ةياور نم ةخسن طبضب كرويوين كرمج رومأم ماق ١٩٣٠ماع يفو . اهنم " سيسيلوي" 
داقنلا ظيرقت مغر ةءاذبلا ةمهتب Random Houseسواه مودنار رشن راد ىلإ ةلسرم   

يادنيل ردنسكلإ ىلإ ةياورلا نم ةخسن سيراب يف صخش لسرأ ١٩٣٣ماع يفو . اهل ميظعلا  
Alexander Lindeyاهطبضب كرامجلا ةحلصم تماقف اكيرمأ يف  اذهنم يادنل اكشو .  

نوناق ىضتقمب باتكلا نع تجرفأو ،هبلطل تباجتسا يتلا ةنازخلا ةرازو ىلإ رظحلا 
ىلإ بتكلا عئاور لاخدإب ةنازخلا ريزول حمسي يذلا Tariff Actةيكرمجلا ةفيرعتلا   



  )٥٢(

يماحملا ماق ثيح ةمكحملا ىلإ ةياورلا ت ليحأو. ةيراجت ريغ ضارغأل ةيكيرمألا يضارألا
اهنع عافدلابmorris L. Ernstتسنرإ . ل سيروم همكح يسلوو يضاقلا ردصأو .  
ةمكحم ىلإ ةيضقلا ةلاحإ دنعو . ايناوهش سيل هنكلو اتيقم نوكي دق باتكلا نأب روهشملا
ب ةياورلا ماهتاMartin Conboyيوبنوك نترام ماعلا بئانلا لواح فانئتسالا بصانت اهنأ  
دحاو ٍضاق ةنادإ لباقم فانئتسالا ةاضق نم نينثا ةئربتب تيظح ةياورلا نكلو . ءادعلا نيدلا
  .اهل

  Frank Abbott Magruder) ١٩٤٩ – ١٨٨٢(ردورجام توبأ كنارف  -
ناونع لمحي باتك ريرحتب ردورجام ماق ١٩٤٢ماع يف  لظو "ةيكيرمألا ةموكحلا"   ،

امث نم برقي امل باتكلااذه ضرعت هنأ ريغ . سرادملا يف لوألا باتكلا اماع نيثالثو ةين 
ماع ىتح ١٩٤٧ماع نم ةرتفلا يف  أ نلآ همهتاف فينعو راض موجهل١٩٥٥   Allenلوز .  

A. Zollس يليسولو ةيعويشلا ةرصانمبLucille C. Crainنيرك .   ضعب ترثأتو .  
، Georgiaايجروج ةيالو تماقف باتكلل ةضهانملا تالمحلاب ةيكيرمألا تايالولا  هداعبتساب  

 Houstonنتسواه يف سرادملا ضعب نأ امك هنم ةخسن فلأ نيثالث نم صلختلا تلواحو 
كور لتيللا يفو Texasساسكت ةيالوب   Little Rock وسناكرأ ةيالوب  Ark ترظح  

اذهل اودصت تالجملاو فحصلا ضعبو ميلعتلاو ةيبرتلا لاجر رابك نأ ريغ . اهسيردت
هدجم قباس ىلإ داعف باتكلا ىلعسرشلا موجهلا هنم ةعبط ترهظ ١٩٥٥ماع يفو .    
  .ةيكيرمألا تايالولا لك ءاضرب تيظح
  Lion Feuchtwanger) ١٩٥٨ – ١٨٨٤(رجناوتخيف نويل  -

ناونعب اباتك رجناوتخيف فلأ ١٩٢٦ماع يف  ماع يفو Power" ةوقلا"  تضرف ١٩٣٠   
  .لالحنالاو ةعالخلا ةمهتب هيلع رظحلا ستسوشاسام ةيالوب نطسوب ةنيدم
  Nikos Kazantzakis) ١٩٥٧ – ١٨٨٥(سيكازتنازاك سوكين  -

ناونعب ةياورل ةمجرت سيكازتنازاك ردصأ ١٩٦٠ماع يف  ديسلل ريخألا ءارغإلا " 
جنول يف ةينيميلا تاعومجملا تنش دقو . The Last Temptation of Christ" حيسملا

اوعأ ةثالث دتما اموجهLong Beachستيب  ببسب اهنيمأو ةماعلا ةنيدملا ةبتكم دض م  
قيرطلا  "Jessica Mitfordدروفتيم اكسيج باتك اهتزايحل اضيأو ةياورلا هذهل اهتزايح 



  )٥٣(

زويه نوتسجنال رعاشلا دئاصقو The American Way of Death" توملا ىلإ يكيرمألا  
Langston Hughes .رمألا ةياهن يف لشفلاب ءاب موجهلا اذه نكلو.  

  David Herbert Lawrence) ١٩٣٠ – ١٨٨٥(سنارول تربره ديف اد -
 Lady ١٩٢٨ماع " يلرتاشت يديللا قيشع"ةياور سنارول . ـه. د ردصأ

Chatterley’s Lover هرادصإ دعب  The" حزق سوق" و١٩٢٠ماع " تاقشاع ءاسن" 
Raindow ماع  ١٩١٥.  

نوج ماق١٩٢٢ماع يف  ةليذرلا ةحفاكم ل كرويوين ةيعمج يف لوئسملا رنمس. س.  
ةيضقلا يف رظنلا تضفر ةمكحملا نكلو"تاقشاع ءاسن"ةياور ةاضاقمب   ١٩٢٩ماع يفو . ، 

رظحت كرامجلا ةحلصم تلظو . Paintingsهتاحول ىلع رظحلا كرامجلا ةحلصم تضرف 
نوسندرب روتانيسلا نيب ةرظانم تمدتحا ١٩٣٠ماع يفو ،اماع نيرشع ةدمل سنارول بتك   

يف تاليدعت ءارجإ ذبح يذلا وكيسكموين نع بئانلا Senetor Bronson Cuttingجنتك   
هاتوي ةيالو نع بئانلا Senator Reed Smootتومس دير روتانيسلاو ةباقرلا نوناق   

Utahنوناقلا رييغت مدع ىلإ اعد يذلا س نوج رضح١٩٤٤ماع يفو .   راد ىلإ رنمس .  
ض ثيح شيتفتلاب رمأ هعموDial Pressسيرب لايد رشن  ناونع لمحت ةخسن ةئامعبرأ طب  

ةياور نم ىلوألا ةخسنلا يهو The First Lady Chatterly" ىلوألا يلرتاشت يديللا"  
يف رشنت مل اهنكلو ،ايلاطيإ يف تاينيرشعلا دقع يف تعبط يتلا يلرتاشت يديللا قيشع "

نجتوك . ج سلراشت يضاقلا نلعأو. لبق نم ةدحتملا تايالولا يف ةلماكلا اهتروص
Charles G. Keutgen ةصاخلا تاسلجلا ةمكحم ىلإ ةيضقلا لاحأو ،اهتءاذب  Court of 

Special Sessionsةءاربلاب تيظحف اهيف رظنلل فورج راد ترشن ١٩٥٩ماع يفو .    
ديربلا ةحلصمب ادح يذلا رمألا ،ةياورلا هذه نم ةلماك ةخسن Grove Pressرشنلل   

  .كلذ نع فقوتلا ىلإ ترطضا اهنكلو ،اهطبضل ةيكيرمألا
  Sinclair Lewis) ١٩٥١ – ١٨٨٥(سيول ريلكنس  -

ماع Elmer Gantry" يرتناجرملا"ةياور سيول فلأ  ةيحرسمو ١٩٢٧  نكمي ال اذه " 
  ).١٩٣٥(It Can't Happen Here" انه ثدحي نأ

ةياور ىلع رظحلا نطسوب ةنيدم تضرف ١٩٢٧ماع يف  تعنت اهنأل "يرتناج رملا"   ،
تفلك نطنشاو ةنيدم يفو ،اهنع عافدلل اودصت ةياورلا هذه يرشان نكلو . ةءاذبلاب اينيد الطب



  )٥٤(

 Camdenندماك يف تابتكملا نأ نع الضف . ءابقرك لمعلاب اهيفظوم ديربلا ةحلصم
ةياورلا ىلع رظحلا تضرفNew Jerseyيسرجوينو  ةيالوب دوويلوه يف ةفصاع تراثو .  

ثدحي نأ اذهل نكمي ال "ةيحرسم ليوحت ت ضفر ةيئامنيسلا تاكرشلا ىدحإ نأل اينروفيلاك
زياه ليو امنيسلا ةعانص سيئر Lewisسيول مهتاو . مليف ىلإ ةيشافلل ةيداعملا" انه  Will 

Haysضفرلا اذه يف ببسلا هنأب رارقلا ةبحاص نأو رارقلا بحاص سيل هنأب زياه درو .  
تاعيبم فعاض يذلا رمأل ا ةفاحصلا يف اذه لوح لادجلا مدتحاو. مليفلل ةجتنملا ةكرشلا يه
تساهوك سيول رهظ ١٩٣٨ماع يفو . ةيحرسملا  Cohasset هتزوحبو ستسوشاسام ةيالوب  

بوسيج سومرود رود بعليل " انه ثدحي نأ اذهل نكمي ال"ةيحرسم نم ةحقنم ةخسن 
Doremus Jessupاهيف ماع سيول ريلكنيس هفلأ يذلا باتكلا ناك ١٩٥٣ماع يفو .    

ةتس نم ادحاو ١٩٤٧ تابتكم نم اهداعبتسا Illinoisاونيلإ ةيالو تررق ،باتك فالآ    
  .ائيسم اباتك اهتنبا تداعأ اهنأب ةيالولا تابتكم ىدحإ تاهمألا ىدحإ ماهتا ببسب ةلودلا

  Radclyffe Hall) ١٩٤٣ – ١٨٨٦(لوه نيلكدار  -
ناونعب ةياور ١٩٢٨ماع ةبتاكلا هذه تفلأ   The Well Of" ةشحولا رئب" 

Lonelinessةيقاحسلا تاسرامملا لوح رودت  .  
ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج سيئر رنمس . س. نوج ماق يلاتلا ماعلا يفو

داعبتساو ،رشانلا بتكم ةمهادمب Mc Adooودأ كام ةاضقلا يضاق نم رمأ رادصتساب   
ةياورلا هذهل ةسداسلا ةعبطلا نم ةيقبتم ةخسن٨٦٥ يسام ةرادإ كلذ دعب رنمس مجاه مث .  

Macyبتكلل  .  
مامأ ةياورلا هذه نع عفاد Morris L. Ernestتسنرإ . ل سيروم يماحملا نأ ريغ  

ةفاضإ ىلإ يضاقلا ىعس ةيضقلا هذه يفو . اهتئربت نم اريخأ نكمت ىتح كرويوين مكاحم
يفو . اهتارابعو اهتغل تسيلو ئذب ةياورلا عوضوم نأ اهدافم ةءاذبلا نوناق نم ةديدج ةدام

تلصح١٩٤٤ماع  ةزئاج امه نيتزئاج ىلع ةفلؤملا    Femina Vie" ةديعسلا انيميف ةايح" 
Heureuse سيارب تيت سميج ةزئاجو  James Tait Black Prise فيلأت ىلع اهل اريدقت  

  .Adam’s Breed" مدآ ةلالس"ةياور 
  
  



  )٥٥(

  Harold O. Rugg) ١٩٦٠ – ١٨٨٦(جر وأ دلوراه  -
ىتح ١٩٢٩نم ةرتفلا يف  اباتك جر فلأ١٩٤٠  ناونعب   ةفاقثلا تالكشمل ةمدقم " 

هناونع ريغو ،تارم ةدع هحقن An Introduction to American Culture" ةيكيرمألا  
  .Our Country and Our People" انبعشو اندالب"ىلإ 

ماع ىتح ١٩٣٩نم ةرتفلا يفو  راشتنالا ةعساولا ةيكيرمألا تاعبطلا تضرعت ١٩٤١   
 Advertising Council Of Americaةياعدلل يكيرم ألا سلجملا موجهل باتكلا اذه نم
نويجللا ةسسؤم نأ امك . ةدحتملا تايالولا يف ةياعدلا تاسراممل اداقتنا هتربتعا امل

اريمدتو ابيرخت هتربتعا ام ببسب جر باتك تمجاه American Legionيكيرمألا   
ىلإ ادنتسم ةوقب هيلع در لب موجهلا اذه ىلع فلؤملا تكسي ملو . ةيكيرمألا تاسسؤملل

جر ءادعأ نأ ركذلاب ردجي نكلو ؛هل نييندملا ةمألا ةداقو ميلعتلاو ةيبرتلا لاجر ةرصانم 
  .سرادملا ضعب نم باتكلا بحس يف اوحجن

  Donald Henderson Clarke) ١٩٥٨ – ١٨٨٧(كرالك نوسردنه دلانود  -
ماع Female" ىثنألا"كرالك فلأ   ١٩٣٣.  

ف ضعبلا ذختا١٩٣٣ماع يف  ىلع manhattanنتاهنام يح يفو (كرويوين ةنيدم ي    
ىلع يضاقلا نكلو ". ىثنألا"باتك ردصأ يذلا رشانلا دض يضاقتلا تاءارجإ ) ديدحتلا هجو
ايروتسأ يف شيعي صخش ماق رهشأ ةسمخ رورم دعبو . ةيضقلا يف رظنلا ضفر لاح يأ

Astoria دناليأ جنول يف  Long Island ةياور نم ةخسن ضارقإب طباض ىلإ " ىثنألا" 
هيلع مكحو . ئذب باتك ضارقإ ةمهتب هتمكاحمو هئاعدتساب ةطرشلا تماقف اهتءارقل سيلوب
  .اموي نيرشع ةدمل نجسلا يف هب جزلا وأ رالود ةئام اهردق ةمارغب

  Eugene O’ Neill) ١٩٥٣ – ١٨٨٨(لينوأ نيج وي  إ-
نعب١٩٢٤ماع ىلوألا ؛نيتيحرسم لينوأ يحرسملا بتاكلا فلأ  رجش تحت ةبغرلا "ناو  

ماع ةيناثلاو Desire Under the Elms" رادردلا ناونعب ١٩٢٨  " بيرغ يحرسم لصاف" 
Strange Interlude.  

ةيحرسم ءاغلإب كرويوين سيلوب ماق ١٩٢٥ماع يف  يف "رادردلا رجش تحت ةبغرلا"   ،
ينوأ اهب لصحيل ةنيدملا هذه يف١٩٢٨ماع " بيرغ يحرسم لصاف"حاتتفا مت نيح  ىلع ل  



  )٥٦(

ةثلاثلا ةرمللPulitzerرزتيلوب ةزئاج  ىلع رظحلا نطسوب ةنيدم تضرف يلاتلا ماعلا يفو .  
. Quincyيسنيوك يف حرسملا ةبشخ ىلع مدق " لصافلا"اذه نكلو ". بيرغ يحرسم لصاف"
  . ةيكيلوثاكلا فحصلا نم ادييأت رظحلا اذه دجو دقو
  Adolf Hitler) ١٩٤٥ – ١٨٨٩(رلته فلودأ  -

نم ةرتفلا يف  Mein Komff" يحافك"باتك رلته فلودأ فورعملا يزانل ا فلأ
ىتح ١٩٢٥  ١٩٢٧ .  

يكيرمألا نفلل نوسردنأ يريلاج ةيعمج يف عيبلل يحافك باتك ضرع ١٩٣٦ماع يفو   
American Art Association ريظن ةرملا كلت تناكو ،ةدحاولا ةخسنلل ارالود ٢٥٠   

ديدهتلل ًارظنو . برغلاو ابوروأ نم لك يف دازملا يفباتكلا اذه اهيف عابي يتلا ىلوألا 
لخدتلا ةطرشلا نم هيلع نوفرشملا بلط دازملا اذه ةماقإل ةضراعملا تارهاظملا عالدناب 

  . هتيامحل
   Boris Pasternak)١٩٦٠ – ١٨٩٠(كانرتساب سيروب  -

ماع Doctor Zhivagoوجافيز روتكد ةياور كانرتساب بتك  هتحنم . ١٩٥٨ 
مالتسال رفسلا نم هعنم يتييفوسلا داحتالا نكلو ،بدألل لبون ةزئاج Stockholmم لوهكوتس  

هذه سيئر هرطس اسامتلا اومدقف Yaleليب ةعماج يف ةبلطلا قنح راثأ يذلا رمألا ؛ةزئاجلا   
حامسلل ةيتيفوسلا تاطلسلا ىلإ A. Whitney Gris Wordدلوسرج ينتيوه . أ ةعماجلا  
  . ةزئاجلا مالتسال ديوسلا ىلإ رفسلاب كانرتسبل

  Percy Marks) ١٩٥٦ – ١٨٩١(سكرام يسرب  -
ناونعب اباتك ١٩٢٤ماع سكرام يسرب فلأ  " The Plastic Age" كيتسالبلا رصع" 

ةيكيرمألا ةيعماجلا ةايحلل هداقتنال هرظحب١٩٢٧ماع نطسوب ةنيدم تماق    .  
  Henry Miller) ١٩٨٠ – ١٨٩١(رليم يرنه  -

رادم يه رظحلل اهعيمج تضرعت ،تاياور ثالث رليم يكي رمألا يئاورلا فلأ
يدجلا رادمو )١٩٣٤( Tropic of Cancerناطرسلا   ،Tropic of Capricorn) ١٩٣٨ (
ىلع رظحلا كرامجلا ةحلصم تضرف ١٩٣٤ماع يفف . Sexusسنجلاو  " ناطرسلا رادم" 

وكسيسنارف ناس فانئتسا ةمكحم تديأ ١٩٥٣ماع يفو   San Franciscoظحلا ر  



  )٥٧(

ماع يفو "يدجلا رادم"و" ناطرسلا رادم"نم لك ىلع ضورفملا  راد ترشن ١٩٦١،   
ةيكيرمأ تايالو ةدع اهترداصمب تماقو اكيرمأ تجاهف " ناطرسلا رادم"ةياور رشنلل فورج 

ايلعلا ةيكيرمألا ةمكحملا نكلو . يونيلإو ستسوشاسامو اينروفيلاكو اديرولفو كرويوين يه
ةياور تأرب١٩٦٤ماع يف    . ةءاذبلا ةمهت نم" ناطرسلا رادم " 

  Eric Possalt  ) - ١٨٩٢(تلسوب كير  إ-
ةحلسملا تاوقلا يناغأ ةعومجم١٩٤٣ماع يف تلسوب ردصأ  ديربلا ةحلصم نكلو .  

  . اهقيرط نع يناغألا هذه لاسرإ تعنم ةيكيرمألا
  Aldous Huxley) ١٩٦٣ – ١٨٩٤(يلسكه سودلأ  -

" كحضلل ريثملا شقلا: "ةيلاتلا ةعبرألا تاياورلا يلسكهسودلأ يزيلجنإلا يئاورلا فلأ 
Antic Hay) ١٩٢٨" (ةطقن لباقم ةطقن) "١٩٢٣ (Point Counter Pointديدج ملاع " و

. Eyeless In Gaza) ١٩٣٦" (ةزغ يف ىمعأ" وBrave New World) ١٩٣٢" (عاجش
ةياور نطسوب ةنيدم ترظح ١٩٣٠ماع يفو  ماع يفو . ةءاذبلاةمهتب " كحضلل ريثملا شقلا" 
باتك اكيرمأ يف بذهملا بدألل ةيموقلا ةمظنملا تعضو ١٩٥٣ ىلع " كحضلل ريثملا شقلا" 

  . هتءاذب ببسب ءادوسلا ةمئاقلا
   Alfred Kinsey) ١٩٥٠ – ١٨٩٤(سنيك ديرفلأ  -

 Sexual Behavior in the ١٩٤٨ماع " روكذلا دنع يسنجلا كولسلا"يسنيك فلأ 
Human Male " ثانإلا دنع يسنجلاكولسلا "Sexual Behavior in the Human 

Female ماع  ١٩٥٣ .  
ةيسنجلا ثوحبلا دهعم ماق ١٩٥٦ماع يف   Institute for Sex Research داريتساب  

ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم لعج يذلا رمألا ،ابوروأ نم Kinseyيسنيك بتك ةعومجم   
ماوعأ ةتس ةدمل هزجح دعب كرويوينيف ةيلارديفلا ةمكحملا ىلإ هتلاحإو هطبضب رمأت اكشو .  

ةيملعلا ةداملا ىلع لوصحلا يف يكيرمألا ثحابلا اهجاوي يتلا ءادأكلا تابوعصلا نم يسنيك 
نوجاتحي ام داريتسا يف نيثحابلا قحب ارارق ءاضقلا ردصأ ١٩٥٧ماع يفو . اهديري يتلا  
اذكهو . ةسايسلا هذه عابتاىلع كرامجلا ةحلصم تقفاوو . ةيملع ةدام نم جراخلا نم هيلإ

بتكلا نم Indianaانايدنإ ةعماج تاينتقم تلكش يتلا ىلوألا ةنبللا يسنيك بتك تحبصأ   
يف باتك اهنيب نمو ،اهليلحتو اهتسارد ىلع ةعماجلا هذه يف نوثحابلا رفوت يتلاو ةرداصملا 
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 My" ةيرسلا يتايح"ناونعب يروتكيفلا رصعلا يف يزيلجنإ بتاك هفلأ " فوشكملا"بدألا 
Secret Life.  

  Edumund Wilson) ١٩٧٢ – ١٨٩٥(نوسليو نومدأ  -
ناونعب ائيذب اباتك ١٩٤٦ماع يف نوسليو دنومدأ فلأ  " تيكيه ةعطاقم تاركذم" 

Memoirs of Hecate County .  
 ، باتكلا اذه نم ةخسن نيثالثو ةئام كرويوين ةنيدم سيلوب رداص رشنلا ماع سفن يفو

ةحفاكمل كرويوين ةيعمج ماهتا ببسب اهب ظفتحت Doubledayيادلبد رشا نلا تابتكم تناك  
نوسمخ هرشن نم رهشأ ةعبرأ نوضغ يف هنم عيب دق ناكو ةيناوهشلاو ةءاذبلاب هل ةليذرلا 

تعقوو ،باتكلا ةءاذبب اهمكح تردصأ ةصاخلا تاسلجلا ةمكحم نأب املع . ةخسن فلأ
يأ سبحب ةعطاقملا يف ةماعلا ةباينلا ترذحو . يادلباد رشانلا ىلع رالود فلأ اهردق ةمارغ

يف بتكلا يعئاب ىلع ةمارغ تضرف اضيأو ،باتكلا عيبب اسبلتم طبضي ماع ةدمل صخش 
دعب اميف ةمارغلا تغلأ فانئتسالا ةمكحم نكلوLos Angeles.سولجنأ سول ةنيدم  يفو .  

سيلوب نأ امك ،هتمكاحم ةداعإ دعب بتك عئاب ةئربت تمت اينروفيلاكب وكسيسنارف ناس ةنيدم  
ستسوشاسام ةيالو يف نورشانلا فقوت اضيأو . باتكلا اذه خسن نم اددع رداص ايفلداليف
يموقلا ديعصلا ىلعو . ةيالولا هذه اهتنش يتلا ةباقرلا نيناوق ببسب بتكلا داريتسا نع

ةياور ىلإ Hearstتسريه اهكلتمي يتلا فحصلا ةعومجم تدنتسا  " تيكيه ةعطاقم" 
رارق كرويوين ةيالو تديأ ١٩٤٧ماع يفو . ةئيذبلا بتكلا دض اهتنش يتلا ةلمحلل ةزيكرك  

نع ةروظحملا ةياورلا لاسرإ تعنم ١٩٥٦ماع يف ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم نأ امك رظحلا   
ةديدجلا ةيكيرمألا ةبتكملا تردصأ ١٩٦١ماع يفو . اهقيرط  New American Library 
ماع يفو "كرويوين ةيالو يف هعيب عونمم "هيلع عبط يقرو فالغ تاذ ةخسن  ،١٩٦٦ 

هيلع تعبط يقرو فالغ تاذ ةخسن Ballantine Booksنيتنآلاب رشن راد تردصأ   
  ".ةيالولا هذه يف اروظحم لازي الو ،كرويوين ةيالو يف هعيب عونمم"ةيلاتلا ةرابعلا 

  William Faulkner) ١٩٦٢ – ١٨٩٧(رنكلوف مايلو  -
ماع Mosquitos" سومانلا"رنكلوف ميلو فلأ  ماع Sanctuary" بارحملا"، و١٩٢٧   

ماع The Wild Palms" شحوتملا ليخنلا"، و١٩٣١  ١٩٣٩.  
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سيئر لسرأف ايفليدالف يف ةئيذبلا بتكلا عيب نم يلوصأ سيسق ىكتشا ١٩٤٨ماع يف   
نم اباتك٢٥وحن ىرتشاو رمألا اذه يف قيقحتلل بادآلا سيلوب لاجر دحأ ثحابملا يشتفم    

نود سيلوبلا راغأ مث . ةقئاللا ريغ تارقفلاو تاملكلا ىلع تامالع اعضاو رنكلوف فيلأت
باتك يفلأ نم برقي ام طبض متو ةبتكم نيسمخو عبرأ ىلع شيتفتلاب نذإ ىلع لوصحلا 

لصح كلذ ءانثأ يفو ". شحوتملا ليخنلا" و" بارحملا"و" سومانلا"تاياور ىلع يوتحت ئذب 
بتكلا ضعب ىلع ةيضقلا هذه تلمتشاو . بتك يعئاب ةسمخ ىلع ضبقلاب نذإ ىلع سيلوبلا
لثم James T. Ferrellليراف . ت سميج اهفلأ يتلا  A" طق هعنصأ مل يذلا ملاعلا"، 

world I Never Madeناجيتول لويخ" و "Studs Lonigan . بتكلا هذه ورشان ىلوتو
كوب ستريك يضاقلا ضحد ١٩٤٩ماع يفو . اهنع عافدلا  Curtis Bok الئاق ماهتالا اذه  

اينافلسنب ةمكحم تديأ ١٩٥٠يفو ،اهتقيقح ىلع ةايحلا انل روصتو ةيعقاو بتكلا هذه نإ   
" نوليب"و" بارحملا"لثم رنكلوف بتك ضعب نكلو . كوب يضاقلا هردصأ يذلا مكحلا ايلعلا
اهرد صت يتلا ءادوسلا ةمئاقلا ىلع اهعضيو ،اهرظحيو اهنيدي نم تدجو" يركسعلا بتار"و
  . بذهملا بدألل ةيموقلا ةمظنملا

  Wilhelm Reich) ١٩٥٧ – ١٨٩٧(خيار ملهليو  -
ىرخأ تامجرتو ةيسنجلا ةروثلا باتكل ةيناملألا نم ةمجرت خيار رشن ١٩٤٥ماع يف   

يسفنلا ليلحتلا  "Character Analysis) ١٩٤٥" (ةيصخشلا ليلحت"ةيلاتلا بتكلل 
عامجلا ةفيظوو The Mass Psychology of Fascism) ١٩٤٦" (ةيشافلل يريهامجلا  

Function of the Orgasm.  
ضارمألا ضعب جالع نع ةفئازلا تايرظنلا ضعب مجرتملا اذه رشن ١٩٥٦ماع يف   

يف تحجنو ،ءاضقلا ىلإ ةيكيرمألا ةموكحلاب ءاودلاو ماعطلا ةرادإ تأجتلاف ةيسنجلا 
ءافش ىلع ةردقلا يعدت تامو لعم يأ رشن نم باتكلا اذه عنمب يئاضق مكح رادصتسا
 ١٩٥٦ماع يف ةمكحملا ترمأف مكحلا هذهل عايصنالا ضفر خيار نكلو . سنجلا ضارمأ
نم خسن قرحب ءاودلاو ماعطلا ةرادإ تماق اهتيحان نمو . ةينملا هتفاو ثيح نجسلاب هعاديإب
هل اهرشنو ،ةيناملألا نم Thedore P. Wolfeفلوو . ب رودويث اهمجرت يتلا بتكلا  

راريف رشانلا نأب املع Orgone Instituteنوجرأ دهعم مساب جنار هسسأ يذلا دهعملا   
دعب اميف هلامعأ رشن ىلوتFarrar Straus and Girouxوريجو سوارتسو    .  
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  Lillian Smith) ١٩٦٦ – ١٨٩٧(ثيمس نايليل  -
ةبيرغلا ةهكافلا ناونعب ةياور ١٩٤٤ماع ثيمس نايليل تفلأ   Strange Fruit.  

يعاطقلاب بتكلا راجت ةرادإ سلجم ماق ١٩٤٤ماع يف   Board of Retail Book 
Merchants  ةيالوب نطسوب ةنيدم يف باتكلا اذه ىلع رظحلا ضرفب ةطرشلا سيئرو

 Civil Liberties Unionةيالولا هذه يف ةيندملا تايرحلا داحتا نكلو . ستسوشاسام
امك ،هتغل ةءاذبل باتكلا اذه ىلع امكح نطسوب ةمكحم تردصأو. رظحلا اذهل ىدصت  
. رالود نيرشعو ةسمخ ىلإ دعب اميف تضفخ رالود اتئام اهردق ةمارغب هعئاب ىلع تمكح

اهنم خسن تس تطبض ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم نأب ةياورلا رشان غلبأ كرويوين ةنيدم يفو 
عيب مت هنأب املع. ديربلاب ىرخأ خسن يأ لاسرإ نع عنتمت فوس اهنأ ةحلصملا هذه تفاضأو  
قافتا تابتكملا مظعم تقفتا تيورتيد ةيالوب ناجيشتيم ةنيدم يفو . اهنم ةخسن فلأ يتئام

تارايسلا لامع داحتا ةبتكم نكلو ؛نئابزلل ةياورلا هذه عيب مدع ىلع سيلوبلا عم ناملتنج 
لوادت ىلع ترصأ يتلا ةماعلا ةبتكملا نم اهتراعتسا نكمملا نم حبصأف ،اهبحس تضفر 

نكلو . هيلع رظحلا سيلوبلا عفر نأ دعب الإ أدهي ملو عازنلا مدتحاو. هداعبتسا ضفرو باتكلا
ماع ايلعلا ةمكحملا نم رداصلا ةنادإلا مكح تديأ ستسوشاسام يف ةجرد ىلعأ ةمكحم 

بابشلا قالخأ ىلع مهاد رطخ اهنأب ةياورلا ةفصاو١٩٤٤   .  
  Ernest Hemingway) ١٩٦١ – ١٨٩٨(ياوجنمه تسنرأ  -

 The Sun Also Rises" اضيأ قرشت سمشلا"ةيلاتلا تاياورلا ياوجنمه فلأ 
" سارجألا قدت نمل"و" ١٩٣٧" وFarewell To Arms) ١٩٢٩" (حالسلل اعادو"و) ١٩٢٦(
)١٩٥٠ (For whom the bell tolls ءاينغألاو ءارقفلا ةياورو  To have and have 

not) ١٩٥٠(راجشألا لخادو رهنلا ربعو ) ١٩٣٧( Across the River and Into the 
Treeرحبلاو زوجعلا" و "The Old Man and the Sea) ١٩٥٢.(  

ةياور ىلع رظحلا ضرفب نطسوب ةنيدم تماق ١٩٣٠ماع يفو  " اضيأ قرشت سمشلا" 
ةياور لوادت فاقيإ مت ١٩٣٨ماع يفو  ةبتكملا نكلو . ةماعلا ةبتكملا يف" ءاينغألاو ءارقفلا" 

ميلقإ ةباين ليكو رماوأ ىلع ءانب اهعيب رظح مت امك باتكلا رابك لامع أ نمض اهب تظفتحا
كرويوين ءايحأ دحأ اكش كلذكو ،ةيكيلوثاكلا تامظنملا اهب تمدقت يتلا ىوكشلا ببسب نياو 

  .اهعيزوت رظح متف ةياورلا نم
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ةياورل ةزئاجلا هذه حنم زتلوب ةزئاجل ةيراشتسالا ةئيهلا تصوأ ١٩٤١ماع يفو  نمل " 
سارجألاقدت رلتب يارم سالوكين اهبطاخف ١٩٤٠ماعل "    ،Nicholas Murray Butler 
نم لمعب ةقالع اهل نوكت نأ ةعماجلا نم اوبلطت نأ لبق رمألا سرادتن نأ مشعتأ : "ارذحم

تنلعأ هسفن ماعلا اذه يفو . ١٩٤٠ماع يف ةياورلل زرتلوب ةزئاج زجح متو ،ليبقلا اذه 
اهقيرط نع ةياورلا هذه لاسرإعنمت فوس اهنأ ديربلا ةحلصم  ١٩٦٠ماع يف اضيأو .  

يف San Joseهيزوج ناس سرادم يف " اضيأ قرشت سمشلا"ةياور ىلع رظحلا ضرف   
. River Sideدياس رفير ةسردم ةبتكم نم ياوجنمه تافلؤم لك بحس مت امك ،اينروفيلاك 

هضارتعا اكيرمأ نع ةعفادملا ساسكت لهأ ةعامج تبرعأ١٩٦٢ماع يفو  هيجوت ىلع ا  
  .ياوجنمه تاباتك ىلإ ةبلطلا مامتها

  Erich Maria Remarque) ١٩٧٠ – ١٨٩٨(كرامير ايرام شيريا  -
 All isيبرغلا ناديملا يف ئداه ءيش لك "كرامير ةياور رظح نطسوب ةنيدم تبلاط 

Quiet in the Western Front حارتقا ىلع ءانب تاروذاقلا نم اهفيظنتو اهتعجارم مغر  
ىلع رظحلا ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم تضرف ماعلا اذه سفن يفو . روهشملا باتكلا يدان
  .ةيزيلجنإلا ىلإ ةيناملألا نم ةمجرتم ةياورلل خسن

  Vladmir Nabokov) ١٩٧٧ – ١٨٩٩(فوكويان ريميدالف  -
ماع سيراب يف Lolita" اتيلول"ةياور فوكوبان رشن  نورشانلا ضرعأو ١٩٥٤   ،

 Anchorويفير روكنأ ةلجم نكلو ؛رشنلا قحتست ال اهنأ رابتعاب ؛اه رشن نع ناكيرمألا
Reviewاكيرمأ نم ةريثك ءاحنأ يف رظحلل ةياورلا هذه تضرعتو ،اهل اصخلم ترشن   .  

  Walt Disney) ١٩٦٦ – ١٩٠١(ينزيد تلاو  -
تلاو اهعدتبا يتلا Mickey Mouseسوام يكيم موسر ةدحتملا تايالولا ترظح   

اباتك أرقت يهو ،يعارملا دعبأ يف ةحارلا ىلإ دلخت ةرقب روص موسرلا هذه دح أ نأل ؛ينزيد
ناونعب Elinor Glynنيلج رونيلأ هتفلأ    .Three Weeks" عيباسأ ةثالث" 

  John Steinbeck) ١٩٦٨ – ١٩٠٢(كبنياتش نوج  -
 The" فرحنملا سيبوتألا" و١٩٣٩ماع يف بضغلا ديقانع نع هتياور كبنياتش بتك 

Wayward Bus  تماق رهشأ ةعبسب " بضغلا ديقانع"ةياور رشن دعبو . ١٩٤٧ماع يف
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يذلا رمألا ،ةياورلا هذه نم خسن ثالث قرحب San Louisسيول ناس يف ةماعلا ةبتكملا   
 National Council on Freedomرظحلا نم ررحتلل يموقلا سلجملا ضارتعاب لبوق 

from Censoring .طقف نيدشارلاب ةصاخلافوفرلا ىلع ةياورلا عضو متو ماعلا يفو .  
يف نكلو ،اموهالكوأ ةيالوب ىرخأ ندم يفو Kansasساسناك ةنيدم يف اهرظح مت هسفن   

ةيلك يف عامتجالا ملع يسراد ىلع باتكلا اذه ريرقت مت ىرخأ ندم يفو كرويوين ةنيدم 
  .كرويوين ةنيدم

 Theنريك ةعطاقم يف نيعرازملا ةيعمج تضرف اينروفيلاك ةيالو يفو  
Association of Farmers in Kern سرادملا يف باتكلا اذه ىلع قاطنلا عساو ارظح  

عضو ١٩٥٣ماع ةدحتملا تايالولا يف مت كلذكو . ائيس اباتك هرابتعاب ةماعلا تابتكملاو  
ثيح ،رزتيلوب ةزئاج ىلع اهلوصح مغر ءادوسلا ةمئاقلا ىلع " فرحنملا سيبوتألا"ةياور 

اهرايتخاب سرجنوكلا ماق ةنجل يهو  (Gathings Committee" زجنزاج"ةنجل تبرعأ 
  . ندملا نم ريثك يف ئذبلا بدألا ىلع رظحلا ضرف ةرورض نع) ةءاذبلا نم بدألا ةيامحل

  Erskine Caldwell) ١٩٨٧ – ١٩٠٣(ليودلوك نيكسرأ 
 ١٩٣٣ماع " ريغصلا هللا نادف" و١٩٣٢ماع يف " غبتلا قيرط"يتياور ليودلوك فلأ 

)Tobacco Rd. God’s Little Acre.(  
ةياور رظحب ةليذرلا ةبراحمل كرويوين ةيعمج تماق ١٩٣٣ماع يفو  هللا نادف " 

 Benjaminنابزنيرج نيماينب يضاقلا مكحلا اذه ردصأ دقو . كرويوين ةنيدم يف" ريغصلا
Greenspanةديدشلا ةضراعملاب لبوق هنأ ريغ مكحلاب رظحلا اذهل نوضراعملا بلاطو . ، 

يف ءارآلا فلتخم رابتعالا يف ذخألاو ةلصفنم وأ ةلقتسم تارقفك سيلو لكك باتكلا ىلع 
 ، فوشكملا بدألا ىلإ يمتني الو ،هفده يف قدصلاو ةنامألاب مستي باتكلاف ؛ةيضقلا هذه

ًالضف . مهكلسم يف مهتاكاحم وأ هتايصخشب هبشتلا ىلإ ءارقلا ةوعد ىلإ ليمي ال هنأ ىنعمب
ةنشخلا ظافلألا ةيئاورلا هتايصخش مدختست امدنع ةمالم الو فلؤملا ىلع حانج ال هنأ نع 

ةيئادبلا هتايصخش لعجي نأ فلؤملا نم ةمكحملا بلطت نأ لوقعملا نم سيلف . ةبذهملا ريغو
  .ةبذهمو ةيقار ةغل مدختست

ةيحرسم رظح مت ١٩٣٥ماع يفو  ةيالو وأ وغاكيش يف سيل ئذب باتكك " غبتلا قيرط" 
ناس يفو ناجشتيم ةيالو يف تيورتيد لثم ،ىرخألا ندملا نم ديدعلا يف لب ا هدحو يونيلا
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ةيالوب Tulsaاسلوت ةنيدمو كرويوين ةيالوب اكيتويو انوسنيم ةيالوب سيلوب انيمو لوب   
ةرارحب ايجروج ةيالو يف Deanنيد ناملربلا وضع دشان نطنشاو يفو . اموهالكوأ  
نيذللا ريرشلاو ءيسلا وحنلا اذه ىلع هتيالو ريوصت عنميو لخدتي يك سرجنوكلا سامحو  
ةباينلا ءالكو نم ةتس تاطلسلا تلسرأو " غبتلا قيرط"ـل يحرسملا صنلا يف امهارن
  .ةيحرسملا حلاص يف ناك اعيمج مهمكح نكلو اهمييقتو ،ةيحرسملا روضحل نييلحملا

لاسرإ رظح مت ١٩٤١ماع يفو  ةياو ر كلذكو ديربلا ةحلصم قيرط نع" غبتلا قرط" 
عيب ذفانم نم نيباتكلا نيذه ءارش ىلع ديدشلا لابقإلا عنمي مل اذه نأ ريغ " ريغصلا هللا نادف"
  . بتكلا

ىلع رظحلا اتوسنيم يف لوب ناس ةنيدم تضرف ١٩٤٦ماع يفو  " ريغصلا هللا نادف" 
. نيقهارملاو لافطألا يديأ يف عقي ال ىتح ودارولكب رفنيد ةنيدم يف باتكلا اذه رظح مت امك

اميف هتأرب ةمكحملا نكلو ١٩٤٨ماع ايفلداليف ةنيدم يف باتكلا اذه طبضب سيلوبلا ماق امك   ،
  .دعب

ائيذبو بذهم ريغ هرابتعاب ،باتكلا رظحب نطسوب ةنيدم تماق ١٩٥٠ماع يفو   
هل تضرعت يذلا رظحلا نكلو ؛ستسوشاسام ةيالوب ايلعلا ةمكحملا مكحل اقبط اطقاسو 

  . ةخسن نويلم فصنو نييالم ةتس ىلإ ةيبعشلا اهتعبط تاعيبم لصت نأ نم عنمي مل ةياورلا
ةياور بذهملا بدألل ةيموقلا ةمظنملا تعضو ١٩٥٣ماع يفو  ىلع " ريغصلا هللا نادف" 

  .زجنزاج ةنجل هتلعف ام وهو ،ءادوسلا ةمئاقلا
  Vivian Connell)  - ١٩٠٣(لينوك نايفيف  -

ماعThe Chinese Room" ةينيصلا ةرجحلا"لينوك نايفيف تفلأ  ربمتبس " و١٩٤٢  
  .September in Quinz) ١٩٥٢" (قرولا ةبعل يف

سكسلديم ةعطاقم ليكو Matthew F. Melkoوكليم ويناف لسرأ ماع يف   
Middlsex  يسرجوين يفNew Jersey ريغ بتكلاب نينطاوملا ةنجل اهتدعأ ةمئاق  

 Banthamسكوب ماثنب رشن راد تماق انهو . ةبتكملا نم اهبحس حرتقاو ،اهيف بوغرملا
Booksساروه اهلثمي يتلا بحاص دض ةيضق عفرب Horace S. Mangesسجنام     

ليكو نأب ايلعلا ةمكحملاب Sidney Goldmanنامدلوج ينديس يضاقلا مكحف حارتقالا   
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باتكلا ىلع رابغ دجوي ال هنأ ادكؤم ،ةفاحصلا ةيرحل ةيروتسدلا تانامضلا كهتنا ةباينلا 
هيلعضرتعملا   .  

مكحلا اذه ايلعلا يسرجوين ةمكحم تديأ١٩٥٤ماع يفو  يف نوفلحملا ردصأو .  
بتك مئاوق دادعإ يف ةباينلا ليكو ةيقحأ ءاغلإب ارمأ " قرولا ةبعلو ربمتبس"ةياور ةمكاحم 

  . ةروظحملا بتكلل نيعئابلا ديدهتو ةيمسرلا ريغ ناجللا ةنوعم بلطو اهرظحل
  James T. Farrell) ١٩٧٩ – ١٩٠٤(ليراف . ت سميج -

ماع نم ةرتفلا يف Studs Loniganناونعب ةيئاورلا هتيثالث ليراف سميج فلأ   ١٩٣٢ 
ماع A world I Never Made" طق هعنصأ مل يذلا ملاعلا"و: ١٩٣٥ىلإ   ١٩٣٦.  

زميات كرويوين ةفيحص تضفر ١٩٣٦ماع يف   New York Times نع نالعإ رشن  
يتلا ةديحولا ةياورلا كلت تناك ١٩٣٧ماع لالخو " طق هعنصأمل يذلا ملاعلا "ةياور رودص   

مياهنجوج ةخسن يف ةررقم تناك اهنأ مغر اهرظحب ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج تماق 
نم ريبك ددع ىربنا ةياورلا ةمكاحم ءانثأو . Guggenheim Fellowshipةيساردلا 

 Henry H. Curranناروك . ـه يرنه يضاقلا نأ امك ،اهنع عافدلل ةزرابلا تايصخشلا
ةيناوهشو ةءاذب ىلع ضارتعا دوجول اهلمكأب ةياور ةنادإ يغبني ال هنإ الئاق ةياورلا هذه أرب 

  .اهئازجأ ضعب
ةعلاطمب قيلت الو ةئيذب اهنأل ،اهطبضب سيلوبلا سيئر ماق Milwaukeeيكووليم يفو   

نيدي يذلا ةطرشلا سيئر و ةيكارتشالاب نمؤملا ةنيدملا ةدمع فلؤملا دشانو. لافطألا
ريغ سيلوبلا تافرصتل دح عضول هعسو يف ام لك لعفيو رمألا يف لخدتي نأ ةيكارتشالاب 

  . ةينوناقلا
دقو ،رالود ةئامسمخو نافلأ اهردق ةحنم فلؤملا رهشلا يدان ىطعأ كرويوين يفو 

  .هتافلؤم ىلع هل ةأفاكمك سيلو ناسنإك هيلإ ةحنملا تيطعأ
تطبض ١٩٤٨ماع يفو  يف رخآ باتك يفلأ نمض اينافلسنب ةيالو يف ليراف تافلؤم  

يف اهنع رظحلا عفر كوب ستريك يضاقلا نكلو ؛ايفلداليف تابتكم ىلع سيلوبلا اهنش ةراغ 
  .١٩٤٩ماع 
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ليراف لامعأ بذهملا بدألل ةيموقلا ةمظنملاو رجنزاج ةنجل تعضو ١٩٥٣ماع يفو   
تضرف اتوسينيم ةيالو يف St. Claudد ولك تناس ةنيدم نأ امك ءادوسلا مئاوقلا ىلع  
  . ليراف تاباتك ىلع رظحلا

هلامعأ ىلع رظحلا ضرفب جراخلاب ةيكيرمألا ةيفاقثلا زكارملا تماق١٩٥٧ماع يفو   .  
  Mackinlay Kantor) ١٩٧٥ – ١٩٠٤(روتناك يالنيكام  -

ماع ANDERSON Villeليف نوسردنأ ناونعب اباتك روتناك فلأ   ١٩٥٥.  
  .رزتيلوب ةزئاج باتكلا اذه حنم) ١٩٥٦(يلاتلا ماعلا يفو 
هرظح مت امك ،ساسكت ةنيدم يف قاطنلا عساوو ٍراض موجهل ضرعت ١٩٦٢ماع يفو   

  .Amarilloولليرامأ ةنيدم يف 
ويهكام تسنيف -  )١٩٠٤-  (Vincent McHugh  

ناونعب اباتك ١٩٤٧ماع ويهكام فلأ   The Blue Hens" ءاقرزلا ةخرفلا تيكاتك" 
Chickens.  

لصح ةخسن راضحإب ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج ءالكو دحأ ماق ١٩٤٧ماع يف   
ةيعمجلا هذه ىلإRandom Houseرشنلل مودنار راد نم اهيلع  رضح يلاتلا مويلا يفو .  

نم ءزج ىلع هضارتعا ايدبم ،باتكلا نم خسن ةدع طبضب رمأ هتزوحبو ةيعمجلا هذه نيمأ 
نم ةعومجم نم ىقتسم Suite from Catullusسولوتاك يف حانج "ناونعب باتكلا   

ضفرو باتكلا يف ةءاذب يأ دجي مل نيفلحملا ريبك نكلو . ةيكيسالكلا ةيناوهشلا دئاصقلا
هذهب Bennett Cerfفريك تينيب سواه مودنار رشن راد ريدم بحر اذهلو . هتنادإ  

  .الصأضفخنملا رعشلا ناويد تاعيبم ةدايز يف مهستس اهنأل ؛ةيطبضلا 
سنفيتس رتسفليس -  )١٩٠٤-  (Sylvester Stevens  

 Pennsylvania Birth Place" ةمأ ةدالو ناكم اينافلسنب"ناونعب اباتك ريتسفليس فلأ 
of a Nation يالك نيليه تلواح ١٩٦٧ماع اينافلسنب يفو . يخيرات عباط وذ باتك وهو  

يف ةعانصلا لاجر دحأ ةنبا يهو Helen Clay Frickكيرف  فاقيإ رشع عساتلا نرقلا  
. اهدلاو يف احدق نمضتي هنأل سواه مودنار رشن راد هترشن يذلا هيلإ راشملا باتكلا عيزوت
ىدحإ تمكحو . خيراتلا قئاقحل سمط نم هوأر امل كلذ يف ةنبالا حاجن نوخرؤملا يشخو
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ىوعدلا ت ضفرو باتكلا رشن تديأ اينافلسنب ةمكحم نكلو باتكلا فاقيإب ةيلارديفلا مكاحملا
  .هدض كيرف ةسنآلا اهتماقأ يتلا

  John O’Hara) ١٩٧٠ – ١٩٠٥(اراهوأ نوج  -
ةرشع "و Appointment in Samarra ١٩٣٤ماع " ارامس يف دعوم"اراهوأ فلأ 

  .١٩٥٥ماع  Ten North Frederick" كيردرف لامش
لاسرإب حمست نل اهنأ ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم تنلعأ ١٩٤١ماع يف   يف دعوم" 

ةدمل باتكلا اذه رظح . ١٩٥٧ماع يف . انلع عابي ناك باتكلا نأ مغر اهقيرط نع" ارامس
لامش ةرشع "رخآلا هباتك راشتناو عويذ تقو يف كلذو ،تايلحملا نم ديدعلا يف نيماع 

وياهوأ ةيالوب Clevalandدنالفيلك يف اذه ثدح ". كيردرف  Ohio ينابلوأو  Albany يف  
ناجشتيم يف تيورتيدوNebrassaاساربن يف  Omahaاهاموأو كرويوين  اذه نأ مغرو .  

ةصقلل يموقلا باتكلا ةزئاج ىلع ١٩٥٦ماع يف لصح باتكلا   National Book Award 
رظحلا ضرفب ناجشتيم يف ةءاذبلا نيناوق ىلإ ادانتسا Pigginsزنجيب ةطرشلا سيئر ماق   

تلظ ،ماع ةدمل ةيلاغلا هتعبط يف عابي لظ باتكلا نأ ركذلاب ردجيو. ةيبعشلا هتعبط ىلع  
رارق ءاغلإب امكح ةيلارديفلا ميلقإلا ةمكحم تردصأ دقو . هب ظفتحت هلالخ ةماعلا تابتكملا
  . باتكلا لوادت رظحب تيورتيد يف ةطرشلا سيئر

ينبلوأ ةعطاقم ةمكحم تنادأ ١٩٥٨ماع يفو   Albany رشن راد كرويوين يف ايلعلا  
، " كيردرف لامش ةرشع"يعزومو اراهوأ نوجو ماتنب  ءيذب باتك عيزوتو رشنل رمآتلا ةمهتب

يميقم نأ اهدافم ةجيتن ىلإ اولصوو ،دوهشلا ةداهش صحف باتكلا نع نوماحملا ىلوتو 
هردصأ يذلا مكحلا ىضتقمب باتكلا ىلع رظحلا عفر متو . هلك باتكلا اوعلاطي مل ةوعدلا

أرقي مل اذإ باتك يأ ةنادإ نالطبب يضاقلاوRothثور  نم نيفلحملا ريبك وأ نوفلحملا ه  
  . هرخأ ىلإ هلوأ

" كيرديرف لامش ةرشع"ةخسن ىلع رظحلا تيورتيد سيلوب ضرف ناجشتيم يفو 
نع ةرداصلا ةصيخرلا ةيبعشلا ةخسنلاو سواه مودنار رشن راد نع ةرداصلاو نمثلا ةيلاغلا 

اد ءاغلإ ىلع لوصحلا اوعاطتسا نيرشانلا نكلوBantam Booksرشن راد    ، رظحلا اذهل مئ
  . ةيضقلا هذه نع رظنلا تفرص دعب اميف تيورتيد يف تاطلسلا نأ نع الضف
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  Jean Paul Sartre) ١٩٨٠ – ١٩٠٥(رتراس لوب ناج  -
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيكيرمألا تامالعتسالا زكارم عيمج تماق ١٩٥٤ماع يف   

  . ةماعلا اهتابتكم نم رتراس لوب ناج فورعملا فوسليفلا تافلؤم داعبتساب
جياتس مايلو -  )١٩٠٧-   (William Steig  

ناونعب اباتك جياتس فلأ ١٩٦٩ماع يف   Sylvester and" يرحسلا ىصحلاو رتسفليس" 
the Magic Pebble .  

مهنم نوبلطي ةماعلا تابتكملا ءانمأ ىلإ يونيلإ ةطرش ةيعمج تبتك ١٩٧٧ماع يفو   
ةطرشلا لاجر نوروصي تاناويحلا نم مهو هتايصخش عيمج نأل باتكلا اذه داعبتسا 

  . ريزانخك
ليراد سنارول -  )١٩١٢-   (Lawrence Durrell  

ةحلصم تضرف ١٩٦١ماع يفو . ١٩٣٨ماع " دوسألا باتكلا"ليراد سنارول فلأ   
  .دعب اميف هنع رظحلا تعفر تاطلسلا نكلو باتكلا اذه ىلع رظحلا ةيكيرمألا ديربلا

زنبور دلوراه -  )١٩١٢-   (Harold Robbins  
ناونعب ةياور زنبور فلأ ١٩٦١ماع يف   The Carpet Baggers . هسفن ماعلا يفو

تروب جديربو Waterburyيربرتاو يف سيلوبلا بلط   Bridgeport اذه يعئاب نم  
بتك رشان عفرف . اهتءاذب ببسب قاوسألا نم ةياورلا هذه بحس يعاطقلاو ةلمجلاب باتكلا
رئاسخ نم هب قحل ام ببسب ضيوعت ةيضقةياورلا رشن داعأ يذلا بيجلا رسخ هنكلو .  
ةءارق ةرورض تطرتشاو ةنادإلاب مكحلا اذه تغلأ ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا نكلو . ةيضقلا
  . هتنادإب مكحلا لبق لكك باتكلا

زمايلو ثراج -  )١٩١٢-   (Garth Williams  
هتصق زمايلو تراج فلأ ١٩٥٨ماع يف    . The Rabbits Wedding"بنارألا سرع" 

امابالأ يف ةياورلا هذه تضرعت ١٩٥٩ماع يفو   Alabama موجه ىلإ سلجم " 
تابتكمب تامدخلا مسق ردصأف ،اهيلع White Citizens Council" ضيبلا نينطاوملا  
  . يقرعلا جازتمالاو طالتخالا ىلع عجشت اهنأل ،فوفرلا نم اهداعبتساب ارمأ ةيمومعلا ةلودلا
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  Richard Bissell) ١٩٧٧ – ١٩١٣(لسيب دراشتير  -
ناونعب اباتك ١٩٥٠ماع يف لسيب فلأ   A stretch on the" رهنلا دادتما ىلع" 

River . تابتكمو ةماعلا تابتكملا ةمهادمب ةطرشلا اويأ يف ةباين ليكو رمأ ١٩٥١ماع يفو  
  . هطبضل عيبلا

   Irving Schulman )  - ١٩١٣( ناملوش جنفرا -
 – ١٩٤٩يف  The Amboy Dukes" يوبمأ ءالبن "ناونعب اباتك ناملوش فلأ
ةيالوب تيورتيد ةنيدمو سنوكسو ةيالوب Milwaukeeيكووليم ةنيدم تنشو . ١٩٥٠  

يفو . باتكلا ىلع اموجه ىرخأ نكامأ يفو ،يسرجوين ةيالوو كرويوين ةنيدمو ناجشتيم
لا ةمئاقلا ىلع باتكلا اذه بذهملا بدألل ةيموقلا ةمظنملا تعضو١٩٥٤ماع    . ءادوس 

زوروب مايلو -  )١٩١٤-   (William Burroughs  
ةياور زوروب مايلو فلأ ١٩٥٩ماع يف  نيب يذلا باتكلا عوضوم " يراعلا ءادغلا" 

  . ةءاذبلا ةمهتب ةمكحملا ىلإ هميدقت ةصق يوري يذلاو انيديأ
*  *  *  

اذ ه دنع ةفاقثلاو ركفلاو بدألا ىلع اكيرمأ هتضرف يذلا رظحلا لسلسم فقوتي ملو
 Citizen Tom" نيب موت نطاوملا "Howard Fastتساف دراوه باتك رظح مت دقف دحلا 

Paine ماع رداصلا يفاد يليمإ باتكو ١٩٤٣   ،Emily Davie "اكيرمأ ليفورب "Profile 
America ماع مايريم فيإ باتكو ١٩٥٤   Eve Merriam  ةنيدملا يف مألا ةزولا "ناونعب

ماع The Inner City Mother Goose" ةيلخادلا  Irvingسالاو جنفرإ باتك . ١٩٦٩ 
Wallace" نيعجشملا يدان "The Fan Club  باتكو ١٩٧٤ماع  A" ةيلاقتربلا ةعاسلا" 

Clockwork Orange سيجرب ينوتنأل  Anthony Burgess ماع ةلجمو ١٩٧٣  ويفيرلا " 
يماع The little Review" ةريغصلا ج ةياورو١٩٢١ و١٩١٧   .J.Dرجنلاس. د.  

Salinger ماوعأ روسنيو نيلماك ةياورو ١٩٦١و ١٩٦٠ و١٩٥٥  " دبألا ىلإ ربنع"، 
Forever Amber يماع تروفموك سكلا يباتكو ١٩٤٧ و١٩٤٦   Alex Comfort 

 ١٩٧٨ماع  More Joy of Sex" مظعألا سنجلا ةجهب"و The Joy of sex" سنجلا ةجهب"
اوعأJohn Howard Griffinنيفرج دراوه نوج يباتكو    . ١٩٦٦و ١٩٥٧ و١٩٥٤م  
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ماع Howard Hughes" زويه دراوه ةايح ةريس "John Keatsستيك نوج باتكو   
زنوج سميج ةياورو ١٩٦٦  ،James Jones" دبألا ىلإ انه نم "From Here to 

Eternity بوشيب درانويلو ١٩٥٥ و١٩٥٤ و١٩٥٣ و١٩٥١: ةيلاتلا ماوعألا يف  
Leonard Bishop  مكعراوش لك يف"باتك فلؤم "Down All Your Streets يف  

رتسشنام ميلوو١٩٥٤ و١٩٥٣يماع   ، William Manchester سيئر توم"فلؤم "The 
Death of a President يدنيك نوج لتقم لوح رودت يتلا .  

" ٥مقر رزجملا "يهو  .Kurt Vonnegut Jrرغصألا تجينوف تريك تافلؤمو 
Slaughterhouse Five ةطقلا دهمو  Cat’s Cradle" رتاو زور رتسم اي كلكرابي هللاو "

God Bless You, Mr. Rose Water ماوعأ يف ردلوك باتكو ١٩٧٥ و١٩٧٣ و١٩٧٢   
رظحلا هيلع ضرف يذلا End as a Man" لجرك ةياهنلا "Calder Willinghamماهجنلو   

رليه فيزوج باتكو ١٩٥٠ و١٩٤٨ و١٩٤٧ةيلاتلا ماوعألا يف   ،Joseph Heller نع  
ماع Catch 22" ٢٢كسما "ناونعب ةيسو ساجلا  Normanرلام نامرون ةياور "، و١٩٧٢ 

Mailer تيملاو ايارعلا  The Naked and the Dead يماع يف اكيرمأ يف ترظح يتلا  
ماوعأ اكيرمأ ترظح كلذكو ١٩٥٤ و١٩٤٩ ةياور ١٩٦٥ و١٩٦٤ و١٩٦٣  " رخآ دلب" 

Another Country نيودلاوب سميجل  James Baldwinسالب نوتيب"ةياور ، و "Peyton 
Placeسويلاتم سيرج اهتفلؤمل  Grace Metalious  دئاصقو "بالكلا حابن "١٩٦٠ماع  ،

ماع Allen Ginsbergجربسنج نيلا فيلأت " ىرخأ " نيلكوربل ريخألا جرخملا" و١٩٥٧ 
Last Exit To Brooklyn  ريغصلا يبلس تربويه فيلأتHubert Selby  ١٩٦٥ماوعأ 

ج نوتلم اهفلؤملThe Warren Spahn Story" نيراو نهابس ةصق" و١٩٧٧ و١٩٦٦و   .
ماع Milton J. Shapiroوريباش   Down These"ةطحنملا عراوشلا هذه يفو"، ١٩٦٧ 

Mean Streets ساموت يريبل  Piri Thomas ماع  The" يشتالاف قاروأ"، و١٩٧٢ 
Valachi Papers  سام رتيبلPeter Maas  باتكو ١٩٦٦ماع مروأ دراريج ة ركفم"، 

نوسلو نيلوكل The Sex Diary of Gerard Ormeةيسنجلا   Colin Wilson  ماع
وكيور كيام باتكو ١٩٦٤  ،Mike Royko" وغاكيش يف يلاد. ج دراشتير سيئرلا" 

Chicago Boss Richard J Daley of ماع يونتروب ىوكش ةياورو ١٩٧٢   ،
Portnoy’s Complaint ثور بيليفل  Philip Roth باتكو ١٩٦٩ما ع ةكرشلا لخاد "، 

 Inside the Company : CIA Diaryةيكيرمألا تارباخملل ةيزكرملا ةلاكولا ةركفم 
نم ةرتفلا يف Philip Ageeيجأ بيليف فيلأت  ىتح ١٩٧٤  رفيلك جديردلا باتكو ١٩٧٧   ،
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Eldridge Cleaver" جلثلا ىلع حور "Soul on Ice  تارباخملا باتكو ١٩٦٩ماع  
رباختلا ةديقعو ةيكيرمألا ةيزكرملا  The CIA and Cult of Intelligence روتكيف فيلأت  

ماوعأ Victor Marchettiيتيشرام   A" بذهم ينمز لصاف"و. ١٩٧٧ و١٩٧٤ و١٩٧٢ 
Decent Interval بينس كنارف فيلأت  Frank Snepp ماع ءارو ام : تنوب يد"، و١٩٧٨ 

جليز يبلوك دراريج فيلأت Du Pont: Beyond the Nylon Curtain" نولينلا ةراتسلا  
Gerard Colby Zilg ماع لدنك رونيل فيلأت The Love Book" بحلا باتك" و١٩٧٥   

Lenore Kendel  ةمجرتو ١٩٦٧ و١٩٦٦يماع يف  The" ةريغصلا ءارمحلا ةساركلا"، 
Little Red Schoolbook  ١٩٧٢ و١٩٧١يماعل.  
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  وليم بوروز: البيتسجيل 
  أمام احملاكم األمريكية "الغداء العارى"رواية 

  
  
  
  
  

  ةمكاحملل ديهمتلا
 ١٩١٤ماع ىروسيم ةيالو ىف ةيرث ةرسأ ىف زوروب .س ميلو ىكيرمألا بتاكلا دلو

ابروأو ةدحتملا تايالولا عوبر ىف لوجت مث١٩٣٦ماع درافراه ةعماج ىف جرختو  ىفو .  
نيوريهلا نمدأ١٩٤٤ماع  هبراجت نود ١٩٥٣ماع ىفو .   لمحي باتك ىف نامدإلا ىف  

ناونعب امهادحإ نيتياور رشن ذئدعبو "ةدرخلا"ناونع  ىرخألاو )١٩٥٩" (ىراعلا ءادغلا"،   ،
زوروب ربتعيو ،ستيبلا ةكرح دئار هنم تلعج ةياور ىهو ) ١٩٦١" (ةمعانلا ةلآلا"ناونعب 

ستيبلا ةكر ح باطقأ دحأ جربسنج نلآ عم انفلؤم كرتشاو. ىئاورلا لكشلا ىف نيددجملا دحأ
بتك ةدع هرشن نع الضف ١٩٦٣ماع " جاي تاباطخ"ناونعب باتك رادصإ ىف ةيكيرمألا   ،

عباصألا "، و)١٩٦٢" (ترجفنا ىتلا ةركذتلا: "اهرشن خيراوتو اهنيوانع ىلي اميف ىرخأ
ديبملا "، و)١٩٧١" (نوشحوتملا دالوألا"، و)١٩٦٤" (سيربسكا افون"، و)١٩٦٣" (ملكتت ةتيملا
" انه دوجوم كوب هآ"، و)١٩٧٥" (ىدنلوهلا زتلوشل ةريخألا تاملكلا"، و)١٩٧٣(" كلهملا
ىف ابيرغ هتايح ىضق زوروب نأ ركذلاب ريدجلاو ). ١٩٨١" (رمحألا ليللا ندم"و) ١٩٧١(
  .ايقيرفإ لامشب ةجنطو سيراب نم لك
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بدألا لاجم ىف ةباقرلا ةسرامم لثمت ةلاح رخآ " ىراعلا ءادغلا"ةياور ربتعتو 
بدألا خيرات ىف كانهو . ١٩٥٧ماعل ثور ةيضـقب فرعي ام باقعأ ىف ةدحتملا تايالول اب

لثم ةقباس ةمهم ةيبدأ لامعأ ىلع رظحلا ةيكيرمألا ةباقرلا ضرف نع ةديدع ةلئسأ ىكيرمألا 
ىلإ نيرشانلا ضعب أجلو . نامتيوهل" شئاشحلا قاروأ"و ،نروتوهل" ىزمرقلا فرحلا"ةياور 

ةياور نم ءازجأ ضعب داعبتسا   .نيركل" عراوش تنب ىجام"و ،ليفلمل" ىبيت" 
ةحفاكم ةيعمج سيئر كوتسموك ىنوتنأ اهنش ىتلا ةيراضلا ةلمحلا نأ ركذلاب ريدجلاو 
 ، رشع عساتلا نرقلا ىف ةيكيرمألا تاباتكلا نم ريثكلا عمق ىف ىلجلا اهرثأ تكرت ةليذرلا

ا اعبتسال مهسفنأ ءاقلت نم اولخدت نيرشانلا نأ ةجردل يشاحت نورشني امم ءازجأ ضعب د
دويقلا نم ففختي ائيشف ائيش بدألا ذخأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا لولحبو . اهل بيقرلا رظحل

ىأر ةيبدألا لامعألا ىف ةيسنجلا تاسرامملا فصو نأ ةجردل ،سنجلا ىلع ةضورفملا 
ةيرحل اكاهتنا اهر ابتعاب ةباقرلا نوشخي ةيملعلا تائيهلاو ءابدألا تابو. روهظلا ىلإ هقيرط
  .ريبعتلا

ةيويحب انل روصت ىهف . فنعلاب ةطبترملا سنجلا ةسرامم" ىراعلا ءادغلا"ةياور لوانتت 
لالغتساو ،مئاهبلا ةرشاعمو سنجلاو ،رشبلا موحل لكأو سنجلاو ،فنعلاو سنجلا نيب ةقالعلا 

حدقلاو ءانثلاومذلاو حدملا نيب" ىراعلا ءادغلا"ةياور لابقتسا حجرأتو . ىسنجلا ذوذشلا   .
بيدألا اهمجاه نيح ىف ،فلؤملا ىلع ويفير كوب كرويوينلا ةفيحص تنثأ لاثملا ليبس ىلعف 

روص مسرب ماق زوروب نأ ةلب نيطلا داز اممو . نيو نوج ىميداكألا دقانلاو ىناطيربلا
ن إ امو. هتاءاذبل اهبنتو ةظقي دشأ بيقرلا لعج امم اهجلاع ىتلا تاعوضوملل ةيروتاكيراك

نم ةبكوك اهفلؤم نع عافدلل به ىتح " ىراعلا ءادغلا"ةياور ىف ىكيرمألا بيقرلا لخدت 
ةيكيرمألا ةعبطلل ر   دُق ىتح ماوعأ ةسمخ رادم ىلع عامتجالاو سفنلا ءاملعو باتكلاو داقنلا

  .روهظلا اهنم
تهتنا ثور ليوماص رشانلاو عزوملا دض ةعوفرملا ةيضقلا نأ اضيأ ركذلاب ريدجلاو 

تانالعإلاو روصلاو تالجملاو بتكلا لاسرإ رظحت ىتلا ديربلا نيناوق ىضتقمب هتناد إب
ىدحإ هتردصأ ىذلا مكحلا اذه ةيكيرمألا فانئتسالا ةمكحم تديأ دقو . ديربلاب ةئيذبلا

نع ثور اهلسري ىتلا داوملا فصت ىتلا ةينوناقلا ةدعاقلا ىلإ ادانتسا ةجرد ىندألا مكاحملا 
ىف اهرشن ىلع ثور بأد ىتلا داوملا ىهو . اهلمجم ىف ةيناوهشلاو ،ةئيذبلاب ديربلا قيرط
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ءابدألا نم نينثا نأ مغر ةءاذبلا ةمهتب ةلجملا هذه تنيدأ دقو ". ةيكيرمألا تيدورفأ"هتلجم 
  .اهريرحت ىف ناكرتشي اناك

ةيداسلا نع اباتك نيسمخ نم رثكأ هعيبل نكشيم دراودإ ةيكيرمألا مكاحملا تنادأ كلذكو 
بولسألا ببسب جربسنج فلار تنادأ امك . ةنادإلا هذه ايلعلا ةمكحملا تديأ دقو. ةيكوساملاو

ةءاذبلا ىلإ ةجوزلا دشرم "، و"قبشلا"هتلجمل جيورتلاو ةياعدلاو نالعإلا ىف هعبتا ىذلا 
ةيالو هتضرف ىذلا رظحلا تغلأ –ايلعلا ةيكيرمألا ةمكحملا نأ ريغ ". ةيرايتخالا  

اهنإ ثيح ،ةينفلا هتميقو لمعلا اذه ةيمهأ ىلإ ادانتسا "ليه ىناف"ةياور ىلع ستيسوشاسام   ،
  .رشع نماثلا نرقلا ىف ترهظ ىتلا ةيبدألا لامعألا مهأ نم

ماع ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور ىلع ضورفملا رظحلا عفر ىلع انه زكرن فوسو 
رظحلا ءاغلإب ايلعلا ةمكحملا هتردصأ ىذلا مكحلا ةجيتن١٩٦٦ اذه رابمر سلراشت رب تعيو. ، 

ماع دعب اكيرمأ ىف فقوتت تداك ةيبدألا تافنصملا ىلع ةباقرلا نإ ثيح ،ا   يخيرات مكحلا
١٩٦٦.  

ردجي نطسوب ةيضق مساب ةفورعملا ةيضقلا ىف ةمكاحملا ىلإ زوروب ةياور ميدقت ءانثأو 
نوجو رل ام نامرونو جربسنج نلآ لاثمأ ،ىكيرمألا بدألا موجن نم اددع نأ ركذن نأ انب
تامدقم نأ ركذلاب ردجي امك . ةياورلا حلاصل تاداهشب اولدأ دنلوه نامرونو ىدرايك

اهرابتعاب نطسوب ةمكاحم نم ةبهسم تافطتقم ىلع تلمتشا ةياورلا هذه نم ةيلاتلا تاعبطلا 
ىف داقنلا نم ددع ءارآ ىلإ تاراشإ ىلع اهلامتشا نع الضف . ةياورلا نم أزجتي ال اءزج
ىثراكم ىرامو نزاك ديرفلأو نسح باهيإو ردليف ىلسيلو ىدرايك نوج لاث مأ ةياورلا
  .لتيت نوجو ،رنات ىنوتو فورات ولوس رودويتو سريب دراشتيرو

*  *  *  
ربوتكأ ٢٥قفاوملا تبسلا موي ىف  ةداع فورعملا ىلبام كاج ررحملا رشن ١٩٥٨   

، جم نع ادوماع ةيمويلا وغاكيش ةفيحص ىف ةيلاربيللا هتاهاجتاب اهمسا ركذ نع عنتما ،ةل
رشنت ةعوبطملا هذه نإ لاق . وغاكيش ةعماج اهردصت ىتلا تاعوبطملا ىدحإ اهنأ ركذ هنكلو

ةلوادتم اهارأ نأ ىل ر  هذه نإ لوقي ىلبام ىضمو . دُق ىتلا ةئيذبلا ظافلألا نم ةعومجم رذقأ
بضاغلا ست يبلا ليج اهب زيمت ىتلا ةيركفلاو ةيعامتجالا رعاشملا سكعت ةعوبطملا
نيبتنو . مامحتسالا ىلإ جاتحي ىذلا فقثملا بابشلا نم هريبعت دح ىلع ليج وهو. درمتملاو
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نأ قطي مل هنكلو ،بضاغلا ليجلا اذه درمت ىف ةضاضغ ىندأ دجي مل هنأ ىلبام لاقم نم 
ةلجم ىف تاءاذبلا هذه لثم روهظ نأ ربتعا هنأل ةصاخو ،انلع ةئيذبلا تاملكلا مدختسي هاري 

لافطألاب هبشأ تاملكلا هذه رشن نإ الئاق درطتساو . مرتحملا عمتجملل ةناهإ ةباثمب ةيبدأ
بلاطو . طولبلا ةرجش عراش فيصر ىلع ةئيذبلا تاملكلا ريشابطلاب نوبتكي نيذلا راغصلا

نيذلا نيفرحنملاو شابوألا نم ةعامج مهنأ ىلع ةيعماجلا ةلجملا هذه باتك ىلإ رظنلاب ىلبام 
  .ىنابملا ناردج مهتاءاذبب نوهوشي

هيلإ لصو ام ىلع ليلد تاءاذبلا هذه مادختسا ىف حماستلا نأ ىلإ ىلبام بهذو 
  :نأشلا اذه ىف ىلبام لوقي. هددهتي ىذلا رطخلا ىلع ليلدو طاطحنا نم ىكيرمألا عمتجملا

ىف اطرفم نوكت نأ اضيأ كنكمي امك ماشتحالا ىف اطرفم نوكت نأ نكمملا نم "
مكاحملا ىلإ .. ةيلاربيللا نم رخآلا بناجلا ىلإ قالزنالا كشو ىلع نحن. ةحامسلاو ةيلاربيللا
نم دعبأ وه ام ىلإ ىلبام ىضم مث . ةيقرو ةفلغأب ةفلغملا بتكلاو ةيبعشلا تالجملاو بدألاو

نأ نود ةسدقملا ةفاقثلا تانوقيأل اكاهتنا ةيبدألا وغاكيش رابخأ ةلجم رابتعا ىلإ داع دقف ،كلذ 
وغاكيش ةعماج ءانمأ سلجم نم بلط هنكلو . مسالاب تاءاذبلا نورطسي نيذلا باتكلا ركذي
  ".مهتياعر تحت رشنت ىتلا ةداملا صحف

ىف كرتشي ىتلا ةلجملا تاعيبم نأ هدوماع ىف وهزب ركذ ىلبام نأ ركذلاب ريدجلاو 
  .ةخسن فلأ ةئامتس ىلإ لصت اهريرحت

ريرحت ىف نيكرتشملا ةبلطلا نإف مس الاب ويفير وغاكيش ةلجم ددحي مل ىلبام نأ مغرو
دوماع ىلع ةبلطلا بناج نم در لوأ ءاجو . مهدصقي ىلبام نأ اوفرع ويفير  وغاكيش ةلجم

اماهتا درلا اذه نمضتو "نوراملا"ناونعب ىعماجلا مرحلا ىف عزوت ةيبالط ةفيحصب ىلبام   ،
ادقن هنوك نم رثكأ و غاكيش ةعماج ىلع موجه هلاقم نأو ،ةيلوئسملاب ساسحإلا مدعب ىلبامل
مهبناج نمو . راذتعالاو عجارتلا ىلإ ىلبام عفد ىذلا رمألا ،ةعماجلا هذه تاعوبطمل ايبدأ

ىلع اهجوم ناك ىلبام موجه نأ ةصاخو ،دحلا اذه دنع ىهتني فوس رمألا نأ ةبلطلا دقتعا 
ستيب لا ليج ءارعش لوح رودي ىذلا ةيبدألا وغاكيش رابخأ ةفيحص ددع ىلإ ديدحتلا هجو

هرودص ضورفملا (وغاكيش ةعماج ةلجم نم ىلاتلا ددعلا نكلو . ١٩٥٨فيرخ ىف رداصلا 
: مه ناكيرمأ ةثالث تاباتك رودصلا نع تبجتحاف ؛رودصلا نع لطعت) ١٩٥٩ءاتش ىف 

كرتشا ىذلا ديحولا ناك زوروب نأب املع . زوروب.س ميلوو جربلهاد دراودإو كاوريك كاج
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فيرخ ىف رداصلا قباسلا وغاكيش ةلجم ددع ريرحت ىف لصفلاب فالخلل ريثملاو ١٩٥٨   
  ".ىراعلا ءادغلا"ةياور نم ىناثلا 

ةغل ىه ةنشخ ةغلب ١٩٥٨فيرخ ىف رداصلا وغاكيش ةعماج ةلجم ددع ئراق مدطصا   
هدوماع ىف اهيلإ ىلبام راشأ ىتلا ةءاذبلاو شحفلا تاملك نم ددعبو ،نينمدملاو عراوشلا 

مدختسا ىذلا ديحولا نكي مل زوروب نأ رمألا عقاوو . همسا ركذ نود زوروب هيف دقتنا ىذلا
باتك كلذ ىف هكراش دقف ،وغاكيش ةعماج ةلجم ىف روشنملا هماهسإ ىف ةئيذبلا ظافلألا 
ىلإ ،هتايركذ ىف ناجول نوجوأ اهمظن ىتلا ةديصقلا ىف رمياهنبوأ ليوج لاثمأ نورخآ 

ةلجملا ىررحم ىلإ هيباطخىف جربسنج نلآ اهمدختسا ىتلا تاءاذبلا بناج  .  
وغاكيش ةعماج ةلجم ىلع هموجه ىف ركذي مل - انركذ امك- ىلبام نأ نم مغرلا ىلعو   

يأ ثودحل ايشاحتو . موجهلاب دوصقملا هنأ حضاولا نم ناك دقف ؛مسالاب زوروب.س ميلو
فذح وغاكيش ةعماج ةلجم ريرحت ةئيه ىلع ليروب تربلأ حرتقا لبقتسملا ىف لكاشم 

ددع ىف ةدراولا ةئيذبلا ظافلألا رشن نع ةمجانلا لكاشملا بنجتل ؛لبقتسملا ىف ةئيذبلا ظ افلألا
لعفلا در تفخستسا ةيعماجلا ةلجملا ريرحت ةئيه نأ ريغ . ١٩٥٨فيرخ ىف رداصلا ةلجملا 

اوفخستسا مهنأ امك ،كانهو انه ةرثانتملا ةئيذبلا تاملكلا ضعب رشن ىلع ضورفملاو داضملا 
نأمط ىذلا رمألا ،اهئازجأ ضعب ةءاذب ىلإ ادانتسا ةلجملاب ةروشنملا داوملا ةءاذ ب ىلع مكحلا

دض ثور ةيضق ىف ايلعلا ةيكيرمألا ةمكحملا تردصأ نأ دعب ،ةينوناقلا ةيحانلا نم مهبولق 
تارقف ضعب دوجو ىلإ ادانتسا لكك ةروشنملا ةداملا ةنادإ زاوج مدعب امكح ةدحتملا تايالولا 

  .هيف ةقرفتم ةئيذب ظافلأ وأ
ةعماج تررق دقف اهتينازيم ىف ازجع تهجاو وغاكيش ةعماج ةلجم نأ ىلإ رظنلابو 

ةبقارم ىلوتت ،صاخشأ ةسمخ نم ةنوكم ةنجل ةماقإ ) ١٩٥٧(قباسلا ماعلا ىف وغاكيش 
هذه عامتجا ررقتو . هتناع ىذلا ىلاملا زجعلا ةلكشم رركتت ال ىتح ؛ةيلاملا ةلجملا لاوحأ

ربمفون ٣موي ةنجللا  اذه رضحو ). طقف دحاو عوبسأب ىلبام لاقم رشن دعب ىأ (١٩٥٨ 
ىلإ رشي مل نيعمتجملا نم ادحأ نكلو . ليدوب تربلأو لاتنزور جنفرإ ررحملا عامتجالا
ةيلكلا ةرادإ سلجم سيئر نريتس دراشتير بلط عامتجالا دعبو . ىلبام هرشن ىذلا لاقملا
باتكلا ءامسأ ةمئاقب هتافاوم وغاكيش ةع ماج اهردصت ىتلا ةلجملا ىدل اهراشتسمو
ادبو . ةيلكلا ديمع ةبغر ىلع ءانب كلذو ،ةلجملا نم ىوتشلا ددعلا ريرحت ىف نيمهاسملا

نم لالقتسالاب عتمتت تناك ريرحتلا ةئيه نأل ارظن بلطلا اذه نريتس بلطي نأ ابيرغ 
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عالطالا دعب حضتاو .ىرخأ ةيحان نم ةيلاملا بناوجلاب ةصتخم تناك ةنجللا نألو ،ةيحان  
زوروب .س ميلو مسا راركت) مداقلا (١٩٥٨ءاتش ددع ىف نيكرتشملا باتكلا ةمئاق ىلع 

ةرملل ىلبام ضارتعا راركت لامتحا نم فوختلا راثأ ىذلا رمألا ،ةلجملا ريرحت ىف مهاسمك 
  .هرشن عمزملا ددعلا ةدام ىلع ةيناثلا

الول ةلجملا نع نيلوئسملا نم امامته ا نريتس دراشتير بلط ىقلي الأ نكمملا نم ناكو
هل تليو ركذ دقف . ةلجملا هذه ىعار تليو رايبانو تايناسنإلا ةيلك ديمع لباق نأ فداصت هنأ
دعو هنكلو . رودصلا مدعب ةددهم تتاب ةعماجلا ةلجم نأو ،ىلبام هبتك ىذلا لاقملا علاط هنأ
ريرحت ةئيه تملع نإ ام و. رودصلا نع فقوتلا نم ةلجملا ذاقنإل هدهج ىراصق لذبب

ةلازإ ضعبلا حرتقا ىتح تليوو نريتس عم لاتنزور اهلوانت ىتلا ثيداحألا رمأب ةلجملا 
ظافلألا لحم طاقن عضو وأ ،ىلبام رعاشم ىلإ تءاسأ ىتلا ةحضافلاو ةئيذبلا تاملكلا 

اهريفاذ حب تالاقملا رشن ررقتو ،رمألا ةياهن ىف ضفرلاب لبوق حارتقالا اذه نأ ريغ. ةئيذبلا
  .اهباتك اهرطس امكو

ربمفون ٧قفاوملا ةعمجلا موي ىفو  عمزملا تاطوطخملا عيمج لاتنزور ملس ١٩٥٨   
ىذلاو ،عباطملا ىلع فرشملا نيالك تربور ىلإ وغاكيش ةلجم نم ىوتشلا ددعلا ىف اهرشن 
بتكم ىلإ ىنوت داع مويلا اذه رهظ دعبو ،ةعبطملا لامع سيئر ىنوت ىلإ هرودب اهلمح 

ابنجت اهيلع ضرتعملاو ةئيذبلا تاملكلا لحم طاقن عضو ةيناكمإ ىف هعم شقانتيل تل يو
اذه فصوو ضفر تليو نكلو . روهظلا نع ةلجملا ليطعت ىلإ ىدؤت دق لكاشم يأ ةراثإل
  .ريخأ أجلمكو ىوصقلا ةرورضلا دنع الإ هيف ريكفتلا ىغبني الو ،ىنايبص هنأب لحلا

مدع مغرو . ةلجملا ىدل ةيلكلا راشتسم هتفصب عامتجالا نريتس دراشتير رضح اضيأو
ريرحتلا ةئيه ناتتفا ببسب ؛فيرخلا ىف رداصلا ددعلل طباهلا ىوتسملا نم هآر امع هئاضر 
ةداجو ،اهعون نم ةديرفو اهتميق اهل ةعوبطمك ةلجملا نع عفاد هنإف ستيبلا ليج تاباتكب 

هذهل ىبدألا ىوتسملا نأ ىلإ نريتس بهذو .. ةياهنلا ىتح ةيادبلا نم اهرشن ةبلطلا ىلوتي
نأ نريتس فاضأو . اهرشنب ءابدألا موقي ىتلا تالجملا ىوتسم نع لقي ال ماع هجوب ةلجملا
  .لالقتسا نم هب تعتمت ام ىلإ عجري ةلجملا هذه ةميقب ىلودلا فارتعالا

ةلجمل حمست نأ اهنكمي ال ةعماجلا نإ لئاقلا نوتميك ىأر ىلع ةنجللا ءاضعأ قفاو 
اوقفتي مل هسفن تقولا ىف مهنأ ريغ . اهلمع ةلوازم ىف رارمتسالاب اهريرحت ىف امامت ةلقتسم

ىف اهنع نولختي وأ ةلجملا نولذخي مهنأ ودبي ال ىتح ،ةلجملا دض ءارجإ  ىأ ذاختا ىلع 
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امك . اهل ىداملا معدلا بحس قيرط نع اهيلع رظحلا ضرف ىف نومهسي مهنأ وأ ،اهتنحم
ىلإ عامتجالا ىهتنا اذهلو . ةيبدأ ةميق نم ةلجملل ام راكنإب مهمهتي نم نودجي فوس مهنأ
  .ام ءىش لمع ةرورض ىلع نوتميك عم مهقافتا مغر عجانو مساح رارق ىأ ذاختا مدع

ربمفون ١٧قفاوملا نينثالا موي عباطملا ىلإ لاتنزور بهذ  هسفنب ىلوتيل ) ١٩٥٨( 
ةلجملا عبط ىف دعب أدبت مل ةعبطملا نأ هربخأ ىنوت نكلو . ةلجملا تافورب ىلع فارشإلا
هذه هيطعي نأ نيالك نم لاتنزور بلطو . نيالك ةزوح ىف لازت ال اهتاطوطخم نأو

ىلإ اهملسو اهنم تاطوطخملا جرخأو ،اهتنيزخ حتفب ةعبطملا لوئسم ماقف ،تاطوطخملا 
هي لع درف. ةعبطملا ىف لمعلا سدكت ببسب اهعبط نم هنكمت مدع نع ارذتعم ،ررحملا

عمجلا ةرجح نإ فاضأو ،ثودحلا هل قبسي مل عبطلا ىف ريخأتلا اذه لثم نأب لاتنزور 
نيلجرلا نيب ثيدحلا رادو . لمع ىأب اهلغش ىلع لدي ام كانه سيلو ،ةغراف بيضوتلاو
  :ىلاتلا وحنلا ىلع

