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5-1 قلعلا :

ةیبرعلا لدنكلا  ةبتكم 
.لدنك نوزاما  رجتم  بتكلا يف  هفوت  مدع  ىلع  رشانلل  جاجتحا  ةلاسر  باتكلا  اذه 
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ةئراقلا / ئراقلل ةسمھ 

ةینورتكلا ةخسن  ءاوس  هيرتشا  هتءارق  باتك  يأ  كبجعا  اذا 
. رشانلاو فلؤملل  ًامعد  ةیمقر  وا 

يمامالا فالغلا 
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ةیلخادلا ةفلغالا 







ءانثتسالا ريدصت :
؟ رثتسالا اع  يف  تيفاب " نراو  هققح "  يذلا  انثتسالا  حاجنلا  ءارو  فقي  يذلا  لماعلا  ام 

لاؤسلا هنأ  ك  َّيلع ، حرُطت  ام  ًاثك  يتلا  ةلئسألا  دحأ  لاؤسلا  اذه  دعي 

.ريدصتلا اذه  هل يف  ةباجإ  ىلإ  لصأ  نأ  ىلإ  ىعسأ  يذلا 

لعألا يف ةرادإ  تسجام يف  ةداهش  ىلع  لوصحلل  وغاكيش  ةعماج  سردأ يف  تنك  امدنعف 

ةديدج يف ةيرظنل  تضرعت  نيرشعلا ، نرقلا  نم  تاينيتسلا  رخاوأ 

تناكو .ةرتفلا  كلت  ىلع  ةقباسلا  ةليلقلا  تاونسلا  لالخ  اهبلغأ  تغيص يف  دق  تناك  ةيلاملا ،

تانوكم مهأ  دحأ  لث  تناكو  قوسلا ، ةءافك  ةيضرف  يه  ةيرظنلا  هذه 

ةرفاضتملا دوهجلا  عومجم  نإف  ةيضرفلا ، هذهل  اًقفوو  .داصتقالل  " وغاكيش ةسردم  ركف " 

عالطالا ينسَحو  يعوضوملاو ، زفاحلا ، يوذو  ءايكذألا  نيرمثتسملا  يالمل 

دئاوع لوصألا  ققحت  ثيحب  قوسلا ؛ راعسأ  ىلع  ايروف  تامولعملا  سكعنت  نأ  ىلإ  يدؤي 

راعسألا نوكت  نأ  نك  الف  لقأ ؛ الو  كأ  ال  رطاخملا ، ءوض  ةلَّدعم يف  ةلداع 

نل مث  نمو  اهلالغتسا , نكمملا  نم  لعجي  ا  عافترالا  وأ  ضافخنالا  نم  ةبك  ةجرد  ىلع 

فورظ لالغتسال  اًصرف  ددحي  نأ  ىلع  رارمتساب  اًرداق  رمثتسم  يأ  نوكي 

 " ىدل رهشألا  يأرلا  جاور  تمهسأ يف  يتلا  ةيضرفلا  يه  هذهو  .حابرألا  قيقحتو  قوسلا 

.قوسلا ىلع  قوفتت  نأ  كنك  ال  وهو : وغاكيش ،" ةسردم 

تانايبلا نم  ثكلا  كانهو  ةصالخلا ، كلتل  يركفلا  ساسألا  قوسلا  ةءافك  ةيضرف  لثو 

نإف نورمثتسملا ، اهلذبي  يتلا  دوهجلا  لك  عم  هنأ  حضوت  يتلا  ةيبيرجتلا 

ىلع ةردقلا  مدع  رربت  ةيوق ، ةجح  هذهو  قوسلا ، ىلع  اوقوفتي  نأ  نوعيطتسي  مهتيبلاغ ال 

.قوسلا ءادأ  نم  ىلعأ  ءادأ  قيقحت 

ةرتف بف  قوسلا ؛ ىلع  قوفتلا  نوعيطتسي  نورمثتسم  دجوي  هنأب ال  رمألا  قلعتي  الو 



ققحي اًما ك  قوسلا ، ىلع  اوقوفتي  نأ  نيرمثتسملا  ضعب  عيطتسي  ىرخأو ،

تسيل ءفكلا  قوسلا  نأ  ينعي  ام  وهو  قوسلا ، ءادأ  نم  لقأ  ًءادأ  نيرمثتسملا  نم  ديدعلا 

نأ يدرفلا  نيرمثتسملا  دئاوع  ىلع  ليحتسملا  نم  لعجت  ثيحب  ةوقلا  هذهب 

رمثتسم دجوي  هنأ ال  ديكأت  مت  دق  طقف  لب  قوسلا ، دئاوع  طسوتم  نع  اًنيابتم  اًراسم  ذخأت 

ةيضرف ضحدل  تباث ؛ وحن  ىلعو  ٍفاك ، ردقب  كلذ  ققحي  نأ  عيطتسي 

كانه اسنإلا ، طاشنلا  بناوج  بلغأ  لاحلا يف  يه  نكلو ك  ءفكلا ، قوسلا  ةءافك 

تييقت نم  ًاقالطنا  تققحت  اهنأب  فصوت  ةعفترملا  مهدئاوع  َّنكلو  تاءانثتسا ،

اذإ : " هنأ ىلع  صنت  ةلوقم  كانه  تناك  تربك ، امدنعو  .ةيتقو  يهف  مث  نمو  ةيئاوشع ،

بتكي فوسف  ةبتاك ، تالآ  عم  ةرجح  يزنابمشلا يف  دورق  نم  يفكي  ام  تعضو 

ثدحي نأ  نك  ةيئاوشعلا ، دوجو  هنأ يف  ينعي  اذهو  بسكشل ؛" ةديصق  ةياهنلا  اهدحأ يف 

نإ : " لوقت نأ  ىلع  يمأ  تبأد  نكلو ك  ىرخأو ، ةرتف  ءيش ب  يأ 

نأ ةقيقح  نكلو  ةبسنب ١٠٠٪ ، يرست  ةماع ال  ةدعاق  ةيأف  ةدعاقلا ؛" دكؤي  ام  وه  ءانثتسالا 

تبثي موي ، لك  يفو  .ةدعاقلا  قدص  ىلع  نهربت  ةردنلا  ةديدش  تاءانثتسالا 

ىلع قوفتت  نأ  كنك  هنأ ال  ءاوس -  دح  ىلع  فرتحمو  ةاوه  ام ب  نيرمثتسملا -  يالم 

.قوسلا

". تيفاب نراو  أي "  كلذ ، دعبو 

" ماهارج نب  مهنيب "  نم  يروطسألا -  نيرمثتسملا  نم  ليلق  ددعو  تيفاب " نراو  عتمتي " 

نايلوج و " سوروس " جروج  و " رليمنكارد " ناتس  و " شنيل " رتيب  و "

ءادأ اوققح  دقل  راصتخاب ، .وغاكيش  ةسردم  ةيضرف  ىدحتت  ءادأ  تالجسب  نوستربور -"

، ام اًعون  يفكي  ا  ةعفترم  حابرأ  شماوه  قيقحتب  قوسلا  ءادأ  نم  ىلعأ 

عفدل يفكي  ام  ام ؛ اًعون  ةمخض  ةيلام  غلابمو  ام ، اًعون  ةليوط  ةينمز  تارتف  رادم  ىلعو 



تالجس شتو  .ايعافد  اًفقوم  اونبتي  نأ  ىلإ  قوسلا  ةءافك  ةيضرف  يرصانم 

سيلو ةراهملاب  قوسلا  ىلع  اوقوفتي  نأ  نوعيطتسي  يئانثتسالا  نيرمثتسملا  نأ  ىلإ  مهئادأ 

.ةفداصملاب

ققحت هءادأ  نأ  ىلع  ًاليلد  مدقت  نأ  بعصلا  نم  صاخ ، لكشب  تيفاب " نراو  ةلاح "  يفو 

ةكرش سسأ  هنإ  لوقت  وه  اهبتك  ةرابع  عضو  هبتكم  طئاح  ىلعف  ةفداصملاب ؛

لسأر بذج  حلا ، كلذ  نمو  .رالود  فالآ  لسأرب ١٠٥  ماع ١٩٥٦  بيشتراب  تيفاب 

رياشكب ةكرش  نأ  تغلب  اذه ، يفاضإلا  لاملا  سأر  نم  دئاوع  ققحو  ايفاضإ ،

رايلم غلبت ٢٠٢  ةيفاص  ةميق  عم  رالود  رايلم  ةميقب ١٤٣  تارثتسا  يلجإ  اهيدل  ياواثاه 

تاونس مهسألا  تارشؤم  ىلع  ًالئاه  ًاقوفت  تيفاب " نراو  قوفت "  دقو  .رالود 

زاجنإلا  اذه  نكلو  ةدحتملا ، تايالولا  لجر يف  ىرثأ  اث  راص  كلذ ، ءانثأ  يفو  ةديدع ,

وأ ةيراقعلا ، لوصألا  نم  ديدعلا  كلت  ةيرث  ةلالس  نم  ردحني  هنأل  ققحتي ،

ىلع نيروكذملا  نم  ديدعلا  عم  لاحلا  يه  ك  هعون ، نم  ديرف  يجولونكت  عارتخا  لالخ  نم 

ةراهملاو يف قاشلا  لمعلل  ًةر  ءاج  دقف  ءايرثألل ؛ سبروف  ةلجم  مئاوق 

.عيمجلا مامأ  ةحوتفملا  ةيرثتسالا  قاوسألا 

يلي ام  نإ  ييأر  يف  تيفاب ؟" نراو  هققح "  يذلا  ديرفلا  زاجنإلا  نع  لوئسملا  لماعلا  ف 

يتلا ةفيرطلا  تارابعلا  نم  ديدعلا  نم ب  ءاكذلا .  ديدش  هنإ  ةيسيئرلا • : طاقنلا  لث 

هذه نم  ةطقن  عبف ٣٠  ةطقن ، يواسي ١٦٠  ءاكذ  لدعم  كيدل  ناك  اذإ  : " يه نراو "  " اهلاق

كنأل طاقنلا ؛

كيلع سيل  نوزيمتملا 1  ، هباتك  يف  ليودالج " وكلام  حضوأ "  كو  اهيلإ ." اًجاتحم  تسل 

نأ وه  كيلع  ام  لك  نكلو  ةعئارلا ، تاحاجنلا  ققحتل  ايرقبع  نوكت  نأ 

ىلإ ةرورضلاب  يمكارتلا  ءاكذلا  فيضي  ال  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .ءاكذلا  نم  ٍفاك  ردقب  عتمتت 



، ديدشلا ءاكذلاب  سانلا  ضعب  مستي  عقاولا ، يفو  .كمامأ  ةحاتملا  صرفلا 

حاجنلا وحن  قيرطلا  اودجي  وأ  ةيديلقتلا ، مهقرط  نع  اولختي  نأ  نوعيطتسي  مهنأ ال  ةجردل 

حبصيل عفترملا ؛ ءاكذلا  لدعم  يفكي  الو  .عقاولا  ضرأ  ىلع  ةداعسلاو ) )

مه حجرألا  ىلع  تاعماجلا  ةذتاسأ  ناكل  كلذك ، رمألا  ناك  ولو  اًعئار ، اًرمثتسم  هبحاص 

، هجوتلا يراجت  ءرملا  نوكي  نأ  اًضيأ  مهملا  نمو  .ةدحتملا  تايالولا  ًءارث يف  كألا 

". ةليحلا ةعس  و" قذحلا " عتمتيو ب"

ك لاوحألا ...  لضفأ  ةطقن يف   ١٣٠ لا زواجتي  ال  نراو "  " ءاكذ لدعم  نأ  كش يف  دواريو 

". ةيرهوجلا غ   " ةيفاضإلا طاقنلا  كلت  نم  صلختلا  دهج يف  يأ  لذبي  هنأ  

سسأ ىلع  ينبم  جاتنتساب  هنم  جورخلاو  لاؤسلا ، رهوج  ىلإ  ذافنلا  ىلع  هتردق  دعتو 

ةيادبلا يف غ رومألا يف  ست  امدنع  ىتح  جاتنتسالا  اذهب  مازتلالاو  ةميلس ،

ةيلقعب عتمتي  هنإ  راصتخاب ، .هزجنأ  امو  هيلع ، وه  امل  ةيساسألا  رصانعلا  يه  هتحلصم ،

.ةيليلحتلا ةديدش 

ىلإ لوصولل  اًرهشأ  وأ  عيباسأ  هنم  رمألا  بلطتي  ثيح ال  قَّدُصي ؛ لكشب ال  عيرس  وه  كلذك 

ماقرألا هيلإ  نومدقي  للحملا  نم  رداوك  ىلإ  جاتحي  هنأ ال  ك  ام ، جاتنتسا 

نكلو اهسرديو ، تانايبلا  لك  فرعي  نأ  ىلإ  جاتحم  هنأب  رعشي  ثيح ال  قوسلا ؛ لاوحأ  نع 

اهنم يأ  ديدحت  ىلع  ةعئار  ةردقب  عتمتي  وهو  طقف ، ةيمهألا  تاذ  تانايبلا 

.كلذك

نم يفكي  ا  نوعتمتي  مهنأ  نيرمثتسملا  نم  ثكلا  دقتعي  ةماع .  ةفسلفب  دشرتسي  • 

ةوالعو .كلذك  مهرابتعاب  اوفرصتيل  لقألا  ىلع  وأ  ءيش ، يأ  اونقتي  ءاكذلا ل 

نم غتو  ايئاقتنا ، نوكت  نأ  بجي  كنأو  رارمتساب ، غتي  اعلا  نأب  نونمؤي  كلذ ، ىلع 

، تاروطتلا ثدحأ  بكاوتل  نيرخآلا  قباستو  تاغتلا ، عم  فيكتتل  كتيجهنم 



نم كلذكو  ءيش ، لك  فرعي  نأ  عيطتسي  دحأ  هنأ ال  يه  ةيلقعلا  هذه  ةلكشملا يف  نكلو 

، ةديدج ليح  ملعتو  كتاودأ ، ةغايص  ةداعإ  ىلع  رارمتساب  لمعت  نأ  بعصلا 

ةرصتخم بيلاسأ  وأ  ةصصختم ، ةربخ  ةيأ  ريوطت  عنم  ىلإ  ةياهنلا  ةيلقعلا يف  هذه  يدؤتو 

.لمعلل ةديفم 

يتلا ءايشألاب  مزتليو  هفرعي ، نأ  ىلإ  جاتحي  ام  فرعي  نراو "  " نإف رخآلا ، بناجلا  ىلع  نكلو ،

هنأل ك يرهوج ؛ رمألا  اذهو  .نيرخآلل  ىقبت  ام  كرتيو  اًديج ، اهفرعي 

اًنقيتم نوكت  ام  نكلو  تالكشملا ، كعقوي يف  ام  وه  هفرعت  ام ال  سيل  ": " نيوت كرام  لاق " 

الإ يف نراو "  " رمثتسي الو  كلذك ." تسل  رمألا  عقاو  كنكلو يف  هفرعت ، كنأب 

ىلإ لمعلا  هزيكرت يف  هجوي  ثيح  اهيف ؛ لمعلا  ةحارلاب يف  رعشيو  اهيف ، مهفي  يتلا  تالاجملا 

تاكرش لاثملا  ليبس  ىلع  بنجتي  نيب  ام ، دح  ىلإ  ةثم  تالاجم غ 

هتفسلف قاطن  نع  جرخت  يتلا  تالاجملا  كرتي  هنأب  كلذك  رهتشيو  .ةمدقتملا  ايجولونكتلا 

شياعتي نأ  عيطتسي  هنأ  وه  ةطقنلا  هذه  مهملا يف  بناجلاو  .ةفرعملا  ىلع  هتردقو 

نيب نيرخآ ، ىلع  حبرلاب  اهيف  رمثتسي  نأ  نود  اهكرتي  يتلا  تالاجملا  دوعت  نأ  ةيناكمإ  عم 

ثدحي نأ  نوقيطي  سانلا ال  بلغأ   ) كلذ نوققحي  مهو  مهدهاشي  وه  فقي 

(. اذه

هذه نإف  ةدشرم ، ةفسلف  كيدل  نوكت  نأ  مهملا  نم  ناك  نإف  ةينهذلا .  ةنورملاب  عتمتي  • 

نم نوكي  نأ  نكمملا  نمف  اًدبأ ؛ غتت  الأ  ديجلا  نم  هنأ  ينعت  ةقيقحلا ال 

ةفسلف لباقت  نأ  نكمملا  نم  كلذك  غتلا , ةداح  فورظ  عم  فيكتت  نأ  هيف  بوغرملا 

ىتمو غتت ، ىتم  ةفرعم  ةيساسألا يف  ةركفلا  نمكتو  اهانبتت ، يتلا  نم  لضفأ 

.كراكفأب كسمتت 

عئارلا هملعم  ةيجهنم  ةيرثتسالا  هتسم  نم  ىلوألا  تارتفلا  يف  تيفاب " نراو  ىنبت "  دقو 



اهيفو ةقيمعلا ،" ةميقلا  اهيلع "  قلُطي  يتلا  ةيجهنملا  يهو  ماهارج ،" نب  " 

امدنع ةصاخ  ةديهز ، راعسأب  عيبلل  ضرعت  امدنع  فيعضلا ، ءادألا  تاذ  تاكرشلا  ءارش  متي 

.ةيفاصلا ةيدقنلا  اهتميق  نم  لقأ  رعسب  اهؤارش  مت  دق  تاكرشلا  نوكت 

هنكلو رئاجسلا ،" باقعأ  طاقتلا   " ةيجهنم اهنأب  نايحألا  ضعب  ةيجهنملا يف  هذه  فصوتو 

ىلع زيكرتلا  ىلإ  لَّوحت  رجنام " يلراشت  هكيرش "  نم  حاحلإبو  ةرتف ، دعب 

اهدوقتو ةيعست ، ةردقو  ةيح  قدانخ " عتمتت ب" يتلا  ةدوجلا  ةعفترم  تاكرشلا 

(. ةديهز راعسأب  يرورضلا  نم  سيلو   ) ةلوقعم راعسأب  عابتو  ةزراب ، تايصخش 

تاكرشلا بنجتي  ناك  هنأ  نراو "  " ةيجهنم ةليوط يف  ةرتف  ترمتسا  يتلا  تسلا  نمو 

، ليملا كلذ  ىلع  بلغتي  نأ  عاطتسا  هنكلو  لاملا ، سأر  ةفاثك  ىلع  ةاقلا 

يداصتقالا اهرارقتسا  مدع  لغتساو  اتناس ، نرذرون  نوتجنلرب  ديدح  ككس  ةكرش  ىرتشاو 

نإ لوقت  يتلا  ةيلبقتسملا  ةرظنلاو  ماع ٢٠٠٨ ، يلاملا يف  رايهنالا  نع  مجانلا 

.ةيديدحلا ككسلاب  لقنلا  ىلع  ديازتيس  بلطلا 

اذه دعيو  دومجلا ، ىلإ  كدوقت  نأ  ال  هيجوتلاو ، داشرإلا  كيلإ  مدقت  نأ  ةفسلفلا  نأش  نمو 

اع رومألا يف  نم  ثكلا  لثم  هلثم  اهيلع ، بلغتلا  بعصي  ةلضعم 

، ةديدج ةجوم  لك  عم  غتي  الو  تايدحتلا ، ةهجاوم  نم  تيفاب " نراو  رفي "  الو  .رثتسالا 

.بلصتي هكفت  عدي  الو 

يرثتسالا حاجنلا  قيرط  ضرتعت  يتلا  تابقعلا  نم  ديدعلا  طبترت  ايلاعفنا .  سيل  • 

نأ قوسلا  ةءافك  ةيضرف  لشفل  يسيئرلا  ببسلاو  ةيناسنإلا ، تالاعفنالاب 

ةداعسلاو ةقثلاو  عمطلاب  باصي  مهبلغأف  ةيعوضوملا ، ياعم  نوبلي  ام  اًردان  نيرمثتسملا 

مهسألا ىلع  كأ  لابقإلا  ىلإ  مهعفدي  ام  راعسألا ؛ عفترت  امدنع  ةرماغلا 

، حابرألا اونجيل  اهنم  مهيدل  ام  اوعيبي  نأ  نم  ًالدب  ديزملا ؛ اهنم  نورتشيف  مهيدل ؛ ةحبارلا 



مهعفدي ام  راعسألا ؛ ضفخنت  امدنع  فوخلاو  طابحإلاب  كلذك  نوباصيو 

، أوسألا ثدحي  ارو  .ءارشلا  نم  كلذ  مهعن  مث  نمو  ةيفصتلا ، راعسأب  لوصألا  عيب  ىلإ 

ةيفيكلا نم  ًاقالطنا  اولعف  ام  ىلع  مكحلل  بيهرلا  ليملا  مهيدل  نوكتيو 

مهدوقي حاجن  نم  هوققح  ام  ىلع  نيرخآلا  مهدسح  نوكرتيو  نورخآلا ، اهب  رمثتسي  يتلا 

اولعف نيرخآلا  نأ  وه  طيسبلا  مهرربمو  ةيفاضإ  رطاخم  ىلع  مادقإلا  ىلإ 

عيطقلا كلذ  ناك  ول  ىتح  عيطقلا ، ءارو  سلا  ىلإ  ءرملا  عفدي  نأل  يفكي  دسحلاو  .كلذ 

.ًائيش هنع  ءرملا  فرعي  رثتسا ال  وحن  سي 

امدنع رورسلا  طرفي يف  الف  ةيلاعفنالا ؛ تارثؤملا  هذه  دض  اًما  نصحم  هنأك  نراو "  " ودبيو

يفو .سكعلا  ثدح  اذإ  طابحإلاب ، باصي  الو  ماري ، ام  ىلع  رومألا  ست 

متهي كلذكو ال  مالعإلا ، الو  هجلا ، هسفنل ال  حاجنلا  ددحي  نم  وه  هنإف  هئادأب ، قلعتي 

ةيرثتسالا هتارارق  تناك  اذإ  امو  قح ، ىلع  هنأ  نوري  نورخآلا  ناك  اذإ  ا 

قفخأ هنأل  تخاش ؛" هتاردق   " نأب ماع ٢٠٠٠  فِصُو يف   ) ةبئاص تناك  اهنأ  بتي  ام  ناعرس 

 " تحبصأ نأ  ىلإ  لاحلا  اهب  تهتنا  يتلا  ايجولونكتلا ، مهسأ  و  عقوت  يف 

يلراشت  " هاريو  ) وه هاري  ا  الإ  متهي  وهف ال  هفقوم ؛) غي  هنكلو   ايجولونكتلا ،" ةعاقف 

.نوحبري هتاكرش  نومهاسملا يف  ناك  اذإ  امو  رجنام ... )"

نأ بجي  هنأ  يديلقتلا  رمثتسملا  ىري  نيب  فارعألاب .  مزتلي  الو  اًضراعم ، اًهجوت  ىنبتي  • 

نع ةمجانلا  ءاطخألا  عيطقلا يف  عوقو  ةيلباق  نم  مغرلا  ىلع  عيطقلا ، عبتي 

عيطقلا يف نع  نولصفنيف  سكاعملا ؛ هاجتالا  نيرمثتسملا يف  لضفأ  سي  تالاعفنالا ،

كيلعف نورخآلا ؛ لعفي  ام  سكع  لعفت  نأ  يفكي  نكلو ال  ةساسحلا ، تاظحللا 

لعفت نأ  بجي  ام  فرعت  نأو  ًأطخ ، ناك  هنولعفي  ام  نأ  ببسلاو يف  نولعفي ، ام  مهفت  نأ 

ىنبتت يأ   ) ةرياغم ةقيرطب  فرصتتل  ةأرجلا  كيدل  نوكت  نأو  هنم ، ًالدب 



عم ةحيرم ،)" ةفلاخم غ  فقاوم  ليي ب" ةعماج  نم  سنيوس " ديفيد  هس "  ا  مزتلتو 

رقتستو ةنيفسلا ، وسرت  نأ  ىلإ  ئطخملا  رهظ  روهظلا  لمحت  ىلع  ةردقلا 

كو اًرهد ، قرغتست  اهنأك  هذه  ةخألا  ةمسلا  ودبت  دقو  .قح  ىلع  كنأ  رهظيو  رومألا ،

نأو ًاثك ، كرصع  اًقباس  نوكت  نأ  سانلا ب  طلخي  : " روثأملا لوقلا  لوقي 

سيل هنأ  كل  حضتي  فوس  اهدنع  اًعم ، لماوعلا  هذه  لك  تعضو  اذإو  ًائطخم ." نوكت 

.ًالهس

هنإف عقاولا ، يفو  اًرياغم , ًاكولس  ىنبتي  نأ  ىلع  ةردقلا  ديدش  نراو "  " نأ حضاولا  نمو 

ةعفترم دئاوع  ردت  تادنس  ىأر  هنإ  ًالئاق  بتك يل  ةرم  تاذو  .كلذب  عتمتسي 

هنكلو  ةقيدحلا ، راهزألا يف  لثم  اًما  تادنس  نم  اهيف  ام  نأ  قوسلا  اهربتعتو  ةياغلل ،

الب حبصتل  راهنت  كلذ  دعب  اهآرو  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  اهيف  رمثتسي 

كأ تادنسلا  هذه  تببحأ  دقل  : " كلذ ىلع  اًقلعم  لاقو  ةقيدحلا ، باشعأ  لثم  اًما  ةميق 

يرتشي نأ  لضفي  سكاعملا  هجوتلا  وذ  صخشلاو  ًاباشعأ ." تناك  امدنع 

.هغ نم  كأ  كلذ  نراو "  " لعفيو ليضفت ، لحم  نوكت  امدنع ال  ءايشألا ،

كلذ عم  نكلو  لبقتسملا ، عم  لماعتلا  ىلع  رثتسالا  يوطني  اًسكاعم .  اًهجوت  ىنبتي  • 

هئبخي ام  اوعقوتي  نأ  نوعيطتسي  مهنأب ال  نيرمثتسملا  نم  ثكلا  نمؤي 

تابلقتو ةدئافلا ، راعسأو  ةيداصتقالا ، تاروطتلاب  قلعتي  يف  ةماع ، ةروصب  لبقتسملا 

نأ سانلا  بلغأ  ديري  يذلا  ءيشلا  زيمتن يف  نأ  عطتسن  اذإف   .قوسلا 

نك ةعئارلا  بساكملا  نم  ثكلا  كانه  ييأر ، يف  لعفن ؟ نأ  اننك  اذف  هيلع ، اودمتعي 

.سكاعم هجوت  ينبت  لالخ  نم  اهينج 

ققحت تاكرشلاو  نسحتلا ، اًذخآ يف  داصتقالا  نوكي  امدنع  رمثتست ، نأ  اينادجو  لهسلا  نمو 

اهيلع مدقت  يتلا  رطاخملاو  عافترا ، لوصألا يف  راعسأو  ةعفترم ، بساكم 



ةعفترملا ال ةميقلا  تاذ  لوصألا  ءارش  نكل  قلقلا ، ثي  ام  اذه  لك  سيلف يف  اهرا ؛ ؤت 

ىلعف ةرهابلا ؛ ةيرثتسالا  جئاتنلا  قيقحت  وحن  يسيئرلا  قيرطلا  لث 

داصتقالا عضو  نوكي  امدنع  ءارشلا ، ةحبارلا يف  تاقفصلا  عورأ  لثمتت  كلذ ، نم  سكعلا 

لقأ لوصألا  راعسأ  هيف  نوكت  يذلا  خانملا  وه  اذهف  روهدت ؛ تاكرشلاو يف 

.اًضيأ ًالهس  سيل  اذه  نأ  غ  ةيقيقحلا ، اهتميق  نم 

دأ رثتسالا يف  ىلع  رمألا -  عقاو  هليضفت يف  لب  هتردق -  ةرم  نم  كأ  نراو "   " رهظأ دقو 

لؤافتلا اهيف  نوكي  يتلا  تارتفلا  كلت  يف  ةيداصتقالا ؛ ةرودلا  نم  ةطقن 

نم ءارش ١٠٪  رالود يف  تارايلم  غلبم ٥  هرثتسا  كلذ  ىلع  ةلثمألا  نمو ب  .ةردان  ةلمع 

ءارش اهلثمو يف  سكاس ، نامدلوج  ةكرشل  ةيفصتلا  رعسب  ةعيبملا  مهسألا 

ةيلاملا ةمزألا  تارتف  أوسأ  كلذو يف  كيرتكلإ ، لاج  ةكرشل  ةزاتمملا  مهسألا  نم  ةلثم  ةبسن 

عضولا تاذ  نرذرون  نوتجنلرب  ةكرش  هؤارش  كلذكو  ماع ٢٠٠٨ ،

، نآلا تاقفصلا  هذه  لمأتلابو يف  ماع ٢٠٠٩ . رالود يف  رايلم  لباقم ٣٤  ساسحلا  يداصتقالا 

، ةعاجشلا هذهب  اورمثتسا  نم  ددع  مك  نكلو  اهتمكح ، ىدم  حضتي  فوس 

؟ يداصتقا رايهنا  نم  فواخملا  هيف  تشفت  تقو  يف 

اع اهتيضق يف  اًماع  ةليط ٤٥  بلقتلا .  ىوتس  لغشني  الو  ىدملا ، ليوط  زيكرت  هيدل  • 

حجرألا ىلع  اذهو  .قيضأف  قيضأ  نيرمثتسملل  ينمزلا  قفألا  تاب  لعألا ،

متهالا يف اذه  لثم  كانه  نكي    ) رثتسالا جئاتنب  ديازتملا  يمالعإلا  متهالا  ةجيتن 

ىدل ةمراع  ةبغر  نم  كلذ  هببسي  املو  نيرشعلا ،) نرقلا  نم  تاينيتسلا 

بساكم قيقحت  ىلإ  يعسلاو  ةديج ، ةيرثتسا  جئاتن  ىلإ  لوصولا  مهئالمعو يف  نيرمثتسملا 

لثم نكلو  ةزفحملا ، ةيونسلا  موسرلا  تاذ  طوحتلا  قيدانص  ربع  ةيونس 

ديفتسن نأ  اننك  مهلاعفأو ، مهراكفأ  ًابلس يف  رثؤت  ةيقطنملا  تازيحتلا غ  نورخآلا  كرتي 



ةيبلاغ بناج  نم  طرفملا  لاغشنالا  نإف  كلذل  .تازيحتلا  كلت  بنجت  نم 

نيذلا كئلوأ  مامأ  حبر  صرف  قلخي  ةيونسلا  عبرو  ةيونسلا  حابرألا  قيقحتب  نيرمثتسملا 

.ىدم لوطأ  تارتف  روظنم  نم  نوركفي 

"، دبألا ىلإ  اهتدم  ةيلاملا  قاروألاب  ظافتحالا  ةرتف  : " وهو روهشم ، لوق  تيفاب " نراو  لو "

ىلع ةبوعصب  ققحتت  يتلا  ةيونسلا  حابرألا  نم  ىلع ١٥٪  لوصحلا  لضفي   " هنأو

نأ هجوتلا  اذه  هل  حيتيو  ةلوهسب ،" ققحتت  يتلا  ةيونسلا  حابرألا  نم  ىلع ١٢٪  لوصحلا 

حسلاو بساكملا ، ةمكارم  عم  تقولا  نم  ةليوط  ةرتف  ةعئار  اًراكفأ  ىنبتي 

عفدو ماع ، لك  ةيلاملا  ةظفحملا  ليدعت  نم  ًالدب  بئارضلا ، نع  ىأن  ىمانتت  نأب  حابرألل 

ةزهل ضرعتلا  بنجت  ىلع  اذه  هدعاسي  كلذك  .ىدملا  ةصق  تالدع  بئارض 

يفو .هتحلصمل  هذه  بلقتلا  تارتف  لغتسي  نأب  كلذ  نم  ًالدب  هل  حمسيو  بلقتلا ، تارتف  يف 

ىلع ةردقلا  لغتسيو  ةلويسلا ، ىلع  رصي  نأ  نم  ًالدب  نراو "  " نإف عقاولا ،

تارثتسا ال لوخدلاب يف  دعسي  هنأ  عطاق  لكشب  هلاعفأ  حضوت  تارثتسالا ، نم  جورخلا 

.اهنم صلختي  نأ  اًدبأ  هتعاطتسا  نوكي يف 

عيونتلا بعل  ام  ًاثك  راكفأ .  نم  هيدل  ام  لضفأ  ةدشب يف  رثتسالا  نم  ىشخي  ال  • 

يدؤي راصتخابو ، .نومأملا  رثتسالا  ةرادإب  ىمسي  يف  ايسيئر  اًرود  يرثتسالا 

ةاضاقملل ضرعتلا  ةيلتحاو   ) ةيدرفلا رئاسخلا  ةيلتحا  ضفخ  ىلإ  يرثتسالا  عيونتلا 

نيب نكلو  ةرساخ ،) تارثتسا  ءالمعلل يف  ةيلام  غلابم  رثتسا  ببسب 

يدؤي رثتسالا ، اع  رئاسخلا يف  نم أ  فيفختلا  ىلإ  يرثتسالا  عيونتلا  كلذ  يدؤي 

مهسألا نم  ةلمتحملا  بساكملا  ضفخ  ىلإ  لثملاب  ديدشلا  يرثتسالا  عيونتلا 

.ةحبارلا

الأ عيونتلا  نأشب  ةنيابتم  ةيؤر  نراو "  " ىنبتي تالاجملا ، نم  ديدعلا  لاحلا يف  يه  كو 



مث نمو  يرايعملا , عيونتلا  أدبم  انعابتا  نود  لوحت  اهانينبت  يتلا  ةيجيتارتسإلا  : " يهو

ىلع يوطنت  نأ  دب  اهعبتن ال  يتلا  ةيجيتارتسإلا  هذه  نإ  نيدقانلا  ءاربخلا  نم  ثكلا  لوقيس 

كألا نورمثتسملا  اهعبتي  يتلا  ةيجيتارتسإلا  نم  ىلعأ  ةرطاخم 

اذإ رطاخملا ، ضفخ  ىلإ  يدؤت  دق  ةيلاملا  ةظفحملا  زيكرت  ةسايس  نأب  نمؤن  اننكلو  ةيديلقت ،

دحأ ىلإ  رمثتسملا  اهب  رظني  يتلا  ةوقلا  نم  لك  ديزي -  نأ  يغبنيو  داز - 

اذهل ةيداصتقالا  تسلا  ءازإ  اهب  رعشي  نأ  بجي  يتلا  ةحارلا  ىوتسمو  تاعورشملا ،

". هيف ًهسأ  يرتشي  نأ  لبق  عورشملا 

الو هياعم ، فقس  نم  عفري  هنإف  مث  نمو  كلذك ؛ ةردان  ةعئارلا  راكفألا  نأ  نراو "  " مهفيو

هلقثب يقلي  اهنم ، ةدحاو  حملي  امدنعو  ةعئارلا ، راكفألا  الإ يف  رمثتسي 

ظفتحي وهف ال  مهب ؛ نمؤي  نيذلا  سانلاو  تاكرشلاب  ةدشب  مزتلي  هنإف  اذل  اهيف ؛ يرثتسالا 

اذإ ا  هلاب  لغشي  هنأل  الو  كلذك ، نولعفي  نيرخآلا  نأ  درجمل  لوصأب 

هتارثتسا عِّوني  نأ  ضفري  هنإف  كلذك  اهرتشي , اذإ   اًديج ، ًءادأ  مدقت  نأ  نكمملا  نم  ناك 

ةدح فيفخت  لجأ  نم  طقف  هرظن ، ىوتسملا يف  نود  تالاجم  ىلإ  دتمتل 

نمو اًءوس ." رومألا  ةدايز  مدع   " هيلع قلطي  ام  سرا  ناك  هنأ  ينعي  ام  وهو  ءاطخألا ؛

قيقحتل ةصرف  كمامأ  نوكت  نأ  تدرأ  اذإ  ةيرهوج ، رومألا  هذه  لك  نأ  حضاولا 

ةيلاملا ال ظفاحملا  ةرادإ  ءانثتسالا يف  يه  رومألا  هذه  نأ  نم  عن  اذه ال  نكلو  ةعئار ، جئاتن 

.ةدعاقلا

اًمود مهيدل  نأك  نوفرصتي  ةياغلل  نوثك  نورمثتسم  ًالماخ .  ىقبي  نأل  دادعتسا  هيدل  • 

اوطعي نأ  مهيلع  متحملا  نم  هنأ  نودقتعي  ار  وأ  هولعفيل , اًعئار  ًائيش 

رثتسا داجيإ  ىلع  اًمود  نيرداق  اونوكي  نأل  يفكت  ةجردل  ءاكذلا  وديدش  مهنأب  عابطنالا 

ينعي هتاذ  دح  اذهو يف  ةيئانثتسا ...  ةعئارلا  رثتسالا  صرف  نكلو  ميظع ،



.موي لك  ةحاتم  اهنأ غ 

ةقفص اًضفار  تقولا ، نم  ةليوط  تارتف  ًالماخ يف  نوكي  نأ  ىلع  رداق  هنأب  نراو "  " رهتشيو

راض دحأب  هسفن  ههيبشتب  رهتشيو  ةبسانملا , ةقفصلا  أت  ىتح  ىرخأ  ولت 

ىلع هبرض  ةصصخملا  ةرئادلا  فقي يف  ناك  يذلا  زمايليو " ديت   " وهو ماظعلا ، لوبسيبلا 

دقع ىلع  نراو "  " رارصإ ةفقولا  هذه  هبشتو  ةبسانملا ، ةبرضلا  راظتنا  هفتك يف 

تاقفصلا نأ  معزي  نأ  عيطتسي  نمو  ةدعاو ، نوكت  امدنع  طقف  ةيرثتسالا  تاقفصلا 

هسفن ردقلا  ىلع  ةيرثتسا  اًصرف  لث  اًمود  اهنأو  ةرفاوتمو ، ةحاتم  ةديجلا 

؟ ةيحبرلا نم 

نم ةياغلل  ليلق  ددع  ىوس  عيطتسي  ال  هتفيظو .  نادقفب  هلاب  لغشي  ال  ًاخأ ، • 

نم ثكلاف  ةبئاص ؛ اهنأ  نوري  يتلا  ةيرثتسالا  تارارقلا  اوذخأي  نأ  نيرمثتسملا 

ةثم وأ  ةيدقن ، مهسأ غ  ءارش  ىلع  مهتردقب  قلعتي  يف  اًدويق  نوناعي  نيرمثتسملا 

قي ىلع  اهيف  لكلا "  " نوكي ةزاتمم  لوصأ  عيب  ىلع  وأ  ةالم ، وأ غ  لدجلل ،

ام قاطن  ةيلاملا يف  مهظفاحم  كلذ  نم  ًالدب  نورصحيو  كأف ، كأ  اهتميق  دادزت  فوس  اهنأب 

نأ بقاوع  نوشخي  مهنأل  اذامل ؟ .ةديج  اهنوري  ةدودحم  راكفأ  نم  مهيدل 

.أطخ ىلع  اونوكي 

ةئيرجلا ةرادإلا  نأب  نيرخآلا  باسحل  لاومألا  نوريدي  نيذلا  ءالكولا " لغشني "  كلذك 

ءاهنإ وأ  مهايإ ، مهلمع  باحصأ  لصف  رطاخمل  مهضرعت  نأ  نك  لاومألل 

ام طقف  نولعفيو  لاومألل ، مهترادإ  بولسأ  نوطسوتي يف  مث  نمو  مهعم , دقاعتلا  مهئالمع 

 " ظحالي نأ  ىلإ  ىدأ  ام  وه  ليملا  اذهو  .لدجلل  ثم  غو  ًانومأم  ربتُعي 

ديلاقتلا عبتت  تنأو  كتعمس  ءوست  نأ  ةدئاسلا  ةمكحلا  انملعت   " هنأ زنيك " درانيم  نوج 

انمامأ يقلي  ليملا  كلذ  نكلو  ديلاقتلا ،" نع  اًديعب  حاجنلا  ققحت  نأ  نم  لضفأ 



ببسي نأ  نك  ةأرجلا  نم  ردق  ىلع  اًجهن  ىنبتت  نأ  ىلع  رداق  تنك غ  اذإ  يهو : ةلضع ،

عبتت نأ  ليحتسملا  نم  هنأ  ةيعبتلاب  ينعي  اذهف  لشف ، اذإ  جارحإلا  كل 

نأ ىلع  نورداق  ماظعلا  نورمثتسملاف  هرا ؛ اذإ آ  ايقيقح  ًاقراف  ثدحي  نأ  نك  اًجهن 

نأ ىلع  نوؤرجي  راصتخاب ، يأ  لاعفألاب ؛ ةينهذلا  مهتاجاتنتسا  اوعبتي 

.اًماظع اونوكي 

ردقب ةاد  هتفيظوف  هايإ ؛ هلمع  بحاص  درط  ةيلتحاب  نراو "  " لغشني ال  حضاو ، وه  كو 

نم مهلسأر  اوبحسي  نأ  مهنك  ءالمع  دجوي  ثيح ال  هلسأر ؛ ماود 

يريدمل ةداع  ثدحي  ك  ةيفصتلا ، راعسأب  عيبلل  مهسأ  نم  مهيدل  ام  ضرع  نوبلطيو  هدنع ،

اًزراب يف اًرود  ةقيقحلا  هذه  بعلتو  .قوسلا  رايهنا  تارتف  لالخ  لاومألا 

هبولسأل نراو "  " بيترت ءارو  ةفداصم  دجوت  هنأب ال  قي  ىلع  يننإو  رمثتسم ، يأ  حاجن 

ةكرش ط  ىلإ  طوحتلا  قيدانص  لكيه  نم  ًالقتنم  ةقيرطلا ، هذهب  يرثتسالا 

ىرخأ غ ةقيرطب  اهلعف  ةلقنلا ك  كلت  ققحي  نأ  عيطتسي  نكي  ملف  ياواثاه ؛ رياشكب 

.اهعبتا يتلا  كلت 

وهف نيزرابلا ؛ نيرمثتسملا  زي  يتلا  تسلا  نم  ديدعلاب  تيفاب " نراو  عتمتي "  ديكأتلابو ،

، داهتجالا ديدش  هنإف  كلذك  .ديري  ام  فرعيو  طبضنمو ، زيكرتلا ، ديدش 

لصاوتلاو ةءارقلا  لالخ  نم  تامولعملل  مهن  عماجو  ةيلاع ، ةيباسح  ةراهم  وذو  يقطنمو ،

؛ رمثتسي وهف  ةطقنلا ، هذه  يفو  .مارتحالا  مهل  نكي  نيذلا  صاخشألا  عم 

وأ ةرهشلا  بسكل  سيل  نكلو  اهلث ، يتلا  ةدقعملا  ةينهذلا  تالكشملا  لحب  عتمتسي  هنأل 

اهنكلو هدوهجل ، ةيوناث  تاجتنم  ةخألا  ءايشألا  هذه  لثو  لاملا ، عمج 

.هنم نقيتم  انأ  رمأ  وهو  هفده ، تسيل 

لعف لثم  اولعفي  نأ  تيفاب " نراو  نيثكلا غ "  رودق  ناك  يرظنلا ، ىوتسملا  ىلعو 



ةردان قبس  يف  ةروكذملا  تافصلا  نإف  .ةخألا  تسلا  ماوعألا  رادم  ىلع 

ىلع فقي  نأ  دوي  نم  كانه  لهف  يقيقح ؛ ىزغم  وذ  اهنم  لكو  ةديرف ، تسيل  اهنكلو  اقح ،

رمألا نكل  تسلا ؟ هذه  اهب  يحوت  يتلا  تاحرتقملا  هذه  نم  رخآلا  بناجلا 

ىلع تسلا  كلت  لك  اورهظي  نأ  نوعيطتسي  طقف  سانلا  نم  ًاليلق  اًددع  نأ  صخلتي يف  هلك 

كلذ هيلإ  فاضملاو  تسلا -  كلت  لك  نم  جيزملا  كلذ  هنإ  .عقاولا  ضرأ 

وه ةعيبطلا -  كلت  ةصاخلا  ةعيبطلا  يذ  صخشلا  ىلع  يفضي  يذلا  سوململا  غ  ءيشلا " "

نراو ةقيرط "  قيبطتب  انثتسالا  لكشلا  اذهب  حاجنلا  نم  نراو "  " نَّكم ام 

". تيفاب

سكرام درواه 

ويلوي ٢٠١٣

1

ةیناثلا ةعبطلا  ريدصت 
حبصأ ام  ناعرس  ماع ١٩٩٤ ، ىلوألا يف  ةرملل  باتكلا  اذه  مورتسجاه " تربور  رشن "  امدنع 

نم ١.٢ كأ  باتكلا  اذه  نم  عيب  ماع ٢٠٠٤ ،) يف   ) اذه انخيرات  ىتح  .ةرهاظ 

حئاصنلا ةميقو  هليلحت ، ةقد  ىلع  ةداهش  هراشتناو  باتكلا  ةيبعش  لثو  ةخسن ، نويلم 

.هب ةدراولا 

؛ ماقرألل لئاهلا  مجحلاب  رهبنت  نأ  لهسلا  نم  تيفاب ،" نراو  هروحم "  نوكي  شاقن  لك  يفو 

تائملاب حابرأ  قيقحت  قطن  مهتارثتسا  نيرمثتسملا يف  بلغأ  ركفي  نيبف 

سيل هنأ  ينعي  اذه ال  نكلو  تارايلملاو ، يالملا  نم  اع  يف  تيفاب "  " كرحتي فالآلا ، وأ 

ام وأ  لعفي  ام  ىلإ  انرظن  اذإ  كلذ ، نم  سكعلا  ىلعف  انل ؛ هملعي  ام  هيدل 



انتارارق غوصن  نأ  اننك  هنإف  هبولسأ ، ءارو  نماكلا  ركفلا  كاردإ  ىلع  نيرداق  انكو  لعف ،

.يركفلا جذومنلا  اذه  قفو 

نراو لاعفأ "  ةقدب  سرد  دقف  تربور ؛"  " باتك همدقي  يذلا  قيمعلا  ماهسإلا  وه  اذهو 

لوصولل اهللحي  حار  اهدعبو  تاونس ، ةدع  رادم  ىلع  هتارارقو  هلاوقأو  تيفاب "

طويخلا يف ١٢ هذه  صخل  باتكلا ، اذه  هدادعإ  يفو  .اًضعب  اهضعب  طبرت  ةماع  طويخ  ىلإ 

" تيفاب  " ةفسلف هجوت  ئدابملا  هذهو  ناكمو ، نامز  لكل  حلصت  أدبم 

يأل دشرملا  ةلزن  نوكت  نأ  اهنك  اًما ، لثملابو  .قاوسألا  لكو  فورظلا  لك  ةيرثتسالا يف 

.رمثتسم

نأ نم  مغرلا  ىلعف  حضاولا ؛ زيكرتلا  اذه  ىلإ  تربور "  " لمعل ةخسارلا  ةميقلا  عجرتو 

ئدابم لوح  ساسألا  رودي يف  هنإف  رثتسالا ، تاينقت  لوانتي  باتكلا 

مسترت ههجو  ىلعو  لوقي  تيفاب " نراو  عمسأ "  نأ  يننكو  غتت ، ئدابملاو ال  رثتسالا ؛

". ئدابم اهنومسي  مهنأ  ببسلا يف  وه  اذه  : " ةرخاسلا هتماستبا 

كلت لالخ  يفف  ةطيسبلا ؛ ةقيقحلا  كلتل  اًحضاو  اًحرش  ةيضاملا  رشعلا  تاونسلا  انتطعأ  دقلو 

اندهاش دقو  .تارم  ةدع  مهسألا  قوس  تاهاجتا  تغت  تاونسلا ،

ةلاح قوسلا يف  لخدتل  اهدعب ؛ قحاس  رايهنا  مث  نيثكلا ، ءارث  ىلإ  تدأ  ةلئاه  تارفط 

لصت نأ  لبق  تقولا ، نم  ةليوط  تارتف  لالخ  راعسألا  ديدشلا يف  روهدتلا 

.اًددجم دوعصلا  أدبت  مث  ماع ٢٠٠٣ ، عيبر  رمألا يف  ةياهن  عاقلا يف  ىلإ  قوسلا 

اهسفن ئدابملا  عابتا  رمتساو يف  يرثتسالا ، تيفاب " نراو  جهن "  غتي  قيرطلا ،  لاوطو 

تاعورشم نم  ةيئزج  مهسأ  صصح  ءارشك  مهسألا  ءارش  ركف يف  باتكلا • : اذه  ةحضوملا يف 

.ةيراجت

.ضفخنم اهيف  لاملا  سأر  نارود  لدعمو  ضرغلا ، ةددحم  ةيلام  ةظفحم  نِّوك  • 



.طقف هللحتو  همهفت  نأ  عيطتست  يف  رمثتسا  • 

ىدملا ىلع  ةكرشلا  ةميقو  ءارشلا  رعس  نامأ ب  شماه  كانه  نوكي  نأ  ىلع  صرحا  • 

.ليوطلا

يفاعت ذنمف  تباثلا ؛ جهنلا  كلذ  را  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  ورمثتسم  دصحي  داتعملاكو ،

رالود فلأ  وحن ٢٠  ياواثاه  رياشكب  مهسأ  تعفترا  ماع ٢٠٠٣ ، قوسلا يف 

.ةنراقملا ةرتف  رادم  ىلع  لكك  قوسلا  دئاوع  نم  ىلعأ  نم ٣٠٪  كأ  يأ  مهسلل ؛

نراو اًرورم ب " ماهارج " ماينب  أدبت ب " ةميقلا  يرمثتس  ةصاخ  ةيركف  ةلسلس  كانهو 

تربور لثم "  سرملا ، نم  يلاتلا  ليجلا  ىلإ  ًالوصو  هيرصاعمو ، تيفاب "

ذیمالت رھشأ   ،" تیفاب نراو  حصنيو "  مورتسجاھ ."
باتك اوسردي  نأب  اًراركتو  اًرارم  نيرمثتسملا   ،" ماھارج "

ام اًریثكو   ، The Intelligent Investor " ماھارج "

لمعلا كلذ  عم  مساقتي  تربور "  " باتك نأب  قي  ىلع  انأو  هسفن ، رمألاب  يسفن  انأ  مهحصنأ 

، ايرث حبصت  نأ  ىلإ  ةحيصنلا  يدؤت  دق ال  يهو : ةقراف ، ةمس  يسالكلا 

، انه ةدراولا  ئدابملا  هذه  تمهف  اذإو  .ًاقف  كلعجت  نأ  ةدشب  حجرملا  نم غ  نكلو 

.لضفأ اًرمثتسم  كلعجتس  اهنأ  نم  دب  الف  ءاكذب ؛ اهتقبطو 

رليم ليب 

ةيلوئسم تاذ  ةكرش  نوسيم ، جيل  ةكرش  رثتسالل ، يذيفنتلا  سيئرلاو  ةرادإلا  سلجم  سيئر 

ةدودحم

ربوتكأ ٢٠٠٤

ىلوألا ةعبطلا  ريدصت 
تناكو فتاهلا ، سرج  نر  امدنع  لزنملا  تنك يف  ماع ١٩٨٩ ، نم  ىلوألا  مايألا  دحأ  ءاسم  يف 



، اهرمع نم  ةرشع  ةيداحلا  كاذنيح يف  تناك  يتلا  آ ،" ، " ىطسولا يتنبا 

اًعنتقم تنكو  لصتي ، نم  وه  تيفاب " نراو  نأب "  ينتربخأف  فتاهلا ، ىلع  در  نم  لوأ  يه 

تيفاب نراو  انأ  : " لوقي لصتملا  أدبو  ةحزم ، درجم  دكؤملا  نم  نوكيس  كلذ  نأب 

نم كباتك  ةءارق  تيهنأ  دقل  رخآ ،) تيفاب " نراو  بو "  هنيب  طلخأ  دق  يننأك  ، ) اهاموأ نم 

ريرقتلا ةصاخلا يف  كلمج  ىدحإ  سبتقأ  نأ  دوأو  هتببحأو ، يروف ،

". كلذ نأشب  ءيش  يأ  ىلإ  لصأ  ينكل   ًاباتك ، فلؤأ  نأ  ًااد  تدرأ  دقل  .رياشكبل  يونسلا 

لاق ٤٠ هنأ  نم  دب  ال  سحلا ، نم  ثكلا  اهؤل  ةبك  ةعرسب  ثدحتو 

ىلع روفلا  ىلع  تقفاوو  .تاهقهقلاو  تاكحضلا  ضعب  اهللختي  ةيناث ، وأ ٢٠  ةملك يف ١٥ 

وهو لاق  هنأ  ركذتأو  .رشع  وأ  قئاقد  سمخ  ةدم  انثدحت  اننأ  نظأو  هبلط ،

ىلإ ءيست  فوسف  ارتل ، ِتأت  و  ةرم ، تاذ  اهاموأ  ةرايزب  تمق  اذإ  : " فتاهلا قلغي 

". اكساربن كتعمس يف 

هترايزب هضرع  تلبقف  اكساربن ، لحولا يف  يتعمس يف  خيطلت  بغرأ يف  يننأ ال  دكؤملا  نمو 

لك لوح  ةيصخش  ةلوج  يف  تيفاب " نراو  ذخأو "  رهشأ ، ةتس  وحن  دعب 

دعتي هلك   بتكملا  نإ  ثيح  ًاليوط ، ًاتقو  قرغتست  ةلوج   يهو   ) بتكملا ءاجرأ  نم  رتم 

و اًعيمج ، اًفظوم  رشع  دحألا  ةيحتب  تمقو  سنت ،) بعلم  فصن  ةحاسم 

.ةصروبلا قوس  مهسألا يف  راعسأ  ضرع  زاهج  وأ  رتويبمك ، زاهج  كانه  نكي 

، عئار محل  ةحيرش  وهو  لوانت ؛ لثم  تلوانتف  يلحم ، معطم  ىلإ  انبهذ  ةعاس  وحن  دعبو 

انقرطتو يف اًماع ، ثالث  ذنم  ىلوألا  ةرملل  هلوانتأ  يذلا  زركلا  بارشو 

انلدابتو لوبسيبلا ، ةبعلو  راغص ، نحنو  اهب  انلمع  يتلا  فئاظولا  ضعب  نع  ثيدحلا 

" نراو  " شقانو يضاملا ، تارثتسا يف  اهعم  اندقع  يتلا  تاكرشلا  نع  صصقلا 

طق هتكرش  ُعدي    ) رياشكب ةكرش  هكل  عورشم  وأ  مهس  لك  نع  ةلئسأ  نع  باجأ  وأ 



(. ياواثاه رياشكب  مساب 

، صخشك ودبي  فيك  خيراتلا ؟ رم  ىلع  رمثتسم  لضفأ  وه  تيفاب " نراو  ناك "  اذامل 

نع هعون  نم  ديرفلا  ءيشلا  ام  اهلمكأب ؟ تاكرش  كلامو  ريدمو ، مهسأ ، بحاصو 

نأ نك  اذامو  هل ، هدوهج  نم  ًاثك  سركي  اذامل  ياواثاه ، رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا 

، ةلئسألا هذه  نع  ةباجإلل  ةلواحم  يفو  كلذ ؟ نم  صخش  يأ  هملعتي 

سيئرك ىلوألا  هريراقتو  ةيونس ، ريراقت  ةسمخ  رخآ  ةيناث  تأرقو  ةرشابم ، هعم  تثدحت 

(، طقف تحفص  ىلع  نايوتحي  يماع ١٩٧١ و١٩٧٢  يريرقت  نم  لك  ناك  )

 " عم ةيباجيإ  ةكراشم  مهل  تناك  دارفأ  ةعست  عم  تاشقانم  تيرجأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

تاونسلا لالخ  ةفلتخم  رظن  تاهجو  نمو  ةعونتم ، تاقالع  يف  تيفاب " نراو 

"، ويك نود  و " مانيد ،" تربور  و " نب ،" كاج  مهو " : اًماع ، نم ٣٠  كأ  ىلإ  ةيضاملا ، عبرألا 

لراك و " رجنام ،" يلراشت  و " يفم ،" موت  و " سيمول ،" لوراك  و "

". دليفوكس ثيس  و " ور ،" كنارف  و " تراهكيار ،"

ًالوأ تيفاب ،" نراو  ناك "  دقف  اًما ، ةقستم  ةيصخشلا  هتافص  ىلع  لعفلا  دودر  تناكو 

عم لماعتيو  هلعفي ، ام  لك  بحي  ادج ، اًعونق  ًاناسنإ  ءيش ، لك  لبقو 

فحصلا نم  ديدعلاو  ةيونسلا ، عبرو  ةيونسلا  ريراقتلا  نم  ةمخض  تايمك  أرقيو  سانلا ،

ةعاجشلاو ةنورملاو  ربصلاو  طابضنالاب  ىلحتي  وهف  رمثتسمكو  .تايرودلاو 

ليلق ردق  ىلع  يوطنت  وأ  رطاخملا ، ةدع  تارثتسا  نع  ثحبي  ام  ًاادو  مسحلاو ، ةقثلاو 

تالتحالا عضو  ةياغلل يف  اًعراب  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .اهنم 

، ةطيسبلا ةيباسحلا  تايلمعلل  لصأتملا  هبح  نم  عبنت  ةردقلا  هذه  نأ  دقتعأو  .تاعقوتلاو 

، باتتكالا ةليوطلا يف  هتربخو  قرولا ، ةبعل  ةطشنلا يف  ةكراشملاو  هينافتو ،

لمحتل دادعتسا  ىلع  وهو  .مأتلا  ةداعإو  مأتلا  رطاخملا يف  نم  ةيلاع  تايوتسم  لوبقو 



تالتحاو ةضفخنم  ةحدافلا  ةراسخلا  تالتحا  اهيف  نوكت  يتلا  رطاخملا 

عتمتي .رذتعي ك  الو  هئاطخأو  هتاقافخإ  نع  ثدحتي  هنأ  ك  ةيلاع ، ةميقلا  ةدايز 

.ةيعوضوم تارابعب  هءاكرش  لماجيو  هسفن ، نم  ةيرخسلاب 

ديدحت ىلع  اًرداقو  اًعئار ، اًَعمتسمو  لعألا  اع  ًاقوفتم يف  ًابلاط  تيفاب " نراو  ربتعيو " 

ك تبك ، ةقدو  ةعرسب  ةدقعم  ةيضقل  وأ  ام  ةكرشل  ةيساسألا  رصانعلا 

دعب ىربك  ةقفص  دقع  ررقيو  تقيقد ، نم  لقأ  ام يف  ةكرش  رثتسالا يف  مدعب  اًرارق  ذختي 

لوقي يف ناك  ثيح  دادعتسالا ، مئاد  وهف  ثحبلا ، نم  طقف  مايأ  ةعضب 

". مايألا تابلقت  ةهجاومل  ادعتسم  ًااد  نك  : " يونسلا هريرقت 

نكلو ام ، ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  وأ  ام  مسق  سيئرب  اًدبأ  ًابيرقت  لصتي  ال  اًريدم ، هتفصبو 

ريرقت ميدقتل  هب  مه  اولصتي  نأ  ليللا  وأ  راهنلا  نم  تقو  يأ  هدعسي يف  ناك 

حبصي اهلمكأب ، ةكرش  ءارش  وأ  مهسأ ، رثتسالا يف  دعبف  ةروشملا ، بلط  وأ  ام ، ءيش  نع 

، رياشكب نحن يف  : " ةرابع همادختساب  ةروشملا  ميدقتو  عيجشتلل  اًردصم 

ديدست ةيفيكب  ةطقن  غلبي ٤٠٠  اًزيمتم  تابرض  لدعم  نوققحي  نيذلا  بعاللا  ربخن  ال 

.لوبسيبلا ةبعل  ةرادإ  ىلع  اًسايق  اًهيبشت  اًمدختسم  مهتابرض ،"

مامأ ثدحتلا  ه  هسفن ، عم  فيكتلاو  ملعتلل  تيفاب " نراو  دادعتسا "  ىلع  نالاثم  كانهو 

نيرشعلا نرقلا  نم  تانيسمخلا  يفف  .رتويبمكلا  مادختساو  روهمجلا ،

فدهلا نإ  لاق  ثيح  يجينراك ،" ليد   " تارود ىدحإ  رالود يف   ١٠٠ تيفاب " نراو  رمثتسا " 

ثدحتلا دنع  فوخلاب  يروعش  عنم  مدع  لجأ  نم  سيل  : " وه ةرودلا  هذه  نم 

يونسلا عتجالا  يفو  فوخلاب ." رعشأ  انأو  روهمجلا  مامأ  ثدحتأ  نكلو   روهمجلا ، مامأ 

ىلع صخش  نم ٢٠٠٠  كأ  مامأ  تيفاب " نراو  سلج "  رياشكب  ةكرشل 

نم نك  ضحت ، وأ  تاظحالم ، بتكي  نأ  نودو  رجنام ،" يلراشت  عم "  حرسملا  ةبشخ 



نب و " زرجور ،" ليو  دعست "  نأ  اهنأش  نم  ةقيرطب  ةلئسألا  نع  ةباجإلا 

". لاتسيرك يليب  و " نامرتيل ،" ديفيد  و " رشيف ،" ليف  و " نامولوس ،" جنيك  و " ماهارج ،"

يف نراو "  " ملعت قرولا ، بعل  نم  ديزملا  ةسرم  ىلع  اًرداق  نوكي  ىتحو 

ىلإ مضنالا  نم  هنكم  ام  رتويبمكلا  زاهج  مادختسا  ةيفيك  ماع ١٩٩٤  نم  ركبم  تقو 

أدبيس ارو  .دالبلا  ءاحنأ  عيمج  مهعقاوم يف  نم  نيرخآ  دارفأ  عم  بعلل  ةكبش 

تامولعملاو تانايبلا  عاجرتسا  تامدخ  تائم  نم  ضعب  مادختسا  بيرقلا  لبقتسملا  يف 

نع ثحبلا  لجأ  نم  تاكرشلا  نع  مويلا  رتويبمكلا  ةزهجأ  ىلع  ةحاتملا 

.تارثتسا

ةكرشل ةيتاذلا  ةميقلا  ديدحت  وه  ةيمهأ  كألا  رثتسالا  لماع  نأ  تيفاب " نراو  دكؤيو " 

قاروألا قوس  تلعف  ا  متهي  وهف ال  ضفخنم ، وأ  لداع  رعس  عفدو  ام ،

نم رالود  رايلم  نم  كأ  ىرتشا  دقو  .لبقتسملا  لعفت يف  فوس  ام  وأ  اًرخؤم ، ةماعلا  ةيلاملا 

رعس عفترا  نأ  دعب  يماع ١٩٨٨ و١٩٨٩  الوكاكوك يف  ةكرش  مهسألا يف 

ةئسمخ نم  كأو  ةقباسلا ، تسلا  تاونسلا  فاعضأ يف  ةسمخ  نم  كأ  ىلإ  مهسلا 

ةميق فاعضأ  ةعبرأ  غلبت  اًحابرأ  ققحو  .ةيضاملا  تسلا  ماوعألا  لالخ  فعض 

سمخلا تاونسلا  لالخ  حابرألا  نم  ديزملا  قيقحت  مزتعيو  تاونس ، ثالث  لالخ  هرمثتسا  ام 

ماع ١٩٧٦ يفو  .الوكاكوك  ةكرش  لالخ  نم  ةيلاتلا  نيرشعلاو  رشعلاو 

رعس ضفخنا  امدنع  تارايسلا  ىلع  مأتلل  ةيموكحلا  وكيج  ةكرش  ةيسيئر يف  ًهسأ  ىرتشا 

مهسلا رعس  نأ  ماعلا  روصتلا  ناكو  نيرالود ، ىلإ  اًرالود  نم ٦١  مهسلا 

.رفصلا ىلإ  لوصولا  ىلإ  هقيرط  ديكأتلاب يف  ناك 

نراو رمثتسي "  ال  تيفاب ؟" نراو  بيلاسأ "  مدختسي  نأ  طسوتملا  رمثتسملل  نك  فيكف 

جراخ عقي  وأ  همهف  هنك  يف ال  ةيراجتلا  لعألا  لاجم  طق يف  تيفاب "



ةرئاد عيسوتو  ديدجلا  ملعت  تقولا ، رورم  عم  نيرمثتسملا ، عيمجل  نكو  هتءافك ." ةرئاد  "

تاعاطق ضعب  وأ يف  اهب ، نو  لمعي  يتلا  تاعانصلا  ىدحإ  مهتءافك يف 

تارم حيحصلا  وحنلا  ىلع  ءرملا  سي  الأ  بجيو  .اهيف  ثحبلاب  نوعتمتسي  يتلا  لعألا 

يتلا ةينهملا  هتايح  ايرثتسا يف  اًرارق  نإ ١٢  نراو :"  " لوقي ك  هتايح ، ةديدع يف 

.قرافلا اذه  لك  تعنص  اًماع  ترمتسا ٤٠ 

مهسألا نم  ليلق  ددع  ىلع  زيكرتلا  لالخ  نم  بك  دح  ىلإ  رطاخملا  نم  دحلا  نكو 

ةقدو يف اًرذح  كأ  اونوكي  نأ  ىلإ  نورمثتسملا  رطضا  اذإ  كلذو  طقف ، تادنسلاو 

قاروأ سمخ  ةيداعلا يف  رياشكب  مهسأ  نم  نم ٧٥٪  كأ  لثمتت  نأ  وه  يعيبطلاو  .مهثحب 

اذه تارم يف  ةدع  حوضوب  ةنيبملا  ئدابملا  دحأو  طقف ، ةفلتخم  ةيلام 

كانه نوكي  امدنع  وأ  ةتقؤم ، ةلكشم  اهيدل  نوكت  امدنع  ىربكلا  تاكرشلا  ءارش  وه  باتكلا 

ةزراب تاكرشل  ةضفخنم  اًراعسأ  قلخيو  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  ضافخنا يف 

، ةيلاملا قاروألا  قوس  هاجتاب  ؤبنتلا  ةلواحم  نع  فقوتلا  كيلعو  .زايتمالا  قح  ىلع  ةلصاح 

دارفألا ىلع  لاملا  رده  فقوو  تاباختنالا ، وأ  ةدئافلا ، راعسأ  وأ  داصتقالا ، وأ 

تاعقوتلا مِّيقو  يلاملا ، عضولاو  قئاقحلا  ةساردب  مق  لب  مهل ، ةنهم  كلذ  نم  نوذختي  نيذلا 

.كحلاص سي يف  ءيش  لك  نوكي  امدنع  ِرتشاو  ةكرشلل ، ةيلبقتسملا 

باعلأ ىدحإ  بعلل يف  ةهباشم  ةقيرطب  نورمثتسي  نيذلا  صاخشألا  نم  ديدعلا  كانهو 

.مهيديأ يتلا ب  بعللا  قاروأ  ىلإ  ىتح  رظنلا  نود  ليللا  لاوط  قرولا 

ءارشل ةمزاللا  ةعاجشلاو  ةفرعملا  مهيدل  نمم  نيرمثتسملا  نم  ادج  ليلق  ددع  كانه  ناكو 

، وجراف زليو  كنب  ءارش  وأ  نيرالود ، مهسلا  رعس  ناك  امدنع  وكيج  ةكرش 

نم ديدعلا  كانه  ناك  ثيح  ًاعتم ، تكرشلا  عضو  ناك  امدنع  سكيمانياد  لاج  ةكرش  وأ 

، كلذ عمو  .بك  قزأم  تناك يف  تاكرشلا  هذه  نإ  نولوقي  ءاربخلا 



وأ تيليج ، وأ  هيإ  يس ، زيتيس / لاتيباك  ةكرش  ًهسأ يف  اًضيأ  تيفاب " نراو  ىرتشا " 

يتلا  ) الوكاكوك وأ  كام ، يديرف  وأ  زنشيكيلباب ، ديتيليفأ  وأ  تسوب ، نطنشاو 

نم ١٠ وأ ٦٠٪  ياواثاه ، رياشكب  ةكرشل  حابرألا  نم  رالود  تارايلم  نم ٦  كأ  تَّرد 

اهل ةديج  ةرادإ  تاذ  تاكرشلا  هذه  تناكو  مهاسملا ،) قوقح  نم  رالود  تارايلم 

.ةنميهم ةيراجت  تازايتما  اهيدلو  ةيحبرلا ، قيقحت  نم  ليوط  خيرات 

ةدعاسمل رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  تيفاب " نراو  مدختسي "  هيمهاسم ، ىلإ  ةفاضإلاب 

 - ةلئاع لسن  نم  وه  كلذكو  .لضفأ  نيرمثتسم  اوحبصيل  سانلا  ةماع 

لمعت سيلأ "  " هتمع تناكو  دئارج ، ريرحت  ءاسؤر  نولمعي  اهبلغأ  هتدلاوو -  هدلاو  ةهج  نم 

" تيفاب نراو  عتمتسيو "  اًماع ، نم ٣٠  كأل  ةماعلا  سرادملا  ةسردم يف 

ةيداحلا ناك يف  امدنعو  .صاخ  لكشب  رثتسالاو  ماع ، لكشب  لعألا  نع  ةباتكلاو  ميلعتلاب 

.اهاموأ اكساربن يف  ةعماج  ًلعم يف  لمعلل  عوطت  هرمع  نم  نيرشعلاو 

قوس نع  رابكلا  ميلعتل  ةرود  ماقأ  كرويوين ، ةنيدم  لمعي يف  ناك  امدنع  ماع ١٩٥٥ ، يفو 

تانيتسلا رخاوأ  ماق يف  ك  ةيوناثلا ، ليدسراكس  ةسردم  مهسألا يف 

ةليط ١٠ نوتيرك  ةعماج  ةيناجم يف  تارضاحم  ءاقلإب  يضاملا  نرقلا  نم  تانيعبسلاو 

ةروشملا ميدقتل  نبالا ، رموس  لآ  ةسائرب  ةنجل  مدخ يف  ماع ١٩٧٧  يفو  .تاونس 

، ةكراشملا هذه  دعبو  تاكرشلا ، ةلاح  نع  حاصفإلا  نع  تاصروبلاو  ةيلاملا  قاروألا  ةئيهل 

يذلا ماع ١٩٧٧  ريرقت  عم  ايرذج  ًاغت  رياشكبل  يونسلا  ريرقتلا  قاطن  غت 

ريراقت عم  اًهباشت  كأ  هتغيص  تحبصأو  ماع ١٩٧٨ ، لئاوأو  ماع ١٩٧٧  رخاوأ  بتك يف 

ىلإ ١٩٦٩. نم ١٩٥٦  ةرتفلا  اهردصأ يف  يتلا  ةكارشلا 

مهسأ ءادأ  ىلع  مهاسملا  علطت  ةيونسلا  رياشكب  ريراقت  تناك  تانينثلا ، لئاوأ  ذنمو 

مأتلا يلاجم  ةلاح  ثيدحتو  ةديدجلا ، تارثتسالاو  ةكرشلا  تادنسو 



بغرت يتلا  تاكرشلا  ىلع  ذاوحتسالا  ياعم  تجردأ  ماع ١٩٨٢ ) ذنم   ) ك مأتلا ، ةداعإو 

، صصقلاو تاسايقلاو ، ةلثمألاب ، جعي  ريرقتلا  حبصأو  .اهئارش  رياشكب يف 

.مهسألا ميلسلا يف  رثتسالا  عونمملاو يف  حومسملا  ىلع  يوتحت  يتلا  تاراعتسالاو 

لالخ نم  رياشكب  ةكرشل  يلبقتسملا  ءادألا  نم  ًايلاع  ىوتسم  تيفاب " نراو  عضو "  دقو 

ىدملا ىلع  ايونس  اهرادقم ١٥٪  ةبسنب  ةيتاذلا  ةميقلا  ةدايزل  ًافده  هعضو 

كلذب مايقلا  عاطتسا  نم  هدحو  وهو  سانلا ، نم  ةليلق  ةلق  الإ  هب  مقي  رمأ   وهو  ليوطلا ،

نم نوكيس  هنأب  حرص  دقو  ماع ١٩٩٣ ، ىلإ  ماع ١٩٥٦  نم  ةرتفلا  يف 

اًصرف ًااد  كانه  نكل  بكلا ، ةكرشلا  مجح  ببسب  ىوتسملا  اذه  ىلع  ظافحلا  بعصلا 

ةزهاج ةيدقنلا  نم  ثكلاب  ظفتحت  رياشكب  ةكرش  نأ  ك  ةحاتم ،

ةخألا ةرشع  ىدحإلا  تلكلا  ام يف  دح  ىلإ  هتقث  رهظتو  ماع ، لك  ومنت  يهو  رثتسالل ،

ثيح مقر ٦٠ ، ةحفصلا  وينوي ١٩٩٣ يف  رداصلا يف  يونسلا  ريرقتلا  ةدراولا يف 

ماع ١٩٦٧". ذنم  ةيدقنلا  حابرألا  ةصح  نع  رياشكب  ةكرش  نلعت   : " لاق

لمأنو رثتسالا ، نع  باتك  فيلأت  هلمأ يف  نع  مئاد  لكشب  تيفاب " نراو  برعأ "  ام  ًاثكو 

هريراقت نإف  اذه ، ثدحي  ىتح  كلذ ، عمو  ام ، اًموي  كلذ  ثدحي  نأ 

نرقلا يفلؤمل  ام  دح  ىلإ  ةهباشم  ةقيرطب  بتكت  ثيح  باتكلا ، ةفيظو  يدؤت  ةيونسلا 

"، وب نالأ  راجدإ  : " لثم ايلسلست  ًاط  ذختت  مهتاباتك  تناك  نيذلا  رشع  عساتلا 

ياواثاه رياشكب  ةكرش  ريراقت  تناكو  زنكيد ." زلراشت  و" يركاث ،" سيبكيم  مايليو  و"

.باتكلا اذه  نم  ًالصف  لث ١٧  ماع ١٩٩٣ ، ىتح  ماع ١٩٧٧  نم  ةرتفلا  ةيونسلا يف 

هلالخ مورتسجاه " تربور  ددحي "  يذلا  باتكلا ، اذه  نآلا  انيديأ  كلذ ب  نوضغ  يفو 

هتاينقت هطابنتسا  ةيفيك  ىلع  ةلثمأ  مدقيو  تيفاب ,"  " ةنهمل ةضيرعلا  طوطخلا 

باتكلا حرشي  .ةيلمعلا ك  هذه  نومهملا يف  دارفألا  كلذكو  ةيرثتسالا ، هبيلاسأو 



يذلا ال تيفاب "  " ءادأ لجس  ترأ  يتلا  ةيسيئرلا  ةيرثتسالا  تارارقلا  ليصفتلاب 

لاملا بسك  ىلع  مواد  رمثتسم  ةفسلفو  ركف  ىلع  يوتحي  باتكلا  اذه  نإف  ًاخأو  .هل  ليثم 

ىدم نع  رظنلا  ضغب  صخش  لكل  ةحاتملا  تاودألا  مادختساب  رارمتساب 

.هتورث

شنيل .سإ  رتيب 

ربوتكأ ١٩٩٤

ةمدقم
نراو اهانبت "  يتلا  رظنلا  تاهجو  ضعب  بك  رخفب  بقاري  رشيف " .هيإ  بيليف   " يدلاو ناك 

ىلع يدلاو  ناك  ولو  .هنيب  تعمج  يتلا  ةليوطلا  ةقادصلا  ةقالعو  تيفاب ،"

رعاشملا ضعب  ةكراشمل  ةصرفلا  هذه  زهتنا  ناكل  ةمدقملا ، هذه  ةباتكب  ماقو  ةايحلا  ديق 

عطس نيذلا  لاجرلا  دحأب  هتفرعم  نم  دوقع  ىدم  ىلع  اهشاع  يتلا  ةبيطلا 

 " بحأ يدلاو  نكلو  ًالفآ ، ودبي  ايصخش  وه  همجن  لعجي  لكشب  رثتسالا  اع  مهمجن يف 

نع يدلاو  يفوتو  .هراكفأ  ضعب  قنتعا  هنأب  فرشتو  قدصب ، تيفاب " نراو 

ةعقوتم ةلاسر غ  ىقلتأ  نأ  لبق  طبضلاب  رهشأ  ةثالث  ذنم  اًماع ، عستو  ةتس  زهاني  رمع 

". تيفاب نراو  نعو "  يدلاو ، نع  ةباتكلا  بغرأ يف  تنك  اذإ  رسفتست ع 

ةلصلا تاذ  رومألا  ضعب  جاتنتساو  طاقنلا ، ضعب  طبر  ىلع  ةمدقملا  هذه  ينتدعاس  دقو 

نم نكأ  نأ  لمآ  باتكلا ،  اذه  ءارق  ىلإ  ةبسنلابو  تيفاب ." نراو  أب و "

ةيفيكلا نع  راكفألا  ضعبو  رثتسالا ، خيرات  نم  مهم  ءزج  نع  ادج  ةيصخش  ةرظن  ميدقت 

.عئارلا باتكلا  اذه  مادختسال  ىلثملا 

 " يطغيو باتكلا ، اذه  عوضوم  هنأ  ا  تيفاب ؛"  " ديسلا نع  هلوقأس  ليلقلا م  كانهو 

يدلاو نأ  فورعملا  نمو  .ةصبو  ةسايكب  عوضوملا  اذه  مورتسجاه " تربور 



لكشب زرب  ثأتلا  اذه  نإف  مورتسجاه "  " لوقي لثمو  تيفاب ،" نراو  بك يف "  ثأت  هل  ناك 

امدنع هبناج ، نمو  .ةخألا  تاونسلا  لالخ  تيفاب "  " كفت حضاو يف 

قيقحتل ةيرورض  اهنأب  رعش  يتلا  هتافصب  ًابجعم  راص  تيفاب ،" نراو  ىلع "  يدلاو  فرعت 

.رثتسالا يريدم  ةردان ب  اهنكلو  رثتسالا ، اع  حاجنلا يف 

ةيئادب ةيتامولعملا  هتاودأ  تناك  اع  يف  اًماع ، ذنم ٤٠  يدلاو  تيفاب " نراو  راز "  امدنع 

عمج ةصاخلا يف  هقرط  يدلاول  تناك  مويلا ، ةدئاسلا  ياعملا  ءوض  ايبسن يف 

رثتسا ءاربخ  مضت  دوقع  ىدم  ىلع  فراعملا  نم  ةرئاد  ايجيردت  ىنب  ثيح  تامولعملا ؛

، همهت تناك  يتلا  رومألا  مهفل  يفكي  ا  اًديج  هنوفرعيو  همارتحا ، طحم  اوناك 

، ةياغلا هذهل  اًقيقحتو  .ةديج  اًراكفأ  مهعم  لدابتي  نأ  هنك  نمو  همهت ، يتلا ال  رومألاو 

لان اذإو  ةدحاو ، ةرم  باش  يرثتسا  بخ  يأ  عم  عمتجيس  هنأ  ىلإ  صلخ 

يقتلي ام  اًردان  ناك  اذلو  ةقالع ، هعم  ينبيو  ىرخأ ، ةرم  صخشلا  اذهب  يقتليسف  هباجعإ ،

نكت اذإ   هنأ  ىري  ناكف  ةياغلل ! ةيلاع  هياعمف  .ترم  صخش  يأب 

اذه دعبتسي  ناك  ام ، صخش  دض  ًكح  ردصي  ناك  امدنعو  أوسألا ،"  " تنأف لضفألا ،" "

ءانب ةدحاولا يف  ةصرفلا  بحاص  وهف  دبألا ، ىلإ  ةطاسبب  صخشلا 

.ةني ةعلس  هل  ةبسنلاب  تقولاف  تاقالعلا ،

سفن اًديج يف  اًًعابطنا  اوكرت  نيذلا  نم  ادج  ليلق  ددع  نم ب  اباش  تيفاب " نراو  ناكو " 

ديدعلاو اثلا ، ءاقللا  قحتسي  هلعجل  ةيفاك  ةجردب  لوألا  ءاقللا  يدلاو يف 

صاخشألا ةيصخش  ىلع  همكح  اًنطف يف  ًايضاق  يدلاو  ناكو  .كلذ  دعب  ىرخألا  تاءاقللا  نم 

مكحلا ىلع  ةاق  ةينهملا  هتايح  تناكف  هيف ! غلابم  ىلإ ح د  مهتراهمو ،

مكحلا ىلع  ديدشلا  هزيكرت  ايسيئر يف  ًاببسو  هتافص ، لضفأ  ىدحإ  كلذ  ربتعاو  سانلا ، ىلع 

رختفي ام  ًااد  ناكو  .مهسألل  هليلحت  لعألا يف  ةرادإ  ىلع  يعونلا 



ةرهشلاو دجملا  تيفاب "  " لاني نأ  لبق  زيمتم  صخش  هنأب  تيفاب " نراو  ىلع "  همكحب 

.ةرادج نع  هقحتسا  نيذللا 

تناك يتلا  يدلاو  تاوفه  ىلع  بلغتلا  يدلاوو يف  تيفاب " نراو  ةقالعلا ب "  تحجن  دقو 

أطخلا قيرط  نع  تيفاب "  " ديسلا يداني  ناك  امدنع  رخآل ، نم ح  ثدحت 

ارو طق ، لبق  نم  وُرت  ةيداع   ةصق غ  هذهو  نراو ،)"  " دلاو مسا  وهو  " ) درواه  " مساب

". تيفاب نراو  يدلاو ب " ةقالع  نع  ثكلا  حت 

هنأ عمو  ةلئاه ، ةعرسب  راكفألا  هيف  عراستت  ذف ، لقعب  ىلحتي  ةينبلا ، ليئض  ًالجر  يدلاو  ناك 

هسفنب هتقثو  تاقوألا ، بلغأ  اًرئاثو يف  ايبصع ، ناك  هنإف  اًدودو ، ناك 

ةينيدلا ميلاعتلا  عبتيو  بك ، لكشب  هتاداعل  ًاسأ  اينيتور  ًاناسنإ  اًضيأ  ناك  ك  ةعزعزتم ،

.نامألاب روعشلا  نم  ديزملا  هسفن  ثعبت يف  اهنأل  ةديدش ؛ ةقدب  ةيمويلا 

امدنع  كلذل  .نامألا  مدع  وأ  ةيبصعلاب  هروعش  ىشالتي  ماني  امدنع  هنأل  مونلا ؛ بحي  ناكو 

، ليللا هلقع يف  ىلإ  قفدتت  يتلا  راكفألا  ليس  فاقيإ  هتعاطتسا  نكي يف 

نم ًالدب  ةركاذلا ، باعلأ  بعلي  ناكف  نايحألا ، نم  ثك  ثدحي يف  ناك  يذلا  رمألا  وهو 

تناكو اهدعب ، موقيو  ام  ةعرزم  مانغألا يف  نم  ًالئاه  اًددع  كانه  نأ  ليخت 

ءسأو سرجنوكلا  ءاضعأ  عيمج  ءسأ  ظفح  يه  اهبعلي  ناك  يتلا  مونلا  باعلأ  ىدحإ 

.مونلا هبلغي  ىتح  اهيلإ  نومتني  يتلا  تاعطاقملا 

، اًراركتو اًرارم  اهاموأب ، هطبرو  تيفاب " درواه   " مسا يدلاو  ظفح  ماع ١٩٤٢ ، نم  ًءادتبا 

 " يتملك ايلآ ب  هخم  طبر  دقف  نامزلا ؛ نم  دقع  نم  كأل  ةليل ، دعب  ةليل 

ةرتفب تيفاب " نراو  هئاقل ب " لبق  ةلص  تاذ  ةلسلسك  درواه " و" تيفاب ،" و" اهاموأ ،"

أدبو ةينهملا ، هتسم  ءانب  تيفاب " نراو  أدب "  نيب  قحال ، تقو  يفو  ةليوط ،

اًما لصفي  نأ  يدلاو  عيطتسي  نأ  لبق  نالماك  نادقع  كانه  لازي  ناك ال  همجن ، عوطس 



نكمتي هنأل   يدلاو ؛ جعزي  ناك  اذهو  درواه ." و" اهاموأو ، تيفاب "  " ب

، هنيب عمجت  يتلا  ةقالعلا  ردقيو  تيفاب " نراو  اًعلوم ب " ناك  هنأل  هلقع ؛ مكحتلا يف  نم 

ثيدحلا نكلو يف  تيفاب ،" نراو  ناك "  نم  طبضلاب  فرعي  يدلاو  ناك  دقو 

نم تيفاب  درواه  ذلا  باشلا  اذه   " ليبق نم  ًائيش  لوقي  نايحألا  بلغأ  ناك يف  يداعلا 

اهنم صلختلا  ادج  بعصلا  نم  حبصأ  ةرم ، نم  كأ  كلذ  لاق  لك  اهاموأ ."

.ةداعلا هذه  دويق  رسك  هيلع  بعصي  ًائيش ، داتعا  نمف  همالك ، يف 

نأ مزتعي  يدلاو  ناك  ءاقلل ، دعوم  هنيب  ناك  امدنع  مايألا ، دحأ  حابص  نم  ركبم  تقو  يفو 

نم ام  ةلحرم  دنع  كلذ  عمو  نراو ،"  " مساو درواه "  " مسا زي ب 

ِدبي هنإف   كلذ ، ظحال  دق  نراو "  " ناك اذإو  درواه ."  " مساب نراو "  " يداني ناك  ةثداحملا ،

عطقتم لكشب  اذه  ثدح  دقو  .يدلاو  أطخ  ححصي  ديكأتلابو   ةراشإ ، ةيأ 

ةيأو درواه "  " ةملك ًاخأ ب  يدلاو  لصف  تانينثلا ، لولحبو  تانيعبسلا ، ةرتف  لاوط 

ءارو درواه "  " مسا هكرتل  لعفلاب  اًروخف  ناكو  تيفاب ."  " ىلإ شت  ةلمج 

هنإ  لاق  مأ ال ، نراو " كلذ ل" حضوأ  دق  ناك  اذإ  هتلأس  تاونس ، دعبو  .دبألا  ىلإ  هرهظ 

.هيلإ ةبسنلاب  ًابك  جارحإ  ردصم  ناك  اذه  نأل  كلذ ؛ لعفي 

كلت تاساسأ  دحأ  نأ  دقتعأو  ًاثك ، ىوقأ  سسأ  ىلع  تينب  اهنأل  هتقالع ؛ تماد  دقو 

ةهازنلاب نولحتي  نم  عم  لصاوتلا  ةكرتشملا يف  هتفسلف  ناك  ةقالعلا 

رياشكب ةكرش  يريدم  ىلع  فارشإلاب  قلعتي  يف  تيفاب "  " ديسلا لوقي  امدنعو  .ةراهملاو 

غلبي ٤٠٠ اًزيمتم  تابرض  لدعم  نوققحي  نيذلا  بعاللا  ربخن  ال  : " ياواثاه

يذلا رشيف " ليف  باتك "  نم  رشابم  سابتقا  ًابيرقت  اذهو  مهتابرض ،" ديدست  ةيفيكب  ةطقن 

مث ال كلذ ، أطخلا يف  مدعو  ةيادبلا ، ذنم  لضفألا  رايتخاب  هلالخ  بلاطي 

.هب مايقلا  مهيلع  عتي  ا  مهربخت 



نود رمثتسمك  تيفاب "  " ديسلا روطت  ةيفيكب  باجعإلا  ديدش  يدلاو  ناك  نسلا ، رم  ىلعو 

نأ ىرتس  هيضام ، نع  أرقت  امدنعف  ةيساسألا ، هئدابم  نم  يأب  ساسملا 

لكشب اهلعفيو  اهعقوتي ، دحأ  نكي  ءايشأب   موقي  ناك  تاونس  رشع  لك  تيفاب "  " ديسلا

يفرح لكشب  سانلا  مظعم  ملعتي  يفارتحالا ، رثتسالا  اع  يفف  .ديج 

اهيف نوكت  مهسأ  ءارشب  نوموقيف  اًقلطم ، اهنوغي  الو  ةنيعملا ، رثتسالا  بيلاسأ  ضعب 

ةيجولونكت تاكرش  مهسأ يف  وأ  ةضفخنم ، حابرألا  ىلإ  مهسلا  رعس  ةبسن 

ًايغت اهنوغي  وأ  اًدبأ ، اهنوغي  الو  ةفرحلا  كلتب  نوموقي  مهف  ناك ، ام  ايأ  وأ  ةدئار ،

ناك ثيح  كلذ ؛ نم  ضيقنلا  ىلع  ناكف  تيفاب " نراو  امأ "  بسحف ، ايشماه 

ليحتسملا نم  ناك  ثيحب  نمزلا ، نم  دقع  دعب  اًدقع  رارمتساب ، ةديدج  تايجهنم  ىنبتي 

ديدشلا زيكرتلا  يلصألا يف  ههجوت  ببسبو  كلذ ، دعب  هلعفي  دق  ا  ؤبنتلا 

.زايتمالا قح  ءارش  ىلإ  هتاهجوتب  تانيعبسلا  ةرتف  ؤبنتلا يف  كنك  نكي  ةميقلا   ىلع 

تاجتنملا ىلع  هزيكرتب  قباسلا  هجهن  ببسب  أبنتت  نأ  نكمملا  نم  نكي  كلذكو  

اهيف حابرألا  ىلإ  مهسلا  رعس  ةبسن  ثيح  يضاملا ، نرقلا  نم  تانينثلا  ةيكالهتسالا يف 

.قوسلا راعسألا يف  طسوتم  قوفت 

اًعوضوم حلصت  نأ  اهتاذ  دح  نك يف  حجان -  وحن  ىلع  هب  مايقلاو  يغتلا -  ىلع  هتردق  نإ 

، هروطت ةقيرط  ةاكاحم  نولواحي  امدنع  نولشفي  سانلا  مظعمف  باتكل ،

.هسفن عم  ًاقداص  اًَمود  يقب  دقف  هتقيقح ، نع  طق  لفغي  هنأل   لشفي ؛ هنأ   يدلاو  ىريو 

ةرتف يدلاو  لوانتم  نع  اًقلطم  ةديعب  ول "  " ةهشلا جنيلبك " درايدور   " ةديصق نكت  و 

يف هريرس ، راوجب  ةلواطلا  ىلع  هبتكم ، ةدوجوم يف  اًمود  تناك  دقف  ةليوط ،

دهشتسي ناكو  اًراركتو ، اًرارم  اهؤرقي  ناك  دقو  .هنم  ةبيرق  اًمود  تناك  يهف  ةشيعملا ، ةفرغ 

رعشتسأ يبتكم ل  راوجب  اهيقبأ  انأو  نايحألا ، بلغأ  اهنم يف  تايبأب  يل 



اذ ناك  هنإف  هسفنب ، هتقث  ةعزعزب يف  رعشي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ينم  ًابيرق  هدوجو 

كتايح نأشب  اداج  نوكت  نأب  جنيلبك "  " ةقيرط ىلع  كربخيسو  ةئداه ، باصعأ 

كفتلا ىلع  كثحي  وهف  مزاللا ، نم  كأ  ةيدجب  رومألا  ذخأت  نكلو ال  كتارثتساو ، ةينهملا 

كثحي وهو  .كيلع  ًكح  اًقلطم  اهربتعت  نكلو ال  كل ، نيرخآلا  تاداقتنا  يف 

، هاجتالا نم  يأ  ةياغلل يف  فرطتم  لكشب  كسفن  ىلع  مكحت  نكلو ال  كسفن ، يدحت  ىلع 

ةرم ةلواحملا  ىلع  كسفن  مغرأ  ام ، رمأ  تلشف يف  كنأ  ىرت  امدنع  كلذلو 

.دعب دحأ  اهراوغأ  ربسي  ةديدج   ءايشأ  ضوخ  ىلع  كثحي  ك  ىرخأ ،

نم رارمتساب  روطتلا  هتبهوم يف  وه  تيفاب "  " ديسلاب يدلاو  باجعإ  راثأ  ام  كأ  ناكو 

ةديدج  قافآ  ضوخو  هيضام ، نم  ةدافتسالاو  هميق ، ىلإ  دانتسالا  لالخ 

وأ لاقلاو ، ليقلا  وأ  يضاملا ، دويقب  لبكم  اًمدق غ  يضملا  ىلع  هتردقو  لبق ، نم  دحأ  اهضخي 

ةقيرط ىلإ  ةبسنلاب  تيفاب "  " ناكو ءاليخلاو ، وهزلا  رعاشم  وأ  فارعألا ،

". جنيلبك  " اهدلخ يتلا  تافصلا  ضعب  اًدسجم  يدلاو  كفت 

، جهنلا اذه  ىلع  ست  عمتجملا  نم  ةغص  ةيوئم  ةبسن  ًااد  كانه  نوكتس  ظحلا ، ءوسلو 

يدعو نيدوسحلاو ، قفألا ، يقيض  نم  ةفغ  دادعأ  كانه  نيب 

نأش نم  ليلقتلا  الإ  مهعسي  الو  مهب ، ةصاخ  ةايح  قلخ  نوعيطتسي  نيذلا ال  قالخألا 

قلخ ةلواحم  ىوس  ةايحلا  نم  دشنت  ةلاضلا ال  سوفنلا  كلتف  نيرخآلا ،

لالخ حاجنلا  قيقحت  دعبو  .كلذ  ىوس  بساكم  قيقحتل  اهمامأ  ليبس  ثيح ال  مالآلا ؛

.تاداقتنالاو ةءاسإلل  ضرعتيس  زاجنإ  بحاص  يأ  نأ  جتنتسن  ةينهملا ، ةسملا 

ةءاسإلل نوضرعتيس  عيمجلا  نأ  عقوتي  ام  ًااد  ناك  ةقثلا ، مدعب  رعشي  ناك  يذلا  يدلاوو 

مهل نكي  ناك  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  ةبسنلاب  نكلو  مهنيب ، نم  وهو  داقتنالاو ،

، اههجو اودمصي يف  نأو  تاداقتنالاو ، تاءاسإلا  كلت  مهيف  رثؤت  الأ  لمأي  ناك  باجعإلا ،



مهل نكي  نيذلا  نم  عقوتي  ناك  تاداقتنالاو ، تاءاسإلا  ىقلت  امدنعو 

اهنأب روعشلا  نود  تاءاعدالا  وأ  تاداقتنالا  اوركفيف يف  جنيلبك "  " جهن اوعبتي  نأ  باجعإلا 

". جنيلبك ةيؤر "  اًمود  عبتت  نأو  مهصخش ، ىلع  ًكح  ربتعت 

يتلا تاداقتنالاو  تاءاسإلا  تناك  دارفألا ، مظعم  ةسم  نم  لوطأ  ةينهم  ةسم  لالخ  نمو 

اهنم يأ  طبثت  نكلو   ظوحلم ، لكشب  ةليلق  تيفاب " نراو  اهل "  ضرعت 

لثم كلذب  اًرورسم  جنيلبك "  " نوكيسو هتيصخش ، ندعم  ىلع  ناهرب  اقح  اذهو  هتزع ،

فرعي يذلا  تيفاب "  " ديسلل ةيرهوجلا  ميقلا  ىلإ  دوعي  رمألا  اذهف  .أ  ناك 

نأ نك  يذلا  حلاصملا  براضت  هقرؤي  وهف ال  .هقيقحت  ىلإ  ىعسي  امو  وه ، نم  طبضلاب  ًااد 

، باجعإلاب ةريدج  تايكولس غ  جاهتنا  ىلإ  هب  يدؤيو  هئدابم ، ضوقي 

نم لضفألا  بناجلا  وه  اذهو  ءوس ، يأب  بصي  ملف  هب ، فذقي  ءوس  كانه  نكي  ملف 

.تنأ نم  فرعت  نأ  يأ  هتاكاحم ؛ كل  يغبني  يذلا  تيفاب " نراو  ةيصخش " 

اذه مادختسا  ةيفيك  كيلع  حرتقأ  نأ  وه  ةمدقملا  هذه  يتباتك  ءارو  ببسلا  نم  ءزجو 

ىطخ ىلع  يس  مدع  ببس  نع  ةينهملا  ايح  لاوط  سانلا  ينلأس  دقو  .باتكلا 

ةعيبط سيلو  يتيصخش ، ةعيبط  هذهو  انأ ، اذهف  طيسب ، باوجلاو  تيفاب ."  " ديسلا وأ  أ ،

انأف ال ةصاخلا  ، ةيبسنلا  ايازملا  مادختسا  نم  دب يل  الو  هتيصخش ،

". تيفاب  " ةيرقبعب تسل  يننأ  ك  سانلا ، ىلع  همكح  يدلاو يف  ءاكذب  عتأ 

 " لثم نوكتل  باتكلا  اذه  مدختست  نكلو ال  ملعتلل ، باتكلا  اذه  مادختسا  مهملا  نمو 

فوسف تلواح ، اذإو  تيفاب ،" نراو  نوكت "  نأ  كنك  ثيح ال  تيفاب ؛" نراو 

اهجمداو يف راكفألا  هذه  ذخ  مث  تيفاب ،"  " راكفأ مهفل  باتكلا  اذه  مدختسا  لب  اعت ،

ةمظعلا قلخت  طقف  تنأ  كراكفأ  لالخ  نمف  رثتسالا ، صاخلا يف  كجهن 

كتيصخش لخاد  اهبعوتست  امدنع  طقف  ةياغلل  ةديفم  باتكلا  اذه  راكفأ  حبصتو  زيمتلاو ،



ةيصخشلاف  ) راكفألا كلت  عم  بسانتتل  كتيصخش  يغت  ةلواحم  نم  ًالدب 

ضغبو يعيبط ،) لكشب  ثدح  دق  يغتلا  اذه  نكي  ام   ًائيدر  اًرمثتسم  عنصت  ةغتملا 

هم تيفاب " نراو  نوكت "  نأ  عيطتست  نل  كنأ  نمضأ  انأف  كلذ ، نع  رظنلا 

.كسفن نوكت  نأ  الإ  كيلع  سيلف  كلذك ، نوكت  نأ  كتلواحم  ةبوعص  تغلب  هم  وأ  تأرق ،

عيمج ىلع  اقح  ميظعلا  ملعملا  اذه  يدلاو -  دي  ىلع  هتملعت  سرد  مظعأ  وه  اذهو 

نأ يعسوب  ام  لضفأ  نوكأ  لب  رخآ ، صخش  يأ  وأ  وه ، نوكأ  َّالأ  وهو  تايوتسملا - 

 " نم هصالختسا  كنك  يذلا  مظعألا  سردلا  نذإ ف  .روطتلا  نع  اًدبأ  فقوتأ  الأو  هنوكأ ،

تنك اذإف  .هلثم  حبصت  نأ  ةبغرلا يف  نود  هنم  ملعتت  نأ  وه  تيفاب ؟" نراو 

، انس ربكأ  ًائراق  تنك  اذإ  امأ  اقح ، تنأ  نم  ةفرعم  وه  رثتسالا  سورد  ربكأ  نإف  اباش ، ًائراق 

، دقتعت ًاثك م  ًابابش  كأ  ةقيقحلا  كنأ يف  وه  سوردلا  مظعأ  نإف 

اًنكمم كلذ  نكي  نإو   .ةردان  ةبهوم  هذهف  ةقيرطلا ؛ هذه  قفو  فرصتت  نأ  بجيو 

ةلحرم ةعاربب يف  روطتلا  رمتسي يف  نأ  تيفاب "  " ديسلا رودق  ناك  ف  هقيقحت ،

هرابتعاب تيفاب " نراو  عم "  لماعتو  .دعاقتلا  نس  تزواجت  ةلحرم  سانلا  مظعم  اهاري 

، هميلاعتل حرش  لضفأ  باتكلا  اذه  ربتعاو  ىذتحي ، اًجذو  سيلو  ًلعم 

رومألا نم  ًالئاه  ملعتت ك  نأ  كنكو  .اهملعت  لهسيو  ديج ، وحن  ىلع  اهحيضوت  مت  ثيح 

ريوطت هيلع  ينبت  يذلا  ساسألا  نوكت  نأ  نك  ثيح  باتكلا ، اذه  نم 

.كب ةصاخلا  ةحجانلا  ةيرثتسالا  كتفسلف 

رشيف .لإ  ثينيك 

ويلوي ٢٠١٣

ديه



ةنيدم ركوو يف  دوو  نوسيم  جيل  ةكرش  يبيردت يف  جمانربب  ماع ١٩٨٤  وينوي  تقحتلا يف 

نع ةيدقت  ضورع  ىلإ  عوبسأ  ةليط  تعمتساو  دناليم ، ةيالوب  روميتلاب ،

نأ عقوتملا  نم  ناكو  عيبلا ، تاينقتو  ءادألا ، ياعمل  لاثتمالاو  قوسلا ، ليلحتو  رثتسالا ،

صلختلا عطتسأ  يننكلو   ايرثتسا ، اًراسمس  ةينهملا  سم  ًابيرق  أدبأ 

.اًحداف أطخ  تبكترا  يننأب  روعشلا  نم 

لعألا ىلع  يبيردتلا  اهجمانرب  زكر  دقو  ةميقلل ، اًعبنم  نوسيم  جيل  ةكرش  تناكو 

ناونعب دود " ديفيد  باتك "  كلذ  ا يف  ةميقلا ، رثتسا  لاجم  ةيكيسالكلا يف 

ناونعب ماھارج " نیماینب   " باتكو  ، Security Analysis
ةرسامسلا ناك  موي  لكو  يكذلا 2  . رمثتسملا 

نولدابتيو  ، بتاكملا ىلع  نورمي  ةكرشلاب  نومرضخملا 
نع ءارآلا 

مهمهسأ نع  يرثتسالا  نيال  ويلاف  نايبتسا  نم  ةخسن  انل  اوملس  دقو  قوسلاو ، مهسألا 

حابرألا ىلإ  رعسلا  ةبسن  اهتاذ : تسلا  اهيدل  ةكرش  لك  تناكو  ةلضفملا ،

يفو .ةعفترم  مهسألا  حابرأ  دئاوعو  ةضفخنم ، ةيرتفدلا  ةميقلا  ىلإ  رعسلا  ةبسنو  ةضفخنم ،

، قوسلا ليضفت يف  عضوم  تسيل  اًضيأ  ةكرشلا  تناك  نايحألا ، نم  ثك 

بُلط دقو  .قوسلا  اًفيعض يف  مهسألا  ءادأ  اهلالخ  ناك  يتلا  ةليوطلا  ةرتفلا  نم  حضتي  ك 

زيكرتلا لادبتساو  رعسلا ، ةعفترم  ةجئارلا  مهسألا  بنجت  اًراركتو  اًرارم  انم 

.ًاثك ربكأ  لكشب  ةرشبم  رطاخملا  ىلإ  حابرألا  ةبسن  تناك  ثيح  هب ؛ ةفيعضلا  مهسألا  ىلع 

ةبعص هب  ةصاخلا  ةيباسحلا  ةيلمعلا  نكت  ثيح   ةميقلا ؛ رثتسا  جهن  قطنم  تمهف  دقو 

نايب نع  ةلهس  ةماع  ةحمل  نيال  ويلاف  ةكرش  انيلإ  تمدق  دقف  .مهفلا 

ىلعألا يفو  .اًماع  ىلإ ٢٠  هخيرات  دوعي  نيذللا  لخدلا ، نايبو  ةكرشلل ، ةيمومعلا  ةينازيملا 



ىلإ ًابنج  هعجارت  ىلإ  شي  ةكرشلا  مهسلا يف  رعسل  ايبلا  مسرلا  ناك 

لودج ىلإ  اهيف  ترظن  يتلا  تارملا  ددع  نع  رظنلا  ضغب  نكلو  ماع ، لك  جئاتن  عم  بنج 

.اًدوقفم ام  ًائيش  كانه  نأب  ترعش  ةكرشلا ، تانايب 

نم تملست  يبيردتلا ، انجمانرب  ءاهتنا  نم  دحاو  موي  لبق  سيمخلا ، موي  ةهظ  دعبو 

يهو ياواثاه ، رياشكب  ةكرشل  ماعل ١٩٨٣  يونسلا  ريرقتلا  نم  ةخسن  ردم 

هنع عمسأ  لجر   وهو  تيفاب ،" نراو  اذه "  بتك  دقو  طق ، لبق  نم  اهنع  عمسأ  ةكرش  

دادعتسا ىلع  نوكن  نأو  سيئرلا ،" ةلاسر   " ةءارق انم  بلط  دقو  طق ،

.يلاتلا مويلا  حابص  اهتشقانمل يف 

، رياشكب ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  تحفصت  قدنفلا  يتفرغ يف  انأو يف  ةليللا ، كلت  يفو 

طابحإلا ينباصأ  دقو  ةينايب ، موسر  وأ  روص ، ةيأ  كانه  نكت  هنأ   تظحالو 

.ةحفص نم ٢٠  برقي  اهدحو م  فلأتت  مهاسملا  ىلإ  سيئرلا " ةلاسر   " تناكو .كلذل 

رعشأ انأو  َّيسركلا ، ىلع  تيراف  ريرقتلا ، اذه  أرقأ  نأ  َّيلع  نأ  ةقيقحل  تنعذأو 

تغت ةليللا ، لاوط  نكلو  كلذ ، دعب  ثدح  ام  فصو  بعصلا  نمو  ةءارقلا ، تأدبو  للملاب ،

.رثتسالا نع  لماكلاب  ركف 

نع نآلا  أرقأ  يننكلو  غيصلاو ، بسنلاو  ماقرألا  ىلإ  عوبسأ ، رادم  ىلع  قدحأ ، تنكو 

نم ةغلابلا  كمولب " زور  ب" تيفاب "  " ينفرع دقف  اهنوريدي ، نمو  تاكرشلا 

نويلم اهتميق ١٠٠  غلبت  تاعيبملا  اًحابرأ يف  ردت  ايسور  نم  ةرجاهم  يهو  اًماع ، رمعلا ٨٠ 

ناتس  " ىلع تفرعتو  ثاثألل ، ترام  رشتينف  اكساربن  رجاتم  ةلسلس  رالود يف 

، تايولحلل زيدناك  زيس  ةكرش  يف  زنيجيه " كاشت  و" زوين ،  ولافاب  ةديرج  رشان  يسبيل ،"

ةعانص لاجم  ةيسفانتلا يف  ايازملاو  فحصلا ، ةرادإ  تايداصتقا  نع  تملعتو 

، رياشكب ةكرشل  ةعباتلا  مأتلا  تاكرشل  ةيليغشتلا  جئاتنلا  تيفاب "  " شقان مث  تايولحلا ،



لدع ةدئافلاو  تاضيوعتلل  يتنمدنإ  لانوشان  ةكرش  كلذ  ا يف 

ماقرألا ركذي  تيفاب "   " نكلو تارايسلا ، ىلع  مأتلل  ةيموكحلا  وكيج  ةكرش  ثلثلا يف 

ا يف مأتلا ، لعأ  ةقيقدلا يف  قورفلا  حضوأ يل  ثيح  درسلا ؛ درجمل 

بسنلاو رئاسخلا ، ةهجاومل  ةدعملا  تايطايتحالاو  ةبوتكملا ، ةيونسلا  مأتلا  طاسقأ  كلذ 

دقف ًايفاك ، كلذ  نكي  اذإو   .ةمظنملا  تايوستلل  ةيبيرضلا  ايازملاو  ةعمجملا ،

ةيتاذلا ةميقلل  نك  فيك  نع  مهفلا  لهس  ايميلعت  ًاليلد  مهاسملا  ىلإ  اًضيأ  تيفاب "  " مدق

ةرهشلل بيجعلا  لوعفملا  لالخ  نم  ةيرتفدلا  اهتميق  زواجت  نأ  ام  ةكرشل 

.ةيداصتقالا ةيراجتلا 

ريراقتلا تناكو  يكفت ، غت  دقو  يبيردتلا ، جمانربلا  ىلإ  تدع  يلاتلا  مويلا  حابص  يفو 

لازت نيال ال  ويلاف  ةكرشب  ةصاخلاو  ماقرألا  نم  اهل  ةياهن  ةلسلس ال  اهب  ةدراولا 

هذه ةايحلا يف  تبد  دق  راصتخاب  حضاو ، لكيه  اهل  راص  ةأجف  ماقرألا  هذه  نكلو  كانه ،

تاكرشلا ركفأ يف  بسحف ، ماقرألا  ةيؤرب  ءافتكالا  نم  ًالدب  ترصف  تاكرشلا ،

تامدخلاو تاجتنملا  كلذك يف  ركفأو  تاكرشلا ، هذه  نوريدي  نيذلا  صاخشألاو  نايكك ،

.تانايبلا لوادج  تاحفص  أل  يتلا  حابرألا  كلت  ىلإ  ةياهنلا  تدأ يف  يتلا 

رواسي و  فدهلاب ، روعشلا  ؤل  ناك  يلاتلا ، عوبسألا  جاتنإلا يف  مسق  تلخد  امدنعو 

المع يف لاومأ  رمثتسأس  تنك  دقف  هلعفأس ، تنك  يف  كش  دأ 

ةرم لك  يفو  .ةيلاملا  اهتظفحمل  رياشكب  اهترتشا  يتلا  مهسألا  يفو  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش 

ةمالع كلذ  ربتعأ  تنك  ام ، ةكرش  اًدنس يف  وأ  ًهس  يرتشي  تيفاب "  " ناك

ىرتشا اذإو  .المعل  هارتشا  ام  لثم  يرتشأو  ةمالعلا ، هذه  عبتتأ  تنكف  قيرطلا ، ىلع  يل 

سردأو يونسلا ، اهريرقت  بلطأو  ةكرشلاب ، لصتأ  تنك  ًهس ، تيفاب " "

روهظ لبق  كنك  ناك  دقف  .نيرخآلا  نع  باغو  هفرع  ام  ةفرعمل  ةلواحم  يف  متهاب ، كلذ 



، تاصروبلاو ةيلاملا  قاروألا  ةئيه  ىلإ  اًرالود  غلب ٢٥  كيش  لاسرإ  تنرتنإلا 

نم ةخسن  بلط  تلسرأ يف  دقلو  .هتدرأ  يونس  ريرقت  يأ  نم  ةخسن  جارختسا  كنكو 

، ةينهملا سم  لالخو  ياواثاه ، رياشكب  ةكرشل  ةيونسلا  ريراقتلا  عيمج 

لوصحلا دوأ  تنك  دقف  تيفاب ؛"  " نع تبتك  يتلا  تالجملاو  ةيفحصلا  تالاقملا  لك  تعمج 

هتءارقو رياشكب ، وأ  تيفاب "  " هب ماق  ءيش  لكو  ءيش  يأ  نم  ةخسن  ىلع 

.لوبسيبلا بعال  ءارو  ضكري  لفط  لثم  تنك  .تافلم  هظفحو يف 

ناونعب نشتروف  ةلجمل  ًالاقم  سيمول " لوراك  تبتك "  تاونس ، عضب  دعبو 

١١) The Inside Story of Warren Buffett

"، بول لاشرام   " دقتعا مث  ليربأ ١٩٩٨ )

نع ةلماك  ةصق  ةباتكل  ناح  دق  تقولا  نأ  نشتروف ،  ةلجم  ريرحت  ريدم  كاذنيح  ناك  يذلا 

.ةصقلا هذه  بتكي  نم  يه خ  لوراك "  " نأ ملعي  ناكو  تيفاب ،"  " ةايح

" تيفاب  " ىلع فرعتت  نأ  اهلالخ  نم  كنك  يتلا  ةديحولا  ةحمللا  نإف  تقولا ، كلذ  ىلإو 

لك ةدحاو  ةرم  هروهظو  اهبتكي ، ناك  يتلا  سيئرلا  ةلاسر  لالخ  نم  تناك 

لوراك نأب "  ملع  ىلع  اوناك  نيذلا  كئلوأ  نكلو  اهاموأ ، يونسلا يف  رياشكب  عتجا  ماع يف 

مت اذإ  هنأ  اوفرع  رياشكبل ، ةيونسلا  ريراقتلا  تررح  اًضيأ  سيمول "

متي نم  لوأ  يه  نوكتس  اهنإف  تيفاب ،"  " ةايح رارسأ  نع  ةصق  ةباتكل  صخش  يأ  رايتخا 

اًدكأتم تنك  يتلا  ةخسنلا  عازتنال  فحصلا  عيب  كشك  ىلإ  تقباستف  هرايتخا ،

.ةحاتملا ةخألا  ةخسنلا  اهنأ 

اًرمثتسم تيفاب "  " رهظت ةصق ال  صصقلا ، نم  فلتخم  عون  ةباتك  ديرت  اهنإ  لوراك "  " تلاق

نظ بِّيخت  و  ةداعلل ،" قراخ  لعأ  لجر  اًضيأ ك" اإو  بسحف ،

نوربتعي نمل  اقح  ىطعأو  ةملك ، فالآ  ةعبس  نم  اًفلؤم  ًاليمج  ًالاقم  ناك  دقف  اهب ، سانلا 



يذلا لجرلا  كلذ  هتيصخش ؛ ىلع  اًقمع  كأ  ًةرظن  مهل  ةودق  تيفاب " "

زهي نكلو   ايابخلا ، نم  ديدعلا  لوراك "  " انل تفشك  دقف  اهاموأ ، ةغبان  نآلا  هيلع  قلطي 

.لاقملا ايانث  ةدوجوم ب  ةغص  لمج  ثالث  ىوس  يتحت  نم  ضرألا 

انأف هب ، مايقلا  رخآ  صخش  يأ  تاناكمإ  ىلع  يصعتسي  هب ال  موقن  ام  ": " تيفاب  " لاق دقف 

نم سيلف  ءاوس ؛ دح  ىلع  رثتسالاو  ةرادإلا  هاجت  هتاذ  روعشلاب  رعشأ 

". ةيئانثتسا جئاتن  ىلع  لوصحلل  طقف  ةيئانثتسا  ءايشأب  مايقلا  يرورضلا 

لهأ زي  يذلا  عضاوتلا  ىلإ  هنوعجري  اذه ، اوأرق  نيذلا  نم  ديدعلا  نأ  نم  دكأتم  انأ  نآلاو 

الو اًحجبتم  تيفاب "  " نكي تيفاب ،"   " هيلإ يمتني  يذلا  اكيرمأ  برغ  طسو 

، ةحيحص اهنأ  دقتعي  نكي  نإ   تلكلا  هذه  لاق  دق  نوكي  نل  هنأ  اًدكأتم  تنكف  ًاللضم ،

كانه نأ  ينعي  اذهف  كلذك ، اهنأ  تدقتعا  ك  ةحيحص ، تناك  اذإو 

نأ اهنأش  نم  يتلا  زنكلا  ةطيرخ  لضفأ ، وه  ام  وأ  قيرطلا ، ةطيرخ  نع  فشكلل  ةيناكمإ 

مهسألا رايتخاو  مومعلا ، هجو  ىلع  رثتسالا  يف  تيفاب "  " كفت ةيفيك  فصت 

.باتكلا اذه  ةباتك  ءارو  عفادلا يل  وه  اذه  ناكو  .صوصخلا  هجو  ىلع 

نم نيدقع  رادم  ىلع  ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  ةيونسلا  ريراقتلا  ةءارق  ينتدعاس  دقو 

نم ديدعلاو  رياشكب ، اهترتشا  يتلا  تاكرشلل  ةيونسلا  ريراقتلاو  نمزلا ،

مهسألا رثتسالا يف  نأشب  تيفاب "  " ركفي فيك  مهف  ىلع  تيفاب "  " نع ةبوتكملا  تالاقملا 

"، تيفاب  " نأ ةفرعم  يه  اهتبستكا  يتلا  ةيمهأ  كألا  ةيؤرلا  تناكو  ةيداعلا ،

ىلع ةيراجت  ةقفص  لك  عم  لماعتي  ناك  اهلمكأب ، تاكرش  وأ  ةيداع  ًهسأ  يرتشي  ناك  ءاوس 

" تيفاب  " ناك ةصاخ ، وأ  ةماع  ةكرش  يرتشي  ناك  ءاوسو  .هسفن  وحنلا 

نيذلا سانلاو  ةكرشلا ، ركفي يف  هنإ  ثيح  ًابيرقت ؛ هسفن  لسلستلابو  اهسفن ، ةقيرطلا  عبتي 

لك يفو  ةكرشلا ، ةميق  مث  نمو  ةكرشلا ، تايداصتقاو  ةكرشلا ، نوريدي 



رثتسالا ئدابم  مسا  اهيلع  تقلطأو  ةصاخلا ، هياعم  مامأ  ةنراقم  هملعتي يف  ام  عضي  ةلاح 

، ةرادإلا ئدابمو  لمعلا ، ئدابم  يهو : تائف  عبرأ  ىلإ  اهتمسقو 

تاكرشلا ىلإ  رظنلا  وه  باتكلا  اذه  نم  فدهلا  ناكو  .قوسلا  ئدابمو  ةيلاملا ، ئدابملاو 

يف تناك ، اذإ  ام  فاشتكاو  ياواثاه  رياشكبل  تيفاب "  " اهارتشا يتلا  ىربكلا 

ةميق يف هل  نوكيس  ام  نإ  .ال  مأ  هبطخو  هتاباتك  سكعنت يف  يتلا  ئدابملا  عم  ىشتت  عقاولا ،

ةلماش ةساردب  مايقلا  وه  نيرمثتسملل  ةبسنلاب  ةميق  هل  نوكيس  امو  ييأر 

ىلع رياشكب  ةكرش  اهب  تماق  يتلا  ءارشلا  تايلمع  عم  ىشتت  يتلا  هتايجيتارتسإو  هراكفأل 

هذهل اًقيقحتو  .دحاو  ردصم  ةعمجم يف  اهلكو  ةيضاملا ، تاونسلا  رادم 

.حجان انك  اننأ  دقتعأ  ةياغلا ،

نم ىلوألا  ةعبطلا  ةباتك  لبق  قالطإلا  ىلع  تيفاب " نراو  ةلباق "  تيظح  دق  نكأ  و 

تناك تارواشملا  نأ  دكؤملا  نم  ناكو  .هتباتك  ءانثأ  هعم يف  رواشتأ  و  باتكلا ،

قاطنلا ةعساو  هتاباتك  نم  ةدافتسالل  ةيافك  ًاظوظحم  تنك  يننكلو  ةيفاضإ ، ةزيم  يفضتس 

تاحفص رادم  ىلع  تنعتسا  دقو  رثتسالا ، عوضوم  لوح  رودت  يتلا 

اًديدحتو ياواثاه ، رياشكب  ةكرشل  ةيونسلا  ريراقتلا  نم  ةضيفتسم  تاسابتقاب  باتكلا 

لئاسرلا هذه  مادختسال  نذإلا  تيفاب "  " ديسلا ينحنم  دقو  سيئرلا ، لئاسر 

ةعجارمل ةصرفلا  هل  تحيتأ  نأ  دعب  طقف  نكلو  رشنلاو ، عبطلا  قوقح  بجو  ةظوفحملا 

نواعت هنأ  لاوحألا  نم  لاح  ةيأب  ينعي  نذإلا ال  اذه  نإف  كلذ ، عمو  باتكلا ،

؛ هتاباتك لعفلاب يف  ةحاتم  تايجيتارتسإ غ  وأ  اًرارسأ  حاتأ يل  هنأ  وأ  باتكلا  نأشب  يعم 

دق نكلو  ًابيرقت ، ينلعو  حضاو  رمأ  تيفاب " نراو  هب "  موقي  ام  لك  نإ  ثيح 

.نيثكلل بك  لكشب  ظوحلم  كلذ غ  نوكي 

ةلوقم ضحد  وأ  تابثإ  وه  باتكلا  اذه  ةباتك  دنع  هتهجاو  يذلا  ربكألا  يدحتلا  لعلو 



". هب مايقلا  صخش  يأ  تاناكمإ  ىلع  يصعتسي  هلعفأ ال  ام  : " لاق نيح  تيفاب " "

هب ةدرفتملا  صئاصخلا  نإف  تيفاب "  " حاجن نم  مغرلا  ىلع  هنأ  داقنلا يف  ضعب  لداجيو 

يننكلو ال عساو ، قاطن  ىلع  رثتسالا  هجهنم يف  ينبت  نك  نأ  نود  لوحت 

هنأ ىرأ  ينكلو  هحاجن -  ردصم  يهو  هب -  ةدرفتم  صئاصخ  هل  تيفاب "  " نإ .يأرلا  مهقفاوأ 

تاسسؤملاو دارفألا  لبق  نم  قيبطتلل  ةلباق  حبصت  هتيجهنم  مهف  متي  ح 

تايجيتارتسإلا فيظوت  ىلع  نيرمثتسملا  ةدعاسم  ىلإ  باتكلا  اذه  فدهيو  .ءاوس  دح  ىلع 

". تيفاب  " حاجن تعنص  اهنأ  ىرأ  يتلا 

ىلع اهانهجاو  يتلا  ةيبلسلا  لعفلا  دودر  نم  بك  بناجف  نوككشتم ، كانه  لازي  نكلو ال 

نمضي نل  تيفاب " نراو  لوح "  رودي  باتك  ةءارق  نأ  نأشب  تناك  نسلا  رم 

، ًالوأ تيفاب ."  " اهققح يتلا  اهسفن  رثتسالا  دئاوع  قيقحت  ىلع  اًرداق  نوكت  فوس  كنأ  كل 

دئاوع ققحي  نأ  درفلل  نك  باتكلا ، ةءارق  لالخ  نم  هنأ  ىلإ  طق  حملأ   

دقف كلذ ، صخش  يأ  داقتعا  ببس  اًقلطم  مهفأ  ًايناث ،  تيفاب ؛"  " لثم اهسفن  رثتسالا 

لثم فلوجلا  بعل  ةيفيك  نع  باتك  ءارشب  تمق  اذإ  هنأ  ودبي يل  ناك 

يف زدوو " رجيات   " اهسفن ل ةراهملاب  حبصت  نأ  عقوتت  الأ  بجيف  زدوو ،" رجيات   " بعاللا

نأ دقتعت  كنأل  باتكلا ؛ أرقت  كنكلو  فلوجلا ، بعلم  ضرأ  ىلع  هبعل  ةقيرط 

قبطنيو كبعل ، ةقيرط  سحت  ىلع  كدعاست  نأ  اهنأش  نم  باتكلا  حئاصنلا يف  ضعب  كانه 

اذه ةءارق  لالخ  نم  تنك  نإف  اذل  باتكلا ؛ اذه  ىلع  هتاذ  ءيشلا 

نإف كرثتسا ، جئاتن  سحت  ىلع  دعاست  يتلا  سوردلا  ضعب  صالختسا  نم  باتكلا 

مظعم ءادأ  ءوس  ىدم  كفتلا يف  نوكي  نلو  هرا ، دق آ  نوكي  نذإ  باتكلا 

.ةقاشلا ةمهملاب  نسحتلا ، نم  طيسب  ردق  قيقحتو  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  سانلا يف 

كيرشو رياشكب  ةكرش  سيئر  بئان  رجنام ،" يلراشت  و " تيفاب "  " ةرم تاذ  لئُس  دقو 



نيرمثتسملا نم  ديدج  ليج  ملعتي  نأ  ةيناكمإ  نع  يركفلا ، لاجسلا  يف  تيفاب " "

عبرألا تاونسلا  ىدم  ىلع  طبضلاب  هنالعفي  اناك  ام  عبطلاب  اذهو  .نيذفلا  هيلقع  نم 

، اهحوضوب ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  ةيونسلا  ريراقتلا  رهتشتو  ةيضاملا ,

صخش يأ  فرعيو  ةعئارلا ، ةيميلعتلا  اهتميقو  مهبملاو ، موهفملا  مالكلا غ  نع  اهدعبو 

ىدم ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونس  عتجا  روضحب  ظحلا  هدعسأ 

.عتجالا اذه  نم  ءرملا  اهيلع  لصحي  نأ  نك  يتلا  ةرانتسالا 

ةمكح نم  ثكلا  هتلحر  لالخ  تيفاب " نراو  ىقتسا "  دقو  ةلحر ، ةفرعملا  باستكا  نإ 

كلذ ىلإ  فاضأ  دقو  رشيف ." ليف  و " ماهارج ،" ماينب  نم "  اًءدب  نيرخآلا ،

هذه تدعاس  دقو  رجنام ،" يلراشت  هكيرش "  نم  اهملعت  يتلا  ةيراجتلا  سوردلا  نم  ديدعلا 

يرثتسالا مهفلا  نع  ةلماكتم  ةروص  نيوكت  ىلع  ةعمتجم  براجتلا 

دادعتسا ىلع  مه  نيذلا  نيرخآلل  يأ  هيلع ؛ نيرخآلا  عالطإب  هرودب  تيفاب "  " لخبي يذلا ال 

يوقو طشن  لقعب  كلذو  مهعسو ، ام يف  لك  ملعتو  مهتابجاوب  مايقلل 

.حتفتمو

يلراشت لاق "  ماع ١٩٩٥ ، ياواثاه  رياشكب  ةكرش  هتدقع  يذلا  يونسلا  عتجالا  يفو 

ًائيش اوملعتي  نأ  سانلا  ضعب  ةمواقم  ىدم  يداع  وه غ  مك  ": " رجنام

امدنع ىتح  مهتمواقم  ىدم  وه  اقح  ةشهدلا  ثي  ام  : " ًالئاق تيفاب "  " فاضأو اًديدج ،"

ةروص زاربإل  تيفاب "  " لصاو مث  ملعتلل ،" ةيتاذلا  مهتحلصم  كلذ يف  نوكي 

، يغتلل وأ  كفتلل  ءاوس  ةلوقعم  ةمواقم غ  كانه  : " ًالئاق عضولل  اًديسجت  كأ 

سانلا مظعم  لضفي  ": " لسار دنارترب   " فوسليفلا لوقب  ةرم  تاذ  تدهشتساو 

حيحص اذهف  ةيلاملا ، ةيحانلا  نمو  لعفلاب ," كلذ  نوثكلا  لعف  دقو  كفتلا ، ىلع  توملا 

.اًما



لكو مهسألا ، قوس  جيجض  توص  عافترا  رمتسا  اًماع ، نم ٢٠  باتكلا  اذه  تبتك  نأ  ذنم 

جيجضلا اذه  توص  نإف  كلذ ، نع  ولعي  نأ  هرودق  نوكي  نل  هنأ  تننظ 

، نوللحملاو نويلاملا ، باتكلاو  نوقلعملا ، قباستي  ثيح  ناذآلا ؛ مصي  ريرص  ىلإ  لوحتي 

ىلع نوسفانتي  مهلكو  حيراصتب ، ءالدإلا  قوسلا يف  تايجيتارتسإ  باحصأو 

، كلذ ىلع  عمجم  لكلاو  ةيتامولعم ، ةبوجعأ  وهف  تنرتنإلا  امأ  نيرمثتسملا ، هابتنا  بذج 

لب سانلا ، ىلإ  لوصولا  ةيرح  يلام  يأر  هيدل  صخش  يأ  ىطعأ  هنأ  ك 

ةروشملا قراغ يف  اًعيمج  انرص  كلذل ، ةجيتنو  .ةيناجم  ةصنم  هاطعأ  هنإ  لوقلا  اننك 

.ةيلاملا

لجأ نم  نوناعي  نيرمثتسملا  نإف  تامولعملا ، نم  ليسلا  اذه  نم  مغرلا  ىلعو  كلذ ، عمو 

ىلع اورمتسي  نأ  ىتح يف  ةغلاب  ةبوعص  مهضعب  دجي  لب  حبر ، قيقحت 

ةعرسلاب طبهت  مث  ركذت ، بابسأ  نود  خوراصلا  ةعرسب  مهسألا  راعسأ  عفترت  ثيح  مهعضو ؛

رثتسالل ةيلاملا  قاروألا  قوس  ىلإ  اولوحت  نيذلا  سانلا  راصف  اهسفن ،

نأ ودبي  ثيح  مهرمأ ؛ نم  ةح  مهدعاقت يف  لجأ  نم  ىتح  وأ  مهئانبأ  ميلعت  لجأ  نم 

.ةقحلا ىوس  اهيف ، ثدحي  امل  رربم  الو  اهل  عاقيإ  قوسلا ال 

لمعت اهنأ  ودبي  ةئيب  يفو  قوسلا , نونج  ةزواجتم  هتاروشمو  تيفاب " نراو  ةمكح "  عبرتتو 

، موي دعب  اًموي  تيفاب ،"  " ةروشم تتبثأ  دق  رمثتسملا ، دضو  براضملا  حلاصل 

حيصي فوس  نايحألا  ضعب  يفو  .هئاتلا  نيرمثتسملا  نم  يالملل  نمآ  ذالم  اهنأ 

!"، ةرملا هذه  فلتخم  رمألا  نكل  : " لئاق مهرمأ  نم  ةح  نوعقاولا يف  نورمثتسملا 

در داصتقالل  نوكيو  تآجافم ، رجفت  ةسايسلا  نأل  نايحألا ؛ ضعب  قح يف  ىلع  نونوكي  دقو 

فلتخم لكشب  مهسألا  قوس  ىلع  اهؤادصأ  سكعنتو  كلذ ، ىلع  لعف 

، رمتسم يغتلاف  ملقأتتو ، تاعانصلا  روطتتو  ىرخأ ، ربكت  نيب  ةديدج  تاكرش  دلوتف  ًاليلق ،



لاق ثيح  ةخسار ؛ ىقبت  باتكلا  اذه  ةنيبملا يف  رثتسالا  ئدابم  نكلو 

". ئدابملاب اهتيمست  ببسلا يف  وه  اذه  : " ةباعدلا ليبس  ىلع  ةرم  تاذ  تيفاب " "

كفده نوكي  نأ  يغبني  : " ماعل ١٩٩٦ يونسلا  ريرقتلا  نم  غيلبو  زجوم  سرد  يلي  يفو 

لهسي لمع  ةيئزج يف  ةدئافو  لوقعم ، رعسب  يرتشت  نأ  وه  رمثتسمك  ةطاسبب 

، ةرشع وأ  ةسمخ ، نوضغ  يف  سوملم ، وحن  ىلع  كأ  هحابرأ  عفترت  نأ  دكؤملا  نمو  همهف ،

نم ليلق  ددع  ىوس  تقولا  رورم  عم  دجت  نلو  نآلا ، نم  اًماع  نيرشع  وأ 

بجي ياعملا ، كلت  ةافوتسم  ةكرش  دجت  امدنع  كلذل  ياعملا ؛ كلت  يبلت  يتلا  تاكرشلا 

". اهمهسأ نم  ةبك  ةيمك  ءارش  كيلع 

يتلا ةكرشلا  وأ  ةعانصلا  تناك  همو  رثتسالل ، كيدل  ةحاتملا  لاومألا  رادقم  ناك  همو 

.كلذ نم  لضفأ  اًرايعم  دجت  نأ  كنك  نلف  اهب ، متهت 
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ملاعلا يف  رمثتسم  مظعأ  ةردان :  ةلاح  لوألا  لصفلا 
ةفرغ نتاهنام يف  اًسلاج يف  ناك  نيب  كسفن ،" ئِّيه  : " ةثيبخ ةماستباب  تيفاب "  " لاق

لوراك نهمدقأو "  هتاقيدص  زعأ  ةقفرب  عيبرلا  مايأ  دحأ  حابص  سولجلا 

ىلع ةلصاحلا  ةيفحصلاو  زات ،  كرويوين  مئاوق  ىلع  اًعيبم  كألا  ةبتاكلا  يهو  سيمول ،"

ماع ١٩٥٤، ذنم  اهب  لمعت  يتلا  نشتروف  ةلج  ةرحلا  ةررحملاو  ةدع ، زئاوج 

نم اًديج ب  فورعملا  نمو  تيفاب ،" نراو  قلعتي ب " ام  لكل  ةلجملاب  ميقملا  بخلا  ربتعتو 



ةيونسلا ريراقتلا  ريرحتب  موقت  اًضيأ  تناك  اهنأ  مهل  ةودق  تيفاب "  " نوربتعي

ماع ١٩٧٧. ذنم  ياواثاه  رياشكب  ةكرشل 

نأشب هكفت  َّغ  دق  هنأب  لوراك " " " تيفاب  " ربخأ ماع ٢٠٠٦ ، عيبر  نم  مويلا  كلذ  يفو 

مظعم لثمو  كلذ ، دعومو  ياواثاه  رياشكب  مهسأ  نم  هتورث  عيزوت  ةيفيك 

، ةثالثلا هلافطأل  هتورث  نم  ًاليئض  اًردق  هصيصخت  دعب  تيفاب "  " نأ لوراك "  " تفرع سانلا ،

دقتعي عيمجلا  ناك  نكلو  ةيخلا ، تايعمجلل  هتورث  نم  كرتيس ٩٩٪ 

نآلا هنكلو  نازوس ،"  " ةلحارلا هتجوز  اهتأشنأ  يتلا  تيفاب  ةسسؤم  ىلإ  اهب  عربتيس  هنأ  اًمود 

نمو هب ، مايقلا  دوأ  ام  فرعأ  : " ًالئاق هيأر ، َّغ  دق  هنأب  لوراك "  " ربخي

. ١ لمعلا " أدبأ  نأ  يقطنملا 

يذلا تيفاب ،" نراو  مدقت "  ءادغلا ، نم  صق  تقو  لبقو  ماع ٢٠٠٦ ، وينوي  كلذل يف ٢٦ 

ةبتكم لخاد  نوفوركيملا  مامأ  فقوو  اعلا ، لجر يف  ىنغأ  اث  كاذنآ  ناك 

ةوافحب هولبقتساو  ةنيدملا ، ءايرثأ  نم  تائملا  مضي  يذلا  روهمجلا  هايحف  ةماعلا ، كرويوين 

هدي تيفاب "  " لخدأ ةزيجو ، تلك  عضب  هئاقلإ  دعبو  .راح  قيفصتو  ةغلاب 

يف هتورث ، هعيزوت  ةقيرط  اهنم  ةدحاو  لك  نمضتت  لئاسر ، سمخ  جرخأو  هترتس ، بيج  ىلإ 

؛ ًالهس ىلوألا  ثالثلا  لئاسرلا  رمأ  ناكو  .بسحف  اهيلع  هعيقوت  راظتنا 

هنباو يزوس ،"  " هتنبا هدالوأ : ىلإ  اهملس  مث  بسحف ، مكدلاو "  " ةملك درج  اهيلع  عَّقو  دقف 

ىلإ اهملسف  ةعبارلا ، ةلاسرلا  امأ  رتيب ،"  " اثلا هنباو  درواه ،"  " ركبلا

عربتلاب عبرألا  لئاسرلا  هذه  دهعتتو  ةلحارلا ، هتجوزل  ةعباتلا  ةيخلا  ةسسؤملا  لثمم 

رالود ٢ . تارايلم  هردق ٦  غلبم  يلجإب 

ةجوز ىلإ  اهملسو  اهيلع ، تيفاب "  " عقو ثيح  ةأجافملا ؛ لمحت  تناكف  ةسماخلا  ةلاسرلا  امأ 

ليب وهو "  هنم ، ىنغأ  ناك  يذلا  ضرألا  بكوك  ىلع  ديحولا  لجرلا 



نم رالود  رايلم  نم ٣٠  كأب  عربتلاب  تيفاب "  " دهعت ةخألا ، ةلاسرلا  هذه  عمو  ستيج ."

