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يفزيمتملايعامتجالاعقاولاهباجينأيسكراملاركفلاىلعًاديدجسيل
نّوكتودلوهنإلوقلانكميلب.هتاريغتوهتاءاجفيفيخيراتلاهروطتةكرح
يلاثملاركفلادقنيفدكأتيذلايداملاهعباطامو.ةهباجملاهذهيفروطتو
ةرورضلاهذهةجيتنىوسـصاخهجوبـيزاوجروبلايداصتقالاويلغيهلا

هرييغتلةادأوً،ايملعًاريسفتهخيراتوملاعلاريسفتىلعًارداقنوكينأيف
يهركفلااذهةزيم.هرييغتىلإةّوعدملاوةلهؤملاةيعامتجالاىوقلادييف

ةيرظنلاماحتلانأاذهىنعم.نوكيالوأ،ًالضانمًاركفنوكينأ
حيحصسكعلاو.ةيملعةيرظنكاهدوجوليساسأةيروثلاةكرحلابةيسكراملا
دنتستةيرظنةدعاقىلإةجاحبنهارلاانرصعيفةيروثلاةكرحلافً.اضيأ
.ةيخيراتلاهتكرحمكحتيتلاةيلعفلانيناوقلابسحبملاعلااهرييغتيفاهيلإ

يفةيئاقلتلاوأةيوفعلاءادوهةيروثلاةكرحلابيصيءادرطخألعلو
ديعصلاىلعيلايربمالاطيطختلانمزيف،ةروثلابةرماغملاءادهنإ.اهتاسرامم
ال«:نينيللوقلةداعتساهيفلب،ديدجنملوقلااذهيفسيل.يملاعلا
بسحواهنألسيل،ةيروثةيسكراملاةيرظنلاو.»ةيروثةيرظنالبةيروثةكرح
ىلإةيلامسأرلانميرورضلاقتنانمهذهةروثلاهينعتامب،ةروثلاةيرظن
يفخيراتلاملعاهنأليأ،ةيملع،ىلوألاةجردلابوً،اضيأاهنأللبةيكارتشالا

.هذههلاقتناةكرح
هذهطخيفنهارلاهعقاويفريسي،ملاعلانادلبنمهريغك،يبرعلاملاعلاو
ـرخآطخيفريسلابدّرفتيوأاهنعّذشيال،اهقفأيفوةينوكلاةكرحلا
دايسأنم»ةيصوصخلا«نعنيثحابلامهويفّالإـًاثلاثًاقيرطضعبلاهامس
ةكرحلاكلتيفعارصلامدتحااملكوً.اضيأاهعابتأوةيزاوجروبلاةيجولويديألا
رييغتلاىوقنيبرصاعملايسايسلايعامتجالاخيراتلاةروريسةمكاحلاةينوكلا
،تتبن،ةداضملاةروثلاىوقنيبو،يملاعلاهديعصىلعو،دلبلكيف،يروثلا

ّلحمّلحتةنّولتمميهافم،ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةبرتيف،رطفلاك
نم.يملعلايروثلاركفلاىلعداضملايعجرلاموجهلايفىرخأميهافم

نوكتةرات.»ةلاصألا«وأ،ًالثم»ةيصوصخلا«موهفم:ميهافملاهذه
ةرطيسلاعقاومعّدصتبيزاوجروبلاركفلاعدصتاذإف،»ةيبرع«ةيصوصخلا
ةحماستم»ةيمالسإ«هذهةيصوصخلاتراص،ةيبرعلاتايزاوجروبللةيقبطلا

ءوضيفخيراتلاةءارقةداعإوينامثعلادادبتسالادضعارصلاءاغلإىتح
،»ةيزرد«وأ»ةيعيش«وأ»ةينورام«نوكتةراتو.ةديدجلاةحلاصملاهذه



ىتحوأ»ةيطبق«مهضعبدنعتناكامبرو.يفئاطلارظنلاتاجاحبسحب
ً:ادحاواهنمأدبملاىقبيورخآًانيحعستتوًانيحقيضتيهف،»ةيطسوتم«

.هتينوكأدبمويملعلالقعلاضفر
يملاعيلامسأرماظندوجونميخيراتلاملعلاهبلوقيامبلوقننأامإ
نأامإو،ةددجتموةددعتملاكشأيف،ّةيلكةنميهةيلايربمالاهيلعنميهت
يفملاعلارّوصتنليملاعلاماظنلااذهلثمدوجويفننولوقلااذهضفرن
ًالثم،كلملادبعرونأريبعتبسحـ»ةيموقلاتادحولا«نمةعومجملكش
ةدحاولكاهيفلقتست،ةيجراختاقالع،تالاحلانسحأيف،اهنيبميقتـ
اهتيرارمتسا«اهلنّمؤتيتلا»اهتيصوصخ«هيفدكؤتًالالقتساىرخألانع
طورشلافالتخادضاهتاذبلثامتتهيفيقيزيفاتيمرهوجاهنأك،»ةيخيراتلا

ىوس،لبقتسملاورضاحلاويضاملايف،اهتروريصوأاهخيراتامف،اهتاريغتو
دوقينأيفنلااذهقطنمنم.تباثلادحاولارهوجلااذهرهظمتةكرح
هنإلب.هنيناوقةينوكيفنو،ةصاخبيخيراتلاملعلاو،ةماعبملعلايفنىلإ
ـكلذكودبياموأـلقعلاتَّتفتيذإ،هسفنلقعلاتفاهتىلإهدوقي
ّالإاهيفحتفنيال»ةيصوصخ«ىلعاهنملكيفقلغني»ةيموق«تارذيف
قلقوخيراتلايغلتنأاهتفيظو،ةروطسأىوسهذهتاذلاامو.هتاذىلع

هيفديدجلاتبكيًاراركت،مهولاب،خيراتلاريصيىتح،هيفرّيغتلاةكرح
اهلوهيذلااهلقع»ةيصوصخ«لكلريصياذكه.هتدالونودلوحيو
ىلإاهرضاحقيرطوهوهلبقتسملاىلإتاذلاقيرطف،رّيغتيالقلطم
،اهبصاخيبوروألقعابوروألناك،اذل.لوألااهجذومنوهيذلااهيضام
ةفرعموينابايملعوينابايلقعنابايللناكو،ةيبوروأةفرعمويبوروأملعو
ةدحو«لكلً.اضيأامهريغلوأايلاطيإوأايسورلو،كلذكنيصللو،ةيناباي
ريسأّلكف،اهريغىلعحصياللقعوأةفرعموأملع،نذإ»ةيموق
الامقلخي،هدحوهللفدحوألالقعلاودحوألاملعلاامأ.»هتيصوصخ«
ىلعف،ًالثمةيسكراملابذخأينأيمالسإلاوأيبرعلالقعلادارأنئلو.نوملعت
ةيئايميكلاوأةيئايزيفلامولعلاىلعو،ةيمالسإوأةيبرعريصتنأةيسكراملا
هدودحنمّلُطينأكلذلقعلادارأنإ،ةيمالسإوأةيبرعريصتنأًاضيأ

.هذهمولعلاىلع
اذهلكرتننألهسأامف،دقنلاةادأاهدحونوكتنأةيرخسللديرنال
،هقطنمبسحبوهقطنمدودحيفعسوتلاوكرحتلاةيرحيمالظلاركفلا
ام.هتيرخسيفًاعذاليلعفلايخيراتلاعقاولانوكيوهقطنمتفاهتيىتح
يتلاةيساسألاةيخيراتلاةيضقلانإ:يليام،ةطاسبب،وهلوقننأديرن



طورشلاديدحتةيضقتسيل،هتاقلطنمبسحب،ركفلااذهلثماهحرطي
يروثلارييغتلاةروريسققحتتاهيفيتلايعامتجالاانعقاوبةصاخلاةيخيراتلا

ريفوتةيضقاهنإلب،ةيكارتشالاىلإةيلامسأرلانمينوكلالاقتنالايف
»ةيصوصخلا«ـل»ةيخيراتلاةيرارمتسالا«ةروريسقيقحتلةيرورضلاطورشلا
يروطسأدوجونم»ةيصوصخلا«هذههينعتامب،ةيمالسإلاوأةيبرعلا
نموهنمىوقأ،خيراتلاجراخنمهنألّالإهتاذبلثامتيالتباثرهوجل

كلتهينعتامبو،رهوجلاىلعًاسايقضراعلايهيتلاةيداملاهتارّيغت
يلعفلاخيراتلانكل.رهوجلااهيفرركتيةكرحنم»ةيخيراتلاةيرارمتسالا«
امل،هذهراركتلاةكرحناديم،ةنيعمةظحليف،ةيداملاهتكرحيف،محتقا
كلتيفثدحأف،حساكلايلايربمالاهروطتيفيملاعلايلامسأرلاماظنلالخد
لصفناو،رهوجلاراركتةكرحهبتّلطعتًاعاطقنا»ةيخيراتلاةيرارمتسالا«
املًاجذومنرضاحللناكو،نهارلااهرضاحنعلصألااهنموهيذلااهلوأ
ةرئادقلغنتذإيرهوجلانمزلاةرئادلمتكتاذكه.هتكرحرهوجلاداعتسا

ليصألاهيضاميأ،هلّوأىلإرضاحلاةدوعيف،اهتاذىلعيلصألانمزلا
.يروطسألانمزلاكيرئاد،ةلاصألانمزهنإ.هلبقتسمجذومنوهيذلا
بجو،ةيداملاهتكرحويلعفلاخيراتلاىلإاندعوً،ابناجةروطسألاانكرتاذإ
،ةيلايربمالاةرطيسللةعضاخاهنأوهةيبرعلاانتاعمتجمعقاونإلوقلاانيلع
ىلإ،نذإاهلليبسالف،يملاعلايلامسأرلاماظنلاتاقالعةكبشيفاهدوجوب
ثيحنم،رصاعملاخيراتلاةكرحمكحتيتلاةينوكلانيناوقلانمتالفإلا
تناكاذهل.ةيكارتشالاىلإلاقتنالاةكرح،ةيلايربماللةماعلاةمزألايف،يه

اهتروريسو،هسفنلاقتنالااذهةكرحاهرهوجيفينطولاررحتلاةكرح
هيفلصفالف،ينطولاعارصلاوهوهاهيفيقبطلاعارصلاناكو،هتروريس

يفّالإكاذىلعاذهلبيلغتالو،رخآلانعهنملكشوأهجول
ينطولاررحتلاةكرحيفمزالتلانإ،رخآريبعتبو.ةيزاوجروبلاةيجولويديألا
تلواحاماذه.ةرورضلابمئاقةيلامسأرللءادعلاوةيلايربماللءادعلانيب

ةيساسأةيضقنماهيفتقلطنادقلو.اهلكيتاباتكيفليصفتلابهحرش
لاكشألايهامىرحألابوأ،لكشلاوهام:يلاتلاهجولاىلعاهتغص
ةكرحلايفةينوكلاةيخيراتلانيناوقلاةكرحاهيفزيمتتيتلاةددحملا
لب،ةيوفعةغايصلاهذهنكتمل؟ةرصاعملاةيبرعلاتاعمتجمللةيخيراتلا

ةطبارتملاةلئسألانمةعومجملروحميهف،ةقيقدنوكتنأاهلتدرأ
ةباجإلايفتسيلةفرعملاجاتنإيفوركفلاةكرحيفةبوعصلالكةبوعصلاف
ترشأدقلو.حرطنيتلاةلئسألاعونديدحتيفيهامردقبةلئسألانع



يخيراتلاانعقاومهفيفقلطنيركفلانمقطنمدوقينيأىلإً،اقباس
لقعلاتفاهتيفاهدوجوطرشدجت»ةيصوصخ«نعثحبلانمنهارلا
ً،ازَّيممّالإخيراتلايفدجونيالينوكلانأانمهفاذإف.هتينوكوملعلاضفرو

يذلاجهنملاانلحضو،هسفنيداملاهدوجوهيفوهاذههزييمتنأل
ةربنالولوـّيلكركفجهنمهنإ.يخيراتلاانعقاوليلحتيفهدمتعن
ّزيمملاانعقاويفرظنيـيبكوكركفجهنمهنإتلقلةملكلايف»ةيفوص«
ركفلاو.هتينوكىلإّزيمملااذهعفريو،هيفاهّزيميفةينوكلانيناوقلانيعب
يذلاقفألاهنإ:رتراسًامويهنعلاقيذلاهسفنيسكراملاركفلاوهاذه
ركفهنأوهتحبيعوضومببسل،هاطختينأرصاعملاركفمللنكميال
ىلإةيلامسأرلانميروثلالاقتنالاخيراتوهثيحنم،رصاعملاخيراتلا
،نذإ،هيلعحرطيّزيمملايخيراتلاانعقاويفركفلااذهبرظنلاف.ةيكارتشالا
ررحتلاةيرظنريصينأىرحألابوأ،نوكينأيه:ةددحمةيرظنةمهم
ىلعنورداقنحنله؟كلذىلعرداقوهله.يبرعلاانملاعيفينطولا
اذه؟ةيبرعلاةينطولاةيروثلاةكرحلاةيجولويديأ،ديدحتلاب،هنملعجننأ

.ركفلااذههباجييذلايخيراتلايدحتلاوه
اهطخنعةيسكراملابفارحنايألوقلااذهيفسيل.نوتمزتملاأدهيل
نأباهترادجتبثتنأةيسكراملاةيرظنلاىلعنإ:لوقننيح.يملعلايروثلا
تبثتنأاهيلعنأاذهىنعمف،ةينطولاةيررحتلاةروثلاةيجولويديأريصت
ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأيهامبً،اعميسايسلاويرظنلالاجملايف،كلذ
ةلماعلاةقبطلارودحوضوبددحننأانيلعنأًاضيأاذهىنعمو.تاذلاب
يروثلايقبطلافلاحتلارودو،ةينطولاةيررحتلاةروثلاةروريسيفاهعقومو
عقوموهثيحنم،فلاحتلااذهيفةلماعلاةقبطلاعقومو،اهيفهتعيبطو

.ضيقنلاةنميهملاةقبطلا
،يعونع،مسترتتناكةيرظنلايتلواحمنأوه،زاجيإب،هلوقديرأام
ةكرحلاتاسرامميففارحناوهيوشتنمةيسكراملاةيرظنلابقحلامدض
اهيفنيمئاقفارحنالاوهيوشتلالازامو.اهبازحأضعبوأ،ةيبرعلاةيعويشلا

نايغطىلإ،ليلحتلاةياهنيف،امهبعوجرلاناكمإلابلعلو.نآلاىتح
ةيجولويديألارهظماهروهظيفةريغصلاةيزاوجروبلاوةيزاوجروبلاةيجولويديألا
متي،تاذلابةيجولويديألاهذهةدعاقىلعف.تاسرامملاكلتيف،»ةيموقلا«
ثيحب،»ةيموقلا«ةيضقلاوةيعامتجالاةيضقلانيب،ناكملاونامزلايف،لصفلا
كرحتلاجماهنأكةيناثلاو،يقبطلاعارصلاكرحتلاجماهنأكىلوألارهظت
مساب،ةيناثلاىلعىلوألابيلغتيرجيو،»يموقلا«وأ،ينطولاعارصلا



لقتستف،»ةيموقلاةيرظنلا«مساب،ىلوألاىلعةيناثلاوأ،»ةيسكراملاةيرظنلا«
نوكتو،اهقبستوةيكارتشالاىلإلاقتنالاةلحرمنعينطولاررحتلاةلحرم
ةيناثلاةلحرملاىلإاهنملاقتنالاراظتناب،ةيزاوجروبللةيقبطلاةدايقلااهيف
موقتنأ،لحارملانماهريغنوداهدحواهيف،ةلماعلاةقبطلاىلعيتلا
،ينطولاررحتلاةكرحيفةلماعلاةقبطلارودددحتياذكه.يدايقلااهرودب
ناهجواهنملباقتي،اهتبرتيفو،اهتدعاقىلعيتلاةيجولويديألاهذهبسحب

رهظيهجوو،»ةيسكراملاةيقبطلاةيرظنلا«رهظمرهظيهجو:ناضراعتم
ةيزاوجروبلاةقبطللدنسلاـةقبطلارودهنإ.»ةيموقلاةيرظنلا«رهظم
يفةلماعلاةقبطلليدايقلارودلاءاغلإ،رخآريبعتب،ّمتياذكه.»ةينطولا«

.ينطولاررحتلاةكرح
تاسرامميف،ةفلتخملاكشأب،ةلعافلازتاليتلاةيجولويديألاهذهدض
زيمتتاهدضو،ةيرظنلايتلواحمبتمق،ةيبرعلاةيعويشلابازحألاضعب
ةكرحيفوةيبرعلاانتاعمتجمعقاويفرظنلابةيسكراملاةيرظنلاميهافملا
عيمجيف،ةكرحلاهذهيفرئادلايقبطلاعارصلايفو،اهيفينطولاررحتلا
لكشيفرهظييعجريزاوجروبطخ:نييسيئرنييسايسنيطخنيب،هلوقح
عارصلاةسرامميفةلماعلاةقبطلاطخوهوهيروثينطوطخو،»يموق«
يعويشلااهبزحةدايقب،ةيروثلاةقبطلاهذهلضانتيذلاوهو،ينطولا
طخيأ،هسفنيروثلايقبطلافلاحتلاطخنوكينألجأنم،يقيقحلا
،قلزنييذلا،ةيروثلاةكرحلايفيزاهتنالايسايسلاطخلاامأ.ةينطولاةكرحلا
عميعوضومفلاحتيفوهف،ةيزاوجروبلاةيجولويديألاعقاومىلإةسرامملاب

.هسفنيزاوجروبلاطخلا



ةرملوأو.يثاحبأيفًايزكرمًاعقوميلاينولوكلاجاتنإلاطمنموهفملتحي
ددعلايفقيرطلاةلجميفرشنلاقميف،موهفملااذهاهيفتمدختسا
يفاسنرفيفاهتشقانيتلاهاروتكدلاةلاسريفلب،1968ةنسنمنماثلا
يننأىلإحوضوبترشأ،نآلاىتحاهرشنأملو1967ةنسنمرايأرهش
ةيضرفيأىلعحصياماهيلعحصيةيرظنةيضرفكموهفملااذهمدختسأ
توعدو.اهمّوقيوأاهتحصدكؤيًايخيراتًارابتخا،اهقيقحتيف،مزلتستةيملع
دقنلاهدنعريثتسأىتح،بتكأامةءارقلةيرورضةيركفةظقيىلإءىراقلا
ىلإءوجللاةرورضهسفنثحبلاقطنمّيلعضرفدقلو.يدنعهريثتسأامك
انتاعمتجمعقاوىلإةيرظنلااهميهافموةيسكراملانيعبىرأيكةيضرفلاهذه
عقومنمً،اقباسةرمعتسملاتاعمتجملانمءزجيهثيحنم،ةيبرعلا
سيلو،ةيلايربمالابةيوينبلااهتيعبتةقالعيف،اهتاذىلإتاعمتجملاهذهرظن
ًارييغتثدحأنأ،نذإّيلعناك.اهيلإةيلايربمالاتاعمتجملارظنعقومنم
رظنلاةيوازيفرييغتلااذهثدحأنألب،انتاعمتجميفرظنلاةيوازيف
رظنةيوازنملقتنأف،ةيلايربمالابةيوينبلاةيعبتلانمةقالعلاكلتيف
روطتلافرطوأ،ةيلايربمالافرطوهوـةقالعلاهذهيفرطيسملافرطلا

فرطوهو،اهيفيعبتلافرطلارظنةيوازىلإـةيلامسأرلليلايربمالا
.ةيلامسأرلليلاينولوكلاروطتلاهتيمسيذلاروطتلافرطوأ،انتاعمتجم
ًاضيأّيلعناك،يخيراتلاانعقاويفرظنلاةيوازيفرييغتلااذهثادحإبو
ّالإنوكتتاليتلاةيسكراملاميهافملايفرظنلايفهسفنرييغتلاثدحأنأ
ةيلمعيفنيتطبارتمنيتيلمعبمايقلا،نذإ،لواحأتلزاموتنكو.اهزييمتب
يفةيلامسأرلليلاينولوكلاروطتلاةيلآبةيملعلاةفرعملاجاتنإةيلمع:ةدحاو
روطتبيأ،روطتلااذهبصاخلايقبطلاعارصلاةيلآبو،ةيبرعلاانتاعمتجم
ةكرحةيلآيهثيحنم،ةيلامسأرلانمزيمملايخيراتلالكشلااذه
نمناكو.ةفرعملاهذهجاتنإتاودأجاتنإةيلمعو،هيفينطولاررحتلا
طبارتيفىلوألاةيلمعلاىلعهذهةيناثلاةيلمعلابلغتنأًادجيعيبطلا
ةيلمعاهنإ:اهنعلوقلانكميةدقعمةدحاوةيلمعيفامهلصفمتونيتنثالا
ررحتلاةروريسةيرظن،طبضلاب،يهثيحنم،ةيسكراملاةيرظنلاجاتنإ
ةيلمعنأ،ددصلااذهب،ىسننالف.اهسفنةيسكراملاةيرظنلاتاودأب،ينطولا
،اهسفنةيروثلاةكرحلارارمتسابةرمتسمةيلمعيهةيسكراملاةيرظنلاجاتنإ
.ةيكارتشالاىلإةيلامسأرلانمهبلاقتناوملاعللرييغتةكرحيهثيحنم



ةيخيراتلاطورشلاددجتبةددجتماهجاتنإةداعإةيلمع،رخآريبعتب،اهنإ
.ةيروثلاةروريسلاققحتبةصاخلا

دجوًاسابتلاءارقلاضعبدنعتّدلوىلوألاىلعةيناثلاةيلمعلاةبلغنأّالإ
اهبيتلاةغللانأبو،ًالثم،ديرجتلابيماهتااهنم؛ىتشلاكشأيفهريبعت
نيبميقأيننأًاضيأاهنمو،ةيلكشنوكتامًاريثكوةبعصةغليهبتكأ

الةمراصةيقطنمةرامعيفءانبلاةمكحمةيصالختساتاقالعميهافملا
وأً،اتهابًاساكعناّالإهليصافتوهتايحىنغبيبيرجتلاعقاولااهيفسكعني

.هيفثادحألالسلستلوخيراتللًاريبكًانزوميقأاليننأ
لاجملااذهيفديرألب،هريغوأماهتالااذهلثمينععفدأنأديرأال
ًاريثكنأيريدقتبف.جلاعأيذلاعوضوملاةعيبطىلعديدجنمدكؤأنأ
اذهينشهديالو.هعوضومأطخأدقتعمسوأتأرقيذلادقنلانم
تبتكامىطختتودقنلاباحصأّىطختتةلالدهيفىرألبً،اريثكرمألا
نيح.ةبلاغلاهتارايتيفاميسالو،رصاعملايبرعلاركفلاةينبلاطتلً،اضيأ

ةكرحوهقطنمةمارصويلخادلاهئانبكسامتركفلاىلعضعبلاذخأي
،ةمكحملاتاقالعلانمةكبشيفاهماظتناوهنمةيرظنلاميهافملاصالختسا
هطاشنويملعلاركفلاةعيبطبلهجلاعقومنماذههيلعذخأيوهامنإف
ىلإحيرصلاوأينمضلاهئامتناعقومنم،تالاحلانسحأيفوأ،يرظنلا

،يبيرجتلاعقاوللًايليجستًالقنةفرعملايفىرييعضووأيبيرجتركف
ميهافملارودلمهيف،ةيداعلاةغللاىلإ،هثادحأىّمحوهليصافتىضوفب
وهيذلاهعوضومركفلالغتشياهبيتلا،ةفرعملاجاتنإلةيرورضلاةيرظنلا

ةداعإوأ،اهجاتنإبجيلب،ةزهاجسيلهذهتاودألاو.ةقباسةفرعم
تاودأجاتنإةيلمعنإ.ةيسكراملاةيرظنلاميهافملارمأوهامك،اهجاتنإ
اذهىلإةبسنلاباهلدوجوالةيلمع،حضوأريبعتب،يهةفرعملاجاتنإ
مهفيفً،اقباسهيلإترشأيذلاسابتلالاكلذىتأانهنم.يبيرجتلاركفلا
ةريثكيهو،ةددعتملاهلاكشأوةفلتخملاهناولأب،اذهركفلاف.ةيرظنلايتلواحم

ىلوأف.رصاعملايبرعلاركفلايفبلاغلاركفلانوكيداكي،اهانيصحأول
»ضقانتلايف«يباتكةمدقميف،هتيمسامبموقينأ،نذإركفلااذهتامهم
يتلاةيملعلاةفرعملاجاتنإتاودأباهيفرظنلاديعيةديدجةيطناكةروث
نم،اهنعلزعمبسيلو،ةيروثلاةكرحلابيوضعلاطابترالاب،اهجتنينأهيلع
يفةزيمتملااهنيناوقوةينطولاررحتلاةكرحلةيخيراتلاةروريسلاةفرعمثيح
عوننأل،ىرخأةمهملكهيفمدقتتهذهةمهملاو.ةيبرعلاانتاعمتجم
اذهتاودأامو.اهجاتنإتاودأب،ليلحتلاةياهنيف،ناددحتياهعباطوةفرعملا



زييمتيفاهجاتنإةداعإب.ةيسكراملاةيرظنلاميهافملاىوسيفرعملاجاتنإلا
ناكتاذلابببسلااذهلً.ايملعًاركفيبرعلاركفلاةروريصأدبت،اهتينوك
يهو.ةيملعلاةفرعملاجاتنإلءىيهتيتلا»ةيرظنلاتامدقملا«عباطيثحبل

جاتنإلاطمنيف«يناثلاو،»ضقانتلايف«لوألا:نانثااهنم،ءازجأةثالثيف
.هلغتشأتلزامف،»خيراتلالحرمتيف«ثلاثلاامأ،»يلاينولوكلا

نمريثكبلقأدقنلانمهظحناكلوألاءزجلانأوهرمألايففيرطلاو
ّالإمهفيالوكاذىلإ،يرظنلاهئانبيف،دنتسياذهنأعم،يناثلاظح
أدبياهنمف.اهلماكبةيركفلايلامعأمكحتيتلايهضقانتلاةيرظنف.هب
رظنلابىفتكانإًاميقعدقنلالظيوً.ارمثمنوكينأدقنللناكنإ،دقنلا
اهيفيتلاةكرحلاىلإريملواهسسأنعاهعطقف،تاقلطنملانودجئاتنلايف

.ةقباسلاةرقفلايفىتأامةحصىلعديكأتاذهيفو.تدلوت
يفيهامك،تسيلضقانتلايفرطنيبةقالعلانإ:لوقألاثملاليبسىلعف

يذلاعقوملافالتخاب،طقفاهيفنافلتخيلثامتةقالع،يلغيهلاضقانتلا
،يسكراملايداملاضقانتلايف،يهلب،ةقالعلاهذهيفامهنملكهلتحي
اهيفامهنمدحاولاريصيالو،امهنيبعارصلاساسأيفيهفالتخاةقالع
.هنعًافلتخماذهديدجلاهعقوميفلظيلب،هعقوملتحاوهنإ،رخآلا

ةيزاوجروبلاةروثلانيبيرذجلافالتخالامهفب،ًالثم،انلحمسياماذه
.ةيراتيلوربلاةطلسلاوةيزاوجروبلاةيقبطلاةطلسلانيبوأ،ةيراتيلوربلاةروثلاو
،يقبطلاعمتجملاديبأتبةيقبطلااهترطيسديبأتىلإفدهتىلوألاتناكنئل
اهسفنءاغلإوتاقبطلاءاغلإىلإ،يرظنلااهموهفميف،فدهتةيناثلانإف

.ةيعويشلاىلإعمتجملابلاقتنالاو،ةرطيسمةقبطك
،يلاينولوكلاجاتنإلاطمنموهفمرولبت،ضقانتلليداملامهفلااذهءوضيف
يفرطنيبيوينبلافالتخالامهفينأيفنمكتيرظنلاموهفملااذهةفيظو

ً،اقباسةرمعتسملاوأةرمعتسملاتاعمتجملانيبةقالعلايفضقانتلا
لكنإ.يملاعلايلامسأرلاماظنلايفنيفرطلاةدحويف،ةيلايربمالاتاعمتجملاو

ميقيضقانتلليلغيهمهفءوضيفنيفرطلانيذهنيبةقالعلايفرظن
لكيفامهنيبفالتخالاعقاوبمدطصينأنمدبال،لثامتةقالعامهنيب
،رخآلابيوضعلاهطابترابهتروريسوامهنملكروطتلصافمنملصفم
هنأل،اهعوضومهيفءىطُخياهنملكشىلإلصيوأ،ةفرعملاهيلعيصعتستف
اهتروريسوانتاعمتجمةينبىلعاهبطقسيةزهاجميهافمرارتجانملكش
تاعمتجملاروطتةفرعملًاحلاصناكامبرروطتلانمًالكيهةزيمتملاةيخيراتلا

انعقاوهتبراقميف،دماجلاركفلايفتكي،طاقسإلااذهب.اهتينبوةيلايربمالا



لحارملا،عقاولااذهيف،ًالثم،ىريف،هلكيهةءارقب،فلتخملايخيراتلا
هيفىريو،ةيلايربمالانادلبلايفةيلامسأرلااهبتّرميتلااهسفنةيخيراتلا
انفرعام،ةلهذمةلوهسب،يلاتلاب،صلختسيو،هلكيههنمضتياممكلذريغ
لاوطيبرعلاملاعلايفةيروثلاةكرحلاتاسراممتعبطةئطاختالوقمنم
ةلحرميهينطولاررحتلاةلحرمنإ:ًالثم،لوقلاك،رثكأوأنرقفصن

ءانبةلحرماهنأل،ةيكارتشالاىلإلاقتنالاةلحرمنعًايخيراتةلقتسم
نّوكتةلحرميهو،ةيلايربماللءادعلاةدعاقىلع،دعاصلااهروطوةيلامسأرلا
،روطتملايلامسأرلاعمتجملاجذومنىلع،ةلماعلاةقبطلاومنلامتكاوتاقبطلا

ةيزاوجروبللاهيفةيقبطلاةدايقلانوكتنأيفةرورضلاةلحرميهو
ةكرحلاوةلماعلاةقبطلارودرصتقينأو،ةيلايربماللةيداعملا»ةينطولا«
قوفزفقلاوهتيمملاأطخلاف،ةيزاوجروبلاهذهمعدىلعاهيفةيروثلا

.لحارملا
جاتنإلاطمننمزيمميخيراتلكشكيلاينولوكلاجاتنإلاطمنتددحدقل

ًايوينبًايعبتًاطابتراةطبترملاةيلامسأرلالكشطبضلابوه،يلامسأرلا
ددحأنأتلواحوً.اضيأنهارلااهروطتيفويخيراتلااهنّوكتيف،ةيلايربمالاب

ةيلايربمالاةيلامسأرلانيبوةيلامسأرلانملكشلااذهنيبفالتخالاةعيبط
فالتخالاهجوأرئاسرسفييذلايسيئرلافالتخالالعلو.ًالثمابوروأيف
ًايخيراتنوكتتتأدبدقةيلاينولوكلاانتاعمتجميفةيلامسأرلانأوهامهنيب
روطوهدعاصلااهنّوكتروطناكف،يملاعلايلامسأرلاماظنلاةمزأروطيف
هبّرموأهفرعيذلايروثلادعاصلاروطلافرعتملاهنأىنعمب،اهتمزأ
ـّةيومزأوأـّةيمزأةينباهتينبتناكف،ابوروأيفيلامسأرلاجاتنإلاطمن
يخيراتلااهروطتناكاذل.ةيلايربمالاةرطيسلالظيفاهنوكتءدبذنم
ً،اموزأمناكاهروطتنأىنعمب،هذهّةيومزألااهتينبقئاعبرارمتسابمطتري
.ةيلايربمالابًايعبتًاطابتراةينبلاهذهطابتراب،هتينبلخادنمًامجلُميأ
يلامسأرلاماظنلامكحييذلاروطتلاتوافتنوناقراثآنمزرابرثأاذهو
ةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاقرافتلاةروريسماجلإريسفتدجنهيف،يملاعلا
هذهيفيلخادقئاعبرارمتسابمدطصيةروريسلاهذهققحتف.ةيلاينولوكلا
ةيلامسأرلاةينبيهثيحنم،تاذلابةينبلاهذهوه،هنودلوحيةينبلا

اذهةينبنيب،نذإفالتخالاسيل.يلاينولوكلاجاتنإلاةينبيأ،ةيعبتلا
يلامسأرلاماظنلاةينبيفنيتنثالاةدحويف،يلايربمالاجاتنإلاةينبوجاتنإلا
فالتخاوهلب،روطتلاةجرديفـريبعتلاحصنإـًايمكًافالتخا،يملاعلا
ًاجاتنإيلاينولوكلاجاتنإلاريصينأهيفليحتسيةينبلايففالتخايأ،يوينب



يفيداملاهساسأدجييذلاامهنيبفالتخالااذهو.هبقحلينأوأًايلايربما
ددجتبًاددجتمًاعوضخرخآلللوألااهيفعضخييتلاةيوينبلاةيعبتلاةقالع
يلايربمالايلامسأرلاجاتنإلانأيفًاحضاورهظي،اهتموميدبًامئاد،ةقالعلاهذه
امنيب،هيلعةقباسلاجاتنإلاتاقالعىلعءاضقلاىلإعسوتملاهروطتيفليمي
ءاضقلانع،ةقالعلاكلتبمجلملاهروطتيفً،ايبسن،يلاينولوكلاجاتنإلازجعي
،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفهعمةشياعتملاةقباسلاتاقالعلاهذهىلع
يذلالكشلانأك،ددجتلاباهلحامسلاىلإ،اذههروطتيف،سكعلاب،ليميو

ً.ايبسن،اهجاتنإداُعيهيفيذلالكشلاهسفنوه،اهيلعرطيسيهيف
جاتنإلاطمنموهفمليلحتنمةضيرعلاطوطخلاضعبةعرسبتمسر
ةرورضلاىلعدكؤأللب،هبتمقيذلاليلحتلاديعتسألال،يلاينولوكلا
جاتنإلانمطمنلااذهلثمطبرتيتلافالتخالاةقالعيفرظنللةيجهنملا
،لقألاىلع،هيفىرأو،موهفملااذهبنيعتسأتلزامو.يلايربمالاجاتنإلاب
ليلحتيفونانبليفةيعامتجالاةينبلاليلحتيفاهتسملةيجهنمةدئاف
،هّتلِقىلع،موهفملااذهلدقننمتأرقامامأ.هيفةيلهألابرحلابابسأ
يثاحبأيفاهنمتقلطنايتلاةيرظنلاةيضرفلانأىرأاذلً.اعنقمنكيملف

ةيرظنجئاتنىلإاهبتلصوتيننكل.يخيراتلارابتخالاروطيفتلازام
ةيعامتجالاةينبلايفينطولاررحتلاةروريسّنإ:اهنم،ةمهمةيسايسو
،ةيكارتشالاىلإةيعبتلاةيلامسأرلانملاقتنالاةروريسيهيهةيلاينولوكلا

اذل.هسفنينطولاعارصلاوهوهيقبطلاعارصلانمةدقعمةكرحيف
،ةيقبطلاةدايقلارودوهةيروثلاةروريسلاهذهيفةلماعلاةقبطلارودناك
ةقبطلاعقوموهثيحنم،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعيفاهعقوممكحب

.ضيقنلاةنميهملا
ةينطولاةكرحلايفيلعفلاهعقاويف،سيلةلماعلاةقبطللرودلااذهنكل
ةلماعلاةقبطلانأاذهىنعم.يرظنلاهعقاويفوهامك،ةيبرعلاةيروثلا
اذهبمايقلانم،ةكرحلاهذهنمةقباسلاةيخيراتلالحارملايف،نكمتتمل
ال،ةنهارلاةلحرملايف،نآلايهو.هيفيخيراتلااهرودوهوهيذلارودلا
هذهةعيبطزاجيإبددحننأاندرأولاننأعم،رودلااذهلثمبًاضيأموقت
اهيفةيقبطلاةدايقلالاقتنايفةيخيراتلاةرورضلاةلحرماهنإ:انلقلةلحرملا

يتلاةريغصلاةيزاوجروبلانمرصانعلاضعبك،اهتاقتشموةيزاوجروبلانم
يف،تاذلابةلماعلاةقبطلاىلإ،ةيقبطلاةرطيسلاعقوم،ةطلسلايف،لتحت

.هنعلزعمبسيلو،يروثلاينطولايقبطلافلاحتلايفاهدوجوراطإ
اهبزحةدايقب،ةلماعلاةقبطلامايقنودلوحتوأتلاحيتلابابسألاو



دقو،ةدقعموةريثك،ةيروثلاةروريسلايفاذهاهرودب،)اهبازحأوأ(يعيلطلا
نمىرخأىلإةلحرمنمو،ةيبرعلانادلبلانمرخآىلإدلبنمفلتخت
هذهليصفتلانمءيشبتجلاعدقلو.ةيروثلاةينطولاةكرحلاروطتلحارم
برحلابابسألوحيباتكيفاميسالو،ةيتاذلاواهنمةيعوضوملا،بابسألا
يفامأ.كلذدارأنإ،هيلإعجرينأءىراقلاناكمإبف،نانبليفةيلهألا
ينطولاررحتلاةكرحنمةنهارلاةلحرملابةقالعهلامبو،ةمدقملاهذه
يتلايهاهنألةيتاذلابابسألاضعبىلإةراشإلابيفتكأيننإف،ةيبرعلا
اهرودبةلماعلاةقبطلامايقليسيئرلاقئاعلا،ةلحرملاهذهيف،نآلالكشت

.يروثلا
يفةيبرعلاينطولاررحتلاةكرحاهيناعتيتلاةمزألانإ،حوضووةحارصب
،بسحفةيزاوجروبلاةيقبطلااهتدايقةمزأتسيل،ةنهارلاةيخيراتلااهتلحرم
ً،ايعيبطرمألانوكيدق.ةدايقلاهذهليروثلاليدبلاةمزأًاضيأيهلب
قزأمىلإينطولاررحتلاةكرحةيبرعلاتايزاوجروبلادوقتنأً،ايرورضينعأ

نوكتنأنيب،هيفيهيذلايقزأملاضقانتلاةروريسلةيخيراتةجيتنوه
يأ،ةيرظنلااهترورضيف،يهثيحنم،ةكرحلاهذهيفةدايقلاعقوميف
،ةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعليروثلاليوحتلاةكرح،ةيلخادلااهتيلآيف
نمو،ةيقبطلااهتاسرامميف،لمعتنأنيبو،ةيكارتشالاىلإاهنملاقتنالاو

هذهىلعظافحلاىلع،ةرطيسمتاقبطكةطلسلايفاهدوجوعقوم
ةدعاقلا،اهددجتب،اهلرفوتيهثيحنم،اهديبأتوجاتنإلانمتاقالعلا
.ةيلايربمالابةيوينبلاةيعبتلاةقالعددجتوةيقبطلااهترطيسددجتلةيداملا
ررحتلاةكرحيفيروثلاليدبلالظينأًاقالطإيعيبطلاريغنمنكل
.اهلحيحصلالحلاداجيإعيطتسيالةددجتمةمزأيفةيبرعلاينطولا
طخلاةمزأاهنأىنعمب،ةيسايسةمزأ،ىلوألاةجردلاب،يهةمزألاهذهو
نوكتنأاهيفضرتفييتلاتاميظنتلاوبازحألاهيفريستيذلايسايسلا

ضعباهنمو،تاميظنتلاوبازحألاهذهتلازامف.يروثلاليدبلااذه
مهفلانعةيسايسلااهتاسرامميفةفلختم،ةيبرعلاةيعويشلابازحألا
،اهنإلب،ةيلخادلااهتيلآوينطولاررحتلاةكرحلةيخيراتلاةعيبطللحيحصلا

ةيجولويديألةبولقملاعقاوملاةريسألازتال،تاسرامملاهذهنمريثكيف
عارصلانعيقبطلاعارصلااهلصفيفاهيلإقلزنت،تاذلابةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاةيجولويديألاهميقتيذلاعنطصملاضراعتلااهتماقإو،ينطولا
،»ةيقبطلاةيضقلا«ءافصاهدحواهليتلاةيعامتجالاةيضقلانيباهسفن
،اهتدعاقىلعوةيجولويديألاهذهءوضيف،رهظتيتلاةينطولاةيضقلانيبو



روديفتنيويقبطلاعارصلااهيفبيغييتلا»ةيموقلاةيضقلا«رهظم
يخيراتلااهرودبهلةقالعاليوناثروديفرصحنيوأ،ةلماعلاةقبطلا
اذهيفو.ينطولاررحتلاةلحرمنعةلقتسمةقحالةلحرميفلبقملا
اهرودلبييغتوينطولاعارصلاةحاسنمةيلعفةلاقإىرحألابوأ،ةلاقتسا
اّنيبامكـطقفهتروريسوعارصلااذهةعيبطهضرفتاليذلاهيفيدايقلا
ةيخيراتلااهترورضوةنهارلاةلحرملاةعيبط،صاخهجوب،هضرفتلبـًاقباس
هذهجارخإو،ةيبرعلاينطولاررحتلاةكرحلةيزاوجروبلاةدايقلارييغتيف

.اهقزأمنمةكرحلا
،هثريوأهلمحيمسانمهيتأيالةلماعلاةقبطلابزحليروثلاعباطلانإ
ًايروثبزحلااذهنوكيالو.يروثلاهعباطلاضنلايفبستكياذهبزحلاف
امرادقمبوً،احيحصهيفريسييذلايسايسلاطخلانوكيامرادقمبّالإ
اهتاضقانتلمجميفةيلكلاةيخيراتلاةكرحلاةعيبطديدحتىلعًارداقنوكي
،اهمكحتيتلاةينوكلانيناوقلااهيفدسجتتيتلاةصاخلالاكشألاواهتادقعتو
يسيئرلالكشلاو،اهلحارمنمةلحرملكيفيسيئرلاضقانتلاديدحتىلعو
ً،اضيأًارداقنوكيامرادقمبًايروثنوكيو.اذهضقانتلاهيفرهظمتييذلا

هذهنمةلحرملكيفاهدحوةلماعلاةقبطلارودديدحتىلعسيل
رضاحوهلب،ىرخأنودةلحرميفرصحنيالاذهرودلاوـلحارملا
رودديدحتىلعلبـةدحاولاةيروثلاةروريسلايفةلحرملكيفلعاف
ديدحتىلع،يلاتلابو،ىرخألاةيسايسلاىوقلاوةيعامتجالاتائفلاوتاقبطلا
،اهيفيروثلايقبطلافلاحتلاديدحتىلعو،ةلحرملكيفيسيئرلاودعلا
،اهيفتافلاحتلاك،ةيروثلاةكرحلايفتامهملاف.اهبةصاخلاتامهملاديدحتو
يهثيحنم،ةيروثلاةروريسلااهبّرمتيتلالحارملافالتخابفلتخت
ةيروثلاةكرحلاراطإيفً،اضيأفلتختيهو.اهسفنينطولاررحتلاةروريس
ةيخيراتلاطورشلافالتخاب،ًالثمةيبرعلاةينطولاةكرحلاك،ةدحاولاةماعلا

.هيفةكرحلاروطتبو،يبرعدلبلكبةصاخلا
ررحتلاةكرحيفيدايقلااهرودبةلماعلاةقبطلاموقتنأةرورضبلوقلانإ
موقتالةلماعلاةقبطلانأوه،همزاليرخآلوقبّالإميقتسيالينطولا
يرورضيقبطفلاحتراطإيفّالإهبمايقلاىلعردقتالواذهاهرودب
عقومنمو،ةينطولاةكرحلاراطإيفيأ،يروثلاينطولافلاحتلاوههل
.اهجراخنموأ،اهنعاهلالقتساعقومنمسيلو،ةكرحلاهذهيفاهدوجو
وهةيزاوجروبلاةدايقلليروثلاليدبلانإ:لوقلاحصيهدحوىنعملااذهب
ةلماعلاةقبطلاموقتهدحوهيفيذلاهسفنيروثلاينطولافلاحتلااذه



ةقبطلايهثيحنم،يقبطلااهعقوملتحتهيفو،كاذيدايقلااهرودب
نملاضنلاىنعماهلفلاحتلااذهيفةيسايسلااهتنميهو.ضيقنلاةنميهملا
طخلاوهينطولاعارصلااهتسراممليقبطلايسايسلاطخلانوكينألجأ
لكبصاخلافلاحتلاةماقإيفحجنتامرادقمبو.لككفلاحتلليسايسلا
يسايسلااهطخنوكينأيفو،هميعدتوةيروثلاةروريسلالحارمنمةلحرم
،ةلحرملكيفيدايقلااهرودبموقت،هسفناذهفلاحتلاطخحيحصلا
ررحتلاةكرحيفةيروثلاةروريسلاتامهمقيقحتلةيرورضلاطورشلارفوتو

.اهزاجنإوينطولا
اهجضنعراستييتلاةيروثلاةكرحلانإ:لاجملااذهيفلوقلانمدبالو
رئاسنّفعتلضفباميسالو،ةفلتخملاكشأورئاتوب،هرسأبيبرعلاملاعلايف
اهتمزأديدجتىلعاهتاقاطدافنتساو،اهئُّرهتوةيعجرلاوةيزاوجروبلاةمظنألا

تاميظنتلانمديدعلارشحتهذهةيروثلاةكرحلانإ:لوقن،ةنمزملا
ةيوازيفيروثلاليدبلانوكتنأاهيفضرتفييتلاةيسايسلابازحألاو
ةمكارتملااهءاطخأححصتواهتاسرامميفرظنلاديعتنأاهيلعضرفتةّقيض

ةيجولويديألاعقاومنماهبررحتتيتاذلادقنلانمةحيرصةيلمعيف
لاكشأبو،ةددعتمفقاوميفةيزاهتنالاتافارحنالاوةبولقملاةيزاوجروبلا
يذلاحيحصلايسايسلاطخلامسرتوةيلاضنلااهتحصكلذبديعتستف،ةفلتخم

.يروثلاليدبلاريصتنأل،ةسرامملابيأ،لعفلاب،اهلهؤي
لماعيدهم
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لبقرشنلاىلإهعفدألةساردلاهذهنملوألامسقلاءازتجادوأتنكام
،ماوعأىدمىلعلوطيوبعشتيثحبلاتيأريننأالول.اهلماكباهئاهتنا
،اهفاشكتساةرورضًايعاوءدبلايفتنكامنيدايمفاشكتساىلإيندوقيف
عضخألب،ةيتاذةدارإلهعضخأال،ثحبلاقطنماهيفمكحتييسفنتكرتف
اهقطنمةباتكللنأمهفأتأدبةباتكلاةسراممبو.هتيعوضوملركفلاطاشن
لؤاستنمثحبلاقلطنادقل.هلماحلبلوقلالئاقسيلبتاكلانأو
ةرورضددحتيتلاـبابسألاوأـببسلانعيخيراتهنمرثكأيرظن

انتاعمتجميفهيعووخيراتلاةكرحنميملعلايكارتشالاركفلانكمت
ًادرس،نذإفدهلانكيمل.ةيناثلاةيملاعلابرحلادعباميسالو،ةيلاينولوكلا
قطنملانعًاثحبناكلب،ةيئرمةيبيرجتةرهاظلًانيودتوأخيراتللًايثدح
دقلو.هثادحأعباتتيفناكامنوكينأخيراتللحمسيذلايعوضوملا
يفيعوضوملاقطنملااذهدوجوضارتفانمقلطنأنأيفةرورضتدجو
هذهةساردلاتناكاملوتلواحاملواحأنأيعسوبناكاملّالإو،عقاولا
اهيلإدوقيةرورضتمصلاناكلو،ةيملعلايعديًاثحبلقوأً،ايملعًاثحب
يجهنيفتوذحيننأءىراقلاىلعيفخأالو.قطنملااذهدوجوءافتنا
تنكو،هجهنيفًارئاسيجهنيفتنكو،هتمدقميفنودلخنباوذحاذه
قيرطنأتمهفف،ًالماكتلبًاضقانتاذهيفتدجواموً،ايسكرامهيف
يعامتجالاانعقاوكلمتىلإلوصولاقيرطوهينينيللايسكراملاركفلا
خيراتلانأمهفنملوأنودلخنباناكدقل.هرضاحوهثارتيفيخيراتلا
هساسأدجيخيراتلاملعنأو،هتروريصيفمكحتتةيعوضومنيناوقلعضخي

يسفنتيأروسردلاتمهفف.ةيعوضوملاهذهدوجويفهنوكتناكمإو
وهخيراتلايفلقعلاف،ينينيللايسكراملاركفلاطخيفًارئاسةرورضلاب

.هسفنخيراتلاملعليداملاساسألا
قفأيفاهريسييذلااهقطنمنعينطولاررحتلاةكرحعقاوتلءاسو
ناكو.يلخادلااهقطنمركفيملعلايكارتشالاركفلايفدجتاهنمةروريص
باوجلايفتيأرو،باوجلاقيرطهيفتيأرف،هباوجهيفلمحيلاؤسلا
ةركفيندوقت،هيفًارئاسلازأالو،ثحبلايفترسو،لاؤسلاحرطناكمإ
نإ:ةيرظنةغايصيألبق،رشابميسدحلكشبءىراقللاهلوقأةيساسأ
اهريسلددحملالماعلاوهينطولاررحتلاةكرحلةيكارتشالاةروريصلاقطنم

وهنيقطنملليعوضوملاءاقتلالاف.يملعلايكارتشالاركفلاقطنمطخيف



اذهةرورضيلاتلابو،ةكرحلاهذهيفركفلااذهلعفناكمإددحييذلا
نميملعلايعولاوهينينيللايسكراملاركفلانإ،رخآريبعتبو.لعفلا
،دعبتلصودقهذهةكرحلانكتملنإو،ةيررحتلاةيخيراتلاةكرحلاهذه
عقاوىلعمكحلاأطخلانمو.اذهيملعلااهيعوىلإ،يبيرجتلااهيعويف
يذلايبيرجتلايعولالالخنميعوضوملايلخادلااهقطنميفةكرحلاهذه
ريبعتبسح،عقاولاددحييذلاوهيعولاسيلف،اهتاذلهيففشكتت
ىرناذل.يعولاددحييذلاوهيخيراتلايعامتجالاعقاولانإلب،سكرام
نأدعب،ةيلعفلاخيراتلاةكرحىلعًارخأتمًايتآيرظنلاعمتجملايعوًامود
،يقبطلاعارصللةيروثلاةيسايسلاةسرامملايفةكرحلاهذهقطنمفشكتي

ةيلمعةرورضكعارصلااذهقطنميفةيرظنلاةسرامملاةرورضرهظتف
.اهسفنهذهةيسايسلاةسرامملاةكرحاهمزلتست

ّالإثحبلااذهيفاهبموقنيتلاةيرظنلاةلواحملاهذهىلإانيتأامنحنو
ىلإاهلوصويفاميسالو،ينطولاروطتلاةكرحليخيراتلاروطتلاقيرطنع
.ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبللةيسايسلاةسرامملاهيلإاهتلصوأيذلاقزأملا

ىتحةيلعفلاخيراتلاةكرحةيرظنلاةسرامملابديعتسننأًامازلناكف
يتلاةيرظنلاةغللانأءىراقلاننظيالف.ةكرحلاهذهةيلآانلفشكتت
يفركفلاطاشنةديلووأةينهذةغلدرجميهثحبلااذهيفاهمدختسن
اهبيتلاةغللايهامنإ.كلذكهلتدبنإو،يخيراتلاعقاولانعهلاصفنا
عقاولاف.اهسفنةيبيرجتلاهتايطعمنمًاقالطناعقاولاةنلقعبموقننأاننكمي
نألً،ابئاغادبنإوىتح،ةيديرجتلاةغللاهذهيفمئادلكشبرضاحاذه
،حصألاىلعوأ،عقاولااذهةغلىوس،اهتيديرجتيف،تسيلهذهةغللا

.عقاولااذهليلخادلاقطنملاةغلاهنإ
هتءارقيفربصلابحلستلاءىراقلانمبلطأنأددصلااذهبيسفنلحمسأو
تدرأاميننأهلدكؤأو.ةدقعموأةفولأمريغوأةليقثاهدجيدقةغل

ثحبلاقطنمنألفدقعتلادجونإف،تدرأحوضولالب،اذهدقعتلا
يتدارإتلخدتامو،قطنملااذهةادأىوسيتباتكيفتنكامو.هيضتقي

.ةيعاوطرثكأةدارإلاهذهلعجلّالإةيتاذلا
ركفملاىلعو.ةيديرجتيلاتلابو،ةيموهفمةغلةرورضلابملعلاةغلنإمث
موقيناكيذلاهسفنطخلايف،ركفياهبيتلاةغللاتحنينأيبرعلا
ىسنتةيبرعلاةغللاتداكدقل.انثارتنمةيبرعلاوركفمةيلمعلاهذهبهيف

يفنيرخآلانموانمنوريثكلامهسأنأدعب،ةفرعملالوقىلعاهتردقم
يفانمدحاولاركفينأىربكةرطاخملاهنإ.هذهنايسنلاةرماؤمحاجنإ



،اهبمايقلامدعىلإليبسالوةيرورضةرطاخماهنكل،ةيبرعلاةغللابهعقاو
ةرورضويعونعةرطاخملاهذهبتمقدقلو.هغارفيفانمركفلاهاتّالإو
وأيوغللاريبعتلايفًالقثءىراقللودبيدقاممناكامناكفً،اعمةيرظن

.هذهيتلواحمنعءىراقلانمرذتعأنلو،ريكفتلايفًادقعت
قطنمريغثحبلاقطنمف.تعبتايذلاثحبلاقطنمنمدقعتلاىتأامبرو
هيلإلصوامةياهننمقلطنيضرعقطنميناثلانإ:ةلماكتملاةساردلا
لكشنعفلتخيحضاولكشباهمظنيقئاقحوأجئاتننمثحبلاقطنم

عضاخ،ةرورضلابجرعتمفثحبلاقطنمامأ.ثحبلاةكرحيفاهدلوت
ناكنإو،اهلوصحلبقاهبؤبنتلاهنكميال،تابعشتلاوتاءاجفلاوتازفقلل
ً.اعملوصولاوءدبلاةطقنهنميهو،هكرحتةركفلًاعضاخماعلاهريسيف
تاودأًائيشفًائيشتحنيو،عقاولافشكتسييذلاهسفنريكفتلاةكرحهنإ

ةرورضءدبلاةطقنىلإعوجرلايفدجيو،فاشكتسالانمةيلمعلاهذه
نمقلطنيلةيناثاهديعتسيف،اهنعدعبوثحبلايفمدقتاملكةرمتسم
يفلظيو،هقلطنمهلءيضيلوهجمىلإهدوقتىرخأةرماغميفديدج
مث،ديدجنمحتفنتلةرودلالمتكتف،هيلإلصوامديعتسيةيبلوللاهتكرح
دقلو.ةفرعملاةرماغميأ،ركفلاةايحيهيهةكرحلاهذه.حتفنتفلمتكت
هميدقتتددولب،هتيشخامو،اذهثحبلاقطنمركفلاةكرحيفتعبتا

.هتالعىلعءىراقلاىلإ
ـتدجونإوـةيتاذةدارإنعثحبلانمقطنملااذهدامتعاِتأيملو
،سكرامثدحأدقل.هسفنملعلاةرورضيهةيعوضومةرورضنعلب
ةروث،ماعهجوبيقيزيفاتيملاركفلاو،صاخهجوبيلغيهلاركفلاعمهعطقب
راصف،يعامتجالاخيراتلالقحيفةيملعلاةبرتىلإركفلابتزفقةيرظن
مل،هذهةيملعلاهتروريصبوً.ايملعريصيىتحًايسكرامركفلانوكينأًامازل

ركفلاطاشنيفرعملاهطاشنيفرركينأىلعرداقبيملعلاركفلادعي
لثامتةقالعميقيوملاعلالوأتيلماكتميقيزيفاتيمماظنءانبيفيلغيهلا
ةيبيرجتنيقطنملالثامتيفو.يلكشلاضرعلاقطنمويداملاملاعلاقطنمنيب
يماظنلاركفلادجودقل.يقيزيفاتيمركفلكلناتمزالمناتزيمامهةيلاثمو

دقنلاناك،اذل.لماكلاهموهفمققحتهيفدجولب،هتورذلغيهيف
دقنلااذهناكف،هلمدهوهثيحنم،هلًاضقنركفلااذهليسكراملا
لكةيلمعلسايقميهةديدجةيرظنةبرتىلإركفلابًالاقتناةرورضلاب
ركفلكيأـيماظنركفلكراص،ةيسكراملاةيرظنلاةزفقلاهذهبف.ركف
ًاركفـلماكتميقيزيفاتيمماظنءانبيفةيلغيهلاةبرجتلاديعينألواحي



ركفلااذهلثمو.يسكراملاركفلانعهلب،يلغيهلاركفلانعًافلختم
ساسأىلعيملعلاهطاشنبموقييئايزيفلثمكسكرامدعبيماظنلا
هطاشنيفنآلاوهف،ءايزيفلايفنيتشنيأةروثًالهاجتم،ةينوتوينلاءايزيفلا

.نيتشنيأنعًافلختمنوكينألبقهسفننتويننعفلختم
و»ةيروثلا«ـلهجنعـنوعدينيذلااندنعنيسكرمتملارثكأامو
،ًالثمنولعجينيح،هسفنسكراميطختنوعديلب،ركفلايف»ةثادحلا«
ركفللىلوألاةمهملا)Allénation(بارتغالادقننموأينيدلادقنلانم
اذهمهلهجيفمهنأاوملعامو.هملعتيفرصقملاركفلللقوأ،»يملعلا«
نمنويلغيهوينلاهيفطقساميفاوطقسفسكراملبقامىلإاوعجردق
اهنأاونظف،ءالؤهاهمهفامكةروثلااومهفدقل.هسفنيلغيهلاركفلابلهج
يفامكتناكو،ظفللاىلعظفللا»ةروث«يفمهدنعترصحناف،»دقنلا«

.ةيظفلةروث،مهمهو
لماكتملاضرعلانمقطنمعابتا،يملعلالقحلايف،نكمملانمدعيمل
قطنميفرارمتسالاوحاتفنالاةكرحف.هؤانبلماكتيركفماظندوجوضرتفي
هنمماظنيفركفللقالغنالكو.هسفنيملعلاطاشنلاةكرحيهثحبلا

ةبرتىلإةيملعلاةبرتنماهبقلزنيوهذهةكرحلالشيلماكتم
وهةكرحلاهذهنمحاتفنالاعباطنإ...اهضقنيوملعلااهضفريةيجولويديأ

يفةفرعمنمهيلإلصوامبمدقتينأثحبلاىلع،نذإضرفييذلا
ىلوأةداميأ،تاقلطنموأتايطعماهرودبريصتةتقومجئاتنلكش

دقنلاذهبعضختف،هتحتتفاوهيلعتحتفنايذلاقفألايفريسيرخآثحبل
هذهىلعلاثمريخهسفنيسكراملاركفلاخيراتو.اهدودحمسريواهقمعي
يفةيملعتايطعملةرمتسمةداعتسايهيتلايملعلاثحبلانمةكرحلا

.ةددجتمةفرعمنمملعلاهيلإلصوتامءوض
،ةيلاينولوكلاةقالعلاسردلةرورضضقانتلاةلكشمىلإةدوعلايفتيأردقلو
مهفنأامك،ضقانتلاةيرظنيفيرظنلاهساسأدجيةقالعلاهذهمهفف
نمزييمتلاعباطمهفيفيرظنلاهساسأدجيةينطولاةيررحتلاةكرحلاةيلآ
ةمدقمثحبلااذهنملوألامسقلاناكاذل.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
ةيساسأةدعاقهرودباذهمسقلاناكو،هنميناثلامسقلاةساردلةيرظن
يفتقحلأدقلو.ينطولاررحتلاةكرحبيملعلايكارتشالاركفلاةقالعةساردل
.8ـ7ددع(قيرطلاةلجميفهترشندقتنكًالاقملوألامسقلااذهةياهن

.ضقانتلاةلكشمصاخلكشبهنمةعبارلاةرقفلايفجلاعي،)1970ةنس
ءىدتبينألبققحلملايفلاقملااذهىلإعجرينأءىراقلاىلع،اذل



وهلاقملايفىتأامنأضرتفأتنكهروطتيفيننأل،اذهثحبلاةءارقب
.ءىراقلانممولعم

.رصاعملاركفلليملعلالكشلاهاطختدقيفرحلمعيدرفلاثحبلانإ
ةددعتمةيعوضومًاطورشنألفيفرحلكشباذهثحبلاتسرامنئلو
يعيبطلااهراطإيفمتتنأنمريكفتلاةيلمعلدبال.كلذىلعينتمغرأ
ءزجثحبلااذهيفةيركفةرماغمنمهدجيساملءىراقلادقنف،يرورضلاو
روطتيفماهسإوهوهدقنبموقينأىسعف.هتعباتمليساسأثحبلانم

.كرتشملاثحبلا
1973زومت





ركفلايفةيسيئرةلوقمهذه.لعافتوطبارتةقالععقاولابركفلاةقالع
طورشنعلؤاستنوداهبذخأو،ةهادبتدبف،اهدادرترثك،يسكراملا
ةكرحنعركفلاةكرحًايبسنهيفلقتستراطإيفاهدوجونأعم،اهناكمإ
عملعافتةقالعىلعركفلانوكيفيك.ةلكشمهتاذدحيفحرطي،عقاولا

خيراتلليعوضومروطتبانلبقاذإ؟هنعلقتسمهروطتيفوهوعقاولا
دحيأىلإـةيسكراملاهبلوقتاماذهوـةددحمةيملعنيناوقلعضاخ
؟خيراتلاروطتيفةلاعفلاركفلاةمهاسمب،ضقانتريغنم،لوبقلاعيطتسن
.لاؤسلااذهانيلعحرطتيتلايههتجلاعمدونيذلاعوضوملاةعيبطنإ

ًانمضلبقنينطولاررحتلاةكرحيفيكارتشالاركفلارثأىلعملكتننيح
يأ،ةيخيراتلاةكرحلاهذههيجوتيفركفلااذههبماقلاعفروددوجوب

.ههجوتوخيراتلانوكتيفلعفركفللاهيفنوكييتلاطورشلانع



جاتنإيفهطاشننأامك،روطتلاوكرحتلايفةيتاذةيرحركفللسيل
نوكيركفلاكرحتنإ.ةقلطمةيتاذةدارإكدرفلالعفنمسيلةفرعملا
يفةلاحتسالاوناكمإلاقافآهلددحتيتلايهةيركفةينبراطإيفًامود
ةدارإلعضخيال،عقاولاهفاشكتسايف،ركفلاكرحتنأاذهىنعم.روطتلا

يفروطتييتلاةيركفلاةينبلللب،ركفلاةدارإليأ،درفلاوأتاذلا
.ةددحملاهتاقلطنماهيفدجيواهيلعيوتسييتلاةيرظنلاةبرتلليأ،اهراطإ

يعونيبةقالعيأ،ةيدرفةيتاذةقالع،نذإتسيلعقاولابركفلاةقالع
.ةيسفنلاةقالعلاهذهيفاهرصحًاقالطإنكميالو،يعوضومعقاوويدرف
لعافتلانأامك،عقاوةينبوركفةينبنيبةيعوضومةقالعاهساسأيفاهنإ
عقاولابركفملاةقالعنإلوقلانكميو.ةينبودرفنيبال،نيتينبنيباهيف
ـةقالعيهلب،يدرفلاهيعواهددحيةرشابمةقالعتسيلسردييذلا

اهدوجواهلةيركفةينببةرورضلابرمتةرشابمريغـلوقلاحصنإ
،درفلانإ،قدأريبعتبو.رظنياهلالخنمودرفلاركفملااهلمحي،يعوضوملا
ةيعوضوملاةيركفلاةينبلابلبيدرفلاهركفبركفيال،ً»اركفم«ناكنإو
لدياليدرفلايعوللةيركفلاةينبلاهذهروهظمدعو.اهلدنسوهيتلا
يعامتجالادوجوللًاسايقميدرفلايعولاانربتعااذإّالإ،اهدوجومدعىلع
دوجونإ.يقيقحلااهدوجوقطنملوءايشأللسكعاذهيفو،يعوضوملا
ةيركفلاةينبلادوجولددحميخيراتلكشوهةرثانتمةيدرفراكفأكركفلا
يفختف،كلذكهيفرهظتيذلاددحملايخيراتلالكشلاهنإلقوأ،اهسفن
اهدوجولكشيفضقانتلااذه.يعوضوملااهدوجوةقيقحاذهاهروهظب
دوجولايفـدعباميفىرنسامكـهساسأهلةقيقحلاورهاظلانيب

.اهسفنةيعامتجالاةينبللددحملايخيراتلا
ال،هفشكتستيتلاةيركفلاةينبلاهذهلفشكتي،نذإيخيراتلاعقاولانإ
،ررحتقلطميدرفركفلفشكتيالو،هفشكتستيذلالكشلابلب،هتاذيف

يفّالإهلدوجواليمهوركفلااذهنأل،هدحتةينبلكنمً،ارهاظ
نإ،رخآىنعمبو.يجولويديألامهمهويفيأ،نييلاثملاةفسالفلاضعبةليخم

قطنملهروطتيفعضخيعقاوبدارفأةقالعتسيلعقاولابركفلاةقالع
اهراطإيفكرحتيةيوينبةقالعيهلب،ةيتاذلاةدارإلانعجراخينالقع
يعامتجالاعقاولاديعصىلعءاوس،اهقطنموةينبلاروطتلعفبدارفألا

.ةيتاذلامهتدارإلعفبال،ركفلاديعصىلعوأيخيراتلا



تبنت،ةرثانتمراكفأل،نذإسيلعقاولاعمركفلالعافتيفيلعفلادوجولا
يفيتلاةيركفلاةينبللوهامنإ،دارفألانيركفملاناهذأيفةقيلطةرح
سيل.اهروطتواهروهظناكمإةرورضلابددحتيوراكفألاهذهتبنتاهراطإ
،لقتسمدوجوـةيرظنلاوأةيلمعلاهتيمهأتغلبامهمـيدرفلاركفلل
راكفأىلإةبسنلابهعقومددحتةلماكتمةيركفةينبيفّالإهلدوجوالذإ
دوجوًاقالطإليحتسي،اذهل.روطتةدحويلاتلابو،ةينبةدحواهمضتىرخأ
ضعبلامهوتيامكـلعافتلااذهناكاذإ،عقاولاوركفلانيبنكمملعافت

اذإّالإمهللا،هقطنمهليخيراتيعامتجاعقاووةدرفنمراكفأنيبـ
ركفملاانربتعااذإوأ،عقاولامهفلًاجهنموًاسايقمينوطالفألاركفلاانذختا
ىلإ،ةريخألاةلاحلاهذهيف،لصندق.نوكيفنكءيشلللوقيهَّللاكدرفلا
أجليهوشميديورفجهنمقيرطنع،درفلاركفيفعقاولاروضحريسفت

وأيدرفلاركفلالعفريسفتنعًالعفزجعناننكلً،انايحأرتراسهيلإ
هيطعننأنكمييذلاديحولاريسفتلا.يعامتجالاعقاولااذهيفدرفنملا
وأركفلاجرخينيحً.اريسفتهتقيقحيفسيليكيناكيمريسفتلعفلااذهل
نعجرخي،هروطتليخيراتلاراطإلاددحتيتلاةيركفلاةينبلانعدرفني
عقاولااذهيفهلنوكينأليحتسيف،هنعلقتسيوهسفنيعامتجالاعقاولا
يتأيركفلاناكاذإلعفعقاولايفركفللنوكينأنكميفيكو.رثأيأ
نعًالقتسم،يخيراتلاهروطتقطنميف،عقاولاناكو،جراخلانمعقاولا
اهنأللقوأ،درفنملاركفلاىلإتدنتسانإو،ةيتاذلاةدارإلانإ؟ركفلا
نعةلفغيفعقاولامدصتنيحاهزجعنعًامودفشكت،هيلإدنتست

.هقطنم



ً،ايوينبامهنيبلعافتلااذهنوكينأعقاولاوركفلانيبلعافتلادوجوطرش
دصقنو.درفلاركفللالةيركفلاةينبللعقاولايفركفلالعفنوكينأيأ
ةينبدرفلاركفهيفددحتييذلايركفلالقحلااذهانهةيركفلاةينبلاب
غلبيدقةددعتمراكفأاهيلعتبنتيتلاةدحاولاةبرتلاهذهيأً،اروطتو
يتلايهةدحاوةبرتيفدتمتاهروذجنأّالإ،ضقانتلادحاهنيبفالتخالا
راكفألاهذهنيبضقانتلادوجوو.اهروطتلاجمواهتأشنةعيبطاهلددحت
الذإ،هيلعًاليلدنوكيدقلب،ةدحاوةيركفةبرتيفاهدوجويفنيال

.)1(ةدحاوةيوينبةدحواهمضتفارطأنيبّالإضقانت
اهعضوهددحيًايخيراتوًايعامتجاًاعباطةيركفلاةينبلاهذهلنأيفكشال
وهلكنمءزجـلوقلاحصنإـيهف.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلايف
ةيركفلاةينبلاديدحتنأاذهىنعم.هددحيوهيوتحيلكيفءزجهرودب
اذهيف،متيالهنأريغ.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاراطإيفّالإنوكيال
هذهبةصاخلاةيجولويديألاةينبلاراطإيفلب،رشابملكشبهسفنراطإلا
ةيركفلاةينبلاددحييذلايخيراتلايعامتجالاعباطلاف.ةيعامتجالاةينبلا
ةرشابملااهتقالعنمال،ةيجولويديألاةينبلالخاديرورضلااهدوجونمجتان

يفاهدوجوربعةرورضلابرمتعقاولااذهباهتقالعنإ.يعامتجالاعقاولاب
ديحولانكمملالكشلاوهراطإلااذهيفاهدوجوو،ةيجولويديألاةينبلا

.يعامتجالااهدوجول
يفمضتاليهف،ةيركفلاةينبلانملمشأومعأ،نذإ،ةيجولويديألاةينبلا
وأةيبيرجتلاوةيسكراملاكـبسحوةفلتخمةيركفتاينبدحاويوينبراطإ
يعولالاكشأنمةفلتخمةيجولويديأًالاكشأًاضيأمضتلبـًالثمةيلاثملا
ةيوينبلاةدحولااهنإ...خلاةينيدلاوةينفلاوةيقوقحلالاكشألاك،يعامتجالا
نميتلاةيجولويديألالاكشألافلتخمليأ،يعامتجالايعولالاكشأفلتخمل
يفضيفتسننأنآلاانلسيل.ملاعلابوعمتجملابمهتقالعسانلايعياهلالخ
نيبةقالعلاديدحتيفثحبلارصحننألب،ةدقعملاةيضقلاهذهثحب
حيضوتيفةيمهأنمديدحتلااذهلامل،ةيجولويديألاةينبلاوةيركفلاةينبلا

.ةيعامتجالاةينبلابةيركفلاةينبلاةقالع
ةينبلادقعتسكعت،اهراطإيف،اهنألةدقعمةينبةيجولويديألاةينبلا
ءاوس،ةيعامتجالاةينبلاهذهيفلمتعتيتلاتاضقانتلاف.اهسفنةيعامتجالا

ةينبلايف،اهنألً،اضيأاهيفرهظت،يسايسلاوأيداصتقالاديعصلاىلع



هذهو.ةيوينبلااهتايوتسمنمىوتسم،ةسايسلاوداصتقالاك،ةيعامتجالا
ةينبلايفرهظتاهنأّالإ،ةددحمةيقبطتاضقانتاهرهوجيفتاضقانتلا
اهتقيقحيفخت،ةينبلاهذهيفاهساكعنايف،اهنإيأ،ةسوكعمةيجولويديألا
تارذلجاتنيهةقلطمةدرجمراكفأنيبتاضقانتاهنأكورهظتف،ةيقبطلا
ةيقبطلاةيعامتجالااهروذجنعةيركفلاتاضقانتلاعطقنإ.ةرثعبمةيدرف
ريصي،اذهب.ةيدرفراكفأنيبتاضقانتكيثبعلااهلكشيفاهرهظييذلاوه
،هتقيقحيفوهامك،نوكينأنمًالدب،همهفليحتسيثبعأدبمضقانتلا
ةدحوىلإةيركفلاتاضقانتلاتدشاذإامأ.عقاولارهوجهنأللقعلاأدبم
يفةينبلاهذهعضوديُعأو،يعامتجالااهدوجوراطإكةيجولويديألااهتينب
لعفلابلهسيذئنيحف،ةيوينبلاهتايوتسمنمىوتسمكيعامتجالالكيهلا
مزلتسيمهفلااذهنأل،ةيعامتجالاةينبلايفيركفلاروطتلاةكرحمهف
تايوتسملاةيقبىلعةيقبطلاتاضقانتلاروطتبروطتلااذهطبرةرورضلاب

.ةيوينبلا
تاضقانتلاروهظناكمإوهةيعامتجالاةينبلايفيجولويديألاىوتسملانإ
ًادحاوسيليعولااذهنأريغ.يعامتجالايعولل،ةفلتخملااهلاكشأبةيقبطلا
يأ،ةيعامتجالامهتاءامتنافالتخاب،ماعلكشب،فلتخيوهف،دارفألالكدنع

يففالتخالاو.ةدحاولاةيعامتجالاةينبلالخاديقبطلامهعضوفالتخاب
هرهوجيفسيليعامتجالاهملاعبدرفلاةقالعل،رخآودرفنيب،يعولا
دارفأنيبيعولااذهيفتافالتخادوجومغربً،ايقبطلبًايدرفًافالتخا
ًاجتانسيلةيجولويديألاةينبلادقعتنأاذهىنعم.ةدحاوةيعامتجاةقبط
يعولاف.ةيقبطةينبكةيعامتجالاةينبلادقعتنملبدارفألايعوددعتنم

يعوكلبيدرفيعوكةيجولويديألاةينبلانيوكتيفلخدياليدرفلا
يذلايقبطلايعولادوجوبلثمتيةينبلاهذهيفهدوجونإيأ،يقبط
لخادةيركفلاةينبلانعملكتننيح.ةينبلاهذهليعامتجالادوجولاهددحي
اهنمضكرحتييتلاةيقبطلادودحلاهذهتاذلابدصقنةيجولويديألاةينبلا
ىلعليحتسي،اذهل.يعامتجالاهعباطاذهددحملاهكرحتبذختيف،درفلاركف

،يعامتجالاعقاولاعمةرشابملعافتةقالعيفنوكينأيدرفلاركفلا
،هددحتيتلاةيركفلاةينبلابهتقالعربعةرورضلابرمتعقاولااذهبهتقالعف
ةينبلاباهتقالعربعةرورضلابًاضيأرمتعقاولابةينبلاهذهةقالعنأامك
سيل،نذإركفلاروطتليعامتجالالقحلانإ.اهيوتحتيتلاةيجولويديألا
ةينبلاهذهو.ةددحمةيعامتجاةينببةصاخلاةيجولويديألاةينبلاهذهىوس
ًاعارصركفلايفسكعتةعراصتمةيركفتاينبلةيضقانتةدحوةيجولويديألا



عارصلااذهلةيقبطلاةقيقحلاروهظو.يقبطعارصةيعامتجالاهتقيقحيفوه
تاينبنيبعارصكعارصلااذهروهظبًادجقيثولكشبطبترميركفلا
وأةيدرفراكفأنيبعارصكال.ةيجولويديألاةينبلاةدحولخادةيركف
،رداقةردقب،اولوحتدارفأنيبعارصكيركفلاعارصلااذهراهظإف.ةدرفنم
اهعارصيف،ةمكاحلاةقبطلاةداعهيلإأجلتاموه،ةدرجمراكفأىلإ
رسكويقبطلااهودعتيتفتلةلواحمك،يجولويديألاىوتسملاىلعيقبطلا

.ةيلاضنلاهتدح
نأاذهىنعم.يقبطلااهعباطوهيعامتجاعباط،نذإةيركفلاةينبلل
صاخلايجولويديألايعولاهيفددحتييذلاراطإلايهةيركفلاةينبلا
.ةيعامتجالاةقبطلاهذهةيجولويديأبهيمسناموأ،ةنيعمةيعامتجاةقبطب
ةيقبطةيجولويديأراطإيفّالإمتيالدرفلاركفروطتنأيفكشالو

نعلزعمبمتيالةقبطلاهذهةيجولويديأروطتنأامك،ةددحم
ةدحولخاداهعمعارصيفلب،ةيعامتجالاتاقبطلاةيقبتايجولويديأ
نيبعارصلااذهامو.ةددحملاةيعامتجالاةينبلابةصاخلاةيجولويديألاةينبلا
نملكشىوس،ةيركفلاتاينبلافلتخمنيبيأ،ةيقبطلاتايجولويديألا
ةينبلايفيسايسلاعارصلارهاظمنمرهظميأ،يقبطلاعارصلالاكشأ
تاذلابوهًايجولويديأًاعباط،ةرورضلاب،نذإةيركفلاةينبللنإ.ةيعامتجالا

نماهيتأيالةينبلاهذهليعامتجالاعباطلاف.يقبطلايعامتجالااهعباط
ريغةرشابمةقالعكةقالعلاهذهنألـيعامتجالاعقاولابةرشابملااهتقالع
ةصاخلاةيجولويديألاةينبلالخاديعارصلااهعضونملبـًالصأةنكمم

.ةيعامتجالاةينبلاب
تاضقانتلةدحواهنوكوهةينبكةيجولويديألاةينبلاهذهددحيامنإ
تايجولويديألافلتخمنيبضقانتلاةقالعنإيأ،ةيدرفتاضقانتلالةيوينب

ددحتف،ةيجولويديألاةينبلاةدحواهروطتيفجسنتيتلايهةيقبطلا
.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلالخادةزيمتمةينبكيجولويديألاىوتسملا



،يعامتجالاءانبلالكيهانلحضواذإّالإحضتتالعقاولابركفلاةقالعنإ
نعدرجمركفنيبةيجراخةقالعدرجمنوكتنأنمًاديقعترثكأةيضقلاف

ّالإنوكيالةقالعلاهذهديدحتنإ.هلءانبالطسبمعقاووهتبرت
ىلإليبسالو.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاتايوتسمنيبةقالعلاديدحتب
ةقباسةسارديفليصفتلانمءيشبتجلوعدقلف،ةيضقلاهذهيفعسوتلا
باتكلوح:ناونعتحت)1970ةنس،8ـ7ددع(قيرطلاةلجميفترهظ
ةينبلادقعتنإ:لوقلابانهيفتكناذل.»رماغملاراسيلاويقيقحلاراسيلا«
تايوتسملاهذهو.ةيوينبلااهتايوتسمدقعتيفنمكيةلماشلاةيعامتجالا
رصانعتسيل)يجولويديألاىوتسملاويسايسلاىوتسملاويداصتقالاىوتسملا(

ةينبلالخادةزيمتملااهتاينباهللب،دحاويجراخراطإاهمضيةقرفتم
يلاتلابو،ةصاخلاهتينبةينبلاهذهيفىوتسملكلنأاذهىنعم.ةلماشلا
ىوتسملاديدحتنإ.ماعلايعامتجالاروطتلاةدحوراطإيفصاخلاهروطت

روطتلانوناقمهفليرورضطرشةلماشلاةيعامتجالاةينبلايفةينبك
ةينبلاتاضقانتيفروطتلاتوافتو.يتوافتروطتكعمتجملليخيراتلا

ىوتسملاديدحتةرورضلابمزلتسيوهو،اهتايوتسمروطتيفتوافتةيعامتجالا
اذه.توافتيأةيعامتجالاةينبلاروطتيفناكاملّالإو،ةزيمتمةينبك
يعامتجالاءانبلادقعتلخاد،عقاولابركفلاةقالعليوينبلامهفلانمعونلا
ركفلااهلحنعزجعيةلكشمللحءاطعإبانلحمسييذلاوه،لماكتملا
اهروطتوةيركفلاةينبلاكرحتليعامتجالالقحلاناكاذإ،يتاذلايكيناكيملا

ةيعامتجاةينببةصاخلاةيجولويديألاةينبلايأ،يجولويديألاىوتسملاوه
ةيعامتجالاةينبلاوةيركفلاةينبلانيبةقالعلانوكتنأًامكحبجو،ةددحم

وأ،ةيعامتجالاةينبلابةيجولويديألاةينبلاةقالعنأل،ةيررورضوةيلعف
ةيعامتجالاةينبلادوجولةيساسأ،اهيفيداصتقالاويسايسلاىوتسملابىرحألاب
ليحتسي،عقاولاوركفلانيبيوينبلاطبارتلااذهب.ةدقعمةلماشةينبكاهسفن
لقتسمدوجويأركفللسيلف،امهنيبةيكيناكيمةقالعيأدوجوًاقالطإ
لقحنعيأ،هددحتفهدحتيتلاةيجولويديألاةينبلانعهبجرخي،هتاذب

نمةيعامتجالاةينبلايتأينأركفلاىلعليحتسي،اذل.يخيراتلاهروطت



ةينبلاراطإيفةيركفلاةينبلاعضونأيفكشال.ًالعافوأًارثؤمجراخلا
،هطاشنلالقتساركفللققحيةددحمةيعامتجاةينببةصاخلاةيجولويديألا
طورشلكنعجراخرهوجكركفللسيللالقتسالااذهنأريغ.هزيمتيأ

ةينبلايفيجولويديألاىوتسمللةقيقحلايفوهلب،ةيخيراتوةيعامتجا
اذهلعجيوهطاشنلالقتساركفللققحيامّنإ،رخآىنعمب.ةيعامتجالا
ةيقبنميجولويديألاىوتسملازيمتلبركفلارهوجسيلًانكمملالقتسالا
ناك،اذهل.ةيعامتجالاةينبللةلماشلاةدحولاراطإيفةيوينبلاتايوتسملا
ًالالقتسايأً،ايبسنةرورضلابناكف،هبالةيجولويديألاةينبلابركفلالالقتسا
نعًاجراخال،ةيعامتجالاةينبلالخادةيجولويديألاةينبلالالقتسادودحيف

.نيتنثالا
اهحرطةيفيكتددحتاذإةحضاوحبصتعقاولابركفلاةقالعنأةقيقحلا

ةيعامتجالاةينبلابيعامتجالايعوللةيجولويديألاةينبلاةقالعلكشىلع
لصاحةيعامتجالاةينبلايفركفلاروطتف.يخيراتلااهروطتةكرحيف،اهسفن

هتينبهيفددحتتيذلالكشلابيأ،هتينبىوتسمىلعوهتينبراطإيف
ةينببةصاخلاةيجولويديألاةينبللدقعملاروطتلابيأ،يعامتجالااهلقحروطتب
،ةطيسبةقالع،نذإتسيلعقاولاوركفلانيبةقالعلانإ.ةددحمةيعامتجا
ةينبلابلب،ةرشابمعقاولابسيل،ركفلااهيفددحتيةدقعمةقالعيهلب
ةيجولويديألاةينبللاهديدحتبةلماشلاةيعامتجالاةينبلااهددحتيتلاةيركفلا
عقاولايفركفلالعفعضخييذلاوهاذهةقالعلادقعتنإ.اهبةصاخلا
نوكينألعفلااذهناكمإليساسألاطرشلاوً.انكممهلعجتةددحمطورشل
اذهلنألّالإيعامتجالاعقاولايفرثأهلسيلركفلانأاذهىنعم.ًالعافت
يفاهروضحبةيركفلاةينبلايفةرضاحةيعامتجالاةينبلاف.هيفًارثأعقاولا
روضحلكشنأريغ.اهلجاتنيهيتلاواهبةصاخلاةيجولويديألاةينبلا
روطتليعامتجالالقحلابةرشابمددحتيةيركفلاةينبلايفةيعامتجالاةينبلا
تاضقانتلةدقعمةدحوكةيجولويديألاةينبلاروطتبيأ،ةيركفلاةينبلاهذه

ةينبلانأاذهىنعم.ةعراصتمةيركفتارايتلكشيفرهظتةيقبط
،ةددحمةيقبطةيوازنمّالإةيركفلاةينبلايفةرضاحتسيلةيعامتجالا
سيلروضحلااذهنإ:لوقلابجو،اذل.ةددحمةيقبطرظنةهجونميأ
دحاويوينبراطإيفاهمضتيتلاةيركفلاتاينبلافلتخميفًالثامتمًادحاو
ىلإةيركفةينبنمفلتخيضقانتمدقعموهلب،ةماعةيجولويديأةينب
روطتف.ىرخأةيجولويديأىلإةيقبطةيجولويديأنميأ،ىرخأةيركفةينب
اليتوافتروطت،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاروطتك،ةماعلاةيجولويديألاةينبلا



ةيركفةينبل،هلحارمنمةلحرملكيف،هيفةرطيسلانوكتنأنمدب
ةقبطلاةيجولويديأماعلكشبيه،ةددحمةيقبطةيجولويديأليأ،ةددحم
عارصلانإ«:ةريهشلانينيلةلوقممهفىلعاندعاسياماذهو.ةرطيسملا

.»يقبطلاعارصلالاكشأنملكشيجولويديألا



ةينبلايف،اهرثأيأ،ةيعامتجالاةينبلالعفراهظإلهسي،قبسامءوضيف
يعوللةيجولويديألاةينبلاةقالعراطإيفكلتبهذهةقالععضوف.ةيركفلا

ىطختينأنمًاقالطإركفلاعنمي،اهسفنةيعامتجالاةينبلابيعامتجالا
رسكيةروثبركفلاموقينيح،ةددحمةردانتاظحليفّالإ،هتينبدودح
.ةديدجةيركفةينبلةديدجًاسسأعضيل،ةديقملاةمجلملاهتينبدودحاهيف

يفيسكراملاركفلااهققحيتلاةروثلاكـةيركفلاتاروثلاهذهنأريغ
جورخلاىنعمبيعامتجالاعقاولانمًاررحتتسيلـرشععساتلانرقلا
ةيخيراتلاةكرحلانمةددحمةلحرملجاتن،كلذسكعىلع،يهلب،هنع
طورشهتارجفتيفوهسفنخيراتلاروطتيفدجت،يعامتجالاعقاولااذهل
ناريزحمايأدعبًاصوصخو،ًالثمرشععساتلانرقلافصتنميفف.اهناكمإ
ةيروثلااهتسرامميف،ةلماعلاةقبطلاترهظ،1848ةنسسيرابيفةيمادلا
تاعمتجملايف،ةدعاصلايأ،ةيسيئرلاةيعامتجالاةوقلاك،يقبطلااهعارصل
لوألاسنرفيفةلماعلاةقبطلاتضاخ،ةيمادلامايألاهذهيف.ةيلامسأرلا
عارصلليعامتجالالقحلايفتثدحأةلقتسمةيقبطةكرعم،اهخيراتيفةرم
اذه.ةيسيئرلاةيعامتجالاةوقلالعفلاباهنملعجًايرذجًارييغتيقبطلا

لوخدهيفهثدحأيذلايقبطلاعارصلليعامتجالالقحلايفرييغتلا
يفهساكعنادجينأنمهلدبالناك،ةلقتسمةيقبطةوقكايراتيلوربلا
روطتليعامتجالالقحلايفيأ،ةيعامتجالاةينبلابةصاخلاةيجولويديألاةينبلا
ةيعامتجالاةينبلايفيسايسلاىوتسملابيجولويديألاىوتسملاةقالعف.ركفلا
هيفسكعنتيذلاناكملاكيأ،يناثللرهظمكلوألااهيفددحتيةقيثوةقالع
يتلاةيرظنلاةروثلانإ.يعامتجالايعولل،ةيسايسلايأ،ةيقبطلاتاضقانتلا

ةينبلاعمويلغيهلاركفلاعمهعطقب،ركفلالقحيفسكراماهثدحأ
رييغتلايفةيخيراتلااهناكمإطورشدجت،قباسلاركفلاروطتلةيجولويديألا
يعامتجالالقحلالخاديروثلااهلاضنبةلماعلاةقبطلاهتثدحأيذلايروثلا

ركفلانإ:لوقلايرورضلانملب،بيرغلابسيل،اذل.يقبطلاعارصلل
يف،ةيركفلاتاروثلاطابترانإ.ةلماعلاةقبطلليروثلاركفلاوهيسكراملا
قطنملاهرودبعضختيتلاهتارجفتوخيراتلاةكرحب،صاخلااهقطنمراطإ
ركفلاةروثف.عقاولاوركفلانيباهدقعتوةقالعلاقمعىلعليلد،صاخ
ةكرحيفهطورشدجيصاخقطنملعضختلب،ةيركف»ةحطش«تسيل
ةينبنم،هروطتيف،ركفلالاقتنانإ.هروطتقطنميفوهسفنخيراتلا



وأةيركفلاةروثلابهتيمستنكمياموهوـىرخأةيركفةينبىلإةيركف
ديعصىلعمتيناكنإو،هدحوركفلالعفبمتيالـةيرظنلاةروثلا
روطتوه،ةروثلاهذهناكمإيأ،لاقتنالااذهناكمإددحيامف،ركفلا
ةينبلالخادريغتيفسكعني،اهسفنةيعامتجالاةينبلالخادصاخيخيرات
ثدحتستركفلايفةروثلكو.ةيعامتجالاةينبلاهذهبةصاخلاةيجولويديألا
يعامتجالالقحلايفيأ،ةماعلاةيجولويديألاةينبلايفًايرذجًارييغتكشالب

نيحّالإركفلااهبموقيالركفلايفةروثلاهذه.ركفلاروطتلهسفن
،هلتومخيراتلانعركفلاةلزعف.كلذبيعامتجالاخيراتلاهلحمسي
،هتينبنيجسلظينأيأ،هتروثبمايقلانعركفلازجعينأركفلاتومو

.اهرسكةرورضيعامتجالاخيراتلاهيلعضرفينيح



؟َُةلِكُْشملاُحَْرُطتَفَيك
ـةيركفلاةينبلايفةيعامتجالاةينبلارثأديدحتلهسلانمناكاذإ،نكل
نمسيلفـيقبطيلاتلابو،يجولويديأعباطنمةيركفلاةينبلاهذهلامل
يفركفلارثأراهظإيأ،لعافتلااذهيفةيسكعلاةكرحلاديدحتلهسلا
نوكيفيك:انقلطناهنميذلالاؤسلاحرطنفدوعن.خيراتلاقطنمقيقحت

عقاولااذهلةيخيراتلاةكرحلاتناكاذإيعامتجالاعقاولايفرثأركفلل
لكشلااذهبلاؤسلاحرطيفنوكيدق؟اهبصاخقطنملًايعوضومعضخت
ةيلآةكرحخيراتلانملعجي،خيراتلاقطنملءىطاخمهفىلإيدؤيسابتلا
،ركفللنكممرثألكنعيلاتلابو،يعامتجايعولكنعلزعمبققحتت
رخآلكشبلاؤسلاحرطنمدبالاذهل.خيراتلاجراخرهوجركفلانأكو
يتلاةيرظنلاوةيخيراتلاطورشلايهام:سابتلانمهيلعأرطامددبي
ةكرحيف،لعفيأ،رثأهلنوكينأً،اقباسهانددحامك،ركفللحمست
ةيرظنوةيخيراتطورشيأيف:قدألكشبوأ؟يعامتجالاعقاولاروطت
،ةسرامملاهذهمتتفيكو؟يعامتجالاعقاولاةكرحيفهلعفركفلاسرامي

؟لعفلااذهرهظيلكشِّيأيفيأ
يلعفرثأدوجوبيرورضلوبقنمقلطنيلاؤسلاحرطيفلكشلااذه
خيراتلاقطنملنيعممهفىلإدنتسيهنأل،يعامتجالاعقاولاةكرحيفركفلل
انمهفنحناذإ.عقاولابركفلاةقالعلعفلابانلحضوتيكهضرعنمدبال
ةينبلخادعراصتةقالعيفروطتتتاينبىرحألابوأ،ةينبركفلانأًالعف

راص،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاتايوتسمنمىوتسميهةيجولويديأ
لحالةئطاخلاةلكشملاف.ءىطاخلكشبةلكشملاحرطبنجتننأانناكمإب
ةلكشماهلحليحتسيةلكشملكو،اهسفنحرطلاةقيرطيفلحلانأل،اهل
تاذلابوهيعامتجالاعقاولابركفلالعفةقالعديدحتنإ.ةرورضلابةئطاخ

هتايوتسمةيقبب،ةينبك،هيفيجولويديألاىوتسملالعفةقالعلديدحت
ةيخيراتلاهروطتةكرحلخادهيفيسايسلاىوتسملابًاصوصخو،ةيوينبلا
يخيراتلاروطتلاقطنملةماعلالصافملاديدحتانيلعضرفياذهو.ةلماشلا

.دقعملككيعامتجالاعقاولل



يف،سكرامانلددحي،»يسايسلاداصتقالادقنيفماهسإ«هباتكةمدقميف
لاقتناقيقحتليأ،ةيعامتجالاةروثلاقيقحتلةيخيراتلاطورشلا،ريهشصن

الةروثلاهذه.رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننمةيعامتجالاةينبلا
ضقانتلاروطتلةجيتن،ةيخيراتةرورضك،يتأتلبةيتاذةدارإلعضخت
ةدقعملاةطبارتملاهتقالعيف،ةيعامتجالاةينبلايف،يداصتقالايأ،يساسألا
نإ.ةيعامتجالاةينبلاهذهللماشلاروطتلالخاد،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقبب
لخدت،اهروطتنمةنيعمةلحرمىلإلصتنيح،عمتجملايفةجتنملاىوقلا

هذهريصتف«.ةيقبطتاقالعيهيتلاجاتنإلاتاقالععمداحضقانتيف
.اهروطتلًالاكشأتناكنأدعبةجتنملاىوقلاهجويفتابقعتاقالعلا
روطتلةيخيراتلاطورشلاهذهيف.)2(»ةيعامتجاةروثةلحرمأدبتذئنيح
نمسيلف.خيراتلاقطنملخادةروثلاةرورضرهظتيساسألاضقانتلا
خيراتلاروطتيفةروثلاةرورضديدحت،سكرامانللوقيامك،نذإليحتسملا
.ةيخيراتلاةرورضلاهذهقيقحتليساسأطرشديدحتلااذهوً.ايملعًاديدحت
دحيفةدارإلاهذهتناكنإو،ةيتاذةدارإدرجمنعةروثلابمايقلانإ
ـيقالخأرايتخانعنيتلاحلااتلكيفوـةيناسنإةبغرنعوأ،ةليبناهتاذ

نملعجي،خيراتلاقطنميفةرورضهيفةروثلاتسيليخيراتتقويف
.ةروثلاقيقحتيفلشفلاقطنمنمكيانهو.اهدضدترتةرماغمةروثلا
الف.خيراتلاراسميفلاعفلاهرودويرظنلاطاشنلاةيمهأةدحبرهظتانه

وهملاعلايفةيكارتشاةروثلوأدئاقنإ.ةيروثةيرظنالبةيروثةكرح
عنصلةيروثلاةيسايسلاهتسرامميفاهاعوهنأل،ةلوقملاهذهغاصيذلا
عارصلايأـةيسايسلاةسرامملانأينعتةينينيللاةلوقملاهذه.خيراتلا
اذإّالإةيروثلعفلابنوكتنأنكميالةيروثلاةيعامتجالاىوقللـيقبطلا
نأوهةيسايسلاةسرامملاهذهليروثلاعباطلاو.ةيروثةيرظنىلإتدنتسا
ةيعامتجالاةينبلليرذجلاليوحتلاقيقحتيفحجنتنأيأ،ةلاعفنوكت
امأ.يخيراتلااهروطتلةمجلملااهيفجاتنإلاتاقالعليوينبلاراطإلارسكب
هذهنوكتنأوهفةيسايسلاةسرامملاهذهةيرظنيفيروثلاعباطلا
.ةددحملاةيعامتجالاةينبلليخيراتلاروطتلانيناوقبةيملعةفرعمةيرظنلا
يتلاةيقبطلاتاعمتجملايفةديحولاةيسايسلاةروثلايهةيراتيلوربلاةروثلاف
ةيرورضلاةيملعلاةفرعملاهذهريغبف.يخيراتلااهراسملًاساسأملعلادمتعت
ةيسايسلاةسرامملادقفت،ةددحمةيعامتجاةينبيفيخيراتلاروطتلاقطنمل



لشفلاقطنملخادذئنيحطبختتف،يروثلااهعباطيلاتلابو،ةيساسألااهتدعاق
يفيروثلاركفلارودحوضوبزربيانهو.ةيزاهتنالاوةرماغملانيبيروثلا
هعباطركفلااذهليرظنلاطاشنلاىلعبلغاملكف.خيراتلاقطنمقيقحت
هروطتقطنمقيقحتىلإيعامتجالاعقاولاعفديفًاريبكهلعفناك،يملعلا

.يخيراتلا



يعامتجالاعقاولاروطتنيناوقبةيملعلاةفرعملاجاتنإيفركفلاطاشننإ
ًاليوحتعقاولااذهليوحتيفةيسايسلاةسرامملاحاجنلساسأيخيراتلا
يرظنلاطاشنلااذهيفرصحنيالعقاولايفركفلارثأنأريغً.ايروث
ةسرامملاباهتقالعيفةفرعملاهذهةيمهأتغلبامهم،ةفرعمللجتنملا
اهبناجيفاهرصحنكميالوً،اديقعترثكأعقاولابركفلاةقالعف.ةيسايسلا
يفدسجتيملنإًالمأتىقبيركفلايفيرظنلاهجولانإ.اذهيرظنلا
اذهلةيرظنلاةدعاقلانأامك،هتحصلسايقمةياهنلايفوهيروثلاضن
يروثلالمعلابيرظنلاركفلاطبرتيتلاةقالعلاف.هتيروثلسايقملاضنلا
هيلعدكأاماذه.لمعلاةيروثلوركفلاةحصلةيساسأيهوً،ادجةقيثو
ريصيال،يملعلايأ،يرظنلاركفلانإلاقنيح،نينيلهدعبنمو،سكرام

لخدينيحّالإيعامتجالاعقاولليروثلاليوحتلاةيلمعيفًالاعفًاحالس
ليوحتلةادأهتاذيفسيلً،ايملعناكنإو،ركفلاف.ةيروثلاريهامجلايعو

يلمعلالاضنلايفرهصنينيحةادألاهذهريصيلب،يعامتجالاعقاولا
اهتسرامميفدسجتيفةيروثلاريهامجلايعولخدينيحيأ،يروثلا
يفلب،لقتسميرظنركفكهيفتسيلةلعافلاركفلاةوقنإ..ةيسايسلا

تسيلهذهركفلاةروريصوخيراتلاعنصتيتلاريهامجلايعوهتروريص
ةروريصقدألكشبلقوأ،ةيلمعةيعامتجاةروريصلب،ةيركفةروريص
نم،لصتيتلاةحداكلاريهامجللةيسايسلاةسرامملاةروريصاهنألةيسايس
يقبطلايعولاىلإ،ةسرامملاهذهبو،يقبطلاعارصللةدقعملااهتسرامملالخ
خيراتلايفةلعافةوقركفلاريصيال،رخآريبعتبو،ةروثلاقيقحتةرورضل
يلمعلالاضنلايفدسجتينيحّالإكلذنوكيالو،ةيدامةوقهتروريصبّالإ

هذهيفوهركفلليداملادوجولاو.ةيسايسلااهتسرامميفيأ،ريهامجلل
.ةيسايسلاةسرامملا

ّالإيعامتجالاعقاولاةكرحيفهلعفسراميّالأيروثلاركفلاقطنمنمنإ
ركفلااذهىلعنأكو.يروثلااهراسملةيعاوةيسايسةسرامميفدسجتاذإ
ىلإرميو،ةيعامتجالاةينبلايفيجولويديألايوينبلاهاوتسمنعحازنينأ
يكيأ،ةينبلاهذهيفلاعفرثأهلنوكييك،يسايسلايوينبلاىوتسملا
نوكينأيفةرورضلاهذه.يخيراتلااهروطتةكرحيفةلعافةوقنوكي



يكةيعامتجالاةينبلايفيوينبلاهاوتسمنع)décentration(ةحازإيفركفلا
قطنميفةرورضتسيل،يخيراتلااهروطتةكرحيفلعفةوقهلنوكي
اهنإ:لقوأ.هسفنخيراتلاةكرحقطنميفةرورضيهامرادقمبهتكرح
الخيراتلاف.خيراتلاةكرحقطنميفةرورضاهنألاهتكرحقطنميفةرورض
يتلايهةددحمةيقبطةيعامتجاىوقكةمظنملاريهامجلالب،هسفنعنصي

عارصخيراتلانأينعتيسكراملاركفلايفةيساسألاةلوقملاهذه.هعنصت
ةروثةرورضلابيهةيعامتجاةروثلكنإو.يسايسعارصيأ،يقبط
ىوتسملاىلعالـةيعامتجالاةينبلايفيسايسلاىوتسملاىلعف.ةيسايس
ةدالونإ.نوكتياهبيتلاةيوينبلاخيراتلاتازفقققحتتـيداصتقالا
ةيعامتجالاةينبلالاقتناف.يقبطلاعارصلاةوقبّالإمتتالهسفنلخيراتلا
يداصتقالاضقانتلاروطتلعفبمتيالرخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننم
لب،يخيراتلااهروطتددحييذلاوهيساسألاضقانتلااذهناكنإو،اهيف

يأ،يسيئرلاضقانتلاًاموداهيفوهيذلايسايسلاضقانتلاروطتلعفب
ةيعامتجاةينبيفتاقبطلاعارصف.يخيراتلااهروطتيفرطيسملاضقانتلا
ىلإهعفدتيتلاةيسايسلاةوقلايأ،خيراتللةكرحملاةوقلاوهةددحم
ةيعامتجالاةينبلالاقتنايفةيروثلاخيراتلاةزفقف.ةيرورضلاهتازفققيقحت
،هدحوهقطنملعفبًايلآققحتتالرخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننم
،خيراتلانإ.يعوضوملاهروطتلًاجاتنوةرورض،تاذلابهقطنميف،تناكنإو
نأنعزجاع،ةيسايسلااهتسراممنعوةيروثلاةيعامتجالاىوقلانعلزعمب

ةرورضىلإ،هروطتقطنملعفبو،هروطتيفلصينيح،هقطنمققحي
ةروثنأامكو.هريرحتلقلطمطرشكةروثلاةرورضىلإيأ،ةيوينبلاةزفقلا
ةلزعيف،هدحوركفلالعفبمتتالةينبىلإةينبنمهلاقتنايفركفلا
ةروثلاكلذك،ةيعامتجالاةينبلالخادصاخيخيراتروطتيفاهناكمإنع
ةينبلاروطتلمجلملايوينبلاراطإلاديقنمخيراتلاريرحتيفةيعامتجالا
هتوقوخيراتلليعوضوملاقطنملالعفبًاقالطإمتتاليهف،ةيعامتجالا
يعولاةينبيف،ةيخيراتةرورضك،اهقيقحتناكمإطورشدجتلب،ةلقتسملا

ددحملالكشلايفيأ،اهقيقحتبموقتيتلاةيقبطلاىوقلليعامتجالا
هتزفقيفخيراتلاةرورضنإ.ةيعامتجالاىوقلاهذهلةيسايسلاةسرامملل
قطنمبلصيفلخدتملنإخيراتلاقطنميفناكمإدرجملظتةيوينبلا
هذهليقبطلايعولالقحكددحتتف،اهسفنةيروثلاىوقللةيسايسلاةسرامملا

.ةددحملاةيعامتجالاىوقلا



نّوكتلانامز
رّوطتلانامز
عطقلانامز



،ةمساحلاةيروثلاةظحللاهذهيفيأ،ةيوينبلاةزفقلاهذهيف،انهنحن
ةيعامتجالاةينبلاروطتقطنمنعًايرذجفلتخيصاخيخيراتقطنمءازإ
يأ،هتينبنامزلكلو،عطقلانامزريغةينبلانامزف.يوينبلااهراطإلخاد
نامزيفلخدتنيح،ةيعامتجالاةينبلانأينعيالاذه.زيمتملاهقطنم
.ةددحمةيخيراتةينالقعليأ،ةددحمةينامزةينبلعضختال،ةيوينبلااهتزفق

روصتيامك،ةروثلانملعجيةيوينبلاةزفقلابصاخقطنمدوجومدعف
،هقيقحتيفةيتاذلاةبغرلاققحتدرجمبهقيقحتمتيًايوضوفًالعف،ضعبلا

،ةينبلامدهبّالإنوكيالهنأكو،يقبطاليدرفهساسأيفررحتلانأو
اهقطنمنوكلاليأ،ددحملايخيراتلااهلكشلال،قطنملعضختةينباهنوكل
يوينبلاقطنمللًاضفر،نذإتسيلةيعامتجالاةروثلاً.ايقبطًايلالغتساًاقطنم
ةيعامتجاةينببصاخيقبطقطنملضفريهلب،ماعلاهلكشبخيراتلايف

طرشتاذلابهُدوجو،قطنملددحملااهراسميفعضختيهو.ةددحم
ةينبدوجويأ،ةيروثلاةزفقلابصاخيخيراتقطنمدوجونإ.اهقيقحتل
وه،خيراتلاتاظحلنماهريغنمةزفقلاهذهاهبزيمتتةنيعمةينامز
ةيلمعةروثلاف.ةروثلايفحاجنلاناكمإولشفلاناكمإانلرسفييذلا
هذه.ةزيمتملا)mécanisme(اهتيلآةفرعماهقيقحتمزلتسيةدقعمةيعامتجا

خيراتلايفةروثنممكف؛ةيروثلاةكرحلاحاجنلةيلمعةرورضةفرعملا
ملف،اهقطنمزيمتاولهجاهبنيمئاقلانأل)ًالثمسيرابةنوموك(تلشف
نإ.يوينبلااهراطإلخادةيعامتجالاةينبلاروطتقطنمنيبوهنيباوقرفي
لخاد،زييمتلاةرورضانيلعضرفتيتلايه،نذإةيروثلاةيسايسلاةسرامملا

ةكرحمهفنكميالو.ةفلتخمةينامزتاينبنيب،يعامتجالاخيراتلاةكرح
.ةفلتخملااهتنمزأزييمتبّالإ،تاذلاباهليوحتقفأيف،ةيعامتجالاةينبلا
نامزبهيلإانرشأيذلااهروطتنامزريغةيعامتجالاةينبلانوكتنامزف
نامزنعًاعونفلتخييوينبلااهنامزنأامك،يوينبلانامزلاوأةينبلا
نمنامزلكراطإيفيهو.يوينبلااهراطإرسكققحتيهيفيذلاعطقلا

ةقالعلاروطتنأاذهىنعم.رخآلانامزلاراطإيفاهريغهذهاهتنمزأ
يذلانامزلاةينبفالتخابفلتخيةيوينبلااهتايوتسمفلتخمنيبةدقعملا
لب،ةدقعملاةيرظنلاةيضقلاهذهيفثحبلالاجمانهسيل.هيفروطتت
نإـهتجلاعمددصبنحنامحاضيإل،لاثملاليبسىلعـلوقلابيفتكن
ماظننماهلاقتناةلحرمبصاخلانامزلاوهةيعامتجالاةينبلانوكتنامز



ىوتسملاعضونأكشال،ةيلاقتنالاةلحرملاهذهيف.رخآجاتنإماظنىلإ
ةيوينبلااهتايوتسمةيقببهتقالعيفةيعامتجالاةينبلالخادًالثميسايسلا
ةينبلايفروطتلانامزف.يوينبلااهنامزراطإلخاداهيفهعضونعفلتخي
تاقالعجاتنإلةداعإاهيفروطتلاةكرحنأل،يراركتيرئادنامزةيعامتجالا
اذهراطإيفةرمتسمةيعيبطةكرحاهنأكويلآلكشبمتت،ةمئاقلاجاتنإلا
ةغلابلاهتيمهأيسايسلالماعلااهيفدقفي،ةيعامتجالاةينبلليوينبلانامزلا

نامزراطإيفف.رخآجاتنإماظنىلإلاقتنالاةلحرميفهليهيتلا
،رشابملكشبًالاعفًاروديسايسلالماعلابعلي،ةيعامتجالاةينبللنوكتلا

جاتنإتاقالعةماقإةمهمدوعتهيلإنأل،ةرورضلابًارطيسمًاروديأ
نأةيعامتجالاةينبلاىلعهيفليحتسيلكشبتاقالعلاهذهخيسرتوةديدج
عوجراللاطخغلبيالخيراتلاف.ةميدقلاجاتنإلاتاقالعىلإاهروطتيفدوعت

ةدالونإ.يداصتقالالماعلالعفبسيلو،يسايسلالماعلالعفبّالإهيف
لب،يعيبطلكشبوملأالبمتتالديدجنمهئاشحأيفهلمحياملخيراتلا

عارصلايفيروثلافنعلايهةيسايسلاةوقلاهذه.نوكتوتناكةوقلاب
.يقبطلا

،ةيوينبلااهتزفقيفةيعامتجالاةينبلالخدتنيح،عطقلانامزراطإيفامأ
رطيسملايسيئرلارودلااهكرحتيفبعلييسايسلالماعلانأيفكشالف
يقبطلاعارصلاغلبي،ةمساحلاةيخيراتلاةظحللاهذهيف.رشابملكشب
،رشابميسايسعارصك،هتقيقحيفلعفلابوهامك،رهظيفىوصقلاهتدح
لبً.ايسايسًارهظملعفلابنوكييسيئرلاضقانتلايفيسيئرلارهظملانإيأ

نمعونبّرمي،هذهةيروثلاهتظحليف،خيراتلاّنإً:اضيألوقلانكمي
اهتايوتسمفلتخمىلع،ةيعامتجالاةينبلاتاضقانتنأل،يسايسلامخضتلا
لعجتل،يسيئرلايسايسلاضقانتلايف،ةظحللاهذهيف،اهلكبصت،ةيوينبلا
نإ.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفعطقلاةطقن،ددحملايخيراتلاهلكشيف،هنم

ةطقن،ددحملايخيراتلاهلكشيف،يسايسلاضقانتلااذهنملعجيام
،ةيروثلاةظحللاهذهيفريصيهنأوه،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفعطقلا
هذهاهيفرهصنتيتلاةرؤبلايأ،اهلكةيعامتجالاتاضقانتلاعمجتلًازكرم
،اهلحلًاقلطمًاطرشيسايسلاضقانتلالحنملعجيلكشبتاضقانتلا
قزأمىلإاهروطتيفةيعامتجالاةينبلاتاضقانتلصتنيح،رخآريبعتبو
ةيعامتجالاةينبلالخدت،ةزيمتملااهتايوتسمىلعاهروطتةعباتمهيفليحتسي

ضقانتلالحبًانهراهتاضقانتفلتخملحاهيفريصيةيروثةمزأيف
نمصاخعونمامأيأ،خيراتلانمزيمتمقطنممامأانهنحن.يسايسلا



مامتفلتخمةيعامتجالاةينبلاتايوتسمنيبتاقالعلاروطتيفدقعتلا
ىوتسملانأيفكشال.ةينبلاهذهل»يعيبطلا«روطتلايفهنعفالتخالا
ةكرحنأو،ةيعامتجالاةينبلايفةكرحلاروحمنيتلاحلااتلكيف،وهيسايسلا

اهيفهددحييذلالكشلابلب،قلطملقتسملكشبمتتالروحملااذه
،ةيداملااهتدعاقةيعامتجالاةينبلايفوهيذلايداصتقالايساسألاضقانتلا
عوننأريغ.ةجتنملاىوقلاروطتليوينبراطإكاهيفجاتنإلاتاقالعيأ
اهتايوتسمفلتخمىلعرهظتامكـةيعامتجالاةينبلايفدلوتتيتلاةكرحلا

فلتخي،يقبطلاعارصلالعفبيأ،اهروحميفضقانتلالعفبـةيوينبلا
يفف.ةيعامتجالاةينبلاهذههراطإيفكرحتتيذلايخيراتلانامزلافالتخاب
وه»يعيبط«روطتيفةيعامتجالاةينبلانوكتنيح،يوينبلانامزلاراطإ
اهيفةيروحملاةكرحلارهظت،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإلةرمتسمةداعإ
اهراثآلاهزكرمنعداعبإوأذبنةكرحكيأ))centrifugeةيذابتناةكرحك
يقبطلاعارصلانأاذهىنعم.ةيوينبلاتايوتسملاةيقبيفاهنمدلوتتيتلا
هاوتسمنعةحازإيفوهامنإ،يسايسعارصكهتقيقحىلعرهظياملقاهيف

وأيجولويديأعارصك،يسيئرلاهلكشيف،رهظيهنأل،يسايسلايوينبلا
يفانهرهظييسيئرلاضقانتلليسيئرلارهظملانأاذهىنعم.يداصتقا
.هلرثأرهظملااذهنأعم،ةيقبطلاةيسايسلاهتقيقحبجحييسيئررهظم
وهةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروحملاةكرحلاهذهليذابتنالالكشلانإ
جاتنإتاقالعلجاتندرجمهنأكو،هتقيقحريغىلع،خيراتلارهظييذلا
نامزلااذهراطإيف،لعفلابخيراتلانأل،اهلًادنسّالإريهامجلاتسيل
عارصلابايغف.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإلةداعإىوسسيل،يوينبلا
ىنعمبيأ،قلطملابايغلاىنعمبهلًابايغسيليسايسعارصكانهيقبطلا

يفهلروضحويوينبلاهاوتسمنعهلبايغوهلب،دوجولاءافتنا
يفيأ،هاوتسمنعهتحازإيفيقبطلاعارصلادوجونإ.ىرخألاتايوتسملا
.يوينبلانامزلاراطإيفهدوجوليعامتجالالكشلاوه،ةيسايسلاريغهلاكشأ
،قلطملاهلكشيفءىطاخلوقجاتنإلاتاقالعةينبلجاتنخيراتلاّنإلوقلاو

يفدنتسيلوقوهو.يوينبلانامزلااذهىلإةبسنلابّالإحصيالهنأل
،هنوكتوخيراتلامهفنعًامامتةزجاعةيداصتقالاو.ةيداصتقالاىلإهساسأ
يفهدوجولاكشأوةيعامتجالاةينبلايفيسايسلاىوتسملاعضولهجتاهنأل
ةيوينبلااهتايوتسمتاقالعوةفلتخملاةيخيراتلااهتنمزأنيبزيمتالو،اهروطت
راطإيفنوكتيالخيراتلانأتاذلابلهجتيهو.ددحمنامزلكلخاد

.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفعطقلاراطإيفلب،يوينبلانامزلا



ةكرحةيعامتجالاةينبلايفةيروحملاةكرحلانوكت،اذهعطقلانامزراطإيف
،يسايسلاضقانتلازكرمىلإةوقببذجتةكرحيأ،)centripète(ةيباذجنا

عارصلانأاذهىنعم.اهلكةيعامتجالاتاضقانتلاةيقب،يسيئرضقانتك
،يسايسعارصكهتقيقحىلعلعفلابرهظي،ةيروثلاةظحللاهذهيف،يقبطلا

هلاكشأفلتخميفلب،بسحفيسيئرلاهلكشيفسيل،كرحتيهنإيأ
ةكرحلايفيباذجنالالكشلااذه.هسفنيوينبلاهاوتسمىلع،ةيعامتجالا
وأ،ًالثميجولويديألاضقانتلاك،ةيسايسلاريغتاضقانتلاىلعضرفيةيروحملا

نعةحازإيفةيعامتجالاةينبلالخادكرحتتنأ،يداصتقالاضقانتلا
ةينبلاروطتيفةيخيراتلاةكرحلاروحمناكاذإ.ةيوينبلااهتايوتسم
ًامودسيلروحملااذهةكرحليسيئرلالكشلافً،ايسايسًامودةيعامتجالا

ةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلانإ،رخآريبعتبوً.ايسايسةرورضلابو
نوكيالهيفيسيئرلالكشلانأريغ،يسايسلاضقانتلاًامودوهةيعامتجالا

مامأ،ينامزلاراطإلااذهيفنحن.يروثلاعطقلانامزراطإيفّالإًايسايس
اهتاقالعلو،ةيعامتجالاةينبلالخادةيوينبلاتايوتسملاعاضوأليرذجبالقنا
ثدحيةيروحملاةكرحلاكلتليباذجنالالكشلاف.ةزيمتملااهتاكرحتيفةلدابتملا
وأبلقوهًارييغتةيعامتجالاةينبلاتايوتسمنيبروطتلاتاقالعدقعتيف
يخيراتلالكشلانيبةقالعلانأاذهىنعم.هذهروطتلاتاقالعلسكع
يخيراتلالكشلاو،يوينبلااهنامزراطإلخادةيعامتجالاةينبلادوجول
نيبزييمتلاامو،ةيسكعةقالعيه،عطقلانامزراطإلخاداهدوجول
ىوسةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروحملاةكرحلليباذجنالاويذابتنالالكشلا
ىلعءاوسةقالعلاهذهرهظتو.اهسفنةيسكعلاةقالعلاهذهديدحتلةلواحم
كرحتديعصىلعوأ،لككةيعامتجالاةينبللةماعلاةيخيراتلاةكرحلاديعص
اممهأو.ةيوينبلااهتايوتسمةيقبعمهتقالعيف،اهيفيوينبلاىوتسملا
تاضقانتلافلتخمنأوهةيسكعلاةقالعلاهذهليرظنلاموهفملاانلهحضوي

،يوينبلانامزلاراطإلخاداهروطتيف،كرحتتةيعامتجالاةينبللةيوينبلا
هروطتيفوهف،يسايسلاضقانتلاادعام،ةزيمتملاةيوينبلااهتايوتسمىلع
تاضقانتف،عطقلانامزراطإيفامأ.يوينبلاهاوتسمنعةحازإيفكرحتي
نعةحازإيفكرحتتـيسايسلاضقانتلاادعامـاهلكةيعامتجالاةينبلا
ريصي،ةيروثلاةظحللاهذهيف،يسايسلاىوتسملانأل،ةيوينبلااهتايوتسم
نأاذهىنعم.اهلكةيوينبلاتاضقانتلاكرحتليوينبلاىوتسملالعفلاب

تاضقانتلاىلعبلغييذلاوه،ةظحللاهذهيف،يسايسلاعباطلا
يفاهلكبصتاهنإ:لقوأ،ةيسايستاضقانتاهلكاهنأكورهظتف،ةيعامتجالا



ةيعامتجاةروثلكّنإ:لوقلابجواذل.هراجفناددحتفيسايسلاضقانتلا
.ةيسايسةروثةرورضلابيه

،يسايسعارصكيعامتجالاهرهوجعملثامتيفيقبطلاعارصلاكرحتينيح
زفقت،ةيعامتجالاتاضقانتلافلتخماهيفسيستتةمساحةيخيراتةظحليف
حرسمىلإ،اهسفنةيوينبلاخيراتلاةزفقمكحبيأ،ةرورضلابريهامجلا
ةوقلاًالعفاهنإ،اهبو،يقبطلاعارصللةيسايسلااهتسرامميفتبثتف،خيراتلا
،ةيسكعلاةقالعلليرظنلاموهفملااذهانلحضويانهو.خيراتلاعنصتيتلا
هلًالعافتسيلجاتنإلاتاقالعّنأوجاتنإلاتاقالعلًاديلوسيلخيراتلانأ
هذهليلعفلايعامتجالادوجولانوكيامرادقمبيوينبلانامزلاراطإيفّالإ
حرسملخدتالريهامجلاف،يروثلاعطقلانامزيفامأ.اهدنسلالتاقالعلا

تاقالعلدنسك،اهتزفقًاضيأيهيتلاةيوينبلاةزفقلاهذهيف،خيراتلا
يعامتجالادوجولاةعيبطيفقرفلاو.اهلةمداهةيعامتجاةوقكلب،جاتنإلا

تاقالعلدنسلاعقوميفوهنمنيبـًايوينبتاذلابهنوكلـعساش
نيبونينثالانيب،نذإةقالعلاف.اهلمدهلاعقوميفوهنمنيبوجاتنإلا
نامزلاةيجولويديأيهةيداصتقالانأظحالملاو.ةيسكعةقالعنيعقوملا
خيراتللةكرحملاةوقلايداصتقالاضقانتلانوكلال،هيفرهدزت،يوينبلا
يوينبلاهاوتسمنعةحازإيفيقبطلاعارصلانوكللب،هلةنوكملاو
ّنإ:لوقلاف.ةيعامتجالاةينبللددحملايخيراتلانامزلااذهيفيسايسلا
ةيعامتجالاةينبلاروطتلةياهنلايفددحملاضقانتلاوهيداصتقالاضقانتلا
رطيسملاضقانتلاوهضقانتلااذهّنإ:لوقلاامأ.قلطملكشبحيحصلوق

لوقف،هلددحملاضقانتلاهنوكل،هلةكرحملاةوقلايأ،روطتلااذهيف
ةوقلاوهتاقبطلاعارصنأيفةريهشلاسكرامةلوقملهجيءىطاخ

اهيفرهظيةددحمةيخيراتطورشيفلوقلااذهحصيدقو.خيراتللةكرحملا
بجي،طورشلاهذهيفىتح،نكل.يداصتقالاعارصلارهظمبيقبطلاعارصلا
روطتيفرطيسملاضقانتلارهظمبيداصتقالاضقانتلاروهظنأىلإهيبنتلا
يفلب،هسفنيداصتقالاضقانتلاروطتقطنميفسيل،ةيعامتجالاةينبلا
يداصتقالاضقانتلاروهظنأاذهىنعم.يسايسلاضقانتلاروطتقطنم
ضقانتلارهاظمنمرهظمهتاذدحيفوهرطيسملاضقانتلارهظمب
عارصلازجعينيح،يقبطلاعارصلالاكشأنملكشيأ،هسفنيسايسلا
روطتبةصاخةيعوضومبابسألً،ايسايسًاعارصلعفلابنوكينأنعيقبطلا

.ةيعامتجالاةينبلا
ملاننأل،انثحبيفقالطنالاةطقننعداعتبالانمءىراقلانمرذتعننل



ركفلانيبلعافتلاةقالعف.اهبلصيفنحنلب،اهنعةدحاوةظحلدعتبن
ةيقبويجولويديألاىوتسملانيبدقعتلاةقالعديدحتبّالإددحتتالعقاولاو
بجيةقالعلاهذهحيضوتلو.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيوينبلاتايوتسملا
.يسايسلاىوتسملابيجولويديألاىوتسملاةقالعيف،صاخهجوب،ريكفتلازيكرت
اذهيفركفلالعفو،يقبطلاعارصلابّالإنوكيالةيعامتجالاةينبلاروطتف
اذهنأل،يسايسلاضقانتلاروطتيفركفلالعفةقيقحلايفوهروطتلا
ركفلانأً،اقباسانلنيبتدقلو.يعامتجالاعقاوللةكرحملاةوقلاوهضقانتلا
يفدسجتينيحيأ،ةيدامةوقهتروريصبّالإخيراتلايفةلعافةوقريصيال

،ةيروثلاتاظحللاهذهيفحوضوبكلذرهظيو.ةددحمةيسايسةسرامم
يسايسلاعارصلاأوبتيف،عطقلانامزاهروطتيفةيعامتجالاةينبلالخدتنيح
ركفلاسرامي،ةمساحلاتاظحللاهذهيف.خيراتلاحرسميفةرادصلاناكم
ذختيهطاشننإيأ،يوينبلاهاوتسمنعةحازإيفيجولويديألاهطاشن
ىلعانهمتتيجولويديألاعارصلاةسراممنألً،ايسايسىنعمرشابملكشب
يوينبلاىوتسملااذهىلعهطاشنلركفلاةسراممو.هسفنيسايسلاىوتسملا
هنأل،هكرحتوركفلادوجولكشيفًايرذجًارييغتثدحيهاوتسمسيليذلا
كرحتييذلاىوتسملاةينبعمقفتييداملادوجولانمًالكشهيلعضرفي
ىلعضرفييسايسلاىوتسملاىلعركفلاكرحتف.هاوتسمنعةحازإيفهيلع
يفةلعافةوقيلاتلابو،يدامدوجووهيسايسراعشيففثكتينأركفلا
اهضرفتةرورض،نذإيسايسلاراعشلايفركفلافثكتف.يقبطلاعارصلالقح
دوجولانمركفلالقتني،فثكتلااذهب.ةيسايسلاةسرامملاةعيبطركفلاىلع
هتوقيسايسلعفكهدوجوىلإيأ،يلعفلايداملادوجولاىلإيجولويديألا

يسايسلعفيفركفلافثكتينيح.اهللعفوهيتلاريهامجلاةوقيف
عارصللةيسايسلااهتسرامميفةيروثلاريهامجلاهانبتتراعشيفيأ،يريهامج
ةرورضلابخيراتلاعفدت،خيراتلاروطتيفةلعافةوقركفلاريصي،يقبطلا

.يروثلاهقطنمقيقحتىلإ





.يعامتجالاعقاولاوركفلانيبلعافتلاةقالعليرظنلاانديدحتدعبلمتكيمل
يف،صاخهجوبةقالعلاهذهسملت،ليلحتنمقبساميف،انلواحدقل
ديدحتلايفهجولااذه.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيروثلاعطقلانامزراطإ
ركفلليجولويديألاطاشنلانأينعيالهنأامكً،اقالطإفاكريغيرظنلا

لكشبروطتلااذهمتينيحةيعامتجالاةينبلاروطتيفرثأهلسيل
اهنامزراطإيفةيعامتجالاةينبلاروطتتنيحيأ،مزأتمريغ»يعيبط«
ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاروطتددحتيّالأًاقالطإليحتسملانمف.يوينبلا
ددحتتيتلاةيـجولويديألاةينبلاروطتب،معأهجوبو،ةيركفلاةينبلاروطتب
نوكينأ،يسكراملااهموهفمبسح،ةيعامتجالاةينبلاةعيبطنمنإ.اهب
هرودبددحتينأو،ةيوينبلااهتايوتسمةيقبلًاددحماهيفيوينبىوتسملك
،يساسألاضقانتلاراطإيفاهروطتلوةينبلاهذهلةلماشلاةدحولالخاد،اهب
يذلالكشلاةفرعميفنمكتانهةلكشملانأريغ.اهيف،يداصتقالايأ
ةينبلاروطتب،يوينبلااهنامزراطإيف،ةيعامتجالاةينبلاروطتهبددحتي
بجييوينبلانامزلابصاخلالكشلااذهديدحتلو.اهبةصاخلاةيجولويديألا

ةدحولبلثامتةدحوتسيلةيجولويديألاةينبلاهذهّنإ:ةيناثلوقلا
تايجولويديألثمتةعراصتمةيركفتاينبدحاوراطإيفمضتاهنأل،ضقانت
يعامتجالاعقاولاوركفلانيب،نذإلعافتلاةقالعديدحتف.ةضقانتمةيقبط
ملاذإو.يضقانتلاهروطتلةدقعملاةدحولايفركفلاعضوةرورضلابمزلتسي
يفًاضيأهلعفنإف،ةيجولويديألاةينبلاةدحويفًالثامتمًادحاوركفلانكي

نأاذهىنعمً.اضقانتملب،ًالثامتمًادحاوسيليعامتجالاعقاولاةكرح
يفكرحتييتلاةيركفلاةينبلافالتخابفلتخيعقاولايفركفلالعف

عقاولايفلعفةنيعمةيقبطةيجولويديألكليأ،ةيركفةينبلكلف،اهراطإ
يفىرخألاةيقبطلاةيجولويديألالعفعمضقانتيلب،فلتخياهبصاخ
تايجولويديألافلتخمكرحتيفضقانتلااذهدوجوو.هسفنعقاولااذه

ةينبلاهذهروطتنملعجيةيجولويديألاةينبلاةدحويفةيقبطلا
يفيجولويديألاعارصللًاجاتنةيعامتجالاةينبلاروطتبهتقالعيفةيجولويديألا
ىوتسملاويجولويديألاىوتسملانيبلعافتلاةقالعيف.يقبطلاعارصلابهتقالع
ةينبلالخادةلقتسمةيقبطةيجولويديأك،ةيركفلاةينبلاتسيل،يسايسلا

عارصلالب،ةيعامتجالاةينبلاروطتددحتيتلايه،ةيجولويديألا
لخادةيقبطلاتايجولويديألانيبضقانتلاةقالعروطتيأ،يجولويديألا



ةقيقحيف،ركفلاف.ةيعامتجالاةينبلاروطتددحييذلاوه،ةيوينبلااهتدحو
عارصيفضقانتةقالعلب،ًالقتسمًارهوج،نذإسيل،يعامتجالاهدوجو
يفيقبطلاعارصلااذهكرحتهددحي،يقبطلاعارصللرهظموهيجولويديأ

ةقالعديدحتنوكي،اذهب.ةيعامتجالاةينبلاروطتليوينبلانامزلاراطإ
ًاديدحت،يوينبلانامزلااذهراطإيف،يعامتجالاعقاولاوركفلانيبلعافتلا

.يقبطلاعارصلابيجولويديألاعارصلاةقالعل



جاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإوةرطيسملا
ةلوقملاهذهيف.يقبطلاعارصلالاكشأنملكشيجولويديألاعارصلا
يقبطلاعارصلاف.ةقالعلاهذهديدحتليرظنلاساسألادجنتاذلابةينينيللا
ةطلسلامدختستةرطيسملاةقبطلانأاذهىنعم.ةيسايسلاةطلسلافدهتسي
يأ،ةيقبطلااهترطيسلةيعامتجالاةينبلاروطتعاضخإلاهكلتمتيتلاةيسايسلا

.ةرطيسمةقبطكاهددحتيتلاجاتنإلاتاقالعراطإيفروطتلااذهءاقبإل
يذلايقبطلااهفنعلةسراممهتاذدحيفوهةيسايسلاةطلسللاهمادختساو

اهعضختيتلاةيعامتجالاتاقبطلاةيقب،يسايسلااهعارصيف،هبهجاوت
نأيهةيقبطلااهترطيسلةرطيسملاةقبطلاةسراممنإ.ةيقبطلااهترطيسل
ًايوينبًاراطإاهيلعرطيستيتلاتاقبطلليقبطلاعارصلاىلعفنعلابضرفت
نمعارصلااذهعنمتنأيأ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإوهروطتلانم
اذهيفيقبطلاعارصلاءاقبيفف.هروطتليوينبلاراطإلانعجرخينأ
رهظمبيقبطلاعارصلارهظي،اذهل.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعلءاقبإراطإلا
راطإلااذهيفًامئاقهكرحتمادام،يداصتقالاعارصلاوأيجولويديألاعارصلا

ةزيمتمتاسرامميأ،ةفلتخمًالاكشأ،نذإيقبطلاعارصللنإ.يوينبلا
ةسراممهلنإيأ.ةيعامتجالاةينبللةزيمتملاةيوينبلاتايوتسملاىلعكرحتت

يف،هذههتسراممنأريغ.ةيجولويديأةسرامموةيداصتقاةسرامموةيسايس
دنعددحتتو،هسرامتيتلاةيعامتجالاةقبطلافالتخابفلتخت،ددحملااهلكش

ةرطيسملاةقبطلاةسراممف.ىرخألاةقبطلالبقنمهتسراممبةقبطلك
راطإيفصاخهجوبو،ةيسايسةسراممكددحملااهلكشيف،يقبطلاعارصلل

ةعضاخلاتاقبطلالبقنمهتسراممددحتيتلايه،يوينبلانامزلا
لكشلانأاذهىنعم.ةيداصتقاوأةيجولويديأةسراممكةيقبطلااهترطيسل
هجوبوه،يوينبلانامزلاراطإيف،يقبطلاعارصلايف،رطيسملايأ،يسيئرلا

ةسراممللةجيتنلكشلااذهو،يداصتقالاوأيجولويديألالكشلاماع
ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاف.ةرطيسملاةقبطللتاذلابةيسايسلا
اهترطيسلةعضاخلاتاقبطلاعنمىلعاهساسأيفموقتيقبطلااهعارصل
ةسرامملانأل،ةيسايسةسرامميقبطلااهعارصسرامتنأنمةيقبطلا
،تاقبطلاهذهىلإةبسنلاب،ةهادبلكب،يهيقبطلاعارصللةيسايسلا
ةلواحميأ،ةمئاقلاةيقبطلاجاتنإلاتاقالعيفيروثلاليوحتلاءارجإلةلواحم

هذهعاضخإو،ةرطيسملاةقبطلادينمةيسايسلاةطلسلاعازتنالةيروث



ليوحتلااذهةيلمعدوقتيتلاةيسيئرلاةقبطللةيقبطلاةرطيسللةقبطلا
ةطاسبلكب،نذإفدهتستةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملانإ.يروثلا
وأ،ةيقبطلااهترطيسةقبطلاهذهلققحتيتلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعا
هذهجاتنإلاةداعإلةيعامتجالاةيلمعلاف.ةيقبطلااهترطيسرارمتسا،ىرحألاب

ىلعيأ،اهسفنيعامتجالاجاتنإلاةيلمعيفققحتتةيداصتقاةيلمع
ةصاخلاةيسايسلاةسرامملالعفب،ةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالاىوتسملا

ةيلمعلانأاذهىنعم.يقبطلااهفنعلعفبيأ،ةرطيسملاةقبطلاب
يخيراتلاهلكشيفيعامتجالاجاتنإلاققحترارمتسالاهسفنةيداصتقالا
لب،اهتاذبمتتال،ةمئاقلاةيقبطلاجاتنإلاتاقالعراطإيفيأ،ددحملا
لكشيفمتتالاهنإ:لقوأ،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملالعفب
نكميىنعملااذهب.اهلرثأك،ةيسايسلاةسرامملاهذهلعفبّالإةيعيبطةيلآ
ققحتب،ةيداصتقاةيلمعك،ةيداصتقالاةيلمعلاهذهققحترارمتساّنإ:لوقلا
يقبطعارصيهةيسايسةيلمعبّالإنوكيالجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإ
يسايسلاىوتسملالعفىدمانلرهظيانه.رارمتسابةرطيسملاةقبطلاهسرامت

ضقانتلاف.ةيعامتجالاةينبلاروطتلخادهسفنيداصتقالاىوتسملايف
اذهىنعم.هبددحتييذلالكشلابيداصتقالاضقانتلاددحي،نذإيسايسلا
ةياهنلايفددحملاضقانتلاوهيذلا،يداصتقالاضقانتللزيمتملاكرحتلانأ

روطتبهتقالعراطإيفّالإمتيال،ةيعامتجالاةينبلاتاضقانتفلتخمل
.يسايسلاضقانتلااذههبهددحييذلالكشلابو،يسايسلاضقانتلا



ىلع،ققحتتاليعامتجالاجاتنإلاةيلمعيفجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإنإ
هذهلو.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملالعفبّالإ،يداصتقالااهاوتسم
ةرطيسملاةقبطلاققحتاهمادختسابيتلاةصاخلااهتاودأةيسايسلاةسرامملا

نإو،ةيسايساهلكتسيلتاودألاهذه.رمتسملكشبةيقبطلااهترطيس
ةيسايستاودأيهف.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللتاودأاهلكتناك

ةقبطلاف.ةلودلازاهجيهةيساسألاةيسايسلاةادألاوً.اضيأةيجولويديأو
يتلاةلودلاةطلسةطساوبصاخهجوبةيقبطلااهترطيسسرامتةرطيسملا
زاهج،ةيعامتجالاهتقيقحيف،ةلودلازاهجّنإ:لوقلانكمياذهل.اهكلتمت
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلاىلعظافحلايفيسيئرلاهرودنمكي،يقبطعمق

اهعارصسرامتنأنمةرطيسلاهذهلةعضاخلاتاقبطلاعنمبةرطيسملا
يتلاةيقبطلاةرطيسلاةقالعيفثدحتنأنميأ،ةيسايسةسرامميقبطلا
يف،نذإفدهتسيتاقبطلاعارصف.يروثرييغتيأةرطيسملاةقبطلاباهطبرت

ةقبطلاسرامتهذهةلودلاةطلسبنأل،ةلودلاةطلس،ةيسايسلاهتسرامم
هسرامتيقبطفنعةلودلازاهجيفعمقلاو.ةيقبطلااهترطيسةرطيسملا
رهظيو.ةيقبطلااهترطيسلةعضاخلاتاقبطلادضرارمتسابةرطيسملاةقبطلا

عارصلامزأتتاظحليفصاخهجوبرشابملاهلكشيفيقبطلافنعلا
.يسايسعارصكهتقيقحىلعرهظيفعارصلااذهمدتحينيحيأ،يقبطلا
ةمدخيفةيسايسةادأكةلودلازاهجلةيقبطلاةعيبطلاحوضوبفشكنتانه
ريغًالكشيقبطلافنعلااذهلنأريغ.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملا

يقبطلااهفنعسرامتالةرطيسملاةقبطلاف.يقوقحلاهلكشوهرشابم
ةفلتخملانيناوقلااهنسبلب،بسحوشيجلاوأسيلوبلازاهجاهمادختساب
يقبطلاعارصلارهظينيح.ةيقبطلااهترطيسلةيفخلامئاعدلايهيتلا
ىلعبلغي،مزأتمريغ»يعيبط«لكشبروطتينيحيأ،يسايسريغرهظمب
،رشابملاريغيقوقحلاهعباطةرطيسملاةقبطلاهسرامتيذلايقبطلافنعلا
زاهجهنأكو،»يقبطلاملسلا«نمتاظحللاهذهيف،ةلودلازاهجرهظيف
حلاصمبةقيثولاهتقالعبطيحتيتلاتاهبشلاقوفيأ،تاقبطلاقوفيدايح
ًاعارصيسيئرلاهلكشيفيقبطلاعارصلانوكينيحامأ.ةرطيسملاةقبطلا
ىلعةلودلازاهجرهظيو،رشابملاهلكشيقبطلافنعلاىلعبلغيفً،ايسايس



.ةرطيسملاةقبطلادييفةادأكهتقيقح

يهف،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملايفةيجولويديألاتاودألاامأ
ةفاحصوةعاذإنمةيمالعإلاتاسسؤملاك()3(ةيجولويديألاةزهجألافلتخم
تاسسؤملاو...خلإحرسموامنيسنمةيفاقثلاتاسسؤملاو...خلإنويزفلتو
هذه.ةيجولويديألااهترطيسةرطيسملاةقبطلاققحتاهتطساوبيتلا)ةيميلعتلا
تاسسؤملاكةصاخةزهجأتناكءاوس،ةلودللةعباتاهلكةيجولويديألاةزهجألا
تاودأاهنأل،ةيمسرلاةيميلعتلاتاسسؤملاضعبكةماعوأ،ًالثمةيفاحصلا
ةيسايسلاةادألاوهةلودلازاهجنألو،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملل
ةيسايسلاةادألاوهةلودلازاهجنأامكف.ةيسايسلاةسرامملاهذهلةيساسألا
نإو،ةيجولويديألاةزهجألاكلذك،دارفأكال،ةقبطكةرطيسملاةقبطلاةرطيسل

.دارفألاةرطيسةمدخيفال،ةقبطلاةرطيسةمدخيفيهفةصاختناك
ةيعبتنمصاخهجويهةلودلازاهجلانهةيجولويديألاةزهجألاةيعبتو
ديدحتةرورضىلإةيناثدوعناذهل.يسايسلاعارصلليجولويديألاعارصلا
.يقبطلاعارصللنيلكشلانيذهنيبىرحألابوأ،نيعارصلانيذهنيبةقالعلا



عنمىلعاهساسأيفموقتةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاّنإ:انلق
.يسايسعارصكيسايسلاهاوتسمىلعكرحتينأنمفنعلابيقبطلاعارصلا

ةكرحةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةكرحلانأاذهىنعم
يوينبلاهاوتسمنع،هكرحتيف،يقبطلاعارصلاداعبإىلعموقتةيذابتنا
يداصتقالاوأيجولويديألاىوتسملاىلعكرحتلاىلإةوقلابهعفدويسايسلا

يسايسلاعباطلاوهيقبطلاعارصلانعيسايسلاعباطلاعزننإ.طقف
يفيقبطلاعارصلارهظينيح.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملابصاخلا
يسيئرلارهظملانوكينيحيأ،يداصتقاوأيجولويديأعارصكيسيئرلاهلكش
ةيسايسلاةسرامملاّنإ:لوقلااننكمي،يسايسريغًارهظميسايسلاضقانتلايف
ةيعامتجالاتاقبطلاعارصروطتيفةرطيسملاةسرامملايهةرطيسملاةقبطلل
لخاداهروطتيفءاقبلاىلإةيعامتجالاةينبلاعفدتيتلاةيسايسلاةوقلايأ
يقبطلاعارصلاكرحتينيحامأ.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعلتباثلايوينبلاراطإلا
ةعضاخلاتاقبطللةيسايسلاةسرامملانوكت،يسايسعارصكيسيئرلاهلكشيف
،يقبطلاعارصلاروطتيفةرطيسملاةسرامملايهةرطيسملاةقبطلاةرطيسل
هراطإقرخىلإةيعامتجالاةينبلاروطتعفدتيتلاةيسايسلاةوقلايأ

.تباثلايوينبلا



عارصللةيجولويديأةسرامماهنوكل،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملا
هذهلةيسايسلاةسرامملااهلعضختيتلااهسفنةيلآللعضخت،يقبطلا
يف،نذإيهف.نيتنثالاةيلآنيبلكشلايففالتخادوجومغرب،ةقبطلا
ةيقبطلاةرطيسلاىلعءاقبالامتياهبيتلاةيسايسلاةسرامملاهذهةمدخ
ةداعإبيأ،ةرطيسلاهذهلةيداملاطورشلاجاتنإةداعإب،ةرطيسملاةقبطلل
نمكتةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملاةعيبطنأامكو.جاتنإلاتاقالعجاتنإ

ةيجولويديألاةسرامملاكلذك،يقبطلاعارصلانعيسايسلاعباطلاعزنيف
عارصللةيقبطلاةقيقحلاسمطىلعاهساسأيفموقتيهف،ةقبطلاهذهل
عارصلالاكشأنمددحملكشكهتقيقحءافخإىلعيأ،يجولويديألا
وه،نذإيجولويديألاعارصلانإ.يسايسلاعارصللرهظمكوأ،يقبطلا
مهفىلعاندعاسيديدحتلااذه.هسفنيقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملا
نميقبطلاعارصلابةقيثولاهتقالعيفيجولويديألاعارصلليلخادلاقطنملا

زيمملاعباطلامهفىلعاندعاسييلاتلابوهو.يسايسعارصوهثيح
ةسرامملابةصاخلاةكرحلانأل،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملل
ةكرحلافالتخاكىرخأىلإةقبطنمفلتختيقبطلاعارصللةيجولويديألا
يتلاةقالعلاف.ىرخأىلإةقبطنمعارصلااذهلةيسايسلاةسرامملابةصاخلا
روطتلةلماشلاةكرحلالخاد،ةيسايسلاةسرامملابةيجولويديألاةسرامملاطبرت

،اهتكرحزيمتيف،ىلوألااهيفعضختةيوينبةيعبتةقالع،يقبطلاعارصلا
يفيهيقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملانأاذهىنعم.ةيناثلاةرورضل
ةيجولويديألاةسرامملاةيلآيهامف.لطابسكعلاو،ةيسايسلاهتسراممةمدخ

؟ةسرامملاهذهةكرحليلخادلاقطنملاوهاميأ؟ةرطيسملاةقبطلل
ةقيقحلاسمطوهةسرامملاهذهيفيساسألافدهلانأانلحضودقل
ةرطيسملاةقبطلل،نذإةيجولويديألاةسرامملاف.يجولويديألاعارصللةيقبطلا

ىلعءاقبإللةيساسأيهةيليلضتةيلمعقيقحتىلعاهساسأيفموقت
لبقةيعوضومةيلمعهذهليلضتلاةيلمعو.ةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسلا

ضعبيفتناكنإوىتحـةيقبطلااهفادهألةيعاوةيلمعنوكتنأ
قطنمدجتيهوـةيعاوةيلمع،ةددحمةيخيراتطورشيفو،نايحألا
روطتلجاتنكيعامتجالايعولاروطتليجولويديألالقحلاةينبيفاهتكرح
يفنمكيةيجولويديألاةسرامملاهذهيفليلضتلاساسأو.يقبطلاعارصلا



تارايتنيبىتحو،ةيدرفراكفأنيبعارصهنأكويجولويديألاعارصلاراهظإ
ال،ةيقبطلااهروذجنعةعطقنميأ،يقبطلاعارصلانعةلقتسمةيركف

نيبوأ،ةفلتخمةيقبطتايجولويديأنيبعارصكهتقيقحيفوهامك
ةكرحلانأاذهىنعم.هسفنيقبطلاعارصللةفلتخمةيجولويديأتاسرامم
عباطلاعزنىلعموقتةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملابةصاخلا
رهظمبعارصلااذهراهظإو،هسفنيجولويديألاعارصلانعيجولويديألا
يفركفلانوكينأيفيهركفلاةيعوضومنأكو،ركفللةيعوضوملاةكرحلا

عطقبركفلاةيعوضومليجولويديألامهفلااذهب.يقبطلاعارصلانعدايح
ققحتي،يجولويديألاعارصلالقحيفةلصأتملاةيعامتجالاهروذجنعركفلا
،يعوضوملاركفلارهظمبةرطيسملااهتيجولويديأراهظإناكمإةرطيسملاةقبطلل

اهتسراممراهظإو،يجولويديألاعارصلانعهلالقتسايفدياحملايأ
نمف.عقاولليملعلافاشكتسالايأ،ةيرظنلاةسرامملارهظمبةيجولويديألا
نأ،ةيجولويديألااهترطيسءاقبلوةرطيسملاةقبطلاىلإةبسنلاب،نذإةرورضلا

نأو،يجولويديأعارصكيركفلاروطتللزيمملايجولويديألاعباطلايفتخي
يفةيعوضوملاركفلاةكرحهنأكو،هتقيقحريغىلععارصلااذهرهظي
تاقبطلاقوفدياحملاهئاوتسايفيأ،يقبطلاعارصلانعماتلاهلالقتسا
هدوجولطرشوهيمهودايحيفرهظيةلودلازاهجك.ةعراصتملاةيعامتجالا

دايحك،ركفلادايحو.ةرطيسملاةقبطلاةمدخيفةيسايسةادأكيقيقحلا
ظافحللةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملاهتجتنأٌمهو،ةلودلازاهج
ركفلالالقتساىلعموقتيتلاةيلاثملانأىرناذهل.ةيقبطلااهترطيسىلع
أدبملايه،ركفللةئطاخلاةيعوضوملاهذهىلعيأ،يقبطلاعارصلانع

اهتسرامميفةرطيسملاةقبطلا،ماعلكشب،هدمتعتيذلايساسألا
،ةيجولويديألااهتسرامميف،ةرطيسملاةقبطلانإ.يقبطلاعارصللةيجولويديألا
نعيعوضوملااهثحبيفةدياحملاراكفألاعارصبيجولويديألاعارصلالدبتست
لكشبيه،ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأيفةيساسأةزيمهذه.ةقيقحلا
يجولويديألاعباطلاءافتناف.ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملاةمدخيفرشابم

حمسي،راكفألاعراصتلةيقبطلاةقيقحلاءافتنايأ،يركفلاروطتلانع
هيلعرطيستفيعامتجالايعولايفلغلغتتنأةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأل

يعامتجالايعولاصاخهجوباهترطيسلعضختنأيأ،هروطتددحتو
.ةحداكلاتاقبطلل

:ةيقبطلااهترطيسءاقبليساسأطرشةرطيسملاةقبطللققحتي،اذهب
اهتيجولويديأةرطيسلةحداكلاتاقبطلليعامتجالايعولاروطتاهعاضخإبف



اهسفنةيسايسلاةسرامملالشتنألب،لقرعتنأاهناكمإبريصي،ةرطيسملا
اهلعفلطبيكرحتلانمًاعونكلذباهيلعضرفتاهنأل،تاقبطلاهذهل
اهعارصةحداكلاتاقبطلاسرامتنيح.يقبطلاعارصللةيسايسةسراممك
،يعامتجالااهيعوىلعةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأةرطيسلظيفيقبطلا
لعفلابنوكتالهلاهتسراممنأل،هلةيسايسلااهتسرامميفةرورضلابلشفت
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلارسكفدهتستةيروثةسرامميأ،ةيسايسةسرامم
ةيجولويديأةرطيسنميعامتجالااهيعوروطتيفتررحتاذإّالإ،ةرطيسملا
.يقبطلايعولاةجردهروطتيفيعولااذهغلباذإيأ،ةرطيسملاةقبطلا
ةينغ،ةرمعتسملانادلبلايفوأةيلامسأرلانادلبلايفءاوسةيروثلاةكرحلاو
يفةيسنرفلاةلماعلاةقبطللًالثمةيسايسلاةسرامملانإ.كلذىلعةلثمألاب
،تناكةقبطلاهذهنأل،ةيروثةسرامملعفلابنكتمل1848طابشةروث

ةرطيسلظيفيقبطلااهعارصسرامت،ةيزاوجروبلاةروثلاهذهيف
امك،تناكةوخألاف.يعامتجالااهيعوىلعاهسفنةيزاوجروبلاةيجولويديألا
ايراتيلوربتفرجنادقلو.ةيزاوجروبلاةروثلاهذهلًاراعش،)4(سكراملوقي
سرامتتناكف،ةعراصتملاتاقبطلانيبةيمهولاةوخألاهذهرايتيفسيراب

ةرطيسلظيفيأ،تاذلابةيمهولاةوخألاهذهءاولتحتيقبطلااهعارص
ررحتتنأاهناكمإبنأةلماعلاةقبطلاتنظدقل.ةيزاوجروبلاةيجولويديألا
عماهررحتلجأنميقبطلااهعارصضوختنأيأ،ةيزاوجروبلابناجىلإ

.اهررحتيفلشفلاىلإةرورضلابكاذاهداقف،اهدضسيلوةيزاوجروبلا
اهعارصلةيسايسلااهتسراممةكرحلشيفيسيئرلاببسلانأاذهىنعم
لوقي،اذل.ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةرطيسلاهعوضختاذلابوهيقبطلا
اهعارصيفةيسنرفلاةلماعلاةقبطلاهتققحيسايسراصتنالوأّنإ:سكرام
،1848طابشةروثيفةيزاوجروبلابناجىلإيمهولااهراصتناسيليقبطلا
ناريزحيفةيزاوجروبلادضةيروثلااهتكرحلشفيفيقيقحلااهراصتنالب

اهخيراتيفةرملوألررحتتتأدتبا،ةيمادلامايألاكلتيف،اهنأل،1848
.ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةرطيسنميقبطلا



يقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملارثأتىدمىلعرخآلاثمءاطعإناكمإلاب
رشابمجاتنًالثمةيحالصإلاف.هسفنعارصلااذهلةيجولويديألاةسرامملاب

لاعفحالسكةقبطلاهذههمدختست،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملل
قفألاةيحالصإلانوكتنيح.يقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسراممةمدخيف
هذهنوكت،ةحداكلاتاقبطللةيسايسلاةسراممللددحملايجولويديألا
ةقبطلاةيجولويديأةرطيسل،ةيسايسلااهتسرامميف،ةعضاختاقبطلا
اهعارصضوختنأتاقبطلاهذهىلعليحتسي،ةلاحلاهذهيف.ةرطيسملا
تسيلعارصلااذهلاهسفنةيسايسلااهتسراممنأل،يروثلكشبيقبطلا

ةسرامملارهظمبرهظتةيداصتقاةسرامملب،ةيسايسةسرامملعفلاب
ةسرامملاناكمإبنألوقلاوهةيحالصإلليرظنلاساسألاف.ةيسايسلا
اهنإلب،هلةيسايسلاةسرامملارودبموقتنأيقبطلاعارصللةيداصتقالا

.ةيسايسلاهتسرامميه
رثكيتلاةيرظنلاميهافملاضعبحيضوتلةعيرسةفقونمانهدبال

يفوهريبكضومغاهفنتكاف،ةيملعةقديأالبةريخألاةنوآلايفاهلامعتسا
نأيفكشال.ةيروثلاريغتاقبطللةيجولويديألاتاسراممللجاتنةقيقحلا
لكاهيفتلشواهترخنةيروثةكرحيفتلخداذإةرطخةموثرجةيحالصإلا

ةيجولويديأةرظن،ةيداصتقالايهيهو.يقبطلاعارصللةيسايسةسرامم
ةكرحلاهذهنوكتنيحةيروثلاةكرحلاروطتيفرهدزتيقبطلاعارصلل

ةسرامملانوكتنيحيأ،ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأةرطيسلةعضاخ
اهتسراممنوكتف،يقبطلاعارصلايفةرطيسملاةسرامملاةقبطلاهذهلةيسايسلا
ةزيمهذهو.يجولويديألاعارصلايفةرطيسملاةسرامملا،يلاتلاب،ةيجولويديألا
،كلذيفةبارغالو.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيوينبلانامزلابةصاخةيسيئر

ةينبلاروطتنمةيخيراتلاطورشلاهذهيف،يقبطلاعارصلاّنإذإ
نعةحازإيفروطتلاىلإهعفدتةيذابتناةكرحيفروطتي،ةيعامتجالا
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةوقب،هعفدتيأ،يسايسلايوينبلاهاوتسم

ءاقللاةقالعف.يداصتقالاوأيجولويديألاعارصلارهظمبروهظلاىلإ،ةرطيسملا
يقبطلاعارصللروطتلااذهيفيداصتقالاىوتسملاويجولويديألاىوتسملانيب
ةسرامملاهذهراهدزاددحتًادجةقيثوةقالع،يسايسلاىوتسملانعىأنمب
يقبطلاعارصللةيسايسةسراممعمًامامتقفتتيتلاةنيعملاةيجولويديألا
ال.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاءاقبةمدخيف،رشابملكشب،يه



ةيخيراتلاطورشلاهذهيف،يقبطلاعارصلارهظينأيف،نذإةبارغ
ال،كلذريغىلعوأ،كلذكهروهظف،يداصتقالاعارصلارهظمب،ةددحملا
ةينبلاروطتبةصاخةيعوضومفورظهددحتلب،ةيتاذةدارإلعضخي
ىلإوأ،ةيروثلاةكرحلاىلإةبسنلاب،ةبارغلالكةبارغلانكل.ةيعامتجالا
يهيقبطلاعارصللةيداصتقالاةسرامملانوكتنأوه،ةيروثلايعدتةكرح
رهظينأنيبًادجريبكقرفلاو.كلذكذخؤتنأوأ،ةيسايسلاهتسرامميه
،يداصتقالاعارصلارهظمب،ةددحمةيخيراتبابسأل،يسايسلايقبطلاعارصلا

يفذخؤينأوأ،يسايسلاعارصلارهظمبيداصتقالاعارصلارهظينأو
ةيحالصإال،ىلوألاةلاحلايفف.يسايسعارصهنأىلعتاذلابهتسرامم
نمةيناثلاةلاحلايفةيحالصإلالب،يقبطلاعارصللةسرامملاهذهيفًاقالطإ
ةيخيراتلااهطورشيف،يقبطلاعارصللةيداصتقالاةسرامملانإ.ةسرامملاهذه

ةسرامملانعةفلتخمةزيمتمةسراممكيرظنلااهحوضويفو،ةددحملا
يخيراتلالكشلااهنأل،عارصلااذهيفةيسايسيأ،ةيروثةرورض،ةيسايسلا

ةرطيسدضيقبطلااهعارصةحداكلاتاقبطلاهبضوختيذلاددحملا
اهؤافتناف.ةيعامتجالاةينبلاروطتليوينبلانامزلاراطإيف،ةرطيسملاةقبطلا
اهبفافختسالانأامك،ةيقبطلاةرطيسلاهذهلخيسرتيقبطلاعارصلانم

ويراسيلعفيامكـًاراقتحااهيلإرظنلاوأ،يجولويديألاديعصلاىلع
هيلإأجلتلاعفيجولويديأحالسـنيروثتملانمةريغصلاةيزاوجروبلا
ييراسينإ.يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميفةرطيسملاةقبطلا

مهتسرامميف،ةقيقحلايفنوعضخينيروثتملاةريغصلاةيزاوجروبلا
ةيحالصإلابنوتعنينيحةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأةرطيسل،ةيجولويديألا
هليرظنأطخيفنوعقيمهمث.يقبطلاعارصللةيداصتقاةسرامملك
نيبزييمتلامدعف.تاذلابةيقبطلامهتيجولويديأيفيعوضوملاهساسأ
ةدقعملااهتاقالعيف،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيوينبلاتايوتسملافلتخم
.هسفنيقبطلاعارصلاتاسراممفلتخمنيبزييمتلامدعىلإدوقي،ةلدابتملا
.ةريغصلاةيزاوجروبلايروثتمنمنيركفملاراغصهمهفنعزجعياماذهو
يف،مهنإذإ،ديقعتلالمتحتال،مهركفك،ةحطسممهيلإةبسنلابةيضقلاف
وأ،ةيسايسلاهتسراممىوسيقبطلاعارصلانمنوريال،ةيركفلامهتاجنشت
عارصلاروطتلحيطستلااذهب.ةيسايسلاةسرامملاهنأنونظيام،حصألاىلع
ةظحللكيفةحورطمةينآةمهم،مئادلكشب،اهنأكوةروثلاودبت،يقبطلا
روثتملاركفلاجنشتيفةرهاظلاهذه.اهقيقحتلةيخيراتلاطورشلانعلزعمب
ةديدجةرهاظتسيلةريغصلاةيزاوجروبلاييراسينمنيفقثملاراغصدنع



هدقنيفسكراماهلىدصتنأقبسدقف.ةيروثلاةكرحلاخيراتيف
.نيرمآتملابمهتعنينيذلا)Weitling(جنلتيفلاثمأنمنييئابوطلانييعويشلل
روطتمهقابتسايفنمكت«،سكرامانللوقيامك،نيرمآتملاءالؤهةمهمنإ
ً،اروفةروثلابمايقلايفو،ةمزألاوحندصقنعهعفديفوةيروثلاةكرحلا
)alchimisters(ويئايميكمهنإ.تققحتدقةروثلاطورشنوكتنأريغنم

.)5(»راكفألاضومغيفءامدقلانييئايميكلانوكراشي،ةروثلا



عارصلاتاسراممفلتخمنيبزييمتلامدعيفانههارنراكفألايفضومغلا
يروثلاعباطلاديدحتبانلحمسييذلاوهتاذلابزييمتلااذهنإ.يقبطلا
رماغملاعباطلاو.ماعلكشبيقبطلاعارصلاةسراممليحالصإلاوأرماغملاوأ

ضقانتالف،يقبطلاعارصلاةسرامميفيحالصإلاعباطللرخآلاهجولاوه
قطنموهدحاوقطنملناعضخينينثإلانأل،رهاظلايفّالإنينثإلانيب
.يقبطلاعارصلاةسرامميفةيوينبلاتايوتسملانيبزييمتلامدعيفضومغلا

يداصتقالاعارصلاراهظإىلعيرظنلااهساسأيفموقتةيحالصإلانأامكو
يرظنلااهساسأيفموقتيهف،»ةيراسيلا«كلذك،يسايسلاعارصلاهنأىلع
يسايسلاعارصلاهنأىلعيقبطلاعارصلالاكشأنملكشلكراهظإىلع
ةسرامملانوكت،نيتلاحلااتلكيفو.هلددحملايخيراتلالكشلاال،هسفن
يفيوينبلاهاوتسمنعاهبايغل،هنعةبئاغيقبطلاعارصللةيلعفلاةيسايسلا

ةيجولويديألانيتسرامملابايغلو،ةيسايسةسراممكتاذلابيرهاظلااهكرحت
ةسراممكال،ةيسايسةسراممكامهكرحتيفامهييوتسمنعًاضيأةيداصتقالاو
لعفلابدوقت،ةيحالصإلاك،»ةيراسيلا«نأاذهىنعم.ةيداصتقاوأةيجولويديأ

نأديرتاهنأل،يقبطلاعارصللاهسفنةيسايسلاةسرامملاةكرحلشىلإ
طورشلاتناكنإو،ةيسايسةسرامم،هروطتنمةظحللكيف،هسرامت
،يسايسريغهتسرامملًالكشةرورضلابضرفتهروطتلةددحملاةيخيراتلا
هديرتيذلاسييستلالظيتاذلابببسلااذهلً.ايداصتقاوأًايجولويديأ
نع»ةيراسيلا«زجعوً.ايظفلًاسييستيقبطلاعارصلالاكشأل»ةيراسيلا«
هاوتسمىلعيلعفلاكرحتلاىلإهعفدنعيأ،يقبطلاعارصلاسييست
يروثتمبةصاخلاةيسايسلاةسرامملاةعيبطةقيقحلايفانلفشكي،يوينبلا
باحصأبمهيمسيناكنمةيجولويديألنينيلضحدو.ةريغصلاةيزاوجروبلا
نيروثتملاءالؤهزجعليرظنلاساسألانأل،هلحميفناك،ةيروثلاةلمجلا
ةسرامملااهنأىلعيقبطلاعارصللةيجولويديألامهتسراممراهظإيفنمكي
عارصلارهظمبيجولويديألاعارصلارهظينيح.عارصلااذهلاهسفنةيسايسلا
يفكشال،هسفنيسايسلاعارصلاهنأىلعسرامينيحىرحألابوأ،يسايسلا
نمةحطشةروثلانأكو.ةرماغمريصتيقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملانأ
نيحً.اضيأةددحملاةيخيراتلااهطورشهذهركفلاتاحطشلو.ركفلاتاحطش
يفروطتتنيحيأ،ةيروثريغروطتلانمةلحرميفةيعامتجالاةينبلانوكت
ييراسينمنيركفملاراغصدنع،ركفلاىلعبعصي،يوينبلااهنامزراطإ



ريصينأًادجهيلعلهسيوً،ايروثلعفلابلظينأ،ةريغصلاةيزاوجروبلا
هطاشنددحتيتلاةيعامتجالاوةيخيراتلاطورشلانعهتلفغيففً.ارماغم
طتشيدقو،ةروثلابةرماغملاىلإ،زجعوسأينع،ركفلاليميدق،هتيلاعفو

قطنمنألو،اهطورشةروثللنألً،ابئاخًاموددتريهنأّالإ،هترماغميف
يفركفلاطتشينيحهنمأزهيلب،ةيتاذلاركفلاةدارإلعضخيالعقاولا

.هلهضفر
،ةيداصتقالاوأةيجولويديألاةسرامملارهظمبيقبطلاعارصلاةسراممروهظنإ

ةيجولويديألاهتسراممراهظإامأ،ةيروثلاةكرحلاروطتيفيعيبطءيش
،ةجلاعملايعدتسيةكرحلاهذهيفيلوفطضرمف،ةيسايسلاةسرامملارهظمب
ضرملااذهةرهاظدوجوو.كلذةيحالصإلايعدتستامك،يروثلادقنلايأ
ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملانأىلعهتاذدحيفلدييلوفطلا
ةيسايسلااهتسراممةرطيسل،يجولويديألاعارصلايفةرطيسملاةسرامملايه
اماذهوـىرخأةهجنملديوهو.يقبطلاعارصلاروطتيفتاذلاب
يقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملانأىلعـةرهاظلاهذهيفنآلاانمهي
ةسرامملاهذهةكرحلشىلعاهتردقةجردىلإةيسايسلاهتسراممددحت
ةرطيسنميقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملاررحتنأاذهىنعم.اهسفن
اذهنأل،ةيروثلاةكرحلاروطتليرورضطرشةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأ
ةرطيسلانمررحتلاىلإدوقيودهمييذلايرورضلاقيرطلاوهررحتلا

ضقانتلاروطتنأفيكىرنانه.ةرطيسملاةقبطلاهذهلةيقبطلا
،اهيفيسايسلاضقانتلاروطتلعفلابددحيةيعامتجالاةينبلايفيجولويديألا

ىوتسملاك،هروهظلًاددحمًايخيراتًالكشهنوكلىرحألابوأ،هنوكمغرب
يداصتقالاىوتسملاروطت،انيأرامك،يضقانتلاهروطتيف،ددحييسايسلا
.ةيوينبلاتايوتسملافلتخملةياهنلايفددحملاىوتسملاوهثيحنمهسفن
ةيسايسلااهتسرامميفةيروثنوكتنأيفلشفتكشالةيروثلاةقبطلاف
ةيحالصإ،ةيروثريغةيجولويديأباذهاهعارصضوختنيح،يقبطلاعارصلل
اذهو.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأةرطيسلةعضاخةيجولويديأبيأ،ًالثم
ةيروثلاتاكرحلانمريثكلشفيف،لوألاببسلانكيملنإ،يسيئرببس
روطتليسيئرلاقئاعلانإ.ًالثمةيبرعلااندالبك،ةيلاينولوكلاتاعمتجملايف
اهعارصسرامتةلماعلاةقبطلانوكوه،تاعمتجملاهذهيفةيروثلاةكرحلا

،ةيلاينولوكلاتاعمتجملاهذهبةصاخلاةيخيراتلاطورشلايف،يقبطلا
.ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأةرطيسلامدحىلإعضختةيجولويديأب

عارصلاراطإيفءدبلايفددحتيةيسايسلاةسرامملليروثلاعباطلاف



ةسرامملانمهؤافتناف،يسايسلاعارصلاراطإيفددحتينألبقيجولويديألا
البةيروثةكرحالذإ،ةيسايسلاةسرامملانمهءافتناددحيةيجولويديألا

.ةيروثةيرظن





نم،صاخهجوب،يسايسلاعارصلابيجولويديألاعارصلاةقالعىلإانرظن
انلواحهذهةيقبطلارظنلاةهجونمو،هلةرطيسملاةقبطلاةسرامملالخ
روطتديدحتيفيسايسلاضقانتلاروطترثألةيسكعلاةكرحلانيبننأ
ضقانتلاروطتديدحتىدمو،يجولويديألاضقانتلاويداصتقالاضقانتلا
يداصتقالاضقانتلاروطتليلاتلابو،هسفنيسايسلاضقانتلاروطتليجولويديألا
ةكرحيف،يجولويديألاضقانتلاددحي،يسايسلاضقانتلاروطتلهديدحتبً.اضيأ
لكشب،نذإمتيالضقانتلااذهلهديدحتف،يداصتقالاضقانتلاروطت،هروطت

يقبطلاعارصلاةكرحمهفيفةيرظنلاةيمهألالكنمكتانهو.رشابم
.اهلحارمعيمجيفةيعامتجالاةينبلليخيراتلاروطتلايفةيروحملاةكرحلاك
روطتيفيأ،ةيوينبلاتاضقانتلاهذهروطتيفدقعتلاةقالعديدحتنأّالإ
رظنلايضتقي،ةيروحملاهتكرحلخاديقبطلاعارصللةزيمتملاتاسرامملاهذه
يفضقانتلاف.يقبطلااهعارصلةحداكلاتاقبطلاةسرامملالخنمًاضيأاهيلإ
ًالصاحسيلةزيمتملاةيوينبلاهتايوتسمفلتخمىلعيقبطلاعارصلاةسرامم
ّالإ،نيضيقنلانيبيأ،ضقانتلايفرطنيبلثامتالذإ،نيلثامتمنيفرطنيب

ةكرحيفهسفنضقانتلللاوزنيضيقنلالثامتبو.يلغيهلاضقانتلايف
عقوميف،هتاذعمهلثامتيف،امهنملكلءاقبيأ،ةيعارصلاامهروطت
ةدحويفرخآلاعقومامهنملكلتحانإوىتح،رخآلاعمةهجاوملا
ناكمإعنمييلغيهلاضقانتلايفنيضيقنلالثامتنأاذهىنعم.امهلثامت
نماهسفنضقانتلاةكرحيلاتلابعنميف،رخآلاعارصةكرحبضيقنلاليوحت
ضقانتلايفليلضتلانمكيانهو.ةيليوحتةيعارصةكرحلعفلابنوكتنأ
عقاولاضقانتيفيلعفلادقعتلابجحيًاطيسبًاضقانتتاذلابهنوكليلغيهلا
نيضيقنلاءاقببهسركيوعقاولارربيف،هلرياغملالكشلااذهىلعهلهسكعب

نيبهيفلثامتالدقعمضقانتفيسكراملاضقانتلاامأ.نيلثامتمهيف
ضقانتلاروطتناك،نيضيقنلانيبلثامتلادوجومدعليأ،اذهل.نيضيقنلا
راطإىلإلاقتناو،امهليلخاديلعفليوحتيهامهنيبعارصةكرحلعفلاب
راطإلالخادامهلبلقدرجم،لغيهدنعامك،سيلو،ضقانتللرخآيوينب
ليحتسي،ضقانتللرخآيوينبراطإىلإلاقتنالاريغنميأ،لثامتللهسفن
هددصبنحنامىلإانعجرنحناذإف.لغيهةيكيتكلايديفًالصأهدوجو
ةسراممنيبضقانتلاّنإ:لوقلابجو،يقبطلاعارصلاةسراممليلحتنم
ًالصاحسيلهلةحداكلاتاقبطلاةسرامموعارصلااذهلةرطيسملاةقبطلا



،ضقانتلايفرطنمفرطىلعىرخألاةهجاوميفةسرامملكدوجودرجمل
لكفالتخالًالصألصاحوهلب؛ًالثامت،تاذلابامهضقانتيف،امهنيبنأكو
ىنعم.امهضقانتةدحولخاد،تاذلاباهتكرحةعيبطيف،ىرخألانعامهنم
اذهو.امهفالتخالبامهلثامتسيلنيضيقنكضقانتلايفرطددحيامنأاذه
فالتخالانيأ.ضقانتلالوزيهلاوزب،هسفنضقانتلادوجولساسأفالتخالا

؟نيتسرامملاةكرحةعيبطيف،نذإ



ىلعموقتةيذابتناةكرحةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةكرحلا
ىلعظافحلافدهبيقبطلاعارصللةسرامملكنعيسايسلاعباطلاعزن
ةصاخلاةكرحلاامأ.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإبةيقبطلااهترطيس
يهف،ةلماعلاةقبطللصاخلكشبو،ةحداكلاتاقبطللةيسايسلاةسرامملاب
،يقبطلاعارصللةسرامملكسييستىلعاهساسأيفموقتةيباذجناةكرح
يفيروثلاليوحتلاءارجإفدهبكلذو،ةيجولويديأمأةيداصتقاتناكأءاوس
يأ،ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلانمررحتلابةيعامتجالاجاتنإلاتاقالع

نيبلصاحضقانتلاف.ةقبطلاهذهدينمةيسايسلاةطلسلاعازتناب
فالتخالااذهمادعناو.امهيتلكةكرحةعيبطيفامهفالتخاببسبنيتسرامملا
يأ،اهسفنةيروثلاةكرحلالشىلإلعفلابدوقينيضيقنلانيذهضقانتيف
ًالصاحلثامتلاناكول.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاىلعءاقبالاىلإ

ةسرامملاةكرحوةحداكلاتاقبطللةيسايسلاةسرامملاةكرحضقانتيف
يأ،ةيذابتناةكرحةيناثلاكىلوألاةكرحلاتناكل،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
يفيجولويديألاعارصلاناكلو،يداصتقالاعارصلايفيسايسلاعارصلارصحنال

عارصللددحملكشكيأ،يداصتقاعارصكال،يداصتقالاعارصلاةمدخ
مهفلااذهب.هسفنيسايسلاعارصلاهنأىلعهتسرامميفلب،يسايسلا
هددحتيفيسايسلاعارصلالحميداصتقالاعارصلالحي،ضقانتلليلغيهلا

ةينبلاروطتيفةيروحملاةكرحلاهروطتنوكيف،خيراتللةكرحملاةوقلاك
يف،ةيداصتقالامتئشاذإوأ،ةيحالصإلايأ،ةيزاهتنالانمكتانهو.ةيعامتجالا

ىلعةيزاوجروبلليجولويديألاموجهلانأىرناذهل.ةيروثلاةكرحلاروطت
ضقانتلانيبفالتخالاسمطوهًارطخًالكشًانايحأذختيدقةيسكراملا

هيوشتلااذه.لوألارهظمبيناثلاراهظإو،يسكراملاضقانتلاويلغيهلا
عزعزتتنيحةرطيسملاةقبطلاهيلإأجلتامًابلاغةقيقحلليجولويديألا
نوكيف،ةحداكلاتاقبطللةيجولويديألاةسرامملالعفبةرطيسملااهتيجولويديأ
.اهسفنةيسايسلااهترطيسعزعزتءدببًاناذيإةيجولويديألااهترطيسعزعزت
ةوق،امدحىلإ،ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأدقفتنيح،رخآريبعتبو
ةقبطلاأجلت،يقبطلاعارصلاروطتلةجيتن،يعامتجالايعولاىلعاهترطيس
ىلعةيموجهلاهتوقفاعضإليقبطلااهودعةيجولويديأهيوشتىلإةرطيسملا
اهودعةيجولويديألةيناودعلارافظألاميلقتىلإيأ،تاذلابةيقبطلااهترطيس
نيب،يقبطلافالتخالايأ،يرذجلافالتخالاسمطبكلذنوكيو.يقبطلا



،مدقتمبناجوأ،ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأوةيروثلاةقبطلاةيجولويديأ
نمكتةيروثلاةقبطلاةيجولويديأيفموجهلاةوقنأل،اهنم،رهاظلايف
ةقبطيأةيجولويديأنماهزيمييذلايقبطلافالتخالااذهيفتاذلاب
،ةلعتفملثامتوأهباشتةقالعيفضمغوأفالتخالامدعنااذإف.ىرخأ
.ةرطيسملاةقبطلاةرطيسدضيقبطحالسكاهتوقةيجولويديألاهذهتدقف
تاقبطلانيبفالتخالاةدحتدازاملكيأ،يقبطلاعارصلامدتحااملكو
نيبفالتخالاسمطةرطيسملاةقبطلاتالواحمتعونتوترثك،ةعراصتملا
لجأنمعارصلااهدضدوقتيتلاةيسيئرلاةقبطلاةيجولويديأواهتيجولويديأ
وأ،ةيوينبلارهظمبةيسكراملاراهظإيفةريخألاتالواحملاك:ةيسايسلاةطلسلا
راهظإيفوأ،)ةيلغيهىقبت،تبلقنإو،ةيلغيهلاف(ةبولقملاةيلغيهلارهظمب
يفةلودلاعاطقراهظإيفوأ،ةيكارتشالاةكرحلاةيجولويديأهنأكمالسإلا
ةروثلارهظمبيركسعلابالقنالاراهظإيفوأ،يكارتشالاعاطقلارهظمبجاتنإلا
ةقبطلااهبموقتيجولويديأهيوشتتالواحماهلك.خلإ...وأ...وأ،ةيسايسلا
ةيسايسلاةسرامملانمعونضرفبةيقبطلااهترطيسىلعظافحللةرطيسملا
ةرطيسلاهعاضخإبةسرامملاهذهليروثلالعفلالطبيةحداكلاتاقبطلاىلع

ةسرامملاهذهدضيروثلاعارصلانإ.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأ
ّالإنوكيال،تاذلابةيسايسلااهتسرامميف،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا

نيبيقبطلافالتخالايأ،نينيللوقبسح،لصافلادحلاراهظإب
قباسفالتخالاف.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأوةيروثلاةقبطلاةيجولويديأ
هنإ.ةروصحمةلوزعمطاقنيففدجونإف،هلساسأوهو،لثامتلاىلع
،اذل.يقبطلاعارصللةيروثلاريغةسرامملاوةيروثلاةسرامملانيبلصافلادحلا
لثامتأدبميقبطلاعارصلااهتسرامميفدمتعتيتلاةقبطلانإلوقلانكمي
يفةريغصلاةيزاوجروبلاك.ةيروثةقبطلعفلابتسيلضقانتلايفنيضيقنلا
،ةرطيسملاةقبطلالحملحتنيح،ًالثمايروسورصمك،ةيبرعلانادلبلاضعب
نمهتسراممةكرحلةلثاممةيذابتناةكرحيفيقبطلااهعارصسرامتيهف

يفلواحت،اهضيقنك،يهو.ةطلسلايفاهلحمتلحيتلاةقبطلالبق
عنمتنأيأ،يقبطلاعارصللةيسايسلاةكرحلالشتنأةيسايسلااهتسرامم
لثامتب.هروطتليوينبلاراطإلاهروطتيفقرخينأنميقبطلاضقانتلا
ًاليوحتهضيقنىلإضيقنلالوحتنوكينأليحتسي،ضقانتلايفنيضيقنلا
نيضيقنلافالتخانأل،يسكراملاضقانتلايفمتيامسكعب،ضقانتللًايروث
.هسفنضقانتللًاليوحتهضيقنىلإضيقنلالوحتنمةرورضلابلعجيهيف
ةقبطىلإ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف،ةريغصلاةيزاوجروبلالوحتف



ىلإتلوحتهيفيذلايقبطلاضقانتلايفًايروثًاليوحتثدحيملةرطيسم
ةرطيسلاعقومىلإ،يلاينولوكلاضقانتلااذهيف،اهلاقتنانإ.ةرطيسمةقبط
ًاكرحتناكلب،هلًارييغتوأهيلعةروث،ضقانتلااذهيف،نكيملةيقبطلا
ةيزاوجروبلابيأ،اهضيقنباهتقالعنأاذهىنعم.هسفنهراطإيفهلرخآ
ةقالعيه،ةرطيسمةقبطىلإيأ،اهضيقنىلإاهلوحتيف،ةيلاينولوكلا
ةيزاوجروبلانأىرناذهل.هسفنيلاينولوكلاضقانتلاراطإيفيقبطلادبتسا

،ةيسكراملاةلزاغمىلإةيجولويديألااهتسرامميفًانايحأليمتنيح،ةريغصلا
ةيسكراملافلغتنألواحت،اهئاقبوةيقبطلااهترطيسدوجوبقلعتتبابسأل
فالتخالاسمطىلعةوقنميجولويديألافالغلااذهلامل،يلغيهفالغب
ةدوعثحبلاراسميفانلو.هلةكرحملاةوقلاضقانتلايفوهيذلايقبطلا

.ةيضقلاهذهىلإ



ةسرامملاوةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملانيبيقبطلاعارصلايفضقانتلا
يفموقييروثلايقبطلافلاحتلادوقتيتلاةيسيئرلاةقبطللةيسايسلا
ىلوألاةسراممللةيذابتنالاةكرحلاةعيبطنيبفالتخالادوجوىلعهساسأ

ضقانتلااذهنأكشال.ةيناثلاةسراممللةيباذجنالاةكرحلاةعيبطو
ةقالعيفيداصتقالاضقانتلاديلو،ددحملايخيراتلاهلكشيف،يسايسلا
يفثحبلاضرعميفانسلاننأّالإ.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعبةجتنملاىوقلا
سيلثحبلانإيأ،يعامتجالاروطتلادقعتيفلب،يعامتجالاءانبلادقعت
ةينبلاروطتيفةرطيسلاةقالعيفلب،يعامتجالاءانبلايفددحتلاةقالعيف
نأاذهىنعم.روطتلااذهلةكرحملاةوقلاوهيقبطلاعارصلاو.ةيعامتجالا
يفيسايسلاضقانتلاىلإًاموددوعتةيعامتجالاتاضقانتلاروطتيفةرطيسلا

راطإلخادهكرحتيفيأ،يداصتقالاضقانتلابددحملايخيراتلاهلكش
لواحنيقبطلاعارصلايفثحبلااذهيفف.هلددحملايداصتقالاضقانتلا
،ةيعامتجالاةينبلل»يتحتلاءانبلا«يف»يقوفلاءانبلا«لعفجلاعننأ،نذإ
ةينبللةيداملاةدعاقلايقبطلاعارصلاةسراممهبددحتيذلالكشلايأ

،ةينبلاهذهيف،وهيذلايساسألايداصتقالاضقانتلايأ،ةيعامتجالا
ثحبلااذهىلإانداق.ةيوينبلاتاضقانتلافلتخملةياهنلايفددحملاضقانتلا

ةكرحيفركفلالعفىدمنعانلءاستنيحءدبلايفاهانحرطةلكشم
ةسرامملابركفلاروطتطبريفةرورضلاانلترهظف،يعامتجالاعقاولا
ةسرامملابةيجولويديألاةسرامملاطبريفةرورضلاانلترهظامك،ةيجولويديألا

ىلإلوصوللهيفانرسًاجوعمًابردثحبلايفبعشتلاناكف،ةيسايسلا
انيلع،نذإعارصلااذهلةيروحملاةكرحلانم.يقبطلاعارصلاىلإيأ،روحملا
فلتخمىلعهتسرامميفهذههتكرحاهدلوتيتلاهراثآمهفيفقلطنننأ

ةيروحمةكرحيقبطلاعارصلاةكرحنإ:لوقننيح.ةيوينبلاتايوتسملا
:كلذبدصقن

يأ،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروحملاةكرحلايههذههتكرحنإـًالوأ
.ةيعامتجالاتاضقانتلاروطتيفرطيسملاضقانتلاوهيسايسلاضقانتلانإ
هتسراممنإيأ،هيفةيسيئرلاةسرامملايهةيسايسلاةسرامملانإـًايناث
ةسرامملاهذهةمدخيفوةيسايسلاهتسرامملةعباتةيجولويديألاوةيداصتقالا

.رشابملكشب
ةقبطنم،انلقامك،فلتختيقبطلاعارصللةسرامملاهذهلاكشأنأريغ



يفسيلانهضقانتلاو.يقبطلاضقانتلانمكيفالتخالااذهيفو،ةقبطىلإ
ناكاذإً.اضيأةسرامملاهذهتاودأيفلب،بسحوعارصلااذهةسرامم
بزحلاف،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللةيسايسلاةادألاةلودلازاهج

ةقبطللةيسايسلاةسراممللةيساسألاةيجولويديألاوةيسايسلاةادألاوه
ةبسنلاب،ةيسايسلاهتقيقحيف،بزحلاو.ةحداكلاتاقبطلافلاحتلوأ،ةيروثلا

ًازاهجسيل،ةلماعلاةقبطلاىلإةبسنلابقدألكشبو،ةيروثلاةقبطلاىلإ
ةقبطلليروثلاميظنتلاوهلب،ةرطيسملاةقبطلاىلإةبسنلابةلودلاك،)6(
ةقبطكيقبطلااهعارصةقبطلاهذهسرامتهبيذلاميظنتلايأ،ةلماعلا
لعفلابةسراممكةسرامملاهذهددحييذلاوهميظنتلااذهدوجوف.ةزيمتم

وه،ةلماعلاةقبطللميظنتك،بزحلانأاذهىنعم.ةيروثيأ،ةيسايس
عارصللةيسايسلاةسرامملاوحنةقبطلاهذهيفةيروثلاةوقللهجوملالقعلا
الو.ةقبطلاهذهلاهسفنةيسايسلاةسرامملاتفتنا،ىفتناوهنإف،يقبطلا

ةقبطللةيروثةعيلطكبزحلانعنينيلهلاقامراركتىلإانهليبس
نألً،ازاهجسيليروثلابزحلانأوههيلعديكأتلادوناملب،ةلماعلا
رشابملاضيقنلاهتاذدحيفوهةيروثلاةلماعلاةقبطلليروثلاميظنتلا

يحالصإلاقفألايفّالإنيضيقنلانيذهنيبلثامتالو.ةلودلازاهجل
ةرطيسىدمىلعلدييذلاوً،اقباسهيلإانرشأيذلاةيسايسلاةسرامملل
.ةحداكلاتاقبطللةيجولويديألاةسرامملاىلعىتحةرطيسملاةيجولويديألا
فالتخالبظفللايفًافالتخاسيلزاهجلاويروثلابزحلانيبفالتخالاو
.ةرطيسملاةقبطلاوةيروثلاةقبطلانيباهسفنةيسايسلاةسرامملايفيقبط
اهترطيسىلعظافحللةرطيسملاةقبطلااهمدختستةيسايسةادأةلودلازاهجف
نكمتتاهدحواهبيتلاةيسايسلاةادألاوهفيروثلابزحلاامأ،ةيقبطلا
ةينبلاريرحتلةيقبطلاةرطيسلاهذهنمررحتلانمةيروثلاةلماعلاةقبطلا
اذهوـًازاهجيروثلابزحلاريصينيح.ةيقبطةرطيسلكنمةيعامتجالا
،هزيمييذلايقبطلافالتخالايفتخيـةددحمةيخيراتطورشيفنكمم

ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةادأنم،يروثمدهةادأوهثيحنم
ةقبطلليروثلاميظنتلاو.اهسفنةيروثلاةيلمعلاروطتكلذبمجليف،ةرطيسملا
،ةيطارقوريبلايهدومجةوقاهيفدلويزاهجيفاهعضوبنوكيالةلماعلا

ةزهجألافلتخمنمةيروثلااهتقاطريرحتبلب،ةيروثلااهتكرحقيعت
ةررحملاةديحولاةوقلاو.ةرطيسملاةقبطللةعباتلاةيسايسلاوأةيجولويديألا
اهعارصلمظنملايعامجلااهلقعيأ،يروثلااهبزحيههذهةيروثلااهتقاطل

.يقبطلا



ةقبطلانأينعياللوقلانمقبسامّنإ:ةرباعةظحالمنمانهدبال
نأو،)اهبازحأوأ(اهبزحاهلسيل)رطيسملايقبطلافلاحتلاوأ(ةرطيسملا

اهعارصلةيسايسلااهتسرامميفةديحولاةيسايسلااهتادأوهةلودلازاهج
نأانيلعضرفياماذهو،اهبازحأوأ،اهبزحًاضيأةقبطلاهذهلنإ.يقبطلا
،ةلودلازاهجو)بازحألاوأ(بزحلانيبةقالعلاةعيبط،عيرسلكشب،ددحن

.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللنيتيسايسنيتادأك



وهةرطيسملاةقبطلابازحأددعتّنإً،ادجعيرسوماعلكشب،لوقلانكمي
ةلاحف،اهلدحاوبزحدوجوامأ،ةقبطلاهذهةرطيسيفةيعيبطلاةلاحلا

بازحأيفددعتلااذه.ةيعيبطلاةلاحلامهفبّالإاهمهفنكميالةصاخ
لخادتاقبطلاددعتنموأ،اهتائفددعتنمجتانةرطيسملاةقبطلا
ةقبطلايفتائفلاهذهنيبدوجومضقانتلاو.رطيسملايقبطلافلاحتلا
بازحألاددعتف.دحاولايقبطلافلاحتلايفتاقبطلاهذهنيبوأ،ةدحاولا
وأةرطيسملاةقبطلالخادةضقانتمةيقبطحلاصمنعريبعتللةرورض،نذإ
،ةرطيسملاةقبطلايفةيوئفلارصانعلانأّالإ.رطيسملايقبطلافلاحتلالخاد
،ةلثامتمةيواستمرصانعاهلكتسيل،رطيسملايقبطلافلاحتلارصانعوأ
ةقبطىلإوأةرطيسملاةقبطلانمةئفىلإًاموددوعتةيقبطلاةنميهلانأل

ةينبلاروطتيفتوافتلانأاذهىنعم.رطيسملايقبطلافلاحتلانم
،بسحوةينبلاهذهيفةيوينبلاتاضقانتلاروطتيفًاتوافتسيلةيعامتجالا

يسيئرلاضقانتلايفرطنمفرطلكروطتيفتوافتةرورضلابوهلب
نميساسأهجواذهو.يقبطعارصكهروطتيفيقبطلاضقانتلايأ،اهيف
لكراطإيفةيوناثلاتاضقانتلاكرحتنأل،يسكراملاضقانتلادقعتهوجو
روطتبيأ،ضقانتلااذهروطتبددحتييسيئرلاضقانتلايفرطنمفرط
دوجونإ.ضقانتلااذهروطتهرودبددحيهنأّالإ،يقبطلاعارصلا
فلاحتلارصانعنيبوأةرطيسملاةقبطلاتائفنيبةيوناثلاتاضقانتلا
ةيعامتجالاةينبلليتوافتلاروطتلانميوينبراطإيفرطيسملايقبطلا
،اذهلً.ايتوافتًاروطتةرورضلابةيوناثلاتاضقانتلاهذهروطتلعجي،ةلماشلا

ةنميهلادوعتنأنمدبال،يعامتجالاروطتلانمةيعيبططورشيف
فلاحتلايفةنيعمةقبطلوأ،ةرطيسملاةقبطلانمةنيعمةئفىلإةيقبطلا
ةدحولساسأةرطيسملاةقبطلايفةنميهملاةئفلاةنميهو.رطيسملايقبطلا
ةقبطلاةنميهنأامك،ةيروثلاةقبطلاهجويفاهئاقبلوةرطيسملاةقبطلا
،هتدحويففلاحتلااذهدوجولساسأرطيسملايقبطلافلاحتلايفةنميهملا

ةئفلا،ماعلكشب،اهكلتمتةلودلاةطلسو.يروثلايقبطلافلاحتلاهجويف
ةقبطلاةرطيسلخاد،ةيقبطلااهتنميهةمدخيفاهعضتوةنميهملاةقبطلاوأ
،ةيوناثلاتاضقانتلاهذهدوجونإ.رطيسملايقبطلافلاحتلاوأةرطيسملا

فلاحتلاوأةرطيسملاةقبطلارصانعلخاد،هسفنيتوافتلااهروطتيف
زاهجلةيبسنلاةيلالقتسالامهفبانلحمسييذلاوه،رطيسملايقبطلا



يفتسيلةلودلازاهجةيلالقتسانإ.تاذلابةيبسنلاهذهةعيبطو،ةلودلا
يفةيقبطلاتائفلانعلب،ةعراصتملاةيعامتجالاتاقبطلانعهلالقتسا
.رطيسملايقبطلافلاحتللةنوكملاةيقبطلارصانعلانعوأ،ةرطيسملاةقبطلا
وأ،لككةرطيسملاةقبطللةرشابملاهتيعبتيفّالإنوكيالاذههلالقتساف
ددحتيةلودلازاهجلالقتسانأاذهىنعم.لككرطيسملايقبطلافلاحتلل
هتيعبتيف،رطيسملايقبطلاضقانتلايفرطيسملافرطلارصانعىلإةبسنلاب
.هسفنضقانتلااذهىلإةبسنلابددحتيالو،رطيسملافرطلااذهلةلماكلا
،يبسنلالقتسارطيسملافرطلااذهرصانعىلإةبسنلابهلالقتسانأريغ
ةيبسنيفدقعتلانمكيانهو.هسفنفرطلااذهليتوافتلاروطتلامكحب
ةنميهلاةقالعدوجولو.ةيقبطلاهتيعبتراطإيفةلودلازاهجلالقتسا
ةلودلازاهجنيبزييمتلابجو،اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعيفةيقبطلا
ةمدخيفةلودلاةطلسّنإ،ماعلكشب،نذإلوقلاانناكمإبف.ةلودلاةطلسو
يفةيسايسةادأفةلودلازاهجامأ،اهكلتمتيتلاةنميهملاةقبطلاوأةئفلا
يتلاةادألاهنأيأ،رطيسملايقبطلافلاحتلاوأةرطيسملاةقبطلاةمدخ
.مئاقلايوينبلااهراطإيفةيقبطلاةرطيسلاةقالعىلعءاقبالامتياهب
ةيقبطلاةرطيسلاةقالعيفرييغتيأعنمىلعساسألايفموقي،نذإهرودف
فرطلالمتعتيتلاةيوناثلاتاضقانتلانعيبسنلاهلالقتساناك،اذهل.هذه
ةيقبطلاةرطيسلاىلعظافحللةيقبطةرورضرطيسملاضقانتلايفرطيسملا
هلالقتسانأاذهىنعم،رطيسملايقبطلافلاحتللوأةرطيسملاةقبطلل
نأنماهعنموهذهةيوناثلاتاضقانتلاروطتطبضنمهنكمييبسنلا
وأةئفزجعتنيح.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعدوجوددهيلكشبرجفتت

فلاحتلاوأةرطيسملاةقبطلالخادةيقبطلااهتنميهضرفنعةقبط
ةرطيسلافلاحتلااذهلوأةقبطلاهذهلهيفققحتلكشبرطيسملايقبطلا

يفيقبطلاعارصلاروطتلخدي،ةيعامتجالاتاقبطلاةيقبىلعةيقبطلا
وأةرطيسملاةقبطللهسفنرطيسملادوجولاددهترطخلانمةلحرم
روطتيفمزأتلانمطورشلاهذهيف،انه.رطيسملايقبطلافلاحتلل

ةدحولساسأكةلودلازاهجلةيقبطلاةقيقحلاحوضوبزربت،ةيقبطلاةرطيسلا
ةادأكو،يقبطلاعارصلالخاديقبطلااهودعةهجاوميفةرطيسملاةقبطلا
رودلءاضتيً،اضيأطورشلاهذهيف.ةيقبطلااهترطيسىلعظافحللةيسايس
.رطيسملايقبطلافلاحتللوأةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملايفبازحألا

،رطيسملايقبطلاضقانتلايفرطيسملافرطلارصانعىلإةبسنلاب،بزحلاف
ريصينيح.ةيقبطلاةنميهلاىلإةقبطلاوأةئفلالوصولةيسايسلاةادألاوه



يأ،اهسفنةيقبطلاةرطيسلادوجولًاددهمةيقبطلاةنميهلاةقالعروطت
يسايسلالعفلالطبي،رمتسملااهددجتبةيقبطلاةرطيسلاةقالعروطتلًاقيعم

يقبطلافلاحتلاوأةرطيسملاةقبطلابازحأتدجوهلجأنميذلا
يعيبطلاروطتلليساسألاطرشلاقيقحتنعةزجاعريصتاهنأل،رطيسملا
لخادةيقبطلاةنميهلاةقالعف.رمتسملااهددجتليأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعل

،اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعدوجولةيرورضةيقبطلاةرطيسلاةقالع
قيقحتليحتسينيحاذهل.سكعلابسكعلاو،ىلوألابّالإنوكتالةيناثلاف
،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعروطتنمةيعيبططورشيفةيقبطلاةنميهلاةقالع
نعتزجعيذلايسايسلارودلابموقييأ،فقوملاةلودلازاهجمسحي
مسحو.رطيسملايقبطلافلاحتلاوأةرطيسملاةقبطلابازحأهبمايقلا
ةقبطوأةنيعمةئفحلاصيفنوكيامًابلاغةلودلازاهجلبقنمفقوملا

ةيقبطلاةرطيسلاةقالعىلعظافحللرطيسملايقبطلافلاحتلايفةنيعم
تاضقانتلاروطتيفةلودلازاهجلرشابملالخدتلانأاذهىنعم.اهسفن
نمةنيعمةقبطوأةئفنيكمتلمتيةيقبطلاةنميهلاةقالعلخادةيوناثلا

ضرفنعاهزجعل،ةلودلازاهجةوقبيأ،ةوقلابةيقبطلااهتنميهضرف
روطتيفنزاوتلاةلاحنأل»يطارقوميد«وأيعيبطلكشبهذهاهتنميه
يفةرطيسلانزاوتبلختةيقبطلاةنميهلاةقالعلخادةيوناثلاتاضقانتلا
ةرطيسلاةقالعلخاد،يقبطلاعارصلاروطتيفيأ،يسيئرلاضقانتلاروطت
رطيسملاضقانتلايفرطيسملافرطلارصانعنيبيعارصلانزاوتلاف.ةيقبطلا

يهيتلايلخادلاهكسامتةدحوددهيهنأل،فرطلااذهةرطيسلرضم
نيبضقانتلانإيأ.ضقانتلااذهيفرخآلافرطلاىلعهترطيسءاقبلطرش
اذهغلبنإف،ةيروثلاةيقبطلاىوقلاحلاصيفوهةرطيسملاةيقبطلاىوقلا
نعةيقبطلاىوقلاهذهنمةوقيأاهيفزجعتروطتلانمةجردضقانتلا
،ةرطيسملاةقبطلاةسراممةكرحللشكلذيفنوكي،ةيقبطلااهتنميهضرف
ربعةرورضلابمتتةيقبطلااهترطيسلاهتسراممنأل،ةيقبطلااهترطيسل،لكك
يرورضطرشةيقبطلاةنميهلاف،ةيقبطلااهتنميهلاهيفةنميهملاةئفلاةسرامم
يفهسفنةرطيسلاهذهدوجوتاب،ىفتنانإ،ةيقبطلاةرطيسلادوجول
رطيسملادوجولاذاقنإلوه،نذإةلودلازاهجلرشابملالخدتلانإ.رطخ
،زجعتيتلا،اهيفةنميهملاةئفللةيقبطلاةنميهلاقيقحتب،ةرطيسملاةقبطلل

اهتنميهضرفنع،يقبطلاعارصلاروطتنمةددحمةيخيراتطورشيف
ةسرامملل»يطارقوميدلا«لكشلايفتخي،ةيخيراتلاطورشلاهذهيف.ةيقبطلا
هنمضتييذلارشابملايروتاتكيدلالكشلازربيو،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا



ةيطارقوميدلانيبةقالعلاف.ةيسايسلاةسرامملاهذهلهسفنيقبطلاقطنملا
نأاذهىنعم.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملابةصاخةيروتاتكيدلاو
ةرطيسملاةقبطلاهيفسرامتيذلايعيبطلالكشلايه»ةيطارقوميدلا«
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلانإ.ةحداكلاتاقبطلاىلعةيقبطلااهتيروتاتكيد
تاقبطلاةيقبىلعةقبطلاهذهةيروتاتكيدضرفبّالإنوكتالةرطيسملا
،اهنعلزعمبسيلو،تاذلابةيقبطلاةيروتاتكيدلاهذهلظيف.ةيعامتجالا
.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملليعيبطلالكشلاك»ةيطارقوميدلا«ددحتت

تائفلللب،ةيعامتجالاتاقبطلالكلتسيل،نذإانه»ةيطارقوميدلاف«
،رخآريبعتبو.رطيسملايقبطلافلاحتللوأةرطيسملاةقبطللةنوكملاةيقبطلا
ةيقبطلاةنميهلاةقالعروطتليعيبطلالكشلايهانه»ةيطارقوميدلا«نإ

ةقبطللةيقبطلاةيروتاتكيدلالخاديأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعلخاد
ددحتت،نذإيهف.ةيقبطلاةرطيسلاةقالعروطتلكشتسيلو،ةرطيسملا
أجلتةليسوكلذسكعىلعاهديدحتو،ةيقبطلاةنميهلاةقالعىلإةبسنلاب
ةيقبطلااهتيروتاتكيدراهظإلةيجولويديألااهتسرامميفةرطيسملاةقبطلااهيلإ
ءافخإوهرهظمبيأ،ةيعامتجالاتاقبطلافلتخمنيب»ةيطارقوميدلا«رهظمب
ًالكش»ةيطارقوميدلا«ريصت،ةمزأيفةنميهلاةقالعروطتلخدينيح.اهل
،ةيسايسلاةيروتاتكيدلاريصتو،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللمئالمريغ
،ةمزألاهذهلظيف.ةسرامملاهذهلمئالملالكشلاةيتسشافلاىرحألابوأ
ءاقبلةيرورضلاطورشلاقيقحتيفةلودلازاهجلرشابملارودلاةدحبزربي
هذهبازحأهقيقحتنعتزجعامقيقحتيفيأ،ةرطيسملاةقبطلاةرطيس
دوجومزلتسيسكعلابلب،يفنيالةلودلازاهجلرشابملارودلااذه.ةقبطلا

اذهرود.يتسشافبزحةرورضلابوهةرطيسملاةقبطللدحومبزح
ًاعباتًازاهج،رشابملكشب،نوكينأ،ةرطيسملاةقبطلاىلإةبسنلاب،بزحلا
تاضقانتلاروهظفنعلابعنمت،ةيقبطلاةادألاهذهلةادأيأةلودلازاهجل
يتلاةئفللاهيفةيقبطلاةنميهلاءاقبابةرطيسملاةقبطلافوفصيفةيوناثلا

ىنعم.ةنميهملاةئفلانوكتنأنم،رشابملاهلخدتب،ةلودلازاهجاهنكم
اهتائففلتخمعاضخإبةرطيسملاةقبطلاديحوتيفنمكيهرودنأاذه
اهيفةيوناثلاتاضقانتلاةكرحلشبيأ،اهيفةنميهملاةئفلاةنميهلةوقلاب
طيسبضقانتيفهلكضقانتلارصحل،ةيقبطلاةنميهلاةقالعروطتفاقيإو
ضقانتلالاثمىلع،امهنملكروطتلخادتوافتالنيطيسبنيفرطنيب

.ةرطيسملاةقبطللرشابملايقبطلاضيقنلاعمضقانتيفيأ،يلغيهلا



ةقالعىلعناكنإو،يلصألاانثحبنعاندعبيدقثحبيفنآلالخدننل
:ةقيقحلاهذهراهظإوهقباسلاليلحتلانميسيئرلامهلانإ.هبةقيثو
ايراتيلوربلاىلإةبسنلابال،طقفةرطيسملاةقبطلاىلإةبسنلابزاهجبزحلا
ةقالعبةيقبطلاةنميهلاةقالعروطتطبرتيتلاةقيثولاةقالعلانإ.ةيروثلا

ةقبطلا)بازحأوأ(بزحةرورضلابددحتيتلايهةيقبطلاةرطيسلا
ةسراممللةادأك،انهبزحلاةوق.ةلودلازاهجلعباتزاهجكةرطيسملا

يفال،ةلودلازاهجلهتيعبتيفيأً،ازاهجهنوكيفتاذلابنمكت،ةيسايسلا
ةقبطلاتائفنمةئفلةيسايسلاةسرامملاةمدخيفهرودنأل،هنعهلالقتسا
نمقلطني،ةيقبطلاةنميهلاىلإةئفلاهذهلوصوةمدخيفيأ،ةرطيسملا

نمال،اهيلعظافحلاةرورضنموةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسلادوجو
ةوقف.يروثلابزحلاىلإةبسنلابلاحلاوهامك،اهنمررحتلاةرورض

زاهجاهمادختسايفلباهبازحأيفتسيلةرطيسملاةقبطلايف،نذإةرطيسلا
اهبازحأنأل،يقبطلاعارصللةيسايسلااهتسرامميفةيساسأةادأكةلودلا
هذهلتاودأاهنوكنميأ،ةلودلازاهجلاهتيعبتنماهتوقًالصأدمتست
ةيسايسلاةسرامملاةادأنيبيقبطلافالتخالايأ،لصافلادحلاف.ةادألا
بزحلانوكتوه،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةادأو،ةرطيسملاةقبطلل

اذهنوكينأدبالةلاحلاهذهيفوـىلوألاةقبطللةبسنلابزاهجك
ةقبطللةبسنلابزاهجلكلًاضيقنهنوكةرورضوـةلودلازاهجلًاعباتزاهجلا

ةعيبطيففالتخالانمجتانةادألاةعيبطيفيقبطلافالتخالاو.ةيناثلا
فدهتستىلوألاةلاحلايفةيسايسلاةسرامملاف.اهسفنةيسايسلاةسرامملا
فلتخمّنإ:لوقلانكمي،اذل.اهديبأتوةيقبطلاةرطيسلاةقالعىلعءاقبالا
ةعباتةزهجأيهثيحنم،ةيعامتجالاةينبلايف»يقوفلاءانبلا«ةزهجأ

.هذهديبأتلاةيلمعيفاهلكمهست،ةلودلازاهجلةرورضلاب



ةيروثةسراممك،يهف،ايراتيلوربلليأ،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاامأ
مدهيأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعرسكةرورضلابفدهتست،يقبطلاعارصلل
يتلاهتزهجأفلتخممدهب،ةيعامتجالاةينبلاروطتلطباضلا»يقوفلاءانبلا«
لعفلابانيلعبعصياذهل.اهسفنةيروثلاةكرحلاتضهجأ،ةمئاقتيقبنإ
،ةلودلازاهجةهجاوميفةيروثلاهتوقنأل،زاهجكيروثلابزحلاديدحت
،زاهجكهنوكتعنمىلعهتردقيفنمكت،ةرطيسملاةقبطلاةرطيسةادأ
يروثضيقنكهلنوكتتاذلابوهزاهجكهنوكتمدعو.رمتسملكشب
يذلايقبطلاعارصلانمةدقعمةيلمعيفمتينوكتلااذه.ةلودلازاهجل

ةقبطللةيقبطلاةرطيسلالاكشأفلتخمدضةيروثلاةقبطلاهضوخت
،نيضيقنلانيب،هسفنيقبطلاضقانتلايف،فالتخالامدعنااذإف.ةرطيسملا
راصاذإيأ،ةيروثلاةقبطلاةادأوةرطيسملاةقبطلاةادأ،نيتادألالثامتب
يف»يقوفلاءانبلا«ةزهجأل،زاهجكهتعيبطيف،ًالثاممًازاهجيروثلابزحلا
يفيأ،ةلودلازاهجةهجاوميفةيروثلاهتوقدقف،ةيقبطلاةيعامتجالاةينبلا
يفتاذلابنمكتةيروثلاهتوقنأل،ةرطيسملاةقبطلادضيسايسلاعارصلا
نأدبالنيتادألالثامتيفنيضيقنلالثامتنإ.يقبطلاهضيقننعهفالتخا

نيتيسايسلانيتسرامملالثامتىلإ،هسفنيقبطلاضقانتلاروطتيف،دوقي
ريبكرطخاذهيفو،ةيروثلاةقبطلاوةرطيسملاةقبطلا:نيتضيقنلانيتقبطلل
ةيسكراملاةغللايفىمسيرطخلااذه.اهسفنةيروثلاةكرحلاروطتىلع
ةيروثلاةكرحلانأىلعهدوجويفلديوهو.ةيزاهتنالاوأةيحالصإلاب
يفةبارغالو.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأةرطيسلاهروطتيفًانايحأعضخت
لب،ةدحاوةيقبطةوقيفرصحنتال،ماعلكشب،ةيروثلاةكرحلانألرمألا
اهنيبعمجيةفلتخمةيقبطىوق،يروثلافلاحتلانمددحمراطإيف،مضت

يقبطلافلاحتلاىوقنمةوقلكلو.ةرطيسملاةقبطلاةرطيسلاهعوضخ
يقبطعقومنماهبقلطنت،ةزيمتملاةيسايسلاوةيجولويديألااهتسراممهذه
اذهءبعو.يقبطلالالغتسالاةقالعلخاداهبصاخعضونميأ،زيمتم
عقومفالتخابىرخأىلإةقبطنمفلتخيةحداكلاتاقبطلاىلعلالغتسالا
يحالصإلاعباطلابلغينيح،اذل.يعامتجالاجاتنإلاةيلمعلخاداهنملك

فعضىلإًاعجاركلذببسنوكيامًابلاغ،ةيروثلاةكرحلاروطتىلع
ريغةيقبطلاىوقلاةبلغو،يقبطلافلاحتلااذهيفةلماعلاةقبطلا
مغرب،اهتائففلتخمب،ًالثمةريغصلاةيزاوجروبلابازحأو.هيفةيراتيلوربلا



زاهجلةعباتةزهجأيفطنحتلابًاموديهتنت،»ةيرذجلاةيروثلا«اهئاعدا
ةرطيسلاىلعماتلاءاضقلافدهبيقبطلاعارصلاسرامتالاهنأل،ةلودلا
ةيقبطلاةرطيسلاةقالعليروثلارييغتلافدهبيأ،ةرطيسملاةقبطللةيقبطلا
هذهنمتناكنإو،ةرطيسملاةقبطلافوفصيفطارخنالاةيغبلب،اهسفن
نمةقبطلاهذهاهيلإهيمرتامبتفتكانإويأ،ايندلااهفوفصيفةقبطلا

نمهجولااذهيفنيضيقنلانيبنأكشال.يقبطلااهلالغتساتاتف
ةريغصلاةيزاوجروبلابازحأىلعةرورضلابضرفيًالثامتيقبطلاضقانتلا