  .ةياغلل ريثك لمع انيدل عقاولا ىف: نيالك
  ؟تاطوطخملا فورح عمج نم نوهتنت ىتم: لاتنزور
  .نآلا ىتح اذهب ىل ملع ال: نيالك
  ؟ادعوم ىنيطعت نأ كنكمي له: لاتنزور
  .نآلا عيطتسأ ال: نيالك
  ؟ادعوم ىئاطعإ هيف كنكمي ىذلا تقولا ىل ركذت نأ كنكمي له: لاتنزور
  .عوبسألا ةياهن ىف اينوفيلت كب لصتأ فوسو ،فرشملا ىلإ عوجرلا ىلع نيعتي: نيالك
طابترالا نم بيرغلا نيالك برهتل ادح عضي ىتح تليو ديمعلا ىلإ لاتنزور هجوت مث  

زوروب هبتك ام نأب ةلجملا ررحم غالبإب ماقو . ىوتشلا ةلجملا ددع ةدام ةعابط نأشب دعومب
 ، ءاتشلا ىف رداصلا ةلجملا ددع ىف رشني نل ماع هجوب وكسيسنارف ناس ءارعشو كاوريكو

نإ ثيح ةيلاتلا ةلجملا دادعأ ىف ةيد رف ةروصب مهتاباتك رشنب لاح يأ ىلع حمسي دق هنأو
هيف حرشي نايب رشن لاتنزور ىلع تليو حرتقاو رشنلل اهلوبق مت مهدئاصقو مهصصق 

  .فقوملا
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تارايتخا ةثالث ىوس تليو ري مل ةداملا عبط وغاكيش ةعماج ةعبطم تضفر نأ دعبو 
هيلإ ىدؤي دق ام مغر ىه امك ددعلا ةدام رشن لواحي نأ) الوأ.( لاتنزور ةلجملا ررحم مامأ  
عم قفتي ىتح ددعلا ىوتحم رييغت ) ايناث. (اهل ىلاملا ةعماجلا معد نم ةلجملا نامرح نم اذه
ةلاقتسا ) اثلاث. (بئاوشلا نم اهتيقنتو تاءاذبلا نم ةداملا ريهطت ىف ةعماجلا ةرادإ بلطم
ةلطامم ببسب ؛ ذيفنتلل الباق نكي مل لوألا رايخلا نأ ريغ. ةلجملل ررحمك هلمع نم لاتنزور

ددعلا رودص رذعت ببسب ادعبتسم ناك ىناثلا رايخلا نأ امك ،ةداملا عمج ىف ةعماجلا ةعبطم 
لحي نلف ةلجملل ررحمك لاتنزور ةلاقتساب صاخلا ريخألا رايخلا امأ . ةعماجلا ليومت نود

مهدحو مهف ،ماتلا لالقتسالاب ةيبالطلا ةلجملا ريرحت ةئيه عتمت ىف لثمتملا ةلكشملا رهوج 
  .رارقلا باحصأ

مهنم ىأ ناك اذإ نيعمتجملا لأسو ،ةمئاقلا لكاشملا لاتنزور ضرع عامتجالا ىفو 
لبقي هنإ كاب جنوو جنويه لاقف فورظلا هذه لثم ىف ةلجملا ريرحت ىلوتي نأ ديري 

لاقتسا هتيحان نمو . روفلا ىلع ةلجملا ريرحتل اسيئر هرايتخا متف ،ةمهملا هذهب عالطضالا
ثدحي ام دض اجاجتحا ؛ريرحتلا ةئيه ءاضعأ نم نورخآ ةتس هعمو ،هلمع نم ل اتنزور
  .ةلجملل

نم ىوتشلا ددعلا رادصإ ىف ىضملا حلاصل تتوصو ةلجملا ريرحت ةئيه تعمتجا 
ىفو . عوضوملا اذه ةشقانمل عامتجا دقع ىلإ ةعماجلا ةرادإ تعد هسفن تقولا ىفو. ةلجملا
رشن ةلكشم ةشقانمل ةعماجلا سلجم عمتجا مويلا كلذ رهظ د عب نم نيعبرألاو ةثلاثلا ةقيقدلا
رتسملاو نريتس دراشتير نم لك عامتجالا رضحو . وغاكيش ةعماج ةلجم نم ىوتشلا ددعلا
موي دقعنملا ةعماجلا سلجم عامتجا ىلع اهتمرب ةلكشملا ضرع تاك رتسملا ىلوتو . تاك

ربمفون١١ ءىش ىأ هلاوقأ ىلإ فيضي نأ دير ي ناك اذإ نريتس دراشتير لجرلا اذه لأسو.  
ىأ نع ةباجإلل هدادعتسا نع ربع هنكلو ،هتفاضإ ديري ام كانه سيل هنإ هلوقب باجأف ،رخآ 

نع عافدلا ىف هسعاقتل نريتس ىلع ةمئاللاب دعب اميف ةبلطلا ىحنأ دقو . هيلع حرطي لاؤس
ىودج مدعب هروعش ه يلع تاك اهحرط ىتلا ةلئسألا نع هتاباجإ نم احضاو ادب نكلو. ةلجملا
  .عامتجالا اذه

ىف هلمأ نع ربعف ،ةلجملا لبقتسم لوح ةلئسأ نوتميك ىلع نيرضاحلا ضعب حرطو 
هب زيمتت ىذلا ىبدألا قوذلا نع ريبعتلا ىلع نيرداق نيديدج ريرحت سلجمو ررحم نييعت 

لاق . ةلجملا هيف دقتنا اقيلعت جربنياو همساو نيرضاحلا دحأ قلعو. ةلجملا ردصت ىتلا ةيلكلا
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ىتلا وغاكيش ةلجم هيلإ تلصو ىذلا عيدبلا ىوتسملا ىلإ ىقري ال ةلجملا نم ديدجلا ددعلا نإ 
نإ الئاق هداقتنا ىف درطتسا مث . نيبوهوملا نابشلا نم ةبكوك تاباتك رشنب رخفت نأ اهل قحي
دقفت تذخأ اهنأ ىلإ عجري اهيلع ىلبام موجه بقع تاداقتنالل ةيبالطلا ةلجملا هذه ضرعت  
ماقرأبو اهحاجنب اهونم ،جربنياو ةضراعم ىلإ عراس نريتس نكلو . اهمارتحاو اهتبيه
ةلجملا هذه نم ىفيصلا ددعلا نإ وغاكيش ةعماج سلجمل نريتس لاق . ةريبكلا اهعيزوت

هنم عيب ةيذوبلا ةساردل صصخملاو ١٩٥٨ماع رداصلا  ةخسن٥٧٠٠   .  
رصأ امك ،وغاكيش ةلجم ةلكشمل لح داجيإ ةرورض ىلع ةعماجلا سيئر نوتميك رصأ 

داسو . روهظلا نع اهفقوت ةلاح ىف ةلجملا هذه ىف نيكرتشملا ضيوعت ةرورض ىلع
سيئر حرتقاو . رودصلا نع ةلجملا فقوتل ليدب لح داجيإ ةرورضب ماع روعش نيعمتجملا
ىف نورضاحلا قفاوو ،ةلكشملا هذهل لح نع ثحبلا تايناسنإلا ةيلك ديمع ىلوتي نأ ةعماجلا  

لح ىلإ ىعسلاب تايناسنإلا ةيلك عانقإ ةعماجلا سيئر عاطتساو ،ىأرلا اذه ىلع عامتجالا 
  .ةلجملا ةلكشم

اددع نكلو ،مهنيب تراد ىتلا تاشقانملا ةيرسب ظافتحالا نيرضاحلا نم تاك بلطو 
صوصخب ةبسانم اهاري تانايب يأ رادصإب ةسلجلا نيمأ اوفلكو ،كلذ ىلع ضرتعا مهنم 

  .عامتجالا ىف تراد ىتلا تاشقانملا هذه
ةلجم نم ىوتشلا ددعلا رودص رظح تايناسنإلا ةيلك سلجم ديأ فاطملا ةياهن ىفو 

ربمسيد ٢موي ةيعماجلا وغاكيش  هيلإ تلصوت ام نأشب اريرقت ةرادإلا هذه تردصأو ١٩٥٨   ،
رياني ٢٨موي قئاقح نم  وغا كيش ةعماج ةرادإ نأ اهدافم ةجيتن ىلإ ريرقتلا صلخو. ١٩٥٩ 

سيسم ىف اوناك نيذلا ةلجملا ىررحم بولق ىف ءازع ىأ لخدي مل اذه نكلو ؛ةئطخم 
ىلع اهعبطل مزاللا لاملا عمج ىلإ ايعسو ،ةعماجلا نع اديعب مهتلجم عبطل لاملا ىلإ ةجاحلا 
ةماقإب اوسروك ىروجيرجو جربسنج نلآ نيباشلا نيبيدألا نم لك عربت ةعماجلا ةقفن ريغ 

موي رعشلا ةءارقل ةيلافتحا رياني ٢٩  هذه ةياعر وغاكيش ىف وش ةيعمج تلوتو . ١٩٥٩ 
. ةعماجلا جراخ ةروظحملا ةلجملا عبطل مزاللا لاملا ىلع لوصحلا نم تنكمتو ،ةيلافتحالا
. نيفظوملا نم هبارتأو ةعماجلا ريدم ناطلسل عضخت ال وغاكيش ىف ةيبدأ ةلجم تأشنأ امك
مغرلا ىلع ىكيرمألا عمتجملا ىف مهدوجو ضرف ست يبلا ليج ىلإ نومتنملا عاطتسا اذكهو
. عمتجملا اذه نيبج ىف ةيقالخأ ةطح ستيبلا ليج اوربتعا نيذلا فنأو مهل نيهراكلا فنأ نم

ةهجو نم ستيبلا تاباتك ىلع اموجه نش نرجلأ نوسلين لاثمأ ضعبلا نأ ركذلاب ريدجلاو 
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نع رظنلا ضغب بتك ع متهت ىتلا ةينوناقلا رظنلا ةهجو نم سيلو ،ةيبدأ رظن  ي ام ةءاذبب ةدا
  .ةينفلا هتميق

 ، وغاكيش ةلجمل رداصملا ىوتشلا ددعلا تايوتحم رشن ىلع لاتنزور جنفرإ ممص
. ةلجملا هذهل ررحمك ةلاقتسالا ىلع هتمغرأ ىتلا وغاكيش ةعماج ةرادإل ايدحت كلذب ارهظم
ةلجم اهمسا ،رع شلل ةريغص ةلجم ىف ةدوشنملا هتلاض دجوف جرخم نع لاتنزور ثحبو
ديدشلا هفطاعت ببسبو . لوراك لوب رعاشلا ةمئاد ةفصب اهريرحت ىلوتي ناك" ةريبكلا ةدئاملا"

ددع لوأ ريرحت ةسائر نع لزانتي نأ لوراك لوب ررق اهتنحم ىف وغاكيش ةعماج ةلجم عم 
 ةلجم نم ىوتشلا ددعلا داوم عيمج رشن نم نكمتي ىتح ،لاتنزورل" ةريبكلا ةدئاملا"نم 

ريرحت ةسائر كلذ دعب لوراك لوب فنأتسي مث "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم تاحفص ىلع وغاكيش   ،
ددعلا ةرداصم ىلع اجاجتحا اولاقتسا نيذلا ةبلطلا عيمجل اميظع اراصتنا اذه ناكو . هتلجم
نع ةلوئسملا اهنأب وغاكيش ةعماج ةرادإ مهتا لاتنزور نأ امك . وغاكيش ةلجم نم ىوتشلا
انلع ةعماجلا ةرادإ حضفب لاتنزور ددهو . وغاكيش ةلجم ريرحت نولوتي نيذلا ةبلطلا ةلاقتسا

قيقحتلا تلوت ىتلا ةبلطلا ةنجل هتعضو ىذلا لماكلا ريرقتلا رشنو ،داهشألا سوءر ىلعو 
نإ ثيح اذهل ةجاح يأ كانه نكت ملو . ةمداقلا" ةريبكلا ةدئاملا"دادعأ دحأ ىف ةثداحلا هذه ىف 

  .هنم ةملك يأ فذح نودو الماك ريرقتلا رشنب تماق اهسفن وغاكيش ةعماج
نم مظعأو لجأ ديدج رطخ رهظ دقف . اليوط مدت مل مهراصتناب ةبلطلا ةوشن نكلو

هتضرف ىذلا ىنوناقلا ريغ رظحلا ىف لثمت رطخ وهو . هوهجاو نأ مهل قبس ىذلا رطخلا
رطخلا ناك دقف رطخلا اذ ه ردصم ةعماجلا دعت مل لاح يأ ىلعو. مهيلع ةيميداكألا ةسسؤملا

" زميات لويتباك"ةفيحصل ىبدألا ررحملا تيلريد طسغوأ همسا ىفحص نم اعبان ةرملا هذه 
لايخلا بدأو لافطألا بتكو ةياورلاو رعشلا تيلريد بتك . نسنوكسو ةيالوب نوسيدام ىف

ايرود ردصت بعرلل ةريثم ةيصصق ةعومجم نيرخآ عم بتكو أشنأ امك ،ريسلاو ىملعلا 
  ".ةبعرمو ةضماغ صصق"ناون عب

متها امهالكف ؛تيلريدو زوروب نيب تعمج ىتلا هبشلا هجوأ ضعب ركذن نأ انتوفي الو 
" قافآ"ناونعب ىملعلا لايخلا بدأ تالجم ىدحإ نأ ركذلاب ردجيو . ىملعلا لايخلا بدأ ةباتكب

نع الضف ".سيربسكا افون"ناونعب زوروب اهفلأ ىتلا ىملعلا لايخلا بدأ ةياورب تداشأ   
لوألا نإف زوروبو تيلريد نيب هبش هجوأ دوجو مغرو . بعرلا صصق فيلأتب اهمامتها
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ابتاك هسفن رابتعا ضفر ىناثلا نأ نيح ىف هئارق سوفن ىف ةيلستلا لخدي ابتاك هسفن ربتعا 
  .ايلسم

ىتلا ةداملا ىلع اهيف علطيل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نم ةخسنب هتافاوم تيلريد بلط 
ىلإ اهتقبس ىتلاو ١٩٥٩ءاتش ىف هرشن ررقملا اهددع ىف اهرشن عمزت وغاكيش ةلجم تناك   ،

ىبدأ ديدجت ةكرح ةداملا هذه ىف ىري نأ عقوتي هلوق دح ىلع ناكو . ةئيسلا اهتعمس روهظلا
نأ ررقف ،ةحئارلا ةهيرك ةمامق هربتعا ام مامأ هسفن دجي هب ذإف ،ةفحجملا ةرداصملل ضرعتت 

نود روفلا ىلع وغاكيش ىف ديربلا ةحلصم ريدمب لصتاو . اهرظحل ةمزاللاتاءارجإلا ذختي 
عضوم تناك اهسفن ةريبكلا ةدئاملا ةلجم نأل ؛ةيمسر ىوكش يأب ديربلا بتكم ىلإ مدقتي نأ 
رظحلل عضخت داوم ديربلاب تلسرأ اهنأل ديربلا ةحلصم نيناوق اهكاهتنا ببسب ؛ةبيرو كش 

وغاكيش ديرب بتكمب فظوملا كيليزوك .ف فيزوج لوق دح ىلع ةينوناقلا ةلءاسملاو
ريغو ةيناوهشو ةرذق ةريبكلا ةدئاملا ةلجم ةدام نأب رعش ىذلاو ىداعلا ديربلا نع لوئسملا 
فرعي ىذلا نوناقلا ىضتقمب اهتءاذب نع الضف ،ديربلا ةحلصم قيرط نع لوادتلل ةحلاص 

ىماع ىفو . ديربلاب ضاهجإلا ريقاقعو ئذبلا بدألا لاسرإ رظحي ىذلا كوتسموك نوناقب
ديربلاب ةئيذبلا تاباتكلا لاسرإ رظحيل نوناقلا اذه قاطن عستا١٨٧٦ و١٨٧٣ نوناق مكحبف . ، 

  .ةءاذبلا نوناق كهتنت ةدام يأ لاسرإ رظحب ةلوخم ديربلا ةحلصم تحبصأ كوتسموك
دليفرم س رثرآ كاذنآ ديربلا ةحلصم سيئر ناك ديربلاب ةريبكلا ةدئاملا ةلجم لاسرإ دنعو

تاءارجإ ذاختا ىلإ هيعس ىف هددشت لثمتو . فوشكملا بدألاو ةءاذبلا عم هددشتب افورعم
دليفرمس ىضقي ىتحو . ضاهجإلا لئاسو لاسرإو ةئيذبلا داوملا لوادت عنمل اددشتو افنع رثكأ

اهباحصأ ناك ىتلاو ةحلصملا اهتطبض ىتلا ةئيذبلا داوملل ضرع ةعاق أشنأ بيستلا ىلع 
تولماك ىلوت مث . ىقلخ روهدتو لالحنا نم رومألا هيلإ تلآ ام ىدم نيبيل ديربلاباهنولسري 

هفلس هأشنأ ىذلا تاءاذبلا ضرعم قلغأف١٩٦١ماع ديربلا ةحلصم ةرادإ  لاح يأ ىلعو .  
 ١٩٥٩ماع لالخ اهب ةصاخلا نيناوقلا كاهتناو ةءاذبلا ةمهتب مهيلع ضوبقملا ددع داز 

، ٣١٥نيب نم ةدحاو فيقوت ةلاح درجم تناك ةري بكلا ةدئاملا ةلجم نأ ةجردل رظح ةلاح  
كوتسموك نوناق تاكاهتنا نع ديربلا بتكم اهارجأ رحت ةلاح فالآ ةعبرأ وحن دعب تضرف 

ةينوي ٣٠ىف تهتنا ىتلا ةيلاملا ةنسلا لالخ   ١٩٥٩.  
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دهشي نأ ىف ةبغر ىدبأ هنإف ىوكش يأب مدقتي مل تيلريد طسغوأ نأ نم مغرلا ىلعو 
قيرط نع عيزوتلل ةريبكلا ةدئاملا ةلجم ةيحالص ىدم ديدحتل عامتسا ةسلج ىف ةلجمل ا دض
  .ديربلا ةحلصم

سرام ١٨موي ىفو  نم خسنلا تائم ليدوب تربلأ لامعألا عاطق سيئر لمح ١٩٥٩   
ءلم هيلع نيعت ثيح ؛وغاكيش ديرب بتكم قيرط نع اهلاسرإل ةريبكلا ةدئاملا ةلجم 

ألمي مل لامعألا عاطق سيئر نكلو . اهيف نيكرتشملا ءارقلا ىلإ اهلاسرإب ةصاخلا ةرامتسالا
بتكم عنتما ببسلا اذهلو . ةلجملا ىف نيكرتشملا ددع نيودت هنم بلطت ةرامتسالا ىف ةناخ
تقولا ىفو . مهددعب هتافاوم نيحل اهيف نيكرتشملا ىلإ ةلجملا خسن لاسرإ نع وغاكيش ديرب
امم ؛ديربلاب ةلجملا هذه لاسرإ صوصخب وغاكيش ديرب بتكم سيئر كوكشلا ترواس هسفن  
هرودب لجرلا اذه ماقف . ىأرلا ءادبإل ةيديربلا تامدخلا مسق ريدم ىلإ اهنم ةخسن لسري هلعج

نأشب ىنوناقلا هيأر عالطتسال ديربلا ةحلصمل ماعلا سلجملا ىلإ ةلسرملا ةخسنلا لاسرإب 
  ".ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم 
ملست مدع نم اهيف اهرشن عمزملا تانالعإلا باحصأو ةل جملا ىف نوكرتشملا اكشو

نأ ريغ . ةلجملا عيزوت هجاوت ىتلا لكاشملاب مهغلبي مل ادحأ نكلو. ةلجملا نم مهخسن
نأ ىلع مهتلد اهتعماجو وغاكيش ىف ةرداصلا فحصلا عم نيررحملل ةقباسلا تاربخلا 

مل ديربلا ةحلصم نأل ارظ نو. اهلاسرإ عمزملا خسنلا ترداص اهنأو دبال ديربلا ةحلصم
بلطف . رمألا ءالجتسال ماعلا اهسلجم ىلإ اهررحم قربأ دقف ةرداصملا هذهب ايمسر مهغلبت

ةدئاملا "ةلجم لاسرإ ةيحالص نأب مهتغلبأ ىتلا نطنشاو ةباين ىلإ عوجرلا مهيلإ سلجملا اذه 
نينثإلا موي نأشلا اذه ىف رارق ذاختا عقوتملا نم هنأو ،ثحبلا ديق لازت ال ديربلاب " ةريبكلا

ليربأ ٢٠قفاوملا   ١٩٥٩.  
تربره نيقي ىف رقتسا هيلإ راشملا ماعلا نم ليربأ ٢٤قفاوملا ةعمجلا موي ىفو   

ةدئاملا "ةلجم كاهتنا ىلع ةلالدلل ىفكي ام كانه نأ ماعلا ديربلا سلجم سيئر نوتريبراو 
اهيف لوقي نيررحملا ىلإةيقرب لسري هلعج ىذلا رمألا ؛ةيلارديفلا نيناوقلل" ةريبكلا كانه : " 
دقعنت فوسو . ديربلا ةحلصم قيرط نع عيزوتلل ةريبكلا ةدئاملا ةلجم ةيحالص ىف كش
اضيأو ". لبقملا عوبسألا لئاوأ ىف ايمسر مكغيلبت متي فوسو ،رمألا اذه ثحبل عامتسا ةسلج
ةلجم عيزوت ةيحالص نأشب وغاكيش ديرب ةحلصم سيئر هسفن تقولا ىف كوكشلا ترواس  
ليربأ ٣موي ىفو . ديربلاب" ةريبكلا ةدئاملا" ىلع ةلجملا هذه نم ةخسن ضرع مت ١٩٥٩   
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ماعلا سلجملا ىلإ اهلاسرإب هرودب ريدملا اذه ماقف ىأرلا ءادبإل ةيديربلا تامدخلا مسق ريدم 
  .ىنوناقلا هيأر ةفرعمل ديربلا ةحلصمل

. مهيلإ اهلوصو مدع نمنينلعملاو نيكرتشملا ىوكش ببسب ةلجملا وررحم جعزنا 
عم ةقباسلا مهبراجت ببسب "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىلع رظحلا ضرف نوررحملا عقوتو   ،

ةحلصمل ماعلا سلجملا ىلإ ةيقرب لاسرإ ىلإ مهعفد ىذلا رمألا ،اهتعبطمو وغاكيش ةعماج 
تماقف . اهباحصأ ىديأ ىلإ لصت مل ىتلا خسنلا ريصم نع مالعتسالل نطنشاو ىف ديربلا
لاسرإ ةلأسم نأب دافأ ىذلا نطنشاو ةباين سيئر ىلإ اهليوحتب وغاكيش ىف ديربلا تاطل س

موي اهنأشب رارق ردصي نأ عقوتملا نم هنأو ،رظنلا ديق لازت ال ديربلاب " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم 
ليربأ ٢٠قفاوملا نينثإلا   ١٩٥٩.  

موي اهوررحم ل سرأف ةبوجحملا ةلجملا نأشب رارق ىأ رودص نود مويلا اذه لحو
بلط امك ،ةلجملا نأشب ىروف رارق ذاختا اهيف نوبلطي ةباينلا سيئر ىلإ ةيقرب سيمخلا 
در نوك ةلاح ىف ةينوي رهش لئاوأ وأ ويام رهش رخاوأ ىف عامتسا ةسلج دقع نوررحملا 

سلجملا سيئر نوتريبراو تربره حبصأ ليربأ ٢٤قفاوملا ةعمجلا موي ىفو . ايبلس ةباينلا  
قربأف ةينوناقلا ةلءاسملل ةلجملا ضرعت ابابسأ كانه نأب اعنتقم ديربلا ةحلصمل ماعلا 

دقعت فوس اذهلو . عيزوتلل ةحلاص ةريبكلا ةدئاملا ةلجم نأ ىف كوكش كانه: "الئاق نيررحملل
  ".لبقملا عوبسألا علطم ىف اهرمأب ايمسر مكغلبن فوسو ،عامتسا ةسلج

شغلا مسق نع لوئسملا وراف .س دراشتير ةباينلاب ماعلا ديربلا سلجم سيئر ماق مث
هغالبإل ليدوب تربلأ ىلإ باطخ لاسرإب ديربلاب داوملا لاسرإ ةيحالص مدعو ىديربلا 

مقر ةفرغلا ىف ةينوي ٢موي حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا ىف عامتسا ةسلج دعوم ديدحتب   
نطنشاوب ديربلا ةحلصم ىنبم ىف٥٢٤١ ددصب تنا ك ديربلا ةحلصم نأ ىلإ رظنلابو.  

هنأ وراف فاضأ دقف ديربلاب لاسرإلل ةحلاصلا ريغو ةحلاصلا داوملا دعاوقو دونب ةعجارم 
 ، ةديدجلا نيناوقلاو دعاوقلا رادصإ روف عامتسالا ةسلج دقع دعومب نيررحملا ىفاوي فوس

ىف وراف لوقي . هريدقت بسح نيعوبسأ لالخ ىف حضتي فوس ديربلا ةحلصم فقوم نإ لاقو
ةلجم ددع نأب داقتعالل اببس كانه نأ لمتحملا نم :ددصلا اذه ىف رداصلا ) ةريبكلا ةدئاملا( 

مقر ىكيرمألا نوناقلا نم ١٨مقر دنبلا ىضتقمب ديربلاب لوادتلل حلاص ريغ عيبرلا لصف   
نييلاتلا نيناونعلا لمحت ىتلا تاباتكلا ةءاذب ةصاخو ،هتايوتحم ةءاذب ببسب١٤٦١ كالملا : "، 

  ".ىراعلا ءادغلا ةياور نم تاياكح رشع"و" زوجعلا
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ىف ديربلا ةحلصم ريدم ىلإ اهنم ةخسنو ةيمسرلا ريغ ةظوحلملا هذه وراف لسرأ دقو 
ةرورضب اهيبنت هيلإ ردصأ امك . رمألا مهينعي نم ىلإ هصخشب اهليصوت هنم ابلاط وغاكيش

هذه اهردص ت ،ىرخأ ةيديرب داوم يأ وأ" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم خسن عيزوت نع عانتمالا 
ىلع رظحلا ضرف ةباثمب تاميلعتلا هذه تناك لاحلا ةعيبطبو . اهب نطنشاو غيلبتو ةلجملا

  ".ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم لوادت 
نييفحصلا نكلو ،ليربأ ٣٠ىف ةخرؤملا ةركذملا هذه ملستي مل ليدوب تربلأ نأ عقاولاو   

هلمحو ربخلا ةحص نم دكأتل ل ديربلا بتكمب اينوفيلت ليدوب تربلأ لصتاو. اهاوحفب هوغلبأ
. رمألا ةياهن ىف ةركذملا نم هتخسن ملستي فوس هنأ هل دكأف. هغيلبت ىف رخأتلا ةيلوئسم
ىلي اميفو . نوفيلتلاب هيلع هصن ةءارق بلطف هيلإ باطخلا لوصو مدع ليدوب تربلأ ىشخو
  :صنلا اذه درون

ىلإ ليدوب بل  ط–تاماهتالا ىلع ىمسر در ةباتك ىلإ هبناج نم ةلواحم نودو 
هتافاوم بلط امك ،تاحاضيإو ةلئسأ ةدع ىلع درلا ماعلا ديربلا سلجم سيئر نوتريبراو 
نيرشعو ىدحإلا نع جارفإلاب بلاط كلذك ،نيكرتشملا نيوانعب ةمئاقو ةلجملا رظح نكامأب 
لعفلاب اهنأو ،اهلمع ىف رصقت مل ةلجملا نأ ىلع ليلدتلل ؛تانالعإلا باحصأب ةصاخلا ةخسن 

  .مهنم هتقلت ىذلا لاملا ريظن ةروظحملا ةلجملا تاحفص ىف مهتانالعإ تجردأ
ديربلاب لسري نأب هل حمسي نأ نوتريبراو نذأتسا دقف دحلا اذه دنع ليدوب فقوتي ملو 

نيسرادلاو ةذتاسألاو نيرشانلاو نيررحملاو داقنلا ىلإ " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نم خسنلا تائم 
ديربلا ةحلصم عيزوت ىف اهتيقحأو ةلجملا حلاصل مهتاداهشب ءالدإلا نم مهنيكمتل ؛نيماحملاو 

ديربلاب ةلجملا هذه لاسرإ تاقفن لمحتت نأ ديربلا ةحلصم نم بلط هنأ نع الضف . اهل
بلط اضيأو . اهيلع رظحلا ضرف ةجيتن ؛ةيلام رئاسخ نم هتدبكت امع اهل اضيوعت ىوجلا

ىرورضلا نم ناك اذإ اورسفتساو ،حضوأ وحن ىلع ةءاذبلا ىنعم ديدحت ةلجملا وررحم 
. اهيلإ رفسلا تاقفن لمحت ىلع رداق ريغ ناك اذإ نطنشاو ىف عامتسالا ةنجل روضح ءرملل
  .ديربلا ةحلصم ةيطارقوريبل ىدحتلاو وهزلا نع مني ليدوب باطخ نأ ركذلاب ريدجلاو

هقيدص ىلإ هنم ةخسن لسرأ امك لجسملا ديربلاب هيلإ راشملا هباطخ ليدوب لسرأ دقو  
هسفن دجو هنأب لاتنزور ىلإ ليدوب رسأو . كرويوين ةنيدم ىلإ لقتنا ىذلا لاتنزور جنفرإ

ةدئاملا "ةلجم دض تذختا ىتلا تاءارجإلاب ملع نيح رمألا اذه نع فشكلا ىلإ ارطضم 
ديربلا ةحلصم نع نيلوئسملا ىلإ اهب مدقت ىتلا بلاطملاب لاتنزور ليدوب ربخأو " ةريبكلا
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ةكرعملا نأ ركذت نأ ثبل ام ليدوب نكلو ". نطنشاو ىف ىنزلا دالوأ نونج نج دقل ":الئاق
نم لاح ىأب هتابلطل بيجتست نل ديربلا ةحلصم نأو ،ةلاحم ال ةمداق ءاضقلا تاحاس ىف 

. ةلجملا حلاص ىف بصت ىتلا تاداهشلا ضعب هل عمجي نأ لاتنزور نم بلطف ،لاوحألا
ةرداصلا خسنلا ددعو ةلجملا ىف نينلعملاو نيكرتشملا ةمئاقب ديربلا ةحلصم دوز كلذكو  
و نتيجنلريف ةنيدم ىف ةنيدملا ءاوضأ ةبتكمل ةخسن١٢٢: ىلاتلاك اهنايبو ىلإ ةخسن ١٢٢ 
. ةلجملا ىف نينلعملا ىلإ ةخسن٢١و ،ىريلاج كايرباب ىلإ ةخسن١٢٢و ،رولكلوفلا زكرم
نيكرتشملا ددعب ةصاخلا تانايبلا ء لم مدع ىلإ ليدوب اعد ىذلا ببسلا تانايبلا هذه حضوتو
  .اهيف كارتشالا ىلع ادحأ عجشت مل ةلجملا فورظ نإ ثيح ؛ةلجملا ىف

ةيكيرمألا ةيندملا تايرحلا داحتا هفلك ىذلا نجير ىاربس ج ليوج نأ ركذلاب ريدجلاو 
ويام ٨خيراتب بتك ةيضقلا هذه نع دوذلاب  بتكم ىف فظوملا سطاو دنالور ىلإ ) ١٩٥٩( 

ىلع نجير ىاربس رصأو "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم عضو حرش ىلوتي نأ كرويوي ن ديرب  ،
  .ةيلحم عامتسا ةسلج دقع ةرورض

ىف ةيكيرمألا ةيندملا تايرحلا داحتا بتكم ىلإ لاتنزور هجوت ويام ١١موي ىفو   
عفادملا مهفقوم ىلع مهركشو ،ليدوب نم اهملست ىتلا تاباطخلا نم اًخسن هملسيل كرويوين 

هيلإ ءوجللا هنكمي رخآ ناكم ىأ دجي ال هنإ فاضأو"ةريبكلا ةدئاملا"ةل جم نع  ،.  
نم هلوصو رظتنملا ىمسرلا باطخلا اريخأ ليدوب تربلأ ملست ويام ١٤موي ىفو   

ىمسر ريغ اغيلبت نمضتي ىذلا باطخلا وهو ،ليربأ ٣٠موي هلاسرإ مت ىذلاو ديربلا بتكم   
مالتساب ليدوب عقوو . ةينوي لئاوأ ىف اهدقع ررقملا ةلجملا نأشب عامتسالا ةسلج دقعب
  .نطنشاو ىلإ مالتسالا لاصيإ لاسرإ متو ،ديربلا بتكم نم باطخلا

هيجوتب ةيكيرمألا ةيندملا تايرحلا داحتا ةمظنم بتكم ىف لماعلا فلوو نفليم ماقو 
حبصأ هنإ ثيح ؛"ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نع عافدلل هتادادعتسا ىف ءدبلل نجير ىاربس ليوج   

رمألا عالطتسال ةمظنملا هذهب نويفحصلا لصتاو . اهب ةمظنملا هذه مامتها حضاولا نم
عيزوت رظحب ديربلا ةحلصم مايق ةصق ةفاحصلا ترشن ويام ٢٤موي ىفو . رابخألا ةفرعمو  

ةلجم ىف ةروشنملا كاوريكو زوروب نم لك تاباتك ىلع ةحلصملا هذه ضارتعاو ،ةلجملا 
  ".وغاكيش ةلجم"و" ةريبكلا ةدئاملا"



  )٨٦(

هلسرأ ىذلا باطخلا ىلع درلاب ماعلا ديربلا سلجم سيئر دعاسم وراف دراشتير ماقو 
دض ةيمسر ىوكش عفرب ديربلا ةحلصم مايقب هغلبأو ،ويام ٢٢موي نوتريبراو ىلإ ليدوب   

ويام١٩موي ارخؤم اهتردصأ ىتلا ةديدجلا تاءارجإلاو تاميلعتلل اقبط نيتلجملا  حصنو .  
نأشب ماحم ةراشتسا ىلإ ىعسي نأ ديربلا ةحلصمل ماعلا سلجملا سيئر دعاسم وراف دراشتير 

نيكرتشملاو داقنلا ىلإ ةيفاضإ خسن لاسرإب صاخلا بلطلا ضفر هنأ امك ،عامتسالا ةسلج 
اريخأو . ةيفاضإلا خسنلا هذه تاقفن ديربلا ةحلصم لمحتت نأ ضفر امك. ةرداصلا ةلجملا ىف
ربتعي : "فيرعتلا اذه صن ىلي اميفو. ثور ةيضق ىف درو امل اقبط ةءاذبلل افيرعت وراف مدق

ناك اذإو ،كلذك ىداعلا صخشلا رظن ىف ةداملا هنمضتت ىذلا زرابلا عوضوملا ناك اذإ اًئيذب 
ةراثإب زيمتت لكك تناك اذإ ةئيذب ربتعت ةداملاو ... ةيسنجلا هتوهش ريثي لكك اهيلإ رظنلا
دودح زواجتت اساسأ تناك اذإو ،زربتلاو سنجلاو ىرعلا ىف ةلثمتملا ةيسنجلا تاوهشلا  
  ".رومألا هذه ريوصت وأ فصو ىف ةداتعملا قدصلا

نم ةيكرمجلا تالاصيإلا نع لوئسملا بتاكلا بلط ةديدجلا تاميلعتلاو دعاوقلل اقبطو 
 ، ةلجملا دض ةعوفرملا ةيمسرلا ىوكشلا ميلستب هسفنب موقي نأ وغاكيش ديرب ةحلصم سيئر

موي حابص ةرشاعلا ىف اهدقع ددحت ىتلا عامتسالا ةسلج روضح راطخإو ةركذم اهعمو  ٤ 
قربلا ةحلصمل ديدجلا ىنبملا ىف٥٢٤١مقر ةرجحلا ىف سطسغأ  اعقوتم ناك امكو ...  

كاهتناب داقتعالا ىلإ وعدي نأ هنأش نم ببس دوجو لامتحا ىلإ ةيمسرلا ىوكشلا تراشأ 
مقر مسقلا نم ١٨مقر دنبلل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم  ناونعب هترشن ام ةءاذب ببسب ؛ ٤٦١ 

دراودإ فلك دقو ". ىراعلا ءادغلا ةياور نم تاياكح رشع"، و"زوجعلا كالملا ليل فصتنم"
نأ الإ ،لافود .أ ميلو هلحم لحف كلذ نود لاح هضرم نكلو. عامتسالا ةنجل ةسائرب كيلراك

نأ ةجحب ؛وغاكيش ىف عامتسالا ةنجل دقع بلط اهررحمو ةلجملا هذه سسؤم لوراك لوب 
ايصخش هنألو ،كانه نودوجوم دوهشلا نأ امك ،وغاكيش ىف عقي اهرشنو ةلجملا هذه ريرحت 

ىتح عامتسالا ةنجل ليجأت بلط هنأ نع الضف . نطنشاو ىلإ رفسلاو لاقتنالا تاقفن كلمي ال
ةينوي٢٧- ٢١  .  

راطخإو ىوكشلا ىلع لمتشملاو ديربلا بتكم هلسرأ ىذلا باطخلا لوراك ملستو  
ليوحتب ردورش .أ لوراك وغاكيش ديرب بتكم سيئر ماقو. عامتسالا ةسلج دقع دعومب
  .نطنشاو ىلإ ةلجملا سسؤم لوراك هيلع عقو ىذلا مالتسالا لاصيإ
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ايمسر نجير ىاربس ليوج بلط " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نع عفادملا ىماحملا هتفصبو 
نم ديزملا ىلإ هتجاح لوراك اهقاس ىتلا بابسألا ى لإ افيضم. ةسلجلا داقعنا ناكم رييغت

هنأب كرويوين ىف فلوو نيفليمل نجير ىاربس فرتعاو ،اهل دادعإلاو ةيضقلا ةساردل تقولا 
ءاعدتسا ديري هنأل ةصاخو ،هتيضق نع ةعفارملل ديجلا دادعتسالل تقولا نم عستم ىلإ جاتحي 

  .زوروب ميلوو كاوريك كاجو جربسنج نلآ نم لك
ىلإ بتك دقو . دوهشلل نجير ىاربس رايتخا نأشب لاتنزور جنفرإ فلوو ربخأو

ططخي هنكلو . ابوروأ ىف دالبلا جراخ زوروب نأ هملع ىلإ امن هنأ وغاكيش ىف ىماحملا
زوروب نأب ايوق اروعش لاتنزور رعشو . ةيلوي وأ ةينوي رهش رخاوأ ىف كرويوين ىلإ ةدوعلل
ءايشأ كانه نإ فاضأو ،هتيوه نع نالعإلا ديري ال هنأل هتداهشب ءالدإلل دادعتسا ريغ ىلع  ،

ىماحم نأو ىضاقلا رظن ىف هنأش نم طحلا ىلإ اهنع فشكلا ىدؤي دق زوروب ةايح ىف 
كاذنآ ركفي ناك لاتنزور نأ كش الو . اهنع باقنلا فشكيو اهيلإ لصوتي دق ديربلا ةحلصم

ةنيدم ىف هتجوز ىلع أطخلا قيرط نع رانلا هقالطإ ىفو تاردخملل زوروب نامدإ ىف 
  .ماوعأ ةدع ذنم وكيسكم

ءايحلا ديدش وهف هتداهشب ءالدإلا لبقي نل كاوريك كاج نأ لاتنزور ىأر كلذكو 
الضف . رعشلا ةءارقل ةيلافتحا ىف جربسنجو وسروك عم كارتشالا ضفر هنإ لب ،لجخلاو
مكاحملاىف ةميق يأ هتداهشل لعجت نل بارشلا نامدإ ىف ةئيسلا هتعمس نأ نع  .  

ءالدإلا ىلع لضفي هنأ وكسسنارف ناس ىف ادوجوم ناك ىذلا جربسنج نلآ غلبأو 
ذخأت نل ةمكحملا نأب جربسنج رعاشلا فرتعاو . ابوتكم اقيلعت ةمكحملا ىلإ مدقي نأ هتداهشب
تاقفن لمحت ىلع قفاوي نل ادحأ نأ ىلإ لاتنزور صلخ لاح يأ ىلعو . دجلا ذخأم هلاوقأ
  .هتداهشب ءالدإلل هرفس

ءالؤه ةداهشب ةناعتسالا ةركف نع نجير ىاربس ىلخت لاتنزور ىأر ىلع هعالطا دعبو 
  .عامتسالا ةسلج ىف" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نع عافدلا ءانثأ ءابدألا 

لقن نأشب ديربلا ةحلصمل ماعلا سلجملا نم ةحيصنلا لافيد .أ ميلو بلط ةينوي لوأ ىفو
ىذلا بلطلا ىلع ديربلا ةحلصم ىماحم ضرتعي ملو .وغاكيش ىلإ عامتسالا ةسلج ناكم  

دبكي فوس نطنشاو ىلإ رفسلا نأب رقأو نأشلا اذهب " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم هب تمدقت 
ةسلجلا رظن دعوم ليجأت ىلع ةقفاوملا تمت اذهلو . ةريبك ةيلام تاقفن ةلجملا نع نيعفادملا
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دعوم ليجأتب لافيد ماق ديربلا ةحلصم ىماحم اهادسأ ىتلا ةروشملا ىلع ءانبو . اهناكم لقنو
وغاكيش ىف ةينوي ٢٣موي حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا ىف دقعت ثيحب عامتسالا ةسلج داقعنا   

ةرجحلا ىف دقعتس ةسلجلا نأبو ،تارييغتلا هذهب نجير ىاربس غالبإب ماقو ،نطنشاو نم الدب 
لاناكو نروب ناف ىف ىمسرلا ديربلا ةحلصم ىنبم ىف٦١٦مقر   .  

ةدئاملا "ةلجم بسك نأب ةيندملا تايرحلا داحتا ىفيل تربره كرويوين ىماحم غلب أو
ىوتسم ىلع اهرسخ اذإ ىتح ىلارديفلا ءاضقلا ىوتسم ىلع نومضم اهتيضقل " ةريبكلا
ضرع ىرورضلا نم هنأ ىأر ةيضقلا بسك نم ةلجملا نكمتت ىتحو . ديربلا ةحلصم
نم حبصأو . نيفلؤملا تانايبو ءاربخلا ةداهش كلذ ىف امب ،اهيحاون عيمج نم ةيضقلا زيزعتو

ىلحملا ئسلا رثألا ىلع بلغتلا "ىلإ فدهي ،خسار لجس سيسأت ىرورضلا نم هنأ حضاولا 
نجير ىاربس ربعو . ديربلا ةحلصم ىفظوم سوفن ىف ةئيذبلا ةيسنجلا ظافلألا هتكرت ىذلا
  .كاوريكو زوروب ىتداهشب ةناعتسالا نود ،ىوق عافد ميدقتب همازتلا نع

ديربلا ةحلصم حئاول ىضتقمبو . ةمداق ةكرعم بوشن نجير ىاربس ىماحملا عقوتو
هذه قح نم ناك كاذنآ سرجنوكلا ىف شاقنلاو ثحبلا طاسب ىلع ةحورطم تناك ىتلا 
تالسارملا مظنت ىتلا نيناوقلا كاهتنا تالاح ىف ىضاقلاو ىعدملا رود بعلت نأ ةحلصملا 

نع اوربعو ،كلذ ىلع ةيندملا تايرحلاب نيدانملاو نيح لصملا ضعب ضرتعاو. ةيديربلا
ةفاحصلاو ريبعتلا ةيرحب ةقلعتملا ةيروتسدلا تانامضلا كاهتنا ىلإ اذه ىدؤي نأ نم مهفوخت 
ةلقتسملا ةباقرلاو ىلوطلا ديلا ةبحاص اهفصوب ديربلا ةحلصمل براغلا ىلع لبحلا كرت ول 

ةحلصمل ماعلا سيئرلا دليفرمس هذختا ىذلا د دشتملا فقوملل ارظنو. ةيبدألا تافنصملا ىلع
عامتسا ةسلج دقع نم ارش نوسجوتي " ةريدتسملا ةدئاملا"ةلجم وماحمو وررحم ناك ديربلا 

  .ديربلا ةحلصم ةفرعمب
ةدئاملا "ةلجم نع عافدلل ةفاحصلا تبه ةيكيرمألا ةيندملا تايرحلا داحتا بناج ىلإو 

ريخأتل ضرعت اهارن ثيح ،ويام رخاوأ ىف " ةمألا "ةفيحص هترشن ىذلا لاقملا نعو" ةريبكلا
وحن ىلعو ةيناودع ةقيرطب نيكرتشملا ىلإ " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم لاسرإ ىف ديربلا بتكم 

  .ةيرخسلا عذال
ةقيرطب ةلجملا هذه ىلع ةباقرلا ضرف ىلإ تأجل ديربلا ةحلصم نأ ركذلاب ريدجلاو 

درجمب ىتح نعت مل اهنإ لب . ةميلسلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاب نعت مل اهنأ ةجردل ،ةيفسعت
ةحلصم كاهتنا نع ثدحتت ةمألا ةفيحص لعج ىذلا رمألا ،ةرداصملا ةداملا باحصأ غيلبت 
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هترهظأ ىذلا ىطارقوريبلا فلصلا ةفيحصلا هذه تمجاهو . ىكيرمألا روتسدلل ديربلا
ىوذ نم ءافعضلا دارف ألا دض مدختسا اذإ عيظف حالس"هنأب هايإ ةفصاو ،ديربلا ةحلصم 

  ".ةدودحملا دراوملا
ناك اذهلو . ةءاذبلل ىدصتلل ديهجلا دهجلا لذبي ،اطيشن ابراحم ايصخش دليفرمس راص

نأ ديربلا ةحلصمل قبس دقف " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىررحم صئارف دعترت نأ ىعيبطلا نم 
ولخت ةياورلا هذه نأ مغرو". توملاو ةايحلا"ناونعب نامجيل نوشريج اهفلأ ةياور ترداص   

" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نكت ملو . اهترداصم نم ديربلا ةحلصم وماحم نكمت دقف ،ةءاذبلا نم
ببسب راسكنالاو ةميزهلل تضرعت اذهلو . اهسفن نع عافدلل ةيفاكلا ةيداملا تاناكمإلا كلمت
تايرحلا داحت ا لخدت ىوس راحدنالا نم اهذقني ملو ،ىضاقتلا تاقفن لمحت ىلع اهتردق مدع
  .ةيضقلا ىلع قافنإلا ىلع رداقلا ةيكيرمألا ةيندملا

تناك ديربلا قيرط نع ةئيذبلا داوملا لاسرإب ةصاخلا سرجنوكلا ةنجل نأ ىلإ رظنلابو 
تاعوبطملا لاسرإ نأشب ةديدج تاعيرشت رادصإ سرادتل تقولا نم ديزملا ىلإ ةجاحب 

ةريبكلاةدئاملا"ةلجم ةيضق تلد دقف ديربلاب ةئيذبلا  عامتجا دعبو . تاءارجإلا ءطب ةدش ىلع"  
  :ةئيذبلا ةداملا ىلع رظحلا ضرفب ىضقت ةديدج تاميلعت تردصأ ةنجللا هذه

نأب الوخم ديربلا ةحلصم سيئر حبصأ ةياغلل ةليوط ةيرادإ تاءارجإ ذاختا دعب طقف "
ىلإ لصت ة رتفل كشلا عضوم ةيديربلا ةداملا ىلع ظفحتلاو ةرداصملاب اتقؤم ارمأ ردصي

رمأ رادصإل ةمزاللا ةيرادإلا تاءارجإلا مامتإل ةصرفلا ةحلصملا ءاطعإل اموي نيرشع 
ءاهتنالل ةيفاك نكت مل ةرتفلا هذه نأ ىلع ةبرجتلا لدتو . ديربلاب ةلسرملا ةداملا ةينوناق مدعب
  ".ءارجإلا اذه ذاختا نم

نأ ىفو ريبعتلا ةير حب ةصاخلا ةيندملا قوقحلا ىف اقلطم ديربلا ةحلصم ركفت ملو
ليوطلا تقولا نأ كشالو . نينطاوملا قوقح ةيامحب لوألا ماقملا ىف ىنعت روتسدلا صوصن

دارفألا تالكشم ديقعت نم داز ةيعمقلا اهتاءارجإ ذاختا ىف ديربلا ةحلصم هتقرغتسا ىذلا 
  .اهعم نيلماعتملا

دض ةهجومل ا تاماهتالا ىلع ىمسرلا درلاب نجير ىاربس ليوج ماق هتيحان نمو
مهنأب اهريرحت ىف نيمهاسملا اًفصاو "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةءاذب هنايب ىف ركنأو ،ةلجملا   ،

لوألا ليدعتلا ةيامحب عتمتتو ،ةيعامتجالا اهتيمهأ اهل راكفأ نع نوربعي ،نوداج باتك 
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 اهئارق ىف سنجلا ةوهش ةراثإ ىلإ لاوحألا نم لاحب فدهت ال ةلجملا نإ فاضأو. روتسدلل
نع دعبلا لك ةديعبلا ةيبدألا ةلجملا ةعيبطب هون هنأ نع الضف ،ماع لكشب عمتجملا ىف وأ 

  .فوشكملا وأ حضافلا بدألا
".. حضاو ريغو ضماغ"هنأب هايإ اًفصاو ديربلا نوناق نجير ىاربس ليوج مجاه مث 

ع ديدشلا قييضتلا ىف ببسلا هنأب هضومغ ا  ىل مهتمو ،اعم عقاولاو عيرشتلا ىوتسم ىلع
الصأ وعدي امم ؛بلاثم هبوشت ىكيرمألا ديربلا نوناقو ،روتسدلا اهلفكي ىتلا ريبعتلا ةيرح 

اذه نإف مث نمو . رخآلا ىأرلا ىلإ عامتسالا نود ةداملا ةرداصمب حمسي هنأل ،هيف نعطلا ىلإ
ةحلصملا هذه حنمت ديربلا ةحلصم حئاول نأ كلذ ىلإ فضأ . هتيعرش ىف كوكشم نوناقلا
ةحلصم نجير ىاربس بلاطو .. طقف مكاحملل روتسدلا اهلوخ ةطلس ىهو. ءاضقلا ةطلس

ريغ تاماهتالا هذه نأل ؛ "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىلإ اهتهجو ىتلا تاماهتالا طاقسإب ديربلا 
  .اهنأشب ءارجإ ىأ ذاختا ديربلا ةحلصم قح نم سيلو ،ةيروتسد

ىتلا تاماهتالا طقست نل ديربلا ةحلصم نأ كردي ناك نجير ىاربس ليوج نكلو 
، ٢٣موي ةسلجلا هذه دقعت نأ عقوت وأ عامتسالا ةسلج دقع دعب الإ ةلجملا ىلإ اهتهجو  ةينوي  

  .تقولا نم اعستمو اديهج ادهج بلطتي فوس ةلجملا نع عافدلا نأو
راد بحاصو فوشكملا بدألا رشنب فورعملا سايدوريج سيروم فرع امدنعو 

اهضفر نأ هل قبس ىتلا " ىراعلا ءادغلا"ةياور ةطوطخ م نأ رشنلل ةيسيرابلا ايبميلوأ
نيتعبط رادصإب ةيلوي رهش ةياهن ىف روفلا ىلع ماقو . اهرشنب عراس ةمكاحملل ضرعتت
  .ةدحتملا تايالولا جراخ ةيسنرف ىرخألاو ،ةيزيلجنإ امهادحإ

*  *  *  
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  ةـاحملاكم
  
  
  
  
  

" ىلراشت ىديللا قيشع"ةياو ر ةءاذبب امكح ديربلا ةحلصم ماع سيئر دليفرمس ردصأ
مقر ىكيرمألا نوناقلا نم ١٨دنبلا ىضتقمب سنارول .ـه.د فورعملا ىناطيربلا بتاكلل  

ديربلا ةحلصم قيرط نع ةياورلا هذه عيزوت ىلع ارظح دليفرمس ضرف هيلع ءانبو . ١٤٦١
ةينوي ١١موي  ةينوي ٢٣قفاوملا ءاثالثلا موي ىفو . ١٩٥٩  و ةمكحملا سيئر أدب١٩٥٩  ميل  

نود لوحت ىتلا " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةءاذب ىدم ديدحتل تاءارجإلا ذاختا ىف لافيد .أ
وه لافيد هلعف ءىش لوأ ناكو . ركذلا فلاسلا نوناقلا ىضتقمب ديربلا قيرط نع اهلاسرإ
  .ةلجملا دض ةهجوملا مهتلا طاقسإ لجأ نم نجير ىاربس ليوج اهماقأ ىتلا ىوعدلا ضفر

" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةهافت ىلع هديكأتب ديربلا ةحلصم ىماحم رل يوش لوراك.ج أدب
ولختو ،ةرذقو ةئيذب ةلجملا هذه نأ انيدل ىأرلا : "نأشلا اذه ىف ىماحملا اذه لاق. اهتثاثغو
ضعب نأ نوري بدألا داقن ضعب نأ فورعملا نمو . اهتءاذب نع ضوعت ةميق يأ نم
نم – سانلا ءالؤهو. ةيبدألا ايازملا ضعبب زيمتت ةلجملا هذه ىف ةروشنملا دئاصقلاو تالاقملا
عمتجملا ىف ىداعلا صخشلا نولثمي ال–ديربلا ةحلصم ىماحم رظن ةهجو مولعملا نمو ...  

نأ انيلع نيعتي اذهلو ؛ةراذقلا ىوس باتكلا اذه ىف دجي نل عمتجملا ىف ىداعلا صخشلا نأ 
  .عمتجملا ىف ىداعلا صخشلاب مامتهالا رهظن
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كلذب اعبتم ،نزو وأ ةميق اهل تسيل داقنلا ءارآ نأ ديربلا ةحلصم ىماحم حضو أ اذكهو
تدشرتسا ىتلا ثور ةيضق ىف درو امك رايعم وأ سايقمك ةءاذبلاو ىداعلا صخشلا موهفم 

نمزلا نم ا    .حدر ةيكيرمألا مكاحملا اهب
نم لينلا ىلع ىوطنت ةلجملا تايوتحم نأ حرشيل ديربلا ةحلصم ىماحم لسرتساو 

. نئاش وه اميف قالزنالاو قدصلا رايعم اهزواجت ببسب اهب رارضإلاو ،عمتجملا ريياعم
. ززقم وحن ىلع ةئيذبو ةرذق اظافلأ تمدختسا ةلجملا نأ تأر ديربلا ةحلصم نأ نع الضف

لصتم وحن ىلع ىرشبلا مسجلا حيرشت نم ءازجأو اهريفاذحب ةيسنجلا لاعفألا تفصو امك 
  .قيقدو

نجير ىاربس ةلجملا ىماحم دكأ ىحاتتفالا هنايبب ديربلا ةحلصم ىما حم ىلدأ نأ دعبو
بطش حرتقا هنأ امك ،عامتسالا ةسلج ىلع قبطنت ةداهشلاب ءالدإلل ةمظنملا دعاوقلا نأ 

ةسلج تالجس نم " ةريبكلا ةدئاملا"ةءاذبب ةصاخلا تاجاتنتسالاو ةيحاتتفالا فاصوألا 
نأ ةلجملا ىماحمل احضوم بلطلا اذهل ةباج تسالا ضفر لافيد ىضاقلا نكلو. عامتسالا

اذه نأو ،لقأ الو رثكأ ال ىحاتتفا نايب درجم ديربلا ةحلصم ىماحم هب ىلدأ ىذلا نايبلا 
ىلخت هتيحان نمو . ةخسارو ةدكؤم تاداهش يأ ىلع سسؤم هنايب نأ ىعدي ال ىماحملا
ةلدألاو دوهشلا ىلع دامتعالا رثآو ،ىحاتتفا نايبب ءالدإلا ىف هقح نع نجير ىاربس  
  .ةمدقملا

فيزوج ديربلا فظوم وهو ديحولا هدهاش ءاعدتساب ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش أدب 
اهلاسرإل ةلجملا نم اخسن ملست دق فظوملا اذه ناكو . ةداهشلا ةصنم ىلإ كيليزوك.ف

سرام ١٨خيراتب ليدوب نم ابلط ملست امك ،ديربلاب  لاسرإ تازايتما هحنمب ١٩٥٩   
ىداعلا ديربلابتاعوبطملا ىاربسو ليدوب نم الك ديربلا ةحلصم ىماحم ىعدتسا كلذكو .  

ويام ١٤موي نجير  فيزوج ديربلا فظوم حرش ثيح ،عامتسالا ةسلج روضحل ) ١٩٥٩( 
تاراسفتسالا ىلع درلا هنم ىضتقي ىفيظولا هبجاو نإ الئاق هلمع ةعيبط كيليزوك .ف
ءالمع ةدعاسمو ،ىداعلا ديربلا لاسرإب ةقلعتمل ا تالسارملا ىلع درلا بناج ىلإ ،ةينوفيلتلا
صوصخب هعالطتسا بح نأ ةمكحملل فظوملا اذه ركذو . نأشلا اذه ىف ديربلا ةحلصم

 ، اهيف نيكرتشملا ددع ةفرعم نم دكأتلا نع زجع نأ دعب الإ هيدل أشني مل ةلجملا تايوتحم
نيكرتشملا ددع نيودت نم تلخ ديربلا ةحلصم ىلإ ليدوب هب مدقت ىذلا بلطلا ةرامتسا نأل 

لاتنزور جنفرا ىلإ ليدوب هلسرأ ىذلا باطخلا ىلع علطا فظوملا اذه نأ ولو . ةلجملا ىف
ويام ٨موي  قالطإلا ىلع ةلجملا ىف نيكرتشم ىأ كانه نكي مل هنأ فرعل١٩٥٩  ردجيو .  
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نك ي مل هنأ امامت نالهجي اناك ديربلا ةحلصمو كيليزوك فيزوج ديربلا فظوم نأ ركذلاب
ددع ةناخ نأ رمألا اذه ىف هنافرعي ام لك ناكو "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف كرتشم ىأ كانه   ،

ىلع ءاج امل اقبطو . ةيلاخ تناك ةلجملا نع ةباين ليدوب اهألم ىتلا ةرامتسالا ىف نيكرتشملا
ىلإ هعفد ىذلا وه نيكرتشملا ددع ركذ نم ةرامتسالا ولخ نإف ديربلا فظوم كيليزوك ناسل 

ليربأ ٣موي نطنشاو ىف ةيديربلا تامدخلا ريدم ىلإ ةباتكل ا ةيحالص ىف هيأر ذخأل ١٩٥٩   
  .ديربلاب" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم لاسرإ 

اكشو فالخلا عضوم ةلجملا ىلع فرعتلا فظوملا نم ديربلا ةحلصم ىماحم بلطو 
ةسلج رو ضحل" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىررحم ءاعدتسال ىلصألا باطخلا نأ نجير ىاربس 

ىتح ليربأ ٣٠نم نيلماك نيعوبسأ هلوصو رخأت عامتسالا  ويام١٤  لافيد ىضاقلا لأسف .  
نأ ىلإ عجري ريخأتلا نأب باجأف . ريخأتلا اذه ببس هل حرشي نأ كيليزوك ديربلا فظوم
زجع اذإف . ديربلا بتاكم عورف نم نيفلتخم نيناونع اهألم ىتلا ةرامتسالا ىف ىطعأ ليدوب
هلاسرإ لبق عرفلا اذه ىلإ هعاجرإ نيعت هيلإ لسرملا ىلإ ءاعدتسالا باطخ مي لست نع عرف
  .رخآلا عرفلا ىلإ

كيليزوك دهاشلا ىلع اهحرطل ىرخأ ةلئسأ يأ لافيدو نجير ىاربسو رليوش دجي ملو 
اهرطس ىتلا ىوكشلا ىلإ ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش راشأو . ةمكحملا نم هفرص ررقتف
ةلجم دض نسنوكسو ةيالوب كوس ةنيدمب ماكرأ رشن راد ريدم تيلريد ، "ةريبكلا ةدئاملا" 
ىضاقلا لءاستو . داقتنالا عضوم اهتدام ىري نأ نجير ىاربس ةلجملا هذه ىماحم بلطو

ىف هتبغر نع ربع هنأب رليوش هيلع درف هسفنب تيلريد  روضح مدع ببس نع لافيد 
ىدحإ ىف سيردتلاب هطابترا ب بسب كلذ نود تلاح فورظلا نكلو. عامتسالا ةسلج روضح
هردصأ ىذلا بوتكملا نايبلا مض ىلع ةلجملا ىماحم ضرتعي مل هتيحان نمو . سرادملا
درجم هنوك نع جرخي ال نايبلا اذه لثم نأ دكأ ىضاقلا نأ ريغ . ديربلا ةحلصم ىماحم
  .نيصصختملا داقنلا ءارآ ىوس ةداهشلل لبقي نل هنإ فاضأ مث ،ليواقأو تاعاشإ

ب ىفو ىف ىبدأ ررحمك هتبرجت نأ تيلريد ركذ " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمل دقتنملا هناي  
اهنم ديدعلل فلؤمو بتكلل رشانكو نسنوكسو ةيالوب نوسيدام ىف زميات لوتيباك ةفيحص 
ةلجمب همامتها نأ حضوأو ،زيمتملا ىبدألا لمعلا صئاصخ ةفرعمل ءىشلا ضعب هلهؤت 

نأ تدعو ةلجملا هذه نألو ؛اهتايوتحم رظحب وغاكيش ةعما ج مايق ىلإ عجري" ةريبكلا ةدئاملا"
نع اديعب هيلإ عامتسالاو هيلع عالطالا ةرورض ىأر ىذلا ىعيلطلا بدألل ىذتحي الثم نوكت 

نأب داقتعالا ىلإ ليمي هتفيحص ىف اهضرعل ةخسن هملست لبق تيلريد ناكو . ةعماجلا ةباقر
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تبيخ لاح يأ ىلعو . ةيكيرمألا ىضارألا ىف ماع هجوب اهرظح ىعدتست ةلجملا تايوتحم
دعب ىرأ ىننإ لوقأ نأ فسآ : "لوقلا ىلإ هعفد ىذلا رمألا ،اهنم هتاعقوت ةلجملا تايوتحم

ىلع ةيبدأ ةزيم يأب عتمتي ال " ةريبكلا ةدئاملا"نم مظعألا بناجلا نأ ركفلا لامعإو صيحمتلا 
كالملا ليل فصتنم (ناونع لمحت ةدام ىلإ صوصخلا هجو ىلع ريشأ انه انأو . قالطإلا
ميلو فيلأت "ىراعلا ءادغلا"ةياور نم تاياكح رشعو ،كاوريك كاج فيلأت ) زوجعلا  ،

جاتحي رثن نع ةرابع اهبلغأ ىف ىهو ،وسروك ىروجيرج مظن نم دئاصق ثالثو زوروب .س
ءىش ىأ ىلإ هنم ةركابلا نيقهارملا براجتو تالواحم ىلإ برقأو ،بيذشتلاو ماظنلا ىلإ 

جربلهاد دراودإ ةلجملا ىف امهرشن نيذللا نيلاقملا نأ نم مغرلا ىلعو . ةيبدأ ةيمهأىذ 
امهنإف ءىشلا ضعب ةزيمتم لامعأ ." أ.ر سابل"و" سونايرب نازحأ نم ديزملا"ىناونعب 

الو ،لامهإلاو لهاجتلا ىلإ وعدت ةجردل ةلجملا نم ةليلق تاحفصو اليئض اءزج نالغشي 
  ".بدألل مهم ماهسإ ىأ لثمت

ةسلج لالخ ةطقنلا هذه رركي ئتف ام ديربلا ةحلصم ىماحم نأ ركذلاب ريدجلاو 
دض ةعوفرملا ةيضقلا بطشب عازنلا عضوم ةلجملا ىماحم بلاط هتيحان نمو . عامتسالا

  .ضفرلاب بلطلا اذه لباق لافيد ىضاقلا نكلو ؛"ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم 
. صنلا ىف نمكي عطاقلا ليلدلا نأ ةمكحملا تأر ةلثامملا ةءاذبلا اياضق ىف ثدحي امكو

ىضاقلا اهربتعاف ةروشنملا ةدقتنملا ءارآلا ضعب قاس ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش نكلو 
نوكت الأ تدمعت ديربلا ةحلصم نإ ثيحو . ليواقألاو تاعاشإلا مكح ىفو ،ةيمهأ تاذ ريغ

بناوجلا ىلع ءوضلا ءاقلإل اهضرعتسن نأ ديفملا نم هنإف تاماهتا نم ههجوت اميف ةددحم 
نكلو ،ىكيرمألا ملعلل ىسايس روتاكيراك هنأكو ادب ىذلا ةلجملا فالغب أدب . ةيضقلل ةينوناقلا
فصتنم "ىهو ىلوألا ةصقلا ئراقل حضتيو . ةيضقلا رظن ءانثأو لبق اذه ىلإ رشي مل ادحأ
مامأو . ةمراعلا ىضوفلا هدوستو ،هل لكش ال ةباتكلا نم عون مامأ هنأ" زوجعلا كالملا ليل

 ، ةيذوبلا ةفسلفلاب ةطلتخملا ىعواللا ةريصب نم ةريصق تاضمو هقرتخت ميقعلا وغللا نم عون
نأ ءرملا ىلع بعصيو . ةيباخلا ةيكيلوثاكلا ةليخألاو لمأتلاو سدحلا نأش نم ىلعت ىتلا
 .ةوهشلا ريثت امم رثكأ للملا ىلع ثعبت هتصق نإ لوقلا نكميو ،ةءاذبلاب كاوريك ةصق ىمري
  .نوناقلل اكاهتنا وأ امثؤم المع تسيل للملا ةراثإ لاحلا ةعيبطبو

نم ديزملا "ناونع تحت رهظ دقف " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف جربلهاد دراودإ ماهسإ امأ 
ماسقألا هذه تبص دقو . لقتسم ناونع اهنم لكل ماسقأ ةعبرأ ىف عقي وهو" سونايرب نازحأ
اهضومغ ىف اهقوفت اهنكلو دنواب ارزإدئاصقب هيبش ىرثن بلاق ىف ةروشنملا نأ مغرو .  
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زيمتي ماهسإلا اذه ضعب نإف ،ةايحلا نم امامت ايلاخ هعومجم ىف ودبي جربلهاد دراودإ ماهسإ 
دجو ديربلا ةحلصم ىف بيقرلا نكلو . ئراقلا سفن ىف مامتهالا نم ءىش ةراثإ ىلع هتردقب
ةءاذبلا ةهبش نم ولختاهنأ دجو امك ،للملا ىلإ ةاعدم نوكت ام دشأ اهنأ ماهسإل همييقت ىفو .  

ىف ةدودحم " سونايرب نازحأ نم ديزملا"نإ لوقلا ىلإ تيلريد طسغوأ بهذ جربلهاد دراودإ 
ىلع هموجه ىفو . لكك ةلجملا ىلع ةميق ءافضإ هنأش نم نزو ىأ اهل سيلو ،ةيبدألا اهتميق

ةءاذبلا مادختسا نأ ىلإ لاحلا ةع يبطب تيلريد بهذ ؛اهنأش نم هطحو" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم 
  .ةلجملا ىف ةروشنملا ةداملل ةيبدألا ةميقلا ىف لثمتي رربم وأ لباقم هل نوكي نأو دبال

نم اءزج رشع ةسمخ نم "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف رخآلا جربلهاد ماهسإ نوكتي اضيأو 
ةدش ىف لوألا ماهس إلا هبشي ةلجملا ىف ىناثلا ماهسإلا اذهو. نازوألا ليقثلا رحلا رعشلا

خيراتلا نم ةدمتسملا تايصخشلاو ةيخيراتلا تاميتلاو تاعوضوملا ةجلاعم ىلع هدامتعا 
يأ جربلهاد ماهسإ ىلع ئراقلا ظحالي ال ركذ نأ قبس امكو . سدقملا باتكلاو ىنوعرفلا
  .ركذت ةءاذب

ءادغ لا"نم تاياكح رشع ىف لثمتملا زوروب .س ميلو ىئاورلل ةبسنلاب عضولا نأ ريغ
ىف ةروشنم ةئيذبو ةجراخ ةملك نيعبرأ نع لقي ال ام علاطن نحنف . امامت فلتخي" ىراعلا

ال ةئيذبلا تاملكلا هذه نأ مغرو . ةحفص نيسمخو عبس ىلع ديزي ال ةلجملا نم تاحفص
نامدإب طبترملا زازئمشالاو فنعلا راطإ ىف اهمدختسي فلؤملا نإف ةوهشلا ةراثإل مدختست 

ءايربألا ةقث نولغتسي نيذلا نيباصنلاب ةداعلا ىف اهمادختسا طبتري ةملك ىهو . تاردخملا
  .نيفرحنملاو سنجلا ذاوشو اهينمدمو تاردخملا راجتبو

هعبتا ىذلا بولسألا ىلع اهفلؤم قلع دعب اميف ةلماك " ىراعلا ءادغلا"ةياور رشن دنعو 
زوروب بولسأ نأ ودبيو ). ردروكيرلا(ليجستلا زاهجب نوكي ام هبشأ هنأب هتياور درس ىف 

هنكم ىذلا رمألا ،درافراه ةعماج ىف ) ناسنإلا ملع(ايجولوبورثنألل هتساردب رثأت ىئاورلا 
ةغلو . ةقبسم تازيحت وأ ماكحأ وأ راكفأ يأ نود فرحنملا ىرشبلا كولسلا ليلحت نم

نم كلذو ،عراشلا لجر اهمدختسي ىتلا ةغللا ىلإ نوكت ام برقأ ىئاورلا هدرس ىف زوروب 
نأب املع . نايثغلا وأ زازئمشالاب ئراقلا روعش ريثي بولسأ وهو ،ىعقاو وج قلخ لجأ

ةراثإ ىلع قبطت لب زازئمشالا ةراثإ ىلع قبطت ال ديربلا ةحلصم اهعبتت ىتلا ةباقرلا نيناوق 
  .ةيسنجلا ةوهشلا
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" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف وسروك ىروجيرج هب كرتشا ىذلا ريخألا ماهسإلا نوكتيو 
ىلإ رعاشلا اذه اهادهأ " سيلوبلا"و" شيجلا"و" ةوقلا: "ةيلاتلا نيوانعلا لمحت دئاصق ثالث نم
ةطلسلل دارفألا كالتما ةيحالص مدع عوضوم ىلوألا ةديصقلا جلاعتو . جربسنج نلآ بيدألا
" شيجلا"ةديصق وعدتو . ةيتاذ ةيلخاد ةوق نم هوكلتمي نأ بجي امل ليدبك ةيجراخلا ةيسايسلا
ركذتف " سيلوبلا"ناونع لمحت ىتلا ةثلاثلا ةديصقلا امأ . برحلا ةضهانم ىلإ ةججأتم ةفطاعب
  .رعشلا ةءارقل ةيلافتحا روضح ءانثأ نوناقلا لاجر نيبو هنيب تثدح ىتلا ةديدعلا تاهجاوملا

مظن دقو . اهعاونأ عيمجب ةءاذبلا نم ولخت ثالثلا دئاصقلا هذه نأ ركذلاب ريدجلاو
وأ ةزفتسم رعاشم ىلع ىوطنت ال ىهو . رحلا رعشلا نم بلاق ىف ثالثلا هدئاصق وسروك

ىذلا ستيبلا ليج رعشب ةنراقملاب للملا ىلإ وعدت ةقيرطب ةيداع رعاشم نع ربعت لب ةريثم 
  .هيلإ ىمتني

جربلهاد دراودإ تاباتك تراتخا " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ ةمكحملل لوراك حرش اضيأو 
ماهسإ ترشن ةلجملا هذه نأ نيح ىف ،زيمتملا ىرثنلا هبولسأب مستي كنحم دقان هنأل ،رشنلل  
نأ ىلإ بهذو . ميظع ىبدأ لبقتسم هرظتني ىكيرمأ رثن بتاك تايادب هيف تأر اهنأل زوروب

نوعسي نيذلا نيلريفو وبمارو ريلدوبو وب نلأ راجدإ نم لكل ىبدألا ليلسلا وه زوروب 
ةيفسلفلاو ةيعامتجالا ةيديلقتلا قالخألا قاطن جرا خ مهدوجول ىنعم ىلع روثعلا ىلإ نيدهاج
  .ةينيدلاو

عمتجملل هئاجه ةيعون ىف لثمتي زوروب تاباتك رشنل ةلجملا عفد رخآ زفاح كانهو 
ناثانوج فورعملا رخاسلا ىناطيربلا بتاكلاب زوروب لوراك هبش دقو . رصاعملا ىكيرمألا
  .تسو ليناثان دعب اكيرمأ ىف رهظي ريبك ىئاجه بتاك لوأ هنإ الئاق تفيوس

لوقلا نم –لوراك رظن ىف- صانم الف ابناج " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم تاءاذب انيحن اذإو   
نع ريثكب لقت اهتاءاذب نأ نع الضف . ةيبدأ ةدام ىمست نأب ةقيلخ اهيف ةروشنملا ةداملا نإ
نأب ةعنت قم ديربلا ةحلصم تناك دقف كلذ مغرو. كاذنآ لوادتملا فوشكملا بدألا تاءاذب
كلذ ىف ةبارغ ىندأ كانه سيلو . اهل عامتسا ةسلج دقعو اهتمكاحم بجوتست ةلجملا ةءاذب

ام ةءاذبلا دض ةليذرلا ةبراحم ةيعمج سيئر دليفرمس اهنش ىتلا ةيراضلا ةلمحلا نإ ثيح 
سيئر ىلإ اهلاسرإو ديربلاب لسرت ةئيذب ةدام يأ دض غيلبتلا ىلع روهمجلا ثحت تئتف 

  .ديربلا ةحلصم
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نل ةجيتنلا نأ نم مؤاشتلاب رعشي وهو ،ةلجملا نع هعافد نجير ىاربس .ج ليوج أدبو
هنأ نجير ىاربس عقوتو . ةينوناقلا ةيحانلا نم هفقوم ةمالس نم هقوثو مغر هحلاص ىف نوكت
  .هحلاصل مكحلا ئجي ىتح فانئتسالا ىلإ ءوجللا ىلإ رطضي فوس

اولدأ نيذلا دوهشلا لوأ اهرشانو " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ريرحت سيئر لوراك لوب ناك 
وغاكيش ةعماج نم ىزيلجنإلا بدألا ىف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصح هنإ لاق . مهتاداهشب

وغاكيش ةعماجو الويولو مادرتون دهعم ىف سيردتلا سرام هنأو١٩٥٢ماع  هنأ فاضأو . ، 
رشنو رعشلا ةءارقل تا يلافتحا ةدع ماقأ هنأو تايرودلاو تالجملا ىف هدئاصق نم ديدعلا رشن
رشنل ةداج ةلواحم لذبت هتلجم نأ لوراك لوب لداجو . ىموريج سيدقلا تاباطخل هتمجرت
نأ ىغبنيو ةيدجلاب مستت ةلجملا نإ فاضأو . ةرصاعملا ةيكيرمألا ةياورلا ىف ديدج هاجتا
ةل جملا هذه لوادت دييقتب ديربلا ةحلصم لوراك مهتاو ،قئاوع نود اهئارق ىديأ ىلإ لصت
  .خسنلا نم تائم ةدع ةرداصمب

ىلإ ةلجملاب ادح ىذلا ببسلا حرشي نأ ةلجملا ريرحت سيئر نم نجير ىاربس بلطو 
ىلع قلعي لوراك لعج ىذلا رمألا . اهتاحفص ىلع مهركذ فلاسلا باتك ةعبرألا تاباتك رشن
اهكين كت نأ امهدحأ ؛نيببسل" زوجعلا كالملا ليل فصتنم"ةياكح رشن هنإ لاق . مهتاباتك

ىضمو ،هعدتبا نأ سيوج سميجل قبس ىذلا بولسألا ريوصتل ةداج ةلواحم لثمي ىئاورلا 
وهف ،ىكيرمألا بدألا ةبرت ىف هروذج هل كاوريك كاج هعبتا ىذلا بولسألا نإ لوقي لوراك 

، . نامتيو تلاوو وروثو ربوك نم لك رثأ وفقي ربوش كراب بولسأ ريبك دح ىلإ وفقي امك
حدتماو . نوسردنأ دوريشو ىاوجنمه لثم نيرخآ نيفلؤم تامصب لمحي هنأ نع الضف

نم ىمري نأ نود ىناسنإلا ىعولا روغ ربس ىف ةغلابلا هتيمهأل كاوريك فلؤملا لوراك 
ةهجو دييأتل زوروب اهرطس ىتلا تاحفصلا ضعب أرق مث . ةيسنجلا ةراثإلا ىلإ كلذ ءارو
فصو اضيأو . ةمكحملا ةعاق ىف ةئيذبلا ظافلألا ةءارقب اًقيض رهظأ ىضاقلا نكلو. هرظن
لبقو . رصاعم رعاشل داج ىرعش جاتنإ اهنأب وسروك ىروجيرج اهمظن ىتلا دئاصقلا لوراك

ىماحم رليوش ضرتعا " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ءارق ةيعون حرش نم لوراك نكمتي نأ 
اذه عقي ىذلا سانلا لعف دودر لالخ نم باتك ىأ ىلع مكحلا ىغبني هنإ هلوقب ديربلا ةحلصم 

  .مهيديأ ىف باتكلا
ةءاذبلا اياضق لوح ريصق لادج ىف ةرداصملا ةلجملاو ديربلا ةحلصم ايماحم طرخناو 

اذه فقول لخدت ىضاقلا نكلو . ةئيذبلا ةداملا هفدهتست ىذلا ئراقلا ةعيبط حرشو ،ةقباسلا
ةحلصم ىماحم نأ ودبيو. رظنلا ديق ةيضقلا ةشقانمل ةدوعلا امهنم بلطو ،ىبناجلا لادجلا  
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اهنكلو ؛بسحف نيملعتملا ةقبط فدهتست ال ةئيذبلا ةداملا نأ ةينوناقلا ةيحانلا نم ىأر ديربلا 
ةلصاومب لوراكل حامسلا ضفر ىضاقلا نكلو . اهب رثأتلل ةلباقلا لوقعلا رثكأ اضيأ فدهتست
 ةلجملا ررحم عفد ىلإ نجير ىاربس ىعسو. ةلجملا هفدهتست ىذلا ئراقلا نع ثيدحلا

". ىداعلا صخشلا ىف ةيسنجلا ةوهشلا ةراثإ دمعتت" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم تناك اذإ ام ةشقانمل 
. اهيرشانو ةلجملا اياون فرعت نأ اهمهي ال ديربلا ةحلصم نإ لوقيل لافيد ىضاقلا لخدت انهو

فصو لوراك ىلإ بلطو ىرخأ ،ةغايص ىف لاؤسلا حرط ىلإ نجير ىاربس أجل ذئدنع 
نيذلا ةعماجلا ةبلط ةداعلا ىف مه ةلجملا هذه ءارق نأب باجأف ،ةلجملل ىداعلا ئراقلا ةعيبط  

قمعأ ةريصب ىلإ لوصولا فدهب نكلو ؛بسحف ةيلستلا فدهب سيل ةداجلا لامعألا نوأرقي 
فاضأو ،ةايحلا قئاقح ضعب ىلع فوقولا فدهب كلذكو ،مهب طيحت ىتلا ةايحلاو مهتلاح مهفل 

ىف ارس سانلا اهأرقي نأ ىلإ فدهت الو . حضافلا بدألا نم ولخت اهنإ ةلجملا ىماحم
اهريرحت ىف كرتشيو ،روهش ةثالث لك ردصت ةلجم اهنأ ادكؤم ،هايملا تارودو تامامحلا 

ىلع ىوتحت ةلجملا نأب فرتعا لوراك نأ ريغ . نوداج ءارق اهعلاطيو ،نوداج نوفلؤم
نم ريثك ىف ةدوجوم تاملك لا هذه لثم نإ فاضأ هنكلو. انايحأ ةئيذبو ةحضاف تاملك
اهل ةلجملا نأب لافيد ىضاقلا عانقإ ىلإ كلذب فدهي لوراك ناكو . ةخسارلا ةيبدألا تاباتكلا

ءاضقلا اهأرب ىتلاو سيوج سميجل " سيسيلوي"ةياور ةلماعم اهتلماعم نكمي ىتح ةيبدأ ةميق 
  .اهيف ةئيذبلا تاملكلا نم ريثك دورو مغر ةءاذبلا ةمهت نم

لمع " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ اتبثي نأ لوراكو نجير ىاربسل لغاشلا لغشلا ناك 
ةمرتحملا تابتكملا نإو ،ةلجملا عيزوت اتيلوت نيتكرش نإ : نأشلا اذه ىف لوراك لوقي. ىبدأ
حضوأو . فوشكملا بدألا عابي املثم رسلا ىف سيلو نلعلا ىف اهعيبت وماتنيرب ةبتكم لثم
املثم ةلجملا هذه ىف مهتانالعإ نورشني تانالعإلا باحصأ نم اددع نأ نجير ىاربس  

، "ندنل ةلجم"، و"ةيرقلا توص"لثم ةمرتحملا تالجملاو فحصلا ىف مهتانالعإ نورشني 
  ".ويفير نيرجرفالا"و

ةلجملا رشان لوراك لوب عم قيقحتلا رليوش لوراك ديربلا ةحلصم ىماحم لصاو مث 
دودحلا ىف هيأر - ١: ىه طاقن تس ةشقانم ىف اهدنع فوـقولا نوناقلا ىلع بـجي ىتلا  

 ، اهددع رظحو ويفير وغاكيش ةلجمب لوراك ةقالع - ٢ةئيذبلا تاملكلا ضعب مادختسا دنع  
، ١٩٥٩ماعل ىوتشلا  اهرادصإ نع وغاكـيش ةعماج عانتماو زوروـب ةعـمس - ٣،   

 ، ، - ٤بتاكـك ةلجملا ىف كاوريك هرشن ىذلا ماهسإلا رخاس ىعامتجا بتاكك زوروب- ٥    ،
ىبدأ دقانك هتيفلخ- ٦ دفانو فلص ىناودع صخش ىلإ لوحتي لوراك لعج ىذلا رمألا ....  
  .ربصلا
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باجأف ظافلألا مادختسا ىف ةيرحلاب عتمتي نأ ىف بتاكلا قح نع رشانلا رليوش لأس 
ىلع ءوضلا ىقلتو حضوت نأ اهنأش نم ةملك يأ مادختسا داجلا بتاكلل قحي : "هلوقب رشانلا
  :ىلاتلا راوحلا نيلجرلا نيذه نيب رادو ،ئراقلل هميدقتو هتباتك لواحي ام

نأ ىلع بتاك ىأ رابجإ نكمي هنأ دقتعت تنك اذإ كيأر نع كلأسأ ةطاسبب ىننإ : رليوش
  .صصقلا فيلأت ىف ظافلأ يأ مدختسي

نأ ركاب تقو ىف تلواح دقل . ىحلاصل كلاؤس ىلع زيكرتلاب ىل حمست له: لوراك
، نانف ىأ نأ ىداقتعا فصأ همامتها لغشي عوضوم ىأ نع ريبعتلا هل قحي داجو لوئسمو  

لماكلا دعبلا فصو نم نكمتي ىتح ،هظافلأ رايتخا ىف ةلماكلا ةيرحلاب عتمتي نأ بجيو 
ىعفد لواحت كنأ ىشخأ ىنإف ىرخألا ةباتكلا عاونأ ىلإ ةبسنلاب امأ . هجلاعي ىذلا عوضوملل
ةيرحلا هذهل الك ىتباجإو ،ظافلألا نم ءاش ام مادختسا ىف ةقلطملا بتاكلا ةيرحب لوقلا ىلإ  
  .ةقلطملا

نيح ىف ،باتكلا نيب ةدوجوملا قورفلا سمطي نأ لواح رليوش نأ اذه نم حضتي 
نأ قحتسي نم باتكلا ءالؤه نيب كانه نأ حضوأ امك ،ءالجب قورفلا هذه لوراك حضوأ 

الثم هيطعي نأ لورا ك ىلع رليوش حلأو. ةيدج نم هب فصتي ام ببسب تازايتمالاب عتمتي
نأ ولف . اهفرعي امك ةقيقحلاب انربخي لجر"سيوج سميج نإ لوراك لاقف ،داجلا نانفلا ىلع 

ىدنع ىأرلاف ةقيقحلا ريوصتل ةنيعملا ظافلألا ضعب مادختسا ىف ةرورض ىأر لجرلا اذه 
  ".قيرطلا انل ئضي ىذلا لوئسملا نانفلا وه اذه. ظافلأ نم ءاشي ام مادختسا قحب عتمتي هنأ

مادختسا ىف ةقلطملا ةيرحلاب عتمتي ىذلا ديحولا وه داجلا نانفلا نأ لوراك دكأ اذكهو 
  !ظافلأ نم ءاش ام

طبرت ىتلا ةقالعلا ةعيبط نع راسفتسالا ىلإ ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش لقتنا مث 
نجي ر ىاربس ةلجملا ىماحم ضرتعاف". ويفير وغاكيش"ةلجمب " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ررحم 

لافيد ىضاقلا نكلو . فالخلا عضوم ةيضقلاب ةقالع يأ هل تسيل ىذلا لاؤسلا اذه ىلع
نع لوراك ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش لأسو . لؤاستلا نم عونلا اذه رارمتساب حمس

هذه رشان حرشف " ويفير وغاكيش"ةلجم ىلع رظحلا ضرفت نأ ةباقرلاب ادح ىذلا ببسلا 
  :ىلاتلا وحنلا ىلع ةلجملا

سيئر ىلإ ١٩٥٩ماع هرادصإ عمزملا ويفير وغاكيش ةلجم ددع رظح ببس عجري "  
هنكلو ،ايبدأ رظحلا ببس نكي ملو . حئاضفلا نم ديزملا ىشاحتي نأ كاذنآ دارأ ىذلا ةعماجلا
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ةلجملا نع نيلوئسملا نأ ىرأ ىتلا حئاضفلا نم ديزملا ةلجملا ريثت نأ لامتحا ىلإ دنتسا 
ةيلاحلا ةعماجلا حلاصمىلع اظافح اهبنجت اودارأ ال رظحلاف . مهتعمس خيطلت اودارأ دقل.  
وغاكيش ةعماج نأ ىلإ نيترم ديربلا ةحلصم ىماحم حملأو . ةيبدأ بابسأ يأ ىلإ عجري
ةعماج نأ تالجسلا ىف تبثي نأ كلذ ءارو نم هفده ناكو . ةئيذب ةلجملا ةدام تربتعا
لوراك دهاشلا ىلع رليوش حرطو .ةلجملا ةدام ىلع رظحلا تضرف نأ اهل قبس وغاكيش  
راوحلا نيلجرلا نيب رادو . هتاباتكب هتفرعم ىدمو زوروب بتاكلا لوح ةلئسألا نم ةعومجم
  :ىلاتلا

  ؟)ةنجهتسم وأ ماخ ىأ(ةئين اهنأب زوروب تاباتك فصو كنكمي له : رليوش
    ؟ةئين: لوراك
  .ةئين معن: رليوش
  ؟كلضف نم ريبعتلا اذه ىنعم حرشت له: لوراك
  .ئين ىنعم فرعن اعيمج اننأ دقتعأ: رليوش
  ... ىنعأ. هتجوز لتق ىلع مدقي ىذلا صخشلا لثم ئين: لوراك
ىلع اهقيبطت كناكمإب ناك اذإ ىرتل ئين ةملك ىنعم ذخ لوراك رتسم اي : لافيد ىضاقلا

  .زوروب تاباتك نم ىأ
ةدايس ا ي كلذ ىلع ضرتعأ ىنإ): ةريبكلا ةدئاملا ةلجم ريرحت سيئر(نجير ىاربس 

ةينوناقلا بناوجلا نيبو ةئين اهنأب ةباتكلا فصو نيب ةقالع ةمث ىرأ ال ىننإ ثيح ،ىضاقلا 
ال اذه نإف ةئين ةباتكلا تناك اذإ ىتح هنأ ضرتفأ ىنإو . ةسلجلا هذه ىف اهل ضرعن ىتلا
  .ةءاذبلاب اهمصو رربي

صخشك هيأ ر نع هلأسي هنأو ديهمت درجم لاؤسلا اذه نأ ضرتفأ ىنإ انسح: لافيد
  .ىأرلا اذه لثم ءادبإل لهؤم

نأ تدرأ اذإو . ديكأت لكب ةئين ىه معن لوقأ فوس ئين ةملكل ىموهفمل اقبط: لوراك
كلذ ىلع ... ىنعملا اذه ىلع ىوطنت اهنإف ،ةملكلا هذهل ىموهفم ةيهام راصتخاب فصأ
ىلإ صاخ هجوب انه ريشأ ىنإو . رشبلا ريصم ىف هدجن ىذلاو اشحوت رثكألا بناجلا

تسنرإو نوسردنأ بناوج ضعب ىلإ ريشأ ىنأ امك تلماهو ثبكامو ليطع فلؤم ريبسكش 
اهعيمج ةيبدألا لامعألا هذه فصأ انأو ". اضيأ قرشت سمشلا"هتياور ىف ةصاخو ىاوجنمه 
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ىلع اذه قبطنيو ". ئين) زوروب لمع ىأ(هلمع نإ لوقأ ىنإف وحنلا اذه ىلعو ". ةئين"اهنأب 
ئين رثأ زوروب تاباتك هكرتت ىذلا ماعلا رثألاو.هتافلؤم نم ءازجأ  .  