يهو اعلا ، ةيخ يف  ةمظنم  ربكأل  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  مهسأ 

نم هب  عربتلا  مت  لاملا  نم  غلبم  ربكأ  وه  غلبملا  اذه  ناك  دقو  .ستيج  ادنيليمو  ليب  ةسسؤم 

وردنأ اهمدق "  يتلا  تهاسملا  ددع  ىلع  ديزي  ام  وهو  قالطإلا ، ىلع  لبق 

" رلفكور .يد  نوج  وأ "  رالودلل ،) ةيلاحلا  ةميقلاب  اهباسح  دنع  رالود  رايلم   ٧.٢ " ) يجينراك

(. رالود رايلم   ٥.٥ " ) نبالا رلفكور  .يد  نوج   " وأ رالود ،) رايلم   ٧.١)

" تيفاب  " ناك لهف  ىصحت ؛ ىتلا ال  ةلئسألا  نم  ًاليس  اذه  راثأ  كلذ ، تلت  يتلا  مايألا  يفو 

رعشأ لب  قالطإلا ، ىلع  ال ، : " ًالئاق كلذ  ىلع  در  رضتحي ؟ ناك  ار  وأ  اًضيرم ،

: ًالئاق تيفاب "  " فرتعا هرارقب ؟ ةقالع  ةيأ  هتجوز  ليحرل  ناك  له  لاح ." نسحأ  يننأب يف 

اهحنو تيفاب ،"  " ةورث ثرتس  تناك  يزوس "  " نأ اًديج  فورعملا  نم  معن ." "

ةفئاخ تناك  دقف  ءارجإلا ، اذه  اهبجعأل  اننيب ، تناك  ول  : " ًالئاق فاضأو  تيفاب ،"  " ةسسؤم

مايقلا بغرتس يف  تناك  اهنكل  ةسسؤملا ، قاطن  عيسوت  رمأ  نم  ًاليلق 

. ٣ كلذ " ةياغلل يف  ةديج  حبصت  نأ  نكمملا  نم  ناكو  كلذب ،

تناك ستيج  ادنيليمو  ليب  ةسسؤم  نأ  كردأو  هيأر ، تيفاب "  " َّغ هتجوز ، ةافو  دعب  نكلو 

يتلا تارالودلا  نم  تارايلملا  عم  لماعتلل  لعفلاب  ةلهؤم  ةعئار ، ةسسؤم 

تناك يتلا  لثم  ةينضم  اًدوهج  اولذبي  نل  مهنأل  : " لاقو اهل ، اهب  عربتيس  تيفاب "  " ناك

مث نمف  سانلا ، نم  لئاه  ددع  ةدعاسم  ليبس  تيفاب يف  ةسسؤم  اهلذبتس 

يف ةيقطنم ، كأ  نوكي  نأ  نك  يذلا  ف  نآلا ، لاَّعف  وحن  ىلع  يلاومأ  مادختسا  مهنكميس 

لضفأ وحن  ىلع  لهؤم  صخش  ىلع  روثعلا  نم  هب ، مايقلا  بغرت يف  ام 

. ٤ كلذب "؟ مايقلل  كنم 

.هتافرصت ةينالقعلا  دوست  ثيح  اًما ، تيفاب "  " ةيصخش رهوج  نع  مني  ًافرصت  اذه  ناكو 



نيريدملا نم  تارشع  كانه  نأب  ياواثاه  رياشكب  يف  تيفاب "  " انركذيو

نإف لثملابو  وه ، عيطتسي  ًاثك م  لضفأ  لكشب  هتكرش  ةرادإ  ىلع  ةردق  مهيدل  نيذلا 

ةيخلا هلعأ  ةرادإ  لضفأ يف  ًالمع  يدؤتس  ستيج  ادنيليمو  ليب  ةسسؤم 

.هسفنب هب  مايقلا  وه  عيطتسيس  ناك  كأ م 

اإو بسحف ، رمثتسم  ربكأك  سيل  نراو  ركذتن  فوس  : " هقيدص نع  ستيج " ليب   " لاقو

، اًحيحص نوكيس  ديكأتلاب  اذهو  .  ٥ خلا " لعأل  اعلا  رمثتسم يف  ربكأك 

ماقملا اًنكمم يف  نكي  يخلا   هؤاخس  هب  موقيس  يذلا  خلا  نأ  ركذتن  نأ  مهملا  نم  نكلو 

ملس امدنعو  .اهل  ليثم  يتلا ال  ةيرثتسالا  هتاراهم  لالخ  نم  الإ  لوألا 

تركذت ستيج ،" ادنيليم   " ىلإ رالود  رايلم  غلبم ٣٠  لمحي  يذلا  كيشلاو  ةلاسرلا  تيفاب " "

ناك رالود ، غلب ١٠٠  اًماع  لبق ٥٠  هبتك  رخآ  اًكيش  ىرخأ  ةرم  روفلا  ىلع 

.ةدودحملا بيشتراب  تيفاب  ةكرش  هرثتسا يف  ةروكاب 

ةرتف هتدالو يف  ببسب  هحاجن  تالتحا  تناك  ثيح  ظوظحم ؛ هنإ  ًااد  لوقي  تيفاب "  " ناك

ك ًابيرقت ، ةبسنب ١:٣٠  تناك  ةدحتملا  تايالولا  ماع ١٩٣٠ يف  بكلا  داسكلا 

ىلعو اًديج ، مدق  ةرك  بعال  اًدبأ  صي  نلف  اذلو  ةعرسب ، ودعلا  هنك  نكي  هنأب   فرتعا 

حبصي يف هنإف   كلذك ، ةراثيقلا  راتوأ  ىلع  فزعلا  هبهاوم يف  نم  مغرلا 

" ةنيعم تسب  دلو   " دق هنكل  ةيقيسوملا ، تالفحلا  ىدحإ  نك يف  فزاع  مايألا  نم  موي 

لالخ نم  يلسأرلا  يداصتقالا  لاجملا  راهدزالاب يف   " هل حمست  نأ  اهنأش  نم 

. ٦ لمعلا " نم  ثكلا 

، ةبكرملا ةدئافلاو  اكيرمأ ، شيعلا يف  نم  جيزم  نم  تنوكت  دق  ورث  نإ  ": " تيفاب  " لاقو

فعاضت ثيح  اهب ؛ دلوأ  نأب  ًاظوظحم  تنك  يتلا  ةزيمملا  تانيجلا  ضعبو 



مدخي هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةهوشم ، جئاتن  ًانايحأ  جتني  يذلا  قوسلا  ماظن  يشيعب يف  يظح 

هباصن ءيش يف  لك  عضو  لجأ  نمو  ديج ." وحن  ىلع  اندلب  ماع  لكشب 

يذلا صخشلا  ئفاكي  داصتقا  يف   " لمعي ناك  هنأب  عضاوت  لكب  تيفاب "  " انركذي حيحصلا ،

ميظعلا ملعملا  ئفاكيو  ةيلادي ، ةكرعملا  ةحاس  نيرخآلا يف  ةايح  ذقني 

عست ءوس  فشك  مهنك  نيذلا  كئلوأ  ئفاكي  نيب  تاهمألاو ، ءابآلا  نم  ركشلا  لئاسرب 

عيزوتلاب كلذ  ىَّمس  دقو  تارايلملا ،" ىلإ  لصت  غلاب  ةيلاملا  قاروألا 

تازايتمالل ٧ . اوشعلا 

ًايدحتم صاخلا  هلبقتسم  مسر  دق  تيفاب "  " نأ ييأر  نكلو يف  اًحيحص ، كلذ  نوكي  دق 

حرشت يتلا  ةصقلا  يه  هذهو  هلبقتسم ، ليكشتب  اهل  حمسي  و  فورظلا ،

ميظع اهل  ناك  ثيح  هتايح ، ةحيحصلا يف  تارارقلا  ذاختا  يف  تيفاب " نراو  باصأ "  فيك 

.اًديعس هظح  لعج  رثألا يف 



رامثتسالا تايادبو  يصخشلا  خيراتلا 
.اكساربن ةيالوب  اهاموأ  ةنيدم  يف  ماع ١٩٣٠ ، سطسغأ  يف ٣٠  تيفاب " دراودإ  نراو   " دلو

طقسم اهاموأ  تناك  نيذلا  تيفاب "  " ةلئاع نم  عباسلا  ليجلا  ءانبأ  دحأ  ناكو 

ماع ةلاقب  لحم  اكساربن  ةيالوب  اورقتسا  نمم  تيفاب "  " ةلئاع دارفأ  لوأ  حتتفا  .مهسأر 

 " باشلا فيظوتب  ماقو  اًضيأ ، ةلاقب  لحم  ريدي  تيفاب "  " دج ناك  ك  ، ١٨٦٩

ياواثاه يف رياشكب  ةكرش  ةرادإ  سلجم  سيئر  بئان  حبصأ  يذلا  رجنام ،" يلراشت 

ةيلاملا قاروألل  اًراسمسو  ايفرصم  لمعي  تيفاب "  " دلاو درواه "  " ناكو .لبقتسملا 

.يروهمجلا بزحلل  اًعبات  سرجنوكلا ، اًوضع يف  دعب  يف  حبصأ  دقو  ةيلحملا ،

، ةغلابم كلذ  نوكي  ارو  هرافظأ ، ةموعن  ذنم  ماقرألاب  ًانوتفم  ناك  تيفاب " نراو  نإ "  ليقو 

لافطألا ضاير  لخدي  نأ  لبق  هنأ  ةقوثوم  رداصم  نم  فورعملا  نم  نكلو 

يف لسار " بوب   " لضفملا هقيدصو  وه  سلجي  ناكف  .ةبساح  ةلآ  نع  ةرابع  لعفلاب  ناك 

تاحول ماقرأ  نالجسي  راغصلا ، ةيبصلا  رارغ  ىلع  لسار ،"  " ةلئاع لزنم  ةفرش 

ناشرفيو لخادلا ، ىلإ  بوب " وه و" لخدي  مالظلا ، لحي  امدنعو  همامأ ، ر  يتلا  تارايسلا 

رهظ يتلا  تارملا  ددع  نادعيو  ضرألا ، ىلع  دلاه  دلروو  اهاموأ  ةديرج 

اهنأك تاصاصقلا ، لجس  هتاباسح يف  نيودتب  ناموقي  مث  ةديرجلا ، فرح يف  لك  اهيف 

.ةياغلل ةيرس  تامولعم 

"، سيلأ  " هتمع نم  اهب  زتعي  يتلا  باعلألا  كأ  نم  ةدحاو  ىلع  غصلا  تيفاب "  " لصحو

، ةياغلل بوبحم  هنأ  عم  راوطألا ، بيرغ  اهيخأ  نباب  ادج  ةعلوم  تناك  يتلا 

ةعاس هيطعت  فوسف  نويلهلا ، قبط  لكأ  ىلع  قفاو  اذإ  وهو : مواقي ، اًضرع ال  هيلإ  تمدقف 

همدختساو يف اذه ، قيقدلا  دعلا  زاهجب  ًانوتفم  تيفاب "  " ناك .فاقيإ 

هيتقيقش يف يعدتسي  ناكف  يلبلا ؛ تاقابس  لثم  غص ، يبص  وهو  اهل ، رصح  تاعورشم ال 



ةغصلا يف تاركلا  طاقسإل  ههجوي  مث  ءاملاب ، ضوحلا  ألو  محلا ،

زئافلا وه  نوكي  ًالوأ  ضوحلا  ةدادس  ىلإ  هب  ةصاخلا  ةيلبلا  لصت  نمو  فارطألا ، دحأ 

ىلع تيقوتلا  ةعاس  طبضي  تيفاب "  " ناك ردحنملا .) ضوحلا  لكش  نم  نيديفتسم  )

.قابس لك  لجسيو  تِّقويو  دادعتسالا ، عضو 

تس رمعلا  نم  غلابلا  تيفاب "  " تهجو يتلا  سيلأ "  " ةمعلا نم  ةيناثلا  ةيدهلا  تءاج  نكل 

.اًضيأ لاملا  اإو  بسحف ، هرسأت  ماقرألا  دعت  ملف  ديدج ؛ هاجتا  ىلإ  تاونس 

ىلغأ صيس  ام  همازح  ىلع  تبثو  ديدش  سحب  هتيده  تيفاب "  " حتف ةنسلا ، سأر  موي  يفو 

ام ناعرسو  لكينلاب ، فلغم  ةيندعم  تالمع  لماح  وهو  هكلت ، ءيش 

هلزنم جراخ  ةلواط  عضوب  ماقف  ديج ، وحن  ىلع  هنم  ةدافتسالل  قرطلا  نم  ديدعلا  دجو 

لزانملا ىلإ  بهذي  ناك  ك  لزنملا ، مامأ  ر  صخش  يأل  ستلكشت  ةكلع  عيبو 

بورشم نم  تاجاجز  تس  يرتشي  ناك  دقف  ةيزاغلا ، تابورشملاو  تاكلعلا  عيبيو 

اهنم ةدحاولا  تاجاجزلا  عيبي  ناكو  ًاتنس ، لباقم ٢٥  هدج  ةلاقب  نم  الوكاكوكلا 

ةلجم نم  اًخسن  عيبي  ناك  ك  رثتسالا ، ىلع  اًدئاع  قيقحتب ٢٠٪  تاتنس :)  ٥  ) لكين لباقم 

لك عيبي يف  ناكو  لزانملل ، ربيل  ةلجمو  تسوب ،  جننيفيإ  ياد  رتاس 

ناك دقو  ةيلحملا ، مدقلا  ةرك  تايرابم  ادوسلا يف  لوفلاو  راشيفلا  عوبسألا  ةياهن  ةلطع 

، هب ةصاخلا  ةفارصلا  زاهج  وه  تاعورشملا  هذه  لك  لالخ  هقفار  يذلا  ءيشلا 

ةكفلا ٨ . مهيطعيو  رالودلاب ، ذخأي  ناكف 

ىلإ تيفاب "  " دلاو داع  امدنع  ًائجافم  اًفطعنم  ذخأ  ةديعس ، ةلوفط  هنأك  نآلا  ودبي  ام  نإ 

هنأو قلغأ ، دق  هيف  لمعي  ناك  يذلا  كنبلا  نأب  ةرسألا  غالبإل  ةليل  تاذ  تيبلا 

ىلإ هقيرط  بكلا  داسكلا  ًاخأ  دجو  كلذبو  .تدُقف  دق  مهتارخدم  نأو  هتفيظو ، دقف  دق 

ىلإ لاملا  ميدقت  ىلإ  ةلاقبلا ، لحم  بحاص  تيفاب ،"  " دج عفد  ام  اهاموأ ؛



.هتلئاع معد  ىلع  هتناعإل  درواه 

، هتوق تيفاب " درواه   " داعتسا ام  ناعرسف  ًاليوط ، سأيلاب  روعشلا  مدي  ظحلا ،  نسحلو 

دق ابموك  دنأ  اكينيلكس  تيفاب  ةكرش  نأ  اًنلعم  هيمدق ، ىلع  فقوو 

هسفن عراشلا  وهو  مانرف ، عراش  تيتس يف  نوينوي  ىنبم  لمعلا يف  قوس  اهباوبأ يف  تحتف 

.ةيرثتسالا هتكارش  أدبيو  ًالزنم ، ام  اًموي  تيفاب "  " هيف يرتشيس  يذلا 

سكعنا ثيح  تيفاب ؛"  " ةلئاع ىلع  ًابعص  ًاليوط ، مدي  نإو   بكلا ، داسكلا  ثأت  ناكو 

هباتك يف  تسنيول " رجور   " بتك دقف  نراو ؛"  " باشلا ىلع  بك  لكشب 

Buffett: The Making of an ناونعب

كلت نم  جرخ  دقل  : " لوقي  American Capitalist

بك عفاد  هيدل  وهو  هتايح ، ةيادب  اههجاو يف  يتلا  ةبيصعلا  تاونسلا 

كلذ ذنمو  تاونس ، سمخ  رمعلا  نم  غلبي  نأ  لبق  كلذ  ركفو يف  ءايرثألا ، ىرثأ  نم  حبصيل 

. ٩ كلذ " كفتلا يف  نع  ًابيرقت  فكي  تقولا ، 

وه كلذ  ناكو  كرويوين ، ىلإ  هدلاو  هذخأ  هرمع ، نم  ةرشاعلا  يف  تيفاب "  " حبصأ امدنعو 

تربخأ ": " تيفاب  " لاق .هداليم  موي  هئانبأ يف  نم  نبا  لكل  درواه "  " ةيده

ةكرشو عباوطلل ، نيوك  دنأ  بماتس  توكس  ةكرش  يهو : ءايشأ  ةثالث  ةيؤر  دوأ  يننأب  يدلاو 

" تيفاب  " هجوتو .  ١٠ ةيلاملا " قاروألل  كرويوين  قوسو  تاراطقلل ، لينويل 

تآ  " ديسلا الباق  ثيح  راطقلا ، ىلع م  ةيليل  ةلحر  دعب  تيرتس ، لوو  عراش  ىلإ  هدلاوو 

دعب : " ًالئاق تيفاب "  " ركذتو ةيلاملا ، قاروألا  ةصروب  وضع يف  وهو  لوم ،"

عنصب ماقو  تابورشملا ، نم  ةفلتخملا  عاونألا  هذه  لك  لمحت  ةينيص  هعم  لجر  ءاج  ءادغلا ،

تركفف يف اهديري ، ناك  يتلا  عاونألا  ىقتنا  نأ  دعب  لوم ، ديسلل  بورشم 

عونصم بورشم  اذه ؛ نم  لضفأ  رمألا  نوكي  نل  .رمألا  بل  وه  اذه  نإ  تلقو  يسفن ،



. ١١ بلطلا " بسح  اًصوصخ 

ءاكرشلا دحأ  وهو  جربنيو ،" ديس   " ىلإ هنبا  تيفاب " درواه   " مدق قحال ، تقو  يفو 

كألا لجرلا  كاذنآ  ربتعي  ناك  يذلا  سكاس ، نامدلوج  ةكرش  يسيئرلا يف 

ةقلعملا قئاثولاو  روصلاب  اًروهبم  جربنيو  بتكم  يف  تيفاب "  " فقوو .تيرتس  لوو  ةرهش يف 

ىلع ةقلعملاو  راطإ ، لخاد  ةعوضوملا  ةيلصألا  لئاسرلا  ظحالو  طئاحلا ، ىلع 

ناك نيبو  .نيروهشم  صاخشأ  لبق  نم  تبتك  اهنأ  ملعلا  ما  ملعي  ناكو  بتكملا ، ناردج 

غ تيفاب "  " ناك مويلا ، ةيلاملا  اياضقلا  نع  ناثدحتي  ديس " و" درواه " "

تقو ناح  امدنعو  فحتلا ، ىلإ  ًاقدحم  جربنيو "  " بتكم لوجتي يف  ذخأ  ثيح  هيلإ ؛ هبتنم 

مهسألا نع  اًحزام  هلأسو  تيفاب ،"  " لوح هعارذ  جربنيو "  " فل باهذلا ،

ةرايزلا يف هذه  رمأ  وه  يسن  ار  : " ىركذلا هذه  ديعتسي  وهو  تيفاب "  " لاقو .اهلضفي  يتلا 

. ١٢ دبألا " ىلإ  اهتركذت  يننكلو  يلاتلا ، مويلا 

قاروألا قوسو  مهسألاب  ةياغلل  ًانوتفم  ناك  كرويوين ، ىلإ  تيفاب "  " رفاسي نأ  لبق  ىتح 

ثيح هدلاوب ، صاخلا  ةرسمسلا  بتكم  ىلع  ددرتلا  ثك  اًرئاز  هلعج  ام  ةيلاملا ؛

لاحلا يف تناك  اًما ك  طئاحلا ، ىلع  ةقلعملا  تادنسلاو  مهسألا  تاداهش  ىلإ  قدحي  ناك 

اًعيرس ملسلا  تاجرد  طبهي  ناك  نايحألا  نم  ثك  يفو  جربنيو ."  " بتكم

علوم ةرسسلا  نم  ديدعلا  حبصأف  ةرسمسلل ، ماهبأ  سيراه  ةكرش  ىلإ  ةرشابم  اًهجتم 

اوناك ك  ةلئسألا ، حرط  نع  طق  فكي  يذلا   جعزملا  لفطلا  اذهب 

.ةروبسلا ىلع  شابطلاب  مهسألا  راعسأ  ةباتكب  رخآل  تقو  نم  غصلا  نراو " نوحمسي ل"

ناك تعاس ، ةليط  حتفت  ةيلاملا  قاروألا  قوس  تناك  امدنع  تبس ، موي  لك  حابص  يفو 

يف ربراب " نوج   " هتدلاو معو  تيفاب ،" كنارف   " هيبأ مع  عم  لوجتي  تيفاب " "

، راعسألا ضافخنا  ىلع  ةبراضملا  مئاد  كنارف "  " معلا نأ  ىري  تيفاب "  " ناك .ةرسمسلا  بتكم 



لك ناكو  راعسألا ، عافترا  ىلع  ةبراضملاو  لؤافتلا  مئاد  نوج "  " معلاو

.اعلا ثدحيس يف  اهنايوري ع  يتلا  صصقلاب  تيفاب "  " هابتنا بذج  ىلع  سفانتي  هنم 

سنارت مهس  رشؤم  ىلإ  ةرشابم  قدحي  تيفاب "  " ناك هتاذ ، تقولا  يفو 

اًدومع أرقي  ناك  عوبسأ  لك  ةياهن  يفو  رارمتساب ، ةغتملا  مهسألا  راعسأ  مهف  ًالواحم  سكول ،

(" . ةيلاملا قاروألا  قوس  لوادتملا يف  يأ   ) ريدارت ناونعب "  زنوراب  ةديرج  يف 

لك أرق  هدلاوب ، ةصاخلا  ةبتكملا  ةدوجوملا يف  بتكلا  عيمج  ةءارق  نم  ىهتنا  نأ  درجو 

ًسر عضي  أدب  ام  ناعرسو  ةيلحملا ، ةبتكملا  ةدوجوملا يف  رثتسالا  نع  بتكلا 

مامأ ضيمولاك  ر  تناك  يتلا  ةيمقرلا  طاألا  مهف  ًالواحم  هسفنب ، راعسألل  ايطيطخت 

.هينيع

همهسأ ءارشل  هدادعتسا  اًماع  رمعلا ١١  نم  غلابلا  تيفاب "  " نلعأ امدنع  دحأ  أجاُفي  و 

ماق اًرالود  رثتسا ١٢٠  ديري  هنأب  هتلئاع  غلبأ  امدنع  اوشهدنا  كلذ  عمو  ىلوألا ،

ةكرش مهسأ  رايتخا  ررق  ثيح  تالجملاو ؛ ادوسلا  لوفلاو  ةيزاغلا  هايملا  عيب  نم  اهراخداب 

، هدلاو اهلضفي  ناك  يتلا  مهسألا  دحأ  يهو  دفيرب ، سيفس  زيتيس 

رثتسا ةميقب  مهسأ  ةثالث  هنم  لك  ىرتشاف  هيلإ ، مضنالا  ىلع  سيرود "  " هتخأ ثحو 

، راعسألل ايبلا  مسرلا  تيفاب "  " سرد .هنم  لكل  رالود  غلبت ١١٤.٧٥ 

.هرثتساب اًقثاو  ناكف 

.وينوي هل يف  يونس  ىوتسم  دأ  ىلإ  لصيل  ةيلاملا ؛ مهسألا  قوس  ضفخنا  فيصلا  كلذ  يفو 

موي ر  و  ةبسنب ٣٠٪ ، اهمهسأ  ضافخنا  ناغصلا  تيفاب "  " انبا دهش 

عفتراو داع  امدنع  كلذل  هتراسخل ؛ هايإ  ةبنؤم  نراو ،"  " قياضت سيرود "  " تناك ىتح 

عاب مهسلل ، اًرالود  ىلإ ٤٠  دفيرب  سيفس  زيتيس  ةكرش  مهسأ  رعس 

.تارالود ةبسن ٥  غلبت  حابرأ  قيقحتب  هيتصح  تيفاب " "



ام ناعرس  دفيرب  سيفس  زيتيس  ةكرش  مهسأ  رعس  نأ  وه  تيفاب "  " ءايتسا راثأ  ام  نكلو 

، تالومعلا دعبو  رالود ، ىلإ ٢٠٢  مهسلا  رعس  لصو  ىتح  ًايلاع  عفترا 

هنم رمألا  قرغتسا  دقف  .اًرالود  نم ٤٩٢  كأ  ةميقب  اًحابرأ  عاضأ  دق  نوكي  تيفاب ،"  " بسح

اًماع نيرشع  حابرأ  عاضأ  دق  هنأ  ىأرف  اًرالود ، راخدال ١٢٠  تاونس  سمخ 

مسقأو .ًيق  اًسرد  ناك  هنأ  غ  هيلإ ، ةبسنلاب  ؤم  سرد  ةلزن  كلذ  ناكف  لمعلا ، نم 

كفتلا نع  هب  ديحي  مهسلا  ءارش  هعفد يف  ام  لعجي  نل  ًالوأ  هنأب  تيفاب " "

ةرشع ةيداحلا  تيفاب "  " غلب امدنعو  .ةغصلا  حابرألاب  يفتكي  نل  ًايناثو  يسيئرلا ، فدهلا  يف 

وهو رثتسالا  لاجم  سرد يف  مهأ  ملعتو  اًفيصح ، ناك  هرمع ، نم 

(. عباسلا لصفلا  ةيمهألا يف  ةغلاب  ةزيملا  هذه  نع  ديزملا   ) .ربصلا

اًوضع يف هدلاو  بختنا  رمعلا ، نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  تيفاب "  " ناك امدنع  ماع ١٩٤٢ ، يفو 

ًابعص يغتلا  اذه  ناكو  .نطنشاو  ىلإ  ةلئاعلا  تلقتناو  يرمألا ، سرجنوكلا 

هل حمس  هتنيدم ، ىلإ  نحلاو  ىسألا  نم  هب  رعش  ام  ىلإ  اًرظنو  غصلا ، دلولا  ىلإ  ةبسنلاب 

يفو سيلأ ،"  " هتمعو هدج  عم  شيعيل  ماع ، ةدم  اهاموأ  ىلإ  ةدوعلاب 

.اهيف شيعلا  ةبرجتل  ىرخأ  ةصرف  نطنشاو  نراو "  " حنم ماع ١٩٤٣ ، يلاتلا ، ماعلا 

نم ايجيردت  تيفاب "  " متها لوحت  اهلخاد ، لوجتيل يف  ةرسمس  تاكرش  دوجو  مدع  عم 

تديرج عزوي  ناكف  ةرحلا ، لعألا  تاعورشم  وحن  اًهجتم  مهسألا  قوس 

وردوو ةسردم  يفو  دلاه .  زات  نطنشاوو  تسوب ،  نطنشاو  هو  ةرشع  ةثلاثلا  نس  يف 

اًعيرس رثأت  يذلا  يلناد ،" نود   " عم ةقادص  نَّوك  ةيوناثلا ، نوسليو 

ةصاخ ةلمعتسم  تالآ  ايرتشاو  هتارخدم  نانثالا  عمجف  لاملا ، بسكل  تيفاب "  " سحب

يلحملا قالحلا  تيفاب "  " عنقأو اًرالود ، غلب ٢٥  سيبابدلاو  ةركلا  ةبعلب 

ةجيتنلا تناكو  حابرألا ، فصن  ىلع  هلوصح  لباقم  هرجتم  تالآلا يف  عضوب  هل  حسلاب 



ةعبرأ غلبم  ادجو  ثيح  تالآلا ، ليغشت  نم  لوألا  مويلا  دعب  احبر  هنأ 

ديتيربوأ نيوك  نوسليو  ةكرش  اهايمس  يتلا  هتكرش  تعسوتو  هل ، ةلآ  لوأ  تارالود يف 

، ىرخأ تالآ  عبس  ءارشب  دوقنلا , عطقب  لمعت  يتلا  تالآلا  عيبل  ابموك 

.عوبسألا اًرالود يف   ٥٠ هعمو لزنملا  ىلإ  دوعي  تيفاب "  " ناك ام  ناعرسو 

نم هتارخدم  يلجإ  غلب  ةيوناثلا ، ةسردملا  نم  تيفاب "  " هيف جرخت  يذلا  تقولا  لولحبو 

ببس يأ  ىري  هنأ ال  ةعرسلا  هجو  ىلع  نلعأو  رالود ، تاعورشملا ٩٠٠٠  فلتخم 

، كلذ ضفر  هدلاو  نكلو  ةيراجتلا ، هتاعورشم  ىلع  هلمع  قوعتس  اهنأل  ةيلكلا ؛ ىلإ  باهذلل 

لعألل نوتراو  ةيلك  ًالجسم يف  هسفن  تيفاب "  " دجو فيرخلا ، لولحبو 

ةيراجتلا لعألا  ىلع  نوتراو  زيكرت  نم  مغرلا  ىلعو  اينافلسنب ، ةعماجب  ةيلاملا  نوئشلاو 

نكت  : " ًالئاق فرتعا  دقف  تيفاب ،"  " ىلإ ةعماجلا  قُرت  ةيلاملا ،  نوئشلاو 

بناوجلا ىلع  زكري  نوتراو  جهنم  ناك  دقف  ،  ١٣ اهنم " ثكلا  ملعتأ  و  يلخاد ، ًائيش يف  ثت 

وه هب  تهم  تيفاب "  " ناك ام  نكلو  ةيراجتلا ، لعألا  نم  ةيرظنلا 

نوتراو ماع يف  دعبو  .لاملا  بسك  ةيفيك  يأ  ةيراجتلا ؛ لعألا  نم  ةيلمعلا  بناوجلا 

، دحاو ماع  نوضغ  ةرود يف  ذخأو ١٤  اكساربن ، ةعماج  ىلإ  لقتنا  (، ١٩٤٧-١٩٤٩)

.دعب هرمع  نم  نيرشعلا  غلب  دق  نكي  و  ماع ١٩٥٠ ، جرختو يف 

عمج أدبف  ةيلاملا ، قاروألا  قوسب  اًددجم  هلاصتا  تيفاب "  " داعأ اهاموأ ، ىلإ  هتدوع  دعبو 

داعو رشنلا ، تامدخ  كرتشاو يف  ءاطسولا ، نم  اهاقتسا  ةديفم  حئاصن 

يجام ماظن  قبطو  ينفلا ، ليلحتلا  نع  ًابتك  سردو  راعسألل ، ةينايبلا  هتاموسر  ىلإ  اًددجم 

ام ةفرعمل  ةلواحم  يف  هب ، كفتلا  هنك  رخآ  ماظن  لكو  ماقرألاو ، طاقنلل 

فداصف ةيلحملا ، ةبتكملا  بتكلا يف  حفصتي  ناك  مايألا  دحأ  كلذ يف  دعبو  هعم ، حجنيس 

لاقف ماهارج ،" ماينب  بتاكلل "  ذلا 3  رمثتسملا  ناونعب  اًرخؤم  ردص  ًاباتك 



. ١٤ رونلا " ةيؤرب  هبشأ  باتكلا  اذه  ناك  : " هنع

يف امب   ، رامثتسالا نع  ماھارج "  " تاحورطأ تكرت  دقو 
هكراش  ،( Security Analysis ( (1934 ناونعب ةحورطأ  كلذ 

يف اًریبك  اًرثأ  تكرت  دود - " دیفيد  اھتباتك "  يف 

عم ةساردلل  كرويوين  ىلإ  اًرفاسم  اهاموأ  رداغي  هتلعج  يتلا  ةجردلل  تيفاب "  " سفن

ددش دقو  .ايبمولوك  ةعماج  لعألا يف  ةرادإل  ايلعلا  تاساردلا  ةيلك  يف  ماهارج " "

نيرمثتسملا نأ  هداقتعا  نع  برعأو  ام ، ةكرشل  ةيتاذلا  ةميقلا  مهف  ةيمهأ  ىلع  ماهارج " "

مهنك اهتميق ، نم  لقأ  ًهسأ  نورتشيو  ةقدب  ةميقلا  هذه  نوبسحي  نيذلا 

ببسب تيفاب "  " ىدل ىدص  يضايرلا  جهنلا  اذه  دجو  دقو  قوسلا ، اًحابرأ يف  اوققحي  نأ 

.ماقرألا هبح 

لمعيو تيفاب ،"  " نم انس  ربكأ  مهنم  ديدعلا  ناكو  ًابلاط ، مضي ٢٠  ماهارج "  " لصف ناك 

نوسلجي يف تيرتس  لوو  نولماعلا يف  ءالؤه  ناكو  تيرتس ، لوو  مهضعب يف 

مث بك ، لكشب  اهتميق  تضفخنا  يتلا  مهسألا  يأ  نوشقاني  ماهارج "  " لصف ءاسملا يف 

اهليلحت يف مت  يتلا  مهسألا  نورتشيو  لمعلا ، ىلإ  يلاتلا  مويلا  نودوعي يف 

.لاملا نوبسكيو  ةقباسلا ، ةليللا 

ةباجإلل هدي  عفري  ناك  ام  ًاثكف  بالطلا ، عملأ  وه  تيفاب "  " نأ عيمجلل  حضتا  ام  ناعرسو 

يذلا نيور ،" ليب   " ناكو هحرط ، نم  يهتني  نأ  لبق  ماهارج "  " لاؤس نع 

لصفلا هل يف  ًاليمز  يرثتسالا ، ايوكيس  قودنص  سيسأت  دعب يف  يف  فيناك " كير   " كراش

امأ تيفاب ،" و" ماهارج "  " يروف ب بذاجت  ثدح  دق  هنأ  ركذيو  هسفن ،

هذهو زاتمم ، ريدقت  ىلع  تيفاب "  " لصحو ةداعلا ١٥  . نيدهاشم يف  اوناكف  ةبلطلا  ةيقب 

نم ةنس  ىدم ٢٢  ىلع  بلاطل  ماهارج "  " اهحن زايتما  ةجرد  لوأ  يه 



.سيردتلا

هنكلو ةفيظو ، هحن  نأ  ماهارج "  " نم تيفاب "  " بلط ايبمولوك ، ةعماج  هجرخت يف  دعبو 

نإ قحال  تقو  ليق يف  نكلو  رمألا ، ئداب  ضفرلا يف  اذه  هملآو  ضفر ،

، تايلقألا نم  للحملاب  ناموين  ماهارج  ةكرش  ةرغاشلا يف  فئاظولا  ءلم  تلضف  ةكرشلا 

لوو لداع يف  لكشب غ  مهتلماعم  متت  مهنأ  رابتعاب  مهيلإ  رظني  ناك  نيذلا 

، كلاف تيفاب  ةكرش  ىلإ  مضنا  ثيح  هتزع ، طبثت  اهاموأ و  ىلإ  تيفاب "  " داعو .تيرتس 

ىلإ قلطنا  ام  ناعرسو  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  ةرسمسلل يف  هدلاو  ةكرش  يهو 

يقبو ماهارج ." اًقفو ل" ةميق  ياعم  تفوتسا  يتلا  مهسألا  حيشرت  ىلع  ةوقب  لمعلا 

نع هراكفأ  هل  لسري  لظو  تقولا ، لاوط  ماهارج "  " عم لصاوت  ىلع  تيفاب " "

مت دق  هنإ  لوقت : اًرابخأ  ماهارج "  " لقن ماع ١٩٥٤ ، مث يف  ىرخألا ، ولت  ةركف  ةيلاملا  مهسألا 

ةكرش رغاش يف  دعقم  كانه  راص  دق  هنأو  تايلقألا ، يعتل  ةيولوألا  ءاغلإ 

.كرويوين ىلإ  ةهجتم  ةرئاط  لوأ  تيفاب "  " بكرف تهم ، لازي  ناك ال  اذإ  ناموين  ماهارج 

هملعم جهن  اًما  ًابعوتسم  تيفاب "  " حبصأ ناموين ، ماهارج  ةكرش  هلمع يف  ةرتف  لالخو 

موت و" سولش ،" رتلاو  " " تيفاب  " بناج ىلإ  ماهارج "  " عو يرثتسالا ،

زتراب .سإ  .يج  ويلباد  ةكرش  لاومألا يف  ةرادإ  يف  سولش "  " لمع مث  نيور ،" ليب  و" بان ،"

ةداهش ىلع  لصاحلا  " - بان  " ناكو .اًماع  ةدم ٢٨  ةدودحملا  ةيلوئسملا  تاذ 

، زتراب نوارب  يديوت  ةكرش  اًسسؤم يف  اًكيرش  - نوتسنرب ةعماج  نم  ءايميكلا  ةيعماج يف 

.يرثتسالا ايوكيس  قودنص  سيسأت  يف  نيور "  " كراشو

ناك ": " تسنيول رجور   " لوقي .ملعم  درجم  نم  كأ  تيفاب "  " ىلإ ةبسنلاب  ماهارج "  " ناكو

روظحملاو يف ثملا  لاجملا  اذهل  ةقوثوم  ةطيرخ  مدق  نم  لوأ  وه  ماهارج 

، مهسألا ءانتقال  ايجهنم  اًساسأ  ىسرأ  ثيح  ةيلاملا ؛ قاروألا  قوس  لاجم  وهو  نايحألا ، بلغأ 



يتلا مايألا  ذنمو  .  ١٦ ىضم " يف  ةرماقملا  هبشي  ًابذاك  ًلع  ناك  امدعب 

، دفيرب سيفس  زيتيس  ةكرش  مهسأ  اًماع  رشع  دحأ  رمعلا  نم  غلابلا  تيفاب "  " اهيف ىرتشا 

ةيلاملا قاروألا  قوس  رارسأ  ةسارد  هتايح يف  فصن  ىضمأ  دق  هنإف 

باتك ةفلؤم  ردورش ،" سيلأ   " تبتكو .تاباجإ  نآلا  هيدل  تراصف  اهايابخو ،
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حتف عيطتسي  نكي  و  هتايح ، لاوط  ملظم  فهك  شيعي يف  ناك  ًالجر  هبشي  نراو  لعف 

اًقفوو ىلوألا ،" ةرملل  هاري  يذلا  عطاسلا  ةقيقحلا  سمش  ءوض  ةوق  نم  هينيع 

اهتلكش يتلا  طاألا  نم  ادمتسم  ناك  مهسألا  نع  يلوألا  تيفاب  موهفم  نإ  ": " ردورش ل"

كلت نأ  ىلإ  نآلا  نطف  دقو  قاروألا ، لوادت  متي  ناك  اهل  اًقفو  يتلا  راعسألا 

. ١٧ ةنماكلا " ةقيقحلل  اًزمر  تناك  قاروألا 

ررقو ناموين ، ماهارج  ةكرش  لح  مت  تيفاب ،"  " مودق نم  ماع  بقع  ماع ١٩٥٦ ، يف 

، دعاقتي نأ  - اًماع تسو  اًدحاو  اهنيح  رمعلا  نم  غلبي  ناك  يذلا  " - ماهارج "

امو ماهارج ،"  " نم ةفرعم  نم  هبستكا  ام  لضفبو  .اهاموأ  ىلإ  ىرخأ  ةرم  تيفاب "  " داعف

ةيرثتسا ةكارش  سسأ  ءاقدصألاو ، ةلئاعلا  نم  يلام  معد  نم  هاقلت 

.اًماع كاذنآ ٢٥  هرمع  ناكو  ةدودحم ،

3

ةدودحملا بیشرنتراب  تیفاب  ةكرش 
هردق غلب  اًعم  اومهاس  نيدودحم ، ءاكرش  ةعبسب  بيشتراب  تيفاب  ةكرش  تقلطنا 

ءاكرشلا ىقلتو  رالود ، ب١٠٠  ماعلا ، كيرشلا  وهو  تيفاب ،"  " أدب رالود ،  ١٠٥.٠٠٠

اذه نم  ىلعأ  حابرألا  نم  ةبسنو ٧٥٪  مهتارثتسا ، ىلع  ايونس  ةبسن ٦٪  نودودحملا 



فده نكلو  ىرخألا ،  ٪٢٥ لا ةبسن  ىلع  تيفاب "  " لصحو يرثتسالا ، رشؤملا 

قوفتي نأ  هءاكرش ، اهب  ربخأ  يتلا  تيفاب ،"  " ةين تناكو  .اًقلطم  سيلو  ايبسن ، ناك  ةكارشلا 

.ةيوئم طاقن  ةبسنب ١٠  يعانصلا  زنوج  واد  رشؤم  ىلع 

سيلو ةميقلا  ساسأ  ىلع  انتارثتسا  رايتخا  متي  فوس  : " ًالئاق هءاكرش  تيفاب "  " دعو دقو 

مئاد لكشب  لاملا  سأر  ةراسخ  نم  دحلا  لواحتس  ةكارشلا  نأو  جاورلا ،

ةكرشلا ترتشا  ةيادبلا  يف  .  ١٨ دألا " دحلا  ىلإ  لجألا ) ةصق  ةيعست  ةراسخ  سيلو  )

.ةمراصلا ماهارج "  " ياعم ىلإ  اًدانتسا  ةضفخنملا  ةميقلا  تاذ  ةيداعلا  مهسألا 

اهيف متي  ةيجيتارتسإ  يهو  جمدلا ، ةحجارم  ةيجيتارتسإ  تيفاب "  " عبتا كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب 

حابرأ غ قيقحتل  تجمدم  تكرشل  دحاو  نآ  اهعيبو يف  مهسأ  ءارش 

.رطاخملاب ةفوفحم 

سمخلا تاونسلا  ةلئاه يف  اًحابرأ  تيفاب "  " ةكارش تلجس  ةكرشلا ، سيسأت  تايادب  يفو 

تغلب ةبسنب  واد  رشؤم  اهيف  عفترا  يتلا  ةرتفلا  يهو  (، ١٩٥٧-١٩٦١  ) ىلوألا

ىلع تيفاب "  " قوفت اذكهو  نيدودحملا ،) ءاكرشلل   ٪١٨١  ) ةكرشلا ٢٥١٪ اهيف  تحبر  ، ٪٧٥

اإو بسحف ، اهب  دعو  يتلا  ةيوئملا  رشعلا  طاقنلا  ةبسنب  سيل  واد  رشؤم 

.ةيوئم ةطقن  طسوت ٣٥ 

ةرادإ سانلا  نم  ديزملا  هنم  بلط  عساو ، قاطن  ىلع  تيفاب "  " تيص عويذ  ىلإ  اًرظنو 

ررق ىتح  تاكارشلا ، نم  ديزملا  ليكشت  مت  نيرمثتسملا ، ددع  دادزا  نيبو  مهلاومأ ،

ىلإ ماعلا  كلذ  هعفد يف  ام  ةدحاو ؛ ةكارش  ءيش يف  لك  ميظنت  ةداعإ  ماع ١٩٦٢  يف  تيفاب " "

لازي ثيح ال  اهاموأ ، ازالب يف  تيويك  ىلإ  هلزنم  نم  ةكارشلا  بتكم  لقن 

، هتارثتسا رهشأ  دحأب  يلاتلا  ماعلا  يف  تيفاب "  " ماق مث  مويلا ، ىتح  كانه  اًدوجوم  هبتكم 

.لعفلاب ةيمانتملا  هترهش  ديازت  تمهسأ يف  يتلا 



امدنع نيرشعلا ، نرقلا  نم  تاينيتسلا  تاكرشلا يف  حئاضف  أوسأ  نم  ةدحاو  تناكو 

ونيت ةدايقب "  ماخلا ، ةيتابنلا  تويزلل  ليوأ  لباتيجيف  دورك  ديالآ  ةكرش  تفشتكا 

تيز نوزخم  نم  ةكرشلا  ىدل  ام  ىلع  ءانب  ضورق  ىلع  لوصحلا  نك  هنأ  سيلجنأ ،" يد 

تيزلا نأ  يه   - ةطيسب ةدحاو  ةيملع  ةقيقح  مادختساب  كلذو  ةطلسلا ،

، يسجوين ةافصم يف  أشنأ  ثيح  رمألا ؛ ريوزتب  سيلجنأ " يد   " ماق - ءاملا حطس  ىلع  وفطي 

مث ايوصلا ، لوف  تيز  نيزختل  قباوط  ةسمخ  عافتراب  ًانازخ  اهب ١٣٩  عضوو 

لصو امدنعو  ةطلسلا ، تيز  نم  طقف  مادقأ  عضب  هولعت  يذلا  ءاملاب  تانازخلا  ألم 

، تانازخلا ىلعأ  ىلإ  نودعصيس  ديالآ  ةكرش  يفظوم  نإف  نوزخملا ، ديكأتل  نوشتفملا 

امدنعو .ئطاخ  سايق  مقرب  ضرألا  ىلع  فقاولا  شتفملا  نوربخيو  سايق ، اصع  نوسمغيو 

، يمويل كنبو  اكيرمأ ، فوأ  كنب  نأ  فشتُكا  ةحيضفلا ، هذه  تعاذ 

نم ١٥٠ كأب  ةكرشلا  تمعد  دق  ىرخأ  ةيلود  ةيراجت  تاكرشو  سيربسكإ ، ناكيرمأ  ةكرشو 

.ةيلايتحا ضورق  رالود يف  نويلم 

فرعت تحبصأ  يتلا  ةحيضفلا  هذه  جئاتن  ربكأ  نم  ةدحاو  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةكرش  تناكو 

نويلم ةكرشلا ٥٨  ترسخو  ةطلسلا ، تيز  ةحيضف  مساب  دعب  يف 

نب نم "  ءيش  يأ  ملعت  دق  تيفاب "  " ناك اذإو   ٪. نم ٥٠ كأ  اهمهس  رعس  ضفخناو  رالود ،

نم لقأب  ةيوق  ةكرش  مهس  عابي  امدنع  وه : ءيشلا  اذه  نإف  ماهارج ،"

.مساح لكشب  فرصتلا  بجي  ةيتاذلا ، اهتميق 

نكي ام   نكلو  رالود ، نويلم  ردقت ب ٥٨  يتلا  ةراسخلا  نم  ةنيب  ىلع  تيفاب "  " ناك

معاطم ىلإ  ًابهاذ  ددرت  دقف  اذل  ةحيضفلا ؛ كلت  ىلإ  ءالمعلا  رظن  فيك  وه  هفرعي 

مادختسا ضافخنا يف  كانه  نكي  هنأ   فشتكاف  عفدلا ، قيدانص  ظحالي  ذخأو  اهاموأ ،

كونبلا يف نم  ديدعلا  راز  ك  ةهشلا ، ءارضخلا  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةقاطب 



نم ةيحايسلا  تاكيشلا  عيب  ثأت يف  يأ  اهل  نكي  ةيلاملا   ةحيضفلا  نأ  ملعو  ةقطنملا ،

.سيربسكإ ناكيرمأ 

ردقي ام  يأ   - رالود نويلم  روفلا ١٣  ىلع  تيفاب "  " رمثتسا هبتكم ، ىلإ  هتدوع  بقعو 

ىدم ىلعو  سيربسكإ ، ناكيرمأ  ةكرش  مهسأ  -يف  ةكارشلا لوصأ  نم  ب٢٥٪ 

تغلب ةلئاه ، اًحابرأ  ءاكرشلا  ققحو  فاعضأ ، ةثالث  مهسألا  ددع  فعاضت  يلاتلا ، ماعلا 

لمحت يف ةوطخلا  هذه  تناكف  مهنم ؛ لك  حبر  يفاص  رالود  نويلم   ٢٠

". تيفاب  " جهنو ماهارج "  " جهن اهتايط 

ضعبو ةضفخنم ، ةميق  تاذ  ةيلام  قاروأ  ءارش  ةكارشلا يف  تيفاب "  " رصح ةيادبلا ، يفو 

ةصح لوأ  ىرتشا  ةسماخلا ، ةنسلا  نكلو يف  جمدلا ، ةحجارم  نع  تانالعإلا 

مث ةيعارزلا ، تادعملا  عينصتل  جنيرشتكافوينام  ليم  رتسبد  ةكرش  يهو  ةكرش ، ةرطيسم يف 

ىعدت دنالجنإ  وين  ةعتم يف  جيسن  ةكرش  مهسأ  ءارش  كلذ يف  دعب  أدب 

.ةكرشلا ىلع  رطيسملا  وه  ناك  ماع ١٩٦٥  لولحبو  ياواثاه ، رياشكب 

***

ءانحنالا اهدنع  غتي  ىنحنم  ىلع  ةطقن  اهنأب  بالقنالا  ةطقن  فرعت  لضافتلا  باسح  يفو 

طاقن ثدحت  نأ  نكو  دئازلا ، ىلإ  اًصقان  وأ  صقانلا ، ىلإ  اًدئاز  هنوك  نم 

يفو ةيسايسلا ، ةيفارغجلا  عاضوألاو  تاداصتقالاو ، تاعانصلاو ، تاكرشلا ، اًضيأ يف  بالقنا 

بالقنا يف ةطقن  اهنأ  بت  تاينيتسلا  ةرتف  نأ  دقتعأو  .اًضيأ  دارفألا  ةايح 

اهنأ ك  لعألا ، لجر  تيفاب "  " ىلإ رمثتسملا  نم  تيفاب "  " روطت ثيح  تيفاب ؛"  " ةايح

تناك ماع ١٩٥٦ ، ذنمو  .بالقنا  ةطقن  ىلإ  اًضيأ  اهيف  قوسلا  تلصو  ةرتف  تناك 

قوس ىلع  نميهت  تيفاب ،"  " اهمدختساو ماهارج ،"  " اهددح يتلا  مييقتلا  ةيجيتارتسإ 



ديدج دهع  كانه  ناك  تاينيتسلا ، فصتنم  لولحب  نكلو  ةيلاملا ، قاروألا 

ةيمانتم مهسألا  ىلإ  كلذ  شيو  طشنلا ،" ومنلا  تاونس "  هيلع  قلطأ  قفألا ، فشكتي يف 

، قوسلا ةدايق  عمطلا يف  هيف  أدب  يذلا  تقولا  وه  كلذ  ناك  دقل  .ةميقلا 

ٍلاع ١٩ . ءادأ  تاذ  مهسأ  ءارو  يعسلا  لالخ  هدقفو  عيرسلا ، لاملا  عنص  مت  ثيح 

تيفاب ةكرش  تلصاو  دقف  قوسلل ، ةيسفنلا  ةلاحلا  ينمضلا يف  لوحتلا  نم  مغرلا  ىلعو 

دق ةكارشلا  تناك  ماع ١٩٦٦ ، ةياهن  لولحبو  .ةزراب  جئاتن  قيقحت  بيشتراب 

ىلع فطاخ  موجه  نش  ةلزن  كلذ  ناكف  نيدودحملا ،) ءاكرشلل   ٪٧٠٤  ) تحبر ١.١٥٦٪

ناك كلذ ، عمو  .اهسفن  ةرتفلا  لالخ  ةبسنب ١٢٣٪  عفترا  يذلا  واد ، رشؤم 

يتلا ئدابملا  راتوأ  ىلع  صقارتت  قوسلا  تناك  نيب  .ديازتم  لكشب  قلقلاب  رعشي  تيفاب " "

قاروألا قوس  تفزع يف  يتلا  ةديدجلا  ىقيسوملا  نكت  و  ماهارج ،"  " اهددح

". تيفاب  " ىلإ ةبسنلاب  ىنعم  تاذ  ةيلاملا 

اهدوست قوسلا  نأ  دجو  دقو  ةيرثتسالا ، ةكارشلا  ءاهنإ  تيفاب "  " ررق ماع ١٩٦٩ ، يفو 

يتلا متهالاب ، ةريدجلا  ةيلاملا  قاروألا  ةردن  اًديازت يف  كانه  نأ  ك  تابراضملا ،

تنميه نيرشعلا ، نرقلا  نم  تاينيتسلا  رخاوأ  لولحبو  .ةيقيقحلا  اهتميق  نم  لقأب  عابت 

تاكرشلا تناكو  .ةيلاملا  قاروألا  قوس  ىلع  ةميقلا  ةيمانتم  مهسألا 

لثم تاكرش  مهسألا يف  تناكو  رمثتسم ، لك  ناسل  ىلع  ركذلا  ةلوادتم  ةلضفملا  نوسمخلا 

.ةرم ةئامو  سمخ  حوارتت ب  حابرأب  لوادتت  سكوريزو  ديورالوبو  نوفآ 

قوسلا ةئيب  دئاسلا يف  ركفلا  يراجي  هنأب ال  اهيف  فرتعي  هئاكرش  ىلإ  ةلاسر  تيفاب "  " لسرأو

، ةدحاو ةطقن  نأشب  حضاو  انأ  لاح ، ةيأ  ىلع  : " ًالئاق فاضأو  ةيلاحلا ،

دجأ يننأ  نم  مغرلا  ىلع  هقطنم ، مهفأ  يذلا  قباسلا  جهنلا  نع  ىلختأ  نل  يننإ  يهو :

اهقيقحت لهسو  ةبك  حابرأ  نع  يلختلا  ينعي  دق  كلذ  نأل  هقيبطت ؛ ةبوعص يف 



ةاد ةراسخ  ىلإ  يدؤي  دق  ام  حاجنب ، هسرامأ  و  اًما ، همهفأ  جهن ال  ينبتل  ودبي ، ام  ىلع 

. ٢٠ لاملا " سأرل  ةحداف 

لدع ١٠ واد  رشؤم  ىلع  قوفتلا  لثمتي يف  ًافده  ةكارشلا  ةيادب  يف  تيفاب "  " ددح دقو 

ىلع قوفتلا  حجن يف  يماع ١٩٥٧ و١٩٦٩ ، ام ب  ةرتفلا  يفو  .ماع  لك  ةيوئم  طاقن 

! ةيوئم ةطقن  ةبسنب ٢٢  اإو  بسحف ، ةنسلا  ةيوئم يف  طاقن  ةبسنب ١٠  سيل  واد -  رشؤم 

فيرعت مت  مهصصح ، ىلع  نورمثتسملا  لصحو  ةكارشلا ، لح  مت  امدنعو 

صخشلا ناكو  مهلاومأ ، ةرادإل  ريد  ةناعتسالاب  نورخآ  حُِصنو  ةيدلبلا ، تادنسلاب  مهضعب 

ميدقلا يف هليمز  نيور ،" ليب   " وه تيفاب "  " هب ىصوأ  يذلا  ديحولا 

قودنص دلوم  ناك  كلذبو  ءاكرشلا ، لاومأ  ضعب  ةرادإ  ىلع  نيور "  " قفاوو .ايبمولوك  ةعماج 

مهيف ن   - ةكارشلا نورخآ يف  ءاضعأ  ذخأ  نيب  .يرثتسالا  ايوكيس 

يف تيفاب "  " ةصح ت  دقو  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش  مهسأ  ةروص  مهصصح يف  تيفاب -" "

ىلع اًرطيسم  حبصيل  ًايفاك  كلذ  ناكو  رالود ، نويلم  غلبتل ٢٥  ةكارشلا 

.ياواثاه رياشكب 

لضفأ تَّلو  دق  ةفارصلا " زاهج   " لجر نأ  نوثكلا  دقتعا  ةكارشلا ، تيفاب "  " لح امدنعو 

.هروف نم  أدب  دق  هنأ  يه  ةقيقحلا  نكلو  همايأ ،

ياواثاھ رياشكریب 
دعبو ماع ١٨٨٩ . يف  جنيرشتكافوينام ، نتوك  رياشكب  يهو  ةيلصألا ، ةكرشلا  تسسأت 

ام ىرخألا ؛ جيسنلا  عناصم  نم  ديدعلا  عم  رياشكب  تجمدنا  اًماع ، عبرأ 

، ةرتفلا هذه  لالخو  .دنالجنإوين  ميلقإ  ةيعانصلا يف  تاكرشلا  ربكأ  نم  ةدحاو  ءاشنإ  ىلإ  ىدأ 

، نطقلا نم  دالبلا  تاجايتحا  نم  وحن ٢٥٪  جتنت  نأ  رياشكب  تعاطتسا 

عم رياشكب  تجمدنا  ماع ١٩٥٥ ، يفو  .دنالجنإوينل  ةيئابرهكلا  ةعسلا  نم  تكلهتساو ١٪ 



رياشكب ىلإ  دعب  يف  مسالا  يغت  متو  جنيرشتكافوينام ، ياواثاه 

.ياواثاه

نم ١٠ لقأ  يفف  ةبيصع ، تاونس  جامدنالا  تبقعأ  يتلا  تاونسلا  تناك  فسألا  عم  نكلو 

رئاسخلا تزواجتو  فصنلا ، رادق  مهاسملا  قوقح  تضفخنا  تاونس ،

لمع كلذ ، تلت  يتلا  نيرشعلا  ماوعألا  لالخو  .رالود  يالم  لمعلا ١٠  نع  ةمجانلا 

لكشب جيسنلا  ةعومجم  رادأ  يذلا  سياشت ," ك   " عم بنج  ىلإ  ًابنج  تيفاب " "

ثيح لامآلل ؛ ةبيخم  تناك  جئاتنلا  نكل  دنالجنإوين ، جيسنلا يف  عناصم  ريودت  ىلع  فثكم ,

قوفت ١٠٪ ةبسن  ىلإ  لوصولا  ةغلاب يف  ةبوعص  مهسألا  تادئاع  تهجاو 

.كأف

زاجتحا نم  ةمكحلا  كيكشتلا يف  ياواثاه يف  رياشكب  ومهاسم  أدب  تاينيعبسلا ، لولحبو 

ءافخإل ةلواحم  ةيأ  لذبي  تيفاب "   " نكل تاجوسنملا ، لاجم  رثتسالا يف 

تناك ةدع : تابسانم  هكفت يف  ةقيرط  حيضوت  ىلإ  هعفد  ام  اهنوهجاوي ؛ يتلا  تابوعصلا 

اهيف ةلماعلا  ىوقلا  تناكو  ةقطنملا ، لمع يف  بر  ربكأ  جيسنلا  عناصم 

ترهظأ دق  ك  ايبسن ؛ لقنلل  ةلباق  تاراهم غ  كلت  انس ، ربكأ  ةيرمع  ةئف  نم  لكشتت 

؛ عاضوألا ةمهفتم  ةيلعلا  تاداحتالاو  سحلا ؛ نم  ةيلاع  ةجرد  ةرادإلا 

ضعب ردي  نأ  نك  جيسنلا  لاجم  لمعلا يف  نأ  دقتعي  تيفاب "  " ناك كلذ ، نم  مهألاو 

.حابرألا

تاقفنلا ىلع  ةيباجيإ  دئاوع  تاجوسنملا  ةعومجم  ققحت  نأ  عقوتي  هنأ  حضوأ  هنكل 

لدعملا نم  دأ  ةيحبر  تاذ  ًالعأ  قلغأ  نل  ": " تيفاب  " لاقو .ةعضاوتملا  ةيلسأرلا 

نم غ هنأب  اًضيأ  رعشأ  ك  انتاكرش ، دئاوع  ىلإ  ةطقن  نم  ءزج  ةفاضإ  درجمل  طسوتملا 

بتي نأ  درج  ةيلمع  لو  نأ  انثتسا ، لكشب  ةحبرم  ةكرشل  ولو  بسانملا ،



ثيمس مدآ  ينفلاخيسو  لبقتسملا ، يهتنت يف  رئاسخ ال  كانه  نوكت  نأ  عقوتملا  نم  هنأ 

امأ اثلا ، يحارتقا  يأرلا يف  سكرام  لراك  ينفلاخيسو  لوألا ، يحارتقا  يأرلا يف 

. ٢١ حايترالاب " رعشي  يذلا  ديحولا  وهف  طسولا ، لحلا 

" تيفاب  " أدب نيرشعلا ، نرقلا  نم  تاينينثلا  ةبقح  ياواثاه  رياشكب  تلخد  امدنعو 

تاجوسنملا لاجم  لمعلاب يف  ةصاخلا  ةعيبطلا  ًالوأ ، .ةنيعم  قئاقح  كردي 

، علس نع  ةرابع  تاجوسنملاو  ةدراو ، مهسألا غ  ىلع  ةيلاع  دئاوع  قيقحت  ةيلتحا  تلعج 

تاجتنملا نع  اهتاجتنم  زيمتت  نأ  ةبوعص يف  هجاوت  اهفيرعت  مكحب  علسلاو 

ضفخت ةصيخرلا  ةلماعلا  يديألا  مدختست  يتلا  ةيبنجألا  ةسفانملا  نأ  نع  ًالضف  ةسفانملا ،

عناصم نإف  سفانتلا ، ىلع  ةردقلا  رارمتسا  لجأ  نم  ًايناث ، .حبرلا  شماوه 

ةئيبلا كلت  لظ  فيخم يف  لتحا  وهو  لاملا ، سأر  ةبك يف  تانيسحت  بلطتت  جيسنلا 

.ةفيعض لعألا  تادئاع  تناك  اذإ  ةثراكب  رذنيو  ةيمخضتلا ،

مسق ىلإ  ةبك  ةيلسأر  تهاسم  مدق  اذإ  وهو : ًابعص ، اًرايخ  تيفاب "  " هجاوو

رياشكب ةكرش  ققحتسف  ةسفانملا ، ىلع  ةردقلا  هرارمتسا يف  لجأ  نم  تاجوسنملا 

رثتسا ةداعإ  متت  اذإو   لاملا ، سأر  ةدعاق  عيسوتل  هل  ًاططخُم  ناك  ام  ىلع  ةفيعض  دئاوع 

مامأ ةسفانملا  ىلع  ةردق  لقأ  حبصتس  رياشكب  عناصم  نإف  لاملا ، سأر 

دق رياشكب  ةكرش  تناك  اذإ  رظنلا ع  ضغبو  .نيرخآلا  يلحملا  تاجوسنملا  يعنصم 

نع ةزيم  ةيبنجألا  ةسفانملا  ىدل  لظ  دقف  مأ ال ، لاملا  سأر  رثتسا  تداعأ 

.صخرأ ةلماع  ٍديأ  فيظوت  قيرط 

ةعومجمل رشبم  لبقتس غ  رذنت  ةلدأ  نع  يونسلا  ريرقتلا  فشك  ماع ١٩٨٠ ، لولحبو 

ةلاسر ةيدايرلا يف  ةقومرملا  اهتناكم  ةعومجملا  تدقف  ةنسلا ، كلت  يفو  جيسنلا ؛

مث قالطإلا ، ىلع  ةلاسرلا  جيسنلا يف  ةعومجم  كذ ر  ِتأي  لبقملا ،  ماعلا  لولحبو  سيئرلا ،



ةعومجم تاحفص  تيفاب "  " ىوط ويلوي ١٩٨٥  يف  يمتحلا : رمألا  ءاج 

.ماع وحن ١٠٠  لبق  أدب  ًالمع  كلذب  ًايهنم  جيسنلا ،

ًالشف ةلشاف  نكت  ةبرجتلا   نإف  بئاون ، نم  جيسنلا  ةعومجم  هجاو  مغرلا م  ىلعو 

وهو تاكرشلا ، عاضوأ  لوحت  نع  ًِّيق  اًسرد  تيفاب "  " ملعت دقف  ًالوأ  اًعيرذ ،

ٍفاك لسأر  ديلوتب  عقاولا  جيسنلا يف  ةعومجم  تماق  ًايناث ، .لضفألا  ىلإ  غتت  ام  اًردان  اهنأ 

.كأ ةدعاو  ةصق  هذهو  مأت ، ةكرش  ءارشل  ىلوألا  تاونسلا  يف 

نیمأتلا لاجم  يف  لمعلا 
مهسألا رالود ، نويلم  غلب ٨.٦  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش  ترتشا  ماع ١٩٦٧ ، سرام  يف 

يتنمدنإ ةكرش  هو : اهاموأ ، هرقم يف  مأت  يتكرشل  ةلوادتملا 

ىلوألا روطسلا  تبتكف  يرحبلا ، مأتلاو  قيرحلا  دض  مأتلل  ةينطولا  ةكرشلاو  تاضيوعتلل ،

.ياواثاه رياشكب  ةكرشل  ةلئاهلا  حاجنلا  ةصق  يف 

ثيح مأت ؛ ةكرش  كالتمال  ةيقيقحلا  ةميقلا  كاردإ  مهملا  نم  ةرهاظلا ، هذه  ةميق  ريدقتلو 

نوكت ًانايحأو ال  ةديج ، تارثتسا  نوكت  ام  ًانايحأ  مأتلا  تاكرش  نإ 

مأتلا قئاثو  ولماح  عفدي  حف  ةعئار ؛ ةيرثتسا  ةادأ  ًااد  يهف  كلذ ، عمو  كلذك ،

مأتلا تاكرش  رمثتستو  دقنلا ، نم  اًقفدتم  ًاليس  كلذب  نومدقي  طاسقألا ،

ددحملا دعوملا  ةفرعم  نم  دكأتلا  مدع  ببسبو  .تابلاطملا  ميدقت  متي  ىتح  ةيدقنلا  هذه 

، ةلئاسلا ةيلاملا  قاروألا  رثتسالا يف  مأتلا  تاكرش  راتخت  تابلاطملا ، هذهل 

مهسألاو تادنسلاو ، لجألا ، صق  تباثلا  لخدلا  تاذ  ةيلاملا  قاروألا  ةيسيئر يف  ةفصبو 

تاذ تاكرشلا  نم  تنثا  سيل  تيفاب " نراو  كَّل "  اذكهو  .لجألا  ةليوط 

.تارثتسالا ةرادإل  ةيذالوف  ةادأ  اًضيأ  اإو  بسحف ، لوقعملاو  ديجلا  عضولا 

نويلم نم ٢٤.٧  كأ  اهتميق  غلبت  تادنس  ةظفحم  مأتلا  يتكرش  ىدل  ناك  ماع ١٩٦٧ ، يفو 



، ماع نوضغ  يفو  رالود ، نويلم  ةميقب ٧.٢  مهسأ  ةظفحمو  رالود ،

عماجل ةعئار  ةظفحم  ربتعي  اذه  ناكو  رالود ، نويلم  نم ٤٢  ةعمجملا  ةظفحملا  تبرتقا 

ةرادإ دودحملا يف  حاجنلا  ضعب  لعفلاب  دهش  دقو  تيفاب ."  " لثم كنحم  مهسأ 

ةكرش ىلع  ةرطيسلا  تيفاب "  " ىلوت امدنعو  تاجوسنملا ، ةكرشل  ةيلاملا  قاروألا  ةظفحم 

ةيلاملا قاروألا  نم  رالود  نويلم  ةكرشلا ٢.٩  تكلتما  ماع ١٩٦٥ ، رياشكب يف 

ةيلاملا قاروألا  باسح  ةدايزب  تيفاب "  " ماق ىلوألا  ةنسلا  ةياهن  لولحبو  .لوادتلل  ةلباقلا 

نم رالودلا  تادئاع  تناك  ماع ١٩٦٧ ، يفو  رالود ، نويلم  ىلإ ٥.٤  لصو  ىتح 

سأر ةدعاق  فاعضأ  هل ١٠  ناك  يذلا  هلك ، تاجوسنملا  مسق  دئاع  فاعضأ  ةثالث  رثتسالا 

.ةيداعلا مهسألا  ةظفحم  لاملا يف 

ام لك  جيسنلا ، لاجم  نم  هجورخ  دعب  مأتلا  لاجم  لخد  امدنع  تيفاب "  " نإ ليق  دقو 

لثم اهلثم  عيبت ، مأتلا  تاكرشف  كأ ؛ ىرخأب ال  ةعلس  لادبتسا  وه  هلعف 

، ةدحوم مأتلا  تاسايسو  هيسفانم ، تاجتنم  نع  هزيي  نك  اًجتنم ال  جيسنلا ، تاكرش 

وأ ةيراجت ، تامالع  دجوت  الو  صخش ، يأ  لبق  نم  اهخسن  نكو 

لهسلا نمف  ىرخألا ؛ نع  اهادحإ  زي  ماخ  داوم  وأ  عقوملا ، ايازم يف  وأ  عارتخا ، تاءارب 

بلاغلا يفو  .حوتفم  باتك  يه  مأتلا  تالدعمو  صيخرت ، ىلع  لوصحلا 

دوهج رثؤتو  اهيفظوم ، يه  نايحألا  نم  ثك  مأتلا يف  ةكرشل  اًزيي  كألا  ةمسلا  نوكت 

، تاونسلا رم  ىلعو  .مأتلا  ةكرش  ءادأ  ًالئاه يف  ًاثأت  نيريدملا  ىدارف 

ةكرشل ةعباتلا  مأتلا  تاكرش  ةعومجم  ىلإ  مأتلا  تاكرش  نم  ديدعلا  تيفاب "  " فاضأ

ىدحإ يه  تارايسلا  ىلع  مأتلل  ةيموكحلا  وكيج  ةكرش  ربتعتو  رياشكب ،

ماع لولحبو  .ةيكذ  ةينالعإ  ةلمح  لضفب  نآلا  ةفورعم  تراص  يتلا  ةزرابلا ، تافاضإلا 

ةلوادتملا ةيداعلا  مهسألا  فصن  نم  برقي  ام  ياواثاه  رياشكب  تكلتما  ، ١٩٩١



؛ ةكرشلل رهابلا  ءادألا  دوعص  رمتسا  ةيلاتلا ، ثالثلا  تاونسلا  ىدم  ىلعو  .وكيج  ةكرشل 

كل اهنأ  رياشكب  ةكرش  تنلعأ  ماع ١٩٩٤ ، يفو  تيفاب ."  " دئاوف كلذكو 

، ماع دعبو  رياشكب ، ةلئاع  ىلإ  وكيج  مضنا  لوح  ةداج  ةشقانم  تأدبو  ةكرشلا ، نم   ٪٥١

وكيج ةكرش  تحبصأو  رالود ، رايلم  غلب ٢.٣  اًكيش  تيفاب "  " عَّقو

.رياشكب ةكرشل  لماكلاب  ةكولمم  ةكرش 

هقفنأ يذلا  غلبملا  فاعضأ  ةعبس  عفد  ماع ١٩٩٨ ، يفف  بسحف ، اذهب  تيفاب "  " ِفتكي و 

نم رالود  رايلم  وحن ١٦  ناكو   - وكيج ةكرشل  ةلوادتملا  مهسألا  يقاب  ءارشل 

، ير لاج  ىمست  يتلا  مأتلا  ةداعإ  ةكرش  ءارش  لجأ  نم  كلذو  - ياواثاه رياشكب  مهسأ 

.خيراتلا كلذ  ىتح  ام  ةكرش  ءارش  هعفد يف  غلبم  ربكأ  كلذ  ناكو 

ذأ تناك  كش ، دأ  نود  نكلو  مأتلا ، تاكرش  ءارش  تيفاب "  " لصاو نسلا ، رم  ىلعو 

هنيع يذلا  تيجأ ج ،"  " ىعدي صخش  فيظوت  يه  اهب ، ماق  ةوطخ 

ماع دلو يف  يذلا  تيجأ ،"  " لصح دقو  .مأتلا  ةداعإل  ياواثاه  رياشكب  ةعومجم  ةرادإل 

، ةقومرملا ايجولونكتلل  ةيدنهلا  دهاعملا  نم  ةسدنهلا  ةداهش  ىلع  ، ١٩٥١

ىلع لوصحلل  درافراه  ةعماجب  قحتلا  مث  تاونس ، ثالث  ةدم  مإ  يآ   ةكرش  لمعو يف 

.لعألا ةرادإ  ةداهش يف 

كردأ ام  ناعرسف  مأتلا ، لاجم  نع  ةيفلخ  هيدل  نكت  تيجأ "   " نأ نم  مغرلا  ىلعو 

ةيلاملا غلابملا  ةميق  ةدايزب  تيجأ "  " ماق ماع ١٩٨٥ ، ةيادب  ذنمو  هتيعملأ ، تيفاب " "

مدع عم  مأتلا  طاسقأ  ليصحت  مت   ) مأتلا ةداعإل  ياواثاه  رياشكب  ةعومجمل  ةلصحملا 

.اًماع نم ٢٠  لقأ  رالود يف  رايلم  ىلإ ٣٤  رئاسخلا ) نع  تاضيوعتلا  عفد 

دحأ يف بغري  يتلا ال  رطاخملا  ةيلوئسم  لمحتي  " " تيجأ  " نإف تيفاب ،"  " يأرل اًقفوو 

، ةردقلا عمجي ب  هلمع  نإ  ثيح  اهيف ؛ هلسأرب  دحأ  رطاخي  الو  اهلمحت ،



لاجم اهعون يف  نم  ةديرف  ةقيرطب  فرصتي  هلقع  نأ  كلذ ، نم  مهألاو  مسحلاو ، ةعرسلاو ،

" تيجأ و" تيفاب "  " بذاجتي نأ  نود  موي  ر  نكي  و  .  ٢٢ مأتلا "

رياشكب ريرقت  يف  تيفاب "  " بتك تيجأ "  " ةميق نع  ةركف  كئاطعإلو  ثيدحلا ؛ فارطأ 

، قرغي بكرم  ىلع م  تيجأو  يلراشتو  انأ  تنك  اذإ  : " ًالئاق ماع ٢٠٠٩  يونسلا 

". تيجأ ذقنتلف  بسحف ، انم  دحاو  درف  ذاقنإ  الإ  كعسوب  نوكي  نلو 

هتكرشو لجرلا 
نم يداع  لكش  اذ  اًصخش  ناك  دقف  تيفاب ،" نراو  ةيصخش "  فصو  لهسلا  نم  سيل 

نم اهبرق  نم  كأ  دجلا ، تارظن  ىلإ  برقأ  هتارظن  تناكو  ةينسجلا ، ةيحانلا 

سانلا عم  لماعتي  ناك  ك  ايرقبع ، ربتعيف  ةيركفلا ، ةيحانلا  نم  امأ  بك ؛ لعأ  لجر 

، قداصو هيزنو ، حيرصو ، طيسب ، وهف  ديقعتلا ، مدعو  عضاوتلا  ىهتن 

اًمارتحا نكي  ك  طيسبلا ، ةباعدلا  سحو  ةيقارلا ، ةيرخسلا  نم  عئار  جيز  عتمتي  ناك  ك 

، ةجذاسلا ءاهلبلا  لاعفألا  ًاثك  هركي  هنكل  ةيقطنملا ، رومألا  كلتل  اًديدش 

.ديقعتلا ىشاحتيو  ةطاسبلا ، ىنبتي  وهو 

بتكلا نم  تارابع  همادختسا  اًَحاترم يف  تيفاب "  " ناك مك  انظحال  ةيونسلا ، هريراقت  ةءارقب 

عبطلابو تسيو ،" يام  وأ "  زنيك ،" درانيم  نوج  نم "  ًالاوقأو  ةينيدلا ،

ةرابع ريرقت  لكف  ةءارق ،  ةملك  يه  انه  زيكرتلا  روحم  نوكت  نأ  يغبني  يتلا  ةملكلا  نإف 

، ةنولم ةينايب  تاموسر  وأ  روص ، دجوت  ال  تامولعملاب : رخزت  ةحفص  وأ ٧٠  نع ٦٠ 

مقر ١ ةحفصلا  نم  ةءارقلا  عورشلل يف  يفكي  ا  نوطبضنملا  كئلوأو  ةينايب ، لوادج  وأ 

ةيلاملا ةكنحلا  نم  بك  ردق  يقلتب  مهتأفاكم  متت  عاطقنا  نود  رارمتسالاو 

، هريراقت ةحارصلا يف  ديدش  تيفاب "  " ناك .ةقلطملا  ةحارصلاو  فلكتلا  مدعو  ةباعدلاو ،

رياشكبل ةعباتلا  تاكرشلل  تايبلسلاو  تايباجيإلا  نم  لك  ىلع  ددشيو 



باحصأ مه  ياواثاه  رياشكب  ًهسأ يف  نوكل  نيذلا  صاخشألا  نأ  ىريو  ياواثاه ،

.مهناكم ناك يف  اذإ  هب  حراصي  نأ  بحي  ناك  ا  مهحراصيو  ةكرشلا ،

قباطتت يتلا   ) ةيراجتلا هتفسلفو  هتيصخشل ، اًديسجت  تيفاب "  " اهريدي يتلا  ةكرشلا  ربتعتو 

رياشكب ةكرش  ربتعتو  ديرفلا ، هبولسأو  ةيرثتسالا ،) هتفسلف  عم 

تآشنملا طقف ، نايسيئر  نآزج  كانه  ثيح  اًدقعم ، سيل  هنكل  بكرم ، لكيه  تاذ  ياواثاه 

هقيقحت نكمملا  نم  حبصأ  دقو  مهسألا ، ةظفحمو  ةلماعلا ، ةيراجتلا 

، ةينيمأتلا تاكرشلا  نم  ةلصحملا  ةيلاملا  غلابملاو  ةينيمأتلا ، تاكرشلا غ  حابرأ  لالخ  نم 

يتلا تاكرشلا  ىلإ  رظنلا  ةيعقاولا يف  تيفاب " نراو  ةقيرط "  كلذ  لك  لثو 

هتكرش ةرادإ  وأ  اهب ، ةيداع  مهسأ  ءارشل  اهمييقتب  موقي  ةكرش  وأ  اهلك ، اهئارش  ركفي يف 

.ةصاخلا

، مأتلا تايلمع  ةيسيئر : تاعومجم  ثالث  ىلإ  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  مسقنت  مويلاو ،

ةكرش لمشت  يتلا  ةيلسأرلا ، ةفاثكلا  تاذ  ةمظنملا  ةيراجتلا  تاكرشلاو 

، ةيديدحلا ككسلل  اتناس يف  نرذرون  نوتجنلرب  ةكرشو  ةقاطلل ، يجيإ  ناكيرمأ  ديم 

بناج ىلإ  ةئزجتلاب ، عيبلا  تايلمعو  تامدخلا ، ميدقتو  عينصتلا ، تايلمعو 

هذه تَّرد  يلجإ  لكشبو  ةثافنلا ، تارئاطلا  ىلإ  لافطألا  ىولح  نم  أدبت  تاجتنم 

ياواثاه رياشكب  ةكرشل  رالود  رايلم  ردقت ب ١٠.٨  اًحابرأ  ماع ٢٠١٢ ، يف  تاكرشلا ،

ماع لعألا  لجر  تيفاب "  " اهققح يتلا  رالود  نويلم  ردقت ب٣٣٩  يتلا  حابرألاب  ةنراقم 

ياواثاه يف رياشكب  ةكرش  تارثتسا  ةميق  تغلب  ماع ٢٠١٢ ، ةياهن  يفو  . ١٩٨٨

ةسمخ ذنمو  رالود ، رايلم  ردقي ب ٤٩.٨  ةفلكت  ساسأ  لباقم  رالود  رايلم  قوسلا ٨٧.٦ 

ةميقب ٣ ةظفحم  تيفاب "  " رمثتسملا ىدل  تراص  ماع ١٩٨٨ ، يف  اًماع ، نيرشعو 

.رالود رايلم  ردقي ب١.٣  ةفلكت  ساسأ  لباقم  رالود  تارايلم 



يذلا ماعلا  كلذ  ماع ١٩٦٥ ، نم  ًءادتبا  ةيضاملا ، عبرألاو  ثلا  تاونسلا  ىدم  ىلعو 

ةيرتفدلا ةميقلا  ت  دق  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش  ىلع  تيفاب "  " هيف رطيس 

ةفعاضم ةيونس  بساكم  يهو  دحاولا ، مهسلل  رالود  ىلإ ١١٤.٢١٤  اًرالود  نم ١٩  ةكرشلل 

ةبسنب زروب ٥٠٠  دنأ  دردناتس  رشؤم  عفتراو  ةرتفلا ، كلت  لالخ  ةبسنب ١٩.٧٪ ،

نم برقي  امل  بستكملا  يبسنلا  ءادألا  نم  ةبسن ١٠.٣٪  لث  ام  وهو  حابرألا ، كلذ  ا يف  ، ٪٩.٤

زاهج  " لجر قلغأ  امدنع  قباس ، تقو  تلق يف  كو  .دوقع  ةسمخ 

.اهلوأ تلاز يف  ام  ةلحرلاو  ةيادبلا  درجم  هذه  تناك  بيشتراب  تيفاب  ةكرش  ةفارصلا "

ةردان ةلاح 
مساب فرعي  حبصأ  ام  ةحص  ىدم  ةديدع  تاونس  رثتسالا  ءاربخو  نويداكألا  شقان  دقو 

ليلحت نأ  ىلإ  شت  لدجلل  ةثملا  ةيرظنلا  هذهو  .ءفكلا  قوسلا  ةيرظن 

راعسألا لعفلاب يف  سكعنت  ةحاتملا  تامولعملا  عيمج  نأل  تقولل ؛ ةعيضم  وه  مهسألا 

نأ ام ، اًعون  حازملا  ليبس  ىلع  نومعزي ، ةيرظنلا  هذه  يديؤم  نأ  ك  ةيلاحلا ،

ةحبارلا مهسألا  رايتخاو  مهسألا  راعسأ  نم  ةحفص  ىلع  ماهسلا  يمر  مهنك  رثتسالا  ءاربخ 

ثيح اهرايتخا ، يلاملا يف  للحملا  هيف  حجن  يذلا  هسفن  ردقلاب  اهنيب  نم 

.يونس عبر  نايب  وأ  يونس ، ريرقت  رخآ  ةءارقو  قيدحتلا  تاعاس يف  يض 

ناك يذلا  رارمتساب -  تارشؤملا  ىلع  نوقوفتي  نيذلا  دارفألا  ضعب  حاجن  نإف  كلذ ، عمو 

ناك نكلو  ةبيعم ، ءفكلا  قوسلا  ةيرظن  نأ  ىلإ  شي  تيفاب -" نراو  مهزربأ " 

نإ اولاق  لب  ةبيعملا ، يه  تسيل  ةيرظنلا  نأب  ءفكلا  قوسلا  ةيرظن  ثحابلا يف  در 

ًابيرقت ثدحت  ام  اًردان  ةيئاصحإ  ةرهاظ  يأ  ةردان ، ةلاح  مه  تيفاب "  " لثم صاخشألا 

برتقي ةردان   ةيئاصحإ  وه  تيفاب "  " نأ نوعدي  نيذلا  كئلوأ  دييأت  لهسلا  نم  نوكيسو  .  ٢٣

اهتققح يتلا  جئاتنلا  تناكأ  ءاوس  يرثتسالا ، هئادأ  راركت  نم  دحأ 



نم برقي  ام  وأ  بيشتراب  تيفاب  ةكرش  نم  اًماع  رشع  ةثالث  ىدم  ىلع  تيفاب "  " ةكرش

جئاتن مييقت  دنعو  .ياواثاه  رياشكب  ةكرش  ءادألا يف  لجس  دوقع يف  ةسمخ 

عم ةيسيئرلا  تارشؤملا  ىلع  قوفتلا  ىلع  مهتردق  مدع  ظحالن  ًابيرقت ، رثتسالا  ءاربخ  لك 

نك ةيلاملا ال  قاروألا  قوس  له  يلاتلا : لاؤسلا  ثي  كلذو  تقولا ، رورم 

؟ نيرمثتسملا مظعم  اهمدختسي  يتلا  بيلاسألاب  قلعتي  رمألا  مأ  ًالعف ، اهتهجاوم 

ةءافك ىلع  يصعتسي  هب ال  موقن  ام  نإ  : " لاق ثيح  تيفاب ،"  " تلك ركفن يف  انوعد  ًاخأو ،

ةرادإلا هاجت  هتاذ  روعشلاب  رعشأ  انأف  هب ، مايقلا  رخآ  صخش  يأ 

لوصحلا لجأ  نم  ةيئانثتسا  ءايشأب  مايقلا  يرورضلا  نم  سيلف  ءاوس : دح  ىلع  رثتسالاو 

ىلإ تيفاب "  " راكفأ سانلا  مظعم  عجري  دقو  .  ٢٤ ةيئانثتسا " جئاتن  ىلع 

هراكفأب نمؤأ  يننكلو  اكيرمأ ، برغ  طسو  لهأ  زي  يذلا  عضاوتلا  جاتن  الإ  تسيل  اهنأ 

.باتكلا اذه  روحم  لكشتس  يتلا 

تیفاب نراو  میلعت  يناثلا : لصفلا 
ملعتي نأ  بجي  لهذملا  يوقلا  ركفلا  بحاص  ةردان ، ةرهاظ  ربتعي  يذلا  صخشلا  اذه  ىتح 

هنك ال  تيفاب "  " لثم اًصخش  نإ  ىتح  لاجملا ، اذه  هوقبس يف  نم  راكفأ  نم 

ةفيلوت نع  ةرابع  ىس ، ك  تيفاب ،" نراو  ميلعت "  نإ  .هتفرح  ئدابم  ملعت  نع  ءانغتسالا 

تايصخش ثالث  لوقع  نم  ةاقتسم  ةزيمتم  ةيرثتسا  تافسلف  ثالث  نم 

". رجنام يلراشت  و " رشيف ،" بيليف  و" ماهارج ،" ماينب  يهو " : ةرثؤم ، ةيوق 

ثأت هل  ناك  هنأ  عقاولا  ضعبلا يف  ىري  لب  ةياغلل ، فورعم  تيفاب "  " يف ماهارج "  " ثأت نإ 

خيراتلا ىلإ  رظنلاب  بارغتسالا ، ىلإ  ًاثك  كلذ  وعدي  الو  هيف ، لماش 

"، ماهارج  " تاباتك ةعلاط  تهم  ًائراق  ةيادبلا  يف  تيفاب "  " ناك ثيح  لجرلل ؛ كباشتملا 

؛ هل ًاظن  ًاخأو  هل ، اًكيرش  مث  هيدل ، اًفظومو  هل ، ًابلاط  حبصأ  مث 



نوربتعي نيذلا  كئلوأ  نإف  كلذ ، عمو  بردملا ، غ  تيفاب "  " لقع لكش  نم  وه  ماهارج " ف"

نيركفملا نم  نثا  ثأت  نولهاجتي  هدحو  ماهارج "  " ميلاعت جاتن  تيفاب " "

الك سردن  فوسو  رجنام ،" يلراشت  و " رشيف " بيليف  : " هو نيرخآلا ، قومرملا  يلاملا 

.لصفلا اذه  هنم يف 

ماهارج ماينب 

ةنهمل نكي   ": " ثيمس مدآ  هنع "  لاق  دقف  يلاملا ، ليلحتلا  ديمع  وه  ماهارج "  " ربتعي

مويلا فورعم  وهو  .  ١ مسالا " اذه  هيلع  اوقلطأ  اذلو  هلبق ، دوجو  يلاملا  ليلحتلا 

يذلا  ، Security Analysis : امھو نيروھشم  نیلمعب 
ةیلصألا هتخسن  ترشنو   ،" دود دیفيد  هفیلأت "  يف  هكراش 

يذلا يكذلا 4 ،  رمثتسملا  باتكو  ماع ١٩٣٤،  يف 

Security Analysis باتك ةيمهأ  نم  ءزج  دعيو  ماع ١٩٤٩ . ةيلصألا يف  هتخسن  ترشن 

عضب دعب  رثؤملا  باتكلا  اذه  رهظ  دقف  هفيلأت ؛ تيقوت  وه  مويلا  ىتح  ةرمتسملا 

، اعلا هجو  َّغ  دق  ثدح  وهو  ماع ١٩٢٩ ، ةيلاملا  قاروألا  قوس  رايهنا  نم  طقف  تاونس 

نويداكأ ىعس  نيبو  .هراكفأ  يفو  فلؤملا  بك يف  ثأت  باتكلا  اذهل  ناكو 

ةداعتسا ىلع  سانلا  دعاسي  ماهارج "  " ناك ةيداصتقالا ، ةرهاظلا  هذه  سفت  ىلإ  نورخآ 

.حبرملا لمعلا  راسم  اًمدق يف  يضملاو  تباثلا ، يلاملا  مهعضو 

ماع ايبمولوك  ةعماج  نم  مولعلا  سويرولاكبلا يف  ةجرد  ىلع  ماهارج " نب  لصح "  دقو 

ناكو ةينيتاللاو ، ةينانويلا  تغللا  ديجي  ناكو  .نيرشعلا  نس  وهو يف  ، ١٩١٤

ًيلعت هيقلت  مدع  نم  مغرلا  ىلعو  كلذ ، عمو  .ةفسلفلاو  تايضايرلاب  يملع  متها  هيدل 

ةكرش ًايعاس يف  ىلوألا  هتفيظو  تناكو  تيرتس ، لوو  لمعلا يف  أدب  ايراجت ،

ىلع مهسألاو  تادنسلا  راعسأ  لجسي  ناك  ثيح  ةرسمسلل ، بول  دنأ  نوسردنه  رجربوين 



ةباتك ىلإ  ًايعاس  هنوك  نم  ىقترا  مث  عوبسألا ، اًرالود يف  لباقم ١٢  ةروبسلا 

نس وهو يف  ماع ١٩١٩ ، لولحبو  .ةكرشلا  اًكيرش يف  حبصأ  ام  ناعرسو  ةيثحبلا ، ريراقتلا 

ام يأ  رالود ؛ هردق ٦٠٠٠٠٠  يونس  بتار  ىلع  لصحي  ناك  نيرشعلاو ، ةسماخلا 

ماع ٢٠١٢. رالودلا  ةميقب  رالود  يالم  نم ٨  برقي 

دقو ناموين ," موج   " عم ةيرثتسا  ةكارش  يهو  ماهارج ،"  " ةكرش سسأ  ماع ١٩٢٦ ، يفو 

ماهارج ةكرش  تجن  دقو  .اًماع  وحن ٣٠  دعب  تيفاب "  " ةكرشلا هذه  تفظو 

ةيملاعلا برحلاو  بكلا ، داسكلاو  ماع ١٩٢٩ ، ةيلاملا  قاروألا  قوس  رايهنا  نم  ناموين  - 

ماع ١٩٥٦. ةكرشلا يف  لحت  نأ  لبق  ةيروكلا ، برحلاو  ةيناثلا ،

ةرملل كلذو  رايهنا ١٩٢٩ ، ببسب  ايلام  مطحت  دق  ماهارج "  " نأ سانلا  نم  ليلق  فرعيو 

نود ةرسألا  كرتو  هدلاو ، يفوت  امدنع  ىلوألا  ةرملا  تناك  دقف   ) هتايح ةيناثلا يف 

ماهلإلا يف ردصم  دجو  دقو  هتورث ، ءانب  ةداعإ  ىلع  ماهارج "  " مزعف ةيلام ،) ةيحو  معد 

لاجم اهب يف  ةيليل  تارود  سيردت  هروف  نم  أدب  دق  ناك  ثيح  مألا ، هتعماج 

دقو مييقتلا ، ةداعإو  ركفتلل  ةصرف  ماهارج " ةيداكألا ل" طاسوألا  تحاتأ  دقو  .ليومتلا 

اًضيأ وهو  هتروشمو ، دود " ديفيد  ةدعاس "  اًنيعتسم  ماهارج "  " بتك

.ظفحتملا رثتسالا  نع  ةيكيسالكلا  ةساردلا  دعب  يف  حبصأ  ام  ايبمولوك ، ةعماج  ذاتسأ يف 

، ةرشع سمخلا  تاونسلا  زواجتت  ةيرثتسا  ةربخ  دود " و" ماهارج "  " نم لك  ىدل  تناكو 

. Security Analysis باتك فيلأت  نم  ءاهتنالل  تاونس  عبرأ  هنم  رمألا  قرغتساو 

ةفيحص يف  شتير " سيول   " هنع بتك  ماع ١٩٣٤ ، يف  ىلوألا ، ةرملل  باتكلا  ردص  امدنعو 

ةديدشو ةجضانو ، ةلمتكم ، ةر  هنإ  : " ًالئاق زات  كرويوين 

اذهل ناك  اذإو  ةيلمعلا ، ةفاصحلاو  يداكألا  ءاصقتسالا  نم  اًما  ريدقتلاب  ةريدجو  قيقدتلا 

لقع لعج  قيرط  نع  ثدحيس  هنإف  هسفنب ، هرود  سرا  نأ  ثأتلا 



٢ قوسلا ." ىلع  سيلو  ةيلاملا  قاروألا  ىلع  ابصنُم  رمثتسملا 

، تاكرشلا اهبكترت  يتلا  تاكاهتنالل  ًابك  اًمتها  دود " و" ماهارج "  " سرك ىلوألا ، ةعبطلا  يفو 

رادصإ لبق  .تاكاهتنالا  هذه  نع  تامولعملا  نم  ثكلا  هيدل  ناكو 

تامولعم تناك  ماع ١٩٣٤ ، ةيلاملا  قاروألا  قوس  نوناقو  ماع ١٩٣٣ ، ةيلاملا  قاروألا  نوناق 

تاكرشلا مظعم  تناكو  .ةللضم  تناك  ام  ًابلاغو  اًما ، ةيفاك  تاكرشلا غ 

نايحألا نم  ثك  لوصألا يف  مييقت  ناكو  تاعيبملاب ، ةصاخ  تامولعم  نع  فشكلا  أت 

بعالتلل يف تاكرشلا  نع  ةطولغم  تامولعم  مادختسا  مت  .كش ك  عضوم 

قاوسألا مأ  ةيلوألا ، ماعلا  باتتكالل  يلوألا  حرطلا  ناكأ يف  ءاوس  ةيلاملا ، قاروألا  راعسأ 

، ةئيطب تاكرشلا  تاحالصإ  تناك  ةيلاملا ، قاروألا  ناوق  رودص  دعبو  .ةيوناثلا 

ماع باتكلا يف  نم  ةثلاثلا  ةعبطلا  هيف  ترهظ  يذلا  تقولا  لولحبو  .ةسوردم  اهنكلو 

" دود و" ماهارج "  " لوانت لب  تاكرشلا ، تاكاهتنا  ىلإ  ةراشإ  درت   ، ١٩٥١

ةسايسو ةرادإلا  ةءافك  ًةصاخ  ةرادإلاو ، مهسألا  ةلمح  تاقالعلا ب  تالكشم  نع  ثيدحلا 

.حابرألا عيزوت 

اهرايتخا متي  ةعونتم  ةظفحم  نأ  ةركف  لوح   Security Analysis باتك رهوج  روديو 

لكشت نأ  نك  ةلوقعم ، راعسأ  ىلإ  دنتست  ةيداعلا ، مهسألا  نم  ةيانعب 

ىلع نيرمثتسملا  ماهارج "  " دعاسي ىرخأ ، ولت  ةينأتم  ةوطخ  لالخ  نمو  .ًيلس  اًرثتسا 

.هجهن قطنم  ةيؤر 

 . رثتسالل دحوم  ماع  فيرعت  دوجو  مدع  يه  ماهارج "  " اههجاو يتلا  ىلوألا  ةلكشملاو 

رثتسالا لاق " : نيح  زيدنارب " سيول   " يضاقلا ةلوق  ماهارج "  " دهشتساو

ةادألا تناك  اذإ  ام  لوح  رودت  ةلأسملا ال  نأ  ىلإ  ماهارج "  " راشأو ةثك ." اعم  لمحت  ةملك 

مث نمو   ) تادنسلا وأ  هفيرعت ) مكحب  ةبراضم  ربتعت  مث  نمو   ) مهسألا يه 



.اًدنس ك ال اهنوك  درجمل  اًرثتسا  مأتلا  ةفيعض  تادنسلا  رابتعا  نك  الو  رثتسا .)

ةبراضم ةيلاحلا  هلوصأ  يفاص  نع  لقي  يذلا  دحاولا  مهسلا  رعس  رابتعا  نك 

ةقرو ءارش  نإ  ثيح  رمألا ،" نم  كفده  وه  انه  مهملا  ": " ماهارج  " لاقو .مهس  هنأل  طقف 

ضغب ةبراضم ، الإ  وه  ام  عيرس ، حبر  قيقحت  لمأ  ىلع  ضرتقم ، لا  ةيلام 

حرتقا رمألا ، تاديقعت  ىلإ  رظنلابو  .ًهس  مأ  اًدنس  ةيلاملا  ةقرولا  تناك  اذإ  رظنلا ع 

 - قيقدلا ليلحتلا  دعب  رثتسالا -  ةيلمع  نإ  : " وهو صاخلا  هفيرعت  ماهارج " "

هذهب يفت  يتلا ال  تايلمعلا  امأ  ٍضرم ، دئاع  قيقحتو  لاملا ، سأر  ةمالسب  دعت  ةيلمع  يه 

راكفألاب ةرخاز  ةطيسبلا  ةرابعلا  هذهو  ،  ٣ ةبراضم " يهف  تابلطتملا ،

.قيقدلا انمتها  قحتستو 

: وهو هل  زجوم  فيرعتب  أدب  دقف  قيقدلا ؟" ليلحتلا  ينعي ب" ماهارج "  " ناك اذام  ًالوأ ،

اًدانتسا اهنم  جئاتنلا  صالختسا  ةلواحم  عم  ةحاتملا  قئاقحلل  ةقيقدلا  ةساردلا  "

ليلحتلا اًفصاو  كلذ ، نم  دعبأ  وه  ام  ىلإ  بهذ  مث  .  ٤ ميلسلا " قطنملاو  ةتباثلا  ئدابملا  ىلإ 

نمضتتو ءاقتنالا ؛ ( ٣ ، ) داقتنالا ( ٢ ، ) فصولا ( ١ : ) يهو تاوطخ ، ثالث  نم  فلأتت  ةيلمعب 

ةسارد ةيناثلا  ةلحرملا  نمضتتو  ةميكح ، ةقيرطب  اهدقتو  قئاقحلا  لك  عمج  ىلوألا  ةلحرملا 

مت له  تامولعملا : لقن  ةمدختسملا يف  ياعملا  ايازم 

ًكح ردصي  نأ  للحملا  نم  بلطتتف  ةيئاهنلا  ةلحرملا  امأ  ةلداع ؟ ةروصب  عئاقولا  ليث 

.ةساردلا ديق  ةيلاملا  قاروألا  ةيبذاج  ىدم  نأشب 

نوكي نأ  بجي  اًرثتسا ، ةيلاملا  ةقرولا  رابتعا  لجأ  نم  هنأ  ىلع  ماهارج "  " رصي كلذ ، دعبو 

.ٍضرُم دئاع  لدعم  و  لاملا ، سأر  ةمالس  نم  ةجرد  هو : ناطرش ، كانه 

ثدح غ عوقو  نإف  ةقلطم ؛ تسيل  ةمالسلا  نأ  ىلإ  هبن  ىلوألا ، ةلحرملاب  قلعتي  يفو 

ةنمآلا تادنسلا  ءادأ  ًاللخ يف  ثدحي  نأ  نك  بك  لكشب  لمتحم  وأ غ  يداع 



ةراسخلل ضرعتلا  نم  ايمحم  ربتعي  نأ  يغبني  رثتسالا  نإ  كلذ  نم  ًالدب  لاق  هنكلو  اًضيأ ،

.ةلوقعم فورظ  لظ  يف 

ك ٍضرُم ،  بعت  نأل  اًضيأ ، رذحلا  بلطتي  ةيناثلا -  ةرورضلا  وهو  يضُرملا -  دئاعلا  نأ  ك 

هسفت فلتخي  يعوضوم  حلطصم غ  وه  قيقد ، لكشب  ماهارج "  " راشأ

ماد ام  اًضفخنم ، ناك  نإ  ىتح  غلبم ، يأ  نوكي  نأ  نك  دئاعلا  نإ  لاقو  رخآل ، صخش  نم 

لماكلا فيرعتلاب  كسمتلاو  ءاكذلا ، نم  ردقب  فرصتي  رمثتسملا 

دنتسي اًقيقد  ايلام  ًاليلحت  يرجي  يذلا  صخشلا  نإف  ماهارج ،"  " فيرعتل اًقفوو  .رثتسالل 

نود دئاوعلا ، نم  لوقعم  لدعم  رايتخاب  موقيو  ميلسلا ، قطنملا  ىلإ 

.ًابراضم سيلو  رمثتسم ، وه  لاملا  سأر  ةمالسب  ساسملا 

رخآ دهاشو يف  .ةبراضملاو  رثتسالا  اياضقب  هلاغشنا  ةينهملا  هتايح  لاوط  ماهارج "  " لصاوو

لعأب ةيرثتسالا  تاسسؤملا  مايق  لمأ  ةبيخب  رعشي  وهو  هتايح  مايأ 

ةيطوبهلا ب قوسلا  اهيف  ترمتسا  يتلا  ةرتفلا  نم  صق  تقو  دعبو  ةحضاو , ةبراضم 

، يلاملا نيريدملل  رؤم  روضح  ىلإ  ماهارج "  " يعُد يماع ١٩٧٣-١٩٧٤ ،

: " لاقو .هعمس  ةدشب م  مدص  دقو  تييج ،" و" كفول ،" و" نوسدلانود ،"  " هفاضتسا

نم تاسسؤملا  لبق  نم  لاومألا  ةرادإب  لاحلا  تلصو  فيك  مهف  عطتسأ 

لالخ نكمم  دئاع  ىلعأ  ىلع  لوصحلل  ةلواحم  يف  اذه ؛ نارئفلا  قابس  ىلإ  ميلسلا  رثتسالا 

. ٥ ةرتف " رصقأ 

رثتسالا ًاتباثو ب  اًحضاو  اًزيي  ددح  نأ  دعب  ةيناثلا -  ماهارج "  " ةمهاسم تناك 

فنصت اهلعجت  نأ  اهنأش  نم  ةيداع  مهسأ  ءارشل  ةيجهنم  نع  ةرابع  ةبراضملاو - 

، نامألا شماه  هس  موهفم  ىلع  هتيجهنم  تزكر  دقو  ةبراضم ، نم  ًالدب  اًرثتسا  اهرابتعاب 

ماع ةيلاملا  قاروألا  قوس  رايهنا  وه  اًضيأ  انه  هكفت  ءارو  عفادلا  ناكو 
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ىرحألا لب  رثتسالا ، لكش  ركنتت يف  نأ  تلواح  ةبراضملا  نأ  وه  ماع ١٩٢٩  رطخ  نكي  و 

ىلإ ماهارج "  " راشأو ةبراضم ،  ىلإ  لوحتو  هتعيبط  نم  َّغ  رثتسالا  نأ  وه 

نورمثتسملا عقوت  كلذ  ةجيتنو  ًاطخو ، اًرشتنم  لؤافتلا  ناك  يضاملا  ثادحأ  ءوض  هنأ يف 

نودقفي اوأدبو  نيرمتسملا ، راهدزالاو  ومنلا  نم  اًرصع  نودهشيس  مهنأ 

مهسألا راعسأ  نوعفدي  اوناك  سانلا  نإ  ماهارج "  " لاقف رعسلا ، عم  بسانتلاب  مهساسحإ 

رعس يأب  ردقت  مهسألا  ةميق  تناكو  ةيباسحلا ؛ تاعقوتلل  كاردإ  يأ  نود 

اذه ةورذ  ةبراضملاو يف  رثتسالا  لصافلا ب  طخلا  حبصأف  هعستب ، لئافتملا  قوسلا  موقي 

.اعملا حضاو  نونجلا غ 

ام ىلع  دمتعت  يتلا  مهسألا  رايتخال  ةقيرط  طخلا ، كولسلا  اذهل  قايرتك  ماهارج ،"  " حرتقاو

نودبي نيذلا  نورمثتسملا  عبتي  جهنلا ، اذه  يفو  نامألا ." شماه  هس ب"

ءارش ( ١  ) ةيلاملا مهتظفحم  ىلإ  مهسلا  ةفاضإل  تينقت  لبقتسملا  ةكرشلا يف  و  نأشب  ًالؤافت 

ةضفخنم راعسأب  ةيلجإلا  قوسلا  لوادتلا يف  نوكي  امدنع  مهسألا 

ءارش ( ٢  ) وأ حيحصتلا ،) نم  لثم  عون  وأ  ةيطوبهلا ، قوسلا  كلذ يف  ثدحي  ام  ةداع  )

نأ نم  مغرلا  ىلع  ةيتاذلا ، اهتميق  نم  لقأ  رعسب  اهلوادت  متي  امدنع  مهسألا 

نإ ماهارج "  " لاقو .بك  دح  ىلإ  ةضفخنم  تسيل  ةيلجإلا  قوسلا  مهسألا يف  راعسأ 

.تينقتلا نم  يأ  عابتا  دنع  ءارشلا  رعس  اًدوجوم يف  نوكي  نامألا  شماه 

قوسلا مهسأ  راعسأ  نوكت  امدنع  طقف  ءارشلا  لثمتت يف  يتلا  ىلوألا -  ةينقتلا  هجاوتو 

ريوطت ىلع  رمثتسملا  ثحت  اهنإ  ثيح  اهيف ؛ ةنماكلا  تابوعصلا  ضعب  ةيندتم - 

رمثتسملا حبصي  مث  ةضفخنم ، نوكت  ىتمو  ةعفترم ، قوسلا  نوكت  ىتم  ىلإ  شت  ام ، ةغيص 

.قيلا نع  نوكت  ام  دعبأ  ةيلمع  يهو  قوسلا ، تالوحتب  نهكتلل  ةنيهر 



مهسألا ءارش  ىلع  نيرداق  نورمثتسملا غ  نوكي  حوضوب ، قوسلا  مييقت  متي  امدنع  كلذكو 

مهسألا ءارش  لبق  قوسلا  حيحصت  راظتنا  نأ  غ  حبرم ، وحن  ىلع  ةيداعلا 

.ةميخو بقاوع  ىلإ  ةياهنلا  يضفي يف  دقو  ًابعتم ، اًرمأ  صي  دق 

، ةيناثلا ةينقتلا  اهفيظوت يف  لضفألا  نم  نوكي  رمثتسملا  تاقاط  نأ  ىلإ  ماهارج "  " راشأو

ىوتسم نع  رظنلا  ضغب  اهتميق ، نم  لقأب  ةردقملا  ةيلاملا  قاروألا  ديدحت  يهو :

نإ ماهارج "  " لاق رارمتساب ، ةيجيتارتسإلا  هذه  حجنت  و  ةيلجإلا ، قوسلا  راعسأ 

اهتميق نم  لقأب  عابت  يتلا  مهسألا  ديدحتل  ةقيرط  ىلإ  نوجاتحي  نيرمثتسملا 

عضو كلذ ، لعف  لجأ  نمو  ةيجيتارتسإلا ، هذه  لثم  اعم  مسر  وه  هفده  ناكو  ةبوسحملا ،

. Security Analysis باتك رشن  لبق  ًافورعم  نكي  ايمك   اًجهن 

، نامألا شماه  هيلع  قلطأ  يذلا  موهفملا  ىلإ  ميلسلا  رثتسالا  موهفم  ماهارج "  " طَّسب دقو 

تادنسلاو مهسألا  ةيلاملا -  قاروألا  عيمج  ديحوت  ىلإ  هلالخ  نم  ىعس  دقو 

.رثتسالل دحاو  جهن  يف  - 

اذإ لاثملا ، ليبس  ىلعف  .ةبوعصلا  غلاب  اًرمأ  تادنسلل  نامأ  شماه  موهفم  عضو  نكي  و 

ةكرشلا نأ  فشتكاو  ام ، ةكرشل  يليغشتلا  خيراتلا  للحملا  دحأ  ضرعتسا 

ةسمخ غلبت  ةيونس  حابرأ  قيقحت  نم  ةيضاملا  سمخلا  تاونسلا  لالخ  طسوتملا  تنك يف 

.نامأ و شماه  كلت  ةكرشلا  تادنس  نإف  ةتباثلا ، اهتاقفن  فاعضأ 

اذإ هنأ  ىأر  لب  ةقدب ، ةكرشلل  يلبقتسملا  لخدلا  ديدحت  نيرمثتسملا  نم  ماهارج "  " عقوتي

متتسف ةيافكلا ، هيف  ا  ًابك  ةتباثلا  تاقفنلاو  حابرألا  شماهلا ب  ناك 

.ةكرشلا لخد  عقوتملا يف  ضافخنالا غ  نم  نيرمثتسملا  ةيح 

، ةيداعلا مهسألا  ىلع  موهفملا  اذه  عيوطت  ىلع  ماهارج "  " ةردق وه  يقيقحلا  رابتخالا  ناكو 

ناك اذإ  يداعلا  مهسلا  ىلإ  ةبسنلاب  دوجوم  نامألا  شماه  نأ  ىلإ  صلخو 



ةميقلا ءرملا  ددحي  فيك  وه : يلاتلا  يهيدبلا  لاؤسلاو  ةيتاذلا , هتميق  نم  دأ  هرعس 

ةيتاذلا ةميقلا  وهو : زجوم ، فيرعتب  هباوج  ىرخأ  ةرم  ماهارج "  " أدبي ةيتاذلا ؟

، اهتاداريإو ةكرشلا ، لوصأ  قئاقحلا  هذه  لمشتو  قئاقحلا ." اهددحت  يتلا  ةميقلا  يه " 

.ةددحم ةيلبقتسم  حاجن  تالتحا  ةيأو  اهمهسأ ، حابرأو 

حابرألا ةوق  وه  ةيمهأ  كألا  ديحولا  لماعلا  نأ  ماهارج "  " ىأر لماوعلا ، هذه  نمو ب 

ةيتاذلا ةميقلا  ديدحت  نك  يهو : ةطيسب ، ةغيص  ىلإ  كلذ  هداقف  ةيلبقتسملا ،

ةلمسرلا لماع  حابرألا يف  كلت  برضو  ةكرشلل ، ةيلبقتسملا  حابرألا  ريدقت  قيرط  نع  ةكرشلل 

حابرألا رارقتساب  برضلا ، لماعم  وأ  ةلمسرلا ، لماع  رثأتيو  بسانملا ،

.ةكرشلل ةيلاملا  ةحصلاو  حابرألا  عيزوت  ةسايسو  لوصألاو 

انتردق ىلع  فقوتي  جهنلا  اذه  حاجن  نإ  ثيح  ديدشلا ؛ رذحلا  يخوت  يغبني  هنأ  فاضأو 

ةقيقد ةيباسح غ  ةيلمع  يهو  ةكرشلل ، يداصتقالا  لبقتسملا  باسح  ىلع 

تاعيبملا مجح  لثم  ةيلبقتسم ، لماوعب  ؤبنتلا  بعصلا  نمف  هبنجت ، نك  وحن ال  ىلع 

.اًديقعت كأ  برضلا  لماعم  قيبطت  لعجي  ام  تاقفنلاو ؛ عستلاو 

ةثالث حاجنب يف  لمعي  نأ  نك  نامألا  شماه  نأ  ماهارج "  " ىأر كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

مهسألاو تادنسلا  لثم  ةرقتسملا ، ةيلاملا  قاروألا  يف  ( ١ : ) يهو تالاجم ،

قرفلا ب نوكي  نأ  ةطيرش  مهسألا ، رايتخا  يف  ( ٣  ) و نراقملا ، ليلحتلا  يف  ( ٢ ، ) ةزاتمملا

لبقن نأ  انم  ماهارج "  " بلط دقو  ةيافكلا ، هيف  ا  ًابك  ةيتاذلا  ةميقلاو  رعسلا 

ناك دقف  قوسلا ، عست  نع  فلتخي  وهو  .حم  موهفم  ةيتاذلا  ةميقلا  موهفم  نأ  ةقيقح 

وأ ةكرشلل ، اهسفن  ةيرتفدلا  ةميقلا  يه  ةيتاذلا  ةميقلا  نأ  اًفنآ  دقتعي 

يلوأ داقتعا  ىلإ  موهفملا  اذه  ىدأ  دقو  .اهتامازتلا  اهنم  ةحورطم  ةيقيقحلا ، اهلوصأ  عومجم 

ىلإ نوللحملا  لصوت  كلذ ، عمو  .ةددحم  تناك  ةيتاذلا  ةميقلا  نأ  وه 



حابرألا ةميق  اإو يف  بسحف ، ةيقيقحلا  اهلوصأ  يفاص  لثمتت يف  ةكرشلا ال  ةميق  نأ  ةفرعم 

نم سيل  هنأ  ماهارج "  " ىأر دقو  .اًضيأ  لوصألا  هذه  اهجتنت  يتلا 

رعسب ةاهاضم  ةيبيرقتلا ، ةميقلا  وأ  ةكرشلل ، ةقيقدلا  ةيتاذلا  ةميقلا  ديدحت  يرورضلا 

.نامألا شماه  سايقل  ةيفاك  نوكتل  عيبلا ،

لماوع كانه  نأ  دكؤملا  نم  نكلو  اًقيقد ، ًلع  سيل  يلاملا  ليلحتلا  نأب  ماهارج "  " انرَّكذ دقو 

، ةيمومعلا تاينازيملا  يهو : قيقدلا ، ليلحتلا  ىلع  دعاست  ةنيعم  ةيمك 

بجي كلذ ، عمو  .مهسألا  حابرأو  تادئاعلاو ، تاقاقحتسالاو ، لوصألاو ، لخدلا ، تانايبو 

اهنكل اهليلحت ، لهسي  يتلا ال  ةيعونلا  لماوعلا  ضعب  نع  لفغن  الأ  انيلع 

: لماوعلا ه هذه  نم  نانثاو  .ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  ديدحت  ةيساسأ يف  رصانع  كلذ  عم 

" ماهارج  " ىلإ ةبسنلاب  ةيضقلا  تناكو  .ةكرشلا  ةعيبطو  ةيرادإلا ، ةردقلا 

؟ هل هؤاليإ  يغبني  يذلا  متهالا  رادقم  ام  يه :

نع ءارآلا  سايق  اًنكمم  نكي  و  ةيعونلا ، لماوعلا  ىلع  زيكرتلا  نأشب  كوكش  هيدل  تناكو 

، اهسايق بعصلا  نم  نوكي  يتلا  رومألاو  ةلوهسب ، ةكرشلا  ةعيبطو  ةرادإلا 

لماعم كانه  نوكيل  هقيرط  دجو  ام  ًابلاغ  ةيعونلا  لماوعلا  نأشب  لؤافتلاو  .اهسايق  ءاُسي 

دعتبا ام  ردقب  هنأ ، داقتعا  ىلإ  هب  ماهارج "  " ةبرجت تعفد  دقو  .ىلعأ  برض 

لاجملا نوحتفي  كلذب  مهنإف  ةسوململا ، لوصألا غ  وحن  ةسوململا ، لوصألا  نع  نورمثتسملا 

ردقلا ناك  اذإ  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .رطاخملاب  ةفوفحم  ةقيرطب  كفتلا  مامأ 

ىأر سايقلل ، ةلباقلا  ةيمَكلا  لماوعلا  عومجم  وه  ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  نم  ربكألا 

كأ نوكتس  رمثتسملا  اهل  ضرعتي  نأ  نك  يتلا  ةراسخلا  ةيلتحا  نأ  ماهارج " "

حابرألا كلذكو  سايقلل ، ةلباق  مهسألا  حابرأو  سايقلل ، ةلباق  ةتباثلا  لوصألاف  ةيدودحم ،

، ماقرألا لالخ  نم  لماوعلا  هذه  نم  لك  تابثإ  نكو  ةيضاملاو ، ةيلاحلا 



.ةيلمعلا ةبرجتلا  ىلع  ًااق  قطنملل  اًردصم  حبصتف 

ةطقنك لوصألا  ةميق  يفاصب  أدباو  هيلع ، زكترت  يذلا  ساسألا  نم  دكأت  ماهارج :"  " لاقو

ةصاخلا ةراسخلا  ةيلتحا  تناك  لوصألا ، ءارشب  تمق  اذإف  .ةيساسأ  قالطنا 

كدعاسي نأ  دحأل  نك  هنأ ال  ىلإ  صلخ  دقو  .لوصألا  كلتل  ةيفصتلا  ةميق  ىلع  رصتقت  كب 

اذإ  ومنلل ، ةيلؤافت  تاعقوت  كعضو  دنع  ةيلاملا  كتمزأ  نم  جورخلا  ىلع 

، ةباذج ةكرش  اهرابتعاب  ام  ةكرش  ىلإ  رظنلا  مت  اذإو  .عقاولا  ضرأ  ىلع  تاعقوتلا  هذه  ققحت 

كلذ نإف  ةيلاع ، ةيلبقتسم  حابرأ  قيقحت  عقوتت  ةعئارلا  اهترادإ  نأو 

: كلذ نع  ماهارج "  " لاقو مهسألا ، يرتشم  نم  ديازتم  ددع  بذج  ىلإ  كش  نود  يدؤيس 

مث نمو  رعسلا ، ةدايز  ىلع  نولمعيسو  نورمثتسملا ،" اهيرتشيس  كلذل  "

رعسلا نإف  دوعوملا ، دئاعلاب  ًاناتتفا  كأ  نورمثتسملا  حبصأ  لكو  .حابرألا  ىلإ  رعسلا  ةبسن 

ةعاقف قلخي  ام  دويق ، نود  ىلعأ  ىلإ  قلحيو  ةيساسألا ، ةميقلا  نع  عفتري 

. ٦ فاطملا " ةياهن  رجفنت يف  نأ  الإ  اهمامأ  نوكي  ىتح ال  بك  لكشب  عستت 

ىلع اهلمحي  يتلا  ءابعألا  دحأ  تناك  ةديج  ةركاذ  هيدل  نأ  ةقيقح  نإ  ماهارج "  " لاقو

جهن ينبت  ىلإ  هتعفد  هتايح  ترم يف  ةيلام  ةمزأل  هضرعت  ىركذ  نإ  ثيح  هقتاع ؛

ةقرولا رعس  لمتحملا يف  عافترالا  لباقم  راعسألا  طوبه  نم  ةيحلا  ىلإ  فدهي  يرثتسا 

.ةيلاملا

ةدعاقلاو رسخت ، ال  يه : ىلوألا  ةدعاقلا  .رثتسالل  تدعاق  كانه  نإ  ماهارج "  " لاقو

" رسخت ال   " ةفسلف ماهارج "  " خسر دقو  .ىلوألا  ةدعاقلا  سنت  ال  يه : ةيناثلا 

، نامألا شماه  موهفم  تززع  يتلا  ةسوململاو  ةددحملا  ةيهيجوتلا  ئدابملا  نم  نثا  هذه يف 

ىلع زيكرتلا  و(٢ ) اهلوصأ ، ةميق  يفاص  يثلث  نم  لقأب  ةكرش  ءارش  ( ١ : ) هو

.ةضفخنم حابرألا  ىلإ  رعسلا  ةبسن  اهب  يتلا  مهسألا 



عم اًما  بسانتي  ةيفاصلا ، اهلوصأ  يثلث  نم  لقأ  رعسب  مهسأ  ءارش  يأ  لوألا ، جهنلاف 

ضعب ىلع  لوصحلا  هتبغر يف  عبشأو  رضاحلا ، تقولاب  ماهارج "  " ساسحإ

ٍنابم نم  ةكرشلل  ةتباثلا  تادوجوملل  ةيمهأ  ةيأ  ماهارج "  " ِطعي .ةيضايرلا و  تاعقوتلا 

عيمج مصخ  كلذ ، ىلع  ةوالعو  اهتادعم , الو  اهتاكلتممل ، الو  بتاكمو ،

رعس ناك  اذإو  .ةيلاحلا  لوصألا  وه  ىقبت  امو  لجألا ، ةليوطو  ةصقلا  ةكرشلا  تامازتلا 

ةليسو كلذ  ربتعا  ماهارج "  " نإف دحاولا ، مهسلا  ةميق  نم  لقأ  مهسلا 

مهسألا نم  ةعومجمل  ةلمتحملا  ةجيتنلا  ىلإ  تدنتسا  جئاتنلا  نأ  حضوأو  .رثتسالل  ةنومضم 

.ةيدرف جئاتن  ساسأ  ىلع  سيلو  عيونتلا ،) )

قباطتت يف يتلا  مهسألا  يهو : الأ  جهنلا ، اذه  هجاوت  طقف  ةدحاو  ةلكشم  كانه  نكلو 

قوسلا اًصوصخو يف  اهيلع ، روثعلا  بعصلا  نم  نوكي  نأ  نك  ياعملا ،

لقتنا دقف  لوقعم ، اًرمأ غ  نوكي  دق  قوسلا  حيحصت  راظتنا  نأب  اًرارقإو  .ةيدوعصلا 

رعسلا تضفخنا يف  يتلا  مهسألا  ءارش  يهو : ةيناثلا ، هتركف  ىلإ  ماهارج " "

بجي ةكرشلا  نإ  لوق  ىلإ  عراسو  .ةضفخنم  حابرألا  ىلإ  رعسلا  ةبسن  تناك  امدنع  تعيبو 

ىلع بجي  ىرخأ ، ةرابعبو  لوصألا ؛ ةميق  يفاص  ضعب  اهيدل  نوكي  نأ 

.اهتميق نم  لقأب  ةنيدم  نوكت  نأ  ةكرشلا 

لبقو جهنلا ، اذهل  ةفلتخملا  روصلا  نم  ديدعلا  ةينهملا  هتايح  لاوط  ماهارج "  " مدختسا دقو 

باتك نم  ةسماخلا  ةعبطلا  حِّقني  ناك  ماع ١٩٧٦ ، ةزيجو  ةرتفب  هتافو 

Security Analysis

ىلع اهؤارش  مت  يتلا  مهسألل  ةيلاملا  جئاتنلا  للحي  ناك  تقولا ، كلذ  يفو  لتوك ." ديس   " عم

ىلإ رعسلا  ةبسن  لوألا  ياعملا : هذه  ساسأ 

هتميق فصن  يواسي  ناك  يذلا  مهسلا  رعس  اثلاو  تاونس ، رشع  لالخ  ةضفخنملا  حابرألا 



دقو لوصألا ، ةميق  يفاص  وه  عبطلاب  ثلاثلاو  ةعفترملا ، ةقباسلا  ةيقوسلا 

.ةياغلل ةرشبم  جئاتنلا  نأ  دجوو  ماع ١٩٦١ ، اهرعسب  مهسألا  رعس  ماهارج "  " نراق

ةلثم ةرصتخم  قرط  نع  نيرخآلا  نيرمثتسملا  نم  ديدعلا  ثحب  نسلا ، رم  ىلعو 

ةبسن ىلع  دمتعي  يذلا  ماهارج "  " جهن نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةيتاذلا  ةميقلا  ديدحتل 

ذاختا نأ  انملعت  دقف  ماع ، لكشب  ليضفت  لحم  لازي  ةضفخنملا ال  حابرألا  ىلإ  رعسلا 

قيقحت نضل  ًايفاك  سيل  ةيبساحملا  بسنلا  ىلإ  طقف  دنتست  يتلا  تارارقلا 

" زمايليو نوج ب   " فيرعت ىلع  مويلا  نيرمثتسملا  مظعم  دمتعيو  .ةيزجم  دئاوع 

The ناونعب هباتك  حضوم يف  وه  ك  ةميقلل ، يسالكلا 

درافراه ةعماج  ةعبطم  ) Theory of Investment Value

ةيدقنلا هتاقفدت  نم  ةموصخملا  ةيلاحلا  ةميقلا  نع  ةرابع  يه  رثتسا  يأ  ةميق  (: ١٩٣٨

ملعتن فوسو  ةيلبقتسملا ،

.ثلاثلا لصفلا  مهسلا يف  حبر  مصخ  جذو  نع  ديزملا 

لقأب مهسلا  ءارش  لثمتملا يف  ماهارج "  " ولسأ نأ  نهارلا  تقولا  ظحالن يف  نأ  انل  يغبنيو 

اهيف حابرألا  ىلإ  رعسلا  ةبسن  مهسأ  ءارشو  لوصألا ، ةميق  يفاص  يثلث  نم 

تسيل بيلاسألا  كلت  ىلع  ءانب  اهراتخا  يتلا  مهسألا  تناكو  كرتشم ، مساق  هنيب  ةضفخنم 

لقأ اهراعسأ  تناك  ام ، ببسلو  بك ، لكشب  قوسلا  ليضفت يف  عضوم 

نود ضفخنم  لكشب   " ةرعُسملا مهسألا  هذه  نأب  ةدشب  ماهارج "  " رعش دقو  اهتميق ، نم 

.ةباذج تايرتشم  ةلزن  تناك  رربم ،"

ام ًاثك  قوسلا  نأ  ىري  ناك  ًالوأ ، ةنيعم ، تاضارتفا  ىلإ  كلذب  ماهارج "  " ةعانق تدنتساو 

فوخلا رعاشم  ببسب  كلذ  نوكي  ام  ةداعو  مهسألا ، عست  ءيست 

زواجتت ىتح  مهسألا ، رعس  ةدايز  ىلإ  عشجلا  يدؤي  لؤافتلا ، ةورذ  يفو  ةيناسنإلا ، عشجلاو 



تاقوأ يفو  اهيف ، غلابم  راعسأ  تاذ  ًاقوس  قلخي  ام  ةيتاذلا ؛ اهتميق 

اهيف ًاقوس  قلخي  ام  ةيتاذلا ؛ اهتميق  نم  لقأل  مهسألا  راعسأ  كيرحت  ىلإ  فوخلا  يدؤي  ىرخأ 

ىلإ دنتساف  اثلا ، هضارتفا  امأ  اهتميق ، نم  لقأب  ةردقم  مهسألا  راعسأ 

اذه مدختسي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  طسوتملا ،  ىلإ  دادترالا  مساب  فرعت  ةيئاصحإ  ةرهاظ 

ديعتسي دق  ": " ساروه  " رعاشلا نع  لقن  دقف  ةغالب ، كأ  لكشبو  .حلطصملا 

ةمق اوناك يف  نمم  نآلا  نوثكلا  طقسي  دقو  مهداجمأ ، نآلا  اوطقس  نمم  نوثكلا 

ىلع وأ  اصحإلا ، روظنملا  لالخ  نم  كلذ  حضوأ  ءاوس  كلذ ، عمو  مهدجم ."