.ةلودلازاهجلةعباتةزهجأيفنوكتلا



ةسرامملايفتددحت،ةيقبطلاةرطيسلاوةيقبطلاةنميهلانيبةقالعلاءوضيف
بزحلاانلرهظف،ةلودلازاهجببزحلاةقالعةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
ةيقبطلاةرطيسلاةمدخيفةقبطلاهذهنمةئفلةيقبطلاةنميهللةادأك
يأ،ةلودلازاهجلةرورضلابعباتزاهجكيلاتلابو،اهتدحويفةقبطلاهذهل
ىلعاندعاسيتاذلابديدحتلااذه.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاهذهةادألةادأك

هذهلصتنيح،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتبةصاخةرهاظمهف
ةطلسلااهيفنوكتةلحرمىلإ،ةددحمةيخيراتبابسأل،اهروطتيفةينبلا
وأايروسوأرصميفًالثملاحلاوهامك،ةريغصلاةيزاوجروبللةيسايسلا
نأظحالنةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتنمةلحرملاهذهيف.رئازجلا
ًامدعنمنوكيداكيةريغصلاةيزاوجروبللةيسايسلاةسرامملايفبزحلارود
زاهجك،بزحلازاهجنأعم،ةسرامملاهذهيفةلودلازاهجرودبنروقاذإ

ةيزاوجروبلادوجوىلإدوعيكلذيفببسلاو.رمتسممخضتيف،ةلودلا
ةقبطاهتروريصيفةيقبطلااهتعيبطىلإ،قدألكشبوأ،ةطلسلايفةريغصلا
،تاذلابةيقبطلااهتعيبطمكحب،اهسفنةرطيسملاةقبطلانوكتنيح.ةرطيسم

،اهبزحروديفتني،ةيقبطلااهترطيسضرفنعلصأتميوينبزجعيف
قرفلاو.ةيسايسلااهتسرامميفةلودلازاهجروديعيبطريغلكشبمخضتيو
نعةرطيسملاةقبطلاتائفنمةئفزجعتنأنيبوةلاحلاهذهنيبريبك
يفتني،ةريخألاةلاحلاهذهيف.تاذلاباهتقبطلخادةيقبطلااهتنميهضرف
ةيقبطلاةنميهلاةقالعروطتيفيخيراتللشلةرطيسملاةقبطلابازحأرود

ةرطيسملاةقبطلادنعيوينبزجعلسيلو،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعلخاد
ةينبلاروطتبةصاخةلاحلاهذه.ةمئاقلاةيقبطلااهترطيسضرفنعاهسفن
امأ.ةيتسشافلابىمسيامىلإ،انيأرامك،دوقتيهو،ةيلامسأرلاةيعامتجالا
تناكاذإ.فالتخالامامتفلتخمعضولاف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف
تاقبطلاةيقبىلإةبسنلاب،اهنألف،ةرطيسمةقبطةيلامسأرلاةيزاوجروبلا
اهتروريصيفواهنوكتيفلمحتاهنإيأ،ةنميهمةقبطاهتعيبطب،ةيعامتجالا
تناكاذإو.يلامسأرلاجاتنإلاماظنوهنيعميعامتجاجاتنإماظنةيقبطلا
،يجاتنإلاماظنلااذهروطتنمةنيعمةيخيراتةلحرميف،ةنميهماهنمةئف

اذهروطترارمتسانألف،ًالثمةيراكتحالاوأةيلاملاوأةيعانصلاةئفلاك
اهتنميهب،قيثولكشب،طبترممئاقلايوينبلاهراطإيفيجاتنإلاماظنلا

.ةيقبطلا



اهتعيبطبيهف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةريغصلاةيزاوجروبلاامأ
يفلمحتنأنكميالوً،اقالطإلمحتالاهنأل،ةنميهمةقبطتسيل
جاتنإلاماظنلًارياغميعامتجالاجاتنإلانمًاديدجًاماظنةيقبطلااهتروريص
،ةرطيسمةقبطكاهنوكتيأ،نذإةيسايسلاةطلسلاىلإاهلوصوف.يلاينولوكلا
اذهل.ةيلامسأرلاةيزاوجروبلادنعلاحلاوهامك،ةيقبطةنميهنعسيل
ًاثبعدهاجت،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميفاهارن،تاذلابببسلا
،هتعنتزيمتميجاتنإماظناهلةقبطكيأ،ةنميهمةقبطكاهسفنراهظإيف
ةدايزوأ،ةيمالسإلاةيبرعلاةيكارتشالابةراتوةيبرعلاةيكارتشالابةرات،زييمتلل

ىلإ...زيمتملايرئازجلاعباطلاتاذةيمالسإلاةيبرعلاةيكارتشالاب،ةقدلايف
نيبلثامتلايفحبقلاءافخإنعزجعتيتلاىنسحلاءامسألانمكلذريغ
يفضقانتلااذه.يلاينولوكلاجاتنإلاماظنوريغصلايزاوجروبلاجاتنإلااذه
ةلاحتساوةرطيسمةقبطكاهدوجونيبةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةعيبطلا

نعةقبطلاهذهزجعيفيسيئرلاببسلاوه،ةنميهمةقبطكاهدوجو
ةادأ،ةيسايسلاةطلسلاةسرامميف،اهلنوكياهبصاخيسايسبزحنيوكت
يفةبارغالو.ةيسايسلااهتسراممةادأوهيذلاةلودلازاهجنعةلقتسم
.ةنميهمةقبطاهتنونيكةلاحتسالةرشابمةيقطنمةجيتناذهاهزجعف،رمألا
،بزحلادوجولاحتسا،هذهدوجولاحتسانإ،ةيقبطلاةنميهلاةادأبزحلا
ىلإدهملانمًاخسمةرورضلابناك،كلذمغربدجونإف،هلعفلطبوأ
ديؤتةلثمأاهلك.هتثجتمظعنإوًايسايسًامزقتالاحلانسحأيفو،دحللا
لوصوف.ةيقبطلاةرطيسلاةادأف،ةلودلازاهجامأ.يرظنلاقطنملااذهةحص
ةرطيسلاىلإ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف،نذإةريغصلاةيزاوجروبلا
ةنميهلاىلإاهلوصويفناكنإو،ةددحمةيخيراتطورشيف،نكممةيقبطلا
يقبطلااهروطتنموتاذلابةيقبطلااهتعيبطنمةجتانةلاحتساةيقبطلا
ةلاحتسال،ةيقبطلاةرطيسلاىلإاهلوصونأّالإ.ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيف
يتلاةيسايسلاةروثلاكةيسايسةروثقيرطنعمتيال،ةنميهمةقبطاهنوك
،هسفنببسلل،متيالو،ةيقبطلاةرطيسلاىلإةيلامسأرلاةيزاوجروبلاتلصوأ

ةيعرشلاقيرطنعيأ،يسايسلابزحلاةطساوب»يطارقوميد«قيرطنع
ةينبلايف،ماعلكشبهكلستيذلاقيرطلاك،ةرطيسملاةقبطلابةصاخلا
نإ.ةيقبطلاةنميهلاىلإلوصوللةقبطلاهذهتائف،ةيلامسأرلاةيعامتجالا
نعيأ،»يركسعلابالقنالا«قيرطنعمتيةيقبطلاةرطيسلاىلإاهلوصو
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادينم،رييغتيأالب،ةلودلازاهجلاقتناقيرط
شيجلا(رشابملاعمقلازاهجلاقتنانإيأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاديىلإ



ةيزاوجروبلاىلإةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةلودلازاهجيف)سيلوبلاو
ىلإةقبطلاكلتنمهلماكبةلودلازاهجلاقتناةرورضلابددحيةريغصلا
عمقزاهجكةلودلازاهجلةيساسألاةعيبطلاىلعحضاوليلداذهيفو.هذه

.يقبط
اهنوكةلاحتسامغرب،ةيقبطلاةرطيسلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلالوصويفنإ

يعيبطلانمف.يقبطلاعارصللروطتكخيراتلاقطنملةرياغم،ةنميهمةقبط
ىلإـايراتيلوربلاوأةيلامسأرلاةيزاوجروبلاكـةنميهملاةقبطلالصتنأًادج
اهروطتقطنملقيقحتةرطيسلاهذهىلإاهلوصونأل،ةيقبطلاةرطيسلا
لصتنأيعيبطلاريغنمو.يخيراتلاروطتلاقطنمليلاتلابو،هسفنيقبطلا
يفءانثتساةلاحف،كلذلصحنإف،ةنميهمريغةقبطةيقبطلاةرطيسلاىلإ
زجعيفنوكينيحهقطنمنعخيراتلافرحنيامًابلاغو.خيراتلاقطنم
ةيخيراتةلحرميفو،ًالثمةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفف.هقطنمقيقحتنع
ءاقبلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاىلعليحتسي،ةقالعلاهذهروطتنمةددحم

،ضيقنلاةنميهملاةقبطلاهيفنوكتتقويف،ةرطيسمةقبطكةطلسلايف
يف.ةيقبطلااهترطيسضرفنع،ةنيعمبابسألةزجاع،ةلماعلاةقبطلايأ
عازتنانم،ةصاخلااهلئاسوب،ةريغصلاةيزاوجروبلانكمتت،هذهءانثتسالاةلاح
قيرطلاةيسايسلاةروثلاتناكاذإ.ةيقبطلااهترطيسضرفوةيسايسلاةطلسلا
تناكاذإو،ةيقبطلاةرطيسلاىلإةيروثلاةنميهملاةقبطلالوصوليعيبطلا

ءاقبقيرط)...خلإتاباختنالا،بازحألاةيرح(ةيزاوجروبلاةيطارقوميدلا
روطتليعرشلاراطإلاو،ةيقبطلاةرطيسلايفةرطيسملاةيزاوجروبلاةقبطلا
قيرطلاوه»يركسعلابالقنالاف«،اهتائففلتخمنيبةيقبطلاةنميهلاةقالع
ةقبطلالوصوقيرطيأ،خيراتلاروطتقطنميفءانثتسالاققحتليعيبطلا
لكشبةرطيسمةقبطكاهئاقبرارمتسالو.ةيقبطلاةرطيسلاىلإةنميهملاريغ
ىلإةرورضلابةرطضماهسفنةريغصلاةيزاوجروبلادجت،خيراتلاقطنملرياغم
يعيبطلاروطتلاةفصءافضإلرمتسملكشبرشابملاعمقلازاهجمادختسا
روطتيفءانثتسالالعجليأ،يعيبطلاروطتلانعةقيقحلايفذشيامىلع

عمقلازاهجىلإرمتسملااهؤوجلف.روطتلااذهلةيعيبطةدعاقخيراتلا
،ةرطيسمةقبطكةطلسلايفاهئاقبقطنميفةرورضةلودلازاهجيفرشابملا

نأ،اذهىنعم.ةيقبطلاةرطيسلاىلإاهلوصوقطنميفةرورضوهامك
،خيراتلاةرورضلًارياغمهنوكل،ةرطيسمةقبطكةطلسلايفاهئاقبرارمتسا
ةكرحلالشلرارمتسابرشابملافنعلازاهجاهمادختساةرورضلابمزلتسي
فنعلابهيقبيهيفيعيبطريغمزأتلاعتفاب،خيراتلاروطتيفةيكيتكيلايدلا



رطيسملادوجولايفءانثتسالاقطنملءوضلااذهيف.ةمئادءانثتساةلاحيف
تاجنشتلاةرورض،امدحىلإ،مهفننأانعسوب،ةريغصلاةيزاوجروبلل

ةيزاوجروبلاءاقبإةرورضو،خسملاةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملايفةيموقلا
ىلإلوصولانعمئادزجعيف،صاخهجوبةلماعلاةقبطلاو،ةيلاينولوكلا

.ةيقبطلاةرطيسلا
ةوقامدحىلإوً،ايلعفًادوجوةريغصلاةيزاوجروبلا)بازحأوأ(بزحلنإ
ةقبطلادضيقبطعارصيف،ةطلسلاجراخةقبطلاهذهتمادام،ةيروث
.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادض،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيأ،ةرطيسملا
رهصنيداكيو،ةيسايسلاةسراممللةيلعفةادأك،بزحلااذهدوجومدعني
يف،ةيقبطلاةرطيسلاىلإةقبطلاهذهلوصودرجمب،ةلودلازاهجيفًايلك
ةيزاوجروبلاةروريصيفةلاحتسالاقطنمنإ.اهديدحتقبسيتلاطورشلا
وه،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفصاخهجوبو،ةنميهمةقبطةريغصلا
ًامزقهئاقبوأ،هخسفتوهككفتةرورضيأ،بزحلااذهةروريصددحييذلا

وهتاذلابقطنملااذهو.ةيطارقوريبلاهتثجتمظعامهمًاليزهًايسايس
ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفلصتنيحً،اقالطإةريغصلاةيزاوجروبلاعنمييذلا
يزاوجروبلااهلكشيفىتح،ةيطارقوميدلادامتعانم،ةيقبطلاةرطيسلاىلإ
مكحنوكينأيفةلاحتسالانإ.يقبطلاعارصلاروطتليلكشراطإك،هوشملا
ةلاحتسالاىلعلصألايفةمئاقًايطارقوميدًامكحةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلا

نأل،ةنميهمةقبطةريغصلاةيزاوجروبلاريصتنأوأنوكتنأيف
اهتنميهلةيزاوجروبلاةقبطلاةسراممليعيبطلالكشلايهةيطارقوميدلا
،كلذل.ًالصأةيطارقوميدلادوجولاحتساةيقبطلاةنميهلاتفتنانإف،ةيقبطلا
ريهامجلايعويفدلوننأةيروثلاةيسايسلاةسرامملايفحدافلاأطخلانم
ةرطيسلالظيفيلعفيطارقوميدمكحىلإلوصولاناكمإبًامهوةيروثلا
ةيطارقوميدلاضرفلجأنملاضنلاناكنإو،ةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا

انتسرامميفًايرورضًالاضنةيطارقوميدللةيداعملاةقبطلاهذهمكحىلع
.ةيروثلاةيسايسلا



ًاموديهتنت،ةرطيسملاةقبطلابازحأك،ةريغصلاةيزاوجروبلابازحأتناكاذإ
ىلإةريغصلاةيزاوجروبلالصتنيح،ةلودلازاهجلةعباتةزهجأيفطنحتلاب
تاذلابيقبطلاهنيوكتيفدجييذلاديحولابزحلاف،ةيقبطلاةرطيسلا
زاهجليروثضيقنكهنوكتىلعيأ،ةلودلازاهجدقنىلعةيروثلاةوقلا
رثكأةلماعلاةقبطلانأل،ةلماعلاةقبطلابزح،يعويشلابزحلاوه،ةلودلا
ةقبطلايهةيروثلاايراتيلوربلانإ.قالطإلاىلعةيروثةيعامتجالاتاقبطلا
اهرييغتيفوةلودلاةطلساهعازتنايفيأ،تاذلاباهتروثيفيتلاةديحولا
اهتادأ،ةلودلازاهجمدهب،موقتنأاهيلعو،موقت،ةلودلازاهجليروثلا
ةيقبطلااهتيروتاتكيدسرامتاهنأل،ةيقبطلااهترطيسضرفلةيساسألاةيسايسلا
تاقبطلاةيقبفالخىلع،ةرطيسمةقبطكةطلسلايفءاقبلالجأنمال
ريرحتلجأنميأ،ةيقبطةرطيسلكنمررحتلالجأنملب،ةرطيسملا

نأاذهىنعم.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعنمةيعامتجالاةينبلا
ةيقبطلاةرطيسلاةقالعىلعظافحللسيلةيقبطلااهتنميهلاهتسرامم
،نذإةلودلازاهجويروثلابزحلاشياعتف.اهيلعءاضقلللب،اهديبأتو

قطنميفوةلماعلاةقبطللةيسايسلاةطلسلاقطنميفةيساسأةرورض
لب،امهنيبضقانتلادوجويفنيالشياعتلااذهنأّالإ.ةيقبطلااهترطيس
تسيلةلودلازاهجويروثلابزحلانيبانهةيعبتلاةقالعنأامك،همزلتسي

عباتزاهجكةرورضلاببزحلاددحتةيعبتيفيأ،يناثلللوألاةيعبتيف
ةيعبتيفلب،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفلاحلاوهامك،ةلودلازاهجل

نعمجنيدقيذلاسابتلالاديدبتلو.هسفنيروثلابزحللةلودلازاهج
ةقالعيفيقبطلافالتخالاراهظإليأ،ةيعبتلاةملكنيتلاحلايفانلامعتسا

ةينبلايفةقالعلاهذهدوجونيبةلودلازاهجبةرطيسملاةقبطلابزح
ّنإ:لوقن،ةيكارتشالاةيعامتجالاةينبلايفاهدوجووةيلامسأرلاةيعامتجالا
،نيزاهجنيبتسيل،يكارتشالاعمتجملايفيأ،ةيناثلاةلاحلايفةقالعلاهذه
نمةلاحلاهذهيفاهزيمييذلايقبطلافالتخالاىفتنال،كلذكتناكنإف
نيتلاحلانيبةقالعلاهذهيفلثامتلا.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفاهدوجو
اذهسيلو،ليلحتلاودقنلايعدتسيرمأف،عقاولايفدجونإف،مئاقبسيل
ةيناثلاةلاحلايفةقالعلاهذهتناكاذإ،لاحلكىلع.كلذلًالاجمثحبلا
لب،بزحلازاهجلًاعباتةلودلازاهجنوكينأليحتسملانمف،نيزاهجنيب
يلاتلابو،زاهجكيروثلابزحلانوكتيفيأ،اذهيفو،حيحصلاوهسكعلا



ةقبطللاهسفنةيروثلاةكرحلاروطتىلعرطخ،ةلودلازاهجلهتيعبتيف
.اهجراخوأةطلسلايفتناكءاوس،ةلماعلا

صاخلاةلودلازاهجو،ةلماعلاةقبطللةيقبطلاةنميهلاةادأيروثلابزحلا
ةطلسلازيمييذلايروثلاعباطلانأّالإ.ةيقبطلااهترطيسةادأاهب

وه،ةرطيسملاتاقبطلافلتخملةيسايسلاةطلسلانمةقبطلاهذهلةيسايسلا
ةيقبطلاةرطيسلاةقالعىلعءاضقللهذهةيسايسلااهتطلسمدختستاهنأ
ةلودلازاهجناكاذهل.ةرطيسمةقبطكتاذلاباهدوجوىلعيلاتلابو،اهسفن

ةعضاخةيقبطلااهترطيسةادأنإيأ،يروثلااهبزحلًاعضاخةرورضلاب
ةيلمعايراتيلوربلاققحتيروثلااهبزحبف.ةيقبطلااهتنميهةادألةرورضلاب
هترورضىلعملكتيذلاةلودلالاوزنأاذهىنعم.ةلودلازاهجمده
ةيلمعيف،هسفنيروثلابزحلالعفبلب،يئاقلتلكشبمتيالنينيل
ةيعامتجالاةينبلابصاخ،يقبطلاعارصلاهوجونميسيئرهجويهةدقعم
ةطساوبمتيالاهلةيسايسةلازإةقيقحلايفةلودلالاوزنإ.ةيكارتشالا
ةوقبيأ،اهسفنريهامجلليروثميظنتبلب،ةيزاهجتارارقبوأ،زاهج
يأ،هلديمجتزاهجيفيروثلابزحلانوكتّنإ.ةمظنملاةيروثلاريهامجلا
ةطلسوًازاهج،ةلودلاةلازإلةيسايسلاةيراتيلوربلاةيلمعلاهذهقيقحتلعنم
زاهجلةرورضلابًاعباتزاهجكلظيً،ايروثبزحلازاهجنكيامهمو.ةيسايس
.ةديعبلاةيعامتجالاهتلالدهلضقانتاذهيفو،هتلازإهيلعيذلاةلودلا

يعامتجالاعقاولادقنيفةلماعلاةقبطلابزحل،نذإةيروثلاةوقلاف
ًاضيقنهنوكيفصاخهجوبنمكت،بازحألاةيقبفالخىلع،هليوحتو

وأيسايسزاهجلكدوجولساسأوهيذلاةلودلازاهجلًارشابم
يفةلماعلاةقبطلاتناكأءاوس،ةلودلازاهجلةيروثلاةهجاوملاو.يجولويديأ
ةرورضلابهلعباتبزحزاهجبهتهجاوميفنوكتال،اهجراخمأةطلسلا
ةحلصملااهليتلااهسفنةيروثلاريهامجلاميظنتبلب،زاهجوهثيحنم

ةهجاوملاهذهو.اهررحتلةمجلملاهدويقرسكل،هليدصتلاوهتهجاوميف
زاهجلرشابمضيقنكهسفنيروثلابزحلادوجوقطنميفيهةيروثلا

.ةلودلا



اهتسرامميفةيروثلاةلماعلاةقبطللةيسايسلاةادألاوهيروثلابزحلا
.ةسرامملاهذهيفةيجولويديألااهتادأًاضيأوهو.يقبطلاعارصللةيسايسلا
،نيضيقنلانيبفالتخالارهظي،اهسفنيقبطلاعارصلاتاودأيفً،اضيأانهو
.ةلماعلاةقبطلاوةرطيسملاةقبطلا:نيتعراصتملانيتيسيئرلانيتقبطلانيبيأ
،ةرطيسملاةقبطلادنع،يهيقبطلاعارصلاةسرامملةيجولويديألاتاودألاف
نمةجتانهذهةيعبتلاو.ةلودلازاهجلةعباتةرورضلابةيجولويديأةزهجأ
،انيأرامك،ىلوألانوكلةيسايسلاةسراممللاهسفنةيجولويديألاةسرامملاةيعبت
دنعيهف،عارصلااذهةسرامميفةيجولويديألاةادألاامأ.ةيناثلاةمدخيف
بزحلايأ،ةيسايسلاةادألايهيهلب،زاهجبتسيلةلماعلاةقبطلا

ةزهجألافلتخمضيقنيلاتلابو،رشابملاةلودلازاهجضيقن،يروثلا
ّمتيةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأجاتنإناكاذإف.هلةعباتلاةيجولويديألا

جاتنإنإف،ةيميلعتلاتاسسؤملايفصاخهجوبو،ةزهجألاهذهلخاد
،اهعمعارصيفوةزهجألاهذهجراخمتيةلماعلاةقبطللةيروثلاةيرظنلا
نأ،نذإبيرغبسيل.يقبطلاعارصللهتاسرامميفيروثلابزحلالخاديأ

ركفلاجاتنإلـلوقلاحصنإـةسردمريخهسفنبزحلااذهنوكي
لب،ةيزاوجروبلاةعماجلانعًابئاغيملعلاركفلااذهنوكينأو،يسكراملا
ركفلااذهلةيداعملاةيقبطلاةيجولويديألاجاتنإلًازكرمةعماجلانوكتنأ

.يملعلا
.ةبصخةيرظنةلالداهلنوكيدقةرهاظدنعًاليلقفقوتننأدونانهو

عارصللةيسايسلااهتسرامميفةلماعلاةقبطللةيسايسلاةادألاّنإانلق
يروثلابزحلايأ،ةسرامملاهذهيفةيجولويديألاةادألايهيهيقبطلا
،بزحلايهةدحاوةادأيفامهلثامتونيتادألاةدحويفةرهاظلاهذه.هسفن
اهتادأةرطيسملاةقبطللّنإذإ،ةيروثةقبطكةلماعلاةقبطلابةصاخةرهاظ
اهتسرامميفةيجولويديألااهتاودأنع،امدحىلإ،فلتختيتلاةيسايسلا

اهدوجويف،ةعباتتاودألاهذهتناكنإو،يقبطلاعارصللةيسايسلا
ةادألاةدحونإ.ةلودلازاهجيهيتلاةيسايسلاةادألل،ةيجولويديأةزهجأك

ةيباذجنالاةكرحلاةعيبطنمةجتانةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملايف
تاودألانمةيسايسلاةادألازييمتنأامك،اهسفنةيسايسلاةسرامملاهذهل
ةكرحلاةعيبطنمجتانةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملايفةيجولويديألا

ةيسايسلاةسرامملليروثلاعباطلانإ.تاذلابةسرامملاهذهلةيذابتنالا



،يقبطلاعارصللةسرامملكسييستةرورضيفنمكييذلا،ةلماعلاةقبطلل
عزننأامك،ةيسايسلاةسرامملاهذهيفةادألاةدحوددحييذلاوه
يف،ددحييذلاوهيقبطلاعارصللةسرامملكنعيسايسلاعباطلا
نمةيسايسلاةادألازييمتةرورض،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملا
:كلذنمدعبأىلإلوقلااذهيفباهذلانكميلب.ةيجولويديألاتاودألا

ىوتسملاك،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيوينبلاتايوتسملاروهظّنإ
يسيئرلاضقانتلالقنتلتايوتسمك،يداصتقالاوأيسايسلاوأيجولويديألا
رهاظملقنتلتايوتسمكسيلو،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفهسفنرطيسملا

ةجيتنهتاذدحيفوهيسايسلاضقانتلاًامودوهيذلا،ضقانتلااذه
ةسرامملاةعيبطيعامتجالايعولايفهدلوتيذلايجولويديألامهولل
نأاذهىنعم.اهسفنةيذابتنالااهتكرحيف،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
يفًارطيسميأً،ايسيئرًاضقانتهسفنيجولويديألاضقانتلارابتعاناكمإ
ـ)7(تاضقانتللريسوتلآليلحتكلذبيحويامكـةيعامتجالاةينبلاروطت

ةينبلاروطتبةصاخةيخيراتطورشيف،يداصتقالاضقانتلارابتعاوأ
روطتلًاددحمًاضقانتهنوكبناجىلإًارطيسمًاضقانت،ةيلامسأرلاةيعامتجالا
يفوهـ)8(سازتنالوبحوضوبكلذدكؤيامكـةينبلاهذهيفتاضقانتلا

رظنةهجونميقبطلاعارصلاةسرامممهفلةرشابمةجيتنهتاذدح
عاضخإىلعةقبطلاهذهةيجولويديأةردقىلعليلدو،ةرطيسملاةقبطلا
ةيجولويديألاتاسرامملاديدحتمدعنإ.اهترطيسلهسفنيروثلاركفلاروطت
يسايسلاعارصلليأ،يقبطلاعارصللتاسراممكةيداصتقالاوأةيسايسلاوأ
ةجيتنو،ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأبصاخيجولويديأديدحتوه،هسفن
يجولويديألاديدحتلااذه.ةقبطلاهذهبةصاخلاةيسايسلاةسراممللةرشابم
يسيئرلاضقانتلاءاطعإىلإنييسكراملانيركفملانيذهداقيذلاوهتاذلاب
يأ،هرهاظمللب،هلتسيلةيوينبلاتايوتسملانيبلقنتلايفةيرحرطيسملا

روطتيفرطيسملاضقانتللتناكنإف.ةددحملاةيخيراتلاهروهظلاكشأل
اذهةكرحمهفلاحتسال،لقنتلايفةيرحلاهذهلثمةيعامتجالاةينبلا
دشةرورضلاببجوكلذل.هسفنيقبطلاعارصلاروطتلةكرحكروطتلا
،يقبطلاعارصلاوهيذلايوينبلااهروحمىلإةيعامتجالاتاسرامملافلتخم
ةكرحلاهذهلةددحملاكشأكةيوينبلاتايوتسملافلتخمىلعاهتاكرحتمهفو
نأل،روطتلااذهيفدقعتلانمكيانهو.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروحملا

هيلإبذجنتوأيسايسلااهروحمنعدعتبت،ةيروحمتناكنإو،هتكرح
.روطتلااذهلةددحملاةيقبطلاتاعيطقتلابسح



يفةيوينبلاتايوتسملانيب،ةددحمةيخيراتطورشيف،لقنتلاةيرحنإ
لب،ةينبلاهذهروطتيفرطيسملايسيئرلاضقانتللتسيلةيعامتجالاةينبلا

ةسارديفانلقامكـيسايسضقانتةرورضلابضقانتلااذهنأل،هرهاظمل
سيلوهللقنتكلقنتلااذهروهظو.هرهوجيفيقبطعارصيأـةقباس
رثأةقيقحلايفوهيجولويديأمهو،يسيئرلاهرهظملىرحألابوأ،هرهاظمل

ةعيبطنأل،يقبطلااهعارصلةرطيسملاةقبطلاةسراممرارمتسابهدلوت
ريغىلعيقبطلاعارصلاراهظإيفنمكتةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملا

ضقانتلل،نذإيرظنلاعضولاديدحتف.يسايسريغرهظمبيأ،هتقيقح
نمّالإمتيالةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسمةرورضلابضقانتكيسايسلا
ةرطيسملاةقبطلارظنةهجونممتاذإف،اهسفنةيروثلاةقبطلارظنةهجو
ةيجولويديأبصاخلامهولارثألًاعضاخنوكيكلذبهنأل،هتيملعتفتنا
وهلبًايتاذسيلمهولااذهّنإ:لوقلاىلإانبةجاحالو.ةقبطلاهذه
أطخلااذهيفنييسكراملانيركفملانيذهعوقونأانلودبيو،يعوضوم
لخادةيوينبلاتاضقانتلاةقالعيفزييمتلامدعىلإهساسأيفعجاريرظنلا
،ددحتلاةقالعراطإيف.ةرطيسلاةقالعوددحتلاةقالعنيبةيعامتجالاةينبلا
نوكيف،ةزيمتمتايوتسمىلعةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتاضقانتلارهظت

ةيقبنعًالقتسمًالثميداصتقالاوأيسايسلاوأيجولويديألاضقانتلا
راطإيف،يوينبلاهاوتسمزيمتوألالقتسال،اهنمًازيمتميأ،تاضقانتلا
رهظي،هذهددحتلاةقالعراطإيفو.اهبهطبرتيتلااهسفنةقيثولاةقالعلا
ىنعم.تاضقانتلاةيقبلةياهنلايفددحميساسأضقانتكيداصتقالاضقانتلا
حمسييذلاوهةرطيسلاةقالعنعددحتلاةقالعليرظنلالزعلانأاذه
روهظف.ةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالاضقانتلليرظنلاعضولاديدحتب
لزعلااذهبّالإنوكيال،نذإةيرظنلاهتقيقحيفيداصتقالاضقانتلا
زييمتو.ةرطيسلاةقالعوددحتلاةقالعنيبزييمتلااذهبيأ،يرظنلا
ىوتسملازييمتبّالإنوكيالةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملا

رهظت،يداصتقالاضقانتللديدحتلااذهب.اهلددحملاىوتسملاكاهيفيداصتقالا
يف،تاضقانتلاهذهديدحتنأل،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقبديدحتةيناكمإ
.اهلددحملاضقانتلااذهىلإاهتبسنيفّالإنوكيال،ددحتلاةقالعراطإ
ةقالعراطإيفمتي،نذإيداصتقالاضقانتلليرظنلاعضولاديدحتنإ
نيبوةقالعلاهذهنيبزييمتلايفةيرظنلاةيمهألانمكتانهو.ددحتلا



يفليحتسميسايسلاضقانتلليرظنلاعضولاديدحتنأل،ةرطيسلاةقالع
زييمتلامدعف.ةرطيسلاةقالعراطإيفطقفنكمم،ددحتلاةقالعراطإ
ةوقلاكيقبطلاعارصلامهفةلاحتساىلإدوقينيتقالعلانيتاهنيبيرظنلا

نيبةرطيسلاةقالعيفددحتلاةقالعرصحنأامكو.خيراتللةكرحملا
ديدحتيفيداصتقالاضقانتلارودبجحىلإدوقيةيعامتجالاتاضقانتلا
ةيسايسلاةغللايفىمسيامىلإةياهنلايفيدؤيو،ةيعامتجالاةينبلاروطت

نيبددحتلاةقالعيفةرطيسلاةقالعرصحكلذك،ةيدارإلابةيسكراملا
ةينبلاروطتيفيسايسلاضقانتلارودبجحىلإدوقيوهف،تاضقانتلا

نيذهنيب.ةيداصتقالابىمسيامىلإةياهنلايفيدؤيو،ةيعامتجالا
ةيكيتكيلايدلاهتكرحيفيروثلايسكراملاركفلاروطتي،امهدضونيفارحنالا
يسايسلاضقانتلاددحتي،تاضقانتلانيبةرطيسلاةقالعراطإيف.ةزيمتملا
يف،تاضقانتلاةيقبددحتتف،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلاك
.رطيسملايسايسلاضقانتلاىلإاهتبسنيف،يقبطلاعارصلاروطتلراطإلااذه
ضقانتلايفدجييذلايقبطلاعارصلاراطإيف،رظنلاةرورضلاببجو،اذهل

ىلع،ةيعامتجالاتاضقانتلافلتخمىلإ،يداملاهساسأددحملايداصتقالا
نأل،هلالخنمويسايسلاضقانتلانمًاقالطنا،ةيوينبلااهتايوتسمفلتخم
ةكرحلارثأةقيقحلايفوهةزيمتملااهتايوتسمىلعتاضقانتلاهذهكرحت
ةيوينبلاتايوتسملافلتخمنأاذهىنعم.هسفنيسايسلاضقانتللةيروحملا
راطإيفيأ،يقبطلاعارصلاراطإيف،انهرهظتةيعامتجالاةينبلاروطتيف

روطتلةددحمةزيمتمتايوتسمك،تاضقانتلانيبةرطيسلاةقالعروطت
،ةيعامتجالاتاضقانتلاروطتنإ.ةددحملاهتاسراممليأ،هسفنيقبطلاعارصلا

روطتكددحتي،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروحملاةكرحلاهذهءوضيف
هسفنيداصتقالاضقانتلاىتح،يقبطلاعارصللاهسفنةيقبطلاتاسرامملل
ديدحتلااذه.يقبطلاعارصللةيداصتقالاةسراممللروطتكهروطتيفرهظي
عارصلاتاسرامملتايوتسمكةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملليرظنلا

رظنةهجونمّالإ،تاذلابةيملعلاهتيعوضوميفً،انكممسيليقبطلا
نأاذهىنعم.ةيروثلاةلماعلاةقبطلارظنةهجويهةددحمةيقبط
ركفلادرجتيفتسيليقبطعقاوليرظنلاديدحتلايفةيملعلاةيعوضوملا
دحيفاهنأل،هسفنيقبطلاهراطإلخادهكرحتيفلب،يقبطلاهعباطنع

عارصةكرحيفاهفشكتسييذلايقبطلاركفللّالإفشكتتالاهتاذ
ةفقونمدبال،انه.اهبجحييذلاددحملايقبطلاركفلادضيجولويديأ
يفو.يقبطلاعارصللددحميخيراتلكشكيجولويديألاعارصلاةيلآحيضوتل



.ثحبللةعباتمةفقولاهذه





يف،عضاخةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملاقطنمّنإ:قبساميفانلق
يفنمكيوهو.يقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسراممقطنمل،تاذلابهزيمت
نيبعارصكيأ،يجولويديأريغعارصكهسفنيجولويديألاعارصلاراهظإ
ةيعوضوملاةقيقحلانعثحبت،ةيقبطةهبشيأنعةهزنمةلقتسمراكفأ
ديلو،نذإركفلاهبزيمتييذلالالقتسالااذه.تاقبطلاقوفيهيتلا
ةرورضلابةسرامملاهذهقطنمف.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملا
ًارثأهنوكل،يجولويديألاعارصللةيقبطلاةقيقحلابجحي،يليلضتقطنم
روطتروهظنأاذهىنعم.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللًارشابم
رثأةقيقحلايفوهيقبطلاعارصلانعلقتسميعوضومروطتكركفلا
ةيعوضوملاهذهيف.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملاهدلوتمهو

لكشب،ةرطيسملاةقبطلليقبطلاعارصلايفرهظتتاذلابركفللةيجولويديألا
ةسرامملاقطنمامأ.ةيسايسلاةسراممللةيجولويديألاةسرامملاةيعبت،رشابم
راهظإيفًاساسأنمكييروثقطنمفةيروثلاةلماعلاةقبطللةيجولويديألا
يفيأ،ةيركفلاتارايتلاوأراكفألانيبرئادلاعارصللةيقبطلاةقيقحلا
يخيراتلكشكيأ،يجولويديأعارصكهتقيقحىلععارصلااذهراهظإ
يجولويديألاعارصلادوجونأانهظحالننأبجيو.يقبطلاعارصللددحم
دئاعوهامردقبرثكأوأنيتيجولويديأنيبفالتخالادوجوىلإًادئاعسيل

لوألامهفلانإ.رثكأوأنيتيجولويديأنيتسراممنيبفالتخالادوجوىلإ
مهفهبليحتسيءىطاخمهفتايجولويديأنيبعارصكيجولويديألاعارصلل
ةوقىلعلديهتاذدحيفوهو.يقبطلاعارصللددحملكشكعارصلااذه
مهفلانمًاقالطنا.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملايفيليلضتلاقطنملا

ديدحتىلإنييسكراملانيركفملاضعبلصيتاذلابءىطاخلايجولويديألا
يأ،هسفنيسيئرلاضقانتلاكرحتليوينبىوتسمكيجولويديألاىوتسملا
عارصلاديدحتنإ.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلاكرحتل
نمهلديدحتهنأل،هساسأيفءىطاختايجولويديأنيبعارصكيجولويديألا
نإ.ةيروثلاةقبطلارظنةهجونمال،اهسفنةرطيسملاةقبطلارظنةهجو
لب،ةيقبطتناكنإو،تايجولويديأنيبًالصاحسيلةقيقحلايفعارصلا
امتاذلاباذهو،هسفنيقبطلاعارصللةفلتخمةيجولويديأتاسراممنيب



عارصلاديدحتيفنإ.يقبطلاعارصلالاكشأنمًالكشهنملعجي
يجولويديألاعقوملاىلإًاينمضًاقالزناتايجولويديأنيبعارصكيجولويديألا

هتيعوضومبوركفلالالقتسابًاينمضًالوبقهيفنألةرطيسملاةقبطلل
.ةيروثلاةلماعلاةقبطلليجولويديألاعقوملاعمضقانتاذهيفو.ةيجولويديألا
نم،ةرطيسملاةقبطلادض،ةيجولويديألاةهبجلاىلع،يقبطلاعارصلاضوخف
عارصلااذهةكرحلشىلإكشالبدوقي،ةقبطلاهذهليجولويديألاعقوملا
يأ،نيعقوملانيذهنيبيقبطلالصافلاديدحتةرورضلاببجو،اذل.هسفن

.يقبطلاضقانتلاةدحولخادنيضيقنلانيبيرذجلافالتخالاديدحت



ةقبطللةيجولويديألاةسرامملاوةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملانيب
ًايرورضمهورثأدلوتىلوألاةسرامملاتناكاذإ.يقبطعارصةيروثلا
وهةفرعمرثأدلوتةيناثلاةسرامملاف،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملل
قطنمةهباجمنأاذهىنعم.ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةمدخيف
،نذإنيقطنملانيبف،ةيقبطلاةقيقحلاقطنمبّالإنوكتاليقبطلاليلضتلا

رثأديدبتيفنمكتعارصلااذهةيلآ.يقبطعارصةرورضلابوهعارص
ةداملاف.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملاهدلوتيذلامهولا
ةقبطلاركفيأ،يروثلاركفلااهلىدصتييتلاةيسيئرلاةيجولويديألا
.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأبهيمسناميه،يقبطلااهعارصلالخةيروثلا

هيفختامراهظإليروثلااهدقنبنوكيةيجولويديألاةداملاهذهليدصتلاو
يروثلادقنلااذهةيلمع.يقبطلاعارصلاةقيقحنميأ،ةيقبطةقيقحنم
هنملكشاهنأليقبطلاعارصلانعاهلصفليحتسيةدقعمةيلمع،نذإ
ةيروثلاايراتيلوربللةيجولويديألاةسرامملانإ.يقبطعارصكهروطتليرورض
انهو.يسايسلابطقلاويرظنلابطقلا:نييسيئرنيبطقنيبًامودكرحتت
نمهبزيمتتيذلافالتخالايأ،ةسرامملاهذهةكرحلزيمملاعباطلانمكي

فالتخالااذه.ةرطيسملاةقبطلابةصاخلاةيجولويديألاةسرامملاةكرح
رثأةقيقحلايفهنأل،هسفنيسايسلافالتخالاىلإًالصأعجاريجولويديألا

عارصلاعفدتيتلايهةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاف.هلرشابم
ةيجولويديألاةسرامملانإيأ،يجولويديألاىوتسملاىلعكرحتلاىلإيقبطلا
رثأيه،ةددحمةيخيراتطورشيفهلةيسيئرةسراممك،يقبطلاعارصلل
امو.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةيذابتنالاةكرحلاهدلوت
ةيعامتجالاةينبلاروطتيفًارطيسمًايسيئرًاضقانتيجولويديألاضقانتلارابتعا
ةيجولويديألاةسرامملاامأ.ةقبطلاهذهلاهسفنةيسايسلاةسراممللرثأىوس
ةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةيباذجنالاةكرحلامكحبيهف،ةيروثلاةقبطلل
نإ،هذبنىلإيأ،يقبطلاعارصلاسييستىلإةرورضلابعزنت،ةقبطلاهذهل

هاوتسمىلعكرحتلاىلإهعفدويجولويديألاىوتسملانع،لوقلانكمأ
لب،يجولويديألاعارصللًاضفرسيليقبطلاعارصللسييستلااذه.يسايسلا
ةيسايسلاةسرامملارثأدضيقبطعارصهنألهلةيروثةسراممسكعلابوه
.يقبطلاعارصللةيروثةيجولويديأةسرامم،نذإسييستلاف.ةرطيسملاةقبطلل
ةكرحيهلب،ةروثلابنورماغملامهوتيامك،ةطيسبتسيلهتكرحنأّالإ



نييسيئرلانيبطقلانيذهدوجوىلإدوعيةكرحلاهذهيفدقعتلاو.ةدقعم
هذهلوصوف.ةلماعلاةقبطللةيجولويديألاةسرامملاامهنيبكرحتتنيذللا
ىنعم.يرظنلابطقلابرورملاةرورضلابمزلتسييسايسلااهبطقىلإةسرامملا
ةرورضلابمزلتستةلماعلاةقبطلليسايسلاعارصلايفةيروثلاةكرحلانأاذه

ةسرامملايفيليلضتلاقطنملاحضفىلعةرداقةيروثةيرظندوجو
ةيروثلاايراتيلوربللةيجولويديألاةسرامملانإ.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا
ةيملعلاةفرعملاجارختسايفيأ،ةيرظنلاةفرعملاجاتنإيفةقيقحلايفنمكت
نوكتةفرعملاكلتجاتنإةيلمعو.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأاهبجحتيتلا
دضةلماعلاةقبطلاهسرامتيقبطعارصدقنلااذه.ةيجولويديألاهذهدقنب
ةيجولويديألاةسرامملانإ،رخآريبعتبو.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملا

دقنىلعموقتةيرظنةسرامماهتقيقحيفيهةيروثلاةلماعلاةقبطلل
عارصلابةيملعةفرعمكلذبجتنتف،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملا
ةسرامملاامأ.ةلماعلاةقبطللةيروثلاةيسايسلاةسراممللةيرورضيقبطلا
ىلعموقتةيجولويديأةسرامماهتقيقحيفيهفةرطيسملاةقبطللةيرظنلا
اهسفنةيسايسلاةسرامملاقطنميفكلذنأل،يقبطلاعارصلاةقيقحسمط

نيتيجولويديألانيتسرامملانيتاهنيبفالتخالانمكيانهو.ةقبطلاهذهل
نمةيجولويديألاهتسرامميفيقبطلاعارصلاسييستنإ.يقبطلاعارصلل
،ةيرظنةسراممبيأ،ريظنتةيلمعبةرورضلاب،نذإرميةلماعلاةقبطلالبق
هتسراممديدحتلًاقالطإةيرورضةفرعملاهذه.ةيملعلاهتفرعملجاتنإيه
ةيروثلاةيجيتارتسلادوجولقلطمطرشاهنأل،ةيروثةسراممكةيسايسلا
زيميالءىطاخسييستويروثلاسييستلااذهنيبًادجريبكقرفلاو.اهسفن
.يسايسلابطقلاويرظنلابطقلانيبةيروثلاةيجولويديألاةسرامملاكرحتيف
ىلإامإيقبطلاعارصلاةسرامميفدوقينيبطقلانيذهنيبزييمتلامدع
يفةيبيرجتلاف.ةيزاهتنالاىلإنيتلاحلااتلكيفو،»ةيراسيلا«ىلإامإوةيبيرجتلا

ةسرامملاكرحتليرظنلابطقلالهاجتيفنمكتيقبطلاعارصلاسييست
عباطلاديدحتيفةيرظنلاةسرامملارودلافغإيفيأ،ةيروثلاةيجولويديألا
يفرصحنتيقبطلاعارصلاةسراممنأكو،اهسفنةيسايسلاةسرامملليروثلا
مادعنالرثأوهيسايسلاجرهلانمعونيفىرحألابوأ،ةيسايسلاهتسرامم

لهاجتيفانهنمكتف،»ةيراسيلا«امأ.يجيتارتسلايأ،يرظنلاساسألا
اهزجعنأل،يسايسجنشتنمهرهظتاملكمغرب،هسفنيسايسلابطقلا

اهبيدؤي،ةيريهامجةسراممكةيروثلاةيسايسلاةسرامملاةعيبطمهفنع
عارصللةيظفللاةسرامملاىرحألابوأ،اهسفنةيجولويديألاةسرامملارابتعاىلإ



يفيقبطلاعارصلاسييستليرورضلاطرشلانإ.هلةيسايسةسرامم،يقبطلا
هتسرامموهذههتسراممنيبزييمتلاوهةيروثلاةيجولويديألاهتسرامم
ةزفقلانأىلعًامودديكأتلابجي،كلذل.امهنيبطلخلاال،ةيسايسلا
ةيسايسلاةسرامملابّالإمتتالةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروثلاةيوينبلا
نيتاهلناكنإو،ةيداصتقالاوأةيجولويديألاهتسراممبسيلو،يقبطلاعارصلل
لئاسوبهعفديفيأ،عارصلااذهسييستيفنمكييروثعباطنيتسرامملا

.يسايسلاهاوتسمىلعكرحتلاىلإةزيمتم
هذه.هيفءدبلاةطقنىلإىرخأةرمةدوعلانمدبال،ثحبلاةعباتمل
هقتشييذلابردلانأل،ريكفتلاراسميفةرورضةعطقتملاةرركتملاتادوعلا
ةدقعمهتدحوف،ةلهولوألهتدحورهظتالدق،جرعتمكئاشانهريكفتلا
ركفلانيبلعافتلاةقالعنأانلحضودقل.هسفنيعامتجالاعقاولادقعتك
لعافتةقالعكيقيقحلااهلكشيفتعضواذإّالإاهمهفنكميالعقاولاو
،قدألكشبوأ،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلالخادةيوينبلاتايوتسملانيب
يفةلكشملاعضونإ.ةيوينبلاتايوتسملاهذهروطتيفلعافتةقالعك

اذهيفنأل،يقبطلاعارصلاليلحتىلإةرورضلابدوعياذهيقيقحلااهراطإ
تسيليعامتجالاعقاولليخيراتلاروطتلاةكرحف.اهلحناكمإهدحوليلحتلا

نمناك،اذل.هسفنيقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاكلتىوسةياهنلايف
ةيروحملاةكرحلاهذهليلحتذخأينأةرورضلانملبً،ادجيعيبطلا
تاملكلاكلتًائيشفًائيشلدبتستنأو،ثحبلايفةرادصلاناكمةدقعملا
،لواحتةقيقدةيرظنميهافمب،عقاولاوركفلاك،غرافلالومشلاتاذةمهبملا
،ةلواحملاهذهيف.يعامتجالاعقاولاةكرحيفدقعتلاسملت،ناكمإلاردقب

نإواهنمدبالاهنكل،ةيملعلايعدتةلواحملكك،ةرطاخم،كشال
ثحبوهثيحنم،هسفنثحبلاقطنميف،حاجنلاك،لشفلاف،تلشف
مهفلايفةيرظنلاةرطاخملاهذه،نذإعباتنلف.ةملكللقيقدلاىنعملاب

.يقبطعارصكخيراتلاةكرحليرورضلا
ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرثأـركفلللوقنالوـيجولويديألاضقانتلل
هبددحتييذلالكشلايف،هسفنيسايسلاضقانتلاروطتددحيهنأل،لكك

ضقانتلانأاذهىنعم.هلدِّدحملايداصتقالاضقانتلابضقانتلااذه
ضقانتلاروطتلهديدحتبّالإةيعامتجالاةينبلاروطتددحياليجولويديألا
ضقانتلااذهليروثلاراجفنالابىرحألابوأ،يروثلاروطتلابهنأل،يسايسلا

يفةدايزو.هسفنيداصتقالاضقانتلايفروطتلامسحنوكي،تاذلاب
نيبهعضنيذلايموهفملاقرفلاىلإءىراقلارظنتفلننأدون،حيضوتلا



ةسراممهذهةسرامملانأسننال.يداصتقالاضقانتلاوةيداصتقالاةسرامملا
نإو،يسايسعارصةيعامتجالاهتقيقحيفوهيذلايقبطلاعارصللةددحم
وهفيداصتقالاضقانتلاامأ.هتقيقحريغىلع،ةنيعمةيخيراتبابسأل،رهظ
يأ،هلاكشأفلتخميفيقبطلاعارصلاروطتهبددحتييذلايوينبلاراطإلا

مهفلو.روطتيوعارصلااذهكرحتياهساسأىلعيتلاةيداملاةدعاقلاهنإ
نيبهانعضويذلايموهفملاقرفلاىلإعوجرلانمدبالقرفلااذه
اهتوافتلةيقفألاةكرحلاو،ةيوينبلاتاضقانتلاتوافتلةيدومعلاةكرحلا

ىلإدوعييوينبلاتوافتلا.ةرطيسلاةقالعوددحتلاةقالعنيبيأ،يروطتلا
توافتلاامأ،دِّدحمضقانتكيداصتقالاضقانتلاهبزيمتييذلاعضولا
رطيسمضقانتكيسايسلاضقانتلاهبزيمتييذلاعضولاىلإدوعيفيروطتلا

مهفلًاقالطإيرورضلوألليرظنلادوجولاو.ةيعامتجالاةينبلاروطتيف
يفتوافتلكشيفّالإدجويالعقاولايفوهف،رخآلادوجويفدقعتلا
وههنأل،ةغلابةيرظنةيمهأ،نذإقرفلااذهل.ةيعامتجالاتاضقانتلاروطت
،هسفنيقبطلاعارصللتاسراممكةيعامتجالاتاسرامملاديدحتبحمسييذلا
روطتديدحتيفاهنملكروطترثأوتاضقانتلاروطتمهفبيلاتلابحمسيو
يفرثأيجولويديألاضقانتللناكاذإف.ةلدابتملااهتاقالعراطإيف،ىرخألا
ةينبلوأةماعلاةيجولويديألاةينبللسيلرثألااذهف،ةيعامتجالاةينبلاروطت

ةقيقحلايفوهامردقب،ةنيعمةيقبطةيجولويديأليأ،ةنيعمةيركف
روطتيفريثأتلالماوعيفثحبلانإ.يقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملل
يفثحبوه،ةيخيراتلااهتكرحلةدِّدحملالماوعلايفيأ،ةيعامتجالاةينبلا

يفال،تاضقانتلانيبةرطيسلاةقالعروطتيفيأ،يقبطلاعارصلاةكرح
ةنيعمةيعامتجاةينبزيمتيتلاةماعلاةيجولويديألاةينبلاامو.ددحتلاةقالع
نأاذهىنعم.يقبطلاعارصللةيجولويديألاةسراممللةيخيراتةجيتنىوس
يفةيجولويديألاةينبلادلوتيتلايهعارصلااذهلةيجولويديألاةسرامملا
يتلايهعارصلااذهلةيسايسلاةسرامملانأامك.تاذلابيعوضوملااهدوجو
ال.اهسفنةسرامملاهذهكرحتهربعمتييذلايقوقحلايسايسلاءانبلادلوت

ساسأىلعّالإنوكتاليقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملانأيفكش
اهكرحتيفدنتستيتلاةسرامملاهذهنأّالإ،ةنيعمةيجولويديأةينبدوجو
يتلاةيجولويديألاةينبلارارمتسابدلوتيتلايه،ةينبلاهذهدوجوىلإ

ةكرحلايهلب،ةغرفمةقلحيفتسيلةكرحلاهذه.اهيلإدنتست
ّنإ:لوقلانكمي،حضوألكشبو.يجولويديألاعارصللاهسفنةيكيتكيلايدلا
ةينبلخاديقبطلاعارصلاةكرحيفرثأهلسيل،ًالثميكارتشالاركفلا



،يقبطلاعارصللةنيعمةيجولويديأةسرامميفهدوجوبّالإةنيعمةيعامتجا
هيلإدنتستيذلالكشلابيأ،ةسرامملاهذهيفهيفدجوييذلالكشلابو

سيلو،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميفةنيعمةيعامتجاةقبط
ةيقبطةيجولويديأكهدوجودرجمبيأ،ةسرامملاهذهنعدرجملاهدوجوب
عقاولاكرحتددحيالهنإفً،ايملعوًايروثركفلااذهناكامهمف.ةنيعم
ةيروثلاةقبطللةادأراصاذإيأ،يقبطلاعارصلالخداذإّالإيعامتجالا

نمهمهفننأبجياماذه.يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف
الكلذكيهةيسكراملاف.ةلماعلاةقبطللةيجولويديأيهةيسكراملاّنإ:انلوق

ةسراممللًايملعًاساسأاهنوكللب،ةيجولويديأاهتاذدحيفاهنوكل
نيبًاعارصيجولويديألاعارصلاناكاذإ.ةيروثلاايراتيلوربللةيجولويديألا
نأةرورضلاببجو،ةيقبطتايجولويديأنيبالةيقبطةيجولويديأتاسرامم

هذهلةيعارصلاةكرحللةيعامتجالاةينبلاروطتديدحتيفلعفلانوكي
هذهنيبًالصأضقانتلاو.ةضقانتملاتايجولويديألاهذهلال،تاسرامملا

ةيجولويديألاتاسرامملاهذهدوجوبّالإهلدوجوال،انيبامك،تايجولويديألا
تاسرامملاهذهلةيعارصلاةكرحلالخادّالإدجويالركفلاف.يقبطلاعارصلل
اذهيف.يجولويديألاهعباطةرورضلابهيلعيفضيامتاذلاباذهو،ةيقبطلا

وأ،عقاولاوركفلانيبلعافتلاةقالعمهفبجي،قفألااذهيفو،ءوضلا
.هيفتاضقانتلاةيقبويقبطلاعارصلايفيجولويديألاضقانتلانيب،ىرحألاب

يقبطلاعارصلاةكرحةعيبطىلإيرظنلاهناكمإيفدنتسيمهفلااذه
لزعنمًاقالطإانعنمتةكرحلاهذهف.ةيعامتجالاةينبلاروطتلةيروحمةكرحك
،اهديضنتنم،ىرحألابوأ،ةيعامتجالاتاضقانتلاروطتلةيوينبلاتايوتسملا
بكارتلانإ،يبكارتلكشبةلماشلاةيعامتجالاةينبلالخاداهعضونميأ

يسايسلاىوتسملاةيؤرانعبجحيةيوينبلاتايوتسملاهذهدوجويف
هذهروطتيفروحملاف.ةيعامتجالاتاضقانتلاروطتيفيروحملاىوتسملاك
،ةيوينبلاتايوتسملانيباهلقنتيفو،يقبطلاعارصلاةكرحلخادتاضقانتلا

ضقانتكيسايسلاضقانتلاًامودوه،اهنيبةرطيسلاةقالعروطتيفيأ
ةيروحملاةكرحلاسمطنإ.يقبطلاعارصللةيسايستاسراممنيبيقبط
نعاهلزعبيأ،ةيوينبلاهتايوتسمديضنتبحمسييذلاوهعارصلااذهل
يفيجولويديألالماعلارثأكلذبرهظيف،ةبكارتمتايوتسماهنأكو،اهروحم
رثأال،روطتلااذهيفةيجولويديألاةينبلارثأهنأكوةيعامتجالاةينبلاروطت
تايوتسملادوجويفبكارتلااذهنإ.يقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملا
ردقبتاضقانتلاروطتيفتوافتللةتباثةدعاقوأًاماعًاراطإسيلةيوينبلا



طورشيف،يقبطلاعارصللاهسفنةيروحملاةكرحلاروطتلةجيتنوهام
ةرطيسملاةقبطلاةسرامملرشابمرثأ،قدألكشبوأ،ةددحمةيخيرات
يوينبلادوجولايفبكارتلااذهروهظنإ،رخآريبعتبو.يقبطلااهعارصل
عارصللةددحمةيقبطتاسراممنيبتاضقانتكاهتيؤرعنميلكشبتاضقانتلل
نامزلاراطإيفف.اهسفنةيروحملاةكرحلادوجومدعىلعلديال،يقبطلا
تامزألانعلزعمبروطتلااذهمتينيح،ةيعامتجالاةينبلاروطتليوينبلا
يقبطلاعارصلانوكي،ةيعيبطةيلآلهكرحتيفعضاخهنأكرهظيفةيسايسلا

نيبلداعتلال،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعلخاديبسنلانزاوتلانمعونيف
ةوقلانمعقوميفةرطيسملاةقبطلادوجوللب،ةعراصتملاةيقبطلاىوقلا
،ةحداكلاتاقبطلاهيفنوكتلكشبةيقبطلااهترطيسةسراممنماهنكمي
يف.فينعيقبطعارصيفاهلىدصتتنأنمفعضأ،ةددحمبابسأل
بعصي،يقبطلاعارصلاروطتيفيبسنلاءودهلانمتاذلابطورشلاهذه
نيبتاضقانتك،ةيوينبلاتايوتسملافلتخمىلعاهروطتيف،تاضقانتلاةيؤر

لكشلاةيؤريلاتلاببعصيو،يقبطلاعارصللةددحمةيقبطتاسرامم
ةيقبطتاسراممنيبعارصكـضقانتلكروطتهبددحييذلايقيقحلا

فلتخمىلع،تاضقانتلاكلذبرهظتف،تاضقانتلاةيقبروطتـةددحم
ةسرامملاةرطيسهدلوترثأةقيقحلايفوهيوينببكارتيف،اهتايوتسم
رثألااذه.يقبطلاعارصللةلماشلاةكرحلاىلعةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
ةقالععضويفنمكييذلايرظنلاأطخلليعوضوملاساسألاوهتاذلاب

هذهروطتيفةرطيسلاةقالععملثامتيفتاضقانتلانيبددحتلا
نأيفةيساسألاةقيقحلاهذهمهفمدعىلإدوقييذلاوهو.تاضقانتلا
ةيعامتجالاةينبلاةدحولخادةيوينبلاتايوتسملانيبهسفنلعافتلادوجو
روطتكةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروحملاةكرحلادوجوبّالإًانكممسيل
لعفبّالإنوكيالتايوتسملاهذهنيبيلخادلاطبارتلاف.يقبطلاعارصلل
فلتخمىلع،عارصلااذهةسراممنأاذهىنعم.يقبطلاعارصلاةسرامم
لخاداهروطتيف،ةيعامتجالاتاضقانتلاعضتيتلايه،ةيوينبلاهتايوتسم
يف،يلاتلابو،يلخادطبارتةقالعيف،اهروطتلددحملايداصتقالاضقانتلاراطإ

ضقانتلانيبلعافتلاةقالعّنإ:لوقلانكميلب.لدابتملعافتةقالع
ربعةرورضلابرمت،تاضقانتلاةيقبو،يقبطلاعارصلاروطتلددحملايداصتقالا

ةيداملاةدعاقلانيب،نذإلعافتلاةقالعف.هسفنيقبطلاعارصلاةسرامم
اهئانبنيبوةينبلاهذهليتحتلاءانبلانيبيأ،ةيعامتجالاةينبلاروطتل
ءافتناب.يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلادوجوبّالإاهلدوجوال،يقوفلا



روطتللاهسفنةيخيراتلاةكرحلامهفليحتسيهتاسرامموعارصلااذه
ةكرحيفةيوينبلاتاضقانتلاطبارتتتاذلابعارصلااذهبهنأل،يعامتجالا

.يتوافتلااهروطت



ريغ.ةيعامتجالاةينبلاروطتلةدحوملاةكرحلايهيقبطلاعارصلاةكرحنإ
تاقبطلاةدارإدرجملةعضاخاهلعجيتلفنملكشبمتتالةكرحلاهذهنأ

هددحييذلايوينبلاراطإلالخادمتتيهلب،ةعراصتملاةيعامتجالا
راطإلااذهيفاهدوجوف.ةيعامتجالاةينبلايفيساسألايداصتقالاضقانتلا
،هنعجورخلابعصييعوضومقطنملةعضاخةرورضلاباهلعجياهلدِّدحملا
،دجتيتلاةيلوفطلامهتاحطشيفيأ،نيروثتملاضعبمهويفّالإ،هيلعوأ
راطإلاو.يقبطلاعارصلاةكرحليعوضوملاقطنملااذهيفاهقطنمً،اضيأيه
ةينبيفلب،اهدحويداصتقالاضقانتلاةينبيفسيلةكرحلاهذهليوينبلا
.يساسألاضقانتلااذهةينبةياهنلايفاهددحتيتلا،هلماكبيعامتجالاءانبلا
يتحتلاءانبلاسيليقبطلاعارصلاروطتددحييذلاراطإلانأاذهىنعم
نيءانبلانيذهنيبدقعتلاةقالعىرحألابوأً،اضيأيقوفلاءانبلالب،هدحو

عارصلاويداصتقالاضقانتلانيب،نذإةقالعلا.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلايف
اذهيفنمكيعارصلااذهساسأناكنإوـةرشابمةقالعتسيليقبطلا
يداصتقالاضقانتلاديدحتنأل،ةدقعمةقالعيهلبـتاذلابضقانتلا
ءانبلليأ،ةيعامتجالاةينبلايفيقوفلاءانبللهديدحتربعرميعارصلااذهل
وهيعامتجالاءانبلايفدقعتلااذه.اهيفيجولويديألاويقوقحلايسايسلا
هتكرحلخاد،يقبطلاعارصلاتاسراممفلتخمنيبزييمتلاضرفييذلا
عارصلاروطتلراطإكدقعملايعامتجالاءانبلاديدحتنإ.اهسفنةيروحملا
نمانهدبالو.زيمتملاهقطنميفعارصلااذهمهفليرورضطرشيقبطلا
ءانبلابةيداملاةدعاقلاطبرتيتلاةقالعلاىلعصاخلكشبريكفتلازيكرت
عارصلازكرمتاذلابةقالعلاهذهيفنأل،ةيعامتجالاةينبلايفيقوفلا

.يقبطلا
ةينبلاروطتلةيرورضيوينبقفاوتةقالعيقوفلاءانبلاويتحتلاءانبلانيب
يفيوينبلاقفاوتلاةياهنلايفهددحينيءانبلانيبقفاوتلااذه.ةيعامتجالا

تاقالعبةجتنملاىوقلاةقالعيفيأ،هسفنيتحتلاءانبلايفرطةقالع
مئاقضقانتلالب،ضقانتلابايغوألثامتلاينعيالانهقفاوتلاو.جاتنإلا

ةينبلايفيتحتلاءانبلايفرطنيبوأ،نيءانبلانيبءاوس،ةرورضلاب
ىوقلاامأ،يتحتلاءانبلايفتباثفرطًالثمجاتنإلاتاقالعف.ةيعامتجالا
ةقالعنيفرطلانيبةقالعلانأاذهنمجتني.هيفكرحتمفرطفةجتنملا
ىلعيأ،ساسألااذهىلع.ضقانتللةدلومةقالعاهنإ:لقوأ،ضقانت



،ةيعامتجالاةينبلايفتابثلماعكيقوفلاءانبلاددحتي،ةقالعلاهذهساسأ
،ةجتنملاىوقلامكحب،وهفيتحتلاءانبلاامأ.تاذلابجاتنإلاتاقالعتابثل
روطتقطنميفةرورضلابرضاح،نذإضقانتلاف.ةينبلاهذهيفةكرحلماع
ةجتنملاىوقلانيبةقالعلاروطتقطنميفهروضحل،نيءانبلانيبةقالعلا
سيلنيءانبلانيبيوينبلاقفاوتلاّنإ:لوقلانكمي،اذل.جاتنإلاتاقالعو
نمددحميخيراتلكشةقيقحلايفوهامردقبامهنيبضقانتللًايفن
،يوينبلاقفاوتلاريغىرخألاكشأضقانتلااذهلو.ضقانتلااذهروطت
.اهيفروطتلالحارمفالتخابوأ،ةيعامتجالاةينبلاةنمزأفالتخابفلتخت
ةيعامتجالاةينبلانوكتنامزيفيهنيءانبلانيذهنيبةقالعلاةعيبطف
نإ.روطتلااذهيفعطقلانامزيفوأةينبلاهذهروطتنامزيفاهريغ
نيبضقانتلادوجولكش،ماعهجوب،يههذهيوينبلاقفاوتلاةقالع
نامزلااذهراطإيفيأ،ةيعامتجالاةينبلليوينبلانامزلاراطإيفنيءانبلا
.ةيعيبطةيلآبمتتاهنأكوجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإةيلمعهيفرهظتيذلا

ةقالعددحتليعيبطلاراطإلايهيوينبلاقفاوتلاةقالعنأاذهىنعم
ءانبلاويقوفلاءانبلانيبقفاوتلااذهلظيو،اهئاقبساسأوةيقبطلاةرطيسلا
.جاتنإلاتاقالعوةجتنملاىوقلاروطتنيبًامئاققفاوتلامادامًامئاقيتحتلا

نأىرناذهل.ةرطيسملاةقبطللرطيسملادوجولاددجتلطرشاذهيفو
ةينبلاتايوتسمفلتخمىلع،يقبطلااهعارصلةقبطلاهذهةسرامم

،هذهيوينبلاقفاوتلاةقالعىلعظافحلااهساسأيففدهتست،ةيعامتجالا
.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعلءاقبتاذلابةقالعلاهذهءاقبيفنأل
نإ.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللرشابمرثأ،نذإتاضقانتلاديضنتف
قفاوتةقالعيف،ةيجولويديألاوةيسايسلاهتزهجأفلتخمب،يقوفلاءانبلادوجو

يفةيوينبلاتايوتسملابكارتبمهوييذلاوه،يتحتلاءانبلاعميوينب
روطتلااذهيفتاضقانتلاةيؤركلذببجحيف،ةيعامتجالاةينبلاروطت
يف،قفاوتلااذهامو.يقبطلاعارصللةددحمةيقبطتاسراممنيبتاضقانتك
يف،يقبطلاعارصللاهسفنةيروحملاةكرحللجاتنىوسنيءانبلانيب،ةقيقحلا

نأاذهىنعم.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلاهعوضخطورش
راطإلاجاتنإ،ةددحمةيخيراتطورشيف،رارمتسابديعييقبطلاعارصلا
ةقالعلاروطتيفدقعتلاهوجونمهجواذهو،هروطتددحييذلايوينبلا
نإلوقلااننكمي،ءوضلااذهيف.يسايسلاضقانتلاويداصتقالاضقانتلانيب
ةرورضلابيهنيءانبلانيذهنيبيوينبلاقفاوتلاةقالعروطتيفةمزألك
وأ،ةيسايسةمزأ،نذإيهف.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعروطتيفةمزأ



ً،امودلواحتةرطيسملاةقبطلادجناذهل.ةيسايسةمزأدلوتنأاهناكمإبلق
نيابترهظاملكنيءانبلانيبقفاوتلاةداعإ،يقبطلاعارصللاهتسرامميف
نمو.ةرطيسمةقبطكاهدوجوىلعًارطخنيابتلااذهروطتيفنأل،امهنيب
هذهيوينبلاقفاوتلاةداعإةيلمعمتتنأيهيدبلانملبً،ادجيعيبطلا
ً.اعمنينثالابوأ.يقوفلاءانبلايفرييغتبامإويتحتلاءانبلايفرييغتبامإ
نوكينأليحتسيةرطيسملاةقبطلاهيلإأجلتيذلايتحتلاءانبلايفرييغتلا
اهترطيسلءاقبتاقالعلاهذهءاقبيفنأل،جاتنإلاتاقالعيفًارييغتعبطلاب
،ةجتنملاىوقلاروطتماجلإبّالإنوكيال،نذإانهرييغتلاف.تاذلابةيقبطلا
،جاتنإلاتاقالعتابثعمفينعضقانتيفىوقلاهذهروطترارمتسانأل
ددحييذلاوه،يتحتلاءانبلايفنيفرطلانيذهةقالعيفنيابتلانإيأ

امأ.ةيعامتجالاةينبلالخادنيءانبلاةقالعيفنيابتلاروهظةياهنلايف
عبطلابليحتسيف،ةرطيسملاةقبطلاهيلإأجلتيذلايقوفلاءانبلايفرييغتلا
.ةيقبطلااهترطيسةموميدلماع،ةفلتخملاهتزهجأب،هنأل،هلًامدهنوكينأ
يأ،ةيسسؤمتاحالصإوهديعصلااذهىلع،نذإهبموقتيذلارييغتلاف
جاتنإلاتاقالعىلعظافحلاساسألايفوءيشلكلبقفدهتست،ةيزاهج
ةقبطلاموقتامًابلاغو.تاقالعلاهذهتابثىلعظافحلايأ،ةمئاقلا
ديعصىلعتاحالصإبيأ،ةيوينبتاحالصإبنآلاىمسيامبةرطيسملا
يقبطلالالغتسالاةيلمعلةديازتمةيلامسأرةنلقعوتاليدعتك(ًاعمنيءانبلا
روطتىلعظفاحت،)...ًالثمةكرتشملاةيبوروألاقوسلاكيملاعلاديعصلاىلع

نأرمألايفبيرغلاو.جاتنإلاتاقالعتابثراطإيفةجتنملاىوقلا
ةيوينبتاحالصإءارجإىلعةرداقنوكتدقةيرامعتسالاةيزاوجروبلا

ىلعًانايحألب،يمزأتلكشبةجتنملاىوقلاروطتماجلإمدعىلعاهدعاست
،أجلتامًابلاغف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاامأ.امٍّدحىلإىوقلاهذهريوطت

وهدحاولحىلإ،نيءانبلانيبهذهيوينبلاقفاوتلاةداعإةيلمعيف
نماهعنمييوينبعضويف،ًالصأ،يهيتلاةجتنملاىوقلاهذهروطتماجلإ

تعاطتسادقل.ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفروطتتاهنوكل،روطتلا
ةقالعيفروطتلاتامزألًالولحمدقتنأنآلاىتحةيرامعتسالاةيزاوجروبلا
امأ.ةجتنملاىوقلاروطتحلاصيف،امدحىلإ،تناكيوينبلاقفاوتلااذه
لولحءاطعإنعيوينبزجعيفيهف،اهتليمع،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
هذهلهؤاطعإاهرودقمبيذلاديحولالحلانإلوقلانكميلب،ةهباشم
لحلاوهاذه.ًالصأةمجلملاةجتنملاىوقلاهذهلديازتمماجلإوهةمزألا
رهظيامك،هذهقفاوتلاةمزألهءاطعإةينانبللاةيزاوجروبلالواحتيذلا



نمزكرمك،صاخلكشبةينانبللاةعماجلاةمزألاهتجلاعميفًالثمكلذ
.ةجتنملاىوقلاجاتنإزكارم

ةينبلاروطتعفدييعامتجالاجاتنإلاةيلمعليعوضوملاقطنملانكل
ةسراممنأينعياذه.نيءانبلانيبهذهقفاوتلاةقالعرسكىلإةيعامتجالا
لب،ةيقبطلاةدارإلادرجمليعامتجالااهروطتيفعضختاليقبطلاعارصلا
ولو.اهروطتلةياهنلايفددحملالماعلايداصتقالاضقانتلاروطتيفدجت
ةقبطلاتعاطتسالوأ،ةيروثلاةيلمعلاتلهسل،كلذريغىلعرمألاناك
لخادنيءانبلانيبيوينبلاقفاوتلاةقالعىلعًامودظفاحتنأةرطيسملا
ةقالعددجتليداملاطرشلاءانبنمؤتنأيأ،ةيعامتجالاةينبلاروطت
ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيداصتقالاضقانتلادوجونإ.ةيقبطلااهترطيس
ةينبلاهذهروطتليلاتلابو،يقبطلاعارصلاروطتلةياهنلايفددحملاضقانتلاك

ةدارإلاقطنمبسحروطتينأنمعارصلااذهًاقالطإعنمي،اهسفن
يفسيلو.يعوضوملاهروطتقطنملةدارإلاهذهعضخيوهلب،ةيقبطلا
نأل،ةيداصتقاةعزنيأهيفسيليأ،قبسامعمضقانتلوقلااذه
لخادّالإ،تاذلابيعوضوملاهقطنميف،متياليداصتقالاضقانتلاروطت
يذلاعارصلااذهلقحيفهبددحتييذلالكشلابو،يقبطلاعارصلالقح
يأ،يداصتقالاضقانتلانيبةقالعلاروطتيفدقعتلاببسبو،اذهل.هددحي
نإلوقلانكمي،يقبطلاعارصلالقحلخاديقوفلاءانبلاو،يتحتلاءانبلا
نيبقفاوتلاةقالعديبأتلةيوينبتاحالصإنمترجأامهم،ةرطيسملاةقبطلا

ةقالعلاهذهرسكنأل،كلذنعةزجاعةياهنلايفيهف،نيءانبلانيذه
ًايخيراتًالكشنيءانبلانيبتاذلابقفاوتلااذهنوكل،اهروطتقطنميفوه
ضقانتلااذهروطتيفدِّدحملالماعلاو.امهنيبضقانتلادوجونمًاددحم
متيالنيءانبلانيبقفاوتلاةقالعرسكنأّالإ.ةجتنملاىوقلاروطتوه
وهىوقلاهذهروطتناكنإو،ةجتنملاىوقلاروطتلعفبويلآلكشب
عارصلالقحلخادةدقعمةيلمعيفققحتيلب،ةياهنلايفهددحييذلا
ةقبطلاتاسراممفلتخمتناكاذإو.هسفنعارصلااذهلعفبويقبطلا
قفاوتلاةقالعىلعءاقبإلاىلإاهساسأيففدهتيقبطلااهعارصلةرطيسملا

ىمسيامءارجإىلإةقبطلاهذهترطضانإوىتح،هذهيوينبلا
عارصلااهتسرامميففدهتةيروثلاايراتيلوربلانإف،ةيوينبلاتاحالصإلاب
نأل،نيءانبلانيبضقانتلاريجفتىلإيأ،قفاوتلاةقالعرسكىلإيقبطلا
نيب.ضقانتلااذهليعوضوملاروطتلاقطنميفطرخنتهذهةيروثلااهتسرامم
،نذإةيعامتجالاةينبلاروطتقطنمويقبطلاعارصللةيروثلاةسرامملاهذه



تابثساسأىلعال،نيءانبلانيبقفاوتلاةداعإةرورضيفنمكيقفاوت
نميأ،تاقالعلاهذهديقنمةجتنملاىوقلاريرحتبلب،جاتنإلاتاقالع

تاقالعلاهذهتابثىلعهساسأيفموقييذلايقوفلاءانبلاقئاع
يهيقوفلاءانبلايفةرطيسملاةقبطلااهيرجتيتلاتاحالصإلاّنإ.ةيجاتنإلا

ةطباضلاةوقلاوهءانبلااذهنأل،همدهلال،ءانبلااذهمئاعدخيسرتل
ةداعإف.ةمئاقلاةيقبطلاةرطيسلاةقالعراطإيفةيعامتجالاةينبلاروطتل
اهريغةرطيسملاةقبطلاةسرامميفيهنيءانبلانيب،نذإيوينبلاقفاوتلا
ةقالعيفروطتلاةمزألديحولايروثلالحلانأل،ةيروثلاةقبطلاةسرامميف
ةينبلابلاقتنالل،هخيسرتال،مئاقلايقوفلاءانبلامدهوههذهقفاوتلا
ماظنىلإاهبلاقتنالليأ،ديدجروطتلانميوينبراطإىلإةيعامتجالا
،همئاعدخيسرتنيبو،هتزهجأفلتخمب،يقوفلاءانبلامدهنيب.عفرأجاتنإ
ايراتيلوربللةيسايسلاةسرامملانيبيقبطلافالتخالاانلددحيريبكقرف
مهفىلعاندعاسيديدحتلااذه.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاوةيروثلا

يفيسايسلاضقانتلاف.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيسايسلاضقانتلاةعيبط
ةرطيسملاةقبطلاةسرامم:نيتفلتخمنيتيسايسنيتسراممنيبضقانتهتقيقح
يقبطلافلاحتلاوأةيروثلاةقبطلاةسراممو،رطيسملايقبطلافلاحتلاوأ

ةيناثلاامأ،مئاقلايقوفلاءانبلاىلعظافحلاىلإفدهتىلوألا.يروثلا
ةيعامتجالاةينبلالخاد،ةينبكيقوفلاءانبللدوجوالو.همدهىلإفدهتف
زاهجكةزهجألاهذهنإيأ،هدوجوددحتيتلاةزهجألادوجوبّالإ،ةلماشلا

دوجوددحتيتلايه،هلةعباتلاةيجولويديألاةزهجألافلتخموةلودلا
ةرورضضرفييذلاوهتاذلابةزهجألاهذهدوجونإ.ةينبكيقوفلاءانبلا
تايوتسملاهذهنملعجيو،يجولويديألاوأيسايسلاىوتسملانيبزييمتلا
تاذلابةزهجألاهذهربع.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلالخادةزيمتمتاينب

هذهاهتسراممكلذبنوكتف،يقبطلااهعارصةرطيسملاةقبطلاسرامت
ةرطيسلاةقالعددجتحلاصيفوه،ةيعامتجالاتاضقانتللًاديضنتةرورضلاب

اهعارصسرامتةزهجألاهذهدضف،ةيروثلاةلماعلاةقبطلاامأ.ةيقبطلا
نأل،تاضقانتلاديضنتلضقنةرورضلابهذهةيروثلااهتسراممو،يقبطلا
تاضقانتلاِفلتخمراهصنابّالإمتيالةيقبطلاةرطيسلاةقالعىلعءاضقلا
ةيوازنميقبطلاعارصلاةيؤرنإ.اهروطتليسايسلاروحملايفةيعامتجالا
فلتخمروطترهظت،ةيراتيلوربلاهتسراممةيوازنميأ،ةيروثلاهتسرامم
.يسايسلااهروحمىلإاهلكاهدشتةيروحمةكرحيفةيعامتجالاتاضقانتلا
امةعباتماننكمي،يقبطلاعارصلاةكرحلتاذلابروحملااذهنمًاقالطنا



ركفلاةكرحنيبلعافتةقالعدوجولةيرورضلاطورشلاديدحتنمهبانأدب
ةينببةصاخلاةيجولويديألاةينبلانيبىرحألابوأ،يعامتجالاعقاولاةكرحو
ىلإدوعننل.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاهذهروطتو،ةددحمةيعامتجا
ةراشالابانهيفتكنلب،ثحبلااهيلإانلصوأيتلاةيرظنلاجئاتنلافلتخم
فلتخمعضتيتلايهيقبطلاعارصلاةسراممنأنمهلوققبسامىلإ
ةيعامتجالاةينبلاروطتلخاديلخادطبارتةقالعيفةيوينبلاتاضقانتلا
ةينبلاوأ،ركفلاةكرحرهصنتنأًامكحبجو،اذكهاذهناكاذإ.ةلماشلا
،ركفلانوكيىتح،يقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملاةكرحيف،ةيركفلا

هذهبف،يعامتجالاعقاولاةكرحعملعافتةقالعيف،ةيركفلاةينبلاوأ
ةينبلاروطتليوينبلاراطإلايفددحتتامك،اهدحوةيجولويديألاةسرامملا
مئاقركفلاكرحتنإ.ةينبلاهذهروطتيفرثأركفللنوكي،ةيعامتجالا
ةصاخلاةيجولويديألاةينبلاراطإيفيأ،يعامتجالاهلقحراطإيفةرورضلاب
.)ةماعلاةيجولويديألاةينبلاةرابعباهيلإريشنيتلاو(،ةددحمةيعامتجاةينبب

.يقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملاىوسةقيقحلايفكرحتلااذهامو
،ددحميجولويديأعباطيأ،ددحميقبطعباطةرورضلاب،نذإركفلكل

ةينبلاراطإيفّالإ،تاذلابةزيمتملاهتكرحيف،هلدوجوالهنأل
نكميانهنم.يقبطلاعارصلاةكرحراطإيفيلاتلابو،ةماعلاةيجولويديألا

:ةيلاتلاطاقنلاصالختسا
عارصللةيروحملاةكرحلاراطإيف،ركفلاةكرحليبسنلالالقتسالانإ:ًالوأ
،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتاضقانتلاديضنتلرشابمرثأ،يقبطلا

ةسراممروهظف.يقبطلااهعارصةرطيسملاةقبطلاةسرامملرشابمرثأيأ
يخيراترثأهتاذدحيفوهيقبطلاعارصلاةسراممنعلالقتسايفركفلا

اذهدوجوليفنلوقلااذهيفسيل.هسفنعارصلااذهةسرامملددحم
امًابلاغو.دوجولااذهناكمإطرشراهظإلةلواحملب،يبسنلالالقتسالا
عارصلاةكرحيفيبسنلاءودهلانمةنيعمتالاحيفلالقتسالااذهرهظي
هذهيف.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاحلاصيفكشالبيه،يقبطلا
ليصأتلًايعوضومًاساسأاهسفنيقبطلاعارصلاةكرحيفركفلادجي،تالاحلا

تالاحلاهذهيفو.يقبطلاعارصلاةسراممنعهتسرامملالقتسابمهولا
ةسرامملاةهباجميفيرظنلاجاتنإلارودحوضوبزربيً،اضيأتاذلاب
الو.ةريثككلذىلعةيخيراتلادهاوشلاو.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا
انيأرامكـنمكيةيجولويديألاةسرامملليروثلاعباطلاف،رمألايفبجع
،ةيملعلايأ،ةيرظنلاةفرعملاجاتنإىلعةسرامملاهذهةردقميفـًاقباس



.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأضقنمتياهبيتلا
ةكرحروطتيفرثأيأ،ةددحمةيقبطةيجولويديأك،ركفللسيلً:ايناث
ةينبلاراطإيفهدوجوبّالإ،ةددحمةيعامتجاةينبلخاديقبطلاعارصلا
عمةيجراخةقالعيفهدوجوف.ةيعامتجالاةينبلاهذهبةصاخلاةيجولويديألا

ةكرحيفلعفهلنوكينأنمهعنميةماعلاةيجولويديألاةينبلاهذه
نيفسلفتملارثكأنألةرورضاهديكأتيفاندجوةهادبهذه.يقبطلاعارصلا

نعوأدصقنع،اهنعنولفغيةيلاينولوكلاانتيزاوجروبييجولويديأنم
طيسولايعامتجالاانعقاويفًالثمينانويلاركفلارثأنودجينيح،لهج
،يمالسإلاركفللنكيملامبرلب.هسفنيمالسإلاركفلارثأفاعضأبقوفي

يفّالإهنوريالمهنأل،ينانويلاركفلانعهبفلتخيدوجو،ءالؤهدنع
ًايمالسإًاركفريصينأوأ،نوكينأنمًالصأهعنميكيمسينانويفالغ
هتينبيففلتخيددحميعامتجاعقاوبةصاخةيجولويديأةينبيأً،ازيمتم
ىلعاهاندروأةيضقيفعسوتلاانهدونال.ةينانويلاةيعامتجالاةينبلانع

فيك،هدحويلكشلاقطنملاديعصىلعلءاستنلب،طقفلاثملاليبس
ًالصأنكيملاذإةنيعمةيعامتجاةينبيفرثأنيعمركفلنوكينأنكمي

يقبطلاعارصلاةكرحلخاد،تاذلابةيعامتجالاةينبلاهذهروطتديلو
ةكرحروطتيفرثأةنيعمةيجولويديألنوكينأنكميفيك.؟اهبةصاخلا
ةيجولويديألاهذهنكتملاذإةددحمةيعامتجاةينبلخاديقبطلاعارصلا

ّنإ؟اهيفًانوكمًارصنعيأ،ةماعلاةيجولويديألاةينبلانمأزجتيالًاءزج
ةنوكملارصانعلاةيقبعم،ةيوينبيأ،ةيلخادةقالعيفنيعمركفدوجو
.يعامتجالاعقاولاةكرحعمهلعافتلقلطمطرشةماعلاةيجولويديألاةينبلل
،ةماعلاةيجولويديألاةينبلاهذهلماكتتاهدحويقبطلاعارصلاةسراممربعو
لخادةدحاوةيوينبةدحويفةعراصتملاتايجولويديألاوأراكفألاطبارتتيأ
لكشيف،ينانويلاركفلانيبّنإ:لوقلانكمي،اذل.ةددحمةيعامتجاةينب
ينانويلاركفلاةينبو،طيسولارصعلايفيمالسإلاركفلاةينبيفهدوجو
وأنوطالفأوأوطسرأتافلؤميفهدجنامفً.ايرورضًايوينبًافالتخا،ميدقلا

،ةينانويلاةيعامتجالاةينبلابةصاخةكسامتمركفةينبلعفلابوهامهريغ
ةينببسيلفبرعلانيركفملاضعبدنعةينانويتاركفنمهدجنامامأ
يفّالإاهلدوجوالرصانعيأ،ةزيمتمركفةينبنمرصانعلب،ةكسامتم

ةكرحيففالتخالاو.ينانويلاركفلاةينبنعفلتختيمالسإركفةينب
نيتينبيفةدحاولاةركفلاف.نيتينبلانيتاهلخادهسفنيقبطلاعارصلا
ًالصأيركفلااهدوجونأل،اهتاذتسيلنيتفلتخمنيتيجولويديأوأنيتيركف



وهاممهفنإ.اهيفيهيتلاةيجولويديألاةينبلابلباهتاذبسيل
لب،ينانويلاركفلاةينبىلإهعاجرإبنوكياليمالسإلاركفلايف»ينانوي«
ةيجولويديألاةينبلايفيأ،هيفوهيذلاركفلاةينبيفهعضوديدحتب
ةدقعملاةقالعلاءوضيفّالإكلذنوكيالو.ةطيسولاانتاعمتجمبةصاخلا
عارصلاةكرحلددحملايخيراتلالكشلابةيجولويديألاةينبلاهذهطبرتيتلا

.تاعمتجملاهذهيفيقبطلا
عارصلاةكرحلخادةماعلاةيجولويديألاةينبلليعامتجالادوجولانإً:اثلاث
ةقالعيفةينبلاهذهةرورضلابعضتةفلتخملاةيقبطلاهتاسراممويقبطلا
ةقالعو.عارصلااذهاهيفرودييتلاةيعامتجالاةينبلاعميلخادطبارت
يفةيقبطلاتايجولويديألافلتخمنيبيوينبقفاوتةقالعهذهطبارتلا
ةينبللةيداملاةدعاقلانيبو،دحاويجولويديألقحراطإيفاهدوجولكش
يفرثأركفللنكيملاذإو.يقبطلاعارصلالقحيفسكعنتامكةيعامتجالا

لخادهدوجوبّالإ،يقبطلاعارصلابهتقالعربع،ةيعامتجالاةينبلاروطت
نيبيوينبلاقفاوتلانإف،ةماعلاةيجولويديألاةينبلاوأيجولويديألالقحلا

يساسأطرشةيعامتجالاةينبللةيساسألاةدعاقلاوةيجولويديألاةينبلاهذه
عقاولاةينبوركفلاةينبنيب،يقبطلاعارصلاةكرحلخاد،لعافتلادوجول
نألاحتسانيتينبلانيبيوينبلاقفاوتلااذهدوجوىفتنااذإف.يعامتجالا
سيل(.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرثأيأ،ةددحمةيجولويديأك،ركفللنوكي
يسيئرببساذهو.ةيلبقةيعامتجاةينبروطتيفرثأًالثميسكراملاركفلل
لصاحقفاوتلاو.)ةيقيرفالاتاعمتجملايفيسكراملاركفلافعضبابسأنم
عارصللةيروحملاةكرحلالخاديرورضلاامهدوجولنيتينبلانيبةرورضلابًالصأ
ملكتلابحمستيتلايهيقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملانإ.يقبطلا
،ةعراصتمةيقبطتايجولويديألةيوينبةدحويهةماعةيجولويديأةينبىلع
عميوينبقفاوتةقالعيفةماعلاةيجولويديألاةينبلاهذهعضتيتلايهو
ةطيسبتسيلهذهقفاوتلاةقالعنأّالإ.ةيعامتجالاةينبللةيداملاةدعاقلا
،اهسفنةماعلاةيجولويديألاةينبلادقعتىلإعجاراهيفدقعتلاو،ةدقعملب

.ةفلتخمةيقبطتايجولويديألعراصتوضقانتةدحوةينبلاهذهنوكل
ةيقبطلاةيجولويديألافالتخابفلتخيهنأّالإ،ةرورضلابلصاح،نذإقفاوتلاف
يفروطتلالحارمفالتخابو،ةماعلاةيجولويديألاةينبلاراطإلخادةددحملا

عارصلاةكرحيفروطتلالحارمفالتخابيأ،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلا
لاكشأنملكشوهلبًالثامتسيلقفاوتلاّنإ:لوقلابجو،اذل.يقبطلا

نإ.يقبطلاعارصلاةكرحلخادةيوينبلاتايوتسملافلتخمنيبضقانتلا



ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأنيب،عارصلااذهةكرحلخاد،قفاوتلاةقالع
نيبقفاوتلاةقالعنعفلتخت،ةيعامتجالاةينبللةيداملاةدعاقلاو،ًالثم
وأ،نيتقالعلانيبنإلب.اهسفنةدعاقلاهذهوةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ
،يقبطعباطةرورضلابهلًاضقانت،ةدقعملاةقالعلانمنيلكشلانيذهنيب
ةقبطللةيقبطلاةرطيسلارشابملكشبمدختىلوألاةلاحلايفقفاوتلاةقالعف

يفموقت،يقبطلااهعارصلةقبطلاهذهةسرامميف،اهنإيأ،ةرطيسملا
يهف،ةيناثلاةلاحلايفامأ.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعءاقبإةرورضىلعاهساسأ
رييغتلاةرورضساسأىلعموقت،يقبطلااهعارصلةلماعلاةقبطلاةسرامميف
نيلكشلانيذهنيبلصاحًالصأضقانتلاو.هذهجاتنإلاتاقالعيفيروثلا

ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأددجتدرجمل،يوينبلاقفاوتلاةقالعنم
ىلعانديكأتنأريغ.ةماعلاةيجولويديألاةينبلالخادةرطيسملاةيجولويديألاك

ىلإةددحمةيقبطةيجولويديأنمهذهيوينبلاقفاوتلاةقالعفالتخا
ةيجولويديأرصانعنيبةرشابمةقالعاهنأًاقالطإينعيالىرخأةيجولويديأ
ًالقتسمًادوجورصانعلاهذهلنأكو،ةيعامتجالاةينبلايفةيداصتقارصانعو
ةيعامتجالاةينبللةيداملاةدعاقلابةيقبطةيجولويديألكةقالعف.هتاذب
ةماعلاةيجولويديألاةينبلاةقالعربعةرورضلابرمتلب،ةرشابمةقالعتسيل

ةينبلاروطتيفدقعتلانمكيانهو.ةيعامتجالاةينبلاهذهروطتب
.يقبطلاعارصلاروطتباهتقالعيفةماعلاةيجولويديألا





ةمزألابهتيمستنكمياممهفىلعاندعاسييذلاوهتاذلابدقعتلااذه
ةمزأيأ،ةماعلاةيجولويديألاةينبلاروطتيفةمزأيهيتلاةيجولويديألا
ددحمناديمةماعلاةيجولويديألاةينبلاف.يقبطلاعارصلاروطتيفةددحم
يفةمزأةرورضلابسكعتاهروطتيفةمزألكو،يقبطلاعارصلانيدايمنم
ةدحويهةيجولويديألاةينبلاهذهنأانهسننالو.يقبطلاعارصلاروطت

دوعتنأنمدبال،ةددحمةيقبطتايجولويديأنيبعراصتوضقانت
ًابلاغ،نذإةيجولويديألاةمزألاف.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديألاهيفةرطيسلا

ةرطيسضرفنع،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف،زجعتام
ىلعيدجرطخةمزألاهذهيف.تاقبطلاةيقبىلعةرطيسملااهتيجولويديأ
هذهلةيجولويديألاةرطيسلانأل،ةرطيسملاةقبطللاهسفنةيقبطلاةرطيسلا
انيأرامكـيسيئرطرش،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسراممربع،ةقبطلا
ةيجولويديألاةمزأنأاذهىنعم.تاذلابةيقبطلااهترطيسرارمتسالـًاقباس
.ةرطيسملاةقبطلاةرطيسةمزأهيفرهظتددحميخيراتلكشيهةرطيسملا

ةمزأاهتروريصناكمإاهقطنميفّنإ:لقوأ،ةيسايسةمزأ،نذإيهف
نيبقفاوتلادوجو،عبطلاب،مدعني،ةمزألاهذهطورشيف.ةيسايس

.يعامتجالاروطتلاعقاووةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأ
ةماعلاةيجولويديألاةينبلالخادةمزأيفةرطيسملاةيجولويديألادوجونأّالإ
يأ.اهيلعرطيسملاةيجولويديألاةرطيسىلإ،يلآلكشبو،ةرورضلابدوقيال
ةرطيسىلإيلآلكشبدوقتالًالثمةيزاوجروبلاةيجولويديألاةمزأنإ
دوجوناكنإو،ةماعلاةيجولويديألاةينبلالخادةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ

يفةرطيسلاعقومىلإةيراتيلوربلاةيجولويديألالوصولًاطرشةمزألاهذه
تايجولويديألاةيقبعمةيعارصلااهتقالعيفيأ،ةماعلاةيجولويديألاةينبلا
ىلع،ةددحمةيخيراتطورشيف،ةرداقةيزاوجروبلاف.ةينبلاهذهيفةيقبطلا

لقحلايفةيناثةرطيسلااهيلإديعيلكشبةيجولويديألااهتمزأزايتجا
ةيجولويديألاروطتبةيلامسأرلانادلبلايفًالثمكلذثدحامك،يجولويديألا
طورشيف،لصتدقو.يلايربمالالكشلاىلإيلاربيللالكشلانمةيزاوجروبلا

،ةيجولويديألاةرطيسلاىلإةلماعلاةقبطلاريغةددحمةقبط،ةمزألاهذه
هذهتناكنإو،ةيلاينولوكلاتاعمتجملاضعبيفًالثمةريغصلاةيزاوجروبلاك
،ةملكللقيقدلاىنعملاب،ةيجولويديأجاتنإىلعةرداقريغتاذلابةقبطلا
الةديدعبابسأل،ةيعامتجالاتاقبطلانماهريغنماهبزيمتتةكسامتم



،تاذلابةمزألاهذهيف،ةلماعلاةقبطلانوكتدقو.نآلااهيفثحبلللاجم
عازتناليجولويديألاموجهلاميظنتىلعةرداقريغ،ةنيعمةيخيراتبابسألو
ًاضيأيهنوكتدقيأ،ةماعلاةيجولويديألاةينبلالخادةيقبطلاةرطيسلا

قفأيفةرطيسملاةيجولويديألاةمزألحنماهعنمتةيجولويديأةمزأيف
ةمزألحهذختييذلاددحملايقبطلالكشلانإ.تاذلابةيقبطلااهتحلصم

هلقحيفسيل،يقبطلاعارصلاروطتب،نذإنهرةرطيسملاةيجولويديألا
هلقحيفصاخهجوبوً،اضيأيداصتقالاهلقحيف،لب،بسحويجولويديألا

ةقبطللرطيسملادوجولاروطتيفةرطيسةمزأيهةمزألاف.يسايسلا
اهنوكليأ،ببسلااذهل.يقبطلاعارصلليجولويديألالقحلالخادةرطيسملا
ةبسنبيأ،يقبطلاعارصلاروطتبةرورضلاباهلحددحتي،ةيقبطةرطيسةمزأ

هذهيفً،ادجيعيبطلانم.ةعراصتملاةيعامتجالاتاقبطلانيبىوقلا
ةمزألالحديدحتيفمساحرصنعكيسايسلالماعلالخدينأ،طورشلا
يتلايهيقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملاف.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا
امك،ةيجولويديألاةمزألاهذهلحليقبطلالكشلا،رمألاةياهنيف،ددحت
عارصلايفةكرحلالكشهرودبددحيفدوعيلحلااذهليقبطلالكشلانأ
عارصهرهوجيفيقبطلاعارصلانأىلعليلدهتاذدحيفاذهو.يقبطلا

ضقانتلا،ةيعامتجالاةينبلاروطتيف،وهيسايسلاضقانتلانأو،يسايس
سيل،هرثأةيجولويديأةمزأيفةرطيسملاةقبطلالوخدلنإ.رطيسملايسيئرلا

عارصلليجولويديألالقحلاروطتيفيأ،يجولويديألاعارصلاروطتيف
نأل،يقبطلاعارصلااذهلاهسفنةماعلاةكرحلايفلب،بسحويقبطلا
ةرطيسلاثيحـيذابتنالااهلكشنمةيروحملاةكرحلاهذهلاقتناةيناكمإ
ـيباذجنالااهلكشىلإـةرطيسملاةقبطلابةصاخلاةيسايسلاةسراممللاهيف
هذهيفدجتـةلماعلاةقبطلابةصاخلاةيسايسلاةسراممللةرطيسلاثيح

ةمزألل،نذإيراتيلوربلالحلاف.اهقيقحتلًايعوضومًاطرشتاذلابةمزألا
ةقبطلاةردقمبيرورضيوضعلكشبطبترمةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا
ةمزألاهذهيفوـيقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملاسييستىلعةلماعلا

قطنمراطإيف،ةيجولويديألاةمزألاعفدىلعوـسييستلااذهةيناكمإ
ةيسايسلاةسرامملايفاهلحدجتةيسايسةمزأيفراجفنالاىلإ،اهتروريص
ةمزأليراتيلوربلايجولويديألالحلانأاذهىنعم.يقبطلاعارصللةيروثلا
ةرطيسملاةقبطلانمةيجولويديألاةرطيسلاعازتنايأ،ةرطيسملاةيجولويديألا
،يجولويديألالقحلالخادددحتيال،ةيراتيلوربلاةيجولويديألاةرطيسضرفو
ةيروثلاةيسايسلاةسرامملالعفبو،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادلب



.عارصلااذهل
رودنموأ،يجولويديألاعارصلارودنمصاقتنالوقلااذهيفسيل
كرحتراطإديدحتلةلواحمهيفلب،يقبطلاعارصللةيجولويديألاةسرامملا

عارصلاف.ةماعلاهتكرحلخادعارصلااذهتاسراممنمةسرامملك
نيحصاخهجوب،يقبطلاعارصلاروطتيفيسيئرلاهرودبعلييجولويديألا
سرامتنيحيأ،يذابتنالااهلكشعارصلااذهلةيروحملاةكرحلاىلعبلغي
يف.عافدلاعقومنمال،موجهلاعقومنميقبطلااهعارصةرطيسملاةقبطلا

اهلكشيف،يقبطلااهعارصلةلماعلاةقبطلاةسراممددحتت،طورشلاهذه
يسيئرلالكشلانأاذهىنعم.ةيداصتقاوأةيجولويديأةسراممك،يسيئرلا
ةرحلاةيقبطلاةدارإلاهددحتاليقبطلااهعارصلةلماعلاةقبطلاةسراممل
لخدتنيحامأ.يقبطلاعارصلاروطتلةيعوضوملاطورشلا،لبةقبطلاهذهل

اهتسرامميف،زجعتنيحيأ،ةيجولويديأةمزأيفةرطيسملاةقبطلا
صاخلكشب،يعامتجالايعولاعاضخإنع،يقبطلااهعارصلةيجولويديألا
عارصللةيروحملاةكرحلانإف،ةيجولويديألااهترطيسل،ةحداكلاتاقبطلادنع
ىلإةكرحلاهذهلاقتنانأريغ.يذابتنالااهلكشةرورضلابدقفتيقبطلا
ةمزأيفةرطيسملاةقبطلادوجودرجملو،يلآلكشبمتياليباذجنالااهلكش
ريجفتىلعةلماعلاةقبطللةيعوضوملاةردقملاىلعفقوتيلب،ةيجولويديأ
لكشلااذهبةمزألاهذهريجفتو.ةيسايسةمزأيفةيجولويديألاةمزألاهذه
عارصللماعلاروطتلايفةيعوضوملاهطورشهللب،ةيقبطةدارإبًانهرسيل
يداصتقالاضقانتلاروطتبعارصلااذههبددحتييذلالكشلايف،يقبطلا
ةمزأليراتيلوربلايجولويديألالحلانإ.هروطتليوينبلاراطإلاوهيذلا
،هدحويجولويديألالقحلايفمتينإليحتسيةيزاوجروبلاةيجولويديألا

ةرطيسلاعازتنانإيأ،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلانعلزعمب
عازتنانعلزعمبمتينأليحتسيةرطيسملاةقبطلانمةيجولويديألا
مهوىوسكلذسكعبلوقلاامو.ةقبطلاهذهنمةيسايسلاةرطيسلا
ةجيتنكوةيعامتجالاةينبلالخادةيوينبلاتاضقانتلاديضنتك،وهيجولويديأ

موهفمو.يعامتجالايعولاىلعةرطيسملاةيجولويديألاةرطيسلرثأ،هل
ةلاحتسالاهذه.يجولويديألامهولااذهلةرشابمةجيتن»ةيبلاطلاةطلسلا«
يأ،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلليباذجنالالكشلاةعيبطيفًالصأنمكت

نأىرناذهل.يقبطلاعارصللةيراتيلوربلاةسرامملابصاخلالكشلااذهيف
نيح،ةيجولويديألااهتمزأيطختىلعةرداقنوكتامًابلاغةرطيسملاةقبطلا
ريصتدقو.ةيسايسةمزأيفةمزألاهذهريجفتلةيرورضلاطورشلارفاوتتال



ةقبطلاصاخهجوبو،ةحداكلاتاقبطلانكتملاذإةنمزمةمزأةمزألاهذه
ئيهملايجولويديألااهموجهبمايقلاىلعةرداق،ةنيعمبابسأل،ةلماعلا

.هلدهمملاويسايسلااهموجهل



عارصلاروطتقيعيةيداصتقاةمزأيفةرطيسملاةقبطلالوخدنأامك
،ةرورضلابيقبطلاعارصلادوقيالهنأّالإ،ةيذابتنالاهتكرحيفيقبطلا
هذهنإ،رخآريبعتبو.ةيباذجنالاهتكرحراطإيفروطتلاىلإ،يلآلكشبو
،ةردابملااهيفلقتنتةيسايسةمزأديلوتلةيفاكريغاهدحوةيداصتقالاةمزألا

ةلماعلاةقبطلاىلإةرطيسملاةقبطلانم،يقبطلاعارصلاروطتلخاد
ال،يقبطلاعارصللماعلالقحلالخادرجفنتةيداصتقالاةمزألاف.ةيروثلا
ددحملايداصتقالاضقانتلاروطتيفةمزأاهتاذدحيفتناكنإو،هجراخ
يداصتقالاضقانتلااذهروطتيفةمزألانأّالإ.هسفنيقبطلاعارصلاروطتل
روطتتوأشنتاهنأل،يقبطلاعارصلاروطتلةماعلاةكرحلانعاهلزعليحتسي
ةرورضلانم.اهنعلزعمبسيلو،تاذلابةكرحلاهذهراطإيفاهلحدجتو

لقحلايفةمزأك،يرظنلاديعصلاىلع،ةيداصتقالاةمزألاديدحت،نذإ
روطتيفةمزأكوأ،ةدرجمةيداصتقاةمزأكسيلو،يقبطلاعارصلليداصتقالا

عارصلاروطتددحييذلاضقانتلااذهنأكو،هدحويداصتقالاضقانتلا
دقعتليلآلاروصتلانإ.هسفنعارصلااذهلماعلالقحلاهلمشياليقبطلا
ةينبلايفيجولويديألاويسايسلانييوتسملاويداصتقالاىوتسملانيبةقالعلا
لزعبيلاتلابحمسيف،ضعبنعاهضعبتايوتسملاهذهلزعيةيعامتجالا
يفوهيذلا،عارصلااذهلنأكويقبطلاعارصلالقحنعةيداصتقالاةمزألا

يذلاروصتلااذهب.يسايسلالقحلاوهًادحاوًالقح،يسايسعارصهرهوج
،ةيعامتجالاةينبلالخادةيوينبلاتايوتسملاديضنتىلإهساسأيفدنتسي
ةيسايسلاةمزألابةيداصتقالاةمزألاطبرتيتلاةدقعملاةقالعلامهفليحتسي

راطإيف،رهظتنيتمزألانيبةقالعلاف.يقبطلاعارصللماعلالقحلالخاد
ةقالعك،ةيوينبلاتايوتسمللديضنتلااذهراطإيفيأ،ءىطاخلاروصتلااذه
نكتامهم،ةيسايسةمزأ،رشابملكشب،ةيداصتقالاةمزألااهيفدلوتةيلآ
اذهيف.يقبطلاعارصلاروطتاهبرمييتلاةددحملاةيخيراتلاطورشلا
عارصلاةكرحلخاد،نيتمزألانيبفالتخالاديدحتًادجبعصي،راطإلا
ةيداصتقاةمزألكف.ديدحتلااذهنعتاذلابعارصلااذهبايغل،يقبطلا
لقحلايفسكعنتملنإوىتح،ةيسايسةمزأرشابملكشباهنأكورهظت
،فالتخالاديدحتيفضومغلااذه.ةيسايسةمزأيفيقبطلاعارصلليسايسلا
لثامتةقالعكامهنيبةقالعلاراهظإيفنيتمزألانيبفالتخاللسمطلااذهلب

ةيسايسةسرامملكشيفاهتيزاهتناءافخإىلعةيحالصإلادعاسي،رشابم



موهفماهدامتعايفحوضوبكلذرهظيامك،اهتيروثيفةفرطتملب،ةيروث
يف.ةيزاهتنالاةيسايسلااهتسراممل»فرطتميروث«راعشك»ةيلامعلاةطلسلا«
رهظمبةيداصتقالاةمزأللةيداصتقالاةجلاعملارهظت،يجولويديألاموهفملااذه
نيبًاينمضموهفملااذههضرتفييذلالثامتلاببسب،ةيسايسلاةجلاعملا
يداصتقالالقحلانيب،ىرحألابوأ،يسايسلاىوتسملاويداصتقالاىوتسملا
مهوىوسةقيقحلايفلثامتلااذهامو.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلاو
.يقبطلااهعارصلةرطيسملاةقبطلاةسراممبةصاخلاةيذابتنالاةكرحلاهدلوت
هلقحجراخيسيئرلكشبروطتي،هذههتكرحراطإيف،يقبطلاعارصلاف
يجولويديألاهيلقحلخادهروطتيف،اذههلقحنعهبايغنإ.يسايسلا
يجولويديألاوأـيداصتقالاهلقحروهظناكمإددحييذلاوه،يداصتقالاو

فاطعنالااذهةيسايسلاهتسرامميفدلوتيف،يسايسلاهلقحرهظمبـ
تارايتلافلتخمةبراحميفةرورضلاهذهنميأ،انهنم.يزاهتنالا
ةرورضلاتتأ،لشفلابةيروثلاةيسايسلاةسرامملاددهتيتلاةيزاهتنالا
،يقبطلاعارصلاتاسراممنيب،زييمتلايأ،فالتخالاديدحتيفةيرظنلا
ةماعلاةكرحلاراطإيفيأ،ماعلاهلقحراطإيف،هلوقحنيبيلاتلابو

ًاقالطإيرورضيرظنلاديدحتلااذهو.ةكرحلاهذهلددحملالكشلاو،هروطتل
ةمزألليروثلايداصتقالالحلاف.ةيداصتقالاةمزأللةيروثةجلاعمدوجول
لعفب،هدحويداصتقالالقحلايفمتينأليحتسيةيزاوجروبلاةيداصتقالا
يأ،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلانعلزعمبو،يداصتقالاضقانتلاروطت
لزعمبمتينأليحتسيةرطيسملاةقبطلانمةيداصتقالاةطلسلاعازتناّنإ
»ةيلامعلاةطلسلا«موهفمنإ.ةقبطلاهذهنمةيسايسلاةطلسلاعازتنانع
رشابميجولويديأرثأ،»ةيبلاطلاةطلسلا«موهفمك،كلذسكعبيحوييذلا

.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةرطيسلل
لاقتناةرورضلاب،نذإمزلتسيةيزاوجروبلاةيداصتقالاةمزألليروثلالحلانإ
.يباذجنالااهلكشىلإيذابتنالااهلكشنميقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلا
يسايسلالقحلالخادةرورضلابلحلااذهددحتي،تاذلابببسلااذهل
يف،يرذجلاهلحدجيالأيداصتقالاضقانتلاةعيبطنمنإ.يقبطلاعارصلل

لقحلاراطإيفو،يقبطلاعارصللماعلالقحلاراطإيفّالإ،همزأتلاح
راطإيفيأ،هتابثراطإيف،هروطتنإلب.عارصلااذهلتاذلابيسايسلا

ةقبطللةيسايسلاةسرامملالعفبلصاح،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعتابث
.ةيذابتنالاهتكرحراطإيف،هسفنيقبطلاعارصلاروطتلعفبيأ،ةرطيسملا
يفيأ،يروثلاهرييغتيفمأ،تباثلارمتسملاهددجتيفءاوس،نذإوهف



،اهددحييتلااهسفنيقبطلاعارصلاةكرحلددحمجاتن،يرذجلاهلح
ةكرحنأوهمهموطيسبقرفعم.اهددحيهبوهيذلاددحملالكشللو
تاقالعتابثراطإيفيداصتقالاضقانتلاروطتددحتيتلايقبطلاعارصلا
يروثلالحلاددحتيتلايقبطلاعارصلاةكرحسكعيهةمئاقلاجاتنإلا
،ةيذابتنا،ىلوألاةلاحلايف،ةكرحلاف.هيفجاتنإلاتاقالعرييغتبضقانتلااذهل
يهف،ةيناثلاةلاحلايفامأ،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملااهيفرطيست
لوقلانكمي،اذهل.ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملااهيفرطيست،ةيباذجنا

عارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإيفةيزاوجروبلاةيداصتقالاةمزألالحنإ
.عارصلااذهليداصتقالالقحلالخادةرورضلابمتييزاوجروبلحيقبطلا
،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرورضلابمتيوهفيروثلالحلاامأ

.عارصلااذهلةيباذجنالاةكرحلاراطإيفمتيهنأل



ةمزأدوجومغرب،ةيباذجنالاهتكرحراطإيفيقبطلاعارصلاروطتنأّالإ
يتلاةقبطلاهذهليأ،ةلماعلاةقبطللةيقبطلاةدارإللةجيتنسيل،ةيداصتقا

ةمزألاف.هتكرحليباذجنالالكشلا،تاذلابةيسايسلااهتسرامميف،ددحت
يقبطلاعارصلاروطتلـًايرورضناكنإوـًايفاكًاطرشتسيلةيداصتقالا
،يقبطلاعارصلليداصتقالالقحلايفةمزألارصحنإ.اذهددحملاهلكشيف
روطتيفلاقتنالاةكرحلشي،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملالعفب
،نذإليحتسملانم.يباذجنالاهلكشىلإيذابتنالاهلكشنميقبطلاعارصلا
،يقبطلاعارصلاةكرحسكعتةيسايسةمزأيفةيداصتقالاةمزألارجفنتنأ

ةمزأةمزألاهذهقفارتملاذإ،يباذجنالااهلكشىلإاهبلقتنتيأ
يفيأ،يذابتنالاهلكشيفيقبطلاعارصلاروطتلةطباضلاةوقلاف.ةيجولويديأ

ةرطيسلايه،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلهعوضخ
نميقبطلاعارصلاةكرحيفلاقتنالاةيناكمإنإ.ةقبطلاهذهلةيجولويديألا
اذهةقالعيف،يجولويديألاهلقحلخاد،صاخهجوب،ددحتترخآىلإلكش
ةيجولويديألاةمزألاف.هنعلزعمبسيلو،تاذلابيداصتقالالقحلابلقحلا
قيقحتلـًايرورضناكنإوـًايفاكًاطرشتسيل،ةيداصتقالاةمزألاك،نذإ
طورشيفً،اعمنيتمزألادوجونم،كلذل،دبالذإ،لاقتنالااذهةيناكمإ
يف،ةلماعلاةقبطلااهيفنوكت،يقبطلاعارصلاروطتنمةددحمةيخيرات
يفيقبطلاعارصلاضوخىلعةرداقلعفلاب،يروثلايقبطلافلاحتلاةدايق

عارصلافثكتنمةددحملاطورشلاهذهيف.يقيقحلايسايسلاهلكش
ةمزأيهةماعةمزأىلعملكتلانكمي،تاذلابيسايسلاهلقحيفيقبطلا
يفةرطيسملاةقبطلادوجونإ.ةرطيسملاةقبطللاهسفنةيقبطلاةرطيسلا
يفةيذابتنالاةكرحلالشليرورضطرش،ةيجولويديأوةيداصتقا،ةجودزمةمزأ
،ةقبطلاهذهىلإةبسنلاب،ةجودزملاةمزألاهذهنأل،يقبطلاعارصلاروطت
.يقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسراممةمزأيهةيسايسةمزأدوجوىلعلدت
عارصلااذهنعيسايسلاعباطلاعزنىلعاهساسأيفموقتهذهةسرامملاف

يداصتقالاهيلقحيفهروطترصحل،يسايسلاهلقحنعهروطتذبنو
لظتةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملايفهذهذبنلاةكرح.يجولويديألاو
ددجتلةيجولويديألاوةيداصتقالاطورشلاجاتنإةداعإةكرحتمادامةمئاق
لكو.يعيبطهنأكويلآلكشبمتتةقبطلاهذهلرمتسملاةيقبطلاةرطيسلا
.سكعلابسكعلاو،ىلوألاةكرحلايفةمزأيفسكعنتةيناثلاةكرحلايفةمزأ



ةمزألاهذهلعفب،يقبطلاعارصلاروطتيفةيذابتنالاةكرحلالشنأريغ
هتكرحراطإىلإروطتلااذهلاقتناىلإةرورضلابدوقيال،ةجودزملا
يقبطلاعارصلاروطتّنإ.لاقتنالااذهلًايرورضًاطرشناكنإو،ةيباذجنالا

فلتخمنيبةرطيسلاةقالعيفًارييغتثدحيةيباذجنالاهتكرحراطإيف
ريصي،ةكرحلاهذهراطإيف،يسايسلالقحلاّنإذإ،عارصلااذهلوقح
عارصللماعلالقحلاةينبيفرييغتلااذه.عارصلااذهليسيئرلالقحلا
دجيناكنإو،هسفنيسايسلالقحلالخادرمألاةياهنيفددحتييقبطلا

لوقحنملقحلكف.هناكمإطرش،يجولويديألاويداصتقالا،نيلقحلايف
نوكتنأنمدبالو،ةزيمتمةيقبطتاسراممللقحيقبطلاعارصلا
عارصلاروطتف.ةددحمةيقبطةسرامملزيمتملالقحلااذهيفةرطيسلا
ةسرامملاةرطيسىلإهساسأيفدئاعةيذابتنالاهتكرحراطإيفيقبطلا
اذهروطتو.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
ةرطيسلاةقالعيفًارييغتةرورضلابمزلتسي،ةيباذجنالاهتكرحراطإيف،عارصلا

ةقبطللةيسايسلاةسرامملاىلإةرطيسلاهبدوعت،يسايسلاهلقحلخاد
عارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةيسايسلاةسرامملاّنإ.ةلماعلا

،عارصلااذهلةيروحملاةكرحلالكش،رمألاةياهنيف،ددحتيتلايهيقبطلا
ً،اقالطإةرورضلانملب،عارصلااذهلةيذابتنالاةكرحلالشتتناكنإو
ةسرامملاةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملانوكتنأ،لاقتنالااذهقيقحتل
ةقبطلاتناكنإوىتحلب.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملا

ةيداصتقاةمزأيفاهدوجوبناجىلإ،ةيسايسةمزأيفةرطيسملا
ةلولشملظتيقبطلاعارصلاةكرحيفهذهلاقتنالاةيلمعنإف،ةيجولويديأو
ضرفنم،ةنيعمةيخيراتبابسأل،ةلماعلاةقبطلانكمتتملاذإةقلعموأ
لقحلالخادةرطيسمةيسايسةسراممكيقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسرامم

يقبطلافلاحتلاوأ،ةلماعلاةقبطلازجعنإ.يقبطلاعارصلليسايسلا
ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاعقاومىلعيسايسلاموجهلانع،يروثلا
رارمتسالًاراطإكلذبريصتةنمزمةمزأيفشيعتنأبةقبطلاهذهلحمسي
يفوهةنمزمةمزأيفةرطيسملاةقبطلادوجوناكمإّنإ.ةيقبطلااهترطيس
،ددحتيتلايهةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملانأىلعليلدهتاذدح
لكشلا،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسمةيسايسةسراممك
،يسيئرلاهلكشيف،يقبطلاعارصلاروطتليأ،عارصلااذهةكرحليباذجنالا
يتلايه،نذإةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسف.يسايسعارصك
يف،ةيروثلاةقبطلاتزجعاذإامأ.ةيسايسةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضت



نع،ةنيعمةيخيراتبابسأل،ةيجولويديألاوةيداصتقالا،ةجودزملاةمزألاطورش
عارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةسرامملاةيسايسلااهتسراممنوكتنأ
ةرطيسملاةقبطلاّنإ،ةيملعةقدلكب،لوقلاًادجبعصيذئنيحف،يقبطلا

روطتنمطورشلاهذهيف،ةمزألاهذهبلوقلا.ةيسايسةمزأيفيه
ةكرحلاروطتىلعةميخوًاراثآدلويدقءىطاخلوق،يقبطلاعارصلا
،ةيرظنةيضقيهلب،ةيظفلةيضقدرجمتسيلةيضقلاف.اهسفنةيروثلا

لقحلخادةيسايسلاةمزألاديدحتبقلعتتاهنأل،ةيملعلااهتيمهأاهل
.يقبطلاعارصلا

لوقلااذهيف.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادددحتتةيسايسلاةمزألا
يسايسلالقحلا.ةيرظنجئاتننمهلمحيامانعبجحتّالأبجيةهادب

ةيعامتجالاىوقلافلتخملةيايسلاتاسرامملالقحوهيقبطلاعارصلل
تافلاحتوأتائفوأتاقبطىوقلاهذهتناكءاوس،ةعراصتملاةيقبطلا
،ماعلكشب،يهلقحلااذهيفةرطيسملاةيسايسلاةسرامملا.ةددحمةيقبط

فلتخمروطتراطإيه،نذإةرطيسلاةقالعف.ةرطيسملاةقبطلاةسرامم
اذهلخاداهعراصتراطإيأ،ةددحملاةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملاهذه
،انهينعيةيسايسةمزأيفةرطيسملاةقبطلادوجوبلوقلاو.يسايسلالقحلا
يفةرطيسملاةسرامملادعتملةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملانأ،ةقدلكب
ّنإ:لوقلانكمياذهل،ةرطيسلاةقالعيفثدحًارييغتنإيأ،لقحلااذه
ةيفاكتسيلةرطيسملاةقبطلل،ةيجولويديألاوةيداصتقالا،ةجودزملاةمزألا
نيب،يباذجنالااهلكشىلإيذابتنالااهلكشنميقبطلاعارصلاةكرحلاقتنال
ةيسايسلاةسرامملاتمادامو.تاذلابلقحلااذهلخادةيقبطلاتاسرامملا
ةقبطلاهذهنإف،لقحلااذهيفةرطيسملاةسرامملايهةرطيسملاةقبطلل
يأ،ةيجولويديأوةيداصتقاةمزأيفتناكنإوىتح،ةيسايسةمزأيفتسيل

،يقبطلاعارصلايلقحيفةيسايسلااهتسرامملعفً،اتقوم،لطبنإوىتح
،نذإ،ةيسايسةمزأيفةرطيسملاةقبطلانوكتيك.يجولويديألاويداصتقالا
،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلايفةرطيسلانوكتنأًاقالطإةرورضلانم

ةقبطللةيسايسلاةسرامملللب،ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسراممللسيل
لخادةرطيسلاةقالعيفرييغتلااذهّنإ.ةضيقنلاةقبطلليأ،ةيروثلا
ةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضييذلاوهيقبطلاعارصلليسايسلالقحلا
ىلإلصتيتلاةيروثلاةيسايسلاةسرامملاةديلو،نذإةمزألاهذهف.ةيسايس
اذهةينبيفرييغتلاو.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاد،ةرطيسلاعقوم

عارصللماعلالقحلاراطإيفمتيهيفةرطيسلاةقالعيفيأ،لقحلا



اذهلةماعلاةيروحملاةكرحلالكشيفرييغتىلإةرورضلابدوقيو،يقبطلا
هتقيقحىلعيقبطلاعارصلارهظييذلاريخألارييغتلااذه.هسفنعارصلا
ةمزألاهذه.ةيسايسةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضييذلاوهيسايسعارصك
ةرطيسلاةمزأ،يلاتلابو،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةمزأيه،نذإ
لخادددحتتةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةمزألاّنإ.ةقبطلاهذهلةيقبطلا
ةسرامملانيبةرطيسلاةقالعيفرييغتب،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلا
ةقبطلليأ،ةضيقنلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاوةقبطلاهذهلةيسايسلا
ىنعملااذهب.ةلماعلاةقبطلاةدايقبيروثلايقبطلافلاحتللوأ،ةلماعلا

.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاةمزأكةمزألاهذهددحتتطقف



ةصاخلاةيسايسلاةمزألانيبزييمتلانمانهدبال،ديدحتلايفةقدللو
.تاذلابةقبطلاهذهلةيسايسلاةمزألاو،ةقبطلاهذهنمةنميهملاةئفلاب
ةقبطلاتائفنيبيوناثلاضقانتللةبسنلابددحتتةيقبطةنميهةمزأىلوألاف

يفرطيسملافرطللةبسنلابيأ،رطيسملايقبطلافلاحتلاوأ،ةرطيسملا
ةبسنلابددحتتةيقبطةرطيسةمزأفةيناثلاامأ.رطيسملايسيئرلاضقانتلا
ناتنثالاتناكنإو،ةضيقنلاةقبطلاوةرطيسملاةقبطلانيبيسيئرلاضقانتلل

نيتنثالانمةمزألكو.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادناددحتت
نمو،يقبطلاعارصللماعلالقحلالخاد،روطتلانمصاخقطنملعضخت
لكشيفنيتمزألانيتاهليرورضلاروهظلاّنإ.امهنيبزييمتلامدعزئاجلاريغ

عارصلليسايسلالقحلالخادددحتتةمزألكشيفيأ،ةيسايسةمزأ
يرورضفالتخالااذهديدحتنأعم،امهفالتخاانعبجحيدق،يقبطلا

.ةيروثلاةيلمعلادقعتمهفل
ةرطيسلاةمزأنكل،ةيقبطةرطيسةمزأةرورضلابةيسايسةمزألكام
،ةيقبطةنميهةمزأنوكتدقهذهةمزألاف.ةيسايسةمزأةرورضلابةيقبطلا

ضقانتلانمددحمروطتيفيأ،تاذلابةمزألاهذهيفرصحنتدقو
ةنميهلاةقالعيفرييغتىلإدوقيدقةرطيسملاةقبطلاتائفنيبيوناثلا
دوقينأريغنميأ،ةمزأيفةقبطلاهذهةرطيسعضينأريغنماهنيب
يف.رطيسملايسيئرلاضقانتلايفرطنيبةرطيسلاةقالعروطتيفةمزأىلإ
يقبطلاعارصلاعباتي،ةيقبطةنميهةمزأيفةرصحنملاةمزألاهذهراطإ
،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملانأل،ةيذابتنالاهتكرحراطإيفهروطت

لقحلالخادةرطيسملاةسرامملالظت،هذهةنميهلاةمزأدوجومغرب
تائفنيبةنميهلاةقالعيفرييغتلانأيفكشال.يقبطلاعارصلليسايسلا
عارصلاروطتيفهرثأهل،رطيسملايقبطلافلاحتلاوأ،ةرطيسملاةقبطلا
نأريغً.اضيأماعلاهلقحيفلب،بسحويسايسلاهلقحيفسيل،يقبطلا
،داقاذإّالإيقبطلاعارصلاةكرحلكشيفرييغتىلإدوقيالرييغتلااذه
اذهليسايسلالقحلالخاد،ةرطيسلاةقالعيفرييغتىلإ،ةددحمبابسأل
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاوةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملانيب،عارصلا
اهدحويهةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملاف.ةيروثلاةقبطلليأ،ةضيقنلا
عارصلليسايسلالقحلالخادرطيسملااهدوجوب،رمألاةياهنيف،ددحتيتلا

روطتتنأليحتسملانمو،عارصلااذهةكرحليباذجنالالكشلا،يقبطلا



متيملاذإةيقبطةرطيسةمزأىلإةيقبطةنميهةمزأنمةيسايسلاةمزألا
نيبيقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسلاةقالعيفرييغتلااذه
يتلايه،نذإةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاف.نيتضيقنلانيتسرامملا
نوكيالو،يسايسعارصكيسيئرلاهلكشيف،يقبطلاعارصلاروطتددحت
ىرناذهل.عارصلااذهليسايسلالقحلالخادةرطيسلاىلإاهلوصوبّالإكلذ
،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفً،امودوهيذلا،رطيسملايسيئرلاضقانتلانأ
مغرب،يسايسضقانتك،يسيئرلاهلكشيف،رهظيالدق،يسايسلاضقانتلا
دوجوةرورضلابمزلتسياذهيسيئرلاهلكشيفهروهظف،ةيسايسةمزأدوجو
ةنميهةمزأيفةرصحنمةمزأكسيلو،ةيقبطةرطيسةمزأكةيسايسلاةمزألا

يسايسلالكشلانوكينأليحتسي،ةريخألاةمزألاهذهراطإيفف.ةيقبط
يسايسلاهرهظمبرهظياليسيئرلاضقانتلاّنإ.ضقانتلااذهليسيئرلالكشلا
يسايسلالقحلالخادةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلعفبّالإ
ةيسايسلاةسرامملاهذهّنإ:لعفلابلوقلااننكمي،اذهل.يقبطلاعارصلل
ةمزأيفيأ،ةيسايسلااهتمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضتيتلايهةيروثلا
لكشلاراطإيفةرطيسملاةيقبطلاىوقلايفرييغتلكف.ةيقبطلااهترطيس
هراثآةيمهأتغلبامهم،يروثريغرييغتيقبطلاعارصلاةكرحليذابتنالا
ةمئاقلاةرطيسلاةقالعراطإيفمتيهنأل،ةيعامتجالاةينبللماعلاروطتلايف

ضرتفيوهلب،اهيفرييغتبسيلو،عارصلااذهليسايسلالقحلالخاد
صاخهجوبةلماعلاةقبطلاعوضخيأ،تاذلابةقالعلاهذهءاقبمزلتسيو
ةيسايسلاةسرامملاةرطيسل،ةيسايسلااهتسرامميفـةضيقنلاةقبطلااهنألـ

.رطيسملايقبطلافلاحتللوأ،ةرطيسملاةقبطلل



ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلالوحتةيلآ
ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ

اميف،ةرطيسملاةيقبطلاىوقلايفرييغتلانأ،لاثملاليبسىلع،انهظحالن
اذهراطإيفًامودمتيناك،ايروسورصمك»ةيمدقتلاةمظنألاب«ىمسي
مهفىلعاندعاسياذهو.يقبطلاعارصلاةكرحلتاذلابيذابتنالالكشلا
ىتح،ةقبطلاهذهف.ةريغصلاةيزاوجروبللةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةعيبطلا
ددحتال،ةلماعلاةقبطلاضيقنىلعو،ةرطيسملاةيزاوجروبلادضاهعارصيف
لب،عارصلااذهةكرحلًايباذجناًالكشيقبطلاعارصللةيسايسلااهتسرامميف
ءاوسً،امودعزنتيهف.تاذلابةيقبطلااهتعيبطعمقفتيًايذابتناًالكش
هلكشيفيقبطلاعارصلاروطتعنمىلإ،اهجراخمأةطلسلايفتناكأ
دق.ةيباذجنالاهتكرحراطإيفهروطتعنمىلإيأ،يسايسعارصكيسيئرلا

يفددحتنأ،ةطلسلايفةقبطلاهذهنوكتنيح،يعيبطلانمنوكي
ةقبطك،اذهيفيهف،يقبطلاعارصلاةكرحلًايذابتناًالكشةيسايسلااهتسرامم
وهرمألايفبيرغلانأريغ.ةرطيسملاةيزاوجروبلاعملثامتيف،ةرطيسم
عميقبطعارصيفةطلسلاجراخنوكتنيحهسفنءيشلالواحتنأ
هلقحيفيقبطلاعارصلاريجفتعنملواحتنأيأ،ةرطيسملاةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاةقبطلاعمفالتخاىلعاذهيفيهو.يسايسعارصكيسايسلا
عارصكيقبطلاعارصللاهريجفتقيرطنعةيقبطلاةرطيسلاىلإتلصويتلا

عارصللةيسايسلاةسرامملايفنيتقبطلانيبفالتخالااذهساسأ.يسايس
ةقبطكيأ،ةنميهمريغةقبطكةريغصلاةيزاوجروبلاةعيبطىلإدئاعيقبطلا

ةيزاوجروبلاسكعب،ديدججاتنإماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتال
عارصكيأ،يسايسعارصكهتقيقحىلعيقبطلاعارصلاريجفتف.ةيلامسأرلا
يفعضي،ةيقبطلاةرطيسلاىلإلوصوللةادأكةيسايسلاةطلسلالجأنم
ةيسايسلاةسرامملا،يسيئرلكشب،عارصلااذهليسايسلالقحلالخادةهباجم
ةضيقنلاةقبطلليأ،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاوةرطيسملاةقبطلل
ماظنضيقنوهجاتنإلانمًاديدجًاماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتيتلا

رومأللعئارحيضوتةيسايسلاةهباجملاهذهيف.ةرطيسملاةقبطلاجاتنإ
ضرفي،قحلاةعاسيفامك،هنأل،ةريغصلاةيزاوجروبلا،يزيرغلكشب،هاشخت

ةقبطلاةنميهلعوضخلانيب:امهلثلاثالنيرمأنيبرايخلااهيلع
ةسئايلواحتنيرمألاالكو.ةيروثلاةقبطلاةنميهلعوضخلاوأ،ةرطيسملا



.ةنميهمةقبطاهتروريصةلاحتسايه،ةلاحتسااهضفريفو.هضفر
نم،ًالثمةيلايربمالانادلبلايفامك،يلامسأرلاجاتنإلليعيبطروطتراطإيف
ةنميهملاريغةقبطلاهذهلوصو،ليحتسملانمنكيملنإً،ادجبعصلا
امك،كلذعنمتةيلايربمالاةيزاوجروبللةيقبطلاةعيبطلاف.ةيقبطلاةرطيسلاىلإ

:دحاوناكمإبّالإحمسياليلامسأرلاجاتنإللهسفنيلايربمالاروطتلانأ
ىلإ،اهريغنود،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلالوصوةرورض
ةعيبطلايفسيلف،يلاينولوكلاجاتنإلاروطتراطإيفامأ.ةيقبطلاةرطيسلا
ىلإةريغصلاةيزاوجروبلالوصوعنميامةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلا
يقبطلااهدوجويف،ةلثممك،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاف.ةيقبطلاةرطيسلا
نمتاذلابةيقبطلااهترطيسدمتست،ةيلايربمالاةيزاوجروبلل،هسفنرطيسملا

اهدلوييذلاجاتنإلااذهةيعبتنميأ،ةقبطلاهذهلةيوينبلااهتيعبت
نيجاتنإلاةينبنيبهذهةيعبتلاةقالعّنإ.يلايربمالاجاتنإلل،ةرطيسمةقبطك

وهًاناكمإيلاينولوكلاجاتنإلالخادةيقبطلاةروريصلاقطنميفدجوت
ناكمإلااذه.يلايربمالاجاتنإلابصاخلاةيقبطلاةروريصلاقطنميفليحتسم
ىلإةنميهملاريغةقبطلاهذهلوصويفيأ،ةريغصلاةيزاوجروبلالوصويف
وه،يلاينولوكلاعقاولليقبطلاروطتلايفهدوجومغرب،ةيقبطلاةرطيسلا
هققحتليحتسي،كلذكهنوكل.خيراتلاقطنميفةيرظنةحيضفلعفلاب
عارصلاهيفمدتحيلكشبيأ،خيراتلاقطنمعمقفتييعيبطلكشب
نيبيسايسعارصكهتقيقحىلعفشتكيف،يسايسلاهلقحلخاديقبطلا
ةمئاقجاتنإتاقالعىلعءاقبإلالواحتةرطيسمةقبطلةيسايسةسرامم
فدهتستةنميهمةقبطلةيروثةيسايسةسراممو،ةرطيسمةقبطاهنملعجت

ةرورضلابمزلتستةديدججاتنإتاقالعءانبو،هذهجاتنإلاتاقالعمده
نعًاقالطإةزجاعةريغصلاةيزاوجروبلادجن،اذهل.ةرطيسمةقبطكاهدوجو
نأل،يقبطلاعارصللةيباذجنالاةكرحلاراطإيفةيقبطلاةرطيسلاىلإلوصولا
جرخيناكمإققحتىلعقيرطلادسينأتاذلابةكرحلاهذهقطنمنم
اذهدجيّالأ،نذإبيرغلانمسيلف.خيراتلاروطتليعيبطلاقطنملانع
ةرطيسلاثيح،يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإيفّالإهققحتناكمإلا

هققحتيفهنأكو،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملليسايسلاهلقحيف
ةقبطللةيسايسلاةسرامملادوجومدعّنإ.ةرغنيحىلعخيراتلاذخأي،اذه
ىلإلوصوللًادحاوًاقيرطةريغصلاةيزاوجروبلامامأحتفي،ةمزأيفةرطيسملا
نأيأ،يقبطلاعارصلليعيبطلاروطتلاءىجافتنأوه:ةيقبطلاةرطيسلا
ةسرامملاوةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملانيبضقانتلاروطتءىجافت



لوصوقيرط،»يركسعلابالقنالا«ّنإ.ةضيقنلاةنميهملاةقبطللةيسايسلا
ةرطيسملاةقبطللةأجافمسيل،ةيقبطلاةرطيسلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلا

نيتيسيئرلانيتقبطلانيبيقبطلاعارصلاروطتلةأجافموهامردقب
صاخلاعونلااذهيف.امهنيبعارصلاروطتقطنمنعجورخلايأ،نيتضيقنلا

صاخلاعونلااذهيفيأ،يقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملانم
نيبعارصوهثيحنم،يقبطلاعارصلليلعفضفر،ةريغصلاةيزاوجروبلاب
نمًاددحمًالكشيأ،جاتنإلانمًاماظنامهنملكلثمتنيتيسيئرنيتقبط
يفوهيذلا،ضفرلااذهلةيلمعلاةجيتنلاو.رخآللًاضقانمجاتنإلاتاقالع
جاتنإلاتاقالعءاقبإيه،يقبطلاعارصللةددحمةيسايسةسراممهتاذدح
ىلإاهلوصومغرب،اهليوحتنعةنميهملاريغةقبطلاهذهزجعتيتلاةمئاقلا

.تاذلاباذهاهلوصوببسب،حصألاىلعامبرو،ةيقبطلاةرطيسلا
عارصلاروطتنمةددحمةيخيراتطورشيفو،يلاينولوكلاجاتنإلاراطإيف
ةرطيسلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلالصتدق،جاتنإلااذهلخاديقبطلا
يهةنميهملاريغةقبطلاهذهنأًاقالطإينعيالاذهنأريغ.ةيقبطلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعضت،يقبطلاعارصللةيسايسلااهتسرامميف،يتلا
مأةيقبطةنميهةمزأةمزألاهذهتناكأءاوس،ةيسايسةمزأيفةرطيسملا
عماهفلاحتيفىتح،ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيف،اهروطتف.ةيقبطةرطيس
يقبطلافلاحتلايفةنميهملاةقبطلاريصتنأنماهعنمي،ةرطيسملاةقبطلا
،ةرورضلابًامجلمًاروطتهنوكل،تاذلابةجتنملااهتئفروطتنأامك.رطيسملا
ىلإهذهاهتئفلوصوبحمسيال،ةقالعلاهذهراطإيفقفألادودسملب
ةئفلاهذهءامتناناكمإبانلبقاذإ،ةرطيسملاةقبطلالخادةيقبطلاةنميهلا
اذهل.هساسأيفزئاجريغضارتفاوهو،اهيفاهراهصناوةرطيسملاةقبطلاىلإ
،ةيسايسلااهتسرامميف،ةزجاعةريغصلاةيزاوجروبلانإ:لوقلااننكمي،ببسلا

كلذكيهو.ةيقبطةنميهةمزأيفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعضتنأنع
يفنمكيزجعلااذهساسأو.ةيقبطةرطيسةمزأيفاهعضتنأنعةزجاع
ةقبطللةيسايسلاةمزألاراجفناف.ةنميهمريغةقبطكتاذلابةيقبطلااهتعيبط
يخيراتلاروطتلاقطنميف،ةقدلكب،ينعيةيقبطةرطيسةمزأكةرطيسملا
ةرورضيأ،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعيفرييغتثادحإةرورض،يقبطلاعارصلل
ةقبطىلعًاقالطإليحتسيو.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعيفيروثرييغتثادحإ
ةعضاختناكنإوىتح،كلذبموقتنأةريغصلاةيزاوجروبلاكةنميهمريغ
تاقالعيفرييغتلااذهف.اهعميرحانتضقانتيفوةرطيسملاةقبطلاةرطيسل
ةدعاقءانبيأ،ةديدججاتنإتاقالعةماقإةرورضلابينعيةمئاقلاجاتنإلا



ةقالعراطإيف،يهيتلاةنميهملاةقبطلاّنإ.ديدججاتنإماظنلةيدام
ىلعةرداقيه،ةرطيسملاةقبطللةرشابملاةضيقنلا،ةمئاقلاةيقبطلاةرطيسلا
ةيقبطلاةرطيسلاىلإاهلوصوبّالإكلذنوكيالو.يروثلارييغتلااذهبمايقلا

لقحلالخادةرطيسلااهعازتناربع،تاذلابةيسايسلااهتسرامملعفبو
عارصلاروطتيفيعيبطلاقطنملانأىرناذهل.يقبطلاعارصلليسايسلا
يف،ةريغصلاةيزاوجروبلاعضي،صاخهجوبيسايسلاهلقحلخاد،يقبطلا
يقبطلااهفلاحتراطإيف،ةلماعلاةقبطلاةنميهتحت،ةيسايسلااهتسرامم

.ةنميهملاةقبطلاهذهعم
يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاد،يقبطلافلاحتلااذهنأيفكشال
ةمزأيف،رطيسملايقبطلافلاحتلاوأ،ةرطيسملاةقبطلاعضوليسيئرطرش
نوكتنأنم،قلطملكشب،دبالهيفةنميهلانأريغ.ةيقبطةرطيس
ةرطيسملاةقبطلاعضوىلإدوقيىتح،ةلماعلاةقبطلليأ،ةنميهملاةقبطلل

هيفةنميهلاتناكاذإف...ةيقبطلااهترطيسةمزأيهةيسايسةمزأيف
ةريغصلاةيزاوجروبلاو.ةيقبطلاةرطيسلاةمزألدوجوالف،ةنميهملاريغةقبطلل
ةقبطلادضيقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسرامميف،يسيئرلكشبفدهتست
،يلاتلابو،ةيقبطلاةنميهلاىلإةلماعلاةقبطلالوصوعنم،اهسفنةرطيسملا
لخادةرطيسلاىلإةنميهملاةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملالوصوعنم
ةيسايسلاةسرامملليقبطلاقطنملايفّنإ.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلا
،عارصلااذهليعيبطلاروطتلاقطنملًاضفر،نذإةنميهملاريغةقبطلاهذهل
نأيعيبطلاروطتلااذهقطنمنمنأل،صاخلكشبيسايسلاهلقحلخاد

لخادةيقبطلاةنميهلاىلإةنميهملاةقبطلالوصوىلإةرورضلابيدؤي
فلاحتلاوأ،ةرطيسملاةقبطلاعضوىلإ،يلاتلابو،يروثلايقبطلافلاحتلا
ةنميهملاةقبطلالوصوف.ةيقبطةرطيسةمزأيفلعفلاب،رطيسملايقبطلا
اهلوصوبةرورضلابطبترمةيقبطلاةرطيسلاىلإ،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلا
ةيسايسلااهتسراممةروريصبيأ،يقبطلايسايسلالقحلالخادةرطيسلاىلإ

اهتسرامميف،اهلوصوبّالإكلذنوكيالو،لقحلااذهلخادةرطيسملا
يفو.يروثلايقبطلافلاحتلالخادةيقبطلاةنميهلاىلإ،تاذلابةيسايسلا
ةريغصلاةيزاوجروبللعنم،يقبطلاعارصلليعيبطلاروطتلااذهيفيأ،اذه
ىلإةنميهملاريغةقبطلاهذهلوصوف.ةيقبطلاةرطيسلاىلإلوصولانم
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةكرحلشةرورضلابمزلتسيةيقبطلاةرطيسلا
مزلتسيةنميهمريغةرطيسمةقبطكاهءاقبنأوامك،ةنميهمةقبطكةلماعلا
لوح،هساسأيف،روديعارصكيقبطلاعارصللةماعلاةكرحلالشةرورضلاب



لش،يسيئرلكشبو،يلاتلابو،نيتضيقننيتنميهمنيتقبطنيبةيقبطلاةرطيسلا
يتلاةقباسلاةرطيسملاةقبطلليأ،نيتقبطلانيتاهلةيسايسلاةسرامملاةكرح
ةنميهملاريغةقبطلاءاقبنإ.ةلماعلاةقبطلاو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايه

نيتضيقنلانيتنميهملانيتقبطلاعوضخبّالإنوكيالةيقبطلاةرطيسلايف
.ةقبطلاهذهةرطيسل

هذهبةنميهمةقبطكةلماعلاةقبطلاطبرتيتلاةيقبطلاةقالعلانأريغ
ةيقبطلاةرطيسلانمتاذلابةقالعلاهذهراطإيف،ةنميهملاريغةقبطلا
مامتفلتخت،ةرطيسمةقبطةنميهملاريغةقبطلاهذهنملعجتيتلا
اذهيف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرتيتلاةيقبطلاةقالعلانعفالتخالا
،ةقبطلاهذهةقالعّنإ،رخآريبعتبوأ.ةنميهملاريغةقبطلاهذهب،راطإلا

ةيزاوجروبلاباهتقالعلةلثاممتسيلةلماعلاةقبطلاب،ةرطيسمةقبطك
ةيقبطلاةقالعلاهذهيففالتخالاو.كلذكرهاظلايفتناكنإو،ةيلاينولوكلا
ردقب،ةنميهملاريغةقبطلاهذهلةيقبطلاةعيبطلاهددحتال،يقبطفالتخا

امهتقالعيفنيتضيقنلانيتنميهملانيتقبطلانيبةيقبطلاةقالعلاهددحتام
ةيقبطلاةعيبطلاّنإ،نذإلوقلاأطخلانم.ةنميهملاريغةرطيسملاةقبطلاب
نعةلماعلاةقبطلاباهتقالعفالتخاددحتيتلايهةريغصلاةيزاوجروبلل

رهوجةيقبطلاةعيبطلاهذهنأكو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاباهتقالع
.اهجراخمأةطلسلايفةقبطلاهذهتناكأءاوس،ريغتيالتباثيقيزيفاتيم
يفنيتضيقنلانيتقبطلاةقالعةقيقحلايفوهفالتخالااذهددحيامّنإ
ةلحرمراطإيفيأ،ةرطيسمةقبطكةريغصلاةيزاوجروبلابامهتقالعراطإ
ىلعدكؤتيتلاةلوقملاف.يقبطلاعارصللماعلاروطتلانمةددحمةيخيرات

ةيزاوجروبلاىلإاهنمةلماعلاةقبطلاىلإبرقأةريغصلاةيزاوجروبلانأ
يأ،ةنيعمةيخيراتدودحيفةحيحص،اهقالطإيفةئطاخةلوقمةيلاينولوكلا

اهيفدوعتيقبطلاعارصلاروطتنمةددحمةيخيراتةلحرمراطإيف
.ةريغصلاةيزاوجروبلاىلإسيلوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاىلإةيقبطلاةرطيسلا
يأ،سكعيةيقبطلاةرطيسلاىلإةنميهملاريغةقبطلاهذهلوصونأّالإ
،نيتيسيئرلانيتقبطلابةيقبطلااهتقالع،يقبطلاعارصلالقحلخاد،بلقي
ىلإاهنمةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاىلإبرقأةرورضلاب،ةرطيسمةقبطك،ريصتف
راطإيف،ةيعامتجالاتاقبطلانيبضقانتلاتاقالعديدحتنإ.ةلماعلاةقبطلا

،يقبطلاعارصلالقحلخاد،نذإمتينأبجي،مئاقلاجاتنإلاماظن
ةنميهملاريغةقبطلاهذهلوصوف.هيفروطتلالحارمفلتخمىلإةبسنلابو
فلتختةلماعلاةقبطلاعمةقالعيفةرورضلاباهعضيةيقبطلاةرطيسلاىلإ



لاقيهسفنءيشلاو.ةيقبطلاةرطيسلاهذهىلإاهلوصولبقاهباهتقالعنع
ةعيبطيفرييغتلااذهنأريغ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاباهتقالعىلإةبسنلاب
يلآلكشبمتيال،نيتنميهمنيتقبطك،نيتيسيئرلانيتقبطلابةيقبطلااهتقالع
روطتنمةدقعمةيلمعبرميلب،ةيقبطلاةرطيسلاىلإاهلوصودرجمبو
رثأًاضيأيهيتلايعامتجالاجاتنإلاروطتيفاهراثآاهليقبطلاعارصلا

ةيلمعلاهذهليلحتيفيأ،لاجملااذهيفنآلاعسوتلاديرنال.هل
ةرطيسلاىلإ،ةنميهمريغةقبطك،اهلوصوّنإ:لوقلابيفتكنلب،ةدقعملا
راطإيفيأ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإيفّالإمتينأنكميال،ةيقبطلا

ةرطيسلةلماعلاةقبطلاعضختيتلاةيقبطلاةرطيسلانمةقالعلاهذه
يفًارييغتثدحياليقبطلادبتساةيلمعبمتي،نذإوهف.ةرطيسملاةقبطلا

هذهراطإيف،هثدحييذلارييغتلانأل،ةمئاقلاةيقبطلاةرطيسلاةقالع
ةبسنلابرييغتهنإيأ،تاذلابةقالعلاهذهدوجوىلعظفاحي،ةقالعلا
اذهب،ةعضاخلظتيتلاةلماعلاةقبطللةبسنلابسيلوةرطيسملاةقبطلل
يفيه،هذهيقبطلالادبتسالاةيلمعو.ةرطيسملاةقبطلاةرطيسل،رييغتلا
.ةرطيسمةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضيقبطعارصةيلمعاهتاذدح
عارصلااذهضوخىلإةوعدماهسفنةلماعلاةقبطلادجت،كلذكاهنوكلو
ةيلمعيف،يقبطلاعارصلانأّالإ.رشابملايقبطلااهضيقندضيقبطلا
،اهدحوةيلاينولولوكلاةيزاوجروبلادضًاهجومسيل،هذهيقبطلالادبتسالا
عارصلالخاد،ةهباجملاهذه.ةنميهمةقبطكًاضيأةلماعلاةقبطلادضلب

ريغةرطيسملاةقبطلانيب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسدضيقبطلا
ةرورضلابدوقت،ةقبطلاهذهةرطيسلةعضاخلاةنميهملاةقبطلاو،ةنميهملا
راطإيف،ةيدامةدعاقداجيإنعثحبلاىلإةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلا

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضاهعارصيف،اهنكمت،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالع
ريصتنأنميأ،ةلماعلاةقبطللةيرورضلاةنميهلاةهباجمنم،تاذلاب
تاقالعيهيتلا،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإيفةنميهمةقبطاهرودب
طبترمةرطيسمةقبطكةريغصلاةيزاوجروبلاءاقبنإ.ةيلاينولوكلاجاتنإلا
ريغةقبطك،اهلوصويفناكاذإ.ةنميهمةقبطاهتروريصناكمإبةرورضلاب
عارصلليعيبطلاروطتلاقطنمنعجورخةيقبطلاةرطيسلاىلإ،ةنميهم
هناكمإيف،ةرورضلابعضخيةرطيسمةقبطكاهدوجورارمتسانإف،يقبطلا
رارمتسالطرشك،ةنميهمةقبطاهتروريصناكمإف.تاذلابقطنملااذهل،هسفن

ققحتلااذهناكنإـًالصأهققحتنكميال،ةرطيسمةقبطكاهدوجو
نمتاقالعلاهذهراطإيفيأ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإيفّالإـًانكمم



اهيفيتلاو،ةرطيسملاةقبطلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهيفتناكيتلاجاتنإلا
ةيزاوجروبلاف.ةيقبطلاةرطيسلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلالوصومتًاضيأ
ىلإيأ،هذهجاتنإلاتاقالعديدجتىلإةرورضلابةوعدمةرطيسملاةريغصلا

دضيقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسرامميف،رارمتساباهجاتنإةداعا
يرورضطرشهذهجاتنإلاتاقالعددجتنأل،تاذلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

ةقبطاهتروريصةرورضنأّالإ.ةرطيسمةقبطكاهدوجورارمتسالقلطمو
،ةيقبطلااهترطيسددجتلطرشك،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإيف،ةنميهم
عارصيفيهيتلاواهتلدبتسايتلاةرطيسملاةقبطلابلثمتلاىلإاهعفدت

اذهف.اهنعقرافتلاىلإسيلو،اهعملثامتلاىلإ،يلاتلابو،اهعميقبط
لادبتسالاةيلمعراطإيف،رودييذلايقبطلاعارصلانمنيعملالكشلا
ددحييذلاوه،ةريغصلاةيزاوجروبلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيب،يقبطلا
،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإيفمتتيتلا،نيتقبطلانيبهذهلثامتلاةقالع
راطإيفنيتقبطلانيبلثامتلااذه.رمتسملااهددجتواهدوجومزلتسيلب

ةروريصقطنميفوهيذلا،امهنيبعارصلانمنيعملالكشلااذه
دوجولاىلعرطخهتاذدحيفوه،ةنميهمةقبطةريغصلاةيزاوجروبلا
ةقبطىلإةقبطلاهذهلوحتيفنإ.ةريغصلاةيزاوجروبللرطيسملايقبطلا
مغرب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاىلإ،ةرورضلابً،اعوجرةنميهم
عاطقدوجومغربو،نييقبطلانيلثمملايفـيقبطلاسيلوـيدرفلاريغتلا
راطإيفمتينأليحتسيلوحتلااذهنأل،يعامتجالاجاتنإلالخادةلود
ةلودلاعاطقدوجونألو،ةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإريغرخآ

ةيقبطلاةعيبطلالب،هذهجاتنإلاتاقالعلةيقبطلاةعيبطلانمريغيال
عاطقلزيمتملايقبطلاعباطلاددحتيتلايهةيجاتنإلاتاقالعلاهذهل
تاقالعراطإيف،ةنميهمةقبطةقبطلاهذهةروريصةيلمعّنإمث.ةلودلا
نيذلا،ةقبطلاهذهلنييقبطلانيلثمملانيبًاريطخًاضقانتدلوي،ةمئاقلاجاتنإلا

هذهنومدختسيوةماعلاةيقبطلااهحلاصمةيسايسلاةطلسلايفنولثمي
لوحتف.تاذلابةقبطلاهذهريهامجنيبو،حلاصملاهذهةمدخيفةطلسلا
يتلايقبطلاليثمتلاةقالعةرورضلابعطقيةنميهمةقبطىلإةقبطلاهذه
يقبطلاليثمتلاةقالععطقبو.اهريهامجبةطلسلايفنييقبطلااهيلثممطبرت

،ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبللنويقبطلانولثمملاءالؤهلوحتي،هذه
،»ةديدجةقبط«ىلإسيلو،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ،ةرورضلاب
عقاويفيأ،عقاولايفاهلدوجوال،كلذريغوأةيطارقوريبوأةيركسع
اذهروطتةيرظنيفيأ،ةيرظنلايفاهلناكمالو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالع



،نذإيقبطلاليثمتلانمةقالعلاهذهعطقيفنإ.يلاينولوكلاجاتنإلا
ةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليلاتلابو،اهسفنةيلاينولوكلاةقالعللًاددجت
يفتسيلةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلانإلوقلااننكمي،اذهل.ةرطيسم
اهنإيأ،بسحوةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعرييغتنعقلطمزجع
ةقالعلاعطقيفةيررحتلاةينطولاةروثلاقيقحتنعقلطمزجعيفتسيل

اهترطيسديدجتنعقلطمزجعيفًاضيأيهلب،بسحوةيلاينولوكلا
ةيزاوجروبةقبطكيأ،ةرطيسمةقبطكاهدوجوىلعظفاحيلكشبةيقبطلا
ناكمإبةرورضلابطبترمةرطيسمةقبطكاهدوجورارمتساف،ةرطيسمةريغص

دوقتةنميهمةقبطاهتروريصةيلمعنأريغ،ةنميهمةقبطاهتروريص
نعاهداعبإىلإيأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاىلإةرورضلاب
اذه.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلاهعاضخإوةيقبطلاةرطيسلا
ةيقبطلااهتعيبطنمجتانةيقبطلااهتروريصددحييذلايقبطلازجعلا
يقبطلاعارصلاروطتدوقيةرطيسمةقبطكاهدوجوف.ةنميهمريغةقبطك
يأ،ةيقبطلاةرطيسلاعقومنماهجورخبّالإهنمجورخالقزأمىلإ
هروطتقفأيفيقبطلاعارصلاريرحتواهنمةيسايسلاةطلسلاعازتناب

نأخيراتلاةيرخسنمنإ.ةلماعلاةقبطللةيرورضلاةنميهلاوحنيعيبطلا
يفةيسيئرةبقعةيقبطلاةرطيسلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلالوصونوكي
قرخنميقبطلاعارصلارأثياذكه.تاذلابةيقبطلااهحلاصمقيقحتهجو
ضقانتيف،ةرطيسمةقبطك،ةريغصلاةيزاوجروبلاف.يعيبطلاهروطتقطنم
،ةقبطلاهذهّنإ.ةيقبطلااهحلاصمعم،ةيقبطلااهتروريصلخاد،رمتسم
عقوماهلالتحابةيقبطلااهحلاصمقيقحتىلعردقتال،ةنميهمريغاهنوكل
ةنميهلظيفّالإةيقبطلااهحلاصمققحتالاهنإيأ،ةنميهملاةقبطلا
هجوبةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفو.اهعمفلاحتتيتلاةنميهملاةقبطلا
فلاحتبّالإةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجلةيقبطلاحلاصملاققحتتال،صاخ
.ةيقبطلاةرطيسلاىلإةنميهملاةقبطلاهذهلوصوبو،ةلماعلاةقبطلاعم
نأوهةيررحتلاةيروثلاةكرحلايفةريغصلاةيزاوجروبلليعيبطلارودلانإ

ةيزاوجروبلادضيقبطلااهعارصيفةنميهملاةلماعلاةقبطللًادنسنوكت
.ةيقبطلااهترطيسقيقحتلةادأكةيسايسلاةطلسلالجأنمةيلاينولوكلا
ةقبطللًادنسةقبطاهنوكيف،نذإنمكيررحتلاةكرحيفيروثلااهرودف
سكعنتنأ،يقبطلاعارصلاروطتقطنميف،يعيبطلاريغنمو.ةلماعلا
دوجوو.دنسلاةقبطلاوةنميهملاةيروثلاةقبطلانيبةيقبطلاةقالعلاهذه

اهلكشيف،ةيخيراتلاةبرجتلاعقاويف،ةددحمبابسأل،ةقالعلاهذه



،يقبطلاعارصلاروطتيفًايعيبطًالكشلكشلااذهنملعجيال،سوكعملا
ةداعإهاجتايفةرورضلابريسيتاذلابةسوكعملاةقالعلاهذهروطتنأل
ال.يعيبطلاهروطتقطنميقبطلاعارصلاىلإديعيهاجتايفيأ،اهسكع
اهتاذدحيفيهةسوكعملاةيقبطلاةقالعلاهذهسكعةكرحنأيفكش
يفمساحلالماعلاو.هلوقحفلتخميفيقبطلاعارصلانمةدقعمةيلمع
ليثمتلاةقالععطقوه،اهحاجنلةياهنلايفددحملاو،ةكرحلاهذهقيقحت
،ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةروريصلالخاد،طبرتيتلايقبطلا
سكعلاةكرحقيقحتنأامك.اهريهامجبةقبطلاهذهلنييقبطلانيلثمملا
ةرطيسلعفبو،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةياهنلايفددحتيهذه
ةيقبطلاةقالعلاكلتروطتنأّالإ.هيفةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملا
مليقبطلاليثمتلانمةقالعلاهذهعطقمادامًانكمملظيةسوكعملا

ةقالعلاهذهروطتو.يقبطلاعارصللماعلالقحلالخاددعبققحتي
ىتأانهنم.عارصلااذهلةماعلاةكرحلاروطتددحييذلاوهةسوكعملا

،ةنميهمةقبطك،ةلماعلاةقبطلانيبيقبطلاعارصلاروطتيفدقعتلا
ةيقبطلاامهتقالعلخاد،ةنميهمريغةقبطك،ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلاو
دضيقبطعارصيفوضقانتيفةلماعلاةقبطلانأيفكشال.ةسوكعملا

نم،اذهيقبطلااهعارصيف،قلطنتالاهنأّالإ.ةرطيسملاةقبطلاهذه
ةرطيسلاىلإاهلوصوةرورضيف،ةنميهمةقبطك،ةيقبطلااهتدارإدرجم
،ةرطيسملاةقبطلاهذهبةسوكعملاةيقبطلااهتقالععقاونملب،ةيقبطلا
هذهةقالععقاونمو،اهريهامجبةقبطلاهذهيلثممةقالععقاونمو
ةقالعروطتّنإ،رخآريبعتبو.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابةرطيسملاةقبطلا
يف،ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلابةلماعلاةقبطلاطبرتيتلايقبطلاعارصلا

هذهةروريصةكرحبةرورضلابطبترم،ةسوكعملاةيقبطلاامهتقالعراطإ
عازتنالجأنم،نذإةلماعلاةقبطلاعارصف.ةنميهمةقبطةرطيسملاةقبطلا
ةرطيسلاىلإلوصوللةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلانمةيسايسلاةطلسلا
هذهاهدلوتيتلاةيقبطلاتاضقانتلانمقلطنينأنمدبال،ةيقبطلا
كرحتينأنمو،يقبطلاعارصللماعلالقحلالخادتاذلابةيقبطلاةروريصلا
ةيزاوجروبلالوصويقبطلاعارصلاروطتيفهدلوييذلادقعتلااذه.اهنمض

راطإيفعارصلااذهروطتيفهدجنالةيقبطلاةرطيسلاىلإةريغصلا
،تاذلابهروطتقطنميف،هنأّالإ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلا
،ةيقبطلاةرطيسلاىلإةنميهمةقبطلوصويفةرورضلاقطنمنعجرخيال
،ةنميهمةقبطةرطيسملاةيزاوجروبلاةروريصف.هلعضخيسكعلابوهلب



ةقالععطقبيأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنييقبطلااهيلثمملوحتب
لوخدليرورضلاطرشلاقلخي،اهريهامجبمهطبرتيتلايقبطلاليثمتلا
ضقانتلاوهاذه.ةيقبطلااهترطيسةمزأيفتاذلابةرطيسملاةقبطلاهذه
ةيقبطلاةرطيسلاىلإاهلوصوبةريغصلاةيزاوجروبلاهيفعقتيذلايعوضوملا
نمكييذلا،ةرطيسمةقبطكاهئاقبطرشّنإ؛هلحنعًاقالطإزجعتيذلاو
اهترطيسةمزأيفاهلوخدطرشهسفنوه،ةنميهمةقبطاهتروريصةرورضيف

.ةيقبطلا



اهترطيسلةمزأك،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةمزألانعًاقباسهانلقامنإ
ةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاةمزألةبسنلابًامئاقلظي،ةيقبطلا
يف،عضتيتلايه،ةنميهمةقبطك،ةلماعلاةقبطلانأاذهىنعم.ةرطيسملا
اهترطيسةمزأيفةرطيسملاةقبطلاهذه،يقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسرامم
الةيقبطلااهترطيسةمزأيفةقبطلاهذهلوخدطرشققحتف.ةيقبطلا
عازتنانمةلماعلاةقبطلانكمتتامرادقمبّالإهذهاهتمزأيفاهعضي
اهتسراممضرفنميأ،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسلا
نمسيل.ةرطيسملاةيسايسلاةسرامملاك،لقحلااذهلخاد،ةيسايسلا
يفةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلالوخدطرشققحتينأ،نذإليحتسملا
يسايسلالقحلالخاديأ،لعفلابنوكتنأريغنم،ةيقبطةرطيسةمزأ
نيلثمملالوحتةيلمعنأينعياذه.هذهاهترطيسةمزأيف،يقبطلاعارصلل
دقةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبللنييقبطلا
.ةيقبطةرطيسةمزأىلإيلآلكشبلوحتلااذهدوقينأريغنمققحتت

ةسرامملاةرطيسلعفب،ةيذابتنالاهتكرحراطإيفيقبطلاعارصلاروطتف
هذهرجفتًاقالطإعنمي،يسايسلاهلقحلخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
،هذههتكرحراطإيف،هروطترارمتسانإلب،تاذلاباذههلقحيفةمزألا

اهتبرجتةدواعمب،اهنمتائفلوأ،اهسفنةريغصلاةيزاوجروبللحمسيدق
،»يركسعلابالقنالا«قيرطنعةيقبطلاةرطيسلاىلإلوصولايفةقباسلا
نميذابتنالالكشلااذهاهبحمسييتلاةديحولاقيرطلاهذهنعيأ
يف»ةيركسعلاتابالقنالا«ةيلمعراركتلنوكيدقو.يقبطلاعارصلاةكرح
تائفةلواحموه،رخآلولدمةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظ
يأ،ةنميهمةقبطاهتروريصةيلمعقيقحتعنمةرطيسملاةقبطلاهذهنم
هذهراطإيف.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنييقبطلااهيلثمملوحتعنم

ةريغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظيفو،يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلا
ةقلحلايفةقبطلاهذهلخدتنأ،نذإليحتسملانمسيل،اهسفنةرطيسملا
ةقبطاهتروريصةكرحماجلإلوأ،ةيقبطلاةرطيسلاىلإاهلوصوددجتلةغرفملا

.ةرطيسمةقبطكءاقبلانعاهزجعنمتاذلابراطإلااذهيف،ةنميهم
ةقلحلاهذهرسكنع،ةيسايسلااهتسرامميف،ةزجاعةريغصلاةيزاوجروبلاو
اهتسرامميف،ةرداقاهدحوةلماعلاةقبطلانإ.ةيقبطلااهتروريصيفةغرفملا
هذهقيقحتو.ةغرفملاةقلحلاهذهرسكىلع،يقبطلااهعارصلةيسايسلا



ةيزاوجروبللنييقبطلانيلثمملالزعبنوكييقبطلاعارصلانمةيلمعلا
هذهلةيقبطلاةروريصلاهيجوتبو،ةقبطلاهذهريهامجنعةرطيسملاةريغصلا
ةلماعلاةقبطلاعميروثلااهفلاحتليرورضلاويعيبطلاقفألايفريهامجلا
ةروريصةيلمعيفيرورضلااهطرشدجت،انيأرامك،ةيلمعلاهذه.ةنميهملا

يفةروريصلاهذهةيلمعو.ةنميهمةقبطةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلا
لخاديعامتجالاجاتنإلاروطتلعفبققحتتاهنأل،ةيداصتقاةيلمعاهساسأ
روطتف.ةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالظيف،ةيلاينولوكلاهتاقالع

ددحييذلاوههذهةيلاينولوكلاهتقالعراطإيفيعامتجالاجاتنإلا
ّنإ،رخآريبعتب،يأ.ةنميهمةقبطةقبطلاهذهةروريصةكرحةرورضلاب

جاتنإلاتاقالعراطإيفةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاروطت
ةريغصلاةيزاوجروبلايلثمملوحتةرورضلابددحييذلاوهةيلاينولوكلا
يف،نذإلوحتلااذهةيلمع.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنييقبطلا
هتاقالعراطإيفيعامتجالاجاتنإلاروطتبةطبترمةيداصتقاةيلمع،اهساسأ
ليثمتلاةقالععطقىلإً،اقباسانرشأامك،دوقتيهو،ةمئاقلاةيلاينولوكلا

.نييقبطلااهيلثممبةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجطبرتيتلايقبطلا
يف،ددحتتتناكنإو،ةيجولويديأةقالعهذهيقبطلاليثمتلاةقالعنأّالإ

تاقالعبيأ،ةيعامتجالاةينبللةيداصتقالاةدعاقلادوجوب،اهدوجولكش
نيلثمملالوحتيفةيعوضوملاةيداصتقالاةيلمعلاف.ةينبلاهذهيفجاتنإلا
الةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبللنييقبطلا
،يقبطلاليثمتلانمةيجولويديألاةقالعلاهذهعطقىلإيلآلكشبدوقت
ةيلمعلاهذهنأيفكشال.عطقلااذهقيقحتلًايرورضًاطرشتناكنإ
قرافتةيلمعيهةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةرورضلاباهددحتيتلا
ةيلمعك،ققحتتاهنأّالإ.اهسفنةريغصلاةيزاوجروبلافوفصيفداحيقبط

ةرطيسلظيفيأ،ةرطيسملاةيجولويديألاةرطيسلظيف،ةيداصتقا
ةيجولويديأةرطيسلظيفسيلو،تاذلابةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأ
،نذإةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسددجتّنإ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
هذهءاقبيفنأل،ةريغصلاةيزاوجروبللةيجولويديألاةرطيسلاءاقبمزلتسي
ةرطيسللةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجعوضخلًاطرشةيجولويديألاةرطيسلا
ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأّنإ.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلا

ةيؤرريهامجلاهذهنعبجحتيتلايه،ةرطيسملاةيجولويديألااهنوكل
يأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنييقبطلااهيلثمملوحتيفعقاولااذه

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاف.اهعميقبطعارصيفيهيتلاةقبطلاىلإ



،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف،مدختست،نذإةددجتملا
ريهامجىلعةيقبطلااهترطيسماكحإلاهسفنةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأ

ريهامجلاهذهنيبيقبطلاليثمتلاةقالععطقةيلمعّنإ.ةقبطلاهذه
،يقبطلاعارصلليجولويديألالقحلالخادةرورضلابققحتتنييقبطلااهيلثممو
ءالؤهلوحتنمةيداصتقالاةيلمعلاكلتيفاهققحتطرشدجتتناكنإو
ةريغصلاةيزاوجروبلاو.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنييقبطلانيلثمملا

عطقلاةيلمعقيقحتنع،ةلقتسملاةيقبطلااهتوقبً،اقالطإةزجاع
يه،ةرطيسمةيجولويديأك،تاذلاباهتيجولويديأنأل،هذهيجولويديألا
ّنإ.يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسراممضرتعتيتلاةيسيئرلاةبقعلا

ةيجولويديأىلإاهلوحتب،ةريغصلاةيزاوجروبللةرطيسملاةيجولويديألا
ريهامجليقبطلاعارصلاةكرحلشت،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
هذهريهامجف.صاخهجوبيجولويديألاهلقحلخاد،ةريغصلاةيزاوجروبلا
اهتيجولويديأهربتعتامدضيقبطلااهعارصةسراممىلعةرداقريغةقبطلا
ىلإةرورضلابةوعدماهسفنةلماعلاةقبطلادجت،اذهل.ةرطيسملاةيقبطلا
اهسفنريرحتىلإو،تاذلاباهتيجولويديأةرطيسنمريهامجلاهذهريرحت
هذهنم،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسراممربع،ةنميهمةقبطكً،اضيأ

ةيزاوجروبلاةيجولويديأةرطيسنميأ،ةيقبطلاةيجولويديألاةرطيسلا
عارصلليجولويديألالقحلانوكينأ،نذإبيرغلانمسيل.ةريغصلا
عارصكيسيئرلاهلكشيفعارصلااذهرهظينأيأ،يسيئرلاهلقحيقبطلا
ةلحرميفصاخهجوبو،ةريغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظيف،يجولويديأ
اذهيفف.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإةقبطلاهذهيلثمملوحت
يتلايقبطلاليثمتلانمةقالعلاكلتلعطقلاةيلمعمتتتاذلابلقحلا
ةيزاوجروبلاهذهةرطيسلاهعوضخلبقتةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجلعجت

يقبطلافلاحتلاةماقإبحمسييذلاعطقلااذهب.ةددجتملاةيلاينولوكلا
يسيئرلاطرشلاققحتي،ةنميهملاةلماعلاةقبطلاوريهامجلاهذهنيبيروثلا

اهلكشىلإيذابتنالااهلكشنميقبطلاعارصلاةكرحلاقتناناكمإل
يلاتلابو،يسايسلاهلقحلخادعارصلااذهروطتناكمإليأ،يباذجنالا
يقبطلاليثمتلاةقالعءاقبف.يسايسعارصكيسيئرلاهلكشيفهروطتناكمإل
لظيفةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإليرورضطرش،نذإهذه
هلقحلخادعارصلاذخأي،اذهل.ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأةرطيس

ةيقبطلاةرطيسلالظيفهذخأيالدقًادقعموًاداحًالكشانهيجولويديألا
نيبةرورضلابمئاقلقحلااذهيفيسيئرلاضقانتلاو.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل



ةيزاوجروبللةيجولويديألاةسرامملاوةلماعلاةقبطللةيجولويديألاةسرامملا
قرافتلااذهدوجونمجتانضقانتلااذهيفدقعتلا.ةرطيسملاةريغصلا
ةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنيلوحتملاةريغصلاةيزاوجروبلايلثممنيبيقبطلا
مجلييذلايجولويديألالثامتلانمراطإيف،ايندلااهريهامجو،ةددجتم
يقبطلااهعارصةرورضلابسرامتةلماعلاةقبطلاف.هسفنقرافتلااذهةكرح
يأ،ةريغصلاةيزاوجروبللةرطيسملاةيجولويديألادضيجولويديألاهلقحلخاد

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهةيجولويديأيهيتلاةيجولويديألاهذهدض
ةروريصةكرحبةصاخيقبطقرافتةكرحيفتنوكتيتلاةددجتملا
تقولايفًاضيأيهيتلاو،ةنميهمةقبطةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلا
يجولويديألالثامتلاةدحوّنإ.ةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجةيجولويديأهسفن
اهيلثمموةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجنيبيأ،نيضقانتملانيفرطلانيذهنيب
يداصتقالاضقانتلاعنمت،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنيلوحتملانييقبطلا
اذهليسايسلارجفتلاو.يسايسيقبطضقانتيفرجفتينأنمامهنيبيلعفلا
يجولويديألالثامتلاةدحوريجفتبةرورضلابطبترمامهنيبيداصتقالاضقانتلا

دباليقبطلاقرافتللةيداصتقالاةيلمعلاهذهّنإ،رخآريبعتبو.امهنيب
نأنميأ،يقبطلاعارصلليجولويديألالقحلالخادققحتتنأنمًاضيأ
يقبطقرافتةيلمعلعفلابريصتىتح،يقبطيجولويديأقرافتيفسكعنت
هرهوجيفيقبطلاعارصلاناكاذإ.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاد
ً،ايقبطلعفلابريصيىتحًايسايسقرافتلانوكينأًامكحبجوً،ايسايس
تاقالعراطإيفجاتنإلاةيلمعيف،يداصتقالاقرافتلا،عبطلاب،ناكنإو
ريغ.هدوجوناكمإللب،بسحوهذههتروريصلسيلًايساسأًاطرش،جاتنإلا
لقحلالخادهققحتربعةرورضلابرمتًايسايسًايقبطًاقرافتهتروريصنأ
ءادعلااذهلةيسيئرلابابسألانمنأىرناذهل.يقبطلاعارصلليجولويديألا

،ةنميهمةقبطاهتروريصةكرحيف،ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلللصأتملا
نأنماهفوخ،يقبطلاعارصلاروطتنمةيطارقوميدلالاكشألافلتخمل
ةرورضلابيدؤييجولويديأقرافتيفيقبطلايداصتقالاقرافتلااذهسكعني

ةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجىلعةيقبطلااهترطيسماكحإيفاهلشفىلإ
هذهدضيقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف،ةلماعلاةقبطلاف.تاذلاب

يفةرورضلاعقومنمقلطنت،ةريغصلاةيزاوجروبللةرطيسملاةيجولويديألا
نمهسفنتقولايفو،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليقبطلااهئادع
اليتلاةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجعميقبطلااهفلاحتيفةرورضلاعقوم
ةزجاع،صاخهجوبةرطيسملااهتيجولويديأو،تاذلاباهتيجولويديأببسب،لازت



نييقبطلااهيلثممباهطبرتيتلايقبطلارامثتسالاوةرطيسلاةقالعةيؤرنع
ةيزاوجروبلانمريهامجلاهذه.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإنيلوحتملا
اهتيجولويديأهدلوتيذلايقبطلامهولاةريسأ،بسحو،تسيلةريغصلا
يف،رارمتسابهدلوتيذلامهولاةريسأ،يسيئرلكشب،لب،ماعلكشب

هذه،ةنميهمةقبطاهتروريصيفةرطيسملاةقبطلاهذهلةيجولويديألاةسرامملا
لازتالاهنأيفيقبطلايجولويديألااهمهوةريسأيأ،ةرطيسملاةيجولويديألا

اهتروريصيفيقبطلاقرافتلااذهةكرحمغرب،ةرطيسملاةقبطلايه
يه،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف،ةلماعلاةقبطلاّنإ.ةيقبطلا

اهتيجولويديأةرطيسنماهريرحتواذهاهرسأكفىلعةرداقاهدحو
.ةرطيسملا



ةيقبطلاةنميهلاةمزأنيبةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةمزألايفانزيمدقل
ةقالعلةبسنلابددحتتىلوألاةمزألاّنإ:انلقو،ةيقبطلاةرطيسلاةمزأو

ةقالعلةبسنلابددحتتفةيناثلاامأ،اهسفنةرطيسملاةقبطلاتائفنيبةنميهلا
،ةيقبطلااهترطيسلةعضاخلاةيسيئرلاةقبطلاوةرطيسملاةقبطلانيبةرطيسلا
نمنيلكشلانيذهنيبزييمتلاو.يقبطلاعارصللةيباذجنالاةكرحلاراطإيف
عارصلاةكرحيلكشنيبزييمتلااذهىلع،هساسأيف،مئاقةيسايسلاةمزألا

نأامك.لوألادوجوناكمإلطرشريخألازييمتلااذهّنإذإ،يقبطلا
ةيقبطلاهتاسراممللوقحك،يقبطلاعارصلالوقحفلتخمنيبزييمتلا
ديدحتةرورضانيلعضرفييذلاوه،ماعلاهلقحراطإيف،ةزيمتملا
اذهىلع.ةيروحملاهتكرحلنيضيقنلانييقبطلانيلكشلانيذهنيبفالتخالا
ةمزألايلكشنيبيرذجلافالتخالاانلحضتي،ةيرظنلاةجلاعملانمساسألا

،يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإيفف:ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
يفامأ؛ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعيفرييغتىلإةمزألاهذهدوقتنأليحتسي
ةرورضلابيهةيسايسلاةمزألاهذهف،يقبطلاعارصللةيباذجنالاةكرحلاراطإ

يفلب،اهناكمإبةيقبطةرطيسةمزأيأ،ةرطيسملاةقبطللةماعةمزأ
،نذإةماعلاةمزألاف.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعرييغتىلإدوقتنأاهقطنم
لقحلالخادرجفنتةمزأيأ،ةيسايسةمزأةرورضلابيهةرطيسملاةقبطلل
ةيسيئرلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلعفبيقبطلاعارصلليسايسلا
تناكنإو،ةماعةمزأةيسايسةمزألكتسيل،رخآريبعتبو.هيفةيروثلا

نيتمزألانأعم،ةيسايسةمزأةرورضلابةرطيسملاةقبطللةماعلاةمزألا
زييمتلانأريغ.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرورضلابناددحتت
ةنميهلاةمزأنيب،يقبطلاعارصلاةكرحنمدقعتلااذهراطإيف،يرظنلا
ةقالعلاانعبجحيّالأبجي،هترورضىلع،ةيقبطلاةرطيسلاةمزأوةيقبطلا

ةمزأةرورضلابيهةيقبطةرطيسةمزألكف.امهنيبطبرتيتلاةقيثولا
ةرطيسلاةمزأنأاذهىنعم.حيحصريغسكعلانكل،ةيقبطةنميه
ةئفللةيقبطلاةنميهلاةمزأربعةرورضلابرمتةرطيسملاةقبطللةيقبطلا
ةيرورضً،اقباسانيأرامك،ةيقبطلاةنميهلاةقالعف،ةقبطلاهذهنمةنميهملا
نوكتالةرطيسملاةقبطلاةرطيسنأل،اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعدوجول



ةينانبللاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاةمزأف.اهيفةنميهملاةئفلاةنميهبّالإ
ةئفلاهذهليأ،ةيلاملاةمغطللةيقبطلاةنميهلاةمزأربعةرورضلابرمتًالثم
ةرورضلاىوستسيلةرورضلاهذه.ةرطيسملاةقبطلاهذهنمةنميهملا
يذلاماعلاينينيللانوناقلااذهنأّالإ.روطتلاتوافتنوناقاهنمضتييتلا
يخيراتلكشيفّالإدجويالةلماشلاةيعامتجالاةينبلاروطتهلعضخي
عارصلاروطتبةصاخلاةيخيراتلاطورشلانمددحمراطإيفيأ،زيمم
عارصلااذهروطتهددحييذلالكشلابو،ةيروحملاهتكرحلخاديقبطلا
ددحتـانيأرامكـعارصلااذهلةيذابتنالاةكرحلاف.هذههتكرحلخاد
نعًايرذجفلتخيلكشبةيقبطلاةنميهلاةمزأيفنوناقلااذهدوجو
يفو،اذهل.هسفنعارصلااذهلةيباذجنالاةكرحلاهبهددحتيذلالكشلا
بناجىلإرخآىنعمةقباسلاانتلوقمذختت،ةيباذجنالاةكرحلاهذهراطإ

ةنميهةمزأةرورضلابةيقبطلاةرطيسلاةمزأف.انحرشيذلاىنعملااذه
ةرطيسملاةقبطلانمةنميهملاةئفلاةمزأةمزألاهذهنألال،ةيقبط
ةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضتيتلاةيروثلاةقبطلانأللب،بسحو
.ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلايأ،ةنميهمةقبطةرورضلابيهةيقبطلااهترطيس
نوكيالةيقبطةرطيسةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضونأاذهنمجتني
ةقبطللةيسايسلاةسرامملالعفبو،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادّالإ
لخادةيروثلاةيسايسلاةسرامملاهذهلرطيسملادوجولاو.ةضيقنلاةيسيئرلا

هتكرحراطإيفيقبطلاعارصلاروطتددحييذلاوهلقحلااذه
.ةماعةمزأةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةمزألايلاتلابلعجيو،ةيباذجنالا
يأ،يروثلايقبطلافلاحتلالخادةنميهملاةقبطلانأًاضيأاذهنمجتنيو
اهدحويهً،اديدججاتنإماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتيتلاةقبطلا
.ةيقبطةرطيسةمزأكةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةمزألاريجفتىلعةرداق
اهتعيبطمكحب،نذإيهف.ةلماعلاةقبطلايهةنميهملاةيروثلاةقبطلاهذه
اهتسرامميف،اهكرحتناكأءاوس،كلذىلعةرداقاهدحو،ةنميهملاةيقبطلا
،يلاينولوكلاجاتنإلاراطإيفمأيلامسأرلاجاتنإلاراطإيف،ةيروثلاةيسايسلا
ةرطيسلظيفمأةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسّلظيفًاضيأناكأءاوسو

سابتلالاالولو.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوأةريغصلاةيزاوجروبلا
يفةريغصلاةيزاوجروبلارودبطيحيلازيالو،طاحأيذلايجولويديألا
اندجوامل،ينطولاررحتلاةيلمعيفصاخلكشبو،يداصتقالاروطتلاةيلمع

ةقبطلاّنإ.ةيرظنةهادبلعفلابوهيذلااذهىلعديكأتلايفةرورض
يتلايهـةنميهمةقبطبتسيلةريغصلاةيزاوجروبلاوـةنميهملاةيروثلا



ةنميهةمزأةمزألاهذهو،ةيقبطلااهترطيسةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضت
ىلإيلاتلابو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعرييغتناكمإىلإاهقطنمدوقيةيقبط
.يقبطلاعارصللةيباذجنالاةكرحلاراطإيفرجفنتاهنأل،رييغتلااذهةرورض
ةمزأتاذلابيهثيحنم،ةماعةمزأةرورضلاب،راطإلااذهيف،نذإيهف

.ةيسايس



هيفسيلو،ضقانتيأةرطيسملاةقبطلاةمزألريخألاديدحتلااذهيفسيل
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاضقانتيففالتخالاةقالعف،يظفلبعالتيأ
نمعونلااذهضرفتيتلايهةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاوةرطيسملا
ةرطيسملاةقبطللةبسنلابوهيقبطلاعارصلليسايسلالقحلاّنإ.ديدحتلا
عارصلاكرحتيتاذلابةرطيسلاهذهلعفبو.ةيسايسلااهتسراممةرطيسلقح
لوقحيفبكارتلانمعونكلذبققحتيف،يسايسلاهلقحجراخيقبطلا
ةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملاديضنتعمقفتييقبطلاعارصلا
يقبطلاعارصلاروطتيفتوافتلابحمسييذلاوهبكارتلااذه.ةلماشلا
رهظملاىلإ،روطتلااذهيف،ةرطيسلاهيفدوعتلكشب،هلوقحفلتخمنيب

نأل،عارصلااذهنم،يداصتقالاوأيجولويديألا،يسايسلاريغيسيئرلا
لوقلاف.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملليهيسايسلالقحلايفةرطيسلا
روطتيفيسيئرلاضقانتلاًامودوهيذلايسايسلاضقانتللةمئادلاةرطيسلاب
الذإ،روطتلااذهتوافتيفدقعتلاديدحتلفاكريغةيعامتجالاةينبلا
يتلاةقالعلاعونديدحتنم،تاذلابةرطيسلاهذهراطإيف،كلذل،دب

،نيرخآلاعارصلااذهيلقحبيقبطلاعارصلليسايسلالقحلاطبرت
يف،اهسفنيسايسلاضقانتللةرطيسلاهذهنأل،يداصتقالاويجولويديألا
فلتخت،يقبطلاعارصلالوقحفلتخمنيبطبارتلاةقالععونلاهديدحت
اذهليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةيقبطلاةيسايسلاةسرامملافالتخاب
عارصلليسايسلالقحلالخادهروطتيف،يسايسلاضقانتلاّنإ.عارصلا
مهفلوً.اضيأاهلكشددحيوعارصلااذهلةيروحملاةكرحلادلوي،يقبطلا
،ضقانتلااذهنأمهفننأنمًاقالطإدبال،ةكرحلاهذهيفدقعتلا
ةيسايستاسراممنيبضقانتةقيقحلايفوه،رطيسميسيئرضقانتك
نيتيسايسلانيتسرامملانيب،صاخلكشبو،ةعراصتمةيعامتجاتاقبطلةددحم
ديدحتلااذهءوضيف.نيتضيقنلانيتنميهملانيتقبطلليأ،نيتيسيئرلانيتقبطلل
روطتيفهدقعتوتوافتلااذهةعيبطمهفلعفلاباننكمي،يسايسلاضقانتلل
يفتوافتلاف.هلوقحفلتخمنيبيقبطلاعارصلاروطتيفوةيعامتجالاةينبلا
ًاضقانتيسايسلاضقانتلانوكىلإطقفدوعيالةيعامتجالاتاضقانتلاروطت

ةقالعلاعونىلإًاضيأدوعيلب،روطتلااذهيفمئادلكشبًارطيسم
لخادةرطيسملاةيقبطلاةيسايسلاةسرامملااهدلوتيتلاةددحملاةيتوافتلا
ىنعم.هسفنعارصلااذهلوقحفلتخمنيبيقبطلاعارصلليسايسلالقحلا



يداصتقالاضقانتلاراطإيف،تاضقانتلاهذهروطتيفتوافتلانأاذه
دِّدحملايقبطلالكشلانعًاقالطإهلزعنكميال،اهروطتلددحملايساسألا
لكشلااذهنأل،اهروطتةكرحيفيسايسلاضقانتلاهيفرطيسييذلا
ةقالعددحييذلاوهيسايسلاضقانتللرطيسملادوجوللدَّدحملايقبطلا
ضقانتللةمئادلاةرطيسلاف.يقبطلاعارصلالوقحفلتخمنيبتوافتلا
ةسرامملاةرطيسّنإذإ،توافتلااذهيفدقعتلامهفلةيفاكريغيسايسلا
ةقالعددحتيقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
ةرطيسلااهيفدوعت،هسفنيسايسلاضقانتلاةرطيسراطإيف،توافتلانم

ةيسايسلاةسرامملاةرطيسامأ.يقبطلاعارصلليسايسلاريغلقحلاىلإ
اذهلوقحنيبتوافتلانمةقالعددحتيهف،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلل
نيبةقالعلاهيفريصتلكشبيسايسلالقحلاىلإةرطيسلااهيفديعتعارصلا
هلقحراطإيف،هلوقحفلتخمنيبيقبطلاعارصلاروطتيفتوافتلاةقالع
فلتخمنيبةيعامتجالاةينبلاروطتيفتوافتلاةقالعو،ةهجنم،ماعلا
.قفاوتةقالعىرحألابوأ،لثامتةقالع،ىرخأةهجنمةيوينبلااهتاضقانت
ةيروحملاةكرحلالكشّنإ.قفاوتمدعةقالعوأنيابتةقالعتناكنأدعب

نمنيتقالعلانيتاهنيبةقالعلاةعيبطددحييذلاوهيقبطلاعارصلل
،عارصلااذهلةيباذجنالاةكرحلاراطإيفيهةقالعلاهذهف،روطتلاتوافت

ةقبطلاو.ةيذابتنالاةكرحلاراطإيفبلقنتيأ،سكعنتقفاوتةقالع
عنمتنأ،يقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسرامميفً،امودلواحتةرطيسملا
،سوكعملااهلكشيف،ةقالعلاهذهروطتنأل،هذهقفاوتلاةقالعروهظ

نيبيقبطلاعارصلاروطتيفتوافتلاف.ةيقبطلااهترطيسددجتلطرش
يروطتلاتوافتلاعمقفاوتةقالعيفنوكيامًاردان،نذإهلوقحفلتخم
يسايسلاضقانتلانملعجييذلاتوافتلااذهعميأ،ةيعامتجالاةينبلل
يفنوكيالوهف.اهروطتيفرطيسملايسيئرلاضقانتلاةيعامتجالاةينبلايف

ةينبلاروطتلخدينيح،ةيروثلاتاظحللايفّالإهذهقفاوتلاةقالع
دقعتلانمكيانه.ةيوينبلاةزفقلانامزيفيأ،عطقلانامزيفةيعامتجالا

روطتيفتوافتلاةكرحطبرتيتلادقعتلاةقالعيف،ةيروثلاةيلمعلايف
ةقبطلادجناذهل.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفتوافتلاةكرحب،يقبطلاعارصلا
مادختساىلإ،يقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسرامميفً،امودأجلتةرطيسملا
يف،يسايسلاضقانتلاعنميلكشبيقبطلاعارصلالوقحنيبتوافتلااذه
ضقانتلالحيفيسيئرلاهرودبموقينأنم،تاذلابرطيسملاهدوجو
لوقلاأطخلانمف.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعرييغتيفيأ،يساسألايداصتقالا



دجييداصتقالاضقانتلااذهنإ،ًالثمريسوتلأك،ضعبلامهوتيامك،نذإ
ةينبلاروطتيفًارطيسمًايسيئرًاضقانتيسايسلاضقانتلاةروريصبيروثلاهلح
لكشبدوجومـًاقباسهانددحامكـيسايسلاضقانتلااذهف،ةيعامتجالا
اهبيتلاةوقلا،ةددحمطورشيف،هنإلب،رطيسميسيئرضقانتكمئاد
دوجولاسيل.تباثلايوينبلااهراطإيفةمئاقلاجاتنإلاتاقالعددجتت
اذهنملعجييذلاوه،يسيئرضقانتك،يسايسلاضقانتللرطيسملا

،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعيفيروثلارييغتلاةيلمعمتتاهبيتلاةوقلاضقانتلا
كلتهنملعجييذلاوهرطيسملاهدوجولدَّدحملايقبطلالكشلانإلب
تاقالعجاتنإةداعإةيلمعمتتاهبةيعجرةوقسكعلابوأ،ةيروثلاةوقلا
لقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسف.ةمئاقلاجاتنإلا
ضقانتلااذهلرطيسملادوجوللددحميقبطلكشيقبطلاعارصلليسايسلا
ةيسايسلاةسرامملاةرطيسيفرطيسملاهدوجولكشنع،عبطلاب،فلتخي
سيل،هرثأفالتخالااذهلو.هسفنلقحلااذهلخادةضيقنلاةيروثلاةقبطلل
ةماعلاةكرحلاديدحتيفلب،بسحويسيئرلاضقانتلااذهرودديدحتيف

ةيعامتجالاةينبلاروطتيفتوافتلاةكرحباهتقالعيف،يقبطلاعارصلل
ةكرحلاراطإيف،يقبطلاعارصلالوقحنيبتوافتلادوجوّنإ.ةلماشلا
ةينبلايفةيوينبلاتايوتسملاديضنتعمقفتملكشب،عارصلااذهلةيروحملا
،اهيفعقتدقةريثكتامزأىلعبلغتلابةرطيسملاةقبطللحمسي،ةيعامتجالا

عارصلاروطتنمةبعصطورشيفىتحةيقبطلااهترطيسديدجتبيأ
ةرطيسملاةقبطلاف.موجهلاعقوميفالعافدلاعقوميفاهيفنوكتيقبطلا
تامزألاتمادامرطيسملايقبطلااهدوجوىلإ،ريبكدحىلإ،ةنئمطملظت
لكشبوأ،يقبطلاعارصلالوقحنملقحيفةروصحماهبفصعتيتلا

يسايسلالقحلانعةديعب،اهتدحىلع،تامزألاهذهتمادام،قدأ
ةمزألكشيفّالإرجفنتالةيقبطلااهترطيسةمزأنأل،يقبطلاعارصلل
اهدوجوددحيلكشلااذهيفاهراجفناو.تاذلابلقحلااذهلخادةيسايس
عارصلالوقحفلتخميفةيقبطلااهترطيسلةمزأكيأ،ةماعةمزأكةرورضلاب
لب،يرورضطرشةماعةمزأيف،نذإةرطيسملاةقبطلادوجوّنإ.يقبطلا
،رخآريبعتبو.ةيقبطلااهترطيسةمزأيهةيسايسةمزأيفاهدوجول،قلطم
يهةيسايسةمزألكشيفّالإدجوتالةرطيسملاةقبطللةماعلاةمزألاّنإ
ةرورضلابمزلتسيةيسايسلاةمزألاهذهدوجونأامك،ةيقبطةرطيسةمزأ
اهتسرامميف،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاو.ةماعةمزأيفةرطيسملاةقبطلادوجو
اهترطيسةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضتيتلايه،يقبطلااهعارصلةيسايسلا



اذه.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاد،ةماعلااهتمزأيفيأ،ةيقبطلا
اهتسراممةرطيسلقحًاضيأوه،ةيروثلاةقبطللةبسنلاب،نذإلقحلا
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسدضاهعارصلقحىرحألابوأ،ةيسايسلا

ةسرامملاةرطيسنأّالإ.تاذلابةرطيسلاهذهعازتنافدهب،ةرطيسملا
ةقالعسكعتيقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةيروثلاةقبطللةيسايسلا
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلظيفعارصلااذهلوقحنيبتوافتلا
،كلذب،ددحتو،رطيسملايسيئرلالقحلايسايسلاهلقحنملعجتف،ةرطيسملا

يف،ةيروثلاةيسيئرلاةقبطلالوصوو.ةيباذجنالاهتكرحراطإيفهروطت
رمي،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسلاىلإ،ةيسايسلااهتسرامم

لقحلاويداصتقالالقحلالخادةرطيسملاةقبطلاةمزأربعةرورضلاب
ةرطيسلاةمزأّنإ:صاخلكشبلوقلانكميلب.عارصلااذهليجولويديألا
ةيسايسلاةسرامملالوصوليسيئرلاقيرطلايهةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا

لكف.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسلاىلإةيروثلاةقبطلل
نأليحتسي،ةيجولويديأةمزأاهقفارتالةرطيسملاةقبطللةيداصتقاةمزأ
ةيسايسلاةسرامملالعفب،ةماعةمزأةرورضلابيهةيسايسةمزأيفرجفنت
نميقبطلاعارصلالوقحنيبتوافتلااذهببسبو،اذهل.ةيروثلاةقبطلل

ةرورضلابةيقبطةرطيسةمزألكلعجتيتلاةقالعلاكلتببسبو،ةهج
ةفداصمكةيروثلاةظحللانينيلددح،ىرخأةهجنمةيقبطةنميهةمزأ
يفةيعامتجالاتاضقانتلاعيمجاهيفرهصنت،يقبطلاعارصلاروطتيفةنيعم

.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرورضلاباهزكرمدجتعطقةطقن





ةدوعلايرورضلانمدجن،انثحبيفةريخألاةطقنلاهذهىلإانلوصودعب
ةجلاعملانماهقحلماكدعبفوتستملاهنكلً،اقباساهانجلاعةيضقىلإ
ًاراركتةدوعلاهذهيفءىراقلادجونإءىراقلانمرذتعننل.ةيرظنلا
هانعميفثحبوهثيحنم،اهسفنثحبلاةعيبطف،قبسامضعبل
ةبوعصلعفلابدجنقيرطفاشكتسايفجرعتلااذهانيلعضرفت،قيقدلا
ءدبلادرجمبةلماكاهملاعمحضتتالثحبلاقيرطنإ.اهفاشكتسايفةغلاب

تتأانهنم.اهيفلغوتنامرادقمبًائيشفًائيشحضتتلب،اهكولسب
،نايحألاضعبيف،هنممزلتستةعطقتمةكرحريكفتلاعابتايفةرورضلا
نأنمكلذباهنكمتف،اهجئاتنءوضبهتاقلطنمءيضتءارولاىلإةتافتلا

.ىرخأجئاتنلتاقلطنمكددجتت
طبارتتاهبيتلاةوقلايهيقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاّنإ:انلق
املعفلاباذهو،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاةدحويفةيوينبلاتايوتسملا

ةينبلاهذهروطتيفرطيسملاضقانتلايسايسلاضقانتلانملعجي
ضقانتلاةرطيسراطإيفتايوتسملاهذهطبارتلكشنأريغ.ةيعامتجالا
ةكرحلاراطإيف.ةيروحملاةكرحلاهذهلكشفالتخابفلتخي،يسايسلا
ديضنتوهيبكارتلكشبتايوتسملاهذهطبارتت،يقبطلاعارصللةيذابتنالا
ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلرشابمرثأديضنتلااذه.اهل
دوجولانمددحميقبطلكشليأ،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاد
يجولويديألالقحلالخاد،دلوينأهتعيبطنمو.يسايسلاضقانتللرطيسملا
فلتخمنيبيسيئرلاضقانتلالقنتناكمإبًايجولويديأًامهو،يقبطلاعارصلل
نأبيقبطلامهولااذهلًايدامًاساسأدجوينأيأ،ةيوينبلاتايوتسملاهذه
اذهرودً.ايسايسًاضقانتسيلةيعامتجالاةينبلاروطتيفيسيئرلاضقانتلا

يأ،يسيئرلاضقانتللةمئادلاةيسايسلاةعيبطلابجحينأ،نذإمهولا
ةيسايسلاةسرامملاةمدخيفرشابملكشب،نذإوهف.ةيقبطلاهتقيقح

نيركفملاضعبتاذلابمهولااذهةيحضعقينأبيرغو.ةرطيسملاةقبطلل
.سازتنالوبوريسوتلآلاثمأنمنييسكراملا



ةكرحلاهذهيفدقعتلامدعىلإعجاركلذيفببسلانأانلودبي
لقح«موهفمهمادختسامغرب،ًالثمسازتنالوبف.يقبطلاعارصللةيروحملا
يديرجتلاهلكشيفموهفملااذههمادختساببسبامبرو»يقبطلاعارصلا
لخاد،زيميالهنأل،ةكرحلاهذهيفدقعتلالكسملتيال،اذهماعلاو
وهف.هسفنعارصلااذهلوقحفلتخمنيب،يقبطلاعارصللماعلالقحلا
رودلابعليال،يلامسأرلاجاتنإلاماظنيف،يداصتقالاضقانتلانأىري
،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفًاضيأرطيسملارودلابعليلب،بسحودِّدحملا
نيبركفملااذهطلخي،ةلوقملاهذهيف.هسفنيسايسلاضقانتلاروديأ
عارصلااذهلدِّدحملايداصتقالاضقانتلانيبويقبطلاعارصلليداصتقالالقحلا

يقبطلاعارصلالوقحفلتخمنيبهزييمتمدعّنإ.)9(ةماعلاهتكرحيف
يداصتقالالقحلانيبزييمتلامدعيفضومغلااذهىلإهداقيذلاوه
ةينبلايفيساسألاضقانتلايأ،هسفنيداصتقالاضقانتلاوعارصلااذهل
،يساسأضقانتكيداصتقالاضقانتلااذهنيبًادجريبكقرفلاو.ةيعامتجالا
اذهرهظنإو،يقبطلاعارصلليداصتقالالقحلالخادمئاقلاضقانتلانيبو
ةقالعلاهذهيفنمكيلوألاضقانتلا.يداصتقاضقانترهظمبريخألاضقانتلا
،نذإوهف.جاتنإلاتاقالعبةجتنملاىوقلاروطتةرورضلابطبرتيتلاةيوينبلا
ديدحتّنإ.هلماكبيعامتجالاءانبلااهيلعموقييتلاةيساسألاةيداملاةدعاقلا

عارصلاةكرحلدِّدحملاضقانتلاهنوكىلإعجاريساسأضقانتكضقانتلااذه
راطإيفّالإكرحتيال،هلاكشأفلتخميف،عارصلااذهنأىنعمب،يقبطلا

اذههيفهددحييذلالكشلابو،هروطتلدِّدحملايساسألاضقانتلااذه
ً،ادِّدحميأً،ايساسأًاضقانتهنوكل،يداصتقالاضقانتلانأريغ.هسفنضقانتلا
لقحيفهدوجونعلقتسملكشبةيعامتجالاةينبلاروطتيفهلدوجوال
لقحيفهدوجولكشيفلب،هتاذدحيفدجويالوهف،يقبطلاعارصلا

وهيذلاعارصلااذهةكرحهبددحييذلالكشلايفيأ،عارصلااذه
عضولاهديدحتيفريسوتلآهنيباماذه.هبهددحتلكشيف،هددحيهرودب

.ةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالاضقانتلليرظنلا
ةجتنملاىوقلانيبسيليقبطلاعارصلليداصتقالالقحلايفضقانتلانكلو
يقبطلاعارصللةدَّدحمةيقبطةيداصتقاتاسراممنيبلب،جاتنإلاتاقالعو



هتكرحيساسألايداصتقالاضقانتلاددحييذلاعارصلااذهليأ،هسفن
ةسرامملاوةرطيسملاةقبطللةيداصتقالاةسرامملانيبيسيئرلكشبو،ةماعلا
نيبيداصتقالالقحلااذهلخادعارصلاةقالعو.ةلماعلاةقبطللةيداصتقالا

اهيفلواحتيقبطرامثتساةقالعىلعةمئاقنيتيداصتقالانيتسرامملانيتاه
ربكأىلعلوصحلا،يقبطلااهعارصلةيداصتقالااهتسرامميف،ةرطيسملاةقبطلا
اهتسرامميف،ةلماعلاةقبطلااهيفلواحتو،ةدئازلاةميقلانمةنكممةيمك
.ةدئازلاةميقلاهذهةيمكضيفخت،ناكمإلاردق،يقبطلااهعارصلةيداصتقالا

ةقالعدوجوساسأىلعمئاقنيتيقبطلانيتسرامملانيتاهنيبعارصلا
هذهدوجوناضرتفيً،اضيأهروطتوهدوجونإلب،هذهيقبطلارامثتسالا
لقحلالخادضقانتلااذهروطتّنإ،رخآريبعتبوً.اضيأهنامزلتسيوةقالعلا

رامثتسالاةقالععطقىلإدوقينأليحتسي،يقبطلاعارصلليداصتقالا
.اهدوجومزلتسيتاذلابهقطنمف،هذهيقبطلا

هنأّالإ.يداصتقالالقحلااذهلخادددحتيضقانتلااذهنأيفكشال
ىلإةبسنلابسيلو،يقبطلاعارصلاىلإةبسنلاب،اذههلقحراطإيف،ددحتي

نكميلب.ةيعامتجالاةينبلايفيساسألاضقانتلايأ،يداصتقالاضقانتلا
لقحلالخادددحتيهنأليقبطلاعارصلاىلإةبسنلابددحتيهنإ:لوقلا
ًاضقانت،نذإضقانتلااذهرابتعايفّنإ.هسفنعارصلااذهليداصتقالا
ةرورضيفنمكتةيرظنةلاحتسا،يساسألايداصتقالاضقانتللًالثاممً،ايداصتقا
يسايسلاضقانتلاىلإهتبسنيفيأ،يقبطلاعارصلاىلإهتبسنيفهديدحت

.يسايسلاضقانتلااذهروطتاهدلوييتلاةيروحملاةكرحلاىلإو،هسفن
ضقانتلانيبهزييمتمدعيفسازتنالوبهيفعقييذلايرظنلاضومغلاو
جتانيقبطلاعارصلليداصتقالالقحلايفضقانتلااذهويساسألايداصتقالا
ىلإهتبسنيفريخألاضقانتلااذهديدحتيفةرورضلاهذهمهفمدعنم
اذهرهظيدقو.يداصتقالاضقانتلاىلإهتبسنيفال،يسايسلاضقانتلا
دقو،يداصتقاضقانتلكشيفةيقبطلاةيداصتقالاتاسرامملانيبضقانتلا

لقحلالخادضقانتوهف،يدامساسألكشلااذهيفهروهظلنوكي
يفيداصتقاضقانتكددحتيهنأاذهىنعم.يقبطلاعارصلليداصتقالا
ضقانتلاىلإهتبسنيفال،تاذلابيداصتقالالقحلااذهىلإهتبسن

يفّالإًانكممسيليداصتقاضقانتكاذههددحتنأّالإ.يساسألايداصتقالا
لوقحنمددحملقحك،هلقحةبسنيفيأ،يقبطلاعارصلاىلإهتبسن
يقبطلاعارصلاةكرحف.هسفنعارصلااذهلةيروحملاةكرحلاىلإ،عارصلااذه
ةيخيراتطورشيف،ددحتيتلايه،هسفنيسايسلاضقانتلاةكرحيأ،نذإ



.يداصتقاضقانتك،عارصلااذهليداصتقالالقحلالخاد،ضقانتلااذه،ةنيعم
يداصتقالاضقانتلانيبويداصتقالاضقانتلااذهنيبًاقالطإ،نذإلثامتال
رهظيدَّدحملكشلوألاف:يرذجفالتخالب،ةيعامتجالاةينبلايفيساسألا
امأ،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاراطإيف،رطيسملايسايسلاضقانتلاهيف
نيبزييمتلامدعّنإ.تاذلابةماعلاةكرحلاهذهلدِّدحملاضقانتلاوهفرخآلا

ضقانتلادوجولدَّدحملكشوهضقانتنيب:نييداصتقالانيضقانتلانيذه
راطإيفةيعامتجالاةينبلاروطتلدِّدحملاوهضقانتو،رطيسملايسايسلا
يرظنلاضومغلاكلذىلإدوقييذلاوه،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلا

بعلي،يلامسأرلاجاتنإلاماظنراطإيف،يداصتقالاضقانتلاّنإ:لوقلايف
عارصلانأكو،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفًاضيأرطيسملارودلاوددحملارودلا

اذهيفهلدوجوال،يسايسعارصهتقيقحيفوهثيحنم،يقبطلا
قبسيملةجرديقبطلاقرافتلاةيلمعهيفتغلبيذلاجاتنإلانمماظنلا
دئاعانهرطيسملارودلاّنإ.رخآجاتنإماظنيأيفلبقنماهتغلبنأ

نمددحملايقبطلالكشلااذهىلإيأ،لوألايداصتقالاضقانتلاىلإ
ةسرامملاةرطيسهدوجوددحتيذلايسايسلاضقانتللرطيسملادوجولا
لكشب،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
يف،نذإبيرغلانمسيل.يداصتقاضقانتك،يسيئرلاهلكشيف،هيفهرهظت
لئاهلاروطتلانمةلحرملاهذهيفةلماعلاةقبطلاضوختنأ،راطإلااذه
مل،فنعلاةغلابةيداصتقاتاعارص،ةيلامسأرلانادلبلايفةجتنملاىوقلل
نأًاضيأبيرغلانمسيلو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجميفةلماعلاةقبطلااهفرعت

هذهانتاعمتجميفةجتنملاىوقلاروطتلةيلاينولوكلاةقالعلاماجلإنوكي
ةيعامتجالاةينبلاهذهراطإيف،يسايسلاضقانتلاروهظمدعلًايسيئرًاببس
يسيئرلاببسلانوكينأو،يداصتقاضقانتك،يسيئرلاهلكشيف،ةيلاينولوكلا
يفبيرغلالب.يجولويديأضقانتك،يسيئرلاهلكشيف،ضقانتلااذهروهظل

ةلماعلاةقبطللةيداصتقالاةسرامملايفيداصتقالاضقانتلااذهنأرمألا
لكشك،هتقيقحىلع،نييسكراملانيركفملاضعبل،رهظيمليقبطلااهعارصل
،هتقيقحريغىلعرهظسكعلابلب،رطيسملايسايسلاضقانتلادوجولدَّدحم
يف،يسايسلاضقانتلاروهظّنإ.هسفنيساسألايداصتقالاضقانتلاهنأىلع

ةيذابتنالاةكرحلاراطإيفيعيبطرمأ،يداصتقاضقانتك،يسيئرلاهلكش
ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسراطإيفيأ،يقبطلاعارصلل
يساسألايداصتقالاضقانتلاراهظإامأ.عارصلااذهليسايسلالقحلالخاد
ةينبلاروطتيفرطيسملارودلاهؤاطعإو،يسيئرلايسايسلاضقانتلارهظمب



هنأل،فنعبهضقنىلعيروثلايسكراملاركفلالمعياماذهف،ةيعامتجالا
ةسرامملايفةيزاهتنالل،ةيحالصإلاةيداصتقالاةرظنلليجولويديألاساسألا
عارصلاةكرحلدِّدحملايداصتقالاضقانتلانيب.يقبطلاعارصللةيسايسلا
ريبكقرف،نذإرطيسملايسايسلاضقانتلادوجوليداصتقالالكشلاو،يقبطلا