اهل ىنعم ال ىتلا ةلئسألا هذه ءارو عباقلا ببسلا نع رليوش فشك فاطملا ةياهن ىفو 
ليج ىلإ ىمتنملا جربسنج نلآ فلؤملا ناك حلطصم ىهو . ةئين ةملك مادختساب ةصاخلاو
ىف هعبطب وغاكيش ة لجم تماقو ،لوراك لوب ىلإ هلسرأ باطخ ىف همدختسا دق ستيبلا

  :زوروب تاباتك ىلإ ةيلاتلا ةراشإلا باطخلا اذه نمضتيو. ١٩٥٨ماع فيرخ 
نكمي ائيش "   ىلإ لسري نأ هنم تبلط اذهلو ،ىغبني امم رثكأ ةئين هتاباتك مظعم نإ

  ".ةيكيرمألا ريياعملل اقفو هتعابط
ىأرلا نأ حرشي ن جير ىاربس ذخأ ركذلا ةفلاسلا تاملكلا هذه ةءارقب رليوش مايق روفو

ةدئاملا "ةلجم رشان ىضمو . لوراك ىأر سيلو جربسنج ىأر وه باطخلا ىف دراولا
تمت ام اذإ بيقرلا رظن ىف ةئين ودبت نأب ،ةنيمق ةيريبسكشلا تارقفلا ضعب نإ لوقي " ةريبكلا

باطخلا ىقلت هنأ عامتسالا ةسلج رشانلا غلبأو . رصاعم بلاق ىف ةيثيبازيلإلا اهتغل ةغايص
نأ ىه هنهذ ىف تلاج ىتلا راكفألا نأو ،زوروب تاباتك نم ىأ ةعلاطم لبق هيلإ راشملا 
ةوقلا ةغلاب تاباتك رطسي هنأ وأ ،ةيضرم ىأ ةيتابوكيس ةلاح هنوك نع جرخي ال زوروب 

  .ريثأتلاو
ىلع لوراك لمحل ةلواحم ىف تارم ةدع هتلئسأ ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش رركو 

هتلئسأ رييغتب ةأجف رليوش ماق مث . ئذبو ىسنج ىنعم ىلع ىوطنت ةئينةملك نأب فارتعالا 
ىف زوروب بولسأ لوانت ىلإ داع ام ناعرس هنكلو . ةباتكلا ىف كاوريك بولسأ لوانتيل
دقعلا اذه لثم نأ دقتعت له : "ىلاتلا لاؤسلا حرطو ةلجملا ىف هماهسإ ىلإ لقتنا مث ،ةباتكلا
باجأف ،ةئيذبلا ظافلألا مادختسا نم الخ اذإ ةميقلا ميد ع نوكي فوس هيمست امك ىعامتجالا

دوهشلا لاؤس لمكي نأ لبقو . ةميقلا ميدع نوكي فوس هنأ ةنامأ لكب دقتعأ" معن"لوراك 
بتكلا تاعجارم ددعب ةمئاق مدقي نأ لوراك ىلإ ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش بلط نيرخآلا 

دقانك هنأش نم طحلاو ،هنم لينلل ةحضاو ةلواحم ىف كلذو اهرطس ىتلا ةيدقنلا تالاقملاو 
  .ىبدأ

ءاجه نأو ،دقانك لوراك ةءافك ديكأت ىلإ - ىعسلا هعسو ام- ىعس ةلجملا رشان نكلو   
ءاجهلا اذهب فدهي ال هنأ نع الضف . ىداعلا ةلجملا ئراقل احضاو سيل ىعامتجالا زوروب
  .لاوحألا نم لاح ىأب قسفلاو نوجملا ةراثإ ىلإ
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ىلإ ةلجملا ىعست ىذلا ئراقلا ةيعون نع لوراك ديربلا ةحلصم ى ماحم رليوش لأسو
  :هلوقب لوراك هباجأف هتبطاخم

ةعماجلا جيرخ ةرورضلاب سيلو داجلا بدألا ئراق ىلإ لوصولا ىلإ فدهت ةلجملا نإ "
قئاقح ضعب ملعتي ىك داجلا بدألا ئراق فدهتست اهنإ . ةملكلا هذهل ىئاصحإلا ىنعملاب
  ".بدألا نم ةايحلا

  ؟ةدحتملا تايالولا ىف ىداعلا ئراقلا امامت سيل ئراقلا اذه نأ ىعم قفتت له: رليوش
  .رخآ افيرعت مدختسن نأ انناكمإب هنأ دقتعأ: نجير ىاربس
رتسملا نأ نم نيقي ىلع ىنأ امك ،هحرطأ ىذلا لاؤسلا كردن اعيمج اننأ دقتعأ : رليوش

  .هكردي لوراك
حيحصلا ىداعلا صخشلا هنإلوقأ نل لاحلا ةعيبطب ،انسح: لوراك ىنمتأ تنك مكلو ...  

  ..ىكيرمألا ديربلل انمادختسا نأ كلذب ىل تحمس اذإ فيضأ نأ ىننكميو. كلذك رمألا ناك ول
  ...نأب ةداهش انيدل: رليوش
لوقأ ىنلعجت نأ لواحت تنأ ... ةلجملا هذهل ئراقلا ةيعون ديدحت لواحت تنأ: لوراك

  .ىداعلا ئراقلا بطاخت ال ةلجملا نإ
رهظمب هراهظإو هتطبخلو لوراك كابرإ ىف ديربلا ةحلصم ىماحم حجن اذكهو 

لوراك نأ ولو ". ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ءارق روهمجل هفصو ىف هسفن عم ضقانتملا صخشلا 
ضعب بسكي نأ عاطتسال نيصصختملا نم ةلجملا ءارق نأب ىماحملا اذهل ميلستلا ىلع قفاو 

ةحلاص نكت مل ةلجملا نأ نيبي نأ وه هيلإ ىمري رليوش ناك ىذلا فدهلا نإ ثيح طاقنلا 
  .لاثملا ليبس ىلع لافطألا عاطقك عمتجملا تاعاطق ضعبل

ةلئسأ يأ ديربلا ةحلصم ىماحم رليوشل وأ ةلجملا ىماحم نجير ىاربسل قبي ملو 
كاوريك نأ فيك حرشي نأ لوراك نم لافيد ىضاقلا بلطو . لوراك ىلع اهحرطي ىرخأ
لاكشأ نم لكش ىأ فرعي نأ نود ةقيقدلا ةينهذلا تايلمعلا نع ةقيقدلا ليصافت لاب بتكي
لمعل ةيلعفلا ةبرجتلا ليجست لواحي بتاكلا اذه نأب رعشي هنأ ىلإ ةلجملا رشان بهذو . تبكلا
نوكي ام هبشأ كينكتلا اذه لثم نإ لوقي ىضمو . هنيعب اعوضوم ربدتي وأ لمأتي وهو ،لقعلا
ىتلا ةلجترملا تامغنلاب وأ بدألا ىف روعشلا رايت وأ سفنلا ملع ىف ر  حلا راكفألا ىعادتب
  .زاجلا ىقيسوم ىف اهدجن
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نأ اهدافم ،اهنع ريبعتلا قبس ةلوقم حيضوت هناكمإب ناك اذإ لافيد ىضاقلا لءاستو 
نأ لوراك باجأف ،هدوجو بابسأ مهفل عمتجملا جراخ نم تالواحم نمضتت زوروب تاباتك 

اذه اهرظحي لئاسو قيرط نع عمتجملا اذه دوجول ىنعم نع بلاغل ا ىف ثحبي زوروب
ةبرجتلل ةلماكلا داعبألا باعيتسا نع زجعو داسف نم هدوسي ام ببسب ؛مئاقلا عمتجملا 

داعبألا هذه روغ ربسل ةحضافلا ةغللا هذه مدختسي بتاكلا ناك اذإ لافيد لءاستو . ةيناسنإلا
انفلؤم مادختسا مدع نإ : "افيضم وحنلا اذه ىلع ةغللا مدختسي زوروب نأ ىلع لوراك قفاوف

ةءارق نع عمتجملا اذه ماجحإ ةرورضلاب ىنعي ال داحآلا مايأ سئانكلا ىف ةمدختسملا ةغلل 
ةلجم ىف صاخ وحن ىلع تاملكلا مادختسا لوانت ىلإ لافيد داعو . اهنع ضارعإلا وأ هتاباتك
  :ىلاتلا راوحلا لوراكو لافيد ىضاقلا نم لك لدابت انهو". ةريبكلا ةدئاملا"

ىتلا فقاوملاو رظانملا ىلإ رخآ ءزج ىفو ،هتغل ىلإ ءزج ىف ريشأ ىننإ : لافيد
كنأ نظأ . ليبقلا اذه نم ىتلا ةعونتملا تاسرامملاو طاوللاو قاحسلا لثم بتاكلا اهفصي
  .عمتجملا تايقالخأ نع امامت جرخت ءايشألا هذه نأ ىلع قفاوت

اهفلأ ميظعلا بدألا نم ةيحرسم كانه . ىتآلا فيضأ نأ ىل حمست له: لوراك
عمتجم ىأ تايقالخأ كهتنت تاقالع ديكأت لكب ىهو(*)"كلملا بيدوأ"ىنعأ ... طارقس   .
لهو . حرسملا ةبشخ ىلع ةيحرسملا هذه ميدقت مدع وأ ميدقت ىغبني له حورطملا لاؤسلاو
ةبرجتلا ... هابأ لتقيو همأ رشاعي لجرل ةيلعفلا ةبرجتلا هذه ؟اهتءارق مدع وأ اهتءارق ىغبني
نأ ىغبني له (**)هاخأ لتق ىذلا تلماه ةبرجت كانهو. ةرويغلاو ةيضرملاو ةفينعلاو ةعورملا  
اذه ىف ةناكم لتحي زوروب نأ دقتعأ . تايحرسملا هذه ةءارق نع مرتحملا عمتجملا عنتمي
ىداعلا صخشللةفولأملا ريغ براجتلا هذه ىف قطانم نع بتكي لجر ةناكم... ديلقتلا   .

نّكمي ىعامتجا ءاجهك اهنع ةباتكلاو ،ةنيعم ةقيرطب رومألا هذه ميدقت قيرط نع نكلو 
ةيمويلا انتايح ىف ثدحي امب قلعتي اميف اذافن رثكأ ةريصب بستكي نأ نم ىداعلا صخشلا 

ىقلي صخشك ودبأ ىنأ رذتعأو . عوضوملا اذه لوح ىبدألا ىروعش وه اذه. اننويع مامأو
  ".ةرضاحم

ناك اذإ اميف لثمتت ال ةمئاقلا ةلكشملا نأ ةلجملا رشان غلبأو ءافجب ىضاقلا ملكت ذئدنع 
ةلوبقم زوروب اهمدختسي ىتلا ةغللا تناك اذإو ،اهنيعب تاعوضوم ىف بتكي نأ فلؤملل قحي 

                                                 
 )فلؤملا. (طارقس سيلو سيلكوفوس اهفلؤم (*)

 )فلؤملا. (همعلتق لب هاخأ لتقي مل تلماه  (**)
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قدصب هبراجت نع بتكي نأ زوروبل قحي هنأ ىلإ لوراك بهذ دقو . عمتجملا ريياعمل اقبط
  .لضفأ ةقيرطب انتيوه مهفن انولعجي نأ نوعيطتسي نيذلا" نينوعلملا دحأ"ه نأل ؛ةيويحو

 –رخآلا دهاشلا نكلو . ةلجملا رشان لوراك لوب ىلع حرطت ةلئسأ يأ كانه قبت ملو
ةلجمب ةقالع يأ هطبرت مل –ةلجملل ازيحت رهظأ ىذلا لوراك لوب فالخ ىلع  ةدئاملا " 

سيرون كوه همساو دهاشلا اذه ناكو . اهسفن وغاكيشةعماج وأ " ويفير وغاكيش"وأ " ةريبكلا
عامتسالا ةنجل مامأ مسقلاب هئالدإ دعبو ". زميات نص وغاكيش"ةفيحص ىف بتكلل اعجارم لمعي 

تلعج دقو . ىبدأ دقانو ةريصق ةصق بتاكو ىئاورو درافراه ةعماجب ذاتسأ هنأب هسفن مدق
اردق ىلعأ ىربك ةيموي ةفيحص ى ف ىفحصك هلمعو درافراه ةعماجب ذاتسأك سيرون ةيفلخ
  .ةيبدألا ةيحانلا نم تيلريد طسغوأ نم

هباجأف "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم مييقت هنم بلط نأب سيرون بوجتسي نجير ىاربس أدب   ،
جاجتحا نع ربعتو ،ةميلسو ةداج ةيلود ةيبدأ ةكرح لثمت ةلجملا هذه تايوتحم نأب سيرون 

. ةدحاو ةبرضب ةلماك ةنيدم فسنت ةلبنق جتني نأ هرودقم ىف ملاع دض ىعامتجالا هازغم هل
ىف لقعلا تالوج "عبتتي نأ كاوريك ةلواحمل امارتحا رهظأ سيرون نأ نم مغرلا ىلعو 

ىلع مكح هنإف نياتش دورتريجو سيوج سميج نم لك ةقيرط هبشت ةقيرطب " ةبرجتلا فوهك
  .ةيبدألا ةيحانلا نم لشفلاب) زوجعلا كالملا ةليل فصتنم(هتياكح 

كينكت مادختسا ىف مظعأ احاجن تباصأ زوروب تاباتك نم ةاقتسملا تافطتقملا نأ ريغ 
بهذو . ىرشبلا لقعلل ةيلخادلا تايعادتلا ريوصتل" روعشلا رايت"ـب فورعملا راكفألا ىعادت
ءايشألا نيب ةطبارتملا ريغ تايعادتلاو ةقيلطلا صوخشلا نإ : "الئاق هحرش ىف سيرون

ىف رثأ كرت ىف اهعيمج تمهسأ صنلا ىف ةدوجوملا نكامألاو تارقفلاو لمجلاو تاملكلاو 
  ".تاردخملا نمدم لقع لخاد ةسلتخم ةرظنب نوكي ام هبشأ ةراظنلا

ىلع ةريبك ةردق رهظت وسروك اهمظن ىتلا ثالثلا دئاصقلا نأ ىلإ سيرون بهذو 
اهنأ ركذو . ةهاكفلا نم ميظع ردقبو ةقدب ةموسرملا ةروصلاب روعشلاو ةغللا ىف مكحتلا
هتيباجيإ ةدش مغر –هحيدم ناكو . ةلجملا ىف ةروشنملا تاماهسإلا عيمج نم لضفأ دكؤي –   
  .هتازاجنإ ىلع ءانث هنوك نم رثكأ هبهاومو رعاشلا تاكلم ةموعنو ةقدب

ىف ةروشنملا تاماهسإلا دض اعذال ادقنو ايراض اموجه نش سيرون نأ بيرغلاو 
مهفي مل هنأب فرتعا مث . ةءاذبلاو شحفلا نع اهريغ نم رثكأ اهدعبب فصتت ىتلاو ،ةلجملا

ماهسإ هنأب رقأ هنكلو ،ائيش " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف روشنملا جربلهاد دراودإ ماهسإ نم 
  .ةيبدألا هتميقب مستي
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دقانلا نجير ىاربس لأس ةيداع ةلجم " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ ىلع ليلدتلل ةلواحم ىفو 
نأ لبقو . اهرشنب ةيبدألا ةلجملا هذه موقت ىتلا تانالعإلا ةيعون ىنعموةعيبط نع سيرون 

ىك دهاشلا ءاعدتسا ىلع ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش ضرتعا ةباجإلا نم سيرون نكمتي 
نأ ةلجم يأ ضرعتسي نمل قحي هنأ نجير ىاربس حضوأ انهو . تانالعإلا نع ملكتي
نأ اهنأش نم تانالعإلا هذهف ،اهرشنت ىتلا تانالعإلا كلذ ىف امب ،اهتايوتحم عيمجل ضرعي  
  .مهفدهتست نيذلا ءارقلاو ةلجملل ماعلا فدهلا حضوت

ةيعون ىلع ارشؤم انيطعت نأ انه ةروشنملا تانالعإلل نكمي فيك ىرأ تسل : لافيد
دادعتسا ريغ ىلع رشانلا نأ ضرتفأ فوس . مهيلإ لوصولا ىلإ رشانلا ىمري نيذلا ءارقلا

دوي رمألا ةياهن ىف رشانلا نأ ضرتفملا نم هنإف هرشن ىف ةكرش يأ بغرت نالعإ ىأ لوبقل 
  .ةيلاملا ةيحانلا نم ةجئار هتعوبطم ىري نأ

ةريصق ةرتفل رخاف نكس نع ةلجملا هذه ىف نالعإ ىلع انرثع اننأ ول : نجير ىاربس
  .تارشؤملا ضعب ىلع كلذ نم لدتسن نأ انل قحي هنأ دقتعأ ىنإف

  .ةلجملا ىف نالعإلا اذه لثمل دوجو ىأ كانه سيل نكلو: لافيد
  .هب دهشأ ام اهنع ىدل ىتلا ىه ديدحتلا هجو ىلع ةطقنلا هذه: نجير ىاربس
ليلد لضفأ اذهو . اهسفن ةلجملا عقاو نم هب دهشت ام كيدل ،ىديس اي حيحص: لافيد

  .اهسفن ةلجملا تايوتحم ىلع
ثبشت ةلجملا تايوتح م فلتخم نع ثيدحلا دوهشلاو نجير ىاربس لواح نيح ىفو

  .هحرش ىلإ ةجاح كانه سيلو ،هسفن نع ثدحتي ةلجملا ىوتحم نإ هلوقب لافيد ىضاقلا
  :ىلاتلا لاؤسلا سيرون ىلع نجير ىاربس حرط مث

درو ام كردت تنك له ىبدأ دقانك اهمييقتب تمقو ةريبكلا ةدئاملا ةلجم تعلاط امدنع 
  ؟ةيسنجلا تاعجاضملل لصفمو قيقد فصو نم اهيف

  .اهسفن نع ثدحتت ةلجملا نإ ثيح ؛لاؤسلا اذه حرط ىلع ضرتعأ: رليوش
ام كانه ناك امل ىضاقلا ةدايس اي اهسفن نع ثدحتت ةلجملا تناك ول : نجير ىاربس

  .غارف نم اهجاتنإ متي الو ،دوجو اهل سيل ةباتكلا نإ. انه اندوجو ىلإ وعدي
نأ باتك ىأل ئراق لك رودق مب سيل هنأ ناكردي رليوشو لافيد ناك لاحلا ةعيبطبو

ىهنأو . ةمكحملا ةعاق ىف عوضوملا اذه ىف لادج راثو. تارييغت نم هنمضتي ام بعوتسي
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نوكي نأ ودعي ال رمألا اذه نأ املاط هنأ اهدافم ةجيتن ىلإ صلخ نأب راثملا لدجلا لافيد 
هنإف ها ري ىذلا رارقلا ذاختا دنع دويق يأ هيلع ضرفت الو ،ءىشب هل ةمزلم ريغ ةداهش

ال هنإ لاق حورطملا لاؤسلا نع سيرون باجأ امدنعو ،هتداهشب ءالدإلاب دهاشلل حمسيس 
  .ىسنج عباط تاذ" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف ةدراولا فاصوألا ربتعي 

ةروشنملا صوصنلا ىف اهنيعب تاملك مادختسا نع دهاشلا نجير ىاربس لأس امدنعو 
كاوريك نم لك اهمدختسي ىتلا ةئيذبلاو ةيسن جلا تاملكلا نأب رعشي هنأ سيرون باجأ
فدرأو . ةلجملا ىف روشنملا امهماهسإ هيلإ ىمري ىذلا داجلا فدهلا ةمدخل ةمزال زوروبو
ىلإ وأ ةيعيبطلا مسجلا فئاظو ىلإ ريشت "ةلجملا ىف ةروشنملا تاملكلا نإ : الئاق سيرون
  ".فئاظولا هذه ىدؤت ىتلا ءاضعألا

دق ناك اذإ ) ١: (رومأ ةثالث ىف ىدقنلا هيأر نع سيرون دقانلا نجير ىاربس لأس مث
ةئيذبلا ةيسنجلا ظافلألا مادختسا صوصخب ةيضاملا اماع نيثالثلا لالخ تارييغت دوجو ظحال 

ىف ةدراولا اهيلع ضرتعملا ظافلألا تناك اذإ ) ٢. (داجلا بدألا ىف ةيسنجلا فاصوألاو
اذإ ) ٣. (عساو قاطن ىلع لوبقلاب ىظحت ىتلا بتكلا ىف ةدوجوم" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم 

  .اهئارق ىف ةيسنجلا ةوهشلا ةراثإ ىلإ فدهت ةلجملا ىف ةروشنملا تاباتكلا تناك
نأ اربتعم ،ةثالثلا ةلئسألا هذه حرط ىلع ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش ضرتعاو 

سيرون نكي ملف ثلاثلا لاؤسلا امأ . عوضوملا بلص ىلإ ناتمي ال ىناثلاو لوألا نيلاؤسلا
ءالدإلا هنم بلطتت ةباجإلا نأ ىلإ ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش بهذو . هنع ةباجإلل الهؤم
. سفنلا ملع ىف صصختم ملاع ةداهش ىلإ جاتحت ىهف ،ةلصب هصصخت ىلإ تمت ال ةداهشب

بلطي سيرون ىلإ الاؤس ةلجملا ىماحم هجو مث ،تاضارتعالا هذه ىلع ىضاقلا قفاو دقو 
ىلع ئراق ىأ نإ هلوقب دقانلا اذه باجأف ،ةلجملا هفدهتست ىذلا ىداعلا ئراقل ا فصي نأ هيف

قح " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ردقي فوس داجلا ىعيلطلا بدألاب ىنعيو ،ةفاقثلا نم ةيلاع ةجرد 
مامتها ىأ رهظي نل سانلا نم مظعألا داوسلا نأ ةعرسلا هجو ىلع فاضأ مث . اهردق
  .ءارقلا نم ليلق ددع ىوس ىوهتست نل ةيعيلطلا تاعوبطملا ةعيبط نأل ؛ةلجملاب

 ، ىبدأ دقانك سيرون دهاشلا ىلع قانخلا قيض دقف ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش امأ
دهاشلا ديربلا ةحلصم ىماحم لأسو . ادحاو اماع زواجتي ال ىبدألا دقنلاب هلاغتشا نأ احضوم
لقع ىف ةدوجوملا تاجومتلاو ت اينحنملا عبتت هنم ىضتقي دقانك هبجاو نأب رعشي ناك اذإ
ةباتكلا ىف زوروب ماهسإ ىلإ ةراشإ كش ىندأ نودب اذه ىفو . تاردخملا ىطاعت نمدي لجر
نامدإ نإ ثيح : الئاق كلذ ىلع سيرون درو. اهل ىصخشلا هيطاعتو تاردخملا نامدإ نع
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لذب دق و. ةيعامتجا ةلكشم ىلع ءوضلا ىقلي زوروب نأ دكؤملا نم هنإف ماع نأش تاردخملا
ةيبدألا ايازملا نع ةلئسألاب سيرون دقانلا ةرصاحمل هدهج ىراصق ديربلا ةحلصم ىماحم 

مظعم عم قفاوتي نأشلا اذه ىف هيأر نإ الئاق دقانلا اذه درطتساو ". ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمل 
ةدام حدتمي نأ نود ،اهتيمهأ اهل ةيفاقثو ةيبدأ ةرهاظ اهنأب ةلجملا هذه افصاو. نيرخآلا داقنلا  
  .اهظرقي وأ ةلجملا هذه

دقانلا ناك اذإ فرعي نأ دارأو ،ةرذقلا تاملكلل ةلجملا باتك مادختسا رليوش لوانت مث 
اهانعم نم ريثكلا دقفت فوس " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف ةروشنملا تاياكحلا نأب رعشي سيرون 

نم ةلوبقم تادرفم لادبت سا نإ سيرون لاقف ،ةءاذب لقأ تادرفم ةئيذبلا اهتاملكب تلدبتسا اذإ
نإ فاضأو . كحضلا ريثي ءىش هنإ لب ،نجهتسم ءىش ةئيذبلا تاملكلاب عمتجملا لبق

رزيارد اهسرامي امك نيرشعلا نرقلا ىف ةيبدألا تاباتكلا رهوج لكشت بدألا ىف ةيعقاولا 
قالخلا بيدألا عم نوحماستي بدألا داقن نأب سيرون فرتعاو . ىاوجنمهو سيوجو
افقوم ةئيذبلا ظافلألا هذه نم ذختت نيناوقلا نإ فاضأو ،ةئيذبلا ظافلألا مادختساب ه ل نوحمسيو
  .ىبدألا دقنلا نم ةيمدقت لقأو اتمزت رثكأ

ةلجم نع زميات ىادنصلا ةفيحص ىف اهرشن ىتلا ةعجارملا نأ سيرون ركذ كلذكو 
ضعب ةلجملا هذ ه ىلع ركني مل هنأ ريغ. ةلجملا هذه حلاص ىف نكت مل" ةريبكلا ةدئاملا"
  .اهتيدجب هفارتعا نع الضف ،لاحلا ةعيبطب ةدودحم تازيم اهنإ لاق هنكلو ،ةيبدألا اهتازيم

لافيد ىضاقلا حرط ةلجملا ةيدجب سيرون عانتقا نم نجير ىاربس نقيتسا نأ دعبو 
ىف هتفيحص ىف ةلجملا ةعجارمب ماق اذامل هنم فرعي نأ دارأ . ةيحاضيتسالا ةلئسألا ضعب
لوألاماقملا   :نأشلا اذه ىف سيرون دقانلاو لافيد ىضاقلا نيب راد ىذلا ثيدحلا ىلي اميفو.  

  ؟تبتك اميف ةلجملا تمجاه كنإ: لافيد
  .ماع هجوب اهتمجاه ىديس اي معن: سيرون
تعلاطو مهفرعت نيذلا داقنلا ةيبلغأ لثمت كنإ ةلجملل كمييقت ىف تلق كنأ دقتعأ : لافيد

  ؟مهتاداقتنا
  .ىعابطنا وه اذه. ىديس اي معن: سيرون
  ؟عوضوملا اذه ىف ريخألا كيأر اذه له. ىديس اي قح ىلع تنأ: لافيد
  .ىديس اي معن: سيرون
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  .سيرون ىلإ ةلئسألا هيجوت نع فقوتو لافيد تكسف
ةدئاملا "ةلجم نأ الول هنأ ررقي هلعج امم ؛هيلإ اههيجوت لصاو نجير ىاربس نكلو 

هداقتنا نإ فاضأو . قالطإلا ىلع هتفيحص ىف اهنع بتك املةمهم ةيبدأ ةكرح لثمت " ةريبكلا
مل سيرون ةداهش نأ ادبو . اهنم ىنوناقلا هفقوم ىلإ سيلو ،ىدقنلا هفقوم ىلإ عجري ةلجملل
  .رثأ ىأ ىضاقلا سفن ىف كرتت

مولع ىف صصختملا كيتام ويلباد زناه وه ةمكحملا مامأ ريخألاو ثلاثلا دهاشلا ناكو 
ةعماج نم عامتجالا ملع ىف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاحلاو ،ةميرجلاو عامتجالاو سفنلا 

الضف . برحلا تاركسعم ىف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ لجرلا اذه لمع دقو. وغاكيش
ايعامتجا اثحابو ،ىتنواك كوك نجس سيئرل دعاسم ةفيظو ىضاملا ىف لغشي ناك هنأ نع 

. ةميرجلا ملعل ىونيلإ ةيميداكأ سيئرو ىونيلإ ةيالو ىف ءانجسلا حارس قالطإ ةنجل ىف
ىعس اذكهو . ةلجملا ىف زوروب هبتك امم ةذوخأم تافطتقم ىلع هتداهش لك ترصتقاو

ءادغلا "ةياور ىف ةلثمتملا ةيعامتجالاو ةيملعلا بناوجلا ةيمهأ زاربإ ىلإ نجير ىاربس 
  ".ىراعلا

نأ - ةميرجلا ملعىف رحبتم لجركو نوجس سراحك هتبرجت عقاو نم - كيتام ربتعاو   
عباط وذ طاشن تاردخملا نامدإ نإ ثيحو . ةريطخ ةيعامتجا ةلكشم تاردخملا نامدإ

نم ةددعتم عونأ ىلإ ءوجللا ىلإ صاخشألا رطضي طاشنلا اذه نأ كيتام رعش دقف ىمارجإ 
ركذ ةلكشملا هذه ةروطخ دكؤي ىتحو . تاردخملا ىطاعت ىف رارمتسالا لجأ نم ةميرجلا
  .اهعم لماعتلا ضرغب ئشنأ هتمرب ىلارديفلا بتكملا نأ عامتسالا ةنجل مامأ

زوروب هب مهسأ ىذلا لاقملا ءارو نم اهينج نكمي ىتلا ةدئافلا نع كيتام لاؤس دنعو 
هلوقب باجأ"ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف  ةميرجلا ملع سيردت ىف هتاباتك نم ديفتسي هنإ : ، 

  :لاق. ةبلطلل
هرابتعاب ؛ةلجملا ىف زوروب رتسملا هبتك ام ىلإ عوجرلا ىتبلط نم بلطأ ديكأتلاب ىننإ"  

لكاشملا ضعبل انمهف ىف مهسي اذهب هنأ ىأ ،تالايخلا ىف نمدملا قارغتسا ىلع لثم عورأ 
  ".تاردخملا نمدم اههجاوي ىتلا

اديج اريوصت روصي " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم روشنملا ءزجلا نإ كيتام فاضأو 
 ، : لوقي ىضم مث. تاردخملا ىطاعت ةيلمع ةيعوضومب فصيونينمدملا رطاوخو راكفأ

صخش رظن ةهجو نم ةرشابم تامولعم ىلع ىوتحي هنأ ىف لثمتت ةيقيقحلا هتميق نكلو "
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نينمدملا حارفأ نع انثدحي امدنع هتيجس ىلع حبصي هنأ حضاولا نمو . ةلكشملا فرعي
كلتو ةيئاقلتب زوروب اهنع ثدحتي ىتلا نامدإلا تاياكح نيب ىرهوج قرف كانهو ". مهحارتأو

نوجسلا ءالزن نونوكي نيح ةيعيبط ريغ فورظ ىف مهو ،نونمدملا اهيوري ىتلا تاياكحلا 
  .مهباوجتساو مهيلع ضبقلا دنع وأ

نامدإ تابثإ ةرورض ىري ناك اذإ نجير ىاربس ةلجملا ىماحم لافيد ىضاقلا لأسو 
. اذه ىلإ ةراشإ يأ نم ولخي ةداهشلاب ءالدإلا ماد ام ةيمسرلا قاروألا ىف تاردخملل زوروب

ةيعون ىلع رصتقي عامتسالا ةسلج بل نإ الئاق تهبو قيلعتلا اذهب نجير ىاربس ئجوفو 
كيتام دهاشلا "تاظحالم نأ لافيد ىضاقلا حضوأ انهو . هكلسم ىلع سيلو زوروب تاباتك
. تاردخملل نمدملا ريغ اهزجني نأ نكمي ال ةباتكلا نم عونلا اذه لثم نأ ضرتفت هتاقيلعتو
  :هلوقب دهاشلا قلع انهو

لكشلا اذهب تاردخملا نامدإل هفصو ءاجل طق تاردخملا طاعتي مل ) زوروب ىأ(هنأ ول "
... قدصلاب مستت ةروص مسري فرعأ ام ردقب وهف ،ةياغلل اشهدم مهفتملاو فطاعتملا دح ىلإ
ال تحب ىنوناق ر مأ اذه نأل ؛تاماهتالا هيجوتب ىل حمسي عضوم ىف تسل لاح يأ ىلعو
الو ،اهفلؤم ةايح نمضتت " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ دهاشلا ربتعا دقو . هيلع قيلعتلا عيطتسأ
  .اهبتكي نأ برجم ريغل نكمي

ةئيذبلا ظافلألل زوروب فلؤملا مادختسا نأشب كيتام لئس عامتجالا ملعب افراع هفصوبو 
هجوب ءانجسلاو نينمدملا ةنسلأ ىلع ةيراجلاو ةعئاشلا ىه ظافلألا هذه لثم نإ هلوقب درف 

  ".شيجلا ىف نيدنجملاب هطالتخاو مهب هتفرعم عقاو نم ظافلألا هذه مدختسي وهو. ماع
هل حمسي مل لاح يأ ىلعو . ىبدأ دقانك عوضوملا اذه ىف ثدحتلا نع كيتام عنتماو

اذه نأ نع ال ضف. ةيبدألا ةيحانلا نم" ىراعلا ءادغلا"ةياور ةميق نع مالكلاب لافيد ىضاقلا 
زوروب نم لك تاباتك اهريثت ىتلا ةيسنجلا ةوهشلا لوانتي نأب كيتامل حمسي مل ىضاقلا 

  .كاوريكو
اذه لافيد حرط دوهشلا ىلإ هتلئسأ هيجوت نم ديربلا ةحلصم ىماحم ىهتنا نأ دعبو 

  :كيتام ىلع لاؤسلا
 بطنالا نإف كيتام رتسم اي اهب تيلدأ ىتلا ةداهشلا ىلع ءانب: لافيد ىدل ىقبتي ىذلا عا

وأ تاردخملا ىنمدمل لوألا ماقملا ىف ةديفمو ةديج زوروب اهب مهسأ ىتلا ةباتكلا ربتعت كنأ 
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نينمدملا دعاست دق ىتلا ةءارقلا نم عونك تاردخملا ىطاعت عوضوم نوجلاعي نيذلا سانلا 
  .ءافشلا ىلع

ةيسفنلاو ةيفطاعلاهتلاحو تاردخملا نمدم ةعيبط مهف راطإ ىف كلذ دقتعأ معن: كيتام  .  
اهرشن ىتلا ةداملا نأب ءاحيإلا ىلع كيتام ةداهش رصتقت نأ ةلجملا ىماحم لبقي مل 

ةلجملا ىماحم لأسو . طقف مهعم نيلماعتملاو تاردخملا ىنمدم ديفت فوس ةلجملا ىف زوروب
عامتجالا ملع ىف نيصصختملا ةرورضلاب سيلو–ءاكذلا داحلا ئراقلا ناك اذإ دهاشلا اذه    

ةياور ىف ةروشنملا تافطتقملا نأ دجي فوس –ةميرجلا وأ  ءوضلا ىقلت " ىراعلا ءادغلا" 
لعفت فوس اهنأ ىلع كيتام قفاو لاحلا ةعيبطبو ،تاردخملا ىنمدم تاباذعو لكاشم ىلع 

نأ روفو . نامدإلا ةلكشم مجحل داجلا ئراقلا مهف نم ديزت ةياورلا هذه نأ نع الضف ،كلذ
حبصأ امك ،ةيضقلا رسخت نأب ةنيمق " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ ادب ةداهش لا ةصنم كيتام رداغ

ةيضق عفر ىف ركفي ناك هنإ ثيح ؛روتفب كيتام دودر لبقتسا ةلجملا ىماحم نأ حضاولا نم 
ىف هيلإ دانتسالا هنكمي ىذلا ىوقلا لجسلا نم ةدافتسالا هناكمإب نأو ،ةلجملا حلاصل فانئتسا 

ةلئسألا نم ددع حرط نم نكمت ةلجملا ىماحم نأ نع الض ف. فانئتسالا ىوعد عفر
ةسلج ىوتسم ىلع سيلو ةيلارديفلا ةمكحملا ةحاس ىف الإ اهمسح نكمي ال ،ةيروتسدلا 

  .ةيرادإ عامتسا
ةعبرأ "نم نوكتت ةلدأ ةلجملا ىماحم مدق مهتاداهشب ءالدإلا نم دوهشلا ىهتنا نأ دعبو 

دحأو نورشانلاو تابتكملا باحصأو نوملعملا و داقنلاو باتكلا اهرطس اباطخ نيرشعو
ةلجم نأب باّتكلا ةداهش رابتعالا ىف ذخألا ىضاقلا لبقو . ىسفنلا ليلحتلا ىف نيصصختملا
ىاربس ا " ةيعامتجالاو ةيبدألا ةميقلاب عتمتت" ةريبكلا ةدئاملا"  دعاو هرارق ىف ظفحت هنكلو

دوهشملاو نيقومرملا داقنلا ءارآب طقف تالجسلا ىف ظفتحي فوس هنأب ةلجملا ىماحم نجير 
ريثت ةلجملا ةدام نأ ىرت تارابع يأ ليجست ضفري هنأ لافيد ىضاقلا نلعأو . ةءافكلاب مهل

امك ،ةحورطملا ةيضقلا ديفت ال اهنأل اهداعبتسا بلطو ،ىداعلا ئراقلا ىف ةيسنجلا ةوهشلا 
ةدح ىلع اهنمالك ميقيو ،تاداهشلا هذه ىلإ رظني فوس هنأب ةلجملا ىماحم ربخأ   .

دوهشلا تاباطخ ضعب ،هاوه قفو ،عضي نأب ىضاقلا رارق ىلع ةلجملا ىماحم ضرتعاو 
  .رخآلا اهضعب دعبتسيو تالجسلا ىف

لدت تالاقم ةعست نم نوكتت تالاقملا نم ةعومجم نجير ىاربس ةلجملا ىماحم مدق مث 
ىف هقحب ىضاقل ا ظفتحا اضيأو. ستيبلا ليجب فورعملا ليجلا بدأو ةفسلف ةيمهأ ىلع

ةمدقملا ةداملا ىلع عالطالا نم هنكمت نيحل ةمدقملا ةلدألا ىلع مكحلا رادصإ ءاجرإ 
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ملولكلام دهاشلل قبس ىتلا ةداهشلا ميدقتب نجير ىاربس ةلجملا ىماحم ماق اضيأو . اهصحفو
 ىضاقلا لاقف" ىلرتاشت ىديللا قيشع"سنارول .ـه.د ةياور ةمكاحم ءانثأ اهب ىلدأ نأ ىلواك
  .اهتءارق دعب اهيلع همكح ردصي فوس هنإ لافيد

نع هلاؤسل ىرخأ ةرم لوراك لوب ةروظحملا ةلجملا رشان ىعدتسا : لافيد نأ بيرغلاو
امك . ةمألا عوبر لك ىف هتلجم جاور ىلإ علطتي هنإ رشانلا اذه لاق. ةلجملل ةيلاملا نوئشلا
نيكمتل فحصلا عيب كاشكأ ىف ضر عت ةداجلا ةيبدألا هتلجم ىري ىذلا مويلا ئجم ىلإ علطتي
  .اهئارش نم ءارقلا

هاضاقتي بتار ىلع هلوصح زواجتت ال رضاحلا تقولا ىف هتاحومط عيمج نإ فاضأ 
دعو هنأب لافيد ىضاقلا لوراك غلبأو . اهئاشنإ ىلع اهقفنأ ىتلا غلابملا لك دعب ةلجملا نم

ريرحت ىف كرتشم لكل ةأفاكم ا   نكلو . هتلجم نم لوألا ددعلارالود نيسمخ ىطعي نأب ةهافش
ةلآضب لوراك لوب رشانلا فرتعا نأ دعبو . هدعوب ءافولا نود تلاح اهتاعيبم نم دئاعلا ةلق
  .ةداهشلا ةصنم ةرداغمب ىضاقلا هل حمس هتلجم ةينازيم

تالجس نإو ،هتعفارم نم دعب هتني مل هنإ ديربلا ةحلصم ىماحم رليوش لاق ذئدنع 
اهخسن تلسرأ " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ ) ١: (ةيلاتلا ةخسارلا طاقنلا حضوت عامتسالا ةسلج
ةداهش نأ ) ٣. (ةئيذب ةلجملا هذه نأ) ٢. (ديربلا ةحلصم قيرط نع اهيف نيكرتشملا ىلإ
  .ةيبدألا ةلجملا ةميق ىف داقنلا نيب ريبك فالخ دوجو نيبت دوهشلا

ءادغلا "ةياور ىلع مكح لل ميلسلا كحملا نأ ىلإ اذه نم ديربلا ةحلصم ىماحم صلخو
. ةيبدألا ةيحانلا نم اهتيمهأ ىف سيلو ،ةيعامتجالا ةيحانلا نم اهرثأ ىف لثمتي" ىراعلا

ةدئاف نيب ةنزاوملا ساسأ ىلع ةيضقلا هذه ىف همكح ماقأ لافيد ىضاقلا نأ ركذلاب ريدجلاو 
ةيحانلا نم ةروشنمل ا ةداملا ةميق ربتعا سانلا نم اعاطق نأب املع. اهتءاذبو ةروشنملا ةداملا
رابتعاب هتعفارم ىهنأ ديربلا ةحلصم ىماحم نكلو . اهيلع مكحلا رايعم ىه ةيعامتجالا

لوادتلل حلصت الو ،ةبذهم ريغو ةرذقو تاوهشلل ةريثمو ةئيذب ىضاقتلا عضوم ةلجملا 
ىكيرمألا نوناقلا نم ١٨مقر دنبلا ىضتقمب ديربلا ةحلصم قيرط نع عيزوتلاو   ١٩٦١.  

ةيكيرمألا ةمكحملا اهتذختا ىتلا تارارقلل هتشقانم نجير ىاربس ةلجملا ىماح م ىهنأو
بدألا ىلع طقف رظحلا ضرفت نأ ةموكحلل قحي هنإ هلوقب ةءاذبلا عوضوم نأشب ايلعلا 
 ، ةيعامتجالا ةيمهألاب زيمتت ىتلا لامعألا رابتعا اهل ىغبني ال نيح ىف ،حضافلا فوشكملا

ةئيذب"ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم لثم   ،.  
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" ىلرتاشت ىديللا قيشع"ةياور مجاه ةلجملا ىماحم نجير ىاربس نأ ركذلاب ريدجلاو 
ةحلصم سيئر ىرن ثيح ؛ةياورلا هذه دض دحاو عوبسأ لبق رداصلا مكحلا ىلإ راشأ امدنع 
اذه ىف نجير ىاربس قلع دقو ،ةيسنجلا فاصوألا قدأب ةمعفم اهنأل ،اهتءاذبب حرصي ديربلا 

، " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةغل نإ هلوقب نأشلا  فصولا ىف قدصلل ةداتعملا دودحلا زواجتت امبر
ىديللا قيشع "ةياور ىف اهعلاطن ىتلا ةحضافلا فاصوألا لثم تسيل فاصوألا هذه نكلو 

ةلجم نإف اذهلو "ىلرتاشت ةياور ىلع قبطنت ىتلا رظحلا نيناوقل عضخت ال " ةريبكلا ةدئاملا"، 
  .ةحضافلا سنارول. ـه.د

" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةاضاقم ىف ديربلا ةحلصم دانتسا ىلع ةلجملا ىماحم ضرتعاو 
نيرشع نم رثكأ نأ حضوأ امك ،ةءاذبلاب اهل هماهتاو ،اهيف ىبلسلا تيلريد طسغوأ ىأر ىلإ 

رليوش اهمدختسا ىتلا باوجتسالا قرط ىلع اموجه نش مث . ةلجملا هذه حلاصل اودهش ادقان
  :هلوقب هاهنأ ديربلا ةحلصم ىماحم

ئدابمل رشابم كاهتنا ىلع ىوطنت نييموكحلا نيريدملا بناج نم رظن ةهجو ةمثو "
ررقي نأ هل نمضي امك ،ريبعتلا ةيرح ىكيرمألا نطاوملل نمضي ىذلا روتسدلل لوألا ليدعتلا 

  ".نونفلا ىف حيحص ريغو حلاص ريغ وه امو ،حيحصو حلاص وه ام هسفنب
ةلجم نأ ررقي نأ عامتسالا ةسلج سيئر نم نجير ىا ربس ةلجملا ىماحم بلطو

اهنأ نع الضف . داج فده هل ىبدأ نومضم ىلع ىوطنت اهنأو ،ةئيذب تسيل" ةريبكلا ةدئاملا"
ةينوناقلا طاقنلا نأ نجير ىاربس حضوأو . ىكيرمألا روتسدلل لوألا ليدعتلا ةيامحب عتمتت
كلذلعف ةنجللا هذه سيئر نأ ول طقست فوس" ةيروتسدلا" نجير ىاربس بلاط نأ دعبو .  

ةلجملا أرقي مل لافيد ىضاقلا نأ حضوأ نأشلا اذه ىف رشابم ىوفش رارق ذاختاب ةمكحملا 
هسفن ىلع لافيد ىضاقلا عطقو . اهيلع لداع مكح رادصإ هعسوب سيل هنإف مث نمو ؛اهلمكأب
ةنجل دقع خيرات نم مايأ ةسمخ نوضغ ىف نأشلا اذه ىف ىباتك رارق رادصإب ادهع  
تاركذم عفر ىف امهقح نع ةلجملا ىماحمو ديربلا ةحلصم ىماحم لزانت دقو .. عامتسالا
  .ةيضقلا هذهل ةينوناقلا بناوجلا نأشب ةبوتكم ةيفاضإ

موي نم ةقيقد نيرشعو نيتنثاو ةسماخلا ةعاسلا مامت ىف عامتسالا ةسلج لافيد متتخاو 
ويام ١٤  ١٩٥٩.  
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  اجلزء الثانى من احملاكمة
  
  
  
  
  

قيضي نجير ىاربس ليوج لعج ىذلا رمألا ،اليوط اتقو عامتسالا ةسلج تقرغتسا 
ىذلا تسوب كرويوينلا ةفيحص ررحمل هربص دافنو هطابحإ نع لجرلا اذه ربعف ،اهب اعرذ 

  :هلوقب نجير ىاربس ليوج هل حرص دقو. ةسلجلا عئاقو ةيطغتل ءاج
ناكيرمألا نأو ،ديربلا لاسرإ ىف رصحنت هتفيظو نأ ركذتي نأ ديربلا بتكمب ردجي "

ةينوي ٢٤قفاوملا ىلاتلا مويلا ىفو ". هتءارق نوءاشي ام ريرقت ىف رارحأ ترشن ١٩٥٩   
ةسلج ثادحأ ىطغت راشتنالا ةعساو ةفيحص لوأ تناكف حيرصتلا اذه كرويوين ةفيحص 

  .كاوريكو زوروب نم لك بدأ ةمكاحم
يك نوج دقانلاو رعاشلا ماق ةينوي٢٧موي ىفو  تاءارجإلا مضي ،صخلم رشنب ىدرا  

نع ةفرجعتملا هتاقيلعت فلتخت ملو ". ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم دض ديربلا بتكم اهذختا ىتلا 
سيسيلوي ةياور ةمكاحم ةيضق ىلإ كلذ ىف ادنتسم ،ريبعتلا ةيرح نع نيعفادملا تاقيلعت 

ناس ةمكح م اهترظن ىتلا لواه ةيضقب فرعت ةيضق ىلإ دنتسا هنأ امك ،سيوج سميجل
ىنوناق فيرعت عضو دنع ىنف وأ ىبدأ لمع ىأل ةيعامتجالا ةميقلا زاربإ ىف وكسيسنارف 

ةمكحملا هتردصأ ىذلا مكحلا نإ ثيح ؛ابيرغ لواه ةيضقب ىدرايك داهشتسا ادبو . ةءاذبلل
نكلو . كاذنآ ةءاذبلا فيرعتل داتعملا ردصملا ناك ثور ةيضقب فورعملا ايلعلا ةيكيرمألا
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درمتملا ستيبلا ليج نعو " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نع نيسمحتملا نيعفادملا نم اددع نأ ودبي 
ريغ لواه ةيضقب داهشتسالا هيلع اوحرتقا نيذلا مه لاتنزور جنفراو جربسنج نلآ لاثمأ 

لاح ىأب امئاق نكي مل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نع ىدرايك عافد نأ ركذلاب ريدجلاو . ةعئاذلا
ةيلامجلا ةيحانلا نم زوروب ةياورب هباجعإىلع لاوحألا نم نيب زيمي ناك هنأ نع الضف .  

نيح ىف ،ةينوناقلا ةيحانلا نم لمعلا اذه ميرجت نيبو ،ىنف قلطنم نم ىبدألا لمعلا ضفر 
  .امهنيب زييمتلا نع زجع ةيضقلا هذه ىف رظنلا هب طونملا لافيد ىضاقلا نأ

ناونعب كاوريك اهرشن ىتلا ةياكحلا ن ع عفادي اضيأ هسفن ىدرايك دقانلا دجو دقو
. ةبهوملا نم اميظع اردق كلتمي كاوريك نأب ىدرايك رقأو". زوجعلا ليللا فصتنم كالم"
ىتلا تالواحملل ةبسنلابو . اهقنخيو ةبهوملا هذه ىف ثيعي كاوريك تالفنا نإ فاضأ هنكلو
: هلوقب ىدرايك قلع ائيذب المع اهرابتعاب ةياورلا ىلع رظحلا ضرفل ديربلا ةحلصم اهتلذب
فيك ىري نأ نع كيهان ،اهتءارق ىداعلا صخشلل نكمي فيك ىرن نأ انيلع ليحتسملا نم "
حرتقأ : "لاق امدنع ديربلا ةحلصم نم هتيرخس نع ىدرايك ربعو. هداسفإ ىف ببستت اهنأ

بولسأ نأ هدافم ىنوناق أدبم ىف ريكفتلا ديربلا ةحلصم ىلع ءايصوألاو نيفرشملا ىلع 
تاباتك نأ دجن فوسف للملا رايعم انقبط اذإ اننإو ،ةراثإلا نود الئاح فقي ىلحملا ةباتك لا

ةاعدم تايلارديفلا اهتردصأ ىتلا ةيرثنلا تاباتكلا رثكأو ،ةراثإلا نع نوكت ام دعبأ كاوريك 
  . للملل

ةفي حصل ىبدألا دقانلا لامآل ةبيخم" ةريبكلا ةدئاملا"ىف ةروشنملا داوملا عيمج نكت ملو 
ةميقب هرثأت ىدبأ دقف "ويفير ىادرتاسلا" ". ىراعلا ءادغلا ةياور نم تاياكح رشع"، 

ىلإ صلخو ،تاياكحلا هذه ىف ةئيذبلا ةيسنجلا تاملكلا دورو راركت دقانلا اذه ضرعتساو 
جيسنلا نع اهلصف نكمي ال –تاءاذب ربتعت تناك اذإ–تاءاذبلا هذه لثم "نأ اهدافم ةجيتن   

ىقالخألا اهنومضم هكرتي ىذلالماشلا رثألاو هنإ : الئاق ويفير ىادرتاسلا دقان درطتسا مث".  
، "زوروب ةباتك نإف ديربلا بتكم معازمل افالخ  ميظعلا ىنفلا قدصلاو ،ةلئاهلا ةوقلاب عتمتت

ربتعت نأ نكمي ال ةلوقعم وأ ةلداع ةمكحم يأ نأ هيأر ىفو ". ةقحلا ميقلا نع قيمعلا ثحبلاو
ءاكذلا نم ردق ىأب عتمتت تناك اذإةئيذب هتاباتك ىتلا ةيرادإلا تاءارجإلا نأ كلذب ايحوم .  

الو ىجحلا ىفاجت تاعوبطملا نم اهريغو " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم دض ديربلا بتكم اهذختا 
  .لقعلا عم قفتت
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" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمل ضهانملا اهفقومب اهثبشتو ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم دانع مغرو 
مامأ اهيف رظنلا مت هنأ ول ةلجملا هذه نع جرفي فوس ءاضقلا نأ نم اقثاو ىدرايك ن اك دقف
ىف قحلا ديربلا بتكم تطعأ ىتلا تاءارجإلا ببسب هجاعزنا ىدرايك ىدبأو . ايلع ةمكحم
ةدئاملا "ةلجم ىررحم نأ ضرفب هنإ : الئاق لءاستو. دحاو نآ ىف مكحو مصخك فرصتلا
رظحلا نأ نم نامض كانه سيلف اهنع جارفإلاب رارق ىل ع لوصحلا ىف اوحجن" ةريبكلا
ديربلا ةحلصم تناك اذإ : لءاست امك. لبقتسملا ىف رركتي نل ةلجملا هذه ىلع ضورفملا

اهلعجي كلذ نإف تاباتكلا عيمج ىلع ىراذعلاو تاقهارملا ةغل ضرف ىلع ةدكؤملا ةينلا دقعت 
  .ةيبدألا ثراوكلل اببس

ةيرح ىلع مؤش ريذن " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمل رظاحلا ديربلا ةحلصم فقوم حبصأو 
ىئاضق مكح ىلع لوصحلا ىف سيوج سميجل " سيسيلوي"ةياور تحجن نأ دعب ريبعتلا 

ةباقرلا ىلع ىدرايك دقانلا ضرتعي نأ ىعيبطلا نم ناك اذهلو . ةءاذبلا ةمهت نم اهتءاربب
ىتلجم عجش ىذلا رمألا "ةيجوجاميدلاب ىهتنتو لهجلاب أدبت ةثراك ةباقر لك: "هلوقب توص "، 
، "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمل امهترزاؤمو ديدشلا امهسمحت نع ريبعتلا ىلع " رنجاو"و" ةيرقلا

ىه ةقومرمو ةظفاحم ةلجم نم دييأتو معد نم " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم هتدجو امع الضف 
ضارتعالا ىف سيرون كوه وذح اوذح داقنلا مظعم نأ رمألا ةقيقحو ". ويفير ىادرتاسلا"
  .ةباقرلا ىلع

ةعماج ىف نيلوئسملا قنح زوروب تاباتك نع اعافد ىدرايك هرطس ىذلا لاقملا راثأو 
نعطلاو لاقملا اذه ةمجاهمب ةيراشتسالا ةيلكلا ةنجل سيئر نريتس .ج دراشتير ماقف وغاكيش
ماد ختساب لاتنزور جنفرإ اهررحم هيف مهتا ويفير ىادرتاسلا ةفيحص ىف ادر رشنو ،هيف
ىف نريتس هرشن ىذلا درلا ببسبو . باتكلل ةنيعم ةعومجم تاباتك رشنل ةثالثلا ةلجملا دادعأ

ررحم نأ تنيبت نيح لخدتلل ةرطضم اهسفن وغاكيش ةعماج تدجو ويفير ىادرتاسلا ةفيحص 
نم اهسفن ةعومجملا هذه مالقأ هيف مهست ،ةلجملا نم عبار ددع رادصإ ىوني لاتنزور ةلجملا 

اهسفن مالقألا راركت عنم ىلإ ةلجملل اهرظحب تعس وغاكيش ةعماج نأ اذه ىنعمو . باتكلا
وغاكيش ةعماج ةبلط نكلو . ةقباسلا ةلجملا دادعأ ىف ىبدألا اهجاتنإ رشن اهل قبس ىتلا

حضتا هنأ هيف اونيب اريرقت اوردصأ امدنع ١٩٥٩ماع فيص ىف معزلا اذه ضحدب اورداب   
  .ةقيقحلا ىفاجي وغاكيش ةعماجب نيلوئسملا معز نأ صيحمتلاو صحفلا دعب مهل
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ببس نوكي نأ ىفنو ،ةلجملا ةدامل اهرظحو ةعماجلا فرصت نع عفادي نريتس لظو 
ةداملا ىف ةئيذبلا ةيسنجلا ظافلألا دورو ةرثكل ةعماجلا ىف نيلوئسملا عاشبتسا رظحلا 

نم ادحأ نأ ى لإ اريشم ،ةلجملا ىلع رظحلا تضرف ةعماجلا نأ نريتس ركنأو. ةروشنملا
لاتنزور ةلجملا ررحم نأب حملأ هنأ نع الضف . اهعلاطي مل وغاكيش ةعماجب سيردتلا ءاضعأ
ىدرايك ىبدألا دقانلا درو . اهعيضو ةلجملا لاومأ قرس هنأبو ،ستيبلا ليج باتك رصان
  .نريتس هلعفي مل ىذلا رمألا ،هلاوقأ ةحص ىلع ليلدلا ةماقإ نريتس نم ابلاط

ربوتكأ ٢٥موي ةدشب دقتنا ىلبام كاج نأ ر كذلاب ريدجلاو ةيسنجلا ظافلألا ١٩٥٨   
ةلجملا ددع رظحب رارق ذاختا ىلإ وغاكيش ةعماج عفد امم ،ةلجملا ىف تدرو ىتلا ةئيذبلاو 

نع لوئسملا فظوملا نوك .م سكافريف نأ ودبيو. ١٩٥٩ماع ءاتش ىف هرادصإ عمزملا 
تاحفص نم اددع نأ دجو هنإ ثيح ؛ىلبام هر شن ىذلا لاقملاب ملع ىلع ناك وغاكيش ةعماج

ىلع انايحأ اهعلاطت ىتلا ةئيذبلا تاباتكلاب نوكت ام هبشأو ،ةبذهملا رعاشملل ةمداص ةلجملا 
  .ناردجلا

ةيسنجلا ظافلألا نم ديدعلا ىلع اهئاوتحا ةجيتن ءاج ةلجملا رظح رارق نأ دكؤملا نمو 
ىبدألا ريبخلاو دقانلا ناك تيلريد طسغوأ نأب املع . اذه ريغب ضعبلا ءاعدا مغر ةئيذبلا

ديأو "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم دض ديربلا ةحلصم اهتذختا ىتلا تاءارجإلا رزآ ىذلا ديحولا   ،
  .اهرظح

ىلوتو ،هتلاقتسا لاتنزور اهررحم مدق ةلجملا هذه تهجاو ىتلا ةمقافتملا لكاشملا مامأو 
ةنجل سيئر لافيد .أ ميلو موهفم نأ ىلع ديكأتلا ىلإ ةجاحب انسلو. اهريرحت ةسائر كاب.و.ـه
  .ةياغلل اظفاحم ناك ةءاذبلل عامتسالا
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  قرارات مكتب الربيد
  
  
  
  
  

ويلوي ٩ىف  أ ميلو ردصأ١٩٥٩  دعب امهرارق ديربلا ةحلصم عم كارتشالاب لافيد . 
ملست ىف رخأتلا ىلإ رارقلا رادصإ ىف رخأتلا عجريو ،عامتسالا ةسلج ىلع نيعوبسأ رورم 

لاقملا روهظ رخأت دقو . هتلدأ ميدقت ىف نجير ىاربس ةلجملا ىماحم رخأتو ،تاخسنتسملا
مايلو مكحو ". ةرشع ةسداسلا ىف ةايحلا ةوالحو بتكلا وقراح"ناونعب ىدرايك هرشن ىذلا 

ةيضقلا ىف ةلدأك نجير ىاربس اهمدق ىتلا ةثالثلا ضورعلا ةيحالص ىدم ىلع لافيد .أ
ليلدتلل ىلواك ملوكلام ةداهش نم ةخسن ىضاقلا ميلستب ماق نجير ىا ربس نأب املع. ةروظنملا

ةيعمتجم ريياعم عضول ةلواحم ىف ثيدحلا بدألا ىف ةينوسكاسولجنألا ظافلألا مادختسا ىلع 
ىف ةبسانم ريغ اهربتعاو ،ةلواحملا هذه ضفر لافيد نأ ريغ . ةغللا هذه لوبقل ةرصاعم
  .ليبقلا اذه نم عامتسا ةسلج

ليلدك بتكلا نم ءازجأو تالاقملا نم تاعومجم عستب ةروظحملا ةلجملا ىماح م مدقتو
ةلجملا نع عافدلا هجتاو . ستيبلا ليج بدأو ةفسلف ةشقانمو نانفك كاوريك ةناكم ولع ىلع
مغرو . فوشكملا وأ شحافلا بدألا نع مهدعبو نيفلؤملا ءالؤه ةيدج ديكأت ىلإ ةرداصملا
تالاقملا مضب ىضاقلا اذه حمس دقف ليلدك عافدلا نم ةمدق ملا ءايشألا رابتعا لافيد ضفر
  .ةيضقلا قاروأ ىلإ ةضوفرملا
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باتكلل ةيبدألا ةيمهألاب هيونتلل عافدلا نم ةمدقملا عوفدلا هذهل ىضاقلا ضفر نكلو 
ىلإ مدقملا ثلاثلا عفدلل ناك رخآلا بناجلا ىلعو . ررض ىأ مهب قحلي مل مهركذ قباسلا
نوقومرم داقن اهرطس ،اباطخ نيرشعو ةعبرأ نم ن إ ثيح هتيمهأ ىضاقلا  وكت عفدلا اذه ن
نع الضف . نوسنكراب ساموتو جنليرت لينويلو رنيك ويهو كريب ثينيكو نوزراب كاج لثم

نوجو ىليرك تربورو نيلفال سميجو زنوج اور ىلو جربسنج نلآو رلام نامرون نأ  
ءانثأ لافيد ىضاقلا دعو امكو . ةلجملا نع عافدلل اوربنا نيذلا نمض اضيأ اوناك ىدرايك

قلعتت ال ىتلا تارقفلاو ءازجألا اهنم ادعبتسم تاباطخلا ىلع عالطالاب ماق عامتسالا ةسلج 
ةرشع عبرأ ىف عقت ىتلاو اهب ةقالع اهل نأ ىأر ىتلا ءازجألا همكح ىف ايقبتسمو ،ةيضقلاب 

  :لوقلا ىلإ لافيد ىهتناو. ةحفص
اهب ىلدأ ىتلا ةداهشلا ةمالس اهيلع ىعالطا دكؤيو . تاقيلعتلا هذه عيمج تعلاط دقل"

نإف ةعوبطملا هذهل ىدقنلا مييقتلا ىف ةدوجوملا تافالخلا مغر هنأ ىهو ،سيرون رتسملا 
ضعب دعبتسا هنأب لافيد ىضاقلا فرتعاو . اهضراعتو اهضهانت ةيدقنلا ءارآلا مظعم
لثم " ستيبلا ليج"مساب فرعت ىت لا ةيبدألا ةكرحلا ىلإ نومتني اهباحصأ نأل تاباطخلا
رليم هرطس ىذلا ىبدألا لمعلا نم حضتي هنأ مغرو . رليمو زنوجو نيتجنلريفو جربسنج

هنإف ستيبلا ليج تادقتعمب همسا طابترا ىف بغري ناك هفلؤم نأ " ضيبألا ىجنزلا"ناونعب 
. أطخلا اذه ،لافيد ىضاقلا بكتري نأ موهفملا نم ناك دقو. هيلإ نيمتنملا دحأ لعفلاب نكي مل

دقنلا لاجم ىف ةيموكحلا تاهجلا ةءافك مدعل اجذومن نجير ىاربس هربتعا أطخ هنكلو 
، . ىبدألا زوروب هنع ربع ىذلا ىدقنلا ىأرلا مهف نع ازجاع لافيد ىضاقلا لعج ىذلا رمألا

برحلا دعب اورهظ نيذلا ناكيرمألا باتكلا مهأ نم دحاو زوروب نأ تبثي دق هنأ هدافمو 
  .هردق قح هطعي ملو ،لافيد هب فختسا ىأر وهو. ةيناثلا ةيملاعلا

هرشن ىذلا " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم لصفلا ةيمهأ ىلع كيتام زناه ةداهش بناج ىلإو 
هوني رنيك دقانلا ىرن ،نيوريهلا ىطاعت ةرهاظل ىدصتلا ىف ةرداصملا ةلجملا ىف زوروب 

زوروب همدختسا ىذلا ىبدألا كينكتلا ةيمهأب داشأ كريب ثينيك دقانلا نأب املع. انبتاك بولسأب  
  .دجلا ذخأم اهذخأي ملو ،كريب ثينيك ةداهشل الاب قلي مل لافيد ىضاقلا نأ ريغ. هتياور ىف

ابناج نإ لئاقلا نوسنكراب ساموت ىأر ىلإ ليمي ناك لافيد ىضاقلا نأ حضاولا نمو 
  .للملاو ةمآسلا ىلإ وعديو ،راركتلاو وشحلاب ئلتمي زوروب باتك نم
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" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةءاذب نأ ىلإ نوزراب بهذ " ىراعلا ءادغلا"ةياور نع هعافد ىفو 
" نوريماكيدلا"لثم ةروهشملا ةيكيسالكلا لامعألا ضعب ةءاذبب قالطإلا ىلع نراقي ال ءىش 

نم لك ىتداهش داعبتسا ىلع رصأ لافيد ىضاقلا نأ ريغ . نيتنوفال تاياكح وأ ،ويشاكوبل
  .ةءاذبلا ىنعم ديدحت ىف هفسعت ىدم ىلع لدي ىذلا رمألا ،نوزرابو جنليرت نيدقانلا

هرظن لحم ةيضقلا جلاع دوهشلا ةداهش ىلإ عامتسالا نم لافيد ىضاقلا ىهتنا نأ دعبو 
ربتعت هاضتقمبو ،ةءاذبلا ىنعمل ةروهشملا ثور ةيضق فيرعت كلذ ىف امدختسم ،ماع هجوب 

  .سنجلا تاوهش ريثت ماع هجوب تناك اذإ ةئيذب ةدام يأ
ليصافتلل فلؤملا فصو ىلإ ادانتسا " ىراعلا ءادغلا"ةياور ةءاذبب همكح لافيد ردصأ 

. اهنم وضع لك اهيدؤي ىتلا ةفيظولاو ،ناسنإلا مسج اهنم نوكتي ىتلا ءاضعألا لكل ةقيقدلا
ةءاذب نأ ىلإ لافيد صلخو . ىسنجلا ذوذشلا عاونأ فلتخم لوانت فلؤملا اذه نأ نع الضف

ام وحمت ةءاذبلا هذه نأو ،ءالجو احوضو نوكت ام دشأ اهتراذقو زوروب اهمدختسي ىتلا ةغللا 
ةحضاولا هتردقو فصولا ىف فلؤملا ةبهوم وحمت امك ،ةيبدأ ايازم نم ةياورلا هب عتمتت دق 

ال دق "ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف ةياورلا نم روشنملا ءزجلا نأب رقأ لافيد نكلو . ءاجهلا ىلع  
ىف ةداتعملا ةمشحلا دودح ريبك دح ىلإ زواجتي هنكلو ؛ةيسنجلا ىداعلا صخشلا تابغر ريثي 
رمألا ،زربتلا تايلمع وأ ىرعلا فصو ىف كلذكو ،اهليثمتو ةيسنجلا تاسرامملا فصو 

انوناق ةمثؤم " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأب همكح لافيد متتخاو . ةءاذبلاب اهفصول ىفكي ىذلا
ىف ةدراولا ةينوناقلا صوصنلا ىضتقمب اهرشنب حرصم ريغ داوم نم هيوتحت ام ببسب  

ةدام ١٤٦١مسقلا  ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نوناق نم١٨   .  
يفليفو ستاو دنالور نم الك غلبأو ،مكحلا اذه نجير ىاربس ةلجملا ىماحم لبقي مل 

تاءارجإلا ذاختا ىلع همزعب كرويوين ىف ةيكيرمألا ةيندملا تايرحلا ةباقن ىوضع فلوو  
ةيندملا تايرحلا ةباقن عانقإو ،ديربلا ةحلصم حلاصل رداصلا مكحلا ىلع ضارتعالل ةمزاللا 

  .ةروظحملا ةلجملا لوادتب حامسلل ةيلارديفلا ةمكحملا مامأ ةيضق عفرب هل حامسلاب
ةيلوي ١٧خيراتب ديربلا ةحلصم نع نيلوئسملا ىلإ ةيمسر ةركذم نجير ىاربس مدقو   

ةحلصم أطخ لهاجت ةلجملا ىلع مكحلا هرادصإ دنع لافيد ىضاقلا نأ اهيف ركذ ١٩٥٩  
. ةرداصملا رارقب ةلجملا نع نيلوئسملا غيلبت ىف رهشلا فصنو رهش ةدمل اهرخأت ىف ديربلا

نإ لاق نيح كيتام زناه ةداهش ضرع ءوسب ىضاقلا مهتا ةلجملا ىماحم نأ نع الضف 
اهرشن ىتلا ةداملا نإ لاق كيتام نأ نيح ىف ،طقف تار دخملا ىنمدمل قورت زوروب ةياور
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هجوب تاردخملا نامدإ ةلكشمل همهف قمعتو ،ىكذ ئراق ىأ كاردإ عسوت ةلجملا ىف زوروب 
ماع " دليفرمس دض ةعطاسلا سمشلا باتك ةكرش"ةيضق ىلإ ةلجملا ىماحم دنتساو . ماع

ع رابتعالا ىف فلؤملا ةين ذخأ ةيمهأ ىلإ تبهذ ىتلا١٩٥٨ هجاتنإ ةءاذب ىلع مكحلا دن  
  .ىبدألا

ىتلا تالاقملا هداعبتسا ببسب ؛زيحتلاب ىضاقلا نجير ىاربس ىماحملا مهتا اضيأو 
ريغ . ىبدألا مييقتلا ىلع ىضاقلا ةردق ىف ككش هنأ نع الضف. ةيبدألا ستيبلا ةكرح لوانتت

ةوهشلا ريثي ام اهيف سيل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأب لافيد فارتعا نم دافتسا ىماحملا اذه نأ 
. ةيسنجلا عزاونلا ةراثإ ىلع ةلجملا هذه ةردق مدعب دوهشلا ةداهش نم دافتسا امك  ،ةيسنجلا

" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نإ هلوق مغر وهف ،لافيد هيف عقو ىذلا ضقانتلا ةلجملا ىماحم مجاهو 
اهئراق عجشت دق ةلجم لا ةغل نأ هدافم فلاخم ىأر نع ربع هنإف ةيسنجلا تاوهشلا ريثت ال
ةمئاللاب ىحني نأ نجير ىاربس تفي ملو . ةيبانو ةئيذب ظافلأ نم هيوتحت ام مادختسا ىلع

ةيبدألا ةباتكلاب ةياردو ةربخ مهل ،اصخش نيرشعو ةتس ةداهش لهاجت هنأل ؛ىضاقلا ىلع 
" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىماحم بلاط اذه ىلإ ادانتساو . نيشي امم ةلجملا ولخ نع اوربع
امك . ديربلا ةحلصم قيرط نع اهئارق ىلإ اهلاسرإب حامسلاو ،ةلجملا ةرداصم رارق ءاغلإب
ةحلصم مجاه هنأ ريغ . لاعفنالاو ططشلا نع ةديعبو ةلدتعم ةغل مادختسا هتركذم ىف دمعت

 ، اكيرمأ ءاحنأ ىتش ىف بتكلا فوفر ريهطت ىف ةحماجلا ةبغرلاب اهمهتا امدنع ةدشب ديربلا
نيلكنارف نيماينب تاباتك لثم مالقألا هتجتنأ ام لضفأ ىلع رظحلا تضرف نأ اهل قبس هنأو  
ديربلا ةحلصم نإ ثيحو . سنارول.ـه.دو سيوج سميجو سينافوطسرأو ديفوأو ديورفو

نيرشعو ةتس ةئربت نم مغرلا ىلع " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمب ةءاذبلا ةمهت قاصلإ ىلع رصت 
ءابقر لوقع ىف ةراذق دوجو ىف كشي دق ءرملا نإف اهل ايس فن املاعو ابتاكو ايبرمو ادقان
دليفرمس نأ ركذلاب ريدجلاو . ةعوبطملا تاحفصلا ىلع لعفلاب دجوي امم ربكأ ةموكحلا

زجع حضوي ىذلا رمألا ؛داقنلا هلوقي امب ثرتكي ال هنإ لاق ديربلا ةحلصمل ماعلا سيئرلا 
  .هتءارقب انل حومسملا داجلا بدألا ةيهامب انفيرعت نع ديربلا ةحلصم

رظنلا ةهجو نع عافدلا هب طونملا ديدجلا اهيماحم نم اسامتلا ديربلا ةحلصم تملست 
ىف ىئاضقلا طباضلا درالبأ .د سلراشت قفاوو. فانئتسالا ىف رظنلا ةرتف ديدمتب ةيموكحلا
 نأ ىضاملا رهشلا ىف هل قبس لجرلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو. ديدمتلا ىلع ديربلا ةحلصم
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اهفلأ ىتلا " ىلرتاشت ىديللا قيشع"ةياور دض ديربلا ةحلصم اهتعفر ىتلا ةيضقلا سأرت 
  .سنارول.ـه.د

عامتسا ةسلج رخآ ىف عفاد ىذلا رابمير سلراشت ىماحملا نأ اضيأ ركذلاب ريدجلاو 
  .درالبأ سلراشت ةهازنب دهش ىكيرمألا ءاضقلا مامأ ةياورلا هذه نع

ج لوس ديدجلا اهيماحمنييعتب ديربلا ةحلصم تماق مث لوراك .ج نم الدب لدنيم. 
سطسغأ ٣موي ىفو . فانئتسالا ةمكحم مامأ اهرظن ةهجو نع عافدلا ىلوتي ىك ،رليوش  

نأ هتركذم ىف لدنيم دكأو . فانئتسالا ةمكحم ىلإ هتركذمب) لدنيم(ديدجلا ىماحملا اذه مدقت 
ىظحت ىتلا ريبعتلا ةيرح باب تح ت جردنت الو ،ةئيذبو ءاركن" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةغل 

  .روتسدلل لوألا ليدعتلا ةيامحب
بناوج يأ اهيف دجن نل اننإف لكك " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىلإ انرظن اذإ هنإ لدنيم لاق 

اهب ىلدأ ىتلا ةداهشلا ىلإ هيلإ بهذ اميف دنتساو . ةراذقو ةءاذب نم هب تمستا ام للقت ،ةينف
ةلجملا هذه ةدام نإ هلوقل نجير ىاربس ىلع ةمئاللاب ىحنأ هنأ نع الضف. سيرون كوه  
ةلجملا نأشب لافيد ىضاقلا هردصأ ىذلا رارقلا ىنبتب لدنيم بلاط اريخأو . ةيبدأ ةميقب عتمتت
  .ةروظحملا ةلجملا نم صلختلاب وغاكيش ىف ديربلا ةحلصم سيئر مزلي ىذلاو

ةحلصم ىلإ ايمسر انايب نجير ىاربس لسرأ سطسغأ٣موي ىفو  نم هيف وكشي ديربلا    
ىاربس برعأ امك . فانئتسالا ىف رظنلا دعوم ليجأتب ديدجلا اهيماحم بلط ىلإ اهتباجتسا
ىئاضقلا طباضلا نجير ىاربس غلبأو . دعوملا ىف رييغتلا اذهب هغيلبت مدعب هقيض نع نجير
ىلع اهعي زوت ىف دمتعت اهنأل ارظن ةريبك ةيلام ارارضأ ةلجملاب قحلي فوس ريخأتلا اذه نأب
  .روهش ةتس ةبارق ةلجملا عيزوت تلطع ةحلصملا نأ ىلإ اريشم ديربلا ةحلصم

سطسغأ ١٢موي ىفو  د داعأ١٩٥٩  رظح ةيضق ىف رظنلا ىئاضقلا طباضلا درالبأ .  
، . ةلجملا هيلإ بهذ نأ لافيد ىضاقلل قبس ىذلا هسفن ىأرلا ىلإ صلخ هنأ ركذلاب ريدجلاو

دنتسا ىتلا بابسألا نع امامت فلتخت بابسأل نكلو ،ةلجملا ةدام ىلع ةءاذبلاب مكحلا وهو 
. ةءاذبلا ةملك فيرعت ببسب طقف سيل ةئيذب ةلجملا ةدام نإ: درالبأ لوقي. لافيد اهيلإ

اضرمو اءوس نوكت ام دشأ ةقيرطب سنجلا رومأ روصت ةلجملا اهنمضتت ىتلا تالاقملاف 
سوماقلا ىف ةدوجوم ةئيذب ةملك يأ اه شحف ىف زواجتت ةمدختسملا ةغللا نأ امك ،افارحناو
ةغللا هذه نإ لب . ةدئاسلا ةرصاعملا تاياورلا ىف اهدجن ىتلا كلت لثم ،ىنوسكاسولجنألا
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طحأ ىف ةذاشلا تاسرامملاو ةيسنجلا تاقالعلاو ةيلسانتلا ءاضعألاو زربتلا تايلمع لوانتت 
ىف اعنتقم درالبأ ناك لا ح يأ ىلعو. تاوهشلا ريثت ةعوبطملا هذه نأ دقتعأ ىنإو. اهروص

  .سنجلا ةوهش ةراثإ ىلع اهتردقو" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةدام ةءاذبب هبلق ةرارق 
لافيد ىضاقلا سكع ىلع –درالبأ ناك دقف ةيبدألا ةلجملا هذه ةميقب قلعتي اميف امأ   – 

ةيبد ألا لامعألا مييقتل نيلهؤم ريغ نيفلحملاو ةاضقلاو ةباينلا ءالكوو ةطرشلا نأ كردي
ةدوجوملا ةديدشلا تافالخلاو توافتلا كردي ناك درالبأ نأ نع الضف . احيحص امييقت ةينفلاو

ىلع قافتالا بعصلا نم لعجت ةجردل اهل نيسرامملاو بادآلاو نونفلاب نيلغتشملاو داقنلا نيب 
قوذلا ىلع أرطت ىتلا تاريغتلا ةقحالم وأ فيكتلا كلذكو –ةءاذبلا مثؤي ىذلا نوناقلا   

ربتعي هارن اذهلو . رخآ ىلإ نيح نم لدبتيو ،ةضوملل عضخي قوذلا اذه نإ ثيح ؛ىبدألا
نأ درالبأ ررق هيلع ءانبو . ةتباث قئاقح تسيلو ريغتتو لدبتت ءارآ درجم ةيبدألا ماكحألا

دكأو . ةيسنجلا عزاونلا ةراثإ ىلع اهتردق ىف ىرخألا تالجملا قوفت" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم 
تايلمع فصت ىتلا ظافلألاو ةئيذبلا ظافلألا عويشو حبقلاب مستت ةلجملا هذه ةدا م نأ درالبأ
ربتعي ىذلا كاوريكو زوروب نم لك ماهسإ ىف احوضو نوكت ام دشأ ظافلأ ىهو . زربتلا
ةيرح نم ردقب عتمتلا ىف بيدألاو نانفلا قحب فرتعا درالبأ نكلو . ستيبلا ليج ءابدأ زربأ
رفوأ طسقب امهل حمسي نأ عمتجملا ىلع نيعتي هنأو ،نويداعلا سانلا ه ب عتمتي ام قوفي ريبعتلا
ىف هنإف ريبعتلا ةيرحب عتمتلا ىف نانفلاو بيدألا قح زربأ درالبأ نأ مغرو . ةيرحلا نم
ةيامح فص ىف فقو هنأ حضاولا نم ناكو . هسفن ةيامح ىف عمتجملا قحب ملس هسفن تقولا

وغاكيش ديرب بتكم رارق درالبأ ديأ اذهلو ". ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةءاذبو كتهت نم عمتجملا 
. ةديدج تاميلعت رودص نيحل" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم دادعأ ىلع ظفحتلا ىف رارمتسالا ىف  

عفرل ةيلارديفلا ةعطاقملا ةمكحم ىلإ ءوجللا نم ةرداصملا ةلجملا مامأ رفم كانه دعي ملو 
  .ديربلا ةحلصم دض ىوكش
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  كم أمام احملكمة الفيدرالية واحلاالستئناف
  
  
  
  
  

ةيبيلص برح نشل ةثيثح تاوطخ ةيكيرمألا ديربلا ةحلصمل ماعلا سيئرلا دليفرمس ذختا 
نينطاوملا ثحو ةظقيلا ةرورضب ةحلصملا هذه ىف نيلماعلا عيمج ىلع هيبنتلاو ،ةءاذبلا دض 

ةئيذب تالس ارم يأ هنم نوملستي ىلحم ديرب بتكم ىأ دضو اهدض ىوكشلاب مدقتلا ىلع
رادصإ ىلإ سرجنوكلا عفد ىلإ فدهت ةثيثح ادوهج دليفرمس لذب كلذكو . هيلإ اهتداعإو
سطسغأ ١٢موي ىفو . ةءاذبلا ةضهانمل ةددشم تاعيرشت ناونعب ةملك دليفرمس ىقلأ ١٩٥٩   
ىف ديربلا ىعزوم ةيعمج هتدقع ىذلا ىونسلا رمتؤملا مامأ " اكيرمأ لبقتسمو انتايلوئسم"
راع ةمصو أوسأ اهنأب ديربلا بتاكم قيرط نع لسرت ىتلا تاروذاقلا اهيف فص و فايرألا
  .ةيئاسنلا تامظنملا نم ريثكلا مامأ ةلثامم ابطخ ىقلأ هنأ نع الضف. انرصع ىف

دقف . ديربلا بتاكم قيرط نع ةرذقلا داوملا لاسرإل ديحولا ضهانملا دليفرمس نكي ملو
كرويوينلا ةفيحص ىف تاقلح عبرأ نم نوكتت ت الاقملا نم ةلسلس ناوج كام دراشتير رشن

ىف بدألا اذه هبعلي ىذلا راضلا رودلا ادكؤم ،فوشكملا بدألا ةعانص هيف لوانت زوين ىليد 
نم ىرخأ ةلسلس رشن رلور .س ديرفلا همسا رخآ بتاك نع الضف ،بابشلا فارحنا
لراك اهلذب ىتل ا دوهجلا اهيف جلاع ،زميات نص وغاكيش ةفيحص ىف ةهباشملا تالاقملا
اضيأو . ةيكيرمألا ديربلا ةحلصمل ماعلا سيئرلا دليفرمسو وغاكيش ديرب بتكم سيئر ردورش
  .بابشلا فارحنا نع لوئسم فوشكملا بدألا نأ ىلإ هتالاقم ةلسلس ىف رلور بهذ

سيئرو ىكيرمألا سرجنوكلا ةوضع ناهانارج نيرتاك تدقع ١٩٥٩ماع فيص ىفو   
ةئيذبلا داوملا لاسرإ ةلكشم لوح عامتسا ةسلج ىكيرمألا ناملربل ا ىف ديربلا ةحلصم ةنجل
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ةيئاسنلا تامظنملاو ةسينكلا نم دوهش ةنجللا هذه مامأ لثمو . ديربلا بتكم قيرط نع
باصتغالا ىلع عيجشتلاو بابشلا داسفإ هنأش نم ديربلاب ةئيذبلا داوملا لاسرإ نأ اودكؤيل 

  .هسفن لتقلا ىلع لب بيذعتلاو
ىرخألا تاعوبطملاو بعرلا تالجمو ةيلزهلا تالجملا ىلع ةئيذبلا داوملا لمتشتو 

  .عمتجملاب ةراضو ةريرش ةدامو روص ىلع ىوتحت ىتلا
ىف ةئيذبلا داوملا هكرتت ىذلا راضلا رثألا ةنجللا هذه هتردصأ ىذلا ريرقتلا لوانتي ملو 

، اهعبتت ىتلا تاءارجإلا تفصو اهنإ لب ،بسحف اهئارق سوفن  اهل ىدصتلل ديربلا ةحلصم
ىرجأ ١٩٥٨ماع ىفو . كلذ ليبس ىف تالكشمو تابوعص نم ةحلصملا هذه هلباقت امو  

لسارلا ةاضاقم ىلع صني حبصأف ١٨٦٥ماع ةرداصلا ةءاذبلل ةضهانملا نيناوقلا ىف رييغت   
نأ ريغ ،اموي نيرشع ةدمل اتقؤم بنذملا زاجتحا ىلع رييغتلا اذه صنيو. اعم هيلإ لسرملاو  

اهتاءارجإ لامكتسال ريدقت لقأ ىلع اموي ٤٥ةرتف ىلإ اهتجاح نع تربع ديربلا ةحلصم   
ىذلا ريرقتلا نأب املع ،اهيف هبتشملا ةداملا رظحب صاخلا اهرارق رادصإل ةمزاللا ةيرادإلا 

رارق لوح درالبأ .د سلراشت هرطس امل لماكلا صنلا نمضتي اهيلإ راشملا ةنجللا هتردصأ
مسقلا نم ١٨مقر ةرقفلا نأب اضيأ املعو ". ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةيضق ىف دي ربلا ةحلصم  

عنم ىف قحلا ديربلا ةحلصمل ماعلا سيئرلا ىطعأ ىئانجلا ةءاذبلا نوناق نم ١٤٦١مقر   
ةنجللا هتردصأ ىذلا ريرقتلا نأ ركذلاب ريدجلاو . ديربلا قيرط نع ةئيذب ةدام يأ لاسرإ
هذه تهتنا ةءاذب ةيضق فالآ ةعبرأ ىف ماعلا كلذ ىف تققح ديربلا ةحلصم نأ ىلإ ريشي  

اصخش٣١٥ىلع ضبقلاب تاقيقحتلا   .  
سطسغأ ٢٦موي ىفو  ج ليوج عفر١٩٥٩  ةيضق جربزياو درانربو نجير ىاربس . 