قوسلل ةيحيحصتلا  ىوقلا  نم  ديفتسي  نأ  نك  رمثتسملا  نأ  ماهارج "  " ىأر رعاشلا ، ناسل 

.ءفكلا غ 
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رشیف بیلیف 
ناك  ، Security Analysis باتك فلؤي  ماھارج "  " ناك امنیح 

. ًاّيرامثتسا اًراشتسم  ةینھملا  هتایح  أدبي  رشیف " بیلیف  "
ةرادإ يف  ایلعلا  تاساردلا  ةیلك  يف  هجرخت  دعب 

سيرابو ندنل ، ولجنأ  كنب  ًاللحم يف  لمعلا  رشيف "  " أدب دروفناتس ، ةعماج  نم  لعألا 

بصنم لغش  ماع ، نم  لقأ  نوضغ  يفو  وكسيسنارف ، ناس  ينطولا يف 

مث ماع ١٩٢٩ . مهسألا  قوس  رايهنا  دهش  اذه ، هعقوم  نمو  كنبلاب ، ءاصحإلا  ةرادإ  سيئر 

" رشيف  " ررق ةيلحم ، ةرسمس  راد  عم  ةرمثم  غو  ةصق  ةينهم  ةسم  دعب 

ابموك دنأ  رشيف  ةكرش  تأدب  سرام ١٩٣١ ، يفو ٣١  هب ، ةصاخ  تاراشتسا  ةكرش  سسؤي  نأ 

.ءالمعلا باذتجا  يف 

ناك ار  يضاملا  نرقلا  نم  تاينيثالثلا  لئاوأ  ةيرثتسالا يف  تاراشتسالل  ةكرش  سيسأت  نإ 



ىلوألا ناتزيم ؛ هل  تناك  هنأ  رشيف "  " ىأر نكلو  ةفزاجملا ، نم  اًعون  ودبي 

نوكي غ نأ  لمتحملا  نم  رايهنالا  دعب  ةيقبتم  لاومأ  ةيأ  هيدل  تناك  رمثتسم  يأ  نأ  يه :

لاجر ناك  داسكلا ، مضخ  يف  يه : ةيناثلاو  يلاحلا ، هطيسو  نع  اًما  ٍضار 

". رشيف  " عم ثدحتلاو  سولجلل  تقولا  نم  ثكلا  مهيدل  لعألا 

نأ لعألا  تارضاحم  ىدحإل  ايلمع  ًابجاو  هرابتعاب  هنم  بلطت  دروفناتس ، ةعماج  يفو 

فوسو .وكسيسنارف  ناس  ةقطنم  تاكرشلل يف  ةيرود  تارايز  هذاتسأ يف  قفاري 

ةلكشم لح  ىلع  مهتدعاسم  ًابلاغو  لمعلا ، نع س  ثدحتلا  نيريدملا  نم  هذاتسأ  بلطي 

ناعجرتسي هذاتسأو  رشيف "  " ناك دروفناتس ، ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يفو  .ةلجاع 

كلت تناك  : " قحال تقو  يف  رشيف "  " لاقو اهاراز ، يتلا  تاكرشلاو  نيريدملا  نأشب  هاظحال  ام 

. ٧ ايح " هتيقلت يف  يذلا  ةدئاف  كألا  بيردتلا  يه  عوبسأ  لك  ةعاسلا 

نم ةيلاع  حابرأ  قيقحت  نك  هنأ  داقتعا  ىلإ  براجتلا  هذه  لالخ  نم  رشيف "  " لصوتو

قفاوتلا ( ٢ ، ) ةطسوتملا قوف  تايناكمإلا  تاذ  تاكرشلا  رثتسالا يف  ( ١  ) لالخ

ماظن عضوب  رشيف "  " ماق ةيئانثتسالا ، تاكرشلا  هذه  ديدحتلو  ةءافك ، كألا  تارادإلا  معدو 

.اهترادإو اهلعأ  صئاصخل  اًقفو  ةكرشلا  ةيلهأ  ىدم  ددحي  يذلا  طاقنلا 

تاعيبملا ةدايز  ىلع  اهتردق  يه  رشيف ،"  " ىدل ثأت  ربكأ  كرتت  يتلا  ةكرشلا  صئاصخ  تناكو 

اهلاجم دئاسلا يف  طسوتملا  نم  ربكأ  تالدعو  نسلا ، رم  ىلع  حابرألاو 

تامدخ وأ  تاجتنم   " كالتما ىلإ  ةكرشلا  جاتحت  كلذب ، مايقلا  لجأ  نم  هنأ  رشيف "  " ىأرو .  ٨

ةدع تاعيبملا  ةبك يف  ةدايز  ثادحإل  ةيفاك  ةيقوس  تاناكمإ  تاذ 

ناك لب  تاعيبملا ، ةدرطملا يف  ةيونسلا  تادايزلاب  تهم  رشيف "  " نكي و  .  ٩ تاونس "

تايغتلا يف نأ  كردي  ناكو  تاونس ، ةدع  ىدم  ىلع  ةكرشلا  حاجن  ىلع  مكحي 

نأ ىأر  هنإف  كلذ  عمو  حابرألاو ، تاعيبملا  سوملم يف  ثأت  اهل  نوكيس  ةيراجتلا  ةرودلا 



نارهظي دقع ، ولت  اًدقع  هلمع  لالخ  نم  تاكرشلا ، نم  عون  كانه 

ةظوظحم  " تناك يتلا  ةكرشلا  كلت  ( ١ : ) طسوتملا قوف  و  قيقحتب  ةرشبم  تامالع 

". ةرداق اهنأل  ةظوظحم   " تناك يتلا  كلت  ( ٢ "، ) ةرداقو

نأل ةرداق "  " تناك ةكرشلاف  لوألا ؛ عونلل  ًالاثم  اوكلأ )  ) ةيكيرمألا موينمولألا  ةكرش  ربتعتو 

اوكلأ ةرادإ  تعقوت  دقف  ةبك ، ةردق  يوذ  اًسانأ  اوناك  ةكرشلا  يسسؤم 

ةدايزل موينمولألا  قوس  نم  ةدافتسالا  ىلع  ةوقب  تلمعو  اهجتنمل ، ةيراجتلا  تامادختسالا 

ثادحألا نأل  اًضيأ ؛ ةظوظحم "  " تناك ةكرشلا  نإ  رشيف "  " لاقو تاعيبملا ،

دقو اهقوسو ، ةكرشلا  اجيإ يف  ثأت  اهل  ناك  ةرادإلل  ةرشابملا  ةرطيسلا  جراخ  تناك  يتلا 

موينمولألا تاعيبم  ةدايز  ىلإ  يوجلا  لقنلا  لئاسول  عيرسلا  روطتلا  ىدأ 

هروصتت تناك  ًاثك م  كأ  ديفتست  اوكلأ  تناك  ناطلا ، ةعانص  ببسبو  عيرس ، لكشب 

.ةيادبلا ةرادإلا يف 

اًقفوف ةرداق ،" تناك  اهنأل  ةظوظحم   " تناك يتلا  ةكرشلل  اًديج  ًالاثم  تنوبود  ةكرش  تناكو 

اهجتنم جاتنإ  ترمتسا يف  دق  تنوبود  ةكرش  تناك  اذإ  رشيف ،" ل"

نكلو ىرخألا ، نيدعتلا  تاكرش  رارغ  ىلع  حجنتس  تناكل  جفتلا ، قوحسم  وهو  يلصألا ،

عينصت لالخ  نم  اهتبستكا  يتلا  ةفرعملا  نم  تدافتسا  ةرادإلا  نأ  ىلإ  اًرظن 

نوليانلا كلذ  ا يف   - ةديدج تاجتنم  حرط  نم  تنوبود  ةكرش  تنكمتف  دورابلا ،

اهقاوسأ ءاشنإ  نم  اهنكم  ام  ةيرارحلا -) نئادللا  نم  عون   ) تياسوللاو نافوليسلاو 

تارايل ردقت  تنوبود  ةكرشل  حابرأ  قيقحت  ىلإ  فاطملا  ةياهن  اذه يف  ىدأو  ةصاخلا ،

.تاعيبملا نم  تارالودلا 

ةوقب يف تمهسأ  دق  ةكرشلا  اهب  تماق  يتلا  ريوطتلاو  ثحبلا  دوهج  نإ  رشيف "  " لاق كو 

حجنت ملف  كلذ ، ىلع  ءانبو  تاعيبملا ، طسوتملا يف  قوف  اهو  ةمادتسا 



ىتح .ريوطتلاو  ثحبلاب  بك  مازتلا  نود  ليوطلا  ىدملا  ىلع  اوكلأ  وأ  تنوبود  ةكرش 

تاجتنم جاتنإ  لجأ  نم  ثحبلل  دوهج  سيركت  ىلإ  جاتحت  ةينقتلا  تاكرشلا غ 

.ةءافك كأ  تامدخو  لضفأ 

نإف هل ، اًقفوو  .ةكرشلا  تاعيبم  ةرادإ  يف  رشيف "  " رظن دقف  ريوطتلاو ، ثحبلا  ىلإ  ةفاضإلاب 

متي ام   نكلو  ةزيمتملا ، تامدخلاو  تاجتنملا  روطت  نأ  نك  ةكرشلا 

نمو .تاداريإ  ىلإ  اًدبأ  مجرتت  نل  ريوطتلاو  ثحبلا  دوهج  نإف  ةراه ،" اهل  جيورتلا  "

دئاوف مهف  ىلع  ءالمعلا  ةدعاسم  رشيف ،"  " حضوأ ك  تاعيبملا ، ةرادإ  ةيلوئسم 

ءارش تاداع  بقارت  نأ  تاعيبملا  ةرادإل  اًضيأ  يغبني  هنأ  فاضأو  اهتامدخو ، ةكرشلا  تاجتنم 

.ءالمعلا تاجايتحا  تاغتلا يف  دصر  ىلع  ةرداق  نوكت  نأو  اهنئابز ،

ةدحوو قوسلا  نمثب ب  ردقت  لصو ال  ةقلح  رشيف ،" اًقفو ل" تاعيبملا ، ةرادإ  حبصتو 

.ريوطتلاو ثحبلا 

نوكت نل  ةكرش  ةيأ  نأ  رشيف "  " ىأر ثيح  ةيفاك ؛ اهدحو غ  قوسلا  تاناكمإ  نأ  غ 

تناك نإ  ىتح  مهاسملل ، حابرأ  قيقحت  نم  نكمتت  اذإ   ًاالم  اًرثتسا 

نل اعلا  تاعيبملا يف  و  لك   " نإ لاقو  تاعيبملا ، طسوتملا يف  قوف  و  قيقحت  ىلع  ةرداق 

. ١٠ لثتلاب " حابرألا  ُمنت  اذإ   ةيرثتسالا  ةادألا  نم  حيحصلا  عونلا  جتني 

تامدخ وأ  تاجتنم  جتنت  تناك  يتلا  تاكرشلا  نع  ثحبي  رشيف "  " ناك كلذ ، ىلع  ءانبو 

تاذ ةكرشلاف  وحنلا ؛ اذه  ىلع  رارمتسالا  مزتعت  تناك  نكلو  ةفلكت ، لقأب 

مامأ دومصلا  ىلع  ةردق  كأ  يه  ٍلاع ، حبر  شماه  لثملاب  وأ  ةضفخنملا ، لداعتلا  ةطقن 

تاكرشلا هذه  يصقت  نأ  نك  فاطملا ، ةياهن  يفو  ةعتملا ، ةيداصتقالا  ةئيبلا 

.قوسلا اهفقوم يف  زيزعت  مث  نمو  فعضألا ، سفانملا 

ىلع ةرداق  نكت  ام   اهتيحبر  ىلع  ظافحلا  نم  نكمتت  نل  ةكرش  ةيأ  نإ  رشيف "  " لاقو



ىلع هتاذ  تقولا  صرحلا يف  عم  اهلعأب ، مايقلا  فيلاكتب  ةلصفم  تانايب  ميدقت 

ىلع عتي  كلذب ، مايقلا  لجأ  نم  هنأ  حضوأ  دقو  عينصتلا ، ةيلمع  ةوطخ يف  لك  ةفلكت  مهف 

راشأو .فيلاكتلا  ليلحتو  ةيفاكلا  ةيبساحملا  طباوضلا  عضو  ةكرشلا 

كلت ىلإ  اهدراوم  هيجوت  نم  ةكرشلا  نك  ةفلكتلاب  ةصاخلا  تامولعملا  نأ  ىلإ  رشيف " "

، كلذ ىلع  ةوالعو  ىلعألا ، ةيداصتقالا  تاناكمإلا  تاذ  تامدخلا  وأ  تاجتنملا 

هذه لمعتو  .ةكرشلا  تايلمع  تابقعلا يف  ديدحت  ىلع  دعاستس  ةيبساحملا  طباوضلا  نإف 

ةيحبرلا ةيح  ىلإ  فدهي  ركبم  راذنإ  زاهج  ةلزن  روصقلا  هجوأ  وأ  تابقعلا 

ةردق وهو : رخآ ، قلقب  ةكرشلا  ةيحبر  ءازإ  رشيف "  " ةيساسح طبترتو  .ةكرشلل  ةيلجإلا 

.لاملا سأر  مهسأ  ليو  ىلإ  ةجاحلا  نود  لبقتسملا  ومنلا يف  ىلع  ةكرشلا 

نإف مهسألا ، عيب  يه  ةكرشلا  اهب  ومنت  نأ  نك  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  تناك  اذإ  لاقو 

اهققحي دق  ةدئاف  ةيأ  ىلع  يضقي  فوس  ةلوادتملا  مهسألا  نم  ربكألا  ددعلا 

ةيلاعلا حبرلا  شماوه  تاذ  ةكرشلا  نإ  رشيف "  " لاق كو  .ةكرشلا  و  نم  مهسألا  باحصأ 

هذه مادختسا  نكو  ايلخاد ، ةيلام  دراوم  ديلوت  ىلع  ةردق  كأ  ربتعت 

ةكرشلا نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .مهاسملا  ةيكلم  فاعضإ  نود  اهو  ىلع  ظافحلل  دراوملا 

، ةتباثلا اهلوصأ  ىلع  كلذو  ةيفاك ، ةفلكت  طباوضب  مازتلالا  ىلع  ةرداقلا 

بنجتو ةيدقنلا  اهتاجايتحا  ةرادإ  ىلع  لضفأ  ةردق  اهيدل  لماعلا ، لاملا  سأر  تاجايتحاو 

.مهسألاب ليومتلا 

طسوتملا نم  ىلعأ  ةيراجت  صئاصخ  كلت  ةزيمتملا ال  تاكرشلا  نأ  كردي  رشيف "  " ناكو

لبق نم  اههيجوت  متي  نأ  ةيمهألا  نم  هسفن  ردقلا  ىلع  وه  ام  نكلو  بسحف ،

ىلع مزعلا  ودقاع  نوريدملا  ءالؤهو  .طسوتملا  نم  ىلعأ  ةيرادإ  تاردق  مهيدل  صاخشأ 

ىتح تاعيبملا  و  ةلجع  عفد  رمتست يف  فوس  ةديدج ، تامدخو  تاجتنم  ريوطت 



ديدعلا نإ  رشيف "  " لاقو .بك  دح  ىلإ  ةيلاحلا  تامدخلا  وأ  تاجتنملا  لالغتسا  متي  نأ  دعب 

اهتامدخو اهتاجتنم  طوطخ  نأل  ةيفاك ؛ و  قافآ  اهيدل  تاكرشلا  نم 

نضل تاسايس  قبطي  تاكرشلا  نم  اًددع  كانه  َّنكلو  تاونس ، ةدع  اهمعدت  فوس 

نأ بجي  ةرادإلا   " نإ لاقو  اًماع ، ىلإ ٢٠  نم ١٠  رادم  ىلع  ةدرطم  بساكم  قيقحت 

لعجل دادعتسالا  لماك  عم  تاياغلا  هذه  قيقحتل  قيبطتلل  ةلباق  ةسايس  اهيدل  نوكت 

اهبلطتي يتلا  ىدملا ، ةديعب  ربكألا ، بساكملاب  ةنراقم  ايوناث  اًرمأ  ةيروفلا  حابرألا 

ةيحضتلاو ايوناث ، اًرمأ  ةيروفلا  حابرألا  لعج  طلخلا ب  يغبني  الو  .  ١١ موهفملا " اذه 

ةكرشلا ططخ  ذيفنت  ىلع  ةردقلا  طسوتملا  قوف  ريدملا  ىدل  نوكيو  .ةيروفلا  حابرألاب 

.ةيمويلا تايلمعلا  ىلع  هتاذ  تقولا  زيكرتلا يف  عم  ىدملا  ةليوط 

ةهيزن ةرادإ  تاكرشلا  ىدل  له  يهو : ةمهم ، ىرخأ  ةمس  كانه  نأ  رشيف "  " ربتعا دقو 

ىلع نوميق  مهنأك  نوريدملا  فرصتي  لهو  اًقلطم ؟ اهيلإ  كشلا  ىقري  ةنيمأو ال 

؟ بسحف مهتحلص  الإ  نوأبعي  مهنأ ال  ودبي  له  مأ  مهسألا ، ةلمح  ةحلصم 

عم نيريدملا  لصاوت  ةيفيك  ةبقارم  يه  مهتين  ىلع  فوقولل  قرطلا  ىدحإ  نإ  رشيف "  " لاقو

ةرتف غ ئيسلاو ، اهنم  ديجلا  تاكرشلا ، عيمج  دهشت  فوسف  .مهاسملا 

، ةيرحب ةرادإلا  ثدحتت  ديج ، وحن  ىلع  لمعلا  سي  امدنع  ةداعو ، .تابوعصلا  نم  ةعقوتم 

ضعب مزتلي  ةكرشلا ، ىوتسم  عجارت يف  كانه  نوكي  امدنع  نكلو 

ةقيرطلا نإ  رشيف "  " لاقو .ةكرشلا  تابوعص  نع  ةحارصب  نوثدحتي  الو  تمصلا ، نيريدملا 

صاخشألا نع  ثكلا  فشكت  لمعلا ، تابوعصل  ةرادإلا  اهب  بيجتست  يتلا 

.ةكرشلا لبقتسم  نع  لوئسملا 

تاقالع ريوطت  اًضيأ  ةرادإلا  ىلع  بجي  يراجت ، طاشن  يأ  حجني  هنإ ل  ًالئاق  درطتسا  دقو 

نأب اقح  نوفظوملا  رعشي  نأ  يغبنيو  اهيفظوم ، عيمج  عم  ةديج  لمع 



مهنأب ءاقرزلا  تاقايلا  ووذ  نوفظوملا  رعشي  نأ  يغبني  ك  لمعلل ، ديج  ناكم  مهتكرش 

نأب نويذيفنتلا  نوفظوملا  رعشي  نأ  يغبني  كلذكو  بدأو ، مارتحاب  نولماعي 

.ةاباحملا سيلو  ةردقلا ، ىلع  ةاق  ةيقرتلا 

سيئرلا له  ليبق : نم  تالؤاستلا  ضعب  حرطو  ةرادإلا ، قمع  يف  رشيف "  " ثحب ك 

ةطلسلا ضيوفت  ىلع  رداق  يذيفنتلا  سيئرلا  لهو  بوهوم ؟ قيرف  هيدل  يذيفنتلا 

؟ لمعلا نم  بناوج  ةرادإل 

، ةيرادإلاو ةيراجتلا  اهبناوج  يهو : ةكرشلل ، ةددحملا  صئاصخلا  ةساردب  رشيف "  " ماق ًاخأو ،

لواح دقو  .هسفن  لاجملا  ىرخألا يف  تاكرشلا  عم  اهتنراقم  ةيفيكو 

ىلع ةكرشلا  قوفت  ةيفيك  مهف  ىلع  هدعاست  دق  ةلدأ  نع  فشكلا  ةساردلا  هذه  يف  رشيف " "

ريربتل يفكت  بسحف ال  ةكرشلل  ةيلاملا  ريراقتلا  ةءارق  نإ  لاقو  اهيسفانم ,

ربكأ نع  فشكلا  يه  نومأملا ، رثتسالا  ةيساسألا يف  ةوطخلا  نأ  حضوأو  .اهيف  رثتسالا 

رومأب ةيارد  ىلع  مه  نم  لالخ  نم  ةكرشلا ، نع  تامولعملا  نم  نكمم  ردق 

هس رفسي ع  نأ  هنأش  نم  ًالماش  اًقيقحت  ناك  اذه  نأب  رشيف "  " فرتعاو .ةكرشلا 

" رشيف  " لاقو ةيراجتلا ، تاعئاشلا  مويلا  نحن  اهيمسن  دق  يتلا  تاعئاش ،" "

نم ةيرهوج  ةلدأ  تاعئاشلا  مدقت  فوسف  حيحص ، لكشب  اهعم  لماعتلا  مت  اذإ  هنإ  كلذك 

.ةزيمتملا تارثتسالا  ديدحت  نم  رمثتسملا  نِّك  نأ  اهنأش 

؛ رداصملا نم  نكمم  ددع  ربكأ  ةلباقم  ىلإ  تاعئاشلا  يف  رشيف "  " هارجأ يذلا  قيقحتلا  ىدأو 

فظوملا عم  ثيدحلا  ىلإ  ىعسو  نيدروملاو ، ءالمعلا  عم  ثدحت  ثيح 

ثحابلا يف ءلعلاب  لصتا  ك  ةكرشلا ، عم  اولمع  نيذلا  يراشتسالاو  قباسلا ،

، ةينهملا تاداحتالاب  يذيفنتلا  نيريدملاو  يموكحلا ، فظوملاو  تاعماجلا ،

اوددرت يف دق  يذيفنتلا  نيريدملا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .سفانم  عم  تالباقم  ىرجأ  ك 



" رشيف  " دجو دقف  مهتكرش ، رومأ  نم  ثكلا  نع  حاصفإلا  نايحألا يف  ضعب 

فيك وه  شهدملا  رمألا  : " ًالئاق فاضأو  مهيسفانم ، نأشب  ءارآ  مهيدل  نوكت  ام  ًااد  مهنأ 

طاقنب قلعتت  يتلا  ةيبسنلا  رظنلا  تاهجول  ةقيقد  ةروص  ىلع  لوصحلا  نك 

كئلوأ ءارآ  نم  ةدحاو  ةيليث  ةنيع  لالخ  نم  لاجم ، يأ  ةكرش يف  لك  ىدل  فعضلاو  ةوقلا 

. ١٢ ىرخأب " وأ  ةقيرطب  ةنيعم ، ةكرش  ةيأب  نومتهي  نيذلا 

ىري رشيف "  " ناك نيذللا  دهجلاو  تقولا  سيركتل  دادعتسا  ىلع  اوسيل  نيرمثتسملا  مظعمو 

بيترتو تاعئاشلا  ةكبش  ريوطتف  ةكرش ؛ ةيأ  مهفل  نايرورض  هنأ 

لكل تاعئاشلا  ةعباتم  ةيلمع  راركت  نأ  ك  تقولا ؛ ناكلهتسي  ناطاشن  تالباقملا ه 

ةطيسب ةقيرط  رشيف "  " دجو دقو  .اًقهرم  اًرمأ  نوكي  نأ  نك  رظنلا  ديق  ةكرش 

كل يتلا  تاكرشلا  ددع  ضفخ  يهو  اهب ، علطضي  يتلا  لمعلا  ءابعأ  نم  فيفختلل 

تاكرشلا نم  ليلق  ددع  مهسأ يف  كالتما  لضفي  هنإ  ًااد  لاقو  اهمهسأ ؛

تنمضت ةماع ، ةفصبو  .ةطسوتملا  تاكرشلا  نم  ربكأ  ددع  مهسأ يف  كالتما  نم  كأ  ةزيمتملا 

عبرأ ٧٥٪ وأ  تاكرش  ثالث  تلكشو  تاكرش ، نم ١٠  لقأ  ةيلاملا  هظفاحم 

.همهسأ ةظفحم  عومجم  نم 

ددعب مايقلا  ىلإ  الإ  نوجاتحي  مهنإف ال  اًحاجن ، نورمثتسملا  ققحي  هنأ ل  رشيف "  " دقتعيو

رثتسالا يف وه  رومألا  هذه  دحأو  ديج ، وحن  ىلع  رومألا  نم  ليلق 

هءاطخأ نإ  لاق  امدنع  رشيف "  " هحضوأ ام  اذهو  كتءافك ، ةرئاد  نمض  عقت  يتلا  تاكرشلا 

تأدب دقف  يتبرجت ، دودح  جراخ  راهم  تعضو  يننأ  يه  : " تناك ةقباسلا 

ةطشنأب موقت  اًما ، ةفلتخم  تالاجم  يف  مهفلا ، ما  اهمهفأ  نكأ  تالاجم   رثتسالا يف 

. ١٣ اهنأشب " ةقباس  ةفرعم  ةيأ  َّيدل  نكت  لعأو  

رجنام يلراشت 



ًاليلق ديزي  لسأر  هيدل  ناك  ماع ١٩٥٦ ، ةيرثتسالا يف  هتكارش  تيفاب " نراو  أدب "  امدنع 

مايقلا هيلع  عتي  يتلا  ىلوألا  ماهملا  ىدحإ  تناك  كلذلو  رالود ، ىلع ١٠٠٠٠٠ 

ميدقتب موقي  تيفاب "  " ناك نيبو  .هيلإ  مضنالاب  نيرمثتسملا  نم  ديزملا  عانقإ  يه  اهب ،

روتكدلا هو  هيراج ، مامأ  ةقيقدلا  ليصافتلا  يذ  داتعملا  يجيورتلا  هضرع 

، رالود هنايطعيس ١٠٠٠٠٠  هنأ  ةأجف  اًنلعم  سيفيد "  " هعطاق هتجوزو ، سيفيد " نيودإ  "

ركذت كنأل  : " ًالئاق سيفيد "  " هباجأ كلذ ، ببس  نع  تيفاب "  " هلأس امدنعو 

١٤ رجنام ." يلراشت  ب 

، ةكرتشملا فراعملا  نم  ديدعلا  هيدل  ناكو  اهاموأ ، أشن يف  لجرلا  الك  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

، تقولا كلذ  لولحبو  ماع ١٩٥٩ . ىتح  ايقتلي  يلراشت "  و" تيفاب "  " نإف

يفوت امدنع  ةرايز  اهاموأ يف  ىلإ  داع  امدنعو  اينروفيلاك ، بونج  ىلإ  لقتنا  دق  يلراشت "  " ناك

، باشلا ءاقتلال  ناح  دق  تقولا  نأ  سيفيد "  " روتكدلا ررق  هدلاو ،

ةكارش ةيادب  وه  ءاقللا  اذه  ناكف  ةيلحملا ، معاطملا  دحأ  اًعم يف  ءاشعلا  لوانتل  هاعدو 

.ةيئانثتسا

سول اًحجان يف  ةاماحم  بتكم  يلارديف ، ٍضاق  ديفحو  ٍماحم  لجن  وهو  يلراشت ،"  " سسأ

دجو دقو  لعفلاب ، ايوق  ناك  ةيلاملا  قاروألا  قوسب  همتها  نكلو  سولجنأ ،

كلذ ذنمو  .مهسألا  كلذ  ا يف  اهنأشب ، ثدحتلل  رومألا  نم  ثكلا  لوألا  ءاشعلا  ناباشلا يف 

ثح ًاثك  تيفاب "  " لواحو ةثك ، تالاصتا  هنيب  تراص  حلا ،

لمع يف يلراشت "  " نكلو رثتسالا ؛ لاجم  ىلع  زيكرتلاو  نوناقلاب ، لمعلا  كرت  ىلع  يلراشت " "

ةكارش رارغ  ىلع  ةيرثتسا  ةكارش  سسأ  ماع ١٩٦٢ ، يفو  .ةرتف  هيلك 

، رهابلا حاجنلا  نم  تاونس  ثالث  دعبو  ةاماحملا ، ةنهم  ةسرم  هرارمتسا يف  عم  تيفاب " "

بتكم هيدل  اذه  انموي  ىتح  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  اًما ، ةاماحملاب  لمعلا  كرت 



.همسا لمحي  ةكرشلا  يف 

امأ يف .سماخلا  لصفلا  ةيرثتسالا يف  يلراشت "  " ةكارش ءادأ  خيرات  زاجيإب يف  رظننسو 

ةكرشو سولجنأ  سول  هتكارش يف  نأ  ةظحالملاب  ريدجلا  نمف  يلاحلا ، تقولا 

لقأ رعسب  ءارشلا  ىلإ  هنم  لك  ىعس  دقف  جهنلا ؛ تهباشتم يف  اتناك  اهاموأ  يف  تيفاب " "

.ةزراب ةيرثتسا  جئاتن  هنم  لك  ققحو  ةيساسألا ، ةميقلا  ىلإ  ةبسنلاب 

رارغ ىلع  يلراشت ،"  " أدب دقو  .اهسفن  مهسألا  ضعب  ايرتشي  نأ  نذإ  شهدملا  نم  سيلو 

رخاوأ عباوطلل يف  سبماتس  بيشت  ولب  ةكرش  مهسأ  ءارشب  تيفاب ،" "

اتكرش تجمدنا  امدنعو  اهترادإ ، سلجمل  اًسيئر  فاطملا  ةياهن  حبصأو يف  تاينيتسلا ،

بئان يلراشت "  " حبصأ ماع ١٩٧٨ ، عباوطلل يف  سبماتس  بيشت  ولبو  رياشكب 

.ياواثاه رياشكب  سيئر 

، يمسر ةكارش  قافتا  ايمسر يف  اًعباط  تيفاب " و" يلراشت "  " لمعلا ب ةقالع  ذختت  و 

لبق ىتح  ةيلفاكتو ، ًابرق  كأ  ار  ءيش  ىلإ  نسلا  رم  ىلع  تروطت  اهنكلو 

تارارقلا نم  ديدعلا  اًعم  نانثالا  ذختا  رياشكب ، ةكرش  ةرادإ  سلجم  ىلإ  يلراشت "  " مضنا

هنوئش تحبصأ  ايجيردتو  ايموي ؛ نارواشتي  اناك  ام  ًابلاغو  ةيرثتسالا ،

.ًاطبارت كأ  ةيراجتلا 

، ياواثاه رياشكب  ةكرش  ةرادإ  سلجم  سيئر  بئان  بصنم  هيلوت  يلراشت "  " لصاوي مويلاو ،

نم ةملكلا  ام يف  لكب  تيفاب " يرادإلا ل" كيرشلا  هفصوب  لمعي  هنأ  ك 

طقف كيلع  همغانتو ، نثالا  قفاوت  ىدم  نع  ةركف  نيوكتلو  هل ؛ ىنميلا  عارذلاو  ىنعم ،

انلعف دق  انأو " يلراشت   " نإ تيفاب "  " اهيف لاق  يتلا  تارملا  ددع  بسحت  نأ 

ناك ول  ًابيرقت ك  كلذ ، انركف يف  وأ  كلذ ، انثحب  وأ  كلذ ، اندقتعا  وأ  كلذ ، انررق  وأ  كلذ ،

.دحاو صخش  مسا  انأو " يلراشت  "



، بسحف ةيلاملا  ةكنحلا  يلراشت "  " اهيلإ فضي  ملف  هنيب ، لمعلا  ةقالع  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

اًما فلتخي  ايركف  اًروظنم  فاضأ  ك  يراجتلا ، نوناقلا  ساسأ  اًضيأ  اإو 

، ةفرعملا تالاجم  نم  ديدعلاب  بك  لكشب  تهم  يلراشت "  " ناك ثيح  تيفاب ؛"  " روظنم نع 

نأ دقتعي  ناكو  تايضايرلاو ، سفنلا ، ملعو  ةفسلفلاو ، خيراتلا ، لثم 

لك ىلع  اهقيبطت  نيركفملل  نك  ةمهم  ميهافم  لمحي  تالاجملا  هذه  نم  لاجم  لك 

نمو .اذه  لعف  مهل  يغبني  لب  ةيرثتسالا ، مهتارارق  كلذ  ا يف  مهيعاسم 

ةيلقعلا جذنلا  نم  ةكبش  ينبت  نأ  بجي  يلراشت "  " لاق ةيتايحلا ،" ةربخلا   " باستكا لجأ 

نوبغري نمم  كئلوأ  امأ  اعلا ١٥  . ةميظعلا يف  راكفألا  عيمج  عمجت  يتلا 

عئارلا هباتك  اوأرقي  نأ  بجيف  ريدقتلا ، قح  اهعاستاو  يلراشت "  " ةفرعم قمع  ريدقت  يف 
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.(٢٠٠٥ رشنلل ، زرشلباب  ابمك 

سوردلا ريدقتو  ةينوناقلا ، ةيفلخلاو  ةيلاملا ، ةفرعملا  نم  طويخلا -  هذه  لك  عتجابو 

ةيرثتسا ةفسلف  يلراشت "  " ىدل دلوت  ىرخألا -  تاصصختلا  نم  ةاقتسملا 

همازتلا عزعزتي  يذلا   تيفاب ،"  " لصاو يف ح  تيفاب ."  " ةفسلف نع  ام  دح  ىلإ  فلتخت 

ناكو ةيفصت ، راعسأب  عابت  مهسأ  نع  ثحبلا  ماهارج ،" نب  جهنب " 

عفد ًاثك  لضفألا  نم  ناك  هيأر ، يفف  رشيف ،" ليف  اهددح "  يتلا  ئدابملا  ىلإ  لي  يلراشت " "

بك رعس  عفد  نم  ًالدب  ىربك ، ةكرش  مهسأ يف  ءارشل  لوقعم  رعس 

.ةلوقعم ةكرش  مهسأ يف  ءارشل 

ةميقلا تاذ  تارثتسالا  رهن  روبع  ىلع  تيفاب " " " يلراشت  " اهب دعاس  يتلا  ةيفيكلا  نإ 

ةصق اهدجت يف  ةيلاع ، ةدوج  تاذ  تاكرش  ءارش  رظنلا يف  ءدب  ةفض  ىلإ  ةقيمعلا 



.تايولحلل زيدناك  زيس  ةكرش  رياشكب ، ةكرش  ءارش 

رجتم زيس ،" يرام   " ىعدتو اًماع ، رمعلا ٧١  نم  ةغلابلا  هتدج  تحتف  ماع ١٩٢١ ، يفف 

ةعونصملا ةتالوكيشلا  عيبت  تناكو  سولجنأ ، سول  ءايحأ  دحأ  ًاغص يف  ىولح 

ةلسلس تحتف  ىتح  اًديور  لمعلا  ا  هكيرشو ، اهنبا  ةدعاسو  ةصاخلا ، اهتافصو  نم 

نم رجاتملا  ةلسلس  تجن  دقو  اينروفيلاك ؛ لشو  بونج  ةغص يف  رجاتم 

ةسفانملا نم  تجنو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  لالخ  ركسلا  نقت  ةرتف  نم  تجنو  داسكلا ،

مدع يهو : غتت ، ةدحاو   ةيجيتارتسإ  عابتا  لالخ  نم  كلذو  ةديدشلا ،

.اًقلطم جتنملا  ةدوجب  لالخإلا 

، رغلا لحاسلا  تايولح يف  تالحم  ةلسلس  لضفأ  زيس  تحبصأ  اًماع ، سمخ  وحن  دعبو 

نم ةيلاتلا  ةلحرملا  ىلإ  لاقتنالل  نيدعتسم  زيس " يرام   " ةثرو ناكو 

ىلع روثعلا  ةمهم  اًماع ، ثالث  لبق  ةكرشلا  ىلإ  مضنا  يذلا  زنيجيه ،" كاشت   " ىلوتف مهتايح ،

يمدقم نم  ديدعلا  ءاجف  عيبلا ، ةيلمع  قيسنتو  لضفألا ، يرتشملا 

.قافتا يأ  نع  نالعإلا  متي  نكلو   تابلطلا 

يتلا عباوطلل ، سبماتس  بيشت  ولب  ةكرش  رثتسالا يف  راشتسم  حرتقا  ماع ١٩٧١ ، رخاوأ  يفو 

نأ اهيف ، يسيئرلا  مهسألا  لماح  يه  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  تناك 

نكلو رالود ، نويلم  ضرعلا ٤٠  رعس  ناكو  تايولحلل ، زيس  ةكرش  بيشت  ولب  ةكرش  يرتشت 

يفاصلا رعسلا  ناك  اًدقن ، رالود  يالم  اهيدل ١٠  تايولحلل  زيس  ةكرش  نأل 

زيس ةكرش  ةميق  ريدقت  نأشب  اًككشتم  لازي  ال  تيفاب "  " ناكو .ًابيرقت  رالود  نويلم   ٣٠

ظهاب رعس  وهو  ةيرتفدلا ، اهتميق  فاعضأ  ةثالثب  ردقت  تناك  يتلا  تايولحلل 

.ةميقلا ىلع  ةاقلا  ماهارج "  " ئدابمل اًقفو  ةياغلل 



ةقفص عقاولا  وه يف  ظهاب  رعس  هنأ  دقتعي  ناك  ام  عفد  نأب  تيفاب " " " يلراشت  " عنقأ دقو 

ةبسنلابو .هضرع  نوعئابلا  لبقو  رالود ، نويلم   ٢٥ تيفاب "  " ضرع مث  ةديج ،

لثمتت يف يتلا  ماهارج "  " ةفسلف نع  دعبت  ةيسيئر  ةوطخ  لوأ  هذه  تناك  تيفاب ،"  " ىلإ

كلذ ناكو  ةيرتفدلا ، اهتميق  نم  لقأب  ةرعسم  نوكت  امدنع  طقف  ةكرش  ءارش 

لضفلا يف بحاص  وه  يلراشت "  " نأب ارقم  تيفاب ،"  " كفت يرذجلا يف  لوحتلا  ةيادب  وه 

ىلوألا ةرملا  يه  هذه  : " قحال تقو  يف  يلراشت "  " لاقو .ديدج  هاجتا  ىلإ  هعفد 

١٢٥ تيفاب "  " ىلع ضرع  تاونس ، رشع  دعبو  .  ١٦ ةدوجلا " لجأ  نم  اهيف  انعفد  يتلا 

ررقف ماع ١٩٧٢ ، ءارشلا  رعس  فاعضأ  ةسمخ  يأ  زيس ؛ ةكرش  عيبل  رالود  نويلم 

.ةقفصلا هذه  لوبق  مدع 

لجرلا الك  نأ  وه  ًاليوط ، يلراشت " و" تيفاب "  " ةكارش رارمتسا  ىلإ  تدأ  يتلا  بابسألا  دحأو 

ىلحتي هيلك  نأ  ك  ةديشرلا ، لمعلا  ئدابم  هاجت  اًمزاح  اًفقوم  ذختي 

ةكرش يمهاسم  لعج  ام  ةيلاعلا ؛ ةدوجلا  تاذ  تاكرشلا  ةرادإل  ةمزاللا  ةيرادإلا  ةءافكلاب 

نيذلا يرادإلا  ءاكرشلا  ءالؤه  لثم  دوجوب  ظوظحم  ياواثاه  رياشكب 

لالخ نمو  .ةيداصتقالا  تائيبلا  عيمج  لاملا يف  بسك  ىلع  مهنودعاسيو  مهحلاص  نونتعي 

، هب نمؤي  يذلا ال  يمازلإلا ، دعاقتلا  لوح  رودت  يتلا  تيفاب "  " ةسايس

.اًماع نم ٣٥  كأل  نثا ، نم  اإو  دحاو ، لقع  نم  سيل  رياشكب  ومهاسم  دافتسا 



ةيركفلا تاریثأتلا  نیب  جزامتلا 
جهنل نلعملا  فسلا  وه  تيفاب "  " حبصأ ماع ١٩٧٦ ، يف  ماهارج "  " ةافو نم  صق  تقو  دعب 

" تيفاب  " مسا حبصأ  ىتح  ةميقلا ، ىلع  مئاقلا  رثتسالا  يف  ماهارج " "

ناك دقف  كلذ ، ءارو  ببسلا  ةفرعم  لهسلا  نمو  ةميقلا ١٧  . ىلع  مئاقلا  رثتسالل  ًافدارم 

ةصرف هسفن  ىلع  تيفاب "  " تِّوفي الو  نافتملا ، ماهارج "  " بالط رهشأ 

" تيفاب  " ربتعي مويلا ، ىتح  ماهارج ،" اهب ل" نيدي  يتلا  ةيركفلا  نويدلاب  فارتعالل  اًقلطم 

ربكألا يف ثأتلا  هل  ناك  يذلا  هدلاو ، دعب  ديحولا ، درفلا  وه  ماهارج "  " نأ

". تيفاب ماهارج  درواه  : " هملعم مساب  ركبلا  هنبا  ىمس  هنإ  ىتح  ةيرثتسالا ١٨  . هتايح 

ةكرش مهسأ  ءارشو  ماهارج " ةيركفلا ل" هتينويدم  قيفوتلاب ب  تيفاب "  " موقي نذإ  فيك 

ةكرشو (، ١٩٨٦  ) هيإ  يس زيتيس / لاتيباكو  (، ١٩٧٣  ) تسوب نطنشاو  لثم 

" ماهارج  " رابتخا تاكرشلا  هذه  نم  يأ  زتجت  ٢٠١١ ؟)   ) مإ يآو   (، ١٩٨٨  ) الوكاكوك

.اهنم لك  ةبك يف  تارثتساب  ماق  تيفاب "  " نكلو مراصلا ، يلاملا 

مهسألا ءارشل  ماهارج "  " ةيجيتارتسإ نأ  كردي  تيفاب "  " حبصأ ماع ١٩٦٥ ، لئاوأ  ذنمو 

ةضفخنم ًهسأ  يرتشيس  هنإ  ماهارج "  " لاقو روصق ١٩  . هجوأ  اعت  ةصيخرلا 

ةكرشلا لعأ  يف  راعسألا " تقؤملا يف  ضافخنالا   " ضعب نإ  ثيح  رعسلا ؛ ثيح  نم  ادج 

هذه تيفاب "  " ىمسو ىلعأ ، راعسأب  مهمهسأ  عيبب  نيرمثتسملل  حمسيس 

يش يف امدنع  رمثتسملا  نإ  ثيح  رثتسالا ؛ يف  رئاجسلا " باقعأ   " جهنب ةيجيتارتسإلا 

ةثفن لجأ  نم  اهطقتليس  ضرألا ، ىلع  ةاقلم  رئاجس  باقعأ  ىريو  عراشلا ،

هذه لعجي  اهب  صاخلا  ةيفصتلا  رعس  نإف  رضم ، ناخد  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعو  ةخأ ، ةدحاو 

حاجنب ماهارج "  " ةيجيتارتسإ لمعت  نأ  لجأ  نمو  .ةميق  ربكأ  ةثفنلا 

نكي اذإو   يفصملا ، رود  بعلي  نأ  ام  صخش  ىلع  بجي  تيفاب ،"  " لاق رمتسم ، لكشب 



دادعتسا ىلع  اونوكي  نأ  بجي  نيرخآلا  نيرمثتسملا  ضعب  نإف  يفصملا ،

.مهسلا رعس  عافترا  يرورضلا  نم  لعجيس  ام  كتكرش ؛ مهسأ  ءارشل 

يالم اهلوصأ ١٠  غلبت  ةكرش  ءارشل  رالود  يالم  تعفد ٨  اذإ  ًالئاق : تيفاب "  " حضويو

، كلذ عمو  .بسانملا  تقولا  لوصألا يف  عيب  مت  اذإ  ًافو  اًحبر  ققحتسف  رالود ،

نمف ةكرشلا ، عيبل  تاونس  رمألا ١٠  قرغتسيو  اًفيعض  ةكرشلل  يساسألا  داصتقالا  ناك  اذإ 

قيدص تقولا  ": " تيفاب  " لاقو طسوتملا ، نم  لقأ  كتادئاع  يلجإ  نوكي  نأ  لمتحملا 

نكمتي نم   نأ  يأ  ،  ٢٠ طسوتملا " ءادألا  تاذ  ةكرشلا  ودعو  رهابلا ، ءادألا  تاذ  ةكرشلا 

نم فيعضلا  حبرلاو  ءادألا  تاذ  هتاكرش  ةيفصت  ليهست  نم 

رركيس هءادأ  نإف  ةكرشلا ، لوصأ  ىلإ  ةبسنلاب  قوسلا  ةميقو  ءارشلا  رعس  قرفلا ب  لالخ 

.ةيساسألا هتكرش  ةفيعضلا يف  تايداصتقالا  تقولا  رورم  عم 

فرتعا ثيح  ةيرثتسالا ؛ هئاطخأ  لئاوأ  ذنم  ماهارج "  " ميلاعت نم  ررحتلا  يف  تيفاب "  " أدبو

ناسنإ ىلإ  ادب  ناسنإ  نم  روطتأ  يننكل   تروطت ، دقل  : " ًالئاق ةرم  تاذ 

ريدقت أدب  دقف  .  ٢١ ةفيطل " ةقيرطب  ادب  ناسنإ  ىلإ  رضحتم  ناسنإ  نم  وأ  رضحتم ،

تاكرشل ةيمكلا  بناوجلا  عم  ةنراقملاب  تاكرشلا ، ضعبل  ةيعونلا  ةعيبطلا 

ناك : " لاقو .تاقفص  نع  ثحبي  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  هسفن ، دجي  لازي  هنكلو ال  ىرخأ ،

رتسبد  ) ةغصلا ةيعانصلا  تادعملا  ةعانص  تايداصتقا  ملعت  وه  اقع 

جيسنلاو يف لزغلا  يعنصمو  نهوك ،) - دليشتوه  ) ىربكلا رجاتملاو  جنيرشتكافوينام ،) ليم 

، هتلضعم سفتل  ةلواحم  يفو  .  ٢٢ ياواثاه ") رياشكب   ) دنالجنإوين

نكلو يف ةديدجلا ، راكفألا  نمكت يف  ةبوعصلا ال  نإ  ": " زنيك  " لوقب تيفاب "  " دهشتسا

ام نأل  رخأت ؛ دق  تيفاب "  " روطت نأب  فرتعا  ثيح  ةدقلا ؛" راكفألا  نم  بورهلا 

.ةبك ةميق  اذ  ناك  ماهارج "  " هايإ هملع 



ةعماج بالط  مامأ  تیفاب "  " ثدحت ماع ١٩٨٤،  يفو 
باتك رادصإل  نیسمخلا  ىركذلاب  لافتحالل  ایبمولوك 
نم ةعومجم  كانھ  نأ  حضوأو   ، Security Analysis

دقف كرتشملا ٢٣  . يركفلا  مهدئاق  وه  ماهارج "  " نأب نوفرتعي  نيذلا  حجانلا  نيرمثتسملا 

قرط ريوطتب  بلاط  لك  ماق  نكلو  نامألا ، شماه  ةيرظن  ماهارج "  " عضو

وه كرتشملا  عوضوملا  نإف  كلذ ، عمو  ةكرشلا ، لعأ  ةميق  ديدحتل  هتيرظن  قيبطتل  ةفلتخم 

رعسو ام  ةكرش  ةميق  توافتلا ب  ضعب  نع  نوثحبي  اًعيمج  مهنأ 

يآو الوكاكوك  يتكرش  تيفاب "  " ءارش ببسب  نوشهدني  نيذلا  صاخشألا  نإ  .ةيلاملا  اهقاروأ 

ىنبتي تيفاب "  " نإ ثيح  ةيجهنملا ؛ نع  ةيرظنلا  لصف  نع  نوزجعي  مإ ،  

"، ماهارج  " جهنم نع  ةتباث  ىطخب  دعتبا  هنكل  ماهارج ،" نامألا ل" شماه  ةيرظن  حوضوب 

اهيف لهسلا  نم  ناك  ةرم  رخآ  نإ  لاق  امدنع  كلذ  ىلع  تيفاب "  " نهربو

قوس رايهنا  ةرتف  لالخ  يماع ١٩٧٣-١٩٧٤  تناك يف  ماهارج "  " ةيجهنم نم  ةدافتسالا 

.ةيلاملا قاروألا 

لب ةرادإلا ، تاردق  وأ  ةكرشلا ، ليصافت  يف  ماهارج "  " ركفي مهسألا ،  مييقت  دنع  هنأ  ركذتو 

كانه ناك  اذإف  .ةيونسلا  ريراقتلاو  ةكرشلا  تافلم  ىلع  هثحب  رصقي  ناك 

" ماهارج  " ناكف ةكرشلا ، لوصأ  نم  لقأ  ناك  مهسلا  رعس  نأل  حبر ؛ قيقحتل  يضاير  لتحا 

ددع ربكأ  ءارشب  موقي  ناك  حاجنلا ، ةيلتحا  ةدايزلو  ةكرشلا ، يرتشي 

.ةيئاصحإلا تالداعملا  هذه  نم  نكمم 

لثم هل  لمحيل  تيفاب "  " ناك ف  سسألا ، هذه  ىلع  ةروصقم  ماهارج "  " ميلاعت تناك  اذإو 

ةمهمو ةقمعتم  تناك  نامألا  شماه  ةيرظن  نكل  مويلا ، ريدقتلا  اذه 

فعضلا طاقن  عيمج  نع  ىضاغتي  هتلعج  يتلا  ةجردلا  ىلإ  تيفاب ،"  " ىلإ ةبسنلاب  ةياغلل 



ىنبتي مويلا  ىتح  تيفاب "  " لازي الو  ماهارج ،"  " ةيجهنمل ىرخألا  ةيلاحلا 

نأ ذنم  اًماع  نم ٦٥  برقي  ام  ىضم  دقل  .نامألا  شماه  يهو  ماهارج ،" ةيساسألا ل" ةركفلا 

ددرتي ال  تيفاب "  " نإف كلذ ، عمو  ماهارج ،" نب  نع "  ىلوألا  ةرملل  أرق 

ناتملكلا تملكلا ه  تاه  نأب  نمؤأ  تلز  ام  : " ًالئاق عيمجلا  كذت  اًقلطم يف 

يف ماهارج "  " نم تيفاب "  " هملعت يذلا  يسيئرلا  سردلا  صخلتيو  .  ٢٤ ناتحيحصلا "

بك لكشب  اًضفخنم  قوسلا  رعس  نوكي  امدنع  مهسألا  ءارش  حجانلا  رثتسالا  نمضتي  هنأ 

.ةيساسألا ةيراجتلا  ةميقلا  ىلإ  ةبسنلاب 

" ماهارج  " دعاس تيفاب ،"  " كفتل يركفلا  راطإلا  حبصأ  يذلا  نامألا  شماه  ىلإ  ةفاضإلابو 

نإ ثيح  ةيلاملا ؛ قاروألا  قوس  تابلقت  عابتا  ةقح  كاردإ  ىلع  تيفاب " "

"، ماهارج  " دقتعي بسح  ةبراضملاب ، قلعتت  ةمسو  رثتسالاب ، قلعتت  ةمس  مهسألل 

ببستتو .عشجلاو  يرشبلا  فوخلا  جاتن  يه  ةبراضملاب  قلعتت  يتلا  تسلاو 

عافترا ىلإ  مهسألا  راعسأ  بذبذت  يف  نيرمثتسملا ، مظعم  ىدل  رهظت  يتلا  رعاشملا ، هذه 

ةميق ضافخنا  ببستت يف  دق  رعاشملا  هذه  نأ  ًاثك ، كلذ  نم  مهألاو  بك ،

هنك ناك  اذإ  هنأ  تيفاب " " " ماهارج  " مَّلعو .ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  نم  ًاثك  لقأ  مهسألا 

كلذب هنإف  ةيلاملا ، قاروألا  قوسل  ةيلاعفنالا  عباوزلا  نم  هسفن  يمحي  نأ 

نيذلا نيرخآلا ، نيرمثتسملا  لبق  نم  القعلا  كولسلا غ  لالغتسال  ةصرف  هيدل  نوكت 

.قطنملا سيلو  ةفطاعلا ، ساسأ  ىلع  مهسألا  اورتشا 

ةحيصن ماهارج "  " مدق دقف  لقتسم ؛ لكشب  كفتلا  ةيفيك  ماهارج "  " نم تيفاب "  " ملعتو

كفتلا ىلإ  اًدانتسا  ةيقطنم  ةجيتن  ىلإ  لصوت  اذإ  هنأ  يهو  تيفاب ،" ل"

لوقي ثيح  كعم ؛ نيرخآلا  قافتا  مدع  درجمل  هيأر  نع  لدعي  نأ  هل  يغبني  الف  ميلسلا ،

، ًائطخم وأ  ًابئاص  كلعجي  كعم ال  نيرخآلا  فالتخا  : " ددصلا اذه  يف  ماهارج " "



. ٢٥ كجئاتنو " كتانايب  ةحص  وه  قح  ىلع  كلعجي  ام  لب 

ىري ناك  ثيح  ةثك ؛ ٍحاون  يف  ماهارج " نب  نم "  اًما  سكعلا  ىلع  رشيف " ليف  ناك "  دقو 

اوحبصي نأ  ىلإ  نورمثتسملا  جاتحي  ةميلس ، تارارق  ذاختا  لجأ  نم  هنأ 

مهيلع عتي  ثيح  ةكرشلا ؛ بناوج  عيمج  ةسارد  اذه  ينعيو  ةكرشلاب ، ةلماك  ةيارد  ىلع 

عون ةفرعم  نأل  اهسفن ؛ ةكرشلا  ىلع  فرعتلاو  ماقرألا ، ءارو  يف  رظنلا 

نأل ةكرشلا ؛ ةرادإ  صئاصخ  ةسارد  ىلإ  نوجاتحي  مهنأ  ك  ةيمهألا ، ةياغ يف  رمأ  ةكرشلا 

ىلع مهثح  مت  دقو  ةيساسألا ، ةكرشلا  ةميق  رثؤت يف  دق  ةرادإلا  تاردق 

ردصم لك  لالغتسا  يغبنيو  اهوسفانمو ، ةكرشلا , هيف  لمعت  يذلا  لاجملا  ةفرعم 

رم ىلع  هدعاس  ام  تاعئاشلا ، ةميق  رشيف "  " نم تيفاب "  " ملعت دقو  تامولعملل ،

ىلع هتدعاسم  اهاودج يف  اهل  تناك  يتلا  تالاصتالا  نم  ةعساو  ةكبش  ريوطت  ىلع  نسلا 

.تاكرشلا فلتخم  مييقت 

أطخلا نم  هنأ  دقتعي  ناك  دقف  عيونتلا ، طارفإلا يف  مدع  تيفاب " " " رشيف  " مَّلع دقف  ًاخأو ،

نم للقي  ةفلتخم  لالس  ةدع  مهضيب يف  عضو  نأ  نيرمثتسملا  ميلعت 

نم حبصي  هنأ  وه  مهسألا ، نم  ثكلا  ءارش  رطخلا يف  نأب  رعشي  ناك  دقف  رطاخملا ،

دنع نورطاخي  نورمثتسملاو  .لالسلا  عيمج  ضيبلا يف  عيمج  ةعباتم  ليحتسملا 

كلذ ىلع  ءانبو  اهنأشب ، ةيفاك  تامولعم  مهيدل  سيل  ام  ةكرش  بك يف  لكشب  رثتسالا 

مزاللا تقولا  ذخأ  نود  ام  ةكرش  مهسأ يف  ءارش  نأ  لثمتملا يف  هيأر  لكشت 

.دودحم عيونت  دوجو  نم  ةروطخ  كأ  نوكي  ةكرشلا  ةعيبطل  لماش  مهف  ىلإ  لوصولل 

ةيمهأ يمكلا ، للحملا  ماهارج ،"  " دكأ دقف  ةحضاو ؛ رشيف " و" ماهارج "  " تافالتخالاو ب

، ةيراجلا حابرألاو  ةتباثلا ، لوصألا  يهو : اهسايق ، نك  يتلا  لماوعلا  كلت 

، ةيونسلا ريراقتلاو  ةكرشلا ، تافلم  ىلع  ةيئاصقتسالا  هثاحبأ  ترصتقا  لب  مهسألا ، حابرأو 



.نيريدملا وأ  سفانملا ، وأ  ءالمعلا ، ةلباقم  تقو يف  يأ  ِضقي  و 

، يعونلا للحملا  رشيف ،"  " دكأ ثيح  ماهارج ؛"  " جهن نم  ضيقنلا  ىلع  ناكف  رشيف "  " جهن امأ 

يهو يف ةكرشلا : ةميق  نم  ديزت  تناك  اهنأ  دقتعي  يتلا  لماوعلا  ةيمهأ 

تهم ماهارج "  " ناك نيبو  .ةيرادإلا  ةردقلاو  ةكرشلل ، ةيلبقتسملا  قافآلا  لوألا ، ماقملا 

اهيدل تاكرش  ءارشب  تهم  رشيف "  " ناك طقف ، رعسلا  ةصيخر  مهسألا  ءارشب 

ام يف ىصقأ  لذبي  فوس  هنإ  لاقو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  ةيتاذلا  اهتميق  ةدايز  ىلع  ةردقلا 

نسحت دق  يتلا  تامولعملا  نع  فشكلل  ةضيفتسم  تالباقم  ءارجإ  لب  هعسو ،

.هرايتخا ةيلمع 

ةءارق دعب  رشیف " لیف  ةلباقم "  ىلإ  تیفاب "  " ىعس دقو 
لاقو  ، Common Stocks and Uncommon Profits هباتك

اًروھبم تنك   ، هب تیقتلا  امدنع  ": " تیفاب "

اًصخش ناك  هنأ  يف  ًاثك ، ماهارج  نب  هبشي  ناك  دقو  هراكفأب ، اًروهبم  تنك  لثم  لجرلاب ،

نإ تيفاب "  " لاقو يداع ." ًلعمو غ  ةحمس ، حور  اذو  اًعضاوتم ،

ةيزاوم يف ةروصب  نالمعي   " هنكل يرثتسالا ، هيجهن  نافلتخم يف  رشيف " و" ماهارج " "

، ةرابعلا هذه  ةغايص  ديعأ  نأب  يسفنل  حمسأسو  .  ٢٦ رثتسالا " اع 

 " جهن مغانت يف  نالمعي يف  هنإف  ٍزاوتم ، طخ  المعي يف  نأ  نم  ًالدب  هنإ  لوقأس  ثيح 

اهترادإو ةكرشلل  يعونلا  مهفلا  نم  جيزم  هنإ  ثيح  يرثتسالا ؛ تيفاب " نراو 

"(. ماهارج  " نم ملعت  ك   ) ةميقلاو رعسلل  يمكلا  مهفلاو  رشيف )"  " نم ملعت  (ك 

ماينب نم "  و ٨٥٪  رشيف ، نم  نم ١٥٪  يتيصخش  فلأتت  : " ةرم تاذ  تيفاب " نراو  لاقو " 

نكلو عساو ، قاطن  ىلع  ةرابعلا  هذهب  داهشتسالا  مت  دقو   ٢٧ ماهارج ."

تاونسلا لالخو  ماع ١٩٦٩ . اهلاق يف  دق  ةرابعلا  هذه  نأ  ركذتن  نأ  ةياغلل  مهملا  نم 



يتلا رشيف "  " ةفسلف هاجت  حضاو ، هنكلو  يجيردت ، لوحتب  تيفاب "  " ماق ةقحاللا ،

.تاونس ةدع  تاكرشلا  كلت  كالتماو  ةراتخملا ، تاكرشلا  نم  ليلق  ددع  ءارش  لثمتت يف 

ةبسنلا ب تناكل  مويلا ، ةلثم  ةرابع  لوقيس  ناك  اذإ  هنإ  يسدح  لوقيو 

برقأ ل٥٠/٥٠. يه  ماهارج "  " ةفسلفو رشيف "  " ةفسلف هعابتا 

ذنمف ةيعونلا ؛ رشيف "  " تايرظنل ايح  اًديسجت  يلراشت "  " ربتعي اًما ، ةيعقاولا  ةيحانلا  نمو 

تاكرشلا ةميقل  ديدشلا  هريدقت  نع  برعي  يلراشت "  " ناك ةيادبلا 

نأ ةمهملا يف  بناوجلا  دحأ  لثمتي  كلذ ، عمو  .اهل  لوقعم  رعس  عفد  نم  ةمكحلاو  لضفألا ،

دقو ماهارج ،" نب  توصل "  رضاحلا  تقولا  ىدص  اًضيأ  ربتعي  يلراشت " "

يأ رثتسالا : تالاعفنالل يف  ةجودزملا  ةيمهألا  تاونس  لبق  تيفاب " " " ماهارج  " مَّلع

، ةيقطنم تارارق غ  اهساسأ  ىلع  نوذختي  نيذلا  كئلوأل  اهببست  يتلا  ءاطخألا 

دقو .اهسفن  خاخفلا  عوقولا يف  بنجت  نوعيطتسي  نيذلا  كئلوأل  اهقلخت  يتلا  صرفلاو 

.عوضوملا اذه  ثحبلا يف  سفنلا ، ملع  هتاءارق يف  لالخ  نم  يلراشت ،"  " لصاو

لصفلا ىفوأ يف  وحن  ىلع  هيلإ  رظنن  موهفم  وهو  ريدقتلا ،" ةءاسإ  سفن  ملع   " هيمسي وهو 

نم أزجتي  اًءزج ال  هيقبي  ثيح  هيلع ، رمتسملا  زيكرتلا  لالخ  نمو  سداسلا ،

". يلراشت  " تاماهسإ مهأ  دحأ  وه  موهفملا  اذه  ناكو  رياشكب ، ةكرش  تارارق  عنص  ةيلمع 

؛ موهفم رمأ  وه  رجنام " يلراشت  و " رشيف ،" ليف  و " ماهارج ،" نب  نم "  لكل  تيفاب "  " افتو

وهو رثتسالل -  يركفلا  ساسألا  تيفاب "  " ىلإ ماهارج "  " مدق ثيح 

تابلقت نم  ةدافتسالا  لجأ  نم  هتالاعفنا  ىلع  ةرطيسلا  ملعت  ىلع  هدعاسو  نامألا -  شماه 

ديدحت نم  هنك  ةيلمعو  ةثيدح  ةيجهنم  هيلإ  رشيف "  " مدق دقو  قوسلا ،

امأ تقولا ، رادم  ىلع  ةزكرم  ةيلام  ةظفحم  ةرادإو  لجألا ، ةليوط  ةديجلا  تارثتسالا 

نم أت  يتلا  ةيداصتقالا  دئاوعلا  ريدقت  ىلع  تيفاب "  " دعاس دقف  يلراشت " "



" تيفاب  " ملعت ىلع  يلراشت "  " دعاس كلذ  ىلع  ءانبو  اهكالتماو ، ىربكلا  تاكرشلا  ءارش 

دارفألا ذختي  امدنع  ثدحت  ام  ًابلاغ  يتلا  ةيسفنلا  تاقافخإلا  ىلع  بلغتلا 

" تيفاب  " تارارق نأشب  رركتملا  كابترالا  مهف  لهسلا  نم  لعجي  امو  ةيلام ، تارارق 

.ةثالثلا لاجرلا  نم  ةفيلوت  نع  ةرابع  تيفاب "  " نأب انفارتعا  وه  ةيرثتسالا 

وه مهألا  ءيشلاف  ءاكذلا ، نم  ديج  ردقب  عتمتن  نأ  يفكي  ال  : " ًالئاق تراكيد "  " بتكو

يرثتسالا نيريدملاو  تيفاب "  " قِّرفي ب ام  وه  قيبطتلاو  ديج ." لكشب  هقيبطت 

نكل افتلاو ، طابضنالاو ، داحلا ، ءاكذلاب  نوعتمتي  نمم  هئارظن  نم  ددع  كانهو  .نيرخآلا 

جمد ىلع  ةلئاهلا  هتردق  ببسب  اًعيمج  مهيلع  قوفتي  تيفاب " "

.كستم دحاو  جهن  ءكحلا يف  ةثالثلا  لاجرلا  ءالؤه  تايجيتارتسإ 

يتلا ال رشع  انثالا  ئدابملا  ةكرش : ءارش  ثلاثلا  لصفلا 
ریغتت

ءارشو اًدقن ، لماكلاب  ةكرش  ءارش  يرهوج ب  قراف  كانه  سيل  هنأ  تيفاب " نراو  ىري " 

هلضفي ناك  ام  نكل  مهسألا ، نم  صصح  ةئيه  ىلع  ةكرشلا  هذه  نم  ءزج 

هل نوكت  نأب  هل  حمسي  كلذ  نأل  ةرشابم ؛ ةكرش  كالتما  وه  نيرمألا  نيذه  نم ب  اًمود 

سأر صيصخت  يهو : ام ، ةكرش  ةيمهأ يف  كألا  ةيضقلا  ثأتلا يف  ةطلس 

ةرطيسلا ىلع  ةردقلا  مدع  وهو : بك ، بيع  هل  ام  ةكرشل  ةيداعلا  مهسألا  ءارش  نكلو  لاملا ،

، لباقملا تزراب يف  تزيم  كانه  نأ  تيفاب "  " حضوي نكلو  ةكرشلا ، ىلع 

ربكأ ةيلاملا -  قاروألا  قوس  ةباقرلل -  ةعضاخلا  تاكرشلا غ  رايتخا  ةحاس  ىلوألا ، هو :

، تاقفص داجيإل  صرفلا  نم  ديزملا  ةيلاملا  قاروألا  قوس  رفوت  ةيناثلاو : ًاثك ؛

تاكرشلا نع  ثحبي  وهف  اهسفن ، ةيجيتارتسإلا  ًااد  تيفاب "  " عبتي تلاحلا ، اتلك  نكلو يف 

اهريديو لجألا ، ةليوط  ةيباجيإ  ةيلبقتسم  قافآب  عتمتتو  اهمهفي  يتلا 



ةحاتم تاكرشلا  كلت  راعسأ  نوكت  نأ  كلذ  نم  مهألاو  ةءافك ، ووذو  نوقداص  صاخشأ 

.ةيرغم راعسأب 

، قوسلا للحمك يف  ال  يراجت ، للحمك  انسفنأ  ىلإ  رظنن  اننإف  رمثتسن ، امدنع  : " لوقيو

ينعي اذهو  .  ١ ينمأ " للحم  وأ  يلكلا ، داصتقالل  للحم  سيل  كلذكو 

لكشب ةكرشلا  عم  لماعتي  وهف  لعألا ، لجر  روظنم  نم  لوألا  ماقملا  لمعي يف  تيفاب "  " نأ

اهزكرمو اهترادإل ، ةيعونلاو  ةيمكلا  بناوجلا  عيمج  سرديو  يلومش ،

.اهئارش رعسو  يلاملا ،

نع ًاثحب  تيفاب ،"  " اهب ماق  يتلا  ءارشلا  تايلمع  لك  انضرعتساو  ءارولا ، ىلإ  اندع  اذإو 

يأ ةيساسألا ، ئدابملا  نم  ةعومجم  زيي  نكمملا  نمف  ةكرتشملا ، مساوقلا 

ةرظن ءاقلإل  انمامأ ؛ اهانعضوو  ئدابملا ، هذه  انصلختسا  اذإو  هتارارق ، هجوت  يتلا  ئدابملا 

ثالث كانه  ةكرشلا -  ئدابم  . 1 تائف : عبرأ  ىلإ  اهسفن  فنصت  اهنأ  ىرن  اننإف  اهيلع ، ةصحاف 

.اهسفن ةكرشلل  ةيساسأ  صئاصخ 

.اهب اولحتي  نأ  نيريدملا  رابك  ىلع  بجي  ةمهم  تافص  ثالث  كانه  ةرادإلا -  ئدابم  . 2

.اهب مازتلالا  ةكرشلا  ىلع  بجي  ةمساح  ةيلام  تارارق  ةعبرأ  كانه  ةيلاملا -  ئدابملا  . 3

.فيلاكتلاب ناقلعتت  ناتطبارتم  ناتدعاق  كانه  قوسلا -  ئدابم  . 4

لكشت نكلو  تيفاب ،"  " اهب ماق  يتلا  ءارشلا  تايلمع  اًعيمج يف  أدبم  رشع  انثالا  رهظي  نلو 

.مهسألا يرثتسالا يف  هجهن  رهوج  اهلمجم  ئدابملا يف  هذه  ةعومجم 

رياشكب ةكرش  تيفاب "  " اهب ريدي  يتلا  ئدابملا  ةلزن  اًضيأ  رشع  انثالا  ئدابملا  هذه  دعتو 

ام يه  اهيرتشي  يتلا  تاكرشلا  اهنع يف  ثحبي  يتلا  اهسفن  تافصلاو  ياواثاه ،

.هبتكم باتعأ  هامدق  أطت  امدنع  اهاري  نأ  ايموي  عقوتي 



ةكرشلا ئدابم 
ميهافم وأ  قوسلا ، تايرظن  ركفي يف  وهف ال  درجم ٢  ؛ ءىشك  مهسألا  عم  تيفاب "  " لماعتي

دنتست ةيرثتسا  تارارق  ذختي  لب  عاطقلا ، تاهاجتا  وأ  يلكلا ، داصتقالا 

ام رثتساب  مايقلا  ىلإ  دارفألا  هيجوت  مت  اذإ  هنأ  دقتعيو  بسحف ، ةكرشلا  لمع  ةيفيك  ىلإ 

فوسف ةكرشلا ، تايساسأ  نم  ًالدب  ةيحطس ، ميهافم  ساسأ  ىلع 

، حجرألا ىلعو  ام ، ةلكشم  دوجول  ىلوألا  ةردابلا  دنع  فوخلاب  روعشلل  ةضرع  كأ  نوحبصي 

ىلع كلذ  نم  ًالدب  زكف  تيفاب ،"  " امأ كلذ ، ءانثأ  لاملا يف  نودقفي  فوس 

، ةيسيئر تالاجم  ةثالث  ىلع  زكريو  رظنلا ، ديق  ةكرشلا  نأشب  هملعت  هعسوب  ام  لك  ملعت 

.لاجملا ةموهفمو  ةطيسب  ةكرشلا  نوكت  نأ  بجي  . 1 يهو :

.تباث لمع  لجس  ةكرشلل  نوكي  نأ  بجي  . 2

.لجألا ةليوط  ةيباجيإ  ةيلبقتسم  قافآ  ةكرشلل  نوكت  نأ  بجي  . 3



لاجملا ةموهفمو  ةطيسب 

مهمهف ىوتس  اًقيثو  ًاطابترا  طبتري  نيرمثتسملل  يلاملا  حاجنلا  نأ  تيفاب "  " ىري

يوذ نيرمثتسملا  قرفت ب  يتلا  يه  ةزيمملا  ةمسلا  هذه  نإ  ثيح  مهتارثتسا ؛

نيذلا يأ  باحسنالاو ؛ موجهلا  هجوت  نوعبتي  نيذلا  نيرمثتسملا  مظعمو  يراجتلا  هجوتلا 

.رارمتساب نوعيبيو  نورتشي 

تاعانصلا نم  ديدعلا  تاكرشلا يف  نم  ةبك  ةعومجم  تيفاب "  " كلتما نسلا ، رم  ىلعو 

رخآلا ضعبلاو  اهيلع ، رطيسملا  وه  ناك  تاكرشلا  هذه  ضعبو  ةفلتخملا ،

هذه لمعت  فيك  كاردإلا  ما  كردي  ناك  هنكل  ةيلقألا ، مهسأ  لماح  لازي ، وأ ال  ناك ،

، ةيدقنلا تاقفدتلاو  تاقفنلاو ، تادئاعلا ، مهفي  ناك  هنأل  ةفاك ؛ تاكرشلا 

نم ةدحاو  لكل  لاملا  سأر  صيصخت  تاجايتحاو  عستلا ، ةنورمو  ةيلعلا ، تاقالعلاو 

.رياشكب ةكرشب  ةصاخلا  تازايحلا 

تاكرش نأشب  ةفرعملا  نم  يلاعلا  ىوتسملا  اذه  ىلع  ظافحلا  ىلع  رداق  تيفاب "  " نإ

يلاملا همهف  قاطن  نمض  عقت  يتلا  تاكرشلا  ىلع  اًدمع  هرايتخا  رصقي  هنأل  رياشكب ؛

مأ لماك ، لكشب  ناكأ  ءاوس   ) ةكرش كل  تنك  اذإ  يأ  اًعنقم ، هقطنم  ناك  اذلو  يركفلاو ،

سفت كنك  نلف  اًما ، اهمهفت  ةعانص ال  يف  اهيف ) مهسأ  لماحك 

.ةميكح تارارق  ذاختا  وأ  ةقدب ، تاروطتلا 

ديدحت كنك  فيكب  قلعتي  اإو  هفرعت ، يذلا  مكلاب  قلعتت  ةلأسم  سيل  رثتسالا  حاجنو 

؛ كتءافك ةرئاد  رمثتسا يف  : " ًالئاق هتروشم  تيفاب "  " مدقيو هفرعت ، ام ال 

. ٣ ياعملا " ديدحت  ىدم  لب  ةرئادلا ، مجح  سيل  مهي  ف 

تباث ليغشت  لجس 



تالكشم لحت  يتلا  تاكرشلا  ءارش  اًضيأ  بنجتي  اإو  بسحف ، ديقعتلا  تيفاب "  " بنجتي  

اهططخ نأل  ايرذج ؛ ًايغت  اههاجتا  غت  يتلا  وأ  ةبعص ، ةيراجت 

يتلا تاكرشلا  الإ  اهققحت  تادئاعلا ال  لضفأ  نأ  هتربخ  تتبثأ  دقف  اهرا ، ِتؤت  ةقباسلا  

ءارجإ نإ  ثيح  تاونس ؛ ةدع  اهسفن  ةمدخلا  وأ  هسفن ، جتنملا  جتنت 

.ىربك ةيراجت  ءاطخأ  باكترا  ةيلتحا  ةدايز  ىلإ  يدؤي  ىربك  ةيراجت  تايغت 

نكلو ،  ٤ ةداع " ناطلتخي  ةيئانثتسالا ال  تادئاعلاو  يرذجلا  يغتلا  نإ  ": " تيفاب  " لوقيو

ثيح حيحص ؛ سكعلا  نأك  نورمثتسي ، ام  ةداع  فسألل ، سانلا ، مظعم 

ءارجإ مضخ  نوكت يف  يتلا  يغتلا ، ةعيرس  تاكرشلا  وأ  تاعانصلا ، ىلإ  نورمثتسملا  هجتي 

نونوتفم نيرمثتسملا  نإ  تيفاب "  " لوقيو .تاكرشلا  ميظنت  ةداعإ  ةيلمع 

نولهاجتي مهلعجت  يتلا  ةجردلا  ىلإ  دغلا ، هب  أي  دق  ا  ةرربم -  بابسألو غ  ةياغلل - 

.مويلا لعألا  عقاو 

مهسأ يف ءارشب  اًمتها  كأ  ناك  لب  ماودلا ، ىلع  ةجئارلا  مهسألاب  ًاثك  تيفاب "  " متهي الو 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  ةحبرمو  ةحجان  نوكتس  اهنأ  دقتعي  يتلا  تاكرشلا 

ءادألا لجس  نإف  ًانومضم ، اًرمأ  سيل  ديكأتلاب  لبقتسملا  حاجنلاب يف  ؤبنتلا  نأ  ىلإ  اًرظنو 

جئاتن ةكرشلا  رهظت  امدنع  هنأل  ايبسن ؛ ةقثلاب  ريدج  ءادأ  لجس  وه  تباثلا 

كلت نأ  ضرتفن  نأ  لوقعملا  نم  هنإف  ماع ، دعب  اًماع  تاجتنملا  نم  هسفن  عونلا  ةتباث يف 

.رمتست فوس  جئاتنلا 

؛ اهلح لواحت  ةبعص  تالكشم  اهيدل  يتلا  تاكرشلا  بنجت  ىلإ  اًضيأ  تيفاب "  " هجتي ك 

، هيلإ لصت  ام  اًردان  يفاعتلا  ىلإ  ىعست  يتلا  تاكرشلا  نأ  ةبرجتلا  هتملع  ثيح 

راعسألا تاذ  ةحجانلا  تاكرشلا  نع  ثحبلا  لالخ  نم  ةيحبر  كأ  رمألا  نوكي  نأ  نك  اذلو 

، صخرألا راعسألا  تاذ  ةعتملا  تاكرشلا  نع  ثحبلا  نم  ةلوقعملا ،



ام امأ  ةعتملا ، تاكرشلا  تالكشم  لح  ةيفيك  يلراشتو  انأ  ملعتأ   : " ًالئاق تيفاب "  " فرتعيو

تابقعلا ديدحت  ىلع  انزيكرت  ىلإ  انحاجن  دوعيو  اهبنجت ، وهف  هانملعت 

ىلع بلغتلا  ىلع  ةردق  ةيأ  انبستكا  اننأل  سيلو  اهلحل ، ةدحاو  ةوطخ  ىلإ  جاتحت  يتلا 

. ٥ ىربكلا " تابقعلا 

لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ 

نم ةغص  ةعومجم  هو : ئفاكتم ، نيأزج غ  ىلإ  يداصتقالا  اعلا  تيفاب "  " مسقي

نم ًاثك  ربكأ  ةعومجمو  تازايتمالاب ، اهفصي  يتلا  ةزرابلا ، تاكرشلا 

مدقت ةكرش  هنأب  زايتمالا  فِّرعيو  .ءارشلا  اهمظعم  قحتسي  يتلا ال  ةفيعضلا ، تاكرشلا 

ال ( ٣ ، ) براقم ليدب  اهل  سيل  ( ٢ ، ) ةبوغرم وأ  ةيرورض  ( ١  ) ةمدخ وأ  اًجتنم 

نود اهعفر ، ًانايحأو  اهراعسأب ، ظافتحالاب  ةكرشلل  تسلا  هذه  حمستو  حئاولل ، عضخت 

ةنورملا يف هذه  ربتعتو  ةدحولا ، مجح  وأ  قوسلا ، ةصح  نادقف  نم  فوخلا 

دئاوع بسكب  ةكرشلل  حمست  اهنأل  ةزرابلا ؛ تاكرشلا  زي  يتلا  صئاصخلا  ىدحإ  عستلا 

.لاملا سأر  ىلع  طسوتملا  قوف 

؛ رمثتسملا لاملا  سأر  ىلع  ةعفترم  دئاوع  ردت  يتلا  مهسألا  لضفن  نحن  ": " تيفاب  " لوقيو

" ةعفترملا دئاوعلا  كلت  راردإ  رمتستس يف  اهنأب  بك  لتحا  كانه  نوكي  ثيح 

ةزيملا هذه  تناك  اذإ  امو  لجألا ، ةليوط  ةيسفانتلا  ةزيملا  ىلإ  رظنأ  يننإ  :" ًالئاق فاضأو  ،  ٦

. ٧ مأ ال " موديس  ًائيش 

يأ ًقدنخ ا ،  تيفاب "  " هوعدي ام  ةزرابلا  تاكرشلا  هذه  ئشنت  يعجو ، يدرف  لكشب 

حايتجا نم  اهيمحيو  نيرخآلا ، ىلع  اًحضاو  اًزيا  ةكرشلا  يطعي  يذلا  ءيشلا 

.كأ هل  هبح  داز  فورظلا ، لمحت  ىلع  ةردق  كأو  ربكأ ، قدنخلا  ناك  لكو  ةسفانملا ،

ةيسفانتلا ةزيملا  ديدحت  وه  رثتسالا  حاتفم  نإ  ": " نراو  " لوقي كلذل ، ةجيتنو 



اهيدل يتلا  تامدخلا  وأ  تاجتنملاف  ةزيملا ، هذه  ماود  ءيش ، لك  لبقو  ةنيعم ، ةكرش  ةيأل 

ربتعيو نورمثتسملا , اهرا  ينجي  يتلا  كلت  يه  اهلوح  ةيوقو  ةعساو  قدانخ 

، هذبحأ ام  امأ  ةكرشلا ، لوح  دوجوملا  قدنخلا  مجح  ىدم  ةفرعم  وه  ةبسنلاب يل  ءيش  مهأ 

كسألاب ءيلم  بك  قدنخو  ةبك  ةعلق  دوجو  وهف  لاحلا ، ةعيبطب 

. ٨ حيستلاو " ةيراضلا 

متي : " يهو الأ  ةميكحلا  هحئاصن  نم  ديدعلا  نم ب  ةدحاوب  تيفاب ،"  " انربخي ًاخأو ،

ةدمل زيمتلا  شرع  ىلع  ةعبرتم  لظت  امدنع  ةزراب  ةكرش  اهنأب  ةكرشلا  فيرعت 

. ٩ اًماع " حوارتت ب ٢٥ و ٣٠ 

نع ًابيرقت  هزيي  نك  اًجتنم ال  مدقت  ةفيعضلا  تاكرشلا  نإف  كلذ ، نم  سكعلا  ىلعو 

علسلا تناك  تاونس ، ذنمف  .بسحف  ةعلس  درجم  يأ  اهيسفانم ، تاجتنم 

صعو حمقلاو ، بشخلاو ، ساحنلاو ، تايويكلاو ، زاغلاو ، طفنلا ، لمشت  ةيساسألا 

، تارايسلاو بيساوحلا ، لمشت : علسلا  تراص  دقف  مويلا  امأ  لاقتربلا ،

تانالعإلا تاينازيم  نم  مغرلا  ىلعو  مأتلاو ، ةيفرصملا ، تامدخلاو  ناطلا ، تامدخو 

.تاجتنملا حضاو ب  زيا  قيقحت  ىلع  ةرداق  اهنإف غ  ةمخضلا ،

ةحشرم و" ةضفخنم ، دئاوع  تاذ  تاكرش  يه  علسلا  اهماوق  يتلا  تاكرشلا  نإ  ماع ، لكشبو 

اهتاجتنم نإ  ثيح  ١٠  ؛ حابرأ " قيقحت  تالكشم يف  ةهجاومل  ىلوأ  ةجردب 

ىلع الإ  سفانتلا  اهل  ىنستي  نلف  اذل  ىرخأ ؛ ةكرش  ةيأ  تاجتنم  نع  فلتخت  بلاغلا ال  يف 

نإف كلذ ، ىلع  ءانبو  حبرلا ، شماوه  عبطلاب  ضفخي  يذلا  رعسلا  ساسأ 

ققحت علسلا  ةراجت  لمعت يف  يتلا  تاكرشلا  لعجل  اهيلع  دتعالا  نك  ةقيرط  لضفأ 

رخآلا تقولا  امأ  سفانملا ، نع  ةضفخنم  ةفلكتب  اهعلس  حرطت  نأ  يه  اًحابرأ 

لالخ وهف  هيف ، ةديج  اًحابرأ  ققحت  نأ  علسلا  اهماوق  يتلا  تاكرشلل  نك  يذلا  ديحولا 



دقو .بك  لكشب  هب  ؤبنتلا  بعصي  لماع  وهو  دودحملا ؛ ضرعلا  تارتف 

ةراجت لمعت يف  يتلا  تاكرشلل  لجألا  ليوط  حبرلا  ديدحت  حاتفم  نإ  : " ًالئاق تيفاب "  " حضوأ

كلذ عمو  فولا ،" ضرعلا  تاونس  ىلإ  دودحملا  ضرعلا  ةبسن  وه  علسلا 

ةيداصتقالا يف ةوقلا  وه  هلضفأ  ام  : " ًالئاق حصفأ  مث  ةليئض ، نوكت  ام  ًابلاغ  ةبسنلا  هذه  نإف 

. ١١ رمتسيس " هنأ  دقتعأو  همهفأ ، لاجم 

ةرادإلا ئدابم 
ةدوج ىلإ  ةغلاب  ةيدجب  تيفاب "  " رظني ةكرش ، ءارش  وأ  ديدج ، رثتسا  ضوخ  كفتلا يف  دنع 

ةكرش اهيرتشت  يتلا  مهسألا  وأ  تاكرشلا ، نأب  انربخيو  ةرادإلا ،

، هباجعإ طحم  نونوكي  ءافكأو ، ءانمأ  نيريدم  لبق  نم  اهترادإ  متت  نأ  بجي  رياشكب ،

عم لماعتلا  بغرن يف  نحن ال  : " اًضيأ لوقي  ك  مهايإ ، هتقث  حنم  هنكو 

ةيلبقتسملا مهتاكرش  تاعقوت  تناك  هم  باجعإلاب ، ةريدجلا  تافصلا  ىلإ  نورقتفي  نيريدم 

صخش غ عم  ةحجان  تاقفص  ءارجإ  طق يف  حجنن  اننإ   ذإ  ةيرغم ؛

. ١٢ ريدج "

تايآ لكب  مهيلع  قدغي  ناك  هباجعإ ، نوثي  نيريدم  ىلع  عي  تيفاب "  " ناك امدنعو 

اًماع رياشكب  ةكرشل  ةيونسلا  ريراقتلا  سيئرلا يف  ةلاسر  ءارق  دجيسو  ءانثلا ،

تاكرش فلتخم  نوريدي  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  ةهجوملا  ةئفادلا  تيفاب "  " تلك ماع ، دعب 

.رياشكب

ديق اهمهسأ  نوكت  يتلا  تاكرشلا  ةرادإب  رمألا  قلعتي  امدنع  ةغلابلا  ةقدلاب  مستي  وهو 

؟ ةينالقع ةرادإلا  له  . 1 تس : ثالث  نع  صوصخلا  هجو  ىلع  ثحبي  وهف  رظنلا ،

؟ مهسألا ةلمح  عم  ةحيرص  ةرادإلا  له  . 2

؟ يسسؤملا قايسنالا  ةرادإلا  مواقت  له  . 3



عم لماعتيو  فرصتي  هلعجي  نأ  وه  ريدملا  ىلإ  تيفاب "  " همدقي نأ  نك  ريدقت  ىمسأ  نإ 

هذه لجأ  نم  هدنع  ام  ىصقأ  ميدقت  نع  رتفي  الو  اهكلام ، هنأك  ةكرشلا 

لافغإ مدع  ىلإ  نوعزني  ةكرشلا ، وكلام  مه  مهنأك  نوفرصتي  نيذلا  نوريدملاف  ةكرشلا ؛

مث نمو  مهسألا -  يلماحل  ةفاضملا  ةميقلا  ةدايز  وهو  يسيئرلا -  ةكرشلا  فده 

" تيفاب  " برعي ك  فدهلا ، اذه  قيقحت  ىلع  دعاست  ةينالقع  تارارق  ذاختا  ىلإ  نوهجتي 

، دجلا لمحم  ىلع  مهتايلوئسم  نوذخأي  نيذلا  نيريدملاب  بكلا  هباجعإ  نع 

هفصو ام  ةمواقمل  ةعاجشلا  مهيدلو  مهاسملا ، ىلإ  ةلماكو  ةحيرص  ريراقت  نومدقيو 

.ىمعأ اًعابتا  ةعانصلا  ءارظن  عابتا  ينعي  يذلا  يسسؤملا ، قايسنالاب 

ةينالقعلا

ددحي هنأ  ىوصقلا يف  هتيمهأ  نمكتو  ةكرشلا ، لسأر  صيصخت  وه  يرادإ  لمع  مهأ 

بجي يف  تبلا  نإف  مث  نمو  تقولا ، رورم  عم  مهسألا  يلماحل  ةفاضملا  ةميقلا 

ىلإ لاومألا  ةداعإ  وأ  ةكرشلا ، رثتسالا يف  ةداعإ  يأ   - ةكرشلا حابرأب  قلعتي  يف  هب  مايقلا 

ضرأ ىلع  ةينالقعلاو  قطنملل  اًقيبطت  تيفاب "  " يأر ربتعي يف  مهاسملا - 

يتلا ةفصلا  يه  ةينالقعلا  ةلئاق " : نشتروف  ةلجم  يف  سيمول " لوراك  تبتك "  دقو  .عقاولا 

يتلا ةفصلاو  رياشكب ، هب  ريدي  يذلا  بولسألا  زي ب  اهنأ  تيفاب  ىري 

. ١٣ ىرخأ " تاكرش  اهدجي يف  ًابلاغ ال 

يفف اهتايح ؛ ةرود  ةكرشلل يف  يلاحلا  ناكملاب  حابرألا  صيصخت  بجي  نيأ  ةلأسم  طبترتو 

تالدعم غتت  اهداصتقا ، ةايح  ةرود  لالخ  ةكرشلا  هيف  كرحتت  يذلا  تقولا 

: يهو لحارم ، ةدعب  رو  يرذج ، لكشب  ةيدقنلا  اهتاقفدتو  اهحابرأو ، اهتاعيبمو ، اهو ،

، تاجتنملا روطت  اهنأل  لاملا ؛ ةكرشلا  اهيف  دقفتو  ريوطتلا ، ةلحرم 

ةكرشلا ققحت  عيرسلا ، ومنلا  ةلحرم  يهو  اهيلت ، يتلا  ةلحرملا  لالخ  مث  قاوسألا ، سسؤتو 



؛ ومنلا معد  نم  اهنكُ  ةجردل ال  ةغلاب ، ةعرسب  ومنت  اهنكلو  اًحابرأ ،

اهيلع اإو  بسحف ، اهحابرأ  عيمج  ةكرشلا  زجتحت  الأ  بجي  نايحألا  نم  ثك  مث يف  نمو 

أت مث  ومنلا ، ليومتل  مهسأ  رادصإ  وأ  لاملا ، ضارتقاب  اًضيأ  موقت  نأ 

راردإ ةكرشلا  أدبتو  ومنلا ، لدعم  اهلالخ  أطابتي  يتلا  جضنلا ، ةلحرم  يهو  ةثلاثلا ، ةلحرملا 

ةلحرملا مث  ليغشتلاو ، ريوطتلا  فيلاكتل  هيلإ ، جاتحت  كأ م  حابرأ 

لازت اهنكلو ال  حابرألاو ، تاعيبملا  اًضافخنا يف  ةكرشلا  اهيف  اعتو  روهدتلا ، ةلحرم  ةخألا ،

ةثلاثلا تلحرملا  هسفن يف  حرطي  يذلا  لاؤسلا  امأ  ايدقن ، اًضئاف  ردت 

؟ حابرألا كلت  صيصخت  يغبني  فيك  وهف : ةثلاثلا ، ةلحرملا  يس يف  الو  ةعبارلاو ،

طسوتم قوفي  اًدئاع  جتني  نأ  نك  ايلخاد ، هرثتسا  ديعأ  يذلا  يفاضإلا ، دقنلا  ناك  اذإو 

ىلع بجيف  لاملا ، سأر  ةفلكت  نم  ىلعأ  نوكيو  مهسألا ، ىلع  تادئاعلا 

؛ ديحولا يقطنملا  راسملا  وه  اذه  دعيو  اهرثتسا ، ةداعإو  اهحابرأ ، عيمج  زاجتحا  ةكرشلا 

لقأب ةكرشلا  رثتسالا يف  ةداعإ  لجأ  نم  ةزجتحملا  حابرألا  مادختسا  نأل 

.اًضيأ ادج  عئاش  رمأ  هنكل  اًما ، القع  رمأ غ  وه  لاملا  سأر  ةفلكت  طسوتم  نم 

نم لقأ  وأ  ةطسوتم ، ةيرثتسا  دئاوع  اهيدل  يتلا  ةكرشلا  مامأ  تارايخ  ةثالث  دجويو 

ةلكشملا لهاجت  ( ١ : ) يهو اهتاجايتحا ، زواجتي  اًدقن  ردت  اهنكلو  طسوتملا ،

ةيدقنلا يف ةلويسلا  لالغتسا  ( ٢ ، ) طسوتملا نم  لقأ  تالدع  رثتسالا  ةداعإ  رارمتسالاو يف 

، اذه قرطلا  قرتفم  يفو  .مهاسملا  ىلإ  لاملا  ةداعإ  ( ٣  ) وأ اهو ، ةدايز 

حضوت تارارقلا  هذه  نأل  ةرادإلا ؛ اهذختت  يتلا  تارارقلا  ىلع  اًديدش  اًزيكرت  تيفاب "  " زكري

.ال مأ  القع  وحن  ىلع  ةرادإلا  فرصتتس  له 

مهدئاع نم  مغرلا  ىلع  مهرثتسا  ةداعإ  نولصاوي  نيذلا  نيريدملا  نإف  ةماع ، ةفصبو 

مهنم اًعانتقاو  تقؤم ، عضولا  نأ  مهنم  اًداقتعا  كلذ  نولعفي  طسوتملا ، نود 



حبصيو ةكرشلا ، ةيحبر  سحت  مهرودق  نوكيس  ةيرادإلا ، ةكنحلا  لالخ  نم  مهنأب 

ةكرشلا تناك  اذإ  امأ  .تانيسحتلل  ةرادإلا  تاعقوتب  نيرهبنم  نومهاسملا 

، ديازتم وحن  ىلع  رمثتسم  اًردصم غ  حبصيس  دقنلا  نإف  رارمتساب ، ةلكشملا  هذه  لهاجتت 

دئاوعلا تاذ  ةكرشلا  كلت  بذجتس  .مهسلا ك  رعس  ضفخنيسو 

كلذ نوكيسو  اهيلع ، نيغملا  ضفخنملا ، مهسلا  رعسو  دقنلا ، ضئافو  ةفيعضلا ، ةيداصتقالا 

، مهسفنأ ةيح  لجأ  نم  اذلو  .ةيلاحلا  ةرادإلا  ةيالو  ةرتف  ةياهن  ةيادب 

لالخ نم  ومنلا  ءارش  وهو : كلذ ، نم  ًالدب  اثلا  رايخلا  نويذيفنتلا  نوريدملا  راتخي  ام  ًابلاغ 

.ىرخأ ةكرش  ءارش 

نيغملا عدرو  مهسألا ، باحصأ  سح  ةراثإ  ىلإ  يدؤي  ذاوحتسالا  ططخ  نع  نالعإلا  نإ 

يتلا تاكرشلا  نأشب  تيفاب "  " رواست تناك  كوكشلا  نكل  ةكرشلا ، ىلع 

ةيحان نمو  هيف ؛ غلابم  رعسب  ومنلا  نوكي  ام  ًابلاغ  ةيحان  نمف  ومنلا ، ءارش  ىلإ  جاتحت 

يه اهريدتو ، ةديدج ، ةكرش  ىلإ  مضنت  نأ  بجي  يتلا  ةكرشلا  نإف  ىرخأ ،

.مهاسملل ةفلكم  نوكت  دق  ءاطخأ  فارتقال  ةضرع 

مجح اهيدل  يتلا  تاكرشلل ، ديحولا  هب  قوثوملاو  لوقعملا  راسملا  نإف  تيفاب ،"  " يأر يفو 

نم ىلعأ  تالدع  اهرثتسا  ةداعإ  نك  يتلا ال  ةلويسلا  نم  ديازتم 

اذه ناتحاتم يف  ناتقيرط  كانه  كلذل  مهاسملا ؛ ىلإ  لاومألا  كلت  ةداعإ  وه  طسوتملا ،

ىلع حابرألا  ةبسن  عفر  وأ  مهسألا ، حابرأ  عيزوت  ءدب  ( ١ : ) هو ددصلا ،

.مهسألا ءارش  ةداعإ  و(٢ ) مهسألا ،

دئاوع نع  ثحبلا  ةصرف  مهاسملل  حاتت  مهسألا ، حابرأ  نم  ةيدقنلا  ةلويسلا  لضفبو 

؛ ةديج ةقفص  هنأك  ةلهو  لوأ  نم  اذه  ودبي  ثيح  ىرخأ ؛ نكامأ  ىلعأ يف 

، تاكرشلل ديجلا  ءادألا  ىلع  ًاناهرب  ربتعت  حابرألا  ةدايزلا يف  نأ  سانلا  نم  ثك  ىري  كلذل 



نيرمثتسملل نك  ناك  اذإ  الإ  اًحيحص  نوكي  نل  اذه  نأ  تيفاب "  " دقتعيو

، حابرألا تزجتحا  اذإ  ةكرشلا  اهردت  نأ  نك  كأ م  حابرأ  ىلع  مهلاومأ  لباقم  لوصحلا 

.ةكرشلا لخاد  رثتسالا  تداعأو 

يتلا ةيناثلا  ةيلآلا  نإف  نايحألا ، ضعب  مهسألا يف  حابرأل  ةيقيقحلا  ةميقلا  مهف  ءيسأ  اذإو 

مهف ءاسي  مهسألا -  ءارش  ةداعإ  مهاسملا -  ىلإ  حابرألا  ةداعإب  قلعتت 

نوكت يف اهباحصأ  ىلع  دوعت  يتلا  ةدئافلا  نأل  كلذو  ًاثك ؛ كلذ  نم  ربكأ  وحن  ىلع  اهتميق 

.لقأ ةروصب  ةيروفو  ةسوملمو  ةرشابم  يحاونلا  نم  ثك 

: هو قش ، تاذ  ةدئافلا  نأب  تيفاب "  " رعشي مهسألا ، ءارش  ةداعإب  ةرادإلا  موقت  امدنعو 

ربتعي مهسألا  ءارش  نإف  ةيقيقحلا ، هتميق  نم  دأب  عابي  مهسلا  ناك  اذإ 

يه ةيقيقحلا  اهتميقو  اًرالود ، وه ٥٠  ةكرشلا  مهس  رعس  ناك  اذإ  امأ  ةحجان ، ةيراجت  ةقفص 

نيرالود ىلع  لصحت  اهنإف  اهمهسأ ، ةرادإلا  يرتشت  ةرم  لك  مث  رالود ،  ١٠٠

عونلا اذه  نم  تالماعملا  نوكت  نأ  نكو  هقافنإ ، مت  رالود  لكل ١  ةيتاذلا  ةميقلا  نم 

.قبتملا مهاسملل  ةياغلل  ةحبرم 

مهسأ لاعف  لكشب  نويذيفنتلا  نوريدملا  يرتشي  امدنع  تيفاب ،"  " لوقي كلذ ، ىلع  ةوالعو 

كالم حلاصم  نوعضي  مهنأ  ىلع  نونهربي  مهنإف  قوسلا ، ةكرشلا يف 

.ةكرشلا لكيه  عيسوت  ىلإ  سوردم  لكشب غ  نوعسي  مهنأو ال  مهنيعأ ، بصن  ةكرشلا 

نيرمثتسملا بذجيو  قوسلا ، ىلإ  تاراشإ  لسري  فقاوملا  نم  عونلا  اذهو 

ثك يفو  .مهاسملا  ةورث  نم  ديزت  ةحجان  ةرادإ  تاذ  ةكرش  نع  نوثحبي  نيذلا  نيرخآلا ،

ءارشلا لالخ  نم  ىلوألا  ترم ؛ كلذ  را  نومهاسملا  ينجي  نايحألا ، نم 

اجيإ ثأت  يلاتلاب ، نيرمثتسملا ، ةدئافل  نوكي  امدنع  ةيناثلاو  ةحوتفملا ، قوسلا  نم  يلوألا 

.رعسلا يف 



ةحارصلا

يلاملا ءادألا  نع  ريراقت  نومدقي  نيذلا  نيريدملا  كئلوأل  ًابك  اًريدقت  تيفاب "  " لمحي

نومساقتيو ءاطخألاب  نوفرتعي  نمو  قداصو ، ٍفوتسم  لكشب  مهتكرشل 

صوصخلا هجو  ىلع  مرتحي  لب  ةفاك ، رومألا  مهاسملا يف  عم  ءاحرصلا  كئلوأ  تاحاجنلا ،

ءارو اوئبتخي  نأ  نود  مهتكرش  ءادأ  نع  ثيدحلا  ىلع  نيرداقلا  نيريدملا 

.اًمومع ةلوبقملا  ةبساحملا  ئدابم 

اًقفو تانايبلا  كلت  تناكأ  ءاوس  تانايبلا -  وه  هنع  حاصفإلا  بجي  ام  ": " تيفاب  " لوقيو

قرطب وأ  اهنع ، ةليدب  ةقيرطب  اهعمج  مت  مأ  اًمومع ، ةلوبقملا  ةبساحملا  ئدابمل 

يلاملا ناديملاب  ململا  ءارقلا  دعاست  يتلا  اًمومع -  ةلوبقملا  ةبساحملا  ئدابم  نع  ةيفاضإ 

ام ( ٢ ( ؟ ًابيرقت ةكرشلا  ةميق  ام  ( ١ : ) يهو ةيسيئر ، ةلئسأ  ةثالث  نع  ةباجإلا  ىلع 

لظ نيريدملا يف  لمع  ةدوج  ىدم  ام  ( ٣ ( ؟ ةيلبقتسملا اهتامازتلاب  يفت  نأ  ةيلتحا 

. ١٤ ةطيحملا ؟ فورظلا 

.اًنلع تاقافخإلا  ةشقانمل  ةعاجشلا  مهيدل  نيذلا  نيريدملاب  ًاباجعإ  اًضيأ  تيفاب "  " نكيو

ك ِّهلاو ، اهنم  بكلا  ءاطخألا ، عيمج  تاكرشلا  فرتقت  تقولا ، رم  ىلعف 

غلابم لؤافتب  مستت  ريراقت  نومدقي  نيذلا  نيريدملا  نم  ادج  ًابك  اًددع  كانه  نأ  ىري 

ىوس ريراقتلا  هذه  مدخت  ارو ال  ةقداص ، حورش  ميدقت  نم  ًالدب  هيف ،

.ديعبلا ىدملا  ىلع  دحأ  ةحلصم  نوكت يف  اهنكل ال  بيرقلا ، ىدملا  ىلع  ةصاخلا  مهحلاصم 

اذهلو ةيروص ، ريراقت  الإ  يه  ام  ةيونسلا  ريراقتلا  مظعم  نإ  ةحارصلا  ىهتن  لوقيو 

ىلإ اهمدقي  ناك  يتلا  هب ، ةصاخلا  ةيونسلا  هريراقت  ةياغلل يف  اًحيرص  ناك  ببسلا 

ءاوس يرادإلاو ، يداصتقالا  رياشكب  ءادأب  قلعتي  يف  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش  يمهاسم 

يتلا تابوعصلاب  فرتعا  دقف  نسلا ، رم  ىلعو  .ًائيس  مأ  اًديج  ناكأ 



هذهب قلعتي  يف  هترادإ  تاقافخإو  مأتلاو ، جيسنلا  تاكرش  نم  لك  رياشكب يف  اهتهجاو 

ماع ١٩٨٩ يف ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  أدبو  .تاكرشلا 

ىلوألا نيرشعلاو  ةسمخلا  ماوعألا  ءاطخأ   " هسو ايمسر ، هئاطخأ  جاردإ  ةسرم  عابتا 

"، مويلا أطخ   " ىلإ ناونعلا  يغت  مت  ماعب ، كلذ  دعبو  ةرصتخم .") ةخسن  )

ةعئاضلا صرفلاب  اإو  بسحف ، تبكترا  يتلا  ءاطخألاب  تيفاب "  " فرتعي ددصلا ،  اذه  يفو 

.بسانم وحن  ىلع  فرصتلا  هلشف يف  ةجيتن 

؛ ءيشلا ضعب  ةغوارملا  ىلع  يوطني  رمأ  اًنلع  هئاطخأب  تيفاب "  " فارتعا نأ  داقنلا  ىأر  دقو 

ةكرشل ةيداعلا  مهسألا  نم  ةبك  ةصح  ةيصخشلا  هتيكلم  ببسبف 

، حيحص اذه  .لمعلا  نم  هلصف  نأشب  اًقلطم  قلقلا  ىلإ  ارطضم  نوكي  نل  هنإف  رياشكب ،

اًديور اًديور  تيفاب "  " قلخي هريراقت ، ةحارصب يف  ثيدحلا  لالخ  نم  نكلو 

ام ردق  ريدملا  ديفت  ةحارصلا  نأ  تيفاب "  " دقتعيو .ةيرادإلا  ريراقتلا  دادعإل  اًديدج  اًجهن 

للضي يذلا  يذيفنتلا  سيئرلا  نإ  ": " رجنام يلراشت  لوقي "  ك  مهاسملا ، ديفت 

" تيفاب  " عجريو .  ١٥ فاطملا " ةياهن  ءافخلا يف  هسفن يف  للضي  دق  نلعلا ، نيرخآلا يف 

، ءرملا ءاطخأ  ةسارد  ةميق  مهف  ىلع  هتدعاسم  يف  رجنام " يلراشت  ىلإ "  لضفلا 

.بسحف تاحاجنلا  ىلع  زيكرتلا  نم  ًالدب 

يسسؤملا قايسنالا 

اذلف ال اهئاطخأ ، ةهجاوم  لالخ  نم  ةيقادصملاو  ةمكحلا  بستكتس  ةرادإلا  تناك  اذإ 

اذإو بسحف ؟ اهتاحاجن  نع  الإ  ٍلاع  توصب  ةيونسلا  ريراقتلا  نم  ديدعلا  نلعت 

وحن ىلع  لاملا  سأر  صيصخت  متي  اذلف  ايقطنمو ، ًاطيسب  اًرمأ  لاملا  سأر  صيصخت  ناك 

ةيفخ ةوق  كانه  نأ  وه  باوجلا  نأ  ىلإ  تيفاب "  " لصوتو ةياغلل ؟ ئيس 

ىلإ تاكرشلا  يريدم  عفدي  عيطقلا ، ةيلقع  هبشي  ليم  وهو  يسسؤملا ؛" قايسنالا   " اهيمسي



.هتينالقع مدع  وأ  هتفاخس  ىدم  نع  رظنلا  ضغب  نيرخآلا ، كولس  ديلقت 

نم ملعت  دقف  ةيراجتلا ؛ ةينهملا  هتسم  ةشهدلل يف  ةراثإ  كألا  فاشتكالا  وه  اذه  ناكو 

نأو ءايكذأو ، قداص  اونوكي  نأ  دبال  ةربخلا  يوذ  نيريدملا  نأ  هتسارد  لالخ 

نم ًالدب  ملعت  لعألا ، اع  ىلإ  هجولو  درج  نكلو  ايئاقلت ، ةينالقع  ةيراجت  تارارق  اوذختي 

يسسؤملا قايسنالا  رهظي  امدنع  ىشالتت  ام  ًاثك  ةينالقعلا  نأ "  كلذ 

. ١٦ ةحاسلا " ىلع 

ةعئاش اهنكلو  ةطخ ، عاضوأ  ةدع  نع  لوئسملا  وه  يسسؤملا  قايسنالا  نأ  تيفاب "  " دقتعيو

اههاجتا يغت يف  يأ  ءارجإ  ةسسؤملا  ةمواقم  ( ١ : ") لثم فيخم  لكشب 

تايلمع وأ  تاكرشلا  تاعورشم  زربت  حاتملا ، تقولا  ألميل  لمعلا  عسوتي  ح  ( ٢ ( ؛ يلاحلا

، دئاقلا اهيلإ  قوتي  ةيراجت  ةبغر  ةيأ  ( ٣ ( ؛ ةحاتملا لاومألا  ماهتلال  ذاوحتسالا 

، دئاعلل لصفم  لدعم  فوت  لالخ  نم  ًعد  يقالتس  ام  ناعرس  اهتقح ، تغلب  هم 

كولسل ىمعألا  ديلقتلا  ( ٤ ، ) هل نوعباتلا  دارفألا  اهدعي  ةيجيتارتسإ  تاساردو 

تاضيوعت ديدحت  مأ  ذاوحتسالا ، مأ  عسوتلا  ةلحرم  تناكأ يف  ءاوس  ةظنلا ، تاكرشلا 

. ١٧ اهب " ر  يتلا  ةلحرملا  تناك  ايأ  وأ  يذيفنتلا ، نيريدملا 

ةكرش سيئر  تلاوجنير ،" كاج   " ذختا نيح  ركبم ، تقو  سردلا يف  اذه  تيفاب "  " ملعت دقو 

ماع رياشكب يف  اهيلع  تذوحتسا  يتلا  تاضيوعتلل ، يتنمدنإ  لانوشان 

تاصيلوب ردصت  مأتلا  تاكرش  مظعم  تناك  نيح  هنأ  لثمتت يف  ةدينع ، تدب  ةوطخ  ، ١٩٦٧

عوقو أوسأ ، وه  ام  وأ  ةيفاك ، تادئاع غ  راردإ  نمضت  طورشب  مأت 

فرتعا دقو  .ةديدج  تاصيلوب  رادصإ  ضفرو  قوسلا ، نع  تلاوجنير "  " دعتبا رئاسخ ،

مأتلا يف تاكرش  لازت  الو  هوذح ، اذحو  تلاوجنير ،"  " رارق ةمكحب  تيفاب " "

.اًحيحص هلعجي  ال  ام ، رمأب  عيمجلا  مايق  درجم  مويلا : ىتح  أدبملا  اذه  ىلع  لمعت  رياشكب 



اهنإ نذإ ؟ تاكرشلا  نم  ثكلا  كرحي  يذلا  يسسؤملا  قايسنالا  ءارو  نمكي  يذلا  ف 

اذإ ىقمحلا ، رهظ  اورهظي  نأ  نوبغري يف  نيريدملا ال  مظعمف  ةيرشبلا ؛ ةعيبطلا 

نم ال كانه  نوكي  نيب  ةجرحم ، ةيونس  عبر  ةراسخ  لاثملا ، ليبس  ىلع  مهتكرش ، تدبكت 

مهنأ يف نم  مغرلا  ىلع  مهتعانص ، ةيونس يف  عبر  بساكم  نوققحي  نولازي 

.ةيواهلا طوقسلا يف  ىلإ  ةلاحم  مهقيرط ال 

يغبني كلذ ، عمو  .راسملا  يغت  وأ  ةيديلقت ، تارارق غ  ذاختا  اًقلطم  لهسلا  نم  سيلو 

كلاملا عانقإ  ىلع  اًرداق  نوكي  نأ  ةيوق ، لاصتا  تاراه  عتمتي  يذلا  ريدملل 

ةيجيتارتسإلا كلت  تناك  اذإ  ةكرشلا  هاجتا  يغتو  حابرألا ، لجألا يف  ةصق  ةراسخ  لوبقب 

مدع نأ  تيفاب "  " ملعت دقو  .تقولا  رورم  عم  ةزاتمم  جئاتن  ىلإ  يدؤتس 

ىلإ اإو  ةكرشلا ، باحصأ  ىلإ  هساسأ  عجري  ًابلاغ ال  يسسؤملا ، قايسنالا  ةمواقم  ىلع  ةردقلا 

نوريدملا لبقي  امدنع  ىتح  يرهوجلا ، يغتلا  لوبقل  اهيريدم  دادعتسا 

مظعم ىلع  بعصي  ام  ًابلاغ  ةطخلا  هذه  ذيفنت  نإف  يرذج ، يغت  ءارجإ  ىلإ  ةجاحلا  ةركف 

ةديدج ةكرش  ءارش  ءارغإل  مهنم  ثكلا  ملستسي  اذلو  هزاجنإ ، نيريدملا 

.ةيلاحلا ةلكشملل  ةيلاملا  قئاقحلا  ةهجاوم  نود 

كولس ًاثأت يف  كألا  اهرابتعاب  لماوع  ةثالث  رصحب  تيفاب "  " موقي نذإ ؟ كلذ  نولعفي  اذامل 

ام ًاثك  اذلو  لمعلا ، مهتبغر يف  حج  حبك  نيريدملا  مظعم  رودق  سيل  . 1 يهو : ةرادإلا ،

.تاكرشلا ىلع  ذاوحتسالا  تايلمع  هل يف  اًذفنم  طرفملا  طاشنلا  اذه  دجي 

تاضيوعتلاو اهحابرأو  مهتكرش  تاعيبم  ةنراق  رارمتساب ، نيريدملا ، مظعم  موقي  . 2

هذه عفدت  ام  ًابلاغو  مهتعانص ، جراخو  لخاد  ىرخألا  تاكرشلاب  ةيذيفنتلا 

.طاشنلا نم  ديزملاب  مايقلا  ىلإ  تاكرشلا  تانراقملا 

.ةصاخلا مهتاردقب  هيف  غلابم  روعش  نيريدملا  مظعم  ىدل  . 3



رابك يقتري  ثيح  صيصختلا ؛ تاراهم  فعض  يهو  اهانملعت ، ىرخأ  ةعئاش  ةلكشم  كانهو 

قوفتلا يف لالخ  نم  مهبصنم  ىلإ  نايحألا  نم  ثك  يذيفنتلا يف  نيريدملا 

وأ ةيقيوستلا ، وأ  ةيسدنهلا ، وأ  ةيرادإلا ، تالاجملا  كلذ  ا يف  ةكرشلا ، ىرخأ يف  تالاجم 

، لاملا سأر  صيصخت  لاجم  مهتربخ يف  ةلق  ىلإ  اًرظن  نكلو  ةيجاتنإلا ،

لخدي ًتح  مث  يرثتسا ، يفرصم  وأ  يراشتسا ، وأ  فظوم  ىلإ  نوأجلي  مهنإف 

بغري يف يذيفنتلا  سيئرلا  ناك  اذإف  .رارقلا  عنص  ةيلمع  يسسؤملا يف  قايسنالا 

، ءارشلا ريربتل  رثتسالا  ىلع  اًدئاع  قيقحت ١٥٪  بلطتت  ام  ةكرشل  ةلمتحم  ذاوحتسا  ةيلمع 

اهب مدقي  يتلا  ةسالسلا  ىدم  شهدم  رمأ  وه  مك  ىلإ  تيفاب "  " شيف

٪. ردقي ب١٥.١ دئاع  قيقحت  هنك  عقاولا  هنأ يف  اهدافم  ريراقت  هوعبات 

يذيفنتلا سيئرلا  لوقي  نيح  ىمعألا ، ديلقتلا  وه  يسسؤملا  قايسنالل  خألا  ريربتلاو 

الف هتاذ ، ءيشلا  لعفت  تاكرشلا أ و ب و ج  تناك  اذإ  : " هسفنل د "  " ةكرشلل

". هسفن لاونملا  ىلع  فرصتلا  نم  نذإ  سأب 

وه ببسلا  نأ  تيفاب "  " دقتعي الو  ةلاحم ، لشفلا ال  ىلإ  اهعفدي  عضو  نذإ يف  يهو 

ةمواقم بعصلا  نم  لعجت  يسسؤملا  قايسنالا  ىوق  نأل  اإو  اهؤابغ ، وأ  اهداسف 

نم ةعومجم  مامأ  هثيدح  لالخ  تيفاب ،"  " ضرعتسا ك  لشفلاب ، هيلع  موكحملا  كولسلا 

حضوأو يفرصم ، رثتسا  ةكرش  مضت ٣٧  ةاق  مادرتون ، ةعماج  بالط 

مث اهحلاص ، تناك يف  حاجنلا  تالتحا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  تلشف ، دق  اهنم  ةكرش  لك  نأ 

ةصروب لوادتلا يف  مجح  فعاضت  دق  يهو : ةيباجيإلا ، بناوجلا  نع  ثدحت 

تايوتسم ووذ  نودهتجم  صاخشأ  اهسأرتي  تاكرشلا  تناكو  اًفعض ، رادق ١٥  كرويوين 

دقف كلذ  عمو  حاجنلا ، ةيوق يف  ةبغر  مهيدل  مهعيمجو  ءاكذلا ، نم  ةيلاع 

: ةفاك ةفرغلا  ءاجرأ  بوجت  هنيعو  ةيدجب ، لاق  مث  ًاليلق ، تيفاب "  " فقوتو .عيمجلا  لشف 



فوس ليبقلا ؟ اذه  نم  ةجيتن  ىلإ  لوصولا  مهنك  فيك  كلذ ، اوركف يف  "

. ١٨ مهنارقأل " ىمعألا  ديلقتلا  هنإ  فيك _  مكل  لوقأ 

ةرادإلا مييقت 

، ةينالقعلا داعبألا -  هذهل  اًقفو  نيريدملا  مييقت  نأب  فرتعي  نم  لوأ  تيفاب "  " نوكيس

ببسل يلاملا ؛ ءادألا  سايق  نم  ةبوعص  كأ  وه  لقتسملا -  كفتلاو  ةحارصلاو ،

.ماقرألا نم  اًديقعت  كأ  رشبلا  نأ  وهو  طيسب 

يرشبلا طاشنلا  سايق  هب  مستي  ام  ىلإ  اًرظن  هنأ  نودقتعي  للحملا  نم  ديدعلا  نأ  عقاولاو 

، ةقثلا نم  ردق  يأب  ةرادإلا  مييقت  نم  نكمتن  نلف  ةقد ، مدعو  ضومغ  نم 

نك ءيش  كانه  نوكي  نلف  قيقد ، مقر  دوجو  نودو  هنم ، ىودج  ءارجإ ال  هنإف  مث  نمو 

لماك يف لكشب  سكعنت  ةرادإلا  ةميق  نأ  نورخآ  ىري  نيب  .هسايق 

 - مهسألا ىلع  دئاعلاو  حبرلا ، شماوهو  تاعيبملا ، كلذ  ا يف  ةكرشلا -  ءادأ  تاءاصحإ 

.سايقلل رخآ  رايعم  دوجو  ىلإ  ةجاح  كانه  سيلو 

ةيمهأ قوفيل  يفكي  ا  ايوق  سيل  هيلك  نأ  ىرأ  يننكل  هتهاجو ، هل  يأرلا  نم  لكو 

اذه نأ  وه  ةرادإلا  مييقتل  تقولا  ذخأ  ءارو  ببسلا  نأ  وهو  ةيلصألا ، ةيضرفلا 

بثك نع  مترظن  اذإف  .اهنلا  يلاملا  ءادألاب  قلعتت  يتلا  ركبملا  راذنإلا  تارشؤم  هنع  رفُست 

مكدعاست نأ  اهنأش  نم  ةلدأ  نودجت  فوسف  هلاعفأو ، ةرادإلا  قيرف  لاوقأ  ىلإ 

وأ يف ةكرشلل ، ةيلاملا  ريراقتلا  ليوط يف  تقوب  اهروهظ  لبق  قيرفلا  لمع  ةميق  سايق  ىلع 

مايقلا بلطتي  فوسو  ةيمويلا ، فحصلا  ىدحإ  ةصروبلا يف  رابخأ  تاحفص 

، ىلاسكلا وأ  بولقلا ، فاعض  ةمه  طيبثتل  ًايفاك  نوكي  دق  اذهو  دهجلا ، ضعب  لذب  كلذب 

.كل بسكم  مهتراسخف 



ريراقتلا ةعجارم  يهو  ةمزاللا ، تامولعملا  عمج  لجأ  نم  حئاصنلا  ضعب  تيفاب "  " مدقيو

هنع تثدحت  ا  صاخ  متها  ءاليإ  عم  ةيضام ، تاونس  عضبل  ةيونسلا 

يأ ىلإ  ةفرعمو  مويلا ؛ جئاتنب  ططخلا  كلت  ةنراقم  مث  ةيلبقتسملا ، اهتيجيتارتسإ  نأشب  ةرادإلا 

ةنراقم كلذكو  عقاولا ؟ ضرأ  ىلع  ططخلا  هذه  تققحت  ىدم 

ىدم ةيؤرو  ماعلا ؛ اذه  راكفأو  تايجيتارتسإب  تضم  تاونس  عضبب  ةصاخلا  تايجيتارتسإلا 

ةكرشلل ةيونسلا  ريراقتلا  ةنراقم  نأ  اًضيأ  تيفاب "  " ىريو كفتلا ؟ غت 

ةميق اذ  اًرمأ  نوكي  نأ  نك  هسفن  لاجملا  ةلثملا يف  تاكرشلا  ريراقتب  كمتها  طحم 

تانراقم نكلو  لصألا ، قبط  خسن  ىلع  روثعلا  ًااد  لهسلا  نم  سيلف  ةبك ،

.راكفأو ىؤر  نع  رفست  نأ  نك  اًضيأ  ةيبسنلا  ءادألا 

"، تيفاب  " متها بذجل  ةيفاك  تسيل  اهتاذ  دحب  ةرادإلا  ةدوج  نأ  ركذلاب  ريدجلا  نمو 

هنأل مهدحو ؛ دارفألا  رمثتسي يف  نلف  باجعإلل ، ةثم  ةرادإلا  تناك  همو 

.ةعتم ةكرش  ذاقنإ  نع  ةردقو  ةءافك  كألا  نوريدملا  اًضيأ  اهيف  زجعي  ةطقن  كانه  نأ  ملعي 

نيريدملا يف عملأ  نم  ضعب  عم  لمعلل  ًاظوظحم  تيفاب "  " ناك دقو 

هيإ  يس, زيتيس / لاتيباك  يف  كروب " ناد  و" يفم ،" موت  كلذ "  ن يف  ةيكيرمألا ، تاكرشلا 

لراك و " الوكاكوك ، ةكرش  يف  ويك " دلانود  و" اتيوزيوج ،" وتربور  و"

ءالؤه تعضو  اذإ  : " ًالئاق حضوي  ام  اًعيرس  هنإف  كلذ ، عمو  وجراف ، زليو  ةكرش  يف  تراهكيار "

اهرجت يتلا  تابرعلا  طايسل  ةكرش  لمعلل يف  مهسفنأ  صاخشألا 

عتمتي ام  ةرادإ  ىلوتت  امدنع  ًالئاق " : فاضأ  ك  ،  ١٩ بك " قرف  كانه  نوكي  نلف  باودلا ،

نإف ةفيعض ، ةيساسأ  تايداصتقا  تاذ  ةكرش  لخاد  لمعلا  ةراه  اهدارفأ 

. ٢٠ ةرادإلا " ةراهم  ىلع  ةبلغلا  اهل  نوكتس  ةفيعضلا  ةكرشلا  ةعمس 

ةیلاملا ئدابملا 



ءادألاو يرادإلا  زيمتلا  نم  الك  اهل  اًقفو  تيفاب "  " سيقي يتلا  ةيلاملا  ئدابملا  زكترتو 

ذخأي وه ال  ةيحان ، نمف  تيفاب ،"  " ئداب ةهيبشلا  ئدابملا  ضعب  ىلع  يداصتقالا 

سمخ لك  تالدعملا  ىلع  كلذ  نم  ًالدب  زكري  ناك  لب  دجلا ، لمحم  ىلع  ةيونسلا  جئاتنلا 

تقولا عم  ًااد  نمازتت  ةحبرملا ال  دئاوعلا  نإ  اًرخاس  لوقي  ناكو  .تاونس 

تاباسحلا بعالتلاب يف  اًعرذ  قيضي  هنأ  ك  سمشلا ، لوح  روديل  بكوكلا  هقرغتسي  يذلا 

ةيقيقح ةميق  تاذ  اهنكلو  ماعلا ، ةياهن  ةرهاب يف  ماقرأ  هنع  جتنت  ام 

دئاعلا ىلع  زيكرتلا  . 1 هل : اًدشرم  ةعبرألا  ئدابملا  هذه  نم  ذختي  وهف  كلذ  نم  ًالدبو  ةليئض ،

.دحاولا مهسلا  ةيحبر  سيلو  مهسألا ، ىلع 

.ةميقلل يقيقح  ساكعنا  ىلع  لوصحلل  كلاملا " حابرأ   " باسح . 2

.ةيلاع حبر  شماوه  تاذ  تاكرش  نع  ثحبلا  . 3

لك لباقم  ةيقوسلا  ةميقلا  نم  لقألا  ىلع  اًدحاو  اًرالود  تحبر  دق  ةكرشلا  نأ  نم  دكأتلا  . 4

.هزاجتحا مت  رالود 

مهسألا ىلع  دئاعلا 

تداز له  .مهسلا  ةيحبر  رظنلا يف  لالخ  نم  يونسلا  ةكرشلا  ءادأ  نوللحملا  سيقي  ام  ةداع 

له تاعقوتلا ؟ ةكرشلا  تقاف  له  قباسلا ؟ ماعلا  نع  مهسلا  ةيحبر 

؟ اهب يهابتلل  ةيافكلا  هيف  ا  ةعفترم  حابرألا 

اًءزج زجتحت  تاكرشلا  مظعم  نأ  او  هيو ، الإ  يه  ام  مهسلا  ةيحبر  نأ  تيفاب "  " ربتعيو

ىري هنإف ال  اهمهسأ ، ةدعاق  ةدايزل  ةليسوك  قباسلا  ماعلا  اهحابرأ يف  نم 

كانه سيل  هنأو  مهسألا ، ةيحبر  يسايق يف  مقر  قيقحت  ىلإ  سمحتلا  ىلإ  وعدي  ام  كانه  نأ 

تناك يف اذإ  ةبسنب ١٠٪ ، مهسلا  ةيحبر  ديزت  ةكرش  نأشب  ةشهدلا  ثي  ام 



لاملا عضو  قرف ب  كانه  سيل  هنأ  حضويو   ٪. ةبسنب ١٠ اهحابرأ  ةدعاق  يمنت  هتاذ  تقولا 

يف تيفاب "  " لضفي اذلو  .فعاضتتو  مكارتت  ةدئافلا  كرتو  فوت ، باسح  يف 

ةيليغشتلا حابرألا  ةبسن  يأ  مهسألا ، ىلع  دئاعلا  جهن  مادختسا  ةكرشلل  يونسلا  ءادألا  سايق 

.مهاسملا قوقح  ىلإ 

بجي اهلوأ ، تاليدعت ؛ ةدع  ءارجإ  ىلإ  جاتحن  نحنف  ةبسنلا ، هذه  مادختسا  لجأ  نمو 

تسيلو ةفلكتلا ، ساسأ  ىلع  لوادتلل  ةلباقلا  ةيلاملا  قاروألا  عيمج  مييقت 

بك يف لكشب  رثؤت  نأ  نك  لكك  ةيلاملا  قاروألا  قوس  ميقلا يف  نأل  ةيقوسلا ؛ ةميقلا 

تعفترا اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلعف  .ةنيعم  ةكرش  مهاسملا يف  قوقح  تادئاع 

، ام ةكرشل  ةيفاصلا  ةميقلا  ةدايز  مث  نمو  ةدحاو ، ةنس  لالخ  بك  لكشب  مهسألا  قوس 

.ربكأ رسك  ماق  هتنراقم  دنع  اقح  زيمتملا  يليغشتلا  ءادألا  ضفخنيسف 

ينعي ام  مهاسملا ؛ قوقح  ضافخنا  ىلإ  راعسألا  ضافخنا  يدؤي  كلذ ، نم  سكعلا  ىلعو 

.لعفلاب هيلع  يه  ًاثك م  لضفأ  ودبت  ةطسوتملا  ةيليغشتلا  جئاتنلا  نأ 

طسب رثؤت يف  دق  يتلا  ةيداعلا  دونبلا غ  طبض  انيلع  نأ  وهف  تاليدعتلا ، هذه  اث  امأ 

رئاسخلاو حابرألا  عيمج  تيفاب "  " ينثتسيو .ةبسنلا  هذهل  يرشعلا  رسكلا 

ىلإ ىعسي  وهف  ةيليغشتلا ؛ حابرألا  صقنت  وأ  ديزت  دق  ةيئانثتسا  دونب  ةيأ  كلذكو  ةيلسأرلا ،

ىدم فرعي  نأ  ديري  ثيح  ام ؛ ةكرشل  ددحملا  يونسلا  ءادألا  لصف 

سأر ءوض  ةكرشلا يف  تايلمع  ىلع  دئاع  قيقحت  ةلثمتملا يف  اهتمهم  زاجنإ  ةرادإلا يف  حاجن 

.ةرادإلل يداصتقالا  ءادألل  سايقم  لضفأ  هلوق  دح  ىلع  اذهو  رمثتسملا , لاملا 

يفو مهسألا ، ىلع  ةديج  دئاوع  ققحت  نأ  بجي  ةكرشلا  نأ  تيفاب "  " ىري كلذ ، ىلع  ةوالع 

نأ ملعي  ناك  دقف  ةمودعم ، وأ  ةليلق  نويد  تاذ  نوكت  هسفن  تقولا 

قوقح ىلإ  نويدلا  ةبسن  ةدايز  لالخ  نم  مهسألا  ىلع  اهدئاع  ديزت  نأ  نك  تاكرشلا 



تارارقلا وأ  ةحجانلا  تاكرشلا  نإ  : " لاق ثيح  كلذ ؛ هل  قوري  هنكل ال  ةيكلملا ،

ىلع ةوالعو  .  ٢١ ضورقلا " ةدعاسم  نود  اًما  ةيضرم  جئاتن  ققحتس  ةبئاصلا  ةيرثتسالا 

ةضرعم نوكت  ةيلاع  اهتنادتسا  ةبسن  نوكت  يتلا  تاكرشلا  نإف  كلذ ،

دنع ًائطخم  نوكي  نأ  لضفي  تيفاب "  " نإف اذلو  يداصتقالا ، داسكلا  تارتف  لالخ  رطخلل 

نم رياشكب  ةكرش  كالم  ةحلص  ةرطاخملا  نم  ًالدب  ةيلاملا  ةدوجلا  رايتخا 

.نويدلا تايوتسم  عافترا  ىلع  بترتت  يتلا  رطاخملا  ةدايز  لالخ 

عقاولا وهف يف  نويدلا ، باهر  هيدل  سيل  تيفاب "  " نإف ظفحتملا ، هفقوم  نم  مغرلا  ىلعو 

ةجاحلا هوعدت  نأ  لبق  لبقتسملا ، همادختسال يف  ًابسحت  لاملا  ضارتقا  لضفي 

ةحبرملا ذاوحتسالا  تايلمع  تيقوت  ناك  اذإ  ايلاثم ، نوكيس  رمألا  نأ  حضوأ  دقو  .كلذ  ىلإ 

وه سكعلا  نأ  ترهظأ  ةبرجتلا  نكلو  لاومألا ، رفاوت  عم  اًنمازتم  ام  ةكرشل 

قييضتلاو عافترالا ، ىلع  لوصألا  راعسأ  ربجت  ام  ةداع  ةرسيملا  ضورقلاف  ثدحي ، يذلا 

عفدت ام  ًاثكو  نويدلا ، فيلاكت  نم  ناعفري  ةدئافلا  راعسأ  عافتراو  تئالا 

، طقف تاكرشلا  ءارشل  ةحاتم  راعسألا  لضفأ  نوكت  امدنعو  ضافخنالا ، ىلإ  لوصألا  راعسأ 

نم للقت  نأ  اهنأش  نم  ةعفترملا ) ةدئافلا  راعسأ  لاومألا (  ةفلكت  نإف 

اهتاينويدمو اهلوصأ  ةرادإ  تاكرشلل  يغبني  تيفاب ،"  " لوقي ببسلا ، اذهلو  .ةصرفلا  ةيبذاج 

.ضعب نع  اهضعب  لقتسم ، لكشب 

تقو ةديج يف  ةيراجت  ةصرف  داجيإ  لمأ  ىلع  يلاحلا  تقولا  هذه يف  ضارتقالا  ةفسلفف 

كرحتي كلذ ال  عمو  صقلا ، ىدملا  ىلع  حابرألا  بلسلاب يف  رثؤت  فوس  قحال ،

زواجتيس يلبقتسملا  ةكرشلا  دئاع  نأب  لوقعم  دح  ىلإ  اًقثاو  نوكي  امدنع  الإ  اًمُدق  تيفاب " "

صرف رفاوت  نأل  وهو : رخآ  رابتعا  كانهو  .نويدلا  ةفلكت  ضيوعت  درجم 

ىلع رياشكب  ةكرش  نوكت  نأ  ديري  تيفاب "  " نإف دودحم ، ةباذجلا  تاكرشلا  دوجو 



ردان عون  ىلع  رانلا  قالطإ  بغرت يف  تنك  اذإ  : " ًالئاق هتروشم ، مدق  دقو  دادعتسا ،

. ٢٢ ةيقدنب " لمحت  نأ  كيلعف  اًعيرس ، كرحتي  لايفألا  نم 

، تاكرشلل ةبسانملا  وأ غ  ةبسانملا  نويدلا  تايوتسم  نأشب  تاحارتقا  ةيأ  تيفاب "  " مدقي ال 

تايوتسم ةرادإ  اهعسوب  تاكرشلا  فلتخم  نأل  اًما ؛ موهفم  رمأ  اذهو 

نأ ىف  تيفاب "  " امأ ةيدقنلا ، اهتاقفدت  ىلع  دتعالا  لالخ  نم  نيدلا  نم  ةفلتخم 

نود مهسألا  ىلع  ةديج  دئاوع  بسك  ىلع  ةرداق  نوكت  نأ  بجي  ةحجانلا  تاكرشلا 

لجأ نم  نيدلا  ىلع  دمتعت  يتلا  تاكرشلا  كلت  ىلإ  رظنلا  يغبني  لب  ضورقلا ، ةدعاسم 

.ةبيرم تاكرش  اهنأ  ىلع  مهسألا  ىلع  ةديج  دئاوع  قيقحت 

كلاملا حابرأ 

اهضعب ىواستي  حابرألا ال  عيمج  نأ  يه  اهمهف  انيلع  يتلا  ىلوألا  ةطقنلا  ": " تيفاب  " لوقي

حابرألاب ةنراقم  ةيلاعلا  لوصألا  تاذ  تاكرشلا  نأ  ىلإ  راشأو  .  ٢٣ ضعب " عم 

ىلع ةبك  ءابعأ  عوقو  نع  رفسي  مخضتلا  نأ  ىلإ  اًرظنو  ةيقيقح ، حابرأ غ  راهظإ  ىلإ  لي 

لثم نوكت  تاكرشلا  هذه  حابرأ  نإف  ةليقثلا ، لوصألا  تاذ  تاكرشلا  قتاع 

تاقفدتلا براقت  تناك  اذإ  الإ  للحملا  ديفي  نل  حابرألا  باسح  نإف  مث  نمو  بارسلا ،

.ةكرشلل ةعقوتملا  ةيدقنلا 

وهف ةميقلا ؛ سايقل  ةيلاثم  ةادأ  ربتعي  اًضيأ ال  يدقنلا  قفدتلا  نأ  نم  تيفاب "  " رذحي نكلو 

سايقل ةبسانم  ةقيرط  ربتعي  هنكلو  نيرمثتسملا ، للضي  ام  ًابلاغ  عقاولا  يف 

ريوطتلا لثم  دعب ، يف  لقأ  تافورصمو  ةيادبلا ، ةبك يف  تارثتسا  اهيدل  يتلا  تاكرشلا 

نإف ىرخأ ، ةيحان  نم  امأ  تالباكلا ، تاكرشو  زاغلا ، لوقحو  يراقعلا ،

هدحو يدقنلا  قفدتلا  نوكي  نل  ةرمتسم ، ةيلسأر  تاقفن  بلطتت  يتلا  عينصتلا ، تاكرش 

.اهمييقت ًايفاك يف 



ىلإ ةفاضإ  بئارضلا ، عاطتقا  دعب  لخدلا  يفاص  هنأب  ةداع  ةكرشلل  يدقنلا  قفدتلا  فرُعيو 

كلذ غو  نويدلا ، ديدستو  دافنتسالا ، فيلاكتو  لاملا ، سأر  كالهإ  باسح 

هنأ يه  فيرعتلا  اذهب  ةقلعتملا  ةلكشملا  نأ  تيفاب "  " حضويو ةيدقنلا ، تاقفنلا غ  نم 

ام يأ  ةيلسأرلا ؛ تافورصملا  يهو : ةيمهألا ، ةياغ يف  ةيداصتقا  ةقيقح  لفغي 

، ةديدجلا تادعملا  ءارش  همادختسا يف  ةكرشلا  ىلع  عتي  يذلا  ماعلا  اذه  حابرأ  رادقم  وه 

اهعضو ىلع  ظافحلل  ةمزاللا  تانيسحتلا  نم  اهغو  اهعناصم ، ثيدحتو 

تاكرشلا نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  نإف  تيفاب " اًقفوو ل" اهتادحو ؟ مجحو  يداصتقالا 

، اهلسأر كالهإ  تالدعم  ًابيرقت  يواست  ةيلسأر  تافورصم  بلطتت  ةيكيرمألا 

اذإ نكلو  كلذ ، وحن  وأ  ماع ، ةدم  ةيلسأرلا  تافورصملا  ءاجرإ  كرودق  نأ  اًضيأ  ىري  ك 

ةيلسأرلا كتافورص  يفت  نل  كنإف  كلذ ، نم  كأ  تقولا  لاط 

تاقفن ةيلسأرلا  تافورصملا  ربتعت  ثيح  ةلاحم ؛ كتكرش ال  ىوتسم  عجارتيسو  ةمزاللا ،

.قفارملاو ةلعلا  تاقفن  لثا 

راعسألا نأل  ةضرتقم ؛ لاومأب  مهسألا  ءارش  ةرتف  لالخ  يدقنلا  قفدتلا  ماقرأ  ةيبعش  تعفتراو 

يدقنلا قفدتلا  لالخ  نم  ةرربم  تناك  تاكرشلل  ةعوفدملا  ةظهابلا 

يقوسم لبق  نم  مدختست  ام  ًاثك   " يدقنلا قفدتلا  ماقرأ  نأ  تيفاب "  " ىريو ةكرشلل ،

ام عيب  مث  نمو  هل ، رربم  ام ال  ريربتل  تالواحم  ةيلاملا يف  قاروألاو  تاكرشلا 

تادنسلا نيد  ةمدخل  ةيفاك  تادئاعلا غ  ودبت  امدنعو  .عيبلل  اًحلاص  نوكي  الأ  يغبني 

بسانملا نم  حبصي  فيكف  لوقعملا ، مهسألا غ  رعس  ريربت  وأ  رطاخملا ، ةيلاع 

ىلع زكرت  نأ  كنك  هنأ ال  نم  تيفاب "  " رذحي نكلو  ،  ٢٤ يدقنلا " قفدتلا  ىلع  زيكرتلا 

ةيلسأرلا تاقفنلا  عاطقتسال  دادعتسا  كيدل  ناك  اذإ  الإ  يدقنلا ، قفدتلا 

.ةيرورضلا



وهو كلاملا ،" حابرأ  هيمسي ب" ام  مادختسا  تيفاب "  " لضفي يدقنلا ، قفدتلا  نم  ًالدبو 

ديدستو بوضنلا ، فيلاكتو  تاكالهإلا ، هيلإ  فاضي  ةكرشلا  لخد  يفاص 

، ًابولطم نوكي  دق  يفاضإ  لماع  لسأر  يأو  ةيلسأرلا ، تاقفنلا  هنم  ةعطتقمو  نويدلا ،

ديدعلا هبلطي  يذلا  قيقدلا  باسحلا  رفوت  كلاملا ال  حابرأ  نأب  فرتعي  هنكلو 

عمو تاريدقت ، ةيلبقتسملا  ةيلسأرلا  تاقفنلا  باستحا  بلطتي  ام  ًابلاغو  للحملا ، نم 

ًائطخم نوكأ  نأ  ىلع  قحم  هبش  نوكأ  نأ  لضفأ  ": " زنيك  " نع ًالقن  لوقي  كلذ 

". اًما

حبرلا شماوه 

ةبئاص ةيرثتسا غ  تارارق  ذختت  ةبكلا  تاكرشلا  نأ  رشيف " بيليف   " لثم تيفاب "  " كردي

كانه رس سيلف  حابرأ ؛ ىلإ  تاعيبملا  ليوحت  نع  ةرادإلا  زجعت  ح 

نيريدملا نأ  هتربخ  بسح  ىري  وهف  فيلاكتلا ، ىلع  ةرطيسلاب  قلعتي  هتمرب  رمألاو  ةيحبرلل ؛

ضفخل ًالبس  نودجي  ام  ًااد  ةعفترم  فيلاكت  تاذ  تاكرش  نوريدي  نيذلا 

.تاقفنلا

مزلي ام  فيلاكتلا ؛ ديازتل  لاجملا  نوحسفي  نيذلا  نيريدملا  ىلع  اًربص  تيفاب "  " قيطي الو 

فيلاكتلا لعجل  ةلكيهلا ؛ ةداعإل  جمانرب  قالطإب  مهسفنأ  نيريدملا  ءالؤه 

ضفخل جمانرب  نع  اهيف  ةكرش  نلعت  ةرم  لك  كردي يف  تيفاب "  " ناكو .تاعيبملا  عم  ىشتت 

، ةكرشلا باحصأ  تاقفنلا يف  ثأت  ىدم  روصتت  اهترادإ   نأ  اهفيلاكت ،

اذه : " لوقيو حابصلا ، ظقيتسي يف  نم ال  وه  اقح  حجانلا  ريدملا  ": " تيفاب  " لوقي كلذلو 

مويلا تررق  لوقيو : ظقيتسي ، ك ال  فيلاكتلا " هيف  ضفخأس  يذلا  مويلا  وه 

. ٢٥ سفنتلا " ةسرم 



ن يف اهتازاجنإ ، ضرعل  اهعم  لمع  يتلا  ةرادإلا  قرف  لضفأ  ضعب  ركذلاب  تيفاب "  " صخيو

موت و " وجراف ، زليو  ةكرش  نم  نزاه " لوب  و" تراهكيار " لراك  كلذ " 

ةديدش مهتجه  لثمتتو يف  هيإ  يس ،  / زيتيس لاتيباك  ةكرش  نم  كروب " ناد  و" يفم "

اًما نوريدملا  ءالؤه  هركي  : " لوقيو ةيرورضلا ، تاقفنلا غ  ىلع  سأبلا 

تيرادإلا تقرفلا  اتلكو  لمعلا ، ةجاح  هيلإ  وعدت  كأ م  فظوملا  نم  ددع  دوجو 

نوكت امدنع  وأ  ةيسايق  تايوتسم  حابرألا  غلبت  امدنع  ةوقب  فيلاكتلا  مجاهت  "

. ٢٦ ةضفخنم " حابرألا 

تاقفنلاو غ فيلاكتلاب  رمألا  قلعتي  امدنع  اًمزاح  نوكي  نأ  نك  هسفن  تيفاب "  " نإ

، ةيراجت ةيلمع  ةيأ  فظوملل يف  حيحصلا  مجحلا  كردي  هنإ  ثيح  ةيرورضلا ؛

وهف تاقفنلا ، نم  بسانم  ىوتسم  كانه  نوكي  تاعيبملا ، نم  رالود  لك  لباقم  نأ  دقتعيو 

.رياشكب ةكرش  حابرأ  شماوه  نأشب  ةقدلا  ديدش 

وأ ةينوناق ، ةرادإ  اهيدل  تسيلف  اهعون ؛ نم  ةديرف  ةكرش  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  دعتو 

اهب دجوت  ك ال  نيرمثتسملا ، عم  تاقالعلل  مسق  وأ  ةماعلا ، تاقالعلل  مسق 

ةرادإ تسجام يف  ىلع  لصاح  بردم  فظو  ةدوزم  يجيتارتسإلا  طيطختلل  تارادإ 

اهتاقفن غلبت  كلذ  عمو  ذاوحتسالاو ، جمدلا  تايلمع  نوططخي  لعألا ،

يتلا تاكرشلا  مظعم  نأ  يف ح  ةيليغشتلا ، حابرألا  نم  نم ١٪  لقأ  بئارضلا  مصخ  دعب 

.تارم ىلعأ ١٠  اهتاقفن  نوكت  رياشكب  مجح  اهمجح  لثا 

دحاولا رالودلا  ةيضرف 

هذه ةميق  غلبت  مك  وهو : الأ  يساسألا ، لاؤسلا  نع  ةيلاملا  قاروألا  قوس  بيجت  ةماع ، ةفصب 

ةكرش راتخا  دق  ناك  اذإ  هنأ  هداقتعا  يف  تيفاب "  " يض اهنيع ؟ ةكرشلا 

حلاصم نوعضي  نورداق  نوريدم  اهريدي  لجألا ، ةليوط  ةرشبم  ةيداصتقا  قافآ  تاذ 



ةيقوسلا ةميقلا  ةدايز  ةروص  كلذ يف  ىلجتيسف  مهنيعأ ، بصن  مهاسملا 

اذإ هنإ  ثيح  ةزجتحملا ؛ حابرألا  ىلع  قبطني  هسفن  ءيشلا  نأ  تيفاب "  " حضويو .ةكرشلل 

، ةليوط ةرتف  ىدم  ىلع  رمثم  وحن غ  ىلع  ةزجتحملا  حابرألا  ةكرشلا  ترمثتسا 

اهل نوكيسو   ) لقأ رعسب  ةكرشلا  مهسأ  رعس  ددحت  فوس  فاطملا  ةياهن  قوسلا يف  نإف 

قيقحت نم  ةكرشلا  تنك  اذإ  كلذ ، نم  سكعلا  ىلعو  كلذ .) اهرربم يف 

رعس ةدايز  سكعنيس يف  حاجنلا  اذه  نإف  ديازتملا ، لاملا  سأر  ىلع  طسوتملا  نم  ىلعأ  دئاوع 

.مهسلا

ميقلا راسم  عبتتت  فوس  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نأ  هنأ يف ح  اًضيأ  ملعن  كلذ ، عمو 

نأ ةنس  ةيأ  راعسألل يف  نك  ةليوط ، تارتف  ىدم  ىلع  لوقعم  لكشب  ةيراجتلا 

اًعيرس اًرابتخا  تيفاب "  " عضو دقف  كلذل  .ةميقلا  ىرخأ غ  بابسأل  ةبك  ةجردب  بذبذتت 

ىدم اًضيأ  نكلو  ام ، ةكرشل  ةيداصتقالا  ةيبذاجلا  ىلع  طقف  سيل  مكحلل 

رالودلا ةدعاق  وهو : مهاسملل ، ةميق  قلخ  لثمتملا يف  اهفده  قيقحت  ةرادإلا يف  حاجن 

حابرألا رادقم  ريدقت  لقأ  ىلع  ةميقلا  ةدايزلا يف  لداعت  نأ  يغبني  ك  دحاولا ،

.لضفأ كلذ  ناك  ةزجتحملا ، حابرألا  ىلع  ةميقلا  تداز  لكو  .رالودب  اًرالود  ةزجتحملا 

، ةمخضلا تاديازملا  هذه  ةحاس  لخاد  نم  : " ًالئاق تيفاب "  " حضوي ماع ، لكشبو 

حابرألا نم  رالود  لكل  حيتت  ةيداصتقا  صئاصخ  تاذ  ةكرش  رايتخا  يه  انتمهم  نوكت 

. ٢٧ ةيقوسلا " ةميقلا  نم  رالود  ىلإ  لقألا  ىلع  مجرتي  نأ  ةزجتحملا 

قوسلا ئدابم 
مدع وأ  ءارش  وهو : رارقلا ، ذاختا  ةظحل  ىلإ  نآلا  ىتح  اهركذ  درو  يتلا  ئدابملا  عيمج  يدؤت 

ةلحرملا هذه  هغولب  دنع  صخش  يأ  ىلع  بجيو  .ام  ةكرش  مهسأ يف  ءارش 

تقولا وه  اذه  لهو  ةديج ؟ ةميق  تاذ  ةكرشلا  هذه  له  ه : لماع ، ايلم يف  ركفي  نأ 



؟ بسانم رعسلا  له  يأ  اهئارشل ، بسانملا 

للحملا لبق  نم  ةميقلا  ديدحت  متيو  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  لبق  نم  رعسلا  ديدحت  متي 

، ةرادإلاو ةكرشلا ، لعأ  نع  ةفورعملا  تامولعملا  عيمج  كفتلا يف  دعب 

قوس تناك  اذإف  يواستم ، ةميقلاو  رعسلا  نوكي  نأ  يرورضلا  نم  سيلو  .ةيلاملا  تسلاو 

روفلا ىلع  لدعتت  فوس  راعسألا  نإف  اًمود ، ةءافك  تاذ  ةيلاملا  قاروألا 

سيل لقألا  ىلع  ثدحي ، اذه ال  نأ  عبطلاب  ملعن  نحنو  .ةحاتملا  تامولعملا  عيمج  مئالتل 

ميق نع  ًاطوبهو  اًدوعص  كرحتت  ةيلاملا  قاروألا  راعسأ  نإ  ثيح  تقولا ؛ لاوط 

.ةيقطنم اهلك  تسيل  ةديدع ، بابسأ  ةجيتن  ةكرشلا 

؛ ةميقلاو رعسلا  قورفلا ب  ىلع  ءانب  مهتارارق  نورمثتسملا  ذختي  ةيرظنلا  ةيحانلا  نمو 

القعلا رمثتسملا  نإف  مهسلا ، ةميق  نم  لقأ  ام  ةكرش  رعس  ناك  اذإف 

رمثتسملا اذه  نإف  ةميقلا ، نم  ىلعأ  رعسلا  ناك  اذإ  امأ  ةكرشلا ، هذه  مهسأ  يرتشيس 

ةميقلاب ةصاخلا  اهتايح  ةرودب  ةكرشلا  ر  نيبو  .ءارشلا  ةركف  نع  لدعيس 

رعس ثيح  نم  يرود  لكشب  ةكرشلا  ةميق  مييقت  ةداعإب  للحملا  موقيس  ةيداصتقالا ،

.كلذل اًقفو  مهسألاب  ظافتحالا  وأ  عيب  وأ  ءارشو  قوسلا ،

: ه نيرصنع ، نم  فلأتي  القعلا  رثتسالا  نإ  نذإ ، لوقلا ، ةصالخو 

؟ ةكرشلا ةميق  ام  . 1

؟ اهتميق نع  ًاثك  ضفخنم  رعسب  ةكرشلا  ءارش  نك  له  . 2

ةميقلا ديدحت 

ةيتاذلا ةميقلا  باسحل  تالداعملا  نم  ديدعلا  نسلا  رم  ىلع  نويلاملا  نوللحملا  مدختسا 

رعسلا ةبسن  ضافخنا  لثم : ةرصتخملا ، قرطلاب  علوم  مهضعبف  تاكرشلل ،



نكلو مهسألا ، حابرأ  دئاوع  عافتراو  ةيرتفدلا ، ةميقلا  ىلإ  رعسلا  ةبسن  ضافخناو  حابرألا ، ىلإ 

كأ ذنم  هديدحت  مت  دق  تيفاب ،" نراو   " ىري بسح  لضفألا ، ماظنلا 

The هباتك يف  زمايليو " نوج ب   " لالخ نم  اًماع  عبس  نم 

"، زمايليو  " هبتك امل  اًحيضوتو  .  Theory of Investment Value

ام ةكرش  ةميق  نأب  تيفاب "  " انربخي

طاشنلا ةرتف  ىدم  ىلع  اهثودح  عقوتملا  ةيدقنلا  تاقفدتلا  يفاص  لالخ  نم  اهديدحت  متي 

تاكرشلا عيمج  نإ  : " لوقيو بسانم ، ةدئاف  رعس  قفو  ةموصخم  يراجتلا 

ىلإ ًالوصو  باودلا ، اهرجت  يتلا  تابرعلا  طايس  يعنصم  نم  اًءدب  اهتميق -  ريدقت  متي  يتلا 

ةيحانلا نم  ةاواسملا  مدق  ىلع  حبصت  ةيولخلا -  فتاوهلا  يلغشم 

. ٢٨ ةيداصتقالا "

، تادنسلا ةميق  ديدحت  ةقيرط  هبشت  ةيباسحلا  ةيلمعلا  نأب  تيفاب "  " انربخي كلذكو 

تاقفدتلا ناددحي  ناذللا  هو  قاقحتسا ، خيراتو  ةميسق  اهل  تادنسلاف 

لدعم ىلع  غلبملا  مسقت  مث  تادنسلا ، مئاسق  لك  عمجب  تمق  اذإف  .ةيلبقتسملا  ةيدقنلا 

رعس رهظيسف  تادنسلا ،) قاقحتسا  نم  ةدئافلا  رعس   ) بسانملا مصخلا 

تاقفدتلا  ) مئاسقلل ةيريدقت  ةميق  للحملا  عضي  تاكرشلا ، ةميق  ديدحتلو  .تادنسلا 

مث لبقتسملا ، ام يف  ةرتف  لالخ  ةكرشلا  اهردتس  يتلا  كلاملا ) حابرأل  ةيدقنلا 

.رضاحلا تقولا  ىلإ  ةدوعلاب  مئاسقلا  هذه  عيمج  مصخت 

تعضو يف تمد  ام  ًاسي  اًرمأ  ربتعي  ةكرشلا  ةميق  ديدحت  نإف  تيفاب ،"  " يأر بسحو 

.بسانملا مصخلا  لدعمو  يدقنلا ، قفدتلا  رايت  ةحيحصلا : تاغتملا  كرابتعا 

دقتعي بسح  ةكرشلل -  ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلاب  ؤبنتلا  ةيناكمإ  نإف  كلذ ، ىلع  ءانبو 

" مئاسق  " اهب مستت  يتلا  قيلا  ةجرد  ىلع  نوكت  نأ  بجي  تيفاب -" "



، ةتباث حابرأ  ةوق  اهيدل  تناك  اذإو  لاجملا ، ةموهفمو  ةطيسب ، ةكرشلا  تناك  اذإف  .تادنسلا 

ةجردب ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  اهتاقفدت  ديدحت  ىلع  اًرداق  تيفاب "  " حبصي

ناكو ةكرشلا ، هذه  ةميق  ديدحت  لواحي  نلف  كلذ ، عطتسي  اذإ   نكلو  قيلا ، نم  ةيلاع 

.هجهن زي  ام  وه  اذه 

هربتعي ام  قيبطتب  تيفاب "  " موقي ةكرشلل ، ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلا  ددحي  نأ  دعبو 

نأ نوفرعي  امدنع  سانلا  نم  ثكلا  أجافي  فوسو  بسانملا ، مصخلا  رعس 

ةيكيرمألا ةيموكحلا  تادنسلا  ةدئاف  رعس  ةطاسبب  وه  همدختسي  يذلا  مصخلا  رعس 

لصي نأ  نك  ام  برقأ  وه  اذه  ناك  دقف  رخآ ، ءيش  يأ  سيلو  لجألا ، ةليوط 

.رطاخملا نم  ٍلاخ  دئاع  لدع  قلعتي  يف  دحأ  هيلإ 

رطاخملا نم  يلاخلا  لدعملا  نوكيس  بسنألا  مصخلا  رعس  نإ  لئاق  نويداكألا ، لداجيو 

مهسألا رطاخم  ةوالع  هيلإ  ةفاضم  لجألا ،) ةليوط  تادنسلا  ةدئاف  رعس  )

نكلو ك ةكرشلل ، ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلا  نم  نقيتلا  مدع  سكعتل  فاضت  ةيداعلا ،

مهسألا رطاخم  ةوالع  موهفم  ضفري  تيفاب "  " نإف اًقحال ، فرعنس 

راعسألا بلقت  مدختسي  هرودب  يذلا  ةيلسأرلا ، لوصألا  عست  جذو  جاتن  هنأل  ةيداعلا ؛

تداز راعسألا ، بلقت  داز  لك  ةطيسب ، ةرابعبو  رطاخملل ؛ سايقمك 

.ةيداعلا مهسألا  رطاخم  ةوالع 

ةركف ربتعت  رطاخملل ، اًسايقم  دعي  راعسألا  بلقت  نإ  ةلئاقلا  ةركفلا  نأ  دقتعي  تيفاب "  " نكل

ءاضقلا لب  تاكرشلا ، رطاخم  ليلقت  نأ  ىري  ثيح  اهب ؛ دتعي  ال  ةيهاو ،

يننإ : " لوقيو ةعقوتملاو ، ةتباثلا  حابرألا  تاذ  تاكرشلا  ىلع  زيكرتلا  لالخ  نم  متي  اهيلع ،

لماع ةركف  نإف  كلذ ، تلعف  اذإف  قيلا ، ةركف  ىلع  يزيكرت  ماج  بصأ 

ام ةفرعم  مدع  رطاخملا يف  نمكت  ثيح  َّيلإ ؛ ةبسنلاب  ىنعم  يأ  لكشت  نل  اهرسأب  ةرطاخملا 



يلبقتسملا يدقنلا  قفدتلاب  ؤبنتلا  نك  ال  لاحلا ، ةعيبطبو  .  ٢٩ هب " موقن 

نإف كلذ ، عمو  دنسلل ، ةيدقاعتلا  ةميسقلا  عفد  دنع  قيلا  نم  هسفن  ردقلاب  ةكرشلل 

نم ًالدب  هدحو ، رطاخملا  نم  يلاخلا  لدعملا  مادختسال  اًحايترا  كأ  تيفاب " "

اًدوعص بلقتي  ةكرشلا  مهس  رعس  نأل  رطاخملا ؛ ةوالع  ىلع  ةيوئم  طاقن  ةدع  ةفاضإ 

حايترالاب يف رعشت  تنك ال  اذإ  كلذ ، عمو  لكك ، قوسلا  تابلقت  نم  كأ  ًاطوبهو 

رعس ربكأ يف  نامأ  شماهب  ةبلاطملا  قيرط  نع  كلذ  ضيوعت  كنك  مهسألا ، رطاخم  لهاجت 

.ءارشلا

، يعيبط لكشب غ  ةضفخنم  لجألا  ةليوط  ةدئافلا  راعسأ  اهيف  نوكت  تاقوأ  كانه  ًاخأو ،

ىلعو اًرذح ، كأ  نوكي  تيفاب "  " نأ نحن  ملعن  تاقوألا ، هذه  لالخو 

ةدئاف لدعم  سكعيل  رطاخملا  نم  يلاخلا  لدعملا  ىلإ  ةيوئم  طاقن  عضب  فيضيس  حجرألا 

.ربكأ لكشب  ايعيبط 

رمأ ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلا  ريدقت  نأ  داقنلا  ىري  تيفاب ،"  " معازم نم  مغرلا  ىلعو 

لاجملا حسفي  نأ  نك  بسانملا  مصخلا  رعس  رايتخا  نأو  هديدحت ، بعصي 

بيلاسأ داقنلا  ءالؤه  مدختسا  كلذ ، نم  ًالدب  نكلو  مييقتلا ، ةبك يف  ءاطخأ  عوقو  مامأ 

نيذلا كئلوأ   - ضعبلا مدختسا  دقف  ةميقلا ، ديدحتل  ةفلتخم  ةرصتخم 

ىلإ رعسلا  ةبسن  ضافخناو  حابرألا ، ىلإ  رعسلا  ةبسن  ضافخنا  ةميقلا -" يرمثتسم   " مهيمسن

ىلع بسنلا  هذه  اومعد  دقو  .حابرألا  تادئاع  عافتراو  ةيرتفدلا ، ةميقلا 

ديدحت قيرط  نع  ثدحي  نأ  نك  حاجنلا  نأ  ىلإ  اوصلخو  تارابتخا ، ءارجإب  لاَّعف  وحن 

اوددح مهنأ  نورخآ  ىريو  .طبضلاب  ةيبساحملا  بسنلا  هذهب  تاكرشلا  ءارشو 

نومسي ام  ةداعو  حابرألل ؛ طسوتملا  قوف  و  لدعم  تاذ  تاكرش  رايتخا  قيرط  نع  ةميقلا 

ةعفترم ًابسن  كلت  ام  ةداع  ومنلا  تاكرش  نأ  ك  ومنلا ،" يرمثتسم  ب"



هنع ثحبي  ام  سكع  وهو  حابرألا ، تادئاع  ةضفخنم يف  ةبسنو  حابرألاب ، ًةنراقم  رعسلا  يف 

.نورمثتسملا

نايحألا ب نم  ثك  اوراتخي يف  نأ  ةميقلا  ءارش  ىلإ  نوعسي  نيذلا  نيرمثتسملا  ىلع  عتيو 

تاونس يف ذنم  كراش  هنأب  تيفاب "  " فرتعيو ومنلا ." و" ةميقلا " يجهن " 

؛ يقطنم تيركفلا غ  تسردملا  تاه  لادجلا ب  نأ  ىري  مويلاو ، يركفلا ، لاجسلا  اذه 

، اًقيثو ًاطابترا  ناطبترم  ةميقلاو  ومنلا  ساسأ  ىلع  رثتسالا  نم  الك  نإو 

ةيلبقتسملا ةيدقنلا  تاقفدتلل  ةموصخملا  ةيلاحلا  ةميقلا  يه  ةميقلا  نأو  هلوق ، دح  ىلع 

.ةميقلا ديدحتل  ةيباسح  ةيلمع  وه  ةطاسبب  ومنلاو  رثتسالل ؛

وأ رثتسالا ، ةميقل  ةفاضإ  ىلإ  لوصألاو  حابرألاو  تاعيبملا  ومنلا يف  يدؤي  نأ  نكو 

ىلع دئاعلا  نوكي  امدنع  ةميقلا  ىلإ  ومنلا  فيضي  نأ  نكو  اهنم ؛ صاقتنالا 

رالود يف رثتسا  متي  امدنع  هنأ  ضارتفا  مث ، نمو  طسوتملا ، نم  ىلعأ  رمثتسملا  لاملا  سأر 

، كلذ عمو  .ةيقوسلا  ةميقلا  ىلإ  لقألا  ىلع  دحاو  رالود  ةفاضإ  متت  ةكرشلا ،

ىلع مهاسملاب ؛ رضي  نأ  نك  لاملا  سأر  ىلع  ةضفخنم  دئاوع  ققحت  يتلا  ةكرشلا  و  نإف 

و غ ةصق  ةلزن  ةيوجلا  طوطخلا  تاكرش  تناك  لاثملا ، ليبس 

باحصأ مظعم  عضت  لاملا  سأر  ىلع  ةديج  دئاوع  قيقحت  ىلع  اهتردق  مدع  نكلو  يداع ،

.فيعض فقوم  تاكرشلا يف  هذه 

ىلإ رعسلل  ةضفخنملا  وأ  ةعفترملا  بسنلا  نم  ةفاك -  ةرصتخملا  بيلاسألا  مادختسا  نإ 

ددع يأ  مهسألا يف  حابرأ  دئاوع  وأ  ةيرتفدلا ، ةميقلا  ىلإ  رعسلا  بسن  وأ  حابرألا ،

رمثتسملا ناكأ  ءاوس  : " ًالئاق كلذ  تيفاب "  " انل صخليو  .ةيفاك  نوكت غ  قيفاوتلا -  نم 

ةميق ءارش  أدبمل  اًقفو  لمعي  مث  نمو  لعفلاب ، ةقحتسملا  اهتميقب  ةكرش  يرتشي 

وأ ًابلقت  رهظت  وأ  مأ ال ، و  تالدعم  ققحت  ةكرشلا  تناك  اذإ  رظنلا ع  ضغب  هرثتسال ... 