ضقانتلااذهنيبةقالعلانإً:اضيألوقلابجيامك.هيلعديكأتلابجي
ةقالعتسيليسايسلاضقانتلادوجوليداصتقالالكشلااذهويداصتقالا
ةماعلاةكرحلليداصتقالاضقانتلاديدحتربعةرورضلابرمتيهلب،ةرشابم
اليداصتقالاهلقحلخاديقبطلاعارصلانأاذهىنعم.يقبطلاعارصلل
هتكرحهبددحتتيذلالكشلابلب،يداصتقالاضقانتلابرشابملكشبددحتي
.تاذلابةكرحلاهذههلهددحتيذلالكشلابيأ،ضقانتلااذهبةيروحملا
هديدحتبّالإيقبطلاعارصلالوقحفلتخملًاددحمسيليداصتقالاضقانتلاف
نأل،طقفةكرحلاهذهلهديدحتقيرطنعو،عارصلااذهلةماعلاةكرحلل
لكشددحتيتلايه،ددحملايقبطلااهلكشيف،ةيروحملاةكرحلاهذه
.اهلددحملايداصتقالاضقانتلااذهراطإيفيقبطلاعارصلالوقحطبارت



،ةيعامتجالاةينبلاروطتدحوتيتلايهيقبطلاعارصلاةكرحّنإ:انلق
،تايوتسملاهذهو.ةدقعمةيوينبةدحويفةينبلاهذهتايوتسمنيبطبرتف
يأ،اهدضنييبكارتلكشبطبارتت،يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإيف
هلالقتسايف،ةقدلل،لقوأ،يبسنلاهلالقتسايفاهنملكهيفرهظيلكشب
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلنأاذهىنعم.هيلإهتبسنيف،رخآلانع
لكشلسيلً،ادِّدحمًارثأيقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملا
هلوقحفلتخمنيبتوافتلاةقالعليأ،عارصلااذهلةيروحملاةكرحلا
ةينبلالخاداهسفنةيوينبلاتايوتسملاهذهطبارتلكشللب،بسحو

يف،ةيوينبلاتايوتسملاهذهلقتستيبكارتلاطبارتلااذهراطإيف.ةيعامتجالا
يف،اهدلوييذلاعارصلااذهةكرحنع،يقبطلاعارصلاةكرحىلإاهتبسن
لقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلعفب،اذهاهلكش
تسيليقبطلاعارصلاةكرحنأكيأ،اهتاذبةمئاقاهنأكو،رهظتف،يسايسلا
نع،يعوضوملااهروطتيف،هسفناهلالقتسانأعم.طبارتلااذهيفببسلا
يف.يذابتنالااهلكشيفتاذلابةكرحلاهذهديلووه،يقبطلاعارصلاةكرح
ةيوينبلاتايوتسملاهذهطبارتت،يقبطلاعارصلاةكرحنملكشلااذهراطإ

ةينبلايفيتحتلاءانبلاويقوفلاءانبلانيبلعافتلانمةقالعلكشيف
نأكيأ،اهنعةبيرغاهنأكويقبطلاعارصلاةكرحاهيفرهظت،ةيعامتجالا
يوينبقفاوتةقالعكهسفناهدوجويف،نيءانبلانيبهذهلعافتلاةقالع
لب،تاذلابيسايسلاهلقحلخاد،عارصلااذهةكرحلةجيتنتسيل،امهنيب
يف،هدلوتيذلايجولويديألامهولااذهساسأىلع.اهدوجومدعلةجيتن

لعافتلاةيلمعرهظت،اهسفنيقبطلاعارصلاةكرح،ةددحمةيخيراتطورش
هجوبو،يقبطلاعارصلانعةلقتسمةيعوضومةيلمعكنيءانبلانيبهذه
ضقانتلالعفبمتتةيلمعكيأ،ةيسايسلاةيقبطلاهتسراممنعصاخ

،ضقانتلااذهبهددحتراطإيف،يسايسلاضقانتلالعفبال،هسفنيداصتقالا
ضقانتلاروديداصتقالاضقانتلاىلإدوعي،اذهب.هبهددحتلكشيفو
ةكرحلاىلإةيوينبلااهتايوتسمطبربةيعامتجالاةينبلاديحوتيفيسايسلا
لعفب،رهظييداصتقالاضقانتلانأاذهىنعم.يقبطلاعارصللةيروحملا

ةينبلاروطتيفرطيسملارودلابموقيهنأكو،يجولويديألامهولااذه



رصحنيالمهولااذهرثأ.روطتلااذهلددحملاهرودبناجىلإ،ةيعامتجالا
ةيقببهتقالعيفيسايسلاضقانتلارهظمبيداصتقالاضقانتلاراهظإيف
وهلب،ةيعامتجالاةينبلاروطتلةماعلاةكرحلالخادةيوينبلاتاضقانتلا
مهفبةيساسأةقالع،نذإ،مهولااذهل.اهسفنةماعلاةكرحلاهذهلمشي
اذههيوشتب،ىرحألابوأ،يقبطلاعارصللةيلمعكاهسفنةيروثلاةيلمعلا

؟هقطنمتاقلحطبارتتفيكو،هيوشتلااذهنمكينيأف.مهفلا
مهولااذهةيحضعوقولاىلإدوقييذلايساسألايرظنلاأطخلاّنإ
عارصلالوقحفلتخمنيبزييمتلامدع،انلودبيامك،وهيجولويديألا
يفعارصلااذهةكرحرصحيأ،ةزيمتملاةيقبطلاهتاسراممللوقحك،يقبطلا
ةفلتخملاهلاكشأةيؤرمدعو،ةيسايسلاهتسرامميفهتاسراممو،يسايسلاهلقح
ضقانتلانيبلثامتلاةلداعمف.هسفنرطيسملايسايسلاضقانتللدوجولاكشأك

اهلكشيفً،ايملعحصتاليقبطلاعارصلاوةيعامتجالاةينبلايفيسايسلا
رصحهيفليحتسييذلاعارصللدقعملامهفلااذهساسأىلعّالإ،قلطملا

ةلداعمكتددحتاذإةئطاخ،نذإيهف.يسايسلاهلكشيفعارصلااذه
نأل،يقبطلاعارصلليسايسلالكشلااذهويسايسلاضقانتلانيبلثامت

مهفلااذهيف.طقفيسايسلاهلكشيفكلذبرصحنياهيفيسايسلاضقانتلا
ةرطيسراطإيف.يجولويديألامهولاكلذليرظنلاساسألانمكيءىطاخلا
،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملا
جراخ،تاذلابةسرامملاهذهةرطيسلعفبيأ،ةرورضلابعارصلااذهكرحتي

يفهدوجولددحملايقبطلالكشلانأينعياذه.هسفنيسايسلاهلقح
هلقحجراخ،يسيئرلكشب،كرحتلاىلإهعفدييذلاوهيسايسلاهلقح
يف،هيفرهظييذلالكشلاوهلقحلااذهجراخهكرحتنأيأ،اذه
ةلداعملاكلتانلبقاذإف.تاذلابلقحلااذهلخادددحملايقبطلاهدوجو

وأيجولويديألاعارصلامهفنعانزجعاذإيأ،لثامتلانمةئطاخلا
،هسفنيسايسلاضقانتللرطيسملادوجوللددحميقبطلكشكيداصتقالا
ةيؤرلاانعبجحييذلايجولويديألامهولاةيحضانعقودقلعفلابنوكن

هذه.ةيوينبلااهتايوتسمتوافتيفةيعامتجالاةينبلاروطتلةيملعلا
يقبطلاعارصلاكرحتلعفبّالإيبكارتلااهلكشيفطبارتتالتايوتسملا
تاذلابلقحلااذهيفهكرحتلعفب،ىرحألابوأ،يسايسلاهلقحجراخ
ةرطيسببسب،يسايسلاهلقحجراخلصاحهكرحتنأكوهيفرهظيلكشب
،طبارتلانميبكارتلالكشلااذهيف.هيفةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملا
اهطبارتيفةيوينبلاتايوتسملاددحتت،ةئطاخلالثامتلاةلداعمساسأىلعو



نعويقبطلاعارصلانعلزعمب،هسفناهروطتتوافتيفيأ،تاذلاب
يف،وهيذلايمهولالالقتسالااذهب.هنعاهلالقتسايفيأ،ةيروحملاهتكرح

ةقالعرهظت،هسفنيقبطلاعارصلاةكرحديلو،ةددحمةيخيراتطورش
،يوينبلاتوافتلاةقالعرهظمبةيوينبلاتاضقانتلانيبيروطتلاتوافتلا
ىلإاهتبسنيف،هسفناهروطتتوافتيف،ةيوينبلاتاضقانتلاهذهددحتتف
ىلإاهتبسنيفددحتتنأنمًالدب،روطتلااذهلدِّدحملايداصتقالاضقانتلا
تاضقانتلاروطتيفةرطيسلاةقالعرهظتنيح.رطيسملايسايسلاضقانتلا
ىلع،يسايسلاضقانتلاروهظليحتسي،اهنيبددحتلاةقالعرهظمبةيوينبلا
اهنيبطبرييذلاضقانتلاكيأ،روطتلااذهيفرطيسملاضقانتلاك،هتقيقح
اهددحتيفةكرحلاهذهدوجولكشعمقفتيلكشبهروطتةكرحيف
نيتقالعلانيتاهنيبيرظنلازييمتلاّنإ.هسفنيساسألايداصتقالاضقانتلاب

يفيسايسلاضقانتلاويداصتقالاضقانتلليرظنلاعضولاديدحتليرورض
ةقالعراطإيف.ةينبلاهذهروطتيفامهنملكرودو،ةيعامتجالاةينبلا
تاضقانتلاةيقبلددحمضقانتكيداصتقالاضقانتلارودرهظي،ددحتلا
ىنعم.طقفاذههديدحتيفو،يقبطلاعارصلاةكرحلهديدحتيفةيعامتجالا

راطإيفّالإكرحتيال،ةيعامتجاةينبيأيف،يقبطلاعارصلانأاذه
هذههلهددحتيذلالكشلابو،ةينبلاهذهيفةمئاقلاجاتنإلاتاقالع

.ةجتنملاىوقلاروطتباهتقالعيفتاقالعلا
يفّالإددحتيالةيعامتجالاةينبلايفيرظنلاهعضوف،يسايسلاضقانتلاامأ
يفروطتلاتوافتراطإيفيأ،ةقالعلاهذهراطإيف.ةرطيسلاةقالعراطإ
روطتيفرطيسملاضقانتلاكيسايسلاضقانتلارودرهظي،ةيعامتجالاةينبلا
ضقانتلاروطتبًاصاخىنعمروطتلاتوافتموهفمذختي،انهو.ةينبلاهذه
يفانهددحتيةيعامتجالاةينبلايفروطتلاتوافتنأيأ،هسفنيسايسلا

هلوقحفلتخمنيبهسفنيقبطلاعارصلاروطتيفتوافتكةقيقحلا
يفتوافتلاةكرحددحتت،ةرطيسلاةقالعراطإيف،رخآريبعتبو.ةيعامتجالا
روطتيفتوافتةكرحكةيعامتجالاةينبلالخادةيوينبلاتاضقانتلاروطت
ةكرحنإيأ،ةيقبطلاهدوجولاكشأفلتخمنيبرطيسملايسايسلاضقانتلا

عارصللةيروحملاةكرحلايهيهةيعامتجالاةينبلاروطتيفتوافتلا
ناكمإبراص،كلتددحتلاةقالعبهذهةرطيسلاةقالعتلثامتاذإف.يقبطلا
رودلاهلنوكينأويسايسلاضقانتلارهظمبرهظينأيداصتقالاضقانتلا
يف،ةيوينبلاتايوتسملاكلذبلقتستف،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملا
،يسايسلاهلكشدوجومادعنابهدوجومادعنال،يقبطلاعارصلانع،اهطبارت



يف،دئاعيبكارتلااهطبارتلكشو.يداصتقالاضقانتلاىلإاهتبسنيفددحتتو
ببسلااذهل.تاذلابضقانتلااذهىلإاهتبسنيفاهددحتىلإ،ةقيقحلا
ىلعمئاقيدومعرهظمبيأ،يوينبلااهتوافترهظمبيروطتلااهتوافترهظي

هذهددحتّنإ.ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعيفةيداملاةدعاقلاساسأ
يقبطلاعباطلاعمًامامتقفتييقبطلاعارصلانعاهلالقتسايفتايوتسملا
عباطلاعزنيفنمكييذلا،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللزيمملا
،عارصلااذهنعيقبطعباطلكعزنيفلب،يقبطلاعارصلانعيسايسلا
لقتست،هلةجيتنكو،لالقتسالااذهبو.يقبطعارصكهتقيقحءافخإيفيأ
يفيأ،هسفنيبكارتلااهطبارتراطإيف،ضعبنعاهضعبتايوتسملاهذه

هذهعطقّنإ،رخآريبعتبو.يداصتقالاضقانتلاىلإتاذلاباهتبسن
يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانع،يروطتلااهتوافتةكرحيف،تايوتسملا
يفمهولااذهدلوييذلاوه،هسفنعارصلااذهللوقحكاهيلإاهطبرتيتلا
اهلالقتسابيأ،كلذبرهظتف،هيلإهتبسنيف،رخآلانعاهنملكلالقتسا
اذهلو.يداصتقالاضقانتلاىلإاهتبسنيفاهددحتةيناكمإ،اذهيبسنلا
يجولويديأمهوكتاذلابهدوجويفيعوضوملاهدوجويبسنلالالقتسالا
يسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسهدلوت
هساسأىلعًايدامًادوجويجولويديألامهولااذهلنإيأ،يقبطلاعارصلل
يف،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانعاهلالقتساب،تايوتسملاهذهددحتت

يف،يجولويديألاضقانتلالقتسي،اذكهو.يداصتقالاضقانتلاىلإاهتبسن
ىلإامهتبسنيف،نانثالابكارتيو،يسايسلاضقانتلانع،يوينبلاهاوتسم
،كلذبرهظتف،هسفنيساسألاضقانتلااذهةدعاقىلع،يداصتقالاضقانتلا

ةيرظنلاةيناكمإلا،تاذلابيجولويديألامهولااذهليداملاساسألاىلع
ةينبلاروطتيفًارطيسمًايسيئرًاضقانتيجولويديألاضقانتلاةروريصل

رهظتامك،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاىلإهطبرنمتلفنملاةيعامتجالا
ضقانتلاىلإةبسنلاباهسفنةيناكمإلاهذه،اهسفنطورشلاهذهيفً،اضيأ
فلتخمنيبهسفنيسيئرلاضقانتلالقنتيفةيناكمإلاهذه.يداصتقالا
،يسايسلاريغضقانتلاةروريصيفةيناكمإلاهذهيأ،ةيوينبلاتايوتسملا
ىلعّالإةيرظنةيناكمإكرهظتالً،ارطيسمًاضقانت،يداصتقالاوأيجولويديألا

ءافخإلااذهساسأىلعيأ،هراطإيفويجولويديألامهولاكلذساسأ
هذهلرثأ،هتاذدحيف،وهيذلا،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاةقيقحل
لخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسطورشيف،اهسفنةكرحلا
يفو،ةيوينبلاتايوتسملاهذهتلفنتنيح.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلا



يذلاةيروحملايقبطلاعارصلاةكرحلراطإلااذهنم،هسفناهروطتتوافت
ةمئاقاهنأكويبكارتلكشبطبارتت،تاذلاباهتوافتةكرحيف،هيلإاهدشي
عارصللرطيسملارودلاكلذبيفتخيف،ةيداملااهتدعاقساسأىلعاهتاذب
يتلاةيوينبلاةقالعلاهذهةماقإيفيأ،اهنيبطبارتلاةماقإيفيقبطلا
يقوفلاءانبلاطبريفيأ،ةيداصتقالاةيداملااهتدعاقىلإةرورضلاباهدشت
ةعيبطلايفنمكييقبطلاعارصلاةكرحيفدقعتلاّنإ.هسفنيتحتلاءانبلاب

اهلكش:نيضقانتملانييقبطلااهيلكشدوجويفو،ةكرحلاهذهلةيروحملا
رودلااذهمهفليرورضطرشدقعتلااذهمهفويباذجنالااهلكشويذابتنالا
ةينبلاروطتيفعارصلااذهةرطيسو.يقبطلاعارصلل،مئادلكشب،رطيسملا

نيبطبارتلاةماقإيفيسيئرلارودلابعليهنوكىلإدوعتةيعامتجالا
هددحييذلالكشلاب،طبارتلااذهلكشديدحتيفو،ةينبلاهذهتايوتسم
رودرصح،نذإحدافلايرظنلاأطخلانم.هسفنيداصتقالاضقانتلاهب
يفةيوينبلاةزفقلاقيقحتيف،رطيسمرودوهثيحنم،يقبطلاعارصلا
ىلع.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعليروثلارييغتلايفيأ،ةيعامتجالاةينبلاروطت
رطيسملايسيئرلاهروديقبطلاعارصلابعليال،يرظنلاأطخلااذهساسأ

ةينبلااهيفزفقتيتلاتاظحللاهذهيفيأ،ةيروثلاتاظحللايفّالإ
ىنعم.رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننم،ةيسايسةروثيف،ةيعامتجالا

هرودبعلياليأً،ايسيئرًاضقانتريصياليسايسلاسفانتلانأ،اذه
ضقانتلاف،تاظحللاهذهجراخامأ،ةيروثلاتاظحللاهذهيفّالإ،رطيسملا
ةينبلاروطتيفرطيسملارودلانإيأً،ارطيسمًايسيئرًاضقانتسيليسايسلا
ضقانتلاىلإردانلايفو،يداصتقالاضقانتلاىلإبلاغلايفدوعيةيعامتجالا
هذهيفيقبطلاعارصللرطيسملارودلارصحيفأطخلااذه.يجولويديألا
هلكشيفعارصلااذهرصحيفأطخلاكاذنمجتانةيروثلاتاظحللا
ةيسايسلاةسرامملاةرطيسبددحملايسايسلاهلكشيف،ىرحألابوأ،يسايسلا
هساسأأطخلادجي،نيتلاحلااتلكيفو.يسايسلاهلقحلخادةيروثلاةقبطلل

يف،نيضيقنلاعضييذلامهفلااذهيفيأ،ضقانتلليلغيهلامهفلايف
امهنيبفالتخالاةقالعةقيقحلايفسكعتلثامتةقالعيف،ةيضقانتلاامهتدحو
لكبيأ،امهنملكبةصاخلاةكرحلايفزيمتلاةيؤر،كلذب،عنمتو،اهبجحتف

مهفلانمءوضلااذهيف.يقبطلاعارصلايفضقانتلايفرطنمفرط
لكشلا:يقبطلاعارصلاةكرحلنايقبطلانالكشلالثامتي،ضقانتلليلغيهلا
هددحتيذلالكشلاو،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاهددحتيذلا
فالتخالاةيؤرليحتستيأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملا



ةيروحمةكرحكاهسفنيقبطلاعارصلاةكرحةيؤر،كلذب،ليحتستف،امهنيب
:ةيعامتجالاةينبلاتايوتسم،نيضقانتمنيلكشبو،اهروطتيف،اهيلإطبرت
.يسايسلاهلكشيفرصحنيف،هتكرحدقعتعارصلااذهدقفي،هيضيقنلثامتبو
رهظي،عارصلااذهلةيروحملاةكرحلاةيؤريفةلاحتسالاهذهببسبو،اذهل
ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملارودلابعليالهنأكويسايسلاضقانتلا
.يسايسلاهلكشيفيقبطلاعارصلاكرحتنمةيروثلاتاظحللاهذهيفّالإ



ىلإدوقي،يقبطلاعارصلليلاتلابو،يسايسلاضقانتللءىطاخلامهفلااذه
يتلاةيوينبلاديدحتلاةقالعنملعجتخيراتللةيداصتقاةيكيناكيمةرظن
ةبيرقةقالع،انركذيذلاوحنلاىلع،يداصتقالاضقانتلابضقانتلااذهطبرت

نيبينامزعباتتدوجومزلتستيتلا،ةيكيناكيملاةيببسلاةقالعنمًادج
يفهرثأىلعقباس،ةيكيناكيملاةيببسلاهذهيفببسلاف.هرثأوببسلا
ةقالعهرثأبهطبرتيتلاةقالعلاتناكاذل.ناكملايفهنعلصفنم،نامزلا
ةيببسلاهذه.امهنيبلصفلادوجوساسأىلعةمئاقطبرةقالعيأ،ةيجراخ

يتلاةيكيتكلايدلاةيببسلانعًاقالطإةبيرغةيبيرجتةيببسةيكيناكيملا
ضقانتلايفهدوجونعًالصفنميداصتقالاضقانتلادوجواهيفليحتسي
ةيببسللةيبيرجتلاةيوازلاهذهنم.ضقانتلااذهلهديدحتلكشيف،يسايسلا

بعلي،هرثأوببسلانيبينامزلاعباتتلانمةقالعلاهذهليأ،خيراتلايف
ضقانتلاّنإذإً،ارطيسمًارودةيعامتـجالاةينبلاروطتيفيداصتقالاضقانتلا

ةظحللارجفتدنعّالإرطيسملاهرودروطتلااذهيفبعلياليسايسلا
نيب،نذإانهةقالعلاف.هسفنيداصتقالاضقانتلاروطتلعفب،ةيروثلا
ىلعًاقباسيداصتقالاضقانتلااهيفرهظيينامزعباتتةقالعنيضقانتلا
موهفملااذهءوضيف.هلًاببسيلاتلابو،هنعًالصفنميسايسلاضقانتلا
ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيداصتقالاضقانتلارطيسي،ةيببسلليبيرجتلا
نيب،روطتلااذهيف،لصفتيتلاةليوطلاةيخيراتلاةبقحلاهذهلاوط
تمادامًارطيسملظييداصتقالاضقانتلانأ،اذهىنعم.نيتيروثنيتظحل
.يتحتلاءانبلاويقوفلاءانبلانيبةمئاق،يعامتجالاءانبلايف،قفاوتلاةقالع
روطتيف،تراصاذإيأ،نيءانبلانيبهذهقفاوتلاةقالعتعطقنااذإ
تلخد،ةجتنملاىوقلاروطتلًاقئاعجاتنإلاتاقالع،هسفنيداصتقالاضقانتلا
ً،ايرورضلبً،انكمماهيفراصروطتلانمةيروثةلحرميفةيعامتجالاةينبلا
،نذإ.يسايسلاضقانتلاىلإيداصتقالاضقانتلانمرطيسملارودلالقتنينأ
يسايسلاضقانتللنكمي،يداصتقالاضقانتلاروطتنمطقفةلحرملاهذهيف

.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفًارطيسمًارودبعلينأ
ةيكيناكيملاةرظنلاهذهلًاساسأهسفنسكراملريهشصنيفضعبلادجيدق

ددحي،»يسايسلاداصتقالادقنيفماهسإ«:هباتكةمدقميفف؛خيراتلل
اذهروهظبةيروثلاهتلحرميفةيعامتجالاةينبلاروطتلوخدسكرام
ًاقئاعهذهنملعجييذلاجاتنإلاتاقالعوةجتنملاىوقلانيبضقانتلا



ليوأتلااذهبحمسيدقًاسابتلارهاظلايفنمضتيصنلااذه.كلتروطتل
ىلعيسكراملاركفلااومهفيملنممنيريثكلادنعهدجنيذلاءىطاخلا
يفيقبطلاعارصلاةيلمعمهفبطبترمسابتلالااذهديدبتو.ةيروثلاهتقيقح
ةيكيناكيمةيببسةقالعتسيلةقالعلاهذه.يداصتقالاضقانتلااذهباهتقالع

اذهروهظةيعامتجالاةينبلاروطتيفيقبطلاعارصلاروهظاهيفعبتي
يقبطلاعارصلاّنإ:لوقلابجولّالإو،ةجتنملاىوقلاروطتلمجلملاضقانتلا
راطإيفًالصاحروطتلااذهمادامةيعامتجالاةينبلاروطتيفهلدوجوال
تاقالعلاهذهاهيفنوكتجاتنإلاتاقالعوةجتنملاىوقلانيبقفاوتةقالع

اذهيف.هلًاقئاعنوكتنأنمًالدبةجتنملاىوقلاكلتروطتلًازفاح
هيلعدكأامعمىفانتييقبطلاعارصلليعطقيفن،نذإءىطاخلالوقلا
ّالإمهللا،هسفنيقبطلاعارصلايهخيراتللةكرحملاةوقلانأنمسكرام
اهيفققحييتلاةيروثلاةظحللاكلتيفةكرحملاةوقلاهذهانرصحاذإ
ماظنىلإجاتنإماظننملاقتنالايفةيوينبلاهتزفقةيعامتجالاةينبلاروطت
ىلإيأ،هضقنددصيفنحنامىلإةدوعرصحلااذهيفو.رخآجاتنإ
يتلا،هرثأوببسلانيبةيخيراتلاةيببسلايفينامزلاعباتتلانمةقالعلاهذه
ةجتنملاىوقلاروطتنيبضقانتلاروهظلًاعباتيقبطلاعارصلااهيفرهظي
ضقانتلارهظي،يقبطلاعارصلليفنلااذهبو.ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعو
لكشبلقوأ،خيراتللةكرحملاةوقلاهنأكو،هروطتيف،هسفنيداصتقالا
يف،يفنلااذهساسأىلع،رهظييذلاوهةجتنملاىوقلاروطتّنإ،قدأ

فارحنالليجولويديألاساسألانمكيانهو.خيراتللةكرحملاةوقلالكش
يداصتقالاضقانتلاويقبطلاعارصلانيبينامزلاعباتتلاةقالعّنإ.يطارقونكتلا

ًاعقاوكلذبهنملعجتف،يقبطلايعولاروهظبعارصلااذهدوجوطبرت
ىنعمبسيل(،هلًاعباتويداصتقالاعقاولانعهدوجويفًالصفنمًايتاذ
يف،يقبطلاعارصلارصحنكمي،ىنعملااذهب.)عباتتلاىنعمبلبةيعبتلا
كلذبيفتنيف،ةيروثلاةظحللاكلتيف،يقبطلايعولاعماذههلثامت

نمهدوجوءافتنال،هروطتيفرطيسمضقانتك،يعامتجالاعقاولانمهدوجو
ةرظنلايهيتلا،خيراتلاىلإةيكيناكيملاةرظنلاّنإ.يعامتجالايعولا
عقاولايفيقبطلاعارصلليعوضوملادوجولانيبلصفت،اهسفنةيداصتقالا
ىلعدكؤتنيحيهف.يعامتجالايعولايفيتاذلاهدوجونيبويعامتجالا
عقاولايفعارصلااذهليعوضوملادوجولايفنتاليداصتقالاضقانتلاةرطيس
،اهسفنةيقبطلاجاتنإلاتاقالعدوجومكحبدوجومعارصلااذهف،يعامتجالا

يتاذلاهدوجوءافتناو.يعامتجالايعولايفيتاذلاهدوجويفنتيهامنإ



بسح،يقبطلاعارصلاعنمييذلاوه،يقبطلايعولادوجوءافتنايأ،اذه
ةينبلاروطتيفرطيسملارودلابعلينأنم،ةيداصتقالاةرظنلاهذه

ءانبلاطبرتيتلاقفاوتلاةقالعراطإيفروطتلااذهمتينيح،ةيعامتجالا
ةجتنملاىوقلاروطتنيبقفاوتلاةقالعبددحتتيتلاو،يتحتلاءانبلابيقوفلا

يتاذلادوجولايأ،يقبطلايعولادوجونأاذهىنعم.جاتنإلاتاقالعو
ةينبلاروطتيفعارصلااذهلرطيسملارودلاددحييذلاوه،يقبطلاعارصلل
وه،هسفنيقبطلاعارصلليعوك،يقبطلايعولادوجوءافتناف،ةيعامتجالا

يعولانإيأ،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفعارصلااذهةرطيسلءافتنا
سيلو،دوجولااذهددحييذلاوهيقبطلاعارصللرطيسملادوجولليقبطلا

نأيفنتيتلاةيساسألاةيسكراملاةلوقمللماتسكعاذهيفو.سكعلا
نأىلعدكؤتو،يعامتجالادوجولاددحييذلاوهيعامتجالايعولانوكي

يعولاةيرظنّنإ.يعامتجالايعولاددحييذلاوهيعامتجالادوجولا
يرجملايسكراملافوسليفلادنعلماكتملااهلكشيفاهدجنامك،يقبطلا
اهعمقفتتلب،ةيداصتقالاةرظنلاعمضقانتتالةيتاذةيرظن»شاكول«
ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملارودلالاقتناطبرتنيح،يهف.اهلمكتو
ةكرحيفيقبطلايعولاروهظبيسايسلاضقانتلاىلإيداصتقالاضقانتلانم
يفدقعتلاةيؤرعنمييتاذلكشبعارصلااذهددحت،هسفنيقبطلاعارصلا
مدعّنإ.هلوقحفلتخمنيبرطيسملاهروطتتوافتيفيأ،ةيروحملاهتكرح
ةرطيسمدعىلعًاليلدسيليقبطلاعارصلاةكرحيفيقبطلايعولاروهظ
دوجوىلعليلد،سكعلاب،وهلب،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفعارصلااذه
يأ،يقبطلايعولااذهروهظعنميددحميقبطلكشيفةرطيسلاهذه
ةرطيسّنإ.هسفنيقبطلاعارصللرطيسملادوجولاةيؤربجحيلكشيف
يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملا
،يقبطلاعارصللرطيسملادوجولانميقبطلالكشلااذهددحتيتلايه

هلكشيفهرصحليحتسي،نذإيقبطلاعارصلاف.يسايسلاضقانتلليأ
هلقحلخادةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسبددحملايسايسلا
ةكرحلامهفلاحتسالّالإو،ةيروثلاةظحللايفهدوجولكشيفيأ،يسايسلا

اليقبطلاعارصلانأامكو.اهسفنةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيخيراتلا
يفزيمتمدوجوهللب،ةيروثلاةظحللاهذهدوجوىلعهدوجويفرصتقي
يفةينبلاهذهروطتراطإيفيأ،ةيعامتجالاةينبلليوينبلانامزلاراطإ
يفرصحنيالروطتلااذهيفهرثأنإف،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعددجتلظ
اذهلضقانمرخآرثأهللب،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعيفيروثلارييغتلاءارجإ



متتالةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإلاهسفنةيداصتقالاةيلمعلاف.رثألا
ةرطيسبهتكرحهبددحتتيذلالكشلايف،هسفنيقبطلاعارصلالعفبّالإ
نأاذهىنعم.يسايسلاهلقحلخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملا
ةيداملاةدعاقلاروطتيفيأ،يداصتقالاضقانتلاروطتيفيقبطلاعارصلل
ةسرامملافالتخابفلتخيًارثأ،هلماكبيعامتجالاءانبلااهيلعموقييتلا
يف،يداصتقالاضقانتلاتابثف.يسايسلاهلقحيفةرطيسملاةيقبطلاةيسايسلا

رطيسملايسايسلاضقانتلاكرحتبّالإنوكيال،هيفجاتنإلاتاقالعتابث
ضقانتلاريغتنأامك،كرحتلااذهبصاخددحميقبطلكشيف،هسفن
كرحتبّالإكلذكنوكيال،هيفجاتنإلاتاقالعيفيروثلاريغتلاب،يداصتقالا
.كرحتلااذهبصاخددحميقبطلكشيف،هسفنرطيسملايسايسلاضقانتلا

هترطيسنأّالإ،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسمًاموديقبطلاعارصلاف
لخادةيوينبلاتايوتسملاطبارتلكشىلإةبسنلاباهجئاتنيف،فلتختهذه
هلقحيفرطيستيتلاةيقبطلاةيسايسلاةسرامملافالتخاب،يعامتجالاءانبلا
عم،رطيسملاهدوجويف،لثامتياليقبطلاعارصلانأينعياذه.يسايسلا

نمراطإلااذهيفىتحرطيسملارودلابعليوهلب،يقبطلايعولا
يذلاراطإلااذهيفيأ،هيفًارطيسمسيلهنأكوهيفرهظييذلاروطتلا
لعفبوأ،هتاذبمئاقهنأكويعامتجالاءانبلايفتايوتسملاطبارتهيفرهظي
ثيحنم،يقبطلاعارصلانعهدرجتيفهسفنيداصتقالاضقانتلاروطت
يذلاوهـيداصتقالاضقانتلاال،نذإيقبطلاعارصلاف.يسايسعارصوه
ةقالعيفيقوفلاءانبلاعضيف،يبكارتلااهلكشيفتايوتسملاهذهطبري
اذهيفرطيسملاهرودهيفيفتخيلكشبيتحتلاءانبلاعميوينبقفاوت
ةياهنيفددحتتيتلاقفاوتلاةقالعّنإ.يعامتجالاءانبلليعيبطلاروطتلا
يفموقتال،جاتنإلاتاقالعوةجتنملاىوقلاروطتنيبقفاوتلاةقالعبرمألا
يتلايقبطلاعارصلانمةصاخلاةكرحلاهذهلعفبّالإيعامتجالاءانبلا
اذهليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملااهيفرطيست
تاقالعوةجتنملاىوقلانيبقفاوتلاةقالعنأاذهىنعم،هسفنعارصلا
ةينبلايفيتحتلاءانبلاويقوفلاءانبلانيبقفاوتلاةقالعددحتالجاتنإلا
يهةكرحلاهذهّنإذإ،يقبطلاعارصلاةكرحلاهديدحتيفّالإةيعامتجالا

ءانبلاف.يداصتقالاضقانتلاباهددحتلكشيف،نيءانبلانيبطبرتيتلا
ةدعاقلاساسأىلعموقيالةيجولويديألااهتزهجأوةلودلازاهجيف،يقوفلا

،يقبطلاعارصلانمةكرحلاهذهلعفبّالإيعامتجالاءانبلايفةيداملا
ةقالعيف،يقوفلاءانبللةدلوملاةكرحلاهذهيف،تاذلابانهو.اهلةجيتنكو



هذهلزيمملايقبطلاعباطلاساسأنمكي،يداصتقالايتحتلاءانبلابهطبارت
،يتحتلاءانبلابهطبارتيف،يقوفلاءانبلايفةزهجألاهذهلاصفناو.ةزهجألا
يقبطلاعباطلاءافخإليرورضطرش،اهدلوتيتلايقبطلاعارصلاةكرحنع
رطيسملارودلاسمطبف.يعامتجالااهدوجويفةزهجألاهذههبزيمتتيذلا
اهتايوتسمطبريفوةيعامتجالاةينبلاروطتيفيقبطلاعارصلاهبعلييذلا
اهددحتيف،اهلاصفنال،ةزهجألاهذهلزيمملايقبطلاعباطلايفتخي،ةيوينبلا
يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانع،ةيوينبتايوتسمكتاذلابيعامتجالا
يعامتجالااهعباطيفيفتخييقبطلااهعباطنإيأ،اهيلإاهدشتيتلا
سيلو،يداصتقالاضقانتلاىلإاهتبسنيفةيوينبتايوتسمكاهددحتل،هسفن
قفاوتةقالعيف،يقوفلاءانبلايف،اهعضوف.يسايسلاضقانتلاىلإاهتبسنيف

ةكرحلانعلصفلااذهراطإيف،يداصتقالايتحتلاءانبلاعميوينب
ةيؤربجحي،هذهقفاوتلاةقالعموقتاهبيتلايقبطلاعارصللةيروحملا

تاسراممةمدخيفةيقبطتاودأكاهزيمييذلارشابملايقبطلاعباطلا
ريغنميعامتجالااهعباطكلذبرهظيف،يقبطلااهعارصلةرطيسملاةقبطلا
عباطلااذههيفيفتخيلكشبرهظيّهنإ:لقوأ،يقبطلااهعباطرهظينأ
ةيسايسلااهتسرامميفةرطيسملاةقبطلاهيلإفدهتامتاذلاباذهو.يقبطلا
يقبطلاعباطلاّنإ.هذهاهتزهجأليقبطلااهمادختسايفو،يقبطلااهعارصل
يفّالإلعفلابرهظيالةلودللةيجولويديألاوةيسايسلاةزهجألاهذهلزيمملا
ةيؤربحمست،اهدحويه،يتلايقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاهذهراطإ
يأ،هتيؤراهيفبعصتيتلاطورشلايفىتح،عارصلااذهلرطيسملارودلا

ضقانتلاةرطيسيلاتلابو،عارصلااذهةرطيساهيفرهظتيتلاطورشلايف
.يداصتقالاضقانتللةرطيسلكشيف،يسايسلا



يقبطلالكشلااذهلعفب،يقبطلاعارصللرطيسملارودلايفتخينيح
ةيسايسلاةسرامملاةرطيسيفيسايسلاضقانتللرطيسملادوجولانمددحملا

تايوتسملاطبارتت،عارصلااذهليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطلل
رودلاةيؤربجحي،يدومع،يبكارتلكشبيعامتجالاءانبلايفةيوينبلا
يفءانبلااذهيفاهدوجوب،كلذبددحتتف،هسفنعارصلااذهلرطيسملا
اهبموقييتلاةزهجألافلتخمدوجوب،ةيداصتقالاةيداملاهتدعاقىلإاهتبسن

هذهددحيامنأاذهىنعم.هتدعاقساسأىلعيعامتجالاءانبلااذه
عارصلاروطتةكرحيفتوافتلااذهسيلةيوينبتايوتسمكتايوتسملا
،هتاذدحيفةزهجألاهذهدوجووهلب،ةيعامتجالاةينبلالخاديقبطلا
اهعطقيفةيوينبلاتايوتسمللديدحتلااذهب.يعامتجالاءانبللطبارتتاقلحك
ةينبلايفيجولويديألاىوتسملالثمتي،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانع
يفاهيفيسايسلاىوتسملالثمتيو،ةيجولويديألاةزهجألادوجويفةيعامتجالا

امدوجويفلثمتيفهسفنيداصتقالاىوتسملاامأ،ةلودلازاهجدوجو
ـةزهجألاهذهنععزنيالديدحتلااذهو.ةيداصتقالاتاسسؤملابىمسي
،تاذلابعباطلااذهيف،سمطيامردقبماعلايعامتجالااهعباطتايوتسملا

ةينبلاتايوتسمديدحت،ضرفيلب،حمسييذلاف.صاخلايقبطلااهعباط
ضقانتك،ضقانتلادوجوةقيقحلايفوه،ةيوينبتايوتسمكةيعامتجالا
وه،يقبطضقانتوهثيحنم،ضقانتلاّنإيأ،اهنملكيف،يقبط
روطتيفاهسفنتوافتلاةكرحلخاد،ةينبكيوينبلاىوتسملاددحييذلا
دوجوبّالإةينبسيل،ةيعامتجالاةينبلايف،ىوتسملاف.ةيعامتجالاةينبلا
دوجوو.يقبطضقانتكهدوجول،ىرحألابوأ،يقبطضقانتكهيفضقانتلا

نيبضقانتك،ةيعامتجالاةينبلاروطتلخاد،ىوتسملاةينبيفضقانتلا
هعباطددحييذلاوه،هسفنيقبطلاعارصللةددحمةيقبطتاسرامم
تايوتسملاةينبلتاذلابديدحتلااذهً.ايقبطًاضقانتهنملعجييأ،يقبطلا
اهبطبارتيةزهجأكاهددحتيفدوقفم،ةيقبطتاضقانتكةيعامتجالاةينبلايف
يقبطلاعباطلانأاذهىنعم.ةيداملاهتدعاقساسأىلعيعامتجالاءانبلا
وأ،ةيعامتجالاةينبللتايوتسمكاهددحتيفيفتخيةزهجألاهذهبصاخلا
ءافخإتاذلابديدحتلااذهيفنأل،تايوتسملاهذهلاهديدحتيفىرحألاب
يقبطلاعارصللةزيمتمتاسراممنيبةيقبطتاضقانتكتايوتسملاهذهةينبل
يفيقبطلاضقانتلاءافتخاو.عارصلااذهلةيروحملاةكرحلاةعيبطاهددحت



هجوبو،ةزهجأكةيوينبلاتايوتسملليعامتجالادوجولانملكشلااذه
دوجومادعناًاقالطإينعيال،يجولويديألاويسايسلانييوتسمللصاخ
يعامتجالادوجولايف،ضقانتلارهظيدقف،ماعلكشبضقانتكضقانتلا
لكشيفلب،ةيقبطلاهتقيقحىلعرهظيالهنأّالإ،ةزهجألاهذهلهسفن
نيبضقانتلكشيفيأ،هذههتقيقحةيؤرةرورضلاببجحييدرفضقانت
يوينبلاىوتسملاديدحتف.ةيعامتجاةزهجأكهذهةزهجألانيبودارفأكدارفألا
ىلإيقبطلاهديعصنمضقانتلالقنييعامتجالاءانبلايفزاهجلادوجوب
هعباطنع،هسفنيعامتجالاهعباطيف،زاهجلاكلذبدرجتيف،يدرفديعص
ضقانتلادوجوبيوينبلاىوتسملااذهديدحتبّالإرهظياليذلايقبطلا
ضقانتلااذهف.يقبطلاعارصللةزيمتمةيقبطتاسراممنيبضقانتكيقبطلا
هنأل،زاهجلليقبطلاعباطلافشكييذلاوهيوينبلاىوتسملاةينبيف،نذإ
ةّزيمتملااهتسرامميفةرطيسملاةقبطلااهمدختستةادأكهتقيقحىلعهرهظي
،ةيعامتجالاةينبلايف،ًالثميسايسلاىوتسملاددحتينيح.يقبطلااهعارصل

نيبيقبطلاضقانتلاةينببلب،ةلودلازاهجليعامتجالادوجولابسيل
يسايسلالقحلابيأ،صاخهجوب،نيتيسيئرلانيتقبطللنيتيسايسلانيتسرامملا
ىلعرهظيهنأل،ةلودلازاهجليقبطلاعباطلالعفلابرهظي،يقبطلاعارصلل
،تاذلابيقبطلاضقانتلااذهىلإهتبسنيف،ةيقبطةيسايسةادأكهتقيقح
.نيتيسيئرلانيتقبطللنيتيسايسلانيتسرامملانيبعارصلااذهىلإهتبسنيفيأ
يسايسلاىوتسملادوجولددحملاوه،ةلودزاهجكهدوجويف،ناكاذإامأ
هعباطيفيفتخييقبطلاهعباطنإف،يسايسىوتسمكةيعامتجالاةينبلايف
ضقانتنم،تاذلابيعامتجالاهدوجويف،ضقانتلابلقنيف،هسفنيعامتجالا

ةسرامملاوةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملانيبضقانتنميأ،يقبط
هنيبيدرفضقانتىلإ،اهلةادأكهمدختستيتلاةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
يقبطلاهديعصنمضقانتلالقنّنإمث.درفكدرفلانيبويعامتجازاهجك
يفيأ،يسايسلاىوتسملاةينبيفيلخادلاضقانتلابلقييدرفلاديعصلاىلإ
ىوتسملاةينبنأل،يجراخضقانتىلإ،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلاةينب
،يعامتجازاهجكةلودلازاهجدوجويفنمكت،ضقانتلللقنلااذهب،يسايسلا
رهظتف،يسايسلالقحلااذهلخادهسفنيقبطلاضقانتلادوجويفسيلو
.ةلودلازاهجودرفلانيبةيجراخةقالعلكشيفةيقبطلاةيسايسلاةقالعلا
نيبيجراخلاضقانتلاةركف،ةقيرعلاةيزاوجروبلاةركفلاهذهتتأانهنم
يزاوجروبلالصألاتاذ،ةيوضوفلاةركفلاتتأًاضيأانهنم.عمتجملاودرفلا
،هسفنيجراخلاضقانتلااذهنمًاقالطنا،عمتجمللدرفلاضفريف،ريغصلا



اهنوكل،ةيجولويديألاوةيسايسلاةزهجألافلتخملدرفلاضفريفىرحألابوأ
اهتسرامميفةرطيسملاةقبطلااهمدختستةيقبطتاودأاهنوكلال،ةزهجأ
ضقانتلاسمطنمتاذلابيجولويديألاساسألااذهىلع.يقبطلااهعارصل

نلعي،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيوينبلاتايوتسملاديدحتيفيقبطلا
اهنوكدرجمل،ةزهجألافلتخمىلعمهبرحةريغصلاةيزاوجروبلانمنوروثتملا

اهسفنةزهجألاهذهيفنمكيءادلانأكو،يعامتجالاءانبلايفةزهجأ
ةيقبطتاودأكال،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانعاهدرجتيف،ةزهجأك
رهظامكـةزهجألاىلعنوروثتملااهنلعأيتلابرحلاتيقب،اذهل.ةددحم

نعزجاعاهلضفردرجماسنرفيفـ1968ةنسنمرايأثادحأيف
ةكرحلاهذهيفدقعتلاةيؤرنعيأ،ةيروثلاةيلمعلايفدقعتلاةيؤر
عميجولويديألااهلثامتيف،ةزهجأللضفرلااذهو.يقبطلاعارصللةيروحملا
اهسفنتايوتسملاهذهليوضوفضفرةقيقحلايفوه،ةيوينبلاتايوتسملا
نمسيلف.هروطتيفتوافتلاةكرحلخادزيامتتيقبطلاعارصلللوقحك
تاودألاةبراحمىلإً،ايوضوفهنوكل،ضفرلااذهدوقينأ،نذإبيرغلا
اهعارصلاهتاسرامميفةيروثلاةلماعلاةقبطلااهمدختستيتلااهسفنةيقبطلا

ةقبطلاهذهليسايسلاميظنتلاويباقنلاميظنتلاةبراحمىلإيأ،يقبطلا
اذهنأكو،هسفنيعويشلابزحلاةبراحمىلإصاخلكشبو،ةيروثلا

.ةلودلليجولويديأزاهج،ةرطيسملاةقبطلابازحأك،بزحلا



ةيجولويديألاةزهجألاوةلودلازاهجليوضوفلاضفرلااذهنيبريبكقرفلاو
اهبزحةدايقبةلماعلاةقبطلاهضوختيذلايقبطلاعارصلانيبو،ةلودلل
ًالثمةلودلازاهجةلماعلاةقبطلاهباجتنيح.ةرطيسملاةقبطلادضيعويشلا
،ههباجتلبً،ازاهجهنوكلههباجتال،يقبطلااهعارصلةيسايسلااهتسرامميف

ةادأهنوكل،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاديقبطلااهعقومنم
زاهجةهباجمىلإاهعفدييذلاضقانتلاو.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملا

نيبيقبطلاضقانتلااذهوه،هعمعارصيفاهعضييذلايأ،ةلودلا
لقحلالخاد،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاوةيسايسلااهتسرامم
ضقانتلااذهلرثأ،نذإةلودلازاهجلاهتهباجمف.يقبطلاعارصلليسايسلا
،ةلودزاهجكهتاذهدوجويف،ةلودلازاهجنأيفكشال.هسفنيلخادلا
ّالإ.عمقزاهجهسفنيعامتجالاهساسأيفهنإيأ،ةرورضلابعمقلانمضتي
ةلودلازاهجنأاذهىنعمً.ازيمتمًايقبطًاعباطةرورضلابعمقلااذهلنأ

اذهلةهباجم،نذإيهزاهجلااذهلةيروثلاةهباجملاف.يقبطعمقزاهج
،اهئافلحوةلماعلاةقبطلادضةرطيسملاةقبطلاهسرامتيذلايقبطلاعمقلا

نأىسننّالأبجي.يقبطلاهعباطنعهدرجتيف،ماعلكشبعمقللال
ةلحرميفيأ،ةيسايسلااهتطلسنمىلوألاةلحرملايف،ةلماعلاةقبطلا
ثيحنم،ةلودلازاهجمادختساىلإةرورضلابةوعدم،ةيكارتشالاىلإلاقتنالا

اهترطيسقيقحتفدهب،ةيزوجروبلاةقبطلادض،يقبطعمقزاهجوه
ًاقالطإةيرورض،نذإةيراتيلوربلاةيقبطلاةيروتاتكيدلاةلحرمّنإ.ةيقبطلا
هدعبنمو،سكرامضاخدقل.يكارتشالاجاتنإلاماظنىلإلاقتنالاقيقحتل
مدهلانملعجتتناكيتلاةيوضوفلادضةفينعةيجولويديأًابرح،نينيل
عزنتكلذبتناكف،اهتاذلةياغوأ،هتاذدحيفًافدهةلودلازاهجلرشابملا
اهيلعءاضقلاوةيزاوجروبلاةبراحميفيرورضلااهحالسةلماعلاةقبطلانم
اهمادختسايف،فدهتستةلماعلاةقبطلانأّالإ.يداصتقالااهماظنىلعو
تتأانهنم.هسفنيقبطلاعمتجملاىلعءاضقلا،اذهيقبطلاعمقلازاهج
زاهجليراتيلوربلامادختسالاةيلمعف.ةلودلالاوزلةيروثلاةيراتيلوربلاةرورضلا

ةلماعلاةقبطلاّنإ.ةلودلازاهجلاوزةيلمعاهسفنيهيقبطلاعمقلا
زاهجلااذهىلعرشابملاءاضقلافدهتستال،ةلودلازاهجلاهتهباجميف،نذإ
قيقحتيفةطلسنمهلامل،هيلعءاليتسالافدهتستامردقبًازاهجهنوكل
عارصللةيسايسلااهتسرامملةادأكهمدختستيتلاةقبطللةيقبطلاةرطيسلا



ةطلسعازتناينعيةرطيسملاةقبطلانمةيسايسلاةطلسلاعازتناف.يقبطلا
.ةلماعلاةقبطللةيقبطلاحلاصملاةمدخيفاهعضوواهنمةلودلا

ةقبطللةيسايسلاةسرامملاب،يعامتجالاهدوجويف،ددحتيةلودلازاهجنأّالإ
هدوجولكشيففلتخيوهف.تاذلابةسرامملاهذهلةادأهنوكل،ةرطيسملا

نيح،اذهل.اهلةادأوهيتلاةيقبطلاةيسايسلاةسرامملافالتخاباذه
،ةرطيسملاةقبطلادضيسايسلااهعارصيف،هيلعةلماعلاةقبطلايلوتست

هلكشمدهىلإةرطضماهسفندجت،ةطلسنمهلاماهنمعزتنتف
.ةزيمتملاةيسايسلااهتسراممبةصاخةادأىلإهليوحتىلإيأ،يزاوجروبلا
يعاطقالاوأيزاوجروبلازاهجلانعفلتخيةلودلليراتيلوربلازاهجلاف
يفهعضتيتلاةرطيسملاةقبطلابةصاخلاةيسايسلاةسرامملافالتخال،ةلودلل

ةقالعلاهذهّنإ.ةيقبطلااهترطيسةمدخيفيأ،ةيقبطلااهحلاصمةمدخ
ةسرامملاب،يعامتجالاهدوجولكشيف،ةلودلازاهجطبرتيتلاةيعبتلانم
يفيسايسلاىوتسملاةينبنوكينأنمهعنمت،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا

ىوتسملاةينبلكشيفيأ،لكشلااذهيفهروهظو.ةيعامتجالاةينبلا
يفيخيراتلاقطنملامهفيلاتلابعنميف،هذههتيعبتةيؤرعنمي،يسايسلا

يف،هلاقتنابزيمملايقبطلاهلكشمدهةرورضيفيأ،هليوحتةرورض
ةادأىلإ،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللةادأنم،اذهيعبتلاهدوجو
هذهةيعبتلاةقالعبجحنإ.ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملل
يتاذلالالقتسالانمًاعباطهيلعيفضيةلودلازاهجليعامتجالادوجولايف
ةيسايسةادأكتاذلابيعبتلاهدوجوليرورضوهيعامتجادايحيفهرهظي
مهولانمساسألااذهىلع.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاةمدخيف
لقحلالخادةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملاةرطيسهدلوتيذلايجولويديألا

يأ،ةلودلازاهجليعوضوملادوجولانمكي،يقبطلاعارصلليسايسلا
.يعبتلادوجولااذهيفسيلو،يتاذلالالقتسالااذهيف،يسايسلاىوتسملل
يف،ةلودلازاهجلصفني،يسايسلاىوتسملاكهددحتيف،اذهيتاذلاهلالقتساب
عارصلاةكرحبهطبرييذلايعبتلادوجولااذهنع،هسفنيعوضوملاهدوجو

ةقالعرهظتف،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملابهلهطبريفيقبطلا
،يقبطلاعارصللةيعبتلانمةيجراخةقالعلكشيفهذهةيلخادلاهتيعبت
يف،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملانيبعارصلااذهيفةقالعلانعاهيفلقتسي

نأاذهىنعم.اهنعلصفنم،تاسرامملاهذهلفدهكتاذلابهددحت
،هسفنيسايسلاىوتسملاةينبكهدوجويف،ةلودلازاهجليتاذلالالقتسالا
هنملعجيهنأل،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملاعمةيجراخةقالعيفهعضي



هتاسرامملفدهوهثيحنم،يقبطلاعارصللتاذلابهتيعبتيف،اهلًافده
هتيعبتيفنمكيالةلودلازاهجليعبتلادوجولاّنإ،رخآريبعتبو.ةيسايسلا

يفنمكيلب،ةيقبطلاهتاسراممنعهلالقتسايفيقبطلاعارصلاةكرحل
كاذال،هذههتيعبتف،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللةادأكهتيعبت

.يقبطلاعارصلاةكرحلهتيعبتددحتيتلايه،لالقتسالا



نمكييعامتجالاءانبلايفيسايسلاىوتسملاةينبليعوضوملادوجولاّنإ:انلق
راطإيف،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملانعةلودلازاهجليتاذلالالقتسالايف

دوجويفهذهةيعوضوملاو.يقبطلاعارصلاةكرحبزاهجلااذهةقالع
ءافخإنميجولويديألاساسألااذهىلعةقيقحلايفةمئاقيسايسلاىوتسملا
ساسألااذهىلعو.ةينبكهسفنىوتسملااذهديدحتيفيقبطلاضقانتلا
ةيقوقحلاتاسسؤملل»ملعك«،يسايسلا»ملعلا«موقيتاذلابيجولويديألا
نيح.هدوجويفةلودلازاهجاهلمشييتلاتاسسؤملاهذهليأ،ةيسايسلا

اذهةينبيفملعكهبصاخلاهتيعوضومناديميسايسلاملعلادجي
هلًاعوضومىنبدقنوكي،ةلودلازاهجيفلثمتييذلايسايسلاىوتسملا

عوضوملاةيؤربجحينأهتفيظو،يجولويديأمهولرثأةقيقحلايفوه
عوضوملكشيفرهظتيتلاةيسايسلاتاسسؤملاف.يسايسلاملعلليقيقحلا
يجولويديأساسأىلعّالإهتاذبًامئاقاهلًايعوضومدوجوال،يسايسلاملعلا
.يتاذلاهلالقتسايفةلودلازاهجدوجوبيسايسلاىوتسملاةينبديدحتنم

تاسسؤمللملعكهددحتيف،يسايسلاملعلاةيعوضومنأاذهىنعم
رثأوهيذلايجولويديألاساسألااذهدوجوبّالإاهلدوجوال،ةيسايسلا
هعوضوملءافخإيجولويديألاساسألااذهىلعملعلااذهنوكتيفّنإ.هل

ةيسايسلاتاسرامملانيبعارصلايفيقبطلاضقانتلاوهيذلايقيقحلا
.هعوضومديدحتبةرورضلاب،نذإطبترمملعكيسايسلاملعلانوكتف.ةيقبطلا

يفيسايسلاىوتسملاةينبديدحتبنوكيعوضوملااذهليملعلاديدحتلاو
ضقانتلايفـانيأرامكـنمكتةينبلاهذه.ةيعامتجالاةينبلاروطت

نيتيسيئرلانيتقبطللنيتيسايسلانيتسرامملانيب،يسيئرلكشب،ضقانتكيسايسلا
لقحلاددحتيتلاةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملاتناكاذإ.عمتجملايف

نوكينأًامكحبجو،يسايسلاملعلاعوضوميه،يقبطلاعارصلليسايسلا
ىلعموقتيتلاةيسايسلاةيزاوجروبلاةيجولويديألاهذهلًاضقنملعلااذه
ةكرحف.يسايسلاملعلاعوضومديدحتيفيقبطلاضقانتلاءافخإساسأ
،اهعملثامتتلب،هذهضقنلاةكرحنعةلصفنمتسيلملعلااذهنوكت
ةيسايسلاةسرامملاةهباجميفةيسايسلاةيلمعلانعةلصفنمتسيلاهنأامك
دقنيف،ةيسايسلاةيجولويديألليملعلادقنلاةيلمعّنإ.ةرطيسملاةقبطلل
رثألاديدبتىلإفدهت،ةيقبطلاةيسايسلاتاسسؤملاوهيذلااهعوضوم
ةيسايسلاتاسرامملانعةلودلازاهجليتاذلالالقتسالايفيجولويديألا



هذهنيبهلوحرودتيتلاعارصلاةكرحباهسفنهتقالعراطإيف،ةيقبطلا
لالقتسالااذهليجولويديألاعباطلاراهظإىلإفدهت،نذإيهف.تاسرامملا

ةيسايسلاتاسسؤملاهذهعضوناكمإهساسأىلعموقييذلايتاذلا
زاهجطبرتيتلاةيعبتلاةقالعراهظإىلإيأ،يسايسلاملعللًاعوضوم

ةقبطللةيسايسلاةسرامملاب،هسفنيتاذلاهلالقتسايفهدوجولكشيف،ةلودلا
ةيلمعنعًاقالطإةلصفنمتسيلهذهيملعلادقنلاةيلمعف.ةرطيسملا
ةسرامملاةهباجميفةيروثلاةيلمعلانعيأ،ةلودلازاهجليروثلاضقنلا
يسايسلاهلقحيفيقبطلاعارصلاكرحتنأل،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
ةادأكةلودلازاهجعمةيروثةهباجميفةرورضلابةيروثلاةقبطلاعضي
فشكتتنأ،نذإبيرغلانمسيل.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملل
عارصلاكرحتينيحصاخهجوب،اهتقيقحىلعةلودلازاهجلةيقبطلاةعيبطلا
ىوتسملاةينبلعفلابرهظتانه.يسايسعارصكيسيئرلاهلكشيفيقبطلا
ثيحنم،هسفنيسايسلاضقانتلاةينبكةيعامتجالاةينبلاروطتيفيسايسلا

ةلودلازاهجدقفيو،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملانيبيقبطضقانتوه
،يسايسلاملعلاّنإ.يسايسلاىوتسملاةينبهنملعجييذلايتاذلاهلالقتسا

ةيسايسلاتاسرامملاملعوه،ةيسايسلاةيجولويديأللدقنوهثيحنم
تاودأك،ةيجولويديألاوةيسايسلاةزهجألاعوضومجلاعيكشالوهف.ةيقبطلا

لب،اهيفرصحنيالهعوضومنأّالإ.ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملاهذهل
هذهةساردو.تاذلابتاسرامملاهذهناديموهعسوأًاناديملمشي

ةرورضلابدوقتيتلايه،يسايسلاملعلاعوضوميهثيحنم،تاسرامملا
عوضوميفساسألانإيأ.ةيجولويديألاوةيسايسلاةزهجألاكلتةساردىلإ
لقحوهامردقب،ماعلكشبةلودلاوأ،ةزهجألاهذهسيلملعلااذه

ملعلارصحّنإ،رخآريبعتبو.هسفنةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملاهذه
ةقبطلارظنةهجونمهلديدحتماعلكشبةلودلاةيرظنيفيسايسلا
ىلإفدهتيتلاةيسايسلااهتسراممرظنةهجونم،ىرحألابوأةرطيسملا
،يسيئرلكشب،ضقانتكيسايسلاىوتسملاةينبيفيقبطلاضقانتلاءافخا
ةلودللةيملعلاةيرظنلاجاتنإف.ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملانيبواهنيب
ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسراممللةيقبطلارظنلاةهجونمّالإمتيال،نذإ
ةقيقحلافشكتت،اهلقحيفو،اهدحوةسرامملاهذهبهنأل،اهسفنةيروثلا
ضرتفيو،مزلتسيةلودلاةيرظنجاتنإف.يعامتجالاءانبلايفةلودللةيقبطلا
عارصلليسايسلالقحلايأ،هسفنيسايسلاىوتسملاةيرظنجاتنإةرورضلاب
ةيرظنلاّنإ:لوقلانكمأاذهل.ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملللقحكيقبطلا



ةيرظنسيل،يسايسلاضقانتللةينبكيسايسلاىوتسملاةيرظنيأ،ةيسايسلا
ةيرظنيهلبـهلرثألبضقانتلااذهةينبتسيلةلودلانألـةلودلا

امو.اهسفنةيروثلاةيلمعلاةيرظنيأ،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلا
.نيتيرطنلانيتاهلءىطاخلالثامتلاو.اهلجاتنواهنمءزجىوسةلودلاةيرظن
نيبءىطاخلالثامتلاكاذنمرخآهجو،ةلودلاةيرظنوةيسايسلاةيرظنلا
يجولويديأرثأ،نذإوهف،يقبطلاعارصلليسايسلالكشلاويسايسلاضقانتلا

يبكارتلااهلكشيف،ةيعامتجالاةينبلاروطتيف،ةيوينبلاتايوتسملاطبارتل
لقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسهدلوتيذلا

ىوتسملابستكي،طبارتلانميبكارتلالكشلااذهب.يقبطلاعارصلليسايسلا
ةبسنلابًايتاذًالالقتسا،ةلودلادوجوعمةينبكهدوجولثامتيف،يسايسلا
ةكرحكيقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاىلإةبسنلابويداصتقالاىوتسملاىلإ

هنملعجييذلاوهيتاذلالالقتسالااذه.ةزيمتملاةيقبطلاهتاسراممل
يفدجيملعلااذهنإيأ،يسايسلاملعلاوهزيمتمملعلًانكممًاعوضوم
يتاذلالالقتسالااذهنأريغ.هناكمإطرشهعوضومليتاذلالالقتسالااذه
يفةكرحلاهذهديلو،انيأرامكوه،يقبطلاعارصلاةكرحىلإةبسنلاب
نوكينأنكميال،اذهل.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاباهددحتلكش
هددحييذلاعوضوملااذهدقنبأدتبااذإّالإًاملعلعفلابيسايسلاملعلا
دوقييذلاوه،ةلودلايأ،عوضوملااذهدقنو.ملعكسيلوةيجولويديأك
هانددحامك،هسفنيسايسلاضقانتلاوهيذلايسايسلاملعلاعوضومىلإ
سيسأتبحمسي،يداصتقالاضقانتلابهتقالعيف،ضقانتلااذهزيمتوً.اقباس
امليفنلوقلااذهيفسيل.يسايسلاملعلاوهيذلازيمتملاملعلااذه
مأيساسألايداصتقالاضقانتلاىلإةبسنلابءاوس،يتاذلالقتسانمةلودلل
ىتح،ةلودلليتاذلالالقتسالااذهنأّالإ.يقبطلاعارصلاةكرحىلإةبسنلاب
،عارصلااذهةكرحراطإيفّالإددحتيال،يداصتقالاضقانتلاىلإةبسنلاب
ضقانتلااذهةكرحف،هسفنيسايسلاضقانتلايفروطتلاتوافتراطإيفيأ

ةكرحقطنمنأاذهىنعم.هبةلودلاةقالعلكشددحتيتلايه
ساسأوه،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاقطنميأ،يسايسلاضقانتلا
يف،ةلودلاروهظف.ةلودلليتاذلالالقتسالانمددحملاقطنملااذهمهفل
وهامردقبيداصتقالاضقانتلاروطتلةجيتنسيل،يتاذلااهلالقتسالكش
يف،يسايسلاضقانتللرطيسملادوجولانمددحملايقبطلالكشللةجيتن
ةقالعّنإ،رخآريبعتبو.هسفنيداصتقالاضقانتلاهبهددحييذلاراطإلا
اهددحيةقالعيهلب،ةرشابمةقالعتسيليساسألاضقانتلااذهبةلودلا



،يقبطلاعارصللةيسايسلاتاسرامملانيبضقانتكيسايسلاضقانتلاروطت
يسايسلاضقانتلاروطتيفزيمتلانمجتانةلودلادوجويفزيمتلالكشف
يفةيسايسلاةيرظنلارصحنكميال،اذهل.يداصتقالاضقانتلابهتقالعيف
لعفلابنوكينأىلإيسايسلاملعلادوقينيتيرظنلالثامتو،ةلودلاةيرظن
ةيرظنّنإ.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأةرطيسلةعضاخةيسايسةيجولويديأ

ةيرظنلاساسأىلعتنوكتاذإّالإيملعلااهعباطبستكتالةلودلا
.يسايسلاضقانتلاةينبلةيرظنكةيسايسلا

لكشبةيوينبلاتايوتسملاطبارتت،يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإيف
يسايسلاضقانتلايفروطتلاةكرحنع،اذهاهطبارتيف،هيفلقتستيبكارت
رطيسملاضقانتلااذهرودكلذبيفتخيف،اهتدحوواهطبارتأدبموهيذلا
ةسرامملاهبعلتيذلارطيسملارودلا،صاخهجوب،يلاتلابيفتخيو،اهروطتيف
نم.طبارتلانميبكارتلالكشلااذهديدحتيفةرطيسملاةقبطللةيسايسلا

ددحمضقانتكيداصتقالاضقانتلانيبزييمتلامدعيفسابتلالاىتأانه
لكشلانيبو،يقبطلاعارصلاةكرحلهديدحتيفةيعامتجالاةينبلاروطتل
هذهروطتيفرطيسمضقانتكيسايسلاضقانتلليأ،عارصلااذهليداصتقالا
.يسايسلاىوتسملاةينبديدحتيفيرظنلاسابتلالاىتأًاضيأانهنم.ةينبلا

عطقبيأ،ةيوينبلاتايوتسملاطبارتنميبكارتلالكشلااذهراطإيفف
رهظت،يقبطلاعارصللةزيمتملاةيقبطلاتاسرامملاةكرحنعتايوتسملاهذه
ةيلخادلاةقالعلاكلذبلوحتتف،اهسفنةلودلاةينبيفيسايسلاىوتسملاةينب

ةقالعىلإةعراصتملاةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملانيبيقبطلاضقانتلايف
هذهو،ةلودللةينبيهثيحنم،يسايسلاىوتسملاةينبنيبةيجراخ
لخدتال،تاسراممك،ةيقبطلاتاسرامملاهذهنإيأ.ةيسايسلاتاسرامملا

ةرورضلابيه،اهبةقالعىلعتناكنإو،ىوتسملااذهةينبديدحتيف
رهظتالةلودللةيسايسلاةينبلاّنإذإ،كلذريغةقيقحلاو.ةيجراخةقالع
يسايسلاضقانتلاةينبيهثيحنم،يسايسلاىوتسملاةينبءوضيفّالإ
،ضقانتلااذهيف،ةلودلاف.ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملانيبضقانتكهسفن
لكشلةددحملاو،ضقانتلااذهيفةرطيسملاةسراممللاهتيعبتةقالعيفرهظت
ىوتسملاةينبنيب،نذإلصفلابعصي.ةيروحملاهتكرحيفيقبطلاهدوجو
ضقانتلاةقالعيفنمكتةينبلاهذهف،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملاويسايسلا

هذهنعيتاذلااهلالقتسايف،ةلودلاروهظامو،تاسرامملاهذهنيب
ضقانتلاةقالعروطتلدَّدحمرثأىوس،يسايسلاىوتسمللةينبك،تاسرامملا
ةقبطللةيسايسلاةسرامملابةلودلاطبرتيتلاةيعبتلاةقالعلظيفهذه



.اهلةادأكةرطيسملا



يسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسرثأّنإ
ةيوينبلاتايوتسملاطبارتنميبكارتلالكشلااذهيفرهظييقبطلاعارصلل
.يسايسلاىوتسملاةينبديدحتيفيقبطلاضقانتلاءافخإىلإدوقييذلا
ديدحتيفهسفنضقانتلاءافخإىلإًاضيأدوقيطبارتلانملكشلااذهو
ةزهجألاةينبيفانهرهظتىوتسملااذهةينبف.يجولويديألاىوتسملاةينب
ةينبيفسيلو،ةيعامتجاةزهجأيهثيحنم،ةلودللةعباتلاةيجولويديألا
،ةيقبطةيجولويديأتاسراممنيبيقبطضقانتكهسفنيجولويديألاضقانتلا

ةيجولويديألاةسرامملاف.يسايسلاضقانتلالاكشأنمددحمٍلكشكيأ
يتلايه،اهسفنةرطيسملاةقبطلاةسراممةرورضلابيهيتلا،ةرطيسملا
اهنأريغ.اذهيقبطلااهروهظلكشيفيجولويديألاىوتسملاةينبددحت
ةينبككلذبرهظتف،زيمملايقبطلااهعباطهيفيفتخيلكشباهددحت
يجولويديألاضقانتلاةينبكسيلو،ةيعامتجاةزهجأك،ةيجولويديألاةزهجألل
لوحتتًاضيأانه.هسفنيسايسلاضقانتللددحملكشكيأ،يقبطضقانتك
ةقبطللةيجولويديألاةسراممللةيجولويديألاةزهجألاةيعبتيفةيلخادلاةقالعلا
هذهنيبةيجراخةقالعىلإ،هسفنيجولويديألاضقانتلالخاد،ةرطيسملا

تاسرامملانيبو،يجولويديألاىوتسمللةينبكاهديدحتيف،ةزهجألا
ةزهجأك،اهلزيمملايقبطلاعباطلاكلذبيفتخيف،ةيقبطلاةيجولويديألا
بلقني،يقبطلاعباطللءافتخالااذهبو.هسفنيعامتجالااهعباطيف،ةيعامتجا
،يدرفضقانتىلإةيجولويديألاةزهجألليعامتجالادوجولايفيقبطلاضقانتلا
اذه.ةيعامتجاةزهجأكةزهجألاهذهنيبودارفأكدارفألانيبضقانتىلإيأ

ضقانتلابلقييدرفلاديعصلاىلإيقبطلاهديعصنمضقانتلللقنلا
ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملانيب،يجولويديألاىوتسملاةينبيفيلخادلا
ىنعم.دارفألانيبوىوتسملااذهةينبنيبيجراخضقانتىلإ،ةعراصتملا
ةقيقحلايفهنأعم،اهجراخلبةينبلاهذهيفسيلضقانتلانأاذه
ضقانتلاءافخإنميجولويديألاساسألااذهىلع.ةينبكاهدوجولساسأ
ييراسينمنوروثتملانلعي،يجولويديألاىوتسملاةينبديدحتيفيقبطلا
ال،ةزهجأاهنوكدرجمل،ةيجولويديألاةزهجأللمهضفرةريغصلاةيزاوجروبلا
انهنم.ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسراممللةعباتةيقبطتاودأاهنوكل
زاهجلاةعماجلانوكل،»ةعماجلامده«ةرورضنعيوضوفلامهراعشىتأ
اذهبسح،»ةيبلاطلاةطلسلا«راعشو.ةزهجألاهذهيفيسيئرلايجولويديألا



هذهققحتف،»ةعماجلامده«راعشلًامامتلثامم،يوضوفلاقطنملا
ًاقباسهانلقاملكّنإ.هقيرطنعوتاذلاب»مدهلا«اذهبنوكي»ةطلسلا«
يوضوفلاضفرلااذهنعهلوقنكميةلودلازاهجليوضوفلاضفرلانع
ددصلااذهيفهلوقبجيامنأريغ.ةلودللةعباتلاةيجولويديألاةزهجألل
يذلايجولويديألامهولااذهلرشابمرثأ»ةيبلاطلاةطلسلا«راعشنأوه
يسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسهدلوت
يفف.تاذلابةقبطلاهذهلةيجولويديألاةرطيسللرثأيلاتلابو،يقبطلاعارصلل
نعاهلصفييذلاةيوينبلاتايوتسملاطبارتنميبكارتلالكشلااذهراطإ
ىوتسمللةينبكةيجولويديألاةزهجألاددحتت،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلا

ةسرامملاباهطبرتيتلاةيلخادلاةيعبتلاةقالعلوحتتف،يجولويديألا
ةيجولويديألاتاسرامملاعمةيجراخةقالعىلإةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا
جراخةيقبطلاتاسرامملاهذهلفدهكةزهجألاهذهكلذبرهظتف،ةيقبطلا
يعبتدوجوكيعامتجالااهدوجوةرورضهيفيفتختاهللقحكوأ،اهنع
تاسرامملاهذهنعيتاذلااهلالقتسايفةزهجألاهذهروهظّنإ.يقبط

هطبارتيفيجولويديألاىوتسملليتاذلالالقتسالانمراطإلااذهيف،ةيقبطلا
اهعازتناناكمإبمهولادلوييذلاوه،ةيوينبلاتايوتسملاةيقبعميبكارتلا
ةطلسلاعازتنانعلزعمب،ةرطيسملاةقبطلاةرطيستحتاهدوجوعقاونم
ةرورضلابتسيلةريخألاةيلمعلاهذهيأ،ةقبطلاهذهنمةلودللةيسايسلا

الةيجراخةقالعىلإةيلخادلاةيعبتلاةقالعلوحتف.ىلوألاققحتلًاطرش
روطتنمةددحمطورشيف،ةزهجألاهذهدوجوناكمإةرورضلابيفني

اهدوجويفنيلب،ةرطيسملاةقبطلاةرطيستحت،يعامتجالاعقاولا
ىنعم.ةقبطلاهذهلةيجولويديألاةسراممللةعباتةيقبطتاودأكيرورضلا
ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسراممللةيجولويديألاةزهجألاةيعبتنأاذه
،ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملابهذهةيجراخلااهتقالعراطإيف،ددحتت
ةيساسأةرورضكسيل،ةيجراخلاةقالعلاهذهروطتعقاويفناكمإدرجمك
،يليلضتلاراطإلااذهيف،ةيعبتلاةقالعنإيأ،هسفنيعامتجالااهدوجول
هذهنأعم،ةيجراخلاةقالعلاروطتلةجيتنك،اهتقيقحسكعىلع،رهظت
هذهةيعبتلاتناكاذإ.اهروهظللكشةقيقحلايفيهةيجراخلاةقالعلا
عقاولادودحيفً،اضيأًانكممناكمإلااذهضيقنراص،ةرورضسيلوً،اناكمإ
رهظييجولويديألاىوتسملاةينبلءىطاخلاديدحتلااذهساسأىلع.هسفن
ىلعةرطيسلاقيرطنع،ةيجولويديألاةطلسلاىلإلوصولاناكمإبمهولا
لظيفلب،ةيسايسلاةطلسلاىلإلوصولانعلزعمب،ةيجولويديألاةزهجألا



ىوتسملليتاذلالالقتسالاف.اهسفنةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةرطيسلا
نميبكارتلالكشلااذهراطإيف،يسايسلاىوتسملاىلإةبسنلابيجولويديألا

»ةيبلاطلاةطلسلا«و.مهولااذهروهظبحمسي،ةيوينبلاتايوتسملاطبارت
.يزاوجروبلايجولويديألامهولااذهةيحضةقيقحلايفةعقاو



ةكرحلانعاهروطتتوافتيفاهعطقب،ةيوينبلاتايوتسملاديضنتنإ
راعشاهيلعتبنيتلاةيجولويديألاةبرتلاوه،يقبطلاعارصللةيروحملا
ةطلسلا«راعشوههلليثمرخآراعشًاضيأهعمتبنو،»ةيبلاطلاةطلسلا«

ةطلسلاىلإلوصولاناكمإبمهويلوألاراعشلاناكاذإ.»ةيلامعلا
مهويريخألاراعشلاف،ةيسايسلاةطلسلاىلإلوصولانعلزعمبةيجولويديألا

ىلإلوصولاقيرطريغنعةيداصتقالا»ةطلسلا«ىلإلوصولاناكمإب
.ةرطيسملاةقبطللاهسفنةيسايسلاةرطيسلالظيفلب،ةيسايسلاةطلسلا

يذلايقبطلاعارصللءىطاخلامهفلااذهلرشابمجاتنناراعشلاناذه
يتلاةيروحملاهتكرحةيؤربجحيف،يسايسلاهلكشيفعارصلااذهرصحي
،اهطبارتلكشيف،ددحتتف،اهروطتتوافتيفةيوينبلاتايوتسملاطبارتتاهب

لكشلاو.عارصلااذهليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةيسايسلاةسرامملاب
وهو،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسديلوطبارتلااذهليبكارتلا
ىلإدوعييذلايتاذلالالقتسالاف.نيراعشلانيذهققحتناكمإبمهوييذلا
روطتللصفلااذهيفيأ،طبارتلانملكشلااذهيف،يوينبىوتسملك
يفهسفنيسايسلاضقانتللةيروحملاةكرحلاروطتنعةيوينبلاتايوتسملا
ةطلسلاوأةيجولويديألاةطلسلاىلإلوصولالزعييذلاوه،هلاكشأتوافت
لالقتسالانمراطإلااذهيف.ةيسايسلاةطلسلاىلإلوصولانعةيداصتقالا
ةيروحملاةكرحلانعاهطبارتيفةيوينبلاتايوتسملاعطقببسبو،يتاذلا
هسفنةطلسلاموهفمأزجتي،اهطبارتأدبميهيتلايسايسلاضقانتلل
يأ،يسايسموهفمهساسأيفهنأعم،تايوتسملاهذهفلتخمىلععزوتيو
ةيجولويديألا»ةطلسلا«امو،ةيسايسةطلس،ةيقبطلااهتقيقحيف،ةطلسلانإ
لكشلااذهلددحملالماعلاةيؤرمدعّنإ.اهلرهظمىوسةيداصتقالاوأ
ةيسايسلاةسرامملاةرطيسوهيذلا،ةيوينبلاتايوتسملاطبارتنميبكارتلا
رطيسملادوجوللدَّدحملايقبطلالكشلااذهيأ،ةرطيسملاةقبطللاهسفن
دنعاهدجنيتلاةبيرغلاةلوقملاهذهىلإدوقييذلاوه،يسايسلاضقانتلل

ةقبطنوكتنأنكمملانم:ًالثمسازتنالوبك،نييسكراملانيركفملاضعب
نوكتنأوأً،ايسايسةرطيسمنوكتنأريغنمًايداصتقاةرطيسمةنيعم

ً.ايسايسوأًايداصتقاةرطيسمنوكتنأريغنمًايجولويديأةرطيسم



،ةيلامسأرلاتاعمتجملانوكتخيراتصاخهجوبو،خيراتلانأيفكشال
ةيزاوجروبلاك،ةقبطاهيفنوكتيتلاىلوألاةلاحلاىلعةريثكةلثمأانيطعي
لبقىرحألابوأً،ايسايسةرطيسمنوكتنأريغنمًايداصتقاةرطيسم،ًالثم
امنإ،ةبارغيأ،نذإةلاحلاهذهيفسيل.ةيسايسلاةرطيسلاىلإاهلوصو
ةلحرميفًابلاغاهدجنةلاحلاهذهنأىلإددصلااذهيفهابتنالابجي
دعبةينبلاهذهروطتةلحرميفسيلو،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلانوكت

ةيزاوجروبلانعهسفنسازتنالوباهيطعييتلاةلثمألاو.اهنوكتلماكت
ةلودلارخاوأيفةيناملألاةيزاوجروبلانعو1688ةنسلبقةيزيلكنإلا
تناك،نيتلاحلايف،ةيداصتقالاةرطيسلاف.كلذىلعدهشت،ةيكرامسبلا
.ءالبنلاةقبطلوأةيطارقتسرأللتناكفةيسايسلاةرطيسلاامأ،ةيزاوجروبلل

اهنوكتةلحرميفةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلارمتتناك،نيتلاحلايفو
.يخيراتلا

سيلةيعامتجالاةينبلليخيراتلانوكتلانامزيفنكمموهامنأريغ
قطنميففالتخالاىلعليلدهتاذدحيفاذهو،يوينبلااهنامزيفًانكمم

نيذهنيبةيوينبلاتايوتسملاطبارتيففالتخالاىلعيلاتلابو،نينامزلا
ةيعامتجالاةينبلاروطتنوكيثيح،يوينبلانامزلاراطإيفف.نينامزلا
ةيداملاةدعاقلاهذهلًارمتسمًاديدجتيأ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإلةداعإ

ىلإةرورضلابةيسايسلاةرطيسلادوعت،ةيعامتجالاةينبلااهيلعموقتيتلا
تايوتسملانيبةيقبطلاةرطيسلايفتوافتلافً.ايداصتقاةرطيسملاةقبطلا
ةينبلاهراطإيفكرحتتيذلانامزلاةينبفالتخاب،نذإفلتخيةيوينبلا
تاقالعنمتباثساسأىلعةيعامتجالاةينبلانوكتلامتكانإ.ةيعامتجالا

ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةرطيسلانوكتنأةرورضلابضرفيجاتنإلا
عقوميفةقبطلاهذهعضتيتلاجاتنإلاتاقالعددجتنألً،ايداصتقا
،اهسفنةيسايسلاةرطيسلالعفب،ةيعيبطلاهتيلآيف،متيةيداصتقالاةرطيسلا
ةرطيسملاةقبطلاهذهتدقفاذإف.ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملالعفبيأ
جاتنإلاتاقالعددجتلةيداصتقالاةيلمعلاتراص،ةيسايسلااهترطيسًايداصتقا

دوقيةيسايسلااهترطيسلةقبطلاهذهنادقفنإيأ،ةليحتسماهسفن
ةقالعرييغتّنإ:لوقلانكمأاذهل.ةيداصتقالااهترطيسنادقفىلإةرورضلاب
هذه.ةيسايسلاةرطيسلاةقالعرييغتربعةرورضلابرميةيداصتقالاةرطيسلا

ةيعامتجالاةينبلانوكتةلحرميف،تداقيتلايهاهسفنةرورضلا
نمةيسايسلاةرطيسلاعازتناىلإًايداصتقاةرطيسملاةيزاوجروبلا،ةيلامسأرلا
رارمتساليساسأطرشةيسايسلاةرطيسلاعقوميفاهدوجونأل،ةيطارقتسرألا



.ةيداصتقالاةرطيسلاعقوميفاهدوجو
ةيداصتقالاةرطيسلاو،ةقبطلةيسايسلاةرطيسلانوكتنأيفةبارغلاتسيل
مزلتسييتلاةيعامتجالاةينبلانوكتنمةددحمةلحرميف،ىرخأةقبطل
ىلإةيسايسلاةرطيسلادوعتنأةتباثلااهتدعاقساسأىلعاهروطتةرورضلاب
سازتنالوبضرتفييذلاناكمإلااذهيفةبارغلاً.ايداصتقاةرطيسملاةقبطلا
هيفدوعتيذلاو،يخيراتلاثميأهيلعيطعينأريغنمهدوجو)10(
يف.ةيسايسلاةرطيسلااهيلإدوعتاليتلاةقبطلاىلإةيجولويديألاةرطيسلا
يفيسايسلاضقانتلارصحيفهدجنيذلاهسفنأطخلادجنضارتفالااذه
نملكشكيجولويديألاضقانتلاةيؤرمدعىلإدوقييذلاو،يسايسلاهلكش
ةكرحلاّنإ.ةيذابتنالاهتكرحلخادهروطتيفهسفنيسايسلاضقانتلادوجو
نيبيسايسلاضقانتلاروطتةكرحيهثيحنم،يقبطلاعارصللةيروحملا

ضارتفالااذهلوبقنمًاقالطإانعنمت،يداصتقالاويجولويديألا،هيبطق
ةادأوةيسايسلاةرطيسللرثأةقيقحلايفةيجولويديألاةرطيسلاف،ءىطاخلا
لالقتسا،يسايسلاىوتسملاىلإةبسنلاب،هلسيليجولويديألاىوتسملاو.اهل

ةسرامملاةرطيسف.يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإيفّالإيتاذ
دلوتيتلايهعارصلااذهليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
هاوتسمريغىلعكرحتلاىلإيسايسلاضقانتلااهعفدب،اذهيتاذلاهلالقتسا
.هلزيمملايسايسلايقبطلاعباطلايقبطلاعارصلانعاهعزنبيأ،يوينبلا
ىلإيأ،ةرطيسملاةقبطلاىلإدوعتنأنمدبالةيجولويديألاةرطيسلا
نمددحملكشىلوألاةرطيسلاف،ةيسايسلاةرطيسلااهيلإدوعتيتلاةقبطلا
ةيجولويديألاةرطيسلاعازتناو.اهدوجورارمتساليرورضطرشو،ةيناثلادوجو
اهترطيسةمزأيهةمزأيفةيسايسلااهترطيسعضيةرطيسملاةقبطلانم
ةقبطلانأاذهىنعمً.اقباسانيأرامك،ةيسايسلااهتمزأيأ،اهسفنةيقبطلا

راصّالإوً،ايجولويديأةرطيسمنوكتنأنمدبالًايسايسةرطيسملا
يف،ةلماعلاةقبطلانأىرناذهل.رطخيفرطيسملايسايسلااهدوجو
ةرطيسلاىلإلوصولافدهتستال،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامم

ةقبطلاعضوفدهتستلب،اهتاذلةياغكواهتاذدحيفةيجولويديألا
ىلعيسيئرلاهلكشيفيقبطلاعارصلاريجفتب،ةيسايسلااهتمزأيفةرطيسملا

ةيراتيلوربلاةطلسلاهذهنيبًادجريبكقرفلاو.يسايسعارصكهتقيقح
،»ةيلامعلاةطلسلا«وأ»ةيبلاطلاةطلسلا«نيبو،ةيروثلاةسراممللفدهك
ّنإ.ةرطيسملاةقبطللاهسفنةيسايسلاةطلسلالظيفةيمهوةطلسك

فلتخمليجيتارتسافدهيهو،ةيسايسةطلساهساسأيفةيراتيلوربلاةطلسلا



ةطلسلاقيقحتليرورضطرشو،يقبطلااهعارصلةلماعلاةقبطلاتاسرامم
ةيجولويديألاةرطيسلانأاذهىنعم.ةيداصتقالاوةيجولويديألاةيراتيلوربلا

نمف،ةيسايسلااهترطيسربعةرورضلابرمتةلماعلاةقبطللةيداصتقالاو
،ةقبطلاهذهلةيداصتقالاوأةيجولويديألاةرطيسلانوكتنأ،نذإليحتسملا

دجتةلاحتسالاهذه.ةيزاوجروبللةيسايسلاةرطيسلاهيفنوكتتقويف
.يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاةعيبطيفيرظنلااهساسأ



يفيبكارتلكشبطبارتتةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملانأانيأر
اذهلةيباذجنالاةكرحلاراطإيفامأ.يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإ

نأاذهىنعم.يراهصنا،لوقلانكمأنإ،لكشبطبارتتيهف،عارصلا
تاضقانتلافلتخملراهصنازكرمكددحتي،راطإلااذهيف،يسايسلاضقانتلا
.يسايسلااهراهصنازكرميفاهلكبصتو،اهديضنتكلذبدقفتيتلاةيوينبلا

ةرطيسلاعازتنانم،ةيسايسلااهتسرامميف،ةلماعلاةقبطلانكمتتنيح
عقومنماهلاقتناب،نكمتتنيحيأ،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاد
ذختت،ةيسايسةمزأيفةرطيسملاةقبطلاعضونم،موجهلاعقومىلإعافدلا
يأ،يسيئرلااهعباطديعيًاداحًايسايسًاعباطةيعامتجالاتاضقانتلافلتخم
ّالإنوكيالاهلحّنإ:لقوأً،ايسايسًالحنوكينأّالإنكميالاهلحنإ

ةقبطلانمةيسايسلاةطلسلاعازتنابيأ،هسفنيسايسلاضقانتلالحب
يف،نذإمساحلالماعلايهةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاّنإ.ةرطيسملا

لحلاناكاذهل.اهلريذجتوهيذلاةيعامتجالاتاضقانتللسييستلااذه
ةيروحملاةكرحلاراطإيف،ةيداصتقالاوأةيجولويديألاتاضقانتلليرذجلا
يتلاةبرتلاوهيسايسلاضقانتلافً،ايسايسًالحةرورضلاب،يقبطلاعارصلل
ّالإهقيقحتنكمياليسايسلالحلااذهو.تاضقانتلاكلتروذجاهيفدتمت
ةيذابتنالاةكرحلاراطإيفامأ.يقبطلاعارصللةيباذجنالاةكرحلاراطإيف
يفتناكنإو،تاضقانتلاهذهلىطعتنأنكمييتلالولحلاف،عارصلااذهل

ًالولحتسيل،ةفينعةيداصتقاوأةيجولويديأتالاضنلةجيتناهنمءزج
متتاهنأل،هريغتوتاضقانتلاهذهليسايسلاساسألاسمتًالولحيأ،ةيرذج
يسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسراطإيف
اذهو.اهسفنةيقبطلاةرطيسلاةقالعددجتراطإيفيأ،يقبطلاعارصلل
يفاهلولحلوتاضقانتلاهذهلدَّدحميسايسعباطدوجويفنيالعبطلاب
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاهددحتيسايسلاعباطلااذهنأّالإ.راطإلااذه
ببسلااذهل.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخاداهترطيسمكحب،ةرطيسملا

نأل،راطإلااذهيفتاضقانتللسييستىلعملكتلاانيلعبعصيتاذلاب
امك،نمكتةرطيسملاةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةكرحلاةعيبط
لكنعهسفنيقبطلاعباطلايلاتلابو،يسايسلاعباطلاعزنيفً،اقباسانيأر



تاضقانتلافلتخملةرورضلابمزالميسايسلاعباطلاّنإ.يقبطعارص
عارصللةيروحملاةكرحلالخادتاضقانتلاهذهروطتببسب،ةيعامتجالا
ّالإةكرحلاهذهلخادةيقبطلاهتقيقحيففشكتيالهنأّالإ.يقبطلا
لقحلالخادةرطيسلاىلإاهلوصوبو،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملالعفب
لخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسف،يقبطلاعارصلليسايسلا

ىلع،نذإملكتلاف.زيمميقبطعباطوهثيحنمهبجحتلقحلااذه
عارصللةيروحملاةكرحلالخادةيعامتجالاةينبلاروطتيفتاضقانتلاسييست
نكيملًايسايسًاعباطةيوينبلاتاضقانتلاهذهباستكاىلعلدياليقبطلا
ةسراممللرثأوهيذلااهديضنتبيدقنريغلوبقلوقلااذهيففـاهل
هذهلرثأكديضنتلااذهةيؤرمدعيأ،ةرطيسملاةقبطللةرطيسملاةيسايسلا

ةسرامملاضقنيفةيروثلاةكرحلاهذهىلإريشيوهلبـةسرامملا
ةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةكرحلاهذهىلإيأ،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
ىلإ،ةددحمةيخيراتطورشيف،يسايسلاضقانتلاعفديفةلماعلاةقبطلل
هددحتيسايسضقانتكةيقبطلاهتقيقحىلعيسيئرلاهلكشيفكرحتلا
ةطلسلالجأنميقبطعارصكيأ،يساسألايداصتقالاضقانتلاةعيبط
تاقالعىلعظافحلامتياهبيتلاةادألاهذهلجأنميلاتلابو،ةيسايسلا
ةرطيسلرثأوهيذلا،تاضقانتللسييستلااذهب.اهرييغتوأ،ةمئاقلاجاتنإلا

ةينبلايفةيوينبلاتايوتسملاطبارتت،ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملا
وهيذلايبكارتلااهطبارتلكشلًامامتسكاعميراهصنالكشبةيعامتجالا
،نذإتايوتسملاهذهطبارتف.ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلرثأ

ةكرحلاىلإهتبسنيفمتي،ةيعامتجالاةينبلايفروطتلاتوافتةكرحيف
ددحتتهبيذلالكشلاب،يسايسلاضقانتلابيأ،يقبطلاعارصلابةصاخلا

ةينبلابصاخلايساسألايداصتقالاضقانتلااذهوأعارصلااذهةكرح
.ةيعامتجالا

هبددحتييذلالكشلافالتخاب،ماعهجوب،فلتخيطبارتلااذهلكشو
،يساسألايداصتقالاضقانتلاب،ةيروحملاهروطتةكرحيف،يسايسلاضقانتلا
ضقانتلااذهلرطيسملادوجوللددحملايقبطلالكشلافالتخابصاخهجوبو
ضقانتلافالتخاب،رشابملكشب،سيلو،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيسايسلا
فالتخاب،ىرحألابوأ،ىرخأةيعامتجاةينبىلإةيعامتجاةينبنميداصتقالا

ماظنىلإددحمجاتنإماظننمةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالاضقانتلا
لكشددحياليداصتقالاضقانتلاف.ًالثمسازتنالوبلوقيامك،رخآجاتنإ
،يسايسلاضقانتلابةصاخلاةكرحلاديدحتبّالإً،اقباساّنيبامك،طبارتلااذه



هذهطبارتت،اهلعفبوةكرحلاهذهىلإةبسنلاب.يقبطلاعارصلابيأ
روهظلاكشأفلتخملتايوتسمكاهروطتتوافتيفةيوينبلاتايوتسملا
وههلاكشأفلتخمنيبضقانتلااذهيفروطتلاتوافتف.يسايسلاضقانتلا
ددحتييذلالكشلاب،تايوتسملاهذهطبارتلكش،ماعهجوب،ددحييذلا
لكشبسيل،يداصتقالاضقانتلااذهددحيهنأامك.يداصتقالاضقانتلاهب

ضقانتلانأاذهىنعم.تاذلابطبارتلااذهلكشلهديدحتبلب،رشابم
ددحيال،يداصتقالاضقانتلاب،ةيروحملاهتكرحيف،ددحتييذلايسايسلا
هذهطبارتهبددحييذلالكشلابلب،ريخألاضقانتلااذهرشابملكشب

اذهليبكارتلالكشلاراطإيفديدحتلااذهلكشف.ةيوينبلاتايوتسملا
ً.امامتهلسكاعموهلب،يراهصنالالكشلاراطإيفهنعفلتخيطبارتلا
جاتنإلاتاقالعىلعظافحلارودبيسايسلاضقانتلاموقي،ىلوألاةلاحلايف
وهف،ةيناثلاةلاحلايفامأ،يداصتقالاضقانتلاروطتلتباثراطإكةمئاقلا
يفيروثرييغتثادحإىلإيأ،تباثلاراطإلااذهرسكىلإةرورضلابليمي

.ةيجاتنإلاتاقالعلاهذه
يقبطلالكشلافالتخابفلتخيةيوينبلاتايوتسملاطبارتلكشّنإ:انلق
يفنيألوقلااذهيفسيل.يسايسلاضقانتللرطيسملادوجوللددحملا
وأةيدارإةيلآلعضخيالتاقبطلاعارصف،يداصتقالاضقانتللدِّدحملارودلل
جاتنإتاقالعوةددحمةجتنمىوقنيبيعوضوملاضقانتلاقطنمللب،ةيتاذ
ضقانتلااذهنعهلزعليحتسييأ،ةزيمتمةيعامتجاةينببةصاخةددحم
اذهيفيأ،كرحتلانمتاذلابراطإلااذهيف.هيفكرحتييذلايساسألا
يتلاةيداملاةيداصتقالاةدعاقلابيقبطلاعارصلاهبددحتييذلالكشلا

ضقانتلاهيلإاهدشييذلالكشلابةيوينبلاتايوتسملاطبارتت،هكرحت
امك،ضقانتلااذهلرطيسملادوجولاف.ددحملايقبطلاهلكشيف،يسايسلا
يفسكعني،هيفرطيسمفرطكةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاهددحت
روطتيفةدحولاكلذبرهظتف،هبجحيتايوتسملاطبارتنمددحملكش
ءانبنمهيلعموقيامويداصتقالاضقانتللةيعيبطةجيتنكةيعامتجالاةينبلا
ةسرامملاةرطيسبددحملاهكرحتيف،هسفنيقبطلاعارصللرثأكسيلو،يقوف

رطيسملادوجولااذه.يسايسلاهلقحلخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلا
يقبطليلحتءوضيفّالإةيعوضوملاهتقيقحىلعرهظياليسايسلاضقانتلل

ةيؤرلافالتخاو.ةرطيسملاةقبطلاةيوازنمال،ةيروثلاةقبطلاةيوازنم
هللبً،ايتاذسيلضيقنىرخأةيوازىلإةنيعمةيقبطةيوازنمةيرظنلا
نيحف.هسفنةيوينبلاتايوتسملاطبارتلكشفالتخايفيعوضوملاهساسأ



،يسايسلاضقانتلايفرطيسملافرطلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملانوكت
يف،هتقيقحىلع،كلذب،رهظييذلاطبارتلااذهلكشلعفلابسكعني
ةسراممللًاضيقنةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاتناكاذهل.ضيقنلاهلكش
ةيجولويديأليرظنلادقنلانأامك،اهلًاضقنيأ،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلا

ةكرحيفيلمعلاضقنلااذهبرماذإّالإلمتكيالةرطيسملاةقبطلا
يفيسايسلاضقانتلليرظنلاعضولاديدحتّنإ.ةيروثلاةيسايسلاةسرامملا
اذهرابتعالايفذخأينأنم،نذإدبال،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقببهتقالع
يقبطلافالتخالايأ،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاهدوجويفدقعتلا

هنوكبيأ،يسايسلاضقانتلاةرطيسبلوقلاف.هسفندوجولااذهلكشيف
،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيسيئرلارودلاًامودبعلييذلايسيئرلاضقانتلا
يأ،روطتلااذهيفهترطيسلكشّنإذإ،يرظنلاهعضوديدحتلًايفاكسيل
فالتخابفلتخي،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقببهطبرتيتلاةرطيسلاةقالعلكش
رطيسملافرطلافالتخابيلاتلابو،رطيسملاهدوجولددحملايقبطلالكشلا
يفرطيسملافرطلاةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملانوكتنأنيب.هيف

ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملانوكتنأوأ،ضقانتلااذه
اذهكرحتلكشيفسيلهراثآسكعنتيرذجفالتخا،هيفرطيسملافرطلا
،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانمددحملكشيفيأ،بسحوضقانتلا
اذهبةيروحملااهتقالعيفةيوينبلاتاضقانتلاةيقبكرحتلكشيفكلذكلب

ةيداملاةدعاقلاوهثيحنمهسفنيداصتقالاضقانتلاو.هسفنضقانتلا
اذهلدِّدحملايساسألاضقانتلاوهثيحنميأ،ةيعامتجالاةينبلاروطتل
لكشيف،ةرورضلابعضاخ،هيفيقبطلاعارصلاةكرحلهديدحتبروطتلا
هيفددحتييذلالكشلاب،يسايسلاضقانتلااذهكرحتلعفل،تاذلابهكرحت
يداصتقالاضقانتلاكرحتف.هيفرطيسملافرطلابريخألاضقانتلااذهكرحت
لعفب،هيفجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإراطإيفيأ،يوينبلاهتابثراطإيف
عارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيس
يفهكرحتنعفلتخي،يسايسلاضقانتلايفرطيسملافرطلااهنوكل،يقبطلا

،هيفجاتنإلاتاقالعليروثلاليوحتلاراطإيفيأ،يوينبلاهرييغتراطإ
يفرطيسمفرطكةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسلعفب
.ةرطيسملاةقبطلانمةيسايسلاةطلسلاعازتنايفاهحاجنبو،يسايسلاضقانتلا

فالتخالاىتأرطيسملايسايسلاضقانتلايفرطنيب،نذإفالتخالااذهنم
تايوتسملاطبارتيلكشنيبو،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلايلكشنيب
ضقانتلايفدقعتلاظحلنًاضيأانهو.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيوينبلا



ساسأىلعال،امهفالتخاساسأىلعموقتنيضيقنلاةدحوّنإذإ،يسكراملا
يفرطنيبفالتخالاةقالعّنإ.يلغيهلاضقانتلايفلاحلاوهامك،امهلثامت
يتلايهف.هسفنضقانتلاىفتنا،تفتنايهنإف،هدوجولساسأضقانتلا
يرظنلاساسألااهنأل،يسايسلاضقانتلاكرحتيفدقعتلاةيؤرب،نذإحمست

.يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلامهفليرورضلا
رصحنيالضقانتلااذهيفدقعتلاّنإ:لوقلاراركتبجي،سابتلالكءردلو

لكف،ناطيسبنارصنعهيفرطنأولامك،هيفرطنيبفالتخالاةقالعيف
رصانعمضتةدقعمةيضقانتةدحوهتاذدحيفوهةقيقحلايفهنمفرط

اهتاضقانتروطتيفيأ،اهتدحولخاداهتاقالعروطتيفعضختةفلتخم
فرطلاةهباجميفاهعضتيتلاةيسيئرلافالتخالاةقالعروطتل،ةيوناثلا
هذهةيسيئرلافالتخالاةقالعروطتنأامك،يسيئرلاضقانتلانمرخآلا
نيبيوناثلاضقانتلاتاقالعروطتل،تاذلاباهتروريصيف،اهرودبعضخت
امراركتيفعسوتللةرورضالو.يسيئرلاضقانتلايفرطنملكرصانع
يفريكفتلازكرتةقباسةسارديفمأ،ةساردلاهذهيفءاوس،انيبنأقبس
يفتكناذل.ةيوناثلاتاضقانتلابيسيئرلاضقانتلاةقالعثحبيفاهنمبناج
وهيقبطلاعارصلليسايسلالقحلانأىلإ،ثحبلاةعباتمل،انهةراشإلاب
نيتقبطللسيلو،ةيعامتجالاةيقبطلاىوقلافلتخملةيسايسلاتاسرامملالقح
نم،يسايسلاضقانتلاديدحتنأّالإ.ةيعامتجالاةينبلايفطقفنيتيسيئرلا

نيتاهنيب،هساسأيفيأ،ءدبلايفضقانتك،يسيئرضقانتوهثيح
ًاقالطإيرورض،نيتيسايسلاامهيتسراممنيبةقدلللقوأ،نيتيسيئرلانيتقبطلا
ةيقبلةيسايسلاتاسرامملاف.هسفنهدقعتيفيسايسلالقحلاةينبديدحتل
نيتاهىلإةبسنلابًاموديسايسلالقحلااذهةينبيفمظتنتةيقبطلاىوقلا
نيتقبطلايتسراممنأاذهىنعم.نيتسيئرلانيتقبطللنيتيسايسلانيتسرامملا
وأةقبطلانأًاقالطإينعيالاذهو.هابطقلقحلااذهيفامهنيتضيقنلا
روطتنمببسب،يداصتقاعضويفيهيتلاةيوناثلاةيعامتجالاةئفلا
ةقبطلاىلإاهنمةضيقنلاةيروثلاةقبطلاىلإبرقأ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالع
ىلإيسايسلاهلقحلخاديقبطلااهعارصلعفلابةرورضلابسرامت،ةرطيسملا

.ةرطيسملاةقبطلادضاهعميروثفلاحتيفيأ،ةيروثلاةقبطلابناج
ضقانتلاباهددحتيف،انيأرامك،عضختيقبطلاعارصللةماعلاةكرحلاف
كرحتو.اهلددحملاضقانتلااذهةيلآنعفلتختةزيمتمةيلآل،يداصتقالا
هلقحلخادهكرحتبريبكدحىلإطبترميسايسلاهلقحلخادعارصلااذه
ةيزاوجروبلاك،ةيوناثلاةيقبطلاةئفلاوأةقبطلاتمادامف.يجولويديألا



،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلليعوضوميعيبطدنسيهيتلا،ًالثمةريغصلا
جاتنإلاتاقالعراطإيفيداصتقالااهعضومكحب،ًالثمةلماعلاةقبطلاك
عقومنميأ،ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأبيقبطلااهعارصسرامت،ةمئاقلا
ةينبيفيقبطلااهعضونإف،ةقبطلاهذهلةيجولويديألاةرطيسللعوضخلا
اهدوجونأاذهىنعم.جاتنإلاتاقالعةينبيفهنعفلتخييسايسلالقحلا
لقحيف،سكعنيةضيقنلاةيروثلاةقبطلليعوضومدنسكيداصتقالايقبطلا

،ةرطيسملاةقبطللدنسكاهدوجويف،يقبطلاعارصللةيسايسلاتاسرامملا
ةيجولويديألاةرطيسلل،ةيجولويديألاتاسرامملالقحيف،اهعوضخنمببسب
ريرحتليرورضطرشةيجولويديألاةرطيسلاهذهرسكف.ةرطيسملاةقبطلل
يسايسلاهلقحلخادكرحتلانمهعنمييذلاديقلااذهنميقبطلاعارصلا

نييقبطلاءافلحلاونيتسيئرلانيتقبطلانيبيسايسعارصكيسيئرلاهلكشيف
ببسلااذهل.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبًاعوضوممهددحتامك،امهنملكل
ةقبطللرشابملايقبطلاضيقنلايأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاّنإ:لوقلااننكمأ
ةيسايسلاةمزألايفةرطيسملاةقبطلاعضوىلعةرداقاهدحويه،ةرطيسملا
نميقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلابلاقتنالاىلعيأ،ةيقبطلااهترطيسل
هوجونمةيمهألاغلابهجواذهو.يباذجنالااهلكشىلإيذابتنالااهلكش
رصنعلاف.يسايسلاضقانتلايفصاخلكشبو،يسكراملاضقانتلايفدقعتلا
يف،وهيسيئرلاضقانتلااذهيفرططبرتيتلافالتخالاةقالعلددحملا
ةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملا،ةيلاينولوكلاوأةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلا
ةيزاوجروبلاةقبطللرشابملاضيقنلايهيتلاةلماعلاةقبطلليأ،ةضيقنلا
اهلكشنميقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلالاقتنانأاذهىنعم.ةرطيسملا

ةسرامملاهذهةرطيسبةرورضلابطبترميباذجنالااهلكشىلإيذابتنالا
يف،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلا
فرطلارصانعفلتخممضتيتلااهسفنةيضقانتلاةدقعملاةدحولاراطإ
ضقانتلااذهلكرحتلكو.يسايسلاضقانتلااذهيفرطيسملافرطللضيقنلا
ةسرامملاةرطيسلعفبمتي،رطيسملاهفرطيفرييغتيأ،هيفرطيفريغتوأ
ىتحـةضيقنلاةيروثلاةقبطلاريغىرخأةيعامتجاةئفوأةقبطلةيسايسلا

ضيقنلافرطلارصانعنمًارصنعةئفلاهذهوأةقبطلاهذهتناكنإو
كرحتلاكاذىلإدوقيالـً،الثمةريغصلاةيزاوجروبلاك،ضقانتلااذهيف
دجياذههلكشيفعارصلااذهكرحتّنإ.يباذجنالاهلكشيفيقبطلاعارصلل
اهتسرامميف،لوصولاىلعةلماعلاةقبطلاةردقميفيرورضلاهطرش،نذإ
يف،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملالقحلخادةرطيسلاىلإ،ةيروثلاةيسايسلا



،ةتوافتمبسنب،عضختيتلاةيقبطلاىوقلاةيقبعمهسفناهفلاحتراطإ
ةقبطلاةدايقف.رطيسملايقبطلافلاحتلاوأةرطيسملاةقبطلاةرطيسل
عارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسلاىلإاهلوصوليرورضطرشةلماعلا

.يباذجنالاهلكشيفعارصلااذهكرحتليلاتلابو،يقبطلا

يسايسلاهلكشيفيقبطلاعارصلا
طبارتت،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانمريخألالكشلااذهراطإيف
ةرطيسلعفب،يراهصنالكشبةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملا

.عارصلااذهليسايسلالقحلالخادةلماعلاةقبطللةيروثلاةيسايسلاةسرامملا
ةكرحىلإاهتبسنيفًامودطبارتتةيوينبلاتايوتسملاهذهنأيفكشال
فرطلانأّالإ،اهطبارتيفةرطيسلازكرموهيذلايسايسلاضقانتلا
.طبارتلااذهلكشةياهنلايفددحييذلاوهضقانتلااذهنمرطيسملا
لعفب،تايوتسملاهذههيفطبارتتيذلايبكارتلالكشلانأانيأردقل
،ةلودلازاهجرهظي،ةرطيسملاةيزاوجروبلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيس
ىوتسملاةينبهنأىلع،ةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملانعيبسنلاهلالقتسايف

تاسرامملانعيبسنلااهلالقتسايف،ةيجولويديألاةزهجألاو،يسايسلا
ةينبلايفيجولويديألاىوتسملاةينباهنأىلع،ةيقبطلاةيجولويديألا
رثألااذهددبيوهف،طبارتلااذهليراهصنالالكشلاامأ.ةيعامتجالا
ةينبهيففشكتتف،ةيزاوجروبلاةيسايسلاةسرامملاةرطيسليجولويديألا
يذلايسيئرلايسايسلاضقانتلاةينبكةيقبطلااهتقيقحىلعيسايسلاىوتسملا

ةطلس،يروثلايقبطلافلاحتلااهتدايقيف،ةلماعلاةقبطلاهيفهباجت
نمراطإلااذهيف،انه.ةيقبطلااهترطيسلاهتسرامموةرطيسملاةقبطلا
اهراهصنازكرميفةيعامتجالاةينبلاتاضقانتلتاستنمىرحألابوأ،ءاقتلا
ةقيقحلا،يقبطلاعارصللهسفنيسايسلالقحلالخاد،لعفلابرهظت،يسايسلا

ةرطيسملاةقبطللهتيعبتيف،ةيجولويديألاهتزهجأو،ةلودلازاهجلةيقبطلا
رهظتامك.ةيقبطلااهترطيسةسرامملماعلكشبو،ةيسايسلااهتسرامملةادأك

يعامتجالااهدوجويف،ةيجولويديألاةزهجألاةيعبتًاضيأراطإلااذهيف
لكشب،يهيتلاةيجولويديألااهتسرامملةادأك،ةرطيسملاةقبطلل،هسفن
رهظتةيجولويديألاةزهجألاهذهنإيأ،ةيسايسلااهتسراممةمدخيف،رشابم

اهمدختستةيجولويديأتاودأك،ةلودلازاهجلاهتيعبتيف،اهتقيقحىلع
ضقانتلاراهصناّنإمث.ةيقبطلااهترطيسةسرامميفةرطيسملاةقبطلا



لكشوأرهظمهنأىلعلعفلابلدييسايسلاهزكرميفيجولويديألا
كرحتلاراطإيفّالإهيلإهتبسنيفهنعلقتسيال،يسايسلاضقانتلل
يعامتجالادوجولانوكينأ،نذإليحتسملانمف.عارصلااذهليسايسلا
ةينبلايفيجولويديألاىوتسملاةينبددحييذلاوهةيجولويديألاةزهجألل
ىوتسملاةينبددحيالةلودلازاهجليعامتجالادوجولانأامك،ةيعامتجالا
وهةيعامتجالاةينبلاتايوتسمنيبيراهصنالاطبارتلااذه.اهيفيسايسلا
نميسايسلاضقانتلاةينبيهيسايسلاىوتسملاةينبنأىلعلدييذلا
لخادمظتنتيتلاةيقبطلاةيسايسلاتاسرامملانيبددحمضقانتوهثيح
يجولويديألاىوتسملاةينبنأو،نييسيئرلاهيبطقروطتبسحيسايسلالقحلا
نيح،اذل.هسفنيسايسلاضقانتلااذهدوجوليجولويديألالكشلاةينبيه
يف،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلالخاد،ةيعامتجالاتاضقانتلارهصنت
يبسنلاهلالقتسايجولويديألاىوتسملاةرورضلابدقفي،يسايسلااهزكرم
ضقانتلانإيأ،هسفنيسايسلاىوتسملادوجويفيوينبلاهدوجومحتليو
،تاضقانتلافلتخمكرحتزكرم،هتقيقحيفوهامك،لعفلابريصييسايسلا
لالقتسا،يسيئرلايسايسلااهلكشيفاهكرحتيف،تاضقانتلاهذهكلذبدقفتف

.هللكشيهيتلايسايسلاضقانتلاكرحتنعيبسنلااهكرحت
امًامامتحضونلةريخألاةطقنلاهذهدنعةظحلفقوتلانمانلدبالو

هذهنأانيأردقل.ةيوينبلاتاضقانتلليراهصنالاطبارتلااذهبدصقن
عارصللةدَّدحمةيقبطتاسراممنيبتاضقانتيهثيحنم،تاضقانتلا
ةيروحملاةكرحلاىلإاهتبسنيف،اهروطتتوافتيف،طبارتت،هسفنيقبطلا
لكشنأو،يساسألايداصتقالاضقانتلاىلإاهتبسنيفسيلو،عارصلااذهل
،نذإيراهصنالااهطبارتف.ةكرحلاهذهلكشفالتخابفلتخيطبارتلااذه
دوجولاكشأفلتخملراهصناوه،اهروطتليسايسلازكرملايفاهراهصنايأ
عارصلالوقحفلتخمنإيأ،هسفنيسايسلاهلكشيفيسايسلاضقانتلا

.يسايسلاهلقحيفرهصنتيقبطلا
ملراركتلااذهّنإ:حصألاىلعلقوأ،قبساملراركتلوقلااذهيفسيل
ديدحتىلإ،يرظنلاليلحتلااذهقايسيف،ةجاحنعلبً،اطابتعاانمتأي
طبارتلااذهيف،يساسألاضقانتلاوهثيحنم،يداصتقالاضقانتلاعضو
ضقانتلااذهنيبةقالعلادقعتنمرخآهجواذهو.تاضقانتلليراهصنالا

ماعلكشب،انهلوقلاًادجبعصي.رطيسملايسايسلاضقانتللدِّدحملا
يسايسلااهروطتزكرميفتاضقانتلاراهصنانمةكرحلاهذهنإ،يديرجتو
يفيقبطلاعارصلاكرحتدرجمنأكو،هسفنيداصتقالاضقانتلاًاضيألمشت



زيمتييذلايوينبلاتوافتلاوحمىلإدوقييسايسعارصكيسيئرلاهلكش
هديدحتيفةيوينبلاتاضقانتلاةيقبلددحمضقانتكيداصتقالاضقانتلاهيف

ضقانتلاراهصنابلوقلاّنإ.رطيسملايسايسلاضقانتللةيروحملاةكرحلا
هدقفي،تاضقانتلاروطتليسايسلازكرملايف،رخآضقانتيأك،يداصتقالا
تاضقانتلاةيقبعمدحاوديعصىلعهعضيو،ددحمضقانتكيرظنلاهعباط
دوجولاكشأ،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاراطإيف،انيأرامك،يهيتلا

توافتنوناقليفناذهيفو.هسفنيسايسلاضقانتلانمةددحمةيقبط
ضقانتلاةرطيسىلعزكرينوناقلااذهلًائطاخًامهفهيفّنإ:لقوأ،روطتلا
يفلب،هكرحتيف،هددحتنعلزعمب،تاضقانتلاةيقببهتقالعيفيسايسلا
دوعيءىطاخلامهفلااذه.يساسألايداصتقالاضقانتلاب،كرحتلااذهلكش

توافتلابهانيمسامنيب،نوناقلااذهيف،زييمتلامدعىلإهساسأيف
نأامكو.ةرطيسلاةقالعوددحتلاةقالعنيبوأ،يروطتلاتوافتلاويوينبلا
مدعىلإدوقياهنيبددحتلاةقالعيفتاضقانتلانيبتوافتلاةقالعرصح
دنعلاحلاوهامك،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيقبطلاعارصلارودمهف
ىلإدوقيةرطيسلاةقالعيفهذهتوافتلاةقالعرصحنإفكلذك،ريسوتلآ
امك،يخيراتلاروطتلليدارإليوأتىلإيلاتلابو،يسايسلامخضتلابهانيمسام
ضقانتلادقفينيح.»ضقانتلايف«غنوتيستوامةلاقميفكلذانلودبي
يسايسلازكرملايفكاذهراهصناب،دِّدحمضقانتكيرظنلاهعباطيداصتقالا

ضقانتلادوجولاكشأنملكش،اهلثم،هنأولامك،تاضقانتلاروطتل
عارصلاروطتيلاتلابو،ةيعامتجالاةينبلاروطتتلفني،رطيسملايسايسلا
درجملكلذبعضخيو،هلدِّدحملايعوضوملايوينبلاهراطإنم،يقبطلا
هلقحيفموجهلاعقومنمعارصلااذهدوقتيتلاةقبطللةيتاذلاةدارإلا

يوينبلاراطإلااذهةيعوضومنميقبطلاعارصلاتالفنايفو.يسايسلا
نأل،ةيروثلاةكرحلاةروريصىلعميسجلارطخلانمكي،يداصتقالاضقانتلل

ةدارإلاةيتاذهدلوتيذلامهولاةسيرف،اذهاهتالفناب،عقتةكرحلاهذه
.ةيقبطلا

ضقانتلا،نذإلمشتاليسايسلااهزكرميفتاضقانتلاراهصناةكرحّنإ
ىنعم.رطيسملايسايسلاضقانتلادوجوليداصتقالالكشلالب،يداصتقالا
زكرملااذهيفرهصنييذلاوهيقبطلاعارصلليداصتقالالكشلانأاذه
نمعارصكيأ،يسايسعارصكهتقيقحىلععارصلااذهرجفتيف،يسايسلا

ضقانتلايفيداصتقالاضقانتلاراهصنابلوقلاف.ةيسايسلاةطلسلالجأ
ءىطاخلوق،يقبطلاعارصلليباذجنالاكرحتلانمراطإلااذهيف،يسايسلا



نيبزييمتلامدعيفًاقباسهيلإانرشأيذلاضومغلاكاذىلإً،ايرظندنتسي
نيبو،ةهجنمجاتنإلاتاقالعبةجتنملاىوقلاةقالعيفيداصتقالاضقانتلا
ضقانتلادوجوللكشةقيقحلايفوهيداصتقاضقانتلكشيفرهظيام
تاسرامملانيبضقانتيأ،يقبطلاعارصللةيذابتنالاةكرحلاراطإيفيسايسلا

راهصناّنإ.ىرخأةهجنم،هسفنعارصلااذهلةيقبطلاةيداصتقالا
عارصلالاكشأفلتخملراهصنا،نذإوهيسايسلااهزكرميفتاضقانتلا
،ةيرظنةقدلكب،ساسألااذهىلع،حصيالف،يسايسلاهلكشيفيقبطلا

،اذهراهصنامدعو.هذهراهصنالاةكرحيفيداصتقالاضقانتلالاخدإ
ًاقلطمينعيالتاضقانتلاةيقبراهصناليسايسلازكرملايفيساسألاضقانتلا

عارصلاكرحتهثدحيامعجراخ،تباثيأ،يلثامتيوينبعضويفهنأ
روطتلايفةيوينبتاريغتنميسايسعارصكيسيئرلاهلكشيفيقبطلا
لب،ةيوينبلااهتايوتسموأاهتاضقانتطبارتيفوةيعامتجالاةينبلليتوافتلا
،تاضقانتلاةيقببهتقالعيفيوينبلاهعضونإً،امامتكلذنمسكعلاىلع
هنإيأ،يبكارتلااهطبارتراطإيفهنعفلتخي،يراهصنالااهطبارتراطإيف
ةددحمةقالعهللب،كلتراهصنالاةكرحنعىأنمبنوكينأليحتسي
هذههتقالعامو.يرظنلاليلحتلانعسابتلالكءردلاهنايبتبجياهعم

ددحملايقبطلاهدوجولكشيف،هسفنيسايسلاضقانتلابهتقالعىوس
ضقانتلاف.هيفرطيسمفرطك،ةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاب
راطإيف،يهثيحنم،تاضقانتلاةيقبلددحميساسأضقانتك،يداصتقالا

يسايسلاضقانتلانمةددحملاكشأ،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلا
هذهروطتليوينبراطإكهديدحتو.اهعمةيجراخةقالعيفسيل،رطيسملا
نوكينأاهيفليحتسياهعمةيلخادةقالعيفةرورضلابهعضيتاضقانتلا

لكشيفيعونريغتبتاضقانتلاهذهرمتنيحيلثامتيوينبعضويف
الف،ريغتلااذهلًاددحميوينبلاراطإلااذهناكاذإو.هسفنيوينبلااهطبارت

يذلايوينبلاراطإللهرودبًاددحمريغتلااذهنوكينأنمًاضيأدب
نمراطإيفيأ،يوينبلاهتابثراطإيفيداصتقالاضقانتلاكرحتف.هددحي
كرحتنمًالكشددحي،ةفينعلاةيداصتقالاتامزألانعًاديعب،هيفرطقفاوت
نوكيف،يبكارتلكشبةيوينبلاتايوتسملاهيفطبارتتً،ايذابتنايقبطلاعارصلا
كرحتلًاساسأو،هسفنهكرحتلًاساسأيداصتقالاضقانتلليوينبلاتابثلاكلذب
هلكشيف،يقبطلاعارصلاكرحتناكمإلًايرورضًاطرشيأ،تاضقانتلاةيقب
كرحترارمتسانأامك،يجولويديأعارصكو،صاخهجوب،يداصتقاعارصك

يفرطقفاوتنم،هناكمإيفقلطنييذلااذههلكشيفعارصلااذه



كرحترارمتساليرورضطرش،هكرحتلتباثيوينبراطإكيداصتقالاضقانتلا
يفيداصتقالاضقانتلاكرحتامأ.هسفنيوينبلاهتابثراطإيفضقانتلااذه
اهسفنةيقبطلاتاعارصلامكارتنمببسب،هيفرطقفاوتمدعنمراطإ
،جاتنإلاتاقالعهيفريصتراطإيفيأ،اهروطتنمببسبواهددحييتلا
قلخيوهف،ةجتنملاىوقلاروطتهجويفةيسيئرلاةبقعلا،يوينبلااهتابثيف
راطإيف.يباذجنالاهلكشيفيقبطلاعارصلاكرحتليرورضلايداملاطرشلا

راطإلارييغتةرورضةدحبرهظت،يقبطلاعارصلاكرحتنملكشلااذه
يداصتقالاضقانتلاةقالعف.هريجفتةرورضيأ،عارصلااذهكرحتليوينبلا
هذهتمادامقفاوتةقالع،يقبطلاعارصلابيأ،يسايسلاضقانتلاب،نذإ
هيفددحتي،يداصتقالاضقانتلليوينبلاتابثلانمساسأىلعةمئاقةقالعلا
يداصتقالاضقانتلاكرحتينيحامأ.يبكارتلكشبةيوينبلاتايوتسملاطبارت

لكشبتايوتسملاهذهطبارتتو،هيفرطنيبقفاوتلامدعنمراطإيف
ريصتهذهةقالعلاّنإفً،افنآانركذيتلاةددحملاطورشلايف،يراهصنا
رمتسينأاهيفليحتسينيضقانتلانيبيوينبقفاوتمدعةقالعلعفلاب
،ةيعامتجالاةينبلاروطتلتباثيوينبراطإكهدوجويفيداصتقالاضقانتلا

راطإلااذهريجفتةرورض،يقبطلاعارصلاكرحتقفأيف،كلذبرهظتف
.يوينبلا

عارصللكرحتلكليداملاساسألاوهيداصتقالاضقانتلانأيفكشال
يفيأ،يوينبلاهتابثيف،نوكينأنيبًادجريبكقرفلانأّالإ،يقبطلا
نوكينأنيبو،كرحتلااذهلًاساسأ،لثامتلااذهددجتيفويلثامتلاهئاقب
تباثوهامرييغتةرورضيفيأ،يوينبلاهتابثريجفتةرورضيفهلًاساسأ
.يداصتقالاضقانتلللحوهرييغتلااذه.ةيقبطلاجاتنإلاتاقالعنمهيف
قطنميفدجيالضقانتلااذهّنإذإً،ايداصتقاسيللحلااذهنأّالإ
مزلتسييذلايسايسلاضقانتلالحبّالإنوكيالهلحف،هلحناكمإهروطت
اهمضتيتلاةيوينبلاتاضقانتلافلتخمليراهصنالاطبارتلاكاذةرورضلاب
هتابثيفيداصتقالاضقانتلاءاقبناكاذإ.يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلا

ًاطرشيلاتلابو،يذابتنالاهلكشيفيقبطلاعارصلاكرحتلًاساسأيوينبلا
ىرحألابوأ،عارصلااذهلةيسايسلاريغلولحلافلتخمدوجولًايرورض

اذهكرحتنإف،عارصلااذهلةيسايسلاريغلاكشألافلتخمللولحدوجول
،يداصتقالاضقانتلليوينبلاتابثلاريجفتلساسأيباذجنالاهلكشيفعارصلا
ضقانتلليسايسلالحلاّنإ.ضقانتلااذهللحدوجوليرورضطرشيلاتلابو
،ةيعامتجالاتاضقانتلافلتخملراهصنازكرمضقانتلااذهنوكل،يسايسلا



يأ،يرذجلالحلاهتاذتقولايفوهلب،هدحوضقانتلااذهلًالحسيل
الو.هسفنيسايسلاضقانتلللحوهامرادقمبتاضقانتلاهذهل،يروثلا
دتمت،ةملكللقيقدلاىنعملاب،تاضقانتلاهذهروذجّنإذإ،اذهيفةبارغ
عضوامأ.ةددحمدوجولاكشأهنميهيذلارطيسملاضقانتلااذهيف
هذهعضونعفلتخمف،يسايسلاضقانتلابهتقالعيف،يداصتقالاضقانتلا

ًالكشاهلثمسيلذإ،هسفنريخألاضقانتلااذهباهتقالعيفتاضقانتلا
يفاهكرحتليداملاساسألايأ،يوينبلاراطإلالب،هدوجولاكشأنمًاددحم
دجي،فالتخالااذهدوجومغربو.يسايسلاضقانتللةيروحملاةكرحلاباهتقالع

قطنملانأّالإ.هسفنيسايسلاضقانتلالحيفهلحيداصتقالاضقانتلا
قطنملانعفلتخييداصتقالاضقانتلااذهليسايسلالحلاهلعضخييذلا
يفتاضقانتلاهذهدوجوف.تاضقانتلاةيقبليسايسلالحلاهلعضخييذلا
ييسايسلاضقانتلانمةددحملاكشأكيقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاراطإ
ةبسنلابامأً.ايسايسًالحيرذجلااهلحنوكينأةرورضلابضرفييذلاوه
هتابثيفهءاقبنأثحبلااذهءدبيفانيأردقلف،يداصتقالاضقانتلل
،تاذلابةيعيبطلاهتيلآيف،متيهيفجاتنإلاتاقالعددجتنإيأ،يوينبلا

ددحملايقبطلاهدوجولكشيف،هسفنيسايسلاضقانتلاكرحتلعفب
عارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسب
ضقانتلابيداصتقالاضقانتلاطبرتيتلاةيوينبلاةقالعلاهذهّنإ.يقبطلا
هترورضيف،هلعضخييذلازيمتملاقطنملاانلحضوتيتلايهيسايسلا
نإً،اريثكلوقلاانرركو،انلقدقل.يداصتقالاضقانتلليسايسلالحلا،تاذلاب
يأـهبددحتي،هرودب،هنأّالإ،يسايسلاضقانتللددحملاوهضقانتلااذه

ضقانتلاديدحتف.هددحيهبوهيذلالكشلابـيسايسلاضقانتلاب
ةقبطللةيسايسلاةسرامملاهيفنوكتلكشبيسايسلاضقانتلليداصتقالا
نيبةقالعلانمًاعوندلويضقانتلااذهيفرطيسملافرطلاةرطيسملا
هيفظفاحيلكشبيداصتقالاضقانتلايسايسلاضقانتلااهيفددحينيضقانتلا

تاقالعهيفدبؤيلكشبيأ،ريخألاضقانتلااذهليوينبلاتابثلاىلع
نوكتلكشبيسايسلاضقانتلليداصتقالاضقانتلاديدحتامأ.ةمئاقلاجاتنإلا

اذهيفرطيسملافرطلاةضيقنلاةيروثلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاهيف
ضقانتلااهيفددحينيضقانتلانيبةقالعلانمًاعوندلويوهف،ضقانتلا
ضقانتلااذهليوينبلاتابثلاهيفرجفيلكشبيداصتقالاضقانتلايسايسلا
اذإف.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعيفيرذجلارييغتلاهيفثدحيلكشبيأ،ريخألا

ضقانتلاكرحتلًارثأيوينبلاهتابثيفيداصتقالاضقانتللهسفنءاقبلاناك



نوكينأًادجيعيبطلانمف،يقبطلاهدوجونمددحملكشيفيسايسلا
ضقانتلاكرحتلًارثأيأً،ايسايسًالحةرورضلابيداصتقالاضقانتلالح

ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسبددحملايقبطلاهدوجولكشيفيسايسلا
.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةضيقنلاةيروثلا



لكشلااذهليلحتةعباتميفةرورضدجن،ريخألايرظنلاحيضوتلااذهدعب
دنع،صاخهجوب،فقوتلايفو،ةيوينبلاتاضقانتلاطبارتنميراهصنالا
.ةجلاعملانميرورضلااهطسقذخأتنأريغنمًاحيملتاهيلإريشأةيضق

اهطبارتراطإيفةيوينبلاتايوتسملاوأتاضقانتلاديضنتنمببسب
ةلودلازاهجيأـةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةادأرهظت،يبكارتلا

ـةيجولويديألاةزهجألايأـةيجولويديألااهتسراممءادأنعةلقتسمـ
نيتاهروهظو.كلتبهذهطبرتيتلاةيعوضوملاةيعبتلاةقالعدوجومغرب
يفنييوينبلاامهييوتسمروهظىلعهساسأيفمئاقامهلالقتسايفنيتادألا
ةيسايسلاةسرامملابةصاخلاةيذابتنالاةكرحلاقطنممكحب،يتاذلاامهلالقتسا
ةيجولويديألاةزهجألاطبرتيتلاةيعبتلاةقالعنأدجناذل.ةرطيسملاةقبطلل

هذهةيوازلةضيقنةيقبطةيوازنمّالإلعفلابرهظتالةلودلازاهجب
ببسب،ةلماعلاةقبطللةيروثلاةيسايسلاةسرامملاةيوازنميأ،ةقبطلا
ىلعف.ةيروثلاةيسايسلاةسرامملاهذهبةصاخلاةيباذجنالاةكرحلاقطنم
ميظنتلايأ،بزحلانوكينأًادجيعيبطلانم،ةرطيسملاةقبطلاضيقن
ةادأهتاذتقولايفو،ةيسايسلااهتسراممةادأ،ةلماعلاةقبطلليروثلا
اهعارصتاسراممفلتخميف،ةلماعلاةقبطلاّنإ.ةيجولويديألااهتسرامم
تايوتسملاديضنتعقاونم،ةددحمةيخيراتطورشيف،قلطنتنيح،يقبطلا
يديضنتلاعقاولااذهسيركتنمقلطنتال،ةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلا

ةقبطللةرطيسملاةيسايسلاةسراممللرشابمرثأةقيقحلايفوهيذلا
يف،يلعفلاهضقنىلإلوصوللةيروثلاهضفرةرورضنملب،ةرطيسملا
عارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسلاعقومىلإةيسايسلااهتسرامملوصو
يفبزحلادوجويفلعفلابلثمتييديضنتلاعقاوللضقنلااذهو.يقبطلا

ةلماعلاةقبطلاتاسراممفلتخمةدايقزكرموهثيحنم،هتاذدح
قطنملانمسيلف.ةيسايسلاةطلسلاىلإلوصولالجأنميقبطلااهعارصل
يفةيجولويديأةزهجأ،ةرطيسملاةقبطلاك،ةلماعلاةقبطللّنإ:لوقلايملعلا
يفنأل،ةيجولويديألااهتسراممةادأيه،ةلودللةيجولويديألاةزهجألاةهجاوم

نمكتعقاوكهبًاينمضًالوبقويديضنتلاعقاوللًاسيركتلوقلااذه
عارصلاتاقالعنعهدرجتيفيديضنتعقاووهثيحنم،هتيعوضوم
ةيسايسلاةسرامملاباهسفنةيقبطلاهتقالعيفسيلو،هيفرئادلايقبطلا
ًازاهجةلماعلاةقبطلابزحرابتعاًاضيأحدافلاأطخلانمو.ةرطيسملاةقبطلل



لوقيامكـةرطيسملاريغواهنمةرطيسملا،تاقبطلاةيقببازحأكًايجولويديأ
اذهيفنألـمياهتلبًاضيألوقلااذهلبقيامكو،ريسوتلآًانيمضكلذب
يأ،يعامتجالاعقاولليملعليلحتلكليرورضلايقبطلاساسأللًايفن
ةيوازنيبهلعقاولافشكتيفوليلحتلااذهيفيعوضوملافالتخالل
مهفنعًاروصقهيفنألو،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاةيوازوةرطيسملاةقبطلا

ةكرحلاةعيبطمهفنعو،ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةادأةعيبط
وهيذلابزحلانوكينأنكميفيكذإ؛ةسرامملاهذهبةصاخلاةيباذجنالا
يقبطلااهعارصيفةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةادأيجولويديأزاهج
هتاذدحيفةلودلازاهجدوجونإ؟ةيسايسلاةطلسلاعازتنالجأنم
هيلعيفضيهنأيأ،ةلودلليجولويديأزاهجكيجولويديأزاهجلكددحي
.هبهطبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاةقالعيفددحتيًايقبطًاعباطةرورضلاب
هليلحتيفداقنينيحًاقحمسيلهنأّالإ.لوقلااذهيفقحمريسوتلآو
هسفنعنمياذهبهنألً،ايجولويديأًازاهجةلماعلاةقبطلابزحرابتعاىلإاذه
ةلماعلاةقبطلاهضوختيسايسيقبطعارصكاهتاذةيروثلاةيلمعلامهفنم
زاهجدضوةرطيسملاةقبطلادض،يروثلااهميظنتبيأ،يروثلااهبزحةدايقب

.يعمقلااهتلود
ةيباذجنالاةكرحلاقطنممكحبو،ةلماعلاةقبطلليقبطلارظنلاةيوازنم
يقبطلاعباطلافشكتي،ةيروثلاةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملابصاخلا
ةقبطللةيسايسلاةرطيسلاةادأبيعبتلااهطابتراو،ةمئاقلاةيجولويديألاةزهجألل
هباجت،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف،ةلماعلاةقبطلاو.ةرطيسملا

ةزهجأباههباجتالاهنأّالإ،ةيزاوجروبلاةزهجألاهذهةرشابمةهباجم
اهتهباجمةادأهسفنوهيروثلااهبزحف،اهبةصاخىرخأةيجولويديأ
سيل،يقبطضقانتك،يجولويديألاضقانتلانأاذهىنعم.هذهةيجولويديألا
نيبلب،ةيراتيلوربةيجولويديأةزهجأوةيزاوجروبةيجولويديأةزهجأنيبًامئاق
اهعباطيفختةيجولويديأةزهجأاهترطيسةادأ،ةيزاوجروبةيجولويديأةسرامم
رادقمب،تاذلابةلودللاهتيعبتيفلب،يعامتجالااهروهظلكشيفيقبطلا
ةسراممنيبو،يعامتجالااهروهظلكشيفةلودلليقبطلاعباطلارتستيام
ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةرطيسلاهذهلاهضقنةادأ،ةيراتيلوربةيجولويديأ
ةيروثلاةيجولويديألاةسرامملاةيلآًاقباساّنيبدقلو.هسفنيروثلابزحلايه
ىلإانبةجاحالف،ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةسرامملاةيلآلًاضيقناهنوكيف
ةقبطلافقوموهانههيلإةراشإلادونامنأريغ.هنايبتقبسامراركت

ةزهجألاهذهنم،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف،ةلماعلا



يفيسيئرلااهرودنمكييتلاةزهجألاهذهنميأ،ةلودللةيجولويديألا
،ةيلمعلاهذههيفققحتتلكشبةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةيلمعطبض
ةيلمعيفةزهجألاهذهرودنإ.ةيداصتقاةيلمعدرجمك،ةيعيبطلااهتيلآيف
هذهتاودألاف.اهنمةلماعلاةقبطلافقومددحييذلاوهيقبطلاعارصلا
ةيجولويديألاتاودألاةقيقحلايفيهةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملل

عارصلاهيفمدتحيلقحيلاتلابيهو،ةقبطلاهذهلةيسايسلاةسرامملل
.ةيقبطلاةرطيسلاىلإيأ،ةيسايسلاةطلسلاىلإلوصولالجأنميقبطلا
ةزهجألاهذهلخادرودييذلايقبطلاعارصلااذهةدحنمديزياممو
يفخييعامتجالكشيفاهروهظوه،هسفنتقولايفهقوعيو،ةيجولويديألا

يف،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسراممللاهتيعبتيأ،يقبطلااهدوجوعباط
وهةزهجألاهذهنمةلماعلاةقبطلليجيتارتسلافقوملاّنإ.ةلودللاهتيعبت

نيفدهىلإلوصولاةلماعلاةقبطلاهيفلواحتةيقبطةهباجمفقوم
:نيطبارتم

ةقبطللةيجولويديألاةرطيسلاماكحإيفةزهجألاهذهلعفلاطبإـًالوأ
.يعامتجالايعولاروطتىلعةرطيسملا

يفلوصولايأ،اهسفنةرطيسملاةقبطلادضةزهجألاهذهمادختساـًايناث
مدختستنأنمةلماعلاةقبطلاهيفنكمتتدحىلإيقبطلاعارصلاروطت

ةيروثلاةيجولويديألااهتسرامميفتاودأك،اهنمًاءزجوأ،ةزهجألاهذه
.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلادضيقبطلااهعارصل

ةيلمعنمناهجوامهف،ينامزعباتتةقالعنيفدهلانيذهققحتنيبسيل
يفةمظنملاةلماعلاةقبطلاهسرامتيقبطعارصةيلمعيهةدقعمةدحاو
يجولويديألالقحلالخادةرطيسلاعقومىلإلوصولافدهب،يروثلااهبزح
دض،اهنمضعبلوأ،ةزهجألاهذهلةلماعلاةقبطلامادختساّنإ.عارصلااذهل
ةداعإةيلمعليلآلاققحتلاقيعي،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةرطيسلا

ةسرامملةيسايسلاةلالدلانمكتانهو.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإ
ًافقومسيلةزهجألاهذهنميقيقحلايروثلافقوملاف.ةيروثلاةيجولويديألا

لاطبإنأكفـةيجولويديأةزهجأاهنوكدرجملاهمدهىلإفدهيًايمدع
اهلزعيًايزاهتناًافقومسيلهنأامكـاذهيمهولااهمدهيفنوكياهلعف

ةرطيسلانملعجيف،ةلودلليقبطلادوجولانعيعامتجالااهدوجويف
ىلإلوصولاوهو،يقبطعارصلكفدهنعةلقتسماهتاذلةياغاهيلع
عارصللةيسايسلاةسرامملابةيجولويديألاةسرامملاطبرّنإ.ةيسايسلاةطلسلا
ةزهجألانميروثلايجيتارتسلافقوملااذهانلحضوييذلاوهيقبطلا



ةينبلايف،يهيتلاةسردملالاثمانهدرونحاضيإلايفةدايزو.ةيجولويديألا
ةزهجألاةلسلسيفيسيئرلايجولويديألازاهجلا،ةيلامسأرلاةيعامتجالا
يفعفرراعشيفرهظيزاهجلااذهنميمدعلافقوملاف.ةيجولويديألا
،»ةعماجلامده«راعشوهو،ًالثماسنرفيف1968ةنسنمرايأثداوح
،ميلعتلاةيلمعققحتاهيفليحتسيةسردملالخادةددحمطورشقلخيأ
.اهسفنميلعتلاةيلمعلاطبإبمتييجولويديألازاهجلااذهلعفلاطبإنأكو

،هلرخآهجوويمدعلافقومللقفارموهيذلايزاهتنالافقوملاامأ
مهوىلإهساسأيفدنتسييذلا»ةيبلاطلاةطلسلا«راعشيفرهظيف
كلذبرهظتف،ةيسايسلاةطلسلانعةيجولويديألاةطلسلالزعييجولويديأ
زاهجىلعةرطيسلانعاهلاصفنايف،ةيجولويديألاةزهجألاىلعةرطيسلا
ةطلسلا«هذهًاضيأرهظتو،ةيمهوةرطيسكةيلعفلااهتقيقحىلع،ةلودلا
ثداوحيفعفرينأًاقالطإًابيرغسيلو.ةيمهوةطلسكلعفلاب»ةيبلاطلا
زجعتنيح.»ةطلسلايفلايخلا«:راعشوهيسيئررخآراعشهذهرايأ
ًاحالسلايخلايفدجت،ةيلعفلاةطلسلاىلإلوصولانعةروثتملاةسرامملا
نوكيةيجولويديألاةطلسلاىلإلوصولاّنإ.ةيمهوةطلسىلإاهدوقيًالاعف
ضعبلامهوتيامكتارادإلالتحابسيلو،ةيسايسلاةطلسلاىلإلوصولاب
ىلوألالالتحاو،عنصملاريغةسردملاّنإمث.ةينانبللاانتعماجبالطنم
ىلعلدتاسنرفيفاهسفنرايأثداوحو.يناثلالالتحالعفًاقالطإهلسيل

يفّنإ.رهاظلايفنيهباشتملاضنلانمنيلكشنيبيرذجلافالتخالااذه
ً،اتقؤمناكنإو،يعامجلااهكلمتيفيأ،عناصمللةلماعلاةقبطلالالتحا
يذلايداملاساسألاددهيً،ايسايسيلاتلابوً،ارشابمًارطخ،جاتنإلالئاسول
ةعماجلاةرادإلالتحاامأ.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاهيلعموقت
يف،ةرادإلاهذهنأبينايبصمهوىوسً،ائيشينعيالف،ًالثمةينانبللا
لئاسو،عنصملاك)...خلااهتانوفلتواهتالواطواهيساركواهبتاكميفيأ(اهتيدام

!!.»يجولويديألاجاتنإلا«ةيلمعيفجاتنإ



ةسردملاوهيذلايسيئرلايجولويديألازاهجلااذهنميروثلافقوملانإ
راعشلعفلابوهراعشلااذه.»ميلعتلاةيطارقوميد«راعشيفًالثمرهظي
موقييتلاةيطارقوميدلاريغةيقبطلاسسأللًاحضفهيفنأل،ةيقبطةهباجم
ددحتييتلاو،ةيلاينولوكوأةيلامسأرةيعامتجاةينبيفميلعتلاماظناهيلع
ةيلمعبةقيثولاهتقالعيف،ةسردملليقبطلايجولويديألارودلااهراطإيف
هضقنةقالعيفددحتيراعشلااذهنومضمو.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعددجت
ةكبشلاةهباجمف.يقبطلاعارصللةماعلاةكرحلاراطإيفةسردمللرودلااذهل
يفاهدودحيفروطتتوةسردملاكرحتتيتلاةيقبطلاةيفصتلانمةدقعملا
ددحت،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعبصاخلايقبطلاعباطلاىلعظافحلافده
فلتخمب،ميلعتلاباوبأحتفةرورضوهًايلوأىنعمميلعتلاةيطارقوميدل
ةحداكلاتائفلامامأصاخهجوبو،ةيبعشلاتائفلاعسوأمامأ،هلحارم
ةيطارقوميدنأريغ.تاذلابيقبطلااهعضومكحبًالصأهنمةمورحملا
قرفلاو،هميمعتةرورضلابمزلتستتناكنإو،هميمعتيفرصحنتالميلعتلا

ةيعامتجاةينبيف،ءدبلايف،راعشلااذهذختيدق.نيتيلمعلانيبريبك
نيبةيمألاراشتنانمببسب،ميلعتلاميمعتىنعم،ًالثم،نانبلك،ةيلاينولوك

فيرلايف،ةحداكلاتاقبطلاءانبأنم،ةديازتمنوكتدق،ةعساوتائف
ميمعتف.اذههانعميفيأ،هيفهرصحأطخلانمنأّالإ،صاخلكشب
هطابترايف،ةيوناثلاوأةيليمكتلاىتحو،ةيئادتبالاهتلحرميف،ميلعتلا
،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعليلاتلابو،لامسأرللعسوتملاددجتلاةيلمعبيوضعلا
ىنعم.هققحتلطرشكهيفتوافتلادوجوهسفنتقولايفمزلتسيوضرتفي
هيفصختلكشبميلعتلاميمعتددحيلامسأرللعسوتملاددجتلانأاذه
صاخلااهعضوامهددحيةفرعملانمنينيعمعونبوردقبةيعامتجاةئفلك
جاتنإلاتاقالعراطإيفهلتحتيذلاناكملايأ،يعامتجالاجاتنإلاةيلمعيف
كلذبلطتيامرادقمبةيمألاىلعيضقي،نذإميلعتلاميمعتف.ةمئاقلا
يضقيالوهامنإ،لامسأرللعسوتملاددجتلاراطإيفيعامتجالاجاتنإلاروطت
،ةيعامتجالاتاقبطلافلتخمءانبأنيبميلعتلايفمئاقلاتوافتلاىلعًاقلطم

عباطلانمكيانهو.هسركيللقوأ،هسركيوهنمقلطنيسكعلابلب
ّنإ.ميلعتلاناديميفةيزاوجروبلا»ةيطارقوميدلل«يليلضتلايقبطلا
يفلب،هيفيقبطلاتوافتلااذهميمعتيفتسيلميلعتلاةيطارقوميد
مادختسانمةحداكلاتاقبطلاءانبأهيفنكمتيلكشبهيلعءاضقلا



ةقبطلااهبتصخةفرعمىلإلوصولل،صاخلكشباهنمةعماجلاو،ةسردملا
اهئادعأءانبأهجويفةعينملادودسلافلتخمةماقإباهءانبأةرطيسملا
يعماجلاميلعتلارصحك،ميلعتلايفيقبطلاتوافتلاىلعءاضقلاف.نييقبطلا
وأ،اهسفنميلعتلاةيلمعلاطبإبنوكيال،ةرطيسملاةقبطلاءانبأيفًالثم
ةقبطلاءانبأبميلعتلااذهرصحتيتلادودسلامدهبلب،»ةعماجلامدهب«
هذهلوانتميفةعماجلاعضوبيأ،ةحداكلاتاقبطلانعهعنمتوةرطيسملا
ماظنليقبطلاءانبلايفةيرذجرظنةداعإبلطتياذهو.اهئانبأوتاقبطلا

.مئاقلاميلعتلا
أدبملحضفلااذهوضفرلااذهريغرخآىنعمميلعتلاةيطارقوميدلّنإمث
ددجتنمةيلمعلاهذهققحتريفوتيفةسردملارودف.ةيقبطلاةيفصتلا

تاقبطلاهجويفةعينملادودسلاةماقإىلعرصتقيالجاتنإلاتاقالع
،رمتسملااهددجتبةرطيسملاةقبطلاةرطيسهيفدبأتتلكشباهئانبأوةحداكلا

فلتخمدنعيعامتجالايعولاروطتعاضخإيفًاضيأنمكيوهلب
هيفنوكتيلكشبةرطيسملاةيجولويديألاةرطيسلةيعامتجالاتائفلاوتاقبطلا

تاقالعيفيعامتجالااهعضوهبلطتيامبسحةيعامتجاةئفلكيعو
بسحيأ،يعولانمةددحملاكشأنموأيعونمةمئاقلاجاتنإلا

.اذهيقبطلااهعضويفدبؤملااهئاقبةرورض
ةيطارقوميدراعشذختي،ةسردملليقبطلايجولويديألارودلااذهءوضيف
ةيجولويديأةرطيسنمةفرعملاريرحتيلاتلابو،ميلعتلاريرحتىنعمميلعتلا

جماربلاليدعتلجأنملاضنلاةرورضتتأانهنم.ةرطيسملاةقبطلا
ةرطيسلاهذهنمررحتلاقفأيفميلعتلاحالصإلجأنميأ،ةيميلعتلا
هلكشيفيقبطلاعارصلاهيفمدتحيناكم،نذإةسردملاف.ةيجولويديألا
ةيقبطحلاصمنعربعتةفلتخمةيجولويديأتارايتنيبيجولويديأعارصك
ةقلطملاةرطيسلانوكتّالأهسفنيقبطلاعارصللةبسنلابًادجمهمو.ةفلتخم
ءانبيفاهثادحإنكميةرغثلكنإ.ةرطيسملاةقبطلاةيجولويديألةسردملايف
يقبطلااهروديفيأ،ةسردملاكرحتيفسكعنتةرطيسملاةيجولويديألاهذه
عارصللةماعلاةكرحلايفيلاتلابو،ةلودلليسيئريجولويديأزاهجكتاذلاب

ةقبطلاةيجولويديأةهباجميفً،ايئزجولو،ةسردملامادختساف.يقبطلا
يأ،هسفنيعيبطلايقبطلااهرودعميبسنضقانتيفاهعضي،ةرطيسملا
يعولاروطتىلعةرطيسملاةيجولويديألاهذهةرطيسماكحإيفاهرودعم
كلتققحتًايبسنلقرعييبسنلاضقانتلااذهراطإيفاهكرحتو.يعامتجالا
عارصلامادتحانمكلذديزيف،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعددجتنمةيلمعلا



يف،ةريخألاةرتفلايفةينانبللاةيبلاطلاةكرحلاتالاضنّنإ.اهيفيقبطلا
نمةقلحلاهذهدوجوىلعليلدريخ،ةيبعشلاةكرحلابيعوضوملااهطابترا
سيلو.ةسردملالخاد،يجولويديأعارصكهلكشيف،يقبطلاعارصلامادتحا
،ةيبلاطلاةكرحلاتاراعشىلإةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلارظنتنأًابيرغ
ميلعتلليسيئرلازكرملاةيمسرلاةسردملالعجويمسرلاميلعتلازيزعتنم
ةفاقثلاجاتنإطخيفههيجوتوةيلايربمالاةيجولويديألاةرطيسنمهريرحتو
فوخلاةرظن،خلإ...تاذلابطخلااذهيفةيميلعتلاجماربلاليدعتوةينطولا
.ةرطيسملااهتيجولويديأةرطيسدضةيمسرلاةسردملامادختسانميقبطلا
ةسردملاهبعلتنأنكمييذلارودلاعميزاوجروبلايقبطلافوخلااذه
انليقلي،يقبطلاعارصلاروطتنمةددحمةيخيراتطورشيف،ةيمسرلا
عبطلابوهوـةسردملاهذهنمةينانبللاةيزاوجروبلافقومىلعءوضلا
هسفنتقولايفوهوـةفاقثلاوملعللداعم،ةينطوةنايخورمآتفقوم
يجولويديألازاهجلااذهنميروثلافقوملاةحصىلعءوضلاانليقلي
سلاجملاك،ماعلكشبةيجولويديألاةزهجألانمو،صاخلكشبيسيئرلا

.ًالثمةيفاقثلاةيدنألاو
ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةرطيسلادضةزهجألاهذهمادختسانأريغ
ةماعلاةكرحلانعلزعمب،هدحويجولويديألاعارصلاقطنمروطتلعضخيال
هناكمإيف،عضخي،قطنملاكاذروطتلهعوضخيف،هنإلب،يقبطلاعارصلل

نيبيلخادلاطبارتلاهوجونمهجواذهو.ةماعلاةكرحلاهذهل،هسفن
ةكرحليروحملاعباطلاهمهفبحمسيوهدكؤي،يقبطلاعارصلالاكشأفلتخم

هلقحيفصاخلكشب،ًالثمعارصلااذهمادتحاف.يقبطلاعارصلااذه
ًاطورشكلذبقلخيف،يجولويديألاهلقحيفهتدحنمديزي،يداصتقالا
اميسالو،ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةزهجألاكلتمادختسالةمئالمةيعوضوم
تالاضنفلتخمنمةريخألاتاونسلاةبرجتو.ةرطيسملاةقبطلادض،ةسردملا

،اهسفنةيمسرلاةسردملاروطتيف،انلنّيبتنانبليفةيبعشلاريهامجلا
.يجولويديألاهلكشويقبطلاعارصلليداصتقالالكشلانيبةقيثولاةقالعلا

لالقتساف.ةيكيناكيمتسيلةقالعلاهذهّنإ:لوقلاىلإانبةجاحالو
ةكرحيهثيحنم،ةيبعشلاةكرحلانع،رهاظلايف،ةيبلاطلاةكرحلا
لب،ةيكيناكيمةقالعتسيلاهنأىلعليلدهتاذدحيفوه،ةيبلطم
الاهنأل،رشابملايعوللرهظتال،كلذكاهنوكل،يهو.ةيعوضومةيكيتكيلايد
ةيليلحتلالقعلانيعللب،رهاظلادنعفقوتتيتلاةيبيرجتلانيعللرهظت
وهيلعفعقاونميأ،رهوجنمهيفخيامىلإذفنتفرهاظلاددبتيتلا



.هدوجولساسأهنأل،هريسفتأدبم
ةزهجألاهذهمادختسايفيجولويديألاعارصلاروطتطبرننأفاكبسيل

ةرورضلانملب،يقبطلاعارصللةماعلاةكرحلابةرطيسملاةقبطلادض
تاذلابهققحتناكمإيف،مادختسالااذهطابتراىلإ،ددصلااذهب،ةراشإلا
اذهو.يساسألايداصتقالاضقانتلاروطتبيأ،ماعلايداصتقالاعضولاروطتب
عارصلالاكشأددحتنمًاقباسهيلإانرشأامهوجونمرخآهجوًاضيأ
ذخأنل.ريخألاضقانتلااذهروطتب،ةماعلاةيروحملاهتكرحراطإيف،يقبطلا

لكشبةينانبللاةعماجلاةمزأو،نانبليفةيمسرلاةسردملالاثماذهىلع
يتلاةيقبطلاسسألانمببسب،ماعلايميلعتلاعضولامزأتّنإ.صاخ
اميسالو،ةيمسرلاةسردملاروطتعضي،نانبليفميلعتلاماظناهيلعموقي
جاتنإلاروطتلقيضلايوينبلاراطإلاعمداحضقانتيف،ةينانبللاةعماجلا
وهيداصتقالاعضولامزأتف.ةيلاملاةمغطلاهيلعنميهتيذلايعامتجالا
،ةيبلاطلاةكرحلاهجتتنأ،نذإيعيبطلانمف،يميلعتلاعضولامزأتساسأ
تاساردلافلتخمّنإ.ةرطيسملاةيزاوجروبلاةرطيسدض،طورشلاهذهيف
هذهزربتنأتلواحميلعتلاةيضقلوح»قيرطلا«ةلجميفترشنيتلا

هجوباهنمةيداصتقالاو،ةيعوضوملاطورشلاققحتنمةيساسألاةطقنلا
ةرطيسلادضيجولويديأزاهجكةيمسرلاةسردملامادختسال،صاخ

ةزهجألانميروثلافقوملاّنإ.ةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيجولويديألا
يذلايسيئرلايجولويديألازاهجلااذهنماميسالو،ةلودللةيجولويديألا

هطورشدجيوهلبً،ايدارإوأًايتاذًافقوم،نذإسيل،ةسردملاوه
ةرطيسلاروطتاهدلوييتلاةيعوضوملاتاضقانتلاةعيبطيفةيرورضلا
لقحلايف،ًالثمةيمسرلاةسردملامادختساف.ةرطيسملاةقبطللهسفنةيقبطلا
روطتلانألنكمم،ةقبطلاهذهةرطيسدضيقبطلاعارصلليجولويديألا
ةرطيسلاهذهلةيداملاةدعاقلاعمضقانتيفمتيةسردملاهذهليعوضوملا

.اهسفنةيقبطلا
لخاد،ةيروحملاهتكرحراطإيف،روطتتيقبطلاعارصلالاكشأفلتخمنإ
ليحتسملانمو،يساسألايداصتقالاضقانتلااهلهددحييذلايوينبلاراطإلا
نمةيداملاةدعاقلاهذهىلإًامودعوجرلانمدبالف.هنمتلفنتنأ
لاكشأفلتخملروطتلاةيلمعمهفيفجاتنإلاتاقالعبةجتنملاىوقلاةقالع

.اهنيبطبارتلاوعارصلااذه
1971ـ1969





نمرصاعملاخيراتلاةينوكو،نامزلاةايحيففالتخالاو،لثامتلايفتوملا
ًازيمت،ةِّبوذمةدحونمرهظتامضيقنىلعتناكف،تدلوتدادضألاعارص
خيراتلاةلقناهئدبيفتدبفيلعفلااهدوجوةيلايربمالاعمتأدبً.ازيامتو
،هلالقتساوهتدحويفلك،لخادتالبتاعمتجملاهيفقصالتتيرذنامزنم
بذاجبطقباهلثامتطخيفةرئاستاعمتجملاهيفلخادتتدِّحومنامزىلإ

يفناكامىلإدوقتنأاهلناكامهذهديحوتلاةكرحنكل.اهدحوي
ناكمإيلاتلابيفتنيو،اهققحتناكمإيفتنيلثامتلاققحتبفً،امهويعولا
هنميهلب.ىطعمخيراتلانمتسيلةينوكلاّنإ.هسفنةيلايربمالادوجو
توافتبّالإروطتالو.روطتلاتوافتقطنماهيفمكحتيهيفةكرحةديلو
يفوهلثامتىلإاهلهعفديفً،ازيمتيأً،افلاختوأًافالتخاةكرحلادلوي
ينوكلانوناقلااذهراطإيفهدوجوساسأىلعمئاقهنأل،ةلاحتساهققحت

الو،نوكينأخيراتلاقطنمىبأيامىلإليبسالف.روطتلاتوافتنم
خيراتلالخداملخيراتلاىلإتتأتاعمتجملةيلامسأرلاةروريصلاىلإليبس
ةقالعيفتلظو،اهلةعضاخةيلايربمالالعفبهيلإتتأف،هتينوكرصع
قيرطيفريست،ةقالعلاهذهنميتوافتلاروطتلاقطنملعفبو،اهتيعبت
ةينوكلاققحتيفزيمتلاقطنملظو،ةيلامسأرتاعمتجماهتروريصةلاحتسا

.ةيخيراتلااهتروريصيفمكحتي
يفزيمتلاقطنملةفرعملااهجاتنإيفعضختخيراتلاةكرحلثمركفلاةكرحو
يفنحنو.اهتينوكتنتغاوأ،تننوكتةفرعملاتزيمتاملكو.ةينوكلاققحت
جاتنإ،حصألاىلعوأ،اهتفرعمجاتنإلواحن،ةيلاينولوكلاانتاعمتجمانتهباجم

هذهتاودألاامو.يروثلاليوحتلاةيلمعبمايقللةيرورضلاةفرعملاهذه
.ةيسكراملاميهافملازاهجنمهئانبيفقلطننةيرظنلاميهافملازاهجىوس
ةقيقحلايفيههذهيموهفملاءانبلاةيلمعّنإ:لوقننأانيلعةقدللو
يجولويديألقحيفاهبموقنةيسكراملاميهافملاضعبلجاتنإةداعإةيلمع
نمكتانهو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجمبصاخلايقبطلاعارصلالقحزيمتبزيمتم

يفو،اهزيمتلبميهافملارركتالهذهجاتنإلاةداعإةيلمعف.ةبوعصلا
نعجورخىلإًامتحفالتخالادوقينأريغنمفالتخالادلاوتزيمتلا
اهجاتنإةداعإيفميهافملازيمتو.ةيلمعلاكلتاهيلعمتتيتلاةيرظنلاةبرتلا
يخيراتلايلعفلااهدوجوعقاويفةينوكلازيمتلةيعوضومةيرورضةجيتن
اهيفعضختيتلاةيلاينولوكلاةقالعلاتناكولف.ةيلاينولوكلاتاعمتجملايف



يفناكامل،اهيفرطةينبنيبلثامتةقالعةيلايربمالاةرطيسلهذهتاعمتجملا
نيناوقبةصاخلاةيملعلاةفرعملاجاتنإلةيرظنةرورضةيسكراملاميهافملازيمت
قرافتةقالعاهساسأيفةيلاينولوكلاةقالعلانكل.يلاينولوكلاجاتنإلاروطت
روطتيفتوافتةقالعيلاتلابو،ةرطيسةقالعتاذلابيهثيحنميوينب
ًاجاتنإةيرورضلاميهافملاهذهمادختسانوكينأًامكحبجواذل.نيتينبلا
دوجوالو.تاذلاباهمادختساةرورضيفاهزيمتجاتنإةداعإيأ،اهلًاديدج

.اهزيمتةكرحيهاهتينوكف،اهتينوكواهزيمتنيبيلكشضقانتيأل
نأيفرايخيأةيكارتشالاىلإةيلامسأرلانملاقتنالارصعيفركفللسيل

ًايسكراميأـًايملعنوكينأنيبهيفمئاقرايخلالبً،ايسكرامنوكي
ةيسكراملافـينينيليسكرامريغيأـيملعريغنوكينأوأـًاينينيل
.يرورضلاهتيملعقفأوةيرشبلليخيراتلالاقتنالااذهركفيهةينينيللا
روطتلاتوافتنكل.رصاعملاانخيراتةكرحةينوكيف،اهتينوكنمكتانهو

دلوتةكرحيفةينوكلاققحتلًاقيرطزيمتلامسريةكرحلاهذهنم
مستريةيلاينولوكلاانتاعمتجميفيملعلاركفلاجاتنإّنإ.ةينينيللاةيسكراملا

يسكراملاركفللمئادلانوكتلانمةكرحلاهذهلخادةرورضلاب،نذإ
ىلإًاوعدمهنوكباهيفزيمتيهنكل،اهنعلصفنينأهعسوبسيلو،ينينيللا
فرطلاةرطيسلعضاخلافرطلاةيوازنمةيلاينولوكلاةقالعلايفركفينأ
نمسيلو،يلاينولوكلاجاتنإلاةينبةيوازنميأ،ةقالعلاهذهنمرطيسملا
امردقبةقالعلاهذهنمنيفرطلالصفانفدهسيل.يلايربمالاجاتنإلاةيواز

رظنلابّالإنوكيالةيملعلااهتفرعمنملماكتىلإلوصولاةلواحموه
،يلاينولوكلاجاتنإلاةيوازنميأ،اهنمدعباهيلإرظنيملةيوازنماهيلإ

ةيوازلاءوضيفّالإنوكيالةيوازلاهذهنماهيلإرظنلاناكنإو
ةيرظنلاةجلاعملانمجهنلااذه.يلايربمالاروطتلاءوضيفيأ،ىرخألا
زيمتلاعقاونمينينيللايسكراملاانركفجاتنإيفقالطنالاةرورضلابمزلتسي

مئادلاننوكتلاةكرحهيلإتلصوتامءوضيف،ةيلاينولوكلاانتاعمتجميف
زاهجلاددجتنميأ،ةديدجةيرظنتايطعمنمينينيللايسكراملاركفلل
،يهو،ركفلااذهةينوكساسأخيراتلاةكرحةينوكف...ركفلااذهليموهفملا
دقنةيلمعيفرارمتسابددحتيونَّوكتييذلاديحولاركفلاهنملعجت،اذهل
ـةيلاينولوكلاةقالعللدقنلكو.ةيوينبةرطيسةقالعيهيتلاةيلايربمالل
ةقالعكيلاينولوكلاجاتنإلاةيوازنمدَّدحتتيتلااهسفنةقالعلاهذهليأ
ينينيللايسكراملاركفلااذهءوضيفمتينأنمهلدبالـةيوينبةيعبت

جتنناهبيتلاةيلمعلاّنإ.يسايسلاداصتقاللدقن،هتيملعيف،وهيذلا



ةيلمعلايهةيلاينولوكلاةقالعلامهفانتلواحميفينينيللايسكراملاانركف
اهبيتلايأ،قلطننهنميذلاينينيللايسكراملاركفلازيمناهبيتلا
ةيسكراملاميهافملاةينوكّنإ:لوقلااننكميلب.ركفلااذهةينوكلماكتت
يفةيلاينولوكلاةقالعلاةفرعمجاتنإيهةيلمعيفاهّزيمتةرورضلابمزلتست
موقيالو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجمةيوازنمةيوينبةيعبتةقالعكاهددحت
،لعفلابنوموقيمهنمىوسةيرظنةسرامميهيتلاهذهدقنلاةيلمعب

يلاتلابو،ةيلاينولوكلاةقالعلاضقنةيلمعب،يقبطلاعارصلاتاسرامميف
عارصلااذهسرامييذلايعويشلابزحلاىلعّنإ.ينطولاررحتلاةيلمعب
هذهجتنتةيرظنةسراممىلإةيجولويديألاهتسرامميفلصينأيقبطلا
ةسرامملايفلعفلابةرضاحةيملعلاةفرعملاهذهو.ةيرورضلاةيملعلاةفرعملا
يناثلاهرمتؤمدعباميسالو،صاخهجوبينانبللايعويشلابزحللةيسايسلا
ةسراممدوجومزلتست،ةيسايسلاهتسرامميفةرضاحاهنأل،يهو.يخيراتلا
ننوكتلةماعلاةكرحلايفطرخنتةيرظنميهافماهجتنتواهجرختستةيرظن
انبزحلةيسايسلاةسرامملايفىرناننإ،رخآريبعتبو.ينينيللايسكراملاركفلا
ةبرجتلقح،يممألاوأيبرعلاوأيلحملااهراطإيفءاوس،ينانبللايعويشلا
ىلوأةدام،هسفنتقولايفو،ثحبلااذهيفانينبيتلاةيرظنلاميهافملل
رطخاهفنتكيةيرظنةسرامملكو.ةيرظنلاميهافملاهذهجارختساةيلمعيف
دقنلكو،حيرصلادقنلاىلإانمةوعدأطخلانكيلف،أطخلايفعوقولا
لبقييعويشنمسيلو،يعويشلادنعركفلاةايحيهةيجولويديأةسرامم
يفف،رظتننيذلادقنلاريثيثحبلااذهنأولاذبح.هيفركفلاتوم
يفرظنلاةداعإوةيجولويديألاانتسراممحيحصتىلعانلزفاحاذهدقنلا

.هءانغإوهقيمعتانلواحيذلايموهفملاءانبلا



ناكاذإاميسالوً،ايملعنوكيف،هطورشًايعاونوكينأدقنلاطورشنمو
قطنمًايعاونوكينأهطورشنمو.ةيملعلاضرتفيهلوانتييذلاثحبلا
،اهلوقحنمنيعملقحيفةفرعملاجاتنإةيلمعيفمكحتتيتلاةيلآلا
مهفنمدبال،اهزيمتيفاهمهفلو.دقنلاعوضومتاذلابيههذهةيلآلاف
نوناقوهيذلاوينينيللايسكراملاركفلاهصلختسايذلاينوكلانوناقلااذه
هلعضختورصاعملاخيراتلاةكرحيفمكحتينوناقلااذه.روطتلاتوافت

ساسألاوهو.ةفاكةيعامتجالااهلوقحيفةكرحلاهذهلاكشأفلتخم
ثيحنمزيمتلاةكرحمهفللقوأ،ةينوكلابزيمتلاةقالعمهفليرظنلا
ةيلومشلانيبيساسألاقرفلانمكيانهو.اهسفنةينوكلازيمتةكرحيه
ريستلثامتةقالعىلوألايفلكلاءازجأةقالعف:ةيسكراملاةينوكلاوةيلغيهلا
يهفةيناثلايفامأ،اهيفروطتلاتوافتءافتنانمببسب،لثامتلاقفأيف
،ننوكتةكرحيهثيحنم،انهلكلاةكرحنأل،زيمتيأ،قرافتةقالع
اذهبةظحالملانكمي(.هسفنلكلااذهروطتتوافتةكرحىوستسيل
»يكيتكلايدلالقعلادقن«باتكيفرهظتامك،ةيرتراسلاةيلومشلانأددصلا

.)ةيلغيهةيلومشيه
هبقحلتيمكتوافتةكرحهنأىلعروطتلاتوافتمهفأطخلانمو
دحاوقطنملخاد،هنم»ةمدقتم«ىرخأءازجأبلكلانم»ةفلختم«ءازجأ

ىرخأو»ةروطتم«نادلبىلإملاعلاميسقتّنإ.اهنيبيعونلالثامتلانم
نوناقلاكلذمهفيفأطخلااذهساسأىلعهنمهجويفمئاق،»ةفلختم«
يمكتوافتهساسأيفهنألزيمتلاةرورضلابدلويروطتلاتوافتف.ينوكلا
هيفزيمتتلكشبلكلاءازجأهيفطبارتتيوينبتوافتيأً،اعميعونو
اهتاينبةينبوهيذلالكلالخاداهطبارتةكرحيفضعبنماهضعب
دقعتلاةقالعىلإانرظنروطتلاتوافتنوناقلمهفلااذهءوضيف.ةطبارتملا

هئوضيفو،يعامتجالالكلليأ،ةيعامتجالاةينبللةيوينبلاتاضقانتلانيب
.ثحبلااذهنميناثلامسقلايفةيلاينولوكلاةقالعلاةينبىلإانرظنًاضيأ
،هننوكتةكرحيفينينيللايسكراملاركفلاروطتىلإنآلاانرظننحناذإف
توافتف.هصلختسايذلاينوكلانوناقلااذهلعضخيًاضيأوههنأانيأر
نظيامك،سيلو،ينينيللايسكراملاركفلاروطتيفةيعيبطةرهاظروطتلا
دقاملًاريسفتوأًاريربتانماذهلوقلاينعيالو.ةيضرمةرهاظ،ضعبلا
جلاعنيتلاةلكشملاف،ةفرعملالوقحضعبيفًاريصقتركفلااذهنمنوكي



ةقالعاهلىرخأةلكشميهلب،اهتيمهأىلع،ريصقتلااذهةلكشمتسيل
هذهةقالعبو،ةيلاينولوكلاانتاعمتجميفينينيللايسكراملاركفلاجاتنإةكرحب

.ركفلااذهننوكتةكرحبةكرحلا
متتتناكيسايسلاداصتقالادقننمةيلمعيفيسكراملاركفلانوكتدقل
يقبطعارصةكرحيهيلامسأرلاعمتجملاضقننمةيخيراتةكرحراطإيف
هذهلةيملعلاةيرظنلاركفلااذهناكف،ةيروثلاةلماعلاةقبطلااهدوقت

ً:اينوكهسفنهزيمتيفناكو،ةيروثلاةكرحلا
مكارتلاقطنمنأىنعمب،يلامسأرلاجاتنإلاطمنةينوكنمببسب:ًالوأ
ضقنةكرحتبستكاف،ملاعلاديحوتىلإةرورضلابدوقيناكيلامسأرلا
.ةيسكراملاةيرظنلاةينوكليداملاساسألاوهًاينوكًاعباطاذهبةيلامسأرلا
وهعارصلااذهنأىنعمب،يقبطلاعارصلانوناقةينوكنمببسبً:ايناث
ةيملعلاةادألاةيسكراملاتناكف،هلحارمعيمجيفخيراتللةكرحملاةوقلا
مهفىلع،يلاتلابو،هذهخيراتلالحارممهفىلعردقتيتلاةديحولا
يهيهةيسكراملاّنإ:لوقلانكمأ،اذل.ةيلامسأرلاىلعةقباسلاتاعمتجملا

وهو،ديحولايعامتجالاملعلاوهخيراتلاملعو،ماعلكشبخيراتلاملع
فلتخمنم»ةيناسنإلامولعلا«رهظمبرهظياملكلدقنيلاتلاب

اللقحلااذهيفيسكراملاركفلاروطتتوافتف.ةرصاعملاتايجولويديألا
هذهوأ،»مولعلا«هذهءانبيفماهسإلانعهفلخت،نذإينعي
لب،...خلإيعامتجالاسفنلاملعوأ،ًالثمايجولوبرتنألاك،تايجولويديألا
نمتاذلابتايجولويديألاهذههدقنمدعيففـدجونإـفلختلا

.تايجولويديأيهثيح
ىلإةيلامسأرلانمهلاقتناروطيفخيراتلالخد،ىربكلاربوتكوأةروثعمو
هنيناوقتددحف،لاقتنالااذهلةيملعلاةيرظنلاةينينيللاتناكو،ةيكارتشالا

هذهنيناوقاهسفنةيروثلاةيلمعلاققحتنمتصلختسايأ،ةماعلا
مادامو.تاذلابةيسكراملااهزييمتيفةينوكهذهنيناوقلاتتأف،ةيلمعلا
ةيرظنلاىقبت،ةينينيللاةيسكراملانإف،اذههلاقتناروديفرميخيراتلا

.رصاعملاانخيراتلةديحولاةيملعلا
ةكرحنعةينوكلالصفليحتسيامكةينينيللانعةيسكراملالصفليحتسيو

ةيسكراملانمنحنو.يلعفلااهدوجويفاهققحتةكرحنعيأ،اهزيمت
متتجاتنإلااذهةكرحو،ينينيللايسكراملاانركفجاتنإيفقلطننةينينيللا
يف،يلاتلابو،ةيلاينولوكلاةقالعلاضقنلةيخيراتلاةكرحلاراطإيفةرورضلاب
اذهركفلاانجاتنإنوكينأ،نذإيعيبطف.ةينطولاةيررحتلاةكرحلاراطإ



اذهيف،ةيروثلاةكرحلانإ.هسفنروطتلاتوافتنوناقمكحب،هلًازييمت
تالكشملىدصتت،ةيكارتشالاىلإةيلامسأرلانمخيراتلالاقتنانمراطإلا
ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفاهنعةيلايربمالانادلبلايففلتختةيرظنوةيلمع
طورشلافالتخالةجيتنىوسفالتخالااذهامو.ةيكارتشالاتاعمتجملايفوأ

ةيروثلاةكرحلاروطتتوافتلةجيتنيأ،هذهلاقتنالاةيلمعلةيعوضوملا
كاذدوجومغرب،ةمئاقلظتةكرحلاهذهةدحونأيفكشال.اهسفن
اهلوقحاهيفطبارتتةدقعمةدحواهنأل،هنمببسبلقوأ،فالتخالا
ًايدامهيفددحتتيذلالكشلابيأ،اهروطتهيفتوافتييذلالكشلاب
دقعتلااذه.ةيلامسأرلادوجونمةزيمتملاةيخيراتلالاكشألافلتخملضقنك
يملعلااهدوجولكشةيروثلاةيرظنلاىلعضرفيةيروثلاةكرحلاةدحويف
اذه.اهتينوكزييمتةرورضيأ،اهتينوكيفاهزيمتةرورضىوسسيليذلا
ةكرحليخيراتلاقطنملاف.ينينيللاجهنلاوهوهةيرظنلاةسرامملانمجهنلا

يسكراملاانركفجاتنإةيلمعيف،نذإانعضيةينينيللاةيسكراملاننوكت
هذهدقعتيفةدحاوةقيقحلايفيه،ةجودزمةرورضمامأ،ينينيللا

.يفرعملاجاتنإلانمةيلمعلا
انركفجاتنإنوكيف،انتاعمتجميفةيروثلاةكرحلاعقاونمقلطنننأـ1

لخاد،تاذلاباهتاضقانتزيمتيفةكرحلاهذهليرظنلايعوللًاجاتنإاذه
سكرامريبعتبسحـةيرشبلاف.ةيكارتشالاىلإخيراتلالاقتنالةماعلاةكرحلا
اهلحنمضتيةلكشملاحرطنأل،اهلحىلعردقتتالكشمّالإحرطتالـ
لحالةلكشملكو.ةيدامةلكشماهساسأيفاهنوكنمببسب،ةرورضلاب
ةيكارتشالاىلإلوصولاف.ءىطاخلكشبةحورطميأ،ةئطاخةلكشميهاهل
زيمتملكشبًاموداهحرطيةيلعفتاضقانتيأ،تالكشملحبّالإنوكيال

ىتأانهنم.ةنيعمةيعامتجاةينبيفةيقبطلاتاعارصلاةكرحروطت
تاعارصلانمةددحملاةكرحلاهذهبةيرظنلاةسرامملليرورضلاطابترالا
يف،ةيرظنلاةسرامملانوكتنأيفةرورضلاتتأًاضيأانهنمو.ةيقبطلا
يذلادهعلاكلذىلودقل،ةيبزحةسرامم،ةيرظنةسراممكتاذلاباهزيمت
يأ،ةلماعلاةقبطلابزحنآلااهبموقيةيلمعبهدحوموقيدرفلاهيفناك
،زلجنإوسكرامناكدقل.ةيروثلاةقبطلاهذهنمةمظنملاةيعاولاةعيلطلا

ملةيخيراتطورشيف،تاذلاببزحلااذهنالثمي،رشععساتلانرقلايف
صاخهجوبنمكتنينيلةمظعو.ةيعويشبازحأتنوكتدقاهيفدعبنكت

يفحاجنلاىلإاهءافلحوةلماعلاةقبطلاداقيعويشبزحلوأءانبيف
هلاقتناروطيفهتلخدأف،يرشبلاخيراتلاىرجمتريغةيكارتشاةروثقيقحت



ةعزنلاّنإ.هتينوكعباطزيميةيلامسأرلاروطتناكنأدعب،ةيكارتشالاىلإ
يف،اننإ:لوقلاىلإنيركفتملاضعبعفدتيتلايهةيزاوجروبلاةيدرفلا
درفىلإيأ،رخآنينيلوأ،رخآسكرامىلإةجاحب،ةيلاينولوكلاانتاعمتجم
يفدقعلاةدقعنأكو،يكارتشالااهاهتنمىلإةيررحتلاانتكرحدوقي»يرقبع«
الدقو.ذفنملادرفلااذهروضحوأبايغيفنمكتةكرحلاهذهتالكشم
لوقلاضقانتب،نوعقيف،ةيلايربمالانادلبلاىلإةبسنلابهسفنلوقلانولوقي

ةرهاظيفًاموداهدجنيتلاةهيركلاةيوبألاةعزنلاهذهيف،مهنم
ـاهروطتواهتأشنيفةيرامعتسالاةرهاظلاهذهيفيأـ»قارشتسالا«
اهنألّالإدرف»يبن«ىلإةجاحبتسيلةيروثلاةيلمعلانأًانمضنوضرتفيو
،لوقلااذهىلإيملعلادقنلانيعبانرظناذإو.»ةفلختملا«انتاعمتجميفمتت
ققحتنمسأيلاوه،امهكرحيًادحاوًاينمضًاقطنمنأاندجو،ةعزنلاهذهو
اهروطتيفدعبلصتملاهنأل،ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفةيروثلاةيلمعلا
ةيروثلاةيلمعلاثيح،ةيلايربمالاةيلامسأرلاتاعمتجملاروطتىوتسمىلإ

تاعمتجملاكلتيفةنكمماهرودبهذهةيلمعلاريصتنلو.ةنكمم
روطتلانمىوتسملاكلذىلإتاعمتجملاهذهلوصوبّالإ»ةفلختملا«

جاتنإلاةيوازنمانتاعمتجمىلإرظنللةيقطنمةجيتنلوقلااذه.يلامسأرلا
يلاينولوكلاجاتنإلانيبيوينبلالثامتلادوجوضرتفيوهو،يلايربمالايلامسأرلا
ةينبلاروطتيفزيمتلاعقاومهفنعًازجاعاذهبلظيف،يلامسأرلاجاتنإلاو
،لوقلااذه.ةيلايربماللةيوينبلااهتيعبتةقالعراطإيف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا

ً.ايعويشهلئاقناكنإوىتح،ةينينيللاةيسكراملاضقاني،ينمضلاهقطنميف
ىلإةجاحبنحن،رخآنينيلىلإالو،رخآسكرامىلإةجاحبانسلنحن
.ينانبللايعويشلاانبزحءانبيفهئانببموقناماذهو،ينينيليسكرامبزح
ةسرامملارودف.ةلزهملكشيفف،لعفنئلو،هسفنديعيالخيراتلاّنإ
نأل،بزحلاىلعلب،دارفأهبماقنإو،درفلاىلععقيالةيرظنلا
لخاد،ةيروثلاةيخيراتلاةكرحلليملعلايعولاجاتنإيهةيرظنلاةسرامملا
ًايعوسيل،يخيراتيعووهثيحنم،اذهيعولاو.تاذلابةكرحلاهذه
يفخيراتلاعنصتيتلاريهامجلايعويأ،يريهامجيعووهلبً،ايدرف
ةمظنملاةلماعلاةقبطلاهدوقتيذلايقبطلاعارصلانمةدقعمةيلمع

ً.ايروثًاميظنت
ةكرحليلعفلاعقاولانميعويشلابزحلاقلطنينأًادجيعيبطو
ةرولبيفيأ،ماعلايروثلايقبطلاهطخمسريفةيقبطلاتاعارصلا
هذه،نذإيهينينيللايسكراملاانركفجاتنإةيلمعف.ةيروثلاهتيجيتارتسا



ةيجيتارتسلاعضونميأ،يروثلايقبطلاطخلامسرنمةيبزحلاةيلمعلا
.ةيقبطةسرامم،نذإةيرظنلاةسرامملاف.ةيقبطلاتاعارصلاةكرحلةيروثلا
هذهلوانتييقبطيعوطاشناهجتنيخيراتلاةكرحلةيملعلاةفرعملاو

،هسفنخيراتلاةرورضققحتنأاهيلعيتلاةقبطلاةيوازنمةيداملاةكرحلا
ةينبيفةيقبطلاتاعارصلاةكرحاهددحتيتلاةيقبطلااهتروريصيف،اهنأل
ثدحأدقل.تاذلابةيخيراتلاةرورضلاهذهىوستسيل،ةنيعمةيعامتجا
نمركفلاعزتنانيح،هيلعقباسلاركفلاعمًايروثًايفرعمًاعطقسكرام
..ملاعلليداملاليوحتلايهةيلمعةمهمبيملعلاهطاشنيف،همزلأوهتالمأت
هذهنمدايحلافقومفوقولاىلإيملعلاانركفلقالطإلاىلعليبسالف
باستكالطرشوهاذههمازتلاو،اهتفرعمجاتنإباهيفمزلموهلب،ةيلمعلا
يف،ناكاذإّالإجاتنإلااذهةيلمعبموقينأهعسوبسيلو.هّتيملععباط
ىلإانقيرطف.هسفنيقبطلاعارصللةيرظنةسرامم،يقبطلاعارصلاةكرح
ةدايقبهسرامن،عارصلااذهقيرطيهيهينينيللايسكراملاانركفجاتنإ
انتينبيفجاتنإلاتاقالعةينببهيفددحتييذلالكشلاب،يعويشلاانبزح
ةقالعلاةينببتاقالعلاهذهةينبددحتراطإيف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا

.ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعةينببيأ،ةيلاينولوكلا
يأ،ينينيللايسكراملاانركفنمزيمتلاعباطلانمهف،ةقدلكب،وهاذه

.ينينيللايسكراملاانركفانجاتنإيفينوكلاركفلااذهزييمتةيلمعل
يفـلوقلاقبسامكـاهساسأدجتيتلاركفلااذهةينوكنكلـ2
،ةيكارتشالاىلإةيلامسأرلانمرصاعملايرشبلاخيراتلالاقتناةكرحةينوك
يلاتلابو،يملعروطتنمهيلإلصواميف،هنمقالطنالاةرورضانيلعضرفت
ةكرحلازيمتنميأ،ةيروثلاانتكرحعقاونمهسفنانقالطنايف،ننوكتنم
جاتنإيف،اننأينعياذه.يلاينولوكلايعامتجالاانعقاويفةيملاعلاةيروثلا
روطتلحارمفلتخمًاراركتديعتسننأانيلعسيل،ينينيللايسكراملاانركف
نأانيلعلب.هزييمتبو،هزييمتيفمتدقهننوكتنأاميسالو،ركفلااذه
ناك،اذل.زيمتنمهننوكتةكرحهيلإـتلصوامموـتلصواميفهزيمن
ً»احاتفنا«ةرورضلابمزلتسي،ةيرظنلاانتاسرامميفيأ،هلانجاتنإيفهزييمت
تاكرحلاهبتمهسأامىلعو،ملاعلايفةيروثلاتاكرحلابراجتىلعانم
ةملكو.اهلاهزييمتب،ركفلااذهلةيساسألاةيرظنلاميهافمللءانغإنمهذه
قلطنننيحاننأوهدصقنيذلاف:هلوقدوناممريثكبرقفأانهحاتفنالا
قلطننال،ميهافملاهذهنمـًاقباساهانددحامكـةيرظنلاانتاسرامميف

يفاهنمقلطننلب،نينيلوأزلجنإوأسكرامدنعاهدجنامكاهنم



يفيلاتلابو،ليوطلااهخيراتيفةيملاعلاةيروثلاةكرحلاهبهتزيمامباهئانتغا
ناكاذإ.ةيرظنلااهتاسرامموةيعويشلابازحألافلتخمتاماهسإباهئانتغا
ةيرظنلاةسرامملانأنمقباسلاانلوقنمرخآهجوانلحضو،اذكهاذه
نإو،دارفألاةسراممال،هسفنبزحلاةسرامميأ،ةيبزحةسراممةرورضلاب
طخلايفيممألاعباطلاةرورضًاضيأفشكيهجولااذهو.هيفءاضعأاوناك

.بزحلليقبطلا
زيمتب،ةيروثةكرحلكيف،زيمتتةيبزحلاةيرظنلاةسرامملاهذهنأريغ
امكـيعيبطاذهو،ةكرحلاهذهنمةددحملاةيعامتجالاةيخيراتلاطورشلا
نوناقلااذهمكحبً،اضيأيهو.روطتلاتوافتنوناقمكحبـلوقلاقبس
يذلاـماعهجوبيفرعملالقحلاوـيجولويديألالقحلازيمتبزيمتت،هسفن

.ةريخألاةيضقلاهذهدنعةعيرسةفقونمدبالانهو.هيفمتت



لقحيف،ةيقبطلاتاعارصلاةكرحباهطابترايف،كرحتتةيرظنةسرامملك
ةسراممةيرظنلاةسرامملاف.هعباطباهمسيف،اهزيميواهددحييفرعم

.دحاونآيفاهلضيقنو،اهنملكشاهنإ،حصألاىلعلقوأ،ةيجولويديأ
ضقني،ةيجولويديألاةسرامملانم،يذلاددحملالكشلااهنإ،رخآريبعتبوأ
ضقنيفملعلاةسرامم،تاذلابضقنلااذهةسرامماهنإيأ،هذهةسرامملا

لقحيفكرحتت،نذإيهف.يعامتجالايعولانمةيجولويديألالاكشألا
يهثيحنم،يجولويديألقحيفو،ةيملعةسرامميهثيحنم،يفرعم
يفاهنأل،اهتكرحيفدقعتلاىتأانهنم.ةيجولويديألاةسرامملاضقنةسرامم
ناكامبرلب،ةيجولويديأللضقنةسرامموةفرعمللجاتنإةسراممدحاوتقو
بلغيدقو.ةيجولويديأللضقنبةفرعمللجاتنإةسرامماهنإ:لوقلاحصألا
ةيخيراتلاطورشلابسح،جاتنإلاكاذعباطوأضقنلااذهعباطاهيلع
اهتكرحيف،اهلزعليحتسيذإ،ةيقبطلاتاعارصلاةكرحاهبرمتيتلاةدَّدحملا
ًامئاداهيفنارضاحنيعباطلانيذهنكل.ةريخالاةكرحلاهذهنع،ةزيمتملا
»ثولت«يأنمةصلاخلاةيرظنلاةسرامملارهظمباهروهظو.مزالتملكشب
عارصلااذهكرحتنمدَّدحمرثأىوسهتقيقحيفسيل،يقبطلاعارصلاب
يفنوعقينيذلامهنوريثكو.يذابتنالاهلكشراطإيفاميسالو،هسفن
،يقبطلاعارصلابةقالعيأنمةيرظنلاةسرامملاصلختنمرثألااذهمهو
ىوتسملانمنولعجيف،عارصلااذهنمةيسايسلاةسرامملاب،صاخلكشبو
ىوتسملانعًالقتسم،هتاذبًامئاقًايوينبىوتسمةيعامتجالاةينبلايفيرظنلا

،ةيملعةسرامميهثيحنم،ةيرظنلاةسرامملانأكو،اهيفيجولويديألا
ةكرحلقحنعيلاتلابو،يقبطلاعارصلالوقحنعجراخلقحيفكرحتت
ةسرامملانماهزيميًاعباطةيرظنلاةسراممللنأيفكشال.هسفنخيراتلا

تاسراممنمةسرامماهنوكيفنيالاذهاهزيمتنأّالإ،ةيجولويديألا
نآيف،يقبطلاويملعلاعباطلانمكياذهيفو.هسفنيقبطلاعارصلا
يفمتيهذهةيملعلاةيرظنلاننوكتف.ةينينيللاةيسكراملاةيرظنلل،دحاو
ريغوـةرطيسملاةيقبطلاتايجولويديألافلتخمليملعلاضقنلاةسرامم
ةرطيسلرثأيهيتلاةيروثلاريغةيلامعلاتايجولويديألالب،ةرطيسملا
ةلماعلاةقبطللةيقبطلارظنلاةيوازنمـةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأ
فالتخابفلتخيةيعامتجالاةينبللةيوينبلاتايوتسملاطبارتلكشّنإ.اهسفن
انيأرامك،يداميعوضومفالتخااذهفالتخالاو،هذهةيقبطلارظنلاةيواز



ةسرامملاعضي،هتيعوضوميففالتخالااذهدوجونأاذهىنعم.انثحبيف
ةيقبنماهيفزيمتت،يقبطلاعارصلابةدقعمةقالعيفةرورضلابةيرظنلا

اهدوجومزلتستتاذلاباهتيلمعنألً،ايقبطًازيمتعارصلااذهتاسرامم
الف.ايراتيلوربلايأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلارظنةيوازنمةيرظنةسراممك
ةسرامملاف.ةيراتيلوربلاةيروثلاةكرحلاةيرظنيهةينينيللاةيسكراملانأسنن
ةسرامماهدحو،نذإيهيقبطلاعارصللةيروثلاةيراتيلوربلاةيجولويديألا
ةسراممةرورضلابيهىرخأةيقبطةيجولويديأةسرامملكو،ةيملعةيقبط

لعفلابتسيلةيروثلاةيجولويديألاةسرامملانأاذهىنعم.ةيملعريغ
يهف،ةيراتيلوربلاريغةيجولويديألاةسرامملاامأ،ةيقبطتناكاذإّالإةيملع

ةسرامملانيبلصافلايقبطلادحللسمطلكف.ةيقبطاهنألةيملعريغ
سمطوهةيراتيلوربلاريغةيجولويديألاةسرامملاوةيراتيلوربلاةيجولويديألا

ةسرامملاقالزناىلإدوقي،ةينينيللاةيسكراملاةيرظنللةيملعلاةقيقحلل
ةيجولويديأةبرتىلإةيملعلاةيرظنلااهتبرتنمةيراتيلوربلاةيجولويديألا
يفرعمدحهريغوينينيللايسكراملاركفلانيب،نذإ.ةيقبطلااهتبرتتسيل

نمهريغنعركفلااذهةيملعلصفييذلايقبطلادحلاوهلصاف
،يقبطدحوهثيحنم،يفرعملادحلااذهدوجوو.ةيملعلاريغراكفألا
تايجولويديأللًاضيقننوكينأنمينينيللايسكراملاركفلانكمييذلاوه
ةسراممكةيراتيلوربلاةيرظنلاةسرامملاددحييذلاوهو،ىرخألاةيقبطلا
اذهنمو،ديعصلااذهىلع.ىرخألاةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملاضقن
نإ.ةيروثلاةيرظنلاةسرامملاىلإرظنننأبجي،يملعلايقبطلاراظنملا

تاسرامملانماهريغنوداهدحوةيراتيلوربلاةيجولويديألاةسرامملا
يهثيحنم،ةيملعةيرظنةسراممكددحتت،ىرخألاةيقبطلاةيجولويديألا

ةسرامملاضقنةسرامماهتاذدحيفاهنأل،ةيقبطةسراممتاذلاب
.ةيقبطلاةيجولويديألا

ةكرحوةيرظنلاةسرامملانيبةيرورضلاةقالعلادوجودكؤنلقبسامانلق
ةيسايسلاةسرامملاوةيرظنلاةسرامملانيب،قدألكشبو،يقبطلاعارصلا
ةرورضلاباهليقبطلاعارصلل،ةيراتيلوربيأ،ةيروثةسرامملكف.اهسفن
عارصللرمتسملااهعفدنمببسبـانثحبيفانيأرامكـيسايسعباط
نمةسرامملكلنكل.يباذجنالاهلكشراطإيفكرحتلاىلإيقبطلا
اهلقحيفيأ،اهزيمتيفاهكرحتوً،ازيممًاعباطًاضيأعارصلااذهتاسرامم
اذه.يروثلاهطخيفيقبطلاعارصللةماعلاةكرحلاروطتليرورض،صاخلا
هذهنوكتنأيفنمكي،ًالثم،ةيداصتقالاةسرامملليروثلاعباطلانأينعي



عارصلليداصتقالالقحلايفكرحتتنأيأ،ةيداصتقالعفلابةسرامملا
هذهنوكتنأيفنمكيةيجولويديألاةسراممليروثلاعباطلاو،يقبطلا
لعجتف،ةيسايسلاةسرامملارودًالثمذخأتالف،ةيجولويديألعفلابةسرامملا

زيمتو.ةيرظنلاةسراممللةبسنلابرمألاكلذكو،ةيظفلةبعلةروثلانم
ةكرحلاراطإيفطبارتملااهدوجو،دكؤيلب،يفنيالتاسرامملاهذهتاكرح
نأىنعمب،ةيروحمةكرحاهرهوجيفيهثيحنم،يقبطلاعارصللةماعلا
هدحويروثلابزحلاو.يسايسروحمهساسأيفوهةكرحلاهذهنمروحملا
نإـلقوأ،يلمعلاهدوجوبنمؤيف،تاسرامملاهذهدوقينأىلعرداق

ةكرحلاةدحويف،اهنيبطبارتلاةدحو.يسرامملاهدوجوبـريبعتلازاج
هذهدوجووهاذهيسرامملاهدوجونإلب.ةيقبطلاتاعارصللةيروحملا

يأقطنمنمناك،اذل.طبارتودقعتةدحويهثيحنم،ةدحولا
اهطخنعاهبقلزنيفارحناىلإدوقتنأتاسرامملاهذهنمةسرامم
يدايقلارودلاف.بزحلانعلصفبوأ،لزعمبتمتيهنإ،يروثلايقبطلا

وهلب،يروثلااهعباطدوجوليساسأطرشتاسرامملاهذهيفبزحلل
يفتافارحنالاف.اهيففارحنالااذهققحتمدعناكمإنمضييذلاهدحو
لدتيهو،ةريثكةيخيراتلادهاوشلاو،نذإةنكمميقبطلاعارصلاتاسرامم
ةرورضتتأانهنم.اهبنجتلديحولانامضلاوهيروثلابزحلانأىلع
لكشبمأدرفللةبسنلابءاوس،بزحلاراطإيفةيرظنلاةسرامملابمايقلا
طخلاوه،ةسرامملاهذهةكرحهيلعموقتيذلايملعلاساسألانأل،ماع
نيبوطخلااذهنيبلصافلايقبطلادحلادوجويأ،هسفنيبزحلايقبطلا

كلذك،نكمميداصتقالافارحنالانأامكف.ىرخألاتاقبطلاتاسرامم
،انيأريف،نمكيريخألافارحنالااذهساسأوً.اضيأنكمميرظنلافارحنالا
اهلزعيفيأ،يقبطلاعارصلاتاسراممةيقبنعةيرظنلاةسرامملاعطقيف
اهراطإيفدحوتةيروحمةكرحيهثيحنم،عارصلااذهةكرحنع
جراخيرظنلااهعضوديدحتيفو،ةيعامتجالاةينبلاتايوتسمفلتخم
عضولاديدحتيفأطخىلإعجريالانهأطخلاو.ةكرحلاهذهيفاهدوجو
يرظنلاعضولاديدحتيفأطخىلإعجريامردقبةيرظنلاةسرامملليرظنلا
نمةيخيراتلاةكرحلامهفيفأطخىلإ،يلاتلابو،تاذلابةيسايسلاةسرامملل
ـعارصلااذهةكرحةيروحمّنإ.يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلايهثيح
يتلايهـةيسايسريغلاكشأهل،يسايسهرهوجيف،عارصكهددحتيأ
نيبروطتلاتوافتةقالعةيؤرب،يلاتلابو،دقعتلاوطبارتلاةقالعةيؤربحمست

يرظنلاعضولاديدحتّنإ،رخآىنعمب.يقبطلاعارصلاتاسراممفلتخم



وه،انثحبيفهبانمقيذلالكشلاب،ةيعامتجالاةينبلايفيسايسلاىوتسملل
ةيسايسلاةسرامملاوًالثمةيرظنلاةسرامملانيبطبارتلاةيؤرنماننكمييذلا
انعنمييذلاوهو.يقبطلاعارصللةماعلاةكرحلاراطإيف،ةيجولويديألاوأ
،يسايسلاىوتسملانعلقتسمىوتسمىلعةيرظنلاةسرامملاعضونمًاضيأ

نميلاتلابانعنميف،يقبطلاعارصلاتايوتسمنعجراخ،ماعلكشبوأ
،ىلوألاهتاباتكيفريسوتلآ،ًالثم،هيفعقويذلايرظنلافارحنالايفعوقولا

يأ،يسايسلاىوتسملليرظنلاعضولاديدحتيفأطخهيلإهداقيذلاو
وهرخآأطخىلإـاّنيبامكـاذهأطخلاهداقدقلو.يقبطلاعارصلل
طبارتليبكارتلالكشلابهانيمسامنيبلصافلايقبطلادحلاةماقإمدع
يأ،طبارتلااذهليراهصنالالكشلاو،ةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملا

أطخلااذهرثأناكو.نيتضيقنلانيتيقبطلارظنلايتيوازنيب،ةياهنلايف
.»ةيوينبلا«هترظنيفرهظاميرظنلا



لخاديقبطلاعارصلاتاسراممطبارتلاكشأنمدقعتلااذهءوضيف
يأ،ءدبلايفانحرطيتلاةيضقلاىلإةدوعلااننكمي،ةماعلاةيروحملاهتكرح
يفركفلااذهدهشدقل.ينينيللايسكراملاركفلاننوكتيفزيمتلاةكرحىلإ

ءدبذنمصاخلكشبو،اسنرفيفاميسالو،برغلايفةريخألاتاونسلا
ةيرظنقافآىلإهبتقلطناروطتةكرح،)نيرشعلانرقلانم(تاينيتسلا

يذلالكشلا،انثحببةقالعهلاميف،ةرهاظلاهذهنمانمهيو.ةديدج
ىلع،ةرهاظلاهذهليلحت،نذإانمهسيل.روطتلااذهةكرحهيفتمت
ددجتةيلمعنأىلإً،ادجعيرسلكشب،ةراشإلاوهامردقب،اهتيمهأ
لقحيفانهتققحتدقةينينيللاةيسكرامللةيساسألاةيرظنلاميهافملا
امنولثمي،ةددعتمةيركفنيدايمنمنيركفملامعأهملاعمتددحيفرعم

ناكالكاجووكوفلاشيموسورتسلاثمأنم،»ةيرظنلاةثادحلاب«يمُس
،نييسكرامباوسيلنيركفملاءالؤهعيمجو.مهريغويريوكوماليغنكورالشبو
وأ.مهريكفتلقحوهةيفرعملالقحّنإ:ماعلكشبلوقلانكميامنإ
يه،ةفرعملاجاتنإةسرامميهثيحنم،ةيرظنلاةسرامملاّنإ،رخآريبعتب
يأ،ةيرظنلاةسرامملايفريكفتلايهةيفرعملاو.ماعلكشبمهريكفتعوضوم
ريكفتلانميفرعملالقحلااذهيف.ةفرعملالاكشأجاتنإيفركفلاطاشنيف

ةيعيبطلامولعللوأسفنلاملعلوأةغللاملعلةيرظنلاةسرامملايف
مولعلاخيراتيفريكفتلانموأ،ةيجولويبلامولعللوأءايميكلاوءايزيفلاك
ددجتةيلمعمتتتناك،نذإيفرعملالقحلااذهيف،...خلإماعلكشب
ةيلمعلاف.ةيفرعملاعباطاهيلعبلغف،ةينينيللاةيسكرامللةيرظنلاميهافملا
ةيسايسلاةسرامملايفريكفتةيلمعيف،ماعلكشب،متتنكتمل،نذإهذه

نملعجييذلالكشلااذهباهققحتو.ةيرظنلاةسرامملايفلب،ًالثم
روطتبةرورضلابطبترم،ةيرظنلاةسراممللًاعوضوماهسفنةيرظنلاةسرامملا
ةينبللةيداملاةدعاقلاباذهعارصلاهيفددحتييذلالكشلاب،يقبطلاعارصلا
يموهفملاددجتلانمةيلمعلاهذهيفًالثمةيوينبلاةرظنلارثأف.ةيعامتجالا

ةكرحهيفمتتتناكيذلايذابتنالالكشلانع،انيأريفهلزعنكميال
يأ،)نيرشعلانرقلانم(تاينيتسلالالخاسنرفيفةيقبطلاتاعارصلا
مهلاضنطابحإونييعويشلالزعهتلواحمويلوغيدلامكحلاةرطيسلالخ
عمو،صاخهجوبنييكارتشالاعميقبطفلاحتقيقحتلجأنميروثلا
ةرطيسنمررحتلايفةيقبطةحلصماهليتلاةيعامتجالاىوقلاعيمج



دعب،نآلاىرننأًاضيأًابيرغسيلو.ماعلكشبيراكتحالالامسأرلا
دعبةصاخبو،1968ماعاسنرفاهتدهشيتلاةمراعلاةيبعشلاةضافتنالا
هلناكيذلاو،نويكارتشالاونويعويشلاهيلإلصوتيذلاكرتشملاجمانربلا
،عافدلاعقومىلإموجهلاعقومنمةرطيسملاةقبطلالاقتنايفريبكرثأ
صاخلكشبهجتتيموهفملاددجتلاةيلمعنآلاىرننأ،نذإًابيرغسيل
يفيأ)ًالثمةيقبطلاتافلاحتلاةيضق(ةيسايسلاةسرامملايفريكفتلاطخيف

.يقبطلاعارصلاةكرحبةيرظنلاةسرامملاطبرطخ
ةسرامملانوكتنأ،ةددحمةيعامتجاةيخيراتطورشيفً،اضيأيعيبطلانمو
اذهلواحينأيأ،ةيرظنلاهتسرامميفيملعلالقعللًاعوضومةيرظنلا
يتلاةيلاتتملاةيملعلاوةينقتلاتاروثلاف.ةيرظنلاهتسراممةيرظنجاتنإلقعلا
ةيخيراتةبرتيه،رشععباسلانرقلاذنمةيبرغلاةيلامسأرلانادلبلااهتفرع

.يلقعلاطاشنلاكرحتنملكشلااذهلثملةبصخ
ةيطناكلابًارورم،ةيعضولاىلإةيبيرجتلانم،ةيفسلفلاتارايتلافلتخمنإ
هذهخيراتيفوةيملعلاتاسرامملافلتخميفتدجو،ةيوينبلاىلإًالوصوو
عبطلابضرتفيملعلايفريكفتلاف،اهنّوكتواهكرحتلًايسيئرًالقحتاسرامملا
جتنيعمتجمىوسيرظنلاريكفتلااذهةيلمعسراميالو،ملعلااذهدوجو

ّنإ:لوقلاًابعصسيلو.ةيملعلاةفرعملادَّدحملايخيراتلاهروطتيف
،ةيلاينولوكلاانتاعمتجمىلإةبسنلاب،يهةيبرغلاةيلامسأرلاتاعمتجملا
ىلعأىلإ،هنيدايمعيمجيف،ثيدحلاملعلااهيفلصويتلاتاعمتجملا
يداصتقالاروطتلاعمريسيملعلاروطتاهيفناكو،رصاعملاهروطتلحارم
هلناكامو،يفرعمعباطباهيفيرظنلاركفلاطاشنزيمتف،دحاوطخيف
لقحلاىلع،نذإرصتقيالروطتلاتوافتنوناقّنإ.كلذكنوكينأّالإ
ركفللناكامو.ةيعامتجالاتاطاشنلالوقحفلتخملمشيلب،يداصتقالا
ركفلاروطتيفمكحتييذلاماعلانوناقلانعّذشينأينينيللايسكراملا
ةيفرعملالقحيف،سرامينأ،سكعلاب،هيلعناكلب،تاعمتجملاهذهيف
يفةيفرعملاتارايتلاف.ةرطيسملاةيجولويديألالاكشأفلتخملهضقن،تاذلاب
يف،لثمتاهنإلب،يجولويديألاعارصلانعةديعب،نذإتسيليرظنلاركفلا
نمةيقبطةيجولويديأًالاكشأيأ،ةيقبطةيجولويديأتارايت،زيمتملااهلقح
ىلعذخأنال،نذإنحن.هسفنيعامتجالايملعلاطاشنلليعامتجالايعولا

لقحيفاهبهمايقةيسكراملاةيرظنلاميهافملاديدجتةيلمعبموقينم
نوناقمكحبيرورضةيلمعلاهذهققحتنملكشلااذهف،ةثيدحلاةيفرعملا

ركفلاطاشنلزيمملاعباطلااذهدوجومكحبيأ،هسفنروطتلاتوافت



اهروطتواهجتنتيتلامولعلافلتخملةيرظنلاةسرامملايفريكفتكيرظنلا
اهيفثحبلاىلإليبسالةددعتمةيعامتجاةيخيراتبابسأل،تاعمتجملاكلت
نعةيرظنلاةسرامملالزعةيلمعلاهذهبموقينمىلعذخأناننكل.نآلا
لوقحنمزيمملقحهرودبوهةيفرعملالقحف،ةيقبطلاتاعارصلاةكرح
ًاركفمنأنظنالو.يجولويديأعارصكهكرحتلكشيفيقبطلاعارصلا
،اذكهاذهناكاذإف.ةيفرعملالقحديدحتنمهجولااذهضفريًايسكرام
،يقبطلاعارصلاتاسراممةيقببةيرظنلاةسرامملاةقالعراهظإًامكحبجو

ةسرامملاةكرحليلحتيفةرضاحهذهةقالعلانوكتنأنمدبالو
.ةيرظنلا

ةيرظنلاميهافملاددجتنمةيلمعلاكلتّنإف،رمأنمنكيامهمو
،ميهافملاهذهلةرمتسملانّوكتلاةكرحيفاهرودتبعلةينينيللاةيسكراملل
ةيفرعملاتالكشملافلتخمليّدصتلاىلعميهافملاهذهةردقترهظأاهنأل
فلتخمدقنليرظنلاساسألاتناكلب،ثيدحلايرظنلاركفلااهحرطييتلا
نماذه.ةرصاعملاةيفرعملاتارايتلااهيلإقلزنتيتلاةيجولويديألاتافارحنالا

ةيسكراملانيبةهباجملاهذهةجيتننمناك،ىرخأةهجنمو،ةهج
ءوضبةيسكراملاةيساسألاميهافملاتئيضأنأةثيدحلاةيفرعملاتارايتلاو
موهفمًالثميفرعملاعطقلاموهفمف.اهتينوكواهتيملعهيفتفشكتديدج
هبو،ةيئايزيفلامولعلاخيراتيفريكفتلانمًاقالطنارالشبهرولبيرظن
جتنينأيأ،يملعلاركفلاخيراتيفةيوينبلاتازفقلايفركفينأعاطتسا

أرقنيحو.هروطتةكرحيفملعلااهبّرمييتلاتاروثلابةيملعلاةفرعملا
،ةثيدحلاةيفرعملانملقحلااذهيفةددجتمةءارقلاملاسأرريسوتلآ
يفركفينأنمنكمتييكيفرعملاعطقلليرظنلاموهفملااذهىلإدنتسا

ءاضأف،موهفملاكاذءوضيفهذهةقالعلاىأرف،لغيهبسكرامةقالع
يفرعملاعطقلاةقالعرهظأيأ،ةليصألااهتّدجهيففشكتتءوضبةيسكراملا

هتءارقنمو.اهيفعطقلااذهناكمًاضيأرهظأو،ةيلغيهلاباهطبرتيتلا
ةيرظنعمةيرظنةهباجميفةيسكراملاهعضونميأ،ناكالكاجلوديورفل