ةدئاملا "ةلجم لوادتل رظاحلا هرارق ببسب ردورش .أ لوراك وغاكيش ديرب ةحلصم سيئر دض
ةيامحب عتمتت ةلجملا هذه نأ نايضاقتملا دكأو . رارقلا اذه نالطبب مكحلاب ابلاطم" ةريبكلا
. ةيئاضق عامتسا ةنجل دقع نود مت هنأل لطاب اهرظح رارق نأو ،روتسدلل لوألا ليدعتلا

ةلجملاب ميسجلا ررضلا قاحلإ ةيلوئسم ديربلا ةحلصم المح نييضاقتملا نأ نع الضف 
  .ةروظحملا

ةمكحملا " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمو ديربلا ةحلص م امهو ناعزانتملا نافرطلا بلاط دقو
  .عازنلا اذه مسحل لجاع مكح رادصإب

ىف ىونيلإ ىف ةعطاقملا ةمكحم ىلإ ةركذمب نجير ىاربس . ج ليوج مدقت هتيحان نمو
رياربف ١ ىلاتلا ركذ اهيفو١٩٦٠   ،:  
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ىع امتجا نومضم نع ربعت اهنكلو ،ةءاذبلا نم ولخت ال" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ  )١(
 .روتسدلل لوألا ليدعتلا ةيامحب ىظحي ،مهم

ىف قحلا ديربلا ةحلصم ىطعي ال ةدحتملا تايالولا نوناق نم ١٤٦١مسقلا نأ  )٢(  
 .ةلاحلا هذه ىف تفرصت ام وحن ىلع فرصتلا

سماخلاو لوألا نيليدعتلا كهتني ديربلا ةحلصم هتعبتا ىذلا ىباقرلا ماظنلا نأ  )٣(
ةلجملا ةيمهأ هتركذم ىف نجير ىاربس لوانتو . ريبعتلا ةيرح نايمحي نيذللا روتسدلل

رومألا جلاعت ىتلا لامعألاو جفلا فوشكملا بدألا نيب اقرف كانه نأ احضوم ،ةيعامتجالا 
لامعأ ىهو "سيسيلوي"ةفورعملا سيوج سميج ةياورب كلذ ىف ادهشتسم ةيعقاوب ةيسنجلا   ،

لافيد نم لك قفتا دقو . روتسدلل لوألا ليدعتلا ىف اهيلع صوصنملا ةيامحلاب ىظحت ةينف
نجير ىاربس دقعو . اتحب افوشكم ابدأ" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم رابتعا مدع ىلع درالبأو 

اريشم "ىلرتاشت ىديللا قيشع"و" سيسيلوي"ىتياورو " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نيب تانراقم   ،
نافصت نيتياو رلا نيتاه نأ ركنأ هنكلو. ةئيذبلا تاملكلا نم ددع ىلع امهئاوتحا ىلإ
دوجو مغر هنأ نجير ىاربس فاضأو . ةريثم ةقيرطب زربتلا تايلمعو ةيسنجلا تاسرامملا
تبثي ىتحو . رصاعملا عمتجملا هب حمسي ام زواجتت ال اهنإف زوروب ةياور ىف ةئيذب ظافلأ

 ، ايبدأ المع نيثالثل ىكيرمألا عمتجملا ميركت ىلإ هتركذم ىف نجير ىاربس راشأ هرظن ةهجو
" سادقألا سدق"ةياور نأ دكأو ،اذاش مأ ايعيبط سنجلا اذه ناكأ ءاوس ةحارصب سنجلا جلا عت
ىتلا ةئيذبلا تاعوبطملا هذه لثم ىلع دهاش ريخ رليم نامرونل " ىتوملاو ايارعلا"و رنكوفل
فسعت ىلإ هتركذم ىف نجير ىاربس راشأ كلذكو . هميركتو عمتجملا لوبقب ىظحت
عيزوتلل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ضرع قبس دقف ،ماكحألاو تارا رقلا رادصإ ىف نيلوئسملا
نيرضاحلا روهمج ضرتعي ملو . ىضاملا فيصلا ىف هتماقإ تقبس ىنف ناجرهم ىف عيبلاو
  .مهنيب ةيندم سبالم ىف ةطرشلا لاجر نم ديدعلا دوجو مغر كلذ ىلع

ةيرح دودحل زواج ت ىأ نمضتت ال" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ نجير ىاربس دكأ نأ دعبو 
ةيدج نم ىدرايك نوج دقانلا هيلإ بهذ ام ىلإ ادنتسم ،اهباتك اياون ةشقانم ىلإ لقتنا ريبعتلا 

نم " ىلرتاشت ىديللا قيشع"ةياور ةءاربب مكحلا ىلإ اضيأ ادنتسمو ،كاوريكو زوروب نم لك 
ىلع لدتسن امك هاياون صالخإو اهفلؤم ةنامأ ىلإ ةعجارلا ةيبدألا اهتميقب اديشمو ،ةءاذبلا  
ىلع نجير ىاربس ىماحملا باعو . اهثادحأ ريوطتو ةدحو نم سنارول ةياور ىف امم كلذ

اورشن نيذلا باتكلا ةنامأ ىلإ ةراشإلا الهاجت امهتارارق ىف امهنأ درالبأو لافيد نم لك 
مهاياون قدص ىلإ ةراشإلا امهلهاجت كلذكو"ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف مهلامعأ  فاضأو . ، 

، س ةمرتحملا ةيعرشلا تاونقلا ىلإ اوأجل ةلجملا هذه عيزوت نع نيلوئسملا نأ نجير ىارب
تفي ملو . ةراثإلا ىلإ فدهي ىذلا فوشكملا بدألا رعسب ةنراقم اهرعس عافترا نع الضف
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املثم ةلئاطلا حابرألا بسك ىلإ اهيعس مدع قلطنم نم ةلجملا نع عفادي نأ نجير ىاربس 
ةظرقملا تالاقملا نم ددع تاصاصق هعافد ةركذمب قفري نأ هتفي مل ا مك. ئذبلا بدألا لعفي
  .ةلجملل

نيتحفص نم باطخ ىلإ نجير ىاربس دنتسا " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نع هعافد ىفو 
ىتلا تاسسؤملا نأب هيف رقأ لوراك لوب ىلإ ديفجنول ةسسؤم ريدم جربنزور دلوراه هلسرأ 

ىتلا ةزئاجلا كلت اهنيب نمو ،اهيف مهتامهاسمل زئا وج ةلجملا هذه باتك ضعب تحنم اهريدي
نم تاياكح رشع "ناونعب " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف هرشن ام ريظن زوروب .س ميلول تيطعأ
ةيبدألا ةيحانلا نم اهتميق دكؤي ىذلا رمألا"ىراعلا ءادغلا ةياور هذه مارتحا نم ديزي اممو . ، 
. ةزئاجلا هذه ىف ميكحتلاب اماق نيزاك ديرفلأو وليب لوؤاش نيريبكلا نيبيدألا نأ ةزئاجلا

هب تيظح ىذلا لئاهلا حيدملا ربتعا هنأل ،لافيد ىضاقلا ىلع ةمئاللاب نجير ىاربس ىحنيو 
نيح ىف ةينفلا اهتميق ىلع اليلد ىبدأ لمعك " ىلرتاشت ىديللا قيشع"سنارول .ـه.د ةياور

اذه لثم جاهتنا نأل ،اهيظرقم دد ع ةلق ببسب" ىراعلا ءادغلا"ةياور نأش نم نوه هنأ 
ةربعلاف . ديدجتلاو بيرجتلا ىلإ ءابدألا ىعس فاعضإ ىلإ ةرورضلاب ىدؤي ئطاخلا فقوملا

ديدجتلا ةيعون ىف نمكت لب ددجملا ىبدألا لمعلاب نيبجعملاو نيسمحتملا ددع ىف نمكت ال 
موجهلا انادأ نا ذللا دولك كامو تراهكول روسيفوربلا هلاق امب اذه انركذيو. بيرجتلاو

رارضإلا هنأش نم موجهلا  اذه نإ ثيح ،بادآلاو نونفلا لاجم ىف ديدجتلا ىلع فسعتملا 
  .ىبدألا ديدجتلاو بيرجتلاب

ىلع ىوتحت ال اهنإ هلوقب " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نع هعافد نجير ىاربس متتخاو 
فرتعملا بدأل ا لاجم ىلإ حوضو لكب ىمتنت اهتايوتحم نكلو ،ةميظع ةيبدأ تازاجنإ
تماد امو ،كلذك اهنوربتعي ال داقنلا ماد ام ةئيذب ةلجملا رابتعا لطخلا نم هنإف اذهلو . هتميقب
ىظحت اهلعجي ىذلا رمألا ،ةيعامتجا ةميقب ةلجملا عتمت نع الضف . بيذهتلا دعاوق كهتنت ال
  .اهل روتسدلل لوألا ليدعتلا ةيامحب

ةين نإ الئاق عوضوملا اذه نم ىنوناقلا قشلا ةشقانم ىلإ نجير ىاربس لقتنا مث 
مقر ىكيرمألا نوناقلا    مسقلا ١٨نس ىف سرجنوكلا ديربلا ةحلصم ءاطعإ ىف تلثمت ١٤٦١   

كاهتنا ىلع ىوطنت ةداملا هذه نأ ةيلارديفلا ةمكحملا ررقت نأ دعب ةدام يأ ةرداصم قح 
مايق لبق الوأ عامتسا ةس لج دقع ةيلارديفلا ةمكحملا ىلوتت نأ ىغبني ناك اذهلو. نوناقلل
نأ نجير ىاربس ىماحملا ركذو . كلذ دعب سيلو باتكلا ىلع رظحلا ضرفب ديربلا ةحلصم

ةلهم ةرورضلا تالاح ىف ةحلصملا ىطعأ ١٩٥٦ماعل ديربلا ةحلصم ةحئال ىف ليدعتلا   
ىاربس حضوأو . اهيلع ضرتعملا ةداملا رظحل عامتسا ةسلج دقع قبست اموي نورشع اهتدم
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تايلمعلا ضاهجإ ىلإ عجري ديربلا ةحلصم ةحئال ىف ليدعتلا اذه ءارو نم فدهلا نأ نجير  
بجومبو . ةحلصملا هذه قيرط نع هعيزوتو ،فوشكملا بدألاب راجتالل ةفطاخلا ةعيرسلا

اهربتعت ةدام يأ رظح ديربلا ةحلصمل قحي ال هنأ نجير ىاربس ركذ ١٤٦١مقر مسقلا   
قح نم سيلو ،اهل ةعباتلا ةيرادإلا مكاحملا قيرط نع ر ظحلا اذه نع نالعإلا مث ،ةئيذب

نإ ثيح ديربلا ةحلصم نوناق نم ١٤٦٣مسقلا بجومب الإ هتلعف ام لعفت نأ ديربلا ةحلصم   
ىلع اهتءاذب ىف كش ىندأ دجوي ال ىتلاو ،ةئيذبلا روصلاو ظافلألا رشنب قلعتي مسقلا اذه 

ةءاذبلا نم اهفالغ ولخي ىتلا " ةريبكلا ةدئاملا"ىلع قبطني ال ىذلا رمألا ،تالجملا ةفلغأ 
هنأ تدقتعا اهنأ ديربلا ةحلصم هيف تعقو ىذلا أطخلا نأ نجير ىاربس فيضيو . ةعالخلاو

ريسفتلا اذهف . ١٤٦١مقر مسقلا ىضتقمب عامتسا ةسلج دقع نود ،ةداملا رظح اهل قحي 
 ، راعشإ ىأ لاسرإ نود ةدام يأ ريمدت ىف قحلا ديربلا ةحلصم ىطعي مسقلا اذهل ئطاخلا

تعضو نيناوقلا نأ نجير ىاربس حضوأو . نيررضتملا رظن ةهجو ىلإ عامتسالا نودو
نيرشع رظحلا اذه زواجتي الأ ةداملا رظح ةلاح ىف اهنم ىضتقت ذإ ،ديربلا ةحلصمل ادودح 
ديربلا ةحلصم قح نم سيلو ،مكاحملا مامأ عامتسا ةسلج دقع اهدعب اهيلع امازل حبصي اموي 

تلعف املثم اموي٥٧ةدمل اهيلع ضرتعت ىتلا ةداملا رظح ىف رارمتس الا ىاربس بلاطو .  
لاسرإ رظحو نيبنذملا ةبقاعم وهو ،هنانتسا ءارو نم فدهلل اقفو نوناقلا قيبطتب نجير 
ىلإ ءوجللاب سيلو ىئانجلا نوناقلا قيبطتب كلذو ،ديربلا ةحلصم قيرط نع ةئيذبلا داوملا 

ثيح ،رظحلا ةطلس نوناقلا اهل لوخي ال ىتلا ةيرادإلا ةحلصملا تاهج قيرط نع رظحلا 
ةحلصمل قحي الو . روتسدلل لوألا ليدعتلا ءارو نم دوصقملا فدهلا ريمدت هنأش نم اذه نإ

وأ ةمكحملا نوكت نأ دعب الإ لسارتلا ةيرح دض تاءارجإ يأ ذختتو لخدتت نأ ديربلا 
ءاجتلالا امأ . ةئيذب ديربلاب ةلسرملا ةداملا نأكشلل الاجم عدي ال امب اوتبثأ دق نوفلحملا 

اهرفوي ىتلا تايرحلل خراص كاهتنا وهف اهرظحل ديربلا ةحلصمل ةعباتلا ةيرادإلا تاطلسلل 
لوألا ليدعتلا كهتني ال عامتسا ةنجل دقع وأ ةمكاحم نود رظحلاو . روتسدلل لوألا ليدعتلا
نإ ثيح ،روتسدلل رشع عبارلا ليدع تلا اهرفوي ىتلا تانامضلا ركني لب بسحف روتسدلل

ةداملا ةءارب تابثإل ءاضقلل ءاجتلالا ىلإ ارطضم هسفن دجي ةروظحملا ةداملل رشانلا 
هنإ الئاق داشرلاو ةمكحلا ةاعارم ةمكحملا نجير ىاربس دشانو . ةءاذبلا ةمهت نم ةروشنملا
ىضتقمب ةلجملل ر ظاحلا ىروتسدلا ريغ اهرارق نالطبب ارارق ايلعلا ةمكحملا تردصأ اذإ

ردصأ امدنع لعفلاب هسفن نادأ ىباقر ماظن ةنادإ ىلع كلذ ىوطني فوسف ١٤٦١مسقلا   
 ١٤٦١مسقلا ىضتقمب ام اموي ديربلا ةحلصم رظح لثم ةلوئسملا ريغو ةيثبعلا هتارارق 

، "ارتسسيل"، و"ديدناك"، و"ىرتناج رملإ"، و"سارجألا قدت نمل"، و"سيسيلوي: "لمشت تاياور
  ".ةيدبألا ىلإ انهنم "و
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ءايبغألا رهظمب اورهظي نأ نوبحي ال ةاضقلا نأ فرعي هنأل اذه ةلجملا ىماحم لاق 
ةبرجت " ةريبكلا ةدئاملا”ةلجم نأب ةمكحملا نجير ىاربس ركذ اضيأو . ةيطارقوميدلا ءادعأو

نوناقلا كهتنت ةشئاط ةوزنو فسعتم "اهرظحب ديربلا ةحلصم رارق نأو ،ةداج ةينف 
ةيروتسدلا قوقحلا عمضراعتتو ضورفملا رظحلا عفرب ةمكحملا نجير ىاربس بلاطو ".  
  .اناودعو املظ ةلجملا ىلع

سرام ٢٥ىفو  ليسروب سلراشو نكيات تربور ديربلا ةحلصم ايماحم بلط ١٩٦٠   
ةلجم ىلع هضرف نأ لافيد ىضاقلل قبس ىذلا رظحلا دييأتب لجعتسم ىئاضق مكح رادصإ 

درالبأ ةدناسمبىظحو" ةريبكلا ةدئاملا” نيب ضراعت دوجو مدع ديربلا ةحلصم ايماحم دكأو .  
مسق ١٨مقر ىكيرمألا نوناقلا  رادصإ ةطلس ةحلصملا هذه سيئرل لوخي ىذلا ١٤٦٣   

مسق ١٨مقر ىكيرمألا نوناقلا نيبو رظحلل ىرادإلا ذيفنتلاب ةصاخلا حئاوللا  ىذلا ١٤٦١   
  .ةيلارديفلا ةمكحملا نم رظح رارق رادصإ ىلع صني

مستت ىتلا ةءاذبلا ىمحي ال روتسدلل لوألا ليدعتلا نأ ىلع ديربلا ةئيه وماحم رصأو 
ىف اموي ٥٧ةدمل ريخأتلا نأ ديربلا ةحلصم نع عافدلا ركذو ". ةريبكلا ةدئاملا”ةلجم اهب   

ىف اوككشت مهنأ نع الضف . ةيمهأ يأ اهل تسيل ةيوناث ةلأسم رظحلا رارقب ةلجملا راطخإ
اموي٤٣نم لقأ نوكت دق عقاولا ىف اهنأو ،ريخأتلا ةد م ريدقت ةحص اهسفن ةلجملا نإ اولاقو .  
كابترالا ببس ىذلا رمألا . نيفلتخم نيناونع اهل رقمك تطعأ اهنأل ،ريخأتلا اذه نع ةلوئسم
  .حيحصلا ناونعلا ىلع راعشإلا لاسرإ ىف ديربلا بتكمل

يضقب ا  ةيضقب فرعت ةهباشم ة دهشتسم نكيات لاوقأ ضحدل نجير ىاربس ىدصتو
ديربلا ةحلصم مايق ةيروتسد مدعو نالطبب ةمكحملا تمكح اهيفو . اينروفيلاك دض ثيمس
معزب نجير ىاربس أزهتساو . عامتسا ةسلج ةمكحملا دقعت نأ نود تاعوبطملا ةرداصمب

ةلجم راطخإ ىف اموي ٥٧ةدمل اهريخأت نأ ديربلا ةحلصم  عجري ةرداصملاب " ةريبكلا ةدئاملا” 
ةمهم ليهستب ىرح ةلجملل ناونع نم رثكأ دوجو نإ : هلوقب ةلجملا هذهل نيناونع دوجو ىلإ
  .رظحلا راطخإ ةلجملا ميلست ىف ديربلا ةحلصم

ىلع ديربلا ةحلصم هتضرف ىذلا رظحلا ءاغلإب ةمكحملا هتبلاطم نجير ىاربس رركو 
. ةيلارديفلا ةمكحملا ىضاق نامفوه.ج سويلوج دي ىف ناك رارقلا نأ ركذلاب ردجيو. ةلجملا

ماع ةينوي ٣٠موي ىفو  ىف رظنلا ىونيلإ ةيالوب ةيلامشلا ةظفاحملا ىضاق ىلوت ١٩٦٠   
نأ ىضاقلا اذه ىأرو . موصخلا اهمدق ىتلا ةضراعتملا تاركذملا ضرعتساو ،ةيضقلا
  :ىه ةسيئر تالكشم سمخ همامأ ريثت ةيضقلا



  )١٢٩(

، ) الوأ( وحن ىلع ةيضقلا رظن ىلإ ةجاحلا ى دم) ايناث(ةيضقلا رظنل ةمكحملا ةيحالص
 ، ، ) اثلاث(لجعتسم ىدم ) اعبار(ةسيئرلا ةلدألا ىلإ ةدنتسملا ةدعاقلا قيبطت ةيحالص ىدم

 ، ةءاذب نم دكأتلا : ةطقن مهأ ىهو) اسماخ(ديربلا ةحلصم اهتردصأ ىتلا ماكحألا ةيعرش
  .ةروظحملا ةلجملا

. نجير ىاربس هراثأ ىذلا ةيضقلا ىف ىروتسدلا قشلاب نامفوه.ج سويلوج متهي مل
ةرورض نامفوه ىأترا دقف ةيضقلا هذهب ةصاخ ةديدج قئاقح يأ ميدقت مدعل ارظنو 

ديربلا ةحلصم اهتذختا ىتلا تارارقلا لهاجتب ىضاقلا اذه مكحو . اهيف تبلا ىف لاجعتسالا
نا مفوه لقتنا مث. ءىش لك لبق ةيلارديف ةمكحم مامأ ةيضقلا ضرع ضورفملا نم ناك هنأل

ىتلا ةيرادإلا ماكحألاب هديقت نود ةءاذبلاب " ةريبكلا ةدئاملا”ةلجمل ديربلا ةحلصم ماهتا ىلإ 
اذإ ةديدج ةمكاحم دقعو ةلدألا صحف ةداعإب نوفنأتسملا بلاطو . ديربلا ةحلصم اهتردصأ
كانه تسيل هنأ نامفوه نلعأو . كاهتنالل ىكيرمألا روتسدلا ضرعت ىف كش ىأ كانه ناك
ةحلصمل لوخي ىذلا نوناقلا ةيروتسد نامفوه شقان مث . ةديدج ةمكاحم دقعل ةحلم ةرورض

ديربلا ةحلصم مكح نأ ررقو ،هعيزوتو هلوادت عنمو ئذب وه ام ديدحت ىف قحلا ديربلا 
  .مكحلا اذه نع رظنلا فرص ىغبني اذهلو. ةيفاك ةلدأ ىلإ دنتسي ال ةلجملا ةدام ىلع ةءاذبلاب

ةمشحلا دودح ةلجملا زواجتب لئاقلا لافيد ىضاقلا ىأر ىلع قفاو نامفوه نأ مغرو  
نأ نم هيلإ بهذ نأ ىضاقلا اذهل قبس ام ىلإ بهذ هنإف سنجلا رومأ ةشقانم ىف ةقايللاو 

ركذلاب ردجيو . نامفوه ةرزاؤمب ىظح ىأر وهو. ةيسنجلا ةوهشلا ريثت ال ةلجملا هذه  ةدام
ىأل ةيبهذ ةصرف ىطعأ ةلجملا ةدام ىف ةيسنجلا ةراثإلا رصنع دوجول لافيد ىفن نأ 

ىلإ نامفوه بهذو . ديربلا ةحلصم هتذختا ىذلا رظحلا رارق ىف نعطلا ديري صخش
ىلع هيأر رقتسا اهيلع عالطالا دعبو . ديدج نم" ةريبكلا ةدئاملا”تايوتحم لك ةءارق ةرورض 

لثم دورو نإ ثيح ؛ةراذقلاو شحفلا ظافلأب اهئالتما مغر سنجلا تاوهش ريثت ال ةلجملا نأ  
ةئيذبلا ظافلألا مادختسا نأ امك ،شحفلاب ةلجملا فصو ىلإ ةرورضلاب ىدؤي ال ظافلألا هذه 

  .نوناقلل اكاهتنا نمضتي ال ديكأت لكب هنكلو ،ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تامرحملا كاهتناب نيمق
اياو نو ةيبدألا اهتناكم ةفرعم ىضتقي ةلجملا ةدام ىلع حيحصلا مكحلا نأ نامفوه ىأرو

ةرورض ىلع نامفوه ددش دقف كلذ مغرو . همدختست ىذلا ىبدألا كينكتلا تايضتقمو اهفلؤم
ال ةءاذبلل ىنوناقلا رايعملا نإ ثيح ؛ةيميداكألاو ةيبدألا نيتيحانلا نم اهيلع مكحلا بنجت 

هيأر نامفوه حرشو . ريبعتلا ةيرح ةنايصو  ريفوت ةجحب ىوغللا شحفلا ةيامح ىلإ فدهي
ىنعي الو ،راكفألا نع ريبعتلا ةيرح ةيامح ىلإ فدهي روتسدلل لوألا ليدعتلا نإ هلوقب  
  .ةغللا مادختسا ىف ةيحابإلا
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زوروب ميلو اهفلأ ىتلا " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم تاياكح رشعلا نأ ىلإ نامفوه بهذو 
ىأر دقف سنجلا جلاعت ةياورلا ءازجأ ضعب نأ مغرو . تاردخملا نامدإ عوضوم جلاعت
ذاشلا سنجلا جلاعت اهنأ نع الضف ،لثملا برضو ةربعلا ىلإ نوكت ام برقأ اهنأ نا مفوه

سيلو ،هبويعو هبلاثم كردي ىتح عمتجملا مدص اهئارو نم فلؤملا فده نأو ،ضيرملا 
ةعيبطلا ىلإ هبنت نامفوه ىلارديفلا ىضاقلا نأ ركذلاب ريدجلاو . ةيناوهشلا راكفألا ةراثإ

ديربلا ةحلصم ىفظوم ىلع تاف ام وهو زوروب تاياكح اهمضتت ىتلا ةيرهوجلا ةيئاجهلا 
زوروب ةباتك نأ ىلع اودكأ نيذلا داقنلاو باتكلا ءارآ ىلإ نامفوه راشأ اضيأو . هكاردإ

لاجم ىف ةيكينكت براجت ءارجإ ىلإ ةلجملا ىعس ىلإ راشأ امك ،داجلا بدألا ىلإ ىمتنت 
نم ةئيذب تسيل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نأ هد افم ىأر ىلإ نامفوه ىهتناو. ةيبدألا ةباتكلا
ةلجملا ةدام ماهتا حصي ال هنأ هدافم ىأر ىلإ صلخ هيلع ءانبو . ةينوناقلا رظنلا ةهجو

نأب ىلاتلا رارقلا ىلإ نامفوه ىهتنا مث ،ةءاذبلا نم ولخي اهنم فدهلا ماد ام ،ةءاذبلاب 
بناج ىلإ ،لجعتسم مكح رادصتس اب ديربلا ةحلصم دض نيكاشلل حمست ةيلارديفلا ةمكحملا

. ديربلا قيرط نع" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم لوادتو عيزوت رظحب ديربلا ةحلصم رارق ءاغلإ 
كاوريك نم لك امهرشن نيذللا نيلاقملا حلاصل امكح ردصأ نأ نامفوهل قبس هنأب املع 

وحن ىض م دعب ةلجملا هذه ةءاربب ءاضقلا مكح اذكهو. ركذلا ةفلاس ةلجملا ىف زوروبو
وغاكيش ةعماج مايق ىلع نيماع وحن رورمو ةرم لوأل اهرظح ىلع ارهش رشع ةسمخ 

  .اهترداصمب
دض فانئتسالا تررقف اهب تقحل ىتلا ةميزهلا نع ضرت مل ديربلا ةحلصم نكلو 

  .ةلجملا ةءاربب مكحلا
سطسغأ ١١موي ىفو  مايلو ةاضقلا ريبك مامأ ديربلا ةحلصم وماحم رهظ ١٩٦٠   

ىماحم نجير ىاربس ليوج رعش ذئدنع . هب اومدقت ىذلا فانئتسالا بحس اونلعيل لبماك
فاصم ىف اهتناكم ذخأت نأ " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمل نآلا نكمي : "الئاق رصنلا ةوشنب ةلجملا

ةيطارقوميدلا انتاسسؤم ةردق ىلع خسار ليلدك " ىلرتاشت ىديللا قيشع"و" سيسيلوي"ىتياور 
عيمج ىلع ىبدألا اهقوذ ضرفل ىعست ىتلا ةموكحلاو ةباقرلل ىدصتلا ىلع ةينوناقلاو 

  .ناكيرمألا
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  " الغداء العارى"مصلحة اجلمارك تفرض الرقابة على رواية 
  والقاضى هوفمان يقرر بطالن حظرها

  
  
  
  

" ىراعلا ءادغلا"ةياور رشنو ةعابطب اظوحلم امامتها سواه فورج رشنلا راد تدبأ 
سايدوريج سيروم مايق دعبو . اهئازجأ ضعب رشن ىف ويفير وغاكيشلا ةلجم تأدب نأ ذنم

ىلإ فورج رشن راد تعس ١٩٥٩ماع اسنرف ىف ةياورلا هذه رشنب ايبملوأ رشن راد بحاص   
راد تباجتساف ةدحتملا تايالولا ىف اهرشن ىف اهتبغر ببسب اهنم ةخسن ىلع لوصحلا 

امدنعو . ةبولطملا ةخسنلا اهيلإ تلسرأو ،ةيكيرمألا رشنلا راد بلط ىلإ ةيسنرفلا رشنلا
ملست مدع نم رشنلل ايبملوأ رادب ةلماعلا رلوم نارف ةسنآلا ىلإ ةيكيرمألا رشنلا راد تكش 

ربمتبس ٢١ىف اخرؤم اباطخ اهيلإ ةيناثلا رادلا تلسرأ ةلسرملا ةخسنلا  هيف تلاق١٩٥٩    :
  ".ىراعلا ءادغلا"ةياور نم اه انلسرأ ىتلا خسنلا اوملستت مل مكنأ مكنم عمسأ نأ ةشهدنم ىننإ"

اهباصأف ،باطخلا اذه ةيكيرمألا رشنلل فورج رادب ةلوئسملا تديمش ثيدوج تملست 
ربوتكأ ١٤موي رشنلل ايبملوأ راد ىف ةلماعلا زمروو مايريم ىلإ تبتكو ،جاعزنالا نم ءىش   

لا خسنلا ةرداصمب تماق ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم نأ ىف اهكوكش نع ربعت١٩٥٩ . ةلسرم 
نم ءازجأ ةرداصم دض هيلإ مدقملا فانئتسالا رظني نامفوه ىضاقلا ناك امدنع اذه ثدح 

ةروظحم لازت ال تناك ىتلا " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف زوروب ميلو اهرشن ىتلا ةياورلا 
  .انوناق
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فورج راد غلبت ملو ،ةياورلا هذه لوح تمصلا تمزتلا ديربلا ةحلصم نأل ارظنو 
لاسرإ ديعت ىك ايبملوأ ةيسنرفلا رشنلا راد ةبطاخمب رادلا هذه تماق دقف ،اهرظح رمأب رشنلل 

ىلإ هلوصو مدع وأ هلوصو نم دكأتلل حضاوو ىداع درط لخاد ىوجلا ديربلاب اهيلإ ةياورلا 
. اهلاسرإ مدع نع ةلوئسملا ىه ةيكيرمألا وأ ةيسنرفلا تاطلسلا تناك اذإ ةفرعملو ،اكيرمأ
ةعونمملا بتكلا نم ددع رظح ىف قباوس اهل ناك ةيكيرمألا كرام جلا ةحلصم نأ مغرو

هذه ىف رظحلا نع لوئسملا فرطلا نإف سيراب نم اهيلإ ايبملوأ رشن راد اهتلسرأ ىتلا 
  .احضاو نكي مل ةلاحلا

ربوتكأ ١٤خيراتب نجير ىاربس .ج ليوج ىماحملا بتك كلذكو سلراش ىلإ ١٩٥٩   
ةياورلا دض تذختا ىتلا ةينوناقلا تاءارجإلابهغلبي فورج رشن راد ىماحم رابمير   .

نم زوروب ةياور ءازجأ ضعب رظحب ديربلا ةحلصم مايق نأ رشنلل فورج راد تكردأو 
اببس ناك هسفن تقولا ىف ربخلا اذه نكلو . اهيلع مهلابقإ ديزيو اهب سانلا مامتها ةراثإ هنأش
كرامجلاو ديربلا ىتحلصم عم ة يئاضق لكاشم ىف لوخدلا نأل ارظن ؛رادلا هذه جاعزنا ىف

ضرفت نأ ةيالو لك قح نم ناك هنأل ةصاخو ،ةظهاب تاقفن اهديبكت هنأش نم نيتيكيرمألا 
قبس فورج رشن راد نأب املع . باتك ىتفد نيب اهرودص دنع زوروب ةياور ىلع رظحلا

رادم "ةفورعملا رليم ىرنه ةياور رشنب تماق امدنع ةلثامم ةبرجت تضاخ نأ اهل 
زوروب ةياور رشن دنع رذحلا ىخوتت اهلعج ىذلا رمألا "ناطرسلا دازو ". ىراعلا ءادغلا"، 

ىذلا رظحلا عفر لجأ نم تبراح اهنأ فورج رشن راد اهتهجاو ىتلا ةكئاشلا لكاشملا نم 
رودلاب هيونتلا انه انب ردجيو ". ىلرتاشت ىديللا قيشع"ةياور ىلع ديربلا ةحلصم هتضرف 

ةيبدألا تافنصملا ىلع ةضورفملا ةباقرلا دض رشنلل فورج راد هب تعلطضا ىذلا ىعيلطلا  
  .نيرشعلا نرقلا نم تاينيتسلا دقع لئاوأو تاينيسمخلا دقع رخاوأ ىف

سيراب ىف اهرشان نم " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم اخسن بلطت تديمش ثيدوج تلظ 
رابتعاب ىصوأ زورو ب اهفلؤم نأل كلذو ،ةدحتملا تايالولا ىف اهعبط ةداعإ نم نكمتت ىتح
نم اهيلإ ةلسرملا ةياورلا خسن عيمج نأ ىلإ رظنلابو . هب دتعي دمتعم لصأك ةيسيرابلا ةعبطلا

مدع نع ةلوئسملا ىه ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم نأ ىلإ تصلخ دقف ،اهيلإ لصت مل سيراب 
ةل آلاب ةبوتكم ةياورلا نم ةخسن تقلت فورج ةيكيرمألا رشنلا راد نأ مغرو. اهلوصو

ليربإ ١موي ةبتاكلا  اهنم خسن بلط ىف تديمش ثيدوج تحلأ دقف١٩٦٠  راد اهترشن /  
نم خسن ءانتقا ىف ناكيرمألا ءارقلا نم ددع ةبغرل ةيبلت سيراب ىف رشنلاو ةعابطلل ايبملوأ 
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ةيسيرابلا رشنلا رادو ءارقلا نيب لاصتالا نوكي نأ تديمش ثيدوج تأرو . ةيسيرابلا ةعبطلا
. ةطاسو نودب مهعم لماعتت ىك رادلا هذهل ناكيرمألا ءارقلا ءالؤه نيوانع تطعأف ارشابم

ءانتقا ىف بغار ىأ موقي ةرامتسا عبطب تماق طيسوك اهرود تديمش ثيدوج دعبتست ىتحو 
ةيكيرمألا فورج راد تبنجت اذهبو . ايبملوأ رشن راد ىلإ ةرشابم اهلاسرإو اهئلمب ةياورلا
ءادغلا "ةياورل ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم ةرداصم نع ةمجانل ا تالكشملا ىف طروتلا رشنلل
  .رشنلل ةيسيرابلا ايبملوأ راد نع ةرداصلا" ىراعلا

ةئيذب " ىراعلا ءادغلا"ةياور تربتعا ديربلا ةحلصم نأ ىلع ىمسر ليلد لوأ عجريو 
سطسغأ ٢٦موي ىلإ  هذهل زاجتحا لوأ ىلع ابيرقت روهش ةرشع رورم دعب ىأ ١٩٥٩   ،

ةحلصم سيئر بئان نامشيف جنفرإ لسرأ مويلا كلذ ىفف . اهتءاذب ىف كشلا ببسب ؛ةياورلا
. ةياورلا نم خسن سمخ ترداص ةحلصملا نأ اهغلبي رشنلاو ةعابطلل فورج راد ىلإ ديربلا

نبورو كرويوين ىف نطنشاو جنفرإ ةءاذبلا اياضق ىف رظنلاب صتخملا ناك تقولا كلذ ىفو 
ةئيذبلا داوملا عم قالطإلا ىلع هحماست مدعب ىهابتي كاذنآ نامش يف ناكو. نطنشاو ىف نيالك
ةليلق تالواحم الإ لباقن مل ... ةيضاملا اماع رشع ةسمخلا لالخ: "الئاق وهزي وهف

اذه لثم نأ نع الضف ،ةئيذبلا داوملا ةرداصمب كرامجلا ةحلصم مايق ىلع ضارتعالل 
  ".قالطإلا ىلع ءاضقلا ةحاس ىلإ هقيرط ري مل ضارتعالا

مقر ١٩٣٠ماعل ةيكرمجلا ةفيرعتلا نوناق مساب فورعملا ىكيرمألا نوناقلل اقبطو   ١٩ 
ىأ وأ نالعإ وأ ةباتك وأ ةفيحص وأ ةرشن وأ باتك ىأ ىلع رظحلا ضرف : "١٣٠٥مسق  ي

  ".ىقلخلا لالحنالاو ةءاذبلاب مستي لاقم
لخاد اهبرهي ىتلا ةرذقلا بتكلا كلت ىنعي اذه ناك١٩٦٠ماع ىفو  ىضارألا    

تدتما ةرتفلو . سبالملا لخادب وأ فطعملا تحت وأ ديلا بئاقح ىف نورماغم دارفأ ةيكيرمألا
نم اونكمتي ىك ،مهدالب ىف ناكيرمألا اهعبتا ىتلا ةديحولا ةقيرطلا هذه تلظ ءىشلا ضعب 

  .رليم ىرنهو سيوج سميجو  سنارول.ـه.د ةءارق
ةحلصملا هذه تماق ١٣٠٥مسقلا ى ضتقمب كرامجلا ةحلصمل ةلوخملا ةطلسلل اقبطو  

ىأر اذإو . ةيكيرمألا ئناوملا ىلإ لصت ىتلا دورطلا عومجم نم% ٣هتبسن ىئاوشع صحفب 
موقت ىتلا ةماعلا ةباينلا غيلبت هيلع نيعتي ةئيذب ةلسرملا ةداملا نأ كرامجلا ةحلصم فظوم 

اقفو ةينوناقلا ةيحانلا نم ةداملا ةءاذب ىدم ديدحتل ةيلارديفلا ميلقإلا ةمكحم مامأ ةيضق عفرب  
دعب اهصحفو اهحتف هل قحي ةدام يأ ةءاذب ىف كرامجلا فظوم هبتشا اذإو . ةثيدحلا ريياعملل
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ةحلصم ىلإ بلط كلذب هيلإ لسرملا حمسي مل اذإف . كلذب اضيوفت هيلإ لسرملا نم ىقلتي نأ
. هلسار ىلإ درطلاةداعإب ةحلصملا هذه موقت الإو ،ةلسرملا ةداملا صحفب اضيوفت كرامجلا 

ىأ ةجيتن متت مل " ىراعلا ءادغلا"ةياورل كرامجلا ةحلصم ةرداصم نأ حضاولا نم نكلو 
ءاج ةياورلا هذهل كرامجلا ةحلصم رظح نأ نظلا بلغأو . ةلسرملا ةداملل ىئاوشع صحف

ةءاذبلاب راجتالاب مهؤامسأ نرتقت نيرشان نيب ةلدابتملا ةيلودلا تالسارملا ةعباتم ةجيتن 
داوملا صحف نع كرامجلا ةحلصم ىف لوئسملا دوونأ نوج لاؤس دنعو . اهل جيورتلاو

اهترداصم ةلاح ىف هنإ لاق ةئيذبلا داوملا فاشتكال هعبتت ىذلا بولسألا لوح ةروظحملا 
ىلإ هورواحم ىعس ٍذئدنع ". هابتنالاو ةظقيلا ةدش رمألا ىضتقا" ىراعلا ءادغلا"ةياورل 

رشنلا رود نم نينثا عم كرامجلا ةحلصم لماعت بولسأ ىل ع قلعي نأ هولأسف هجارحإ
نأ فورعملا نمو (ةيسنرفلا ايبملوأو ةيكيرمألا فورج امهو ةئيذبلا بتكلا رشنب ةفورعملا 

اهربتعي ىتلا " ىلرتاشت ىديللا قيشع"ةياور رشن ىف ةضاضغ ىندأ دجت مل فورج رشن راد 
مادقإ ناك اذإ هولأس امك)ةحضافو ةئيذب ضعبلا هيبنتل ىفكي بتكلا هذه لثم رشن ىلع اه ، 

ةلدابتملا ةيلودلا تالسارملا ةبقارم ةرورض ىلإ ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم ىف نيلوئسملا 
ىف هبتشملا وأ ةعونمملا بتكلا رشن ىف امهطاشن نع فشكلل ؛ايبملوأ رشن راد نيبو اهنيب 

اهتعبتا ىتلا قرطلا نأ ىلع لدي ىذلا رمألا اذه ىلع قيلعتلا ضفر دوونأ نكلو. اهرمأ  
هب ظفتحت ارس تلظ ةعونمملا تاعوبطملا نع فشكلا ىف ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم 

ةحلصم اهتعبتا ىتلا ةقيرطلا نأ ودبي هنإف كلذ مغرو . عيمجلا نع هيفختو ،اهسفنل ةحلصملا
ةحلصم تككشت نأ ثدح اذإ : ىلاتلاك تناك ةئيذبلا تاعوبطملا نع فشكلل كرامجلا
هرودب غلبي ىذلا سنريك نوتنجتنه ىبدألا اهراشتسم ىلإ هتلاحأ ئذب لمع ىأ ىف ك رامجلا

ةفيرعتلا نوناق كهتنت ىرحتلا ديق ةعوبطملا تناك اذإ نامشيف جنفرإو نيالك نبور نم الك 
ديرب صحف ىلع تبأد ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم نأ اضيأ ودبيو . ال مأ ةيكرمجلا
ةصاخلا كرامجلا ةحلصم تافلم ىف كانه سيلو . ىنيتور لكشب مهيف هبتشملا صاخشألا

ريشتو . دورطلا شيتفتو دصرب اهمايق مدع ىلع لدت قئاثو يأ" ىراعلا ءادغلا"ةياورب 
رشن راد نيب ةلدابتملا تالسارملاو دورطلا بقارت تناك كرامجلا ةحلصم نأ ىلإ لئالدلا 

دعبتسملا نم هنإ ثيح ىنيتور وأ ىرود لكشب ةيسنرفلا ايبملوأ رشن رادو ةيكيرمألا فورج  
نع فشكلا ىلإ ايدؤمو ارمثم تالسارملاو دورطلا نم % ٣ـل ىنيتورلا شيتفتلا نوكي نأ
" ىراعلا ءادغلا"ةياورب ةصاخلا ةحلصملا تافلم وتحت مل لاح يأ ىلعو . ةئيذبلا بتكلا عيمج
نكمي نكلو .تاءاذبلا نع فشكلا ىف ةحلصملا هتعبتا ىذلا بولسألا ىلإ تاراشإ يأ ىلع  
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تاروظحملا دصر ىف ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم بولسأ نع ءىشلا ضعب دشرتسن نأ 
وضعو نويتروف ةلجمل قباسلا ررحملا ليب لييناد مودق دنع . ةيلاتلا ةثداحلا نم ةيسنرفلا

ةدحتملا تايالولا ىلإ ابوروأ نم هتلحر نم ةيندملا تايرحتلل ىكيرمألا داحتالا ةرادإ سلجم 
ىتلا هتخسن ةرداصمب كرامجلا ةحلصم شتفم ماق كرويوين ءانيم ىف ١٩٥٨ماع فيرخ ىف   

لوقي . رشنلل ايبملوأ راد نع رداصلا" روهزلا ةديس"هينيج ناج باتك نم اسنرف نم اهارتشا 
اذه رظن عقو ىتح كرامجلا ةحلصم فظوم مامأ هتبيقح حتف نإ ام هنإ نأشلا اذه ىف ليب 

كنأ ىرأ هآ : "روفلا ىلع فظوملا اذه هل لاقف باتكلل زيمملا رضخألا فالغلا ىلع فظوملا
ةرداصلا بتكلا عيمج نإ : "فاضأ مث" سيراب ىف ةروشنملا بتكلا ضعب كعم ترضحأ دق
ىلع عالطالا ىلع ليب رصأ امدنعو ". ةئيذب اهنأ ساسأ ىلع ةروظحم ايبملوأ رشن راد نع
هذهب ظفتحي هل ليمز ىلإ فظوملا هدات قا كرامجلا ةحلصم اهتدعأ ىتلا ةعونمملا بتكلا ةمئاق
ريمدت ةحلصملل لوخت ةرامتسا ىلع عيقوتلا هنم نالجرلا بلطو . اهيلع هعلطأو ةمئاقلا
  .سيراب نم هرضحأ ىذلا باتكلا

هرودب داحتالا ماقف هل ثدح امب ةيندملا تايرحلل ىكيرمألا داحتالا ليب لييناد غلبأ 
ةرداصم نع عمس نأ داحتالل قبس هنأب املع . اريسفت هنم ابلاط نامشيف جنفراب لاصتالاب
هذهب كرامجلا ةحلصم مايق نع عمسي مل هنكلو . بتكلا نيوانع ضعبل ديربلا ةحلصم
ال هنأو ةرداصملا وأ ةعونمملا بتكلل ةمئاق دوجو مدعب نامشيف دافأو . تاذلاب ةرداصملا
امل اريسفت نامشيف دجي ملو . رشنلل ايبملوأ راد تاعوبطم عيمج رظحب تاميلعت يأل دوجو

ةريثك ابتك نأ اوفشتكا تقولا رورمب نيشتفملا نأ وهو ،ىلاتلا ريسفتلا ريغ ليب ليينادل ثدح 
نورداصي نيفظوملا تلعج ةجردل ،اهتءاذبل ةرداصملا قحتست ايبملوأ رشن راد نع ةرداص 

  .تاءاذبلا ىلع اهئاوتحا ةيشخ داوملا هذه تاعوبطم عيمج زارتحالا باب نم
ةيندملا تايرحلل ىكيرمألا داحتالل ىذيفنتلا ريدملا نيلام ىفريم كيرتاب غلبأ هتيحان ن مو

ربمسيد ٣٠موي ةيكيرمألا ةنازخلا ةرازوب نوسردنأ .ب تربور تعقو ىتلا ةثداحلاب ١٩٥٨   
؛ايبملوأ راد تاعوبطم لك ةرداصم ىلع هضارتعا نع نيلام كيرتاب ربعو . ليب ليينادل

ىلع مكحلا ةرورضو ةيندملا تايرحلا تانامضب ةصاخلا ةيكيرمألا ديلاقتلا كهتنت اهنأل رشنلل 
تاطلسلا نم رمأب ةئيذبلا تاعوبطملا رظح ىلع ضرتعا هنأ امك . ةدح ىلع ةعوبطم لك
لامهإ نم نيلام كيرتاب اكش كلذكو . ةيئاضقلا ماكحألا قيرط نع اهرظح نم الدب ةيرادإلا
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ىلع ضارتعالا ىف ىنوناقلا مهقحب اهتافرصت نم ني ررضتملا غيلبت مدعو ،كرامجلا ةحلصم
  .رظحلا

لماكلا درلاب دعي كرامجلا ةحلصم نم اباطخ ةيندملا تايرحلل ىكيرمألا داحتالا ىقلتو 
 ٢٠خيراتب ةبذهم ةلاسرب داحتالا هيلإ ثعبف ادبأ ثدحي مل ام وهو . هتاراسفتسا عيمج ىلع

ةحلصملا در لاجعتسال١٩٥٩رياني  بتكو . درلا اذه لثم لاسرإ نع تسعاقت اهنأ ريغ.  
سرام ١٠خيراتب نيلام اهيلإ  دجي فوس كرامجلا ةحلصم تمص ءازإ هنأب ا ١٩٥٩   ددهم  

ثدح امب ةفاحصلا غالبإ ىلإ ا  سرام ١٦موي ىفو . رطضم هسفن تقولا ابيرقت وهو  (١٩٥٩ 
لوئسملا زول ف روملج.أ لسرأ) ةريبكلا ةدئاملا ةلجم ديربلا ةحلصم هيف ترداص ىذلا هسفن

فالغلا اذ باتكلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ هيف ءاج نيلام كيرتاب ىلإ اباطخ ةنازخلا ةرازوب 
كرامجلا ةحلصم سيئر ررق دقف نوناقلا نم ١٣٠٥مسقلل اقبط ئذب طوبضملا رضخألا   

نأ ركنأ زولف نأ نع الضف . ثاحبألا ءارجإ فدهب هنم ةخسن ىلع لوصحلاب ليبل حامسلا
نأ نم مغرلا ىلع : "الئاق رشنلل ايبملوأ راد اهرشنت ىتلا بتكلا عيمج رظحب موقت ةحلصملا

ةيكرمجلا ةفيرعتلا نوناق نم ١٣٠٥مسقلل اقبط ةئيذبلا بتكلا رشن ىلع تجرد رادلا هذه   
  ".اهرشنب رادلا هذه موقت ىتلا بتكلا عيمج رظحن نأ انتداع نم سيل هنإف

سرام ٣٠خيراتب هيلإ ه لسرأ باطخ ىف زولفل هركش نع نيلام ربعو بلطو ١٩٥٩   ،
اهنأ ةنازخلا ةحلصم تركذو . ةمزاللا تاهيجوتلاب كرامجلا ةحلصم ىشتفم ديوزت هنم

ىلإ نيررضتملا هيبنت ةرورضب كرويوين ىف كرامجلا ةحلصمب نيلماعلا عيمج رظن تهجو 
  .رظحلا تاءارجإ ىلع ىنوناقلا ضارتعالا ىف مهقح

ةمئاق دوجو كرامجلا ةحلصم راكنإ مغرو . باتكلا نم هتخسن ليب درتسا اذكهو
لكل ىعامجلا رظحلا ةسايس جاهتنا ىف ةحلصملا هذه ترمتسا دقف ةروظحملا بتكلا نيوانعب 

ىذلا باتكلل كرامجلا ةحلصم ةرداصم نأ ركذلاب ريدجلاو . رشنلل ايبملوأ راد تاعوبطم
ىراعلاءادغلا"ةياور ةرداصم اهتقبس اسنرف ىلإ هتلحر نم ليب هرضحأ  . ماع نم رثكأل"  

راد ىه ةدحاو راد نع اردص نيباتكلا نأل ارظن ؛نيتثداحلا نيب ةقالع دوجو ودبي نكلو 
  .رشنلل ايبملوأ

كرامجلا ةحلصمب ةفظوملا كساس رونايلإ اهتدعأ ىتلا ةركذملا ىف تدرو ةراشإ كانهو 
ربوتكأ ٢خيراتب  نامشيف جنفرإ ىلإ اهميدقتل١٩٦٢  اميظع امامتها ةر كذملا هذه نيبتو.  

نيب ةقالع دوجو ىلإ ةركذملا هذه ريشتو . ةيلارديفلا مكاحملا مامأ ةروظنملا ةءاذبلا اياضقب
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دجن نحنو . زوروب ميلول" ىراعلا ءادغلا"ةياور رشن ةيضقو " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةيضق 
ىف ز وروب ةياور رشنب رشنلل فورج راد مايق ىلإ ةراشإ اهسفن ةركذملا هذه ىف اضيأ
  .ةدحتملا تايالولا

اهلاسرإ ةيحالص ىدم ريرقتل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم طبضب ديربلا ةحلصم تماق امدنعو 
ليربإ ٣٠ىف ليدوس تربلأ ىلإ ىمسر راعشإ لاسرإ مت ديربلا ةحلصم قيرط نع   ١٩٥٩ .

ةحلصمو ديربلا ةحلصم نيب طبرت ةقيثو لمع ةقالع دوجو ىلع راعشإلا اذه نم لدتسنو 
نيالك نبور ىدصت لاحلا ةعيبطبو . ةئيذبلا داوملا ةرداصمو طبض لاجم ىف كرامجلا
ةركذملا هذه لدتو . نامشيف جنفرإ عم نواعتلاب كرامجلا ةحلصم نع ةباين ةئيذبلا داوملل

لبق ىتح " ىراعلا ءادغلا"ةياور ءاوتحا ىلإ تهبنت كرامجلا ةحلصم نأ ىلع ركذلا ةفلاسلا 
كلذو ،رشنلاو ةعابطلل ةيسيرابلا ايبملوأ راد بحاص سايدور يج سيروم اهرشن ررقي نأ

ىلع ىرخأ ةرظن ءاقلإ هنم ابلاط ،زوروبب لصتيل ١٩٥٩ةينوي ىتح رظتنا سايدوريج نأل   
راطخإلا لاسرإ دعب رهشلا فصنو رهش وحن رظتنا هنأ ىأ ،اهرشن لبق هتياور طوطخم 

ناكو زوروب ةياور رمأب تفر ع كرامجلا ةحلصم نأ ركذلاب ردجيو. نيالك ىلإ ىمسرلا
  .اهرشن ىف ايبملوأ رشن راد ركفت نأ لبق ىتح ةئيذب اهربتعت اهلعجي ام بابسألا نم اهيدل

ةينوي ٣٠خيراتب ارارق نامفوه ىضاقلا ردصأ انفلسأ ام وحن ىلعو  نالطبب ١٩٦٠   
اهبا طخ ىف دعب اميف كرامجلا ةحلصم تدكأو. ديربلا ةحلصم اهتذختا ىتلا رظحلا تاءارجإ

رياربف ٢١خيراتب رداصلا  ةياورلل رظاحلا اهفقوم١٩٦١  نامفوه ىضاقلا رارق دعب ىتحو .  
ىف كرامجلا ةحلصم ترمتسا ةريبكلا ةدئاملا ةلجمل ديربلا ةحلصم رظح رارق نالطبب 

  .رظحلا اذه قيبطت
 ٣٠موي " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم ةيكيرمألا ةعبطلا رودصل ناك لاحلا ةعيبطبو 

ىنوناقلاو ىبدألا نييوتسملا ىلع ميظع ىدص١٩٦٢ ربمفون  .  
ىلع نطسوب ىف ضبقلا ءاقلإ ىلع رهش وحن ىضم دعب ىأ ١٩٦٣رياربف رهش ىفو   

ربخم ىلإ " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم ةخسن عيبب همايقل سوكيرفام رودويث ىعدي صخش 
ماعلا بئانل ا بتكمل عباتلا وريباش.ف دلوراه همسا ىكيرمألا بادآلا سيلوب ىف لمعي

نع رظنلا فرصب اهسيئر هيف رمأي كرامجلا ةحلصم ىلإ انايب بئانلا اذه ردصأ ىكيرمألا 
  .ةياورلا ىلع ضورفملا رظحلا
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ةنيدم ىف " ىراعلا ءادغلا"هتياور هتباتك ءانثأ هدلاول ةروص زوروب ميلو نبا انيطعي 
وهو ،ةياورلا هذه ةباتك ىلع تاعاسلاب ابكنم هدلاو ىري ناك هنإ نبالا لوقي . برغملابةجنط 

انل فصي اضيأو . هرطاخ ىف ةركف ترمتخا املك ةبتاكلا هتلآ وحن قلطني مث ،شيشحلا نخدي
  :ةياورلا هذه هفيلأت ةرتف ىف ةيشيعملا فلؤملا فورظ زلواب لوب

اليف مساب فرعي قدنف ىف ةقيدحلا ىلع لطت ةبطرو ةقيض ةفرغ ىف شيعي ناك "
ةجنط ىف فلؤملا امهيف دهاش نيذللا نيماعلا لالخ ىف هنأ زلواب لوب فيضيو . هيزتيملا
ترثانت دقو هبتكم ىلإ سلجيو . ةريبك تايمكب لوحكلاو تاردخملا لوانت ىلع بأد ماظتناب
  ".ةحضاو ىضوف ىف ةفرغلا ةيضرأ ىلعو هيلع هتياور قاروأ

ناونعب هل باتك لوأ زوروب ميلو رشن ىلع مدقأ امدنع هنكلو . ١٩٥٣ماع " ىكناج" 
هرثعت ةرثك نم كاوريك كاج هقيدصل ماع ىضم دعب اكش " ىراعلا ءادغلا"ةيناثلا هتياور ةباتك 

ريبعتلا ىف بغري ام عم اقلطم بسانتي ال ةديدجلا هتياور لكش نأ نم اكش امك ،ةباتكلا ىف 
بسك ىف لمأي ناك هنأ هلكاشم نم دازو . ءارقلا نم اليلق اددع ديري هنأ انفلؤم فاضأو. هنع

دعب " ىراعلا ءادغلا"هتياور عيب ءارو نم هيلإ ةجاحلا سيسم ىف وه ىذلا لاملا نم ريثكلا 
مدع نم كاوريك هقيدص ىلإ وكشي داع مث ؛تالجملا ىدحإ ىف تاقلح نم ةلسلس اهرشن 

ةباتكلا نإ ثيح طابحإلاب رعشي هلعج ىذلا رمألا ،ةباذج ةيبعش ةقيرطب ةباتكلا ىلع هتردق 
  .لاملا نم ريثكلا ىلع لوصحلل همامأ ديحولا ليبسلا تناك ةيبعش ةقيرطب
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ىلإ اهب ثعبي ىتلا تاباطخلا نم ةريصق تاشتكسا رطسي نأ زوروب ةداع نم ناك 
. اهفيلأت ءانثأ" ىراعلا ءادغلا"ةياور ىف دعب اميف اهنمض تاشتكسا ىهو ،هفراعمو هئاقدصأ 

هقيدص ىلإ هلسرأ باطخ ىف اهنمض دق ناك ةرقف ةياورلا هذه نتم ىف لخدي الثم وهف 
اهلسرأ نأ قبس ىتلا تاشتكسالا ضعب هتياور زوروب نمض كلذكو . ١٩٥٤ماع كاوريك 

اهيوري ةياكح ىلع ىوتحي باطخ وهو ،جربسنج نلآ فورعملا ستيبلا ليج بيدأ ىلإ 
ىلإ برقأ ةياكح ىهو . مالكلا ىلع هجرش ةحتفبيردتب موقي لجر نع ىاونب روتكدلا 

ىلإ انفلؤم هلسرأ ىذلا هسفن باطخلا اذه ىفو . ةهاكفلاو ةتكنلا ىلإ اهنم ىسايسلا ءاجهلا
. ءارقلا نيب اجاور دجت ةياور فيلأت ىف هتبغر نع ةيناثلا ةرملل ربع جربسنج هقيدص
ةيبعشلا ةياورلا فيل أت نع هزجعل لمأ ةبيخ هتباصأ هرطس ام زوروب عجرتسا امدنعو
  .اهتباتك ىلإ وبصي ناك ىتلا ةجئارلا

تاردخملا ىلعو هماعط ىلع لوصحلا نع ازجاع حبصأ ةيلام ةقئاضب هرورم ببسبو 
اهيلع بتكي ناك ىتلا ةبتاكلا ةلآلا عيبي هلعج اغلبم سالفإلا هب غلبو . اهيلع داتعا ىتلا
ةباتك ىلإ هجتا ةجئارلا ةيبعشلا ة ياورلا ةباتك نع هزجع زوروب فشتكا امدنعو. هتياور
  .تاءاذبلابو ةيجرشلا روصلاب جعي باتك ىف اهنم الدب ىعامتجالاو ىسايسلا ءاجهلا

رخاوأ ىف جربسنجو كاوريك نم لك ىلإ زوروب ميلو اهلسرأ ىتلا تاباطخلا ىقلتو 
ماع لئاوأو ١٩٥٤ماع  فلؤمك انبتاك ىلع ءوضلا برغملا دالب ىف هتماقإ ءانثأ ١٩٥٥   

انفلؤم ةايح ةريس نم بناج ىلع ءوضلا ءاقلإ نع الضف . ةيلقعلاو ةيسفنلا هتلاح ىلعو
  ".ىراعلا ءادغلا"ةياور بناوج ضعب هب تزيمت ىذلا ىلايروسلا وجلا ىلع كلذكو ،ةيتاذلا 

فطتقملا كلذ لثم هئاقدصأ ىلإ هتياور نم تافطتقم لاسرإ نع زوروب فقوتي ملو 
ويام ٢٤موي كاوريك هقيدص ىلإ هب ثعب باطخ ىف هلسرأ ىذلا  اذه روديو . ١٩٥٥ 

نوبكري نودايص اهداطصي ىتلا رارمحالا ةديدشلا جرشلا تاحتف تاذ ةدرقلا لوح فطتقملا 
رظانم نأب املع . ىسنجلا ذوذشلاب ةصاخلا ةحضاولا هتالالد هل رظنم وهو. تالكيسوتوملا
ىذلا لاقملا ىف ةصاخو ،زوروب تاباتك ىف اريثك رركتت ءارمحلا جرشلا تاحتف تاذ ةدرقلا  

اذه ىفو . ١٩٦٨ماع ىطارقوميدلا ىموقلا رمتؤملا داقعنا ةبسانمب رياوكسا ةلجم هل هترشن 
ىف عئاش رظنم وهو . ءارمح جرش ةحتف وذ درق هنأب ليردنام ىسايسلا زوروب روصي لاقملا

  .ةيتاذلا هتريس نم رصانع ةدع نمضتت ةياورلا هذه نأ نع الضف" ىراعلا ءادغلا"ةياور 
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 ١٩٥٢ماع ليربأ ىف جربسنج هقيدص ىلإ زوروب ميلو هلسرأ ىذلا باطخلا فشكيو 
بولسألا مادختسا ىلإ ةيعامتجالا هتاقيلعت ىف انفلؤم حونج ىلإ ريشت ةركاب تالالد نع 

  .ةهباشملا ةذاشلا موسرلاو ىلايروسلا
هقيدص نم بلطو " ىكناج"ىلوألا هتياور فيلأت نم ىهتنا دق كاذنآ زوروب ميلو ناك 

عم هتاضوافم قيدصلا اذه ىرجأ دقو . اهرشنل كرويوين ىف رشن راد عم ضوافتلا جربسنج
اهعضول فلؤملا ةايح ةريس نع ةياغلل ةزجوم ةملك رشانلا اذه بلطو . رشنلل نيو ةكرش
  :لوقي بتكف ،انفلؤم قيض راثأ ىذلا رمألا ،باتكلا فالغ ىلع

ارظن ،اهتباتك نع ازجاع ىسفن دجأ ىنإف ىتايح ةري سب ةصاخلا ةملكلاب قلعتي اميف"
نوديري له . نوديري اذام ديدحتلا هجو ىلع فرعأ ال ىنأ نع الضف. ةيمومعلا ةديدش اهنأل

ىف ةفاظن لماع تلغتشاو ةراعدلا تويبو ريخاوملا دحأ ىف تلمع ىنأ بتكأ نأ ىنم 
ةروكذلا رصانع نيب عمجي ىوثنخ ركذو سيلوبلا ىف دشرمو ركذ رهاعو ضيحارملا  
ىنيرغي ىتلا ةيمايسلا ططقلا ةصاخو ططقلا بيذعت ىه ةلضفملا ىتياوه نأو ... اعم ةثونألاو
. هيف باقث دوع لاعشإو ،هيلع نيسوريكلا بصب كلذو ،لدسنملا ريرحلا اهرعش اهبيذعتب
  ".ءطبب قرتحي هنأل نيلوزاجلا ىلع نيسوريكلا مادختسا اهقرحل لضفأ ىنإو

نأ جربسنج نم بلط هتاياور ىلوأل فالغلا ةملك ةباتك نع زجعل اب هروعش ببسبو
ةياور فشكت . ىسنجلا هذوذش ركذ ىف جرح وأ ةضاضغ يأ دجي ملو. هنع ةباين اهبتكي

عيشي ءاجه وهو . ريرملا ىعامتجالا ءاجهلا ىلإ ليصألا هعوزن نع" ىكناج"ىلوألا زوروب 
هئاقدصأ ىلإ اهلاسرإىلع بأد ىتلا تاباطخلا ىف ةصاخو ،هتاباتك لك ىف ئطخن ال انلعلو .  

توتحا جربسنج نلآو كاوريك كاج هقيدص ىلإ زوروب اهب ثعب ىتلا تاباطخلا نإ انلق اذإ 
تاباطخلا هذه . دعب اميف ةيئاور لامعأ ىلإ تلوحتو تعرعرتو تمن ىتلا ةرذبلا ىلع
باتكلا ضعب نأ رك ذلاب ريدجلاو. ةيئاور لامعأ ىلإ دعب اميف اهروط ةرثانتم ءازجأ تنمضت
هتجلاعمب زوروب زيمتيو . اهنامدإو تاردخملا ىطاعتو سنجلا رومأ ىف ضوخلا ىلإ هوقبس
  .ىعامتجا روظنم نم تاعوضوملا هذهل

ىف اهلاخدإل ةيئاورلا ثادحألا ضعبب هديوزت زوروب ميلو نم رشانلا بلط اضيأو 
" ىكناج"نأ ىرن ثيح ،ةيا ورلا هذه ةكبح ىف ةدوجوم تاوجف ءلمل" ىكناج"ىلوألا هتياور 

نأ رشنلا رادب ادح ىذلا رمألا ،تامدقم وأ ريسفت ىأ نود ةأجف ىفتخت هتجوز نأو جوزتي 
هذه ءافتخا رس حيضوت اهنأش نم ىتلا ةيئاورلا ثادحألا ضعب ةفاضإ فلؤملا نم بلطت 

أكن رشانلا بلط نإ ثيح ضماغلا فقوملا اذه حيضوت ةبوعصب زوروب رعشو . ةجوزلا
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ةفيحص انتدمأ دقو . ناوج هتجوز لتقم نع لوئسملا ناك هنأب هركذو ةميدقلا هحارج
دتيشوسألا ءابنأ ةلاكو هترشن ضماغلاو ئجافملا ةجوزلا ءافتخال ريسفتب زميات كرويوين 

  :روشنملا ربخلا صن ىلي اميفو". هتجوز ىلع رانلا قلطي لجر"ناونع تحت سيرب 
ساسكت ربمتبس٧خيراتب وكيسكم ةنيدم " هتجوزل هلتق مويلا ىرث نطق عرازم ركنأ :  

حرصو . اهسأر ةمق ىلع هتعضو رمخ سأك ىلع صاصرلا هقالطإ ببسب ةيضاملا ةليللا
هدي نم طقس هسدسم نأب اماع نيثالثو ةعبس رمعلا نم غلابلا زوروب دراويس ميلو ) لتاقلا(
  ..ةلتاق تاباصإ هتجوز تباصأ ةشئاط ةصاصر هنم تقلطناف

ارظنو . ةثداحلا هذه لوح تاعئاشلا نم ديدعلا رشن ىف اببس ىفحصلا ريرقتلا اذه ناكو
فحصلا ترشن دقو تاقيقحتلاو تايرحتلا ىف ةيكيسكملا تاطلسلا ترداب ثداحلا ةروطخل 

  :ىلاتلا ربخلا
ربمتبس١٠خيراتب وكيسكم ةنيدم " قومرم لجر وهو زوروب .س ميلو ميدقت مويلا مت:  

. ةليتق اهادرأف هتجوز ىلع رانلا قالطإ ةمهتب ةمكاحملا ىلإسيول تناس ةلئاع ىلإ ىمتني 
هيلإ لتقلا ةمهت هيجوتو ،نجسلا ىف هب جزلاب ايمسر زنميج انزاروأ دراودإ ىضاقلا رمأو 

  ".ةمكاحملا ىلإ هميدقتل ةئطوت
نوناقلا نأب املع . ةيلاتلا عامتسالا ةسلج دعوم نع فشكلا ةمكحملا تضفر دقو

ىضاقلا ردصأو . ماع نوضغ ىف ةيئانجلا اياضقلا ىف مكحلا رادصإ ىلع صني ىكيسكملا
لاوقأ ناتداهشلا ناتاه ديؤتو . دوهشلا نم نانثا امهب ىلدأ نيتداهش ىلإ هعامتسا دعب همكح

اذه ناك اذإ ةفرعم هتلواحم ءانثأ أطخلا قيرط نع هسدسم نم تقلطنا ةقلطلا نأب زوروب 
  .ال مأ صاصرلاب اوشحم سدسملا

نم هسفن ةئربت ىف زوروب ىئاورلا حجن فيك ديدحتلا هجو ىلع حضاول ا نم سيلو
نكلو . ةفدص ضحم تناك هتجوز ةافو نأب ةمكحملا نم مكح ىلع لوصحلاو لتقلا ةمهت

ىلإ ةيكيسكملا ىضارألا ةرداغمب انفلؤمل تحمس ةيكيسكملا تاطلسلا نأ ملعن نأ انيفكي 
هنبا زوروب كرتو . هئاعدتسا دنع كيسكملا ىلإةدوعلاب هيلع دهعت ذخأ دعب ةدحتملا تايالولا 

ثيح اديرولف ةيالو ىف شتيب ملاب ةقطنم ىف ميقملا زوروب رميتروم هيبأو ىل ارول ةياعر ىف 
  .ايادهلا عيبل الحم ناكلتمي هاوبأ ناك
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ةايح ىف ارئاغو اقيمع ارثأ كرت صاصرلاب زوروب ةجوز عرصم نأ ركذلاب ريدجلاو 
سكع ىلع رشابم وحن ىلع هتاياور ىف ثداحلا اذه جلاعي مل هن أ ريغ ،ةيصخشلا انفلؤم
  .تاردخملا هنامدإو ىسنجلا ذوذشلل هتسرامم عوضوم رشابملا هلوانت

نع بتكي نأ زوروب نم " ىكناج"ةياور رشنب تعلطضا ىتلا رشنلا راد تبلط دقو 
ىلإ انفلؤ م بتكف. ةياورلا هذه ىلإ اهمضل لئالق روهشب اهعوقو دعب ناوج هتجوز ةثداح
كتيل . ةثداحلا هذه نع ةباتكلا نع ازجاع ىسفن دجأ ناوج ىتجوز ةافو دعب: "لوقي هقيدص
  ".عوضوملا اذه نع رظنلا اوفرصي ىك رشنلا راد ىف نيلوئسملا عم ثدحتت

بلطف ىكناج ةياور ةكبح ىف لتقلا ةثداح جمد ةرورض ىلع رصأ نيوأ رشانلا نكلو 
نم هتجوز عرصمل ةديحولا هتراشإ داعبتسال رشنلا را د ىدل ىعسي نأ جربسنج نم زوروب
اذه ضفر رشانلا نأ ريغ . اهيلإ ثادحألا ضعب ةفاضإ كلذ نم الدب حرتقاو ،ةكبحلا هذه
رشانلا فقوم رييغت انفلؤم لواح اثبعو . ةياورلا ةكبح ىلإ هتجوز عرصم ةفاضإب كسمتو
ةرباع ةراشإ درجم ىهف ةياور لا نتمب ةيرهوج ةقالع يأ هطبرت ال هتجوز عرصم نإ الئاق
  :نأشلا اذه ىف لوقي انفلؤم بتكو. اهنع ءانغتسالاو  اهداعبتسا نكمي

. كاذنآ ىتجوز نع تلصفنا: "ىه ةياورلا ىف تدرو ىتجوز ىلإ ةراشإ رخآ تناك"
اهدوقي ةرايس ثداح ىف اهلتقم نع ةياكح هل عرتخأ فوسف هيأر ىلع رشانلا رصأ اذإ امأ 

بكترأ فوس ىنأ كردأ ىنكلو . نجسلاب ةصاخلا رظانملا ضعب ةفاضإ نع الضف ،رومخم
اذإ اذه لعفأ فوسو . اهراسم نع فرحنت ىتياور لعجي فوس اذه نأو ،اينف أطخ كلذب
ةدراولا تاراشالا عيمج داعبتسا ىف لثمتيو طيسب ليدبلا لحلا نكلو . هيأر ىلع رشانلا رصأ
  ".ىتياور ىف اقلطم رثؤت ال ىتجوزةياكح نإ لوقأ امكو . ةجوزلا ىلإ ةياورلا ىف

ءافتخا نأشب ةياورلا ةطوطخم ىلع تارييغت يأ ءارجإب فلؤملل رشانلا حمسي ملو 
، . ئجافملا هتجوز ةمدقم اهيلإ تفيضأ ىكناج ةياور نم ةيناث ةعبط رادصإ دنع نكلو
اح بق رثكألا ثادحألا دحأ نإ: "ىلي ام اهيف درو هتجوز عرصم تاسبالم ىلإ ةراشإ نمضتت
ىف هتراهم راهظإ دارأ امدنع ... صاصرلاب هتجوز برض ىف لثمتت هيضام تهوش ىتلا

نم قلطنت ةلتاق ةصاصرب ذإف ،اهسأر ىلع هتجوز هتعضو اينابمش سأك ىلع بيوصتلا 
ىلع لصح هنكلو . ١٩٥٠ماع وحن وكيسكم ةنيدم ىف ةثداحلا هذه تعقو . هسدسم ةهوف
  ".لتقلا ةمهت نم ةءارب

فحصلا هتلقانت ىذلا قيقحتلا ىرجم نع تافالتخالا ضعب ىكناج ةياور نمضتتو  
  .اينابمشلا نم سأك ىلإ لوحت نجلا بارش سأك نإ ثيح
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تحت هتايح نع الاقم رياوكس ةلجم ىف زوروب نبا رشن ماوعألا ضعب ىضم دعبو 
تناك ) ىمأ ىأ(اهنأ ةدراب ةليل ىف جربسنج ىنربخأ : ىلي ام هيف ءاجو هدلاو عم دحاو فقس

مث ،ةينونج ةعرسب مهتارايس ةدايق اوداتعا نيذلا عيمج عم لاحلا ىه امك توملا ىهتشت 
اذإ اهيلع ىنعلطي نأ دادعتسا ىلع هنأو ةحرشملا ىف ىمأ ةثج ةروصب ظفتحي هنأ ىنربخأ 
ىقلأ دق ىننإ هانعم ام هل تلقو ،حايترالا مدع نع منت ةكحض ىرس ىف تكحضف ،تئش 

  .ريدقت لقأ ىلع ىمأ ةايح ىف فصاعلا بناجلا تيأر اذكهو. دعب اميف ةرظن اهيلع
. ةلامثلا ىتح نيرضاحلا لك اهيف برش انلزنم ىف ةلفح انمقأ ىلايللا ىدحإ ىفو

قلطي نأ ىبأ ةيدحتم اهسأر قوف ىنتعضو انايحأو ابنع وأ ةشمشم وأ ةحافت ىمأ تعضوو 
فدهلا أطخأ–بيوصتلا ىف هتقد مغر–ىبأ نكلو . اهسأر قوف هلمحت ام ىلع صاصرلا   .
ريغ . خملا ىف فيزن نع مجن ىمأ توم نأو أطخ التق وأ ةفداصملاب التق ثداحلا ربتعاو
  .ىمأ ةروص ركذتأ ال لب ثداحلا اهيف عقو ىتلا ةقشلا نع ليصافت يأ ركذتأ ال ىنأ

نأ ىلإ عجرت لب ةفدص ضحم نكت مل ةثداحلا نأ نبالا زوروب هلوقي امم انل حضتيو 
نإ ثيح ةفداصم درجم نكي مل اهتوم نأ ىلإ نبالا حملي اضيأو . توملا ىهتشت تناك همأ
  .بيوصتلا ةراهمب هل ادوهشم ناك هدلاو

دعب هعم ىرجأ راوح ىف هنأو بهذ امنيأ هسدسم لمحي ناك انفلؤم نأ ركذلاب ريدجلاو 
ىتجو زل عورم ثداح ثدح: "الئاق هتجوز لتقم ىلإ راشأ" ىراعلا ءادغلا"ةيلاتلا هتياور رشن 

سدسملا اذهل ىصحف ءانثأو . ىل قيدص ىلإ هعيب ىف تركف اسدسم كلمأ تنك. رملوف ناوج
ىسدسم بيوصت لواحأ تنك ىننإ لوقت ةعئاش ترسو . ةليتق اهتدرأف ةصاصر هنم تقلطنا
  ".ةقيقحلا نع نوكي ام دعبأو كحضم ءىش اذهو. اهسأر قوف هتعضو اينابمش سأك ىلإ

. كلذ ىلع ةيكيسكملا تاطلسلا تقفاوو ةفداصم درجم ثداحلا اذه انفلؤم ربتعا
دالب ربتعت هتاباتك تحبصأ دقف ؛قامعألا نم هزه ثداحلا اذه نأ هلعف دودر نم انل حضتيو 
 ، كاوريك هقيدص ىلإ اهلسري ىتلا هتاباطخ ىف اهحدتمي ناك نأ دعب رورشلل انطوم كيسكملا

رشي مل انفلؤم نأب املع . اهيف شيعي نأ لخدلا دودحم ىكيرمأل نكمي ناكم لضفأ اهربتعيو
  ".نيج"مسا اهيلع قلطأ دقف ،ىقيقحلا اهمساب ناوج هتجوز ىلإ " ىكناج"هتياور ىف 

اديرولف ةيالو ىلإ انفلؤم بهذ ةيكيسكملا ىضارألا ةرداغمب هل ةمكحملا حامس دعبو 
. ١٩٥٣ماع روهش مظعم ةيبونجلا اكيرمأ ىلإ رفاس مث ،تقولا ضعب هيدلاو عم شيعيل 

ةجنط ىف نفلا لهأ ةرمعتسمب قاحتلالل١٩٥٤ماع ىف اهكرت ذئدعبو  لسرأ كانه نمو .  
قلطأ نكس ىف ماقأ ثيح ،ةجنط ناكس نع هتاظحالم اهيف فصي هئاقدصأ ىلإ تاباطخلا 
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ةسرامم تيب بحاص ناكو . روكذلا ةراعد تيب ضعبلا هامسأ نيح ىف ،روخاملا مسا هيلع
كاوريك كاج هقيدص ىلإ انفلؤم هلسرأ باطخ ىفو . ىنوت همسا ايدنلوه الجر روكذلا ةراعد

نيبو هنيب طبرت ىتلا تاعئاشلا راشتنا نم وكشي وهو ،تيبلا اذه بحاص ةنكل دلقي هارن 
ناقتإ ةدش ىلع لدت " ىراعلا ءادغلا"ةيلاتلا زوروب ةياور نأ ريدجلاو . تاردخملل جيورتلا
عيشت ىتلا ءادوسلا ةمتاقلا ةهاكفلا ةرارم نم ففخي ىذلا رمألا ،سانلا ةجهل ةاكاحمل انفلؤم  
  .اهيف

نوشيعي نيذلا رجهملا ءابدأ نم هءالمز نأل طابحإلاب هروعشو هقيض نع زوروب ربعو 
نمو . تاداقتنالا هيلإ اوهجو زمايلو ىسينتو توباك نامورتو زلواب لوب لاثمأ ةجنط ىف
تاردخملا نامدإ نع عالقإلا لواحي فوس هنأ كاوريك هقيدص ىلإ انفلؤم رسأ ىرخأ ةيحان  
هتجوز زوروب لتق نأ دعبو . ليبسلا اذه ىف ايفطاع انوع هيلإ مدق ىكيك ىبرعلا هقيشع نأو
  .صاخ هجوب جربسنج نلآ بيدألا هليمزل هبحو هطابترا ةدش نع ربع

ةرتفل قحتلا ةيكيرمألا درافراه ةعماج ىف هجرخت دعب زوروب ميلو نأ ركذلاب ريدجلاو 
نع ةماع ةيرظن عضو ىلإ ىعسي هلعج ىذلا رمألا ،ابروأ ىف بطلا سرادم ى دحإب ةزيجو
عرصم أبن ىقلت جربسنج نلآ هقيدصل هتيرظن حرش نم نكمتي نأ لبق هنكلو . نامدإلا ةداع

هقيشع دهاش امدنع ةريغلا نم ةثول هتباصأ ىطاول ىبوك ىنغم دي ىلع ىكيك ىبرعلا هقيشع 
. ةاتفلا مجاه مث خبطم نيكسب هبلق ىف ىكيك نعطب ىبوكلا اذه ردابف. تايتفلا ىدحإ بحاصي
زوروب نزحو . هيلع ضبقلا نم نكمت سيلوبلا نكلو ةميرجلا ناكم نم ىبوكلا اذه رفو
ةثداحلا هذه لثمتو . ةذاشلا ةيسنجلا هتاسرامم ىلع همدن نع ربعو ،ىبرعلا هقيشع لتقمل
ةرطيسلا ىلإ ىعسلا هعسو ام ى عس هنكلو. هتاباتك ىف اهارن ىتلا توملاو فنعلا رهاظم
" ىراعلا ءادغلا"ةباتكب هلاغشنا ةرتف ىفو . ىبرعلا هقيشع لتقمل تجاتها ىتلا هرعاشم ىلع

ناك ىتلا تاباطخلا ىلع حوضوب سكعنا ىذلا رمألا ،اديدش ابارطضا هتايح تبرطضا 
تاباطخ ىهو . كاوريك كاجو زلواب لوبو جربسنج نلآ هئاقدصأ نم لك ىلإ اهلسري
ناك هعرصم ىكيك ىبرعلا اهيف ىقل ىتلا ةرتفلا ىفف . انفلؤم ةايح ىف ةريثم بناوج تنمضت

قئاس لتقب ماق ثيح اسنرف ىلإ مدق دق ) نسنأ نالآ همساو(هئاقدصأ دحأل قباسلا قيشعلا 
ىف انفلؤم عم نكسي قيدصلا اذه ناكو . هيلع ضبقلل ةطرشلا تءاج امدنع رحتنا مث ىسكات
هدعاس ىذلا انفلؤم قيدص وه نسنأ نالآ نأب املع . ةجنط ىف هتماقإ ةرتف ىف ةرجحلا سفن

  ".ىراعلا ءادغلا"هتياور ميظنتو بيترت ىلع 
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ىعس لب تاردخملا نامدإ ىلإ هتعفد ىتلا بابسألا مهف ةلواحمب زوروب فتكي ملو 
ه نإ هيف لوقي جربسنج نلآ ىلإ اباطخ لسرأ دقو. ةيلثملا ىلإ هعوزن بابسأ مهف ىلإ ادهاج
ىعولا ديدش زوروب راصو . ضرملا وأ ةلعلاب اهفصو ىتلا هتلكشمل لح داجيإ ىلع كشوأ
مدنلاب رعشي أدب اذكهو . مانملا ىف هب فاط ملح بقع ندنلل هترايز ةرتف ىف هتيلثم ةلكشمب
ابهن انفلؤم حبصأو . اماع نيرشعو ةسمخ ةدمل ىسنجلا ذوذشلل هتسرامم دعب هتيلثم ىلع
لماكت مطح ىذلا رمألا ،هل هتسرامم ىلع مدنلاو ىسنجلا ذوذشلل هتسرامم نيب امسقم  
ىذلا ملحلا ىف ىرن نحنو . ةرثانتملاو ةككفملا تارذشلا نم ةعومجم ىلإ اهلوحو هتيصخش

ىوس وحن ىلع سنجلا ةسرامم ىلإ هليمو ،ةيلثملا ىلإ هعوزن نيب امدتحم ا   عارص هب فاط
ةلواحم نع فكت ال تايصخش ماودلا ىل ع زوروب لامعأ ىف ظحالن اننأ امك. ىعيبطو
نيب بشت سورض برح كانهف ورغ الو . ةيصخشلا ىف ماصفنا نم هيناعت امع بلغتلا
  .ةبراضتملاو ةضقانتملا هتيصخش رصانع

ماصفناو نيفروملا نامدإ نيب ةقالعلا ةسارد ىلع رفوت زوروب ميلو نأ ركذلاب ريدجلاو 
نيوريهلا ىنمدم ضرعت ةبسن نأ هرظن تفلو . ىكينيلكإلا ىوتسملا ىلع ةيصخشلا
ةليخد ىف مدتحملا عارصلا ربتعيو . ةليئض ناطرسلا ىضرمل ةيصخشلا ماصفناب نيباصملاو

صلختلل هبناج نم ةلواحم ةيسنجلا هتاسرامم ىف ىوسلا ريغو ىوسلا نيبناجلا نيب انفلؤم 
  .ىسنجلا ذوذشلل هتسرامم ببسب هسفن ىف ةرئاغلا بنذلا ةدقع نم

هقارغتسا عراضي " ىراعلا ءادغلا"هتياور فيلأت ىف امومحم اقارغتسا زوروب قرغتسا 
نيب تايصخشلا لاحرتو لاقتنا ةرثك ةياورلا هذه ىف ظحالن نحنو . نيوريهلا نامدإ ىف
فصو امكو . ةيفاندنكسالا دالبلاو برغملا ىف ةجنطو ةيبونجلا اكيرمأو ةدحتملا تايالولا
ةيصخش نأ دجن ةديدعلا تايصخشلا نيب عمجي هنأب هسفن انل فلؤملا ةسيئرلا " ىراعلا ءادغلا" 

مساب ةثلاث انايحأو لراك مساب ىرخأ انايحأو ،ىاونيب مساب انايحأ فرعت ىهف ،ءامسألا ةددعتم 
  .ةدحاو ةيصخشل ةددعتم بناوج لثمت اعيمج ىهو. ىل

ايضو ةئيطخلا لوح السلسم ربتعت هتياور نأب زوروب حرص١٩٥٧ماع فيرخ ىفو  ع  
. ةايحلا ةكرح مهف قيرط نع ةئيطخلا نم صالخلا ىلإ ىعسلا نم ولخت ال اهنكلو ؛ةءاربلا

ملعلا ةردق زربت ةياورلا نإ ثيح ةيملعلا ةجلاعملا نم برتقي هتياور عوضوم نأ ودبي اذكهو 
سفنلا ملع نم برتقت ةيسفن ةرظن ىهو . بونذلا نم هريهطتو ناسنإلا صالخ قيقحت ىلع
لغشلا سفنلا صالخ ناك دقف ،بجع الو . سفنلا ءافش ىلع ملعلا ةردقب نمؤملا ىديورفلا
ةباتك اهب عيطتسأ ىتلا ةديحولا ةقيرطلا نإ : "نأشلا اذه ىف زوروب لوقي. انفلؤمل لغاشلا
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لب اكهنم اذه نوكي دقو . هسفن تقولا ىف هلخاد ىقبأو ىدسج نع خلسنأ نأ ىه تاياورلا
نأ اذه ىنعمو ". صالخلا ىلع هلوصح نم دكأتلا ءرملل نكمي الو. نايحألا ضعب ىف ارطخ
ىهو . هتاياور فيلأت نم هنكمت ةيصخش ماصفنا ةلاحب رمي ةباتكلا ىلع مدقي امدنع زوروب

هذه نأ دكأ ىذلا اهبحاصب رضت اهنأ زئاجلا نمو ،لاحلا ةعيبطب ةيسفن اراطخأ لثمت ةلاح 
نم ةياورلا هيوتحت امع الضف .اهصالخو سفنلا ريهطت ىلإ ةرورضلاب ىدؤت ال ةلاحلا  

ذاختا ىلإ بيقرلا عفدت اهنأ امك ةضهانم ةيعامتجا لعف دودر اهدض ريثت ةئيذب ءازجأ 
  .اهدض تاءارجإلا

مومحملا هبابكنا قيرط نع هصالخ ىلع لوصحلا فلؤملا نامض مدع بناج ىلإو 
نونج نم عون زور وب كلمتو. ةيفطاعلا هرطاخم مومحملا بابكنالا اذهل ناك دقف ةباتكلا ىلع

ثعبي ىتلا تالسارملا لمحت ىتلا ةرئاطلا نأ نم هجاعزناو هفوخ ىف تلثمت داهطضالا ةدقع 
غلبو . اهتباتك نم ىهتنا ىتلا ةياورلا ءازجأ كلذب عيضتف طقست دق ديردم ىلإ برغملا نم اهب
هنئ مطي نأ جربسنج هقيدص ىلإ بتكي هلعج اغلبم هقاروأ عايض ىلع قلقلاو جاعزنالا هب
  .اهملست درجمب هتاطوطخم لوصو ةمالس ىلع

راد ىلع اهضرع ىف ركف اهفلؤم نم " ىراعلا ءادغلا"ةطوطخم جربسنج ىقلت امدنعو 
ىتح ١٠نم ةعقاولا ةرتفلا ىف اذه ثدح . سايدوريج اهكلمي ىتلا سيراب ىف ايبملوأ رشن  

ربمفون ٢٥ ئراقلا نأ ةجحب ؛اهرشن نع ضرعأ ةيادبلا ىف رشانلا اذه نكلو. ١٩٥٧   
ىلإ عجري ضفرلا ببس نأ اربتعم ضفرلا اذهب هبأي مل زوروب نأ ريغ . اهغيستسي نل ىداعلا
كالب "ةلجم نأ ةيونعملا انفلؤم حور نم عفرو . اهنومضم ىلإ عجري الو ةياورلا لكش
ةلجم ىرشان نأ نع الضف . اهتاحفص ىلع ةياورلا نم ءزج رشنب تماق" ويفير نتنوام
انفلؤم ردص ىف لمألا ايحأ ىذلا رمألا ،ستيبلا ليج ةباتكب امامتها اورهظ أ ويفير وغاكيش

  ".ىراعلا ءادغلا"هتياور نم اءزج مهيلإ لسري نأ ررقف 
ببسب ؛ةقزمملا هسفن هجاو هنأب جربسنج هقيدص ىلإ زوروب رسأ ةرتفلا كلت ىفو 

ىشخو هبكر بعرل ا نإ ثيح ةنيه وأ ةلهس ةهجاوملا هذه نكت ملو. ىسنجلا ذوذشلاب هتباصإ
هنأ دافأ ةيضرملا هتلاح فصو ىفو . ألملا مامأ هسفن ةيرعت ءارج نم فقوتلا نم هبلق ىلع

صاخ هجوب نيفدرلا ةقطنم ىف ءاسنلا قرع ضرمب هتباصإ ةجيتن اضمم ا   ملأ ىناعي ناك
راص هنأو ،ىسنجلا هذوذشب اعرذ قاض هنأ فاضأ مث . ماع هجوب همسج ءازجأ عيمج ىفو
ىك قلخي مل هنأ هروعش نع الضف . روكذلا ةعجاضم لم هنأل ءاسنلا ةعجاضم ىف بغري
  .لوألا ماقملا ىف سنجلا ذاوش دحأ نوكي
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نع ربع امك ،سنجلا ذاوشب جعت ىتلا ةجنط ىف شيعلاب هقيض نع انفلؤم ربع كلذكو 
ال نيذلا برعلا لافطألا ةعجاضم ىلع جرد ىذلا سيلب ىنراب ىعدي هل ليمز نم هزازئمشا 

اذه لثم ىف لافطألا عم سنجلل ةذاشلا هتاسرامم لجرلا اذه رربو . ةنماثلا نس نوزواجتي
هطخس نع زوروب ربع . انس مهنم ربكألا ناملغلا عم ىسنجلا زجعلاب هروعشب ركبملا رمعلا

نم ةعطق اهنأب اهايإ افصاو ةركابلا نسلا هذه لثم ىف لافطأ عم طاوللا ةسرامم ىلع ديدشلا 
تأرط ىتلا تاريغتلل ابكاوم ذاشلا ىسنجلا سيلب كلسمل ركنتسملا همكح ء اج دقو. ميحجلا

السلسم لبق اميف اهربتعي ناك دقف " ىراعلا ءادغلا"هتياور ىزغم نم هفقومب قلعتي اميف هيلع 
  .ثيدحلا ميحجلا نم ةعطق اهربتعي حبصأ نآلا هنأ نيح ىف ،ةعئاضلا ةءاربلل

نع هل اربعم جربسنج هقيدص ىلإ ىسنجل ا هذوذش نع ثدحتي هانيأر اذإ بجع الف
ءادغلا "هتياور ثادحأل دارأ زوروب نأب املع ،ةيطاوللا سيلب ىنراب تافرصت نم هزازئمشا 

  .ذاشلا ىسنجلا هكلسم ىلع همدن ىلع ىوطنتو ،صالخلا ةركف لوح رودت نأ" ىراعلا
ربمسيد ٤ىفو  ةطوطخم نأ كاوريكل زوروب ركذ ١٩٥٧  ، ت مل" ىراعلا ءادغلا"  لمتك

رشي مل انفلؤم نأ ركذلاب ردجيو . دحاولا مويلا ىف تاعاس رشع اهيف لمعلا لصاو انايحأ هنأو
  .نوزرتنإ مسا اهيلع قلطأ هنكلو ىقيقحلا اهمساب برغملاب ةجنط ةنيدم ىلإ اهيف

ىلإ امهميلست هنم ابلاط ،جربسنج نلآ هقيدص ىلإ ةياورلا هذه نم نيءزج انفلؤم لسرأ 
ويفير وغاكيش ةلجمررحم لوراك لوب ةلآلا ىلع " ىراعلا ءادغلا"ةياور ةباتك تقرغتساو .  
  .قئاقد رشع ةدمل الإ اهحرابي ملف هتقو لك ةبتاكلا

ربمسيد ٨موي ىفو  دحاو فقس تحت شاع ثيح ةجنط ىلإ نسنأ نلآ لصو ١٩٥٧   
ةخس ن زوروب ىقلت اريخأو. هتياور نم ةحفص ةئام ةباتك نم ىهتنا دق ناك ىذلا زوروب عم

دقو . ١٩٥٨رياربف ىف ويفير نتنوام كالب ةلجم اهترشن ةياورلا هذه ءازجأ ضعب نم 
  .تاردخملا نمدي لازي ال هنأ كاذنآ جربسنج هقيدصل فرتعا

جربسنج نلآ ناك ىتلا اهسفن ةرجحلا ىف ماقأ ثيح سيراب ىلإ رفسلا انفلؤم ررق مث 
ربوك ىل تيج عراش٩اهناونعو اهنكسي  ناكيرمألا ءابدألا ليج نأ ر كذلاب ريدجلاو.  