قلعتي يف  رعسلا  اًضافخنا يف  وأ  اًعافترا  وأ  حابرألا ، اًرارقتسا يف 

وه هنأ  بملا  رثتسالا  ءارش  رمثتسملا  ىلع  بجي  هنإف  ةيرتفدلا ، اهتميقو  ةيلاحلا  اهحابرأب 

. ٣٠ ةموصخملا " ةيدقنلا  تاقفدتلا  باسح  ةيلمع  صخرألا يف 

ةباذج راعسأب  ءارشلا 

داصتقالا تاذ  اهمهف ، نك  يتلا  ةحجانلا -  تاكرشلا  ىلع  زيكرتلا  نأ  تيفاب "  " ىريو

هتاذ دح  ربتعي يف  ال  مهاسملا -  حلاصل  نولمعي  نوريدم  اهريدي  يتلا  تباثلا ،

عتي مث  نمو  ةلوقعم ، راعسأب  ءارشلا  ىلإ  رطضي  تيفاب " ، " ًالوأ .حاجنلا  نضل  ًايفاك  اًرمأ 

ىلإ تيفاب "  " شيو .هتاعقوت  ىوتسم  ىلع  اهؤادأ  نوكي  نأ  ةكرشلا  ىلع 

ةرادإلا ( ٢  ) وأ هانعفد ، يذلا  نمثلا  ( ١  ) ىلإ عجري  كلذ  ببس  نإف  ام ، ًأطخ  انفرتقا  اذإ  هنأ 

ءوس نأ  ظحال  دقو  .ةكرشلل  ةيلبقتسملا  تاداصتقالا  ( ٣  ) وأ اهعم ، لمعن  يتلا 

.اًعويش كألا  رمألا  وه  ثلاثلا  لاثملا  ريدقتلا يف 

، بسحف طسوتملا  نم  ىلعأ  دئاوع  ينجت  يتلا  تاكرشلا  ديدحت  وه  تيفاب "  " فده سيلو 

" ماهارج  " هملع دقو  .اهيلإ  راشملا  ةميقلا  نم  ًاثك  لقأ  راعسأب  اهؤارش  اإو 

.نامأ شماه  اهتميقو  اهرعس  قرفلا ب  لث  امدنع  طقف  مهسأ ، ءارش  ةيمهأ 

طوبه رطاخم  نم  هيمحي  هنأ  هالوأ ، تقيرطب ؛ تيفاب "  " نامألا شماه  أدبم  دعاسيو 

ةطيسب ةبسنب  ىلعأ  تناكو  ةكرشلا ، ةميق  بسح  اذإف  اداح ، ًاطوبه  راعسألا 

ةيتاذلا ةميقلا  تناك  اذإ  هنأب  كلذ  رسفيو  .مهسألا  يرتشي  نلف  دحاولا ، مهسلا  رعس  نم 

يدقنلا قفدتلا  هريدقت  ءوس  ببسب  ليئض ؛ رادق  ولو  عجارتت ، دق  ةكرشلل 

، اًضيأ هلباقم  هعفد  لقأ م  ار  مهسلا ، رعس  ضفخني  دق  فاطملا  ةياهن  يفف  لبقتسملا ، يف 

هيف ا  ًابك  ةيتاذلا  ةميقلاو  ءارشلا  رعس  شماهلا ب  ناك  اذإ  نكلو 



ةبسنب ةكرش  تيفاب "  " ىرتشا اذإف  .لقأ  نوكي  ةيتاذلا  ةميقلا  ضافخنا  رطخ  نإف  ةيافكلا ،

ةبسنب ١٠٪، قحال  تقو  ةميقلا يف  تضفخناو  ةيتاذلا ، اهتميق  نم  لقأ   ٪٢٥

.ًايفاك اًدئاع  ردي  لظيس  يلصألا  ءارشلا  رعس  نإف 

يف تيفاب "  " باصأ اذإو  مهسألا ؛ ىلع  ةلئاه  دئاوع  ينجل  اًصرف  نامألا  شماه  رفوي  ك 

مهسلا ةميق  نإف  طسوتملا ، قوف  ةيداصتقا  دئاوع  ققحت  اهنأب  ام  ةكرش  ديدحت 

دئاع مهسلا  رعس  احي  ثيح  عافترالا ؛ وحن  درطم  لكشب  ست  فوس  ليوطلا  ىدملا  ىلع 

ةبسنب ردقت  اًحابرأ  يرود  لكشب  ققحت  ةكرش  كانه  تناك  اذإو  .ةكرشلا 

اًحابرأ ققحت  يتلا  ةكرشلا  نم  كأ  ماع  لك  عفتري  فوس  اهمهس  رعس  نإف  مهسألا ، ىلع   ٪١٥

نم تيفاب ،"  " ناك اذإ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .مهسألا  ىلع  ةبسن ١٠٪  غلبت 

لكشب ضفخنم  رعسب  ةزيمتملا  ةكرشلا  هذه  ءارش  ىلع  اًرداق  نامألا ، شماه  مادختسا  لالخ 

، ايفاضإ ًالام  رياشكب  ةكرش  حبرت  فوسف  ةيتاذلا ، اهتميق  نع  بك 

نودعاسي نم  قوسلا  دعاست  ": " تيفاب  " لوقيو .ةكرشلا  رعس  حيحصتب  قوسلا  موقت  امدنع 

. ٣١ نولعفي " ام  نوملعي  نيذلا ال  كئلوأل  رفغت  اهنكل ال  مهسفنأ ،

لجألا ليوط  مھسلا  رعس  لیلحت 
دقف ةيئرم ، ةروص  تناك يف  اذإ  كأ  ةلوهسب  تامولعملا  نوبعوتسي  نيذلا  ءارقلا  ىلإ  ةبسنلاب 

زاجيإب حضوي  يذلا  لكشلا ٣ - ١ ، دراولا يف  ايبلا  مسرلا  ميدقتب  تمق 

". تيفاب  " جهنل ةيسيئرلا  تانوكملا  مظعم 

ةميق يقفألا ) روحملا   ) تقولا رورم  عم  طسوألا ،) دومعلا   ) ىربكلا ةكرشلا  ققحت  فوس 

ديج رعسب  اهؤارش  مت  ماد  ام  يدومعلا ) روحملا   ) مهسألا ةلمحل  ةعفترم 

نمو قوسلا ، نم  ضارقنالا  رسيألا ) دومعلا   ) ةيرادإلا تارارقلا  ىدافتتو  نألا ،) دومعلا  )

ىلإ يدؤي  لمع  لب  قوسلا ، رعس  ةقباطم  درجم  نم  لضفأ  لمعب  موقت  مث 



.ةكرشلا ةميقلا يف  ةدايز 

ةلاحلا تاسارد  ىلإ  عوجرلا  ىجري  عقاولا ، ضرأ  ىلع  ئدابملا  هذه  قيبطت  مت  فيك  ةيؤرلو 

.عبارلا لصفلا  يف 

ذلا رمثتسملا 

كالتما لالخ  نم  هنأ  حضاولا  مهفلا  يه  ةيرثتسالا  تيفاب "  " ةفسلف زي  ةمس  زربأ  نإ 

.قرولا نم  تاصاصق  درجم  سيلو  تاكرشلا ، كلت  مهسألا ؛ نم  ةصح 

كلذ ا يف  ةكرشلل ، ةيليغشتلا  لعألا  مهف  نود  مهسألا  ءارش  ةركف  نإ  تيفاب "  " لوقيو

، لماعلا لاملا  سأر  تاجايتحاو  اهتانوزخمو ، اهتامدخو ، اهتاجتنم 

، ماخلا داوملا  تاقفنو  تادعملاو ،) عناصملا  لثم   ) اهيف لاملا  سأر  رثتسا  ةداعإ  تاجايتحاو 



يف ماهارج " ماينب  بتكو "  .لوبقم  اًرمأ غ  دعت  لمعلا ، تاقالعو 

نيح ءاكذلا ، تايوتسم  ىلعأب  رثتسالا  مستي  : " ًالئاق ذلا 5  رمثتسملا  باتك  ةصالخ 

اهلوقي ام  ًاثك  يتلا  تلكلا  هذهو  ةينهملا ،" تاسرملا  اًما  يعاري 

". رثتسالا نع  بتك  ام  مهأ  عستلا  تلكلا  هذه   " ربتعت تيفاب ،" "

نمضتي ام  لك  عم  ةكرشلا ، كالم  مهنأك  اوفرصتي  نأ  امإ  نارايخ ؛ نيرمثتسملا  ىدل  نوكيو 

، طقف ةبعللا  اونوكي يف  ىتح  ةيلاملا  قاروألا  لوادت  مهتقو يف  ءاضق  وأ  كلذ ،

.لمعلا تايساسأ  رخآ غ  ببس  يأل  عقاولا  وأ يف 

مهف قرو ، ةصاصق  ىوس  نوكلت  مهنأ ال  نوكردي  نيذلا  ةيداعلا ، مهسألا  وكلام  امأ 

غتملا رعسلا  نأك  نوفرصتيو  ةكرشلل ، ةيلاملا  تانايبلا  نع  دعبلا  لك  نوديعب 

ةكرشلل ةيمومعلا  ةينازيملا  نم  مهسألا  ةميقل  ةقد  كأ  ساكعنا  وه  قوسلا  رارمتساب يف 

لثم اهنم  نوصلختي  وأ  مهسألا ، نوبحسي  اوناك  دقف  لخدلا ؛ نايبو 

نم ةيلاع  ةجرد  نمضت  لاعفألا  هذه  تيفاب "  " ربتعيو .قرولاب  بعللا  لالخ  نولعفي 

، اهنم ةصح  كالتماو  ةكرشلا  كالتما  قرف ب  كانه  سيل  هيأر ، يفو  ةقحلا ،

يننإ : " ًالئاق تيفاب "  " فرتعيو .هنم  لك  ىلع  اهسفن  كفتلا  ةقيرط  قبطت  نأ  يغبنيو 

" رمثتسم يننأل  لضفأ ؛ لعأ  لجرو  لعأ ، لجر  يننأل  لضفأ ؛ رمثتسم 

. ٣٢

، لبقتسملا اهيرتشي يف  فوس  يتلا  تاكرشلا  عاونأ  نع  نايحألا  نم  ثك  يف  تيفاب "  " لأُسيو

نيريدملا بنجتيسو  علسلا ، تاكرش  ءارش  بنجتي  فوس  ًالوأ ، لوقيف 

، اهمهفي يتلا  ةكرشلا  عون  نم  نوكيس  هيرتشيس  ام  نأو  ٍفاك ، لكشب  مهئادأب  قثي  نيذلا ال 

لوقيو .ةقثلاب  نوريدج  نوريدم  اهريديو  ةحجان ، تاداصتقاب  عتمتتو 



ناكم اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةديج ، ءارش  ةقفص  ًااد  تسيل  ةديجلا  ةكرشلا  نإ  ": " تيفاب "

. ٣٣ كلذ " نع  ثحبلل  ديج 
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ةلاح تاسارد  عست  ةيداعلا : مھسألا  ءارش  عبارلا  لصفلا 
ةكرش ةفاقث  نم  اًءزج  نسلا  رم  ىلع  ةيداعلا  مهسألل  تيفاب "  " ءارش تاقفص  تحبصأ 

ءارو ةصقلا  تناك  دقف  اهعون ؛ نم  ةديرف  ةصق  رثتسا  لك  ءاروف  رياشكب ،

ماع وكيج  ةكرش  ءارش  ةصق  نع  ًاثك  ةفلتخم  ماع ١٩٧٣  تسوب يف  نطنشاو  ةكرش  ءارش 

تغلب يذلا  زيتيس  لاتيباك  يف  تيفاب "  " رثتسا ديكأتلاب  ناك  ك  ، ١٩٨٠

، ةيكيرمألا ةعاذإلا  ةئيه  ءارش  ىلع  يفم " موت  هرودب "  دعاس  دقو  رالود ، نويلم  هتميق ٥٠٠ 

رايلم هتميق  تغلب  يذلا  الوكاكوك  ةكرش  هرثتسا يف  نع  اًما  فلتخي 

ماق يتلا  تارثتسالا  نع  كلت  مهسألا  ءارش  تاقفص  نم  ةقفص  لك  فلتخت  كلذكو  .رالود 

ناكيرمأو سكيمانياد ، لاجو  وجراف ، زليو  تاكرش  تاونس يف  دعب  اهب 

" تيفاب  " كفت مهف  نولمأي  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .زنياهو  مإ ، يآو   سيربسكإ ،

كرتشت ةيداعلا  مهسألا  نم  هذه  ءارشلا  تاقفص  لك  نإف  لماك ، لكشب 

، ةيرادإلاو ةيراجتلا ، هئدابم  ةيؤرل  لاجملا  انل  حسفت  اهنأ  يهو : ادج ، ةمهم  ةمس  اهعيمج يف 

.عقاولا ضرأ  ىلع  قبطت  يهو  ةيقوسلاو ، ةيلاملاو ،

ةعباتلا تاكرشلا  عومجم  نمض  تاكرشلا  هذه  عيمج  تلظ  زيتيس ، لاتيباك  ةكرش  ءانثتساب 

نطنشاو يتكرش  نأ  غ  اهراهدزا ، لصاوتو  فعاضتت  رياشكب ، ةكرشل 

ةكرشل ةيداعلا  مهسألا  ربكأ  ةاق  اردصتت  ناتللا   سكيمانياد ه  لاجو  تسوب 

.رياشكب

ليلحتلا انل  حيتي  ام  يخيراتلا ؛ اهقايس  ءارش يف  ةيلمع  لك  لصفلا  اذه  لالخ  سردنسو 



، ةكرشلاب هتلص  ثيح  نم  رثتسالا ، تقو  يف  تيفاب "  " كفتل قيقدلا 

.ةيلاملا قاروألا  قوسو  ةعانصلاو ،

تسوب نطنشاو  ةكرش 
ىلع سفانتت  ةيموي  فحص  سمخ  نم  ةدحاو  ماع ١٩٣١  تسوب  نطنشاو  ةفيحص  تناك 

دعب ةيئاضقلا  ةسارحلا  تحت  تعِضُو  اهنكل  ةمصاعلا ، اهئارق يف  ةدعاق  ةدايز 

فيص اهعيب يف  ىلإ  ىدأ  ام  فحصلا ؛ ةعابط  قاروأ  ن  ديدست  نع  اهزجع  ببسب  ماع ؛

جوي  " اهارتشاف نئادلا ، تابلاط  ءافولل  ينلع  دازم  ماعلا يف  كلذ 

، يلات نيدقع  ىدم  ىلع  اهمعدي  لظو  رالود ، غلب ٨٢٥.٠٠٠  نويلملا  يلاملا  بخلا  ريام ،"

وهو ماهارج ،" بيليف   " ىلإ ةفيحصلا  ةرادإ  تلقتنا  مث  اًحابرأ ، تققح  ىتح 

عنقأ كلذ  دعب  مث  ريام ،"  " ةنبا نيرثاك "  " نم جوزت  درافراه ، ةعماج  جرختم يف  عمال  ٍماحم 

زاتلا ةفيحص  ءارشب  ماع ١٩٥٤  يف  ريام " جوي  " " ماهارج بيليف  "

 ، كيوزوين ةلجم  قحال ، تقو  يف  ماهارج "  " ىرتشا ك  ةسفانم ، ةفيحص  يهو  دلاه ، 

لضفلا دوعيو  ماع ١٩٦٣ . يواسأملا يف  هراحتنا  لبق  تينويزفيلت  تطحمو 

مالعإ ةكرش  ىلإ  ةدرفنم  ةفيحص  نم  تسوب  نطنشاو  ةفيحص  ليوحت  يف  ماهارج " ليف   " ىلإ

.تالاصتاو

نيرثاك  " هتجوز ىلإ  تسوب  نطنشاو  ةفيحص  ةرادإ  ةطلس  تلقتنا  ماهارج ،"  " ةافو دعبو 

ةكرش ةرادإل  ةيفاكلا  ةربخلا  اهيدل  نكت  اهنأ   نم  مغرلا  ىلعو  ماهارج ،"

ىزعي نأ  نكو  ةبعصلا ، لعألا  اياضقل  اهيدصت  لالخ  نم  تزي  ام  ناعرس  اهنإف  ىربك ،

ةيقيقحلا اهتسح  ىلإ  حاجن  نم  ماهارج " نيرثاك   " هتزرحأ ثكلا م 

ةكرشلا ءاقبإ  لجأ  نم  ناحفاكي  اهجوزو  اهدلاو  ناك  فيك  تملعت  دقف  ةفيحصلا ، هاجت 

، رارق عناص  ىلإ  جاتحت  ةكرشلا  نأ  تكردأف  رارقتسالاو ، ومنلا  ىلع  ةرداق 



نود ةنكاس  لظت  رومألا ال  نأ  تملعت  ام  ناعرس  : " ددصلا اذه  تلاقو يف  ايصو ، سيلو 

توطخ تذختا  لعفلابو  .  ١ تارارق " ذاختا  كيلع  عتي  هنأو  كارح ،

وه لوألا  هو : ةفيحصلا ، حضاو يف  ثأت  هل  ناك  نيرارق  تردصأ  دقف  تشهدم ،

حبصيل تيفاب " نراو   " ةوعد ناكف  اثلا  امأ  ريرحتلل ، اًريدم  يلدارب " نب   " فيظوت

هبيرست مت  يرس  ريرقت  يهو   ) نوجاتنبلا قاروأ  رشن  ىلع  يلدارب "  " اهعجشو ةكرشلل ، اًريدم 

يتلا تيجرتوو  تاقيقحت  ةلصاومو  مانتيف ) ةيكيرمألا يف  برحلا  نع 

اهملع دقف  تيفاب "  " امأ ةفاحصلا ، ةزئاج  ىلع  لوصحلا  اهتلوخ  ةرهش  ةفيحصلا  تبسكأ 

.ةحجان ةكرش  ةرادإ  ةيفيك 

كل كاذنيح  ناكو  ماع ١٩٧١ ، يف  ماهارج " نيرثاك  ىلوألا ب" ةرملل  تيفاب "  " ىقتلا دقو 

، عيبلل ةفيحصلا  حرطت  دق  اهنأ  عمس  امدنعو  ركرويوين ،  ةفيحص  ًهسأ يف 

ماإ مدع  نم  مغرلا  ىلعو  مأ ال ، اهئارش  بغرت يف  تسوب  نطنشاو  تناك  اذإ  اهلأس ع 

 . تسوب ةفيحص  رشانب  باجعإلا  ديدش  ناك  تيفاب "  " نإف عيبلا ، ةقفص 

بجوو .ةقيمع  تايغت  وحن  هجتي  تسوب  نطنشاو  يلاملا ل  لكيهلا  ناك  تقولا ، كلذ  يف 

"، ريام سنجأ  و" جوي "  " تسسأت ب يتلا  ةيرثتسالا  ةكارشلا  طورش 

.تسوب ةفيحص  تيوصتلا يف  مهسأ  عيمج  ماهارج " بيليف  و" نيرثاك "  " نم لك  كل  دقف 

ىلعو ةكرشلا ، ةدايق  ماهارج " نيرثاك   " تثرو ماهارج ،" ليف   " ةافو دعبو 

نم تائم  ةدع  تسوب ،  ةفيحصب  ةصاخلا  مهسألا  نم  فالآلا  ريام " جوي   " حنم نسلا ، رم 

ةطخ ليومتب  ماق  ك  مهتمدخو ، مهئالول  مهل  ًانانتما  فظوملا 

ىدأ ام  ةكرشلا  عاضوأ  ترهدزا  نيب  ةصاخلا ، مهسألا  لالخ  نم  ةكرشلا  حابرألا يف  ةكراشم 

، ئجافمو عيرس  لكشب  تسوب  نطنشاو  مهسأ  ةميق  عافترا  ىلإ  هرودب 

رالود يف ىلإ ١٥٤.١  تانيسمخلا  دحاولا يف  مهسلل  اًرالود  نم ٥٠  مهسلا  رعس  عفترا  ثيح 



نم فظوملل  ةيصخشلا  تازايحلاو  حابرألا  مساقت  ةطخ  تبلطتو  ماع ١٩٧١ .

هاودج يف مدع  تبث  يذلا  بولسألا  وهو  قوسلا ، مهسألا يف  عضو  ىلع  ظافحلا  ةكرشلا 

" ماهارج  " اترسأ تناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  ةكرشلا ، ةيدقن  نم  ةدافتسالا 

.ثاملا ىلع  ةظهاب  بئارض  ناهجاوت  ريام " و"

باتتكالل تسوب  نطنشاو  ةفيحص  مهسأ  حرط  ماهارج " نيرثاك   " تررق ماع ١٩٧١ ، يفو 

كو قوسلا ، اهمهسأ يف  عضو  ىلع  ظافحلا  ءبع  عفر  مث  نمو  ماعلا ،

نم تئف  ىلإ  تسوب  نطنشاو  ةكرش  ميسقت  متو  مهتاكلتممل , ةيحبر  كأ  ةطخل  ةرسألا  ةثرو 

ءاضعأ ةيبلغأل  ةئفلا أ  نم  ةيداعلا  مهسألا  صيصخت  متو  مهسألا ,

ةبسنب ماهارج " نيرثاك   " تظفتحاو ةيلقألل ، اهصيصخت  متف  ةئفلا ب ، امأ  ةرادإلا ، سلجم 

يفو .ةكرشلا  ىلع  ةلاعف  ةطلس  اهل  تناك  يلاتلابو  ةئفلا أ ، مهسأ  نم   ٪٥٠

نمو .ب  ةئفلا  مهسأ  نم  مهس  تسوب ١٣٥٤٠٠٠  نطنشاو  ةكرش  تردصأ  وينوي ١٩٧١ ،

تطعأ ةموكحلا ، تاديدهت  نم  مغرلا  ىلعو  موي ، دعب  هنأ  ركذلاب  ريدجلا 

رعس عفترا  ماع ١٩٧٢ ، يفو  .نوجاتنبلا  قاروأ  رشنب  يلدارب " نب   " ىلإ نذإلا  ماهارج " نيرثاك  "

ىلإ ٣٨ رياني  رالود يف  نم ٢٤.٧٥  درطم ، لكشب  بو  تئفلا أ  مهسأ  نم  لك 

.ربمسيد اًرالود يف 

زنوج واد  رشؤم  أدب  ثيح  ةماتقلا ؛ اهيلع  ميخت  تيرتس  لوو  ءاوجألا يف  تأدب  نكلو 

نم ١٠٠ كأ  ضفخنا  عيبرلا ، لولحبو  ماع ١٩٧٣ ، لئاوأ  طوبهلا يف  يعانصلا يف 

لصو ىتح  اًضيأ ، تسوب  نطنشاو  ةكرش  مهس  رعس  هعم  طبهو  ىلإ ٩٢١ ، لصو  ىتح  ةطقن 

تيرتس لوو  ةرسس  ةجض ب  كانه  تناكو  .اًرالود  ىلإ ٢٣  ويام  لولحب 

طسوتم اًزواجتم  ةطقن ، نم ٦٩  كأل  اهمهس  رعس  ضفخنا  دقف  مإ ؛ يآ   ةكرش  اهتثدحأ 

مؤش ريذن  ةلزن  ناك  ةينقتلا  تاكرشلا  رايهنا  نأ  نم  اورذحو  موي ؛  ٢٠٠ لا



يطايتحالا عفرو  ةيقوألل ، رالود  بهذلا ١٠٠  رعس  زواجت  هتاذ ، رهشلا  يفو  .قوسلا  ةيقبل 

كلذ ناكو  ةطقن ، واد ١٨  رشؤم  ضفخناو  ىلإ ٦٪ ، مصخلا  رعس  يلارديفلا 

ضفخناو ىرخأ ، ةرم  مصخلا  رعس  عفترا  وينوي  لولحبو  .تاونس  ثالث  لالخ  هل  ةراسخ  ربكأ 

لا ٩٠٠. ىوتسم  اًزاتجم  ربكأ ، ةجردب  واد  رشؤم 

لولحبو تسوب ،  نطنشاو  ةفيحص  ًهسأ يف  ارس  يرتشي  تيفاب "  " ناك تقولا ، كلذ  لاوطو 

رالود رعس ٢٢.٧٥  طسوت  ًهس  ىرتشا ٤٦٧١٥٠  دق  ناك  وينوي ،

.رالود ردقت ب١٠٦٢٨٠٠٠  ءارش  ةقفص  يهو  مهسلل ،

جراخ نم  درف  كالتما  ةركف  تناك  ثيح  ةفوختم ؛ رمألا  ئداب  يف  ماهارج " نيرثاك   " تناكو

مغرلا ىلع  اهل ، ةبسنلاب  قلقلل  ةثم  تسوب  مهسأ  نم  ثكلا  ةرسألا  دارفأ 

اهل دكأ  دق  تيفاب "  " نكلو ةكرشلا ، ىلع  هترطيس  ضرف  نم  اهلماح  نك  مهسأ ال  اهنأ  نم 

حرتقاو بسحف ، ةيرثتسا  ضارغأل  ناك  مهسألا  هذه  رياشكب  ءارش  نأ 

مهسأ ىلع  تيوصتلل  ةلاكو  اهنبا ، ماهارج ،" نود   " حن نأ  اهتنط  لجأ  نم  اهيلع 

ةوعدب ماهارج " نيرثاك   " تباجتساو .ةقفصلا  رمأ  مسح  ام  اذهو  رياشكب ،

اًسيئر هتنيع  صق ، تقوب  اهدعبو  ماع ١٩٧٤ ، ةرادإلا يف  سلجم  ىلإ  مضنالا  ىلإ  تيفاب " "

.ةيلاملا ةنجلل 

ىلع ماهارج " نيرثاك   " دعاس دقف  عيمجلل ، اًحضاو  تسوب  نطنشاو  يف  تيفاب "  " رود ناكو 

نود  " مَّلع ك  تاينيعبسلا ، يفحصلا يف  تابارضإ  مامأ  دومصلا 

، اهيكلام هاجت  اهتيلوئسمو  ةرادإلا  رود  مهف  ىلع  هايإ  اًدعاسم  لعألا ، اع  نع  ماهارج "

ام لك  ىلإ  يغصي  ًافوغش  ًابلاط  هبناج  نم  نود "  " ناك هتاذ  تقولا  يفو 

حلاصل ةكرشلا  ةرادإ  ةلصاوم  : " اًدعاو ب ماهارج " نود   " بتك تاونس ، دعبو  تيفاب ."  " هلاق

ام ىلإ  مهتيؤر  دت  نيذلا  ليوطلا  ىدملا  ىلع  مهاسملا  ةصاخ  مهاسملا ،



ددع وأ  انتادئاع ، مجح  ساسأ  ىلع  حاجنلا  سايق  مدعو  ةيونسلا ، وأ  ةيلصفلا  جئاتنلا  دعب 

، ةيانعب فيلاكتلا  ةرادإ  ب" دهعتي : اًمود  ناكو  اهب ،" مكحتن  يتلا  تاكرشلا 

. ٢ اهيف " انلاومأ  مدختسن  يتلا  تالاجملا  نأشب  طابضنالاب  مستن  نأو 

لاجملا ةموهفمو  ةطيسب  أدبملا :

يهو اهريرحت ، ىلع  فرشيو  تاركود ، يتنواك  جنيموك  ةفيحص  كلت  تيفاب "  " دج ناك 

تناكو اكساربن ، ةيالوب  تنيوب ، تسيو  ةنيدم  رشنت يف  ةيعوبسأ  ةفيحص 

امأ ةلئاعلا ، ةعبطم  ةيعابطلا يف  فرحألا  فص  ىلوتتو  ةفيحصلا ، لعأ  ىلع  هدعاست  هتدج 

يليد ةفيحص  ريرحتب  ماق  اكساربن ، ةعماج  هتسارد يف  ءانثأ  يفف  هدلاو ،

نلوكنيل ةلجم  عيزوتلل يف  اًريدم  ةرم  تاذ  لمعي  هسفن  تيفاب "  " ناك ك  ناكساربن ، 

لمعلا لاجم  كلسي  ول   تيفاب "  " نإ نايحألا  نم  ثك  ليق يف  دقو  لانروج ، 

.ةفاحصلا ةنهم  نهتميس  هنأ  دكؤملا  نم  ناكل  يرثتسالا ، يراجتلا 

ةعومجم بناجب  نص ،  اهاموأ  يهو  هل ، ىربك  ةفيحص  لوأ  تيفاب "  " ىرتشا ماع ١٩٦٩ ، يفو 

ةيلاع ةفاحصلا  همارتحا  نم  مغرلا  ىلعو  ةيعوبسألا ، دئارجلا  نم 

، لوألا ماقملا  ةيراجت يف  ًالعأ  اهرابتعاب  فحصلا  عم  لماعتي  ناك  تيفاب "  " نإف ةدوجلا ،

اهينجيس يتلا  رثلا  يه  ذوفنلا ، سيلو  حابرألا ، نوكت  نأ  عقوتي  ناك  اذلو 

عبرأ بستكاف  يفحصلا ، لمعلا  لوصأ  نص  اهاموأ  كالتما  همَّلعو  .ةفيحصلا  باحصأ 

هتصح يرتشي  نأ  لبق  اهايإ ، هكالتما  لالخ  نم  ةيلمعلا ، ةربخلا  نم  تاونس 

 . تسوب نطنشاو  ةكرش  نم  ىلوألا 

تباث ليغشت  خيرات  أدبملا :

ناك تسوب  نطنشاو  ةكرش  عم  هل  يلام  لصاوت  لوأ  نأب  رياشكب  يمهاسم  تيفاب "  " ربخأو



يتفيحص نم  لك  عيزوتب  موقي  ناك  ثيح  هرمع ؛ نم  ةرشع  ةثلاثلا  نس  يف 

دويو سرجنوكلا ، هدلاو يف  ةمدخ  لالخ  لزانملا  ىلع  دلاه  زاتلا  تسوب و  نطنشاو 

جمد دق  ناك  تفيحصلل ، انثلا  هعيزوت  لالخ  هنأب  نيرخآلا  رِّكذي  نأ  تيفاب " "

 . دلاه زاتلا  ةديرج  ماهارج " ليف   " ءارش نم  ليوط  تقو  لبق  تفيحصلا 

كيوزوين ةلجم  ربتعاو  ةفيحصلل ، لفاحلا  خيراتلاب  ملع  ىلع  ناك  تيفاب "  " نأ حضاولا  نمو 

ريراقت بتكت  تسوب  نطنشاو  ةكرش  تناك  ك  هرثب ، ؤبنتلا  نك  ًالمع 

ةميق تيفاب "  " فرع ام  ناعرس  كلذلو  اهب ، ثبلا  مسقل  زاتمملا  ءادألا  نع  تاونس  ذنم 

ةكرشلاب ةيصخشلا  هتربخ  تدأ  دقو  .ةكرشلل  ةعباتلا  ةينويزفيلتلا  تاطحملا 

.ةقثلاب ريدجو  تباث  يراجت  ءادأ  ةبحاص  تناك  ةكرشلا  نأ  ةفرعم  ىلإ  حجانلا  اهخيراتو 

لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  أدبملا :

ىربك تايداصتقا  ةفيحصلا  هذه  تايداصتقا  ربتعت  : " ًالئاق ماع ١٩٨٤  يف  تيفاب "  " بتك

لاق تيفاب "  " نأ ظحالنو  ،  ٣ اعلا " تايداصتقالا يف  لضفأ  نم  لب  ةزاتمم ،

رجفتو ةحاسلا ، ىلع  تنرتنإلا  روهظ  لبق  لماك  دقع  يأ  اًماع ، نم ٣٠  برقي  ام  لبق  اذه 

.هتاناكمإ

ةفيحص وحنو ١٦٠٠  ةدحتملا ، تايالولا  ةفيحص يف  كانه ١٧٠٠  ناك  تانينثلا ، لئاوأ  يفو 

فحصلا باحصأ  نأ  تيفاب "  " حضوأو ةرشابم ، ةسفانم  ةيأ  نود  لمعت 

ةدوجلا ةجيتن  يه  ماع  لك  اهنوققحي  يتلا  ةيئانثتسالا  حابرألا  نأ  داقتعا  ىلإ  نولي 

ةجردلا نم  ةيرابخإلا  ةفيحصلا  نأ  يه  ةقيقحلا  نيب  مهتديرجل ، ةيفحصلا 

.ةنيدملا ةديحولا يف  ةفيحصلا  يه  تناك  اذإ  اذه  اًضيأ ، ةيفاك  اًحابرأ  ردت  نأ  نك  ةثلاثلا 

راشتنا لدعم  ققحتس  ةدوجلا  ةيلاع  ةفيحصلا  نأ  حيحصلا  نمف  نآلا ، امأ 



لماع لجأ  نم  عمتجملل ؛ ايرورض  اًرمأ  راص  ةعضاوتم ، ةفيحص  دوجو  درجم  نكلو  ىلعأ ،

ثيح فحصلا ؛ هذه  اهرفوت  يتلا  ةينالعإلا  تاحاسملا  دوجوملا يف  بذجلا 

ام عمتجم  ىلإ  ةلاسر  ليصوت  دوي  درف  لكو  لزنم ، عئاب  لكو  ةنيدملا ، يراجت يف  لمع  لك  نإ 

يأر عم  قفتي  تيفاب "  " ناكو .كلذب  مايقلل  ةلوادتم  ةفيحص  ىلإ  جاتحي 

ىلع ةواتإ  يقلت  هبشي  ةفيحص  كالتما  نأب  نوسموط ،" درول   " يدنكلا يمالعإلا  لعألا  دئار 

.تانالعإ رشن  دوت  ةنيدملا  ةكرش يف  لك 

حضوي كلذك  ةميق , ةيداصتقا  ةيراجت  ةرهشب  فحصلا  عتمتت  اًزايتما ، اهنوك  ىلإ  ةفاضإلابو 

مث نمو  ةعفترم ، تسيل  لاملا  سأر  ىلإ  فحصلا  تاجايتحا  نأ  تيفاب " "

تالآ بيكرتب  فحصلا  ىدحإ  موقت  امدنع  ىتح  حابرأ ، ىلإ  ةلوهسب  اهتاعيبم  ةمجرت  اهنك 

ةيرابخإ فرغ  ةمظنأو  بوساحلا ، ىلع  دمتعت  نمثلا  ةظهاب  ةعابط 

ك ةتباثلا ، روجألل  ةضفخنملا  فيلاكتلا  لالخ  نم  هتعفد  ام  درتست  ام  ناعرسف  ةينورتكلإ ،

راعسألا ةدايز  نم  تاينينثلاو  تاينيعبسلا  لالخ  فحصلا  تنك 

رمثتسملا لاملا  سأر  ىلع  طسوتملا  نم  ىلعأ  دئاوع  قيقحت  ىلإ  ىدأ  ام  اًضيأ ؛ ايبسن  ةلوهسب 

.مخضتلل ةراضلا  راثآلا  نم  دحلاو 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

.رالود نويلم  تسوب ٨٠  نطنشاو  ةكرشل  ةيلجإلا  ةيقوسلا  ةميقلا  تغلب  ماع ١٩٧٣ ، يف 

مالعإلا ءاطسوو  ينمألا  للحملا  مظعم   " نأ تيفاب "  " يعدي كلذ ، عمو 

حوارتي ا  تسوب  نطنشاو  ةكرشل  ةيتاذلا  ةميقلا  اوردق  دق  مالعإلا  يذيفنتلا يف  نيريدملاو 

؟ ريدقتلا اذه  ىلإ  تيفاب "  " لصو فيك  .  ٤ رالود " نويلم  ام ب ٤٠٠ و٥٠٠ 

". تيفاب  " قطنم مادختسا  لالخ  نم  ماقرألا  لوجتن ب  انوعد 

هيلإ ةفاضم  رالود ) نويلم   ١٣.٣  ) لخدلا يفاص  ةنسلل : كلاملا  حابرأ  باسحب  أدبنس 



٦.٦  ) ةيلسأرلا تاقفنلا  صقان  رالود ) نويلم   ٣.٧  ) نويدلا ديدستو  تاثيدحتلا ،

انمسق اذإو  .رالود  نويلم  ةميقب ١٠.٤  ماع ١٩٧٣  كللل  اًحابرأ  ردي  ام  رالود ؛) نويلم 

نإف (، ٪٦.٨١  ) لجألا ةليوط  ةيكيرمألا  ةيموكحلا  تادنسلا  دئاع  ىلع  حابرألا  هذه 

ةميقلا فعض  نم  برقي  ام  يأ  رالود ، نويلم  ىلإ ١٥٠  لصت  تسوب  نطنشاو  ةكرش  ةميق 

". تيفاب  " تاريدقت نم  ًاثك  لقأ  اهنكلو  ةكرشلل ، ةيقوسلا 

فيلاكت ام  ةفيحصل  ةيلسأرلا  تاقفنلا  يواست  تقولا ، رورم  عم  هنأب  تيفاب "  " انربخيو

حابرأ لخدلا  يفاص  براقي  نأ  بجي  مث  نمو  نويدلا ، ديدستو  تاثيدحتلا 

، رطاخملا نم  يلاخلا  لدعملا  ىلع  لخدلا  يفاص  ةمسق  ةطاسبب  اننك  كلذ ، ةفرعو  .كلاملا 

.رالود نويلم  ةميق ١٩٦  ديدحت  ىلإ  نآلا  لصنو 

عافترا يواست  فوس  كلاملا  حابرأ  ةدايزلا يف  نأ  وه  ضارتفالا  نوكي  انه ، انفقوت  اذإو 

اهمظعم نأل  ةيداع ؛ ةيعست غ  ةوق  اهيدل  فحصلا  نأ  ملعن  اننكلو  مخضتلا ،

نم ىلعأ  تالدع  اهراعسأ  عفرت  نأ  اهرودقمبف  اذلو  اهعمتجم ، ةيراكتحا يف  تاسسؤم 

اهيدل تسوب  نطنشاو  نأب  ًاخأ -  اًدحاو  اًضارتفا  انعضو  اذإ  امأ  .مخضتلا 

ىلإ ٣٥٠ برقأ  ةكرشلا  ةميق  نوكتسف  ةبسنب ٣٪ -  ةيقيقحلا  راعسألا  عفر  ىلع  ةردقلا 

بئارضلا مصخ  لبق  حبرلا  شماوه  نأ  تيفاب "  " فرع كلذكو  .رالود  نويلم 

نأ فرعي  ناكو  ةغلابلا ١٥٪ ، ةيضاملا  اهطسوتم  شماوه  نم  لقأ  تناك  ةبسنب ١٠٪ 

شماوهلا هذه  تسوب  ةفيحص  ققحت  نأ  ىلع  مزعلا  تدقع  دق  ماهارج " نيرثاك  "

ةبسن ١٥٪، ىلإ  بئارضلا  مصخ  لبق  بئارضلا  شماوه  تنسحت  اذإ  هنإ  ثيح  ىرخأ ؛ ةرم 

يلجإ لصيل  رالود ، نويلم  ردقتس ب١٣٥  ةكرشلل  ةيلاحلا  ةميقلا  نإف 

.رالود نويلم  ىلإ ٤٨٥  ةيتاذلا  ةميقلا 

ةباذج راعسأب  ءارشلا  أدبملا :



نطنشاو ةكرش  ىرتشا  تيفاب "  " نأ ىلإ  شي  ةكرشلا  ةميقل  ًاظفحت  كألا  باسحلا  ىتحو 

ةكرشلا ىرتشا  هنأ  دكؤي  وهو  لقألا ، ىلع  ةيتاذلا  اهتميق  فصنب  تسوب 

رعسب ةكرشلا  ىرتشا  دق  هنأ  كش يف  كانه  سيل  تلاحلا ، اتلك  يفو  اهتميق ، عبر  نم  لقأب 

ناك دق  تيفاب "  " نأ ىرن  انهو  ةيلاحلا ، اهتميق  نع  بك  لكشب  ضفخنم 

.نامأ شماه  ققحي  ضفخم  رعسب  ءارشلا  نأل  ماهارج ؛" نب  ةيضرفل "  ايفو 

ةيكلملا قوقح  ىلع  دئاعلا  أدبملا :

وه ١٥.٧٪، مهسألا  ىلع  دئاعلا  ناك  تسوب ،  نطنشاو  ًهسأ يف  تيفاب "  " ىرتشا امدنع 

ًاليلق لضفأ  ناكو  فحصلا ، مظعم  ىلإ  ةبسنلاب  ًاطسوتم  اًدئاع  كلذ  ناكو 

فعاضت تاونس ، سمخ  نوضغ  نكلو يف  .يعانصلا  زروب ٥٠٠  دنأ  دردناتس  رشؤم  نم 

زروب دنأ  دردناتس  رشؤم  عافترا  لدع  كاذنآ  فعاضت  لب  مهسألا ، ىلع  دئاعلا 

يتلا رشعلا  تاونسلا  ىدم  ىلعو  .ةطسوتملا  ةفيحصلا  لدعم  نم  ةبسنب ٥٠٪  ىلعأو  هسفن 

ىلع اهدئاوع ٣٦٪  تغلب  ىتح  اهقوفت ، ىلع  تسوب  تظفاح  كلذ ، تلت 

ماع ١٩٨٨. ةيكلملا يف  قوقح 

رورم عم  ةكرشلا ، نأ  ظحالن  امدنع  كأ  باجعإلاب  ةريدج  طسوتملا  قوف  تادئاعلا  هذهو 

ةليوط نويدلا  ةبسن  تغلب  ماع ١٩٧٣ ، يفو  .اًدمع  اهنويد  تضفخ  تقولا ،

ثي امو  .فحصلا  ةعومجم  ةبسن يف  ىلعأ  اث  يهو  ةيكلملا ٣٧٪ ، قوقح  ىلإ  لجألا 

ةبسنب ةكرشلا  نويد  ضيفختب  ماهارج " نيرثاك   " تماق ماع ١٩٧٨  هنأ يف  ةشهدلا 

ام يأ  ةيكلملا ٢.٧٪ ، قوقح  ىلإ  لجألا  ةليوط  نويدلا  ةبسن  تغلبف  ماع ١٩٨٣ ، امأ يف  ، ٪٧٠

اًدئاع تققح  تسوب  نأ  الإ  فحصلا ، ةعومجم  طسوتملا يف  رشُع  لداعي 

ةمظنأ رثتسالا يف  دعبو  .تاكرشلا  هذه  نم  ىلعأ  ةبسنب ١٠٪  ةيكلملا  قوقح  ىلع 

ماع ١٩٨٦، زيتيس يف  لاتيباك  ةكرش  نم  تالباك ٥٣  ةمظنأ  ءارشو  ةيولخلا ، فتاوهلا 



، رالود نويلم  اهرادقم ٣٣٦  غلب  ثيح  دوهعم ؛ لكشب غ  ةيلاع  ةكرشلا  نويدلا يف  تناك 

ماع لولحبو  .رالود  نويلم  ىلإ ١٥٥  اهضيفخت  مت  ماع ، نوضغ  نكلو يف 

ةكرشلل لجألا  ةليوط  نويدلا  ةبسن  تناكو  رالود ، نويلم  لجألا ٥١  ةليوطلا  نويدلا  تغلب  ، ١٩٩٢

٪. غلابلا ٤٢.٧ ةعانصلا  طسوت  ةنراقم  ةيكلملا ٥.٥٪ ، قوقح  ىلع 

حبرلا شماوه  أدبملا :

نيرثاك  " تقتلا ماعلا ، باتتكالل  تسوب  نطنشاو  ةكرش  مهسأ  حرط  نم  رهشأ  ةتس  دعبو 

ىلوألا ةمهملا  نأ  تحضوأو  تيرتس ، لوو  ينمأ يف  للح  ماهارج "

حابرألا تلصاو  لعفلابو  ةاقلا ، ةكرشلا  تايلمعل  دح  ىصقأ  ىلإ  حابرألا  ةدايز  يه  ةكرشلل 

ةيحبر نكل  كيوزوين ،  ةلجمو  ةينويزفيلتلا  تاطحملا  اهعافترا يف 

عافترا وه  ربكألا  ببسلا  نأب  كلذ  ماهارج "  " ةديسلا ترربو  ضفخنت ، تناك  ةفيحصلا 

زات ةفيحص  تسوب  ترتشا  نأ  دعب  نكلو  روجألا ، يأ  جاتنإلا ؛ فيلاكت 

تابارضإ لثم   ) ةيباقن تابارضإ  اهيف  ثدحت  تناك  ةرم  لك  يفو  حابرألا ، تزفق  دلاه ، 

نم اهنم  بلطي  ام  عفد  راتخت  ةرادإلا  تناك  (، ١٩٦٩ ، ١٩٦٨ ، ١٩٦٦ ، ١٩٥٨ ، ١٩٤٩

نطنشاو تناك  تقولا ، اذه  لالخو  .ةفيحصلا  قالغإب  ةرطاخملا  نم  ًالدب  تابلاطم ،

تاينيتسلاو تاينيسمخلا  لالخو  .ثالث  فحص  اهب  رشنت  ةنيدم  لازت  ةمصاعلا ال 

ةديسلا تلاقو  حابرألا ، فاعضإ  ىلإ  روجألا  فيلاكت  ةدايز  تدأ  يضاملا ، نرقلا  نم 

.لحت فوس  ةلكشملا  هذه  نإ  للحملل  ماهارج " "

ةديسلا تناعتسا  تاينيعبسلا ، تاباقنلا يف  لع  دوقع  ءاهتنا  تقو  براق  امدنعو 

ترصتنا ىتح  تاباقنلا ، ءازإ  ددشتم  فقوم  مهل  ناك  ضواف  ماهارج " "

ةعابطلا لع  رقتسا  نأ  ىلإ  فحصلا ، لع  داحتا  هب  ماق  بارضإ  ىلع  ماع ١٩٧٤  ةكرشلا يف 

ةديسلا فقوم  غلبو  .ةلوطم  تاضوافم  ءارجإ  دعب  ديدج ، دقع  ماربإ  ىلع 



ذاختا نم  دب  ناكو ال  ماع ١٩٧٥ ، يفحصلا يف  بارضإ  لالخ  هاهتنم  تباثلا  ماهارج " "

فطاعت نويفحصلا  دقفو  ًايساقو ، اًفينع  بارضإلا  ناك  دقف  مزاح ؛ ءارجإ 

ليغشتب ةرادإلا  تماقف  بارضإلا ، لبق  ةفاحصلا  ةفرغ  بيرختب  اوماق  امدنع  مهعم  سانلا 

داحتاو فحصلا  لع  داحتا  ءاضعأ  ماق  وحنلا  اذه  ىلعو  عباطملا ؛

ةفيحصلا نأ  رهشأ ، ةعبرأ  دعب  ماهارج "  " ةديسلا تنلعأ  مث  ماصتعالا ، قرخب  تاعباطلا 

.ةكرشلا ترصتنا  اذكهو  ةباقنلل ، عبات  يفحص غ  فظوم  عتس 

ةكرش ءادأ  نع  هلوق  نك  ام  لضفأ   " نأ ةيلاملا  ةفاحصلا  تبتك  تاينيعبسلا ، لئاوأ  يفو 

شماوهلا تلصوو  .  ٥ ةيحبرلا " ةجرد ج يف  اهقيقحت  وه  تسوب  نطنشاو 

ةكرشلا شماوه  نم  نم ١٥٪  ًاثك  لقأ  يأ  ىلإ ١٠.٨٪ ، ماع ١٩٧٣  بئارضلا يف  مصخ  لبق 

ىلع ضوافتلا  ةداعإ  حاجنلا يف  دعبو  تاينيتسلا ، يضاملا يف  اهتققح يف  يتلا 

حبرلا شماه  عفترا  ماع ١٩٨٨ ، لولحبو  .تسوب  يلاملا ل  عضولا  نسحت  تاباقنلا ، دوقع 

اهتعومجم طسوت  ًةنراقم  اًديج  ناك  يذلا  ىلإ ٣١.٨٪ ، بئارضلا  مصخ  لبق 

 . غلابلا ٨.٦٪ يعانصلا  زروب  دنأ  دردناتس  رشؤم  طسوتمو  غلابلا ١٦.٩٪ ، ةيفحصلا 

ةينالقعلا أدبملا :

ةيدقن غلابم  تَّردأ  اهنأ  ىلإ  اًرظنو  اهباحصأل ؛ ىربك  ةيدقن  تاقفدت  تسوب  نطنشاو  تَّردأو 

ةرادإلا تهجاو  دقف  ةيسيئرلا ، اهلعأ  هرثتسا يف  ةداعإ  اهنك  ربكأ م 

صرف حبرم يف  لكشب  لاومألا  رثتسا  وأ  مهاسملا ، ىلإ  لاومألا  ةداعإ  ه : نيرايخ ،

ىلإ ةضئافلا  حابرألا  تاكرشلا  ديعت  نأ  لضفي  تيفاب "  " ناكو ةديدج ،

لوأ يه  اهل ، ماهارج " نيرثاك   " ةسائر ةرتف  لالخ  تسوب ، نطنشاو  ةكرش  تناكو  .مهاسملا 

ترتشا دقو  ةبك ، تايمكب  مهسألا  ءارش  ديعت  اهلاجم  ةفيحص يف 

رعس ٦٠ طسوت  اهمهسأ  نم  تغلب ٤٣٪  قدصت  ةبسن ال  يماع ١٩٧٥ و١٩٩١ ، ةكرشلا ب 



.دحاولا مهسلل  اًرالود 

، مهسألا حابرأ  ةدايز  لالخ  نم  مهاسملا  ىلإ  لاملا  ةداعإ  راتخت  نأ  اًضيأ  ةكرشلل  نك  ك 

يتلا تسوب ، نطنشاو  ةكرش  تنلعأ  تيوصت  ءارجإ  دعب  ماع ١٩٩٠ ، يفو 

اًرالود نم ١٨٤  مهاسملل  ةيونسلا  حابرألا  ةدايز  ةبك ، ةيدقن  تايطايتحا  اهيدل  تناك 

٪. ةدايزب ١١٧ يأ  رالود ، ىلإ ٤٠٠ 

ًالعأ لظتس  فحصلا  نأ  ىلإ  تيفاب "  " صلخ يضاملا ، نرقلا  نم  تاينيعستلا  لئاوأ  يفو 

لكشب ةيكيرمألا  ةعانصلا  عم  ةنراقملاب  طسوتملا  نم  ىلعأ  دئاوع  ققحت  ةيراجت 

يمالعإ للحم  يأ  وأ  وه ، هعقوتي  وحن   ىلع  ةميق  لقأ  ودغتس  لبقتسملا  اهنكل يف  ماع ،

ةنورم تدقف  دق  فحصلا  نأ  ىلإ  ساسألا  كلذ يف  عجريو  تاونس ، ذنم  رخآ 

تاقفنلا ع نونلعملا  ضفخو  داصتقالا ، أطابت  امدنع  ةقباسلا ، تاونسلا  يفف  عستلا ؛

تالدعم عفر  لالخ  نم  ةيحبرلا  ىلع  ظافحلا  فحصلا  رودق  ناك  قبس ،

ثيح ةيراكتحا ؛ تاسسؤم  فحصلا  دعت  ملف  مويلا ، امأ  .اهب  ةروشنملا  تانالعإلا  راعسأ 

تاونق لالخ  نم  مهئالمع ؛ ىلإ  لوصولل  صخرأ  ًاقرط  نونلعملا  دجو 

عم ةقفرملا  ةيئاعدلا  تاروشنملاو  رشابملا ، ديربلاو  صاخلا ، كارتشالا  تاذ  نويزفيلتلا 

ذخأ دق  اذه  لكو  تنرتنإلل ، عساولا  مادختسالا  هلك ؛ كلذ  نم  مهألاو  فحصلا ،

.فحصلا نم  تانالعإلا  لاومأ  عيمج 

ًائيطب ًاغت  لث  ةيحبرلا  لدعم  غتلا يف  نأب  اًعنتقم  تيفاب "  " ناك ماع ١٩٩١ ، لولحبو 

يه ةقيقحلا  : " ًالئاق رقأ  دقو  .تقؤم  يرود  غت  هنأ  نع  ًالضف  لجألا ، ليوط 

نم ربكأ  لكشب  ةيراجتلا  لعألا  هبشت  تأدب  تالجملاو  نويزفيلتلاو  فحصلا  تاكلتمم  نأ 

ةيرودلا تاغتلا  رثؤتو  .  ٦ يداصتقالا " اهكولس  ثيح  نم  تازايتما  اهنوك 

تاغتلا نأ  يف ح  ةكرشلل ، ةيتاذلا  ةميقلا  نم  للقت  اهنكلو ال  لجألا ، ةصق  حابرألا  يف 



ةيتاذلا ةميقلا  نم  اًضيأ  للقتو  حابرألا ، نم  للقت  لجألا  ةليوط  ةئيطبلا 

لاق ك  تسوب ، نطنشاو  ةكرشل  ةيتاذلا  ةميقلا  يغتلا يف  نإف  كلذ ، عمو  ةكرشلل ،

تناكو ىرخألا ، ةيمالعإلا  تاكرشلا  عم  ةنراقملاب  ًالدتعم  ناك  تيفاب ،" "

يتلا تسوب  نطنشاوب  ةصاخلا  ةيدقنلا  ةدصرألا  نأ  هلوأ : قش ؛ ىلإ  ةمسقنم  بابسألا 

غلبت يتلا  لجألا  ةليوط  اهنويد  مجح  ًاثك  ضوعت  رالود  نويلم  ردقت ب٤٠٠ 

ةيلاخ ربتعت  يتلا  ةديحولا  ةماعلا  ةفيحصلا  يه  تسوب  نطنشاو  ةفيحص  تناكو  .ًانويلم   ٥٠

زربي اهلوصأ   ةميق  شكنالا يف  نإف  كلذ ، ةجيتنو  نويدلا ، نم  اًساسأ 

. ٧ اهنويد " نع  ةمجانلا  تاثأتلا  لعفب 

دحاولا رالودلا  ةيضرف  أدبملا :

ةزجتحملا حابرألا  نم  رالود  لك  اهيف  مجرتي  يتلا  تاكرشلا  رايتخا  وه  تيفاب "  " فده ناك 

نأ رابتخالا  اذهل  نكو  ةيقوسلا ، ةميقلا  نم  لقألا  ىلع  دحاو  رالود  ىلإ 

ةكرشلا لسأر  رثتسا  نم  تقولا ، رورم  عم  اهوريدم ، نَّك  يتلا  تاكرشلا  اًعيرس  ددحي 

ةكرشلا ةزجتحملا يف  حابرألا  رثتسا  مت  اذإ  هنإ  ثيح  لثمألا ؛ وحنلا  ىلع 

ىلع ايبسن  ربكأ  ةدايز  وه  كلذ  ىلع  ناهربلا  نوكيسف  طسوتملا ، نم  ىلعأ  دئاوع  تردأو 

.ةكرشلل ةيقوسلا  ةميقلا 

ردقت اهيكلامل  اًحابرأ  تسوب  نطنشاو  ةكرش  تققح  ماع ١٩٩٢ ، ىلإ  ماع ١٩٧٣  نمو 

مهاسملا ٢٩٩ ىلإ  ةكرشلا  تعفد  حابرألا ، هذه  لالخ  نمو  رالود ، رايلم  ب١.٧٥٥ 

ماع ١٩٧٣، يفو  .ةكرشلا  هرثتسا يف  ةداعإل  رالود  رايلم  تزجتحاو ١.٤٥٦  رالود ، نويلم 

، رالود نويلم  تسوب ٨٠  نطنشاو  ةكرشل  ةيلجإلا  ةيقوسلا  ةميقلا  تغلب 

ىدم ىلع  يلاتلابو  رالود ، رايلم  ىلإ ٢.٦٣٠  ةيقوسلا  ةميقلا  تعفترا  ماع ١٩٩٢ ، لولحبو 

همامأ تققح  ةكرشلا  هتزجتحا  رالود  لك  لباقم  نيرشعلا ، تاونسلا  كلت 



.رالود ردقت ب١.٨١  مهاسملل  ةيقوس  ةميق 

ةدايق لظ  تسوب يف  نطنشاو  ةكرش  حاجن  ىلع  مكحلل  ىرخأ  ةقيرط  كانه  كلذ ، عمو 

ةذفانلا ةصبلا  يذ  هباتك  يف  كيادنروث " مايليو   " اندعاسيو ماهارج ." نيرثاك  "

The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and ناونعب
ىلع  ، Their Radically Rational Blueprint for Success

ةدوج ىدمل  لضفألا  ريدقتلا 

يلوألا حرطلا  ذنم  : " لوقي ثيح  يلعف ، لكشب  يذيفنتلا  سيئرلاو  ةكرشلا  نم  لك  ءادأ 

نع ماهارج  نيرثاك  يحنت  ىتح  ماع ١٩٧١  ةكرشلا يف  مهسأل  ماعلا  باتتكالل 

مهاسملل بكرملا  يونسلا  دئاعلا  ناك  ماع ١٩٩٣ ، يف  ةرادإلا ، سلجم  ةسيئر  اهبصنم ،

زروب دنأ  دردناتس  رشؤم  نم  لك  ىلع  ًاقوفتم  ةبسن ٢٢.٣٪ ، غلب  ثيح  اًعئار ؛

يلوألا حرطلا  دنع  رمثتسملا  رالودلا  ةميق  تناكو  ةبسنب ١٢.٤٪ ،)  ) اهئارظنو ةبسنب ٧.٤٪ ،) )

"، نيرثاك  " هيف تدعاقت  يذلا  تقولا  اًرالود يف  غلبت ٨٩  ماعلا  باتتكالل 

تقوفت دقو  .اهئارظن  ةعومجمل  اًرالود  و١٤  زروب ، دنأ  دردناتس  رشؤمل  تارالود ، لباقم ٥ 

، اًفعض رشع  ةينا  رادق  زروب  دنأ  دردناتس  رشؤم  ىلع  ماهارج " نيرثاك  "

لالخ دالبلا  ةفيحصل يف  يذيفنت  ريدم  لضفأ  تناكو  فاعضأ ، ةتس  نم  كأب  اهئارظن  ىلعو 

. ٨ بك " قرافب  اًماع  نيرشعلا  ةرتف 



وكیج ةكرش 
دي ىلع  ماع ١٩٣٦  يموكحلا يف  فظوملل  تارايسلا  ىلع  مأتلل  وكيج  ةكرش  تسسأت 

لثمتي يف ةكرشلل  اًروصت  عضو  دقو  .  ٩ نيودوج " ويل   " ينيمأتلا بساحملا 

قيرط نع  ةرشابم  مأتلا  اذه  عيبو  رطاخملا ، يضفخنم  قئاسلا  ىلع  مأتلا  راصتقا 

نم لقأ  ثداوح  ىلإ  نوضرعتي  دق  ةموكحلا ، يفظوم  نأ  فشتكا  ثيح  ديربلا ؛

تاقفنلا ةكرشلل  رفوي  قئاسلا ، ىلإ  رشابملا  عيبلا  لالخ  نم  هنأ  ملعي  ناك  ك  سانلا ، ةماع 

نم ىلإ ٢٥٪  نم ١٠  ةبسنب  نوكت  ام  ةداع  يتلا  ءالكولاب ، ةصاخلا  ةيفاضإلا 

ىد مهعنقأو  نيرذحلا ، قئاسلا  ىقتنا  اذإ  هنأ  نيودوج "  " ىأر دقو  .طسق  لك  ةميق 

نوكيس ةرشابم ، مهل  مأتلا  قئاثو  رادصإ  دنع  هنوققحيس  يذلا  فوتلا 

.حاجنلل ةفصو  ةلزن  كلذ 

سفيلك  " ىعدي ساسكت ، ةيالوب  ثروو  تروف  ةنيدم  نم  ايفرصم  نيودوج "  " ىعدتسا دقو 

نم كلتماو ٢٥٪  رالود ،  ٢٥٠٠٠ نيودوج "  " رمثتساو هل ، اًكيرش  نوكيل  اير "

تلقتنا ماع ١٩٤٨ ، يفو  .مهسألا  نم  لباقم ٧٥٪  رالود  فلأ   ٧٥ اير "  " رمثتسا ك  مهسألا ،

يف اير "  " ةلئاع تررق  مث  ةمصاعلا ، نطنشاو  ىلإ  ساسكت  ةيالو  نم  ةكرشلا 

بودنم وهو  نوسديفيد ،" ررول  ب" اير "  " ناعتسا دقو  ةكرشلا ، اهتصح يف  عيب  ماعلا ، كلذ 

هرودبو .عيبلا  ةيلمع  ىلع  ةدعاسملل  روميتلاب ، ةنيد  تادنس  تاعيبم 

ىلع هتدعاسم  ةمصاعلا ، نطنشاو  ماحم يف  وهو  رجيرك ،" ديفيد   " نم نوسديفيد "  " بلط

ماهارج ةكرش  ىلع  ةقفصلا  رجيرك "  " ضرعو نيرتشملا ، ىلع  روثعلا 

ىرتشاو رالود ، لباقم ٧٢٠٠٠٠  اير  ةكرش  مهسأ  فصن  ءارش  ماهارج " نب  ررقو "  .ناموين 

تربجأ يف ح  رخآلا ، فصنلا  روميتلاب  يف  نوسديفيد "  " ءاكرشو رجيرك " "

ةكرش اهمهسأ يف  نم  دحلا  ىلع  ناموين ، ماهارج  ةكرش  تاصروبلاو  ةيلاملا  قاروألا  ةنجل 



رطضا كلذل  رثتسا ؛ قودنص  تناك  اهنأل  ةكرشلا ؛ نم  ىلإ ١٠٪  وكيج 

امدنع تاونس ، دعبو  ءاكرشلا ، قودنص  ىلع  وكيج  ةكرش  مهسأ  عيزوت  ىلإ  ماهارج " "

ماهارج  " مهسأ تناك  رالود ، رايل  اهتميق  ردقت  وكيج  ةكرش  تحبصأ 

.تارالودلا يال  ردقت  ةيصخشلا "

؛ وكيج ةكرش  ةرادإ  قيرف  ىلإ  نيودوج ،"  " نم ةوعد  ىلع  ءانب  نوسديفيد ،" ررول   " مضناو

ىتح ةكرشلا  ةدايق  ىلوتو  ةرادإلا ، سلجم  سيئر  حبصأ  ماع ١٩٥٨ ، يفو 

لمشيل وكيج  تارايس  ىلع  مأتلل  يلهألا  سلجملا  عسو  ةرتفلا ، هذه  لالخو  ماع ١٩٧٠ .

ةكرش مأتلا يف  قوس  تلمشو  ةيذيفنتلاو ، ةينفلاو  ةيرادإلاو  ةينهملا  ةلعلا 

تقالو  ٪. يه ١٥ ةبسنلا  تناك  نأ  دعب  تارايسلا ، باحصأ  عيمج  نم  ايلاح ٥٠٪  وكيج 

ةعومجملا نأل  باتتكالا ؛ حابرأ  تعفتراو  اًحاجن ، ةديدجلا  ةيجيتارتسإلا 

.ةموكحلا يفظوم  لثم  اًما ، نورذح  مهنأ  بت  قئاسلا  نم  ةديدجلا 

يماع ١٩٦٠ و١٩٧٠ ام ب  ةرتفلا  يفو  ةكرشلل ، ةيبهذلا  تاونسلا  يه  ةرتفلا  هذه  تناكو 

عافترا نومهاسملا  ىأرو  وكيج ، حاجنب  ةنوتفم  مأتلل  ةيميظنتلا  تاهجلا  تناك 

هذه سيقتو  نم ١:٥ ، ىلعأ  ىلإ  ضئافلا ، ىلإ  طاسقألا  ةبسن  تعفتراو  .مهمهسأ  رعس 

يلماح ضئافب  ةنراقم  ةبتتكملا ) طاسقألا   ) ةكرشلا اهذخأت  يتلا  رطاخملا  ةبسنلا 

مأتلل ةيميظنتلا  تاهجلا  نألو  تابلاطملا ،) عفدل  مدختسملا  لاملا  سأر  مأتلا (  قئاثو 

ةبسن زواجتب  ةكرشلل  تحمس  دقف  وكيج ، ةكرشب  ديدشلا  اهباجعإ  تدبأ 

.ةعانصلا طسوتم 

ةكرشلا تمدق  ماع ١٩٦٩ ، يفف  لفأي ، وكيج  ةكرش  مجن  أدب  تاينيتسلا ، رخاوأ  لولحبو 

رادق ١٠ ةنسلا  كلتل  اهتاطايتحا  ةميق  ريدقت  نم  تللق  اهنأب  ديفت  ريراقت 



ةكرشلا تلجس  عقاولا  يف  رالود ، نويلم  ردقت ب٢.٥  حابرأ  قيقحت  نم  ًالدبف  رالود ؛ يالم 

تللق نكلو  لبقملا ، ماعلا  لخدلا يف  ىلع  ليدعت  ءارجإ  مت  مث  ةراسخ ،

- رالود نويلم  رادق ٢٥  ةرملا  هذهو  ىرخأ -  ةرم  تايطايتحالا  ةميق  ريدقت  نم  ةكرشلا 

.ةيثراك ةراسخ  ماعل ١٩٧٠  باتتكالا  حابرأ  ترهظأ  اذهلو 

مأت طاسقأ  مأتلا  قئاثو  ةلمح  نم  مأتلا  ةكرش  اهاقلتت  يتلا  تاداريإلا  ىمستو 

ةينيمأت ةيطغت  فوتب  ةكرشلا  دهعتت  طاسقألا ، هذه  لالخ  نمو  ةبستكم ،

رئاسخلا مأتلا  ةكرش  اهلمحتت  يتلا  فيلاكتلا  نمضتتو  ماعلا ؛ لالخ  تارايسلا  يقئاسل 

، ضيوعتلل نوقئاسلا  اهمدقي  يتلا  تابلاطملا  يهو  اهيلع ، نمؤملا 

هذه سكعت  الأ  بجيو  .تابلاطملا  ةيوستل  ةيرادإلا  فيلاكتلاو  رئاسخلا ، تافورصمو 

نأ لب  بسحف ، ةنسلا  لالخ  اهعفد  مت  يتلا  تاعوفدملا  ةيلجإلا ، فيلاكتلا 

اهرودب ةيريدقتلا  ميقلا  مسقنتو  دعب ، عفدت  يتلا   تابلاطملل  ةيريدقت  ًيق  اًضيأ  سكعت 

ةكرشلا عقوتت  يتلا  تابلاطملا  تاقفنو  فيلاكت  يه  ىلوألا  تئف : ىلإ 

ةيطغتل اهنم  ًابناج  صصخت  يتلا  ةيوستلا ، تايطايتحا  يه  ةيناثلاو  ماعلا ، لالخ  اهعفد 

نكلو ةقباسلا ، تاونسلا  اهتميق  ريدقت  نم  ةكرشلا  تللق  يتلا  تايطايتحالا 

ًابلاغ يذلا  ءاضقلا ، ىلإ  رمألا  عفر  ببسب  تاونس  ةدع  مأتلا  تابلاطم  ضعب  ةيوست  متت  ال 

، ةيبطلاو ةينوناقلا  تاقفنلا  لباقم  ةبك  تاعفد  دادس  ىلع  يوطني  ام 

ةينيمأت قئاثو  رادصإب  تماق  اهنأ  ىلع  رصتقت  وكيج ال  ةكرش  هجاوت  يتلا  ةلكشملا  تناكو 

اإو  بسحف ، تاضيوعتلا  ببسب  رئاسخ  ثودح  ببستلا يف  كشو  ىلع 

.اًضيأ ةقيقد  ةقباسلا  تاطايتحالل  اهتاريدقت  نكت 

، نطنشاوب يماحملا  وهو  رجيرك ،" ديفيد   " هلحم لحو  نوسديفيد ،"  " دعاقت ماع ١٩٧٠ ، يفو 

سيئرلا بصنم  لغش  يذلا  نديج ،" نامرون   " ىلإ ةكرشلا  ةرادإ  تلقتناو 



جورخلا لواحت  تناك  وكيج  ةكرش  نأ  ىلإ  شيف  كلذ ، دعب  ثدح  ام  امأ  يذيفنتلا ، سيئرلاو 

دازو يماع ١٩٦٩ و١٩٧٠ ، تثدح يف  يتلا  اهب ، صاخلا  يطايتحالا  ةمزأ  نم 

هردق ١١٪ يونس  لدع  يماع ١٩٧٠ و١٩٧٤  تارايسلل ب  ةديدجلا  مأتلا  قئاثو  ددع 

ماع ١٩٧٢، كلذ يف  ىلإ  ةفاضإلابو  ىلإ ١٩٧٠ . نم ١٩٦٥  ةرتفلا  لدع ٧٪ يف  ةنراقم 

مزلتسيو دهجلا ، نم  ثكلا  بلطتي  ةفلكتلا  يلاع  يزكرمال  جمانرب  ذيفنت  ةكرشلا يف  تعرش 

.فظوملاو ةيبوساحلا  تادعملاو  تاراقعلا  ةبك يف  تارثتسا 

اهتيلهأ ياعم  ضيفختب  ةسرش ، ةسفانم  هجاوت  يتلا  ةكرشلا ، تماق  ماع ١٩٧٣ ، لولحبو 

يقئاس ةئف  تلمتشا  دق  ىلوألا ، ةرمللو  نآلاو ، .قوسلا  اهتصح يف  عيسوتل 

قئاسو ءاقرزلا ، تاقايلا  يوذ  نم  لع  ىلع  وكيج  ةكرش  مهيلع يف  نمؤملا  تارايسلا 

ثدح دقو  .لدجلل  ةثم  ةيخيرات  ةيفلخ  هل  ناتئف  هو  اًماع ، نس ٢١  تحت 

نم ربكأ  ددع  نض  ةطخو  ةكرشلا ، عسوتلا يف  ةطخ  هو  يجيتارتسإلا ، نييغتلا  الك 

ماع دالبلا  راعسألا يف  ىلع  ةباقرلا  عفر  عم  نمازتلاب  تارايسلا ، يقئاس 

.ًابك اًعافترا  ةيبطلا  ةياعرلاو  تارايسلا  حالصإ  فيلاكت  تعفترا  ام  ناعرسو  ، ١٩٧٣

تنلعأف ماع ١٩٧٤ ، نم  عبارلا  عبرلا  رهظت يف  وكيج  ةكرش  تاضيوعتلا يف  رئاسخ  تأدبو 

ذنم اهل  ىلوألا  يهو  رالود ، يالم  اهردق ٦  ةراسخ  نع  ماعلا  كلذ  ةكرشلا يف 

عمو تناك ١:٥  ةنسلا  كلت  ضئافلا يف  ىلإ  طاسقألا  ةبسن  نأ  ةشهدلل  ثملا  نمو  .اًماع   ٢٨

اثلا عبرلا  لولحبو  ومنلا ، قيقحت  ءارو  يعسلا  ةكرشلا يف  ترمتسا  كلذ ،

حابرأ يغلتس  اهنأ  تنلعأو  رئاسخلا ، نم  ديزملا  نع  وكيج  ةكرش  تنلعأ  ماع ١٩٧٥ ، نم 

.رالود ردقت ب٠.٨٠  يتلا  ةكرشلا  مهسأ 

ىلإ تايصوت  ميدقتل  نوستربور  دنأ  نيليم  ىمست  ةيراشتسا  ةكرشب  نديج "  " ناعتسا دقو 

ةساردلا  جئاتن  نكل  اهتع ، نم  ضوهنلا  ىلإ  ليبسلا  نع  وكيج  ةكرش 



حوارتي رادق  ٍفاك  ناك غ  ةكرشلا  يطايتحا  نإ  نويراشتسالا  لاق  ثيح  ةعجشم ؛ نكت 

نم لاملا  سأر  خض  ىلإ  جاتحتسو  رالود ، نويلم  رالود و٧٠  نويلم  ب ٣٥ 

نع نلعأو  يراشتسالا ، ةسارد  ةرادإلا  سلجم  لبق  دقو  ومنلاو ، ءاقبلا  ىلع  ةردقلا  لجأ 

برتقت نأ  ةرادإلا  سلجم  عقوت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .اهيمهاسمل  كلذ 

ةجيتنلا تناكو   ) رالود نويلم  هردق ١٤٠  لئاه  غلبم  نم  ماعل ١٩٧٥  تاضيوعتلا  رئاسخ 

.مأتلل ةيميظنتلا  تاهجلاو  نومهاسملا  تُهبف  رالود ،) نويلم  يه ١٢٦  ةيلعفلا 

ضفخنا ماع ١٩٧٣ ، لولحبو  اًرالود ، ىلإ ٦١  وكيج  ةكرش  مهس  رعس  لصو  ماع ١٩٧٢ ، يفو 

ىلإ ١٠ لصو  ىتح  رعسلا  ضفخنا  ماع ١٩٧٤ ، يفو  فصنلا ؛ ىلإ  مهسلا  رعس 

ىتح مهسلا  ضفخنا  ةعقوتملا ، رئاسخلا  نع  سلجملا  نلعأ  امدنع  ماع ١٩٧٥ ، يفو  تارالود ؛

ىوعد مهاسملا  نم  ديدعلا  عفر  ىلإ  ىدأ  ام  تارالود ؛ ىلإ ٧  لصو 

وكيج ةكرش  نويذيفنتلا يف  نولوئسملا  عجرأو  لايتحالا ، ةمهتب  ةكرشلا  دض  ةيعج 

نكل ةظهابلا ، ةيبطلاو  ةينوناقلا  فيلاكتلاو  مخضتلل  ةكرشلا  تالكشم  ةيلوئسم 

نع تدعتبا  اهنأ  وكيج  ةكرش  ةلكشم  نكلو  تالكشملا ، كلت  تهجاو  دق  مأتلا  تاكرش 

اهنإ لب  بسحف ، نيرذحلا  قئاسلا  مأت  ةلثمتملا يف  ةحجانلا  اهديلاقت 

ةاق ةكرشلا يف  عسوت  عم  مث  نمو  تاكرشلا ، تاقفن  نم  ققحتت  دعت  كلذ ،  ىلع  ةوالع 

ةقيقد ةقباسلا غ  رئاسخلا  تاضارتفا  تناك  مهيلع ، نمؤملا  قئاسلا 

تناك يذلا  تقولا  ةكرشلا يف  نأ  ك  ةرركتملاو ، ةديدجلا  تابلاطملا  ةيطغتل  فسؤم  لكشب 

.ةتباثلا اهتاقفن  نم  ديزت  تناك  اهيلع ، نمؤملا  اهرئاسخ  ةميق  نم  هيف  للقت 

نك هنأب  نديج "  " فرتعا سرام ١٩٧٦ ، وكيج يف  هتدقع  يذلا  يونسلا  عتجالا  يفو 

ةرادإ سلجم  نأ  نلعأو  لضفأ ، لكشب  ةكرشلا  تالكشم  ةجلاعم  رخآ  سيئرل 

ثيح اًفيعض ، وكيج  ةكرش  مهس  رعس  لظو  ةديدج ، ةرادإ  نع  ثحبلل  ةنجل  دق ع  ةكرشلا 



دأ ١٠ . رعس  ىلإ  اًهجتم  تارالود ، نآلا ٥  حبصأ 

ريدم وهو  نب ،" .هيج  نوج   " نأ وكيج  ةكرش  تنلعأ  ماعل ١٩٧٦ ، يونسلا  عتجالا  دعبو 

زرليفارت ةكرش  لمعي يف  ناك  اًماع ، رمعلا ٤٣  نم  غلبي  قيوست ،

نع ةكرشلا  تنلعأ  هنييعت ، نم  ةزيجو  ةرتف  دعبو  .ديدجلا  سيئرلا  حبصيس  نشيروبروك ،

نكلو اهلسأر ، زيزعتل  رالود  نويلم  ةميقب ٧٦  ةزاتمم  مهسأ  حرط 

.نيرالود ىلإ  دحاولا  مهسلا  رعس  ضفخناو  لمألا ، اودقف  دق  اوناك  مهاسملا 

ىلإ اًرظنو  رارصإو ، ةدؤتب  وكيج  مهسألا يف  يرتشي  تيفاب " نراو  ناك "  ةرتفلا ، هذه  لالخو 

، رالود نويلم  رثتساب ٤.١  ماق  سالفإلا ، ةفاح  ىلع  تحجرأت  ةكرشلا  نأ 

.رالود رعس ٣.١٨  طسوت  مهسأ ، عمجو ١.٢٩٤.٣٠٨ 

لاجملا ةموهفمو  ةطيسب  أدبملا :

ريدم وه  ماهارج " نب  هملعم "  ناك  ماع ١٩٥٠ ، ايبمولوك  ةعماج  داتري  تيفاب "  " ناك امدنع 

ىدحإ ةمصاعلا يف  نطنشاو  ىلإ  باهذلل  هلوضف  راثأ  ام  وكيج ؛ ةكرش 

هلخدأف ةكرشلا ، باب  قرطو  تبسلا ، موي  بهذ  مث  ةكرشلا ، ةرايزل  عوبسألا  ةياهن  تالطع 

ةدوجوم يف تناك  يتلا  ةديحولا  ةيذيفنتلا  ةطلسلا  ىلإ  هلصوأو  سراحلا ،

، ةلئسألا نم  لباوب  تيفاب "  " هرطمأ يذلا  نوسديفيد ،" ررول   " وهو مويلا ، كلذ  بتكملا يف 

يتلا درفتلا  طاقن  حرش  ةيلاتلا يف  سمخلا  تاعاسلا  نوسديفيد "  " ىضقو

.ثدح ا  هباجعإ  يدبيس  رشيف " بيليف   " ناكو باشلا ، هرئازل  وكيج  ةكرش  اهب  زيمتت 

ىصوأ هدلاول ، ةعباتلا  ةرسمسلا  ةكرشو  اهاموأ ، ىلإ  تيفاب "  " داع امدنع  قحال ، تقو  يفو 

هسفنب رمثتساف  وكيج ، ةكرش  مهسأ يف  ءارشب  ةكرشلا  ءالمع  موقي  نأب 

نم ديدعلا  ضفرو  هتورث ، يفاص  يثلث  نم  برقي  ام  يأ  رالود ؛ ةميقب ١٠٠٠٠  ًهسأ 



" تيفاب درواه   " ىلإ اوكتشا  دق  اهاموأ  مأتلا يف  ءالكو  نإ  لب  هتيصوت ، نيرمثتسملا 

" تيفاب نراو  عاب "  طابحإلاب ، هتباصإ  دعبو  ءالكو ." الب   " مأت ةكرشل  جوري  ناك  هنبا  نأ  نم 

ءارش دواعي  و  حبربو ٥٠٪ ، ماعب ، كلذ  دعب  وكيج  ةكرش  همهسأ يف 

ماع ١٩٧٦. ىتح  ةكرشلا  مهسأ يف  ةيأ 

ةكرش ىرتشاو  مأتلا ، تاكرش  مهسأ يف  ءارشب  هئالمع  ةيصوت  رارصإب ، تيفاب ،"  " لصاوو

ةكرش كل  ناكو  اهحابرأ ، فاعضأ  ةثالثب  مأتلل  فيال  يتيس  ساسنك 

ةكرشل ةينمألا  ةظفحملا  ةايحلا يف  ىلع  مأتلاو  تاضيوعتلل  يتنمدنإ  ستسوشتاسام 

لانوشان ةكرش  ةرطيسم يف  ةصح  ىرتشا  ماع ١٩٦٧  يفو  .ياواثاه  رياشكب 

سيئرلا تلاوجنير ،" كاج   " ماق ةلبقملا ، رشعلا  تاونسلا  ىدم  ىلعو  .تاضيوعتلل  يتنمدنإ 

تايلآ تيفاب "  " ميلعتب تاضيوعتلل ، يتنمدنإ  لانوشان  ةكرشل  يذيفنتلا 

تدعاس يتلا  يه  ىرخأ -  ةبرجت  ةيأ  نم  كأ  ةبرجتلا -  كلت  تناكو  مأت ، ةكرش  ةرادإ 

اهنأ ك  حابرألا ، مأتلا  ةكرش  اهب  ققحت  يتلا  ةيفيكلا  مهف  ىلع  تيفاب " "

.ةكرشلا ءارشل  ةقثلا  هتطعأ  وكيج ، ةكرشل  عزعزتملا  يلاملا  عضولا  نم  مغرلا  ىلع 

مهسأ ءارش  رالود يف  نويلم  هتميق ٤.١  غلبت  يذلا  رياشكب  ةكرش  رثتسا  ىلإ  ةفاضإلابو 

رالود يف نويلم  غلبم ١٩.٤  اًضيأ  تيفاب "  " رمثتسا وكيج ، ةكرش  ةيداع يف 

دعبو .ةكرشلل  يفاضإلا  لاملا  سأر  تعفرو  اهتردصأ ، يتلا  ليوحتلل  ةلباقلا  ةزاتمملا  اهمهسأ 

ماع يفو  ةيداع ؛ مهسأ  ىلإ  ةزاتمملا  مهسألا  هذه  رياشكب  تلوح  ماع ،

يماع بو  ةكرشلا ، رياشكب يف  ةكرش  لاومأ  نم  ىرخأ  رالود  نويلم   ١٩ تيفاب "  " رمثتسا ، ١٩٨٠

ردقت ب٤٧ ةيلجإ  ةميقب  رياشكب  ةكرش  ترمثتسا  ١٩٧٦ و١٩٨٠ ،

رالود رعس ٦.٦٧  طسوت  وكيج  ةكرش  نم  نويلم  ةميقب ٧.٢  مهسأ  ءارش  رالود يف  نويلم 

هتميق تعفترا  دق  رثتسالا  اذه  ناك  ماع ١٩٨٠ ، لولحبو  دحاولا ، مهسلل 



ةيرثتسا ةزايح  ربكأ  تحبصأو  رالود ، يالم  كاذنآ ١٠٥  هتميق  تغلبو  ةبسنب ١٢٣٪ ،

". تيفاب  " ىدل

تباث ليغشت  خيرات  أدبملا :

نأ س حضاولا  نم  ثيح  تابثلا ؛ أدبم  كهتنا  دق  تيفاب "  " نأ نظن  دق  ىلوألا ، ةلهولا  دنع 

نم عون  يأب  مستي  نكي  يماع ١٩٧٥ و١٩٧٦   وكيج يف  ةكرش  لمعلا يف 

حيحصت يه  هتمهم  تناك  وكيج ، ةكرشل  اًسيئر  نب "  " حبصأ امدنع  اذلو  تابثلا ، عاونأ 

نايحألا نم  ثك  لوقي يف  تيفاب "  " ناك نكلو  اهعضو ، يغتو  ةكرشلا ، راسم 

؟ وكيج ةكرش  رياشكب  ءارش  سفت  نذإ  انل  ىنستي  فيكف  ثدحي ، ام  اًردان  لوحتلا  اذه  نإ 

اهعضوو يف ةكرشلا  راسم  ليوحت  يف  نب "  " حجن دقف  ايئانثتسا ، ًالوحت  كلذ  ناك  ةيحان ، نم 

مهألا نكلو  مأتلا ، لاجم  ىرخأ يف  ةرم  ةسفانملا  نم  اهنك  ةناكم 

درجم تناك  لب  ةياهنلا ، ىلإ  اهقيرط  نكت يف  وكيج   نأ  تيفاب ،"  " لوق بسح  كلذ ، نم 

ضفخنم مأت  فوت  اهب يف  صاخلا  زايتمالا  قح  لازي  الو  .اهب  ترم  ةوبك 

نأ نك  نونمآ ، نوقئاس  اهب  قوسلا  لازت  ال  كلذ ، ىلع  ةوالعو  .ًايراس  ءالكو  الب  ةفلكتلا 

نوكي امدنعف  ةكرشلل ، اًحبر  رفوت  نأ  اهنأش  نم  راعسأب  مهيلع  نمؤي 

ةكرشلا تققح  دوقع ، ىدم  ىلعو  .اهيسفانم  ىلع  اًمود  وكيج  قوفتت  رعسلا ، وه  ساسألا 

ةيسفانتلا ةوقلا  طاقن  نم  ةدافتسالا  لالخ  نم  اهباحصأل  ةبك  اًحابرأ 

يتلا تالكشملا  تناك  ثيح  ةاق ؛ تلاز  ام  هذه  ةوقلا  طاقن  نأ  تيفاب "  " حضوأو اهيدل ،

نأل لب  اهزايتما ، صيلقتب  اهل  ةقالع  تاينيعبسلا ال  وكيج يف  ةكرش  اهتهجاو 

دوجو مدع  عم  ىتح  ةيلاملاو ، ةيليغشتلا  اهتالكشم  ببسب  اهراسم ؛ نع  تفرحنا  دق  ةكرشلا 

؛ لاملا نم  ثكلاب  اهتميق  ردقت  لازت  وكيج ال  ةكرش  تناك  ةيفاص ، ةميق 

.ءوسل ضرعتت  اهتازايتما   نأل 



لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  أدبملا :

ةكرشلا نإ  لوقي  تيفاب "  " نإف يعلس ، جتنم  وه  تارايسلا  ىلع  مأتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

ةزيم اهل  تناك  اذإ  ةيلام  اًحابرأ  ققحت  نأ  نك  علسلا  ةراجت  لمعت يف  يتلا 

نأ اًضيأ  ملعن  نحنو  اًما ، وكيج  ةكرش  ىلع  فصولا  اذه  قبطنيو  ةبكو ، ةمادتسم  ةفلكت 

دقو يرهوج ، غتم  يه  علسلا  ةراجت  اهماوق  يتلا  ةكرشلا  ةرادإلا يف 

ةيسفانت ةزي  عتمتت  اهنأ  اهب ، ًهسأ  رياشكب  ةكرش  ءارش  ذنم  وكيج ، ةكرش  ةدايق  تتبثأ 

.اًضيأ

ةحارصلا أدبملا :

نم الك  عنقأ  ماع ١٩٧٦ ، وكيج يف  ةكرش  ةرادإ  ةيلوئسم  نب " كاج )  ) نوج  " ىلوت امدنع 

نإف وكيج ، ةكرش  تسلفأ  اذإ  هنأب  سفانملاو  مأتلل  ةيميظنتلا  تاهجلا 

، لاملا سأر  ةدايز  ةكرشلا  ذاقنإل  هتطخ  تنمضت  اذلو  اهتمرب ، ةعانصلا  هذه  معيس  ررضلا 

نم ءزج  مأت  ةداعإل  ىرخأ ؛ تاكرش  عم  مأت  ةداعإ  ةيقافتا  ماربإو 

مدقتلا ةيلمع   " تناك كلذ  ىلع  ءانبو  .بك  لكشب  فيلاكتلا  ضفخو  وكيج ، ةكرش  لعأ 

ةداعإ ىلإ  فدهت  يتلا  ةكرعملا  ةطخ  يه  نب ،"  " اهفصو ك  مامألا ،" ىلإ 

.حابرألا قيقحت  ىلإ  ةكرشلا 

ملسو ىلإ ٤٠٠٠ ، نم ٧٠٠٠  ةلعلا  ددع  صلقو  بتكم ،  ١٠٠ نب "  " قلغأ لوألا ، هماع  يفو 

، ستسوشتاسامو يسجوين  نم  لك  مأتلا يف  صلاوب  عيبل  وكيج  ةصخر 

فلكت تناك  ةصيلوب  ددجي ٢٥٠٠٠٠  نل  هنأب  يسجوين  ةيميظنتلا يف  تاهجلا  نب "  " ربخأو

ةبسوحملا ةمظنألا  نع  ىنغتسا  كلذ ، دعبو  .ايونس  رالود  نويلم  ةكرشلا ٣٠ 

امدنعو ةثدحم ، تامولعم  ميدقت  نود  مأتلا  ديدجتب  مأتلا  قئاثو  يلماحل  تحمس  يتلا 

رعس نم  ضفخت  ةكرشلا  نأ  دجو  ةديدجلا ، تامولعملا  نب "  " بلط



ررق اهعست ، ةداعإب  وكيج  ةكرش  تماق  امدنعو   ٪. ةبسنب ٩ اهب  ةصاخلا  ديدجتلا  قئاثو 

، ًالجإو .اهعم  ينيمأتلا  دقاعتلا  فاقيإ  مأتلا  قئاثو  يلماح  نم   ٤٠٠٠٠٠

، نويلم ىلإ ١.٥  نويلم  نم ٢.٧  مأتلا  قئاثو  يلماح  ددع  نب "  " تاءارجإ تضفخ 

ماع ١٩٧٥ دالبلا  مأتلا يف  تاكرش  ربكأ  نمض  مقر ١٨  ةكرشلا  اهنوك  نم  تلوحتو 

وكيج ةكرش  نإف  ضافخنالا ، اذه  نم  مغرلا  ىلعو  .كلذ  نم  ماع  دعب  مقر ٣١  ةكرشلا  ىلإ 

اهردق ةلئاه  تادئاع  تققح  ماع ١٩٧٦ ، رالود يف  نويلم  اهتراسخ ١٢٦  دعب 

ماعلا وهو  ماع ١٩٧٧ ، تادئاعلا يف  نم  رالود  نويلم  هتميق ٤٦٣  رثتسا  نم  رالود  نويلم   ٥٨.٦

.ةيلوئسملا نب "  " يلوت نم  لماكلا  لوألا 

ىلإ هيف  لضفلا  دوعي  ناك  وكيج "  " ةكرش هتققح  يذلا  بكلا  شاعتنالا  نأ  حضاولا  نمو 

ىلع ىقبأ  تاكرشلا  تاقفنب  قلعتي  يف  تباثلا  هطابضنا  نأ  ك  نب ،" "

أدبملا ىلإ  دوعت  نأ  بجي  ةكرشلا  نإ  مهاسملل  نب "  " لاقو .تاونسل  وكيج  ةكرش  شاعتنا 

تركذو .ةفلكتلا  ةضفخنم  مأت  تامدخ  مدقت  ةهج  اهنأل  لوألا ؛

ىتح يف نكلو  اهفيلاكت ، ضفخ  ىلع  ظافحلا  ةكرشلا يف  رارمتسا  ةيفيك  ليصفتلاب  هريراقت 

تارايسلا يف ىلع  مأت  ةكرش  ربكأ  عباس  وكيج  تناك  امدنع  ماع ١٩٨١ 

ناكو نيرخآلا ، يذيفنتلا  نيريدملا  نم  نثا  عم  هتتركس  نب "  " كراشت دقف  دالبلا ،

، مأت ةقيثو  ةيلوئسم ٣٧٨  ىلوتي  ناك  ةكرشلا  فظوم يف  لك  نأب  رخافتي 

راسم ليوحت  تاونس  لالخو  ةقباسلا ، تاونسلا  مأت يف  ةقيثو   ٢٥٠ لا نم  كأ  كلذو 

نأ ىلإ  تيفاب "  " عفد ام  مهزيفحتو ؛ فظوملا  ماهلإ  ردصم  ًااد  ناك  ةكرشلا ،

اهتيأ لوقيو : جاجدلا ، شع  ةماعنلا يف  ةضيب  عضي  يذلا  جاجدلا  رم  لثم   " هنإ هنع : لوقي 

. ١١ نوسفانملا " هب  موقي  ام  وه  اذه  تاجاجدلا ،

ةكرش هتزرحأ  يذلا  حجانلا  مدقتلا  نع  ثيدحلاب  اًديعس  نب "  " ناك نسلا ، رم  ىلعو 



يفو .عاضوألا  تءاس  امدنع  هيمهاسم  عم  هسفن  ردقلاب  اًحيرص  ناكو  وكيج ،

لالخ اذلو  تاضيوعتلا ، ببسب  رئاسخ  اهيدل  تناك  امدنع  ًاتقؤم ، ةكرشلا  تعت  ماع ١٩٨٥ ،

ةنحملا هبش  نب  : " نإ زدود " ل   " تلاق لوألا ، عبرلا  مهاسملل يف  ةكرشلا  ريرقت  ةباتك 

، قيرطلا انللض  دق  اننأ  يه  ةئيسلا  رابخألا  : " هباكرل لاق  يذلا  رايطلاب  ةكرشلا  اهب  ر  يتلا 

لدعملا نم  لضفأ  ةعرسب  طن  اننأ  وهف  راسلا  ربخلا  امأ 

ةحبرم يف باتتكا  جئاتن  تققحو  اهتناكم ، ةكرشلا  تداعتسا  ام  ناعرسو  ،  ١٢ بولطملا ""

ةعمس ةكرشلا  تبستكا  ةيمهألا ، نم  هسفن  ردقلا  ىلع  نكلو  ةيلاتلا ، ةنسلا 

.اهيمهاسم عم  ةحيرص  اهنأل  ةبيط ؛

ةينالقعلا أدبملا :

هنإ ثيح  وكيج ؛ ةكرش  لوصأ  ةرادإ  اينالقع يف  ًاكولس  نب " كاج  رهظأ "  نسلا ، رم  ىلع 

ىريو هجوملا ، ومنلا  ىلإ  ةكرشلا  راسم  هجو  هبصنم ، ماهم  يلوت  بقع 

حمسي ام  أطبأ ؛ لدع  ومنلا  لالخ  نم  نوكي  حابرألا ، نم  ديزملا  قيقحتل  ليبسلا  نأ  نب " "

ةعرسب ومنت  نأ  نم  لضفأ  ةيانعب ، اهتاقفنو  اهرئاسخ  ةبقار  ةكرشلل 

ومنلا اذه  رمتسا  كلذ ، عمو  .ةيلاملا  ةرطيسلا  نادقف  ىلإ  يضفي  كلذ  ناك  اذإ  ةفعاضم 

وه ةينالقعلا  كلت  ىلع  نهربي  امو  وكيج ، ةكرشل  ةضئاف  تادئاع  راردإ  هجوملا يف 

.ةيدقنلا ةلويسلا  عم  ةكرشلا  هتلعف  ام 

لكشب اهب  ةصاخلا  ةيدقنلا  ةلويسلا  رثتسا  نم  ةكرشلا  نكمتت  ماع ١٩٨٣ ،  نم  اًرابتعاو 

وكيج يف ةكرش  تماق  .اهيمهاسم ك  ىلإ  لاومألا  ةداعإ  تررق  اذل  حبرم ؛

ةئزجت دعب  ام  ساسأ  ىلع  مهس ، نويلم  ءارش ٣٠  ةداعإب  يماع ١٩٨٣ و١٩٩٢  ةرتفلا ب 

٪. ةبسنب ٣٠ ةلوادتملا  ةيداعلا  ةكرشلا  مهسأ  يلجإ  نم  للقي  ام  مهسألا ؛

يتلا مهسألا  حابرأ  ةدايز  اًضيأ يف  وكيج  ةكرش  تأدب  ىرخأ ، ةرم  مهسألا  ءارش  ىلإ  ةفاضإلابو 



ةلدعملا ةكرشلا  حابرأ  تغلب  ماع ١٩٨٠ ، يفو  اهيمهاسم ؛ ىلإ  اهتعفد 

حابرألا تغلب  دقف  ماع ١٩٩٢ ، امأ يف  دحاولا ؛ مهسلل  رالود  مهسألا ٠.٠٩  ةئزجت  بسح 

٪. ةيونس ٢١ ةدايزب  دحاولا ، مهسلل  رالود   ٠.٦٠

مهسألا ىلع  دئاعلا  أدبملا :

فعض لداعي  ام  ًابيرقت  يأ  وكيج ٣٠.٨٪ ، ةكرش  مهسألا يف  ىلع  دئاعلا  غلب  ماع ١٩٨٠ ، يف 

تادئاع تأدب  تاينينثلا ، رخاوأ  لولحبو  اهئارظن ، ةعومجم  طسوتم 

اهمهسأ نأل  لب  ةكرشلا ، لاوحأ  روهدت  ببسب  سيل  نكلو  ضافخنالا ، مهسألا يف  ىلع  ةكرشلا 

عفد قطنم  نم  اًءزج  نإف  مث  نمو  اهحابرأ ، نم  عرسأ  ةتوب  ت 

دئاع ىلع  ظافحلاو  لاملا ، سأر  ضيفخت  لجأ  نم  ناك  مهسألا  ءارش  ةداعإو  ةديازتملا  حابرألا 

.مهسألا ىلع  لوبقم 

حبرلا شماوه  أدبملا :

حبرلا شماوه  ربتعتو  ةفلتخم ، قرطب  مأتلا  تاكرش  ةيحبر  ةنراقم  نيرمثتسملل  نك 

رشع رادم  ىلعف  .كلذل  سيياقملا  لضفأ  نم  اًدحاو  بئارضلا  مصخ  لبق 

ةكرش بئارضلا يف  مصخ  لبق  حبرلا  شماه  طسوتم  ناك  ىلإ ١٩٩٢ ، نم ١٩٨٣  تاونس 

تاكرشلا نم  ةعومجم  ةيأ  نع  يرايعم ، فارحنا  دأ  اذو  ًاتابث ، كألا  وه  وكيج 

.ةرظانملا

بثك نع  تعبتتو  اهتاقفن ، عيمجب  ةقدلا  ديدش  اًمتها  وكيج  تلوأ  دقف  نآلا ، مهفن  كو 

غلب ةرتفلا ، هذه  لالخو  مأتلا ؛ تابلاطم  ةيوستب  ةطبترملا  تاقفنلا 

طسوتم فصن  يأ  ةبتتكملا ١٥٪ ، طاسقألا  نم  ةيوئم  ةبسنك  تاكرشلا  تاقفن  طسوتم 

مأتلا ءالكو  فيلاكت  زج  لكشب  سكعت  ةضفخنملا  ةبسنلا  هذهو  ةعانصلا ،



.اهعفد وكيج  ةكرش  ىلع  عتي  يتلا ال 

طسوتم نم  ىلعأ  تاضيوعتلا ، رئاسخو  ةكرشلا ، تاقفنل  ةعمجملا  وكيج  ةبسن  تناكو 

طسوتم قوفتي  ىلإ ١٩٩٢ ،  نم ١٩٧٧  ةرتفلا  يفو  ظوحلم ، لكشب  ةعانصلا 

غلب حلا ، كلذ  ذنمو  ماع ١٩٧٧ ، ةدحاو  ةرم  الإ  ةعمجملا  وكيج  ةبسن  ىلع  ةعانصلا 

طسوتم نع  ةيوئم  طاقن  ىلعأ ١٠  يأ  ةعمجملا ٩٧.١٪ ، وكيج  ةكرش  ةبسن  طسوتم 

يماع طقف يف  ترم  ىوس  تاضيوعتلا  ببسب  رئاسخ  نع  ةكرشلا  نلعت  .ةعانصلا و 

ددعلا غ ببسب  ماع ١٩٩٢  تاضيوعتلا يف  رئاسخ  تزرب  دقو  ١٩٨٥ و١٩٩٢ ،

نم هغو  وردنأ  راصعإ  نودف  ماعلا ، كلذ  دالبلا يف  تبرض  يتلا  ةيعيبطلا  ثراوكلل  يداعلا 

٪. ةبسنب ٩٣.٨ ضفخنتس  ةعمجملا  وكيج  ةبسن  تناك  ىربكلا ، فصاوعلا 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

، سالفإلا كشو  ىلع  ةكرشلا  تناك  ياواثاه ، رياشكبل  وكيج  ةكرش  ءارش  تيفاب "  " أدب امدنع 

دوجو عم  ىتح  ًابك ، اًغلبم  قحتست  تناك  وكيج  ةكرش  نإ  لوقي  هنكل 

نأ ا  ماع ١٩٧٦ ، يف  كلذ ، عمو  .ةكرشلل  ينيمأتلا  زايتمالا  ةجيتن  ةيبلسلا ؛ ةميقلا  يفاص 

يتلا ةميقلل  ةيباسحلا  تاريدقتلا  تفلاخ  دقف  حابرأ ، اهيدل  نكت  ةكرشلا  

ةيلبقتسملا ةيدقنلا  تاقفدتلا  اهنأب  ةيلاحلا  ةميقلا  ددح  يذلا  زمايليو ،" نوج ب   " اهعضو

نأشب قيلا  مدع  نم  مغرلا  ىلعو  كلذ ، عمو  .بسانم  لدع  ةموصخملا 

ةكرشلا نأب  قي  ىلع  ناك  تيفاب "  " نإف وكيج ، ةكرشل  ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلا 

ىتمو حبرلا ، رادقم  ةلأسم  امأ  لبقتسملا ، اًحابرأ يف  ققحتسو  دمصتس 

.شاقنلل حوتفم  رمأ  وهف  هققحتس ،

اهردق ٤٧ رثتسا  ةفلكتب  وكيج ، ةكرش  ثلث  رياشكب  ةكرش  تكلتما  ماع ١٩٨٠ ، يفو 

ةنسلا كلت  وكيج يف  ةكرشل  ةيلجإلا  ةيقوسلا  ةميقلا  تغلبو  رالود ، نويلم 



يفو ًابك ؛ نامأ  شماه  كلت  ةكرشلا  نأ  تيفاب "  " ردق حلا ، كلذ  ىتحو  .رالود  نويلم   ٢٩٦

تارثتسا ىلع  رالود  نويلم  غلبت ٦٠  تادئاع  ةكرشلا  تققح  ماع ١٩٨٠ ،

، رالود نويلم  وكيج ٢٠  ةكرش  حابرأ  نم  رياشكب  ةصح  تغلبو  رالود ، يالم  اهتميق ٧٠٥ 

ىدحإ حابرألا يف  نم  رالود  نويلم  ءارش ٢٠  نإ  ": " تيفاب  " لوق بسحو 

فلكتيس ةقرشم ، ةيلبقتسم  قافآو  ىلوألا ، ةجردلا  نم  ةيداصتقا  صئاصخ  تاذ  تاكرشلا ،

لوصحلا فدهب  ءارشلا  ناك  اذإ  كأ  لب  رالود ،" نويلم  نع ٢٠٠  لقي  ام ال 

ةكرشلا ١٣ . ةرطيسم يف  ةصح  ىلع 

ضارتفا وه  رالود ، نويلم  غلبت ٢٠٠  يتلا  ةميقلا  هذه  تيفاب "  " ضارتفا نإف  كلذ ، عمو 

وكيج ةكرش  نأ  ضارتفاب  هنإ  ثيح  زمايليو ؛"  " مييقت ةيرظن  ءوض  يف  يعقاو ،

يأ ةدعاسم  نود  رالود  نويلم  ةميقب ٦٠  حابرألا  هذه  قيقحت  ىلع  ظافحلا  ىلع  ةرداق 

ةبسنلا اهنم  تمصخ  يتلا  وكيج  ةكرشل  ةيلاحلا  ةميقلا  نإف  يفاضإ ، لسأر 

نوكتس اًماع ،  ٣٠ لا تاذ  ةيكيرمألا  ةيموكحلا  تادنسلا  ىلع  غلبتو ١٢٪  كاذنآ ، ةيلاحلا ،

وكيج يف ةكرشل  ةيقوسلا  ةميقلا  فعض  نم  برقي  ام  يأ  رالود ؛ نويلم   ٥٠٠

ةبسنب وأ  ةبسنب ٢٪ ، هذه  حابرألا  ةوق  ةدايز  نم  ةكرشلا  تنك  اذإ  مث  نمو  ماع ١٩٨٠ ،

، رالود نويلم  ىلإ ٦٠٠  عفترتس  ةيلاحلا  ةميقلا  نإف  يلاحلا ، مخضتلا  لبق   ٪١٥

ةميقلا تناك  ماع ١٩٨٠ ، يف  ىرخأ ، ةرابعبو  رالود ؛ نويلم  رياشكب ٢٠٠  ةصح  يواستسو 

نم ةموصخملا  ةيلاحلا  ةميقلا  فصن  نم  لقأ  وكيج  ةكرش  مهسل  ةيقوسلا 

.اهحابرأ ةوق 

دحاولا رالودلا  ةيضرف  أدبملا :

ىلإ ٤.٦ رالود  نويلم  نم ٢٩٦  وكيج  ةكرشل  ةيقوسلا  ةميقلا  ت  يماع ١٩٨٠ و١٩٩٢ ، ب 

ثالثلا تاونسلا  هذه  لالخو  رالود ، رايلم  اهردق ٤.٣  ةدايزب  يأ  رالود ، رايلم 



مهاسملا ٢٨٠ ىلإ  تعفد  دقو  .رالود  رايلم  اهردق ١.٧  اًحابرأ  وكيج  ةكرش  تققح  ةرشع ،

ةداعإل رالود  رايلم  تزجتحاو ١.٤  ةيداع ، مهسأ  لكش  رالود يف  نويلم 

لباقم اهيمهاسمل ، ةيقوسلا  ةميقلا  نم  رالود  وكيج ٣.١٢  ةكرش  تجتنأ  مث  نمو  رثتسالا ،

، ايلعلا ةرادإلا  سكعي  يلاملا ال  زاجنإلا  اذه  نإ  .زجتحم  رالود  لك 

لاومأ رثتسا  ةداعإ  ىلع  اهتردق  سكعي  اإو  بسحف ، وكيج  ةكرشل  زيمتملا  قيوستلاو 

.تالدعملا لضفأب  مهاسملا 

هتميق رثتساب  ماع ١٩٨٠  تماق يف  اهنأ  وكيج ،"  " ةكرش قوفت  ىلع  ىرخألا  ةلدألا  نمو ب 

كلذ ةميق  تداز  دقف  ةعزوملا ، مهسألا  حابرأ  ءانثتسابو  دحاو ، رالود 

ةلهذم ةدايز  لث  ام  وهو  ماع ١٩٩٢ ، لولحب  رالود  ىلإ ٢٧.٨٩  تلصو  ىتح  رثتسالا 

ًاثك ىلعأ  ًالدعم  ربتعي  يذلا  بكرملا ، يونسلا  دئاعلا  لدعم  ىلع  ةبسنب ٢٩.٢٪ 

لالخ ةبسنب ٨.٩٪  اعفترا  نيذللا  زروب ٥٠٠ ، دنأ  دردناتس  رشؤمو  ةعانصلا ، طسوتم  نم 

.اهتاذ ةرتفلا 

يس يب  هيإ  عم  زیتیس  لاتیباك  جمد 
نم لك  ىرتشا  نيح  ماع ١٩٥٤ ، يفو  ةفاحصلا ، لاجم  زيتيس يف  لاتيباك  ةكرش  ةيادب  تناك 

؛" ثيمس كنارف   " هلعأ ريدمو  ساموت ،" ليول   " هشلا يفحصلا 

نويزفيلت ةطحم  مضت  يتلا  جنيتساكدورب ، يلاف  نوسده  ةكرش  ءاكرشلا  نم  ةعومجمو 

يف يفم " ساموت   " ناكو كرويوين ، ةيالو  ةمصاع  ابلأ ، ةنيدم  ةعاذإو يف 

"، ثيمس كنارف   " دقو ع .نوباصلا  ةعانصل  زرذارب  رفيل  ةكرشب  جاتنإ  ريدم  تقولا  كلذ 

نبالا يفم " ، " فلوجلا ةبعل  ةسرم  يف  يفم "  " دلاو كراشي  ناك  يذلا 

ماع يلاف يف  نوسده  ةكرش  ترتشا  كلذ ، دعب  مث  .ةكرشلل  ةعباتلا  نويزفيلتلا  ةطحم  ةرادإل 

ىلإ ةكرشلا  مسا  يغت  متو  ةينويزفيلتلا ، ماهرود  يلار  ةطحم   ١٩٥٧



لك ةيالو  يتمصاع  اتناك  يلارو  ابلأ  نم  الك  نأ  سكعي  يذلا  جنيتساكدورب ، زيتيس  لاتيباك 

(. ةمصاع ةيزيلجنإلاب  ينعت  لاتيباك  ةملك  نإ  ذإ   ) هنم

دحأ قيقش  كروب "  " ناكو ابلأ ، ةطحمل  اًريدم  كروب " ناد  " " يفم  " ع ماع ١٩٦٠ ، يفو 

دعب يف  حبصأ  يذلا  كروب " ميج   " وهو درافراه ، ةعماج  يف  يفم "  " ءالمز

، ابلأ ةنيدم  لهأ  نم  وهو  كروب ،" ناد   " ىلوتو .نوسنوج  دنأ  نوسنوج  ةكرشل  اًسيئر 

مت ثيح  كرويوين ، ىلإ  يفم "  " داع نيب  نويزفيلتلا ، ةطحم  ةرادإ  ةيلوئسم 

تاكارشلا كأ  نم  ةدحاو  تأدب  اذكهو  ماع ١٩٦٤ ، زيتيس يف  لاتيباك  ةكرشل  اًسيئر  هنييعت 

، كلذ تلت  يتلا  ةثالثلا  دوقعلا  لالخو  .ةيكيرمألا  تاكرشلا  اع  اًحاجن يف 

ثب ةكرش  ثالث  نم  كأ  ايرتشا  اًعم  هنواعتبو  زيتيس ، لاتيباك  ةكرش  كروب " و" يفم "  " رادأ

ماع ١٩٨٥. هيإ  يس يف  ءارش  اهزربأ  ناك  رشنو ، يعاذإ 

ءادغ يف ةبدأم  ىلع  تاينيتسلا  رخاوأ  يف  يفم " موت  ىلوألا ب " ةرملل  تيفاب "  " ىقتلا دقو 

ناك يفم "  " نأ ةصقلا  يورتو  يفم ،"  " ءالمز دحأ  نم  ةوعدب  كرويوين 

ةكرش ةرادإ  سلجم  ىلإ  مضنالا  ىلإ  هاعد  هنأ  ةجردل  تيفاب "  " ةيصخشب ةياغلل  ًابجعم 

راص دعب  يف  هنكل  ضرعلا ، اذه  ضفر  تيفاب "  " نكلو زيتيس ١٤  ، لاتيباك 

لوألا رثتسالا  ناكو  تاونس ، رادم  ىلع  لصاوت  ىلع  الظو  برقم ، قيدص  يفم " وه و"

نك وحن ال  ىلع  نكلو  ماع ١٩٧٧ ، زيتيس يف  لاتيباك  يف  تيفاب " ل"

.يلاتلا ماعلا  اذه يف  هرثتسا  عاب  حبرم ، لكشبو  هسفت ،

ةعاذإلا ةئيه  سيئر  وهو  نوسندلوج ،" درانويل   " ىلع يفم "  " حرتقا ربمسيد ١٩٨٤ ، يفو 

لصاوت ةيادبلا ، هضفر يف  نم  مغرلا  ىلعو  تكرشلا ، جمد  ةركف  ةيكيرمألا ،

ةيلارديفلا تالاصتالا  ةنجل  تداز  دقف  رياني ١٩٨٥ ، ىرخأ يف  ةرم  نوسندلوج "  " عم يفم " "

نم ةدحاو  ةكرش  اهكل  نأ  نك  يتلا  ةعاذإلاو  نويزفيلتلا  تاطحم  ددع 



" نوسندلوج  " قفاوف ماعلا ، كلذ  ليربأ يف  نم  اًرابتعا  كلذو  ةطحم ، ةرشع  يتنثا  ىلإ  عبس 

اًقلق اًماع ، كاذنآ ٧٩  رمعلا  نم  غلابلا  نوسندلوج "  " ناكو ةرملا ، هذه 

حشرملا نم  ددع  اهيدل  رفاوتي  ناك  هيإ  يس  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  هفلخي ، نم  نأشب 

ناكو هيأر ؛ بسحب  ةدايقلا ، ملستل  ادعتسم  مهنم  يأ  نكي  لمتحملا ، 

قافتالا لالخ  نمو  تالاصتالاو ، مالعإلا  ةعانص  نيريدملا يف  لضفأ  نادعي  كروب " و" يفم " "

هيإ  يس نأ  نوسندلوج "  " نمض زيتيس ، لاتيباك  عم  جامدنالا  ىلع 

ةبحصب ضوافتلا  ةفرغ  ةيكيرمألا  ةعاذإلا  تاكرش  تلخدو  .ةيوق  ةيرادإ  ٍديأ  ىقبتس يف 

دقعي ًااد  ناك  يذلا  يفم ،"  " امأ ةيلاع ، روجأ  يوذ  يرثتسا  يفرصم 

المعف هب ، قثي  يذلا  تيفاب " نراو  هقيدصب "  ناعتسا  دقف  هسفنب ، هتاقفص  ماربإ  تاضوافم 

ناكو ةينويزفيلت ، ةكبشل  قالطإلا  ىلع  عيب  ةيلمع  لوأ  ماإ  ىلع  اًعم 

.تقولا كلذ  ىتح  خيراتلا  مالعإلا يف  لئاسول  جامدنا  ربكأ  كلذ 

اهتميق ١٢١ غلبت  ةيلجإ  ةقفص  ةيكيرمألا  ةعاذإلا  تاكرش  ىلع  زيتيس  لاتيباك  تضرعو 

رشُعو مهسلل  اًدقن  اًرالود   ١١٨  ) هيإ  يس ةكرش  مهسأ  نم  مهس  لكل  اًرالود 

ناكو دحاولا .) مهسلل  تارالود  رشُعلا ٣  ةميق  زيتيس  لاتيباك  مهسأ  ءارش  رايخ  زايتما 

، نالعإلا نم  موي  لبق  هيإ  يس  مهس  اهب  لوادت  يتلا  ةميقلا  فعض  ضرعلا 

رالود رايلم  زيتيس ٢.١  لاتيباك  ضرتقتس  رالود ، رايلم  ةميقب ٣.٥  ةقفص  ليو  لجأ  نمو 

غلبت ةلخادتم  ةيعاذإو  ةينويزفيلت  تاطحم  عيبتسو  يفرصم ، داحتا  نم 

ةكبش ةيأل  حمسي  ةروظحم ال  تاكلتمم  اًضيأ  عيبتس  ك  رالود ، نويلم  ًابيرقت ٩٠٠  اهتميق 

نطنشاو ةكرشل  قحال  تقو  تعيب يف  يتلا  تالباكلا  كلذ  ا يف  اهكالتماب ،

رياشكب يرتشت  نأ  ىلع  قفاوو  رالود ، نويلم  رخآ ٥٠٠  ردصم  وه  تيفاب "  " ناكو تسوب ،

رعسب زيتيس  لاتيباك  نم  ًاثيدح  اهرادصإ  مت  مهس  يالم  ةثالث  ياواثاه 



، ةرادإلا سلجم  ىلإ  مضنالا  ىرخأ  ةرم  هقيدص  نم  يفم "  " بلطف دحاولا ، مهسلل  رالود   ١٧٢.٥٠