يداصتقالاىوتسملليرظنلاعضولاديدحتىلإريسوتلآلصو،سفنلاملع
.ةيسفنلاةينبلايفيعوالليرظنلاعضولاةيعامتجالاةينبلايفهليذلا
دقناكسفنلاملعبصاخيرظنموهفمىلإاذههديدحتيفدنتسادقلو

»ددحتلاديدحت«موهفموهو،ديورفدعب»ناكال«هرولب
)Surdétermination(.عباطلااذهىلعاهلكلدتيتلاةلثمألانمرثكننل

ةينبيف،ةينينيللاةيسكرامللةيرظنلاميهافملادّدجتةيلمعنمزيمملا



.زيمتمّيفرعمراطإيفو،ةددحمةيعامتجا
يف،ينينيللايسكراملاانركفانجاتنإيف،اننأيهانمهتيتلاةلكشملانكل
نأّالإعيطتسنال،زيممّيفرعمراطإيفو،ةددحمةيلاينولوكةيعامتجاةينب

يفينينيللايسكراملاركفلاةينوكزييمتةكرحهيلإتلصوتاممقلطنن
عقاونمقلطنننأةرورضلابانيلعيذلاهسفنتقولايف،ىرخألانادلبلا
لعفلابانهو.ةيلاينولوكلاانتاعمتجميفةيقبطلاتاعارصلاةكرحيفزيمتلا
روطتلاتوافتنوناقف.اذهانركفجاتنإةكرحيفيكيتكيلايدلاضقانتلانمكي
عقاوكيعامتجالاانعقاودّدحيرصاعملايرشبلاخيراتلاةكرحيفمكحتييذلا

الةريثكبابسأل،انعضتةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلانمةقالعيفيلاينولوك
جاتنإ،يعامتجالاانطاشنيف،هيفسرامنالعقوميف،نآلااهركذللاجم
لوقحلاهذهيفيأ،ةيعيبطلامولعلالوقحيفاميسالو،ةيملعلاةفرعملا
زكارمّنإ.ينقتلاروطتلاويداصتقالاروطتلايوضعلكشباهيفطبارتييتلا
يفنحنو،يداصتقالاروطتلازكارميهيهملاعلايفثيدحلاملعلاروطت
اناوقيفوةيملعلاانفراعميفاهلنوعباتاهنعنوديعبةيلاينولوكلاانتاعمتجم
درجملب،ةرهاظلاهذهلريسفتيأاذهانلوقيفسيلو.ةجتنملاةيداصتقالا

.يئرميبيرجتعقاولنيودت
يفً،ايلمع،انيلعليحتسي،هذهةدّدحملاةيعامتجالاةيخيراتلاانطورشيف
نويعويشونوركفمهعبتايذلاجهنلاجهنننأينينيللايسكراملاانركفجاتنإ

اهنكميالاذهانركفجاتنإةيلمعّنإ.ًالثمايلاطيإوأارتلكنإوأاسنرفيف
نملعجتريكفتلانمةيلمعبيأ.ةثيدحلاةيفرعملالقحراطإيفمتتنأ
هذهو.اهلًاعوضومةيضايرلاوأةيعيبطلامولعلافلتخملةيرظنلاةسرامملا
تاعارصلاكّرحتيفاهطورشدجتيهو.ةيلمعلب،ةيئدبمتسيلةلاحتسالا

.انتاعمتجميفةيقبطلا
اذههيفسرامييذلالكشلابيملعلاانركفجاتنإسرامننأانيلعسيل
عارصلاةكرحانيلعهضرفتيذلالكشلابلب،ىرخألاتاعمتجملايفجاتنإلا

يفجاتنإلاتاقالعزيمتب،هزيمتيف،دّدحتييذلاو،هسرامنيذلايقبطلا
يسكراملاانركفجاتنإّنإ:لوقنحضوألكشبو.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاانتاينب

ةيرظنلاتاسرامملاوأةسرامملاةيرظنجاتنإنوكينأهنكميالينينيللا
ةقالعلاةيرظنجاتنإنوكينأةرورضلابهيلعلب،مولعلافلتخمل

لكشلااهضرفييتلاةرورضلاىوسهذهةرورضلاامو.تاذلابةيلاينولوكلا
دضعارصوهثيحنم،يقبطلاانعارصةكرحنمددحملايخيراتلا
،رخآريبعتبو.ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعضقنةسرامميأ،ةيلايربمالا



وهيلاينولوكلاعمتجملايفيقبطلاعارصلاةكرحلزيمملاينطولاعباطلاّنإ
يملعلاانركفجاتنإيفةيرظنلاانتسرامملزيمملاعباطلاةرورضلابدِّدحييذلا

تاقالعراطإيفيقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملاةيرظنجاتنإلةسراممك
لحلاّنإ:لوقلايفنوفلتخيالمهعيمجنييعويشلانإ.ةيلاينولوكلاجاتنإلا
طبترم،...خلاةيسفنوةيركفوةيداصتقانم،ةيعامتجالاانتالكشمليرذجلا
يعامتجالاروطتلامادامف.ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلانمررحتلابًايوينب
ةيملعلاوةيداصتقالاهلاكشأفلتخمب،هنإف،ةيعبتلاهذهراطإيفًامئاق
عوضخلانمراطإيفيأ،»فلختلا«نمراطإيفمئاق...خلاةينقتلاو
ةيلمعلاقتناو.انتالكشمللولحلاكلتداجيإنودلوحيةيلايربمالاةرطيسلل
ةيرظنلاةسرامملايفريكفتلكشىلإ،هنمهجويف،يملعلاانركفجاتنإ
جاتنإناكمإىلإيعامتجالاانروطتلاقتنابطبترم،ةيضايرلاوةيعيبطلامولعلل

هرودبمزلتسييداصتقاروطتنماهجاتنإمزلتسيامعم،هذهمولعلا
ةجتنملاىوقلاروطتلًارِّرحم،جاتنإلاتاقالعةينبيفًايروثًارييغتةرورضلاب

.ةيعامتجالا
يفجتنننأانيلعيتلاةيملعلاةفرعملاّنإ:ةصالخلاهذهءدبيفانلقنيح

يعويشلاانبزحلةيسايسلاةسرامملايفلعفلابةرضاحةيرظنلاانتسرامم
يسكراملاانركفجتنننأيفةرورضلاهذهىلإريشنانك،صاخهجوبينانبللا
هذهةيرظنجاتنإبيأ،انبزحلةيسايسلاةسرامملايفريكفتةيلمعبينينيللا
يهيتلايرظنلاجاتنإلااذهةيلمعبمايقلاعيطتسيالو.ةيسايسلاةسرامملا

دَّدحتتيذلاهسفنبزحلاىوسةيلاينولوكلاةقالعلاةيرظنجاتنإةيلمع
طابترالاىتأانهنم.ةقالعلاهذهضقنتاسراممكيقبطلاعارصللهتاسرامم
انمهنوكينأةفدصسيلو.ةيسايسلاانتسراممبةيرظنلاانتسراممليوينبلا

ةينبلايفيسايسلاىوتسملليرظنلاعضولاديدحتانثحبيفيساسألا
ةينبراطإيفيقبطلاعارصلاةكرحبةصاخلاطورشلانإلب،ةيعامتجالا
يفجهنلااذهعابتاةرورضتددحيتلايهةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
،ةيلايربمالادضعارصكعارصلااذهةكرحنمزيمتلاعقاوو.ةيرظنلاانتسرامم
:لوقلاىلإاندوقيـانثحبيفهيفدّدحتيذلاىنعملابـينطوعارصكيأ
يفةينينيللاةيسكرامللةيساسألاميهافملاةينوكزيمتتهبيذلالكشلاّنإ
يهةزيممةيرظنةسراممىوسهجتنتنأعيطتستالةيرظنلاانتسرامم
يفزيمملاهكّرحتيف،دّدحتييقبطعارصلةيسايسةسرامميفريكفتةكرح
ةينبهيفددحتتيذلالكشلاب،ةينبلاهذهب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينب
تلازام،نذإميهافملاكلتةينوكف.ةيلاينولوكلاةقالعلاةينببهذهتاقالعلا



ّنإ.ةزيمملاةيرظنلاةسرامملاهذهباهزييمتنمةيلمعلاهذهىلإرقتفت
ةيسكراملابتكلايفهدجننل،جتنننأانيلعيذلاينينيللايسكراملاانركف
دَّدحملايخيراتلالكشلااذهلةيعويشلابازحألاتاسرامميفلب،ةينينيللا

تاسرامملاهذهدقنيفو،ينطولاعارصلاوهيذلايقبطلاعارصلانم
هرودبوهيذلادقنلااذهةرورضعارصلااذهةسرامميفرهظتنيحً،اضيأ

.ةسرامم
.ينينيللايسكراملاانركفجاتنإةيلمعهيفققحتتيذلالقحلاوهاذه
ةيلاينولوكلاانتاعمتجميفةيعويشلابازحأللةيسايسلاتاسرامملالقحف

يعويشلاانبزحلةيسايسلاةسرامملالقح،انيلإةبسنلاب،صاخهجوبو،ةيبرعلا
سيل،نذإوهف.ةيرظنلاانتسراممهيفكرحتتيذلالقحلاوه،ينانبللا
انرشأةرورضلف،كلذكادبنئلو،ةثيدحلاةيفرعملالقحبسيلو،ّيفرعملقحب

ةينوكزييمتةكرحهيلإتلصوتاممقالطنالاةرورضيهً،اقباساهيلإ
.ةينينيللاةيسكراملا



بازحأللةيرظنلاتاسرامملانأقالطإلاىلعينعياللوقنمقبسامنإ
اهتسراممةيرظنجاتنإلواحتالًالثمةيلايربمالانادلبلايفةيعويشلا
يأ،ةيروثلااهتيجيتارتسامسرتالهذهبازحألاّنإ:لوقلاف.ةيسايسلا
امماندصقامّنإ.هلىنعماليثبعلوق،ةيسايسلااهتسرامملةيرظنلا
ةسرامملاوـةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحنأوهلوقنمقبس
تاعارصللماعلالقحلافالتخابفلتخيـهيفكرحتتاهنمهجويفةيرظنلا

ضعبىلإانحملأةيخيراتبابسألف.ةنيعمةيعامتجاةينبلكيفةيقبطلا
اهعارصلةيجولويديألااهتسرامميفنّنفتتةيلايربمالاةيزاوجروبلاىرن،اهنم
مجاهتنأهيفلواحتلكشبةقيقدلامولعلاتاطاشن،ًالثم،لوانتتف،يقبطلا

»ضحدتل«ههوشتملعلاىلإأجلتو،ةينينيللاةيسكرامللةيملعلاميهافملا
هضقنيفنينيلهلىّدصتاماذه.ميهافملاكلتةيملعهيوشتلااذهب
ةيادبورشععساتلانرقلاةياهنيفةيئايزيفلاةيرظنللةيجولويديألاتاليوأتلا
دنعًايروددّدجتيميدق،نذإةيلايربمالاةيزاوجروبلابولسأف.نيرشعلانرقلا

اهثدحأنمركذن،ةريثكاذهىلعةلثمألاو،اهبرمتةيجولويديأةمزألك
اذه.ةيكيتكيلايدلاةيداملا»ضحد«ةريخألا»ونوم«يجولويبلاملاعلاةلواحم
،ةيفرعملالقحنم،لوقلاقبسامك،لعجييزاوجروبلايجولويديألاننفتلا

.يقبطلاعارصلالوقحنمًايجولويديأًالقح،ماعلكشبةفسلفلانمو
ةيجولويديألاتاسرامملاهذهضقنلةيملعلااهتسرامميف،ةينينيللاةيسكراملاو
ملعلانيبلصافلادحلاراهظإ،يفرعملالقحلايفً،امودلواحت،ةيزاوجروبلا

راهظإىلع،انثحبيفانيبامك،موقتهذهضقنلاةيلمعو.ةيجولويديألاو
لكشبةيفسلفلاو،ةيفرعملاتارايتلاهذهبصاخلايقبطلايجولويديألاعباطلا
هذهرهظتنيحو.ةيقبطلاتاعارصلاةكرحباهتقالعراهظإىلعيلاتلابو،ماع
ةيرظنلاةسرامملالعفلابرهظت،ةكرحلاهذهنيبوتارايتلاكلتنيبةقالعلا
ليحتسي،اذل.هسفنيقبطلاعارصللةيرظنةسراممكةيعامتجالااهتقيقحىلع
نعـةيفرعملالقحيفتكرحتيهنإوىتحـةيرظنلاةسرامملالزع
عارصلاتاسراممنمةزيمتمةسراممطبضلاباهنأل،ةيسايسلاةسرامملا
يذلااذهعارصلااهيفرهظييتلالاكشألانمزيمتملكشيأ،يقبطلا

الةيسايسلاوةيرظنلانيب،نذإةقالعلاف.يسايسعارصهرهوجيفوه
ىتحةمئاقيهلب،ةيسايسلاةسراممللةيرظنكةيرظنلادوجويفرصحنت
اذهاهكرحتيفاهنأل،اهسفنةيملعلاةيرظنلاتاسرامملةيرظنكاهكرحتيف



لوقحنملقحيرظنلالقحلانإ.يقبطلاعارصللةيرظنةسراممكدّدحتت
وهوهو.عارصلااذهلةيقبطلاةيرظنلاتاسرامملالقحهنأل،يقبطلاعارصلا

لقحلايفيقبطلاعارصللةرطيسملاةقبطلاةسراممنأل،يجولويديألاهلقح
ددحتيتلايههذهةسرامملاو،ةيجولويديألااهتسرامميهيهيرظنلا

ةسرامملااهنأل،يقبطلاعارصلليجولويديألقحكاذهيرظنلالقحلا
،نذإيجولويديألالقحلاويرظنلالقحلالثامتيفضقانتلاف.هيفةرطيسملا

ةقبطلاةسرامميههيفةرطيسملاةيجولويديألاةسرامملانأنمجتان
ةيجولويديألاةسرامملااهضقنيف،ةيراتيلوربلاةيجولويديألاةسرامملاو.ةرطيسملا
ميقتف،نيلقحلانيبلثامتلاةقالعرارمتسابلطبتيتلايه،هذهةرطيسملا

اهتسراممنيبلصافلايقبطلادحلااهتماقإب،لصافلاّيفرعملادحلاامهنيب
يف،يلاتلابميقتو،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملاوةيجولويديألا
نأل،ةيجولويديألاوملعلانيبلصافلادحلاكلذ،اهبوةيجولويديألااهتسرامم

ضقنيفملعلاةسرامماهدحويهةيقبطلاةيجولويديألااهتسرامم
يجولويديألالقحلاضيقنيرظنلالقحلانإ،رخآريبعتبو.ةيجولويديألا
ةسرامملاضيقنيهةيراتيلوربلاةيجولويديألاةسرامملانأل،يقبطلاعارصلل
لخادةسرامملاهذهضقنةسرامميهيأ،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألا

.يقبطلاعارصلليجولويديألالقحلا
ً:اضقانتنيقباسلانيلوقلانيبنأيفكشال

.يقبطلاعارصلليجولويديألالقحلاوهوهيرظنلالقحلاـ1
.يقبطلاعارصلليجولويديألالقحلاضيقنوهيرظنلالقحلاـ2

ةيجولويديألاةسرامملانيبمئاقلايقبطلاضقانتلاوهوهضقانتلااذهنكل
ةسرامملادّدحييذلاوهو.ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةسرامملاوةيراتيلوربلا
ةيناثلاةيقبطلاةسرامملادّدحيو،ةيملعيأ،ةيرظنةسراممكىلوألاةيقبطلا
نيبةرمتسميقبطلاعارصلاةكرحو.ةيملعريغيأ،ةيجولويديأةسراممك
نيبو،ةيجولويديأللملعلاضقنةسراممكةيراتيلوربلاةيجولويديألاةسرامملا
دقنلاك،كاذضقنلاو.ملعلليجولويديألادقنلانيبوةيجولويديألاةسرامملا
نيتيقبطلانيتسرامملانيبو.هسفنيقبطلاعارصللةزيمتمةيقبطةسرامم،اذه
،يجولويديألايقبطلاعارصلليجولويديألالقحلاهيفدّدحتييقبطضقانت
ةسرامملاىلإةبسنلابيأ،ةرطيسملاةقبطلاىلإةيقبطلارظنلاةيوازنم
ةيوازنم،يرظنلقحكهسفنلقحلاهيفددحتيو،ةيزاوجروبلاةيجولويديألا

ةسرامملاىلإةبسنلابيأ،ةيروثلاةلماعلاةقبطلاىلإةيقبطلارظنلا
اذهضقنلاو،ملعلاجرخييجولويديألاضقننمف.ةيراتيلوربلاةيجولويديألا



ةقبطلاهسرامتيخيراتلاملعلليجولويديأدقندضةيقبطةيرظنةسرامم
.ةيروثلاةلماعلاةقبطلادضيقبطلااهعارصيفةرطيسملاةيزاوجروبلا
لصفليحتسي،نيتسرامملانيباذهيقبطلاضقانتلادوجونمببسب
نأل،ةيملعلاريغةيجولويديألاةسرامملانعةيملعلاةيرظنلاةسرامملا
عارصلانمزيمتملكشوهامهنيبرمتسمعارصيفناكرحتتنيتسرامملا
نملقحلكيفًامودرضاحاذهيسايسلاعارصلانإ.يسايسلايقبطلا
.هدكؤيلبهئافتناىلعلديالهنملكشلافالتخاو،ةيعامتجالاهلوقح
ةماعلاةكرحلاروطتفالتخابفلتخمهذههلوقحيفهروضحلاكشأنكل
يففالتخالاىتأانهنم.ةنيعمةيعامتجاةينبلكيفةيقبطلاتاعارصلل
يفهذهزييمتلاةكرحققحتنيبينينيللايسكراملاركفلاةينوكزييمتلاكشأ

ققحتىلإانرظناذإف.ةيكارتشاوأةيلاينولوكوأةيلايربماةيعامتجاةينب
يجولويديألالقحلانأانيأر،ةيلاينولوكةيعامتجاةينبيفةكرحلاهذه
ةيلايربمالاةيعامتجالاةينبلايفهنعفلتخيةينبلاهذهيفيقبطلاعارصلل
يذلالكشلابليلحتلاةياهنيفدّدحتتلقحلااذهةينبنأسننالو.ًالثم
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاو.هيفةرطيسملاةيجولويديألاةسرامملاهيفرطيست

ةيلايربمالاةيزاوجروبلاباهطبرتةيقبطةيعبتةقالعيف،ملعنامك،يه
ةيزاوجروبلااهتديسهبموقتيذلالكشلابةجتنملاىوقلاريوطتنماهعنمتو
ةيزاوجروبلاىرن،يلاينولوكلاجاتنإلاةينببةصاخةريثكبابسألف.ةيلايربمالا
لقحلهجيداكييجولويديألقحيفيقبطلااهعارصسرامتةيلاينولوكلا
يفغلبتمليهف.»مولعلاةفسلفب«ىمسياملقحوأ،ًالثم»ةّيفرعملا«
ةيزاوجروبلاهتغلبيذلاهفرملا»ّيفرعملا«بولسألاكلذةيجولويديألااهتسرامم
،ةمغرماهسفنىرتنأ،اندنعةينينيللاةيسكراملا»ظحءوس«نم.ةيلايربمالا

يفةقرغمةيجولويديأتارايتليّدصتلاىلع،يقبطلاعارصلاقطنممكحب
تارايتلاك،اندالبيفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهبزيمتت،اهتلاهجواهتيئادب
يتلاةيجولويديألاتارايتلانماهريغوأ،ةينيدلاوأةيرئاشعلاوأةيفئاطلا
ًاخسملظتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانإ.ةيلامسأرللةقباسلاتاعمتجملااهتفرع
ىلإاهركفبدوعتامًابلاغف،يجولويديألااهطاشنيفامأ،اهتاطاشنعيمجيف
ىلإاهيفنحتيقبطلاركذتلانمةيلمعيفاهييحتىطسولانورقلاراكفأ

اهتروريصقفأيفمستريتوملاهجوهيفىرتردقنمًافوخهتناكام
.ةيقبطلا
1973زومت



،فلتخت،ةددعتملحارمبرمت،ةدقعمةيخيراتةيلمعةيروثلا)*(ةكرحلا
يهو.اهيفكرحتتيتلاةيقبطلاةيعامتجالاةينبلافالتخاب،رخىلإدلبنم

ةعيبطاهددحتةنيعمتامهمهجاوتلحارملاهذهنمةلحرملكيف
ةكرحلالعجيتامهملاهذهقيقحتو.اهروطتراطإنّوكتيتلاتاضقانتلا

مدعنأامك،يرورضلااهراسميفتاوطخوأةوطخمدقتتةيروثلا
نمو.يخيراتلااهروطتضرتعتةبقعنوكيوةكرحلاهذهبرضياهقيقحت
ةيرظنوةيلمعةمهم،اندالبيفةيروثلاةكرحلاًاريخأاهتهجاويتلاتامهملا
هذهيفيلمعلاعباطلاف.»ةيراسيلا«ةرهاظةجلاعميه،هسفنتقولايف
يتلايهةنهارلاةلحرملايفيروثلالاضنلاةسراممنأىلإعجريةمهملا
نعوأةيتاذةبغرنعتأتملف،اهترورضتضرفوةمهملاهذهتحرط
.»ةفاقثلا«باحصأوأ»نيفقثملا«نمريثكدنعًايشفتمهدجنيركففرت
يتلاةيرظنلاسسألانعثحبلاةرورضىلإعجرياهيفيرظنلاعباطلاو
يجولويديأويسايسرايتكاهرولبتيفةيعامتجالاةرهاظلاهذهاهيلعزكترت
رايتلااذهةجلاعمّنإ،رخآىنعمبو.اهسفنةيروثلاةكرحلالخادددحم
نمةيلمعةمهمكةيروثلاةكرحلاروطتاهددحيجولويديألاديعصلاىلع
انتكرحيف»ةيراسيلا«ةرهاظجلاعتنأدبالناكو.يروثلالاضنلاتامهم
.اهسفنةيروثلاةكرحلاةحلصمفدهتستةجلاعميأ،ةيروثةجلاعمةيررحتلا
.ةيملعًاضيأةجلاعملاهذهنوكتنأدبالناك،ةيروثلعفلابنوكتيكو
يتلاةيعوضوملاتاضقانتلامهفلينينيليسكرامساسأنمقلطنتنأيأ
ىلعبترتيامفشكلو،اهلحارمفلتخميفةيروثلاةكرحلاروطتاهدلوي
تاسراممو،ةددحمةيجولويديأتارايتروهظنمتاضقانتلاهذهدوجو

.ةفلتخمةيسايس
،لضانمماق،»ةيراسيلا«ةرهاظةجلاعميفةيروثلاةمهملاهذهقيقحتلو
رادنعًاريخأردصباتكيفترهظةيملعوةيدجةلواحمب،»ينانبليراسي«
فلؤملاعمجدقلو.»رماغملاراسيلاويقيقحلاراسيلا«ناونعتحتيبارافلا
»رابخألا«ةديرجيفلسلستلاباهرشنةساردةرشعىدحإباتكلااذهيف

.ةيعوبسألاةينانبللا
اهروطتراطإءدبلاذنماهلددحيسايسمهتاساردلاهذهقلطنم
اهرشنتالاقمعبرأىلعًادر،اهلكشيف،تناكفً،اقفأوًاقمعاهعسوتو
ةقيثويفتدروةنيعمراكفأىلعو،»ةيرحلا«ةلجميفميهاربانسحم



،درنممهأورثكأ،اهنومضميف،تناكوً.اضيأ»نيينانبللانييكارتشالاةمظنم«
يوتسيل،يسايسلااهقلطنمراطإقرتخيامًابلاغناكاهيفركفلاروطتنأل
درلانعو،يسايسلاديعصلانعيبسنلالقتسايف،يرظنلاديعصلاىلع
.يسايسلاديعصلاىلإةيناثدوعينأثبليالمث،»ةيرحلا«ةعامجىلع
قطنمفلؤملاىلعاهضرف،رخآىلإديعصنملاقتنالايفةكرحلاهذه
يتلايه،»ةغللا«هذهقطنمتارورضف.اهسفنةيسايسلا))Discoursةغللا
يك،يرظنلاديعصلاىلإهركفروطتيفلقتنينأفلؤملاىلعضرفتتناك

.ةيسايسلاتالوقملامعدتنأاهيلعيتلاةيملعلاسسألانعثحبي
نمهيدؤتنأاهيلعامللب،اهتاذلهباجتنكتملةيرظنلاتالوقملاف
همزلتسيامرادقمبو،ةيسايسلاتالوقملاروطتلـلوقلاحصنإـةدعاسم

بولسألانعيلاضنلاهركفيففلؤملاجرخيملاذهيفو.روطتلااذه
بولسأيفًاينينيللعفلابناكلب،ةيسايسلاةيضقلاةجلاعميفينينيللا
اهعبتايتلاةيسايسلا»ةغللا«هذهنأّالإ.»ةيراسيلا«ةرهاظهتجلاعم
امرادقمبّالإةيرظنلا»ةغللا«مدختال،ةيروثةيسايسةرورضنع،فلؤملا

ةيرظنتالكشم»ةغللا«هذهىلع،اهسفنهتسرامملالخنم،حرطت
اذهيفدجن،كلذل.يرظنءانغإ،كشال،اذهيفو.ةيرظنًالولحيعدتست
ةيسايسلا»ةغللا«حلاصيفوه،»نيتغللا«نيتاهنيبًارمتسمًارتوتباتكلا
يفوهو،يجولويديألاعارصلايفةلاعفلاةادألاءاطعإيفمهاسيامرادقمب
دبالةيرظنتالكشمدوجونعفشكيامرادقمبةيرظنلا»ةغللا«حلاص

.اهجلاعينأيرظنلاركفلل
ةيساسأ،ةيلكشتدبنإو،باتكللماعلاءانبلالوحىلوألاةظحالملاهذه
الباتكلااذهيفركفلادقنف.اهبموقننأدونيتلادقنلاةيلمعديدحتل

.ركفلااذههراطإيفروطتيذلاقطنملاديعصىلعىوتسااذإهلرثأ
اذهاهبموقييتلاةسرامملاةعيبطديدحتيأ،قطنملااذهةعيبطديدحتف
ةسراممباتكلااذهيفركفلاةسراممو.دقنلاةيلمعقلطنموه،ركفلا
لكلف،ريبكنيتنثالانيبقرفلاو.ةيرظنةسراممتسيلو،)11(ةيجولويديأ
سايقملىلوألادقنعاضخإًالصأزوجيالو،صاخلااهروطتقطنمةسرامم
فلتختينينيللايسكراملاركفللةيجولويديألاةسرامملانأريغ.ةيناثلادقن
ضيقنىلع،اهنأامهلوأ:نييسيئرنيببسلىرخأةيجولويديأةسرامميأنع
يعت،ًالثمريغصلايزاوجروبلاوأيزاوجروبلاركفللةيجولويديألاةسرامملا

التناكنإو،ةرورضلاباهنمضتتواهدمتعتيتلاةيرظنلاسسألاًامامت
،امهيناثو.ةيركفلاةجلاعمللًالقتسمًاعوضومسسألاهذهنم،عبطلاب،لعجت



يتلاةديحولا،ىرخألاراكفأللةيجولويديألاتاسرامملالكنيبنم،اهنأ
ةيخيراتلاتارهاظلامهفليسكراملاساسألاوهيملعساسأنمقلطنت
وهيسكراملاركفللةيجولويديألاتاسرامملليملعلاساسألاّنإ.ةيعامتجالا
ةياهنيفوهيذلاـينمضلاقطنملاةيرعتنمةسرامملاهذهنِّكمييذلا
عارصلانأدجناذهل.ىرخألاةيجولويديألاتاسراممللـيقبطقطنمرمألا
اذهبًاصاخًازيمتمًاعباط،يسكراملاركفللةبسنلابً،امودذختييجولويديألا
هضوخييذلايجولويديألاعارصلاّنإ.ةيعوضوملاةقيقحلافشكوه،ركفلا
ةيخيراتلاةقيقحلالجأنمعارصوه،ةددحمطورشيف،يسكراملاركفلا
ةيسكراملاريغراكفألاهضوختيذلايجولويديألاعارصلاامأ،اههيوشتدضو
ًامودةقيقحلاّنإ:سكراملاقاذهل.اهسمطلوةقيقحلاهيوشتلعارصوه

.ةيروث
هددحيذلا،باتكلااذهليقيقحلافدهلامهفننأبجيءوضلااذهىلع

ةعامجعمفالخلايفةقيقحلاىلإرابتعالاةداعإ«:يليامكهفلؤم
يتلا،»ةيرحلا«ةعامجعميجولويديألاعارصلااذهنمفدهلاف.»»ةيرحلا«

فشكلةلواحم،نذإوه،ماعلا»ةيراسيلا«رايتلخادًانيعمًارايتلثمت
نيقيرطنعفلؤملااهبموقيةلواحملاهذهو.ةيعوضوملاةيخيراتلاةقيقحلا
يفرهظتيتلاتافارحنالليرورضوفينعدقنوهلوألا:رارمتسابنيكباشتم
يفو،»يراسيلا«رايتلااذهبةصاخلاةيسايسلاةسرامملاوةيجولويديألاةسرامملا
ًادوصقمهيوشتلااذهناكأءاوس،نيينانبللانييعويشللةيروثلافقاوملاهيوشت
يفمهكيتكتونييعويشلاةيجيتارتسلحضاوديدحتوهيناثلاو.دوصقمريغمأ
نيقيرطلانيذهكباشتو.ةيررحتلاةكرحلاروطتنمةيخيراتلاةلحرملاهذه
فارحنالاةعيبطديدحتف:يرورضلاهقطنمهلدقعمدحاويريكفتقيرطيف
راهظإىلعرصتقيالةيجولويديألاوةيسايسلا»رماغملاراسيلا«ةسرامميف
،هيلعبترتتيتلاةيرظنلاوةيلمعلاجئاتنلاوفارحنالااذهليلخادلاقطنملا
قلطنيوهيلعزكترييذلايقبطلاساسألافشكةرورضلابيعدتسيوهلب

عارصلاةسرامميف،ينينيللايسكراملايأ،يملعلاجهنملااذه.هنم
»هطقسي«نألب،مصخلادقنبيفتكيّالأفلؤملاىلعضرف،يجولويديألا

اهدوجويف،فشكتتامكةيخيراتلاةقيقحلاضرعىلإهادعتيفً،انايحأ
يذلايقبطلاساسألاًاضيأددحينأيأ،ينينيللايسكراملاركفلل،رضاحلا

فلتخملةحيحصلاةيروثلامهتجلاعمونيينانبللانييعويشلاةسايسدنسي
اذهةيمهأتتأانهنم.ةيررحتلاةكرحلاًايلاحاهحرطتيتلااياضقلا
يجولويديألاعارصلايفةلاعفةادأهنوكل،يلمعلاديعصلاىلعءاوس،باتكلا



دض،اهسفنةيروثلاةكرحلالخاد،يقيقحلايروثلارايتلاهضوخييذلا
ركفلاىلعحرطيهنأل،يرظنلاديعصلاىلعمأ،»ةيراسيلا«للشلافلتخم

.اهتجلاعميروثلالاضنلاضرفييتلاةيرظنلااياضقلانمًاريثكيرظنلا
،حرطييتلااياضقلافلتخمهتجلاعملماعلاراطإلاددحيديهمتبباتكلاأدبي
اهمضييتلاتاساردلانأعمو.اهيلإاعديذلاببسلاو،ةجلاعملابولسأو
هيوشتنم»ةيرحلا«ةعامجهترهظأامىلعرشابمدركتتأباتكلااذه
هددحتماعلااهراطإنإف،ةيروثلانيينانبللانييعويشلافقاوملمهفءوسو

ررحتلاةكرحنآلااهبرمتيتلاةلحرملابةصاخةنيعمةيخيراتطورش
ةيروثلاةكرحلاقمعتبةقباسلالحارملانمًاساسأزيمتتةلحرملاهذه.يبرعلا

هذهفشكتءدببو،اهبةصاخلاةيقبطلاتاضقانتلامزأتبيأ،ةيررحتلا
،ديحولاقيرطلاكيأ،ةيرظنلااهتقيقحيفيهامكيعامتجالايعوللةكرحلا
.ةيكارتشالاقيقحتىلإةرورضلابيدؤييذلا،ةيلاينولوكلاتاعمتجمللةبسنلاب
ةددحمةلحرمنآلاغلبةيررحتلاةكرحلليخيراتلاروطتلانأاذهىنعم
هذهةعيبطاهيفكردينأ،هلاكشأضعبوأ،يعامتجالايعولاناكمإبراص
لكشلاكوأ،ةيكارتشاةكرحك،يرظنلااهرهوجيأ،ةزيمتملاةيخيراتلاةكرحلا

ةيرظنلاةقيقحلاهذهتدجودقلو.ةيكارتشالاةروثلليرورضلايخيراتلا
نمةعساوتائفهاجتايف،يلمعلاعقاولاديعصىلع،اهلًاديكأتةيخيراتلاو

اهلاضنيفةلماعلاةقبطلافوفصىلإمامضنالاىلإةريغصلاةيزاوجروبلا
ريهامجلةيقبطلاةروريصلايفهاجتالااذه.لماشلاررحتلالجأنميروثلا
ىلعءاوس،اهسفنريهامجلاهذهليلمعلالاضنلاهددحةريغصلاةيزاوجروبلا
ةكرحلةيخيراتلاةدحولالخاد،ينطولاديعصلاىلعوأيعامتجالاديعصلا

فلاحتلةيخيراتلاةرورضلانعريبعت،هتاذدحيف،نذإوهف.ررحتلا
دجتملةرورضلاهذهتناكنإو،ةلماعلاةقبطلاعمةريغصلاةيزاوجروبلا
ىنبتينيح،اذهل.لماكلااهقيقحت،يلمعلالاضنلليلعفلاعقاولايف،دعب
،نوربعيمهامنإ،ةينينيللاةيسكراملانيفقثملانمةريغصلاةيزاوجروبلاولثمم
،ريبكقرفلانأريغ.ةيخيراتلاةرورضلاهذهنع،يجولويديألاديعصلاىلع

ةيسايسلاةسرامملانيبوةيرظنلاينبتنيب«،قحنعفلؤملالوقيامك
،ةيقبطلاةعيبطلاببسبًالوأكلذو.ةيرظنلاهذهعمماجسنالابةيقيقحلا
ةيركفلاوةيلمعلاةسرامملاببسبًايناثو،لئاصفلاهذهل،ةريغصلاةيزاوجروبلا
اياضقنعةيملعريغميهافماهبوشتتناكيتلالئاصفلاهذهلةقباسلا
ةقيرطلاببسبً،اثلاثو،ةينيفوشلاتاريثأتلاءاقبويسايسلاويعامتجالاروطتلا
هيفجزتمتيئاقتنابولسأبةينينيللاةيسكراملاينبتيفلئاصفلاهذهلةصاخلا



ةرماغملاوةيكستورتلاتافيرحتلاوتاهيوشتلابةينينيللاةيسكراملاقئاقحلا
»ةيراسي«ةيدرأبةفلغملاةيعويشللةيداعملاتاهاجتالاعيمجوةيوضوفلاو
»ييراسي«ونييعويشلانييروثلانيبفالخلاساسأنمكيانهو.)13ـص(
يروثلايعولاىلإنوتأيةريغصلاةيزاوجروبلايلثممنإ.ةريغصلاةيزاوجروبلا

ةيسفنلاوةيسايسلاصئاصخلامهعمنيلماح،ةيقبطلامهتاقلطنمنم
مهصئاصخنعاولختينأً،ايلمع،لوقعملانمسيلو،مهتقبطلةيجولويديألاو
لخاد،هتايوتسمفلتخمىلع،يروثلالمعلانوسراميمهارناذهل،ةيقبطلا
،يعامتجالاعقاوللمهيعوف.ةيقبطلامهتروريصةرورضلابهمسرتيذلاقفألا
ً،امهوّالإهنودعتيال،يقبطلامهعقاودودحبدودحم،هيفةيروثلاةيلمعللو

اهتانرعامتسابنوذذلتي»ةيروثةلمج«هيلعةزجاعلامهتروثبلقنتف
رطخىتأانهنم.عقاولارييغتبليفكمهناذآيفاهعقونأكو،اهئادصأو
نمكيرطخلاو.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلاروطتةلقرعيف»ةيراسيلا«ةرهاظ

اهفلاحتقيقحتنعداعتبالاىلإةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجرجيف
»نييراسيلا«نمنييقبطلااهيلثمملىنستاماذإ،ةلماعلاةقبطلاعميرورضلا

ءالؤهلبقنمةيكارتشالاةروثلاراعشحرطف.يقبطلااهلاضناودوقينأ
ريغنم،ةرتوتمةيسايسةبسانملكيفو،ةرشابمةيلمعةمهمك»نييراسيلا«
دوقي،ةيروثلاةيلمعلاقيقحتلةيعامتجالاوةيخيراتلاطورشلاىلإهابتنالا

ـةلشافةرماغمىلإةلماعلاةقبطلارجـ:نيمزالتمنيرمأىلإًايلمع
عقاولايفوهلوؤسملاريغفقوملااذه.ةريغصلاةيزاوجروبلاءادعتساو
،ةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجوةلماعلاةقبطلانيبيرورضلافلاحتللبرض
ةيروثلاةرورضلانمناكاذهل.فلاحتلااذهيفرطلةيقبطلاحلاصملابرضي
ةحلصملااهليتلاةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجنع»نييراسيلا«ءالؤهلزع

.ةلماعلاةقبطلاعمفلاحتلايفىلوألا
»ةيرحلا«ةعامجدقنبفلؤملاموقيهترورضوفلاحتلااذهعقومنم
ةكرحلاعقاويفيعوضوملاهساسأفلاحتلااذهلو.هلثمتيذلارايتلاو
مضت،ةيخيراتةيروثةكرحلكك،هذهررحتلاةكرحف.اهسفنةيررحتلا
بسحةيقبطلاةدايقلاروداهيفددحتي،ةفلتخمةيعامتجاتائفوتاقبط
اهيفرمتةلحرملكبسحوةيعامتجالاتاضقانتلاروطتلةزيمتملاطورشلا
ىلإةرورضلابدوعتةروثلكيفةيقبطلاةدايقلاتناكاذإو.ةكرحلاهذه
اهدوجويفـلوقلانكمأنإـلمحتيتلايه،ةددحمةدحاوةقبط
قيقحتنأكشالفً،اديدججاتنإماظن،ةيقبطلااهتروريصيفويقبطلا
لعفبمتيال،رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننملاقتنالايأ،ةروثلا



تائفلاوتاقبطلاةيقبعماهفلاحتلعفبلب،اهدحوةدئاقلاةقبطلا
يفةيضقمهأدجناذهل.ةروثلاقيقحتيفةحلصماهليتلاةيعامتجالا
ةيداعملاةيعامتجالاىوقلاديدحتيه،اهلحارمفلتخميف،ةيروثلاةيلمعلا
ءافلحديدحتلساسأةيروثلاةيلمعلاروطتيفيقبطلاودعلاةفرعمو.ةروثلل

ةيلمعلاهذهيفةيقبطلافلاحتلاىوقديدحتنأامك،ةدئاقلاةقبطلا
يقبطلاديدحتلااذهيفأطخلكو.يقبطلاودعلاةفرعملساسأ،ةيخيراتلا
عقتيتلاىربكلاةيلوؤسملاتتأانهنم.ةثراكىلإيروثلالاضنلادوقي

اهقطنمقيقحتوحنةيخيراتلاةكرحلاةدايقيفةيروثلاةعيلطلاىلع
يذلاو،مظنملاةدئاقلاةقبطلليعوىوسةعيلطلاهذهامو.يرورضلا
لاضنلانعرطخلااذهءردل.هلاضنيفيروثلابزحلادوجويفدسجتي
راهظإبو،»نييراسيلا«ءالؤهدقنبينانبللايعويشلابزحلاموقي،يروثلا
ةلحرملاهذهيفصوصخلاىلعو،ةيقبطلافلاحتلاىوقديدحتيفمهئطخ
اهددحي،ررحتلاةكرعميف،هذهفلاحتلاىوقو.ةيررحتلاةكرحلاروطتنم
ةيزاوجروبلاونيحالفلاريهامجوةلماعلاةقبطلا:يلاتلالكشلاىلعفلؤملا

.ةريغصلا
ىوقنيبيقبطلافلاحتلانأىلإ،ددصلااذهيف،هبتنننأبجياننأريغ
دوجوًاقلطميفنيال،ةددحمةيخيراتطورشيف،ةفلتخمةيعامتجاةيقبط
ةيقبطلاةينبلالاوزبّالإ،ةقيقحلايف،ضقانتلااذهلوزيالو.اهنيبضقانتلا

نيبتاضقانتلاهذهّنإ.يعويشلاعمتجملايفتاقبطلالاوزبيأ،اهسفن
ًايلمع،حدافلاأطخلانم،ةيوناثتاضقانتةيروثلاةيقبطلافلاحتلاىوق
ةيروثلاىوقلانيبهسفنيسيئرلاضقانتلاىوتسمىلعاهعضننأً،ايرظنو
كلذك،ةيوناثتاضقانتةيروثلاىوقلانيبنأامكو.ةروثللةيداعملاىوقلاو
يفدقعتلااذه.ةيوناثتاضقانتةيررحتلاةروثللةيداعملاىوقلانيبدجوت
ىلعةرورضلابضرفي،ةيروثلاةيلمعلاروطتيفيلاتلابو،ةيعامتجالاةينبلا
رظنا(هباتكنمةديدعلوصفيففلؤملاحضويامكـ،نييقيقحلانييروثلا

تاضقانتلارصحمدعـ)218ـ207:صريخألالصفلاصوصخلاىلع
عقت،هلهيوشتوعقاوللطيسبتاذهيفف،دحاوتباثضقانتيفاهلك
نيبًامودزييمتلاًاضيأضرفيوهو.ةبيرغةأرجب»ةيراسيلا«للشلاامهيف
اماذهو.رخآلابدحاولالادبتسامدعو،يوناثلاضقانتلاويسيئرلاضقانتلا
،ةيوناثلاتاضقانتلاةجلاعمو.ةيلمعلامهتسرامميف»نويراسيلا«هنعزجعي
نيح،اذهل.يسيئرلاضقانتلاةجلاعمنعفلتخت،يروثلالاضنلاةسرامميف
نأمهنعبيغيال،»ةيراسيلا«ةرهاظلفينعلادقنلابنويعويشلاىدصتي



امنإةريغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«فلتخمنيبومهنيبدجوييذلاضقانتلا
اذإةصاخبو،اهسفنةيروثلاةكرحلالخاديفيوناثضقانت،ماعلكشب،وه
ىوقلاعم،لكك،ةيروثلاىوقلاهيفهجاوتتيذلايسيئرلاضقانتلابسيق
يقبطلاعارصلارصحأطخلانمو.ةيررحتلاةيروثلاةكرحللةيداعملاةيعجرلا

ةيعامتجالاةينبلايفضقانتلااذهىوتسميفو،يسيئرلاضقانتلاراطإيف
هتكرحةدحويفمضي،دقعمعارصةينبلاهذهيفيقبطلاعارصلاف.ةلماشلا

اذهيف،تاذلاب،نمكيهيفدقعتلاو.ةتوافتموةددعتمةيقبطتاضقانت
عارصلادوجونأاذهىنعم.تاضقانتلاروطتيفتوافتلااذهيفوددعتلا
الةروثللةيداعملاىوقلافلاحتوةيروثلاىوقلافلاحتنيبيسيئرلايقبطلا

اهتسرامميف،اهسفنةيروثلاىوقلافلتخمنيبيقبطعارصدوجويفني
نيبيقبطلاعارصلانأينعياذه.ةيعجرلاىوقلادضيقبطلااهعارص
ىوقلادضيسيئرلايقبطلاعارصلابددحتي،يوناثعارصك،ةيروثلاىوقلا
يفرطنمًافرطانذخأاذإ،رخآريبعتبو.هددحيهرودبوهو،ةروثللةيداعملا
سيلفرطلااذهنأاندجوـلككةيروثلاىوقلا،ًالثمـيسيئرلاضقانتلا

ةيوناثتاضقانتهرودبيوتحيً،ادقعملب،ضقانتلانمًايلاخيأً،اطيسب
.هبددحتيًاضيأوهيذلا،هسفنيسيئرلاضقانتلاروطتباهروطتددحتي
الةلماشلاةيعامتجالاةينبلالخادتاضقانتلاروطتيفتوافتلانوناقو
لب،بسحوةيوناثلاتاضقانتلاويسيئرلاضقانتلانيبزييمتلاانيلعضرفي
ضقانتلايفيوناثلاهجولاويسيئرلاهجولانيبزييمتلاًاضيأانيلعضرفي
رودلابعلييذلاوهضقانتلااذهيفيسيئرلاهجولاو.هسفنيسيئرلا
اهروطتتوافتوةيعامتجالاتاضقانتلادقعتليملعلامهفلااذه.هيفيسيئرلا
ةرهاظةجلاعملساسأوهةيخيراتلاةكرحلاروطتلحارمنمةلحرملكيف

يفةيبرعلااندالبيفةيررحتلاةكرحلاروطتف.ةيروثةجلاعم»ةيراسيلا«
يتلاةيروثلاىوقلارهظأ1967ناريزحةميزهدعبةصاخبو،ةريخألاةلحرملا
اذهو،يسيئرلاهجولاك،انددحنأقبسيذلايسيئرلاضقانتلايففرطيه
يفيسيئرلارودلابعلييذلاوه،ةيروثلاىوقلاهذهيأ،يسيئرلاهجولا

رايتروهظناك،اذهل.ةنهارلااهتلحرميفةيررحتلاةيخيراتلاةكرحلا
،ةكرحلاهذهروطتمامأةيسيئرةبقعةيروثلاةكرحلاهذهيف»ةيراسيلا«
ةلحرميهيتلا،تاذلابةنهارلااهتلحرميف،اهروطتىلعًايسيئرًارطخيأ
رامعتسالادضهسفنيررحتلالاضنلاروطتنأاذهىنعم.قمعتودعاصت
.هراسمضرتعتةيسيئرةبقعكهيف»يراسيلا«رايتلاًايلمعددحيذلاوه
رايتلاميوقتبةبقعلاهذهةلازإيأ،رايتلااذهلةيروثلاةجلاعملاتناكف



ةعباتملًايسيئرًاطرش،هسفنيروثلالاضنلاةسرامملالخنم»يراسيلا«
عارصلالاكشأنملكشةجلاعملاهذهو.هجهنةمالسويررحتلالاضنلا
اذهذختادقلو.ةددحمةيقبطىوقليروثلافلاحتلالخاديف،يقبطلا
يقبطلاعارصلااذه.يجولويديألاعارصلالكشدقننيذلاباتكلايفعارصلا

يقبطلااهعارصاهتسرامميفةفيلحلاةيروثلاىوقلانيبرهظينأدبال
ةيجولويديألاوةيقبطلاتاقلطنملانيابتلًارظن«كرتشملايقبطلاودعلادض
لماوعللًارظنوـفلؤملاانللوقيامكـةمئاقلاةيروثلاةيسايسلاتاميظنتلل
.)14ص(»...اهنملكىلعةيجراخلاةيسايسلاوةيركفلاتاريثأتلاوةيتاذلا
حلاصيفنييروثلاءافلحلانيبيقبطلاعارصلااذهلحنوكينأدبالو
دترينأوأةكرحلاهذهباسحىلعمتينأال،اهسفنةيروثلاةكرحلا

ضقانتلاةجلاعمنيبزيمينأيقيقحلايروثلاىلعبجواذهل.اهدض
سكعلاو،يناثللهتجلاعملوألاجلاعيالف،ةيروثلاةكرحلاروطتيفيسيئرلا
قيضل،ةريغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«عقيًاضيأأطخلااذهيفو.سكعلاب
يعويشلابزحلانمونييعويشلانمنولعجيمهنإ.يقبطلامهيعوقفأ
،يعويشلابزحلاىلعءاضقلاىلإ،»ةيروثلا«مساب،نوعديو،ربكألامهودع

بزحلاىلعءاضقلابمهدنعرمت،نولوقيامك،ةيكارتشالاةروثلانأل
ةروثلا«ةذتاسأل»ينينيللايسكراملا«قطنملاوهقطنملااذه.!يعويشلا

!»ةيراسيلا
ةرهاظمهتجلاعميف،نوقلطنيف،نويعويشلايأ،نويقيقحلانويروثلاامأ
اهتلحرميفةيررحتلاةيروثلاةكرحلاروطتليعوضومميوقتنم،»ةيراسيلا«

مهضقانتنوجلاعي،يراتيلوربلايقبطلامهيعوءوضىلع،مهو.ةنهارلا
ةكرحلالخاديفيوناثضقانتكةريغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«عميقبطلا
،ةيروثلاىوقللةيضقانتلاةدحولانمضيأ،هتدحونمض،ددحتي،ةيروثلا
ةوعدملاوأ،ةفلاحتملاىوقلاهذهنيبيسيئرلاضقانتلايفيسيئرهجوك
وهو.ةيررحتلاةروثللةيداعملاىوقلانيبو،فلاحتلاىلإًايخيراتوًايعوضوم
نمةيخيراتلاةلحرملاهذهيفبعلي،يسيئرلاضقانتلايفيسيئرهجوك
يف»يراسيلا«رطخلاةلازإنألً،ايسيئرًارودةيررحتلاةيروثلاةكرحلاروطت

رارمتساليأ،اهروطتواهدعاصترارمتساليسيئرطرشاهنعوةكرحلاهذه
ميوقتنأاذهىنعم.ةيروثلاةكرحلاحلاصيفيسيئرلاضقانتلاروطت
نييروثللةبسنلابةيسيئرةمهم،ةنهارلاةلحرملايف،وه»يراسيلا«فارحنالا
هجويفيروثلافلاحتلاىوقميعدتليسيئرطرشلعفلابهنأل،نييقيقحلا
بولسأًاددحم،قحنعفلؤملاانللوقياذهل.ةروثلليداعملافلاحتلا



نييموقلانمعسوأفعسوأتائفهجوتّنإ«:يوناثلاضقانتلااذهلهتجلاعم
ةيسايسلاوةيركفلاتابوعصلاعيمجمغرةينينيللاةيسكراملاوحننييمدقتلا
نيلضانملافوفصنأل،زازتعالاوحرفلانمًاروعشانيدلريثت،اهنوناعييتلا
نحنو.ززعتتوربكتيبرعلاوينانبللااننطويفةينينيللاةيسكراملاةيارتحت

نودشيحافكقافرةرظنلب،ةسفانمةرظنناوخألاءالؤهىلإرظننال
ةقبطلاحماطمقيقحت،ةيكارتشالالثمراصتنالجأنممهرزأدشنوانرزأ

.)31ص(.ً»اعيمجةحداكلاريهامجلاوةيبرعلاوةينانبللاةلماعلا



،نيريبكنيمسقهباتكمسقي،هركفجهن،ديهمتلايف،فلؤملاددحينأدعب
ـةيسكراملاءوضيفةيموقلااناياضق«امهنملوألامسقلايفجلاعي
ءوضيفةيروثلاةسرامملاوينانبللاعضولا«يناثلامسقلايفو،»ةينينيللا
صاخلاىلإماعلانمقلطني،ميسقتلااذهب،نذإوهف.»ةينينيللاـةيسكراملا

ةكرحلاهيفروطتتيذلادقعملايبرعلاراطإلااهيفددحيريكفتةكرحب
ىلإفلؤملاداقريكفتلايفجهنلااذه.ينانبللااهزيمتيفةيررحتلاةيروثلا

ةكرحللةنهارلاةلحرملابقلعتت،ةيمهألاةغلابةديدعتالكشمةجلاعم
شقانننأ،هذهةعيرسلاانتملكراطإيف،انعسوبسيلو.ةيررحتلاةيروثلا
ضعبةشقانمبيفتكنس،اذل.هباتكيففلؤملااهجلاعيتلاتالكشملافلتخم
زكرم،انلودبيامك،لتحتيتلاطاقنلاضعب،حصألاىلعوأ،تالكشملا

.باتكلااذهلماعلايركفلالكيهلايف،ساسألازكرميأ،لقثلا
يفنأكشال.»ةيمدقتلاةمظنألا«نمفقوملايهتالكشملاهذهىلوأو
»ةيمدقتلا«ةفصلامعتساف.هديدبتنمدبالًاسابتلاةريخألاةرابعلاهذه
ةينبلاةعيبطددحتالةفصلاهذهنأل،يرظنلاديعصلاىلعًائيشينعيال
وأ»ةيكارتشالا«وأ»ةيلامسأرلا«ةفصّنإ.»ةمظنألا«هذهبةصاخلاةيعامتجالا

يفنأل،»ةيمدقتلا«ةفصنعفالتخالامامتفلتختًالثم»ةيلاينولوكلا«
انهنم.ةيناثلايفًادوجومسيلةيعامتجالاةينبلاةعيبطلًاديدحتىلوألا
تادرفمنمةرابعلاهذه.»ةيمدقتلاةمظنألا«ةرابعلامعتسايفسابتلالا
ًاقالطإزئاجلانمسيلو،يرظنعباطةقيقحلايفاهلسيلو،ةيسايسلاةغللا

ةيرظنلا»ةغللا«و،)Discourspolitique(ةيسايسلاةغللانيبطلخننأ
)Discoursthéorique(،بجو،اذهل.اهتادرفمزاهجواهقطنمامهنملكلف
ريبعتلايف»نيتغللا«نيتاهنيبًامودازيمينأًاعمدقانلاوبتاكلاىلع
ددحتي،اهلةقفارملا»ةيمدقتلا«ةفصك،ًالثم»ةمظنألا«ةملكف.ةجلاعملاو
ىنعم.يقالطإدرجملكشبسيلو،اهيفدجوتيتلا»ةغللا«راطإيفاهمهف
نمانعنمتةددحمةيسايسةلالد،»ةيمدقتلاةمظنألا«ةرابعيف،اهلنأاذه
،رخآريبعتبو.يعامتجالاجاتنإلاةعيبطددحيًايملعًايرظنًاموهفماهرابتعا
ذخؤتنأنكميالوً،ايرظنًاموهفمتسيل»ةيمدقتلاةمظنألا«ةرابعّنإ
ميوقتهيفددحميلمعفقومىلإريشتةيسايسةدرفميهامنإو،كلذك

ةيخيراتلاةكرحلانمةنهارلاةلحرملاهذهيف»ةمظنألا«هذهليباجيإ
ددحميرظنليلحتىلإًانمضدنتسييلمعلافقوملااذهنأريغ.ةيررحتلا



قطنملو،»ةمظنألا«هذهيفةيعامتجالاةينبلابةصاخلاةيقبطلاةعيبطلل
نمفقوملااذهديدحتيفلاقتنالاو.ةينبلاهذهبصاخلايخيراتلاروطتلا
انعنمي،يرظنلاديعصلاىلإ،ةيروثلاةسرامملاديعصنميأ،يلمعلاهديعص
يف،دقفتةرابعلاهذهنأل»ةيمدقتلاةمظنألا«ةرابعلامعتسانمةرورضلاب
ال،ةيرظنلاةجلاعملايف،اهلامعتسامدعو.يقيقحلااهانعم،ةيرظنلاةجلاعملا
ًاميوقتينعيالو،ةيسايسةفصك،»ةيمدقتلا«ةفص»ةمظنألا«هذهنعيفني
أطخو.ةيرظنلاةغللاعماهمؤالتمدعىلعلديلب،»ةمظنألا«هذهلًايبلس
اذهمهطلخيفوهةريغصلاةيزاوجروبلايفقثمنم»نييراسيلانيرظنملا«
يفانهنمكيمهأطخنإيأ،يرظنلاديعصلاويسايسلايلمعلاديعصلانيب
مهنإ.»ةيرظنلاةغللا«و»ةيسايسلاةغللا«نيبزييمتلانعيرظنلامهزجع
جاتنةقيقحلايفوه،يرظنموهفمك»ةيمدقتلاةمظنألا«ةرابعنوذخأي
لاهني»توشيكنود«لثمكً،امدهوًادقناهيلعنولاهنيو،يرظنلامهمهول

»ويراسي«جلاعييرظنلازجعلااذهب.اهيلعراهنيف،هماهوأىلعرابجلاك
يتلاةيسايسلاةلالدلامهنعبيغتف،»ةيمدقتلاةمظنألا«ةريغصلاةيزاوجروبلا

ةكرحلانمةددحمةيخيراتةلحرمبطبترتيتلاو،ةرابعلاهذهاهنمضتت
هذهعقاونميلمعءادعفقومىلإنوداقنيو،ةيررحتلاةيروثلا

عمةرشابموًامامتلثامتي،مهنظيف،هنأل،ً»ايروث«ًافقومهنوربتعي،»ةمظنألا«
لب،يروثريغفقومةقيقحلايفوهو،عقاولااذهليرظنلامهديدحت
ةكرحكةيروثلاةيخيراتلاةكرحلاةعيبطبلهجىلإدنتسيهنأل،رماغم
لخادروطتت،ةزيمتمتاضقانتتاذ،ةفلتخملحارمبةرورضلابرمت،ةدقعم
يبيرجتلايخيراتلاعقاولاو،ءيشيرظنلاعقاولاف.دحاويساسأيوينبراطإ
الو.رخآءيشةبرجتلايفو،ءيشةيرظنلايفعقاولاّنإ:لقوأ،رخآءيش
لثامتالو،صاخلاهدوجوامهنملكلف،نينثالانيبطلخلاًاقالطإزوجي
عمعقاولليرظنلاديدحتلالثامتينأًالصأليحتسيلقلب.امهنيبًاقالطإ

ّنإ.؟رشابملثامتامهنيبنوكيفيكف،يبيرجتلاهدوجويفعقاولااذه
يتلانيناوقلل،ةدقعمةيركفةيلمعب،جارختساوهعقاولليرظنلاديدحتلا
نأريغ.ددحميوينبراطإلخاد،ةيخيراتلاهتكرحيفعقاولااهلعضخي
.يبيرجتلاهدوجويفعقاولاةفرعملركفلاةادأىوسسيليرظنلانوناقلا
،زييمتلااذه.زَّيمملكشبّالإيبيرجتلاعقاولايفيرظنلانوناقللدوجوالو
لثامتلاعنمييذلاوهو،عقاولايفنوناقلادوجولساسأوه،هتاذدحيف
ةيررحتلاةروثلاددحننيح،اذهل.ةبرجتلايفعقاولاوةيرظنلايفعقاولانيب
،ديدحتلااذهب،فشكناننإيأ،يرظنلااهدوجويفاهددحن،ةيكارتشاةروثك



لاحتسااذإو.يرظنلااهعقاويفاهتاذعملثامتتامك،ةيرظنلااهتعيبطنع
الاذهف،ةيكارتشاةمظنأ،ديدحتلااذهءوضىلع،»ةيمدقتلاةمظنألا«رابتعا

ىلإ،ةيسايسلاةسرامملاديعصىلعيأ،يلمعلاديعصلاىلعًاقلطميدؤي
.ةيررحتلاةروثلامامأودعلاعضوماهعضوىلإوأ»ةمظنألا«هذهةاداعم
ىلإفرعتلاىلع،كشالب،اندعاسيةروثلاهذهةعيبطليرظنلاديدحتلانإ

امإوًايفنامإ،هروطتلحارمنمةلحرملكيف،يبيرجتلاعقاولاةيوه
لحارملاهذهدوجوانلهاجتنحناذإًاحدافأطخءىطخناننأريغً.اباجيإ

.يرظنلاهدوجوةرورضوحنيعامتجالاعقاولليخيراتلاروطتلاريسيف
ىلع،اهنملعجيال»ةيمدقتلاةمظنألا«هذهيفةيكارتشالاةفصءافتناو
سيلةفصلاهذهءافتنانأامك،ةروثللةيداعمةمظنأ،يلمعلاعقاولاديعص

.ةريغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«،لهجنع،ررقيامك،»اهطاقسإل«فاكب
نيبزييمتلانعيرظنلامهزجعىلإعجارءالؤهدنعلهجلااذهساسأو
اذهل.يلمعلاىوتسملاويرظنلاىوتسملا:عقاولادوجويفنيفلتخمنييوتسم
ةروثلانأيه،يروثلالاضنلايفةيساسأةقيقحمهفنعنوزجعيمهارن

اهترورضقيقحتلحارميهةددعتملحارمبرمتةدقعمةيخيراتةيلمع
ىتحيسايسلايعوللةرورضلاهذهفشكتتنأًاقالطإفاكبسيلو.ةيرظنلا
ةعيلطلابسيلف«.ةرشابمةيلمعةمهم،رشابميكيناكيملكشب،ةروثلاريصت

ةرظنتعنينيحقحملعفلابفلؤملاّنإ.»ةروثلاققحتاهدحو
.)213ـ212ص(ةدماجلاةيطيسبتلاةيكيناكيملاةرظنلابهذه»نييراسيلا«
يذلاركفلاوهـينينيللايسكراملاركفلاالـيلغيهلايلاثملاركفلانإ

لثامتلاف.»ةيرظنلامهتاحطش«يفةريغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«هسرامي
عقاولاويرظنلاهدوجويفعقاولانيبً،اقباسانلقامك،هنورييذلارشابملا

انتيزاوجروب»ييراسيب«صاخلكشةقيقحلايفوهيبيرجتلاهدوجويف
اوفشكنأنييعويشللقبسدقلو.عقاولاويعولانيبيلغيهلالثامتللةريغصلا

نيحفاطلا»نييراسيلا«ءالؤهبةصاخلاةيركفلاةينبلايفلصأتملابيعلانع
تاضقانتلاىلإةراشإلادرجمنأ«:نورينيذلا،ً»اروثت«ىرحألابوأ،ةروث

تجضنفورظلانأبجاتنتساللنايفاكاهفشكوةيعامتجالاوةيداصتقالا
يدؤيليوحتلاراعشعفردرجمنأبو،دالبلايفيروثلايعامتجالاليوحتلل
نإ.)24ص(»...ليوحتلااذهبمايقللةيريهامجلاىوقلاةئبعتودشحىلإ

مهتحطش«ىلإ»نييراسيلا«ءالؤهدوقتيتلايهةيلغيهلاةينبلاهذه
ةنهارلاةلحرملاهذهيف،»ةيمدقتلاةمظنألا«ءادعتسايفةلئاهلا»ةيرظنلا

.ةيررحتلاةيروثلاةيلمعلاروطتنم



مهزجعيفةريغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«ركفلةيلغيهلاةينبلاهذهرهظتو
نأيه،ينينيللايسكراملاركفلابةصاخةيساسأةقيقحمهفنعيعيبطلا
اموً.ازيممّالإدجويال،ينوكعباطةرورضلابهليذلا،يرظنلانوناقلا
ركفلااذهلةيلغيهلاةينبلاّنإ.روطتلاتوافتنوناقىوسةقيقحلاهذه
.ةيملعلاةقيقحلاهذههيلماحنعتبجحيتلايهريغصلايزاوجروبلا
نوكينأنكميال«ةيركفلاةينبلاهذهلثمنمقلطنييذلاليلحتلاو
ةيؤرليلاتلابو،عمتجملايفةيعوضوملاتاضقانتلافاشتكالًاحلاصًاساسأ
نأةيؤرلًاريخأو،)ةيوناثلا،ةيسيئرلا(تاضقانتلاهذهلةفلتخملاتايوتسملا
،ةبكرملب،ةطيسبتاقالعتسيلتاضقانتلاهذهنيبةلدابتملاتاقالعلا
ناك،اذهل.)213ـ212ص(.»تاضقانتلاهذهروطتيفتوافتلاةيؤرو

»ييراسي«ةيحطسلاةيركفلاةينبلاهذهدوقتنأًادجيعيبطلانم
ةيجيتارتسديدحتيفةيمهألاةغلابةيضقلهاجتىلإةريغصلاةيزاوجروبلا
ررحتلاةكرحلماعلاراطإلالخاد،يبرعدلبلكيفهكيتكتويروثلالمعلا
تاعمتجملاروطتيفيخيراتلاتوافتلايهةيضقلاهذه.ةيبرعلاينطولا
نعةيضقلاهذهبايغّنإ.اهنملكبةصاخلاتاضقانتلاروطتيفو،ةيبرعلا
وهامميدقتةيناكمإركفلااذهلحيتيةريغصلاةيزاوجروبلا»يرظنم«ركف
فلتخمزاغلألحتةماع»ةتشور«وأ،»ةفصو«ميدقت:ًالعفهيلعرداق
ءالؤهاهرسكلميةيناولهبةيركفةكرحب،ةزيمتملاةيبرعلاتاعمتجملا
هنأّالإ،بئاغبسيلركفلااذهيفقطنملاّنإقحلاو.مهدحو»نورظنملا«
لعفبيأ،لعفلابتلثامت،روطتلاتوافتىفتنااذإف.تحبيلغيهقطنم
،اهزيمتواهفالتخامغرب،ةيبرعلاتاعمتجملاعاضوأ،يسكراملاريغقطنملااذه
،ةفصولاهذهيف.ةبيرغةلوهسباهيلع»ةيراسيلاةفصولا«قيبطتنكمأو
بوذتاهنأّالإ.روطتلاتوافتنمةجتانلاتاضقانتلافلتخمبوذت،اهبو
ةحضاو،ةدينععقاولايفىقبتو،تاذلابيحطسلا»يرظنلا«ركفلااذهيف
صًاصوصخ،ةماهلاةطقنلاهذهلوحعجار(.هدحويروثلايسكراملاركفلل

نمةينينيللاةيسكراملا»ىنبت«نمركفنأءالجبىرنانهو.)83ـ79
هتينب،ً»ايموق«ًاركفةقيقحلايفلازيالةريغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«

ًاينينيلًايسكراملعفلابريصينأركفلااذهلنكميالو.ةيلغيهةينبةينمضلا
نظيامك،ينهذنبتةيلمععبطلابتسيل،ةدقعمةقاشةيلمعبّالإ
يفققحتتةروريصورولبتةيلمعيهلب،ةريغصلاةيزاوجروبلا»ورظنم«
يفال،يقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملايفيأ،يروثلالمعلاةسرامم
ىلع،بيرغبسيل،اذهل.»ةيرظنلاتاحطشلا«وأ،ينهذلالمأتلاةسرامم



لبقنم،ةينينيللاةيسكراملل»ينبتلا«اذهلثمدوقينأ،قطنملاديعص
،ةينينيللاةيسكراملانييعويشلافقاوملوةيعويشللءادعىلإ»نيرظنملا«ءالؤه

.»ةيسايسلاةسرامملا«هذهلثمددحت»ةيرظنلاةسرامملا«هذهلثمف



ةمظنألا«نمنييعويشلافقوموهام:لاؤسلااذهحرطنفدوعن
؟»ةيمدقتلا

.لاؤسلااذهنعةرربمةباجإً،ايلمع،وهباتكلانملوألامسقلانإ
نمصيخلتلااذهلمحيامعم،ةعرسبةباجإلاهذهصيخلتنكميو

:يلاتلاهجولاىلع،فلؤملاركفلهيوشتةيناكمإ
ةينينيللاةيسكراملاىوقلاهدمتعتنأنكمييذلاحيحصلاطخلاّنإ«
طخلب،ةيمدقتلاةمظنأللءادعلاطخنوكينأنكميالةيقيقحلا
هذهلةئطاخلاتاسرامملادقنل،فلاحتلااذهراطإيف،لمعلاوفلاحتلا
فقاوملاذاختالاهعفدو،ةيركسعلاوةيداصتقالاوةيسايسلانيدايملايفةمظنألا
نييعويشلاّنإ.)46ص(»ةجضانلاةيسايسلاعاضوألااهبلطتتيتلاريبادتلاو
لوقييذلا،ةيررحتلاةيروثلاةكرحلالخاد»يراسيلا«رايتلافنعبنودقتني

»ةيخيراتلااهتمزأ«دعاصتةلحرميفاهلوخدو»ةيمدقتلاةمظنألاطوقسب«
نوريمهنأل،)88و87و86تاحفصلا»ةيخيراتلاةمزألا«هذهلوح،عجار(
ةيسايس(تامادطصالاعتفاىلإ«،فلؤملالوقيامك،دوقيرايتلااذهنأ
بصتنتنيحيف،»ةيروثلاوةينطولا«ىوقلاركسعملخاديف)ةيركسعو
يفةيمدقتلاوةينطولاىوقلاعيمجمامأةنهارلاةلحرملايفةيسيئرلاةمهملا
.)44ص(»ينويهصلاويلايربمالاودعلاةهجاوملاهفوفصةدحوقيثوتللمعلا
ةكرحلاروطتاهيلإلصويتلاةلحرملاهذهيفلثمت»ةيمدقتلاةمظنألا«ّنإ
.ةيروثلاةكرحلاهذهيففلاحتلاىوقنمةيسيئرةوق،ةيررحتلاةيروثلا
ىوقنمةوقيألهاجت،نيلوؤسملانييروثللةبسنلاب،حدافلاأطخلانمو
ةكرحلاقحبً،اضيأةميرجلانمو.اهؤادعتساةميرجلانمو،يروثلافلاحتلا
عقوملااذهنم.ةفلاحتملاةيروثلاىوقلانيبمادصلالاعتفا،اهسفنةيروثلا
،ةكرحلاهذهلمهليلحتيفنويعويشلاقلطنيةيروثلاةكرحلانعلوؤسملا
ةكرحىلإنورظني«،نيلوؤسمنييروثك،مهنإ.اهيفيقبطلافلاحتلاىوقلو
نأمهنكميالمهفكلذل.ةددعتملااهلئاصفب،ةلماشةرظنةيبرعلاررحتلا

لئاصفلانيبضراعتقلخىلإىعسيرايتوأهاجتايأىلعاوقفاوي
هاجتايأىلع،ًالثمةقفاوملانكميالف،ةكرحلاهذهلخادةيروثلاوةينطولا
ةمظنألاعمضراعتيفةينيطسلفلاةمواقملالئاصفعضييسايسفقوموأ
ةكرحيفـًايدامـةيسيئرةوق،ةلحرملاهذهيفلكشتيتلاةيمدقتلا
ةيروثلاةكرحلاىلإةلماشلاةرظنلاهذه.)101ص(.»ةيبرعلاررحتلا



نسحمأطخنإ«.ةريغصلاةيزاوجروبلا»ويراسي«هدقتفياميه،ةيررحتلا
ةيروثلاةيلمعلاجراخنمةماعلاةيطيطختلاةرظنلابىلجتييذلاهتعامجو
ةمظنألاءوشنربتعتيتلاةئطاخلاقالطنالاةطقنيفنمكياهلخادنمال
يف.اهدحوةريغصلاةيزاوجروبلاعنصنماهتققحيتلاتازجنملاوةيمدقتلا
ةجيتنًاصوصخو،ةيعامتجالاىوقلاعيمجتالاضنةجيتنعقاولايفاهنأنيح

ةلماعلاةقبطلاعسيالكلذل.ةحداكلاريهامجلاوةلماعلاةقبطلالاضن
ةمظنألاريصمهاجتنيلابمريغاونوكينأنييقيقحلانيينينيللانييسكراملاو

.)91ص(»اهتارغثواهصقاونعيمجمغر،ةيمدقتلا
فلؤملاانلهضرع،»ةيمدقتلاةمظنألا«نمنييعويشلافقوموهاذه

يتلاةلحرملاةعيبطلنيعمليلحتىلإ،انلقامك،دنتسيوهو.زاجيإوةعرسب
فقوملااذهنأريغ.ةيبرعلااندالبيفينطولاررحتلاةكرحًايلاحاهبرمت

نييعويشلانعبجحينأنكميال»ةيمدقتلاةمظنألا«نميباجيإلا
،»ةمظنألا«هذهبةصاخلاةيقبطلاةعيبطلا،ةيروثلاةيملعلامهترظنبنيحلسملا

تعضوةددحمًاطورشّنإ.ةيعامتجالااهتينبروطتليخيراتلاقفألاو
ررحتلاةكرحلةدئاقلاعضوميف،ايروسورصمكدالبيفةريغصلاةيزاوجروبلا
يذلاباتكلالوحةعيرسلاةملكلاهذهراطإيف،انناكمإبسيلو.ينطولا

يفثحبننأو،ةيخيراتلاطورشلاهذهليلحتيفعسوتننأ،ضرعتسن
ةدئاقتاذلابةيعامتجالا»ةقبطلا«هذهنمتلعجيتلاةيقيقحلابابسألا

اننكمي،نكل.ةلماعلاةقبطلاىلإةرورضلاباهتدايقدوعتةيخيراتةكرحل
ّنإ،ةيكارتشاةروثكةيررحتلاةروثلليرظنلاديدحتلاءوضىلع،لوقلا
اهرودمغربو،»ةمظنألا«هذهيفةدئاسةقبطك،ةريغصلاةيزاوجروبلا
،رامعتسالادضلاضنلانمةلحرملاهذهيفنآلاهبموقتيذلايباجيإلا
هذهانربتعااذإف.ةيررحتلاةروثلليرظنلاموهفملاقيقحتىلعةرداقريغ
ةينبىلإةيعامتجاةينبنمًالاقتنا،ةيرظنلااهتقيقحيفيهامك،ةروثلا
جاتنإلاماظنوهرخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننميأ،ىرخأةيعامتجا

نوكتنأيفةيعقاولاوةيرظنلاةلاحتسالاًامامتانلتحضو،يكارتشالا
،ةروثللةدئاقلاةقبطلاّنإ.ةيخيراتلاةروثلاهذهلةدئاقةريغصلاةيزاوجروبلا
لمحتيتلاةيعامتجالاةقبطلاةرورضلابيه،انددحيذلاةروثلاموهفميف
ماظن،ةيررحتلاةروثلايف،وهجاتنإلانمًاديدجًاماظنةيقبطلااهتروريصيف

ًايرظنددحتيتلايهتاذلابةيقبطلاةروريصلاهذه.يكارتشالاجاتنإلا
.ةنيعمةيخيراتةروثل،ةدئاقريغةقبطكوأ،ةدئاقةقبطكةيعامتجالاةقبطلا
،صاخلكشبةيلاينولوكلاانتاعمتجميفو،ماعلكشب،ةريغصلاةيزاوجروبلاو



جاتنإلاماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتنأًالصأاهناكمإبسيلو،لمحتال
ةيوينبلاتاضقانتلالحيأ،ةيررحتلاةروثلاقيقحتهدلوييذلا،يكارتشالا
ً،ايرظنوًايخيرات،تسيل،نذإيهف.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابةصاخلا
،»ةيمدقتلاةمظنألا«يفيلاحلااهعقاومغرب،ةيررحتلاةروثللةدئاقلاةقبطلا
يف،ينطولاررحتلاةكرحلةدئاق،ةددحمةيخيراتبابسأل،اهنوكمغربيأ

نيح،ةريغصلاةيزاوجروبلا»ييراسي«نمنيروثتملاّنإ.ةنهارلااهتلحرم
رسأنمنوررحتيال،»ةيمدقتلاةمظنألا«بوصمهروثتفنعنوهجوي
هذهىلعنوذخأيمهف.اهنمررحتلايفمهتدهاجممغرب،ةيقبطلامهماهوأ

نعةدايقلاهذهزجعو،ةريغصلاةيزاوجروبلاةيقبطلااهتدايق»ةمظنألا«
ليوحتلايفيرورضلااهقطنمقيقحتوحنينطولاررحتلاةكرحيفريسلا
عجار(!ةيكارتشالاةروثلاقيقحتنعاهزجعيأ،ةيعامتجالاةينبلليكارتشالا
قطنملبجعينأّالإيروثلاعسيالو.)87ـ86صةطقنلاهذهلوح
ىلعذخأمنييقيقحلانييروثللنوكينأنكميفيكذإ:نيروثتملاءالؤه
قطنملااذهّنإ؟ةيكارتشالاةروثلاقيقحتنعاهزجعيفةريغصلاةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلادنع،ةيعقاوةيناكمإدوجوبلوبقلاىلإً،انمض،يدؤيبيجعلا

هذهىلعذخأملااذهلدوجوالو،ةيكارتشالاةروثلاةدايقيف،ةريغصلا
ذخأملاىفتنا،هذهتفتنااذإف،ةيناكمإلاهذهدوجوبّالإ»ةقبطلا«
ددحتييذلايقبطلاعقاولاقطنمىلإعوجرلا،كلذبنكمأو،ةرورضلاب
،ماهوألاهذهنعنوديعبمهدحونويعويشلاو.ةيقبطلاماهوألانعلزعمب

.اهنماوررحتينأ،مهريغك،مهيلعنكيملف،اهيفاوعقيملو
ةروثللةدئاقلاةقبطلاةفرعميفتسيل،نييعويشللةبسنلاب،نذإةلكشملا
حضاواذهو.ةلماعلاةقبطلانوكتنأّالإنكميالةقبطلاهذهف،ةيررحتلا

ةروثلاف.)179صو61صًاصوصخ(باتكلايفعضومنمرثكأيف
ةيعامتجالاةينبلاىلعةروثيه،ةيلاينولوكلاتاعمتجملايف،ةيكارتشالا
ةروثلاهذهو.ةريغصلاةيزاوجروبلامكح،اهراطإيف،روطتييتلاةيلاينولوكلا
ةيررحتلاةروثلاو.ةيعامتجالاةينبلاهذهبةصاخلاتاضقانتلاروطتاهددحي
ةيعامتجالاةينبلليروثليوحتبمتي،اهسفنةيلاينولوكلاةقالعللعطقيه
ةروثلانيبناكاذهل.ةيوينبلاةقالعلاهذهروطترارمتساباهدلوييتلا
كباشتنمرثكأ،ةيلاينولوكلاتاعمتجملايف،ةيكارتشالاةروثلاوةيررحتلا
نإيأ،هسفنيلخادلاامهقطنميفًايوينبًالثامتنيتروثلانيبّنإ:لخادتو
ينطولاعارصلاناكًاضيأاذهل.ةدحاوةروثةقيقحلايفامهنيتروثلانيتاه

زيمتملايخيراتلالكشلاوأً،ايقبطًاعارص،هتاذيفوه،رامعتسالادض



رودةرورضلابددحتيانهنم.ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفيقبطلاعارصلل
الةقبطلاهذهعقاوو.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلاةدايقيفةلماعلاةقبطلا
يف،لمحتيتلااهدحويهف،ةكرحلاهذهيفيدايقلايخيراتلااهروديفني

ررحتلاربعهقيقحتمتييذلا،يكارتشالاجاتنإلاماظن،ةيقبطلااهتروريص
ةيعامتجالاةينبلاىلإلاقتنالاقيرطيهةيررحتلاةكرحلاف.ينطولا

.ةيكارتشالا
،ماعلكشب،ةيررحتلاةروثللةدئاقلاةقبطلاةفرعميفتسيل،نذإةلكشملا
يف،فلاحتلااذهيفةيقبطلاةدايقلاو،يروثلافلاحتلاىوقديدحتيفلب
نأل،ةلكشملادقعتت،انه.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلالحارمنمةلحرملك
نمو،رخآلدلبنمفلتختاهنأامك،ةتباثتسيليروثلافلاحتلاىوق
،تباثوهامنأريغ.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلالحارمنمىرخألةلحرم

ىوقيفةيقبطلاةدايقلانأوه،قلطملكشبو،يرظنلاديعصلاىلع
طرشاذهيفف،ةلماعلاةقبطلاىلإدوعتنأدبالهذهيروثلافلاحتلا

عقاولايفيرظنلااهموهفمقيقحتلطرشيأ،ةيررحتلاةروثلاقيقحتل
ةرورضتققحاذإّالإيرظنلااهموهفمةروثلاهذهققحتالو.يخيراتلا
يأ،ةيكارتشالاةيعامتجالاةينبلاىلإةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلانملاقتنالا

صاخلايخيراتلاروطتلاراطإرسكبةيلاينولوكلاةقالعلاعطقتققحاذإ
عارصبيأ.ةلماعلاةقبطلاةدايقبّالإكلذمتيالو.ةيلاينولوكلاةينبلاب

دض،ةددحمةيعامتجاىوقعماهفلاحتب،ةقبطلاهذههدوقتيقبط
ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعدوجويفرمتسملاهدوجودضيأ،رامعتسالا
فلاحتلاىوقيفةيقبطلاةدايقلانإ.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابةصاخلا

.ةيررحتلاةكرحلااهبرمتيتلاةلحرملاةعيبطددحتيتلايهيروثلا
نمةصاخةلحرملةيقبطلاةدايقلايفًالثمةريغصلاةيزاوجروبلادوجوف
فالتخالالكفلتخيًايخيراتًاعباطةلحرملاهذهيطعيةكرحلاهذهلحارم

ةدايقلاهذهيفةلماعلاةقبطلادوجواهّايإهيطعييذلاعباطلانع
.نيتلاحلااتلكيفةدحاوةلحرملاهذه،رهاظلايف،تدبنإوىتح،ةيقبطلا
ًايوينبفلتخت،ةريغصلاةيزاوجروبلاةدايقبًالثم»ةيطارقوميدلاةلحرملا«نإ
،ىلوألاةلاحلايفف.ةلماعلاةقبطلاةدايقب،اهسفن»ةيطارقوميدلاةلحرملا«نع

راطإلانع،هسفناهروطتقطنميف،ةيخيراتلاةلحرملاهذهجرختال
جاتنإلاروطتراطإنعيأ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابصاخلايوينبلا
يكيوينبلاراطإلانعةلحرملاهذهجرختف،ةيناثلاةلاحلايفامأ.يلاينولوكلا
راطإيفيأ،ةيكارتشالاةيعامتجالاةينبلابصاخرخآيوينبراطإيفروطتت



ةقبطلادوجوبيأ،طقفةلاحلاهذهيف.يكارتشالاجاتنإلاروطتهددحي
ةلحرملا«ددحتت،يروثلافلاحتلاىوقلةيقبطلاةدايقلايفةلماعلا

امأ.ةيكارتشالاىلإلاقتناةلحرمكةيررحتلاةيروثلاةكرحلايف»ةيطارقوميدلا
ىلإلاقتناةلحرمكً،ايرظن،ةلحرملاهذهديدحتليحتسيف،ىرخألاةلاحلايف
جاتنإلانم،رخآماظنىلإماظننمهذهلاقتنالاةلحرمنإ.ةيكارتشالا
اذإّالإيخيراتلاقتناةلحرمريصتال،يكارتشالاجاتنإلاىلإيلاينولوكلا
،تجرخاذإيأ،هنملقتنتيذلاجاتنإلاةينبعماهتقالعلعفلابتعطق
روطتقطنمهددحييذلايوينبلاراطإلانع،تاذلاباهروطتقطنميف
يأ،ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعرييغتبّالإمتيالعطقلااذهو.جاتنإلااذه
تاقالعلايفرييغتلاامو.ةيعامتجالاةينبلالخادةيقبطلاتاقالعلارييغتب
ةدايقلالاقتناف.هسفنيقبطلاعارصللةيرورضلاةجيتنلاىوسةيقبطلا
ًالادبتساسيلةلماعلاةقبطلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلانم،نذإةيقبطلا
امك،هنمو،هنعجورخالب،اهسفنةيعامتجالاةينبلاراطإيفمتيًايقبط

ةيزاوجروبلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيب،ًالثمرصموايروسيفىرج
ةيعامتجاةينبىلإةيعامتجاةينبنملاقتناةقيقحلايفوهامنإ.ةريغصلا
،يساسأطرشهنإ:لقوأ،ةيكارتشالاةينبلاىلإةيلاينولوكلاةينبلانم،ىرخأ
»ةيطارقوميدلاةلحرملا«ددحتتهدحواذهب.لاقتنالااذهقيقحتل،قلطملب
لاقتناةلحرمكيأ،ةيكارتشالاىلإلاقتناةلحرمكةيررحتلاةيروثلاةكرحلايف
صاخيخيراتنامزىلإ،ةيلاينولوكةيعامتجاةينببصاخيخيراتنامزنم

.ةيكارتشاةيعامتجاةينبب
يفيوينبلافالتخالااذهءوضىلعيأ،يرظنلاديدحتلااذهءوضىلع
ةيرظنيف،يفتني،ةيررحتلاةيروثلاةكرحلايفةدحاوةيخيراتةلحرمديدحت
يفةيرورضةلحرمك»ةينطولاةيطارقوميدلاةلحرملا«دوجو،ةيررحتلاةروثلا
ةيزاوجروبلاىلإةرورضلابةيقبطلاةدايقلااهيفدوعت،ةيررحتلاةيروثلاةكرحلا
ةروثللةيقبطلاةدايقلايفةريغصلاةيزاوجروبلادوجونأاذهىنعم.ةريغصلا

لحارمنمةيرورضةيخيراتةلحرم،يرظنلاديعصلاىلع،سيلةيررحتلا
ةلحرملاهذهلةيخيراتلاةرورضلابلوقلاامو.اهبرورملابجي،ةروثلاهذه
تناكأءاوس،ةريغصلاةيزاوجروبلااهبموقتةسئابةيجولويديأةلواحمىوس
يتلاةيرظنلاةيعرشلاةفصهئاطعإو،اهمكحريربتل،هجراخمأمكحلايف
»ةيمدقتلاةمظنألا«يف،مكحلايف»ةقبطلا«هذهدوجوو.اهيلإرقتفي
ىلعًايرظنًاليلدسيل،ةيلاينولوكلاتاعمتجملانماهريغيفوأةيبرعلا
عقاولاىتح.اهلحارمنمةلحرميفةيررحتلاةروثلاةدايقاهمالتساةرورض



اهفذحبيضقي،سكعلابلب،ةرورضلاهذهدوجوبمكحيالهسفنيخيراتلا
وأةينيصلاةروثلاك،ةيررحتةروثدوجودرجمف.ةيررحتلاةروثلاةيرظننم

مكحةلحرمبرمتنأريغنمًايخيراتتققحت،ةيبوكلاوأةيمانتيفلا
رابتعامدع،يرظنلاديعصلاىلعً،امكحانيلعضرفي،ةريغصلاةيزاوجروبلا
يرظنلاموهفملانأكشال.ةيررحتلاةروثلايفةيرورضةلحرمةلحرملاهذه
،زيمتملكشبيخيراتلاعقاولايفـانلقامكـًامودققحتيةروثلاهذهل
يهوـءيشزيمتلااذهةرورضنأريغ.رخآلدلبنمفلتخيلكشبيأ

هذهف.رخآءيشةريغصلاةيزاوجروبلامكح»ةرورض«وـةيرظنةرورض
،ةددحمةيخيراتطورشلةجيتنلب،ةيرظنةرورضتسيلةريخألا»ةرورضلا«
عقاولايفناكمإلاف،رخآدلبيفققحتتالدقو،نيعمدلبيفققحتتدق
،ةرورضةيرظنلايفوهةيرظنلاهفشكتستيذلاناكمإلاو،ةيرظنلايفال
انتسرامميفً،امودزييمتلابوجوىلعةيناثدكؤنفدوعن،اذهلً.اناكمإسيلو
ةرظنيفعقناليك،يبيرجتلاعقاولاوةيرظنلاةرورضلانيب،يروثلالاضنلا

ةسرامملاديعصىلع،ةرشابمدوقتو،عقاولاولقعلااهدنعىواستيةيلغيه
،عقاولاوةيرظنلانيبًارشابملثامتالف.ةيزاهتنالابىمسيامىلإ،ةيسايسلا
ًاعقاوةيرظنةرورضلكتسيلو،ةيرظنةرورضيخيراتعقاولكسيلو

ً.ارشابم
دجن،ةيررحتلاةروثلايفةيرورضةلحرمكةريغصلاةيزاوجروبلامكحءافتناب
يلعفلاروطتلادقعتعميأ،يخيراتلاعقاولاعمةقيقدةهجاوميفانسفنأ
لكيف،يروثلافلاحتلايفةيقبطلاىوقلانزاوتف.ةيررحتلاةيروثلاةكرحلل
ةياهنلايفددحييذلاوه،ةيخيراتلاةكرحلاهذهلحارمنمةيلعفةلحرم

ةكرحلايفةيخيراتلاةلحرملاةعيبطكلذبددحتتف،ةيقبطلاةدايقلاةعيبط
لزعمبًاقالطإسيلو،ةيررحتلاةروثلليرظنلاموهفملاءوضىلعو.ةيروثلا
هذهيفيخيراتلاروطتلاقافآ،نييقيقحلانييروثللةبسنلاب،ددحتت،هنع
نعبيغتال،اذهل.يروثلالمعللةيجيتارتسلاقافآلاكلذبددحتتف،ةكرحلا

ةعيبط،»ةيمدقتلاةمظنألا«نمنهارلايباجيإلامهفقوميف،نييعويشلا
نأاذهىنعم.»ةمظنألا«هذهاهبرمتيتلاةيلعفلاةيخيراتلاةلحرملا
،اهيفةمكاحلاةريغصلاةيزاوجروبلانمو،ةمظنألاهذهنمنييعويشلافقوم
يف،ةيلاحلاةلحرملايف،»ةمظنألا«هذهعضتةنيعمةيخيراتطورشهضرفت
ديعصلاىلعً،اقالطإيفنيالاذهنأريغ.رامعتسالاعمةفينعةهجاوم
ىلإةريغصلاةيزاوجروبلانمةيقبطلاةدايقلالاقتناةرورض،يجيتارتسلا
نعبيغيالو،ةيررحتلاةروثلاقيقحتليساسأطرشك،ةلماعلاةقبطلا



يسايسعارصوهيقبطعارصربعةرورضلابرميلاقتنالااذهنأنييعويشلا
.ةريغصلاةيزاوجروبلانمةيقبطلاةطلسلاعازتناهفدهفينع

ىلعةغلابلااهتيمهأل،ةطقنلاهذهدنعًاليلقفقوتلانمانهدبال
لوحيقبطلاعارصلاةرورضبيرظنلالوقلاّنإ.يلمعلاويرظنلا،نيديعصلا
سيل،ةلماعلاةقبطلاوةمكاحلاةريغصلاةيزاوجروبلانيب،ةيسايسلاةطلسلا
اذهاهيفيرجييتلاةيعامتجالاةيخيراتلاطورشلانمًادرجمًايلكشًالوق
عارصلالعجيةريغصلاةيزاوجروبلامكحيفةيرظنلاةرورضلاءافتناف،عارصلا

،هروطتيفوهلكشيفً،اعضاخةلماعلاةقبطلانيبوهذهنيبيقبطلا
لصتملدلبيفوهف.اهيفيرجييتلاةددحملاةيعامتجالاةيخيراتلاطورشلل

ىوقةلماعلاةقبطلاهيفدوقتو،مكحلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلاهيف
ةلاحلايف.ةريغصلاةيزاوجروبلامكحلعضخيدلبيفهريغ،يروثلافلاحتلا
ةلاحلايفامأ.ةفلاحتمةيروثىوقنيبيوناثعارصكهديدحتنكمي،ىلوألا
ةدوجومً،ايسيئرًاعارص،ةددحمةيخيراتطورشيف،هتروريصةيناكمإف،ةيناثلا
ريغ.ةريغصلاةيزاوجروبلليقبطلامكحلابصاخلايخيراتلاروطتلاقطنميف
،دقعملايخيراتلاعقاولانعاندعبيلوقلااذهب،ةلاحلاهذهيف،ءافتكالانأ

ةرظنلاىلإنوكتامبرقأيهةيطيسبتةيلكشةرظنيفانبيمريو
نمف.»ةيرظنلامهتسرامم«يف،لهجنع،»نويراسيلا«اهانبتييتلاةيلغيهلا
لوخدةرورضب،يخيراتلاعقاولادقعتنعدرجملكشب،لوقلاقالطإأطخلا

ةمظنألا«يف،ةريغصلاةيزاوجروبلاعميقبطعارصيفةلماعلاةقبطلا
لاضنللةرشابمةمهمكلوقلااذهعضوحدفألاأطخلانمو،ًالثم»ةيمدقتلا

ةينبلايفدَّلوةريغصلاةيزاوجروبلليقبطلامكحلاّنإ.يلاحلايروثلا
هذهيفلبقنمةدوجومنكتملةديدجتاضقانتةيلاينولوكلاةيعامتجالا
الةمكاحلاةريغصلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلانيبيقبطلاعارصلاو،ةينبلا
اذإّالإ،خيراتللكرحمك،هتقيقحيفوهامك،ددحتياليأ،ًالاعفنوكي
ةديدجلاتاضقانتلاهذهراطإيف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلالخاد،روطت

.اهنمًاقالطناو
صاخلاجاتنإلاومكحلاماظناهدَّلويتلاتاضقانتلاهذهمهأنمو

يخيراتلاضقانتلااذهةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةريغصلاةيزاوجروبلاب
سيل.مهسفنأمكحلايفنييقبطلااهيلثمموةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجنيب

ةصاخلاتاضقانتلانمهريغيفوضقانتلااذهيفثحبلالاجمانه
نييقبطلانيلثمملاّنإ،ماعلكشب،لوقلانكميامنإ،»ةيمدقتلاةمظنألاب«
»مهتقبط«راطإلخاد،يقبطلامهقرافتب،ةمكاحلاةريغصلاةيزاوجروبلل



ةصاخلاةيقبطلااهحلاصماهل،ةريغصلاةيزاوجروبلانمةزيمتمةئفنونّوكي
،ةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجلةيقبطلاحلاصملاعمةرورضلابقفتتاليتلا

ةيعامتجالاةينبلليعوضوملايخيراتلاروطتلاّنإ.اهعمضقانتتلب
ةريغصلاةيزاوجروبلامكحةلحرميف،ةريغصلاةيزاوجروبلاعضخأةيلاينولوكلا
ريهامجنعةمكاحلاةئفلاً،ايبسن،اهيفتلقتسايلخادقرافتةكرحل،اهسفن

نمةمكاحلاةئفلليبسنلالالقتسالااذه.اهنمتجرخيتلا»ةقبطلا«
،اهتاذيفةلقتسمةقبطكنّوكتتنأىلإليمتاهلعجةريغصلاةيزاوجروبلا
عطقىلعةيجولويديألاوةيسايسلاوةيداصتقالاةردقلااهلنوكينأريغنم
ليحتسي،اذهل.لثمتيتلا»ةقبطلاب«ةرورضلاباهطبرييذلايوضعلاطابرلا
ةريغصلاةيزاوجروبلانعاهلصفليحتسيو،ةلقتسمةقبطةيطارقوريبلارابتعا
،ةلودلازاهجىلعاهترطيسيفاهنعيبسنلااهلالقتسامغرب،اهتجتنأيتلا
يعيبطلايسايسلااهرودبناجىلإ،يداصتقارودةلودللراصنأدعب
،ماهلاضقانتلااذهدوجوبً،اضيأليحتسيو.يقبطداهطضاوعمقةادأك
ةيزاوجروبلاهذهرابتعا،ةريغصلاةيزاوجروبلالخاد،تاضقانتلانمهريغو
ةلماعلاةقبطلاةدماجلااهتدحويفهجاوت،ةكسامتمةلثامتمةقبطةريغصلا

ةمظنألا«يف،يقبطلاعارصلاّنإ.نينثانيفرطنيبطيسبيقبطعارصيف
نأدبالةمكاحلاةريغصلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلانيب،»ةيمدقتلا
اهددحتيتلاةديدجلاضرألاهذهنم،ةيلاينولوكلاةينبلالخاد،قلطني
نأكشال.ةريغصلاةيزاوجروبلامكحةلحرماهتّدلويتلاةزيمتملاتاضقانتلا

ةدايقلالاقتناةرورضيفنمكييقبطلاعارصلااذهيفيساسألاعباطلا
نميأ،ىرخأةيعامتجاةقبطىلإةددحمةيعامتجاةقبطنمةيقبطلا
سيليقبطلاعارصلااذهنأريغ.ةلماعلاةقبطلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلا
قرافتلاةكرحف،هتاذعمامهنملكلثامتينيفرطنيبسيلهنإيأً،اطيسب
يفروطتلاتوافترهاظمنمرهظميهيتلا،ةريغصلاةيزاوجروبلالخاد
يضقيهيفدقعتلاروطتوً.ادقعمًاعارصعارصلااذهنملعجت،اهتينب
يأ،ةمكاحلاةريغصلاةيزاوجروبلابةصاخلاةيقبطلاةينبلايفضقانتلاريجفتب
ّنإ.نييقبطلااهيلثممو»ةقبطلا«هذهريهامجنيبيخيراتلاضقانتلاريجفتب

ريهامجعمةلماعلاةقبطلافلاحتليساسأطرشضقانتلااذهريجفت
ةيزاوجروبللةيقبطلاةدايقلادضةلماعلاةقبطلاةدايقب،ةريغصلاةيزاوجروبلا
ةريغصلاةيزوجروبلاريهامجتعواذإّالإطرشلااذهققحتيالو.ةريغصلا
الهذهاهحلاصمنأو،ةيقبطلااهحلاصمعمضقانتتةيقبطلااهتدايقنأ
يلاينولوكلايوينبلاراطإلارسكبيأ،ةلماعلاةقبطلاةدايقبّالإاهقيقحتمتي



هذه.يكارتشاروطتراطإىلإلاقتنالاو،ةريغصلاةيزاوجروبلامكحروطتل
يه،يلغيهلامهركفب»نويراسيلا«اهكاردإنعزجعييتلاةدقعملاةيلمعلا
بورهلانيلوؤسملانييروثللنكميالو،يروثلاانلاضنيفتايلمعلابعصأنم

ىلعنويعويشلادكؤينيح،اذهل.ةيسايسلامهتسرامميفاهتهجاومنم
نولواحيمهامنإ،ةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجعميروثلافلاحتلاةرورض
ةينبلايفيعوضوملاضقانتلااذه،ةيروثلاةيسايسلامهتسرامميفاورجفينأ
ىلإنودنتسي،ةيسايسلاةسرامملاهذهيف،مهو.ةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا

ةيطارقوريبلاةئفلاتازايتماف«.هسفنيخيراتلاعقاولااذهليملعلامهيعو
ىوتسمويداصتقالاعضولانأل،ةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجلاتازايتماتسيل

ةيزاوجروبلالكلتازايتماءاطعإبحمسيالفلختملايداصتقالاروطتلا
لئاقلاجاتنتسالاحرطياذهو.عمتجملاباسحىلعةيعامتجاةئفكةريغصلا
دضـاهتازايتماىلعظافحللاهيعسيفـفقتالةيطارقوريبلارصانعلانأب

دضلب،بسحوةحداكلاريهامجلاوةلماعلاةقبطلادضوعمتجملاروطت
قفألظينيحيفً،اضيأاهنمتردحنايتلاةريغصلاةيزاوجروبلاحلاصم
برضىلإيدؤملاقيرطلايفريسلاوهةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجلصالخلا
.يكارتشالانوعلاىلعدامتعالابةجتنملاىوقلاريوطتوةيلايربمالاماظنلةيعبتلا

ًايدامًاساسأةمثنإيأ.ةيكارتشالاوحنهجوتلابققحتيالرمألااذهو
سيلةلماعلاةقبطلاعمفلاحتلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلارجلًايعوضوم
،ةلماعلاةقبطلاةدايقب،فلاحتلااذه.)90ص(»ًايجيتارتساولبًاينآطقف
عباطلاتاذةيسايسلاةطلسلافدهتسي،ةريغصلاةيزاوجروبلاريهامجعم
رسكليرورضلاطرشلاققحتياهعازتنابيتلا،ريغصلايزاوجروبلايقبطلا
ةينبلانملاقتنالاو،ةيلاينولوكلاةقالعلاعطقليأ،رامعتساللةيعبتلاراطإ

.ةيكارتشالاةيعامتجالاةينبلاىلإةيلاينولوكلاةيعامتجالا



مايقلاناكمإلابناكامو،ةشقانملاوضرعلانمهقحباتكلافوتسنمل
ركذىلععقاولايفترصتقايتلاةعيرسلاةملكلاهذهراطإيفكلذب
نألبق،اننأريغ.فلؤملااهجلاعيتلاةماهلاتالكشملانيبةدحاوةلكشم
فلؤملااهجلاعةيرظنةلكشمدنعًاليلقفقوتننأدون،ةملكلاهذهمتخن

نإ،باتكلالوصفمهأنموهيذلا،يناثلامسقلانمعبارلالصفلايف
ليلحتلايأ،يرظنلاهساسألصفلااذهةشقانميفانمهيام.اهمهأنكيمل
ماظنلابلقيفلمتعتيتلاةيسيئرلاتاضقانتلل«فلؤملاهبموقييذلا
وهلوألاضقانتلا«:ةعبرأ،فلؤملابسح،تاضقانتلاهذهددعو.»ينانبللا
ضقانتلاو...،»ةجتنملاىوقلاروطت«نيبو»جاتنإلاتاقالع«نيبمئاقلاضقانتلا
تاقالعلانيبوهثلاثلاضقانتلاو...ةيلايربماللماظنلاةيعبتنمجتنييناثلا
عبارلاضقانتلاو...ةجتنملاىوقلانيبو،فيرلايفةيعاطقالاهبشوةيلامسأرلا
سأرىلعةمئاقلا،ةيلايربماللةكيرشلاوةليمعلاةيزاوجروبلانيبضقانتلاوه

.)185ـ184ص(.»ةيبرعلاررحتلاةكرحنيبو،ماظنلا
لكشلااذهبينانبللاعمتجملابةصاخلاةيسيئرلاتاضقانتلاهذهضرعنإ
ةلقتسموأةلصفنمدجوتاهنأ،فلؤملانهذيفً،اقالطإينعياللسلستملا
.دحاويوينبراطإيفاهدوجوةرورضىلعدكؤيفلؤملاف،ضعبنعاهضعب
اهتقالعيف،ىرخألاروطتباهنملكروطتددحتي،ةلخادتمةكباشتميهف
ةيعامتجالاةينبلاب،ةدحاولاةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلالخادةيوينبلا
يفتوافتلادوجويفنتالةدقعملاةيوينبلااهتدحونأّالإ.ةيرامعتسالا
ددحييذلاوهتاضقانتلاهذهةدحويفروطتلاتوافتو.اهنملكروطت

ةسرامملاو.ىرخألاتاضقانتلاةيقبلبقاهنملكضقانترجفتةيناكمإ
يأ،ةمئادةظقييفنوكينأيروثلابزحلاىلعضرفتةيقيقحلاةيروثلا

هذهنمضقانتلكرجفتمادختساهنكمييكلوؤسميروثيعويف
رجفتنأّالإ.يقبطلااهعارصةدايقوةيبعشلاريهامجلاةئبعتلتاضقانتلا
»ويراسي«نظيامكً»امامتتجضندقةروثلا«نأينعيالدحاوضقانت
تاضقانتلاهذهعيمجمزأتت«نيحًالعفجضنتةروثلاف.ةريغصلاةيزاوجروبلا
مسحىلعةرداقةيدامةيعامتجاىوقءىبعتثيحبةيفاكةجردىلإًاعم

تاضقانتلالكبصتنيحيأ،)187ص(،»ةيرذجةروصبفقوملا
تاضقانتلالكلةدحاوراهصناةطقنوهدحاوضقانتيفةيعامتجالا
يأ،يروثلاعطقلاةطقنكًايخيراتددحتتهذهراهصنالاةطقنو.ةيعامتجالا



ىلإةيعامتجاةينبنميروثلالاقتنالامتياهعطقبيتلاةفيعضلاةقلحلاك
.ىرخأةيعامتجاةينب

لواحي،ةيسيئرلاتاضقانتلاهذهليوينبلادوجولافلؤملاانلددحينأدعب
قفأ،هراطإيفويوينبلادوجولااذهديعصىلعً،اضيأانلددحينأ
يأ،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاباهنملكروطتةقالعو،يخيراتلااهروطت
لحنأىريوهف.لككةيعامتجالاةينبلايفاهنملكروطتلعفىدم
ةينبلايفيكارتشاليوحتىلإةرورضلابيدؤيثلاثلاولوألانيضقانتلا
ررحتلاةروثتامهميفلخديفعبارلاويناثلانيضقانتلالحامأ،ةيعامتجالا
نأاذهىنعم.يكارتشالاليوحتلاىلإةرورضلابيدؤيالهنإيأ،ينطولا
لعفنمريثكبقمعأةيعامتجالاةينبلايفثلاثلاولوألانيضقانتلالعف
ةروثلانأ،فلؤملانهذيف،ينعيالاذهنأريغ.عبارلاويناثلانيضقانتلا
يخيراتلاعقاولابطبترمرمألااذهف،ةيكارتشالاةروثلاىلإيدؤتالةيررحتلا
.ةعراصتملاةيعامتجالاتاقبطلانيبىوقلانزاوتبو،يقبطلاعارصللددحملا
ديعصويوينبديعص:يرظنلاليلحتلانمنيفلتخمنيديعصمامأانهنحن
روطتقفأوةينانبللاةيعامتجالاةينبلاتاضقانتفلؤملاددحينيحف.يخيرات

ذخأتةيركفةيلمعبموقيوهامنإ،يوينبلااهدوجوراطإيف،اهنملك
،ةيخيراتلااهتكرحنعاهدرجتيفيأ،اهتاذلاهروضحيفةيعامتجالاةينبلا
دعاستةيعامتجالاةينبلادنعةيحيرشتلاةيركفلاةفقولاهذه.لوقلاحصنإ

،يركفلااهتابثيف،ةينبلاهذهيفةيسيئرلاتاضقانتلاةيؤرىلعفلؤملا
فلؤملاذخأينيح،نكل.اهنملكروطتهيلإيدؤييذلاقفألاةيؤرىلعو
اهتاضقانتكباشتةكرحيفيأ،يخيراتلااهروطتةكرحيفةيعامتجالاةينبلا
ىلإديعصنملقتنتيأ،ةيؤرلاريغتت،تاضقانتلاهذهيفروطتلادقعتو
اهكرحتيفةينبلاديعصىلإ،اهتاذلاهروضحيفةينبلاديعصنم،رخآ
ّنإ،رخآريبعتبو.يجولويزيفلاديعصلاىلإيحيرشتلاديعصلانم،يخيراتلا

ديدحتىلإةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتاضقانتلاديدحتنملاقتنالا
لاكشأواهتاقالعكباشتيفتاضقانتلاهذهكرحتلةنكمملاةيخيراتلالاكشألا

ةينبلايفيداصتقالاىوتسملانملاقتنا،لوقلانكمأنإ،وه،اهجزامت
عارصهددحييذلاىوتسملاىلإيأ،يسايسلاىوتسملاىلإةيعامتجالا
ةروثةعيبطلمزاحديدحتءاطعإيفددرتيفلؤملاىرناذهل.تاقبطلا
عارصروطتليخيراتلاعقاولابطبترمديدحتلااذهنأل،ينطولاررحتلا
،اهيفيداصتقالاىوتسملاةينبيفوأ،ةيعامتجالاةينبلايفسيلو،تاقبطلا
بسح،نذإةيررحتلاةروثلاف.مزاحلايرظنلاديدحتلااذهءاطعإبحمسيام



يفةيقبطلاىوقلانزاوتناكاذإ،ةيكارتشاةروثنوكتنأنكمي،فلؤملا
نكميو.ةكرحلاهذهةلماعلاةقبطلاتداقاذإيأ،ةلماعلاةقبطلاحلاص
رودلابةيقبطلاىوقلانزاوتحمسيملاذإةيكارتشاةروثنوكتّالأكلذك
عطاقيرظنديدحتبمايقلانععنتمي،نذإفلؤملاف.ةلماعلاةقبطلليدايقلا
اهدوجويفةيروثلاةكرحلليعقاويخيراتليلحتبيفتكيو،ةيررحتلاةروثلل
طورشلافالتخابفلتخت،فلؤملابسح،ةيررحتلاةروثلاةعيبطف.يلعفلا
فالتخابو،اهبموقتيتلاةيقبطلاىوقلافالتخابيأ،اهقيقحتلةيخيراتلا
ةينانبللاةيعامتجالاةينبلاليلحتىلإيتأينيح،اذهل.اهيفةيقبطلاةدايقلا

مامأىلوأةمهمكةيلاملاةمغطلامكحطاقسإددحيةيلاحلاةلحرملايف
يطارقوميدلاينطولامكحلا«نأىلعانلدكؤينأىسنيالو.ةيروثلاةكرحلا
،مئاقلاماظنلالظيفيعامتجالاروطتلاىرجميف»عطق«ةجيتن،ةروثديلو

ماظنلاةعيبطامأ«.)184ص(.هنمض»ةيحالصإ«ةيروطتةيلمعسيلو
ةيقبطلاىوقلانزاوتهررقيفةيلاملاةمغطلاماظنلحملحيسيذلاليدبلا

ص(،»ةيلاملاةمغطلاماظنطاقسإىلإىدأيذلايروثلافلاحتلالخاد
،يروثلافلاحتلااذهلةدئاقلاةقبطلايهةلماعلاةقبطلاتناكاذإف.)190
ةروثةفصةيلاملاةمغطلاماظنبلقيفيروثلالمعلاذخأي«ذئنيح

ينطولاررحتلاةروثماهمزاجنإةروثلاهذهىلعناكنإو،ةرشابمةيكارتشا
ّنإ.)192ص(»ةيكارتشالاءانبلةيلاقتناةلحرمكً،ايعوضوم،يطارقوميدلاو
عقاولاروطتلةيررحتلاةروثلاةعيبطىلعهمكحيفعضخي،نذإفلؤملا
يخيراتلاعقاولاف.روطتلااذهلعضخيالمكحبرطاخيالو،هسفنيخيراتلا
،اذههظفحتيف.ةيررحتلاةروثلاهذهةعيبطددحيسيذلاوهيلعفلا
ةيلعفلاةكرحلاروطتيفتاناكمإلاددعتيعيداحيلمعسحنمقلطني

ليلحتلااذهقلطنموه،يسايسلايأ،يلمعلامهلاف.يعامتجالاعقاولل
تآجافمهركتيتلاةيروثلاةظقيلاوهوهوً.اضيأهفدهو،يعامتجالاعقاولل
يلمعلاديعصلااذه،هركنعامبروً،انمضىطختيفلؤملانأريغ.خيراتلا
ديعصىلعيوتسيف،ةيروثلاةكرحلاعقاولهليلحتهيفرصحينأدارأيذلا

ينطولامكحلاددحينأضفرينيح،ةيررحتلاةروثلليرظنلاديدحتلا
ةيقبطلاةدايقلاتناكاذإّالإةيكارتشالاءانبلةيلاقتناةلحرمكيطارقوميدلا
ىلعو،ًالعفانهو.ةلماعلاةقبطللةيخيراتلاةلحرملاهذهيفومكحلااذهيف
يقيقحلاهانعميطارقوميدلاينطولامكحلاذخأي،يرظنلاديدحتلااذهءوض
ةيلمعةجيتنسيلو،مئاقلاماظنلالظيفيأ،ةروثةجيتنيهةلحرمك

.فلؤملاراشأنأقبسامك،هنمضةيحالصإةيروطت



»ةغللا«هدامتعاالو،ريكفتلايفهجهنفلؤملاىلعركننالنحن
يفكلذىلإانرشأنأقبسو.حرطييتلااياضقلاهتجلاعميفةيجولويديألا

ىوتسملانملقتنيناكفلؤملانأىلإانرشأامك،ةملكلاهذهءدب
هيلعتضرفاملك،هتجلاعمروطتيفيرظنلاىوتسملاىلإيجولويديألا
هذهيف،ةيركفلاهتيمهأوباتكلاىنغاذهيفو.كلذةيجولويديألاةجلاعملا
اذهريثيفءىراقلاركفحتفياهيلعيتلاو،حرطييتلاةيرظنلاتالكشملا
يففلؤملااهراثأ،ةيرظنلاتالكشملاهذهمهأنمضقانتلاةلكشمو.ركفلا

.عرستوأ،ةعرسبولو،اهيلإقرطتلايفةبغرلاانيفراثأو،لصفلااذه
ةينبلابةصاخلاتاضقانتلامهفةيفيكلوحفلؤملاعميأرلايففلتخندق
اهتاقالعروطتيفةيخيراتلااهدوجولاكشألوحوةيلاينولوكلاةيعامتجالا
دعاساذإفالتخالادوجوبسأبالو.ةدحاولاةينبلاراطإلخادةلدابتملا
قمعىلإةغلابلااهتيمهأدوعتةيرظنةلكشمحيضوتىلعفالتخالااذه

.ةيروثلاةيسايسلاةسرامملاباهطابترا
يسيئرلاضقانتلانيبًامودزييمتلاً،ايلمعوًايرظن،ةرورضلانمنأكشال
.اهروطتلحارمنمةلحرملكيف،ةيعامتجالاةينبلايفةيوناثلاتاضقانتلاو
نيذلانييراسيلاةعامجىلعهدريففلؤملاهبموقينألواحاماذهو
يرورضلازييمتلااذهبمايقلانع،ةيلعفلاةيسايسلامهتسرامميف،نوزجعي
سيلو»ةعبرأةيسيئرتاضقانت«دوجوبلوقيفلؤملانأريغ.تاضقانتلانيب

ةيخيراتةلحرميفيسيئرضقانتكددحتيدحاويسيئرضقانتدوجوب
ضرتعتيتلاةيسيئرلااياضقلاىنعمتاضقانتلاهذهلفلؤملايطعيو.ةددحم

يخيراتقفأيفاهلحنمدباليتلاو،ةينانبللاةيعامتجالاةينبلاروطت
ةقدلانمولخي»ةيسيئرلاتاضقانتلا«ةرابع،نذإانههلامعتساف.ددحم
تاضقانتتاضقانتلاهذهنملعجي،ةرابعلاهذههلامعتساب،هنأل،ةيرظنلا
هنأعم،»ةيسيئرتاضقانتك«مئادلكشبةيعامتجالاةينبلايفددحتت،ةتباث
تاضقانتلاهذهروطترئاتويفتوافتلادوجوىلع،ىرخأةيحاننم،دكؤي

تاضقانتلاةيقبلبقاهنمدحاوضقانترجفتنكمملانملعجيلكشب
نمتاضقانتلاهذهتابثيفهارنيقطنمضقانتلوقلااذهيفو.ىرخألا
دنعةفقونمانهدبالف.ىرخأةيحاننماهروطتتوافتيفو،ةيحان
،يرهاظضقانتدرجمةقيقحلايفنوكيدقهنأل،يقطنملاضقانتلااذه
ضرعقطنميفضقانتلااذهيأ،يقطنملاضقانتلااذهّنإ.هنظناماذهو



نيفلتخمنيديعصنيبزييمتلايفضومغىلإعجار،فلؤملادنعركفلا
هذهتاضقانتيفتابثلاّنإ.ةيعامتجالاةينبلاتاضقانتامهيلعيوتست
ةيرورضةيركفةيلمعلةجيتنيأ،»يركفتابث«ةقيقحلايفوهامنإةينبلا

عماهلثامتيفوأ،اهتاذلاهروضحيفةيعامتجالاةينبلاذخأت،ةفرعملايف
اهلكيهفشكتيك،ةيخيراتلااهتكرحنعيجهنملااهدرجتيفيأ،اهتاذ
قلطنتو،اهراطإيفواهيلعًايخيراتكرحتتيتلاةيساسألاةدعاقلايأ،ماعلا

،ةيوينبلاتاضقانتلاهذهروطتيفتوافتلاامأ.اذهاهكرحتيفاهنم
ىلعّالإرهظيالف،يحيرشتلاديعصلااذهىلعرهظينأعبطلابليحتسيف
،ةيعامتجالاةينبللةيخيراتلاروطتلاةكرحديعصىلعيأ،يخيراتلاديعصلا
اهروضحيفيأ،يركفلااهفقوتيفةينبلاديعصنم.اهلجاتنًالصأهنأل
لاقتنالامتي،ةيلعفلاةيخيراتلااهروطتةكرحيفةينبلاديعصىلإ،اهتاذل
ديعصىلإيوينبدوجوكيقبطلادوجولاديعصنم،رخآىلإديعصنم
راطإيفيأ،ريخألاديعصلااذهىلع.يقبطعارصكةيقبطلاةروريصلا
ىلعو،ةيوناثوأةيسيئرتاضقانتىلعملكتلانكميطقفيقبطلاعارصلا
تاضقانتىلعمالكلاحصييك،رخآىنعمب.تاضقانتلاروطتيفتوافت
اهتكرحيفةيوينبلاتاضقانتلاهذهذخؤتنأبجي،ةيوناثوأةيسيئر
يتلااهتكرحيفتذخأيهاذإف.يوينبلااهدوجويفالةيعارصلاةيخيراتلا
دحاويسيئرضقانتاهيفنوكينأدبالناك،ةيتوافتةكرحةرورضلابيه
،تاضقانتلاةيقبعمهتقالعيف،يسيئرلاضقانتلانوكيف،ةيوناثتاضقانتو
ةلحرميف،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلايأ،كرحملاضقانتلا
تاقالععضخت،ةيعامتجالاتاضقانتلليتوافتلاروطتلامكحبو.اهلحارمنم
يف،يسيئرلاضقانتلاريصينأنكميف،ريغتللتاضقانتلاهذهنيبةرطيسلا

ةينبلاروطتلحارمنمةلحرملكبةصاخةددحمةيخيراتطورش
ًاضقانتريصينأنكمييوناثلاضقانتلانأامكً،ايوناثًاضقانت،ةيعامتجالا
سيلةددحمةيخيراتطورشلعضختهذهةروريصلاةكرحو،هرودبًايسيئر

.اهيفعسوتلالاجمانه
اهدوجويفةيعامتجالاةينبلابةصاخلاةيوينبلاتاضقانتلاتذخأاذإامأ
رخآلكشبزيمتتاهنإف،ةيعارصلاةيخيراتلااهتكرحيفسيلو،يوينبلا
ىلعيوتستكلذباهنأل،ةيوناثوأةيسيئرتاضقانتكاهزيمتنعفلتخي

اهتكرحيفيرظنلااهدوجوديعصلرياغميرظنلادوجولانمديعص
ّالإو،لصاحكشالاذهيوينبلااهدوجويفتوافتلاو.ةيعارصلاةيخيراتلا

يفةيعامتجالاةينبلازيميامتاذلاباذهو،توافتاهروطتيفناكامل



يف،يهف،ًالثميلغيهلااهموهفميفةيعامتجالاةينبلانميسكراملااهموهفم
ةينبلايفةيوينبلاتايوتسملاتوافتبً،ايوينب،توافتت،اذهيوينبلااهدوجو
وأةيسيئرتاضقانتكزيمتتال،ديعصلااذهىلعاهنإ.ةلماشلاةيعامتجالا

ضقانتلاوه،زلجنإلوقبسح،ةياهنلايفدِّدحمضقانتكلب،ةيوناث
ضقانتلااذهبددحتتخلإ...ةيجولويديأوةيسايستاضقانتكو،يداصتقالا

.هبددحتتيذلالكشلابو،هباهددحتبهددحتيذلايساسألا
،ةيعامتجالاةينبللةيرظنلاةجلاعملانمديعصلااذهىلع،رخآىنعمبو
ةينبةقيقحلايفيهيتلاةدحاولاةينبلاهذهتايوتسمنيبضقانتلانوكي

تايوتسملاهذهنمىوتسملكّنإذإ،ةتوافتمةددعتمتاينبمضت
ةلماشلاةينبلالخاديبسنلااهلالقتساددحتيةينبهتاذدحيفوهةيوينبلا

ةينبلايفةيوينبلاتايوتسملاةيقبباهتقالعهذختتيذلايخيراتلالكشلاب
نكمأنإـتوافتةيوينبلاتاضقانتلانيب،نذإانهتوافتلاف.ةلماشلا

يداصتقالاضقانتلايأ،تاضقانتلاهذهنأىنعمب،يدومعـلوقلا
ةينبلادوجولاهديدحتيفًايوينبتوافتت،...خلإيجولويديألاويسايسلاو
توافتتف،ةينبلاهذهراطإيفاهلدابتتيتلاتاقالعللوةلماشلاةيعامتجالا
اذإو.ةلماشلاةيعامتجالاةينبلاهذهليخيراتلاروطتللاهديدحتيفيلاتلاب

تاضقانتلالكلةياهنلايفدّدحملاضقانتلاوهيداصتقالاضقانتلاناك
ةينبلالاكشأنميخيراتلكشيأيف،ةلدابتملااهتاقالعيف،ةيوينبلا
تاضقانتلاهذهنيبةيعامتجالاةينبلايفةرطيسلاتاقالعنإف،ةيعامتجالا
اهنإيأ،ةيعامتجالاةينبلاهذهلةيخيراتلالاكشألافالتخابفلتختةيوينبلا

اذهو.رخآجاتنإماظنىلإددحميعامتجاجاتنإماظننمفلتخت
جاتنإماظننمةيوينبلاتاضقانتلانيبةرطيسلاتاقالعيفهسفنفالتخالا
ماظنلااذهبصاخلايساسألايداصتقالاضقانتلاهددحيرخآجاتنإماظنىلإ

تاقالعـًاقباسانلقامكـهذهةرطيسلاتاقالعو.كاذوأيجاتنإلا
روطتلةلماشلاةيخيراتلاةكرحلالخادتاضقانتلاهذهروطتيفتوافت
ةرطيستاقالعكةيعامتجالاةينبلايفاهلعفيفرهظتال،ةيعامتجالاةينبلا
ضقانتلاناكاذإف.ةيعامتجالاةينبلاهذهروطتلةيخيراتلاةكرحلايفّالإ
وه،ينيدعارصكوأينيدضقانتكددحملايخيراتلاهلكشيف،يجولويديألا

،يلامسأرلاجاتنإللةقباسلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلا
ضقانتلاسيلةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلاف
تاقالعبةجتنملاىوقلاةقالعيفيداصتقالايساسألاضقانتلاو.يجولويديألا
ضقانتكيجولويديألاضقانتلااذه،نيتلاحلااتلكيف،ددحييذلاوهجاتنإلا



ريغضقانتكو،يلامسأرلاجاتنإللةقباسلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسم
.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسم

ةيوينبلاتاضقانتلانمةفلتخملاكشأنيبزييمتلااننكمي،ءوضلااذهىلع
يفةيعامتجالاةينبلايفتاضقانتلاهذهلدوجولاكشأةقيقحلايفيه
نأكشالو.يوينبلادوجولااذهليخيراتلاروطتلايفويوينبلااهدوجو
ددحتيةيعامتجالاةينبلاروطتلةيخيراتلاةكرحلايفتاضقانتلاتوافتلكش

ناكاذإ.ةيعامتجالاةينبلاهذهليوينبلادوجولالخاداهتوافتلكشب
درجملكشبـةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتاضقانتلادوجويفتوافتلا
يأً،ادحاوـةيعامتجالاةينبلايفاهدوجولةددحملاةيخيراتلاطورشلانع
ةيخيراتلالاكشألالكيفهسفنوهدرجملااهدوجويفتوافتلاناكاذإ
ةرطيسلاتاقالعلكشيأ،اهروطتيفتوافتلالكشنإف،ةيعامتجالاةينبلل

نأل،ةيعامتجالاةينبللةددحملاةيخيراتلالاكشألافالتخابفلتخي،اهنيب
يأ،ةيعامتجالاةينبلايفتاضقانتلاهذهدوجولددحملايخيراتلالكشلا

ةينبىلإةيعامتجاةينبنمفلتخي،ةينبلاهذهيفيلعفلااهدوجو
،يداصتقالالماعلاف.رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننم،ىرخأةيعامتجا
وه،جاتنإلاتاقالعبةجتنملاىوقلاةقالعةينبيفيساسألاضقانتلايأ
ضغب،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلايفلماوعلاةيقبديدحتيفيساسألالماعلا
ضقانتلانأاذهىنعم.ةينبلاهذهلةددحملاةيخيراتلالاكشألانعرظنلا
يأيفةيوينبلاتاضقانتلالكلةياهنلايفددحملاوه،ماعلكشب،يداصتقالا
ةيوينبلاتاضقانتلادوجويفيوينبلاتوافتلااذه.نيعميخيراتجاتنإماظن

جاتنإلاةمظنألكمعيلب،ًالثميلامسأرلاجاتنإلاماظنبًاصاخسيل
تاضقانتلاهذهلـلوقلاحصنإـيروطتلاتوافتلانأريغ.ةيخيراتلا
اهروطتراطإيف،اهنيبةرطيسلاتاقالعليخيراتلالكشلايأ،ةيوينبلا
يلعفلادوجولانأل،رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننمفلتخي،لماشلا
،يوينبلاتوافتلااذهدوجولددحملايخيراتلالكشلايأ،يوينبلااهتوافتل
،ًالثميعاطقالاجاتنإلاماظنيفف.يعامتجالاجاتنإلاةمظنأفالتخابفلتخي
يهةيعامتجالاهتاقالعوجاتنإلاىوقنيبةيضقانتلاةيوينبلاةقالعلانأدجن
تناكأءاوس،ةيعامتجالاتاقالعلالاكشأفلتخملةياهنلايفةدِّدحملاةقالعلا
يفو.يلامسأرلاجاتنإلاماظنيفرمألاكلذكو،كلذريغمأةينيدمأةيسايس
ساسأ،يوينبلاىوتسملااذهيفوأ،ةقالعلاهذهيفدجن،نيماظنلاالك
يخيراتلايلعفلادوجولانأريغ.ةيداملااهتدعاقيأ،ةيعامتجالاةينبلا
ةجتنملاىوقلاروطتف،رخآىلإجاتنإماظننمفلتخيةدعاقلاهذهلددحملا



هريغ،ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعبهتقالعيفروطتلااذهلكشو،ةيعاطقالايف
ةمظنألاةيقبىلعهميمعتنكميوً،اعبطيهيدباذهو،ةيلامسأرلايفًامامت
،ةياهنلايفدِّدحمىوتسمكيداصتقالاىوتسملادوجودرجمسيلف.ةيجاتنإلا
ةيخيراتلاهطورشوأهلاكشأنعدرجملكشبىوتسملااذهدوجوسيليأ
ضقانتلادوجوانلرسفييذلاوه،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلايفةددحملا
لب،ةيعاطقإلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسمضقانتكًالثميجولويديألا
ةيعاطقإلاةينبلايفيداصتقالاىوتسملااذهدوجولدَّدحملايخيراتلالكشلا
.ةددحملاةيخيراتلاةرهاظلاهذهليريسفتلاأدبملانوكينأهناكمإبيذلاوه

تاضقانتلليروطتلاتوافتلاويوينبلاتوافتلانيبزيمننأانلواحاذهل
انأجلةيركفةيلمعوهلب،امهنيبلصفلاينعيالزييمتلااذهو.ةيوينبلا
هذهف.اهروطتيفوةيعامتجالاةينبلادوجويفدقعتلاةفرعملةادأكاهيلإ
ىلع،ليحتسيو،ةرمتسميخيراتروطتةكرحيف،يبيرجتلااهعقاويف،ةينبلا

،تاضقانتللنيتوافتلانيذهنيبزييمتلا،يبيرجتلاعقاولانمديعصلااذه
ةينبلليرظنلاعقاولانأّالإ.هدحويروطتلاتوافتللّالإسيلدوجولانأل

عقاولاف.امهنيبلثامتدوجوليحتسيو،يبيرجتلاعقاولاريغةيعامتجالا
،اذهل.ةادألاهذهبّالإفشتكياليذلايبيرجتلاعقاولاةفرعملةادأيرظنلا
اذإةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتاضقانتلليروطتلاتوافتلامهفليحتسي

نأكشال.توافتلااذهليخيراتلالكشلاو،يوينبلااهتوافتددحتيمل
يفّالإ،ددحملايخيراتلاهلكشيف،عقاولايفدجوياليوينبلاتوافتلا
.رخآلامهفلطرشهمهفنأّالإ.يروطتتوافتكو،يروطتلاتوافتلادوجو
وأدرجملاهدوجويفءاوس،تاضقانتلليوينبلاتوافتلاّنإ:لوقلانكميلب

يهةيرظنةيلمعلًاجاتنهدحوسيل،ددحميخيراتلكشيفهدوجويف
زيمميخيراتدوجوك،يروطتلاتوافتلاف،عقاولاةفرعملةيركفةيلمع
.عقاولاةفرعمفدهتستةيرظنةيلمعلجاتنًاضيأوه،يوينبلاتوافتلل
جتنملايرظنلاركفلاطاشنبّالإهزومركفتالمسلطلاكيبيرجتلاعقاولاف

.ةفرعملاتاودأل
تاضقانتلازييمتنإ.هبلصيفنحنلب،ةظحلانعوضومنعدعتبنمل
تاضقانتلاهذهمهفلفاكريغةيوناثوةيسيئرتاضقانتكةيعامتجالا

تاضقانتلاروطتيفتوافتلااذهّنإذإ،يروطتلااهتوافتيفىتح،ةيوينبلا
روطتيفةرطيسلاتاقالعف.يوينبلااهدوجوتوافتـانلقامكـهددحي
اهددحت،ةيعامتجالاةينبلليخيراتلادوجوللةددحملا،ةيوينبلاتاضقانتلاهذه

ضقانتلانيبزييمتلابجواذهل.اهسفنتاضقانتلانيبددحتلاتاقالع



ضقانتلانوكي،اذكهو.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلاودِّدحملا
رطيسملاضقانتلاامأ،يساسألاضقانتلايأ،يداصتقالاضقانتلاًاموددِّدحملا
،فلتخيوهو،ةيعامتجالاةينبلايفكِّرحملاضقانتلايأ،يسيئرلاضقانتلاوهف

يأ،يداصتقالاضقانتلانإ.ةيجاتنإلاةمظنألافالتخاب،هدوجولاكشأيف
تاضقانتلاروطتليوينبلاراطإلاوه،ةيعامتجالاةينبلايفيساسألاضقانتلا
ىوقلاةقالعيفيساسألاضقانتلااذهو.ةيعامتجالاةينبلابصاخلايخيراتلا
يخيراتلاروطتلامغرب،ريغتيالتباثةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعبةجتنملا
ققحتيالةينبلاهذهليخيراتلاروطتلانأاذهىنعم.ةيعامتجالاةينبلل

ةيرارمتساةكرحبققحتياليأ،هتكرحددحييوينبراطإنعلزعمب
ةيزاوجروبلاةيجولويديألاكلذبانمهوتامك،ةقلطم»ةيمدقت«وأ،ةيدعاصت
روطتتةيعامتجالاةينبلاّنإ.ًالثمتنوكتسغوأركفيفحوضوبرهظتيتلا

يداصتقالاضقانتلاوهيوينبلاراطإلااذهو،اهروطتددحييوينبراطإيف
لكشىوسةيعامتجالاةينبلاتسيل،ددحميخيراتجاتنإماظنبصاخلا
ةينبلايفتباث،نذإيساسألاضقانتلااذهّنإ.يخيراتلاهدوجولزيمم
جاتنإلاماظنءاقبلوطيأيخيراتلااهنامزلوطريغتيال،ةيعامتجالا
ّالإريغتياليساسألاضقانتلانأاذهىنعم.هيلإيمتنتيذلايعامتجالا
رسكبيأ،رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننمةيعامتجالاةينبلالاقتناب
لحلانأانهةظحالملابجتو.ةروثلابيأ،يخيراتلااهروطتليوينبلاراطإلا
يذلا،ةيعامتجالاةينبلايفيساسألاضقانتلليأ،يداصتقالاضقانتلليخيراتلا

ىلعلب،يداصتقالاىوتسملاىلعًاقالطإمتيال،يروثلحةرورضلابوه
لحيداصتقالاضقانتللسيلف.ةيعامتجالاةينبلايفيسايسلاىوتسملا

لب،هلًالحةقيقحلايفسيلضقانتلااذهليداصتقا»لح«لكو،يداصتقا
اذهءاقبوهيداصتقالا»لحلا«اذهدوجوطرشنأل،هلءاقباوه
يداصتقالاضقانتللّنأاذهىنعم.هليوينبراطإكيساسألاضقانتلا
يفيهةيعامتجاةروثلكّنإ:لوقلانكمأ،اذهلً.ايسايسًالحةرورضلاب
يفةريهشلاسكرامةلوقمليقيقحلاىنعملانمكيانهو،ةيسايسةروثاهساسأ

بسح،خيراتللةكرحملاةوقلاّنإ،رخآريبعتبو.تاقبطعارصخيراتلانأ
ىنعم.يقبطلاعارصلايهةيسايسلاةوقلاهذهو،ةيسايسةوق،سكراملوق

ىلع،هتاروثيفيأ،ةيوينبلاهتازفقيفً،اقالطإنّوكتيالخيراتلانأاذه
يف،يسايسلاىوتسملاىلعلب،ةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالاىوتسملا
ةيقبطلاةينبلايفيسايسلاىوتسملااذهلةيخيراتلادوجولالاكشأفلتخم
لاكشأىوستسيل،ًالثمىطسولانورقلايفةينيدلابورحلاف.)12(



عارصلاّنإ:لقوأ،يقبطلاعارصلليأ،يسايسلاعارصللةددحمةيخيرات
لكشلاىوسنكيمل،ةيلامسأرللةقباسلاةيعامتجالاةينبلاهذهيفينيدلا
نوكياذكهوً.اضيأهيفيفتخيف،يسايسلاعارصلاهيفرهظييذلايخيراتلا

ةيعامتجالاةينبلايفدِّدحملاضقانتلاًاموديداصتقالايساسألاضقانتلا
.اهروطتلكِّرحملايأ،رطيسملاضقانتلااهيفيسايسلاضقانتلانوكيو،ةيقبطلا

عاجرإًايرظنحصيالو،تاضقانتلانيبدّدحتلاةقالعريغةرطيسلاةقالعو
رودىفتنالّالإو،ريسوتلآلامعأيفكلذرهظيامك،ةيناثلاىلإىلوألا
،خيراتلانيوكتيف،تاقبطلانيبيسايسلاعارصلايأ،يقبطلاعارصلا
ةيوينبلارطخنمكيانهو.تاروثلايأ،ةيوينبلاتازفقلامهفلاحتسالو
)Structuralisme(ىلإةيناثلاعاجرإًايرظنحصيالكلذكو.خيراتلامهفيف
مخضتلابهتيمستنكميامىلإكلذانبىدأّالإو،امهنيبطلخلاوأىلوألا
روطتليدارإليوأتىلإةرشابمدوقييذلا،ةيعامتجالاةينبلايفيسايسلا
رطخددهي،ةيدارإلايفمأةيداصتقالايفءاوس،نيتلاحلااتلكيفو.خيراتلا
ةينبلايفرطيسملايسايسلاضقانتلانإ.ةيروثلاةيسايسلاةسرامملاةيزاهتنالا
ّالإةينبلاهذهيفهلعفبموقيال،يخيراتلااهروطتكرحييذلا،ةيعامتجالا
وهو،ةيعامتجالاةينبللددحملايداصتقالاضقانتلابهبددحتييذلالكشلاب
نيبةقالعلادقعتّنإ.هلددحملايساسألايداصتقالاضقانتلاددحيكلذب
ةكرحلالخادةيوينبلاتاضقانتلاروطتيفددحتلاةقالعوةرطيسلاةقالع
يفةيدارإلاوةيداصتقالاضفرىلإانعفدييذلاوه،ةيعامتجالاةينبللةلماشلا

داعبإليساسأةقالعلاهذهدقعتحيضوتنأامك.خيراتلاةكرحمهف
.ةيروثلاةسرامملانعةيزاهتنالا

ضقانتلاوه،ةيخيراتلاهدوجولاكشأفلتخميف،يسايسلاضقانتلاّنإ:انلق
ضقانتلوقلااذهيفسيلو.ةيقبطلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملا

ةيعامتجالاةينبلاروطتيفيجولويديألاضقانتلاةرطيسف.قبسامعم
يسايسلاضقانتلاةرطيسىوسةقيقحلايفتسيل،ًالثمةيلامسأرللةقباسلا
ددحميخيراتلكشوهيجولويديألاضقانتلاّنإذإ،ةينبلاهذهروطتيف
يأ،هرهاظمنميسيئررهظمّهنإ:لقوأ،يسايسلاضقانتلااذهدوجول
اننكمي،كلذل.هلءافخإاذههروهظلكشنوكيامرادقمب،هروهظللكش
يساسألاضقانتلاراطإيف،ةيوينبلاتاضقانتلاروطتيفةرطيسلانإلوقلا
ضقانتلاىلإ،ةيقبطلاةيعامتجالاةينبلايفً،اموددوعت،اهروطتلددحملا
ىلعًامودهدجنةيقبطلاةينبلاروطتيفيسيئرلاضقانتلانإيأ،يسايسلا
اذهيفةيوناثلاوةيسيئرلارهاظملانأريغ.ةينبلاهذهيفيسايسلاىوتسملا



يفرخآيوينبىوتسمىلإيوينبىوتسمنملقتنتيتلايهضقانتلا
نأاذهىنعم.ةيخيراتلااهلحارمفلتخميفةيعامتجالاةينبلاروطتةكرح
يف،ةددحمةيخيراتةرتفيف،هدجندقيسيئرلاضقانتلايفيسيئرلارهظملا
نمىرخأةيخيراتةرتفيف،لقتنيف،ًالثميرظنلاوأيجولويديألاىوتسملا

ةينبلاتايوتسمنمرخآيوينبىوتسمىلإ،يقبطلاعارصلاروطت
ةددحمةيخيراتلاكشأىوسهذهيسيئرلاضقانتلارهاظمامو.ةيعامتجالا

هوجووأ،يقبطلاعارصلاروطتةكرحيفيسايسلاضقانتلااذهدوجول
سيلةيعامتجالاةينبللةيوينبلاتايوتسملانيب،نذإلقنتلاف.هلةفلتخم
يفرطيسمضقانتك،يسيئرلاضقانتلاف.هرهاظمللب،هسفنيسيئرلاضقانتلل
يوينبلاىوتسملانأىنعمب،يسايسضقانتًامودوه،ةيعامتجالاةينبلاروطت
.اهيفيسايسلاىوتسملامئادلكشبوه،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملا
ةرطيسلاةقالعوددحتلاةقالعنيبهزييمتمدعلريسوتلآهظحليملاماذهو
يوينبلاتوافتلاىلإبستنتىلوألاةقالعلانأىلإهبتنيملف،تاضقانتلانيب
هداقف،يروطتلاتوافتلاىلإبستنتةيناثلاةقالعلانأوتاضقانتلادوجويف
تايوتسمفلتخمنيب،يسيئرلايأ،رطيسملاضقانتلالقنتبلوقلاىلإكلذ
،يسايسلاىوتسملاىلعتباثدبالضقانتلااذهنأعم،ةيعامتجالاةينبلا
نأّالإ.هنيوكتيفيأ،خيراتلاكيرحتيفيقبطلاعارصلارودىفتنالّالإو
بسحاهتيمهأتوافتتةفلتخمدوجورهاظمرطيسملايسايسلاضقانتلااذهل

نمةددحمةيخيراتةلحرميفيقبطلاعارصلاروطتلةيخيراتلاطورشلا
ةيوينبلاتايوتسملانيبلقنتلانأاذهىنعم.ةيعامتجالاةينبلاروطتلحارم
.ةفلتخملاةيخيراتلاهدوجورهاظمللب،رطيسملايسيئرلاضقانتللسيل،نذإ

ضقانتلايفيسيئرلارهظملالقنتقدألكشبوأ،رهاظملاهذهلقنتو
ضقانتكيسيئرلاضقانتلاروطتبًالصأطبترمةيوينبلاتايوتسملانيبيسيئرلا
يأ،تباثلايوينبلااهراطإلخادةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسميسايس
يسيئرلاضقانتلارهظاذإف.روطتلااذهلددحملايساسألاضقانتلاراطإلخاد

ضقانتك،ةيعامتجالاةينبلاروطتنمةددحمةيخيراتةرتفيف،ًالثم
ًارهظميسيئرلاضقانتلايفيسيئرلارهظملاناكاذإيأ،يجولويديأ

.هسفنيسيئرلاضقانتلاروطتطورشىلإعجريكلذيفببسلافً،ايجولويديأ
روطتنإيأ،رطيسميسيئرضقانتكيسايسلاضقانتلاروطتنأاذهىنعم

نيبيسيئرلاضقانتلليسيئرلارهظملالقنتددحييذلاوه،تاقبطلاعارص
يفيسيئرلارهظملانأىلإةراشإلابجتانهو.ةيعامتجالاةينبلاتايوتسم
روطتيفةيروثلاتاظحللايفًايسايسًارهظمًامودنوكييسيئرلاضقانتلا



ةيعامتجالاةينبلاروطتيف،صوصخلاىلعو،ةيقبطلاةيعامتجالاةينبلا
ناكامحوضولانمةجردغلبيقبطلاعارصلاروطتثيح،ةيلامسأرلا
يأ،ةيعامتجالاةينبللةقباسلاةيخيراتلالاكشألاةيقبيفاهغلبينأهناكمإب
،هتقيقحيفوهامكيقبطلايعولاروهظلةيوينبلاطورشلاتققحتثيح
اليسيئرلاضقانتلايفيسيئرلارهظملاّنإ،رخآريبعتبو.يسايسيعوكيأ
ىوتسملاىلعيأ.ضقانتلااذهبصاخلاهسفنيوينبلاىوتسملاىلعدجوي
يتلاةيخيراتلاتاظحللاهذهيفيأ،ةيروثلاتاظحللايف)13(ّالإ،يسايسلا
.رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننمةيعامتجالاةينبلالاقتنااهيفررقتي
يسيئرلاضقانتلانيبيوينبلاىوتسملايفلثامتلااذهنإلوقلااننكميلب
ةقبطلانأل،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفّالإهدجناليسيئرلاهرهظمو
تاقبطلارثكأيهةينبلاهذهيفةروثلابموقتنأاهيلعيتلاةيعامتجالا
يهتنت،ةيراتيلوربلاةروثلابيأ،طقفاهتروثبهنألوً،ايسايسًايعوةيعامتجالا

تاروثلالكّنإ.يناسنإلاخيراتلاةلحرمأدبتو،خيراتلالبقامةلحرم
،يقبطلاعمتجملامدهنعةزجاعتناكةيراتيلوربلاةروثللةقباسلاةيخيراتلا

يضقتنأريغنمعمتجملااذهلدودحملاراطإلايفًامودققحتتتناكف
عمتجملااذهىلعءاضقلاىلعةرداقاهدحوةلماعلاةقبطلاةروثّنإ.هيلع
اهفرعيتلاةيعامتجالاتاقبطلالكنيبنم،ةديحولاةقبطلااهنأل،يقبطلا

ةيقبطلااهتحلصمو،تاذلابيقبطلااهيعواهدوقييتلا،يخيراتلاروطتلا
يعوكلعفلابددحتياهدنعيقبطلايعولانأليأ،كلذبمايقلاىلإً،اعبط
قيضلاقفألاب،تاقبطلاةيقبلةبسنلابلاحلاوهامك،دودحمريغيسايس
ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروثلاتازفقلاتناككلذل.يقبطلاعمتجملل
فلتخمّنإ.ةينيدبلغألايف،ةيسايسريغًالاكشأذختتةيلامسأرللةقباسلا
تسيلةيعامتجالاةينبلليخيراتلاروطتلااهدلوييتلاةيوينبلاتاضقانتلا
ضقانتللةفلتخمةيخيراتلاكشأيأ،ةفلتخمدوجورهاظمىوس،نذإ
.يسايسلاضقانتلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفوهيذلا،رطيسملايسيئرلا
ىوسةقيقحلايفسيلةيعامتجالاةينبلاروطتيفرطيسملاضقانتلانأريغ
:انلق.ةيعامتجالاةينبلايفيساسألاضقانتلادوجوليلعفلايخيراتلالكشلا
ىوتسملانإيأ،تاضقانتلاةيقبلةياهنلايفدِّدحملاوهيساسألاضقانتلاّنإ
ريغ.ةيعامتجالاةيوينبلاتايوتسملاةيقبلةياهنلايفدِّدحملاوهيداصتقالا
ةيقبنعلزعمبيأ،هتاذيفهلدوجواليداصتقالاضقانتلااذهنأ
ةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالاىوتسملالزعليحتسيذإ،ةيوينبلاتاضقانتلا
لعفلابهلدوجواليداصتقالاضقانتلانأاذهىنعم.تايوتسملاةيقبنع



تاضقانتلاهذههبددحتتيذلالكشلابو،ةيوينبلاتاضقانتلاةيقبيفّالإ
يفّالإهلدوجوال،ديورفدنعةيسفنلاةينبلايفيعواللاكهنإ.هددحتو
تايوتسملاةيقبيفًامودرضاح،يوينبلاهاوتسمنعبئاغهنإيأ،هراثآ
عضولاديدحتيفريسوتلآلامعألةيملعلاةيمهألاحوضوبزربتانهو.ةيوينبلا
،اهيلإعوجرلا،نذإنكميف،ةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالاىوتسملليرظنلا
ءيشددصلااذهيفانمهيامنأريغ.اهضرعيفعسوتلاىلإانبةجاحالو

.انيبنأقبسامك،ريسوتلآعمهيففلتخنرخآ
،تاضقانتلاهذهليوينبلاتوافتلايفرهظتتاضقانتلانيبددحتلاةقالعنإ
يذلايرظنلالصفلااذه.يروطتلااهتوافتيفرهظتاهنيبةرطيسلاةقالعو

ةينبللةيلعفلاةيخيراتلاروطتلاةكرحدقعتمهفليرورضهبانمق
يفيوينبلاتوافتلادوجولزيمملالكشلاوهيروطتلاتوافتلاف،ةيعامتجالا
مامأانهنحنف.كاذمهفلاذهديدحتنمدبالو،يخيراتلاروطتلاةكرح
ناتاهو.ةيقفأةكرحوةيدومعةكرح:تاضقانتلاتوافتنمنيتزيمتمنيتكرح
ّنإذإ،امهنيبلصفلانكميال،يخيراتلاروطتلايفًالصأناتطبترمناتكرحلا

نإيأ،يدومعلاتوافتلليقفأتوافتةكرحيهيقفألاتوافتلاةكرح
.يوينبلااهتوافتروطتهتاذدحيفوهةيوينبلاتاضقانتلليروطتلاتوافتلا
نيح،تاضقانتللدقعملايرظنلازييمتلااذهيأ،ديدحتلااذهةيمهأرهظتو
نمدبال،انهو.ةيعامتجالاةينبلاروطتبيقبطلاعارصلاةقالعمهفديرن
لخادةينبلاهذهروطتاهبرمييتلاةفلتخملاةيخيراتلالحارملانيبزييمتلا

،هيفروطتتيذلاجاتنإلاماظنراطإلخاديأ،تباثلايوينبلااهراطإ
تاضقانتلاكرحتوـيسيئرلاضقانتلاكرحتف.اذهاهروطتددحييذلاو
ددحتي،ةيعامتجالاةينبلاروطتلتباثلايوينبلاراطإلايفـًاضيأةيوناثلا

فالتخاو.ةينبلاهذهروطتلةيخيراتلالحارملافالتخابفلتخيلكشب
عجريلب،بسحوهلةنوكملاهفارطأفالتخاىلإعجريالهيفكرحتلا
ةصاخلاةيوينبلاتايوتسملافلتخمنيبهرهاظميفلقنتلافالتخاىلإًاضيأ

هذهنيبيسيئرلارهظملايفلقنتلافالتخاىلإيأ،ةيعامتجالاةينبلاب
ددحتبددحتييسيئرلاضقانتلارهاظميفيدومعلالقنتلااذه.تايوتسملا
ةددحمةيخيراتةلحرميف،ًالثميسيئرلاضقانتلافارطأتناكاذإ.هفارطأ
ةيضقانتلاةدحولاهذهيه،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتلحارمنم

نيبو،ةهجنمةريغصلاةيزاوجروبلاونيحالفلاولامعلانيبةيعارصلا
ّنإف،ىرخأةهجنمةيرامعتسالاةيزاوجروبللةلثمملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
نكميامكيسيئررهظمكهيفزربيالدقضقانتلااذهليجولويديألارهظملا



لامعلااهيفنوكيىرخأةيخيراتةلحرميف،لعفلابوهامكو،زربينأ
ةقبطك،ةريغصلاةيزاوجروبلاو،ةهجنمضقانتلااذهيفرطنوحالفلاو
ةلماعلاةقبطلانيبًالثميقبطلاقرافتلاةرورضف.ىرخأةهجنم،ةرطيسم
ديعصىلعوأيقبطلادوجولاديعصىلعءاوس،ةريغصلاةيزاوجروبلانيبو
،ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملايفًاصوصخو،زربتال،ةيقبطلاةروريصلا

هذهيفف.ةيناثلاةلحرملايفزربتامك،ىلوألاةلحرملايفداحلكشب
ًارطخةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديألانِّوكت،صاخهجوبةريخألاةلحرملا
ةيكارتشالاةروثلاحاجنددهيةلماعلاةقبطلادنعيعولاروطتىلعًايسيئر

يقبطيعوباهتروثبةقبطلاهذهموقتنأليحتسملانمنأل،هسفن
ةيروثلااهتعيلطىلعضرفياهبقيحييذلارطخلااذه.ريغصيزاوجروب
ةرورضلاّنإ.ةتيقملاةيجولويديألاهذهلاكشأفلتخمةوقببراحتنأ
ةكرحلالخاد،ةريغصلاةيزاوجروبلانعًايقبطةلماعلاةقبطلاقرافتلةيروثلا
،يجولويديألاعارصلااذهةرورضددحتيتلايه،يقبطلاعارصللةلماشلا
يأ،يسيئرلاضقانتلاكرحتنأاذهىنعم.يقبطلاعارصلليسيئررهظمك

نيبيسيئرلاهرهظميفلقنتلافالتخاددحييذلاوه،هفارطألدبت
فالتخالاو.ىرخأةيخيراتةلحرمىلإةيخيراتةلحرمنم،ةيوينبلاتايوتسملا

وأ،هروطتيفكلذكلب،بسحفيسيئرلارهظملااذهلقنتيفسيلانه
،يسيئرلاضقانتللامكً،اضيأيسيئرلارهظمللفً.اضيأهكرحتيف،ىرحألاب
ضقانتلانإيأ،هيفوهيذلايوينبلاىوتسملاىلعصاخلاهكرحت
نمةددحمةرتفيف،يسيئرلاضقانتلليسيئررهظمك،ًالثميجولويديألا
كرحتنعهبزيمتييذلاصاخلاهكرحتهل،ةددحمةيخيراتةلحرم

كرحتك،هكرحتزيمتيسيئرلاضقانتلااذهددحيامرادقمب،يسيئرلاضقانتلا
تاضقانتلاةدحولددحملايساسألاضقانتلاراطإيف،يسيئرلاهرهظملزيمم
ً،اضيأةيوناثلارهاظمللو،يسيئرلارهظمللصاخلاكرحتلااذه.ةيوينبلا
،يبسنلالالقتسالانمراطإيفزيمملاكرحتلااذهيأ،يسيئرلاضقانتلل
اهروطتةكرحيفيوينبلاتاضقانتلاتوافتلساكعناىوسةقيقحلايفسيل

ةيوينبلاتايوتسملانيبلقنتلافالتخاّنإ،نذإلوقلااننكمي.يتوافتلا
هقفارينأدبال،ةلحرمىلإةلحرمنم،يسيئرلاضقانتلليسيئرلارهظملل

يففرطك،ًالثممالسإلاف،هسفنيسيئرلارهظملااذهدوجويففالتخا
يف،رئازجلايفبعل،ةيرامعتسالاةيجولويديألانيبوهنيبيجولويديألاضقانتلا

يفنآلاهبعلييذلارودلانعفلتخيًارود،ةيرامعتسالاةرطيسلاةلحرم
نيتيخيراتلانيتلحرملانيبرودلااذهفالتخاو.»يسايسلالالقتسالا«ةلحرم



عارصلاروطتبهتقالعيف،اهروطتوةينطولاةيجولويديألاخيراتيفلخدي
.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابيقبطلا

،يسيئرلاضقانتلليسيئرلارهظملاكرحتىلعرخآلاثمءاطعإانناكمإبو
ضقانتلاكرحتراطإيفةلحرمىلإةلحرمنمكرحتلااذهفالتخاو

امكقبيمل،ًالثمةيموقلاموهفمف.ضقانتلااذهكرحتفالتخابيأ،يسيئرلا
،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابصاخلايقبطلاعارصلاروطتلحارملاوطوه
لحارمبرملب،ةينبلاهذهيفيسيئرلاضقانتلاكرحتلحارملاوطيأ
ةصاخلاةيجولويديألاةينبلاروطتلحارماهيفتسكعناروطتلانمةفلتخم
لحارمطابتراىدمماتحوضوبهيفرهظيلكشبةيعامتجالاةينبلاهذهب
يأ،اهسفنةيعامتجالاةينبلاروطتلحارمبةيجولويديألاةينبلاهذهروطت
ةيخيراتلاةلحرملاهذهيفف.هفارطألدبتويسيئرلاضقانتلاكرحتلحارمب
اهيفتأدبيتلاةلحرملاهذهيفيأ،ةيعامتجالاانتينبروطتنمةنهارلا
يفةيسيئرلاةوقلاك،ةيسايسلاةسرامملاديعصىلع،رهظتةلماعلاةقبطلا
نعلزعمبةيموقلاموهفمديدحتليحتسملانمراص،ةيررحتلاةروثلاروطت

ضقانتلاكرحتةعيبطنأاذهىنعم.يروثلايعامتجالاليوحتلاموهفم
موهفملللوألاموهفملانمضتتددحيتلايهةلحرملاهذهيفيسيئرلا

.هيفيرورضدعبك،يناثلا
يفوأيوينبلااهدوجويفءاوس،تاضقانتلادقعتليرظنلاديدحتلاعباتنل

.يخيراتلااهروطت
روطتيفرطيسملاضقانتلليأ،يسيئرلاضقانتلليوينبلاىوتسملاناكاذإ
يفرطنإف،يسايسلاىوتسملاًامودوه،هلكرحملاوةيقبطلاةيعامتجالاةينبلا

لكشبةصاخلاةددحملاةيخيراتلالحارملافالتخابنافلتخيضقانتلااذه
ضقانتلايفيقفألاكرحتلااذه.ةيعامتجالاةينبلالاكشأنمددحميخيرات
،ةيعامتجالاةينبلاروطتمهفليساسأ،هيفرطيفلدبتلااذهيأ،يسيئرلا

ةينبلااهبرمتيتلاةيخيراتلاةلحرملاةعيبطددحييذلاوههنأل
كرحتلانإ.هيلإيمتنتيذلاتباثلاجاتنإلاماظنراطإيف،ةيعامتجالا
تاقالعيفلدبت،نذإوه،هيفرطلدبتيأ،يسيئرلاضقانتلليقفألا
نمةيعامتجالاةينبلالاقتناددحييذلاوهو،ةيقبطلاىوقلانيبةرطيسلا
.لماشلايخيراتلااهروطتراطإيف،ىرخأةيخيراتةلحرمىلإةيخيراتةلحرم

ةينبلاروطتيفةروثلوصحةرورضلابينعياللدبتلااذهنأريغ
ىنعمب.جاتنإلاماظنيفًايروثًاليوحتًاقلطمينعيالهنإيأ،ةيعامتجالا
ّالإمتتالةروثلاف،ةروثيسيئرلاضقانتلايفرطيفلدبتلكسيل،رخآ



ضقانتلاافرط،نذإلدبتيدق.ةيعامتجالاةينبلاروطتليوينبلاراطإلارسكب
لقتنتدقو،ةعراصتملاةيقبطلاىوقلاعزوتلكشلدبتيدقيأ،يسيئرلا
ددحميقبطفلاحتنموأ،ىرخأىلإةقبطنمةيقبطلاةرطيسلاةقالع
نم،ىرخأىلإةقبطنمةيقبطلاةطلسلالقتنتف،رخآيقبطفلاحتىلإ
يساسألاضقانتلايفثدحينأريغنميأ،ةروثةرورضلابثدحينأريغ
اذه.ةيعامتجالاةينبلاروطتليوينبراطإكً،اتباثكلذبىقبيف،رييغتيأ
راطإكهئاقبويساسألاضقانتلاتابثعم،يسيئرلاضقانتلايفيقفألاكرحتلا
ةقباسةسارديف،همهفانلواحاموه،ةيعامتجالاةينبلاروطتلدِّدحميوينب

كرحتلانإ.»يقبطلالادبتسالا«موهفمانلامعتساب،فلختلاورامعتسالانع
ةيعامتجالاةينبلايفثدحيال،يقبطلاعارصلليأ،يسيئرلاضقانتلليقفألا
نمّنإ.هسفنيساسألاضقانتلايفرييغتكرحتلااذهقفاراذإّالإ،ةروث
لحارملانيبزيمننأ،يلمعلاويرظنلا:نيديعصلاىلع،نذإةقلطملاةرورضلا
ىلإةلحرمنمةينبلالاقتناذخأنالف،ةيعامتجالاةينبلاروطتلةيخيراتلا
مهواندنعنّوكتيالو،رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننملاقتناكةلحرم

،ةيروثلاةيسايسلاانتسراممىلعريبكرطخوذيركفىمعيأ،يرظن
لخادةيعامتجالاةينبلاروطتلرييغتوهامو،ةروثةروثبسيلامربتعنف
ةيرظنلاةرورضلاهذهةيمهأرهظتو.راطإلااذهلًارييغتيوينبلااهراطإ
،صاخهجوب،»يقبطلالادبتسالا«موهفممادختساباهيلإانرشأيتلاةقلطملا
لب.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابصاخلايخيراتلاروطتلامهفةلواحميف
ددحييذلاوهتاذلابةينبلاهذهروطتلزيمتملاقطنملانإلوقلانكمي
،ةصاخبةروثللةيسكراملاةيرظنلايفيرظنلاموهفملااذهرولبتناكمإ
،يخيراتلااهروطتيف،فرعتملةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاف.ةماعبخيراتللو
لاقتناف.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاهبزيمتتيذلايقبطلالادبتسالااذه

ةقبطلاتائفنيبناك،ىلوألاةيعامتجالاةينبلايف،ةيسايسلاةطلسلا
رثكأ،ةيلاملاةئفلاىلإًالثمةيعانصلاةئفلانم،اهسفنةرطيسملاةيزاوجروبلا

ةيزاوجروبلاىلإةيزاوجروبلانم،نيتفلتخمنيتيعامتجانيتقبطنيبهنم
يففالتخالاو.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفلاحلاوهامك،ًالثمةريغصلا
ةعيبطيففالتخاىلإهساسأيفعجرينيتينبلانيبيقبطلاعارصلاروطت
،نذإةيسايسلاةطلسلايفلاقتنالااذه.نيتينبلانيتاهنيبةيقبطلاةينبلا

ةينبلللاقتناوه،ةريغصلاةيزاوجروبلاىلإةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانم
لخادىرخأةيخيراتةلحرمىلإةيخيراتةلحرمنمةيلاينولوكلاةيعامتجالا

هذهلًالاقتنايأ،راطإلااذهلًارييغتًاقالطإسيلو،هسفنيوينبلااهراطإ



،يسيئرلاضقانتلليقفألاكرحتلاّنإ.رخآجاتنإماظنىلإةيعامتجالاةينبلا
نكميلب،يساسألاضقانتلايفًارييغتةرورضلابمزلتسيال،هانددحامك
ضقانتلااذهءاقبوهيسيئرلاضقانتلليقفألاكرحتلااذهطرشنإ:لوقلا

.هتابثويساسألا
لدبتلااذهو،هيفرطلدبتوهيسيئرلاضقانتلليقفألاكرحتلاّنإ:انلق
ةلحرمنم،ددحملايخيراتلااهلكشيف،ةيعامتجالاةينبلالاقتناددحي
نأيرظنلاديدحتلااذهلدبال،انهو.ىرخاةيخيراتةلحرمىلإةيخيرات
يسيئرلاضقانتلاف.اهتوافتليأ،تاضقانتلاروطتلرخآيرظنديدحتهعبتي
.اهددحييتلاةيخيراتلاةلحرملانامزلوطهيفرطيفتباثيأً،ايقفأتباث
ةلحرمراطإيفمتيهكرحتمادامهكرحتيفًايقفأتباثهنأاذهىنعم
يف،اذههكرحتّنإ:لقوأ،ةيعامتجالاةينبلاروطتنمةددحمةيخيرات
يف،هيفرطتابثيأ،هتابثوهوه،اهددحييتلاةيخيراتلاةلحرملاراطإ
فلاحتنيبيسيئرلاضقانتلاف.تباثلايساسألاضقانتلاراطإيف،ةلحرملاهذه

يف،ًالثمةروثللةيداعملاةيقبطلاىوقلافلاحتوةيروثلاةيقبطلاىوقلا
تابثلانإيأً،اتباثلظي،ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةددحمةيخيراتةلحرم
ناكنإو،ةيخيراتلاةلحرملاهذهنامزلظيهلنينوكملانيفرطلانيذهيف
،ريغتوروطتيأ،توافتدوجومزلتسي،سكعلابلب،يفنيالتابثلااذه
لكاهمضييتلاةفلاحتملاةيقبطلاىوقلافلتخمنيبةرطيسلاتاقالعيف

تاضقانتلانيبةرطيسلاتاقالعيفيأ،ضقانتلااذهيفرطنمفرط
.ليلقدعبهارنساماذهو.نيفرطلانيذهنمفرطلكيفةيوناثلا
نأ،ريبعتلايفةقدلل،دون،ىرخأةكرحيسيئرلاضقانتلااذهلنأريغ
ةلحرمراطإيفتباثلايقفألاكرحتلااذهنماهزيمتةرابعاهلصصخن
لقنتةكرحيهةيدومعةكرحًاضيأيسيئرلاضقانتللّنإ.ةدحاوةيخيرات

اهلحارميف،ةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملانيبهدوجورهاظم
رهاظميفلقنتلااذهنأىلإانرشأنأقبسدقلو.ةفلتخملاةيخيراتلا
يقفألاكرحتلابددحتيامنإ،ةيوينبلاتايوتسملانيبيسيئرلاضقانتلادوجو
نأامك،يساسألاضقانتلابةيوينبلاتاضقانتلاددحتراطإيف،ضقانتلااذهل

،هدوجورهاظمللقنتلااذهيأ،يسيئرلاضقانتللةيدومعلاةكرحلاهذه
كرحتيفهلعفهلًالثميجولويديألاعارصلاف.ةيقفألاهتكرحةرورضلابددحي

عارصلااذهرهاظمنمرهظموهامرادقمب،يسايسلايقبطلاعارصلا
،هفارطأنيبويسيئرلاضقانتلارهاظمنيبزيمننأدبال،هلكاذهل.يقبطلا
،يسيئرلاهرهظملقنتيأ،يدومعلاهكرحتنأامك،هفارطأتسيلهرهاظمف



ةرشابمةجيتن،يرظنلاديعصلاىلع،زييمتلااذهو.يقفألاهكرحتسيل
يرورضوهو،تاضقانتلليروطتلاتوافتلاويوينبلاتوافتلانيبزييمتلل
هذهمهفليأ،يقبطلاعارصلاروطتيفةدقعملاةرهاظلاهذهمهفلًاقالطإ
،ةهجنميقفألاهكرحتيفيسيئرلاضقانتلاتابثنيبةيكيتكلايدلاةقالعلا
ةهجنمةيدومعلاهتكرحيأ،ةيوينبلاتايوتسملانيبيسيئرلاهرهظملقنتو
رهاظمنيبيرظنلازييمتلااذهءافتناو.ةددحمةيخيراتةلحرميف،ىرخأ
ريهشلاهلاقميفغنوتيستوامدنعلاحلاوهامك،هفارطأويسيئرلاضقانتلا
توافتلانيبيرظنلازييمتلاءافتنالـانلقامكـةجيتنوه،ضقانتلالوح
قلعتييرظنضومغىلإةرشابمدوقيوهو.يروطتلاتوافتلاويوينبلا
نمةيعامتجالاةينبلايفيسيئرلاضقانتلابصاخلايوينبلاىوتسملاديدحتب
ضقانتللضومغلااذهنمًاقالطنا،ريسوتلآلامعأيفكلذرهظامك،ةيحان
يفيقبطلاعارصلارودديدحتيفيلاتلابو،ةينبلاهذهروطتيفيسايسلا
كلذبيحويامك،هفارطأويسيئرلاضقانتلارهاظمتلثامتاذإف.روطتلااذه
لقنتةكرحنإيأ،هكرحتوهوهيسيئرلاهرهظملقنتناك،غنوتيستوام
ةجيتنلايههذهو.يسيئرلاضقانتللةديحولاةكرحلاكلذبريصترهظملااذه
يستوامدنعيرظنلاضومغلااذهنمًاقالطنا،ريسوتلآاهيلإلصييتلا
فلتخمنيبهسفنيسيئرلاضقانتلالقنتةيناكمإىلعدكؤينيح،غنوت
ىلإيرظنلازييمتلاكلذءافتنادوقي،ىرخأةيحاننمو.ةيوينبلاتايوتسملا

،يسيئرلاضقانتلابةصاخلاةدقعملاةينامزلاةينبلابقلعتييرظنضومغ
يههرهاظمتناكاذإف.هفارطألدبتيأ،هريغتةريتوب،صاخهجوبو
.هفارطألدبتةريتواهنمرثكأ،هلقنتةريتويههريغتةريتوتناك،هفارطأ
،يسيئرلاضقانتلاىلعاهيطعييتلاةلثمألالكيف،غنوتيستوامنأعمو
ـريسوتلآفالخبـيسايسلاىوتسملاىلعمئادلكشبضقانتلااذهعضي
قرفيالهنإف،ضقانتلااذهىوتسملحيرصيرظنديدحتبموقينأريغنم
لقنتةريتونأعم.امهنيبطلخيف،ضقانتلااذهيففرطلاورهظملانيب
.ضقانتلااذهكرحتةريتونعفلتختيسيئرلاضقانتلليسيئرلارهظملا
هذهلقنتلاةكرحّنإذإ،ةيناثلاةريتولانمريثكبعرسأىلوألاةريتولاف
هكرحتراطإيفوأ،يسيئرلاضقانتلاتابثراطإيفققحتتيسيئرلارهظملل

ةصاخلاةينامزلاةينبلايفدقعتلاو.ةددحمةيخيراتةلحرميف،تباثلا
نيبةقيثوةيكيتكيلايدةقالعدوجوىلإ،ةقيقحلايف،عجاريسيئرلاضقانتلاب
يف،يساسألاضقانتلاراطإيف،تباثلاكرحتلااذهنيبوهذهلقنتلاةكرح

.ةددحمةيخيراتةلحرم



ضقانتلاكرحتبنوكيةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيخيراتلالحارملاددحتنإ
متيالديدحتلااذهنأريغ.هفارطألدبتبةيقفألاهتكرحبيأ،يسيئرلا
.يقبطلاعارصلاروطتيفرمتسملاهلعفنعويساسألاضقانتلانعلزعمب
،ةيخيراتلالحارملاهذهديدحتيفيسيئرلاضقانتلالعفانلزعنحناذإو
ةينبلارمعنأل،ىرخأةيحاننمو،ةيحاننميركفلاضرعلاةلوهسلف
جاتنإماظنراطإيف،اهيفيقبطلاعارصلاروطتبًالصأددحتيةيعامتجالا
ةينبلاهذهروطتلحارملاوطريغتيالتباثاذهجاتنإلاماظنو.ددحم
ىلإةبسنلابةيخيراتلالحارملاهذهديدحتًايرظنليحتسي،اذهل.ةيعامتجالا
،هيفتباثلايساسألاضقانتلاىلإةبسنلابىرحألابوأ،مئاقلاجاتنإلاماظن
يأرطيسملايسيئرلاضقانتلاىلإةبسنلابديدحتلااذهبمايقلانمدبالو
راطإيف،ضقانتلااذهيفريغتلكبف.ريغتملاضقانتلااذهىلإةبسنلاب
نيبةرطيسلاتاقالعيفوأ،هفارطأيفلدبتلكبيأ،يساسألاضقانتلا
ةلحرميفةيعامتجالاةينبلاروطتلخدي،ةعراصتملاةيعامتجالاتاقبطلا
ضقانتلايفريغتلااذهنأّالإ.ةقباسلاةلحرملانعفلتختةديدجةيخيرات
اذهتابثمغربو.هيفيساسألاضقانتلالعفنعلزعمبمتياليسيئرلا
اذهلنإف،ددحمجاتنإماظنراطإيف،ةيعامتجالاةينبلايفيساسألاضقانتلا
ةصاخلاةدقعملاةكرحلانعً،ايروطتوًايوينب،زيمتتهبةصاخةكرحضقانتلا

يهيساسألاضقانتلااذهةكرحو.اهيفتسكعناناو،يسيئرلاضقانتلاب
ةيقبةكرحليلاتلابو،ةدقعملايسيئرلاضقانتلاةكرحلرمتسمديدحتةكرح
يساسألاضقانتلاةكرحيفدقعتلاو.ةددحملاةيعامتجالاةينبلايفتاضقانتلا

مهفلو.ةيعامتجالاةينبلايفضقانتلااذهلتابثةكرحاهنوكىلإدوعي
:يساسألاضقانتلااذهيفرطنيبزيمننأدبال،ةكرحلاهذهيفدقعتلا
ًالصأدوعيضقانتلااذهيفيوينبلاتابثلاف.جاتنإلاتاقالعوةجتنملاىوقلا
،ةددحملاةيعامتجالاةينبلايفاهسفنجاتنإلاتاقالعدوجويفتابثلاىلإ
راطإيف،ةعراصتملاةيعامتجالاتاقبطلانيبةرطيسلاتاقالعتلدبتامهم
جاتنإماظنبةصاخلاجاتنإلاتاقالعّنإ،ىرحألابوأ.دحاوجاتنإماظن
اذهراطإيف،تاقبطلانيبةرطيسلاةقالعتلقنتامهم،ةتباثلظتددحم
ةرطيسةقالعكتاقبطلاهذهنيبةقالعلاددحييذلاجاتنإلانمماظنلا
جاتنإماظنبةصاخلاجاتنإلاتاقالعيفيوينبلاتابثلااذهراطإيف.ةيقبط

يف،ةجتنملاىوقلاهذهروطتو،ةجتنملاةيعامتجالاىوقلاروطتت،ددحم
ةكرحو.يساسألاضقانتلاةكرحةياهنلايفدِّدحييذلاوه،اذهاهراطإ
يوينبتابثيفةجتنملاىوقللروطتةكرحيهيتلا،هذهيساسألاضقانتلا



يفيأ،هريغتيفيسيئرلاضقانتلاةكرحددحتيتلايه،جاتنإلاتاقالعل
روطتلحارمديدحتنأريغ.تباثلايساسألاضقانتلاراطإيف،هفارطألدبت

ضقانتلاةكرحبال،هذهيسيئرلاضقانتلاةكرحبنوكيةيعامتجالاةينبلا
نوكي،ددحمجاتنإماظنراطإيف،ةيعامتجالاةينبلاروطتنأل،يساسألا
،يداصتقالايأ،يساسألاضقانتلاروطتبال،اهيفيقبطلاعارصلاروطتب
ىوقلاروطتديدحتنأاذهىنعم.هيفجاتنإلاتاقالعتابثبتباثلا
ةينبلاروطتيفةيخيراتلالحارملل،جاتنإلاتاقالعباهتقالعيفةجتنملا
،ديدحتوهلب،لحارملاهذهلًايكيناكيميأً،ارشابمًاديدحتسيلةيعامتجالا
ضقانتلاةكرحددحتامرادقمباهلديدحتيأ،رشابمريغ،لوقلاحصنإ
ةينبلايفيقبطلاعارصلاةكرحيأ،يسيئرلاضقانتلاةكرحهذهيساسألا
لحارملاهذهددحيالةجتنملاىوقلاروطتّنإ،رخآريبعتبو.ةيعامتجالا
يف،اهليسيئرلاضقانتلاديدحتربعّالإةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيخيراتلا

لحارملاهذهددحننأ،نذإحدافلاأطخلانمف.هفارطألدبتةكرح
امكيقبطلاعارصلانعةلزعيف،ةجتنملاىوقلاروطتبةرشابمةيخيراتلا
رايتلااذهيفكلذرهظيامكو،ًالثميدوراغهيجورلعفينألواحي
لخادةزيمتمةينبتسيلةجتنملاىوقلاف.فراجلايطارقونكتلايجولويديألا
ىوتسم،ةيعامتجالاةينبلاهذهيف،تسيلاهنإيأ،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلا

فرطلاراطإلخادروطتي،يساسألاضقانتلايففرطاهنإً.ازيمتمًايوينب
فرطلااذهو.ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعوهيذلا،ضقانتلااذهيفرخآلا
،ةينبكددحتييذلاوه،جاتنإلاتاقالعيأ،يساسألاضقانتلايفرخآلا
يوينبلاىوتسملاددحييذلاامأ.ةينبكددحتتيتلاةجتنملاىوقلاتسيلو
نيفرطنيبةيضقانتلاةقالعلاهذهوهف،ةيعامتجالاةينبلايفيداصتقالا
هلةجتنملاىوقلليرظنلاديدحتلااذه.ةينبسيلرخآلاوةينبامهدحأ
ىوقلاتددحتاذإفً.اعميلمعلاويرظنلانيديعصلاىلعةغلابلاهتيمهأ
اهلزعمتي،ةيعامتجالاةينبلايفزيمتميوينبىوتسمكيأ،ةينبكةجتنملا
اهلحارملوةيعامتجالاةينبلاروطتليوينبلاراطإلانعيأ،جاتنإلاتاقالعنع
رايتلااذهليرظنلاساسألانمكي،يرظنلاأطخلااذهيف،انهو.ةيخيراتلا
اذهو.هلًالثمميدوراغهيجوريفدجويذلايطارقونكتلايجولويديألا

ةيجولويديألاةرطيسرهاظمنمرهظمهتاذدحيفيرظنلاأطخلا
قيرطنعهسفنيسكراملاركفلاىلإلغلغتتنألواحتيتلا،ةيزاوجروبلا

.ةيوينبلاةيجولويديألا
ديدحتلابنآلاىلإةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتاضقانتلاليلحترصحنادقل



ضقانتلانيبو،يسيئرلاضقانتلاويساسألاضقانتلانيبةيوينبلاةقالعلليرظنلا
اليرظنلاديدحتلااذهنأريغ.ضقانتلااذهيفيسيئرلارهظملاويسيئرلا
ةقالعديدحتنمدبالف،ةيعامتجالاةينبلايفتاضقانتلاروطتمهفليفكي
فرطلكّنإ.لماشلاروطتلااذهمهفليسيئرلاضقانتلابةيوناثلاتاضقانتلا

اهنيبتاقالعلاددحتتةددعتمًافارطأمضييسيئرلاضقانتلايفرطنم
فلاحتلانيبةيوناثلاتاضقانتلادوجو:كلذىلعلاثم.ةيوناثتاضقانتك
فلاحتلااذهةقالعيف،ةددحمةيخيراتةلحرميف،ةيروثلاىوقلليقبطلا
ةيداعملاةيقبطلاىوقلاعم،يسيئرلايقبطلاضقانتلايففرطك،ةيعارصلا
.ةيوناثتاضقانتًاضيأاهنيبدجوتيتلاو،ضقانتلايفرخآفرطك،ةروثلل
ضقانتلايفرطنمفرطلكيف،ةفلاحتملاةيقبطلاىوقلاهذهنأريغ
يف،يقبطلااهدوجويفيوينبلاتوافتلااذه.ةيواستمىوقتسيل،يسيئرلا
دوجوم،نذإتوافتلاف.اهنيبتاضقانتدوجوددحييذلاوه،اهفلاحتراطإ
.رطيسمضقانتكهسفنيسيئرلاضقانتلادوجوليساسأوهو،اهنيبةرورضلاب
نيبيروطتويوينبتوافت،ةهجنمهنأل،دقعمةرورضلابانهتوافتلاو
ىلإدوعتنأدبالهيفةرطيسلانأىنعمب،يسيئرلاضقانتلااذهيفرط
يوينبتوافتىرخأةهجنم،هنألو،)14(رخآلافرطلاىلعدحاوفرط
ةدحاولاةعومجملانيبيأ،ضقانتلااذهيفرطنمفرطلكلخاديروطتو
ددحتييسيئرلاضقانتلافرطلخادتوافتلااذهو.ةفلاحتملاةيقبطلاىوقلل

يف،ةيقبطلاةرطيسلانأاذهىنعم.ضقانتلااذهيفرطنيبتوافتلاب
فرطلكلخاد،ةيعامتجالاةينبلاروطتلحارمنمةددحمةيخيراتةلحرم

ىوقنمةدحاوةيقبطةوقىلإًاموددوعت،يسيئرلاضقانتلايفرطنم
نوكتدقو.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاراطإيف،يقبطلافلاحتلا

.ةددحمةقبطنمةددحمةئفوأةدحاوةقبطةيقبطلاةوقلاهذه
ةيررحتلاةيروثلاةكرحللةيداعملاةيقبطلاىوقلافلاحتيفةيقبطلاةرطيسلاف

ةيقبطةئفىلإدوعت،ةددحملاةيخيراتلاةلحرملاهذهيف،ًالثمنانبليف
يفةيقبطلاةرطيسلاامأ.ةيلاملاةمغطلابنويعويشلااهيمسياميهةددحم
.ةلماعلاةقبطلاىلإدوعتف،ًالثمةيبونجلامانتيفيفةيروثلاىوقلافلاحت
ضقانتلايفرطنمفرطلكلخادةيقبطلاةرطيسلليرورضلادوجولانإ
نملكيفةيوناثلاتاضقانتلليوينبلاتوافتلادوجو،نذإوهيسيئرلا
ًاتباثسيلةيوناثلاتاضقانتلانيبيوينبلاتوافتلااذهنأريغ.نيفرطلا
،يسيئرلاضقانتلليقفألاتابثلاراطإلخادرمتسمروطتيفوهلبً،اقالطإ

.ضقانتلااذهليلحرملاتابثلاراطإلخاديأ،ةددحمةيخيراتةلحرميف



ضرفيةيوناثلاتاضقانتلانيبيوينبلاتوافتلايفروطتلااذهدوجوو
اهفلاحتراطإيف،ةفلاحتملاةيقبطلاىوقلانيبيقبطعارصدوجوةرورضلاب
،يقبطلافلاحتلاراطإلخاد،يقبطلاعارصلااذهيفروطتلاقطنمو.هسفن

ةيقبطلاىوقلانيبةرطيسلاةقالعيفرييغتثادحإىلإدوقينأوه
ةقالعيفرييغتثادحإىلإيأ،هسفنيقبطلااهفلاحتراطإيف،ةفلاحتملا
ةقالعيفرييغتلااذه.ةيوناثلاتاضقانتلليوينبلاتوافتلاروطتيفةرطيسلا
،يسيئرلاضقانتلايفرطنمفرطلكيف،ةيوناثلاتاضقانتلانيبةرطيسلا
ةكرحبةكرحلاهذهددحتراطإيف،يسيئرلاضقانتلاةكرحددحييذلاوه
ددحيهنأل،هسفنيسيئرلاضقانتلادوجوليساسأ،نذإوهف.يساسألاضقانتلا

اهروطتيفةيعامتجالاةينبلااهيلإلقتنتسيتلاةيخيراتلاةلحرملاةعيبط
،قدألكشبو.هفارطألدبتبهسفنيسيئرلاضقانتلاريغتل،هديدحتبيخيراتلا
ةرطيسلاةقالعيفريغتلاىدأاذإّالإمتيالاذهيسيئرلاضقانتلاريغتّنإ
تاضقانتلاهذهمضييذلايوينبلاراطإلارسكىلإةيوناثلاتاضقانتلانيب

ريغتيف،يسيئرلاضقانتلاافرطلدبتي،ذئنيح.يسيئرلاضقانتلايففرطك
ةلحرمىلإةينبلاهذهلقتنتو،ةيعامتجالاةينبلايفةيوناثلاتاضقانتلاعضو
تاضقانتلانيبةرطيسلاةقالعيفريغتلااذهمتاذإامأ.ةديدجةيخيرات
راطإيفيأ،يسيئرلاضقانتلايففرطكيوينبلااهراطإتابثيفةيوناثلا
لظيعبطلابيسيئرلاضقانتلانإف،هلرسكريغنمهسفنيقبطلافلاحتلا
ةيخيراتةلحرمىلإلقتنتالةيعامتجالاةينبلانإيأ،هيفرطتابثبًاتباث
ةقالعيفريغتلالظي،نيتلاحلااتلكيف،نكل.يخيراتلااهروطتيفةديدج
يتلاةيخيراتلاةلحرملاةعيبطلدِّدحملاوهةيوناثلاتاضقانتلانيبةرطيسلا
فرطلكلخاد،هذهةرطيسلاةقالعنإ.ةيعامتجالاةينبلااهيلإلقتنتس
راطإيف،هتكرحيفضقانتلااذه،نذإدِّدحت،يسيئرلاضقانتلايفرطنم
يفاهدوجوفالتخابفلتخيهبهددحتيذلالكشلانأريغ،هباهددحت
.يسيئرلاضقانتلااذهيفرطنمفرطلكليوينبلاتوافتلاروطتراطإ
ةقالعيفيوينبلادوجولافالتخالةيرظنلاوةيملعلاةيمهألالكرهظتو
لاثملالخنمةقالعلاهذهىلإانرظناذإ،ةيوناثلاتاضقانتلانيبةرطيسلا
تناك،ةددحمةيخيراتةلحرميف،ًالثميسيئرلاضقانتلاريغتمتاذإ.ددحم
يفةريغصلاةيزاوجروبلل،ةيقبطلاىوقلافلاحتيف،ةيقبطلاةرطيسلااهيف

نوكييسيئرلاضقانتللريغتلااذهنإف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
يساسألاضقانتلاتابثراطإيف،هيفرطيفًالدبتيأً،ايلحرمًاريغتةرورضلاب
ةددحمةيخيراتطورشيفريغتلااذهمتاذإامأ.ةيعامتجالاةينبلاهذهيف



نإف،ةلماعلاةقبطلل،ةيقبطلاىوقلافلاحتيف،ةيقبطلاةرطيسلااهيفتناك
يفًاريغتيأً،ايروثًاريغتنوكيلبً،ايلحرمًاريغتًاقالطإنوكيالريغتلااذه
ىلإيأ،هسفنيساسألاضقانتلايفرييغتىلإةرورضلابدوقييسيئرلاضقانتلا

ماظنلاثملااذهيفوه،رخآجاتنإماظنىلإةيعامتجالاةينبلالاقتنا
جاتنإلاماظنراطإيفةديدجةيخيراتةلحرمىلإسيلو،يكارتشالاجاتنإلا
يروثليوحتىلإدوقياليسيئرلاضقانتلايفريغتلانأاذهىنعم.مئاقلا
يف،ةيقبطلاةرطيسلاتناكاذإّالإ،ةيوينبلااهتزفقوهةيعامتجالاةينبلايف
ةقبطلل،يسيئرلاضقانتلارييغتىلإهروطتيدؤييذلاةيقبطلاىوقلافلاحت

تناكاذإامأً.اديدجًايجاتنإًاماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتيتلا
نيجسلظييسيئرلاضقانتلاريغتنإف،ةقبطلاهذهريغلةيقبطلاةرطيسلا
ةقيقحلايفوهيسيئرلاضقانتلليلحرملاريغتلااذهو.يساسألاضقانتلاتابث

فلاحتلايفةيقبطلاةرطيسلاعازتنانعةيروثلاةقبطلازجعىلعليلد
اذهيفةيوناثلاتاضقانتلاروطتراطإيف،ةددحمةيقبطىوقليروثلا
ةيعامتجالاةينبلايفةصاخبو،ىوصقلاةيمهألاتتأانهنم.فلاحتلا
عارصلاروطتيف،ةيوناثلاتاضقانتلانيبيوينبلاتوافتلاروطتل،ةيلاينولوكلا
لحبنوكييذلا،يسيئرلاضقانتلليروثلالحلاّنإ.هسفنلماشلايقبطلا
ةرورضلاب،نذإرمي،يسيئرلاضقانتلليوينبلاىوتسملاىلعيساسألاضقانتلا
هذهنيبةرطيسلاةقالعهيفددحتتلكشبةيوناثلاتاضقانتلاروطتربع
.ةيقبطلاىوقلليروثلافلاحتلايفةيروثلاةقبطللةيقبطةرطيسكتاضقانتلا
،ةيعامتجالاةينبلايفتاضقانتلاروطتليرظنلاديدحتلانمءوضلااذهىلع

لجأنمينطولالاضنلاةرهاظيأ،رصاعملاانخيراتةرهاظمهفاننكمي
يفيأ،يلاينولوكلاانعمتجميفيسيئرلاضقانتلاّنإ.رامعتسالانمررحتلا
.ينطولاضقانتلاوه،يلاينولوكلاجاتنإلاماظنبصاخلايساسألاضقانتلاراطإ

،يقبطلاعارصللدِّدحميخيراتلكشوه،نذإيررحتلاينطولاعارصلاف
نأاذهىنعم.ققحتيوانخيراتكرحتيهب،يلاينولوكلاعمتجملابصاخ

ةوقلاوه،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابصاخيقبطعارصك،ينطولاعارصلا
يفةيرورضلاةيوينبلاهتزفققيقحتوحنهلةعفادلاو،انخيراتلةكرحملا
يأً،ايروثًالحهدحوينطولاضقانتلالحبو.ةيكارتشالاةينبلاىلإلاقتنالا

ةيعامتجالاةينبلايفمتي،زيمتملايسيئرلايسايسلاضقانتلااذهلحب
داقتعالامهولانمو.يكارتشالاجاتنإلاماظنىلإلاقتنالاقيقحتةيلاينولوكلا

مهولانمو،رخآضقانتلحقيرطنعلاقتنالااذهقيقحتةيناكمإب
صاخلايداصتقالاضقانتلالحّنإ.يقبطريغًاضقانتينطولاضقانتلارابتعا



هذهيفينطولاضقانتلالحبّالإنوكيالةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاب
ةينبلايفهل،يقبطيسايسعارصوهينطوعارصبيأً،ايروثًالحةينبلا
نكمأكلذل.ينطوعارصكهدِّدحييخيراتلكشةيلاينولوكلاةيعامتجالا
اهدحوةلماعلاةقبطلاو.ةيكارتشالاةروثلايهيهةيررحتلاةروثلاّنإلوقلا

فلاحتلاىوق،يروثلايعويشلااهبزحبدوقتنأًالعفعيطتستيتلايه
موقتنأةرورضلاباهيلعنأل،ةيررحتلاةروثلاهذهقيقحتوحنيقبطلا

.كلذب





ةمدقمتبتكدقو،يناثلامسقلااذهلةديدجةمدقمةباتكلةرورضنمله
يفجاتننمثحبلاهيلإلصوامءوضيف،ةقيقحلايف،لوألامسقلا
هنمنماثلالصفلاادعامـلوألامسقلاتيهنأدقتنكوً؟اعمنيمسقلا
اهتنيببابسألرشنلاىلإهتعفدوةساردلانمهتأزتجاف.1971فيصيفـ
هرشنلرخآمسقءازتجاىلإنآلاينوعدتيتلااهسفنبابسألايه.ءىراقلل
ذنمعبطللزهاجاذهمسقلاو.»يلاينولوكلاجاتنإلاطمنيف«ناونعتحت

يهتنتستناكةساردلانأينمًانظمويلاىتحهرشنأمل.1972فيص
تاقلطنميفًارضاحناكاماهيفصلختسأةمتاخىوساهصقنيال.هدنع
حتفتلّالإقلغنتالةكرحيفةيادبلاىلإةياهنلانمدوعأف.هسفنثحبلا
هنمرثكأةيسايسلاوةيخيراتلاةسرامملالقحيفبصيثحبلانمرخآًاقفأ

ةكرحةيلآيفثحبلليعوضوملاروطتلانكل.ةيرظنلاةسرامملالقحيف
ًاقطنمعبتـاهلكةساردلليساسألاعوضوملاوهاذهوـينطولاررحتلا
تلزامثلاثمسقيفلوخدلاىلعينمغرأيذلاهقطنموهًافلتخم
اهمسقةساردلانمنوكيلزهاجوهامءىزتجأنأّيلعناكف.هبتكأ
نأءدبلاذنمملعأتنك.ةثالثلااهماسقأيفةدحاوهذهةساردلاو.يناثلا

ةرورضبيعونع،رطاخأتنكو.يدرفهنأل.يفرحلمعاهيفلمعلا
وأً.اقيمعتوأًاكيكفتوأًاكشوأًاضفر.دقنلايتأيمث،أدبأتلق.ةرطاخملا

.يعيبطلاهمجحىلإدرفلااهيفدوعيةيركفةشروأدبتف،كلذريغ
.ضقانتيوطبارتييثحبلمعيفنيرخآعميقتليلهدودحفشتكيو
ىتألب.دقنلاتأيملو.يملعلاهلكشوهيعامتجالكشيفلماكتيف
يفتلزاموً.ايفرحلمعلالظف.هليوأتـملعأوأـملعأالتمص
تمصلاريغدقنلانملكش،ةرورضلابيتأيفوسامرظتنأةرطاخملا

.هزجاعيوأهدناعيًازيمتمًاعقاوهتبراقميفًامودركفلاهدقتفي
مسقلايفةغللانأتملعف.اهتململةرثعبمهنمءادصأتتأ،دقنتأيمل
نأو،لوقتامىلإلوصولانودتلاح»ةيرظنلاتامدقملا«هذهنملوألا

ةادأ:نوكتنأبجيامضيقناهنموهًاديقعترربياللوقلاعوضوم
هيفلعلوـحيحصوهوـحيحصتملعاملعل.مهفللًاقئاعال،مهف

انأوـثحبلاعوضومفنتكاضومغلانمعونىلعلديرخآًائيش
ناكثيحبهيلإفدهيامحاضيإىلعردقأملفـهنعلوألالوؤسملا
ال.هتياهنهتبراقميفهليرورضرخآثحبيفبعشتهتياهنبراقاملك



قطنمنموهامرربأنأيلسيلف،سفنلاريربتبابنماذهلوقأ
هبتمقامىلإىرخأةرمدوعأنأديرأامنإ.ةيعوضوملاهترورضثحبلا

.جلاعأيذلاعوضوملاديدحتنم
طمنيفـ2.ضقانتلايفـ1:ةثالثلااهماسقأب،ةساردلاهذهيفجلاعأ
ررحتلاةكرحوهًادحاوًاعوضوم،خيراتلالحرمتيفـ3.يلاينولوكلاجاتنإلا
ـنيعميبيرجتعقاولةيخيراتةساردتسيلةساردلاهذهنكل.ينطولا

نوكتنأاهلتدرأنئلوـهئازجأنمءزجيف،ًالثمـيبرعلاملاعلاك
عقاواهعوضوم،ةيرظنةسارداهنإ.خرؤمبتسلف.تعطتسااملكلذك
يهجاتنإلانمةزيمتمةيلمعيفهجاتنإبجيلب.ىطعمسيليموهفم

نملقنملنإ.ةبارغلانمءيشلوقلااذهيف.يفرعمجاتنإةيلمع
يفعرستلايفًائطخمءىراقلانوكيدقو.قحبءىراقلاهضفريدق.ضقانتلا

ةينينيللاةيسكراملاميهافملازاهجىوسسيلاذهيموهفملاعقاولاف:هضفر
ةرورضبلوقلاحصيفيكو.ىطعمسيلهنإلوقلاحصيفيكف.هسفن
هبيذلاوهلب،يعامتجالاانعقاوركفننيحركفنيذلاوهو.هجاتنإ

؟هجاتنإوهيذلاجاتنإلااذهةيلمعركفن
ثحبلايفتقلطنا.هيفضقانتلارهاظنمو.لوقلايفةبارغلاهذهنم
ةكرحنمةمساحلاةلحرملاهذهيف.اهيفنحنيتلاةرورضلانيبتأىتح
نكمتنىتح.ركفناهبيتلاةيموهفملاتاودألاركفننأيف،ينطولاررحتلا
نأانيلعنأتملعةسرامملابو.ةيخيراتلاةكرحلاهذهعقاوركفننأنم
اميفعقاولااذهركفننأو.اذهانعقاوركفننحناميفهذهانتاودأركفن
ريكفتلانمرخآجهنمدامتعاىلإانلليبسالو.هتفرعمتاودأركفننحن
هيفناكهجو:نيهجوبثحبلاىتأف.نييداملعفلابنوكننأاندرأنحننإ

ةيداملاميهافميفينعأـةينينيللاةيسكراملاةيساسألاميهافملايفًاثحب
،رهاظلايف،بلغو.ينطولاررحتلاةكرحيفًاثحبهيفناكهجوو.ةيخيراتلا

يفثحبييذلالوألاهمسقيفاميسالو،يناثلاههجوىلعلوألاههجو
دجيملنيح.هتدئافنعوأ.ثحبلاةيعرشنعءىراقلالءاستف.ضقانتلا
نأعقاولااذهلناكامو.همظعوهمحلبثحبلايفًارضاحيعامتجالاعقاولا

يفيموهفملاهلكشوهرخآلكشبلب.لكشلااذهبهيفًارضاحنوكي
نيبةمئاقلااهسفنيه،ةيفرعمةقالعهذهةقالعلاو.هتفرعمتاودأبهتقالع
،ديدحتلاب،اهنإ.ينطولاررحتلاةكرحنيبوةينينيللاةيسكراملاميهافملازاهج
يفنينثالاطبارتيفّالإرخآىلعفرطاهيفبلغيال،ةساردلاعوضوم
يداملااهطرشلوألاةفرعمةرورضلابهيفدجتلكشبيقبطلاعارصلالقح



يفثحبلاناك،ةقالعلاهذهراطإيف.سكعلابسكعلاو.رخآلاةفرعميف
هنأل،ينطولاررحتلاةكرحيفًاثحب،هنمهجويف،يموهفملازاهجلاكلذ
ًاثحب،هنمهجويف،ةكرحلاهذهيفثحبلاناكو،اهتفرعمتاودأيفثحب
هيفزيمتتيذلايخيراتلالكشلايفثحبهنأل.ةيخيراتلاةيداملاميهافميف
يفراساملك،ثحبلاناكو،ةكرحلاكلتباهتقالعيف،ميهافملاهذهةينوك
تاودألًاكلمت،يلاتلابدادزاف،رخآلاههجويفهريسعراستً،اطوشلوألاههجو

.ةفرعملاهذهعوضومنمرثكأبرتقاو،هتفرعم
نمنيهجولانيذهنيبلصفلانمهيلإترشأيذلاضومغلاىتأامبر
لوصولاةدارإنم،يلاتلابو،رخآلانودامهنمدحاوبذخألانمو.ثحبلا
.ةفرعملاهذهتاودأةفرعمبرورملانوديبيرجتلاعقاولاةفرعمىلإرشابملا
اهجاتنإنمدبالو.عقاولاكلذةفرعملةيرورضتاودألاهذهةفرعمنكل
ةيسكراملاهتروريصيف،يبرعلاركفلاىلعناك،اذل.ةفرعملاهذهجاتنإيف
تاودألدقننمةفسلفلاخيراتيف»طناك«هبماقامبموقينأ،ةينينيللا
ةروثلا«هذههبشيامبلقوأ،ةفرعملاققحتليرورضطرشوهةفرعملا
ىلعامنيبو،»ةروثلا«هذهنيبًايساسأ،عبطلاب،قرفلاىقبيو.»ةيطناكلا
عقومنمينطولاررحتلاةكرحهتبراقميف،هبموقينأيبرعلاركفلا
امسيل.اهتينوكلزييمتوه،ةيموهفملاهتاودألدقننم،يراتيلوربيقبط
لكشمنالنحنف،ماعلكشبةفرعملاناكمإطرشلًاديدحت،نذإ،هيلإفدهن
مغربو.يلاثملاركفلااذهبانجهنملةقالعالو،ةيسراممطبضلاباهنأل،ةفرعملا

تاودأيفرظنلاةرورض،لاجملااذهيف،دكؤنل»طناكب«دهشتسن،اذه
الو.ةينطولاةيررحتلاةكرحلاةفرعمجاتنإباهبموقننحناميف،انتفرعم
ىلإو،يلعفلااهانعمةملكلاىلإديعننأىوسديكأتلااذهنمفدهن
يفلظيف،هركفننأنودموهفملامدختسنالىتح،ةيملعلاهتقدموهفملا
يف،هبقلعاممهنمررحتينأبجيامًالماحاذهيدقنلاريغهمادختسا
نوكينأىلعةردقلاهيفلشت،هنعةبيرغةيجولويديأراثآنم،هخيرات
تاسرامملالقحيفةيخيراتلاةيداملاميهافملو.ةيملعةفرعمةادألعفلاب
خيراتوهليوطخيراتةيلاينولوكلاةيعامتجالاانتاينببةصاخلاةيجولويديألا
ةيعامتجالاتاينبلاهذهيفةلماعلاةقبطلااهيفسرامتتناكيتلالاكشألا

اهتسراممنكتملو.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضيقبطلايجولويديألااهعارص
ترملب،ةيراتيلوربةسرامم،ليوطلااهخيراتيفً،امودهذهةيجولويديألا
يزاوجروبعباط،ديدحتلاب،وهاهيلعرخآيقبطعباطاهيفىغطتارتفب
عارصلالقحيفيسرامملااهروضحيف،ميهافملاهذهلزعنكميالو.ريغص



رظنننأوديدجنماهركفننأًايرورضناكف،اذهاهخيراتنع،يقبطلا
ةكرحنمةمساحلاةلحرملاهذهيفاميسالو،ةدقانةيراتيلوربنيعباهيف
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةدايقيفةمزألاةلحرميهيتلاينطولاررحتلا

ةدايقلايفةنهارلاةرورضلاةلحرم،يلاتلابو،ةكرحلاهذهلةددجتملا
دجيتاذلابةيخيراتلاةلحرملاهذهطورشيف.ةيررحتلاةكرحللةيراتيلوربلا
نمجهنملاكلذدامتعايفهترورضطورشاهيفدجيو،ةيداملاهطورشانثحب
ررحتلاةكرحليسرامملاعقاولاباهتقالعيف،ةيخيراتلاةيداملاميهافميفرظنلا
لكشيفميهافملاهذهيفرظنلايتأينأ،اذهدعب،بيرغلهف.ينطولا
اذهنكل؟ىلوألااهتيدجبألكشوأ،ةيئادتبالااهتءارقلكشهنأك،يميلعت
متييذلايخيراتلالكشلاوهفً.ايلوأرهاظلايفّالإسيلاهنملكشلا
ريضيالو.ةيررحتلاةكرحلاعقاوبةيخيراتلااهتقالعيفاهيفرظنلايفهجاتنإ
،اهتيملعيفميهافملاهذههيفيهيذلالكشلافاشتكاديعتسينأانثحب
يهيذلالكشلااذهكلمتديعتسينأوهيساسألاهفده،سكعلابلب
ةيدجبأدارأامنوكينأيفانثحبحجنله.ةيملعةفرعمتاودأهيف
اذه:لوقينأءىراقلاىلع؟ينطولاررحتلاةكرحيفةيخيراتلاةيداملا
ناكمىلعولشفلاناكمىلعينلدينأهيلعو.هتءارقرظتنأتلزاميذلا

.يهتنينليذلاثحبلااذهيفحاجنلا
نميناثلاءزجلااذهبتقحلأدقل:ةمدقملاهذهلفقأنألبقةريخأةملك
نمنماثلاددعلايف.قيرطلاةلجميفًاعابتاردصنينثانيلاقمةساردلا

رامعتسالا«ناونعب،1969ةنسنمسماخلاددعلايفو.1968ةنس
ًاضيأتقحلأو.اهبّالإةماعلاركفلاةكرححضتتالتايادبامه،»فلختلاو
ةنسنمعساتلاددعلايف.قيرطلايفردصرخآًالاقميناثلاءزجلااذهب

،اذهلاقملاو.»رصميفةيكارتشالاةكرحلاخيراتلوح«ناونعب1972
الو.اهنمًالصفنوكيداكيلب.ةساردلاهذهنمأزجتيالءزج،نيرخآلاك
.بتكأاملكيفركفلاعوضوميهينطولاررحتلاةكرحف.رمألايفةبارغ
،لعفنئلف،ةثالثلاتالاقملاهذهةءارقبءىراقلاأدبينألضفألانملعل
نمتيأر،اذل.يلخادلاهقطنمروطتيفثحبلاةكرحعباتينأهنكمأ
نمريثكلااهيفنأعم،تالاقملاهذهنمًادحاوًافرحريغأّالأيرورضلا
ثحبلاهيلإلصوامءوضيف.اهيفرظنلاةداعإنمدباليتلاراكفألا
يذلاطخلايفهاطختتوهححصتفهنمقبسامديعتستجئاتننمهسفن

.هتايادبيفثحبلاهمسترا
1975زومت6





اهتدحوأدبمواهساسأدجتةددعتمةيرظنجئاتنىلإثحبلاتاجرعتانتداق
.هلاكشأفلتخمنيبطبارتلادقعتيفويقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلايف
،عقاولابركفلاةقالعيفثحبنمثحبلاانبفطعنينأًابيرغسيلو
يفثحبىلإ،ينطولاررحتلاةكرحيفيكارتشالاركفلارثأديدحتفدهب
قطنمنمثحبلاررحتينأةيملعلاهطورشنمف.يقبطلاعارصلاةيلآ
يأً،ايعوضومًاقطنمهتكرحيفعبتيل،ثحابلاقطنمنميأ،ةيتاذلاةدارإلا
انعضخأوًاقبسمهانمستراًاقيرطثحبلايفكلسنملنحنو.هعوضومقطنم
لكمامأًائيشفًائيشمسترتتناكًاقيرطانعبتلب،ةونعثحبلاروطتهل
نعةظحلدعتبنمل.هسفنروطتلااذهلعفبو،ثحبلاروطتيففطعنم
اهضرفتاجرعتنمقبساملكمغرب،هنمانقلطنايذلاثحبلاعوضوم

عارصلاةيلآيفف.اهنمببسب،ىرحألابوأ،هيلإلوصولاقطنمانيلع
اهساسأىلعو،عقاولابركفلاةقالعليملعلاريسفتلادجناهدحويقبطلا
ناكاذل.ينطولاررحتلاةكرحيفيكارتشالاركفلارثأديدحتانلنكميطقف
يهةيرظنتامدقمبعوضوملااذهةجلاعملدهمننأةقلطملاةرورضلانم
،ًاليلقربصلابءىراقلاحلستيلو.هلساسأاهنإ:حصألاىلعلقوأ،هبلصنم

نحنيذلاعوضوملاةجلاعمليرظنلاساسألاءاسرإنمدعبهتننملف
ىلعضرفتملعلاةرورضلب،فرتبانماذهامف،ءىراقلانئمطيلو.هددصب
تاهادبلاليسيفلهسلافارحنالانمةمئادةظقييفنوكينأثحابلا

.ةيرهاظلا
.لوألاانقلطنمنمانبرقيثحبلاروطتيفرخآفطعنممامأنآلانحن
لذتبملاوطسبملالكشلانمًاديقعترثكأعقاولابركفلاةقالعانلتدبتدقل
اهعضوف.ريكفتيأبلطتتالةهادبكرشابملايعوللةداعهيفرهظتيذلا

اهتقيقحىلعاهرهظييقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاراطإيفيرورضلا
،ىرخألاهلاكشأةيقبوعارصلااذهليجولويديألالكشلانيبةدقعمةقالعك

،ىرخألاهتاسرامموةعراصتملاةيقبطلاةيجولويديألاهتاسراممنيبيأ
يساسألاضقانتلاراطإيفةيعامتجالاةينبلاكرحتّنإ.ةيسايسلاوأةيداصتقالا

هدلوييذلايقبطلاعارصلاكرحتلعفبمئاقةيداملااهتدعاقبصاخلا
ةيلآلعضاخعارصلااذهكرحتو.هسفنيساسألاضقانتلااذههددحيو
اهنمانلىدبتامءوضيفو.اهفاشكتسالواحنلازنالو،انلواحةدقعم

:لاؤسلااذهحرطبثحبلاعباتن



ركفيفرثأةددحمةيعامتجاةينببصاخنيعمركفلنوكينأنكميفيك
ةينبلاهذهليخيراتلاروطتلايفيلاتلابو،ةفلتخمةيعامتجاةينببصاخرخآ
ىلإرباعحيملتيفلاؤسلااذهانلىءارتنأقبسدقلو؟اهسفنةيعامتجالا

امنإ،انخيراتنمىطسولاروصعلايفيمالسإلاركفلابينانويلاركفلاةقالع
قيقدتبأدبت،رثكأزكرملكشبوىرخأةيوازنمةيضقلاةجلاعمانهدون

.لاؤسلاحرط
ركفلاوأ،ًالثميسكراملاركفلاك،ةددحمةقبطةيجولويديأانهركفلابدصقن
ًارايتوأ،ةيسنرفلاةروثلاراكفأيفهدجنامكيزاوجروبلاركفلاوأ،يفوصلا
،يدوجولارايتلاوأركفلاك،ةددحمةيقبطةيجولويديأنمًانيعمًايجلويديأ

ةينبانهركفلابدصقن،معألكشبوأ،ًالثميوينبلارايتلاوأركفلاو
تايجولويديألافلتخملةيضقانتلاةيوينبلاةدحولايأ،ةماعةيجولويديأ
اهتدحوساسأدجتيتلا،ةددحمةيعامتجاةينبيفةعراصتملاةيقبطلا
راطإيف،اهيفدلوتتيتلاةدقعملاةيعامتجالاةينبلاهذهكسامتيفةيوينبلا
يأ،يبوروألاوأ،يسنرفلاركفلاًالثمانلوقك،يقبطلاعارصللةيلخادلاةيلآلا
رحانتوضقانتةقالعيف،دجنهيفو،روطتميلامسأرعمتجمبصاخلاركفلا

ةقبطلاةيجولويديأو،اهتارايتفلتخمب،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ،ةيلخاد
،حرطنيذلالاؤسلايف،نذإركفلاةملكلً.اضيأاهتارايتفلتخمب،ةرطيسملا

ىلإهيبنتلاةرورضمامأانعضيددعتلااذهً.اضيأددعتمو،عساوىنعم
مدعنمًاساسأجتانسابتلالاو.ركفلاةملكمادختسايفيعوضومسابتلا
تاسرامملالقحلخادهدلوتيتلايقبطلاعارصلاةكرحبركفلاةكرحطبر
لقحلااذهنعهلزعيفتسيلركفلاةيعوضومف.ةيقبطلاةيجولويديألا
هعباطفشكيفيلاتلابو،هيفهلصأتيفسكعلابيهلب،هتبرتوهيذلا
نأاذهىلعبترتي.يقبطلايجولويديألاهددحتيفيأ،ددحملايقبطلا
نيتيعامتجانيتينبىلإنايمتنيـرثكأوأـنينيعمنيركفنيبةقالعلا
ركفلاكوأ،ًالثمةيبرعلاةضهنلاركفوةيسنرفلاةروثلاركفك،نيتفلتخم
لب،ةرشابمةقالعتسيل،ةيبرعلاررحتلاةكرحيفينطولاركفلاويكارتشالا
ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحربعةرورضلابرمتةدقعمةقالعيه
اذهىلإعوجرلانمدبالو.نيركفلانيذهنملكهنمدلوتييذلا
نمركفيأليلعفلادوجولاّنإ.اهعونوةقالعلاكلتديدحتيفلقحلا
لقحيفيأ،هيفكرحتييذلايجولويديألالقحلايفهدوجووهراكفألا
.لقحلااذهجراخهلدوجوالو،يقبطلاعارصللةيجولويديألاتاسرامملا
ةينببصاخرخآيجولويديألقحىلإهيفدلوتيذلاهلقحنمهلاقتناو



ةددحمةيخيراتطورشلعضخيلبً،ايطابتعاوأًارحسيلةفلتخمةيعامتجا
ركفلليقبطلايجولويديألاعباطلاديدحتنمءوضلااذهيف.اهنايبتبجي

نكميفيك:يليامكقباسلالاؤسلاحرطي،ماعلكشبراكفأللوأ
تاسرامملعفبتدلوتةنيعمةيقبطتايجولويديألوأةيجولويديأل