مسا هيلع اوقلطأ باتكلا نأ ةجردل هل ارقم قدنفلا اذه نم ذختا ستيبلا ليج مساب فورعملا 
  ".ستيبلا قدنف"

ىف عقو نيح جربسنجو كاوريك كاج مأ نيب ةداشم تثدح ١٩٥٨ماع ةروكاب ىفو   
اهبضغ ىف اهلعجو ،ا هترئاث راثأ ىذلا رمألا ،اهنبا ىلإ هب ثعب ىذلا تاباطخلا دحأ اهدي
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اهنبا ةيؤر نع فقوتلا امهنم بلطتو ،ةنيهم تاباطخ جربسنجو زوروب نم لك ىلإ بتكت 
جربسنج هقيدصل زوروب فطتقا دقو . تاردخملل امهنامدإو ىسنجلا امهلالحنا ببسب كاج
مكنإ : "مألا اهيف لوقت ىتلا ةرابعلا ىهو كاوريك كاج مأ هيلإ هتلسرأ ىذلا باطخلا نم اءزج
  ".ةرذقلا مكتاردخمو مكلوقعو ةخسولا مكبتكو متنأ... رشبك مكيلإ ثدحتأ نأ نوقحتست ال

زوروب قياض ىذلا رمألا ،ىدوهي هنأل جربسنج ةيؤر نم اهنبا كاوريك كاج مأ تعنم 
افقوم اهنم ذختاو ،همأ كاوريك كاج ضراعو ،ةررحتملا ةيناسنإلا ميقلاب هناميإل ارظن اريثك 

  .جربسنجو زوروب نم لكب هطبرت ىتلا ةقالعلا قيثوت ىلإ ىعسي هنإ هلوقب اهادحتو ،ايئادع
لوانت برجيل ندنل ىلإ رفسلل بهأت تاردخملا ىطاعت نع عالقإلا زوروب ةلواحم ىفو 
 ، ديدشلا ئقلا ببسي راقع وهو ،تند ىربروي روتكدلا هثدحتسا ىذلا نيفروموبألا راقع

اذه دي ىلع اجالع ىقلت نأ قبس انفلؤم نأب املع . تايلوحكلاو نيوريهلا ىنمدم جلاعيو
انفلؤم ناك دقل . ايفاضإ اجالع ذخأي نأ هيلع امازل حبصأف ،ةساكتناب بيصأ هنكلو ،بيبطلا

ءاقدصأ لوزن ةرثك نكلو تند بيبطلا دي ىلع هجالع لامكتسال ماودلا ىلع ادعتسم 
نم هجالع لامكتسال ندنل ىلإ رفسلا نع سعاقتي هلعج هسفن ىسيرابلا قدنفلا ىف جربسنج  
  .نامدإلا

ىلع تقفاو ويفير وغاكيش ةلجم نأ هدافم اباطخ ىقلت سيراب زوروب رداغي نأ لبقو 
زلواب لوبل هتداعس نع ربعي هلعج ىذلا رمألا "ىراعلا ءادغلا"ةياور ءازجأ ضعب رشن   ،

  .ةلجملا هذه ىف ررحملا
يح ؛ةجنط ىلإ زوروب داع١٩٥٨سطسغأ تازاجإلا رهش لولحبو  رومألا نإ ث  

سحأف مهتفأش لاصئتسال سنجلا ذاوش دراطي أدب كانه سيلوبلا نأو ريغتلا ىف تذخأ 
فرعيل برعلا دالوألا برضي ةجنط ىف سيلوبلا ذخأ دقف ،ديدجلا وجلا اذه ىف قانتخالاب 

هذه ةجنط ىف ثكمي مل انفلؤم نأ مغرو . نوجسلا ىف مهب جزيو سنجلا ذاوش ءامسأ مهنم
هحايترا مدع ىلع لدأ سيلو . هتياور ةباتك ىف اهرامثتسا عاطتسا هنإف ،نيعوبسأ ريغ ةرملا

ىف اذه ناك اذإ ةجنط ىلإ دوعي الأ زلواب هقيدص حصن هنأ نم ديدجلا ةجنط وج ىلإ 
  .هتعاطتسا

ىف نكسي تسيج نويرب ماسرلا نأ انفلؤم فشتكا سيراب ىلإ ةجنط نم هتدوع دنعو 
  .هل رواجملا تيبلا
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هنكلو . تند روتكدلا دي ىلع تاردخملا نامدإ نم جالعلل ندنل ىلإ زوروب رفاس ذئدعبو
درافراه ةعماج ىف جرخت ىذلا نريتس كاج هقيدص عم نكسلا كراشي ةرملا هذه ىف ناك 

رشنب ويفير وغاكيش ةلجم موقت نأ هردص جلثأو . انفلؤم اهيف جرخت ىتلا ةعماجلا سفن ىهو
دعبو . وبخت هتحرف لعج ىذلا رمألا. هل ركذت ةيلام ةأفاكم فرص نود هتياور نم رخآ ءزج

تاهاجتالا رشن راد مايق ةركف زلواب تدوار " ىراعلا ءادغلا"ةياور ةطوطخم انفلؤم لمكأ نأ 
لثم ةئيرجلا لامعألا رشن ىلع ةراسجلاو ةأرجلا رادلا هذه ىف مسوت دقف اهرشنب ةديدجلا 

  ".ىراعلا ءادغلا"ةياور 
ماع )داليم ديع(سامسيرك ىفو  ىقلت ثيح ندنل ىف ةليلق عيباسأ زوروب ىضمأ ١٩٥٨   

هنامدإ نم صلختلا عاطتسا لعفلابو . تند روتكدلا هثدحتسا ىذلا نيفروموبألا جالع
ءادغلا "ةياور ءازجأ نم ربكأ ددع رشن ىف اهتينب ويفير وغاكيشلا ةلجم هتغلبأو . نيوريهلا
ع هيف ربع اباطخ زلواب ىلإ زوروب لسرأو"ىراعلا . ارتلجنإ ىف هتلباقم ىف هتبغر ن، 
نكلو . تاردخملا ىطاعت نع هعالقإ ةجيتن هيلع تأرط ىتلا تاريغتلا هفراعم ضعب ظحالو

ىلع رظحلا ضرف وغاكيش ةعماجب ءايصوألا سلجم ررق امدنع تشالت ام ناعرس هتحرف 
ءا يصوأ سلجم نأ ركذلاب ريدجلاو. ١٩٥٩ماع ءاتش ىف هرادصإ عمزملا ةلجملا هذه ددع 

مل زوروب نكلو . ١٩٥٨ربمفون رهش لئاوأ ىف ةلجملا رظحب ارارق ردصأ دق ناك ةعماجلا 
  .١٩٥٩رياني ىف الإ رظحلا اذهب ملعي 

نإف مث نمو ؛ةبآكلاب نمدملا بيصي تاردخملا ىطاعت نع عالقإلا نأ فورعملا نمو 
ةلجم نم افنآ هيلإ راشملا ددعلا ةرداصم أبن هغلب امدنع ةصاخو اهدباك نأ دبال انفلؤم  
ديحولا ررحملا وه لاتنزور جنفرإ بتاكلا نأ رعشي ناك هنأ ركذلاب ردجيو . ويفير وغاكيش
ثيح زلواب لوب هقيدصل هلمأ ةبيخو هنزح نع ربعي هارن نحنو . هتميق ردقيو هلمع مهفي ىذلا
  :لوقي هيلإ بتك

ةلجم تنلعأ كلذكو. ىمدق تحت نم طاسبلا تبحسو ويفير وغاكيشلا ةلجم ىنتلذخ دقل"  
". ىمدق صمخأ ىتح ىسأر ةمق نم ميجر ىسنج ناطيشو ىملاع ىطاول ىنأ) ةمألا(نشانلا 

. اهسافنأ تظفل) ىراعلا ءادغلا(ناونعب اهتفلأ ىتلا ةياورلا نأ ودبي "هلوق كلذ ىلإ فاضأ مث 
اهتروص ىف ىتياور رشن ىف حجنأس تنك اذإ ةركف يأ ىدل سيل نهارلا تقولا ىف انأو 

ىف ترثانت دقو ىتياور ةطوطخم ىرأو تاديقعتلاو تالكشملا هجاوأ انأف . ال مأ ةلماكلا
  ".ابوروأ ءاحنأ عيمج
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ةلجم تدعتسا ١٩٥٩رياني لئاوأ ىفو  ءادغلا "ةياور نم ءازجأ رشنل " ةريبكلا ةدئاملا" 
اكيرمأ وأ ارتلجنإ ىف رشان ىأ ةعاطتساب نكي مل ىتلا وغاكيش ةعماج اهترداص ىتلا " ىراعلا
فذح نود ةلماك ةياورلا هذه رشن لامتحا ادب اذهلو . ةباقرلا نم افوخ اهرشن ىلع مادقإلا

ا رشنب رشنلا رود ضعب عانقإ ىف ارود ابعل وسروك ىروجيرجو جربسنج نلآ نكلو . بارس
اميفو . اهتارقف ضعب فذح ىلإ انفلؤم رطضا ىذلا رمألا ،اهنم تاءاذبلا داعبتسا دعب ةياورلا
راجتا ةحيضف ىف اهيلإ قيرطلا ىف طروت هنكلو . ةجنط ةرايزل عيبرلا ىف زوروب داع دعب
هب لطعت نسنفيتس ىعد تخي ناطبق ىلع ضبقلا ةجنط ىف سيلوبلا ىقلأ دقف . نويفألاب

دق ناك نويفألا نم وليك فصن عيب هتلواحم ءانثأ قراط لبج قيضم ىف هدوقي ىذلا تخيلا 
مسا درو هل ةطرشلا باوجتسا دنعو . زوجعلا وج كالب همسا تاردخم رجات نم هيلع لصح
هاحوتسا ىناطيرب تاباصع لجر وهو . تاقيقحتلا ىف زوروب ءاقدصأ دحأ وهو ديول لوب

عيب ةركف هتدوار لجرلا اذه نأ ودبيو ". ىراعلا ءادغلا"تايصخش ضعب مسر ىف زوروب 
. هنم ةيمك برغملا ىف هيلإ لسري نأ دنول نم بلطف سيراب ىف اناوجراملا ردخم نم ةيمك
نأ الإ . هيلإ اهلوصو لبق تاردخملاب هراجتا عورشم ذبن نأ ثبل ام لجرلا اذه نأ ودبي نكلو

ضبقلا دنع تخيلا ناطبق نسنفيتس ةزوح ىف دنوب ىلإ لسرملا هباطخ ىلع رثع سيلوبلا 
  .نويفألا ةقفص مامتإ ىف طيسولا وه زوروب نأ سيلوبلا جتنتساو. ةجنط ىف هيلع

كرامجلا ةحلصم ىدل مهيف هبتشملا سأر ىلع هنأو ،هب قيحملا رطخلاب ان فلؤم رعشو
ليربإ ٢١موي لولحبو . ةيسنرفلا سيلوبلا ةمهادم ىشخي زوروب تاب ةجنط ىف ١٩٥٩   
قلي مل ىشكارملا سيلوبلا نأ ركذلاب ريدجلاو . زجحلا ىف هعضوو هيلع ضبقلا ءاقلإو هنكسمل
، . ةجنط ىف هدوجو ءانثأ زوروب ىلع ضبقلا دنول لوب لباق انفلؤم نأ ملعن نأ ةقرافملا نمو
سيراب ىف نمآلا هناكم نمو . دنول ةقش شيتفتب سيلوبلا مايق ءانثأ تقولا ضعب هعم ىضمأو
تناك "لاق . سيلوبلا تايرحت نع هيف ثدحت اباطخ جربسنج هقيدص ىلإ زوروب لسرأ
كاذنآ ىنأ نع كيهان . هتمالس نم دكأتلل ىرفس زاوج سيلوبلا ىنم بلطي مل امدنع ةزجعم
  ".نويفألا نم تامارج ةسمخب ىبيج ىف ظفتحأ تنك

هدوجو ناكل سيرابب ةنئاكلا ةقشلا ىف دنول عم زوروب دوجو فشتكا سيلوبلا نأ ولو 
كلذ ... انفلؤم لوح ةيوقلا كوكشلا ةراثإ هنأش نم ايوق اليلد نويفألا هتزوحبو كانه
جني مل هنأ ريغ ،ةياغلل اظوظحم ناك زوروب نأ رمأل ا ةقيقحو. تاراظن سبلي ىذلا ىكيرمألا
/ دنول ةثداح هبشتو. هطروت ىدم ةفرعمل هنع ىرحتي سيلوبلا لظ دقف لكاشملا نم امامت

برقي ام ذنم اهرطس نأ قبس ىتلا " ىراعلا ءادغلا"ةياور ىف ةدراولا ثادحألا ضعب زنفيتس 
  .ماوعأ ةسمخ نم
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ىلإ تلصو دق ةدحتملا تايالولا ىف ةرداصلا " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نم ةخسن تناك 
ىف رثألا مظعأ ةخسنلا هذه همالتسال ناكو . سيراب ىلإ ةجنط نم هتدوع دنع زوروب ىدي

 ، ةلجملا ىلع ديربلا بتكم اهضرف ىتلا رظحلا تاءارجإ نع ائيش ىردي نكي مل هنأل هسفن
ردي ملو . ال مأ ةئيذب ةلجملاهذه تناك اذإ ةفرعمل عامتسا ةسلج ديدحتب هملع مدع نع الضف 

". ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم لمشتل تدتما ويفير وغاكيش ةلجم ىلع ةضورفملا ةباقرلا نأ زوروب 
راد ىف رشنلا لوئسم تيسور ةلباقمل كرويوين ةنيدم ىلإ رفسلل ةدعلا دعي زوروب أدبو 

جربسنج نلآ بتر دقو". ىراعلا ءادغلا"ةياور رشنل هدادعتسا ىدم ةفرعمل رشنلل فورج   
لاتنزور جنفرإ نم ديري هنأ جربسنج هقيدص زوروب ربخأ اضيأو . تيسورب انفلؤم ءاقل
ةخسن ميدقتب تيسورل انفلؤم دهعت كلذكو . عبطلل ةياورلا ةطوطخم دادعإ ىف هعم كارتشالا
ةحلصم نأ ١٩٥٩ويام رخاوأ ىف زوروب ملع امدنع نكلو . رشنلل ةحلاص ةياورلا نم  
هتياور رشنب ةصاخلا هططخ رييغتب ماق ةريبكلا ةدئاملا ةلجم ىلع رظح لا تضرف ديربلا
ويام ١٨موي لولحبو . اريبك ارييغت رشني نأ رشان ىأل انكمم دعي مل هنأب هعانتقا داز ١٩٥٩   
رشانلا ىلع تفي مل لاحلا ةعيبطبو . اهيلع تاليدعتلا نم ددع لاخدإ نود" ىراعلا ءادغلا"

زوروب ةياور لوح تريثأ ىتلا ةريبكلاةجضلا عبات ىذلا–ىسيرابلا  ةصرفلا هذه منتغي نأ –   
وغاكيش ةعماجو ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم نم لك هتضرف ىذلا رظحلا نأل ةصاخو ةحناسلا 
ىذلا رمألا ؛اهتعلاطم ىلع ءارقلا ةفهل نم دازو ،سانلا عالطتسا بح راثأ ةياورلا ىلع 

ناك ىتلا ةياورلا هذه رشن هضفر نع عجارت ي هلعجو سايدوريج ىسنرفلا رشانلا باعل لاسأ
اذه نإ لاقيو . نيماع نم برقي ام ذنم ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةبوتكم ةخسن هيلإ لسرأ دق اهفلؤم

عراش ٩مقر راقعلاب ةنئاكلا هتقش ىف زوروب ةرايزب سنياي ريلكنيس فلك ىسنرفلا رشانلا   
رشانلا ىلإ هتياور اهيف عاب ىتل ا فورظلا زلواب لوب هقيدصل انفلؤم حرشو. هيوكال ىد ىج
  .سايدروج

ةءارقب اهبحاص سايدروج ماقو . ايبملوأ رشن راد ىلإ) ىراعلا ءادغلا(ةياور عيبب تمق "
اذه طورش نإ . ىلاتلا حابصلا ىف رشنلا دقع عيقوت ىلع ضرعو ،ام موي ىف ةطوطخملا
حيحصتو اهلمكأب ة ياورلا ةطوطخم ريرحتب ىضاملا رهشلا ىف تمق دقو. ةئيس تسيل دقعلا
ةقفصلا نأ ربتعأ ىنإف ىرأ ام ردقبو . اهتعابطب ةعابطلا تالآ موقت مويلاو. اهتافورب لك
  ".ةديج

ىف لمألا دقفي داك ىذلا باتكلاف ،ققحت ليحتسملا نأل ةمراع ةحرف زوروب تحاتجا 
نلآ هقيدص ىلإ انفلؤم رطسو . ىسايق نمز ىفو اعيرس رونلا ىلإ هقيرط ىأر دق هرشن
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ةعبط رودص لامتحا نع ةليلقلا ليصافتلا ضعب افيضم ،ديعسلا أبنلا اذهب هربخيل جربسن ج
ددصلا اذه ىف زوروب لوقي"ىراعلا ءادغلا"هتياور نم ةيكيرمأ   ،:  

ىلع لضفألا تناك رشنلل ايبملوأ راد اهتمدق ىتلا طورشلا نأ نم نيقي ىلع ىنإ "
ماوعأ ةسمخ وحن ناكيرمألا نيرشانلا ىلع فلي كاوريك كاج تيأر دقف ورغ الو. قالطإلا  
. رشنلل هلوبق نم ماع رورم لبق هرشن متي باتك كانه سيلو... ىتياور رشن مهيلع ضرعيل

ىونسلا لفحلا "و" نسح ةفرغ جيجض"امه ىتياور ىف نائيذب ناءزج لاحلا ةعيبطب كانه 
ورلا ءانب نم ةياغلل ا" ج.أ هماقأ ىذلا  راد ىنتلهمأ دقو . ةيامهم ابناج نالكشي نآزجلا ناذه
 . ةعابطلل ىتطوطخم دادعإل ديدحتلا هجو ىلع مايأ ةرشع رشنلل ايبملوأ ىلع طغضلا اذه
وهو . ىوضعلا اهكسامت ةيرارمتسا نم ىننكم امك ،ماكحإب ةياورلا ءازجأ طبر نم ىننكم
د عأ مل... عوبسألا اذه ردصي فوس باتكلا نإ. لبق نم هيلإ رقتفت ةياورلا تناك كسامت
رشان ىلإ ىتياور عيب نأ دقتعأو ،ةديرف ىل تحنس ىتلا ةصرفلاو . نآلا ءاطخألا بكترأ
نيلصف داعبتسا وه اهرشنل هلعف ىلع نيعتي ام لكف . ىمامأ الهس نآلا حبصي فوس ىكيرمأ
قاوسألل حلصت ةياورلا نم ةخسن دادعإ قئاقد سمخ نوضغ ىف ىننكمي راصتخاب ... اهنم
ىتياور رشن ىلإ ليبس لضفأ وه ةفيظن ةخسن دادعإ نأ تيأر دقو . ةيزيلجنإلاو ةيكيرمألا
  ".اسنرف جراخ

ةياورلا رشني فوس سايدروج نأب اسنرف ىف باتكلا رشنب هرارق انفلؤم رربيو 
نكلو . هاوس كلذ ىلع رسجي نم كانه سيلو. هريغ هيلع ؤرجي ال ءىش وهو اهريفاذحب
دقف . هتاديقعتو هبقاوع هل تناك اهريفاذحب زوروب ةياور رشن نأ ىلإ انه ريشن نأ انب ردجي

ىذلا رمألا ؛جرحم فقوم ىف اهل نيرشان نع ثحبلا ىلإ نيعاسلا هئاقدصأ ضعب اذه عضو 
  :هلوقب جربسنجل رذتعي هلعج

). ىتياور رشن لجأ نم(لاتنزور جنفرإو تنأ اهتلذب ىتلا دوهجلا ردقأ ىنأ هللا ملعي "
ايلاح هيف ىسفن دجأ ىذلا جرحلا فقوملااذه قلخ ىف ببستلا نع لوئسم ىنإو تيقلت دقف .  
لاتنزور نأ نم ةريرملا ىواكشلا نع كيهان . مهنع عمسأ مل نيرشان نم تاباطخو تايقرب

 ، ةمينغلاب زاف ىذلا وه سايدوريج رشانلا نأ نيح ىف اهورشنيل ةياورلا مهئاطعإب مهدعو
رشانلل نكمي هنأ دقتعأو . عضولا اذهنع ةلماك ةيلوئسملا لمحتأ ىنإو . هنم اهب قحألا مهو
  ".ةياورلل ةيكيرمأ ةعبط رادصإ نأشب تيسور ىنراب عم قافتا ماربإ سايدوريج

فيفخت لياحتلاو ةروانملاب هنكمي هنأب انفلؤم عانقإ سايدوريج عاطتسا هتيحان نمو 
ىلإ ةيلاملا هتاقحتسم ليوحت قيرط نع % ١٠ىلإ % ٩٠نم زوروب اهعفدي ىتلا بئارضلا 
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دقع ماربإو ضوافتلا رمأ سايدوريجل انفلؤم كرتو ،ارسيوس ىف ىعرفلا رشنلا راد بتكم 
" ىراعلا ءادغلا"نم ةيكيرمأ ةعبط رادصإل ) رشنلل فورج سيرب راد لثمم(تيسور ىنراب 

ىف لثمتي ،ىفسعت طرش ىلع ىوتحا فورج رشن راد عم سايدوريج همربأ ىذلا دقعلا نكلو 
. ةيزيلجنإلا ةغللاب ةعبطلا تاعيبم ةليصح ثلث ىلع رشنلل ةيسيرابلا ايبملوأ راد لوصح

احضاو الالغتساو هعون نم اديرف ىكيرمألا رشانلا قوقحب فحجملا طرشلا اذه ناكو 
لماكلا لصألا رشنب سايدوريج ريغ رخآ رشان مايق ةلاحتسا ىأر ىذلا انفلؤم ةجاذسل 

، ركذن نأ انيلع نيعتي لاح يأ ىلعو . فذح نود ةياورلل ةيلام ةقئاضب رمي ناك زوروب نأ
ةياهن ىف هدبك ىسنرفلا هرشان حلاصل هقوقح ىف طيرفتلا نكلو . لاملل اجايتحا نوكي ام دشأو
  .ةياورلا رشن رشانلا اذه زاجنإ ةعرس ىوس اهضوعي ال ،ةريبك ةيلام رئاسخ رمألا

سيلو بلا هاعدتسا هتياورل ةريخألا تاسمللا عضول سيراب ىف زوروب دوجو ءانثأو
ىتنثا انفلؤم ثكمو . اريثك رخأت هيلع ضبقلا نكلو. هيلع ضبقلاب ارمأ ردصأ ىذلا ىسنرفلا

ىتلا ةيسنرفلا ةيطارقوريبلاب هامسأ ام ةمحر تحت اموي  ىضمأ امك ،نجسلا ىف ةعاس ةرشع 
ضرتفملا اناوجروملا ردخم نع اثحب هشيتفتب ىسنرفلا سيلوبلا ماقو . اكفاك سيباوكب اههببش
هب ظفتحي لعفلاب ناك ىذلا نويفألا ردخم نع سيلو ،هتزوح ىفهدوجو ىف ببسلا عجريو .  

نم لك اهيف طروت ىتلا ةجنط ىف تاردخملاب راجتإلا ةيضق ىف همسا دورو ىلإ هيلع ضبقلا 
رضح لاح يأ ىلعو . ةقلاع لازت ال تناك ةيضق ىهو. نسنفيتس ناطبقلاو دنول لوب
ىف همسا دورو ببسب هيلع ضبقلا ىقليو هباب قرطيل ا حابص ةنماثلا ىف ىسنرفلا سيلوبلا
زوروب ىلع ضبقلا ىف ببسلا عجريو . ةجنط ىف ىشكارملا سيلوبلا اهارجأ ىتلا تاقيقحتلا
نجسلا نم هذقني مل هنأب املع . تاردخملل هتزايح ىلإ هيلع ةيلام ةمارغ عيقوتو سيراب ىف
  .كانه نيلوئسملا لامهإ ىوس برغملاب ةجنط ىف

ىتلا ةيضقلا نأشب لوبرتنإلا نم ةيقرب ىقلت ريصق تقوب سيراب ىف هيلع ضبقلا دعبو 
همؤاشت نع اربعم جربسنج ىلإ زوروب بتك هسأي ىفو . نسنفيتسو دنول نم لك اهيف طروت

ءاج اباطخ جربسنج هقيدص ىلإ لسرأو ،دنول لثم ةعمسلا ئيس صخشب هطابترال هسفن مالو 
هتياور نإ فاضأو . هسفن ةئربت فدهب" ىراعلا ءادغلا"ةي اور نع ثحبم ةباتك ددصب هنأ هيف

كتفي سوريفلا اذه نأ فيكو ،تاردخملا نامدإ سوريف هامسأ امع فشكلا ىلإ فدهت 
نيذللا نيئيذبلا نيلصفلا نأ فاضأ مث . هيلع ةرطيسلا نم نكمتلا ةيفيك بناج ىلإ. هتيحضب
هجهتنا ىذلا هسفن لاونملا ىلع مادعإلاب مكحلا ضراعت ةذبن نع ةرابع ةياورلا اهنمضتت  

علقي ستيبلا ليج لعج ىف حجن ول هنأ زوروب فاضأ مث ". عضاوتم حارتقا"هباتك ىف تفيوس 
ناك زوروب نأ ىف كش كانه سيلو . ريخلاب اريشب اذه نوكي فوسف تاردخملا نامدإ نع
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تاردخملا ةزايح ةيضق ىف رظنلا هب طونملا ىضاقلا ءاضرتساو بيقرلا ةنداهم كلذب لواحي 
  .نسنفيتس ناطبقلاو دنول لوب اهيف طروت ىتلا ةجنط ىف

ىف هب جزلا نم هتيشخ ىلإ ايئزج نيوريهلل ضراعملا هثحبمل زوروب رشن ببس عجريو 
انفلؤم رشن دقو . تاردخملا بيرهتل ةيلود ةيلمع ىف هعولض ىف كشلا ببسب ؛ةجنط نوجس

ةعبطلاب ثحبملا اذه قحلأ هنأب املع ".ويفير نيرجرفإ"ناونع لمحت ةلجم ىف ثحبملا اذه   
سفن ثحبملا لمح امهيلإ راشملا رشنلا ىتلاح ىفو ". ىراعلا ءادغلا"ةياورل ةيكيرمألا 

  ".ضرم صوصخب ةداهشب ءالدإلا ثحبم: "ىلاتلا ناونعلا
ىف مهطروت ىف هبتشملا ىلإ ةهجوملا تاماهتالا ةأطو تحت حزري كاذنآ زوروب ناك 

ذخأ همسا نأل ةصاخو هتعمس خيطلتب دده ىذلا رمألا ،ةجنط ىف تا ردخملاب راجتالا ةيضق
  .١٩٥٩فيص ةيادب عم بدألا ءامس ىف عطسي 

دنول ةيضق رظني ىذلا ىضاقلا مامأ زوروب فرتعا نيسيج حارتقا ىلع ءانبو 
ةزوح ىف سيلوبلا هيلع رثع ىذلاو دنول ىلإ هجوملا باطخلا لعفلاب بتك هنأب نسنفيتسو 

هيلع ضبقللءاج نيح نفيتس ىلع زيكرتلا ديري ال هنإ زوروب عم فطاعتملا ىضاقلا لاقو .  
ىف ديري ال هنكلو . همسا خيطلتو هجارحإل ابنجت ؛نيرخآلا نيلجرلاب زوروب ةلص ةلأسم
مامأ انفلؤم رصأو . هتفيظو ماهم نع لفاغلا وأ سعاقتملا رهظمب رهظي نأ هسفن تقولا
فاضأو . اهب راجتالا ىوني ال هنأ امك ،تاردخملاب راجتالاب ةقالع يأ هل تسيل هنأب ىضاقلا

ءاهفسلا عم هعيضي تقو ىأ هيدل سيلو ةباتكلاو فيلأتلا ىف هتقو لغشي هنأ زوروب 
ةجنط تاردخم ةيضق ىف هيلع مكحلاو هميرغت دعب هنع جارفإلاب ىضاقلا رمأو . رارشألاو
هب جزلاو ،رالود ةئامسمخ اهر دق ةمارغ عفد نيب ىضاقلا هريخو. ذيفنتلا فاقيإ عم سبحلاب
  .ةمارغلا عفد وهو نيررضلا نوهأ راتخاف نجسلا ىف

اكينكت هوتل فشتكا دق ناكو . ةباتكلاو فيلأتلا ىلإ زوروب داع ةجنط ةيضق ءاهتنابو
ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةخوسنملا وأ هدي طخب ةبوتكملا ةحفصلا قيزمتب فرعي ةباتكلا ىف اديدج 

بيترت ةداعإ ىدؤت ةداعلا ىفو . ديدج نم اهتءارقو اهبيترت ةداعإبموقي مث . عطق عبرأ ىلإ
نأ عاطتسا زوروب نكلو . ىنعم ىأ نم ولخي فوجأ مالكو وغل ىلإ ةقزمملا عبرألا عطقلا

اهضعب ىلإ اهمضب موقي مث لايخلل ةراثإ تارابعلا رثكأ ةقزمملا عبرألا عطقلا نم ىقتني 
اذه مادختسا ىلإ ةوعدلا ذبن هتالاقم ىدحإ ىف ز وروب نأ ريغ. ديدج دحاو قايس ىف ضعبلا

هثح نيسيج نونرب نأ ركذلاب ريدجلاو ،درابوه هثدحتسا ىذلا فيلأتلا ىف بيرغلا كينكتلا 
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نكلو ،ةقيرطلا هذه عابتا ىف انفلؤم فيلح ام دح ىلإ ناك قيفوتلا نأ حيحص . هذبن ىلع
  .اهقيبطت ىف اعيرذ الشف اولشف نيرخآلا

. رشتنيو عيشي زوروب اهفلؤم مسا أدب" ىراعلا ءادغلا"رشنب ايبملوأ رشن راد مايق دعبو 
ىف هتماقإ لحم ىف زوروب ةرايزب سيمولو ليتس ناررحملا ماقأ ١٩٥٩ربوتكأ لئاوأ ىفو   

ىف رشن لينوأ لوب نأ ريغ . ةيكيرمألا فيال ةلجم ىف هارشن اراوح هعم ايرجأو ،سيراب
هل اضهانم الاقم١٩٥٩ربمفون رخاوأ  هيلإ ىمتني ىذلا ليجلا لك ىلع اموجه نش هيفو    ،

  .ستيبلا ليج مساب ثيدحلا ىكيرمألا بدألا خيرات ىف فورعملاو زوروب
مظعم نإ : "ىلي ام هيف درو ،ستيبلا ةكرح ىلع اغلاب اموجه فيال ةلجم تنش دقو

ن أ نونظي امدنع مهسفنأ نوعدخيو ،ماظن ىأل نوعضخي ال ىلاسكو ةاوه ستيبلا ليج باتك
ىتلا فقاوملاو بولسألاو لكشلا اوذبن مهنأل ،نفلا ىوتسم ىلإ ىقرت مهتافاخسو مهءاره 

  ".ةلماكتملا ةيصخشلا نع اريبعت ةءاذبلا ىف اوأرو ةقباسلا لايجألا اهتربتعا
ضرعم رشنلل فورج راد لثمي ىذلا تيسور ىنراب رضح ١٩٥٩ماع فيرخ ىفو   

عم ضوافتي ىك ضرعملا رضح تيسور نإ زوروب لوقي . تروفكنارف ىف ماقملا باتكلا
ءادغلا "ةياور نم ةيكيرمأ ةعبط رادصإب صاخ دقع ليصافت لوح سايدوريج سيروم 

ةياورلا هذه ةخسن رشن نم ةفوختم لازت ال سيرب فورج رشن راد تناكو "ىراعلا  ،
 ةيسيرابلا ايبملوأ راد بحاص سايدوريج عم اهضوافت ءانثأ اهب ادح ىذلا رمألا ،ةيلصألا
نع مجن دقو . باتكلا نم ةئيذبلا تاحفصلا داعبتسا ىف اهقحب هنم فارتعا عازتنا ىلإ رشنلل
  .رشنلل سيرب فورج راد عم قافتالا دقع ماربإ ىف سايدوريج ؤكلت كلذ

ةياور نم ةيناملألا ةغللاب ةخسن رادصإل بلطب ىناملأ رشان مدقت ١٩٥٩ءاتش ىفو   
نم نيعبرألاو ةسماخلا ىف وهو ةيموجنلا ىلإ قير طلا زوروب فرع اذكهو" ىراعلا ءادغلا"
  .هرمع

رشنلا اذه راثآ تأدب سيراب ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور رشنب رشنلل ايبملوأ راد مايقبو 
  .ةدحتملا تايالولا ىف رهظت ةيبدألاو ةينوناقلا
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  دار نشر جروف بريس 
  "الغداء العارى"تقدم على نشر رواية 

  
  
  
  
بتكلا رشن ىف ىديلقت ريغ اجهن سيرب فورجرشن راد تجهتنا ىلع تجرد اهنأ امك .  

ةلجم ىماحم بتك دقو ". ىراعلا ءادغلا"زوروب ةياور لثم ةيبدألا ةعيلطلا تاباتك رشن 
سلراش سيرب فورج رشن راد ىماحم ىلإ اباطخ نجير ىاربس ليوج " ةريبكلا ةدئاملا"

ةلجم دض ةيكيرمألا ديربلا ةحلصم اهتذختا ىتلا رظحلا تاءارجإ ليصافتب هيف هربخي رابمير 
رشنلل فورج راد ىلإ ةباتكلا ىلإ نجير ىاربس ىماحملا عفد ىذلاو ". ةريدتسملا ةدئاملا"

هنأش نم رظحلا فورظب اهغالبإ نأ ىأرو ،زوروب ةياور رشن ىلع رادلا هذه مزعب هملع 
  .ةياورلا هذه رشن ىلع اهزفحي نأ

عم تاضوافم ىف رشنلل فورج راد لثمم تيسور ى نراب طرخنا انيأر نأ قبس امكو
ماربإل اهتاءاذب نم ىأل فذح نود سيراب ىف " ىراعلا ءادغلا"رشن ىذلا سايدوريج سيروم 

ربمفون ١١ىفف . ةياورلا هذه نم ةيكيرمأ ةخسن رادصإل هعم قافتا تيسور لسرأ ١٩٥٩   
. ةدحتملا تايالولا ىف هتياور رشنل دقع ماربإل فلؤملا هضوف ىذلا سايدوريج ىلإ احارتقا

هردق امدقم اهل عفدي نأ رشنلل ةيسيرابلا ايبملوأ راد بحاص سايدوريج ىلع تيسور حرتقاو 
ىلوألا ةخسن فالآ ةسمخلا عبط نم % ١٠ةبسنب رشن قوقحك رالود ةئامسمخو نافلأ 

ة لاح ىف% ١٥و ،ةيلاتلا ةخسن فالآ ةرشعلا رعس نم% ١٢،٥هؤاطعإ كلذكو دلجلاب ةفلغملا 
رادصإ ىف قحلا هل نوكي نأ تيسور بلط لباقملا ىفو . كلذ ىلع ةعوبطملا خسنلا ةدايز
  .ةيقرو ةفلغأ تاذ ةصيخر خسن
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وه هقلق راثأ ىذلا نكلو ةيلاملا دقاعتلا طورش نأشب قلق ىندأ تيسور رهظي ملو 
ضعب ىلع رظحلا تضرف ىتلا ديربلا ةحلصم عم ةياورلا هتهجاو ىذلا ىنوناقلا مادصلا 

كرامجلا ةحلصم نأ ىف تيسور كشل ارظنو . تالجملا ىف ةروشنملا ةياورلا ءازجأ
سايدوريج نم بلط هنإف ةياورلا رشنب ةيسيرابلا ايبملوأ راد مايق ىلع تكست نل ةيكيرمألا 

ةيلوئسم فلؤملا لمحي نامض وهو . رظحلا دض نامضلا طرش ىلإ دقعلا ىف ةراشإلا لافغإ
راثآلاو ةينوناقلا ةلءاسملل هضيرعت اهنأش نم ةئيذب وأ ةحضاف داوم يأ نم هباتك ولخ  
طرشلا اذه ىلع هتقفاوم ىلع فلؤملا عقوي نأ ةداعلا تجردو . ةلءاسملا هذه ىلع ةبترتملا

ةليصح نم فلؤملا ىلع ءاضقلا اهعقوي دق تامارغ يأ عفدب رشانلا موقي نأو ،ىئازجلا 
فلؤملا حبصي ةيفاك ريغ رشنلا قوقح نم هتاقحتسم تناك اذإف. رشنلا قوقح نع هتاقحتسم  
  .اهدادسب امزلم

رمت نل " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ افلس فرعت تناك رشنلل فورج نأ ىلإ رظنلابو 
نامضلا طرش داعبتسا ىلع تيسور صرح دقف ءاضقلا ىلإ لاحي فوس اهرمأ نأو ،مالسب 

هتياور رشنب احيرصت رشنلل فورج راد ءاطعإ ىلع ةقفاوملاب فلؤملا ىرغي ىتح دقعلا نم 
  .ةدحتملا تايالولا ىف

دعب فلؤملا ةرهش دعاصت لالغتساو ةحناسلا ةصرفلا هذه منتغي نأ سايدوريج تفي ملو 
ىلع تيسور ةفهل نم ديزي ىتحو . زوروب عم هترجأ ىذلا راوحلا فيال ةلجم ترشن نأ

. ناملألاو نييسنرفلا نيرشانلا ضعبل رشنلا قوقح عاب هنأ هغلبأ" ىراعلا ءادغلا"زوروب رشن 
زجم دقع ماربإب اهبلاط اكيرمأ ىف ةياورلا هذه رشنب فورج رشن راد مايق ىلع قفاوي ىتحو 

سايدوريج بلاطو . هيلع اهضرع ىتلا ةيجيردتلا رشنلا قوقحب تيسور تاحرتقم اضفار
رربو . رالود فالآ ةثالث هردق مدقمب بلاط امك رشنلا قوقح لباقم% ١٧،٥ىلع لوصحلاب 

فوس ةيكيرمأ ةعبط روهظ نأب ةريبك ةيلام بساكم ىلع لوصحلا ىف هتبغر سايدو ريج
  .اسنرف ىف ةروشنملا ةياورلل ةيزيلجنإلا ةعبطلل هعيزوت ةصرف ىلع ىضقي

فالخ راث دقف . ةيداملا بناوجلا ىلع سايدوريجو تيسور نيب فالخلا رصتقي ملو
تناك اذإ تيسور سايدوريج لأس د قف. ةيكيرمألا ةياورلا ةعبط تايوتحم لوح امهنيب رخآ

ةئيلملا نسح ةفرغ "امهو ،نيئيذبلا اهيلصف داعبتساب ةياورلا فيظنت ىونت فورج راد 
اهتءاذبب ظفتحتس اهنأ مأ"ج.أ هماقأ ىذلا ىونسلا لفحلا"و" جيجضلاب مل لاحلا ةعيبطبو . ، 

ةياورلا ضرعت لامتحاب هملع ببسب ةطقنلا هذه صوصخب اددحم نوكي نأ تيسور عطتسي 
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تيسور نم بلط دقف ةياورلاب ةقدحملا راطخألا كردي ناك سايدوريج نأ مغرو . رظحلل
امك ماعلا اذه فيرخ سيلو رشنلل ادعوم ١٩٦٠عيبر حرتقاو ،اكيرمأ ىف اهرشنب عارسإلا   

ىه ليموه تيدوأ ةيرسيوسلا هتليكو نأ تيسور سايدوريج غلبأ اريخأو . تيسور حرتقا
  .رشنلل فورج راد عم قافتالا دقع دادعإ ىلوتتس ىتلا

تاحرتقملا ىلع ءانب " ىراعلا ءادغلا"رشن ىلع قافتالا دونب ليدعتب تيسور ماقو 
ىتلا ةبقعلا وه هسفن سايدوريج نأ تيسورل ادبو . سايدوريج اهب مدقت ىتلا بلاطملاو

خسنلا نم ةيمك تعبط دق تناك رشنلل ايبملوأ راد نأل اكيرمأ ىف زوروب ةياور رشن ضرتعت 
  .اهعيزوتل تقولا ضعب جاتحتو ةخسن ةئامسمخو نيفلأ نم برتقت

رالود فالآ ةثالث هردق امدقم سايدوريجل عفدي نأ ىلع تيسور قفاو لاح يأ ىلعو 
افلأ٢٥نع ةدئازلا خسنلا ىلع رشن قوقحك % ١٧،٥و % ١٠سايدوريجل ىطعأ هنأ امك .  
تاذ ةصيخرلا خسنلا تاعي بم لباقم% ١٢،٥و ىلوألا ةخسن فلأ رشع ةسمخلا ريظن
سيرب راد اهب تمدطصا ىتلا ةيقيقحلا ةبقعلا لاملا نكي مل انفلسأ امكو . ةيقرولا ةفلغألا

لفحلا "و". جيجضلاب ةئيلملا نسح ةرجح"نيئيذبلا نيلصفلا رشن ىف تلثمت لب ،رشنلل فورج 
هنم بلطو ،ام هفذح ىوني هنأب سايدوريج تيسور غلبأو. امهفذح وأ" ج.أ هماقأ ىذلا ىونسلا

 ، ةلماكلا ةديحولا ىه رشنلل ايبملوأ راد نع ةرداصلا ةخسنلا نأ ركذ نع هتياعد ىف عنتمي نأ
. اهخسن عيزوتل ةصرف رشنلل سيرب فورج راد ءاطعإل فذح وأ ليدعت ىأ اهيلع رجي ملو

تارالود ةسمخب ةخسنلا عيب هنم بلط مث تيسور ىلع درلا ىف رخأتي نأ سايدوريج دمعتو 
زوروب فلؤملا اهنم ذخأي فلأ رشع ةسمخلا نع ةيركفلاو ةيبدألا ةيكلملا قوقح لباقم % ١٥ 
بلط ىلع اقلعم سايدوريج لاقو . كلذ ىلع ديزت ىتلا خسنلا نع% ١٧،٥و ،ىلوألا ةخسن

اهرطس ىتلا ةلماكلا ةخسنلا ىه سيراب ىف ةروشنملا ةخسنلا نأ ركذ مدع هنم تيسور 
  :ليدعت وأ فذح نود فلؤملا

فذحلل تضرعت كتخسن نأو ةلماكلا ىه ىتخسن نأ ركذ مدعب كدعأ نأ عيطتسأ ال"  
نأل ... كلذ نع نالعإلا نع تعنتما ىنأ ول ىتح ارس هب ظافتحالا نكمي ال رمألا اذه نأل

رهظمب امئاد روهظلا ىف نوبغري نييفحصلا نأ امك ،رومألا هذه لثم نوفشتكي سانلا 
فذح نأ سايدوريج فاضأو .. ال مأ ةحيحص مهتفرعمتناك ءاوس رومألا نطاوبب نيفراعلا 

تاءارجإلا ذاختاو ةباقرلا نم ةياورلا ةيامح هنأش نم ةيكيرمألا ةعبطلا نم نيئيذبلا نيلصفلا 
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فلؤملا نم مزلتسي ىذلا نامضلا دنب داعبتساب سايدوريج بحر كلذكو . اهدض ةينوناقلا
  ".هتياور ةفاظنب رارقإلا

فاو١٩٥٩ماع سامسيرك ىفو  مظعم ىلع رشنلل فورج سيرب راد لثمم تيسور ق  
ابلاط سايدروج ىلإ دقع ةدوسم لسرأو ،ةياورلا رشن ىلع قافتالا دقع ىف ةدراولا طورشلا 

هذه تماقو . هتءارق نم ليموه مادم نكمتت ىتح ةيسنرفلا ةغللا ىلإ دقعلا اذه ةمجرت هنم
قوقحب ةصاخلا هيلع ةفيفطلا ت اليدعتلا ضعب لاخدإ دعب ديدج دقع ةغايصب اهرودب ةديسلا
  .هيلع عيقوتلا ىلع تيسور قفاوي ىك ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا نيتغللاب ةيركفلاو ةيبدألا ةيكلملا

اهمهأ رودي دقعلا ىف تارييغتلا نم ددع ءارجإ بلطو عيقوتلا ضفر تيسور نكلو 
رودص دعوم لوح ىرخأ تافالخ دوجو نع الضف . ةيبدألاو ةيركفلا ةيكلملا قوقح لوح

دقعلا عيقوت نم ةنس نوضغ ىف باتكلا ردصي نأ ليموه ةديسلا تدارأ دقف ةيكيرمألا ةعبطلا 
دارأ كلذكو . دقعلا عيقوت خيرات نم ارهش رشع ةينامث ىلإ ةدملا دم تيسور دارأ نيح ىف

نيلصفلا فذح دعب اهرشن وأ فذح نود ةياورلا رشن نيب رايتخالا قحب ظفتحي نأ تيسور 
  .اهنم نيئيذبلا

رادلا هذه قح اهتمدقم ىفو ،رشنلل فورج راد تابلط مظعمل ليموه ةديسلا تخضرو 
  .فذح نودو ةلماك ةياورلا رشن مدع وأ رشن ىف

ىئاهنلا دقعلا ليموه تلسرأ مث دقعلا دونب عيمج ىلع قافتا ىلإ نافرطلا لصو اريخأو 
رياربف ٢٠ىف هيلع عيقوتلاب اهمايق دعب  فاضأ لسرملا دقع لا نأ تيسور ظحالو. ١٩٦٠ 

ىضاقت تاقفن وأ ةيلام تامارغ يأ عفدب لفكتي نأ ىكيرمألا رشانلا ىلع طرتشي ادنب 
تامارغ يأ لمحتي نأ فلؤملا نم ديرت نكت مل رشنلل فورج راد نأ حيحص . ةلمتحم

اذهب تامارغلا هذهب ءافولاب مازتلالا ىف بغرت مل هسفن تقولا ىف اهنكلو ؛ىضاقتلا تاقفنو 
راد ءاطعإ ىلع صني ىذلا دنبلا بطشب تيسور ماق اذهلو . ةحارصلا هذهو حوضولا

مامأ ةياورلا نع عافدلل ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا مدع وأ ذاختا ىف قحلا رشنلل فورج 
  .مكاحملا

اهقيرط اريخأ ىرت فوس " ىراعلا ءادغلا"هتياور نأل ةمراع ةحرف اننفلؤم ترمغو 
ليوط دمأل هثودح دعبتسي ناك ىذلارمألا وهو. ىكيرمألا ئراقلا ىلإ مل زوروب نأ عقاولاو .  
  .فذح نود هباتك رشن رشنلل فورج راد نم عقوتي
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ىتلا كوكشلا مغر " ىراعلا ءادغلا"ةياور رادصإل بهأتت سيرب فورج رشن راد تذخأ 
بولسأ نأ تيسور ىأرو . اهرشن رظحب ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم مايق لوح اهتدوار
بلطف ،ىداعلا ئراقلل اهضومغ حرشت ةمدقم ةباتك ىضتقي ديقعتلاو ضومغلا دي دشلا ةياورلا
صخش ىأ ىلع رشنلل فورج راد حرتقت ملو . ةمدقملا هذهب هديوزت ىدرايك نوج بتاكلا نم
  .اهتباتك ىدرايك ىلوتي نأ ىف هتبغر نع ربع هسفن زوروب نأل ةمدقملا هذه ةباتك رخآ

ةياورلا تافورب حيحصت ىف سيرب فورج راد تهج او ىتلا ةرشابملا ةلكشملا تلثمتو
نم رادلا هذه وححصم هلذب ام لك مغر هعون نم ديرفلا ىوغللا اهبيكرتو اهئاجهو اهبولسأب 

وغاكيش ةلجمب قباسلا ررحملا لاتنزور جنفرا ىلع ةمهملا هذهب مايقلل رايتخالا عقوو . دهج
لاتنزور ىضمأ هيلوي ١٨موي ىف و. ةمهملا هذه ىف جربسنج نلآ ةمهاسم نع الضف. ويفير  
هب زوروب لصتا رهشلا اذه رخاوأ ىفو . ةياورلا تافورب حيحصتو ريرحت ىف ةعاس نيتس

ةدراولا ةيبنجألا تاملكلاو ةياورلا تاملك ءاجه ةيفيكب ةصاخلا رومألا ضعب هل حضويل 
را دصإ ىكيرمألا رشانلا نم فلؤملا بلطو. صنلا ىلإ تافاضإلا ضعب بناج ىلإ. اهيف

لاتنزور نم بلط هنأ امك ،رشنلل ايبملوأ راد ةخسن هب ترهظ ىذلا هسفن لكشلاب ةياورلا 
هحارتقاب بحر هنأ ريغ ،هيف تاليدعت يأ ءارجإ مدعو هب ساسملا مدعو صنلاب ظافتحالا 

نع الضف . ةياورلل قحلمك" ضرمب ةصاخ ةداهش"ناونعب فلؤملا هرطس ىذلا لاقملا مضب 
نم اهاحوتسا ىتلا روصلا ضعب ةيكيرمألا ةعبطلا مضت نأ ىف هتب غر نع ربع فلؤملا نأ
جربسنج نلآ ثحو . هليذي ىذلا قحلملاو ىئاورلا صنلا نيب اهعضوو نسيج نويرب موسر
جربسنج ضرتعاو . لوصفلل نيوانعو فقولا تامالع ضعب ةفاضإ لبقي ىك زوروب هقيدص
رثألا رمدت نأ اهنأش نم ةفاضإلا هذه لثم نإ الئاق افنآ هيلإ راشملا لاقملا ةفاضإ ىلع  
لاقملا اذه دجي فوس ئراقلا نأ نع الضف . سوفنلا ىف ةياورلا ةياهن هكرتت ىذلا ىماردلا

رودصلا ةكيشولا تالاقملا نم ةعومجم ىفو ويفير نيرجرفالا ةلجم تاحفص ىلع اروشنم 
وه دح او ءىش ىلع رصأ نكلو ،جربسنج بلاطمل زوروب باجتسا دقو. ستيبلا ليج لوح
فورج راد تمدطصا ١٩٦٠سطسغأ رخاوأ ىفو . ةياورلل قحلمك هيلإ راشملا لاقملا مض  

تماق ةيكيرمألا كرامجلا ةحلصم نأل ارظن اهتاءاذب لكب ةياورلا رشن ةلكشمب رشنلل 
  .ةدحتملا تايالولا ىلإ رشنلل ايبملوأ راد اهتلسرأ ىتلا ةياورلا نم ةيسيرابلا ةخسنلا ةرداصمب

ةياور فقوم نم داز اممو هتاباتك تضرعت ىذلا رليم ىرنه نأ اديقعت " ىراعلا ءادغلا" 
نم ةيكيرمأ ةعبط رادصإل رشنلل فورج راد عم دقع عيقوت ةأجف ررق اكيرمأ ىف رظحلل 
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طاسوألا ىف ةغلاب ةجضو اديدش اطغل راثأ ىذلا رمألا ؛ "ناطرسلا رادم"ةحضافلا هتياور 
ةيكيرمأ ةعبط رادصإ رليم ىرنه رارق نع ةمجانلا تاد يقعتلا لك مغرو. ةيكيرمألا ةيبدألا

ىري ىتح هتياور تافورب ةيؤرل اقوش قرحتي زوروب ناك دقف " ناطرسلا رادم"ةياور نم 
ىف هيلإ تافوربلا هذه تلصو دقو ،جربسنجو لاتنزور نم لك اهارجأ ىتلا تارييغتلا هسفنب 

هتياورل ةياعدلا ىف زوروب ىل ع هموجهب رليم ىرنه مهسأ ةيحان نمو. ١٩٦١ماع لئاوأ 
ربمسيد ٨خيراتب اباطخ رليم ىرنه لسرأ دقف " ىراعلا ءادغلا" هذه اهيف فصي ١٩٦٠   
  .ةيبدألا زوروب ةبهومب فرتعا هنكلو. للملا ىلع ثعبت اهنأب ةياورلا

. اهرشن ليجأت ىف ببسلا زوروب ةياور ىلع رليم ىرنه موجه نكي مل لاح يأ ىلعو
ةياور رشن نم هئاهتنا نيحل اكيرمأ ىف ةياورلا هذه رشن أجرأ ىذلا وه هسفن تيسور نإ لب 

فيص ىتح عيبرلا لصف لالخ هيلع حلأ سايدوريج نأ مغرو . رليم ىرنهل" ناطرسلا رادم"
ةياورلا هذه رشنل تاءارجإ يأ ذختي مل تيسور نإف زوروب ةياور رشنب ليجعتلل ١٩٦١ماع   

  .١٩٦١ماع فيرخ ىف الإ 
ىف ةياعدلل ةرشن سيرب فورج رشن راد تردصأ اريخأو ربوتكأ ٣١  تنلعأ ١٩٦١   

تنمضتو . تارالود ةتسب عابتو قاوسألا ىف حرطت فوس" ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ اهيف 
ةياور ىلع ىدرايك نوجو ليول تربورو كاوريك كاجو رلام نامرون ءانث ةرشنلا هذه 

هباتك ىف نسنأ نلآ هرشن ىذلا شتكسالا نم تارقف ىلع ةرشنلا لامتشا بناج ىلإ زوروب  
  .ستيبلا ليج نع

ءادغلا "زوروب ةياور دراطي لظ رليم ىرنهل " ناطرسلا رادم"ةياور حبش نكلو 
بتكلا ةمئاق سأر ىلع تعبرت اهنأ امك ،احساك ىلوألا ةياورلا حاجن ناك دقف " ىراعلا
ىتلا ةباقرلاب ت مدطصا ام ناعرس" ناطرسلا رادم"ةياور نكلو . اعيبم رثكألا ةيكيرمألا
  .رظحلا اهيلع تضرف

هقاحتلا مايأ بتك زوروب نأ " ىراعلا ءادغلا"ةياور رشن ليطعت بابسأ دحأ ناكو 
ةرادإلا تانييعت دض ارخاس ايزارب ءاجه نيرشعلا نرقلا نم تاينيثالثلا ىف درافراه ةعماجب 

عضوم نينيعم لا نيفظوملا ءامسأ ركذ نع زوروب عروتي ملو. تلفزور دهع ىف ةيكيرمألا
ةبتكم نيمأ ثنخملا ركذلا ىريل : "ةيلاتلا نيوانعلا تحت تلفزور دهع ىف ةيرخسلا
رحلا قيلطلا ريفسلا- داوقلا ىنول "و سرجنوكلا ىف عزقملا ءاجهلا اذه انفلؤم رشن دقو ".  

نيتورلا ناونع تحت١٩٦١ربوتكأ  ىذلا (ةلجم ىف ىحاتتفالا هباطخ ءاقلإ دعب تلفزور :  
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اميرب ىد نايرو زنوج اور ىل اهررحىتلا) وفطي لاجرو ديربلا ةحلصم وشتفم ماقو .  
قيرط نع ةئيذب ةدام لاسرإ ةمهتب زنوج ىلع ضبقلا ءاقلإب ةيكيرمألا تارباخملا بتكم 

ربوتكأ ١٨ىف ديربلا  هتداهشب ىلدأ ثيح نيفلحملا نم ةنجل مامأ لجرلا اذه رهظو . ١٩٦١ 
سيوج سميج ةياور نم تاحفصلا ولت تاحفص امه يف أرقي ذخأ نيلماك نيموي رادم ىلع

ةئيه نكلو . اهنم تئرب مث مايألا نم موي ىف ةءاذبلاب تمهتا ىتلا" سيسيلوي"ةروهشملا 
  .ةيضقلا نع رظنلا تفرص نأ تثبل ام نيفلحملا

ءاجرإ ىلإ ىرخأ ةرم رشنلل فورج راد ترطضا ١٨٦١ماع ربوتكأ ةياهن لولحبو   
ةلجم ىف زوروب اهفلؤم هرشن ام ببسب" ىراعلا ءادغلا"رشن  جرح نم دازو ". وفطي ىذلا" 

رادم "رليم ىرنه ةياور اهرشن ببسب ةمكاحم نم هل تضرعت ام رشنلل فورج راد فقوم 
ىف اقراغ هسفن دجو رابمير سلراش ىكيرمألا ماعلا بئانلا نأ ركذلاب ريدجلاو ". ناطرسلا
  .ةءاذب ةلاح نيسمخ نم رثكأ ةاضاقم

" وفطي ىذلا"ةلجم دض ةعوفرملا رظحلاو ةباقرلا اياضق نم لئاهلا ددع لا اذه مامأو
رادلا هذه تلبق امدنعو . لبق ىذ نم رثكأ اهب قيحت رطاخملا نأب رشنلل فورج راد ترعش

ضبقي عزوم لك عم مكاحملا مامأ نماضتلا تررق رليم ىرنهل " ناطرسلا رادم"ةياور رشن 
فورج رشن راد ددهي نأ ةسايسلا هذه عابتا داكو . "ناطرسلا رادم"هتياور عيبي وهو هيلع 

نولمعيو ،ىضاملا سورد نم نوظعتي ةرملا هذه اهيف نيلوئسملا لعج ىذلا رمألا ،سالفإلاب 
  ".ىراعلا ءادغلا"ةياور رشن نع ةمجانلا ةيلاملا رئاسخلاو ةينوناقلا بقاوعلل باسح فلأ 

تايحضتلا لك لمحتي نأ تيسو رب تدح ىتلا بابسألا سايدوريج مهفي مل هتيحان نمو
. ةعرسلا هجو ىلع" ىراعلا ءادغلا"رشن هنم دارأ هنأل ةصاخو " ناطرسلا رادم"نع عافدلل 

نوضرعتي نيذلا تابتكملا باحصأ ةنأمط ىلإ وعدت ىتلا بابسألا حرشي نأ تيسور لواحو 
بناج ن م ةرزاؤملا هذه نودب هنإ ثيح" ناطرسلا رادم"عيبب مهمايق ببسب ؛مهيلع ضبقلل 

مهب جزلا نم اًفوخ رليم ةياور عيب نع نيعزوملا عيمج عنتمي فوس مهل رشنلل فورج راد 
عيزوت ارخؤم سونانتربو ىادلباد رشن ىراد نم لك ضفر تيسور سني ملو . نوجسلا ىف

ةياور عيزوت امهضفر ىلإ ريشي امم "ناطرسلا رادم"ةياور    .اهرودص دنع" ىراعلا ءادغلا"، 
ناك " ىراعلا ءادغلا"ةياور رشنب ليجعتلل تيسور ىلع سايدور يج حلأ نيح ىفو

لهمتلا ىلإ رشنلل فورج رادب تدح ىتلا بابسألل امهفت رثكأ ةياورلا هذه فلؤم زوروب 
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رشن دعوم ليجأت ىلإ تيسور تعد ىتلا بابسألل همهفت نع اريبعتو . اهرشن ىف ىنأتلاو
  :ىلاتلا باطخلا تيسور ىلإ اهفلؤم بتك" ىراعلا ءادغلا"هتياور 
تقملا دح ىلإ لصي سايدوريج نيبو كنيب بشانلا فالخلا نأ ىرأ نأ ىنفسؤي "

ءادغلا "ىتياور رشن قمحلا نم سيل هنأ كعم قفتأ انأف . تباثو حضاو ىفقوم نإ. ةيهاركلاو
حلصي ىذلا لوقعملا ديحولا رشانلا كنأ رعشأ ىنإو ... تقولا اذه ىف اكيرمأ ىف" ىراعلا

هبابسأ سايدوريج ربص دافنل نإف لاحلا ةعيبطبو ،اكيرمأ ىف ) ىراعلا ءادغلا(ةياور رشنل 
  ".ةموهفملا

هفيلأت نم ءاهتنالا ىلإ " ىراعلا ءادغلا"رشن لاجعتسا نع انفلؤم مامتها فرصناو 
  ".سيربسكا افون"ةديدجلا هتياور 

رياني ٣١خيراتب سايدوريج ىلإ اباطخ تيسور بتك ةيناثلا ةرمللو  نقإل١٩٦٢  هعا  
  .اكيرمأ ىف" ىراعلا ءادغلا"ةياور رشن سيرب فورج راد ءاجرإ ةرورضب 

ةحفص نيعبرأ وحن هعم لمحي سيراب ىلإ زوروب رضح ١٩٦٢ماع فيص لولحبو   
ءادغلا "ىف ةءاذب رثكأ ميهافمو رظانم ىلع ىوتحت اهنأب اهفصو ىتلا ةديدجلا هتياور نم 

افون "ةديدجلا هتياور فيلأت ىف هم دقت نع هربخيل تيسور ىلإ زوروب بتكو" ىراعلا
وأ ١٩٦٢ماع رخاوأ ىف ةديدجلا ةياورلا هذه رشنل هدادعتساب تيسور هيلع درف " سيربسكا  

رليم ىرنه عئاور رزأ نم دشت ىتلا ىكيرمألا ءاضقلا ماكحأ نأو ١٩٦٣رياني رهش ىف   
  .كلذ ىلع هعجشت" ناطرسلا رادم"

الل ةوعد زوروب ىقلت١٩٦٢ماع سطسغأ ىفو  ىف دقعنملا باتكلا رمتؤم ىف كارتش  
ىلع هعجشو . هتاباتكل ةياعدلل ةصرف رمتؤملا اذه ىف هكارتشا ىف ىأرف ادنلتكساب هربندأ

ةسمخب ءاقتلالل ةيبهذ ةصرف اهنأو رفس تاقفن يأ لمحتي مل هنأ رمتؤملا اذه روضح 
اذه روضح نم اهيلع لصحي ىتلا ةياعدلا نأ انفلؤم ىأر كلذكو . ابوك نم ابتاك نيرشعو

  .نكمم تقو عرسأ ىف" ىراعلا ءادغلا"ةياور رشني تيسور لعجت فوس رمتؤملا 
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  مؤمتر األدباء املنعقد فى أدنربه باسكتلندا
  
  
  
  
  

نوج ىناطيربلا رشانلا همظن ىبدأ رمتؤم دقع ١٩٦٢ماع سطسغأ نم نيرشعلا ىف   
نم برقي ام رمتؤملا اذه ر ضحو. مايأ ةسمخ ةدمل رمتؤملا اذه لامعأ ترمتساو ،ردلوك
ىرام ةبتاكلا تعس ةشقانملا ءانثأو . ةياورلا ةشقانمب هلامعأ رمتؤملا اذه أدب. صخش ىفلأ
نإ ةلئاق تفاضأو . ريخب لازت ال اهنأ تدكأو ،ةيكيرمألا ةياورلا عضو مييقت ىلإ ىثراكم
نييئاورل ا نإ: اهلوقب اذه تحرشو ريبك كارح نم ولخي ال ىكيرمألا ىئاورلا دهشملا

ةباتك ىلإ ناكيرمألا نييئاورلا ليم ىلع لدت ةلثمأ كيادبأو دومالامو وليب لاثمأ ناكيرمألا 
  .ةلوفطلا ةلحرم ىلإ مهدادتراو مهتاوذ تانونكم صحفو ةيتاذلا مهريس

ةياور لثم ،ةيئاور الامعأ تاعوضوم نم تشقان اميف ىثراكم ىرام تشقان اضيأو 
ةياورو فوكوبان اهفلأ ىتلا" اتيلول" هذه تحضوأو . زوروب ميلو اهفلأ ىتلا" ىراعلا ءادغلا"، 
عمجي ةبرغلاو ىفنملاب روعشلا نكلو . نيتياورلا نيتاه نيب ةيرهوج تافالخ دوجو ةبتاكلا
ناكو . ةيناسنإلا لبقتسم لكشي نأ هنأش نمو ةياورلا ىلع اديدج سيل عوضوم وهو. امهنيب
ورغ الو ،بيدأك زوروب ميلو ةيمهأب ىبدألا عمتجم لاو ىلودلا ديعصلا ىلع فارتعا لوأ اذه

نكلو . ائيش" ىراعلا ءادغلا"هتياور نع نوملعي ال رمتؤملا ىف نيرضاحلا مظعم ناك دقف 
  .ةيبدألا زوروب ةميق ىف رياغم ىأر هل ناك سشتاد ديفاد فورعملا ىناطيربلا دقانلا
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سطسغأ ٢٣موي ىفو  رمتؤملا ةسلج ىثراكم ىرام تسأرت ١٩٦٢  ةصصخملا  
ثدحت نأ دعبو . ةميخو بقاوع نم اهنع مجني امو بادآلاو نونفلا ىلع ةباقرلا ةشقانمل
ىف هيأر نع ريبعتلل زوروب .س ميلو رود ءاج ةميخولا ةباقرلا بقاوع نع نيرشانلا ضعب

ىلع رظحلا تضرف ىطسولا نورقلا ىف ةسينكلا نإ اهاقلأ ىتلا ةملكلا ىف لاقف ددصلا اذه 
. ةسايسلا نع ثيدحلا ترظح ةيعويشلا دالبلا ىف تاموكحلا نإو ،نيقطرهملاو ةقطرهلا

ثيح ةيزيلجنإلا ةغللاب ةقطانلا دالبلا ىف ثدحت ىتلا كلت رظحلا لاكشأ أوسأ نأ ىأر هنكلو 
  .ةيسنجلا روصلاو ظافلألا ىلع اهرظح زكرت دالبلا هذه نأ دجن

اهب نيدي ىتلا تادقتع ملا ةعيبط ررقت نأ ةموكح يأ قح ىف هكوكش نع زوروب ربع
هذهب معزلا نأ فاضأو . ةئشانلاو لافطألا ةيامح هنأش نم اذه نأب تعرذت ول ىتح اهبعش

ةريثملا روصلاو موسرلا نافوط نم ةئشانلا هل ضرعتي ام ببسب ؛ءاعداو بذك ةيامحلا 
زو روب بهذو. ةكحضملا ةيهاكفلا ةطرشألاو امنيسلاو نويزفيلتلاو ةعاذإلا لالخ نم زئارغلل

قلعتملا داجلا ىملعلا ثحبلا ىلع عجشي خانم ريفوت رظحلاو ةباقرلا ءاغلإ نأش نم نأ ىلإ 
اذه ةسارد لواح جنار ملهليو بتاكلا نأ زوروب ركذو . ةايحلا نم ىسنجلا بناجلاب

ةدحتملا تايالولاب ةيلارديفلا نوجسلا دحأ ىف هب جزلا هريصم ناكف ةيملع ةقيرطب عوضوملا 
  .لايتحالاو بصنلا ةمهتب

ىرام تلأس ،ددصلا اذه ىف مهتاقيلعتب رلام نامرون لاثمأ باتكلا نم ديدعلا ءالدإ دعبو 
ةحلصم حضوي امك ةباقرلا ضرف ىف بيقرلل ةحلصم دوجو حضوي نأ انفلؤم ىثراكم 

ىرام تركذو . بتكلا نم اهاوس نود تاذلاب ةيسنجلا بتكلا رظح ىف ىلامسأرلا ماظنلا
ىلع ظفاحت ىتلا ةوقلا لثمي ثيدحلا لقعلا رظن ىف ةدحاو وأ دحاوب ج اوزلا ماظن نأ ىثراكم
اهقفاوو . ىطسولا نورقلا ىف هكسامت ىلع ظفاحي نيدلا ناك املثم امامت عمتجملا كسامت
  .ىأرلا اذه ىلع زوروب

ةيسيرابلا ايبملوأ رشن راد بحاص سايدوريج فورعملا ىسنجلا بدألا رشان ثدحتو 
ال ىذلا مئاعلا جلثلا لبج هبشت اهنأب ةباقرلا فصوف ،ةحضافلا تاب اتكلا رشن ىف صصختملاو
ةباقرلا نم ىقيقحلا رطخلا نأ ىلإ سايدوريج بهذو . هنم رهاظلا ءزجلا ىوس نيعلا ىرت
  .تاعمتجملل ىطمنلا كولسلا بهذم سيركتو ةيددعتلاب رارضإلا وه

سطسغأ ٢٤قفاوملا ةعمجلا موي رمتؤملا صصخو  يأ رخآ وهو-  ١٩٦٢   - هداقعنا ما  
. ىثراكم ىرامو رلام نامرون لاثمأ نوديدع باتك مويلا اذه تاسلج سأرتو ةياورلا ةشقانمل
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امك تاردخملا نامدإو حضافلا سنجلا ةياور ىلإ دقنلا مويلا كلذ ىف نيثدحتملا لوأ هجوو 
ةياورلا هذه ىلع موجهلل تدصت ىثراكم ىرام نأ ريغ "ىراعلا ءادغلا"ةياور ىف دهاشن   ،

نأ ةياورلا عيطتست امب اريخ هراشبتسا نع سيشتاد ديفاد دقانلا ربعو . اهنأش نم تلعأو
رلام نامرون هالت مث . هتاباذعو درفلا مالآ ريوصت عيطتست ىهف ،ثيدحلا عمتجملا ىلإ همدقت
هنإ هلوقب كلذ ىلع زوروب ميلو بقعو . تاردخملاو سنجلا ةجلاعمل حلصت ةياورلا نإ لاقو
هيبشت هتفي ملو . ةيسفنلا ضارمألل فشتكملا كلسمو طئارخلا مسار كلسم هتاباتك ىف كلس

تاكينكتلاب ةهيبش ةددحمو ةديدج ةيئاور تاكينكت عبتي هنإ ثيح ءاضفلا دئارب ثيدحلا بتاكلا 
هبشي كلذكو . هتاباتك ىف ايصخش هلعفي ام اذه نإ هلوقب اذه حرشو. ءاضفلا داور اهعبتي ىتلا
ادكؤم نيسيج نويرب رصاعملا ماسرلا هقيدص بولسأب هعبتي ىذلا ى ئاورلا كينكتلا زوروب

ةحفصلا ىوطي وهف ةبارغ نوكت ام دشأ ةقيرط ىهو ،هتقيرط عبتيو هوذح وذحي هنأ 
ةحفصلا فصن ىلع ةيوطملا ةحفصلا فصن عضي مث ،نيءزج اهقزميو طسولا نم ةبوتكملا 

نم رخآلا ءزجلاو ةيوطملا ةحف صلا نم هنم ءزج نوكتي اديدج اصن جتانلا حبصيف. ىرخألا
هنإف زوروب هيلإ بهذي امل اقبطو . ديدجلا جتانلا ريرحت بتاكلا ىلوتي مث. ىرخأ ةحفص

ناجلاعت ناتمسقملا ناتحفصلا تناك اذإ جئاتنلا لضفأ ىلع لوصحلا ةقيرطلا هذهب عاطتسا 
سيل هنك لو باتكلا ضعبل ديفم ديدجلا كينكتلا اذه عابتا نأ فاضأو. ةلثامم تاعوضوم
  .باتكلا لكل اديفم

هلأسف زوروب تاقيلعت نم –ىدنه بتاك وهو–نيرضاحلا دحأ عزفو  اميف داج تنأ له " 
ءاقبب لوغشم هنإ هلوقب هتاظحالم زوروب متتخاو ". لاحلا ةعيبطب معن"انفلؤم باجأف " لوقت
 نيلوك ثدحت مث. ىعامتجالا مارجإلا ىسرامم حضفبو ةايحلا ديق ىلع ىرشبلا سنجلا

لك لامعأ ةءارقب مهحصن امك اهلاكشأ ىف لئاهلا ددعتلا نم عبنت ةياورلا ةوق نإ لاقف سينكام 
سفن وه ةباتكلا ىف هبولسأ نأ زوروب حضوأو . زوروب ميلوو رلام نامرونو رليم ىرنه نم

نإ ثيح ،نفلا ملاع ىلع اديدج سيل هبولسأ نأ فاضأو ،امنيسلا ىف كاب شالفلا بولسأ 
نم نيرضاحلا نيب زوروب دجوو . ماوعأ ةدع ذنم همادختسا ىلع تجرد ىقيسوملاو امنيسلا

درف ،ةيئاوشعو ةيفسعت جئاتن ىلإ ىضفي مهرظن ىف هنأل كينكتلا اذه مادختسا ىلع ضرتعا 
ال هنأ فاضأ هنكلو . هنوروصتي ىذلا دحلا ىلإ افسعتم اكينكت سيل هنإ هلوقب مهيلع انفلؤم
سيلو ةبرجتلل عضخي ءىش –تاكينكتلا لكك–هنأل ارظن ك ينكتلا اذه ىودج تابثإ عيطتسي  
لعفلاب مت هنإ زوروبل لوقيل نيرضاحلا دحأ لخدتو . هتحص ىلع ليلدتلا وأ هتابثإ نكمي ائيش

هعيطقت مت ليجست طيرش ىلع ةلجسم ريبسكش تايتنوس ىلع ليبقلا اذه نم ةبرجت ءارجإ 
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ةبرجتلا هذه ةجيتن ةعابط تمتو . ىئاوشع وحن ىلع ضعبلا اهضعبب اهلصو مت ءازجأ ىلإ
ىئاورلا فيلأتلا ىف هتبرجت تناك اذإ انفلؤم ىدنهلا بتاكلا لأس مث . رمثم ءىش نع رفست ملف

 ، اهلاصوأ ةعوطقملا ريبسكش تاتينوس طيرش لصو نع ةمجانلا ةجيتنلا ءوض ىف ةرمثم
ىلإ ليمأ انأ : "رذحب زوروب هباجأف ،اهل ىنعم ال ةرشوشو طغل عامس ىلإ ىضفأ ىذلا رمألا
  ".جئاتن نم هنع رفست ام ىلع دمتعي هتمرب رمألا نإ ،مامتهالل ةريثم ةبرجت اهرابتعا

دحأ نأ مغر رمتؤملا مجن هفصوب زوروب هيف شقان الاقم زرتلاو دنومير رشنو 
لوقي . ةدحتملا تايالولا ىف" ىراعلا ءادغلا"هتياور رشن ليبق هب عمس نكي مل نيرضاحلا 

  :نأشلا اذه ىف زرتلاو دنومير بتاكلا
فوس ىذلا نرقلا اذه مجن زوروب ميلو نأ ىثراكم ىرامو رلام نامرون نلعأ امدنع "

ادحأ نأل مهلوهذ طرف نم تمصلا نورضاحلا مزتلا بدألاب نيلغتشملا ىف قيمعلا هرثأ كرتي 
  ".هب عمس دق نكي مل نيرضاحلا نم

اليوط ادمأ زوروب شاع دقف ،ةدحت ملا تايالولا ىف امامت كلذك نكي مل رمألا نأ ريغ
بوشن لبق رليم ىرنه ةناكم نم برتقت داكت ةناكم لتحي نآلا وهو ،كيسكملاو سيراب ىف 

لامعألا ضعبو " ىراعلا ءادغلا"ةياور فلؤمك هنوفرعي هتدلج ونبف . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
ةحلصم ىف ظومل عادصلا ببست ىتلاو سيراب ىف ةروشنملا ةلبتملا ةفيرحلا ىرخألا
  ".ريبعتلا ةيرح ىلع رظحلا ضرفو عمقلا ضفرت اهنأل ةصاخو ،كرامجلا

ىرامو رلام نامرون نم لك نم هربندأ رمتؤم ىف زوروب هيقل ىذلا ءانثلا نأ كش الو 
تايالولا ىف ) ىراعلا ءادغلا(هتياور رشن ىف امدق ىضملا ىلع تيسور ىنراب عجش ىثراكم 

معدب انفلؤم ىظح دقف ورغ الو . ةفيظن ريغ وأ ةفيظنةعبط ىف كلذ ناك ءاوس ةدحتملا 
. اهبولسأو" ىراعلا ءادغلا"ةياور عوضومل هريدقت نع ربع ىذلا ىبدألا عمتجملا ظيرقتو 

  .نينسلا ربع زوروب لجأ نم هقيقحت ىف جربسنج نلآ لشف ام وهو
ىرشب لا سنجلا باصأ ام لجسي بتاكك انفلؤم مسا زرب هيلإ راشملا هربندأ رمتؤم دعب

ةيملاعلا برحلا ىف ةيرذلا ةلبنقلا مادختساو لاقتعالا تاركسعم بقع مئاد ريغتو ىضوف نم 
... رومألا نطاوبب ميلعو داج بتاكك هل نيسمحتملاو هيديؤم رظن ىف زوروب ادبو. ةيناثلا
  .ظاوشو ىظل نم كانه هدهاش ام لك انل ىوريل ميحجلا نم هوتل داع نزتم بتاك
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ةياورل ةياعدلل هربندأ رمتؤم رشنلل سرب فورج راد لثمم تيسور رمثتسا اذكهو  
ربمتبس ١٩موي لسرأو ". ىراعلا ءادغلا" ىف باتكلا ضرعم هروضح ءانثأ – ١٩٦٢ 
هبلاطو كرويوين ةنيدم ىف رشنلل فورج رادل ىعرفلا بتكملا ىلإ ةيقرب –تروفكنارف  
هيف ددحت بتكملا اذه نم ادر ىقلتف ،اهرودص دعوم ديدحتو زوروب ةياور رشن ةعرسب  

ربمفون ١٥موي زوروب ةياور رودص  ةكرش ىلإ ةياورلاب فورج راد تعفدو . ١٩٦٢ 
سنارول .ـه.د ةياور تعبط نأ اهل قبس ىتلا دنالجنإ وين ةعبطم ىه اهب قوثوم ةعابط
نم تيسور ىقلت دقف نابسحلا ىف نكت مل ةأجافم تثدح نكلو ". ىلرتاشت ىديللا قيشع"

ربوتكأ ١١ىف خرؤملا ىلاتلا باطخلا ىاديلوه ل سارم ةعبطملا بحاص  ١٩٦٢:  
نل ىننإ ثيح مكبلط ةيبلت عيطتسأ نل نكلو "... ىراعلا ءادغلا"ةعابطب مكبلط  انملتسا "

  ".اهكلتمأ ىتلا ةعبطملا ىف بدألا نم عونلا اذه ةعابطب طبتري نأ ىمسال حمسأ
باتكلا ةعبطم ىف اهع بطل تيسور دقاعت" ىراعلا ءادغلا"عبط ىاديلوه ضفر مامأو 

رادم (ةياور هل تعبط نأ ةعبطملا هذهل قبس دقف . تنومريف ىف روبلتارب ىف) سرب كوب(
ذاختا ةلاح ىف ةعابطلا ةكرشل ضيوعت عفد ىلع مربملا دقعلا ىف تيسور صنو ). ناطرسلا
  .اهدض ةينوناق تاءارجإ يأ

زوروب ةياور راتخي نأ باتكلا ىداون دحأ عانقإ رشنلل سيرب فورج راد تعاطتساو 
ىذلا جنليرت لينويل ريبكلا دقانلا ةرزاؤمو دييأت بسك تعاطتسا امك ،بتكلا نسحأ نم دحاوك 
اهوربتعا نيريثكلا نأب رقأ هنكلو ،زوروب ةياورب نيبجعملا دحأ سيل ايصخش هنإ لوقي بتك 

  .قاطن عسوأ ىلع شقانت فوس ةياورلا نأ نم نيقي ىلع هنإ فاضأو ،ايرقبع المع
ربوتكأ ٣٠موي ةياورلل ةياعدلل ةرشن تيسور ردصأ و بتكلا ىعئاب اهيف غلبأ ١٩٦٢   

ربمفون ٢٠ىف ددحت " ىراعلا ءادغلا"ةياور رشن دعوم نأب  ةياعدلا ةرشن توتحاو . ١٩٦٢ 
 ١٦ىف عقي ابيتك هذه ةياعدلا ةرشنب قحلأ تيسور نأ نع الضف . اهل ءابدألا ظيرقت ىلع
هتياورو زوروبىلع ءابدألا ءانث مضي ةحفص تقحلأ رشنلل فورج راد نأ ركذلاب ريدجلاو .  