.ةرملا هذه  تيفاب "  " قفاوف

لاجملا ةموهفمو  ةطيسب  أدبملا :

بعوتسا تاونس ، نم ١٠  كأل  تسوب  نطنشاو  ةكرش  ةرادإ  سلجم  لمع يف  نأ  دعب 

، تالجملاو فحصلا  رشنو  ويزفيلتلا ، ثبلا  لاجم  لمعلا يف  ةعيبط  تيفاب " "

ةكرشل رياشكب  ءارش  ةقفص  لالخ  نم  نويزفيلتلا  تاكبش  لمع  ةعيبط  هباعيتسا  روطتو 

ماع ١٩٨٤. ىرخأ يف  ةرمو  ماع ١٩٧٨ ، ةرم يف  هيإ  يس 

تباث ليغشت  خيرات  أدبملا :

كأ ىلإ  دوعي  حبرم  ليغشت  خيرات  ةيكيرمألا  ةعاذإلا  تاكرشو  زيتيس  لاتيباك  نم  لكل  ناك 

نويدلا ةبسنو  ةيكلملا ١٧٪ ، قوقح  ىلع  دئاعلا  طسوتم  غلبو  اًماع ، نم ٣٠ 

ىلع دئاعلا  طسوتم  غلب  دقو  ماع ١٩٨٤ ، ىتح  ماع ١٩٧٥  نم  ةيكلملا ٢١٪  قوقح  ىلإ 

هيإ  يس ءارشل  اهضرع  لبق  تاونس  لالخ ١٠  زيتيس  لاتيباك  ةيكلملا يف  قوقح 

٪. ةيكلملا ٢٠ قوقح  ىلإ  نويدلا  ةبسن  تغلبو  ، ٪١٩

لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  أدبملا :

يهف طسوتملا ، نم  ىلعأ  تاداصتقاب  ويزفيلتلاو  يعاذإلا  ثبلا  تاكبشو  تاكرش  عتمتت 

ةرهشلا نم  بك  ردقب  عتمتت  ًابيرقت ، اهتاذ  بابسأللو  فحصلا ، هبشت 

تاجايتحاو لاملا  سأر  رثتسا  ةداعإ  نوكت  ثبلا ، جرب  ءانب  درجمبف  ةيداصتقالا ، ةيراجتلا 

، ةمودعم نوكت  نوزخملا  تارثتسالا يف  نأ  ك  ةفيفط ، لماعلا  لاملا  سأر 

قفدتت امدنع  قحال ، تقو  ديدستلاو يف  فوشكملا ، ىلع  جماربلاو  مالفألا  ءارش  نكو 

يعاذإلا ثبلا  تاكرش  ققحت  ةماع ، ةدعاقك  اذكهو ، .تانالعإلا  تارالود 



زواجتت ةبك  ةيدقن  غلابم  ردتو  لاملا ، سأر  ىلع  طسوتملا  نم  ىلعأ  دئاوع  ويزفيلتلاو 

.ةيليغشتلا اهتاجايتحا 

، ةيموكحلا حئاوللا  لمشت  يعاذإلاو  ويزفيلتلا  ثبلا  تاكبش  اهل  ضرعتت  يتلا  رطاخملاو 

كلذكو اهلالخ ، نم  ةياعدلا  ةبسن  ضافخناو  ةغتملا ، ايجولونكتلاو 

.ثدحي ام  اًردان  اذه  نكلو  ةكرشلل ، ثبلا  صيخرت  ديدجت  تاموكحلا  ضفر  ةيلتحا 

ماع ١٩٨٥ صاخلا يف  كارتشالا  تاذ  تاونقلا  ىلع  ثبت  يتلا  جماربلا  تناكو 

نودهاشي اوناك  نيدهاشملا  ضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  تاكبشلا ، ىلع  اًفيفط  اًديدهت  لكشت 

ةيبلاغلا نإف  صاخلا ، كارتشالا  تاذ  تاونقلا  ىلع  ةضورعملا  جماربلا 

لالخو .ةينويزفيلتلا  تاكبشلا  تاونق  لضفت  لازت  نويزفيلتلا ال  يدهاشم  نم  ىمظعلا 

جتانلا يلجإ  نم  ربكأ  لكشب  ومنت  ةياعدلا  ةينازيم  تناك  اًضيأ ، تاينينثلا 

ةدعاق ىلإ  لوصولا  لجأ  نمو  كلهتسملا ، لبق  نم  قافنإلا  طارفإلا يف  ببسب  كلذو  يلحملا ؛

ويزفيلتلا ثبلا  ىلع  نولوعي  نونلعملا  لازي  ال  ىربك ، ةيهج 

بسح نيرشانلاو ، ثبلا  تاكرشو  تاكبشلل  ةيساسألا  تايداصتقالا  تناك  دقو  يعاذإلاو ،

قافآلا تناك  ماع ١٩٨٥  يفو  طسوتملا ، قوف  اهاوتسم  لازيال  تيفاب ،"  " ىري

.بك دح  ىلإ  ةرشبم  تاكرشلا  هذهل  لجألا  ةليوط  ةيلبقتسملا 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

ربكأ وه  زيتيس  لاتيباك  رالود يف  نويلم  هتميق ٥١٧  تغلب  يذلا  رياشكب  رثتسا  ناك 

اهب ددح  يتلا  ةيفيكلا  تناك  نكلو  تقولا ، كلذ  يف  تيفاب "  " هب ماق  رثتسا 

قفاو دقف  شاقنلل ، ةحوتفم  هيإو  يس  زيتيس  لاتيباك  يتكرشل  ةعمجملا  ةميقلا  تيفاب " "

ىلإ هيإو  يس  زيتيس  لاتيباك  نم  مهس  يالم  ةثالث  عيب  ىلع  يفم " "

ام ًابلاغ  ةميقلاو  رعسلا  نأ  ملعن  اننكلو  دحاولا ، مهسلل  رالود  لباقم ١٧٢.٥٠  تيفاب " "



ءارش ىلع  مدقي  الأ  وه  تيفاب "  " بأد نأ  انفرع  دقو  فلتخم ، مقر  نانوكي 

، اهئارش رعسو  ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  بك ب  نامأ  شماه  كانه  نوكي  امدنع  الإ  ةكرش  ةيأ 

هنأب فرتعا  هيإ  يس ، زيتيس / لاتيباك  نم  لك  ءارش  لالخ  نم  هنأ  ديب 

.أدبملا اذهب  لخأ  دق 

وهو  ) ةبسنب ١٠٪ تيفاب "  " ضرع نم  دحاولا  مهسلل  رالود  غلبم ١٧٢.٥٠  مصخب  انمق  اذإو 

برضو ماع ١٩٨٥ ) اًماع يف   ٣٠ لا تاذ  ةيكيرمألا  ةيموكحلا  تادنسلل  يبيرقتلا  دئاعلا 

ىلإ ةفاضإلاب  لوادتم ، مهس  نويلم  اهيدل ١٣  زيتيس  لاتيباك   ) مهس نويلم  ةميقلا يف ١٦  هذه 

هذهل ةيلاحلا  ةميقلا  نإف  تيفاب ،)" اهرادصإ ل" مت  يالم  ةثالث 

لاتيباك حابرأ  يفاص  غلب  دقو  .رالود  نويلم  اهردق ٢٧٦  حابرأ  ةوق  ىلإ  جاتحت  فوس  ةكرشلا 

غلبو رالود ، نويلم  ةيلسأرلا ١٢٢  تاقفنلاو  كالهإلا  دعب  ماعل ١٩٨٤  زيتيس 

لعج ام  رالود ؛ نويلم  ةيلسأرلا ٣٢٠  تاقفنلاو  كالهإلا  دعب  هيإ  يس  لخد  يفاص 

اهيدل نوكتس  ةجمدنملا  ةكرشلا  نكلو  رالود ، نويلم  وه ٤٤٢  حابرألا  ةوق  يلجإ 

رايلم هتميق ٢.١  تغلبو  هضارتقا ، ىلإ  يفم "  " رطضا يذلا  غلبملا  نإ  ثيح  ةبك ؛ نويد 

؛ ةدئافلل ايونس  رالود  نويلم  ةكرشلا ٢٢٠  فلكي  نأ  هنأش  نم  ًابيرقت ، رالود 

.رالود نويلم  وحن ٢٠٠  ةجمدنملا  ةكرشلل  ةيفاصلا  حابرألا  تناك  كلذل 

سحتب موقي  هنأب  ةعساو  ةرهش  يفم "  " ىدل ناك  ثيح  ةيفاضإ ؛ تارابتعا  كانه  تناكو 

، اهتاقفن ضفخ  قيرط  نع  ةطاسبب  ةارتشملا  تاكرشلل  يدقنلا  قفدتلا 

هيإ ليغشتلا يف  شماوه  تغلب  يف ح  زيتيس ٢٨٪ ، لاتيباك  ليغشتلا يف  شماوه  تغلبو 

تاكلتممل ليغشتلا  شماوه  سحت  نم  يفم "  " نك اذإف   يس ١١٪ ،

هردق ١٢٥ ًايفاضإ  اًغلبم  رفوت  ةكرشلا  تناكل  ىلإ ١٥٪ ، يأ  ثلثلا ، ةبسنب  هيإ  يس  ةكرش 

رالود نويلم  يواست ٢٢٥  ةعمجملا  اهحابرأ  ةوق  تناكلو  ايونس ، رالود  نويلم 



رالود نويلم  ةميقب ٣٢٥  اًحابرأ  ققحت  يتلا  ةكرشلل  دحاولا  مهسلل  ةيلاحلا  ةميقلاو  .ايونس 

مهسلل تارالود  ناك ٢٠٣  ةبسن ١٠٪ ، مصخب  لوادتم  مهس  نويلم  نم ١٦ 

ناك يذلا  تيفاب " صاخلا ب" ءارشلا  رعس  ىلع  هردق ١٥٪  نامأ  شماه  وهو  دحاولا ،

، ةايحلا ديق  ىلع  لازي  نب ال  ناك  اذإ  : " اًحزام تيفاب "  " لاقو رالود ، هرادقم ١٧٢.٥٠ 

. ١٥ ماهارج " نب  ىلإ "  هنم  ةراشإ  يف  اذهب ،" داشأل 

لوقي ثيح  ةنيعم ؛ تاضارتفا  انعضو  اذإ  تيفاب "  " هلبق يذلا  نامألا  شماه  عيسوت  نكو 

فحصلا نأ  ىلإ  شي  ةرتفلا  هذه  لالخ  دئاسلا  ركفلا  نإ  تيفاب " "

نود ايونس ، ةبسنب ٦٪  دبألا  ىلإ  حابرألا  ةدايز  نم  نكمتتس  نويزفيلتلا  تاطحمو  تالجملاو 

نأ وه  كلذ  ببسلا يف  نأ  حضويو  ةيفاضإ ١٦  . لاومأ  سوءر  ىلإ  ةجاحلا 

لماعلا لاملا  سأر  ىلإ  ةجاحلا  نوكتسو  كالهإلا  تالدعم  يواست  فوس  ةيلسأرلا  تاقفنلا 

كلذ ينعيو  ةيرحب ، ةعزوم  تادئاع  لخدلا  رابتعا  نك  مث  نمو  ةليئض ،

ةبسنب ٦٪ يف ومني  نأ  نك  رمتسم  يونس  لخد  مالعإ  ةكرش  كلام  ىدل  نوكيس  هنأ 

نراقت نأ  تيفاب "  " حرتقيو .يفاضإ  لسأر  ىلإ  ةجاحلا  نود  بقترملا  لبقتسملا 

لوقيو لاملا ، سأر  رثتسا  ةداعإ  ت  اذإ  الإ  ومنلا ، ىلع  ةرداق  نوكت  ةكرشب ال  كلذ 

نويلم اهتميق  اًحابرأ  تققح  ةيمالعإ  ةكرش  كلت  تنك  اذإ  كنإ  اًضيأ  تيفاب " "

نويلم عفد ٢٥  بسانملا  نم  كاذنيح  نوكيسف  ةبسنب ٦٪ ، ومنت  نأ  عقوتملا  نمو  رالود ،

نم ٍلاخ  لدعم  ىلع  موسقم  رالود  نويلم   ) ةكرشلا هذه  ءارش  لباقم  رالود 

ىرخأ ةكرش  كانه  تناك  اذإ  امأ  غلبي ٦٪ .) يذلا  ومنلا  لدعم  نم  لقأ  ةبسنب ١٠٪  رطاخملا 

رثتسا ةداعإ  نود  اهحابرأ  ةدايز  نم  نكمتت  اهنكلو   رالود  نويلم  تحبر 

(. ىلع ١٠٪ موسقم  رالود  نويلم   ) رالود يالم  اهتميق ١٠  غلبتسف  لاملا ، سأر 

لاتيباك ةميق  نأ  دجنسف  زيتيس ، لاتيباك  ىلع  هانقبطو  اذه ، ليومتلا  سرد  انذخأ  اذإو 



شماه وأ ٦٦٪  تارالود ، ىلإ ٥٠٧  مهسلل  تارالود  نم ٢٠٣  تعفترا  دق  زيتيس 

كلت تناك  نكلو  هعفد ، ىلع  تيفاب "  " قفاو يذلا  رالود ، رعس ١٧٢.٥٠  ىلع  نامأ 

ءزج عيب  يفم "  " رودق نوكيس  لهف  تالتحالا ؛" نم "  ثكلا  لمحت  تاضارتفالا 

عقاولا وه يف  ( ؟ رالود نويلم  لباقم ٩٠٠  ةعمجملا  هيإو  يس  زيتيس  لاتيباك  تاكلتمم  نم 

شماوه سحت  ىلع  اًرداق  نوكيس  له  رالود ،) رايلم  ىلع ١.٢  لصح 

و ىلع  رارمتساب  دتعالا  ىلع  اًرداق  نوكيس  له  ةيكيرمألا ؟ ةعاذإلا  تاكرش  ىدل  ليغشتلا 

؟ ةينالعإلا ةياعدلا  راعسأ 

ةدقعم زيتيس  لاتيباك  ةكرش  بك يف  نامأ  شماه  ىلع  لوصحلا  ىلع  تيفاب "  " ةردق تناك 

ناك يف يذلا  زيتيس  لاتيباك  مهس  رعس  اهلوأ يف  لثمتي  لماوع ؛ ةدع  ببسب 

، زاتمم وحن  ىلع  ةكرشلا  ةرادإب  ناموقي  كروب " و" يفم "  " ناك دقف  نسلا ، رم  ىلع  عافترا 

ةكرش نم  ضيقنلا  ىلعو  كلذلو ، اذه ، سكعي  ةكرشلا  مهس  رعس  ناكو 

عجارتلا ببسب  صيخر ؛ رعسب  زيتيس  لاتيباك  ءارشل  ةصرفلا  هيدل  تيفاب "  " نكي وكيج ، 

ةيلاملا قاروألا  قوسل  رمتسملا  عافترالا  نأ  ك  ةكرشلا ، ىوتسم  تقؤملا يف 

لباقم رعس  لوبق  ىلإ  تيفاب "  " رطضا ايوناث ، مهسأ  ضرع  ناك  اذه  نألو  اًضيأ ، هدعاسي   

.تقولا كلذ  ةلوادتملا يف  اهتميق  نم  بيرق  زيتيس  لاتيباك  مهسأ 

عافترالا ىولسلا يف  دجو  دقف  رعسلا ، ةلأسم  نأشب  لمأ  ةبيخ  ةيأب  تيفاب "  " رعش اذإو 

ناك سرام ١٩٨٥ ،  ١٥ ةعمجلا ، موي  يفف  اهسفن ، مهسألا  كلت  رعسل  عيرسلا 

تنلعأ سرام ، قفاوملا ١٨  نثإلا ، موي  رهظ  دعبو  اًرالود ، زيتيس ١٧٦  لاتيباك  مهس  رعس 

، يلاتلا مويلا  يفو  ةيكيرمألا ، ةعاذإلا  تاكرش  يرتشتس  اهنأ  زيتيس  لاتيباك 

مايأ ةعبرأ  لالخ  يأ  رالود ، زيتيس ٢٠٢.٧٥  لاتيباك  مهس  رعس  غلب  يلاملا ، قوسلا  قالغإ  عم 

نويلم  ٩٠ تيفاب "  " حابرأ تغلبو   ٪. ةدايزب ١٥ ةطقن  مهسلا ٢٦  رعس  عفترا 



رياني ١٩٨٦. ىتح  ةقفصلا  متت  نأ  ررقملا  نم  نكي  و  رالود ،

نم اهغ  نم  ًاثك  لقأ  زيتيس  لاتيباك  ءارش  يف  تيفاب "  " هاقلت يذلا  نامألا  شماه  ناكو 

؛" يفم موت  وه "  باوجلا  ناك  كلذ ؟ لعف  اذلف  .ىرخألا  ءارشلا  تاقفص 

نأل ةكرشلا ، هذه  رمثتسا يف  دق  ناك  ام  يفم ،"  " دوجو الول  هنأب  تيفاب "  " فرتعي ثيح 

هيإ  زيتيس / لاتيباك  تناك  دقو  تيفاب ،" نامألا ل" شماه  وه  ناك  يفم " "

اًضيأ كانه  ناك  نكلو  تيفاب ،"  " بذجت يتلا  تاكرشلا  عون  نم  يهو  ةيئانثتسا ، ةكرش  يس 

اًريدقت نكي  نراو  نإ  ": " نب نوج   " هنع لاق  دقف  يفم ،"  " زيمم يف ءيش 

. ١٧ تيفاب " ىلإ  ةبسنلاب  رغمو  باذج  رمأ  وه  كيرش  انوكي  نأ  درجمف  يفم ، موت  ًابك ل 

لضفأ كروب " و" يفم "  " فظو ثيح  ةيزكرماللا ؛ يه  زيتيس  لاتيباك  ةرادإ  ةفسلف  تناك 

ذاختا متي  ناك  مث ، نمو  مهلعأ ، نورشابي  مهدحو  مهاكرتو  فظوم ،

هتقالع نم  ركبم  تقو  اذه يف  ىلإ  كروب "  " لصوت دقو  يلحملا ، ديعصلا  ىلع  تارارقلا  عيمج 

نويزفيلت ةطحم  هترادإ  ةرتف  لالخ  ديربلاب  كروب "  " لسرأ دقف  يفم ." ب"

" كروب  " مهفف اًقلطم ، هيلع  دري  نكي  يذلا   يفم ،"  " ىلإ ايعوبسأ  ةثدحم  ريراقت  ابلأ ،

الإ ابلأ  ىلإ  بهذأ  نل  : " هل ًالئاق  كروب " " " يفم  " دعو دقف  .ةلاسرلا  ًاخأ 

نادعاسي كروب " و" يفم "  " ناكو .  ١٨ لمعلا " نم  كلصف  ىلإ  تررطضا  اذإ  وأ  ينتوعد ، اذإ 

لك يليغشتلا  ءادألا  ةعجارمو  هتكرشل ، ةيونس  تاينازيم  عضو  ىلع 

اوناك ول  ةكرشلا ك  نوريدملا  ريدي  نأ  رظتنملا  نم  ناك  كلذ ، ءانثتسابو  .رهشأ  ةثالث 

نم ثكلا  رظتنن  نحن  : " ًالئاق ددصلا  اذه  يف  يفم "  " بتك دقو  اهنوكلت ،

. ١٩ انيريدم "

، فيلاكتلا ةبقارم  وه  زيتيس  لاتيباك  وريدم  هب  موقي  نأ  عقوتملا  نم  ناك  يذلا  رمألاو 

امدنعو رمألا , لخدتلا يف  نم  لجخي  يفم "  " نكي كلذ ،  نوقفخي يف  امدنع  مهنكلو 



يف يفم "  " ةبهوم ىلإ  ةسام  ةجاح  كانه  تناك  هيإ  يس ، ةكرش  زيتيس  لاتيباك  ترتشا 

بسن ثيح  نم  كفتلا  ىلإ  تاكبشلا  هجتت  ثيح  فيلاكتلا ؛ ضفخ 

هيلإ ةجاح  كانه  تناك  ام  ايأ  نأ  ىرت  تناك  تاكبشلا  نألو  حابرألا ، سيلو  ةدهاشملا ،

ام ناعرس  نكلو  فيلاكتلا ، مييقت  ىلع  ىغطي  ناك  هنإف  ةدهاشملا ، بسن  ةدايزل 

ناجللا ةدعاسم  قيرط  نعو  رومألا ، مامز  يفم "  " ىلوت امدنع  ةيلقعلا  هذهب  لمعلا  فقوت 

بتاورلا فوشك  يفم "  " مظن هيإ  يس ، ةيانعب يف  اهرايتخا  مت  يتلا 

ةمدخ ةياهن  ةأفاكم  اوحنم  نمم  صخش  وحن ١٥٠٠  حيرست  مت  ك  تاقفنلاو ، تازايتمالاو 

صاخلا دعصملاو  يذيفنتلا ، نيريدملا  ماعط  فرغ  قالغإ  مت  كلذكو  ةبك ،

سول تنمنيترتنإ يف  هيإ  يس  نيزوميللا يف  ةرايس  نع  ءانغتسالا  نع  ًالضف  هيإ  يس ، يف 

ىلوألا هتلوج  لالخ  يفم "  " ليصوتل مدختست  تناك  يتلا  سولجنأ ،

ةرايس كلذ  نم  ًالدب  لقتسا  ةكرشلا  ةرايزل  ةيلاتلا  هتلحر  يفو  ةكرشلا ، لعأ  دقفتل س 

.ةرجأ

ةكرشلا ةطحم  تناكو  زيتيس ، لاتيباك  ةايح يف  بولسأ  فيلاكتلاب  يعولا  اذه  لثم  ناكو 

، ةنيدملا دحاو يف  مقر  ةطحملا  يه  - يآ ويلباد  يف  - ايفلداليف ةينويزفيلتلا يف 

ةكرش يس  عورف  ماوق  اًدرف  سمخو  ةئا  ةنراقم  درف  ةئام  هماوق  يرابخإلا  اهمقاط  ناكو 

هيإ ةكرش  ىلإ  يفم "  " مضنا لبقو  ةنيدملا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  سإ يف 

هيإ  ةينويزفيلت يف  تاطحم  سمخ  ةرادإل  اًصخش  فيظوتب ٦٠  موقت  ةكرشلا  تناك   يس ،

ةتس كانه  ناك  اهل ، زيتيس  لاتيباك  ءارش  نم  ةزيجو  ةرتف  دعبو  يس ،

كرويوين هيإ  يس يف  ويلباد  نويزفيلت  ةطحم  تداتعا  ك  تاطحم ؛ ا  نوريدي  صاخشأ 

بئارضلا مصخ  لبق  حبر  شماوه  تققحو  صخش ، فيظوت ٦٠٠ 

ةققحم فظوم  فيظوتب ٤٠٠  تماق  ةطحملا ، ةلكيه  يفم "  " داعأ نأ  درجو  اهتبسن ٣٠٪ ،



ةمزأ لح  درجو  نم ٥٠٪ ، ىلعأ  بئارضلا  مصخ  لبق  حبر  شماوه 

زيكرتلا ىلإ  هدوهج  هجوو  ليغشتلا ، تارارق  ذاختا  رمأ  ىلوتي  كروب " " " يفم  " كرت ةفلكتلا ،

.مهاسملا لوصأو  ذاوحتسالا  تايلمع  ىلع 

يسسؤملا قايسنالا  أدبملا :

اهنأ زيتيس  لاتيباك  ةكرشل  نمضت  تاكبشلاو  ثبلا  لعأل  ةيساسألا  تايداصتقالا  تناك 

هذه يساسألا يف  داصتقالا  ناك  كلذ  عمو  اًرفاو ، ايدقن  اًقفدت  ردتس 

زيتيس لاتيباك  نأ  ينعي  فيلاكتلا ، ةبقارم  ىلإ  ديدشلا  يفم "  " ليم بناج  ىلإ  ةعانصلا ،

ماع ١٩٩٢، ىلإ  ماع ١٩٨٨  نم  ةرتفلا  يفو  .لئاه  يدقن  قفدت  اهيدل  نوكيس 

، دراوملا هذه  ىلإ  رظنلابو  .نويدلاب  ةلقثم  ةيدقن غ  رالود  رايلم  زيتيس ٢.٣  لاتيباك  تققح 

ءارشو لاومألا ، قافنإ  ءارغإ  ةمواقم  نم  نيريدملا  ضعب  نكمتي  دق ال 

ماع قفنأو يف  تاكرشلا ، نم  ًاليلق  اًددع  اًضيأ  يفم "  " ىرتشا دقو  اهقاطن ، عيسوتو  تاكرشلا 

كلذ يف  ةغص ، تاكلتمم  ىلع  ذاوحتسالل  رالود  نويلم  غلبم ٦١   ١٩٩٠

.هلوق دح  ىلع  ةياغلل  اًعفترم  ةيمالعإلا  تاكرشلا  مظعمل  ةماعلا  قوسلا  رعس  ناك  تقولا 

زيتيس يف لاتيباك  ةكرش  ىلإ  ةبسنلاب  ةغلاب  ةيمهأ  تاذ  ًااد  ذاوحتسالا  تايلمع  تناكو 

لظ هنكل  ةيمالعإلا ، تاكرشلا  نع  ثحبي  ًااد  يفم "  " ناكو اهو ، ريوطت 

نم زيتيس ، لاتيباك  ةكرش  ناكمإب  ناكو  ةكرش ، ةيأل  دئازلا  عفدلا  مدعب  همازتلا  ىلع  ارصم 

ىرخألا ةيمالعإلا  تاكرشلا  ىلع  ذاوحتسالا  لئاهلا  يدقنلا  اهقفدت  لالخ 

عي ىتح  تاونس  ًانايحأ  رظتني  دق  يفم  : " نأب كيو  سنزيب  ةلجم  تدافأ  نكلو  ةلوهسب ،

دراوملا هيدل  نأ  درجمل  ةقفص  مربأ  نأ  هل  قبسي  ملف  ةبسانملا ، ةكرشلا  ىلع 

ةيمالعإلا تاكرشلا  نأ  اًضيأ  كروب " و" يفم "  " كردأ ك  ،  ٢٠ بسحف " كلذب  مايقلل  ةحاتملا 

، نويدلا نم  بك  ردق  ىلع  ءانب  ءارش  ةيلمع  ت  اذإ  هنأو  ةيرود ، تناك 



مربي  ": " كروب  " لاقو ةلوبقم ، نوكتس غ  نومهاسملا  اهل  ضرعتيس  يتلا  رطاخملا  نإف 

. ٢١ لتقم " انبيصت يف  دق  اهنأ  انم  لك  دقتعي  ةقفص  ةيأ  اًقلطم  يفم 

لكشب اهرثتسا  ةداعإ  ىلع  اهتردق  زواجتت  يتلا  لاومألا  نم  ثكلا  ردت  يتلا  ةكرشلاف 

ىلإ لاملا  ديعت  وأ  نويدلا ، للقتو  ومنلا ، يرتشت  نأ  نك  اهلعأ ، حبرم يف 

تاكرش اهبلطت  يتلا  ةيلاعلا  راعسألا  عفد  ًابغار يف  نكي  يفم "   " نأ او  مهاسملا ،

يفو .مهسألا  ءارش  ةداعإو  نويدلا ، ضفخ  كلذ  نم  ًالدب  راتخا  دقف  مالعإلا ،

لاتيباك لجألا يف  ةليوط  نويدلا  يلجإ  غلب  هيإ  يس ، ىلع  ذاوحتسالا  دعب  ماع ١٩٨٦ ،

امو دقنلا  غلبو  لاملا ٤٨.٦٪ ، سأر  ىلإ  نويدلا  ةبسنو  رالود ، رايلم  زيتيس ١.٨ 

نويدلا تغلب  ماع ١٩٩٢ ، لولحبو  رالود ؛ نويلم  رادقم ١٦  ماع ١٩٨٦  ةياهن  هلداعي يف 

ىلإ لاملا  سأر  ىلإ  نويدلا  ةبسن  تضفخناو  رالود  نويلم  ةكرشلل ٩٦٤  لجألا  ةليوط 

ةمودعم ةكرشلا  لعج  ام  رالود ؛ رايلم  ىلإ ١.٢  هلداعي  امو  دقنلا  عفترا  كلذ ، ىلع  ةوالعو   ٪. ٢٠

.ًابيرقت نويدلا 

امو بك ، لكشب  ةكرشلا  رطاخم  ليلقت  ىلإ  زيتيس  لاتيباك  تاينازيم  يفم "  " زيزعت ىدأ  دقو 

.بك وحن  ىلع  ةكرشلا  ةميق  نم  داز  كلذ  دعب  هلعف 

دحاولا رالودلا  ةيضرف  أدبملا :

نم هيإو  يس  زيتيس  لاتيباكل  ةيقوسلا  ةميقلا  تعفترا  ىلإ ١٩٩٢ ، نم ١٩٨٥  ةرتفلا  يفو 

ةكرشلا تزجتحا  ةرتفلا ، هذه  لالخو  رالود ، رايلم  ىلإ ٨.٣  رالود  رايلم   ٢.٩

داعم دحاو  رالود  لكل  ةيقوسلا  ةميقلا  نم  رالود  جتنأ ٢.٠١  ام  اهحابرأ ، نم  رالود  رايلم   ٢.٧

نأ رابتعاب  ةصاخ  ةفصب  ةظحالملاب  اًريدج  زاجنإلا  اذه  ناكو  هرثتسا ،

يماع ١٩٩٠-١٩٩١، ام ب  ةرتفلا  حابرألا يف  يرود يف  شكنا  روط  تناع  ةكرشلا 

ثبلا عاطق  لجألا يف  ةليوط  ةئيطبلا  تاغتلا  ءارج  ةيتاذلا  اهتميق  اًضافخناو يف 



نم ٥١٧ هيإو  يس  زيتيس  لاتيباك  رياشكب يف  رثتسا  ا  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .بشلا 

ةبسنب بكرم  يونس  دئاع  لدعم  وهو  رالود ، رايلم  ىلإ ١.٥  رالود  نويلم 

زروب ٥٠٠. دنأ  دردناتس  رشؤمو  سإ  نم يس   لك  نم  لضفأ  كلذ  ناكو  رالود ،  ١٤.٥

ةينالقعلا أدبملا :

، مهس ويلم  ىلإ  لصي  ام  ءارش  ةداعإب  تنذأ  دق  اهنأ  زيتيس  لاتيباك  تنلعأ  ماع ١٩٨٨ ، يف 

ةكرشلا تقفنأ  ماع ١٩٨٩ ، يفو  .ةلوادتملا  ةكرشلا  مهسأ  نم  رادق ١١٪  يأ 

رادق ٧.٣ يأ  رعس ٤٤٥- طسوت  مهسألا  نم  مهس  ءارش ٥٢٣.٠٠٠  ىلع  رالود  نويلم   ٢٣٣

مالعإلا تاكرشل  ةحورطملا  راعسألاب  ةنراقم  يدقنلا  قفدتلا  فاعضأ 

ةكرشلا يف تماقو  .يدقنلا  قفدتلا  فعض  ىلإ ١٢  نم ١٠  رادق  عيبت  تناك  يتلا  ىرخألا 

رادق وأ  اًرالود ، غلبي ٤٧٧٧  رعس  طسوت  مهس  ءارشب ٩٢٦٠٠٠  ةيلاتلا ، ةنسلا 

يفو اهمهسأ ، ءارش  ةداعإ  ةكرشلا  تلصاو  ماع ١٩٩٢ ، يفو  يليغشتلا ، يدقنلا  قفدتلا  فعض   ٧.٦

مهسلل اًرالود  اهطسوتم ٤٣٤  ةفلكتب  مهس  ترتشا ٢٧٠٠٠٠  ةنسلا  كلت 

هتعفد يذلا  رعسلا  نأ  اًددجم  يفم "  " دكأو .يدقنلا  قفدتلا  فعض  يأ ٨.٢  دحاولا ،

يتلا ىرخألا  مالعإلا  تاكرش  رعس  نم  لقأ  لازي  ناك ال  اهسفنل ، ةكرشلا 

ترتشا ماع ١٩٩٢ ، ىتح  ماع ١٩٨٨  نمو  ةباذج ؛ كروب " وه و" اهربتعيو  نونلعملا ، اهمعدي 

.رالود نويلم  ترمثتساو ٨٦٦  مهس  هعومجم ١٩٥٣٠٠٠  ام  زيتيس  لاتيباك 

مث ىلعألا  رعسلاب  أدبي  دازم  وهو   ) يدنلوه دازم  نع  ةكرشلا  تنلعأ  ربمفون ١٩٩٣ ، يفو 

حوارتت ب ٥٩٠ و٦٣٠ راعسأب  مهس  ويلم  ىلإ  لصي  ام  ءارشل  لقألاف ) لقألا 

ةثالثلا يالملا  نم  مهس  نويلم  تمدقو  دازملا ، رياشكب يف  تكراشو  دحاولا ، مهسلل  اًرالود 

ةعساو تانهكت  ةراثإ  هدحو يف  لعفلا  اذه  ببست  دقو  اهكلت ، يتلا 

تحرطف ةبسانم ، ءارش  ةقفص  ىلع  روثعلا  ىلع  ةرداق  ةكرشلا غ  تناك  له  راشتنالا ؛



نكلو اهب ؟ همهسأ  ثلث  هعيبب  ةكرشلا  نع  تيفاب "  " ىلخت له  عيبلل ؟ اهسفن 

مهسألا حرطيل  نكي  تيفاب "   " نأ ءارآلا  ترهظأو  تاعئاشلا ، كلت  زيتيس  لاتيباك  تفن 

ةكرشلا ضرع  لاح  ىلعأ يف  اًرعس  بلجتس  تناك  اهنأ  اًدكأتم  ناك  اذإ  عيبلل 

نويلم مهس -  نويلم  فاطملا ١.١  ةياهن  هيإ  يس يف  / زيتيس لاتيباك  ترتشاف  لعفلاب ، عيبلل 

، دحاولا مهسلل  اًرالود  رعس ٦٣٠  طسوت  - رياشكب ةكرش  نم  اهنم 

ةكرش مهسأ  عضو  ةعزعز  نود  رالود  نويلم  عيزوت ٦٣٠  ةداعإ  ىلع  اًرداق  تيفاب "  " ناكو

نم كلت ١٣٪  ثيح  ةكرشلا  مهاسم يف  ربكأ  لظي  نيب  قوسلا ، لاتيباك يف 

.ةلوادتملا مهسألا 

نكلو نسلا ، رم  ىلع  اهترادإو  تاكرشلا  نم  ىصحي  ددع ال  لعأ  تيفاب "  " دصر دقو 

ماعلا يف عاطقلل  ةكولمم  ةكرش  لضفأ  زيتيس  لاتيباك  تناك  هيأر ، بسح 

عيمج نع  لزانتلاب  زيتيس ، لاتيباك  هرثتسا يف  دنع  ماق  هرظن ، ةهجو  تابثإلو  دالبلا ،

"، كروب و" يفم "  " ىلإ ةلبقملا  ةرشع  ىدحإلا  تاونسلا  لالخ  تيوصتلا  قوقح 

مكعانقإل ًايفاك  ًاناهرب  كلذ  لكشي  نإو   ةكرشلا ، ةرادإ  هدحأ يف  دوجو  ةطيرش 

نإ : " لوقلا اذه  ركفتلف يف  لاجرلا ، ءالؤهل  تيفاب "  " هاطعأ يذلا  بكلا  متهالاب 

نم ديدحتلا  هجو  ىلع  لب ه  بسحف ، ميظع  نيريدم  اسيل  كروب " ناد  و" يفم " موت  " 

. ٢٢ كتنبال " اًجوز  هدحأ  نوكي  نأ  دوت  نيذلا  لاجرلا  عون 

الوكاكوك ةكرش 
اًصخش نأ  لهاجت  الوكاكوك ، ةكرش  سيئر  ويك ،" دلانود   " عسوب نكي  ماع ١٩٨٨ ،  فيرخ  يف 

نم طقف  دحاو  ماع  دعبف  بك , لكشب  ةكرشلا  مهسأ  يرتشي  ناك  ام 

ةبسنب اهلوادت  متي  لازت  الوكاكوك ال  مهسأ  تناك  ماع ١٩٨٧ ، ةيلاملا  قاروألا  قوس  رايهنا 

؛ ًاخأ قوسلا  رعس  رقتسا  نكلو  ةقباسلا ، ةعفترملا  اهتايوتسم  نم  دأ   ٪٢٥



نأ ويك "  " فشتكا امدنعو  مهسألا ،" نم  ًابك  اًددع  ىرتشا  دق  اًضماغ  اًرمثتسم  كانه   " نأل

نم صخش  وه  مهسألا  نم  ددعلا  اذه  لك  ءارشب  ماق  يذلا  طيسولا 

.هب لصتي  نأ  ررقو  تيفاب ،" نراو  هقيدص "  روفلا يف  ىلع  ركف  طسوألا ، برغلا 

مهسأ نم  مهس  يأ  ءارشب  موقت  له  يرجي ،؟ يذلا  ام  نراو ، اي  ًالهأ  : " ًالئاق هثيدح  ويك "  " أدب

كلذب موقأ  انأ  : " لاق مث  ًاليلق  تيفاب "  " فقوت الوكاكوك ."؟ ةكرش 

نع حصفأ  ىتح  نتكلا  يط  رمألا  اذه  تيقبأ  نإ  كل  انتمم  نوكأس  يننكلو  لعفلاب ،

ةكرش مهسأ  تيفاب "  " ءارش رمأ  عويذ  نأ  كلذ  ببسلاو يف  ٢٣  ؛ اهل " يتيكلم 

فاطملا ةياهن  يدؤيس يف  ام  ةكرشلا ؛ مهسأ  ءارش  ىلإ  سانلا  عافدنا  ىلإ  يدؤيس  ناك  الوكاكوك ،

دعب ىهتنا  دق  نكي  تيفاب "   " نأ يف ح  مهسلا ، رعس  عافترا  ىلإ 

.رياشكب زكرم  ىلإ  الوكاكوك  مهسأ  ةفاضإ  نم 

رايلم قفنأ ١.٠٢  تيفاب "  " نأ ياواثاه  رياشكب  ومهاسم  ملع  ماع ١٩٨٩ ، عيبر  لولحبو 

ةكرشل ةيلاملا  ةظفحملا  ثلثب  رطاخ  دقف  الوكاكوك ، مهسأ  ءارش  رالود يف 

ىتح رياشكب  تارثتسا  ربكأ  دحأ  اذه  ناكو  .ةكرشلا  نم  نآلا ٧٪  كلت  راصو  رياشكب ،

" تيفاب  " عفد دقف  رمألا ، اذه  مهف  ةبوعص يف  تيرتس  لوو  هجاوو  نآلا ،

، حابرألا ةميق  فعض  ةرم  نم ١٥  كأو  مهسألل ، ةيرتفدلا  ةميقلا  فعض  تارم  سمخ 

، ماع رمعلا ١٠٠  نم  غلبت  ةكرشل  ةيلاملا ، قاروألا  قوسل  ًاطسق  كاذنآ  ناك  يذلاو 

؟ عيمجلا نع  باغو  اهاموأ ، ةغبان  نذإ  هآر  يذلا  ف  ةيزاغلا ، تابورشملا  عيبتو 

نم عون  نم ٥٠٠  كأ  عيبت  ثيح  اعلا ؛ تابورشملا يف  تاكرش  ربكأ  يه  الوكاكوك 

هذه نمو ب  اعلا ، لوح  ةلود  نم ٢٠٠  كأ  ةفلتخملا يف  ةبطرملا  ةراوفلا  تابورشملا 

كلذ ا يف  رالود ، رايلم  اهتميق  غلبت  ةيراجت  ةمالع  ةرشع  سمخ  كانه  ةئسمخلا ، عاونألا 

، ديروابو رتوو ، ماتيفو  تياربسو ، اتنافو ، كوك ، تيادو  الوكاكوك ،



.يلاف ليدو  ايجروجو ، يلبميسو ، ديم ، تينيمو 

الوكاكوك نم  بورشم  لوأ  لوانت  دقف  هتلوفط ، ىلإ  الوكاكوك  ةكرشب  تيفاب "  " ةقالع دوعتو 

هعورشم ءدب  نم  ةزيجو  ةرتف  دعبو  هرمع ، نم  ةسماخلا  ناك يف  امدنع 

الوكلا نم  تابورشم  ةتس  يرتشي  ناك  امدنع  لوألا ، لصفلا  نم  هركذتت  دق  يذلا  يراجتلا 

ىلعو .اهنم  لكل  تاتنس  ةسمخ  لباقم  اهعيب  ديعي  مث  ًاتنس ، لباقم ٢٥ 

عناصم ىرتشا  هنكل  الوكاكوك ، قوبسملا يف  ومنلا غ  ظحال  ةيلاتلا ، سمخلا  تاونسلا  ىدم 

ماع يفو  .اهنم  ًالدب  ةيعارزلا  تادعملا  عناصمو  ىربكلا ، رجاتملاو  جيسنلا ،

يمسرلا يزاغلا  بورشملا  حبصي  فوس  زركلا  ةهكنب  الوك  يش  نأ  ايمسر  نلعأ  امدنع  ، ١٩٨٦

ىرتشا دق  تيفاب "  " نكي ياواثاه ،  رياشكب  ةيونسلا يف  تاعتجالل 

يف ماعب ، كلذ  دعب  الإ  ءارشلا  عرشي يف  هنإ   ثيح  الوكاكوك ؛ نم  ةدحاو  ةصح  كاذنآ 

ماع ١٩٨٨. فيص 

لاجملا ةموهفمو  ةطيسب  أدبملا :

، علسلا تامزلتسم  ءارشب  ةكرشلا  موقت  ثيح  ايبسن ؛ ةطيسب  الوكاكوك  لمعلا يف  ةعيبط  دعت 

يتلا تاجاجزلا  ةئبعت  تاكرش  ىلإ  عابي  زكرم ، لئاس  عينصتل  اهطلختو 

ىلإ اهنلا  جتنملا  تاكرشلا  كلت  عيبت  مث  ىرخألا ، تانوكملا  عم  زكرملا  لئاسلا  اذه  عمجت 

عيبلا تانيكامو  ةبكلاو ، ةغصلا  رجاتملا  كلذ  ا يف  ةئزجتلاب ، عيبلا  ذفانم 

ةعيرسلا تابجولا  عيب  ذفانمو  معاطملل  ةيزاغلا  تابورشملا  اًضيأ  ةكرشلا  مدقت  ك  ةيلآلا ،

سوئكلا كلهتسملل يف  ةيزاغلا  تابورشملا  عيبب  كلذ  دعب  موقت  يتلا 

.باوكألاو

تباث ليغشت  خيرات  أدبملا :



ةكرشل تباثلا  ليغشتلا  خيراتل  ليثم  خيرات  اهل  نوكي  نأ  ىرخأ  ةكرش  ةيأل  نك  الو 

.طقف اًدحاو  ًابورشم  عيبت  تناكو  ماع ١٨٨٦ ، ةكرشلا يف  تأدب  دقف  الوكاكوك ،

ضعب ىلإ  ةفاضإلاب  اهسفن ، تابورشملا  الوكاكوك  عيبت  اًماع ، نم ١٣٠  برقي  ام  دعبو  مويلاو ،

وهف اهيلع ، أرط  يذلا  بكلاو  ديحولا  فالتخالا  امأ  ىرخألا ، تابورشملا 

.يفارغجلا اهقاطن  عسوتو  ةكرشلا ، مجح 

تايالولا ةيطغتل  لوجتم  عئاب  ةرشع  ةكرشلا  تمدختسا  نيرشعلا ، نرقلا  علطم  يفو 

بارشلا نم  ًارتل  عيبت ٤٤٠٩٧٠  ةكرشلا  تناك  ةلحرملا ، كلت  يفو  .اهلك  ةدحتملا 

تناك اهئاشنإ ، نم  اًماع  سمخ  دعبو  .رالود  ةيونسلا ١٤٨٠٠٠  اهتاعيبم  تغلبو  ايونس ،

تلوحت نأ  دعب   ) ايونس ةيزاغلا  تابورشملا  نم  ةبلع  يالم  عيبت ٢٠٧  ةكرشلا 

ىلإ تيفاب "  " عفد ام  تانولاجلا ؛) نم  ًالدب  بلعلا  ددعب  حبصتل  تاعيبملا  باسح  ةقيرط 

وأ الوكاكوك ، ةكرش  يهاضت  ةكرش  ةيأ  مسا  ركذ  بعصلا  نم  نوكيس  : " لوق

تاونس رشع  نم  كأل  اهجتنم  ىلع  ظافحلا  عيطتست  نأ  وأ  ليثم ، تاعيبم  لدع  عيبت  نأ 

رايلم نم ١.٧  الوكاكوك  هعيبت  ام  لالخ  نم  مويلاو  ،  ٢٤ الوكاكوك " لثم 

، برشلل ةزهاجلا  ةوهقلاو  تابورشملل ، دحاو  مقر  يملاعلا  دروملا  يه  تحبصأ  ايموي ، ةبلع 

.رئاصعلاو

لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  أدبملا :

، الوكاكوك ةكرش  نم  اهكالتما ٦.٣٪  ماع ١٩٨٩  رياشكب  ةكرش  نالعإ  نم  صق  تقو  دعبو 

اتنالتأ ةديرجل  ةيراجتلا  نوئشلا  ةبتاك يف  يهو  رنت ،" اسيليم   " ترجأ

، نايحألا نم  ثك  هيلع يف  حرطي  ناك  ًالاؤس  هتلأسو  تيفاب ،"  " عم ةلباقم  نشوتيتسنوك ،

، اهلاؤس ىلع  ادرو  ىضم ؟ يف  ةكرشلا  ًهسأ يف  ِرتشت  اذامل   وهو :

.اذه هرارق  ًاخأ  هيف  ذختا  يذلا  تقولا  كلذ  هيف يف  ركفي  ناك  ا  تيفاب "  " اهربخأ



، تارثتسالا دحأب  موقت  نأ  تدرأو  تاونس ، رشع  ةليط  رفاستس  كنأ  ضرتفنل  : " لاقو

ف كليحر ، ءانثأ  هيغت يف  نم  نكمتت  كنكلو   نآلا ، هفرعت  ام  لك  ملعتو 

ًاطيسب لمعلا  نوكي  نأ  يرورضلا  نم  لعجي  ام  اذهو  نذإ ،"؟ هيف  ركفت  فوس  يذلا 

رم ىلع  يراجتلا  تابثلا  نم  ًابك  اًردق  ترهظأ  دق  ةكرشلا  نأ  دب  الو  اًموهفمو ،

، اذل : " ًالئاق تيفاب "  " حضوأو ةرشبم , لجألا  ةليوط  قافآلا  نوكت  نأ  دب  كلذكو ال  نسلا ،

تنك اذإ  يأ  حابرألا ، اهقيقحتب  قي  ىلع  انأ  ةكرش  ةيأ  تركف يف  اذإ  يننإف 

ىلع ينعأ  كلذك -  لظتس  قوسلا ، دئاقك يف  اهنأ ، ملعأو  ومنتس ، اهقوس  نأ  ملعأو  اًنقيتم ،

يننإف تاعيبملا ، بك يف  و  كانه  نوكيس  هنأ  ملعأو  يملاعلا -  ديعصلا 

نوكيس دوعأ ، امدنع  هنأ  نم  ايبسن  اًدكأتم  نوكأس  ثيح  الوكاكوك ، ةكرش  نم  ًاخ  دجأ  نل 

. ٢٥ نآلا " هيلع  وه  ًاثك م  ربكأ  ةكرشلا  تالماعت  مجح 

اهفصو ك  ةيراجتلا ، الوكاكوك  تس  نأل  تاذلاب ؟ تقولا  كلذ  ءارشلا يف  مت  اذامل  نكلو 

تاغتلا وه  هرظن  تفل  ام  نإ  لاقو  دوقع ، ةدعل  ةخسار  تناك  تيفاب ،" "

سلجم سيئر  اتيوزيوج ،" وتربور   " ةدايق تحت  تاينينثلا  لالخ  الوكاكوك  تثدح يف  يتلا 

". ويك دلانود   " سيئرلاو يذيفنتلا ، سيئرلاو  ةرادإلا 

تناك ثيح  ةليوط ؛ ةرتف  ذنم  ثدحي  نأ  ضورفملا  نم  ناك  لب  هم ، يغتلا  ناكو 

هتهجاو ام  ءارج  كلذو  الوكاكوك ، ةكرش  ىلإ  ةبسنلاب  ةبيصع  تاونس  تاينيعبسلا 

تاسب نيرجاهملا يف  لعلا  ةلماعم  ءوسب  اهماهتاو  ةئبعتلا ، تاكرش  عم  تاعازن  نم 

الوكلا تاوبع  نأ  ةئيبلا  ءاربخ  ءاعداو  ديم ، تينيم  بورش  ةصاخلا  ةكرشلا 

ةنجل ماهتاو  دالبلا ، ةيمانتملا يف  ثولتلا  تالكشم  مقافت  رود يف  اهل  اهمادختسا  داعي  يتلا ال 

نوناق كهتنا  دق  ةكرشلاب  يرصحلا  زايتمالا  ماظن  نأب  ةيلارديفلا  ةراجتلا 

ةكرشب ةصاخلا  ةيلودلا  ةيراجتلا  لعألا  ضرعت  نع  ًالضف  راكتحالا ، ةحفاكمل  نامش 



امدنع تأدب  يتلا  ةكرشلا ، تابورشمل  ةيبرعلا  ةعطاقملا  ببسب  ةزهل ؛ الوكاكوك 

.رثتسالا نم  تاونسب  حاطأ  ةيبرعلا ، لودلل  ةيداعملا  لودلا  ىدحإل  اًزايتما  ةكرشلا  تردصأ 

، عرسألا وه  اهب  ةكرشلا  حابرأ  و  لدعم  ناك  يتلا  نابايلا ، تناك  كلذك 

لم اهتعس ٧٦٨  يتلا  اكوكلا  تاجاجز  تناكف  تاكرشلا ، ءاطخأ  اهيف  تلجت  ةكرعم  ةحاس 

.رجاتملا فوفر  ىلع  ةملكلل -  يفرحلا  ىنعملاب  رجفنت -  لزنملا  ىلإ  ذخؤت  يتلا 

داوم ةكرشلا  مادختسا  ىلع  ديدش  بضغب  نوينابايلا  نوكلهتسملا  ضرتعا  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب 

، بنعلا اتناف  بورشم  ةيعانطصالا يف  ةيمحفلا  ةينارطقلا  نيولتلا 

ىلإ كلذ  ىدأ  يقيقحلا ، بنعلا  روشق  مادختساب  اًديدج  اًجتنم  ةكرشلا  تجتنأ  امدنعو 

هئاقلإب يف بنعلا  بورشم  نم  صلختلا  ىلإ  مهعفد  ام  تايوتحملا ، رمخت 

.ويكوط جيلخ 

نم كأ  ةيلعافتو  ةقزمم ، ةكرش  يضاملا  نرقلا  نم  تاينيعبسلا  الوكاكوك يف  ةكرش  تناكو 

مغرلا ىلعو  .تابورشملا  ةعانص  ىذتحي يف  ًالاثمو  ةيراكتبا ، ةكرش  اهنوك 

ًالدب نكلو  تارالودلا ، يال  حابرأ  راردإ  تلصاو  اهنإف  تالكشم ، نم  ةكرشلا  هتهجاو  م 

لوب  " ررق الوكاكوكب ، ةصاخلا  تابورشملا  قوس  رثتسالا يف  ةداعإ  نم 

ماع ذنم  سيئرلا  بصنم  لغش  نأ  دعب  ةرادإلا يف ١٩٧١  سلجمل  اًسيئر  ِّع  يذلا  سوأ ،"

مغرلا ىلع  يربمجلا ، عرازمو  هايملا  عيراشم  رمثتساف يف  جتنملا ، عيونت  ، ١٩٦٢

دق مهاسملا  نكلو  اًضيأ ، يلوحكلا  بارشلل  اًعنصم  ىرتشا  ك  ةليئضلا ، اهحبر  شماوه  نم 

نوكت نأ  اهل  يغبني  الوكاكوك ال  نإ  لئاق  ةدشب ، ةوطخلا  هذه  اوضراع 

ىلإ ةقوبسم  ةيلام غ  غلابم  سوأ "  " هجو تاداقتنالا ، كلت  ءردلو  لوحكلاب ، ةلص  تاذ 

.ةينالعإلا تالمحلا 

ام شماوه  نكل  مهسألا ، ىلع  ةبسنب ٢٠٪  اًحابرأ  الوكاكوك  ةكرش  تققح  هسفن ، تقولا  يفو 



ةكرشلل ةيقوسلا  ةميقلا  تغلبو  عجارت ، تناك يف  بئارضلا  مصخ  لبق 

، تاونس تس  دعبو  رالود ، رايلم  غلبم ٣.١  ماع ١٩٧٤  ةيطوبهلا يف  قوسلا  ةياهن  دنع 

ةيقوسلا ةميقلا  تعفترا  ىرخأ ، ةرابعبو  .رالود  رايلم  ىلإ ٤.١  ةميقلا  هذه  تعفترا 

لقأ ءادأ  ةققحم  هردق ٥.٦٪ ، طسوتم  يونس  لدع  ىلإ ١٩٨٠  نم ١٩٧٤  ةرتفلا  ةكرشلل يف 

رالود لك  ىلإ  ةبسنلاب  هنأ  يأ  زروب ٥٠٠ ، دنأ  دردناتس  رشؤم  ءادأ  نم  ًاثك 

ةميقلا نم  طقف  رالود  ىوس ١.٠٢  ققحت  تسلا ،  تاونسلا  كلت  ةكرشلا يف  هتزجتحا 

.ةيقوسلا

يف ةيدعوتلاو ، ةجفلا ، سوأ "  " ةقيرط ببسب  الوكاكوك  ةكرش  تالكشم  تمقافت  دقو 

اهل ناك  ج ،" ، " هتجوز نأ  اًءوس  رومألا  داز  امو  فظوملا ٢٦  ، عم  لماعتلا 

زارطلا ىلع  تاكرشلا  تارقم  ميمصت  ةداعإب  تماق  دقف  ةكرشلا ، لخاد  رمدم  ثأت 

لب ةكرشلاب ، ةيكيسالكلا  ليوكور " نامرون   " تاحول مدختست  دعت  و  ثيدحلا ،

اهتاينتقم اهلالخ  يرتشت  يتلا  اهتالحر  ةصاخلا يف  ةكرشلا  ةرئاط  مادختساب  اًضيأ  تماق 

.اهجوز طوقس  تمهسأ يف  يتلا  يه  ةيبلط  رخآ  تناكو  ةينفلا ،

ثيح فظوملا ؛ ءادغ  مامأ  ةكرشلا  ةقيدح  قالغإب  سوأ "  " ةديسلا ترمأ  ويام ١٩٨٠ ، يف 

ذإ ةبذشملا ؛ جورملا  ىلإ  محلا  بذجت  تناك  ماعطلا  تالضف  نأ  نم  تكتشا 

حفط دقو  .اهعون  نم  ةقباس  ضيضحلا يف  فظوملا يف  تايونعم  تحبصأف  اهطاقتلال ، لزني 

، اًماع رمعلا ٩١  نم  غلابلا  ةكرشلا  سسؤم  فوردوو ،" تربور  ليكلا ب"

ةرادإلا يف سلجم  سيئر  لازي  ناكو ال  ىتح ١٩٥٥ ، ماع ١٩٢٣  ذنم  الوكاكوك  داق  يذلا 

لدبتُسي نأو  سوأ ،"  " ةلاقتساب ةبلاطملا  ىلإ  هعفد  ام  عمس ، ا  ةيلاملا ، ةنجللا 

". اتيوزيوج وتربور   " هب

ناك دقو  الوكاكوك ، ةكرش  يبنجأ يف  يذيفنت  سيئر  لوأ  ناكو  ابوك ، يف  اتيوزيوج "  " أشن دقو 



ةوعد هتارارق  لوأ  ناكو  ًاظفحتم ، ناك  ذإ  سوأ "  " سكع ىلع  اًدودو 

ةيالوب سجنيربس  اب  ةنيدم  عتجا يف  دقعل  سمخلا  الوكاكوك  ةكرش  يريدم  رابك 

لك ةفرعم  دوأ  هفرتقن ، يذلا  أطخلا  ام  وربخأ  : " مهل لاقو  اينروفيلاك ،

رعشي صخش ال  يأ  ناك  اذإو  ةبئاش ، هبوشت  اًمات ال  ًءالو  ديرأ  رمألا ، ميقتسي  امدنعو  ءيش ،

. ٢٧ اًعادو " هل  لوقنو  ةديج ، ةيوست  هيلإ  مدقن  فوسف  انعم ، اضرلاب 

نم فلؤم  بيتك  نع  ةرابع  يهو  تاينينثلا ،" ةيجيتارتسإ   " تقثبنا عتجالا  اذه  نمو 

.الوكاكوك ةكرش  فادهأ  ددحي  ةملك ،  ٩٠٠

الوكاكوك ردابت  نأ  دارأ  ثيح  ةيكذ ؛ رطاخم  ىلع  مادقإلا  ىلع  هيريدم  اتيوزيوج "  " عجشو

، فيلاكتلا ضيفختب  أدبف  لعفلا ، در  طقف  ذختت  نأ  نم  ًالدب  لعفلا ، ذاختاب 

ىلع تادئاع  لضفأ  ققحي  نأ  بجي  الوكاكوك  ةكرش  هكل  يراجت  لمع  يأ  نأب  بلاطو 

.حبرلا شماوه  ةدايز يف  ىلإ  اًروف  تاءارجإلا  هذه  تمجرت  لعفلابو  هلوصأ ،

حبرلا شماوه  عافترا  أدبملا :

ةبسنب ةضفخنم  الوكاكوك  ةكرشل  بئارضلا  مصخ  لبق  حبرلا  شماوه  تناك  ماع ١٩٨٠ ، يفو 

تناكف ةيلاتتم ، تاونس  سمخ  ةليط  ضفخنت  شماوهلا  تناكو   ٪. ١٢.٩

ةدايق تحت  لوألا  ماعلا  يفو   ٪. غلابلا ١٨ ماعل ١٩٧٣  ةكرشلا  شماه  نم  ًاثك  لقأ 

ماع لولحبو  ىلإ ١٣.٧٪ ، بئارضلا  مصخ  لبق  شماوهلا  تعفترا  اتيوزيوج ،" "

غلب يسايق  ىوتسم  ىلإ  شماوهلا  تعفترا  الوكاكوك ، همهسأ يف  تيفاب "  " ىرتشا امدنع  ، ١٩٨٨

٪. ١٩

ةيكلملا قوقح  ىلع  دئاعلا  أدبملا :

طاشن  يأ  ةيفصتب  موقتس  ةكرشلا  نأ  ىلإ  اتيوزيوج "  " راشأ تاينينثلا ،" ةيجيتارتسإ   " يفو

يراجت عورشم  يأو  ةيكلملا ، قوقح  ىلع  ةلوبقم  دئاوع  ققحي  دعي 



دعت ثيح   رثتسالا ؛ ريربتل  ةيفاك  ةيقيقح  و  تاناكمإ  هيدل  نوكت  نأ  دب  ديدج ال 

دقو .ةدكار  قوس  ةصح يف  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  عارصلاب  ةمتهم  الوكاكوك 

قوقح ىلع  دئاعلا  ةدايزو  مهسلا ، حابرأ  ةدايز يف  قيقحت  نإ  : " ًالئاق اتيوزيوج "  " حرص

ةسوملم لاعفأب  هلاوقأ  عبتأ  دقو  ،  ٢٨ ةبعللا " هذه  ىزغم  وه  لازي  ال  ةيكلملا ،

مارجيس يف ةكرش  ىلإ  ةيلوحكلا  تابورشملل  الوكاكوك  ةكرش  عيب  مت  دقف  عقاولا ؛ ضرأ  ىلع 

ماع ١٩٨٣.

لالخ ةيكلملا  قوقح  ىلع  غلب ٢٠٪  دئاع  ىلع  تلصح  دق  ةكرشلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

، لضفأ دئاوع  قيقحتب  بلاط  لب  كلذب ، رهبني  اتيوزيوج "   " نإف تاينيعبسلا ،

ىلع الوكاكوك  ةكرش  تادئاع  تعفترا  ماع ١٩٨٨ ، لولحبف  هبلطم ، ةكرشلا  تبل  لعفلابو 

٪. ىلإ ٣١ ةيكلملا  قوقح 

ىلإ اتيوزيوج "  " ةدايق تحت  الوكاكوك  ةكرشل  ةيلاملا  تازاجنإلا  تلصو  سيياقملا ، لكبو 

جئاتنلا ةيؤر  نكو  سوأ ،"  " دهع هيلع يف  تناك  ام  فاعضأ  ةثالثو  فعضلا ،

لولحبو رالود ، رايلم  ةميقلا ٤.١  هذه  تغلب  ماع ١٩٨٠ ، يفف  .ةكرشلل  ةيقوسلا  ةميقلا  يف 

تعفترا ربوتكأ ، ةيلاملا يف  قاروألا  قوس  رايهنا  دعب  ىتح  ماع ١٩٨٧ ، ةياهن 

ةميقلا تعفترا  طقف ، تاونس  عبس  لالخ  يفو  .رالود  رايلم  ىلإ ١٤.١  ةيقوسلا  ةميقلا 

تحبر دقو  هردق ١٩.٣٪ ، طسوتم  يونس  لدع  الوكاكوك  ةكرشل  ةيقوسلا 

.رالود رادق ٤.٦٦  ةيقوس  ةميق  ةرتفلا  هذه  لالخ  هزاجتحا  مت  رالود  لك  لباقم  الوكاكوك 

ةحارصلا أدبملا :

، حضاو لكشب  مهاسملا  ىلع  تاينينثلا  ةبقحب  ةصاخلا  اتيوزيوج "  " ةيجيتارتسإ تزكر 

حلاصم ةياعرب  اًما  مزتلم  لبقملا  دقعلا  لالخ  ىقبنس  : " اًحضوم بتكو 

قوف ايلجإ  اًدئاع  انيمهاسم  ءاطعإ  لجأ  نمو  .اهزيزعتو  مهتارثتسا  ةيحو  انيمهاسم 



دئاوع ردت  يتلا  تاكرشلا  راتخن  نأ  انيلعو  مهتارثتسا ، ىلع  طسوتملا 

. ٢٩ مخضتلا " زواجتت 

اًرثتسا بلطتي  يذلا  رمألا  كاذ  بسحف ، ةكرشلا  ةيمنت  اتيوزيوج "  " ىلع عتي  نكي  و 

دقف كلذب ، مايقللو  مهاسملا ، ةميق  ةدايزب  اًضيأ  اًمزلم  ناك  لب  ايلسأر ،

نم ةيكلملا ، قوقح  ىلع  دئاعلاو  حبرلا  شماوه  ةدايز  لالخ  نم  الوكاكوك  ةكرش  تنك 

تاعيزوت ةبسن  هيف  تضفخ  يذلا  هسفن  تقولا  مهسألا يف  حابرأ  عفد 

نيب ايونس ، ةبسنب ١٠٪  تاينينثلا  مهاسملا يف  ىلع  حابرألا  تاعيزوت  تدادزاو  حابرألا ،

نكم دقو   ٪. ىلإ ٤٠ نم ٦٥٪  دحاولا  مهسلل  عزوملا  حبرلا  ةبسن  تضفخنا 

ىلع ةدعاسملل  ةكرشلا  حابرأ  نم  ربكأ  ةبسن  رثتسا  ةداعإ  نم  الوكاكوك " ةكرش "  كلذ 

قحتسملا نم  لقأ  عفدت  هسفن ،  تقولا  يفو  اهو ، لدعم  ىلع  ظافحلا 

.اهيمهاسمل

ناك ذإ  سمشلا ؛ حوضو  اًحضاو  الوكاكوك  ةكرش  ماهم  نايب  حبصأ  اتيوزيوج "  " ةدايق تحتو 

يضم عم  مهاسملل  ةفاضملا  ةميقلا  ةدايز  وه  ةرادإلل  يسيئرلا  فدهلا 

دئاوعلا تاذ  ةيزاغلا  تابورشملا  عاطق  ىلع  ةكرشلا  تزكر  كلذب ، مايقلا  لجأ  نمو  تقولا ،

تاقفدتلا و  ةدايز  كلذ  ىلع  نهربتسف  رمألا ، اذه  حجن  اذإو  ةيلاعلا ،

.مهاسملل دئاعلا  يلجإ  ةدايز  مث  نمو  ةيكلملا ، قوقح  ىلع  دئاعلا  ةدايزو  ةيدقنلا 

ةينالقعلا ةرادإلا  أدبملا :

مهاسملل اهحابرأ  ةدايزب  الوكاكوك  ةكرشل  ةيدقنلا  تاقفدتلا  يفاص  ومنلا يف  حمسي  و 

، ءارشلا ةداعإل  قالطإلا  ىلع  جمانرب  لوأ  ءدب  نم  اًضيأ  اهنَّكم  لب  بسحف ،

نم ةصح  يالم  ةتس  ءارش  ةداعإب  موقتس  ةكرشلا  نأ  ماع ١٩٨٤ ، يف  اتيوزيوج "  " نلعأف



اذإ الإ  اينالقع  اًرمأ  مهسألا  ءارش  ةداعإ  ربتعت  الو  .ةحوتفملا  قوسلا  مهسألا يف 

تايغتلا كلت  تراشأ  دقو  قوسلا ، رعس  نم  ىلعأ  ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  تناك 

ىلع دئاعلا  ةدايز  ىلع  زيكرتلا  بناج  ىلإ  اتيوزيوج ،"  " اهأدب يتلا  ةيجيتارتسإلا 

.هذه لوحتلا  ةطقن  الوكاكوك  غولب  ىلإ  مهاسملل ، ةيكلملا  قوقح 

كلاملا حابرأ  أدبملا :

تاقفنلا صقان  كالهإلا  ةبسن  دئاز  لخدلا  يفاص  يأ   ) كلاملا حابرأ  تغلب  ماع ١٩٧٣ ، يفو 

نويلم كلاملا ٢٦٢  حابرأ  تغلب  ماع ١٩٨٠ ، لولحبو  .رالود  نويلم   ١٥٢ ةيلسأرلا )

حابرأ ت  ىلإ ١٩٨٨ ، نم ١٩٨١  ةرتفلا  يفو  ةبسنب ٨٪ ؛ بكرم  يونس  و  لدع  يأ  رالود ،

يونس و  لدع  يأ  رالود ، نويلم  ىلإ ٨٢٨  رالود  نويلم  نم ٢٦٢  كلاملا 

٪. غلب ١٧.٨ بكرم 

انرظن اذإ  صاخ  لكشب  اذه  حضتيو  الوكاكوك ، مهس  رعس  ىلع  كلاملا  حابرأ  و  سكعنا  دقو 

ماع ١٩٨٢، ىلإ  ماع ١٩٧٣  نم  ةرتفلا  يفف  تاونس ، رشع  لكل  تارتفلا  ىلإ 

رشعلا تاونسلا  كلذكو يف  هردق ٦.٣٪ ، طسوتم  يونس  لدع  الوكاكوك  تادئاع  يلجإ  ا 

ًايداب اتيوزيوج "  " ةرادإ جهن  ناك  امدنع  ىلإ ١٩٩٢  ماع ١٩٨٣  نم  ةيلاتلا ،

٪. مهسلل ٣١.١ يلجإلا  يونسلا  دئاعلا  طسوتم  غلبو  نايعلل ،

يسسؤملا قايسنالا  أدبملا :

صلختلا يه  هتاوطخ  ىلوأ  تناك  الوكاكوك ، ةكرش  ةرادإ  ةيلوئسم  اتيوزيوج "  " ىلوت امدنع 

لوب  " اهثدحتسا يتلا  ةكرشلاب ، اهل  ةقالع  يتلا ال  ةيراجتلا  لعألا  نم 

ًاليلد كلذ  ناكو  تابورشملا ، عيب  لثمتملا يف  يساسألا  اهطاشن  ىلإ  ةكرشلا  تداعف  سوأ ،"

.يسسؤملا قايسنالا  ةمواقم  ىلع  الوكاكوك  ةردق  ىلع  اًحضاو 



امو ةئيرج ، ةوطخ  ربتعي  دحاو  جتنم  ىلع  زيكرتلاب  ةكرشلا  طاشن  صيلقت  نأ  هيف  كش  امو ال 

هدادعتسا وه  ربكأ  لكشب  رظنلل  ةتفال  اتيوزيوج "  " ةيجيتارتسإ لعج 

؛ اًما سكعلا  نولعفي  ةعانصلا  هذه  نورخآلا يف  هيف  ناك  يذلا  تقولا  تاوطخ يف  ذاختال 

اهحابرأ يف رمثتست  ةدئارلا  تابورشملا  تاكرش  نم  ديدعلا  ناك  ثيح 

ةرظانملا اهتاكرش  حابرأ  شوب  رزياهنأ  ةكرش  تمدختسا  دقف  ةلص ، تاذ  ىرخأ غ  لعأ 

ةكرش يهو  نامروف ، نوارب  ةكرش  ترمثتسا  دقو  يهالملا ، ندم  رثتسالل يف 

، لاتسيركلاو ةيفزخلا ، اوألا  عينصت  تاكرش  اهحابرأ يف  تابورشملل ، ةعزومو  ةجتنم 

ةكرش ترتشا  كلذكو  .ًاثك  لقأ  دئاوع  تاذ  تناك  اهلكو  ةعتمألاو ، ةضفلاو ،

ترتشاو لاسرفينوي ، تاهويدتسا  ةكرش  تابورشملل ، ةيملاع  ةكرش  يهو  ةدودحملا ، مارجيس 

تابجولا تاكرش  الوكاكوك ، ةكرشل  سفانملا  يهو  يسبيب ، ةكرش 

.ته ازتيبو  نكشت ، ديارف  اتنكو  ليب ، وكات  لثم  معاطمو  يال ) - وتيرف  ) ةفيفخلا

جتنم مهأو  ربكأ  ىلع  ةكرشلا  متها  زكرت  اتيوزيوج "   " تارارق نأ  ظحالن  نأ  مهملا  نمو 

اهلعأ ةكرشلا يف  دراوم  صيصخت  ةداعإ  ىلع  اًضيأ  تلمع  لب  بسحف ، اهل 

ةيداصتقالا دئاوعلا  ًاثك  قوفت  تابورشملا  عيبل  ةيداصتقالا  دئاوعلا  نألو  .ةيحبر  كألا 

تاذ اهلعأ  اهحابرأ يف  رثتسا  ديعت  نآلا  ةكرشلا  نإف  ىرخألا ، تاكرشلل 

.ىلعألا دئاعلا 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

ةكرش ةميق  ام  : " سانلا لءاست  ماع ١٩٨٨ ، الوكاكوك يف  تيفاب "  " ىرتشا امدنع  ةيادبلا  يف 

، حابرألا فعض  ةرم  لداعي ١٥  ةكرشلا  مهس  رعس  ناك  ثيح  الوكاكوك ؛"؟

عفد دقو  .قوسلا  طسوتم  نم  ىلعأ  وهو ٣٠٪ و٥٠٪  يدقنلا ، قفدتلا  فعض  ةرم  و١٢ 

يف ةبسنب ٦.٦٪ ، تادئاع  تاذ  ةكرشل  ةيرتفدلا  ةميقلا  فاعضأ  ةسمخ  تيفاب " "



ىلع هلعج  امو  ةبسنب ٩٪ ، تادئاع  لجألا  ةليوط  تادنسلا  هيف  تققح  ىذلا  تقولا 

ةيداصتقا غ ةيراجت  ةرهش  نم  الوكلا  هب  عتمتت  ام  وه  كلذب  مايقلل  دادعتسا 

مدختست تناك  يف ح  ةيكلملا ، قوقح  ىلع  رادق ٣١٪  اًحابرأ  ةكرشلا  تققح  دقف  ةيداع ،

رعسلا نأ  تيفاب "  " حضوأ دقو  .ةيلسأرلا  تارثتسالا  ايبسن يف  ليلقلا 

ةيأ نأش  كلذ  اهنأش يف  الوكاكوك ، ةكرش  ةميق  نإ  لاقو  ةميقلا ، نع  تامولعم  ةيأ  كيطعي  ال 

عقوتملا كلاملا  حابرأ  يلجإ  لالخ  نم  اهديدحت  متي  ىرخأ ، ةكرش 

.بسانملا ةدئافلا  رعس  قفو  ةموصخم  ةكرشلا ، ةسم  ىدم  ىلع  اهقيقحت 

تادنس تناك  يف ح  رالود ، نويلم  الوكاكوك ٨٢٨  ةكرش  تادئاع  تغلب  ماع ١٩٨٨ ، يفو 

كلذ يف  رطاخملا ) نم  يلاخلا  لدعملا  تاذ   ) اًماع  ٣٠ لا تاذ  ةيكيرمالا  ةنازخلا 

الوكاكوك ةكرشل  كلاملا  حابرأ  ققحت  نأ  عقوتملا  نمو  ًابيرقت ٩٪ ، غلبي  دئاعب  ةلوادتم  تقولا 

؛ رالود رايلم  اهردق ٩.٢  ةيتاذ  ةميق  ةبسن ٩٪ ، لداعي  مصخب  ماع ١٩٨٨ ،

، رالود رايلم  يه ١٤.٨  اهل  ةيقوسلا  ةميقلا  تناك  الوكاكوك ، ىرتشا  امدنع  تيفاب "  " نإ ذإ 

نم كأ  عفد  نوكي  دق  تيفاب "  " نأ ىلإ  شي  ىلوألا  ةلهولل  اذه  نأ  ودبيو 

حابرأ نم  ةموصخملا  ةميقلا  لث  رالود  رايلم  غلبم ٩.٢  نأ  ركذت  نكلو  ةكرشلل ، مزاللا 

ن عفدل  دادعتسا  ىلع  نورتشملا  ناك  اذإف  الوكاكوك ، ةكرشل  كاذنآ  كلاملا 

ىلإ دوعي  كلذ  نأ  دب  الف  رالود ، رايلم  نم ٩.٢  ةبسنب ٦٠٪ ، ىلعأ  ناك  يذلا  الوكاكوك 

.يلبقتسملا اهو  صرف  وه  الوكاكوك  ةميق  نم  اًءزج  نأ  مهكاردإ 

لدع ت  ماع ١٩٨٨  ىتح  ماع ١٩٨١  نم  كلاملا  حابرأ  نأ  دجن  الوكاكوك ، ةكرش  ليلحتبو 

، رطاخملا نم  يلاخلا  دئاعلا  لدعم  نم  عرسأ  يأ  هردق ١٧.٨٪ ؛ يونس 

باسحب مهل  حمسي  تلحرم  اذ  مصخ  جذو  نوللحملا  مدختسي  كلذ ، ثدحي  امدنعو 

ددع ىدم  ىلع  يداع  او غ  ةكرشلا  ققحت  امدنع  ةيلبقتسملا  حابرألا 



.أطبأ لدع  رمتسملا  ومنلا  نم  ةرتف  اهيلت  تاونسلا ، نم  دودحم 

ماعل ١٩٨٨ ةيلاحلا  ةميقلا  باسحل  تلحرملا  تاذ  ةيلمعلا  هذه  مادختسا  اننكو 

ةكرشل كلاملا  حابرأ  تناك  ماع ١٩٨٨  .ةكرشلل يف  ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلل 

حابرأ ةدايز  نم  نكمتتس  الوكاكوك  ةكرش  نأ  انضرتفا  اذإو  رالود ، نويلم  الوكاكوك ٨٢٨ 

ضارتفا وهو   ) ةلبقملا رشعلا  تاونسلا  ىدم  ىلع  ايونس  ةبسنب ١٥٪  كلاملا 

لولحبف ةكرشلل ،) ةقباسلا  عبسلا  تاونسلا  طسوتم  نم  لقأ  لدعملا  اذه  نإ  ثيح  لوقعم ،

نأ كلذك  ضرتفنل  .رالود  رايلم  كلاملا ٣.٣٤٩  حابرأ  غلبتس  ةرشاعلا  ةنسلا 

مادختسابو ايونس ، ىلإ ٥٪  لصيو  أطابتيس ، رشع  يداحلا  ماعلا  نم  اًرابتعا  ومنلا  لدعم 

كلذ لجألا يف  ليوطلا  تادنسلا  رعس  وهو   ) هردق ٩٪ مصخ  لدعم 

ىتح يعجر ، رثأب  ماع ١٩٨٨  الوكاكوك يف  ةكرشل  ةيتاذلا  ةميقلا  باسح  اننك  تقولا ،)

.رالود رايلم  ةميق ٤٨.٣٧٧  ىلإ  لصن 

نأ انضرتفا  اذإف  ةفلتخملا ، ومنلا  لدعمل  تاضارتفا  مادختساب  ةيلمعلا  هذه  راركت  اننكو 

، تاونس ةليط ١٠  ةبسنب ١٢٪  كلاملا  حابرأ  نم  ديزت  نأ  اهنك  الوكاكوك  ةكرش 

.رالود رايلم  غلبتس ٣٨.١٦٣  مصخب ٩٪ ، ةكرشلل ، ةيلاحلا  ةميقلا  نإف  ةبسنب ٥٪ ، و  اهيلي 

ةميقلا غلبتس  كلذ ، دعب  و٥٪  تاونس ، ةليط ١٠  هتبسن ١٠٪  و  دنعو 

ةبسن  غلبي  تباث  لدع  الإ  ومنلا  اهنك  الوكاكوك ال  نأ  انضرتفا  اذإ  ىتح  رالود ، رايلم   ٣٢.٤٩٧

.رالود رايلم  نع ٢٠.٧  لقي  ا ال  ردقت  اهتميق  لظتس  ةكرشلا  نإف 

ةباذج راعسأب  ءارشلا  أدبملا :

دحاولا مهسلل  تارالود  وحن ١٠  الوكاكوك  ةكرش  مهسلا يف  رعس  ناك  وينوي ١٩٨٨ ، يف 

ذوحتسا ةيلاتلا ، ةرشعلا  روهشلا  ىدم  ىلعو  مهسلا .) ةئزجت  بسح  لدعم  )

غلبو رالود ، رايلم  غلبي ١.٠٢٣  رثتسا  يلجإب  كلذو  مهس ، ىلع ٩٣٤٠٠٠٠٠  تيفاب " "



ةكرش تلكش  ماع ١٩٨٩ ، ةياهن  يفو  رالود ؛ دحاولا ١٠.٩٦  مهسلا  ةفلكت  طسوتم 

.رياشكبل ةيداعلا  مهسألا  ةظفحم  نم  الوكاكوك ٣٥٪ 

عفترا ماع ١٩٨٠ ، الوكاكوك يف  ةكرش  ةدايق  ةفد  اتيوزيوج "  " هيف ىلوت  يذلا  تقولا  ذنمو 

ءارش تقبس  يتلا  سمخلا  تاونسلا  يفو  .ماع  لك  ةكرشلا  مهس  رعس 

تناكو مهسلا ١٨٪ ، رعس  ةيونسلا يف  بساكملا  طسوتم  ناك  اهب ، ىلوألا  همهسأ  تيفاب " "

ةيأ ءارش  نم  نكمتي  تيفاب "   " نأ ةجردل  ةياغلل  ةديج  ةكرشلا  تاورث 

نإ انايإ  اًركذم  لاقو  ءارشلا ، ةيلمع  اًمدق يف  ىضم  دقف  كلذ  عمو  ةديهز ، راعسأب  مهسأ 

.ةميقلاب ةقالع  ةيأ  هل  تسيل  رعسلا 

"، تيفاب  " ءارش ةرتف  لالخ  يماع ١٩٨٨ و١٩٨٩ ، الوكاكوك يف  مهسأل  ةيقوسلا  ةميقلا  تغلب 

ةيتاذلا ةميقلا  تناك  تيفاب ،"  " ريدقت لالخ  نم  نكلو  رالود ، رايلم   ١٥.١

و٣٢.٤ كلاملا ،) حابرأ  ةبسنب ٥٪ يف  و  ضارتفا  ىلع   ) رالود رايلم  حوارتت ب ٢٠.٧  ةكرشلل 

ضارتفا ىلع   ) رالود رايلم  وأ ٣٨.١  ةبسنب ١٠٪ ،) و  ضارتفا  ىلع   ) رالود رايلم 

نوكي نأ  نكو  ةبسنب ١٥٪ .) و  ضارتفا  ىلع   ) رالود رايلم  وأ ٤٨.٣  ةبسنب ١٢٪ ،) و 

 - ةيتاذلا ةميقلا  ىلإ  مصخلا  ةبسن  تيفاب - "  " ىلإ ةبسنلاب  نامألا  شماه 

٪. ىلإ ٧٠ لصي  اًعفترم  وأ  غلبت ٢٧٪ ، ةظفحتم  ةبسنب  اًضفخنم 

نأ نك  يتلا  يه  رمثتسملا ، اهكلت  نأ  نك  يتلا  تاكرشلا  لضفأ  نإ  تيفاب "  " لوقيو

تالدع لاملا  سأر  نم  ربكأ  غلابم  تقولا ، نم  ةليوط  ةرتف  ىدم  ىلع  فظوت 

ةكرشل يلاثملا  فصولا  وه  اذه  نأ  تيفاب "  " ىريو .درطم  لكشب  تادئاعلا  نم  ةيلاع 

رياشكب ءدب  نم  تاونس  رشع  دعب  ةكرشلل  ةيقوسلا  ةميقلا  ت  دقو  .الوكاكوك 

، ةينمزلا ةرتفلا  كلت  لالخو  رالود ، رايلم  ىلإ ١٤٣  رالود  رايلم  نم ٢٥.٨  اهيف ، رثتسالا 

رالود رايلم  تعفدو ١٠.٥  رالود ، رايلم  ةميقب ٢٦.٩  اًحابرأ  ةكرشلا  تققح 



لك جتنأ  دقو  .رثتسالا  ةداعإل  رالود  رايلم  تزجتحاو ١٦.٤  مهاسملل ، مهسألا  حابرأك 

ماع ةياهن  يفو  ةيقوسلا ؛ ةميقلا  نم  رالود  ةكرشلا ٧.٢٠  هتزجتحا  رالود 

رايلم غلبت ١.٠٢٣  ةيلصألا  اهتميق  تناك  يتلا  رياشكب  ةكرش  تارثتسا  ةميق  تلصو  ، ١٩٩٩

رمثتسملا هسفن  غلبملا  ناكو  رالود ، رايلم  ىلإ ١١.٦  الوكاكوك  ةكرش  رالود يف 

.رالود تارايلم  ردقيس ب ٣  زروب ٥٠٠  دنأ  دردناتس  رشؤم  يف 

سكیمانياد لارنج 
عم دقاعتم  دالبلا ، ةحلسأ يف  ديروت  دهعتم  ربكأ  اث  سكيمانياد  لاج  تناك  ماع ١٩٩٠ ، يف 

لاج تناك  دقو  سالجود ؛ لينودكام  ةكرش  دعب  عافدلا ، ةرازو 

ةلاوج ىرخأ  خيراوصو  رجنيتس ، ورابس ، كوهاموت ،  ) خيراوص ةمظنأ  دروت  سكيمانياد 

، ةيئاضفلا قالطإلا  تابكرمو  يوجلا ، عافدلا  ةمظنأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ةمدقتم ،)

ناك ماع ١٩٩٠ ، يفو  .ةيكيرمألا  ةحلسملا  تاوقلل  فإ ١٦ ) زارط   ) ةلتاقملا تارئاطلاو 

تضفخنا ماع ١٩٩٣ ، لولحبو  .رالود  تارايلم  نم ١٠  كأ  ةكرشلا  تاعيبم  عومجم 

ةرتفلا هذه  لالخ  مهسألا  ةميق  تعفترا  كلذ ، عم  هنكل  رالود ، رايلم  ىلإ ٣.٥  تاعيبملا 

.فاعضأ ةعبس  رادق 

يفو ةفلكملاو ، ةليوطلا  ةدرابلا  برحلا  ةياهن  برق  اًنلعم  لرب ، رادج  راهنا  ماع ١٩٩٠ ، يفو 

مت راصتنا  لك  عمو  يتيفوسلا ، داحتالا  ةيعويشلا يف  تراهنا  ةيلاتلا ، ةنسلا 

ىلع ناك  مانتيف ، برح  ىلإ  ًالوصوو  ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا  نم  اًءدب  سفنألا ، قشب  هزارحإ 

دعبو نآلاو  .ةيعافدلا  اهدراوم  نم  لئاه  مك  ليكشت  ةداعإ  ةدحتملا  تايالولا 

ةداعإ ةيلمع  مضخ  يرمألا يف  يعانصلا  يركسعلا  عمجملا  ناك  ةدرابلا ، برحلا  ءاهتنا 

.ىرخأ ميظنت 

رعس ناكو  ايذيفنت ، اًسيئر  سردنأ " مايليو   " سكيمانياد لاج  ةكرش  تنيع  رياني ١٩٩١ ، يفو 



تغلب ثيح  دقعلا ؛ اذه  هل يف  ىوتسم  دأ  دنع  تقولا ، كلذ  مهسلا يف 

ةينازيم صلقت  عم  هنأب  تيرتس  لوو  عانقإ  سردنأ "  " لواح ةيادبلا ، .اًرالود يف  هتميق ١٩ 

ةيأ ةلازإ  لمأ  ىلعو  .ىلعأ  تييقت  ىلع  لوصحلا  ةكرشلل  اًضيأ  نك  عافدلا ،

ةلكيه ةداعإب  أدب  للحملا ، يأر  ثأتلا يف  اهنأش  نم  يتلا  يلاملا  قيلا  مدع  نم  ةلاح 

، رالود رايلم  رادق  ثوحبلا  ريوطتو  ةيلسأرلا  تاقفنلا  ضفخو  ةكرشلا ،

مهس رعس  ءادأ  ىلإ  دنتسي  ةيذيفنتلا  تاضيوعتلل  اًجمانرب  عضوو  فالآلاب ، ةلعلا  ضفخو 

.سكيمانياد لاج 

لكشب تغت  دق  ةيبرحلا  تاعانصلا  نأ  سردنأ "  " كردي نأ  لبق  ليوط  تقو  ِض  و 

تاوطخ ذاختا  سكيمانياد  لاج  ىلع  بجي  اًحاجن ، ققحت  هنأو ل  يرذج ،

نم يفكي  ام  ةطاسبب  كانه  نكي  ثيح   تاقفنلا ؛ داصتقالا يف  درجم  نم  ةيلعاف  كأ 

نأ ىرغصلا  عافدلا  ةينازيم  نأش  نمو  .ةيعافدلا  تاعانصلا  ىلع  تابلطلا 

لعأ ىلإ  يراجتلا ، اهطاشن  عيونتو  اهمجح ، صيلقت  تاكرشلا  نم  فاطملا  ةياهن  بلطتت يف 

.ةحاتملا ةيبرحلا  لعألا  نم  ليلقلا  ردقلا  ىلع  ةنميهلا  وأ  ةيبرح ، غ 

يسسؤملا قايسنالا  أدبملا :

تناكو ةيبرحلا ، ةعانصلل  ةيراشتسا  ةسارد  ءارجإ  سردنأ "  " بلط ربوتكأ ١٩٩١ ، يفو 

، ةيبرح تاكرش غ  عافدلا  تاكرش  يرتشت  امدنعف  قلقلل : ةثم  تاجاتنتسالا 

ةدايزلاب يف اهلهاك  لقثت  عافدلا  ةعانص  تماد  امو  ةبسنب ٨٠٪ ، اهبيصن  نم  لشفلا  نوكي 

صلخو .ةءافكلا  هجوأ  نم  ايأ  عافدلا  تاكرش  نم  يأ  ققحت  نلف  جاتنإلا ،

، اهلعأ ديشرت  سكيمانياد  لاج  ةكرش  ىلعف  حاجنلا ، قيقحت  لجأ  نم  هنأ  ىلإ  سردنأ " "

لوبق تتبثأ  ( ١  ) يتلا تاكرشلا  كلت  ىلع  طقف  يقبتس  سكيمانياد  لاج  نأ  ررق  دقو 

حابرألا نم  يرورضلا  دألا  دحلا  ققحت  نأ  نك  و(٢ ) تازايتمالاب ، هيبشلا  اهجتنم  قوسلا 



ةردقلاو ريوطتلاو  ثحبلا  نزاوتلاو ب  ءاقبلاو ، رارمتسالل 

لاقو .ةيلاملا  ةوقلا  قيقحت  ىلع  دعاستو  قاطنلا ، ةعساو  تايداصتقا  جتنت  يتلا  ةيجاتنإلا 

حابرألا نم  يرورضلا  دألا  دحلا  قيقحت  نك  امدنع ال  هنإ  سردنأ " "

.تاكرشلا هذه  عيب  متيس  ءاقبلاو ، رارمتسالل 

، ةيساسألا ةعبرألا  اهتاطاشن  ىلع  زكرتس  سكيمانياد  لاج  نأ  سردنأ "  " ىأر ةيادبلا ، يفو 

هذه تناكو  ةيئاضفلا ، ةمظنألاو  تارئاطلاو  تابابدلاو  تاصاوغلا  يهو :

عافدلا قوس  ءاقبلا يف  ىلع  ةرداق  لظتس  اهنأ  سردنأ "  " ىأر دقو  قوسلا ، ةدئار يف  تاكرشلا 

ربمفون كلذل يف  .سكيمانياد  لاج  لعأ  يقاب  عيب  متيسو  ةصلقتملا ،

سنياس رتويبمك  ةكرش  ىلإ  ةيجمربلا  لولحلل  زمتسيس  اتاد  ةكرش  سكيمانياد  لاج  تعاب  ، ١٩٩١

انسيس ةكرش  تعاب  يلاتلا  ماعلا  يفو  رالود ، نويلم  غلب ٢٠٠ 

زويه ةكرشل  خيراوصلا  عينصت  ةكرشو  رالود ، نويلم  لباقم ٦٠٠  نورتسكت  ىلإ  تارئاطلل 

تعمج رهشأ ، ةتس  نم  لقأ  نوضغ  يفو  رالود ، نويلم  لباقم ٤٥٠  تارئاطلل 

.ةيساسألا ةطشنألا غ  تاذ  تاكرشلا  عيب  لالخ  نم  رالود  رايلم  ةميقب ١.٢٥  اًغلبم  ةكرشلا 

ماع سكيمانياد يف  لاج  مهس  رعس  عفتراف  تيرتس ، لوو  سردنأ "  " تارارق تظقيأو 

هابتنا ىعرتسا  دقف  كلذ ، دعب  سردنأ "  " هلعف ام  امأ  ةبسنب ١١٢٪ ،  ١٩٩١

". تيفاب "

، ًالوأ ةلويسلا  نم  اهتاجايتحا  يبلتس  ةكرشلا  نأ  سردنأ "  " نلعأ ةيدقنلا ، تازايحلا  لضفبف 

تناك نويدلا ، ضيفخت  دعبو  ةيلاملا ، ةوقلا  نضل  نويدلا  ضفخت  مث 

ةدايز نأ  ملعلا  عم  .اهتاجايتحا  زواجتي  ا  ديج  لكشب  اًدقن  ردت  لازت  سكيمانياد ال  لاج 

نأو ايقطنم ، نكي  ةصلقتملا   عافدلا  ةينازيم  ىلع  ةيجاتنإلا  ةقاطلا 



" سردنأ  " ررقف لشفلل ، ةاعدم  ناك  يعافدلا  طاشنلا  لمعت يف  يتلا ال  تاكرشلا  عيونتلا يف 

بجوو ويلوي ١٩٩٢ ، يفو  .مهاسملا  حلاصل  ةيدقنلا  ضئاف  مادختسا 

حوارتت راعسأب  مهس  نويلم  سكيمانياد ١٣.٢  لاج  ترتشا  هترجأ ، يذلا  يدنلوهلا  دازملا 

٪. ةبسنب ٣٠ ةلوادتملا  اهمهسأ  ضفخ  ام  رالود ، ب ٦٥.٣٧ و٧٢.٢٥ 

دق رياشكب  ةكرش  نإ  هل  لوقيل  سردنأ " ب" تيفاب "  " لصتا ويلوي ١٩٩٢ ، موي ٢٢  حابص  يفو 

ءادأب روهبم  هنأب  هربخأو  سكيمانياد , لاج  نم  مهس  نويلم  ترتشا ٤.٣ 

" تيفاب  " حنم ربمتبس  رهش  يفو  ةيرثتسا ؛ ضارغأل  مهسألا  ىرتشا  هنأو  سكيمانياد ، لاج 

مهسأ ىلع  ةلاكولاب  تيوصتلا  قح  سكيمانياد  لاج  ةرادإ  سلجم 

.يذيفنتلا سيئرلا  بصنم  يف  سردنأ "  " ماد ام  رياشكب ،

ةينالقعلا أدبملا :

اهنم يف يأ  ببستي  رياشكب   ةكرش  اهترجأ  يتلا  ةيداعلا  مهسألا  ءارش  تاقفص  لك  نم ب 

لاج ةكرش  مهسأ يف  ءارش  ةقفص  تلعف  لثم  كابترا ، ثودح 

ةقباسلا ءارشلا  تاقفص  زي  يتلا  ةيديلقتلا  تامالعلا  نم  يأ  اهيدل  نكي  ملف  سكيمانياد ،

، لاجملا ةموهفمو  ةطيسب  ةكرشلا  نكت  ثيح   تيفاب ؛"  " اهمربأ يتلا 

.لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  اهيدل  نكت  و  قستم ، تباث  ءادأ  تاذ  نكت  و 

نم  ٪٩٠  ) بسحف ةموكحلا  ةرطيسل  عضخي  لاجم  ةكرشلا يف  نكت  كلذك  

نم صلقتلا  ةذخآ يف  تناك  ةعانصلا  هذه  اًضيأ  نكلو  ةيموكح ،) دوقع  نم  تءاج  تاعيبملا 

، ةليزه تناك  سكيمانياد  لاج  حبر  شماوه  نأ  نع  ًالضف  مجحلا ، ثيح 

اهتاقفدت نكت  كلذ ،  ىلع  ةوالعو  .طسوتملا  نم  لقأ  ةيكلملا  قوقح  ىلع  اهدئاوعو 

؟ اهتميق ددحي  نأ  نذإ  تيفاب " نك ل" فيكف  ةفورعم ، ةيلبقتسملا  ةيدقنلا 

ةليوط ةيداع  مهسأ  ةزايحك  ةيادبلا  سكيمانياد يف  لاج  ِرتشي  تيفاب "   " نأ وه  باوجلا 



اهيلع قبطنت  مث ال  نمو  ةحجارملل ، ةصرفك  اهارتشا  هنكلو  لجألا ،

.ةداتعملا ةيراجتلاو  ةيلاملا  تابلطتملا 

اِهلُوأ يننكل   سكيمانياد ، لاج  ةكرش  انئارشب  ظوظحم  انك  دقل  : " ًالئاق تيفاب "  " بتكو

اهنأ تنلعأ  امدنع  يضاملا ، فيصلا  ىتح  متهالا  نم  سيلا  رزنلا  الإ 

ةصرف تيأر  امدنعو  يدنلوهلا ، دازملا  قيرط  نع  اهمهسأ  نم  وحن ٣٠٪  ءارش  ديعتس 

عيبلل اهب  انمهسأ  حرطن  نأ  لمأ  ىلع  رياشكبل ، مهسألا  ءارش  تأدب  ةحجارملا ،

. ٣٠ غص " حبر  شماهب 

، يدنلوهلا دازملا  رياشكب يف  مهسأ  حرط  يه  ةيلصألا  ةطخلا  تناك  دقف  هيأر ، َّغ  هنكل 

، ةكرشلا ةسارد  تأدب  كلذ  دعب  نكلو  : " ددصلا اذه  يف  تيفاب "  " لاقو

سيئرلا هيف  ناك  يذلا  صقلا  تقولا  اذه  يف  سردنأ " ليب   " اهققح يتلا  تازاجنإلاو 

ةحضاو ةيجيتارتسإ  ليب "  " ىدل ناك  دقف  ةياغلل ، ينلهذأ  دق  هتيأر  امو  يذيفنتلا ،

؛ اهذيفنت ىلإ  ةساملا  ةجاحلا  ىد  روعشلا  هؤلو  ٍلاع ، زيكرتب  عتمتي  ناك  ثيح  ةلصفمو ؛

ةقلعتملا هراكفأ  نع  تيفاب "  " ىلختو .  ٣١ اقح " ةشهدم  جئاتنلا  تناكو 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  ًهاسم  حبصي  نأ  كلذ  نم  ًالدب  ررقو  سكيمانياد ، لاج  ةحجار 

ليب  " ةردق ىلع  اًدهاش  ناك  سكيمانياد  لاج  يف  تيفاب "  " رثتسا نأ  حضاولا  نمو 

ماق دق  هنإ  داقنلا  لوق  نم  مغرلا  ىلعف  يسسؤملا ، قايسنالا  ةمواقم  ىلع  سردنأ "

ىلإ ةكرشلل  ةققحملا  ةميقلا غ  لَّوح  ةطاسبب  هنإ  لاق  سردنأ "  " نإف ةبك ، ةكرش  ةيفصتب 

لاج مهس  ناك  ماع ١٩٩١ ، هماهم يف  ىلوت  امدنع  هنإ  ثيح  دقن ؛

تحنم ةقباسلا ، رشعلا  تاونسلا  يفو  .ةيرتفدلا  ةميقلا  ىلإ  مصخب ٦٠٪  لوادتي  سكيمانياد 

ةبسنب ةنراقم  هردق ٩٪ ، ًابكرم  ايونس  اًدئاع  مهاسملا  سكيمانياد  لاج 



زروب دنأ  دردناتس  رشؤم  ىلع  اًدئاع  و١٧٪  ةيعافدلا ، تاعانصلل  ىرخألا  رشعلا  تاكرشلل   ٪١٧

، ةيرتفدلا ةميقلا  نم  لقأب  اهلوادت  متي  ةكرش  اهنأ  تيفاب "  " ىأرف ، ٥٠٠

تناك كلذ ، نم  مهألا  لب  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  ةيفصت ، جمانرب  عرشتو يف  ايدقن ، اًقفدت  ردتو 

.مهاسملا حلاصل  ةهجوم  ةرادإلا 

عينصت ماسقأ  نأ  قباس  تقو  دقتعت يف  تناك  سكيمانياد  لاج  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

هذه عيب  سردنأ "  " ررق دقف  ةيساسأ ، تازايح  ىقبتس  ءاضفلاو  تارئاطلا  ةمظنأ 

لاج نم  لك  ناك  دقو  ديهكول ، ةكرش  ىلإ  تارئاطلا  ةكرش  عيب  لعفلاب  متو  تاكرشلا ،

ريوطت ثلثلا يف  لدع  ءاكرش  كاذنآ  جنيوبو ، ديهكولو ، سكيمانياد ،

مسق ءارش  قيرط  نعو  ، ٢٢- فإ زارط  نم  ةيكيتكتلا  ةلتاقملا  تارئاطلا  نم  يلاتلا  ليجلا 

ىلع ديهكول  تذوحتسا  سكيمانياد ، لاج  ةكرشل  عباتلا  تارئاطلا  عينصت 

عم اًكيرش  تحبصأو  لعفلاب ، اهعينصت  نم  ءاهتنالا  مت  يتلا  فإ ١٦  زارط  نم  تارئاطلا 

ميمصت ةكرش  تعيب  دقو  . ٢٢- فإ عورشم  ثلثلا يف  لدع  جنيوب  ةكرش 

قالطإلا تابكرمل  ناتيت  ةئف  خيراوصلا  ةعنصم  اتيرام ، نترام  ةكرش  ىلإ  ةيئاضفلا  مظنلا 

رايلم ردقي ب١.٧٢  غلب  سكيمانياد  لاج  تكرشلا  عيب  دم  دقو  ةيئاضفلا ،

.رالود

ليربأ ١٩٩٣، يفو  اهيمهاسم ، ىلإ  ىرخأ  ةرم  لاومألا  ةكرشلا  تداعأ  يدقنلا ، ضئافلا  عمو 

اًرالود اهردق ٢٠  مهاسملل ، حابرألل  ةصاخ  تاعيزوت  ةكرشلا  تردصأ 

ربوتكأ يفو  اًرالود ، ةميقب ١٨  حابرألل  ةصاخ  تاعيزوت  ويلوي  تردصأ يف  ك  دحاولا ، مهسلل 

ةكرشلا تداعأ  ماع ١٩٩٣ ، يفو  .اهباحصأل  دحاولا  مهسلل  اًرالود  تطعأ ١٢ 

نم ٠.٤٠ ةيونسلا  عبر  مهسألا  حابرأ  تعفرو  حابرألل ، ةصاخ  تاعيزوت  ةروص  اًرالود يف   ٥٠

ماع ١٩٩٣، ةياهن  ىتح  ويلوي ١٩٩٢  ذنمو  .دحاولا  مهسلل  رالود  ىلإ ٠.٦٠  رالود 



حابرأ نم  رالود  ىلع ٢.٦٠  دحاولا  مهسلل  اًرالود  اهرثتسا ٧٢  لباقم  رياشكب  تلصح 

مهسلا رعسو  حابرألل ، ةصاخلا  تاعيزوتلا  اًرالود يف  و٥٠  ةيداعلا ، مهسألا 

نكي اذلو   اًرهش ، ىدم ١٨  ىلع  اهتادئاع ١١٦٪  تغلبو  .تارالود  ىلإ ١٠٣  عفترا  يذلا 

ةعومجم ىلع  ةينمزلا  ةرتفلا  هذه  لالخ  سكيمانياد  لاج  قوفتت  نأ  ًائجافم 

زروب ٥٠٠. دنأ  دردناتس  رشؤم  ىلع  بك  لكشب  اًضيأ  قوفتت  نأ  لب  ءارظنلا ،

ينابموك دنأ  وجراف  زليو 
، ةحلل ةثملا  تيفاب "  " تارثتسا كأ  وه  سكيمانياد  لاج  ةكرش  رثتسالا يف  ناك  اذإ 

هنأب ديكأتلاب ، هفصو ، نك  ابموك  دنأ  وجراف  زليو  هرثتسا يف  نإف 

ةسمخ ترتشا  دق  رياشكب  نأ  ربوتكأ ١٩٩٠  يف  تيفاب "  " نلعأ دقف  لدجلل ، ةراثإ  كألا 

ةكرشلا رالود يف  نويلم  ترمثتساو ٢٨٩  وجراف ، زليو  نم  مهس  يالم 

ربكأ يه  رياشكب  تراص  ءارشلا  اذه  لالخ  نمو  دحاولا ، مهسلل  رالود  طسوت ٥٧.٨٨ 

.ةلوادتملا مهسألا  نم  اهكالتما ١٠٪  لالخ  نم  كنبلا  مهاسم يف 

دحاولا مهسلل  اًرالود  ىلإ ٨٦  لصو  ثيح  عافترا ، وجراف يف  زليو  مهس  لوادت  رعس  ناك  دقو 

رجه نورمثتسملا  أدب  كلذ  دعب  نكلو  ماعلا ، اذه  نم  قباس  تقو  يف 

لحاسلاب فصع  يذلا  داسكلا  ببستي  نأ  ةيشخ  اينروفيلاك ؛ فوتلا يف  تاسسؤمو  كونبلا 

ةيراجتلا تاراقعلا  قوس  ضورقلا يف  ةحداف يف  رئاسخ  رغلا يف 

يأ نم  كأ  ةيراجتلا  تاراقعلا  مظعم  كلت  ناك  وجراف  زليو  كنب  نأ  ىلإ  اًرظنو  ةينكسلاو ،

ىلع نوعئابلا  دِّوُزو  مهمهسأ ، نورمثتسملا  عاب  اينروفيلاك ، كنب يف 

ةبسنب وجراف  زليو  مهسأ  ةصقلا يف  ةدئافلا  تعفتراو  يطوبهلا ، طغضلا  نم  فوشكملا 

ءارش تيفاب "  " هيف أدب  يذلا  هسفن  تقولا  ًابيرقت  وهو  ربوتكأ ، رهش  ٧٧٪ يف 

.ةكرشلا همهسأ يف 



وجراف زليو  تهجاو  ايسيئر ، ًهاسم  تحبصأ  دق  رياشكب  نأ  نالعإ  تلت  يتلا  رهشألا  يفو 

اياوز ىدحإ  يف  تيفاب "  " ناك ثيح  ةمكالملا ؛ ةاراب  هبشأ  ةيراض  ةكرعم 

ةميق نأ  ىلع  رالود ، نويلم  ردقي ب٢٨٩  غلب  اًرطاخم  راعسألا ، دوعص  ىلع  ًابراضم  ةبلحلا 

نم ةلباقملا  ةيوازلا  فوشكملا يف  ىلع  نوعئابلا  ناكو  ديزتس ، وجراف  زليو 

تضفخنا يتلا  وجراف ، زليو  ةميق  نأ  عقوتم  راعسألا ، طوبه  ىلع  نوبراضي  ةبلحلا ،

.كلذ نم  كأ  ضافخنالا  ىلإ  ةهجتم  تناك  ماعلا ، اذه  ةبسنب ٤٩٪  لعفلاب 

لاقو تيفاب ."  " دض نونهاري  دالبلا ، فوشكملا يف  ىلع  عئابلا  ربكأ  كابشف ، ةوخإلا  ناكو 

نم هنأ  دقتعأ  ال  : " سالاد ةنيدم  كابشفل يف  يلاملا  ريدملا  وهو  نوتراب ،" موت  "

لوادتتس ب همهسأ  نأ  دقتعأ  يننكلو  سالفإلل ، حشرم  وجراف  زليو  نإ  لوقن  نأ  باوصلا 

وجراف زليو  نأ  نوتراب "  " دقتعا قلطنملا ، اذه  نمو  ،  ٣٢ اًرالود " ١٣ و١٩ 

لاشندورب ةكرش  للحملا يف  ملياس ،" جروج   " لاقو .ةيندتملا  كونبلا  فاصم  لخدي يف  فوس 

، روهشم تاقفص  دئاص  تيفاب  نإ  : " ةيلاملا تامدخلل  زيتيرويكيس 

" ملياس  " ناكو .  ٣٣ ىرخأ " ساسكت  حبصت  دق  اينروفيلاك   " نكل لجألا ،" ليوط  رمثتسمو 

ضافخنا لالخ  ساسكت  ةيالو  تثدح يف  يتلا  كونبلا  تاقافخإ  ىلإ  شي 

نم نأشب  نآلا  دعب  تيفاب  قلقي  نل  : " زنوراب ةلجم  يف  وشيل " نوج   " لاقو ةقاطلا ، راعسأ 

. ٣٤ ةيندتملا " كونبلا  مهسأ  ءاقتنا  رمتسي يف  ماد  ام  هتورث  قفنيس 

رياشكب ترتشا  ماع ١٩٦٩  يفف  ًابك ، اًماملإ  ةيفرصملا  لعألاب  لم  تيفاب "  " ناكو

نوناق بلاطي  نأ  لبقو  تسارت ، ةكرشو  ينطولا  يونيلإ  كنب  تازايح  ياواثاه ٩٨٪ 

" تيفاب  " ركذ ماع ١٩٧٩ ، كنبلاب يف  اهتدئاف  ةيفصتب  رياشكب  ةكرش  نم  كونبلا  تازايح 

كنبلا ذختاف  ةيونسلا ، رياشكب  ريراقت  ماع يف  لك  هحابرأو  كنبلا  تاعيبم 

.رياشكب اهيلع  رطيست  يتلا  ىرخألا  تازايحلا  بناجب  هناكم 



دقف مأتلا ، لاجم  تاديقعتو  كباشت  مهف  ىلع  تيفاب " " " تلاوجنير كاج   " دعاس كو 

رومألا تيفاب " ، " ينطولا يونيلإ  كنب  سيئر  ناك  يذلا  جيبأ ،" ج   " مَّلع

تناك اذإ  ةحبرم  تاكرش  ربتعت  كونبلا  نأ  وه  هملعت  ام  ناكو  ةيفرصملا ، لعألاب  ةقلعتملا 

لعفلاب لاقو  فيلاكتلا , ضفخيو  ةيلوئسملاب  مستي  وحن  ىلع  ضورقلا  حن 

نوكي يف لعفلاب  ةفلكتلا  يلاع  لمع  ةرادإ  ىلوتي  يذلا  ريدملا  نأ  انتبرجت  ترهظأ  ": " تيفاب "

ةديدج قرط  داجيإ  يداع يف  لكشب غ  ةليحلا  عساو  نايحألا  نم  ثك 

لصوتي ام  ًةداع  ماكحإب ، لمعلا  ريدي  يذلا  ريدملا  نأ  يف ح  ةماعلا ، تاقفنلا  ىلإ  ةفاضإلل 

هذه نوكت  امدنع  ىتح  فيلاكتلا ، نم  دحلل  لئاسولا  نم  ديزملا  ىلإ 

هيدل ةخألا  ةءافكلا  هذه  نأ  دحأ  تبثي  .هيسفانم و  فيلاكت  نم  ًاثك  لقأ  فيلاكتلا 

. ٣٥ جيبأ " نم ج  لضفأ 

لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  أدبملا :

بعصي فورظلا ، مظعم  لظ  يفف  الوكاكوك ، ةكرش  هبشي  وجراف ال  زليو  نإ  تيفاب "  " لوقي

لعألا لاح  نكلو  ةيراجت ، ةسسؤمك  الوكاكوك  ةكرش  لشف  روصت 

.ةدع تابسانم  اذه يف  ثدحي  لب  كونبلا ، لشفل  ةيناكمإ  كانهف  اًما ، فلتخم  ةيفرصملا 

نأ نك  فراصملا  قالغإ  تايلمع  مظعم  نأب  كلذ  ىلع  تيفاب "  " للديو

بحاص اهعضي  ةقحب ال  اًضورق  كونبلا  حن  امدنع  ةداع  ثدحت  ةيرادإ  ءاطخأ  ىلإ  ىزعت 

ةرم لوصألا ٢٠  نوكت  امدنع  كلذ  ثدحيو  اًقلطم ، هرابتعا  ديشرلا يف  كنبلا 

رادقم ىلع  يوطنت  ةيرادإ  ةقح  ةيأف  يفرصملا ، لاجملا  عئاش يف  رمأ  وهو  مهسألا ، فعض 

.ةكرشلا مهسأ  رمدت  نأ  نك  لوصألا  نم  غص 

نمف ةديج ، تارثتسا  نِّوكت  نأ  كونبلل  ليحتسملا  نم  سيل  كلذ  عم  هنإ  تيفاب "  " لوقيو

ققحت نأ  فراصملل  نك  هجو ، لمكأ  ىلع  اهتفيظو  ةرادإلا  ةيدأت  لالخ 



هققحت دق  لقأ م  وه  اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ةيكلملا ، قوقح  ىلع  ةبسنب ٢٠٪  اًدئاع 

اذه تيفاب "  " رسفيو .تاكرشلا  مظعمل  دئاعلا  طسوتم  نم  ىلعأ  وهف  الوكاكوك ،

وه مهي  ام  نإ  لب  هلاجم ، دحاو يف  مقر  وه  كنبلا  نوكي  نأ  يرورضلا  نم  سيل  هنأب  رمألا 

لاجم لاحلا يف  رارغ  ىلعو  .فيلاكتلاو  تامازتلالاو  لوصألا  ةرادإ  ةيفيك 

، ملعن كو  علسلا ، ةراجت  لمعت يف  يتلا  تاكرشلا  ًاثك  هبشي  يفرصملا  لمعلا  نإف  مأتلا ،

لعألا اًزي يف  كألا  ةمسلا  نوكت  ام  ًابلاغ  ةيرادإلا  تارارقلا  نإف 

يرادإ قيرف  لضفأ  تيفاب "  " راتخا ددصلا ، اذه  يفو  .ةيساسألا  علسلا  هبشت  يتلا  ةيراجتلا 

انلصح وجراف  زليو  لالخ  نم  اننأ  دقتعن  : " لوقي اذلو  يفرصملا ، عاطقلا  يف 

جيزملا انركذيو  نزيه ." لوبو  تراهكيار  لراك  هو  لاجملا ، اذه  نيريدملا يف  لضفأ  ىلع 

" يفم موت  يرادإلا ب "  جيزملاب  ةثك  ٍحاون  نم  لوب " و" لراك "  " يرادإلا ب

قيرفك اًعم  نانثا  لمعي  امدنع  هنإ  ثيح  هيإ  يس ؛ زيتيس / لاتيباك  يريدم  كروب " ناد  و"

. ٣٦ ةدح " ىلع  درف  لك  لمعي  ثكب م  لضفأ  ءادألا  نوكي  دحاو 

ةينالقعلا أدبملا :

دكارلا كنبلا  ليوحت  أدب  ماع ١٩٨٣ ، وجراف يف  زليو  سيئر  تراهكيار " لراك  حبصأ "  امدنع 

ماع نم  ةرتفلا  وجراف يف  زليو  تادئاع  طسوتم  لصو  ىتح  ةحبرم ، ةكرش  ىلإ 

ماع ١٩٩٠ لولحبو  .ةيكلملا  قوقح  ىلع  لوصألا و١٥.٢٪  ىلع  ىلإ ١.٣٪  ماع ١٩٩٠  ىلإ   ١٩٨٣

ناك دقف  رالود ، رايلم  هلوصأ ٥٦  تغلب  ثيح  ةلودلا ؛ كنب يف  ربكأ  رشاع  حبصأ 

ىلعو .ًاباجعإ  تيفاب "  " مهل نكي  نيذلا  نيريدملا  نم  ديدعلا  لثم  اينالقع  تراهكيار " "

ةصاخلا تاعيزوتلا  ميدقت  وأ  مهسألا ، ءارش  ةداعإ  جمارب  هقالطإ  مدع  نم  مغرلا 

وجراف زليو  ةرادإ  هجوي  لعفلاب  ناك  هنإف  مهاسملا ، حلاصل  اهعيمج  تناك  يتلا  حابرألل ،

ىلع هترطيس  ايروطسأ يف  ًالاثم  ناك  دقو  .اهباحصأل  حلاص  هيف  ام  ىلإ 



تحبصأ نأ  درجمبف  هيإ  يس ، زيتيس / لاتيباك  يف  يفم " موت  ناك "  لثم  فيلاكتلا ،

ثحبي ناك  دقف  دحلا ؛ اذه  دنع  اًقلطم  فقوتي  ةرطيسلا ،  تحت  فيلاكتلا 

.ةيحبرلا سحتل  قرط  نع  رارمتساب 

دحأ يه  دئاوفلا  نم  لخدلا  يفاص  ىلإ  دئاوف ) نود  يتلا  يأ   ) ليغشتلا تاقفن  ةبسن  ربتعتو 

زليو ليغشتلا يف  ةءافك  تناكو  كنبلل ٣٧  . ةيليغشتلا  ةءافكلا  سيياقم 

ناك دقو  اكيرمأ ، فوأ  كنب  وأ  تياتسرتنإ ، تسف  كنب  نم  ةبسنب ٢٠ - ٣٠٪  لضفأ  وجراف 

ةرادإ لواحن  : " هلوقب كلذ  نع  ربعو  لعألا ، لجر  ةيلقعب  وجراف  زليو  ريدي  تراهكيار " "

سيلو ةعبرأ ، وه  نثاو  نثا  عومجمف  ةيراجتلا ، لعألا  ةرادإ  رارغ  ىلع  ةكرشلا  هذه 

. ٣٨ ةينا " وأ  ةعبس 

ةبسن ىلعأب  ماعلا  اذه  كنبلا  ىهنأ  ماع ١٩٩٠ ، وجراف يف  زليو  يرتشي  تيفاب "  " ناك امدنعو 

ضورق تناكو  ةلودلا ، يسيئر يف  كنب  يأل  ةيراجتلا  ةيراقعلا  ضورقلا  نم 

دوكرلا نألو  .ةيكلملا  قوقح  فاعضأ  ةسمخ  رالود  رايلم  ةغلابلا ١٤.٥  ةيراجتلا  وجراف  زليو 

نم ًابك  اًءزج  نأ  نوللحملا  ىأر  روهدتلا ، اًذخآ يف  ناك  اينروفيلاك  يف 

مهس رعس  ضافخنا  ءارو  ببسلا  ناك  ام  اذهو  روهدتلا ، دادزتس يف  كنبلل  ةيراجتلا  ضورقلا 

يماع ١٩٩٠ و١٩٩١. وجراف يف  زليو 

وصحاف ماق  ضورقلاو ، تارخدملا  ىلع  مأتلل  ةيداحتالا  ةسسؤملا  ةثراك  باقعأ  يفو 

ىلع اوطغضو  ةقدب ، وجراف  زليو  ضورق  ةظفحم  ةعجار  كونبلا  تاباسح 

رايلم ماع ١٩٩١ و١.٢  ةمودعملا يف  ضورقلل  يطايتحاك  رالود  رايلم  صيصختل ١.٣  كنبلا 

، ةنس عبر  لك  تايطايتحالا  صيصخت  متي  هنأ  ىلإ  اًرظنو  .يلاتلا  ماعلا  رالود يف 

مسر ذخأ  نم  ًالدبو  اًقحال ، هرادصإ  متي  نالعإ  لك  عم  ءوسلاب  نورعشي  نورمثتسملا  أدب 

ةرتف ىلع  موسرلا  ضرفب  كنبلا  ماق  ضورقلا ، تايطايتحال  بك  دحاو 



ةعتم هضورقل  ادح  عضيس  كنبلا  ناك  اذإ  لؤاستلا ع  ىلإ  نيرمثتسملا  عفد  ام  تنس ،

.ال مأ  دادسلا 

مهسلا رعس  عفترا  ماع ١٩٩٠ ، وجراف يف  زليو  كنب  اهتيكلم  نع  رياشكب  تنلعأ  نأ  دعبو 

رياشكب ةكرشل  رفو  ام  ماع ١٩٩١ ، لئاوأ  اًرالود يف  ىلإ ٩٨  لصيل  ةزيجو ، ةرتف 

موسر نع  كنبلا  نلعأ  وينوي ١٩٩١ ، يف  كلذ ، دعب  نكلو  رالود ، نويلم  ةميقب ٢٠٠  اًحابرأ 

لصيل موي  نوضغ  ةطقن يف  مهسلا ١٣  رعس  ضفخناو  تايطايتحالل ، ىرخأ 

خألا عبرلا  فيفط يف  لكشب  شعتنا  دق  مهسلا  رعس  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  اًرالود ، ىلإ ٧٤ 

لمحتي نأ  هيلع  عتيس  وجراف  زليو  نأ  اًحضاو  حبصأ  دقف  ماع ١٩٩١ ، نم 

، ماعلا ةياهن  يفو  .ضورقلا  رئاسخ  تايطايتحا  ىلإ  تافاضإلا  حابرأ  لباقم  ىرخأ  تاقفن 

رثتسا عاطتسا  ةاناعملا ، هذه  دعبو  مهسلل ، اًرالود  دنع ٥٨  مهسلا  قلغأ 

" تيفاب  " عفد ام  رئاسخلاو ؛ حابرألا  اهيف  ىواستت  يتلا  لداعتلا  ةطقن  ىلإ  لصي  نأ  رياشكب 

اينروفيلاك دوكرلا يف  نم  لك  ةروطخب  تنهتسا  دقل  : " ًالئاق فارتعالا ، ىلإ 

. ٣٩ ةكرشلا " تاراقعلا يف  تالكشمو 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

نع اهردق ١٨٪  ةدايزب  رالود ، نويلم  ردقت ب٧١١  اًحابرأ  وجراف  زليو  ققح  ماع ١٩٩٠ ، يف 

ببسب يلاتلا ؛ ماعلا  رالود يف  نويلم  تغلب ٢٢١  اًحابرأ  كنبلا  ققحو  ماع ١٩٨٩ ،

ىلإ ٢٨٣ لصتل  ماع  دعب  فيفط  لكشب  حابرألا  تعفترا  مث  ضورقلا ، رئاسخ  يطايتحا 

.طقف ماع  لبق  ةققحملا  حابرألا  فصن  نم  لقأ  يهف  كلذ  عمو  رالود ، نويلم 

، ضورقلا رئاسخ  تاصصخمو  كنبلا  حابرأ  ةيسكع ب  ةقالع  دوجو  برغتسملا  نم  سيلو 

نم وجراف  زليوب  ةصاخلا  ضورقلا  رئاسخ  تاصصخم  فذح  مت  اذإ  نكلو 

دئاوفلا نم  لخدلا  يفاص  عفترا  دقو  .ةيكيمانيد  ةيحبر  ةوق  تاذ  ةكرش  ىسف  لخدلا ، نايب 



يذلا  هلخد  عفتراو  هتبسن ١١.٣٪ ، تغلب  لدع  ماع ١٩٨٣  ذنم  كنبلل 

ةبسنب عئادولا ) موسرو  ةينتئالا ، تاداريإلاو  رثتسالا ، موسر   ) ةدئافلا قيرط  نع  دري 

يماع ةيداعلا يف  ضورقلا غ  رئاسخ  تاصصخم  تدعبتسا  اذإو  ، ٪١٥.٣

ةوقلا نم  رالود  رايلم  نم  برقي  ام  كنبلا  ىدل  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك  ١٩٩١ و١٩٩٢ ،

.ةيحبرلا

ةأشنم اهرابتعاب  ةعقوتملا  حابرألا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيفاصلا ، هتميق  ةلصحم  يه  كنبلا  ةميق  نإ 

وجراف يف زليو  ءارش  ياواثاه يف  رياشكب  ةكرش  تأدب  امدنعف  ةلماع ،

ناكو رالود ، نويلم  قباسلا ٦٠٠  ماعلا  تحبر يف  دق  وجراف  زليو  ةكرش  تناك  ماع ١٩٩٠ ،

ماع ١٩٩٠ اًماع يف   ٣٠ لا تاذ  ةيكيرمألا  ةيموكحلا  تادنسلا  ىلع  دئاعلا  طسوتم 

ماع ١٩٨٩ اهحابرأ يف  مصخ  اننك  ةظفحتم ، وجراف  زليو  حابرأ  ىقبت  ىتحو   ٪. وحن ٨.٥

اذإف رالود ، رايلم  رادق ٦.٦  كنبلا  مييقتو  ةبسنب ٩٪ ، رالود  نويلم   ٦٠٠ لا نم 

حابرألا نم  رالود  نويلم   ٦٠٠ لا ةميق  ىلع  ديزت  قالطإلا  ىلع  حابرأ  ةيأ  كنبلا  ققحي   

رايلم نع ٦.٦  لقي  ا ال  ردقي  هنإف  ةيلاتلا ، ثالثلا  تاونسلا  لالخ  ةيونسلا 

، دحاولا مهسلل  اًرالود  عفد ٥٨  ماع ١٩٩٠ ، وجراف يف  زليو  تيفاب "  " ىرتشا امدنعو  .رالود 

ةميقب ٣ ةكرشلا  ءارش  لداعي  اذه  ناك  لوادتم ، مهس  نويلم  لالخ ٥٢  نمو 

.اهتميق نم  ةبسنب ٥٥٪  ًصخ  لداعي  ام  يأ  رالود ، تارايلم 

ةوق اهيدل  ةكرشلا  تناك  اذإ  ام  ىلع  زكر  وجراف  زليو  نع  شاقنلا  نإف  لاحلا ، ةعيبطبو 

ةقلعتملا تالكشملا  عيمج  رابتعالا  عب  ذخألا  دعب  كلذو  مأ ال ، ةيحبر 

نكلو ةيحبر ، ةوق  اهيدل  نكي  وجراف   زليو  نإ  فوشكملا  ىلع  نوعئابلا  لاقو  ضورقلاب ،

سيل وجراف  زليو  كُّل  نأ  ملعي  ناك  دقف  .ةيحبر  ةوق  اهيدل  نإ  لاق  تيفاب " "

اًرطخ اينروفيلاك  فراصم  هجاوت  : " ًالئاق هئارش  رارق  تيفاب "  " ررب اذكه  نكلو  رطاخم ، الب 



؛ ضرتقملا نوئش  ةبك يف  ىضوف  ثي  دق  بك  لازلز  عوقو  لثمتي يف  اًددحم 

؛ ةيماظنلا رطاخملا  وهف  اثلا ، رطخلا  امأ  مهضرقت ، يتلا  كونبلا  مدت  ىلإ  هرودب  يدؤي  ام 

يذلا ديدشلا  يلاملا  رعذلا  وأ  مظنم ، لكشب  ةكرشلا  شكنا  ةيلتحا  يأ 

ىدم ناك  هم  رطخلا ، ىلإ  ةعفترم  ضارتقا  ةبسن  تاذ  ةسسؤم  لك  ضيرعت  ىلإ  هادم  لصي 

نيذه نم  يأ  عوقو  لتحا  نأ  ىري  تيفاب "  " ناك نيب  .  ٤٠ اهترادإ " ءاكذ 

امأ : " لاق ثيح  عقي ، دق  دحاو  رطخ  كانه  لازي  نكل ال  فيعض ، لتحا  وه  ثدحلا 

تاراقعلا يف ميق  نأ  وهف  يلاحلا ، تقولا  قوسلا يف  باتني  يذلا  بكلا  فوخلا 

ةحداف رئاسخ  قاحلإو  ءانبلا ، تايلمع  طارفإلا يف  ببسب  ىدرتت ؛ فوس  رغلا  لحاسلا 

لاجم ةدئار يف  ةكرش  وجراف  زليو  نألو  عسوتلا ، اذه  تلوم  يتلا  كونبلاب 

. ٤١ صاخ " لكشب  رطخلل  ةضرعم  اهنأ  دقتعي  ناك  ةيراقعلا ، ضورقلا 

ةبيرضلا مصخ  لبق  رالود  رايلم  ةميقب  ايونس  اًحبر  ققحت  وجراف  زليو  نأ  تيفاب "  " ملعو

تناك اذإ  هنأ  ىأر  دقو  ضورقلا ، رئاسخل  رالود  نويلم  غلبم ٣٠٠  فرص  دعب 

لب ةيراجتلا ، ضورقلا  طقف  سيلو   ) رالود رايلم  ةغلابلا ٤٨  كنبلا  ضورق  نم  ةبسن ١٠٪ 

جتنو ماع ١٩٩١ ، دادسلا يف  ةعتم  اًضورق  تناك  كنبلا ) ضورق  عيمج  ةيطغتل 

وجراف زليو  نإف  ضرقلا ، لصأ  نم  لدع ٣٠٪  ةدئافلا ، كلذ  ا يف  رئاسخ ، ثودح  اهنع 

حجرم رمألا غ  اذه  نأ  رَّدق  تيفاب "  " نكلو لداعتلا ، ةطقن  ىلإ  لصتس 

اًرمأ اذه  نوكي  نلف  ماع ، ةليط  ًالاومأ  وجراف  زليو  حبرت  ول   ىتح  هنأ  ىأر  ك  ثودحلا ،

ذاوحتسالا رياشكب  لضفن يف  انك  ": " تيفاب  " لاقو .هيلإ  ةبسنلاب  اًقلقم 

نك نكلو  ماع ، ةليط  اًدئاع  جتنت  ةيلسأر ال  تاعورشم  رثتسالا يف  وأ  تاكرشلا ، ىلع 

تدادزا دق  كلذلو  ٤٢  ؛ ةيمانتملا " ةيكلملا  قوقح  نم  ققحي ٢٠٪  نأب  ؤبنتلا 

.هتميق ىلع  مصخب ٥٠٪  مهسألا  ءارش  ىلع  اًرداق  تيفاب "  " ناك امدنع  وجراف  زليو  ةيبذاج 



كلذك يف نوكي  هنكل  ًالشاف ، ايراجت  ًالمع  يفرصملا  لمعلا  نوكي  نأ  يغبني  ال  ": " تيفاب  " لاقو

تافرصتب نويفرصملا  موقي  نأ  يغبني  ال   " هنأ اًفيضم  نايحألا ،" نم  ثك 

ضورق ةيأ  اهنأب  رطاخملا  ةيلاع  ضورقلا  فصيو  .  ٤٣ نولعفي " ام  ًابلاغ  مهنكل  ءاقمح ،

نأ ىلع  وجراف  زليو  هئارش  دنع  تيفاب "  " نهار دقو  قمحأ ، يفرصم  اهحنم 

هتمرب رمألا  نإ  : " ددصلا اذه  يف  رجنام " يلراشت  لاقو "  قمحأ ، ايفرصم  نكي  تراهكيار "  "

عرسأ لكشب  تالكشملا  نولحيس  مهنأ  ىرن  ثيح  ةرادإلاب ؛ ًانوهرم  ناك 

زليو مهس  رعس  لصو  دقف  لعفلاب ؛ هرا  رياشكب  ناهر  دقو آ  .  ٤٤ مهغ " نم  لضفأو 

.اًرالود ىلإ ١٣٧  ماع ١٩٩٣  ةياهن  لولحب  وجراف 

سيربسكإ ناكيرمأ  ةكرش 
اًديفم يف نوكي  ام  ًابلاغ  اهتاجتنمو  ةكرشب  دمألا  ليوط  ماملإلا  نأ  دجأ  : "  ٤٥ تيفاب "  " لوقي

نم خسن  عيزوتو  لكين ، لباقم  الوكاكوك  تاجاجز  عيب  فالخبو  اهمييقت ."