اهلنوكينأ،ةددحمةيعامتجاةينببصاخيقبطعارصنمةيجولويديأ
رخآيقبطعارصنمةيجولويديأتاسرامماهدلوتةيجولويديأةكرحيفرثأ

؟ةفلتخمةيعامتجاةينببصاخ
فقوتلابجيسابتلالانمعونلاؤسلاحرطنملكشلااذهيفلازيال
ةيعامتجاةينبيفةيجولويديألاةكرحلاروطتنأقبسامممهفيدق.هدنع
تاينبلايفةيجولويديألاتاكرحلاةيقبنعلزعمب،قلغموجيفمتيةددحم

عارصللةيروحملاةكرحلاروطتبهطابترانمببسب،ىرخألاةيعامتجالا
كلتنعهلزعىلإدوقييذلاوهاذههطابترانأك،هسفنيقبطلا
عارصلانمهررحتنأكو،اهنعهلالقتساوملاعلايفةيجولويديألاتاكرحلا
ىلعهحاتفنالطرش،ماعلكشبركفللروطتلكشيفهروهظيأ،يقبطلا
ةيجلويديألاةكرحلازيمتّنإ.امهنيبلعافتورثأتةقالعدوجولويملاعلاركفلا
ةكرحزيمتنميلاتلابو،ةينبلاهذهزيمتنمجتانةددحمةيعامتجاةينبيف
لازعنالاوتاذلاىلعقالغنالاينعيالزيمتلاو.اهبصاخلايقبطلاعارصلا
نمةقالعلاكلتدوجوليرورضطرشسكعلابوهلب،يجراخلاملاعلانع
نورقلاتاعمتجموةميدقلاتاعمتجمللةبسنلابلوقلاحصيدق.لعافتلا
ةكرحنأ،ةيلامسأرللةقباسلاتاعمتجمللةبسنلابمعألكشبوأ،ىطسولا
ىلإضعبنعاهضعبًايبسنةلقتسمةيعامتجاتادحولةكرحيهخيراتلا
ةدحونملعجيو،اهنيبدحوييملاعخيراتىلعملكتلاهيفبعصيدح
راكفألافلتخمللخادتلاولعافتلاةدحولًايدامًاساسأهذهةيوينبلااهروطت
امأ.ةيقبطلااهتاعارصلاهسفنةيروحملاراطإيف،اهيفدلوتتيتلاةزيمتملا
،ةيلامسأرلاروطتنإً.امامتفلتخمعضولاف،ةثيدحلاتاعمتجمللةبسنلاب
قيرطنع،يلايربمالااهلغلغتو،صاخهجوبرشععساتلانرقلاعلطمذنم
لغلغتلااذههثدحأامو،ملاعلانادلبفلتخمىلإ،ةيملاعلاقوسلااهقلخ
يداصتقالاروطتلليعبتطبرواهلةقباسلاجاتنإلاةمظنأةينبلكيكفتنم
خيراتللةيلعفلاةدحوللةيداملاةدعاقلادجوأاذهلك،اهبنادلبلاهذهيف
خيراتىلعملكتلاًالعفناكمإلابراص،ةيلامسأرللروطتلااذهعم.يملاعلا
امنأاندجو،رضاحلاانمويىلإ،فطاخلكشب،انلقتنانحناذإو.يملاع
دقعتو،ملاعلايفخيراتلاةكرحلديحوتنمةيلامسأرلللئاهلاروطتلاهثدحأ



ً،امئاقلازيال،ةيناسنإلاتاعمتجملافلتخمنيبةيوينبلاتاقالعلاةكبشيف
يذلاميظعلايرذجلافاطعنالااذهروهظبًايلعفًاحوضووةدحدازلب
تاروثنماهعبتامو،ىربكلاربوتكأةروث،ملاعلاخيراتروطتيفهتثدحأ
امبيفتكنلب،ةطقنلاهذهيفعسوتلاىلإنآلاانبةجاحال.ةيكارتشا
ةيداصتقالاتاقالعلايفريبكلاكباشتلانم،ثحبلليلمعلاديعصلاىلع،هارن
وجيفمتيدعيملةيعامتجاةينبيأليخيراتلاروطتلاف.ةيملاعلاةيسايسلا
راطإيفمتيوهلب،ةينبلاهذهليلخادلاقطنمللعضخيناكنإو،قلغم

ةينبلاهذهطبرتيتلاةيوينبلاتاقالعلانمةدقعموةعساوةكبش
،ةيخيراتلاةكرحلاةدحونمساسألااذهىلع.يجراخلاملاعلابةيعامتجالا
وأ،ةكرحلاروطتمتينأليحتسي،ضقانتودقعتةدحويهثيحنم
ةعيبطيفاهساسأدجتةددحمةيعامتجاةينبيفةيجولويديألاتاكرحلا
ةيلامسأرلانملاقتناةكرحيهثيحنم،اهسفنةيخيراتلاةكرحلا

،ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحنأاذهىنعم.ةيكارتشالاىلإةيلايربمالا
،ةرضاحةيعامتجاةينبيأيف،يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلابهطابترايف
مغرب،ةيكارتشالاىلإلاقتنالانمماعلاراطإلااذهيفةرورضلابددحتي
،تاقبطلانيبيجولويديألاعارصلاف.لاقتنالااذهلاكشأيفيعوضوملاددعتلا
ضقانتلانمماعلاراطإلااذهيف،نذإمئاق،ةرضاحةيعامتجاةينبيأيف
ةقبطلاةيجولويديأيسيئرلكشبو،ةيكارتشالاةيروثلاىوقلاةيجولويديأنيب
يسيئرلكشبو،ةيلايربمالاوةيعجرلاىوقلاةيجولويديأو،ةهجنمةلماعلا
يفلئاهلاروطتلانأاذهىلعدز.ىرخأةهجنمةيزاوجروبلاةيجولويديأ
وأةيلازعناةكرحلكىلعءاضقلاىلعًاريثكدعاسيمالعإلالئاسوفلتخم
ةينببصاخلايقبطلاعارصلاكرحتلعفبتايجولويديألادلوتيفةيقالغنا
ةينبلالزعنمًاقالطإانعنميحيضوتنمقبساملك.ةددحمةيعامتجا
،هسفناهروطتيفهبددحتتف،هيفروطتتيذلاملاعلاةينبنعةيعامتجالا
يتلاتايجولويديألاةكرحوأ،ةيجولويديألاةكرحلالزعنميلاتلابانعنميو
يفةيجولويديألاتاكرحلانماهريغنع،اهيفرئادلايقبطلاعارصلااهدلوي
عارصللةيروحملاةكرحلابةيجولويديألاةكرحلاطبرةرورضنأامكو.ملاعلا
نوكتدق،ةنيعمةقالعدوجويفنتالةددحمةيعامتجاةينبيفيقبطلا

ةيجولويديألاةكرحلاهذهنيب،كلذريغنوكتدقو،لعافتورثأتةقالع
التاذلابةقالعلاهذهدوجونإفكلذك،ملاعلايفتايجولويديألافلتخمو
ليحتسيذإ،نيتكرحلانيبيرورضلاطبرلاكلذدوجومدعًاقالطإينعي
ةبرتنعاهعطقب،ةددحمةيعامتجاةينبيف،ةيجولويديألاةكرحلامهف



أطخلانمكيانهو.اهروذجاهيفلصأتتواهيلعتبنتيتلايقبطلاعارصلا
،ماعلكشبةيجولويديألاتايرحلامهفيف،يسيئرلارطخلالقوأ،يسيئرلا

عطقلاأدبيو.اهدلوتيتلاةزيمتملايقبطلاعارصلاتاكرحنعاهعطقيف
تاسراممسيلوةيركفتاكرحيأ،ةدرجمركفللتاكرحاهرابتعاباذه
،اهدوجويف،تايجولويديألالقتستنيح.هسفنيقبطلاعارصللةيجولويديأ

راكفألكشيفرهظت،اهدلوتيتلاةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملانع
ةيلاثم»ةيعوضوم«يف،اهتاذلواهتاذبدلوتت،يقبطلاعارصلانعةلقتسم
درجتنمساسألااذهىلع.يقبطبزحتوأزيحتلكنعةديعب،ةمات
،»ركفلاملاعب«ىمُسيامءانبمتي،يقبطلايجولويديألااهعباطنعراكفألا
رشابمسامتةقالعيفراكفألاهيفىقالتتيذلا»يعوضوملا«ملاعلااذهبيأ
.ةيقبطلاتاعارصلليداملاملاعلارهطميفرمتنأريغنم،رشابمريغوأ

يف،راكفألاررحتت،ةيلعفلاهتيعوضومنعدرجملايركفلاملاعلااذهيف
ةقالعلارهظتف،اهكرحتددحتيتلاةيداملاطورشلانم،ةلدابتملااهتاقالع
تالاحنسحأيفو،يضرعلاسامتلانمةيبيرجتةقالعلكشيفاهنيب
رثأقباسلاركفللاهيفنوكي،ينامزلاعباتتلانمةقالعلكشيف،اهماظتنا

.هيلعًاقباسهنوكدرجملقحاللايف
يفاندنعتاساردلابلغأعضختيلاثملايبيرجتلاقطنملانمعونلااذهل
دق.هثيدحوهميدق،يبرعلاركفلاخيراتيف،صاخهجوبو،راكفألاخيرات
لكيهلاامنإ،ىرخأىلإةساردنمفلتختوأقطنملااذهلاكشأعونتت
ةقالعيأكاردإنعزجعييعباتتلكيهوهوً،ادحاوىقبيهنميساسألا
اذهرهظي،مدقنسيذلالاثملايف.قحاللاوقباسلانيبعباتتلاةقالعريغ
ينانويلاركفلاناكءدبلايف:يلاتلالكشلاىلعةيسيئرلاهتاقلحيفلكيهلا
،وأ،يبرعلاركفلاناكف،نومأملادهعيفبيرعتلاولقنلاةكرحتناكمث

ةلمحتناكمثةيسنرفلاةروثلاراكفأتناكءدبلايف،رخآلاثميف
تناكف،ابوروأىلإيلعدمحمتاثعبًاضيأتناكورصمىلعنويلبان
اننظنام.نورقةدعرمتساقيمعموندعب،يبرعلاركفلايفةضهنلا
عباتتةقالعنمهسفنلكيهلارركتاهلكف،ةلثمألانمراثكإلاىلإةجاحب
ةلمح،نومأملادهعيفلقنلاةكرح(ـامهنيبيضرعءاقلناكنيركفنيب

هنوكدرجمل،يناثللًاثدحملوألاناكفـ)...يلعدمحمتاثعبونويلبان
لكيهيفّنإقحلاو.هدعبىتأهنوكللوأللًاراركتيناثلاناكو،هايإًاقباس
ةقالعللًارصحوراكفألانيبفالتخاللًابيوذتيلاثملايبيرجتلاقطنملااذه
نإف.هعبتييذلاركفلايفقباسلاركفلااهيفرركتيلثامتةقالعيفاهنيب



نيب،قطنملااذهلةبسنلاب،وهف،هذهلثامتلاةقالعمغرب،فالتخايقب
نإيأ،اهنيبلثامتلارهوجسمتالراكفألاهذهنمةيوناثرصانع

كلذبىقبيف،قطنملااذهيفلثامتلالكيههدوجولهاجتيضرعفالتخالا
اذهىنعم.يبيرجتلالقعلاةرئادجراخ،ةقدلللقوأ،لقعلاةرئادجراخ
نمعونل»ركفلاملاع«عضُخييلاثميبيرجتقطنمك،لثامتلاقطنمنأ
،يعوضوملاهماظتنابسحعقاولاميظنتيفلقعلاقحبفاحجإهيفةنلقعلا
ةرئادجراخهبهيمروهيففالتخالاهلافغإيفهسفن»ركفلاملاعل«راقفإو
نودنملثامتلاىلعّالإموقتالةنلقعلانأكو،يلقعلاميظنتلاوألقعلا
الوهو،هلساسأعقاولارهوجيففالتخالاف،كلذريغةقيقحلاو.فالتخالا
،هسفنفالتخالاقطنموه،هلضيقنقطنمللب،لثامتلاقطنملفشكتي
اذهءوضيف.يكيتكلايدلايداملاقطنملا،حضوأةملكبو،ضقانتلاقطنميأ
نمًالدبفالتخالانمءانثتساةلاحكهسفنلثامتلاددحتي،يملعلاقطنملا
ءانثتساةلاح،يبيرجتاقطنملاكاذلةبسنلابوهامك،فالتخالانوكينأ

.اهتنلقعنكمياللثامتلانم
يجولويديألااهعباطنعاهدرجتيفراكفأللةيلاثملاةيبيرجتلاةرظنلاكلتّنإ

تاسرامملانع،تايجولويديأيهثيحنم،اهعطقيفيأ،يقبطلا
ةيجولويديأةرظنكشنودنميه،اهدلوتيتلاةيقبطلاةيجولويديألا
ةملكانهذخأنالو.اهسفنةرطيسملاةقبطلاةرظناهنإ.ةددحمةيقبط
يفيهةرظنلاكلتّنإيأ.يعوضوملااهانعمبلب،يتاذلااهانعمب»ةرظنلا«
تاعارصلليجولويديألالقحلايفسكعنتامكراكفألاةروصيعوضوملااهعقاو
رهظي،ةيقبطلاةيوازلاهذهنم.ةرطيسملاةقبطلارظنةيوازنم،ةيقبطلا
ىلعرهظيهنأل،ةيقبطلاتاعارصلاملاعنعًالقتسم»راكفألا«وأركفلاملاع
يفتختف،ةيعامتجالاةينبلايفاهبكارتوةيوينبلاتايوتسملاديضنتنمساسأ

تاسرامملللقحكيداملاهدوجوةقيقح،اذههروهظلكشيف،كلذب
رظنةيوازنمّالإهذههدوجوةقيقحرهظتالو.ةيقبطلاةيجولويديألا
يف،ضقنتيتلاةلماعلاةقبطلارظنةيوازنميأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلا

،هروهظنميليلضتلالكشلااذه،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتاسرامم
.هليجولويديألقحكيقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلاب،هتقيقحيف،هطبرتف

اهنألهذهةيقبطلارظنلاةيوازنمفشكتتةيداملاةقيقحلاهذهّنإ
ةيباذجنالاةكرحلاقطنميفيهةيعوضومةرورضل،اهفشكتيف،عضخت
ةلماعلاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةعيبطاهددحتامك،يقبطلاعارصلل
يأ،يقبطلاعارصلليجولويديألقحك،نذإ»ركفلاملاع«ددحتف.ةيروثلا



ضقننمساسأىلعّالإمتيال،ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملللقحك
ةيروحملاةكرحلابهطبرساسأىلعيلاتلابو،ةيوينبلاتايوتسمللديضنتلاكاذ
ةقبطلارظنةيوازنمّالإيرظنلاددحتلااذهنوكيالو.يقبطلاعارصلل
ةعيبطلامكحب،ةيروحملاةكرحلاهذهفشكىلعةرداقاهدحويهيتلا

انتلوقمةحصققحتتًاضيأانهو.ةيقبطلاةيسايسلااهتسرامملةيباذجنالا
درجتبنوكياليعامتجالاعقاولليملعلايرظنلاليلحتلانأيفةقباسلا
ًايجولويديأًافقومهتقيقحيفيفخي،ةيقبطلاتاعارصلانعيلاثميمهو

اهرهوجيفيهيتلاةيعوضوملاتاعارصلاهذهسمطلواحيًايقبط
،اهتاعارصوتاقبطلاقوفتسيلةيملعلاخيراتلاةقيقحف.ةيقبطتاضقانت
اهتاذدحيفيهاهفاشكتساةيلمعو،اهسفنتاعارصلاهذهيفيهلب
،اهفاشكتسانعًايعوضومزجعتةرطيسمةقبطنيبيقبطعارصعوضوم
اهتسرامميفاههيوشتوأاهسمطلواحتلب،هسفنيقبطلااهعضومكحب
ىلإةرورضلابيقبطلااهعضواهلمحيةيروثةقبطنيبو،ةيقبطلاةيجولويديألا
اهتاسرامميفصاخهجوبو،يقبطلااهعارصلاهتاسراممفلتخميف،اهفاشكتسا
ةيجولويديألاةسرامملليلمعلااهضقنيفويملعلااهدقنيفيأ،ةيجولويديألا

.ةرطيسملاةقبطلل



يفرظنلانمنيتيسيئرلانيتيقبطلانيتيوازلانيتاهنيبزييمتلاةرورضنإ
،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاةيوازوةرطيسملاةقبطلاةيواز،ةيعامتجالاتارهاظلا
يفترولبتيتلاميهافملاضعبمادختسايفقيقدتلانمةدايزىلإانعفدت
يأً،ايتاذسيلويعوضومامهنيبفالتخالاّنأاميسالو،اذهانثحبقايس
ءدبلايفثحبلاانداقدقل.هسفنةيعامتجالاتارهاظلاطبارتلكشيفهنإ
ةينبلاىنعمهئاطعإىلإو،ةماعلاةيجولويديألاةينبلاموهفممادختساىلإ

تارايتلاوأتايجولويديألافلتخمةيضقانتلااهتدحويفمضتيتلا
يف،ركفلككرحتف.ةددحمةيعامتجاةينببةصاخلاةيقبطلاةيجولويديألا
ةينبلاهذهراطإيفةرورضلابمئاق،ددحملايقبطلايجولويديألاهئامتنا
لقحلاموهفممادختساىلإكلذدعبثحبلاانداقمث.ةماعلاةيجولويديألا

تاسرامملللقحكقيقدلاهددحتيف،يقبطلاعارصلليجولويديألا
يف،نيموهفملانيذهنيب.ةددحمةيعامتجاةينبيفةيقبطلاةيجولويديألا
مدعنمءىطاخساسأىلعّالإةقيقحلايفهلدوجوالفدارت،رهاظلا
عضولاىلإ،صاخهجوبو،ةيعامتجالاتارهاظلاطبارتىلإرظنلايف،زييمتلا

رظنلايتيوازنيبو،ةيعامتجالاةينبلايفيجولويديألاىوتسملليرظنلا
ًايعوضومًادوجوةماعلاةيجولويديألاةينبللنأكشال.انركذنيتللانيتيقبطلا

هدوجواهيفيقبطلاعارصلليجولويديألالقحللامك،ةيعامتجالاةينبلايف
ّالإًامئاقسيلةماعلاةيجولويديألاةينبللدوجولااذهامنإً.اضيأيعوضوملا
يأ،ةيعامتجالاةينبللةيوينبلاتايوتسملانيبيبكارتلاطبارتلانمساسأىلع

ةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسهدلوتيذلارثألااذهنمساسأىلع
هذهطبارتعطقيفسيل،يقبطلاعارصلليسايسلالقحلالخادةرطيسملا
،يلاتلابو،لب،بسحويقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلانعةيوينبلاتايوتسملا

،ةيعامتجالاةينبلايف،اهسفنةيقبطلاتايجولويديألافلتخمدوجوعطقيف
ً،اضيأةيعامتجالاةينبلاهذهيفةددحملاةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملانع
ةرورضلابمزالملايقبطلايجولويديألااهعباطنعاهيفراكفألاديرجتيفيأ

دوجولاطابترانميجولويديألاساسألااذهىلع.يعامتجالااهدوجول
،يقبطلاعارصلاةكرحليذابتنالالكشلابةماعلاةيجولويديألاةينبلليعوضوملا

موقت،عارصلااذهلةيروحملاةكرحلانمددحملايقبطلالكشلااذهبيأ



،تايجولويديألليأ،راكفأللنأكو،هتاذبلقتسمراكفأللخيراتدوجوةيناكمإ
يأ،اهدلوتيتلاةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملادوجونعًالقتسمًادوجو
خيراتنّوكتف.يقبطلاعارصللةيروحملاةكرحلايفيجولويديألااهدوجونع
نميجولويديألاساسألااذهىلعةقيقحلايفٌمئاق»ملعك«،نذإراكفألا
اذهىلعيأ،تاذلابةكرحلاهذهنعةماعلاةيجولويديألاةينبلالالقتسا
يف،وهيذلاةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلاتايوتسملاديضنتنمساسألا
لخادةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملاةرطيسليجولويديأرثأ،هتيعوضوم
اذهديلو»ملعلا«اذهّنإ،رخآريبعتبو.يقبطلاعارصلليسايسلالقحلا
ةسرامملاديلو،»ملعك«هناكمإةقيقحيف،هنإيأ،هسفنيجولويديألارثألا

خيراتّنإ:لوقلانكمأ،اذل.ةرطيسملاتاقبطلاوأةقبطللةيجولويديألا
،»ملعلا«اذهلضقنكهنّوكتبّالإيملعلاهعباطلعفلاببستكيالراكفألا

ةكرحلالخاد،هدلوتاملوةيقبطلاةيجولويديألاتاسراممللخيراتكيأ
نعلقتستنألواحتةددحمتايجولويديأنم،يقبطلاعارصللةيروحملا
وه،لمشأومعأملعنمءزج،نذإوهف.اهيفدلوتتيتلاةكرحلاهذه
طبارتفلتخمبواهلاكشأفلتخمبةيقبطلاتاعارصلاملعيأ،خيراتلاملع

.لاكشألاهذه
ساسأىلعمئاقيعوضوملاهدوجوفيقبطلاعارصلليجولويديألالقحلاامأ

ىلإدشتةيروحمةكرحيهثيحنم،يقبطلاعارصللةيلعفلاةكرحلا
دقنلاساسأىلعمئاقهنإ:لقوأ،يقبطلاعارصلالوقحفلتخماهزكرم

ةينبلايفةيوينبلاتايوتسمللديضنتلاكاذليملعلادقنلاويرظنلا
يتلاةيروحملاةكرحلاهذهيفهعضومكحبو،ببسلااذهل،وهف.ةيعامتجالا
.هسفنيقبطلاعارصللةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملللقحكددحتي،هدلوت
فالتخالاىلإهساسأدوعيفالتخالب،نيموهفملانيذهنيب،نذإفدارتال

ةيجولويديألاةينبلاف.ةيقبطلاتايجولويديألليعامتجالادوجولالكشيف
يفيأ،ةددحملاةيقبطلاتاسرامملانعيرهاظلااهلالقتسايف،ةماعلا
هيفرهظتيذلالكشلاةقيقحلايفيه،ركفلليعوضومملاعكاهددحت
ةيجولويديألاةسرامملالعفبو،ةرطيسملاةقبطلارظنةيوازنمتايجولويديألا

امأ.ةرطيسملاةيجولويديألاةسرامملايهثيحنم،اهسفنةقبطلاهذهل
هيفرهظتيذلايعامتجالالكشلاوهفيقبطلاعارصلليجولويديألالقحلا
،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلارظنةيوازنم،اهتقيقحىلعتايجولويديألاهذه
ةيروحملاةكرحلالخادةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملابيلعفلااهطابترامكحب

.يقبطلاعارصلل



ديكأتللب،يرظنفرتنعنكيمليموهفملافالتخالااذهديكأتنإ
ّالإتايجولويديأللدوجوال:انحرطيذلالاؤسلابةرشابمةقالعاهلةقيقح
هسفنتقولايفو،طيسبقرفعم(.ةددحمةيقبطةيجولويديأتاسرامميف
،دنتستةرطيسملاتاقبطلاتايجولويديأوأةيجولويديأنأوه.ةيمهألاغلاب
ةيجولويديأةزهجأىلإ،تاقبطلاهذهلةيجولويديألاتاسرامملايفاهدوجويف

يأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاةيجولويديأامأ.اهدوجوددجتةددحم
ةيجولويديألاةسرامملايفّالإاهلدوجوالف،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ
هذهدوجواهدوجويف،عبطلاب،دقتفتاهنإيأ،ةقبطلاهذهلةيروثلا
يفاهدوجوو.اهلرمتسمضقنةكرحيهيتلاةيجولويديألاةزهجألا
يفوأ،ةزهجألاهذهجراخةقبطلاهذهلةيلعفلاةيجولويديألاةسرامملا
يلمعضقنكيروثلااهعباطاهيلعيفضييذلاوه،اهلةيلمعةهباجم
لوقنقيقدتللو.)ةرطيسملاتاقبطلاوأةقبطللةيجولويديألاةرطيسللرمتسم
هيفددحتييذلايخيراتلالكشلايفّالإتايجولويديأللدوجوالً:اضيأ
ءوضلااذهيفو.ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملاهذهيفيلعفلااهدوجو
امءوضيفو،ةددحملاةيقبطلاتاسرامملابتايجولويديألاطبرةرورضنم
يذلالاؤسلاحرطنفدوعن،ةيرظنتامزلتسمنمطبرلااذهنمجتني
يهام:هيفحرطينأبجييذلالكشلاوهرخآلكشب،هنمانقلطنا
ةيقبطتايجولويديأرثأاهيفرهظينأنكمييتلاةددحملاةيخيراتلاطورشلا

ةينببصاخيقبطعارصنمةيجولويديأتاسرامملعفبتدلوتةنيعم
نمةيجولويديأتاسرامماهدلوتةيجولويديأةكرحيف،ةددحمةيعامتجا
يجولويديألالقحلايفيأ،ةفلتخمةيعامتجاةينببصاخرخآيقبطعارص
يأيفلقوأ؟رهظيفيكو؟ةيعامتجالاةينبلاهذهيفيقبطلاعارصلل
كلتروضحهيفرهظييذلالكشلاوهاميأ؟رثألااذهرهظيلكش

؟يجولويديألالقحلااذهيفةيقبطلاتايجولويديألا
امبريذلايكيناكيملايقيزيفاتيملاعباطلاىفتنالاؤسلااذهنمنأكشال
لكشب،رثألااذهدوجوناكمإةيضقتسيلنآلاةيضقلافً،اقباسهيفناك

ةيلعفلاةيخيراتلاطورشلاديدحتةيضقيهامردقب،قلطميديرجت
تاقالعنأل،ةئطاخةيضقاذهدوجولاناكمإةيضقنأاذهىنعم.هدوجول
ملاعلايفةيجولويديألاتاكرحلاوأةيقبطلاتايجولويديألافلتخمنيبطبارتلا

ببسب،صاخهجوبو،انركذيتلابابسأللوً،اقباساّنيبامك،لعفلابةمئاق
تاينبلافلتخمنيبيخيراتلاروطتلايفةيلعفلاطبارتلاتاقالعدوجونم

ةيلامسأرلانملاقتنالانمماعلاراطإلااذهيف،ملاعلايفةيعامتجالا



ةكرحلايفضقانتلادوجونمراطإلااذهيفيأ،ةيكارتشالاىلإةيلايربمالا
ديدحتوه،ساسألااذهىلع،حرطييذلالاؤسلاف.ةماعلاةيخيراتلا
،ةيجولويديألاطبارتلاتاقالعاهلعضختيتلاةيعامتجالاةيخيراتلاطورشلا

.طبارتلااذهلاكشأةفرعمو



ًالاثمذخأننأ،ةيضقلاهذهيفثحبلاةعباتمل،بسنألانمنوكيدق
يفةيسنرفلاةروثلاراكفألناكرثأيأ:ليصفتلانمءيشبهجلاعنوًاددحم

ةينبلاروطتنمةيخيراتطورشيأيفو؟ثيدحلايبرعلاركفلاةضهن
تلخد،ةيبرعلانادلبلافلتخميفةيعامتجالاةينبلاوةيسنرفلاةيعامتجالا
نادلبلايفةيقبطلاتاعارصلابصاخلايجولويديألالقحلاىلإراكفألاهذه
نم،اهطابترامتيفيكيأ؟لقحلااذهيفترهظلكشيأيفو؟ةيبرعلا

ةيجولويديأمعألكشب،ةيسنرفلاةيزاوجروبلاةيجولويديألثمتيهثيح
هذهيفةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحب،ةدعاصلاةيبوروألاةيزاوجروبلا

؟ةيبرعلانادلبلا
ًافقوت،ةيضقلاهذه،رخآبوألكشب،اوجلاعنيذلاانيثحابدنعدجناملق
ةقالعلالكشلعفلابددحتيتلاةيعامتجالاوةيخيراتلاطورشلادنعًايعاو
يبرعلاركفلايفةضهنلاراكفأوةيسنرفلاةروثلاراكفأنيبةيجولويديألا
ةيخيراتلاةقالعلاديدحتيف،راكفألاهذهلًاطبرمهدنعدجناملقو.ثيدحلا
لب،تلصأتوهيفتمنيذلاةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحب،اهنيب
،اذههلقحنعهلاصفنايفركفلادوجو،نايحألابلغأيف،نودمتعيمه

ةرهاظلاهذهرارقإبنوأدبيمهف.كلتمهتجلاعملًاينمضًايرظنًاساسأ
ةضهنيفةيسنرفلاةروثلاراكفألميظعرثأدوجونمةيخيراتلاةيجولويديألا
نأريغنملصفملاقيقدلااهفصوىلإنوفرصنيمث،ثيدحلايبرعلاركفلا

ةيقيقحلابابسألانعاولءاستينأريغنميأ،اهريسفتةرورضباومتهي
نابإ،يبرعلاانملاعيفيقبطلاعارصلليجولويديألالقحلانمتلعجيتلا
ريغنمو،ىربكلاةيزاوجروبلاةروثلاكلتراكفألبقتلةبصخةبرت،هتضهن
كاذلخادراكفألاهذهلةديدجلاةيلعفلاةروريصلانعًاضيأاولءاستينأ
فصولاةيلمعنأيفكشال.ليصألااهلقحبسيليذلايجولويديألالقحلا

هنإ.اهراطإمسريواهيفمكحتيريسفتلانمينمضقطنملعضختهذه
يف،يهةثالثرصانعىلعموقيوهو.اندقنيذلاهسفنلثامتلاقطنم
دنعاهدجنامك،ةيسنرفلاةروثلاراكفأليليلحتضرع،ًالوأ:ةيلاتلا،انلاثم

راكفأيفاهدجنسةنيعمةيساسأميهافمدنعفقوتي،نيركفملارابك
ىلإراكفألاهذهلقنيراجمًايناث.ًالثمةاواسملاوأةيرحلاموهفمك،ةضهنلا



ةكرحوابوروأىلإةيسردملاتاثعبلاورصمىلعنويلبانةلمحك،يبرعلاملاعلا
اهدجنامك،ةضهنلاراكفألضارعتساوأ،يليلحتضرعً،اثلاث.ًالثمةمجرتلا
ةيساسألاميهافملادوجوىلإدوقي،هيركفمورصعلاكاذءابدأرابكدنع
نمينمضلاقطنملااذهلانطسبيفسيل.لوألارصعلايفاهاندجويتلا
لب.هلخسمهذههتيرعتيفسيلو.ههوشيطيسبتةجلاعملاوفصولا
ةرهاظلريسفتلاةلكشمحرطمهلامهإيف،نيثحابلانمريثكدنعهاندجو
ةضهنلاراكفأوةيسنرفلاةروثلاراكفأنيبةددحملاةيجولويديألاةقالعلا
ةقالعبيلعفلااهطابترايفةقالعلاهذهلةيخيراتلاةروريصلاعبتتوأ،ةيبرعلا

روطتبةيعامتجالاانتاينبليخيراتلاروطتلاطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلا
ًامارتحاوًاريدقتهلّنكنرينركفدنعًاضيأهاندجوو.يبوروألارامعتسالا
رثأـثيدحلايبرعلاركفلا«:ميقلاهباتكيف،يروخفيئردنع،نيريبك
ميسقتىلإةفطاخةرظنف.»يعامتجالاويسايسلاههيجوتيفةيسنرفلاةروثلا
اذهنمةثالثلارصانعلافاشتكاليفكت،هسرهفيفرهظيامك،باتكلااذه
طبري،نيثحابلانمهريغضيقنىلع،يروخفيئرنأيفكشال.قطنملا
ةضهنلاراكفأنيبو،ةهجنميسنرفلاعمتجملاوةيسنرفلاةروثلاراكفأنيب
اهنأل،ةمئاقلظتريسفتلاةلكشمنأريغ.ىرخأةهجنميبرعلاعمتجملاو
راكفألاهذهنمةعومجملكطبريفتسيلةبوعصلاف.ًالصأةحورطمريغ
عونديدحتيفيهامردقبـًايرورضطبرلااذهناكنإوـاهعمتجمب

امهنملكطابتراراطإيفراكفألانمنيتعومجملانيتاهنيبةقالعلا
امهروطتةكرحيفنيعمتجملانيذهليوينبلاطابترالاراطإيفو،اهعمتجمب
هذهنيبلثامتلانمعونفاشتكايفتسيلةيضقلانأامك.يخيراتلا
نأًامهمسيلف،اهنيبةيكيناكيملاةيببسلانمعوندوجوبيحوي،راكفألا
وأةيسنرفلاةروثلاراكفأىعوةضهنلاءابدأنمكاذوأاذهّنإ:لوقي
ريثكدوجووأاهدوجوليلدب،اهلًاجاتنهركفناكف،اهءاوللمحواهلقن
يجولويديألالقحلايفهركفكرحتدكؤن،لوقلااذهب،اننأكو،هتاباتكيفاهنم
هذهكرحتيففالتخالاراهظإوهمهألالب.راكفألاهذههمسرتيذلا
تاسرامملالقحيفاهدوجونيبـرهاظلايفتلثامتنإوـاهسفنراكفألا

تاسرامملالقحيفاهدوجووًالثماسنرفيفةيقبطلاةيجولويديألا
هلمحتاميأ،يلعفلااهنومضمنأل،يبرعلاملاعلايفةيقبطلاةيجولويديألا

يفهنإلب،لقحلااذهنعاهدرجتيف،اهيفسيل،ددحمىنعمنم
اذهنمببسب،ةرورضلابمئاق،نذإفالتخالاف.هيفيخيراتلااهدوجو
رييغتبجو،اذل.لثامتلارهاظيفىفتخانإو،هسفنددحملادوجولا



نيبةقالعلاهذهلوأ،ةيجولويديألاةيخيراتلاةقالعلاهذهلةجلاعملاقطنم
،هعوضومسملتىلعرداقةجلاعملانمرخآقطنمدامتعاو،تايجولويديألا
ةقالعرهاظلايفاهطبرتراكفأنيبيعوضوملافالتخالااذهسملتىلعيأ

.لثامت
متيىتحرصمىلعةريهشلاهتلمحبتربانوبموقينأ،عبطلاب،فاكبسيل
سيلو.كرحملالماعلااهنمنوكيو،ةيبرعلاةضهنلاىلإيسنرفلاركفلالقن
،اهريغواسنرفىلإةيمسرتاثعبيفدارفألانمةعامجبهذتنأفاكب
ىتح،ىربكلاةيزاوجروبلاةروثلاكلتراكفأنمرسيتامةلماحدوعتمث
ملاعلايفةيقبطلاتاعارصلليجولويديألالقحلايفراكفألاهذهراشتنامتي
راكفألاهذهلوخدّنإ.هروطتلةددحملاوةلعافلاةوقلاهيفاهنأكو،يبرعلا
اهدسجتنأيأ،»ةضهنلا«ملاعيفةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحيف
قيرطلاكلتنع،متينأهلناكام،اهنمضعبيفوأتاسرامملاهذهيف
ةينبلاروطتنمةددحمةيخيراتطورشهلرفاوتتملول،اهبمتيتلا
سيلف.اهيفةيقبطلاتاعارصلاةكرحروطتنم،يلاتلابو،ةيبرعلاةيعامتجالا

ةيجولويديألاتاسرامملالعفب،هتجتنأةيعامتجاةينبنمىتأركفلك
تاسرامميفهدسجتةرورضلابدجي،ىرخأةيعامتجاةينبىلإ،اهيفةيقبطلا

يف،نيعمدحىلإ،نوكينأنمهلدبالف.ةددحمةيقبطةيجولويديأ
ةينبلاروطتنمةددحملاةيخيراتلاةلحرملاعميوينبقفاوتةقالع

هدسجتهلنوكيىتح،ىرخأنعمأقيرطنع،اهيلإىتأيتلاةيعامتجالا
نمديدجلايجولويديألالقحلااذهيفكرحتهلنوكيىتحيأ،اذه
يهثيحنم،ةيسنرفلاةروثلاراكفأنأرمألاعقاوو.ةيقبطلاتاعارصلا
ةنميهملاةقبطلاهذهةيجولويديأيأ،ةدعاصلاةيزاوجروبلاةيجولويديألثمت
ماكحإفدهبةيسايسلاةطلسلاكلمتىلإةيقبطلااهتروريصاهعفدتيتلا
ةعيبطعميوينبلاقفاوتلانمةددحمةقالعيفتناك،ةيقبطلااهترطيس
نادلبلايفةيعامتجالاةينبلاروطتاهبرميناكيتلاةيخيراتلاةلحرملا
هفصنيفو،رشععساتلانرقلايفف.صاخهجوبرصمونانبليفو،ةيبرعلا
ةددحمةيخيراتطورشيف،نادلبلاهذهيفنوكتتتأدب،قدألكشبيناثلا

ريصتنأىلإعزنتةنيعمةيزاوجروبةقبط،ليلقدعباهركذىلعيتأنس
راطإيف،اهروطتوةقبطلاهذهنّوكتلةدعاصلاةكرحلاّنإ.ةرطيسملاةقبطلا
لغلغتلاعقوتحتفنعبككفتتتذخأ،ةيلامسأرللةقباسةيعامتجاةينب
يه،يلامسأرلاروطتلانمزيمتمعونىلإاهلاقتنالكلذبةدهمم،يرامعتسالا
يجولويديألقحيفكرحتلانمةيزاوجروبلاةروثلاكلتراكفأتنكميتلا



دقف.ةددحمةقبطةيجولويديأتاسراممربع،يقبطلاعارصلانمزيمتم
تاذلابةيخيراتلاطورشلاهذهيف،راكفألاهذهيفةقبطلاهذهتدجو
ةقبطاهتروريصةيلمعيفهتمدختساًايجولويديأًاحالس،يقبطلااهنوكتنم
ةيزاوجروبلاةقبطلاّنإ:لوقلاانيلع،لعفلاب،بعصي،اذهعمو.ةرطيسم
عقومىلإلوصولالجأنميقبطلااهعارصضوختتناكاندالبيفةدعاصلا
نأوأ،ةيسنرفلاةروثلاراكفأمساب،يعامتجالاءانبلايفةيقبطلاةرطيسلا
تناكيذلاهسفنلكشلابةيقبطلااهتيجولويديألثمتتناكراكفألاهذه

لثامتلااذهءاروف،ةرئاثلاةيسنرفلاةيزاوجروبلاةيجولويديأهيفلثمت
نمكي،رهاظلايفًاضيأنيتلثامتملانيتقبطلانيتاهيتيجولويديأنيبيرهاظلا
ةكرحيففالتخاوهنيتقبطلانيتاهليقبطلادوجولايفيرذجفالتخا
امهكرحتونيتيجولويديألادوجولكشيفيلاتلابو،نييخيراتلاامهروطتوامهنوكت

ةيقبطلاةيجولويديألاميهافمف.ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحيف
،هيفيهيتلاددحملايجولويديألالقحلافالتخاباهنومضمفلتخيةدحاولا
نم،يجولويديألافالتخالااذهديدحتيف،دبالو.هيفكرحتتيتلالقوأ

نميجولويديألالقحلانألةيقبطلاتاعارصللماعلالقحلاىلإعوجرلا
ةدقعملاةيلعفلاهتاقالعيفلب،هتاذبهلالقتسايفددحتيالتاعارصلاهذه
اهددحتامك،يقبطلاعارصللةماعلاةيروحملاةكرحلاراطإيف،لوقحلاةيقبب
يففالتخالااذهىلإبثكنعرظننلف.يعامتجالاءانبللةيداملاةدعاقلا

.ةيقبطلاتاعارصللةيداملاةبرتلايفهلصأت





ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل
كاذءوضيفّالإهتقيقحىلعرهظياليجولويديألافالتخالااذهّنإ:انلق

.هلساسأوهيذلاو،نيتقبطلانيتاهنيبيقبطلادوجولايففالتخالا
ةيخيراتةروثبموقتنأتعاطتساةيروثةنميهمةقبطةيسنرفلاةيزاوجروبلاف
روطتواهروطتنمدحتتناكيتلاةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعىلعتضق
اهروطتقفأيففنعبةيعامتجالاةينبلاتعفدو،ةيعامتجالاةجتنملاىوقلا

يتلاةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعنمراطإيفروطتلاىلإيأ،يلامسأرلا
ماظنةيزاوجروبلاتنبةيعاطقالاضاقنأىلع.اهسفنةيعاطقالالخادتدلوت

ةيسايسلاطورشلا،هذهاهتروثب،تدجوأو،ةديدجلاةيقبطلااهترطيس
هذهيف.يلامسأرلاجاتنإلاماظنىلإةيعامتجالاةينبلالاقتنالةيرورضلا
ترولبت،عاطقالاماظندضيقبطلاعارصلانمةيروثلاةيخيراتلاةيلمعلا
تبستكاف،ةيزاوجروبلاةيجولويديألاميهافمتددحتوةيسنرفلاةروثلاراكفأ
لكشبةيبوروألاو،نذإةيسنرفلاةيزاوجروبلاف.يررحتلايروثلااهعباطاذهب

نمًاديدجًاماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتتناكةنميهمةقبط،ماع
يأ،ةقباسلاةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعلًايرذجًامدههققحتمزلتسيجاتنإلا
يتلاةيروثلامدهلاةوقيههذه.هلماكبيعامتجالاءانبللًايروثًاليوحت
نمماظنيأف،ةيزاوجروبلاةيسنرفلاةروثلاميهافم،ءدبلايف،اهلمحتتناك
نومضميأو،ةيقبطلااهتروريصيفةضهنلاةيزاوجروبلمحتتناكجاتنإلا
لقحىلإاهلاقتنابةيزاوجروبلاةيجولويديألاميهافملاهذههتبستكاددحم

؟ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملانمديدج
نعةيبرعلااننادلبيفةيزاوجروبلاهبزيمتتيذلايرذجلافالتخالانإ
ددحيوهيذلايخيراتلااهنيوكتةعيبطيفنمكيةيبوروألاتايزاوجروبلا
تاقالعةعيبط،يلاتلابو،قحاللااهروطتةعيبطيأ،ةيقبطلااهتروريصةعيبط
يساسألكشبةقبطلاهذهتنوكتدقل.ةيقبطلااهترطيسبةطبترملاجاتنإلا
انتاينبيفيرامعتسالالغلغتلالعفبيأ،ةيلاينولوكلاةيعبتلاةقالعلظيف
تاقالعدلوتهتجيتنتناكيبسنككفتنماهيفهثدحأاموةيعامتجالا
اهدجنامكةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعنعفلتختجاتنإلانمةزيمتمةديدج
هذهدوسيناكيذلاجاتنإلاةعيبطنعرظنلاضغبو.ةيبوروألانادلبلايف
أدبيعاطقإجاتنإوهله،يرامعتسالالغلغتلاءدبلبقةيعامتجالاتاينبلا

هيلإريشتامك،يلامسأرجاتنإروهظبءىبنيةيلخادلاهتاضقانتيفمزأتلا



كلمتلكشيفلوحتوأروطتميفرحجاتنإدوجونمتارهاظلاضعب
جاتنإلالاكشأنمددحملكشىلإيمتنيرخآعوننمهنأمأ،ضرألا
روطتلاةكرحيفًايرذجًافاطعناثدحأيرامعتسالالغلغتلانإف،يويسآلا
قطنميفًايرذجًارييغتثدحأهنإيأ،ةيعامتجالاتاينبلاهذهليخيراتلا
ةيعبتلاقطنموهروطتلانمرخآقطنملعضختاهلعجو،يلخادلااهروطت

جاتنإرداوبّنإ:لوقلايفًاقحمنيثحابلاضعبنوكيدق.ةيلاينولوكلا
نانبلوأرصميف،ةيعامتجالاانتاينبيفرهظتتذخأ،»يعيبط«يلامسأر
.هلةجيتنكوهسفنيلخادلااهروطتلعفبيأ،يرامعتسالالغلغتلالبق،ًالثم
تامس«:ثلاثلاهلصفيفينانبللايعويشلابزحلاجمانربهيلإريشياماذه

:هباتكيفرماعميهارباةوقبهدكؤياماذهو.»هصئاصخونانبلروطت
تناكدقل«:ًالثملوقينيح،»رصميفةيعارزلاةلأسملاـحالفلاوضرألا«
كلتتناكو،يـجراخلالخدتلالبقرصميفةنماكةيلامسأرلاةأشنبابسأ
ىلإيعيبطداصتقانميرصملايعارزلاداصتقالاروطتلكشذختتبابسألا
ضرعميفسجرجيزوفًاضيأهدكؤياماذهو)82،ص(.»...قوسللداصتقا
ةيعامتجالاةينبلايفيلامسأرلاجاتنإلاروطتهثدحأيذلاككفتلايفثحبلا
ذنميسايسلارصمخيراتيفتاسارد«:هباتكيفًالثملوقينيح،ةيرصملا
نأمتحملانمناك)يرصملاعمتجملايف(تتفتلااذهو«:»يكولمملارصعلا

هذهيفًاضيأمتيملهنكلو«.»ينطولالامسأرلليعيبطلاروطتلابمتي
روطتنكلو،)ليعامساوديعسوسابعدهعيفيأ(رصمخيراتنمةلحرملا
لامسأرلاروطتبسيقاماذإةنراقملادحىطختييذلاةيبوروألاةيلامسأرلا
دضويهاهتحلصملورصميفرودلااذهبموقتيتلايهاهلعج،ينطولا
)75ـ74ص(.»ينطولالامسأرلادضو،ةفلختملاةيبعشلاتاقبطلاحلاصم
يلخادلاروطتلااذههجو،هيفكشالامم،يرامعتسالالغلغتلانأريغ
ةيلاينولوكلاةيعبتلاقفأيف،هتيادبذنم،هتضهنيفءىدابلاوأضهانلا
»يعيبطلا«طخلانعًايرذجفلتخموأفرحنمرخآطخيفيأ،يرورضلا
روطتلاعونةفرعميفدرجملاثحبلانمةدئافالو.يلامسأرلاجاتنإلاروطتل
لغلغتلادوجومدعلاحيفانتاعمتجمهيفهجتتستناكيذلايخيراتلا
لثاممويبوروألايلامسأرلاروطتلابهيبشيلامسأرروطتوهله،يرامعتسالا
البحرةيضقلاهذهيفليختلالاجمف،هلرياغمرخآروطتوهمأ،هل
يملعلاريكفتلابذجتيتلاةيلعفلاةيداملاةقيقحلاامأ.يخيراتعقاوهدحي

اهروطتيفتقلطناتاعمتجملاهذهّنإيهفليختلاكاذنعهدعبتو
لصودقابوروأيفةيلامسأرلاروطتهيفناكتقويفثيدحلايخيراتلا



ماظنراطإنمجورخلابأدبتتداكامف.يرامعتسالاعسوتلاةلحرمىلإ
لاقتنالانمةئيطبوةدقعمةيخيراتةيلمعيف،اهيفدئاسلاقباسلاجاتنإلا

،يلخادلااهروطتةكرحيف،فنعبتمدطصاىتح،يلامسأرلاجاتنإلاىلإ
ءاوس،هرسأبملاعلاحاتجتتذخأيتلاةمراعلايرامعتسالالغلغتلاةجومب
ةيعانصلاتاجوتنملاقوسك،ةيملاعلاقوسللديازتملاعسوتلاقيرطنع
قيرطنعمأ،اهدروتستتناكيتلاماخلاداومللوةيبوروألاةيلامسأرلا
طورشلاهذهيف.ةيبوروألاريغنادلبلاىلإةيبنجألاليماسرلالغلغت

نكيمل،يلايربمالااهروطتروطىلإةيلامسأرلالاقتنانمةددحملاةيخيراتلا
هذختايذلايلامسأرلالكشلاانتاعمتجمروطتذختينأقالطإلاىلعًانكمم

وهًازيمتمرخآًالكشذختينأةرورضلابهيلعناكلب،ابوروأروطت
يلايربمالاروطتلاقطنمبيوينبلايعبتلاطابترالالكشيأ،يلاينولوكلالكشلا
روطتلانميلاينولوكلالكشلااذهل،عبطلاب،ناكدقلو.ةيبوروألاةيلامسأرلل
،اننادلبيفةيزاوجروبلانّوكتبةصاخلاةكرحلايفقيمعلاهرثأيعامتجالا
،لوقلانكميو.ةيقبطلااهتروريصويقبطلااهدوجوةعيبطديدحتيفيلاتلابو

دحيفوهةيلاينولوكلاةقبطلاهذهنّوكتخيراتّنإ،ةنيعمةيوازنم
ةيوينبةقالعيهثيحنم،اهسفنةيلاينولوكلاةقالعلانوكتخيراتهتاذ
ةيلامسأرةيعامتجاةينبنيب:نيتفلتخمنيتيعامتجانيتينبنيبةيعبتلانم
،ةهجنميلايربمالااهروطتروطيفتلخدو،ديعبنمزذنماُهنّوكتلمتكا
نّوكتلانمةلحرميفيهلب،اهنّوكتدعبلمتكيملةيعامتجاةينبنيبو
ماظنىلإةيلامسأرللقباسجاتنإماظننملاقتناةلحرميفيأ،ديدجلا
ؤفاكتال.ىرخأةهجنم،يلامسأرلاجاتنإلاماظنرهاظلايفوهرخآجاتنإ
ىرخأو،يلخادلاكسامتلاةديدشةينبنيبةقالعاهنأل،ةقالعلاهذهيف،نذإ
وأ،ىلوألاعمةقالعيفتاذلاباهدوجونمببسب،يوينبككفتيفيه
ةرطيسةقالعةرورضلاب،نذإيهف.اهيلعفنعلابىلوألااهتضرفةقالعيفلق

ىلع،هسفناهروطتقطنممكحب،ىلوألااهيفرطيستةقالعيأ،ةيوينب
نأعقاولايفً،انكممنكيمل،هلكببسلااذهل.اهروطتددحتوةيناثلا
هيفتنوكتيذلالكشلاىلعاندالبيفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانّوكتت
لثامتنمناكمإلااذهلناكنإوىتح،ةيبوروألاةيلامسأرلاةيزاوجروبلا
ةقباسلاةيعامتجالاةينبلليلخادلاروطتلاقطنميفدوجويقبطلانوكتلا
راطإيف،اندنعةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليخيراتلانوكتلاّنإ.ةيلامسأرلل
يفنوكتنأنعيوينبزجعب،ءدبلاذنم،اهمسو،ةيوينبلاةيعبتلاةقالع
اهتقالعتناكف،ةيلايربمالاةيزاوجروبلاعم،ليحتسمًالصأوه،لثامتةقالع



يففالتخالانميأ،يوينبلافالتخالانمساسأىلعةرورضلابةمئاقاهعم
هبزيمتتيقبطقرافتةقيقحلايفوه،ةيقبطلاةروريصلاويقبطلادوجولا
ةيزاوجروبلامقتمل.اهبهسفنيعبتلااهطابترايفةيلايربمالاةيزاوجروبلانع
ةيعامتجالاةينبلاىلعةروثب،ًالثمةيسنرفلاةيزاوجروبلاضيقنىلع،اندنع
ىلإ،ةروثقيرطنع،لصتملو،اهيفةرطيسملاةقبطلاىلعوأ،ةقباسلا
ةينبلانأًاضيأحضاولانمو.ةيقبطلااهترطيسضرفوةيسايسلاةطلسلاكلمت

ةينبلانمزيمتملايخيراتلالكشلااذهيأ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
ةيعامتجالاةينبلاءاشحأنميروثلافنعلابجرختمل،ةيلامسأرلاةيعامتجالا
مأـدعبتسماذهوـةيعاطقإةيعامتجالاةينبلاهذهتناكأءاوس،ةقباسلا

يفثدحامك،اهضاقنأىلعمقتملو،حجرألاوهاذهوـ»ةيدادبتسا«
ةينبلاهذهساسأىلع،يرامعتسالافنعلاب،تماقاهنإلب،ًالثماسنرف
ةيلمعكلذبتناكف،اهضاقنأىلعسيلو،اهراطإيفوةقباسلاةيعامتجالا
وأ،هسفنتقولايفاهيلعظفاحتوةينبلاهذهككفتيخيراتلااهنوكت
ديدجيوينبراطإيفاهنيبدحوتو،اهيفةريثكةيوينبرصانعىلعظفاحت
ةقباسلاجاتنإلاتاقالعليروثلامدهلاةيلمعف.ةيلاينولوكلاةيعبتلاراطإوه

ملو،يرامعتسالالغلغتلاءدبلبقاندنعةيزاوجروبلااهققحتملةيلمع
،هذهجاتنإلاتاقالعلكيكفتنمهبماقاممغربً،اضيأرامعتسالااهققحي
يفناكهنأل،كلذهجويفًاقئاعسكعلابناكلب،اهزجنيملّهنإ:لقوأ

الو.اهلهليوحتوهكيكفتلكشيفتاقالعلاهذهدوجوخسريةقيقحلا
هذهققحتّنإ:انلقاذإدارطتسالايفغلابنالوً،اريثكثحبلاقبتسن
يفيهثيحنمةيررحتلاةروثلاققحتبنهريلعفلااهلامتكاوةيلمعلا

زجعتامبموقتنأةروثلاهذهىلعّنإذإ،ةيكارتشاةروثاهرهوج
يروثليوحتويرذجمدهنمهبمايقلانعةيلاينولوكلاةيزوجروبلا
يفةيقبطلااهترطيسروطتنمببسب،ةيلامسأرلالبقامجاتنإلاتاقالعل
يضقتةيزاوجروبةروثب،نذإةقبطلاهذهمقتمل.ةيلاينولوكلاةقالعلالظ
نأًالصأاهناكمإبوأاهلنكيملو،اهروطتقيعتجاتنإتاقالعىلعاهب
املوأدتبادقناكيرامعتسالالغلغتلانأوهطيسبببسل،اهبموقت
اذهةيلمعترجف،هدهميفناكّهنإ:لقوأ،يقبطلااهنوكتدعبءىدتبي
،يرامعتسالالغلغتلاكاذهيفاهددحيذلالكشلابتلمتكاويقبطلانّوكتلا

لاكشأفلتخمب،هسفنهدوجوهدلويذلايوينبلاراطإلايفو،هنملعفبو
امو،ةيبوروألاقوسلابيلحملايعارزلاجاتنإلاهطبريفءاوس،دوجولااذه
ضرأللةيدرفلاةصاخلاةيكلملانوكتيفلاعفرثأنمطبرلااذهلناك



دلبلاهّدميفمأ،اهريغوتافيلستلاوتانوهرلاكونبهئاشنإيفمأ،اهروطتو
رصميفىرجامك،يمتحسالفإىلإهدوقتةهجومةيخسضورقبرَمعتسملا
ةرطيسلاتحتةبيجعةلوهسبعوقولاىلإمثنمو،ليعامسادهعرخاوأيف
طقنكتملةقبطلاهذهّنإ:لوقلانكميلب...خلإ،ةلماشلاةيرامعتسالا
يفاهدوجوعقومنماهروطتيفاهقالطناواهنوكتلامتكادعبىتح،ةيروث

نمةقحالةلحرميف،اهلوخدمغرب،ةرطيسمةقبطكةيسايسلاةطلسلا
هلظيفتنوكتيذلارامعتسالاعمضقانتلانمددحمعونيف،اهروطت
نم،ًالثمرصميفضرأللةيدرفلاةيكلملانوكتخيراتنإ.هتياعرتحتو
ءدبعمًايلعفأدب،اهسفنةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتخيراتوهثيح
1798ربمتبس16نوناقرودصوتربانوبةلمحعميأ،يرامعتسالالغلغتلا
،رصميفةيعارزلاضرألايفةيدرفلاةيكلملاةأشنلىندألاةاونلاعضو«يذلا
رماعميهاربالوقبسح،»عافتنالاماظنوةلودلاةيكلمماظنسسأعزعزو
،ةمهمتاءارجإهيفتذختاًابيرقتماعةئامةدمرمتساو.)هسفنعجرملا(
ربمسيد28يفردصيذلايلهألايندملانوناقلاوًالثمةيديعسلاةحئاللاك
تدأ،1896ةنسىتحدعباميفهيلعتلخدأيتلاتاليدعتلاو1883ةنس

يقبطلالالغتسالانمديدجلكشكضرأللةيدرفلاةيكلملاسيركتىلإ
ةيزاوجروبلاةقبطيهرابكلانييعارزلانيكالملانمةقبطنّوكتىلإيلاتلابو

راجترابكنّوكييتلاةقبطلاهذهنميسيئرلاحانجلاوأةيلاينولوكلا
بعلينأ،طورشلاهذهيفً،ابيرغسيل.رخآلااهحانجداريتسالاوريدصتلا
ةوقلانوكينأو،ةقبطلاهذهنوكتةيلمعيفيسيئرلارودلارامعتسالا
لعفب.ةقباسلا»ةيدادبتسالا«جاتنإلاتاقالعدويقنماهلةررحملاةيخيراتلا
ةيلعفلاةيداملاةدعاقلايهةديدججاتنإتاقالعنوكتتتذخأ،هلغلغت
ماظنىلإقباسلااهجاتنإماظننمةيعامتجالاةينبلايفهئاقبلوهدوجول
ةيعامتجالاانتاينبروطتيفبعلرامعتسالانأاذهىنعم.ديدجرخآجاتنإ

ةينبلالاقتناقيقحتيفةيزاوجروبلاةروثلاهتبعليذلايخيراتلارودلا
جاتنإلاماظنىلإيعاطقالاجاتنإلاماظننمًالثماسنرفيفةيعامتجالا
هلغلغتلعفبتدلوتيتلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعنأّالإ.يلامسأرلا
تدلوتيتلاةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعلةلثامم،تاذلابببسلااذهل،تسيل

تسركتمث،يلخادلاهروطتلعفبو،هسفنيعاطقالاجاتنإلاراطإيف
ةيعبتلاةقالعف.ةيزاوجروبلاةروثلالعفبماعلااهروطتررحتوتخسرتو
عنمتيرامعتسالايلامسأرلاجاتنإلابيلاينولوكلاجاتنإلاطبرتيتلاةيوينبلا
هساسأيفموقيتوافتدوجو،سكعلاب،ضرفتلب،اهنيبلثامتلادوجوًالصأ



هذهةيعبتلاو.اهنيب،ةينبلايففالتخالايأ،يوينبلافالتخالادوجوىلع
نهراهدوجوو،اهسفنةزيمتملاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفنمكت

.ةمئاقةينبلاهذهتمادامًامئاقلظي،ةينبلاهذهدوجوب



ةيزاوجروبلاطبرتيتلاةيعبتلاةقالععونىلعًاءوضانليقلياذهو
ةيزاوجروبلاب،ةيقبطلااهتروريصيفويقبطلااهدوجويف،ةيلاينولوكلا
ال،ةيوينبةيعبتةقالعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقالعلاف.ةيلايربمالا
اهنأل،لمشأومعأيهلب،نيتقبطلانيتاهنيبةيعبتةقالعيفرصحنت
ةدحاوةيوينبةدحوامهطبرتجاتنإلاتاقالعنمنيتزيمتمنيتينبنيبةقالع

يفةيناثلانمىلوألااهيفزيمتتيوينبتوافتوأقرافتةدحويه
بسحيلخادلااهروطتةكرحيف،اهعوضخيفيأ،اهبيعبتلااهطابترا
يف،رمتسملكشباهدلوتيتلاةيناثلليلخادلاروطتلاةكرحلصاخلاهقطنم
ّنإ.هلرثأكوهسفنيلخادلااهكرحتةيلآلعفب،هذهةيعبتلاةقالعراطإ
،اهلطرشونيتقبطلانيبةيعبتلاةقالعدوجولساسأةيوينبلاةيعبتلاةقالع
تسيلةيلاينولوكلاةقالعلاف.اهراطإيفوكلتدوجوبّالإهذهلدوجوالو
وأنيتقبطلانيتاهدنعةيقبطلاةدارإلااهيفمكحتتةيعاوةيتاذةقالع،نذإ

دنعةدارإلاتناكنإوىتح،كلذكنوكتنأنكميالو،امهادحإدنع
يف،اهنإلبـةدوجوملعفلابيهوـاهيفةدوجومةيعاولاةقبطلا
اذهيف.اهسفنةيقبطلاةدارإلااهلعضختةيعوضومةقالع،ةيرظنلااهتقيقح
ةيعبتلاةقالعمهفنكمي،ةيلاينولوكلاةقالعلليرظنلاديدحتلانمءوضلا
عباطمهفو،ةيلايربمالاةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرتيتلا
روطتنمةددحمةيخيراتطورشيفامهنيبًانايحأرهظييذلاضقانتلا
اهروطتنمةنيعمطورشيف،ةقبطلاهذهلوخدف.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةيعبتلاةقالعدوجويفنيال،ةيلايربمالاةيزاوجروبلاعمضقانتيف،يخيراتلا

قطنميفوهةقالعلاهذهعطقنأىلعلديالو،اهباهطبرتيتلا
ةلاحتساىلعلديً،امامتكلذنمسكعلاىلع،وهلب،ةيقبطلااهتروريص
ضارتفالاليبسىلعـاهدنعترفاوتنإوىتح،هذهعطقلاةيلمعباهمايق

مزلتسيةيلمعلاهذهققحتنأل،كلذبمايقللةيقبطلاةدارإلاـيثبعلا
اهنملعجتيتلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبلًايرذجًاليوحتةرورضلاب
هذهةلاحتسالاف.اهسفنةرطيسلاةقالعلًايرذجًابلقيلاتلابو،ةرطيسمةقبط
ةينبليعوضوملاقطنملايفيهلب،ةيقبطلاةدارإلالعفنم،نذإتسيل
يذلايقبطلاضقانتلاكاذّنإ:لوقلانكمأ،اذل،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
وأيبارعةكرحنمبناجيفهظحلنامكـنيتقبطلانيتاهنيبهيلإانرشأ
نانبليفلالقتسالاةكرحيفوأ،ًالثمرصميف1919ةكرحنمبناجيف



ةقالعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقالعلارهوجسميالـ1943ةنس
هذهعطقىلإدوقينأيخيراتلاهروطتقطنميفسيلو،ةيوينبةيعبت
يفروطتيو،اهئاقبنمساسأىلعًالصأموقيسكعلابوهلب،ةقالعلا
ةقالعتسيل،رخآريبعتبو.هنمجورخلانمهعنميوهدحييذلااهراطإ
ةيلايربمالاةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلا

ةيعامتجالاةينبلاطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقالعددحتيتلايه
ةقالعنإلب،ةيلايربمالاةيلامسأرلاب،يلخادلااهروطتزيمتيف،ةيلاينولوكلا
ةيناثلابىلوألاةقبطلاةقالعةرورضلابددحتيتلايههذهةيوينبلاةيعبتلا

نيبةيقبطةيعبتةقالعتسيلةيلاينولوكلاةقالعلانإيأ،ةيعبتةقالعك
ددحتي،جاتنإلاتاقالعنمنيتزيمتمنيتينبنيبةيوينبةقالعلب،نيتقبط
.ىرخألاروطتب،يقبطقرافتةكرحكيلخادلاهزيمتيف،امهنملكروطت
جاتنإلاتاقالعنمةزيمتملاةينبلاهذهدوجويفةمئاقةيلايربماللةيعبتلاف
اهرصحليحتسيو،يرامعتسالالغلغتلالعفبًايخيراتتدلوتيتلاةيلاينولوكلا
،لصفنمريغةقبطلاهذهدوجوناكنإو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادوجويف

.ةينبلاكلتدوجونع،عبطلاب
ريسفتلاانيطعييذلاوهةيلاينولوكلاةقالعلليرظنلاديدحتلااذهّنإ
ةيوينبلاةيعبتلاةقالععاطقنامدعنمةيخيراتلاةرهاظلاهذهليملعلا
ايروسورصمك،»ةيمدقتلاةمظنألا«تاذةيبرعلانادلبلاضعبيفةيلايربمالل

ةيزاوجروبلاريغ،ةطلسلاىلإىرخأةقبطلوصومغرب،ًالثمرئازجلاوأ
طبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاف.ةيلايربماللاهنمءادعرثكأو،ةيلاينولوكلا
اهلدوجوال،ةيلايربمالاةيزاوجروبلاب،رشابملكشب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاب،ةرطيسمةقبطيهثيحنم،ةريغصلاةيزاوجروبلاةقالعيف
»ةيمدقتلاةمظنألاب«ىمسياميفةرطيسملاةقبطلاهذهنإلب،ةيلايربمالا

طورشيف،اهلتحمسةيلايربمالاعمءادعلانمةيعوضومةقالعيفيه
يفنوكتنأب،نآلااهركذىلإليبسالةددعتمبابسألوةددحمةيخيرات
مل،اذهعمو.اهروطتلحارمنمةلحرميف،اهسفنررحتلاةكرحةدايق
ةقالعهيفكرحتتيذلايوينبلاراطإلاتيقبلب،ةيلاينولوكلاةقالعلاعطقنت

ةيزاوجروبلانيبيعوضوملاضقانتلادوجوّنإ،رخآريبعتبو.هذهءادعلا
دوقيالوةيلاينولوكلاةقالعلادوجويفنيالةيلايربمالاوةرطيسملاةريغصلا
هذهدوجوساسأىلعًالصأمئاقهكرحتنأوهطيسبببسل،اهعطقىلإ
جاتنإلاتاقالعةينبراطإيفيأ،اهراطإيفوةيوينبلاةيعبتلانمةقالعلا
،ةينبلاهذهليعوضوملادوجولاف.اهئاقبواهدوجوساسأىلعوةيلاينولوكلا



،ةرطيسمةقبطكةريغصلاةيزاوجروبلادوجولةيداملاةدعاقلايهثيحنم
موقتنأنمةقبطلاهذه،نذإعنمييذلاوه،ةيقبطلااهترطيسددجتلو
وهو،ةيلايربمالاعمضقانتيفاهدوجومغرب،ةيلاينولوكلاةقالعلاعطقب
نمهعنميًانيعمًايبسنًاعباطيأ،دودحملاهعباطضقانتلااذهيطعييذلا
روطتقطنملعضختالهذهعطقلاةيلمعف.ةقالعلاهذهعطقىلإدوقينأ
هسفنيقبطلاعارصلاقطنموه،ضقانتلانمرخآقطنمللب،ضقانتلااذه
جاتنإلاتاقالعساسأىلعةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلالخاددلوتييذلا
ةقالعلاعطقيأ،ةيلايربمالانمررحتلاةيلمعنأاذهىنعم.اهيفةددحملا
ةرورضلابرمت،يقبطلاعارصلانمةزيمتموةدقعمةيلمعيه،ةيلاينولوكلا
.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبل،يروثلاليوحتلايأ،يرذجلارييغتلاربع
تناكنإوىتح،ةرمتسمةيلايربماللةيعبتلاف،ةمئاقةينبلاهذهتمادامو
.ةيلايربمالاعمضقانتةقالعيف،ًالثمةريغصلاةيزاوجروبلاك،ةرطيسملاةقبطلا

ةمهمقيقحتنعةقبطلاهذهليخيراتلايعوضوملازجعلاىتأانهنم
يأ،ةيلايربماللاهئادعيفاهنمقلطنتيتلاةيداملاةدعاقلاّنإذإ،ررحتلا

اهتاذيه،ةرطيسمةقبطاهنملعجتيتلاجاتنإلاتاقالعةعيبطنإ
ةدعاقلاهذهىلعظافحلانيب.اهئاقبوةيعبتلاكلتدوجولةيداملاةدعاقلا

ءاضقلانيبو،ةقبطلاهذهلرطيسملايقبطلادوجولاددجتليساسأطرشك
هيف،هلحليحتسيقلطمضقانت،ةيلايربمالانمررحتلليساسأطرشكاهيلع
.هيفرطنيبليحتسمقيفوتبهنمجورخلاًاثبعلواحتو،ةقبطلاهذهعقت
قيفوتلااذهلساكعناىوسةيسايسلااهتسرامميفةبذبذنمهارنامسيلو

ىلعءاقبإلاوةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعنمررحتلانيبليحتسملا
.يلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبدوجويفةيداملااهتدعاق



هذهلقيقدلاىنعملابةيروثةقبطًامويةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانكتمل
لخادةيقبطلااهتروريصيفلمحتيتلاةنميهملاةقبطلاىنعمبيأ،ةملكلا
نمجرخيجاتنإلانمًاديدجًاماظن،هيفنوكتتيذلايعامتجالاجاتنإلا
ةيروثمدهةيلمعب،هضاقنأىلعموقيوهيلعقباسلاجاتنإلاماظنءاشحأ
ةهيبشةيزاوجروبةروثبموقتنأوأ،كلذكنوكتنأاهلناكامو،هل
لظيفنييخيراتلااهروطتواهنوكتةعيبطنمببسب،ًالثمةيسنرفلاةروثلاب
روطتلالعفبمتيملةديدجلاجاتنإلاتاقالعنوكتف.ةيلاينولوكلاةقالعلا
ةيلخادلاهتاضقانتروطتنمةكرحبيأ،قباسلايعامتجالاجاتنإلليلخادلا
لعفب،انيأرامك،متلب،ةيزاوجروبلاةروثلاةرورضىلإدوقتيتلاةيقبطلا
هذهةرورضاهقطنمنمتفتناةيخيراتةكرحبيأ،يرامعتسالالغلغتلا
نكتملةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأينعيالاذهنأريغ.ةيزاوجروبلاةروثلا

ةددحملاةيخيراتلاطورشلايف،ةنميهمةقبطكنوكتتملوأ،ةنميهمةقبط
ةددحمجاتنإتاقالعدوجودرجمّنإذإ،يقبطلااهنوكتاهيفمتيتلا
يفةرطيسملاةقبطلايهةنميهمةقبطدوجوةرورضلابمزلتسيوضرتفي
ةقبطلاهذهنمةنميهمةئفدوجووأ(،هذهجاتنإلاتاقالعراطإ

يه،ةيقبطلااهترطيسلةعضاخةضيقنةنميهمةقبطةهجاوميف،)ةرطيسملا
ةيلمعبموقتنأ،تاذلابةيقبطلااهتروريصقطنممكحب،اهيلعيتلاةقبطلا

ةيقبطلاةنميهلاعباطنكل.جاتنإلانمتاقالعلاهذهليروثلاليوحتلا
ةنميهلاعباطنعفالتخالامامتفلتخيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابصاخلا
ىلإهساسأيفدئاعفالتخالااذهو.ةيلايربمالاةيزاوجروبلابصاخلاةيقبطلا

ةيزاوجروبلاف.نيتقبطلانيتاهطبرتيتلاةيلاينولوكلاةقالعلاةعيبط
:لقوأ،ةيلايربمالاةيزاوجروبللاهتيعبتبلباهتاذبةنميهمتسيلةيلاينولوكلا

تاقالعةينبدوجونمساسأىلع،اهتاذيف،ةمئاقةيقبطلااهتنميهّنإ
ببسبو،اذل.ةيلايربمالاعمةيوينبلاةيعبتلانمةقالعيفةيلاينولوكلاجاتنإلا

ةيزاوجروبلاضيقنىلعو،اهبوةيعبتلايفةنميهلانمعباطلااذهنم
،اهتاذبةنميهملازتالويقبطلايخيراتلااهنوكتيفتناكيتلاةيلايربمالا
نمةقالعةيلاينولوكلاةيزاوجروبللسيل،هسفنيقبطلااهلالقتسايفيأ
ةقالعبةهيبشقباسلاجاتنإلاماظنيفةرطيسملاةقبطلاعميرحانتلاضقانتلا



نييعاطقالاةقبطبةيبوروألاةيزاوجروبلاطبرتتناكيتلايرحانتلاضقانتلا
نمةنيعمةيخيراتطورشيف،اهطبرتيتلاضقانتلاةقالعنأامك.ًالثم
طبرتيتلاضقانتلاةقالعنعًايرذجفلتختةيلايربمالاةيزاوجروبلاب،اهروطت

ةيعامتجاةينبيفنيضيقنلانيتنميهملانيتقبطلايأ،نيتيسيئرلانيتقبطلا
يفةغلابةيمهأةطقنلاهذهل.ًالثمةلماعلاةقبطلاوةيزاوجروبلاك،ةدحاو

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيب،ضقانتلاعباطيأ،ةقالعلاعونديدحت
ماظنيفةرطيسملاةقبطلانيبواهنيبو،ةهجنمةيلايربمالاةيزاوجروبلاو
ةكرحلخاد،ةلماعلاةقبطلاباهتقالعامأ.ىرخأةهجنمقباسلاجاتنإلا
نيتاهبهذهاهتقالعريغف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيخيراتلاروطتلا

نيتقبطلانيبهدجنيذلاةيقبطلاةقالعلاعباطاهلّنإذإ،نيتقبطلا
ضقانتةقالعاهنإيأ،ةدحاولاةيعامتجالاةينبلايفنيتضيقنلانيتنميهملا
ةينبيفيروثلايرذجلارييغتلاءارجإىلإاهروطتقطنمدوقييرحانت
ةيزاوجروبلاباهطبرييذلاضقانتلاعباطانددحدقلو.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالع

جاتنإلاماظنيفةرطيسملاةقبطلاباهطبرييذلاضقانتلاامأ.ةيلايربمالا
ضقانتلايفرحانتلاّنإذإ،يرحانتعباطهلسيل،لوأللليثمف،قباسلا
نيتقبطلانيبيأ،نيتضيقنلانيتنميهملانيتقبطلانيبّالإًامئاقسيليقبطلا
جاتنإلانمًاماظن،ةيقبطلااهتروريصيف،امهنملكلمحتنيتللانيتيسيئرلا
ماظننوكمغرب،هيفضقانتالو،لوقلااذهيفةبارغالو.رخآللًاضيقن
،يلامسأرلاجاتنإلانمزيمتميخيراتلكشوهثيحنم،يلاينولوكلاجاتنإلا

ةددحملاةيخيراتلاطورشلاف.هلًاضيقنوهيلعقباسلاجاتنإلاماظنلًارياغم
ةيلاينولوكلاةقالعلالظيفجاتنإلانمطمنلااذهدلوتواهيفنّوكتيتلا
،هسفنخيراتلاقطنملًارياغم،رهاظلايف،ودبيدقامانلرسفتيتلايه

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيبضقانتلاةقالعنمرحانتلاعباطءافتنايف
ًاضيأانلرسفتيتلااهسفنيهو،قباسلاجاتنإلاماظنيفةرطيسملاةقبطلاو
.ةيلايربمالاةيزاوجروبلاوةيزاوجروبلاهذهنيبةيرحانتلاريغةقالعلاةعيبط
ةيناثلالثمىلوألاةقالعلانوكتنأيرورضلبً،اقالطإةفدصلانمسيلو
اهنأل،ةيرحانتًاضيأةرورضلابهذهتناكلكلذريغتناكولو،ةيرحانتريغ
نعلزعمباندنعةيزاوجروبلانّوكتمتوليأ،سكعلابسكعلاواهددحت

نوكتطورشبةهيبشىرخأةيخيراتطورشيف،ةيلاينولوكلاةقالعلا
عمةيرحانتةقالعةرورضلابكلتضقانتلاةقالعتناكل،ةيبوروألاةيزاوجروبلا

ةيزاوجروبلاباهتقالعتناكلو،قباسلاجاتنإلاماظنيفةرطيسملاةقبطلا
اذهطخيفنكيملخيراتلليلعفلاىرجملانأّالإ.ةيرحانتًاضيأةيلايربمالا



ريسفتيفليختلانمقطنملكلانضفرمغرب،هيلإانتراشإامو،ضارتفالا
ّالإ،ةيلعفلاهققحتطورشنعهدّرجيوخيراتلالزعي،هتباتكوأخيراتلا
يرظنلاركفلااهجرختسييتلاروطتلانيناوقف.تاذلابطورشلاهذهلًاديكأت

نإيأ،ةددحملاةيخيراتلااهدوجوطورشيفّالإاهلًايلعفدوجوال
لب،يرظنلاهئافصيفدجويال،يخيراتلايعامتجالاعقاولايف،نوناقلا
جاتنإلاتاقالعاهيفتنوكتيتلاةزيمتملاطورشلاوً.ازيممًاموددجوي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقالعيفزيمتلاعباطددحتيتلايهةيلاينولوكلا

.اهتقبسيتلاةرطيسملاةقبطلاب



ةصاخلاةيكلملاترهظ،قدألكشبنانبللبجيفوأ،ًالثمنانبليفف
ةقبطتنوكتو،يرامعتسالالغلغتلاءدبلبقيعاطقالااهلكشيفضرألل
ةيعامتجالاةاونلاتناك،ةينامثعلاةرطيسلالظيف،نييعاطقالانمةزيمتم
ةكرحيفنوكتتملهذهةيزاوجروبلاف،ةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل
اهنإ:لقوأ،اهلًادادتماتناكلب،ةيعاطقالاةقبطلاعمعراصتوضقانت
وأ،)15(نويعاطقالاهيفلوحتيذخأيذلاديدجلايقبطلالكشلاتناك
عوننميأ،صاخعوننمنييلامسأرنييزاوجروبىلإ،مهنمربكألامسقلا

ةيزاوجروبلااميسالو،ةيرامعتسالاةيزاوجروبلابًايعبتطبترميلاينولوك
نرقلانميناثلافصنلايفهديازتويرامعتسالالغلغتلاعمف،ةيسنرفلا
قوسلاو،ةيبوروألاةيلامسأرلاقوسلابينانبللاجاتنإلاطبرعمو،رشععساتلا
نوكتلاةيلمعتأدبـريرحلاقوساميسالوـصاخهجوباهنمةيسنرفلا

لوحتةيلمعيهثيحنم،ةينانبللاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليخيراتلا
ةقبطىلإ،ةيلامسأرللقباسلاجاتنإلاماظنيفاهسفنةرطيسملاةقبطلل
ةيبوروألاةيلامسأرلاروطتبيعبتلااهطابترايفتدجوةزيمتمةيزاوجروب
ةيزاوجروبلاهذهنمةطيسولاةيراجتلاةئفلانإ.ةيقبطلااهحلاصمققحت
نييعارزلانيكالملارابكةئفنأامك،نيقباسلانييعاطقإلانعةبيرغتسيل
.مهنمماعلكشبيهنيتئفلانيتاهرصانعفً،اضيأمهنعةبيرغتسيلاهنم
ًائيشريغيال،قحاللااهروطتيف،ةقبطلاهذهىلإةديدجرصانعلوخدو
ةقبطلابةيرحانتلاريغاهتقالعةعيبطنمويخيراتلااهنوكتةعيبطنم
نوكتنمةيخيراتلاطورشلاهذهّنإ.اهنمتجرخيتلاًاقباسةرطيسملا
ربع،يرامعتسالالغلغتلالعفبو،ةيلاينولوكلاةقالعلالظيفةقبطلاهذه
نمنييزاوجروبىلإ،مهنممسقوأ،ءامدقلانييعاطقإلالوحتنمةيلمع
ةداعاهيلإراُشييتلاةيعامتجالاةرهاظلاانلرسفتيتلايه،صاخعون
انلرسفتيتلايهو،اهنمًابناجلقألاىلعوأ،»يسايسلاعاطقإلا«ريبعتب
ةينطوةيزاوجروبنوكتنمةيخيراتةيناكمإلكىلعءاضقلامتفيكًاضيأ
لكشلااذهبةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتّنإذإ،اهدهميفتدئوةلقتسم

راجتلايأ،ءاطسولاريغراجتلاونييفرحلاهجويفروطتلاقافآدس
،يلحملاجاتنإلابةطبترملاةراجتلانأانهسننالو.يلحملاجاتنإلابنيطبترملا
روطتيفقلطنملاتناك،دعباميفًايروتافوناممأًايفرحًاجاتنإناكأءاوس
.يعانصلالامسأرلاروطتلةدعاقيراجتلالامسأرلاناكو،ةيبوروألاةيلامسأرلا



،يلحملاجاتنإلابةطبترملاةراجتلاروطتىلعءاضقلاّنإ:لوقلانكمي،اذل
ةيزاوجروبلةاونيهءاطسولاريغراجتلانمةقبطنوكتىلعيلاتلابو
ةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتلةجيتنك،ةلقتسمةينطو
دسونييفرحلاحلاصمبرضةيرظنلاوةيخيراتلاهتلالديفقوفي،ةطيسو
ًامزالمةراجتلاكلتروطتىلعءاضقلاناكنإوـمهمامأروطتلاقفأ
مليعيبطلاةيلامسأرلاروطتنألـهلةجيتنويفرحلاجاتنإلااذهبرضل
روطتلةجيتنوهعمًاعطاقناكامردقبيفرحلاجاتنإلاروطتلًادادتمانكي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيبضقانتلاف،رمأنمنكيامهمو.هسفنةراجتلا
نمءاطسولاريغراجتلاونييفرحلاوـاهنوكتءدبيفاميسالوـةهجنم
تنوكتنيذلانييعاطقالانيبواهنيبهنمقمعأكشالب،ناك،ىرخأةهج
ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعىلعاهيفظفاحتتناكةدقعمةيلمعيف،مهنم
اهليوحتيفيأ،ةيلاينولوكةيزاوجروبةقبطىلإتاذلاباهلوحتيفةيعاطقالا
ةاونلاهذهعماذهاهضقانتنإلب.)16(اهسفنتاقالعلاهذهليرورضلا
يفسكعنيسيرحانتعباطًانايحأهلناكةينطولاةيزاوجروبلانمةدوؤوملا
ةيسنرفلاةروثلاراكفأنمتاذلابفقوملايفو،ةيجولويديألاتاسرامملالقح
ةضهانملاةينطولاةكرحلاروذبدجننأًابيرغسيلو.هسفنرامعتسالانمو
نمريثكدنعاهسفنةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلويرامعتسالاعسوتلل
نمببسبف.رونلااهروطتفرعيمليتلاةينطولاةيزاوجروبلاهذهيلثمم
ىلإمهقيرطةدوؤوملاةينطولاةيزاوجروبلاهذهولثممدجو،يقبطلاضقانتلا

ةيقبطلاةرطيسلللب،بسحورامعتساللةيداعمتسيل،ةيرذجراكفأ
اهنوكللقوأ،ةيلاينولوكةيزوجروبيهثيحنم،اهسفنةيزاوجروبلل
تناكةينطولاةيزاوجروبلاهذهرصانعنأيفكشال.ةيلاينولوكةيزاوجروب

ةيزاوجروبللورامعتساللاهئادعيفيزاوجروبيقبطعقومنمقلطنت
،ةرطيسملاةقبطلايهريصتنأىلإحمطتتناكدقلف،ةرطيسملاةيلاينولوكلا
،ةيقبطلااهحلاصمقطنمبسح،ًالثمابوروأيفراسامك،خيراتلاريسينأو
نأريغ.ةيقبطلاةرطيسلاىلإاهدوقييعيبطيلامسأرروطتطخيفيأ
لكاههجويفدس،ةيلاينولوكجاتنإتاقالعنمهثدحأاميف،رامعتسالا
اهللمألكىلعكلذبىضقو،يعيبطلايلامسأرلاروطتلااذهنمقفأ
نأيفيأ،ةنميهمةقبطًامويريصتنأيفةيعوضومةيناكمإلكىلعو
هذهنمببسبو.يلامسأرلاروطتلاقفأيفيعامتجالاجاتنإلاهجوتي
ةكرعملكنمةرساخًامودجرختةينطولاةيزاوجروبلاتناكةلاحتسالا
ةيزاوجروبلاتناكو،رامعتسالادض،ىرخأةيعامتجاىوقعم،اهضوختتناك



ةنسيبارعةكرحيفًالثمثدحامك،ةياهنلايفةرصتنملايهةيلاينولوكلا
لالقتسالابرحنابإنانبليفثدحامكو،رصميف1919ةكرحيفو،1882
ةيقبطلااهتروريصنمدودسملاقفألااذهبمئادلااهماطتراّنإ.1943ةنس
،نييجولويديألااهيلثممدنعةيرذجلاراكفألاكلتروهظانلرسفييذلاوه

راكفألانمريثكروهظللب،راكفألاهذهروهظليداملاساسألاهنأل
يأ،نيرشعلانرقلاةيادبورشععساتلانرقلاةياهنيفةيوابوطلاةيكارتشالا

ةقبطلاهذهىلعيضقدقل.ةلماعلاةقبطلليقبطلانوكتلاءدبلبق
اهضوهنةكرحدعبأدبتاملوراحدنالاب،اهتاونىلعىرحألابوأ،ةضهانلا
ةلاحتساقطنماهيفروطتتيتلاجاتنإلاتاقالعةينبيفمستراو،يلعفلا
ناكمإيلاينولوكلاجاتنإلاروطتقطنميفسيلذإ،ةنميهمةقبطاهتروريص
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاورامعتسالليقبطلاءادعلاف.يلامسأرروطتىلإلاقتنا

لقوأ،دودحمعباطةرورضلابهلةينطولاةيزاوجروبلاهذهرصانعدنع
ىلإلوصولاناكمإبيقبطلامهولانمساسأىلعمئاقهنأل،سابتلاعباط
نع،ةرطيسمةقبطكىطسولاةقبطلاهذهنوكتبحمسييلامسأرروطت
ساسأىلعمئاقهنإيأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبىلعءاضقلاقيرط
عقاوىلإلوصولافدهب،يخيراتلاعقاولااذهلفينعلاضفرلانمقطنم
روطتلاقطنمنمببسبً،انكممًالصأدعيمليلامسأرلاروطتلانمرخآ
تتأتاذلابضفرلااذهنم.ضوفرملايخيراتلاعقاولااذهبصاخلايلخادلا

جاتنإلاتاقالعةينبىلعءاضقلافً.اضيأاهتيوابوطو،راكفألاكلتةيرذج
لاقتنالاقيرطوهلب،يلامسأرروطتىلإدوقيًاقيرطتسيلةيلاينولوكلا

قيرطلااذهقطنمركفللفشكتينأًانكممناكامو.ةيكارتشالاىلإ
ةيلمعلاهذهبمايقلاىلإةوعدملاةيعامتجالاةوقلانوكتتنألبقيخيراتلا
انلو.ةيقبطلااهتالاضنفلتخميفخيراتلاحرسملخدتنألبقو،ةيروثلا

.قبسامىلإةدوع



ناكنإو،نانبليفهيلعوهامعًايبسنفلتخمعضولاف،رصميفامأ
هيففالتخالاهجوو.يخيراتلاروطتلانمدحاوقطنمل،ماعلكشب،عضخي
لغلغتلاءدبلبقيعاطقالااهلكشيفةصاخلاةيكلملاروهظمدعىلإدئاع

ةقبطدوجومدعىلإيلاتلابو،نانبللبجيفترهظامك،يرامعتسالا
نمةيلمعيفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهنمنوكتتنييعاطقإلانمةزيمتم
لاقتناةيلمعيهةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبيفلوحتلاويقبطلاقرافتلا

ليوحتةيلمعنكتمليخيراتنوكتةيلمعيأ،يلاينولوكلاجاتنإلاىلإ
نعلزعمبيلخادروطتلعفبتدلوتةيعاطقإجاتنإتاقالعليلاينولوك
جاتنإتاقالعليلاينولوكليوحتةيلمعتناكلب،يرامعتسالالغلغتلا
ىلعةمئاقجاتنإلانمةددحمتاقالعليأ،لوقلانكمأنإ،ةيدادبتسا
ةجيتنلانأيفكشال.ضرأللةيدرفلاةصاخلاةيكلملامادعناساسأ
،انه،يهو،نانبليفوأرصميفةدحاويرامعتسالالغلغتللةيخيراتلا
يفةصاخلااهتامسفالتخانعرظنلاضغب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانّوكت
رصانعلاوأ،ةقبطلاهذهليخيراتلايعامتجالالصألانأّالإ.نيدلبلاالك
نم،انيأرامك،نانبليفيهف.رخآلدلبنمفلتخي،اهنمتنوكتيتلا

وأيدادبتسايأ،يعاطقإريغنميهف،رصميفامأ،يعاطقإلصأ
،ةيرصمريغةيبنجأاهبلغأيفةيعامتجالااهرصانعنأامك،صاخيطارقتسرأ

فالتخالااذهلو.صاخهجوبيلعدمحمةلالسنمو،ةيسكرشوأةيكرت
نمةقبطةاونىلعنانبليفىضقيرامعتسالالغلغتلاف:ةصاخةيمهأ
ةيزاوجروبلانوكتءدبلبقرصميفاهليثمدجنالةينطولاةيزاوجروبلا
نم،يلاتلابو،ةيعاطقإجاتنإتاقالعدوجومدعنمببسب،ةيلاينولوكلا
ةقبطلاهذهلثمنوكتبحمستجاتنإلالئاسولةصاخةيكلمدوجومدع
جاتنإلاتاقالعراطإيفيلامسأرروطتءدبىلإاهدوجودرجمريشييتلا
ىلعنانبليفىضقيرامعتسالالغلغتلانأاذهىنعم.هسفنةيعاطقالا
يف،تداقيتلاةقبطلاهذهةاونىلعهئاضقبيلامسأرلاروطتلاةيناكمإ
يفامأ،يلامسأرلاروطتلاةيلمعـًالثمابوروأيفـةفلتخمةيخيراتطورش
،نانبليفامك،متدقناكنإوروطتلااذهةيناكمإىلعءاضقلاف،رصم
ىلعءاضقلاقيرطنعمتيمل،ةيلاينولوكةيزاوجروبكةيزاوجروبلانوكتب
ءدبلبقةيعامتجالاةينبلايفًالصأاهدوجومادعنال،ةقبطلاهذهلثم
ةيلومشّنإ«.ةيلاينولوكلااهتيعبتةقالعنمراطإيفةينبلاهذهروطت



ءوشنعنمتتناكرصميف»ةيداصتقالاوةيركسعلاوةيسايسلايزكرملامكحلا
حمطتةنميهمةقبطريصتنأىلعةرداقةيزاوجروبلاةقبطلاكةزيمتمةقبط
نإلب.ةيقبطلااهحلاصمةمدخيفاهعضووةيسايسلاةطلسلاعازتناىلإ
ةيكيتكيلايدلاةكرحلاّلشيفيسيئرلالماعلاتناكهذهمكحلاةيلومش
رصممكحيفاورمتسينأكيلاممللنكمأ،اذل.يقبطلاقرافتللةيعامتجالا

تاضافتنانممهمكحهفرعاممغرب،خيراتلانمةليوطلاةبقحلاكلت
نماثلانرقلايفاميسالو،مهريغونويفرحوراجتونوحالفاهبماقةيبعش

يفرييغتىلإيدؤتنكتمل،اهفنعىلع،اهلكهذهتاضافتنالاف.رشع
،جاتنإلالئاسولرصميفةلودلاراكتحا:ناميلسميلوعجار(جاتنإلاتاقالع
اهناكمإبناكامو)1969ربوتكوأ.ةعيلطلا.ةراجتلاوةعانصللوضرأللةبسنلاب

تناك،جاتنإلالئاسوراكتحاماظننمببسباهنأل،كلذىلإيدؤتنأ
ةطلسللًاليدباهسفنعضتةدئاقةقبطيأ،ةيعاوةيقبطةدايقدقتفت
لاجرىلإًاموددوعتتناكتاضافتنالاهذهيفةدايقلاف.ةمئاقلاةيسايسلا
حالصإىلعرصتقتتناكبلاطملاوـةقبطبنيدلالاجرناكاموـنيدلا
موقييتلاجاتنإلاتاقالعرييغتيأ،عضولااذهرييغتامأ.مئاقلاعضولا
لمعتوهعفرتةقبطدوجوةرورضلابضرتفييروثبلطموهف،اهساسأىلع
اهتاذهذهبابسألاو.انركذيتلابابسأللًارفاوتماذهناكامو،هقيقحتل
نمةديرفلاةرهاظلاكلتريسفتىلعاندعاستوأ،انلرسفتيتلايه
يسايسلاويداصتقالارصمءانبيفهتبرجتويلعدمحمةرهاظ،اهعون
هلامويداصتقالااههجوىوسةرهاظلاهذهنمنآلاانمهيالو.يركسعلاو

قفتناننإ.اهتاذلاهجلاعننأ،نذإانلسيلف،انثحبروطتبةرشابمةقالع
رصميفةيزاوجروبةقبطدوجومادعنانأيفناميلسميلوعمانهيأرلاب
ددحو،يداصتقالاءانبلانمةبرجتلاكلتليخيراتلالكشلاددحيذلاوه
يف،ةلودلاىلعناكدقل.ةياهنلايفاهلشفمث،ءدبلايفاهحاجنًاضيأ
يفةيزاوجروبلاهتققحام،يلعدمحمعم،ققحتنأ،ةقبطلاكلتبايغ
نأ،ناميلسميلوقحنعلوقيامك،أطخلانمو.)هسفنعجرملا(.ابوروأ
وأةيعاطقإ،ةنيعمةيعامتجاةقبطحلاصملًالثممةلودلازاهجانهربتعن
ماظننإمث.هسفنيلعدمحمةرسأحلاصملثميهنإلب،ةيزاوجروب
يفنكيمل،يرصملاداصتقالاهيلعىنبويلعدمحمهانبيذلاراكتحالا

اهنوكتهجويفًاقئاعناكو،اهدضناكلب،ةيرصملاةيزاوجروبلاحلاص
ـ91ص.ةيبارعلاةروثلليعامتجالاساسألا:ديعسلاتعفرعجار(.يقبطلا

يفةلثمتملاةلودلاراكتحانمساسأىلعيداصتقالاجاتنإلاروطتف.)92



يف،قلطنيناكً،اضيأةراجتلاراكتحاو،اهلكجاتنإلالئاسوليلاولاصخش
هنأّالإ.هريستوهبموقتةزيمتمةيزاوجروبةقبطدوجومدعنم،هناكمإ

رارمتسابدلويو،ةقبطلاهذهنوكتةيلمعلشيناكهتاذتقولايف
ًاببسرثألاهيفريصي،خيراتلاقطنموهاذه.اهنوكتعنمتيتلابابسألا
يقبطلانوكتلاةيلمعلعفلابررحتتو.هرثأدلويًارثأببسلاو،هببسدلوي
1838ةدهاعمب،صاخهجوبو،يلعدمحمةبرجتلشفبرصميفةيزاوجروبلل
تصنيتلاو،ةينامثعلاةطلسلاىلعةيلايربمالاىوقلااهتضرفيتلاةيراجتلا
ببسلانإ.ةينامثعلاةيروطاربمالاتايالوعيمجيفراكتحالاماظنءاغلإىلع

ةقبطدوجومدعوهوـاهئدبيفةبرجتلاكلتحاجنيفيسيئرلا
يفيداصتقالاءانبلاماقدقل.اهلشفيفيسيئرلاببسلاوهـةيزاوجروب
راهنافـناميلسميلولوقبسحـدرفعامطأىلعيلعدمحمعمرصم
يفكرحتتملو،ةيبرغلاةيلايربمالاعممادطصالوأدنعةفطاخةعرسبكلذل

،رمألايفبجعالو.يلايربمالالخدتلاهجاوتلةيعامتجاةوقيأرصم
يفةيزاوجروبلاحلاصيفناك،يلايربمالافنعلالعفب،راكتحالاماظنرايهناف
،انهو.يقبطلااهنوكتليسيئرلاطرشلانمكيهيفنأل،رشابملكشبرصم
ىرن،يلايربمالالخدتلالعفب،رصميفةيزاوجروبلليخيراتلانوكتلااذهيف

،ةيلايربمالاةيزاوجروبلابةقبطلاهذهطبرتيتلاةيعبتلاةقالعحوضوب
.ةيلاينولوكةيزاوجروبكاهنوكتةرورضو

نعةبيرغرصانعنمرصميفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهنوكتتمل
دهعيفةيسايسلاوةيداصتقالاةطلسلااهديبكسمتتناكيتلارصانعلا
نميأ،تاذلابرصانعلاهذهنمتنوكتلب،هلبقىتحوأيلعدمحم
مهعطقأو،هتلودلاجرنمهمركبمهلمشنمويلعدمحمةرسأدارفأ

هتسايسذيفنتيفةادأوًانوعهلاونوكيلةعساشضرألانمتايكلم
دعبمث،ةيسكرشوأ،ةيكرت،ةيبنجأاهلكرصانعلاهذهتناكو.ةعيسوتلا
نمةرخأتمةلحرميفّالإةيرصمرصانعاهيلإلخدتملو،ةيبرغكلذ
يفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأاذهىنعم.رشععساتلانرقلليناثلافصنلا
ـناميلس(»دالبلابعشنعًامامتةيبنجأاهروهظءدبدنع«تناكرصم
نوكتدعبىتحً،ايبنجأاهيفبلاغلارصنعلالظو،)1965ريانيـةعيلطلا

اذهبعليسو.نرقلااذهنملوألافصنلاةياهنىتح،يعانصلااهحانج
نوكتعمو.ةيقبطلاتاعارصللقحاللاروطتلايفًاماهًارودعبطلابلماعلا
ةينبلاملاعمًايئاهنددحتتتأدب،رابكلانييعارزلانيكالملانمةقبطلاهذه
قيرطاهيفمستريو،ديدجلايلاينولوكلااهلكشيفرصميفةيعامتجالا



،رخآريبعتبو.ةيلايربماللةيوينبلااهتيعبتةقالعراطإيفيخيراتلااهروطت
قيرط،ةيلاينولوكةيزاوجروبك،رصميفةيزاوجروبلليخيراتلانوكتلادسدقل

نمًادحاوًاقيرطاهمامأحتفو،ةيعامتجالاةينبلاىلعيلامسأرلاروطتلا
.يلاينولوكلاروطتلاقيرطيأ،ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاقيرطوهروطتلا
هعنمييذلاوههذهةيوينبلاهتيعبتراطإيفيلاينولوكلاجاتنإلاروطتّنإ
ًالثمابوروأيفهارنامكـيعيبطلايلامسأرلاروطتلاىلإلوصولانمًالصأ

يتلاةيعبتلاةقالعهيفعطقيروطتلانمعونىلإلوصولانميأـ
ًاقرفسيليلامسأرلاروطتلاويلاينولوكلاروطتلانيبقرفلاف.ةيلايربمالابهطبرت

لوألللوصوةطقنكيناثلاوأ،يناثلانمءادتباكلوألاهيفددحتيًايمك
يلخادلاكرحتلاقطنمنميلاتلابو،يخيراتلاقطنملانمةدحاوقيرطىلع

هيفليحتسيـيوينبيأـيعونقرفوهلب،جاتنإلاتاقالعةينبيف
جاتنإلاةينبنعةجراختسيلهذهةلاحتسالا.رخآلاىلإلوألالوصو
روطتهجويفةيلايربمالاهعضتًايجراخًاقئاعتسيلاهنأامك،يلاينولوكلا
هتاقالعةينبيفيأ،اهسفنجاتنإلااذهةينبيهلب،يلاينولوكلاجاتنإلا
نميأ،ةيلايربماللةيعبتلانمررحتلاىلإًاقالطإ،نذإليبسالف.تاذلاب
راطإيفمتييعامتجالاجاتنإلانمروطتقيرطنع،ةيلاينولوكلاةقالعلا
تسيليلامسأرلاروطتلاقيرطنأاذهىنعم.هذهةيلاينولوكلاهتاقالع
هذهقيرطلانأوهطيسبببسل،ةيلايربماللةيعبتلانمررحتلاقيرط
ةيرظنةلاحتساهيفيهلب،يلاينولوكلاجاتنإلاروطتقطنميفتسيل
يفيلاينولوكلاجاتنإلاروطتنمزيمتملاقطنملااذهءوضيفً.اعمةيخيراتو
تاعارصلالقحىلإرظنننأانيلع،ةيلايربماللةيوينبلاهتيعبتةقالعراطإ
نرقلالاوطنوكتتملدلبلااذهيفةيعارزلاةيكلملاف.رصميفةيقبطلا
،ضرأللةيعاطقإةيكلملكشيف،هسفنيلايربمالالغلغتلالعفب،رشععساتلا
ةيعاطقاتاقالعىلإاذهيخيراتلااهروطتيفةيعامتجالاةينبلالقتنتملو
هلكشبةيلايربمالاةيملاعلاقوسلابيعارزلاجاتنإلاطابترادرجمف.جاتنإلانم
ةرورضلابانيلعضرفيو،هلسيلًايعاطقإًاعباطهئاطعإنمانعنمييعبتلا
نمذإ،انثحببةرشابمةقالعرمألااذهلو.زيمتملايلاينولوكلاهعباطسملت
ّنإلوقلاىلإانبيدؤييخيراتلاريسفتلانميديلقتبلاقدامتعالهسلا
لكشبنيطبترملانييعاطقإلاةقبطرصميفنولثمياوناكنييعارزلانيكالملارابك
ةقبطعميرحانتلاضقانتلانمةقالعيف،كلذل،اوناكو،رامعتسالابرشابم
،ةطلسلامالتساىلإحمطتتناكـ»ةينطولاةيزاوجروبلا«يهـةطسوتم

اهعضترامعتسالاعميرحانتلاضقانتلانمةقالعىلعيلاتلابتناكو



يفضعبلابهذيدقو.ينطولاررحتلاةكرحنمةدايقلاعقوميفةرورضلاب
ةقبطّنإ:لوقلادحىلإيخيراتلاريسفتلانميديلقتلابلاقلااذهدامتعا

»ةينطولاةيزاوجروبلا«امأ،ةيفلسلاراكفأبيدانتتناككلتنييعاطقإلا
نييعاطقإلادضيقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتسرامميفمدختستتناكف

.اهبيدانتوةيسنرفلاةروثلاراكفأرامعتسالاو
ةئطاخةرظنانيأريفيهوـ»ةينطولاةيزاوجروبلا«ةيرظننآلاشقانننل

هتاقلطنمطخيفانثحبعباتنس،اذل.كلذلًالاجمثحبلااذهسيلفـ
ةيزاوجروبلاةيضقةجلاعمنمهيفانكامىلإدوعنو،انعضويتلاةيرظنلا

.ةيلاينولوكلا
متيملو،يلامسأرلاروطتلاقيرطرصمىلعدسةقبطلاهذهنّوكتّنإ:انلق

ةطسوتمةقبطةاونىلعءاضقلاقيرطنعـنانبليفمتامكـاذه
ببسل،هسفنةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعنّوكتيقبطلانوكتلانماهعنم
لثمنوكتبحمستنكتملرصمبةصاخلاةيخيراتلاطورشلانأوهطيسب
ملصاخعوننمةطسوتمةقبطنأينعيالعبطلاباذهو.ةقبطلاهذه
لماكتنمةقحالةيخيراتةلحرميفـًاضيأنانبليفوـرصميفرهظت
ةطسوتملاتاقبطلاوأةقبطلاهذهلثمف.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينب

طورشيف،ةرمعتسملانادلبلانمامهريغيفونانبلورصميفترهظ
هذهموهفمدنعفقوتلانمدبال،انهو.اهنملكبةصاخةيخيرات

جئاتنهلعئاشسابتلايفعقنالىتحيلعفلاهنومضمةقدبددحنلةقبطلا
.ةميخوةيسايسوةيرظن





ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايف
نيحدصقننومضميأو؟»ةطسوتملاةقبطلا«موهفمنومضموهام

؟موهفملااذهلمعتسن
ةيخيراتلاةلحرملافالتخابـانيأريفـفلتخيموهفملااذهنومضمّنإ

فالتخابًاضيأفلتخيو،ةيعامتجالاةينبلاروطتاهبرمييتلاةددحملا
ةينبفالتخابيأ،ىرخأىلإةيعامتجاةينبنمةددحملاةيداملاةدعاقلا
ةطسوتملاةقبطلاموهفمف.ةيعامتجالاةينبلاهذهيفةزيمتملاجاتنإلاتاقالع
ةيعامتجالاةينبلايفوةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفدحاونومضمهلسيل
ىلوألاةينبلانوكتةلحرميفهسفننومضملاهلسيلهنأامك،ةيلاينولوكلا
ةيعامتجالاةينبلاانذخأاذإ.امهلماكتدعبامهروطتةلحرميفو،ةيناثلاوأ
يهاهيفةطسوتملاةقبطلانأانيأر،يخيراتلااهنوكتةلحرميفةيلامسأرلا
اهسفنةضهانلاةيزاوجروبلاةقبطلايأ،نيحالفلاوءالبنلانيبةعقاولاةقبطلا

،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلااهنوكمكحب،ةيقبطلااهتروريصيفلمحتيتلا
،نذإيهف.ةرطيسملاةقبطلاةرورضلابريصتسيتلا،يلامسأرلاجاتنإلاماظن
اهسفنةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعراطإيفيخيراتلااهنوكتمتيتلاةقبطلا
اهتروريصاهعفدتيتلاةيسيئرلاةيعامتجالاةوقلاهيفلثمتتناكلكشب
اهيفيروثلاليوحتلاءارجإو،هذهجاتنإلاتاقالعةينبضقنىلإةيقبطلا
،ةيعامتجالاتاقبطلارئاسىلعةيقبطلااهتنميهضرفىلإاهعفديسيذلا
نيبواهنيبةقالعلاف.ةقباسلاةرطيسملاةقبطلانمةيسايسلاةطلسلااهعازتناب

ىوقلاروطتنأامك،يرحانتضقانتةقالعةرورضلابتناكةريخألاهذه
اذهىنعم.اهدلويناكيذلاوهةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعراطإيفةجتنملا

ةصاخيقبطلاقرافتلانمةكرحلعفبمتيناكةقبطلاهذهنوكتنأ
ةصاخلايقبطلاقرافتلاةكرحلعفبسيلو،ةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعروطتب

.ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعروطتب
لوصودعبو،اهنّوكتلماكتدعبةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاىلإانلقتنااذإو
وأيداصتقالاديعصلاىلعءاوس،ةيقبطلاةرطيسلالماكىلإةيزاوجروبلا
نمهذهةيعامتجالاةينبلاتلقتنانأدعبيأ،يجولويديألاوأيسايسلا
اهروطتةلحرمىلإ،يعاطقالاجاتنإلاماظنراطإيفيخيراتلااهنوكتةلحرم
اندجو،اهسفنةيزاوجروبلاةطلسلالظيفويلامسأرلاجاتنإلاماظنراطإيف
ةلحرملاهذهيفددحتيتلاةيقبطلاتاقالعلاف.هقبسامعانهفلتخيرمألا



ةطسوتملاتاقبطلاوأةقبطللةيقبطلاةروريصلاويقبطلادوجولاةيخيراتلا
تاقالعراطإيف،انهةطسوتملاةقبطلاّنإ.ةقباسلاةلحرملايفاهريغيه

ىربكلاةيزاوجروبلانيبةعقاولاةقبطلايه،ةمئاقلاةيلامسأرلاجاتنإلا
ةيعامتجالاتائفلافلتخملثمت،نذإيهف،ةلماعلاةقبطلانيبوةرطيسملا

نيتاهنيبًاطسوًاناكميعامتجالاءانبلايفلتحتيتلاةسناجتملاريغ
ةيقبطلااهترطيسسرامتيتلايهةنميهمةقبطنيبيأ،نيتيسيئرلانيتقبطلا
يهةضيقنةنميهمةقبطنيبو،ةيعامتجالاتائفلاوتاقبطلافلتخمىلع

جاتنإلاماظنضيقنةيقبطلااهتروريصيفلمحتيتلاةلماعلاةقبطلا
يفيساسأفالتخااذهنمجتني.يكارتشالاجاتنإلاماظنيأ،مئاقلايلامسأرلا

نوكتلاةلحرم:نيتلحرملانيتاهنيبةطسوتملاةقبطلاموهفمنومضم
ةلحرمو،يعاطقالاجاتنإلاماظنراطإيفةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعليخيراتلا

جاتنإلاماظنراطإيفيأ،يوينبلااهلماكتراطإيفتاقالعلاهذهروطت
ةديلوةيناثلاةلحرملايفةطسوتملاةقبطلاتناكاذإف.)17(هسفنيلامسأرلا

ةنميهمةقبطىلوألاةلحرملايفتناكاذإو،ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالع
ماظنيفةرطيسملاةقبطلاباهتقالعددحتتةيروثةقبطيلاتلابو،ةضهان
ريغةقبطةيناثلاةلحرملايفيهف،يرحانتضقانتةقالعكيعاطقالاجاتنإلا
تاقالعراطإيفنوكتنأيأ،ةنميهمريصتنأاهيلعليحتسيو،ةنميهم
امإ،دنسةقبطةرورضلابيهلب،ةيسيئرةقبطةمئاقلاةيلامسأرلاجاتنإلا
.ةيقبطلاتاعارصلاةكرحروطتبسح،ايراتيلوربللامإو،ىربكلاةيزاوجروبلل
روطتنمةيناثلاةلحرملاهذهيف،ةرورضلابانهتسيلاهنأاذهىنعم
ناكامكـةرطيسملاةقبطلاعميرحانتضقانتةقالعيف،يقبطلااهدوجو
عماهلوخدوـةضهانةنميهمةقبطاهنوكمكحب،ىلوألاةلحرملايفاهلاح

ضقانتلانمةقالعيف،ىربكلاةيزاوجروبلاعميأ،ةرطيسملاةقبطلا
ةيسيئرلاةقبطلاعميقبطلافلاحتلانمراطإيفاهدوجوبطبترميرحانتلا

لكتناك،اذل.يقبطلاعارصلالقحلخاد،ايارتيلوربلاعميأ،ةضيقنلا
،ةيسيئرةقبطةيقبطلااهتروريصقفأيف،يقبطلااهعارصلاهنمةسرامم
عقوميفاهعضييقبطلامهولانمساسأىلعةرورضلابموقتةسرامم
اهمدختستةادأًايعوضوماهنملعجيو،ةيقبطلاتاعارصلالقحلخاديعجر
ايلاطيإيفلعفلابثدحاماذهو(.ةلماعلاةقبطلادضىربكلاةيزاوجروبلا

يفداجوبةكرحعماسنرفهتفرعاماذهو،ةيزانلاايناملأيفو،ةيشافلا
.)وكينةكرحعمًاريخأهتفرعامو،)نيرشعلانرقلانم(تاينيسمخلاعلطم
ًاضقانتسيلىربكلاةيزاوجروبلاوةطسوتملاةقبطلانيبيعوضوملاضقانتلاف



ةعضاخدنسةقبطوةرطيسمةيسيئرةقبطنيبلب،نيتيسيئرنيتقبطنيب
ةقبطلاعميقبطفلاحتيفهذهدنسلاةقبطلانوكتدقو،اهترطيسل
يقبطفلاحتيفنوكتدقو،يرحانتريغامهنيبضقانتلانوكيف،ةرطيسملا

هلهددحيًايرحانتًاعباطامهنيبةلاحلاهذهيفضقانتلاذختيف،اهدض
.ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلاعميقبطفلاحتيفهذهدنسلاةقبطلادوجو
ساسأىلعّالإنيتيسيئرنيتقبطنيبضقانتلارهظمبضقانتلااذهرهظيالو

اهتدارإنمساسأىلعيأ،ةطسوتملاةقبطلادنعيقبطلامهولانم
اهتدارإيفقلطنتاهنأيفكشالو.ةيسيئرةقبطنوكتنأيفةيقبطلا
تاقالععقاولو،روهدتملايقبطلااهعقاولضفرلاعقومنمهذهةيقبطلا
هضفرتيقبطعقاونمرثكأفرثكأاهبرقيفينعلكشبروطتتيتلاجاتنإلا
ةيلاحلاةلحرملاهذهيفاميسالو،اهعقاونوكينأ،تيمتسملادانعب،ىبأتو
هضفرتيذلايقبطلاعقاولااذهو.ةلودللةيراكتحالاةيلامسأرلاروطتنم
نماذهيقبطلااهعقاوضفرتنيحاهنأّالإ.ةلماعلاةقبطلاعقاووه
اهعارصلاهتسرامميف،ميقتنأىلإةعوفدماهسفندجت،يزاوجروبعقوم
،اهنعهبلقتستواهنماهزيميةلماعلاةقبطلانيبواهنيبًايقبطًاقرف،يقبطلا

،ىقبتو،ةيسيئرةقبطنوكتنأيفكاذيقبطلااهمهوةريسأهبىقبتف
ًالدب،ىربكلاةيزاوجروبللدنسةقبط،هسفنيعوضوملاعقاولامكحب،اذهل
نملعفلابررحتتنأاهيلعليحتسي،اذل.اهدضلعفلابنوكتنأنم
ّالإاهنمررحتتالو،يقبطلااهمهوقفأيفهذهىربكلاةيزاوجروبلاةرطيس

يأ،ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطللًادنسةقبطاهتروريصليعوضوملاقفألايف
ىلعّالإحتفنيالةرورضلابدودسم،نذإةيقبطلااهتروريصقفأف.ايراتيلوربلل

وأىربكلاةيزوجروبلا:نيتضيقنلانيتسيئرلانيتقبطلاىدحإةروريصقفأ
جاتنإلاتاقالعليخيراتلانوكتلاةلحرميفناكنأدعب،ةلماعلاةقبطلا
اهررحتّنإ.هسفنيقبطلااهلالقتسانمساسأىلع،هتاذبًاحتفنمةيلامسأرلا

ةيسيئرلاةقبطلاررحتبّالإًانكممسيلةرطيسملاةقبطلاةرطيسنم
يفةرورضلاباهعضي،اهعميقبطفلاحتبو،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلا

.دنسةقبطكيلعفلايقبطلااهعقوم
مغرب،يخيراتلاهريربتةطسوتملاةقبطللدحاوموهفملامعتسالنوكيدق
،ةيقبطلااهتروريصيفوةقبطلاهذهليقبطلانيوكتلايفمئاقلافالتخالااذه

ةيعامتجالاةينبلاخيراتنمةيناثلاوأىلوألاةلحرملايفاهدوجونيب
ً،اطسوًايقبطًاناكميعامتجالاءانبلايفلتحتنيتلاحلايفيهف،ةيلامسأرلا
نيبوأ،نيحالفلاكةيسيئرريغةقبطونييعاطقالاكةيسيئرةقبطنيبءاوس



يفً،اضيألتحتيهوةلماعلاةقبطلاوىربكلاةيزاوجروبلاكنيتيسيئرنيتقبط
ذإ،يقبطلالالغتسالاةيلمعلخادًاطسوًاناكم،صاخهجوبةريخألاةلاحلا
ىربكلاةيزاوجروبلالالغتسال،ةلماعلاةقبطلاعم،ةتوافتمةجردب،عضختاهنإ
لالغتسالاةيلمعيفةريخألاةقبطلاهذههسفنتقولايفكراشتو،ةرطيسملا
لامعتساليخيراتلاريربتلاهدحوسيليقبطلاعضولااذهّنأريغ.يقبطلا
اهتلالداهل،هنومضمريغتمغرب،موهفملااذهةدحوف.دحاولاموهفملاكاذ
يقبطلصأنمامهىربكلاةيزاوجروبلاوةطسوتملاةقبطلانأيفةيخيراتلا

تاقالعروطتنأنمهلوققبساميفنلوقلااذهبديرنالو.دحاو
ةلودلاةيلامسأرنمرضاحلاروطلااذهيفاميسالو،ةيلامسأرلاجاتنإلا
رارمتسابددجيوةطسوتملاتاقبطلاوأةقبطلادلوييذلاوه،ةيراكتحالا

تائفلوحتبةلماعلاةقبطلانمهيفبراقتتلكشبيعامتجالااهنوكت
يفًاقباسهيلعتناكامعمًامودهيفرياغتتو،ءارجأىلإاهنمةعساو
يفعسوتةيخيراتةقيقحديكأتهبديرنامنإ.يقبطلااهضوهنتايادب
ةرطيسمةقبطكىربكلاةيزاوجروبلانوكتةيلمعنأيهو،سكراماهليلحت

يقبطلاقرافتلانمةيعوضومةكرحبتمتدقيلامسأرلاجاتنإلاماظنيف
اميسالو،يلامسأرلاروطتلانيناوقلعضخت،اهسفنةطسوتملاةقبطلالخاد
ةرورضلابعفدتتناكهذهروطتلانيناوقف.هزكرمتولاملاسأرعمجتنوناقل
رئاسنموأ،اهتاذةقبطلاهذهنمزيمتلاىلإةطسوتملاةقبطلانمًامسق
نعةيقبطلاهتنميههيفضرفيلكشباهنعلالقتسالاولاصفنالاىلإو،اهتائف

هتنميهللماكلاعوضخلاريغرخآقيرطنعوأيقبطلااهلالقتساقيرط
ددحت،يقبطلاقرافتلانمةيخيراتلاةكرحلاهذهلعفبو،انهنم.ةيقبطلا

حمسدقلو.)18(ةطسوتملاةقبطللةيقبطلاةروريصلايفدودسملاقفألا
ةقالعيف،ةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعراطإيفةقبطلاهذهليخيراتلانوكتلا
اهتروريصنمقفألااذهّدسب،نييعاطقالاةقبطعميرحانتلاضقانتلانم
مسترتنأاهيفيقبطلاقرافتللةيخيراتلاةكرحلاقطنمنمناكو،ةيقبطلا
نمةرورضلاباهعنمتةلصافةيقبطدودحةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعةينبيف
ةنميهليأ،ىربكلاةيزاوجروبلاةنميهلهيفعضختاللقتسميقبطروطت

يقبطلااهنوكتيفاهنعتلقتساوًايخيراتاهنمتقرافتيتلاةئفلاهذه
يلامسأرلاجاتنإلاماظنريصمصاخلايقبطلااهريصمبتطبرو،اهنماهزيمتو

.هسفن



فالتخاديدحتلواحنلو،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاىلإنآلالقتننل
ةينبلاهذهراطإيفهدوجونيبةطسوتملاةقبطلاموهفميفنومضملا
فالتخالوأو.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاراطإيفهدوجوو،ةيعامتجالا
هذهّنإ.ةطسوتملاةقبطلليخيراتلانوكتلاةعيبطوهانههظحلنيساسأ
نمراطإيفءدبلايفنوكتتملةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةقبطلا
اهنوكتمتلبـةيبرغلاابوروأيفاهنوكتمتامكـةيعاطقإجاتنإتاقالع
نمًاددحمًايخيراتًاجاتنناكو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفيقبطلا
نانبللثمدلبىلعىتحلوقلااذهحصيو.اهسفنتاقالعلاهذهروطت
ةطسوتمةقبطلينينجنوكتبتحمسةددحمةيخيراتطورشهيفترفاوت
ةقبطلاف.يقبطلااهنوكتدعبلمتكياملوةقحالةلحرميفاهيلعءاضقلامت

قرافتلاكاذةديلوتسيلًالثمنانبليفنآلااهدهشنيتلاةطسوتملا
ةقبطلالخادةيبرغلاابوروأيفيخيراتلاهققحتاندهشيذلايقبطلا
ةديلويهلب،ةيعاطقإلاجاتنإلاتاقالعراطإيفتنوكتيتلاةطسوتملا
ةقالعلالظيفتنوكتيتلاةزيمتملاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعيفروطت
ةطسوتملاةقبطلاهذهةاونباهطبريال،يلايربمالالغلغتلالعفبوةيلاينولوكلا
يفهدجنيذلاكاذبهيبشيخيراتطباريأاهدهميفاهيلعيضقيتلا
نكميلب.يقبطلااهقرافتةكرحلخادةيبوروألاةطسوتملاةقبطلاخيرات
ً،ايخيراتًاعطاقةدوؤوملااهتاوننيبوةرضاحلاةطسوتملاةقبطلانيبنإلوقلا

مزلتسيناكةيلاينولوكةيزاوجروبكانهةرطيسملاةيزاوجروبلانوكتنأل
ملو،ةطسوتملاةقبطلانمةاونلاكلتروطتىلعلماكلاءاضقلاةرورضلاب
،كلذدعباهيفًايقبطًاقرافتمث،ةقبطلاهذهدوجواهنوكتمزلتسينكي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهددجتنأامك.ةيبرغلاابوروأيفىرجامك
نوكتعنمتيتلاةيداملاطورشللًارمتسمًاددجتةرورضلابمزلتسيناك
ابوروأيفهيلعتناكاملليثملكشب،اهنوكتةداعإوأ،ةطسوتملاةقبطلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتنأىرناذل.يقبطلااهنوكتةلحرميفةيبرغلا

يفةرهدزمتناكيتلاريرحلاةعانصىلعءاضقًالثمهقفارنانبليف
لئاسوبرصميفعنمرموركنأامك،رشععساتلانرقلانملوألافصنلا
يفو،ةعارزلايفهفيظوتوحنلاملاسأرهجوو،اهيفتاعانصلانوكتىتش
ةضهنلةيرورضلاةيكرمجلاةيامحلاأدبتملو،صاخهجوبنطقلاةعارز
،نذإلوقلااننكمي.نيرشعلانرقلانمتاينيثالثلايفّالإةيرصملاةعانصلا



ةيعامتجاتائفنمموهفملااذهبهيلإراشياموأـةطسوتملاةقبطلانأ
ةينبلايفًامامتاهريغةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيهـةعساو

،نيتينبلانيتاهنميخيراتلانوكتلاةلحرميفءاوس،ةيلامسأرلاةيعامتجالا
نمىلوألاةلحرملايفف.يوينبلاامهلماكتراطإيفامهروطتةلحرميفوأ
بايغنمساسأىلعفالتخالاموقيةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاخيرات
يفرمألاناكامك،ةقباسلاجاتنإلاتاقالعراطإيفةطسوتمةقبطنوكت
تاقالعروطتهفرعامبرضنمساسأىلعوأ،ًالثمرئازجلاوأرصم
.ةدحاونيتلاحلايفةجيتنلاو،ةطسوتملاةقبطللنوكتءدبنمهذهجاتنإلا
نوكتاهخيراتيفطقتفرعامةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلانأاذهىنعم

تاقالعنوكتخيراتيفةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلااهتفرعةطسوتمةقبط
بعلدقلو.اهدوجوساسأىلعوتاذلاباهنوكتلعفبتماقو،اهنمجاتنإلا
دقتناكةيخيراتفورظيف،رخأتملااهروهظءدبوأـةقبطلاهذهبايغ
ببسب،اهيلعءاضقلامث،يلايربمالااهروطتةلحرمىلإةيلامسأرلااهيفتلصو

ةينبلليخيراتلاروطتلايفًاددحمًارودـفورظلاهذهيفاهروهظنم
ةينباهنوكثيحنم،يخيراتلااهلكشنوكتيفلب،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
اهتيعبتيفةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلانمهبزيمتت،ةيلاينولوكةيعامتجا
ةيعامتجالاةينبلانمجرختملةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاف.اهلتاذلاب
ةينبلاتجرخامكيلخادلااهروطتقطنمهدلوياهلمدهباهيلعةقباسلا
تلظلبـسكرامريبعتبسحـعاطقالاءاشحأنمةيلامسأرلاةيعامتجالا
نمتاذلاباهنوكتةيلمعيف،اهنمًاضعبلمحتوأ،اهلمحتواهيلعظفاحت

جاتنإلاتاقالعنأيهانهةيساسألاةيضقلاّنإ.ةككفتملااهرصانع
جاتنإلاتاقالعيفيلخادلاروطتلاقطنملعفبًايخيراتنوكتتملةيلاينولوكلا
تاقالعكيكفتنمساسأىلعلعفلابتنوكتدقتناكنإوـةقباسلا
روطتلاقطنملعفبيأ،هسفنيلايربمالالغلغتلالعفبلبـهذهجاتنإلا
،عبطلاب،ناكو.ةيبرغلاابوروأيفةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعةينبيفيلايربمالا
هرثأةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلانوكتنمزيمتملايخيراتلالكشلااذهل
يفيلاتلابوـانيأرامكـةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةعيبطلاديدحتيف

ةعيبطلاديدحتيفوةطسوتملاةقبطلابةيزاوجروبلاهذهةقالعديدحت
جاتنإلاتاقالعلظيفنوكتتسيتلاةريخألاةقبطلاهذهلةيقبطلا

هبزيمتتيذلايقبطلافالتخالاديدحتيفمث،اهروطتلعفبوةيلاينولوكلا
نم،ةيقبطلااهتروريصيفوأيقبطلااهدوجويفءاوس،ةطسوتملاةقبطلا
مل،ةيلايربمالاةيزاوجروبلاضيقنىلعف.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفاهتريظن



ةطسوتمةقبطنميقبطقرافتةيلمعيفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانوكتت
لب،ةقباسلاةرطيسملاةقبطلاعميرحانتضقانتةقالعيفيهةضهان
اهيفتلوحتيقبطلافيكتلاةيلمعيفـلوقلاانلزاجنإـتنوكت
ىلإكلذريغوأنييعاطقإنماهسفنةقباسلاةرطيسملاةقبطلارصانع
دّدجتطرشدجت،يلاينولوكعوننميأ،زيمتمعوننمةيزاوجروب
زيمتتلكشبةيلايربمالاةيزاوجروبللاهتيعبتيفاهرارمتساوةيقبطلااهترطيس
،اذل.اهعماهلثامتهيفليحتسيلكشبيأ،اهعمرياغتتواهنمًامودهيف
ريغيفوأ،ةيعارزةيزاوجروبكًالثمرصميفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتنوكت

طبترتنييعارزنيكالمكقدألكشبوأ،ةيراجتةيعارزةيزاوجروبكرصم
داريتساراجتكو،اهتاجاحبوةيلايربمالاقوسلابرشابملكشبةعارزلامهدنع
ةرخأتمةلحرميفّالإةعانصلايفاهلامسأررامثتسابأدبتملو،ريدصتو
عميعبتلانواعتلانمةددحمطورشيفو،يقبطلااهروطتنمًادج

يملاعلاديعصلاىلعلمعلانمميسقتلعوضخلانمو،ةيلايربمالاةيزاوجروبلا
نمًالدبهلاهتيعبتنمقمعيلكشبهسفنةيلايربمالاروطتةرورضلابهيلمي
نوكتنمزيمتملايخيراتلالكشلااذهلناكو.ةيعبتلاهذهكفبمهسينأ

ةطسوتملاةقبطلانوكتديدحتيفديعبلاهرثأةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
.يعامتجالاجاتنإلاةيلمعيفاهرودةعيبطو

تنوكتف،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعلظيفةرخأتمةطسوتملاةقبطلاتأشن
ةيزاوجروبلاباهطبرتةيعبتلانمةقالعراطإيف،ببسلااذهلو،ءدبلايف
ًابئاغضقانتلانكيمليقبطفلاحتلكشيفاهيلإاهدشتوةيلاينولوكلا
رشععساتلانرقلانمتاينيعبسلارخاوأيفتنوكت،ًالثمرصميفف.هنع

تناكو،خيراتلااذهلبقرصماهفرعتملً،امامتةديدجةطسوتمةقبط
ـحاتفلادبعيتفعجار(.ةعورزملايضارألانمًابيرقت%37ىلعرطيست
نيفظوملايطسوتمنمصاخهجوبنوكتدقلو.)1971ربمتبسـةعيلطلا
صرفعاستاوةيعارزلاةيكلملاتابثلناكو،خياشملاودمعلانموطابضلاو
لاقملايفليصافتلاعجار(.يخيراتلااهنوكتيفددحمرودءارشلاوعيبلا
اهنوكتيفتعبت،يوينبلاراطإلااذهيفةرخأتملااهتأشنمكحبو.)قباسلا
تلخدمث،اهلثمةيراجتةيعارزءدبلايفتناكف.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةقبطلاف.يلاينولوكلالاملاسأرنممسقهلخدنيحةعانصلاعاطقاهنمةئف

ةينبلافالتخابيقبطلااهبيكرتيف،نذإفلتختةطسوتملاتاقبطلاوأ
جاتنإلاتاقالعنمةزيمتملاةينبلافالتخابيأ،اهيفنوكتتيتلاةيعامتجالا

نيبةقالعلاديدحتيفةغلابةيمهأرمألااذهلو.اهراطإيفدلوتتيتلا



تسيلهذهةقالعلاف.ةطسوتملاةقبطلابىمسياموةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
نيبرحانتلاعباطمهسفنأنييسكراملانمضعبهيلعيفضيضقانتةقالع
مهنوكل،نييعاطقإلانمةقبطضعبلااذهدنعيهةيلاينولوكةيزاوجروب

هيمسيامهدنعيهةطسوتمةقبطنيبوً،ارابكنييعارزنيكالم
نيلغتشملانييلامسأرلانماهرصانعنوكتتيتلا»ةينطولاةيزاوجروبلاب«
نمكينيتقبطلانيتاهنيبةقالعللديدحتلااذهيفأطخلاساسأ.ةعانصلاب
هقطنميفلثامتيهنأىلعةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتىلإرظنلايف

ةيرظنلاهتقيقحيفهنأعم،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاروطتعم
بكرتت،لثامتلانمءىطاخلاقطنملااذهءوضيف.هنمزيمتيةيخيراتلاو
لكشيف،فالتخاةلداعمةقيقحلايفيهيتلانراقتلاةلداعمةرورضلاب
فرطلايف:نيتيعامتجالانيتينبلانيتاهروطتقطنمنيبلثامتلانمةلداعم
دجن،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلانوكتةلحرميفيأ،ةلداعملانملوألا
نيذلانييعارزلانيكالملارابكةلداعملانملباقملافرطلايفدجنو،نييعاطقإلا
مث.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاويعاطقإ،يلثامتلاقطنملااذهمكحب،مه
نوكتيف،يهنييلامسأرلانمةطسوتمةقبطًاضيألوألافرطلايفدجن
ةنميهملاةقبطلا،ةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعراطإيفةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالع

نييعارزلانيكالملانمةطسوتمتائفرخآلافرطلايفدجنو،ةضهانلا
باحصأوةعانصلابنيلغتشملاراغصونييفرحلاوراجتلاونيفقثملاونيفظوملاو
نيبًاطسوًاناكميعامتجالاءانبلايفلتحتتائفيأ،...خلاةرحلانهملا
لعفبلوحتتو،نيمدعملانيحالفلانمةعساوريهامجونييعارزلانيكالملارابك

ىلإ،لوألافرطلانمةطسوتملاةقبطلاىلعًاسايقو،هسفنقطنملاكاذ
ةقبطلاةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيهةكسامتمةطسوتمةقبط

.ةرطيسملانييعاطقإلاةقبطضيقن،ةضهانلاةنميهملا
ـركفلاحيريهنأيفيهىربكةليضفيلثامتلاقطنملااذهلنأيفكشال

انعقاوةينبطبرتيتلازيمتلاةقالعيفثحبلاءانعنمـلساكتنإ
يوينبلافالتخالاديدحتيفدهجلالذبنمو،ةيلايربمالاروطتبيعامتجالا
اذهلثامتلاقطنمنأّالإ.ةيلاينولوكلاةقالعلاروطترارمتسابهدلوييذلا
يفزيمتملايعامتجالاانعقاومهفيفدبالف،يلعفلاخيراتلاقطنملرياغم
.فالتخالاقطنموههلضيقنرخآقطنمدامتعانميعبتلاهروطتقطنم

لعفلابهنأل،خيراتلاقطنمفشكتيهدحوريخألاقطنملااذهءوضيف
.ةيداملاهتكرحقطنم

ةقبطربتعننأـلوقلاقبسامكـًايرظنانيلعبعصي،ىلوأةهجنمف



عساتلانرقلارخاوأيفانتاعمتجميفترهظيتلانييعارزلانيكالملارابك
يتلاةددحملاةيخيراتلاطورشلانمببسب،نييعاطقإلانمةقبطرشع
لعفبو،ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفاهنوكتنمببسبيأ،اهيفتنوكت
،هسفنةيلامسأرلليلايربمالاروطتلااهنوكامك،نذإيهف.يلايربمالالغلغتلا

يفةيلايربمالاةيزاوجروبلانمهبزيمتتصاخعوننمةيزاوجروبةقبط
وهو،ةيزاوجروبةقبطكتاذلاباهدوجوليرورضاهنماهزيمتو.اهلاهتيعبت
نمرمتسملاددجتلليأ،يلايربمالاةيلامسأرلاروطتليساسأطرشيلاتلاب
مكحتييذلاوهةيلامسأرلاروطتيفتوافتلانوناقّنإ.ةيلاينولوكلاةقالعلا
هلاهعضخيو،اهروطتيفونييعارزلانيكالملارابكنمةقبطلاهذهنوكتيف

ةقبطكةرورضلاباهددحيف،ةيلامسأرللقوسكةيملاعلاقوسلاهديحوتيف
الهنأريغ.يلامسأرلاجاتنإلاماظنليلايربمالاروطتلاباهلهطبربةيزاوجروب
اهلهمسونميرورضساسأىلعّالإ،ةيزاوجروبةقبطكيأ،كلذكاهددحي
ًايمكًافلختسيل،يكيتكلايدلاهموهفميف،اذهتوافتلاو.يلاينولوكلاعباطلاب
قرافتوهلب،ةينبلايفلثامتلانمساسأىلعروطتلايفًاينامزًارخأتوأ

هيفلظيلكشباهنمروطتلاددحي،ةدقعملاةيوينبلاةدحولايفيوينب
يتلايهةيلاينولوكلاةيزاوجروبللاهتاذةيقبطلاةينبلافً.امئاقًامودتوافتلا

،اهروطتيفةيلايربمالاةيزاوجروبلاعملثامتتنأنمةقبطلاهذهعنمت
ةيوينبلاةيعبتلاةقالعنأل،اهنمرمتسملاومئادلازيمتلاةرورضاهيلعضرفتو
.يقبطلااهروطتلمئادقفأكهددحتوتوافتلاامهنيبميقتاهباهطبرتيتلا
قفأوه،لثامتلاالـاهسفنةيعبتلاكلتمكحبـتوافتلانأاذهىنعم
ةرورضلابلصاحةقبطلاهذهروطتف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللمئادلاروطتلا

لكشبةيلايربمالاةيزاوجروبلاعمهيفاهروطتيفتوافتتيوينبراطإيف
نميخيراتلاروطتلالحارميقبطلااهروطتيفديُعتنأهعمليحتسي
نيبنوكينأروطتلايفتوافتلااذهلناكامو.ةيلايربمالاةيزاوجروبلا
ةيعامتجالاةينبلاوةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلانيبيلاتلابو،نيتيزاوجروبلا
توافتفً،ايوينبـًافالتخايأـًاتوافتلصألايفنكيملول،ةيلامسأرلا

.ةينبلاتوافتىلإهساسأيفعجريانهروطتلا
نيبًامئاقسيلضقانتلانأهسفنيخيراتلاعقاولايفىرن،ةيناثةهجنمو

ةقبطنيبو،ةراجتلاوةعارزلابوأ،ةعارزلابةطبترمةيلاينولوكةيزاوجروب
تضهنيتلارصانعلاف.ةعانصلابةطبترم»ةينطو«ةيزاوجروبيهةطسوتم
نيعمعونبىرحألابوأ،نيرشعلانرقلاعلطميف،ًالثمرصميفةعانصلاب

،هتينبيف،داصتقالاةيعبتومءالتتيتلاةفيفخلاةيكالهتسالاةعانصلانم



نيكالملانميأ،اهسفنةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمرصانع،ةيلايربمالل
يفرصماهتفرعيتلاةيعانصلاتاسسؤملامظعمنأامك،مهسفنأنييعارزلا
سأرهجتيملو،بناجألايديأيفتناكنيرشعلانرقلانملوألاعبرلا
انعلطااذإو.رصمكنبءاشنإعمّالإيعانصلافيظوتلاوحنيرصملالاملا
نأو،يعارزهيفلاملاسأرردصمنأاندجوكنبلااذهءاشنإخيراتىلع
نيرجاتملارابكنمو،نييعارزلانيكالملارابكنممههيفنيمهاسملارابك
يفهنعًاريثكفلتخيال،هجولااذهنم،نانبليفعضولاوً.اضيأنطقلاب
رابكونيكالملارابكوراجتلارابكنمًاضيأمههيفنييكنبلارابكف،رصم
نأوه،هداريإنمدبالدحاوظفحتعم،هسفنتقولايفنييعانصلا
نانبلبصاخلاعضولاىلإةبسنلابلب،قلطملابساقيالانهرغصلاوربكلا
وهلاثملااذهنمهلوقديرنام.هيفةزيمتملاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعبو
سأرنيب،يلاينولوكلالاملاسأربيكرتيف،ماعلكشب،مئاقلخادتلانأ
ةقبطىلعملكتلابانلحمسيلكشبيراجتلاويعانصلاويعارزلالاملا
نمانعنميو،ةيلايربماللةيوينبلااهتيعبتيفةكسامتمةيلاينولوكةيزاوجروب
نوكتدقنييعارزلانيكالملانمةقبطنيبيطابتعايقبطميسقتءارجإ
ةطبترملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلثمتاهربتعندقوأ،نييعاطقالاةقبط
لثمتاهربتعندقنييعانصلانييلامسأرلانمةقبطو،ةيلايربمالابرشابملكشب
ةقالعيفةينطولاباهليطابتعالاانفصواهعضييتلا»ةينطولاةيزاوجروبلا«
،هتليمعيهيتلاىلوألاةقبطلاعمورامعتسالاعميرحانتلاضقانتلانم
اهقحلنوأ،نيتنثالانيبيعامتجالاءانبلايفاهعضندقراجتلانمةثلاثو
وأ،ةيناثلابرخآلامسقلاوىلوألاباهنمًامسققحلنوأ،ةيناثلابوأىلوألاب
رجاتلاعمتجيدقف.ميسقتلااذهنمزيمتملايقبطلااهعضوفرعنالدق
وهدحاوصخشيفًاضيأيكنبلاوريبكلاكالملاوريبكلايعانصلاوريبكلا
نوكتتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلارصانعنأاذهىنعم.يلاينولوكلايزاوجروبلا

ىوس»تاقبطلا«هذهامو،ةعمتجماهلك»تاقبطلا«هذهنمعقاولايف
يفضقانتاهنيبرهظنإوىتح،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةنِّوكمرصانع
ًايرحانتًاضقانتسيل،ةلاحلاهذهيف،اذهضقانتلاو.ةددحمةيخيراتطورش
نيتئفنيبةدحاولاةقبطلالخاديوناثضقانتوهلب،نيتزيمتمنيتقبطنيب

.ةقبطلاهذهتائفنمرثكأوأ
ءافتنالًاسايقمهتاذدحيفسيلةعانصلايفلاملاسأرفيظوتّنإمث
،هنممسقفيظوتحصألاىلعلقوأ،اذههفيظوتف،هنميلاينولوكلاعباطلا

راطإيف،يلاينولوكلامسأركهروطتنمةددحمةيخيراتطورشيفمتي



ىوتسمةرورضلابهددحييملاعلاديعصلاىلعلمعللميسقتنميوينب
يف،يلاينولوكلالاملاسأرلوحتنأاذهىنعم.ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلا
تاقالعةينبنمًاقاتعناهتاذدحيفسيليعانصلامسأرىلإ،هنمءزج
يئزجلاهلوحتنأل،روطتلااذهلكشوهروطتددحتيتلاةيلاينولوكلاجاتنإلا

يفددحتتهيفيهيذلالكشلابو،ةينبلاهذهراطإيفلصاحاذه
يتلاةيوينبلاةيعبتلاةقالعروطتهلهددحييذلالكشلابيأ،اهروطت
يذلاوهاذهريخألالاملاسأرروطتو.يلايربمالالاملاسأرروطتبهطبرت
فرطلااهيفهنأل،يخيراتلااهلكشوةقالعلاكلتروطتةياهنلايفددحي
نيحًايراجتًايعارزهنوكتءدبيفيلاينولوكلالاملاسأرناك،اذل.رطيسملا
لعجيلمعللًايملاعًاميسقتددحيىلوألاهتلحرميفةيلايربمالاروطتناك
يفةيناثاهدروتستلةيلوألااهداومردصتًانادلبةيلاينولوكلانادلبلانمهيف

نمو،ةيلايربمالاةعانصلااهليوحتةيلمعبموقتةيعانصتاجوتنملكش
اهداومدروتستيتلاةيعانصلاتاجوتنمللةردصمًانادلبةيلايربمالانادلبلا
ةيلاينولوكلاةقالعلاتناك،رخآريبعتبو.اهترطيسلةعضاخلانادلبلانمىلوألا

لمعلليملاعميسقتنمساسأىلعموقتاهروطتنمىلوأةلحرميف
ًانادلبةيلايربمالانادلبلانموةيعارزًانادلبةيلاينولوكلانادلبلانملعجي
روطتىلعبلغثيح،ةقالعلاهذهروطتنمةيناثةلحرميفامأ.ةيعانص
نإو،ةيعانصلاتاجوتنملاريدصتسيلو،ليماسرلاريدصتلكشةيلايربمالا
لاملاسأرةيعبتف،ةمئاق،اهنمعونوأ،تاجوتنملاهذهريدصتةكرحتلظ

وأ،ةعانصلايفهفيظوتعمضقانتيالرخآًالكشتذختايلاينولوكلا
لب،جاتنإلالئاسوسيلو،كالهتسالالئاسوجاتنإوهاهنمعوننمىرحألاب
وأ)19()مياهلتبلراشباتكعجار(ًالثمدنهلايفامك،رصميفف.همزلتسي
ةعانصلاهذهيلاينولوكلالاملاسأرأشنا،ةيلاينولوكلانادلبلانماهريغيف
هعماذههنواعتناكف،هلًاعضاخهيفناكيلايربمالالاملاسأرعمنواعتب
ةيلايربماللنهارلاروطتلانأامك.هلةيوينبلاهتيعبتىلعوهفعضىلعًاليلد

ساسأىلعموقيلمعللرخآيملاعميسقتءارجإىلإحضاولكشبليمي
ىوتسمىلإلمعلاةيجاتنإاهيفلصتتاعانصبةيلايربمالانادلبلاهيفدرفنت

لوصولانعزجعتكينكتلاوملعلايفلئاهروطتىلإدنتستوًادجلاع
ةيندتمةيجاتنإب،ببسلااذهل،زيمتتيتلاةيلاينولوكلانادلبلاتاعانصهيلإ
،فانتةيلاينولوكلاةقالعلاروطتنملحارملاهذهنيبسيلو.لمعلانم
طورشلابسحرخآىلإيلاينولوكدلبنمفلتخيدقةقالعلاهذهلكشف
اهيلإلصويتلاةلحرملافالتخابفلتخيدقهنإيأ،هبةصاخلاةيخيراتلا



،يلاينولوكلادلبلااذهيفيعامتجالاجاتنإلاروطتيفةقالعلاهذهروطت
دلبلايفدحاونآيف،توافتملكشب،ةعمتجملحارملاهذهدجوتدقو
جاتنإلاروطت،نذإطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقالعدوجوّنإً.اضيأدحاولا

دوجومدعنمساسأىلعموقياليلايربمالاجاتنإلاروطتبيلاينولوكلا
ً،ايعارزًاجاتنإجاتنإلااذهلعفلابناكنإوىتح،لوألاجاتنإلايفةعانصلا

ىلعجاتنإلااذههيفموقياليلاينولوكلاجاتنإلانمًاددحمًالكشيأ
نمساسأىلعموقيالاهدوجوءافتنانأامك،هيفةعانصلاروطتساسأ

تذخأوهيفةعانصلاتروطتنإوىتح،جاتنإلااذهيفةعانصلادوجو
درجمبيفتنيالةقالعلاهذهدوجوّنإ:لقوأً،اماهًازيحهنملتحت
ساسأىلعموقيهنأل،يلاينولوكلاجاتنإلاروطتيفيعانصلاروطتلادوجو
نميخيراتلاروطتلاو.تاذلابةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبدوجونم
نإو،يعانصلاروطتلاءافتناةرورضلابمزلتسيالهذهجاتنإلاتاقالعةينب
روطتلااذهلظيامنإ،ةيلايربمالاروطتنمىلوأةلحرميفهمزلتسيناك
ًامكـهيفهددحيلكشبًامجلمةرورضلابةينبلاهذهراطإيفيعانصلا

هققحتمكحب،هلةيوينبلاهتيعبتويلايربمالاةيلامسأرلاروطتـًاعونو
هجويفًاقئاعيعانصلاروطتلانمعونلااذهنوكينأريغنمرارمتساب

جاتنإىلإيأ،ةليقثلاةعانصلابىمسيامىلإلصونإوىتح،اهددحت
.ًالثمليزاربلايفوأدنهلايفلاحلاوهامك،اهسفنجاتنإلالئاسو



يفسيل،ةيوينبةيعبتيهثيحنم،ةيلايربماللةيعبتلليلعفلادوجولانإ
ةيعبتيفسيلهنإيأ،ةيلايربمالاةيزاوجروبللةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيعبت

يفمئاقوهلب،ةريخألاةيعبتلاهذهليلعفلادوجولامغرب،ةقبطلةقبط
نمىرخأةينبل،ةيلاينولوكلاةينبلايه،جاتنإلاتاقالعنمةينبةيعبت
ةينبلاو.يلايربمالااهروطتروطيفةيلامسأرلاةينبلايه،جاتنإلاتاقالع
ىلعلقوأ،اهلاهتيعبتيف،اهعمفلاختتيأ،ةيناثلانمزيمتتىلوألا
لوقلانكمأاذكهاذهناكاذإف.تاذلابةيعبتلاهذهنمببسبحصألا
اهدوجويفلمحتةيعامتجالاةينبلاتاقبطنمةيعامتجاةقبطلكّنإ
يأ،اهيفيهيتلاةينبلاهذهبصاخلاعباطلاةيقبطلااهتروريصيفويقبطلا
مأةيلايربماةيلامسأرمأةيلاينولوكةينبلاهذهتناكأءاوس،زيمتملااهعباط
ةطسوتملامأىربكلاةيزاوجروبلاةقبطلاةقبطلاهذهتناكأءاوسو،كلذريغ
ةرورضلابةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف،نذإةطسوتملاةقبطلل.ةلماعلامأ
،ينعيالو.ةيلايربمالاةيلامسأرلاةينبلايفاهتريظننماهزيمييلاينولوكعباط
ينعيلب،ةيلايربمالابًارشابمًاطابترايلاينولوكلاعباطلااذهدوجو،عبطلاب
يفلصاح،تاقبطلانماهريغديدحتو،يقبطلااهديدحتنأةقدلكب
يلاينولوكلاعباطلانأاذهىنعم.يلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبراطإ
رشابملايقبطلااهطابترايفنمكيالةينبلاهذهنمةيعامتجالاةقبطلل
وهلب،ةيلايربمالاةيزاوجروبلابةقبطكرشابملااهطابترايفيأ،ةيلايربمالاب
جاتنإلاتاقالعنمةزيمتملاةينبلاهذهىلإيقبطلااهئامتنايفنمكي
نمةقالعيف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاك،لعفلابتناكنإوىتح،ةيلاينولوكلا
ةينبللوهاذهيلاينولوكلاعباطلاف.ةيلايربمالاةيزاوجروبلابرشابملاطابترالا
هذهدوجونمساسأىلعةقبطللهنإ:لقوأ،ةقبطللنوكينألبق
لب،ةينامزةيقبسأىلعانهلدتالهذه»لبق«ـلاف،ةينبلاهذهيفةقبطلا
يقبطلااهدوجويفددحتتالةيعامتجالاةقبطلانأيهةهادبىلعلدت
اندجودقو.اهددحتيتلاجاتنإلاتاقالعنمةزيمتملاةينبلاراطإيفّالإ
يفيلاينولوكلايقبطلاعباطلارصحنالىتحةهادبلاهذهديكأتيفةرورض
لخادةيعامتجالاتاقبطلانماهريغنودةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبط
ةدقعملاةيوينبلاةيعبتلاةقالعنملعجنف،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينب



ـىلوألااهيفطبترتنيتقبطنيبةيعبتلانمةطيسبةقالعدرجمةيلايربمالل
ًاطابتراـةيلايربمالاةيزاوجروبلابيأـةيناثلابـةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ
تاقالعنمةزيمتمةينبراطإيفامهنملكدوجونعلزعمبً،ارشابمًايقبط
ةيعبتف.نيتقبطنيبةقالعكامهنيبةيعبتلاةقالعدوجولطرشيهجاتنإلا
نإوىتحةمئاقلظتو،ةقبطللةقبطلاةيعبتدوجولساسأةينبللةينبلا
ةقبطلاطبرتيتلاةرشابملاةيعبتلايفتنتنأفاكبسيلف.هذهتفتخا
ىلإلصتنأفاكبسيلو،كلتةيوينبلاةيعبتلايفتنتىتحةيناثلابىلوألا

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاريغةقبط،ةطلسلايفنوكتنأوأ،ةطلسلا
ةيلايربمالاةيزاوجروبلابطبترتالـًالثمةريغصلاةيزاوجروبلاكـةيديلقتلا
روطتتاهراطإيفيتلاةيوينبلاةيعبتلايفتنتىتحً،ارشابمًايقبطًاطابترا
ةينبتمادامةمئاقةيلاينولوكلاةقالعلاف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
يفاهيفةرطيسملاةقبطلاتناكنإوىتح،ةمئاقةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع

فرعتملةيلايربمالاةيزاوجروبلاعميقبطلاضقانتلانمةددحمةقالع
اهروطتلحارمنمةلحرميأيفطقاهتدحةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
نمقلطنيالةيعامتجالاةقبطلليلاينولوكلاعباطلاديدحتّنإ.يخيراتلا
تاقالعةينبيفاهدوجونعلزعمب،ةيلايربمالاةيزاوجروبلابةقبطكاهتقالع
تاقالعةينبنمقلطنيلب،اهيفيقبطلااهدوجوددحتيتلاجاتنإلا
ةقبطلاهذهطبرتيتلاةقالعلاعونددحتيهيتلاهذهجاتنإلا
ةيعامتجالاةينبلاتاقبطنمةقبطيأةقالعف،ةيلايربمالاةيزاوجروبلاب
هذهدوجوبلب،رشابملكشبددحتتالةيلايربمالاةيزاوجروبلابةيلاينولوكلا
ديدحتلااذه.ةينبلاهذهربعوةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفةقبطلا
نيبةيوينبلاةيعبتلانمةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلاديدحتنم،نذإجتان
زيمتيفةيناثلاروطتلىلوألااهيفعضخت،جاتنإلاتاقالعنمنيتزيمتمنيتينب
درجمهذهةيوينبلاةيعبتلاةقالعنملعجيرخآديدحتلكو.اهنماهروطت

نيتينبنم،نيترطيسمنيتقبطنيبةيقبطلاةيعبتلانمةرشابمةقالع
،ةيناثلاةرطيسل،تاذلابةيقبطلااهترطيسيف،ىلوألاامهنمعضخت،نيتيعامتجا
نيتاهنيبيوينبلالثامتلانمينمضساسأىلعموقيهنأل،ءىطاخديدحت
يفًافالتخاامهنيبيوينبلافالتخالابلقنيف،نيتزيمتملانيتيعامتجالانيتينبلا
وهيتلاةينبلابال،هتاذبمئاقةينبلانمرصنعلانأك،امهرصانعضعب

ديدحتلااذهيدؤي،نيتينبلانيبيوينبلالثامتلااذهءوضيف.اهيف
ةيعبتيفةقالعلاهذهرصحىلإةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعلءىطاخلا

ةقبطلااذهبأربتتف،ةيلايربمالاةيزاوجروبللةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلا



اهرهظيلكشبةيعبتلاهذهنمـريبعتلازاجنإـ»ةيلاينولوكلا«ةطسوتملا
ةينبلايفةضهانلاةطسوتملاةقبطللةلثامم،ةضهانةطسوتمةقبطرهظمب
ةنميهمةقبطاهلثمريصتو،يخيراتلااهنوكتةلحرميفةيلامسأرلاةيعامتجالا
ةجيتنلانوكتو،يلامسأرلاجاتنإلاماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحت،ةضهان
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلالاقتنانأءىطاخلاديدحتلااذهنمةيقطنملا

قطنميفاذهناكمإلاف،نكمميلامسأرلاجاتنإلانمماظنلااذهىلإ
نإو،ةيخيراتةرورضهيفوهو،اهسفنةطسوتملاةقبطللةيقبطلاةروريصلا
وه،ةرطيسمةقبطكاهدوجويأ،ةطلسلايفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادوجو
ىلإةطسوتملاةقبطلالوصوبلوزي،يخيراتلاناكمإلااذهقيقحتلقئاعلا
نإيأ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمًالدبةرطيسمةقبطاهتروريصبو،ةطلسلا
نأحضاوو.يقبطلالادبتسالااذهقيقحتبمتييخيراتلاناكمإلااذهققحت

امةيجولويديأعمًامامتقفتيةيلاينولوكلاةقالعللءىطاخلاديدحتلااذه
هذهنمرشابمجاتنوهلب،»ةيلاينولوكلا«ةطسوتملاةقبطلابىمسي

.نييسكراملاضعبليلحتيفرهظنإوىتح،ةيقبطلاةيجولويديألا
يقبطلااهطابترايفنمكيةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليلاينولوكلاعباطلاناكاذإ
لكشلاىلعيقبطلايخيراتلااهنوكتمكحب،ةيلايربمالاةيزاوجروبلابرشابملا
يف»ةطسوتملاةقبطلا«هبزيمتتيذلايلاينولوكلاعباطلانإف،انركذيذلا
جاتنإلاتاقالعةينبيفةطسوتملاةقبطلانمةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينب
تسيل،هذهاهتريظنضيقنىلع،اهنأيفيساسألكشبرهظي،ةيلامسأرلا
يهيتلاةيعامتجالاةينبلليخيراتلانوكتلاةلحرميفءاوس،ةنميهمةقبط
يفكشالو.يوينبلااهلماكتراطإيفةينبلاهذهروطتةلحرميفمأ،اهيف
جاتنإلاتاقالعنمةزيمتمةينبلكشيفةينبلاهذهليخيراتلانوكتلانأ
جاتنإلاتاقالعليوحتهيفمتيذلايخيراتلالكشلانإيأ،ةيلاينولوكلا

قيرطةينبلاهذهيفةطسوتملاةقبطلاىلععطقيذلاوه،ةقباسلا
اهتروريصيفلمحتنأيفناكمإلكاهيلعّدسف،ةنميهمةقبطاهتروريص
اذهريغجاتنإلانمًاديدجًاطمن،هلوقىلعقفتاامكلقوأً،اماظنهذه
ةيعامتجالاةينبلاىلععطقنيح.اهدلويذلاجاتنإلانميلاينولوكلاطمنلا
يأ،هسفننوكتلااذهبو،ةيلاينولوكةينبكيخيراتلااهنوكتيف،ةيلاينولوكلا

قيرطةيعامتجالاةينبلاهذهىلعةيلامسأرلليلايربمالاروطتلاعطقنيح
تاقالعليوحتنمًانيعمًايخيراتًالكشاهلهديدحتب،ةيلامسأرلاىلإلاقتنالا

يفاهنمقرافتتفةيلامسأرلاةينبلانمهبزيمتت،اهيفةقباسلاجاتنإلا
ةقبطلاىلعهتاذتقولايفعطق،اهباهلثامترهاظيفو،اهلاهتيعبت



ةقبطاهتروريصقيرطنأّالإ.ةنميهمةقبطاهتروريصقيرطاهيفةطسوتملا
تعطقيتلاةددحملاةيخيراتلاطورشلاّنإلب،اهيلععطقيملةرطيسم
قفأيفتحتفيتلاطورشلايهيهةنميهمةقبطاهتروريصقيرطاهيلع
تاذلابناكمإلااذهيف.ةرطيسمةقبطاهتروريصناكمإاهنمةروريصلاهذه
يفاهتريظننمقرافتتناكمإلااذهبو،يلاينولوكلايقبطلااهعباطنمكي
نيبواهنيبةقالعلارهظت،هجولااذهيف.ةمئاقلاةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلا
ةروريصلايفسكعلانمةقالعلكشيفوأ،ةيسكعةقالعلكشيفاهتريظن

يوينبراطإكاهسفنةيلاينولوكلاةقالعلادوجويفاهساسأدجت،ةيقبطلا
،ةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعراطإيف،ةطسوتملاةقبطلانوكتف.نيتنثالاةروريصل
يفةطسوتملاةقبطلاةروريصةلاحتساددحيذلاوه،ةضهانةنميهمةقبطك

يلايربمالاروطتلانإيأ،ةرطيسمةقبطةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعراطإ
دعباميسالو،ةلاحتسالاكلتهذهجاتنإلاتاقالعةينبيفدلوةيلامسأرلل

قرافتلانمةيلمعيفًايخيراتتنوكتيتلاةرطيسملاةيزاوجروبلالوحت
اذإو.ةيلايربماةيزاوجروبىلإ،ةضهانلاةطسوتملاةقبطلاكلتلخاديقبطلا
ةطسوتملاةقبطلاةرابعبةغللايفسابتلالاءردولازتخالابابنمانرشأ

جاتنإلاتاقالعنوكتةلحرميفةضهانلاةطسوتملاةقبطلاىلإىلوألا
ةطسوتملاةقبطلاةرابعبو،ةيعاطقالاجاتنإلاتاقالعةينبلخادةيلامسأرلا
جاتنإلاتاقالعةينبراطإيفةنوكتملاةطسوتملاةقبطلاكلتىلإةيناثلا
يوينبلافالتخالاوـةيلامسأرلليلايربمالاروطتلالعفبةدلوتملاو،ةيلامسأرلا

يهثيحنم،ىلوألاةيقبطلاةروريصلانأاندجوـنيتنثالانيبمئاق
لوحتلاةيلمعراطإيف،دلوتيتلايه،ةضهانةنميهمةقبطةروريص

ةقبطةيناثلاةروريصةلاحتسا،هسفنلوحتلااذهلعفبو،ةيلامسأرلليلايربمالا
وأ،ةطسوتملاةقبطلانوكتف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفامأ.ةرطيسم
،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيف،ةنميهمريغةقبطك،كلذكىمسيام

ةيعبتلاراطإيفيأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالظيفو
روطتنمةددحمةيخيراتطورشيف،دلوييذلاوه،ةيلايربماللةيوينبلا
اهتروريصناكمإ،طورشلاهذهيفروطتلااذهلعفبو،هذهجاتنإلاتاقالع
ـققحتنإوـناكمإلااذهاهنملعجينأريغنم،)20(ةرطيسمةقبط
ةيزاوجروبللةرياغمةقبطيأ،ةطسوتمةقبطيهثيحنم،ةنميهمةقبط
،ةرطيسمةقبطاهتروريصب،ةنميهمةقبطاهتروريصف.ةرطيسملاةيلاينولوكلا
ةيلمعيفيقبطلااهلوحتنمـاهركذقبسـةددحمطورشلعضخت
يأ.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإيقبطلاقرافتلانمةدقعمةيخيرات



تاقالعةينبراطإيفاهققحتمكحب،اهدوقتةنميهمةقبطاهتروريصنإ
ةقبطلاريغىرخأةقبطىلإلوحتتنأىلإ،اهسفنةيلاينولوكلاجاتنإلا
متتهذهاهلوحتةيلمعو.ةطلسلاىلإاهلوصولبقاهتناكيتلاةطسوتملا
عمهيفلثامتتو،ًالبقهتناكاممهيففلاختتيأ،هيفقرافتتلكشب،نذإ

.ةقباسلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةقبطلانوكتنأنمدبال.هدنعفقوتلابجيضقانتلوقلارهاظيف
يفمستريىتح،جاتنإلاتاقالعيفاهعضومكحب،ةنميهمةيعامتجالا
ناكمإلااذهلنوكيىتحو،ةرطيسمةقبطاهتروريصناكمإةيقبطلااهتروريص
ةينبلليخيراتلاروطتلاقطنميفيدامدوجووأ،يلعفعقاويقبطلا
ناكمإلااذهدوجودكؤن،لوقنمقبساميف،نحنو.ةددحملاةيعامتجالا

ةيعامتجالاةينبلايفكلذكىمسياملوأ،ةطسوتملاةقبطللةبسنلاب
.ةنميهمةقبطهذهةقبطلانوكتنأ،هتاذتقولايف،يفننو،ةيلاينولوكلا

؟هدوجوببسامو؟ضقانتلوقلايفلهف
يلاتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابصاخلايلاينولوكلاعباطلابةقالعةيضقلل
يفاهنمروطتلااذهليفالتخالارثألابو،ةيلاينولوكلاةقالعلليخيراتلاروطتلاب
عمجتنوناقف.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفوةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
سأرجاتنإنمةعسوتملاةداعإلاةيلمعربعهققحتيفهزكرمتولاملاسأر
يفنيتيعامتجالانيتينبلانيتاهنميخيراتلاروطتلايفمكحتي،همكارتولاملا

يأ،ةيعبتةقالعيهثيحنم،ةيوينبلاامهتقالعراطإيفو،دحاوتقو
ةرطيسلةرورضلابهروطتيفلوألافرطلااهيفعضخييوينبتوافتةقالع
مكحتتيذلالكشلاباهنمروطتلااذهيفمكحتي،نذإوهف.رخآلافرطلا
نأاذهىنعم.يفالتخالكشبيأ،هسفنروطتلااذهبامهنيبةقالعلاهيف
نيتينبلاعضيالاذههلعفامنإً،اعمنيتينبلاروطتيفلعفيدحاولانوناقلا

نمةقالعيفةرورضلابامهعضيامردقبيوينبلالثامتلانمةقالعيف
امهتدحوراطإيفًاعمنيتنثالايفتاذلابهلعفنمببسب،يوينبلافالتخالا
نأريغ.ىرخألانودةدحاولايفهلعفنمببسبسيلو،ةيتوافتلاةيوينبلا
،ةيناثلايفهروهظلـلوقلازاجنإـيسكعلكشبرهظيىلوألايفهلعف
ةيزاوجروبىلإةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفةيزاوجروبلالوحتددحيهنأل
مكارتبطقةيتوافتلاةيوينبلاةدحولاهذهلخاداهنملعجيف،ةيلايربما
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةيزاوجروبلالوحتيلاتلابددحيو،لاملاسأر

ققحتنماهسفنةيلمعلايف،ةرورضلابعضختةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ
ةيلايربمالاةيزاوجروبلاةرطيسل،ةيعامتجالاةينبلاهذهيفلاملاسأرمكارت



ةيعامتجالاةينبلايفهذهلاملاسأرمكارتةيلمعهيفمتتاللكشب
ددحتتيذلايوينبلاراطإلايفو،ةرطيسلاهذهدودحيفّالإةيلاينولوكلا
لصاحلاملاسأرمكارتف.لاملاسأرمكارتبطقكةيلايربمالاةيزاوجروبلاهيف
هنإوأ،ىرخألانودةدحاويفلصاحهنإلوقلاىلإليبسالو،نيتينبلايف
ةينبلايفهققحتهيفليحتسيلكشبةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفلصاح
هيفتوافتلاو،يتوافتلكشبامهيفلصاحهنأّالإ.ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفهققحتنإيأ،يوينبوهلبً،ايمكسيل

،هبطقبهطبرييذلاددحملايخيراتلالكشلابّالإمتينأهلنكميال
ددحييذلاوهو،نيتينبلايفهققحتليساسأهنمبطقلااذهدوجوف
لاملاسأرعمجتنوناقو.امهيفهققحتنميتوافتلالكشلاةرورضلاب
ةيوينبلاامهتدحوراطإيفًاعمنيتينبلانيتاهيفهققحتيف،هزكرمتو
فرطلاو،هدلويوامهنمرطيسمفرطدوجوةرورضلابمزلتسي،ةيتوافتلا
جاتنإةداعإنإمث.هسفنلاملاسأرمكارتبطقىوسسيلاذهرطيسملا
دحيفيه،امهطبرتيتلاةرطيسلاةقالعراطإيف،نيتينبلايفلاملاسأر
ةعسوتملاةداعإلانأاذهىنعم.اهسفنةقالعلاهذهجاتنإلةداعإاهتاذ
،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلظيفهمكارتولاملاسأرجاتنإنماهسفن

ةداعادحاونآيفيه،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبراطإيفيأ
جاتنإلاهجوتعنمتيتلاةيوينبلاةيعبتلانمةقالعلاكلتجاتنإلةرمتسم
ناك،اذل.يلامسأرلاروطتلاوحن،ةيلاينولوكلاهتاقالعراطإيف،يعامتجالا
ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفرثأهزكرمتولاملاسأرعمجتنوناقل
هنماذهرثألاناكاذإ.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفهنعفلتخي

ةرورضىلإفنعبةيلامسأرلاعفدتةلئاهةيخيراتةوقىلوألاروطتيف
،روطتلااذهلًاعنامةيناثلاروطتيف،لازيالو،ناكدقف،يلايربمالااهروطت

.يلامسأرلاروطتلاىلإهلاقتنانودلوحيهلًاقئاعوأ
ىلعيأ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبللةيداملاةدعاقلانمساسألااذهىلع
ةروريصلايفرهظي،يلامسأرروطتىلإاهلاقتناةلاحتسانماهيفساسألااذه
.ةرطيسمةقبطاهتروريصنمناكمإلاكاذاهيفةطسوتملاةقبطللةيقبطلا
كلتعقاولضفرلاعقومنمناكمإلااذهيفقلطنتةطسوتملاةقبطلاف
يقبطلااهعارصيفهباجتو،ةيلعفلاةنميهملاةقبطلااهسفنربتعتف،ةلاحتسالا
اذهساسأىلعيأ،رابتعالانمساسألااذهىلعةيلاينولوكلايزاوجروبلا
نميأ،اذهيقبطلااهيعوراظنمنم.يقبطلااهيعونمدودحملالكشلا

يفرمتاهنأكوةيعامتجالاةينبلارهظت،ةيقبطلااهتيجولويديأرظنةيواز



لاقتنالانميأ،ةيلاينولوكلاال،ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعنوكتنمةلحرم
ةقبطكذئنيحةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددحتتف،يلامسأرلاجاتنإلاماظنىلإ
نوقلطيةضهنلاءابدأناكنيرشعلانرقلاعلطميف[،ةيعاطقاإوأةيطارقتسرأ
،ةيطارقتسرألاوأةيطارقويتلاةقبطلاوأ،ايلعلاةقبطلامساةقبطلاهذهىلع

ةلالدعبطلاباذهلو،ةيزاوجروبلاةقبطلامسااهيلعنوقلطياوناكاملقو
ـ12ددعةينطولاةفاقثلا:ةورمنيسح،ناوطنأحرفًالثمعجار.ةيخيرات
هقالطإوىطسولاةقبطلانعهعافدودادحالوقنًاضيأعجار.1955ةنس
،]76ص.دادحالوقن،ديعسلاتعفر.ايلعلاةقبطلامساةيزاوجروبلاىلع
ةقبطلاديدحتلااذهبنوكتنأاهيلعليحتسيو،ةيزاوجروبريغةقبطكيأ

ةيلمعلاكلتب،ةيقبطلااهتروريصمكحب،موقتنأاهيلعيتلاةنميهملا
يتلاجاتنإلاتاقالعلاهسفنةيلاينولوكلاةينبلانمببسبسيل،ةيخيراتلا

اهطابترانمببسبلب،ةيلامسأرلاىلإلاقتنالاكاذققحتًالصأعنمت
يعولاكاذراظنميف،اهدقفييذلاةيلايربمالاةيزاوجروبلابرشابملايعبتلا
اذهنأكو،ةنميهمةقبطكيقبطلااهعباط،ةطسوتملاةقبطلانميقبطلا
،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبدوجونعهدوجويفلصفنمطابترالا
يفةيلاينولوكلاةقالعلارصحنميجولويديألاراطإلااذهيف.هنعلقتسم

ةينبلا:نيتينبلالثامتنمساسأىلعةمئاقةيقبطلاةيعبتلانمةقالع
يتلايقبطلاضقانتلاةقالعددحتت،ةيلايربمالاةيلامسأرلاةينبلاوةيلاينولوكلا
ضقانتلاف.ةيلايربمالابيلاتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابةطسوتملاةقبطلاطبرت

نوكساسأىلعمئاق،ةطسوتملاةقبطلليقبطلايعولاةيوازنم،اذه
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللـلوقلازاجنإـيعرشلاليدبلاةقبطلاهذه
ىلإيرورضلاقتناقيقحتيفنمكييخيراتلااهرودنأل،ةرطيسملا
ىنعم.ةرطيسملاةقبطلاهذههقيقحتنعزجعتوأ،تزجعةيلامسأرلا
اهيعويفرهظيةرطيسمةقبطاهتروريصنمناكمإلاكلذّنإ:لوقلا

سكعىلعلقوأ،يسكعلكشب،ةيقبطلااهتيجولويديأراطإيفيأ،يقبطلا
وهف.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعروطتنميلعفلاعقاولايفهيلعوهام

يتلااهسفنةرورضلايهةيخيراتةرورضهذهةيقبطلااهتيجولويديأيف
هتقيقحيفامكسيلو،ةنميهملاةقبطللةيقبطلاةروريصلاقطنماهنمضتي
خيراتلاقطنميفناكمإدرجم،هذهجاتنإلاتاقالعةينبيفيأ،ةيلعفلا
هذهطورشلاهلرفاوتتملاذإققحتيالدقو،ةنيعمطورشيفققحتيدق

تاقالعنمةيلاينولوكلاةينبلاكلتةمئاقنيتلاحلااتلكيفلظتو،)21(
ةقبطلاتناكاذإ.هققحتمدعوأهققحتليوينبلاراطإلااهنأل،جاتنإلا



يهامكجاتنإلاتاقالعةينبيفيلعفلايقبطلااهدوجويفهذهةطسوتملا
لكشلايفرهظتامكيأ،يقبطلايجولويديألااهيعولاهروهظلكشيف
،ةرطيسمةقبطريصتنأًامكحبجو،اهنميعولااذهاهلهسكعييذلا
جاتنإلاتاقالعبةيمهولااهتقالعوهثيحنم،يجولويديألااهيعونإذإ
يفيقبطلااهدوجوسكعي،]ةيجولويديأللريسوتلآفيرعتعجار[ةيلعفلا
يقبطلااهدوجونيبةقالعلاف،كلذكتسيلاهنأّالإ.ةنميهمةقبطلكش
اهدوجوهيفرهظييذلايجولويديألالكشلانيبو،جاتنإلاتاقالعيفيلعفلا

ةقالعتسيل،ةيلعفلاجاتنإلاتاقالعبةيمهولااهتقالعيفاذهيقبطلا
يفوهامنيبًاضيأرهظتهذهسكعلاةقالعو.سكعةقالعلب،لثامت
ةيلامسأرلاىلإلاقتنايأ،خيراتلايفيعوضومناكمإةيقبطلااهتيجولويديأ
،ةرطيسمةقبطاهتروريصيفاهققحترظتنتةرورضخيراتلاقطنميفوه

.ةيخيراتةلاحتساةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفوهامنيبو
يفوتاذلاباهدوجوساسأىلعلقوأ،هذهةيسكعلاةقالعلادوجومغرب
ىلإلوصولالجأنميقبطلااهعارصسرامتةطسوتملاةقبطلاتناك،اهراطإ

هذهاهتسرامميفمدطصتنأيعيبطلانمناكو،ةيقبطلاةرطيسلا
هتيعوضوميفخيراتلاقطنمناكنئلو.ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاب
يفوأ،يقبطلايجولويديألايعولايفسوكعملاهدوجويفوهامريغىلع

هترورضيفيأ،هتيعوضوميفققحتيالوهف،يعولااذهلهروهظلكش
يعولااذهنمةعراصتملاةيقبطلالاكشألافلتخمربعّالإ،تاذلاب
وهامضيقنىلعهترورضققحتيفناكنإوىتح،هسفنيجولويديألا
بعلتتناكةطسوتملاةقبطلاف.كلذكلعفلابوهو،لاكشألاكلتيفهيلع
اهعضومكحبً،ايروثلقنملنإً،ايباجيإًارودةيقبطلاتاعارصلالقحيف
يذلاهسفنيقبطلااهمهومكحبلب،جاتنإلاتاقالعيفيلعفلايقبطلا
اهعفديف،ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعميقبطضقانتيفاهعضيناك
،ةيلايربمالاعمةيعوضومةهباجمىلإيلاتلابو،ةيقبطلااهترطيسةهباجمىلإ
ريسلانعزجعت،هسفنكاذيلعفلايقبطلااهعضومكحب،تناكنإوىتح
ضقانتيفاهعضيقطنملااذهّنإذإ،هتياهنىلإةهباجملاهذهقطنميف
يفاهتريظنضيقنىلع،نذإتناكدقل.هلحنعزجعت،اهتاذعميلخاد
لقحلخادةيروثلاةيعامتجالاىوقلافصيف،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلا
قيقحتىلإ،اهنمتائفضعبيف،فدهتتناكنإوىتح،يقبطلاعارصلا

جاتنإلاتاقالعةينبراطإيفيخيراتلاروطتلاقطنمهقيقحتعنميام
بابسألًاضيأتناكلب،ةيلامسأرلاىلإلاقتنالاقيقحتىلإيأ،ةيلاينولوكلا



يباجيإلارودلاّنإ،رخآريبعتبو.ةيروثلاةكرحلاةدايقيف،ةنيعمةيخيرات
يفةيقبطلاتاعارصلاةكرحروطتيفةطسوتملاةقبطلاهبعلتتناكيذلا
ةقبطكةيقبطلااهتروريصيفنمكينكيمل،ينطولاررحتلاةكرحراطإ
ـيهةيلامسأرلاىلإةيعامتجالاةينبلابلاقتنالانمةيلمعبموقتنأاهيلع
ةيقبطلااهتروريصيفنمكينكيملهنإيأ،ةليحتسمةيلمعـانيبامك
يهةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلافـةنميهمةقبطيهثيحنم
ناكلبـةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفةيلعفلاةنميهملاةقبطلا
دض،يسيئرلكشب،هسرامتتناكيذلاصاخلايقبطلااهعارصيفنمكي
قلطنتتناكنإو،ةيلايربمالاةرطيسلادضيلاتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

ال،ةنميهملاةقبطلايهاهنأبيقبطلااهمهوعقومنمعارصلااذهيف
عمةيسكعةقالعيفاهارنًاضيأانهو.ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
نميلايربمالاروطتلاةلحرميفف.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفاهتريظن
لخادًايعجرًايقبطًافقومةطسوتملاةقبطلاذختت،ةيعامتجالاةينبلاهذه
دضيقبطلااهعارصلاهتسرامميفقلطنتنيح،ةيقبطلاتاعارصلالقح
ةيسيئرلاةقبطلايهاهنأبيقبطلااهمهوعقومنمةيلايربمالاةيزاوجروبلا

قطنماهدوقيف،ةلماعلاةقبطلاال،ةيعامتجالاةينبلاهذهيفةضيقنلا
لوحتيو،ةلماعلاةقبطلانميئادعفقومذاختاىلإاذهيقبطلااهمهو

نوكينأنمًالدب،ةقبطلاهذهدضيسيئرعارصىلإيقبطلااهعارص
ةسراممليساسألاطرشلاّنإذإ،ةيلايربمالاةيزاوجروبلادضهساسأيفًاهجوم

ةقبطلالحملحتنأ،قطنملاكاذيف،وهةيزاوجروبلاهذهدضاهعارص
.يقبطلاعارصلالقحلخادةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلاعقوميفةلماعلا
ةيعامتجالاةينبلايف،كلذكىمسياموأ،ةطسوتملاةقبطلاعضوامأ

ةيزاوجروبلاباهطبرتيتلايقبطلاضقانتلاةقالعنأل،كلذريغف،ةيلاينولوكلا
عماهعضيةيلايربماللداعمفقومذاختاىلإاهدوقتتناكةيلاينولوكلا
دحاوفرطيف،ًالثمنيحالفلاولامعلاك،ىرخألاةيروثلاةيعامتجالاىوقلا
تاعارصلالقحلخاديأ،ينطولاررحتلاةكرحلخاديسيئرلاضقانتلانم

ةقالعنأيفكشال.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينببصاخلاةيقبطلا
هذهيفيعوضوملااهدوجويفيأ،يلعفلااهعقاويفنكتملهذهضقانتلا
،اهنيبيرحانتلاضقانتلانمةقالع،جاتنإلاتاقالعنمةيلاينولوكلاةينبلا
ةنميهمةقبطكةيلعفلاجاتنإلاتاقالعبةيمهولااهتقالعيفددحتتامك
ىلعلقوأ.ةطلسلايفةنميهمةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيبو،ةضيقن
نيبًاضقانتهنوكلهيفنكيملضقانتلااذهنميرحانتلاعباطلاّنإ:حصألا



جاتنإلاماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتةنميهمةقبطيهةطسوتمةقبط
ةقبطكيقبطلااهدوجويف،قيعتةيلاينولوكةيزاوجروبنيبو،يلامسأرلا
لب،يلامسأرلاجاتنإلانمماظنلااذهىلإيرورضلالاقتنالاةيلمع،ةرطيسم
هذهدوجونمببسب،يخيراتلاهروطتنمةددحمةلحرميف،هيفناك
يتلاةلماعلاةقبطلاعمهنمدحاوفرطيفةنميهملاريغةطسوتملاةقبطلا

يفهذهةقبطلانكتملنإوىتح،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلالعفلابيه
ةقبطلانأريغ.ضقانتلانمفرطلااذهيفنميهملارصنعلاةلحرملاهذه
ربعهيفددحتتتناكيذلالكشلابيقبطلااهعارصسرامتتناكةطسوتملا

ةينبلايفاهتريظنضيقنىلعو.ةنميهمةقبطكةيقبطلااهتيجولويديأ
ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينببةصاخبابسألو،ةيلامسأرلاةيعامتجالا
هيفقلطنتتناكيذلايقبطلااهعارصلاهنمةسرامملاهذهنكتمل،تاذلاب

ةلماعلاةقبطلادضيسيئرعارصىلإاهدوقت،يقبطلااهمهوعقومنم
،ةيلايربمالاةرطيسلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضاهعارصنعهيففرحنت
عضويفةلماعلاةقبطلايقُبتنأاذهاهعارصيفلواحتتناكاهنأعم
يأ،ةيلايربماللوةرطيسملاةيزاوجروبللاهئادعيفاهتنميهلاهعضختورصاقلا

راطإيف،لوصولانمةلماعلاةقبطلاعنمتنألواحتتناكاهنأعم
يفنميهملارصنعلاعقومىلإ،ضقانتلانمدحاوفرطيفاهعماهدوجو
،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعماهضقانتنكيمل،رخآريبعتبو.فرطلااذه
لب،ةلماعلاةقبطلاعمضقانتيفاهلوخدعنمي،ةيلايربمالاعميلاتلابو
امنإ،يقبطلااهعارصلاهتسرامميفًامئاقريخألاضقانتلااذهناكسكعلاب
نعفلتخيرخآعوننم،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلظيف،ناك
نيبيوناثلاضقانتلاعباطهلناكذإ،ةرطيسملاةقبطلاهذهعماهضقانت
رصميفنييعويشلاأطخلعل[.يسيئرلاضقانتلانمدحاولافرطلارصانع

نميئادعلامهفقوميفناك)نيرشعلانرقلانم(تاينيرشعلالئاوأيف
دفولاىلإرظنتةطسوتملاتائفلاتناكتقويف،دفولانمولولغزدعس
ضقانتلالوحت،أطخلااذهب.ةيقبطلااهحلاصملثمييذلاميظنتلاهنأىلع
يذلالكشلابيقبطلاعارصلالقحيفجلوعو،يسيئرضقانتىلإيوناثلا
تاقالعلاهسفنةيلاينولوكلاةعيبطلاّنإمث.]يسيئرلاضقانتلاهيفجلاعي
ديدحتعنمت،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاراطإيف،تناكجاتنإلا

،يسيئرضقانتك،ةلماعلاةقبطلاوةطسوتملاةقبطلانيبيعوضوملاضقانتلا
ةيمهولااهتقالعيف،اهتاذلرهظتهذهةطسوتملاةقبطلاتناكنإوىتح
تناكاهنأاميسالولقلب،ةضيقنةنميهمةقبطك،ةيلعفلاجاتنإلاتاقالعب



ةطسوتملاةقبطلليقبطلادوجولليمهولاعباطلاناكاذإ.كلذكرهظت
روطتلاراطإيف،اهعفدي،ةضيقنةيسيئرةقبطكيأ،ةضيقنةنميهمةقبطك
لقحلخاديعجرفقومذاختاىلإ،ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعليلايربمالا
نإف،ةلماعلاةقبطللٍداعمفقوميسيئرلاههجويفوه،ةيقبطلاتاعارصلا
تاقالعروطتراطإيف،ةطسوتملاةقبطلاعفديتاذلابيمهولاعباطلااذه
ىلإ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيقبطلاةرطيسلالظيفةيلاينولوكلاجاتنإلا
يفيروثفقوموه،ةيقبطلاتاعارصلالقحلخاديمدقتفقومذاختا
يلاتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللداعموهثيحنميأ،ههوجونمهجو
روطتلاىلإةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابلاقتنالاةلواحمنأل،ةيلايربمالل
عارصلالقحلخاد،اهيفترهظدقدعبنكتملةلحرميف،يلامسأرلا
هذهروطتنمةنيعمةيخيراتةلحرميفيأ،لاقتنالااذهةلاحتسا،يقبطلا
هجولاوهيراجتلايعارزلالاملاسأرناكنيح،اهروطتءدبنموأ،ةينبلا
ةيباجيإةلواحماهتاذدحيفيه،يلاينولوكلالاملاسأرنيوكتيفبلاغلا
يلاتلابو،ةجتنملاىوقلاروطتليأ،يعامتجالامدقتللماعلاطخلايفمسترت

نإوىتح،ةلماعلاةقبطلليقبطلانوكتلانمماعلايخيراتلاطخلايف
روطتلاقطنموهثيحنماهتلاحتساقطنمبًامكحمطترتةلواحملاتناك
طخلاكاذناكنإوىتحلب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبليخيراتلا
هذهبًاعمدودحملاوددحملااهروطتطخوهةجتنملاىوقلاروطتنمماعلا
.يلامسأرلااهروطتطخسيلو،جاتنإلاتاقالعنماهسفنةيلاينولوكلاةينبلا
قطنميف،نذإنمكيالةرطيسمةقبطةطسوتملاةقبطلاةروريصناكمإنإ

ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيهف،ةنميهمةقبطكةيقبطلااهتروريص
هذهروطتيفةيخيراتةلاحتساةيلامسأرلاىلإلاقتنالانأل،ةنميهمةقبط
ةنميهملاةقبطلااهيفيهةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانألو،ةيعامتجالاةينبلا
،اهسفنةيزاوجروبلاهذهروطتيفرهظتلاقتنالااذهةلاحتساو.ةيلعفلا
ةراجتوأةعارزلالقحيفـاّنيبامكـرصحنيمليداصتقالااهطاشنف
دوقينأريغنمً،اضيأةعانصلالقحىلإهادعتلب،ريدصتلاوداريتسالا
ةيوينبلاةيعبتلاةقالععطقىلإيعانصلااهطاشننمنيعملالكشلااذه
ىنعم.ةيلامسأرلاىلإلاقتنالاةيلمعليوينبلاقئاعلاةلازإىلإيأ،ةيلايربمالل
،ةنميهمةقبطكاهروطتلحارميف،قبتملةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأاذه

تناكلب،نييعارزلانيكالملارابكنمةقبط،اهنوكتءدبيفتناكامك
ةقالعلالكشريغتب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتةيلمعيف،ريغتت
نأريغنم،ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلاهددحيناكيذلاهسفنةيلاينولوكلا



ىلع،عبطلاب،متيناكهنأل،يلاينولوكلااهعباطاذهيقبطلااهريغتاهدقفي
اذهيأـتاذلابريغتلااذه.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعددجتنمساسأ
لكشوهثيحنمةيلاينولوكلاةقالعلالكشريغتباهنميقبطلاريغتلا
قيرطةطسوتملاةقبطلاىلعرارمتسابعطقيناكـةقالعلاهذهددجتل
ىلإلاقتنالاةيلمعبمايقلانماهعنميناكهنإيأ،ةنميهمةقبطاهتروريص
يهثيحنم،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاّنإ:انهلوقلابجيو.ةيلامسأرلا
موقتتناك،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفةيلعفلاةنميهملاةقبطلا

ةقبطلاىلععطقتاذهلتناكو،هذهلاقتنالاةيلمعقيقحتبلعفلاب
،ةيلمعلاهذهبموقتتناكاهنأّالإ.ةنميهمةقبطاهتروريصقيرطةطسوتملا
ةيقبطلااهترطيسلظيفمتتتناكةيلمعلاهذهّنإ:حصألاىلعلقوأ
ببسب،ةيلامسأرلاىلإًالاقتنااذهلاقتنالانوكينأهيفليحتسيلكشب
ىلإلاقتنالاةلاحتساف.ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفيرورضلايخيراتلاهققحت

لوصوةلاحتساتسيلاهنإيأ،ةيجراخةلاحتساتسيل،نذإةيلامسأرلا
اهيلإلصتملروطتلانمةقحالةلحرمىلإةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
اهنكمألازوهنإف،اهيلإلوصولانماهعنمياهنعًاجراخًاقئاعنأكو،دعب
لكشلانإيأ،تاذلابهذهةينبلاقطنميفةيلخادةلاحتساوهلب؛كلذ
ةيعبتلاةقالعلظيف،ةيلامسأرلاىلإاهلاقتناهيفمتيذلاددحملايخيراتلا
رارمتسابعنميلازامو،عنميذلاهسفنوه،اهلعفبوةيلايربماللةيوينبلا
،لعفلابتمتدقهذهلاقتنالاةيلمعّنإ،رخآريبعتبو.لاقتنالااذهققحت
ىلإلاقتناةيلمعكةرورضلاباهيفتددحتةيخيراتطورشيفتمتيهامنإ
اهلناكامو،هليفنروطتلااذهنموهيلامسأرلاروطتلانمنيعمعون
لكشلاف؛هبتمتيذلايلاينولوكلالكشلابو،طورشلاهذهيفّالإمتتنأ
لكشلاّنإ.اهتلاحتسانمكتتاذلابهيفيذلاددحملايخيراتلااهلكشاذه
ىلإةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلالاقتناةيلمعهيفتمتيذلايلاينولوكلا
لاقتنالااذهةلاحتساةيلمعهيفتنوكتيذلالكشلاهسفنوهةيلامسأرلا
يفةطسوتملاةقبطلاةروريصةلاحتساتتأتاذلابانهنم.ةيلامسأرلاىلإ
ـانيأرامكـةقبطلاهذهف؛ةنميهمةقبطةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينب
ثبعلانمو،هذهلاقتنالاةيلمعليلاينولوكلالكشلانميخيراتجاتنيه
لعفلابمتيتلاةيخيراتلاةيلمعلاهذهقيقحتبموقتنأاهيلعّنإ:لوقلا
هذهنميقبطلامهولايفثبعلارهظ،اذهعمو.نيعملكشيفاهقيقحت
ةنيعمةلحرميف،ةيلعفلاجاتنإلاتاقالعبةيمهولااهتقالعيفيأ،ةقبطلا

.»ةينطولاةيزاوجروبلا«موهفميفًاضيأرهظو،تاقالعلاهذهروطتنم



لكشيأ،يقبطمهوهنأل،يدامدوجوو،يدامساسأاذهمهوللو
اذهنمًاهجوًاقباساّنيبدقلو.يقبطلايعولاهيفرهظييجولويديأ
ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينببصاخلاعباطلاديدحتيفيداملاساسألا

نمًاهجوًاضيأاّنيبو.ةزيمتملاةينبلاهذهيفةطسوتملاةقبطلاعضوو
لقحلخادةقبطلاهذهلةيقبطلاةسرامملاعونديدحتيفيداملاهدوجو
.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابةيضقانتلااهتقالعيفاميسالو،ةيقبطلاتاعارصلا
مهولااذهلنييداملادوجولاوساسألانمرخآهجوسملتنمانلدبالو
ةقبطةطسوتملاةقبطلاةروريصنمناكمإلاكاذلعفلابمهفنىتحيقبطلا

.ةرطيسم





لقحددحتيتلايهجاتنإلاتاقالعةينبنأةساردلاهذهءدبيفانيأر
ةينبلاكلتراطإيفةرورضلابمتتعارصلااذهةكرحنأو،يقبطلاعارصلا
يفةيقبطلاتاعارصلانأاذهنمجتني.اهبهيفددحتتيذلالكشلابو
تاقالعبهيفددحتتيذلالكشلابكرحتتةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
ةينبلازيمتنمجتانةيلخادلااهتيلآزيمتنأو،ةينبلاهذهبةصاخلاجاتنإلا
ةيلآواهتيلآنيبيوينبلالثامتلانمةقالعةماقإىلإ،نذإليبسالف.هذه
نيبةقالعلانأل،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلابةصاخلاةيقبطلاتاعارصلا
قرافتةقالععقاولايفيه،نيتيعامتجالانيتينبلانيبةقالعلاك،نيتيلآلانيتاه

يفةيقبطلاتاعارصلاقطنمةءارقّنإ:لوقلاعيطتسن،اذل.فالتخاوأ
نمعونىلإدوقت،لثامتلاقطنمءوضيف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
ةقيقحلايفوهاهنمرهاظهؤلميةفرعملانمغارفىلإيأ،ةفرعملامدع
ةيعامتجالاةينبلايفةيقبطلاتاعارصلاقطنمبةصاخىرخأةءارقلراركت
.ةءارقلاهذهيففالتخالاقطنمدامتعانم،نذإدبالف،ةيلامسأرلا
اذهعقاوىلإةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفريشتيتلاتارهاظلاو
.اهنمةدحاوىوسةطسوتملاةقبطللةيقبطلاةروريصلاامو،ةريثكفالتخالا
،اهزيمتيفيلاتلابو،اهتاذيفددحتتالةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبّنإ

نميوينبلاراطإلااذهيفيأ،ةيلايربماللةيوينبلااهتيعبتراطإيفّالإ
يلايربمالاروطتلاب،هسفناهروطتيف،اهطبرتيتلاةيلاينولوكلاةقالعلا
يف،يقبطلاعارصلاةيلآلزعًاقالطإليحتسي،ساسألااذهىلع.ةيلامسأرلل
اهددحتنع،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابةصاخلاةيداملاةدعاقلاباهددحت
ةددحملاجاتنإلاتاقالعاهديدحتباهددحتهذهةقالعلاف،ةيلاينولوكلاةقالعلاب
ةينبلايفجاتنإلاتاقالعبددحتتاليقبطلاعارصلاةيلآنأاذهىنعم.اهل

اهتاقالعراطإيفةينبلاهذهدوجونعلزعمبةيلاينولوكلاةيعامتجالا
دِّدحملايوينبلاراطإلااذهيفةينبلاهذهدوجويفلب،ةيلاينولوكلا
نميساسألاضقانتلابددحتييقبطلاعارصلاّنإ،رخآريبعتبو.اهروطتل

ةقالعلابضقانتلااذهددحتراطإيفةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
اهديدحتبًاديدحتيقبطلاعارصلاديزتهذهةقالعلانإيأ،ةيلاينولوكلا
.ضقانتلااذهبهددحتددحتاهنإ:لقوأ،هلدِّدحملايساسألاضقانتلا
لوقلاينعيالو.])surdétermination(ةيسنرفلاةرابعلاىلإةراشإلاةرورض[

ةقالعلابويساسألاضقانتلاب:نيترمدَّدحميقبطلاعارصلاّنإ:اذه



.ناكملايفونامزلايف،نيديدحتلانيذهنيبلصفهيفلكشب،ةيلاينولوكلا
لب،نيبكارتمنيلصفنمنيديدحتلدوجوالذإ،لصفلااذهلدوجوالف
وأ،ديدحتةدايزوأ،تاديدحتةدقعهنإيأ،دقعمدحاواذهديدحتلا
دقعتمهفيفقيقدتلااذهةيمهأرهظتو.لوقلازاجنإ،ديدحتديدحت
عقاولاانيتأوةغللايفديرجتلانمانجرخاذإً،اضيأهترورضرهظتو،ديدحتلا

يفلصفننأديرنال.اهديرجتيفهسملتةغللالواحتيذلايخيراتلا
عارصلااذهددحتنبيةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاعارصلاةكرح
ةقالعلابهددحتو،اهيفجاتنإلاتاقالعبيأ،ةينبلاهذهيفيساسألاضقانتلاب
نمددحتلاعقاويفًالصأهلدوجوالامهنيباذهلصفلانأل،ةيلاينولوكلا

أطخنع،اذهمغرب،لصفلامتنإف،ديدحتديدحتةرورضلابوهثيح
ةءارقىلإركفلالصو،يكيتكلايدلاضقانتلليسكراملاموهفملابلهجنعوأ

ةكرحوينطولاررحتلاةكرحنيبلصفتيقبطلاعارصلاةكرحلةئطاخ
هيطعيةيلاينولوكلاةقالعلابيقبطلاعارصلاددحتف.ةيكارتشالاىلإلاقتنالا
امأ.ةيلايربمالانمينطوررحتةكرحكهتكرحددحيوينطولاعارصلاعباط
عارصلاعباطهيطعيف،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعبيأ،يساسألاضقانتلابهددحت

نيبيأ،امهئافلحونيتضيقنلانيتيسيئرلانيتقبطلانيبيكيسالكلايقبطلا
اهئافلحوةرطيسملاةيزاوجروبلاةقبطلاو،ةهجنماهئافلحوةلماعلاةقبطلا

ىلإةرورضلابدوقينألوألاعارصلاقطنمنمسيل.ىرخأةهجنم
وهرخآعارصىلإلوحتاذإّالإاهيلإدوقيالهنإ:لقوأ،ةيكارتشالا
نأنمهعنمياذههعباطنأكو،ينطولاهعباطدقفاذإيأ،يناثلاعارصلا
وهةيكارتشالاىلإلوصولافً.ايقبطًاعارصـهتقيقحيفوهامكـنوكي
انهلصفلاّنإ،رخآريبعتبو.ةرورضهيفوهو،هدحويناثلاعارصلاقطنم
يدؤينأهقطنمنمسيلينطوعارصنيبيقبطلاعارصلاةيلآيفمئاق
سيليأ،يكارتشالاجاتنإلاماظنىلإةيعامتجالاةينبلالاقتناىلإةرورضلاب
عارصنيبوً.ايكارتشاًالحةرورضلابهلحنوكينأهيفضقانتلاقطنمنم
يفددحتيـلوقلازاجنإـ»فاص«يقبطعارصهرهوجيفوهيقبط
يدؤينأهدحوهقطنمنمو،ةيلاينولوكلاةقالعلابهددحتنعلزعمبهئافص
ًالحةرورضلابهيفضقانتلالحنوكينأيأ،ةيكارتشالاىلإلاقتنالاىلإ

ً.ايكارتشا
يفدسجتتيتلاةيلمعلاهتجيتنيفويرظنلاهساسأيفءىطاخلصفلااذه
هذهيف،رهظيخيراتلاف.ثادحألاعباتتلةريسأيهخيراتللةينيودتةءارق
هيفلصفنتلحرمتلانمنيعملكشيف،يثدحلاهعباتتنمةيطخلاةكرحلا



يفاهنعلقتستوةيكارتشالاىلإلاقتنالاةلحرمنعينطولاررحتلاةلحرم
ددحتتو،ةيعباتتلاامهتقالعيفنيتلحرملاةقالعرصحنتف،ناكملايفونامزلا
وأ،ةيناثلاىلإلوصوللقيرطك،يثدحلاعباتتلانمراطإلااذهيف،ىلوألا
يفنينأريغنم،اهلةقباسةلحرميهثيحنم،اهيلإلاقتناةلحرمك
اذه.هدكؤي،راطإلااذهيف،سكعلابوهلب،اهنعاهلاصفنااذهاهددحت
رهظيامبيفتكييبيرجتلكشوهيخيراتلالحرمتلانمنيعملالكشلا
ًالدب،هنمثادحألاعباتتلعًاسايقخيراتلالحرميف،هثادحأيفخيراتلانم
.ةيوينبلاهتازفقيفددحتيتلاخيراتلالحارمىلعثادحألاسيقينأنم
يفميقننأ،خيراتللةيبيرجتلاةينيودتلاةءارقلارشنمأنيك،فاكبسيل
ثادحألاتاجومتةقيقحلايفيهتاعطقتهثادحأعباتتنمةيطخلاةكرحلا

ةينبلالب،تمظعامهم،ثادحألااهمسرتالخيراتلاتاعطقتف،اهعباتتيف
قرفاهكرحتيفةينبلاتاعطقتوهعباتتيفثدحلاتاجومتنيبو،اهتازفقيف
ىلإذفنتيكرهاظلاقرختيتلاملعلانيعللب،ةيبيرجتلانيعللرهظيال

.هكرحتيتلاةينبلا
لصفلاكلذدوجوب،هثادحأعباتتيفيأ،هريسرهاظيف،خيراتلامكحيدق
ةدايقيف،يبرعلاملاعلايف،تناكيتلاةيعامتجالاةقبطلاف؛نيتلحرملانيب
ةيزاوجروبلالب،ةلماعلاةقبطلانكتمل،ةيلايربمالانمينطولاررحتلاةكرح
،ةنيعمةيخيراتطورشيفةريغصلاةيزاوجروبلااهتعبتمث،اهسفنةيلاينولوكلا

ةرورضىلإهثادحأريسيفريشيهنأودبيخيراتلاعقاو.نادلبلاضعبيف
نم،ةلماعلاةقبطلليخيراتلارودلانأًاضيأودبيو،لصفلااذهءارجإ
ةيقبطلاةدايقلااهملستيفنمكيال،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلايهثيح
لاقتنالاةكرحةدايقاهملستةرورضيفنمكيامردقبهذهررحتلاةكرحل
،هلقحالوأررحتلاكاذنعلصفنملاقتنالااذهنأكو.ةيكارتشالاىلإ

.هيفسيلو
يفأطخهتقيقحيفوهنيتلحرملانيبلصفلااذهيفأطخلانأانيأريف
مهفيفأطخنمجتاناذهريخألاأطخلاو.ينطولاررحتلاةيلمعمهف
نكميالهذهةقالعلانأىلإًاقباسانرشأدقل.تاذلابةيلاينولوكلاةقالعلا
يوينبلالثامتلانمساسأىلعةمئاقةيقبطلاةيعبتلانمةقالعيفاهرصح
يههذهرصحلاةيلمعف،ةيلامسأرلاوةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعيتينبنيب
لحتيقبطلالادبتسالانمةيلمعيفينطولاررحتلارصحىلإدوقتيتلا

رثكأ،اهريغىرخأةقبطةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالحماهيف
ةريغصلاةيزاوجروبلاوأ»ةينطولاةيزاوجروبلا«يه،اهنم»ةينطو«و»ةيمدقت«



ملسلايفةعقاولاةيعامتجالاتائفلانمكلذريغوأ،ىطسولاوأ
ةقبطلانيبوةيلايربمالابةطبترملاوةرطيسملاةيزاوجروبلانيبيعامتجالا
هيلإنادوقتامىلإًانمضنادنتسترصحلانمناتيلمعلاناتاه.ةلماعلا
ةيطخةكرحكينطولاررحتلاةكرحهيفرهظتخيراتلليطخمهفنمًاضيأ
امةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةطلسلاىلإلصتةقبطلكاهيفلمكت
،هيلعديزتيأ،يئزجينطوررحتنمةقباسلاةرطيسملاةقبطلاهبتماق
تماقامًايئاهنزجنتفةلماعلاةقبطلايتأتمث،اهءزجً،ارارمتساوأًامكارت
ررحتلاةكرحرهظتخيراتلليطخلامهفلااذهبً،ايئزجىرخألاتاقبطلاهب
نمءازجأعباتتيفمدقتةكرحيأ،يمدقتعباتتةكرحاهنأكينطولا
ةقبطلالوصوبهتياهنغلبيرمتسمدحاوطخيفًادوعصمكارتتررحتلا
ىلإلاقتنالامتي،ةطلسلاىلإةقبطلاهذهلوصوبو.ةطلسلاىلإةلماعلا
ماظنراطإيفةيعامتجالاةينبلليخيراتلاروطتلانامزءىدتبييأ،ةيكارتشالا

.ينطولاررحتلانمةليوطةلحرمءاهتنادعب،يكارتشالاجاتنإلا
عباتتلايفمدقتلانملكشلااذهبرهظيخيراتلاريسعقاونأيفكشال
هاهتنمىتحهئازجأمكارتبينطولاررحتلاطخلماكتنملقوأ،يثدحلا
اذهيفهروهظيفدعاسامبرو.ةيكارتشالاىلإلاقتنالاةلحرمأدبتهنميذلا

دوجومدعنميلعفلاعقاولا،هروهظنملكشلااذهددحوأ،لكشلا
يفءاوس،ينطولاررحتلاةكرحنمةيقبطلاةدايقلاعقوميفةلماعلاةقبطلا
ىلإاهيفتلصويتلاةنهارلااهتلحرميف،صاخهجوب،مأ،ةقباسلااهلحارم
كلذبمايقلارربياليلعفلايخيراتلاعقاولااذهنأريغ.قزأملاهبشيام
يرظنلاليلحتلاانربتعااذإّالإ،نيتلحرملانيب،يرظنلادعيصلاىلع،لصفلا
ةلاحلاهذهيفىتح.يخيراتلااهعباتتيفةيعامتجالاتارهاظللًافرصًانيودت

نيتاهنيبيرظنلالصفلابعصي،خيبراتلليبيرجتلامهفلانمةريخألا
بابسأل،ةرمعتسملانادلبلاضعبيفتعاطتساةلماعلاةقبطلاف.نيتلحرملا
ىلإهذهةكرحلاتلصوأف،ينطولاررحتلاةكرحدوقتنأ،ةنيعمةيخيرات
لاقتنالالكشـلعفلابيهامكـنوكتنأيفيلخادلااهقطنمقيقحت
أطخبلوقلاةحصىلعةجحلانوكيللاثملااذهاندروأامو.ةيكارتشالاىلإ
نمً،ادهاشهاندروألب،لوقلااذهليرظنلاسايقملانوكيلوأ،لصفلاكلذ
نولئاقلاهيفعقيضقانتدوجوىلع،خيراتللهسفنيبيرجتلامهفلاةيواز

.نيتلحرملانيبلصفلاب
.لصفلااذهضفرىلإاندوقييذلاوهينطولاررحتلليملعلاموهفملاّنإ
تاقالعةينبنمررحتةيرظنلاوةيخيراتلاهتقيقحيفوهينطولاررحتلاف



دوجويفنمكيةيلايربمالاةرطيسلليلعفلادوجولانأل،ةيلاينولوكلاجاتنإلا
ةيداملاةدعاقلايهةينبلاهذهنإيأ،جاتنإلاتاقالعنمةينبلاهذه
ّالإةرطيسلاهذهللاوزالف.رمتسملااهددجتلوةيلايربمالاةرطيسلادوجول
يف.مئادلااهددجتةكرحيفرارمتساباهدلوتيتلاةيداملااهتدعاقلاوزب
نادلبلاةيوازنمةيلايربمالاىلإرظنلانم،نذإدبالموهفملااذهديدحت
،هيلإرظنلاةيوازفالتخابفلتخيدحاولايعامتجالاعقاولاف.ةيرامعتسالا
نمءزجهنإيأ،يعوضومفالتخاوهلبً،ايتاذهيففالتخالااذهسيلو

ـةيلايربمالاوهيذلاـعقاولااذهناكاذإاميسالو،يعوضوملاهدوجو
،نيزيمتمنيفرطنيبقرافتوأفالتخاةقالعهذهةقالعلاتناكو،ةقالع
ةكرحيفاهنإ:لقوأ،قرافتةدحواهرودبيهتاقالعةدحوامهنملك
اهنإ:لقوأـيلامسأرلاروطتلالحارمىلعأطقفتسيلةيلايربمالاف.قرافت
ةيوينبةقالعاهساسأيفًاضيأيهلبـةيلايربمالانادلبلاةيوازنمكلذك

ةينببيعبتلكشبيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينباهيفطبترتةدقعم
مضتةرطيستاقالعوأ،تاقالعةقالعاهنإيأ،ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالع
يف،لوألاعونلاةرورضلاباهيفعضخيجاتنإلاةقالعنمنيزيمتمنيعون
تاذلاباهنألو.رخآلاعونلاةرطيسل،يلخادلاهقرافتةكرحوهروطتوهنوكت
نم،اهديدحتيف،اهيلإرظنلابجو،فالتخاةقالعيلاتلابو،ةرطيسةقالع
ًامئاقيوينبلالثامتلاناكولف.نيزيمتملااهيفرطنميأ،نيتفلتخملااهيتيواز
ريغ.طقفنيفرطلادحأةيوازنماهديدحتنكمأل،اهيفنيفرطلانيذهنيب
،تاذلابةرطيسلادوجونمببسب،فالتخالالب،اهيفسيلاذهلثامتلانأ
يأ،هدحويلامسأرلاروطتلاةيوازنماهيلإرظنلاب،ةقالعيهثيحنم
دوجوًانمضضرتفي،يلايربمالالاملاسأرلةعسوتملاجاتنإلاةداعإةيوازنم
يوينبلالثامتلادوجوضرتفيهنإيأ،ةقالعلايفرطنيبيوينبلالثامتلاكاذ
نيذهنملكتاقالعنيبيلاتلابو،يلاينولوكلاجاتنإلاويلايربمالاجاتنإلانيب

.نيجاتنإلا
يلاتلابو،ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلامهفاذهلثامتلاقطنمقيعيالدق
يفرعمقئاعهنأّالإ،ةيلايربمالانادلبلايفةيقبطلاتاعارصلاةكرحمهف
جاتنإلاقطنممهفليسيئرلايفرعملاقئاعلاهنإلوقلانكميلب،يسيئر
ناكاذإ.ةرمعتسملانادلبلايفيقبطلاعارصلاةيلآمهفليلاتلابو،يلاينولوكلا
اهيفدَّلودق،هترطيسلنادلبلاهذههعاضخإب،ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلا
تاقالعلاهذهددجتنإف،ةيعبتلااهتينبددحوةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع

ةرطيسلاهرودبدلوي،ةرمتسملااهجاتنإةداعإةيلمعيأ،جاتنإلانم



روطتلاددحيتلاةيلاينولوكلاةقالعلاف.ةيداملااهتدعاقهديلوتبةيلايربمالا
ةرمعتسملانادلبلايفتدلو،يرورضلايخيراتلااهدوجوةيلامسأرلليلايربمالا
ةرقتسملااهتينبراطإيفرمتسملااهددجتراصجاتنإلانمةيلاينولوكتاقالع

ةقالعلاددجتنأاذهىنعم.اهتدلويتلااهسفنةقالعلاكلتدلوي
نيتينبنيبةيوينبةيعبتوأةرطيسةقالعيهثيحنم،ةيلاينولوكلا
ددجتبًانهرسيل،ضقانتةدحوامهطبرتجاتنإلاتاقالعنمنيتزيمتم
هذهنمرطيسملافرطلاددجتبيأ،هدحوةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالع
ددجتبيأً،اضيأةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتبطبترموهلب،ةقالعلا
سيلو،اهيفرطددجتبنوكي،نذإةقالعلاددجتف.ةقالعلانمرخآلافرطلا
نمهديكأتبجيامليفنيألوقلااذهيفسيلو.رخآلانوداهنمفرطب

تاقالعددجتنمساسأىلعيلايربمالاروطتلايأ،رطيسملافرطلانأ
امو.ةقالعلاهذهددجتةيلمعيفيسيئرلالماعلاوه،ةيلامسأرلاجاتنإلا
،ةرمعتسملانادلبلاةيوازنمصاخهجوبوً،اضيأددصلااذهبهديكأتبجي
فقوتىلإًامتحدوقيةقالعلايفرطنمفرطددجتيففقوتلكنأوه
ىلإةبسنلاب،متيالةيلاينولوكلاةقالعلاعطقّنإيأ،اهسفنةقالعلاددجت
ّنإ.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتةيلمعفقوتبّالإ،رمعتسملادلبلا
يفنمكتالرمتسملااهددجتواهئاقبلوةيلايربمالاةرطيسللةيداملاةدعاقلا
نمكتلب،ةينبلاهذهددجتيفواهدحوةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعةينب
ةدعاقلاكلتّنإ:لقوأ.اهددجتوةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفًاضيأ

ةرطيسلارارمتساف.ةرطيسةقالعكًاعمنيتينبلاةقالعدوجويفيه
ةرمعتسملانادلبلايفاهتدعاقو،هذهاهتدعاقددجتبنوكي،نذإةيلايربمالا
ةرورضلابينطولاررحتلاناك،اذل.نادلبلاهذهيفجاتنإلاتاقالعةينبيه
عارصلانيبوهنيبًاقالطإلصفالف،هذهجاتنإلاتاقالعةينبنمًاررحت
نمأ.هسفنيقبطلاعارصلااذهوهلب،هذهةينبلاهددحتيذلايقبطلا
ةيلايربمالانمررحتلاةكرحلصف،ينطولاررحتللديدحتلااذهدعبنكمملا
ىلإلاقتناللدوقينأيرورضلاهقطنمنميذلايقبطلاعارصلاةكرحنع
؟اهدقعتقطنميفةدحاوةيخيراتةكرحناتكرحلاناتاهتسيلوأ؟ةيكارتشالا
نأبلوقلانمساسأىلعّالإًانكممسيلنيتكرحلانيتاهنيبلصفلاّنإ
ماظنىلإلاقتناللدوقيالةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبنمررحتلا
ًاريرحتكلذبررحتلانوكيف،يلامسأرلاروطتلاىلإلب،يكارتشالاجاتنإلا
لوقلاو.ةيلايربمالاةرطيسلاوهيذلااهروطتقئاعنماهسفنةيلامسأرلل
هميقييذلايوينبلالثامتلانمًانمضقلطنيهنألهتاضقانتيفبيرغاذه



فيكف.ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعةينبوةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبنيب
اذإ،ينطولاررحتلاربع،ةيلامسأرلاىلإًالاقتناكاذلاقتنالانوكينأنكمي
؟ةيلامسأرتاقالع،اهليوحتبموقيوأ،اهنمقلطنييتلاجاتنإلاتاقالعتناك
ليوحتبةيلامسأرلاىلإةيلامسأرلانمًالاقتنالاقتنالانوكينأنكميفيك
وهلبً،اضقانتهتقيقحيفاذهضقانتلاسيل؟ةيلامسأرجاتنإتاقالعل
لوقلاكرحتيف،هلوقيفعقاولاقطنمركفلادقفينيحهسفنلوقلاثبع
ةقبطلابىمسياممهوىوساذهمهولاامو.يقبطلامهولاملاعيفهنم
تاقالعبةيمهولااهتقالعيفاهلعقاولاروهظلكشّهنإ:لقوأ،ةطسوتملا

.ةيلعفلاةيلاينولوكلاجاتنإلا
ينطولاررحتلاددحتي،ةيوينبةيعبتةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلاددحتتنيح
ةبسنلاب،ةيلايربمالادوجوف،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعلليوحتكةرورضلاب
تناكاذل.تاذلابهذهجاتنإلاتاقالعدوجيفنمكي،ةرمعتسملانادلبلل

يقبطلاعارصلاةيلمعةرورضلابيهثيحنم،ينطولاررحتلاةيلمع
ىلإلاقتنالاةيلمعاهسفنيه،ةيلاينولوكلاتاقالعلاهذهةينببةصاخلا
ماظنىلإجاتنإماظننملاقتنالانمىرخأةيخيراتةيلمعيأكو.ةيكارتشالا
ةكرحاهددحتةفلتخملحارمبهذهينطولاررحتلاةيلمعرمت،رخآجاتنإ
،نذإاذهانلوقيفسيل.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةيقبطلاتاعارصلا
يفانقلطنادقويفنلااذهىلإلصننأانلنكميالو.خيراتلالحارمليفن
نمةيساسأةثالثةنمزأنيبيوينبلافالتخالاديكأتةرورضنمانثحبءدب
نامزلكو.عطقلانامزوروطتلانامزونّوكتلانامز:ةيعامتجالاةينبلاخيرات
اهلوزيمتملااهقطنماهلةدقعمةيلمعهتاذدحيفوهةنمزألاهذهنم
روطتتيذلاجاتنإلاماظننامزوهو،ًالثمروطتلانامزف.اهلحارمًاضيأ
ددجتلانميأ،يوينبلاتابثلانمساسأىلعهراطإيفةيعامتجالاةينبلا
ضقانتلاتابثاهددحيةفلتخملحارمبرمي،اهيفجاتنإلاتاقالعلرمتسملا
راطإيفضقانتلااذهيفرطريغتيأ،ةيعامتجالاةينبلاهذهيفيسيئرلا
ررحتلانيبلصفللًاعطاقًايفنكاذانلوقيفنأريغ.يساسألاضقانتلاتابث
ىلإرورملاو،سابتلالاءردل،لقوأ،ةيكارتشالاىلإلاقتنالاو،ةلحرمكينطولا

نعةلقتسمةيناثةلحرمك،ةيكارتشالاىلإةيوينبلاةزفقلاوأ،ةيكارتشالا
نعةلصفنمةلحرمينطولاررحتلانوكينأنيبًادجريبكقرفلاو.ىلوألا
ةدقعمةيلمعينطولاررحتلانوكينأنيبو،ةيكارتشالاىلإلاقتنالاةلحرم
.ةملكللقيقدلاىنعملابةيكارتشالاقيقحتةلحرماهنم،ةفلتخملحارمبرمت
ةيخيراتةيلمعةيكارتشالاىلإلاقتنالاةيلمعوينطولاررحتلاةيلمعّنإ



هذه.يقبطلاعارصلانمةدحاوةيلآلو،دحاويخيراتقطنملعضخت،ةدحاو
طورشلافالتخابفلتختيتلااهلحارماهلةدحاولاةيخيراتلاةيلمعلا
ةيلاينولوكةيعامتجاةينبلكيفيقبطلاعارصلاروطتبةصاخلاةيخيراتلا
يفامهنيتللانيتيخيراتلانيتيلمعلانيبقلطملايوينبلالثامتلاو.ةنيعم
ةينبلليوحتةيلمعيههذهةيلمعلانأىلإدئاع،ةدحاوةيلمعةقيقحلا

متياهليروثمدهوهةينبلاهذهليوحتنأو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالع
قيرطهتاذوهاذهمدهلانأو،هتيلآددحتيتلايهزيمتميقبطعارصب
جاتنإلاتاقالعةينبيفينطولاضقانتلالحنإيأ،ةيكارتشالاىلإلاقتنالا

يكارتشالحةرورضلابوهةيلاينولوكلاةقالعلااهددحتيتلاةيلاينولوكلا
الف.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفهسفنيقبطلاعارصلاقطنمهددحي
ملنإوًايقبطًاعارصةينبلاهذهيفنوكينأّالإينطولاعارصللنكمي
ًاعارصنوكينأّالإاهيفيقبطلاعارصللنكميالو،لكشلااذهبرهظي

.لكشلااذهبرهظيملنإوًاينطو
:انلق.نيتلحرملانيبلصفلايفأطخلاكاذليرظنلاساسألاىلإدوعنانهو
طبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاةقالعيفرصحنتالةيلاينولوكلاةقالعلاّنإ
اهساسأيفيهلب،ةيلايربمالاةيزاوجروبلابةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

دوجويفةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعلةدِّدحمةيوينبلاةيعبتلانمةقالع
دوجوبّالإةيقبطلاةيعبتلاةقالعلدوجوالف.ةكسامتمةينبكتاقالعلاهذه

،اذل.اهدوجولطرشيهوكلتددحتهذهنأل،ةيوينبلاةيعبتلاةقالع
ةيناثلانمرثأىلوألاذإ،نيتقالعلانيتاهنيبلثامتلامدعنمببسبو
ال،ةيقبطلاةيعبتلايأ،ىلوألاءافتناّنإلوقلانكمأ،اهلساسأيهيتلا
ةثلاثوأةيناثرثألادُّلوتف،ةيوينبلاةيعبتلايأ،ةيناثلاءافتناةرورضلابينعي
ةقالعلافً.امئاقهنمساسألامادامةنكمملظتهجاتنإةداعإنإيأ،نكمم
يهو،ةمئاقةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبتمادامةمئاقةيلاينولوكلا

ةقالعلاّنإ.ةيقبطلاةيعبتلاةقالعهيلعموقتيذلايوينبلاساسألا
لكةقالعددحت،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينباهديدحتب،نذإةيلاينولوكلا
ددحتتف،يقبطلاعارصللماعلالقحلالخادةيعامتجالاتاقبطلارئاسبةقبط
رئاسباهتقالعهيفددحتيذلالكشلابةيلايربمالابةقبطلاهذهةقالعيلاتلاب

يتلاجاتنإلاةقالعةينبباهددحتنمساسأىلعةيعامتجالاتاقبطلا
انلوقبدقعتلااذهطيسبتانلواحدقل.اهسفنةيلاينولوكلاةقالعلااهددحت

ةينبلايفيقبطلاعارصلادُّدحتدِّدحتةيلاينولوكلاةقالعلاّنإ:قباسلا
اهتدعاقبيأ،ةينبلاهذهبةصاخلاجاتنإلاتاقالعبةيلاينولوكلاةيعامتجالا



ضقانتللةدِّدحمةيلاينولوكلاةقالعلاتناكو،اذكهاذهناكاذإف.ةيداملا
يفتاقبطلاعارصّنإً:امكحلوقلابجو،يقبطلاعارصللدِّدحملايساسألا
نأهلنكميالو،ينطوعباطةرورضلابهلةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
نأاذهىنعم.ينطولاهعباطيفّالإةينبلاهذهيفدجوينأوأنوكي

يفاهددحتيتلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعبهددحتيف،تاقبطلاعارص
ةيعبتلاةقالعنمراطإلااذهيفكرحتي،ةيلاينولوكلاةقالعلاتاذلاباهتينب

ىلعءاقبالاوأظافحلاىلإفدهتةيعامتجاىوقنيبعارصكةيوينبلا
ىلإفدهتاهلةضيقنةيعامتجاىوقنيبو،اهديبأتوةمئاقلاجاتنإلاتاقالع
ىلإفدهتىوقنيبعارصككرحتيهنإيأ،هذهجاتنإلاتاقالعليوحت
هذهعطقىلإفدهتىوقنيبوةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعدييأت
ةينبلايفيقبطلاعارصللًاقالطإنكميال،رخآريبعتبو.تاذلابةقالعلا
ينطوعارصكصاخلاهلكشيفّالإًايخيراتكرحتينأةيلاينولوكلاةيعامتجالا

ةيداعملاةيعامتجالاىوقلانيبو،ةيلايربماللةعباتلاةيعامتجالاىوقلانيب
عضولاامهددحياذهيقبطلاءادعلاوهذهةيقبطلاةيعبتلاو.ةيلايربمالل
يأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبراطإيفةيعامتجالاىوقلاهذهليقبطلا

هذهةينبلااهديدحتيفامهددحتيتلايهةيوينبلاةيعبتلاةقالعنإ
زَّيمملايخيراتلالكشلاوه،ةيلايربماللءادعلاوأينطولاررحتلاف.تاذلاب
ةقبطلادض،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيف،ةحداكلاتاقبطلاعارصل
ىلإلوصولاقيرطهسفنوهاذهيقبطلاعارصلاو.ةرطيسملاتاقبطلاوأ
،»ةينطولا«ةيزاوجروبلليقبطلاعارصلاةزيمينطولاعباطلاسيل.ةيكارتشالا
يقبطلاعارصلاةزيمهساسأيفوهلب،اهريغنودةريغصلاةيزاوجروبللوأ

يفيأ،ينطولاهددحتيف،يقبطلاعارصلانأل،اهسفنةلماعلاةقبطلل
ليوحتلجأنمعارص،جاتنإلاتاقالعبهددحتلةيلاينولوكلاةقالعلاديدحت
اهيلعظافحلاىلإفدهتيتلاةيعامتجالاىوقلادض،هذهجاتنإلاتاقالع
ةينبيأنمرخآيقبطعارصيأك،هتيلآيفعضخي،نذإوهف.اهديبأتو
يفنييسيئرلانيضيقنلانيبيقبطضقانتكهكرحتنوناقل،ىرخأةيعامتجا
ةرطيسملاةقبطلا:اهيفنيتضيقنلانيتنميهملانيتقبطلانيبوأةيعامتجالاةينبلا

نيب،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيأ،ةضيقنلاةيروثلاةقبطلاو
يقبطلاعارصلافالخىلع،هنأّالإ.ةلماعلاةقبطلاوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
عارصلالكشةرورضلابانههكرحتيفذختي،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايف
يفيأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبراطإيفمتيهكرحتنأل،ينطولا
فرطلاةرطيسلعضاخوهيذلاةيوينبلاةيعبتلاةقالعنمفرطلااذه



ةقالعدّدحتةيلاينولوكلاةقالعلايفةيوينبلاةرطيسلاةقالعّنإ.رخآلا
ةرورضلابهيفذختيلكشبةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةيقبطلاةرطيسلا

ةيقبطلاةرطيسلاةقالعرييغتلجأنم،ةينبلاهذهيفيقبطعارصلك
ةقالعلايفةيوينبلاةرطيسلاةقالعرييغتلجأنمعارصلاعباط،اهيف
يأ،ةيوينبلاةيعبتلاةقالعكفعباطوهًاينطوًاعباطيأ،ةيلاينولوكلا
يقبطلاعارصللةددحمةيلاينولوكلاةقالعلاتناكاذإو.اهنمررحتلاواهرسك
،ةينبلاهذهيفجاتنإلاتاقالعلاهديدحتبةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف
يذلالكشلابةقالعلاكلتلًاضيأدِّدحمهرودباذهيقبطلاعارصلانإف
يفةيوينبلاةرطيسلاةقالعرييغتنإلوقلانكمياذل.اهبهيفددحتي

ةرطيسلاةقالعرييغتهذختييذلالكشلاةرورضلابذختيةيلاينولوكلاةقالعلا
لكشلابريغتتىلوألاةقالعلانإيأ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةيقبطلا

ريغتلكشبددحتيهذهريغتلكشنأل،ةيناثلاةقالعلاهيفريغتتيذلا
اذإيأ،يقبطلادبتسادرجمةيقبطلاةرطيسلاةقالعرييغتناكاذإف.كلت

جاتنإلاتاقالعةينبىلعظافحلانمساسأىلعرييغتلااذهىرج
ناك،هسفنيساسألاضقانتلارييغتىلإيلاتلابدوقينأريغنم،ةيلاينولوكلا
ساسأىلعةقالعلاهذهلكشيفًارييغتةيوينبلاةرطيسلاةقالعيفرييغتلا
لب.ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاىلعظافحلانميلاتلابو،اهيلعظافحلانم
،نيتقالعلانموأ،ةقالعلانملكشلارييغتنإةلاحلاهذهيفلوقلانكمي
موقيالو.نيتقالعلاوأ،اهسفنةقالعلاددجتلكشىوسهتقيقحيفسيل

قيقحتبيلاتلابو،اهعطقواهرسكبيأ،هذهةيوينبلاةعبتلاةقالعكفب
رسكبموقتنأاهيلعيتلاةيعامتجالاىوقلاىوس،هسفنينطولاررحتلا
ةرطيسلاةقالعرييغتبيلاتلابو،اهليوحتبيأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينب
،يساسألاضقانتلايفرييغتلاءارجإىلإدوقيلكشبةينبلاهذهيفةيقبطلا
ةينبيفيهيتلاةقبطلاىوستسيلةيعامتجالاةوقلاهذه.هلحىلإيأ

نأل،ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلاةمئاقلاجاتنإلاتاقالع
يه،ةيوينبةيعبتةقالعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقالعلاعطقةيلمع
هذهليوحتلاةيلمعو.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعليروثليوحتةيلمعةرورضلاب
يأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعليخيراتلاروطتلاقطنمةرورضلاباهيلإدوقي
هروطتيفدوقييذلاوههذهجاتنإلاتاقالعهيلعموقتيذلاضقانتلانإ

ةقبطلاف.تاذلابتاقالعلاهذهةينبيفليوحتلاءارجإبهلحةرورضىلإ
ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفيقبطلااهعضومكحب،نذإةلماعلا
نمةيلمعلاهذهبموقتنأةرورضلاباهيلعيتلايه،ةضيقنةنميهمةقبطك



ةرورضلابذختييقبطعارصبّالإاهبموقتنأاهنكميالو،يروثلاليوحتلا
ةلماعلاةقبطلليقبطلاعارصلايتأيالاذهعباطلاف.ينطولاعارصلاعباط
ىرخأتاقبطلشفلةجيتنوأ،ةيخيراتةفدصهيتأيالوً،اقصلجراخلانم

ينطولاررحتلاةيلمعةدايقيفيرورضلااهرودبمايقلانعتزجع
موقتنأةلماعلاةقبطلاىلعناكاملهيفتحجنولاهنأكف،اهقيقحتو
يقبطلاعارصلااذهلةيرورضةزيماذهعباطلالب،اهرودسيلرودب
اذهللصفلكو.اهنعدرجتينأوأهقرافتنأليحتسيةلماعلاةقبطلل
هتسرامميفهرصحىلإدوقياذهيرورضلاينطولاهلكشنععارصلا

ًاريسأهلعجيو،ةرطيسملاةيقبطلاةسرامملاةرطيسليلاتلابهعضخيو،ةيداصتقالا
.اهتيجولويديأل

ةيلمعاهنأل،ةيكارتشالاىلإلاقتنالاةيلمعيهيهينطولاررحتلاةيلمع
يفةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبهددحتيذلاهسفنيقبطلاعارصلا
هذهرمت.ةيوينبةيعبتةقالعيهثيحنم،ةيلاينولوكلاةقالعلاباهددحت

ةينبلكبةصاخلاةيخيراتلاطورشلافالتخابفلتختلحارمبةيلمعلا
اهرهوجنمريغيالاهنملحارملافالتخاو،ةنيعمةيلاينولوكةيعامتجا
تاقالعةينباهيلإدشتيتلاةيوينبلاةيعبتلانمررحتررحتلاف،يلعفلا
ّالإررحتلااذهنوكيالو،زيمتملااهروطتيفاهددحتف،ةيلاينولوكلاجاتنإلا
.ةيكارتشالاىلإلاقتناةيلمعتاذلاباذهلوهو،هذهجاتنإلاتاقالعليوحتب

كرحتاهبرمييتلالحارملابرمتهذهررحتلاةيلمعّنإ،رخآريبعتبو
عضخييتلاةيلآللعضختو،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاعارصلا
ددحتيةيلمعلاهذهيفةقبطلكعقومف.هسفنعارصلااذهكرحتاهل
ددحتيو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبيفاهعقومهيفددحتييذلالكشلاب
تاقالعةينبنماهفقومهيفددحتييذلالكشلابةيلايربمالانماهفقوم
هل،ينطوفقوموهثيحنم،ةيلايربماللءادعلافقومف.هذهجاتنإلا
يأً،ايروثناكنإيروثوهف،ةينبلاهذهنميقبطلافقوملالكش،نذإ
اذهيقبطلافقوملاناكاذإامأ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعليوحتىلإًافداه

اهددجتةيلمعنيمأتوتاقالعلاهذهىلعظافحلاةرورضنمقلطني
ةيلآلعفب،ةياهنلايفلوحتيةيلايربمالانمءادعلافقومنإف،رمتسملا
تاقالعةينببهددحتلكشيفعارصلااذهكرحتلعفبيأ،يقبطلاعارصلا
،ةيلايربمالاعميعبتلافلاحتلامثةمواسملانمفقومىلإ،ةمئاقلاجاتنإلا
»دايحلا«وأةيلايربمالانع»لالقتسالا«نمًانيعمًالكشذختيهنإ:لقوأ
،لصاحاذهددجتلاو.اهلةيوينبلاةيعبتلاتاقالعددجتنملكشوهاهنع



.اهسفنةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتب
،جاتنإلاتاقالعنمفقوملاوةيلايربمالانمفقوملانيب،نذإفالتخاال
سيلف.سكعلابسكعلاو،هددحيهبوهيذلالكشلاباذهبددحتيكاذف
عارصلاهيفرهظييذلاينطولالكشلاىوسهتقيقحيفةيلايربماللءادعلا
ءاوسـةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسلانأل،ةرطيسملاةقبطلادضيقبطلا
ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلامأةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتناكأ

ساسأىلعيلاتلابو،يلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتساسأىلعموقتـ
رهظييذلازيمتملالكشلا،نذإوهف.ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعددجت
الو.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعليوحتلجأنمهسفنيقبطلاعارصلاهيف
نوكيامرادقمبّالإيروثلاهعباطةيلايربماللينطولاءادعلااذهبستكي
ليوحتلالجأنمًايقبطًاعارص،هتقيقحيفلعفلابوهامك،هتسرامميف
ءادعلااذهةسراممدوقتنأليحتسملانمو.هذهجاتنإلاتاقالعليروثلا
اذإ،ينطولاررحتلاىلإ،ةطلسلايفيهيتلاةقبطلالبقنم،ةيلايربمالل
،يقبطلاعارصلانمةيروثةسرامملعفلابهذهةيقبطلاةسرامملانكتمل
عضخيالينطولاررحتلاف.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعلًايروثًاليوحتيأ
لعفلابةدوجومهذهريرحتلاةدارإتناكنإوىتح،ةيقبطلاةدارإلاقطنمل
ةيقبطلااهترطيسعقومنمهبموقتنألواحتيتلاةرطيسملاةقبطلادنع
ةيقبطلااهترطيسنأل،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعىلعهيفظفاحتيذلا
قطنملعضخيوهامنإ،تاذلابتاقالعلاهذهدوجوساسأىلعةمئاق
ءاقبلةيداملاةدعاقلاّنإذإ،جاتنإلاتاقالعليوحتلةيعوضوملاةيلمعلا
فيكف.مئادلااهددجتوتاقالعلاهذهءاقبيفيهةيلايربمالاةرطيسلا
نإوىتح،اهقيقحتيفحجنتوينطولاررحتلاةيلمعدوقتنأةقبطلنكمي
اهترطيستناكاذإً،انيعمًالكشهنمسرامتوةيلايربماللءادعلابرهجتتناك
ةيلايربمالاةرطيسللةيداملاةدعاقلاهذهدوجوساسأىلعةمئاقةيقبطلا
يذلاهسفنوهةيلايربماللاهءادعهيفسرامتيذلالكشلاّنإ؟اهسفن
اهنأل،يقبطلااهقزأمىلإاهدوقييذلاوهو،ينطولاررحتلاققحتقيعي
اهديبأتبيتلاجاتنإلاتاقالعديبأتىلإيقبطلااهعارصاهتسرامميففدهت
يف،قيفوتلاوأعمجلانكميالو.ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعدبأتت
جاتنإلاتاقالعددجتقطنمواذهررحتلاقطنمنيب،ينطولاررحتلاةيلمع

.امهنيبةرورضلابمئاققلطملايفانتلاف،ةيلاينولوكلا



نمامبرو،كلذكىمسياموأ،ةطسوتملاةقبطلافقتنيقطنملانيذهنيب
اهتروريصيفـدعباميفىرنسامكـةريغصلاةيزاوجروبلالوقلاحصألا
ةيقبطلااهتريحيف،ةرطيسمةيقبطلااهتروريصبلصتو،ةددرتمةرئاحةيقبطلا

اهتروريصقطنميفوهاذهقزأملاو.يرورضلايقبطلااهقزأمىلإ،هذه
وأ،ةرطيسمةقبطاهتروريصلةيخيراتةجيتننوكينألبق،تاذلابةيقبطلا
،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتنمساسأىلعةيقبطلااهترطيسةسراممل
وأ،ةيلايربماللءادعلكشاهنمةيقبطلاةسرامملاهذهتذختانإوىتح
ىلإ،ةرطيسمةقبطاهتروريصب،تلصواماهنإ:لقوأ.ينطوعارصلكش
ّالإةيقبطلااهتروريصنمدودسملاقفألااذهىلإيأ،يخيراتلاقزأملااذه
قطنمهيفمكحتيهروهظف،اهتروريصقطنميفًالصأوهقزأملااذهنأل
ةرورضىلإدوقيينطولاررحتلاقطنمنإ.ةفدصلاقطنمالةرورضلا
لوصوةرورضىلإيأ،ةرطيسمةقبطةضيقنلاةنميهملاةقبطلاةروريص

ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعلليوحتاذهررحتلانأل،ةطلسلاىلإةلماعلاةقبطلا
ةرورضلاب،نذإمزلتسيقطنملااذه.ةضيقنلاةنميهملاةقبطلاّالإهبموقيال

يف،ةلماعلاةقبطلاةنميهل،كلذكىمسياموأ،ةطسوتملاةقبطلاعوضخ
.ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادضيروثلايقبطلافلاحتلانمراطإ
يرورضلاهلكشيفيقبطلاعارصلاةسرامميأ،ةيلايربماللءادعلاةسراممف
يأ،يروثلايقبطلافلاحتلانملكشلااذهدوجويضتقت،ينطوعارصك
ةيزاوجروبلاوأـةطسوتملاةقبطلادوجويضتقيةيلايربماللءادعلاقطنمنإ

ةقبطكيقبطلااهعارصيلاتلابو،ينطولااهعارصاهتسرامميفـةريغصلا
يفيهامكـاهنملعجيةلماعلاةقبطلاعميقبطفلاحتيف،ةينطو
نإلوقلانكميلب.ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلاهذهلًادنسةقبطـاهتقيقح
فقومك،ينطولاررحتلاةيلمعراطإيف،لعفلابددحتياليقبطلااهفقوم
،ةيخيراتلاةيلمعلاهذهليعوضوملاقطنملاعمقفتيامرادقمبّالإينطو
ةلماعلاةقبطلاعميقبطفلاحتيفدنسةقبطكاهدوجوقطنمعميأ

ةكرحلابلهجىلإانملوقلااذهدنتسيال(.ةضيقنةيسيئرةقبطك
رئازجلايفوأايروسيفوأرصميفيبيرجتلااهعقاويفتمتامكةيخيراتلا
ءادعلانمرشابميسايسفقومذاختاهيلعبترتيالو.)ًالثمقارعلايفوأ



مساةقبطلاهذهىلعقلطأأءاوس،نادلبلاهذهيفةرطيسملاةقبطلل
نمقلطنييسايسلافقوملاذاختاف.ةريغصلاةيزاوجروبلامأةطسوتملاةقبطلا
رابتعالايفذخأيو،ةنيعمةيخيراتةظحليفةيقبطلاتاعارصلليلعفلاعقاولا

امأ.ماعلايروثلايجيتارتسلاطخلاعممءالتييذلايروثلاكيتكتلاتارورض
لوقلاف.يجيتارتسلاديعصلاىلعرشابملكشبيوتسيفيرظنلاليلحتلا
موقتالةريغصلاةيزاوجروبلاوأةطسوتملاةقبطلانأنم،ًالثمقباسلا
عماهفلاحتيفتناكاذإّالإةيلايربماللءادعلانمينطولااهرودبلعفلاب
ةرورضىلإًاقلطميدؤيال،ةقبطلاهذهةنميهلةعضاخةلماعلاةقبطلا
ىلإنآلاليبسالو.ةرطيسمةقبطاهنوكدرجملكلتدنسلاةقبطلاةبراحم
باتكلوحرخآثحبيفًاضيأهانبتكاموثحبلااذهنمقبسامراركت

.)سابتلالاددبتيف،هلوققبسامىلإءىراقلاعجريلف(»ينانبليراسي«
اهئادعيفينطولااهفقومنأنمهلوققبساموهكلذيفببسلاو
هددحتيفيقبطلاعارصلاةيلآلعفب،لوحتينأثبليالةيلايربمالل
ًايلعفهيفءادعالينطوريغفقومىلإ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعب
اهتروريصمكحب،هيفنأل،ءادعلااذهلهيفةيلعفةسرامماليأ،ةيلايربمالل

ىلإفدهتةيقبطةسرامم،تاذلابتاقالعلاكلتراطإيفةرطيسمةقبط
،ةيقبطلااهترطيساهساسأىلعموقتيتلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإنيمأت
ديرنالًاضيأانه(.ةيلايربمالاةرطيسلاددجتلةيداملاةدعاقلانوكتيتلاو
نأنمهركذىلعيتأنسامىلإةراشإلانمدبالف،ثحبلاقبتسننأ
ءادعلانميقبطلااهفقوميفلوحتلااذهديدحتيفلخديرخآًالماع
.اهنعدايحلالكشيفاهعميعبتلافلاحتلاوأ،اهلءادعاللاىلإةيلايربمالل

وأةطسوتملاةقبطلالخاديقبطلاقرافتلاةكرحبةقالعهللماعلااذه
نمجتانكاذيقبطلااهفقوميفلوحتلانأةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلا
ةرطيسمةقبطكةيقبطلااهتروريصلعفب،هسفنيقبطلااهدوجويفلوحتلا
ةيزاوجروبىلإاهلوحتنمجتانهنإيأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيف
يتلاةقباسلاةقبطلاقبتملهذهةرطيسملاةقبطلاف.ةددجتمةيلاينولوك
تلصويتلااهنمايلعلاةئفلالاصفناباهنعتلصفنالب،لبقنماهتناك

هيمسناماهعمتنوكىرخأةيقبطتائفعمترهصناوةطلسلاىلإ
ةنميهملاةقبطلااهعمتنوكاهنإيأ،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاب
اهلخاديقبطلاقرافتلانمةكرحلعفب،ةنميهمةقبطاهتروريصبو.ةددجتملا

جاتنإلاتاقالعددجتيفروطتلاقطنمبسحةرورضلابمتتتناك
يلاتلابو،ةيلايربماللةيداعمةريغصلاةيزاوجروبلاتائفتيقب،ةيلاينولوكلا



عماهفلاحتيفًايقبطًادنساهتروريصةيناكمإديدجنمترهظو،ةينطو
عارصلالقحلخادًايئاهنتددحتلقوأ،ةضيقنلاةنميهملاةلماعلاةقبطلا
لعفبو،لقحلااذهيفترهظنيحتاذلابةروريصلاهذهةرورضيقبطلا

.)ةضيقنةنميهمةقبطكةلماعلاةقبطلاةقيقح،هسفنيخيراتلاهروطت
كلتديبأتىلإةرورضلابدوقيف،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتقطنمامأ
،ينطولاررحتلاةلاحتساىلإيلاتلابو،ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلانمةقالعلا
يفةرطيسمةقبطاهتروريصب،ةطسوتملاةقبطلاف.هيفنىلإحصألاىلعلقوأ
يذلايوينبلاقئاعلارارمتسابدلوت،ةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإ
يأ،ينطولاعارصللتاذلابةيقبطلااهتسرامميف،ينطولاررحتلاققحتعنمي

ددجتبةيقبطلااهترطيسددجتىلإفدهتيتلاةيقبطلاةسرامملاهذهيف
يذلايقبطلالكشلااذهّنإ،رخآريبعتبو.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
،ةيقبطلاةرطيسلاعقومنمينطولاعارصلا»ةطسوتملاةقبطلا«هيفسرامت
قيقحتوحنينطولاررحتلاةيلمعلعفلابدوقتنأنماهعنمييذلاوه
وهينطولاعارصللةيقبطلااهتسراممنملكشلااذهنأل،يرورضلااهقطنم
لجأنميقبطعارصيأ،ينطوعارصوهثيحنمهليفنةقيقحلايف
اهتروريصب،ةعقاو،نذإ»ةطسوتملاةقبطلاف«.ةيلاينولوكلاتاقالعلاليوحت
اهنيمأتةرورضنيب،هنماهلجورخاليقزأمضقانتيف،ةرطيسمةقبط
،ةرطيسمةقبطكاهئاقبلطرشيهيتلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإةيلمع
هذهليروثليوحتنمينطولاررحتلاةيلمعةرورضلابهمزلتستامنيبو
قطنموينطولاررحتلاقطنمنيب.ةيقبطلااهترطيسىلعيضقيتاقالعلا
ـكلذكىمسياموأـةطسوتملاةقبطلاىعستضقانتةيقبطلاةرطيسلا
:لقوأ.هيفرطنيبليحتسمقيفوتبهسمطىلإ،ةرطيسمةقبطاهتروريصب
ةزجاعهيفاهيقبييذلاليحتسملاقيفوتلااذهبهنمجورخلاىلإىعستاهنإ
دوقيًاقالطإنايفانتينيفرطنيبضقانتلااذهيفءاقبلاو.هنمجورخلانع
ىمسياملًاريسأةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتءاقبإىلإةقيقحلايف
ةيلمعيفراركتلانامزةقلحلعفلابيهيتلا،»فلختلل«ةغرفملاةقلحلاب
ةكرحلشىلإدوقييلاتلابوهو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإ
ضقانتلااذهةكرحديدحتىلإلقوأ،ينطولاررحتلاةيلمعيفضقانتلا
قيفوتلايفةلاحتسالاقطنممكحبف.هلحلةعنامهتكرحهيفنوكتلكشب
دبالو،هيفرطدحألةبلغلانوكتنأنمدبال،ضقانتلاكاذيفرطنيب
ةسرامملاّنإذإ،هيفبلاغلافرطلاةيقبطلاةرطيسلاقطنمنوكينأنم
فرطلااذهةبلغىلإةرورضلابدوقتليحتسملاقيفوتلااذهلاهسفنةيقبطلا



هذهةدارإلاتناكنإوىتح،ةدارإلاقطنملعضختالاهنوكل،رخآلانود
جاتنإلاتاقالعددجتنمةيلعفلاةكرحلاقطنمللب،ينطوريرحتةدارإ
ةيلمعيفضقانتلاةكرحلمشتيتلايههذهددجتلاةكرحنإ.ةمئاقلا
ةقبطكةيقبطلااهتسرامميف،»ةطسوتملا«ةقبطلانإيأ،ينطولاررحتلا
لكشيفرارمتسابهدلوتف،ينطولاضقانتلالحعنمتيتلايه،ةرطيسم

.هلاهتجلاعم
ينطولاررحتلاقطنمنيبضقانتلاكاذنمجورخلاىلإليبسال،انلق
نأامإف:هيفرطنيبليحتسملاقيفوتلانمةيلمعبةيقبطلاةرطيسلاقطنمو
نوكينأامإو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعليوحتىلإدوقيررحتنوكي
ةحصبدهشييخيراتلاعقاولاو.ررحتلاكلذعنميتاقالعلاهذهلددجت
ةيداملاةدعاقلايهثيح،هذهددجتلاةكرحنأنميرظنلاقطنملا
نأنمةقبطلاهذهعنمت،»ةطسوتملاةقبطلاب«ىمسياملةيقبطلاةرطيسلل
ًاقالطإىفانتيةيقبطلااهترطيسقطنمف،ينطولاضقانتلليرورضلالحلادجت

تاقالعنمددجتلاقطنملعفبو.ضقانتلااذهنملحلاقطنمعم
يقبطلاقرافتلانمةكرح»ةطسوتملاةقبطلا«هذهلخاديرجت،جاتنإلا
ةنيعمطورشيفتلصوتيتلاةئفلايهـاهنمةئفةرورضلاباهيفلصفنت
:لوقلاهيفنكميلكشبىرخألااهتائفةيقبنعـةلودلاةطلسكالتماىلإ
هذهيقبطلاقرافتلاةكرحف.ةرطيسملاةقبطلايه»ةطسوتملاةقبطلا«ّنإ
جاتنإلاتاقالعددجتنمةكرحلاكلتةيلخادلااهتيلآيفاهددحتيتلا
يتلاةئفلاكلتةرورضلاباهيفلوحتتةكرحعقاولايفيه،ةيلاينولوكلا
وأ»ةطسوتملاةقبطلا«ريغىرخأةقبطنمةئفىلإةلودلاةطلستكلتما

ةيزاوجروبلابهانيمساميه،اهنمتجرخيتلاةريغصلاةيزاوجروبلا
راطإلايهةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتةكرحّنإ.ةددجتملاةيلاينولوكلا

ةيزاوجروبلاددجتنمةدقعملاةيلمعلاهذهددحييذلاماعلايوينبلا
يقبطلانوكتلاددجتنمـحصألاىلعـلقوأ،ةرطيسملاةيلاينولوكلا
لعفلابيهوـاهلةنوكملااهرصانعهيفريغتتدقلكشبةقبطلاهذهل
نأل،ةيلاينولوكةيزاوجروبيهثيحنمةيقبطلااهتروريصباميسالو،ريغتت
كلتددجتف.ةرطيسملاةقبطلاةعيبطددحتيتلايهجاتنإلاتاقالعةعيبط

ددجتنمةيلمعربعةرطيسملاةقبطلاددجتىلإدوقي،نذإتاقالعلا
رصانعنوكتنأددصلااذهبًامهمسيل.ةقبطلاهذهنمةيقبطلارصانعلا
ةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمرصانعةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

،امدحىلإ،ةعضاختناكيتلاةيقبطلاتائفلانماهريغنموأ



روطتنموأ،ةرطيسلاهذهروطتنمةنيعمةلحرميفةيقبطلااهترطيسل
ددجتنأنمةيرظنلاةقيقحلاهذهةفرعموهمهملا.ةيلاينولوكلاةقالعلا
وهةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسللساسأكةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيبيقبطلالثامتلاةقالعةرورضلابضرفييذلا
،ةيقبطلارصانعلافالتخامغرب،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةيديلقتلا
ثبعنعـيفنننألوقلااذهنمديرنانسلو.امهنمرصانعلاضعبوأ

دنعىتحًادوجومسيليخيراتلاعقاولابلهجنعوأ،لقعهلبقيال
يف،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهبتماقامـخيراتلاةكرحبلهاجلا
يداصتقالالقحلايفةيمهألاةغلابتازجنمنم،يقبطلااهنّوكتددجتةكرح
جاتنإلاتاقالعةينبيفيقبطلااهدوجوعقومنمةيلايربمالاةهباجميفمأ
تاقالعلةيلاينولوكلاةعيبطلاريغتملاهنأّالإ،ةمخضهذهتازجنملاف.ةمئاقلا
هنأّالإ،مئاقةيلايربمالاعمضقانتلاو.اهراطإيفتمتيهلب،هذهجاتنإلا
هلوققبسامانهرركننأديرنانسلو.هلحةرورضلابعنميلكشبكرحتي

نيبيقبطلاضقانتلاةقالعلوحةساردلاهذهنملوألامسقلايف
ةسارديفًاضيأهلوققبسامو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةريغصلاةيزاوجروبلا
ددصلااذهبانمهييذلاامنإ.»رماغملاراسيلاويقيقحلاراسيلا«باتكلوح
ـأطخىمسياملةيقبطلاةروريصلايفمكحتتيتلاةيلآلاةفرعموهنآلا
نإ.ينطولاررحتلاةيلمعةيلآبمعألكشبو،»ةطسوتملاةقبطلاب«ـانيأريف
ةيلمعةرورضلابددحتيتلايهةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتةيلمع
ربع،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإةرطيسملا»ةطسوتملاةقبطلا«لوحت

يتلاةئفلا،ةقبطلاكلتنم،اهيفلصفنتيقبطلاقرافتلانمةيلمع
ةطلساهكالتمالعفبلوحتتو،ايندلاتائفلاةيقبنعةطلسلاتكلتما
.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهملاةئفلاىلإ،تاذلابةلودلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاىلإةبسنلاب،ةيزاوجروبلاهذهيف،نذإديدجلاف
يتلاتاذلابةئفلاهذهىلإدوعتاهيفةيقبطلاةنميهلانأوه،ةيديلقتلا
ةريغصلاةيزاوجروبلا،حصألاىلعوأ،»ةطسوتملاةقبطلا«طاسوأنمتجرخ

)22(.
هتيمستنحنلضفنامو،»ةطسوتملاةقبطلاب«ىمسياملوحتةيلمعف
مسقلايفهتيلآحرشمتاماذهو،ةنميهمةقبطىلإ،ةريغصلاةيزاوجروبلاب
ةيزاوجروبلانمةئفلاهذهلوحتةقيقحلايفوه،ةساردلاهذهنملوألا
ةئفلاىلإ،ةلودلاةطلسةريغصلاةيزاوجروبلامسابتكلتمايتلا،ةريغصلا
لامعتساتأيملو.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلانمةنميهملا



ةيرظنةرورضنعلبً،اطابتعاةريخالاةرابعلاهذهيف»ةددجتملا«ةفص
كلتليدامساسأكاهسفنةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتةيلمعاهضرفت
ددجتراطإيف،تاقالعلاددجتنأاذهىنعم.يقبطلالوحتلانمةيلمعلا

روطتلابةقالعلاهذهددجتددحتيامك،ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالع
،ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددجتدلوييذلاوه،ةيلامسأرلليلايربمالا

هيفمتييذلالكشلابةقبطلاهذهددجتلكشمتينأنمدبالو
ريغتيفنيال،نيتلاحلايف،نذإددجتلاف.تاقالعلاهذهنمهسفنددجتلا
ددجتلاةيلمعيفًافقوتينعياللكشلافالتخانأّالإ.هدكؤيلب،لكشلا

.اهلجاتنوهلب،هذه



ماظنروطتنيناوقنمةيضقلاهذهيفعسوتللًالاجمثحبلااذهسيل
دقانكةلقتسمةسارديفاهتاذلاهتجلاعمدونيتلايلاينولوكلاجاتنإلا
ىلإاهيفريسلاىلع،ةديدعبابسأل،دعبردقنملو،تاونسذنماهانأدب
نمةئفلاكلتلوحتنأىلإةراشإلابةيضقلاهذهيفانهيفتكن.اهتياهن
ةيزاوجروبلانمةنميهملاةئفلاىلإةطلسلاتكلتمايتلا»ةطسوتملاةقبطلا«
تاقالعددجتقطنمىلإيرورضلاهققحتيفعضخي،ةددجتملاةيلاينولوكلا
ةيقبطلاةروريصلايفدلويتاذلابقطنملااذهنأّالإ.ةيلاينولوكلاجاتنإلا
روطتلةجيتنيهةيقبطةنميهةمزأةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل
ً،اساسأ،ةيقبطلااهتنميهيفدمتعتيتلاةنميهملاةئفلاكلتنيبضقانتلا
،ةلودعاطقوأ»ماع«عاطقنميداصتقالالقحلايفهتزجنأامدوجوىلع
نم،اهنمةيفيرلاةئفلااميسالو،ةيزاوجروبلاهذهنمىرخألاتائفلانيبو

.ىرخأةهجنم،صاخلاعاطقلاىلعرطيستيتلاةينيدملاةئفلاو،ةهج
ةلودلاعاطقنيب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبراطإيف،مئاقشياعتلاو
ىلعمئاقوهو،ةرطيسملاةقبطلاتائففلتخمنيبيأ،صاخلاعاطقلاو
كلتمتيتلاةئفلايهو،ةلودلاعاطقبةطبترملاةئفلاةنميهنمساسأ
اهبتلصويتلاةيرورضلاةيخيراتلاةجيتنلانأّالإ.ةلودلاةطلسلعفلاب
ـةنميهمةقبطاهتروريصيف،ةريغصلاةيزاوجروبلاوأ»ةطسوتملاةقبطلا«
تراصيقبطلاقرافتلانمةكرحيه،انلقامك،هذهةيقبطلاةروريصلاو
ةئفلا،ةلودلاةطلستكلتما،ةريغصلاةيزاوجروبلانم،يتلاةئفلااهب
جاتنإلاةكرحبةدوعلاىلإـةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهملا
ةداعإةيلمعيفهراركتنامزوه،ًالصأهنمجرخيملنامزىلإيعامتجالا

ضقانتلالحنعزجعلاىلإيلاتلابو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعجاتنإ
ةئفلا،يعيبطلكشب،عفدتهذهةيخيراتلاةجيتنلاّنإ:لوقن،ينطولا
نمةنميهملاةئفلايهنوكتنأىلإحومطلاىلإصاخلاعاطقلابةطبترملا

ةنميهلاىلإاهلوصويفىرتاهنإذإ،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
جاتنإلاتاقالعنمددجتلاقطنماهضرفيةيخيراتةرورضةيقبطلا
ةيوينبلاةيعبتلاةقالعيفددجتلاقطنم،يلاتلابو،هسفنةيلاينولوكلا
،»ةطسوتملاةقبطلاهيفعقتيذلايقزأملاضقانتلاكلذّنإ.ةيلايربمالل



اهترطيسقطنموينطولاررحتلاقطنمنيب،ةرطيسمةقبطاهتروريصب
ةيزاوجروبىلإيأ،ةنميهمةقبطىلإاذهاهلوحتب،لوحتي،ةيقبطلا
،ضقانتلاروطتلةجيتنيهةيقبطةنميهةمزأىلإ،ةددجتمةيلاينولوك
اهتنميهدنتستيتلاةنميهملاةئفلانيب،ةددجتملاةقبطلاهذهلخاد

طبترتيتلاةئفلانيبو،يداصتقالالقحلايفةلودلاعاطقدوجوىلإةيقبطلا
،روطتلااذهمكحب،حمطتيتلاو،صاخلاعاطقلاروطتبةيداصتقالااهحلاصم
اهنميقزأملاضقانتلاكاذّنإ:لقوأ.ةيقبطلاةنميهلاىلإلوصولاىلإ
ةطلستكلتمااهنميتلاةئفلالوحتب،ةيقبطةنميهةمزأىلإلوحتي
يتلا»ةطسوتملاةقبطلا«تسيلةرطيسمةقبطنمةنميهمةئفىلإةلودلا

ةيزاوجروبلايهىرخأةقبطنمةنميهمةئفىلإيأ،اهنمتجرخ
يفيهةددجتملاةرطيسملاةقبطلاهذهنوكتةكرحو.ةددجتملاةيلاينولوكلا
قرافتتةكرحيأ،»ةطسوتملاةقبطلا«لخاديقبطقرافتةكرحاهنمهجو
،ىرخألاتائفلاةيقبنم،ةطلسلاتكلتماةقبطلاهذهنميتلاةئفلااهيف

لبقتائفلاهذهباهطبرتتناكيتلاةيقبطلاةقالعلاهيفعطقتلكشب
لظتو،ةرطيسمةقبطنمةنميهمةئفىلإلوحتتف،ةطلسلاىلإاهلوصو
ةرطيسلةعضاخةيقبطتائف،لبقنمتناكامك،ىرخألاتائفلاكلت
يتلاةيقبطلاةرطيسلاةقالعةعيبطنمًائيشريغيالو.ةرطيسملاةقبطلا
هذهنمةنميهملاةئفلانوك،ةددجتملاةرطيسملاةقبطلابتائفلاهذهطبرت
.ةريغصلاةيزاوجروبلاوأ»ةطسوتملاةقبطلا«تائفنمتجرخةئفةقبطلا

ىلوألانيبميقتةيقبطةرطيسةقالعةئفلاكلتبهذهتائفلاةقالعف
ةقبطنمةيقبطةئفنيبلصفييذلاقرفلاوهًايقبطًاقرفةيناثلاو
ةيقبطلاةرطيسلل،ةحداكلاتاقبطلاعم،ةعضاخةيقبطتائفو،ةرطيسم

.ةرطيسملاةقبطلاهذهل
ةيزاوجروببأطخىمسياموأ،ةنميهملاةئفلاكلتنأركذلابريدجلاو

ةيزاوجروبلانمةنميهملاةئفلالب،ةرطيسملاةيزاوجروبلاتسيليهو،ةلودلا
كلتتنكميتلايه،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايهيتلاةرطيسملا
ةيلامسأرلاب«،ةرطيسملاةيجولويديألاراطإيف،ىمستيتلاتائفلاوأةئفلا
ىلإلوصولاىلإحمطتنأنم،»ةرمثتسملاريغةيلامسأرلاب«وأ»ةينطولا
ليوحتبمقتمل،تاذلاب،اهنألكلذنماهتنكمدقلو.ةيقبطلاةنميهلا
.ينطولاررحتلاةيلمعقيقحتيف،يلاتلاب،حجنتملو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالع

روطتبةطبترملاةيزاوجروبلاتائفلاهذهروطتتمجلأاهنأيفكشال
نمهبتماقامبتماقو،ضرألاةيكلمتددحنيح،صاخلاعاطقلا



ىلعوأاهيلعضقتملاهنأّالإ؛ةلودلاعاطقبىمسيامتدجوأتاميمأت
يتلاةيداملاةدعاقلاىلعضقتملاهنألً،اضيأةيسايسلاو،ةيداصتقالااهتطلس
تماقامبتماقيهلب؛اهروطتتمجلأيهنإوىتح،رارمتساباهدلوت
ةينبنمساسأىلعيأ،اهسفنةيداملاةدعاقلاهذهنمساسأىلعهب
تاقالعلاددجتراطإيفةلودلاعاطقءاشنإنإ:ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع

ةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاىلعءاضقلاىلإدوقينأهنكميالهذه
نمةنميهملاةئفلاّنإمث.اهددجتىلإةرورضلابدوقيوهلب،ةرطيسم
ةمزأىلإاهدوقييلخادضقانتيفعقتةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ددجتنيمأتىلإةرورضلابىعستةيقبطلااهتسرامميفيهف،ةيقبطلااهتنميه
طبترمةنميهمةئفكتاذلابيقبطلااهدوجوف،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع

ضرفيةيلمعلاهذهقطنمو،هذهددجتلاةيلمعنيمأتىلعاهتردقب
ةرطيسملاةقبطلاتائففلتخملةصاخلاةيقبطلاحلاصملانيمأتةرورضلاب
نمةنميهملاةئفلاةنميهلتائفلاهذهعوضخراطإيفيأ،توافتملكشب
ققحتبققحتتةرطيسملاةقبطلاتائفحلاصمنأاذهىنعم.ةقبطلاهذه
قيقحتيف،رهستنأنمدبالهذهةئفلاف،اهنمةنميهملاةئفلاحلاصم
اهطبرتيتلاىرخألاتائفلاحلاصمقيقحتةرورضىلع،ةصاخلااهحلاصم
ةقبطلاراطإيفةيقبطلاةدحولانموأ،يقبطلافلاحتلانمةقالعاهب

ددجتليلاتلابو،تاذلابةيقبطلااهتنميهءاقبلةيساسأيه،ةرطيسملا
كلتحلاصمققحت،ماعلكشب،يهو.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلا
اهحلاصمعمضقانتيالامبةيقبطلااهتنميهلةعضاخلاةفيلحلاتائفلا
ساسألاةلودلاعاطقلِّثمييتلاةنميهملاةئفلاهذهنأىرناذل.ةصاخلا
عاطقلاىلعظافحلاىلإ،اهسفنيه،ىعست،ةيقبطلااهتنميهليداصتقالا
يقبطلااهفلاحتليداصتقالاساسألاىلعهيفظفاحيلكشبهريوطتوصاخلا

ءاقبليرورضفلاحتلااذهءاقبنأل،ةرطيسملاةقبطلاتائفرئاسعم
ساسألابرضىلإدوقيصاخلاعاطقلاريوطتنأريغ.ةيقبطلااهتنميه

ةقالعيفرييغتءارجإةرورضىلإيلاتلابو،تاذلابةيقبطلااهتنميهليداصتقالا
عقومىلإهيفدوعتلكشبةرطيسملاةقبطلاتائفنيبةيقبطلاةنميهلا
عاطقلاريوطتبةصاخلاةيقبطلااهحلاصمطبترتيتلاةئفلاةيقبطلاةنميهلا
ةيزوجروبلانمةنميهملاةئفلاكلتلةيقبطلاةنميهلانأامبو.هسفنصاخلا

جاتنإلاتاقالعددجتنمساسأىلعًالصأموقتةددجتملاةيلاينولوكلا
ةقالعىلعيضقيلكشباهليوحتنمساسأىلعسيلو،ةيلاينولوكلا

،رهدزمصاخعاطقدوجونإف،ةصاخلاةيكلملادوجويفيقبطلارامثتسالا



هذهدارفألةرشابملاةيدرفلاحلاصملاةمدخيفوه،ةلودللعاطقبناجىلإ
لاومأرامثتسالديحولالاجملاوهصاخلاعاطقلانأل،ةنميهملاةيقبطلاةئفلا
يتأتهذهلاومألاو.»ةجتنم«ليماسرىلإمهلاومأليوحتليأ،دارفألاءالؤه

يفىذغتيصاخلاعاطقلاّنإ.ةلودلاعاطقنميأ،ماعلاعاطقلانم
لكشب،هسفنةلودلاعاطقنمهيتأتليماسرىلإهيفلوحتتلاومأبهروطت

روطتيفتاذلابةكرحلاهذه.هلًاعضاخولوأللًادروميناثلاهيفريصي
،ةددجتملاةرطيسملاةقبطلاتائفنيبةيقبطةقالعكنيعاطقلانيبةقالعلا
نمّنإ:لقوأ،ماعلاعاطقلاىلعصاخلاعاطقلاةنميهةرورضىلإدوقت

ىتحيأً،امئاقةلودلاعاطقيقبنإوىتح،كلذىلإدوقتنأاهقطنم
ةيزاوجروبلانمةنميهملاةئفلاّنإ.صاخعاطقىلإلوحتيملنإو

اهتنميهف:هنمجورخلااهيلعبعصيضقانتيفةعقاوةددجتملاةيلاينولوكلا
عاطقكةلودلاعاطقدوجونميداصتقالاساسألااذهىلعموقتةيقبطلا
عاطقلااذهءاقببطبترمةنميهمةئفةطلسلايفاهءاقبنأامك،نميهم

رامثتسالنايرورضهريوطتوصاخلاعاطقلاءاقبنأّالإ.نميهمعاطقك
يفمهستيهيذلاعاطقلااذهريوطتو،»ةجتنم«ليماسركهيفاهلاومأ
.هيفنىلإدوقيوأ،ةنميهمةئفكاهدوجورارمتساعمضقانتيهريوطت
اهدوجوةرورضيفنت،صاخلاعاطقلااذهاهريوطتيف،اهنإ،رخآريبعتبو
تائفرئاسنمةزيمتمةقبطكةيقبطلااهتنميهةرورضوأ،ةنميهمةئفك
ةمزألاكلتىلإدوقيًاداحًاعباطضقانتلااذهذخأيدقو.ةرطيسملاةقبطلا
،نيتئفلانيتاهنيبقيفوتلانمعونيفهلحدجيدقو،ةيقبطلاةنميهلانم
رصانعىلإاهسفنةنميهملاةئفلارصانعهيفلوحتتلكشبقيفوتلامتيدقو

ةقبطلانمةئفلاكلتنمرصانعىلإيأ،»ةينطولاةيلامسأرلا«نم
يفعضخيف،صاخلاعاطقلاروطتبةيقبطلااهحلاصمطبترتيتلاةرطيسملا
نأريغنم،هسفنصاخلاعاطقلاروطتتارورضلةلودلاعاطقةياهنلا
،سكعلاب،رمتسيلب،هيلعءاضقلاوأهئاغلإىلإةرورضاذهيفنوكي
نأنمًالدبف.صاخلاعاطقلاروطتاهنمقلطنيةيدامةدعاقكهدوجو
نأنمًالدبو،ةلودلاعاطقل،هروطتيفً،اعضاخريخألاعاطقلااذهنوكي
ةقبطلا«ةروريصءدبيفرمألاناكامك،ةلودلاعاطقروطتهروطتنمدحي
عاطقريصي،ةنميهمةقبط،ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلالقوأ،»ةطسوتملا
لاقم،ددصلااذهب،رظنا[.هبًامجلمصاخلاعاطقلاروطتلًاعضاخةلودلا
لوحتلااذه.]1972ةنسـعبارلاددعلا،قيرطلاةلجميفديعسلاتعفر

هسفنيقبطلالوحتلاقطنمنموهنيعاطقلانيبةرطيسلاةقالعيف



اهنميتلاةئفللوأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ»ةطسوتملاةقبطلل«
،رخآريبعتبو.ةيزاوجروبلاهذهنمةنميهمةئفىلإةلودلاةطلستكلتما

جاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإةيلآلةيقطنملاةجيتنلاوهلوحتلاكاذنإ
جاتنإلاتاقالعنميوينبلاراطإلااذهيفةلودلاعاطقمايقف.ةيلاينولوكلا
ىلعءاضقلاىلإدوقينأنمهعنمييذلاوه،اهددـجتةكرحنموهذه
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلاهذهلةيقبطلاةرطيسللةيداصتقالاةدعاقلا
هذهددجتليداملاساسألا،سكعلاب،هنملعجييذلاوهو،ةددجتملا
راطإلااذهيفهدوجوو.ةيلاينولوكلاةقالعلاددجتراطإيف،ةيقبطلاةرطيسلا

ًايقبطًاعباطيأـريبعتلازاجنإـًاصاخًاعباطهيلعيفضيتاذلاب
،لماكتلانمةقالعكصاخلاعاطقلانيبوهنيبةقالعلاةعيبطددحيًانيعم
مئاقلاضقانتلاوهيوناثلاضقانتلانمةقالعكلقوأ،يفانتلانمسيلو
ةيزاوجروبلايأ،ةرطيسملاةقبطلايهةدحاوةقبطنمةيقبطتائفنيب

ًاصاخًايقبطًاعباطةلودلاعاطقلنأاذهىنعم.ةددجتملاةيلاينولوكلا
نمةقالعيفهعضوف،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإيفهدوجوهددحي
هنمعزنيهنأل،ءىطاخجاتنإلانمصاخلاعاطقلاعميرحانتلاضقانتلا

تاقبطلانيبجاتنإلاتاقالعقوفهعضيلكشبهرهظيويقبطلاهعباط
اذهنميجولويديألاعباطلايفحضاولكشبأطخلارهظيو.ةيعامتجالا
صاخلاعاطقلانيبضقانتلاةقالعيفهدجنيذلاريبعتلايفسابتلالا
ةلودلاعاطقةرابعنمًالدبماعلاعاطقلاةرابعلامعتساّنإ.ماعلاعاطقلاو
صاخلايقبطلاعباطلاسمطىلإدوقيءيربريغريكفتلايفًاقالزناثدُحي
،رصحنيف،اهسفنةلودلليقبطلاعباطلاسمطىلإًادانتسا،ةلودلاعاطقل
،»ماعلا«عاطقلانودهدحوصاخلاعاطقلايفجاتنإلليقبطلاعباطلا،اذهب
جاتنإلانم»ماعلا«عاطقلااذهنيبةصاخلاةيقبطلاةقالعلاذئنيحيفتختو
ةلودلابةقبطلاهذهطبرتيتلاةيقبطلاةقالعلاّنإ.ةرطيسملاةقبطلانيبو
هيلعرطيستيهف،جاتنإلانمعاطقلااذهباهطبرتيتلااهسفنةقالعلايه
كلتمتيذلاهسفنلكشلابةصاخلاةيقبطلااهحلاصمةمدخيفهمدختستو
لكشلااذهبيأ،اهنمحلاصملاهذهةمدخيفاهعضتوةلودلاةطلسهيف
اذهو؛تاقبطلاةطلسقوف»ةماع«ةطلسكةلودلاةطلسهيفرهظتيذلا

يهةصاخةيقبطةطلسكيلعفلااهدوجوليساسأاهروهظنملكشلا
اذهجاتنإلانم»ماعلا«عاطقلايف»ماعلا«عباطلاف.ةرطيسملاةقبطلاةطلس

عباطلاهنإيأ،ةلودلاةطلسهيفرهظتيذلاهسفن»ماعلا«عباطلاوه
يفتخيوأ،هيفرهظييذلا،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبلددحملايخيراتلا



رهظييذلاهسفنلكشلاب،ةلودلاعاطقنمصاخلايقبطلاعباطلاهيف
.ةلودلاةطلسنمصاخلايقبطلاعباطلا،اذههروهظيفيفتخيف،هيف
نعلزعمبيأ،هتاذلوأ،هتاذيف،نذإددحتيالجاتنإلانمةلودلاعاطقف
لكشلابصاخلايقبطلاهعباطددحتيتلاةمئاقلاجاتنإلاتاقالعيفهدوجو
هذهيفوهلب،ةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلاعباطهيفددحتيذلا
نمصاخلاعاطقلابهتقالعددحتتًاضيأاهراطإيفو،ددحتيتاذلابتاقالعلا
ةرطيسملاةقبطلاطبرتيتلاةصاخلاةيقبطلاةقالعلاكلتءوضيف،جاتنإلا
هذهةلودلاطبرتيتلاةيقبطلاةيعبتلاةقالعءوضيفلقوأ،ةلودلاب
نيبيفانتلاوأ،يرحانتلاضقانتلايفتنيءوضلااذهيف.ةرطيسملاةقبطلاب

ةرطيسلةيداصتقالاةدعاقلانانوكينيذللاجاتنإلانمنيعاطقلانيذه
هذهنمتائفنيبيوناثضقانتكهتقيقحىلعرهظيو،ةرطيسملاةقبطلا
لظيفةيقبطلاةنميهلاىلإلوصولالجأنمسفانتت،تاذلابةقبطلا
نمةنميهملاةئفلانوكتنأنمدبالو،ةدحاولاةرطيسملاةقبطلاةرطيس
يفيأ،ةيقبطلااهتنميهيف،نمؤتنأعيطتستيتلاةئفلا،ةقبطلاهذه
نمةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةرطيسلارارمتسا،ةصاخلااهحلاصمقيقحت
تاقالعجاتنإةداعإةيلمعليلآلاققحتلارارمتسايلاتلابو،ّلكيهثيح
ةقبطلاتائفنيبةيقبطلاةنميهلاةقالعريغتذخأيدقو.ةمئاقلاجاتنإلا
روطتنمةنيعملاةيخيراتلاطورشلابسح،ةددعتمةفلتخمًالاكشأةرطيسملا
نم،ريغتلااذهمتينأنمدبالامنإ،ةيقبطلاتاعارصللةماعلاةكرحلا

هذهلةيقبطلاةرطيسلاهيفرمتستلكشب،ةرطيسملاةقبطلارظنةيواز
قفأيفجاتنإلانمةلودلاعاطقروطتّنإ:لوقلااننكمأ،اذهل.ةقبطلا
وه،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةصاخلاةيقبطلاحلاصمللهعوضخ

.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإةيلآلةيقطنمةجيتن
يلايربمالاروطتلاةيلآنيبوةيلآلاهذهنيبفالتخالاةقالعرهظتًاضيأانهو
لحارمىلعأيهيتلا،ةلودللةيراكتحالاةيلامسأرلاضيقنىلعف.ةيلامسأرلل
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةلودلاعاطقنكيمل،ةيلايربمالانمروطتلا
لامسأرلاروطتديلووأ،اهيفةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاروطتديلو
نكمأنإـيوينبلااهفعضديلوناكلب،ةيزاوجروبلاهذهنميراكتحالا
ةيزاوجروبلانميتلاةئفلاف.هنمدحلاواهروطتماجلإديلووأـلوقلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالحماهيفتلحوةلودلاةطلستكلتماةريغصلا
اهلناكف،يداصتقالالقحلايفةلودلاعاطقتأشنأيتلايه،ةيديلقتلا

كلتلةيداصتقالاةطلسللًافاعضإناكو،ةيسايسلااهتطلسلًايدامًاساسأ



ةدعاقلاهذهساسأىلعهمايقنمببسب،هنأّالإ.ةيديلقتلاةيزاوجروبلا
ةطلسلااهيلعموقتتناكيتلااهسفنةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعنمةيداملا
يف،هروطتيفغلب،ةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيداصتقالاوةيسايسلا
لاقتنالاوحنهنمقلطنينأهيفليحتسيًادح،تاقالعلاهذهددجتراطإ

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليقبطلانوكتلاكلذنمببسب،ةيكارتشالاىلإ
دوعينأًانكممراصف،جاتنإلاتاقالعنمددجتلااذهلعفب،ةددجتملا
،هروطتلءدبلايفهعضخأيذلاصاخلاعاطقلاةنميهلهروطتيفعضخيف
ةنميهلاةقالعةرطيسملاةقبطلاتائفنيبريغتتنأًانكمميلاتلابراصو
ةقبطلاهذهنميتلاةئفلاةنميهمةئفهيفريصتلكشبةيقبطلا

يفةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتنمؤتنأعيطتستةددجتملاةيلاينولوكلا
ناكنإوً،ايرورضسيلف.ةددجتملاةيزاوجروبلاهذهلةيقبطلاةرطيسلالظ
نأدعباميسالوً،افينعًالحةيقبطلاةنميهلاةمزأدجتنأً،انكمماذه
ةطلسلاتكلتمايتلاةريغصلاةيزاوجروبلانمةئفلاكلتلعفلابتحبصأ

تطبترانأدعبيأ،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمًايوضعًاءزج
تاذلابيداصتقالاساسألااذهىلعموقتيتلا،ةصاخلاةيقبطلااهحلاصم
ليحتسملانمسيلف.هسفنصاخلاعاطقلاروطتب،ةلودعاطقدوجونم
ةئفلاكلتءاقبيفاهلحةيقبطلاةنميهلانمةمزألاكلتدجتنأ،نذإ
ريوطتةمدخيفةلودلاةطلسهيفعضتلكشبةطلسلايفتاذلابةنميهملا
نأريغنم،ةصاخلاةيقبطلااهحلاصمهريوطتبطبترتيذلاصاخلاعاطقلا
ريوطتيفةيقبطلااهتحلصمنمكتهدوجويفيذلاةلودلاعاطقىلعيضقت
نيذهنيبةنميهملاةئفللةيقبطلاحلاصملايفلخادتلااذه.صاخلاعاطقلا
تائفنيبةيقبطلاحلاصملايفًاضيألخادتلااذهو،جاتنإلانمنيعاطقلا
وأ،يرحانتضقانتةماقإنم،نذإانناعنمي،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

جاتنإلانمنيعاطقنيبهلدوجواليفانتلانمعونةماقإنملق
ةقالعراطإيفةددجتملاةرطيسملاةقبطلاهيفمكحتتيذلايلاينولوكلا

.ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلابهطبرتيتلاةددجتملاةيوينبلاةيعبتلا
ةكرحددحتديدجتبيفتكتالةيلاينولوكلاةقالعلانأانهركذلابريدجلاو
يفتكتاليلاتلابيهو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينببيقبطلاعارصلا
ةينبلاكلتبةقالعلاهذهددحتيفةيقبطلاةرطيسلاةقالعروطتديدحتب
ةيقبطلاةنميهلاةقالعروطتًاضيأددحتاهنإلب،ةيجاتنإلاتاقالعلانم
ةقالعروطتبةقالعلاهذهددحتيف،ةرطيسملاةقبطلاتائفنيباهسفن
ةرطيسمةقبطكةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانّوكتف.ةيقبطلاةرطيسلا



عمقفتياماهنمةنميهملاةئفللةيقبطلاةسرامملانمًانيعمًالكشددحي
هذهةقالعلكشّنإ:لقوأ،ةيلاينولوكلاةقالعلاهيفددجتتيذلالكشلا

ةقالعلاددجتلكشعمقفتينأنمدبالةيلايربمالابةنميهملاةئفلا
نمةئفلاهذهلةيلايربمالابةقالعلاروطتتنأيقطنملانمف.ةيلاينولوكلا
اهتروريصعمقفتيلكشب،ةلودلاةطلستكلتمايتلاةريغصلاةيزاوجروبلا
عمقفتيلكشبيأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتراطإيفةيقبطلا
ةقالعف.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهملاةئفلاىلإاهليوحت
راطإيف،اهتنكميتلاو،ةيلايربمالاباهطبرتتناكيتلاءادعلاوأضقانتلا

ةيزاوجروبلالحمةطلسلايفلحتنأنم،ينطولاضقانتلاروطت
اهلوحتبيأ،هسفنيقبطلااهعضوريغتبتريغت،ةيديلقتلاةيلاينولوكلا
مكحبةيلايربماللةيداعملاةريغصلاةيزاوجروبلانمةنيعمةئفنميقبطلا
يقبطلااهئادعمكحبوةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلاهعوضخ

فقومف.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهمةئفىلإ،اهل
هساسأيفددحتييقبطفقومةيلايربمالانمهذهةددجتملاةيزاوجروبلا
يتلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإنمةيلمعلاهذهنيمأتةرورضب
نأـًاقباسانيأرامكـًانكممسيل.ةيلايربمالاةرطيسللةيداملاةدعاقلايه
ةمواسمفقومهنإلبً،احيرصًاينطوًافقوماذهيقبطلافقوملانوكي
ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعددجتةرورضعمقفتيةيلايربمالانم
.ةيقبطلااهترطيسىلعةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهيفظفاحتلكشب
ةمزألاكلتذختتنأ،ةنيعمطورشيف،نكمملانم،تاذلابببسلااذهل
وأتوافتوهضقانتلانمعونيفرهظيًاينطوًاعباطةيقبطلاةنميهلانم

ةئفللينطوفقومنيب،ةيلايربمالانميقبطلافقوملايفقفاوتمدع
اهتائفلينطوريغفقومنيبو،ةددجتملاةرطيسملاةقبطلاهذهنمةنميهملا
ريغراصةنميهملاةئفللفقومنيبًامئاقاذهضقانتلانوكيدقو[.ىرخألا

يفاهليثمملينطولافقوملانيبو،اذهيقبطلااهليوحتمكحب،ينطو
كلتءاقبنأوهانهمهملا.]ءالؤهرييغتبضقانتلالحمتيذئنيح،ةطلسلا

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالخادةيقبطلاةنميهلاعقوميفةنميهملاةئفلا
تائفلاعمةيلايربمالانمفقوملايفًاقفاوتةرورضلابمزلتسيةددجتملا
هسفنةيقبطلاةرطيسلاقطنمنأل،ةرطيسملاةقبطلاهذهنمىرخألا
ةنميهملاةئفلاهذهلخادمئاقوهف،ضقانتلادجونإف.كلذمزلتسي
ةئفكهسفنيقبطلااهدوجوعمقفتيالةيلايربمالانمفقوميفتاذلاب

نمءزجىلإاهلوحتيفهيلإتراصامعمقفتيالهنإيأ،ةنميهم



ةيقبطلاةنميهلاعقوميفاهدوجورارمتساف.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ريبعتلازاجنإـوأ،يقبطلااهدوجوعقاوعمًايقبطًافيكتاهنممزلتسي
لبقمأةطلسلاىلإاهلوصولبقءاوس،قباسلايقبطلااهفقوملًايسانتـ
نأضقانتللنكمأّالإو،ةلودلاةطلساهكالتمادعبكاذيقبطلااهلوحت
يفيقبطلاعارصلانأىرنًاضيأانهو.ةيقبطةنميهةمزألكشيفرجفني
ددحتيهنإيأ،ينطوعباطةرورضلابهلةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاراطإ
نإوىتح،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينببهددحتيفةيلاينولوكلاةقالعلاب

ناكنإوىتحيأ،اهسفنةرطيسملاةقبطلانمتائفنيبًاعارصناك
.هنمةيوناثلاتاضقانتلاكرحتبهكرحتيفددحتي

نيبةيقبطلاةنميهلاةقالعريغتنمةيلمعلاكلتىلإانرظندقنوكنامبر
متتةيداصتقاةيلمعدرجماهنأكو،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتائف
ريغةقيقحلا.اهددحتيتلاةيقبطلاتاعارصلاةكرحنعلزعمبيلآلكشب

يفّالإةيداصتقاةيلمعكيلآلااهلكشيفرهظتالهذهةيلمعلاف،كلذ
يلآلالكشلااذهيفرهظتيهو.يقبطلاعارصلاروطتنمةددحمطورش

يقبطلاعارصلانميسايسلالقحلايفةرطيسلااهيفدوعتطورشيف
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهليأ،ةرطيسملاةقبطللةيسايسلاةسرامملل
ىلعنيرداقنويقبطلااهؤافلحوةلماعلاةقبطلانكتملاذإف.ةددجتملا
ةقبطللةيقبطةرطيسةمزأىلإةيقبطلاةنميهلانمةمزألاكلتليوحت
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةقبطلاهذهعضوىلعيأ،اهسفنةرطيسملا
نإف،يقبطلاعارصلانميسايسلالقحلالخادةيسايسلااهتمزأيفةددجتملا

نوكينأامإلكشبيأ،انركذيذلالكشلاباهلحدجتهذهةمزألا
نمةئفلاكلتةطلسلاىلإعفدييركسعبالقناعباطذختيفً»افينع«
ةئفلااهنملعجيو،»ةينطولاةيلامسأرلاب«ىمستيتلا،ةرطيسملاةقبطلا
فلتخمنيبقيفوتلانمًاعوننوكيف»ًاميلس«نوكينأامإو،ةنميهملا
وأةمزألالحلجؤيوأ،اهسفنةجيتنلاىلإدوقيةرطيسملاةقبطلاتائف
لحلاوً.اضيأكلذريغنوكينأامإو،ةيصعتسموأةنمزمةمزأاهنملعجي

هذهنملوألامسقلايفاهانركذطورشهلةمزألاهذهليراتيلوربلا
جئاتنلامادختسانكمملانمو،هلوققبسامراركتىلإليبسالف،ةساردلا
ةكرحليلعفلاعقاولاليلحتبمايقلللوألامسقلااهيلإانلصوأيتلاةيرظنلا
نيعمدلبيف،ةكرحلاهذهلحارمنمةنيعمةلحرميف،ةيقبطلاتاعارصلا
يخيراتعقاوليلحتىلعبصنيالنآلاانمهنإ.ايروسوأًالثمرصمك
مايقلاىلعدعاستيتلاةيرظنلاتاودألاجاتنإىلعبصنيامردقبنيعم



،عقاولااذهةكرحيفمكحتتةيفخةيلآمهفىلع،يلاتلابو،ليلحتلااذهب
.ةيبيرجتلاهثادحأعباتتيفاهساكعناوأاهروهظلكشيفرتستتاهنكل



عنمييذلاوهةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإيقبطلالوحتلاقطنمنإ
يذلاينطولاضقانتلالحنمـكلذكىمسياموأـ»ةطسوتملاةقبطلا«

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ،ةقباسلاةرطيسملاةقبطلاهلحنعتزجع
.ةرطيسمةقبطكةيقبطلااهتروريصيفمكحتييذلاقطنملاهنأل،ةيديلقتلا
هذهتائفعيمجلًالوحتًاضيأسيلوً،ايلآًالوحتيقبطلالوحتلااذهسيل

ةرطيسملاةقبطلانمتائفلاوأرصانعلانأهنممهفيلكشبةقبطلا
ةقبطلانمتائفدعتمل،ةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزوجروبلانميأ،ةقباسلا
هذهلةيقبطلاةرطيسللةعضاختائفىلإتلوحتاهنأوأ،ةددجتملاةرطيسملا
فرطلانم،ةيقبطلاةرطيسلاةقالعراطإيفيقبطلااهعضولقتناف،ةقبطلا

يف،ليحتسملانمو.هيلعرطيسملافرطلاىلإ،ةقالعلاهذهنمرطيسملا
راطإيفهققحتنإف،لكشلااذهبًايلآلوحتلانوكينأ،ةيرظنلايفوعقاولا

نوكينأنمةرورضلابهعنميةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجت
اهيفددجتت،ةرطيسملاةقبطلليقبطلادبتساةيلمعىرحألابهنإ.كلذك
راطإيفجاتنإلاتاقالعهيفددجتتيذلاهسفنلكشلابةقبطلاهذهرصانع
ةرورضلابيههذهيقبطلالادبتسالاةيلمعو.ةيلايربماللةيوينبلااهتيعبت
جاتنإلاتاقالعراطإيفمتتاهنأل،ةرطيسملاةقبطلليقبطددجتةيلمع
تاقالعيفةينبلاتابثنمساسأىلع،اهققحتيف،موقتاهنإيأ،ةمئاقلا
ةيلمعةرورضلابددحييذلاوه،نذإةقالعلاهذهددجتف.هذهجاتنإلا
ةقالعلددجتةيلمعك،يلاتلابو،يقبطددجتةيلمعكيقبطلالادبتسالا

لعفبةقالعلاهذهىلعأرطييذلاريغتلاف.اهسفنةقباسلاةيقبطلاةرطيسلا
،اهنمنيفرطلارييغتباهلًاريغتسيل،يقبطلالادبتسالانمةيلمعلاكلت
هتابثراطإيف،اهنمرطيسملافرطلارصانعةقالعيفريغتوهامردقب
يفاذهلثامتلانأريغ.رطيسمفرطكهلثامتددجتراطإيفيأ،يوينبلا
لبً،ايقيزيفاتيمًاعقاوسيلوً،ارشابمسيلةرطيسملاةقبطلليقبطلادوجولا
ىنعم.ةرطيسملاةقبطلاددجتنمتاذلابةكرحلاهذهلةيخيراتةجيتنوه

ةيزاوجروبلايأ،ةقباسلاةرطيسملاةقبطلانيبيقبطلالثامتلانأاذه
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ،ةددجتملاةرطيسملاةقبطلاو،ةيديلقتلاةيلاينولوكلا
ًاقلطنمسيلهنإ:لقوأ،يقبطلالادبتسالاةيلمعءدبيفسيل،ةددجتملا



نمببسبهدلوتيتلايهف،اهلةيخيراتةجيتنوهلب،اهلًايخيرات
قطنملعفبيأ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعنميوينبلاتابثلاراطإيفاهققحت

ةيلمعانركذيذلايقبطلالوحتلاناك،اذل.تاقالعلاهذهنمددجتلا
لادبتسالانمةيلمعيفةرطيسملاةقبطلااهيفدّدجتتةدقعمةيخيرات
اذهنمببسب،يقبطلاقرافتلانمةدقعمةكرحةرورضلابدلوتيقبطلا
قرافتلاةكرحيفدقعتلاو.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعددجتيفتاذلابقطنملا
ريبعتلازاجنإـةجودزمةكرحةكرحلاهذهنوكنمجتانهذهيقبطلا
ةطلسلايفلحتيتلاةقبطلالخادو،ةددجتملاةرطيسملاةقبطلالخادـ
مئاقلافالتخالانمًاضيأجتاناهيفدقعتلاو.ةقباسلاةرطيسملاةقبطلالحم
لادبتسالاةيلمعف.ةدقعمةدحاوةكرحيفامهمضتنيتللانيتكرحلانيتاهنيب
يقبطلاقرافتلانمةكرحةددجتملاةرطيسملاةقبطلالخاددلوتيقبطلا
يفاهطبرتيتلاةيقبطلاةنميهلاةقالعلرييغتيهةقبطلاهذهتائفنيب
ةئفلاحلاصل،عبطلاب،متيرييغتلااذه.ةرطيسمةقبطكةيقبطلااهتدحوراطإ
يتلاةئفلاهذهحلاصليأ،يقبطلالادبتسالانمةيلمعلاهذهبتماقيتلا

،كلذبتعاطتساف،ةلودلاةطلستكلتماوةريغصلاةيزاوجروبلانمتجرخ
جاتنإةداعإليلآلاققحتلانمؤتنأ،ةطلسلايفيقبطلااهدوجوعقومنم

ةرطيسلانمرمتسملاددجتلايلاتلابنمؤتنأو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالع
ةئفلاهذهىلإةيقبطلاةنميهلالاقتناناكدقل.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلا
امك،نكيملو،ةرطيسملاةقبطلاهذهةرطيسددجتلًايساسأةديدجلاةنميهملا

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاهذهىلعءاضق،رهاظلايفادب
.ددجتتنأ،سكعلاب،تعاطتساهبيتلا

نمةكرحةرورضلابًاضيأدلوتيقبطلالادبتسالانمةيلمعلاكلتنأّالإ
لحمةطلسلايفّلحتنأىلإحمطتيتلاةقبطلالخاديقبطلاقرافتلا
ةيلمعلاكلتليقيقحلاىنعملارهظيلعفلابانهو.ةقباسلاةرطيسملاةقبطلا
ةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ»ةطسوتملاةقبطلاب«ىمسياملوحتنمةيخيراتلا
يقبطلاقرافتلانمةيلمعربعةرورضلابرمتهذهلوحتلاةيلمعف.ةددجتم
لكشب،ةريغصلاةيزاوجروبلاتائفنيبىرحألابوأ،ةقبطلاهذهتائفنيب
كلتمتيتلااهنمايلعلاةئفلاكلتةقبطلاهذهتائفرئاسنعهيفلصفنت
لبً،ارشابمسيلًاضيألاصفنالااذهو.ةلودلازاهجىلعرطيستوةطلسلا
ةسرامملاقطنملاهققحتيفعضختةيخيراتةيلمعنمةيرورضةجيتنوه
جاتنإلاتاقالعراطإيف،ةطلسلايفيقبطلادوجولاعقومنمةيقبطلا
يذلاوهتاقالعلاهذهددجتقطنمف.اهددجتنمساسأىلعوةمئاقلا



وهو،اهنمتجرخيتلاةقبطلانعةئفلاكلتلاصفناةرورضلابددحي
ددجتتيتلاةرطيسملاةقبطلانمءزجىلإيقبطلااهلوحتددحييذلا
ةيساسأيقبطلاقرافتلانمةكرحلاهذه.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعددجتب
لاصفنانأاذهىنعم.ةددجتملاةرطيسملاةقبطلالخادةكرحلاكلتدوجول

نماهنكمتيف،ةريغصلاةيزاوجروبلافوفصنمتجرخيتلاةئفلاهذه
يرورضطرشوه،ةقبطلاهذهتائفرئاسنع،ةطلسلاىلإلوصولا
ةرورضو.ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهملاةئفلاىلإاهلوحتل
ّنإ.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعنمهسفنددجتلاقطنماهضرفيلوحتلااذه
فلتختةريغصلاةيزاوجروبلاتائفنيبيقبطلاقرافتلانمةكرحلاهذه
نإو،ةددجتملاةرطيسملاةقبطلالخادمتتيتلاةكرحلاكلتنعًامامت
ةيرورضانركذيتلايقبطلالادبتسالاةيلمعراطإيف،اهباهطابترايف،تناك

ةيزاوجروبلانمةئفلوحتت،يقبطلاقرافتلانمةكرحلاهذهب.اهققحتل
تائفلاةيقبطلااهترطيسلعضختيتلاةرطيسملاةقبطلانمةئفىلإةريغصلا
هذهعطقت،يقبطلالوحتلااذهبو.تاذلابةريغصلاةيزاوجروبلانمىرخألا

اهطبرتيتلاةيقبطلااهتقالع،يسايسلاويداصتقالانيديعصلاىلعةئفلا
،ةيجولويديألاةقالعلااهعمعطقتنأريغنم،اهنمتجرخيتلاةقبطلاب
ةيزاوجروبللددجتةيلمعيهيقبطلانوكتلانمةديدجةيلمعيفلخدتو
ةرطيسملاةقبطلاهذهنمةنميهملاةئفلااهتروريصىلإاهدوقتةيلاينولوكلا
ال،يقبطلالادبتسالانمةيلمعهنوكمكحب،ةقبطلاهذهددجتو.ةددجتملا
ةئفلاهذهءيجميفوأ،اهتائفنيبةيقبطلاةنميهلاةقالعريغتيفرصحني
ريغتتددجتملايقبطلانوكتلانمةيلمعاهنمًاضيأوهلب،اهيلإةديدجلا
ةقالعلاهذهروطتبو،اهنيبةيقبطلاةنميهلاةقالعريغتب،تائفلارصانعاهيف

هذهيفوأرصانعلاكلتيفريغتلانوكينأريغنم،ديدجلااهلكشيف
نأريغنمو،ةرطيسمةقبطيهثيحنمةقبطلاهذهلًارييغتةقالعلا
لكشلاةقيقحلايفوهذإ،ةقبطلاهذهلةيلاينولوكلاةعيبطللًارييغتنوكي
ديدحت،يلكيهلكشب،اندرأنحناذإو.ددجتتهيفيذلاددحملايخيراتلا
ـةيفيرلاةئفلاً:اثالثاهاندجو،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهتائف

يتلاةيطارقونكتلاةيطارقوريبلاةئفلاـةيعانصلاوةيراجتلاةينيدملاةئفلا
تائفلاهذهنمةيناثلاوىلوألاً.اعمةعانصلاوةراجتلاوةعارزلايفمكحتت
،»ةينطولاةيلامسأرلا«مسا،ةرطيسملاةيجولويديألاةغلب،اهيلعقلطياميه

يهو،»ةلودلاةيزاوجروب«مساأطخاهيلعقلطياميهةثلاثلاةئفلاو
لكشب،تنوكتيتلا،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمةنميهملاةئفلا



اهنعتلقتساوتلصفنااهنمةئفكةريغصلاةيزاوجروبلااهرصانعنم،يسيئر
ةقالعىلعتلظيهنإو،ةرطيسملاةقبطلالخاديقبطلااهدوجويف
ةديدجرصانعامإثالثلاتائفلاهذهرصانعو.اهبةيرورضةيجولويديأ
ىلإلوصولايف،ةرطيسمةقبطةريغصلاةيزاوجروبلاةروريصلعفبتدلوت
روطتنمةنيعمطورشيف،تنكمتيتلااهنمةئفلاهذهلةيسايسلاةطلسلا
نمهبتماقامبتماقو،ةلودلازاهجىلعةرطيسلانم،يقبطلاعارصلا
ـيعامتجالاجاتنإلانمةماهقفارملميمأتوةيعارزلاضرألاةيكلملديدحت
ماقـكونبلاوصاخلكشبةيجراخلاةراجتلاوةعانصلاناديميفاميسالو

نمرصانعامإو،...خلإ،يداصتقالالقحلايفةلودلاعاطقهساسأىلع
روطتلماجلإةيلمعيفديدجنمتنوكتةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

ةديدجلارصانعلاجزامتنمتدلوترصانعامإو،هلّدحوةقبطلاهذه
يقبطلااهئامتنابددحتيالرصانعلاهذهليقبطلاعضولانأّالإ.ةميدقلاو
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلادوجويفديدجلايقبطلااهعضوبددحتيلب،قباسلا
راطإيفو،ةرطيسملاةقبطلاهذهراطإيفيقبطلااهدوجوبيأ،ةددجتملا
نمةنميهملاةئفلاةيطارقوريبلاةئفلااهيفلثمتيتلاةيقبطلاةنميهلاةقالع

.ةقبطلاهذه
وأ،»ةطسوتملاةقبطلل«يقبطلالوحتلاةيلمعنمديدحتلااذهءوضيف
انيلعليحتسي،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإةريغصلاةيزاوجروبللىرحألاب

،ةريغصلاةيزاوجروبلانيبوًالثمةلماعلاةقبطلانيبيرحانتضقانتةماقإ
ةيزاوجروبلاتسيل»ةيمدقتلاةمظنألاب«ىمسياميفةرطيسملاةقبطلاف
اهنمةنميهملاةئفلليلصألاءامتنالانمببسبطقفسيل،اهسفنةريغصلا
هذهىلعءاقبإلاةرورضنمًاضيأببسبلب،ةريغصلاةيزاوجروبلاهذهىلإ

هذهريهامجاهبطبرتيتلايقبطلاليثمتلانمةيجولويديألاةقالعلا
ةقالعلاهذهءاقبّنإذإ،ةيقبطلااهترطيسلةعضاخلاةريغصلاةيزاوجروبلا

تائفلاهذهنيبيرورضلاويعيبطلافلاحتلاةماقإعنميةيجولويديألا
نيبو،ةنيدملايفمأفيرلايفءاوس،ةريغصلاةيزاوجروبلانمةعساولا
دحاوفرطيفاهعمجيةيعامتجاىوقنيبيقبطفلاحتك،ةلماعلاةقبطلا
ناكنإو،ةرطيسملاةقبطلاةرطيسلاهعوضخةيقبطلاةرطيسلاةقالعنم
مسقلايفءاوس،هحرشيفانعسوتاماذهوً.اتوافتماهنمعوضخلااذه
خيراتلوح«قيرطلاةلجميفانلةلاقميفمأ،ةساردلاهذهنملوألا

.هحرشقبسامراركتنمىودجالف،»رصميفيكارتشالاركفلا
ىمسياميفةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاهذهنوكتدقو



يأ،دعبهتنتمليقبطلانوكتلاددجتنمةلحرميف»ةيمدقتلاةمظنألاب«
وحنةرئاساهيفلازتاليقبطلااهنوكتددجتنمةكرحيفنوكتدق
دعبعطقتملةلحرميفيلاتلابو،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإلوحتلا

يتلاةيقبطلااهتقالع،ةطلسلايفيهيتلااهنمةئفلاكلتًايئاهناهيف
نمةيلمعلاهذهضرتعتدقو.ريغصلايزاوجروبلايقبطلااهلصأباهطبرت
دقو،اهلماكتيفققحتتالدقو،ةديدعقئاوعيخيراتلايقبطلالوحتلا
ةيناكمإىلإ،ةمئالمةيخيراتفورظيف،اهئافلحعم،ةلماعلاةقبطلالصت
اذهيفتاناكمإلا.هذهيقبطلالوحتلاةيلمعمتتنألبقةطلسلاعازتنا
رخآىلإدلبنمفلتختةددعتميقبطلاعارصلاكرحتنميخيراتلالقحلا
نميعوضوملاقطنملانأّالإ.هيفتاقبطلانيبعارصلااذهكرحتفالتخاب
ددجتلاةيلآيفمكحتييذلايرورضلاقطنملاهنألً،امئاقلظيةيلمعلاهذه
قطنمديدحتيفنآلانمكينحنانمهو.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعنم
لاكشألافلتخملًالهاجتوأًايسانتاّنماذهينعينأريغنم،ةيلآلاهذه
يفوأهققحتيفءاوس،اهيفدسجتينأقطنملااذهلنكمييتلاةيخيراتلا
ةكرحلااهددحتهذهةيخيراتلالاكشألاو.هققحتمدعيفوأهققحتقئاوع
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاتاينبلانمةينبلكيفةيقبطلاتاعارصللةيلعفلا
اليخيراتلاكرحتلانوناقنأسننالف،ةينبلاهذهلةصاخلاطورشلابسح

جاتنإلاتاقالعددجتيفهسفناذهنوناقلاوً،ازيممّالإهلدوجو
نم،ةريغصلاةيزاوجروبلاوأ،»ةطسوتملاةقبطلا«عنمييذلاوهةيلاينولوكلا
ةيلاينولوكةيزاوجروبىلإاهلوحتب،هذهةقبطلاف،ةينطولاةيضقلالحتنأ
يتلاةيضقلاهذهلحنعاهزجعيفيقبطلااهقزأمىلإلصت،ةددجتم
اهتلصوأيذلاقزأملااذهنم.ةقباسلاةرطيسملاةقبطلااهلحنعتزجع
ةيناثةينطولاةيضقلاحرطت،ةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاهيلإ

ًاليوحتاهنمديحولالحلانوكينأيفةرورضلايفنيالددجتملكشب
هيلإتلصوثيحنملقوأـتددجتنإو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعل

ةيزاوجروبلازجعدجوأدقل.هدكؤيسكعلابوهلبـاهددجتيف
ىمسياملةيقبطلاةروريصلايفًاناكمإينطولاضقانتلالحنعةيلاينولوكلا
هذهريسنأريغ.ةرطيسمةقبطاهتروريصناكمإوه،»ةطسوتملاةقبطلا«
قفألاىلإلعفلاباهلصوأةروريصلاهذهناكمإنمددحملاقفألايفةقبطلا
تاقالعنمددجتلاقطنميفردقلانأكف،ةيقبطلااهتروريصنمدودسملا
ىلإهيفريستلّالإةيقبطلاتاعارصلالقحيفناكمإلاكاذدجوأامجاتنإلا

ةرطيسلاعقوميفوأةطلسلايفءاقبلاقيرطاهيلععطقيمكحمّدس



تعداةيضقلحنعاهزجعيفيقبطلااهقزأمىلإهيفريستليأ،ةيقبطلا
يفيخيراتلاعقاولاقطنمنكل.ةرطيسمةقبطاهتروريصيفنمكياهلحنأ

يقبطلاعارصلالقحيفطبترادقل.يقبطلامهولاقطنمريغهتيعوضوم
ضقانتلالحناكمإبةرطيسمةقبط»ةطسوتملاةقبطلا«ةروريصناكمإ
اذهىلإيدؤييذلاقيرطلارهظمبةيقبطلاةروريصلاكلتترهظف،ينطولا

جاتنإلاتاقالعبةيمهولاةقالعلاكلتيفّالإكلذكترهظامو.لحلا
ًاضقنهذهتاقالعلاديدجتةيلمعنميعوضوملاقطنملاناكف،ةيلعفلا
ةيلمعـلازيالوـضقنلااذهناكو،يقبطلامهولانمقطنملاكاذل
لوحتلاةيلآاهتقيقحىلعاهيففشكتتيقبطلاعارصلانمةدقعمةيخيرات
ةيلآو،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ»ةطسوتملاةقبطلا«هذهليقبطلا
اذهضقانتلاهيفددجتيةنيعمةيقبطةجلاعمكينطولاضقانتللاهتجلاعم
ًالدب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبددجتب،صاخهجوبوأ،هيفرطددجتب

.يرورضلاهلحاهبوةجلاعملاهذهيفدجينأنم
تاعارصلاروحمةينطولاةيضقلانوكتنأيرورضلب،نذإً،ابيرغسيل
نم،ةيلاينولوكلاةقالعلاديدحتف.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفةيقبطلا
عارصلالقحددحتيتلاتاقالعلاهذهةينبلةيوينبةيعبتةقالعيهثيح
يسايسلاهلقحيفكرحتينأنمةرورضلاباذهعارصلاعنمي،اهيفيقبطلا
عارصلافً،اينطوًاعارصهيفنوكياللكشب،يوينبلاهاوتسمىلعيأ،تاذلاب
ددحملاهلقحيفيقبطلاعارصلاكرحتلهسفنيسايسلالكشلاوهينطولا
ةينبلاهذهراطإيف،ينطولاضقانتلانإ.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبب
يسايسلاضقانتلايأ،يسيئرلاضقانتلاوهوه،جاتنإلاتاقالعنمةزيمتملا

ليوحتىلعلمعتيتلاةيروثلاةيقبطلاىوقلاهيفهباجتتيذلا،اهيف
ىلعلمعتيتلاةرطيسملاةيقبطلاىوقلاو،ةهجنم،هذهجاتنإلاتاقالع
دجينأضقانتلااذهىلعليحتسيو.ىرخأةهجنم،تاقالعلاهذهديبأت

يفّالإهدجيالوهف،ةرطيسملاىوقلاهذهلةيقبطلاةسرامملايفهلح
ىرخأىلإةقبطنم،نذإةطلسلالاقتناف.ةيروثلاىوقللةيقبطلاةسرامملا

نألاقتنالااذهقطنمنمناكاذإّالإضقانتلااذهلحىلإدوقيال
لاقتناقطنمنمسيلو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبليوحتىلإدوقي
ةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاىلإوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاىلإةطلسلا

ىوسهبموقينلاذهليوحتلاف،ليوحتلااذهىلإدوقينأ،ةريغصلا
ريغىرخأةقبطلكو.ةلماعلاةقبطلايهيتلاةضيقنلاةنميهملاةقبطلا
ىلإلوصولانمةنيعمطورشيفنكمتت،ًالثمةريغصلاةيزاوجروبلاك،ةنميهم



لعفلابتلواحنإوىتح،ضقانتلااذهلحنعةرورضلابزجعت،ةطلسلا
نمةيقبطلااهتسرامميفً،امكحعضختاهنأل،هلحبموقتنأ»ةصلخم«
ضيقنيهةنميهمةقبطىلإاهلوحتقطنمل،ةطلسلايفاهدوجوعقوم
يف،اهنملوحتلااذهو.ةلماعلاةقبطلايهيتلاةضيقنلاةنميهملاةقبطلل
ةدقعمةيلمعربع،ةرورضلاباهدوقي،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعراطإيفهققحت

،ةقباسلاةرطيسملاةقبطلاعميقبطلااهلثامتىلإ،يقبطلاقرافتلانم
لكشبينطولاضقانتلااهتجلاعميفةيقبطلااهتسراممةعيبطذئنيحددحتتف
يهةرطيسملاةقبطللةيقبطلاةسرامملانأل،ضقانتلااذهلحهيفليحتسي

لحو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإةيلمعليرورضنيمأتاهساسأيف
:لوقلابجواذل.تاذلابتاقالعلاهذهليوحتيفنمكيينطولاضقانتلا
،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلايهثيحنم،ةلماعلاةقبطلليخيراتلارودلاّنإ
تاقالعةينباهليوحتبديحولاهلحينطولاضقانتلااهئاطعإةرورضيفنمكي
نمةلماعلاةقبطللجارخإالىرحألابوأ،جرخمالو.ةيلاينولوكلاجاتنإلا

اهعارصيفةكرحلاروحميهثيحنم،ةينطولاةيضقللاهيدصتةرورض
ددحييذلاوهةمئاقلاجاتنإلاتاقالعيفهسفنيقبطلااهعضوف،يقبطلا

مدعو.ينطولاررحتلاةكرحنمةيقبطلاةدايقلايفاهدوجوةرورض
يفنيال،ةيقبطلاتاعارصلالقحلخاد،هذهةدايقلاعقوميفاهدوجو
ةيررحتلاةكرحلاقطنمنأل،ةكرحلاهذهةدايقةرورضيفيخيراتلااهرود

رودلاّنإ،رخآريبعتبو.هضرفيواذهاهرودددحييذلاوهةينطولا
عقاوهددحيالةيقبطلاتاعارصلاةكرحيفةلماعلاةقبطلليخيراتلا
اهعضولب،ةكرحلاهذهروطتنمةنيعمةلحرميفيبيرجتلااهدوجو
،ةكرحلاكلتيفدعبلصتملتناكنإوىتح،جاتنإلاتاقالعيفيقبطلا
اهعضوهضرفييذلايرورضلاىوتسملاىلإ،يقبطلااهعارصتاسرامميفيأ
تاقالعيفاهنميقبطلاعضولااذهمكحبو،ءوضلااذهيف.اذهيقبطلا
يأ،ينطوعارصكةرورضلابةلماعلاةقبطلليسايسلاعارصلاددحتي،جاتنإلا
هلكشيف،فدهييذلايقبطلااهعارصهسفنوهينطولاعارصلااذهنإ
لاقتنالليداملاطرشلاقيقحتو،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعليوحتىلإ،يسايسلا
كلذلةيلمعلاةيمهألارهظت،تاذلابديدحتلااذهيف،انه.ةيكارتشالاىلإ
هذهديدحتف،ةيوينبةيعبتةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلليرظنلاديدحتلا
ددحيةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينببيقبطلاعارصلاددحتلةقالعلا

امكـديدحتلااذهو.ينطوعارصكةلماعلاةقبطلليسايسلاعارصلاةرورضلاب
لحيفىرخألاتاقبطلالشفنمًاجتانًايضرعًاديدحتسيلـًاقباسانلق



هسفنيسايسلاعباطلاهيفيفتنييرورضديدحتوهلب،ينطولاضقانتلا
ىنعم.ينطولاهعباطهنمىفتنااذإةلماعلاةقبطلليقبطلاعارصلانم
ةقبطلادنع،ةرورضلابيهيقبطلاعارصللةيسايسلاةسرامملانأ،اذه
يف،يقبطلاعارصلللصفلكو.ينطوعارصكهلةسرامم،تاذلابةلماعلا
ىلإيسايسلاهلقحنمهبقلزني،ينطولاهعباطنع،ةيسايسلاهتسرامم

نمكت،قالزنالااذهىلإدوقييذلالصفلااذهيف.يداصتقالاهلقح
.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفةيقبطلاتاعارصلالقحيفةيداصتقالا

يسايسلاضرملايهلب،بسحوًايسايسًافارحناتسيلةيداصتقالاهذه
ةيعامتجالاتاينبلايفةلماعلاةقبطلابيصينأنكمييذلايسيئرلا

.يقبطلااهعارصلةيسايسلاةسرامملااهنملشيف،ةيلاينولوكلا





،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفيسيئرلاضقانتلاوهينطولاضقانتلانإ
هددحتيفةيلاينولوكلاةقالعلابددحمةينبلاهذهيفيسيئرلاضقانتلانأل
ةيعامتجالاةينبلايفنكمأ،تاذلابببسلااذهل.هذهجاتنإلاتاقالعةينبب
اموأـ»ةطسوتملاةقبطلا«ةروريصيفناكمإلاكلذروهظةيلاينولوكلا
تاعارصلالقحيف،ترهظً،اضيأاذهلو،ةرطيسمةقبطـكلذكىمسي
ةيلاينولوكةيزاوجروبىلإةقبطلاهذهليقبطلالوحتلاةرورض،ةيقبطلا
يقبطلالوحتلاةرورضيفوناكمإلاروهظيف،نيتلاحلااتلكيفو.ةددجتم
هلِّوحتهليفنةيلمعوأ،ناكمإلااذهليلمعيفنهتاذدحيفوهيذلا

نيتينبنيبيوينبفالتخاةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلارهظت،هضيقنىلإ
ةبسنلابةيوينبةرطيسةقالعامهنيبيه،جاتنإلاتاقالعنمنيتزيمتم
يلاينولوكلاروطتللةبسنلابةيوينبةيعبتةقالعو،ىلوألانميلايربمالاروطتلل
لامعتسانعظفحتلاىلإانعفدتيتلايهتاذلابةقالعلاهذه.ةيناثلانم

املك.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبللةبسنلاب»ةطسوتملاةقبطلا«موهفم
يفةيقبطلااهتروريصلو،ةقبطلاهذهنميخيراتلانّوكتللليلحتنمقبس
زيمتتيذلايوينبلافالتخالااذهىلإريشي،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإ
لوحتنأيفكشال.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفةطسوتملاةقبطلاهب
ةروريصناكمإًاقالطإعنميةيلايربماةيزاوجروبىلإةيلامسأرلاةيزاوجروبلا
يف،لدياهتروريصنمناكمإلااذهنأامك،ةرطيسمةقبطةقبطلاهذه
ةقبطاهتروريصةلاحتساىلع،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفتاذلابهققحت
،متيالناكمإلااذهققحتنأل،»ةطسوتمةقبط«يهثيحنم،ةرطيسم

ىلإ،اهيفيقبطلاقرافتلانمةيلمعلاكلتربع،اهلوحتبّالإ،انيأرامك
ةقبط«ىقبتنأهيفليحتسيلكشبيأ،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروب
ددجتلاةيلمعنأل،ةرطيسمةقبطكيقبطلااهدوجوددجتيف»ةطسوتم

ةرطيسللاهنمةطسوتملاوايندلاتائفلاعوضخةرورضلابمزلتستهذه
اهتروريصيفلثامتلااذهمغربف.ةددجتملاةرطيسملاةقبطلاهذهلةيقبطلا

اهروطتروطيفةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفاهدوجونيب،ةيقبطلا
لثامتلااذهمغربيأ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفاهدوجوو،يلايربمالا
تناكأءاوس،نيتينبلااتلكيفةرطيسملاةقبطلاةرطيسليقبطلااهعوضخيف



نإف،ةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلامأةيلايربمالاةيزاوجروبلاهذهةقبطلا
نينومضمنيبزييمتلاةرورضةمئاقلظتوً،امئاقلظييوينبلافالتخالاكاذ
اذهلامعتساّنإ.ةطسوتملاةقبطللدحاولاموهفملااذهنمنيفلتخمنييقبط

اميفيملعلاهريربتدجيةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبللةبسنلابموهفملا
تناكنيح،ةقبطلاهذهيضامىلإةددحمةيخيراتةراشإنمهلمحي
ماظنىلإلاقتنالاةرورضاهتروريصقطنممزلتسي،ةدعاصةقبطلعفلاب
لطب،ةيلايربماةيزاوجروبىلإةيزاوجروبلاهذهلوحتعمو.يلامسأرلاجاتنإلا

روطتلاعقاوىلإهنمبرقأرخآموهفمبلدبتساوموهفملااذهلامعتسا
يفلاقتنالااذه.»ةطسوتملاتاقبطلا«موهفموه،ةيلامسأرلليلايربمالا
لاقتنالاعقاويفهريربتدجي،عمجلاةغيصىلإدرفملاةغيصنمموهفملا
ىلإ،ةطسوتملاةقبطلاكلتنمتأشنيتلا،ةرطيسملاةيزاوجروبلليخيراتلا
ةرطيسلاىلإلوصولاقيرطةرورضلابهيفتّدسلكشبيلايربمالااهروطت
ةقبطلانيبواهنيبعقتيتلااهلكةيعامتجالاتائفلاهذهىلعةيقبطلا
تائفىلعلدت»ةطسوتملاتاقبطلا«موهفميف»تاقبطلا«ةرابعف.ةلماعلا
طبترتةيقبطتائفىلعوأ،ةكسامتمتاقبطىلعاهنمرثكأتاقبطنم

اهروطتروطيفةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلااهدوجويف
نمطامنأبامإ،يعامتجالاجاتنإلاةيلمعنماهعقوميفيأ،يلايربمالا
نييفرحلاك(يلامسأرلاجاتنإلاطمنلةقباس،تاذلابةينبلاهذهيف،جاتنإلا
،)رشابملكشباهنورمثتسييتلاضرأللنيكلاملاراغصلانيعرازملاوأ،ًالثم
روطتنعاهروطتيفةفلختمهسفنيلامسأرلاجاتنإلانملاكشأبامإو
يأ،ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلاهيلإلصويذلانميهملاوىلعألالكشلا
فلتخموأ،ًالثمنيطسوتملانييعانصلاك(ةلودللةيراكتحالاةيلامسأرلالكش
هوجونمهجواذهو.)ةيراكتحالاريغتاسسؤملاوأةيلئاعلاتاسسؤملا

.ةيلامسأرلاروطتيفتوافتلانوناق
ال»ةطسوتملاةقبطلا«موهفمف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبللةبسنلابامأ
كلتًاضيأهيفةدوقفمو،هنمءيشالوأ،هليلقّالإملعلانملمحي
ةنميهمةقبطكتنّوكتةدعاصةقبطنمضامىلإاهسفنةيخيراتلاةراشإلا
امكـهذهةقبطلاف.ةيلامسأرللةقباسجاتنإلانمتاقالعراطإيفةضيقن
سيليتلا»ةطسوتملاةقبطلا«كلتنم،يقبطلااهنوكتيف،جرختملـانيأر
،ةينبلاكلتيفاهنوكتتايادبيفاهدوجوىلعيضقيتلاوأ،دوجواهل
هذهرصانعللوحتةيلمعيف،اهسفنةقباسلاةرطيسملاةقبطلانملب
اذهيف،موهفملااذهناكنئلو.ةيلاينولوكةيزاوجروبىلإةريخألاةقبطلا



نمًاريثكلمحي،سكعلاب،وهف،ملعلانمًائيشلمحيال،راطإلا
ىلإانعفدييذلاوهملعللضقانملااذهيجولويديألاهعباطو.ةيجولويديألا
ولً،انكمميملعلاهلامعتساناكامبر.هضفرنعلب،هلامعتسانعظفحتلا
،يلامسأرروطتنميلعفناكمإةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاروطتيفناك

تاقالعيفيخيراتلاروطتلاقطنمنكلو،ةيلامسأرلاىلإلاقتنانموأ
يذلايلاينولوكلالكشلانأل،ناكمإلااذهروهظعنميةيلاينولوكلاجاتنإلا
لاحتسايذلالكشلاوهوهةيلامسأرلاىلإهذهلاقتنالاةيلمعهيفتمت
،يخيراتلاعقاولاقطنمنمناكمإلااذهءافتناب.ةيلمعلاهذهققحتهيف

.موهفملااذهنميملعلالامعتسالاناكمإيفتني
ةطسوتمةقبطلدوجوال،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةريغصلاةيزاوجروبلانيب
نمةيبرغلاابوروأيفةطسوتملاةقبطلاهبتماقامبموقتنأىلعةرداق
نمةيخيراتلاةيلمعلاف.ةيلامسأرلاىلإلاقتنالاةيلمعليرورضلاجاجنلانيمأت
ةيعبتلاراطإيف،تناكةيلامسأرلالبقامجاتنإلاتاقالعلزيمتملالوحتلا
يلاينولوكلكشبةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفمتت،ةيلايربماللةيوينبلا
ةينبلاهذهيفةيزاوجروبلانأل،ةطسوتملاةقبطلاهذهنّوكتهيفليحتسي
يأدوجولةعنام،ةيلاينولوكةيزاوجروبكيقبطلااهنّوكتب،تناكةيعامتجالا

اهسفنيهف.ةيبرغلاابوروأيفةطسوتملاةقبطلاكةنميهمةطسوتمةقبط
وأيخيراتلارودلانإ.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفةنميهملاةقبطلا
لاقتنالاةيلمعاهتدايقةرورضيفنمكيةنميهملاةقبطلابصاخلايقبطلا
ةقبطلاهيفريصترخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننمةيعامتجالاةينبلاب
لغلغتلالعفب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاو.ةرطيسملاةقبطلاةرورضلابهذه
هسفنيقبطلارودلااذهبتماق،ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفو،يلايربمالا
لظيف،تققحتو،ةيبرغلاابوروأيفةطسوتملاةقبطلاهبتماقيذلا
طمننمزيمتملايخيراتلالكشلااذهىلإلاقتنالاةيلمع،ةيقبطلااهترطيس
لوقلاف.جاتنإلااذهطمننميلاينولوكلالكشلاىلإيأ،يلامسأرلاجاتنإلا
ىلإ،لاقتنالااذهةرورضبوأ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلالاقتناناكمإب
وهيلاينولوكلاجاتنإلانألً،اتاتبهلىنعماللوق،يلامسأرلاجاتنإلاماظن

وهلب،هلًارياغمناكنإو،يلامسأرلاجاتنإلانمزيمتملكشهسفن
يفيلامسأرلاجاتنإلاهيفدجوينأنكمييذلاديحولايخيراتلالكشلا
ليحتسي،يلامسأرلاجاتنإلانم،يذلالكشلاهنكل.ةيلايربماللةيوينبلاهتيعبت

ةيعامتجالاةينبللسيل.يلامسأرجاتنإكاذهجاتنإلاروطتينأهيف
ققحتدقاهنملاقتنالااذهنألةيلامسأرلاىلإلقتنتنأةيلاينولوكلا



يهو.هققحتةرورضلابعنمييذلاتاذلابيخيراتلالكشلااذهيفلعفلاب
اهروطتناكمإرارمتسابعنمييذلااهنمراطإلااذهيفروطتتًاضيأ

امقيقحتبموقتاهيفةطسوتمةقبطدوجوىلإ،نذإليبسالف.يلامسأرلا
اهروطتةلاحتساًاموددلوييذلااهنمروطتلااذهقطنمهققحتعنمي
ظفلدامتعاىلإانوعدتيتلايهةيخيراتلاةلاحتسالاهذه.يلامسأرلا

يف،ريشننأاندرأاملك،ةطسوتملاةقبطلاظفلنمًالدبةريغصلاةيزاوجروبلا
ريغةعساولاةيعامتجالاتائفلاهذهىلإ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
.ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلانيبعقتيتلا،ةسناجتملا
:نييدايحنيظفلنيبرحرايتخاةيضقوأ،ةيظفلةيضقتسيلانهةيضقلاو
نومضملاةيضقاهساسأيفيهلب،ةطسوتملاةقبطلاوأةريغصلاةيزاوجروبلا
اذههلمحيامو،كاذوأظفللااذهلىطعينأنكمييذلاددحملايقبطلا

ةينبلاهذهنمخيراتلاقطنملينمضمهفنمةرورضلابنومضملا
نيذهنميناثلاىلعمألوألاىلعرايتخالاعقوءاوسو.ةزيمتملاةيعامتجالا
لكشو،تاذلابةيلاينولوكلاةقالعلاةيضق،نيتلاحلايف،ةيضقلالظت،نيظفللا

،يوينبفالتخاةقالعمأ،يوينبلثامتةقالعهذهةقالعلاله:اهديدحت
؟جاتنإلاتاقالعنمنيتددحمنيتينبنيب

ةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلاددحتت،يوينبلثامتةقالعكاهديدحتراطإيف
ذئنيحرهظتف،جاتنإلاتاقالعنمنيتلثامتمنيتلقتسمنيتينبنيبةيجراخ
ىلعةمئاقةيقبطلاةيعبتلانمةقالعلكشيفةيلايربماللةيعبتلاةقالع
نأنمدبال،راطإلااذهيف،نيتينبلانيبلالقتسالاولثامتلانمساسأ
ءوضيفةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلانميلخادلاروطتلاقطنممهُفي
نإف.امهنيبفالتخارهظنإو،دحاونيقطنملانأل،يلامسأرلاروطتلاقطنم
هنأل،امهنيبلثامتلاهدوجويفنيالنيتينبنمرصانعنيبف،فالتخارهظ

.هنمًاقالطناوأ،هبّالإمهفيال،اذهلثامتلانمساسأىلعمئاق
الو،يلامسأرلاروطتلاقطنمل»هيوشت«يلاينولوكلاروطتلاقطنميففالتخالاو

،ةدعاقلايناثلانموهامىلعًاسايقّالإلوألانم»هيوشتلا«مهفي
ءوضيف.هدحويناثلاةدعاق،ةياهنلايف،اهنأل،نينثالايفةدحاوةدعاقلاو
روطتلاىلعًاسايقً،اّييفنيلاينولوكلاروطتلاددحتي،فالتخاللةءارقلاهذه
:لقوأ،هذههتءارقبفالتخالابوذيف،»هّوشم«يلامسأرروطتك،يلامسأرلا

اهوفصركعي،ةدعاقلانمءانثتساهنأل،لقعلاةرئادجراخلظيهنإ
نمىنثتسيو،ةفرعملامتتةدعاقلابو.اهلهيوشتوهثيحنميرظنلا
هّوشماذهّنإ:لوقننأًامهمسيل،اذهل.ةدعاقلانمىنثتسيامةفرعملا



نمنوناقلاةدحودكؤنف،هنمرخآبلوقلااذهدنسننأو،يعيبطكاذو
نأ،ةفرعملايف،مهملالب،هنمجورخلابعصيضقانتنيلوقلانيبو،نينثالا
ةفرعمىلإليبسالف،هتدعاقنعوأ،هسفن»هوشتلا«نوناقنعثحبن
سيلهنأىلعهفصوبءافتكالاامأ.هتدعاقوأهنوناقةفرعمبّالإ»هّوشتلا«
لب،هتفرعمىلإًاليبسسيلف،نوناقلاوأةدعاقلادوجونميعيبطلالكشلا

نوكينأامإ:نيتنثانمةدحاو.ةفرعملاجراخهئاقبإىلإليبسوه
لظينأامإو،ةيرظنةرورضاهجاتنإريصيو،هتفرعمحصتف،هتدعاقءانثتسالل

يأ،ةدعاقللًاييفنًاراركتريصتوأ،هتفرعملطبتف،ةدعاقلانمءانثتسا
نموأ،ملعلاقطنمنمىلوألاو.ةدعاقلانمسيلهيفوهاملًاراركت
قطنملانمف،ةيناثلاامأ،هبردءدبيفملعلارّذعتنإو،هجاتنإقطنم

.ةفرعملاجاتنإنعزجعلاقطنمىلعلديلاثميبيرجتلا
عقاولافالتخالارهظيف،هسكعىلعذخؤيوانملوقلااذهمهفءاسيدق
نمةيرورضةجيتنهنأكويلايربمالايلامسأرلاروطتلاويلاينولوكلاروطتلانيب

لقن،ةقيقحلايف،يههذهقطنملاةكرحنأعم،ةيقطنملاةكرحلاهذه
ًاصالختسا،هترورضيف،عقاولاسيلف.يرظنلاركفلاىلإفالتخالااذهعقاول
قطنموهثيحنمـقطنملانإلب،ركفلاةكرحنموأ،قطنملانم
يفعقاولاهيفكرحتييذلالكشلاب،هترورضيف،كرحتييذلاوهـةفرعملا

عقاولاقطنملرياغموأفلاخمركفلانمرخآقطنمدامتعاو.هقطنم
ةفرعمىلإلصتالركفلاةكرحنإ.ةفرعملاجاتنإةيلمعةرورضلابلقرعي
.هكرحتيفهسفنعقاولاهلعضخييذلاقطنمللتعضخاذإّالإعقاولا
ىلعضرفييذلاوهنيروطتلانيذهنيبفالتخالاعقاونأاذهىنعم
نأامإف.يبيرجتلاقطنملاكلذريغرخآقطنمدامتعاةرورضيملعلاركفلا

هذهيفو،هكرحتيفمكحتينوناقيأنمًارحيلاينولوكلاروطتلانوكي
ةرئادنمهجرخينوناقلانمهكرحتررحتنأل،هتفرعمليحتستةلاحلا
نوكينأامإو؛ملعلالطبيـدشرنبالوقبسحـلقعلاعفرو،لقعلا
ذئنيحو،هكرحتيفمكحتتنيناوقل،تاذلاب»هّوشم«روطتك،هكرحتيفًاعضاخ
ةيساسألاةيفرعملاةبقعلانكل.هنيناوقةفرعمبةنكممريصتوهتفرعمحصت
نيناوقلاهذهعاجرإيه،هتفرعمجاتنإنود،ةلاحلاهذهيف،لوحتيتلا
نم»هّوشملا«هجولاهنإ:لوقلاف.يلايربمالايلامسأرلاروطتلانيناوقىلإهنم

ىلإدنتسيهنأاميسالو،ةفرعمجاتنإهيفسيليفصولوقروطتلااذه
عنامهتاذدحيفاذهلثامتلاو،نينثالانيبمئاقلثامتلانأوهرخآلوق

اذإـًاهيوشتناكنإوـفالتخالاةفرعمىلإلوصولافيكذإ،هتفرعمل



ةفرعملثامتلابنكميفيكوأ،امهنيبءدبلايفيوينبلالثامتلاعضو
ًاساسأوأًارهوجلثامتلاناكفًاضرعاذهفالتخالاربتعااذإّالإ(؟فالتخالا
،يلاينولوكلاروطتلاصئاصخمهفنملعفلابانعنمياذهنكل،نينثالاةينبل
فالتخالارهاظملمجمنمهضرعقبسامبابسأنملهجيفانعضيو
عقاونيبمئاقلاهسفنضقانتلاوهضقانتلااذه.)نيروطتلانيبيعقاولا
يلاينولوكلاروطتلانأبلوقلاف.ةيرظنلاهتجلاعملكشنيبويفصويبيرجت
دحيف،وهو،نيعميبيرجتعقاوليفصولوقوه»هّوشم«يلامسأرروطت

قطنمامنإ.»هّوشتلا«دوجوهديكأتيففالتخالادوجوىلعلدي،هتاذ
نمةفرعملاجاتنإةيلمعيرجتهئوضيفيذلايرظنلاقطنملايفلثامتلا
ىلإدوقيهنأل،اهلقرعيوأ،ةيلمعلاهذهققحتعنمييبيرجتلاعقاولااذه

.ةفرعملاعوضوموهيذلافالتخالابيوذت
لثامتلانيبةقالعلاكلتراطإيفف،ضقانتلااذهرمأنمنكيامهمو
ةيعامتجالاةينبلايفبعلتةطسوتمةقبطدوجوةرورضريصي،يوينبلا
ةيعامتجالاةينبلايفةطسوتملاةقبطلاهتبعليذلايخيراتلارودلاةيلاينولوكلا
،لثامتلانمتاذلابقطنملااذهةرورضىوسهذهةرورضلاامو،ةيلامسأرلا
،ةيلامسأرلاىلإةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاهذهلاقتناةرورضًاضيأريصيو
هذهنميخيراتلاروطتلاقطنمنمًاليحتسملاقتنالااذهناكنإوىتح
عباط،راطإلااذهيف،نذإ»ةطسوتملاةقبطلا«موهفمل.ةيعامتجالاةينبلا
قطنملاةفرعمجاتنإىلإلوصولاقيرطيفةيفرعمةبقعفقييجولويديأ
لقحلايف،رهظتهذهةيفرعملاةبقعلاو.ينطولاررحتلاةكرحنميلخادلا
نمجاتنك،ةيررحتلاةكرحلاهذهراطإيفيقبطلاعارصلانميجولويديألا

ـةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليأ،ةرطيسملاةقبطللةيجولويديألاةسرامملا
ققحتةيلمعضرتعتيتلاةيقبطلاةبقعلايهيتلاـةددجتملاوةيديلقتلا

.ينطولاررحتلا
جاتنإلاتاقالعةينبطبرتيتلايوينبلافالتخالاةقالعراطإيفامأ
اهروطتروطيفةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعةينببيعبتلكشبةيلاينولوكلا
نيتاهنيبةيلخادةقالعكةرورضلابددحتتةيلاينولوكلاةقالعلانإف،يلايربمالا
يفاهنمزيمتتو،ةيناثلاةرطيسلاهروطتيفىلوألاهيفعضختلكشبنيتينبلا
نمةقالعكاهتقيقحىلعةيلايربماللةيعبتلاةقالعذئنيحرهظتف،اهلاهتيعبت
ّالإ،ةيناثلانعلالقتساىلوألاةينبللنوكينأاهيفليحتسيةيوينبلاةيعبتلا

جاتنإتاقالعةينبيهثيحنماهلليوحتةرورضلابوهاهعمعطقب
يخيراتلااهنّوكتيفءاوس،نيتينبلانيبةيوينبلاةقالعلاةدحونإ.ةيلاينولوك



طمنىلإيوينبءامتناةقالعيفامهنمىلوألاعضت،يوينبلااهروطتيفمأ
اذهنأّالإ.هنمزيمتميخيراتلكشيهثيحنم،يلامسأرلاجاتنإلا
يفينعياليلامسأرلاجاتنإلانمطمنلااذهىلإءامتنالانمزيمملالكشلا

نمطمنلااذهعمًالثامت،ةيوينبلاةقالعلانمدقعملالكشلااذهراطإ
ةعيبطنمجتاناذهفالتخالاو.هنمزييمتوههنعًافالتخالب،جاتنإلا
رظنا(ةيوينبةيببسةقالعيهثيحنمتاذلابةيوينبلاةقالعلاهذه
،راطإلااذهيف.ةيوينبةرطيسوأ،)يناثلامسقلاـفلختلاورامعتسالالاقم
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلانميلخادلاروطتلاقطنممهفينأليحتسي
عنمتيتلايهةيوينبلاةرطيسلاةقالعو؛يلامسأرلاروطتلاقطنمءوضيف
نمةرورضلابهيفزيمتيلكشبنيقطنملانيذهنملوألاددحتاهنأل،كلذ
تاذلاباذههزيمتيفمهفياللوألانأّالإ.هبيعبتلاهطابترايفيناثلا
يفقطنملااذهمهفةلاحتسانيبعساشقرفلاو،يناثلابهتقالعءوضيفّالإ
ىوسقرفلاامو.هبهتقالعءوضيفهمهفةرورضنيبو،رخآلاقطنملاءوض
يفرهظتفاهسفنةقالعلايفتنتلثامتلايفف،فالتخالاولثامتلانيبيذلا
ةيلايربماللةيعبتلالوحتتو،نينثالانيبلالقتسالانمةيجراخةقالعلكش
نمرصنعللةلقتسملاةينبلانمرصنعلاةيعبتىلإةينبللةينبلاةيعبتنم

يفامأ.نيتينبلانيبلثامتلانمساسأىلع،ىرخألاةلقتسملاةينبلا
ةينبلايأ،لكلابلكلاةقالعاهنأللعفلابةدوجومهذهةقالعلاف،فالتخالا
زيمتلانمراطإيفيأ،ةقالعكاهدوجولةيرورضةرطيسراطإيف،ةينبلاب

.هساسأىلعوهبّالإامهنيبةقالعللدوجوالنيفرطلانيب
نيتينبلانيتاهنيبةقالعلامهفيففالتخالاقطنمنمساسألااذهىلع
ةينبلايفةطسوتمةقبطدوجوبلوقلاانيلعليحتسي،جاتنإلاتاقالعنم
نود،ةقبطلاىلعنأينعيلوقلااذهناكاذإ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
هذهنأل،ةيلامسأرلاىلإلاقتنالاةيلمعبموقتنأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلالظيفلعفلابتققحتدقةيلمعلا
عنامهتاذدحيفوهيذلايلاينولوكلااهلكشيفتققحتاهنأّالإ؛اهسفن
يذلايقبطلارودلاف.ةيلامسأرلاىلإلاقتناةيلمعيهثيحنم،اهققحتل
،ةيبرغلاابوروأيفةطسوتملاةقبطلاىلإ،ةيخيراتلاةيلمعلاهذهيف،دوعي
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهىلإ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف،نذإدوعي
نأمعزتىرخأةقبطىلإيأ،ةموعزمةطسوتمةقبطىلإسيلو،تاذلاب
.دعبققحتتملاهنأو،ةنكممهذهلاقتنالاةيلمعنأو،اهروداذهرودلا
لكشبيأ،رخآلكشبرودلااذهبتماقةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأريغ



ققحتهعنمب،ةنميهمةقبطكةطسوتملاةقبطلانّوكتةرورضلابعنمييلاينولوك
يفةطسوتمةقبطدوجوةلاحتسانإ.ةيلامسأرلاىلإلاقتناكلاقتنالاةيلمع

ابوروأيفتدجويتلاةطسوتملاةقبطلاكةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
نأنم،ًالوأ:ةجتان،ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعنّوكتتايادبيف،ةيبرغلا
ةلحرمةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفتسيلةيلامسأرلاىلإلاقتنالاةيلمع
ةيلمعيهلب،يخيراتلااهروطتيفهذهةينبلااهيلإدعبلصتملةيخيرات

لكشلانأنمً،ايناثو؛ةزيمتمةيخيراتطورشيف،لعفلابتققحتدق
عنمييذلالكشلاهسفنوههذهةيلمعلاهيفتققحتيذلايلاينولوكلا
ةقبطلارودبةيلاينولوكلاةيزاوجروبلامايقب،رخآريبعتبو.اهققحترارمتساب
ةقبطلارودةرورضلابيفتني،ةيلامسأرلاىلإلاقتنالاةيلمعيفةطسوتملا

ةيعامتجالاةينبلايفاهدوجوليحتسيو،ةيلمعلاهذهيفةطسوتملا
هيفموقتيذلايلاينولوكلالكشلانأامك،ةنميهمةقبطكةيلاينولوكلا
ةقبطلاىلعرارمتسابعطقي،اذهيقبطلااهرودبةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
،ةلماعلاةقبطلاريغىرخألاةيعامتجالاتائفلارئاسىلعلقوأ،ةطسوتملا
نأل،ةنميهمةقبطك،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف،يقبطلانّوكتلاقيرط
،يلامسأرلاجاتنإلانمزيمتميخيراتلكشوهيذلايلاينولوكلاجاتنإلاروطت
هكرحتنمببسب،يلاينولوكجاتنإكاذهزيمملاهلكشيفّالإًانكممسيل
ناكيتلاةيخيراتلالحارملاّنإمث.ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفيرورضلا
يه،ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلابهددحتيف،ةقالعلاهذهروطتاهبرمي
امو.ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمددجتوأروطتلحارمًاضيأ
ةلحرمرخآىوسةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهيفتنوكتيتلاةلحرملا

اهنإ:لقوأ،ةيلاينولوكلاةقالعلاروطتلعفب،ةقبطلاهذهروطتاهبرم
اذهىنعم.ةقالعلاهذهددجتلعفبةقبطلاهذهددجتنمةلحرمرخآ
ةكرحيفءاوس،ةيزاوجروبلاهذهًامودمزالتيتلاةيلاينولوكلاةعيبطلانأ

طورشلارارمتسابدِّلوتيتلايه،يقبطلااهددجتةكرحيفمأاهنوكت
ةيزاوجروبلاف.ةنميهمةقبطكةطسوتملاةقبطلانّوكتعنمتيتلاةيداملا
يه،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلايأ،ةلماعلاةقبطلاءانثتساب،ةيلاينولوكلا
الو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفةنميهملاةقبطلااهريغنوداهدحو

لكشيفّالإةنميهم،راطإلااذهيف،نوكتنأىرخأةقبطيألنكمي
ةقبطكةطسوتملاةقبطلادوجوةلاحتسانإ.ةيلاينولوكةيزاوجروبكاهدوجو
تاذلابةلاحتسالاهذهيفنمكتةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةنميهم
يلاينولوكلاجاتنإلاف.يلامسأرلاروطتلاةلحرمىلإيلاينولوكلاجاتنإلالوصونم



امكـوهلب،هنعةفلختميلامسأرلاجاتنإلاروطتنمةلحرمً،اقالطإ،سيل
روطتهيفليحتسييذلالكشلايلامسأرلاجاتنإلاطمننمـلوقلاقبس
مئاق،نذإيلاينولوكلاجاتنإلاروطتنإ.يلامسأرجاتنإكيلامسأرلاجاتنإلا
لب،تاذلابةلاحتسالاهذهراطإيفيأ،اذهيوينبلاهراطإيفةرورضلاب
،اذل.دلوتتهبيتلاةلاحتسالاهذهليلعفلادوجولاـريبعتلازاجنإـوه
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايف»ةطسوتملاةقبطلا«كلتّنإ:لوقلااننكمي
مهفيفلقعلاةكرحيفمكحتيلازياليذلالثامتلاقطنماهدَّلوةروطسأ
يرظنقطنمدامتعاةرورضلابهمهفمزلتسييذلازيمتملايعامتجالاانعقاو
رودلايفنننألوقلااذهنمديرنانسلو.هسفنفالتخالاقطنموهرخآ
يقبطلاعارصللةيجولويديألاتاسرامملالقحيفةروطسألاهذههتبعليذلا
امنإً،ايباجيإمأًايبلسرودلااذهناكأءاوس،ينطولاررحتلاةكرحلخاد
ضقنننأ،ةيررحتلاةكرحلاهذهبةصاخلاةفرعملاجاتنإةيلمعيف،ديرن
ضقنب،ةروطسألاهذهنمـيقبطلاساسألايأـيجولويديألاساسألا
لخاداهكرحتيفتّذغتاهنمو،تتبناهتبرتىلعيتلاةيقبطلاةيجولويديألا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيجولويديأيهيتلاو،ةيجولويديألاتاسرامملالقح
لقوأً،اضقنناكنإوً،ايجولويديأًاضقن،نذإسيلاذهضقنلاف.ةرطيسملا

ةيروثلاةقبطلارظنةيوازنمةيقبطلاةيجولويديألاهذهلضقنهنأل
ساسألااذهلضقنبةفرعملاجتنتاهبيتلاةكرحلاوهلب،ةضيقنلا

ةيجولويديأةسراممةفرعملاسمطو.ةفرعملاسمطييذلايقبطلايجولويديألا
ةيجولويديأةسرامماهجاتنإو،ةرطيسملاةقبطلابةصاخيقبطلاعارصلانم
يقبطلاعارصلاكرحتنم،نذإراطإلااذهيف.ةيروثلاةقبطلابةصاخهنم

.ةفرعملاجاتنإنمةيلمعلاهذهكرحتت،يجولويديألاهلقحيف
لاثمأنم،مهسفنأنييبرغلانييزاوجروبلانييداصتقالانأ،انهركذلابريدجلاو
،ةدحتملاممألانعةرداصلاةيداصتقالاريراقتلانعنيلوؤسملاوكسرنولادريم

يعامتجالايداصتقالاروطتلا،ًالثم،جلاعتيتلاةيرودلاةيونسلاريراقتلاك
ةينبلانمةطسوتملاةقبطلاهذهبايغبنوّرقي،طسوألاقرشلانادلبل
يتلاةرهاظلاببستاذلاببايغلااذهىلإنوّدريو،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
ءالؤهىلعّدرلالهسي،ليلحتنمقبسامىلإًادانتساو.»فلختلا«اهنوعدي

رهظيامّنإ،ىرحألابوأ،ببسمهدنعوهامّنإ:لوقلابنييداصتقالا
ىوسةقيقحلايفسيل،ببسلارهظمب،ةيقبطلامهتيجولويديأءوضيف،مهل

ةقالعلانّوكتنميأ،يلايربمالالغلغتلاةيلمعنمةيخيراتةجيتن
،عبطلاب،ثحبلااذهسيل.ةرهاظلاكلتببسلعفلابيهيتلاةيلاينولوكلا



نأىلإددصلااذهبريشننأدونامنإ،شاقنلااذهيفضوخلالاجم
ةرهاظلاهذهةجلاعملاهنوحرتقييتلاةيداصتقالاوةيسايسلاتاءارجإلافلتخم

نيكالملانيبتاقالعلاميظنت،معألكشبوأ،ةيعارزلاةيكلملاديدحتك(
اهساسأيففدهت)خلإـنييلامسأرنمةيعارزلاضرألايرمثتسمونييعارزلا

ةيداملاطورشلاداجيإىلإيأ،ةبئاغلاةطسوتملاةقبطلاهذهقلخىلإ
نيعممهفىلإدنتسيجالعلانملكشلااذه.يقبطلااهنّوكتلةيرورضلا
يلامسأرلاجاتنإلاوجاتنإلااذهنيبةقالعلاهيفددحتتيلاينولوكلاجاتنإلل
ةقبطلانّوكتناكمإبينمضلالوقلاىلإدنتسيهنأل،يوينبلثامتةقالعك
يفلحتنأاهيلع،ةيلامسأرةيزاوجروبكيأ،ةنميهمةقبطكةطسوتملا
ةيلمعلعفلابمتتيك،ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالحمةطلسلا
ةيكارتشالاىلإلاقتنالاريصيو،ناوألاتوفينألبقةيلامسأرلاىلإلاقتنالا

لكشلااذهنكل.»فلختلا«ةرهاظةجلاعملديحولايخيراتلاقيرطلا
مدعوأهتيلعافنعرظنلاضغب،ًالصأًانكممسيلجالعلانميزاوجروبلا

تاقالعراطإيف»ةطسوتملاةقبطلا«كلتلوخدف،هتاذدحيفهتيلعاف
ةيسايسلاتاءارجإلاكلتلعفب،يقبطلااهنّوكتةيلمعيف،ةيلاينولوكلاجاتنإلا
يقبطلااهلوحتةيلمعيفـًاقباسانيأرامكـاهللوخدوه،ةيداصتقالاو
يفلدتيقبطلالوحتلانمةيلمعلاهذه.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ

ً،اضيأاهتروريصةلاحتساىلعو،ةقبطلاهذهنوكةلاحتساىلعاهتاذدح
اهتروريصةكرحيهيههذهةيقبطلااهتروريصةكرحف،ةنميهمةقبط
.ةرطيسملاةيزاوجروبلاهذهنميقبطددجتةكرحيأةيلاينولوكةيزاوجروب
نودلوحتةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتةيلمعّنإ،نذإلوقلاةصالخ
،ةنميهمةقبطكةيبرغلاابوروأاهتفرعيتلاةطسوتملاةقبطلاكلتنّوكت
جاتنإلاتاقالعراطإيفةرطيسملاةقبطلاف.ةيلامسأرلاةيزاوجروبلايهيتلاو

رهوجيفِّريغيالو،ةيلاينولوكةيزاوجروبكةرورضلابددجتتةيلاينولوكلا
ريغتلاهددحيُّريغتنميقبطلااهبيكرتىلعأرطياماذهيلاينولوكلااهعباط

جاتنإلابهتقالعراطإيفيلاينولوكلاجاتنإلليخيراتلاروطتلالحارميف
انوعدتةرورض»ةطسوتملاةقبطلا«موهفمضفريفدجن،هلكاذهل.يلايربمالا
يفةرورضًاضيأدجنو،اهزِّيمتيفةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاةجلاعماهيلإ
يتاذليضفتيفاهرصحيوةيضقلاخسميضقنلانودضفرلابءافتكالاف،هضقن
موهفمانهةرابعلاف،ةيظفلاهتقيقحيفهذهةيضقلاامو،ىرخأىلعةرابعل

هل،ينمضيرظنساسأىلإهيفدنتسي،اهنمًالكشوأ،ةفرعملمحي
هيلإدنتسييذلايرظنلاساسألاو.ددحميقبطيجولويديأعباطةرورضلاب



ةينبلانيبلثامتلاةقالع،رمألاةياهنيف،وه»ةطسوتملاةقبطلا«موهفم
ءردلف.موهفملااذهضفريفضقننيذلاوهو،ةيلايربمالاةينبلاوةيلاينولوكلا

يخيراتلاروطتلاةكرحيفزيمتلامهفنمانعنمييجولويديأسابتلالك
همدختسنةريغصلاةيزاوجروبلاموهفمىلإانأجل،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلل

ةعساولاةيعامتجالاتائفلاهذهفلتخمبصاخلايقبطلاعضولاديدحتيف
ءاوس،ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيب،يعامتجالامرهلايف،عقتيتلا

نماندنععنامالو.ةلماعلاةقبطلانيبو،ةددجتممأةيديلقتتناكأ
لوقلالضفألاناكامبرو،»ةطسوتملاتاقبطلا«ةرابعكةرابعمادختسا
رمأعقاونأىوس،ةفلتخملاتائفلاهذهىلإةراشإلل،»ةيطسولاتاقبطلا«
ةينبلايفهنعًامامتفلتخمةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفتائفلاهذه
ريثكببرقأ،يداصتقالاديعصلاىلع،ىلوألايفيهفةيلايربمالاةيعامتجالا

يلاينولوكلاجاتنإلاةعيبطمكحب،ةيناثلايفاهنمةحداكلاتاقبطلانم
تاقبطلانماهريغوةلماعلاةقبطلانيبحضاولايقبطلاقرافتلاف.هسفن
راطإيفهدجنالةيلايربمالاةيزاوجروبلاةرطيسلةعضاخلاةيعامتجالاتائفلاو
ًامودكرحتيً»ايبسن«ًايقبطًاقرافتانهدجنلب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
نيبوةلماعلاةقبطلانيبةمجلمهتكرحهيفلظتلكشب»هتبسن«راطإيف

ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلةعضاخلاةيعامتجالاتائفلانماهريغ
ةكرحمجلتيتلايهجاتنإلاتاقالعلةيلاينولوكلاةينبلانإ.ةرطيسملا
لب،ةرباعوأةضراعةيخيراتةلحرمباذهماجلإلاامو،هذهيقبطلاقرافتلا

جاتنإلاتاقالعراطإيفيقبطلاقرافتلاةكرحلزيمملايوينبلالكشلاوه
ةلاحتساراطإيفيلاينولوكلاجاتنإلاروطتنأاذهىنعم.ةيلاينولوكلا
رارمتساباهعنميوهيفيقبطلاقرافتلاةكرحدحيًايلامسأرًاجاتنإهتروريص
عنمتيتلاةوقلاو.يلايربمالاجاتنإلايفهيفيهيذلالكشلابررحتنأنم

ةكرحررحتعنمتيتلايهيلامسأرجاتنإىلإيلاينولوكلاجاتنإلالوحت
،تاذلاباهزيمتيف،تسيلةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاقرافتلا
ددحتتاهنإلب،ةيلايربمالاباهطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقالعنعةلقتسم

.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعباهددحتيفةقالعلاهذهب



ةينبلاوةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلانيبيقبطلاقرافتلاةكرحيففالتخالا
دجييوينبفالتخاوهلبً،ايمكًافالتخا،نذإسيلةيلايربمالاةيعامتجالا
نيتاهطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلاوأةرطيسلانمةقالعلاكلتيفهساسأ

،اهلاهتيعبتيفةيناثلانمىلوألاهيفزيمتتلكشبامهددحتونيتينبلا
ةعيبطيفرهظيالهنميسيئرلالكشلاو.تاذلابةيعبتلاهذهمكحبو
رهظيامردقبنيتينبلااتلكيفيسيئرلايقبطلاضقانتلايفرطنيبةقالعلا

نيذهنملكلةنّوكملاةيقبطلارصانعلافلتخمنيبةقالعلاةعيبطيف
ةرطيسملاةقبطلانيبيعوضوملاهعقاويفخراصضقانتلاروهظف.نيفرطلا

نيبةقيحسةوهلاو،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةحداكلاتاقبطلاو
»ةطسوتملاتاقبطلا«ّنإذإ،ةيلايربمالاةيعامتجالاةينبلايفاهدجنالهيفرط

مرهلانمةمقلاوةدعاقلانيبةوهلاكلتناكمةينبلاهذهيفلتحت
يفرطنيبةخراصملاعملاةحضاوةيقبطلادودحلاتناكنئلو.يعامتجالا
تاذلابانهو.امهنملكلةنّوكملارصانعلانيبكلذكتسيليهف،ضقانتلا
روطتعم،ةلماعلاةقبطلاتنكمتدقل.فالتخالاكلذليسيئرلالكشلانمكي
نعةيقبطلااهتاسرامميفًاركابلقتستنأنم،هلعفبو،يلامسأرلاجاتنإلا
ةيزاوجروبلاك،مهسفنأنييقبطلااهئافلحنعو،ةيعامتجالاتاقبطلانماهريغ
مايأذنمصاخلكشبو،رشععساتلانرقلافصتنمذنمف.ًالثمةريغصلا

يفةلماعلاةقبطلاترهظ،سيرابيف1848ةنسنمةيمادلاناريزح
نود،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلاكةيلعفلااهتقيقحىلعاذهيقبطلااهلالقتسا

جاتنإلاروطتامأ.ةرطيسملاةقبطلاةرطيسلةعضاخلاتاقبطلانماهريغ
هدحيةكرحلانمًانيعمًاعونيقبطلاقرافتللددحدقلف،يلاينولوكلا
ةقالعب،هتينبيفهددحتمكحب،هيفيسيئرلاضقانتلاّنإ:لقوأ،همجليو
كّرحتهيفناكلكشبكرحتيناك،ةيلايربمالابهطبرتيتلاةيوينبلاةيعبتلا
رصانعلانيبيقبطلاقرافتلاكرحتنمدحيهيفرطنيبيقبطلاقرافتلا
هسفنضقانتلاعقاويف»سابتلالا«دَّلوتف،همجليونيفرطلانملكلةنّوكملا
عاطقالاوهأ(رطيسملافرطللةيقبطلاةعيبطلاديدحتهعمبعصدحىلإ



ةيزاوجروب«مأةريغصلامأ»ةينطولا«ةيزاوجروبلامأىربكلاةيزاوجروبلامأ
ةقبطضيقن»ةينطولا«ةيزاوجروبلاوهأ(ًاضيأضيقنلافرطللو.)خلا»ةلودلا

ةعباتلاىربكلاةيزاوجروبلاةضيقن»ةطسوتملا«ةقبطلامأ،نييعاطقالا
،)...ةلماعلاةقبطلامأنوحالفلامأةريغصلاةيزاوجروبلامأ،ةيلايربمالل
يف،لقتستنأيفةيعوضومةبوعصـعبطلابـةلماعلاةقبطلاتدجوو
اهتقيقحىلع،يلاتلاب،رهظتنأيفو،يقبطلااهنّوكتب،ةيقبطلااهتاسرامم
ناكف،نييقبطلااهئافلحنماهريغنود،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلاكةيلعفلا

امو.ينطولاررحتلاةكرحروطتيفيخيراتلاهرثأ»سابتلالا«اذهل
ةيزاوجروبللوأ»ةينطولا«ةيزاوجروبلليرورضلايدايقلارودلا»تايرظن«
عقاولانمسابتلالالقنو.تاذلاب»سابتلالا«اذهنمجيسنىوسةريغصلا

.هنيعبيجولويديألاضومغلاوهامنإ،يرظنجاتنإبسيلركفلاىلإ
موهفمضفريفانداقيذلامهلافـانلقامكـةيظفلةيضقلاتسيل
نعظفحتلادعب،ةريغصلاةيزاوجروبلاموهفمبذخألاو»ةطسوتملاةقبطلا«
يقبطلاعضولاديدحتىلإلوصولاوه،»ةطسوتملاتاقبطلا«موهفممادختسا

ةيزاوجروبلانيبعقتيتلاةعساولاةيعامتجالاتائفلاهذهليلعفلا
ةيزاوجروبلاموهفمنأانيأريفو.ةلماعلاةقبطلانيبوةرطيسملاةيلاينولوكلا
.يقبطلاعضولااذهديدحتىلإنيرخآلانيموهفملانمبرقأوهةريغصلا
ةيضقلاف،رخآلانوداهدحأبذخألاوأميهافملاهذهرمأنمنكيامهمو
ةينبلايفيسيئرلايقبطلاضقانتلايفرطديدحتيفنمكتانهةيساسألا
لاكشإلالطب،هذهضقانتلاةقالعتحضواذإف.ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
،ليلحتنمقبساميف،نذإلوألاانمهناكدقل.اهلحةيضقلاتدجوو
يفيسيئرلاضقانتلاةقالعنأيفةيهدبلاةقيقحلاهذهنايبتىلإلوصولا
نيتقبطلايأ،نيتيسيئرلانيتقبطلانيبيهةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإ
لكو.ةلماعلاةقبطلاوةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا:نيتضيقنلانيتنميهملا
تلصونإوىتح،ةنميهماهرابتعانكميالىرخأةيعامتجاةئفوأةقبط
نإف،ةنيعمةيخيراتطورشيفةلودلاةطلستكلتمايهنإف.ةطلسلاىلإ
نوكيالو،ةنميهمةقبطىلإاهلوحتةرورضبيضقيةيسايسلااهترطيسددجت
ىلإاهلوحتبّالإةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتراطإيفكلذاهل
ديدحتنكميتاذلابيوينبلاراطإلااذهيف.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروب
،ةريغصلاةيزاوجروبلانمةعساولاةيعامتجالاتائفلاكلتليقبطلاعضولا
يسيئرلاضقانتلايفرطنملكباهتقالعبًاييفن،نذإءدبلايفددحتتيهف

يفمكحتييذلاوهاذهيقبطلااهعضوقطنمو.ةنميهمريغتائفك



نأّالإ.هتريسأةرورضلابيهف،هنمجورخلااهعسوبسيلو،ةيقبطلااهتروريص
يوينبلاراطإلامسريوهفً،ايفاكسيليقبطلااهعضولييفنلاديدحتلااذه
دقعتلاو.ةيقبطلااهتينبيفدقعتلافشكينأريغنمكرحتتهيفيذلا
،اهنيبنيابتلانملب،ةددعتملااهتائفنيبسناجتلامدعنمجتاناذه
.ماعلايعامتجالاجاتنإلاةيلمعيفاهنملكلفلتخملاعضولامكحب

جاتحتيتلاةيضقلاهذهدنعفقوتلانودً،ادجعيرسلكشب،لوقلانكمي
نييفرحلاكـتائفةريغصلاةيزاوجروبلانمنأ،ةلقتسمةساردىلإاهتجلاعم

وأاهطابترابيقبطلااهعضوددحتيـنيحالفلاونيعرازملاراغصوأ،ًالثم
راطإيفددجتتةيحتيقب،ةيلامسأرلالبقامجاتنإطامنأىلإاهئامتناب
تائفاهنمو؛تاذلابتاقالعلاهذهةينبددجتبو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
يقبطلااهعضوطبتراف،هدُّلوتبتدلوتويلاينولوكلاجاتنإلانّوكتبتنّوكت
جاتنإلانماليلاينولوكلاجاتنإلانمطمنلااذهةديلوتناكو،هروطتب
باحصأنموراجتلانممسقيمتنيتائفلاهذهىلإ.ةيلامسأرللقباسلا
تائفًاضيأةريغصلاةيزاوجروبلاهذهنمو...خلإنيفظوملاوةرحلانهملا
تاقالعنُّوكتلبقامإ،تنّوكتـنييعانصلاراغصلاثمأنمـىرخأ
ىضقيتلاةينطولاةيزاوجروبلاةاوننوكتءدبعم،ةيلاينولوكلاجاتنإلا
،ةيلامسأرةيزاوجروبىلإاهلوحتويقبطلااهنوكتناكمإىلعيلايربمالالغلغتلا
ةرطيسملاةقبطلانوكتلعفبروطتلاةمجلمةرورضلابهذهتائفلاتلظف
ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعلظيفامإو،ةيلاينولوكةيزاوجروبكاهروطتو
.ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهلةيقبطلاةرطيسلاتحتواهسفن
لاثملاليبسىلعلبرصحلاليبسىلعتائفلاهذهفلتخمركذنمل
ةئفنم،اهطبرتيتلاةقالعلافالتخايفويقبطلااهبيكرتيفدقعتلاراهظإل

،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفيسيئرلاضقانتلايفرطب،ىرخأىلإ
يخيراتلكشوهيذلايلاينولوكلاجاتنإلانمطمنلااذهب،ماعلكشبو
ىرخأىلإةئفنمهذهةقالعلافالتخاو.يلامسأرلاجاتنإلاطمننمزيمتم
يف،ةرورضلابسكعنينأنمدبالةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلانم
نمءاوس،ةفلتخمةيقبطفقاوميف،ةيقبطلاتاعارصلاتاسرامملقح
،ةلماعلاةقبطلانميأ،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلانممأةرطيسملاةقبطلا

يقبطءادعلكشيفةدحاورهاظلايففقاوملاهذهتدبنإوىتح
ـةقبطلاهذهنميئادعلانييفرحلافقومف.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللحيرص
ًاريبعتشيوردديسهنعربعيامكو،نيرشعلانرقلاعلطميفًالثمهارنامك

لب،»نييلامسأرلا«نييعانصلاراغصفقومنعفلتخيـهيناغأيفًاقداص



عقومنمقلطنيلوألاف:نيفقوملانيبضقانتلادحىلإلصيفالتخالا
قباسجاتنإلانمطمنىلإعوجرلاو»فئاوطلا«ماظنىلعظافحلا

نمقلطنيف،يناثلاامأ،يلامسأرلاروطتللءادعلاعقومنميأ،ةيلامسأرلل
،هريرحتةرورضويلامسأرلاروطتلانععافدلاعقوموهرخآيقبطعقوم
،ةرطيسمةيلامسأرةيزاوجروبريصتنأىلإحمطتيتلاةئفلاعقوموهذإ
تقولاكلذيفتناكيتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسيف،يلاتلابىرتو
يقبطلااهروطتمجليًاديق،نييعارزلانيكالملارابكنم،يسيئرلكشب،نوكتت

.هسفنةيلامسأرلاروطتو
،ةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلاتائففلتخملدحاولايقبطلاعضولاّنإ
فالتخابىرخأىلإةئفنم،نذإفلتخي،ةنميهمريغيهثيحنم
نمسيل.ةمئاقلاةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعباهطبرتيتلاةددحملاةقالعلا
ةرطيسللاهعوضخيف،تائفلاهذهعزانتتنأ،ةلاحلاهذهيف،بيرغلا
تارايت،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيجولويديألاوةيداصتقالاوةيسايسلاةيقبطلا
ىلإًالوصوةينيدلاةيحالصإلاوةيعجرلانيبحوارتةنيابتمةددعتمةيجولويديأ

ةيزاوجروبلاةيلاربيللابًارورم،ةرماغملاةيراسيلاوةيئابوطلاةيكارتشالا
اذه.ريبعتلازاجنإـةلودلاسيدقتنمعونعمةيركسعلاةيروتاتكيدلاو
ىلعهتاذدحيفلدي،ضيقنلاىلإضيقنلانملقنتلاو،نيابتلايفددعتلا

،ةدوعانلو.ةنميهمنوكتنأنعتائفلاهذهنميأليرذجلازجعلا
.ةيضقلاهذهىلإ،دعب



ةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلاعضويفرظنلاتفلتيتلاةرهاظلانكل
مرهلايفهلتحتيذلاريبكلازيحلايأ،اهمجحيفيبسنلامخضتلايه
اهعضوعمًامامتمءالتياليذلاو،نييسيئرلانييقبطلانيبطقلانيبيعامتجالا
ةيعامتجاةقبطلنميهملاعباطلانأيفكشال.ةنميهمريغةقبطكيقبطلا
جاتنإلاةيلمعيفيلعفلااهعضوبددحتيلب،يددعلااهمجحىلعساقيال
سيلامبتسيقاذإةيلقأ،فرصلااهددعيفً،امودلثمتيهف،يعامتجالا
يفةيعامتجالاتائفلارئاسو،فرطيفاهدحو،درجملكشب،تعضوويه
ناكنإو،ةدعاقلاهذهنعذشتالاهسفنةلماعلاةقبطلاو.رخآفرط
تاقالعيفنميهملايقبطلااهعضومكحب،هدوقتيذلايقبطلافلاحتلا
فلاحتلاوأ،ةرطيسملاةقبطلادضةقحاسلاةيرثكألالثمي،ةمئاقلاجاتنإلا
ةلآضلةبسنلاب،ةريغصلاةيزاوجروبلامجحمخضتامهمف.رطيسملايقبطلا
نيبةنميهلاةقالعبلقياليمكلاتوافتلااذهنإف،ةلماعلاةقبطلامجح
.ةيناثللنميهملادوجولالطبيوةنميهمىلوألانملعجيالوأ،نيتقبطلا

هروطتلكشيفلب،يمكلاتوافتلااذهدوجويفتسيلةلكشملا
ةيزاوجروبلاهبددجتتيذلاصاخلالكشلايف،حصألاىلعوأ،يخيراتلا
اذهيفيأ،يسيئرلايقبطلاضقانتلايفرطباهتقالعيفةيلاينولوكلاةريغصلا

.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبددجتنمراطإلا
تائفلانموأ،ةريغصلاةيزاوجروبلانمةعساوتائفلوحتةيلمعنإ
ىلإ،ماعلكشبوأ،ايراتيلوربىلإ،نيتيسيئرلانيتقبطلانيبةعقاولاةيعامتجالا
،يلامسأرلاجاتنإللعسوتملاروطتللةرورضلابةمزالمةيخيراتةيلمعيه،ءارجأ
دوقتلاملاسأرلةعسوتملاجاتنإلاةداعإةيلمعف.يلايربمالاهروطتلاميسالو
ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاهنمضتتامىلعً،اجيردت،ءاضقلاىلإةرورضلاب
يفيرورضلاعسوتلانإ.اهيفةشياعتمةيلامسأرللةقباسجاتنإطامنأنم
،جاتنإلانمطامنألاهذهباسحىلع،نذإمتيلاملاسأرجاتنإةداعإ
هذهب.ءارجأىلإاهيلإةيمتنملاةيعامتجالاتائفلاليوحتبيأ،اهيلعءاضقلابو
مادتحابيسايسلااهنزوىوقيو،ةلماعلاةقبطلامجح،عبطلاب،دادزيةيلمعلا

رهظتو،ةرطيسملاةقبطلانيبواهنيب،يقبطلاعارصلالقحيف،ضقانتلا
ةيعامتجالاتائفلارئاسهيلإبذاجلايقبطلابطقلاكاهتقيقحىلعلعفلاب
هذهنيبواهنيبيمكلاقرافتلاف.ةيلايربمالاةيزاوجروبلارامثتسالةعضاخلا
ـاهتفكحاجرإىلإ،ةماعلاهتكرحقطنميفً،امودليميةيعامتجالاتائفلا



،يهنإوىتحً،ايعوضومةفيلحلاتائفلاهذهةفكىلعـريبعتلازاجنإ
ةيلقألا،اذهيقبطلافلاحتلاعقاويف،لثمتتلظ،ةلماعلاةقبطلايأ
سيلنملكليوحتوهيلامسأرلاجاتنإلاروطتلماعلاقطنملانأل،ةيددعلا
يلامسأرلاجاتنإللعسوتملاروطتلاعقاوو.ءارجأىلإةرطيسملاةيزاوجروبلانم

اذهعقاويفهققحتررحتلقوأ،هنمقطنملااذهررحتىلعليلد
.)23(هسفنروطتلا

ةيعامتجالاتائفلاكلتررحتةيلمعف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفامأ
ىلإاهلوحتةيلمعيأ،ةيلامسأرللقباسلاجاتنإلاطامنأنمةعساولا
راطإيفهسفنيلاينولوكلاجاتنإلاروطتبًالصأةمجلمةيلمع،ايراتيلورب
عباطًامودهليلعفلايخيراتلااهققحتنأامك،ةيلايربماللةيوينبلاهتيعبت
راطإيفةيلمعلاهذهققحتنيبنأًاقلطمينعتالهذهةيبسنلاو.يبسن
ةقالعةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفاهققحتوةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالع
ةلاحلايفغلب،روطتلانمدحاوقطنملةعضاخاهلعجتيمكلاتوافتلانم
لب،هغلابوأهيلإرئاسوهامنإةيناثلاةلاحلايفدعبهغلبيملًادحىلوألا

لوحتلانمةيخيراتلاةيلمعلاهذهنأ،كلذنمسكعلاىلع،ينعتيه
نمتباثساسأىلع،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيف،متتيقبطلا
ةرورضلابعنميدودسمقفأيفيرجتاهنإيأ،تاقالعلاهذهةينبددجت
،هسفنيلاينولوكلاجاتنإلاةينبهمسرتيذلاىوسقفألااذهامو.اهررحت
قطنملافً.ايلامسأرًاجاتنإجاتنإلااذهةروريصلةيوينبلاةلاحتسالاقفأهنإيأ
قطنملاسكعىلع،تاذلاباهققحتيفهذهةيلمعلاهلعضختيذلاماعلا
ممعملاليوحتلاقطنمسيل،يلامسأرلاجاتنإلاروطتيفمكحتييذلاماعلا
زجعلاقطنموهلب،ءارجأىلإةرطيسملاةيزاوجروبلانمسيلنملكل
هذهنأقباسلالوقلانمدصقلاسيل.ليوحتلااذهبمايقلانعيوينبلا
ال،اهسفنةلماعلاةقبطلانوكتةيلمع،رمألاةياهنيف،يهيتلاةيلمعلا
يخيراتعقاوسكعلابيهلب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيفمتت
روطتلعفبيأ،راطإلااذهيف،متتيهامنإ،اهيفنثبعلانمو،سوملم
ىلعلقوأ،يوينبلازجعلانمتاذلابساسألااذهىلع،يلاينولوكلاجاتنإلا

اهققحتيف،نذإيهف.اهققحتيفةيوينبلاةلاحتسالاهذهنمساسأ
.اهققحتعنميام،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفدجت،يلعفلايخيراتلا
ىلإةريغصلاةيزاوجروبلانمةعساولاتائفلالوحتةيلمعّنإ،رخآريبعتبو

.يلاينولوكلاجاتنإلابصاخلاروطتلاقطنمنمببسب،ققحتتايراتيلورب
جاتنإةداعإةكرحسكعىلع،يلاينولوكلالامسأرلاجاتنإةداعإةكرحف



قطنمللب،)24(دودحملاريغعسوتلاقطنملعضختال،يلايربمالالامسأرلا
لامسأرلاعضختيتلاةيوينبلاةيعبتلاةقالعبةرورضلابدودحمعسوت
نأنمًامودهعنمتفيلايربمالالامسأرلاةرطيسلرارمتساباذهيلاينولوكلا
ىلعءاضقلابعسوتلانميلايربمالالامسأرلاهبماقامب،هروطتيف،موقي
هروطتيف،يلاينولوكلاجاتنإلانأىرناذهل.ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاطامنأ
يفيأً،ايلامسأرًاجاتنإهتروريصةلاحتسانمساسأىلعةرورضلابمئاقلا
اهيوتحيوجاتنإلانمطامنألاهذهىلعظفاحي،هتينبيفدودحملاهعسوت
جاتنإلاطمنىلإ،هبو،يلخادلااهروطتيفلقتنتنأنمهيفاهعنميلكشب
طرشدجييذلارمتسملااهددجتيف،هعنمت،اهرودب،اهنأامك،يلامسأرلا
يفلقتنينأنم،)هسفنيلاينولوكلاجاتنإلايفيأ(هيفيخيراتلاهناكمإ
طبرتيتلاشياعتلاةقالعف.يلامسأرلاجاتنإلاطمنىلإ،هبو،يلخادلاهروطت
ةينبلايفرطيسملايلاينولوكلاجاتنإلاطمنبةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاطامنأ
ةيعامتجالاةينبلايف،طبرتيتلاشياعتلاةقالعريغ،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
هذهيف.هلةقباسلاجاتنإلاطامنأبرطيسملايلامسأرلاجاتنإلاطمن،ةيلامسأرلا
ىلعءاضقلاةرورضىلإيلامسأرلاجاتنإلاطمنةرطيسدوقت،ةريخألاةينبلا
ىلإف،عقاولايفددجتتترمتسايهنإو،يتلاجاتنإلانمطامنألاهذه
يفامأ.لاوزلاباهيلعمكحيةيلامسأرلليلايربمالاروطتلاقطنمنأل،دمأ
،ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلانمطامنألاهذهف،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا
ددجتبددجتت،هعماهشياعتيفويلاينولوكلاجاتنإلاطمنةرطيسلاهعوضخيف
يفاهددجتقطنمهيفاهدوقياللكشباهسفنةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
قفأيفكرحتيقطنملااذهنإ،سكعلابلب،اهلاوزةرورضىلإراطإلااذه
يبسنككفتنماهيلعأرطياماذهاهدبأتعباطنمريغيالو.اهدبأت
اذهقطنمّنإذإ،يلاينولوكلاجاتنإللدودحملاعسوتلانمببسبيئزجو
نمعسوتلادحف.اهدبأتقطنمددحييذلاهسفنوهدودحملاعسوتلا
ةينبنعًاجراخًادحسيلهنإيأً،ايجراخًادحسيليلاينولوكلاجاتنإلا
جاتنإلازيمتساسأنمكيانهو.تاذلاباهيفهنإلب،اهنعًابيرغجاتنإلااذه

نيذهقطنمنيبةقالعلاتناكولف.يلامسأرلاجاتنإلانميلاينولوكلا
يفمكحتييذلايلخادلاقطنملاناكوليأ،يوينبلثامتةقالعنيجاتنإلا
ةقالعلاامنإً.ايجراخًادحدحلاكلذ،لعفلاب،ناكلً،ادحاونينثالاروطت
جاتنإلانأيفانهرهظتيوينبفالتخاةقالع،لوقلاقبسامك،هذه
،هتينببدودحم،نذإهعسوتف،هعسوتدحتاذلابهتينبيفدجييلاينولوكلا

يتلاشياعتلاةقالعنيبيوينبلافالتخالاىتأانهنم.ةينبلاهذهيفو



جاتنإلاطامنأب،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفرطيسملاجاتنإلاطمنطبرت
نئلف.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفاهسفنةقالعلانيبو،ةيلامسأرللةقباسلا

يلامسأرلاجاتنإلاعسوتنمدودحملاريغعباطلاددحتيتلاةينبلاتناك
هلةقباسلاجاتنإلاطامنألاوزيفةرورضلاقطنمددحتيتلايه

ةينبلانإف،ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلايفهترطيسلظيف،هعمةشياعتملاو
ددحتيتلايهيلاينولوكلاجاتنإلاعسوتنمدودحملاعباطلاددحتيتلا
ةشياعتملاةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلانمطامنألاهذهددجتيفدبأتلاقطنم
.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفهترطيسلظيفيلاينولوكلاجاتنإلاطمنعم
ةكرحيف،ةينبلاهذهىلعأرطيامىلإرظنلابجيتاذلابءوضلااذهيف
ةقباسلاجاتنإلاطامنألدودحمويئزجمدهنم،اهيفجاتنإلاتاقالعددجت
عمضقانتيفتسيلهذهمدهلاةيلمعنمةدودحملاةكرحلاف.ةيلامسأرلل
اهنأل،هدكؤتيهلب،هذهجاتنإلاطامنألرمتسملاددجتلايفدبأتلاقطنم
هسفندودحملاعسوتلاقطنميفهدوجونمساسأىلعوهراطإيفمتت
؛ةيوينبلااهدودحتاذلابقطنملااذهيفدجتاهنإيأ،يلاينولوكلاجاتنإلل

جاتنإلاتاقالعنوكتاهديدحتيف،عنمتيتلاةيلاينولوكلاةقالعلاّنإ
ةرورضيلاتلابددحتو،ةيلامسأرةيزاوجروبكةيزاوجروبلانوكت،ةيلاينولوكلا

جاتنإلاعنمتيتلايه،ةيلاينولوكةيزاوجروبكمئادلااهروطتواهنوكت
ةقباسلاجاتنإلاطامنأفلتخمىلعهئاضقيفررحتينأنميلاينولوكلا
نمًالكشهلددحتيتلايهو،هترطيسفنكيفةشياعتملاةيلامسأرلل
يف،جاتنإلانمطامنألاهذهددجتىلعظافحلاىلإهدوقييعبتلاروطتلا
يف،نذإعضختالهذهددجتلاةيلمعف.اهيلعءاضقلانعيوينبلاهزجع
يهامردقبيلخادلااهقطنمل،يلعفلايخيراتلااهققحتيفويرظنلااهناكمإ

هتينبددجتيف،هسفنيلاينولوكلاجاتنإلاروطتليلخادلاقطنمللعضخت
روطتليلخادلاقطنملاّنإ،رخآلكشبلقوأ.ةيلايربماللاهتيعبتةقالعب
نمؤييذلاوه،دودحمعسوتقطنموهثيحنم،يلاينولوكلاجاتنإلا
بسح،ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاطامنأددجتنمةيلمعلاكلتققحت
ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالعنأاذهىنعم.هسفنيلخادلااهقطنم
،يهف،اهددجتناكمإواهئاقبطرشةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفدجت
،ةيلاينولوكلاتاقالعلاهذهددجتةديلو،يخيراتلااهددجتةكرحيف،نذا
يلاينولوكلاجاتنإلاروطتنميخيراتجاتن،راطإلااذهيفاهددجتب،اهنإيأ

.)25(هسفن
جاتنإلاقطنمنيبيوينبلافالتخالاكلذنمرخآًاهجوسملنًاضيأانهو



.يلامسأرلاجاتنإلاقطنمويلاينولوكلا
جاتنإلاتاقالعراطإيفةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالعءاقبّنإ:انلق
ثيحنم،هسفنيلامسأرلاجاتنإلاقطنممكحب،هلاوزىلإرئاسةيلامسأرلا
نم،نذإسيلىلوألاتاقالعلاددجتنامزف.دودحملاريغهعسوتقطنموه
شياعتةقالعيفناكنإو،هيلإيمتنيالوةيناثلاتاقالعلاددجتنامز
يفيقبامف،هاطختيرضاحبيضاملاةقالعىوسهبهذههتقالعامو.هعم
لب،اهرضاحنامزنمسيلاهلةقباسجاتنإتاقالعنمةيلامسأرلاةينبلا

.ضرقنينامزاياقبنماهيفوهو،اهيضامنامزنم
هذهددجتنامزّنإذإ،كلذسكعىلعف،ةيلاينولوكلاةينبلايفعضولاامأ
هروضحيفيأ،ةيخيراتلاهتينبيف،ددحتيالجاتنإلانمةقباسلاتاقالعلا

جاتنإتاقالعلددجتنامزك،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتنامزيف
ةقباسجاتنإتاقالعلددجتنامزكددحتيامردقبيلاينولوكلاجاتنإللةقباس
ددجتنامزنعًابيرغسيل،ةينبلاكلتيف،نذإوهف.يلامسأرلاجاتنإلل
يهةقالعيفهعمسيلهنأامك،هنموهلب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
ةينبلارضاحاهيفددجتيةزيمتمةقالعيفلب،اهيضامبةينبلارضاحةقالع
،هيطختنعهزجعل،هدلويوةينبلايضامددجتبًامودهيفحمسيلكشب
نامزنمريصيو،رضاحلاعمهشياعتةقالعيفًايحةينبلايضامرمتسيف
يفدقعتلااذه.هسفنرضاحلااذهددجتباهرضاحيفددجتيًانامزةينبلا
جاتنإللدودحملاعسوتلاقطنميفهساسأدجيةيلاينولوكلاةينبلانامزةينب
،مسترتةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلانمتاقالعلاكلتددجتةكرحف.يلاينولوكلا

يف،هيفمسترتيذلالكشلاب،تاذلابقطنملااذهيف،اهدبأتناكمإيف
.يلامسأرلاجاتنإللدودحملاريغعسوتلاقطنميف،اهضارقناواهلاوزةرورض
ةينبيف،يهجاتنإلانمتاقالعلاكلتّنإ:لوقلاأطخلانمناك،اذل
نِّوكمءزج،سكعلاب،يهف،ضرقنيضاماياقب،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
نمساسأىلع،اهيفهدبأتيف،موقيو،اهددجتبددجتيةينبلاهذهنم
نمتاقالعلاكلتككفتعقاوىلإةيبيرجتلاةرظنلاّنإ.اهددجتةكرح
دوقتيتلايهةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفةيلامسأرللقباسلاجاتنإلا
جاتنإلاعضوىلإينمضلااهساسأيفدنتستاهنأليرظنلاأطخلااذهىلإ
لوألاقطنمسيقتو،يلامسأرلاجاتنإلاعميوينبلثامتةقالعيفيلاينولوكلا
يف.دودحملاريغعسوتلانمقطنملكشيفهلثمرهظيف،رخآلاقطنمىلع
تاقالعلاكلتككفتةكرحلصفنت،لثامتلانميبيرجتلاقطنملااذهءوض

قطنمراطإيفاهققحتنعيأ،يخيراتلااهققحتليوينبلاراطإلانع



لكشبةيوينبلااهدودحمسرييذلايلاينولوكلاجاتنإللدودحملاعسوتلا
نمساسأىلع،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيف،ةرورضلابهيفققحتت
جاتنإلانمةقباسلاتاقالعلاكلتدبأتنمساسأىلعيلاتلابو،اهضيقن

.اهسفن
نمضتييلاينولوكلاجاتنإللدودحملاعسوتلاقطنمناكو،اذكهاذهناكاذإ
شياعتلاةقالعنإف،ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاطامنأددجتيفدبأتلاقطنم
ددحتتطامنألاهذهنيبويلاينولوكلاجاتنإلاطمننيبةيلاينولوكلاةينبلايف
ةرطيسهمسرتيذلايوينبلاراطإلايف،لدابتمرمتسمدلاوتةقالعك،نذإ

تائفليقبطلاعضولاددحتي،راطإلااذهيف.يلاينولوكلاجاتنإلاطمن
نيتيسيئرلانيتقبطلانيبةعقاولاةيعامتجالاتائفللوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلا
امضيقنىلع،يوينبلاهتابثعباطهيفرهظيلكشب،ةيلاينولوكلاةينبلايف
ةريغصلاةيزاوجروبللةيساسألاةزيملاف.ةيلايربمالاةيلامسأرلاةينبلايفهيلعوه
يفاهنمرثكأ،يقبطلااهعضويفيوينبلاتابثلااذهيفنمكيةيلاينولوكلا
ةجيتنىوسهعقاويفسيلاهنممجحلامخضتنأل،يددعلااهمجحمخضت

قطنمديلو،ةياهنلايف،وهيذلايقبطلااهعضوتابثرارمتساباهدلوي
نأنماهعنمييذلاوهتاذلابقطنملااذهو.يقبطلااهددحتيفدبأتلا
هددحييذلايرورضلارادحنالاطخيف،ةيقبطلااهتروريصقطنميف،ريست
اهتائفلوحتىلإيأ،»اهتيراتيلورب«ىلإ،ةيلامسأرلليلايربمالاروطتلاقطنم

.ءارجأىلإةعساولا
اهروطتيف،يضقانتلكشب،دلوتً،اضيأيه،ةيلامسأرلانأيفكشال
ريصمباهريصمطبتريةيراكتحاريغةيزاوجروبتائف،هسفنيراكتحالا
،ةيراكتحالاةيزاوجروبلاةرطيسلرمتسملااهعوضخيف،روطتتو،تاراكتحالا
يلعفلاعقاولااذهنكل.ةيلامسأرللهسفنديازتملايراكتحالاروطتلااذهب
قطنموهثيحنم،يلامسأرلاروطتللماعلاقطنملايفنيالضقانتملا
فلتخمىلعءاضقلاقطنمةرورضلابنمضتييذلادودحملاريغعسوتلا
يف،ماعلاهليميف،ريسي،نذإيلامسأرلاروطتلاف.هلةقباسلاجاتنإلاطامنأ

تاذلابقطنملااذهءوضيفو.يلخادلاهقطنمهمسرييذلاطخلااذه
وأ،ددجتتتناكيهنإو،يتلاةطسوتملاتائفلليقبطلاعضولاددحتي

نيتقبطلانيبةعقاوتائفكةيقبطلااهتروريصيف،اهنمءزجيف،دلوتت
اذهراطإيف،دلوتتوأ،ددجتت،ةيلامسأرلاةينبلايف،يهامنإف،نيتسيئرلا

يرورضقفأكاهتيراتيلوربمسرييذلايلامسأرلاروطتللماعلاقطنملا
ةينبلايفيقبطلااهعضونيبفالتخالانمكيانهو.ةيقبطلااهتروريصل



يوينبلاتابثلاناكاذإف.ةيلاينولوكلاةينبلايفيقبطلااهعضووةيلامسأرلا
ةينبلايفكلذكسيلوهف،ةينبلاهذهيفيقبطلااهعضولةيساسأةزيم
هذههيفلوحتتًاصاخًايقبطًاعضوانهيوينبلاتابثلابدصقنو.ةيلامسأرلا
اذهراطإيف،ءارجأىلإ،دودحملكشب،ةريغصلاةيزاوجروبلانمتائفلا
ةدودحملاهتكرحيف،مسرييذلايلاينولوكلاجاتنإلاروطتلماعلاقطنملا

ددجتيفدبأتلاةكرح،ةيلاينولوكلاةقالعلاةينباهددحتيتلاهتينبب
،يلاينولوكلاجاتنإلاف.ةيقبطلااهتروريصليرورضقفأكةريغصلاةيزاوجروبلا

هذهتائفىلعدسيً،ايلامسأرًاجاتنإهتروريصةلاحتسانمببسب
تقولايفعنميو،ةيلامسأرةيزاوجروبىلإاهلوحتقفأةريغصلاةيزاوجروبلا
ءاضقلانع،هروطتيف،هزجعنمببسب،»اهتيراتيلورب«قطنمققحتهسفن

يفقرافتلاةكرحاذهبلشيف،ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالعىلع
اهتابثراطإيف،مئادلااهددجتيف،كرحتتاهلعجيو،ةيقبطلااهتروريص

.ةيقبطلااهتينبتابثراطإيفيأ،يوينبلا
ةيزاوجروبلاهذهتائفىلعأرطيامليفنيأانملوقلااذهيفسيل
نوكيدقيذلايشيعملااهعقاولروهدتنم،اهنمضعبىلعوأ،ةريغصلا

اذهف،ةلماعلاةقبطللهسفنيشيعملاعقاولانمأوسأتالاحلاضعبيف
ىلعوأً،ايرظنًاديدحتلب،يبيرجتلاعقاولااذهلًافصونمضتياللوقلا
ةينبيفتائفلاهذهليقبطلاعضولليرظنديدحتبمايقللةلواحم،حصألا
.ةينبلاهذهيفةيقبطلااهتروريصقطنمل،يلاتلابو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
درجماهنأىلعتائفلاهذه»ةيراتيلورب«نمةيلمعلاكلتمهفنالاننإمث
يفةعقاوتائفكيقبطلااهعضوراطإيفةيداصتقالااهتلاحلروهدتةيلمع
يهامكـاهنأىلعلب،نيتسيئرلانيتقبطلانيبيعامتجالاجاتنإلاةيلمع
ررحتتوأ،جرختيأ،ءارجأىلإاهبلوحتتةيلمعـةيموهفملااهتقيقحيف
يتلايهتاذلابةيلمعلاهذه.ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالعنماهب
يفمئادلاهعوقونمببسب،يلاينولوكلاجاتنإلاروطتاهقيقحتنعزجعي
همكارتقطنميفموقينأنمهعنمتةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلانمةقالع
،ةماعلاهتكرحيف،يلامسأرلامكارتلاقطنمةرورضلابهيلإدوقيامب،هسفن
ةروريصلاةكرحف.ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالعفلتخمىلعءاضقلانم
زجعلااذهراطإيف،نذإددحتتةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا
يفدبأتةكرحك،يلامسأرلاجاتنإلانميلاينولوكلاجاتنإلاهبزيمتييذلا
تابثنمجورخلانعيرذجلااهزجعهيفزربيلكشب،يقبطلااهددجت
ةيزاوجروبىلإاهلوحتب(ةرطيسملاةقبطلاهاجتايفءاوس،ةيقبطلااهتينب



اهلوحتب(ةلماعلاةقبطلاهاجتايفـيعيبطوـصاخهجوبمأ،)ةيلامسأر
ناكمإليرظنلاريسفتلاانيطعييذلاوهيوينبلاتابثلااذه.)ءارجأىلإ

ةريغصلاةيزاوجروبلالوصونمةبيرغلاةيخيراتلاةرهاظلاكلتققحت
اهنوكمغرب،ةيقبطلاةرطيسلاعقومىلإ،ةلودلاةطلساهكالتماب،ةيلاينولوكلا
مكحب،يلامسأرلاجاتنإلاروطتراطإيفليحتسموهامف.ةنميهمريغةقبط
جاتنإلاتاقالعىلعءاضقلاقطنمةرورضلابنمضتييذلاجاتنإلااذهقطنم
هذهتاقالعلااهمضتيتلاتائفلالوحتقطنميلاتلابو،ةيلامسأرللةقباسلا
اذهقطنممكحب،يلاينولوكلاجاتنإلاروطتراطإيفًانكممريصي،ءارجأىلإ
نمتاقالعلاهذهددجتيفدبأتلاقطنمةرورضلابنمضتييذلاجاتنإلا
يقبطلاعضولايفيوينبلاتابثلاقطنميلاتلابو،ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلا
لوصونمناكمإلااذهققحتنأريغ.هذهتاقالعلااهمضتيتلاتائفلل
ةيخيراتطورشيف،ةيقبطلاةرطيسلاىلإةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلا
لب،ةنميهمةقبطاهنأىلعلديال،يقبطلاعارصلاةكرحنمةددحم
كلذاهدنعدلويةيقبطلااهتروريصيفاهتينبتابثنأىلع،سكعلاب،لدي
،ةنميهمةقبط،ةريغصةيزاوجروبيهثيحنم،اهتروريصناكمإبمهولا
اهتدايقةرورضيفنمكيًايخيراتًاروداهلنأبمهولاكلذيلاتلابدلويو
،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبىلعءاضقلايفيأ،ينطولاررحتلاةكرح
قطنمريغعقاولاقطنمنكل.ةيلايربماللةيعبتلاةقالعىلع،رخآريبعتبوأ
هذهنمةيقبطلاةينبلاف.يداملاهساسأكاذيفدجياذهناكنإو،مهولا
اهنميهو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبتابثبةتباثةريغصلاةيزاوجروبلا
ةيزاوجروبلاءاقبنأاذهىنعم.اهددجتبددجتتواهبدلوتتيخيراتجاتن
جاتنإلاتاقالعءاقببطبترم،اهجراخمأةطلسلايفتناكأءاوس،ةريغصلا

،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإيف،اهنمضتتيتلاةيلامسأرللةقباسلا
تاقالعلاددجتباهيفددجتتيتلااهسفنةماعلاةكرحلايفرارمتساباهدلوتو

هذهذختتنأيعيبطلانملب،نذإبيرغلانمسيل.هذهةريخألا
ـداجيإىلإاهنمفدهتتاءارجإ،ةطلسلااهمالتسادنع،ةريغصلاةيزاوجروبلا

ميمعتًالثماهتلواحمك،ةيقبطلااهترطيسلةيداصتقالاةدعاقلاـخيسرتوأ
ةيسيئرلاةزيملانمكتانهو(،ضرالاةيكلماهتيتفتبريغصلايعارزلاجاتنإلا
عاطقلاىلع،ةعانصلاوةراجتلالقحيف،اهتظفاحموأ،)يعارزلااهحالصإل
ةرطيسلاةدعاقهيفبرضتلكشب،هسفنةلودلاعاطقاهئاشنإيف،صاخلا
ً،امامتاهيلعيضقتنأريغنمةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزوجروبللةيداصتقالا
عاطقلاهلاهمسريدودحيفلوألاعاطقلاروطتبهيفحمستلكشبيأ



ةقالعلاروطتريسينأريغنمو،كاذلًاقئاعاذهنوكينأريغنم،يناثلا
يف،ةقالعلاهذهةعيبطف.امهيفلوألالاوزةرورضقفأيفنيعاطقلانيب
ىلعظافحلاةرورضبيضقت،ةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلاةرطيسلظ
ةكرحلاراطإيف،يهةيعامتجاتائفرارمتسابدلوتجاتنإلانمتاقالع
.ةيرورضلااهتيراتيلوربوحنسكعلابةرئاس،يلامسأرلاجاتنإلاروطتلةماعلا
ةقبطنيبيرذجلاقرفلارهظي،تاذلابةيقبطلاةرطيسلاةسرامميف،انهو
:ةنميهمريغيهةرطيسمةقبطنيبو،ةنميهمةقبطلعفلابيهةرطيسم
ةكرحلاهيفريستيذلاهسفنهاجتالايفةيقبطلااهترطيسسرامتىلوألاف
يف،اهددحييذلاو،ةمئاقلاةيعامتجالاةينبلايفرطيسملاجاتنإلاطمنلةماعلا

ىلعءاضقلاهاجتايفيأ،ةنميهمةقبطكةطلسلايفيقبطلااهدوجو
يذلاخيراتلليعيبطلاقطنملاوهاذهو.هلةقباسلاجاتنإلاتاقالعفلتخم
سرامتيهف،ةيناثلاامأ.ةنميهمةقبطةرطيسملاةقبطلانوكةرورضضرفي
ةماعلاةكرحلاهيفريستيذلاهاجتاللسكاعمهاجتايفةيقبطلااهترطيس
ظافحلاهاجتايفيأ،ةمئاقلاةيعامتجالاةينبلايفرطيسملاجاتنإلاطمنل
قطنميلكشلاقطنملااذهسيلو.)26(هلةقباسلاجاتنإلاتاقالعىلع
هذهدوجوف.هقطنمسكعيفخيراتلاريسيالو،ةيلعفلاهتكرحيفخيراتلا
ةرهاظهتاذدحيفوه،ةنميهمريغاهنوكمغرب،ةرطيسمةقبطكةقبطلا
ةماعلاةدعاقلانمءانثتسااهنإًالثمانلوقاهلًاريسفتسيلو،ةيعيبطريغ
ةروريصتناكاذإ.اهريسفتنمانعنمي،سكعلاب،اذهلوقلالب،خيراتلل
يخيراتلاروطتلاقطنميفةلاحتسا،ةرطيسمةقبطةريغصلاةيزاوجروبلا
جاتنإلليخيراتلاروطتلاقطنميفكلذكتسيليهف،يلامسأرلاجاتنإلل
اذهققحتيفسيلو،ةرورضلوقنالو،ناكمإهيفيهلب،يلاينولوكلا
ةروريصنأاذهىنعم.هقطنموهيذلاقطنملاكاذىلعجورخناكمإلا
يلاينولوكلاجاتنإلاقطنميفدجتةرطيسمةقبطةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ددجتيفدبأتلاقطنمهنمضتيف،قطنملااذهنأل،اهريسفتأدبمهسفن
ةسراممف.هيفناكمإكةرورضلاباهنمضتي،ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالع
اهظافحيف،ريستالةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلاهذهلةيقبطلاةرطيسلا
ةكرحلاهيفريستيذلاهاجتاللسكاعمهاجتايف،هذهجاتنإلاتاقالعىلع

يذلاهسفنهاجتالايفريستامردقبيلاينولوكلاجاتنإلاروطتلةماعلا
قفاوتو.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفرطيسملاجاتنإلااذهقطنمهمسري

يفحتفي،جاتنإلااذهقطنموةيقبطلااهترطيسقطنم،نيقطنملانيذه
ةيلمعربع،ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإاهلوحتقفأةيقبطلااهتروريص



قباسىلإةريغصلاةيزاوجروبلاتائفاهيفدوقييقبطلايلخادلاقرافتلانم
تائفكةرورضلاباهددحييذلاو،ًالصأهنمجرختمليذلايقبطلااهعضو

تاقالعةينبليرورضلاليوحتلاةيلمعبمايقلانعةزجاع،ةنميهمريغ
تائفلاهذهريرحتمتياهدحوةيروثلاةيلمعلاهذهبف.ةيلاينولوكلاجاتنإلا

ةيزاوجروبلاّنإ.ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالعرسأنمةيعامتجالا
،يقبطلااهررحتنمةيلمعلاهذهبموقتنأنعةزجاعةيلاينولوكلاةريغصلا

ةيقبطلااهترطيسقطنمنأل،ةرطيسمةقبطىلإاهلوحتطورشيفىتح
اهلوحتقطنمنمضتي،يلاينولوكلاجاتنإلاروطتقطنمعمهقفاوتيف،هسفن

يقزأملاضقانتلانمقطنم،نذإوهف.ةددجتمةيلاينولوكةيزاوجروبىلإ
عقومنمجورخلاب،تاذلابةيقبطلااهترطيسةسرامميف،اهيلعمكحي
ةرطيسلليرورضلااهعوضخىلإ،ةعساولااهتائفب،اهدوقيو،ةيقبطلاةرطيسلا

اهقرافتنمةيلمعلاكلتربع،ةددجتملاةرطيسملاةقبطلاهذهلةيقبطلا
ةنميهملاةئفلاىلإةطلسلايفنويقبطلااهولثمماهيفلوحتييتلايقبطلا

يذلاوهيقزأملاضقانتلانمقطنملااذه.ةرطيسملاةقبطلاهذهنم
ةيلعفلاةيقبطلااهترطيسسرامتنأبةددجتملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللحمسي

هذهمساب،ةحداكلاتاقبطلارئاسىلعو،ةريغصلاةيزاوجروبلاىلع
هبررحتتيذلايقبطلاقطنملانأاذهىنعم.اهسفنةريغصلاةيزاوجروبلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلانمةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلا
اهعوضخيفءاقبلاىلإةرورضلاباهدوقييذلاهسفنقطنملاوهةرطيسملا
ةقبطكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددجتةكرحف.ةيقبطلاةرطيسلاهذهلرمتسملا

ةيقبطلاةرطيسلانمقطنملااذهلةيرورضةجيتن،نذإيهةرطيسم
ناكمإيف،هددحتيف،قطنملااذهنأل،ةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلل
جاتنإلاتاقالعلرمتسملادلوتلاةكرحلةيداملاةدعاقلاب،يخيراتلاهققحت
اذهل.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعددجتةكرحبددحتي،ةيلامسأرللةقباسلا
تاقالعةينبراطإيف،دلوتيتلاةيداملاطورشلاّنإ:لوقلااننكميببسلا
،ةرطيسمةقبطةيلاينولوكلاةريغصلاةيزاوجروبلاةروريصناكمإ،هذهجاتنإلا

،يخيراتلاناكمإلااذهققحتةكرحيف،دلوتيتلاطورشلااهسفنيه
اهئاقبوةيقبطلاةرطيسلاعقومنمةريغصلاةيزاوجروبلاهذهجورخةرورض
نماهلبرهمالو.ةددجتملاةرطيسملاةقبطلاةرطيسلرمتسملااهعوضخيف
كلذلقفأكةرورضلاهذهةيقبطلااهتروريصيفمسرييذلاقطنملااذه
اهردقف.هسفنيقبطلااهعضوقزأموهقزأمةريسأاهلعجيف،ناكمإلا
ةرورضلاباهعفدييلاتلابوهو،ةنميهمريغةقبطكاهردقوهاذهيقبطلا



ةلماعلاةقبطلايأ،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلاررحتبيقبطلااهررحتطبرىلإ
راطإيفةمئاقلاةيقبطلاةرطيسلاةقالعنمدحاوفرطيفاهعميهيتلا

.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع



ةكرحيفةلماعلاةقبطلارودحوضوبددحتي،ليلحتنمقبسامءوضيف
اذهّنإ:لوقلاو.جاتنإلاتاقالعنمةينبلاهذهلخاديقبطلاعارصلا
،ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعىلعيضقتةيكارتشاةروثبمايقلايفنمكيرودلا

هدوجولديدحتنودينوكنوناقلراركتوهامنإً،ايرظنًاديدحتسيل
يفنمكيءانغإلاف،ةفرعمللءانغإنمضتياليملعلانوناقلاراركتو.زيمتملا
اليذلادحاولانوناقلانميلعفلايخيراتلادوجولايفزيمتلالكشديدحت
نأيرظنلاركفلاىلعناك،اذلً.ازيممّالإيعامتجالاعقاولايفهلدوجو
يفدمتعييذلاينوكلانوناقلافاشتكا،ةنيعمةيخيراتةلاحلكيف،ديعي
زيمتتامرادقمبّالإعقاولابطيحتالنوناقلاةينوكّنإ.عقاولاهفاشكتسا
ىلعوأ،فالتخاةدحولب،لثامتةدحوتسيليهف،هيفاهدوجويفًامود
يفينوكلانوناقلاكلذدوجونمزيمملالكشلاو.فلاختةدحو،حصألا
ببسبـموقتنأةلماعلاةقبطلاىلعنأوهةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلا

ةروثةقيقحلايفيهتاروثثالثبـيلاينولوكلاجاتنإلاقطنمزيمتنم
ةقبطلاىلع.ةيكارتشالاةروثلاوةينطولاةروثلاوةيزاوجروبلاةروثلا:ةدحاو
نمهبمايقلانعةيزاوجروبلاتزجعامب،ىلوألاةروثلايف،موقتنأةلماعلا

ةيلمعلقيقحتو،ةيلامسأرللةقباسلاجاتنإلاتاقالعفلتخمليرذجمده
نأاهيلعليحتسيامنوكتنأىلعةرداقاهلعجيلكشبلاملاسأرمكارت
اهيفسيلاذهزجعلاو.ةيلامسأرةيزاوجروبلعفلابنوكتنأيأ،هريصت
تاقالعةينببصاخلايعوضوملاعباطلاوهامردقبةيبلسةيقبطةفص
امب،ةيناثلاةروثلايف،موقتنأةلماعلاةقبطلاىلعو.ةيلاينولوكلاجاتنإلا
ررحتنمهبمايقلانعةددجتملاوةيديلقتلاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتزجع
ً،اضيأانه،اذهزجعلاكلذكو.ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالععطقيينطو
.ةيلخادلاهترورضهنموهامنإً،اضرعيلاينولوكلاجاتنإلاقطنمنمسيل
ةيخيراتلاةيقبطلااهتمهمبموقتنأ،ةثلاثلاةروثلايف،ةلماعلاةقبطلاىلعو
ىلإلاقتنالاةيلمعبيأ،ةيعامتجالاتاقبطلانماهريغنوداهبةصاخلا

يفن،عبطلاب،ينعيالاهبةمهملاهذهرصحو.يكارتشالاجاتنإلاماظن
ةرورضىلإريشيامنإ،ةنيعمةيعامتجاتائفوتاقبطعميرورضلااهفلاحت
.ةضيقنلاةنميهملاةقبطلايهثيحنم،فلاحتلااذهيفيدايقلااهرود



جاتنإلانامزةينبنأاذهىنعم.ةدحاوةروثثالثلاتاروثلاهذهّنإ:انلق
ةنمزأنمنوكتتالاهنإيأ،ةدقعمتناكنإو،ةبكرمتسيليلاينولوكلا

تتابلخادتلانمةقالعيفوأ،ةيبكارتةيعباتتةقالعيفطبارتتةثالث
،اهيفلصفنتال،ةنهارلاةلحرملايفـلاقيامكـينطولاررحتلاتامهم
دوجويفنياللخادتلادوجوبلوقلاف،يعامتجالاررحتلاتامهمنع،ًالثم
نودةيخيراتلاةكرحلاةرهاظدصريوهو.هدكؤيلب،ةنمزألايفددعتلا
يأ،هيلإتلصوامدصرباهنميفتكينيح،يلخادلااهقطنمىلإذافنلا
ىلإ،هسفنتقولايف،ريشيوهو.اهيفمكحتتيتلاةيلآلانعلؤاستلانود
،خيراتلاهمهفيف،رصتقينيحيبيرجتلاركفلاًامودهيفعقييذلاضقانتلا
ثادحألاءاروثهلييبيرجتلاركفلا.هتارهاظنمعباتتلاةكرحةقحالمىلع
يذلااهقطنمثادحألانمجرختستةيرظنيفاهتقناعمنمنكمتلانود
عقاوناكنئل.اهعباتتنمرهظتامريغىلعاهتقيقحيفهيفطبارتت
نأىلع،يبيرجتلادصرلانيعلهنمرهظياميف،لديثيدحلاخيراتلا
لعفلابتراسدق،ةددجتملامأاهنمةيديلقتلاءاوس،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

اهلشفدنعهدعبتفقوتًاطوشيداصتقالاءانبلاوينطولاررحتلابرديف
ةينطولاةيضقلانيبلخادتلانأو،هاهتنمىلإبردلااذهيفريسلانع
يف،يرظنلاركفلانإف،لشفلااذهدعبةرورضراصةيعامتجالاةيضقلاو
،هثودحنيحعقوًالشفسيلاذهلشفلانأفشتكي،خيراتلاقطنمهدصر
يفًاضرعسيليأ،هلةيقطنمةيثدحةجيتنناكةنيعمثادحأبطبتراف
طابترانمببسبـققحتينعنـعقواهنمًاناكمإوأ،ةيثدحةكرح
هطابتراناكولهريغناكلوأً،اضيأوهناكاملنكيملولنيعميثدح
بابسأدجييوينبزجع،ةيرظنلاهتقيقحيف،لشفلااذهّنإ.هريغيثدحلا

ةقالعلاةينباهيفمكحتتيتلايلاينولوكلاجاتنإلاةينبيفهترورض
اذهبً.ايثدحًاناكمإريصينألبقةيخيراتةرورض،نذإوهف.ةيلاينولوكلا
.هترورضلةيثدحلاةروريصلايهخيراتلاةكرحّنإ:لوقلانكميىنعملا
سدقييبيرجتلاركفلاً.اددعتمًاناكمإخيراتلايفةرورضلاةروريصثدحلاف

ركفلاامأ.هددعتواهيفناكمإلاةيرحمسابخيراتلاةكرحيفضرعلا
يذلاةرورضلاقطنمنمهعضوميفضرعلاعضيفـيملعلايأـيرظنلا
كلذلاكشأفلتختدق،اذل.اهيفناكمإلانلقعيف،ةكرحلاهذهيفمكحتي
يفًالصأتمىقبييقيقحلاهعقاوامنإ،يثدحلاهطابترالاكشأفالتخابلشفلا

ًاطبترمًاثدحهجتنتيتلايهةيوينبةرورضيفيأ،هثودحلبقام
دجت،هلثم،اهنأل،هريسفتأدبمهنمتسيلىرخأفورظوأثادحأب



ةيضقلاوةينطولاةيضقلالخادتف.ةيوينبلاةرورضلاكلتيفاهريسفت
لحيفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلالشفلةيثدحةجيتنسيلًالثمةيعامتجالا
هنأل،وهو.كاذلًاقباس،ينامزلاعباتتلاةكرحيف،اذهناكنإو،نيتيضقلا
عباتتلاةقالعبلقنتف،ببسلارهظمبيبيرجتلاركفلانيعلرهظي،هلقباس

طبرييبيرجتلاركفلانإ.هثادحأوخيراتلارسفتةيببسةقالعيثدحلا
خيراتلايفثدحلاريصيفً،ايببسًالسلستعباتتلاهيفلعجيلكشبثادحألا

يفمكحتيةينبلانوناقلب،ثدحلاسيل،ةقيقحلايف،ببسلاوً.اببس
نإ.ةينبلاهذهراثآيهثادحأنماهتروريصهدلوتاميفواهتروريص
جاتنإلاةينبيفيأ،ةيوينبلاهتقيقحيفمئاقنيتيضقلانيبلخادتلا

يعوللفشكتينألبقيأ،ةثيدحلاهتقيقحيفنوكينألبق،ةيلاينولوكلا
نأاهلناكامهذهةرهاظلانإلوقلانكميلب.ةيئرمةرهاظيسايسلا

نامزةيلآف.اهدوجوطرشةينبلاكلتيفدجتملةيثدحةقيقحريصت
نعةيررحتلاةروثلالصفاهيفحصيالةدقعمةدحاويلاينولوكلاجاتنإلا
يهثيحنمةيلاينولوكلاةقالعلاّنإ.ةدحاونيتروثلانأل،ةيكارتشالاةروثلا

يف،ةينطولاةيررحتلاةروثلاةرورضلابددحتيتلايهةيوينبةيعبتةقالع
ةلماعلاةقبطلاىلعسيل.سكعلابسكعلاو،ةيكارتشاةروثك،ةيلخادلااهتيلآ
ىلإ،اهلسيلرخآيقبطرودبموقتنأ،يقبطلااهعارصاهتسرامميف،نذإ

تاقبطلارئاسنمهبدرفنتيذلايرورضلايقبطلااهرودبناج
موقتاهنإً،امامتكلذنمسكعلاىلعلب.هيلإةفاضإوأ،ةيعامتجالا
ررحتلاةيلمعيف،ةضيقنلاةنميهملاةقبطلايهثيحنميرورضلااهرودب

ىلإلاقتنالاةيلمعيفهسفنيقبطلااهرودبموقتيهاميف،ينطولا
ةينبةرورضلاباهلهددحت،دحاونيتلاحلايفيقبطلااهرودف.ةيكارتشالا

.ةيلاينولوكلاةقالعلابةينبلاهذهددحتيف،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
نمقبساملكنماهصلختسنيتلاةيساسألاةيرظنلاةقيقحلايههذه
جاتنإلاتاقالعضيوقتيفةلماعلاةقبطلليخيراتلارودلاف.انثحبتابعشت
يفيخيراتلااهرودوهوهةيكارتشاللةيداملاةدعاقلاءاسرإوةيلاينولوكلا
نأل،ةيلايربماللةيوينبلاةيعبتلاةقالعاهعطقبةينطولاةيررحتلاةروثلابمايقلا

ةيلمعلاىوسةيداملااهتقيقحيفتسيلعطقلااذهنمةيروثلاةيلمعلا
،هذهةيلمعلانكل.ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعضوقتنماهسفنةيروثلا
،رخآجاتنإطمنىلإجاتنإطمننملاقتنايأكيأ،ةيعامتجاةروثيأك
.ةيقبطلاتاعارصلاةكرحاهددحتةفلتخملحارمبرمت،ةدقعمةيخيراتةيلمع
ةيروثلاةيلمعلاتامهمفلتختنأيرورضلانملبً،ادجيعيبطلانمو



ريغيالاذهفالتخالادوجونأّالإ،اهبرمتيتلالحارملافالتخابهذه
ةيلمعيهثيحنم،اهتيلآيفدقعتلاملاعممسريلب،اهرهوجنم

.ةدحاوةلحرموأةظحليفرصحنتالةيخيرات
يفهجلاعنسلقتسمعوضوموهةيررحتلاةكرحلاهذهلحرمتيفثحبلاو

.ةساردلاهذهنمثلاثلامسقلا
1972فيص





ًايعيبطانلودبي)27(»فلختلا«ورامعتسالاـنيترهاظلانيتاهطبرنإ
ةرهاظلانملعجننأ،يرظنلاويسايسلاانلمعيف،اندتعادقلً.ايرورضو
دحىلإانيعويفنيتنثالانيبطبرلااذهلصأتو،ةيناثلاةرهاظللةلعىلوألا
دعتمللب،ةلكشملاهذهدنعفقوتللًاقالطإةرورضيأهيفدجندعنمل
ترهظاهنأل،اهيفـيملعلايأـيدجلاريكفتلاىلعانثحتةلكشملاهذه
يملعلالقعلانأريغ.ةلكشمكيهيدبلااهروهظبتمدعناف،ةهادبانل
ةيملعلاةقيقحلاف.ةقيقحتراصفتتبثأاذإّالإاهلبقيالوةهادبلارذحي
نم،ةهادبلانوكتامًاريثكو.قيقحتلاوتابثإلايفلبروهظلايفتسيل
روهظلابىفتكاامو.اهتينبلةيفخمواهلةهوشم،ةقيقحللروهظيهثيح
اهرطاخمبنتجاوةقيقحلاقيرطكلسينأفاخلوسكلقعّالإيهيدبلا
لاكشأنمًالكشناكنإوةقيقحللءافخإروهظلاو.هتكرحكلذبتَّلُشف

نإ،ًالثمانلقنحناذإً.اضيأهتيلاعفوهتروطخنمكتانهو.اهدوجو
اذهةحصوً.احيحصاذهانلوقناك،هلدجوملاو»فلختلا«ببسرامعتسالا
حوضوانرهبدقل.انركفيففعضلاةطقنكلذيفو،حوضولاةرهابلوقلا

هبيمعيداكدحىلإ»فلختلا«ورامعتسالانيبيببسلاطابترالااذه
ةيفيكنعلءاستننألب،ةلوقملاهذهانتنسلأكولتنأمهملاسيل.انرظن

رهوجوانعمتجمةدعاقامهنيترهاظنيبةيوينبلاهبابسأوطابترالااذه
»فلختلل«ببسكرامثتسالاديدحتيفنمكتالةلكشملانإ.يخيراتلاهروطت
لحو.رامعتسالاب»فلختلا«طبرتيتلاةيببسلاهذهةيعونديدحتيفلب
رهظيامكعقاولانيودتقيرطنعًاقالطإًانكممنوكيالةلكشملاهذه
.هتينبوعقاولارهوجوحنهيطختوروهظلااذهديدبتقيرطنعلب،انل
انيطعتنأاهدحواهناكمإبيتلاةيرظنلاتاودألاداجيإبّالإاذهنوكيالو
هيمسناميهةيرظنلاتاودألاهذه.هتروريصيفعقاوللةيملعلاةفرعملا

مهفننأ،نذإاندرأاذإ.ركفلليرظنلاطاشنللجاتنيهو،ميهافملاب
اهبيتلاةيرظنلاتاودألادجوننأانيلعبجوًايملعًامهف»فلختلا«
ىلعةساردلاهذهعلطميفدكؤننأدون،قدأهجوبو.مهفلااذهنوكي
ةيرظنداجيإبّالإنوكيال،يخيراتلاانعقاووهيذلا،»فلختلا«مهفنأ
.ةيسكرامةيرظنّالإنوكتنأنكميالةيملعلاةيرظنلاهذهو.»فلختلل«



ديحولاركفلانأيهو،ةيساسأةطقننماذهانثحبيفقلطنننحنف
.يسكراملاركفلاوهةلماشلاةرهاظلاهذهةيرظنانيطعينأهناكمإبيذلا
،نحنو.يملعلاركفلاعمىفانتت»ةيئامغود«اذهانمالكيفّنإ:ليقامبرو
ةيضرفكلب،ةتباثةقيقحكهمدقنال،لوقلااذهةحصبانناميإنممغرلاب

نأهيلعريكفتللجهنمك،قدأريبعتبوأ،تتبثأاذإّالإةقيقحريصتال
.»فلختلل«ةيرظنلاةفرعملاكلتجاتنإبهتحصتبثي

ةرهاظمهفهناكمإبيذلاديحولاركفلاوهيسكراملاركفلاّنإ:انلق
ةكرحيهلب،ةيلكشةكرحتسيللوقلااذهتابثإةكرحنإ.»فلختلا«

ةرهاظلاهذهيفرظنلانمًاقالطنا،هنوكتويسكراملاركفلااذهةأشن
ريبعتبوأ،اندنعيسكراملاركفلاةدالونإ.ةيلايربمالاو»فلختلل«ةدقعملا
هذهةجلاعمةيلمعنمضققحتتنأبجييسكراملاانركفةدالونإ،حصأ

هذهقيقحتلةقلطمةرورضلب،يسيئرطرشاذهو.ةيخيراتلاةرهاظلا
هذهو.يسكراملاانركفةدالوةيلمعيه»فلختلا«مهفةيلمعنأل،ةدالولا
ضرتعتةيرظنةيضقمهأ،ةغلابمالبلب،ةيرظنلااياضقلامهأنمةيضقلا
ضعببةساردلاهذهأدبننأةرورضلانمانيأركلذل.اندنعةيسكراملاروطت

.ةيجهنملاتاظحالملا
ةفرعمجتنينأىلعًارداقيأً،اقالخهلعجنوانركفررحننأاندرأاذإ
انهدصقنو.ةيجهنمةروثبهتيمستنكميامبمايقلاانيلعبجو،ةيملع
نأاندتعادقل.هلًاعوضومعقاولاهرابتعايفركفلاةكرحةيفيكجهنملاب
لواحن،يسكراملاركفلاوه،نوكتمركفلالخنم،انعقاو،عقاولاىلإرظنن

لكشب،هتاذتقولايفو،هعممجسنيلكشبعقاولااذهىلعهقيبطت
جهنلااذهيفةبوعصلاو.انينبتيذلانوكتملاركفلااذهلانتنامأىلعظفاحي

عمماجسنالاوركفلااذهلةنامألانيبقيفوتلاانتلواحميفنمكتتناك
.قيبطتلاةيرظنيفةبوعصلاهذهللحلااندجوو.ةيملعلاهتفرعميأ،عقاولا

ةجلاعميفقلطنملانأانيأريقيبطتلاجهنملااذهىلإةقدبانرظناذإ
انأطخنمكيانهو.هدقعتوهتدجيفعقاولاال،نوكتملاركفلاوهعقاولا
نأنكميالديدجلاعقاولاىلعنوكتملاركفلاقيبطتنأل،يسيئرلايجهنملا
لب،هتفرعمىلإيأً،ايرظنعقاولااذهةجلاعمىلإرمألاةياهنيفيدؤي
ةجيتننوكتنأامأف،ةددحملانوكتملاركفلابلاوقيففنعلابهلاخدإىلإ

نوكتملاركفلابلاوقيفديدجلايخيراتلاعقاوللًارهصقيبطتلاةيلمع
اذهيفةيسيئرلاةدجلاةغيصتمدعنادقنوكتكلذبو،هعمًالثامتو
نأانتيلمعةجيتننوكتف،ةفرعمالهلًالهجانجتنأدقنوكنو،عقاولا



باعيتساىلعركفلااذهةردقممدعيأ،هتابثإديرنامسكعانتبثأ
سيليخيراتلاانعقاومهفيفلشفلاف،كلذريغةقيقحلاو.يخيراتلاانعقاو
اذهوعقاولااذهمهفيفقيبطتلاةيرظنلشفلب،يسكراملاركفلالشف
اهنألةيلاثميهف:ةيبيرجتوةيلاثماهرهوجيفقيبطتلاةيرظنوً.اعمركفلا
فالتخاىلععقاولالثامتضرتفتاهنألةيبيرجتو،عقاولاوركفلالثامتضرتفت

يسكراملاجهنملاعمنيابتتاذهبيهو.اهقرافتوةيناكملاوةينامزلاهدودح
ركفانلواندنعأشنينأًالعفديرنانكاذإف.هنعدعتبتويرظنلاويلمعلا
قلطننّالأانيلعف،ةيملعةرظنعقاولاىلإرظنلاىلعرداقحيحصيسكرام
نأانيلعلب،انعقاوىلعهقيبطتلواحننوكتميركفماظنكةيسكراملانم
يفريكفتةكرحوهقالطنالااذهو.ةينيوكتلاهتكرحيفانعقاونمقلطنن
لؤاستلاعضومعضتنأيفًاقلطمددرتتالتاذلابيخيراتلاعقاولااذه
ركفكنوكتينأانركفناكمإبنوكييكًايجهنمًاعضونوكتملاانركفسسأ
ديحولاقيرطلاوهلؤاستلاعضومنوكتملايسكراملاانركفعضوّنإ.يسكرام

.يسكراملاانركفنوكتل
اذهّنإ:سابتلالاىلإتعدامبرةطقنحضوننأنمانلدبالانهو
عوجرلامسابوأ،هلضهانمرخآركفمسابموقيالنوكتملاركفللدقنلا
يهةيسكراملاو.تاذلابةيسكراملامسابلب،ليصألاانركفبىمسيامىلإ
نأل،فوخيأالبيتاذلادقنلاةيلمعبموقينأهعسوبيذلاديحولاركفلا

نوكيهنإ:لقنلفلب،هتيويحوهروطتلةعفادلاةوقلاوهيتاذلادقنلا
نمدبال،ىرخأةيحاننمو،ةيحاننماذه.هروطتليسيئرلالكشلا
ةكرحيهيهلبةيلكشةيلمعتسيلهذهدقنلاةيلمعنأةظحالملا
ةيلمعحاجنىدمبطبترماهحاجنىدمف.يخيراتلاانعقاوليرظنلامهفتلا