مامأ زوروب باتك ميدقت عقوتي هنأ اهدافم تيسور اهرطس ةملك زوروب ةياورل ةياعدلا ةرشنب 
. قباسلا فيرخلا لصف ىف" ناطرسلا رادم"رليم ىرنه ةياورل ثدح املثم امامت مكاحملا 

عزوم لكف . ةباقرلا نع ىرخأ ةملك فيضأ نأ دوأ: "بتكلا عيب ذفانم اهبنم تيسور لوقي
هريدقت نسحو هتفاصح مادختسا عزوم لك حصنن نحنو . هتقطنم ىف فقوملا اديج فرعي
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هديوزت ىلوتن فوسف ةياورلا رظح نع ةمجانلا لكاشملل مكنم ىأ ضرعت ةلاح ىفو . رومألل
  ".مكنع ةباين ىضاقتلا تاقفن عفد عيطتسن نل اننكلو. ةحيصنلاو تامولعملاب

ربمفون ٢٠موي ىفو  ةياور نم ةيكيرمألا ةعبطلا تردص ١٩٦٢  كلذو " ىراعلا ءادغلا" 
اهئارش ىلع اديدش الابقإ ءارقلا لبقأو . اهرودص عقوت ىلع ماوعأ ةثالث نم رثكأ رورم دعب

موي ىتح ةخسن ١٤٢٣٦اهنم عيب دقف  سرام ١٤  اريبك ناكف اهل داقنلا لابقتسا امأ . ١٩٦٣ 
  .اعونتمو
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طارفإلا نيب " ىراعلا ءادغلا"ةياورل مهلابقتسا نم ناكيرمألا داقنلا ضعب فقوم حجرأت 
ىأر نم مهنمو ،رضحتملا ناسنإلا ةياهن اهيف ىأر نم مهنم . حدقلا ىف طارفإلاو حدملا ىف
سيوج سميجريبكلا ىناطيربلا ىئاورلل ازواجتو مدقتلل اريشب اهيف ءارقلا نم ريثك فهلتو .  

هباتك هئادهإب جربسنج نلآ هقيدص ماق نأ دعب ةصاخو ،زوروب ةياور رشنل ناكيرمألا 
ةياور نأ نم ارذحم "لواه" نم ةثولب ناسنإ لك بيصت اهل ةياهن ال " ىراعلا ءادغلا"، 
  .نونجلا

ةياورلا اتل ماع ةيكيرمألا ديربلا ةحلصمو وغاكيش ةعماج نأ ىلإ نوريثكلا بهذو
تيسور ىنراب رشانلا براحو . سنجلا نع مالكلا ىف اهتحارص ببسب ؛ةغلاب ةيشحوب

رشنب طاحأ ىذلا ئيسلا ىعامتجالا رثألا وحمي ىك ةلاسبب رشنلل سيرب فورج راد بحاص 
ىف ةمشحلا ءايعدأ ىلع موجهلا ىف ريظنلا ةعطقنم ةعاجش تيسور رهظأو . ةياورلا هذه
  .سنجلا نوئش ىف ةحيرص ةشقانم يأ نوضفري نيذلا بدألا لاجم

نأ قبس رشنلل ايبملوأ راد نأ زوروب ةياورل ىكيرمألا ئراقلا ةفهل نم داز اممو 
دناليأ نيتاتس ىف ةيلك اهتردصأ ةيبدأ ةلجم ترداب ١٩٦١لئاوأ ىفو . سيراب ىف اهتردصأ  
ةجضلا ثودحل م يظعلا ظيرقتلا اذه دهمو. اميظع اظيرقت ةياورلا ظيرقتب كرويوين ةنيدمب
هتنمضت امم ابناج ىلي اميف درونو . ةيكيرمألا ةايحلا ىف زوروب ةياور اهتقلخ ىتلا ةريبكلا
  :ظيرقت نم ةلجملا هذه
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كلذ مغرو ... زوروب ميلو تاباتك نم ةحفص ةئام نع لقي ام رشن نآلا ىتح مت دقل"
رظن ةهجو لثم ي ىأر وهو. اهل نيعباتملا رظن ىف ىرابت ال تحبصأ نانفك هترهش نإف

نيراك ديرفلأو ىدرايك نوج ىتح جربسنج نلآ نم ءادتبا ىبدألا عمتجملا نم ريبك عاطق 
ءادغلا (ةياور بحاص نأ دكؤملا نم هنإ لوقلا اننكمي نآلاو . رابكلا ءابدألا نم مهبارتأو
. ..ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم اورهظ نيذلا ناكيرمألا رثنلا باتك مظعأ نم دحاو) ىراعلا

ةياور نم ةبيرق ةناكم لتحت هتياور نإ لوقن نأ انب ردجي زوروبل نيفصنم نوكن ىتحو 
  .ةيبدألا عئاورلا نم اهريغو نيف ىريلكه

ضعب اهرشنل " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةمكاحمل وغاكيش ىف عامتسا ةسلج دقع دعبو 
" ويفير ىادرتاسلا"ةلجم ىف اهب ةداشإلل ىدرايك نوج ىدصت زوروب ةياور نم تافطتقم 

نع " ىسفن نع تانالعإ"هباتك ىف ربع رلام نامرون نأ نع الضف ،راشتنالا ةعساولا 
  :نأشلا اذه ىف رلام نامرون لوقي. ةياورلل لماكلا لصألل هسمحت

ءىش ىأ نم مامتهالل ةراثإ رثكأ " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم اهترشن ىتلا ةياورلا ءازجأ نإ "
ىلإ ىقرت زوروب باتك نم ةيلاتلا ةيقبلا تناك اذإو . تاونس ذنم ىكيرمأ بتاكل هتأرق رخآ
اعيمجت سيلو ىئاور لمع اهنأ ةياورلا تتبثأ ولو ... ةلجملا هذه اهترشن ىتلا ،اهسفن ءازجألا

باتكلا مهأ فاصم ىف هعضت ةناكم زوروب اهفلؤم قحتسي فوسف ةقستم ريغ تارذشل 
هينيج ناج هيلإ لصو ام ىلإ هريثأت لصيدقو. ةدحتملا تايالولا مهتبجنأ نيذلا ناكيرمألا  ."  

مذرشت نم هاشخي ناك امم اهباش ام لك مغر طق ةياورلل رلام نامرون سامح رتفي ملو 
فدهب رشنلل فورج راد هتردصأ ىذلا ةياعدلا بيتك نإ لوقن نأ ركذلاب ردجيو ... ككفتو
كلمتت ىذلا دي حولا ىكيرمألا بتاكلا هنأب زوروبل رلام فصو نمضت ةياورلل جيورتلا

ظيرقت ةداهش ىلع ىئاعدلا بيتكلا اذه ءاوتحا نع الضف ،اهب دبتستو هساوح ةيرقبعلا 
نوجو كاوريك كاجو ليوب تربورو ناليس . س.إو نرزوس ىريت نم لك اهرطس زوروبل
مهأ مدقمب رشبي ةدحتملا تايالولا ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور رشن نأ ناليس نلعأو . ىدرايك
ىف نحنو –عيطتسن : "لوقلا ىلإ نرزوس بهذو. نيرشعلا نرقلا لالخ ةيبدألا تايادبلا
زوروب ميلو تاباتك نأ فيضن نأ –نمأم ىه –ديدجلا ىكيرمألا ليجلا تاباتكب ةنراقملاب–   
بتاك هنأب انفلؤم ىدرايك فصوو ". داج لكشب اريثأتو اذوفن تاباتكلا ربكأ نهارلا انموي ىتح
ةيقيقحلا ميقلا نع فداهلا قيمعلا هثحب ىف ةينفلاةنامألاب عتمتي رثألا ميظع  .  
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لاقو . تفيوس ناثانوج ذنم ىئاجه بتاك مظعأ"هنأب انبتاك كاوريك كاج فصو اضيأو 
نأ ىكيرمأ بتاكل ر ) "ىراعلا ءادغلا(ةياور نإ ليول تربور   دُق ىتلا ةيحلا بتكلا مظعأ نم

  ".ماوعأ ذنم اهرطسي
ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم ةيكيرمأ ةعبط رادصإ ب سيرب فورج رشن راد مايق دعبو

اهتعجارم ةيكيرمألا تالجملاو فحصلا تايربك تلوت١٩٦٢ربمفون رخاوأ   ٢٠ىفف .  
ةياورلا هذه رادصإ قبس هنأ زميات كرويوينلا ةفيحص تركذ هيلإ راشملا ماعلا نم ربمفون 

ةياورلا هذه نع ههجوب ةفيحص لا هذه دقان حاشأ دقف. اهتقحال ةئيسلا اهتعمس نأو سيراب ىف
  .اهتءارق بنجتب ءارقلا حصنو

رطاع اهيلع ىنثي ا : نيرطش ىبدألا عمتجملا ترطش ةياورلا نأ ىرن اذكهو  رطش
مذلا عذاق اهمذي رخآ ا  جنليرت لينويل ريبكلا ىكيرمألا دقانلا نأ ركذن انلعلو . رطشو ،ءانثلا

نإ هلوقب ةياورلا ةءاذب ىدم ةفرعمل دي ربلا ةحلصم اهتدقع ىتلا عامتسالا ةسلج ىلع قلع
اهنع دوذلا ةرورضب فرتعا هنكلو ،ىقيقحلا بدألا ىوتسم ىلإ ىقرت ال " ىراعلا ءادغلا"
تفصو دقف زمياتلا ةفيحص امأ . رشنلا ىلإ اهقيرط ىرت نأ ىف ىنوناقلا اهقح نع عافدلاو
عيفرلازارطلا نم ابدأ نكي مل اذإ ىتح مهم ىبدأ ثدح هنأب ةياورلا رودص  .  

ةفيحص نم دحألا ددع ىف ةياورلا هذه ىلع هيف ىنثأ الاقم دلوج تربره بتك اضيأو 
ربعو . ةيمويلا ةفيحصلا هذه وررحم هيلإ بهذ ام سكع ىلع ويفير كوب زميات كرويوين

تاياورلا هنم ولخت ىذلا رمألا وهو ،ءادوسلا نامدإلا ةهاكف ها   مس امب هباجعإ نع دلوج
  .ةيديلقتلا

ولخ نع نويبيرت دلاريه كرويوين ةفيحص ىف بتكلا ررحم رجولك دراشتير بتكو  
نامزو تايصخشلا مسرو ةكبحلا لثم ةيديلقتلا ةيئاورلا رصانعلا نم " ىراعلا ءادغلا"ةياور 

ال ةلأسم رصانعلا هذه نم " ىراعلا ءادغلا"ةياور ولخ نأ ىلإ بهذو . اهناكمو ثادحألا
نم ةياورلا هكرتت ام وه –ىديرجتلا نفلا ىف لاحلا ىه امك- مهملا : "اقلعم لاقو اهل ةيمهأ  
ةوق كلتمي بتاك وهف ،اله ذم ناك زوروب هفلخ ىذلا رثألا نأب فارتعالا نم دبالو. ريثأت
  .ةردان

اهرودص لبق ةياورلا لوح ريثأ ىذلا ريثكلا طغللا نأ ىلإ ىرتنج تريك بتاكلا بهذو 
ةريثم اهدجوف " ةريبكلا ةدئاملا"ىف ةروشنملا ةياورلا ءازجأ أرق هنإ فاضأو . اهب رضأ
  .زازئمشالل
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ةياور اهنإ تلاقف ،حدقلاو حدملا نيب حجرأتي ةياورلا نم افقوم كيوزوين ةلجم تذختاو 
ضعب نع تعفاد ةلجملا هذه نكلو . فوشكملا وأ حضافلا بدألا نم برضو ةعمسلا ةئيس
اهنكلو ؛ةيبدأ ةفحت عقاولا ىف ىه : "لاق. ءاجهلا ىف ةذفلا تفيوس ةبهومب اهتنراقو اهئازجأ
ىأ بايغ وه اهردق نم صقتني ىذلا ديحولا ءىشلاو ... ةمراع ىضوفو ةلماك ةثولب ةباصم
  ".ةيعامتجالا ميقلا وأ ىعامتجالا فدهلا نم عون

هذه ررحم طبرو . ءانثلا قحتسي ءىش ىأ زوروب ةياور ىف دجت ملف مياتلا ةلجم امأ
ةلجملا هذه ررحم ماق اضيأو . كحضلل ةريثملاو ةلشافلا ستيبلاةكرحو زوروب نيب ةلجملا 

وهو لت ميلو ةقيرط ىلع هتجوز لتق هنأ ىلإ ا   ريشم ،ةيصخشلا زوروب ةايحب ضيرعتلاب
فاضأو ،هعبصإ لصفم عطق نأب ةيركسعلا ةمدخلا نم برهت هنأ ىلإو ،هسدسمب ثبعي 

شو ا    .ةيسنجلا ةيحانلا نم اًذارعاد لب بسحف ًالتاق سيل انفلؤم نأ ةلجملا ررحم
دض ريهشتو فذق ةيضق عفرل ايماحم راشتساف ارتلجنإ ىف شيعي كاذنآ انفلؤم ناك 

ندنل مكاحم ىدحإ مامأ١٩٦٣سرام ىف اهدض ةيضق انفلؤم عفر لعفلابو . مياتلا ةلجم   .
ةيندنللا ةيكلملا ةمكحملا تمكح دقف ؛هلامآل ابيخم ناك هنإف هحلاصل ءاج مكحلا نأ مغرو 

ىف تالمعلا راعسأب ارالود نيثالث وحن ىأ (تانلش ةسمخو تاهينج ةسمخ ةلجملا ميرغتب 
ىف نايب ءاقلإ زوروب لواحو . ١٩٦٤رياني ىف ةمكحملا نم انفلؤم اهملست ةرتفلا كلت 

ىذلا ىذألا نع هضيوعتب –انيأر امك–ىفتكاو كلذب هل حامسلا ضفر ىضاقلا نكلو ةمكحملا   
  .ليزه غلبمب هب قحل

لاقم ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور لوانت نيو نوج ىزيلجنإلا بتاكلا نأ ركذلاب ريدجل او
اهصن ىلإ عجرت ال زوروب ةياور ةيمهأ نأ : هيف ءاج كيلبيروينلا ةفيحص هترشن ،ليوط
" ىراعلا ءادغلا"ةياور نيو نوج فصو . اهب داقنلا اهلبقتسا ىتلا ةجضلا ىلإ لب ىئاورلا

باتك هنأل سيل ،هيلع ةيناث ةرظن ءاقلإ قحتسي الو ،ةميق هل سيل غراف مالكو وغل درجم اهنأب 
هسفن فوشكملا بدألا نأ نيح ىف ،هنع عفاديو توملا ىلإ وعدي هفات باتك هنأل لب ئذب 

  .ةايحلل ةوعد ىلع ىوطني
ىكيرمألا بدألا ىف صصختملا زتنالتسوك دراشتير دقانلا ةرئاث موجهلا اذه راثأو 

ىعيلطلا بدألا لتقي نيو نأ ا هل ىدصتف رصاعملا  ركنم ،نيو نوج ىلع ايتاع اموجه نشو  
داشأو ،اكفاك ىلإ اهحور ىف برقأ " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ زتنالتسوك دكأو . ايناطيرب ىف
ىف ليصأو ديدج ءىش اهنأ نع الضف . دحاو نآ ىف ةهاكفلاو بعرلا ةراثإ ىلع اهتردقب
  .بدألا ملاع
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ىلع نيو نوج موجه قري مل كلذكو ىذلا ليجيبس جروج ىنيع ىف " ىراعلا ءادغلا" 
ىلع نيو نوج موجه تديأ ليوب ىاك ةبتاكلا نأ ريغ ،هتياورو زوروب نع عافدلل ىربنا 

ةحفصلا هتءارق ىف زواجتي نأ عيطتسي نلف قزري ايح ناك ول هسفن اكفاك نإ "ةلئاق انفلؤم 
  ".زوروب ةياور نم ىلوألا

افصو هلوانتت ىذلا ىسنجلا ذوذشلا ىف تأرو ،ةياورلا واه سنرولف تحدتما اضيأو  
نأ ركذن نأ انيلع نيعتي لاح يأ ىلعو . ىركفلاو ىسايسلاو ىقالخألا ءانفلاو بارخلل

برغلا ىف ةيبدألا تاباتكلا ىلع ديدجلا رمألاب سيل ىسنجلا ذوذشلاو توملاو نامدإلا ةجلاعم 
رشنو . ءادوسلا ةهاكفلا راطإ ىف اعيمج اهتجلاع اهنأ" ىراعلا ءادغلا"ةياور ىف ديدجلا نكلو 

تمدق " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ هيف دكأ ) قيلعت(ىراتنموك ةلجم ىف الاقم رتسشت ديرفلأ 
ىواستت نوك ىف ريخلا ةيهام ديدحت ةلواحم ىف لثمتت ،بابلألل ةريحم ةلكشم نيفقثملا ةقبطل 

ىلع ادهشتسم كلذ ىلع ةلثمأ رتسشت ب رضو. الطاب اثبع اعيمج اهرابتعاب ءايشألا عيمج هيف
عقاو ىف زوروب نإ "لاق . زوروب نيبو مهنيب نراق نيذلا نييسنرفلا نييئاورلاب هيأر ةحص
دقنلا نم لخي مل زوروبل رتسشت حدم نكلو ". هييرج بور نالأ ىسنرفلا ىئاورلل ونص رمألا
حلاص اهنم لوألا ءزجلا نأ ىري امك ايرقبع المع " ىراعلا ءادغلا"ربتعي ال وهف . هل عذاللا

نود هتاحفص بيلقتل حلصي اهنم ريخألا ءزجلا نأ نيح ىف اهتاحفصل بيلقت نود ةءارقلل 
  .هتءارق

هرطمأ ىذلا رطاعلا ءانثلا مهف نع هزجعب فرتعا دقف نامسيتسوين ةلجم ررحم امأ 
نأل ةي اورلا مهف نع هزجعب هفارتعا نع الضف. ةياورلا ىلع ىثراكم ىرامو رلام نامرون
وأ ةيباجيإلا ايازملا نم امامت ولخت اهنأ هدنع ىأرلاو . اهمهفل مزاللا حاتفملا هطعي مل ادحأ

لب معط وأ قاذم الب ىهف ،ديدج ىأ اهيف سيل هنأ امك ،مامتهالل ةريثملا ءاطخألا نم ىتح 
هدقن نامسيتسوينلا ررحم متتخاو. امد فزنت ىتلا كبسلا ةئيسلاو ةئينلا تاملكلا نم لالت ىه  

  ".ىراعلا ءادغلا"ةياورب ديشت نأ ىثراكم ىرامب تدح ىتلا ةوزنلا مهف نع ازجاعو ابرغتسم 
ءادغلا "ةياور نأ هيف ءاج الاقم ركرويوينلا ةفيحص ىف ملوكلام ديفاد رشن اضيأو 

اذهب ملوكلام أزهتساو . ىئاورلا اهؤانب هب زيمتي ىذلا ديدجتلا ىلع ءانثلا قحتست ال" ىراعلا
درجم ىهف ةجاجفلاو ةلآضلا ىف ةياغ ىئاور ءانب ىلع ىوتحت ةياورلا نإ : "الئاق ءانثلا
مامتها نم هريثي امو باتكلا  اذه ةيمهأ نإ ... ىضوفلا اهيف ثيعت تالايخو تاياكحل عيمجت
هتريح نع ملوكلام ربعو . ةيصخشلا اهفلؤم ةايح ةريسل ماخ ةقيثو هنوك ىلإ عجري
ةبوقع مجاهي ثحبم ميدقت ىلإ فدهت ةياورلا ىف ةحضافلا ءازج ألا نأب معزلا نم هبارغتساو
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حجني لوألا ءاجه نإ لوقيف زوروب ءاجهو تفيوس ءاجه نيب بتاكلا اذه نراقيو . مادعإلا
  .فدهلا ةباصإ ىف لشفيو شيطي ىناثلا ءاجه نأ نيح ىف فدهلا ةباصإ ىف

هبشي زوروب نأ ةدكؤ م ةياورلل ظرقملا اهفقومب كسمتست ىثراكم ىرام ةبتاكلا تلظو
ءاسنلا جورف نم بعرلاو زاربلاب سوهلا دح ىلإ لاغشنالا اهنيب نم ،ٍحاون ةدع ىف تفيوس 

يأ نم هولخو زوروب ةيعقاو ىثراكم ىرام تحدتما كلذكو . ةسايسلا نم زازئمشالاو
  .ليسلا رامهنا رمهنت ةعئام فطاوع

رشن ىلع ماع نم برقي ام رورم دعب ىأ١٩٦٣ربمفون ىفو  ةياور ،  " ىراعلا ءادغلا" 
زوروب اهرشن ىرخأ بتك ةثالثل ةعجارم ،زمياتلا ةفيحصل ىبدألا قحلملا رشن ،اكيرمأ ىف 

رشنلل ةيسيرابلا ايبملوأ راد نع ناترداصلا " ترجفنا ىتلا ةركذتلا "–"ةمعانلا ةلآلا"ىهو –
اذه ىف روشنملا لاقملا لمحي الو . رالوك راد اهترشن ىتلا" ملكتت ةتيملا عباصألا"باتكو 

نوج اهب همجاه ىتلا اهسفن ةوارضلاب زوروب مجاه هبتاك نكلو . عيقوت ىأ ىبدألا قحلملا
بتاك لوقي . بدألا عانق تحت رتستي فوشكمو حضاف بدأ اهنأب زوروب ةياور افصاو نيو
ز ازئمشالا ىلإ وعدي ةياورلا قاذم نإ: "...زمياتلا ةفيحصل ىبدألا قحلملا ىف روشنملا لاقملا

ةمحرلاو ةقرلل رثأ لك نم امامت ةيلاخلا –ةيليصفتلا ىسنجلا ذوذشلا رظانم انلهاجت اذإ ىتح   
ةيوفش ةسرامم درجم ىهف . اهنع ريبعتلا نع تاملكلا زجعت ىتلا ةذاشلا ةيسنجلا تالايخلاو
عساو قاطن ىلع اهرادصإ ىلع رشنلل ايبملوأ راد تجرد روص ىهو . ةيرسلا ةداعلل ةصلاخ
  ".تادلجم لكش ىف

مراع ليس راهنأ نأ ىلإ اعد زوروب ةياور ىلع عذقملا موجهلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو 
  .عيباسأ ةرشع ةدمل رمتسا تاقيلعتلا نم

؛انفلؤم ىلإ ةهجوملا تاداقتنالا نم مراعلا ليسلا اذه نم ردلوك نوج رشانلا ءاتسا 
ريثك اهفلأ ىتلا ةمرتحملا لا معألل رشانلا وهو ،رشانك هتعمس ىلإ ئسي احيملت تنمضت اهنأل
دقف ورغ الو . هيجايبو وكسنويو تيكيب ليوماصو هييرج بور لاثمأ رابكلا ءابدألا نم

لامعألا ىوس هئارق ىلإ مدقي ال لذتبم بتاك هنأب احيملت زوروب ىلع موجهلا نمضت 
وه اه ئارو نم فدهلا نإ هلوقب زوروب تاباتك نع ردلوك ىناطيربلا رشانلا عفادو. ةحضافلا

عالدناب رذني ىذلاو لاقتعالا تاركسعم ةماقإ ىلإ ىضفأ ىذلا ريرشلا لقعلا كلذ ايابخ حضف 
  .ةيوون ةدابإ ىأ ،ىوون تسكولوه

ةفيحصل ىبدألا قحلملا ىف روشنملا لاقملا بتاك دضع ىف تفي مل عافدلا اذه نكلو 
، ببسب للملا ىلع ثعبتو لقعلا ىلإ رقتفت هتاباتك نإ الئاق زوروب مجاهي ئتف ام لب زمياتلا  
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مل ةيناثلا ةجردلا نم بتاك وهو . ماظنلا ىلإ اهراقتحا نع الضف ،راركت نم اهيف ام ةرثك
ءارقلا رعاشم مدص ىلع ةقئافلا هتردق الول داقنلا مامتها نم ليئض ردق ىوس بذجيل نكي 

ةهجو زنالوج روتكيف رشانلاو ليوتيس ثيدإ ةبتاكلا تديأو . ماهفألا ىلع لعتفملا هقالغتساو
ةيلكب مارتوم كيرإ نكلو ،زوروبل ةضهانملا زمياتلا ةفيحصل ىبدألا قحلملا بتاك رظن 

عوبسأ ىضم دعبو . ىميداكأ ريغو ىملع ريغ هرابتعاب موجهلا اذهل ىدصت جديلوك زجنك
ىبدألا قحلملا بتاك ىلع اموجه - هبتك رشني ردلوك ناك ىذلا- ىدينيك .س نش دحاو  
مهلامعأ ردلوك مهل رشني نيذلا نيفلؤملا عيمجب قحلت ىتلا ةءاسإلا ةرك ف ركنتساو زمياتلل
  .زوروب لامعأ ضعب رشن ىلع رشانلا اذه مادقإ ببسب

ثيدإ مجح ىف ةبتاك نأ نم هلمأ ةبيخ نع ربعيل ردلوك نوج رشانلا بتك ىرخأ ةرمو 
زنالوج فرتع او. اهتءارق نود" ىراعلا ءادغلا"ةياور ناضفري زنالوج لثم ارشانو ليوتيس 

؛ةيمهأ اهل تسيل ردلوك رشانلا تاظحالم نإ فاضأو ،اهيلإ راشملا ةياورلا أرقي مل هنأب 
  .ةياورلاو ايديجارتلاو رعشلا نيب زييمتلا عيطتسي ال رشانك هنإ ثيح

". ىراعلا ءادغلا"ةياور ىلع موجهلا ىدنيك تيرجرام اهمسا ىرخأ ةبتاك تديأ اضيأو 
ىذلا ماعلا وهو ١٩٥٩ماع لولح ىتح رمهنت ةياورلا ىلإ ةهجو ملا تاداقتنالا هذه تلظو  ،
ةفيحصل ىبدألا قحلملا بتاك نكلو . ايناطيرب ىف اهب لومعملا ةءاذبلا نيناوق ىف ارييغت دهاش

  :لاقو" ىراعلا ءادغلا"ةياور ىلع هموجه ىف رمتسا زمياتلا 
ىلاربيللا ئرا قلا هجاوي ٍدحت ىلإ لوحت زوروب رتسملا ىلع ضورفملا رظحلا نإ"

ةبيتر بتاكلا اذه لامعأ تحبصأل القعت رثكأ ةءاذبلا نم فقوم انيدل ناك ولو . نهذلا حتفتملا
  ".همدختسي ىذلا لمملاو رركتملا ىئاورلا كينكتلا رارغ ىلع

لولح ىتح اهل نيضفارلاو ،زوروب تاباتكل نيسمحتملا نيب امدتحم لاجسلا اذه رمتسا 
ءادغلا "هتياور علاط مث زوروب لباق هنأ نوسبوه دلوراه فرتعاو . ١٩٦٦داليم دايعأ 

ءادعأ هنش ىذلا موجهلا ركنتسا هنإف كلذ مغرو . للملاو ةباترلا ىلع ثعبت اهدجوف" ىراعلا
هتهازنو هتنامأ ىف قثيو تاونس ةدع ذنم هفرعي ناك ىذلاو ردلوك رشانلا ىلع زوروب 

  .ةقلطملا
ةرم ردلوك نوج رشانلا بتكو . ١٩٦٤ ماع لئاوأ ىتح ةججأتم ةاحالملا ترمتسا

نامدإ ىلع عجشتو ،ىسنجلا ذوذشلا ىلإ وعدت زوروب ةياور نأب ماهتالا دنفيل ىرخأ 
ديلقت ىلع ئراقلا عيجشت اهنأش نم ةراشإ يأ نم ولخت ةياورلا نأ دكأو . تاردخملا
  .ةليذرلا ةسرامم ىف اهتايصخش
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ىلإو ،ةياورلا دودح عيسوت ا ج لواح انفلؤم نأ ىلإ سجريب ىنوتنأ بتاكلا بهذو  دها
سميج هلخدأ ىذلا ديدجتلا ذنم ركفلاو ةغلل ةديدجلا فلؤملا تامادختسا نيبت هتاباتك نأ 

  .ةياورلا نف ىلع سيوج
نإ باتكلا دحأ لوق اهنمو ،رشنلا ىلإ اهقيرط ةفختسمو ةئزاه تاقيلعت تأر كلذ دعبو 

  .هايملا تارودو ضيحارملا لمشت ىتحةياورلا لكش ىف عسوت فوس " ىراعلا ءادغلا"ةياور 
ىلع دريل ندنل ىف رشنلل ردلوك راد بتكم ىف همحشو همحلب زوروب رهظ اريخأو 

نم هفقوم زوروب حرشو . زمياتلا ةفيحصل ىبدألا قحلملا ىف هومجاه نيذلا هيدقتنم
فورعم اهيف ئيسلا هيأر نإو ارمدم اضرم اهنامدإ ربتعي ايصخش هنإ لاقف تاردخملا 

نم ةريغص ةرئاد ىلع رصتقت فلؤمك هءارآو هاياون نإ هلوقب مجاهم هيلع درف . عيمجلل
ىغبنيو ،ءىقلا ىلإ وعدت " ىراعلا ءادغلا"ةياور نإ رخآ مجاهم لاقو . هعم نيفطاعتملا

نع افلخت رثكأ ارتلجنإ ودبت الأ ريغ ءىشل ال ةيناطيربلا ىضارألا ىف اهلوادتب حامسلا 
  ".بدألا ىف ءىقلا اذهدوجوب حامسلا ىف اكيرمأ 

ةياور نإ زمياتلا ةفيحصل ىبدألا قحلملا ىف عيقوت نود روشنملا لاقملا بتاك فاضأو 
ةيوق ةيقالخأ ةلاسر ىلإ رقتفت اهنإو اضيأ للملا ريثت لب بسحف زازئمشالا ريثت ال زوروب 

  .ةيوغللاو ةيبدألا لاكشألا ىف ديدجتلا ىلإ رقتفت امك
تاحفص ىلع هل ضراعمو زوروبل ديؤم نيب تمدتحا ىتل ا ةاحالملا سيطو ةدش مغرو

وه هتلعف ام لك . ددحم ءىش نع رفست مل ةاحالملا هذه نإف زمياتلا ةفيحصل ىبدألا قحلملا
ةرولبو ءالجتسا ىلع ام لكشب تدعاس ةكرعملا هذه نكلو . انفلؤم ةرهش نم تداز اهنأ
لقتسم ديدج ىبدأ سنج ومنو روه ظب ساسحإلا تكرت اهنأ امك ،ةيبدألا ماكحألاو ريياعملا
ىأني امك . ةيديلقتلا ةيبدألا ءارآلا عابتا نع دعبلا لك دعتبي سنج... قبس امع هريياعم ىف
  .اهيلع فراعتملا ةيدقنلا ريياعملا نع هسفنب

، . ةقيحس ةوه اهنأكو لايجألا نيب ةوجفلا تدب اذكهو بدألا ىلع رصتقت مل ةوه ىهو
نم اءزج " ىراعلا ءادغلا"ةياور تدب اضيأو . ةسايسلاو نفلاو ىقيسوملا ىلإ تدتما لب

نم تاينيتسلا دقع رخاوأ ىف ىبرغلا ملاعلا داس ىذلا ىركفلاو ىعامتجالا بابشلا جاجتحا 
ابوروأ ءاجرأ عيمج تحاتجا ىتلا ةبخاصلا ةبلطلا تارهاظم ىف ىلجتو ،نيرشعلا نرقلا 

  .اكيرمأو
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ىنيدلا تمزتلا مايأ ىلإ رظحلاو ةباقرلا ىف ةيكيرمألا نطسوب ةنيدم لجس عجري 
دترملا نأ ١٦٢٨ماع دروفدارب ميلو اهمكاح فشتكا امدنع كلذو ،ىركفلا قفألا قيضو   

ىلإ اهضعب ليمي ،ةفلتخم اراعشأ مظن كولسلاو ةعمسلا ءوسب فورعملا نوتروم ساموت  
ةمهادمل ةيركسع ةلمح لاسرإ وه داسفلا ةفأش لاصئتسال ديحولا لحلا نأ ىأرف لالحنالا 

  ".نوتروم اهيف شيعي ىتلا تنوامريم ةدلب ىف ةيقارلا ةرمعتسملا
اهنأب ةعمس نطسوب ةنيدم تبستكا رشع عساتلا نرقلا نم تاينيرشعلا دقع لولحبو 

مهلوق لثم ةيلستلاو هكفتلل ةدام اهلعج ىذلا رمألا ،ةيكيرمألا ةباقرلا ةمصاع ىف روظحم " 
ةرظانم ةيعمج ىهو ،ةياصولاو ةسارحلا ةيعمج مساب فرعت ةيعمج تأشن ثيح "نطسوب  ،

ىتلا ةيعمجلا كلت ،ةليذرلا ةحفاكمل كرويوين ةيعمج مساب كرويوين ىف ترهظ ىرخأ ةيعمجل 
ةيعمج اهتسرام ىتلا ةباقرل ا لدتو. مهمامإو ناكيرمألا ءابقرلا خيش كوتسموك ىنوتنأ اهأشنأ

فارعألاب ةلخملا ةثيدحلا تاعوبطملاب اعرذ نطسوب ناكس قيض ىلع ةياصولاو ةسارحلا 
  .ةماعلا بادآلاو

نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف لقتنا رشنلاو نونفلا لاجم ىف لقثلا زكرم نأ ركذلاب ريدجلاو 
ىبدألا قلخلا عيباني تفج نأ د عب ةصاخو ،باتكلاو نينانفلا نم اددع هيلإ ابذاج ،نتاهنام ىلإ
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وحن عوزن ىأ هجو ىف فقت ةنيدملا هذه لعج ىذلا رمألا ،نطسوب ىف ىنفلا عادبإلاو 
تفقوو ،ديدجتلاو ةثادحلا ةأوانمب نطسوب ترهتشا اذهلو . بادآلاو نونفلا لاجم ىف ديدجتلا
تاياورلا ىل ع رظحلا تضرفو ةيبدألا لامعألا نم ددعل داصرملاب تاينيتسلا دقع لئاوأ ىف
زوروب ميلو ةياور بناج ىلإ ؛ "ليه ىناف"، و"ريغصلا هللا نادف"، و"ناطرسلا رادم: "ةيلاتلا
ةقيرطب قبطت ستسوشاسام ةيالو ىف ةءاذبلا نيناوق انيأر اذإ ورغ الف " ىراعلا ءادغلا"

ماع نوناقلل نطسوب ةعماج ةلجم ىف بتكي ةينوناقلا نوئشلاب امتهم ايفحص لعج امم ،ةيفسعت 
ىلي ام١٩٦٢  :  
ىلع رظحلا ضرف ىف ليوط خيرات اهل ةقايللاو ةمشحلا لثمت ىتلا ستسوشاسام نإ "

  ".بدألا
قدأ ديدحتب ىدان هنكلو ؛ةءاذبلاب ةصاخ ةديدج تاعيرشت    نسب ىفحصلا اذه بلاطي ملو

 ىروهمجلا بزحلا ىلإ ىمتني ماع بئان ةمهملا هذهب علطضا دقو. لعفلاب ةدوجوملا نيناوقلل
، . نابشلا نيماحملا نم هينواعم ضعبو مهدومج ىلع اولظ نيماحملاو نيلماعلا ىمادق نكلو

نيلماعلا ىمادق هربتعي اميف نورجاتي نيذلا بتكلا ىعئاب ىلع ضبقلا ءاقلإ ىف اورمتساو 
ثدح ام تمزتلاو ،ددشتلا اذه ىلع ليلد حضوأ لعلو . ةعورشم ريغ ةدام نيفظوملاو

ريغ بتكلا ىف رجاتي سوكيرفام رودويث همسا ىنانوي لصأ نم نطسوب ىف ةبتكم بحاصل 
تارم عست نع لقي ال ام ١٩٦٣ماع لبق هيلع ضبقلاب نطسوب سيلوب ماق ثيح ةمشتحملا   

  .ةطقاسلا بتكلاب راجتالا ةمهتب
دشرمك لمعلاب نيفيرج دنومدإ شيواجلا قحتلا ركذلا فنآلا ماعلا نم رياني رهش ىفو 

عيبي سوكيرفام نأ اهدافم ىواكش تاهمألاو ءابآلا نم ددع نم ىقلت ىذلا بادآلا سيلوب ىف  
بادآلا سيلوب ىدل افورعم لجرلا اذه ناكو ". ىراعلا ءادغلا"ناونعب ةحضاف ةياور سانلل 

ةنئاكلا ةبتكملا ةمهادمب نيفيرج شيواجلا فيلكت متف . هيلع ضبقلا تارم ددع ةرثك ببسب
ناسبلي نيربخملا نم نانثا هتقفربو ،ةعيلخلا ةياورلا هذه عيبت ىتلا نطسوبب نطنشاو عراشب  
  .ةيندملا سبالملا

نم نيربخملا دحأ بلطو . اهجراخ وه لظ امنيب ةبتكملا لوخدب هيقيفر نيفيرج رمأ
ةخسن ةدضنملا تحت نمو ،ةسلخ عئابلا هاطعأف " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم ةخسن ءارش عئابلا 

كسمأ نأ روفو ". هتبلط ىذلا باتكلا نم ةخسن هذه ":ىرتشملل لوقي وهو ةياورلا هذه نم
مزلي نوناقلا نأل ارظن ؛ئذب باتكلا نأ ملعي ناك اذإ سوكيرفام عئابلا لأس باتكلاب ربخملا 
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ىتح باجيإلاب هسأرب سوكيرفام أموأ نإ امو . عيبلل هضرعي باتك ىأ ةعيبط ةفرعمب عئابلا
  .اهبحاص ىلع ضبقلا ىقلأو ةبتكملا ةمهادمب نيفيرج شيواجلا ماق

. هتوص عفتراو همالك ىف هلكوم دتحا سوكيرفام ىماحم ونيدراد كنارف ةياور بسحو
ادح ىذلا رمألا ،ةءاذبلل رثأ لك نم ةقطنملا ريهطت ىلع مزعلا دقع دق بادآلا سيلوب ناكو 
روف اهيلع ضاضقنالاو ةئيذب تاباتك نم هيوتحت امع شيتفتلل تابتكملا ةمهادم ىلإ هلاجرب 

هكاهتنا ىلع بادآلا سيلوب سوكيرفام عرقو . نوناقلا ىفاجي فرصت وهو. اهيف هابتشالا
. نطسوب ىف ةينوناقلاو ةيركفلاو ةينيدلاو ةيسايسلا تائيهلا ىلإ هتاداقتنا هجو امك ،نيناوقلل

نم ىمويلا هلخد ضافخنا ىلإ ىدأ سوكيرفام ىلع ضبقلا ءاقلإ راركت نأ ركذلاب ريدجلاو 
الأ نم ةبتكملا   .رالود نيسمخ ىلإ رالود ف

نأ ىأر هنأ نع الضف . ةئيذبلا بتكلا ىف هراجتإ ىف ررض ىأ ىري سوكيرفام نكي مل
  .ءاشي ام أرقي نأ ىف ةيرحلا هل ناسنإ لك

سوكيرفام ىلع ضبقلا رمأب رشنلل سيرب فورج راد نع لوئسملا تيسور ىنراب ملع 
رياربف ٧ىف بتكف ،نابسحلا ىف ادراو هيلع ضبقلا ناكو . نطسوب ىف ةبتكملا بحاص  

لوقي ةياورلا رشن ىف هرخأت ىلع همال ىذلا سايدروج سيروم ىلإ١٩٦٣  :  
ام ىلإ رظنلابو )". ىراعلا ءادغلا(ةياور طبض ةيحض لوأ نطسوب ىف بتك عئاب ناك "

رادم "ةياور نع ءاضقلا ةحاس ىف هعافد ببسب تاقفن نم تيسور ىنراب هدبكت نأ قبس 
بتك عزوم لك نع عافدلاب هل حمسي ال ىلاملا هعضو حبصأ دقف رليم ى رنهل" ناطرسلا
فورج راد بحاص هعقو ىذلا دقعلا نأ نع الضف . زوروب ةياور هعيب ءانثأ هيلع ضبقي
اذه نأ مغرو . ةياورلا نع ءاضقلا ةحاس ىف عافدلا نع عانتمالا وأ عافدلا قح هاطعأ رشنلل
لاصتالاب رداب هنإف زوروب ةياور نع عافدلاب امزل م ةينوناقلا ةيحانلا نم نكي مل رشانلا
وهو . نطسوب مكاحم مامأ سوكيرفام نع عافدلا ىلوتي ىك ايزارج ىد دراودإ ىماحملاب
رشن هنأ نع الضف . روتسدلل لوألا ليدعتلاو ريبعتلا ةيرح نع عافدلا ىف صصختم ماحم
ةئيذبلا ةباتكلاتالكشم جلاعت ىتلا ةينوناقلا تالجملا ىف ثاحبألا نم ديدعلا رايتخا ناكو .  

ةدحتملا تايالولا ىلإ ةيلقص ةريزج نم ةرجاهم ةلئاع نم ردحنملا ايزارج ىد ىماحملا 
  .مالكلا ىف همثعلتو لوجخلا هرهظم مغر هب ةقثلا ىلإ وعدي وهف اقفوم ارايتخا
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سرام ١١موي ىفو  ةيالوب تابتكملا ةنجل وضع ربيارش سيول ماق ١٩٦٣   
ىلإ باطخ لاسرإب ،ةيركفلا ةيرحلا نع عافدلل اهسفن تسرك ةنجل ىهو ،ستسوشاسام  

ةياور نم ةخسن عيبل سوكيرفام ىلع ضبقلا ىلع هيف جتحا ،كورب دراودإ ماعلا بئانلا 
ىف ةيندملا تايرحلا داحتا سيئر ليسيب تربلأ رطس ىلاتلا مويلا ىف اضيأو ". ىراعلا ءادغلا"
  .كورب دراودإ ىلإ اضيأ اهجوم جاجتحا باطخ سيتسوشاسام

ويام ٦موي ىفو  ذاختا بنجت اهنأش نم ةسايس عبتي فوس هنأ ماعلا بئانلا نلعأ ١٩٦٣   
صخلتتو . ىعيبطلا هارجم ذخأي فوس نوناقلا نأب بتكلا ىعئاب ةنأمطو ةيئانج تاءارجإ يأ
باتكلا صحف ةباينلا ىلوتت نأ ىنعمب in rem (*)باتكلا ةمكاحم ىف ةديدجلا ةسايسلا هذه  ،
ةيئانجلا تاماهتالا هيجوت وأ عزوملا وأ عئابلا ىلع ضبقلا ءاقلإ لبق هتءاذب نم دكأتل ل

  .امهدض
بناوجلا ةئيذب ةدام ىف راجتالا ةمهتب سوكيرفام رودويث ىلع ضبقلا ءاقلإ حضويو 

لك عم رمألا مهتملا ىماحم ونيراد كنارف شقانو . نوناقلاب نيلغتشملا ىدل ةفلتخملا ةيهقفلا
يأ ذاختا لبق باتكلا ةءاذب تبثي ام ميدقت امهنم ابلاط ةماعلا ةباينلاو  ةيلحملا ة باينلا نم
رعش نطسوب داس ىذلا فوشكملا بدألل ضهانملا وجلا ىفو . سوكيرفام دض تاءارجإ

ناك سوكيرفام دض ةينوناقلا تاءارجإلا ةباينلا ذاختا ءارو عفادلا نأب مهتملا ىماحم ونيدراد 
سانلا رعش ول اريثك هرضيو ماع فظوم اهليكو وأ ةباينلا سيئرف . ىلوألا ةجردلاب ايسايس
ىلع كورب نإ ماعلا بئانلا دعاسم نيوك ىآ مايلو لوقي . فوشكملا بدألا عم فطاعتي هنأ

هدض ذختي الو ،حضافلا بدألا عم فطاعتملا رهظمب رهظي نأ ىشخي ناك ىسايسلا ىوتسملا 
نع ىضاغتيو سوكيرفام عم نواهتملا رهظ مب رهظي وأ ،ةمراص وأ ةمزاح تاءارجإ يأ
  .نئاشلا هكلسم

لولحبو . ماعلا ةياهن ىتح ةلكشملا هذه لحل ائيش ماعلا بئانلا وأ ةيلحملا ةباينلا لعفت ملو
لب بسحف سوكيرفام ةدناسم درجم سيل تررق دق سيرب فورج رشن راد تناك ماعلا رخآ 

ىلإ اهميدقت لبق " ىراعلا ءادغلا"ةياور ةءاذب تابثإل امدق ىضملاب ةماعلا ةباينلا ةبلاطم اضيأ 
ةيرحب ةصاخلا نيناوقلا ىف صصختملا ايزارج ىد ىماحملا ماق ببسلا اذهلو . ةمكاحملا

ربمتبس ١١موي ريبعتلا  ىف ءدبلل ىميلقإلا بئانلا دعاسم نالون فيزوج ىلإ ةباتكلاب ١٩٦٣   

                                                 
ةفاكلا ةهجاوم ىف ماقت لب هنيعب ا (*)   .صخش لوانتي ال عافتنا قح ىلع ةمئاق ىوعد
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عئابلا ةيضق ىف تبلا ليجأت بلط امك ،تالاحلا هذه لثم ىف ةعبتملا تاءارجإلا ذاختا 
  .ةيضقلا ليجأت ىف ىماحملا اذه حجن لعفلابو. لعفلاب باتكلا ةءاذب تابثإ نيحل سوكيرفام

تاباطخ نم ديزملا ةباتك ىلع نيرخآلا ثحل ةصرفلا ايزارج ىد ىماحملا زهتنا 
رياني ة ياهن ىفو. اهعئاب دض تاءارجإ يأ ذاختا لبق زوروب ةءاذب تابثإب ةبلاطملاو جاجتحالا

سيئر ىلإ ههجو جاجتحا باطخ تابتكملل ستسوشاسام ةيعمجب لماعلا ربيرش بتك ١٩٦٤  
جاجتحا باطخ ىكيرمألا ىدوهيلا رمتؤملا وضع رلبج نفرام بتك كلذكو . ةيلحملا ةباينلا
  .ةماعلا ةباينلا سيئر كوربو ةيلحملا ةباينلا سيئر نيرب نم لك ىلإ

تاءارجإلا ذاختا ليجأتل دادعتسا ىلع ىلحملا ةبا ينلا بتكم نأ ادب سرام رهش لولحبو
شقاني ىك دعوم ددحتو ". ىراعلا ءادغلا"ةياور ةءاذب ىف تبلا نيحل سوكيرفام دض ةينوناقلا 

دعاسمب هؤاقتلا ررقتو ،ةماعلا ةباينلاو ةيلحملا ةباينلا سيئر عم ةلكشملا مهتملا ىماحم 
موي نالون فيزوج ىلحملا بئانلا دعاسمو لوزوكويل ماعلا ىماحملا ليربأ ٩  ىف ١٩٦٤   

يأ ذاختا لبق هتءاذب تابثإل باتكلا صحفب ةماعلا ةباينلا مايقب اريخ رشبتساو ،نطسوب ةنيدم 
نأ ربتعا كورب ماعلا بئانلا بتكم نأب هروعش نع الضف . هعزوم دض ةينوناق تاءارجإ
دض ةيضقلا عفر ىف ءد بلا نع مجحي هلعج ىذلا رمألا ،اهل روتسدلا ةيامحب عتمتت ةياورلا
ةيضقلا عفر ىف امدق ىضمي فوس كورب نأ ايزارج ىماحملا ىأر لاح يأ ىلعو . باتكلا
ةبسنلاب افلتخم ادب رمألا نأ ريغ . اهئدبل ةيلوألا تاءارجإلا ذختا ىذلا تيارب هجو ءام ذقنيل
داجيإب ال وغشم ناك هنكلو ؛ىميلقإلا ةباينلا سيئر هجو ءام ظفح هينعي نكي مل ىذلا كوربل
  .ةيندملا تايرحلا ديلاقت خيسرت ىلع هصرح ببسب لدجلا اهلوح مدتحي ةينوناق ةلكشمل لح

ةياور دض ةيضق عفر ىف امدق ىضملا ةرورض ىلع نطسوب ىف نوعمتجملا قفتا 
ايزارج ىد بلط ١٩٦٤ويام لوأ ىفو ". ىراعلا ءادغلا" سيرب فورج راد نع ةباين -  
ي نأ ماعلا بئانلا نم- رشنلل   ".ىراعلا ءادغلا"ةياور دض ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ىف أدب  

ربمتبس ٣٠ىفو  ثيح ايلعلا ةمكحملا مامأ ةيضق عفرب ماعلا بئانلا بتكم ماق ١٩٦٤   
  ".ىراعلا ءادغلا"ةءاذب ىف داقتعالا ىلإ وعدت ابابسأ كانه نأ ىأر 

ربوتكأ ٥موي ىفو  يلعلا ةمكحملاب ىضاقلا دوج سيسنارف ماق١٩٦٤  ىف رظنلاب ا  
ءانبو . زوروب ةياور ةءاذبب داقتعالا ىلإ وعدت ةهيجو ابابسأ لعفلاب كانه نأ ررقو ،ةيضقلا



  )١٨٤(

هفلؤمل داضمو " ىراعلا ءادغلا"ةياورل ضهانم نايب رادصإ ماعلا بئانلا نم بلط هيلع 
  .اعم هرشانو

ربوتكأ ٣موي ىفو ،هسفن مويلا ىف نايبلا اذه رادصإب ماعلا بئانلا ردابو  تأدب ١٩٦٤   
رياني رهش ىف ةمكاحملا تاءارجإ ءدبل دعوم ددحتو . ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ىف ةمكحملا

١٩٦٥.  
. ةمكحملا مامأ مهتاداهشب ءالدإلل دوهشلا عيمجت ىف ايزارج ىد ىماحملا أدب هتيحان نمو

زوروب فلؤملا ىلدي نأ رشنلل سيرب فورج راد بحاص تيسور ىلع ىماحملا حرتقاو 
ىأر مث نمو . ءاضقلا ةحاس ىف هروضح نم انقوم نكي مل هنأ مغر ،ةمكحملا مامأ هتداهشب
بلطو . هسفن فلؤملا ةداهش نم ةدئافو ىودج رثكأ نوكت فوس جربسنج نلآ ةداهش نأ

ىف مهتماقإو دوهشلا رفس تاقفن عفدب رشنلل سيرب فورج راد لفكتت نأ ايزارج ىماحملا 
  .مهتاداهشب ءالدإلل نورضحي نيذلا نييسفنلا نيللحملل ةيزمر غلابم اهعفد نع الضف ،قدانفلا

ةمئاق دهاش لك ىلإ ايزارج ىد ىماحملا لسرأ ريصق تقوب ةمكاحملا دعوم لبقو 
، . ةمكحملا ىف هيلإ اههيجوت عمزي ىتلا ةلئسألاب بوتكم نايب دادعإ دوهشلا نم بلط كلذكو
  .ةيبطلاو ةيبدألاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا ىحاونلا نم ةياورلا ةميق ىف مهيأر نمضتي

لزني ىذلا قدنفلا ىف ةلفح ايزارج ىد ىماحملا ماقأ ةمكاحملا تقبس ىتلا ةليللا ىفو 
  .ةداهشلل مهاعدتسا نيذلا دوهشلا اهيلإ اعد ،هيف
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  ةمكاحملا نم لوألا مويلا
  

ةيضقلا عفر ةلأسم ثحبل نيووك مايلو هسوءرم ىلع كورب ماعلا بئانلا رايتخا عقو 
دقف ،مكاحملا مامأ ةعوفرملا ةءاذبلا اياضقب ةربخ نيووكل ناكو ". ىراعلا ءادغلا"ةيا ور دض

حضاولا نم تابو "ةطقاس ةأرما تاركذم"ةياور دض ستيسوشاسام ةيضق ثحب نأ هل قبس   ،
يأ قاحلإ مدع رابتعالا ىف ذخأي ءارجإ ةمكاحملا ىلإ اهيعئاب ميدقت لبق بتكلا ةءاذب تابثإ نأ 

ثدح هنأل ةصاخو ،كلذ ىلإ وعدي ام كانه نكي مل اذإ نيعزوملاو نيعئابلاب ةيئانج رارضأ  
ىف هءالمز علهلا باصأ نأ بتك عئاب ىلع نطسوب ىف ضبقلا ءاقلإ ةلاح ىف ىضاملا ىف 

. نوجسلا ىف مهب جزلا نم افوخ مهتابتكم ىف لدجلا عضوم بتكلا عيب نع اوعنتماو ،ةنهملا
ىعئاب نانئمطال ةاعدمو احيرم باتكك باتكلا ةءاذب تاب ثإب ىضاقلا ءارجإلا اذه نكي ملو

روهظلا ةصرف ءابقرلا ىطعي وهف ،ةيسايسلا ةيحانلا نم ابسانم اضيأ ناك لب ،بسحف بتكلا 
ريدجلاو . ةءاذبلا تالاح ىف نواهتلا نود ةيركفلا ةحامسلابو ىلاربيللا رهظملاب روهمجلا مامأ
تلبقتسا ستيج نيفرإ ةسائرب سيتسوشاسام ةيال وب ةيكيرمألا تابتكملا ةيعمج نأ ركذلاب
  .ديدش باحرتب ةماعلا ةباينلا اهتعبتا ىتلا ةديدجلا ةسايسلا

رياني ١٢ىفو  ىف ايزارج ىد ىماحملا نلعأ احابص ةرشاعلا ةعاسلا مامت ىف ١٩٦٥   
ىف نيفلحملا ىأر ذخأ ىف هقح نع ىلختي هنأ كلوفس ةظفاحم ةمكحمب ٣١٤مقر ةعاقلا   

اسرد نوماحملا ملعت دقف ،هيف مكحلا هسفنب ىضاقلا ىلوتي نأ الضفم ،بتكلا ةء اذب عوضوم
عاستاو ركفلا ةحامس نم الئاه اردق نورهظي مهف ،ةءاذبلا اياضق نم نيفلحملا فقوم نم 

لعفلاب ةئيذبلا داوملاو تالجملا مهيلع ضرعت نإ ام نكلو . طقف ىرظنلا ىوتسملا ىلع قفألا
باحصأ عم ةددشتم فقاومو ةمراص تاءارجإ اوذختيو ،ةيركفلا م هتحامس امامت اوسني ىتح
ةيعوضوم رثكأ ةاضقلا نأ ةبرجتلا عقاو نم نوماحملا ملعت اذكهو . ةئيذبلا تاباتكلاو روصلا
  .نيفلحملا نم ةءاذبلا رومأ ىف لقعلل الامعإو ةحامسو

ةمكاح م سأري نأ ايلعلا سيتسوشاسام ةمكحمب ىضاقلا نوسده.أ نيجويأب طينأ دقو
هتيضق ميدقتل ماعلا بئانلا دعاسم نيووك ةوعدب ىضاقلا اذه أدب ". ىراعلا ءادغلا"ةياور 

رشن راد اهتردصأ ىتلا " ىراعلا ءادغلا"ةياور نم ةخسن نيووك مدقو . باتكلا دض ةعوفرملا
دكأتي ىتح باتكلا ىلع ةرظن ءاقلإ ىماحملا نم ىضاقلا بلطو . كرويوين ىف سيرب فورج
  .هسفن باتكلا هنأ ايزارج ىد ىماحملا باجأف. عازنلا عضوم هسفن باتكلا هنأ
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تاعجارملاو تالاقملا نم ةمئاق ةمكحملل مدق نأب باتكلا نع هعافد ايزارج ىد أدب 
. ةينفلاو ةيبدألاو ةيعامتجالا ةياورلا ةميق ىلع ايقئاثو اليلد اهرابتعاب" ىراعلا ءادغلا"ةياورل 

  .امارتحا تايرودلاو فحصلا رثكأ ىف ترشن تالاقملا هذه نأ ىلإ ىماحملا راشأو
ريياعم فيرعت وأ ديدحت ىف اهمادختسا نكمي هنأو ،قئاثولا هذه ةحص نيووك دكأو 
ةميق ىلع ليلدك تالاقملا هذه مادختسا ىلع ضرتعا نوسده ىضاقلا نكلو ،عمتجملا 

ىقرت ال تاعئاشو ءار آ اهنوك نع جرخت ال تالاقملا هذه اهتنمضت ىتلا ماكحألا نأل ؛ةياورلا
نيحل عافدلا ضارتعا ىلع مكحلا ىف هقحب ظفتحا دقف نوسوه ىضاقلا امأ . نيقيلا ةبترم ىلإ
  .هسفنب تالاقملا هذه ةعلاطمب همايق

نود باتكلا ىلع فرعتلا ىلع ليلدك تالاقملا مدق هنأب ايزارج ىد ىماحملا فاضأو 
ةروشنملا ةعذاللا تاداقتنالا تمض ةمدقملا تالاقملا ةمئاق نأب املع ؛اهاوتحم ىلإ قرطتي نأ 

روشنملاو ةياورلا ىلع ةأطولا ةديدشلا نيو نوج بيدألا موجه نع الضف . مياتلا ةفيحص ىف
  .ةديدجلا ةيروهمجلا ةفيحص ىف

ريغ نوسده ىضاقلا نأ رشنلل سيرب فورج راد ىماحم رعش ةمكاحملا ءدب ذنمو 
  .زوروب ةياور عم فطاعتم

لوح ةروشنملا تالاقملا خسن ميدقت ىف ايزارج ىد ىماحملا رمتسا لاح لك ىلع  
هذه ىلع همكح قلع ىرخأ ةرم ىضاقلا نكلو . ةيعامتجالا اهتيمهأ ىلع ليلدك ةياورلا
  .اهتءارق نم هئاهتنا نيحل تالاقملا

نع عمتجملا ريياعمل جذومنك نرزوس ىريت هفلأ ىذلا ىدناك باتك عافدلا مدقو 
خيراتب ةرداصلا زميات كرويوين ةفيحص نم ٨١مقر ةحف صلا مدق كلذكو. بيذهتلا رياني ١٠   

رادم ىلع اعيبم رثكألا بتكلا ةمئاق عبرتي لظ ىدناك باتك نأ تحضوأ ىتلا ١٩٦٥  ٣٧ 
نوسده ىضاقلا نكلو . نيلاقملا الك ميدقت ىلع ءاعدالا لثمم نيووك ضرتعاو. اعوبسأ
  .قحال تقو ىف تالاقملا هذه ىلع مكحلا ىف هقحب ظفتحا

ةمئاق ةمكحملا ىلإ مدق رادلا هذه ةعمس نسح سيرب فورج راد ىماحم تبثي ىتحو 
ديأو . ءارجإلا اذه ىلع ضرتعا نيووك ءاعدالا لثمم نأ ريغ. اهتاعوبطم عيمجب ةلماك

فورج راد ةئربت ىلع ليلدك تاعوبطملا ةمئاق ادعبتسم ضارتعالا اذه نوسده ىضاقلا 
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اذه ىلع ءاعدالا ضرتعاف ! ليلدك زوروب ميلو تافلؤم ةمئاق ايزارج ىد مدق اضيأو. رشنلل
  .ةيضقلا فلم ىلإ تافلؤملا هذه مض ىلع قفاو ةرملا هذه ىف ىضاقلا نكلو. اضيأ

حامسلاب ىضاقلا عانقإ ىلإ ىعسلا هعسو ام ىعسف ايزارج ىد ىماحملا ةمه طبثت ملو 
ةيدجو هذه رشنلا راد ةيدج ىلع ليلدك ،رشنلل سيرب فورج راد تاعوبطم ةمئاق مضب  
  .ضفرلا ىلع رصأ ىضاقلا نكلو. ةءاذبلا نم تاعوبطملا هذه ولخو ،اهتاعوبطم

تمدق ىذلا ساسألا هل حضوت نأ ةمكحملا نم رشنلل فورج راد ىماحم بلطو 
بلطلا ةمالس ىف هكوكش نع ىماحملا اذه ربعو . ةمكاحملل" ىراعلا ءادغلا"ةياور هاضتقمب 

طرشك باتك ىأ ةءاذب تابثإ ةرورضب ايلعلا ةمكحملا ىضاق د وج ىلإ كورب هب مدقت ىذلا
ىلإ ايزارج ىد هبن نوسده ىضاقلا نأ ريغ . ةمكاحملل رخآ صخش ىأ وأ هعئاب ميدقت لبق

فدهلا وأ ضرغلا ةيضقلا هذه ىف لكشي نأشلا اذه ىف ىضاقلا هردصأ ىذلا مكحلا نأ 
  .ىلاحلا تقولا ىف دوشنملا

هنم ىضتقي ماعلا ىعدملا بجاو نأ ىلع ديكأتلاب هعاف د ايزارج ىد ىماحملا حتتفا
ةءاذب تبثت ةلدأ ميدقت :الوأ قورت ال ةياورلا هذه نأو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم " ىراعلا ءادغلا" 
ىكيرمألا عمتجملا ىف بيذهتلا ريياعم كهتنت اهنأ : ايناث. ىكيرمألا عمتجملا نيع ىف

ماعلا ىعدملا ىلع نيعتي :اثلاث. فوشكملا بدألاىلإ نوكت ام برقأو ةئيسم اهنأو ،رصاعملا   
نم ىمري ناك ىماحملا نأ هيف كش ال ىذلاو . ةيعامتجا ةيمهأ يأ باتكلل سيل هنأ تبثي نأ
  .ثالثلا طاقنلا هذه نم ىأ تابثإ نع ةمكحملا زجع حضوي نأ ةثالثلا بلاطملا هذه ءارو

باتكلا ةيمهأ حيضوت ل دوهش ميدقتب ردابي فوس هنأ ةمكحملا ايزارج ىد غلبأو
لاق . هيلع ضورفملا رظحلا عفر ىلإ ىدؤي نأ هنأش نم حيضوتلا اذه نأل ؛ةيعامتجالا
  :ةمكحملل ايزارج ىد ىماحملا

نم ىتلا ةياورلا ىلع ىرخألا مهتاقيلعتو مهئارآب اولدأ نيذلا دوهشلا ىعدتسي فوس "
ةيجولويسوسلا اهتيمهأ اوح ضوأ نيذلا ىلع ةوالع ةينفلاو ةيبدألا اهتيمهأ تبثت نأ اهنأش
هنإ ثيح ةيعامتجالا باتكلا ةيمهأب هيونتلاب هتعفارم عافدلا ىهنأو . ةيقالخألاو ةيسفنلاو
  ".ةعاظف ميحجلا عاونأ رثكأ روصي
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رثكأ لوقت : "هلوقب ايزارج ىد لأسف ىضاقلا هجو ىلع عزفلا تارامإ ترهظ انهو
تاردخملا نامدإ "هب ىنعأو " ميحجلا"هلوقب ايزارج ىد باجأف " ؟ةعاظف اذام عاونأ
  ".هلاكشأو هروص لكب همجاهيو ميحجلا اذهل حضاوو ىلج لكشب ىدصتي باتكلاف. نيوريهلاو

ةرصانمل ءاج ىذلا ىدرايك نوج بتاكلا روضحلل ةمكحملا هتعدتسا دهاش لوأ ناكو 
فلحل اومدقتي نأ نيرضاحلا دوهشلا عيمج نم ىضاقلا بلطو ". ىراعلا ءادغلا"ةياور 

لوب دهاشلا ءانثتسابو . هتداهش ةحص ىلع ديكأتلاب ىفتكاو ضفر ىدرايك نكلو. نيميلا
لوق ىلع اومسقي نأ جربسنج نلآو رلام نامرون مهنيب نمو ،دوهشلا عيمج لبق ردنالوه 

  .قحلا
هسفن افصاو ةمكحملا ةعاق ىف هناونعو همساب ىلدأو دوهشلا ةصنم ىلع ىدرايك فقو 

. رجتورو درافراه ىتعماجب ذاتسأ هنإ الئاق ةينهملاو ةيميداكألا هتيفلخ لوانتو. رعاش هنأب
ىموقلا دهعملا ىف وضع هنأو . ويفير ىادرتاس ةفيحص ىف رعشلل اررحم لمعي هنإ فاضأو
ةيعمجل هتسائر بناج ىلإ ،مولعلاو نونفلا ةيميداكأ ىف هتيوضع نع الضف . بادآلاو نونفلل
دالبلا لوط ىف ةرضاحم نيسمخ نم برقي ام هئاقلإو ةيعماجلا تايلكلاب ةيزيلجنإلا ةغللا  ،
  .ماعلا اذه ءانثأ اهضرعو

ربخي نأو ،زوروب ةياور أرق دق ناك اذإ ىدرايك بيدألا ايزارج ىد ىماحملا لأس 
ىذلا لاقملا ىلإ راشأ امك زوروب ةياور أرق هنأب ىدرايك رقأو . اهتيمهأ ىف هيأر ةمكحملا

ةرشع ةسداسلا نس ىف بتكلا وقراح "ناونعب ويفير ىادرتاس ةلجم ىف هرشن نأ قبس 
تافطتقم ضعب " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ترشن امدنع لاقملا اذه رطس هنأ فرتعاو ". ةذيذللا
نأ ريغ : "هلوق فيضيل عرسأ هنكلو. همامتها تراثأ تافطتقملا هذه ةيعون نأو ،ةياورلا نم
ةهيبش ءىشلا ضعب اهنأو ،ءطبلاب م ستي اهءانب نأ لكك ةياورلا تعلاط نيح قحاللا ىيأر
  ".لبق ىذ نم اهدرس ةيعونو ةياورلل اسامح لقأ ىنإف مث نمو. ءاملاب ةعبشملا ةجنفسألاب

هتارابع ديدحت ىلإ ىدرايك عرسأ ةمكحملا ىف ايبلس ارثأ هتاملك كرتت نأ نم افوخو 
ةيحانلا نم ىرظن ةهجو نع ريبعتلا ىلإ ىتاملك ءارو نم تفده: "لاق ربكأ ةقدب هدصقمو  
ردقب عتمتي فلؤم ةحيرق هتعدتبا ،داج لمع ) ىراعلا ءادغلا(ةياور نأ ىدنع ىأرلاو . ةيبدألا

ىه لب ميظع ىنف لمع ) ىراعلا ءادغلا(ةياور نأ دقتعأ ال ىنكلو ،مازتلالاو ةبهوملا نم 
  ".نايسنلا هيوطي ال مهمو داج لمع لاح يأ ىلع
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ةذاشلاو ةبيجعلا ةقيرطلا ببسب للملا ىلع ثعبت ةياورلا نإ: لوقي ىدرايك ىضم مث  
تاردخملا نامدإ نيب فلؤملا هيف طرخنا ىذلا ىصخشلا عارصلا نكلو . اهب تبتك ىتلا

ةبرجت لجست ةياورلا نأل ؛ةءافكلاو قذحلل راقتفا نم ةياورلا هيناعت ام ىفعي حورلا باذعو 
ةياورلا نأ نع الضف . ىناسنإلا فطاعتلاو ةيرعاشلاب ةنوحشملا تاردخملا ىطاعت عم اهفلؤم
ىريو . رشلاو ريخلا نيب مئادلا عارصلا ريوصت ىلإ تاردخملا نامدإ ةلكشم تزواجت

هجاوت نأ لواحت اهنأل ؛قالخألا ةافاجم وأ لالحنالاب فصتت نأ نكمي ال ةياورلا نأ ىدرايك 
ثيح ميحج لا ررش اهيف رياطتي ةظعومب نوكت ام هبشأ اهنألو ،ىناسنإلا ملألا قامعأ روصتو
لاوحألا نم لاح ىأب اننكمي ال مث نمو . رشلاب ىعولا انيف تظقيأو ،انرعاشم تجيه اهنإ
  .لالحنالاو كتهتلاب ةياورلا فصو

ةغللا نيبو اهنيب نراقو ،هتياور ىف ةئيذبلا ظافلألل زوروب مادختسا ىدرايك لوانت مث 
  :لاق. ةيهلإلا ايديموكلا ىف ىتناد اهمدختسا ىتلا

مل هنإف زاربلا ىف هبونذو هاياطخ سمغ امدنع ىتناد نأ ىف صخلتت ةلأسملا نأ دقتعأ"  
مدختسي نأ هيلع نيعتي هنإف لالحنالا عوضوم بتاكلا جلاعي امدنعو . زاربلا مسا هيلع قلطي
. اهتظاظف نيبي ىك ىهتنملا ىتح ةظفلا ةغللا مادختسا هيلع نيعتي هنأ امك ،ةظفو ةنشخ ةغل
زوروب ديري امدنعو . هملعم برد سفن ىلع راس ىذلا بتاكلا كلسم ىف ةئيطخ ىرأ تسلو

حجني ىتح هتغل ىلع ةعاظفلا ءافضإ لواحي هنإف ،كتهتلاو لالحنالا نم نيعم ىوتسم حاضيإ 
  ".ىراعلا ءادغلا"ةياور نع هعافد ىدرايك ىهنأ اذهبو ". ديري ام قيقحت ىف

امب ايعاو زوروب فلؤملا نا ك اذإ ىدرايك لاؤس ىف ءاعدالا لثمم نيووك ىآ ميلو أدب
ءانثأ لعفي امب ايعاو ناك اذإو ،هتياور ةباتك دنع هتاركذمو هتاظحالم عيمجتب ماق نيح لعفي 

هجو ىلع ةريحلا تارامأ تدب ذئدنع . هتياور ىف تاظحالملاو تاركذملا هذه نيمضت
بتكيامب ايعاو ديكأتلا لكب ناك زوروب نإ هلوقب لاؤسلا اذه ىلع دري وهو ،ىدرايك انهو .  

ىلع ءاعدالا هحرط ىذلا لاؤسلل همهف مدع ىضاقلل حضويل ايزارج ىد ىماحملا لخدت 
  :ىلاتلا راوحلا نوسده ىضاقلاو ايزارج ىد ىف لثمتملا عافدلا نيب رادو. دهاشلا

  ؟ةيئاورلا هتدامل فلؤملا ءانب ةيفيك نع لاؤس اذه له... ىل تحمس اذإ: ايزارج ىد
  .افقاو تضهن كنأ ول لضفأ وحن ىلع كعامس نم نكمتأس ىنأ نظأ: نوسده
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ةيفيك ىف هرظن ةهجو ةفرعمل ىدرايك رتسملا ىلإ هجوم لاؤس اذه له : ايزارج ىد
  ؟ةيئاورلا هتدام ءانبب فلؤملا مايق

  ؟ىلاؤس ىلع اضارتعا اذه ربتعأ له): ءاعدالا لثمم(نيووك 
  ؟لاؤسلا مهفأ تسل: ايزارج ىد
  .هنع باجأو همهف دهاشلا نكلو: نوسده
  .دهاشلا ةباجإ عمسأ مل ىنكلو: ايزارج ىد
امإ . نامئاق ناضارتفا كانهو. ءىشلا ضعب برطضم ىنأب فرتعأ نأ بجي: ىدرايك

. ركف دورشو لوهذ ةلاح ىف وهو هباتك فلأ هنأ امإو. اباتك فلؤي هنأ ىعيو كردي ناك هنأ
  .بللا دراش وهو ةيكيتاموتوأ ةقيرطب هبتك هنأ دقتعأ ىتيحان نم تسلو

ام حيضوتب دهاشلا مازلإ ىلإ هلاؤس ءارو نم فدهي ناك ءاعدالا نأ حضاولا نم ادب 
هجو ىلع ركذتأ تسل : "ىلي ام اهيف نلعأ ىتلا ةمدقملا نم) ٥ص(هتراشإ ىف فلؤملا هركذ 

). ىراعلا ءادغلا(ناونعب ةروشنم نآلا تحبصأ ىتلا تاظحالملاو تاركذملل ىتباتك ديدحتلا 
  .اهردق نم صاقتنالاو ةينفلا ةياورلا ةنامأ نم لينلل اهمادختسا نيووك عيطتسي ةرابع ىهو

ىلع هعضيو ءىش ةباتك ىف أدبي ام اريثك ايصخش هنإ اذه ىلع ادر ىدرايك لاق 
  .لعفلاب هل هفيلأت نع ائيش ركذتي نأ نود قحال تقو ىف هنم ديفتسي هنكلو. هاسني مث بتكملا

ودبت ةياورلا ءازجأ ضعب نأ ىري ناك اذإ ىدرا يك دهاشلا ءاعدالا لثمم لأس مث
ريثتسي نأ ضيرم ءىش ىأل نكمي ال هنإ بتاكلا اذه باجأف ةيسنجلا ةيحانلا نم ةضيرم 

ءازجأ ضعب نأ دقتعي ناك اذإ نيووك هلأس ذئدنع . ناضقانتم نائيش امهنأل ؛ةيسنجلا عزاونلا
ذوذشلا اذه نإ فاضأ هنكلو .اذه ةحصب ىدرايك فرتعاف ،ىسنجلا ذوذشلاب مستي ةياورلا  
هذه ىلع ايزارج ىد ىماحملا ضرتعاو . ةياورلا عوضومل ةبسنلاب ىوناث ءىش ىسنجلا
ضفر هسفن تقولا ىف ىضاقلا نكلو . ةلصب عوضوملا بلص ىلإ تمت ال اهنأل ؛ةلئسألا
  .ءاعدالا ضارتعا لوبق

ذوذشلا ىلإ ةر يثك تاراشإ نمضتت زوروب ةياور تناك اذإ لاؤسلا ىف ءاعدالا رمتسا
هنإف ةياورلا ىف تاراشإلا هذه دورو ةرثكب ىدرايك فارتعا مغرو . ىرشبلا زاربلاو ىسنجلا
  .ةيغاط وأ ةدئاس تسيل اهنأ حضوأ
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ةفورعملا ةياورلا نم ةرقفلا كلت ىلع قيلعتلا ىدرايك نم ءاعدالا لثمم نيووك بلطو 
ةرقفلا ىهو . ةمكحملا ةعاق ىف هتءارق نود هيلإ ةراشإلاب ءافتكالاو ،ىاونبب صاخلا ءزجلاب

 ، ايسيطانغم اميونت سيسقلا ميونت ىف صخلتت هقئارط ىدحإ نأ ىاونب اهيف حرشي ىتلا
جرش ىلإ ايناوهش ازعام هجوي مث ،لمحلا عم داحتالا مونقأ مامتإ كشو ىلع هنأب هرابخإو 

. هللا لمح حيسملا وه ةرقفلا ىف هيلإ راشملا لمحلا ناك اذإ ءاعدالا لثمم نيوك لأسو. لمحلا
باجأ ةرقفلا هذه ريسفت ىدرايك نم نيووك بلط امدنعو . ريسفتلا اذه ىلع ىدرايك قفاوف
نم ءاعدالا فده ناكو . ةرقفلا هذه ىوحف حرش ىلع رداق هسفن زوروب نأ كشي هنإ: "هلوقب

نم رخسيو ،نيدلا ىردزي ىاونب نأ دهاشلا نم افارتعا عزتني نأ تغابملا لاؤسلا اذه 
ىلإ ءىسي ىذلا رمألا ،ةسواسقلا نيب طاوللا ةسرامم راشتنا نيبيو ،سدقلا حورلاب ناميإل ا
نأ نيبيل ةصرفلا هذه ىدرايك منتغاو . ةيكيلوثاكلا ةيبلغألا تاذ نطسوب ةنيدم ناكس رعاشم

نم ىبدألا بناجلاب أبعي ال ئراق ىأ لواح ولو ،ىبدأ رثأ ةياورلا هكرتت ىذلا ىئدبملا رثألا 
  .ةءارقلا نع فقوتو للملا هباصأل اهتءارق ىف ىضملا ةياورلا

ىف فلؤملا اهدروأ ىتلا ةلمجلا هذه صحف ىدرايك نم ءاعدالا لثمم نيووك بلط مث 
خرصي وهو ،اذذلتم هزارب مهتلاو هقوف زربت مث اًقبط ىثخلاو زاربلل لكآ ناويح بلط "هتياور 

فيرعت هنم نيووك بلط امك ". ىسفن هيهتشت ماعط ذلأ ءىشلا اذه. مه مه: "الئاق اعتمتسم
نوكت داكت ةقيرطب ىدرايك هباجأف ةياورلا ىف ةدراولا ةيزيلجنإلا coprophageةملك   

قانخلا قييضت ىلإ نيووك ىعس ىفو ". زاربلا لكأي ىذلا نئاكلا اهانعم: "ةيبطو ةيكينيلكإ
ىدرايك نكلو . رشلاو ريخلا نيب عارصلاب ةرابعلا هذه ةقالع نع ءاعدالا هلأس دهاشلا ىلع
لاق . هتياورو زوروبب رضت دق ةباجإ ءاطعإ ىف طروتلا نم برهتلا نم ةيناثلا ةرملل نكمت

تذخأ اذإ ةرابعلا هذه نأ افيضم ،اهقايس جراخ ةروكذم اهيلإ راشملا ةرابعلا هذه نإ ىدرايك 
  .رشلاو ريخلاب ةقالع اهل نإف ةرقفلا اهفصت ىتلا ةسولهلا قايس ىف

نم انيعم اعون ةقدب فصت ىتلا ةياورلا نم ٢٣ةحفص ىلإ دهاشلا رظن ءا عدالا تفلو  
ذوذشلا ةسرامم ىلإ اهيف سبل الو ،ةيلج ةراشإ اهنأب ىدرايك فرتعاف ،ىسنجلا ذوذشلا 
مل هلوق دح ىلع اهنأ ريغ ،ديدشلا للملا ىلع ثعبت ةرقفل اجذومن اهربتعي هنكلو ؛ىسنجلا 

ةياور تناك اذإ هلاؤس ىف رمتسا نيووك نكلو. ههابتنا عرتست نمضتت " ىراعلا ءادغلا" 
ةدرقلا تارخؤم نإ الئاق ىدرايك باجأف . اهتارخؤم ىلإ ةصاخو ةدرقلا ىلإ ةريثك تاراشإ
دعبأ ىئاورلا زوروب ملاع نإ اقلعم ىدرايك فاضأو . فلؤملا لايخ تبهلأ ام اريثك ءارمحلا
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ةوق نأ ىدرايك ركذو . نونجلاو ةثوللا هيلع رطيست ملاع وه لب عقاولاو ةقيقحلا نع نوكي ام
دجي زوروب نإ : "نيووك هعطاق انهو. عقاولا نم بورهلا فلؤملا ةلواحم ىلإ عجرت ةياورلا

هباجأف " ؟كناسل ىلع هتدروأ ام اذه له. عقاولا نع دعبلاو ةءاذبلا ملاع ىف ةدوشنملا هتلاض
هتلواحم ىف نمكت باتكلا ةوق نأ دقتعأو. هتلق امم اءزج نوكي نأ ودعي ال اذه نإ: "ىدرايك  
  ".عقاولا ملاع نم جورخلا

. دهاشلل هباوجتسا ىهني نأ لبق ةءاذبلا ةملك ةسلخ سد ءاعدالا لثمم نأ ركذلاب ريدجلاو
موهفملا كردي ناك اذإ ىدرايك لاؤسب ررضلا اذه حلصي نأ ايزارج ىد ىماحملا لواحف 

ةقيرطب اذه ىلع ىدرايك درف . ريخألا نيووكلاؤس نع هتباجإ ءانثأ ةءاذبلا ةملكل ىنوناقلا 
  .ايزارج ىد ههجو ىذلا لاؤسلا ىزغمل ههبنت ىلع لدت

ةداهشلا ةصنم رداغي نأ ىضاقلا هنم بلطف دهاشلا باوجتسا نم ءاعدالا غرف اريخأو 
  .احابص فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف اذه ناكو. ةحارتسالل ةسلجلا فقوت انلعم

ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف ردنالوه لوب وهو ىناثلا دهاشلا ةمكحملا تعدتسا مث 
ديكأتلاب ىفتكا لب ،نيميلا ردنالوه لوب فلحي ملو . هتداهشب ءالدإلل احابص ةقيقد نيسمخو
تاجرد ىلع لصح هنأ ركذو ،هناونعو همسا ةمكحملل ردنالوه ىطعأ . هتداهش قدص ىلع

 ، ةعماج نم ةاروتكدلا ىلع لصح امك ىونيلإو ندنل ىتعماج نم عامتجالا ملع ىف ةيملع
ةيالو نجس ىف اسورد ىقلأو ،ندنل ىف رابتخالا تحت لمعلاب قحتلا هنإ فاضأو ،نوتسنرب 

زنيوك ةيلك ىف سيردتلاب هلاغتشا نع الضف . نيمرجملا نم نيثاتلملا ىلع ستيسوشاسام
ملع ى ف جهنم سيردتب موقي ردنالوه ناك هتداهشب هئالدإ تقو ىفو. نوتسنرب ةعماجو
  .درافراه ةعماج ىف بدألا عامتجا

نعو " ىراعلا ءادغلا"ةياور علاط دق ناك اذإ دهاشلا اذه ايزارج ىد عافدلا ىماحم لأس 
ىتلا تاركذملا ىلإ عوجرلاب هل احومسم ناك اذإ هرودب ردنالوه هلأسف . اهتميق ىف هيأر

ةيعامتجالا نيتيحانلا نم مهم باتكلا نأ ىري هنإ لاق ةقفاوملاب هل ىضاقلا أموأف ،اهدعأ 
تاردخملا نامدإ ىضرم نع ةقيقد ليصافت ىلع هئاوتحا ىلإ عجرت هتيمهأ نأو ،ةيقالخألاو 

  :نأشلا اذه ىف ردنالوه لوقي. ضرملا اذه نع ةمجانلا ةسولهلاو
الف تاردخملا نامدإ دوست ىتلا حورجلا روصتو ءاعدتسا بتاك وأ فلؤم دارأ اذإ "

ىف نامدإلا بقاوع تناك اذإو ... زازئمشالل اريثم لب امداص اباتك فلؤي نأ نم هل صانم
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ربعي نأ باتكلا اذه نم عقوتي نأ عيطتسي ال ءرملا نإف زازئمشالل ةاعدمو ةززقم رمألا عقاو 
  ".ىحصو ىعيبط وه امك ةيناسنإلا ميهافملا عم بواجتت ٍراكفأ وأ ةئيربو ةرهطم راكفأ نع

هجو ىلع ةيجولويسيسلا ةيحانلا نم باتكلا ةد ئاف نأ ىري هنإ دهاشلا اذه فاضأو
ميظع ردق ىلع ةيعامتجا ةلكشم وهو ،تاردخملا نامدإ عوضومل اهلوانت ىف نمكت ديدحتلا 

نيوهتلا ةلواحم نود هبقاوعو تاردخملا نامدإ ةقيقحب هئراق مدصي باتكلاف . ةروطخلا نم
  .اهب فافختسالا وأ اهنأش نم

ىتح ؛لاب هل أدهي ال ىذلا فارحنالا نم عون وه تا ردخملا نامدإ نإ ردنالوه لاقو
هرظن ىف ةياورلاو . اهيلع مربملا ءاضقلاو اهب كتفلا مث ةيحضلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا مكحي

ىف لب عمتجملاو نمدملا نيب ةروتبملا ةيعامتجالا ةقالعلا ريوصت ىلع اهحاجن ىف رصتقت ال 
  .تافارحنا نم هيف طرخني امو نمدملا نيب أشنت ىتلا ةقالعلا حيضوت

نأ نمؤي ناك اذإ هلأسيل ردنالوه دهاشلا ايزارج ىد عافدلا ىماحم عطاق انهو 
ريمدت ىلإ نمدملا ىعسي ةقالع يأ ةيسنجلا ةيحانلا نم قسافلاو رعادلا ناسنإلا تافرصتل 

اهل ةيسنجلا تاسرامملا نأ ردنالوه باجأف . هتياور ىف فلؤملا ركذ امك اهميطحتو هسفن
هباتك ىف زوروب اهروص امك ةيقالخألا ريياعملل ءرملا نادقفب ةرشابمةقالع هنإ فاضأ مث .  