ىدل ناك  وكيج ، ًهسأ يف  هدلاو  ءالمع  يرتشي  نأب  ةيصوتلاو  تسوب ،  نطنشاو  ةفيحص 

ىرخأ ةكرش  ةيأ  نم  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةكرش  عم  لوطأ  خيرات  تيفاب " "

ترمثتسا يف ةدودحملا  بيشتراب  تيفاب  ةكرش  نأ  نوركذت  مكلعلو  .رياشكب  اهتكل 

ةرتف دعب  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةكرش  اهلوصأ يف  نم  تاينيتسلا ٤٠٪  فصتنم 

رياشكب تذوحتسا  اًماع ، ثالث  دعبو  ةطلسلا ، تيز  ةحيضف  ةكرشلا يف  رئاسخ  نم  ةزيجو 

.رالود رايلم  لباقم ١.٤  سيربسكإ  ناكيرمأ  مهسأ  نم  ىلع ١٠٪ 

تباث ليغشت  خيرات  أدبملا :

ناكيرمأ نإف  تايغتلا ، اهب  تفصع  ةلحرم  تزاتجا  دق  ةكرشلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

امدنع ةدوجوم  تناك  يتلا  اهسفن  ةكرشلا  يه  ساسألا  تناك يف  سيربسكإ 

وه لوألا  ماسقأ ، ةثالث  مضت  تناك  يتلا  رمألا ، ئداب  هتكارش يف  نمض  تيفاب "  " اهارتشا



تاقاطب ردصت  تناك  يتلا  رفسلا -  تامدخل  زيسفس  ديتيالير  ليفارت  ةكرش 

وحنب مهست  تناك  نيرفاسملل -  سيربسكإ  ناكيرمأ  تاكيشو  سيربسكإ  ناكيرمأ  نتئا 

ناكيرمأ ةكرش  ناك  اثلا  مسقلاو  .سيربسكإ  ناكيرمأ  تاعيبم  نم   ٪٧٢

لاشنانياف سإ  يد  يآ  مساب  اًقباس  فرعي  ناك  يذلا   ) ةيلاملا تاراشتسالل  سيربسكإ 

تاجتنملاو مأتلاو ، يلاملا ، طيطختلل  مسق  وهو  ةيلاملا ،) تامدخلل  زيسفس 

ناكيرمأ كنب  وه  ثلاثلا  مسقلاو  .تاعيبملا  نم  ةبسنب ٢٢٪  مهست  تناك  ةيرثتسالا 

كنبلا ناكو   ٪. غلبت ٥ تاعيبملا ، نم  ةطيسب  ةبسنب  مهسي  ناك  يذلا  سيربسكإ ،

فلأتت ةكبش  عم  نواعتلاب  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةقاطبل  يلحملا  لثمملا  وه  ةليوط  ةرتف  ذنم 

.اعلا لوح  ةلود  ًابتكم يف ٣٧  نم ٨٧ 

اًردصم رفسلا  تامدخل  زيسفس  ديتيالير  ليفارت  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةكرش  ربتعت  لازت  الو 

ةبك اًحابرأ  اًمود  ردي  مسقلا  اذه  ناك  دقف  هب ، ؤبنتلا  نك  حابرألل 

هبلطتي كأ م  اًدقن  ةكرشلا  ردت  امدنع  نكلو  سي ، وحن  ىلع  ةكرشلا  و  لوو  كالملل ،

لاملا سأر  صيصختل  ةرادإلل  اًرابتخا  حبصي  ام  ًابلاغ  كلذ  نإف  لمعلا ،

لاملا سأر  رثتسا  لالخ  نم  رابتخالا  اذه  نيريدملا  ضعب  زاتجيو  لوئسم ، لكشب  اذه 

حابرأ ةدايز  قيرط  نع  امإ  ةكرشلا ، لام  ىلإ  ديصرلا  ةداعإو  طقف ، بولطملا 

ىلع نيرداق  مهسفنأ غ  نورخآ  نوريدم  دجي  يف ح  مهسألا ؛ ءارش  ةداعإ  وأ  مهسألا ،

لاومألا قافنإل  ًالبس  اًمود  نودجي  اوناكف  يسسؤملا ، قايسنالا  ةمواقم 

سيربسكإ ناكيرمأ  صم  اذه  ناك  ظحلا ، ءوسلو  .تاكرشلا  ةيروطاربمإ  عيسوتو  ةيدقنلا 

". نوسنبور سميج   " ةدايق تحت  تاونس  ةدع 

سيربسكإ ناكيرمأ  ةكرشل  يدقنلا  ضئافلا  مادختسا  لثمتت يف  نوسنبور "  " ةطخ تناكو 

تاذ تاكرشلا  ىلع  ذاوحتسالل  رفسلا  تامدخل  زيسفس  ديتيالير  ليفارت 



، ذوفنو ةوق  تاذ  ةيلاملا  تامدخلل  ةكرش  سيربسكإ  ناكيرمأ  نم  عنصي  مث  نمو  ةلصلا ،

ةقفص اهنأ  ةيلاملا  تامدخلل  زيسفس  لاشنانياف  سإ  يد  يآ  ةكرش  تتبثأف 

ةيفرصملا تامدخلل  نيل  نوسش -  ةكرش  نوسنبور "  " ءارش ناك  يف ح  ةحبرم ، ءارش 

ليو ىلع  ةرداق  نوسش غ  ةكرش  نكت  .لامآلل و  ًابيخم  ةيرثتسالا 

ةكرشل يدقنلا  ضئافلا  نم  ةديازتم  غلابم  ةدايز يف  ىلإ  اًضيأ  تجاتحا  لب  بسحف ، اهسفن 

لجأ نم  رفسلا  تامدخل  زيسفس  ديتيالير  ليفارت  سيربسكإ  ناكيرمأ 

ةكرش رالود يف  تارايلم   ٤ نوسنبور "  " رمثتسا تقولا ، رورم  عمو  اهب ، ةصاخلا  اهلعأ 

لاصتالل نوسنبور "  " عفد يذلا  يلاملا  فازنتسالا  اذه  ناكو  .نوسش 

دادعتسا عمو  رالود ، نويلم  ةميقب ٣٠٠  ةزاتمم  ًهسأ  رياشكب  ترتشاف  تيفاب ،" ب"

مهسألا قيرط  نع  تقولا  كلذ  سيربسكإ يف  ناكيرمأ  رثتسالل يف  تيفاب " "

ردقب فرصتت  ةكرشلا  دجو  امدعب  الإ  ةيداعلا  مهسألا  ءارشب  ةقثلاب  رعشي  هنإف   ةزاتمملا ،

.ةينالقعلا نم 

ةينالقعلا أدبملا :

نكلو ةهشلا ، سيربسكإ  ناكيرمأ  ةقاطب  يه  ةكرشلا  جات  ةرهوج  نأ  دحأ  ىلع  ىفخي  الو 

كردي يرادإ  قيرف  دوجو  وه  سيربسكإ  ناكيرمأ  هيلإ  رقتفت  ام  نأ  ادب 

امدنع ماع ١٩٩٢ ، كاردإلا  اذه  أ  ظحلا ، نسحلو  .اهردقيو  ةكرشلا  هذه  تايداصتقا 

سيئرلا وه  بولوج " يفراه   " حبصأو ئجافم ، وحن  ىلع  نوسنبور "  " لاقتسا

 ، زايتمالا تاحلطصم  لثم  تيفاب ،"  " اهفلأي ةجهل  مادختساب  بولوج "  " أدبف يذيفنتلا ،

تناكو .سيربسكإ  ناكيرمأ  ةقاطب  ىلإ  هتراشإ  دنع  ةيراجتلا  ةمالعلا  ةميقو 

ةيراجتلا ةمالعلاب  يعولا  زيزعت  يه  اهب  مايقلا  هيلع  عتي  يتلا  ةلجاعلا  بولوج "  " ةمهم

لكيهلا معدو  رفسلا ، تامدخل  زيسفس  ديتيالير  ليفارت  ةكرشل 



.اهعيبل اًدادعتسا  نيل  نوسش -  يلسأرلا يف 

فيعضلا يف ءادألا  تاذ  لوصألا  ةيفصت  ةيلمع  بولوج "  " أدب يلاتلا ، ماعلا  ىدم  ىلعو 

.مهسألا ىلع  ةعفترملا  تادئاعلاو  ةيحبرلا  ةداعتساو  سيربسكإ ، ناكيرمأ 

مسق يهو   ) ماعلا باتتكالل  نشيروبروك  اتاد  تسف  ةكرش  حرطب  أدب  ماع ١٩٩٢  يفو 

ناكيرمأ ةكرشل  ًايفاص  اًحبر  ققح  يذلا  ةكرشلا ،) تامولعملا يف  تانايب  تامدخ 

ابموك نطسوب  ةكرش  يلاتلا  ماعلا  ةكرشلا يف  تعابو  .رالود  رايلم  ىلع  ديزي  ا  سيربسكإ 

دعبو .رالود  رايلم  غلب ١.٥  نوليم  كنب  ىلإ  اهب  لاومألا  ةرادإ  مسق  يهو 

ةئزجتلاب عيبلا  تاباسح  عيب  مت  ثيح  تكرش ؛ ىلإ  نيل  - نوسش ميسقت  مت  ةزيجو ، ةرتف 

ناكيرمأ يمهاسم  ىلع  زرذارب  نيل  كنب  عيزوت  متو  نوسش ، ةكرشب 

ماق نأ  دعب  الإ  كلذ  متي  نكلو   بئارضلا ، نم  ىفعم  عيزوت  لالخ  نم  سيربسكإ 

.نيل رالود يف  رايلم  ةميقب  خأ  غلبم  خضب  بولوج " "

تناكو ةدقلا ، اهتيحبر  ىلع  تامالع  رهظت  سيربسكإ  ناكيرمأ  تأدب  ماع ١٩٩٤ ، لولحبو 

.رفسلا تامدخل  زيسفس  ديتيالير  ليفارت  ةوقب  معدت  نآلا  ةكرشلا  دراوم 

ةيراجتلا ةمالعلا   " سيربسكإ ناكيرمأ  ةقاطب  نم  عنصي  نأ  وه  ةرادإلا  نم  فدهلا  ناكو 

ىلع ةكرشلا  نم  لصاوت  لك  دكأو  اعلا ." اًمارتحا يف  كألا  تامدخلا  ميدقتل 

تامدخلل زيسفس  لاشنانياف  سإ  يد  يآ  ىتح  سيربسكإ ، ناكيرمأ  مسال  زايتمالا  ةميق 

زروسيافدأ لاشنانياف  سيربسكإ  ناكيرمأ  ىلإ  اهتيمست  ديعأ  ةيلاملا 

.ةيلاملا تاراشتسالل 

ةلثمتملا يف ةكرشلل  ةيلاملا  فادهألا  بولوج "  " عضو هباصن ، ءيش يف  لك  راص  نأ  دعب  نآلاو 

ىلإ نم ١٨  دئاع  قيقحتو  ايونس ، ىلإ ١٥٪  نم ١٢  ةبسنب  مهسلا  ةيحبر  ةدايز 

بي ًانايب  ربمتبس ١٩٩٤  سيربسكإ يف  ناكيرمأ  تردصأ  مث  مهاسملا ، قوقح  ىلع   ٪٢٠



فورظل اًقفوف  ةكرشلل ، ةديدجلا  ةرادإلا  اهب  تلحت  يتلا  ةينالقعلا  حوضوب 

ناكف ةيداعلا ، همهسأ  نم  مهس  نويلم  ءارش ٢٠  ةداعإ  ةرادإلل  ةرادإلا  سلجم  زاجأ  قوسلا ،

". تيفاب  " انذأ اهل  تبرط  ىقيسوم  تغنك  كلذ 

ةيداع يف مهسأ  ىلإ  ةزاتمملا  رياشكب  مهسأ  ليوحتب  تيفاب "  " ماق ماع ١٩٩٤ ، فيص  لالخو 

نم ديزملا  ىلع  لوصحلا  كلذ  دعب  أدب  ام  ناعرسو  سيربسكإ ، ناكيرمأ 

طسوت مهس  نويلم  رياشكب ٢٧  ةكرش  تكلتما  ماعلا ، ةياهن  لولحبو  ةيداعلا ، مهسألا 

يتلا مهسألا  ءارش  ةطخ  نم  ءاهتنالا  عمو  .دحاولا  مهسلل  اًرالود  رعس ٢٥ 

سيربسكإ ناكيرمأ  ةكرش  تنلعأ  يلاتلا  عيبرلا  يفف  ماع ١٩٩٤ ، فيرخ  اهتنلعأ يف  دق  تناك 

يلجإ نم  لث ٨٪  ام  ةيفاضإ ، مهس  نويلم  ءارش ٤٠  ديعتس  اهنأ 

.ةلوادتملا مهسألا 

ةكرش نم  صلختلا  دعبف  ةفلتخم ، ةكرش  تراص  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةكرش  نأ  حضاولا  نمو 

ىدل حبصأ  ةمخضلا ، ةيلسأرلا  اهتاجايتحاب  نيل  نوسش - 

ةكرشلا ىدل  راص  ىلوألا ، ةرمللو  .يدقن  ضئاف  راردإ  ىلع  ةيوق  ةردق  سيربسكإ  ناكيرمأ 

تاغتلا اًردقم  تيفاب ،"  " ماقف ةجاحلا ، ىلع  ديزت  مهسأو  لسأر 

.ةكرشلا رياشكب يف  زكرم  ةيمنتب  سيربسكإ ، ناكيرمأ  ةيراج يف  تناك  يتلا  ةيداصتقالا 

ةيكلم لعج  ام  ىرخأ ؛ مهس  نويلم  فاضأ ٢٠  دق  ناك  سرام ١٩٩٥ ، لولحبو 

٪. نم ١٠ ًاليلق  لقأ  سيربسكإ  ناكيرمأل  رياشكب 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

ًابيرقت لداعت  نويدلا  ديدستو  كالهإلاو  ةيدقنلا  تاقفنلا غ  تناك  ماع ١٩٩٠ ، ذنمو 

تاقفن براقت  امدنعو  تادعملاو ، ابملاو  يضارألا  سيربسكإ  ناكيرمأ  ةزايح 



عمو .لخدلا  يفاص  يواست  كلاملا  حابرأ  نإف  يلسأرلا ، قافنإلا  نويدلا  ديدستو  كالهإلا 

و لدعم  نم  دكأتلا  بعصلا  نمف  بلقتملا ، ةكرشلا  خيرات  ببسب  كلذ ،

فورظلا هذه  لثم  لظ  لضفي يف  كلذلو  سيربسكإ ، ناكيرمأ  ةكرش  كلاملا يف  حابرأ 

.ةياغلل ةظفحتم  و  تاعقوت  مادختسا 

سيربسكإ ناكيرمأل  ةعباتلا  تاكرشلا  يفاص  جئاتن  سكعت  يتلا  ماع ١٩٩٤ ، ةياهن  لولحبو 

.رالود رايلم  وحن ١.٤  غلبت  كلاملا  حابرأ  تناك  ماع ١٩٩٣ ، اهعيب يف  مت  يتلا 

ةلحرملا حوارتي ب ١٢ و١٥٪ يف  لدع  حابرألا  ةدايز  وه  ناك  بولوج "  " فده نأ  ركذتو 

، ةلبقملا رشعلا  تاونسلا  لالخ  حابرألا  ةبسنب ١٠٪ يف  و  مادختسابو  .ةلبقملا 

ضيفختو ةرادإلا ،) تاعقوت  نم  دأ  اًعطق  ناك  يذلا   ) كلذ دعب  ةبسنب ٥٪  ٍقبتم  و  هيلي 

تادنس تادئاع  ىلإ  رظنلاب  ظفحتم  مصخ  لماع  وهو   ) ةبسنب ١٠٪ حابرألا 

ةكرشل ةيتاذلا  ةميقلا  نإف  اهميق ٨٪ ،) تغلب  يتلا  اًماع   ٣٠ لا تاذ  ةيكيرمألا  ةنازخلا 

.دحاولا مهسلل  اًرالود  يأ ٨٧  رالود ، رايلم  ردقت ب٤٣.٤  تناك  سيربسكإ  ناكيرمأ 

ناكيرمأ ةكرشل  ةيتاذلا  ةميقلا  نإف  ةبسنب ١٢٪ ، اهحابرأ  ةدايز  نم  ةكرشلا  تنك  اذإو 

امأ يف .دحاولا  مهسلل  رالود  وأ ١٠٠  رالود ، رايلم  ىلإ ٥٠  برقأ  تناك  سيربسكإ 

نم مصخب ٧٠٪  سيربسكإ  ناكيرمأ  مهسأ  يرتشي  ناك  تيفاب "  " نإف ًاظفحت ، كألا  مييقتلا 

.بك نامأ  شماه  وهو  ةيتاذلا ؛ ةميقلا 

مإ يب  يآ  ةكرش 
نأ ربوتكأ ٢٠١١  نإ  يس يف  ةانق يس  ىلع  اهارجأ  ةلباقم  لالخ  تيفاب "  " نلعأ امدنع 

اًدكأتم تنك  ةرتف ، ذنم  مإ  يآ   ةكرش  ًهسأ يف  يرتشت  تناك  ياواثاه  رياشكب 

وه اذه  ناك  ثيح  مهرمأ ، نم  ةح  اوناك يف  رياشكب  يمهاسم  نم  اًددع  كانه  نأ 

لاجم لمعت يف  تاكرش  ءارشب  تهم  نكي  هنأب   اًرارم  حرص  يذلا  هسفن  لجرلا 



نود ايجولونكتلاب  كفتلا  ًالماك يف  اًماع  يضمأ  نأ  ىننك  : " ةرم تاذ  لاق  دقف  ايجولونكتلا ،

ةرشعلا ىتح  وأ  فلألا  وأ  ةئاملا  زكرملا  لحأ يف  نل  كلذ  مغر  ينكلو  فقوت ،

. ٤٦ تاكرشلا " كلت  ليلحت  دالبلا يف  لجر ىف  ذأ  ةاق  ىلع  فالآ 

نع هتامولعم  صقن  وه  ايجولونكتلا ، تاكرش  تيفاب "  " ءارش مدع  ءارو  ببسلا  نكي   

ًااد ناك  ام  نكلو  اًديج ، اًماملإ  اهنم  لكب  لم  ناك  لب  تاكرشلا ، هذه  طاشن 

راكتبالاو بارطضالا  نإ  ثيح  ةيلبقتسملا ؛ ةيدقنلا  اهتاقفدتب  ؤبنتلا  ةبوعص  وه  هجعزي 

ىدملا العج  ةعانصلا ، هذه  ةعيبط  لخاد  لصأتم  ءزج  نيذللا ه  رمتسملا ،

ةيؤر نم  تيفاب "  " نك دقف  ةياغلل ، ًاصق  زايتمالا  ةبحاص  ايجولونكتلا  تاكرشل  يرمعلا 

، سيربسكإ ناكيرمأو  وجراف ، زليوو  الوكاكوك ، نم  لكل  ةيلبقتسملا  قافآلا 

ةقثب كفتلاو  ترام ، لووو  زدوف ، تفاركو  لبماج ، دنأ  رتكوربو  نوسنوج ، دنأ  نوسنوجو 

، وكسيسو تفوسوركيام ، نم  لكل  ةيلبقتسملا  قافآلا  امأ  اهرومأ ، يف 

.اهب ؤبنتلا  نك  نكي  ملف  قباسلا -  نظن يف  انك  اذكه  وأ  مإ -  يآو   لتنإو ، لكاروأو ،

ةكرش نم  مهس  نويلم  ياواثاه ٦٣.٩  رياشكب  ةكرش  ترتشا  ماع ٢٠١١ ، ةياهن  لولحب  نكلو 

ءارش ةقفص  ةلزن  كلذ  ناك  دقو  ةكرشلا ، نم  وحن ٥.٤٪  يأ  مإ ، يآ  

مهسألل تيفاب "  " اهب ماق  ءارش  ةقفص  ربكأ  يهو  رالود ، رايلم  اهتميق ١٠.٨  تغلب  ةئيرج ،

.ةيدرفلا

ةينالقعلا أدبملا :

يونسلا ريرقتلا  رياشكب يف  يمهاسم  ىلع  مإ  يآ   ءارش  ةقفص  تيفاب "  " ضرع امدنع 

نع ةفثكم  ةرود  ىلع  نولصحيس  مهنأ  نوثكلا  دقتعا  ارف  ماعل ٢٠١١ ،

هوقلت ام  نكلو  مإ ، يآ   ةكرش  نم  تامولعملا  ةجلاعمل  ةمدقتملا  ةينقتلل  ةيسفانتلا  ايازملا 

مهسألا ءارش  ةداعإ  تايلمع  ةميق  نع  ايميلعت  اًجمانرب  ناك  كلذ  نم  ًالدب 



.ليوطلا ىدملا  ىلع  ةيسسؤملا  ةيجيتارتسإلا  هذه  ءاكذب يف  كفتلا  ةيفيكو  ةيداعلا 

نيريدملا نم  الك  نأ  نوفرعي  لعألا  اع  بقارملا يف  عيمج  : " ًالئاق تيفاب "  " أدبو

يآ  لقن  ميظع يف  لمعب  اماق  دق  وناسيملاب " ماس  و" تسرج " سيول   " يذيفنتلا

ثيح مويلا ؛ اهب  عتمتت  يتلا  قلأتلا  ةلاح  ىلإ  اًماع  نيرشع  ذنم  سالفإلا  هبش  ةلاح  نم  مإ 

لبق ٢٠ هنأ  روصت  بعصلا  نمو  .  ٤٧ اقح " ةعئار  ةيليغشتلا  هتازاجنإ  تناك 

ترسخ ثيح  رايهنالا ؛ كشو  ىلع  ماع  ةئام  اهرمع  غلبي  يتلا  مإ  يآ   ةكرش  تناك  اًماع ،

هترسخ لاملا  نم  ردق  ربكأ  وهو  رالود ، تارايلم  ةسمخ  ماع ١٩٩٢  ةكرشلا يف 

يف تسرج " ول  يلاتلا ب" ماعلا  ةناعتسالا يف  ت  مث  دحاو ، ماع  لالخ  ةيكيرمأ  ةكرش  ةيأ 

ناونعب هباتك  هتايجيتارتسإ يف  ددح  ثيح  ةكرشلا ؛ راسم  ليوحت 

(، ٢٠٠٢ زنيلوكبراه ، ? ) Who Says Elephants Can’t Dance

، ةبلصلا تادحولا  ايجولونكت  ةلثمتملا يف  ضفخنملا ، شماهلا  تاذ  لوصألا  عيب  تنمضت  يتلا 

لاقتنالاو

سيئرلا وه  اًقحال  وناسيملاب " ماس   " حبصأ امدنعو  .تامدخلاو  تايجمربلا  ىلإ  ربكأ  لكشب 

، ةيصخشلا بيساوحلا  جاتنإ  طخ  عيبب  ماق  دقف  ماع ٢٠٠٢ ، يذيفنتلا يف 

ىلع اهطاشن  زيكرت  لالخ  نم  ةلبقملا  رشعلا  تاونسلا  ىدم  ىلع  مإ  يآ   و  ىلع  ظفاحو 

". تايجمربلاو تنرتنإلاو ، تامدخلا ،

، هسفن ردقلاب  ةعئار  ةيلاملا  هترادإ  تناك  دقل  : " ًالئاق هريرقت  يف  تيفاب "  " درطتساو

ةراهم يهو  لضفأ ، ةيلام  ةرادإب  عتمتت  ىربك  ةكرش  دجوت  هنإ ال  لوقلا  يننكو 

ثيح مإ ؛ يآ   ةكرش  ومهاسم  اهب  معني  يتلا  بساكملا  نم  سوملم  لكشب  تداز 

ةميقلل ةفيضم  ذاوحتسا  تايلمعب  تماقو  ةمكحب ، نويدلا  ةكرشلا  تمدختسا 

. ٤٨ ةوقب " اهمهسأ  ءارش  تداعأ  كلذكو  دقنلا ، ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  اًرصح  ةفاضملا 



امدنع تاونس ، رشع  دعبو  لوادتم ، مهس  رايلم  مإ ٢.٣  يآ   ةكرشل  ناك  ماع ١٩٩٣ ، يفو 

ىدل راص  يذيفنتلا ، سيئرلا  بصنم  وناسيملاب "  " ىلوتو تسرج "  " دعاقت

ىرتشا ةرادإلا ، اهيف  ىلوت  يتلا  رشعلا  تاونسلا  ىدم  ىلعو  .لوادتم  مهس  رايلم  ةكرشلا ١.٧ 

ةبسنب مهسألا  حابرأ  عفر  كلذكو  ةلوادتملا ، مهسألا  نم   ٪٢٦ تسرج " "

هيلوتل رشعلا  تاونسلا  ةرتف  لالخ  كلذلو  وناسيملاب ،"  " لاب نع  سردلا  اذه  بغي  و  ، ٪١٣٦

ةلوادتملا اهمهسأ  مإ  يآ   ةكرش  تضفخ  يذيفنتلا ، سيئرلا  بصنم 

يتلا ةلوادتملا  مهسألا  عومجم  ناكو   ٪. ةبسنب ٣٦ ضافخنا  يأ  رايلم ، ىلإ ١.١  رايلم  نم ١.٧ 

، مهسألا هذه  فصن  نم  كأ  وناسيملاب " و" تسرج "  " نم لك  اهءارش  داعأ 

ةكرشلا هيف  رادأ  يذلا  دقعلا  لالخ  وناسيملاب "  " داز لب  دحلا ، اذه  دنع  رمألا  فقوتي  و 

٪. اهردق ٤٦٠ ةدايز  يأ  رالود ؛ ىلإ ٣.٣٠  رالود  نم ٠.٥٩  مهسألا  حابرأ  رادقم 

ةكرشو لتنإو ، تفوسوركيامو ، مإ ، يآ   ةكرش  مهو  - ةعبرألا ايجولونكتلا  ناسرف  نمو ب 

ىلعأ اهمهس  رعس  زواجت  اًرخؤم  طقف  ةدحاو  ةكرش  تدهش  - وكسيس

؛ مإ يآ   يه  ةكرشلا  كلتو  ةيجولونكتلا ، ةرفطلا  ةورذ  يف  ماع ١٩٩٩ ، مهسلل يف  رعس 

اًرالود رعسب ١١٢  عيبت  مإ  يآ   ةكرش  تناك  ماع ١٩٩٩ ، ةياهن  هنإ يف  ثيح 

عم اذه  ةنراقو  اًرالود ، لباقم ١٩١  هلوادت  متي  ناك  ماع ٢٠١٢  ةياهن  لولحبو  مهسلل ،

(، اًرالود ىلإ ٢٠  اًرالود   ٤٢  ) لتنإو اًرالود ،) ىلإ ١٩  اًرالود   ٥٤  ) وكسيس

ت دق  مإ  يآ   ةكرش  نأ  وه  ببسلا  نكي  اًرالود ،)  ىلإ ٢٧  اًرالود   ٥٢  ) تفوسوركيامو

اهنأ ببسب  تعفترا ؛ دق  اهمهسأ  راعسأ  لب  اهغ ، نم  عرسأ  وحن  ىلع 

تضفخ يماع ١٩٩٩ و٢٠١٢ ، امو ب  .عرسأ  وحن  ىلع  دحاولا  مهسلا  ةميق  نم  تداز 

ءاوس دح  ىلع  وكسيسو  لتنإ  نم  لك  ضفخو  ةبسنب ١٩٪ ، مهسألا  تفوسوركيام 

٪. ةبسنب ٣٦ ةلوادتملا  اهمهسأ  مإ  يآ   تضفخ  نكلو  ةبسنب ٢٣٪ ، ةلوادتملا  مهسألا 



قوس نم  دوي  ام ، ةكرش  مهسأ يف  ءارش  هئدب  دعب  هنإ  ةلئاقلا : تيفاب "  " ةيرظن ركذت  له 

ةصرفلا هل  كلذ  حيتي  ىتح  مهسألا ، هذه  ةيمهأ  هكاردإ  رخأتي يف  نأ  مهسألا 

يه يف يتلا  ةكرشلا  ىلع  هسفن  ءيشلا  قبطنيو  ةيفصتلا ، راعسأب  مهسألا  نم  ديزملا  ءارشل 

ءارشب رياشكب  ةكرش  مايق  دنع   " .مهسألا ءارش  ةداعإ  جمانرب  مضخ 

لمأ انيدل  نوكي  هلوأ : ثدح : عوقو  ىلإ  ٍذئدنع  علطتن  مهسألا ، ءارش  ديعت  ةكرش  مهسأ يف 

؛ ليوطلا ىدملا  ىلع  عيرس  وحن  ىلع  ةكرشلا  حابرأ  ةدايز  يعيبط يف 

حضوي كو  اًضيأ ." ةليوط  ةرتف  قوسلا  ًايندتم يف  مهسلا  ءادأ  نوكي  نأ  ىلإ  علطتن  هيناثو :

ىلع رالود  رايلم  حجرألا ٥٠  ىلع  قفنتس  مإ  يآ   ةكرش  نإف  تيفاب ،" "

نأ يغبني  ام  : " وهو ًالاؤس ، حرطي  مث  مهسألا ، ءارش  ةداعإل  ةيلاتلا  سمخلا  تاونسلا  ىدم 

؟ ةرتفلا كلت  لالخ  رياشكب ، لثم  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  مهاسم  هيلإ  علطتي 

. ٤٩ هذه " سمخلا  تاونسلا  لاوط  مإ  يآ   مهس  رعس  ضافخنا  ىلإ  علطتلا  يه  ةباجإلاف 

ةرتف قوسلا  ام يف  مهس  ءادأ  دتي  نأ  ين  نإف  لجألا ، صق  ءادألاب  سووهم  اع  يفو 

اًرمثتسم ءرملا  ناك  اذإ  نكلو  يعجر ، هنإ  هنع  لاقي  ام  لقأ  رمأ  وه  ةليوط 

انل فصيو  عقاولا ، ضرأ  ىلع  اًما  ايقطنم  ربتعي  كفتلا  اذه  نإف  لعفلاب ، لجألا  ليوط 

غلب اذإ  هنإ  : " لاق ذإ  كلذ ، اًحضوم  ةيباسح  ةيلمع  لالخ  نم  اذه  تيفاب " "

نويلم ىلع ٢٥٠  ةكرشلا  لصحتسف  رالود ، مإ ٢٠٠  يآ   ةكرش  مهس  رعس  طسوتم  ًالثم 

، ةلوادتم مهس  يالم  كانه ٩١٠  نوكيس  مث  نمو  رالود ، رايلم  لباقم ٥٠  مهس 

وه ٣٠٠ مهسلا  عيب  رعس  طسوتم  ناك  اذإ  امأ  .ةكرشلا  مهسأ  نم  وحن ٧٪  كل  فوسو 

ىلع ١٦٧ ذوحتستس  مإ  يآ   ةكرش  نإف  سمخلا ، تاونسلا  ةرتف  لالخ  رالود 

سمخ دعب  لوادتم  مهس  نويلم  وحن ٩٩٠  كرتي  نأ  كلذ  نأش  نمو  طقف ، مهس  نويلم 

دنعف بك ، رياشكب  رظن  قرافلاو يف  ،  ٥٠ اهنم ٦.٥٪ " كلمنس  يتلا  تاونس ،



يأ رالود ، نويلم  رادق ١٠٠  حابرألا  نم  اهتصح  رياشكب  ديزتس  مهسلا ، رعس  ضافخنا 

.رالود رايلم  ةميقب ١.٥  ةدايز  ينعي  دق  لبقتسملا ، تاونس يف  سمخ  ريدقتب 

لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  أدبملا :

لاحلا يف رارغ  ىلعف  مإ ، يآ   ةكرش  ًهسأ يف  هئارش  اًرخأتم يف  ناك  هنأب  تيفاب "  " فرتعا

أرقي ناك  ماع ٢٠٠٦ ، اتناس يف  نثرون  نوتجنلربو  ماع ١٩٨٨ ، الوكاكوك يف 

كلت تءاج  دقو  ئجافملا ، رصبتلا  ةظحل  هغولب  لبق  اًماع  ةليط ٥٠  اهل  ةيونسلا  ريراقتلا 

ام مهي  ال  ": " وروث  " لوق هسابتقا  لالخ  نمو  سرام ٢٠١١ ، تبسلا يف  مايأ  دحأ  ةظحللا يف 

نإ  يس ةانق يس  ىلع  هل  ءاقل  يف  تيفاب "  " فرتعا دقو  كانيع ." هارت  ام  اإو  هيلإ ؛ رظنت 

داجيإ ةيسفانت يف  ايازم  نم  مإ  يآ   هكلت  ا  ئجوف  دق  هنأب 

.مهيلع ٥١ ظافحلاو  ءالمعلا 

عاطق نمض  ةيملاعو  ةيكيمانيد  ةعانص  يه  تامولعملا  ايجولونكت  تامدخ  ةعانص  نإ 

مإ ٥٢ . يآ   ةكرش  نم  ةعانصلا  هذه  ربكأ يف  ةكرش  كانه  تسيلو  ايجولونكتلا ،

ةعومجم يطغتو  رالود ، رايلم  ىلع ٨٠٠  اهتميق  ديزت  ًاقوس  تامولعملا  ايجولونكت  ربتعتو 

، تاراشتسالا يه : ةفلتخم ، ماسقأ  ةعبرأ  ىلإ  ةمسقملا  تامدخلا  نم  ةعساو 

رداص ةناعتسالاو  تامولعملا ، ايجولونكت  ةيجراخ يف  رداص  ةناعتسالاو  مظنلا ، لماكتو 

نالوألا نسقلا  مهسيو  ةيراجتلا ، لعألا  ةرشابم  ةيجراخ يف 

رداص ةناعتسالا  نم  أت  ةبسنو ٣٢٪  مإ ، يآ   ةكرش  تادئاع  نم  ةبسنب ٥٢٪  عمتجم 

ةيجراخ رداص  ةناعتسالا  نم  و١٦٪  تامولعملا ، ايجولونكت  ةيجراخ يف 

مظنلا لماكتو  تاراشتسالا  لاجم  مإ يف  يآ   ةكرش  ربتعتو  .ةيراجتلا  لعألا  ةرشابم  يف 

ةبسنب ٣٨٪ ربكأ  يأ  اعلا ؛ ىوتسم  ىلع  دحاو  مقر  ةمدخلا  دوزم  يه 

ةيجراخ يف رداص  ةناعتسالا  لاجم  امأ يف  .رشتنسكأ  ةكرش  وهو  اهل ، يلاتلا  سفانملا  نم 



مقر يملاعلا  ةمدخلا  دوزم  يه  مإ  يآ   ربتعتف  تامولعملا ، ايجولونكت 

ةكرش وهو  اهل ، يلاتلا  سفانملا  نم  ةبسنب ٧٨٪  ربكأ  يأ  اعلا ؛ ىوتسم  ىلع  اًضيأ  دحاو 

ةرشابم ةيجراخ يف  رداص  ةناعتسالا  لاجم  امأ يف  دراكاب ، تيلويه 

ةكرش دعب  ةمدخلل ، دوزم  ربكأ  عباس  يه  مإ  يآ   ةكرش  نإف  ةيراجتلا ، لعألا 

.تكابنيجو سيجيأو ، ليتيسو ، سيجفنوكو ، وتنيتأو ، سنامروفبيلت ،

.ايجولونكتلا يف عاطق  نومضم يف  و  تاذ  ةعانص  تامولعملا  ايجولونكت  تامدخ  دعتو 

، تالصوملا هابشأو  ةبلصلا  تادحولا  لثم  ايجولونكتلا ، تاعاطق  نأ  ح 

.ايبسن ةرقتسم  و  قافآ  نم  تامدخلا  عاطق  ديفتسيو  ربكأ ، لكشب  يرود  عباطب  مستت 

ةرركتم اهتادئاع  نأل  ةنورم ؛ كأ  تامولعملا  ايجولونكت  ةعانص  ربتعتو 

تامدخ نأ  ك  تاموكحلاو ، ةبكلا  تاكرشلل  ةيباسنتسالا  تاينازيملاب غ  ةطبترمو 

، تاراشتسالا ىلإ  رظنلا  متي  هنأ  ةجردل  ةيمهألا ؛ ةياغ يف  تامولعملا  ايجولونكت 

رداص ةناعتسالاو  تامولعملا ، ايجولونكت  ةيجراخ يف  رداص  ةناعتسالاو  مظنلا ، لماكتو 

تس اهيدل  نأ  رابتعا  ىلع  ةيراجتلا ، لعألا  ةرشابم  ةيجراخ يف 

ايجولونكتلا مسقب  دعاسملا  ريدملا  تيكروب ،" يديارج   " هركذ امل  اًقفوو  صحلا ." نصحلا  "

لجسو ةعمسلا ، لثم  ةسوململا  لوصألا غ  نإف  راتسجنينروم ، ةكرشب 

.مظنلا لماكتو  تاراشتسالا  لاجم  صحلا يف  نصحلا  رداصم  يه  ءالمعلا  تاقالعو  ءادألا ،

يدؤت تامولعملا ، ايجولونكت  ةيجراخ يف  رداص  ةناعتسالا  لاجم  يفو 

امدنع هنأ  نمضي  اهب ، صاخ  صح  نصح  قلخ  ىلإ  مجحلا ، ايازمو  ليوحتلا ، فيلاكت 

اهل اًصلخم  حجرألا  ىلع  ليمعلا  لظي  نأ  اهيلإ ، ًاليمع  مإ  يآ   ةكرش  فيضت 

رداص ةناعتسالا  وهو  ايبسن ، غص  طقف  دحاو  لاجم  كانهو  .ةيلات  ةديدع  تاونس 

وأ ةسوململا ، لوصألا غ  هيمحت  ال  ةيراجتلا ، لعألا  ةرشابم  ةيجراخ يف 



.ليوحتلا ةفلكت 

، اعلا تامولعملا يف  ةينقتو  ثاحبأ  لاجم  ةدئارلا يف  ةكرشلا  يهو  تراج ، ةكرشل  اًقفوو 

لدع تامولعملا  ايجولونكت  تامدخ  قوس  يلجإ  ومني  نأ  عقوتملا  نمف 

ىلإ ١.٠٥ ماع ٢٠١١  رالود يف  رايلم  ردقي ب٨٤٤  وحن  نم  هردق ٤.٦٪ ، بكرم  يونس 

ماع ٢٠١٦. رالود يف  نويليرت 

دحاولا رالودلا  ةيضرف  ةيكلملا ؛ قوقح  ىلع  دئاعلا  حبرلا ؛ شماوه  أدبملا :

هأدب يذلا  تايجمربلاو ، تاراشتسالا  ىلإ  ةبلصلا  تادحولا  ايجولونكت  نم  لاقتنالا  نإ 

نم مإ  يآ   ةكرش  لوح  دق  وناسيملاب ،" ماس   " هتتو عَّرسو  تسرج ،" سيول  "

، تاراشتسالا عاطق  لمعلا يف  ىلإ  ايجولونكتلا  ةعانص  شماهلا يف  ضفخنم  يعلسلا  طاشنلا 

تامولعملا ايجولونكت  ةيجراخ يف  رداص  ةناعتسالاو  مظنلا ، لماكتو 

ةنيفسلا يف راسم  تسرج "  " ححص امدنعو  .ىلعألا  شماهلا  يذ  صحلا  نصحلاب  يمحملا 

دعاقت امدنعو   ٪. مإ ١٤ يآ   ةيكلملا يف  قوقح  ىلع  دئاعلا  ناك  ماع ١٩٩٤ ،

نع ةسملا  وناسيملاب "  " لمكتساو ىلإ ٣٥٪ ، ةيكلملا  قوقح  ىلع  دئاعلا  عفترا  ماع ٢٠٠٢ ، يف 

تقولا غلب ٦٢٪ يف  دقف  ىلعأ ؛ ةبسن  ىلإ  ةيكلملا  قوقح  ىلع  دئاعلا  عفر  قيرط 

ماع ٢٠١٢. هيف يف  دعاقت  يذلا 

بكلا يف ضافخنالا  ىلإ  ةيكلملا  قوقح  ىلع  دئاعلا  ةدايزلا يف  نم  ءزج  ىزعي  نأ  نكو 

تاكرشلا نم  صلختلا  رارق  ناك  ةيمهأ  كألا  ببسلا  نكلو  ةلوادتملا ، مهسألا 

ةيجراخلا رداصملاب  ةناعتسالاو  تاراشتسالا ، تاكرش  بكلا يف  عسوتلا  عم  شماهلا ، ةضفخنم 

ةكرش حبرلا يف  شماه  يفاص  غلب  ماع ٢٠٠٢ ، يفو  .ىلعألا  شماهلا  تاذ 

٪. ىلإ ١٥.٦ ًابيرقت  لصيل  شماوهلا ؛ يفاص  فعاضت  تاونس ، رشع  دعبو   ٪. مإ ٨.٥ يآ  



مهاسملل ةيفاص  اًحابرأ  مإ  يآ   ةكرش  تققح  (، ٢٠٠٢-٢٠١١  ) تاونس رشع  ىدم  ىلعو 

مهاسملل يف رالود  رايلم  ةكرشلا ٢٠  تعفد  دقو  رالود ، تارايلم  تغلب ١٠٨ 

، لاملا سأر  رثتسا  ةداعإ  تلمش  يتلا  اهلعأ ، ةرادإل  رالود  رايلم  ةكرات ٨٨  حابرألا ، ةروص 

تلصو اهتاذ ، ةرتفلا  لالخو  مهسألا ، ءارش  ةداعإو  ذاوحتسالا ، تايلمعو 

رالودلا ةيضرف  لثم  كلذ  ربتعي  الو  رالود ، رايلم  ىلإ ٨٠  مإ  يآ   ةكرشل  ةيقوسلا  ةلمسرلا 

لضفي تيفاب "  " ناك يتلا  هزاجتحا  مت  رالود  لكل  ةيقوسلا  ةميقلل  دحاولا 

ةبيصع ةرتف  ربتعت  تناك  ةيضاملا  رشعلا  تاونسلا  نأ  ىلإ  رظنلاب  نكلو  هتاكرش ، اهاري يف  نأ 

.مرتحت ةميق  لازت  اهنإف ال  ةبكلا ، ةلمسرلا  مهسأ  ءادأب  قلعتي  يف 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

، رالود رايلم  تغلب ١٤.٨  مهاسملل  ةيفاص  اًحابرأ  مإ  يآ   ةكرش  تققح  ماع ٢٠١٠ ، يفو 

ضوعت ةيلسأرلا ، تاقفنلا  رالود يف  رايلم  ةنسلا ٤.٢  كلت  تقفنأ  دقو 

.رالود رايلم  ةميقب ٤.٨  ردقت  يتلا  نويدلا  ديدستو  كالهإلا ، تاقفن  اهيلع  ديزتو  اهنع ،

ةكرشلا ةميق  ام  .كلاملا  تادئاع  رالود يف  رايلم  يه ١٥.٤  ةيفاصلا  ةجيتنلا  تناكو 

كلذكو " ) زمايليو نوج ب  اقفوف ل" اًدقن ؟ رالود  رايلم  دحاو ١٥.٤  ماع  لالخ  ردت  يتلا 

ةموصخم ةكرشلل  ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلا  يه  ةميقلا  نإف  تيفاب ،) نراو 

و لالخ  نم  ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلا  ديدحت  متيسو  ةيلاحلا ، ةميقلا  لداعت  ىتح 

لجألا ليوط  دئاعلا  وه  تيفاب "  " همدختسي يذلا  مصخلا  لدعمو  ةكرشلا ،

نأ ركذتو  .رطاخملا  نم  يلاخلا  لدعملل  هفيرعت  وهو  ةيكيرمألا ، ةيموكحلا  تادنسلل 

موقي هنكلو  هتاباسح ، ةيداعلا يف  مهسألا  رطاخم  ةوالع  مدختسي  ال  تيفاب " "

يذلا رعسلا  هلث  يذلا  نامألا  شماه  لالخ  نم  كلذ ، نم  ًالدب  رطاخملا  ءوض  تاليدعتب يف 

.هعفدل دادعتسا  ىلع  وه 



يآ  ةميق  باسحل  انب  ةصاخ  ةيباسح  ةيلمع  يرجن  نأ  اننك  ةيرظنلا ، هذه  مادختسابو 

نأ تضرتفا  تلحرملا ، يذ  مهسلا  حبر  مصخ  جذو  مادختسابو  مإ ،

، كلذ دعب  و٥٪  تاونس ، رشع  ةدمل  ةبسنب ٧٪  ةيدقنلا  اهحابرأ  ومنت  فوس  مإ  يآ   ةكرش 

نم ًاثك  ىلعأ  يأ  ةبسنب ١٠٪ ؛ ةيدقنلا  تاقفدتلا  هذه  ضيفختب  تمق  مث 

يلاعلا مصخلا  لدعم  قلخي  ةطاسبب  تاونس ،  ١٠ لا يذ  ةيكيرمألا  ةنازخلا  قرول  ةبسن ٢٪ 

ردقت ب٣٢٦ مإ  يآ   ةميق  نإف  تاباسحلا ، هذه  ىلع  ءانبو  .ربكأ  نامأ  شماه 

ناكو تيفاب ،"  " هعفد يذلا  رعسلا  طسوتم  نم  ًاثك  ىلعأ  يهو  دحاولا ، مهسلل  اًرالود 

ةيلاتلا رشعلا  تاونسلل  ومنلا  لدعم  ليدعتب  انمق  اذإو  اًرالود ؛ هردق ١٦٩ 

ايجولونكت تامدخ  ةعانص  ومنل  تراج  ةكرش  ريدقت  ىلإ  برقأ  يأ  ىلإ ٥٪ ، ًالوصو 

رالود لازي ١٠٠  يأ ال  دحاولا ، مهسلل  اًرالود  نوكتس ٢٧٩  ةميقلا  نإف  تامولعملا ،

". تيفاب  " عفد ىلعأ م  دحاولا  مهسلل 

ةنمضملا ومنلا  تالدعم  نع  لؤاستلا  يهو  مييقتلا ، ةلأسم  رظنلل يف  ىرخأ  ةقيرط  كانهو 

دحاولا مهسلا  ةميق  غلبت  نأ  ةيغبو  اًرالود ، غلبي ١٦٩  يذلا  مهسلا  رعس  يف 

ىلإ ةبسنب ٢٪  اهيدل  كلاملا  حابرأ  يمنت  نأ  اهيلع  عتيس  اًرالود ، مإ ١٦٩  يآ   ةكرش  يف 

يآ مهسأل  ةلداعلا  ةميقلا  ريدقت  ىلع  ءارقلا  ضرتعي  دقو  ىمسم ، لجأ غ 

مإ يآ   ةكرش  نأ  نيثك  لثم  دقتعأ  يننكلو  اًرالود ، وأ ٢٧٩  اًرالود  نوكت ٣٢٦  نأب  مإ   

قثاو انأو  لبقملا ، دقعلا  ىدم  ىلع  ايونس  نم ٢٪  عرسأ  لكشب  ومنت  فوس 

لاوقألا دحأب  ىرخأ  ةرم  انايإ  اًركذم  نيريدقتلا ، نيذه  نمكي ب  ةلداعلا  ةميقلا  باوج  نأب 

نوكأ نأ  ىلع  قحم  هبش  نوكأ  نأ  لِّضفأ  ": " تيفاب  " ىدل ةلضفملا  ةروثأملا 

". اًما ًائطخم 

يفف الوكاكوك ، ةكرش  تيفاب "  " ءارشب مإ  يآ   ةكرش  ءارش  ركذي  يحاونلا ، نم  ديدعلا  يف 



ىرتشا ثيح  مهرمأ ؛ نم  ةح  داقنلا يف  نم  ديدعلا  ناك  تقولا  كلذ 

ناكو مإ ،) يآ   لثم  اًما   ) قالطإلا ىلع  هل  ىوتسم  ىلعأ  نم  برتقي  وهو  مهسلا ، تيفاب " "

، ومنلا ةئيطبو  ةلمم  ةكرش  يه  الوكاكوك  ةكرش  نأ  نودقتعي  نوثكلا 

، الوكاكوك تيفاب "  " ىرتشا امدنعو  مإ .) يآ   ةكرش  لثم  اًما   ) تلو دق  اهدجم  مايأ  نأو 

قفدتلا فعض  ةرم  و١٢  حابرألا ، فعض  ةرم  ةكرشلا ١٥  مهس  رعس  ناك 

مصخ جذو  انقبط  امدنع  نكلو  قوسلا ، طسوتم  نم  و٥٠٪  غلبت ٣٠٪ ، ةوالعب  يدقنلا ،

و تالدعم  مادختساب  الوكاكوك  ةكرشب  كلاملا  حابرأ  ىلع  مهسلا  حبر 

مغرلا ىلع  ةلداعلا  ةميقلا  ىلع  بك  مصخ  لباقم  عيبت  تناك  ةكرشلا  نأ  اندجو  ةفلتخم ،

.يدقنلا قفدتلا  ىلإ  رعسلا  ةبسنو  حابرألا ، ىلإ  رعسلا  ةبسن  ةوالع  نم 

نإف هتبسن ٥٪ ، قدصي  لكشب ال  ضفخنم  الوكاكوك  ةكرش  حابرأ  و  لدعم  نأ  ضارتفا  ىلعو 

اهتميق ٢٠.٧ غلبت  الوكاكوك  ةكرش  نأ  ددح  مهسلا  حبر  مصخ  جذو 

.رالود رايلم  ةغلابلا ١٥.١  ةيلاحلا  ةيقوسلا  اهتميق  نم  ًاثك  ىلعأ  ةبسن  يهو  رالود ، رايلم 

لباقم فاعضأ  ةرشع  رادق  الوكاكوك  مهس  رعس  عفترا  ةيلاتلا ، رشعلا  تاونسلا  رادم  ىلعو 

ال ريذحت : .فاعضأ  ةثالثب  عفترا  يذلا  زروب ٥٠٠ ، دنأ  دردناتس  رشؤم 

رشعلا تاونسلا  لالخ  فاعضأ  ةرشع  عفترت  نأ  نك  مإ  يآ   مهسأ  نإ  ديكأتلاب  لوقأ 

ديدحتل ةيبساحم  بسن  مادختسا  تيرتس يف  لوو  ةقيرط  نكل  ةلبقملا ،

ومنلا باسح  اهل يف  ري  ةلواح  موقت  اهنكل  ةيلاحلا ، ةميقلا  ريدقت  نم  اهنك  دق  ةميقلا 

متي نايحألا ، نم  ثك  هنإف يف  ىرخأ ، ةرابعب  وأ  .لجألا  ليوط  مادتسملا 

.قوسلا لبق  نم  لجألا  ليوط  مادتسملا  ومنلا  ريدقت  ءوس 

.ةكرشلل ةيلبقتسملا  حابرألا  نوكيس  مإ  يآ   لبقتسم  حاجن  ثأت يف  ربكأ  نأ  دكأتم  يننكلو 

دروفناتس يس ةكرش  يجولونكتلا يف  للحملا  يجانوكاس ،" وت   " وعدي



دض اًنصحم  اهحابرأ  ءادأ  ودبي  يتلا  ةكرشلا  يهف  مإ ، يآ   نصح   " مساب ةكرشلا  نياتشنب ،

يآ ةكرش  ىلع  قلطأ  هنأ  ىلإ  رمألا  هعم  لصو  دقو  ةعانصلا ،" تارود 

بقل اعلا ، ىوتسم  ىلع  تاموكحلاو  تاكرشلل  تامولعملا  ايجولونكتل  دروم  ربكأ  مإ ،  

ةكرش نع  هولاق  ام  اذهو  .  ٥٣ اهئادأب " ؤبنتلا  نك  يتلا  ةلمملا ، ةكرشلا  "

عون طبضلاب  يه  اهئادأب  ؤبنتلا  نك  يتلا  ةلمملا  تاكرشلاو  ماع ١٩٨٩ ، الوكاكوك يف 

". تيفاب  " اهلضفي يتلا  تاكرشلا 

امو ال ةكرشلا ، حاجن  ىدم  ديدحت  ةياغلل يف  مهم  يوناث  لماع  ةيلاملا  ةرادإلا  نأ  انملعت  ك 

ثأت هل  نوكيس  وناسيملاب " و" تسرج "  " هفلخ يذلا  ثرإلا  نأ  هيف  كش 

نمضتي لعفلابو ، .مإ  يآ   ةكرشل  ديدجلا  يذيفنتلا  سيئرلا  يتيمور ،" ينيج   " بك يف

ةميق ب٥٠ ةيسمخ ) ةطخ   ) مإ يآ   ةكرشل  لمعلا  روظنمو  يلاملا  جذومنلا 

ةكرشل يلاحلا  ءارشلا  ةداعإ  لدعم  لالخ  نمو  .لبقتسملا  مهسألا يف  ءارش  ةداعإل  رالود  رايلم 

ماع ٢٠٣٠، لولحب  لوادتم  مهس  نويلم  نع ١٠٠  ةكرشلا  لقت  مإ ، يآ  

ىلع ظفاحتس  مإ  يآ   ةكرش  نإ  قيلا  هجو  ىلع  لوقي  نأ  دحأل  نك  ال  لاحلا ، ةعيبطبو 

نأ نم  تيفاب "  " عن اذه ال  نكل  يلاحلا ، مهسألا  ءارش  ةداعإ  لدعم 

مإ يآ   مهسأ  نم  ءارشلا  ةداعإ  تايلمع  تضفخنا  اذإ  : " مهاسملا ربخأ  دقو  كلذب ، ملحي 

فوتلل يبح  نع  ىلختأ  فوسف  نويلم ، ىلإ ٦٣.٩  ام  موي  ةلوادتملا يف 

. ٥٤ رجألا " ةعوفدم  ةلطع  رياشكب  يفظوم  يطعأو  ينع ، فورعملا 

زنياھ  . يج  . شتإ ةكرش 
ةكرش لاتيباك  يج  يرث  ةكرشو  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  نم  لك  ترتشا  رياربف ٢٠١٣ ، يف ١٤ 

مهسلل رالود  ةميقبو ٧٢.٥٠  رالود ، رايلم  غلب ٢٣  زنياه  .يج  .شتإ 

ناكو .قباسلا  مويلا  زنياه يف  مهس  رعس  نع  اهتبسن ٢٠٪  ةوالعب  ةقفصلا  تناكو  دحاولا ،



اهتعضو يتلا  تافصاوملا  قباطت  زنياه  تناك  فيك  ىرن  نأ  لهسلا  نم 

ةرهش اهيدلو  اعلا ، ةرهش يف  كألا  ةيذغألا  تاكرش  نم  ةدحاو  يهف  ياواثاه ، رياشكب 

بشتاكلا تاجاجز  ىلع  روثعلا  نكو  مإ ، يآو   الوكاكوك  لثم  ةيملاع 

سطاطب بناج  ىلإ  لزانملا  نم  يالملا  زنياه يف  اهجتنت  يتلا  نكادلا  رمحألا  نوللا  تاذ 

ةكرشلا تدافأ  دقو  رياشرتسيسروو ، زنيب  دنأ  ايل  ةصلصو  ةيلقملا ، اديأ  - روأ

نم تاعيبملا  ةيبلاغ  تناكو  رالود ، رايلم  ةميقب ١١.٦  تادئاع  تققح  ماع ٢٠١٢  اهنأب يف 

نم ةكرشلا  هذه  نإ  ": " تيفاب  " لاقو عسوتلا ، ةعيرس  ةئشانلا  قاوسألاو  ابوروأ 

". انتاكرش ةيعون 

تباث ليغشت  خيرات  أدبملا :

ناك الوكاكوك ، بورشم  ةبيكرت  نوتربميب " نوج   " الديصلا عارتخا  نم  اًماع  رشع  ةينا  لبق 

ةيالوب جروبسبراش  ةيئاذغلا يف  داوملا  ئبعي  زنياه " .يج  يه  "

عيب ىلإ  تلوحت  نكلو  ماع ١٨٦٩ ، لجفلا  ةصلص  عيبت  ةيادبلا  ةكرشلا يف  تأدبو  .اينافلسنب 

هيكيرش يف يتصح  زنياه " يه   " ىرتشا مث  ماع ١٨٧٦ ، مططلا يف  ةصلص 

هشلا ةكرشلا  راعش  حرط  مت  دقو  زنياه ، .يج  .شتإ  ةكرشلا ب  ةيمست  داعأو  ماع ١٨٨٨ ،

بكري ناك  زنياه " يه   " نإ لاقيو  ماع ١٨٩٦ . ىلوألا يف  ةرملل  اًعون "  ٥٧"

كلت ٢١  " هنأ يعدي  ةيذحألا  عيبل  اًرجتم  حمل  امدنع  مايألا  دحأ  كرويوين يف  ةنيدم  اًراطق يف 

"٧  " مقرلا راتخا  هنكلو  ايئاوشع ، " ٥٧  " ددع زنياه "  " راتخا دقو  اًزارط ."

ماع ١٨٦٩، نأ  ىلإ  تيفاب "  " راشأو هيف ، اجيإلا  يسفنلا  مقرلا  اذه  ثأت  ببسب  اًديدحت ؛

بكلا هدج  سسأ  يذلا  هتاذ  ماعلا  وه  ناك  زنياه ، ةكرش  تأدب  امدنع 

.ةلاقب لحم  ديس 



لجألا ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  أدبملا :

دمتعي الو  تاصلصلا ، ةيناثلاو يف  ايملاع ، بشتاكلا  ةعانص  ىلوألا يف  يه  زنياه  ةكرش  دعت 

لب يف بسحف ، قوسلا  ةيدايرلا يف  اهتصح  ىلع  ظافحلا  ىلع  زنياه  لبقتسم 

عضو زنياه يف  نأ  دجن  انهو  اًعيرس ، او  دهشت  يتلا  ةئشانلا  قاوسألا  اًضيأ يف  اهسفن  جمد 

ةبسنب ةصحو  ماع ٢٠١٠ ، صلاب  راتسدوف  ةكرش  ءارشب  تماق  دقف  ديج ،

تاعانصلل سايسيتنميلأ  سايرتسودنإ  هيأ  سإ  سيربسكإ  وك  ةيليزاربلا  ةكرشلا  ٨٠٪ يف 

رشع ربكأ  نم ب  اًعبس  مويلا  ةئشانلا  قاوسألا  لثو  ماع ٢٠١١ ، ةيئاذغلا 

.صلا راتسدوف يف  ةكرش  ةميق  تفعاضت  لعفلابو  ةكرشلل ، قاوسأ 

ةعيرس قاوسألا  هذه  تلكش  زنياه ؟ ةكرش  ىلإ  ةبسنلاب  ةئشانلا  قاوسألا  ةيمهأ  ىدم  ام 

تاعيبم و  نم  نم ٨٠٪  كأ  ةيضاملا  سمخلا  تاونسلا  ىدم  ىلع  ومنلا 

؛ ةئشانلا قاوسألا  نم  تادئاعلا  نم  ةبسن ٢١٪  تءاج  ةيلاملا ٢٠١٢ ، ةنسلا  يفو  .ةكرشلا 

مايليو  " يذيفنتلا سيئرلل  اًقفوو   ٪. وحنب ٢٥ ةيلاملا ٢٠١٣  ةنسلا  تاريدقت  ردقتو 

نم ب لضفألا  وه  ةئشانلا  قاوسألا  ةكرشلل يف  يساسألا  ومنلا  لدعم  نإف  نوسنوج ،"

.ءارظنلا ةعومجم 

ةميقلا ديدحت  أدبملا :

و٣٤٢ رالود ، نويلم  ةميقب ٩٢٣  لخد  يفاص  تققح  اهنأب  زنياه  تدافأ  ماع ٢٠١٢ ، يف 

تاقفنلا رالود يف  نويلم  و٤١٨  نويدلا ، ديدستو  كالهإلا  تاقفن  رالود يف  نويلم 

ظحالن يف اننكلو  كلاملا ، حابرأ  رالود يف  نويلم  غلبم ٨٤٧  مهاسملل  كرت  ام  ةيلسأرلا ،

ةأفاكم موسر  لث  ناك  رالود  نويلم  غلبم ١٦٣  نأ  ةكرشلل  يونسلا  ريرقتلا 

.ىرخألا ذيفنتلا  فيلاكتو  لوصألا ، ةميق  تاضيفختو يف  بئارضلا ، مصخ  دعب  ةمدخلا  ةياهن 

نأ ريدقت  اننك  ةيليغشتلا ، تافورصملا غ  هذه  يعجر  رثأب  انفضأ  اذإو 



.كلاملا حابرأ  نم  رالود  رايلم  وحن  ترد  ةكرشلا 

ةميق ديزت  فوس  ةكرشلا  نأ  انردق  تلحرملا ، يذ  مهسلا  حبر  مصخ  جذو  مادختسابو 

.كلذ دعب  مث ٥٪  تاونس ، ةليط ١٠  ةبسنب ٧٪  كلاملا  حابرأ  نم  رالود  رايلملا 

ةكرش تمهاس  يتلا  ةزاتمملا  مهسألا  ةفلكت  يهو   ) ةبسنب ٩٪ ةيدقنلا  تاقفدتلا  مصخ  نإو 

ةميقب دحاولا  مهسلل  ةيريدقتلا  ةميقلا  هنع  جتني  ةقفصلا ) اهب يف  رياشكب 

ةكرشلا مهسأ  ةميق  ردقتس  ةبسنب ٥٪ ، مئاد  ءيطب  تباث  و  لدعم  لالخ  نمو  .رالود   ٩٦.٤٠

دحاولا مهسلل  اهحابرأ  ت  دق  ةكرشلا  نأ  ىلإ  رظنلابو  .رالود  ب٨٢.١٠ 

نأ ملعلا  عمو  ةيضاملا ، سمخلا  تاونسلا  ىدم  ىلع  غلب ٨.٤٪  بكرم  يونس  و  لدع 

قاوسألا نم  اهحابرأ  نم  ربكأ  اًءزج  دهشتس  ةلبقملا  سمخلا  تاونسلا 

.ةياغلل ةيظفحت  دعت  هذه  مييقتلا  تاريدقت  نإ  لوقأسف  اًعيرس ، او  دهشت  يتلا  ةئشانلا 

ةباذج راعسأب  ءارشلا  أدبملا :

" تيفاب  " نإف كلذ ، دعب  مث ٥٪  تاونس ، ةدم ١٠  ةبسنب ٧٪  ومنت  نأ  نك  ةكرشلا  تناك  اذإ 

لدعم يفو  ةيتاذلا ، ةميقلا  ىلع  مصخ ٢٥٪  ةبسنب  مهسألا  ىرتشا  دق 

نإ كش ، البو   ٪. مصخ ١٢ ةبسنب  ةكرشلا  ىرتشا  غلابلا ٥٪ ، ظفحتلا  ديدش  ردقملا  ومنلا 

يتلا ءارشلا  تاقفص  ةداع يف  اهارن  يتلا  نامألا  شماه  تاموصخ  تسيل  هذه 

مصخلا ةغيص  زواجتي  هلعج  ةيبذاج  نم  زنياه  ةقفص  هب  عتمتت  ام  نكل  تيفاب ،"  " اهمربي

.ةداتعملا

يج يرث  ةيليزاربلا  ةصاخلا  مهسألا  ةكرشو  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  نم  لك  كلت  فوس 

كلذ لجأ  نمو  مهسألا ، نم  تارايلم  لباقم ٤  زنياه  ةكرش  فصن  لاتيباك 

دئاع تاذ  دادرتسالل  ةلباق  ةزاتمم  مهسأ  رالود يف  تارايلم  رياشكب ٨  ةكرش  ترمثتسا 

ىرخألا ةباذجلا  تازيملا  نم  تنثاب  اًضيأ  ةزاتمملا  مهسألا  عتمتتو  ةبسنب ٩٪ ،



ةوالعب ةزاتمملا  مهسألا  دادرتسا  متيس  لبقتسملا  ام يف  ةلحرم  يف  ًالوأ ، رياشكبل ؛ ةبسنلاب 

نأ اهنأش  نم  رايخ  تاداهش  ىلع  ةزاتمملا  مهسألا  يوطنت  ًايناث ، ةبك ؛

لصحتس ماع ، لكشبو  يمسا ، غلب  ةكرشلل  ةيداعلا  مهسألا  نم  ءارشب ٥٪  رياشكبل  حمست 

اهتارثتسا ىلع  غلبي ٦٪  يونس  دئاع  ىلع  ياواثاه  رياشكب 

و يأو  ةزاتمملا ، مهسألا  ليوحت  ةوالعو  رايخلا ، تاداهش  ةميق  ءانثتساب  ةطلتخملا ،

فوس اهنإف  ًالاومأ ، زنياه  ترسخ  ول  ىتح  ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  يلبقتسم يف 

زنياه نأب  ديعبلا  لتحالا  لظ  يفو  .ةزاتمملا  اهمهسأ  حابرأ  ياواثاه  رياشكب  ىلإ  عفدت 

نئادلا ىلع  بلغتلا  نم  اهنك  عضو  رياشكب يف  نوكتس  سلفت ، فوس 

ةفلكتب ًاثيدح  اهميظنت  داعملا  زنياه  ةكرش  ديج يف  فقوم  اهسفن يف  عضوو  نيرخآلا ،

.ةديهز

ةينالقعلا أدبملا :

" تيفاب  " لضفي يتلا  تاكرشلا  عون  عم  زنياه  تافصاوم  قباطت  ىدم  ىرن  نأ  لهسلا  نم 

؛ تباث ليغشت  خيرات  اهلو  لاجملا ، ةموهفمو  ةطيسب  ةكرشلاف  اهءارش ،

ةرشبم قافآ  اهيدل  تراص  دقف  ةئشانلا ، قاوسألا  و  نم  ةدافتسالل  اهسفن  تأيه  دق  اهنألو 

كلذ ا يف   ) رثتسالل لباقلا  لاملا  سأر  ىلع  دئاعلا  غلبو  لجألا ، ةليوط 

٪. ةبسنب ٣٥ مهاسملا  قوقح  ىلع  دئاع  قيقحتب  ، ٪١٧ نيدلا )

؛ اهعون نم  ةديرف  هذه  ءارشلا  ةقفص  نالعجي  زنياه  ةقفص  مامأ  نيريذحت  كانه  نكلو 

، ةيكلملا قوقح  نم  رالود  لكل  نويدلا  نم  تارالود  ةكرشلا ٦  لمحتس  لوألا :

ىلإ ةعوفدملا  غلبت ٩٪  يتلا  ةزاتمملا  مهسألا  حابرأ  ةبسن  عم  نيدلا  ىلع  ةدئافلا  نأ  ك 

، زاجيإبو .ةكرشلل  كلاملا  حابرأ  نم  ثكلا  ىلع  نميهت  فوس  ياواثاه  رياشكب 

ةرادإ قيرف  ةكرشلا  ةرادإ  ىلوتيسف  اثلا ، ريذحتلا  امأ  ةنادتسالا ، ةيلاع  نوكتس  ةكرشلا  نإف 



وهو ليزاربلا ، لجر يف  ىنغأ  ةدايقب  لاتيباك  يج  يرث  ةكرش  ديدج يف 

". نيل ولواب  يخروخ  "

مئاقلا ةرادإلا  قيرف  رارمتسا  لضفي  ناك  ىضم ، يف  ام  ةكرش  يرتشي  تيفاب "  " ناك امدنعو 

ديدج ةرادإ  قيرف  ىلوتيس  ةلاحلا ، هذه  نكلو يف  ةكرشلل ، هترادإ  يف 

.زنياه لبقتسم  ةيلوئسم 

ةكرش ةرادإ  سلجم  هنم يف  لك  ناك  امدنع  نيل "  " عم ىلوألا  ةرملل  تيفاب "  " ىقتلا

لاتيباك يج  يرث  ةكرشو  نيل "  " نأ نم  مغرلا  ىلعو  تاينيعستلا ، تيليج يف 

ًالئاه اًحاجن  قيرفلا  اذه  ققح  دقف  ةدحتملا ، تايالولا  ديج يف  وحن  ىلع  فورعم  انوكي   

ماع ٢٠٠٤، يفو  .تابورشملا  عناصمو  كونبلاو  ةعيرسلا  تابجولا  معاطم  عم 

رغصألا ةيليزاربلا  هتكرش  جمدب  ةلصاف -  ةقفص  هنأب  هفصو  نك  ام  لالخ  نيل - "  " ماق

فيبمأ نأ  ىلإ  اًرظنو  وربرتنإ ، ًاثك  ربكألا  ةيكيجلبلا  ةكرشلا  عم  فيبمأ 

ماع مث يف  ةكرتشملا ، ةكرشلا  ىربكلا يف  فئاظولا  نيل  ءاكرش  ىلوتف  رغصألا ، يه  تناك 

رزياهنأ ةكرشل  رالود  رايلم  ًاثيدح ٥٢  ةجمدملا  ةكرشلا  هذه  تعفد  ، ٢٠٠٨

.تابورشملا ةعانص  قالطإلا يف  ىلع  جمد  ةيلمع  ربكأ  نآلا  ربتعي  يف  شوب 

رايلم غلب ٣.٣  جنيك  رجرب  معاطم  ةلسلس  لاتيباك  يج  يرث  ةكرش  ترتشا  ماع ٢٠١٠ ، يفو 

غلابلا اهيفظوم  فصن  ةكرشلا  تحرس  عيباسأ ، نوضغ  يفو  رالود ،

مث نمو  يذيفنتلا ، حانجلا  تعابو  يمايم ، يسيئرلا يف  اهرقم  فظوم يف  مهددع ٦٠٠ 

ةيلمع ذنمو  ةنولملا ، ةكرشلا  تاعوبطم  رادصإ  دنع  ناذئتسالاب  فظوملا  تبلاط 

تقولا يفو  ةبسنب ٣٠٪ ؛ ليغشتلا  فيلاكت  لاتيباك  يج  يرث  ةكرش  تضفخ  ذاوحتسالا ،

تابجولاو تابورشملا  كلذ  ا يف  ةديدج ، تاجتنم  معطم  لك  مدق  هسفن ،



اهريرقت .زايتمالا يف  باحصأ  لبق  نم  اهليو  مت  معاطملا  ديدجتل  ةلمح  قسنو  ةفيفخلا ،

نسحتو ةفعاضم ، حابرأ  قيقحتب  جنيك  رجرب  دافأ  ماع ٢٠١٢ ، عبارلا  عبرلل 

.ةيدقنلا تاقفدتلا 

، اهتاقفص نم  لك  هتزرحأ يف  يذلا  حاجنلاو  لاتيباك ، يج  يرث  ةرادإ  فلم  ةسارد  لالخو 

وهو اعلا ، نيريدملا يف  لضفأ  دحأ  هربتعي  تيفاب "  " ناك رخآ ، اًريدم  تركذت 

فيلاكتلا ضفخ  ىلإ  يفم "  " تعفد يتلا  اهتاذ  ةيوقلا  ةبغرلا  تناك  ثيح  يفم ؛" موت  " 

ةيلج يف هيإ  يس  زيتيس / لاتيباك  تاكرش  ةيجاتنإ  سحتو  ةيرورضلا ، غ 

.لاتيباك يج  يرث  ةكرش  ةرادإ  قيرف 

فوس ةصاخلا ، مهسألا  رثتسا يف  ةكرش  اهرابتعاب  لاتيباك ، يج  يرث  نأ  ضعبلا  حرتقا  دقو 

نكلو ًالجآ ، سيلو  ًالجاع ، زنياه  ةكرشب  اهرثتسا  عيب  ىلإ  علطتت 

ىدملا ىلع  زنياه  ةكرشب  ظافتحالا  مزتعت  لاتيباك  يج  يرث  نأ  ىلع  رصي  ناك  نيل " "

ىلع فإ.نإ  فيبنإ  شوب  رزياهنأ  ةكرش  هب  تكل  يذلا  هسفن  وحنلا  ىلع  ليوطلا 

، تابورشملا ةعانصل  يلبقتسملا  ومنلا  ديطوتل  ةادأك  فيبمأ  تلمع  لثمو  .ليوطلا  ىدملا 

يلبقتسملا ومنلا  ديطوتل  ةركبم  ةادأ  ةلزن  نوكت  نأ  اًضيأ  اهنك  زنياه  نإف 

.ةيئاذغلا داوملا  ةعانصل 

ىدملا ىلع  اًكلام  نوكي  نأ  هدعسي  تيفاب " ف" َقبت ، مأ   لاتيباك  يج  يرث  تيقب  ءاوسو 

بلق ىلإ  ةببحم  ةكرش  زنياه  حبصت  فوس  : " ددصلا اذه  لوقيو يف  ليوطلا ،

ءاضعأ نم  يأ  بغر  اذإ  انتيكلم  مجح  ديزن  دق  : " ًالئاق فيضي  هنكل  لاتيباك ،" يج  يرث 

. ٥٦ قحال " تقو  هتصح يف  عيبي  نأ  يف  يج ، يرث  ةعومجم 



كرتشم مساق 
" تيفاب نراو  نأ " : ًالثمتم يف  هذه ، ةلاحلا  تاسارد  اًدئاس يف  اًهجوت  تظحال  دق  نوكت  ار 

اهارتشا يتلا  مهسألا  نوكت  امدنع  ىتح  عيبلل ، هرمأ  نم  ةلجع  سيل يف 

دقو .صقلا  ىدملا  مهسألا يف  راعسأ  عافترالا يف  ىلإ  اًمتها  عي  هنأو ال  ديج ، ءادأ  تاذ 

اًرثتسا نوكي  نأ  امإ  هب ، موقي  يذلا  رثتسالا  نأ  رشيف " بيليف   " هملع

اًما هدعسي   " هنإ تيفاب "  " لوقيو ساسألا ؛ نم  رثتسالاب  موقي  امإو ال  دقنلا ، نم  لضفأ 

سأر ىلع  بقترملا  دئاعلا  ماد  ام  ىمسم ؛ لجأ غ  ىلإ  مهس  يأب  كسمتلا 

قوسلاو ال ةنامألاو ، ةءافكلاب  مستت  ةرادإلاو  ًايضرُم ، ةيساسألا  ةكرشلا  نم  يمهسلا  لاملا 

ركذي ك  ةرابعلا )؟ هذه  ئدابملل يف  هركذ  ظحالت  له  . )  ٥٧ ةكرشلا " مييقت  غلابت يف 

". دبألا ىلإ   " يه هيدل  ةلضفملا  ظافتحالا  ةرتف  نأب  مهاسملا 

دعب وهو  ةلمعلا : نم  رخآلا  هجولا  ىلإ  تيفاب "  " انذخأي ىسنت ، يتلا ال  تلكلا  هذه  عمو 

ةيفيك انل  حضوي  اهؤارش ، متي  يتلا  مهسألا  نأشب  ةينالقع  تارارق  ذاختا 

.يلاتلا لصفلا  عوضوم  وه  اذهو  ةيلام , ةظفحم  ةرادإ  كفتلا يف 

تایضاير ةیلاملا : ةظفحملا  ةرادإ  سماخلا  لصفلا 
رامثتسالا

وأ تاكرشلا ، ءارش  هاجت  تيفاب " نراو  جهن "  نآلا  ىتح  انسرد  دقل  قبس : ام  صخلن  انوعد 

ىلع مئاقلا  جهنلا  وهو  اًدحاو ؛) ًائيش  هربتعي  عبطلاب  هنإ   ) مهسألا رايتخا 

ئدابملا هذه  قيبطت  مت  فيك  انيأر  دقلو  ً.أدبم  ىلإ ١٢  اهميسقت  متي  يتلا  ةدلاخلا  ئدابملا 

كلذ ا يف  رياشكب ، ةكرش  اهب  تماق  يتلا  ءارشلا  تاقفص  نم  ديدعلا  يف 

اهيف مت  يتلا  ةخألا  ةقفصلاو  الوكاكوك ، ةكرش  ءارش  يهو  ةهشلا ، ةيكيسالكلا  ةقفصلا 

تدعاس فيك  مهفن  اًدهجو ل  ًاتقو  انلذب  دق  ك  مإ ، يآ   ةكرش  ءارش 



.رثتسالا هتفسلف يف  ليكشت  ىلع  نيرخآلا  رظن  تاهجو 

سيل اهيرتشي ، نأ  هيلع  مهسألا  نم  يأ  نأشب  رارق  ذاختا  - رمثتسم لك  فرعي  كو  نكلو - 

، ةيلاملا ةظفحملا  ةرادإ  لثمتيف يف  رخآلا ، فصنلا  امأ  ةصقلا ، فصن  ىوس 

.ةرمتسملا ةرادإلاو  ةيلاملا  ةظفحملا  ءانب  نم  اًجيزم  هرودب  دعي  ام  وهو 

متي ةطيسب ، ةيلمع  درجم  اهنأب  ةداع  نمؤن  اننإف  ةيلاملا ، انظفاحم  ةرادإ  ركفن يف  امدنعو 

ديدحت متي  نأ  نكو  هب ، ظفتحن  وأ  هعيبن ، وأ  هيرتشنس ، ام  ديدحت  اهيف 

لالخ نم  تيفاب )"  " لثم كفتلا  تدرأ  اذإ  اهديدحت  متي  نأ  يغبني  وأ   ) تارارقلا هذه 

كنكو .ةيتاذلا  اهتميقب  مويلا  مهسألا  رعس  ةنراقم  متي  ثيح  نامألا ، شماه 

نكو ةيتاذلا ، اهتميق  نم  ًاثك  لقأ  اهرعس  نوكي  امدنع  ىربكلا  تاكرشلا  مهسأ  ءارش 

نوكي امدنع  اهعيب  كنك  ك  ًاليلق ، لقأ  اهرعس  نوكي  امدنع  اهب  ظافتحالا 

.ةيتاذلا اهتميق  نم  ًاثك  ىلعأ  اهرعس 

دح ًايفاك يف  سيل  هنإف  همو ، ًساح  اًجهن  دعي  نامألا  شماه  جهن  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

ءانبل ةمهم  قرط  ثالث  انرابتعا  ذخأن يف  نأ  نم  اًضيأ  دب  ثيح ال  هتاذ ؛

: يهو تيفاب ،"  " اهعضو ةيلاملا  ةظفحملا 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  و  قيقحتل  ةيلام  ةظفحم  ءانب  هتقيرط يف  . 1

.ةيلاملا ةظفحملل  زرحملا  مدقتلا  ىلع  مكحلل  ليدبلا  هرايعم  . 2

متتس  ) .ةيلاملا ةظفحملا  ةرادإ  ًتح  بحاصت  يتلا  ةيلاعفنالا  تابلقتلا  عم  ملقأتلل  هتاينقت  . 3

نراو ةقيرط "  ىلع  ةيلاملا  ةظفحملا  ةرادإل  ةيسفنلا  تايدحتلا  ةشقانم 

(. سداسلا لصفلا  باهسإب يف  تيفاب "



مهف ةيلاملا ؛ نوئشلا  وريدم  هيلع  ودبي  ةلذتبم ع  ةروصب  دوويلوه  مالفأ  انتدوز  دقل 

نيب مومحم ، لكشب  تاظحالملا  نونوديو  دحاو ، تقو  فتاه يف  نوثدحتي يف 

رهظت ك  فقوت ، الب  قربتو  ضموت  يتلا  رتويبمكلا  تاشاش  نم  ةعومجم  ةبقارم  نولواحي 

نلعتل تاشاشلا ؛ هذه  ىدحإ  ضموت  امدنع  ألا  تامالع  كلذك  مهيلع 

.مهسألا دحأ  رعس  ليئض يف  ضافخنا  نع 

تابثب كرحتي  وهف  لاعفنالا ؛ نم  عونلا  اذه  نع  اًما  ةديعب  تيفاب " نراو  ةيصخش "  نإ 

ةدهاشم ىلإ  اًجاتحم  سيل  هنإ  .هسفنب  ةبكلا  هتقث  ناسكعي  ءودهو 

ثدحت يتلا  تايغتلا  هذه  نإ  ثيح  دحاو ، تقو  رتويبمكلا يف  تاشاش  نم  تارشعلا 

ال تيفاب " نراو  و " هتامتها ، ةاق  تحت  جردنت  قوسلا ال  ًةظحلب يف  ًةظحل 

ركفي يف هنكلو  ةيونسلا ، عابرألا  وأ يف  روهشلا ، وأ  مايألا ، وأ  قئاقدلا ، وأ  اوثلا ، ركفي يف 

نإ ثيح  تاكرشلا ؛ تائم  ةاراجم  ىلإ  اًجاتحم  سيل  وهف  ماوعألا ،

هنأب هسفن  ىلإ  شي  وهو  .ةراتخم  ةليلق  مهسأ  ىلع  زكرت  ةيداعلا  مهسألا  هتارثتسا يف 

تاكرشلا نم  ليلقلا  ىلع  الإ  زكرن  اننإ ال  : " لوقيو اقتنالا ،" رمثتسملا  "

ةرادإ ةمهم  بك  دح  ىلإ  طسبي  وهو  اقتنالا ، رثتسالاب  جهنلا  اذه  ىَّمسيو  .  ١ ةزرابلا "

.ةيلاملا ةظفحملا 

راكفألا يقابك  نكلو  ةياغلل ، ةطيسب  ةركف  اقتنالا  رثتسالا  ىلع  مئاقلا  جهنلا  ةركف  نإ 

يفو ةكباشتملا ، ميهافملا  نم  دقعم  ساسأ  ىلع  موقت  يهف  ىرخألا ، ةطيسبلا 

فدهلاو .اقتنالا  رثتسالا  نع  ةجتانلا  راثآلا  ىلع  كأ  ةصحفتم  ةرظن  يقلنس  لصفلا  اذه 

.ةيلاملا ةظفحملا  ةرادإ  كفتلا يف  نم  ةديدج  ةقيرطب  كديوزت  وه  انه 

اهنع تعمس  يتلا  قرطلا  لكل  ضيقنلا  يه  حجرألا  ىلع  ةديدجلا  ةقيرطلا  هذه  نإ  ريذحت :

.ةيلاملا قاروألا  قوس  رثتسالاب يف  قلعتي  يف 



تيجيتارتسإ رودي ب  فينع ، عارص  نهر  ةيلاملا  ةظفحملا  ةرادإل  يلاحلا  عضولا  نأ  ودبي 

رثتسالا يف ( ٢  ) ةيلاملا ظفاحملل  ةطشنلا  ةرادإلا  ( ١ : ) هو تسفانتم ،

.تارشؤملا

اًددع نوعيبيو  نورتشي  ثيح  رمتسم ، لكشب  نولمعي  ءاطشنلا  ةيلاملا  ظفاحملا  وريدمو 

، مهئالمع ءاضرإ  ةلواحم  مهتمهم يف  صخلتتو  ةيداعلا ، مهسألا  نم  ًابك 

ةمقلا ىلع  ءاقبلا  لجأ  نمو  .ةيعبتلاب  مهفئاظو  دقفو  ءالمعلا ، دقف  رطخل  نوضرعتيس  الإو 

رهشألا مهسألا يف  عم  ثدحيس  ا  ؤبنتلا  ءاطشنلا  نوريدملا  لواحي 

نوكيو ايبسن ، ديج  لكشب  يونسلا  عبرلا  ةياهن  ةيلاملا يف  ةظفحملا  نوكت  ل  ةلبقملا ،

.ايضار ليمعلا 

مهسألا ءارش  ىلع  مئاق  جهن  نع  ةرابع  وه  تارشؤملا  رثتسالا يف  نإف  سكعلا ، ىلعو 

ةعساو ةيلام  ةظفح  ظافتحالا  مث  عمج ، ىلع  يوطني  وهف  اهب ، ظافتحالاو 

لثم عم ، يرايعم  رشؤم  ءادأ  ةاكاحمل  دصق  نع  اهميمصت  مت  يتلا  ةيداعلا  مهسألل  عونتلا 

زروب ٥٠٠. دنأ  زردناتس  رشؤم 

ةزيمتملا يف مهتاراهم  مكحب  نوعيطتسي ، مهنأ  ءاطشنلا  ةيلاملا  ظفاحملا  وريدم  يعديو 

نإف رخآلا ، بناجلا  ىلع  امأ  رشؤم ، يأ  نم  لضفأ  ءادأ  قيقحت  مهسألا ، رايتخا 

ماع ١٩٨٠ ذنم  هنأ  دجن  ثيح  مهءارو ؛ خيراتلا  فقي  تارشؤملا  يجيتارتسإلا يف  ءاربخلا 

نم يه  ةكرتشملا  رثتسالا  قيدانص  نم  طقف  وحن ٤١٪  نإف  ماع ٢٠١١ ، ىتح 

زروب ٥٠٠ ٢ . دنأ  زردناتس  رشؤم  ىلع  قوفتلا  نم  نك 

ليلقت وهو : هباشتم ، تيجيتارتسإلا  اتلك  بذجلا يف  رصنع  نإف  رمثتسملا ، رظن  ةهجو  نمو 

لالخ نم  نورمثتسملا  لمأيو  .يرثتسالا  عونتلا  لالخ  نم  رطاخملا 

تاعاطق نم  ديدعلاو  تاعانصلا ، نم  ديدعلا  لث  يتلا  مهسألا  نم  بك  ددعب  ظافتحالا 



ام اذإ  ثدحت  دق  يتلا  ةحدافلا  رئاسخلا  نم  ةيح  ءاطغ  قلخ  يف  قوسلا ،

هنأ ءرملا يف  ركفي  دقو  .ام  ةثراكل  لاجملا  اذه  ضرعتو  دحاو ، لاجم  اهلك يف  مهلاومأ  اوعضو 

ةيلاملا ةظفحملا  مهسألا يف  ضعب  رعس  ضفخنيس  ةيداعلا  تارتفلا  يف 

، ماري ام  ىلع  رومألا  ست  نأ  لمأن  انوعد  اذل  رخآلا ؛ ضعبلا  رعس  عفتس  يف ح  ةعونتملا ،

.ةضفخنملا مهسألا  رئاسخ  ةعفترملا  مهسألا  ضوعتو 

نم نكمم  ددع  ربكأ  عضو  لالخ  نم  ةيحلا  هذه  فوت  نم  ءاطشنلا  نوريدملا  نك  دقل 

ةظفحملا توتحا  لك  مهرظن ، ةهجو  نم  ذإ  ةيلاملا ؛ مهظفاحم  مهسألا يف 

مهس نم  لضفأ  مهسأ  ةرشعف  لضفأ ، مهصرف  تناك  مهسألا ، نم  بك  ددع  ىلع  ةيلاملا 

مكحب تارشؤملا  قيدانص  نأ  ك  مهسأ ، نم ١٠  لضفأ  مهس  و١٠٠  دحاو ،

ام اذهو  كلذك ، عونتلاب  عتمتي  هسفن  رشؤملا  ناك  اذإ  عونتلا ، نم  عونلا  اذه  رفوت  اهتعيبط 

ام ىلع  يوتحي  يذلا  مهسألل  يديلقتلا  كرتشملا  رثتسالا  قودنص  هب  موقي 

.مهس ىلع ١٠٠  ديزي 

ةرتف ددرتي  عونتلا  راعش  اًعيمج  انعمس  دقل  يهو : طقف ، ةدحاو  ةلكشم  كانه  نكلو 

جئاتنلا يهو : هل ، ةيمتحلا  ةجيتنلاب  ةيركفلا  ةيحانلا  نم  رثأتن  انحبصأ ال  ىتح  ةليوط ؛

نكلو يف عونتلا ، اذه  مدقت  تارشؤملا  قيدانصو  ةطشنلا  قيدانصلا  نم  الك  نإ  .ةعضاوتملا 

.ةيئانثتسا دئاوع  ةيجيتارتسإ  ةيأ  كحن  نل  لمجملا 

هو ديدحتلاب ، نيرايخلا  نيذه  ىلإ  رظنلاب  رئادلا ؟ لدجلا  اذه  يف  تيفاب "  " يأر ام 

" تيفاب  " نإف ةطشنلا ، ةيلاملا  ةظفحملا  ةيجيتارتسإ  لباقم  تارشؤملا  رثتسالا يف 

نولي نيذلا ال  نورمثتسملا  اًضيأ  كلذ  لضفيسو  تارشؤملا ، رثتسالا يف  ددرت  نود  راتخيس 

نم ًاليئض  اًردق  نوفرعي  نيذلا  صاخشألاو  بك ، لكشب  ةرطاخملا  ىلإ 

ةليوط دئاوفلا  ينج  هسفن  تقولا  نوديري يف  مهنكل  لعألا ، تايداصتقا  نع  تامولعملا 



.ةيداعلا مهسألا  رثتسالا يف  لالخ  نم  اهيلع  نولصحيس  يتلا  لجألا 

، تارشؤملا قيدانص  يرود يف  لكشب  رثتسالا  لالخ  نم  : " درفتملا هبولسأب  تيفاب "  " لوقيو

مظعم ىلع  لاجملا  اذه  ةربخلا يف  ودع  نورمثتسملا  قوفتي  نأ  نك 

. ٣ رثتسالا " ءاربخ 

ةيجيتارتسإ نع  اًما  فلتخم  وهو  ًاثلاث ، ًاليدب  كانه  نأ  ىلإ  تيفاب "  " شيس ام  ناعرس  نكل 

، رشؤملا ىلع  بلغتلا  صرف  ةدايز  ىلع  دعاسيو  ةطشنلا ، ةيلاملا  ةظفحملا 

رثتسالا نأ  دجن  موهفملا ، اذه  رهوج  ىلإ  رظنلابو  اقتنالا .  رثتسالا  وه  ليدبلا  اذهو 

اهراردإ ةيلتحا  ديزت  يتلا  مهسألا  نم  ليلق  ددع  رايتخا  وه : اقتنالا 

هذه ىلع  كتارثتسا  نم  ربكألا  ءزجلا  زيكرتو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  طسوتملا  قوفت  تادئاع 

قوسلا تابلقت  نم  يأل  ضرعتلا  دنع  تابثلل  ةعاجشلاب  يلحتلاو  مهسألا ،

.صقلا ىدملا  ىلع 

تاكرشلا رايتخا  ىلإ  ًتح  كدوقتس  اهنإف  ةيانعب ، تيفاب " نراو  ئدابم "  عابتا  مت  ام  اذإو 

تاكرشلا ىدلو  ةيئاقتنالا , ةيلاملا  ةظفحملا  اهعضول يف  حلصت  يتلا  ةديجلا 

دايدزا ىلإ  رارقتسالا  اذه  شيو  ةرقتسملا ، ةرادإلاو  زيمتملا  ءادألا  نم  ليوط  خيرات  ةراتخملا 

.يضاملا ناك يف  ك  لبقتسملا ، ءادألا يف  نم  هسفن  ىوتسملا  اهقيقحت  ةيلتحا 

ديزت يتلا  تاكرشلا  كتارثتسا يف  زيكرت  وهو : اقتنالا ، رثتسالا  رهوج  وه  اذه  نأ  دجنو 

ةيرظنلا كلت  تالتحالا : ةيرظن   ) .طسوتملا قوفي  ءادأ  اهقيقحت  ةيلتحا 

ساسألا لكشت  يتلا  ةيساسألا  ميهافملا  دحأ  يهو  تايضايرلا ، ملع  نم  انيلإ  تتأ  يتلا 

اذه تالتحالا يف  ةيرظن  نع  ديزملا  ملعتن  فوسو  اقتنالا , رثتسالل  يقطنملا 

(. لصفلا



لالخ نم  رثتسالا  ىلع  هثحت  يتلا  ةربخلا " ميدع   " رمثتسملل تيفاب "  " ةحيصن ركذتت  له 

تنك اذإ  : " كلذ دعب  هلاق  ام  وه  اًقيوشت  كألا  رمألا  نإ  تارشؤملا ؟ قيدانص 

سمخ نم  ديدحت  كنكو  لعألا ، تايداصتقا  مهف  ىلع  ردقت  ةربخلا ، طسوتم  اًرمثتسم 

ةليوط ةمهم  ةيسفانت  تازيمم  اهلو  رعسلا ، ةلوقعم  تاكرش  رشع  ىلإ 

. ٤ كيلإ " ةبسنلاب  ىنعم  يأ  هل  نوكي  نل  يديلقتلا  عونتلا  نإف  لجألا ،

نم بك  لكشب  ديزي  هنإ  ًالوأ  يديلقتلا ؟ يرثتسالا  عيونتلا  نمكت يف  يتلا  ةلكشملا  ام 

نأ تيفاب "  " حضويو هنع ، ةيفاك  تامولعم  كل  ام ال  ًائيش  كئارش  صرف 

دنع لضفأ  جئاتن  نوققحيس  تيفاب "  " ئدابم نوقبطي  نمم  ةربخلا " يطسوتم   " نيرمثتسملا

حوارتي نأ  تيفاب "  " حرتقيو تاكرشلا ، نم  ليلق  ددع  ىلع  مهمتها  زيكرت 

يقطنملا عضولا  نإف  طسوتملا ، رمثتسملا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  تاكرشلا ب ٥ و١٠ . هذه  ددع 

.ةكرش حوارتي ب ١٠ و ٢٠  يف  رثتسالا  متي يف  نأ  نك 

ةقيرطب ًاثك  ترثأت  دق  كفتلا  يف  تيفاب "  " ةقيرط نإف  اثلا ، لصفلا  انفرع يف  كو 

ةرادإ وهو  بناجلا ، اذه  يف  رشيف "  " ثأت حوضوب  انيأر  دقو  رشيف ،" بيليف  "

هنإ لوقي  ًااد  ناكو  ةيئاقتنالا ، ةيلاملا  هظفاح  ًافورعم  رشيف "  " ناكو .ةيلاملا  ةظفحملا 

لكشب اهلمع  ةعيبط  مهفي  يتلا  ةزرابلا  تاكرشلا  نم  ليلق  ددع  كالتما  لضفي 

ىلع اهلمع  ةعيبط  مهفي  يتلا ال  ةطسوتملا  تاكرشلا  نم  ًابك  اًددع  هكالتما  ىلع  ديج ،

وحن لث  تاكرش ، نم ١٠  لقأ  ىلع  ةيلاملا  هظفاحم  رشيف "  " رصق دقو  قالطإلا ،

.رثتسالا يلجإ  نم  ةبسن ٧٥٪  اهنم  تاكرش  وأ ٤   ٣

كيلع بجي  يذلا  لوقعملا  راسملا  نأ  هتيؤر  يف  تيفاب "  " ىلع رشيف "  " ثأت ىرن  نأ  اننكو 

.بك رثتساب  موقت  نأ  وه  ةميظع ، ةصرف  كمامأ  حنست  امدنع  هكلست  نأ 

، ةعاجشلاب ىلحتت  نأ  بجي  : " لوقي ثيح  كفتلا ؛ اذه  قيبطت  مويلا  ديعي  تيفاب " ف"



لوصألا يف ةميق  يفاص  نم  لقألا ١٠٪  ىلع  رمثتست  ل  ةرم ؛ لك  يف  ةعانقلابو ،

. ٥ تاكرشلا " هذه  مهسأ 

ىلع ١٠ يوتحت  نأ  بجي  ةيلاثملا  ةيلاملا  ةظفحملا  نأ  تيفاب "  " ديكأت ببس  يعت  نأ  كنكو 

يه اهنم  دحاو  لكب  ةصاخلا  حيجرتلا  ةبسن  تحبصأ  اذإ  تاكرشلل ، مهسأ 

لهسلا نم  سيلف  طيسبلا ؛ رمألاب  سيل  اقتنالا  رثتسالا  نأ  دجن  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  ، ٪١٠

يواستلاب تارثتسالا  ةعومجم  مسقن  مث  ةديج ، مهسأ  ددحن ١٠  نأ 

يه ةيئاقتنالا  ةيلاملا  ةظفحملا  ةدوجوملا يف  مهسألا  عيمج  نأ  دجن  كلذ  عمو  اهنيب ،

، رخآلا ضعبلا  نم  ًالتحا  ىلعأ  ًتح  اهضعب  نوكيسو  لتحالا ، ةيلاع  تارطاخم 

.رثتسالا نم  ربكأ  بيصن  اهل  درُفي  نأ  يغبنيو 

نوكت امدنعف  ةيجيتارتسإلا ؛ هذه  ايهيدب  نومهفي  ةيقرولا  باعلألا  نوسرا  نم  مظعم  نإ 

نورمثتسملاو .ةبك  ةميقب  نونهاري  بك ، لكشب  مهحلاص  تالتحالا يف 

ةيرظن بناج  ىلإف  .تايضايرلا  وهو : هسفن ، ملعلا  نم  مهراكفأ  نودمتسي  نوبراضملاو 

اقتنالا رثتسالا  رصانع  نم  رخآ  رصنعب  تايضايرلا  اندوزت  تالتحالا ،

اذه اًقحال يف  ليصفتلاب  هحيضوت  متيس  يذلا  يليك ،" لاثمتسالا ل" جذو  وهو : يقطنملا ،

، لاثمتسالا ةبسن  باسحل  لتحالا  يليك "  " ةلداعم مدختستو  .لصفلا 

هيلع مدقي  نأ  يغبني  يذلا  لثمألا  ةرطاخملا  مجح  يه  ةبسنلا  هذه  نوكت  ةلاحلا  هذه  يفو 

.ةيلاملا ةظفحملا  رمثتسملا يف 

.عونتلا ثك  يلاعلا  لاملا  سأر  نارود  لدعم  جهن  نم  اًما  ضيقنلا  ىلع  اقتنالا  رثتسالاو 

لك ىلضفلا ب  ةصرفلا  وه  لظي  اقتنالا  رثتسالا  نأ  نم  مغرلا  ىلعف 

كلذ نإف  تقولا ، رور  رشؤملا  دئاع  ىلع  قوفتلا  ققحت  يتلا  ةلاعفلا  تايجيتارتسإلا  هذه 

يف ةيلاملا ، مهظفاح  ظافتحالا  ربصلاب يف  اولحتي  نأ  نيرمثتسملا  نم  بلطتي 



نأ انكردأ  ةصق  تارتف  لالخو  .اًمدق  يض  ىرخأ  تايجيتارتسإ  نأ  هيف  ودبي  يذلا  تقولا 

دق يتلا  حابرألا  تاعقوت  وأ  مخضتلاو ، ةدئافلا  تالدعم  تاغتلا يف 

قفألا عستا  لك  نكلو  مهسألا ، راعسأ  رثؤت يف  دق  بيرقلا ، ىدملا  ىلع  ةكرشلا  اهققحت 

نميهيس ةيساسألا  لعألل  يداصتقالا  ماعلا  هاجتالا  طخ  نإف  ينمزلا ،

.اهب ةصاخلا  مهسألا  راعسأ  ىلع  ديازتم  لكشب 

نأ نم  مغرلا  ىلع  ةحضاوو ، ةتباث  دعاوق  كانه  دجوت  ال  يلاثملا ؟ تقولا  اذه  ةدم  ام 

هذه نأل  كلذو  تاونس ؛ سمخ  نع  ةرابع  نوكي  دق  تقولا  اذه  نإ  لوقي  تيفاب " "

.ياواثاه رياشكب  ةكرش  جئاتن يف  قيقحت  لجأ  نم  اهيف  زكري  يتلا  ةرتفلا  يه  تناك  ةرتفلا 

كلذ دعي  ثيح  لاملا ، سأر  نارودل  يرفص  لدعم  قيقحت  وه  سيل  فدهلاو 

لضفأ ةصرف  نم  ةدافتسالا  نم  كعنميس  هنأل  ةيسكع ؛ ةجيتن  ققحت  كلعجي  قمحأ  ًالمع 

سأر نارود  لدعم  لعجن  نأ  ةماع ، ةدعاقك  حرتقأ ، يننإ  .كفداصت  دق 

رمثتسملا نأ  ينعي  ةبسنب ١٠٪  نارود  لدعم  قيقحت  نإ  ثيح  حوارتي ب ١٠ و٢٠٪ ؛ لاملا 

سمخ ةدم  مهسألاب  ظافتحالا  ينعت  و٢٠٪  تاونس ، رشع  ةدم  مهسألاب  ظفتحي 

.تاونس

نإف ىس  كو  طسوتملا ؛ قوف  جئاتن  قيقحت  وه  اقتنالا  رثتسالا  ءارو  نم  فدهلاو 

نأ ىلع  ةيلعفلا ، ةلاحلا  تاساردو  ةيداكألا ، ثاحبألاك  ةيوق ، ةلدأ  كانه 

ةقيرطلا هذه  نأ  كش يف  كانه  سيلو  .سوردم  لكشب  هقيبطت  متي  امدنع  حجني  جهنلا  اذه 

دعت يتلا  راعسألا  بلقت  ىوتسم  ةدايز  ىلإ  اًرظن  كلذو  باعصلاب ؛ ةئيلم 

لمحتو ةهجاومل  دادعتسا  ىلع  نويئاقتنالا  نورمثتسملاو  .جهنلا  اذهل  ةيمتح  ةيوناث  ةجيتن 

ىلع تاكرشلل  ةيساسألا  تايداصتقالا  نأ  نوملعي  مهنأل  باعصلا ؛ هذه 

.صقلا ىدملا  ىلع  راعسألا  تابلقت يف  ةيأ  نع  بك  لكشب  مهضوعتس  ليوطلا  ىدملا 



يذلا رجنام " يلراشت  هكيرش "  كلذكو  تايدحتلا ، هذه  لهاجت  نم  لضفأ  وه  تيفاب "  " نإ

حرشيو .ًاليلق  ةفلتخم  ةقيرطب  اقتنالا  رثتسالل  يساسألا  موهفملا  قبط 

ةدئافلا لدعم  لودج  ةساردب  نيرشعلا  نرقلا  تاينيتس  تمق يف  : " لوقيف رمألا ، كلذ 

هيلع لصحأ  دق  يذلا  حبرلا  عون  نع  ةعونتم  تاضارتفا  لمعب  تمقو  ةبكرملا ،

ةدع لالخ  نم  يلراشت "  " لمع دقل  .  ٦ ماع " لكشب  ةيداعلا  مهسألا  ءادأب  قلعتي  يف 

ةيلاملا ةظفحملا  اهيلإ يف  جاتحيس  يتلا  مهسألا  ددع  ديدحتل  تاهويرانيس 

.اهعقوتي دق  يتلا  تابلقتلا  عونو  ةيرثتسالا ، هتكارشب  ةصاخلا 

نأ َّيلع  بجي  هنأ  لبق ، نم  ةيقرولا  باعلألا  سرامأ  وك  تملعت ، دقل  ": " يلراشت  " لوقيو

صلخ دقل  يحلاص ." تالتحالا يف  نم  ثكلا  نوكت  امدنع  ةدشب  نهارأ 

ليلق ددع  كالتما  نوكيس  اهنيحف  راعسألا ، تابلقت  عم  لماعتلا  هتعاطتساب  ماد  ام  هنأ  ىلإ 

نأ فرعأ  يننإ  : " لوقي ثيح  بك ، ددع  ةلزن  لاثملا  ليبس  ىلع  مهسأ  ةثالثك  مهسألا  نم 

نونمؤي صاخشأ  دي  ىلع  تيبرت  يننأل  كلذو  ايسفن ؛ تايدحتلا  كلت  عم  لماعتلا  اكمإب 

. ٧ تايدحتلا " ةهجاوم  ىلع  مهتردقب 

نكل تايدحتلا ، ةهجاوم  ىلع  نيرداق  صاخشأ  دي  ىلع  تيبرت  دق  كلذك  تنأ  نوكت  ارو 

نأ بجيو  .مهتافص  ضعب  باستكا  كناكمإبف  ظحلا ، كفلاح  دق  نكي  نإ  

ةديدجلا كفتلا  طاأو  تاداعلا  باستكاف  كفرصتو ؛ ككفت  ةقيرط  غت  نأ  يعوب  ررقت 

الأ ايجيردت  كسفن  ملعت  نأ  كيلع  لب  اهاحضو ، ةيشع  ثدحي ب  ال 

كنك رمأ  ديكأتلاب  وهو  قوسلا ، تابلقتل  ضرعتلا  دنع  روهتب  فرصتت  الأو  رعذلاب ، باصت 

.هقيقحت

يئاقتنالا رامثتسالا  تایضاير 
نع ةرابع  يه  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نإ  لوقأ  امدنع  ةدشب  رومألا  طسبأ  لب  غلابأ ، يننإ ال 

اذه دجويو يف  تالتحالا ، نم  هل  رصح  بك ال  مكب  ءيلم  بك  عدوتسم 



لمعت ىوقلا  هذه  لكو  راعسألا ، ديدحتل  اًعم  دحتت  يتلا  ةيدرفلا  ىوقلا  نم  فالآ  عدوتسملا 

نك الو  ًابك ، ًاثأت  اهنم  ةدحاو  ةيأ  ثدُحت  نأ  نكو  ةتباث ، ةكرح  يف 

نم قاطنلا  قييضت  يه  نيرمثتسملا  ةمهم  نإف  مث ، نمو  .قلطم  لكشب  اهنم  يأب  ؤبنتلا 

ىلع زيكرتلا  مث  اهنم ، صلختلاو  ةفورعملا ، تالتحالا  ديدحت  لالخ 

.تالتحالا ةيرظن  ىلع  ًابيردت  ةمهملا  هذه  ربتعتو  ًاليلق , ةفورعملا  تالتحالا غ 

اننإف انيأر ، نع  بعتلا  ىلإ  جاتحم  لازن  اننكلو ال  فقوملا ، نم  نيدكأتم  نوكن غ  امدنعو 

"، لمتحملا نم   " وأ يه ،" تالتحالا  لوقب " : انتاظحالم  لهتسن  ام  ةداع 

كلت ديدحت  لواحنو  ىرخأ ، ةوطخ  وطخن  امدنعو  نكلو ."...  ًاثك ، حجرملا  نم  سيل   " وأ

يه تالتحالا  نإ  .تالتحالا  عم  لماعتن  نذإ  اننإف  ةماعلا ، تابعتلا 

.رطاخملل ةيضايرلا  ةغللا 

اذه اًدغ ؟ سمشلا  قارشإ  ةيلتحا  ام  رفص .)  ) ليحتسم اًرئاط ؟ ةطقلا  باجنإ  ةيلتحا  ام 

ثادحألا لك  نإ  (. ١  ) هلتحا ةجردو  كش ، نود  دكؤم  ثدح  وه  ثدحلا 

بعتلا متيو  ( ٠-١  ) قاطن عقت ب  اًما ، ةليحتسم  تسيلو  اًما ، ةدكؤم  نوكت  يتلا ال 

.رسكلا اذه  ديدحت  لوح  تالتحالا  ةيرظن  رودتو  يضاير , رسك  ةروص  اهنع يف 

يتلا لئاسرلا  نم  ةعومجم  امف " يد  يب  و" لاكساب " زيلب   " نم لك  لدابت  ماع ١٦٥٤  يفو 

ود هييلافوش   " ىدحت دقل  .تالتحالا  ةيرظن  ساسأ  دعب  يف  تلكش 

لك ةذفلا يف  ةبهوملا  بحاص  ةزجعملا  لفطلا  كلذ  لاكساب ،"  " براضملاو فوسليفلا  هيم "

ءلع نم  ديدعلا  يذلا ح  زغللا  لحي  نأب  ةفسلفلاو ، تايضايرلا  نم 

اذإ ةبعللا ، ناهرلا يف  اددحي  نأ  قرولا  يبعال  نم  نثال  نك  فيك  وهو  تايضايرلا ،

يرقبعلا امف - " " " لاكساب  " لأسو ةبعللا ؟ يهتنت  نأ  لبق  ةرداغملا  ىلإ  ارطضا 

". هيم  " يدحتل لحلا  نع  لاجملا  اذه  ةذفلا يف  هتيلقع  ىلإ  اًرظن  رخآلا -  وه  تايضايرلا  يف 



بتك ام  لضفأ  دعي  يذلا   Against the Gods هباتك يف  نياتشنب " رتيب   " لوقيو

امفو لاكساب  اهلدابت ب  مت  يتلا  تالسارملا  كلت  تناك  دقل  : " ةرطاخملا نع 

ةيرظنو تايضايرلا ، خيرات  للج يف  يخيرات  ثدح  عوقوب  رشبت  عوضوملا  اذه  صوصخب 

؛ فلتخم لكشب  ةلكشملا  جلاع  دق  هيلك  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .  ٨ تالتحالا "

عضو نم  انك  دق  هنإف  ةسدنهلا ،" ىلإ  لاكساب "  " هجتا نيب  ربجلا ، امف "  " مدختسا ثيح 

لعفلاب نك  دقل  .ةلمتحملا  جئاتنلا  نم  ددع  ةيلتحا  ديدحتل  ماظن 

لئاسملا نم  ديدعلا  لح  نم  هعضو ، يذلا  ماقرألا  ثلثم  مادختسا  لالخ  نم  لاكساب ،" "

ةلوطبب كيدل  لضفملا  لوبسيبلا  قيرف  زوف  ةيلتحا  اهيف  ا  ةيضايرلا ،

.ىلوألا ةارابملا  هتراسخ  دعب  لوبسيبلا  اعلا يف  سأك 

رارقلا ةيرظنو  .رارقلا  ذاختا  ةيرظن  ةيادب  امف " و" لاكساب "  " كرتشملا ب لمعلا  لثم  دقل 

اًدكأتم نوكت  يذلا ال  تقولا  هلعف يف  كل  يغبني  يذلا  ام  ريرقت  ةيلمع  يه 

ةرادإل ىلوألا  ةيساسألا  ةوطخلا  وه  رارقلا  عنص  نإ  ": " نياتشنب  " لوقيو .ثدحيس  هيف م 

. ٩ رطاخملا "

***

، تالتحالا ةيرظن  عضو  لضفلا يف  امف " و" لاكساب "  " نم لكل  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

ةباتك لضف  هل  ناك  زياب " ساموت   " ىعدي رخآ  تايضاير  اع  كانه  نإف 

.ايلمع تالتحالا  ةيرظن  قيبطت  ساسأ  ىسرأ  يذلا  ءزجلا  كلذ 

نم اًماع  و٧٨  امف ،"  " داليم نم  ماع  ةئام  دعب  يأ  ماع ١٧٠١ ، ارتلجنإ  يف  زياب "  " دلو دقل 

ةيعمجلا اًوضع يف  ناك  دقل  .ةيداع  ةايح  زياب "  " شاع دقلو  لاكساب ،"  " داليم

ةقرو هتافو  دعب  هل  رشنو  .هتايح  لالخ  تايضايرلا  لاجم  ًائيش يف  رشني  هنكل   ةيكلملا ،
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تقولا كلذ  نكل يف   ، Chances
: ناك لاقملا  اذه  نأ  نياتشنب "  " هلوقي امل  اًقفوف  .ةيثحبلا  ةقرولا  هذهل  ًالاب  دحأ  ِقلي   

، هرصع اًقباس  ًالهذم  ًالاقم  "

دوزي هنإ  .  ١٠ نيرخآلا " عتجالا  ءلعو  داصتقالاو  ءاصحإلا  ءاربخ  زياب ب  مسا  دَّلخ 

.تالتحالل ةيضايرلا  ةيرظنلا  نم  عافتنالل  قرطلا  ضعبب  نيرمثتسملا 

، نكمم اهعيمج  جئاتنلا  نم  ةعومجم  رظنلل يف  ةيقطنم  ةقيرطب  يزيابلا  ليلحتلا  اندوزيو 

نم ةياغلل  طيسب  ءارجإ  هنإ  .ققحتتس  يتلا  يه  اهنم  ةدحاو  ةجيتن  نكل 

يأ ساسأ  ىلع  جئاتنلا ، هذه  نم  ةجيتن  لكل  لتحا  صيصختب  أدبنو  ةيرظنلا ، ةيحانلا 

يلوألا لتحالا  ةعجارم  متت  يفاضإ ، ليلد  يأ  رفاوت  اذإو  .رفاوتم  ليلد 

انتادقتعم ثيدحتل  ايضاير  ًءارجإ  رفوت  زياب  ةيرظنف  .ةديدجلا  تامولعملا  عم  قفاوتيل 

.رمألا اذهب  ةقلعتم  تالتحا  نم  انيدل  ام  يغت  ىلع  يلاتلاب  دعاسي  ام  ةيلصألا ؛

مايألا دحأ  ةهظ  كئاقدصأ  دحأو  تنأ  تيضق  كنأ  ضرتفن  انعد  رمألا ؟ اذه  لمعي  فيك 

نم تيهتنا  نأ  دعب  نآلاو  كيدل ، ةلضفملا  ةيحوللا  باعلألا  ىدحإ  نابعلت 

لمعب كقيدص  كل  هلاق  مالك  ىلع  ءانب  تمق  دقو  ثيدحلا ، فارطأ  نالدابتت  اذخأ  بعللا 

بعكم اهيف  يقلتس  ةرم  لك  كنإ يف  يهو : يدو ، لكشب  هعم  ةنهارم 

دعب ضرتفنلف   ٪. ةبسنب ١٦ يأ  يأ ١/٦ ، ةيواستم ، تالتحا  ةتس  كيدل  نوكيس  ماقرألا ،

ةرظن ىقلأ  مث  ةعرسب ، هيديب  هاطغو  ماقرألا  بعكم  ىقلأ  كقيدص  نأ  كلذ 

كملع ىلإ  ت  دقل  يجوز ." ددع  هنإ  كل  لوقأ  نأ  يننك  : " كل لاق  مث  هيلع ، ةفطاخ 

ةبسنب يأ  حبصتل ١/٣  اًما ؛ كيدل  تالتحالا  تغتو  ةديدج ، تامولعم 

اذهو : " ككابرإل ةلواحم  كعم يف  اًحزام  كقيدص  فاضأ  كناهر ، يغت  ركفت يف  نيبو  ، ٪٣٣



يأ حبصتل ١/٢ ، ىرخأ  ةرم  كتالتحا  تغت  مث  نمو  سيل ٤ ،" مقرلا 

٪. ةبسنب ٥٠

ةمولعم لك  ترثأ  ثيح  يزيابلا ؛ ليلحتلا  تيرجأ  دق  نوكت  ةياغلل ، طيسبلا  لاثملا  اذهبو 

لالدتسالا وه  اذهو  كيدل ، يلصألا  لتحالا  اهيلع يف  تلصح  ةديدج 

.يزيابلا

لمعل ةدحاو  ةيلمع  ةحاتملا يف  تامولعملا  لك  جمدل  ةلواحم  وه  يزيابلا  ليلحتلا  نإ 

ثكلا سردتو  ةيساسألا ، ةيعيبطلا  عاضوألا  صوصخب  رارق  ذاختال  وأ  لالدتسا ،

.رارقلا ذاختا  ةسارد  ىلع  اهيدل  بالطلا  ةدعاسمل  زياب  ةيرظن  تاعماجلاو  تايلكلا  نم 

ثيح رارقلا ، ةرجش  ةيرظن  مساب  ةساردلا  ةرجح  كأ يف  زياب "  " جهن رهتشيو 

.رارقلا ةعانص  تالتحا  نم  اهرودب  غت  ةديدج  تامولعم  ةرجشلا  نم  عرف  لك  لث 

، درافراه ةعماج  يرايعملا يف  رمألا  دعي  : " ًالئاق رمألا  رجنام " يلراشت  حضويو " 

ةيرظنب هنومسي  ام  وه  اًعم ، ةيعماجلا  ىلوألا  ةنسلا  بالط  ةقادصلا ب  رصاوأ  دطوي  يذلا 

ةسردملا هوسرد يف  يذلا  ربجلا  قيبطت  وه  هب  نوموقي  ام  لكو  .رارقلا  ةرجش 

دقو ًاثك ؛ رمألا  اذه  بالطلا  بحأ  دقف  ةيعقاولا , ةايحلا  تالكشم  ىلع  ايلمع  ةيوناثلا 

. ١١ ةايحلا " ربجلا يف  سورد  قيبطت  ةيلعاف  ىدم  نم  ًاثك  اوشهدنا 

، تالتحالا باسح  ةياغلل يف  ةديفم  ربجلا  ملع  تايساسأ  نإف  يلراشت ،"  " حضوي كو 

قيبطت لجأ  نم  ماقرألا  باسح  ةيفيك  كأ يف  قمعتلا  ىلإ  جاتحن  اننكلو 

هجو ىلع  ةيراركتلا  موهفمل  متها  ءاليإ  انيلع  بجيو  رثتسالا , تالتحالا يف  ةيرظن 

.صوصخلا

يه ١/٢؟ اهيمر  دنع  ةروصلا  ىلع  ةلمعلا  رارقتسا  مخت  ةيلتحا  نإ  لوقت  نأ  ىنعم  ف 

ناك اذإ  وه ١/٢ ؟ ماقرألا  بعكم  يمر  دنع  يدرف  ددع  روهظ  ةيلتحا  نأ  وأ 



اذف ءاقرزلا ، تاركلا  نم  و٣٠  ةغصلا ، ءارمحلا  تاركلا  نم  ءيلم ب٧٠  قودنص  كانه 

ثدحلا عوقو  لتحا  نأ  دجن  يه ٣/١٠ ؟ ءاقرز  ةرك  طاقتلا  ةيلتحا  نأ  ينعي 

ىلإ دنتسي  وهو  ةيراركتلا ، ةيلتحا  سفت  مساب  هيلإ  شن  نأ  نك  ةلثمألا  هذه  لك  يف 

.تاطسوتملا نوناق 

سكعي ثدحلا  اذه  عوقو  راركت  نإف  تارم ، ةدع  ثودحلا  دكؤم  ثدح غ  رركت  اذإف 

ددع نإف  ةرم ، ةلمع ١٠٠٠٠٠  يمرب  انمق  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلعو  .هعوقو  ةيلتحا 

اهنإ لوقأ  يننأ ال  ظحال  ىلإ ٥٠٠٠٠ . لصت  ةروص  ىلع  اهيف  لصحن  نأ  لمتحي  يتلا  تارملا 

ةيلتحالاو يبسنلا  راركتلا  نإ  ةبكلا  دادعألا  نوناق  لوقيو  يواستس ٥٠٠٠٠ .

ةيرظنلا ةيحانلا  نم  فرعن  اننإف  راركتلا ؛ نم  هل  اهن  ددع ال  ثودح  دنع  طقف  نايواستي 

يه ١/٢، ةروص  ىلع  لوصحلا  ةيلتحا  نإف  ةلمعلا ، يمرب  موقن  امدنع  اننأ 

ىتح ةيواستم  ةباتك  وأ  ةروص  ىلع  لوصحلا  ةيلتحا  نإ  لوقن  نأ  اًدبأ  عيطتسن  اننكل ال 

.تارملا نم  اهن  ددع ال  يه  ةلمعلا  يمر  متي 

ةجيتن ءادبإ  ىلع  حوضولا  ىهتن  نيرداق  نوكن  نل  قيلا ، مدعب  قلعتت  ةلكشم  ةيأ  يفو 

ىلع نيرداق  نوكن  نأ  بجيو  اًديج ، ةددحم  ةلكشملا  تناك  نإ  ىتح  ةعطاق ،

دب جئاتنلا ال  راركت  نإف  تارم ، ةدع  دكؤم  ثدح غ  رركت  اذإو  .ةلمتحملا  جئاتنلا  لك  رصح 

ةبوعصلا ةجرد  دادزتو  .ةلمتحملا  ةفلتخملا  جئاتنلا  عوقو  ةيلتحا  سكعي  نأ 

.ةدحاو ةرم  ثدحي  ام  ثدح  انمتها  لغشي  امدنع 

نيرج قيرف  زوف  ةيلتحا  وأ  اًدغ ، مولعلا  ناحتما  زايتجا  ةيلتحا  ريدقت  اننك  فيكف 

يتلا ةلكشملا  نإ  ةيكيرمألا ؟ مدقلا  ةرك  يرودب  ةيئاهنلا  ةارابملاب  زركاب  ياب 

لك عجارن  نأ  اننكميف  زيمتم , ثدح  وه  ثادحألا  هذه  نم  ثدح  لك  نأ  يه  اههجاون 

فورظلاب ملم  انسل  اننكل  ياب ، نيرج  قيرف  تايراب  ةصاخلا  تاءاصحإلا 



اننك ك  ةلثم ، فورظ  لظ  قرفلا يف  يقاب  عم  قيرفلا  اذه  اهبعل  ةارابم  لكل  ةقيقدلا 

انؤادأ يف نوكيس  فيك  فرعنل  ةقباسلا ؛ مولعلا  تارابتخا  جئاتن  ركذتن  نأ 

.ةتباث تسيل  انتامولعم  نأ  ك  ةهباشتم ، تارابتخالا  لك  تسيل  نكل  رابتخالا ، اذه 

اهنأش نم  يتلا  رركتم ، لكشب  تارابتخا  ءارجإ  نود  ةيلتحالا  بسحن  نأ  نذإ  اننك  فيك 

اننك نكل  كلذ ، بسحن  نأ  اننك  ال  يراركتلا ؟ عيزوتلا  ىلع  انلدت  نأ 

لاوط كلذب  موقن  نحنو  تالتحالل ، يصخشلا  سفتلا  ىلع  دمتعن  نأ  كلذ  نم  ًالدب 

يه يدرابمول  سأكب  زركاب  قيرف  زوف  تالتحا  نإ  لوقن  نأ  اننكميف  تقولا ،

، ةيلتحا تانايب  هذهو  يه ١/١٠ . اذه  بعصلا  مولعلا  ناحتما  زايتجا  ةيلتحا  نأ  وأ  ، ٢/١

نم نوكي  امدنعو ال  .ثدحلا  اذه  عوقو  نع  انداقتعا  ةجرد  فصت  يهو 

اننإف هراركت ، ىلع  ًءانب  هثودح  ةيلتحا  ةفرعمل  يفاكلا  ردقلاب  عم  ثدح  راركت  نكمملا 

.انيدل زييمتلا  نسح  ىلع  دتعالا  ىلإ  رطضنس 

كدوقتس ثدحلا  نيذهل  ةيصخشلا  كتاسفت  نم  ديدعلا  نأ  روفلا  ىلع  كردت  نأ  كنكو 

كيلع عقي  ءبعلا  نأ  يصخشلا  لتحالا  دجنو يف  ئطاخلا ، هاجتالا  ىلإ 

ناحتما كزايتجا  ةيلتحا  نأ  دقتعت  له  ايلم ، اهيف  ركفو  فقوت  .كتاضارتفا  ليلحت  يف 

ردقلاب كسفن  دعت  كنألو   ةياغلل ، ةبعص  ةداملا  نأل  كلذو  يه ١/١٠ ؛ مولعلا 

ةوقلا ةيؤر  نع  كعأ  زركاب  قيرفل  مئادلا  كؤالو  له  فئازلا ؟ عضاوتلا  ببسب  مأ  يفاكلا ،

؟ رخآلا قيرفلل  ةقئافلا 

، ةيقطنم كتاضارتفا  نأ  دقتعت  تنك  اذإف  زياب ، ليلحت  تلوانت  يتلا  ةصصختملا  بتكلل  اًقفوو 

عم ثدح  عوقول  يصخشلا  كلتحا  نوكي  نأ  اًما " لوبقملا   " نم هنإف 

تالتحالا غ صحفت  وه  هب  مايقلا  كيلع  بجي  ف  يراركتلا ١٢  . لتحالل  ًايواسم 

.طقف ةيقطنملا  تالتحالاب  ظافتحالاو  اهنم ، صلختلاو  ةيقطنملا ، غو  ةلوقعملا 



دادتما درجم  نم  كأ  تسيل  اهرابتعاب  ةيصخشلا  تالتحالا  كفتلا يف  ديجلا  نمو 

ةيصخشلا يف تالتحالا  نأ  دجن  ةقيقحلا  يفو  .يراركتلا  لتحالا  ةقيرطل 

ةيليغشتلا رومألا  ذخأب  كل  حمسي  جهنلا  اذه  نأل  كلذو  ةميق ؛ يفضت  تالاحلا  نم  ديدعلا 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  اصحإلا  قاستالا  ىلع  دتعالا  نم  ًالدب  كرابتعا ، يف 

قوسلاو تالتحالا  ةيرظن 

نوناقل قيبطت  نع  ةرابع  يه  ًابيرقت  نورمثتسملا  اهذختي  يتلا  تارارقلا  لك  نإ 

نايب عمجي  نأ  اوحجني ، ل  مهل ؛ مهملا  نمو  .ال  مأ  كلذ  اوكردأ  ءاوس  تالتحالا ،

قيبطت وه  اذهو  ةحاتملا ، تانايبلا  ثدحأو  يخيراتلا  لجسلا  مهب ب  صاخلا  لتحالا 

.يزيابلا ليلحتلل  يلمع 

نم اهحرطاو  ةنكمملا ، ةراسخلا  ةيمك  ةراسخلا يف  ةيلتحا  برضا  ": " تيفاب  " لوقيو

مايقلا لواحن  ام  وه  اذهو  نكمملا ، بسكملا  ةيمك  ًابورضم يف  بسكملا  ةيلتحا 

. ١٣ عوضوملا " رهوج  وه  اذه  نكلو  لكلا ، اهصقني  ةيلمع  اهنإ  هب ،

ةحجارم ةسرم  وه  تالتحالا ، ةيرظنو  رثتسالا  ةقالعلا ب  حيضوتل  لاثم  نإ خ 

ةيلام ةقرو  رعس  براضت  نم  حبرلا  قيقحت  يه  ةدرجملا  ةحجارملاف  رطاخملا ؛

ةجردم تالمعلاو  علسلا  نأ  دجن  لاثملا ، ليبس  ىلع  .تفلتخم  تيلام  قوس  ةجردم يف 

ناقوس تجردأ  اذإف  اعلا ، لوح  قاوسألا  فلتخم  ةفلتخم يف  راعسأب 

تاه ىدحإ  نم  ةعلسلا  يرتشت  نأ  كنكميف  فلتخم ، رعسب  ةدحاو  ةعلس  ناتلصفنم 

.رعسلا قرافب  ظافتحالاو  ىرخألا ، قوسلا  اهعيبو يف  قوسلا ،

تايلمع ىلع  يوطنت  مويلا ، ةسرملا  اًعويش يف  كألا  لكشلا  يهو  رطاخملا ، ةحجارم  نإ 

نوسرا نيذلا  دارفألا  نم  ثكلا  كانهو  .تاكرشلل  نلعملا  ءارشلاو  جمدلا 

لعفنسو تيفاب ،"  " هبنجتي ناك  رمألا  اذه  نكل  ةنلعملا ، تايلمعلا غ  رطاخملا يف  ةحجارم 



، دروفناتس ةعماجب  بالطلا  نم  ةعومجم  ىلإ  هثيدح  ءانثأ  يفو  .كلذك  نحن 

مييقت يه  يتفيظو  نإ  : " لوقي ثيح  رطاخملا ، ةحجارم  صوصخب  هرظن  تاهجو  مهل  ضرع 

ةبسنو لعفلاب ، ثدحتس  يتلا  نلعملا ) جمدلا  ثادحألا )  لتحا س 

. ١٤ ةراسخلا " حبرلا /

ضرتفنل .ويرانيسلا  اذهب  دروفناتس  ةعماج  بالطل  ةيلاتلا  تيفاب "  " تاحيرصتل ده  انوعد 

، مهس لكل  اًرالود  رعسب ١٨  مهسألا  لوادتب  مويلا  تأدب  توبأ  ةكرش  نأ 

، رهشأ ةتس  لالخ  ار  ماعلا ، اذه  نم  ام  تقو  هنأ يف  نالعإ  حابصلا  فصتنم  مت يف  مث 

يفو مهسلل ، اًرالود  رعسب ٣٠  وليتسوك  ةكرش  ىلإ  توبأ  ةكرش  عيب  متيس 

عيبلاب مهسلا  لوادت  أدبيو  رقتسي ، ثيح  اًرالود ، ىلإ ٢٧  توبأ  ةكرش  رعس  عفتري  لاحلا 

.ءارشلاو

لواحي وهو  .هنأشب  رارق  ذاختا  هيلع  بجي  هنأ  ىريو  نلعملا ، جمدلا  كلذ  تيفاب "  " كرديو

ةكرشلا تاقفص  ضعب  نإ  ثيح  رمألا ، اذه  نم  هدكأت  ةجرد  مييقت  ةيادبلا  يف 

ةنجل لجست  دق  وأ  جمدلا ، ةركف  عقوتم  وحن غ  ىلع  ةرادإلا  سلجم  مواقي  دقف  متت ، ال 

ناك اذإ  ام  قيلا  هجو  ىلع  دحأ  فرعي  الف  .اهضارتعا  ةيلارديفلا  ةراجتلا 

.ةرطاخملا أت  انه  نمو  مأ ال ، رطاخملا  ةحجارم  ماإ  متيس 

: ًالئاق حرشي  ثيح  يصخشلا ، لتحالل  يلمع  قيبطت  يه  رارقلا  تيفاب "  " ذاختا ةيلمع  نإ 

عافترا كانهو  جمدلا ، ماإ  لتحال  ةبسن ٩٠٪  كانه  نأ  دقتعأ  تنك  اذإ  "

كانهو جمدلا ، ةقفص  لشف  لتحال  ةبسن ١٠٪  كانه  نأو  طاقن ، رادق ٣  مهسلا  رعس  يف 

ةميقب ٠.٩٠ رادقم  وه  اذه  نإف  نذإ  طاقن ، رادق ٩  مهسلا  رعس  طوبه يف 

". يضاير لتحاك  رالود  ىقبتيو ١.٨٠  رالود ، نم ٢.٧٠  موصخم  رالود 



دئاع طبرب  موقت  مث  ةددحملا ، ةينمزلا  ةرتفلا  كرابتعا  عضت يف  نأ  كيلع  نإ  تيفاب "  " لوقي

اًدحاو ًهس  تيرتشا  ام  اذإف  .كمامأ  ةحاتملا  ىرخألا  تارثتسالاب  رثتسالا 

" تيفاب  " تاباسحل اًقفو  ًالتحا  كانه  نإف  اًرالود ، رعسب ٢٧  توبأ  ةكرش  مهسأ  نم 

عقوتملا نم  ناك  اذإو  اًرالود .)  ٢٧/ رالود ةبسنب ٦.٦ (١.٨٠  دئاع  قيقحتب  ةيضايرلا ،

نمو نوكيس ١٣.٢٪ ، رثتسالا  ىلع  يونسلا  دئاعلا  نإف  رهشأ ، ةتس  لالخ  ةقفصلا  دقعت  نأ 

ىرخألا تادئاعلاب  ةحجارملا  هذه  نم  دئاعلا  ةنراق  تيفاب "  " موقيس مث 

.هيدل ةحاتملا 

، ةراسخلا ةيلتحا  اهتايط  لمحت يف  رطاخملا  ةحجارم  نأب  ةحارصلا ، ىهتن  تيفاب ،"  " رقيو

ةقفص ةيأ  لاومألا يف  ضعب  ةراسخل  اًما  نودعتسم  اننإ  : " لوقي ثيح 

ةيأ لوخدلل يف  نيدعتسم  انسل  اننكل  كلذ ؛ ىلع  ةلثمألا  دحأ  يه  ةحجارملا  ربتعتو  ةيراجت ،

نم ددع  عقوتم يف  رمأ  يه  ةراسخ  ثودح  ةيلتحا  نأ  اهيف  ىرن  ةقفص 

لمأن اننإ  : " ًالئاق فيضيو  ةيلمعلا ." هذهل  ةهباشملاو  ضعب ، نع  اهضعب  لقتسملا  تايلمعلا 

انمق يتلا  تالتحالا  اهيف  نوكت  ةيراجتلا  تاقفصلا  نم  اًددع  مربن  نأ  يف 

. ١٦ ةحيحص " اهريدقتب 

يه رطاخملا  ةحجار  ةصاخلا  تيفاب "  " تاريدقت نأ  حوضولا  ىهتن  ىرن  نأ  اننكو 

ةحجارم يراركت يف  عيزوت  كانه  دجوي  هنإ ال  ثيح  ةيصخش ؛ تالتحا 

تاريدقت ةقفص  لكب  ةطيحملا  فورظلا  بلطتتو  ىرخألا ، نع  فلتخت  ةقفص  لكف  رطاخملا ،

ضعبب رطاخملا  ةحجارم  ةقفص  عم  لماعتلا  ديفملا  نم  نكل  ةفلتخم ،

نع ًاثك  فلتخت  اهملعتن ال  نأ  انيلع  بجي  يتلا  ةيلمعلاو  ةيقطنملا , ةيضايرلا  تاباسحلا 

.ةيداعلا مهسألا  رثتسالا يف 

يليك جذو 



ةيلتحا نإف  ةيقرولا ، باعلألا  ضعب  بعلل  ةيدنألا  دحأ  لخاد  ىلإ  اهيف  وطخت  ةرم  لك  يف 

اننإف شهدنت ؛ نأ  كب  ردجي  الو  .ةياغلل  ًاليئض  ًالتحا  دعت  اًزئاف  كجورخ 

، اًما حيحص  لكشب  تبعل  ام  اذإ  كنكل  بعللا ، ءانثأ  ةزهلل يف  ضرعم  كنأ  فرعن  اًعيمج 

.ةبعللا زوفلل يف  ةيقطنم  ةصرف  كحن  اذه  نإف  ةدحاو ، ةرم  ولو 

ةيقرولا يف باعلألا  قوفتلا يف  ةيلمع  سرمتملا ، تايضايرلا  اع  بروث ،" .وأ  دراودإ   " زجويو

: ناونعب هباتك 

١٧ . .Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game Of Twenty One

" يليك صاخلا ب" ةنهارملا  جذو  ىلع  تاظحالم  بروث "  " باتك تايط  كانه ب  نأ  دجن 

عضو نم  وهو  نوناش ،" دولك   " نم هماهلإ  دمتسا  دق  هرودب  يليك "  " ناكو .  ١٨

.تامولعملا ةيرظن 

لالخ ليب  تاربتخم  ىدل  لمعي  ناك  يذلا  تايضايرلا  اع  وهو  نوناش - "  " ىضقو

ضعبب مايقلا  ةينهملا يف  هتايح  نم  ًابك  اًءزج  نيرشعلا -  نرقلا  تاينيعبرأ 

كلت حبصت  نأ  نود  ساحنلا  كالسأ  ربع  تامولعملا  لقنل  ىلثملا  ةقيرطلا  داجيإل  تالواحملا 

ترشن ةلاقم  يفو  .ةيئيزج  ةيئاوشع  ءاضوض  ةيأ  لبق  نم  ةشوشم  تامولعملا 

هفشتكا ١٩ . ام  لك  اهيف  فصو  تالاصتالا ،" نع  ةيضاير  ةيرظن   " ناونعب ماع ١٩٤٨ 

نأ نك  يتلا  تامولعملا  نم  ىلثملا  ةيمكلل  ةيضايرلا  ةلداعملا  لاقملا  اذه  نمضتيو 

.كلذ حاجن  ةيلتحا  رابتعالا  عضاو يف  ساحنلا ، كالسأ  لالخ  اهرير  متي 

ةلاقم ةءارقب  يليك ،" .لإ  .هيج   " ىعديو رخآ ، تايضاير  اع  ماق  ةليلق , تاونس  ةدع  دعبو 

ةلوهسلا يف ىهتن  ديفت  نأ  نك  ةلداعملا  هذه  نأ  كردأو  نوناش ،" "

حاجنلا تايناكمإ  ةفرعم  لالخ  نم  ززُعي  نأ  هنأش  نم  رخآ  اسنإ  ىعسم  يهو  ةبراضملا ،

لدعمل ديدج  سفت   " ناونعب يملع  ثحب  يف  يليك "  " حضوأو .هيف 



ةلمتحملا جئاتنلا  نأو  نوناش ،"  " ىدل ةعونتملا  تامولعملا  لقن  تالدعم  نأ  تامولعملا ،"

ةلداعملا نأو  تالتحالا -  يأ  هسفن -  ءيشلا  ًابيرقت  ه  ام ، ثدح  عوقول 

هيتلكل ٢٠ . ةيلثمألا  ققحت  نأ  نك  اهسفن 

ىلع موقي  وهو  لثمألا ، ومنلا  ةيجيتارتسإب  ىمسي  ام  ةداع  يليك "  " لاثمتسالا ل جذو  نإ 

نم ءزجب  رطاخت  تنأف  حاجنلا ، ةيلتحا  فرعت  تنك  اذإ  هنأ  هدافم  موهفم 

ةغيص اهنع يف  بعتلا  متيو  .ومنلا  لدعم  نم  ىصقألا  دحلا  غلبي  يذلا  كب  صاخلا  ليومتلا 

حاجنلا لتحا  يفعض  نم  حرط ٢  متي  ثيح  س ؛ = ١ ٢ (ح – ) يلي : ك 

ليبس ىلعو  س .)  ) هب رطاخت  نأ  بجي  يذلا  ليومتلا  يلجإ  ةبسن  هنع  جتنتو  نم ١ ، (ح )

بجيف يواست ٥٥٪ ، ةيقرولا  باعلألا  زوفلا يف  ةيلتحا  تناك  اذإ  لاثملا ،

اذإو .كحابرأل  ومنلا  نم  ردق  ىصقأ  قيقحتل  كليو  نم  ةبسنب ١٠٪  رطاخت  نأ  كيلع 

تالتحا نأ  فرعت  تنك  اذإو  ةبسنب ٤٠٪ ، نهارف  يه ٧٠٪ ، ةيلتحالا  تناك 

.ليومتلا ةميق  لماكب  ةنهارملاب  كيصوي  جذومنلا  نإف  يه ١٠٠٪ ، كزوف 

باعلألا هذه  لثم  يفف  ةيقرولا ، باعلألا  نم  اًديقعت  كأ  عبطلاب  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نإ 

جئاتنلا نم  دودحم  ددع  مث  نمو  تاقاطبلا ، نم  دودحم  ددع  كانه 

اًرظن ةعونتملا  جئاتنلا  نم  دودحم  ددع غ  اهب  دجويف  ةيلاملا  قاروألا  قوس  امأ يف  ةلمتحملا ،

" يليك  " جهن مادختساف  نيرمثتسملا ، يالمو  مهسألا  فالآ  دوجو  ىلإ 

نإف كلذ  عمو  .رثتسالا  ةيلمع  لاوط  رارمتساب  تاليدعت  ءارجإو  تاباسحلا  ةداعإ  بلطتي 

نم رثتسالا  مجحب  لتحالا  ةجرد  طبري  يذلا  ينمضلا -  موهفملا 

.ةمهم سورد  ىلع  يوطني  ةيضايرلا -  ةيحانلا 

هنأ نم  مغرلا  ىلع  يئاقتنالا ، نيرمثتسملل  ةباذج  ةادأ  وه  يليك "  " جذو نأب  نمؤأ  يننإ 

رطاخم يف كانهو  .ةيلوئس  هنومدختسي  نيذلا  ءالؤه  طقف  ديفي 



دويقلا اوكردي  ىتح  ةمكحلاب ؛ اولحتي  نأ  مهيلع  نيرمثتسملا  نكل  يليك ، جهن  مادختسا 

نود وأ  يليك  جذو  مادختساب  رثتسالا  مزتعي  صخش  يأ  نإ  . 1 همادختسال : ةثالثلا 

يذلا بعاللا  ناك  نإ  ىتح  لجألا ، ليوط  رثتسا  قفأ  هيدل  نوكي  نأ  هيلع  همادختسا ،