.»فلختلل«ةيسكراملاةيرظنلاجاتنإ
دقنةكرحيفركفلاىلإعقاولانم(:ديدجلاهقلطنموجهنملااذهانيعواذإ
ىلإانئوجلنمانفوختلاز،)نوكتييذلاركفللءانبيهنوكتملاركفلل
انؤوجلرهظنإوىتح،»فلختلا«ورامعتسالامهفةلواحملتاذلابسكرام

.انجهنمعمًاضقانتسكرامىلإاذه
نأاننكميال،ةيحاننم،اننأل،انهلصاحلاحلكىلعضقانتلااذهو
عقاولالالخنمّالإ،»فلختلا«مهفلهنمقالطنالادونيذلا،سكراممهفن
ّالإ»يفلختلا«عقاولااذهمهفننأاننكميال،ىرخأةيحاننمو.»يفلختلا«

قلطنمك،سكراممهفّنإ،ىرخأةرابعبيأ.يسكراملاركفلالالخنم
مهفبّالإنوكيالاذهمهفو،»فلختلا«عقاومهفبّالإنوكيال،انركفل



ضقانتلااذهو.سكعلابسكعلاو،رخآلادوجوضرتفيلوألادوجوف،كاذ
ةكرحً،ايكيتكلايدًاضقانتلبًايلكشًاضقانتسيلةغرفمةقلحكرهظييذلا
»فلختلل«ةيسكرامةيرظنجاتنإلجأنملاضنلاةيلمعىوستسيلهروطت
ركفلااذهنيبضقانتلاف.»فلختلل«يلمعـيرظنلحداجيإلجأنميأ
ضقانتوهف.هلبقننحنوًالعفدوجوم،امهنيبةقالعلالكشيف،عقاولااذهو

ةيسكراملاجاتنإةيلمعيفةيلعفلاةوقلاوهو،يلكشيقطنمال،يعقاو
.يسكراملاانركفةدالوةيملعيفيأ،»فلختلل«

ىلإعجرنلو.اهتيمهأىلع،ةيجهنملاةطقنلاهذهيفعسوتلابمالكلاليطننل
.اهلوبقلةئيهتلاواهمعدلواحنيكانتسارديفءدبلاةطقن

العقاولايأ،هقلطنميفوه،همدقىلع،انجهنميفديدجلاّنإ:انلق
سكرامقلطنموهاذهانقلطنمنأوهرمألايففيرطلاو.نوكتملاركفلا
سكرامركفّنإ.انتلواحميفديلقتلاوأهيبشتلاودعنالنحنو،تاذلاب
لبقوهف.يلامسأرلاجاتنإلاماظنيفدقانرظننمًاقالطناهساسأيفنوكت
ًايخيراتًاعقاو،هلماكتوهئانبةكرحيف،مَّهفتركفيأ،يبرغركفءيشلك

ركفنأبلوقلااننكمي؛رخآريبعتبو.يبرغلايلامسأرلاعقاولاوهًانيعم
جاتن،كشنود،امهةيسكرامللةيساسألاميهافملازاهجمثنمو،سكرام

.ةصاخلاةيبرغلاةيخيراتلاةبرجتللرشابم
يسكراملاركفلاةأشنليخيراتلاديدحتلااذهنأظحالننأانيلعانهو
ةينوكلاةفصركفلااذهنعًاقلطميفنيالةيسيئرلاهسسأنوكتو

)universalité(هنوكيفنمكتركفلااذهةينوكف.يلعفعقاوكوناكمإك،هيف
نأكلذ.ةيلامسأرلا:برغلابةصاخةددحمةيخيراتةرهاظلًايملعًاليلحت
يساسأطرش)spécificité(زُّيمتلاو)spécifiée(زَّيممًامئادةينوكلادوجو
ةيرظنلاءىدابملامهأنمريخألايرظنلاأدبملااذهو.ةينوكلادوجول
،سكرامركفلهذهانمهفةقيرطيفنحنو.اهمهأنكيملنإ،ةيسكراملا
هئدابمنميساسأأدبملهعضخنامنإهنوكتلوهتأشنليخيراتلاانديدحتيفو
ركفلااذهقيبطتلةلواحملكضفرةرورضلابوًاقالطإانيلعضرفي،ةيرظنلا

يفلشفلاىلإًامتحانبيدؤت،انلقامك،ةيقيبطتلاةلواحملاف.انعقاوىلع
اهساسأيفزكترتةلواحملاهذهنأكلذىلعدز.انعقاومهفيفوهمهف
نإ.زيمملاةينوكلادوجو:هيلإانرشأيذلايسكراملاأدبمللراكنإولهجىلع

يسكرامجهنمةيسكراملاءىدابملليسكرامركفعاضخإيف،نذإانجهنم
انتلواحملالخنمّالإةيجهنملاةرورضلاهذهىلإلصنملنحنو،تحب

.ةيخيراتلا»فلختلا«ةرهاظةجلاعم



ةقباساهنأكودبتةيجهنملاةرورضلاهذهنأً،اضيأظحالننأانيلعنأامك
رشابميرورضجاتنعقاولايفاهنأعم»فلختلا«مهفلةيرظنلاةيلمعلل
عقاولادقنلسكرامركفعاضخإناكاذإ،رخآىنعمبو.ةيلمعلاهذهل
اذهمهفىلعرداقيسكرامركفجاتنإلًايساسأًاطرش»فلختلل«يخيراتلا
وهف،»فلختلا«ةفرعمةيلمعلًاقباسً،ايقطنم،ناكنإو،طرشلااذهف،عقاولا

دعبانيعودقنكنملنإنحنو.ةفرعملاهذهةيلمعلجاتنةقيقحلايف
ةفرعملاةرورضلةيلمعلاةميقلاعنملاننألف،يجهنملاطرشلااذهةرورض
هلولدمهلةيرظنلاةفرعملاهذهةرورضلانيعونادقفو.»فلختلل«ةيرظنلا

ةيسكراملاةيرظنللانجاتنإمدعيفيسيئرلاببسلانإ.ريبكلايخيراتلا
،يسايسلاانلمعيف،دعبكردنملاننأىلإءيشلكلبقعجار»فلختلل«
راطإنمضيقبطلاانلاضنيف،قدأريبعتبوأ،»فلختلا«دضانلاضنيفيأ
مل،يقبطلاانلاضنيأ،يسايسلاانلمعنإ.ةيرظنلاكلتةرورض،»فلختلا«
ءيضتنأدبالةرهاظلاهذه.ةيرظنلاهذهجاتنإةرورضدعبانيلعضرفي
انعفدتنأو،اندنعيقبطلالاضنلادوجولكشيأ،يسايسلاانلمعلكشانل

نأل،يجوغاميدلؤافتلكنعديعبيملعلكشبانسفنأةحراصمىلإ
غلبيمليسايسلاانلمعنأب،حيحصلالؤافتلاردصماهدحوةيملعلاةقيقحلا

ريصينأهيلع»يسايسلا«انلمعنإ،قدأريبعتبو.ةيرظنلاةفرعملاكلت
اللمعكيسايسلاانلمعلديدحتلااذه.»فلختلا«دودحيفكلذوً،ايسايس
مدعنأبلوقلااننكميكلذل.زيمملايقبطلاانقاوةرشابمسكعييسايس
نمةيسيئرةرهاظهتاذدحيفوه»فلختلل«ةيسكرامةيرظندوجو

.»فلختلا«مهفبّالإاهمهفنكميال،»فلختلا«تارهاظ
»فلختلا«ةرهاظليملعلاليلحتلاّنإ:ىلوألاانقالطناةطقنىلإعجرنانهو
اذإ.»فلختلل«دقنكددحتييسكرامركفنيوكتلةلواحمكربتعينأبجي
جاتنإركفلااذهدقنف،نوكتملايسكراملاركفللًادقن»فلختلا«ةفرعمتناك
»فلختلل«دقنةيلمعيف)s’universalise(ننوكتيونّوكتييسكرامركفل
،نذإيه»فلختلل«دقنكيسكراملاركفلاجاتنإةيلمعنإ.هيلعةروثيه

ةيلمعلانإ،قدأريبعتبلقنلفوأ.ةيرظننوكتنألبقةيروثةيلمع
ديعص:نيفلتخمنييسيئرنيديعصىلعيوتستةيضقانتةدحاوةكرحةيروثلا
نمضهبددحمهرودبوهورخآلاددحيديعصلكو،يرظنديعصويلمع
يرظنلالمعلللفكينيديعصلانيبيوينبلاطابترالااذهو.ةدحاولاةكرحلا
لكليروثلافدهلاوحنههجويو،بدجملايقيزيفاتيملالمأتلانعداعتبالا

هساسأوهتينبيف،نذإيرظنلالمعلاف.عقاولاليوحتوهيذلالمع



ةيروثلاةلماشلاةكرحلانعلصفنمريغوهاملاطيروثلمع،هفدهو
ةكرحلانعلصفنااذإ،ًالمأتحبصييأ،هتيروثدقفيوهف.عقاولاليوحتل
ةيلمعتناككلذل.عقاولاليوحتهنمدوصقملادعيملاذإيأ،ةيروثلا
ةيرظنكانهددحتتةيرظنلاهذهنأل،ةيروثةيلمع»فلختلا«ةيرظنجاتنإ
ةيخيراتلاةكرحلالخاد»فلختلا«ىلعةروثلاةيرظنكيأ،يروثلالمعلل

.»فلختلل«يوينبلاروطتلل
ةكرحنمض»فلختلل«ةيرظنجاتنإوهاندنعيسكرامركفجاتنإروحمنإ

ركفلانإ.زيمميقبطلاضنكيروثلاانلمعةكرحنمضيأ،هلاندقن
ةكرحلاهذهنعلزعميفالعقاولليروثليوحتةكرحيفينبنييرظنلا

لقحلاةينبهتينبيفسكعينأ،نذإدبالوهو.عقاولااذهنعو
ةيركفلاةدحولانمضًانكممفالتخالاناككلذل.ينبنيهيفيذلايخيراتلا
.تاذلابسكرامركفنيبوهددصيفنحنيذلايسكراملاركفلانيباهسفن
وهلب،ًالدابتمًايفانتوأًاضقانتةرورضلابًاقلطمينعيالفالتخالااذهو
.ةددحمةيخيراتةدحوكاهتينوكواهلومشيفةدحولادوجولديحولالكشلا
ءدبلالواحنس،ةيرورضاهانيأريتلاةعيرسلاةيجهنملاتاظحالملاهذهدعب
لبقأطخلايفقحلااهلنوكينأدبال،هذهانتلواحمو.انتلكشمةجلاعمب

.باوصلالوق
***

انثحبيفقلطنننأانلدبال،»فلختلا«ةرهاظمهفننأًالعفاندرأاذإ
،نيفلتخمجاتنإيماظننيبةيساسأةيجاتنإةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلانم
نإ.ةيعامتجالاامهتينبيفنيفلتخمنادلبلانمنيعوننيبةرطيسةقالعكيأ
يساسأطرشيخيراتلااهروطتةكرحلوةيلاينولوكلاةقالعلليرظنلاديدحتلا
سيل»فلختلا«وةيلاينولوكلانيبطابترالانإً.ايرظن»فلختلا«ديدحتل
ديكأتلانإ.يوينبطابتراءيشلكلبقوهلب،طقفينامزعباتتطابترا

مهفىلإةرشابميدؤي،ةيوينبلاةقالعلالامهإعم،ينامزلاعباتتلاىلع
نعةجراخامهنمةدحاولكلعجيونيترهاظلانيتاهنيبلصفيءىطاخ
مهفننأاندرأاذإّالإ،امهنيبةيببسلاةقالعمهفليحتسيكلذبو،ىرخألا
يذلايخيراتلاعقاولانعًاريثكاندعبييكيناكيميبيرجتلكشبةيببسلا
لبًاينامزهلةقباساهنأل»فلختلل«ًاببسةيلاينولوكلاتسيل:هددصبنحن

ةكرحبرارمتسابهجتنتيأ،هببستاهلعجيًايوينبًاطابتراهعماهلنأل
نيبيوينبطابترادوجوىلعديكأتلايفتسيلةبوعصلاو.تاذلاباهتروريص

نإً.ايملعًاديدحتطابترالااذهلكشديدحتيفلب،نيترهاظلانيتاه



ةيلاينولوكلانيبطبرييذلاصاخلاةيببسلاعونديدحتيفنمكتةبوعصلا
.»فلختلا«و

نأانيلعبجو،»فلختلا«مهفلًاطرشةيلاينولوكلاةقالعلامهفناكاذإ
سأر«باتكيفًاصوصخو،سكرامتافلؤميفنأل،سكرامنمقلطنن

.انتلكشمةجلاعمىلعانتدعاسامبر،ةميقتاظحالم،»لاملا
سكرامنإ.سكراملانتءارقةقيرطبقلعتتةماهةظحالمبموقنلفقوتنانهو

اهيلإقرطتيوهلب،اهتاذبةمئاقةلكشمكةيلاينولوكلاةلكشمجلاعيال
يرظنلامهلانإ.ةيلامسأرللهتساردةرورضهيلعهضرفتيضرعلكشب
وهف.يخيراتلاةيلامسأرلاروطتلةيملعلانيناوقلاديدحتوهسكرامليسيئرلا
.ةيلامسأرلاروطتيفهوجولاضعبحيضوتلّالإةيلاينولوكللضرعتيال،نذإ
.ةيلامسأرلارظنةهجونمةيلاينولوكلايفثحبيسكرامنإ،ىرخأةرابعبو
يأً،امامتةفلتخمرظنةهجونمةلكشملاجلاعننأانلدبالف،نحنامأ
ةلكشملاهذهيفيرظنلاانريسنإ.ةيلامسأرلاالةيلاينولوكلارظنةهجونم
،اذهانثحبيف،دمتعنالنحنف.يرظنلاسكرامريسلةبسنلاب،نذإسوكعم

امرادقمبّالإةيلامسأرلانعملكتلاىلإيلاتلابقرطتنالو،سكرامىلع
دبالهداعبأيفانركفطخف.»فلختلا«ورامعتسالامهفىلعكلذاندعاسي
نيطخلانيبنوكينأدبالو،يركفلاسكرامطخعمعطاقتينأ،نذإ
.فلتخمعقاوىلإفدهيهنألفلتخمثحبلاهاجتانأّالإ.ءاقتلاةطقن
.يخيراتلاهدوجوفالتخابفلتخيهنأّالإ،دحاوةيلاينولوكلاعقاونأعمو
اذهو.يرامعتسالايلامسأرلادلبلايفهريغ»فلختملا«رمعتسملادلبلايفوهف
.هيلإرظنلايففالتخاىلإةرورضلابيدؤيةيلاينولوكلاعقاويففالتخالا
لبً.انكمم،ةيلاينولوكلاةلكشملوح،اننيبوسكرامنيبفالتخالاناككلذل
ةيلمعيفةيملعلاةقدلانمءيشىلعانظفاحاماذإةرورضلابلصاحوه

.)28(ًايطختوًاضقانتهنمرثكأديحوتوقيمعتهنأّالإ.انريكفت
ةيخيراتةرورضماعلااهلكشبةيلاينولوكلاربتعي،نينيلهدعبنموسكرامنإ

ةرورضكاهيلإرظنيـلوقلاحصاذإـوهلب.اهتاذةيلامسأرلاروطتل
اهروطتةكرحيفةيلامسأرلانأكلذىنعم.هتاذتقولايفةيقطنمةيخيرات

رامعتسالاقيرطنعنإ،يئاهناللاعسوتلاىلإةرورضلابليمت،يخيراتلا
قوسكةيجراخلاقوسلاقيرطنعوأ،اهقاطننعةجراخلانادلبللرشابملا
مدعو،اهتروريصةكرحلةمزالمةرورضوهيعسوتلاليملااذهو.اهلةيملاع

ًاقلطميفنيالمئالملكشبفورظلاضعبيفةرورضلاهذهقيقحت
هذهيفةيلامسأرلاروطتنأفيكصاخلكشبحضويلب،اهدوجو



لاحلاتناكامك،هذهةيعقاولاةيقطنملاهترورضقيقحتنعزجعيفورظلا
.ةيلايربمالابورحلليسيئرلاببسلانمكيانهو.ايناملأيف

اهروطتىلإةرورضلابةيلامسأرلاتعفديتلابابسألاسكرامانلددحدقل
يتلابابسألانعًاقلطملءاستيمللب،انلددحيملهنكل،يلاينولوكلا
رمألااذهً.ايلعفققحتتنأةيلامسأرلليلاينولوكلاروطتلاةرورضلتحاتأ
،هنوكتوريكفتلااذهةأشنقطنميفوسكرامريكفتقطنميفًادجيعيبط

ىلإسكرامبيدؤينأدبالناكةريخألابابسألاهذهنعثحبلانأل
ًاصوصخو،ترمُعتسايتلانادلبللةيداصتقالاةيعامتجالاةينبلاليلحتةرورض
اذهوحنينأسكراملنكيملو.ةيلامسأرلاةينبلاعمةيخيراتلااهتقالعيف
اذهوـنألو،ةيلامسأرلاليلحتيفرصحنايسيئرلاهمهنأليركفلاىحنملا

ًاقلطمضرفينكيملليلحتلااذهليرظنلاروطتلاـمهألاببسلاوه
روطتنإ.ةرمعتسملانادلبللةيداصتقالاةيعامتجالاةينبلاروطتنيناوقةفرعم
.ةيدرفلاةدارإلابهلةقالعاليلخادقطنملعضخيوهو،هترورضهلةيرظنلا
،سكعلابلب،هنعماتلاهلالقتساوعقاولانعهلصفًاقلطمينعيالاذهو
يأ،يركفلالقحلابهتيمستنكميامبددحميبسنلاهلالقتسادودحيف،هنإ
نكيمل.هتروريصوهتينبيفيخيراتلاعقاولاوهيذلاركفلاطاشنلاجمب
يأ،سكراماهجتنأيذلالكشلابو،اهنّوكتةكرحيف،ةيلامسأرلاةيرظنل
نأل،اهزُّيمتيفةرمعتسملانادلبلاةينبرابتعالايفذخأتلةيعقاوةيناكمإ
لبًايرظنسيلةيرظنلاةلاحتسالاهذهببسو.اهنّوكتلًايرورضنكيملكلذ
ةرملوألاهديحوتويلاينولوكلااهعسوتةكرحيفةيلامسأرلانأل.يخيراتوه
ةيقبتناكامو،هلةلعافلا،خيراتللةكرحملاةوقلاتناك،ملاعلاخيراتيف
،رثأتتنكتمل،نذإةيلامسأرلاف.هلعفتالهبلعُفتخيراتللًالقحّالإنادلبلا

.اهلوحتواهيلإدتمتتناكيتلانادلبلاةينبيفاهريثأتب،اهتروريصةكرحيف
نادلبلاةينبيفًايرذجًاليوحتثدُحتةيلامسأرلاتناكاذإ،قدأريبعتبوأ
ةجيتنةيلامسأرلاةينبيفثدحيناكيذلاليوحتلاف،اهعضُختتناكيتلا
ّالإنكيملهنأل،ًاليوحتحيحصلاىنعملابنكيمل،ةيخيراتلااهعسوتةكرحل
،ةيلامسأرلالاقتنانإ.ةيلامسأرلاةروريصلةيعقاولاتايناكمإللًايخيراتًاقيقحت

ىنعملاب،ًاليوحتهرابتعانكميال،رامعتسالاةلحرمىلإاهروطتةكرحيف
ددحتةيناكمإلقيقحتهنأل،ةيلامسأرلاةينبيف،ةملكلاهذهلقيقدلا
هذهاهنعانعزناذإةيلامسأرتسيلةيلامسأرلاف.اهرهوجيفةيلامسأرلا
الف،ةرمعتسملانادلبلاةينبيفةيلامسأرلاهثدحتيذلاليوحتلاامأ.ةيناكمإلا
وهلب.اهتروريصونادلبلاهذهروطتتاناكمإلًاقيقحتًاقلطمهرابتعانكمي



يلاتلابو،يلخادلااهتروريصقطنمنمضاهروطتةكرحلفاقيإءيشلكلبق
قالطناهنإ.اهتروريصقفأيففاطعناو،اهروطتليخيراتلاطخلايفرييغت
ةيناكمـةينامزةينبنمض،ةديدجضرأىلعنادلبلاهذهخيراتلديدج
هذهةينبل،ةيلامسأرلاةيرظنلهجاتنإيف،هبتنينأسكراملناكامو.ةديدج

دعبّالإاهزُّيمتيفددحتتومسترتتأدبامةينبلاهذهنأل،ةروريصلا
يقب،نيرشعلانرقلاعلطمورشععساتلانرقلالاوطو.ةيررحتلابورحلا
نعـلوقلاحصنإـلزعمب،هبةصاخلاهنيناوقلعضخيةيلامسأرلاروطت

ّالإ،نيعمىنعمب،نكتملةروريصلاهذهنأل،ةرمعتسملانادلبلاةروريص
.صاخلااهروطتوةيلامسأرلاةروريصلًادادتما

لقحةرمعتسملابوعشلاتلخداهبيتلاةيررحتلابورحلارثأىلعوامأ
تناكنأدعبخيراتلالعفتتراصنأدعبيأ،هتناكنأدعبخيراتلا
نادلبلاةروريصنعةيلامسأرلاةروريصلزعليحتسملانمراص،هبلعفنت
امهتدحونمض،نيتروريصلاةقالعرابتعانكمملانمراصو،ررحتتيتلا
.ةدحاوعارصةكرحنمضلدابتمليوحتةقالع،ةيكيتكلايدلايأ،ةيضقانتلا
ةرورضاهددصبنحنيتلا»فلختلا«ةيرظننأب:لوقننأانناكمإباذكهو

بوعشلالوخدبّالإاهتيناكمإددحتتمليهو،عارصلااذهعفدلةيلمع
اهنإلقنلفوأ،ةيلامسأرلاةيرظنلرخآهجو،نذإيهف.خيراتلاةرمعتسملا

.ةيخيراتلا)effets(اهراثآيفةيلامسأرلادوجولديدحت
روطتلةيخيراتةرورضك،هرهوجيفرامعتساللماعلاديدحتلابناجىلإ
سكراماهيفجلاعيةديدعتاظحالم»لامسأرلاباتك«يفدجن،ةيلامسأرلا

ةكرحلالخنمًامئادنكلو،ةفلتخماياوزنمةيلاينولوكلاةقالعلاهذه
اذهلوحسكرامهبتكاملكرصحديرنالنحنو.يلامسأرلاجاتنإلا
ىلعاندعاستةماهتاظحالمضعبىلعدامتعالادونامردقبعوضوملا
امو.ةصاخلاانرظنةهجونم،جاتنإةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلاديدحت
.اهزيمتيفةرمعتسملانادلبلاةروريصديدحتلةلواحمّالإةقالعلاهذهديدحت
ةيعبتتارمعتسملاةيعبتيف،ءيشلكلبق،رهظتةيلاينولوكلاةقالعلانإ
فورعملاهجولاوههجولااذه.ةيرامعتسالاةيلامسأرلانادلبللةماتةيداصتقا

نعهثيدحضرعميف،سكراملوقي.ةصاخلاةيجاتنإلاةقالعلاهذهنم
:يلياماهترورضوةيلامسأرللةيجراخلاةراجتلا

ةليصألاةلماعلاديللةمحازملاقيرطنعاهمدهب،ةيكيناكيملاةعانصلانإ«
)indigène(دنهلاتناكاذكهف.اهيلإهذهلوحت،ةيبنجألاقاوسألايف
:ًالئاقعباتيمث.»ىمظعلاايناطيربلخلإ...فوصلاونطقلاجتنتنأةرطضم



،ىربكلاةعانصللةيسيئرلازكارملاهتضرف،لمعللًايملاعًاديدجًاميسقتّنإ«
رخآلامسقلليعارزجاتنإلقحىلإنوكلانمًامسقةقيرطلاهذهبلوحي
ءزجلاـلوألاباتكلاـلامسأرلا(.»يعانصجاتنإلقحًالعفريصييذلا
.ةيعامتجالاتاعوبطملاـسيرابـةيسنرفةعبطـ132ـ131صـيناثلا

.)لامسأرللةيسنرفلاةعبطلاهذهةساردلاهذهلاوطدمتعنساننإ
،هيلعديكأتللةجاحالوً،ادجفورعمةيلاينولوكلاةقالعلانمهجولااذه
ةبسنلابًاصوصخ،ةيمهألانمولختالةطقنىلإرظنلاتفلدوناننأريغ
ملاعلادوجوضرتفيًايملاعًاميسقتلمعلاميسقتّنإ.انتساردلقحاللاروطتلل

ريصمف.ةلخادتموةطبارتم،اهنيابتواهفالتخاىلع،اهؤازجأ،ةيوضعةدحوك
.هتاذتقولايفهددحيولكلاريصمبددحتيةدحولاهذهنمءزجلك
نإو،ةدحولاهذهنأظحالننأدبال،ىرخأةيحاننمو،ةيحاننماذه
ةقيقحلايفيه،ةيلاينولوكلاةقالعلاروطتاهنمقلطنيةدعاقكرهظتتناك
ةكرحلةيخيراتةجيتناهنإيأ،جاتنإةقالعكةقالعلاهذهلةيخيراتةجيتن
هخيراتوملاعلاتدحويتلايهةيبرغلاةيلامسأرلانإ.ةيلامسأرلاروطت
،ةيبرغلاةيلامسأرلانإ.ةيعانصلااهتاجوتنملقوسكةيجراخلاقوسللاهديحوتب
تقولايفتطبر،يخيراتلااهروطتةكرحبةرمعتسملانادلبلاةروريصاهطبرب
اهخيراتتديقدقيهف.نادلبلاهذهليخيراتلاروطتلاةكرحباهتروريصهتاذ

طبارتلااذه.اهخيراتبهذهخيراتتديقيهنيحاهتارمعتسمخيراتب
لكلةكرحةيناسنإلاخيراتنملعجنيتروريصلانيبيوينبلايلخادلا
ةرورضنعفلصفلااذهثدحنإف.لصفلاولزعلااهيفبعصيكسامتم
هذهلخادنيعمدلبةروريصديدحتهضرفي،ةيعقاواهنمرثكأةيجهنم
سيليذلالصفلااذهثودحليسيئرطرشلكلادوجوف.ةيلكلاةروريصلا
نادلبلاةروريصةينبديدحتليحتسملانمراصكلذل.لكلالخادّالإًانكمم

ناكامحبصأاذكهو.ةيلاينولوكلاةقالعلالخادّالإاهتاذيفةرمعتسملا
خيراتةينبيفديدجلاوهاذهو.اهدعبًاليحتسمةقالعلاهذهلبقًانكمم

.نادلبلاهذه
ةقالعلا:سكراملصنلااذهانلامهرهظأةيلاينولوكلاةقالعللناتزيم،نذإ
قلطنمكملاعللةيخيراتلاةدحولامث،ةيداصتقاةيعبتةقالعكةيلاينولوكلا

.اهلةجيتنكوةقالعلاهذهل
ةراجتلاىلعهمالكيفسكرامهلضرعتةقالعلاهذهلرخآهجوكانه
ثيحنمًاصوصخو،هتاذيفهليلحتىلإفدهينأريغنمةيجراخلا
وذهجولااذهو.ةرمعتسملانادلبلليداصتقالالبقتسملاىلعةغلابلاهتروطخ



»ةفلختملا«نيبةيجاتنإلاةقالعلالكشزيميلازيالهنأل،ىربكةيمهأ
:سكراملوقي.ةيلامسأرلانادلبلاو

جاتنإلاماظنءدبيفتناكيتلاةيجراخلاةراجتلاعاستانإفكلذكو...«
.يلامسأرلاجاتنإلامدقتلعفبماظنلااذهلةجيتنتراص،هلةدعاقيلامسأرلا
نأيف،ماظنلااذهبلصيفةنماكلاةرورضلاىلإمدقتلااذهببسعجريو

...عسوأًاقوسًامئادهلدجي
حبرلدعميطعتنأةيجراخلاةراجتلايفةفظوملاومأسوؤرناكمإبنإ
.لقأاهيفيعاضبلاجاتنإلاتاليهستدالبعمةلصاحانهةمحازملانأل،ىلعأ
صخرأباهعيبيهنأعم،اهتميقنمىلعأبهعئاضبًامدقترثكألادلبلاعيبيف
هللمعكمَّيقيًامدقترثكألادلبلالمعنأامبو.ةمحازملادالبلااهعيبتامم
لمعكعاُبيةيملاعةفصهللمعكَرتشيمليذلالمعلاو،ىلعأزيممنزو
يطعيدلبلااذهف،عئاضبلاهنمدروتستوهيلإردُصتيذلادلبللةبسنلاب
،كلذلكنممغرلابوهو،ذخأياممرثكأعئاضبلكشبًامّسجمًالمع

...هسفنباهجتنينأهنكميناكولصخرأةعاضبىلعلصحي
،رثكأًالمع،هيطعييذلالمعلالباقم،ذخأي)favorisé(لضفملادلبلانإ

يفامك،ضئافلااذهوأقرفلااذهىلعيلوتستةنيعمةقبطنأعم
،ىلعأ،نذإحبرلالدعمناكاذإ.ماعلكشبلمعلاولامسأرلانيبةلدابملا
راعسأعمقفاوتينأنكميكلذف،رمعتسملادلبلايفىلعأماعلكشبهنأل

...ةمئالمةيعيبطلاطورشلاتناكاذإ،عئاضبللةضفخنم
ماظنروطتىلع)favorisé(دعاستتاذلابةيجراخلاةراجتلاهذهنكلو
ريغتملالامسأرلاضفخىلإكلذبدوقتو،»لوبورتملا«يفيلامسأرلاجاتنإلا
ضئافجراخللةبسنلابىرخأةهجنمقلختيهو.تباثلالامسأرللةبسنلاب
لامسأرلا(.»سكاعمهاجتايفديدجنمةياهنلايف،نذإاهلعفنوكيف،جاتنإ

.)251ـ250صـلوألاءزجلاـثلاثلاباتكلاـ
لب،ةرشابمانعوضومبهتقالعمدعلوهلوطل،هلماكبصنلادرسنملنحن
هوجولاضعبزاربإلةدعاقاهذختنسيتلالمجلاضعبرايتخاىلعانرصتقا
،»ةيجراخلاةراجتلا«:لماكلاسكرامصنناونعو.ةيلاينولوكلاةقالعللةماهلا

ةكرحلقرعتيتلابابسألاسكرامهيفجلاعيلصفنمفطتقموهو
حبرلالدعمليم«نوناقوه،ةيلامسأرلانيناوقنميسيئرنوناق

كلذةفرعمو)Labaissetendancielledutauxduprofit(»ضافخنالل
.هليلحتددصبنحنيذلاصنلامهفليرورض

ةفرعموهسكرامليسيئرلاّمهلانأنمهانلقوقبسامدكؤيصنلااذه



،دحوألاامبرو،بلاغلالكشلاناكروطتلااذهنألةيلامسأرلاروطتنيناوق
ال،ةيلاينولوكلاةقالعللةيضرعلاهتجلاعميفىتح،سكرامف.ملاعلاروطتل
الو،ةرمعتسملانادلبلاجاتنإماظنلخادةقالعلاهذهروطتلًاقلطمضرعتي
ةرطاخمللًامامتنوعاو،ءوضلااذهىلع،نذإنحنف.كلذلةرورضيأدجي
صنلالمحننأيهو:سكرامصوصنلانليلحتةلواحميفاهبموقنيتلا
اذهنأريغ.هلمحيالدقامىرحألابوأ،هلمتحينأعيطتسيالدقام

ًامهفسكراممهفل،ديحولايأ،حيحصلاجهنملاوهريكفتلايفريسلا
ً.ايسكرام

صنلانم،ليلحتلاةيلمعب،اهانجرخأنأقبسةركفبصنلااذهانعلاطي
يفملاعلاخيراتروطتلةيكيتكلايدلاةدحولايهةركفلاهذه.سكرامللوألا
ةراجتلاّنإ:صنلااذهنمىلوألاةرقفلايفسكراملوقي.ةيلومشلاهتكرح
ماظنلااذهلًاساسأيأيلامسأرلاجاتنإلاماظنلةدعاقتناكيتلاةيجراخلا
اذه.هلةجيتنجاتنإلااذهروطتبتراص،هروطتوهدوجوةيناكمإلًاطرشو

هروطتةرورضببسب،جتنيراصيذلاوهيلامسأرلاجاتنإلانأينعي
.اهلًاجاتنناكنأدعب،عاستالاديازتمقفأكةيجراخلاةراجتلا،ةيلخادلا
.هروطتلهقيقحتةكرحنمضيأ،هتاذلهجاتنإةكرحنمضرخآلاجتنيلكف

جاتنإللةدواعمةكرحةقيقحلايفيهلدابتملاجاتنإلااذهةكرحنإ
.ةلدابتم

نيتركفلانأدكؤننأنكميفيكو،قباسلاصنلابصنلااذهةقالعام
طيسبلاؤسلااذهنعباوجلا؟نيتنثالانيبهبشلاهجونيأ؟ةدحاوةركف

ةقالعلانأانيأردقل.لوألاصنلاهيلإانلصوأامًامامتانيعواماذإ
دلبلابرمعتسملادلبلاطبرتةيداصتقاةيعبتةقالعكددحتتةيلاينولوكلا
ةدحولاهذهنإ.ةدحاوةيخيراتروطتةكرحيفيرامعتسالايلامسأرلا
يتلايه،يلاينولوكلاملاعلاويلامسأرلاملاعلا:نيملاعلانيذهخيراتلةيوينبلا
ملاعلادحوتةيلامسأرلانإ.رخآلكشباهنعًاِّربعمصنلااذهيفاهدجن
ّالإيلامسأرلاجاتنإللةيجراخلاةراجتلاعسوتامو،ةيجراخلااهتراجتروطتب
.ةيلاينولوكلاةقالعلايهةقالعيفجاتنإلااذهعمهعضوو،ملاعللًارامعتسا
دلبعمةيلامسأرللةيجراخلاةراجتللديحولالكشلايهةقالعلاهذهّنإ
قيرطنع،نييونبلالخادتلاوطابترالااذهءوضىلع.»فلختم«هجاتنإ
جاتنإلاويلامسأرلاجاتنإلا:نيئفاكتمريغنيجاتنإنبي،ةيجراخلاةراجتلا
ىلإلإانرظناذإ.ةيلاينولوكلاةقالعلاةعيبطحضوننأعيطتسن،يلاينولوكلا
ًاجاتنإطقفسيلهنأىرنيلاينولوكلاجاتنإلاعمهتقالعيفيلامسأرلاجاتنإلا



ةقالعلجاتنإ،ءيشلكلبقوهلب،ةددحمةيعامتجاةفصاهلةعاضبل
ةيلاينولوكلاةقالعلاتناكاذإ.ةيلاينولوكلاةقالعلايهةددحمةيعامتجا
ةكرحك،جاتنإلااذهروطتةكرحنإف،هلةدعاقويلامسأرلاجاتنإللًاساسأ
تناكنأدعبماظنلااذهلًاجاتنةقالعلاهذهنملعجت،رارمتساوةدواعم
نيبةيخيراتلاوةيوينبلاةدحولانأبلوقلااننكمي،قدأريبعتبو.هلًاساسأ
يلاينولوكجاتنإكلوألاروطتنملعجتيلامسأرلاجاتنإلاويلاينولوكلاجاتنإلا

يناثلاروطتنملعجتو،هلةجيتنهسفنتقولايفويناثللًايساسأًاطرش
امهنملكروطتلليبسالف.هلةجيتنهسفنتقولايفولوألاءاقبلًاساسأ
يسيئرلاطرشلاوهامهنيبةقالعلاهذهعطقو،رخآلاعمهتقالعنمضّالإ

.همدهليأ،امهنملكيطختليرورضلاو
هنمانطابنتساوليوأتلااذههلانليوأتبسكرامصنفرحناننإ:ليقامبرو
نإ.ضارتعالااذهةحصىرنلبثكنعهيلإرظننلف.اهيوتحيالًاراكفأ
نعوةيجراخلاةراجتلانعصنلااذهنمةرقفلوأيفملكتيسكرام
ءدبيفجاتنإلااذهلةدعاقاهيفىريفيلامسأرلاجاتنإلاماظنعماهتقالع
ةطقنلاهذهيفجلاعيوهف.يخيراتلاهنوكتعلطميفيأ،جاتنإلااذه
اهلماكتدعبيلخادلااهروطتةكرحالةيلامسأرلليخيراتلانوكتلاةكرح
جاتنإلانوكيفيكف.»ءدبلايف«ةرابعلهلامعتساكلذىلعدهشيو،يخيراتلا
يفهنأعميلامسأرلاجاتنإللةدعاق،ةيخيراتلاةهجولانم،نذإيلاينولوكلا
نأرهظي؟هروطتلحارمنمةلحرمىلعألوهلةجيتنً،ايخيراتيأ،ةقيقحلا
نإ.كلذكسيلعقاولانأعمً،افيرحتليوأتلايفوأًاسابتلاصنلااذهيف
فالتخابيأ،صنلااذهىلإههجونيذلارظنلافالتخابفلتختةيضقلا

جاتنإلابةيجراخلاةراجتلاةقالعةلكشمىلإرظننهنميذلاديعصلا
:فلتخملكشبامهنملكىلعرهظتنيديعصةلكشمللنأكلذ.يلامسأرلا
ديعصلكلو.يوينبلاديعصلابهتيمستنكمييذلاديعصلاويخيراتلاديعصلا

يخيراتلانوكتلاديعصىلعيأ،يخيراتلاديعصلاىلعف.صاخلاهقطنم
ةيجراخلاةراجتلاروطتلةجيتنك،كشنودبو،ةيلامسأرلارهظت،ةيلامسأرلل
،ةملكللقيقدلاىنعملابيلاينولوكلااهلكشتذختادقدعبنكتمليتلا
هنوكتلماكتدقدعبنكيمليلامسأرلاجاتنإلانأوهطيسبببسل
نمةلحرملاهذهيف.هبةصاخلاهسسأنمهيفقلطنيلكشبيخيراتلا
.ةيلاينولوكةقالعىلعملكتننأًالعفاننكمياليخيراتلاةيلامسأرلانوكت
دعبّالإرهظتمليلامسأرلاجاتنإلاروطتلجاتنكةيجراخلاةراجتلانأكلذ
،ةتباثلاهسسأنمهروطتقلطناوًايئاهنجاتنإلااذهةينبملاعمتددحتنأ



رخآديعصىلإلاقتنالاةرورضلانمريصي،انهو.ةيلخادلاهنيناوقلًاعضاخ
،يوينبلاروطتلاقطنمريغيخيراتلانوكتلاقطنمو.يوينبلاديعصلاوه
.اهنوكتدعباهروطتخيراتقطنمريغةيلامسأرلانُوكتخيراتقطنمنأامك
كلذل.رخآلانيناوقنعفلتختهبةصاخنيناوقلعضخيامهنمخيراتلكف
يذلانأل،يخيراتلاديعصلااليوينبلاديعصلاةهجونمصنلاىلإانرظن
نممغرلاىلع،اهخيراتسيلةيلاينولوكلاةقالعللانمهفةلواحميفانمهي
وهةينبلاهذهيفرهظممهأو،اهتينبلب،خيراتلااذهةفرعمةيمهأ
نإ.يلاينولوكلاجاتنإلاويلامسأرلاجاتنإلانيبةيضقانتلاةروريصلاةدحو
طرش،جاتنإةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلانميأ،ةدحولاهذهنمقالطنالا

.»فلختلا«ةروريصمهفليساسأ
انليوأتحوضولكبمعدتاندرسيذلاصنلااذهنمةريخألاةرقفلانإ
يفمهاستيلاينولوكلااهلكشبةيجراخلاةراجتلاّنإ:سكراماهيفلوقي.اذه
.هيلعءاقبلاىلعظفاحتوهسسأمعدتاهنإيأ،يلامسأرلاجاتنإلاماظنروطت
قيرطنعيلامسأرلاجاتنإلاعمهتقالعيف،يلاينولوكلاجاتنإلانأكلذىنعم
،ةيلامسأرلاةعانصللةرَّدصملاماخلاداوملاجاتنإبيفتكيال،ةيجراخلاةراجتلا
ً.ايلاينولوكًاجاتنإرارمتسابهيقبتجاتنإةقالعلجاتنإءيشلكلبقوهلب
ىلعلفقنتةيرادتساةقالعةرورضلابنيجاتنإلانيبةقالعلانوكت،انهنم
ةقالعلاهذهنأاملاطو.ةرمتسمةدواعمةكرحيهروطتةكرحيفاهتاذ

يأ،ديدجقفأوحنامهنميأحاتفنالليبسالف،نيجاتنإلانيبةمئاق
.رخآلاىلعّالإحتفنيالنيجاتنإلانملكف.ديدججاتنإماظنوحنهيطختل
نمضروطتللدسىرحألابوأ،قالغناةقيقحلايفيههذهحاتفنالاةكرحو
هذهبًامودمدطصتنيجاتنإلانملكروطتةكرحنأل،ةيلاينولوكلاةقالعلا
ءاقبًامتحنمضيدحلااذهدوجوو.اهلًايلخادًادحنوكتيتلاةقالعلا
يفلدبتتالسسألاهذهّنإ:لقنلفوأ،ريغتتالةتباثروطتلااذهسسأ
،اذهسيلأ.اهئاقبىلعظفاحيهدوجوبيذلادحلااذهنمضّالإاهرهاظم
؟»فلختلل«»ةغرفملاةقلحلاب«ىمسيامساسأ،يلاينولوكلاجاتنإللةبسنلاب
لكيطختّنإ:اهيلإًامتحدوعنسةجيتندرواممصلختسنفانثحبقبتسنلو

ةقالعلاعطقبةرورضلابرمييلامسأرلاجاتنإلاويلاينولوكلاجاتنإلانم
يفمأ»ةفلختملا«دالبلايفنإ،ةيكارتشالاىلإلاقتنالانإيأ.ةيلاينولوكلا
ةروثلانإ.اهيلعةروثلابيأ،ةقالعلاهذهعطقبًامتحرميةيلامسأرلادالبلا

.ناسنإلاخيراتريرحتلديحولاقيرطلايهرامعتسالاىلع
يهةيلاينولوكلاةقالعلاّنإ:انلق.ةظحلهكرتنمليذلاصنلاىلإدعنل



،ةقالعلاهذهنإ؟ةقالعلاهذهليداصتقالاىوتحملاوهامف،جاتنإةقالع
،يلامسأرلادلبلالبقنمرمعتسملادلبلللالغتساةقالع،سكراماهددحيامك
عجريو.)surexploitation(لالغتساضئافةقالعاهنإاهلوقننأحصألالب
نم.ءىفاكتمريغامهروطتنيدلبنيبيهةقالعلانأىلإكلذيفببسلا

ريغدلببًاروطتمًايلامسأرًادلبطبرتةقالعلكنأبلوقلااننكميانه
نعمأةيجراخلاةراجتلاقيرطنعنإ،»فلختم«ماعلكشبوأ،روطتم
يفًايلاينولوكًالكشذختتنأةرورضلابدبال،»ليماسرلا«فيظوتقيرط

وأرمعتسملادلبلانمىقلتيدلبلااذهنأل،يلامسأرلادلبلاحلاص
يتلالمعلاةيمكنمرثكأعئاضبلكشىلعلمعلانمةيمك»فلختملا«
ةقيقحلايفيهنيدلبلانيبعئاضبلاةلدابمف.هيلإهتاجوتنميفاهردصي
حلاصيفيأ،يلامسأرلادلبلاحلاصيفًامئادنوكتةيواستمريغةلدابم
.نيتيواستمريغلمعلانمنيتيمكنيبةلدابماهنألً،اروطترثكألادلبلا
،قرفلااذهو.»فلختملا«دلبلللالغتسالاضئافرادقمددحيامهنيبقرفلاو
،يلامسأرلادلبلايفةنيعمةقبطىلإعجريناكنإو،لالغتسالاضئافيأ
مهاسيهنأل،هلمجمبيلامسأرلادلبلاحلاصيفوهف،ةيزاوجروبلاةقبطلليأ
ةقيقحلاهوشنالنحنفكلذل.هديطوتيفودلبلااذهليلامسأرلاروطتلايف
يلامسأرلابرغلاروطتنإ،ماعلكشبو،ةيبرغلاابوروأروطتّنإ:انلقنإ
،ةرمعتسملانادلبلا»فلختل«ةيخيراتةجيتنناك،ةيلاينولوكلاةقالعلالخاد
نادلبلاهذه»فلخت«نأامك،ةينيتاللااكريمأوايقيرفأوايسآنادلبيأ

.ةيبرغلاةيلامسأرلاروطتلةيخيراتةجيتن
دلبلاّنإ:سكراملوقي.اهدنعفقوتلابجيىرخأةظحالمسكرامصنيف
نمذخأييلامسأرلادلبلاعمةيلاينولوكةيراجتةقالعىلعيذلارمعتسملا
.لباقملاباهيطعييتلاكلتنملقألمعلانمةيمكيهةعاضبدلبلااذه
ىلعلصحي،اذهلالغتسالاضئافنممغرلابيأ،كلذنممغرلابوهو
نإيأ.اهجتنينأهتعاطتسابوأهيلعناكولاممنسحأطورشبةعاضبلا

ةقالعلانأكو.ةَجتنماهنمةدروتسملقأنوكتاهسفنةعاضبلاةميق
يفلبيلامسأرلادلبلاحلاصيفطقفتسيل،ةيجاتنإةقالعك،ةيلاينولوكلا
اذهىلعدرلانإ؟كلذكعقاولايفرمألالهً.اضيأرمعتسملادلبلاحلاص
اننأريغ.زيمتمجاتنإماظنك»فلختلا«ةينبلليلحتةقيقحلايفوهلاؤسلا
لبق،انثحبروطتنمديعصلااذهدنع،ليلحتلااذهبموقننأعيطتسنال
املكاننأنممغرلاب.اهتينبيفةيلاينولوكلاةقالعلاديدحتنميهتنننأ
نمهجوديدحتىلإًامتحكلذانداق،ديدحتلااذهلنيعمهجولانضرعت



ةيدارإتسيل،اهعطقتىلع،انثحبروطتيفةكرحلاهذه.»فلختلا«هوجو
يوينبلاطابترالاعقاوليرظنلامالكلايفساكعنايهامردقبةيتاذمأ
اذهدوجوىلعًاليلداهربتعننحنف.»فلختلا«وةيلاينولوكلاةقالعلانيب
.كسامتلانمءيشىلعظفاحنلف،ةيجهنملاهترورضثحبللنكل.طابترالا
ً،ادجعيرسلكشبهانحرطيذلالاؤسلاىلعدرننأنيرطضمانسفنأىرن

.هتلمجبعوضوملاىلإقرطتلاريغنمطاقنلاضعبزاربإنيلواحم
نأًاقالطإينعيالكلذنكل،حيحصةعاضبللةبسنلابسكرامهلوقيامنإ
لب.هجاتنإروطتحلاصيفوأ،رمعتسملادلبلاحلاصيفةيلاينولوكلاةقالعلا
ةلاحيفهيقبتاهنألروطتللقفألكجاتنإلااذهىلعدستاهنإ،سكعلاب

ةمحازمىلعًاتاتبرمَعتسملادلبلااهيفردقيالةرمتسمةيوينبصقن
جاتنإلاةكرعمضوخنمهعنمت،كلذقوف،اهنإ.ةيلامسأرلاتاجوتنملا
ةيلاينولوكلاةقالعلااملاطً،اقَّبسمفورعمةكرعملاهذهريصمنأل،ةمحازملاو
اذإـنوكتةقالعلاهذهّنإ.روطتملاجاتنإلاحلاصيفًامتحوهف،ةمئاق
.يلاينولوكلاجاتنإلاريوطتلةكرحلكلشتةيخيراتعدرةوقـريبعتلاحص
رمي»فلختملا«وأرمعتسملادلبلايفجاتنإلاروطتنأبلوقلانكمأكلذل

.ةيلاينولوكلاةقالعلاعطقبةرورضلاب
،»فلختملا«دلبللةبسنلابنمحلاصيف:رخآلكشبانلاؤسحرطنفدوعن
»فلختملا«دلبلايفةقبطيأحلاصيف؟اهؤاقبوةيلاينولوكلاةقالعلادوجو
عمةرشابمةلصىلعوهنمحلاصيف؟اهرارمتساوةقالعلاهذهءاقب
،يلاينولوكلايراجتلالدابتلاةكرحهبرمتنمحلاصيفيأ،يلامسأرلاجاتنإلا
نإ.يلامسأرلاجاتنإلالبقنم»فلختملا«دلبلللالغتسالاضئافةكرحينعي

ةقبطلاحلاصيفءيشلكلبقامهاهرارمتساوةيلاينولوكلاةقالعلاءاقب
ددحتتالو.ةيراجتةيزاوجروبكةرورضلابددحتتيتلا»ةفلختملا«ةيزاوجروبلا

نمضيلامسأرلاجاتنإلاباهطابترابّالإةقبطك»ةفلختملا«ةيزاوجروبلاهذه
،ًالقتسمًادوجوسيليقبطلااهدوجونأينعياذه.ةيلاينولوكلاةقالعلا
ةيزاوجروبلليأ،رخآيقبطدوجولليثمتوهلب،ةقبطلليملعلاىنعملاب
يفرقتفت،ةيلامسأرلاةيزاوجروبللةلثمم»ةفلختملا«ةيزاوجروبلانإ.ةيلامسأرلا

نحنكلذل.ةقبطاهنملعجتيتلاسسألاىلإ،تاذلابيقبطلااهدوجو
اذهنإ.ةملكلاىنعملكبةقبطكاهديدحتةحصىدمنعلءاستن
ىلعًاريثكاندعاسينأدبال»ةفلختملا«ةيزاوجروبللزيمتملايقبطلادوجولا

انهيفتكنو.هتروريصو»فلختلا«ةينببقلعتتةديدعلكاشمحيضوت
اننأل،اهبعسوتلاريغنمةغلابلااهتيمهأىلإوةطقنلاهذهىلإةراشإلاب



.»فلختلل«انتساردنيحكلذبموقنس
ةديدعرهاظمانلتحضوت،سكراملصوصنلاضعبلانليلحتلالخنم
انتسارديفً،امئادانلواحدقل.ةيجاتنإةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلادوجول
ةقالعلاهذهنأيهو:ساسألاةطقنىلإلصننأرهاظملاهذهفلتخمل
ةدحويف،ةينبلاثيحنمنيفلتخمنيجاتنإمضىلإًامودليمتةيجاتنإلا
ةكرحيفهنعلصفنيالرخآللًاعباتجاتنإلكلعجتةيضقانتةيخيرات

ةدحويفويوينبلانيجاتنإلاكسامتيفلوقلااذهحصاذإف.هتروريص
ةزيميلاينولوكلاجاتنإلااهبانزيميتلاةيداصتقالاةيعبتلاتناك،امهروطت
فلتختاهنأريغ،نيجاتنإلانيب،نذإةلدابتمةيعبتلافً.اضيأيلامسأرلاجاتنإلل

:امهيلعديكأتلابجينارمأ،نذإكانه.رخآلجاتنإنماهراثآواهلكشيف
،ةدحاوةيوينبةدحونمض،يلامسأرلاويلاينولوكلا،نيجاتنإلادوجووهلوألا

ةدحولاهذهروطتنأوهيناثلاو.ةلدابتملاةيعبتلابهدصقناماذهو
inégalitéde(روطتلايفؤفاكتاللاأدبمنإ.يئفاكتالروطتةيوينبلا

développement(نحنف،ةنينيللاـةيسكرامللةيسيئرلاءىدابملامهأنم
اذإف.يخيراتلااهروطتلكشًاددحمةيلاينولوكلاةقالعلابلقيفهدجن
يهف،بلغتلاوةرطيسلالكشذختتيرامعتسالادلبللةبسنلابةيعبتلاتناك
مامزف،هخيراتديسسيلدلبلااذهنألةيدوبعرمعتسملادلبللةبسنلاب
ةجتنملاىوقلاروطتًادجيوقلكشبعفدتاهنإمث.هيدينيبسيلهرمأ

دلبلايفىوقلاهذهروطتنمدحتيهامنيب،يرامعتسالادلبلايف
يفاهتيلاعفتناكاملكف.اهلطبتواهلشتاهنإ:لوقننأحصألاو،رمعتسملا
سكعلاو،يناثلابناجلايفةيبلسةيلاعفلاهذهتناك،ةيباجيإلوألابناجلا

.سكعلاب
نمًامسقلعجتىربكلاةعانصلانأامب«:يليامأرقنسكراملرخآصنيف
،ةرجهلامزلتستيهف،ميقيوهثيح،ةجاحلانعضيفيةجتنملاةقبطلا
ـلوألاباتكلاـلامسأرلاـسكراملراك(.»...ةيبنجأدالبرامعتسايلاتلابو

.)131صـيناثلاءزجلا
يذلانأّالإ.اندرسوقبسيذلالوألاصنلابلصنمذوخأمصنلااذه
،ةيلاينولوكلاةقالعلالظيفلمعلليملاعلاميسقتلاةلكشمسيلهيفانمهي

ةروثلاباهتقالعوةيررحتلاةروثلارومأبةقيثولاهتلصهلرخآءيشلب
يفىربكلاةعانصلاروطتلةرورضرامعتسالاّنإ:سكرامانللوقي.ةيراتيلوربلا

لب،اهدادرتسيلانفدهف،اهانيأرنأقبسةركفهذهو.يلامسأرلادلبلا
ىربكلاةيلامسأرلاةعانصلاروطتنإ.هنعدعبملكتنملاهنمبناجحيضوت



ةمئاداهلقوسداجيإوةيعانصلاتاجوتنملافيرصتلرامعتسالامزلتسيال
نمةجتانلا،يلامسأرلادلبلايفةلاطبلاةلكشملحللب،بسحفعاستالا
هجولاجلوعاملقفً،افورعمرامعتسالانملوألاهجولاناكاذإ.روطتلااذه
لهاجتلهعفدييروثلاركفللًاجارحإهجولااذهةجلاعميفنأكو.هنميناثلا

.ًالعفةضماغانهةلكشملاو.اهتهباجمنمًالدبةلكشملا
،جاتنإلاةيلمعجراخةيبوروألاةعانصلاهبتمرايراتيلوربلانمًامسقنإ
يطايتحاشيجلكشىلعالوىتح،ةعانصلاهذهلًايرورضهدوجودعيملف
امّنأسننالو.هلةادأناكنأدعبجاتنإلاهجويفةبقعراصلب،اهل
جاتنإللةيرودلاةكرحلاهددحتً،ايبسندودحمطايتحالاشيجبسكرامهيمسي
اماذإجاتنإلااذهلةرورضنيلطاعلالامعلانمطايتحالاشيجف.يلامسأرلا
ضافاذإنكل.هراهدزاوهعسوتةكرحيف،ةيرودلاهتمزأدعب،جاتنإلادواع
ةلكشملحلقبيمل،ةيجاتنإلاةرورضلاهذهنعلامعلانمنيلطاعلاددع
اذهو.ةرجهلاامإولاكشألانملكشبءانفلاامإ:ناليبسّالإضئافلااذه
وأ،ةلماعلاةقبطلانمًاءزجنإ.رشععساتلانرقلايفًالعفىرجام
رامعتسالابوروأرجه،طايتحالاشيجنوكييذلامسقلااذهنمىرحألاب
ةرهاظلاهذهنإ.»ثلاثلاملاعلاب«مويلاهيمسناملخادعقتىرخأدالب
،ثحبلااذهدودحيفاهتجلاعملليبسالةديدعلكاشمحرطتةيخيراتلا
اننكميفيك.انعوضوممهيدقاملطقفنيضرعتم،اهيلإةراشإلابيفتكنلب
لهو؟تارمعتسملانطوتسايذلاايراتيلوربلانممسقلااذهًايقبطربتعننأ

»ايراتيلورب«نمءزجهنأمأيبوروألاايراتيلوربلانمًاءزجهرابتعابجي
تاقبطلايفهراهصناثدحىدميأىلإ،ةيناثلاةلاحلايفو؟رمعتسملادلبلا
ةلكشمهاجتهذختييذلايقبطلافقوملاوهامو؟رمعتسملادلبللةحداكلا

يهانهةحورطملاةلكشملانإ،ةلماشةملكبو؟رامعتسالادضلاضنلا
يبوروألاايراتيلوربلانممسقلااذهليفاقثلاويقبطلاءامتنالاديدحتةلكشم
ّالإانثحبمهتالةيخيراتلاةرهاظلاهذه.ةيلاينولوكلاةقالعلاءوضىلع
ةكرحللهؤاطعإبجييذلايقيقحلاىنعملاحيضوتىلعاندعاستامرادقمب
ىلإيأ،رمعتسملاناسنإلاريرحتىلإفدهترامعتسالاىلعةروثكةيررحتلا
تسيلرمعتسملاملاعلاويرامعتسالاملاعلانيبةيلاينولوكلاةقالعلاف.هليوحت
يداصتقالاديعصلااهيفددحتيةلماشةقالعيهلب،ةيداصتقاةقالعدرجم

ةلكشمتحرطامليداصتقالااهبناجىلعترصتقاولف.رطيسمديعصك
يأ،رمعتسملابعشلايفةحداكلاىوقلاونطوتسملاايراتيلوربلانيبةقالعلا

ةرطيسلاىلعةرئاثلاىوقلافقاومعملوألافقاومًامتحتلثامتل



يبوروألايلامسأرلاهلكشيفيقبطلاعارصللةيلضفألاتناكلو،ةيرامعتسالا
.يلاينولوكلاهلكشيفيقبطلالاضنلاىلعيأ،يررحتلاينطولالاضنلاىلع
لالخًالثمرئازجلايفثدحيذلاف.كلذكسيليخيراتلاعقاولانأّالإ
ًاصاخًامهفةرورضلابانيلعضرفيً،اصوصخةريخألااهتلحرميفوةروثلا
هلكشنعفالتخالامامتفلتخيرمعتسملادلبلااذهيفيقبطلالاضنلل
يذلايسايسلافقوملارسفنفيكفّالإو.ةيلامسأرلاابوروأيفدوهعملا
نويبوروألامهو،»ءادوسلالجرألاب«اوُمسنمريهامجلكهتذختا

يبوروألكًابيرقتناكدقل؟ةيرئازجلاةروثلادض،رئازجلايفنونطوتسملا
مأًايزاوجروبمأًافظوممأًايفرحمأًالماعناكأ،رئازجلايفنطوتسم
فنعلاغلبًايفنعًالكشءادعلاذختادقلو.ةيررحتلاةروثللًايداعمً،اعرازم
ليبقكلذو،ةيباهرإلاةيتسشافلا»يرسلاشيجلاةمظنم«عمهتورذهيف
يبوروألايحلااذه،»داولاباب«نأرمألايفبيرغلاو.لالقتسالالين
نوكيداكهنأل»رمحألايحلاب«بقُليناك،رئازجلاةنيدميفيبعشلا
عالدنادعبراصف،ةروثلالبقيعويشلابزحللةيسيئرلاةيبعشلاةدعاقلا
ةيرصنعلاىوأم،ينطولايسيئرلاضقانتلاراجفنادعبيأ،ةيررحتلاةروثلا
نإ.ةروثلليداعملايبوروألايتسشافلاباهرإللًازكرموًاقلطنموةيبوروألا
لاضنلاديعصىلعةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيسيئرلاضقانتلاءاوتسا
لب،يقبطعارصكضقانتلاةكرحًاقلطميفنيالرامعتسالادضينطولا
عمتجملايفيقبطلاعارصلادوجوليخيراتلالكشلانوكيهنإ،سكعلاب
ضقانتلاب«يقبطلاضقانتللًالادبتساًاقالطإينعيالاذهو.يلاينولوكلا
يفيقبطلالاضنلايفنىلإيمرتةيعجرةيزاوجروبةركفهذهف.»يموقلا
دونامنإ.ينطولاررحتلالجأنملاضنلاةكرحيفويلاينولوكلاعمتجملا
تناكةيعامتجاةينبيأيفيقبطلالاضنللدوجولكنأوههيلعدكأتلا
ديحولايخيراتلالكشلاوهينطولاررحتلالجأنملاضنلاف،زيممدوجو
ةطقنلاهذههنعبيغتنمو.ةيلاينولوكلاةينبلايفيقبطلالاضنلازيمتل
لاضنلاب«يقبطلالاضنلالادبتسالواحيف،رصاعملاانخيراتةكرحيفةيساسألا
ىلعةردقلادقفي،تحبيداصتقالاضنبينطولالاضنلارصحوأ،»يموقلا
ثدحاماذهو.هليوحتلهيلعةرطيسلاىلعيلاتلابو،يخيراتلاانعقاومهف

ريرحتةيناكمإحتفنتيداصتقالالاضنلادرجمبهنأنظنمعمًالعف
نأةجيتنلاتناكف،ةيلاينولوكلاةقالعلانمهملاعريرحتورمعتسملاناسنإلا

هذهىلعءاقبإلاىلإ،ربشابمريغقيرطب،لاضنلانملكشلااذهلام
تناكيتلايهلب،هتسراممةكرحيفاهدوجوضرتفيناكهنأل،ةقالعلا



لاضنقيرطنعّالإمتيالررحتلانأعم.يداصتقالاضنكهناكمإددحت
ةقالعلاريدقتيفأطخلااذه.ةقالعلاهذهعطقهفده،يداصتقاال،يسايس
هساسأيفزكترييداصتقالااهرهظميفرصحنتةقالعاهنأىلعةيلاينولوكلا
قرفلانأعم،رشابميسايسلاضنكيداصتقالالاضنلاديدحتيفأطخلاىلع
وهيقبطلاضنكيسايسلالاضنلاددحيامنأل،نيلاضنلانيبًادجعساش
لاقتنالاوةيعامتجالاةينبلاروطتيفعاطقنالاقيقحتىلإًاساسأفدهيهنأ

ةينبلاهذهدوجوضرتفييداصتقالالاضنلاامنيب.ىلعأةينبىلإاهنم
يقبطلاضنبيروثلافنعلاقيرطنعّالإلاقتنالااذهمتيالو.اهءاقبو

.يررحتلالاضنلاعباطةرورضلاب،انلةبسنلاب،ذختي
ةكرحللمهديدحتبيقبطلاعقاولالهاجتنودوينيذلاءىطخيكلذكو
درجمنإ.يقبطلاضنلكاهيفيفتني»ةيموق«ةكرحدرجمكةينطولا
هل،»يموقلا«لاضنلاب،زيمتملايررحتلاهلكشيف،يقبطلالاضنلالادبتسا

يه،ةنيعمةقبطلنيعميقبطفقوملديدحتهنإ.يقبطلاهلولدم
امكـةقبطلاهذهف.رامعتسالانمررحتلاةلكشمنم،ةريغصلاةيزاوجروبلا

ةكرحلكلشىلإفدهت،اهتينبمكحبـ»فلختلل«انتسارديفىرنس
ةينبلاىلعةيقبطلااهتينبميمعتاهتلواحمقيرطنع،يقبطلاقرافتلل
امك،تاقبطلالكءانفإيفسيلىلعألايقبطلااهلثمف.اهلمكأبةيعامتجالا

اهشياعتيفيأ،عارصالب،اهئاقبإيفلب،ايراتيلوربلادنعلاحلاوه
ةكرحفقوبّالإتاقبطلانيبيملسلاشياعتلااذهىلإليبسالو.يملسلا
ةيزاوجروبلاديدحتو،ةيعامتجالاةيكيتكلايدلاةكرحلافقوبيأ،اهيفروطتلا
ةقبطلاهذهنأكو،اهتروريصلىصقأدحكيأ،اهليقبطسايقمكةريغصلا
نيبيواستلامتيف،يهاهنوكتةدحاوةقبطتاقبطلالكلعجىلإفدهت
ءامتنالككلذبنوكيف،ةريغصلاةيزاوجروبلاىوتسمىلعاهلكتاقبطلا
ةكرحكينطولاررحتلاةكرحديدحتنإ.ةقبطلاهذهىلإءامتنايقبط
مدعنيداكيوأ،يقبطلاعباطلاىلع»يموقلا«عباطلااهيفبلغي»ةيموق«
ةيجولويديألجاتنويقبطديدحت،نذإهتاذدحيفوه،يقبطلالاضنلااهيف

.ةريغصلاةيزاوجروبلا
هديدحتيفدمتعنسو.ةيلاينولوكلاةقالعلايفيساسألاهجوللدعبضرعتنمل

:يليامانفلؤملوقي.سكراملًادجماهصنىلع
دوجوـيلامسأرلاجاتنإلليساسألاطرشلاجتنتيتلااهسفنفورظلانإ...«

جاتنإلاىلإيعاضبجاتنإلكلاقتنابلطتتـءارجألالامعلانمةقبط
كيكفتىلعلمعي،روطتيوهاملاط،جاتنإلااذهّنإ.يلامسأرلايعاضبلا



ضئافّالإةعاضبىلإلوحياليذلاو،هلقباسجاتنإلللكشلكبيوذتو
.رشابملايصخشلاكالهتسالاوحنءيشلكلبقهجومهنإذإ،جوتنملا
ريغنم،ءدبلايف:يسيئرلافدهلاجوتنملاعيبنملعجييلامسأرلاجاتنإلاف
ةراجتللرثألوأًالثماذهناك(هسفنجاتنإلاماظنلً،ايرهاظ،ضرعتينأ
هنإمث.)خلإبرعلاودونهلاونيينيصلالثمبوعشىلعةيلامسأرلاةيملاعلا
امإزكترييذلايعاضبلاجاتنإلالاكشألك،لصأتيثيح،مدهيكلذدعب
.ةعاضبكضئافلاجوتنملاعيبدرجمىلعامإو،نيجتنملليصخشلالمعلاىلع
ىلإيعاضبجاتنإلكًاجيردتلوحيمث،عئاضبلاجاتنإميمعتبأدبيهنإ
ـلوألاءزجلاـيناثلاباتكلاـلامسأرلاـسكراملراك(.»يلامسأرجاتنإ

.)38ـ37ص
:يليامسكراملوقيهسفنباتكلانمرخآناكميفو

نعةبيرغتيقبىرخأجاتنإةمظنألعباتيلامسأرلاجاتنإلاماظننإ...«
.يعاضبجاتنإلكليوحتىلإ،ناكمإلاردقب،ليميهنكل.هروطتةجرد
جاتنإلاف،هترودةكرحلخادجاتنإلكرجينأكلذقيقحتلهتليسوو
لخدتّنإ.عئاضبللًايلامسأرًاجاتنإّالإنوكينأنكميالروطتملايعاضبلا

اذهعمو.ناكملكيفمدقتيليوحتلااذهلعجييعانصلالامسأرلا
.)102صـهسفنردصملا(.»ءارجأىلإنيرشابملانيجتنملاليوحتليوحتلا
نمةيلاينولوكلاةقالعلارهوجنعصنلااذهيفانلفشكيسكرامنإ

جاتنإلاويلامسأرلاجاتنإلا:نيفلتخمنيجاتنإنيبةيوينبةقالعيهثيح
جاتنإلابدصقنو.)précapitaliste(ةيلامسأرلالبقامجاتنإوأيلامسأراللا
سكراميفتكيو.اهرامعتسالبقةرمعتسملانادلبلايفًادئاسناكامريخألا

.يلامسأرلاجاتنإللقباسجاتنإهنأىلعجاتنإلااذهديدحتبصنلااذهيف
هذهيفةدئاسلاجاتنإلاةمظنأنعملكتيملسكرامنأينعيالاذه
لواحي،»لامسأرلا«نمةديدعةنكمأيف،وهلب،اهرامعتسالبقنادلبلا
هذهيفًادئاسناكصاخجاتنإماظنحمالمعيرسلكشبانلمسرينأ
نعهمالكيفضرعتيملاذإوهو.»يويسآلاجاتنإلاماظن«وه،نادلبلا
هذهىلإرظنيناكهنألف،جاتنإلانمماظنلااذهلةيلاينولوكلاةقالعلا
.يلامسأرلاجاتنإلاروطتلةرورض،انلقوقبسامك،يهثيحنمةقالعلا
ةيعامتجالاةينبلايفاهرثألوةيلاينولوكلاةقالعللهديدحتيفوهف،كلذل
جاتنإكّالإنادلبلاهذهجاتنإىلإرظنيمل،ةرمعتسملانادلبللةيداصتقالا
ً.ايباجيإالًايَّيفنهددحي،نذإوهف.هنعفلختم،يلامسأرلاجاتنإللقباس
قباسجاتنإلكلًاسايقميلامسأرلاجاتنإلانملعجيييفنلاديدحتلااذهو



قباسجاتنإلكنأربتعيسكرامنأكلذيفببسلا.هروطتلًاجذومنو
اذهعملخداماذإًايلامسأرًاجاتنإريصينأدباليلامسأرلاجاتنإلل
يتلاةيساسألاةركفلافً.ايلاينولوكًالكشةرورضلابذختتةقالعيفجاتنإلا
ةقالعلاروطتنإ:يلاتلالكشلاىلعاهصيخلتنكميصنلااذهيفرهظت
نعطبترييذلاجاتنإلاماظنليوينبليوحتةكرحهساسأيفةيلاينولوكلا
»ةلمسر«ةقيقحلايفليوحتلااذه.يلامسأرلاجاتنإلابةيجراخلاةراجتلاقيرط

capitalisation((هذهةكرحو.ةرمعتسملانادلبلاجاتنإلـريعبتلاحصاذإـ
ةلحرملا:نيتلحرمىلعلبةدحاوةعفدمتتالةدقعمةكرح»ةلمسرلا«
اذهو،ةرمعتسملانادلبلايفيعاضبلاجاتنإللميمعتةلحرميهىلوألا
متيةيناثلاةلحرملاو.ةيلامسأرةراجتكةيملاعلاةراجتللرشابمرثأميمعتلا
ةكرحنأانهركذلابردجيو.يلامسأرجاتنإىلإيعاضبلاجاتنإلاليوحتاهيف
ةينبللكيكفتوميدهتةكرحنمضققحتتةرمعتسملانادلبلاجاتنإ»ةلمسر«
اندالبيفةيلامسأرلاروطتنأكلذىنعم.نادلبلاهذهلةيداصتقالاةيعامتجالا
امردقب،اهرامعتسالبقاهيفجاتنإلاماظنل»يعيبط«روطتلةجيتننكيمل

ةقالعلاقيرطنعـًايوينبوًايخيراتاهطبرليأ،اهرامعتسالًارثأناك
ةيكلملاف،ةريثككلذىلعةيخيراتلادهاوشلاو.يلامسأرلاجاتنإلابـةيلاينولوكلا

نإ.اهرامعتسادعبّالإرئازجلاوأرصمكدالباهتفرعامًالثمةصاخلا
انلزامةفينعتازههيفثدحأف،انخيراتيفرارمتسالاطخعطقرامعتسالا
هنودبيذلاضقانتلااندالبيفلخدأيذلاوههنإ.اهشيعنواهتمدصيناعن
ةرورضهروطتدحناكو،انخيراتلكشهروطتناكيذلاو،خيراتلانوكيال

.رامعتسالانمانملاعريرحتبانررحت
ماهلاصنلااذهنماهجرختسننأنكمييتلاةماعلاةركفلايههذه

:ةديدعتاظحالمهلوحانلنألًاليلقهدنعفقوتنساننكلو.سكرامل
ةرشابمةيخيراتةجيتنرمعتسملادلبلايفجاتنإلا»ةلمسر«تناكاذإـًالوأ
هذهنمضّالإاهتكرحرمتستالوروطتتال،نذإيهف،ةيلاينولوكلاةقالعلل
نهرةرمعتسملانادلبلايفةيلامسأرلاروطتنأكلذىنعم.اهلخادوةقالعلا

ةرورضكرهظيةيلاينولوكلاةقالعلادوجونإ.ةيلاينولوكلاةقالعلاءاقبب
يساسأطرشاهؤاقبف،هرارمتساوروطتلااذهقيقحتلةيوينبوةيخيرات
ىلعمأيرظنلاديعصلاىلعنإ،ةيمهألاغلابيفةطقنلاهذه.هتيناكمإل
ةيلاينولوكلاةقالعلاعطقنإيرظنحوضولكبانمهفتاهنأل،يلمعلاديعصلا
دقل.فلختملاوأرمعتسملادلبلايفةيلامسأرللروطتلكًاليحتسملعجي
يلامسأرروطتةيناكمإرمعتسملادلبللحيتيةقالعلاهذهعطقنأنظيناك



؛ةيبرغلاةيلامسأرلاروطتقطنمهتكرحيفدواعي،لقتسميطارقوميد،ينطو
ـيكارتشالاروطتلليرورضلاطرشلاةقيقحلايفنوكيوهيذلاتقولايف

دعب،رمعتسملادلبلايقباذإو.دلبلااذهلـيلامسأراللالوقأالو
:هفلختيفهيقبينمعمهتقالعًالعفعطقيملهنألفً،افلختم،»هلالقتسا«

.رامعتسالا
ةقيقحلايفيهو،ىلوألاةظحالملابةرشابمطبترتةيناثلاةظحالملاـًايناث
رمعتسملادلبلايفتروطتوتأشنةيلامسأرلانأامكف.اهلحيضوتوليصفت
قلطايتلاوـكلذكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانإف،ةيلاينولوكلاةقالعلانمض
يفًايقبطتنوكتـ»ةينطولا«ةيزاوجروبلامسا،أطخنعولهجنع،اهيلع

دوجوبًايخيراتوًايوينبطبترم،نذإيقبطلااهدوجوف.ةقالعلاهذهلظ
نوكتةكرحنإ.اهتروريصليعيبطلقحكددحتتيتلاةيلاينولوكلاةقالعلا

ةكرحنعًاقالطإلصفنتاليخيراتلااهروطتوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
ةلمسرلاةكرحلرشابمجاتنةقبطلاهذهف،رمعتسملادلبلايفجاتنإلا»ةلمسر«

.هذه
عيطتسناننإ.ةيقبطلااهتينبيأ،ةقبطلاهذهةعيبطانلءيضتةطقنلاهذه
هذهلنكميالوً.اساسأةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاددحننأ
نوكتنأ،ةيقبطلااهتروريصويخيراتلااهروطتيفمأاهتأشنيفنإ،ةقبطلا
ةقالعلانأىلإعجريوهفً،ادجحضاواذهيفببسلاو.ةيراجتةقبطّالإ
هذهنإ.يلاينولوكلاجاتنإلاةلمسرروطتليخيراتلاراطإلايهةيلاينولوكلا
.ةقبطلاهذهروطتلةيخيراتلاتايناكمإلاددحتودحتيتلايهةقالعلا
يفريصتنأاهيلعليحتسيةيراجتلاةيزاوجروبلانأفيكانمهفياذهو
تدلودقل.ًالثمبرغلايفثدحامك،ةيعانصةيزاوجروب،يقبطلااهروطت

دهملايفىقبتنأاهيلعيضقف،ةيلاينولوكتدلواهنألةلولشمًازوجع
وهروطتالبـاهءاقبإحصألاوـاهءاقبّنإ:لقنلفوأ.روطتالبةرقتسم

.اهروطتلديحولايخيراتلالكشلا
ىلإةيراجتلاةيزاوجروبلاروطتةلاحتسايفيسيئرلاببسلاّنإ:انلق

ققحتيروطتلااذهنأوهرمعتسملافلختملادلبلايفةيعانصةيزاوجروب
نمةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاًاساسأزيمياماذهو.ةيلاينولوكلاةقالعلانمض
موهفمقابطناةحصىدمنعلءاستنانلعجيوةيلامسأرلاةيزاوجروبلا
عيطتسياليراجتلالامسأرلانإ.ةرمعتسملا»ةقبطلا«هذهىلعةقبطلا
ةراجتلانأل،»فلختملا«رمعتسملادلبلايفًايعانصًالامسأردلوينأًاقالطإ
ةيلوأداومريدصت:داريتساوريدصتةراجتيأ،ةيلاينولوكةراجتاهتاذدحيف



يفيراجتلالامسأرلالاقتنانكميذلانإ.ةيعانصتاجوتنمداريتساو
ققحتتتناكهذهلاقتنالاةكرحنأوهيعانصلالامسأرلاىلإبرغلا
.اهددحتواهدحتةيلاينولوكةقالعيأنعلزعمبيأ،لقتسملكشب
ةيخيراتلاةروريصلاويبرغلايلامسأرلادلبللةيخيراتلاةروريصلانيبفالتخالاف
ةينبيفلب،هاوتسموأجاتنإلاروطتيففالتخادرجمسيلرمعتسملادلبلل

نأدجنكلذل.اهتاذيفةيخيراتلاةروريصلاةينبيفيلاتلابو،جاتنإلااذه
ريصينأوهزيمتميراجتلامسأركيلاينولوكلالامسأرلليعيبطلاروطتلا
ىلإيراجتلاديعصلانمهلاقتنايفيرامعتسالالامسأرللًالثممًايلامًالامسأر
لامسأرلاروطتةكرحيفةيعانصلاةقلحلاهذهنادقفنإ.يلاملاديعصلا
ددحياموهو،لامسأرلااذهةروريصةينبًاساسأزيمياموهيلاينولوكلا

.»فلختلا«ةينبًاساسأ
ةيزاوجروبلامسا»فلختملا«رمَعتسملادلبلاةيزاوجروبىلعانقلطأدقل
ةقبطلاهذهلانديدحتحضوننأةرورضلانمنآلاىرننحنو.ةيلاينولوكلا
يذلايخيراتلالكشلانإ؟مضتةيعامتجاتائفيأو؟فلأتتممف.ةزيمتملا
الةيلاينولوكلاةقالعلالخادرمعتسملادلبلايفجاتنإلاةلمسرةكرحهتذختا

ةكرحليسيئرلاعباطلانإ.لاؤسلااذهىلعدرلاىلعاندعاسينأدب
يراجتلامسأرروطتونوكتيفـانيأرامكـنمكيناكهذهةلمسرلا
قيمعلايقبطلانماضتلاحوضولكبانلىّدبتي،ءوضلااذهىلعف.يلاينولوك
نوريصينيذلاوأ،مهرودبمهنيذلانييعارزلانيكالملاةئفوراجتلاةئفنيب
ىنعم.ةيلاينولوكلاةقالعلالخادهتلمسروجاتنإلاروطتببسبًاراجتمهرودب

نيتيعامتجانيتئفمضتةدحاوةقبطةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأكلذ
نييعارزلانيكالملاةئفو،ندملاراجتكلذبدصقنو،راجتلاةئف:نيتفلتخم
.ةيلاينولوكلاةراجتلاوحنءيشلكلبقيعارزلامهجاتنإنوهجوينيذلا
ةئفلاهذهربتعننأليحتسملانملبً،ايخيراتوًايرظن،نذإبعصلانمف
قلطنف،اهتاذبةلقتسمندملاراجتنعةلصفنمةقبطنييعارزلانيكالملانم
يفًايرذج،انيأرامك،ريغتةيلاينولوكلاةقالعلانأكلذ.ةيعاطقالابقلاهيلع
ضرفتوةيديلقتلاةيئادبلاهلاكشأىلعيضقتف،ةيلامسأرللقباسلاجاتنإلاةينب

نمنكيمل،ةقالعلاهذهروطتبف.يلامسأرلاروطتلاوحنهجوتلاهيلع
ًاجاتنإ»فلختملا«رمعتسملادلبلايفيعارزلاجاتنإلارابتعاًاقالطإنكمملا
نإ.ةيعاطقإةيكلم،رهاظلايف،ضرألاةيكلم،هيفتدبنإوىتحً،ايعاطقإ
راص،ةيلاينولوكلاةراجتلاقيرطنعيلامسأرلاجاتنإلابهطابتراب،جاتنإلااذه
ال،نذإ.ةيلامسأرلاةعانصلااهجاتحتةيلوأداوملًاجاتنإيأً،ايلاينولوكًاجاتنإ



.نييعاطقإ،مهنمرابكلاًاصوصخو،نييعارزلانيكالملاربتعننأًاقلطماننكمي
نمض»فلختملا«رمعتسملادلبلايفةيعاطقإجاتنإتاقالعىلعملكتلانإ
يذلارثأللًاقلطمًالهجكلذيفنألً.ادجحدافأطخةيلاينولوكلاةقالعلا
انيأردقلو.ةيرامعتسالاةيلامسأرلاروطترمعتسملادلبلاجاتنإةينبيفهثدحي
ىلعدكؤينمنإ.ةداعإللةرورضالف،سكراملقباسصنلانليلحتيفكلذ

يهامًاقلطممهفيالرمعتسملادلبلايفةيعاطقإجاتنإتاقالعدوجو
يلاينولوكلاجاتنإلاطابترانإ.يخيراتلااهروطتواهتينبيفةيلاينولوكلاةقالعلا
جاتنإتاقالعلءاقبإهنأكو،رمعتسملادلبللةبسنلاب،ودبييلامسأرلاجاتنإلاب
ةلوقملاتءاجانهنم.هرامعتسالبقدلبلااذهدوستتناك»ةيعاطقا«
أطخةلوقملاهذهيف.رامعتسالاوعاطقالافلاحتةلوقم،ةريهشلاةيسايسلا

دوجوالثيحةيعاطقاتاقالعىلعملكتتاهنأاهيفأطخلا:هيوشتو
ةيزاوجروبلااهلصفب،اهنأاهيفهيوشتلاو،ةيلاينولوكلاةقالعلانمضعاطقالل

ةيداعمةقبطةيزاوجروبلانملعجترمعتسملادلبلايفعاطقالانع
،نذإةلوقملاهذهف.رامعتسالايداعتنأيفةيناكمإلااهلوأ،رامعتسالل
اهلةقالعال،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةيجولويديألجاتن،فرصةيزاوجروب
ربتعنانلعجيةيلاينولوكلاةقالعللءىطاخلامهفلااذهنإ.يسكراملاركفلاب
،رمعتسملادلبلايفةيداصتقالاةيعامتجالاةينبللظافحوءاقبإةوقرامعتسالا

مدهةوق،سكراملقباسلصفيفانلرهظامك،ةقيقحلايفهنأعم
.يلامسأرلاروطتلاهاجتايفاهلوحت،ةينبلاهذهلكيكفتو

هابتنالابجيويخيراتلاعقاولايفهساسأهلءىطاخلامهفلااذهنأريغ
يفدجو،هعسوتلحارملوأيف،رامعتسالانأهيفكشالاممف.هيلإ

لئابقلاءاسؤريفكلذكوـ»نييعاطقالا«مهمسنلوـرابكلانيكالملا
نيكالملاةيكلمنمدازف.هلًايوقًادنسةيعامجلايضارألاىلعنيرطيسملا
ّالإ.ةينانبللاقطانملاضعبورصمورئازجلايفًالثمىرجامك،نيرخآلاكَّلمو
سيلوهف،رامعتسالاونييعارزلانيكالملانيبًاعقاوناكنإو،انهفلاحتلانأ
ريصينأهيلعناكجاتنإنيبلب،يلامسأرجاتنإويعاطقاجاتنإنيبًافلاحت

دلبلايفضرألاةيكلمنإ.يلامسأرجاتنإنيبوًايلاينولوكًاجاتنإةرورضلاب
،ةيلاينولوكةيكلمىلإتروطتاهنإ؛»ةيعاطقإ«ةيكلمدعتملرمعتسملا
ةقالعلانمضيعارزلاجاتنإلاروطتب،ةيلامسأرلاةيكلمللزيمتملكشك
ةراجتلاوحنرمعتسملادلبلايفيعارزلاجاتنإلاهيجوتبو.ةيلاينولوكلا

جاتنإلاتاقالعىلعءاقبإلاراص،يلاينولوكجاتنإىلإهليوحتبيأ،ةيلاينولوكلا
تاقالعنماهلًاليوحتهانعمةيلاينولوكلاةقالعلادودحنمضةعارزلايف



كلذبيعارزلاكالملاراصو.ةيلاينولوكجاتنإتاقالعىلإ»ةيعاطقا«جاتنإ
ةقالعلليخيراتلاروطتلانإ.يرامعتسالاجاتنإلابًاطبترمًايعارزًارجات
ةقبطيفرهصةيلمعكرمعتسملادلبللةبسنلابانهانلرهظيةيلاينولوكلا
ةئفحصالاىلعوأـ»نييعاطقالا«ةئف:نيتفلتخمنيتيعامتجانيتئفلةدحاو
،هذهيقبطلاديحوتلاةيلمعنإ.نييزاوجروبلاةئفوـنييعارزلانيكالملا
رمعتسملادلبلاةروريصةكرحانلءيضت،ةيلاينولوكلاةقالعلاروطتلةجيتنك
تثدحيتلافينعلايقبطلازيامتلاةيلمعباهانراقاماذإًاصوصخ،فلختملا

يفةيزاوجروبلاةروثلانأملعيانلك.ةيزاوجروبلاوةيعاطقالانيببرغلايف
:نيتضقانتمنيتلصفنمنيتقبطنيبفينعيقبطعارصلةجيتنتناكبرغلا
نيتاهنيبقرافتملايقبطلادوجولاف.ةيزاوجروبلاةقبطلاوةيعاطقالاةقبطلا
ةكرحيفيدايقلارودلااذهلةدعاصةقبطةيزاوجروبلانملعجنيتقبطلا
ةيلامسأرلاروطتنأظحالننحنو.هريرحتيأ،هليوحتويعامتجالاجاتنإلا
ثيحيأً،افيعضنيتقبطلانيتاهنيبضقانتلاناكثيحًايخيراترخأت
لالخايناملأيفًالثمثدحامك،ةفيعضةئيطبامهنيبقرافتلاةكرحتناك
نيتاهنيب،رمعتسملادلبلايف،مودعمضقانتلانكل.رشععساتلانرقلا
لب،نيتزيامتمنيتقبطلانهدوجوالنأوهًادجطيسبببسل،نيتقبطلا
نأنكميفيكف،ةيلاينولوكلاةقالعلاروطتبتنوكتةدحاوةقبطنمنيتئفل
روطتةيناكمإددحننأنكميفيكو،»ةينطو«ةيزاوجروبةروثىلعملكتن

ةيزاوجروبلاةروثلانإ؟فلختملارمعتسملادلبلايفةيلامسأرللحيحص
اهروطتةكرحيفةيلاينولوكلاةقالعلاهتمضدلبيفًاساسأةليحتسم

يهامعفالتخالامامتةفلتخمهيفيقبطلالاضنلاةعيبطنأل،يخيراتلا
جاتنإلاروطتلةيناكمإيأىلإًاقلطمريشتاليهو،يلامسأرلادلبلايفهيلع
حمسيالفلختملارمعتسملادلبلايفجاتنإلاروطتنإ.يلامسأرلكشبهيف

الةيلاينولوكهيفةيزاوجروبلاف.جاتنإلليلامسأرلالكشلانوكتبًاقلطم
ةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةقالعلانمضيخيراتلااهنوكتو،ةيلامسأر
ةدعاصةقبطاهنملعجيمل،ندملاراجتونييعارزلانيكالملامضت،ةزيمتم
بجي،طاطحنايفةقبطك،اهتأشنذنم،اهددحلب،ةيلامسأرلاةيزاوجروبلاك
ديدحت،نذإحدافلاأطخلانمنإ.هريرحتوجاتنإلاليوحتلاهيلعءاضقلا
ةيعاطقالانيبفلختملارمعتسملادلبلايف،كرحملايأ،يسيئرلاضقانتلا
امهنيبفالتخالا،نيتئفمضتةدحاوةقبطلّالإدوجوالذإ،ةيزاوجروبلاو
ةقبطنمتائفنيبيلحرمويحلصمضقانتعقوامبرلو.لاوزلاوحنروطتي
نكمملايوناثلاضقانتلااذهنملعجننأوهميسجلاأطخلانكل،ةدحاو



.هروطتيفعمتجملاةينبددحيًاضقانتيأً،ايسيئرًاضقانتهلوصح
يف،لثمت،ةزيمتمةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلاةيزاوجروبللديدحتلااذه
ةيزاوجروباهرابتعانمًاتاتبانعنمي،ةيرامعتسالاةيزاوجروبلا،»فلختملا«دلبلا
دضلاضنلاةكرحيف،يمدقتلا،لاقيامكوأ،يدايقلااهروداهل»ةينطو«
ىلع»ةينطولا«ةيزاوجروبلامساقلطننألضفملانمناكامبرلو،رامعتسالا
لظتةلكشملانأريغ.»ينطولاجاتنإلابةطبترملا«نييعانصلانمةئفلاهذه
اهتامساهل،ةلقتسمةيزاوجروبةقبطكةئفلاهذهرابتعاةيناكمإيفةمئاق
ةطبترملاوةصاخةيعانصلارصانعلاهذهلانديدحتب،اننأكو.اهبةصاخلاةيقبطلا

ةقبط:نيتفلتخمنيتقبطدوجوىلعدكؤننأدون،ينطولاجاتنإلاب
نيتاهانربتعانإو.ةيلاملاةيزاوجروبلاةقبطوةيعانصلاةيزاوجروبلا
ةلكشمنإف،نيتلقتسمنيتقبطالةدحاوةقبطنمنيتئفنيتيزاوجروبلا
هذهو.ةمئاقىقبتةيزاوجروبلاةقبطىلإ»ةينطولا«رصانعلاهذهءامتنا
ديدحتاهحرطي،ةيعامتجالارصانعلاهذهليقبطلاديدحتلاةلكشم،ةلكشملا

يأ،ةيلاينولوكةيزاوجروبك»فلختملا«رمعتسملادلبلايفةيزاوجروبلا
هذهليخيراتلاروطتلاةكرحتناكاذإو.ةزيمتمةيراجتةيزاوجروبك
ربتعننأاننكميفيكف،يعانصلاروطتلاةقلحبًاقلطمرمتالةيزاجروبلا
ةقبطنمأزجتيالًاءزج»ينطولاجاتنإلابةطبترملا«ةيعانصلاةئفلاهذه
وأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهلحتفنكلذباننأكو؟ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

اننأعم،يلامسأرطخيفجاتنإلاريوطتةيناكمإ،اهنممسقلحصألاىلع
ديدحتنإ.»فلختملا«رمعتسملادلبلايفةيلامسأرلاروطتلةيناكمإلكانيفن

ةقيقحلايفوهةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانمءزجكةيعانصلاةئفلاهذه
روطتلاقطنمءوضىلع»يفلختلا«عقاولافشكلواحينيعمريكفتلةجيتن
يفنمكيهذهريكفتلاةيلمعيفأطخلاو.برغلايفةيلامسأرلليخيراتلا
ىلع،يلامسأرلابرغلاعقاوبةصاخةيركفبلاوقلقيبطتةيلمعاهنوك
برغلايفةيعانصةيزاوجروبوةيلامةيزاوجروبدوجونإ.»يفلختلا«انعقاو
ببسل،»فلختملا«دلبلايفنيتيزاوجروبلانيتاهدوجوىلعًاقلطملديال
دلبلايفهنعفلتخمبرغلايفةيلامسأرلاروطتقطنمنأوهطيسب
نأنكميال»فلختملا«رمعتسملادلبلايفةيعانصلاةئفلانإ.»فلختملا«

ةيزاوجروبلاةقبطنمءزجكوأ،ةيعانصةيزاوجروبةقبطكددحتت
ةقالعلانمضليحتسمدلبلااذهيفيلامسأرلاروطتلانأل،ةيلاينولوكلا
ءزجكةئفلاهذهً،ايقبط،ددحننأ،نذإةيملعلاةقدلانمنإ.ةيلاينولوكلا

.ةيزاوجروبلاةقبطنمءزجكال،ةريغصلاةيزاوجروبلاةقبطنمصاخ



ةكلذف«درجمسيلينطولاجاتنإلابةطبترملارصانعلاهذهليرظنلاانديدحتو
انفقومبترتيهيلعف.ةغلاب،ةيسايسيأ،ةيلمعةيمهأهللب،»ةيفسلف
لاضنلاهيجوتيفةصاخلاةيعامتجالاةئفلاهذهنميجيتارتسلايسايسلا

.ةيروثةهجويقبطلا
نميناثلاءزجلايفةدوعاهيلإانلنألةطقنلاهذهيفثيدحلاليطننل
ىلعرصتقنسكلذل.»فلختلا«ةلكشمهباجينأهيلعيذلاو،ةساردلاهذه

ةيزاوجروبلانمصاخءزجكةئفلاهذهلانديدحتبدصقناملعيرسحرش
ىلعًاريثكاندعاست»فلختملا«رمعتسملادلبلايفةعانصلاةعيبطنإ.ةريغصلا
اهنميفرحلاعباطلاىلإبرقأاندالبيفةعانصلانإ.هددصبنحناممهف
ةعانص،لاقيامك،اهنإ.ةيلامسأرلايفاهارنامكةريبكلاةعانصلاعباطىلإ
زجعتوكالهتسالالئاسوجاتنإىلع،نذإرصتقتيهف.ةيكالهتسايأ،ةفيفخ
اماذإنحنو.»ةفلختم«ةعانصكاهزيمياماذهو،جاتنإلالئاسوجاتنإنع
هذهعمنيبلااهفالتخارهظ،طقفةيكالهتسالاةيلامسأرلاةعانصلاباهانراق

نماهبرقياماذهوً،ازكرمتلقأواهنمريثكبفعضأيهفً.افيكوًامك
مامأةليزهةفيعضرهظتاهنمةروطتملاتاعاطقلاىتح.يفرحلاطاشنلا
بجي»ةفلختملا«ةعانصلامييقتف.ةروطتملاةيكالهتسالاةيلامسأرلاتاعاطقلا
،ملاعلايفيعانصلاروطتلاةجردءوضىلعلب،يقالغناوجيفلصحيّالأ

ةعانصلاتسيقاذإف.ةيلامسأرلاةعانصلاروطتءوضىلعًاصوصخو
نيبعساشلاقرفلاانلرهظةيكالهتسالاةيلامسأرلاةعانصلاب»ةفلختملا«
عباطلااذهنإ.ىلوألليفرحلاعباطلاعطاسلكشبانلددحتو،نيتنثالا
دلبلايفنييعانصلاةئفربتعنانلعجييذلاوه»ةفلختملا«ةعانصلليفرحلا
ىلإيمتنتال،ةريغصلاةيزاوجروبلانمًاصاخًاءزج،ماعلكشب،»فلختملا«
ًاروطتروطتتنأةيكالهتسالا»ةفلختملا«ةعانصللليبسالو.ةيزاوجروبلاةقبط

ةيزاوجروبلليقبطلادوجولاف.ةيبرغلاةعانصلاروطتلًالثاممًايلامسأر
الكلذل،يلامسأرلاروطتللقيرطلكةعانصلاهذهىلعدسي،ةيلاينولوكلا
،ةريغصلاةيزاوجروبلانمةيعانصلاةئفلانيبيقبطضقانتدوجونمدب
،يسيئرلاضقانتلانوكيالضقانتلااذهنأّالإ.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيبو
روطتييوناثضقانتوهلب،»ةفلختملا«ةيعامتجالاةينبلايف،كرحملايأ
ةيزاوجروبلانمءزجلااذهوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيبيقبطفلاحتنمض
ديدحتلااذهباننأل،يسيئرضقانتكهانددحنإًاريثكءىطخننحنو.ةريغصلا

ةقبطريصتنأيفةيعامتجالاةئفلاهذهةيناكمإانلبقدقنوكنهل
.يلاينولوكلاجاتنإلليلامسأرلاروطتلاقيقحتىلعةرداقةيعانصةيزاوجروب



يقبطلاروطتلاقفأنأبلوقلااننكميكلذلً.اعطقهانيفننأقبساذهو
.ةيلاينولوكلاةقالعلابددحمهنأل،ةرورضلابدودحمةيعامتجالاةئفلاهذهل
يذلاامف،ةريغصلاةيزاوجروبلانمًاصاخًاءزجنييعانصلاةئفانربتعادقل
زيميامنإ؟ةقبطلاهذهىلإاهئامتنايفيأ،يقبطلااهدوجويفاهزيمي
نمررحتتنأةسئايلواحتاهنأوهةيعامتجالاةئفلاهذهليقبطلادوجولا

.ةيزاوجروبلاةقبطيهىرخأةقبطىلإاهلاقتناقيرطنعاهتقبطدويق
.»فلختملا«عمتجمللةيلاينولوكلاةينبلاببسبًامتحةلشافةلواحملاهذهو
)idéaldeclasse(يقبطلالاثملانأامك،ةيقبطةنايخاهتاذدحيفيهف

illusionde(يقبطمهوكددحتيةريغصلاةيزاوجروبلانمءزجلااذهل
classe(يعيبطلانمف.»يفلختلا«عقاولايفهسسأهليقبطلامهولااذهو

حمطتنأ،زيمتميخيراتعقاولكنعدرجملكشبيأ،ماعلكشبً،ادج
يسيئرلارودلابعلتةلقتسمةيعانصةقبطنوكتنأىلإةيعانصلارصانعلا

هتينبيف،يعامتجالاعقاولانأّالإ.يعامتجالاجاتنإلاةيلمعقيقحتيف
،يقبطلالاثملااذهنموأ،يعيبطلاحومطلااذهنملعجي،ةيلاينولوكلا

هذهلةروريصلاددحتـانيأرامكـةيلاينولوكلاةقالعلافً.ايقبطامهو
نأامبو.ةيعانصةيزاوجروبكاهتروريصقفأاههجويفدستف،رصانعلا
»فلختملا«دلبلايف،نوكتنأنكميال،ةيلاينولوكلاةقالعلانمض،ةعانصلا
ةريغصلاةيزاوجروبلانمءزجلااذهةروريصقفأنإف،ةيكالهتساةعانصّالإ

ةيزاوجروبلالب،دوجولاةليحتسملاةيعانصلاةيزاوجروبلاًاتاتبسيل
ًاراجت»فلختملا«دلبلايف»نييعانصلا«نمريثكناككلذل.ةيلاينولوكلا
ةيعامتجالاةئفلاهذهتاطاشنيفددعتلااذه.هتاذتقولايفنييلامو
يفيوينبزجعنمجتانوهامردقب»ةقفادةيويح«نمًاجتانسيل
نيبةيسابتلالاةقالعلاهذهً.اعسوتوًاقمعهيفروطتلاويعانصلاجاتنإلازيكرت
ىلعزكترتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانيبوةريغصلاةيزاوجروبلانمءزجلااذه
اهرودبةعانصلاهذهةيعونو.ةيكالهتساةعانصك»ةفلختملا«ةعانصلاةيعون
ةيزاوجروبلانمجتنملاءزجلااذهلرامعتسالانميقبطلافقوملاانلءيضت
عمضقانتيف،ةنيعمةيخيراتفورظيف،ةقبطلاهذهتلخداذإ.ةريغصلا
جتنملاءزجلااذهىلعيضقينألواحيناكرامعتسالانألكلذف،رامعتسالا

ةيعانصلاةيكالهتسالاهتاجوتنملهريدصتقيرطنعةجتنمريغةقبطنم
نأهعسوب،ةنيعملافورظلاضعبيف،رامعتسالانأّالإ.محازتاليتلا
نوكينأنمًالدباهلًادنسنوكيفةقبطلاهذهنمًايكذًافقومذختي
ىفانتيال»فلختملا«دلبلايفةيكالهتساةعانصكةعانصلاروطتنإ.اهودع



اذهروطتلةدعاقنوكينأنكميلب،ديدجلاهلكشيفرامعتسالاعم
ةقالعللديدجلالكشلااذه.»فلختملا«دلبلايفهلغلغتورامعتسالا

ةجتنملادالبللنكميثيحبلمعلليملاعديدجميسقتكددحتيةيلاينولوكلا
يذلاتقولايف،طقفكالهتسالئاسوًاضيأجتنتنأىلوألاةيلوألاداوملل
ديدجلايملاعلاميسقتلااذهو.كالهتسالاجاتنإلئاسوةيعانصلادالبلاجتنت
ماعلايملاعلاميسقتلانمضيعانصلالمعللميسقتةقيقحلايفوهلمعلل
يهيتلادودحلايفهيقبيوهامردقبميدقلاميسقتلاددحيوهف.لمعلل
يتلايه»فلختملا«دلبللةيلاينولوكلاةينبلانأكلذىنعم.هددحتاهرودب
ةيلاينولوكلاةقالعلانمضاذهروطتو.ةيكالهتساةعانصكهيفةعانصلاددحت
»هفلخت«يفهيقبيو»فلختملا«دلبلاروطتليلاينولوكلاعباطلاهرودبددحي
ةعانصك»فلختملا«دلبلايفةعانصلاروطتّنإ.هنمهعزنينأنمًالدب
يلامسأرلاجاتنإلاويلاينولوكلاجاتنإلانيبيوينبلاطبارتلايوقيةيكالهتسا
مئادلكشب،اذهلًارثأكاذنموكاذلةدعاقاذهنملعجيف،يرامعتسالا
يوينبلاطبارتلااذهءوضىلع،دجننأ،نذإبيرغلانمسيلف.رمتسم
نيبوةريغصلاةيزاوجروبلانمجتنملاءزجلانيبًايعيبطًاقفاوت،نيجاتنإلانيب
امهدوجولساسأففلاحتلاامأً،ايضرعّالإامهنيبضقانتلاامف.رامعتسالا
يقبطلافلاحتلااذهساسأىلعّالإ،امهنيبضقانتلارهظيالو.يقبطلا
ةيزاوجروبلاهفقتيذلا،بذبذملايسابتلالافقوملاانلرسفياماذهو.امهنيب
هذهليمًاضيأانلرسفياماذهو،رامعتسالانمجتنملااهئزجيفةريغصلا
ةيزاوجروبلللثممكةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعمفلاحتلاونواعتلاىلإةئفلا

.»فلختملا«دلبلايفرامعتسالادوجولاكشأنملكشكوةيرامعتسالا
هوجولاضعبةجلاعمىلإهليلحتانلصوأف،سكراملصننمانقلطنادقل
،سكراملةصاخلاانتءارقلقيقحتاذهو.»فلختملا«دلبلايفيقبطلاعضولل
ةثلاثلاةظحالملاىلإنآلاتأنلو.ثحبلااذهةمدقميفاهنعانملكتيتلا

ً.اقباسروكذملاسكرامصنلوح
دلبلاجاتنإطبرّنإ،صنلااذهلوحىلوألاانتظحالميفانلقً:اثلاث
ةقالعلانمضوةيجراخلاةراجتلاقيرطنع،يلامسأرلاجاتنإلابرمعتسملا
ريغ.رمعتسملادلبلايفجاتنإلا»ةلمسر«ةيخيراتلاهتجيتنتناك،ةيلاينولوكلا
،دسيةيلاينولوكلاةقالعلليخيراتلاروطتلانإةيناثلاانتظحالميفانلقاننأ
ودبيو.يلامسأرلاهروطتلةيناكمإلك،رمعتسملادلبلاجاتنإىلع،ةرورضلاب
دجويًاضقانتنأودبي،حصألاىلعوأً،اضقانتنيلوقلانيبنأةلهولوأل
ةظحالملايفنحنهلوقنامنيبوىلوألاةظحالملايفسكرامهلوقيامنيب



سيلنحنهلوقناموً.اضقانتالًافالتخانيلوقلانيبنأةقيقحلاو.ةيناثلا
ًاقلطمروديالفالتخالاف.سكرامهلوقيامةحصىلعصاخديكأتىوس
اممجتانوهو.يخيراتلااهلكشلوحلب،تاذلاب»ةلمسرلا«ةكرحلوح
جاتنإلاةينبىلإرظنيال،ةيلامسأرللهتسارديف،سكرامنأنمهانلقوقبس
ديدحتدنعهذههتسارديففقوتيلبةيلامسأرلاعمهتقالعيفيلاينولوكلا
ةفلتخماهحرطنيتلاةلكشملانألدوجومفالتخالاف،يلامسأرلاجاتنإلاةينب

ىطعملالحلايففالتخالاسيلو.سكراماهحرطييتلاةلكشملانع
سكراماهجلاعييتلاةلكشملانإ.اهسفنةلكشملايفلب،اهسفنةلكشملل
جاتنإبيلامسأرلاجاتنإلاريثأتةكرحددحتتفيك:لكشلااذهباهحرطنكمي
دوجومةلكشملاهذهلحو؟ةيلاينولوكلاةقالعلاروطتنمضرمعتسملادلبلا
،اهحرطديرننحنيتلاةلكشملاامأ.هنعانثدحتيذلا»ةلمسرلا«موهفميف
»ةلمسر«هذختتيذلايخيراتلالكشلاوهام:لكشلااذهباهتغايصنكميف
اهيفلثامتيةكرحيههذه»ةلمسرلا«ةكرحله؟رمعتسملادلبلاجاتنإ

؟يلامسأرلاجاتنإلاماظنبً،ايخيراتوًايوينب،يلاينولوكلاجاتنإلا
اهتققحيتلاةدحولانأحاحلإبنيبننأقبساميفاندهجانلواحدقل
ةدحوتسيليلاينولوكلاجاتنإلاويلامسأرلاجاتنإلانيبةيلاينولوكلاةقالعلا
يفيهةدحولاهذهليخيراتلاروطتلاةكرحفةيقرافتةدحولبةيلثامت
ةكرحالنيجاتنإلانيبيوينبdifférenciation((قرافتةكرحعقاولا

.))identificationلثامت
هذهىلعًاموددكؤننأ،يلمعلاويرظنلانيديعصلاىلعً،اريثكانمهيو
نأًادجحضاولانمّنإذإ.ةيلاينولوكلاةقالعلاةدحولةيقرافتلاةعيبطلا
ّالإسسأتتنأنكميال،اندنعةروثلاةيرظنيأ،يروثلاانلمعةيجيتارتسا
نمانيأركلذل.زيمتمجاتنإكيلاينولوكلاجاتنإلاةينبلةيملعلاةفرعملاىلع
روطتقيرطنع،رمعتسملادلبلاجاتنإ»ةلمسر«ةكرحربتعننألضفألا
ةلمسرةكرحالهل)colonisation(رامعتساةكرح،ةيلاينولوكلاةقالعلا
)capitalisation(جاتنإىلإلوحتلاىلإليميرمعتسملادلبلاجاتنإنإيأ
ّالإةقيقحلايفسيليلاينولوكلاجاتنإلااذهو.يلامسأرجاتنإىلإاليلاينولوك

رمعتسملادلبلايفيلامسأرلاجاتنإللزيمتملادوجوللًاددحمًايخيراتًالكش
ىلإهئامتنانممغرلاب،نذإوهف.ةيلاينولوكلاةقالعلالخاد،»فلختملا«
قطنميفمأهتينبيفنإ،ماظنلااذهنعفلتخم،يلامسأرلاجاتنإلاماظن

ةينبللةبسنلاب،ةيلاينولوكلاةينبلازيمتىلعديكأتلاناككلذل.هروطت
.يخيراتلاانعقاومهفلةقلطمةيرظنةرورض،ةيلامسأرلا



:ةيمهألاةغلابةجيتنىلإةيلاينولوكلاةقالعللةعيرسلاانتساردانتلصوأدقل
جاتنإماظنرمعتسملادلبلايفدجوأةقالعلاهذهليخيراتلاروطتلانأيهو
هنعفلتخي،هيلإهئامتناويلامسأرلاجاتنإلاماظنعمهتدحويفوهًازيمتم
.»يلاينولوكجاتنإماظنك«يجاتنإلاماظنلااذهانددحدقلوً.اروطتوةينب
انتسارديفانلًاقلطنمهذهانلوصوةطقننوكتنأةرورضلانمناككلذل

ةيرظنك،نذإددحتتنأبجي»فلختلا«ةيرظننإ.»فلختلل«ةمداقلا
عضختيتلاةماعلانيناوقلاديدحتلةلواحمكيأ،يلاينولوكلاجاتنإلاماظنل

.يخيراتلاهروطتويلاينولوكلاجاتنإلاةينباهل
نماثلاددعلاـقيرطلا

1968لوليأ





،نيزيمتمنيفلتخمنيجاتنإنيبجاتنإةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلاديدحتنإ
نملوألامسقلايفانيأرامكـانيلعضرف،ةيضقانتروطتةدحوامهمضت
،ةكسامتمةيعامتجاةينبك»فلختلا«ىلإرظنلاةرورضـ)29(ةساردلاهذه
موقننأنآلاانتمهم.»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«وه،زيمتمجاتنإماظنكيأ

.»فلختلا«ةينبمهفننأديرنهبيذلاديدجلاموهفملااذهليلحتب
لاوطًاظقيىقبييكءىراقلانهذيفدقنلاسحريثننأءدبلاذنمديرن
.قيقحتودقندعبّالإهدرونسامبذخأيالف،اهدعبو،ةساردلاهذههتءارق
نوكتدقاهنأل،ةرطخوةقاشهذهانتمهمّنإةحارصلكبءىراقلللوقن
ددحييملعساسأىلإرقتفتدقاهنإيأ،ةيعرشريغتاذلاباهئدبميف
ماظنك»فلختلا«ةينبديدحت،اهؤدبميأ،ةمهملاهذهساسأو.اهناكمإ
جاتنإماظننع»فلختلا«ددصيفملكتلااننكميدحيأىلإف.زيمتمجاتنإ
موهفمداجيإىلإانتعفديتلاةيرظنلاوةيعقاولابابسألايهامو؟زيمتم
يفنمكتالانلمعيفةيسيئرلاةبوعصلاّنإ؟»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«
،موهفمكموهفملااذهةيعرشيفنمكتامردقبديدجلاموهفملااذهليلحت

يأ،هتيعرشلوبقنأريغ.»يفلختلا«عقاولاةفرعملةيرظنةادأكيأ
نأدبالكلذل.هقيقحتلقحهليلحتف،هليلحتةيلمعبّالإنوكيال،هتيملع
اهنكل.تلشفامبروتحجنامبر،ةيرظنةرطاخمكةمهملاهذهىلإرظنن
ةيرظنداجيإلةيروثلاوةيلمعلاةرورضلاانيلعاهتضرف،اهنمدبالةرطاخم
قرفلاف،ةرماغمتسيلةرطاخملاو.ةيملعةفرعمانعقاوةفرعمليأ،»فلختلل«
،ةيرورضةيركفةرطاخمةفرعمجاتنإلةيلمعلكيفنإ.نيتنثالانيبعساش
يفدعتبااذإيأ،عقاولابهسحيملعلاركفلادقفاذإّالإةرماغمريصتال

عقاولابةطبترمطورشلاهذهو.يملعركفكهناكمإطورشنعهطاشن
.هتيملعدقفاهنععطقنانإف،هيفلمعييذلايخيراتلا

ىلعاهددحننأانبىلوألاناكو،ةيرظنةرطاخمكهذهانتمهمانددح
ةرورضنعلبً،اطابتعاتأشنامةيضرفلاهذهو.ةيملعةيضرفكاهتقيقح
يفةنكممةيكارتشالاةروثلاله:ددحميرظنلاؤسىلعدرلل،ةَّحلمةيملع



الو،انقلطنالاؤسلااذهنم؟اهناكمإطورشيهامو؟»فلختم«دلب
انركفيفحضواذإّالإ،هنعصبخيراتلاانلحمسينيح،خيراتلاعنصلليبس
اذه.هيلعدرلاملاعمانركفيفتددحتاذإيأ،اذهيساسألاانركفلاؤس
ةيروثلاةيلمعلاقُّقحتبققحتتةيركفةيلمعيأ،حيضوت،عقاولايف،حوضولا

تالواحملاتناكامبرو.ءاوسلاىلعةحجانلاوةلشافلا،اهتالواحمةكرحيف
نم،يروثلالمعلابهطابترايفركفلااهاعواذإ،ركفللىنغأةلشافلا
نادلبلانمديدعيفةيروثلاتالواحملالشفراركتو.ةحجانلاتالواحملا
ةطقنكانلرهظييذلالاؤسلااذهحرطىلإانعفديذلاوه»ةفلختملا«
.هنعةباجإللةلواحمىوسةيملعلاةيضرفلاكلتامو.انريكفتيفءدبلا
ًاريربت»ةفلختملا«نادلبلليخيراتلاعقاولايفدجننأبعصلانمسيل
ةيملاعلابرحلادعبًاصوصخ،ةريخألاتاونسلاثداوحف،ةيضرفلاهذهل
،خيراتلاروطتةكرحيفةيرذجتافالتخادوجوىلإحوضوبريشت،ةيناثلا
تافالتخالاهذهدوجودرجمو.يلامسأرلابرغلانادلبونادلبلاهذهنيب
نمنيتئفلانيتاهيفخيراتلاروطتقطنملثامتيفكشلابًالعفانلحمسي
اذإ:»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«ةيضرفتأشنتاذلابكشلااذهنم.نادلبلا

يلامسأرلابرغلانادلبروطتو»فلختلا«نادلبروطتنيبفالتخالاناك
فالتخالااذهنوكينأةرورضلاببجو،هسفنخيراتلاقطنميفًافالتخا
ةينبيفيأ،تاذلابةيعامتجالاةينبلايفًافالتخاهساسأنوكينأيأً،ايوينب

ةروريصةكرحىوسةقيقحلايفتسيلخيراتلاةكرحف.يعامتجالاجاتنإلا
.ةروريصيفةيعامتجالاةينبلاوههتكرحيفخيراتلانإ.ةيعامتجالاةينبلا
فلتخت،اهتاذبةمئاقةينبك»فلختلا«ىلإرظنلاةرورضدعبانلرهظتمل
ةرورضتسيلقطنملاةرورضو.ةيقطنمةرورضكّالإ،ةيلامسأرلاةينبنع
ىلعضرفييذلاوهةيقطنملاةرورضلاهذهققحتنأريغ.)30(عقاولا
أجلييتلاةيضرفلاةيملعددحيو،عقاوللهتجلاعميفًاددحمًاجهنمركفلا

اذإّالإمتتالفةيملعلاةفرعملاامأ.ةفرعمللةيرظنةادأكركفلااهيلإ
ليلحتلااذهةكرحب.هلهليلحتةيلمعيفعقاولاقطنملهجهنمركفلاعضخأ

ىلإةيقطنملاةرورضلاديعصنمرمتف،اهتيملعسسأتتوةيضرفلاققحتت
.ةيعقاولاةرورضلاديعص

يفعقاولاعمركفلاعضتالةيملعلاةجلاعملانأةظحالملابجتانهو
ةيرظنلاهميهافملهجاتنإبّالإعقاولاىلإلصيالركفلانأل،ةرشابمةهجاوم
فشكتيهذهدقنلاةيلمعلالخنمف.ةنوكتملاميهافمللهدقنقيرطنع

ةيلمعتسيل،نذإةيملعلاةفرعملانإ.يرظنلاركفللهتينبيفعقاولا



دجتنوكتملاركفللدقنةكرحيفققحتتجاتنإةيلمعلب،ةدهاشم
ةكرحلاهذه.يخيراتلاعقاوللددحملايملعلاروطتلايفةيرظنلااهترورض
اذهيفو.ركفلااذهلةيرظنلاتاودأللليوحتةكرحةقيقحلايفيه
موهفملانليلحتيفقلطننسكلذل.ةفرعملاناكمإطرشيرظنلاليوحتلا
موهفمدقننم،»فلختلا«ةينبلانليلحتيفيأ،»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«

.رصاعملايداصتقالابدألايفهدجنامك،»فلختلا«



وهو،»فلختلا«نعبُتكامضرعتسننأانثحبديفيالوً،اقالطإانمهيال
يأ،مهففيكو»فلختلا«ُرسففيكملعننأًاساسأانمهيلب،ريثكريثك
اممظعمو.ملاعلايثلثنمرثكألمشتةماعةيخيراتةرهاظكددحفيك
املقو،يجراخلافصولاىدعتيال،هترثكىلع،ةرهاظلاهذهنعهانأرق
ةينبفدهتسييذلايداصتقالابدألاامأ.ةينبلاىلإيأ،ساسألاىلإلصي
يفةينبلاهذهلةيساسألاةزيملا،ماعلكشب،ىريوهف،هرهاظمال،»فلختلا«

عاطقلاوه،»ثيدح«يداصتقاعاطقنيبلصفي،اهلخادماسقنادوجو
،حصألاىلعوأ،يلامسأراليأ،»يديلقت«وأ»يئادب«عاطقو،يلامسأرلا
ةيرظنتسيلاهنإيأ،ةيودحوالةيئانثةيرظنلاهذه.ةيلامسأرللقباس
امهمضتالنيتفلتخمنيتيعامتجانيتينببنجىلإًابنجعضتاهنأل،ةيوينب
يهف،يملععباطةرظنلاهذهلنوكينأبعصلانمو.ةيخيراتةدحويأ

.ءىطاخيرظنساسأىلعزكترتةيجولويديأةرظن
يتلانادلبللةيداصتقالاةينبلايفًايرذجًالالتخادجوأرامعتسالانأحيحص

هذهنملوألامسقلايفانيأرامكـةيلامسأرلاف.هترطيساهيلعتمت
نأتعاطتسا،ةيجراخلااهتراجتةكرحبةرمعتسملانادلبلااهطبربـةساردلا
هراثآترهظًايلخادًاككفتنادلبلاهذهيفدئاسلاجاتنإلاماظنيفثدحت

يقب،رمعتسملادلبلاداصتقانممهمعاطقنيبعاطقنالايفةيجراخلا
ً،ايلكهجوترخآعاطقو،ةيملاعلاتالدابتلاةكرحنعةماتةلزعيفًابيرقت
دلبلايفبيرغمسجهنأكو،هخيراتزكرم،»لوبورتملا«وحن،هروطتةكرحيف
»روطتملاثيدحلا«عاطقلانيبعاطقنالااذهنأّالإ.)31(هيفوهيذلا
لوألاديدحتبًاتاتبانلحمسيال،هقمعىلع،»فلختملايديلقتلا«عاطقلاو

ءىطاخلاروصتلااذهً.اقالطإيلامسأرالعاطقكيناثلاويلامسأرعاطقك
جاتنإنممسقيفرصحنتةيئزجةرهاظ»فلختلا«نملعجي»فلختلل«
ىلعبترتيو.ةدحاولاهتينبيفجاتنإلااذهلمشتالف،»فلختملا«دلبلا
،دحاولا»فلختملا«دلبلالخاد،نيتفلتخمنيتينبدوجوبلوقلاةرورضكلذ
.اهبصاخلااهقطنمبسح،ىرخألاعمةيجراخةقالعيفروطتتامهنملك
الف،ىرخألانعماتلاصفنايفًايخيراتروطتتةينبلكنأكلذىنعم
»فلختملا«جاتنإلاةيعبتنوكتلوقلااذهحصاذإ.امهنيبعطاقتالوقالت
،يديلقتلامسقلايأ،رخآلامسقلاامأ.هنمروطتملامسقلاةيعبترامعتسالل

يألدوجوالو،رامعتسالانعًاقالطإ،هروطتوهدوجويف،ًالقتسمنوكيف



ةقالعلاانلرهظت،هقطنموروصتلااذهءوضىلع.هبرامعتساللةقالع
يفهبانلترهظيذلالكشلانعفالتخالامامتفلتخيلكشبةيلاينولوكلا
،ةلماشةقالعكالةيئزجةقالعكانلرهظتاهنإ.انتساردنملوألامسقلا
دلبلاروطتقفأنماهيلإرُظناذإ،اهلجودزمديدحتكلذنمجتنيف
يف»روطتملا«عاطقللةبسنلابةيعبتةقالعهتاذتقولايفيهف:»فلختملا«

عاطقللةبسنلابرامعتسالانعماتلالقتساةقالعو،دلبلااذهجاتنإ
ذإ(ةيوينبلثامتةقالعيهفةيعبتلاةقالعامأ.»يديلقتلا«يأ،»فلختملا«
قرافتةقالعلالقتسالاةقالعو،)يلامسأرعاطقكددحتي»روطتملا«عاطقلاّنإ
دلبلايف»روطتملا«عاطقلادوجونأبيوقءاحيإلوقلااذهيفوً.اقالطإ
»فلختملايديلقتلا«عاطقلاءاقبامأ،رامعتساللهتيعبتىلإعجار»فلختملا«
نماهبجرخنيتلاةيقطنملاةجيتنلاو.رامعتسالانعلالقتسالاىلإعجارف
قيثوتبّالإنوكيال»فلختملا«دلبلاروطتنأوهةيجولويديألاةرظنلاهذه

.رامعتسالاعمهتقالع
هنأللب،بسحفةيجولويديألاهتلالدلال،ءىطاخفلختللروصتلااذه
هتلالدلالخنمهيلعمكحلاو.هسفنيخيراتلاعقاولانعًاقالطإبيرغ
ىلإعوجرلانمكلذلدبالف،يملعلاهئطخراهظإليفكيالةيجولويديألا

عقاولليوينبلاليلحتلانمديعصلااذهىلع.هتينبيف»فلختلا«عقاو
يفيأ،روصتلااذهيفأطخلاساسأو.يرظنلاأطخلاراهظإبجييخيراتلا

ةينبهنأىلع»فلختلا«ىلإرظنلامدعوه،يجولويديألالوقلااذه
هيوشتيفديزتىرخأءاطخأىلإهرودبدوقييساسألاأطخلااذه.ةدحاو
ةيجاودزالانمعوندوجوب،ًالثم،لوقلاف.اهفشكعنمتو»فلختلا«ةقيقح
وه،»يديلقت«بونجويلامسأرلامشنيبلصفي،رئازجلاكدلبيفةيوينبلا

موهفمءاطعإنإ.هديقعتقمعبويعامتجالاعقاولابلهجهيفلوق
هانعمنمهغرُفيةلصافلاةيوينبلاةيجاودزالانمىنعملااذه»فلختلا«
يذلاعقاولامهفيفضومغوسابتلالكروهظلةيناكمإلاحيتيو،زيمتملا
لمعتستامًاريثك،رصاعملايداصتقالابدألايفف.همهفدويوهيلإريشي
ايلاطيابونجك،روطتميلامسأردلبنمنيعممسقديدحتل»فلختلا«ةرابع
»فلختلا«موهفممضينيح.ًالثماسنرفيف)Bretagne(ايناتيربةعطاقموأ
ىلإًاماعريصيً،ايرهاظنيلثامتمً،ايوينبنيفلتخمنيعقاوضماغلالكشلااذهب

هنملعجتنأاهدحواهنكمييتلالولدملايفةقدلاكلتهبدقفيدح
ريغيأ،ةئيس،نذإموهفملااذه)généralité(ةيمومعنإً.ايملعًاموهفم
)réduction(طيسبتولازتخاةيلمعلجاتن،تاذلاباهئدبميف،اهنأل،ةيملع



،»فلختلا«ىلإرظُني،ىلوأةلحرميففً:اقالطإةيعرشريغيه،ةجودزم
،ةيناثةلحرميفو،تحبةيداصتقاةرهاظك،ةلماشلاةيوينبلاةرهاظلاهذه
مجحيف،مكلاةيوازنم،ةيداصتقالاةرهاظلاهذهيف،داصتقالاىلإرظُني
تاقالعكةيجاتنإلاتاقالعلاةينبيف،فيكلاةيوازنمال،درجملاتاجوتنملا
مجحيفسيل،يسكراملايأ،يملعلاهانعمب،داصتقالانأةقيقحلاو.ةيقبط
تاقالعلاهذهيفلب،ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعنعدرجملاتاجوتنملا
امك،ةيعامتجالاةينبلايفداصتقالاددحتيتلايهتاقالعلاهذهو.تاذلاب
نعداصتقالالصفف.هعونويعامتجالاجاتنإلاةيمكددحتيتلايهاهنأ
يذلاوه،لذتبملالكشلااذهىلعَّامكهديدحتو،ةلماشلاةيعامتجالاةينبلا
تاقالعلايفةيقبطلاةينبلالالخنم»فلختلا«ىلإرظنلامدعىلإيدؤي

ةرهاظكًايلمع»فلختلا«مهفًاقالطإليحتسي،لصفلااذهب.ةيجاتنإلا
،تحبةيداصتقاةرهاظك،هيلإةيمكلاةرظنلاهذهنأامك.ةزيمتمةيخيرات

»فلختلا«رهظي،ةيمومعلاهذهنمًاقالطنا.ةئيسلاهتيمومعساسأيه
نادلبللةبسنلاب،ترمعتسايتلانادلبلليداصتقالاروطتلايف»رخأت«درجمك
لثامتتنيحو،يجولويديألاقطنملانمءوضلااذهىلع.»ةروطتملا«ةيلامسأرلا
داصتقاكداصتقالاديدحتيفةيعامتجالاةينبلايفنادلبلانمناتئفلاناتاه
اهيفددحتت،درجميِّمكمكارتةكرحكيداصتقالاروطتلاقطنمرهظي،درجم
سايقمك،هتاجردىلعأيمكلامكارتلااهيفغلبيثيح،ةيلامسأرلانادلبلا
يمكلاديعصلااذهىلعيخيراتلاروطتلاةكرحعضونإ.روطتللقلطم
ةدحونمضقرافتوزُّيمتةكرحكاهلقلطميفنةقيقحلايفوهتحبلا
ةروريصلاةينبيفلثامتلاةيلمعءارجإلِّهسييذلاوهيفنلااذه.اهلومش
يهيتلا،هذهلثامتلاةيلمعونادلبلانمنيتئفلانيتاهنيبةيخيراتلا

)يليالعلاعجرمبسح،مامكإوأ(»ميمكت«ةيلمعاهساسأيف،نذإ
)Quantification(ميمعتلطرشيه،هليفنيأ،خيراتلل)généralisation(

ىوتسمىلع،لماشلالثامتلااذهً.ايجولويديأًاميمعت»فلختلا«موهفم
يلامسأردلبنم»فلختم«مسقنيبيئزجلالثامتلارربيومزلتسي،ةروريصلا

نيحو.ىرخأةيحاننم،رمعتسموأ»فلختم«دلبو،ةيحاننم،روطتم
لثامتلاىلع،اهتيناكمإيف،سسأتتيتلاهذهيئزجلالثامتلاةيلمعبموقن

نمكتانهوً.ايلمع»فلختلا«مهفً،اعبط،انيلعليحتسي،لماشلا
ببسءافخإىلعهتردقميف:يملعلاريغموهفملااذهيفةيجولويديألا

.اهنعِّربعييتلاةرهاظلا
نمًاقالطنا،هيلإانرشأيذلايئزجلالثامتلابلوقلا(يجهنملاأطخلااذه



ضرتفييذلاو،يملعلادقنللهعاضخإريغنم»فلختلا«موهفملوبق
،تسوكالفيإكًاظقيًاثحابداقيذلاوه)ضفُرنإوًايوينبًالثامتةرورضلاب

ًاضفار،»فلختلا«ردصمنع،)32(ًاريخأردصباتكيف،لؤاستلاىلإ
نأ،حوضولكب،ديريثحابلااذهنأعم.رامعتساللًايخيراتًاجاتنهرابتعا
نادلبلاةروريصو»ةفلختملا«نادلبلاةروريصنيبيوينبلافالتخالاىلعدكؤي

»فلختلل«هليلحتيفهلاقامنأتوةقدبانأرقاذإاننأّالإ.ةيلامسأرلا
،ةياهنلايف،هنأاندجو،هرهاظالينمضلاصنلاقطنمفشكنيفدهتسم
يهةجيتنلاهذه.اهتابثإدارأيتلاةركفلاةرورضلابضقانتةجيتنىلإلصي

وأ،ةيلامسأرلانادلبلاو»ةفلختملا«نادلبلايتروريصلثامتـىرنسامكـ
.يلثامتيخيراتقفأيفنيتروريصلانيتاهدوجو،قدألكشب

ـعجرتيتلا،»فلختلل«ةيلخادلابابسألابهيمسيامىلعفلؤملادكؤي
نادلبلازيمتتناكيتلاةيعامتجالاةينبلاةعيبطىلإـهيأربسح

هذهحاجنليساسألاببسلانمكيو.اهيلعرامعتسالاةرطيسلبق»ةفلختملا«
ةيعامتجالاةينبلاهذهيف،فلؤملاانللوقيامك،ةيرامعتسالاةرطيسلا
نمًاقالطناانثحابهبموقيف،ةينبلاهذهليلحتامأ.رامعتساللةقباسلا
هباتكيفتسوكالفيالوقي.»يويسآلاجاتنإلاماظنل«يسكراملاموهفملا
تاعمتجمنيبتاعارصتناكةيلاينولوكلابورحلاّنإ«:يليامروكذملا
تناكفً،اكسامتنسحأهاوقتناكيذلاعمتجملااهيفرصتنافً.ايوينبةفلتخم

هناونعلاقميفو.)Lespluscumulatives()33(ًاعُّمجتدشألا،نذإ
قباسلاهباتكيفهلماكبفلؤملاهدروأ،)34(»فلختلاورامعتسالابابسأ«

:يليامأرقن،ةيرظنلاهتدعاقهنملعجف،ركذلا
نيبةدوجومتناكيتلاةريبكلاتافالتخاللةجيتنكيلاينولوكلاحتفلارهظي«

تناكيتلاتاعمتجملافعضو...تاعمتجملانمنيريبكنيعونتاينب
ةميدقةيعامتجاتاينبءاقبىلإ،هنمريبكمسقيفً،اعجارناك،رَمعتُستس
يفناكاملروطتلااذهرمتساولف.ةديدعنورقذنماهروطتفقوتً،ادج
.»فلختلاوحنكلذدعبتروطتاملو،تاعمتجملاهذهرامعتساناكمإلا
نأحوضولكبفلؤملاانلِّنيبي،صنلااذهنمنيتريخألانيتلمجلايف

)précoloniale(رامعتساللةقباسلاةيعامتجالاةينبلليخيراترثأوهرامعتسالا
ةركفلايههذه.ةيبرغلاةيلامسأرلليلخادلاروطتللًاجاتنهنمرثكأ
ىلع،ةركفيهو.هلاقمرودصدعبردصيذلاروكذملاهباتكلةيساسألا
نألبقو.قيقحتوةشقانمالباهلوبقنكميال،اهتيدجواهتيمهأنممغرلا
ريكفتلاقطنمدنعًاليلقفقوتننأدون،اهتحصيفقيقدتلاواهصحفبأدبن



نألبققطنملااذهةكرحيف،انلودبيامك،كشلاف.اهيلإلصوأيذلا
هلوصويفبتاكلاهعبتايذلاقطنملانإ.اهسفنةركفلانومضميفنوكي
يفهلامعتساةيعرشىدمنعًالعفلءاستن،يضرفقطنمهذههتركفىلإ
فعضّنإ:بتاكلالوقي.ةيضرفلاةحصتابثإهيفليحتسيخيراتلاكلاجم
ةقباسلااهتينبيففعضيأ،يوينبفعضوهترِمُعتسايتلاتاعمتجملا
اذهيفبيعالو.يخيراتلااهروطتفقوتفعضلااذهببسو.رامعتسالل
،ةنراقملاب،بتاكلافصيمث.هتاذعقاولاقطنمهنألميلسهقطنمف،لوقلا
يلاتلابواهتينبكسامتيفهلرهظتاهيفةوقلاو،ةوقلابةيبوروألاتاعمتجملا
قطنمهنألميلسًاضيألوقلااذهقطنمو.يخيراتلاروطتلاىلعاهتردقميف
جرخننأًاقالطإنكميال،امهتنراقمنمونيلوقلانيذهنمنأريغ.عقاولا

ببسلايهترمعتسايتلاتاعمتجمللةيعامتجالاةينبلانأبلوقلاب
العقاولاقطنمنعًانيبًاجورخلوقلااذهيفنإ.اهرامعتساليخيراتلا
يفيقطنملابيعلافشكنم،نذإدبالف.نيلوألانيلوقلاقطنمهبحمسي

ىلإعقاولاقطنمنملاقتنالايفانهبيعلاو.ريخألااذهىلإلوصولا
قيقحتيأالبعقاوللقطنمكريخألاقطنملااذهبذخألاعم،ضارتفالاقطنم
روطتلااذهرمتساول«:ةريخألاهتلمجيففً.ايئدبمكلذةلاحتسال،يخيرات

وحنكلذدعبتروطتاملو،تاعمتجملاهذهرامعتساناكمإلايفناكامل
درجمهنأل،خيراتلاقطنميفحصيالضارتفاببتاكلاموقي،»فلختلا
اذهيفنكميفيكذإ.ةيملعلاةيضرفلانعهساسأيففلتخييلايخروصت

،يخيراتلاعقاولانأاملاط،هأطخوأضارتفالااذهةحصتابثإلاجملا
ليحتسينيحو؟يئايزيفلااهانعمبةبرجتلالبقيال،هنامزةينبمكحب
.لقعللاللايخللًالعفكلذبحبصتف،ةيضرفلاةيملعمدعنت،قيقحتلا
نمعونلااذهىلإهئوجليفرصحنيالبتاكلاىلعيساسألاانذخأمو
ضارتفالااذهنمهجورخىلإًاصوصخهجوتيلب،بسحفيلايخلاضارتفالا

يفقطنملااذهةكرحنإ.يخيراتلاعقاوللليلعتب،خيراتلايفيعرشاللا
عقاولاعم،يلايخلايأ،يضارتفالاعقاولالثامتىلعًاساسأدمتعتريكفتلا
ةلمجللنإ.يلعفعقاوىلعديكأتلبً،اضارتفاسيلضارتفالانأكو،يلعفلا
ىلعحوضوبرهظيًاينمضىنعماندرسيذلاصنلايفةريخألاةيضارتفالا
بابنمةقيقحلايفسيل»ول«ةرابعرامعتساف.ءىطاخلاقطنملااذهءوض
تاعمتجملاةينبيفروطتلارارمتساناكاذإف.ديكأتلابابنملبضارتفالا
ةرورضلاب،نذإاهيفروطتلافقوتنوكي،اهرامعتسالًاعنامترمعتسايتلا
دعتملةيلامسأرلانأكلذنمجتنيً.اضيأاهفلختببسو،اهرامعتساببس



اليلخادببسلانأل،اهفلختوانتاعمتجمرامعتسايفيساسألاببسلا
.ةيلامسأرلاةينبيفالتاعمتجملاهذهةينبيف،يجراخ

ةطقنيأ،يساسألاهبيعنأّالإ،حيحصرهاظلايفلوقلااذهقطنم
،ساسألاىوهاذإف،هزكترميأ،هقلطنمتابثإةلاحتسايفوه،هيففعضلا
دكؤننأًاقالطإعيطتسنالًالعفنحنو.ةرورضلابهعميقطنملاءانبلاىوه

ىتحو.فقوتيملاهروطتنأولمتيلناكامانتاعمتجمرامعتسانأ
مدعنتيلاتلابو،عقاولابابنماللايخلابابنملوقلااذهيفناكمإلا
قطنميف،زكترينأفلؤملاىلعناككلذل.ضارتفالااذهةيملعةرورضلاب
،ليحتسمانهقيقحتلاف،قيقحتلامزلتسيضارتفاكال،ضارتفالاىلع،هريكفت
.قطنمللًايفنريكفتلااذهقطنميفنأل،هضفرناماذهو.يلعفعقاوكلب
انضفرنإ.هيلإلوصولاقطنمدنعةفقولاهذهدعبعقاولاىلإنآلاتأنلو
الاهرامعتسالًاببسةرمعتسملانادلبللةيعامتجالاةينبلايفىرتيتلاةركفلل
.هدحوةيلامسأرلاروطتلًارشابمًاجاتنناكرامعتسالااذهنأًاقلطمينعي
،ةضقانتموةدقعمةيخيراتةكرحيفمت»ثلاثلاملاعلا«نادلبرامعتسانإ
،ةيلامسأرلاةينبنعنادلبلاهذهلةيعامتجالاةينبلااهيفلزعننأنكميال
لب،نيتينبلانيتاهنميأللقتسملايخيراتلاروطتلايفهببسدجيالوهو
تسوكالهيمسيامعثحبلانإ.ةيضقانتلاامهتدحونمضامهتقالعروطتيف
يدؤيً،ايقطنمرهاظلايفناكنإو،انتاعمتجمرامعتسال»ةيلخادلابابسألاب«
نع،يخيراتلااهروطتلكشيف،تاعمتجملاهذهةينبلزعىلإةقيقحلايف
روطتنيبةيوينبةقالعكرامعتسالامهفةلاحتساىلإيأ،ةيلامسأرلاةينب
رامعتسالاديدحتبجواذإ.ةيضقانتةيخيراتةدحوامهتمضنيتفلتخمنيتينب

دحاوفرطيف،هبابسأوأ،هببسنعثحبلاليحتسملانمراص،ةقالعك
ىلإرظنننأ،ببسلانعانثحبيف،نذإدبالف.ةقالعلاهذهيفرطنم
.رخآلانعدحاولالالقتساوأ،اهيفرطلزعًاقالطإعنمتةدحوكةقالعلا
يفةيخيراتةرورضناك)colonisation(رامعتسالانأبلوقلااننكمي،كلذل
اهنألّالإتققحتامةيخيراتلاةرورضلاهذهنأّالإ.ةيلامسأرلاروطتقطنم

ةيخيراتلاطورشلاترمعتسايتلانادلبللةيعامتجالاةينبلايفتدجو
نيبفينعمادصليخيراتجاتنك،نذإانلرهظيرامعتسالانإ.اهقيقحتل
يفنمكتروطتةيناكمإو،يلامسأرلاعمتجملاةروريصيفنمكتروطتةرورض
قفأدسبةرورضلاهذهقيقحتمتدقلو.ةيلامسأرلالبقامعمتجمةروريص
يف،ّدُسامل،يلامسأرلاروطتلاقطنميفعسوتلاةرورضالولو.ةيناكمإلاهذه
نيبمادصلايفمحالتلااذه.لقتسملاروطتلاةيناكمإقفأ،ةرمعتسملانادلبلا



ببسعاجرإنمًاقالطإانعنمي،ةيخيراتلاةكرحلاةدحونمض،نيتروريصلا
لكشب،ةيلامسأرلاةينبىلإوأ،ترمعتسايتلاتاعمتجملاةينبىلإرامعتسالا
ينعتالرامعتسالاقيقحتل،اهدحو،ةيخيراتلاطورشلاف.نيتنثالانيبلصفي

نوكيىتحةرورضكهروهظنمدبالف،هداجيإليفكتالو،هلًاببس
ةرورضكةيلامسأرلاروطتيفهروهظنأامك.عقاولايفىنعمهدوجول
طورشلادوجونم،هقيقحتل،دبالذإ،هلًاقيقحتةرشابمينعيالةيخيرات

نيتينبنيبمادصةكرحديلورامعتسالاناككلذل.هقيقحتلةيخيراتلا
ةيعقاوةيناكمإقفأاهدسباهروطتةرورضامهادحإتققح،نيتيعامتجا

.ىرخألاروطتل
مهفلًادجةيرورضةيلاينولوكلاةقالعلاىلإ،ةريخألاةطقنلايف،ةدوعلاهذه

مادصلاةقالعروطتلةيخيراتةجيتنعقاولايف»فلختلاف«.»فلختلا«
.ةيناكمإلاهذهقفأدسةكرحوةرورضلاهذهقيقحتةكرحنيبةيمانيدلا
ىرخألاددحتامهنمًالكنأعم،ىرخألانعامهادحإنيتكرحلانيتاهلصفو

روطتلةجيتنك،»فلختلا«لزعىلإةرورضلابيدؤي،اهقيقحتلطرشيهو
اذهب.يخيراتلاهنوكتةكرحنع،ةدقعمةدحاوةكرحنمضةقالعلاهذه
،اهلةجيتنوهيتلاةيخيراتلاةكرحلانعةجيتنك»فلختلا«عطقي،لصفلا
لصفيفيأ،اذهيفوً.ايخيراتًازغلريصيف،هلصأيفتخيوهريسفتليحتسيف
ةيخيراتلاةكرحلاعمةيخيراتلاهتكرحلثامتتيذلارامعتسالانع»فلختلا«

.يخيراتلاعقاوللةيجولويديأةرظنيأ،هيوشتوليلضت»فلختلا«نوكتل
،اهريسفتلواحيو»فلختلا«ةرهاظجلاعينيح،تسوكالنأيفكشال

ةرهاظلاهذهلًاببسهلعجينأضفريهنأّالإ،هرثأورامعتسالاركذي
فلختلاروصت«نأىلعً،اقباسروكذملاهباتكيف،انلدكؤيوهف.ةيخيراتلا
.ً»ايملعءىطاخروصت،هدحورامعتسالاةرمثيه))induiteةأرقتسمةرهاظك
،انفلؤميأربسح،رامعتسالارابتعانكمأامبرو.)237صـهسفنردصملا(
ال،خيراتلايفاذههداعتبال،هنأّالإ،ةيلاحلاةرهاظلاهذهلًادجًاديعبًاببس
ةفاسم»فلختلا«نيبوهنيبف.اهلرشابملاببسلانوكينأًايقطنمنكمي
نماثلانرقلايفرامعتسالارهظدقلً.ايببسامهطابتراعنمتةريبكةينامز
ةينبكعقاولايفاهملاعمتددحتةيخيراتةرهاظوهف،»فلختلا«امأ،رشع
ةيملاعلابرحلادعبًاصوصخ،يداصتقاموهفمكركفلايفو،ةزيمتمةيعامتجا

الدحىلإرثألانعديعب،قطنملااذهبسح،نذإببسلاف.ةيناثلا
ةيببسلليبيرجتلاروصتلااذهيف،انهً.اببسهلنوكينأهيفعيطتسي
ىلعةينبملاو،ةيسيئرلاتسوكالةركفليرظنلاساسألاًالعفدجن،ةيخيراتلا



يفرظنلاانققدنحناذإو.رامعتساللًايخيراتًاجاتن»فلختلا«رابتعاهضفر
،هيلإلصويذلايبيرجتلاروصتلااذهنأانيأر،فلؤملااذهريكفتقطنم
ةيخيراتلاةروريصلاهلصفلةيرورضةجيتنةقيقحلايفوه،دصقريغنع
،لصفلااذهب.ةرمعتسملانادلبللةيخيراتلاةروريصلانعةيلامسأرلانادلبلل
ةقالعلاف،ةيوينبةقالعيأنيتلقتسملانيتروريصلانيتاهنيبىرننأليحتسي
مكحبو،كلذل.ةيجراخةقالعيهامهنيباهدجننأنكمييتلاةديحولا
،ةرورضلاب،ةيكيناكيملايأ،ةيبيرجتلاةيببسلانوكت،ةقالعلاهذهةيعون
مهفلااذهءوضىلع.امهنيبطبرتيتلاةيببسللديحولانكمملالكشلا
،جراخلانمرثألايتأتةكرحكرثألاىلعببسلالعفرهظي،ةيببسلاةقالعلل

ًالاعتفا،ببسلالعفب،رثألايفثدحيامنوكيف،ببسلانعهلالقتسايف
نوكينأتسوكالضفرينيح،كلذل.ةيلخادلاهتينببهلةقالعالً،ايجراخ
عونلااذهىلعهضفرينبيوهف،كاذلرثأاذهو،»فلختلل«ًاببسرامعتسالا
رامعتسالانيبةيببسلاةقالعهضفريفهنإ،رخآىنعمب.ةيببسلاةقالعلانم

تارهاظللهريسفتيفةيببسلليبيرجتلاموهفملاىَّنبتي،»فلختلا«و
يفامك،يدؤيدقيخيراتلاجهنملاةيلمعىلعرطخاذهيفو.ةيخيراتلا

ىلإلقنملنإ،ءىطاخلكشبخيراتلاليلعتىلإ،»فلختلا«ةلكشم
اهلكشبّالإةيببسلامهفياليذلايرظنلاركفلانإ.همهفةلاحتسا
ةينب،هلصفىلإةرورضلابدوقيلكشبعقاولاءيضييكيناكيملايبيرجتلا

نيعقاولانيذهنيبلصفلانأامك.ةيلامسأرلانادلبلانع،ةروريصو
هتقالعيف،عقاولاف.هضرتفيو،ةيببسلانمعونلااذهًامتحمزلتسينييخيراتلا
بسحّالإركفللفشكتيال،ةفرعملاةيلمعراطإلخاديرظنلاركفلاعم
نإ.هتينببسحوركفلااذهءوضىلعيأ،هلركفلااذهفاشكتسا
يذلاعقاولالب،هتاذيفعقاولاسيل،ركفللةفرعملايفرهظييذلاعقاولا
يفجهنملاةيمهأتءاجانهنم.هبددحتييذلاركفلااذهةينبهددحت
لب،امهنعًالقتسمعقاولاوركفلانعًاجراخسيلجهنملانإ.عقاولاةجلاعم

اهلطرش،نذإةفرعملاجهنمف.عقاولاهفاشكتساةكرحيفركفلاةينبوه
يتلاةيوينبلاةقالعلاهذهعقاولاوركفلانيبنأوًاصوصخ،اهلكشلديدحتو
رهظييذلاركفلاةينبلكشبًاطبترمهتينبلكشيفعقاولاروهظلعجت
هتجلاعمجهنميف،عقاولاددحييذلاوهيرظنلاركفلانأكلذىنعم.هل
،يعوللرهظيامك،عقاولانأامك.اهلعوضومكوةفرعملايفعقاوك،عقاولل

ةيببسلانأبلوقلااننكميكلذل.هتينبلكشمزلتسيوركفلااذهددحي
نع»فلختلا«لصفىلإيدؤتيتلايه،يرظنلاركفللجهنمك،ةيكيناكيملا



لكشلااذهيف،»فلختلا«عقاونأامك،همهفةلاحتساىلإيأ،رامعتسالا
ةيكيناكيملاةيببسلادمتعيًايبيرجتًاركفةرورضلابمزلتسي،يعوللهروهظنم

.عقاولااذهلهليلعتيف
يطعنال،رامعتسالليخيراتجاتنوه»فلختلا«نأىلعدكؤننيحنحن
ةيببسلاقفأيف»رثألا«موهفملىطُعيدقيذلاىنعملاجاتنلاموهفملًاقالطإ
ةقالعلاتناكاذإّالإهلىنعمالريخألاموهفملاف.ةيكيناكيملاوأةيبيرجتلا
ةيخيراتلاةروريصلاو،يرامعتسالااهلكشيف،ةيلامسأرللةيخيراتلاةروريصلانيب
موقييذلازييمتلامهفىلعاندعاسياماذهو.ةيجراخةقالع،»فلختلل«
اذهطرشو.»فلختلل«ةرهاظلابابسألاوةيساسألابابسألانيب،تسوكالهب

يهـبتاكلايأربـىلوألابابسألانإ.ةيجراخلاةقالعلاكلتزييمتلا
قيقدلاىنعملابً،ابابسأاهربتعننأنكميالفىرخألاامأ،»ةيلخادلا«بابسألا

.»ةيجراخلالماوعلا«وأ،»ةيجراخلابابسألا«ىوستسيلاهنأل،ةملكلل
رامعتسالانيبةقالعلانوكتنيح.)236ص،هسفنردصملاعجار(

ـانيأرامكـامهنيبةيببسلانوكتنأدبال،ةيجراخةقالع»فلختلا«و
،ةيكيتكلايدلايعدييذلاوأ،»يكيتكلايدلا«ركفلاذئنيحليميف،ةيكيناكيم
ةيجراخلالماوعلايفال،ةرهاظللةيلخادلاةينبلايفبابسألانعثحبلاىلإ
.عورشم،ماعلكشبو،هتاذيفثحبلااذهو.لقتسملااهدوجوبطيحتيتلا

ىلعروثعلليفكتالًايكيتكلايدًاركفنوكينأيفركفلاةدارإنأريغ
ىلعديكأتلايفةبغرلاةوقتناكامبرلب،عقاولايفةيكيتكلايدلاةكرحلا
ةيعقاولاةكرحلايفيأ،دجوتيهثيحاهتيؤرلًاعنامةكرحلاهذهدوجو
ةقالعلالعج»ةيلخادلابابسألا«نع»يكيتكلايدلا«ثحبلانإ.خيراتلل
ريغ»ةيجراخلابابسالا«و»ةيلخادلابابسألا«نيبةيكيتكلايدلاوةيلخادلا

اهيلإرُظناذإ،»فلختلا«وةيلامسأرلانيبةقالعلانأةقيقحلاف.ةيئرم
ًالعفيهلب،ةيجراخةقالعتسيل،اهروطتواهنوكتليخيراتلاقفالالخاد

اليهو.يوينبلخادتةقالعكاهديدحتحصألاناكامبرو،ةيلخادةقالع
زيمتنإ.يخيراتلااهنوكتةكرحنعتعُطقاذإّالإةيجراخةقالعكرهظت
ىلإرظنلاب)35(رهاظلايف،حمسيدق،ةيلامسأرلانع،ةينبك»فلختلا«
قطنمامهنملكل،نيتينبنيبةقالعكيأ،ةيجراخةقالعكةقالعلاهذه
وه،يخيراتلاروطتللقلطنمكادبنإو،زيمتلااذهنأّالإ.صاخلااهروطت
.تارمعتسملاوةيلامسأرلانيبةيلخادلاةقالعلاروطتليخيراتجاتنةقيقحلايف
ةكرحلاهذه.زيمتلااذهليخيراتلانوكتلاةكرحيهروطتلااذهةكرحو
ةروريصوةيلامسأرلانادلبلاةروريص))intégrationلخادتةرورضلابمزلتست



قرافتـلماشتةكرحيه،ةدحاوةيخيراتةكرحيف»ةفلختملا«نادلبلا
)totalisation-différenciation(موهفمنإ.قرافتلايفلماشتةكرحوأ
ىلإريشيالوهف،)effet(»رثألا«موهفمنعفلتخي)produit(»جاتنلا«
اذهةكرحيفاهتكرحرهظتديدجعوننمةيببسىلإلب،ةيكيناكيمةيببس
يف،وهامنإو،هنعلصفنمببسلًارثأسيل»فلختلاف«.قرافتلاـلماشتلا
ةكرحيفًايلخاداهبطبترم،ىرخأةلماشةينبلجاتن،ةلماشةينبكهتقيقح
ةكرحيفاهنعقرافتي،ةينبلاهذهبهطابترايف،هنأريغ.ةدحاولماشت
اهجاتنإطرشةينبلجاتنإهنإيأ،يوينبجاتنإ،نذإجاتنإلااذهف.هلاهجاتنإ
طابترالايفّالإمتيالانهقرافتلاو.اهلجاتنيهيتلاةينبلانعاُهقرافت
امليوينبلاقرافتلااذهالولف.هتاذجاتنإلااذهةكرحوهيذلايوينبلا
نأبلوقلااننكميكلذل.يخيراتلاهدوجولقلطمطرشهنأل،»فلختلا«دجو

.هساسأيفرامعتسالازيمتيتلالماشتلاةكرحلجاتن»فلختلا«
،نيتزيمتمنيتينبك،»فلختلا«ورامعتسالانيبةيببسلاةقالعلانمعونلااذه
ةرورضلابمزلتسيوهلب.امهروطتةكرحلالقتساوامهنيبلاصفنالايفني
،رمتسميوينبجاتنإةكرحيه،ةدحاوةيخيراتةكرحيفيلخادلاامهطابترا

ًاددحم،اهروطتةكرحيف،ةيرامعتسالاةيلامسأرلاةينبلادوجواهيفنوكي
نوكي»ةيفلختلا«ةينبلادوجونأامك،اهلًاجتنمو»ةيفلختلا«ةينبلادوجول
لكشك،رامعتسالانأكلذىنعم.ةيرامعتسالاةيلامسأرلاةينبلادوجولًاددحم
نأامك،هئاقبو»فلختلا«دوجوليساسأطرش،ةيلامسأرلاروطتليخيرات
،ةيببسلاةقالعلاهذهيف.هئاقبورامعتسالادوجوليساسأطرش»فلختلا«

ةيببسلايفامأ.هنعلصفنيال،هببسبًاطبترم)رثألا(،جاتنلالظي
نيبةقالعلاف.هثودحدرجمبهنعلقتسيوهببسنعلصفنيرثألاف،ةيكيناكيملا

رثألاجتنتةكرحيأ،رمتسمببستةكرح،نذإ»فلختلا«ورامعتسالا
،نيتينبنيبطبرتيتلاةيببسلاهذه.ببسلابيوينبلاهطابترايفرارمتساب
ةينبيفةرضاحببسلاةينباهيفنوكتةيوينبةدحويف،نيثدحنيبال
هذه،ةيقرافتةدحواهنأل،اهبايغيفيأ،اهراثآيفلب،اهتاذيفال،جاتنلا
ساسألايهو،)36(ةيوينبلاةيببسلاباهتيمستنكميديدجعوننمةيببسلا
انلرهظتسو.يوينبجاتنإةقالعك،»فلختلاب«رامعتسالاةقالعمهفليرظنلا
عقاويف،»فلختلل«ةيقبطلاةينبلاليلحتىلإيتأننيح،دعباميفحوضوب

.يخيراتلااهروطت
.يوينبقرافتةكرحةقيقحلايفيه،ةماهةطقنىلإانثحبيفنآلاانلصو

،نذإاننكميفيكف.»فلختلا«دوجولقلطمطرشيوينبلاقرافتلااذهو



انأدبدقل؟»فلختلا«موهفملةئطاخلاةيمومعلالبقننأ،ءوضلااذهىلع
.يملعلاموهفملانيوكتلةيرورضدقنلاةيلمعنألموهفملااذهدقنبانثحب
اذهلعجت،)ةئطاخلاةيمومعلا(»فلختلا«مهفاهبلواحييتلاةقيرطلانإ
ً،ايملعًاموهفمسيل»فلختلا«موهفمنأكلذىنعمً.ايرظنًاليحتسممهفلا

»ةفرعم«جتنيلب،اهيلإريشتيتلانادلبللةيرظنةفرعمجتنيالوهف
لخد،لعفلابو.)37(ليلضتةيلمعلجاتنهنألًاليلضتجتنيهنإ.ةيجولويديأ

يأ،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبثيدحلايداصتقالابدألايفموهفملااذه
ةوقكال،هلةلعافةوقكخيراتلاحرسمةرمعتسملابوعشلالوخددعب
خيراتلالوخدنأريغ.رامعتسالادضيررحتلااهلاضنةكرحيف،هبةلعفنم
.»فلختلا«ىلإرامعتسالانمًالاقتناناك،بوعشلاهذهةيبلغألةبسنلاب
يفوهامك،رامعتساللجاتنكيعولل»فلختلا«رهظينأةرورضلانمناكف
،ناكو.ةيلخادلااهروطتةيناكمإققحتفلاضنلااذهةكرحمتتىتح،عقاولا
نأ،ةيرامعتسالاىوقللةبسنلاب،كلذكةرورضلانم،تاذلابءوضلااذهىلع
ملاعلا«نادلبليوينبلاعقاولاورامعتسالانيبةيببسلاةقالعيعولايفيفتنت
نميأ،انهنم.رامعتسالادضلاضنكررحتلاةكرحلشفتيك،»ثلاثلا
ءاج،مياهلتبريبعتبسح،»ةيزاوجروبلاةيجولويديألليليلضتلادهجلا«،اذه
عقاولاةقيقحءافخإىلإفدهيًايجولويديأًاموهفمناكف،»فلختلا«موهفم
لكلبقنمكتموهفملااذهةيجولويديأنإ،رخآىنعمبو.هسكعييذلا

.انركذيتلا»ةيوينبلا«ةيببسلاةقالعلهئافخإيفءيش
عقاوّنإ:انلق.موهفملااذهلاندقنيفقالطنالاةطقنىلإعجرنفدوعن
ةدحويفمضييذلايجاودزالاماسقنالااذهيفهرصحنكميال»فلختلا«
،ىرخألانعةجراخةبيرغامهنملك،نيتفلتخمنيتينبةيمكارتةيكيناكيم
،رهاظلاةنيجسيهيتلاةيحطسلاةرظنلاهذهب.كلذنمًاديقعترثكأوهف

ةدحولامدهنلب،بسحف»فلختلا«زيمتيتلاةيوينبلاةدحولامدهنال
نيتدحولانيتاهلةيوينبلالماشتلاةدحوكلذكوً،اضيأ»روطتلا«زيمتيتلا
عباطرصاعملاخيراتلليطعتيتلا،ةدحاولاامهقرافتةكرحيفنيتيوينبلا
ةرمعتسملانادلبلاةينبيفرامعتسالاهثدحأيذلايلخادلالالتخالانإ.هفنع
ةينبدوجويفلب،نادلبلاهذهلخادنيتلقتسمنيتينبدوجويفنمكيال
ةيرامعتسالاعسوتلاةكرحليخيراتجاتناهنألةلتخمةينبيه،ةلماشةدحاو

يوينبلالالتخالاف.رامعتسالالبقامةينبعمفينعلاككفملااهمادصيف
ال.اهتدحويف»فلختلا«ةينبنوكتليخيراتلالكشلاىلإ،ءدبلاذنم،عجار
يه»ةفلختملا«نادلبلاجاتنإماظنزيمتيتلاةديدجلاةينبلاهذهنأكش



ةينبلاهذهككفتنأريغ.رامعتسالالبقامةينبليخيراتلاروطتللجاتن
ريثأتبًاصوصخناكلب،اهدحوةيلخادلااهتاضقانتريثأتبنكيملةريخألا
امةينبنملاقتنالانأكلذىنعم.يرامعتسالاعسوتلايهةيجراخةوق

روطتلاقطنميفةرورضلابنكيمل»فلختلا«ةينبىلإرامعتسالالبق
ًاقيقحتال،روطتلااذهقطنميفًارييغتناكهثودحف،ىلوألاةينبلليخيراتلا
نأليحتسملانمو.هركذقبسيذلايوينبلالالتخالاساسأنمكيانهو.هل
اهساسأيفتنوكتةيوينبةدحويفوهامنإً،ايوينبًاجاودزالالتخالاربتعن
ةيعامتجالاةينبلليخيراتلاروطتلاقطنميففنعلابثدحريغتنمًاقالطنا
يرامعتسالاعسوتلاةكرحمهفًاقالطإعنميكلذكهرابتعاف.رامعتساللةقباسلا

يلامسأرعاطقداجيإيفتسيلرامعتسالاةكرحنإ.يوينبكيكفتةكرحك
ةروصبيديلقتلاعاطقلابناجىلإ،ةرمعتسملانادلبلايف،هناكمذخأي
ككفتمتولو.نادلبلاهذهةينبلكيكفتةكرحءيشلكلبقاهنإ؛ةيمكارت

يفلالتخالا،بلغألاىلع،ثدحامل،ةيلخادلااهتاضقانتريثأتبةينبلاهذه
،عاطقالاككفتنمتجرخيتلا،ًالثمبرغلايفةيلامسأرلاف.ةديدجلاةينبلا
يذلايوينبلالالتخالااهيفرهظيمل،سكرامريبعتبسح،هئاشحإنملب

روطتلليلخادلاقطنمللةجيتنتناكاهنأل،»ةيفلختلاةيلامسأرلا«يفرهظ
هنألً،ايوينبًالالتخاهتينبةدحويفناكف،»فلختلا«امأ.عاطقالليخيراتلا

قطنميفرامعتسالاهثدحأيذلافينعلاريبعتلاقفأيفًايخيراتنوكت
هنوكتءوضىلعو،ببسلااذهل.ةرمعتسملانادلبلليخيراتلاروطتلا
.ةلتخمةدحاوةينبلب،ةينبلايفًاجاودزاهرابتعانكميال،يخيراتلا

،نيمسقىلإًايدومعةينبلاهذهعطقً،اينهذ،لواحناننأًالثمنآلاضرتفنلو
نيتلقتسمنيتينب،عطقلااذهطخيبناجىلع،دجننأليحتسملانمف
»ةيئادب«ةينبو.ةيبرغلاةيلامسأرلاةينبعملثامتت»ةروطتم«ةينب:نيتلصفنم
كلذىنعم.رامعتسالالبقامةينبعميأ،اهتاذعملثامتت»ةيديلقت«وأ

نوكاهتلاحتساببسو،اهتاذيفةليحتسمةينهذلاةيلمعلاهذهنأ
ةنكمميهفيوينبلاجاودزالاةيضرفيفامأ.ةدقعمةدحاوةينب»فلختلا«
نيتينبدوجوك»فلختلل«يلخادلالالتخالاددحتةيضرفلاهذهنألً،امامت
يفيخيراتلاعقاوللفلاخم،انيأرامك،اذهو،دحاوراطإيفنيتلقتسم
ثيدحلايداصتقالاعاطقلا»فلختملا«دلبلايفجتنيملرامعتسالاف.هتقيقح

عاطقلا،عاطقلااذهلهجاتنإبجتني،هسفنتقولايف،ناكلب،طقف
نعًالزعنم،هسفنعمًالثامتمريخألاعاطقلااذهءاقبنإً.اضيأ»يديلقتلا«
ةكرحتبكو،صاخلايخيراتلاهروطتفاقيإبّالإنكيمل،يخيراتروطتلك



»روطتملا«عاطقلادوجوىلإهروطتفاقيإيفببسلاعجريالو.روطتلااذه
يهةيوينبةدحويف،تاذلابوه،هدوجوىلإةقيقحلايفعجريامردقب

سيلرامعتساللقباسلاجاتنإلاماظنيف»يديلقتلا«عاطقلاف.»فلختلا«
يف،ناكنإو،»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«يفهسفن»يديلقتلا«عاطقلا
نيماظنلانيذهنيبيوينبلافالتخالانإ.ماتلثامتنيعاطقلانيب،رهاظلا
هلدوجوالامهنمعاطقلانأل،نيعاطقلالثامتةقيقحلايفعنميجاتنإلانم

؛اهنعهلالقتسايفال،ةلماشةدحوك،جاتنإلاةينبيفهراهصنايفّالإ
ةجيتن،نذإنيعاطقلانيذهلثامتو.ءزجكعاطقللاللككةينبللدوجولاف
لزعلااذهيفف،ًالصأزئاجريغاذهو،يعامتجالاجاتنإلاةينبنعامهلزعل
نمو.ةيحاننماذه.امهنيبيوينبلافالتخالاءافتخاساسأديرجتلاوأ
ءاقبإلا،ىرحألابوأ،»يديلقتلا«عاطقلاءاقبنأبلوقلااننكمي،ىرخأةيحان

كيكفتةكرحك،رامعتسالاةكرحلةجيتنوه،يلاينولوكلاجاتنإلايفهيلع
ىلع،ةيرامعتسالاةيلامسأرلاةيعبتلاقفأيفرمعتسملاجاتنإللهيجوتويوينب
ةكرحلوخدّنإ.ةساردلاهذهنملوألامسقلايفهانحضويذلالكشلا
نأدعبفً:اديدجًايخيراتًافرظقلخةرمعتسملانادلبلاخيراتيفرامعتسالا
هراركتةكرحيف،رامعتساللقباسلاجاتنإلاقطنملعضخيعاطقلااذهناك
ةرورضلابعضخيراص،هتاذعمًالثامتمهئاقبيفيأ،هجاتنإلةدواعمك
نأكلذىنعم.ةرمعتسملانادلبلايفهدوجويفيرامعتسالاجاتنإلاقطنمل
ًاجاتنراص،يرامعتسالاروطتللًاقلطنمناكنأدعب،»يديلقتلا«عاطقلا
،»ةفلختملا«نادلبلايف،عاطقلااذهنأيفلوقلاحصي،كلذل.هلًايخيرات

ةينبنمأزجتيالءزج،يلاتلابو،ةيلاينولوكلاةقالعلاروطتلجاتنوه
،يوينبلافالتخالااذه.رامعتساللةقباسلاةينبلايفهنعفلتخم،»فلختلا«

ةرظنًاقالطإعنمي،رامعتسالاةكرحلةيخيراتلاةروريصللةجيتنوهيذلا
.»فلختلا«يفةينبلاةيجاودزا

جاتنإلاةينبىلإيمتنيال،»فلختملا«دلبلايف»يديلقتلا«عاطقلاناكاذإ
دلبلااذهيف»روطتملا«عاطقلانإف،هعملثامتيالو،رامعتساللقباسلا
الو،برغلايفدوجوموهامك،يلامسأرلاجاتنإلاةينبىلإيمتنيالًاضيأ
يفً،اساسأههجوتب،»روطتملا«عاطقلااذهنأكلذيفببسلاو.هعملثامتي

ةيلامسأرلليلخادلاروطتلاةكرحيفلخديال،ريدصتلاوحن،هجاتنإةكرح
اهتدحويف»فلختلا«ةينببًايلخادمحتلمهنألّالإاهبمحتليوةيبرغلا
ةكرحيفهطارخناةيناكمإليساسأطرشةينبلاهذهىلإهؤامتناف،ةلماشلا
ةيلامسأرلاةروريصىلإهبذجتيتلاةوقلانإ،رخآىنعمبو.يلامسأرلاروطتلا



ةيوينبلاةوقلاـريبعتلاحصنإـيه،رارمتساباهبهطبرتو»ةروطتملا«
،تاذلاب»روطتم«عاطقك،هزجعو»فلختلاةينبىلإهؤامتنايأ،»فلختلل«
عاطقلالثامتنوكي،كلذب.»فلختلا«يطختبيعامتجالاجاتنإلاريوطتنع
هقرافتوهنعهفالتخالةجيتنيلامسأرلاجاتنإلاعم،رهاظلايف،»روطتملا«
ةقيقحلايفوه،»يلامسأر«عاطقك،هروطتليساسألاطرشلانأل،هعم
عم،عمتجمللةتباثةينبك»فلختلا«اذهءاقبويعامتجالاجاتنإلا»فلخت«
يف،انوكيمل،لئاهوعيرسلكشبهمدقتويعامتجالاجاتنإلاريوطتنأ
ةيلامسأرلاةينبلانيبيرهاظ،نذإلثامتلاف.ةيلامسأرلاروطتبّالإ،برغلا
وهو،»فلختم«دلبيف»روطتملا«عاطقللةيلامسأرلاةينبلاو»روطتم«دلبل

ةيلامسأرةينبيهىلوألاف:نيتينبلانيبًايرذجًافالتخايفخيةقيقحلايف
نكميال،ببسلااذهل.ةرمعتسم»ةيلامسأر«ةينبيهفةيناثلاامأ،ةيرامعتسا
اهساسأيفاهنأل،ةيملعريغةئطاخّالإ»فلختلا«موهفمةيمومعنوكتنأ
بونجنأسننالف.نيتينبلانيبيرذجلافالتخالااذهلافغإىلعةينبم
امأ،لككايلاطيايفةيلامسأرلاروطتلجاتنوه،ًالثم»فلختملا«ايلاطيا
نإ.لككرئازجلا»فلختل«جاتنوهف،»ةروطتم«ةقطنمك،رئازجلالامش
ةدحونمضّالإنوكيالةيعامتجالاةينبلليخيراتلاروطتلايفتوافتلا

يفتوافتلادوجوليساسأطرشاهتدحويفةينبلادوجوف،ةينبلاهذه
نيبرمألاوهامك،نيتينبنيبروطتلايفتوافتلااذهنوكيدقو.اهروطت

طرتشم،ةلاحلاهذهيفهدوجوناكمإنأّالإ،»فلختلا«ورامعتسالا
ءازجأنيبنوكينأامأ.ةيوينبةدحويفنيتينبلانيتاهمضبةرورضلاب
ةقلطمةلاحتسااذهيفف،ةيوينبةدحويأامهطبرتالنيتلصفنمنيتينب
نيتينبلانيبناكنإوىتحنينيلركفليساسألاأدبملااذهبقيمعلهجو
.نيتينبكامهنيبلب،امهئازجأنيبنوكيالروطتلاتوافتف،طابتراةدحو
اننألةيرامعتسالاةيلامسأرلاو»فلختلا«يتينبنيبيئزجلالثامتلاضفرناننإ
وأ،امهلاصفناىلعًاينبمسيلضفرلااذهو.امهيتروريصنيبلثامتلاضفرن
ينبمهنإ،سكعلابلب،»ةروطتملا«ةيلامسأرلانادلبلاةروريصلالقتساىلع
اهساسأواهرهوجيفيه.ةدحاولماشتةكرحيفامهيتروريصلخادتىلع

انذخألةيرورضةجيتننيتروريصلانيتاهلثامتلانضفرّنإ.قرافتةكرح
ةدحولاروطتيفانِّيبهدجنيذلا،تاضقانتلاروطتتوافتلينينيللانوناقلاب
نيتينبلاروطتيفتوافتلااذه.»فلختلا«وةيرامعتسالاةيلامسأرللةيوينبلا
ةكرحتجتنأفيكانلرسفييذلاوه،ةيوينبلاامهتدحونمض،يخيراتلا
ةيلامسأرلانعةفلتخم»ةيلامسأر«،ةرمعتسملانادلبلايف،يلامسأرلارامعتسالا



.»ةفلختملاةيلامسأرلاب«وأ،»ةرمعتسملاةيلامسأرلاب«اهتيمستاننكمي،ةيبرغلا
»ةيلامسأر«ىلوألا:نيتفلتخمنيتينبل»فلختملا«دلبلايف،نذإدوجوالف
،زيمتمجاتنإماظنيأ،ةزيمتمةيعامتجاةينبدجويلب،»ةيديلقت«ةيناثلاو

جاتنإلاماظن«موهفموه،تقومموهفمبهسملتلواحننأنكمي
هرابتعانكمي»ةفلختملانادلبلل«ةزيمتملاةروريصلاليلحتو.»يلاينولوكلا
»فلختلا«انلفشكتي،ءوضلااذهىلعو.موهفملااذهةرولبلةلواحمك
،قدأريبعتبو.هقيقحتللكشكيأ،عقاولايفموهفملااذهدوجوللكشك

يعولليلاينولوكلاجاتنإلاروهظلكشةقيقحلايفوه»فلختلا«
موهفملايهيتلاهتادأب،قزمينأهيلعف،يرظنلايعولاامأ.يجولويديألا
.يلاينولوكعقاوكهتقيقحرهظتىتح،»يفلخت«عقاوك،عقاولارهاظ،يملعلا

ةلحرمنم،يجولويديأموهفمك»فلختلا«موهفملاندقنب،دعبجرخنمل
انعوضومبلصانلخدةقيقحلايفانكنإو،»فلختلا«ةينبليلحتلديهمتلا

ةرورضيهو،ةيساسأاهانيأرةطقننمانقلطنادقل.هلديهمتلاةكرحب
جاتنإلاماظن«موهفمباهيلإانرشأ،ةزيمتمةدحاوةينب»فلختلا«رابتعا
يهنوكتدقانثحبيفساسألاةطقننأ،ءدبلاذنم،انيأرمث.»يلاينولوكلا
ماظننع،يسكرامركفقفأيف،ملكتلاحصيفيكذإ.هيففعضلاةطقن

نيعب،ترظن،ملعنامك،ةيسكراملاو،ةعدبانمنوكيدق،ديدججاتنإ
ةمظنأيأ،روطتلالحارمهيفتدجوفةيناسنإلاخيراتىلإ،سكراماهسسؤم
،عاطقالاو،قرلاو،يويسآلاجاتنإلاماظنو،ةيئادبلاةيعويشلا:ةيتآلاجاتنإلا
؟ةيعويشلاوحنلاقتناةلحرمكةيكارتشالاةرشابماهيلتيتلاةيلامسأرلاو
يف،انركذامك،نوكيسفوختلااذهديدبتيأ،لاؤسلااذهنعباوجلا

لوحميقعلادجيفلخدننل،كلذل.يلاينولوكلاجاتنإلاةينبليلحت
انعقاومهفلةيسكراملاانتلواحمعباتنسلب،سكرامركفلةيبغلاةنامألا

.يلاينولوكلايأ،»يفلختلا«
ةيعامتجالاةينبلاةزيمنأنينيلىأر،ايسوريفةيلامسأرلاروطتلهليلحتيف
ةمظنأةدعشياعتيه،ةيويسآلااهتارمعتسملًاصوصخو،ةيرصيقلاايسورل
عم)Cœxistencedeplusieursmodesdeproduction(،اهيفجاتنإلانم

جاتنإلاةمظنأددعتلموهفملااذهيفدجن.يلامسأرلاجاتنإلاماظنةبلغ
يلاينولوكلاعقاولاديقعتلًاقيمعًايعودحاولادلبلاراطإيفاهشياعتو

.ًالثمةيلامسأرلاوأةيعاطقالاك،فورعمدحاوجاتنإماظنيفهرصحةلاحتساو
اذهنإ.ديدجعقاوىلإةديدجنيعبرظنلاةرورضىلعليلداذهو
عاطقالادوجوف،يلاينولوكلاعقاولاةينبيفًاماهًابناجانلفشكيموهفملا



،برغلايفثدحامكً،اينامزًاعباتتنكيملعقاولااذهيفًالثمةيلامسأرلاو
حصنإـانلفشكيهنإ.ةدحاوةيعامتجاةدحوراطإيفشياعتوهلب

ماظندوجونعو،يعاطقإراطإيفيلامسأرماظندوجونعـلوقلا
يفّالإرهظاموةيناسنإلاخيراتيفديدجاذهو.يلامسأرراطإيفيعاطقإ
نأّالإ.ةيرامعتسالاةرطيسلل،يخيراتلااهروطتيف،تعضخيتلانادلبلا
رثكأيفصوموهفموهف،اهحرطيلبةلكشملالحيالاذهشياعتلاموهفم

ةيجاتنإةمظنأشياعتنكمأفيكذإ..ً،ايليلعتوأًايريسفتًاموهفمهنم
؟شياعتلااذهلكشوهامو؟ةدحاوةيعامتجاةينبيفةفلتخمةددعتم
ّنإمث؟ةكسامتمةيعامتجاةينبنع،لاحلاهذهيف،ملكتلااننكميلهو
جاتنإلاةمظنأنيبةيجراختاقالعدوجومزلتسيوضرتفيشياعتلاموهفم
بعصيامتاذلاباذهو.ةيجراخةرورضلاب،ةدحويفشياعتلااهمضيتلا
روطتدرجمنإ.ةقباسلاانتيضرفقفأنمض،موهفملااذهيفهلوبقانيلع
،هتاذلًارياغمامهنمًالكلعجرخآجاتنإماظنراطإيفنيعمجاتنإماظن

.اهددعتالةينبلاةدحو،ةيلخادلاامهتقالعمهف،يلاتلاب،مزلتسيو
ةلواحمكةددعتملاجاتنإلاةمظنأشياعتموهفمنأانهةظحالملاردجتو
ةنيعمةجردةقيقحلايفسكعي،اهديقعتيفيلاينولوكلاعقاولاةينبمهفل
يفيأ،نيرشعلانرقلالئاوأيفف.عقاولااذهليخيراتلاروطتلااهيلإلصو
ةيعامتجالاةينبللنكيمل،هتورذيلاينولوكلادملااهيفغلبيتلاةلحرملاهذه
ةينبلاروطتّنإ.ةزيمتمةيقبطةينبك،اهتدحويفرهظتنأةيلاينولوكلا
،يقبطلايعولاروطتلًامئادمزالم،ةيقبطةينبك،ماعلكشب،ةيعامتجالا
ةيلمعسيليعولااذهروطتنأامك.هددحيوهبددحتي،يرظنيعوك
،لصفنملاركفلاديعصىلعققحتيالو،ةيسايسةيلمعهساسأيفلب،ةيركف
.لاضنلااذهةسرامميفو،يسايسلاضنهرهوجيفوهيلمعلاضنيفلب

يفيعولااذهبددحتتيهو،يقبطيعولّالإرهظتالةيقبطلاةينبلاو
،نيرشعلانرقلالئاوأيفيررحتلالاضنلاةكرحىلإانرظناذإف.هلاهروهظ
ةمراعلاةجوملانإ.ةمدعنمنكتملنإ،اهدهميفلازتالتناكاهنأانيأر
رامعتسالاةرطيسلخيراتك،ةيرشبلاخيراتبفصعتتأدبامينطولاررحتلل
.ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبّالإ،هلةكرحمةوقكهيفلخدتف،ةيرشبلاىلع
لبق،اهتدحىلع،ًالعفنكتملةرمعتسملابوعشلاتالاضننأكلذىنعم

تناكيتلاةيعامتجالاتاضقانتلانإيأ،ةيررحتتالاضن،ةرتفلاهذه
لاضنلايهيتلااهراهصناةطقنيفتعمجتدقدعبنكتملاهكرحت
،ةيقبطلاتالاضنلاةدحونأملعننحنو.اهتدحوليساسأزكرمك،يررحتلا



ررحتلليأ،اهحاجنلقلطمطرش،يررحتلالاضنلايف،ةيقبطلاتاضقانتلايأ
لاضنلاةيقبطكلذبتمدعنا،ةدحولاهذهتمدعنااذإف.رامعتسالانم
ىهتنمىلإاهلاضنيفبهذتنأةيعامتجاةقبطلكىلعلاحتساو،هسفن

نادلبلايفًالثمنيحالفلالاضنلظاذإ.هحاجنةرورضىلإيأ،هقفأ
ءالؤهلاضنو،لامعلالاضننعًالقتسمً،اتحبًايحالفًالاضنةرمعتسملا
ةيررحتلاةكرحلانإف،ةلغتسملاتاقبطلاةيقبلاضننعكلذكًالصفنم
ودعلادضيقبطلاضنةكرحلاهذهو.ةلشافنوكتنأدبالاهسفن
دحوتتملاذإ.رامعتسالاوهيذلاتاقبطلاهذهفلتخمليسيئرلايقبطلا

ةكرحيفاهلكبصتملودحاولايقبطلاودعلادضةيقبطلاتالاضنلا
يفينطولاررحتلاةكرحتناك،ًالعفو.رامعتساللةبلغلاتلظ،ةلماشةدحاو
عارصيفةدحولاهذهنادقفب،ماعلكشب،زيمتتنيرشعلانرقلاعلطم
ريثكيفو،ببسلااذهل.اهيلثمموةيرامعتسالاةرطيسلادضةلغتسملاتاقبطلا

ىلعبلغيناك،ابوكوأرصموأًالثمرئازجلاك،ةرمعتسملانادلبلانم
دحوميسايسلالاضنلاو.يسايسلاال،يداصتقالاعباطلالامعلالاضن
.ةيعامتجالاةينبلاةدحوفدهتسياملقف،يداصتقالالاضنلاامأ،ةرورضلاب
،يقبطلاعارصللأزجملاوئزجملالكشلااذهطورشيفو،ءوضلااذهىلع
نيحالفلاولامعلاك،ةلغتسملاتاقبطلاهذهنمةقبطلكنأبلوقلااننكمي

يف،رمعتسملادلبلايفاهلاضنسرامتتناك،ةريغصلاةيزاوجروبلاتائفو
لاضنلالقتسانإ.ةلقتسمةيعامتجاةينبىلإيمتنتاهنأكو،ةلزعولالقتسا
،دحاويقبطلاودعلانأنممغرلاب،ىرخألاتاقبطلالاضننعةقبطلك

ةيعامتجالاتاينبلالالقتسالةجيتنهنأكورمعتسملادلبلايفرهظيناك
ةدحوف،كلذكسيلعقاولانأعمو.دلبلااذهاهمضيناكيتلاةفلتخملا
ساسألاوه،رامعتسالاوهيذلا،تاقبطلاهذهفلتخمليقبطلاودعلا
ةلحرملاهذهروهظمدعو.رمعتسملادلبللةيعامتجالاةينبلاةدحوليعوضوملا
فلختلاىلإريشيلب،عقاولايفاهدوجويفنياليقبطلايعوللةيوينبلا

ةيعامتجالاةينبلاروهظّنإ.ةحداكلاتاقبطلادنعيعولااذهروطتيف
ةقيقحلايفوهام،ةددعتمجاتنإةمظنألشياعتلكشىلعةيلاينولوكلا
اهيعويفتاقبطلاكلتهيلإتلصوامليرظنلاركفلايفساكعناىوس
ةيلامسأرلاروطتناكثيح،يلاينولوكلادملاةلحرميفو.يقبطلااهدوجول
هلًالقحةرمعتسملابوعشلاو،هلةدحوملا،خيراتللةكرحملاةوقلايعسوتلا
تاعمتجملاتاقبطليقبطلادوجولاىلعبلغيناك،هلعفتالوهبلعفنت
ً.ايجراخًادوجوناكتاقبطلاهذهدوجونإيأ،تتفتلاعباطةرمعتسملا



روهظلةعمتجمةيخيراتلاوةيعوضوملاطورشلانكتمل،ةلحرملاهذهيف
،كلذىنعم.يقبطلايعولل،اهكسامتيفةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاةدحو
ًامامتةيعاودعبنكتملهلالغتساورامعتسالاةرطيسلةعضاخلاتاقبطلانأ

روهظةكرحو.رامعتسالادضكرتشملااهلاضنيفةيقبطلااهتروريصةدحول
ةيخيراتروطتةكرحةقيقحلايفيهيلاينولوكلاعمتجملايفةيوينبلاةدحولا
لكشبةطبترم،نذإيهف.ةكرتشملاةروريصلاتاذةلغتسملاتاقبطلافلاحتل

ّالإاهطورشققحتتالو،عمتجملااذهيفيقبطلاعارصلاروطتبقيثو
،رخآريبعتبو.يررحتلالاضنلاةدحويفاهبصوتاقبطلاهذهتالاضنديحوتب
يف،تققحتاذإّالإيعوللرهظتالةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاةدحوّنإ

تسيلطورشلاهذهو.اهروهظةيناكمإلةيخيراتلاطورشلا،اهروطتعقاو
.يررحتلالاضنلاةدحوىوس

عمتجملاتاقبطعارصيفيررحتلالاضنلاةدحوققحتتتأدبدقل
بوعشلاتلخدنيحيأ،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبًاصوصخ،يلاينولوكلا
،نذإةرتفلاهذهيف.هلةلعافخيراتللةكرحمةوقكخيراتلاةكرحةرمعتسملا

لاضنيفيلاينولوكلاعمتجملايفةلغتسملاتاقبطلاتالاضندحوتتتأدب
فشكتلةيخيراتلاطورشلايعامتجالاعقاولايفتققحتف،لماشيررحت
ىلعبعصيناك،طورشلاهذهققحتلبقو.هكسامتوعقاولااذهةدحو
هروطتةكرحيف،عقاولانكيملامعقاولايففشكينأيرظنلاركفلا
موهفمنوكينأيفنآلاكشننحن،كلذل.هفشكبحمسي،يخيراتلا
ديدحتىلعًارداق،ةددعتمجاتنإةمظنأل،يلاينولوكلاعمتجملايف،شياعتلا
،يقبطلايعوللً،ايلمع،تدبتنأدعبًاصوصخ،ةقدبعمتجملااذهةينب
نأليحتسملانم،لعفلابو.يررحتلالاضنلاةدحويفةينبلاهذهةدحو
مسقونيفقثملاولامعلاونيحالفلاتالاضن،ةلماشةيلاضنةكرحيف،دحوتت
،ةكرحلاهذهمتتهيفيذلا،عمتجملاةينبنكتملاذإ،نييزاوجروبلانم

تاقبطلالاضنةدحوساسأيهةيعامتجالاةينبلاةدحوّنإ.ةدحاو
عمتجملااذهيفجاتنإلاماظنةدحوالولف.يلاينولوكلاعمتجملايفةلغتسملا
ةدحونإ.رامعتسالادضهيفتاقبطلاهذهلاضنديحوتًاقالطإنكمأامل
مهفننأانعطتسااملّالإو،ةيجاتنإلاةينبلاةدحوىلعليلديقبطلالاضنلا

فينعلاقتناكيأ،ةيكارتشاةروثكاهحاجنناكمإوةيررحتلاةروثلاقطنم
.ةيكارتشالاىلإةيلاينولوكلانم،رخآجاتنإماظنىلإددحمجاتنإماظننم
يفربعييلاينولوكلاعمتجملايفةددعتمةيجاتنإةمظنأشياعتموهفمنإ
ةيقبطلاتاضقانتلااهيفغلبتمليخيراتلاروطتلانمةلحرمنعةقيقحلا



سكعينأعيطتسيالهنأريغ.ةيررحتةروثيفراجفنالادحعمتجملااذهل
يفديدجنمدحوتيراصف،خيراتلااهيفلخديتلاةديدجلاةلحرملاهذه
.رامعتسالاةرطيسنمررحتتنأةيرشبلااهيفلواحت،ةسكاعمةلماشةكرح
ةينبمهفلةلواحمك،»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«موهفمنأانلرهظي،كلذل
،ةيخيراتلاهتروريصةكرحيفيلاينولوكلاعقاولاةينبديدحتليأ،»فلختلا«
وهف.ةيررحتلاةروثلاةلحرم،ةديدجلاةلحرملاهذهسكعينأعيطتسي
اهتاضقانتقطنمبسحروطتت،ةزيمتمةكسامتمةيعامتجاةينبدوجوضرتفي
روطتلاوحن،هليروثمدهةكرحب،هنمخيراتلاحتفنيراطإلخاد،ةيلخادلا

ةرمعتسملانادلبلايفةيكارتشالاةروثلاطورشنأكلذىنعم.يكارتشالا
هذهبصاخلازيمتملاجاتنإلاماظنيفةيلخادلاتاضقانتلاروطتاهدلوي
ةيكارتشالاةروثلانوكت،ذئنيح.»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«وهيذلا،نادلبلا

ةروثيأ،يخيراتلاهروطتلةجيتنوماظنلااذهىلعةروثنادلبلاهذهيف
ةيخيراتلاطورشلانأبلوقلااننكميكلذل.يرامعتسالادوجولادضةيررحت
»فلختلا«ةينبمهفلةيرظنةادأك،»يلاينولوكلاجاتنإلاماظن«موهفمةرولبل

،ينطولاررحتلاةكرحيفيروثلادملادوجوبتدجو.اهتروريصةكرحيف
اذهيفدجن،نذإاننإ.يرامعتسالادملاةلحرميفةمدعنمةرورضلابتناكف
.ةيملعلاانتيضرفةيعرشليلمعلاساسألاينطولاررحتلاةكرحليروثلادملا
سيلو،تاذلابسكرامدنعهدجنف،ةيضرفلاهذهلماعلايرظنلاساسألاامأ

.ضقانتيأ،ىرنسامك،اذهيف
:ناونعتحتةيسنرفلابًاريخأترشنيتلاهتطوطخمنملوألاءزجلايف
جاتنإلاةقالع«هيفجلاعييذلالصفلايفو،»يسايسلاداصتقالادقنسسأ«
هذهلةيساسألاةلكشملاّنإ:سكراملوقي،»كالهتسالاولدابتلاوعيزوتلاب
يفةيخيراتلاطورشلارثأوهام«:يلاتلالكشلاىلعاهحرطنكميةقالعلا
امأ«:لوقيفدرطتسيمث»؟يخيراتلاروطتلابجاتنإلاةقالعيهامو،جاتنإلا
حتافلابعشلاضرفينأامإ.تايناكمإثالثكانهف،تاحوتفلابقلعتياميف

يفانمايأيفزيلكنالاهلعفياماذه(هجاتنإماظنبولغملابعشلاىلع
ميدقلاجاتنإلاماظنىلعيقبينأامإو،)دنهلايفامدحىلإو،ادنلريا
لعافتنوكينأامإو؛)نامورلاوكارتألالاثمىلع(ةيزجذخأبيفتكيو
ضعبيفةينامرجلاتاحوتفلاهتققحاماذهو(ًايبيكرتً،اديدجًالكشدلوي
،عيزوتللديدجلالكشللددحملاوه،تالاحلالكيف،جاتنإلاماظنو.)نادلبلا
مأ،عضاخلابعشلاجاتنإماظنمأ،حتافلابعشلاجاتنإماظنلااذهناكأ

.)38(»نينثالا)Combinaison(جزامتنمجتنييذلاجاتنإلاماظن



نأانلرهظينأسكراملواحي،صنلااذههنمذخأيذلالصفلايف
،ةيداصتقالاةيعامتجالاتارهاظلاةيقبديدحتيفيساسألارودلاجاتنإلل
اندعاستال،اهتيمهأىلع،ةلكشملاهذه.لدابتلاوأعيزوتلاوأكالهتسالاك
رثأ«ةفرعم،تاذلابوهانمهيامّنإ.هددصبنحنامحيضوتىلعةرشابم

جاتنإلانمنيماظننيبمادصلاةجيتنو،»جاتنإلايفةيخيراتلاطورشلا
درللف،تاحوتفلانعسكرامملكتينيحو.ةيخيراتروطتةدحوامهتطبر
اذهبهحرطنكميف،نحنفانلاؤسامأ.هحرطوقبسيذلالاؤسلاىلع
درلل؟ةرمعتسملادالبلاجاتنإماظنيفيلاينولوكلاحتفلارثأوهام:لكشلا

.سكرامصنبنيعتسنس،لاؤسلااذهىلع
،تاحوتفلارابتعا،ةرورضلانملب،ناكمإلابنأصنلااذهنمانلنيبتي

جاتنإماظنوبلاغلابعشلاجاتنإماظننيبًامادص،ةيخيراتةرهاظك
لب،ثدحكثدحلايف،نذإسيلحتفلليخيراتلاعقاولاف.بولغملابعشلا

تايناكمإلاءوضىلعو،ةيوازلاهذهنم.هبهتقالعوجاتنإلايفهرثأيف
لوأل،ودبي.يلاينولوكلاحتفلاىلإرظنلادونسكراماهركذيتلاثالثلا
،يلاينولوكلاراطإلانمضيخيراتلاهروطتيف،عضخرمعتسملادلبلانأ،ةلهو
ىلعضرفينأعاطتسايرامعتسالابرغلانإيأ،ىلوألاةيناكمإلاقطنمل
رهظامك،يخيراتلاعقاولانأريغ.يلامسأرلاهجاتنإماظنةرمعتسملانادلبلا

،برغلادسدقلف؛كلذريغ،ةساردلاهذهنملوألامسقلايفانل
ةعباتمديرناماذهو.اهيفيلامسأرلاروطتلاقفأ،نادلبلاهذههرامعتساب
دادبتسالاةلحرمىلعقبطنتفةيناثلاةيناكمإلاامأ.ةساردلاهذهيفهحيضوت

،يلامسأرلاروطتلاةعيبطّنإ.يلامسأرلارامعتسالاةلحرمىلعالينامثعلا
نأبلوقلاىلإليمننحنو.ةيناكمإلاهذهًاقالطإعنمت،يعسوتروطتك
كلذل،ةرمعتسملانادلبلايفًايخيراتتققحتيتلايهةثلاثلاةيناكمإلا

.ًاليلقاهدنعفقوتنس
،ةيناكمإلاهذهىلعلثمكةرمعتسملانادلبلاطعيملسكرامنأكشال
ربتعيناكهنألامبر؛)39(همايأيفةروطتمتناكرامعتسالاةكرحنأعم
ةيمهأال،لاحلكىلع.ىلوألاةيناكمإلاقطنملعضختنادلبلاهذهنأ
يف،انثحبلةبسنلاب،مهملاو.هبةناعتسالااننكميحضاويرظنلاهقطنمف،اذهل
اذهنوكو،جاتنإلانمنيماظنلعافتلةيرظنلاةيناكمإلادوجو،قطنملااذه
،نينثالانعًافلتخمًاديدججاتنإماظنجتنتنينثالانيبجزامتةكرحلعافتلا
ىتحةقدبامهيلإرظنلادونناترابعصنلااذهيف.امهجزامتلجاتنهنأعم

»بيكرتلا«ةرابعسكراملمعتسي.يسكراملاركفلاقمعًامامتمهفن



)Synthese(عجارسابتلاةرابعلاهذهيف.ديدجلاجاتنإلاماظنىلإةراشإلل
،اهمهفف.سكرامصنيفاهليذلاىنعملانعديعبلايلغيهلااهردصمىلإ
بسح،»بيكرتلا«نأل،سكرامركفمهفىلإًالعفءيسي،يلغيهلااهانعمب
،ليوحتالبوامهتاذيف،يقبي،يلاثملااهرهوجمكحبو،ةيلغيهلاةيكيتكيلايدلا

ىلإ،ةرورضلاب،انبيدؤي»بيكرتلل«يلغيهلاىنعملااذه.نينوكملاهيرصنع
نعيلختلالضفن،ببسلااذهل.»فلختلا«ةينبيفةينبلاةيجاودزالوبق
يأ،سكرامصنيفاهتقبسيتلاةرابعلابءافتكالاوةيلغيهلاةرابعلاهذه

.جاتنإلل»ديدجلالكشلا«ةرابعب
هتافلؤميفسكراماهلمعتسيامًابلاغ،تحبةيسكرامف،ةيناثلاةرابعلاامأ
نمةذوخأم،)Combinaison(جزامتلا،ةرابعلاهذه.»لاملاسأرك«ةيساسألا
جزامتلاةكرحنإ.اذهلصألاًالعفسكراماهيطعي،ةيئايميكلاةيملعلاةغللا

ةكسامتمةديدجةدحولجاتنإيأ،ةنوكملااهرصانعليرذجليوحت،نذإ
هذهدوجودرجميفسيلفالتخالاساسأو.اهرصانععومجمنعفلتخت
جاتنإلاةكرحكلذلاثم.اهليوحتيفةصاخلب،ةديدجةدحويفرصانعلا
نيرصنعلجزامت،»لاملاسأر«بحاصبسح،ماعهجوب،جاتنإلاف؛اهسفن
امك،جاتنإلايفجزامتلانأانمهفاذإف.لمعلاةوقوجاتنإلالئاسو:نينوكم
جاتنإماظننأفيكًالعفانمهفدقنوكن،هيرصنعلليوحت،يهيدبوه
يلامسأرلاجاتنإلاماظنجزامتنع،ةيرامعتسالاةكرحلاروطتب،جتنيًاديدج
اذه.هرامعتسالبقرمعتسملادلبلايفدئاسلا»يديلقتلا«جاتنإلاماظنب
امهيلعءاقبإسيلو،امهلليوحترمعتسملادلبلايفجاتنإلايماظنلجزامتلا
ّالإرمعتسملادلبلايفيلامسأرلاجاتنإللدوجوالنأكلذىنعم.امهتينبيف
ًايعاطقإناكأ،»يديلقتلا«جاتنإلانأامك،يلاينولوكلاراطإلالخادهروطتيف
هروطتيفّالإدلبلااذهيفهلءاقبال،ً»ايويسآ«مأيعاطقإهبشمأ
تاجاتنإللوأـنيجاتنإللروطتلااذهً.اضيأيلاينولوكلاراطإلالخاديراركتلا
يفامهلليوحتةرورضلابوه،يعيبطلاامهراطإسيلراطإيفـةددعتملا
جاتنإلااذهددحيجاتنإلاروطتلماعلاراطإلانأل،ةيوينبلاةدحولاقفأ
هبددحتييذلاهروطتراطإنعجاتنإلالصفكلذبليحتسيف،هبددحتيو
روطتلايفوةينبلايفكسامتلااذه.هروطتيفهددحيامرادقمب،هتينبيف
جاتنإماظننعملكتلاانلحيتييذلاوهيخيراتلاهراطإوجاتنإلانيب

جاتنإلاماظن«وهو،»فلختملا«رمعتسملادلبلاجاتنإددحيزيمتم
جاتنإلاماظننعجاتنإلانمماظنلااذهفالتخاساسأو.»يلاينولوكلا
سيلـيوينبيعامتجاراطإلخاديخيراتلاهروطتيفنمكييلامسأرلا



راطإوهـاهنوكتةلحرميفًاصوصخ،برغلايفةيلامسأرلاروطتراطإ
.ةيلاينولوكلاةقالعلا

يلاينولوكلاجاتنإلاماظنيفةيقبطلاتاضقانتلاليلحتـ2
ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفجاتنإلاتاقالعليلحتوأ

.اهتيملعوانتيضرفةيعرشلماعلايرظنلاساسألاتاذلابسكرامدنعاندجو
جزامتنمجاتنإماظندلوتةيناكمإىلإيأ،ساسألااذهىلإًادانتساو
جاتنإماظنهتقيقحيفهنأىلع»فلختلا«ىلإانرظن،جاتنإلانمنيماظن
جزامتليأ،»ةفلختملا«نادلبلارامعتساةكرحليخيراتجاتنوه،زيمتم
.ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفةيلامسأرللقباسلاجاتنإلابيلامسأرلاجاتنإلا
روطتلايفةلهولوألانلرهظييلاينولوكلاجاتنإلااذهيفزيمتلاساسأو
،هيلعليخدةيلامسأرللقباسيعامتجاراطإيفيلامسأرلاجاتنإلليعسوتلا
.يلامسأريعامتجاراطإيفةيلامسأرللقباسلاجاتنإلليراركتلاروطتلايفو
.هلسيليذلاراطإلااذهءاقبإيفهطرشدجيجاتنإلكروطترارمتساو
،ةيلاينولوكلاةقالعلالظيف،رمعتسملادلبلايفًالثميلامسأرلاجاتنإلاروطتف
روطتلاو.)40(هلهميدهتوهكيكفتةكرحيف»يديلقتلا«جاتنإلاىلعظفاحي
»يلامسأرلا«جاتنإلااذهراطإيفّالإًانكممسيل»يديلقتلا«جاتنإلليراركتلا
،جاتنإلاكاذلروطتلاقفألًادسراطإلااذهيفنأل،يلاينولوكلايأ،هوشملا
اذهليلحتلواحننأانيلع،نآلاو.هروطتقطنميفهلًافينعًاداعبإيأ
.زيمتمجاتنإماظنكهلةنوكملاهتاضقانتيفيلاينولوكلاجاتنإلانمماظنلا
ماظنتاضقانتيهامف،هتاضقانتلًاليلحتجاتنإلاماظنليلحتناكاذإ

؟يخيراتلااهروطتلكشوهامو،يلاينولوكلاجاتنإلا
هذهنأيهو،ةماهةطقنحاضيإاّنممزلتسيلاؤسلااذهىلعدرلا
ددحييساسأيوينبراطإلخادروطتت،ماعلكشب،جاتنإلاماظنلتاضقانتلا

.هريغنودنيعمجاتنإماظنبةصاختاضقانتكاهتينبيفاهزيميواهروطت
،يداصتقالاضقانتلاهددحيجاتنإلاماظنتاضقانتروطتليوينبلاراطإلااذه
تاقالعوةجتنملاىوقلانيبةقالعلايف،ةيعامتجالاةينبلليساسأضقانتك
يساسألاراطإلانوكتيتلايهةريخألاةقالعلاهذهنأكلذىنعم.جاتنإلا
روطتلااذهليطعتيتلايهو،ددحمجاتنإماظنلروطتكيعامتجالاروطتلل

سيلو،ددحميوينبراطإيفروطتةكرح،نذإخيراتلاف.زيمتملاهعباط
ددحييوينبراطإنعةجراخ،ةلثامتم،ةيدعاصتوأةيراركت،رارمتساةكرح

ماظنيفيساسألاضقانتلاديدحتبأدبننأةرورضلانم،كلذل.اهقطنم
اذهماظنليخيراتلاروطتلليوينبلاراطإلاديدحتبيأ،يلاينولوكلاجاتنإلا



.جاتنإلا
يعامتجالاجاتنإلايف،سانلاّنإ«:)41(ريهشصنيفسكراملوقي

يه،مهتدارإنعةلقتسم،ةيرورض،ةددحمتاقالعيفنولخدي،مهدوجول
لمجمو.ةجتنملاةيداملامهاوقلةددحمروطتةجردعممءالتتجاتنإتاقالع

ةمسجملاةدعاقلا،عمتجمللةيداصتقالاةينبلانوكتهذهجاتنإلاتاقالع
)Concrète(يقوفءانباهيلعداشييتلا)Superstructure(يسايسويقوقح

.»ةددحميعامتجايعولاكشأهعممءالتت
هاندرسامنإو،هتفاثكوةغلابلاهتيمهأىلع،هتاذيفصنلااذهليلحتدونال
تاقالعنيبنأيهىلوألاةركفلا.ةرشابمانثحبنامهتنيتركفصالختسال
ةركفلاو.ةيضقانتروطتةدحويفامهمضيًامؤالتًامودةجتنملاىوقلاوجاتنإلا

يتلايه،ةجتنملاىوقلاعماهتقالعيف،جاتنإلاتاقالعنأيهةيناثلا
.عمتجملليخيراتلاروطتلاةدعاقيأ،ةيداصتقالاةيعامتجالاةينبلانوكت
ةدحولاهذهلكشامف.هكسامتوجاتنإلاةدحويفهكسامتوعمتجملاةدحوف

ةجتنملاىوقلاةقالعلكشاميأ؟يلاينولوكلاجاتنإلايفكسامتلااذهو
؟هيفجاتنإلاتاقالعب

نادلبلايفجاتنإلاعونديدحتل»يلاينولوكلاجاتنإلا«ةرابعلانرايتخانإ
ةفصليفطاعضفرلةجيتنوأً،ايتاذوأًايطابتعانكيمل»ةفلختملا«

وليأ،كلذكرمألاناكول.انتاعمتجمبتقصلأيتلا»رخأتلا«وأ»فلختلا«
لبقننأانيلعبجول،يسفنلعفدردرجم»فلختلا«موهفملانضفرناك
هذهلامعتسانأنممغرلابً،اضيأهضفرناماذهو،»ةيمانلانادلبلا«ةرابع
يسامولبيدلادهجلاىلإحوضوبريشييداصتقالابدألايفديازتملاةرابعلا
انساسحإحرجيفالتل،يلامسأرلابرغلاوركفمهبموقييذلا،روكشملا
ةرابعاهربتعنالاننأل»ةيمانلانادلبلا«ةرابعضفرناننإ!ضيرملافهرملا
ًالثملوقننيحف.نادلبلاهذهيفزيمتملاجاتنإلاماظنىلعلدتةيملع
ماظننملعجناننإف...خلاةيعاطقالاوأةيكارتشالاوأ»ةيلامسأرلانادلبلا«

ةرابعيفامأً.اخيراتوةينب،اهديدحتلًاسايقمنادلبلاهذهيفجاتنإلا
الاهجاتنإماظننإف،»ةفلختملا«وأ،»ومنلايفةذخآلا«وأ»ةيمانلانادلبلا«
ّنإ.هءافخإلواحينمىلعًارطخهروهظيفنألً،ايفخمىقبيلب،رهظي
ءافخإاهيفنأل،»ةفلختملا«نادلبلاةرابعيفامكًاليلضتةرابعلاهذهيف
وأ،ةرمعتسملانادلبلا»ومن«مدعل،ةيخيراتلاوةيوينبلا،ةيقيقحلابابسألل
ةيلقعةدارإنع»يلاينولوكلاجاتنإلا«ةرابعلانرايتخاناكدقل.اهومنءطبل

ىلعدز.هروطتقافآديدحتو،»فلختلا«بابسأفشكفدهتستةيملع



راطإلاىلإيأ،يخيراتلاقفألاىلإحوضوبريشتةرابعلاهذهنأكلذ
.هلماكتوجاتنإلااذهنوكتل،يوينبلا

يفةجتنملاىوقلاروطتليخيراتلاراطإلاًالعفةيلاينولوكلاةقالعلاتناك
هذهيف،)42(ًادجفينعلكشب،لخدأرامعتسالاف،ترمعتسايتلانادلبلا
،اهتكرحوةجتنملاىوقلاروطتاهيفتراثأةديدجةيجاتنإتاقالعنادلبلا
مدهبةديدجلاةيجاتنإلاتاقالعلاهذهلاخدإمتو،اهروطتلًالكشتناكو
اهروطتقطنميفيرذجرييغتبيأ،نادلبلاهذهيفروطتلاةينبليلخاد
ةيرورضةجيتننكتملةيجاتنإلاتاقالعلاهذهنأكلذىنعم.يخيراتلا
جاتنإلاتاقالعتناكامك،رامعتساللقباسلاجاتنإلاماظنليلخادلاروطتلل
يفتنوكتيهف.عاطقالاماظنليخيراتلاروطتللةيرورضةجيتنةيلامسأرلا

اذهلو،رشابملاةيرامعتسالاةرطيسلاريثأتتحتوةيلاينولوكلاةقالعلالظ
ةينبلهمدهب،رامعتسالانإ.ةيلاينولوكجاتنإتاقالعكاهديدحتنكمأببسلا
يتلانادلبلايفةجتنملاىوقلاروطتررحينأعاطتسا،هلقباسلاجاتنإلا
نأينعياذه.يلامسأرلاجاتنإلاقفأيفههجوينأو،هترطيسلاهعضخأ
لب،ةجتنملاىوقلاروطتبحمستنكتملرامعتساللةقباسلاجاتنإلاتاقالع
ةوقلاهنأكورامعتسالارهظفً.ايراركتراطإخيراتلاىلعضرفتو،اهلشتتناك
ىوقتررحف،هدومجراطإتمدهيتلا،ةرمعتسملانادلبلاخيراتلةكرحملا
انهنحن.اهروطينأواهررحينأقباسجاتنإةعاطتسابناكامةجتنم
نإ:ةرمعتسملانادلبلالمجمصخت،ةيمهألاةغلابةيخيراتةرهاظمامأ
ماظننميأ،رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننمنادلبلاهذهلاقتنا

ًاعضاخنكيمليلاينولوكلاجاتنإلاماظنىلإرامعتساللقباسلاجاتنإلا
هذهةينبيفيلخادرييغتلةجيتنناكلب،لوألاجاتنإلاماظنةروريصل
ددحتتنأتعاطتساةيجراخةوقريثأتبو،اهقطنمهيوشتليأ،ةروريصلا
،ةروثلاّنإ:يلياميفنمكتةيخيراتلاةرهاظلاهذهةيمهأ.اهلةكرحمةوقك

ىلإجاتنإماظننملاقتناةقيقحلايفيه،يملعلايأيسكراملااهانعمب
نأّالإ.ىرخأةيعامتجاةينبىلإةيعامتجاةينبنميأ،رخآجاتنإماظن
اليلاينولوكلاجاتنإلاماظنىلإاهلاقتنانمةرمعتسملانادلبلايفثدحام
خيراتلاررحتةوقةروثلاف،ةملكلاهذهليقيقحلاىنعملابةروثهرابتعانكمي
خيراتىلعةروثناكدقفرامعتسالاامأ؛ةيعقاولاةيلخادلاهتايناكمإقيقحتب

هروطتتايناكمإهيفدستلّالإهكرحتمل،هلةهباجمةوقونادلبلاهذه
قيرطنع،خيراتلاىلإتأتملةرمعتسملانادلبلانإ.اهررحتلال،ةيلخادلا

قفأدجتلّالإ،اهخيراتلةكرحملاةيلاينولوكلاتاضقانتلاروطتواهرامعتسا



ًافنعخيراتلاىلإاهبتتأيتلاةوقلاّنإ.اهروطتهجويفًادودسمخيراتلا
رامعتسالاناككلذل.اهروطتهجويفخيراتلاقفأتدسيتلااهسفنيه
ىلإهبذجف،هدومجقفأنم»هررح«ذإهتكرحهوش،اننادلبخيراتلًاباصتغا
ةروثلاتناكف،ريرحتالتبكيه»ةروثب«ماقدقل.دودسملاةيعبتلاقفأ
»هريرحت«ناكيتلاىوقلاريرحتفدهتست،هيلعةروثةرورضلابةيقيقحلا

جاتنإلاماظنرابتعاةيناكمإىدمنعًالعفلءاستنانارن،اذل.اهلًاتبك
طورشلاىلإعجارلؤاستلااذهببسو؛هتاذبًامئاقجاتنإماظنيلاينولوكلا
،دودسملالب،دودحملاقفألاىلإو،جاتنإلانمماظنلااذهنوكتلةيخيراتلا
يف،اهروطتريرحتبرامعتسالاماقيتلاةجتنملاىوقلاكلتهيلعحتفتتيتلا

اذهنيبضقانتالو.اههوشينأّالإنكميالجاتنإلاتاقالعنمراطإ
ماظنزيمتل،ىرنسامك،ةيساسألارصانعلانمنأل،هانلقوقبسامولوقلا
،هتينبيفًالقتسم،هتاذبًامئاقجاتنإماظنهرابتعاةلاحتسا،يلاينولوكلاجاتنإلا

ماظنكيلخادلاهروطتيفمأ،يخيراتلاهنوكتيفْنإ،هيلإرظنلاةرورضو
.ّةيوينبلاهتيعبتلالخنم،زيمتمجاتنإ

اهعضخأيتلانادلبلايفةجتنملاىوقلاروطتررحدقرامعتسالاناكاذإ
يخيراتلالكشلانإف،يعسوتلاهجاتنإروطتةكرحىلإاهلهمضبهترطيسل
دحةقيقحلايفوه،ةجتنملاىوقلاهذهلًايلعفًاهيوشتناكريرحتلااذهل