ةسوملم ةقيرطب تدسج اهنأل ؛ةديفم زوروب ةياور دجي عامتجالا ملع ىف اصصختم هفصوب 
هدروأ ام نأ امك ،عامتجالا ملع اهنع انثدحي ىتلا ةدرجملا ةيملعلا راكفألا ضعب ةسوسحمو 

ىتلا ةيملعلا تامولعملا عم قفتي تاردخملا نامدإ نع تامولعمو تاظحالم نم فلؤملا 
درس باتكلا نأ ىلإ ردنالوه بهذيو . ملعلا اذه ىف نوصصختملاو ءاربخلا اهيلإ لصوت

ربتعي هنأ ادكؤم ،نامدإلا ةبرجت لعفلاب ضاخ ناسنإ انيلإ هميدقتب ماق حضاوو ىلج ىئاور 
راطإ ىف اهريوصت وأ اهديجمتل ةلواحم يأ ن ود تاردخملا نامدإ ىلع اعئار اموجه باتكلا

ريفنت هنأش نم عيظفو عزفمو عشب وحن ىلع نامدإلا ملاع ةنامأب روصي هنإ ثيح ،ىسنامور 
ةياورلا نأ ىأر ردنالوه نأ اذه ىنعمو . اهلوانتب مهيرغي الو تاردخملا ىطاعت نم سانلا
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نيتيحانلا نم ةغلابلا اهتيمهأ مث نمو عمتجملا مهف ىلإ ىعست

هذه لثم مادختسا نإ لاقف ةئيذبلا ظافلألل ةياورلا مادختسا ىزغم نع دهاشلا ثدحتو 
نع اريبعت تاءاذبلا هذه مادختسا ىف ىري وهو . نينمدملاو نامدإلا ملاع ىف عئاش ظافلألا
ضعب ىل إ اهريدقتل اهئراق نم جاتحت ةياورلا نإ الئاق درطتسا مث. عمتجملا ىلع درمتلا
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هذه ءارق ضعب نإ لوقيو . ةريحلاو للملل اضرعم حبصي ةيفلخلا هذه نودف ،ةيفاقثلا ةيفلخلا
  .نيديرفلا اهبولسأو اهتغل مغر ةلمم اهنودجي ةياورلا

اذإ امهلأسف ؛ردنالوهو ىدرايك نيدهاشلا نيب هبش هجوأ دوجو نوسده ىضاقلا ظحالو 
العفي مل امهنأب اباجأف ةلثامم ةءاذب اياضق ىف مكا حملا مامأ تاداهش يأب ءالدإلا امهل قبس ناك
مسا نأ ىلإ لاؤسلا اذه حرط ىلإ ىضاقلاب ادح ىذلا ببسلا عجريو . قالطإلا ىلع اذه

ىلدأ دق ناك ردنالوه نوج همسا رخآ دهاش مساب هنهذ ىف طلتخا ردنالوه لوب دهاشلا 
  .١٩٦٣ماع كرويوين مكاحم اهتر ظن ىتلا ةءاذبلاب" ليه ىناف"ةياور ماهتا ةيضق ىف هتداهشب 

هيلإ بلطو ،هتربخ ىف كيكشتلا الواحم ردنالوه لوب دهاشلا باوجتسا ىف ءاعدالا أدب 
ىتلا ةقالعلا ءالجتساب ىنعي بدألا عامتجا ملع نإ هلوقب درف ،بدألا عامتجا ملع ىنعم ديدحت 

ءاصقتساب متهي امك ،لمعلا اذه ءازإ ئراقلا لعف درو ىبدألا لمعلاو فلؤملا نيب طبرت  
ةجاحب درلا ناك اذإ فرعي نأ ءاعدالا دارأو . هلمع لالخ نم عمتجملاب ةصاخلا تامولعملا

هلوقب اححصم ردنالوه هيلع درف ىنفلا لمعلا ىلع مكحلل ةيبدأ ةفرعمو ىنقت صصخت ىلإ 
 اذه هنمضتي امب متهي نكلو ،ىنفلا لمعلا ىف ةيبدألا بناوجلاب متهي ال عامتجالا ملاع نإ
  .هروصي ىذلا عمتجملا نع تامولعمو تاعوضوم نم لمعلا

اركذم ءايشألا ىلع مكحلا ىلع هتردقو ردنالوه ةربخ ىف كيكشتلا لواحي ءاعدالا لظو 
رودت ىذلا عوضوملا ديدحت عيطتسي ىك ىلقع دوهجم ىلإ جاتحي ئراقلا نإ هلوقب ردنالوه 

ىوتسملا اذه ىلع تنأ لهو : "هلاؤسب ردنالوه زازفتسا ىلإ ءاعدالا ىعسف. ةياورلا هلوح
  ".اذه دقتعأ: "دوربب ردنالوه هيلع درو" ؟ذاتسأ اي بولطملا

ءادغلا "ةياور تناك اذإ هلأسف ىرخأ ةيحان نم دهاشلا جارحإ ءاعدالا لواح ذئدنع 
نكمي هنأ ردنالوه هباجأف . تاردخملا نامدإو صخش ىأ نيب لوحت نأ اهنكمي" ىراعلا

، ةيبيرجتلا وأ ةيلمعلا ةيحانلا نم هتابثإ ةياغلل ريسعلا نم رمأ هنكلواذه لعفت نأ ةياورلل  .  
هارن ةياورلا نم نيعم ءزج ةءاذب نع ىدرايك دهاشلا لأس نأ نيوك ىعدملل قبس امكو 

هماقأ ىذلا ىونسلا لفحلا "ناونعب اهنم رخآ ءزج ةءاذب ىف هيأر نع ردنالوه لأسي نآلا 
  :ردنالوه ءاعدالا لأسف." ج.أ
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نوجو ىرام نم لك اهتسرامم ىف طرخنا ىتلا ةيسنجلا ةيضايرلا باعلألا تناك اذإ"  
ىلع جاجتحالا نم اعون لفحلا ءانثأ نوللا ءاقرز امنيس ةشاش ىلع ترهظ ىتلا كرامو 

كلذ دقتعي ال هنإ هلوقب ردنالوه هيلع درف"عمتجملا ىف ام ءىش  ،.  
هيف ةدراولا ءامسألاو ةيسنجلا تاف ارحنالاب معفملا ءزجلا ناك اذإ ءاعدالا هلأس ذئدعبو

تافارحنالا ثودحب ردنالوه فرتعاف . ةيحيسم ةينيد تالالد اهل كرامو ىرامو ىنوج لثم
داطصا املثم هدايطصا ىلإ كلذب ىعسي ءاعدالا ناكو . ةياورلا نم ءزجلا اذه ىف ةيسنجلا
نم ةراش إلا هذه هنمضتت امو لمحلا ىلإ فلؤملا ةراشإ ىزغم نع هلأس نيح ىدرايك
  .ىحيسملا نيدلل ةضهانم

ذاتسألا نوسكاج دراهنرب لييرباج ىعدت اهنإ تلاقف اهسفن ةثلاثلا ةدهاشلا تمدقو 
. درانرب ةيلك نم سناسيللا ةداهش ىلع ةلصاحو ىلسلو ةيلكب ةيزيلجنإلا ةغللا ىف دعاسملا

ىتجرد ىلع ةلصاحو ،دروفسكأ ىف ماع ءاضقل تيربلوف ةحنم ىلع ترفاس اهنأ نع الضف 
نب ىزيلجنإلا بيدألا نع نيباتك تفلأ اهنأ امك ،ليي ةعماج نم ةاروتكدلاو ريتسجاملا 

  .نوسنوج
نمدم ةايح ريوصت امهالوأ ؛نيتزيم هيف تدجوو ،باتكلا تعلاط اهنإ ةدهاشلا هذه تلاق 
ىعوضوملا لداعملا ىه ةياورلا هذه ىف هعفاودو عمتجملا قالخأ نأ امهتيناثو ،تاردخم 

ةيعقاولا كينكت مدختسا زوروب نأ ةدهاشلا تحرشو . نامدإلا ةيلمع ىف ةلثمتملا ةراعتسالل
مزوكوركيم وأ رغصم ملاع قلخل ةياورلل نيلوألا نيءزجلا ىف ةيلايروسلا كينكتو 

نأ دجن ةدهاشلا هذهل اقبطو . نامدإلا اهلثمي ىتلا ةراعتسالا راطإ ىف ةيبرغلا تاعمتجملل
نأ نيح ىف . تاردخم نمدم ةبرجتل ىقيقح فصوب اندوزت ةياورلا نم لوألا ءزجلا ةيعقاو
تمدقت املكو . ىعامتجالا انكولسل ىراعتسا فصوب اندوزي ةياورلا نم ىلايروسلا بناجلا

 ، ةيعقاو ثادحأ اهنأكو ةيلايروسلا فاصوألا اهيف تدب ثيحب نارمألا جمدنا ةياورلا ثادحأ
ةيراعتسا روصب ... هسفن تقولا ىف اندمت امنيب ،هتاسولهو نمدملا تالايخ فصو لثم
لثمت " ىراعلا ءادغلا"ةياور ىف ىاونب ةيصخش نأ ىلإ ةدهاشلا هذه تبهذو . ماعلا كولسلل
اهنأ ىلع الضف . هجلاعي ىذلا ىسفنلا للحملا وأ بيبطلا ىلإ نمدملا اهب رظني ىتلا ةقيرطلا
هذه حرش ىف ةدهاشل ا تضافتساو. ةماعلا تاسسؤملا ىف ىبطلا جالعلل ءاجه ىلع ىوطنت

ىهقم "لثم ةيلايروس دهاشم ىلإ لوحتت ةياورلا نم ىرخأ ةيعقاو ةلثمأ انيلإ تمدقف ةطقنلا 
  ".تالتاقملا
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ىلع رشلا ريوصت قيرط نع ئراقلا مكح هجوي زوروب نإ لوقت نوسكاج تضمو 
رشلا راقتحاب ىفتكا زوروب نأ ولو . هكحض وأ هزازئمشا ريثت ةقيرطب بعرمو فيخم وحن
ىف اهروص ىتلا فارحنالاو فنعلا رظانم نمو هنم سانلا ريفنت ىف حجن املثم حجن ام ل

اهثادحأ ىف لثمتملا رشلا نم روفنلا ىلإ سانلا عفدت ةياورلا نإ نوسكاج لوقتو ،هتياور 
شهنت ىهو ،ةيقبشلا ىرام روصي ىذلا ىسنجلا رظنملا ىلع ةدهاشلا هذه قلعتو . ةيراعتسالا
زوروب نأ نوسكاج ةديسلا ركنتو . ةرساكلا ةيكيرمألا ةأرملا لثمي هنأب ىنود اهعجاضم هجو

الو ،رشلا نم سانلا رفني ىقالخأ بتاك رمألا ةقيقح ىف هنأ دكؤتو ،لحنمو رعاد لجر 
  .هيف طوقسلاب مهئارغإ ىلإ ىعسي

ديلاقتلا ىف اهروذجب برضت " ىراعلا ءادغلا"زوروب ةياور نإ نوسكاج تلاق اضيأو 
اهرثأت نع الضف . ةميدقلا ريطاسألا نم ةاقتسملا تاراشإلاب ةمعفم ةياورلاف. ةخسارلا ةيبدألا

 ، رشع عباسلا نرقلا ىف ىئانغلا ىزيلجنإلا رعشلاو ريبسكشو ةينوسكاسولجنألا محالملا رعشب
جريدلوك ةديصقبو ،رشع نماثلا نرقلا ىف ةدئاسلا ةرخاسلا ةيزيلجنإلا ةباتكلا بولسأبو 

نيرشعلا نرقلا ىف رعشلا ةغلب كلذكو"زوجعلا راحبلا"ةريهشلا  ءارو نم زوروب فدهيو . ، 
. عقوتم ريغ وحن ىلع اهمادختساو اهرييغت دمعتو ةيبدألا تاراشإلا هذه هيوشت ىلإ هلك اذه

ىتلا ةيبدألا ديلاقتلا هكرتت ىذلا هسفن رثألا وه هئارق ىف زوروب هكرتي ىذلا ىلامجإلا رثألاو 
هذه تركذو . هكفتلا ىلإ وعدي ىذلا اههجو انيلإ مدقت ديلاقت ىهو اهتيويحو اهتوق تدقف
سيوج سميجو تويلإ . س.ت اهمدختسا ىتلا تاكينكتلاب هتياور ىف رثأت زوروب نأ ةدهاشلا
بيلاسألا نيب جزملا لواحي زوروب نأ تأر نوسكاج نأ ريغ . اكفاك زنارفو ىلسكه سودلأو
اهتداهش نوسكاج تمتتخاو . ةيدرفلا اهءازجأ زواجتيو اهنيب دحوي دحاو جيسن ىف ةفلتخملا

نع ماعلاو صاخلا هكولس ىف رصاعملا عمتجملا نيدي زوروب نأ حضاولا نم هنإ "اهلوقب 
  ".اهمدختسي ىتلا تاكينكتلاو بيلاسألا قيرط

ذخأ اذهلو ،ةدهاشلا ىلع اهحرطي ةلئسأ يأ ايزارج ىد ىماحملا ةبعج ىف نكي ملو 
نكمي تايصخش ىلع ىوتحت زوروب ةياور تناك اذإ اهلأس . اهبوجتسي نيووك ءاعدالا لثمم
  .باجيإلاب نوسكاج تدرف. اهحمالم ىلع فرعتلا

ةنيعم ةرقف ىلإ ةدهاشلا رظن ءاعدالا لثمم نيووك تفل نيقباسلا نيدهاشلا عم هتداعكو 
ةملك حرشت نأ اهنم ابلاط "ىراعلا ءادغلا"ىف تدرو   ،Latah ةحفص ىف تدرو ىتلا  ٣٧ 

نأ تفاضأو . رخآ صخش ىأ كلسم امات اديلقت دلقي صخش ىأ اهب ىنعي زوروب نأ تباجأف
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ىف نيووك ىعدملا رمتسا لاح يأ ىلعو . غاستسم وأ لوبقم ريغ ءىش ماتلا ديلقتلا اذه لثم
مسر ىاونب ةيصخش نم فلؤملا دصق لهو هتايصخش مسر ىف فلؤملا ةقيرط نع اهلاؤس 

ىأ نإ اهلوقب كلذ ىلع ةدهاشلا تدرو . اهتاذل اهروص هنأ مأ اهكلسم ىف ةهيرك ةيصخش
هتاذل–هتايوتسم دحأ ىلع–نوكي نأ دبال ىئاور ىأ همدقي ىلايخ فصو  اهنأ ريغ .  

اذهبو . ةياورلا عوضوم نم أزجتي ال اءزج نوكي نأو ،دبال هنإ لوقلاب تردابو تكردتسا
ضعب نأ اهاوحفو اهريث ي ءاعدالا لثمم ناك ىتلا ةطقنلا ةدهاشلا تضحد ىقابتسالا درلا

نكمتت ىتح ةياورلا ىف ارشح ترشح لب سيئرلا اهعوضومل ةلصب تمي ال ةياورلا ءازجأ 
لبق لكك باتك ىأ ىلإ رظنلا ةرورض ىلع صنت ىتلا ةينوناقلا ةدعاقلا نم ةدافتسالا نم 

ءاعدالا لثمم ةلواحمل تدصت نوسكاج نإ راصتخاب لوقن نأ اننكميو . هيلع مكح رادصإ
اهيأر نع ةدهاشلا لاؤس ىف نيووك رمتساو . ةراذقلا لجأ نم ةراذقلا روصي زوروب نإ لوقلا

تاسرامملا هذه ةقالع ىدمو ةيعيبطلا ةيسنجلا تاسرامملا روصت ىتلا ةيئاورلا دهاشملا ىف 
بلص نيبو اهنيب طبرت ةقالع دوجوب نوسكاج ةديسلا هيلع تدرف ،ةياورلا عوضومب 

  .ةياورلا
همادختساو تافارحنالل فلؤملا فصو ربتعت تناك اذإ نوسكاج ءاعدالا لأس مث 

امك ،ةيقالخأ ماكحأ نم ةياورلا هنمضتت اميف اماهسإ زربتلا ىلإ ةرمتسملا هتاراشإو لاذتبالل 
ىلإ عوجرلاب تمه امدنعو . اماهسإو ةفاضإ اهربتعت اهنأ تباجأف. تركذ نأ اهل قبس

حرش نوسده ىضاقلا اهنم بلط نأشلا اذه ىف اهرظن ةهجو حرشل اهتدعأ ىتلا تاركذملا 
فصو نإ راصتخاب تلاقف اهرودقم ىف كلذ ناك اذإ اهتاركذم ىلإ عوجرلا نود اهيأر 
هدمعت قيرط نع لوبقملا ريغ كلسملا ةنادإ ىلإ هيعس ىلإ عجري ةززقملا تاسرامملل زوروب 

  .تافارحنالا فصو
ىذلا ىنهملا بيردتلا نع اهلأس ىضاقلا نأ ريغ . ةلئسألا نم نيووك ةبعج تغرفو

ةلئسألا عيمج ىلع تدرف ميلعتلا لاجم ىف اهبراجت نعو دروفسكأو ليي ىتعماج ىف هتقلت 
. اهتداهش ىلع ليوعتلا هنكمي هنأ هبلق نئمطي نأ هتلئسأب دارأ ىضاقلا لعلو. اهيلع ةحورطملا
  .ءادغلا لوانتل ةمكحملا ةئيه تبحسنا مث

ىأ ميلو ءاعدالا لثممب ءاقتلالا هل قبس ىذلا دنالوه نامرون ىلاتلا دهاشلا رود ءاجو 
ادح ىذلا ببسلا نأ هيلإ رسأ نيووك نأ دنالوه ركذتو . كلوفوس ةعطاقم ةمكحم ىف نيووك

ىف هسعاقت ىلع ماعلا بئانلل زئاجعلا تاديسلا مول نم هفوخ زوروب دض ىوعدلا عفر ىلإ هب 
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نيح ىف ،اهنأشب ةمساح تاءارجإ ذاخ تا ةرورض ىلع نهرارصإو ةئيذبلا تاباتكلل ىدصتلا
لمعل امهتقو لك سيركت امهيسفن ةرارق ىف نابغري ماعلا ىعدملاو نيووك ءاعدالا لثمم ناك 

ادجو امهنكلو " ىراعلا ءادغلا"زوروب ةياور ةمكاحم نم ةيمهأ رثكأو عفنأو ىدجأ ءىش 
  .امهيلع ماعلا ىأرلا طخس نم افوخ ةياورلا هذه ةاضاقم ىلإ نيرطضم امهيسفن

دهعم ىف ةيزيلجنإلا ةغلل اذاتسأ لمعي هنإ هتداهش ىف دنالوه .ن نامرون لاق
 ، الاقم نيعبرأ ىلع وبري امل بتاكو ىبدألا دقنلا ىف نيباتك فلؤمو ايجولونكتلل ستسوشاسام
ليلحتلل نطسوب دهعم ىف ماوعأ ةثالث ةدمل ىسفن دقانك لمعلل ابيردت ىقلت هنإ فاضأو 

زوروب نإ دنالوه لاق . درافراه ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد ىلع هلوصح نع الضف. ىسفنلا
  .ةيلايروس ةقيرطب" ىراعلا ءادغلا"ةياور بتك 

نإ فاضأو . ىسفنلاو ىقالخألا نييوتسملا ىلع ةمهم ةياورلا هذه نأ هدنع ىأرلاو
،  تاردخملا ىطاعتو ذوذشلاو فارحنالا ريوصت قيرط نع ةقيقحلا ةعاشب ميدقت دارأ زوروب

  .اهتعاشب طرفل قاطت ال ةدحاو ةقيقحلو ةدحاو ةلمعل هوجو اعيمج ىهو
نإ ثيح ،ةيسفنلا لئاسملا ىف دنالوه ةداهش ىلع نيووك ءاعدالا لثمم ضرتعا ذئدنع 

دنالوهل حمس نوسده ىضاقلا نكلو . سفنلا ملع ىلإ دتمت الو بدألا ىلع رصتقت هتربخ
ليلحتلل نطسوب دهعم ىف ماوعأ ةدعل ابيردت ىقل ت هنأل ارظن هتداهشب ءالدإلا ىف رارمتسالاب
ملع لاجم ىف ثيدحلا ىف هتيلهأ مدعب ءاعدالا لثمم لوق نم دهاشلا برغتساو . ىسفنلا

دولا حورب مستا ريصقلا امهئاقل ءانثأ امهنيب راد ىذلا رباعلا ثيدحلا نإ ثيح ،سفنلا 
ىف كشلاب هتغاب مث هتقث بسكل دهاشلا اذه جردتسا ءاعدالا لثمم نيووك نأ ودبيو. ةقادصلاو  
ءادغلا "ةياور نإ لوقلا ىلإ دنالوه بهذ لاح يأ ىلعو . ىسفنلا لاجملا ىف دقانك هتيلهأ
فلؤملا نإ فاضأو . تاردخملا ىنمدمو نيفرحنملل ةثاتلم فصن ةيؤر نع ربعت" ىراعلا

ذاوشل ا هيناعي ىذلا قزمتلا روصف ورغ الو. ىسفن قدصو ةينف ةريصبب ةيؤرلا هذه روص
ىلخادلا تاذلا قزمت نأ نع الضف . اهرامدو سفنلا بارخل ىنف لداعمك انل ودبت نونمدملاو
  .ىجراخلا ملاعلاو عمتجملا ىف ثيعت ىتلا ةيسايسلا ىضوفلاو قزمتلل لداعملا وه

ثدحت نأ ىدرايك دهاشلل قبس ىتلا ةيقالخألا ةياورلا ةميق ةشقانم ىلإ دنالوه لقتنا مث 
ىلوألا ةئيطخلا عوضوم لوح رودت ةينيد ةياور " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ ىلإ ابهاذ اهنع 

سيدقلا مسا ىلإ ةياورلا ةراشإ ىلإ ةوقب ىرظن ىدرايك تفل دقل : "لاق. ءاوحو مدآ طوقس ىأ
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هنأ زئاجلا نمف ةنهارلا انمايأ ىف بتكيو انينارهظ نيب شيعي سيدقلا اذه ناك ولو . نيطسغوأ
ا ةياورب هيبش ائيش بتكيس ناك   ".ىراعلا ءادغلا" 

دنالوه دهاشلا نم بلط هنأل ؛نوسده ىضاقلا عزف راثأ قيلعتلا اذه نأ حضاولا نمو 
نأ ىأر زوروب نأ افيضم قباسلا هلوق دنالوه ددرف . هب هوفت ام هعماسم ىلع ديعي نأ
  .ىناسنإ لعف وأ طاشن لك ىف لثمتت داكت ىلوألا ةئيطخلا

ةصرفلا هذه دنالوه زهتنا نيطسغوأ سيدقلاب زوروب ميل و هيبشت نم ىضاقلا عزف مامأو
باتكلا ةميق ىف هيأر نع ريبعتلل ةمدقمك ةيسفنلاو ةيقالخألا ةياورلا ةميق ىف هيأر صيخلتل 

نأ ىأر هنكلو ؛ةيسفنو ةيقالخأ ةيؤر نم ىوطني اميف - هرظن ىف- نمكت ىتلا ةيبدألا   
. ةيئاورلا هتدام ءانبو ليكشت ىف هلشف ىف لثمتي زوروب ةياور ىف سيئرلا ىبدألا فعضلا
ىلإ ىقرت ال ىهو . ةياهن وأ طسو وأ ةيادب اهل تسيل ةياورلا نإف دنالوه هآر امل اقبطو
ىرامو وليب لوس تاياور ىلإ نوكت ام برقأ اهنكلو . تسورب وأ رنكوف تاباتك ىوتسم
  .كيادبأ نوجو ىثراكم

ءاعدالا لثمم أدب ىذلا دهاشلا ى لع اهحرطي ىرخأ ةلئسأ يأ ايزارج ىد ىدل نكي ملو
ناك اذإ نيووك هلأس . ةباقرلا اياضقب ريبخو سرمتم دهاش هنأ تبثي نأ الواحم هباوجتسا ىف
افلس دنالوه در فرعي نيووك ناك . ةءاذب اياضق يأ ىف تاداهش يأب ىلدأ نأ هل قبس دق

ةمكحملا مامأ " ةطقاس ةأرما تاركذم"ةياور دض ةيضق ةليلق مايأ ذنم عفر دق ناك هنإ ثيح 
لثمم ناكو . دهاشك دنالوه اهرضح ةمكاحم ىهو ،سيتسوشاسام ةيالوب ايلعلا ةيئاضقلا
  .هتداهش ةيقادصم نم للقي ةيضق نم رثكأ ىف هسفن دهاشلا روهظ نأ كردي نيووك ءاعدالا

اهتنمضت ىتلا ةيلثملا ىلإ ةديدعلا تاراشإلا نع دنالوه نيووك لأس قلطنملا اذه نمو 
باجأف . تاردخملا نامدإ ىلإ عجري ىسنجلا ذوذشلا ناك اذإ دهاشلا ءاعدالا لأس. ةياورلا

لاملا ىلع لوصحلل طاوللا ةسرامم ىلإ لوحت تاردخملا ىنمدم نم اليلق اددع نأ دنالوه 
ذوذشلا ىلإ ىرخألا زوروب تاراشإ نأ دنالوه فاضأو . نامدإلا ىف مهرارمتسال مزاللا
بحلا نم بيرغ جيزمب رعشي ئراقلا لعجي نأل فلؤملا بناج نم ةلواحم ىه ىسنجلا  
ءاعدالا لثمم راشأو . ملألاو ةذللا نم جيزم ىلع نامدإلا فصو ىوطنا املثم ،زازئمشالاو
نأ داتعا ج .أ ىعدي صخش اهعفر ىتلا ةوبألا تابثإ اياضق لوانتت ةياورلا نم ةرقف ىلإ

هروضح ءانثأ ىوهلا تانب جورف لخاد اهقلطي ةيونم تاناويحب ءاملا سدسم وشحي 
ىماحملا عفارتيو . هنم لماح اهنأب هيلع ةيضق تايتفلا هذه ىدحإ عفرتف. ةدبرعملا تالافتحالا
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هذه ءاعدالا منتغاو . ءارذعلا ميرم ةديسلاب هبشتت نأ ديرت ةأرملا هذه نإ الئاق ج.أ نع اعفادم
وحنلا اذه ىلع ءارذعلا ميرم ةديسلا لمح ةاكاحم دمعت فلؤملا ناك اذإ دهاشلا لأسيل ةصرفلا 

فاصوألا هذه مادختسا لعفلاب دمعت فلؤملا نأب دنالوه دهاشلا فرتعاف . ذاشلاو عشبلا
  .ةذاشلا

ىف قزري ايح ناك ول نيطسغوأ سيدقلا نإ هلوق نع دهاشلا لاؤسل ىضاقلا لخدت انه 
ا هلأس"ىراعلا ءادغلا"ةياور رارغ ىلع هتافارتعا تءاجل ةنهارلا انمايأ  ناك اذإ ىضاقل ، 

لوتبلا ةرهاطلا ميرم ءارذعلا لمح ىلإ –زوروب لعف امك–ريشيس ناك نيطسغوأ سيدقلا   
  ".كلذ دقتعأ تسل"هلوقب دنالوه باجأف 

دعب ) ١٠ص(ىرامل ةيعيبطلا ىنوج ةعجاضم ىزغم لوح دنالوه لأسي نيووك لظ 
ةعجاضملا هذه دهشم ربتعي ال هنإ دنالوه لاقف . لالحنالاو ذوذشلا لوح رودت ةحفص ةئام
للحت فصي فلؤملا نأب كلذ ىلع للدو . زازئمشالاب نرتقملا ملألل هريوصت ببسب ؛ايعيبط
  .ىرامل ىنوج ةعجاضم دهشم ةرشابم تلت ىتلا ةرقفلا ىف داسجألا

ىذلا ىونسلا لفحلا "ناونع لمحي ىذلا ءزجلا ىزغم نع دنالوه دهاشلا نيووك لأس مث 
ىلإ ريشي دق ناونعلا نأ رعشي هنإ هلوقب دنالوه باجأف . ءزجلا اذه ىوتحمو" ج.أ هماقأ
بعصلا نم هنإ هلوق فاضأ مث . فايرألا ىف ةيمارغ ةقالع ىلإ وأ بتاكملا دحأ ىف لافتحا
فدهي نيووك ءاعدالا لثمم ناكو . قيقد وأ ددحم لكشب ةياورلا ىوتحم مهفي نأ ءرملا ىلع
اهروصت ىتلا ةيسنجلا دهاشملا نيب ةقالع يأ كانه تناك اذإ ةفرعم ىلإ هتلئسأ ءارو نم  
. ةرشابم ةقالع يأ دوجو نم ادكأتم سيل هنأ دنالوه باجأف. تاردخملا ىطاعتو ةياورلا

تقولا ىف ىوطني ام ردقب ةذللا ىلع ىوطني ةيسنجلا تاسرامملا فصو نإ هلوق ررك هنكلو 
  .زازئمشالا ىلع هسفن

ئراقلا ىلإ ءىست ةءاذب نم ةياورلا هذه ىف ام ىدم فرعي نأ نوسده ىضاقلا لواحو  
ضرف نود ةيموي ةفيحص ىف تاقلح ىف اهرشن ةلاح ىف اهتءاذب ىف هيأر نع دهاشلا لأسف 

ببسب اهيف ةعتم دجي نل ئراقلا نأ ىري ) ىضاقلا ىأ(هنإ ثيح ،اهيلع ةباقرلا نم عون ىأ 
ىضاقلا لأس .للملاو ةمآسلا ىلإ اهتوعدو ىدرسلا اهبولسأ ةبوعصو ةكبحلا نم اهولخ  

ىدحإ ىف اهرشن ةلاح ىف ةءاذبلا نم هسفن ردقلا ىلع ودبتس ةياورلا تناك اذإ دنالوه 
هيهتشت ام لك اهيف دجي هنأل ؛اهل ريسأو دبع ةفيحصلا ئراق نإ دنالوه باجأف ،فحصلا 

ةءارقل حلصت ال ةياورلا نأ دنالوه فاضأو . ةكحضم ثيداوحو ةضايرو ءابنأ نم هسفن
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اهيف ام ببسب ةرشع ةسداسلاو ةرشع ةعبارلا نيب مهرامعأ حوارتت نمم نيقها رملاو ةعفايلا
  .ةراثإو ءاهتشا نم

حيضوتل ايرورض ائيش ةءاذبلا مادختسا ناك اذإ دنالوه دهاشلا ءاعدالا لثمم لأسو 
هنأب دهاشلل هباوجتسا نيووك ىعدملا متتخاو . باجيإلاب هيلع درف هجلاعت ىذلا عوضوملا

اهنإ هلوقب دنالوه باجأف ٩١ةحفص ىف ةدراولا بلصلا نم عونصملا ) ٣ناد (نع هلأس   ،
fallacy) ةملك مادختسا دصقي ناك هنأ ودبيو ) ةبوذكأ ىأphallus ناسل نكلو بيضقلا ىأ  

  .هعواطي مل دهاشلا
ازيحتم ادب ىضاقلا نأ نع الضف ،ةياورلا حلاصل هتداهش ىف قفوم ريغ دنالوه ناك 

فقوتي ال ةيضقلا هذه ىف ىنوناقلا كحملا نإ هلوقب فقوملا ذقني ل ىماحملا لخدتف. اهدض
نم ديدعلا حرطو . ال مأ فحصلا ئراقل حلصت" ىراعلا ءادغلا"ةياور تناك اذإ ام ىلع 

نامدإب طبتري ةياورلا هفصت ىذلا ىسنجلا ذوذشلا نأ حيضوت ىلإ فدهت ىتلا ةلئسألا 
  .نامدإلاب ةهيبش زوروب ةياور اهفصت ىتلا تافارحنالا نأ دنالوه نلعأو. تاردخملا

ضعب ةينضمو ةبعص تناك اهنأب هتداهش دنالوه فصو ماوعألا ضعب رورم دعبو 
ىبدألا دقنلا ىف ديج ثيدحب ةمكحملا ىلإ مدقتي نأ هرودقمب نكي مل هنإ فاضأو . ءىشلا
  .ال وأ معنب باوجتسالا لكش ةداهشلا هذه ذاختا ببسب

قحلا لوقي نأو ،نيميلا فلح ىلع قفاو ىذلا رلام نا مرون ىلاتلا دهاشلا رود ءاج مث
ىتلا هترهش ببسب ؛هتداهشب مامتهالا نم ءىش ىضاقلا ىلع ادبو . قحلا ريغ ءىش الو
رلام ةداهش نأ ركذلاب ريدجلاو . هتافلؤمو هبتك ةمئاق ةمكحملا مامأ رلام ركذ. قافآلا تقبط
ةياور ةعبط ةمدقم نم اءزج تراص هيلع ايزارج ىد دراودإ عافدلا اهحرط ىتلا ةلئسألاو  
لك نع ةرشابم تاباجإ دهاشلا باجأ دقو . ىقرولا فالغلا تاذ ةصيخرلا" ىراعلا ءادغلا"
  .هتداهشب ءالدإلا ءانثأ هكسامتو هدورب نع الضف. هيلإ تهجو ىتلا ةلئسألا

ةرو شنملا اهئازجأب ديدشلا هرثأتب فرتعاو" ىراعلا ءادغلا"ةياورب هباجعإ نع رلام ربع 
نيب اهرودص دنع ءايلا ىلإ فلألا نم ةياورلا هذه أرق هنإ لاقو " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف 

ءالدإلل دادعتسالل ةيانعو ءطبب ةثلاثلا ةرملا ىف ةياورلا ةءارق أدب هنإ فاضأو . باتك ىتفد
ةق العلا حيضوت هنم ابلاط رلام نامرون ةعطاقمب ىضاقلا ماق امدنعو. ةمكحملا مامأ هتداهشب
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ىف ايزارج ىد ىماحملا عم دهاشلا اذه كرتشا " ىراعلا ءادغلا"و" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم نيب 
  .مويلا اذه نم ركاب تقو ىف اهب ىلدأ دق ناك ىتلا ىدرايك ةداهش ىلإ ىضاقلا ةلاحإ

نإ لوقلاب ايزارج ىد ىماحملا رداب ويفير ىادرتاسلا ةفيحص هترشن ىتلا لاقملا ىفو 
" ىراعلا ءادغلا"ةياور ءازجأ ضعب اهرشن ببسب ةمكحملا ىلإ ) ةريبكلا ةدئاملا(ةلجم ميدقت 

ىد ىماحملا ناكو . ةلجملا هذه ىف ةروشنملا ةداملا ةءاذب مدعب رارق رادصإ ىلإ اهب ىهتنا
ىف اباجيإ ريثأتلا هنأش نم ةءاذبلا ةمهت نم " ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ةئربت نأ ىف لمأي ايزارج 

  .ةياورلا ىلع مكحلا
 ، زوروب ةياور ةيمهأ زاربإ ىف ذخأ ةمكحملا ىلإ هسفن ميدقتب رلام نامرون ماق نأ دعبو

نإ نأشلا اذه ىف رلام لوقي . ةياورلل هتءارق ءانثأ ةعونتملا هلعف دودر نع رلام ثدحتو
، " ىراعلا ءادغلا"ةياورل ةيناثلا هتءارق  ىلوألا ةرملا ىف اهتءارقل هسمحت ةجرد سفنب نكت مل

هنأ فرعي ناك هنأل ؛شعترم داؤفو فجاو بلقب ةثلاثلا ةرملل اهتعلاطم ىلإ هعفد ىذلا رم ألا
  .ةيبدألا ةيحانلا نم ةياورلا هذه ةيمهأ ىلع دهشيل ةمكحملا ىف دوهشلا ةصنم ىلع فقيس

كينيع ىف قارف ةدحاو ةرم باتكلا تأرق تنك اذإ : "الئاق رلام نامرون ىضاقلا لأسو
هنع دوزلا نع عانتمالا كب ردجي هنأ ىرت تسلأ ،كل قوري نأ نود ةين اثلا ةرملل هتأرق مث
  "؟فورظلا هذه لثم ىف

هتءارق نأ دكأ ام ناعرس هنكلو . ىضاقلا ىأر ىلع هتقفاوم نع رلام ربع ماع أدبمكو
، . اهيف هكوكش تددب ام ناعرس ةياورلل ةثلاثلا ةيبدألا هتميق ردقيو باتكلا مرتحي هنإ لاق
عوبر لك ىف ىئاور مظعأ نوكي دق هنأو ،ةيداع ريغ ةبهوم كلمي ه فلؤم نإ فاضأو
  .اكيرمأ

نيمرجملا ةغل ريوصت ىلع زوروب ةردقب هباجعإ نع رلام نامرون ربع كلذكو 
هباجعإ نع ربع امك ،ةراثإو ةسخو رشو لامج نم هيلع ىوطنت امب نييضايرلاو نيدنجملاو 

زازئمشالا ةراثإ ىلع هسفن تقولا ىف ةرداقلا و ةيرعشلا ةليخألاو روصلا مادختسا ىلع هتردقب
  .سوفنلا ىف

ابهاذ ،تاردخملا نمدأ نأ دعب هباتك فلأ هنأو دبال زوروب نأ هتداهش ىف رلام ركذو 
تاردخملل زوروب ىطاعت هنأ رلام دكأو . بيعمو ٍهاو ىئاور ءانب ىلع ةماقم ةياورلا نأ ىلإ
ىطاعت الول هنإ هلوقب هتداهش نم رلا م ىهتناو. اهب ررضلا قحلأو بتاكك هتبهوم فعضأ
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نأب رلام فرتعاو . ةيزيلجنإلا ةغللا ةرقابع مظعأ نم ادحاو حبصأ امبرل تاردخملل زوروب
" سيسيلوي"ةياور تلعف املثم امامت ةرم نم رثكأ اهتءارقب هترغأ " ىراعلا ءادغلا"ةياور 

  .زاغلأو مسالط نم هنمضتت ام مغر ةعماجلاب ملعلا بلطل هقاحتلا تقو هب سيوج سميجل
لك ىف اهعيبب حامسلا احرتقم ةياورلا رظح ضراعي هنإ هلوقب هتداهش رلام متتخاو 

ىلحتت نأ باتكلل ةضفار ةيعمج يأ ىلع نيعتي هنإ رلام لاق امك . ةدحتملا تايالولا تابتكم
رو صيل هنم داعو هاف رغافلا ميحجلا راز نانفك زوروب ردقتف ةيقالخألا ةنامألاو ةعاجشلاب
  .هداعبأو هفوج

ىلع ةردقلاو ةيويحلاو ةوقلاب ةمعفملا ةيماردلا حورلاب رلام ةداهش تمستا اذكهو 
تاداهشلا ىرتعا ام ببسب ةياورلا ةفك ناحجر تالامتحا نم داز ىذلا رمألا ،عانقإلا 

ىف ناسحتسالاو اضرلا زوروب ةياور نع ىوقلا رلام عافد ثعبو . نهوو فعض نم ةقباسلا
  .ايزارج ىد ىماحملا سفن

نيترم اهأرق هنأ باجأف ةياورلل هتءارق تارم ددع نع دهاشلا نيووك ىعدملا لأس مث 
. هباوجتسال ادادعتسا ةحفص نيثالثو ةئام نم رثكأ أرقيل اهيلإ داع هنأو ،اهرخآ ىلإ اهلوأ نم

ءاد غلا"ةياور ىوتحمل ةيبدألا ةميقلا نم دكأتلا هنكمي فيك دهاشلا لأسيل ءاعدالا داع مث 
. هبينأتو ءاعدالا لثمم خيبوتب دهاشلا ماق ذئدنع. اهتعباتم ةبوعصب فرتعي هنأ املاط" ىراعلا

همايق ذنم زوروب تاباتكل اقيقد اعباتم ناك هنأ ءاعدالل ركذي مل دهاشلا نأ ركذلاب ريدجلاو 
بدأل ا ملاع ىلإ هميدقت ىف دعاس هنأو" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجم ىف هتياور نم تافطتقم رشنب 

بعلم (مويزانمج ىأ لخد اذإ هنإ لوقلاب دهاشلا ىفتكاو . ١٩٦٢هربندأ رمتؤم داقعنا ءانثأ 
حبصيس لفطلا اذه ناك اذإ ةظحللاو وتلا ىف فشتكي فوسف لتاقي الفط ىأرو ) ىضاير
نيعلا هئطخت ال ىذلا رينملا جارسلاب نوكت ام هبشأ ةبهوملا نأ اذه ىنعمو . ال مأ التاقم
ردق وه هفاشتكال تقو ىلإ جاتحي ىذلا نأ فاضأف رلام ظفحتو . روفلا ىلع اهفاشتكا نكميو
تس وأ سمخ زوروب ةياور ةءارق ىلإ جاتحي هنإ الئاق درطتسا مث . اهادمو ةبهوملا هذه
مستت " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ رلام ركذو . ةيقيقحلا اهتميق ريدقت نم نكمتي ىتح تارم

ا هسفن دجي دق هنأو اهتءارق ةداعإب هيرغي تاياورلا نم اليئض ددع نأو ،ةيداع ريغ ايازمب  
  .اهتءارق ةداعإ ىلإ ارطضم

ةيئاور ةينب وأ ةكبح ىلإ دنتست زوروب ةياور تناك اذإ دهاشلا نيووك ىعدملا لأسو 
ةقالع نع دهاشلا لاؤسل ءاعدالا لثمم داع اذهبو . ةطبارتم اهليصافت عيمج تناك اذإو
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حرط نم ءاعدالا فده رلام نيبت لاحلا ةعيبطبو . ىلكلا اهعوضومب ةيسنجلا رظانملا
هل اهيف ءىش لك نأو دقعم ءانب ىلإ دنتست ةياورلا نأ حضاولا نم هنأ رذحب هباجأف ،لاؤسلا 

  .ىلاثملا قيسنتلا ىلإ اهداقتفا مغر هازغم
حرش ىلإ ةجاحب ةياورلا تناك اذإ رلام نامرون دهاشلا نوسده ىضاقلا لأسو 

ءارقلا نإ ىضاقلل لاق هنكلو . ىأرلا اذه ىلع رلام قفاوف ،دقعملا ةياورلا ءانب مهفل حيضوتو
ءادغلا "ةياور تناك اذإ دهاشلا ءاعدالا لثمم لأس اضيأو . هتياهن ىتح باتك ىأ نوأرقي ال
تاميتلا راركتب هيبش ةياورلا هذه بولسأ نإ هلوقب رلام هباجأف ىنفلا قسانتلاب مستت " ىراعلا
ويدارلا ىف عاذت ىتلا ةيراجتلا تانالعإلل ةعونتم ةاكاحم ىلع اهئاوتحا نع الضف . ةيقيسوملا
قوفي ةاكاحم نم ةياورلا هنمضتت ام نأ دجن ةداعلا ىفو . نيرخآ باتكل هتاكاحم نع الضفو
ىلع : "عطاق لكشب رلام فاضأ مث. ةاكاحم نم سيسيلوي ةياور ىف هدجن ام هتموعنو هتقد ىف
ةذف ةبهومب عتمتي فلؤملانأ رعشأ ريدقت لقأ ىف ةبهوم ناكيرمألا باتكلا رثكأ نوكي دقو .  
  ".نهارلا انموي

ىذلا رمألا ،ةياورلل هترزاؤم نم ليلقتلا ىلع رلام نامرون لمح ىف ءاعدالا حلفي ملو 
: اهقوطنم ىلي اميف ةياورلا ىف تدرو ةرابع ىلإ عوجرلا ىلإ رمألا ةياهن ىف نيووك رطضا
ايدحتم ) ٢٢٤ص(ةيحيرشت ةطقن يأ دنع لاصوأ ىلإ ) ىراعلا ءادغلا(ةيا ور عيطقت كنكمي"
نوكي دق اذه نأب رعشت له : "لؤاستلا اذه هيلع احراط ةرابعلا هذه هل حرشي نأ دهاشلا

ىلإ رلام رطضاف ،ىئاورلا ءانبلاو ةكبحلا نم ولخت هتياور نأب فلؤملا بناج نم افارتعا 
موهفملاب ىئاور ءانب ىلإ رقتفت ةياورلا نإ لوقلاب رد اب هنكلو. ىأرلا اذه ىلع ةقفاوملا
ةياور ءانب نراق مث . ةياهنو طسوو ةيادب ةياورلل نوكت نأب ىضقي ىذلا ىسيلاطاطسرألا

دنع ةءورقم نوكت نأ اهب اهفلؤم دارأ ىتلا سيوج سميجل " كيو زناجنيف"ةياور ءانبب زوروب 
  .ىئاورلا ءانبلا نم عونلا اذه مدختسي ال ايصخش هنإ لاق رلام نأ ريغ. ةرقف ىأ

مل هنأل ؛رلامل ىضاقلا رذتعا ةريصق ةحارتسال اهباحسنا ةمكحملا ةئيه نالعإ لبقو 
درف . ةفوشكم وأ ةيداع ةيسنج تاراشإ نمضتت هبتك تناك اذإ هلأس نكلو هتافلؤم نم ايأ أرقي
ىأ فلؤي مل هنأ ف اضأ هنكلو. ةيسنج تارقف ىلع ىوتحت هتافلؤم لك نأب افرتعم هلوقب رلام

ةرخاس ةءارب ىف درطتسا مث"ىراعلا ءادغلا"ةياورب هيبش باتك  رثكأ ةقيرطب بتكأ ىننإ : "، 
  ".ريبك دح ىلإ ةراهط
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هساسحإ ناك اذإ هلأس نكلو زيمتم بتاكك رلام احدتمم نيووك ءاعدالا لثمم قلعو 
يلع ضرفي ىذلا وه- )ىراعلا ءادغلا(ةياور ىف درو ام سيلو –ماظنلاب  امل هتاباجتسا ه  

. اهعلاطي ةدام يأ نم ماظنلا صالختسا ىضتقت ةءارقلا ةيلمع نأب رلام فرتعاف. أرقي
قييضتب نيووك مايق مامأو . هب عاقيإلل كابشلا هل بصني ءاعدالا لثمم نأب رلام سحأو
ةقيرطب اهيف ريكفتلاو ةيانعب بتكلا ةءارق ىف ةربخ ىدل : "هلوقب رلام باجأ هيلع قانخلا
ماظنلا ةيهام ىل ددحت ىتلا ىه ىتزيرغ نأ تقولا اذه لك رورم دعب ىنأ دقتعأو . ةيدقن
ةزيرغ نم ريثكب اروطت رثكأ تحبصأ ةزيرغلا هذه . ءانثلا قحتسي ىذلا لماكتملا ميلسلا
  ".ىداعلا ئراقلا

دقانل نكمي هنأب حمل امدنع دهاشلا ىلع راصتنالا نم اعون زرحأ هنأب نيووك سحأ 
  .ةيمهألا نم ةجردلا هذهب سيل لمع ىلع ءانثلاو حيدملا ليكي نأ ىبدأ

دقانلا نأ اهدافمو ،هرظن ةهجو حرشي نأ رلام نامرون نم ايزارج ىد ىماحملا بلطو 
بهاوملا فشتكي نأ نكمي لاجملا اذه ىف ليوط عاب هل ىذلاو سرمتملاو ريبخلا ىبدألا 

ىضاقلاب نوكي ام هبشأ سرمتملا دقانلا نإ الئاق رلام فاضأ مث . عيرس وحن ىلع ةيبدألا
هتمدخ تاونس ددعل اقبط ةبذاكلا ةداهشلاو ةقداصلا ةداهشلا نيب زييمتلا ىف هتربخ هفعست ىذلا 

ىلإ ىعسي ىضاقلا نإ هلوقب رلام مالك ىلع قلع نوسده ىضاقلا نأ ريغ . مكاحملا ىف
. تاداهشلا عيمج ىلإ عامتسالا لبق مكح ىلإ لصي ال وهف اذهلو. لدعلا قيقحتو فاصنإلا

ةبهوملا بحاص ىلوألا ةلهولا نم فشتكي نأ هرودقمب ناك اذإ رلام ىضاقلا لأس ذئدنع 
اذه ناك اذإ ؤبنتلا هرودقمب سيل نكلو اذه لعفي نأ هرودقمب نأ باجأف ال مأ ةيضايرلا 

  .ال مأ ايضاير الطب حبصيس صخشلا
نع لاق ام لك ىف ا غيلبو انيمأو اقداص ناك ىذلا رلام نامرون باوجتسا ىهتناو

  .ىضاقلا سفن ىف رثألا قمعأ كرت ىذلا رمألا ،زوروب
ىفشتسم ىف كراشملا ىسفنلا للحملا ديردلأ دراوه ىلناتس ىلاتلا دهاشلا ىلع ىدون مث 
ةسردم ىف ىسفنلا ليلحتلا ىف دعاسملا ذاتسألاو ستسوشاسام ةيالوب تنوملب ىف نلاملاب 

ةعماجل ةعباتلا بطلا ةسردم ىف هبيردت ىقلت هنأ لج رلا اذه ركذو. درافراه ةعماجب بطلا
ةنهملا ةسراممل ةداهش ىلع هلوصح نع الضف . ىسفنلا ليلحتلل نطنشاو دهعمو ناجشتيم

ىف راشتسمك هلمع بناج ىلإ ،ةيبصعلا ضارمألاو ىسفنلا ليلحتلل ةيكيرمألا ةئيهلا نم 
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ىلإ هئامتناو " ىسفنلا ليلحتلا"ةلجم ريرحت ةئيه ىف هتيوضعو ىركسعلا ديرتلاو ىفشتسم 
  .ةينهملا تايعمجلا نم ديدعلا

" ىراعلا ءادغلا"زوروب ةياور أرق هنإ الئاق دهاشلا درف هلاؤسب ايزارج ىد ىماحملا أدب 
نم اريثم باتكلا دجو ىسفنلا ليلحتلاب لغتشمك هنإ فاضأو . اهتميق رادقم ىف ايأر نوكو
ال ىتلا ىعواللا بناوج ةيمارد ةقيرطب روصت ةياورلا هذه نإ"لاق . ةيكينيلكإلا ةيحانلا  

ةياورلا هذهف ،ىحاونلا نم اهريغو ةيكينكتلا ةيحانلا نم ىرخألا بادآلا ىف ةداعلا ىف جلاعت 
الضف ... مهلوقع نم اهداعبتسا ىلإ سانلا مظعم ىعسي ىتلا رعاشملاو راكفألا لوح رودت
  .مهومن ءانثأ ةيعاولا مهلوقع نم اهداعبتسا نع

نيلغتشملا ىلإ اهميدقت ىف ةيلاعفو اريثأت نوكت ام دشأ ةياورلا ربتعا هنإ ديردل أ لاق
هنأ نع الضف . ةيبدألا بتكلا نم اهريغ ىف هدجن ال ىعواللا نم ءازجأ ىسفنلا ليلحتلاب

ةبغرلاو ةوهشلاو عمطلا ىلع ةمئاقلا ةيناسنإلا تاقالعلا نع مجانلا ... ىحلا توملا"روصي 
هذهل ةمهم ةياورلا سفنلا ملع ىف نوللحملا دجي الو ... مارتحالاو دولاو بحلا نم ةيلاخلا

ذوذشلاو تاردخملاب ةقلعتملا ةئيمقلا تاعوضوملا تزواجت اهنأل لب ،بسحف بابسألا 
  ".ىناسنإلا ىعواللا فاشتكا لجأ نم ىسنجلا

باجأ فوشكم وأ حضاف بدأك ةياورلا ىف ةدئاف يأ ىري ناك اذإ دهاشلا لاؤسبو 
ال ىسفنلا ليلحتلاب نولغتشملا ناك اذإ نوسده ىضاقلا هلأس ذئدنع . ةعطاق ةقيرطب ىفنلاب

ريثي ال بدألا نم عونلا اذه نإ هلوقب باجأ ،فوشكملا وأ حضافلا بدألل انزو نوميقي 
. ةلئسألا هيجوت نع ايزارج ىد ىماحملا فقوت ةباجإلا هذه دعبو. نييسفنلا نيللحملا مامتها
ةياورلا ةءارق ىف ةبوعص دجو دق ناك اذإ هلأسف هباوجتسال ءاعدالا لث  مم نيووك رود ءاجو

ضعب ةءارق ىف ارسع انايحأ دجي هنإ ديردلأ دهاشلا هباجأف ،بدألا ىف هصصخت مدعل ا   رظن
ىف هصصخت ببسب هيلع تتاف ءايشألا ضعب تناك اذإ هلاؤسب دهاشلا نيووك أجاف مث . بتكلا
ذئدنع . ةنامأو قدص لكب باجيإلاب دهاشلا هيلع درف بدألا ىف هصصخت مدعو ىسفنلا بطلا
ءايشألا ضعب أرقت اميف دجت دق كنأ ببسلا اذهل ىرت له : "لاؤسلا اذه هيلع ءاعدالا حرط
  ".لعفلاب دوجو اهل سيل ىتلا

دق هنأب افارتعا هنم صلختسي نأ دهاشلا ىلع لاؤسلا اذه حرط نم ءاعدالا فده ناك 
ىوهلا ىلع مئاق ىصخش ىأر نع ربعي هنأ رمألا ةياهن ىف حضتي باتك ىف ةيمهأ دجي 

  .زيحتلاو
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ىف رلام نامرونب عاقيإلل كابشلا سفن بصن لواح نأ ءاعدالل قبس هنأ ركذن انلعلو 
هنإ لاقف . هل بوصنملا خفلاب ديردلأ دهاشلا سحأو. هنم تالفإلا عاطتسا رلام نكلو ،خفلا
همكح نأب فارتعالا ضفرو ،ةيمهألا نم و لخي لمع ىلع ةيمهأ قلعي دق هنأ احيحص سيل
ةياور ةيمهأ ىف هيأر حبصأل خفلا ىف عقو ديردلأ نأ ولو . ىوهلاو زيحتلا نع ردصي دق
ىلع ساسألا ىف دمتعي ةياورلا هذه نع عافدلا نأل هب دتعي الو ةميقلا ميدع " ىراعلا ءادغلا"
  .ةيمهأ نم اهل ام

ىاونب هيف انل ىوري ةياورلا نم ءزج ىلإ ءاعدالا راشأ دهاشلا اذهل هباوجتسا ىفو 
ىاونب لوقي امك رمألا ةياهن ىفو . مالكلا ىلع هجرش ةحتف بيردتب ماق صخش ةصق

لكش ىأ هل سيل ىماله نئاك ىلإ تلوحت ىتح هدسج ىلع ةرطيسلا هجرش ةحتف تعاطتسا 
هفصي ام ى لإ ريشي" ءزجلا اذه ىأ"هنإ هلوقب ءزجلا اذه ىلع ددرت دعب دهاشلا قلع . ددحم
هلأسو . هئاعمأ فئاظوب ءرملا لاغشنا اهانعمو ةيجرشلا ةداملاب سفنلا ملع ىف نوللحملا
بدألا نإ الئاق اذه دهاشلا ركنأف . ةحضافلا ةباتكلا نم اعون ةرقفلا هذه ربتعي ناك اذإ ءاعدالا
 هذه ىف هدجن ال ام وهو ،ةوهشلل ريثم وحن ىلع سنجلا رومأ ريوصت ىلإ فدهي فوشكملا
  .ةرقفلا

هئالمز عم ديردلأ اهشقان ىتلا ةياورلا تارقف رثكأ نع دهاشلا ءاعدالا لأس اريخأو 
. ةردانلا تالاحلا ضعب ىف الإ هئالمز عم اهيف شقانتي مل هنإ ىسفنلا للحملا اذه باجأف

" ىراعلا ءادغلا"ةيمهأ نأب فرتعي دهاشلا لعجي نأ ءاعدالا عاطتسا ةيوتلملا ةقيرطلا هذهبو 
  .ةيرهوج تسيلو ةيوناث

ىسفنلا ليلحتلا ىف صصختملا كوروتس ىرام نوج ىلاتلا دهاشلا ىلع ىدون مث 
ليلحتلا ىف هبيردت ىقلت هنإ دهاشلا اذه لاق . درافراه ةعماجب بطلا ةسردمب سردملاو

نم اددع مضي ربنع ىلع فارشإلاب افلكم ناك ثيح ندنل ىف ىلسدوو ىفشتسم ىف ىسفنلا 
ىتح ١٩٥٧نم ةرتفلا ىف ةجرحلا تالاحلا ىو ذ نييسفنلا ىضرملا نع الضف . ١٩٥٩ 
لمعي ةداهشلل هئاعدتسا دنع دهاشلا اذه ناكو . ىفشتسملا اذه ىف نامدإلا تالاح جالعب همايق

ىنمدم ليهأت ةداعإ جمانرب ىف رومخلا ىنمدم ةدايع ىف اراشتسمو نطسوب ىفشتسم ىف 
  .دناليأ جنول ىفشتسم ىف تاردخملاو رومخلا

ىسفن للحمك هتنهم مكحب لاحلا ةعيبطب " ىراعلا ءادغلا"ةياور أرق هنإ دهاشلا اذه ل اق
. نويسفنلا ىضرملا اهرهظي ىتلا ةيعاواللا ةداملل ةديدش ةيويحو ةيعقاوب روصت اهنأ دجوف
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ةءارقب نطسوب ىفشتسم ىف ىسفنلا ليلحتلل نيسرادلا هذيمالت ىصوأ هنإ كوروتس فاضأو 
ىسرادل عجرمك اهتيمهأ ىف ةياورلا هذهل ليثم كانه سيل هنإ ك وروتس فاضأو. باتكلا
  .ىسفنلا ليلحتلا

فاضأ امك . نامدإلا تالاح ةجلاعم ىف اضيأ هدعاس باتكلا اذه نإ كوروتس فاضأو
اهب نوظفتحي مهتيبلاغ نأل ارظن ،هاضرم لقعب فوطت ىتلا ةحماجلا تالايخلا فرعي ال هنأ 

اهل سيل ةدامب هدمت زوروب ةياور نأ كوروتس ىأر اذهل و. دحأل اهب نوضفي الو ،مهسفنأل
نأ رعشأ : "ىسفنلا للحملا اذه لوقي. هاضرم نم اهيلع لوصحلا هرودقم ىف نكي مل ريظن

مث نمو تاردخملا ىنمدم مهف ىلع ىندعاست لظت فوسو ىنتدعاس باتكلا اذه ةءارق 
ع عجشت ةياورلا نأ ىلإ كوروتس بهذو"لضفأ ةقيرطب مهتجلاعم ىطاعت نع عانتمالا ىل ، 
  .تاردخملا

ةياور مهف ىف ارسع دجو دق ناك اذإ ءاعدالا لثمم هلأس دهاشلا اذهل هباوجتسا ىفو 
مل ىتلا ةيكيرمألا تاريبعتلا نم ليلق ددع كانه : "هلوقب هيلع كوروتس درف" ىراعلا ءادغلا"
ىتيفلخ مكحب اهتم هف ىتلا ةيناطيربلا تاريبعتلا ضعب دجوت نكلو. اهانعم نم ادكأتم نكأ
  ".لضفأ وحن ىلع

ضعب كانه تناك اذإ هلأسف هكابش ىف دهاشلاب عاقيإلا ءاعدالا لثمم لواح ىرخأ ةرمو 
بعوتسا هنأ معزي نل هنإ هلوقب دهاشلا هيلع درف ،اهمهف نع زجع ىتلا ةياورلا ىف ءايشألا 

اهتءارق دنع اهمهفي مل ىتلا ءايشألا لك ىف اديج نعمي هنكلو . زوروب ةياور ىف ءاج ام لك
  .ةرم لوأل

ذوذشلاو تافارحنالا لاجم ىف ىميداكأ عجرمك باتكلا ةيمهأ نع دهاشلا ءاعدالا لأس 
اريثك هاضرم نأ ظحال هنأل امهم اعجرم هربتعاو ،باتكلا نأش نم كوروتس ىلعأف ىسنجلا 

  .مهجالعب همايق ءانثأ ليبقلا اذه نم تالايخ نع نوربعي اوناك ام
لكك عمتجملل ةديفم " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ دقتعي ناك اذإ دهاشلا ىضاق لا لأس انهو

ىلوق دح ىلإ ،معن : "ةقث لكب دهاشلا هيلع درف. طقف ىسفنلا ليلحتلا ىف نيصصختملل سيلو
هنأو دبالف بطلا ةنهمل اضيأ اديفمو ىسفنلا ليلحتلا لاجم ىف اديفم باتكلا ناك اذإ ىديس اي 

  ".ناسنإ لكل اديفمرمألا ةياهن ىف حبصي 
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تافارحنالا ىلإ تاراشإلاو فاصوألا لك ركذ ناك اذإ ءاعدالا لثمم هلأس ذئدنع 
نود ةياورلا تارقف ضعبب داهشتسالاب ءافتكالا بيبطك هنكمي هنأ مأ ا   يرورض ةيسنجلا

ىلإ ةيادبلا نم باتكلا ةءارقب بطلا ةيلك ىف هتبلط ىصوأ هنأ دهاشلا دكأ ذئدنع . ىرخألا
تاسولهلاو تالايخلا نأ رعشي ىناسفن للحمك هنأ فاضأو . لكك هب سحي ىتح ةياهنلا
. نمدملا رطاخ ىف لوجي امع ةيقيقح ةركف ئراقلا تطعأ تاردخملا ىطاعت نع ةمجانلا

ةرجح "ناونع لمحي ىئاورلا صنلا نم اءزج دهاشلل ءاعدالا لثمم زربأ امئاد هدهعكو 
اذإ الئاستم ،هقنش مث رعشلا رقشأ لفط باصت غاب صخش مايق روصي ىذلا ءزجلا وهو" نسح

افيضم مساح لكشب باجيإلاب كوروتس هباجأف ةيميداكأ وأ ةيملع ةميق يأ دهشملا اذهل ناك 
لواح اثبعو . باتكلا انيلإ اهمدقي ىتلا ةعئارلا ةيساردلا ةلثمألا نم دحاو درجم دهشملا اذه نأ
ضارغأ ىف اهمادختسال هل قورت ىتلا ةل ثمألا راتخي ىئاقتنا دهاشلا نأ تبثي نأ ءاعدالا
لكك هيلإ رظني لب ةرثانتم ءازجأك باتكلا ىلإ رظني ال هنإ دادتحاب دهاشلا لاق ذئدنع . ةيميلعت
  .لماكتم

ىلع كوروتس روتكدلا ةداهش راهظإ ةلواحم ىف ءاعدالا لثمم رمتسا دقف كلذ مغرو 
ءادغلا "ةياورب همامتها ىلع ديكأتل ا ىلإ دهاشلا عفد ىذلا رمألا ،اهسفن عم ةضقانتم اهنأ
ةيميلعتلا نيتيحانلا نم هبساني ام ةياورلا نم ىقتني هنأب نيووك معز اضحاد ،لكك " ىراعلا
  :هيلإ ىلاتلا لاؤسلا هيجوتب دهاشلا ةراثتسا ىلإ ءاعدالا لثمم ىعسو. ةيميداكألاو

ريغو ىعيبطلا سنجلا ةسرامم نم ىداع ريغ ردق ىأ كانه له ... روتكد اي ماع هجوب
هذه ةيمهأ امو ! ىرشبلا زاربلا ىلإ تاراشإلاو تافارحنالاو تاءاذبلا هذه ىف ىعيبطلا
امع كلأسأ نأ ىل له : "هلوقب كوروتس دهاشلا هيلع درف ؟ةيميداكألا رظنلا ةهجو نم ءايشألا

 "؟ىداع ريغ لكشب"كلوقب هينعت 
باوجتسالا ىف هعبتي ىذلابولسألاو ءاعدالا ىدحتيل ايزارج ىد ىماحملا لخدت انهو   .

ىميداكألاو ىملعلا همادختسا ديدحتلا هجو ىلع هل فصي نأ كوروتس ىلع ءاعدالا حلأو 
وهف ىعاواللاو ىعاولا ناسنإلا لقع ىلع ءوضلا تقلأ ةياورلا نإ هلوقب باجأف ،ةياورلل 

  ".لبق نم دحأل رفوتي مل بهذ مجنم"
تايفشتسملا تالجس ىف ةرفاوتم تامولعم لا هذه تناك اذإ دهاشلا ىضاقلا لأس ذئدنعو

، . ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألا جلاعت ىتلا بطلا ةبلطل رفاوتت نأ ضرتفملا نم تالجس ىهو
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ىذلا رثألا نم ربكأ بلاطلا ىلع سوسحمو رشابم عقو اهل زوروب ةياور نإ دهاشلا درف 
  .ةيبطلا ريراقتلاو تالجسلا هكرتت

ةدراولا تافارحنالا ىلع ةلادلا فاصوألا تناك اذإ نيووك ءاعدالا لثمم لءاست اريخأو  
دهاشلا هيلع درف ةيبطلا عجارملا همدختست ىذلا عونلا تاذ نم ىه " ىراعلا ءادغلا"ةياور ىف 

نع ثدحتي نأ ىلع دهاشلل ايزارج ىد ىماحملا حمس ذئدنع . ددرت ىندأ نود باجيإلاب
نسح ةرجح "ناونع لمحي ىذلا " ىراعلاءادغلا "ةياور نم ءزجلا كلذل ةيجولوكيسلا ةيمهألا 

ةوقو حوضوب ايسنج هباصتغا دعب ىبصلا قنش ىلع اقلعمو"جيجضلاب ةمعفملا  ،:  
ىذلا لجرلا نأ مهفأ انأو . ريدقت لقأ ىلع ايناطيرب ىف رشتنم رولكلوفلا نم عونلا اذه"

ليلدلا نأ مغر عئاش داقتعا وهو . ةيونم تاناويح نم هيف ام فذقيو هبيضق بصتني هقنش متي
نع ةرابع وهو (نجلا حافت ةيونملا تاناويحلا هذه نومسي امبر . ادكؤم سيل هتحص ىلع
تاناويح اهيلع طقست ىتلا اهسفن ةبرتلا ىف هومن ضرتفي ). ةلديصلا ىف مدختسي ماس تابن
ال دق فذقلا اذه نأ ضعبلا ىريو . ةيرحس صئاصخب ىلحتي تابنلا اذه. ةيونملا قونشملا

ىرأ ىنإو . اتاتسوربلا تازارفإ ةيفصت نع مجني لب ةيونملا تاناويحلاب ةقالعيأ هل نوكت 
  .مامتهالا غلاب ريثي ام مدقلا ىف ةلغوملا ةروطسألا هذهل زوروب فلؤملا مادختسا ىف

  .فارصنالاب ةمكحملا هل تحمسو كوروتس ىسفنلا للحملا ةداهش تهتنا اذهبو
ةديسلا جوز نوسكاج .ـه ساموت وه رخآ دهاش ىلع ايزارج ىد ىماحملا ىدان مث

فوقولا هنم بلُطو . مويلا كلذ ةروكاب ىف اهتداهشب تلدأ نأ اهل قبس ىتلا نوسكاج لييرباج
دهعم ىف ةيزيلجنإلا ةغللا دعاسم ذاتسأ هنأ ىلع هسفن لجرلا اذه مدقو . ةداهشلا ةصنم ىلع
ةجردو نيو ةعم اج نم سناسيللا ةجرد ىلع لصاح هنإ فاضأو. ايجولونكتلل ستسوشاسام
ىف دهاشلا أدبي نأ لبقو . ليي ةعماج نم ةاروتكدلا ةجردو ناجشتيم ةعماج نم ريتسجاملا

نم ةرشاعلا ةعاسلا ىلإ باوجتسالا ةسلج ءاجرإ نوسده ىضاقلا ررق هتداهشب ءالدإلا 
عم افطاعت رهظأ دهاشلا اذه نأ بولج نطسوب ةفيحص ترشن دقو . ىلاتلا مويلا ةحيبص
هتياور نع عافدلل ىربناو ،زوروبميلو انفلؤم دوهشلا ءامسأب ةمئاق ةفيحصلا هذه رشنو .  

رلام نامرون ءانث تارابع ضعب تفطتقا اهنأ امك " ىراعلا ءادغلا"ةياور نع اوعفاد نيذلا 
تحت ىراعلا ءادغلا ةياور اولمح نيدهاشملا مظعم نأ هريرقت ىف ررحملا ركذو ،اهيلع 

ءانثأ دوهشلا عماسم ىلع تيلتو ،ةياورلا هذه نم تفطتقا ىتلا تارقفلا اوعباتو مهطبإ 
  .مهباوجتسا
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  نطسوب ىف ةياورلا رظحو ةمكاحملل ىناثلا مويلا
  

روضحلا نم نكمتي نل هنأ ةمكحملا غلبأ دق نوسكاج روسيفوربلا ناك قباسلا مويلا ىف 
. احابص فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا وحن الإ هتداهشب ءالدإلا ىف رارمتسالل ةمكحملا ةعاق ىلإ

ةيحالص ىف رظنلل تقولا لالغتسا رشنلل سيرب فورج راد ىماحم ايزارج ىد حرتقاف 
ةيحانلا نم ةياورلا ةيمهأ ىلع ليلدك تالجملاو فحصلا ىف ةروشنملا قئاثولاو تالاقملا 

رادم "ةياور ميدقت دنع ستسوشاسام ةيالو ىف ثدح امب هبلط ىماحملا ديأو . ةيعامتجالا
ةيكيرمألا ةمكحملا نأ ةمكحملا ةئيه ايزارج ىد ركذو . ةمكاحملا ىلإ رليم ىرنهل" ناطرسلا

ةيروتسدلا دودحلا صوصخب تايلارديفلا اهذختت تارارق يأب حامسلا حوضوب تضفر ايلعلا 
ضفر نإ فاضأو . ةلودلل ةماعلا طوطخلا عم ضراعتت نأ اكيرمأ ىف ريبعتلا ةيرحل

ذخأ ىف الشف دعي ةدحتملا تايالولا عوبر عيمج ىف ةروشنملا تالاقملا ىف رظنلا ةمكحملا 
  .ةشقانملل" ىراعلا ءادغلا"ةياور حرط دنع رابتعالا نيعب رصاعملا عمتجملا ريياعم 

تالاقملا هذه ىف رظنلا ضفرت نأ ةمكحملا نم عقوت ايزارج ىد ىماحملا نأل ارظنو 
نإف دجلا ذخأم ذ خؤت نأ لهأتست ال لاقو ليقو تاعئاش درجم اهرابتعاب تاعجارملاو
  .اهباحصأ ىأر نع الماك اريبعت اهرابتعاب بلاط ايزارج ىد ىماحملا

راد تاعوبطم ةمئاق ىف رظنلا ةرورض ةمكحملا ىلع ايزارج ىد حرتقا اريخأو 
رشني ىذلا رشانلا نأ حضوت نأ اهنأش نم ةمئاقلا هذه نأل ليلدك رشنلل سيرب فورج 

لثمم نكلو . حضافلا بدألل ارشان نوكي نأ نكمي النييعيلطلا باتكلا مهأ نم ددع تافلؤم 
نوكت نأ ودعت ال ةياورلا لوح ةروشنملا تاعجارملاو تالاقملا نأ ىلإ بهذ نيووك ءاعدالا 

تالاقملا هذهل دودحملا مادختسالا ىف عنامي ال هنأ فاضأ هنأ ريغ . اهداعبتسا ىغبني ليواقأ
باتك ىأ ةعجارم نإ الئاق ظفحت نأ ثبل ام مث . عمتجملل ةيلاحلا ريياعملا ىلع ءوضلا ءاقلإل
اهبلص ىلإ تمي ال لاقملا نومضم وأ ىوتحم نكلو . ةيضقلا بلصب ةقالع هل نوكت نأ دبال
نأ ىلإ عجري تاملكلاب بعللا نم اعون ودبيو ،عوضوملا نع نوكي ام دعبأ مالك وهو . ةلصب
رربو . ةينفلا تافنصملا ىلع ةباقرلا ضرف دض نيضراعملا نم اوناك تالاقملا هذه باحصأ

عورشلا دنع نيميلا اوفلحي مل اهباتك نأب تالاقملا هذه نومضمب انوناق هدادتعا مدع ءاعدالا 
  .اهباحصأ باوجتساو تالاقملا هذه نومضم صحفل ةصرف يأ مادعنا نع الضف. اهتباتك ىف
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لاق دجلا ذخأم تالاقملا ةمكحملا ذخأ ىلع ىوقلا ىنوناقلا ضارتعالا اذه مامأو  
ةياورلا نأ ءالجب نيبي دالبلا ءاحنأ ىف تالاقملا هذه رشن درجم نإ ايزارج ىد ىماحملا 
ةيمهألا نم طيسب ولو ردقب ريدقت لقأ ىلع ايلعلا ةمكحملا لوق دح ىلع عتمتت رظنلا لحم 

تالاقملا نأ امهلوأ ،نيرمأ ىلع ىماحملا دكأ لوقلا اذهبو . اهتءاذب ضوعت ىتلا ةيعامتجالا
عمتجملا ريياعم حضوت ةياورلا نأ امهيناثو ،ةياورلا ةيمهأ ىلع ليلدلا نم اعون لكشت 

  .رصاعملا
ةروشنملا تالاقملا ىف رظنلا ةمكحملا لوبق مدع وأ لوبق لوح رودي لدجلا امنيبو 
ءالدإلا هنم تبلط ىتلا ةمكحملا ةعاق ىلإ نوسكاج روسيفوربلا لصو هب دتعي ليلدك 

ءانثأ هيلع احضاو بارطضالا ادب دهاشلا اهب ءاج ىتلا ةلجعل او ةعرسلا ببسبو. هتداهشب
فقومب هراعشتسا ىلإ عجري هبارطضا بابسأ دحأ لعلو . ةمكحملا ىف هتداهشب هئالدإ
لاق . هتداهشب ءالدإلا ىف هرارمتسا ءانثأ كابترالا هيلع رهظ اذهلو. ةياورلل ئوانملا ةمكحملا
ىسفنلا ىزغملا نع ريبعتلل ايبسن ةحجان ة لواحم زوروب ةياور ربتعي هنإ دهاشلا اذه

ةيبدأ لئاسو مدختسا زوروب نأ ىلإ بهذ امك ،تاردخملا نامدإل ىحورلاو ىقالخألاو 
  ".ةيهلإلا ايديموكلا"روهشملا هباتك ىف ىتناد اهمدختسا ىتلا لئاسولا ىهاضت 

 ايديموكلا"ىف هعمتجم فصو ىتناد ناك اذإ نوسكاج دهاشلا نوسده ىضاقلا لأسو 
ىف راوحلا مدتحاو ". ىراعلا ءادغلا"ىف زوروب لعف املثم ريثم ىناوهش وحن ىلع " ةيهلإلا
مل هنأ ىلإ ىضاقلا هيبنتل ىماحملا لخدتو . ءاهتشالل ريثملا ةملك فيرعت لوح ةمكحملا

". ىراعلا ءادغلا"ةياورو " ىتناد ميحج"نم لك ىف ةيسنجلا ةراثإلا نع هلاؤسل دهاشلا عدتسي 
هجوأ دوجوب هلوقب ةنراقملا هذه دقع ىذلا وه نوسكاج روسيفوربلا نإ الئاق ى ضاقلا درف
  .امهيف ةمدختسملا ةغللاب اًقلعتم هبشلا اذه نوكي نأ ىفن دهاشلا نكلو ،نيباتكلا نيب هبش

اتلك نم ابناج نإ زوروبو ىتناد ىتياور نيب ةنراقملا قايس ىف لوقي دهاشلا ىضمو 
ام اذهو . هسفن ىف نايثغلاو زازئمشالا ةراثإ ىلإو ،ئراقلا رعاشم مدص ىلإ فدهي نيتياورلا
ىضاقلا عطاق ةيناثلا ةرمللو . هقيقحت ىلإ تفيوس ناثانوج تاباتك ضعبو ىتناد ميحج ىعس
مل نوسكاج دهاشلا نأ مغرو . ىتنادو زوروب ىباتك نيب هبش هجوأ دوجو هنم نيبتيل دهاشلا
هبشلا هجوأ حيضوت ةنراقملا هذهب دارأ هنإف فينصتلا سفن ىلإ نايمتني نيباتكلا نأ هدلخب ردي  
نم نينثا امهيف فصوو ىتناد اهرطس ىتلا ةرقفلا نأ ددصلا اذه ىف دهاشلا فاضأو . امهنيب

ىذلا كينكتلا سفن مدختست رخآلا سأر امهنم لك لكأيو امهيتبقر ىتح جلثلا ىف ادمجت ةاطخلا 
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نوجو كرامو ىرام نيب ىرج ام روصت ىتلا ةرقفلا ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور هتمدختسا 
ىلإ راشأ نأ قبس نيووك ءاعدالا لثمم نأ ركذن انلعلو . ضعبلا مهضعب محل نوشهني مهو

دعب أدبت مث ايسنج نوج ىلع مجهت ىهو زوروب ةياور ىف ىرام روصت ىتلا اهسفن ةرقفلا 
لك أطخلا نم هنإ لاق نأ ثبل ام دهاشلا نكلو. ةيلسانتلا هئاضعأو ههجو شهن ىف عامجلا  

  .ىتنادل" ةيهلإلا ايديموكلا"ةياور قباطت " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ دقتعن نأ أطخلا 
ال نوسكاج رتسم اي : "لاق ،ةمئاللاب هيلع ىحنيل دهاشلا ةداهش ىضاقلا عطاق انهو

بيجت مث لاؤسلا ىلإ عمتست نأ كيلع نيعتي لب . انعامسأ ىلع ةرضاحم ىقلن نأل ىعاد
دهاشلا برغتسا . اهنع عفادت وأ ةيضقلا ىف لداجتو شقانت نأ كنم بولطملا نم سيلف". هنع
نامدإ لداعت " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ حرشي ىضمو . هل ىضاقلا خيبوت نم نوسكاج

ةيطاوللا اهروصب دلجلا تحت ىضرملا اهب نقحي ىتلا ةردخملا ةربإلا لداعت امك ؛تاردخملا 
ىعيبطلا هناكم ريغ ىف همادختسا ىأبيضقلا مادختسا ءوسو ةبعرملا  .  