سرا

حاجنلا قيقحت  ًااد  هل  نمضي  نلف  زوفلا ، نم  هنِّك  ميلس  جذو  هيدل  ةيقرولا  باعلألا 

، رثتسالا ىلع  قبطني  هسفن  رمألاو  .هيلع  عزوتس  يتلا  بعللا  تاقرو  ىلوأب 

ترخأت يف دق  قوسلا  نكل  ةحيحصلا ، ةكرشلا  اوراتخا  دق  مهنأ  نورمثتسملا  ىري  ةرم  مكف 

؟ رايتخالا اذه  ىلع  مهتأفاكم 

" ماهارج نب  و " تيفاب " نراو  نم "  لك  رذح  دقل  .ةيلاملا  ةعفارلا  مادختسا  نم  اًرذح  نك  . 2

ةيلاملا قاروألا  قوس  رثتسالا يف  لجأ  نم  ضارتقالا  رطخ  نم  ٍلاع  توصب 

تيقوت أوسأ  عقوتم يف  لكشب غ  ضرتقملا  لاملا  سأر  بلط  متي  دق  شماهلا .) باسح  عم  )

نأ نكمملا  نمف  شماهلا ، باسح  يليك يف  جذو  تمدختسا  اذإو  .نكمم 

ام كب ، ةصاخلا  مهسألا  عيب  ىلإ  ةيلاملا  قاروألا  قوس  مهسألا يف  راعسأ  طوبه  كرطضي 

.ةبك هتيحبر  ةيلتحا  تناك  يذلا  كرثتسا  ةراسخ  كل  ببسي 

ةغلابملا يف رطخ  وه  تالتحالا ، ةيلاع  باعلألا  ةسرم  نمكي يف  يذلا  ربكألا  رطخلا  نإ  . 3

نأ يف ح  يه ٧٠٪ ، ام  ةيلمع  حاجن  ةبسن  نأ  تررق  اذإف  ةبراضملا ، ةميق 

سالفإ هيلع  قلطي  ام  رطخل  كسفن  ضرعت  كلذب  كنإف  يه ٥٥٪ ، ةقيقحلا  اهحاجن يف  ةبسن 

ةبراضملا ةميق  ليلقت  وه  رطاخملا  ليلقتل  ديحولا  ليبسلاو  .براضملا 

ليبس ىلعو  .زجلا  يليك  جذو  وأ  يليك ، جذو  فصن  مساب  فورعملا  جذومنلا  مادختساب 

، كلسأر نم  ةبسنب ١٠٪  رطاخت  نأب  كربخي  يليك  جذو  ناك  اذإ  لاثملا 

جذوو يليك  جذو  فصن  نم  لكف  يليك ؛) جذو  فصن   ) رطاخت ب٥٪ نأ  راتخت  ارف 

اذهو ةيلاملا ، ةظفحملا  ةرادإ  نامأ يف  شماه  انيلإ  نامدقي  زجلا  يليك 



ةجودزم ةقبطب  اندوزي  ةيدرفلا ، مهسألا  رايتخا  هقبطن يف  يذلا  حبرلا  شماه  ىلإ  ةفاضإلاب 

.ةيحلا نم 

ةبراضملا ةميق  ليلقت  تابوقع  ًاثك  قوفي  ةبراضملا  ةميق  ةغلابملا يف  رطخ  نأ  ىلإ  اًرظنو 

نوطخي نيذلا  ءالؤه  ةصاخ  نيرمثتسملا ، لك  نأب  نمؤأ  يننإف  داتعملا ، دحلا  نع 

جذو اومدختسي  نأ  دب  ال  اقتنالا ، رثتسالا  ةيجيتارتسإ  مادختسا  ىلوألا يف  مهتاوطخ 

ليلقت ىلإ  ةبراضملا  ةميق  ليلقت  يدؤي  ظحلا ، ءوسل  نكلو  .زجلا  يليك 

، ةئفاكم ةيعطق  ةقالع  يه  يليك  جذو  ةقالعلا يف  نأ  ىلإ  اًرظنو  .كلذك  ةلمتحملا  كبساكم 

فصنف ةمراص ؛ تسيل  داتعملا  دحلا  نع  ةبراضملا  ةميق  ليلقت  ةبوقع  نإف 

كلذك للقي  ةبسنب ٥٠٪ ، كب  ةصاخلا  ةبراضملا  ةميق  مجح  نم  للقي  يذلا  يليك  جذو 

٪. ةبسنب ٢٥ لمتحملا  ومنلا  لدعم 

حبرلا تالتحا  رجنام يف  يأر 

دروفليج  " يعماجلا ذاتسألا  نم  هيلإ  ةهجوملا  ةوعدلا  رجنام " يلراشت  لبق "  ماع ١٩٩٤  يف 

ةعماجب لعألا  ةرادإ  ةيلك  ةبلطلل يف  رثتسالا  نع  ةودن  ميدقتل  كوكباب "

قيقحت نف   " لثم تاعوضوملا ، نم  ديدعلا  نع  ثيدحلا  ىلإ  قرطتو  .اينروفيلاك  بونج 

صوصخب هيأر  كلذ -  حضوي  نم  وهو خ  حضوأ -  ك  ةيتايحلا ،" ةربخلا 

.لاثمتسالاو تالتحالا 

قاروألا قوس  ثدحي يف  ام  ةركف  طيسبت  نم  عونك  هلضفأ -  يذلا  جذومنلا  نإ  : " لوقي

ةبلح ةكرتشملا يف  تانهارملا  ماظن  وه  ةيداعلا -  مهسألاب  قلعتي  يف  ةيلاملا 

تانهارملا ماظن  نأ  دجتسف  رمألا ، اذه  تركفو يف  تفقوت  ام  اذإ  : " ًالئاق درطتسيو  قابسلا ،"

، كانه ىلإ  نوبهذي  نيرمثتسملا  لك  نإ  ثيح  قوسلا ؛ وه  ةكرتشملا 

قوس ثدحي يف  ام  وه  اذهو  .ةبراضملا  لحم  ءيشلل  اًقفو  تالتحالا  غتتو  نوبراضيو ،



". ةيلاملا قاروألا 

، اًفيفخ ًالقث  لمحي  يذلا  ناصحلا  نأ  كردي  نأ  عيطتسي  هلبأ  صخش  يأ  نإ  : " ًالئاق درطتساو 

ًاثك ربكأ  هزوف  ةيلتحا  خلإ ، ديج ، عضوو  ةعئار ، زوف  تالدعم  هلو 

ىلإ انرظن  ام  اذإ  اننكل  .خلإ  دئاز ، هنزوو  ةياغلل ، ئيس  ءادأ  لجس  هل  يذلا  ناصحلا  كلذ  نم 

نم ١:١٠٠، ةبسنب  اًدودرم  ققحيس  ئيسلا  ناصحلا  نأ  دجنسف  تالتحالا ،

حضاولا نم  سيل  هنإف  مث  نمو  نم ٢:٣ . ةبسنب  اًدودرم  ققحيس  ديجلا  ناصحلا  نأ  يف ح 

تغت دق  راعسألاف  تاءاصحإلا ؛ ىلإ  رظنلاب  لضفألا  ناهرلا  لث  هيأ 

. ٢١ ماظنلا " اذه  ىلع  بلغتلا  بعصلا  نم  لعجي  ام  بك ، لكشب 

، نيرمثتسملل عئار  هيبشت  وه  قابسلا  ةبلحب  ةيلاملا  قاروألا  قوس  يلراشت "  " هيبشت نإ 

يتلا ةفيعضلا  حاجنلا  صرف  ىلإ  نايحألا  نم  ثك  نورمثتسملا يف  بذجني  ثيح 

، اًدبأ قابسلا  يهنت  ال  اهل ، رصح  ةديدع ال  بابسأ  نم  ببسل  اهنكلو  ًالئاه ، اًدودرم  ققحت 

.حبرلا ىلإ  رظنلا  نود  اهحاجن  دكؤملا  ةصرفلا  نوراتخي  نايحألا  ضعب  وأ يف 

قوس ةبراضملا يف  وأ  ليخلا ، قابس  حابرألا يف  قيقحتل  ةيقطنم  كألا  قيرطلا  نأ  ودبيو يل 

تالتحا هل  يذلا  ديجلا  ناصحلا  رهظي  ىتح  راظتنالا  وه  ةيلاملا ، قاروألا 

.ةرشبم زوف 

سفنلا ملع  رصنع 

 - ديربوروث لويخ  تاقابس  نع  بتكلا  نم  ديدعلا  فلأ  يذلا  رياب - " وردنأ   " ىضق دقل 

، تاقابسلا هذه  وداترم  اهيلع  مدقي  يتلا  تاناهرلا  ةدهاشم  ةديدع يف  تاونس 

يأ ك يف  قابسلا ، ةبلح  يفف  .عافدنالا  ببسب  اهتراسخ  ت  يتلا  لاومألا  نم  ثكلا  ىأرو 

نود ءاجوه ، تايكولس  جهتني  هلعجت  نهارملا  ةيلقع  نأ  دجن  رخآ ، ناكم 



.لاعفأ نم  هب  موقي  يف  كفتلا  تقو يف  ذخأ 

بعاللا حصني  ةبعللا -  ىلإ  لوخدلا  ةيسفنلا يف  ةبغرلا  اًديج  كردي  يذلا  رياب - "  " نإ

تاناهرلاو ةيهيفرتلا  تاناهرلا  اهتيجيتارتسإ ب  ميسقتب  ةبعللا  دعاوقب  مازتلالاب 

(١ : ) هو ناطرش ، ققحتي  امدنع  نيداجلا ، بعاللا  صخت  ةيساسألا  تاناهرلاف  ةيساسألا ؛

نوكت امدنع  و(٢ ) ةيلاع ، زوفلا  ىلع  ناصحلا  ةردقب  ةقثلا  نوكت  امدنع 

غلابم عفد  يعدتست  ةيساسألا  تاناهرلا  نإ  .هيلع  نوكت  نأ  بجي  ربكأ م  حبرلا  تالتحا 

صخت مسالا  يحوي  اهنإف ك  ةيهيفرتلا ، تاناهرلا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  ةبك ,

نع ةرابع  اهنإ  .بعلل  ةيسفنلا  ةبغرلا  عبشت  يتلا  تانيمختلاو  ةديعبلا ، زوفلا  تالتحا 

ةنهارملا ةيلمع  نم  ًابك  اًزيح  لغشت  نأب  اًدبأ  اهل  حمسي  الو  ةغص ، تاناهر 

.بعاللا اهب  موقي  يتلا 

ةقرافلا ب زجاوحلا  ةلازإب  ليخلا  ىلع  نهاري  يذلا  صخشلا  أدبي  امدنع  ": " رياب  " لوقيو

اهنأش نم  ةوطخ  كلذب  ذخأي  هنإف  ةيهيفرتلا ، تاناهرلاو  ةيساسألا  تاناهرلا 

ةيوقلا تارايتخالا  ميلس ب ...  نزاوت  يأ  قيقحت  نود  عفدنملا  ناهرلا  ىلإ  ًتح  يدؤت  نأ 

. ٢٢ ةفيعضلاو "

قيبطتلا ىلإ  ةيرظنلا  نم 

، ضعب بناج  ىلإ  اهضعب  تايرظنلا  كلت  لك  عضنو  قابسلا ، ةبلح  نم  لقتنن  نآلا  انوعد 

.هباشتم يركفلا  لسلستلا  نإ  .ةيلاملا  قاروألا  قوس  يلمع يف  لكشب  اهقبطنو 

مهسألا ققحت  نأ  لتحا  ام  وهو : كلغشي ، يذلا  لتحالا  وه  اذه  .تالتحالا  بسحا  . 1

؟ ةيلاملا قاروألا  قوس  نم  ربكأ  ايداصتقا  اًدئاع  تقولا  رور  رظنلا  ديق 

، نامأ شماه  كيدل  نوكي  امدنع  كتحلصم  تالتحالا يف  بصت  .تالتحالا  لضفأ  بقرت  . 2

فوت متيو  .نامألا  شماه  ىلإ  كجايتحا  داز  ًهبم ، فقوملا  ناك  لك 



لضفت يتلا  ةكرشلا  عيبت  امدنع  ضفخنم .  رعسب  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نامألا يف  شماه 

.كرحتتل كل  ةراشإ  اذه  نإف  ةيتاذلا ، اهتميق  نم  لقأ  رعسب  اهب  ًهسأ 

تالتحالا يف بصت  ىتح  رظتنت  نأ  كيلع  نأب  كملع  .ةديدجلا  تامولعملا  عم  فيكت  . 3

هب موقت  ام  ىلإ  ءانثألا  هذه  اًقيقد يف  اًمتها  يلوت  نأ  كيلع  بجوي  كحلاص ،

ةيلاملا يف تارارقلا  تأدب  له  لوئسم ؟ وحن غ  ىلع  فرصتلا  ةرادإلا يف  تأدب  لهف  ةكرشلا ،

ةكرشلا لمعت  يذلا  يسفانتلا  دهشملا  يغتل  ام  ءيش  ثدح  له  غتلا ؟

.حجرألا ىلع  غتتس  تالتحالا  نإف  كلذك ، رمألا  ناك  اذإ  هل ؟ اًقفو 

ام قوسلا ، اهرثتسال يف  كيدل  ةحاتملا  لاومألا  كلت  لك  نم ب  رثتسالا .  رادقم  ررق  . 4

ةغيصب أدبا  ةنيعم ؟ ءارش  ةيلمع  اهصيصخت يف  كيلع  بجي  يتلا  ةبسنلا 

يليك يف جذو  فصن  مدختساو  رادقملا ، اذه  ضيفخت  ىلإ  كلذ  دعب  هجتا  مث  يليك ،

.ةبراضملا زجلا يف  يليك  جذو  وأ  ةبراضملا ،

نأ ليحتسملا  نم  سيل  هنكل  كيلإ ، ةبسنلاب  اًديدج  اًرمأ  تالتحالا  كفتلا يف  نوكي  دق 

كفتلا كسفن  ميلعت  ىلع  ةردقلا  كيدل  تناك  اذإف  اهمادختسا ، ةيفيك  ملعتت 

ةدافتسالا ىلع  ةردقلا  كالتما  وحن  حيحصلا  قيرطلا  ىلع  كنإف  ةقيرطلا ، هذهب  مهسألا  يف 

ماع الوكاكوك  ةكرش  تيفاب "  " ءارش ةقفص  ركذتو  .ةصاخلا  كبراجت  نم 

الوكاكوك تناكو  .ةكرشلا  هذه  رياشكب يف  ةكرشل  ةيلاملا  ةظفحملا  ثلث  رمثتسا  دقلف  ، ١٩٨٨

اهمهسأ عيبتو  طسوتملا ، لدعملا  ةيلاملا  اهتارابتعا  قوفت  ةزيمتم  ةكرش 

قاروألا قوس  ًااد يف  ثدحت  صرفلا ال  هذه  لثمو  .ةيتاذلا  اهتميق  نم  ًاثك  لقأ  رعسب 

نومهفي نيذلا  كئلوأ  نإف  هذه ، لثم  ةصرف  حولت  امدنع  نكل  ةيلاملا ،

.هب مايقلا  مهل  يغبني  يذلا  ام  نوفرعيسو  رمألا ، اذه  نوردقيس  اًديج  ًهف  تالتحالا 

امدنع ةوقب  رطاخي  نم  وه  ميكحلا  رمثتسملا  نإ  ": " رجنام يلراشت  لاق "  كف 



تالتحالا يف نوكت  امدنع  يرثتسالا  مهلقثب  نوقلي  مهنإ  .ةصرفلا  هذه  اعلا  هل  حيتي 

" ةطاسبلا هذهب  رمألاو  نولعفي , كلذك ال  رمألا  نوكي  امدنعو ال  مهحلاص ،

. ٢٣

دودو ماھارج  رظن  يف  نییئاقتنالا  نيرمثتسملا  موھفم 
اًقئاش نكي  ناونع   تحت  عئار  باتك  ردص  بكلا ، داسكلا  ةرتف  ءانثأ  يفو  ماع ١٩٣٤ ، يف 

ماينب نم "  لك  هفيلأت  كرتشا يف  دقل  .  Security Analysis وهو ًاباذج ،

نع عاطقنا  ثدحو  تاونس ، سمخ  ةليط  هتباتك  ىلع  افكع  ذإ  دود ،" ديفيد  و " ماهارج "

ةدعاسملو ايبمولوك ، ةعماج  سيردتلاب يف  هطابترا  ىلإ  اًرظن  ةرتف ؛ ةباتكلا 

"، ماهارج  " لاق ماع ١٩٢٩ . تيرتس  لوو  رايهنا  ىلع  ةبترتملا  راثآلا  عم  ملقأتلا  ىلع  ءالمعلا 

هل حمس  دق  هنإ  ثيح  هظح ؛ نسح  نم  ناك  خأتلا  نإ  دعب ، يف 

باتك دعيو  .  ٢٤ ةاناعملا " نم  ثك  ضوخ  دعب  اهابستكا  يتلا  ةمكحلا   " مضتب

دقف رثتسالا ؛ بتك  تايكيسالك  نم  يملاعلا  ديعصلا  ىلع   Security Analysis

زربن غلابن ح  نحنف ال  اًماع ؛ دعبو ٨٠  ةسماخلا ، ةعبطلا  دعب  ىتح  هتعابط  ارمتسا يف 

.رصاعملا رثتسالا  اع  هثأت يف  ىدم 

ةعماجب لعألا  ةرادإ  ةيلك  تماقأ  باتكلل ، ىلوألا  ةعبطلا  رودص  نم  اًماع  دعبو ٥٠ 

رهشأ دحأ  تيفاب - " نراو  ناكو "  .هل  ةيونسلا  ىركذلا  ءايحإل  ةودن  ايبمولوك 

ةيلاملا قاروألا  ءارش  ىلع  مئاقلا  ماهارج "  " جهنل نيرصاعملا  نيديؤملا  دحأو  ةيلكلا  يجيرخ 

بطخيل يف يعُد  دق  ةيتاذلا -  اهتميق  نم  لقأ  اهعيب  رعس  نوكي  امدنع 

The ناونعب "  هباطخ  ناكو  .روضحلا 

دقو " Superinvestors of Graham-and-Doddsville

يظح يتلا  ةرهشلا  نم  هسفن  ردقلا  ىلع  هتاذ  دح  هباطخ يف  حبصأ 



هفرش ٢٥ . ىلع  لاقملا  بتُك  يذلا  ماهارج "  " باتك اهب 

تاعماجلا ةذتاسأ  مهنيب  نمو  ماع ١٩٨٤  - مويلا  كلذ  روضحلا يف  مظعم  لازي  ناكو ال 

ةيلاملا ةظفحملا  ةيرظنب  ةدشب  كسمتم  يداكألا -  نم  مهغو  نوثحابلاو 

هذهل ديدشلا  تيفاب "  " ضفر شهدملا  نم  نكي  و  ءفكلا ، قوسلا  ةيضرف  ةحصو  ةثيدحلا 

تماق يتلا  ةدعاقلا  كلتل  هباطخ  ءودهلا يف  ىهتن  همدهو  ةيرظنلا ،

.ةءافكلا تاذ  قوسلا  ةيرظن  اهيلع 

قاروألا قوس  نأ  وهو  ةثيدحلا ، ةيلاملا  ةظفحملا  ةيرظن  رهوج  صيخلتب  تيفاب "  " أدبو

صخش لك  دعي  مث  نمو  حيحص ، لكشب  ةرعسم  مهسألا  نأو  ةءافك ، تاذ  ةيلاملا 

نوكي ار  لوقيو  .ظوظحم  صخش  درجم  ماع  دعب  اًماع  قوسلا  ىلع  قوفتلا  نم  نكمتي 

اذه قيقحت  نم  اونك  نيذلا  صاخشألا  ضعب  فرعأ  يننكل  كلذك ، رمألا 

.ةفداصملا ضح  ققحت  هنأب  مهحاجن  سفت  نك  الو  رمألا ،

تقولا كلذ  اهحضوأ يف  يتلا  ةلثمألا  لك  تناكو  كلذ ، ىلع  ةلدألا  حيضوت  عرشو يف 

كلذ مهل  َّتأتي  و  تقولا ، رور  قوسلا  ءادأ  ىلع  قوفتلا  نم  اونك  صاخشأل 

نب وهو " : هتاذ ، ردصملا  نم  اهوملعت  يتلا  ئدابملا  مهعابتا  ةجيتن  نكلو  ظحلا ، ليبق  نم 

" ماهارج  " اهسسأ يتلا  ةيركفلا " ةيرقلا   " اًعيمج يف نوميقي  مهو  ماهارج ،"

". دود و"

نإف ةفلتخم ، ةقيرطب  ةددحم  تارارق  اوذختا  دق  نونوكي  دق  مهنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

تاضقانتلا نم  ةدافتسالا  ىلإ  ىعسي  كرتشم  جهنب  نوطبترم  مهنأ  حضوي  تيفاب " "

نيرمثتسملا نإ  لوقن  نأ  ىلإ  انل  ةجاح  ال  : " لوقي ثيح  ةيتاذلا ، ةميقلاو  قوسلا  رعس  ب 

اتيب لماعم  اوشقاني  دودو   ماهارج  جهنل  اًقفو  نولمعي  اوناك  نيذلا 



لوصألا عست  جذو  وأ  ةيلجإلا ،) قوسلا  ةكرحب  مهسلا  رعس  طابترا  سايقم  )

هذه لثم  مهمهت  نكت  ةقيقحلا   يف  تادئاعلا ؛ نيابتلا يف  وأ  ةيلسأرلا ،

ةيهام فيرعت  ةبوعصلا يف  ضعب  دجي  مهمظعم  ناك  لب  ءيش ، مهديفت يف  الو  تاعوضوملا 

". تاحلطصملا هذه 

نمض ماع ١٩٨٤ ، تيفاب "  " باطخ ىلإ  اًدانتسا  تبتك  يتلا  ةروشنملا ، تالاقملا  ىدحإ  يفف 

لخاد ميقملل  عئارلا  ءادألا  جئاتن  حضوت  يتلا  لوادجلا  ضعب  تيفاب " "

رثتساب قلعتي  يف  هدحو  ماهارج "  " جهنم نكي  نكل   ،  ٢٦ دود " و" ماهارج "  " ةنيدم

نم لك  ناك  دقف  ماظعلا ، نيرمثتسملا  ءالؤه  لك  عمجي  يذلا  وه  ةميقلا 

اونك دق  نوسبميس -" ول  و" نيور ،" ليب  و" رجنام ،" يلراشت  مهو "  نيرمثتسملا -  ءالؤه 

ك تيفاب ،"  " لعف طبضلاب ك  حاجنب ، ةيئاقتنالا  ةيلاملا  ةظفحملا  ةرادإ  نم 

اذه أدبن  نأ  لبق  نكل  مهئادأ ، لجس  ىلع  عالطالا  لالخ  نم  ثكلا  ملعتن  نأ  اننك 

.قالطإلا ىلع  اقتنا  رمثتسم  لوأب  أدبن  انوعد  عالطتسالا ،

زنيك درانيم  نوج 

ليلقلا نكل  ةيداصتقالا ، ةيرظنلا  هتاماهسإل يف  زنيك " درانيم  نوج  نوفرعي "  سانلا  نم  ثك 

هتعارب فشتكن  نأ  اننكو  ميظع , يروطسأ  رمثتسم  هنأ  نوفرعي  مهنم 

زجنيك ةيلكب  ةنازخلا  قودنصل  صاخلا  ءادألا  لجس  ىلع  عالطالا  لالخ  نم  رثتسالا  يف 

ةيلك تارثتسا  تناك  ماع ١٩٢٠  لبق  .ارتلجنإ  جديربماك ، ةعماج  جديلوك يف 

مأ زنيك "  " امدنعو ع .تباثلا  لخدلا  تاذ  ةيلاملا  قاروألا  ىلع  ترصتقا  دق  كلملا 

قودنص سيسأت  ءدبب  ءانمألا  عانقإ  نم  نك  ماع ١٩١٩ ، رخاوأ  اثلا يف  قودنصلا 

باسحلا اذه  يمسو  ةلجآلا ، علسلاو  تالمعو ، ةيداع ، مهسأ  ىلع  طقف  يوتحي  لصفنم 

مأ هنييعت  مت  امدنع  ماع ١٩٢٧  ذنمو  ةنازخلا ." قودنص  لصفنملا ب"



، باسحلا اذه  نع  ةيلوئسملا  لماك  زنيك "  " لمحت ماع ١٩٤٥ ، هتوم  ىتح  لوألا ، قودنصلا 

وهو ماع ١٩٣٤  يفو  .تاكرشلا  نم  ليلقلا  ىلع  ةزكرم  هب  تازايحلا  ىقبأ  دقو 

بتك  ، Security Analysis باتك هیف  رشن  يذلا  هسفن  ماعلا 
أطخلا نم   : لوقیف  ، هبابسأ هل  حضویل  هل  لیمز  ىلإ  زنیك " "
رطخلا نم  دحي  نأ  صخش  يأ  ناكمإب  نأ  دقتعت  نأ 

يف ریبك  لكشب  رامثتسالا  لالخ  نم   ، هھجاوي يذلا 
، ریثكلا اھنع  فرعي  يتلا ال  تاكرشلا  نم  ديدعلا 

صخش يأ  تامولعم  نإ  اهيف ...  اهعضي  يتلا  هتقث  ىلع  نهربي  ام  بابسألا  نم  هيدل  سيلو 

وأ تكرش  نم  كأ  كانه  نوكي  ام  اًردانو  ديكأتلاب ، ةدودحم  هتاربخو 

تقو ٢٧ يأ  يتقث يف  لماك  اهيف  عضأ  نأ  قحتست  اهنأب  يصخش ، لكشب  رعشأ ، تاكرش  ثالث 

.

اًحضوم ةنازخلا ، قودنصل  ةماعلا  ةسايسلا  نع  ًالماك  اًريرقت  زنيك "  " دعأ تاونس ، عبرأ  دعبو 

قلعتي يف  اهن  صخر  ةاعارم  عم  تارثتسالا  نم  ليلق  ددعل  قيقدلا  رايتخالا  . 1 هئدابم :

ةيلعفلاو ةلمتحملا  ةملكلا ،) هذه  ةيمهأ  ىلع  ددشي  نم  وه  زنيك  ، ) ةيتاذلا اهتميقب 

.تقولا كلذ  ةليدبلا يف  تارثتسالاب  قلعتي  يفو  ةلبقملا ، تاونسلا  ىدم  ىلع 

دت دق  يذلا  رمألا  ءارضلاو ؛ ءارسلا  ةياغلل يف  ةبكلا  تادحولا  هذهب  ديدشلا  كسمتلا  . 2

ساسأ ىلع  اهؤارش  مت  دق  هنأ  حضتي  وأ  اهرا ، ينجت  ىتح  تاونس ، ةدع 

.ئطاخ رارق 

دوجو ينعي  ةملكلا ،) هذه  ةيمهأ  ىلع  ددشي  نم  وه  زنيك  ، ) نزتم يرثتسا  عضو  . 3

، ةيدرفلا تازايحلا  مجح  ربك  نم  مغرلا  ىلع  رطاخملا  نم  ةعونتم  ةعومجم 

نكمأ ٢٨ . نإ  ةداضتملا  رطاخملاو 



ةسايس لالخ  نم  حضتي ، هنأب  نمؤأ  يننإف  اقتنالا ، ةملك  مدختسي  هنأ   نم  مغرلا  ىلعو 

دمع نع  رصق  دقف  .ايئاقتنا  اًرمثتسم  ناك  هنأ  رثتسالا ، يف  زنيك " "

ةبسنلاب هتارايتخا  ةميق  ريدقتل  يساسألا  هليلحت  ىلع  اًدمتعم  ةراتخم ، ةعومجم  ىلع  همهسأ 

دنع ةيلاملا  هتظفحم  نارود  لدعم  يقبي  نأ  لضفي  ناكو  .اهرعس  ىلإ 

لاخدإ لالخ  نم  ةداضتملا " رطاخملا  مضت "  ىلإ  فدهي  ناكو  .ةياغلل  ةضفخنم  تالدعم 

ةيلاع تاكرشلا  ىلع  زكرت  يتلا  ةيداصتقالا  عاضوألا  نم  ةعونتم  ةعومجم 

.اهراس ؤبنتلا  نك  يتلا  ةدوجلا 

رشع ةينا  ترمتسا  يتلا  ةنازخلا ، قودنص  هتسائر  ةرتف  لالخ  زنيك ؟"  " ءادأ ةدوج  ىدم  ام 

تقولا يف  وحن ١٣.٢٪ ، غلب  يونس  دئاع  طسوتم  قودنصلا  ققح  اًماع ،

امدنع .بك  لكشب  داسكلا  نم  ةلاح  اعت  ةدحتملا  ةكلمملا  قوسلا يف  هيف  تناك  يذلا 

، بكلا داسكلا  ةرتف  ىلع  تلمتشا  دق  ةينمزلا  ةرتفلا  هذه  نأ  انرابتعا  ذخأن يف 

.ةداعلا قوف  ًءادأ  ناك  زنيك "  " ءادأ نإ  لوقن  نأ  اننك  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلاو 

تطبه دقف  ةبيصعلا ، تارتفلا  ضعبب  ةنازخلا  قودنص  رم  دقف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

نم كأ  ظوحلم  لكشب  ( ١٩٣٠-١٩٣٨- ١٩٤٠  ) ةلصفنم تاونس  ثالث  هتميق يف 

صاخلا ءادألا  لجس  ةعجارم  لالخ  نمو  .ماع  لكشب  ةدحتملا  ةكلمملا  ةيلاملا يف  قوسلا 

لالخ نم  : " لئاق نيرصاعملا ، للحملا  نم  نانثا  قلع  ماع ١٩٨٣ ، يف  زنيك " ب"

كأ ناك  هنأ  نم  دب  هنأ ال  حضتي  ةنازخلا ، قودنص  ةورث  تثدح يف  يتلا  ةثكلا  تابلقتلا 

قودنصل يرايعملا  فارحنالا  انسق  ام  اذإ  اننإ  عقاولا  يف  .  ٢٩ قوسلا " نم  ًابلقت 

كش يف دجوي  .ةماعلا ال  قوسلا  نم  ةرملا  فصنو  ترم  ًابلقت  كأ  ناك  هنأ  دجنسف  ةنازخلا ،

نكل تاعلا ، نم  ثكلا  اوهجاو  قودنصلا  اذه  نيرمثتسملا يف  نأ 

.ةبك ةجردب  قوسلا  ىلع  قوفتلا  نم  نك  قودنصلا 



***

تقولا رايتخا  تاراهم  كلت  ناك  ةيلكلا ، ةيداصتقالا  هتيفلخب  زنيك "  " نأ دقتعت  اليكل 

نم ديزملا  يدبت  نأ  كيلع  قوسلا ، نم  ةيلاملا  قاروألا  بحس  وأ  حرطل  بسانملا 

ةدافتسالا ىلع  نيرداق  اننأ غ  تبث  دقل  : " لوقي بتك  دقف  .رثتسالا  هتسايسل يف  هابتنالا 

لكك يف ةيداعلا  مهسألا  ءارشو  عيبل  ةمظتنملا  ةيجهنملا  ةكرحلا  نم  ًاثك 

يلكلا لوحتلا  ةركف  نأ  حضوأ  براجتلا ، هذه  ةجيتنو  .ةيداصتقالا  ةرودلا  لحارم  فلتخم 

نإ .اهيف  بوغرم  عقاولا غ  لب يف  ةيلمع ، ةفلتخم غ  بابسأل  تءاج 

، ناوألا تاوف  دعب  نورتشيو  ناوألا ، تاوف  دعب  نوعيبي  كلذ  لعف  نولواحي  نم  مظعم 

تاقفن نودبكتي  مهلعجي  ام  ادج ؛ ثك  ءاوس  دح  ىلع  نيرمألاب  مايقلاو 

اذإ اهنإف  قبس ، ام  بناج  ىلإو  ةياغلل ، ةبرطضم  ةبراضم  ةيلقع  مهيدل  حبصتو  ةظهاب ،

لثمتم يف طخ  يعتجا  ررض  ببستتسف يف  عساو ، قاطن  ىلع  ترشتنا 

. ٣٠ تابلقتلا " ةدح  ةدايز 

ةيلقع زيزعت  ىلإ  يدؤي  هنأ  ك  ةظهابلا ، ةفلكتلا  نارودلا  لدعم  عافترا  نع  جتنيو 

ناك رمألا  اذهو  .اًءوس  دادزت  ةيلجإلا  قوسلا  تابلقت  لعجيو  ةبرطضملا ، ةبراضملا 

.كلذك نآلا  حيحص  وهو  كاذنآ ، اًحيحص 

رجنام يلراشت  ةكارش 

بجي هنإف  اهترادإ ، سلجم  سيئرب  ةداعلا  طبتري يف  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  ءادأ  نأ  مغر 

، اًزراب اًرمثتسم  رخآلا  وه  ناك  رجنام " يلراشت  هبئان "  نأ  اًدبأ  ىسنن  الأ  انيلع 

ةياوه ةاماحملا  لاجم  نأب  هتربخأو  ماع ١٩٦٠ ، ةفداصم  هعم  تلباقت  دقل  ": " تيفاب  " لوقيو

. ٣١ كلذ " نم  لضفأ  وه  ا  موقي  نأ  عيطتسي  هنكل  هيلإ ، ةبسنلاب  ةديج 



سول حجان يف  ةاماحم  بتكم  هيدل  ناك  رجنام "  " نأ اثلا  لصفلا  نم  نوركذتت  كو 

.همسا لمحت  رثتسا  ةكرش  ىلإ  ايجيردت  هتاقاط  لك  لوح  هنكل  سولجنأ ،

نم ةياغلل  دودحم  ددع  ىلع  زكرتت  ةيلاملا  هتظفحم  تناك  : " ًالئاق رمألا  تيفاب "  " حضويو

ناك هنكلو  بلقتلا ، نم  ثكلاب  مستي  هئادأ  لجس  ناك  كلذلو  ةيلاملا ، قاروألا 

ذاختا يف  يلراشت "  " عبتا دقل  ةميقلا ." نم  مصخلا  ىلع  مئاقلا  هسفن  جهنلا  ىلع  دمتعي 

طقف ثحبي  ناكو  هسفن ، ماهارج "  " جهن هتكرشب  ةقلعتملا  ةيرثتسالا  هتارارق 

ىلع ناك  دقل  : " ًالئاق تيفاب "  " فيضيو ةيتاذلا , اهتميق  نم  لقأب  عابت  يتلا  تاكرشلا  نع 

هنأ ك  بك ، لكشب  ًاطوبهو  اًدوعص  بذبذتملا  ءادألاب  لوبقلل  دادعتسالا  متأ 

. ٣٢ زيكرتلا " ىلإ  لي  ةيلقعب  مستي  صخش 

مادختسا نأل  كلذو  يلراشت ؛"  " ءادأ هفصو  ةرطاخملا يف  ةملك  مدختسي  تيفاب "   " نأ ظحال 

ةظفحملا ةيرظن  درو يف  امل  اًقفو  ةرطاخملا  ةملكل  هيلع  قفتملا  فيرعتلا 

لوق ىلإ  ضعبلا  عفدي  نأ  نك  راعسألا ، بلقت  ةجيتن  رطاخملا  ديازتت  ثيح  ةثيدحلا ، ةيلاملا 

اهدوجو يف ةرتف  لالخ  ةغلاب  رطاخم  ىلع  تمدقأ  يلراشت "  " ةكارش نإ 

ًابيرقت اهب  صاخلا  يرايعملا  فارحنالا  ناك  دقف  .اًماع  رشع  ةثالث  ةدم  ترمتسا  يتلا  قوسلا ،

طسوتم ىلع  قوفتلا  نكلو  قوسلاب ، صاخلا  يرايعملا  فارحنالا  فعض 

نع مني  اًزاجنإ ال  ناك  ةينمزلا  ةرتفلا  كلت  لالخ  ةطقن  رادق ١٨  قوسلل  يونسلا  دئاعلا 

.ةيهاد رمثتسم  نع  مني  نكلو  ةرطاخملا ،

يرثتسالا ايوكيس  قودنص 

"، ماهارج نب  ةرضاحم ل " اًعم  نارضحي  اناك  امدنع  ماع ١٩٥١ ، نيور " ليب  " " تيفاب  " لباق

لظو .ةيلاملا  قاروألا  ليلحت  لوح  رودت  تناكو  ايبمولوك ، ةعماج  يف 

ربع يرثتسالا  نيور "  " ءادأ ىلع  عالطا  ىلع  تيفاب "  " لظ دقو  لاصتا ، ىلع  ناقيدصلا 



ةيرثتسالا هتكرش  تيفاب "  " قلغأ امدنعو  .هب  باجعإلا  ديدش  ناكو  تاونسلا ،

ضعب اهكلت  ةيرثتسا  قيدانص  لمعي يف  نأ  ديري  ناك  اذإ  ع  نيور "  " لأس ماع ١٩٦٩ ،

.يرثتسالا ايوكيس  قودنص  ةيادب  يه  هذه  تناكو  هئاكرش ،

نكل كرتشم ، رثتسا  قودنص  ءاشنإ  حلا  كلذ  بعصلا يف  نم  هنأ  فرعي  لجرلا  الك  ناك 

قوس كاذنيح  تمسقنا  .سأيي  و  هقيرط ، اًمدق يف  ىضم  نيور " "

تاكرشلا ىلإ  بذجنت  ةلاوجلا  لاومألا  سوءر  مظعم  تناكو  يوتسم ، ىلإ  ةيلاملا  قاروألا 

يقلت الو  ةعفترملا ،) ومنلا  تالدعم  تاذ  تاكرشلا  يهو   ) ةلضفملا سمخلا 

نأب تيفاب "  " حضوي نكلو ك  اهل ، ةيقيقحلا  ةميقلا  نع  اهرعس  لقي  يتلا  مهسألل  ًالاب 

ناك نيرشعلا  نرقلا  تاينيعبس  لئاوأ  ةميقلا يف  يرمثتسمل  يبسنلا  ءادألا 

هلالخ نم  رثتسالا  اورمتسي يف  اكرش   نإ  لوقأ  نأ  دعسي  : " لوقي ثيح  ةياغلل ، ًابعص 

. ٣٣ رظنلل " تفال  لكشب  ةرهاب  جئاتنو  اًحابرأ  اوققح  لب  طقف ،

رثتسالا قودنص  ناك  دقف  هلاجم ، ايقيقح يف  اًدئار  يرثتسالا  ايوكيس  قودنص  ناك 

حضوي ك  اقتنالا , رثتسالا  ئدابم  ىلع  ءانب  هترادإ  متت  يذلا  لوألا  كرتشملا 

انك يف دق  فيناك " كير   " هكيرشو نيور " ليب   " نأ هب  ةصاخلا  تازايحلل  ماعلا  لجسلا 

ةديدش ةيرثتسا  ةظفحم  ةرادإ  نم  ابموك  دنأ  فيناكو  نيور  هتكرش 

ديزي ام  رثتسا  متي  ناك  طسوتملا  يفف  .لاملا  سأر  نارودل  ضفخنم  لدعم  تاذ  ةيئاقتنالا ،

رشع ىلإ  تس  نم  نوكتت  ةعومجم  قودنصلا يف  لاومأ  نم  ىلع ٩٠٪ 

.ةياغلل اًعساو  ةيلاملا  ةظفحملل  يداصتقالا  عونتلا  لظيسو  ناك  ةلاحلا ، هذه  ىتح  تاكرش ،

ايوكيس قودنص  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ىلإ  نيور "  " راشأ ام  ًاثكف 

نم ةعونتم  ةعومجم  مضي  ام  ًااد  هنإف  ةيئاقتنا ، ةيلام  ةظفحم  نع  ةرابع  وه  يرثتسالا 

.ةفلتخملا تاكرشلا 



مظعم نأ  دجن  ةماع  ةروصبف  لاومألا ؛ يريدم  اًدرفتم ب  ةركبم  ةلحرم  يف  نيور "  " ناك

فلتخت يتلا ال  مهسألا  نم  ةيلام  ةظفحم  نوعمجي  تارثتسالا  يريدم 

تاحيجرت ةيلاملا  ظفاحملا  وريدم  كرديو  هيلع , ًءانب  مهؤادأ  ساقي  يذلا  رشؤملا  نع  ًاثك 

مهسألاب ةيلاملا  ةظفحملا  ءلم  ىلإ  نوهجتي  مث  نمو  ةعانصلا ، عاطق  رشؤملا يف 

ءاكرشلا أدب  دقف  ابموك ، دنأ  فيناكو  نيور  ةكرش  امأ يف  عاطق ، لك  عم  بسانتت  يتلا 

اذه لوح  لكشتت  ةيلاملا  ةظفحملا  اوكرت  مث  ةنكمم ، مهسأ  لضفأ  ءاقتنا  ةركفب 

.ءاقتنالا

تبستكا دقو  ثحبلا ، نم  ةيلاع  ةجرد  عبطلاب  بلطتي  ةنكمم  مهسأ  لضفأ  رايتخا  نإ 

ناك دقف  .لاومألا  ةرادإ  تاكرشلا يف  لضفأ  نم  ةدحاو  اهنأب  ةعمس  ةكرشلا 

مهف كلذ  نم  ًالدبو  ءاطسولا ، ءارآ  ىلع  ةينبملا  تيرتس  لوو  ريراقت  نوشاحتي  اهؤاسؤر 

اننإ ال : " ةرم تاذ  نيور "  " لاق دقل  ةلماشلا ، ةصاخلا  مهتايرحت  ىلع  نودمتعي 

بتكي نل  ةصاخلا   لمعلا  ةقاطب  نإف  انلعف  اذإ  نكل  انتكرش ، لخاد  باقلألاب  ًاثك  متهن 

". يثحب للحم  نيور ، ليب  ىوس  اهيلع 

صاخشألا أدبي  ام  ةداع  : " لوقيف تيرتس ، لوو  داتعم يف  كفتلا غ  اذه  لثم  نأ  حضويو 

ىلإ ةيقرت  ىلع  لوصحلا  نوحمطي يف  مهنكلو  للحم ، ةيلمعلا  مهتايح 

ام ًااد  كلذ  نم  سكعلا  ىلع  اننكل  ةيلام ، ةظفحم  ريدم  وهو  ربكأ ، لكشب  قومرم  بصنم 

ةياغ يه  للحملا  ةفيظو  نإف  لجألا ، ليوط  اًرمثتسم  تنك  اذإ  كنأب  نمؤن 

. ٣٤ ةيعيبط " ةروصب  كلذ  دعب  ةيلاملا  ةظفحملا  ةرادإ  عبتتسو  ةيمهألا ، يف 

ايوكيس قودنص  ققح  دقل  ايوكيس ؟ يمهاسم  زيمتملا  جهنلا  اذه  مدخ  ىدم  يأ  ىلإ 

ىلإ طسوتملا  لصي يف  ايونس  اًدئاع  ماع ٢٠١٣  ىلإ  ًالوصو  ماع ١٩٧١  ذنم  يرثتسالا 

٪. غلب ١٠.٦٥ يذلا  زروب ٥٠٠  دنأ  دردناتس  رشؤم  هققح  ا  ةنراقم  ، ٪١٤.٤٦



تادئاع يرثتسالا  ايوكيس  قودنص  ققح  ىرخألا ، ةيئاقتنالا  ةيلاملا  ظفاحملا  ةيقب  لثمو 

يرايعملا فارحنالا  ناكو  .ءيشلا  ضعب  ةبيصع  تاقوأ  لظ  طسوتملا يف  قوفت 

ايوكيس قودنص  هققح  ا  ةنراقم  يه ١٦.١٪ ، هتبسن  ةرتفلا  هذه  لالخ  قوسلل 

ةيرظن فيرعتب  نومزتلي  نيذلا  ءالؤهو   ٪. هتبسن ٢١.٢ تغلب  يذلا  يرثتسالا ،

نأ رجنام -"  " ةكرش لاحلا يف  يه  ك  نوجتنتسي -  دق  رطاخملل  ةثيدحلا  ةيلاملا  ةظفحملا 

قيقحت لجأ  نم  رطاخملا  نم  ثكلا  ضاخ  دق  يرثتسالا  ايوكيس  قودنص 

دوهجلا دسجي  يذلا  داهتجالاو  صرحلاب  نوفرتعي  نيذلا  كئلوأ  نكل  دئازلا ، دئاعلا  كلذ 

نأ مهيلإ  ةبسنلاب  بعصلا  نم  نوكيس  يرثتسالا  ايوكيس  قودنصل  ةيثحبلا 

.ةديدشلا ةرطاخملا  ىلع  موقي  ناك  هجهن  نأ  ىلإ  اوصلخي 

نوسبميس ول 

ىلع مأتلل  وكيج  ةكرش  مهسأ  ىلع  ذاوحتسالا  تيفاب " نراو  هيف "  أدب  يذلا  تقولا  لالخ 

اًذاوحتسا كلذك  ققح  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيعبس  رخاوأ  تارايسلا يف 

". نوسبميس ول   " همسا ناكو  .وكيج  ةكرشل  ةيلاملا  ةحصلا  رشابم يف  لكشب  رثأ  رخآ 

ىدل نوتسنرب ، ةعماج  نم  داصتقالا  تسجاملا يف  ةجرد  لان  يذلا  نوسبميس ،"  " لمع دقو 

لبق تنميجينام  تيسأ  نيرتسيوو  مانراف ، دنأ  ور  نياتس  يتكرش  نم  لك 

ناك " " ول  " نأ تيفاب "  " ركذتيو ماع ١٩٧٩ . وكيج  ةكرش  ىلإ  مضنالاب  تيفاب "  " هيرغي نأ 

اًقثاو ناك  القتسم ، اًركفم  ناك  دقف  رثتسالل ،" ةيلاثملا  ةعيبطلا  كلت 

وأ ةعجلا  ركف  عم  لمعلاب  ةصاخ  ةعتم  دجي  هنإ ال  : " ًالئاق فاضأ  ك  صاخلا ، هثحبب 

. ٣٥ هدض "

ىلع زكريو  ةيثحبلا ، تيرتس  لوو  ريراقت  لهاجتي  هرش  ئراقك  ةعمس  ول "  " بستكا دقل 

ةهباشم ةيداعلا  مهسألل  هئاقتنا  ةيلمع  تناكو  .كلذ  نم  ًالدب  ةيونسلا  ريراقتلا 



تناك يتلا  ةبكلا  تادئاعلا  تاذ  تاكرشلا  طقف  يرتشي  ناك  دقف  تيفاب ."  " ةقيرطل

ىرخأ ب هباشت  ةطقن  كانه  تناكو  .ةلوقعم  راعسأب  حاتتو  ةديج ، ةرادإ  اهريدت 

ةظفحم تناكف  مهسألا ، نم  ليلق  ددع  ىلع  ةيلاملا  هتظفحم  زكري  هنأ  يهو  تيفاب ،" و" ول " "

.مهسأ ةرشع  نم  لقأ  مضت  رالود  رايلم  يواست  يتلا  وكيج 

هطسوتم غلب  ايونس  اًدئاع  وكيج  ةكرشل  ةيلاملا  ةظفحملا  تققح  يماع ١٩٨٠ و٢٠٠٤  بو 

اذه ىلع  تيفاب "  " قلعو يهو ١٣.٥ . قوسلا ، اهتققح  يتلا  ةبسنلاب  ةنراقم   ٢٠.٣

نم غ يتلا  ةميقلا  ةضفخنم  ةيداعلا  مهسألا  رارمتساب يف  ول  رمثتسا  دقل  : " ًالئاق رمألا 

" رطاخملا نم  اهعومجم  ولخت يف  اهنأ  ك  ةاد ، ةراسخ  هل  ببست  نأ  لمتحملا 

. ٣٦

بلقتب ةقالع  هل  تسيل  رمألاف  تيفاب ؛"  " ىدل ةرطاخملا  سح  ظحلن  ىرخأ  ةرم  نحن  اه 

رور اًحابرأ  ققحت  فوس  ةيدرفلا  مهسألا  نأب  قيلاب  لب  مهسألا ، راعسأ 

.تقولا

, كفتلا يف  تيفاب "  " ةقيرط عم  ةقدب  نابسانتي  رثتسالا  هبولسأو يف  نوسبميس "  " ءادأ نإ 

هسفن زكرملا  يظفحتلا  جهنلا  هتارثتسا  ول يف  جهن  دقل  ": " تيفاب  " لوقيو

قيرف ىلإ  مضني  نأ  انرورس  يعاود  نم  هنإو  رياشكب ، ةكرش  كلذك يف  نحن  هجهتنن  يذلا 

قح مهحنمأف  مهب ، قثأ  نيذلا  صاخشألا  نم  ليلقلا  كانهو  .انعم  لمعلا 

. ٣٧ ول " عم  لمعلاب  ءادعس  اننكل  اهكلتمأ ، يتلا  تاكرشلاو  لاومألا  ةرادإ 

" رجنام و" تيفاب "  " مهنيب نمو  تيفاب ،"  " ةنيدم نيزيمتملا يف  نيرمثتسملا  نأ  حضاولا  نم 

اودحتا يف دقف  رثتسالا ، ًاكرتشم يف  ايركف  اًجهن  نوجهتني  نوسبميس ،" و"

نامألا شماه  نوكي  امدنع  طقف  مهسألا  ءارش  وه  رطاخملا  نم  دحلل  قيرطلا  نأ  مهداقتعا 

قوسلا رعسو  ةكرشلل ، ةيتاذلا  ةميقلا  اجيإلا ب  ضقانتلا  يأ   ) اًعفترم



ثادحألا نم  دودحم  ددع  لوح  ةيلاملا  مهظفاحم  زيكرت  نأب  اًضيأ  نونمؤي  مهنإ  مويلا .)

راردإ ىلع  دعاسي  لب  رطاخملا ، ليلقت  ىلع  طقف  لمعي  لتحالا ال  ةيلاع 

.قوسلا دئاوع  لدعم  ىلع  ًاثك  ديزت  يتلا  دئاوعلا 

شن امدنع  ىتح  كشلا ، نم  ةلاح  نولازي يف  نيذلا ال  صاخشألا  ضعب  كانه  لاز  ام  نكلو 

ءالؤه لك  له  نولءاستيو : .حجانلا  يئاقتنالا  نيرمثتسملا  ءالؤه  ىلإ 

باحصأ نأ  حضتا  كف  ضعبب ؟ مهضعب  ةقيثولا  ةينهملا  مهتقالع  ببسب  نوحجان  صاخشألا 

كلت تيفاب "  " نكي ملف  .ةفلتخم  ًهسأ  نوكلت  مهسألا  هذه 

اهكلت يتلا  اهسفن  مهسألا  كلت  رجنام "  " نكي و  رجنام ،"  " اهكلت يتلا  اهسفن  مهسألا 

اهكلت يتلا  اهسفن  مهسألا  كلت  نيور "  " نكي و  نيور ،" "

". زنيك  " هكلت ناك  يذلا  مهسألا  ددع  فرعي  دحأ  نكي  و  نوسبميس ،" "

ةسمخ تضرع  دق  كنكلو  اًحيحص ، نوكي  دق  رمألا  اذه  نإ  نوككشتملا  ءالؤه  لوقي  مث 

ةيفاك تسيل  تاظحالم  سمخ  نأو  يئاقتنالا ، نيرمثتسملا  ءالؤهل  طقف  ةلثمأ 

مضت يتلا  ةعانصلا  هذه  يفو  ةيئاصحإلا ، ةيحانلا  نم  ىزغم  يذ  جاتنتسا  ىلإ  لصوتلل 

مت دق  هذه  سمخلا  حاجنلا  صصق  ىتح  ةيلاملا ، ظفاحملا  يريدم  نم  فالآلا 

.اًما اوشع  لكشب  اهؤاقتنا 

نيرمثتسملا نأ  اهدافم  ةركف  ةيأ  ىلع  يضقن  نأ  لجأ  نمو  لوقعم ؛ مالك  اذه  اًنسح 

اننإف ةيئاصحإ ، تافارحنا  درجم  نم  كأ  اوسيل  تيفاب "  " ةنيدم ةسمخلا يف 

ددع ربتعي  ظحلا  ءوسلو  .عسوأ  قاطن  ىلع  ةصحفتملا  ةساردلا  نم  ديزم  ىلإ  جاتحن 

ةيلاملا ظفاحملا  يريدم  نم  فالآلا  نمف ب  ةياغلل ، ًاغص  يئاقتنالا  نيرمثتسملا 

ةيلاملا ظفاحملا  ةرادإ  عيطتسي  نم  مهنم  ليلق  ددع  كانه  لاومألا ، نوريدي  نيذلا 

.هسفن يدحتلا  هجاون  اننإف  اذكهو  ةيئاقتنالا ،



باتك تبتك  امدنع  اهسفن  ةلكشملا  تهجاو  دقل 
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نوج )

لمعل يئاقتنالا  نيرمثتسملا  نم  يفاكلا  ردقلا  كانه  نكي  ملف  زنوس ١٩٩٩ .) دنأ  يلياو 

؟ نذإ هانلعف  يذلا  ف  ايئاصحإ ، ةمهملا  تاجاتنتسالا  صالختساو  مهيلع  ةسارد 

ةيئاقتنا ٣٨ . ةظفحم  نم ٣.٠٠٠  ًانوكم  ًاملاع  انممصو  ءاصحإلا ، لمعم  ىلإ  انلخد  دقل 

لصفب انمق  ةيداعلا ، مهسألا  تادئاعب  قلعتي  يف  تاتسويبموك  تانايب  ةدعاق  مادختسابو 

حابرألاو تاداريإلا  كلذ  ا يف  سايقلل ، ةلباق  تانايب  رهظت  ةكرش   ٢٠٠

نم ب ١٢٠٠ اوشعلا  عيمجتلاب  رتويبمكلل  اًرمأ  انيطعأ  مث  .ةيكلملا  قوقح  ىلع  دئاعلاو 

نم تاعومجم  عبرأ  انلكشو  ماجحألا ، فلتخم  نم  ةيلام  ةظفحم  ةكرش و١٢٠٠٠ 

: ةيلاملا ظفاحملا 

.ًهس ىلع ٢٥٠  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  فالآ  ةثالث  . 1

.مهس ىلع ١٠٠  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  فالآ  ةثالث  . 2

.ًهس ىلع ٥٠  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  فالآ  ةثالث  . 3

ةيلاملا ةظفحملا  ةعومجم  يهو  ًهس ، ىلع ١٥  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  فالآ  ةثالث  . 4

.ةيئاقتنالا

لك ةيلاملا يف  ظفاحملا  نم  ةظفحم  لكل  يونسلا  دئاعلا  طسوتم  باسحب  كلذ  دعب  انمقو 

تادئاع ةنراق  انمق  مث  (، ١٩٨٧-١٩٩٦  ) تاونس ىدم ١٠  ىلع  ةعومجم 

ماع لكشب  ةيلاملا  قاروألا  قوسب  ةفلتخملا  ةيلاملا  ظفاحملا  مضت  يتلا  عبرألا  تاعومجملا 

.اهسفن ةدملل  زروب ٥٠٠ ) دنأ  دردناتس  رشؤ  فورعملا  )



يرايعملا ٠.٦٥٪، فارحنالا  غلب  ًهس ، ىلع ٢٥٠  يوتحت  يتلا  ةيلاملا  ظفاحملا  نم ب  • 

وه ١١.٤ لدعم  أوسأو  ايونس ، وه ١٦.٠٪  ةيلام  ةظفحم  هتققح  دئاع  لضفأ  ناكو 

٪.

ناكو وحن ١.١١٪ ، يرايعملا  فارحنالا  غلب  مهس ،  ١٠٠ لا تاذ  ةيلاملا  ظفاحملا  نمو ب  • 

٪. وه ١٠ لدعم  أوسأو  وه ١٨.٣٪ ، لدعم  لضفأ 

لضفأ ناكو  يرايعملا ١.٥٤٪ ، فارحنالا  غلب  ًهس ،  ٥٠ لا تاذ  ةيلاملا  ظفاحملا  نمو ب  • 

٪. لدعم ٨.٦ أوسأو  وه ١٩.١٪ ، لدعم 

لضفأ ناكو  يرايعملا ٢.٧٨٪ ، فارحنالا  غلب  ًهس ،  ١٥ لا تاذ  ةيلاملا  ظفاحملا  نمو ب  • 

٪. وه ٦.٧ لدعم  أوسأو  وه ٢٦.٦٪ ، لدعم 

مهسألا ددع  للقن  امدنع  يهو : الأ  ةياغلل ، ةمهم  ةدحاو  ةجيتن  ترهظ  قبس ، ام  لك  نمو 

لدعم نم  ىلعأ  تادئاع  ديلوت  ةيلتحا  ةدايز  أدبن  ةيلاملا ، ةظفحملا  يف 

ديلوت ةيلتحا  ةدايزب  هسفن  تقولا  انمق يف  اننأ  شهدملا  نمو غ  .قوسلا  تادئاع 

.ةضفخنم تادئاع 

: • تانايبلا انزرف  ءانثأ  ةعئارلا يف  تاءاصحإلا  ضعب  اندجو  لوألا ، جاتنتسالا  معد  لجأ  نمو 

ىلع قوفتلا  نم  اهنم  تنك ٦٣  ًهس ، ىلع ٢٥٠  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  نم ب ٣٠٠٠ 

.قوسلا

ىلع قوفتلا  نم  اهنم  تنك ٣٣٧  مهس ، ىلع ١٠٠  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  نم ب ٣٠٠٠  • 

.قوسلا

ىلع قوفتلا  نم  اهنم  تنك ٥٤٩  ًهس ، ىلع ٥٠  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  نم ب ٣٠٠٠  • 

.قوسلا

ىلع قوفتلا  نم  اهنم  تنك ٨٠٨  ًهس ، ىلع ١٥  يوتحت  ةيلام  ةظفحم  نم ب ٣٠٠٠  • 



.قوسلا

، قوسلا ىلع  قوفتلل  نم ١-٥٠  لتحا  كانه  ًهس ، مضت ٢٥٠  يتلا  ةيلاملا  ةظفحملا  يف 

ًهس مضت ١٥  يتلا  ةيلاملا  ةظفحملا  قوسلا يف  ىلع  قوفتلا  ةيلتحا  دادزتو 

نم ١-٤. لتحا  ىلإ  لصتل  بك  لكشب 

تاقفن ثأت  رابتعالا  عب  ذخآ  ةساردلا   هذه  يننإ يف  وهو : مهم ، رخآ  رابتعا  كانهو 

، اًعفترم ةيلاملا  ةظفحملا  نارود  لدعم  نوكي  امدنع  هنأ  حضاولا  نمف  لوادتلا ،

.نيرمثتسملل دئاوعلا  ضفخ  ىلع  فيلاكتلا  هذه  لمعتو  .كلذك  عفترت  فيلاكتلا  نإف 

، مهسألل ذلا  رايتخالل  ةغلابلا  ةيمهألا  ززعي  ةطاسبب  هنإف  اثلا ، جاتنتسالا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

ةنيدم نوزيمتملا يف  نورمثتسملا  ناك  نأ  ةفداصملا  ليبق  نم  سيلف 

كيدل نكت  و  ةيرثتسا ، ةيلام  ةظفحم  ريدت  تنك  اذإو  .مهسألا  ءانتقا  عراب يف  تيفاب " "

كنكل بك ، لكشب  فيعضلا  كؤادأ  حضتيسف  مهسألا ، ءانتقا  تاراهم 

كنك نذإ  ةبسانملا ، تاكرشلا  مهسأ  ءانتقال  كلهؤت  يتلا  تاراهملا  نم  ةعومجم  تي  اذإ 

.كراكفأ لضفأ  ىلع  ةيلاملا  كتظفحم  زيكرت  لالخ  نم  ةمخض  دئاوع  قيقحت 

، تضم اًماع  ذنم ١٥  اصحإلا  لمعملا  ةيئاقتنا يف  ةظفحم   ٣٠٠٠ لا لصفب  انمق  امدنعو 

ةيداكألا طاسوألا  تقمعت  حلا  كلذ  ذنمو  اًرشابمو ، ًاطيسب  ًابيردت  كلذ  ناك 

ماجحألا ةفلتخم  ةيلاملا  ظفاحملا  ءادأ  ةساردو  اقتنالا ، رثتسالا  موهفم  ثحبلا يف  كأ يف 

ىلع ناكو  .ًاثك  لوطأ  ةينمز  تارتف  ىدم  ىلع  تادئاعلا  ءادأ  ةساردو 

يتنأ و" زررك " ترام  .يج   .  " نم لك  هارجأ  يذلا  ضيفتسملا  اصقتسالا  ثحبلا  اهسأر 

ةصحلا  " هايمس موهفم  ىلع  مئاقلا  اقتنالا  رثتسالا  ىلع  وتسيجاتيب "

. ٣٩ ةطشنلا "



تازايح نع  فلتخت  يتلا  ةيلاملا  ةظفحملا  ةصحل  ةيوئملا  ةبسنلا  ةطشنلا  ةصحلا  لثو 

ةبسن ةروص  اهيلإ يف  شأ  دقل  .ةيلاملا  ةظفحملا  هب  نراقت  يذلا  يرايعملا  رشؤملا 

ةاعارم ت  اًضيأ  نكلو  ةيلاملا ، قاروألا  رايتخا  ياعم  طقف  رابتعالا  ذخؤي يف  و  ةيوئم ،

مييقتلاب يف ةنراقم  ةيلاملا ، ةظفحملا  اهناصقن يف  وأ  مهسألا ، ةميق  ةدايز 

تاذ ةيلاملا  ظفاحملا  يريدم  نإف  وتسيجاتيب ،" و" زررك "  " نم لكل  اًقفوف  .يرايعملا  سايقملا 

، رشؤملا ءادأل  برقألا  مه  لقأ ، وأ  اهتبسن ٦٠٪ ، غلبت  يتلا  ةطشنلا  ةصحلا 

ةيلاملا ةظفحملاو  .هب  اهسفن  نراقت  يذلا  رشؤملا  ًاثك  هبشت  ةيلاملا  ظفاحملا  نأ  ينعي  اذهو 

فلتخت ةيلام  ةظفحم  يه  كأ ، وأ  اهب ٨٠٪ ، ةطشنلا  ةصحلا  ةبسن  غلبت  يتلا 

.رشؤملا نع  اًما 

رثتسالا قيدانصل  ةطشنلا  ةصحلا  باسحب  وتسيجاتيب " و" زررك "  " نم لك  ماق  دقو 

نيرداق اناكو  ماع ٢٠٠٣ . ىلإ  ماع ١٩٨٠  ذنم  ةيداعلا  مهسألل  ةيلحملا  ةكرتشملا 

تالدعمو تاقفنلاو ، مجحلا ، كلذ  ا يف  قودنصلا ، صئاصخب  ةطشنلا  ةصحلا  طبر  ىلع 

ةطشنلا ةصحلا  نأ  افشتكا  دقل  افشتكا ؟ اذف  .ءادألاو  لاملا ، سأر  نارود 

يهو ةطشن ، ةصح  ىلعأ  تاذ  رثتسالا  قيدانصف  .قودنصلا  ءادأب  ؤبنتلا  نم  تنك  دق 

ظوحلم لكشب  اهؤادأ  قوفت  رشؤملا ، نع  بك  لكشب  فلتخت  يتلا  قيدانصلا 

ناك ةطشن  ةصح  لقأ  تاذ  قيدانصلا  كلت  نأ  يف ح  اهب ، صاخلا  ءادألا  سايق  رايعم  ىلع 

.اهب صاخلا  سايقلا  رايعم  نع  ظوحلم  لكشب  أوسأ  اهؤادأ 

رثتسالا قيدانص  نم  تناك ٥٠٪  ماع ١٩٨٠  هنأب يف  دافأ  زررك "  " نأ متهالل  ثملا  نمو 

وأ ةبسن ٨٠٪  اهب  ةطشنلا  ةصحلا  تغلب  دق  بكلا  لاملا  سأر  تاذ  ةكرتشملا 

تناك ةيلام  ةظفحم  اهيدل  ةكرتشملا  رثتسالا  قيدانص  ددع  فصن  نأ  ينعي  اذهو  كأ ؛

نم ربتعتف ٢٥٪  مويلا ، امأ  .اهب  صاخلا  رايعملا  نع  بك  لكشب  ةفلتخم 



لك حبصأ  دقل  ": " زررك  " لوقيو .لعفلاب  ةطشن  ربتعت  يتلا  يه  ًابيرقت  ةكرتشملا  قيدانصلا 

ريدمك كنإف  ءادألا ، سايق  رايعمل  ًاكاردإ  كأ  نيريدملاو  نيرمثتسملا  نم 

(. كنارقأ ةعومجم  نم   ) ًءادأ لقألا   ٪٤٠ لا وأ   ٪٢٠ لا ةئف  نم ب  نوكت  نأ  بنجتت  نأ  ديرت 

. ٤٠ رشؤملاب " طبترت  نأ  يه  ًانامأ  كألا  ةقيرطلاو 

رثتسالا قيدانصل  دتملا  ءادألا  دنع  لاملا  نوبحسي  ام  ةداع  نيرمثتسملا  نأ  ىلإ  اًرظنو 

ةيلاملا مهظفاحم  نولعجي  ديازتم  لكشب  ةيلاملا  ظفاحملا  يريدم  نإف  ةكرتشملا ،

نع ٍندتم  ءادأ  قيقحت  نم  بك  لكشب  ليلقتلا  مث  نمو  تارشؤملا ، ءادأ  بك  دح  ىلإ  هبشت 

، رشؤملا هبشت  ةيلاملا  كتظفحم  تناك  لك  هنأ  انملعت  عبطلابو ك  .رشؤملا 

نوكت ةيلاملا  ةظفحملل  ريدم  يأ  نأ  ركذتت  نأ  مهملا  نمو  .هيلع  كقوفت  ةيلتحا  تلق 

وه اًفيفط ، ًافالتخا  ناك  نإ  ىتح  ءادألا ، سايق  رايعم  نع  ةفلتخم  هذه  هتظفحم 

؟ ةيلاملا كتظفحم  طاشن  ىدم  ام  وهو : دحاو ، لاؤس  ىقبتيو  .طشن  ةيلام  ةظفحم  ريدم 

ةميقلل يقيقحلا  سايقملا 

ديدعلا ركذ  دود ،" و" ماهارج "  " ةنيدم نع  تيفاب "  " هاقلأ يذلا  هشلا  باطخلا  كلذ  يفو 

ثيح ةيلاتلا ، تلكلا  نم  اًقمع  كأ  وه  ام  كانه  سيلو  ةمهملا ، رومألا  نم 

ديدحت لالخ  نم  تيرتس  لوو  يف  عيطقلاب "  " رثأتي نأ  نك  مهسلا  رعس  نأ  ةلاح  يف  : " لوقي

وأ يلاعفنالا ، صاخشألا  كأ  لبق  نم  شماهلا  ىلع  راعسألا 

مهسألا رِّعست  ام  ةداع  قوسلا  نأب  ةلداجملا  بعصلا  نم  حبصي  طبحملا ، وأ  عشجلا ،

" ةيقطنم قوسلا غ  راعسأ  نوكت  ام  ًابلاغ  ةقيقحلا  يفو  .ةينالقع  ةقيرطب 

. ٤١

ًااد تسيل  راعسألا  نأ  ةركف  انلبقت  ام  اذإف  .هيلإ  اندوقت  امل  اًرظن  ةقيمع  تلك  اهنإ 

ىلإ رظنلا  ىلإ  اذه  اندوقيو  اهيناعن ، يتلا  رصبتلا  ةلق  نم  ررحتنسف  ةيقطنم ،



نأ ةركف  نأ  انلبقت  ام  اذإو  .انتارارق  هقفو  ذختن  يذلا  ديحولا  ساسألا  اهرابتعاب  راعسألا 

انقافآ نم  عسون  نأ  اننكميف  ءيش ، لكل  ساسألا  وه  سيل  مهسلا  رعس 

ديرن اننإ  .ةيساسألا  لعألل  سوردملا  ليلحتلاو  ثحبلا  لثم : ةمهملا ، رومألا  ىلع  زيكرتلل 

ىلع فرعتن  نأ  اننك  مث  نمو  راعسألاب ، ةيارد  ىلع  نوكن  نأ  عبطلاب 

اذهب نيديقم  نوكن  الأ  ىلإ  جاتحن  اننكل  ةميقلا ، نع  راعسألا  هيف  ضفخنت  يذلا  تقولا 

.ئطاخلا هاجتالا  ىلإ  اقح  اندوقي  دق  يذلا  دعبلا  يداحأ  سايقملا 

ىلع لمتشي  يذلا  لماكلاب -  انلمع  لاجم  نإف  .لهسلا  رمألاب  سيل  لوحتلا  اذه  ءارجإ  نإ 

 - نيرمثتسملا ىدارف  عاونأ  عيمجو  يسَسؤملا ، نيرمثتسملاو  يلاملا ، نيريدملا 

درج ةديج  رومأ  ثودح  عقوتن  اننإ  ثيح  راعسألاب ؛ رمألا  قلعتي  امدنع  رظنلا  رصقب  مستي 

اننإف طوبهلا ، هرعس يف  أدبي  نأ  درجو  عم ، مهس  رعس  عافترا 

.كلذل اًقفو  فرصتنو  ةئيس  رومأ  ثودح  عقوتن 

لالخ راعسألا  ءادأ  مييقت  لثم : ىرخأ ، ةداع  ةجيتن  مقافتت  دقو  ةئيس ، ةينهذ  ةداع  اهنإ 

دمتعن اننإ  طقف  سيل  تيفاب ،"  " لوقي .تقولا ك  نم  ادج  ةصق  تارتف 

لالخ تارم  ةدع  هيلإ  رظنن  ام  ةداع  اًضيأ  اننكلو  رعسلا ،) وهو   ) ئطاخلا سايقملا  ىلع 

.ىرن ام  انل  قوري  امدنع ال  تارارق  ذاختا  ًاثك يف  عرستنو  ةقحالتم ، تارتف 

ىلع ةاقلا  ةيلقعلا  نايسيئر ه  نالماع  اهيف  ببستي  يتلا  ةجودزملا -  ةقحلا  هذه  نإ 

رهظت يف يهو  ةبيعم ، كفت  ةقيرط  يه  ىدملا -  ةصق  ةيلقعلاو  راعسألا ،

، موي لك  راعسألا  نم  ققحتلا  ىلإ  سانلا  ضعب  عفدي  ام  وه  اذهف  انلعأ ، نم  ىوتسم  لك 

نع اهتيلوئس  رثتسالا  تاسسؤم  نإف  اذهلو  ًانايحأ ، ةعاس  لك  لب 

ببسلا وه  اذهو  .ةلوهسلا  ىهتن  عيبلاو  ءارشلل  دادعتسالا  متأ  ىلع  تارالودلا ، تارايلم 

مهسألا يف ءارشو  عيب  نوطرفي يف  ةكرتشملا  رثتسالا  قيدانص  يريدم  نأ  يف 



اولعفي نأ  مهتفيظو  نأب  نورعشي  مهف  ةياغلل ؛ ةعيرس  تالدع  قودنصلل  ةيلاملا  ةظفحملا 

.كلذ

ىلع مهءالمع  نوثحي  نم  مه  مهسفنأ  يلاملا  نيريدملا  ءالؤه  نأ  ةشهدلل  ثملا  نمو 

ىلع ينثت  ةنئمطم  لئاسر  نولسريو  رومألا ، بلقتت  امدنع  مهئوده  ىلع  ظافحلا 

؟ نيرخآلا هب  نوحصني  ام  نوسرا  نذإ ال  اذلف  .اًمدق  يضملاو  سلا  ةلصاوم  ةليضف 

؛ كرتشملا رثتسالا  قودنص  نوئش  ةرادإ  ضقانتلا يف  اذه  ةظحالم  صاخ  لكشب  لهسلا  نمو 

لبق نم  قيقد  صحفل  عضختو  ةقدب ، ةقثوم  مهلعأ  نأل  كلذو 

ةعيبط نأ  ىلإ  اًرظنو  ةحاتملا ، تامولعملا  نم  ثكلا  كانه  نأ  ىلإ  اًرظنو  .ةيلاملا  ةفاحصلا 

هنأ دقتعأ  يننإف  اًديج ، ةموهفمو  ةياغلل  ةفولأم  ةكرتشملا  رثتسالا  قيدانص 

نم رعسلا  ىلع  موقت  يتلا  سيياقملا  ةقح  نع  تامولعملا  نم  ثكلا  بستكن  نأ  انناكمإب 

.ةكرتشملا رثتسالا  قيدانص  سيياقملا يف  هذه  لمع  ةيفيك  رظنلا يف  لالخ 

قيدانص وريدم  هب  يصوي  ام  تاضقانتلا ب  ىلإ  اسون " فيزوج   " يلاملا بتاكلا  راشأ  دقو 

نوريدملا هب  موقي  امو  ظافتحالاو ," ءارشلا  يأ "  نومهاسملا  ةكرتشملا  رثتسالا 

لجأ نمو  .عيبلا  - ءارشلاو عيبلا ، - ءارشلاو عيبلا ، - ءارشلا يأ  ةيلاملا  مهظفاح  عقاولا  يف 

جودزملا يف رايعملا  اذه  نيريدملا  ءالؤه  مادختساب  هتاظحالم  ةحص  ىلع  ديكأتلا 

"، سبيليف نود   " اهلاق يتلا  ةسبتقملا  لاوقألا  دحأب  اسون "  " دهشتسي مهسألا ، عم  لماعتلا 

ام بك ب  نيابت  كانه  : " يهو راتسجنينروم ، ةسسؤم  لمعي يف  يذلا 

. ٤٢ هلعفب " نيرمثتسملا  نورمأي  امو  رثتسالا ، قيدانص  لاج  نولماعلا  هلعفي 

نيرمثتسملا نوحصني  رثتسالا  قيدانص  وريدم  ناك  اذإ  وه : يهيدبلا  لاؤسلا  حبصيو 

لكشب اهعيبو  مهسألا  ءارشب  نوموقي  اذلف  اهب ، ظافتحالاو  مهسألا  ءارشب 

قيدانص لاجم  ةيلخادلا يف  لمعلا  تايلآ  نإ  ": " اسون  " لوقي يه ك  ةباجإلا  نإ  مومحم ؟



قيدانص يريدم  ىلإ  ةبسنلاب  ًابيرقت  ليحتسملا  نم  لعجت  رثتسالا 

قيدانصب لمعلا  نأل  كلذ ؟ نولعفي  اذاملو   ٤٣ صقلا " لجألا  ءارو  ام  ىلإ  رظنلا  رثتسالا 

نم لوح  رودت  ىدملا ، ةصق  ةميقع  ةبعل  ىلإ  لوحت  دق  ةكرتشملا  رثتسالا 

.طقف رعسلا  بسح  اًما  كلذ  ساقيو  لضفألا ، ءادألا  بحاص  وه 

شت يتلا  ماقرألا  ديلوت  لجأ  نم  ةيلاملا  ظفاحملا  يريدم  ىلع  ةلئاه  طوغض  مويلا  كانهو 

نم ثكلا  ماقرألا  هذه  بذجتو  صقلا ، ىدملا  ىلع  رظنلل  تفاللا  ءادألا  ىلإ 

تافينصت زنورابو  لانروج ، تيرتس  لوو  لثم  ةدئار ، فحص  رهشأ  ةثالث  لك  رشنتو  .هابتنالا 

يتلا قيدانصلا  نأ  دجنف  .ةكرتشملا  رثتسالا  قيدانصل  يونسلا  عبر  ءادألا 

نوقلعملا اهب  ديشيو  ةاقلا ، ةمدقم  ىلإ  كرحتت  ةخألا  رهشأ  ةثالثلا  اًنسح يف  ءالب  يلبت 

ةئنهتلا تانالعإ  رادصإ  عرستو يف  كلذك ، فحصلا  يفو  زافلتلا  نويلاملا يف 

نيذلا نورمثتسملاو  .ةديدجلا  عئادولا  نم  ًالئاه  بذجتو ك  ةيجيورتلا ، تالاقملاو  ةيتاذلا ،

ام هل  نوكتس  ةكرتشملا  قيدانصلا  يريدم  نم  يأ  ةفرعم  نورظتني  اوناك 

مدختست عقاولا  .تافينصتلا يف  هذه  ىلع  روفلا  ىلع  نوضقنيس  ةيبهذلا ، ةسمللاب  ىمسي 

رظني نيذلا  نيريدملا  ءالؤه  لصفلل ب  ديازتم  وحن  ىلع  ءادألا  تافينصت 

.طسوتملا نيريدملاو  بوهوم ، نيريدم  مهرابتعاب  مهيلإ 

قيدانص ةياغلل يف  حضاو  هنأ  يف ح  صقلا -  ىدملا  ىلع  رعسلا  ءادأ  ىلع  زيكرتلا  سوه  نإ 

بناوج عيمج  كفتلا يف  ىلع  نميهي  لب  مهيلع ، رصتقي  -ال  رثتسالا

ىلع اهيف  نيريدملا  ءادأ  ىلع  مكحلا  متي  لمع  ةئيب  ايحن يف  دعن  اننإ   .رثتسالا  ةعانص 

مهسفنأل نيريدمك  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  ءالؤه  ىتح  ليوطلا ، ىدملا 

انحبصأ دقل  .اهيف  نوشيعي  يتلا  ةئيبلا  كلتل  ةيحصلا  ةطيسبلا غ  قورفلا  كلتب  نورثأتي 

ءيش يأ  نمضت  تتاب ال  يتلا  قيوستلا  ةلآ  ةرطيس  تحت  عقاو  بك  لكشب 



.ٍندتم ءادأ  قيقحت  ىوس 

كانه نأ  انملعت  عبطلاب  اننكلو  اهنم ، جورخلل  ليبس  ةغرفم ال  ةرئاد  نوقلاع يف  اننأ  ودبيو 

نأ وه  نآلا  هلعفن  نأ  انيلع  بجي  امو  يرثتسالا  ءادألا  سحتل  ةقيرط 

مدقت نأ  ًالتحا  كألا  ةيجيتارتسإلا  نأ  يه  ةبيجعلا  ةقرافملاو  .ءادألا  سايقل  ةقيرط  دجن 

مكحن يتلا  ةقيرطلا  عم  ىفانتت  اهنأ  ودبي  تقولا  رور  طسوتملا  قوف  دئاوع 

.ءادألا ىلع  اهب 

، ايبمولوك ةعماجب  لعألا  ةرادإ  ةيلك  جيرخ  ناهاش ،" جوي  .يف   " بتك ماع ١٩٨٦  يفو 

" تيفاب  " لاقمل ايلكتسا  ًالاقم  تسارت  .سإ  .وي  ةدحوب  ةيلاملا  ةظفحملا  ريدمو 
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Are Short-Term  " ناونعب اذھ  هلاقم  ناكو   ، "Doddsville
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هلأسن يذلا  هسفن  لاؤسلا  ناھاش "  " حرطي ثیح 
تاراھم ىلع  مكحلا  ةقد  ىدم  ام  وھو : نآلا  نحن 

ىلع لاومألا  يريدم 

؟ صقلا ىدملا  ىلع  ءادألا  ساسأ 

" تيفاب  " مهفصو نيذلا  صاخشألا  نم  ديدعلا  نأ  هسفن -  تيفاب "  " ءانثتساب ظحال -  دقل 

عدي حضاو ال  لكشب  نوحجانو  نوبوهوم  مهنأو  نوزراب " نورمثتسم   " مهنأب

هيبشتب قلعتي  يفو  .صقلا  ىدملا  ىلع  ئيسلا  ءادألا  نم  تارتفب  اورم  دقف  كشلل ؛ ًالاجم 

نم نوكي  دق  : " ًالئاق ناهاش "  " قلعي بنرألاو  ةافحلسلا  ةصقب  لاومألا  ةرادإ 

عئار لكشب  هنوققحي  دق  صقلا  ىدملا  ىلع  ءادألاب  نومتهي  نيذلا  نيرمثتسملا  نأ  بيجعلا 

ظحول يف دقل  .ليوطلا  ىدملا  ىلع  جئاتنلا  باسح  ىلع  نكلو  ةياغلل ،



مدع دودو  ماهارج  ةنيدم  ناكس  نم  نيزيمتملا  نيرمثتسملاب  ةصاخلا  ةزيمتملا  تالجسلا 

هنأ يف ناهاش "  " حضويو .  ٤٤ صقلا " ىدملا  ىلع  ءادألاب  حضاولا  مهمتها 

نيزيمتملا يف نيرمثتسملا  لهاجت  مت  دق  مويلا ، ةكرتشملا  رثتسالا  قيدانص  ءادألا يف  قابس 

نيرمثتسملا ىلع  قبطني  هسفن  رمألا  نأ  ك  دود ،" و" ماهارج "  " ةنيدم

". تيفاب  " ةنيدم ميقملا يف 

لقأ ءادأ  لجس  دق  اًماع  ةليط ١٨  ةنازخلا  قودنص  رادأ  يذلا  زنيك " درانيم  نوج  نأ "  دجنو 

تاونسلا قوسلا يف  نم  لقأ  ءادأ  لجس  دقف  هتسائر ، ةرتف  ثلث  قوسلا  نم 

ةطقن لدع ١٨  هيلع  قوفتت  قوسلا  لعج  يذلا  رمألا  هترادإ ؛ هيلوت  نم  ىلوألا  ثالثلا 

.ةيوئم

هنأ دجن  ثيح  يرثتسالا ، ايوكيس  قودنص  تثدح يف  دق  اهسفن  ةصقلا  هذه  نأ  دجنو 

لدع ٣٧٪ قوسلا  نم  لقأ  ءادأ  لجس  دق  ةيونسلا  عبر  مييقتلا  ةرتف  لالخ 

ةهجاوم يهو  زنيك ،"  " اهل ضرعت  يتلا  اهسفن  ةلكشملل  نيور "  " ضرعت دقو  .تقولا  نم 

رم ىلع  : " ًالئاق رمألا  اذهب  فرتعي  ثيح  ومنلا ، قيقحت  حاجنلا يف  ةبوعص يف 

انيدل تناك  ثيح  فيعضلا ، ءادألا  كولم  نوكن  نأل  يرود  وحن  ىلع  لهؤم  انك  نسلا 

ماع ١٩٧٠، فصتنم  يرثتسالا يف  ايوكيس  قودنص  ءدبل  ةحضاو  ةيؤر غ 

ىلع تاونس  عبرأ  ةدم  دنأ   سإ  رشؤم  نم  لقأ  ًءادأ  انققح  امدنع  ةديدش  ةاناعم  انيناعو 

ًاثك لقأ  ًءادأ  لجس  دق  ايوكيس  ناك  ماع ١٩٧٤  رخاوأ  لولحبو  يلاوتلا ."

تحت انأبتخا  دقل  : " ًالئاق فيضي  .ةيوئم ك  ةطقن  ىلإ ٣٦  لصيل  هتدح  غلب  قوسلا ، نم 

ىلع أدهتس  ةفصاعلا  تناك  اذإ  انلءاستو  انفتاوه ، بجن  و  انبتاكم ،

قودنص ءاشنإ  نم  تاونس  عبس  دعبف  ةفصاعلا ، تأده  عبطلاب  نكلو  .  ٤٥ قالطإلا "

رشؤم ءادأ  نم  لباقم ٦٠٪  ةبسنب ٢٢٠٪  لضفأ  ءادأ  ليجست  نم  نك  ايوكيس ،



.زروب دنأ  دردناتس 

رثتسالل ةيمتحلا  تابقعلا  نم  برهي  نأ  عطتسي  هسفن   رجنام " يلراشت  نإ "  ىتح 

، اًضفخنم ًءادأ  يلراشت "  " لجس دق  اًماع  رادم ١٤  ىلع  هنأ  دجنف  اقتنالا ،

ظحلا نم  تارتف  نيرخآلا  يئاقتنالا  نيرمثتسملا  يقابك  هجاو  دقو  تقولا ، نم  لدع ٣٦٪ 

ققح ىتح ١٩٧٤ ، نم ١٩٧٢  ةرتفلا  لالخف  .صقلا  ىدملا  ىلع  ئيسلا 

ول  " لجس اًماع  رادم ١٧  ىلعو  .ةيوئم  ةطقن  لدع ٣٧  قوسلا  نم  لقأ  ًءادأ  رجنام " "

هؤادأ ببست  دقف  تقولا ، نم  لدع ٢٤٪  قوسلا  نم  لقأ  ًءادأ  نوسبميس "

ةطقن لدع ١٥  قوسلا  نع  هفلخت  ةدحاو يف  ةنس  ةرتف  لالخ  ثدح  يذلا  ئيسلا  يبسنلا 

.ةيوئم

ةيئاقتنا ةيلام  ةظفحم  ليلحتب ٣.٠٠٠  انمق  امدنع  اهسفن  ءادألا  تاهاجتا  انظحال  ةيعبتلابو 

تنك ةيلام  ظفاحم  نم ب ٨٠٨  هنأ  انشهدأ  امو  .اصحإلا  انلمعم  لخاد 

ءادألا نم  ةليوط  ةرتف  نم  تناع   ٪٩٥ تاونس ، رادم ١٠  ىلع  قوسلا  ىلع  قوفتلا  نم 

لصأ ١٠ نم  تاونس  تس  ىتح  وأ  سمخ  وأ  عبرأ  وأ  ثالث  وحن  تغلب  ئيسلا 

.تاونس

اذإ نوسبميس " و" نيور ،" و" رجنام ،" و" زنيك ،"  " نم لكل  كداقتعا  ثدحي يف  دق  يذلا  ام 

يتلا ةيلاحلا  لمعلا  ةئيب  ةيلمعلا يف  مهتايح  نوأدبي  ئدتبم  نيريدم  اوناك 

؟ ءادألا نم  طقف  دحاو  ماع  جئاتن  لالخ  نم  الإ  طقف  ميقت  ال 

كلذ يف يدؤي  فوس  ةيئاقتنالا  ةيجيتارتسإلا  مادختساب  هنإ  ةلئاقلا  ةجحلا  ينبتب  نكلو 

نأ اننك  فيكف  ئيسلاو ، فيعضلا  ءادألا  نم  تارتف  ىلإ  تالتحالا  بلغأ 

دعاو رمثتسم  مامأ  انك  اذإ  ام  ديحولا -  انسايقمك  يرعسلا  ءادألا  مادختساب  طقف  فرعن - 

نسحتيس هنكلو  ئيسلا ) ءادألا  نم  ماوعأ  ةثالث  وأ   ) ئيسلا ءادألا  نم  ماعب  رم  دق  ةياغلل 



ايئاقتنا اًرمثتسم  حبصي  تاراهملا ل  ىلإ  رقتفي  ار  ريدم  مامأ  اننأ  مأ  ليوطلا ، ىدملا  ىلع 

؟ اًعراب

اًما حضاو  ةصقلا  ىزغم  نإ  ثيح  تيفاب ،" نراو  هلوقي "  دق  ام  اًديج  ليختن  نأ  اننك 

رعسلا مادختسا  ىلع  انرارصإ  نع  ىلختن  نأ  انيلع  بجي  ثيح  هيلإ ، ةبسنلاب 

موقت يتلا  ةئيسلا  ةداعلا  نم  صلختن  نأ  انيلع  بجي  ك  مييقتلل ، ديحولا  سايقملا  هرابتعاب 

.صقلا ىدملا  ىلع  ماكحألا  رادصإ  ىلع 

انيلع بجي  يتلا  ىرخألا  ياعملا  ف  سايقلا ، رايعم  وه  رعسلا  نكي  نإ   نكلو 

.ةحيحصلا ةباجإلا  يه  تسيل  قالطإلا " ىلع  رايعم  يأ  كانه  سيل  " ؟ اهمادختسا

كينيع ءاقبإب  نوصوي  اهب ال  ظافتحالاو  مهسألا  ءارش  تايجيتارتسإ  باحصأ  نإ  ىتح 

رايعم داجيإ  وه  هب  مايقلا  انيلع  بجي  ام  لك  نإ  .رومألا  ةقيقح  لهاجتو  تقلغم 

يذلا يساسألا  رايعملا  وهو  دحاو ، رايعم  كانهف  ظحلا  نسحلو  .ءادألا  ىوتسم  سايقل  رخآ 

ةكرشل ةعباتلا  تاكرشلا  ءادأو  هئادأ  مييقت  يف  تيفاب "  " هيلع دمتعي 

.ياواثاه رياشكب 

وأ اًماع  ةيلاملا  قاروألا  قوس  تقلغأ  اذإ  متهأ  يننإ ال  : " ةرم تاذ  تيفاب " نراو  لاق "  دقو 

ينجعزي اذهو ال  دحألاو ، تبسلا  يموي  قلُغت  لاحلا  ةعيبطب  اهنإف  ماع ،

انيلإ مدقي  هنإ  ثيح  ديفم ؛ طشنلا  لوادتلا  قوس   " نأ حيحصلا  نمو  .  ٤٦ قالطإلا " ىلع 

. ٤٧ قالطإلا " ىلع  ايساسأ  سيل  هنكل  ةعئار ، اًصرف 

نراو هلاق "  يف  اًديج  ركفت  نأ  كيلع  بجي  ريدقتلا ، ما  ةلمجلا  هذه  ةميق  ردقت  لو 

ةليوط ال ةرتف  ةيلاملا  قاروألا  لوادتلا يف  قيلعت  نإ  : " وهو كلذ ، دعب  تيفاب "

ةعباتلا تاكرشلل  ةمدقملا  ةديدجلا  راعسألا  ضورع  صقن  انجعزي  ام ال  ردقب  انجعزي 

يداصتقالا انصم  قلعتي  ةياهنلا  يفف  رياشكب ، ةكرشل  لماكلاب  ةكولمملاو 



وأ مهسأ  لكش  زج يف  لكشب  اهكل  انك  ءاوس  اهكلت ، يتلا  تاكرشلل  يداصتقالا  صملاب 

. ٤٨ لماك " لكشب 

كنك فيكف  اهئادأ ، مييقتل  ةيموي  راعسأ  ضورع  كانه  نكت  و  ام ، ةكرش  كلت  تنك  اذإو 

، حابرألا و  سيقتس  حجرألا  ىلع  تنأف  هتزرحأ ؟ يذلا  روطتلا  مييقت 

لكب حمست  فوسو  ليغشتلا ، شماوه  نسحتلا يف  وأ  لاملا ، سأر  ىلع  دئاعلا  ةدايز  وأ 

صقنت وأ  ديزت  تنك  اذإ  ام  كل  ددحت  نأب  ةكرشلل  ةيداصتقالا  لاوحألل  ةطاسب 

لوادت ةكرش  ءادأ  مييقتل  ةيقادصملا  رابتخا  نإف  تيفاب "  " ةيلقعل اًقفوف  كرثتسا ؛ ةميق 

مهسألا يلراشتو  انأ  كرتأ  : " ًالئاق رمألا  حضوي  ثيح  ًاثك ، فلتخي  ةيملاع ال 

، اهب ةصاخلا  ليغشتلا  جئاتن  لالخ  نم  انتارثتسا  حاجن  ىد  انربختل  لوادتلل  ةلباقلا 

قوسلا لهاجتت  دقو  .ةيونسلا  الو  ةيمويلا ، راعسألا  ضورع  لالخ  نم  سيلو 

. ٤٩ اهدكؤتو " ةياهنلا  اهب يف  فرتعتس  ًتح  اهنكلو  ةرتف ، انلعأ  حاجن 

اننك له  تاكرشلا ؟ لضفأ  ءاقتنا  ىلع  انتأفاكمل  قوسلا  ىلع  دمتعن  نأ  اننك  له  نكل 

؟ اهيف مهسلا  رعسو  ةكرشلل  ةيليغشتلا  حابرألا  ةياغلل ب  ةيوق  ةقالع  داجيإ 

.بسانملا ينمزلا  قفألا  انيدل  رفاوتي  نأ  طرشب  معن  يه  ةباجإلا  نأ  ودبي 

ةيربتخملا انتعومجم  مادختساب  حابرألاو ، رعسلا  طبارتلا ب  ىدم  ديدحت  انأدب  امدنعو 

طبارتلا كلذ  راص  ةينمزلا ، ةرتفلا  تداز  لك  هنأ  انفرع  ةكرش ، نم ١٢.٠٠٠  ةنوكملا 

مهسلا رعس  طبارتلا ب  ةجرد  نإف  تاونس ، ثالث  ةدم  مهسألاب  ظافتحالا  دنعف  .ىوقأ 

ةجرد لصت  يتلا  ةقالعلا  ينعتو  . ) حوارتت ب ١٣١ و٣٦٠ ةيليغشتلا  حابرألاو 

نيابتلا يف لالخ  نم  اهسفت  مت  دق  رعسلا  نيابتلا يف  ةبسن  نأ  ىلإ ٣٦٠  اهيف  طبارتلا 

طبارتلا ةجرد  نإف  تاونس ، سمخ  ةدم  مهسألاب  ظافتحالا  متي  امدنعو  حابرألا ,

، تاونس ىلإ ١٠  لصت  يتلا  مهسألاب  ظافتحالا  ةرتف  لالخو  حوارتت ب ٣٧٤ و ٥٩٩ .) هنيب 



حوارتيل ب ٥٩٣ و ٦٩٥. ديزي  مهسألا  رعسو  حابرألا  طبارتلا ب  نإف 

فوس ةكرشلا  رعس  نإف  ٍفاك ، تقو  ءاطعإب  هنأ  يهو  تيفاب ،"  " ةيضرف دكؤي  اذه  نإ 

ةروص حابرألا يف  ةمجرت  نأ  نم  رذحي  هنكلو  ةكرشلا ، تايداصتقا  عم  قفاوتي 

حابرألا ةقالعلا ب  نأ  عمو  هب ،" ؤبنتلا  نك  و"ال  توافتم "  " رمأ يه  مهسألا  راعسأ 

" تيفاب  " حضويو .رظنلا  ةديعب  ًااد  تسيل  اهنإف  تقولا ، رور  ىوقت  رعسلاو 

نم ةليوط  ةرتف  لالخ  ديج  لكشب  ةكرشلا  ةميق  ةيقوسلا  ةميقلا  عبتت  نيب  : " ًالئاق رمألا 

دقو .  ٥٠ ةبلقتمو " ةبذبذتم  ةنس  ةيأ  هنيب يف  ةقالعلا  حبصت  دقف  نمزلا ،

ىدملا ىلع  تيوصت  ةلآ  قوسلا  ربتعت  : " لوقي ثيح  هسفن ، سردلا  ماهارج "  " انيلإ مدق 

. ٥١ ليوطلا " ىدملا  ىلع  مييقت  ةلآو  صقلا ،

سايقلا ياعم  نم  ةعونتم  ةعومجم 

صوصخب قوسلا  نم  ديكأت  ىلع  لوصحلل  هرمأ  نم  ةلجع  سيل يف  تيفاب "  " نأ حضاولا  نم 

حاجنب اهب  فرتعي  يتلا  ةعرسلا  نإ  : " لوقي ثيح  هتحص ، نم  دكأتم  وه  ام 

.ٍضرُم يف لدع  دادزت  ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  تماد  ام  ةمهم ، تسيل  ةيراجتلا  لعألا 

دق هنإ  ثيح  ةبك ؛ ةزيم  نوكي  دق  حاجنلا  اذهب  رخأتملا  فارتعالا  نإ  ةقيقحلا 

. ٥٢ ةضفخنم " راعسأب  ةديجلا  مهسألا  نم  ديزملا  ءارشل  ةصرف  كحن 

ياواثاه يف رياشكب  ةكرشل  ةبكلا  تارثتسالا  ةميق  ريدقت  ىلع  مهسألا  ةلمح  ةدعاسملو 

حابرألا نوكتتو  ةققدملا ,  حابرألا  حلطصم  تيفاب "  " غاص ةيداعلا ، مهسألا 

( اهل ةعباتلا  تاكرشلا  ةعمجملا (  اهتاكرشل  ةيليغشتلا  حابرألا  نم  رياشكب  ةكرشل  ةققدملا 

تاعاطقتسالاو ةيداعلا ، مهسألا  ةبكلا يف  اهتارثتسال  ةزجتحملا  حابرألاو 

حابرألا عفد  مت  اذإ  بئارضلا ، عفد  لجأ  نم  اهصيصخت  رياشكب  ةكرش  ىلع  بجي  يتلا 

.ايلعف ةزجتحملا 



هنكلو رياشكب ، ةكرشب  مهاسملا  لجأ  نم  لصألا  ةققدملا يف  حابرألا  موهفم  عضو  مت  دقو 

ةليسو نع  نوثحبي  نيذلا  يئاقتنالا  نيرمثتسملل  هم  اًسرد  اًضيأ  لث 

وهو ةيساسألا ، تايداصتقالا  نع  مهسألا  راعسأ  لصفنت  امدنع  ةيلاملا  مهتظفحم  ةميق  مهفل 

نوكي نأ  دب  ال  ": " تيفاب  " لوقي ثيح  رخآل ، تقو  نم  ثدحي  يذلا  رمألا 

نكمم ردق  ىلعأ  هل  ققحت  ةكرش ) عقاولا ، يف   ) ةيلام ةظفحم  ئشني  نأ  رمثتسم  لك  فده 

. ٥٣ نآلا " نم  كلذ  هباش  ام  وأ  تاونس  رشع  لالخ  ةققدملا  حابرألا  نم 

ةرادإ تيفاب "  " هيف ىلوت  يذلا  ماعلا   ) وهو ماع ١٩٦٥  ذنم  هنإف  تيفاب "  " لوقي امل  اًقفوو 

ًابيرقت لثم  لدع  ةكرشلل  ةققدملا  حابرألا  ت  ياواثاه ) رياشكب  ةكرش 

ثيح دحوم ؛ عاقيإب  ناسي  راعسألاو ال  حابرألا  نأ  عم  ةيلاملا ، اهقاروأل  ةيقوسلا  ةميقلل 

ىرخأ تاقوأ  يفو  راعسألا ، حابرألا  قبست  تاقوألا  نم  ديدعلا  هنأ يف  دجن 

.تقولا رورم  عم  حجنت  ةقالعلا  نأ  وه  هركذتن  نأ  مهم  وه  امو  حابرألا ، راعسألا  قبست 

ىلع نيرمثتسملا  عونلا  اذه  نم  جهن  عابتا  ربجيس  : " لوقيو تيفاب ،"  " انحصنيو

ىدملا ىلع  قوسلا  قافآ  كفتلا يف  نم  ًالدب  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  مهتاكرش  قافآ  كفتلا يف 

. ٥٤ جئاتنلا " نسحي  نأ  حجرألا  ىلع  هنأش  نم  روظنم  وهو  صقلا ،

ام ةيادبلا  هرابتعا يف  ذخأي يف  وهف  ةديدج ، تارثتسا  ةفاضإ  يف  تيفاب "  " ركفي امدنعو 

مأ لضفأ  هذه  ةديدجلا  ءارشلا  ةقفص  ناك  اذإ  ام  ددحي  ل  لعفلاب ؛ هكل 

تايلمع ةنراقمل  مدختسي  يداصتقا  سايق  رايعم  وه  مويلا  رياشكب  ةكرش  هكلت  ام  نإ  .ال 

هلوقي ام  نإ  : " لوقيف رمألا ، اذه  ىلع  رجنام "  " دكؤيو .ةنكمملا  ذاوحتسالا 

ىلإ ةبسنلاب  : " ًالئاق يلراشت "  " فيضيو ًابيرقت ." رمثتسم  يأل  ةياغلل  ديفم  رمأ  وه  تيفاب " "

رايعم وه  لعفلاب  هكلت  ءيش  لضفأ  نوكي  نأ  بجي  يداعلا ، درفلا 

ةظفحملا ةميق  ةدايزل  ةمهملا  رارسألا  دحأ  وه  كلذ  دعب  أي  امو  كيلإ ." ةبسنلاب  سايقلا 



ناك اذإ  : " ًالئاق يلراشت "  " فيضيو .سانلا  اهنع  لفغي  ام  ًاثك  نكلو  ةيلاملا ،

حاتم هنأ  فرعت  يذلا  ءيشلا  نم  لضفأ  سيل  هئارش  ركفت يف  يذلا  ديدجلا  ءيشلا  كلذ 

نأ هنأش  نم  اذهو  .كياعم  عم  بسانتي  ءيشلا ال  اذه  نإف  نذإ  كيدل ،

. ٥٥ ىرت " دعبتسي ٩٩٪ م 

ام بناج  ىلإ  سايق ، ةادأ  يأ  كب ، اصاخ  ايداصتقا  اًرايعم  كفرصت  تحت  لعفلاب  كلت  كنإ 

قرطب كب  صاخلا  يداصتقالا  رايعملا  ددحت  نأ  كنك  ك  نآلا , هكلت 

، ةيكلملا قوقح  ىلع  دئاعلا  وأ  ةققدملا ، حابرألا  لالخ : نم  لاثملا  ليبس  ىلعو  ةفلتخم ، ةدع 

تاكرشلا يف ىدحإ  مهس  عيبت  وأ  يرتشت  امدنعو  .نامألا  شماه  وأ 

ريدم ةمهمف  يداصتقالا ؛ كرايعم  نم  ضفخت  وأ  ديزت  كلذب  كنإف  ةيلاملا ، كتظفحم 

نأب نمؤيو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  ةيلاملا  قاروألا  كلام  وه  يذلا   - ةيلاملا ةظفحملا 

داجيإ يه  ةيساسألا -  تايداصتقالا  عم  ةياهنلا  قباطتتس يف  لبقتسملا  مهسألا يف  راعسأ 

.يداصتقالا كرايعم  ةدايزل  قرط 

وهف سايق ، ةادأ  وه  زروب ٥٠٠  دنأ  دردناتس  رشؤم  نأ  دجتسف  ًاليلق ، تركفو  تله  اذإو 

.اهب صاخلا  يداصتقالا  دئاعلا  اهيدل  اهنم  ةدحاو  لك  ةكرش ، نم ٥٠٠  فلأتي 

- اذه سايقلا  رايعم  عفرت  يأ  زروب ٥٠٠ - دنأ  دردناتس  رشؤم  ءادأ  ىلع  قوفتلا  لجأ  نمو 

ىلع قوفتت  تايداصتقا  تاذ  تاكرش  نم  ةيلام  ةظفحم  ريدنو  عمجن  نأ  انيلعف 

.رشؤملا تايداصتقال  حجرملا  طسوتملا 

ةصاخلا يف تاكرشلا  ىلع  اًروصقم  يمامأ  حاتملا  صرفلا  قاطن  ناك  اذإ  ": " تيفاب  " لوقيو

تسلا مييقت  ةيادبلا  لواحأس يف  يننإف  لاثملا ، ليبس  ىلع  اهاموأ 

ىدم مييقت  لواحأس  ًايناثو  .ليوطلا  ىدملا  ىلع  تاكرشلا  هذه  نم  ةكرش  لكل  ةيداصتقالا 

ددع مهسأ يف  ءارش  لواحأس  ًاثلاثو  اهترادإ ، نع  لوئسملا  صاخشألا  ةءافك 



ةيواستم يف ةصح  كلتمأ  نأ  عبطلاب  دوأ  يننإ ال  .لوقعم  رعسب  تاكرشلا  لضفأ  نم  ليلق 

نأ رياشكب  ةكرش  ىلع  بجي  اذامل  نذإ  .ةنيدملا  ةدوجوملا يف  تاكرشلا  لك 

هنأ ىلإ  اًرظنو  ةماعلا ؟ تاكرشلا  نم  عسوألا  قاطنلا  عم  لماعتلا  دنع  اًفلتخم  اًراسم  عبتت 

انيلع بجي  اذلف  نيزيمتم ، نيريدمو  ةبك  تاكرش  داجيإ  بعصلا  نم 

، ةيادبلا حاجنلا يف  تققح  ام  اذإ  وه : انراعش  نإ  اهتيلعاف ؟ تتبث  يتلا  تاجتنملا  لهاجت 

. ٥٦ ةلواحملا " نع  فقوتف 

نأ انيلع  ناك  اذإ  .ليوطلا  ىدملا  ىلع  يرثتسا  جهن  ةرورضلاب  وه  اقتنالا  رثتسالا  نإ 

بيجيس هنإف  ةيلاملا ، قاروألاب  ةيلاثم  ظافتحا  ةرتف  هربتعي  ع  تيفاب "  " لأسن

، طسوتملا قوف  ةيداصتقا  تالدعم  ديلوت  ةرمتسم يف  ةكرشلا  تماد  ام  دبألا ." ىلإ  : " ًالئاق

دومجلا يف نإ  : " ًالئاق رمألا  تيفاب "  " حضويو .ةينالقع  ةقيرطب  ةكرشلا  حابرأ  عزوت  ةرادإلاو 

مومحم لكشب  لوادتلاب  تاكرشلا  يريدم  مظعم  الو  نحن  ملحن  ملف  كولس ذ ، وه  انرظن 

دق هنأل  كلذو  ةيلاعلا ؛ حابرألا  تاذ  ةعباتلا  تاكرشلا  يف 

لوو ءاربخ  ضعب  نأل  وأ  يلارديفلا ، يطايتحالا  مصخلا يف  رعس  طيسب يف  غت  عقوت  مت 

نأ نذإ  انيلع  بجي  اذلف  .قوسلا  مهرظن يف  تاهجو  اوغ  دق  تيرتس 

. ٥٧ ةزيمتملا "؟ تاكرشلا  ةيلقأ يف  لكشت  يتلا  انزكارم  عم  فلتخم  لكشب  فرصتن 

كب ىهتنا  الإو  يغتلا ، ةعرس  ىلإ  ديكأتلاب  جاتحت  كنإف  ةفيعض ، ةكرش  كلت  تنك  ام  اذإف 

نم ةليوط  ةرتفل  ىوتسملا  نود  تايداصتقا  تاذ  ةكرش  كالتما  ىلإ  رمألا 

وه هب  مايقلا  ىلإ  جاتحت  ءيش  رخآ  نإف  ةعئارو ، ةزيمتم  ةكرش  كلت  تنك  اذإ  نكلو  تقولا ،

.اهعيب

اوداتعا نيذلا  كئلوأل  ةيلاملا  ظفاحملا  ةرادإ  يخارتلا يف  ىلإ  لي  يذلا  جهنلا  اذه  رهظي  دق 

نك بيعم ال  جهن  هنأ  ىلع  مظتنم  ساسأ  ىلع  اهءارشو  مهسألا  عيب 



لاملا سأر  ةدايز  ىلإ  ةفاضإلاب  ناتيداصتقا ، ناتدئاف  هل  نوكت  دق  نكلو  هيلع ، دتعالا 

ةدايزو تالماعملا  فيلاكت  ليلقت  ىلع  لمعي  هنإف  .طسوتملا  نم  ىلعأ  لدع 

تعمتجا اذإ  امأ  اهتاذ ، دح  ةياغلل يف  ةميق  ةزيم  لك  نإ  .بئارضلا  مصخ  دعب  تادئاعلا 

.ةياغلل ةلئاه  نوكت  هدئاوف  نإف  اًعم  ناتزيم 

يهو راتسجنينروم -  تفشتكا  ةيلحملا ، مهسألا  قيدانص  نم  ضارعتسا ٣٦٥٠  لالخ  نمو 

قيدانص نأ  وغاكيش -  اهرقمو  ةكرتشملا  رثتسالا  قيدانصل  ةيثحب  ةسسؤم 

رثتسالا قيدانصب  ةنراقم  ةبك  تادئاع  دلوت  ةضفخنملا  نارودلا  تالدعم  تاذ  رثتسالا 

ةسسؤم اهترجأ  يتلا  ةساردلا  تحضوأ  دقو  .ةعفترملا  نارودلا  تالدعم  تاذ 

ىلع ةرداق  تناك  نم ٢٠٪  لقألا  نارودلا  تالدعم  تاذ  رثتسالا  قيدانص  نأ  راتسجنينروم 

تالدعم تاذ  رثتسالا  قيدانص  نم  ىلعأ  لدع ١٤٪  تادئاع  قيقحت 

٪. ىلع ١٠٠ ديزت  يتلا  نارودلا 

لهسلا نم  اهنأ  ةجردل  ايلج  اًحوضو  ةحضاو  نوكت  يتلا  ةيهيدبلا  تايلآلا  نم  ةدحاو  هذهو 

نأ نارودلا يف  لدعم  عافترا  ةلكشم  نمكتو  اهنع , لفاغتلاو  اهلهاجت 

تادئاعلا يفاص  ليلقت  ىلإ  يدؤي  ام  قودنصلا ، ىلإ  ةطاسولا  فيلاكت  فيضي  لوادتلا 

.كب ةصاخلا 

اههجاوي يتلا  تاقفنلا  ربكأ  يه  بئارضلا  دعت  ةبيرضلل ، ةعضاخلا  تاباسحلا غ  ءانثتسابو 

نم ىلعأ  ًانايحأ  نوكتو  ةطاسولا  تالومع  قوفت  يهو  نورمثتسملا ،

ةيسيئرلا بابسألا  دحأ  بئارضلا  تحبصأ  دقل  ةقيقحلا  .قودنصلا يف  ةرادإ  تاقفن  لدعم 

تربور و" يرفيج " تربور  اًقفوو ل" .ةضفخنم  تادئاع  قيدانصلا  ديلوت  ءارو 

Is Your Alpha Big : " ناونعب لاقم  افلؤم  امھو  " - تونرأ
ةديرج يف  رشن  يذلا   ،" ?Enough To Cover Its Taxes



 - تنیمیجدنام ویلوفوتروب  فوأ  لانروج 

تايجيتارتسإ كانه  نأ  وهف  ديجلا ، رمألا  امأ  ئيسلا ، رمألا  وه  اذه  : " نالوقي ابتك  ثيح 

. ٥٨ ةداع " اهنع  لفُغي  يتلا  ةيبيرضلا  بقاوعلا  ةدح  فيفخت  اهنك  لوادتلل 

ةيهيدبلا ميهافملا  هذه  نم  ىرخأ  ةدحاو  ىلع  يوطنت  ةيساسألا  ةيجيتارتسإلا  نإ  راصتخابو ،

حابرألل ةبكلا  ةميقلا  لثم : اهردق ، قح  ةردقم  نوكت غ  ام  ًابلاغ  يتلا 

اًحابرأ غ ربتعت  ةميقلا  ةدايزلا يف  نإف  عابي ، الو  مهسلا  رعس  عفتري  امدنع  .ةققحملا  غ 

عيب متي  ىتح  ةقحتسم  لاملا  سأر  حابرأ  ىلع  ةبيرضلا  نوكت  الو  ةققحم ,

.ةبك ةوقب  فعاضتت  كلاومأ  نإف  يه ، حابرألا ك  تكرت  ام  اذإف  مهسألا ،

يهو ةققحملا ، حابرألل غ  ةلئاهلا  ةميقلا  هذه  نم  نورمثتسملا  للقي  ام  ًاثك  ماع  لكشبو 

حيضوت لجأ  نمو  دئاوف ." نود  ةنازخلا  نم  ضرق   " اهنأب تيفاب "  " اهفصي ام 

رالود هتميق  ام  رثتسا  ءارشب  انمق  اذإ  ثدحيس  ام  ليختن  نأ  انم  بلطي  هنإف  هرظن  ةهجو 

ةياهن رثتسالا يف  اذه  عيبب  تمق  اذإف  ماع ، لك  هرعس  فعاضتي  دحاو ،

ةحيرشلا كنأ يف  ضارتفاب  ، ) رالود ىلإ ٠.٦٦  لصي  حابرأ  يفاص  ىلع  لصحتسف  ىلوألا ، ةنسلا 

، رالود رثتسا ١.٦٦  تدعأ  دق  كنإ  لقنلو  لث ٣٤٪ .)  يتلا  ةيبيرضلا 

لك فعاضتلا  رثتسالا يف  اذه  رمتسا  اذإف  ةيناثلا ، ةنسلا  ةياهنب  اهتميق  تفعاضت  دقو 

كنإف تادئاعلا ، رثتسا  ةداعإو  بئارضلا  عفدو  عيبلا  تررمتساو يف  ماع ،

بئارضلا عفد  دعب  رالود  ىلإ ٢٥.٢٠٠  لصي  حابرأ  يفاص  نيرشعلا  ةنسلا  ةياهنب  ينجتس 

يواسي رثتسا  ءارشب  كلذ  نم  ًالدب  تمق  اذإو  .رالود  ىلإ ١٣.٠٠٠  لصت  يتلا 

لصحتس كنإف  نيرشعلا ، ماعلا  ةياهن  ىتح  هعيبت  الو  ماع ، لك  فعاضتيو  اًدحاو ، اًرالود 

.رالود ىلإ ٣٥٦.٠٠٠  ًابيرقت  لصت  يتلا  بئارضلا  عفد  دعب  رالود  ىلع ٦٩٢.٠٠٠ 

تادئاع قيقحت  لجأ  نم  هنأ  ىلإ  تونرأ " و" يرفيج "  " اهارجأ يتلا  ةساردلا  تصلخ  دقلو 



ىلع ظافحلا  ىلإ  نوجاتحي  نيرمثتسملا  نإف  بئارضلا ، مصخ  دعب  ةعفترم 

لضفأ .٪ ف  حوارتت ب ٠ و٢٠ ةبسنب  ةيلاملا  مهتظفحمل  يونسلا  لدعملا  طسوتم 

ناجهن كانه  ةضفخنم ؟ نارود  تالدعم  قيقحت  ىلع  دعاست  يتلا  تايجيتارتسإلا 

، ضفخنم نارود  لدعم  يذ  رشؤ  طوبرم  رثتسا  قودنص  سيسأت  وه  هلوأ  نانكمم ،

نم لك  لوقيو  .ةيئاقتنا  ةيلام  ةظفحم  سيسأت  وهف  رخآلا  جهنلا  امأ 

ةلواحم يه  يأ  جاوزلا ، لبق  ام  حئاصن  لثم  ودبت  حئاصنلا  هذه  نإ  ": " تونرأ و" يرفيج " "

" ةياغلل ةليوط  ةرتف  اهعم  شياعتت  نأ  عيطتست  ةيلام  ةظفحم  سيسأتل 

. ٥٩

جهن هيلع  يوطني  يف  ةيدجب  ركفت  نأ  ةياغلل  مهملا  نم  لصفلا ، اذه  يهنن  نأ  لبقو 

مهسألا كفتلل يف  دادعتسا  ىلع  تنك  اذإ  الإ  قوسلا  نم  برتقت  ال  اقتنالا • : رثتسالا 

.تاكرشلا ةيئزج يف  ةيكلم  ةصح  اهرابتعاب  ًاخأو  ًالوأ 

ةسارد بناج  ىلإ  اهكلت ، يتلا  ةيراجتلا  تاكرشلا  لاوحأ  ةقدب  سردت  ادعتسم ل  نك  • 

يأ كانه  نوكي  نل  هنأ  ةركف  نم  ًاقالطنا  اهسفانت ، يتلا  تاكرشلا  لاوحأ 

.كنم كأ  كتاكرش  لاوحأ  نع  ثكلا  فرعي  صخش 

تاونس سمخ  ةدم  رثتسالل  ادعتسم  نوكت  ىتح  ةيئاقتنا  ةيلام  ةظفحم  اًدبأ  ئشنت  ال  • 

(. تاونس رشع  نوكت  نأ  لضفألا  نمو   ) لقألا ىلع 

نإف ةضرتقم ، لاومأب  اهؤارش  مت  مهسأ  ىلع  يوتحت  ةيئاقتنالا  ةيلاملا  كتظفحم  لعجت  ال  • 

كدعاستس مهسألا  هذه  لثم  ىلع  يوتحت  يتلا ال  ةيئاقتنالا  ةيلاملا  ةظفحملا 

شماهلا ىلع  لوصحلل  عقوتملا  بلطلا غ  نأ  ركذتو  ربكأ , ةعرسب  كفادهأ  قيقحت  ىلع 

.اًديج ةقسنملا  ةيلاملا  ةظفحملا  رمدي  نأ  لمتحملا  نم  كلسأرل 

.ايئاقتنا اًرمثتسم  حبصت  ل  ةبسانملا ؛ ةيصخشلاو  ةعيبطلاب  يلحتلا  ةرورض  لبقت  • 



هل سيل  كتكرش ، ةعيبط  مهف  نم  ىوتسم  ىلإ  لوصولا  وه  اقتنا  رمثتسمك  كفده  نإ 

رظنلاب نكل  يعقاو ، رمألا غ  اذه  نأ  ىلع  جتحت  دقف  تيرتس , لوو  ليثم يف 

تيرتس لووف  ليختت ، ًابعص ك  سيل  رمألا  اذه  نأ  فشتكتس  تيرتس ، لوو  هل  جورت  ام  ىلإ 

ىلإ ةنس  عبر  نم  ثدحي  دق  ام  ىلع  زيكرتلا  عم  ىدملا ، صق  ءادألل  جورت 

ىدملا ىلع  ةيسفانتلا  ايازملاب  اًمتها  كأ  تاكرشلا  لام  نإف  ضيقنلا ، ىلع  امأ  رخآ ،

ةيدجب يف لمعلل  دادعتسا  ىلع  تنك  اذإو  .اهنوكل  يتلا  تاكرشلل  ليوطلا 

يتلا تاكرشلا  نع  ديزملا  تقولا ، رور  فرعتس  حجرألا ، ىلعف  تاكرشلا ، لاوحأ  ةسارد 

جاتحت ام  لك  وه  اذهو  يداعلا ، رمثتسملا  هفرعي  كأ م  اهمهسأ  كلت 

.ةزيم بستكتل  هيلإ 

ًالدب قوسلا ،"؟ ثدحي يف  ع   " ةرثلا تقولا يف  ضعب  نيرمثتسملا  نم  ثكلا  يضقي  دقو 

لدابت نوكيس  ثيح  يونسلا ، ريرقتلا  ةءارق  ءانع  مهسفنأ  اوفلكي  نأ  نم 

ةبسنو ةيلاملا ، قاروألا  قوسل  يلبقتسملا  هجوتلا  نع  تالفحلا  ىدحإ  ثيدحلا يف  فارطأ 

كدوزت يتلا  تامولعملا  رخآ  ةءارق  ةقيقد يف  ءاضق ٣٠  نم  اًعفن  لقأ  ةدئافلا ،

.اهيف رمثتست  يتلا  ةكرشلا  اهب 

دجوت .ليختت ال  لهسأ م  رمألا  نإ  دهجلا ؟ نم  ثكلا  لذب  بلطتي  رمألا  اذه  نأ  ودبي  له 

لواحت مجحلا  بك  يرثتسا  يفرصم  ليلد  وأ  اهملعتتل ، رتويبمك  جمارب 

، لعألا ةرادإ  تسجاملا يف  ةجرد  ىلع  ًالصاح  نوكت  نأ  ىلإ  ارطضم  تسل  .همسالط  كف 

دجوي الف  اقتنالا ، جهنلاب  عفتنت  تاكرشلا ل  مييقت  اًعجرم يف  نوكت  نأو 

.ةكرشلا هذه  ةميق  نم  لقأ  رعس  عفد  مث  نمو  تاكرشلا ، مييقت  نع  يملع  ءيش  يأ 

رثتسالا نإ  لاجملا ، اذه  ةمَّالع يف  نوكت  نأ  ىلإ  ارطضم  تسل  : " ًالئاق اذهب  تيفاب "  " رقيو

نإ هنم ، ًءاكذ  لقألا  صخشلا  ًءاكذ  كألا  صخشلا  اهيف  مزهي  ةبعل  سيل 



" هتالاعفناو هلقع  لصفلا ب  ىلع  هتردق  نم  ةيمهأ  لقأ  هءاكذو ه  رمثتسملا  لقع  مجح 

ةيفيك نمضتت  يتلاو  رثتسالا -  اهب  لوانتت  يتلا  ةقيرطلا  يغت  نإ  .  ٦٠

تاليدعتلا ضعب  ىلع  يوطني  فوس  ةيلاملا -  قاروألا  قوس  عم  كلماعتو  اًمدق  كيضم 

ةيضايرلا ججحلا  اًما  لبقت  دق  كنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةيسفنلاو  ةيلاعفنالا 

دق ديدشلا  ءاكذلاب  نولحتي  نمم  نيرخآ  نأ  تيأر  نإ  ىتح  اقتنالا ، رثتسالاب  ةصاخلا 

.يلاعفنالا ديعصلا  ىلع  ددرتلا  ضعبب  رعشت  لظت  دقف  رمألا ، اذه  اوحجن يف 

ةياغلل ًالهس  رمألا  اذه  دعيو  حيحصلا ، اهباصن  تالاعفنالا يف  عضت  نأ  وه  فدهلا  نإ 

قيبطت ةمدختسملا يف  سفنلا  ملع  تايساسأ  نم  ًائيش  تمهف  اذإ  كيلإ  ةبسنلاب 

.يلاتلا لصفلا  ىلإ  اندوقي  اذهو  تيفاب ،" نراو  ةقيرط " 

رامثتسالا سفن  ملع  سداسلا : لصفلا 
ىلع لامآلل  ًابيخم  ةيداعلا  مهسألا  يف  تيفاب " نراو  هب "  ماق  رثتسا  لوأ  ناك  دقل 

اهنيح ناك  دقف  رذعلا ؛ هل  سمتلن  نأ  انناكمإب  نأ  نظأ  .يسفنلاو  يلاملا  نيديعصلا 

هتقيقشو تيفاب "  " نأ لوألا  لصفلا  نم  ركذتت  ار  .هرمع  نم  ةرشع  ةيداحلا  طقف يف 

نم ةزاتمم  مهسأ  ةتس  هعومجم  ام  ايرتشاو  هتارخدم  لك  اعمج  سيرود " "

رعسب مهسلا  لوادت  مت  رهشأ ، ةدع  دعبو  .مهسلل  رالود  رعسب ٣٨.٢٥  سيفس  زيتيس  ةكرش 

٪. ةبسنب ٣٠ هرعس  طبه  يأ  رالود ،  ٢٦.٩٥

، ةقدب قوسلا  سردو  تامولعملا ، تيفاب "  " عمج ةغصلا ، نسلا  هذه  لثم  وهو يف  اًضيأ ،

، راعسألل ةينايبلا  لوادجلا  ليلحت  ىلع  تقولا  كلذ  لمتشا يف  دقو 

ةراسخ ءارج  ةرثأتم  لازت  ال  سيرود "  " تناكو .هدلاو  ىدل  ةلضفملا  مهسألا  نم  ةدافتسالاو 

ام نأشب  رغصألا  اهقيقش  بنؤت  نأ  نود  دحاو  موي  ِض  ملف  لاومألا ،

، اهتيفاع سيفس  زيتيس  ةكرشب  ةزاتمملا  مهسألا  تداعتسا  نأ  درجو  .هتارثتسال  ثدح 



هذه مهسأ  تيفاب "  " عاب اًديج ، هل  يرثتسالا  عضولا  حبصأو 

نم ٢٠٠ كأ  ىلإ  قحال  تقو  مهسألا يف  رعس  عافترا  لوهذ  بقاري يف  ذخأ  مث  ةكرشلا ،

.دحاولا مهسلل  رالود 

قاروألا قوس  يف  تيفاب " ىلوألا ل" ةلواحملا  نإف  ةملؤملا ، ةبرجتلا  هذه  نم  مغرلا  ىلعو 

ةميق وه  لوألا  مهم ، سرد  ملعت  دقلف  تقولل ؛ ةمات  ةعيضم  نكت  ةيلاملا  

، ةميقلاب ةلص  ةيأ  مهسألا  رعس  ىدملا يف  ةصق  تاغتلل  نوكي  دق ال  هنأ  اثلاو  ربصلا ،

سردن يف فوسو  .يسفنلا  حايترالا  مدعب  ةبك  ةقالع  اهل  نوكت  دق  نكل 

رمدملا ثأتلا  سردنسف  نآلا  امأ  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  رثتسالا  ربصلا يف  رود  يلاتلا  لصفلا 

صوغلا يف ىلإ  اندوقي  اذه  نإ  .رمثتسملا  كولس  ىدملا يف  ةصق  تاغتلل 

.عئارلا سفنلا  ملع  اع 

ةقالع نم  كأ  فطاوعلاب ، ةنوحشم  نوكت  ةيناسنإلا  ةعيبطلا  نم  بناوجلا  ضعب  كانه 

قاروألا قوس  نع  ثدحتن  امدنع  ةصاخ  مهم ، رمألا  اذهو  لاملاب ، ناسنإلا 

ءارش تايلمع  نأشب  صاخشألا  اهذختي  يتلا  تارارقلا  ءارو  عفاودلا  نم  ثكلا  نإ  .ةيلاملا 

نأ ىلإ  اًرظنو  يرشبلا ، كولسلا  ئدابم  ىلع  ًءانب  طقف  اهسفت  نك  مهسألا 

نم سيلف  مهسألا ، ورتشم  اهذختي  يتلا  ةيعجلا  تارارقلا  ةعومجم  وه  قوسلا  فيرعت 

عجري بذجو  دش  نم  قوسلا  ثدحي يف  ام  ءارو  ببسلا  نإ  لوقن  نأ  ةغلابملا 

.ةيسفنلا لماوعلا  ىلإ 

داصتقالاو سفنلا  ملع  ءاقتلا  ةطقن 
ةبسنلاب متهالل  ةراثإ  كألا  رمألاو  ةياغلل ، عئار  رمأ  يه  انتافرصت  ءارو  عفاودلا  ةسارد  نإ 

رطيست يذلا  اعلا  كلذ  رثتسالا ، اع  ايوق يف  اًرود  بعلت  اهنأ  وه  َّيلإ 

انكولس نإف  رثتسالا ، تارارقب  رمألا  قلعتي  امدنعو  .ةدرجملا  تانايبلاو  ةدرابلا  ماقرألا  هيلع 



قمحأو يف نايحألا ، نم  ثك  اًضقانتمو يف  نايحألا ، ضعب  ًابلقتم يف  ودبي 

.ىرخأ نايحأ 

نونوكي ام  ًابلاغ  مهنأ  وه  همهف ، ىلإ  نورمثتسملا  جاتحي  امو  صاخ ، لكشب  قلقملا  رمألاو 

ًهف رثتسالاو  قوسلا  مهفن  نأ  لجأ  نمو  .ةئيسلا  مهتارارق  كردم  غ 

ءوس سفن  ملع  ةسارد  دعتو  .ةيقطنملا  انتارارق غ  مهفن  نأ  انيلع  نأ  نآلا  فرعن  اننإف  امات ،

فشك ليلحت  لثم  رمثتسملل ، ةميقلا  نم  هسفن  ردقلا  ىلع  ريدقتلا 

.لخدلا نايبو  ةينازيملا 

ةيلاملا لئاسملا  رظنلل يف  ةديدج  ةقيرط  وهو  ةروث ، ربتعي  ام  ةخألا  تاونسلا  انيأر يف  دقو 

سفنلا ملعو  داصتقالا  جزملا ب  اذه  فرُعي  .يرشبلا  كولسلا  راطإ  لالخ  نم 

اًءزج تراصو  تاعماجلا ، ةيجاعلا يف  اهجاربأ  نم  اًديور  تلزن  دقو  ولسلا ، ةيلاملا  ملعب 

، مهلوح اورظن  ام  اذإ  نيذلا  رثتسالا ...  ءاربخ  تاراوح  ايساسأ يف 

.مهنيب دوجوم  هنأك  ماهارج " نب  نوسف " 

قوس ديسلا  ةلباقم 

ةثالث يلاملا -  ليلحتلا  مساب أ  عساو  قاطن  ىلع  فرعي  يذلا  ماهارج - " نب  مَّلع "  دقل 

ام نكلو  ةيضاير ، قيرط  ةطيرخل  ةيلاملا  قاروألا  قوس  لمعلا يف  ةيفيك  لايجأ 

هيباتك يفو  .رثتسالاو  سفنلا  ملع  يف  ماهارج "  " ميلاعت وه  ةداع  هنع  لفاغتلا  متي 

، ةبك ةحاسم  ماهارج "  " سرك ذلا 6  ، رمثتسملاو   Security Analysis

.ةيلاملا قاروألا  قوس  تابلقتلا يف  ىلإ  يدؤت  يتلا  يه  رمثتسملا  فطاوع  نأ  فيك  حضويل 

هسفن نكلو  رمثتسملا ، ءادعأ  دلأ  يه  تسيل  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نأ  ماهارج "  " ربتعا دقل 

، تايضايرلا ةقئاف يف  تاردق  مهيدل  نوكت  دقف  كلذ ، هل  لث  نم  يه 



نونوكي ال  مهتالاعفنا ، مكحتلا يف  نوعيطتسي  نيذلا ال  صاخشألا  نكل  ةبساحملاو ، ةيلاملاو ،

.رثتسالا ةيلمع  نم  عافتنالل  لهؤم 

جهن ةمهم يف  ئدابم  ةثالث  كانه  : " ًالئاق هذيمالت  رهشأ  وهو  تيفاب " نراو  حضوي "  كو 

يذلا رمألا  " ؛ تاكرش اهرابتعاب  مهسألا  ىلإ  رظنلا  وهو  لوألا ، أدبملا  ماهارج ."