نادلبلايفةجتنملاىوقلاريرحتنأكلذيفببسلاو.اهروطتليوينب
،ًالثمابوروأيفثدحامك،ةيلامسأرجاتنإتاقالعقلخبنكيملةرمعتسملا

ىوقلاو.ةيلاينولوكجاتنإتاقالعيه،ةديدججاتنإتاقالعقلخبلب
نكميالو،سكرامصنيفحضاووهامك،ةيعامتجاىوقاهساسأيفةجتنملا
،درجملكشبققحتيالاهروطتنأةهادبينعياذه.كلذكنوكتنأّالإ

تاقالعنإ.ةددحمةيجاتنإتاقالعراطإلخاديأ،ددحملكشبلب
اذهلكشوةجتنملاىوقلاروطتراطإددحتيتلايهةيعامتجالاجاتنإلا
راطإاهروطتيفزواجتتنأ،ةيعامتجاىوقك،ىوقلاهذهلنكميالو،روطتلا
ةجتنملاىوقلاروطتنوكينأ،نذإيرورضلانمف.ةيجاتنإلاتاقالعلاهذه
جاتنإلاتاقالعبًايوينبًادودحمةرمعتسملانادلبلايفرامعتسالااهررحيتلا
نإ،ةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعوتاقالعلاهذهنيبريبكقرفلاو.ةيلاينولوكلا

نأةقيقحلاو.يوينبلادوجولاثيحنممأ،يخيراتلانوكتلاثيحنم
جاتنإلاتاقالعف.يخيراتلانوكتلايففالتخالاىلإعجارةينبلايففالتخالا
جاتنإلاراطإلخاد،هيفةجتنملاىوقلاروطتلناكلكشبتنوكتةيلامسأرلا
لماكتلطرشكراطإلااذهرسكةرورضىلإىدأامم؛مهألارودلا،يعاطقإلا



نكيملف،يلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعامأ.ىوقلاكلتريرحتوتاقالعلاهذه
قباسلاجاتنإلاراطإلخادةجتنملاىوقلاروطتةرورضلًاقيقحتاهنوكت
مامأدسي،مادهلايرامعتسالافنعلاريثأتتحت،اهنوكتناكلب،رامعتسالل

قفأيفاهلههيجوتب،يلامسأرلاروطتلاقفأةجتنملاىوقلاهذهروطت
نادلبلايفةجتنملاىوقللرامعتسالاريرحتناك،انهنم.ةيرامعتسالاةيعبتلا

امك،يلامسأرقفأيفاهروطتتايناكمإلًاضاهجإواهلًاهيوشتةرمعتسملا
سننالوً.ايلاح»ةفلختملا«نادلبلانمريثكيفونانبليفًالثمكلذثدح
هذهيفةعانصلكعنموحنًاهجوتمناكرامعتسالليسيئرلامهلانأ
جتنف.ةيكالهتساةفيفخةعانصوأةيفرحةعانصتناكنإوىتح،نادلبلا
هحلاصمةمدخلاننادلبيفرامعتسالااهدلويتلاةجتنملاىوقلانأكلذنم

ىلإلصتنأًاقالطإعطتستمل،انتاردقمليدابعتسالاهرامثتساقيقحتو
،تاذلاباهروطتةيناكمإيف،ةعباتتلظف،اهروطتيفلالقتسالاىوتسم
اذهلب،ةيعبتلاهذهّنإ.ةيرامعتسالانادلبلايفةجتنملاىوقلاروطتل
جاتنإلايف،روطتلااذهلكشيفو،ةجتنملاىوقلاروطتيف،ماتلاعوضخلا
جاتنوهيذلايلامسأرلاجاتنإلانمجاتنإلااذهزيمياموه،يلاينولوكلا
،يعامتجالاجاتنإلاروطتليعاطقالاراطإلاهرسكب،يلامسأرلاجاتنإلاف.هل
راطإلخاداهروطتدويقنمةيعامتجالاةجتنملاىوقلاررحينأعاطتسا
ةيعامتجالاةينبلانعاهروطتيفىوقلاهذهتلقتساف.ةيعامتجالاةينبلا
ماظنددحيامًالعفوهروطتلايفلالقتسالااذه.اهراطإيفتنوكتيتلا
يفاذهو.هتاذيفجاتنإلاماظندوجولساسأهنإيأ،جاتنإماظنكجاتنإلا
ماظنلااذهزيميامنأكو.يلاينولوكلاجاتنإلاماظنيفهدجنالامةقيقحلا

ماظنكهدوجوعنمياموه،جاتنإماظنكهدوجوةرورضيف،جاتنإلانم
.جاتنإماظنكهدوجولةلاحتساجاتنإماظنكهدوجوةيناكمإيفنأكف،جاتنإ
ردقبركفلايفًاضومغتسيليلاينولوكلاجاتنإلاديدحتيفةبوعصلاهذه
ةرهاظمامأنحن.زيمتملاجاتنإلاذهليخيراتلادوجولايف»سابتلا«يهام
اهديدحتيأً،ايرظناهمهفةبوعصىلإءدبلاذنمانرشأ،ةدقعمةيخيرات
يذلاً،ازيمتمجاتنإماظنهرابتعاةرورضىلإانرشأامنأعقاولافً.ايملع
ماظنتاموقمنمليلقلاّالإهلسيل،يلاينولوكلاجاتنإلاماظنبهانيمس
اذههيلإرقتفياملوأو.ةرابعلاهذهليكيسالكلاموهفملابسح،جاتنإلا
الهنأينعيالاذه.روطتلاوةينبلايفلالقتسالاوهجاتنإلانمماظنلا
ماظنيفروطتلاقطنمنعفلتخيهبصاخقطنمىلإهروطتيفعضخي
يجاتنإلاماظنلااذهلً،اروطتوةينب،هتيعبتّنإ،سكعلابلب.يلامسأرلاجاتنإلا



هليلحتيفةبوعصلاو.هزيمتوهيفروطتلاقطنمفالتخاساسأيه،ريخألا
ةلواحميهانتساردلك.اهتينبفشكوتاذلابةيعبتلاهذهمهفيفنمكت

جاتنإوهتاذلابديدحتلااذهو،اهلكشيأ،ةيعبتلاهذهعونديدحتل
ةيعبتلاهذهدوجونأةلهولوألودبيدق.يلاينولوكلاجاتنإلاماظنموهفم

جاتنإلانمًازيمتمًاجاتنإيلاينولوكلاجاتنإلارابتعاةيناكمإًايئدبمعنمي
،هرهوجعقاولارهاظناكاذإيأ،اذكهاذهناكاذإ.هلعباتلايلامسأرلا
يخيراتلاروطتلانمزيمتمقطنمدوجولبقننأانيلعليحتسملانمناكل

رهاظلثامتيفمهولااذهساسأ.»ةفلختملا«نادلبلاروطتهلعضخي
زكترم،ةيعبتللءىطاخ)empirique(يبيرجتمهفوههرهوجعمعقاولا
نيبةيضقانتةدحودوجوناكمإةرورضلابيفني،ةيببسلليبيرجتمهفىلع
تاينبوأةلثامتمرصانعنيبّالإنوكتالةدحولانأكف.نيتفلتخمنيتينب
يفركفلااذه.ةروريصلاودوجولانمدحاوديعصىلعيوتست،ةلثامتم
ىلإ،هليلحتددصيفنحنيذلالاثملايف،يدؤي،يسكراماليلغيههساسأ
ةدحوك،اهسفنةيلاينولوكلاةقالعلاةقيقحلايفيهيتلا،ةيعبتلاكلترابتعا

نيبالـةككفتمرصانعنيبو،يلامسأرلاجاتنإلايه،ةكسامتمةينبنيب
عمةرورضلابلثامتتةينبيفاهكسامتقيرطيفريستـةكسامتمةيناثةينب

لثامتةكرح،يلامسأرلاجاتنإلاةينبيهيتلا،ةرطيسملاةكسامتملاةينبلا
كلتءاقبيفوهةيعبتلادوجوطرشنأكفيوينبقرافتةكرحال،يوينب
عنميروطتلانمراطإيفاهئاقبيفيأ،رصانعكّةلتخملاةككفتملارصانعلا
ةلكشمجلاعيذلايداصتقالابدألاو.ةكسامتمةينبيفاهمحالتواهديحوت
مياهلتبلراشباتكيفرهاظوهامكـهنميسكراملاىتح،»فلختلا«
ةلاحتسايفاهئاقبوةيعبتلادوجوطرشدجيـ)43(»ةلقتسملادنهلا«:ميقلا

ةدحويف»ةفلختملا«نادلبلايفهتاعاطقويعامتجالاجاتنإلارصانعكسامت
»فلختملا«داصتقالاةزيمتتأانهنم.زيمتمجاتنإماظنيفيأ،ةيوينب
نم،»يفلختلا«جاتنإلارابتعاساسأو.)déséquilibrée(هيفنزاوتالداصتقاك
هيلإرظنلاوه،هرهوجيفًايلامسأرًاجاتنإ،رصاعملايداصتقالابدألالبق
ّنإ،رخآريبعتبو.جاتنإلاماظنةدحواهمضتالةككفتمةيوينبرصانعك
ىلعهساسأيفمئاق،يلامسأرجاتنإك»ةفلختملا«نادلبلايفجاتنإلاديدحت
ةيجاتنإةدحوكيأ،كسامتمجاتنإكال،ةككفتم)44(جاتنإرصانعكهديدحت
رظنلاهيلعبعصينمركفيفلب،انركفنمسيلضقانتلااذه.ةيوينب
هتدحوهل،كسامتمجاتنإك»ةفلختملا«نادلبلايفيعامتجالاجاتنإلاىلإ
رصانعةيعبتكيلاينولوكلاجاتنإلايفةيعبتلاىلإرظنلاّنإ.ةزيمتملاةيوينبلا



اذهنملعجي،يلامسأرلاجاتنإلاوهجاتنإةينبل،هيفةدحوال،جاتنإ
ةيوينبةدحواليذلاجاتنإلااذهرصانعيفةدحولازكرمريخألاجاتنإلا

ةيعبتلاةقالعيف،نذإةدحولانوكتف.اننادلبجاتنإزيمييذلاو،هيف
تناكاذإ.اهيفكسامتالجاتنإرصانعو،ةكسامتمجاتنإةينبنيب،رامعتسالل
لثامتةكرح»ةفلختملا«اننادلبيفيعامتجالاجاتنإلايفكسامتلانوكتةكرح
يفكسامتلالماكتيفرامعتساللةيعبتلاءاهتنانوكي،يلامسأرلاجاتنإلاعم
.هتينبلماكتدعب،يلامسأرلاجاتنإلاراطإيفمتييذلا،يعامتجالاانجاتنإ
جاتنإلاماظنىلإيخيراتلاانلاقتناةلحرميهرامعتساللةيعبتلاةلحرمنأكف
روطتلةيداملاةدعاقلااننادلبيفدجوأدقرامعتسالانوكي،اذهب.يلامسأرلا
يتلايلامسأرلاروطتلاتايناكمإلًايخيراتًاقيقحتلالقتسالانوكيو،ةيلامسأرلا
،سكرامهدصقيام،»ةيداملا«ةدعاقلابانهدصقن(.هسفنرامعتسالااهدجوأ

ةجيتنلاو.)جاتنإلاتاقالعوةجتنملاىوقلانيبةيوينبلاةقالعلاكلتيأ
ةيساسأةلحرميهيلامسأرلاروطتلاةلحرمنأيهةلوقملاهذهلةيقطنملا

لكنأريغ.)45(ةرمعتسملانادلبلاخيراتاهبرمينأدبالةيرورضو
سكعىلعلدت،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبًاصوصخو،ةيخيراتلادهاوشلا
يرظنلاركفلاقيقحتللاجمكيخيراتلاعقاولاةيمهأنممغرلاىلعو.كلذ
مهفلااذهيفساسألافعضرهظننأديرناننإف،هتيملعلماهسايقمكو
يلمعلاديعصلاىلعال،هسفنيرظنلاركفلاديعصىلعرامعتساللةيعبتلل
ءوضىلعيرظنلاليلحتلاةيلمعبموقنةرورضلابانكنإو.يخيراتلاعقاولل

ديريركفلااذهناكنإو،ركفلليلغيهلاراطإلانإ.هسفنعقاولااذه
ةقالعلليأ،ةيعبتلاهذهلءىطاخلامهفلليرظنلاساسألاوهً،ايسكرامهسفن

ركفلااهيفعقييتلاتاضقانتلاكلتىلإدوقييذلاوهو،ةيلاينولوكلا
اننكمي،قدألكشبو.هللحييذلايخيراتلاعقاولاعموهسفنعميرظنلا
ةقالعللةرظنلاهذهيفأطخلاساسأيهةيلغيهلاةيكيتكلايدلانأبلوقلا
نألو،قرافتةكرحاللثامتةكرحةيكيتكلايدلاهذهةكرحنأل،ةيلاينولوكلا
يفاهيلعيقبتواهزربتنأنمًالدب،مضتامنيبتاقورفلابيذتاهتدحو

يفةدحولاىرتنأًايئدبماهيلعليحتسيكلذل.ةيلعفلااهتاضقانتةكرح
قرافتةكرحامهنملكروطتةكرح،نيتينبنيب،روطتةكرحك،قرافتلاةكرح
ال،ةيلاثمةيكيتكلايدك،يهف.ةيوينبةدحوكنيتنثالاةدحوراطإيفً،اضيأ
يتلاو،تاينبال،رصانعمضتيتلاةدحاولاةينبلايفّالإةدحولاىرت
دحاوديعصىلعاهلكيوتستاهنأل،توافتتوقرافتتنأاهيلعليحتسي
يأ،انهنم.عقاولاالركفلاوهيذلااهتدحوزكرمىلإاهباذجنامكحب



ةدحويفبيذتركفللةكرحك،ةيلغيهلاةيكيتكلايدلليلاثملارهوجلااذهنم
ةلاحتساتتأ،نذإانهنم،ةيقرافتلاةدقعملاعقاولاةدحوةيلثامتلاركفلا

يهةيسكراملاةيكيتكلايدلاّنإ.هتينبلةيقرافتلاةدحولايفعقاولاةيؤر
ةدحوك،ةيلاينولوكلاةقالعلاةينبانلفشكتنأعيطتستيتلااهدحو
هذهقرافتلاةكرحو.ةيوينبلاامهتدحوراطإيفناقرافتتنيتينبلةيقرافت
ةكرحًاضيأيهلب،ىرخألاعماهتقالعيف،لككةينبلكلبسحفتسيل
اذهلوقنذإ،نحنو.نيتنثالاقرافتةكرحراطإيف،ةينبلكلخادقرافت
هذهنألو،هسفنعقاولاةكرح،اهساسأيف،اهنألف،ةيسكراملاةيكيتكلايدلانع

.تاضقانتلاةدحوراطإيفتوافتوقرافتةكرحةكرحلا
ةدحوامهمضتنيتينبنيبةقالعكةيلاينولوكلاةقالعلاىلإهذهانترظننإ
،ينينيليسكرامنوناقىلع،تاذلاباهناكمإيفواهساسأيفزكترت،قرافت
اهتدحوراطإيفتاضقانتلاروطتتوافتنوناق،يملعيخيراتنوناقوه
نوناقلااذهنأيهو،ةظحالمةطقنلاهذهلوح،انلنأريغ.ةيوينبلا
ةبسنلابيهو،ةدحاولاةينبلالخادتاضقانتلاروطتلكشًايئدبمصخي
نوناقلااذهلمعتسنف،نحنامأ.ةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلانينيلوسكرامل
،ةدحاوةينبال،نيتيعامتجانيتينبةدحويفضقانتلاليلحتليرظنجهنمك
يأً؟ايقطنمكلذانلزوجيلهف.ةيلاينولوكلاةينبلاوةيلامسأرلاةينبلا:امه

ةقالعلاكلتءاوتحابهلحمستيتلاةيرظنلاةوقلانوناقلااذهلله
انليلحتربتعناننإ؟صاخلااهروطتقطنمفشكبو،نيتينبنيبةيوينبلا
،ةلكشملاهذهلةغلابلاةيمهألانأّالإ.لاؤسلااذهنعًايفاكًاباوجقباسلا
نظامبرف.حاضيإلايفةدايزانمبلطتت،يلمعلاويرظنلا:نيديعصلاىلع
انتلواحميف،يتوافتلاروطتلانوناقلانلامعتسانأ،مهفءوسنع،ضعبلا
نادلبلاوةيلامسأرلانادلبلاةدحوربتعنانلعجي،ةيلاينولوكلاةقالعلامهفل
ددحتت،نيتيعامتجانيتينبلال،ةدحاوةينبلةدحو»ةفلختملا«وأةرمعتسملا
نادلبلااهيفنوكتةينبنمرصنعكوأفرطكةريخألانادلبلاهذهاهيف
تسيلنادلبلاهذهنيباهارنيتلاةدحولانأكو،رخآلافرطلاةيلامسأرلا

عقاوللهديرجتةكرحيفركفلاجاتننملب،ةيعامتجالاةينبلاعقاويف
ةيلامسأرلا:نيتيعامتجالانيتينبلانيبةدحولانأةقيقحلا.هلهتجلاعمو
اهتاضقانتنعةينبلكدرجتةيركفةكرحلةجيتنتسيل،ةيلاينولوكلاو
يفًافرطيأً،ادرجمًاطيسبًالكاهيفىرتيك،روطتلاةتوافتملاةيلخادلا
تسيلةيضقانتلاةدحولاىلإةرظنلاهذه.درجموطيسبهرودبوهضقانت
يهوً،اطيسبرهاظلايفناكامهمعقاولكنعةديعبلب،بسحفةئطاخ



يهف.دقعملاهرهوجلاهئافخإيفعقاولاهوشتةيليلضتةرظنءيشلكلبق
ضقانتلاف.يلغيهلااهساسأىلإريشننأانيلعبجيةيجولويديأةرظن،نذإ
يفنوكينأليحتسينيطيسبنيفرطنيبضقانتهنأل،طيسبًامئاديلغيهلا
يلغيهلاضقانتلاناك،اذهل.تاضقانتةدعىرحألابوأ،ضقانتامهنملك
اذهيفليلضتلارهظيو.نينيلريبعتبسح،عقاوللًارهوجال،ركفللةيؤر
ىلعف:ةيلاينولوكلاةقالعلاىلإهلالخنمانرظننحناذإضقانتلانملكشلا

ةيرامعتسالانادلبلانيبدقعملاضقانتلارهظيطيسبلاضقانتلااذهءوض
نادلبلاو»ةروطتملا«نادلبلانيبطيسبضقانتكةرمعتسملانادلبلاو

،ةيلاينولوكلاةينبلاوةيلامسأرلاةينبلانيبيوينبلاضقانتلانإيأ،»ةفلختملا«
ىرخألاةينبلاتاضقانتلةددحملاةيلخادلااهتاضقانتنعةينبلكتدرجاذإ
كلذبيفتختف،»فلختلاوروطتلا«نيبطيسبضقانتكددحتي،اهبةددحتملاو
هللاّالإهليوأتملعيالًامهبمًارسيأً،ايقيزيفاتيمضقانتلاحبصيو،بابسألا

.ةيرامعتسالاةيزاوجروبلاةيجولويديألاباحصأنمليلضتلايفنوخسارلاو
ةينبلاوةيلامسأرلاةينبلانيبةيوينبلاةدحولاىلإرظنناننأعقاولا

يفققحتتامهنمةينبلكقرافتةكرح،نيتقرافتمنيتينبلةدحوكةيلاينولوكلا
نيتينبلااتلكيفقرافتلاةكرحنأينعياذه.نيتينبكامهقرافتةكرحراطإ
ةكرحيفقرافتةكرحـلوقلاحصنإـةقيقحلايفاهنأل،ةدقعمةكرح
ةدحوراطإهددحي،اهروطتيفاهددحييذلاةينبلاراطإنإيأ،قرافت
ةكرحاهرودبتسيلنيتينبلاةدحويفقرافتلاةكرحنأامك،نيتينبلا
اهراطإنمض،اهروطتيفددحتتاهنأل،ةدقعمةكرحيهلب،ةطيسب
ةكرحيفديقعتلااذه.ةينبلكراطإيفقرافتلاةكرحب،لماشلايوينبلا
ضقانتدوجويفطقفنمكيالةيخيراتلانيتينبلاةدحولةيضقانتلاروطتلا
يفًاضيألب،ةزيمتمةينبلكراطإيفةيوينبتاضقانتمضيلماشيساسأ

ضقانتدوجويفكلذكو،اهسفننيتينبلاةدحويفةرطيسمةينبدوجو
اماذهو.ةينبلكيفتاضقانتلاةدحويف،يسيئرلاضقانتلاوه،رطيسم
ةصاخلاةيقبطلاتاضقانتلليخيراتلاروطتللانليلحتيفرثكأحوضوبهارنس
ساسأوهنيتينبلاةدحويفةرطيسمةينبدوجوّنإ.ةيلاينولوكلاةينبلاب
ساسأةينبلاةدحويفرطيسمضقانتدوجونأامك،امهروطتيفتوافتلا

ضقانتلةدقعملاةعيبطلاهذه.ةينبلاهذهتاضقانتيفروطتلاتوافتل
ضقانتلانأل،يسكراملاركفللّالإفشكتتنأنكمياليخيراتلاعقاولا
هلالخنمرظنلاف.دقعمهتعيبطيف،يلغيهلاضقانتلاسكعىلع،يسكراملا
يفةرورضنعوهامردقبيتاذرايتخانعسيلةيلاينولوكلاةقالعلاىلإ



.يملعلاركفلاىلعاهسفنضرفتيخيراتلاعقاولا
،دقعملايسكراملاضقانتلاءوضىلعةيلاينولوكلاةقالعلاىلإانرظناذإ،ًالعف
ةدحولاف.ةرطيسلاامهتدحوساسأ،نيتينبةدحوكةقالعلاهذهانلتفشكت
،دحاويوينبديعصىلعنيتيوتسمو،نيتيواستمنيتينبنيبةمئاقتسيلانه
ةينبلايه،ىرخأةينبىلعرطيست،ةيلامسأرلاةينبلايه،ةينبنيبلب
لوألامسقلايف،انرهظأدقانكنإو.تاذلاباهروطتةكرحيف،ةيلاينولوكلا

ةكرحتسيلةدحولاهذهليخيراتلاروطتلاةكرحنا،ةساردلاهذهنم
ةيلامسأرلاةينبلانمةيلاينولوكلاةينبلازيمتقرافتةكرحلب،يوينبلثامت
قبسامءوضىلعـنآلادكؤننأنمانلدبالف،ةيناثللىلوألاجاتنإيف
ىلعةيناثلاةرطيسوهنيتينبلاةدحوروطتةكرحيفقرافتلاساسأنأـ
تناكاملةرطيسلاهذهدوجوالولو.اهسفنةيوينبلاةدحولاراطإيف،ىلوألا
نأىلإةراشإلانمدبال،كلذل.يوينبقرافتةكرحيخيراتلاروطتلاةكرح
.نيتينبلاةدحوروطتيفتوافتةكرحعقاولايفيههذهقرافتلاةكرح
وه،ةيوينبلاامهتدحويفامهلتوافتكنيتينبلاقرافتلديدحتلااذهنإ
ةرورضلانمو.»فلختلل«ببسكرامعتسالاديدحتليرظنلاساسألاتاذلاب
ً،اقباسانحضوأامكلب،يكيناكيملكشبلوقلااذهيفببسلامهفيّالأ
اهمضباهيلعرطيستةينب،اهروطتةكرحيف،جتنتةينبكيأ،يوينبلكشب
انتسارديفةبوعصلالك.يخيراتروطتةدحويهةيوينبةدحويفاهيلإ
ىلإيلاينولوكلاجاتنإلادشتيتلا»ةيوينبلاةيببسلا«هذهحيضوتيفيه
ىلعةيلامسأرلاةينبلاةرطيسنإ.هتروريصوهنوكتةكرحيف،يلامسأرلاجاتنإلا

جاتنإلاىلعيلامسأرلاجاتنإلاةرطيسعقاولايفيهةيلاينولوكلاةينبلا
تسيلةرطيسلاهذه.يهيدبوحضاونيلوقلانيذهيفلثامتلاو،يلاينولوكلا

وأ،ناكنإو،نيتينبلانيبلاصفناالذإ.ةلهولوألودبيامك،ةيجراخ
دوجويفًالثمتسيلاهيلإريشنيتلاةرطيسلاوً.اقرافتامهنيبنألىرحألاب
ناكنإو،»ةفلختملا«وأةرمعتسملانادلبلايفةيرامعتساةيركسعدعاوق
نإو،ةيرامعتسالاةرطيسلالاكشأنمًازرابًافينعًالكشدعاوقلاهذهدوجو
ةرطيسلانإ.ةيرامعتسالاةرطيسلالاكشأرطخأنمةرهاظلاهذهتناك
لاكشألاهذهدوجولساسأيهةوقباهيلعديكأتلاديرنيتلاةيقيقحلا
دوجويفاهنإ.اهدوجوناكمإلطرشلب،ةيرامعتسالاةرطيسللةفلتخملا
ّالإاهلءاقبالودوجوال،ةزيمتمةيعامتجاةينبك،تاذلابةيلاينولوكلاةينبلا

رطيسملادوجولانإ.ةيلامسأرلاةينبلاعمةيروطتلاوةيوينبلااهتدحويف
راطإلادوجويفوهةيلاينولوكلاةينبلاعماهتدحويفةيلامسأرلاةينبلل



تاقالعيفيأ،يلاينولوكلاجاتنإلاماظنيفجاتنإلاىوقروطتليوينبلا
ةرطيسّنإ،رخآريبعتبو.ةزيمتمةيقبطتاقالعك،اهسفنةيلاينولوكلاجاتنإلا
يفاهسفنجاتنإلاتاقالعدوجويفةمئاق»ةفلختملا«نادلبلاىلعرامعتسالا
يأ،ةيقيقحلاةيرامعتسالاةرطيسلاف.ةيلاينولوكجاتنإتاقالعك،نادلبلاهذه
جاتنإللهسفنيعامتجالاراطإلايفةلثمتم،رامعتساللنادلبلاهذهةيعبت
،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابةصاخلاةيقبطلاتاقالعلايفيأ،يلاينولوكلا
وأيركسعدوجوك.نادلبلاهذهيفرامعتساللرشابملادوجولايفتسيلو
نمًالعفءىطخيكلذلً.ايلعفرشابملادوجولااذهناكنإو،يداصتقا
رامعتسالا«ةرابعنأامك،رشابملاهدوجوءاهتنابرامعتسالاءاهتنانعملكتي
لكنمولختةرابعةقيقحلايفيه،يسايسلاانبدأيفةلوادتملا،»ديدجلا
يأ،رامعتساللءىطاخينمضيرظنديدحتىلعزكترتاهنأل،ةيملعةقد
رشابملادوجولامادعنابةرورضلابمدعنتالةقالعلاهذه.ةيلاينولوكلاةقالعلل
امك،ةمئاقيهف.ةقالعلاهذهدوجولاكشأنمفينعلكشك،رامعتسالل

يف،ةعباتلايأ،»ةلقتسملا«»ةفلختملا«نادلبلانمريثكيفلاحلاوه
.رامعتساللرشابملادوجولانادلبلاهذهنملازنإو،رامعتسالل،»اهلالقتسا«

يأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعلاوزب،ةيملعةقدلكب،طبترماهلاوزو
ةروثلاقيرطنع،يكارتشالاجاتنإلاىلإيلاينولوكلاجاتنإلانملاقتنالاب

رامعتسالل،مئادلاو،يقيقحلادوجولاّنإ.دعباميفكلذىرنسامك،ةيررحتلا
؛ةرمعتسملانادلبلايفرشابمدوجورامعتساللناكنإوً،ارشابمًادوجوسيل

روطتلليعامتجاراطإك،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعدوجويفوهلب
دوجولكشيفهنإيأ،يلاينولوكلاجاتنإلاماظنيفةجتنملاىوقلليخيراتلا

دوجولانأينعياذه.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلابةصاخلاتاقبطلا
ً،ارشابمًادوجوسيل،»ةفلختملا«وأةرمعتسملانادلبلايفرامعتسالليقيقحلا

ـهجاتنإوأ،هرثأيفلب،هتاذيفسيلهدوجوف،رشابملاهدوجويفىتح
،جتنأيتلاةيعامتجالاةينبلادوجويفوههدوجونإيأـًاقباسانلقامك

ال،هلاهتيعبتّالإهنعاهزيمتامو.هنعتزيمت،اهروطتبوهروطتب،يتلاو
ةيببسلاةقالعنمهيلإانرشأاميفهحاضيإاندرأاماذه.هنعاهلالقتسا
ةزيمتملاةيببسلاةقالعلاهذهامو.»فلختلاب«رامعتسالاطبرتيتلاةيوينبلا
رظنلاعباتنلف.اهليلحتنمدعبهتننمليتلاةيلاينولوكلاةقالعلاةقيقحّالإ

.ةزيمتمةيقبطةينبك،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبللانديدحتيفاهيلإ
درجميفنمكتالةيلاينولوكلاةينبلليقبطلاليلحتلايفةيرظنلاةبوعصلا
عمةددحملااهتقالعيفلب،ةيلامسأرلاةينبلانعاهزيمتوةينبلاهذهةلاصأ



،دوقفمرهاظلايف،يسكراملاركفلاو.اهليلحتبموقييذلايسكراملاركفلا
ًالعفدجوأيسكراملاركفلاّنإ.امهنيبةقالعلاعونددحييذلاوهرتوتلاف
ليلحتو.ةيلامسأرلاةينبلاليلحتلجاتنوهةيقبطلاةينبلل)Schéma(ًابلاق
،ةيلامسأرلاةينبلاعمةيوينبةقالعىلعةيقبطةينبك،ةيلاينولوكلاةينبلا
،نيتينبلاقرافتنأريغ.يرظنلابلاقلااذهىلعدامتعالاةرورضلابمزلتسي
ةيقبطلاةينبلانيبرشابمقفاوتدوجوًاقالطإعنمي،امهتدحوروطتةكرحيف
نيبضقانتلااذهيف.ةيلامسأرلاةينبلليرظنلابلاقلااذهوةيلاينولوكلا

قفاوتلاةلاحتساو،يقبطلاليلحتللةادأكيرظنلابلاقلادامتعاةرورض
ركفلانأكف.انركذيتلاةيرظنلاةبوعصلانمكت،هعميقبطلاعقاوللرشابملا
اذههجويفةبقعوه،يقبطلاليلحتللةديحولاةادألاوهيذلا،يسكراملا

ةرورضلابمزالمعقاولااذهوركفلااذهنيبرتوتلانأةقيقحلا.ليلحتلا
اهفشكبركفلاينغتةيكيتكلايدةكرحيهيتلا،ةفرعملاجاتنإةيلمعل

.عقاولا
ةيساسألاةزيملاف.ةيلاينولوكلاةيقبطلاةينبلاليلحتيف،لعفلاب،هارناماذه
نيبسيل.اهيفةيعامتجالاتاقبطلاقرافتمدعيهةيعامتجالاةينبلاهذهل
،لصفييقبطزجاحةيعامتجالاةينبلاهذهيف،ًالثم،ايراتيلوربلاوةيزاوجروبلا

دودحلانأل،حضاولكشب،نيتيسيئرلانيتقبطلانيتاهنيب،برغلايفامك
نيبو،ةهجنمةريغصلاةيزاوجروبلاوايراتيلوربلانيباهسفنةيقبطلا

ببسلاو.ملاعملاةحضاوتسيل،ىرخأةهجنمنيحالفلاةقبطوايراتيلوربلا
يفنمكي)indifférenciationdeclasse(يقبطلاقرافتاللااذهيفيسيئرلا
نوكتليأ،ةرمعتسملانادلبلايفتاقبطلاهذهنوكتلةيخيراتلاطورشلا
ةقالعلاراطإيفانركذيتلاتاقبطلانوكتنأ.تاذلابةيلاينولوكلاةينبلا
ةيزاوجروبلاف.يخيراتلااهروطتللكشكقرافتاللاددحييذلاوه،ةيلاينولوكلا

أطخىمسيامةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابانهدصقنو(ًالثمةيلاينولوكلا
،يخيراتلااهنوكتمكحب،لازتالو،تددحت)»ةينطولا«ةيزاوجروبلاب
داريتسالاةكرحىلإيداصتقالااهطاشنيفًايلكةفرصنمةيراجتةيزاوجروبك
فيرصتىلإو،ماخلاداوملابةيرامعتسالاةعانصلاديوزتىلإيأ،ريدصتلاو
يملاعلايرامعتسالاميسقتلانمراطإلااذهيف.ةعانصلاهذهتاجوتنم
اهروطتيفةيعانصلاةقلحلانادقفناكف،ةيزاوجروبلاهذهتروطتلمعلل
اهزيمياموهً)اضيأةيراجتو(ةيلامةيزاوجروبىلإةيراجتةيزاوجروبنم
اننكمأاذإـةعانصلاريوطترودعجر،كلذل.ةيرامعتسالاةيزاوجروبلانع
ةقبطنمةئفىلإـيلاينولوكلاجاتنإلانادلبيفةيقيقحةعانصنعملكتلا



يلاينولوكلاراطإلااذهيف،ىطختتنأاهيلعليحتسي،ةريغصلاةيزاوجروبلا
صاخلايقبطلاعضولااذهسكعنينأدبالناكف.اهتقبطدودح،قناخلا

نادقفنإ.ةلماعلاةقبطللً،اضيأةيقبطلاةروريصلايفو،يقبطلادوجولايف
ةقالعلاببسب،اهتروريصوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاروطتيفةيعانصلاةقلحلا
؛ةلماعلاةقبطلاةروريصيفيقبطلاقرافتلاةيناكمإعنم،اهسفنةيلاينولوكلا
نوكتهيفبعصيًادجقيضراطإيفقرافتلاةيناكمإددح،حصألاىلعوأ
مسقلااذه،يقبطلااهقرافتةكرحيف،هجاوتةلماعةقبطللماكتملقتسم
سملننأعيطتسنانهً.اساسأةجتنملاريغةريغصلاةيزاوجروبلانمجتنملا

ةينبلااهبزيمتتيتلاةيقرافتاللاةيقبطلاةينبلاهذهيفساسألاةطقن
ةيلاينولوكلاةينبلايفيقبطلاقرافتاللاساسأنإ.ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
،ةلماعلاةقبطللةيقبطلاةهجاومللزيمتملايخيراتلالكشلااذهيفنمكي
ةيزاوجروبلاددحتنإ.ةيقبطلااهتروريصيفمأيقبطلااهدوجويفنإ
،يقبطلااهدوجويف،ةلثمم،ةيلامـةيراجتةيزاوجروبكةيلاينولوكلا

نإـًاصاخًايقبطًاعضوةيلاينولوكلاةينبلايفدجوأ،ةيرامعتسالاةيزاوجروبلل
ةيزاوجروبلانمجتنملامسقلاةلماعلاةقبطلاهيفهجاوتـًاذاشلقنمل
هذهدوجوةلاحتسال،ةيلامسأرلاةيزاوجروبلا،برغلايفامكسيلو،ةريغصلا
ةرطيسةقالعك،ةيلاينولوكلاةقالعلانإ.يلاينولوكلاعمتجملايفةريخألاةقبطلا
تددح،يلاينولوكلاجاتنإلاىلع،يرامعتساةرورضلابجاتنإك،يلامسأرلاجاتنإلل
ىلإليميلب،يقبطلاقرافتلاةكرحمجليراطإكريخألاجاتنإلااذهةينب
قرافتلاةكرحليلاينولوكلاراطإلانإ،رخآىنعمبو.اهررحينأنمًالدباهلش
اذه.ةيقرافتالةينبيفتاقبطلاروطتءاقباىلإةرورضلابليمييقبطلا

يف،ةرورضلابةعباتيلاينولوكلاجاتنإلايفةجتنملاىوقلانأىلإعجار
نوكتذنميأ،ءدبلاذنميهف.يلامسأرلاجاتنإلايفةجتنملاىوقلل،اهروطت
ًاقالطإهيفعنميلكشبتددحت،اهروطتلراطإكةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
يفثدحامبةهيبشيقبطقرافتةكرحلةيداملاطورشلاقيقحتنماهروطت

يفيأ،ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفةعارزلاروطتنإ.يلامسأرلابرغلا
ًاقالطإناحمسيال،ريدصتلاوداريتسالاروطتو،يلامسأرلاجاتنإلاوحناههجوت
رظنللةلواحملادرجمىدعتنال،كلذلوقنذإ،نحنو.طورشلاكلتقيقحتب

روطتللماعيسكرامنوناقلالخنمةيلاينولوكلاةيقبطلاةينبلاىلإ
جاتنإماظنيف،جاتنإلاتاقالعقفاوتنوناقوه،ةيعامتجالاةينبلليخيراتلا
سكرامصنيفكلذانيأرامك،ةجتنملاىوقللددحمروطتةجردعم،نيعم
لوقلااننكمي،يسكراملانوناقلااذهىلعًادامتعاو،كلذلً.اقباسهاندروأيذلا



يفروطتتنأاهيلعليحتسيةيلاينولوكلاانتاعمتجميفةجتنملاىوقلانأب
جاتنإلايفةجتنملاىوقلاروطتهبشيلكشبةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعراطإ

ةيرورضةيعانصةروثتاعمتجملاهذهيفققحيلكشبيأ،يلامسأرلا
راطإلارسكبّالإنوكيالةجتنملاىوقلاررحتنإ،رخآىنعمبو.اهررحتل
نيبيقبطلاعارصلانمزيمتملكشبنوكيراطإلااذهرسكو،يلاينولوكلا

ديدحتةعباتمةرورضلانمنأّالإ.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاتاقبط
،يقبطلااهدوجوديعصىلعيأ،ةيجاتنإلااهتاقالعيفةينبلاهذهتاقبط

.ةيقبطلااهتروريصيفاهعارصديدحتىلإيتأننألبق
يفنننأًاقالطإديرنال،ةيقرافتالةينبكةيلاينولوكلاةينبلاددحننيح

نيبًاصوصخو،يلاينولوكلاعمتجملاتائفنيبةخراصتاقورفدوجو
هذهنأّالإ.ةحداكلاةيبعشلاتاقبطلاةيقبوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا
دشأرهاظلايفودبتتناكنإوً،ايقبطًاقرافتةرورضلابتسيلتاقورفلا
دوجوالفً.ايقبطقرافتملايلامسأرلاعمتجملايفةيقبطلاتاقورفلانمًافنع

يتلاةعاجملاوألئاهلارقفلارهاظمل،ماعلكشب،ًالثمعمتجملااذهيف
عمبنجىلإًابنج،ايسينودنأوأدنهلاكةيلاينولوكتاعمتجميفاهدجن
قرافتلانإ.كلذريغومدخلاوتارايسلاوروصقلاكخذبلاوفرتلارهاظم
ىلعلبكالهتسالاديعصىلعددحتيالةيعامتجالاتاقبطلانيبيقبطلا

ـسكرامانللوقيامكـددحيوهيذلايعامتـجالاجاتنإلاديعص
يلاينولوكلاعمتجمللةيقبطلاةينبلاديدحتفً.افيكوًامكيعامتجالاكالهتسالا
ةزيمو.هديعصىلعويلاينولوكلاجاتنإلاةينبراطإيف،نذإمتينأبجي
ةكرحيفعبات،يراجتـيعارزجاتنإ،ملعنامك،هنأةيساسألاجاتنإلااذه
ةقلحلامادعنايفهذههتيعبترهظتو.يرامعتسالايلامسأرلاجاتنإللهروطت
ـةيراجتةيزاوجروبك،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتناككلذل.هيفةيعانصلا
ةيزاوجروبلاكةيجاتنإالةيكالهتساـلوقلانكمأنإـةيزاوجروب،ةيلام
يفةيرامعتسالاةيزاوجروبلالثمت،ةيكالهتساةيزاوجروبكيهف.ةيرامعتسالا
يفققحتامرادقمبّالإةزيمتمةقبطكددحتتالو،يلاينولوكلاعمتجملا
اهءاقبنإ.ةلقتسمةيلعفةقبطكاهدوجوةلاحتسايليثمتلايقبطلااهدوجو
ةقبطكاهنوكتةلاحتساطورشءاقببطبترميلاينولوكلاعمتجملايفةقبطك
لثمتاهنألّالإةقبطتسيلاهنأكلذىنعم.ةجتنمةيزاوجروبكيأ،ةلقتسم

ةلاحتساهساسأ،يقبطليثمتةقيقحلايفيقبطلااهدوجونإيأ،ةقبط
،ةيلاينولوكلاةقالعللةجيتنك،ةلاحتسالاهذهيف.ةجتنمةيزاوجروبكاهنوكت
اذهو.ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاقرافتالليوينبلاساسألادجن



نيبةخراصلاتاقورفلاهذهدوجوساسأوهيقبطلاقرافتاللانملكشلا
يفيهتاقورفلاهذهنأل،ضقانتاذهيفسيلو.يلاينولوكلاعمتجملاتائف

ةردقلايفتاقورفيأ،جاتنإتاقورفالكالهتساتاقورفةقيقحلا
جتانتاقورفلاهذهلفينعلادوجولاو.ةيعامتجالاتائفلافلتخملةيكالهتسالا
ً.ايجاتنإالًايكالهتساًادوجوةيلاينولوكلاةيزاوجروبلليقبطلادوجولانوكنم
نملعجي،ماعهجوب،يلاينولوكلاجاتنإلايفةيعانصلاةقلحلامادعنانإ
ىلعيعارزلاجاتنإلاةرطيسكلذىلعبترتيف،ةيساسألاجاتنإلاةليسوضرألا
تاقالعنعملكتلابانلحمستالةرطيسلاهذهنأّالإ.يعامتجالاجاتنإلا
مكحب،يعارزلاجاتنإلانأل،نييعارزلانيكالملاونيحالفلانيب»ةيعاطقإ«جاتنإ

هتاعاطقيفًاصوصخ،ريدصتلاوحنًاساسأهجوتم،ةيلاينولوكلاةقالعلا
يعارزلاجاتنإلاروطتنإ.يرامعتسالايلامسأرلاجاتنإلاوحنيأ،»ةروطتملا«

ةيعاطقإةقبطكال،نييعارزلانيكالملاددحيةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيف
ةقبطنمةئفكلب،ًالثمبرغلايفرمألاناكامك،ةيزاوجروبلانمةزيمتم
،ةيلاملاـةيراجتلاةيزاوجروبلاهذهنمةئفكيأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

ةزيمتملاةينبلاهذه.ةساردلاهذهنملوألامسقلايفكلذانيأرامك
مهنمنييعارزلالامعلاو،نيحالفلانأحوضوبانلرهظتيلاينولوكلاجاتنإلل
ىرخأةقبطيأنمرثكألمحتتيتلاةيعامتجالاةقبطلامهً،اصوصخ

عمتجملايف))surexploitationضئافلارامثتسالالب،رامثتسالاءبع
ههيجوتبو،ةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيفيعارزلاجاتنإلاروطتبو.يلاينولوكلا

ةرمثتسملاةوقلاوهةقيقحلايفرامعتسالانوكي،ريدصتلاوحنًاساسأ
نيحالفلانيبرامثتسالاةقالعنأّالإ.يلاينولوكلاعمتجملايفةيساسألا
،يلاينولوكلاعمتجملايفرامعتسالاةلثممبرمتلب،ةرشابمتسيلرامعتسالاو
ةدحولاساسأّنإ.اهتائففالتخاىلعةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطبيأ
)ةيعارزلاـةيلاملاـةيراجتلا(ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاتائففلتخملةيقبطلا
،نذإيساسأيقبطلامحالتلاف.ةيرامعتسالاةيزاوجروبلالثمتاهنوكيفنمكي
تقولايفاهنمةئفتناكامبرو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاهذهتائفنيب
ً،انايحأدجونإ،ضقانتلااموً.اضيأةيعانصوةيعارزوةيلاموةيراجتهسفن
ةقالعوهةيقبطلااهتدحوساسأنأل،يلحرميوناثّالإتائفلاهذهنيب

ةيزاوجروبلاددحتّنإ.ةيرامعتسالاةيزاوجروبلاباهطبرتيتلاليثمتلا
»ةيليفط«ةقبطكيأ،ةيرامعتسالاةيزاوجروبللةلثممةقبطكةيلاينولوكلا
ةيقبطلاةهجاوملالعجي،ةجتنمةقبطريصتنأًايوينباهيلعليحتسي
ةليسوًالعفضرألاتناكاذإ.نيحالفلانيبوةقبطلاهذهنيبةيسيئرلا



مهنوحالفلانوكينأدبالناك،يلاينولوكلاعمتجملايفةيساسألاجاتنإلا
هلكشيفيعارزلاجاتنإلاراطإيف.عمتجملايفةيساسألاةيجاتنإلاةوقلا
ةرشابمنوحالفلاهجاوي،رطيسملايعامتجالاجاتنإلاوهثيحنم،يلاينولوكلا
ةيزاوجروبلانمةيعارزلاةئفلالبقنممهرامثتساةقالعيفيأ،مهجاتنإيف
يفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبطلالب،ةئفلاهذهبسحفسيل،ةيلاينولوكلا

نيحالفلاةقبطنيبةيقبطلاةهجاوملاهذهنأريغ.ةيقبطلااهتدحو
ةيلعفلاةهجاوملارهاظّالإةقيقحلايفتسيلةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاو

ىنعمبو.رامعتسالايأ،ةيزاوجروبلاهذههلثمتنمنيبونيحالفلانيبةيوينبلا
مهجاتنإيف،نوهجاوينيحةقيقحلايفرامعتسالانوهجاوينيحالفلاّنإ،رخآ
يفةهجاوملارهظتملنإو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةقبط،هسفنيعامتجالا
يفّالإنوكيالةيوينبلاةيقبطلاةقيقحلاهذهروهظف.اهتقيقحىلعمهيعو
يقبطيعوكمهيعوددحيًالعفوهو،هلةجيتنونيحالفلليقبطلالاضنلا

.يررحتينطويعوكيأ،زيمتم
عمتجملاتاقبطفلتخملةيقبطلاةروريصلاليلحتلدعبتقولانحيمل
ةروريصلااليقبطلادوجولاديعصىلعًايوتسمانليلحتلازامف،يلاينولوكلا

لصفيف،يتأنسو،ةيقبطلاةينبلاليلحتنمدعبهتننملاننإ.ةيقبطلا
دحوييذلايقبطلاعارصلالالخنمةينبلاهذهروطتليلحتىلإ،قحال

.اهتروريص
.يلاينولوكلاجاتنإلاماظنبةصاخلاجاتنإلاتاقالعانلفشكتتتأدبدقل
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاونيحالفلاةقبطنيباهاندجويتلاةيقبطلاةهجاوملاف
نمةجتنملاةئفلاوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلانيبو،ةيحاننم

دودحماعلكشبانلمسرت،ىرخأةيحاننم،ةجتنملاريغةقبطلاهذه
ةهجاومنأظحالننأبجيانهو.ةيلاينولوكلاةينبلابةصاخلاةيقبطلاةينبلا
ةلصفنمتسيل،يعارزلاجاتنإلاراطإيف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللنيحالفلا

جاتنإلااذهراطإيفةريغصلاةيزاوجروبلللامعلاةهجاومنعةلقتسمو
وهةيقبطلاتاضقانتللانديدحتنأسننالف.»ريغصلا«يكالهتسالايعانصلا

مامأانسلنحنف،اهمضتيتلاةيعامتجالاةينبلاةدحويفاهلديدحت
يتلاةيوينبلاةيجاودزالايفانعقولّالإو،نيلقتسمنييزاوتمنييقبطنيضقانت

ةينبلايفيقبطلاقرافتاللاساسأمهفانيلعلاحتسالو،انضفرنأقبس
لامعلاةهجاومنألليحتسمنيضقانتلانيذهنيبلاصفنالانإ.ةيلاينولوكلا
»يعيبطلاريغ«لكشلااذهبةنكممتسيلًالثمةريغصلاةيزاوجروبللةيقبطلا
هذهف.ةيجاتنإةقبطلثمتةيجاتنإالةقبطةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانألّالإ



يتلايهةيلاينولوكلاةيزاوجروبلل،نذإةيليثمتلايأ،»ةيليفطلا«ةعيبطلا
ًاضيأددحتيتلايهو،ةريغصلاةيزاوجروبلاولامعلانيبضقانتلاددحت
ضقانتكنيحالفلاعمةقبطلاهذههيفهجاوتتيذلايقبطلاضقانتلا
املءىطاخمهفنمجتنيدقيذلامهولاديدبتلف.يلامسأروأيعاطقإ
:ةيلاينولوكلاةيقبطلاةينبلاليلحتيفةيساسأةطقنىلعدكؤننأدون،انلق
ةيزاوجروبللةلثممةقبطك،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسيهةطقنلاهذه

ةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلاّنإ.يلاينولوكلاعمتجملاىلع،ةيرامعتسالا
قرافتاللارسانلفشكتيتلايهيلاينولوكلاعمتجملاىلعةيلاينولوكلا
هذهنأكلذ.يلامسأرلاعمتجملانمعمتجملااذهةينبزيمييذلايقبطلا

اهليثمتوةيقبطلااهترطيسمكحب،)46(ةيجاتنإاللاةيكالهتسالاةيزاوجروبلا
ضرفت،ةرمثتسملاتاقبطلاةيقبعمصاخرامثتساةقالعيفيه،رامعتسالل

قرافتالراطإةرورضلابوهروطتلانمًايوينبراطإتاقبطلاهذهىلع
تاقبطلاعضتيلاينولوكلاعمتجملايفةيجاتنإاللاةقبطلاةرطيسنإ.يقبط
تاقالعكةيجاتنإلاةيقبطلاتاقالعلاةرورضلاباهيفددحتتةينبيفةيعامتجالا

دوجومةقيقحلايفوهقرافتاللانأىرنببسلااذهل.يقبطقرافتال
ةيزاوجروبلاونيحالفلاولامعلانيبيأ،ةرمثتسملاتاقبطلانيبًاصوصخ
ةقبطلاطبرتيتلاةيقبطلارامثتسالاةقالعنأىلإكلذعجري.ةريغصلا
،اهرهوجيف،تسيلتاقبطلاهذهب،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلايأ،ةمكاحلا
يفةيعانصلاةقلحلانادقفل،جاتنإلاراطإيفققحتتةرشابمرامثتساةقالع

ةرمثتسملاةوقلانأل،ةرشابمريغرامثتساةقالعيهلب،جاتنإلااذه
ةيزاوجروبلليقبطلادوجولاامو،رامعتسالاةقيقحلايفيهةيلعفلا
رامثتسالاديدحتنإ.يرامعتسالارامثتسالاةيلمعقيقحتلّالإةيلاينولوكلا
ةرطيسلاهقيقحتةادأ،رشابمريغرامثتساكيلاينولوكلاجاتنإلايفيعامتجالا
قرافتلاةلاحتسايفيوينبلاببسلاوه،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلا
تاقبطيفيقبطلاقرافتاللاّنإ.ةرمثتسملاتاقبطلاروطتيفيقبطلا
تاقبطلايفنوكينألبقةيعامتجالاةينبلايفوهيلاينولوكلاعمتجملا
يلاينولوكلاعمتجملايفتاقبطلاروطتليوينبلاراطإلانأكلذىنعم.اهسفن
أطخلانمفً.ايقرافتالًالكشتاقبطلاروطتىلعةرورضلابضرفييذلاوه
اذإ،عمتجملااذهيفيقبطنوكتنعملكتننأً،ايملعيأً،ايرظن،نذإ
يلاينولوكلاجاتنإلاةينبّنإ.تاقبطللًايقرافتًاروطتيقبطلانوكتلاباندصق
en(نوكتتتاقبطنعمالكللليبسالف،يقبطقرافتةكرحًاساسأعنمت

formation(يهةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاف.يلاينولوكلاعمتجملاراطإيف



يفتاقبطلاروطتراطإ،ةيقرافتالةينبك،نذإيهف.يقبطقرافتالةينب
نإيأ،راركتلاودوكرلاروطتلااذهىلعبلغيكلذل.يلاينولوكلاعمتجملا
ةكرحلب،يلامسأرلاروطتلاةكرحك،ةيدعاصتةيمدقتةكرحتسيلهتكرح
.ةقرافتمتاقبطكتاقبطلانوكتةرورضلابعنمتةقلغنمةيراركتةيدوكر
»ةغرفملاةقلحلا«هذه.»فلختللةغرفملاةقلحلل«يقيقحلاىنعملاوهاذهو

جاتنوهيذلا،يلاينولوكلاجاتنإلليقرافتاللايوينبلاراطإلاتاذلابيه
يداصتقالابدألالواحيامتاذلاباذهو،ةيلاينولوكلاةقالعللرمتسم

.»فلختللةغرفملاةقلحلا«نعملكتينيحهءافخإيزاوجروبلا
يفثدحامك،ةيدعاصتةكرحيفجاتنإلاروطتبنوكييقبطلاقرافتلانإ
ةقالعيفـانيأرامكـروطتييلاينولوكلاجاتنإلاناكاذإف.يلامسأرلابرغلا
اليراركتيرئادلكشبيأ،يلامسأرلاجاتنإلابًايوينبهطبرتيتلاةيعبتلا
.هيفجاتنإلاتاقالعيفيقبطلاقرافتلاققحتينأليحتسملانمف،يدعاصت

يلامسأرلاجاتنإلانعيلاينولوكلاجاتنإلاةينبهبزيمتتيذلاقالغنالااذه
هذه.اهقرافتهيفليحتسيًايوينبًاراطإتاقبطلاروطتةكرحىلعضرفي
ةلثمأيفكلذىرن.يلاينولوكجاتنإكهسفنجاتنإلاةينبيفيهةلاحتسالا
يلاينولوكلاعمتجملايفنيحالفلالاقتنانإ:ةعرسباهيلإةراشإلانكميةديدع
نملاقتناكيرذجلايقبطلالوحتلاعباطذختياملقةنيدملاىلإةيرقلانم
.لامعلاةقبطىلإنيحالفلاةقبطنميأ،ةقرافتمةقبطىلإةقرافتمةقبط
.ةملكلليلامسأرلاىنعملابةيلعفةعانصدوجومدعوهكلذيفببسلاو
راطإيففـكلذهلمتينأًادجًاردانوـًالماعريصينأحالفللمتاذإف
لكشبيقبطلاهليوحتهيفبعصي،ةيكالهتسالاةيفرحلاةريغصلاةعانصلانم
ىلإظفاحي،ديدجلايقبطلاهدوجويف،هدجنكلذلً.ادوجووًايعو،يرذج
يذلاقباسلاهيعوهعملمحيف،ةقباسلاةيقبطلاهتاطابتراىلعديعبدح
دوجونمةلقنتملاةكرحلايفةلوهسلاهذه.ديدجلاهدوجوىريهلالخنم
لاقتنالايفيرذجلايقبطلاعطاقلانادقفعم،رخآيقبطدوجوىلإيقبط

نمعونلااذهيفيأ،اهسفنةيقبطلاةينبلايفاهساسأدجت،يقبطلا
نيبقرفلانإ.ةريغصلاةيكالهتسالاةعانصللجاتنيهيتلاةلماعلاةقبطلا
النألً،ايعووًادوجو،هديدحتًادجبعصي،ًالثمنانبليفلماعلاوحالفلا
اذل.ماعلايعامتجالاجاتنإللةينبلاهذهيفكلذىلعجاتنإلااذهلةردق
لطعلاودايعألايف،ةصرفلاهلتحنساملكهتيرقىلإعجريلماعلاىرن

يفهدوجوزكرمنمىوقأوهًاتباثًازكرماهيفهلينبيلب،متآملاو
يفهنفدبلطيف،اهنعبرغتيتلاضرألانينحًايئاهنهدشينأىلإ،ةنيدملا



هليوحتةيلمعيفلشفحالف،نذإلماعلاف.دادجألانكسميف،هتيرق
حمستال،ةيلاينولوكةينبك،ةيعامتجالاةينبلانأل،لماعىلإيعامتجالا
ةقلحلادوجوةلاحتسال،يعامتجالاليوحتلااذهةيلمعقيقحتبًاقالطإ
طخلماعلاىلععطقينأعاطتسايلامسأرلاجاتنإلانإ.اهيفةيعانصلا
ردنياذلو؛لماعىلإلوحتهنميذلا،قباسلايقبطلاهدوجوىلإعوجرلا
يفاهدجنيتلاكةيعامتجاتارهاظيبرغلايلامسأرلاعمتجملايفىرننأ
فالتخاىلع،هضرأوهتيرقىلإمئادلالماعلانينحنميلاينولوكلاعمتجملا
هليوحتمتيمليقبطدوجوىلإعوجرلااذهناكمإيأ،نينحلااذهلاكشأ

ىلإةقرافتمةقبطنمنيحالفلليقبطلالاقتنالانإ،رخآىنعمبوً.ايرذج
نأنكميال،عنصملاىلإضرألانم،ةنيدملاىلإةيرقلانم،ةقرافتمةقبط
لب،يلاينولوكلاعمتجملايفرمألاوهامك،ًالقنتيلامسأرلاعمتجملايفنوكي
يفةيساسأةزيميهيقبطلالقنتلا»ةيرح«ّنإ.يقبطليوحتًاساسأوه

ًاحالفهسفنتقولايفلماعلااندجوامبرو،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالع
ًايزاوجروبيأ،هغارفتاقوأيفةيكالهتسالاعلسلاضعبلًاضيأًاعئابوًالماعو
بذجلاةوقبهتيمستنكميامةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفسيلً.اريغص
لكشبوًايئاهنةيقبطلامهدودحيفمهتبثتوًايقبطدارفألازرفتيتلاةيقبطلا

جاتنإللًاعباتيأً،ايلاينولوكًاجاتنإجاتنإلانوكىلإعجاراذه.رقتسم
،ةيقرافتالةيقبطةينبك،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلاةزيمّنإ.يلامسأرلا
يقبطلاليوحتللةيجاتنإلاةيلمعلاقيقحتةلاحتسايففينعلكشبرهظت
ةيقبطلاةينبلاهذهيفيقبطلايعولانأىرنكلذل.لامعىلإنيحالفلل
هنمرثكأيقبطمهوكةقيقحلايفهددحيًاصاخًالكشذختيةيقرافتاللا
ددحتمدعيأ،ةيقبطلابذجلاةوقبهانيمسامنادقفنإ.يقبطيعوك
اذهيفـًاضيأةقبطلاوـدرفلالعجي،مساحيقرافتلكشبتاقبطلا
راطإقرخينأيأ،يعامتجالاملسلايفةجردىقرينألمأيعمتجملا
ىلإءاقترالاهتلواحمبلب،عمتجمللةيقبطلاةينبلاراطإهرسكبال،هتقبط
يفلمألااذهدوجوو.عراصتوضقانتيفاهعموهيتلاايلعلاةقبطلا
ًايمهوناكمإلااذهناكنإوىتح.هقيقحتناكمإبناميإلاىلعليلديعولا
،لايخلايفال،عقاولايفناكمإكهشيعييذلايعوللهروهظدرجمفً،ايلايخ
ةرورضلابددحيً،ايمهويأً،ايجولويديأًالكشيقبطلايعولاىلعيفضي
يعولامزلتسيال،ةلاحلاهذهيف.ةيروثريغةسراممكةيسايسلاةسرامملا
قرفلاو.يقبطلالادبتسالابهتيمستنكمياملبً،ايقبطًاعارصيقبطلا
نمضتيلوألاناكنإو،يقبطلالادبتسالاويقبطلاعارصلانيبيساسأ



نأّالإ.هلفدهك،ةيسايسلاةطلسلايفةقبطبةقبطلادبتساةرورضلاب
ةرطيسلاهعاضخإو،ًالثمةيزاوجروبلا،ةمكاحلاةقبطلادينمةطلسلاعازتنا
ىلإةرورضلابيدؤييقبطعارصيفمتي،ًالثمايراتيلوربلا،ةرمثتسملاةقبطلا
ىلإيأ،ةفلتخمةيعامتجاةينبىلإلاقتنالاوةيعامتجالاةينبلاراطإرسك
جاتنإلاماظنىلإلاقتنالاو،ًالثم،جاتنإلايفةيلامسأرلاتاقالعلاراطإرسك

ةينبراطإيفروطتييذلايقبطلاعارصلانإ،رخآىنعمب.يكارتشالا
ةينبىلإلاقتنالاوراطإلااذهرسكيفهفنعةورذغلبي،ةددحمةيعامتجا

ةيعامتجالاةينبلاراطإيفمتيفيقبطلالادبتسالاامأ.ىرخأةيعامتجا
لاثم.يعامتجالاجاتنإلاماظنيفًايوينبًارييغتثدحينأريغنم،اهسفن

اهتروثًالثمققحتمليتلاةرمعتسملانادلبلايفًاريثكهارنامكلذ
ةيزاوجروبلاةقبطلادبتسانم،»يسايسلااهلالقتسا«نممغرلاب،ةيررحتلا
اموأ،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلابرمعتسملادلبلايفةنطوتسملاةيرامعتسالا
ةيرامعتسالاةيلامسأرلاةيزاوجروبلالادبتسانإ.»ةينطولا«ةيزاوجروبلابىمسي

جاتنإلاةينبيفريغيالةيسايسلاةطلسلايفةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاب
ةيعامتجالاةينبلاراطإلخادرييغتوهفيلاينولوكجاتنإكهسفنيعامتجالا
هتالاحنسحأيفوهيقبطلالادبتسالااذه.اهلًارييغتسيلو،اهئاقبعم
لالقتسالا«ىلإةيعبتلايفلالقتسااللانمـلوقلانكمأاذإـلاقتنا
،ىرخأةيعامتجاةينبىلإةيعامتجاةينبنمًالاقتناسيلهنإيأ،»يعبتلا
.كلذىلعحضاولاثمنانبلو.رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننموأ
لالقتسالاب«ىمسيامةيمهأيفنننأًاقالطإديرنال،لوقلااذهيف،نحن
امنإو،ةيملعلاةقدلاىلإرقتفتةريخألاةرابعلاهذهتناكنإو،»يسايسلا
ماظننمًالاقتناةرورضلابينعيال»لالقتسالا«اذهنأىلإريشننأديرن
يلاينولوكلاجاتنإلاماظنراطإيفمتيامًابلاغلب،جاتنإماظنىلإجاتنإ
ةينبيفثدحيملرييغتلانأاملاطو.هيفروطتةيناكمإلقيقحتك،هسفن
نمو،لالقتسانعملكتننأبعصلانمف،هسفنيعامتجالاجاتنإلاماظن

موهفمنأانيأركلذل.ةيررحتةروثنعملكتننأًاقالطإليحتسملا
نيحةرمعتسملانادلبلايفثدحياممهفىلعاندعاسي»يقبطلالادبتسالا«
»لالقتسالا«اذهقيقحتبهقيقحتمتامديدحتىلعو»اهلالقتسا«ققحت
اذه.رصاعملاانخيراتمهفلهيلإةسامةجاحبنحنةيملعلاةقدلانمءيشب
ةريغصلاةيزاوجروبلانيبليثمتلاولادبتسالاةقالعمهفىلعاندعاسيموهفملا
ةيزاوجروبلانيبلادبتسالاةقالعمهفىلعًاصوصخو،ةيرامعتسالاةيزاوجروبلاو
نمررحتلالواحتيتلانادلبلاضعبيف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةريغصلا



انهةراشإلابيفتكن،ثحبلاقبتسناليكو.ًالثمرصمورئازجلاك،رامعتسالا
ةقبطكةريغصلاةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا)47(لادبتسانأىلإ
هذهلًالاقتنايأ،يعامتجالاجاتنإلاةينبيفًارييغتهرودبينعيالةمكاح
نإ.نهذلاىلإردابتيدقامك،ًالثميكارتشا،رخآجاتنإةينبىلإةينبلا
مل،ةيلاينولوكلاتاعمتجملابةصاخنوكتداكتيقبطلالادبتسالاةرهاظ
ناكةريخألاتاعمتجملاهذهيفف.ةيبرغلاةيلامسأرلاتاعمتجملااهفرعت
يرذجرييغتىلإًاموديدؤيداحيقبطعارصيفمتييقبطلالادبتسالا
نمةيعاطقالاةقبطلالادبتساف.هسفنيعامتجالاجاتنإلاماظنيفيوينب
ليوحتىلإبرغلايفىدأ،ةمكاحةقبطك،ةيزاوجروبلاةقبطلابءالبنلا
جاتنإلاماظنىلإيعاطقالاجاتنإلاماظننملاقتناوهيروثيعامتجا
يقبطلالادبتسالارهظيامًاردانف،ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفامأ.يلامسأرلا
قرافتالةينبيهيتلاةيعامتجالاةينبلاببسب،حضاوداحيقبطعارصك
اندالبيفرامعتسالاجتنأدقل.اهسفنةيلاينولوكلاةقالعلاببسبيأ،يقبط
يسايسلاانلاضنلالخنم،انلرهظتتأدبةزيمتمةيقبطةيعامتجاةينب
لادبتسالادوجوّنإ.اهيطختةلاحتسالوقنالو،اهيطختةبوعص،هسفن
ةيقرافتاللاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاعارصلالاكشأنملكشكيقبطلا
ةيعامتجالاةينبلايفنأكو.ةيلامسأرلاةينبلانعةينبلاهذهزيمتىلعليلد
ةرورضروهظهيفعنمتدحىلإةينغةيلخادروطتتايناكمإةيلاينولوكلا
راطإك»لالقتسالا«دعباهءاقبنأكف،ىرخأةيعامتجاةينبىلإلاقتنالا
لكشلانأريغ.روطتلااذهةيناكمإىلعليلدةرمعتسملانادلبلاروطتل
ىلعليلدةقيقحلايفوهً،اقباسهيلإانرشأيذلا،روطتلااذهليراركتلا
يفرهظييذلاروطتلليراركتلالكشلاو.راطإلااذهرسكلةيخيراتلاةرورضلا
نظلايفيأ،مهولااذهدوجويفببسلاوه»فلختللةغرفملاةقلحلا«
رارمتسالاةوقنإ.ةيلاينولوكلاةينبلالخادةينغروطتتايناكمإدوجوب

روطتلاةكرحيفةمدعنميهو،يراركتلاروطتلاةكرحلًامودةمزالم
يطختيفةبوعصلاّنإ.يلامسأرلاروطتلاتامزأانلهنهربتامك،يدعاصتلا
اهروطتةكرحيفةنماكلارارمتسالاةوقبرضيفيهةيلاينولوكلاةينبلا
عطقلااذهيفنأل،ةيلاينولوكلاةقالعلاعطقبّالإكلذنوكيالو.يراركتلا

.يخيراتلاروطتلاةكرحلًاريرحت
يفيقبطلاعارصلالاكشأنملكشك،يقبطلالادبتسالااذهنأكشال
نيبًارتوت،ةددحمطورشيف،قلخينأهناكمإب،يقبطلاقرافتاللاةينب
عارصلابدصقنوً.ايسايسًاعارصدلويامًاليلقرتوتلااذهنأّالإ؛تاقبطلا



ليوحتلاًاساسأفدهتستيتلايقبطلالاضنلانمةكرحلاهذهانهيسايسلا
ّنإ.ةينبلاهذهىلعءاقبالاسيلو،ةيعامتجالاةينبلل،يروثلايأ،يرذجلا
ضعبدنعةرارملابًاروعشىرحألابجتنييقبطلالادبتسالاةكرحيفرتوتلا
ًاعارصجتنيهنإيأ،ةلدبتسملاةقبطلانمتائفلاضعبدنعوأ،تاقبطلا

قباسلاديدحتلابسحـيسايسىنعمهلنوكينأنكميالً»ايسفن«
،انلحضوياماذهو.درمتةكرحيففنعبرجفنانإوىتحـةرابعلاهذهل
»ثلاثلاملاعلا«دالببلغأيف»ةيسايسلا«ةسرامملازجعببس،امدحىلإ
نكميامقيقحتنعيأ،ةيعامتجالاةينبلايفيلعفرييغتيأقيقحتنع
عجرمبسحوأ،)mutationdestructure(»ةيوينبلاةزفقلاب«هتيمست
ةسرامملاهذهليرهاظلافنعلاعباطنممغرلاب،يوينبلا»ءاجتفالاب«يليالعلا
دنهلايفثدحيامىلإةراشالاب،لاثملاليبسىلع،انهيفتكنو.ةيسايسلا
نإ.»ةيسايس«اهنعلاقيتاكرحنمطسوألاقرشلايفوأناتسكابلايفوأ
ملفةيعامتجالاةينبلاىلعتقبأنادلبلاهذهيف»ةيعامتجالاتاراجفنالا«

مدعنأةقيقحلاو.اهيفروطتلاىوقررحتلاهراطإرسكتنأعطتست
رارقتسالانادلبلةبسنلاب،نادلبلاهذههبزيمتتيذلا»يسايسلا«رارقتسالا
يفمئادرارقتساعمبيرغلكشبقفاوتي،يلامسأرلابرغلايفيسايسلا
رقتسملاءاقبلااذهوأ،ةينبلايفرارقتسالااذه.ةيساسألاةيعامتجالاةينبلا
نأبلوقلااننكمي،قدأىنعمبو.»يسايسلا«رارقتسالامدعلطرشوه،اهل

ةينبيفيقبطلالادبتسالاروهظلكشوه»يسايسلا«رارقتسالامدع
ةقبطل»ةيسايسلا«ةسرامملليخيراتلالكشلاهنإيأ،يقبطلاقرافتاللا

تابالقنالا(ةيمويلا»تاروثلا«هذهامو.ةيقرافتاللاةيعامتجالاةينبلا
نادلبيفيسايسلارولكلوفلانمأزجتيالًاءزجتراصيتلا،)ةيركسعلا
،ةيليلضتلااهتوغرلوزتودمختامناعرس،تاروفىوس،»ثلاثلاملاعلا«

.رقتسملاهئاقبيفةيعامتجالاةينبلاهجورهظيف
ةينبلايفرارقتسالاّنإ.انثحبيفرمتسننألبقةظحالمددصلااذهيفانل
تاعمتجملايف»يسايسلاب«ىمسملارارقتسالامدعلطرشوهيذلاةيعامتجالا

ةينبهبزيمتتيذلارارقتسالانعفالتخالامامتفلتخي،ةيلاينولوكلا
يفوهيلامسأرلابرغلايفةينبلارارقتساف.ةيبرغلاةيلامسأرلاتاعمتجملا
ةصاخةيعامتجاةيكيتكلايدل،حصألاىلعوأ،ةيمانيدلرشابمجاتنعقاولا
لكشب،وهفةيلاينولوكلاتاعمتجملايفةينبلارارقتساامأ.ةقرافتملاتاقبطلاب
.ةقرافتملاريغتاقبطلابةصاخلاةيعامتجالاةيكيتكلايدلاللشلجاتن،يساسأ
وهةيلاينولوكلاتاعمتجملايفةيعامتجالاتاقبطلاقرافتالّنإ،رخآىنعمبو



ءاقبإلاىلإةرورضلابيدؤييذلا،ةيعامتجالاةيكيتكلايدلاللشيفببسلا
يفجاتنوببس،نذإيقبطلاقرافتاللاف،ةيقرافتاللاةيقبطلاةينبلاىلع
هذهلةيخيراتلاةروريصلاىلعيفضيوهو،للشلااذهلهسفنتقولا
ةينبلانيبدجوييذلافالتخالاىلعديكأتللوً.ايسابتلاًاعباطتاعمتجملا
ةينبلاصخننألضفألانمناكامبر،ةيبرغلاةيلامسأرلاةينبلاوةيلاينولوكلا
رارقتسالاةرابعبةيناثلاةينبلاو)permanence(تابثلاوأءاقبلاةرابعبىلوألا

)stabilité(.
ةروريصلايفسابتلالااذهلولدموهام:لاؤسلااذهحرطننأدونانهو

ةجيتنوهسابتلالااذهّنإ:انلق؟ةيلاينولوكلاتاعمتجمللةيخيراتلا
نكمأاذإـقلعيانهقرافتاللانأكف.ةيعامتجالاتاقبطلانيبقرافتاللا
قطنمبمازتلالاعباطاهنععزنييأ،تاعمتجملاهذهةروريصـلوقلا
اذه.ددعتملارايتخالاةيناكمإ،رهاظلايف،اهلحتفيو،ةيرورضلاةكرحلا
يذلاوه،اهترورضلةدقافةقلعمةكرحك،ةيخيراتلاةكرحللءىطاخلامهفلا

نيب»رايتخالا«تاعمتجملاهذهلنأباوررقينأةبتكلاضعبلحمسي
؛روطتلليلامسأرلاقيرطلاو»يلامسأراللا«قيرطلانيب،ةيلامسأرلاوةيكارتشالا
درجمحبصيو،ةينالقعلكدقفي،تاعمتجملاهذهبلصتينيح،خيراتلانأكو

فالخىلعو،تاعمتجملاهذهيفةروريصلانأكو.يتاذريرقتلجاتن
درفلاامبرو،ناسنإلاهذختيرحرارقلجاتنيه،ةينالقعلاتاعمتجملا
نادقفل،ةيعوضومنيناوقيأنعوةيخيراتةرورضيأنعلزعمب،مكاحلا

لقعلاهروطتعضخيالتاعمتجميفنيناوقلاهذهوةرورضلاهذه
.يعوضوم

هجوبةيلاينولوكلاتاعمتجملاخيراتىلإو،خيراتلاىلإةبيرغلاةرظنلاهذه
يردنالو.يتاذرايتخادرجمهنملعجتيهثيحخيراتلايفنت،صاخ
،ةيلامسأرلاتاعمتجملايفهيلإرظناذإةرورضخيراتلانوكينأنكميفيك
ةقيقحلاو.ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفهيلإرظنلادرجمبًارايتخاريصيفيكو
ءىطاخمهفىلعزكتريخيراتلاىلإةرظنلايفيقطنملاضقانتلااذهنأ
رارقيفىريمهفلااذه.ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفةيخيراتلاروطتلاةكرحل
،خيراتللةددحملاةوقلا)...ورتساك،يروتوكيس،هلبنب،رصانلادبع(مكاحلا
روطتلاقيرطيفهدلبمكاحلامزلينأـقطنملااذهبسحـيفكيف
روطتلاقيرطيفهمزلينأوأً،ايلامسأردلبلاروطتيىتحيلامسأرلا
نعلاصفنالاوةيكارتشالاقيقحتنأكوً.ايكارتشاروطتيىتحيلامسأراللا
يساسألاطرشلانوكي،اذكهو.هسفنمكاحلاهذختيرارقبناطبترمرامعتسالا



ىلإهسفندرفلامكاحلالوحتيكارتشاعمتجمىلإيلاينولوكلاعمتجملالوحتل
تهجتااذإف.هدلبيفخيراتلاروطتلقفأكةيكارتشالابنمؤييكارتشاناسنإ
ملفرئازجلاامأ،كلذدارأيذلاوهورتساكنألف،ةيكارتشالاوحنًالثمابوك
،لوقلااذهيفغلابنالو.كلذاهلدريملهلبنبنألهاجتالااذههجتت
ءوضلاءاقلإاولواحنيذلانمريثكلاقطنموهف،ةيرخسنعهلوقنالو
انمهيالو.ةيلاينولوكلاتاعمتجملايفةريخألاةيروثلاتراجتلاضعبىلع
،لوقلااذهدييأتلتاباتكلانمريثكلااندروألّالإو،ددصلااذهيفلادجلا
خيراتلاةكرحلءىطاخلامهفلااذهيفقطنملاساسأفشكننأانمهلب
عضتخيراتلاىلإةيلاثمةرظنلوقلااذهقطنمساسأو.تاعمتجملاهذهيف
نعهتكرحلصفتف،ةيعامتجالاةينبلانميقوفلاءانبلاديعصىلعخيراتلا
،هنملعجتو،ةينبلاهذهيفةيداملاةدعاقلانعيأ،يقبطلاروطتلاةكرح
ةيلاينولوكلاةينبلاو.ةمكاحلاةئفللوأدرفللةيتاذلاةدارإللًاجاتن،كلذب
قطنملااذهروهظبحمستيتلايهيقبطقرافتالةينبكةزيمتملا
ةيلامسأرلاةينبلاب،جراخلانم،تسيقاذإاهنأل،خيراتلامهفيفءىطاخلا

نوكتلاقيرطيفاهنأكو،رهاظلايف،ودبت،حضاويقبطقرافتةينبك
نوكتلاقفأيفاهدوجوّنإ.ةلماكتمةنوكتمةينبكسيلو،لماكتلاو

دقفيوـًاقباسهانضفراماذهوـةيلامسأرلاةينبلابًايخيراتاهلثاميلماكتلاو
روطت،يرمألكشب،هلعضخييذلاقيقدلاينالقعلاقطنملااذهاهروطت

ةيوينبتايناكمإىلإ،اهنوكتروطتيف،كلذبحتفنتف،ةيلامسأرلاةينبلا
ـنوكتلاقطنمنأكلذ،ةنوكتملاةيلامسأرلاةينبلااهيلإحتفنتنأليحتسي
ةكرحروطتلاناكاذإ.روطتلاقطنمنعًامامتفلتخيـًاقباسانركذامك
هجويفدودسم،لوألاقطنملامامأحوتفمناكمإلاقفأف،ةنوكتملاةينبلا
تاعمتجملاروطتيف»رايتخالاةيرح«تتأًاضيأانهنمو.يناثلاقطنملا
.تاعمتجملاهذهبصاخلائيسلايسايسلابدألايفاهدجنامك،ةيلاينولوكلا
ةيلاينولوكلاةينبلاروطتيف»رايتخالاةيرح«نأل،حضاوضقانتاذهيفو
)enformation(نوكتيفةينبكةينبلاهذهىلإرظناذإّالإةنكممتسيل

طخيف،اهلثامتبّالإنكميالكلذكاهيلإرظنلانأريغ.ةنوكتمةينبك
سايقمةينبلاهذهنأل،ةنوكتملاةيلامسأرلاةينبلاعم،يخيراتلااهروطت
يأ،هذه»رايتخالاةيرح«نوكتفيكف،نوكتيفةينبكاهديدحتلواهروطتل

لثامتاهدوجوطرشناكاذإ،)48(يلامسأرالقفأيفروطتلاةيناكمإ
يأ،هذه»رايتخالاةيرح«نأةقيقحلا؟ةيلامسأرلاةينبلابةيلاينولوكلاةينبلا
ىلعلدتامنإف،ءيشىلعتلدنإ،خيراتلاىلإةيتاذلاةيدارإلاةرظنلاهذه



ماتلهجىلعيأ،اهروطتنيناوقلوةيلاينولوكلاةينبللخراصمهفمدع
ةيسكراملانعةبيرغلاةرظنلاهذهنأبلغألا.ةيلاينولوكلاةقالعلاةقيقحل
يفاهنإ.ينمض»يرظن«ساسأاهلناكنإو،يرظندهجلًاجاتنتسيل
ملاعلا«نادلبلقلطملاجورخلاةرورضلابمزلتستةيجولويديأةرظنةقيقحلا
ةينوكةهجاوميفكلذبخيراتلارصحنيف،خيراتللةيلعفلاةكرحلانم»ثلاثلا

.»يكارتشالاركسعملا«و»يلامسأرلاركسعملا«:ملاعلايفنيتيسيئرلانيتوقلل
ناذههيفهباجتييذلاوهخيراتللكرحملايأ،يسيئرلاضقانتلاف

يلعفلالزعلااذهّنإ.»ثلاثلاملاعلا«اهنعلزعنيةكرحيف»ناركسعملا«
اذههتروريصىلعيفضييذلاوهخيراتلاةكرحنع»ثلاثلاملاعلل«

.ةيرهاظلا»رايتخالاةيرح«يأ،مازتلإاللانمعباطلا
اذهيف،انمهيامّنإ.هددصيفنحنامعاندعبيلادجيفانهلخدننل

ةيخيراتلاةروريصلايفسابتلالااذهبرقنعللحننأوه،ثحبلا
نأةقيقحلا.اهبةصاخلاةيقبطلاتاقالعلاءوضىلع،ةيلاينولوكلاتاعمتجملل

نأكلذ.يعقاواليرهاظوهتاعمتجملاهذهةروريصيفسابتلالا
يفًامامتةددحمةقبطحلاصيفبعليةيعامتجالاتاقبطلايفقرافتاللا
ةيزاوجروبلايهةقبطلاهذه.يسايسلاويداصتقالانيديعصلاىلع،عمتجملا

ةقبطلاوةيزاوجروبلاةقبطلانيبيقبطلااهدوجومكحب،يهف.ةريغصلا
رارقتسالامدعفً.ايئاهنتبثتنأريغنمنيتنثالانيبًامودحجرأتت،ةلماعلا
ةقبطكيعامتجالااهعضوددحييداصتقالاويسايسلانيديعصلاىلع،مئادلا

.ةددحمةحضاوةيسايسءىدابماهلسيل»ةبذبذم«
ةيزاوجروبلااهيفكرتشتةماعطوطخعقاولايفيهةضيرعلاطوطخلاهذه
ةيزاوجروبلازيميامنأّالإ.ءاوسلاىلع»ةفلختملا«و»ةروطتملا«ةريغصلا
،يلاينولوكلاعمتجملايفةريغصلاةيزاوجروبلانميلامسأرلاعمتجملايفةريغصلا
ةيناثلاامأ؛ايارتيلوربلاوةيزاوجروبلاقرافتةكرحلجاتنكددحتتىلوألانأوه

ّنإ،قدأريبعتبو.ةيعامتجالاتاقبطلايفقرافتاللاةكرحلجاتنيهف
جاتنكوأ)déchet(ةيافنكرهظتيلامسأرلاعمتجملايفةريغصلاةيزاوجروبلا

اهيفهباجتتيتلاةيزكرملاةيعامتجالاةكرحلل)sous-produit(رشابمريغ
يمرتةكرحلاهذهّنإ.ايراتيلوربلاوةيزاوجروبلا:عمتجمللناتنوكملاناتقبطلا

يجراخيليفطمسجكهيفيهيذلارتوتملاخيراتلاجراخ،نذإاهب
excroissance((بيع«،ىنعملااذهب،يهف«anomalie((يرظنلادوجولايف

يف،هذهرظنلاةهجونمً،اقحمسكرامناكدقل.يلامسأرلاعمتجملل
جتنأنيحًاقحمناكهنإيأ،هموهفمهجاتنإبيلامسأرلاعمتجملاهليلحت



ةريغصلاةيزاوجروبلاف؛يلامسأرلاعمتجملاعقاوليلحتلةادأكةيلامسأرلاموهفم
ةيلامسأرلليرظنلادوجولاوفصركعييليفطبارطضارصنعيهبرغلايف
.اهموهفمعمًامامتقفاوتتنأنمةيلامسأرلاعنميهنأل،ةدئافالبهدقعيو
يفةكرحلازكرمًالعفيهف،يلاينولوكلاعمتجملايفةريغصلاةيزاوجروبلاامأ
.ً»اقرافت«ةيعامتجالاتاقبطلارثكأ،يقبطلاقرافتاللاةينبيف،اهنأل،خيراتلا
رودتةكرحاهنإيأ،ةيروحمةكرحةيقبطلاةينبلاهذهلةيخيراتلاةكرحلاف

ةينبلايفتاقبطلاةيقبعضوو؛ةريغصلاةيزاوجروبلاوهروحملوح
دعابتلانأىرنكلذل.يساسألاروحملااذهلةبسنلابددحتيةيعامتجالا

نيبنوكينأهيفبعصيدحىلإريبكايراتيلوربلاوةيزاوجروبلانيبيقبطلا
امسكعاذهو،يقبطلاهلولدملعاوداحعارصيفءاقلنيتقبطلانيتاه
هذهلةيلاينولوكلاةعيبطلانأكلذببس.ًالثميلامسأرلابرغلايفهارن
ىلع،ايراتيلوربللةيقبطلاةهجاوملالعجتً،اقباساهانددحامكةيزاوجروبلا
نحن.اهنمجتنملامسقلاوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاعمةهجاوم،جاتنإلاديعص
ةيعامتجالاةينبلاانلاهمدقتيتلاةروصللةبسنلابةسوكعمةروصمامأانه
يتلايهـةريغصلاةيزاوجروبلاالـةيزاوجروبلاف:برغلايفةيخيراتلا
ىرحألابوأ،رشابمجاتناهنإ.ةيليفطلاةقبطلا،يلاينولوكلاعمتجملايف،نوكت

مكحبو،اهتأشنذنم،كلذليهو،ةيرامعتسالاةيزاوجروبللرشابمجاتنهبش
يفامك،ددحتتنأنمًاقالطإاهعنمييوينبزجعبةباصم،ةأشنلاهذه
يخيراتلالكشلاىلعدكؤننأانلقحيكلذل.خيراتللةدئاقةوقك،برغلا
ةقبطكيأ،ايراتيلوربكيلاينولوكلاعمتجملايفةلماعلاةقبطلانوكتلزيمتملا
عمتجملايفةقبطلاهذهنوكتّنإ.يقبطلااهدوجولةيعاوةلقتسمةيروث

ةيزاوجروبلادضداحيقبطعارصيفققحتي،ةيروثةقبطكيلامسأرلا
يفامأ.هروطتةكرحكلذكو،ِّنيبحضاوانهيقبطلاضقانتلاف.ةمكاحلا
ضقانتةلماعلاةقبطلاوةيزاوجروبلانيبيقبطلاضقانتلاف،يلاينولوكلاعمتجملا
ىلع،ةيقبطلاةهجاوملاف.ةريغصلاةيزاوجروبلاعمرخآضقانتهددحي،دقعم

ةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلانيب،هترئادنمضويعامتجالاجاتنإلاديعص
لب.ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعميساسأضقانتدوجويفنيالةريغصلا
ضقانتةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاوةلماعلاةقبطلانيبضقانتلاّنإ،سكعلاب
روطتنمدحيهنأل،هسفنيقبطلادوجولاديعصىلعيوتسييساسأ
عماهضقانتددحييذلاوهو.اهنوكتةكرحلشيلب،ةلماعلاةقبطلا
.ةيقبطلاةهجاوملانمدودحملالكشلااذهاهيلعضرفيوةريغصلاةيزاوجروبلا

ةكرحيفةريغصلاةيزاوجروبلاهجاوتنيحةلماعلاةقبطلانأةقيقحلاو



يف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا،ةرورضلاب،هجاوتنأدبال،يعامتجالاجاتنإلا
ةكرحلشييذلاوهةيزاوجروبلاهذهدوجونأل،ةيقبطلااهتروريصةكرح
هنأكورهظييلامسأرلاعمتجملايفيقبطلاضقانتلانأىرنكلذل.اهنوكت
ةقبطلاف.يلاينولوكلاعمتجملايفيقبطلاضقانتللةبسنلابطيسبضقانت
راطإنمض.ةريغصلاةيزاوجروبللةرشابملاةيقبطلااهتهجاوميف،دجتةلماعلا

عميلاتلابو،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاعميقبطلااهعارصةرورض،جاتنإلا
،انلفشكتي،هسفنجاتنإلاديعصىلع،ةلماعلاةقبطلاعارصّنإ.رامعتسالا
عارصكيأ،يقبطلااهدوجولجأنمعارصك،ةيقبطلااهتروريصلالخنم
ضقانتلازيمتنمكيانهو.يقبطلااهنوكتلةيخيراتلاةكرحلاريرحتلجأنم

.يلاينولوكلاعمتجملايف
ةيوازنماهيلإرظناذإ،ةيلاينولوكلاتاعمتجمللةيخيراتلاةروريصلازيمتّنإ
ةينبلابصاخلاةيعامتجالاتاقبطلاقرافتاليفنمكيال،ةيقبطلاتاقالعلا
زيميامنإ.قرافتاللااذهلزيمتملاعباطلايفنمكيامردقب،ةيلاينولوكلا
وهقرافتاللانمرخآلكشيأنعةيلاينولوكلاةينبلايفيقبطلاقرافتاللا

ةيعامتجالاةينبلايفداحلايقبطلاقرافتللددحميخيراتجاتنهنأ
تأشنةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاقرافتلاةكرحف.ةيلامسأرلا
ال.اهلعفبو،ةيرامعتسالاةرطيسللةينبلاهذهعوضخدعبًاصوصختروطتو

يفةيبرغلاةيلامسأرلليرامعتسالاروطتلاهلخدأيذلاعدصتلانأكش
يقبطلاقرافتلاةكرحقالطنايفيساسألالماعلاناكةيلاينولوكلاتاعمتجملا

نيبةرطيسةقالعك،ةيلاينولوكلاةقالعلادوجونأريغ.تاعمتجملاهذهيف
ةكرحكةرورضلابةكرحلاهذهددح،امهقرافتيفنيتتوافتمنيتيعامتجانيتينب

شياعتلا«عونددحتهذهةرطيسلاةقالعتمادامو.يقبطقرافتال
لوقلاانناكمإبف،ةيلاينولوكلاتاعمتجملاوةيلامسأرلاتاعمتجملانيب»يملسلا
راطإلانوكييذلاوهةريخألاتاعمتجملاهذهيفيقبطلاقرافتاللانأب
ام،رخآىنعمبو.تاقبطلانيبقرافتلاةكرحققحتتهلخاديفيذلايوينبلا
ةيلاينولوكلاةينبلايفتاقبطلاقرافتنإف،ةمئاقةيلاينولوكلاةقالعلاتماد
.يقبطقرافتالةينبيهةينبراطإلخادّالإققحتينأًاقالطإنكميال
نافرطعقاولايفامه،امهنيبًاقالطإلاصفناالنيتكرحمامأ،نذإنحن
دحاوّلكيفدحوت،ةيخيراتلماشتةكرحيهةدقعمةدحاوةكرحل
،ىرخألادوجوليساسأطرشةينبلكو.نيتضقانتمنيتيعامتجانيتينبيقرافت
عنمتامهنيبةصاخلاةيببسلاهذه.ةرطيسلاراطإيفةيببسةقالعامهتقالعف
))superpositionبكارتةقالعامهدحوتيتلاةقالعلانوكتنأةرورضلاب



ةقالعيه،ةيلاينولوكلاوةيلامسأرلا،نيتينبلانيتاهنيبةقالعلاّنإ.يجراخ
انلواحاماذه.لماشتةكرحيفقرافتةقالعو،قرافتةكرحيفلماشت
ةرورضىلإًاضيأاناعداماذهو،ةيوينبلاةيببسلاموهفمبهراهظإوهمهف
فلتخيً،ازيمتمًاجاتنإ»ةفلختملا«نادلبلايفمئاقلايعامتجالاجاتنإلارابتعا

.)49(يلامسأرلاجاتنإلانعهروطتوهتينبيف
ةيجاتنإلاتاقالعلاةعيبطددحننأانتساردنممسقلااذهيفانلواحدقل
ليلحتلواحننأ،نذإانيلعيقب.يلاينولوكلاجاتنإلاماظنبةصاخلاةيقبطلا

فلتخملةيقبطلاةروريصلاددحننأيأ،تاقالعلاهذهليخيراتلاروطتلا
ةينبلاديدحتف.اهتاقالعلةيوينبلاةدحولايف،يلاينولوكلاعمتجملاتاقبط
.ةيخيراتلااهتروريصقطنملديدحتهعبتينأدبالةيلاينولوكلاةيقبطلا
ةينبلايفةيكارتشالاةروثلاناكمإطورشددحننأنآلاانيلع،رخآريبعتبو
.ةزيمتملاةيقبطلااهتاضقانتروطتديدحتنمًاقالطنا،ةيلاينولوكلاةيعامتجالا

.ةساردلاهذهنمثلاثلامسقلايفهبموقنساماذه





ةكرحلاخيرات«هناونعديعسلاتعفرلباتكيبارافلارادنعردصةدمذنم
هلامل،هيفيأرلاءاطعإةرورضانيأر»1925ـ1900،رصميفةيكارتشالا
لخاديبرعلاانملاعيفمدتحييذلايجولويديألاعارصلالقحيفةيمهأنم
هتدامف،ةعيرسلاةملكلاهذهيفباتكلاضرعتسننل.ينطولاررحتلاةكرح
اموً.اهيوشتنكيملنإاهلًاراقفإاهصيخلتنوكينأفاخنةقيشةينغ
ىلعنوكينأءىراقلانمبلطتيًادقنلبًافيرعتةملكلاهذهنمدصقلا

هتءارقنأيفكشالو.هلًائراقنوكينأيأباتكلااذهةدامبملع
انلاضنةسرامميفةسامةجاحباهيلإنحنةيخيراتةفرعمبركفلاينغتس
عطقنينأهنكميالو،هدحوهرضاحنمقلطنيالرضاحلاانلاضنف.يررحتلا

ةقالعيف،هرضاحيف،هعموهو،هيضاموهلاضنلانمضامنع
نوكيّالأهيفلواحييذلاهسفنتقولايفهلًادادتماهلعجتةيعوضوم
هليرورضكلمتبلبهللهجبوأتبكبيضاملانمررحتلاسيلو.هريسأ
ةيلبرشو.ةيخيراتلاةركاذلاراطإلخادددحملاهعضوميفرضاحلاعضي
نعوهوهلهجوالهلةركاذالنمف،ةركاذلانادقفدرفلااهبىلُبي
اهبف،ةعامجلاتباصأيهنإمظعأهذهةيلبلاو.هيتويسنيفهتاذ
ملاعمدقفتو،ةعامجاهبيهيتلاةيخيراتلااهروذجنعةعامجلاعطقنت
سيلف.اهملاعلواهتاذليداملااهروضحمئاعداهيفلصأتتيتلاةينامزلاةبرتلا
ملاعلاةروريصةيخيراتلااهتروريصيفلمحتيتلاتاعامجلانوكتنأًابيرغ
ةداعإىلعوأ،يضاملاكلمتىلعًاصرحتاعامجلادشأهسفنيعامتجالا

،رضاحلابينامزلاهطابترايفيلخادلاهقطنمهيففشكتيلكشبهكلمت
يتلاتاعامجلانوكتنأًاضيأًابيرغسيلو.رضاحلااذهروطتتايناكمإبو
ًاصرحتاعامجلادشألاوزلاةرورضبخيراتللةيعوضوملاةكرحلااهيلعمكحت
نملكشيفهراهظإو،ةيلقعلاهملاعمهيوشتويضاملاةقيقحسمطىلع
ةلماعلاةقبطلاىرناذل.هسفنرضاحلاقطنمهيفبجتحيةرياغملاوةبارغلا

ىلإو،ماعهجوبخيراتلاىلإبئادلااهلاضناهتسرامميفًامودعجرتًالثم
ةثيرويهف،هليوحتلملاعلامهفىلعةردقهنمدمتست،صاخهجوباهخيرات

،قحنع،كلذبو،كلذليهو،ةيروثتاكرحنمخيراتلاهجتنااملك
،ينينيللايسكراملاركفلانوكينأاذهدعبيعيبطلانمسيلأ.ملاعلاةركاذ



جاتنإىلعوأ،يضاملاخيرأتىلعرداقركفريخ،ةلماعلاةقبطلاركف
نيخرؤملانمءاملعلاف،لوقلااذهبدهشيملعلاعقاوو؟ةيملعلاهتفرعم

هبتكخيرات،ًالثم،ةيسنرفلاةيزاوجروبلاةروثللخيراتريخو،نويسكراممهبلغأ
تلوحتنأدعب،تثبلامةيزاوجروبلاف،رمألايفورغالو.ءالؤهنوخرؤملا
،يقبطفوخنعةيروثلااهميقواهلثمتسانتنأ،ةيلايربماةيزاوجروبىلإ

اهلنامزلاراصف،لوألااهركفىحنملًارياغمرخآىحنماهركفبتحنو
ًامازلراصو،ًالمأاهلناكنأدعبـريغتوةكرحهنمرهوجلاذإـًاحبش
ـرضاحلابءىبنيامـاهيضامناكنإوـيضاملاقطنمنميفتنينأ

مكحمءاضقنمخيراتلاقطنميفءابنإلااذهلامل،اهرضاحناكنإو
ةباتكنمةيزاوجروبلاعنميامتاذلاباذهيفو.يقبطلااهلاوزةرورضب
ةينببةيملعلاةفرعملاهذهجاتنإنميأـاهخيراتناكنإوـخيراتلا
هلًاهيوشتخيراتلااهتباتكيفنإ.هعطقتوهتيرارمتسايفيخيراتلانامزلا
نيعوهاذهو،يقبطلااهقطنملهعضخيفيعوضوملاهقطنمنعهجرخي

.ةيملعلاةباتكلاضيقن،ةيجولويديألاةباتكلا



،نودلخنبادنعانخيراتةباتكيفانفقوت،حيسفلايبرعلاانملاعيف،نحنو
عنصيانريغانكرتو،يهتنتالداكتانخيراتنمءاملظةبقحيفانلخدمث
هنعاننأكفً،اهيوشتوًاكيكفتةملكلاولعفلاهيفلمعيو،هبتكيوانخيراتانع
،بابسألاوطورشلانعرظنلاضغب،رمألارهاظو.بيرغانعهنأكو،ءابرغ
،هبكرىلإيرامعتسالابرغلاهدشنممنوكلااذهءاجرأيفانلاثمأك،اننأ
خيراتللًاعوضومانك،هملاعيفهكرحتقطنموهدوجوىلعةرطيسلامكحأو
.هخيراتوبرغلاةعينصانلاثمأوانكف،هعنصي،كاذنآو،كاذبرغلاو،انعنصي
نلف،هبتكينكيملنإ،خيراتلاأرقينملليوو،هبتكيخيراتلاعنصينمو
برغلاناك.هبتاكيعوبّالإهيعينلو،هبتاكهايإهيريامّالإهنمىري
هلوانلثدحتسيهتباتكيفناكو،هبتكيانلوانخيراتانععنصييرامعتسالا

.هكرحموخيراتلاديسهئاقبلرربملا
ةكرعميفةديدجلاانتدالوءدبعمخيراتللدلويانميعولاأدبنأامو
لثمتملايلعفلاهدوجونمو،يبرغلارامعتسالاوينامثعلادادبتسالانمررحتلا
مدطصيهسفندجوىتح،ّدلويتلاةيلاينولوكلاةيعامتجالاانتاينبدوجويف
نيرمعتسملامالقأهتسرام،انخيراتلهيوشتوهةيخيراتلاةباتكلانمعونب
نيلهاجلاسوفنلافاعضنمنيريثكلاتعدخـءاردزابلقنملنإـةفخب
نإوبوعشلاعنصنمو،تفعضنإوريهامجلاعنصنمًامودخيراتلانأب
انيتأ.هتوطستلاطتساوتراجنإواهيلعاطسنمعنصنمسيلو،ترثع

ديدجنمكلمتنفدوعننأانيلعناكو،ةديدجةدالويفخيراتلاىلإ
وأنيريغملادييفً،ابالتسا،انملاعانمتلفأنيحةركاذلاانمهتعاضأًاخيرات
نمةكرعميفهتاذتقولايفنكنملولنكممباذهناكام.نيرمعتسملا
.بلتسملاانملاعلانكلمت،ديدجرخآلكشب،ديعتسننأاهيفلواحنررحتلا
يضاملاف،كاذضرفياذهنإلب،هلمزالمملاعلاكلمتنمخيراتلاكلمتو
ةباتكةيمهأنمكتانهو.بتكيهنموأرقيهيفو،ًالعافًايحرضاحلايفدتمي
رضاحلاىلعيقلتيهف،اهرطخًاضيأنمكيانهو،هتءارقيلاتلابو،خيراتلا
امرادقمب،هبتآوهاموحنهريسقطنميفرضاحلاهبددحتيًاءوض
هأرقيذلااذهخيراتيأف.هلانيعوبوأ،هيعوبخيراتلاراسمددحتي
وأنانروأرموركهطخخيرات؟هتدالوءدبيفيخيراتلاانيعوهؤرقيو
اوزجعو،هوطخنيحانخيراتاوهوشنممنوريثكنوريثكمهريغو،هييتوغ

ةرهاظللءالعإوأًاريربتنوكينأنكميامريغهيفاورينأنع



يعوضوملالقعلاىلإاوقترينأاولواحنيذلاىتحـانلاومدق.ةيرامعتسالا
اهدوعصةلحرميفةيلايربمالاةيجولويديألجاتنهتالاحريخيفوهًاخيراتـ

تدجونإوـةدصاقوأةرصاقتاذيفسيل،مهبيع،بيعلاو.حساكلا
ددحملاهتيعوضوملكشبستكااملقعةينبيفلبـمهنمضعبلادنع
ىأروً.ايملعيأً،ايعوضومنوكينأنمهعنمماعيجولويديألقحيفّالإ
تدعبأوأ،تعلتقاو،تدعبدقواهنعثحبيحارذإ،انتاذىلإانميعولا

اهروذجتعلتقاو،هنمتجرخأنأدعبخيراتلااهلوخدنودلوحيًاتبك
ىلإقوشيفريطلاك،بلتسملااهملاعنعاهبارتغايفتماهو،اهضرأنم
نفدلااهلىّنأو،نفديملتيملاكوأ،اهاوأملايخلاهنضحيمهولاو،هاوأم
ةروريصنامزلاو،رركتينامزيفةروطسأةلاحتساف،ةايحلااهنملمتكتاملو
،ةروصتمستراف،هوشملاانخيراتةآرميفاهيلإىأر،اهراركتيفهنعىءانتت
كلذكانكو،هسأبىشختويوقلاباهتًابوعشانكو،ةراضحلاىبأتلئابقانكو
ًاركفانبىقريوزغلاولتوزغلاانلبقلبً،امويةدايسلاانفرعامو،كلذريغ

ً،اضيأمهريغامبرو،كرتلامثمورلامثنانويلاتناكف،ةفسلفوًاملعو
ىلإنارمعلاويقرلابردو،انلوقعىلإرونلاريصمبرغلاوزغنآلالبقنلف
دايسألاكونبيفًامكارتلاملارديبصخديبعلايديأبءارحصلاو،انئارحص

.نوملسملانحنو،هللاةئيشم،هلخضرنلف،ردقلاوهاذه.ددجلا
ايقيرفايخرؤمقاروأيفءادوسيهلب،انمةغلابمةروصلامسريفسيل
يفنيثحابلاماكحأيفكلذكيهو،نايلوجهيردنألراشلاثمأنمةيلامشلا

.ىرخأقاروأيفيهو،نانيرلاثمأنمةقيرعلايبرعلاركفلاةلاصأمدع
ال،هبتكنفدوعننأانيلعناكف،اذههوشملاانخيراتيفانخيراتانفرع
وههدحوملعلاو،لطابلاوقحلانيبلصافلادحلاةماقإللب،هيلمجتل
ًادسمهبراصنميديأيفهرسأنمهررحننأانيلعناكو.اذهدحلا
نأ،مهبّالإ،هلناكامو،هرسأبانرسأ.انريرحتيفخيراتلاةريسمقيعي
قيرطرضاحلاىلعدسيًاقيرطهيفموسرملاهناكمإورضاحلانيبنوكي
ًايضامهعقاويفوهثيحىلإهبدوعننأًامازلناكف.هناكمإىلإلوصولا
،هيفرقتسنل،بارتغالوطدعبهيلإدوعننأال،هبايحيورضاحلافشكي

هيلإدوعلاف.هدئننأوأانيفهنفدننأوأ،هرضاحقلقونامزللضفرب
ميلأيلاينولوكعطقدعب،هتدحويخيراتلااننامزىلإديعت،انيلإهتدوع
اذهوـةتيممنوكتتداك،هرضاحوهيضامنيبةقيحسةوههيفثدحأ
ًاقمعانيفدتمتهنملبقتسملاروذجلاصئتسايفتحجناهنأولـاهقطنم
يتلاةيراضحلاهءاوهأعزانتنلةيلايربمالاملاعىلإةركاذالبانتمرفً،اديعب



تناكنإو،ركفةديلووأنهذةدالوهذههتدوعامو.انعزانتتًاضيأيه
لعفنميهامنإو،يلاثملاهدرجتيفلقعلالعفبتسيلو،ةيناثةدالوهل
،ىتشنيدايميفاهضوخنةريسعررحتلانمةكرعم،هخيراتوملاعلاانجاتنإ

.اهنمدحاوىوس،هجاتنإيف،انخيراتدادرتساامو
جتنينمهبموقيهلًاجاتنإخيراتلاةباتكتناكو،اذكهاذهناكاذإو
رخآهجومهفانيلعلهس،ةعراصتملاةيعامتجالاىوقلانمهعنصيوخيراتلا
انمةعامج،ّةينبيطنعوأدصقريغنع،هبتماق،انخيراتهيوشتنم

كاذريغهجولااذهنأيفكشال.خيراتللةديدـجلاانتدالوءدبيف
ءوسثيحنموأ،هلكشوأهيوشتلاقلطنمثيحنمءاوس،هنعفلتخم
يفو،خيراتللةيقيقحلاملاعملاسملتنعهزجعيفهنأّالإ،اهسفنةباتكلا
ـدحاوقطنملعضخي،هتكرحنيناوقيفةيفخلابابسألافشكنعهروصق

تحارنيح.ةيجولويديألاةباتكلاقطنموهـلكشلافلتخانإو
اهديسهجويفررحتلاةيارعفرت،انماهوأو،اهماهوأدهميف،ةيزاوجروبلا
،هلمهنمىلعةديساهدجوأثيح،ىقبتلقيضلايفاهضفختو،يلايربمالا
نيحالفنمنيحداكلاعومجاهءارورجتو،ةدايسللوأحبرللًاردصم،اهلمث
ةفاخم،ىبأتيهوررحتلاةكرعمضوخىلإًاعفداهنوعفدي،مهريغولامعو
طخيفثادحألاتراساماذإاهوعزتنينأةطلسلاىلعًافوخو،مهنم
اهلتناكهبيذلاىلعألاديسلانعاهوعطقينأمهلمتو،اهقطنم
،ةكارشلاقحديسلانمبلطتًانيحتوصلابرهجتف،ةدايسهبشوأ،ةدايس
حاسىلع،ةمغرم،ركتو،ةكارشلانمتاتفلالبقتلًانايحأتوصلاضفختو
قوس،كيرشلاعم،هئدبلبقو،كارعلانملعجتو،مزعنهوبكارعلا
رسقلاب،اهقوسنعدعبتو،ةدايسلااهديسلظيفاهلظفحيةمواسم
ةيزاوجروبلاتأدبامل،كاذنيح،ةبثوتملاريهامجلارطخ،نيحلكيففنعلاو
نألواحتتذخأ،اهدضاهضوخننأ،اهزاجنإل،انيلع،ررحتلانمةكرعم
ريهامجلاو،ةحداكلاانبعشريهامجنمهيعناصنعلزعمبخيراتلاعنصت
ةونعريهامجلاهيفمحتقتفرظلكيف،تيمتستوهعنصتتناكهذه
لماكتينأيف،1919و1882رصمثادحأيفاهتمحتقاامك،خيراتلاةشرو
؛كلذكنوكينأىبأي،هقطنملعفب،خيراتلاو،هيلخادنعًاديعبخيراتلا
ةداعتساوررحتلاةكرعميفةدئاقلانوكتنأاهنمءاعدالاوـاهيلعناكو
هتباتكديعتنأوأ،خيراتلابتكتنأـبيلسلااهملاعةداعتسابتاذلا
وأ،هعنصتهيفيهتناكيذلالكشلابًابوتكمخيراتلاىتأف،هديعتستو
نموهيمحتقمنمًايلاخًايثدح،نايحألابلغأيف،ىتأو،هعنصلواحت



وأثدحلاءافصهنمنوركعيخيراتلاىلعءالخداهنيعيفمهف،مهخيرات
العامهمثدحلاسيلهنمببسلاو،هبابسأىلإًارقتفملظو،ةمواسملا
اهيخرؤمنمرابكلاىتح.هكرحيوًايفخهيفلمعينوناقلالب،هرمأ
نمرثكأيف،خيراتلارخسيوهف،مهنمسيلسوينوطناجروجوـيعفارلاك
ةوقنع،مهلمععسويف،نيلفاغاولظـةيكريمالاةيلايربمالاحدملعوضوم
،اهروهظيفثادحألاتحطستف،هققحتيهوخيراتلاقطنماهكرحيريهامجلا

ةيملعوًالقعاهلقثي،اهيفيفخوهاماهنمىفتخاو،اهراهظإيفوأ
اهراظنمءوضيفتفشكتو،ةيعوضوملااهنيناوقىلإاهعاجرإباهرسفيف

خيراتللًاليوأت،اهعباتتيفحصألاىلعلقوأ،اهطبارتيفتناكفيجولويديألا
ً.املعاهنمرثكأ،ةيزاوجروبلاةيقبطلارظنلاةيوازنم

طقسأامهيلإديعنل،ةثلاثوأةيناثانخيراتةباتكديعننأانيلعناكو
امإوًافرحمًاهوشمامإ،هبانوفرعنيذلامالقأهايإهتبلساموأ،هنم
انملوقلااذهيفسيل.هتقيقحيفهيلعوهامريغىلعاناتأفً،اصقان
هيفسيلو،ةينطولاانتكرحوانتضهنيخرؤمنملوألاليعرلاقحبفاحجإ

ىلإنورئاساهيفنحنوقيرطلااوقتشامهف،مهلامعأةميقنمصاقتنا
لكنمهقلطنلهبذخأنخيراتنمانريهامجهعنصتاموهتعنصامدادرتسا
تناكنإو،قيرطللامنإ.ديدجنمهبدليساموحنهريسنودلوحيرسأ
اذإاهدسنعاهبديحيفاطعناةفقولادعبو،اهتافاطعناواهتافقو،ةدحاو
ةينطولاةيخيراتلاةكرحلالثماهلثمف.اهوفقوأوأاوفقوتاهيفنورئاسلاام

عباطةرورضلابهل،فالتخاىرخألاوةلحرملانيب،اهتاعطاقتواهلحارميف
نمنييقبطنيفقومنيبيفرعمفالتخايفخيراتلاةباتكيفسكعنييقبط
.ةحداكلاتاقبطلافقوموةيزاوجروبلافقوم:اهسفنةيخيراتلاةكرحلا
هتبتكيديأنمانخيراتةداعتساقيرطيفلصاحاذهيفرعملافالتخالاو
،خيراتلافالتخاوهوهف،ةيملعلاهتباتكوةيجولويديألاهتباتكنيب،نييلايربمالا

ةقبطلارظنةيوازنمهنع،ةيزاوجروبلارظنةيوازنم،ةيداملاهتكرحيف
:اهسفنةيزاوجروبلاهتطعأامىطعأانيخرؤمنملوألاليعرلاف.ةلماعلا
فطعنمقشبقيرطلاةعباتمنمدبالناكو.هلكالريرحتلانمًاءدب
امثيحنماهئدتبنفدوعننأ،اهعباتنيك،انيلعناكامبرلب،اهررحي
قفأباهتاقتشموةيزاوجروبلاتمدطصانأدعبف.هيلإتلصوأوأ،تلصو
خيراتلالخدتتأدب،ينطولاررحتلاقيرطيفدودسملايقبطلااهتروريص
بابسأل،لبقنمنكتملامنإ،هعنصتهيفتناكةيعامتجاىوقفنعب
ةيعاونكتملامبرو،ةدايقلاعقوميفهيفنوكتنأىلعةرداق،ةديدع



،ةفلتخملااهعارصتاسراممربعىنبتتتذخأو،هعنصتتناكاهنأًامامت
،هقزأمنمخيراتلاجرختيكهذهةيزاوجروبلانمةطلسلاعازتناةرورض
ىلإخيراتلالاقتناعمو.ةلماكلااهفادهأقيقحتوحنررحتلاةكرعمدوقتو
يفهترورضقطنمنعيقبطلايعوللهفشكو،هذهةديدجلاهتلحرمءدب

دوعننأًامازلناك،ةيررحتلاةينطولاهتكرحةلماعلاةقبطلادوقتنأ
بتكاميف،هنمبجحامف.هقطنمىدبتدقوهقطنمءوضيفهبتكنف

عضوميفخيراتلاهعضونملًامازلإراصلبً،انكممهفشكراص،هنع
ةروثهعنصينمىلإةجاحنعلب،ةوزننعخيراتلابتكيامو.ةدايقلا
.هكلمتنمهنكميًاملعهلنوكينأ،هقطنميفةرورضلادلويوأ،هدلوتو
وأهعناصدنعملعلاف،كلذبهنمقطنملاحمسينيحّالإخيراتلاعنصيامو

اذهملعلاجتنيالوً،املعخيراتللةباتكلكامو.هعنصلطرشهيعناص
قطنملااذهرثعبتنإو،هقطنمءوضيفخيراتلاأرقينأىلعرداقىوس
،ةلماعلاةقبطلاعقوموههيفدحاويقبطعقومنمهئراقوهوً،اثادحأ
قيقحتةرورضةيخيراتلااهتروريصيفلمحتيتلاةقبطلارظنةيوازنميأ

يقبطلارظنلاقطنماهدحوةلماعلاةقبطلايفمزالتدقل.خيراتلاقطنم
بتكينأً،املاعنوكييك،خرؤملاىلعًامازلناكف،يملعلارظنلاقطنمو
ةيلايربمالاوخرؤمهيفلمعأنأدعب،هذهةقبطلارظنةيوازنمخيراتلا
ًاليئضًاءزجبتكوأ،هبتكنأدعبو،ههيوشتبانهوشفً،اهيوشتوًافيرحت
نابأو.ةيزاوجروبلامهتقبطرظنةيوازنمانيخرؤمنملوألاليعرلا،هنم
ةباتكلاقيرطةينطولاررحتلاةكرحروطتنمهيلإلصواميفخيراتلا
قزأملاىلإهلوصويفةيداملااهناكمإطورشاهلدهمو،هذهةمزتلملاةيملعلا
،هزاربإيفو،ررحتلاةكرحلاهتاقتشموةيزاوجروبلاةدايقهيلإهتلصوأيذلا
نأيفةيرورضلاةلماعلاةقبطلارود،هربعوةيقبطلاتاعارصلالقحلخاد

.هذههتكرحةدئاقنوكت



ةباتكتقلطنا،انخيراتريسيفيسيئرلافطعنملااذهءدبنم،انهنم
نمدرتستو،هرضاحيفهؤوضرجفتيذلاهقطنمءوضيفهيضامأرقت
لب،ةفدصنكيملو.هتقيقحىلعهكلمتقحهريسيفمهطقسأنيذلا
ةيسكرامةيرظنةبرتنمخيراتلاءىرقتستهذهةباتكلاقلطنتنأ،ةرورض
،كلذل،يه،خيراتلاملعـعيمجلاملعيامكـةينينيللاةيسكراملاف،ةينينيل
يخيراتلايعولانمةبرتلاهذهىلع.لضانملااهيعووةلماعلاةقبطلاركف
ديعتتحارلامعأ)يضاملانرقلانم(تاينيسمخلارخاوأيفتتبنديدجلا

لامعأتلاتتمث،ةيقبطلاةيؤرلاهذهءوضيفانخيراتةءارقيفرظنلا
هذهلامعألاتناكو.اهرشنيفًازرابًارود»ةعيلطلا«ةلجمتبعلىرخأ
عطتستملاهنكل،تتبناهيلعيتلاةيرظنلاةبرتلةنيمأنوكتنأىلإىعست

ترثعتف،هنمخيراتلاةباتكررحتنألواحتتناكاممًامامتررحتتنأ
ةيجولويديألاريثأتتحت،اهنمبناوجضعبيف،تطقسًاروطوً،اروط

.ةريغصلاةيزاوجروبلا
هذهىلعو،هكلمتةداعتساوانخيراتدادرتساةكرحنمماعلاراطإلااذهيف
دجت،هددجتوهنوكتيفقلطنملاينينيللايسكراملاانركفنمةبصخلاةبرتلا
نمو.يجولويويديألاويخيراتلااهلولدمبستكتواهزيحديعسلاتعفرلامعأ
لقحلاكاذيفيهف،انركذيتلالامعألانماهريغنعاهلزعننأملظلا
ًادفارهيفنوكتنأىلعاهتردقتدمتساهنمو،تمانتوتكرحتيجولويديألا
ةيررحتلاانتكرحلءادعلارمضتةددعتمةيجولويديأتارايتلهيدصتيفهيذغت

هيفاهلددحنىتحاهراطإمسرننأنمدبالناكف.هبرهجتوأ
ةباتكبهسفنصخ،هلاجميفدئارديعسلاتعفرف.ددحتدقو،اهعقوم
رادنعردصيذلارضاحلاهباتكامو.رصميفيكارتشالاركفلاخيرات
ـهتباتكوخيراتلانعانلقاملوقلانلةبسانمهرودصناكوـيبارافلا
تدستالاقموًابتكاهرشن،هتاذعوضوملايفةقباسثاحبألجيوتتىوس
نأاميسالو،اهدسةرورضلانمناكةرغثةثيدحلاةيبرعلاانتبتكمنم
ًاقفأةينطولاةيررحتلاانتكرحلراص،يكارتشالاركفلاوه،ركفبةقالعاهل
امك،دروتسمباذهركفلاامو.هجتتهطخيفو،هوحنليميًايجولويديأ
يفهقفاروهيفامنءزجهنموهلب،انركفنعًابيرغسيلو،نوعدي
ناكوأ،ةريسعتناكامبرةدالو،ةديدجلاهتدالويف،هلتناكو،هروطت
.دلواهنمانركفيتلاضرألانمتناكيهامنإ،رودودياهيفنيرخآلل



يفريبكلضفديعسلاتعفرلناك،ينغانركفيفيكارتشالاانركفثارتف
عساتلانرقلارخاوأىلإهرداوبفاشكتسايففلؤملاعجريو.هنعفشكلا
مثً،اديورقثوتسملامث،ءدبلايفددرتملاركفلااذهروهظلدهميو،رشع
هيفضرعتسي،هباتكنملوألصفب،يعويشبزحيفيسايسلاضنبمزتلملا

روطتو،نيرشعلانرقلاعلطميفدالبللةيعامتجالاةيداصتقالاةلاحلا
هديهمتيف،ددحيوهف.اهيفةيعامتجالاىوقلافلتخمنيبةيقبطلاتاعارصلا
دوجوالولذإ،يكارتشالاركفلااهيفتبنيسيتلاةيعامتجالاةبرتلاةينب،اذه
ومنيالركفلاو.ركفلانمعونلااذهلثمدجواملةبرتلانمعونلااذه
اهلروذجالةتبنيفحاقللالصفيالو،هتبرتنعًاعطقنمًاقيلطءاوهلايف

ضرأو،حاقللانمال،هذخأتاهضرأنماهروذجربعغسنلاف،اهضرأيف
ًابيصمسكعلابناكلبً،ائطخمفلؤملاناكام.يعامتجالاهعقاوركفلا

داصتقالاعقاوبرصميفيكارتشالاركفلاةأشنطبرينألواحنيح
عبتتيفرمتسينأـانيأريفـهيلعناكامنإ.اهيفةيقبطلاتاعارصلاو
يفيلجتسينأو،ةددحملاةيقبطلاتاعارصلابةقيثولاهتقالعيفركفلااذه
يفلعافوهامك،اهنميفتكيالف،اهتاذةقالعلاهذهروطتةوطخلك
هدعبلقتنيمث،لوألاهلصفيفةيعامتجالاةيداصتقالاةلاحلامسرب،هباتك
اهنمنيبتسناملقتافالتخااهنيبدصريو،اهتاروطتيفاهعبتيراكفألاىلإ
ةكرحنيبةيجراخةقالعلاىقبتف،ةيقبطلاتاعارصلالقحيفةدتمملوصألا
نأدعب،يكارتشالاركفلااذه،ركفلانأكو؛هذهتاعارصلاةكرحوراكفألا
هعفدتهيفةوقلعفبوأ،هتاذلعفبروطتيوومنيمثعرعرتيحار،دلو
امعفلتخيال،هترذبيفناكامكهجضنيفريصينأىلإوأ،لماكتلاىلإ
فالتخا،هرغصيفناكامعدشارلافلتخيامردقبو،ًاليلقّالإاهيفناك
فلؤملانأولو.اهفالتخايفةدحاوتاذلاو،لماكتلادعبتاذلانعتاذلا

هنأنظناميفعقواملركفتلاوهابتنالانماهقحهذهةقالعلاىطعأ
يذلاركفلااذهخيراتيفلصافلايفرعملادحلاةماقإمدعنمهيفعقاو
وأةلماعلاةقبطلاركفهيفوهامنيب،لهاجتلاوأنايسنلانمجرختسي
ةددحمةيخيراتطورشيف،ىطسولاةقبطلاركفوهامنيبو،هريصيسام
اهحلاصمواهتاعلطتيفيهىرخأةيعامتجاتائفركفوأ،اهروطتنم
قطنملاو.ةلماعلاةقبطلاىلإاهنمةرطيسملاةيزاوجروبلاىلإبرقأةيقبطلا

بيذيهلثموهف،بيرغبةجلاعملانمقطنملااذهنعسيليلغيهلا
اهتروريصةكرحيففقوتتالةدحاوتاذنمهجوأىلإاهعاجرإبتافالتخالا

ام،لثامتلااذهىوستسيلاهتروريصنإلباهلماشتيفلثامتلانع



نمهتناكهيلإتراصامف،ةرذباهيفءدبلاذنمناكهنألّالإهيلإتهتنا
.لبق

نامزلابارتهضفنيفريبكدهجنمفلؤملاهبماقامنأيفكشال
نيلضانملايديأنيبًاروكشماهعضويركفلاانثارتنمةعئارتاحفصنع
ناكامقاشوماهلمعهتاذدحيفوه،ةيكارتشالاوررحتلاليبسيفانم

خيراتللهتفرعموهعالطاةعسهدنعنمىوسهبمايقلاىلعؤرجي
ةيلوؤسمو،انمنوقباسلاهلاقاملتاصنإلاىلعبوؤدلاهربصو،هفشكتسي
راصهلمعنإلب.هثحبدوقتهيفيهو،هلكاذهقوفًاضيألضانملا
نمف.هيلإعوجرلامدعهدعبيتأيسنمىلعًادجبعصلانمً،اعجرم
كرتشملاانمازتلاو،انركذامهبحاصىلعانذخأهبحاصوباتكللريدقتلاعقوم
انوعدييذلاوه،ًالمعوًاركفينينيللايسكراملاطخلابيأ،يروثلاطخلاب
امنإ،كلذبسيلوهو،مكحلايفوأدقنلايفًاططشانمودبيدقامىلإ
الف،انكنإف،نيئطخمنوكندقو.ةيخيراتلاةقيقحلاءالجتسايفقيقدتوه
هتفرعمنمانديزياذهبهنأل،انأطخانيرينأيفباتكلابحاصىلعسأب

.هئطخنعدوعينأملعلابلاطريضيالو،ةفرعم
يفف،هباتكناونعىنعمنعديعسلاتعفرىلعلاؤسلاحرطبأدبن

دصقناذام:هديدبتانعطتسااموهبانرحسابتلاـانلودبيامكـناونعلا
،يكارتشالايعوللحتفتيركفلاةكرحأ،اهخيراتبتكتيتلا»ةيكارتشالاةكرحلاب«
ً؟اعمخيراتلاوركفلاةكرحمأ،يكارتشالالوحتلاوحنهجتيخيراتلاةكرحمأ
وهرخآًاناونعقباسكلباتكلترتخاكنألّالإلاؤسلاكيلعانحرطام

،اذهناونعلاكرايتخايفًاقحمتنكو»رصميفيكارتشالاركفلاخيرات«
،نيناونعلانيبفالتخادوجوبانيلإترشأف،سابتلالانعًاديعبهيفتنكو
نمنومضملافالتخاهرربيناونعلايففالتخالاو.لؤاستلاانلزاجف،هتدصقو
يفيكارتشالاركفلارداوبفاشكتسايفرصحنيداكيامهنملوألاف،نيباتكلا
عبتتيفرصحنيالو،ركفلااذهخيراتىلعرصتقيالفرخآلاامأ،رصم
لوانتيف،نينثالانيبعمجيلب،يداصتقالايعامتجالاعقاوللةيخيراتلاةكرحلا
،هتاسراممويعويشلابزحلانوكتخيراتبيهتنيو،كاذمث،ءدبلايفهذه
كلعلو.»يبزحلالمعلاىلإدرجملاركفلا«نمـلوقيامكـهبًالقنتم
وهاذهوـًاعمخيراتلاوركفلاةكرحـكباتكناونعبتدصق،نذإ
يعامتجالاعقاوللةيخيراتلاةكرحلاف،كباتكيفينمضهنإ:لقوأ،حجرألا

ًاضيأهيفةرضاحو،كباتكيفةرضاحنيرشعلانرقلانملوألاعبرلايف
دصقلاو.لمشأوهنمىنغألوألاكباتكطخيفوهف،يكارتشالاركفلاةكرح



ةكرحعضيةجلاعملانمًاقطنمهتاذبكيلعضرفيـكيفحصنإـاذه
ةكرحعمـًايكارتشاهنوكلحصألاىلعلقوأً،ايكارتشاناكنإوـركفلا
نعركفلالزعاهعمليحتسييلخادلاطبارتلانمةقالعيفةيداملاخيراتلا

تاسراممللماعلالقحلانعيلاتلابو،هروطتليقبطلايجولويديألالقحلا
.هروذجهيفسرغيوهيلإهدشييذلايقبطلاعارصلالقحنعيأ،ةيقبطلا
هيفاهنأل،ةيهاوةفيعضكباتكيفتلظنيتكرحلانيبهذهةقالعلانأريغ
رتملكنألامبر،اهتاذلاهجلاعتملـاننظدحىلعـكنألو،ةيجراخةقالع

نعكباتكفرحنينأتضفرف،ةجلاعملانمعونلااذهجاهتنايفةرورض
يرظنعباطهيلعبلغياليك،هبكسفنتمزلأو،هيفهتبتكيذلاجهنلا
ثادحألانمًالسلستهاندهعخيراتلاو،خيراتلاةباتكيفديلقتلانعهجرخي

.هتيرظنهنعبيغت
نأةرورضىرنفنحنامأ.كلذريغنوكيدقوأ،كلذكرمألانوكيدق
،اهتسرامميفًارضاحماودلاىلعنوكييرظنيعوىلإخيراتلاةباتكدنتست
نأبجياميفمدقلاةلزمنمأتيكً،اينمضاهيفروضحلااذهلظنإو
ةكرحلايفةيلخادلاتاعطقتلادنعفقوتلامدعنمهنعىأنمبنوكت
يذلايوينبلافالتخالادنعيلاتلابو،اهتاءاجفوأاهتازفقدنعوأةيخيراتلا
يفلحارملاهذهتناكأءاوس،ضعبنماهضعب،اهتدحويف،اهلحارمزيمي
ىلوألاةكرحلايفلحارملازييمتو.يعامتجالاعقاولاةكرحيفمأركفلاةكرح
يفتسيلاهزيمتيفركفلاةكرحف،هيلإًادانتساوةيناثلايفاهزييمتبنوكي
لقحلالخادةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملاةكرحىوسةيئاهنلااهتقيقح
تاعارصلاةكرحبيكارتشالاركفلاخيراتطبربجو،اذل.يقبطلاعارصللماعلا
نإف،هسفنباتكلاناونعيفينمضلاقطنملاهضرفيامك،رصميفةيقبطلا

يفًاعضاخكاذركفلااندجو،اذهقطنملاهضرفياملعفبانمقنحن
ءاوس،خيراتلاأرقيقطنملااذهءوضيف.فالتخالاوعطقتلاقطنملهخيرات
قطنمءوضيفسيلو،يعامتجالاعقاوللًاخيراتمأركفللًاخيراتناكأ
،فلؤملااهحرطيملةيضقحرطتهذهةيفالتخالاهتءارقو.لثامتلاورارمتسالا
ركفلاطبرتةقالعيأ:هبتكيفدوجوماهتجلاعمرصانعنمديدعلانأعم
لوأيفيرصملايعويشلابزحلاتاسرامميفهدجنامك،يملعلايكارتشالا
وأليمشلايلبشتاباتكيفهدجنامك،يكارتشاركفنمهقبسامب،هنيوكت
؟ةثيدحلاةيركفلاةضهنلاداورنممهريغوأىسومةمالسوأدادحالوقن
امهنيباممغرب،رخآللدادتماكلوألااهيفددحتيلثامتورارمتساةقالعيهأ

فالتخاةقالعاهنأمأ،امهنملكرصانعضعبيفيئزجوهفالتخانم



يرهاظوهلثامتنمامهنيباممغرب،رخآلاعملوألااهيفعطقييوينب
ـرصانعلانيبسيلهتقيقحيفيفرعملالثامتلاف؟امهنملكرصانعضعبيف
وأهتاذبًالقتسمرصنعللدوجوالذإ،ةينبلاوةينبلانيبلبـدجونإو

.اهيفيلعفلاهدوجولب،هتينبنعًالصفنم
ملعهيفوهامنيباذهيكارتشالاركفلاخيراتيفةقالعلانأ،انيأريفو
ريغهيفوهامنيبو،يقبطلاعارصلليعويشلابزحلاتاسرامميفدسجت

،ةيكارتشالابهتعنضعبلاىأترايركفديهمتنمهقبسامنيبوأ،ملع
امبينينيللايسكراملاركفلاطبرتيتلااهسفنةقالعلايهيفرعمعطقةقالع

دقو.هعمعطاقوهلبهلبقاملًادادتماسيلملعلاف،ركفنمهقبس
نئلو،هنمررحتيامضعب،اهخيراتءدبيفوأ،هتيملعيفركفلالمحي
هكرحتيفهبقلطنيوهف،هلضيقنوهاموأضقنيامضعبلمحيلظ
ًافالتخايملعلاريغقباسلاهكرحتيفاهنعفلتختةيرظنةبرتنميملعلا
،يفرعملاعطقلاديكأتبحمسيهذهةبرتلاةينبيفيرظنلافالتخالاوً.ايوينب
امهنموهامنيبوهخيراتيكارتشالاركفلانموهامنيب،هضرفيلب

هكرحتيأ،يعويشلابزحلانوكتهؤدبيهلخيراتنيبف.هخيراتلبق
اللصافيفرعمدح،هخيراتلبقامو،يقبطلاعارصلاتاسرامميفيملعلا
النيتيكارتشانيبمئاقاذهدحلاو.هبيوذتوأهسمطخيراتلاةباتكيفحصي
ًايوينبًافالتخايقبطلايعولانعبجحيظفللالثامتىوسامهنيبعمجي

دنعاهريغةلماعلاةقبطلادنعةيكارتشالاف.امهنيبعطقيوامهلصفي
عارصةكرحىلوألادنعيهف،»ىطسولاةقبطلا«وأةريغصلاةيزاوجروبلا
ىلإةيعامتجالاةينبلالاقتناوةمئاقلاجاتنإلاتاقالعرييغتمتيهب،يقبط
عارصللضفرهيف،كلذريغءيشةيناثلادنعيهو،رخآجاتنإماظن

،ةمئاقلاتاضقانتلالحللكشكوأ،يعامتجالاكرحتللقيرطكةروثللويقبطلا
.ةرطيسملاةيزاوجروبلاةقبطللحيرصءادع،اذهبناجىلإ،هيفناكنإو
ماظنىلعءاضقلاىلإةيكارتشالانمفدهتالةريغصلاةيزاوجروبلاّنإ
قفأاههجويفدسيهيفبيعحالصإىلإفدهتامردقبمئاقلاجاتنإلا
اهتيكارتشايفقلطنتيهف؛ةرطيسملاةقبطلاعقومىلإءاقترالاوأروطتلا
ىلعاهلاهرييغتيفرصتقتةيعامتجاةينبىلعظافحلاعقومنمهذه
قرفلاكاذبيوذتىلعحصألاىلعوأ،اهيفةيقبطلاتاقورفلابيوذت
امأ؛اهلةعضاخاهلعجيوةرطيسملاةيزاوجروبلاةقبطلانماهزيمييذلا
اهتسرامميفتلواحامهمةلماعلاةقبطلانماهزيميقابفرخآلاقرفلا
موقتنأنعيوينبلااهزجعىلعلدتيهو.كلذءافخإةيجولويديألا



حراصتنيح،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبيفيروثلارييغتلاءارجإب
ًاعارصاذهاهؤادعنوكينأهيفضفرتلكشبءادعلاةرطيسملاةيزاوجروبلا
ىلإاهبيدؤيًاقيرطاهلنوكينأبهنميفتكتو،هعقاويفوهامكً،ايقبط
تسيلهذهاهتيكارتشاف.مئاقلاجاتنإلاماظنراطإيفةيقبطلاةرطيسلاعقوم
هيفلحتيقبطلادبتسايهامنإ،ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبيفًارييغت
تتأ،هلكاذهل.اهسفنةينبلاهذهراطإيفةرطيسملاةيزاوجروبلالحم
نمةيقبطلااهتروريصيفهلمحتامةلماحيكارتشالااهركفيفاهتيجولويديأ
يخيراتراسميفبوذتنأنمفوخنمو،ةروثللويقبطلاعارصللضفر
نمهيلإوعدتاميفتدجوف،يكارتشالالوحتلاىلإاهعفديةلماعلاةقبطلل
دحلكلسمطنمهسرامتاميفصاخلكشب،ةيقبطلاتاقورفلابيوذت
نيبوأةلماعلاةقبطللةيقبطلاةروريصلاوةيقبطلااهتروريصنيبلصافيقبط
ًايجولويديأًاحالس،ةقبطلاهذهلةيملعلاةيكارتشالاوةيملعلاريغاهتيكارتشا
ىلعظافحلايفو،ةلماعلاةقبطلانميقبطلااهزيمتيفهمدختستًايضام
ةماقإف.هدبؤتوهدلوتيتلاجاتنإلاتاقالعةينبىلعظافحلابزيمتلااذه
امويملعهيفوهامنيبيكارتشالاركفلاخيراتيفلصافلايفرعملادحلا
،هخيراتلبقامهنموهاموهخيراتهنموهامنيبوأ،يملعريغوه
روطتاهحرطيةيسايسةيضقًاضيأيهلب،بسحوةيخيراتةيضقتسيل
يفةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلاّنإذإ،رضاحلاهتقويفيقبطلاعارصلا
مسابةرطيسملاةقبطلاّنإ،حصألاىلعلقوأ،ةيبرعلانادلبلانمددع
سمط،ةيجولويديألااهتسرامميف،اهدهجنآلالواحت،ةريغصلاةيزاوجروبلا

امو.ةيكارتشالاةطلسلارهظمبةيقبطلااهتطلسراهظإل،لصافلادحلااذه
لوحتلاخيراتيفلصفييقبطدحىوس،هتياهنيف،اذهيفرعملادحلا
ةسايس:نيتزيمتمنيتيقبطنيتسايسنيب،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلليكارتشالا

،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإبهعنمتواذهلوحتلامجلتةيقبط
سمطلكو.هذهتاقالعلاةينبرسكبهققحتةيراتيلوربةيقبطةسايسو
يفمهسي،دصقريغنعمأدصقنعناكأءاوس،لصافلادحلااذهل
وأ،ةرطيسملاةريغصلاةيزاوجروبلااهسرامتيتلايجولويديألاليلضتلاةيلمع
لجأنميقبطلااهعارصيف،ةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلا
ةقبطلاهذهةيجولويديأليخيراتجاتنإًاضيأوهو.ةيقبطلااهترطيسديبأت
اذهعوقوىلع،هسفنيسكراملاركفلالخادرهظينيح،لدي،ةرطيسملا

.ةيقبطلاةيجولويديألاكلتةرطيستحت،هروطتيف،ركفلا



دوجونعهرسفتسنرصميفيكارتشالاركفلاخيراتىلإانعجرنحناذإو
تاباتكنيبلعفلابًامئاقاذهدحلااندجو،هيفلصافلايفرعملادحلاكاذ
يملعلايكارتشالاركفلاةيادبنيبونيرشعلانرقلاعلطميفركفلااذهداور
يفدروامىلإةعيرسةرظن.يعويشلابزحلليقبطلاعارصلاتاسرامميف
رارقإلليفكتداورلاءالؤهراكفألضرعنمهريغوديعسلاتعفرباتك
نعًاقالطإيقبطلاعارصلاموهفمبايغف،انركذيذلايفرعملادحلادوجوب
ةمالسىلإيناغفألاويواطهطلانم،ءانثتساالبمهعيمجداورلاءالؤهركف
ةيساسألاةزيملاوه،دادحالوقنوليمشلايلبشونوطنأحرفبًارورمو،ىسوم

ىتح.ددحملايقبطلاهعباطباذهيكارتشالامهركفعبطتيتلاةكرتشملا
وأ،ةيكارتشالاىلإلاقتنالاةيمتحبلوقلاىلإمهريكفتيفاولصومهنمنيذلا

نيمأوأدادحوأليمشلالاثمأنم،ةيكارتشاهنوربتعياوناكامىلإ
اورينأنعاوزجع،حصألاىلعلقوأ،اوضفر،هتاباتكضعبيفيناحيرلا

ىلإلوصولاقيرطيملعلااهموهفمبةروثلايفوأيقبطلاعارصلايف
سيماونيهثيحنم،ةعيبطلاسيماونيفهذهقيرطلااوأرف،ةيكارتشالا

هتلالدموهفملاكلذبايغلو.سوفنلابيذهتيفاهوأر،ءاقتراوروطت
،ةريغصلاةيزاوجروبلادنعيقبطلافوخلانعيجولويديأريبعتوهف،ةيقبطلا
هروطتيف،يقبطلاعارصلادوقينأنم،ةطسوتملاةقبطلابىمسياموأ
عقومىلإعمتجملايفنيتضيقنلانيتنميهملانيتقبطلاىدحإ،هقطنمبسح
ةيزاوجروبللرمتسملاةيقبطلاةرطيسلاددجتىلإيلاتلابو،ةيقبطلاةرطيسلا
ةقبطلايهثيحنم،ةلماعلاةقبطلالوصوىلإوأ،ةرطيسملاةيلاينولوكلا
ًاضيقنجاتنإلانمًاماظنةيقبطلااهتروريصيفلمحتيتلاةضيقنلاةنميهملا
دجتنأ،نذإًابيرغسيل.ةيقبطلاةرطيسلاعقومىلإ،مئاقلاجاتنإلاماظنل
ةيجولويديأةداميلمعلاريغيكارتشالاركفلااذهيف،ةريغصلاةيزاوجروبلا
،يقبطلااهعارصلةيجولويديألااهتاسرامميفهمدختستاماهنمدمتستةينغ

تاقورفلابيوذتكةبيرغراكفأنم،ةيقبطلااهترطيسةسرامميفيأ
سمطوأ،لامعلابنيكلاملاوأنيكلاملابلامعلادادبتساضفروةيقبطلا
تاقالعةعيبطنعلزعمبيأ،ماعلكشبةلودلاعاطقنيبيقبطلاقرافلا

عاطقلانيبو،ةيسايسلاةطلسللةيقبطلاةعيبطلانعوأ،ةمئاقلاجاتنإلا
ديعسلاتعفرباتكءىراقدجيدقو...خلايداصتقالالقحلايفيكارتشالا
تاحفصلاضعبيفهؤرقيسامنيبةنراقمميقينأيفةدئافوأةعتم



ةيجولويديأنمهفرعيامو،)95ـ79ص»ةيبافلا«لصفيفًالثم(
مسابةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأنملقوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلا

ةيجولويديألانيبيموهفملالثامتلانمةقالعدجيدقو،ةريغصلاةيزاوجروبلا
ىلعو.يكارتشالاركفلاكلذنيبو،»ةيرصانلاب«ىمسياموأ،هذهةيقبطلا
يعيبطلاهدادتمااذهركفلادجوامبر،يرهاظلالثامتلااذهنمساسأ
ىلعهدجيالهنأّالإ،ةرطيسملاةيقبطلاةيجولويديألاهذهيفيخيراتلاو
.ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأيفيأ،يملعلايكارتشالاركفلايفقالطإلا



هنم،يسيئرهجويفوهيكارتشاركفتايادبنيبيرهاظلثامتلاّنإ:انلق
ةقبطلا«وأةريغصلاةيزاوجروبلانمرصانعدنعيقبطعارصنعريبعت
امنيبو،ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلادض»ةطسوتملا
ركفلارهظمبةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأيفرهظي
اذهلزعنمساسأىلعّالإيموهفملالثامتلااذهلدوجوالو.يكارتشالا
ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملانمنيعملقحيفيلعفلاهدوجونعركفلا
ددحييجولويديألقحيفّالإهكرحتيفدجويالركفلاف،يقبطلاعارصلل
ةكرحيفروطتلالحارمفالتخابفلتختلقحلااذهةينبو؛يقبطلاهعباط
لقحلافالتخابفلتخيدحاولاركفلانأاذهىنعم.ةيقبطلاتاعارصلا
ركفلااذهنمًايروثهتقويفناكام.كرحتيهيفيذلايجولويديألا
يفيقبطلااهعباطبةريغصلاةيزاوجروبلانمرصانعهتمسويذلايكارتشالا
ةقبطلاةيجولويديأيفًايعجرراص،ةرطيسملاةيلاينولوكلاةيزاوجروبلااهتهباجم
يف،هلاقتناىوسهذههتروريصامو،ةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملا
ةنيعمةيخيراتةلحرمنميأ،رخآىلإيجولويديألقحنم،هسفنهلثامت

رايتلاناكنيح،يقبطلاعارصلالقحيفيروثلارايتلااهيفلثميناك
ىلإاهيفلوحتىرخأةلحرمىلإ،لقحلااذهنعًابئاغينينيللايسكراملا
،تاذلابهلثامتيفهءاقبنألو،يروثلارايتلااهيفلثميدعيملهنأل،هضيقن

مسابةرطيسملاةقبطلادييفًايجولويديأًاحالسراص،هيفهءاقبإوأ
ركفلاهنعربعييذلايلعفلايروثلارايتلاهبهباجت،ةريغصلاةيزاوجروبلا
لقحيفةينينيللاةيسكراملاروهظلبق،يكارتشالاركفللّنإ.يملعلايكارتشالا
نمو،اهروهظدعبهلسيلًايروثًاعباط،ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملا
عطقبمقيملاذإ،يروثلاهعباطىلعاذهركفلاظفاحينأليحتسملا
،هتيملعروطىلإهلاقتناعنمتيتلاةيقبطلاهدودحنمهررحيهيفيفرعم
امو.هضقنيوهيوتحييملعرخآركفىلإهروطتةكرحيفزفقلانمهنكميو
لاقتنالانعيجولويديأريبعتىوس،يكارتشالاركفلاةكرحيف،اذهزفقلا
ةهباجميفيقبطلالقثلازكرمىلإ،ةيقبطلاتاعارصلالقحلخاد،يرورضلا
لكو.ةلماعلاةقبطلاىلإةريغصلاةيزاوجروبلارصانعنم،ةرطيسملاةقبطلا
يخيراتلارودللةقيقحلايفسمطهتيملعوحنيكارتشالاركفلاةزفقلسمط
تاقالعةينبيفةضيقنلاةنميهملاةقبطلايهثيحنمةلماعلاةقبطلل
ةينبليروثلاليوحتلاءارجإىلعةرداقلاةقبطلايأ،ةيلاينولوكلاجاتنإلا



.هذهتاقالعلا
قباسيروثركفلكو،ةقباسةيروثةكرحلكةثيروةلماعلاةقبطلاّنإ
يذلايكارتشالاركفلاكاذةثيرو،هتاذيملعلااهركفيف،اذهليهو،اهركفل
ةزفقلاو.اهيلإزفقلانعًازجاعهتيملعدودحدنعهقالطناتايادبيففقوت
لقتني،يقبطلاعارصللةيداملاةوقلابلب،ةيركفتناكنإو،هبتسيلهذه
وأةريغصلاةيزاوجروبلارصانعنم،عارصلااذهلقحيف،اهنملقثلازكرم
ةقبطلاةوقاهتقيقحىلعترهظدقدعبنكتملنيح،»ةطسوتملاةقبطلا«

هذهىلإ،ةيقبطلاتاعارصلالقحلخادةيقبطلااهتسرامميفةلماعلا
كاذنيبسيل.ةضيقنلاةنميهملاةقبطلالعفلابيهيتلاةلماعلاةقبطلا
يفةينينيللاةيسكراملاروهظيخيراتلاهروهظيفقبسيذلايكارتشالاركفلا
ةقبطلاةيجولويديأيفهيلإراصامنيبو،ةقبطلاهذهلةيقبطلاتاسرامملا
نمجاتنف،اذهدجونإف،لثامتيأ،ةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملا
يأ،امهنيبًايوينبًافالتخايفخي،ةرطيسملاةقبطلاهذهلةيجولويديأةسرامم
.امهنملكهيفكرحتييذلايخيراتلايجولويديألالقحلاةينبيفًافالتخا
ةيخيراتلاوةيرظنلاةقدلللقوأيملعريغناكنإوـيكارتشاركفنيب
ةسرامميفدسجتيـيملعلايكارتشالاركفلالبقامركفناكنإوً،اعم
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلادضيسيئرلكشبةهجومةيقبطةيجولويديأ

ةهجومةيقبطةيجولويديأةسرامميفدسجتي»يكارتشا«ركفو،ةرطيسملا
نإوـنيركفلانيذهنيب،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأدضيسيئرلكشب
يفلصفييذلاقرفلاوهيرذجقرفـامهنمرصانعيفرهاظلايفالثامت

،يعجرلاركفلانعيروثلاركفلاةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقح
أجلتةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاّنإ.امهنيبضقانتلاميقيو

لثامتلانمةقالعةماقإىلإيقبطلااهعارصلةيـجولويديألااهتاسرامميف
ةيقبطلااهتيجولويديأنيب،يوينبلافالتخالاسمطنمساسأىلع،يرهاظلا
ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلضفارلايكارتشالاركفلاكاذنيبوةرطيسملا
ةعضاخلاةريغصلاةيزاوجروبلاتائفنيبًايجولويديأًادسميقتيك،ةرطيسملا
يفةيخيراتلاةرورضلاققحتهبعنمت،ةلماعلاةقبطلانيبوةيقبطلااهترطيسل

دضيروثلايقبطلااهدوجويفةقبطلاهذهىلإتائفلاكلتمامضنا
رهظتنألواحت،اهنمةيجولويديألاةسرامملاهذهبو.تاذلابةيقبطلااهترطيس
ةيزاوجروبلادوجورطيسملايقبطلااهدوجويفلثمتييتلاةقبطلارهظمب
مساب،رطيستهذهةريغصلاةيزاوجروبلامسابيهف؛ةطلسلايفةريغصلا
كلتتناكاذل.ةيقبطلااهترطيسلةقيقحلايفاهعضختاهسفناهتيجولويديأ



ةرطيسملاةقبطلاهذهلةيقبطلاةيجولويديألانيبيرهاظلالثامتلانمةقالعلا
ةريغصلاةيزاوجروبلاتائفعاضخإلةيرورض،درمتملايكارتشالاركفلاكاذنيبو

ءاقبلةيرورض،نذإهذهيرهاظلالثامتلاةقالعّنإ.ةيقبطلااهترطيسل
يتلا،ةيجولويديأةقالعاهساسأيفيهثيحنم،يقبطلاليثمتلاةقالع
ًاضيأةيرورضهذهيقبطلاليثمتلاةقالععطقو.اهبتائفلاهذهطبرت
نم.ةلماعلاةقبطلانيبوتائفلاهذهنيبيعيبطلايقبطلافلاحتلاةماقإل
ةقالعنمهسمطتامراهظإليرهاظلالثامتلاةقالعضقنةرورضتتأانه

يقبطلادرمتلانيبفالتخالاةقيقحيفاهتقيقحنمكتيوينبفالتخا
ةيزاوجروبللةيقبطلاةرطيسلادضةريغصلاةيزاوجروبلانمرصانعل
ةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاةسراممنيبو،ةرطيسملاةيلاينولوكلا
اهسفنةريغصلاةيزاوجروبلاهيفعضختلكشبةيقبطلااهترطيسلةريغصلا
يقبطلافلاحتلاةماقإعنمتو،هذهةيقبطلااهترطيسلةلماعلاةقبطلاو

.امهنيبيرورضلا
اهعارصلةيجولويديألااهتسرامميف،كلمتتنأهذهةرطيسملاةقبطللسيل
عباطنمهلاميفهتثيرويهتسيلفيكارتشالاانركفثارت،يقبطلا
،هلًادادتماةيقبطلااهتيجولويديأتسيلوً،اعمدودحموددحميروثيخيرات
اممهريغك،هنإ.هتاذلرياغم،هناكاملضيقناهيفوهف،امهنيبلثامتلامغرب
هفالتخايفاهركفاهنمىذغتيةيروثلاةقبطلاثارت.ةيروثراكفأنمهقبس
ىلإهلمحيل،تاذلابعطقلاوأفالتخالااذهنمساسأىلع،هنضحيو،هعم
اذهلوحتلاامو.هلوحتهتروريصو؛هيفهتروريصناكمإهيلإديعيلبقتسم
ًاديعب،ليصألاهلثامتيفهيلعظافحلاطرشىوسانرضاحةروريصيفهنم
هلةنامألابرهجيالرخآيقبطركفب،هنميرهاظلثامتيفطنحتلانع
ركفلاف،ةنايخلادادترالايفو.هتاذىلعهيفدتريهبًاردغنسحيلّالإ
ىلعيأ،هقبسيذلاركفلاكلذكلمتىلعرداقهدحويملعلايكارتشالا
،ةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأيفهرسأنمهريرحت

كاذمهفىلعرداقهدحوهنأل،يروثلاهتروريصطخيفهئاوتحاىلعو
عارصللةيروثلاةماعلاةكرحلاراطإيفهبهطبريذلالصافلايفرعملادحلا

.يقبطلا
ركفلاكاذكلمتةكرحمتت،هساسأىلعوتاذلابيفرعملاعطقلااذهنم
هسفنعطقلااذهنمو،يملعلايكارتشالاركفلاروهظ،هروهظيفقبسيذلا
كلمتةكرح،ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحيف،متتًاضيأهساسأىلعو
ةفاقثلاجاتنإبةصاخلاةيلمعلاةيلآلعفلابنمكتانهو.ماعلكشبثارتلا



ثارتلينينيللايسكراملاانركفنمكلمتةكرحيفاهجاتنإمتييتلاةينطولا
نيبويملعلايكارتشالاركفلانيبلصافلايفرعملادحلاةماقإف.قباسلاانركف
لبقنمركفلااذهكلمتةكرح،نذإعنمتاليكارتشاركفنمهقبسام

مسابةرطيسملاةقبطلاةركفلًاثارتهنملعجتالو،ةلماعلاةقبطلا
يفهرسأنمهريرحتليساسأطرشسكعلابيهلب،ةريغصلاةيزاوجروبلا
هكلمتةكرحاهنمقلطنتيتلاةدعاقلاًاضيأيهو،ةقبطلاهذهةيجولويديأ
لظينأنمهنكميلكشبةيقبطلاهتيوههيلإديعتيتلاهكلمتةداعإوأ
يروثلاركفلااذهروضحيف،يقبطلاعارصللةيروثلاةكرحلاطخيفًارضاح
نإ.هتريسمعباتييكهعمعطقيذلاينينيللايسكراملاركفلايأ،هسفن
نيبف،هيضاميفخيراتلارضاحأرقيالو،هرضاحيفأرقيخيراتلايضام
يذلارضاحلااذهيفريصينأيضامللحمسيوامهنيبطبريلصافنينثالا
.هتءارقتناكاموخيراتلاناكاملاذهلصافلادوجوالولو.هلوحيوهلمحي



فلؤملاىلعحرطنفدوعن،لثامتلاقطنمنمال،فالتخالااذهقطنمنم
ملفلؤملانألامبرً،احيرصًاباوجروكذملاهباتكيفهلدجنملًالاؤس
يفلثمتييقبطركفيأ:هحرطلةرورضدجيملوأ،هسفنىلعهحرطي
ركفوهأ؟هخيراتبتكتتلزاموتبتكتنأيذلايكارتشالاركفلااذه
ركفمأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاركفوهمأ،اهنيوكتءدبيفةلماعلاةقبطلا
كلعلو؟كلذكىمسياممأ»ىطسولاةقبطلا«نمواهنمرصانعلاضعب
ىلإفقيةيداملاهتكرحيفخيراتلالعلو،هحرطلكشولاؤسلاضفرت
ريغلصفلاّنإكضفرريربتيفلئاقتنأامبرو،ضفرلااذهيفكبناج
ركفنمهيفوهامنيبهنوكتةيادبيفوأيكارتشالاركفلااذهيفنكمم
نكتملةلماعلاةقبطلاف؛اهريغركفنمهيفوهامنيبوةلماعلاةقبطلا
اهزيميلصافيقبطدحةماقإباهلحمسيلكشباهنوكتتلمكتسادقدعب

ةيعامتجالاتائفلاوتاقبطلانماهريغنميقبطلااهعارصتاسرامميف
اهبسكيف،ةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاةرطيسلعضختاهلثمتناكيتلاىرخألا

لقحلايفسكعنينأنمدبالناكو.اهنعيجولويديألااهلالقتسا
تائفلاوتاقبطلانيباذهيبسنلايقبطلاقرافتلامدعيجولويديألا
يكارتشالاركفلااذهلثميفةرطيسملاةقبطلاةرطيسلةعضاخلاةيعامتجالا

ةكرحقفارتنأنمدبالناكو.ةيملعلاريغوةيملعلانيبحجرأتملا
قرافتلانمةكرحً،اعمدودحملاوددحملايوينبلااهراطإيف،يقبطلاقرافتلا

هبأدبييملعوهامنيبهيفعطقت،ركفلااذهلخاديجولويديألا
يفكشنالو.هخيراتلبقامبهطبرييملعريغوهامنيبو،هخيرات
عقاويفسابتلالافً،امئاقاذهمغربلظيلاؤسلاامنإ،لوقلااذهباوص
ىلعرربيال،عقاولااذهنميخيراتلاكرحتلايفو،تاقبطلانيبتاقالعلا
لب،هسفنعقاولااذهليخيراتلاليلحتلايفيرظنلاسابتلالادوجوقالطإلا

يعولارودرهظيتاذلابانهوً،امامتكلذسكعةرورضلابمزلتسيهنإ
ةيخيراتلاةكرحلاعقاويفهؤرقيالسابتلالاف،خيراتلاةءارقيفيرظنلا
ال،هرضاحىلإهسابتلاًالماحخيراتلالظ،أرقيملنإف،يرظنلايعولاىوس

.هرضاحىلعرطخلانمكيانهو؛هيضامىلعهلمحيفرصتقي
ةيبرعلانادلبلانماهريغيفامبروـرصميفةلماعلاةقبطلانأةقيقحلاو
تاسرامميفاهلالقتساأدبتنأىلعوأ،لقتستنأىلعردقتملـًاضيأ

يقبطلااهلالقتسانكيملو.ةيناثلاةيملاعلابرحلادعبّالإيقبطلااهعارص



ىوس)يضاملانرقلانم(تاينيرشعلاعلطميفيعويشلااهبزحنوكتيف
كلتلةيقبطلاةيسايسلااهتيعبتخيراتيفتئفطأنأتثبلامتاضمو
نمررحتلاةكرعمتقولاكلذيفدوقتتناكيتلاةيعامتجالاىوقلا
يقبطلالالقتسالااذهمادعناو.هعمنداهتلاوأةمواسملاطخيفرامعتسالا
كلذلددحملايقبطلاعباطلاىلعيرورضلاءوضلاانليقليةلماعلاةقبطلل
هعباطءوضيفّالإ،هلاكشأتفلتخاامهم،ركفلاأرقيالو.يكارتشالاركفلا
لقحلاامو؛هيفوهيذلاددحملايجولويديألالقحلالخاديأ،يقبطلا
لثمينكيملكاذركفلاف.ةيقبطلاةيجولويديألاتاسرامملالقحىوساذه
يفةيقبطلااهتيجولويديأنوكتنمةيادبوأ،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديأ
اذهيكارتشالاركفلانأينعيسكعلابلوقلاو.يقبطلااهنوكتءدبةلحرم
ةيقبطلااهتيجولويديأيفهتاذلًادادتماةلماعلاةقبطلالالقتساعملمتكيس
ةيسكراملاامو؛ةينينيللاةيسكراملايأ،يملعلايكارتشالاركفلايهيتلا
كاذركفلاناكدقل.هلدادتمابةيرظنلاوةيخيراتلااهتقيقحيفةينينيللا
اهرصانعضعبوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأنمًانيعمًاهجولثمي
ةيزاوجروبللاهئادعيفاهنمةبيرقىرخأةيعامتجاتائفنمرصانعو
انسلو.ةلماعلاةقبطلانمًاضيأيقبطلااهفوخيفو،ةرطيسملاةيلاينولوكلا
،ةيقبطلاتاعارصلالقحلخاد،اذهركفلاهبماقاميفننلوقلااذهب
ةقبطلااهيفنكتملةلحرميفً،ايروثهنميسيئرهجويفناكرودنم

يف،لعفلابتكلتمادق،يقبطلااهنيوكتفعضنمببسب،ةلماعلا
يسايسلااهميظنتتدجوأدقوأ،ةيروثلااهتيجولويديأ،ةيقبطلااهتاسرامم
لعفنعىأنمبتلظةلماعلاةقبطلانأينعنلوقلااذهبانسلو؛لقتسملا

اهنميعولااذهروطتعاضخإيفو،يقبطلااهيعونيوكتيفركفلااذه
يمسامةيجولويديأوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديألاةرطيسل

يفتاقبطلانيبعطاقلصافةماقإهنمديرنانسلو؛»ةينطولاةيزاوجروبلاب«
ةينبلايفمسرلاةحضاونكتملةيقبطلادودحلاف،اهقرافتواهنوكتءدب
يسايسلااهديعصىلعمأيداصتقالااهديعصىلعءاوس،ةيعامتجالا
مألكشب،تناكيتلاتائفلاوتاقبطلاكلتنيباميسالو،يجولويديألا

ةيزاوجروبلانيبواهنيبيسيئرلاضقانتلانمدحاوفرطيف،رخآب
نأبو،اذهبدهشيهسفنةيقبطلاتاعارصلاخيراتو.ةرطيسملاةيلاينولوكلا
دقلفً،اردانّالإةيقبطلااهتروريصيفلالقتسالاتفرعامةلماعلاةقبطلا
فنعبهيلعتضقمث،)يضاملانرقلانم(تاينيرشعلاعلطميفهتفرع
،هسفنلولغزدعسديب،ةموعزملا»ةينطولاةيزاوجروبلا«اهتفيلحيقبط



امةددعتمةيعويشتاميظنتيفًاءزجمةيناثلاةيملاعلابرحلادعبهتفرعو
ةيزاوجروبلااهتفيلحتعراسىتح،ضاخملوطدعب،دحوتتتأدبنأ
الو.هنمدشألب،لوأللليثمرخآيقبطفنعباهيلعءاضقلاىلإ،ةريغصلا
اهنإ:لقوأ،اهلالقتسانعنآلاىلإثحبترصميفةلماعلاةقبطلالازت
اهيعويفلقتستالأ،كلذكرمألاو،يعيبطلانمناكف.هيلإلوصولللمعت

نمناكو،»ىطسولا«وأىرغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأنعيقبطلا
فرعتتنكتملف،هعبتينأوهذهيعوباهنميعولاطلتخينأيعيبطلا

اهدوجويفتناكامرادقمبّالإيكارتشالاركفلاكاذيفيقبطلااهيعو
يسايسلاهيلقحيفاميسالوـيقبطلاعارصلاسرامتاهتروريصيفويقبطلا
ناكيتلاةقبطلاكلتباهطبرتةيقبطلاةيعبتلانمةقالعيفـيجولويديألاو
ركفلاف.يقبطلااهلالقتسااهلنوكيىتحاهنمقرافتتنأةرورضلاباهيلع
ّالإيقبطلااهيعونمًالكشنكيملهنإ:لقوأ،اهركف،نذإنكيملكاذ
لعفلابمهستتناكاهنإ:ليقنإو؛اهركفتجتنأدقدعبنكتملاهنأل

ةيعبتلاكلتنمراطإيفهبموقتتناكامنإيهف،هجاتنإةيلمعيف
ةيزاوجروبلاةيجولويديأليجولويديألاعوضخلانمراطإيفيلاتلابو،ةيقبطلا
يفلقتستنأدعبّالإةلقتسملااهتيجولويديأجاتنإىلعردقتنلو.ةريغصلا
يتلاةيعبتلاةقالعاهعمةعطاق،ةقبطلاكلتنعيقبطلااهعارصتاسرامم

ّالإاذهاهلنوكينلو.ةيقبطلااهتروريصررحتقيعتفاهيلإاهدشت
اهلالقتسااهبسكييذلاـيعويشلابزحلاينعنـيسايسلابزحلااهنيوكتب
نمةتلفنميقبطلااهعارصيفكرحتتةلماعلاةقبطلاتمادامف.يقبطلا
ريصتنأليحتسملانملب،بعصلانمف،هيلإةرقتفموأيعويشلااهبزح
اهدوجومكحب،هسفنيقبطلااهدوجويفيهيتلاةنميهملاةقبطلالعفلاب
ىقبتيقبطلاكرحتلانمطورشلاهذهيف.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبيف
،يقبطفلاحتيفاهعميهيتلاتاقبطلانماهريغلًادنسةلماعلاةقبطلا

امك،اهلًايقبطًادنسهذهنوكتنأنمًالدب،ًالثمةريغصلاةيزاوجروبلاك
.يقبطلاعارصلليعيبطلاقطنملايفرمألاوه

عبرلايفرصميفرهظيذلايكارتشالاركفلاكلذنأقبسامملوقلادصق
هلنكميالو،ةلماعلاةقبطلاةيجولويديألثميالنيرشعلانرقلانملوألا

ًايخيراتًالكشةقبطلاهذهيعونمناكنإوىتح،كلذكنوكينأ
،انركذيتلاةيقبطلاةيعبتلانمةقالعيفةقبطلاهذهدوجوف؛هلًاددحم
نأنمهناعنمي،ةقالعلاهذهراطإيفاهنميقبطلاعارصلاتاسراممكرحتو
رصانعبةصاخةيقبطةيجولويديأنمًانيعمًاهجولثميهنإ.كلذكنوكي



نوكتلةيلاينولوكلاةقالعلاراطإناك،»ىطسولا«وةريغصلاةيزاوجروبلانم
قفأيأ،يداصتقالاروطتلاقفأاههجويفدسياهلماكتوةيعامتجالاةينبلا

ةينبلاىلعهعطقب،ةيبوروألاةيزاوجروبلابةهيبشةيزاوجروبىلإلوحتلا
ةروريصيفقفألااذهدسو،يعيبطلايلامسأرلاروطتلاقيرطةيعامتجالا
ةيرذجةيقبطفقاومذاختاىلإاهعفديذلاوههذهةيقبطلارصانعلا
نمببسب،اهنأّالإ.يكارتشالاركفلاكلذيفيجولويديألااهريبعتتدجو
زفقتنأنعتزجع،ةيلاينولوكلاجاتنإلاتاقالعةينبيفيقبطلااهعضو
يفدجييذلايقبطلااهيعودودحبًادودحملظف،هتيملعوحناذهركفلاب
اهيلعردقتالةيفرعمةزفقهبزفقتنأاهلناكامو.هدودحكلذاهعضو

ىلعاهتردقتاذلابيقبطلااهعضويفدـجتيتلاةلماعلاةقبطلاىوس
اهتاسرامموةريغصلاةيزاوجروبلايعونميكارتشالاركفلالاقتنابو.كلذ
،ملعىلإاذهركفلالوحت،اهتاسرامموةلماعلاةقبطلايعوىلإةيقبطلا
ىلعًامازلراصو،ةيكارتشالايعديهريغرخآركفلكىلعًاظفاحمراصو
ًامزتلمًايروثلعفلابيقبطلااهفقومريصييك،اهسفنةريغصلاةيزاوجروبلا
ةيقبطلااهتاسرامميفررحتتنأ،ةيقبطلاتاعارصلاةكرحيفيكارتشالاطخلاب
،ةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأيف،راصركفنم
رودقمبسيلو.ةمئاقلاجاتنإلاتاقالعةينبليكارتشالاليوحتلاةكرحلًاقئاع
ةيلمعب،ةلقتسملاةيقبطلااهتوقب،اهدحوموقتنأةريغصلاةيزاوجروبلا
ةقبطلاىلعلب،اهسفنةيقبطلااهتيجولويديأرسأنمررحتيهةيجولويديأ
نلو.اهريرحتبموقتنأ،ةضيقنلاةيسيئرلاةقبطلايهثيحنم،ةلماعلا

نيبلصافلايفرعملادحلاكلذةماقإنمساسأىلعّالإاهررحت
ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديألاكلتنيبو،ةيروثلاةيقبطلااهتيـجولويديأ
نمءزجيهةظفاحمةيجولويديأ،هذهىلعًاسايق،ةرورضلابتراصيتلا
دحلااذهةماقإف.ةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأ
ريرحتلانمةيقبطلاةيلمعلاهذهبمايقلليرورضطرش،نذإلصافلايفرعملا
سيل،ةريغصلاةيزاوجروبلاررحتنأةلماعلاةقبطلاىلعنإ.يجولويديألا
يفهريبعتدجويذلاةيقبطلااهتيجولويديأنمهجولاكاذنمبسحف
ًاضيأهيلإتراصامملب،ةينينيللاةيسكرامللقباسلايكارتشالاركفلا

ةيلمعف.اهمسابةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأىلإاهلوحتيفهذهاهتيجولويديأ
دحلاةماقإةرورضلابمزلتستةدقعمةيلمع،نذإيجولويديألاريرحتلااذه
ركفنمهقبساملكنيبويملعلايكارتشالاركفلانيبلصافلايفرعملا
ناكامنيبيقبطلافالتخالاموقيهدحودحلااذهساسأىلعو،يكارتشا



يفراصامنيبو،ةريغصلاةيزاوجروبلاةيـجولويديأنمًايروثًاهجو
ً.ايعـجرًاظفاحمًاهجوةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلاةيجولويديأ
نمهذهةريغصلاةيزاوجروبلاريرحتبموقتنأةلماعلاةقبطلاعيطتستنلو
اهسفنةيروثلااهتيجولويديأريرحتبءدبلايفمقتملاماهتيجولويديأرسأ
ريثأتلوأ،ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديألاةرطيسلاهعضخيدقاملكنم
نيتيجولويديألانيتاهنيبلصافلايفرعملادحلاسمطينملكو.اهيفهذه
يتلايجولويديألاليلضتلاةيلمعيف،دصقريغنعمأدصقنع،مهسي
هيعدتاماهتلواحميفةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطلااهسرامت
نئلو.اهلسمطهتقيقحيفوه»تاقبطلانيبتاقورفللبيوذت«نم
ببسب،ةيقبطلاتاقورفلابيوذتنعةزجاعهذهةرطيسملاةقبطلاتناك
ًالصأموقتيتلاجاتنإلاتاقالعةينبروطتيفيعوضوملاقرافتلاقطنمنم

ىلع،ةددحمطورشيف،ةرداقيهف،يقبطلاقرافتلانمساسأىلع
ةيعوضوملاتاقورفللسمطهذهبيوذتيفو،ةيجولويديألاتاقورفلابيوذت

اهليلضتةيلمعيفنيعمدحىلإلعفلابتحجندقلو.تاقبطلانيب
ىلإانعفدييذلاوههتاذدحباذهيبسنلاويئزجلااهحاجنو،يجولويديألا
.نيتيجولويديألانيبلصافلايفرعملادحلاكاذةماقإةرورضيفًامودحاحلإلا
يخيراتدادتماةقالعيفيملعلايكارتشالاركفلاعضويفاذهدحلامادعناو
،ربعي،هقبسيذلايكارتشالاركفلاكاذعميوينبلثامتورارمتساةقالعيه

رثألاىدمنع،اهسفنةلماعلاةقبطلارظنةيوازنمخيراتلاةءارقيف
ركفلاكرحتيفةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأهكرتتتلزاموهتكرتيذلا
لثمتيًايعوضومًايخيراتًاعقاواذههريبعتيفسكعيوهو.ينينيللايسكراملا

ةيزاوجروبلابةلماعلاةقبطلاطبرتيتلاةددحملاةيقبطلاةقالعلاعونيف
اهلالقتساعازتنايفةبوعصدجتىلوألاهيفلازتاليعبتلكشبةريغصلا
ةطلستكلتمااهنميتلاةئفلاوأ،ةيناثلانأاميسالو،ةيناثلانميقبطلا
الو.ةيقبطلاةرطيسلاعقومىلإةنيعمةيخيراتطورشيفتلصودق،ةلودلا

عقاولااذهنعربعتاهدقنددصبنحنيتلاخيراتلاةءارقنأيفكش
ربعتيهامنإ؛هرضاحيفهدادتمايفمأهيضاميفءاوس،هتاذيخيراتلا
خيراتلاةباتكيفدقنلاو،يدقنريغلازياللكشبـانلودبيامكـهنع

.ةيملعةرورضاهيفوهو،يرظنلاطاشنلارودنم



دحىلإخيراتلاةءارقيفلثامتلاورارمتسالاقطنميفضعبلابهذدقل
انركفددحتيفوأ،انيفنوكتنأىلعةرداقةيملعلاةيكارتشالانإ:لوقلا
،انمءامدقلاركفلًادادتماـنيرخآلادنعهيلعتناكامسكعبـرصاعملا
لب،ًالثميواطهطلادنعيلاربيللاركفلانمرصانعك،هنمرصانعلاضعبلوأ
هيجورمعزيامكـنودلخنباوأدشرنباركفلًادادتمانوكتنأىلع
لاثمأنممهمايأيفنيحلاصلانمامهقبسنمركفلىتحوأـيدوراغ
نعةيملعلاةيكارتشالاكلتىلإيتأننأةرورضلابانلسيلف؛يرافغلارذيبأ
،حلاصلافلسلاقيرطنعاهيلإيتأننأانناكمإبو،نينيلوأسكرامقيرط
نأىوسانيلعامو.اهراركتيفطنحتتو،رركتتنأنمةلاصألاىلعًاظافح
ولتةرغثهيفدسننأوأ،انمىضمنمركفنمبئاوشلاضعبليزن
ـلامجلاهنملمتكيف،ةرغثبةيخيراتلاهتقيقحيفوهسيلاممةرغثلا
ركفىلإهنملوصولاقيرطهبدهمنفـهعيقرتىوسلامجلااذهامو
هيفزجعنعال،بئاوشلاهنمانلزأامهمهيلإلوصولاهلناكام،قحال
نعهتينببجرخينأركفلايفةيعوضومةلاحتسانعلب،هريغنودهتاذ

هلقحوهيذلايقبطلاعارصللةددحملاةيجولويديألاتاسرامملالقح
يفىتح،زفقينأردقيالهنعوهو؛كرحتيهيفونوكتيهيف،يخيراتلا
لوقلايفكاذضعبلاباصأامو.ةيفوصلاهتاحطشوأةيقيزيفاتيملاهتازفق
نآلاسيلريبكوهو،ةفرعملانمهقحيضاملاانركفانملظامو،أطخألب
هلصفيرخآركفىلعهسايقدارأنماذهلعفلب،هليصفتوهركذلاجم

انتينبامهبترمجاتنإلانمنيماظنوأماظننمنانامزوأنامزهنع
نأوأ،ًالثامتنوكينأهبماقنمهدارأسايقيفاذهملظلاو.ةيعامتجالا
.لثامتلاوأسايقلااذهلثمركفلاخيراتيفحصيالو،لثامتلاىلإدوقي
لثامتلاورارمتسالاقطنمهيلإلصيدقامبديعسلاتعفرانهجاونحننئلو
سيلف،هريغوأيدوراغتاباتكضعبيفهيلعًالاثمدجنططشلانمكاذ

عفدلامنإو،لوقلااذهنعديعبهتاباتكيفوهولقيملامهليوقتل
عم،اهلمحيةيرظنجئاتنيفرجفتلاىلإخيراتلاهتباتكيفينمضلاقطنملا
بهذينأفلؤملانمديرنًاضيأنحنو.نظنامىلع،اهضفريفلؤملانأ
انيأريفةيرورضاهنأعم،اهحرطيملاياضقحرطىلإخيراتلاهتجلاعميف
يفنوكيالدقهتباتكيفوأخيراتلاةءارقيفأطخلاو.هتجلاعملامكتسال
اميفمكحتي،ءاطخألارشاذهو؛هنعتكسياميفلب،خرؤملالوقيام



نميضاملاةءارقيفرصحنتالاذهأطخلاجئاتنوً.ابئاغهنعىقبيولاقي
وألازاذإف.رطخلااذهيفو،هنمرضاحلاةءارقىلإاهادعتتلب،خيراتلا
ةريغصلاةيزاوجروبلاةيكارتشانيبلصافلايفرعملادحلاكاذخيراتلايفباذ

اهتسراممةلماعلاةقبطلادنعتفعض،ةلماعلاةقبطلاةيكارتشاوًالثم
ةيزاوجروبلاةيجولويديألاةرطيسدضيقبطلااهعارصلةيرورضلاةيجولويديألا
نأةريغصلاةيزاوجروبلامسابةرطيسملاةقبطللنكمأو،ةرطيسملاةريغصلا
يقبطلاعارصلاةكرحريسلقرعتنأوأةيقبطلااهترطيسةسرامميفرمتست

نوكينأًابيرغسيلو.ةيعامتجالاةينبلليروثلايكارتشالاليوحتلاوحن
هبيهف،ةرطيسملاةقبطلاهذهراعش»تاقبطلانيبتاقورفلابيوذت«
رهظمبةيقبطلاةيداصتقالااهتسراممرهظتنأـلواحتاميفـلواحت
ةقبطلالوصويفهترورضخيراتلاقطنمنميفنتنأو،ةيكارتشالاةسرامملا
خيراتلاققحيىتح،ةيقبطلاةرطيسلاعقومىلإيلاتلابو،ةطلسلاىلإةلماعلا

ةلماعلاةقبطلاةمهمتتأانهنم.ةيكارتشالاىلإلاقتنالايفهترورض
ةيقبطلااهتيجولويديأنيبلصافلايفرعملادحلاةماقإيفنييروثلااهيركفمو
نآلايهيفرعملادحلااذهةماقإو.ةريغصلاةيزاوجروبلاةيجولويديأوةيروثلا
ملنإ،يقبطلاعارصللةيروثلاةيجولويديألاةسرامملاهوجونميسيئرهجو

.اهنميسيئرلاهجولانكت
نمةدقعمةيلمعربع،هرضاحيفهعنصبةقيثوةقالع،نذإخيراتلاةءارقل
تعفرباتكةءارقيفانقلطنايقبطلاعقوملااذهنم.ةيقبطلاتاعارصلا
نيبلصافيفرعمدحنمهيفدجنملامدقنىلإانيتأهنمو،ديعسلا

نيتسراممنيبلصافيقبطدحنملقوأ،نيتيقبطنيتيجولويديأ
رايتلايفدادحالوقنعضوو؛نيتفلتخميقبطلاعارصلانمنيتيجولويديأ
دحلااذهبايغىلعريثكنملاثميكارتشالاركفلاخيراتنميسكراملا
رقيلب،ةيركفلاوةيخيراتلاهتيمهأدقنلاهدقفيالميقباتكنملصافلا

نأهاسعفلؤملاىلعاهانحرطةلئسأانمدقنلاو.اهيلعلديواهبهل
.انلاملثمهلنوكيو،ريخءىراقللوانلنوكيف،اهنعبيجي

10ددعلاـ»قيرطلا«
)50(1972ةنس



ينطولاررحتلاةكرحيفيكارتشالاركفلارثأةساردلةيرظنتامدقمـ1
.)1973(1ط

ط،)1974(1ط؟ةيبرعلاتايزاوجربلاةمزأمأةيبرعلاةراضحلاةمزأـ2
2)2002(.

1ط،ةيلهألابرحلابابسأيفثحبـةيسايسلاةسرامملايفةيرظنلاـ3
.)1990(3ط،)1979(

ةيجولويديايفةينيطسلفلاةيضقلاـيفئاطلاركفلاضقنىلإلخدمـ4
.)1989(3ط،)1980(1ط:ةينانبللاةيزاوجربلا

ـديعسدراودإقارشتسايفسكرام؟برغلللقعلاوقرشللبلقلالهـ5
.)2006(4ط،)1985(1ط

.)2006(4ط،)1985(1ط،ينودلخلاركفلاةيملعيفـ6
.)2003(3ط،)1986(1ط،ةيفئاطلاةلودلايفـ7
.)2011(4ط،)1988(1ط،يمويلاركفلادقنـ8

ميهافملاّزيمتوينطولاررحتلاةكرحاياضقيفثيداحأوتاشقانمـ9
.)1990(1طً،ايبرعةيسكراملا

.)2007(2ط،)1991(1ط،ةيميلعتلاةسايسلاوةيبرتلااياضقيفـ10
.)2013(2ط،)2001(1ط،خيراتلالحرمتيفـ11

:رعشلايف
.)1974(1ط،نامزلاىلعميساقتـ12
.)2013(2ط،)1984(1ط،نونلاءاضفـ13
.توريبـيبارافلارادنعاهعيمجتردص



يمالسإلاركفلايفةيوينبلاةدحولاساسأيهًالثم»ديحوتلا«ةيضق)1(
ةضقانتمةفلتخمًاراكفأ،ةدحاوةيركفةينبيف،مضتاهنإ،هروطتةبرتو
ةيركفلاةينبلاهذهةهجاوميفو...خلإدشرنباويلازغلاوةلزتعملاراكفأك
ًاراكفأكلذكمضت،يفوصلاركفلايفلثمتت،ىرخأةيركفةينبدجنةددحملا
نيبو...خلإيدرورهسلاويبرعنباوجّالحلاراكفأك،ةضقانتمامبرو،ةفلتخم
ةيجولويديألاةينبلاةدحويفامهمضييسيئرضقانتنيتيركفلانيتينبلانيتاه

.ديحوتلاةيضقىلعاهساسأيفموقتيتلاو،يمالسإلاعمتجملابةصاخلا
)2(KarlMarx,ContributionàlaCritiquedel’économiepolitique;

préface,éd.sociales.
:ريسوتلآلاقمعجار)3(

LesAppareilsIdéologiquesd’Etat.LaPenséeNo151juin1970.
)4(KarlMarx,LesLuttesdeclassesenFrance,éd.Sociales.
RossanaRossanda,DeMarxàMarx,LesTemps:لاقمعجار)5(

Modernes,No282.
ًازاهجيروثلايعويشلابزحلاربتعينيحريسوتلآأطخنمكيانهو)6(
دحلايلاتلابو،يقبطلاقرفلاميقيالف،ةرطيسملاتاقبطلابازحأةيقبك
ةعزنلاّنإ.ىرخألابازحألاةيقبوةلماعلاةقبطلابزحنيب،لصافلايفرعملا

يفنيضيقنلانيبفالتخالاةقالعىرينأنمهعنمتيتلايهةيوينبلا
تايوتسملاطبارتيفيعوضوملافالتخالاةقالع،يلاتلابو،يسكراملاضقانتلا
أطخلاو.نيتضيقنلانيتيقبطلارظنلايتيوازنيبةيعامتجالاةينبلايفةيوينبلا

يرظنلاعضولامهفمدعىلإهساسأيفدوعي،هتابعشتفلتخميف،اذه
هيلإراشملالاقملاعجار(.ةيعامتجالاةينبلايفيسايسلاضقانتلابصاخلا
عجارً.ازاهجيروثلابزحلاهرابتعايفهسفنأطخلايفعقيمياهلتبو.ً)اقباس
Dictatureduprolétariatclassessocialesetidéologie:ةلجميفهلاقم

prolétarienne.ناونعب:LesTempsModernesNo297,avril1971.
PourMarx,éd.Maspéro:هباتكعجار)7(

PouvoirPolitiqueetClassesSociales,éd.Maspéro:هباتكعجار)8(
P.12,18,26,31.

.94صًاقباسروكذملاهباتكعجار)9(
.121ص:هسفنعجرملا)10(



.يجولويديأعباطتاذةرورضلابةيسايسلا»ةغللا«نأاذهىنعم)11(
ةقباسلاةيعامتجالاةينبلاىلعملكتلا،لاجملااذهيف،انيلعبعصي)12(
زيمتميسايسىوتسمىلعملكتلاةحصنعلءاستننحنو.تاقبطلاروهظل
،ىلوألاةيعاشملاةينب،ةيئادبلاةيعامتجالاةينبلايفيأ،يقبطاللاعمتجملايف

.طقفيقبطلاعمتجملاىلعانهثيدحلايفرصتقن،اذهل
مكحلااذهيفنأاندجو،تاذلابعطقملااذهةءارقةداعإدنع)13(
اذهةغايصةداعإةرورضلانماذهل.يخيراتلاعقاولاعمقفتيالًاقالطإ
ضقانتلايفيسيئرلارهظملاّنإ،رخآريبعتبو«:يلاتلاهجولاىلعمكحلا
ىلعيأ،ضقانتلااذهبصاخلاهسفنيوينبلاىوتسملاىلعدجوياليسيئرلا
تاظحللايفو،تاضقانتلاروطتيفمزأتلاتاظحليفّالإ،يسايسلاىوتسملا
امنألً،ايرورضهارنمكحلايفقيقدتلااذه.»ةلمجلارخآىلإ...ةيروثلا
روطتيفةمزألكاميأً،ايروثًامزأتتاضقانتلاروطتيفمزأتاملك
ةينبلالاقتنامتينأيرورضلانمسيلو،ةيروثةظحلةيعامتجالاةينبلا
،ةيروثلاةظحللاهذهيف،رخآجاتنإماظنىلإجاتنإماظننمةيعامتجالا
ناكنإو،ةددحمةيخيراتطورشبطبترملاقتنالااذهنأل،يمتحلكشب

.ةيعامتجالاةينبلاروطتيفةيروثلاةظحللاهذههدوجوناكمإطرش
يفيهو،يثراكنزاوتةلاحكيشمارغاهددحيةيئانثتساةلاحّيفالإ)14(
نوكت،ةلاحلاهذهيف.يقبطلاعارصلاروطتيفةيثراكةمزأةلاحةقيقحلا
،تاقبطلاةيقبىلعةيقبطلااهترطيسضرفنعةزجاعةرطيسملاةقبطلا
ةيسيئرلاةقبطلانوكتو،رشابملااهضيقنيهيتلاةقبطلاىلعًاصوصخو
ةرطيسلاراطإرسكنعةزجاعةرطيسملاةقبطلاةرطيسلعضختيتلا

.ةرطيسملاةقبطللةيقبطلا
ءاضقلابلطتيملةيلاينولوكلافنكيفةيلامسأرلاروطتوءوشننإ...«)15(
رثكألب،ةيلامسأرلاوةيعاطقالانيباميفشياعتلاىرجامنإ،ةيعاطقالاىلع
نويعاطقالامهمه،مهنمريبكمسقب،ددجلانييلامسأرلانإف،كلذنم
ذنم،فيرلاوةنيدملايف،ةيداصتقالاةطلسلاتزكرتكلذةجيتنبو.مهسفنأ
نيبفلاحتنعةقدبمالكلانكميال،نذإانهو.ةقيضةئفدييف،ةيادبلا
جامدنامامأاننإلب،ةنيدملايفةدئاسلاةئفلاو،فيرلايفةدئاسلاةئفلا

ـيبارافلاراد،رماغملاراسيلاويقيقحلاراسيلا،ينانبليراسي»...يوضع
.168صتوريب

طمنزرب،1864دعبةصاخ،ةيبوروألاةيلامسأرلالوخدعسوتعم«)16(
تاتويبلابطابترالاتاذتوريبيفةطيسولاةيراجتلاةيزاوجروبلانمديدج



ةلئاطًاحابرأثيدحلايراجتلارامثتسالانمضو.ةيبرغلاةيراجتلاوةيلاملا
لامسأرلابيوضعلامهطابترادازاممءاطسولاراجتلانمةليلقةئفلةعيرسو

مكحبهاجتالااذهعاطقالادناسدقو.هترطيسعيسوتلاوعسف،يبنجألا
.ةئفلاهذهنيبوهنيبعمجتيتلاةيحلصملاوةيلئاعلاطباورلا

يبنجألالامسأرلابًايعبتةطبترملاةراجتلاعاطقنمتلعجلماوعلاهذه
ةيلامسأرلاروطتلًافالخو.نانبليفةيلامسأرلاروطتليساسألاددحملارصنعلا

عباطلاتاذةيلامسأرلاتظفاح،عاطقالاميطحتبلطتيذلايكيسالكلا
ذوفنىلعتقبأو،ةيعاطقالاتاقالعلااياقبىلعاهروطتيفيلاينولوكلا
اذل،ءاطسولاريغراجتلاونييفرحلاحلاصمنمتلانو،يسايسلانييعاطقالا

.»كاذنآةكرحلاروذبيبنجألاذوفنللمهتضهانمتعضو
لالخنمينانبللايعويشلابزحلالاضن،ينانبللايعويشلابزحلاجمانرب

.53ـ52ص،لوألاءزجلا،هقئاثو
راطإيفةيلامسأرلاةيعامتجالاةينبلاروطتنماهسفنةلحرملاهذهو)17(
ةيلايربمالالبقامةلحرمباميسالو،ةزيمتملحارمبًاضيأرمتيوينبلااهلماكت

:نيمسقىلإاهرودبمسقنتةيلايربمالاةلحرمنأامك.ةيلايربمالاةلحرمو
.ةلودللةيراكتحالاةيلامسأرلاةلحرمو،ةلودلاةيراكتحالبقامةلحرم
فالتخالااذهو،لحارملاهذهفالتخابفلتختاهسفنةرطيسملاةيزاوجروبلاو
.ىرخألاوةلحرملانيبةطسوتملاتاقبطلاوأةقبطلاروطتيفدوجومًاضيأ
ةيزاوجروبلليلايربمالالوحتلانإ،ددصلااذهب،ثحبللًاقابتسا،لوقلانكميو
ةيسيئرةقبطىلإةطسوتملاةقبطلالوحتًاقالطإعنمييذلاوهةرطيسملا

ةقبطللةيسايسلاةسرامملايفةيلاكيدارلاةرهاظنأىرناذل.ةرطيسم
ددحتلالبقيأ،رشععساتلانرقلارخاوأىتحةنكممتناكةطسوتملا
،فاطعنالااذهدعبامأ،ةيلامسأرلاروطتيفيلايربمالافاطعنالليئاهنلا

.ةليحتسملقنملنإ،ةبعصتتابهذهةرهاظلاف
،ةيلايربماةيزاوجروبىلإىربكلاةيزاوجروبلالوحتبًايئاهنددحتدقلو)18(

يخيراتلاققحتلايفيداملاهساسأدجياذهيلايربمالالوحتلانأامك
.ةضهانلاةطسوتملاةقبطلالخاديقبطلاقرافتلاةيلمعل

.ةلقتسملادنهلا:مياهلتبلراش)19(
ةقبطلاعضوىلإ،ناكمإلااذهديدحتيفانهةراشإلانمدبال)20(
نمببسب،عضولااذهّنإثيحنم،يقبطلاعارصلالقحلخادةلماعلا

ةقبطللحمسييذلاوه،هسفنةرطيسملاةيزاوجروبلليلاينولوكلاعباطلا
يجولويديألاةلماعلاةقبطلافعضنمةددحمةيخيراتطورشيفةطسوتملا



يتلاةيعبتلاةقالعنإ،رخآريبعتبو.ةرطيسمةقبطريصتنأ،يسايسلاو
قيرطهذهةيزاوجروبلاىلعدستف،ةيلايربمالابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلاطبرت
ةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاقرافتلاةكرحمجلتيتلايه،يلامسأرلاروطتلا

نأ،ىلوأةلحرميف،ةلماعلاةقبطلاىلعهيفبعصيلكشبةيلاينولوكلا
ةقبطلامامأ،ذئنيحرهظتف،ةضيقنةنميهمةقبطكيقبطلااهنوكتيفلقتست
ةقبطللةيقبطلاةيعبتلاعضوف،ةرطيسمةقبطاهتروريصةيناكمإةطسوتملا
ةنميهمةقبط،يقبطلاعارصلالقحيف،اهتروريصنودلوحييذلاةلماعلا
،ةيلاينولوكلاةيعامتجالاةينبلايفيقبطلاقرافتلاماجلإنمببسب،ةضيقن
،ةرطيسمةقبطريصتنأةيلاينولوكلاةطسوتملاةقبطلل،نذإحمسييذلاوه
لعجتالو،ةنميهمةقبطاهنوكب،نذإددحتتالهذهةيقبطلااهتروريصف
ةقبطلاريصتنأىلعةلماعلاةقبطلاةردقمدعنإلب،ةنميهمةقبطاهنم

.هذهةيقبطلااهتروريصددحييذلاوهةضيقنلاةنميهملا
اذهديدحتيفةلماعلاةقبطلاعضوىلإانهةراشإلانمدبال)21(
ةينبلايفيقبطلاعارصلالقحروطتبةقالعةيضقلل.هقيقحتوناكمإلا

.ةيلاينولوكلاةيعامتجالا
تناكأءاوس،اهتاذدحبةرابعللةيمهأالو،ةيظفلةيضقلاتسيل)22(
ةريخألاةرابعلاانلضفنحننئلو.ةريغصلاةيزاوجروبلامأ»ةطسوتملاةقبطلا«
نم»ةطسوتملاةقبطلا«موهفمهنمضتيامببسبف،ىلوألاةرابعلاىلعهذه
ةطسوتملاةقبطلاكلتعملثامتلانمةقالعيفاهعضوىلإدوقيسابتلا
امكـفالتخالاو،اهعسوتواهضوهنروطيفةيبوروألاةيلامسأرلااهتفرعيتلا
صاخلايقبطلاعضولاديدحتوهرمألايفمهملا.نيتنثالانيبمئاقـانيب

ةيزاوجروبلا:نيتيسيئرلانيتقبطلانيبةعقاولاةيطسولاتائفلاهذهب
نيتنميهملانيتقبطلانيتاهىلإةبسنلابف.ةلماعلاةقبطلاوةيلاينولوكلا

،اذل.ةنميهمريغ،ةيقبطلااهتروريصيف،اهنوكبتائفلاكلتددحتت،نيتضيقنلا
تائفلاهذهديدحتل»ةطسوتملاةقبطلا«موهفممادختساًايرورضناكنإ
»ةيطسولاةقبطلا«ةرابعبةراشإلاذئنيحلضفألانمف،ةنيابتملاةيعامتجالا

.»ةطسوتملاةقبطلا«ةرابعبسيلو
ىلعءاقبإلاىلإاهروطتيفًاضيأليمتةيراكتحالاةلودلاةيلامسأرنكل)23(
ـماعلانوناقلانأّالإ.يلامسأرلاجاتنإلانمةفلختمةيراكتحاريغتاعاطق

ةقباسلاجاتنإلاتاقالعىلعءاضقلاهاجتايفريسيلظيـماعلاليملا
ىلإاهلاقتناةرورضىلإاهعفديةيلامسأرلايفيلخادلاضقانتلا.ةيلامسأرلل

.لاقتنالااذهقيقحتنماهعنمييذلاهسفنتقولايفةيكارتشالا



.جاتنإلاتاقالعلصاخلاعباطلايفوهدحلا)24(
جاتنإلاتاقالعيفيبسنلاككفتلاجئاتنىلعًاءوضيقلياذهو)25(
يتلاةيعامتجالاتائفلاّنإ:يلاينولوكلاجاتنإلاراطإيفةيلامسأرللةقباسلا
ىلإلوحتتاليبسنلاككفتلااذهلعفبةقباسلاتاقالعلاهذهنمررحتت
طايتحاشيجءالؤهرابتعانكميالو.لمعلانمنيلطاعىلإلبايراتيلورب
الةيلاينولوكلاةيزاوجروبلانأل.يلامسأرلاجاتنإلايفامكةيلامسأرلاةعانصلل
.يلاينولوكلاماجلإلاقطنملبيلامسأرلاعسوتلاقطنماهروطتيفمكحتي
يذلاهاجتاللسكاعمهاجتايفريسلاّنإ:لوقلاحصألانمناكامبر)26(
قطنمنموهامنإ،يلاينولوكلايأ،اذهرطيسملاجاتنإلاطمنهيفريسي
ىلعهئاضقةرورضبيضقتاذهطمنلاةرطيسنأىنعمبتاذلابطمنلااذه
هتينببدودحمروطتوهثيحنم،هروطتقطنمامنإ،هلةقباسلاطامنألا
ضقانتلااذه.هلةقباسلاجاتنإلاتاقالعديبأتةرورضبيضقي،ةيلاينولوكلا
ىرخألاجاتنإلاطامنأىلعهترطيسعباطنإ:يلاينولوكلاجاتنإلاةينبيفوه
يفالاهديبأتيفاهيلعرطيسيهنإيأ،اهيلعةرطيسلانعهزجعيفنمكي

.اهتلازإ
.1968ةنس8ددعلاقيرطلاةلجميفلاقملااذهرشن)27(

للحنينيلنأعم،نينيلىسنتوسكرامىلعدمتعتكنإ:ليقامبر)28(
للحدقل.نيرشعلانرقلاةيلامسأرلةيسيئرلاةزيملاهيفدجوورامعتسالا
نملبقنمًاصوصخوً،اتاتبزئاجريغهيسانتو،سكراماهفرعامةرهاظ
يفكنإً:اضيأليقامبرو.»فلختلا«ورامعتسالاةلكشمةجلاعمديري
يفيسيئرلارطخلاوهاذهوةينينيللانعةيسكراملالصفتنينيلكيسانت
الاماذهو،امهلفيرحتونيتنثاللهيوشتنيتنثالانيبلصفلاف.كجهنم

.حيحصيسكرامركفهبىقبينأنكمي
نينيللصفًاقالطإلواحنالاننإ:طيسبونكممذخأملااذهىلعدرلانإ

رامعتسالا«عئارلاهباتكيفًاصوصخ،نينيلنأدكؤناننأّالإ.سكرامنع
جلاعيذلايركفلاطخلانمضسكرامركفروطي،»ةيلامسأرلالحارمىلعأ
رامعتسالاجلاعيهنإيأ،ةيلاينولوكلاىلإهيفضرعتوةيلامسأرلاسكرامهيف
ركذنملنإنحنو.اهليرورضيخيراتروطتك،ةيلامسأرلارظنةهجونم
لصفنال،تاذلابةطقنلاهذهلوح،اننأىلإعجاركلذف،ًاليلقّالإنينيل
.»لامسأرلا«بحاصلًايعيبطًادادتماهيفدجنسكعلابلب،سكرامنيبوهنيب

نحنلبمهسفنأةيسكراملايسسؤمةسارداذهانثحبيفانمهسيلو
درونالنأيعيبطلانمناككلذل.يخيراتلاانعقاومهفيفمهبنيعتسن



انفدهف.انثحبعوضوم،»يفلختلا«عقاولاصنلااذهحضويامردقبّالإًاصن
.هتاذيفصنلاالصنلاءوضىلععقاولا

.1968ةنسـنماثلاددعلا،»قيرطلا«ةلجمعجار)29(
ةرشابممزلتسيالًايقطنمءيشلابوجو،رخآديعصىلع،هنأامك)30(
نيترورضلافالتخاىلعلدتيتلاةلثمألابلفاحخيراتلاوً.ايعقاوهدوجو
نمةرورضقطنمللاهيفةروثلاترهظةيخيراتةظحلنممكف:امهديعصو
يفاهترورضققحتنأريغنميأ،عقاولاىلإاهرورميفحجنتنأريغ
ةكرحلخاد،نيترورضلانيتاهيديعصنيبتوافتلااذه.عقاولاروطت
نإوىتح،ةروثلالشفةيناكمإًايرظنددحييذلاوه،اهسفنخيراتلا

.خيراتلاقطنميفةرورضكةروثلاترهظ
يفنبلاو،رئازجلايفذيبنلاو،يبرعلاقرشلايفلورتبلاعاطقًالثم)31(

...خلاابوكيفركسلابصقو،ليزاربلا
)32(.YvesLacoste,Géographiedusous-dévelopement,P.U.F.Paris

1965
:هناونعيذلالصفلاًاصوصخعجارـ220صـهسفنردصملا)33(

Recherchedescausesprofondes
RévolutionAfricaine:ةيرئازجلاةيعوبسألاةلجملايفرهظلاقملااذه)34(

.1965ةنسيناثلانوناك101،2ددعلا
،ةيلامسأرلانم»فلختلا«زيمتديعصىلعيأ،ديعصلااذهىلعىتح)35(

.ليلقدعبىرنسامك،ةيجراخةقالعنيتينبلانيبةقالعلارابتعانكميال
عوضوممكحب،انكنإو،ةرابعلاهذه)Althusser(ريسوتلآنعذخأن)36(

ىنعماهيطعن،امهنيبةقالعلاو»فلختلا«ورامعتسالاوهيذلاانتسارد
هذهلمعتسيريسوتلآف.ركفملااذهاهلهيطعييذلاىنعملانعفلتخي
.ةدحاولاةيعامتجالاةينبلاتايوتسمفلتخمنيبةقالعلاعونديدحتلةرابعلا
امهمضتنيتزيمتمنيتينبنيبةيوينبلاةقالعلاعونديدحتاندارمف،نحنامأ
جاتنإيفيأ،يوينبلاجاتنإلايفقرافتةكرحاهروطتةكرح،ةيوينبةدحو

.ةينبلةينب
تالكشمةرابعبًارقفرثكألابوعشلاتالكشمىلإراشيناكاذإ...«)37(
يليلضتلادهجلاىلإعجاركلذفً،ايملعقدأةرابعبسيلو»ةفلختملانادلبلا«
.عاوريغمأًايعاودهجلااذهناكنإقرفال،ةيزاوجروبلاةيجولويديألل
نادلبلا«ةرابعلدبتستنأ،ةيملعرظنةهجونم،ييأرب،ةرورضلانمف
،»هوشملاداصتقالاتاذواهيلعرطيسملاوةلغتسملانادلبلا«ةرابعب»ةفلختملا



PlanificationetCroissanceمياهلتبلراش.قدأةرابعيهيتلا
accélérées28ـ27ص،1964سيراب،وريبسامتاعوبطم.

)38(KarlMarx,Fondementsdelacritiquedel’Economie
Politique.éd.Anthropos,Paris1967,P.26-27.

ةيرظنلابابسألاةساردلاهذهنملوألامسقلايفانركذوقبسدقل)39(
نادلبلابةصاخلاجاتنإلاةينببمامتهالانمسكرامتعنميتلاةيخيراتلاو

.ةداعإللليبسالفةرمعتسملا
رباكأدحأّنإً،اقباسروكذملاهلاقميفتسوكالفيإلوقي)40(

يفيسنرفلارامعتسالاءاقبنأبًامامتمهفدق،ياتويلوهو،نييرامعتسالا
مسقيف،لقألاىلعوأ،دلبلااذهيفةيديلقتلاتاينبلاءاقببنهرشكارم

.هنمريبك
.5ـ4ص،ةمدقملا،يسايسلاداصتقالادقنيفةمهاسم:سكراملراك)41(

:ةيسنرفلاةعبطلا
ContributionàlaCritiquedeL’économiePolitique-Editions

Sociales-Paris..
لخدأيذلاوهرامعتسالانأركذننألاثملاليبسىلعيفكي)42(
يتلانادلبلايفةيلاينولوكلاةقالعلاراطإيف،اهممعوةصاخلاةيكلملا
نعنادلبلاهذهيفةصاخلاةيكلملالاخدإمتدقلو.هترطيسلاهعضخأ
يهوـضرالاكلميرامعتسالاناكفاهيفةيعامجلاةيكلملاميدهتقيرط
نايعألانمهئافلحلـرامعتساللقباسلاجاتنإلاماظنيفجاتنإللةليسومهأ

مهتطلسنعمهيلختلباقم،ًالثمرئازجلايفىرجامك،لئابقلاءاسؤرو
نييعارزلانيكالملانمةقبطءاشنإبفتكيمليأ،كلذبفتكيملو.ةيسايسلا

اهباحصأنمةديجلاضرألابالتسايسيئرلاهمهناكلب،هلةفيلح
لابجلايفمهرصحومهيضارأنمءالؤههدرطب،ةرشابمفنعلابامإ،نييلصألا
يأ،يعرشلابلسلاقيرطنعامإو،مهلحمنييبوروألانيرمعتسملالالحإو
كونبللةعباتتاكرشنيوكتو،سخبنمثب،اهنهردعب،ضرألاءارشب،ينوناقلا

ضورقلاقيرطنعاهتاجوتنمىلعرطيستوأةرشابمضرألاكلمتست
نادلبلايفةيلاينولوكلاةيجاتنإلاتاقالعلانوكتخيراتنإ.يراجتلافيرصتلاو
،ةددعتمًالاكشأذختيناكيذلايرامعتسالافنعلاخيراتوهةرمعتسملا
ثدحامك،ةدابإلاولتقلاىلإ،يعرشلاريغويعرشلا،بهنلاوبلسلانم

.ءادوسلاايقيرفأجونزوةينيتاللااكريمأدونهعم
)43(.Cf.CharlesBettelheim,l’IndeIndépendante,éd.Colin,Paris



1962
وهً،ايوينبكسامتمجاتنإكالرصانعك»يفلختلا«جاتنإللديدحتلااذه)44(
:»ةفلختملا«نادلبلايفةفلتخمةيجاتنإةيوينبتاعاطقةيؤربحمسييذلا
،يئادبوأيديلقتعاطق،يعاطقاهبشعاطق،يعاطقإعاطق،يلامسأرعاطق

...خلايلامسأرهبشعاطق
ةرظنلاهذهىطختينأًاقباسروكذملاهباتكيفمياهلتبلراشلواحدقل
مضييجراخراطإكةينبلاهذهىلإرظنيملف،»فلختلا«ةينبلةككفملا

ًابكارتاهيفىأرلب،لقتسملكشبقصالتت،ةفلتخمةيجاتنإتاينب
)superposition(اهدجنهذهبكارتلاةرابعو،ةفلتخمةيعامتجاتاينبةدعل

،يهو،)ًالثم159ـ125ـ63ـ45ص(هباتكيفعضومنمرثكأيف
يفةيعامتجالاتاجاتنإلافلتخملًايوضعًالخادتةرورضلابمزلتستتناكنإو
ًالدب،دلبلااذهيفجاتنإللةمظنأةدعدوجوىلعدكؤت،»فلختملا«دلبلا
لب،اهتاذبةمئاقةمظنأكال،هذهجاتنإلاةمظنأفلتخمىلإرظنننأنم
،زيمتميعامتجاجاتنإماظنبةصاخةكسامتمرصانعكوأةيساسأتاموقمك
همزلتستيذلالخادتلااذهدوجوو.ةيروطتلايلاتلابو،ةيوينبلاهتدحوهل
.يلاينولوكلاجاتنإلاماظنلةيوينبلاةدحولاىلعليلدتاذلاببكارتلاةرابع
هتمهاسمتناكف،ريكفتلانمعونلااذهب»يسكراملا«ركفلارمدقل)45(
،انثحبنمقبسامءوضىلع،نظلارثكأو.»ةينطولاةيطارقوميدلاةيرظن«
ىلإرقتفت»ةيرظنلا«هذهنأ،اهسفنةرصاعملاةيخيراتلابراجتلاءوضىلعو

.يخيراتيعقاوويملعساسأ
.جتنملاكالهتسالاتاذةيرامعتسالاةيزاوجروبلافالخىلع)46(

يقبطلالادبتسالاموهفمنأىلإءىراقلارظنتفلننأانهديرن)47(
ةكرحةقيقحلايفيههذهلادبتسالاةكرحفً.ايكيناكيممهفيالأبجي
جتنامبرو.ةلدبتسملاةقبطلالحملحتيتلاةقبطلليقبطنوكتلب،روطت

ةينبلايفةدوجومنكتملةديدجتاضقانتيقبطلالادبتسالااذهنم
التاضقانتلاهذهدوجونأّالإ.لادبتسالااذهقيقحتلبقةيعامتجالا
رييغتلااذهاهيفثدحياليأ،ةيعامتجالاةينبلايفيرذجلكشبرثؤي
ةديدجتاضقانت،نذإيهف،ةديدجةيعامتجاةينبىلإلاقتنالايفيروثلا

لادبتساةكرحيفًاصوصخحضاواذهو.اهسفنةيعامتجالاةينبلايف
يفثدحامك،ةمكاحةقبطك،ةريغصلاةيزاوجروبلابةيلاينولوكلاةيزاوجروبلا

.دعباميفةطقنلاهذهىلإةدوعانلو.ًالثمرصم
اهنأل،ةيملعةرابعةقيقحلايفتسيل»يلامسأراللاروطتلا«ةرابعنإ)48(



ًايفنديدحتلاف.اهيلإريشتيتلاةيعامتجالاةينبلاةعيبطًايباجيإانلددحتال
يفةينبلاهذهيهاملًاراهظإسيليأ،ةددحملاةينبلاةقيقحلًاراهظإسيل
رئازجلاوأـًالثمرصمّنإ:لوقننيحف.هنوكتنأنكميالامللب،اهتاذ
عباطنادلبلاهذهنعيفنن،»يلامسأراللاروطتلا«قيرطيفريستـايروسو
روطتلااذهعباطوهامددحنالاننأريغ،حيحصاذهو،يلامسأرلاروطتلا

نأًاقالطإنكميال»يلامسأراللاروطتلا«ةرابعف.»يلامسأراللا«يعامتجالا
ضعبيفىدصلثامتلااذهلناكنإو،يكارتشالاروطتلاةرابععملثامتت
ىلعًاصوصخلدت،»يلامسأراللاروطتلا«:ةرابعلاهذهنأىرنكلذل.ناهذألا

ضعبيفةيعامتجالاةيجاتنإلاةينبلاديدحتنع»يرظنلا«ركفلازجع
ةيجاتنإلاةينبلاهذهنأ،تاذلابةرابعلاهذهيفىتح،حضاوف.نادلبلا
ىوسانتساردامو.ةيكارتشاةينبتسيلاهنأوامك،ةيلامسأرةينبتسيل

.يعامتجالاجاتنإلانمةينبلاهذهليباجيإلاديدحتلاءاطعإلةلواحم
هيمسناميفيعامتجالاجاتنإلاربتعينأديرينميسندقل)49(

يفًالثامتمً،ايلامسأرًاجاتنإ،»ةفلختملا«نادلبلايفيأ،ةيلاينولوكلاتاعمتجملاب
جاتنإللةيساسألاةزيملانأ،ةيبرغلانادلبلايفيعامتجالاجاتنإلاعمهتينب
ليميه،هلقباسيعامتجاجاتنإلكنعًافلتخمهلعجتيتلا،يلامسأرلا

tendanceà(نينيلريبعتبسح،يئاهناللاعسوتلاىلإجاتنإلااذه
l’extensionilimitée(.جاتنإلاروطتليلخادلاقطنملااذهنميأ،انهنم

ةرورضلابمزالم،نذإرامعتسالاف.يرامعتسالاهروطتةرورضتتأ،يلامسأرلا
.يلاينولوكلاجاتنإلايفًاقالطإهدجنالاماذهو.يلامسأرلاجاتنإلاروطتل
روطتلاةلاحتساتسيلأً؟ايلامسأرجاتنإلااذهرابتعانكميقطنميأبسحف

هيلإرظنلاةرورضانيلعضرفتنألةيفاكيلاينولوكلاجاتنإلليرامعتسالا
؟يلامسأرلاجاتنإلانعً،اروطتوةينب،زيمتمجاتنإك

.ديعسلاتعفرباتكنميناثلاءزجلارودصلبقلاقملااذهبتك)50(
ـيرصملاراسيلا«:ناونعتحتةعيلطلارادنعءزجلااذهردصدقلو

اميفرظنلاةداعإلريربتيأهيفدجنمل،هتءارقدعبو.»1939ـ1925
.انبتك
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