ةياورلا نم ةرقفلا أرقي وه امنيبو ". ىراعلا ءادغلا"ةياور ةغل نوسكاج لوانت اريخأو 
ىلإ ثيدحلا هيجوت هيلإ بلطو هتعطاقمب ايزارج ىد ىماحملا ماق هرظن ةهجو ززعت ىتلا 

ىتلا ،لازتخال ا ةبتاك ىلإ هتاباجإ هيجوت دهاشلا نم هرودب بلط ىذلا نوسده ىضاقلا
ىماحملا رذتعاو . هتاملك ةقحالم ىف ةغلاب ةبوعص تدجوو ةقفدتملا هتاملك لجستل تدهاج
لواح هبناج نمو . ةياورلا نم تافطتقملا ضعب دهاشلا اهب أرق ىتلا ةعرسلا نع ايزارج ىد
ىلع لازتخالا ةبتاك ةردق تقاف اهب أرق ىتلا ةعرسلا نكلو . هتءارق ىف ءاطبإلا دهاشلا
ىبصع رايهناب ةاتفلا باصت نأ ىشخي هنإ لوقيل لخدتي ىضاقلا لعج ىذلا رمألا ،هتعبا تم

نوسكاج ىضمي نأ ىف عنام كانه سيل هنأ فاضأو دهاشلا تاملك ةعباتم نع اهزجع ببسب 
  .ةءارقلا ىف

طخس ىلع هل ) ١عجاضي(ةملكل فلؤملا مادختسا نع دهاشلا ثدحت   دت اهنإ لاقف ةئيذبلا
رعشي هنأ دهاشلا فاضأو . هباتك ىف اهروصي ىتلا ةذاشلا تاسرامملا ىلع ىقالخألا انفلؤم
. ىمسرلا ىوتسملا ىلع اهتيقادصم اهل نامدإلا ملاعل ةروص انل مسري نأ لواح زوروب نأ
  .ةيحورلا ةيحانلا نم ةيبلسلا ةديدش ةروص ىهو

                                                 
  .ةيكيرمألا ةيماعلاب ةملكلا فدارم ةياورلا فلؤم مدختسا 1
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ىتناد ىتياور نيب هبش هجوأ دوجوب داقتعالا فيز ىلع ءاعدالا لثمم نيووك رصأو  
ىنوج نم لك اهيف طرخنا ةيسنج تاسراممل فاصوأ كانه تناك اذإ دهاشلا لأسو ،زوروبو 

اهدوجوب دهاشلا رقأف ،رشبلا موحل ةلكأ دهشمل " ىراعلا ءادغلا"ةياور ريوصت تقبس ىرامو 
نيذه الك لوانت ىف ىرذج فالخ دوجوب ءاعدالا لثمم رظن ةهجو عم كلذ ىف اًقفتم 

  .نيتروكذملا نيتياورلا ىف رشبلا موحل لكأةسراممل نيفلؤملا 
ءادغلا "ةياور هروصت ىذلا رظنملا ىلإ عوجرلا دهاشلا نم ءاعدالا لثمم بلطو 

عجاضي لجر رظنم هنأب دهاشلا باجأف رظنملا اذه ةعيبط هل حرشي نأو ). ٥٩ص" (ىراعلا
عم قافتالا ى لإ رطضا ،هيلع قانخلا ءاعدالا قييضت دهاشلا بنجتي ىتحو. ةتيم ةأرما ةثج
ةرقفلا هذه نإ الئاق دهاشلا فدرأو . ةياورلا بلصب ةقالع اهل تسيل ةرقفلا نأ ىف ءاعدالا

راكفألا –نمدملا لقع حاتجت ىتلا ةمومحملا تاسولهلا فصي ةياورلا نم ءزج ىف تدرو   
  .همهادت ىتلا ةدسافلاو ةنفعلا

ىراعلاءادغلا"ةياور تناك اذإ نوسكاج دهاشلا ءاعدالا لثمم لأسو  ةكبح ىلع ىوتحت "  
نأب فرتعا هنكلو . ماظن قفو ريست ةياورلا نإ هلوقب نوسكاج درف. ةيئاور تايصخشو
نأ ءاعدالا هنم بلط مث . هيلع فراعتملا ىنعملاب ةياور تسيل اهنأل ةكبحلا نم ولخت ةياورلا

ىقي قح فصو ىأ دجن ال اننإ دهاشلا لاقف" ىربلوأ نسح"ناونع لمحي ىذلا ءزجلا فصي 
لثمم ىدحتو . ةياورلا تاحفص ىف ىفتخيو رهظي مئاه مسا درجم لب نسح ةيصخشل

ىلع اهنم هئافتخاو ةيئاورلا ةيصخشلا هذه روهظ نم فدهلا دهاشلا هل حضوي نأ ءاعدالا 
نع هزجع مث نمو ،اهباعيتساو اهمهف نع هزجعب فارتعالا ىلإ دهاشلا رطضاف . وحنلا اذه
ىلع هتردقب معزلا عيطتسي ال هنإ الئاق زجعلا اذهب ءاعدالا لثممل نوسكاج فرتعا. اهحرش  
  .ةياورلا ىف ةدراولا ليصافتلا عيمج حرش

ىلإ هجوتي رذاعيل "ناونع لمحي ىذلا ءزجلا هل حرشي نأ دهاشلا ىلإ ءاعدالا بلط مث 
ىذلا رذاعيل ةصق ىلإ ريشي ناونعلا نأ ضرتفملا نم هنإ هلوقب نوسكاج درف ) ٦٨ص" (هتيب

ناسنإ تاردخملا نمدم نأ نيبي ءزجلا اذه نأ فاضأو . تاومألا نم حيسملا هثعبفتام 
راشملا ءزجلا نع دهاشلا ءاعدالا لأس مث . دكؤم رمأ هعايض نأو. تاومألا ملاع ىف شيعي

رركي نأ ىرورضلا نم ناك اذإو ) ١٩٧- ١٨٦ص ص" (ناحتمالا"ناونعب ةياورلا ىف هيلإ 
ىدم ىلع هنع ثيدحلا ىف فلؤملا ةضافتسا دعب كلذو ىس نجلا ذوذشلا ىلإ هتاراشإ زوروب
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ةحفص١٨٦ ءادغلا "ةياور نإ الئاق لاؤسلا اذه لثم هيجوت نم اقيض دهاشلا رهظأو .  
  .عجارم ةمئاق تسيل" ىراعلا

مدع وأ دوجو ىهو . هتجاحم ىف ةيروحملا ةطقنلا ةشقانم ىلإ ءاعدالا لثمم داع ذئدنع
نأ عاطتسا اذإ هنأل . ةيمهألا ةغلاب ءاعدالا اهربتعا ةطقن ىهو. ةياورلا ىف ةيرارمتسا دوجو

فوس ىذلا رمألا ،ةدحاو ةدحوك اهلوانت حصي ال هنإف ةكبح وأ ءانب ىلإ ةياورلا راقتفا تبثي 
ةوهشلا ةراثإ وه ةيسنجلا ةياورلا ءازجأ نم ديحولا فدهلا نإ لوقلا نم ءاعدإلا نّكمي 

ال ةياورلا نأ نوسكاج فرتعاو . لكش اهل سيل ةيئاور ةلتك ىف اهماحقإب فلؤملا ماق ةيسنجلا
زوروب هدكأ ام اذه نأو ،ةيديلقتلا تاياورلا ىف هدجن ىذلا ةيرارمتسالا رصنع دوجو ىعدت 

قانخلا قييضت ىف ءاعدالا لثمم نم ًةبغرو . ريدقت لقأ ىلع نيترم ىئاورلا صنلا ىف هسفن
ايئاور اءزج بتكي نأ فلؤملاب ادح ىذلا ببسلا حرشي نأ هيلع حلي هارن دهاشلا ىلع  

درف ،تارم ةدع عوضوملا اذه ىف همالك ررك نأ دعب ةحفص ةرشع ىتنثا ىف عقي الصفنم 
فلؤملا مقي مل ةيضرم ةيسفن ةلاحل راركت نع ةرابع راركتلا اذه نإ هلوقب دهاشلا هيلع 

  .ةياورلا نم رخآ عضوم ىأ ىف وحنلا اذه ىلع اهميدقتب
نامدإو طاوللا ةروص تناك اذإ هلأسف دهاشلا باوجتسا ىف ءاعدالا لثمم ىضم 

ىف ءاعدالا عم هقافتا نع دهاشلا ربعف ،زوروب ةياور نم مظعألا بناجلا لغشت تاردخملا 
نأ فلؤملا فكي ملأ اهدافمو ،اهراثأ نأ قبس ىتلا اهسفن ةطقنلا ىلإ ققحملا داعو . ىأرلا اذه
ةجاحلا نود ةذاشلا ةيسنجلا تاسرامملا فص ول تاحفصلا نم ريبكلا ددعلا اذه لك رطسي

هلاق ام ىلع دهاشلا ضرتعا انهو ؟ةحفص ةرشع ىتنثا ىف عقي ديدج ئذب ءزج ةفاضإ ىلإ 
له : "ىرخأ ةقيرطب هلاؤس نيووك غاصف. ةطقنلا هذه نع هراسفتسا ىف حلأ ىذلا ءاعدالا
دكأ ذئدنع ؟ةجاحلا ىلع دئازلا ءزجلا اذه فلؤملا اهنم دعبتسا اذإ ةياورلا ريثأت فعضي  
  .اريثأت لقأ حبصت فوس ةياورلا نأ دهاشلا

تارابعو فاصوأ نم ةياورلا هنمضتت امع دهاشلا لأسيل ةصرفلا هذه ىضاقلا زهتناو 
نوسكاج باجأف . هتياور زوروب اهب بتك ىتلا ةغللاو تاردخملا نمدم تاسوله نعو ةيسنج
دعب ىرام رظنم ربتعي هنأ افيضم ،اف وشكم وأ احضاف ابدأ نمضتت ةياورلا نأ ىري ال هنأ

نأ حضوأو ،ا   رفنمو اهيرك ارظنم ىنوج محل شهنت ىهو اهعامجو اهل ىنوج ةعجاضم
  .ةيمويلا ةايحلا ريياعمب ئمق ةياورلا تايصخش اهمدختست ىتلا ةغللا نم اءزج
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ىف ىري ناك اذإ دهاشلا الئاس " ىراعلا ءادغلا"ةياور صن ىلإ نوسده ىضاقلا راشأ مث 
ةئيذب تاملك يأ ." ج.أ هماقأ ىذلا ىونسلا لفحلا"ناونع لمحي ىذلا ءزجلا نم ىلوألا ةرقفل ا
ىلع اهيلإ نيوعدملا دحأ فرصتو ةلفح ارضاح ناك ول هنأ نوسكاج فرتعاف . ةجراخ وأ
هنم بلطف ةيفاك تسيل دهاشلا ةباجإ نأ ربتعا ىضاقلا نكلو . اميظع هؤايتسا ناكل وحنلا اذه
ال ةمكحملا ةعاق ىف ٍلاع توصب ةحفصلا هذه ةءارق نإ الئاق ٧٥ةح فص ىلإ عوجرلا  
ىدحإ ىلإ هتراشإب دهاشلا أجاف نأ قبس ىضاقلا نأ ركذلاب ريدجلاو . ةدئاف يأ ىلع ىوطنت

ةرجح "ناونع لمحي ىذلا ةياورلا نم ءزجلا كلذ ىف تدرو ىتلا ةئيذبلاو ةعشبلا تارقفلا 
امل لايخلا ىف طرفملا موهفملا روصي دهشملا اذه نأ دهاشلا ركذو". ءاضوضلاب ةئيلملا نسح  
نكلو . جيجضلاب جعت ىتلا اكيرمأ تارجح ىف ىحورلاو ىقيزيفلا نيديعصلا ىلع ثدحي

ظافلألا هذه لثم عمس ول هنإ لاق ةياورلا نم ةفطتقملا ةديدجلا ةرقفلاب هتهجاوم دنع دهاشلا 
  ".ميظع ءايتسا هباصأل هتيب ىف

امم ةءاذب رثكأ وه ام هتايح ىف عمس دق ناك اذإ دهاشلا نم فرعي نأ ىضاقلا دارأ دقل  
اهتءاذب ىف قوفت اظافلأ ةيلكلاب ةساردلا مايأ عمس هنأب نوسكاج فرتعاف ،ةياورلا ىف درو 

اذإ ىضاقلا هلأس . ةمكحملا ةعاق ىف اهب هوفتلا ضفر اهنع لئس امدنع نكلو. زوروب ظافلأ
ةدوجوم ريغ اهضعب نإ الئاق درف سيماوقلاو مجاعملا ىف ةدوجوم تاملكلا هذه ضعب تناك 

 ، تابيكرت نم هيلع ىوتحت ام ببسب ىنعملا ةحضاوو ةبكرم تاملك اهنإ ثيح مجاعملاب
  .مسجلا ءازجأ ضعب وأ لاعفألا ضعب فصت ىرخألا تاملكلا ضعب نكلو

 .ةئيذبلا ظافلألل بتاكلا مادختسا ىلع دويق ضرف ةرورض نع ىضاقلا لءاست اريخأو
ىلع دويق ىأ ضرف مدع - هرظن ةهجو نم- ىري هنإ لاقو ةباجإلا ىف دهاشلا ددرت انهو   

ىغبني ال –ةينوناقلا ةيحانلا نم- هنأ دهاشلا فاضأ مث . ءاشي ام بتكي نأ ىف رح هنأل بتاكلا  
  .ىبدألا دقنلاو بدألاب نيلغتشملا نيب عئاش ىأر وهو. نانفلا ىلع دويق يأ ضرف

ىذلا كينكتلا حضوي نأ نوسكاج دهاشلل حمسيل ايزارج ىد ىماحملا لخدت انهو  
راركتلا نأ دهاشلا اذه ىأر ىفف ". ىراعلا ءادغلا"ةياور فيلأت ىف زوروب ميلو همدختسي 

ةباتكلا بيلاسأ ىف ايفيظو ارود بعلت صنلا ىف ةدوجوملا ىضوفلاو ميظنتلا مادعناو 
هتيانعو زوروب مامتها ىف لثمتي كينكتلا اذه نإ دهاشلا اذه فاضأو. ةثيدحلا ةيبيرجتلا  

ةديصق ىفو دنواب ارزإ تاهوتناك ضعب ىف اهعلاطن ىتلا روصلاب ةهيبش روص ةغايصب 
ةراشإ لك ةقدب ددحن نأ ليحتسي هنإ الئاق دهاشلا باجأو ". بارخلا ضرألا"تويلإ . س.ت
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رعاشلاب انفلؤم نوسكاج هبشيو . ىنالقع وحن ىلع ىراعلا ءادغلا ةياور ىف تدرو
  .هباتك ةءارق دنع اهعابتا هيلع ىغبني ىتلا ةقيرطلاب تاميلعت هئراق ىطعأ ىذلا تويلإ.س.ت

  :ىلاتلا راوحلا امهنيب رادو. دهاشلا ظيغ ةراثتسا ىف نيووك ءاعدالا لثمم أدب انهو
  !؟اهروطت ةيفيك ىلع دمتعي ةيسفنلا تايلمعلل فلؤملا هنودي ىذلا ليجستلاف نذإ: نيووك
  .نانفلا ةيساسح ىلع ىأ... هنودي ىذلا بتاكلا ىلع دمتعي نودملا لجسلا نإ: نوسكاج
  ؟ةضيرملا ةيسفنلا هتايلمع ليجستب موقي له: نيووك
  .اذه لوقي ال هنإ: نوسكاج
  ؟اهلجسي ىتلا ةضيرملا ةيسفنلا تايلمعلا بحاص نمف نذإ: نيووك
نك لو. نفلا اهروصي ىتلا ةيسفنلا ضارمألا لاجم ىف اصصختم تسل: نوسكاج

ةضيرملا ةيسفنلا تالاحلا لجسي ىرحألاب وأ ،ةضيرملا ةيسفنلا هتالاح لجسي هنأ ضرتفأ 
  .ماع هجوب

ذوذشلا براجت نم ةلسلسل ةضيرملا ةيسفنلا تايلمعلل هموهفم عضخي لهو : نيووك
  ؟ةحفص نيرشعو سمخو ىتئام نم برقي ام اهفصول هنم تقرغتسا ىتلا فارحنالاو

  .ةحفص نيرشعو سمخو نيتئام ىلإ اهفصو ىف جاتحتةيلمع اهنإ ،معن : نوسكاج
نكمي ال هنإ الئاق فدرأ مث ،هلاؤس ةفاخس ءاعدالا لثممل حضويل اذه نوسكاج لاق 
ىأ طاقسإ وأ ةدحاو ةملك فذح وأ اهيف تارييغت يأ ءارجإ وأ ةياورلا تارابع ةغايص ةداعإ 

  .ةياورلاب رارضإلاب نيمق اذه نإ ثيح ؛اهنم ةحفص
ىف تعبط ةياورلا نأ فرعي ناك هنأل نوسده ىضاقلا هجو ىلع ة ريحلا تدبو

ىف ةياورلا هذه ترشن نأ قبس سايدروج راد نأ فرعي نأ نود ١٩٦٢ماع كرويوين   
ىف ةيعيبط ةقيرطب ةياورلا عيزوت نع ايزارج ىد ىماحملا ثدحت مث . ١٩٥٩ماع سيراب 

  .ارس هعيزوت متيىذلا فوشكملا بدألا سكع ىلع ةدحتملا تايالولا ءاحنأ لك 
ىلع هالمحي نأ ىضاقلاو ءاعدالا لثمم نكمت نأ دعب نوسكاج ةداهش تهتنا اذهبو 

. رطخلل اهريصم ضرع ىذلا رمألا ،ةياورلا حلاص ريغل اهريسفت نكمي لاوقأب ءالدإلا
ضعبل زوروب مادختسا ىلع تزكرت اهنأ ءاعدالاو ىضاقلا نم لك ةلئسأ نم حضتاو 
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ازكر ءاعدالاو ىضاقلا نأ نع الضف . ةلقتسملاو ةلصفنملا رظانملاو ةنيعملا تاملكلا
زيكرتلاب ءافتكالاو طابحإلا ىلإ اهب ىهتنا ملاعملا ةددحم ةيئاور ةكبح دوجو ىلع امهمامتها 

  .ةئيذبو ةيبان ةيماع ظافلأ اهيف تدرو ةلصفنم تارقف ىلع
اعنتقم راص " ىراعلا ءادغلا"لوانتت ىتلا تاعجارملاو تالاقملل ىضاقلا ضارعتسا دعبو 

رظن تفل ام زربأو . ةيبدألا ةيدقنلا تاباتكلا نم هاقتسا ام ىلإ ادنتسم تايبلس نم اهبوشي امب
  .اهتءاذب ةدش زوروب ةياور ىف ىضاقلا

ىوس قبي ملو . ةحجارلا تناك ةياورلا ةءاذبب ةمكحملا عانتقا ةفك نأ مدقت امم انل حضتي
ةيلاتلا ةداهشلا ىف لمألا اذه لثمتو . ةياورلا ىف ىبلسلا هيأر نع ىضاقلا ىلخت ىف ريخأ لمأ

اماع نيرشع ةدمل انفلؤم قيدص –جربسنج نلآ ناك ىتلا  اهب ىلدي نأ عمزي-   سبح اذهلو .  
اسبالو ابيرقت نيمدقلا ىفاح ةعاقلا لخدي جربسنج نلآ نودهاشي مهو مهسافنأ نورضاحلا 

  .هيمدق عباصأ هنم تزرب ًالدنص
. قحلا ريغ ءىش الو قحلا لوق ىلع مسقأو ،ةداهشلا ةصنم ىلع جربسنج نلآ فقو

ىلدأ امك ،رعشلا ضرق هتنهم نإ لاق . كرويوين ىف هتماقإ لحم ناونع ةمكحملا ىطعأو
". ةقيقحلا تاشتيودنس"و" شيداك"و" ةغرافلا ةآرملا"و) ءاوعلا" (لواه ىهو هتاباتك ةمئاقب
درف "ةقيقحلا تاشتيودنس: "الئاستم ةريخألا ةعوبطملا ناونع نم ابرغتسم ىضاقلا حاصف  ،
نع ثدحت امك بتكلل هتاعجارمو هتالاقم درس ىف رمتسا مث ". طوبضم: "هلوقب هيلع جربسنج
  .سيردتلا لاجم ىف هتبرجت

ىلع ةلئسألا  حرط ايزارج ىد ىماحملا فنأتسا مث ةريصق ةحارتسا ةمكحملا تذخأ 
نع لاثملا ليبس ىلع جربسنج لأسيل ه تعطاقم ىف رمتسا نوسده ىضاقلا نأ ريغ. دهاشلا

ىداونلا دحأ نيبو اهنيب طبرت ةقالع يأ كانه تناك اذإو "ويفير نوات سنفورب"ةلجم   ،
تسيل اهنكلو ؛هسفن ناونعلاب ةيعوبسأ ةلجم كانه نأ جربسنج دهاشلا هل حرشف . ةيبدألا
ذنم تردص ةي بدأ ةلجم ريرحت ىف هملقب مهسأ هنإ ثيح ،اهريرحت ىف مهسأ ىتلا ةلجملا
جربسنج نيب ةقالع كانه تناك اذإ فرعي نأ هلاؤسب دارأ ىضاقلا لعلو . ماوعأ ةعبرأ

ويفير نوات سنيفورب ةلجم هترشنو ىبلس تربويه هبتك ام ىلع تضرف ىتلا ةباقرلاو 
  ".نيلكوربل ريخألا جورخلا: "ناونع لمحت ىتلا ةياورلا ىف لصفك روشنملاو
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ربمفون ٣٠ىف ميات ةلجم اهترشن ةروص ىلع فرعتي نأ ايزارج ىد ىماحملا بلطو   
كاوريكو زوروب بتاكلا عم هتمض١٩٦٢ نم هيلإ راشملا ددعلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو .  

زوروب باصأ دقن وهو "ىراعلا ءادغلا"زوروب ةياورل اعذال ادقنو ةعجارم نمضت ةلجملا   ،
عافدلا دهشتسي نأ ةياغلل ابيرغ اد بو. هرابتعا هل دري ىك ءاضقلا ىلإ ئجتلي هلعج ذفان حرجب
تأدب لب ةروصلاب ةمكحملا ثرتكت مل لاح يأ ىلعو . ءادعلا هتياورو زوروب بصاني لاقمب

  .ةيعامتجا ةيمهأ نم" ىراعلا ءادغلا"ةياور هيلع ىوطنت ام ةشقانم ىف روفلا ىلع 
نامد إ تايرظنل ةمهم ةشقانم ىلع ىوتحت زوروب ةياور نإ ةمكحملل جربسنج نلآ لاق

نامدإلا عاونأ رئاسل زمر وأ ةراعتساك اهل حضاولا " ىراعلا ءادغلا"لوانتو تاردخملا 
هعطاق ىضاقلا نأ ريغ ". ةجاحلاب صاخلا ربجلا ملع"ناونع لمحي ىذلا ءزجلا ىف ةفلتخملا 

رمتسا مث . هل اهحرشف هتياور ىف زوروب اهدروأ ىتلا تارابعلا ضعب ىنعم هل حرشيل
هلوقب دهاشلا هيلع درف ،اهناونع ةءاذب مدع وأ ةءاذب نع هثدحيل جربسنج ةعطاقم ىف ىضاقلا  

ةمئاغلا ةعنقألا زواجت ىلع ةردقلا ىأ ،ةرظنلا ءالجو ةيؤرلا حوضو ىنعت " ىراع"ةملك نإ 
ىلإ ريشت ةياورلا ناونع ىف " ءادغ"ةملك نأ فاضأو . ةقيقحلا بلق ىلإ ةرشابم لوصولاو

، ىلجلا كاردإلا اذه لكو حوضولا اذه لكب مستتوباطو ذل ام لكب ةرماع ةميلو  .  
ةيمهأ ىف هيأرب ءالدإلا جربسنج دهاشلا نم اعقوتم هتلئسأ ايزارج ىد ىماحملا لصاو 

  .نينمدملا ءافش ىف ةياورلا هذه ماهسإ ىدمو ةياورلا هلوح رودت عوضومك نامدإلا
اذهلو . ةياورلا ناونع ىنعمل جربسنج حرش نوسده ىضاقلا مهفي مل لاح يأ ىلعو

  :هلأسيل دهاشلا عطاقي ىرخأ ةرم هارن
روصت اهيف ةثداح ةيأو ةياورلا ناونع نيب طبرت ةديعب ولو ةقالع ةمث دجت نل كنإ 

  .ةيعيبطلا ريغو ةذاشلا لاعفألا
  .اضيأ ءزجلا اذه ىف ةقالع وأ ةطبار ةمث ىرت فوس ،معن: جربسنج
صخش فصو نيبو هنيب ةقالع دو جوب لوقلا دح ىلإ اديعب باهذلا كنكمي له: ىضاقلا

  ؟قبط ىلع هيلإ مدقملا زاربلا لكأي باتكلا ةمدقم ىف
  .لبق نم ىلاب ىلع اقلطم رطخت مل ةلصلا هذه: جربسنج
  ؟نآلا كلوق امو... انسح: ىضاقلا
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جردني هنأ دكؤملا نم معن . اضيأ ءزجلا اذه جاردإ نكمي هنأ دكؤملا نم: جربسنج
  .ةلوبقم ناونعلا اهنمضتي ىتلا تايوتسملا لك نأ ىدنع ىأرلاف. اضيأ

  .زاربلا لكأو ةياورلا ناونع نيب طبرلا نوسده ىضاقلا عاطتسا اذكهو
ءادغلا "ةياور رشن ناكمو خيرات ركذتي دهاشلا لعجي نأ نوسده ىضاقلا لواحو 

ماع وه خيراتلا نأ نظأ : "لاق دقف ،رشنلا خيرات ركذتي مل جربسنج نأ بيرغلاو". ىراعلا
ةياورلا نأ جربسنج ركذت اريخأو . كلذ نم ادكأتم تسل ىنأ ريغ. ١٩٦٠ماع و  أ١٩٥٩

تايالولا ىف رشنلا ىلإ اهقيرط تأر اهنأو ١٩٥٩ماع اسنرف ىف ةيزيلجنإلا ةغللاب ترشن   ،
ىرخألا تاياورلا ضعب ركذي دهاشلا لعجي نأ نوسده ىضاقلا لواحو . ١٩٦٢ماع ةدحتملا 

ىماحملا نأ ريغ " ىلرتاشت ىديللا قيشع"و" ناطرسلا رادم"لثم سيراب ىف ارس ترشن ىتلا 
هذه نم ائيش صلختسأ نأ ىننكمي لهو ؟ةيمهأ يأ اذهل لهو : "بارغتساب ىضاقلا لأس
اتياور هل تضرعت ام ىلإ هلؤاستب ىعسي ناك هنأ ىضاقلا ركنأ انهو "... ؟ةمولعملا
  .رظح نم رليم ىرنهو سنارول.ـه.د

هيلإ ىمرت ىذلا ىزغملا ةشقانم ىلإ لقتناو جربسن ج باوجتسا ىف ىضاقلا رمتسا
هسفن ربتعي زوروب نإ : "هلوقب هيلع جربسنج درف ،بازحألا نم ةرخاسلا زوروب ةاكاحم
ىلإ اضيأ وعدت سكريب ةعامج نإ : "هلوقب ارخاس ىضاقلا قلع انهو. عقاولا ىلإ ةيعاد
ىف ةعامجلا هذه هتبتك ام أر قأ مل ىننإ: "هلوقب هتكسأ جربسنج نكلو" ؟كلذك سيلأ. عقاولا
  ".رمألا عقاو

نوئش ىف دهاشلا ضوخي ال ىتح دهاشلاو ىضاقلا نيب عازنلا ضفل ىماحملا لخدت 
زوروب ةياور ىف ) ١٧٧ -  ١٦٩ص ص(ىحلا بتاك ةيصخش ىف هيأر نع هلأسو . ةسايسلا
ةيعقا و ةروص انيطعت فلؤملا اذه اهمسر ىتلا ةيصخشلا هذه ربتعي هنإ هلوقب جربسنج درف

بونجلا ىف سرامي امك دوسلا نع ضيبلا لصفو ةيرصنعلاب نينمؤملا لاجرلا ةيعون نع 
  .فحصلا هيلإ تراشأ ام اريثك ىذلاو ،ىكيرمألا

ةياور نع ةعسوم تاظحالمو تاركذم نود دق جربسنج ناك ةمكاحملا ءدب لبقو 
وه : لاق. ىحلا بتاك نع هتاركذم ىف جربسنج دهاشلا هبتك ام ىلي اميفو". ىراعلا ءادغلا"

اذهو . ةيددعتلاو ةيماسلاو ةيلاربيللاو... جونزلل ىداعلا صخشلا نع ةيفاوو ةلماك ةروص
فصتنم ىف فلؤملا هبتك ... كحضلل ةراثإو اًؤلألتو اناعمل ءازجألا رثكأ نم ءزجلا
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نم لك ىف ةعساولا ةيتايحلا هتبرجت ىلع ادمتعم ،ثدحي فوس امب أبنت هنأكو تاينيسمخلا 
سنجلاب ىساسألا سوهلا حضفي ءزجلا اذه ... انايزيولو ساسكتو اديرولفو ىروسيم
ةباصعل ىرقفلا دومعلا لكشت رشبلا نم ةيعونلا هذه لثم .. قفألا قيضو ةعجاضملاو
  .عمتجملا ىلع ةرطيسملاو ةبصعتملا نالك سكولكلا

ىك اح فيك حضويل ةيصخشلا هذه راوح نم ءزج فاطتقاب جربسنج دهاشلا مه امدنعو
ءزجلا اذه دجو دق ايدوهي هرابتعاب ناك اذإ هلاؤسب ىضاقلا رداب ةيماسلل اهءادع زوروب 

كردت الأ . دوهيلا نع عفادي انه زوروب نإ. الك: "الئاق جربسنج رجفنا انهو. هرعاشمل ائيسم
اذه ... ءارمحلا ةبقرلا ىذ ىبونجلا ىكيرمألا ركفو باطخ نم رخست ةاكاحم انيلإ مدقي هنأ
ةيهاركلاب هبلق ئلتمي ىذلا رشبلا نمعونلا ايجنز مأ ايدوهي ناك ءاوس ناسنإ لك ةيهارك ...  
نع عافدلاب اهيبش ةياغلل ايقالخأ افقوم ذختي انه زوروب نإ . ىكيرمألا لامشلا ناكس نم مأ
  ".نظأ اميف رايخألا

ىلات لا لاؤسلا ناكو. هيلإ نيعمتسملا ىف هرثأ كرت جربسنج دهاشلا لاعفنا نأ كش الو
- ٥٥ص" (ىفشتسملا"ناونع لمحي ىذلا ةياورلا نم ءزجلا كلذ نع ةمكحملا هتحرط ىذلا 

ال هنإ هلوقب جربسنج باجأ . اهنم ءزجلا اذه داعبتسا ةلاح ىف ةياورلل ثدحيس اذامو) ٦٨
نامدإ نع عالقإلا نع ةيقئاثو تاركذم نم نوكتي هنأل ةياورلا نم ءزجلا اذه داعبتسا نكمي 

ىف ىضرملا كولس ىلع أرطت ىتلا باحسنالا وأ ءاوطنالا ضار عأو تاردخملا
تاناويحلا فذق نع انثدحت تنأ : ...هلأسيل ىرخأ ةرم دهاشلا ىضاقلا عطاق انه. تايفشتسملا
ةحفص يأ ىف : "ىضاقلا لأسف دهاشلاب لماكلا عزفلا دبتسا انهو". راخفلا ءانإ ىف ةيونملا

  ".ةياورلا ىف ام ناكم ىف"ىضاقلا هيلع درف ؟اذه تعلاط 
ىهو . زوروب ةياور ىف تدرو ىتلا ةرقفلا نع ىضاقلا مامأ جربسنج عفاد اضيأو

ةيبلسلا راثآلا ديدبتل اديهج ادهج ىماحملا لذبو . ةتيم ةأرما ةعجاضمب مرجم مايق لوح رودت
تابغرلا ةرطيس ىلع دهاشلا قلعو . اهكرت دق دهاشلل ىضاقلا باوجتسا نوكي دق ىتلا
اهنامدإ نع هعالقإ دعب تاردخملا نمدمىلع ةيقبشلا نيب ةقالع دوجو ىلإ دهاشلا بهذ .  

نع هعالقإ ةجيتن نمدملا باتنت ىتلا باحسنالا وأ ءاوطنالا ةلاحو ةيقبشلا ةيسنجلا تابغرلا 
اهب رقي ةتباث ةقيقح باحسنالا ةلاح بقعي ىذلا قبشلا ةرهاظ نأ جربسنج دكأو . نامدإلا
  .نويسفنلا نوللحملا
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ةياورلا تارقف لوح دهاشلا اهمدق ىتلا تاريسفتلاب عنتقم ريغ ادب ىضاقلا نأ ريغ 
  .ةيسنجلا

ةياورلا اهلثمت ىتلا ةيمهألا نع دهاشلا لاؤسب هباوجتسا ايزارج ىد ىماحملا متتخاو 
نمؤي ايصخش هنإ هلوقب جربسنج باجأ . قالخ بيدأو رعاش هنأ فصوب" ىراعلا ءادغلا"
قالطإلا ىلع ائيش ىفخي ال وهف . فارتعالا بدأ ةباتك ىف اهفلؤم ةنامأل ارظن ةياورلا ةيمهأب
حيدملا تايبأ ضعبب هتداهش جربسنج متتخاو . قالطإلا ىلع ائيش دعبتسي وأ ىصقي ال هنأ امك

  ".ةقيقحلا تاشتيودنس"هباتك اهنمض دق جربسنج رعاشلا دهاشلا ناك ىتلا ءانثلاو 
  .دهاشلا ىلع اهحرطي ىرخأ ةلئسأ يأ ايزارج ىد ىماحملا ةبعج ىف كانه دعي مل

ىذلا ىونسلا لافتحالا "و" جيجضلاب ةئيلملا نسح ةرجح"نإ لوقلا ىلإ جربسنج بهذ 
. هسفن تانونكم نع فلؤملا هب فشك ىذلا قيمعلا ىصخشلا ريبعتلا نم عون." ج.أ هميقي
فلؤملا ب ناج نم اطاقسإ نوكي دق هنإ هلوقب ةياورلا نم لوألا ءزجلا ىلع جربسنج قلعو

 ، تاردخملا ملاع ىلإ بورهلا ىلإ هتعفد ةروص ىهو ،اهيلع هسفن ىري ىتلا ةعشبلا ةروصلل
ىتلا هتاركذم ىف دهاشلا ركذ اضيأو . هنامدإ نم هئافش دعب روهظلا ىلإ دوعت ةروص هنأ امك

نع الضف . راركتلا بولسأ مدختسي زوروب نأ." ج.أ هميقي ىذلا ىونسلا لافتحالا"ىف اهنود 
زوروب اهمسري ىتلا ةيسنجلا روصلا ديدحت ىف أدب دهاشلانأ نأ جربسنج دنع ىأرلاو .  

افيضم "اهل ريثكلا تقملا زوروب لمحي ىتلا ةيسنجلا فلؤملا تالايخل صحف"ىناثلا ءزجلا   ،
اهتاكاحمو اهدرس ةداعإو اهراركت قيرط نع تالايخلا هذه درطب موقي فلؤملا اذه نأ 

ىطرشلا لعفلا در نع فولفاب راكفأ لكل فاشكتسا ىه ... اهنم لينلاو اهب فيرعتلل
فلؤملا سيساحأب ةنرتقم ةروص ىهو ... ىناسنإلا كولسلا ىف ةداعلا ريثأتو ىساكعنالا
روصلا ةقحالم نم هسفن ريرحت نم نكمت ةرعادلا هعفاودب انفلؤم ىعو ببسبو ... ةيقبشلا
  ...قالطإلا ىلع هنهذ حرابت الو هكلمتت ىتلا

. هتاباتك نم ريبك بناج ءارو عبقت هسفنل زوروب ةيهارك نأب جربسنج تاقيلعت فشكتو
نيذللا نيءزجلا ىف هيأر نع دهاشلا ءاعدالا لثمم نيووك لأس امدنع حوضوب اذه رهظ دقو 

  .امهتءاذبب نمؤي ءاعدالا ناك
ةئيلملا نسح ةرجح "ىف لثمتي امك فلؤملا طاول لوح لوألا ءاعدالا لاؤس راد 

تاردخملا نامدإ نع هعالقإب ءزجلا اذه ةقالعو،"جيجضلاب ام فرعي نأ ءاعدالا دارأ دقف .  
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لوانت نع هعالقإ دعب ىتح ةيطاوللا هتاراشإ ىف رارمتسالا ىلإ فلؤملا وعدي ىذلا 
نع هعالقإ دعب صاخ هجوب فلؤملا كلمت قبشلا نإ هلوقب كلذ دهاشلا رسفو . تاردخملا
ذنم ايطاول ناك " ىراعلا ءادغلا"ةياور هروصت ىذلا ن مدملا نأ نع الضف. تاردخملا لوانت
مامأ نحنف نذإ : "ىلاتلا لاؤسلا دهاشلا لأسيل ةحناسلا ةصرفلا هذه ءاعدالا زهتناو. ةيادبلا
سحأو ". تاردخملا نامدإب ةرورضلاب طبتري ال ىذلا ىسنجلا ذوذشلا لوح رودي باتك
هدجي ىذلا ىسنجلا ذوذشلا نيب ةقالع كان ه ،انسح: "لاقف ،كابشلا هل بصني ءاعدالاب دهاشلا

فوخلا نع الضف ،ىسنجلا ذوذشلا ةسرامم ىلإ هعفدت ىتلا عفاودلاو ةياغلل ا   عورم فلؤملا
ةنمازتملا ضارعألا ةهجاوم اهنع عالقإلا دنع هيلع نيعتي ثيح ،تاردخملا نع عالقإلا نم 

  .هسفن ىف ةنماكلا ىسنجلا ذوذشلل
ناونع لمحي ىذلا ةياورلا نم ءزجلا كلذ ىل إ جربسنج رظن ءاعدالا تفلو

ةاكاحم فصتنم ىف تدرو ىتلا ةيلاتلا ةرابعلا ىلإ صوصخلا هجو ىلع اريشم "ىفشتسملا"  ،
: دهاشلا عمسم ىلع ةيلاتلا ةرابعلا أرقو. ىبطلا ىنيزارتت روتكدلا ءادأل ىاونب روتكدلا حرش
  ".ثاتلم بضغ ةلاح ىف ىنيزازنت ماروألا تعضو"

ريغو ةتلفنملا ايالخلاو ماروألا ىلإ ةراشإلا هذه نع دهاشلا ىماحملا لأس انهو  
. تاردخملا نامدإ نع علقملا اهب رعشي ىتلا باحسنالا ةلاحب اذه ةقالعو ،ماظنلل ةعضاخلا

روعشلاب ةصاخلا كوكشلل ءاجه نع ةرابع ىاونبب صاخلا ءزجلا نأب جربسنج دهاشلا درو 
ةراشإلا هذه نأو . تاردخملا ىطاعت نع هعالقإ ةرتف لالخ نمدملا هيناعي ىذلا داهطضالاب
  .ةنونجم ةيحارج تايلمع ىرجي ثاتلم بيبط لايخ نع ةرابع

ءادغلا "ةياور ىف طاوللا ةسرامم نع دهاشلا باوجتسا ىف نيووك ءاعدالا لثمم رمتسا 
عور ىسنجلا ذوذشلا نأ هدافم ىأر ىلإ جربسنج بهذف . اهنم فلؤملا فقومو" ىراعلا
اهقحمل هفواخم ىلع اموجه هتياور ربتعا فلؤملا نأ فاضأو . هبلق ىف بعرلا ثبو فلؤملا
رداقلا اهئراق سفن ىف ةياورلا هكرتت ىذلا ىريهطتلا رثألا نع الضف . اهب ةميزهلا قاحلإو
  .اهعبتت ىلع

هل حرشي نأ دهاشلا نم بلطو ىسنجلا ذوذشلا عوضوم ةشقانم نم ءاعدالا لقتنا مث 
هنم بلط امك ،قحلملا بولسأو ةياورلا ةباتك ىف فلؤملا بولسأ ىف رهاظلا فالخلا بابسأ  
ال بتاكلا نأ دهاشلا باجأف . ىعو نع نيبولسألا الك راتخا دق فلؤملا ناك اذإ هل حرشي نأ
  .كاردإو ىعو نع ةباتكلا ىف هبولسأ راتخي
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حرشو تاردخملا نامدإ جالع ريوصت ىلع قيلعتلا جربسنج نم ءاعدالا بلط كلذكو 
ةمدقم نم لك ىف هريوصت نيبو ةياورلا نم ىساسألا ءزجلا ىف فلؤملا ريوصت نيب قورفلا 

لكش ىف نامدإلا دقتنا ةياورلا نم سيئرلا ءزجلا نأ اقلعم دهاشلا درف . اهقحلمو ةياورلا
ا. ىمارد هفقوم ىلع تأرط ىتلا تاريغتلل ةيلعفلا فلؤملا ةجلاعمف نذإ : حملم ءاعدالا هلأسف
وأ ةياورلا ةمدقم ىف ادوجوم ريغتلا اذه ناك ءاوس ىلعف دوجو اهل تاردخملا نام دإ نم
  "؟كلذك سيلأ... اهقحلم

دوجوم نهارلا انموي ىف نامدإلا جالع دض هجوملا ىبلسلا دقنلا اذهف ،الك : جربسنج
  .اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةياورلا ىف

  .رييغتلا تاحارتقا ىلإ ريشأ لب دقنلا ىلإ ريشأ تسل: نيووك
هرودقم ىف سيل هنإ لاقف ،هيلع قانخلا قيضيو هرصاحي ءاعدالا لثمم نأ دهاشلا كردأ 
ىلع ىوتحي ناك اذإ ىريل ىساسألا ىئاورلا صنلا ىلإ داع اذإ الإ لاؤسلا اذه نع ةباجإلا 

  .باوجتسالا نم ردقلا اذهب ءاعدالا ىفتكا ذئدنعو. ال مأ نيفروملا ىلإ تاراشإ
نأ دهاشلا نم بلط دقف ،ةلئسألا ضعب جربسنج لأسيل ةصرفل ا نوسده ىضاقلا زهتناو

ىضاقلا لءاست اضيأو . ةديدشلا ةيرعاشلاب مستت زوروب ةياور ءازجأ ضعب نإ هلوق هل حرشي
  .ةباذج ةيرعاش دهاشلا اهيف ىأر ىتلا تارابعلا ضعب عضوم نع

ىأ ىف ثب يل تاسولهلا ءارو ىمتحي زوروب نإ هلوقب جربسنج دهاشلا ىضاقلا هجاو مث
فلؤملا مايق ناك اذإ وه ىنقرؤي ىذلا : "لاق. فوشكملاو حضافلا هبدأ ةياورلا نم عضوم

نمدملا تاسوله هيف انل فصي ةياورلا نم عضوم ىأ ىف فوشكملاو حضافلا بدألا لاخدإب 
نأ افيضم ةيرارمتسالا ىلإ رقتفت ةياورلا نإ هلوق ىضاقلا ررك مث ! ال مأ ةياغلل ائيس ارمأ
هتياور ىف عضوم ىأ ىف هتاءاذب رشح ىلع جرداهفلؤم  .  

هعانتقاو ىضاقلا موهفم حيحصت ايزارج ىد ىماحملاو جربسنج دهاشلا لواح اثبعو 
رايتب نوكت ام هبشأ ةياورلا هذه نإ ثيح ةيئاورلا ةكبحلا نم " ىراعلا ءادغلا"ةياور ولخب 

  .ةياهن وأ ةيادب هل سيل ىذلا ىراجلا ةايحلا
اطرش هربتعا ىذلا هقلق رداصم دحأ نإ الئاق مات حوضوب هيأر نع ىضاقلا ربعو 

نمدم تاسوله ريوصتب عرذت دق فلؤملا ناك اذإ ةفرعم وه اهلمكأب ةياورلا ىلع مكحلل 
ةيسنج تاباتكو تالايخو تاوزن نم هل نعي ام لك ءاهدو ركمب اهيف سدي ىك تاردخم 
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نأ ىرورضلا نم نأب لئاقلا بد ألا ءاربخ ىأر مهفتي هنأ نوسده ىضاقلا فرتعاو. ةحضاف
هنكلو . تاردخملا ىنمدمو سنجلا ذاوش راكفأ ريوصت ىف ةيرارمتسالا نم ةياورلا ولخت

قبس ىتلا راكفألا نيبو ةعَنقم ةءاذبو احبق هل ودبي ام نيب ةقالعلا ةيؤر نع زجاع هنأ فاضأ 
دهشيس جربسنج نا ك اذإ ىضاقلا لءاست مث. ةقحال وأ ةقباس تارقف ىف زوروب اهنع ربع نأ
  .تاعوبطملاو بتكلاب قلعتي اميف امامت ةباقرلا لاوز ةلبقملا لايجألا ىف وأ هتايح ىف

نع بتكو ١٩٥٩ماع ندنل راز دق ناك اذإ جربسنج دهاشلا لأسيل ىضاقلا داع مث   
رمأب ملعي دهاشلا ناك اذإو ،ندنل ىف تعمتجا ىتلا ىسنجلا ذوذشلا ةنجل هتدعأ ىذلا ريرقتلا 

بتكأ مل نكلو فحصلا ىف امهنع تأرق : هلوقب دهاشلا درف. ال مأ ريرقتلا اذهو ةنجللاهذه 
  .تقولا كلذ ىف سيراب ىف تنك ىنأ نظأو... امهنع ءىش ىأ

  .دهاشك جربسنج ةيقادصم نم لينلا هلاؤس ءارو نم ىمري ناك ىضاقلا لعلو
اهربتعا ىتلا ط اقنلا ضعب ىلع ةيطغتلل ىماحملا لخدتو. هباوجتسا نم ىهتنا اذهبو

نيب قرفلا ةيناثلا ةرملل حضوي نأ دهاشلا نم ىماحملا بلطو . جربسنج ةداهش ىف ةبيعم
ةقالعلا ديدج نم دكؤيل دهاشلا داعف . ةمدقملاو قحلملا بولسأو سيئرلا ىئاورلا صنلا بولسأ
نأ ءاع دالا لثمم رودقمب ناك هنأ ركذلاب ريدجلاو. سيئرلا اهصنو ةياورلا ةمدقم نيب ةديكألا

ىذلا ىئاورلا صنلاو رشنلل ةيسيرابلا ايبملوأ راد هترشن ىذلا ىئاورلا صنلا نيب نراقي 
  .بيقرلا ضارتعال ابسحت تاليدعتلا ضعب هيلع ترجأو ،سيرب فورج راد هترشن

ىتلا ةراعدلا نيب قرفلا هل حرشي نأ جربسنج نم ايزارج ىد ىماحملا بلط اريخأو 
باجأف ةياورلا ىف ثانإلا عم روكذلا اهسرامي ىتلا ةراعدل او روكذلا عم روكذلا اهسرامي

ىف هرارمتسا لجأ نم لاملا ىلع لوصحلل هدسج عيبي ام اريثك نمدملا نأ احراش جربسنج 
دحأك انل رهظت اهانيأر اذإ ورغ الف . نامدإلل ةجيتن ةيروكذلا ةراعدلا هذهف. نامدإلا

  ."ىراعلا ءادغلا"ةياور اهجلاعت ىتلا تاعوضوملا 
  .ةداهشلا ةصنم جربسنج رعاشلا رداغ هتداهش ءاهتنابو

حامسلاب هرارق ببس حضوي نأ نوسده ىضاقلا نم ىماحملا ايزارج ىد بلط مث 
ىف ببسلا عجريو . اهتيمهأ ىلع ليلدك ةياورلا نع تبتك ىتلا تالاقملاو تاعجارملا ميدقتب
دقف ،تاعجارملاو تالاق ملا هذه ىف درو ام ضعب نأشب ىماحملا قلق ىلإ حاضيتسالا اذه

مدعب ىضاقلل زعوأف هتياورو زوروب ىلإ ئسي ام تالاقملا هذه نمضتت نأ ىماحملا ىشخ 
ةيمهأب ىنمض فارتعا هتاذ ىف اهدوجو درجم نإ ثيح ةمكحملا ىف اهتءارقل ةرورض دوجو 
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 نأ ىلإ احيملت تالاقملا هذه ضعب ىف دجي نأ ىماحملا هاشخي ام ىشخأ ناكو. زوروب ةياور
نأل نفلا شاعتنال ةرورض ىسنجلا تبكلا نأ ىري ىذلا ىديورفلا أدبملا مجاهت زوروب ةياور 

. امومع ةراضحلاو نونفلاب مامتهالا لؤاضت ىلإ ىدؤت تبكلا فرعت ال ىتلا ةيسنجلا ةقاطلا
ةرورضب نونمؤي نيذلا نيب الادج تراثأ " ىراعلا ءادغلا"ةياور ةمكاحم نأ اذه ىنعمو 

ىف قالطنالاو ررحتلا نأب نونمؤي نيذلا نيبو نفلا شاعتنا لجأ نم ىسنج لا تبكلا دوجو
نوناقلا عيطتسي ال ةلأسم ىهو . شعتنتو رهدزت نونفلاو بادآلا لعجي سنجلا ةسرامم
  .اهيف تبلا وأ اهمسح

ىثراكم ىرام اهترشن ىتلا ةعجارملاب داهشتسالاب هتجاحم ايزارج ىد ىماحملا متتخاو 
بتكلل كرويوين ةلجم ىف"ىراعلا ءادغلا"نع  تارارقلا ةشقانم ىف ىماحملا رمتساو .  

ىف ةربعلاو كحملا نأ احراش ،سنجلا صوصخب ارخؤم تردص ىتلا ةيئاضقلا ماكحألاو 
نم ليئض ولو ردق ىأ نمضت اذإ باتك ىأ ىلع ةباقرلا ضرف مدع ىضتقي ثور ةيضق 

ةلدألا نمو دوهشلا ةداهش نم صلخي نأ ىضاقلا ىلع نيعتي هنأ ىأ ،ةيعامتجالا ةيمهألا  
ةميقلا نم ةيلاخو ةهافتلاو ةيحطسلا ةديدش " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ ةمدقملا ةيقئاثولا 

  :الئاق ىضاقلا ىلإ ىماحملا ثدحتو. ةياورلا ةءاذبب احيحص امكح ردصي نأ لبق ةيعامتجالا
وأ زازئمشالل اريثم وأ اقداص باتكلا ناك اذإ لجبملا ىضاقلا ةدايس اي مهملا نم سيل"  

بتكلا نإ : "ىلي امب ثور ةيضق ىف تمكح ايلعلا ةيكيرمألا ةمكحملا نإ ثيح ائيس وأ ائيذب
ريغ راكفألا هذه تناك امهمو راكفألا  هذه ةيمهأ تلءاضت امهم –راكفأ نع ربعت ىتلا 

متت–دئاسلا ماعلا ىأرلا رظن ىف ةتيقم راكفألا هذه تناك اذإ ىتح... لدج راثمو ةيديلقت عت  
ىأ نمضتي باتك ىأ نأ حضتا اذإ هنأل ،ةيروتسدلا تانامضلا اهرفوت ىتلا ةلماكلا ةيامحلاب 
راكفأ نم باتكلا اذه هنمضتي ام ىلإ رظنلا نود ةيامحلا قحتسي هنإف ةيمهألا نم ردق 

الئاس نامدإلا ميحج روصت زوروب ةياور نأ ىضاقلا ركذي نأ ىماحملا تفي ملو . ةهيرك
ريغو زازئمشالل ريثم ريغو تيقم ريغو مداص ريغ هنإ ميحجلا نع لوقي ىذ لا اذ نم: "هايإ
  !!"بذهم ريغو ئذب

  .هيلإ زوروب هلسرأ سنجلا نع باطخ نم ةرقف ىماحملا فطتقا اريخأو
ىف ةقلطملا ةرورضلا نع ىويد نوجو ديورف دنومجيس ءارآ ىضاقلا ىلع أرق مث 

نم وجري هنإ هلوقب همالك ىماحملا ىهنأ مث . ةماعلا ةحلصملل ءاغتبا ةينفلا ةيرحلا ريفوت
اهعامتسا نسحل ركشلا اهيلإ ا    .هجوم ،ةيرحلا هذه ريفوتب مكحت نأ ةمكحملا
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اهميدقت قبس " ىراعلا ءادغلا"ةياور تناك اذإ ىماحملا نوسده ىضاقلا لأس لاحلا ىفو 
نكلو ،ةمكا حملا ىلإ مدقي مل لكك باتكلا نأ ايزارج ىد ىماحملا هربخأف. ةمكاحملا ىلإ
راشأو . وغاكيش ةنيدم ىف ةيلارديفلا ىحلا ةمكحم مامأ ةمكاحملل تمدق هنم ءازجأ ضعب

نانرب موهفم فطتقاو ةينوناقلا ةيحانلا نم ةءاذبلا خيرات ىلإ ةمكحملا مامأ ءاعدالا لثمم 
لو ألا ليدعتلا خيرات نمضتي: نأشلا اذه ىف نانرب لاق. اهل  ةيكيرمألا ايلعلا ةمكحملا سيئر

حبصي ال ةلاحلا هذه ىف هنإ ثيح ديفم مالك ىأ نم امامت ولخت ةءاذبلا نأب عانتقالا روتسدلل 
  .روتسدلل ليدعتلا تانامض ةيامحل اقحتسم

ةيوديلا عيراشملا "و" ثور"ىتيضق ىف تدرو امك ةءاذبلا نع ءاعدالا لثمم ثدحتو 
باتكلا ةميق مدع ىه رصا نعلا هذه ،اهتءاذب تابثإل رصانع رفاوتب ةطورشم ىهف" ىاو دض
ىلع همامتها لك نيووك زكرو . ةحضاولا هتءاذبو ةيسنجلا تاوهشلل هتراثإو. ةيعامتجالا
ىلإ هتاراشإو هطاطحنا ... باتكلل ىلكلا رثألا نأل ةحضاولا هتءاذب وهو ريخألا رصنعلا

ىرخألا ولت ةحفصلا باتكلا تاحفص هب جعت ىذلا فارحنالاو ىسنجلا ذوذشلا ةسرامم 
 ، هيف اهيلع رثع  ي دق ىرخأ ةطقن يأ وأ باتكلا ىف هدجن دق رخآ ءىش ىأ ىلع ىغطت فوس

. اهفاصوأ ضعب ىف وأ ةمدختسملا ةغللا ىف امإ ،هيلإ ءىسي ام اهيف ئراقلا ىري فوسف
هنم ترذح ام وهو ةءاذبلا ىلع ةيعامتجالا ةميقلا ةفك هيلإ بهذ اميف حجر نيووك نأ ودبيو 

باتكلا ةيبذاج نوكت نأ ىضتقي ةيسنجلا ةوهشلا ةراثإ رايعم نأ ن يووك حرشو. مكاحملا
كلذكو ،ضيرملاو حضافلا ىرعلاو ضيرملاو حضافلا سنجلاب مامتهالا ىف اساسأ ةرصحنم 

ول ءايشألا هذه نإ ءاعدالا لاقو . زربتلا ةيلمع ىلإ ةضيرملاو ةحضافلا ةريثكلا تاراشإلا
ام دودح ىف اهرابتعا اننكمي باتك ىأ ىف ةرم ةرشع سمخ ىتح وأ نيترم وأ ةرم تركذ  
وحن غلبت ىتلا هتاحفص ألمت امدنع ةذاش حبصت تاراشإلا هذه نأ فاضأ هنكلو . ىعيبط وه
فلؤملا موقيو . ابيرقت ةحفص لك نم انيلع لطتو ةحفص نيعبرأو نيتئام وأ نيثالثو نيتئام
ئراقلا اذه رعاشم مدصتفوس اهنأ معزأ لب. ىداعلا ئراقلا اهفلأي ال ةقيرطب اهريوصتب   .
  ".ةيسنجلا ةوهشلا ةراثإ ىلع ىوطني اذه نإ لوقأ ذئدنع

نيبي نأ وه دوهشلا ىلإ اههجو ىتلا هتلئسأ ءارو نم ءاعدالا لثمم نيووك فده ناك 
ميعدت ىلإ فدهت زربتلا تايلمعو ةعقاوملاو ىسنجلا ذوذشلا ةسرامم ىلإ تاراشإلا راركت نأ 

  .ةيسنجلا تاعزنلا طحأ ريثت" ىراعلا ءادغلا"ةياور نأب هرظن ةهجو 
ىف ءابدألاو داقنلا ءارآ عامس دنع ةمكحملل تبثي نأ ىلإ ىعس ءاعدالا نأ نع الضف 
ءابدألاو داقنلا ءالؤه ءارآ ىلإ لب فلؤملا رظن ةهجو ىلإ عمتست نكت مل اهنأ زوروب ةياور 
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دوهشلا مهتا لب لوقلا ا ذهب ءاعدالا فتكي ملو. رلامو ىدرايكو جربسنج لاثمأ ةفلتخملا
نع نوزجاع مهنأو ،ةروشنم ةرقف لكل نورمزيو نولبطي مهنأبو ،ةينهملا ةءافكلا مادعناب 

ءابدألاو داقنلا نأ هدافم لوق ىلإ ءاعدإلا صلخو . ةنيمثلا ةباتكلاو ةثغلا ةباتكلا نيب زييمتلا
  .الصأ دوجو ىأ اهل سيل ةيمهأ زوروب ةياور ىلع اوفضأ

اهترداصمب ةياورلا حلاصل مهتداهشب اولدأ نذلا دوهشلا ددع ةرثك مغر ءاعدالا بلاطو  
ءاربخ دوهشلا نأ نيووك ىأرو . ةيعامتجا ةميق يأ نم اهولخ ببسب لوادتلا نم اهرظحو
هنأ ءاعدالا فاضأو . باتك ىأ ىلع رظحلا ضرفو ةباقرلا ةضهانم ىلإ مهعبطب نوحنجي
ببسب امامت تشالت ةميقلا هذه نإف ةميق لا نم ءىش ىلع لمتشت زوروب ةياور نأ ضرفب

دهاشملاو ظافلألا مادختساو فارحنالاو طاوللا ىلإ ىهتنت ال ىتلا زوروب فلؤملا تاراشإ 
فوشكم بدأ درجم " ىراعلا ءادغلا"ةياور نأ ءاعدالا لثمم نيووك ىأر ةصالخو . ةطحنملا
  .نوناقلا داومل اقبط حضاف بدأ وأ

حيضوت ىف اولاغ دوهشلا نأ ىلإ هايإ اهبنم ىضاقلا د شر ءاعدإلا بطاخ ةياهنلا ىفو
مكحيو ةياورلا نِد . ةيعامتجالا زوروب ةياور ةيمهأ  ي مل اذإ ىضاقلا نأ نيووك فاضأو

ىلع اولآ دوهشلا نم ةعومجمل اهكرتيو ،ةينوناقلا هتيلؤسم نع كلذب ىلختي فوسف اهتءاذبب 
ةروشنم ةدام يأ وأ باتك ىأىلع رظحلا ضرف ىف ةلودلا قح ىلع ضارتعالا مهسفنأ   .

يأ ىلع لوصحلا ىف اهقح راكنإو ةءاذبلاب اهمصوب ةياورلا ىلع هموجه ءاعدالا متتخاو 
  .ةيروتسد ةيامح

يأ عدتسي مل ماعلا ىعدملا نأ سيرب فورج رشن راد ىماحم ايزارج ىد ركذ انهو 
ددشو . ةيعامتجالا اهتيمهأ نع نيعفادملاو ةياورلل نيديؤملا داقنلا لاوقأ ضحدل دوهش

ناكرأ رفاوت تابثإ ةمكحملا نم ىضتقي باتك ىأب ةءاذبلا ةمهت قاصلإ نأ ىلع ىماحملا 
ءىش ريغ نوسده ىضاقلا مامأ نكي مل لاح يأ ىلع . اهيلإ ةراشإلا قبس ىتلا ةثالثلا ةءاذبلا

ركذ و. ستسوشاسام ةيالو مكحت ىتلا نيناوقلا راطإ ىف" ىراعلا ءادغلا"ىلع مكحلا وه دحاو 
  .ةينوناقلا عوفدلاو تاركذملا ىقلتي نأ دعب الإ مكحلاب قطني نل هنأ نوسده ىضاقلا

  .عوفدلا لك ميدقت نم ءاهتنالا دعب اهتسلج داقعنا ءاجرإب ةمكحملا تماق مث
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  " الغداء العارى"حظر رواية 
  فى لوس أجنلوس بوالية كاليفورنيا

  
  
  
  

 ءادغلا "ةياور ةمكاحم ىلع اقيلعت رشني نأ هل ر دُق دهاش لوأ ناك ىدرايك بتاكلا لعل
ويفير ىادرتاسلا ةلجم ىف هريرحت ىلع جرد ىذلا دوماعلا ىف نطسوب مكاحم مامأ " ىراعلا

ىذلا غلابلا لدجلا بقع اهرشن نأ قبس ىتلا ةياورلا نع ةعفادملا تالاقملاب انركذي وحن ىلع 
عفر نع نوعاسلا اهدبكتي ىتلا ةظهابلا تا قفنلا ىلإ  ىدرايك راشأو ،وغاكيش ىف اهنع ريثأ
نأ ةيادبلا ذنم ىدرايك سحأو . تويب بارخ هنأب هايإ افصاو ،رداصم باتك ىأ نع رظحلا

فانئتسالا ىلإ ءوجللا نم صانم ال هنأو ،باتكلا ةءاذبب مكح رادصإ ىلإ ليمت ةمكحملا 
  .هتئاذب مدعب مكح ىلع لوصحلل

لمألا ناك دقف دحلا اذه ىلإ امئاشتم نكي مل ايزارج ىد دراودإ ىماحملا نأ ريغ 
  .نيرهش وأ رهش نوضغ ىف ةياورلا ةءاربب مكح ىلع لوصحلا ىف هدواري

بتكلا راجت نم نينثا نع عافدلل ىنوناق لثممك نيفال ىماحملا ىلع رايتخالا عقو دقو 
ماع ربمتبس رهش نم رشع ىداحلا ىفف . كنارف لريا ىنديسو ىتنالاج كازيإ امه ةئيذبلا

و مقر ةيضقلا امه سولجنأ سول ةيدلب ةمكحم مامأ ناتيضق تعفر١٩٦٤ مهتملا ٣٣٨٤٦   
مقر مسقلا كاهتناب ىتنالاج كازيإ اهيف مهتملا ٣٣٨٤٥و مقر ةيضقلاو ،كنارف لريإ اهيف  

مهتا . ةيالولا هذه ىف ةءاذبلاب صاخ نوناق وهو ،اينروفيلاك ىف ىئانجلا نوناقلا نم) ٢(٣١١
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نم ىرخأو " سنجلا نوئشل سرادلا"ناونعب ليتس تنوم اهفلأ ةئيذب ةدام عيزو تو عيبب كنارف
ىتنالاج ىلإ ةلثامم ةمهت تهجو اضيأو ". ىراعلا ءادغلا"ناونعب زوروب .س ميلو فيلأت

سطسغأ ٧موي هعيزوتل  امهيلإ راشملا نيئيذبلا نيباتكلا نيذه١٩٦٤  تاءارجإ نأ ريغ .  
تناك نيح ىفف . نطسوب ىف ترج ىتلا ةمكاحملا نع تفلتخا ةلاحلا هذه ىف ةمكاحملا

نطسوب ىف ةمهتلا تناك ،ةيئانج ةعيبط تاذ سولجنأ سول ىف نيمهتملا ىلإ ةهجوملا ةمهتلا 
نأ نطسوب ةمكحم ىلع نيعت هنأ ىأ ،اهتءاذب ىدم ةفرعمل اهتاذ ىف ةياورلا ةدام ىلإ ةهجوم 

  .ةمكاحملا ىلإ اهعئاب ميدقت لبق ةروشنملا ةداملا ةءاذب تبثت
رياني ٢٨ىفو  مسقلا عمتجا - نطسوب ةمكاحم ىلع ةليلق عيباسأ رورم دعب ىأ– ١٩٦٥   

راجتالا ةيضق ىف رظنلل لبماك . ج.نلأ ىضاقلا ةسائرب سولجنأ سول ةيدلب ةمكحم نم أ٢
اذإ رظنلا لحم ةيضقلا ىف لبماك . ج نالأ ىضاقلا لاب لغش ىذلاو". ىراعلا ءادغلا"ةياورب 

ال مأ ماهتالا ةحص ىلع ةلدأ ناربتعي ماهتالا عضومناباتكلا ناك أرق هنأ ركذلاب ريدجلاو .  
هنأ نم مغرلا ىلعو ". ىراعلا ءادغلا"ةياور مظعم أرق امك " سنجلا نوئشل سرادلا"باتك 

زئاجلا نم هنأ ىأر دقف" زازئمشالل ةريثم"زوروب ةياور دجو  لوقلا –لكك ةياورلا انذخأ اذإ-    
ةدام نأ ىف ةدحاو ةظحلل كشي مل هنأ حيحص . سنجلا ةوهش ريثي ال اهيلعبلاغلا عباطلا نإ 

ال اهنإف لكك اهيلإ رظنلا دنع نكلو ،ريبك دح ىلإ ةقايللاو ةمشحلا دودح تزواجت ةياورلا 
  ".دسجلا تاوهش ريثت

ءزجلا كلذ ىلإ لبماك ىضاقلا ريشي نأ ىف ةبارغ ىندأ كانه نكت مل لاح يأ ىلعو 
، "شحفلاو ةءاذبلل سايقمك." ج.أ هميقي ىذلا ىونسلا لفحلا"ناونع لمحي ىذلا ةياورلا نم 

  .ائيذب هاربتعا نأ نطسوب ىف ىضاقلاو ءاعدالا لثمم نيووكل قبس ىذلا ءزجلا وهو
هتاذب مئاقو لقتسم ءزجلا اذه نأ سولجنأ سول ةمكحم ىضاق ربتعا ىرخأ ةيحان نمو 

لياحتي نأ نم احضاو اجاعزنا سولجنأ س ول ىضاق رهظأو. باتكلا ةصقب ةيهاو ةقالع هلو
ةءاذبلا نيناوقل عضخت الو ةئيذب ربتعت ال ةدام هيومتلا ليبس ىلع مهيلإ مدقيف هئارق ىلع بتاك 

ثبلي مل ىضاقلا اذه نكلو . نوناقلا ىلع فافتلالا فدهب رخآ ىلإ نآ نم ةءاذبلاب اهوشحي مث
هماقأ ىذلا ىونسلا لفحلا "ناونع ل محي ىذلا ءزجلا لصفي نأ نكمي ال ئراقلا نأ دكأ نأ
ضعب نإ الئاق لبماك كردتسا مث . ةئيذب اهتمرب ةياورلا نأ فاضأ مث. ةياورلا ةيقب نع." ج.أ

ام دشأ اهنأ امك اهؤرقي نم كهنت اهنأو ،لماكلا للملا ىلع ثعبت ةياورلا نأ نوري ءارقلا 
هذه ىف دجي ةيلقعلا هاوق لماكب صخش دجوي ال هنأ رخآ ئراق ىري دقو . ارسع نوكت
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لئاط ال غراف وغل ةياورلا نأ ىلإ ثلاث ئراق بهذي دقو . اهتءارق ىلع هعجشي ام ةياورلا
  .ةيسنجلا تاوهشلا طحأ اهئراق ىف ريثت ال زوروب ةياور نأ ررق لبماك نكلو. هئارو نم

ةئيذبلا بتكلل ىتنالاجو كنارف نم لك عيب ةيضق ىف ءاعدالا لبماك ىضاقلا حصنو 
اهتءاذب رمأب مامتهالا مدع هب ردجي لب ،تاوهشلا طحأل ةريثم زوروب ةياور رابتعامدعب   .

نم اهيف ام ىلإ ىضاقلا رظن تفل لواح لب ىضاقلا ةحيصنب ذخألا ضفر ءاعدالا نأ ريغ 
  :ىضاقلاو دليفريف ءاعدالا لثمم نيب راد ىذلا راوحلا ىلي اميفو. ةءاذب

تمدختسا ةئيذبلا تاملكلا نأ ىلإ ةمكحملا رظن تفلأ نأ دوأ ىضاقلا ةدايس : دليفريف
ىف تدرو ةرم ٢٣٤ ةحفص٢٣٥  ىف اهب قطنلا نم الدب تاملكلا هذه ءاجهب ىفتكأ فوسو .  

  .ةمكحملا ةعاق
  .ريدقت لقأ ىلع عوبسأ لك ةرم ظافلألا هذه عمسن انه نحنف اهقطنا لب: لبماك

ةرخؤم–زربتي–عجاضي : ١)تاملكلا قطني(دليفريف  رظب–  هذه ترركت ... بيض ق– 
  .ةحفص نيثالثو سمخو نيتئام ىف ةرم نيعبرأو اًثالثو نيتئام تاملكلا

ددع سفن اهمادختسا متي تاملكلا هذه نم ةملك لك نإ لوقت نأ اذهب ديرت له : لبماك
  .تارملا

 .ىضاقلا ىديس اي الك: دليفريف

ددع ىلع ءانب ب اتك ةءاذبب مكحلا ضفرت مكاحملا نأ ءاعدالا لثمم ىضاقلا هبن ذئدنع
  .ظافلألا هذه اهيف درت ىتلا تاحفصلا ددعب وأ هيف ةدراولا ةئيذبلا تاملكلا

. ةنادإلا ىلع اليلد" ىراعلا ءادغلا"ةياور رابتعا مدعب امكح لبماك ىضاقلا ردصأو 
  ".سنجلا نوئشل سرادلا"باتك دض ةيئاضقلا تاءارجإلا ذاختا رارمتسا ىلع قفاو هنكلو 

فورج راد نإف ةيوناثو ةضراع تدب لبماك ىضاقلا مامأ ةعوفرملا ةيضقلا نأ مغرو 
كنارف امسا ناكو . ةيضقلا فيراصم لمحت ىف كارتشالل اهدادعتسا نع تربع رشنلل
امعد نالجرلا ناذه ىقلتو . اينروفيلاك ىف ةرداصلا تالجملاو فحصلاب نيطبترم ىتنالاجو
نفال ىماحملا باعتأ ةيطغتل رشنلل سيرب فورج راد نم رالود ةئامسمخو فلأ هردق ايلام  

                                                 
 . ةيكيرمألا ةيماعلاب ةمكحملا ةعاق يف تاملكلا هذه ءاعدإلا لثمم قطن 1



  )٢٣٢(

زوروب ةياور نع عافدلل اتنس نيسمخو ا١٨٤٠ةغلابلا   رالود ىماحملا اذه مسا نكي ملو .  
اهتاعوبطم دحأ نع عافدلاب علطضا نأ قبس هنإ ثيح رشنلل سيرب فورج راد ىلع ابيرغ 

  .رليم ىرنهل" ناطرسلا رادم"ةياور ىهو 
مل اينروفيلاك ةيالوب سولجنأ سول ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور رظح نأ ركذلاب ريدجلاو 

  .نطسوب ىف اهرظح ةيمهأو ةروطخ سفن هل نكي
  

  :زوروب ةياور رظحب ارارق ردصت نطسوب ةمكحم
رياني ١٣ىف " ىراعلا ءادغلا"ةياور ةمكاحم ءاهتنا روف  ءاعدالا لثمم ماق ١٩٦٥   ،

ىفو . نطسوب ةمكحم ىلإ تاركذملاميدقتب انركذ نأ قبس امك ،ايزارج ىد ىماحملاو نيووك 
سرام ٢٣ ناونعب ارارق نوسده ىضاقلا ردصأ ١٩٦٥  بلطو ةيداملا قئاقحلا فاشتكا " 
". ةرذقو ةبذهم ريغو ةئيذب"ةياورلا نأب ىضاقلا اذه رارقب دحأ شهدني ملو ". موسرم رادصإ
حضاف بدأ اهنأ امك ،لكك اهيلإ رظنلا دنع ىتح رخآب وأ لكشب تاوهشلل اهتراثإ نع الضف  

ليصافت ىلع ىوتحت اهنإ ثيح ،ةيملع وأ ةيعامتجا ةيمهأ يأ نم امامت ولختو فوشكمو 
اهل هلوبق نأ هل ادب ثيح عافدلا ىوعد ىضاقلا ضفر دقو . تاردخم نمدم تاسولهل ةقيقد
  .ايلقع ضيرم فلؤم ىأ لاب ىلع رطخت دق تاورذاق يأ رشنل بابلا حتفي نأ هنأش نم

متتخاو . ةكبحلا ىلإ امامت رقتفت ةياورلا نأ نوسده ىضاقلارعش اذه بناج ىلإو 
اهرثن مث ةيسنجلا ةعقاوملا فصت تارابع خسوأو رذقأ عمجب ماق فلؤملا نإ : هلوقب ىضاقلا
ظافلألا طحأب ةعبشم ةياورلا نأب اعنتقم ىضاقلا ناك راصتخاب . هباتك ىف زييمت نود
  .اهرذقأو

نيب تحوارت ةقحالتمو ةعيرس زوروب ةي اور رظح نع ةمجانلا لعفلا دودر تناك
فانئتسالاب ايزارج دراودإ ىماحملا رداب هتهج نمو . مكحلا اذه رودص نم بضغلاو سأيلا

سرام ٢٥ىف رظحلاب مكحلا دض   ١٩٦٥.  
ماعلا بئانلا بتكم ردصأ دقف " ىراعلا ءادغلا"ةياور ىلع ىمسرلا رظحلا ضرف مغرو 

ليربإ ١٢موي ىميلقإلا  ش ارارق١٩٦٥  ةياورلا عئاب دض ةهجوملا مهتلا طاقسإب ايوف  
سيلو ايسايس ناك رارقلا اذه ذاختا ىلإ عفادلا نأ ودبيو . سوكيرفام رودويت ةروظحملا
مدع ةسايس هعابتا ايمسر ةيالولاب ماعلا بئانلا بتكم لثمم كورب دراودإ نلعأو . ايئاضق
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بتكلا عئاب نع جارفإلا مت ببسلا اذ هلو. ةءاذبلا ةمهتب بتك عئاب ىأل ةيلحملا ةباينلا ةاضاقم
ركذلاب ريدجلاو . نجسلا ىف هب جزو هيلع ضبقلا ىقلأ دق بادآلا سيلوب ناك ىذلا سوكيرفام

ةيمومعلا ةباينلا بتكم داس هعئاب وأ هعزومب ساسملا نود باتكلا ةءاذب تابثإ ىلإ هاجتالا نأ 
  .ةياورلا ىلع رظحلا ضرف نطسوب ىف ءاضقلا نأ مغر ةيالولاب

ربوتكأ ٨ىفو  ةيضق ستسوشاسام ةيالو ىف ىلاعلا ءاضقلا ةمكحم ترظن ١٩٦٥   
ىلاعلا ءاضقلا ةمكحم نأ ركذلاب ريدجلاو . زوروب ةياور رظح دض ةعوفرملا فانئتسالا

ماع ربوتكأ نم ٨ و٧ىموي ىف ترظن ةيكيرمألا  ةيضق ىه ةءاذب اياضق ثالث ١٩٦٥   
مامأ ةطقاس ةأرما تاركذمو كرويوين دض نكشيم ةيضقو ةدحتملا تايالولا دض جربسنج  
ةيالو تماق ىتلا ) ليه ىناف(ةياور مساب فرعت ةريخألا ةياورلا هذهو . ماعلا بئانلا

موي ةمكاحملا ىلإ اهميدقت ديعأ مث ١٨٢١ماع اهترداصمب ستسوشاسام  رياني ٨  متو ١٩٦٥   
ليربإ ٤ىف ةيناثلا ةرملل اهرظح  مدق ىذلا هسفن تقولا ىف ىأ١٩٦٥  ءادغلا "ةياور هيف ت ، 

  .ةمكاحملا ىلإ" ىراعلا
ةمهتب كرويوين ىف ١٩٦٠ماع نكشيم دراودإ ىلع ضبقلا نكشيم ةيضق تنمضتو   

امكح ةمكحملا تردصأو . قاحسلاو ةيكوساملاو ةيداسلا لوانتت ىتلا ةحضافلا بتكلا عيزوت
مامأ لوثملا نكشي مل قبس هنأب املع. ماوعأ ةثالث ةدمل هسبحو رالود فلأ رشع ىنثا هميرغتب
  .ةءاذبلا ةمهتب ءاضقلا

نكشيم نع عافدلا ىف نيكراشملا دحأ ناك ايزارج ىد ىماحملا نأ ركذلاب ريدجلاو 
الضف . ثور ريياعم مساب ةفورعملا ةينوناقلا ريياعملا قيبطت نع رظنلا فرصب نيبلاطملاو
  .قلطم لكشب ريبعتلا ةيرح نمضت اهنأب ةيروتسدلا تانامضلا رسف هنأ نع

جربسنج فلار رشانلا ةيضق تناكف ةيكيرمألا مكاحملا اهترظن ىتلا ةيناثلا ةيضقلا امأ 
ةءاذبلا نيناوق هكاهتنا ببسب هيلع ضبقلا ىقلأ ىذلاو كرويوين ةنيدم ىف لدجلل ةريثملا 

) ىسنجلا قشعلا(سوريإلا ةلجم لثم ةئيذب ةلجم عيزوت ىف ديربلا ةكبش مادختساب ةيلارديفلا 
ةمكحم هيلع تمكح دقو "ةراتخملا ةراعدلا ىف عجرملا"ناونع لمحي باتكو ، "لصولا"و  ،

ماوعأ ةسمخ ةدمل سبحلاو رالود فلأ٤٢اهردق ةمارغب ةيلارديفلا ميلقإلا  ةمكحم تديأو .  
عافدلا ىلإ ايلعلا ةمكحملا مامأ جربسنج فلار مهتملا ىماحم ىعس دقو . مكحلا اذه فانئتسالا
ةيعامتجا ةيمهأ اهل نإ لوقلاب اهيفرجاتي ىتلا تاعوبطملا نع عانتقالا ضفر ءاعدالا نكلو .  

روصلاو تاياكحلا ىلع اماحقإ فلؤملا اهمحقأ اهيلع ضرتعمو ةئيذب ةدام اهنإ الئاق اذهب 
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نأ بلطتي ىذلا نوناقلا ىلع لياحتلل ةحضاو ةلواحم ىف ةميق اهل نأب ىماحملا معزي ىتلا 
ةءاذب نم اهيف ام ضوعت ةيعامتجالا ةميقلانم ةجرد ىلع ةروشنملا ةداملا نوكت دقو .  

ىكيرمألا عمتجملا تاعاطق ضعب بناج نم ءازهتسالاو ةيرخسلل ةءاذبلا تامكاحم تضرعت 
لوط ىف ةروشنملا ةئيذبلا بتكلا لك ةءارق ةمكحملا ءاضعأ ىلع نيعتي هنإ لوقلا لثم 

  .ال مأ ةيعامتجا ةميق يأنمضتت بتكلا هذه تناك اذإ ةفرعمل اهضرعو ةدحتملا تايالولا 
نوج هفلأ ىذلا باتكلا وهف ايلعلا ةمكحملا مامأ ةمكاحملل مدق ىذلا ثلاثلا باتكلا امأ 

نماثلا نرقلا ىف ئذبلا بدألا تايكيسالك نم وهو "ةطقاس ةأرما تايركذ"ناونعب دناليلك   ،
ميلو وه ستسوشاسام ةيالو ىف باتكلا اذه دض ىوعدلا كرح ىذلا نأ ركذلاب ردجيو. رشع  
ىلإ " ىراعلا ءادغلا"ةياور ءاعدالل الثمم هفصوب مدق ىذلا هسفن صخشلا وهو نيووك .ىآ
ىف " ةطقاس ةأرما تايركذ"ةياور رشن دناليلك نوج نأب املع . ماع نم لقأ ذنم ةمكاحملا

ستسوشاسام ةيالو ىف هيلع ضبقلا ىقلأ دق ناك زلوه رتيب رشانلا نأو ١٧٤٩ماع ارتلجنإ   ،
  .باتكلا اذه هرشنل

باتك رشن ةداعإ ١٩٦٢ماع نامتوب رشانلا نلعأ امدنعو  تفل " ةطقاس ةأرما تاركذم" 
رياني ٨ىف ايلعلا ةمكحملا تعمتساو هيلإ تاطلسلا راظنأ  دض مدقملا فانئتسالا ىلإ ١٩٦٥   

ةياور ميدقت نم لئالق مايأ لبق كلذو باتكلا اذه لوادت ةجرد لقألا ةمكحملا رظحب مكحلا 
هسفن رهشلا نم١٣ و١٢ىموي ةمكاحملا ىلإ " ىراعلا ءادغلا" فانئتسالا ةمكحم تديأو .  
تأجرأ ستسوشاسام ةيالو ىف ايلعلا ةمكحملا نأ ركذلاب ريدجلاو . دناليلك نوج ةياور ةءاذب

ىلع مكحلا ردصي ىتح " ىراعلا ءادغلا"ةياور حلاصل مدقملا فانئتسالا ةيضق ىف اهمكح 
  .جربسنجو نكشيم نيرشانلا ىلعو" ةطقاس ةأرما تاركذم"

سرام ٢١موي ىفو  ةءاذبلا اياضق ىف اهمكح ايلعلا ةيكيرمألا ةمكحملا تردصأ ١٩٦٦   
ىف هراجتال جربسنج فلار رشانلا ةنادإب مكحلا ةمكحملا هذه تديأو . اهيلإ راشملا ثالثلا
  .هئارق ةيناوهش ةراثتسا ىلع لمعلاو ةرعادلا داوملا

ةيلوي ٧خيراتب ستسوشاسام ةيالو ىف ايلعلا ةم كحملا تردصأ لاح يأ ىلعو  ١٩٦٦ 
" ىراعلا ءادغلا"ناونع لمحت ةياور دض ماعلا بئانلا ةيضق مساب ةعوفرملا ةيضقلا ىف امكح 

ىلع ةديدجلا ةءاذبلا ريياعمل قيبطت لوأ هنأب اهمكح زيمتيو ،ستسوشاسام ةيالوب ٣٥١مقر   
قحي هنأ دجن ثيح ةقباسلا ريياعملا نم اهددشت ىف لقأ ريياعم ىهو. رصاعملا بدألا  

وأ ةيبدأ ةميق ةمكحملا ىلإ مدقملا باتكلل ناك اذإ رظحلا رارق نالطبب مكحت نأ ةمكحملل 



  )٢٣٥(

ببسب ةياورلا ةءاذب مدع ستسوشاسام ةيالوب فانئتسالا ةمكحم تررق هيلع ءانبو . ةيعامتجا
  .اهنم داجلا ىبدألا عمتجملا فقوم

ىراجتلا لالغتسالا نأ ىلإ فانئتسالا ةمكحم تبهذ د قف رظحلا نالطبب مكحلا مغرو
هنأش نم قئال ريغ وحن ىلع اهل ةياعدلاو ةيسنج ةراثإ نم هنمضتت امو زوروب ةياورل 

مل " ىراعلا ءادغلا"نع رظحلا عفرب رارقلا اذه نكلو . ةينوناقلا ةلءاسملا ىلإ ةياورلا ضيرعت
رظحلا عفرب مكحلا ىلع اضرتعا فانئتس الا ةاضق نم نينثا نإ ثيح ؛ءارآلا عامجإب ردصي
  :نأشلا اذه ىف نودرير لوقي. كريك.ج لوبو نودرير.س لوب امهو

؛زازئمشالل وعدي هتدجوف باتكلا ةءارقب تمق نوناقلا ىلع هضرف ىذلا بجاولل اقبط "
  ".ىبدأ ىحص فرص نع ةرابع هتقيقح ىف باتكلاو... هضرمو هفارحنا طاطحنا ببسب

باتكو داقنلاو ءاربخلا ةداهش نيرخآلا ةاضقلا رابتعا ىلع ن ودرير ضرتعا كلذكو
نإ نأشلا اذه ىف نودرير ىضاقلا لوقي . ةيبدألا زوروب ةياور ةيمهأ ىلع اليلد تالاقملا

بهي نم دجي نأ مدعي نل ةءاذبلاب مهتم باتك ىأ نأ ىلع هتلد ستسوشاسام ةيالو ىف هتبرجت 
ىدم تاباوجتسالاو تاقيقحتلا نم حضتا هنإ نودر ير لاق هرظن ةهجول اديكأتو. هنع عافدلل

نودرير نم لك ىأر نأ ريغ . جربسنجو نوسكاجو رلامو ىدرايك نم لك ةداهش فعض
  .ةيلقألا لثمي ناك كريكو

جاهتبالا اذه نكلو . جاهتباب رظحلا عفر أبن رشنلل فورج راد تلبقتسا لاحلا ةعيبطبو
ةياور ةمكاحم ةداعإ نكمي هنأ رادلا هذه كاردإ ببسب اصوقنم ناك ةلاح ىف " ىراعلا ءادغلا" 
  .تاوهشلا ةراثإ ىلإ وعدت ةقيرطب اهل جيورتلاو اهنع نالعإلا

ادكؤم ةيبدألا ةياورلا ةيمهأب لوقلا ىلع اموجه نطسوب ىف ىفحص ررحم نشو 
  .اهتراذق

أشت مل رشنلل سيرب فورج راد نأ امك . باتكلا دض ءارجإ ىأ ماعلا بئانلا ذختي ملو
. ةياورلا لوادتب ةمكحملا حامسب ءافتكالا ترثآو ،ةيئاضقلا تاعزانملا نم ديزملا ىف طروتلا

لكاشملا نم ديزملل اهسفن ضرعت نأ نود ةياورلا هذه تاعيبم نم رادلا هذه ديزت ىتحو 
مضت ةمدقمب تردص ىقرو فالغ تاذ ةياورلا نم ةصيخر ةعبط تردصأ ةينوناقلا 

، دأ ىتلا تاداهشلا نم تافطتقم ايلعلا ةمكحملا اهتدقع ىتلا ةمكاحملا لالخ اهباحصأ اهب ىل
ةيالو ىف ىلاعلا ءاضقلا ةمكحم تاوصألا ةيبلغأب هتذختا ىذلا رارقلا بناج ىلإ 
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ةراثإب مهتت دق ىتلا باتكلل ةيراجت ةياعد يأ لمع رشانلا بنجت اذكهو ... ستسوشاسام
  .ءارقلا تاوهش

دقف ،زوروب ةياور نع رظحلا عفرل تحاترا ىتلا ةديحولا رشنلل فورج راد نكت مل  
بتكلا عئابب ساسملا مدع ةرورض ىأر ىذلا كورب دراودإ ماعلا بئانلا اذه ىف اهكراش 

  .اهدض تاءارجإ يأ ذاختا لبق اهتءاذب تابثإ ةرورض بناج ىلإ ،ةءاذبلاب ةمهتملا
هبصنمل هكرت دعب لاق ىذلا نيووك .أ ميلو ماعلا بئانلا دعاسم ةجيتنلا هذهل حاترا كلذكو

مكح وه املثم هتقو ىف ابئاص امكح ناك هنأ دقتعأ ىنإف مكحلا اذه ايازمل ةبسنلاب : "ىمسرلا
هتعاطتساب نكي مل اذإ هتزيم دقفي فوس روتسدلل لوألا ليدعتلا نأ دقتعأو . نآلا بئاص

  ".ةرداصملا نم) ىراعلا ءادغلا(عون نم ةياور ةيامح 
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  ١٩٦٦بعد عام " ىالغداء العار"ية روا
  
  
  
  

ةرداصم نع تفقوت ١٩٦٦ماع دعب ةيكيرمألا مكاحملا نأ فرعن نأ ناكمب ةيمهألا نم   
ىف ىرنالف سيليف لوقت . اهدض ةينوناق تاءارجإ يأ ذاختا نع تفقوت امك ،ةيبدألا لامعألا

، ١٩٦٦ماع دعب رظحلل ضرعتت تاياور كانه دعت مل هنإ " نوناقلاو ةيبدألا ةءاذبلا"اهباتك 
نكي مل اينروفيلاك ةيالو ىف دحاو لصف ىف عقت ىتلا روكلام لكيامل ةيحرسم ةاضاقم نأو 
هليثمت ىف نيكرتشملا نم نينثاو هفلؤم كلسم ةءاذب ببسب لب ىحرسملا صنلا ةءاذب ببسب 

نم ةروشنم ريغ ةيحرسم ةءاذبلاب تمهتا ١٩٧٠ماع ىف كرويوين ىفو . ماع ناكم ىف  
ناونع لمحت ليئافار سكونيل فيلأت رجات ىلع ١٩٧٣ماع ضبقلا ىقلأ هانوب ىفو ". ءىش"   
هجتاو ةيبدألا بتكلا رظح ةسايس نع ىكيرمألا بيقرلا ىلختو . بتكلا نم ددع عيبب همايقل
  .ةئيذبلا سنجلا مالفأ ضعبو ءارفصلا ةفاحصلاو تالجملا رظح ىلإ

ةياور رشنب هنإ " ةءاذبلا ةياهن"هباتك ىف لوقي رابمر سلراش نأ ركذلاب ريدجلاو 
ىأ ةيبدألا تافنصملا ىلع ةباقرلل دعي مل " ىليه ىناف"مساب ةفورعملا " ةطقاس ةأرما تاركذم"
  .ةدحتملا تايالولا ىف دوجو

ةءاذبلا نيناوق عيمج ءاغلإب بلاطت تاوصأ تفلطنا١٩٧٠ماع ىفو  هذه تلثمتو .  
ناونعب ١٩٧٠ماع ردص ريرقت ىف تاوصألا  ريدجلاو ". فوشكملا بدألاو ةءاذبلا ةنجل" 

هسفنب ىأنلا نوسكين دراشتير سيئرلا لواح ىتلا ةنجللا هذه لكش نوسنوج ندنيل نأ ركذلاب 
اهتاضاقم دعبف . ةئيذبلا داوملا عم لماعتلا ىف اهتقيرط تريغ ديربلا ةحلصم ىتح. اهنع

نع م اجحإلا ىف اريثك ددرتت نآلا تحبصأ ريصق تقوب" ةريبكلا ةدئاملا"ةلجمل ةيلحملا 
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ارخؤم ديربلا ةحلصم تماق امدنعو . ءارقلا اهيف كرتشي ىتلا ةئيذبلا ةداملا عيزوت وأ لاسرإ
نرييب ىلارديفلا ىضاقلا وهو - كرويوين ةنيدم ةاضق دحأ ىلوت ةئيذبلا داوملا ىدحإ رظحب  

داوملا نع ةعونتم تالاقم دض ةدحتملا تايالولا مساب ةفورعملا ةيضقلا ىف رظنلا –لافيل   
ةيلوي ٢٨خيراتب ةئيذ بلا ديربلا ةحلصم هتذختا ىذلا ةرداصملا رارق ايغال١٩٧٨  لدتو .  

مادختسالا نم ريثكب أوسأ ةمشاغلا ةباقرلا ربتعا هنأ ىلع ىضاقلا اذه اهادبأ ىتلا تاظحالملا 
  .ةيسنجلا ةيحانلا نم مهتراثإ فدهب رابكلا بطاخت ةئيذب ةدام يأل فيصحلا ىصخشلا

ىف بدألا ىلع رظحلا ضرف ةياهن ةيادب " ىراعلا ءادغلا"ةياور ن أ نوسرادلا ربتعيو
ىلع ضورفملا رظحلا عفربو . بدألا ىلع ضورفملا رظحلا ةياهن لب... ةدحتملا تايالولا

ىذلا روتسدلل لوألا ليدعتلا نومضم نيب ةمدتحملا ةكرعملا تهتنا " ىراعلا ءادغلا"ةياور 
كوتسموك ىنوتنا ةيصخش ىف لثمتملا ىناتيرويبل ا تمزتلا ثاريمو ريبعتلا ةيرح نع عفادي
اءزج نآلا تراص " ىراعلا ءادغلا"ةياور نإ لب . كرويوين ىف ةليذرلا ةحفاكم ةيعمج سيئر
  .ةيكيرمألا تاعماجلاو دهاعملا ىف ةيساردلا جهانملا نم
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