قوس نولمعي يف  نيذلا  نيرخآلا  صاخشألا  مظعم  نع  اًما  ةفلتخم  رظن  ةهجو  كحن 

كحن  " يذلا نامألا ، شماه  موهفم  وهف  اثلا ، أدبملا  امأ  ةيلاملا ،" قاروألا 

قاروألا قوس  هاجت  قحلا  رمثتسملا  كولسب  يلحتلا  وه  ثلاثلا ، أدبملاو  ةيسفانت ،" ةزيم 

ةبسن ٩٩٪ قبستسف  كولسلا ، اذه  لث  تيلحت  ام  اذإ  : " تيفاب لوقيو  .ةيلاملا 

. ١ ةياغلل " ةميظع  ةزيم  هذهو  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  نولمعي يف  نيذلا  صاخشألا  نم 

ديعصلا ىلع  دادعتسالاب  قلعتت  ةلأسم  وه  رمثتسملا ، كولسب  يلحتلا  نإ  ": " ماهارج  " لوقي

قلعتي رمألاف ال  ًاطوبهو ؛ اًدوعص  ةيمتحلا  قوسلا  تابلقتل  يسفنلاو  يلاملا 

هيلحتب قلعتي  هنكلو  قوسلا ، ثدحيس يف  ًاطوبه  كانه  نأب  ينهذلا  يعولا  درج  طقف 

ةهجو نمف  هثودح ؛ دنع  رمألا  اذه  عم  لماعتلل  بولطملا  يسفنلا  رارقتسالاب 

بحاص لعف  در  وه  ضافخنالا ، هاجت  رمثتسملل  بسانملا  لعفلا  در  نإف  ماهارج "  " رظن

لوقيو .رمألا  لهاجت  وهو  لوبقم : رعس غ  هيلع  ضرُعي  امدنع  هسفن  ةكرشلا 

تاقوألا يف  ةيرحلا ، هلو  همهسأ ، عيب  ىلإ  رطضي  ام  اًردان  قحلا  رمثتسملا  نإ  ": " ماهارج "

. ٢ راعسألل " ةيلاحلا  ضورعلا  لهاجت  يف  ىرخألا ،

ديسلا  " مسا اهيلع  قلطأ  ةيزاجم  ةيصخش  قلخ  هتركف ، لاصيإ  نم  ماهارج "  " نكمتي لو 

يلخت ةيفيك  نع  عئار  سرد  يه  ةفورعملا  قوس " ديسلا   " ةصق نإ  قوس ،"

.كلذ ءارو  ببسلاو  يرود ، لكشب  ةينالقعلا  نع  ةيلاملا  قاروألا  قوس 

ددحي فقوت  نود  موي  لك  يفف  ةصاخ ، ةكرش  ناكيرش يف  قوس " ديسلا  تنأ و" كنأ  ليخت 



كتصح ءارشل  هل  اًقفو  ادعتسم  نوكي  يذلا  مهسألا  رعس  قوس " ديسلا  "

.كل هتصح  عيب  وأ 

نكل ةرقتسم ، ةيداصتقا  تس  اهكالتمال  ةظوظحم  كنم  لك  اهكلت  يتلا  ةكرشلا  نإ 

ديسلا ف" رارقتسالاب ؛ ةقالع  هل  سيل  مهسألا  راعسأ  قوس " ديسلا   " ديدحت

ةلبقملا مايألا  نأ  ىريو  ةجهبلاب ، اهيف  رعشي  مايألا  ضعب  يفف  ايسفن ، رقتسم  غ  قوس "

تاقوألا ضعب  يفو  كتكرش ، مهسأل  ةياغلل  اًعفترم  اًرعس  ددحيف  لضفأ ،

ددحيف باعصلا ، ىوس  لمحت  ةلبقملا ال  مايألا  نأ  ىريو  طابحإلاب ، رعشي  هدجت  ىرخألا 

.مهسألل ةياغلل  اًضفخنم  اًرعس 

نأ ةضاضغ يف  دجي  وهف ال  ةببحم ؛ ىرخأ  ةمس  قوس  ديسلا  ىدل  ": " ماهارج  " لوقي كو 

هنإف قوس ، ديسلا  اهددح  يتلا  راعسألا  لهاجت  مت  ام  اذإف  هؤاردزا ، متي 

" قوس ديسلا   " دوقن ةظفحم  نأ  نم  ماهارج "  " رذحي ديدج ." رعسب  دغلا  اًددجم يف  دوعي 

نم ةلاح  يف  قوس " ديسلا   " رهظ ام  اذإف  .هتمكح  سيلو  ديفت ، يتلا  يه 

ام اذإ  لحتس  ةثراكلا  نكل  هلغتست ، نأ  وأ  هلهاجتت ، نأ  ةيرحلا يف  قلطم  كلف  قمحلا ،

.هثأت تحت  تعقو 

ءاطخأ نكلو  قوس ،" ديسلا   " ةيصخش ماهارج " نب  عارتخا "  نم  اًماع  نم ٦٠  كأ  رم  دقل 

لاز ف  نآلا ، ىتح  انعم  ةاق  تلاز  ام  اهنم  ماهارج "  " انرذح يتلا  مكحلا 

قوس لخاد  يشفتم  عشجلاو  فوخلا  لاز  امو  القع ، لكشب غ  نوفرصتي  نورمثتسملا 

رودتو مويلا ، ىتح  ةعئاش  ءاقمحلا  ءاطخألا  تلاز  امو  ةيلاملا ، قاروألا 

جاتحي لمعلا ، قوس  رومألا يف  ىلع  ديجلا  مكحلا  بناج  ىلإو  .تاشقانملا  نم  ثكلا  اهلوح 

يتلا ةيلاعفنالا  ةفصاعلا  نم  مهسفنأ  ةيح  ةيفيك  مهف  ىلإ  نورمثتسملا 

ىلع فرعتن  نأ  انيلع  بجي  كلذب ، مايقلا  نم  نكمتن  لو  .نانعلا  قوس " ديسلا   " اهل قلطي 



داصتقالا عم  سفنلا  ملع  ءاقتلا  ةطقن  لكشي  يذلا  ولسلا  ةيلاملا  ملع 

.ةيلاملاو
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يكولسلا ةیلاملا  ملع 
قوسلا روصقلا يف  هجوأ  حيضوت  ىلإ  ىعست  ةيئاصقتسا  ةسارد  وه  ولسلا  ةيلاملا  ملع  نإ 

باكترا نويداكألا  ظحال  امدنعو  ةيسفنلا , تايرظنلا  مادختسا  لالخ  نم 

عم لماعتلا  ءانثأ  ةيقطنم يف  تاضارتفاب غ  مهمايقو  ءاقمحلا ، ءاطخألا  ضعب  صاخشألا 

حرشل ةيسفنلا  ميهافملا  نع  ثحبلا  قمعتلا يف  اوأدب  ةيلاملا ، مهنوئش 

رمأ وه  هملعتن  ام  نكل  ايبسن ، ديدج  ةسارد  لاجم  هنإ  .نيرخآلا  ىدل  القعاللا  كفتلا 

.ءايكذألا نيرمثتسملل  ةياغلل  ديفم  هنأ  نع  ًالضف  عئار ،

ةقثلا طرف 

ىدل ةطرفملا  ةقثلا  ةجيتن  ثدحت  رومألا  ىلع  مكحلا  ءاطخألا يف  نأ  سفنلا  ءلع  حضوأ 

مهتاراهم يف اوفصي  نأ  صاخشألا  نم  ةبك  ةعومجم  نم  بلطتلف  نيرخآلا ،

.طسوتملا قوفت  مهتاراهم  نإ  لوقتس  مهنم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  نأ  دجتسو  ةرايسلا ، ةدايق 

ةقثب يوئرلا  باهتلالا  صيخشت  مهناكمإب  نأ  ءابطألا  دقتعي  رخآ : ًالاثم  كيلإو 

لايناد  " لوقيو .تقولا  نم  ةبسنب ٥٠٪  الإ  اًحيحص  مهصيخشت  نوكي  يف ح ال  غلبت ٩٠٪ ،

نوسليو وردوو  ةيلكب  ةماعلا  نوئشلاو  سفنلا  ملع  ذاتسأ  نيناك ،"

نإ : " داصتقالا ٣  لبون يف  ةزئاج  ىلع  لصاحلاو  نوتسنرب  ةعماجب  ةيلودلاو  ةماعلا  نوئشلل 

لقأ هءاكذ  نأ  يه  صخش  يأ  اهروصتي  نأ  نك  يتلا  رومألا  بعصأ  دحأ 

.طسوتملا نم  لضفأ  اونوكي  نأ  عيمجلل  نك  هنأ ال  وه  ميلألا  عقاولا  نكلو  طسوتملا ،" نم 



نأ نكمملا  نم  ثيح  ىرخأ ؛ ةلأسم  ةقثلا  طرف  نكل  اهتاذ ، دح  ةئيس يف  تسيل  ةقثلا  نإ 

نيذلا نورمثتسملاف  ةيلاملا ، اننوئش  عم  لماعتن  امدنع  ةصاخ  اًرمدم ، نوكي 

تارارقلا كلت  نإ  لب  بسحف ، مه  مهرضت  ةفيخس  تارارق  نوذختي  ةقثلا ال  طرف  نوناعي 

.لكك قوسلا  ًابك يف  ًاثأت  رثؤت 

مهيدل نأو  رخآ ، صخش  يأ  نم  ذأ  مهنأب  ةقثلا  ما  نوقثاو  ةماع  ةفصب  نورمثتسملاو 

ىلع نودمتعي  مهنإ  مهتفرعمو ، مهتاراهم  ريدقت  ةغلابملا يف  ىلإ  ًاليم 

ىلإ ةفاضإلاب  .كلذل  ةفلاخملا  تامولعملا  نولهاجتيو  هب ، نونمؤي  ام  دكؤت  يتلا  تامولعملا 

نم ًالدب  ةلوهسب  ةحاتم  تامولعم  ةيأ  مييقت  لجأ  نم  لمعي  لقعلا  نإ  كلذ ،

يريدمو نيرمثتسملا  ىدل  خسرتي  ام  ةداعو  .ًاثك  ةفورعم  تامولعم غ  نع  ثحبلا 

نأ مهناكمإب  نإف  مث  نمو  لضفأ ، تامولعم  نوكلت  مهنأ  داقتعا  لاومألا 

.نيرخآلا نيرمثتسملا  ىلع  مهئاكذب  بلغتلاب  اوحبري 

مهنإ ثيح  ةئطاخ ؛ تارارق  لاومألا  يريدم  نم  ثكلا  ذاختا  ببس  حضوي  ةقثلا  طرفو 

، اهنوعمجي يتلا  تامولعملا  كلت  نم  ةديدشلا  ةقثلاب  روعشلا  نودمتسي 

مهتامولعم نأ  نونظي  عيمجلا  ناك  اذإ  .ةقيقحلا  مه يف  كأ م  نوبئاص  مهنأ  نونظيو 

نإف مهغ ، اهفرعي  يتلا ال  تامولعملا  ضعب  نوفرعي  مهنأو  ةحيحص ،

.لوادتلا نم  بك  ردق  ثودح  يه  كلذ  ىلع  ةبترتملا  ةجيتنلا 

ةطرفملا لعفلا  ةدر  زايحنا يف 

ةيكولسلا مولعلا  ذاتسأ  رلاث ،" دراشتير   " وه ولسلا  ةيلاملا  ملع  لاجم  ءسألا يف  مهأ  دحأ 

فدهب وغاكيش  ةعماج  ىلإ  لينروك  ةعماج  نم  لقتنا  يذلا  داصتقالاو ،

تاساردلا نم  ديدعلا  ىلإ  راشأ  دقو  نيرمثتسملل ، يقطنملا  كولسلا  ثحبلا يف  وهو  ديحو ،

ىلع ةياغلل  ةبك  ةيمهأ  نوقلعي  صاخشألا  نأ  رهظت  يتلا  ةثيدحلا 



ىلع نورمثتسملا  لي  ثيح  ام ، اًهاجتا  نوفشكتسي  مهنأ  مهنم  انظ  ةضراعلا ؛ ثادحألا 

ءارقتسالاو اهوقلت  يتلا  ةخألا  تامولعملا  ىلع  زيكرتلا  ىلإ  صوصخلا  هجو 

، ةيلبقتسملا حابرألا  ىلإ  ةراشإ  مهناهذأ  حبصي يف  حابرألا  نع  ريرقت  رخآ  نإف  كلذلو  اهنم ؛

؛ يحطسلا كفتلا  ىلإ  اًدانتسا  ةعيرس ، تارارق  نوذختي  مهنإف  مث  نمو 

.نورخآلا هاري  ام ال  نوري  مهنأب  مهداقتعا  نم  ًاقالطناو 

كأ تانايبلا  نومهفي  مهنأب  صاخشألا  نمؤي  ثيح  عبطلاب ، انه  اًرود  بعلي  ةقثلا  طرف  نإ 

وه ام  ىلع  يوطني  رمألا  نكل  لضفأ ، وحن  ىلع  اهنورسفيو  نيرخآلا ، نم 

كولسلا صصختم  ملع  دقف  طرفملا ، لعفلا  در  ببسب  ةقثلا  طرف  ةدح  ديزتو  كلذ ، نم  كأ 

، ةئيسلا رابخألا  ءازإ  لعفلا  در  ةغلابملا يف  ىلإ  نولي  صاخشألا  نأ 

زايحنا يف مسا  رمألا  اذه  ىلع  سفنلا  ءلع  قلطيو  ةديجلا ، رابخألا  ءازإ  ءودهب  فرصتلاو 

، ةئيس لجألا  ةصق  حابرألا  ريراقت  تناك  اذإ  مث  نمو  .ةطرفملا  لعفلا  ةدر 

ئيس رثأ  نم  اهقفاري  ام  عم  ةروهتمو ، ةئجافم  رمثتسملل  ةيجذومنلا  ةباجتسالا  نوكت 

ىلإ نولي  نيذلا  نيرمثتسملا  رلاث "  " فصو دقو  .مهسألا  راعسأ  يمتح يف 

نأ دقتعي  ك  رظنلا ،" رصق  نوباصم ب" مهنأب  صقلا  ىدملا  ىلع  طرفملا  ديدشتلا 

.ةيرهش تانايب  ةيأ  اوملستي  اذإ   ًالاح  لضفأ  نونوكيس  نيرمثتسملا 

ثيح ًاطيسب ، ًاليلحت  رلاث "  " عضو طرفملا ،" لعفلا  در   " صوصخب هراكفأ  حيضوت  لجأ  نمو 

ىلع ءادألا  بسح  اهفنصو  اهلدابو  كرويوين  ةصروب  مهسألا يف  عيمج  ذخأ 

يتلا  ) يهو ءادألا ، ثيح  نم  ًهس  لضفأ ٣٥  لصفو  .ةقباسلا  سمخلا  تاونسلا  ىدم 

يتلا  ) يهو ءادألا ، ثيح  نم  ًهس  أوسأو ٣٥  رعسلا ،) كأ يف  تعفترا 

هذهب ظفتحا  مث  عبسلا ، مهسألا  نم  ةيضارتفا  ظفاحم  أشنأو  رعسلا ،) كأ يف  تضفخنا 

" ةرساخلا مهسألا  نأ "  ظحالو  ةيلاتتم ، تاونس  سمخ  ةدم  ظفاحملا 



اعلا هنأ يف  رلاث "  " دقتعيو .تقولا  نم  ةبسنب ٤٠٪  ةحبارلا " مهسألا  ىلع "  تقوفت 

ةمواقمل ةعاجشلا  نوكلت  نمم  نيرمثتسملا  نم  ليلق  ددع  دجوي  يقيقحلا 

هيلع عيضيس  ناك  ام  راعسألا ، طوبه  ىلع  ةمالع  لوأ  روهظ  دنع  لعفلا  در  ةغلابملا يف 

رخآلا ٤ . هاجتالا  كرحتت يف  ةرساخلا  مهسألا  تأدب  امدنع  دئاوفلا 

مقافت يف دق  هنكلو  ةرتف ، ذنم  همهف  مت  دق  موهفمك  ةطرفملا  لعفلا  ةدر  زايحنالا يف  نإ 

تنرتنإلا روهظ  لبقف  .ةثيدحلا  ايجولونكتلا  ةجيتن  ةيضاملا  ةليلقلا  تاونسلا 

ناك صاخلا ، كارتشالا  تاذ  نويزفيلتلا  تاونق  ىلع  عاذت  يتلا  ةيلاملا  ةيرابخإلا  جماربلاو 

مهناكمإب ناك  ار  مهسألا ، راعسأ  ىلإ  نورظني  ام  اًردان  نيرمثتسملا  مظعم 

ةثالث لك  دعب  ةيونسلا  عبر  جئاتنلا  صحفو  رهش ، لك  ةياهن  ةرسمسلا يف  نايب  نم  ققحتلا 

.ماع لك  ةياهن  يونسلا يف  مهئادأ  ةلودج  مث  رهشأ ،

ىلع ءاقبلا  نم  نورمثتسملا  نك  دقف  تالاصتالا ، ايجولونكت  مدقتلا يف  عمو  مويلا ، امأ 

نم صاخشألا  لومحملا  ةزهجأ  تنَّكمو  ةيلاملا ، قاروألا  قوسب  رمتسم  لاصتا 

مهئادأ ةعباتم  مهنك  ك  راطقلا ، وأ  ةرايسلا ، مهلالقتسا  ءانثأ  ةيلاملا يف  مهظفاحم  صحف 

فوقولا ءانثأ  وأ يف  اهنم ، جورخلا  وأ  تاعتجالا ، ىلإ  باهذلا  ءانثأ  يف 

ةدوج ىد  كربخت  نأ  نك  تنرتنإلا  ربع  ةطاسولا  تاباسح  نإ  .عفدلا  راظتنا  روباط  يف 

نأ تاباسحلا  هذهل  نك  ك  حاتتفالا ، سرج  ذنم  ةيلاملا  كتظفحم  ءادأ 

لكشب وأ  مايأ ، ةرشع  وأ  مايأ ، ةسمخ  وأ  موي ، لالخ  دئاوعلل  يبسنلا  ءادألا  كل  بسحت 

اوعباتي نأ  نيرمثتسملل  نك  راصتخاب  .يونس  وأ  يونس ، عبر  وأ  يرهش ،

.نيرشعلاو عبرألا  مويلا  تاعاس  ةيناث يف  لك  مهمهسأ  راعسأ 

ىدل نيرمثتسملل ؟ ديفم  رمأ  مهسألا  راعسأ  ىلع  زيكرتلا  رمتسملا يف  سوهلا  اذه  له 

رؤملا ًاثك يف  رضاحي  هنإ  .لاؤسلا  اذه  نع  ةحضاو  ةباجإ  رلاث " دراشتير  "



يدينيك .فإ  .نوج  ةيلك  يفو  ةيداصتقالا ، ثاحبألل  يموقلا  بتكملا  ةياعر  تحت  ولسلا 

هذه همالك  نِّمضي  ام  ًااد  وهو  درافراه ، ةعماجب  ةيموكحلا  تاساردلل 

كلت ىلإ  فيضن  دقو  .  ٥ كديرب " دقفتت  مث ال  مهسألا ، رمثتستلف يف  : " لوقي ثيح  ةحيصنلا ،

كفتاه وأ  كب ، صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  صحفتت  الو  : " لئاق ةحيصنلا 

". ةقيقد لك  رخآ  زاهج  يأ  وأ  يولخلا ،

ةراسخلا ةيهارك 

ةزاتمملا مهسألا  هرثتسا يف  صوصخب  رغصألا  اهاخأ  تيفاب " سيرود   " تخبو امدنع 

بعصلا نم  ناك  هنأ  ىلع  اًحضاو  ًاليلد  اذه  ناك  سيفس ، زيتيس  ةكرشب 

ىلع ادج  ساق  نوكن  انوعد ال  نكل  مهسألا ، راعسأ  ضافخناب  طبترملا  قلقلا  لمحت  اهيلع 

لك نيرمثتسملا  نم  يالم  رثؤت يف  ةيسفن  ةلاح  اعت  تناك  دقف  سيرود " "

عن يتلا  ةبوعص  كألا  ةديحولا  ةبقعلا  ييأر  يهو يف  ةراسخلا ، ةيهارك  ىمست  اهنإ  .موي 

.حاجنب رثتسالا  يف  تيفاب " نراو  جهن "  قيبطت  نم  نيرمثتسملا  مظعم 

اذه ةقلعلا يف  نم  نثا  ةطساوب  اًماع ، ذنم ٣٥  ةيسفنلا  ةلاحلا  هذه  فاشتكا  مت  دقل 

هانركذ يف دقو  لبون ، ةزئاج  ىلع  لصاحلا  نيناك " لايناد   " هو لاجملا ،

دقل .دروفناتس  ةعماجب  سفنلا  ملع  ذاتسأ  سفت ،" سوماع  و" لصفلا ، اذه  قباس يف  تقو 

متهم ليوط ، نمز  ذنم  اًعم  انواعت  ناذللا  نالجرلا  ناذه  ناك 

.رارقلا عنص  ةيرظنب 

: لتحالا ةيرظن   " ناونعب ةيثحب  ةقرو  سفت " و" نيناك "  " نم لك  بتك  ماع ١٩٧٩  يفو 

ةقرولا دعب  يف  حبصتس  يتلا  رطاخملا ،" لظ  رارقلا يف  ذاختا  ليلحت 

ةيداصتقالا ةلجملا  كلت  اكيرتيمونوكيإ ،  ةديرج  قالطإلا يف  ىلع  اهب  اًداهشتسا  كألا  ةيثحبلا 

قلعتت يتلا  ةعفنملا  ةيرظن  تناك  ةظحللا  هذه  ىتحو  .ةقومرملا  ةيداكألا 



هباتك يف  نتسنجروم " راكسوأ  و" ناموين " نوف  نوج   " دي ىلع  ترشتنا  يتلا  رارقلا  عنصب 

ةعبطم ) Theory of Games and Economic Behavior

ةعماج

بجي هنأ  ىلع  ةعفنملا  ةيرظن  صنتو  .داصتقالا  ةلوبقملا يف  ةديقعلا  يه  نوتسنرب ١٩٤٤ ،)

وه اقح  مهي  ام  لب  ام ، اًرارق  ذختي  يذلا  صخشلل  لئادبلا  ضرع  ةيفيك  مهت  الأ 

زوفلا ةبسن  ةبعل  كيلع  ضرع  اذإ  لاثملا  ليبس  ىلع  .هتحلصم  هيف  ام  صخشلا  اذه  لعفي  نأ 

ةيرظن عبتي  يذلا  صخشلا  ىلع  بجيف  ةراسخلا ٣٥٪ ، ةبسنو  اهيف ٦٥٪ ،

.اجيإ اهجئاتن  عومجم  نأل  ةبعللا ؛ هذه  بعلي  نأ  ةعفنملا 

اعلا تارارق يف  ذاختال  يلاثملا  جهنلا  اهنإ  تايضايرلا ، ةلصأتم يف  ةعفنملا  ةيرظنو 

يلجر انوكي  و  سفن ، يملاع  اناك  سفت " و" نيناك "  " نأ ىلإ  اًرظنو  يجذومنلا ،

ءاطخأ ةسارد  ةينهملا يف  هتايح  ايضمأ  دقل  .رمألا  اذه  نم  نيدكأتم  انوكي  اذل   داصتقا ؛

بساكملا نوميقي  دارفألا  نأ  لعت  دقو  يرشبلا ، مكحلا  ةددحم يف 

امأ اهنلا ، لصألا  ىلع  ةميقلا  يعت  متي  ةعفنملا  ةيرظنل  اًقفوو  ةفلتخم , ةقيرطب  رئاسخلاو 

ةميقلا نإف  سفت ،" و" نيناك "  " نم لكل  لتحالا  ةيرظن  بجو 

نم سفت " و" نيناك "  " نم لك  نك  دقو  .رئاسخو  بساكم  ىلإ  يدرف  لكشب  فنصت 

ةيرظن لوقت  ةيئاهنلا ك  ةولا  ىلإ  نوعلطتي  صاخشألا ال  نأ  تابثإ 

مهتورث نيوكت  مهست يف  يتلا  ةديازتملا  رئاسخلاو  بساكملا  ىلع  نوزكري  مهنإ  لب  ةعفنملا ،

نوهركي صاخشألا  نأ  كاردإ  وه  لتحالا  ةيرظن  فاشتكا يف  مهأو  ةيئاهنلا ،

نأ تابثإ  نم  ايباسح ، سفت ،" و" نيناك "  " نم لك  نك  ةقيقحلا  يفو  .ةراسخلا 

لدع ةلثملا ، بساكملاب  مهبيحرت  نم  كأ  ةراسخلا  ىلع  نومدني  صاخشألا 

.كأ ةرملا  فصنو  ترم  ىلإ  ترم 



ترهظأ دقف  بسكملا ؛ ةعتم  نم  ربكأ  ةراسخلا  نإ أ  لوقن  نأ  عيطتسن  ىرخأ  ةرابعبو 

اجيإلا روعشلا  فعض  ىلإ  نوجاتحي  صاخشألا  نأ  براجتلا  نم  ديدعلا 

حبرلا ةيلتحا  اهيف  ىواستت  يتلا  تاناهرلا  ىتح يف  دحاو ، يبلس  روعش  ىلع  بلغتلل 

نل صاخشألا  مظعم  نإف  باعصلا ، كلذك  اهيف  ىواستتو  ةراسخلاو ،

.ةلمتحملا ةراسخلا  فعض  لمتحملا  حبرلا  نكي  ام   ءيش  يأب  اورطاخي 

ثأت ةيبلسلا  يحاونلل  نوكي  ثيح  ةرظانتماللا ؛ ةراسخلا  ةيهارك  مساب  رمألا  اذه  فرعيو 

.يرشبلا سفنلا  ملع  يساسأ يف  ءزج  يهف  ةيباجيإلا ، يحاونلا  نم  ربكأ 

نزحلاب نيرمثتسملا  روعش  نأ  ينعي  اذه  نإف  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  ىلع  كلذ  قيبطت  دنعو 

ةيهارك ثأتو  .هوحبر  ا  مهحرف  يفعض  لداعي  لاومأ  نم  هورسخ  امل 

اننإ .كلذك  قيمع  وهو  ةياغلل ، حضاو  رثتسالاب  قلعتت  يتلا  تارارقلا  ذاختا  ىلع  ةراسخلا 

ىلع ظافحللو  ةديج ، تارارق  انذختا  اننأب  نمؤن  نأ  ىلإ  نوجاتحم  اًعيمج 

ٍهاو لمأ  ىلع  ةياغلل ، ةليوط  ةرتف  ةئيسلا  تارايخلاب  كسمتن  اننإف  انسفنأ ، نع  ديجلا  انيأر 

ىلإ رطضن  نل  ةرساخلا ، انمهسأ  عيب  مدعبو  نسحتت , فوس  رومألا  نأب 

.اًدبأ انتاقافخإ  ةهجاوم 

ططخ نوكراشملاف يف  هيف ، غلابم  لكشب  ظفحتم  نيرمثتسملا  لعجت  ةراسخلا  ةيهارك  نإ 

اولاز ام  دوقع ، ىلإ  دت  ةينمزلا  مهقافآ  لازت  نيذلا ال  دعاقتلا ٤٠١(ك )

روعشلا نأل  اذامل ؟ .تادنسلا  قوس  ةرمثتسملا يف  مهلاومأ  نم  ةبك  ةيلام  غلاب  نوظفتحي 

صخش يأ  لعجي  نأ  عيطتسي  يذلا  طقف  وه  ةراسخلل  ةديدشلا  ةيهاركلاب 

لكشب كيف  رثؤت  نأ  نك  ةراسخلا  ةيهارك  نكلو  ظفحتلا ، اذه  لث  هتارثتسا  صصخي 

مهسألاب القع  لكشب غ  كسمتت  كلعجت  نأب  كلذ ، نم  كأ  رشابم 

نمف مهسألا ،) يأ   ) كءاطخأ عبت  اذإف   ءاطخألا ، هباكتراب  فرتعي  نأ  دحأ  دوي  الف  .ةرساخلا 



ةداعإ نم  اهينجت  نأ  كنك  ناك  بساكم  تنأ  ردهت  نأ  لمتحملا 

.ءاكذب رثتسالا 

ةيلقعلا ةبساحملا 

ةفاضإلاب سفت ،" و" نيناك "  " عم نواعتلاو  ةساردلاب  ظحلا  رلاث " دراشتير   " فلاح دقل 

دقلو ولسلا ، ةيلاملا  ملع  لاجم  نيرخآلا يف  يداكألا  نم  ديدعلا  ىلإ 

هشلا هباتك  اهنم يف  ديدعلا  ةءارق  نكو  رارقلا ، عنص  نع  تالاقملا  نم  ديدعلا  بتك 

The ناونعب

Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies Of Economic

سيرب يرف  ) Life

: ناونعب ماع ١٩٩٥  هبتك  يذلا  هلاق  رلاث "  " رهتشا دقف  كلذ  عمو  (. ١٩٩٢

Myopic Loss Aversion and the Equity Risk

ومولش  " عم هفيلأت  كراش  دقو   ، Premium

نوسردنأ ةيلكب  ولسلا  رارقلا  عنص  ةعومج  كراشم  سيئرو  يعماج  ذاتسأ  يزترانيب ،"

ةعماجب لعألا  ةرادإل 

ةروكذملا ةراسخلا  ةيهارك  يزترانيب " و" رلاث "  " ذخأ هلاقم  يفو  .سولجنأ  سولب  اينروفيلاك 

قاروألا قوسب  اهاطبرو  سفت " نيناك و"  " نم لكل  لتحالا  ةيرظن  يف 

.رشابم لكشب  ةيلاملا 

يأ لضفي  اذامل  وهو : يزترانيب ،" و" رلاث "  " نم لك  ةح  ةيروحملا  ةلئسألا  دحأ  راثأ  دقو 

، ًهسأ كلت  نأ  ىلع  تادنس  كلت  نأ  لجألا  ةليوط  ةينمز  قافآ  هيدل  صخش 

ىلع زكترت  ةباجإلا  نأ  نايريو  ًااد ؟ ءادألا  قوفتت يف  يتلا  يه  مهسألا  نأ  فرعي  هنأ  يف ح 

ةيهارك وه  لوألا  موهفملا  سفت ." و" نيناك "  " ىدل يساسأ  موهفم 

، ةيلقعلا ةبساحملاب  ىمسيف  اثلا  موهفملا  امأ  لعفلاب ؛ هانلوانت  يذلا  موهفملا  وهو  ةراسخلا ،



، ةيلاملا جئاتنلا  ةمجرتل  صاخشألا  اهمدختسي  يتلا  قرطلا  فصي  يذلا 

نحنف انب , ةطيحملا  فورظلا  تغت  لك  لاملا ، انرظن يف  ةهجو  يغتل  انتداع  ىلإ  شي  وهو 

وهو ةفلتخم ، تاباسح "  " لاملا يف عضو  ىلإ  ةيلقعلا  ةيحانلا  نم  لي 

.همادختسا ركفن يف  فيك  ددحي  يذلا  رمألا 

نم تيبلا  ىلإ  تدع  دق  كنأ  ليختنل  طيسبلا ، لاثملا  اذه  لالخ  نم  رمألا  اذه  حضونسو 

فيلاكت عفدتل  كتظفحم  تجرخأو  كتجوز ، عم  ةرهس  تيضق  نأ  دعب  كروف 

كتظفح غ اهنأ  تننظ  يتلا  نيرشعلا  تارالودلا  نأ  تفشتكاف  لافطألا ، ةسيلج 

ةلآ دنع  فقوتت  اهلزنم  ىلإ  لافطألا  ةسيلج  بحطصت  تنأو  اذل  ةدوجوم ؛

نيرشعلا نأ  يلاتلا  مويلا  فشتكت يف  مث  ىرخأ ، اًرالود  نيرشع  ىلع  لصحتو  يلآلا ، فرصلا 

.كترتس بيج  تناك يف  ةيادبلا  اهنع يف  تثحب  يتلا  اًرالود 

تارالودلا تدجو  دقف  ةداعسلاب ، اهنيح  رعشتسف  صاخشألا ، مظعم  لثم  تنك  اذإو 

، ةيناثلاو ىلوألا  اًرالود  نيرشعلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كترتس ، نيرشعلا يف 

نيرشعلا تارالودلا  نإف  هبسك ، اًدهج يف  تلذب  ًالام  نالثو  نبلا ، كباسح  نم  هيتلك ،

ةيرحلاب رعشتو  هكلت ، نأ  عقوتت  ًالام   لث  كدي  اهب يف  كس  يتلا 

.بحت ةهفات ك  رومأ  ىلع  هقافنإ  يف 

.موهفملا اذه  تابثإل  متهالل  ةثم  ةيداكأ  ةبرجت  رلاث " دراشتير   " انل مدقي  ىرخأ  ةرم 

صاخشألا يف ءاطعإ  متي  ثيح  صاخشألا ، نم  تعومج  هتسارد  أدبي 

اوعضي نأ  ( ١ : ) هو نيرايخ  مهيدل  نأب  مهرابخإ  متيو  اًدقن ، اًرالود  ىلوألا ٣٠  ةعومجملا 

ام اذإف  ءاوهلا ، ةلمعلاب يف  اوقلي  نأ  ( ٢ ، ) اوفرصني نأو  مهبويج ، لاومألا يف 

مصُخ اورسخ  اذإو  ةيفاضإ ، تارالود  ةعست  ىلع  اولصح  اًحيحص ، مهنيمخت  ناكو  اوحبر 

، ةرماغملا ةعومجملا ) نم   ٪٧٠  ) مهمظعم ضاخ  .تارالود  ةعست  مهنم 



لقأ ىلع  مهناكمإب  نأ  اوروصت  مهنإ  ثيح  ةجيتنلا ؛ مختو  ةلمعلا  ءاقلإ  ىلع  اوقفاوو 

ةعومجملا نيذلا يف  ءالؤه  امأ  هيلع ، اوع  لام  هنأك  اًرالود  زوفلا ب٢١  ريدقت 

اذإف ءاوهلا ، ةلمعلا يف  ءاقلإ  مهنك  ( ١ : ) وهو فلتخم ، رخآ  رايخ  مهيلع  ضرع  دقف  ةيناثلا 

ام اذإو  اًرالود ، ىلع ٣٩  نولصحيسف  اًحيحص ، مهنيمخت  ناكو  اوحبر  ام 

ىلإ ةجاحلا  نود  اًرالود  ىلع ٣٠  لوصحلا  مهنك  ( ٢ ، ) اًرالود ىلع ٢١  نولصحيسف  اورسخ 

نم كأ  ررق  نأ  ةجيتنلا  تناكو  .ةجيتنلا  مختو  ءاوهلا  ةلمعلا يف  ءاقلإ 

تعومجملا اتلك  تناك  دقل  .نومضملا  لاملا  ىلع  اولصحي  نأ  ةعومجملا ) نم   ٪٥٧  ) مهفصن

تالتحالا دوجو  عم  لاملا  نم  هسفن  غلبملا  بسك  نم  اهنك  فقوم  يف 

فلتخم ٦ . لكشب  عضولا  ىلإ  اترظن  هنكل  اهسفن ،

يتلا ةقيرطلاو  اهلالخ ، نم  رثتسالا  ررقن  يتلا  ةبسانملا  ةقيرطلا  نإ  ةحضاو : جئاتنلا  نإ 

.لاومألا انكفت يف  ةقيرطب  بك  دح  ىلإ  قلعتت  رثتسالا  اذه  ةرادإ  اهب  راتخن 

ىلع نيرمثتسملا  مادقإ  مدعل  رخآ  ًاببس  حضوت  ةيلقعلا  ةبساحملا  نأ  دجن  لاثملا ، ليبس  ىلعو 

ةراسخلا ال نأ  نودقتعي  مهنأ  وهو : ئيسلا ، ءادألا  تاذ  مهسألا  عيب 

ىلع انتردق  مهف  ىلع  كلذك  اندعاست  اهنإ  .اهنأشب  ءارجإ  ذاختا  ىلإ ح  ةيقيقح  حبصت 

ىلع انلوصح  ةلاح  رطاخن يف  نأ  بك  دح  ىلإ  لمتحملا  نمف  رطاخملا ؛ لمحت 

.اًدهج هيف  لذبن  بستكم   لام 

ىدملا ةصق  ةراسخلا  ةيهارك 

ةرملل هحرتقا  يذلا  يلاملا  زغللا  رلاث "  " ركذت دقف  رمألا ، اذه  دنع  يزترانيب " و" رلاث "  " ِهتني  

لأس ماع ١٩٦٣  يفف  نوسليوماس ." لوب   " لبون ةزئاج  ىلع  لصاحلا  ىلوألا 

ةبسنب ةصرف  وهو : يلاتلا ، ناهرلا  لوبقل  ادعتسم  ناك  اذإ  ام  هئالمز  دحأ  نوسليوماس " "

لوقي بسحو  .رالود  ةراسخل ١٠٠  ةبسنب ٥٠٪  ةصرف  وأ  رالود ، حبرل ٢٠٠   ٪٥٠



لاق ثيح  هيف ؛ رظنلا  داعأ  كلذ  دعب  هنكلو  يلوألا ، ضرعلا  ضفر  هليمز  نإف  نوسليوماس " "

نأ هناكمإب  ناك  اذإف  ةبعللا ، هذه  ضوخي  نأل  رورس  لكب  دعتسم  هنإ 

ةبعللا ضوخل  دادعتسالا  نإف  .ةيدرف  ةجيتن  لك  دهاشي  نأ  هيلع  نكي  و  ةرم ، بعلي ١٠٠ 

". يزترانيب و" رلاث "  " ىدل ةركف  راثأ  دعاوقلا  نم  ةديدج  ةعومجم  بجو 

قفألا ةلاطإ  هو : طرش ، قفو  ةبعللا  لوبقل  ادعتسم  نوسليوماس "  " ليمز ناك  دقل 

.جئاتنلا ةدهاشم  اهيف  هيلع  بجوتي  يتلا  تارملا  ددع  ليلقتو  ةبعلل ، ينمزلا 

لك هنأ  يزترانيب " و" رلاث "  " نم لك  جتنتسا  رثتسالا ، لاجم  ىلإ  ةظحالملا  هذه  لقنبو 

يف هيدل ، ةيبذاج  كأ  لوصألا  تحبصأ  لوطأ ، ةرتف  لوصألاب  رمثتسملا  ظفتحا 

.رركتم لكشب  رثتسالا  مييقت  متي  ام   لاح 

ىدملا ىلع  دئاوعلا  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  نأ  اندجو  رثتسالا ، دئاوع  خيرات  ليلحت  دنعو 

٪٩٣ لا دئاوع  امأ  لوادتلا ، رهشأ  عومجم  نم  طقف  ةجيتن ٧٪  يه  ليوطلا 

ةصق تارتف  لالخ  ءادألا  مييقت  نأ  حضتي  كلذ  نمو  ًابيرقت ٧  . رفصلا  نم  برتقتف  ةيقبتملا ،

تصحفت ام  اذإف  ةيلاملا ، كتظفحم  ةراسخلا يف  كتيؤر  صرف  نم  ديزي 

نسحتت نلو  .ةراسخل  ضرعتتس  كنأب  ٍواستم  لتحا  كانهف  ايموي ، ةيلاملا  كتظفحم 

.رهش ىلإ  مييقتلا  ةرتف  تددم  اذإ  ًاثك  تالتحالا 

قلقلاب روعشلا  نع  ىأن  نوكت  فوسف  موي ، لك  ةيلاملا  كتظفحم  صحفتت  نإ   كنكل 

ىلع كتظفحم  تضرعتسا  لكف  ايموي ، رعسلا  بذبذت  كتعباتمل  قيمعلا 

.ةيبذاج كأ  كتارايتخا  حبصت  مث  نمو  راعسألا ، تابلقت  كتدهاشم  تلق  ةليوط ، تارتف 

يلاعفنالا بارطضالا  نهسي يف  نيذللا  لماعلا  نإ  ىرخأ ، ةرابعبو 

" يزترانيب و" رلاث "  " غاص دقو  .ةرركتملا  مييقتلا  ةرتفو  ةراسخلا  ةيهارك  نيرمثتسملل ه 

ةراسخلا ةيهارك  عمجلا ب  اسكعيل  ىدملا ؛ صق ة  ةراسخلا  ةيهارك  حلطصم 



.ةرركتملا مييقتلا  ةرتفو 

هنأ فرعن  نحنو  يلاثملا ، ينمزلا  راطإلا  ديدحت  ىلإ  يزترانيب " و" رلاث "  " نم لك  ىعس  دقو 

، تادنسلا راعسأ  نم  كأ  مهسألا  راعسأ  بلقتت  ةصقلا ، تارتفلا  ىدم  ىلع 

تاغتلا يف هذه  اهيف  سيقن  يتلا  ةرتفلا  ديدمتل  نيدعتسم  انك  اذإ  اننأ  اًضيأ  فرعن  ك 

ديري امو  .ضفخنيس  مهسألا  تادئاعل  يرايعملا  فارحنالا  نإف  مهسألا ، راعسأ 

ىلإ نورمثتسملا  اهيف  جاتحي  يتلا  ةدملا  لوط  ام  وه : ناك  هتفرعم  يزترانيب " و" رلاث " "

ةيهاركب ةالابماللا  ةطقن  ىلإ  اولصيل  مهئادأ ؛ ةعجارم  نود  مهسألاب  ظافتحالا 

.دحاو ماع  يه : ةباجإلا  تادنسلا ؟ لباقم  مهسألل  ىدملا  ةصق  ةراسخلا 

اجيإلا دئاعلا  لتحاو  يرايعملا ، فارحنالاو  تادئاعلا ، يزترانيب " و" رلاث "  " صحف دقل 

و ١٠٠ تاونس ، و١٠  ةنسو ، رهشو ، عوبسأو ، مويو ، ةعاس ، لالخ  مهسألل 

ةراسخلا ةيهارك  لماعم  ىلإ  اًدانتسا  ةعفنملا  ةلاد  فيظوتب  كلذ  دعب  اماق  مث  ةنس ،

ةيلتحا - راعسألا ةدايز  ةيلتحا  ةعفنملا = ( ) ٢  ) هردق سفت " و" نيناك " ل"

ًقر غلبي  يلاعفنالا ال  ةيعفنلا  لماعم  نإف  ةيباسحلا ، ةيلمعلا  ىلع  ءانبو  (. ٢× ضافخنالا

تنك ام  ًاثكو  .ماع  ىلإ  لصت  ةيلعف  ةينمز  ةرتف  ىلإ  لصت  ىتح  ايباجيإ 

ةرم لوادتلل  ةيلاملا  قاروألا  قوس  حتفت  نأل  تيفاب " نراو  ليضفت "  ناك  اذإ  ام  لءاستأ 

.ىدملا ةصق  ةراسخلا  ةيهاركل  ةيسفنلا  جئاتنلا  عم  قفاوتي  ماعلا  ةدحاو يف 

نأ ةراسخلا  ةيهارك  نع  هيف  ثدحتن  تقو  يأ  انيلع يف  بجي  هنأ  يزترانيب " و" رلاث "  " ىريو

ماق اذإف  .دئاوعلا  باسح  هلالخ  نم  متي  يذلا  راركتلا  ىدم  رابتعالا  ذخأن يف 

مهنأ حضتيسف  رصقأو ، رصقأ  تارتف  ىدم  ىلع  ةيلاملا  مهظفاحم  مييقتب  نورمثتسملا 

رمألا يزترانيب " و" رلاث "  " حضويو مهسألا ، بلقت  ىلإ  ًاباذجنا  لقأ  نونوكيس 

مييقتلا راركت  نإف  ضيقنلا ، ىلعو  ةايحلا ، قئاقح  نم  ةقيقح  ةراسخلا  ةيهارك  نإ  : " لئاق



. ٨ أدبملا " ثيح  نم  لقألا  ىلع  هيغت ، نك  هنأ  ضرتفملا  نم  رايتخا  وه 

عيطقلا ةيلقع 

هلعفي ام  عابتا  ءارغإ  وه  نورمثتسملا  اهيف  عقي  دق  يتلا  ىرخألا  ةيسفنلا  خاخفلا  دحأ  نإ 

.ةبيعملا عيطقلا  ةيلقع  اهيمسن  دقو  .ال  مأ  ايقطنم  ناكأ  ًءاوس  نورخآلا ،

يذلا ةغصلا ، ضراوقلا  عاونأ  نم  عون  وهو  سوماللا ، ناويح  عيطقلا ، ةيلقع  ىلع  لاثمكو 

.رحبلا يف ىلإ  يعجلا  هحوزنل  هيلإ  راشيو  اردنتلا ، ةقطنم  ىلإ  يمتني 

ماعطلا نع  ًاثحب  عيبرلا  لصف  ةرجهلا يف  ةرتف  لالخ  سوماللا  ناويح  لقتني  ةيداعلا  تارتفلا 

.تاونس عبرأ  وأ  ثالث  لك  ثدحي  ًابيرغ  ًائيش  كانه  َّنكل  ديدج ، ىوأمو 

سوماللا تاناويح  دادعأ  دادزت  ةافولا ، تالدعم  ضافخناو  رثاكتلا  تالدعم  عافترا  ىلإ  اًرظنف 

سوماللا يف تاناويح  أدبت  اهدادعأ ، مخضتت  نأ  درجو  .ةبك  ةدايز 

.راهنلا حضو  كرحتلا يف  ةئيرجلا يف  ةعومجملا  كلت  ثبلت  امو  مالظلا ، ةمظتنم يف  ةكرح غ 

اهعفدي ىتح  ةعومجملا  سوماللا يف  ددع  دادزي  زجاوحلا  اههجاوت  امدنعو 

اذه ةدح  دادزت  امدنعو  .هقوف  نم  زفقلا  وأ  زجاحلا ، ربع  عافدنالا  ىلإ  رعذلاو  فوخلا 

تناك يتلا  ىرخألا  تاناويحلا  يدحت  أدبت  سوماللا  تاناويح  نإف  كولسلا 

، سارتفالاو عوجلا ، ةجيتن  تو  سوماللا  تاناويح  نم  ديدعلا  نأ  عمو  .ةداع  اهبنجتت 

ىتح نوحبسيو  نوصوغي  كانهو  رحبلا ، ىلإ  لصي  اهمظعم  نإف  ثداوحلاو ،

.قاهرإلا نم  اوتو 

ثيح نأشلا ، اذهب  ةيرظن  ناويحلا  ءلع  ىدلو  اًما ، موهفم  سوماللا غ  ناويح  كولس  نإ 

تادادمإلا غتلا يف  ببسب  ثدحت  ةيعجلا  ةرجهلا  هذه  نأ  نودقتعي 

ىلإ نايدؤي  دق  سوماللا  تاناويح  ةسفانملاو ب  ماحدزالاف  ةبيصعلا ؛ فورظلا  وأ  ةيئاذغلا و/

.كولسلا غت يف  ىلإ  هرودب  يدؤي  ومره ، غت 



اذه مهف  ىلع  تيفاب "  " اندعاسي ل  عيطقلا ؟ ةيلقع  نيرمثتسملا  نم  ثكلا  عبتي  اذامل 

ةكرشل يونسلا  ريرقتلا  ةلضفملا يف  ماهارج " نب  صصق "  نم  ةدحاو  رشن  رمألا ،

ماع ١٩٨٥. ياواثاه  رياشكب 

تسل كنإ  ةئيس " : رابخأب  هغلبأ  يذلا  ءكحلا  دحأ  لورتبلا  نع  بقنملا  دحأ  لباق  دقف 

سيلو لورتبلا ، نع  بقنملاب  ءيلم  هنإف  عمجملا ، اذه  انه يف  نكست  نأل  ًالهؤم 

كفتلا لجرلا يف  اذه  قرغتسا  نأ  دعبو  هيف ." كنكسن  نأ  اننك  رغاش  ناكم  يأ  كانه 

ناكملا اذه  لخاد  ميقملل  لوقي  نأب  هل  حمسي  نأ  ميكحلا  نم  بلط  ةظحل ،

، كلذب هل  حمسو  ميكحلا  قفاو  دقف  اذه ، نم  يأ ض  كانه  نكي  املو   طقف ، تلك  تس 

عمجملا لورتب يف  فاشتكا  مت  : " ًالئاق خرصو  همف ، مامأ  هدي  عضوف 

اعدو جراخلا ، ىلإ  لورتبلا  يبقنم  لك  عفدناو  روفلا ، ىلع  عمجملا  تاباوب  تحتفف  رواجملا ."

، عمجملا ىلإ  لخدي  نأ  ىلإ  لجرلا  كلذ  ثدح  شهدنا م  يذلا  ميكحلا 

دقتعأ ال ، : " لاق مث  ةظحل ، لجرلا  فقوتف  هلزنم ، هسفن يف  ربتعيو  ةيحيرأ ، لكب  فرصتيو 

نم ءيش  ةعئاشلا  هذه  نوكي يف  ارف  لاجرلا ، ةيقب  عم  بهذأس  يننأ 

". ةياهنلا ةقيقحلا يف 

يريدم ركفن يف  نأ  تيفاب "  " انم بلطي  خفلا ، اذه  يدافت  ىلع  نيرمثتسملا  ةدعاسملو 

لدعملاو نامألا  يواسي ب  ماظنب  مهتازاجم  متت  ام  ًابلاغ  نيذلا  فرتحملا ، لاومألا 

مظعم نإ  ": " تيفاب  " لوقيو .لقتسملا  كفتلا  لباقم  تاسرملاب  مازتلالا  أفاكيو  طسوتملا ،

مهلعجت دق  نكلو  ةيكذ ، تارارق  ذاختال  ةياغلل  ليئض  زفاح  مهيدل  نيريدملا 

ةحضاو ةراسخلا  بسكملل / ةيصخشلا  مهتالدعمف  .نايحألا  ضعب  ىقمحلاك يف  نودبي 

، ةديج جئاتن  نع  ةيديلقتلا  مهتارارق غ  دحأ  ترأ  ام  اذإف  ةياغلل ،

وه ايديلقت  لشفلاو  لمعلا ، نم  نودرطي  ةئيس ، مهجئاتن  تناك  اذإو  ءانثلا ، نوقحتسي 



، ةئيس ةعمسب  ىظحت  يتلا  سوماللا  ناويح  عومجك  يضملل ، قيرط  لضفأ 

. ٩ يدرف " لكشب  اًدقن  ىقلت  دق  اهنم  دحاو  ناويح  يأ  دجوي  نكل ال 

ةيلاعفنالا خاخفلا  ةرادإ 

نيرمثتسملل غ ةلكشم  قلخت  لاملا  كفتلل يف  ةعئاشلا  قرطلا  هذه  نم  ةقيرط  لك  نإ 

ةقيرط ب مهأ  نإف  ييأر ، نكلو يف  ةراضلا ، اهتايعادت  نم  رارفلا  ىلع  نيرداقلا 

تابقعلا ربكأ  يه  اهنأ  دقتعأ  يننإ  .ىدملا  ةصق  ةراسخلا  ةيهارك  يه  قرطلا  هذه 

لالخ نمف  حاجنب ، تيفاب " نراو  ةقيرط "  قيبطت  نم  نيرمثتسملا  عن  يتلا  ةيسفنلا 

ةبوعصلا نأ  رشابم  لكشب  تظحال  دوقع ، ةثالث  نم  برقي  ام  ىلإ  لصت  يتلا  ةينهملا  ربخ 

، يراشتسالاو ةيلاملا ، ظفاحملا  يريدمو  نيرمثتسملا ، نم  لك  اههجاوي  يتلا 

نم اًماليإ  كأ  نوكت  يتلا  رئاسخلا  لبقت  عم  ةبكلا  ةيسسؤملا  قيدانصلا  ةنجل  ءاضعأو 

ءبعلا اذه  ىلع  بلغتلا  نإ  .رركتم  ساسأ  ىلع  رئاسخلا  كلت  ةلودج  لالخ 

.دارفألا نم  ليلقلا  ءانثتساب  باقعلل  عيمجلا  ضرعي  يسفنلا 

، ىدملا ةصق  ةراسخلا  ةيهارك  نقتأ  نم  وه  اًدحاو  اًصخش  كانه  نأ  اًشهدم  نوكي  ارو ال 

نراو هنإ "  اعلا ، رمثتسم يف  مظعأ  دعي  يذلا  هسفن  صخشلا  وهو 

هل ليوطلا  ىدملا  ىلع  تيفاب "  " هققح يذلا  حاجنلا  نأب  نمؤأ  تنك  ام  ًاادف  تيفاب ،"

ًهسأ ياواثاه  رياشكب  ةكرش  كلت  ثيح  هتكرشل ، ديرفلا  لكيهلاب  ةقالع 

ةميقلا يف و  نأ  فيك  رشابم  لكشب  تيفاب "  " ظحال اذل  لماكلاب ؛ ةكولمم  تاكرشو  ةيداع 

نكي هنإ   .ةيداعلا  اهمهسأ  راعسأب  اًقيثو  ًاطابترا  طبتري  تاكرشلا  هذه 

نم ديكأت  ىلإ  اًجاتحم  نكي  هنأل   موي ؛ لك  ةيلاملا  قاروألا  قوس  عباتي  نأ  ىلإ  اًجاتحم 

يننإ ال : " ًااد لوقي  كف  حيحصلا ، رثتسالاب  موقي  هنأب  هعنقيل  قوسلا 



". ةميقلا نع  لعفلاب  هفرعأ  ا  ربخيل  مهسلا ، رعس  ةفرعم  ىلإ  جاتحأ 

رثتسا يف  تيفاب "  " عم رمألا  اذه  ةيفيك س  حيضوتل  ةيبناج  ةظحالم  دجن  نأ  اننكو 

ناكو ماع ١٩٨٨ ، رالود  رايلم  غلب  يذلا  الوكاكوك  ةكرش  رياشكب يف  ةكرش 

قوس رياشكب يف  ةكرش  هب  موقت  يدرف  رثتسا  ربكأ  وه  تقولا  كلذ  رثتسالا يف  اذه 

ةكرش مهس  فعاضت  ةيلاتلا ، رشعلا  تاونسلا  رادم  ىلعف  ةيلاملا ؛ قاروألا 

.طقف فاعضأ  ةثالث  زروب ٥٠٠  دنأ  ردناتس  رشؤم  فعاضت  يف ح  فاعضأ ، ةرشع  الوكاكوك 

ناك الوكاكوك  ةكرش  رثتسالا يف  نأ  نظن  دقف  ءارولا ، ىلإ  انرظن  ام  اذإو 

تاينيعست رخاوأ  يفو  .رمثتسم  يأ  اهب  موقي  نأ  نك  يتلا  تارثتسالا  لهسأ  نم  اًدحاو 

ًااد تنكو  ةيرثتسالا ، تاودنلا  نم  ديدعلا  تكراش يف  نيرشعلا  نرقلا 

تاونسلا رادم  ىلع  الوكاكوك  ةكرش  ًهسأ يف  كلتما  مكنم  مك  : " ًالئاق روضحلا  لأسأ  ام 

ًالاؤس مهتلأس  مث  روفلا ، ىلع  عفترت  يدايألا  لك  تناك  ًابيرقت  ةيضاملا ؟ رشعلا 

اهققح يتلا  الوكاكوك  همهسأ يف  ىلع  اهسفن  دئاعلا  ةبسن  ققح  دق  مكنم  مك  : " وهو رخآ ،

.جرحلاب نورعشي  مهو  مهيديأ ، ضفخ  روضحلا يف  أدب  تيفاب ؟" "

روضحلا نم  ديدعلا  ناك  اذإف  اذامل ."؟ : " وهو يقيقحلا  لاؤسلا  حرطأ  تنك  كلذ  دعب  مث 

رثتسالاب اوماق  دق  ةقيقحلا  مه يف   ) الوكاكوك ةكرش  ًهسأ يف  نوكل 

نأ دقتعأ  يننإ  هسفن ؟ دئاعلا  ىلع  مهنم  يأ  لصحي  اذلف   تيفاب ،)"  " هب ماق  يذلا  هسفن 

تاونس لالخف ١٠  ىدملا ، ةصق  ةراسخلا  ةيهاركب  قلعتي  باوجلا 

ىلع تقوفت  يونس  ساسأ  ىلع  نكلو  قوسلا ، ىلع  الوكاكوك  ةكرش  تقوفت  ( ١٩٨٩-١٩٩٨)

ةيهارك باسح  لالخ  نمو  .طقف  تاونس  تس  ةدم  ةيلاملا  قاروألا  قوس 

ةيسفن ةدئاف  هل  الوكاكوك  ةكرش  رثتسالا يف  نأ  دجنس  يضايرلا ، روظنملا  نم  ةراسخلا 

.(٢ ةيبلس ×  ةيلاعفنا  تادحو   ٤ ةيباجيإ –  ةيسفن  تادحو   ٦  ) يهو ةيبلس 



قوفت ماعب  اورم  الوكاكوك  ًهسأ يف  نوكل  نيذلا  دارفألا  ءالؤه  نأ  روصتأ  نأ  طقف  يننك 

لعف اذامو  .مهمهسأ  اوعيبي  نأ  اوررقو  قوسلا ، ىلع  ةكرشلا  مهس  هيف 

لاز ام  هنأ  دجو  يذلا   - الوكاكوك ةكرشل  يداصتقالا  روطتلا  نم  ًالوأ  ققحت  دقل  تيفاب ؟" "

.اهيف هتصح  كالتما  رمتساو يف  - اًعئار

تاقوألا مظعم  ةيداعلا يف  مهسألا  نإ  : " ًالئاق رمألا  اذهب  انركذي  ماهارج " نب  لازي "  الو 

ةجيتنك هاجتالا ، الك  ةيقطنملا يف  غو  ةديازتملا  راعسألا  تابلقتل  ةضرع 

لمألا مامأ  قيرطلا  حاسفإ  يأ  ةبراضملا ، وحن  صاخشألا  مظعم  ىدل  لصأتملا  هاجتالل 

نيدعتسم نورمثتسملا  نوكي  نأ  نم  دب  هنأ ال  نم  رذحيو  .  ١٠ عشجلاو " فوخلاو 

رمألاف كلذك ، يلاملاو  يسفنلا  دادعتسالا  ينعي  اذهو  ًاطوبهو ، اًدوعص  قوسلا  تابلقت  لبقتل 

ًاطوبه كانه  نأب  يركفلا  ديعصلا  ىلع  ةفرعملا  درجم  ىلع  طقف  يوطني  ال 

لكشب رمألا  عم  لماعتلل  ةمزاللا  ةيسفنلا  تاموقملا  رفاوت  نكلو  ثدحيس ، قوسلا  يف 

.ثدحي امدنع  بسانم 

عزفلاب روعشلا  هيلع  ىغطي  نأب  هسفنل  حمسي  يذلا  رمثتسملا  نإ  ": " ماهارج  " لوقيو

هايازم لوحي  همهسأ  راعسأ  رربملا يف  قوسلا غ  طوبه  ةجيتن  طرفملا  قلقلاو 

هذه همهسأ  َظحت  اذإ   ًالاح  لضفأ  نوكيس  رمثتسملا  اذهو  ةيساسأ ، بويع  ىلإ  ةيساسألا 

يركفلا قلقلا  ذئنيح  هسفن  بنجيس  هنأل  قالطإلا ؛ ىلع  راعسأ  ضرع  يأب 

. ١١ مكحلا " نيرخآلا يف  ءاطخأ  ةجيتن  هب  لحي  يذلا 

تیفاب نراو  كانھ   ، رخآلا بناجلا  ىلعو 
ةظفحم ةرادإو  تاكرشك  مهسألا  كفتلا يف  وهو  رثتسالا -  يف  تيفاب " نراو  جهن "  نإ 

فالآل سردت  يتلا  ةيلاملا  تايرظنلا  عم  رشابم  لكشب  ضراعتي  ةيئاقتنا -  ةيلام 

ةيلاملا ةظفحملا  ةيرظنب  يلاملا  راطإلا  اذه  فرعيو  .ماع  لك  لعألا  ةرادإ  بالط  نم 



اهعضو لب  تاكرشلا ، باحصأ  هذه  رثتسالا  ةيرظن  عضي  و  ةثيدحلا ،

نأ ىسو  هيف ، ةماقإلا  تيفاب "  " ضفري يركف  تيب  يهو  .عقاولا  نع  ىأن  نويداكألا 

ايسفن نولصفني  مهسفنأ  نودجيس  تيفاب "  " جهن نوعبتي  نيذلا  كئلوأ 

.نيرمثتسملا مظعم  فرصت  ةقيرط  نع  ايفطاعو 

كرتشملا نيابتلا  زتيوكرام -  يراه 

نم فلأتي  ًالاقم  وغاكيش ، ةعماج  هجرخت يف  دعب  سرام ١٩٥٢ ، يف  زتيوكرام " يراه   " رشن

ةظفحملا رايتخا   " ناونعب سنانياف ،  فوأ  لانروج  ةلجم  ةحفص يف   ١٤

نأ يهو  ام ، اًعون  ةطيسب  ةركف  هنأ  دقتعي  ام  لاقملا  لخاد  زتيوكرام "  " حضوي ثيح  ةيلاملا ،"

دكؤت يتلا  تاباسحلا  مدقو  اًقيثو ، ًاطابترا  ناطبتري  ةرطاخملاو  دئاعلا 

لمحت نود  طسوتملا ، قوفت  اًحابرأ  ققحي  نأ  رمثتسم  يأ  عيطتسي  هنأب ال  هتاجاتنتسا 

ناك هنكل  مويلا ، ةياغلل  اًحضاو  موهفملا  اذه  ودبيو  .طسوتملا  قوفت  رطاخم 

ةيلاملا ظفاحملا  ءاشنإ  متي  ناك  ثيح  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيسمخ  ةروث يف  ثدحأ  اًموهفم 

ملع قالطإ  ةزجوملا يف  ةلاقملا  هذه  ىلإ  مويلا  لضفلا  بسنيو  .اوشع  لكشب 

.ثيدحلا ةيلاملا 

ناونعب لوألا  هباتك  زتيوكرام "  " رشن تاونس ، عبسب  كلذ  دعبو 
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ىلإ نآلا  همتها  لَّوح  دق  ثيح  هل ، ماهسإ  ربكأ  هنأ  نوثكلا  هاري  امو  هدالوأو ١٩٥٩ .)

وهو كرتشملا ،  نيابتلا  اهسو  .ةلماك  ةيلام  ةظفحم  ءاشنإ  رطاخم  مييقت 

تداز هسفن ، هاجتالا  تكرحت يف  لك  ثيح  مهسألا ، نم  ةعومجم  هاجتا  مييقتل  ةقيرط 

ىلعو .هسفن  تقولا  لفسألا يف  ىلإ  اهل  ةيداصتقالا  تالوحتلا  عفد  ةيلتحا 



اًرايتخا نوكت  دق  رطاخملا  ةيلاع  مهسأ  نم  فلأتت  يتلا  ةيلاملا  ةظفحملا  نإف  هسفن ، لاونملا 

لوقيو .فلتخم  لكشب  كرحتي  يدرفلا  مهسلا  رعس  ناك  اذإ  ًاظفحتم 

ليبس لضفأ  نأ  ىلإ  صلخ  دقل  .لحلا  وه  عيونتلا  نوكي  تلاحلا  اتلك  هنإ يف  زتيوكرام " "

دادعتسا ىلع  مه  يتلا  رطاخملا  ىوتسم  ديدحت  ًالوأ  وه  نيرمثتسملل 

ةضفخنم مهسألا  نم  ةءافكلاب  مستت  ةعونتم  ةيلام  ةظفحم  سيسأت  كلذ  دعبو  اهلمحتل ،

.كرتشملا نيابتلا 

قوسلا ةءافك  اماف -  جوي 

ناونعب هب ، ةصاخلا  هاروتكدلا  ةلاسر  وغاكيش ، ةعماج  نم  اماف ،" جوي   " رشن ماع ١٩٦٥  يف 

، سنزيب فوأ  لانروج  ةديرج  يف  ةيلاملا " قاروألا  قوس  راعسألا يف  ءادأ  "

نأ يهو : ةياغلل ، ةحضاو  هتلاسر  تناكو  .ةيلاملا  قاروألا  قوس  ءادأل  ةلماش  ةيرظن  حرطو 

قوسلا نأل  كلذو  اهنم ؛ لئاط  لبقتسملا ال  مهسألا يف  راعسأ  نأشب  تاعقوتلا 

نم ديدعلا  قبطي  تامولعملا ، حاتت  امدنع  ءفكلا ، قوسلا  يفف  .ةديدشلا  ةءافكلاب  مستت 

ليدعت ببستت يف  دق  ةقيرطب  ةيعافدناب  تامولعملا  ءايكذألا  صاخشألا 

سكعت تاقوألا ، نم  تقو  يأ  يفو  .اًحابرأ  دحأ  يأ  ققحي  نأ  لبق  روفلا  ىلع  قوسلا  راعسأ 

.ءفك قوسلا  نإ  لوقن  اننإف  مث  نمو  ةحاتملا ، تامولعملا  لك  راعسألا 

ةيلسأرلا لوصألا  عست  جذو  براش -  ليب 

باش بلاط  ةضافتساب  هعم  ثدحت  زتيوكرام ،"  " ثحبل لوألا  روهظلا  نم  تاونس  رشع  دعب 

هلمع يف نع  هب ، ةصاخلا  هاروتكدلا  ةلاسرل  رضحي  براش ،" ليب   " ىمسي

يلاتلا يف ١٩٦٣ ماعلا  يفو  .تاغتملا  نم  ىصحي  ددع ال  ىلإ  ةجاحلاو  ةيلاملا ، ةظفحملا  ةيرظن 

طسبملا جذومنلا  : " ناونعب هب  ةصاخلا  هاروتكدلا  ةلاسر  براش "  " رشن

هنكل زتيوكرام ،"  " راكفأ ىلع  هدتعاب  اًما  براش "  " رقي نيبو  ةيلاملا ،" ةظفحملا  ليلحتل 



ةقالع اهيدل  ةيلاملا  قاروألا  عيمج  نأ  براش "  " ىريو .طسبأ  ةقيرط  حرتقا 

قلعتت ةلأسم  ةطاسبب  ليلحتلا  ناك  مث  نمو  ةنماكلا ، ةيساسألا  لماوعلا  ضعب  عم  ةكرتشم 

قلطأو يساسألا ، اهلماع  ةيدرفلا  ةيلاملا  قاروألا  راعسأ  بلقت  سايقب 

.اتيب لماعم  وهو : ًسا ، راعسألا  بلقت  سايق  ىلع 

، ةيلسأرلا لوصألا  عست  جذو  ىمسي  ىدملا  ديعب  اًموهفم  براش "  " مدق ماعب  كلذ  دعب 

ةيلاملا ظفاحملا  نيوكتل  دحاولا  لماعملا  جذومنل  رشابم  دادتما  وهو 

رطاخملا نم  عون  لمحت  مهسألا  نأ  ىلع  ةيلسأرلا  لوصألا  عست  جذو  صنيو  ةلاعفلا ،

قلطي يذلا  قوسلا ، دوجولا يف  رطخ  درجم  وه  رطاخملا  دحأ  ةحضاولا ،

نك الو  اتيب ،" لماعم   " يه ةيماظنلا ، رطاخملاف  ةيماظنلا ,  رطاخملا  مسا  براش "  " هيلع

رطاخملا غ ىمسيف  اثلا  عونلا  امأ  عيونتلا ، لالخ  نم  اهنم  صلختلا 

رطاخملا سكع  ىلعو  .ةكرشلل  ةيداصتقالا  ةناكملاب  ةصاخلا  رطاخملا  يهو  ةيماظنلا ، 

لالخ نم  ةطاسبب  اهعيونت  متي  نأ  نك  ةيماظنلا  رطاخملا غ  نأ  دجن  ةيماظنلا ،

.ةيلاملا ةظفحملل  ةفلتخملا  مهسألا  ضعب  ةفاضإ 

***

هيلع قلطيس  امل  ةمهم  لماوع  يداكألا  نم  ةثالث  ددح  دق  نامزلا ، نم  دقع  نوضغ  يفو 

نأ نع  هتركفب  زتيوكرام " : " مهو ةثيدحلا ، ةيلاملا  ةظفحملا  ةيرظن  دعب  يف 

قلعتت يتلا  اماف "  " ةيرظنو عيونتلا ، ىلع  دمتعي  رطاخملاو  ةأفاكملا  بسانملا ب  نزاوتلا 

خيراتلا ال ىلوألا يف  ةرملل  اذكهو  .رطاخملل  براش "  " فيرعتو ءفكلا ، قوسلاب 

ىتح ب وه  الو  نطنشاو ، ةمصاعلا  وأ  تيرتس ، لوو  ةصروب  ىلع  يلاملا  كلبقتسم  دمتعي 

ددحتي يلاملا  دهشملا  نأ  دجنس  اًمدق ، يض  نيبو  .تاكرشلا  لام  يديأ 



اوقرطو ةيلاملا ، لاجم  ءاربخلا يف  مهدصق  دق  نيذلا  ةعماجلا  ةذتاسأ  نم  ةعومجم  دي  ىلع 

مه اوحبصأو  ةيجاعلا  مهجاربأ  نم  اولزن  دقلف  ةدعاسملل ، ًابلط  مهباب 

.ةثيدحلا ةيلاملا  داورلا يف 

عيونتلاو ةرطاخملا  تيفاب يف  رظن  ةهجو 

ةعضبب ةيرثتسا  ةكرش  سيسأت  أدب  يذلا  تيفاب " نراو  ىلإ "  ىرخأ  ةرم  دعن  انوعد  نآلاو 

ةرطيسلا نم  نك  دقو  .رالود  نويلم  ىلإ ٢٥  اهلوحو  تارالودلا ، نم  فالآ 

ناكو ةيرثتسالا ، هتكرش  نم  اهققح  يتلا  حابرألا  لالخ  نم  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  ىلع 

تاونسلا لاوطو  رالود ، رايلملا  زواجتي  حبر  يفاص  قيقحت  وحن  ةعرسب  هجتي 

وأ يف مهسألل ، كرتشملا  نيابتلا  ًالصأ يف  ركفي  وأ   ًاليلق ، ركف  هذه  نيرشعلاو  سمخلا 

ةركفلا وأ  ةيلاملا ، ةظفحملا  تادئاع  كرتشملا يف  نيابتلا  ليلقت  تايجيتارتسإ 

ركف دق  تيفاب "  " نكلو ةءافكب ، اهب  عستلا  مت  دق  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نأ  نع  ةجذاسلا 

ءارآ نع  دعبلا  لك  اًديعب  ناك  دق  هسفت  نأ  غ  رطاخملا ، موهفم  قمعب يف 

.رطاخملا مويلا يف  يداكألا 

نكل مهسلا ، رعس  بلقتب  ددحتت  ةثيدحلا  ةيلاملا  ةظفحملا  ةيرظن  رطاخملا يف  نأ  ركذت 

هرابتعاب مهسألا  رعس  فيفطلا يف  ضافخنالا  ىلإ  رظني  ام  ًااد  ناك  تيفاب " "

اذه حضوأ  دقو  .رطاخملا  ليلقت  ىلإ  يدؤي  رعسلا  ضافخنالا يف  ناك  ضيقنلا  ىلعو  ةصرف ،

نأ مهسألا -  ةلمح  ىرن  اذكهو  تاكرشلا -  لام  ىلإ  ةبسنلاب  : " ًالئاق رمألا ،

ثكلا ىلإ  يدؤي  ثيح  قوسلا ؛ عقاو  نع  ديعب  نويداكألا  هعضو  يذلا  رطاخملا  فيرعت 

. ١٣ قطنملل " ةيفانملا  رومألا  نم 

وهو ررضلاو ، ىذألا  عوقو  ةيناكمإ  وهو : رطاخملل ، اًفلتخم  رخآ  اًفيرعت  تيفاب "  " مدقيو

، مهسلا رعس  ءادأ  وه  سيلو  ةكرشلل ، ةيتاذلا " ةميقلا  رطاخم   " لماع



مصخ دعب  ام  رثتسالا  تادئاع  تناك  اذإ  ام  يه  ةيقيقحلا  رطاخملا  نإ  تيفاب "  " لوقيو

ىلع اهب  أدب  يتلا  اهسفن  ةيئارشلا  ةوقلا  رمثتسملا ، يأ  هحنمتس ،  " ةبيرضلا

. ١٤ ةيلوألا " ةفزاجملا  كلت  ىلع  لدتعم  ةدئاف  لدعم  ىلإ  ةفاضإلاب  لقألا ،

هدحو اذهو  نيرمثتسملل ، ينمزلا  قفألاب  اًقيثو  ًاطابترا  تيفاب "  " ىلإ ةبسنلاب  رطاخملا  طبترت 

طأت ةيفيكو  رطاخملا  يف  تيفاب " نراو  كفت "  ةقيرط  قراف ب  ربكأ  وه 

، مويلا ًهس  تيرتشا  اذإ  كنأ  تيفاب "  " حضويو .رطاخملل  ةثيدحلا  ةيلاملا  ةظفحملا  ةيرظن 

ةقفص تلخد يف  دق  كلذب  نوكت  كنإف  اًدغ ، هعيبل  ةين  كيدل  تناكو 

كنإ ثيح  ءاوهلا ، ةلمعلا يف  يمر  نم  ًالاح  لضفأ  تسيل  تالتحالاف  رطاخملاب ، ةفوفحم 

تددم ام  اذإ  كنإ  تيفاب "  " لوقي نكلو  تاقوألا ، بلغأ  رسخت يف  فوس 

ةفوفحم ةقفصلا  هذه  نوك  ةيلتحا  نإف  تاونس ، ةدع  حبصيل  كب  صاخلا  ينمزلا  قفألا 

ةبسانم ءارش  ةيلمعب  تمق  دق  عبطلاب  كنأ  ضارتفا  ىلع  ضفخنت ، رطاخملاب 

ءارش رطاخم  مييقت  ينم  تبلط  ام  اذإ  : " اًضيأ تيفاب "  " لوقيو .القع  لكشب  كفتلا  دعب 

لوقأ فوسف  دغلا ، حابص  اهعيبو يف  حابصلا  اذه  الوكاكوك  ةكرشب  مهسأ 

ةكرشب مهسأ  ءارشب  تيفاب "  " كفت ةقيرطل  اًقفو  نكلو  ،  ١٥ رطاخملاب " ةفوفحم  ةقفص  اهنإ 

نوكت رطاخملا  نإف  تاونس ، ةدم ١٠  اهب  ظافتحالاو  حابصلا  اذه  الوكاكوك 

.اًرفص

، ةيلاملا هتظفحم  ىلإ  عيونتلا  ةيجيتارتسإ  تزفح  رطاخملا  ةدرفتملا يف  تيفاب "  " رظن ةهجوو 

ةيلاملا ةظفحملا  ةيرظنل  ضقانملا  فرطلا  وه  هكفت  نأ  دجن  اًضيأ  انهو 

ةعونتملا ةيلاملا  ةظفحملا  نم  ةيساسألا  ةدئافلا  نإف  ةيرظنلا ، كلتل  اًقفو  هنأ  ركذتأ  .ةثيدحلا 

اذإ نكلو  ةيدرفلا ، مهسألا  راعسأ  بلقت  ةدح  فيفخت  يه  عساو  قاطن  ىلع 

اًضيأ ىرتس  مث  نمف  تيفاب ،"  " لثم صقلا  ىدملا  ىلع  راعسألا  تابلقتب  متهم  تنك غ 



.فلتخم روظن  ةيلاملا  ةظفحملا  عيونت 

نم دكأتت  نأ  تدرأ  اذإف  لهجلا ، دض  ةيح  ةلزن  عيونتلا  : " ًالئاق رمألا  تيفاب "  " حضويو

كل نأ  نم  كل  دب  الف  قوسلاب ، قلعتي  يف  ءوس  يأ  كل  ثدحي  نل  هنأ 

يذلا ال صخشلا  ىلإ  ةبسنلاب  اًما  ميلس  جهن  هنإف  رمألا ، اذه  أطخ يف  ة  سيلو  .ءيش  لك 

ةيلاملا ةظفحملا  ةيرظن  يمحتو  تاكرشلا ." رومأ  للحي  فيك  فرعي 

نكل تاكرشلا ، رومأ  مييقت  ةيفيك  نيدودحملا يف  مهفلاو  ةفرعملا  يوذ  نيرمثتسملا  ةثيدحلا 

ةثيدحلا ةيلاملا  ةظفحملا  ةيرظن  نإف  تيفاب " اًقفوف ل" ن ، اهل  ةيحلا  هذه 

فشتكي نأ  هنك  ًابيرقت  صخش  يأ  نأ  دقتعأ  يننكل  ًاطسوتم ، ءادأ  يدؤت  فيك  كربختس  "

" ادتبالا سماخلا  فصلا  وهو يف  ًاطسوتم ، ًءادأ  ققحي  نأ  هنك  فيك 

. ١٦

ةصرف ىوس  ةيناكمإ  ةيأ  كانه  سيلف  ةحيحص ، قوسلا  ةءافك  ةيرظن  تناك  اذإ  ًاخأو 

نل ديكأتلابو  قوسلا ، ىلع  ةعومجم  وأ  صخش  يأ  قوفت  ةيناكمإل  ةيئاوشع 

، رارمتساب رمألا  اذه  اهسفن  ةعومجملا  وأ  هسفن  صخشلا  لعفي  نأل  ةصرف  ةيأ  كانه  نوكت 

عبرألاو ةينثلا  ماوعألا  ىدم  ىلع  تيفاب "  " ءادأ لجس  نإف  كلذ  عمو 

ةبرجتب كلذ  نرتقي  امدنع  ةصاخ  رمألا ، اذه  قيقحت  ةيناكمإ  ىلع  حضاو  ليلد  وه  ةيضاملا 

ىلع قوفتلا  نم  اًضيأ  اونك  نيذلا  ءايكذألا  صاخشألا  نم  ىرخأ  ةعومجم 

قوسلا ةيرظنب  قلعتي  يف  كلذ  ينعي  اذف  تيفاب ،"  " قيرط ىلع  اوراس  امدنع  قوسلا 

؟ ءفكلا

عضت اهنإ ال  يهو : ةيروحم ، ةطقن  نمكت يف  قوسلا  ةءافك  ةيرظن  عم  تيفاب "  " ةلكشم نإ 

ىلع نولصحيو  ةحاتملا ، تامولعملا  نوللحي  نيذلا  نيرمثتسملا  اهرابتعا  يف 

نأ ةحيحصلا  مهتظحالم  دعب  ": " تيفاب  " لوقيو .رمألا  اذهب  مايقلا  لالخ  نم  ةيسفانت  ةزيم 



نأ يهو  ةحيحص ، ةجيتن غ  ىلإ  اوصلخ  نايحألا ، ضعب  ءفك يف  قوسلا 

. ١٧ راهنلاو " ليللا  فالتخاك  نيرمألا  نيذه  قرفلا ب  نإ  .ةءافك  تاذ  ًااد  تناك  قوسلا 

؛ نآلا ىتح  لعألا  ةرادإ  تايلك  سردت يف  تلاز  ام  قوسلا  ةءافك  ةيرظن  نإف  كلذ  عمو 

يدبي ثيح  حايترالاو ؛ اضرلاب  ًااد  اًروعش  تيفاب " نراو  حن "  يذلا  رمألا 

ررضلا اذه  نإف  لاحلا ، ةعيبطب  : " ًالئاق ةيرخسب ، رمألا  اذه  صوصخب  هتظحالم  تيفاب " "

ةيرظنب اوعنتقا  نيذلا  جذاسلا  رثتسالا  ءاربخو  بالطلاب ، قحلي  يذلا 

عاونأ نم  عون  يأ  يفف  نيرخآلا ، ماهارج  عابتأو  انل ، ةعئار  ةمدخ  وهل  قوسلا ، ةءافك 

نأ ةلئاه  ةزيم  ربتعت  ةيندبلا -  مأ  ةيلقعلا  مأ  ةيلاملا  تناكأ  ءاوس  تاسفانملا - 

ار ةينانأ ، رظن  ةهجو  نمو  .ٍدجم  رمأ غ  يه  ةلواحملا  نأ  اوملعت  دق  موصخ  كيدل  نوكي 

ةءافك ةيرظن  ميلعت  ةيرارمتسا  نضل  تاعماجلل  لاومأب  عربتن  نأ  انيلع 

. ١٨ قوسلا "

ىلع عقي  ثيح  ةياغلل ، يفطاعو  يركف  قرط  قرتفم  دنع  اوقلع  دق  مويلا  نورمثتسملاف 

خيرات اهل  يتلا  ةيرظنلا  كلت  ةثيدحلا ، ةيلاملا  ةظفحملا  ةيرظن  ىلإ  قيرطلا  راسيلا 

اهنإ لبون ، ةزئاج  اوزاح  دارفأو  ةنقتملا ، غيصلاو  ةيداكألا ، ثاحبألا  نم  اًماع  ىلإ ٥٠  دت 

نكمم ردق  لقأ  عم  ةطقنلا ب  ىلإ  ةطقنلا أ  نم  نيرمثتسملا  لقن  ىلإ  ىعست 

نأب ناإلا  نإ  .رعولا  بردلا  نع  مجانلا  يسفنلا  ألا  ليلقت  مث  نمو  راعسألا ، بلقت  نم 

هجو نادعي  ةيتاذلا  ةميقلاو  راعسألاف  مث  نمو  ةءافكلاب ، مستي  قوسلا 

ةميقو ًالوأ  رعسلا  ىلع  نوزكري  ةثيدحلا  ةيلاملا  ةظفحملا  ةيرظن  وعبتمف  اذل  ةدحاو ؛ ةلمعل 

.قالطإلا ىلع  اهيلع  نوزكري  دق ال  ًانايحأ  وأ  ًايناث ، لوصألا 

هنإ نورخآلا ؛ نوحجانلا  نورمثتسملاو  تيفاب "  " هكلس يذلا  قيرطلا  ميلا  ىلع  عقيو 

ةيباسحلا تايلمعلاو  ةيتايحلا ، براجتلاب  ءيلم  اًماع ، ىلإ ٥٠  دت  خيرات 



نم نيرمثتسملا  لقن  ىلإ  ىعسي  اذهو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  تاكرشلا  باحصأو  ةطيسبلا ،

ىلع راعسألل  سلسلا  قيرطلا  كلس  لالخ  نم  سيل  ةطقنلا ب  ىلإ  ةطقنلا أ 

نكمم ردق  ىصقأ  قيقحت  ىلإ  ىعسي  يرثتسا  جهن  ميظنت  قيرط  نع  نكلو  صقلا ، ىدملا 

ءوض لدعم يف  يداصتقا  ساسأ  ىلع  ةيتاذلا  ةميقلل  ومنلا  لدعم  نم 

نم ًالدب  مهنكل  ماودلا ، ىلع  ءفك  قوسلا  نأب  نونمؤي  ال  تيفاب "  " جهن راصنأو  .رطاخملا 

نوزكري دق ال  ًانايحأ  وأ  ًايناث ، راعسألاو  ًالوأ  لوصألا  ميق  ىلع  نوزكري  كلذ 

.قالطإلا ىلع  اهيلع 

***

ةيلاملا ةظفحملا  ةيرظن  ميهافمل  اًرصتخمو ، اًزجوم  ناك  نإو  صخلم ، كيدل  حبصأ  دقو  نآلاو 

" تيفاب  " جهن قيبطت  نأ  فيك  ةلوهسب  كردت  نأ  كنك  ةثيدحلا ،

ةظفحملا ةيرظن  يعضاو  عم  يركف  فالخ  ىلع  تسل  كنإو  .اهيديؤم  عم  عارص  كعضيس يف 

ةحاس يفو  ةيساردلا ، لوصفلا  نم  لك  يف  نكلو -  طقف ، ةثيدحلا  ةيلاملا 

رثتسالا يف  تيفاب " نراو  ةقيرط "  ينبتو  .بك  لكشب  اًددع  كنوقوفي  مه  لمعلا - 

اًما اًفلتخم  اًجهن  نوجهتني  نيذلا  دارفألا  نم  شيج  طسو  درمتملاك  ودبت  كلعجي 

.ةيسفن تايدحت  هل  اًذوبنم  كنوك  نأ  ملعتتس  ك  رثتسالا , يف 

يأ طق  لباقأ  ةرتفلا   هذه  لالخو  اًماع ، نم ٢٠  كأل  تيفاب " نراو  نع "  تبتك  دقو 

كلذ عم  يننكل  باتكلا ، اذه  ةنيبملا يف  ةيجهنملا  هذه  عم  ةدشب  فلتخي  صخش 

اونوكي مهنكل   تيفاب ،"  " تاباتك عم  اًما  نوقفتي  نيذلا  دارفألا  نم  ًابك  اًددع  تلباق 

مهأ وه  اذه  نأب  نمؤأ  ترصو  .هسورد  قيبطت  ىلع  اًدبأ  ايسفن  نيرداق 

نكو دعب ، هئازجأ  ةيقب  فشتكت  يذلا   زغللا  ءازجأ  دحأ  وهو  هحاجن ، مهفل رس  حاتفم 



سيلو اينالقع  ناك  تيفاب " نراو  نأ "  يهو  ةدحاو ، ةملك  هصيخلت يف 

.ايلاعفنا

سفنلا ملع  ةیمھأ  ءارو  ببسلا 
همايقل داصتقالا  لبون يف  ةزئاج  سفن -  اع  وهو  نيناك - " لايناد   " حنم ماع ٢٠٠٢  يف 

يف ةصاخ  ةيداصتقالا ، مولعلا  ةيسفنلا يف  ثاحبألا  نم  تايرظن  جمدب  "

يمسرلا لوصولا  كلذ  نلعيو  قيلا ." نم  ةجردب  رارقلا  عنصو  يرشبلا  مكحلاب  قلعتي 

، لاملا سأر  قاوسأ  كفتلا يف  ةيفيك  ةعورشم يف  ةوقك  ولسلا  ةيلاملا  ملعل 

نم وه  لظي  ناسنإلا  نإف  ءادوسلا ، قيدانصلاو  رتويبمكلا  جمارب  دوجو  نم  مغرلا  ىلعف 

.قاوسألا هذه  عنصي 

راعسأ كرحي  ام  عشجلاو ه  فوخلا  نإف  قطنملا ، نم  ىوقأ  يه  تالاعفنالا  نأ  ىلإ  اًرظنو 

نوكي امدنع  تيفاب :"  " لوقيو .ةكرشلل  ةيتاذلا  ةميقلا  نع  ًاطوبهو  اًدوعص  مهسألا 

ىدملا ىلعو  .ةياغلل  ةديهز  راعسأب  مهسألا  نوعيبي  مهنإف  فئاخ ، وأ  عشج  صاخشألا 

 - ةيرشبلا ةفطاعلا  يأ  هتابغرو -  رمثتسملا  لويمل  نوكي  صقلا 

.ةكرشلا تايساسأ  نم  ىوقأ  مهسألا  راعسأ  غلاب يف  ثأت 

لبق نم  ًالوبقمو  اًموهفم  اذه  ناك  ولسلا ، ةيلاملا  ملع  مسا  عضو  نم  ليوط  تقو  لبقو 

لوقيو رجنام ." يلراشت  و " تيفاب "  " لاثمأ نم  قشنملا  نم  ليلق  ددع 

ةلئاه ًاطاأ  دجنل  لعألا  اع  انلخد  : " ةيلكلا يف  تيفاب " وه و" جرخت  امدنع  هنإ  يلراشت " "

هنكلو تيقوتلاب ، ؤبنتلا  نع  ثدحتي  هنإ ال  .  ١٩ ةديدشلا " ةينالقعاللا  نم 

نم اهب  ؤبنتلا  نك  طاأ  ىلإ  يدؤي  رمألا  اذه  نإف  ةينالقعاللا ، دوجو  دنع  هنأ  نع  ثدحتي 

.قحاللا كولسلا 

اًمتها اًرخؤم  اولوأ  دق  رثتسالا  ءاربخ  ةيبلاغ  نأ  دجن  رجنام " و" تيفاب "  " نع اًديعبو 



رمألا قلعتي  امدنعف  سفنلا ؛ ملعو  ةيلاملا  ملع  ءاقتلالا ب  ةطقنل  ًابك 

كولس رثؤت يف  اهنأ  ىنع  ةياغلل  ةقيقح  نوكت  فطاوعلاو  تالاعفنالا  نإف  رثتسالاب 

ترعش دق  كنأ  نم  دكأتم  يننإ  قوسلا ، راعسأ  رثؤت يف  مث  نمو  سانلا ،

، كرثتسا ةغلاب يف  ةميق  اذ  ةيرشبلا  ةيكيمانيدلا  مهف  نوك  ببس يف  كانه  نأب  لعفلاب 

ءاطخألا بنجت  ىلع  كدعاست  ةيهيجوت  طوطخ  كيدل  نوكي  فوس  ( ١ : ) هو

بسانملا تقولا  نيرخآلا يف  ءاطخأ  ىلع  فرعتلا  ىلع  اًرداق  نوكتس  ( ٢  ) .اًعويش كألا 

.اهنم ديفتستل 

انحاجن رثؤت يف  نأ  نك  ةئطاخ ، ةيصخش  ماكحأ  رادصإ  عوقولل يف  ةضرع  اًعيمج  اننإ 

ثأتلا نإف  ةئطاخ ، اًماكحأ  صاخشألا  يالم  وأ  فالآ  ردصي  امدنعو  .يصخشلا 

ةياغلل ايوق  نوكي  ءارغإلا  نإف  مث  نمو  رمدم ، هاجتا  قوسلا يف  عفد  وه  نوكي  اهل  يعجلا 

يفف .اهسفن  فعاضت  ةمكارتملا  ةئطاخلا  ماكحألاو  دشحلا ، بكر  سلاب يف 

نيذلا ليلقلا  ءالؤه  وه  ديحولا  يجانلا  نوكي  القعاللا ، كولسلا  نم  برطضم  رحب 

.القع لكشب  نوفرصتي 

هكرحم نوكي  يذلا  رومألا  ىلع  مكحلا  ريدقتلا يف  ءوسل  ديحولا  جالعلا  نإ  ةقيقحلا  يف 

عم ليوطلا  ىدملا  ىلع  اهقيبطت  متي  امدنع  ةصاخ  ةينالقعلا ، وه  تالاعفنالا ،

.ي لاتلا  لصفلا  عوضوم  وه  اذهو  ةرباثملاو , ربصلا 



ربصلا ةمیق  عباسلا : لصفلا 
ىوقأ نإ  : " ةغيلبلا تلكلا  هذه  مالسلاو  برحلا  ةيمحلملا  هتعئار  يف  يوتسلوت " ويل   " لاق

نم ثدحتي  ناك  هنأ  دكؤملا  نم  ربصلاو ." تقولا  نانثالا : ناذه  براحملا ه 

ةميق لث  اهنأ  ك  كلذك ، داصتقالا  ىلع  ةعاربب  قبطنت  ةركفلا  هذه  نكلو  يركسع ، روظنم 

سأر قاوسأل  مهمهف  قيمعت  نوديري  نيذلا  ءالؤه  ىلإ  ةبسنلاب  ةبك 

.لاملا

راسيلا نم  كرحتلا  دنع  انظحال  دقل  .تقولا  ةيرارمتسا  ىلع  دمتعي  هلك  قوسلا  طاشن  نإ 

نم ءازجأ  لالخ  ثدحت  عيبلا  مث  ءارشلاب  ةقلعتملا  تارارقلا  نأ  ميلا  ىلإ 

مغرلا ىلعو  .دوقع  وأ  تاونس ، وأ  روهش ، وأ  عيباسأ ، وأ  مايأ ، وأ  تاعاس ، لالخ  وأ  ةيناثلا ،

قفتملا نم  هنإف  بناجلا ، لصافلا ب  دحلا  نيأ  طبضلاب  فرعن  اننأ ال  نم 

( صق ينمز  راطإ  ثدحت يف   ) رسيألا بناجلا  عقت يف  يتلا  ةطشنألا  نأ  ماع  لكشب  هيلع 

ينمز راطإ  ثدحت يف   ) نألا بناجلا  عقت يف  يتلا  ةطشنألاو  ةبراضم ، ىمست 

ىهتن نألا  بناجلا  سلجي يف  تيفاب " نراو  نأ "  يهيدبلا  نمو  اًرثتسا , ىمست  ليوط )

.ليوطلا ىدملا  ىلع  ربصلاب  ًايلحتم  ةيحيرألا ،

راسيلا ىصقأ  صاخشألا يف  نم  ثكلا  ىعسي  اذامل  وهو : لؤاست ، حرط  ىلإ  انعفدي  اذهو 

تقو عرسأ  لاومألا يف  نم  نكمم  ردق  ربكأ  ينجل  ةلواحم  مومحم يف  لكشب 

ؤبنتلا مهتعاطتساب  نأ  نع  مهيدل  ئطاخ  داقتعا  وه  له  اًعشج ؟ دعي  اذه  له  نكمم ؟

نكمملا نم  مأ  لاملا ؟ قوس  ةيجولوكيسب  قلعتي  يف  ثدحت  دق  يتلا  تاغتلاب 

نأ دعب  ىدملا ، ةليوط  ةيباجيإ  ةيرثتسا  تادئاع  قيقحتب  ةقثلا  اودقف  دق  اونوكي  نأ 

نإ يضاملا ؟ دقعلا  لالخ  ةيلام  ةمزأ  كلذكو  ةيطوبهلا ، قوسلا  نم  ترتف  اودهش 

نأ نم  مغرلا  ىلع  .معن  يه  ةثالثلا  ةلئسألا  نع  ةباجإلاف  سمشلا ، حوضو  ةحضاو  ةقيقحلا 



راقتفالا يهو  ةخألا ، يتظحالم  نإف  ةلضعم ، ةلكشم  لث  مهنم  الك 

ليوط رثتسالا  نأل  كلذو  ًاثك ؛ ينقرؤي  ام  يه  ىدملا ، ةليوط  تارثتسالاب  ةقثلا  ىلإ 

". تيفاب نراو  ةقيرط "  رهوج  وه  لجألا 

ليوطلا ىدملا  ىلع 
نوج ةيلادي  زئافلاو  درافراه ، ةعماجب  يعماجلا  ذاتسألا  رفيلش ،" هيردنأ   " نم لك  ماق 

لعألا ةرادإل  ثوب  ةيلكب  ةيلاملا  ذاتسأ  ينشيف ،" تربور  و" كرالك ، ستيب 

ىدملا ةصق  تايجيتارتسإلا  نراقي ب  يذلا  رثؤملا ، زرابلا  لمعلا  ةباتكب  وغاكيش ، ةعماجب 

لك بتك  ماع ١٩٩٠  يفو  .اًماع  نم ٢٠  كأ  لبق  ىدملا  ةليوط  تايجيتارتسإلاو 

ناونعب ويفير  كيمونوكيإ  ناكيرمأ  ةديرج  ُرشن يف  ايملع  ًاثحب  ينشيف " و" رفيلش "  " نم

١ ؛ تاكرشلاو " نيرمثتسملل  لجألا  صق  ؤفاكتلا  ةكرشلل : ةديدجلا  ةيرظنلا  "

ةليوطو لجألا  ةصق  ةحجارملا  تادئاعو  رطاخمو  ةفلكت  ثحبلا ، اذه  نانراقي يف  ثيح 

.لجألا

يهف رطاخملا  امأ  كلسأر ، هيف  ترمثتسا  يذلا  تقولا  رادقم  يه  ةحجارملا  ةفلكت  نإ 

نم هينج  متي  يذلا  لاملا  رادقم  يه  تادئاعلاو  جئاتنلا ، نأشب  قيلا  مدع  رادقم 

ةحجارملا امأ يف  لقأ ، ةثالثلا  رصانعلا  كلت  حبصت  لجألا  ةصق  ةحجارملا  يفو  رثتسالا ,

يذلا تقولا  نوكيو  لوطأ ، ةرتف  هرثتسا  متي  كلسأر  نإف  لجألا  ةليوط 

.ىلعأ نوكتس  تادئاعلا  نكل  ددحم ، حبرلا غ  هيف  ققحتس 

دئاعلا يفاص  نوكي  نأ  دب  هذه ال  ؤفاكتلا  ةلاح  يف  ": " ينشيف و" رفيلش "  " هلوقي امل  اًقفوو 

ةحجارملا نأ  ىلإ  اًرظنو  .اًهباشتم  لوصألا  نم  لصأ  لك  ةحجارملا يف  نم  عقوتملا 

نأ دب  الف  لجألا ، ةصق  لوصألا  هيلع يف  يه  ةفلكت م  ىلعأ  يه  لجألا  ةليوط  لوصألا  يف 

" ًايواستم تادئاعلا  يفاص  نوكي  ىتح  لجألا ، ةليوط  لوصألا  عست  ءاسي 



ىلع ةحجارملا  نم  ةفلكت  ىلعأ  نوكت  ليوطلا  ىدملا  ىلع  ةحجارملا  نألف  ىرخأ , ةرابعبو  .  ٢

.ربكأ اهب  رثتسالا  دئاع  نوكي  نأ  دبالف  صقلا , ىدملا 

ةحجارملا مدختست يف  نأ  نك  ةيداعلا  مهسألا  نأ  ينشيف " و" رفيلش "  " نم لك  حضويو 

نيذلا صقلا ، ىدملا  ىلع  براضملا  نإ  لاثملا ، ليبس  ىلعو  .لجألا  ةصق 

، ام ةكرشل  ةلمتحم  ذاوحتسا  ةيلمع  ىلع  اونهاري  نأ  نك  تامولعملل ، حجارمك  نولمعي 

نالعإ يأ  ىلع  وأ  ةكرشلا ، حابرأ  حضوت  يتلا  ةيمسرلا  تانايبلا  ىلع  وأ 

مهسلا ال رعس  ناك  اذإ  ىتح  .ةعرسب  يفتخي  عستلا  ءوس  لعجي  نأ  هنأش  نم  ام  رخآ ؛ ماع 

ىلع اًرداق  نوكي  نأ  بجي  براضملاف  هنم ، عقوتملا  لكشلاب  كرحتي 

نم لكب  صاخلا  راكفألا  لسلست  عابتابو  .ةيلام  تايعادت  لقأب  ةعرسب  فقوملا  نم  جورخلا 

لقتس براضملا  قتاع  ىلع  عقتس  يتلا  فيلاكتلا  نإف  ينشيف ،" و" رفيلش " "

صلختلا متي  ثيح   ) ةرطاخملا لقتو  تقولا ،) نم  ةصق  ةرتف  لاملا  سأر  رثتسا  متي  ثيح  )

ًاليلق نوكي  دئاعلا  نكلو  اًعيرس ) جتانلا  نأشب  قيلا  مدعب  روعشلا  نم 

.كلذك

نأ دب  ال  لجألا ، ةصق  ةحجارملا  نم  ةبك  تادئاع  قيقحت  لجأ  نم  هنأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجتو 

حضويو .ةديدع  تارمو  تارم  رركتم  لكشب  ةيجيتارتسإلا  كلت  فيظوت  متي 

رثتسالا ةفلكت  ةدايزل  دادعتسالا  متأ  ىلع  نوكت  نأ  دب  هنأ ال  ينشيف " و" رفيلش "  " نم لك 

نم ديزملا  ضوخ  ىلإ  ةفاضإلاب  كلاومأ ،) هيف  رمثتست  يذلا  تقولا  رادقم  )

لجأ نم  كلذو  ةجيتنلا ،) قيقحت  هيف  متيس  يذلا  تقولا  نأشب  قيلا  مدع   ) تارطاخملا

رصنعلاف هيلع ؛ لوصحلا  براضملا  عقوتي  ام  زواجتي  ا  رثتسالا  دئاع  ةدايز 

نوبراضملاو ينمزلا ، قفألا  وه  رمثتسملاو  براضملا  نم  لك  ىلإ  ةبسنلاب  مكحتملا  غتملا 

، نورمثتسملا امأ  ةليلق ؛ دئاوع  قيقحت  نولبقيو  صق ، ينمز  راطإ  نولمعي يف 



.ربكأ دئاوع  قيقحت  نوعقوتيو  ليوط ، ينمز  راطإ  نولمعيف يف 

ءارش نم  ةبك  تادئاع  قيقحت  لعفلاب  متي  له  وهو : يلاتلا ، لاؤسلا  ىلإ  اندوقي  ام  اذهو 

نأ تررق  دقل  لجألا ؟ ةليوط  ةحجارملا  اهب يف  ظافتحالاو  ةيداعلا  مهسألا 

.ةلدألا ىلع  ةصحاف  ةرظن  يقلأ 

نم  ) تاونس سمخ  دئاعو  تاونس ، ثالث  دئاع  انعبتتو  ةدحاو ، ةنس  دئاع  باسحب  انمق  دقل 

ةثالثلا ةرتف  لالخو  يماع ١٩٧٠ و٢٠١٢ . ام ب  طقف ) رعسلا  ثيح 

يتلا زروب ٥٠٠  دنأ  دردناتس  رشؤم  مهسألا يف  ددع  طسوتم  نأ  اندجو  هذه ، اًماع  عبرألاو 

يأ اهتبسن ١.٨٪  تغلب  تاونسلا  هذه  نم  ةنس  يأ  اهرعس يف  فعاضت  دق 

مهسألا ددع  نإف  ةيلاتتم  تاونس  ثالث  ىدم  ىلعو  .مهس  لصأ ٥٠٠  نم  مهسأ  ةعست  وحن 

نم ًهس  نم ٧٧  برقي  ام  يأ  اهتبسن ١٥.٣٪ ، تغلب  اهرعس  فعاضت  يتلا 

اهرعس فعاضت  يتلا  مهسألا  ددع  نإف  ةيلاتتم ، تاونس  سمخ  لالخو  مهس ؛ لصأ ٥٠٠ 

.مهس لصأ ٥٠٠  نم  نم ١٥٠  برقي  ام  يأ  اهتبسن ٢٩.٩٪  تغلب 

ءارش نم  ةبك  تادئاع  قيقحت  لعفلاب  متي  له  وهو : يلصألا ، لاؤسلا  ىلإ  ةدوعلابو  اذل ،

يه ةباجإلا  نإف  لجألا ؟ ةليوط  ةحجارملا  اهب يف  ظافتحالاو  ةيداعلا  مهسألا 

تاونسلا لالخ  ثدحتس  يتلا  ةفعاضملا  كلت  نأ  ركفت يف  ام   .لدجلا  لبقي  ا ال  معن ،

غلبي بكرم  يونس  دئاع  طسوتم  لداعي  اذه  نإف  ةليئض ، نوكتس  سمخلا 

٪. ١٤.٩

ثيح نم  نيرمثتسملا ، توافتلا ب  بسح  ةغلاب  طقف  نوكت  ديكأتلاب  ثحبلا  اذه  ةميقو 

اهرعس فعاضتي  نأ  لمتحملا  نم  يتلا  مهسألل  قبسملا  رايتخالا  ىلع  ةردقلا 

مهرايتخا ةيلمع  ةوق  ىدم  نمكي يف  حوضولا  ىهتن  باوجلاف  تاونس ، سمخ  لالخ 

نيذلا  - نيرمثتسملا ءالؤه  نأب  قثاو  يننإو  .ةيلاملا  ةظفحملا  ةرادإ  ةيجيتارتسإو  مهسألا 



ةظفحملا ةيجيتارتسإ  قيبطتب  اومزتلاو  باتكلا  اذه  ةحضوملا يف  رثتسالا  ئدابم  اوقبط 

نأب ةديج  ةصرف  مهيدل  ضفخنملا -  لاملا  سأر  نارود  لدعم  تاذ  ةيلاملا 

.تاونس سمخ  لالخ  اهرعس  فعاضتي  يتلا  مهسألا  نم  هب  سأب  ددع ال  مهتزوحب  نوكي 

.مهسألا عست  ءوس  ديدحت  لباقم  نيرمثتسملا ، ةأفاكم  متت  هنأ  ةيلاملا  ةيرظنلا  انل  حضوتو 

ةجردلاب ةبك  مهسألا  نم  مهس  يأ  تادئاع  تناك  اذإ  هنإ  لوقن  نأ  اننكو 

ةوجفلا دس  ىلإ  نوعسي  نيذلا  نيرمثتسملا  نم  ًابك  اًددع  بذجت  نأ  اهل  دب  الف  ةيفاكلا ،

تادئاعلا نأ  فرعن  اننإف  حجارملا ، ددع  دادزي  امدنعو  .ةميقلاو  رعسلا  ب 

هيلع يف انلصح  يذلا  دئاعلا  ةبسن  طسوتم  صحفبو  .ةيعبتلاب  لقت  نأ  بجي  ةحجارملا  نم 

ةرتفلا ب ١٩٧٠ و تاونس يف  سمخ  لك  رعسلا  ةفعاضتملا يف  مهسألا  ةلس 

نإ عبطلاب  .ةديازتملا  تادئاعلا  ظوحلم يف  ضافخنا  يأ  ثودح  ىلإ  شن  نأ  اننك  ال  ، ٢٠١٢

ءادأب اًقيثو  ًاطابترا  لعفلاب  طبتري  ةفعاضتملا  تارثتسالل  قلطملا  ددعلا 

ةفعاضتملا يف مهسألا  نم  ًابك  اًددع  يوقلا  ءادألا  تاذ  قاوسألا  جتنتو  يلجإلا , قوسلا 

هذه نم  لقأ  اًددع  جتنت  ضفخنملا  ءادألا  تاذ  قاوسألا  نأ  يف ح  رعسلا ،

، قوسلا ءادأب  ةنراقم  رعسلا  ةفعاضتملا يف  مهسألل  عئارلا  ءادألل  ةيوئملا  ةبسنلا  نكل  مهسألا ،

.باجعإلل ةثم  ةبسن  لازت  اهنإف ال  ةطيحملا ، فورظلا  نع  رظنلا  ضغبو 

ليوطلا ينمزلا  قفألا  راصنأ  نم  حجارملا  نم  بك  ددعل  بايغ  كانه  لاز  ام  راصتخابو 

.عستلا ءوس  ةبراحم  مهنم  عقوتم  انك  نيذلا 

سمخ لالخ  ةميقلاو  رعسلا  ةوجفلا ب  دسب  موقي  نأ  نك  يذلا  لضفألا  صخشلا  نم 

ىلع نورمثتسي  نيذلا  نورمثتسملا  ءالؤه  يه : ةباجإلا  ةيلاتتم ؟ تاونس 

ارف ةيضاملا ، اًماع   ٤٣ لا لالخ  ةعساو  تلظ  ةوجفلا  هذه  نأ  ىلإ  اًرظنو  .ليوطلا  ىدملا 

.قوسلا ىلع  ةرطيسلا  نم  اونك  دق  صقلا  ىدملا  راصنأ  نم  نوبراضملا  نوكي 



، تاونس او  عبرأ  مهسألاب ب  ظافتحالا  ةرتف  طسوتم  غلب  يماع ١٩٥٠ و١٩٧٠  امو ب 

مهسألاب ظافتحالا  ةرتف  تذخأ  نيرشعلا ، نرقلا  تاينيعبس  نم  ًءادتبا  نكلو 

، رهشألا ددعب  مهسألاب  ظافتحالا  ةرتف  سايق  ايلاح  متي  هنأ  ةجردل  رمتسم ؛ لكشب  لقت 

نم ربكألا  ددعلا  نأ  ىلإ  هانيرجأ  يذلا  ثحبلا  شيو  .تاونسلا  ددعب  سيلو 

كش يف دجوي  الو  .تاونس  ثالث  دعب  ثدحي  تادئاعلا  ضئاف  نم  بك  ددع  قيقحت  صرف 

ددع داعبتسا  نمضي  زواجتتل ١٠٠٪ ، ةيلاملا  ةظفحملا  نارود  بسن  دايدزا  نأ 

.نيرمثتسملا نم  بك 

ىدملا ىلع  براضملا  نزاوتلا ب  قيقحت  نإ  لوقت  ةيوق  ةجح  ءرملا  ىدل  نوكت  نأ  نكو 

اهدقت متي  ةمدخ  لضفأ  وه  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  نيرمثتسملاو  صقلا 

مجاهي مهفصن  حجارملا ؛ نم  ةيواستم  ةوق  نم  فلأتت  قوسلا  تناك  اذإف  .قوسلا  ةحلصمل 

ةوجفلا دس  ىلإ  ىعسي  رخآلا  فصنلاو  صقلا ، ىدملا  ىلع  عستلا  ءوس 

روصقلا يف هجوأ  نإف  ةجحلا ، هذهل  اًقفو  مث  نمو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  ةميقلاو  رعسلا  ب 

ىدملا ىلعو  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  بك  لكشب  ىشالتت  فوس  ةيلاملا  قوسلا 

قوسلا كُرتتس  نزاوتلا ؟ اذه  لتخي  امدنع  قوسلل  ثدحيس  يذلا  ام  نكل  كلذك ، صقلا 

قلعتي يف  ةباقر  نود  ليوطلا  ىدملا  ىلع  نورمثتسملا  اهيلع  رطيسي  يتلا 

قوسلا متها  لقيسو  تقولا ، نم  ةصق  تارتف  ىدم  ىلع  ثدحي  يذلا  عستلا  ءوسب 

.دمألا ليوط  عستلا  ءوسب  صقلا  ىدملا  ىلع  نوبراضملا  اهيلع  رطيسي  يتلا 

نإ تارتفلا ؟ نم  ةرتف  هب يف  زيمتت  تناك  يذلا  عونتلا  نم  ثكلا  قوسلا  تدقف  اذلف 

نم اولوحت  نيذلا  نيرمثتسملل  ةئيطبلا  ةرجهلا  ىلإ  عجري  كلذ  ببسلا يف 

يجيردتلا لوحتلا  اذه  جئاتن  تناكو  .ىدملا  ةصق  ةبراضملا  ىلإ  ىدملا  ليوط  رثتسالا 

بك ددع  دوجو  عمف  ةيباسح ؛ ةلأسم  درجم  ةلأسملا  تناك  دقل  .ام  اًعون  ةعقوتم 



، تدادزا لجألا  ةصق  تانهارملاب  زوفلا  ةبوعص  ىدم  نإف  يلاحلا ، تقولا  براضملا يف  نم 

ةيسيطانغملا ةوقلا  كلت  تكرت  دقو  .تضفخنا  دق  تادئاعلا  نأ  يف ح 

ةردان ةلق  صقلا ، ىدملا  ىلع  براضم  اوحبصيل  صاخشألا  نم  ثكلا  تبذج  يتلا  ةبكلا 

.ىدملا ةليوط  تارثتسالا  نم  ةدئازلا ، تادئاعلا  يأ  روصقلا ، هجوأ  دسل 

يرھوجلا قرافلا  ةینالقعلا :
وه يرمألا  دروفسكوأ  سوماقل  اًقفو  ةيزيلجنإلا  ةغللا  ةينالقعلا يف  ةملك  فيرعت  نإ 

قطنملا ىلع  ةاق  نوكت  نأ  دب  ال  هتافرصت ، وأ  صخشلا ، ءارآ  نأب  ناإلا 

حضاو بولسأب  ركفي  القعلا  ناسنإلاف  ةيلاعفنالا ؛ تاباجتسالا  ىلع  سيلو  ةفرعملاو ،

.يقطنمو القعو 

صاخشألاف ءاكذلا ؛ اهسفن  يه  تسيل  ةينالقعلا  نأ  وه  ًالوأ  همهف  بجي  يذلا  رمألا  نإ 

ذاتسأ شتيفوناتس ،" ثيك   " ىريو .ءاقمح  لاعفأب  اوتأي  نأ  مهنك  ءايكذألا 

تارابتخا لثم  ءاكذلا  تارابتخا  نأ  وتنروت ، ةعماجب  يقيبطتلا  سفنلا  ملعو  ةيرشبلا  ةيمنتلا 

رابتخاو ةيساردلا ، ةءافكلا  ةجرد  ديدحت  يرابتخاو  ءاكذلا ، لدعم  سايق 

: لوقي ثيح  القعلا ؛ ركفلا  ةجرد  سايق  ةياغلل يف  ةفيعض  ةيلعاف  اهل  يعماجلا ، لوبقلا 

كفتلا تاراهم  ضعبو  ريدقت ، لضفأ  ىلع  ةطسوتم  سايق  تاودأ  هنإ  "

. ٣ ءاكذلا " نع  اًما  ةلصفنم  القعلا 

ناونعب هباتك  غاص يف  دقو 

What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational

، ةينالقعاللا موهفم   Thought

كفتلا ىلع  ةردقلا  مدع  يهو 

سفنلا ملع  ثاحبألا يف  ديفتو  .عفترملا  ءاكذلا  لدعم  نم  مغرلا  ىلع  ةينالقعب  فرصتلاو 

ةلكشم كانه  نأ  وه  لوألا  ةينالقعاللا : ءارو  يسيئر  ببس  كانه  نأب  يفرعملا 



ىلع هنم  ةدحاو  لك  صحفتن  انوعدف  ىوتحملا ، ةلكشم  وه  اثلاو  رومألا ، ةجلاعم  يف 

.بثك نع  ةدح 

ةلكشم لحب  قلعتي  يفف  ئيس ؛ لكشب  رومألا  جلاعن  رشبلا  نحن  اننأ  شتيفوناتس "  " ىري

.اهنيب نم  اوراتخيل  ةفلتخم ، ةيفرعم  تايلآ  مهيدل  صاخشألا  نإ  لوقي  ام ،

ةوقلا هذه  نكل  ةبك ، ةيباسح  ةوق  تاذ  تايلآ  كفتلا  قاطن  فارطأ  دحأ  ىلع  عقتو 

.زيكرتلا نم  ًابك  اًردق  بلطتتو  ةئيطب ، ةيكفت  ةيلمع  اهنإ  .ن  اهل  ةيباسحلا 

الو ةياغلل ، ةفيعض  ةيباسح  ةوق  تاذ  تايلآ  عقت  كفتلا  قاطن  نم  رخآلا  فرطلا  ةياهن  يفو 

لوقيو .ةعيرس  تارارق  ذاختاب  حمستو  زيكرتلا ، نم  ثكلا  بلطتت 

ءوجللا وه  يساسألا  انهجوت  نأل  كلذو  ةيفرعملا ؛ ةيحانلا  نم  ءالخب  رشبلا  نإ  ": " شتيفوناتس "

لقأ تناك  نإ  ىتح  لقأ ، ةيباسح  ةوق  بلطتت  يتلا  ةجلاعملا  تايلآ  ىلإ 

مهنإ ىلاسُك ، نوركفم  رشبلا  نأ  يهو  ةدحاو ، ةرابع  كلذ يف  لك  صيخلت  اننكو  .  ٤ ةقد "

مظعم أت  كلذ  ةجيتنو  ام ، ةلكشم  لح  دنع  قيرط  لهسأ  نوكلسي 

.ةيقطنم مهلولح غ 

ةكرحلا ةئیطب  راكفألا 
كلت يه  اهيلإ  جاتحن  يتلا  تامولعملاف  تامولعملا ؛ رود  ىلإ  نآلا  انهابتنا  هجون  انوعد 

راكفألا  " ةميقو ربصلا  وهو  لصفلا ، اذه  عوضوم  نع  ثدحتت  يتلا  تامولعملا 

". ةكرحلا ةئيطب 

ةرادإلا لاجم  ركفلا يف  ةقلع  دحأ  هنإ  رونيرت ،" كاج   " ءارقلا نم  ديدعلا  فرعي  دق ال 

ةجردب جرختو  درافراه ، ةيلك  نم  تايضايرلا  لاجم  ًابيردت يف  ىقلت  دقو  ةيلاملا ،

ثاحبألا مسق  لمعلاب يف  ةينهملا  هتايح  أدبو  ماع ١٩٥٥ ، لعألل  درافراه  ةيلك  زايتما يف 

، اباش ًاللحم  هلمع  ءانثأ  يفو  .ةيراشتسا  ةكرش  يهو  لتيل ، .يد  رثرآ  ةكرشب 



ةلأس قلعتت  يتلا  ةيضايرلا  تاظحالملا  نم  ةحفص  نيودت ٤٤  نم  رونيرت "  " نك

هنإ .ودارولوك  ةيالو  عيباسأ يف  ةثالث  اهتدم  ةلطع  هئاضق  ءانثأ  كلذو يف  رطاخملا ،

نع ردصت  يتلا  يلاملا  للحملا  ةلجم  اًررحم ل  ةياهنلا  حبصأ يف  دقو  جاتنإلا ، ريزغ  بتاك 

.هيإ .فإ  .يس  دهعم 

ةزرابلا يف ةيداكألا  تايصخشلا  نم  ديدعلا  عم  ثاحبألا  رونيرت "  " لدابت نسلا  رم  ىلعو 

، لبون ةزئاج  ىلع  لصاحلا  ايليدوم " وكنارف   " مهنيب نمو  ةيلاملا ، لاجم 

" رونيرت  " اهبتك يتلا  تالاقملا  نم  ديدعلا  تزاف  دقو  براش ." مايليو  و" رليم " نوتم  و"

ةلجم اهحن  يتلا  دودو  ماهارج  ةزئاج  لثم  ةقومرملا ، زئاوجلا  نم  ديدعلاب 

.يس دهعم  ةزئاج  ىلع  لصح  ماع ٢٠٠٧  يفو  .ياروم  .فإ  رجور  ةزئاجو  يلاملا ،  للحملا 

متي ناك  يتلا  رونيرت "  " تاباتك عمج  مت  ظحلا  نسحلو  ينهملا ، زيمتلل  هيإ  .فإ 

رونيرت ءارآ  ناونعب  ةحفص  نم ٥٧٤  فلأتي  دلجم  بتكلا يف  نم  ثك  رباع يف  لكشب  اهركذ 

.داج رمثتسم  لك  ةبتكم  دجوي يف  نأب  ريدج  وهو  يسسؤملا ، رثتسالا  يف 

ةلضفملا ءازجألا  ةءارق  ديعأ  يننأل  كلذو  ةئرتهمو ؛ ًاليلق  ةيلاب  اهب  ظفتحأ  يتلا  ةخسنلا  نإ 

رثتسا ناونعب "  هأرقأ  نأ  لضفأ  يذلا  لاقملاو  ماعلا , لالخ  تارم  ةدع  َّيدل 

يتلا ىلوألا  ةرملا  تناكو  ةحفص ٤٢٤ . باتكلا يف  ةياهن  نم  بيرق  وهو  ليوطلا ،" ىدملا 

ماع ١٩٧٦ يف نم  وينوي  - ويام ددع  يف  ليوطلا " ىدملا  رثتسا  لاقم "  اهيف  رهظ 

؛ ًااد حورطملا  ءفكلا  قوسلا  زغل  نع  ثيدحلاب  رونيرت "  " أدبو يلاملا .  للحملا  ةلجم 

نوكن نل  اننإف  دجب ، انلواح  هم  هنأ  اًحيحص ، ناك  اذإ  ام  لءاستي  ثيح 

لجأ نمو  اهب ؟ فختسيو  لعفلاب ، قوسلا  اهيف  ككشي  يتلا   ةركفلا  داجيإ  ىلع  نيرداق 

نم عون   " زي ب نأ  رونيرت "  " انم بلطي  لاؤسلا ، اذه  نع  ةباجإلا 

، ةحيرصو ةحضاو  اهجئاتن  نوكت  يتلا  راكفألا  كلت  أ ) : ) هو رثتسالاب " ةصاخلا  راكفألا 



كلت ب ) ، ) عرسأ لكشب  لقتنت  مث ، نمو  اهمييقتل ، ةربخلا  نم  ًاليلق  بلطتتو 

. ٥ ءطبب " لقتنت  مث  نمو  اهمييقتل ، ةصاخلا  ةربخلاو  ةفاصحلاو  ركفتلا  بلطتت  يتلا  راكفألا 

لوألا عونلاب  قلعتي  يف  ءفك  نوكت غ  نلف  ءفك ، قوسلا غ  تناك  اذإ  : " ىلإ صلخو 

نمف راكفألا ، نم  لوألا  عونلا  فيرعتل  اًقفو  هنأ  ىلإ  اًرظن  كلذو  راكفألا ، نم 

كلذ غوصن  لو  .  ٦ نيرمثتسملا " نم  بك  ددع  لبق  نم  همييقت  ءاسي  نأ  لمتحملا  غ 

ىلإ رعسلا  ةبسن  لثم  ةطيسبلا -  راكفألا  نإ  لوقن  نأ  اننك  ىرخأ ، ةقيرطب 

و ىلإ  رعسلا  ةبسنو  ةيرتفدلا ، ةميقلا  ىلإ  رعسلا  ةبسنو  مهسألا ، حابرأ  دئاوعو  حابرألا ،

تاططخملاو اًعوبسأ ، لالخ ٥٢  ةضفخنملا  مهسألا  راعسأ  ةاقو  حابرألا ،

نم سيل  - مهسألاب قلعتي  يف  اهيف  ركفن  نأ  اننك  ىرخأ  ةيساسأ  قرط  ةيأو  ةينفلا ، ةينايبلا 

يأ كانه  ناك  اذإ  ": " رونيرت  " لوقيو .ةلهس  اًحابرأ  رفوت  نأ  لمتحملا 

عونلا ببسب  أشنتس  صرفلا  هذه  نإف  قوسلا , ةءافك  مدع  نع  أشنتس  ةيرثتسا  ةصرف 

نم اثلا  عونلاو  .ءطبب  لقتني  يذلا  عونلا  يأ  رثتسالا ؛ راكفأ  نم  اثلا 

قلعتتو اهب ، فختسي  ام  ناعرس  اذهلو ، ةحضاولا ، راكفألا  نم  ضيقنلا  ىلع   - راكفألا

ىلإ فداهلا  ديحولا  ساسألا  وه  ليوطلا -" ىدملا  ىلع   " ةيراجتلا تاروطتلاب 

. ٧ لجألا " ليوط  رثتسالا 

راكفألا يه  باتكلا  اذه  ةحضوملا يف  رثتسالا  ئدابم  نأ  تكردأ  دق  كنأ  دكأتم  يننإ 

"، ليوطلا ىدملا  ىلع  لعألا  تاروطت  قلعتت ب" يتلا  يه  اهنأو  ةكرحلا ،" ةئيطب  "

ةكرحلا ةئيطب  راكفألا  نإ  لوقن : كأ ، رمألا  حضونلو  ليوطلا ،" ىدملا  رثتسا  ساسأ "  يهو 

ةطاسبلا  " ىلع دمتعت  نأ  نم  ةبوعص  كأ  اهنكل  مهفلا ، ةبعص  تسيل 

". حوضولاو



ماظنلاو ٢ ماظنلا ١ 
ىلإ مسقنت  انيدل  يفرعملا  كاردإلا  تايلمع  نأ  ةركفب  تاونس  ةدع  سفنلا  ءلع  متها  دقل 

كاردإ هنع  جتنيو  سدحلاب ، ًةداع  هيلإ  راشيو  كفتلا ، نم  تقيرط 

همكحتو ءطبلاب   " فصوي يذلا  قطنملا  يه  ةيناثلا  كفتلا  ةقيرطو  يطبارتو ،" عيرس ، "

ةمظنألا هذه  ىلإ  ينيتور  لكشب  سفنلا  ءلع  شيف  مويلا  امأ  ناوقلا ،"

ةطيسبلا راكفألا  هيف  لقتنت  كفتلا ١  ماظنو  كفتلا ٢ . ماظنو  كفتلا ١  ماظنب  ةيفرعملا 

نم ثكلا  سيلو  تقولا ، نم  ليلقلا  قرغتسي  هنأ  ك  عيرس ، لكشب  ةحضاولاو 

.مهسألا حابرأ  دئاوع  وأ  حابرألا ، ىلإ  رعسلا  ةبسن  باسحل  ينهذلا  دهجلا 

ىلع لمعيو  انيدل ، يفرعملا  كاردإلا  ةيلمعب  قلعتملا  يلمأتلا  ءزجلا  وهف  كفتلا ٢  ماظن  امأ 

يتلا ةكرحلا " ةئيطب  انراكفأ   " امأ بك ، دوهجو  ءطببو ، طبضنم ، وحن 

كفتلا ٢. ماظن  تحت  جردنتف  ةصاخلا " ةربخلاو  ةفاصحلاو ، ركفتلا ،  " بلطتت

كفتلا ناونعب  ًاباتك  نااك " لايناد   " لبون ةزئاج  ىلع  لصاحلا  بتاكلا  فلأ  ماع ٢٠١١  يفو 

ةديرجل اًقفو  اًعيبم  لضفألا  بتكلا  ةاق  ىلع  عبرتو  ءيطبلاو 7  . عيرسلا 

اًزاجنإ دعي  وهو  ماعلا ، اذهل  ةيئاور  بتك غ  ةسمخ  لضفأ  نم  اًدحاو  ناكو  زات ،  كرويوين 

ءزجلا نإ  .رارقلا  عنص  لوح  رودي  ةحفص ، نم ٥٠٠  فلأتي  باتكل  ًابك 

انركذي ثيح  لوسكلا ،" مكحتملا   " ناونعب ثلاثلا  لصفلا  وه  باتكلا  اذه  َّيدل يف  لضفملا 

ماهملا عيمج  ثدحي يف  كو  ينهذ ، لمع  وه  يفرعملا  دهجلا  نأب  نيناك " "

هنإ .ةبوعص  دادزت  امدنع  ةمهملا  ءادأ  نع  لساكتي  انم  ديدعلا  نإف  انيلإ ، لكوت  يتلا 

ةجردب ضار  اهلالخ  نم  ءايكذألا  صاخشألا  رهظي  يتلا  ةلوهسلا  نم  شهدنم 

.كفتلا نع  نوفقوتي  مهنإ  ىتح  لوألا ، مهرارق  نع  ةيفاك 

ةردقلا بلطتتو  كفتلا ٢ ، ماظن  ىلع  بلاطم  ضرفت  يتلا  ةطشنألا  نأب  نيناك "  " انربخيو



نوكت نأ  نك  سفنلا ، طبضل  رمتسملا  دهجلاو  سفنلا ، طبض  ىلع 

، اًراركتو اًرارم  بعص  ءيشب  مايقلا  ىلإ  رارمتساب  نيرطضم  انك  اذإ  اننإ  ثيح  ةضيغب ؛

ثيح يلاتلا ، يدحتلا  انتهجاوم  دنع  سفنلا  طبضل  دهجلا  نم  ليلقلا  لذبنسف 

مثإ عوقولا يف  نوبنجتي  نيذلا  ءالؤه  نإ   " لباقملا يفو  .ةياهنلا  تدفنتسا يف  دق  انتقاط  نوكت 

"، طشنلا ركفلا  باحصأ   " مسا مهيلع  قلطن  نأ  نك  ينهذلا ، لسكلا 

ةباذجلا تاباجإلاب  اوعنقي  نأل  اًدادعتسا  لقأو  ءاكذب ، مهطاشن  نوفظويو  ةظقي ، كأ  مهنإ 

. ٨ مهسدح " اًككشت يف  كأ  مهو  ايرهاظ ،

نع ةعئار  ةيؤر  ليي ، ةعماجب  قيوستلا  مسقب  كراشملا  ذاتسألا  كيرديرف ،" ش   " انحنم دقو 

ام اًعون  ةعفترم  ءاكذ  تالدع  نوعتمتي  نيذلا  صاخشألا  لقنت  ةيفيك 

ةعماج نم  بالبللا  ةطبار  بالط  نم  ةعومجم  عمج  دقل  كفتلا ١ و٢ . يماظن  ب 

عيمج نأ  ضرتفملا  نم   ) ايجولونكتلل ستسوشتاسام  دهعمو  نوتسنربو  درافراه 

ةثالثلا ةلئسألا  نع  ةباجإلا  مهنم  بلطو  ءاكذلا ،) نم  ٍلاع  ردقب  نوعتمتي  ةبلطلا  ءالؤه 

برضملا رعس  ناكو  رالود ، يه ١.١٠  ةركلاو  برضملا  نم  لك  ةفلكت  تناك  اذإ  . 1 ةيتآلا :

؟ ةركلا رعس  يواسي  مكف  دحاو ، رالودب  ةركلا  رعس  نم  ىلعأ 

مكف قئاقد ، سمخ  تاودأ يف  سمخ  لمعب  موقت  تانيكام  سمخ  كانه  تناك  اذإ  . 2

؟ ةادأ لمعل ١٠٠  ةنيكام  قرغتست ١٠٠ 

اذإو موي ، لك  مجحلا  فعاضتت يف  ةعقرلاو  ءاملا ، قبانز  تابن  نم  ةعقر  ام  ةحب  دجوي يف  . 3

يتلا ةدملا  ف  اهلك ، ةحبلا  يطغتل  اًموي  قرغتست ٤٨  ةعقرلا  تناك 

٩ ةحبلا ؟ فصن  ةيطغتل  ةعقرلا  اهقرغتستس 

هداق ام  ةئطاخ ، تاباجإ  اوباجأ  ةبلطلا  فصن  نم  كأ  نأ  وه  كيرديرف "  " ةشهد راثأ  امو 

نيداتعم اوسيل  صاخشألا  نأ  يه  ىلوألا  تمهم : تلكشم  ديدحت  ىلإ 



ىلإ ردابتت  ةلوبقم  ةباجإ  لوأب  هوفتلاب  نوعرستي  ام  ةداعو  تالكشملا ، لحل  دجب  كفتلا 

كفتلا ٢، ماظنل  اًقفو  كفتلا  ءبع  لمحت  مهسفنأ  اوفلكي  ىتح ال  مهناهذأ ،

كفتلا ماظن  ةيلمع  نأ  كاردإ  يه  تناكف  اهتاذ ، دح  قلقلا يف  ثت  يتلا  ةيناثلا  ةلكشملا  امأ 

دقل .ءاطخألا  نع  ًاثحب  كفتلا ١  ماظن  صحفت  ةياغلل يف  ًاليئض  اًرود  يدؤت   ٢

مهناكمإب نكي  و  كفتلا ١ ، ماظن  قلاع يف  اوناك  بالطلا  نأ  كيرديرف " اًحضاو ل" ادب 

.كلذ ةبغر يف  مهيدل  نكت  وأ   كفتلا ٢ ، ماظن  ىلإ  لوحتلا 

موقي اًرمثتسم  كانه  نأ  ضرتفنل  رثتسالا ؟ كفتلا ١ و٢ يف  يماظن  مادختسا  نك  فيك 

رمثتسملا نإف  كفتلا ١ ، ماظن  مادختسابو  ةيداعلا ، مهسألا  ءارشب 

حابرأ دئاوعو  ةيرتفدلا ، ةميقلا  ةبسنو  ةكرشلاب ، ةصاخلا  حابرألا  ىلإ  رعسلا  ةبسن  لودجيس 

دأ ليجست  نم  برتقت  تبسنلا  اتلك  نأ  رمثتسملا  ىري  امدنعو  .مهسألا 

رشعلا تاونسلا  لالخ  ماع  لك  مهسألا  حابرأ  تعفر  دق  ةكرشلا  نأو  ةيخيراتلا ، اهتايوتسم 

دجوي فسأللو  .ةديج  مهسألا  ةميق  نأ  اًعيرس  جتنتسي  دق  هنإف  ةيضاملا ،

كفتلا ١ يف ماظن  ىلع  يرصح  لكشبو  طقف ، نودمتعي  نيذلا  نيرمثتسملا  نم  ديدعلا 

كفتلا ٢. ماظن  ليغشت  ءانع  اًدبأ  مهسفنأ  نوفلكي  الو  تارارقلا ، ذاختا 

كيدل كفتلا ٢  ماظن  نأ  ةطاسبلا  ىهتن  ينعي  هنإ  كفتلا ٢ ؟ ماظن  لغشت  نأ  ينعي  اذام 

ديدش كفتلا ٢  ماظن  نإ  .روهدتلل  ةضرع  لقأو  يويحو ، ةياغلل ، يوق 

فصي شتيفوناتس " ثيك   " يسفنلا بيبطلا  لعج  يذلا  رمألا  كفتلا ١ ؛ ماظن  نع  فالتخالا 

". ًالصفنم ًالقع   " ناكلت هنأب  ماظنلا  الك 

قايس هعضن يف  امدنعو  .اًزيمتم  ناك  اذإ  طقف  ًالصفنم  نوكي  لصفنملا " لقعلا   " نكل

نع هزيي  نك  كفتلا ٢  ماظن  كرحي  يذلا  لصفنملا " لقعلا   " نإف رثتسالا ،

ايازملل مزاللا  مهفلاب  ٍفاك ، لكشب  اًدوزم ، ناك  اذإ  كفتلا ١  ماظن  يف  لصفنملا " لقعلا  "



لكشب ةكرشلاب  لاملا  سأر  صيصختل  ةرادإلا  قيرف  ةوقلو  ةكرشلل ، ةيسفانتلا 

عن يتلا  ةيسفنلا  حئاصنلاو  ةكرشلا ، ةميق  ددحت  يتلا  ةمهملا  ةيداصتقالا  عفاودللو  ديشر ،

.ءاقمح تارارق  ذاختا  نم  رمثتسملا 

كفتلا ماظن  تحت  جردنت  تيرتس  لوو  اهذاختا يف  متي  يتلا  تارارقلا  مظعم  نأ  ودبيو يل 

اقلت لكشب  تارارقلا  ذاختا  متي  ثيح  سدحلا ؛ ىلع  ًاثك  دمتعت  يهف  ، ١

تقو يأ  قارغتسا  متي  ًانايحأو ال  لمأتملا ، كفتلا  تقولا يف  نم  ليلقلا  قارغتساب  عيرسو ،

كفت هنإ  داجلا ، كفتلا  ىلع  دمتعيف  كفتلا ٢ ، ماظن  امأ  .كلذ  يف 

نمو .ةرطفلاب  ربصلاب  نومستي  كفتلا ٢  ماظن  نوعبتي  نم  نإ  .اًزيكرت  بلطتيو  سوردم ،

تقو صيصخت  كيلع  بجي  لاعف ، لكشب  كفتلا ٢  ماظن  لمعي  نأ  لجأ 

اذه ةحضوملا يف  ئدابملا  نأ  كل  حضوأ  امدنع  شهدنت  نلو  .كلذك  لمأتلل  لب  ركفتلل 

ةعئاش يف ةعيرس  تارارق  ذاختال  سيلو  ءيطبلا ، كفتلل  بسنألا  يه  باتكلا 

ماظنلا ١.

7

ةیلقعلا تاودألا  ةوجف 
ىوتحملا ىلإ  راقتفالا  وه  ةينالقعالل  اثلا  ببسلا  نإف  شتيفوناتس "  " هلوقي امل  اًقفوو 

، رارقلا ذاختا  ةيلمع  نوسردي  نيذلا  سفنلا  ءلعو  كفتلا ٢ . ماظنل  بسانملا 

ةرملل حلطصملا  اذه  رهظو  ةيلقعلا .  تاودألا  ةوجف  هرابتعاب  ىوتحملا  صقن  ىلإ  نوشي 

ةعماجب كاردإلا  مولع  صصختملا يف  اعلا  زنيكب ،" ديفيد   " ناسل ىلع  ىلوألا 

تامولعملاو تاءارجإلاو  تايجيتارتسإلاو  ناوقلا  عيمج  لمشي  هنأ  حضوي  ثيح  درافراه ،

حضويو .مههجاوت  يتلا  تالكشملا  لحب  مهمايق  دنع  صاخشألا  اهعبتي  يتلا 

متي يتلا  تاودألا  ضعب  نم  كيدل  يهطلا  تاودأ  نوكتت  لثم  : " لوقيف رمألا  زنيكب " "



زاهج مدختست يف  تاودأ  نم  تايجمربلا  نوكتت  لثمو  خبطملا ، اهمادختسا يف 

، لقعلا عم  مدختست  تاودأ  نع  ةرابع  يه  ةيلقعلا  تاودألا  نإف  كب ، صاخلا  رتويبمكلا 

زيزعت مهسيو يف  درفلا  هملعتي  نأ  نك  ءيش  يأ  يه  ةيلقعلا  ةادألاو 

. ١٠ لاعفو " مساح  لكشب  كفتلل  هيدل  ةماعلا  تاردقلا 

دأ دحك  موقتس  كفتلا ٢ ؟ ماظن  ليعفت  لجأ  نم  اهيلإ  جاتحتس  يتلا  ةيلقعلا  تاودألا  ام 

اذإو .سفانملل  ةيونسلا  ريراقتلاو  ةكرشلل ، يونسلا  ريرقتلا  ةءارقب 

موقتسف لجألا ، ةليوط  ةرشبم  تارشؤمو  يوق ، يسفانت  عضوب  عتمتت  ةكرشلا  هذه  نأ  حضتا 

يتلا مهسلا  حبر  مصخ  جذا  نم  ديدعلا  مادختساب  كلذ  دعب  تنأ 

نم ةفلتخم  ةينمز  تارتف  لالخ  ةكرشلا  ىدل  كلاملا  حابرأل  ةفلتخم  و  تالدعم  نمضتت 

ةرادإلا ةيجيتارتسإ  ةساردب  كلذ  دعب  موقت  مث  ةيبيرقتلا ، ةميقلا  مهف  لجأ 

ءاقدصألا ضعبب  لاصتالا  كنك  ةياهنلا  يفو  اهمهفو ، لجألا  ةليوط  لاملا  سأر  صيصخت  يف 

يأر مهيدل  ناك  اذإ  ىرتل  يلاملا ؛ نيراشتسملا  ضعب  وأ  لمعلا ، ءالمزو 

.كتكرش يسفانم  صوصخب  مهءارآ  اودبي  نأ  كلذ  نم  لضفألا  لب  كتكرش ، صوصخب  ام 

كأ اهنكلو  ةيلاع ، ءاكذ  تالدعم  بلطتت  رومألا ال  هذه  لك  نإ  هبتنا :

يلاحلا لدعملا  ةفرعم  نم  كأ  زيكرتلاو ، يلقعلا  دهجلا  نم  ديزم  لذب  بلطتتو  ةبوعص ،

.ةكرشلا حابرألا يف  ىلإ  رعسلا  ةبسنل 

ربصلاو تقولا 
هقيبطت مت  يذلا  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  كفتلا  نأ  ىلع  ةثك  ةلدأ  كانه  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

، غتي ًائيش   نأ  ودبي  هنإف  رثتسالا ، حاجنل  راسم  لضفأ  وه  ةانأو ، ربصب 

نم اغت  ةيطوبهلا   قوسلاو  يماع ٢٠٠٨-٢٠٠٩  تثدح يف  يتلا  ةيلاملا  ةمزألا  نإ  ىتح 

.لجألا ةصق  مايألا  هذه  ًابيرقت  قوسلا  ةطشنأ  لك  ربتعتو  ءيش ، يأ  انكولس 



قاروألل كرويوين  ةصروب  لوادتلا يف  مجحل  ةيونسلا  ةحجرملا  ةميقلا  تناك  ماع ١٩٦٠  يفف 

وه ام  ىلإ  ةبسنلا  تداز  دقف  نآلا  امأ  نم ١٠٪ ، لقأ  ةيكيرمألا  ةصروبلاو  ةيلاملا 

بعصلا نمو  .ةيضاملا  ةنس   ٥٠ لا رادم  ىلع  اًفعض  لدع ٣٠  ةدايز  يأ  نم ٣٠٠٪ ، ربكأ 

يليوحت يف ثأت  يأ  اهل  نكي  طاشنلا   ةلئاهلا يف  ةدايزلا  هذه  نأ  قيدصت 

.اهيف ةكراشملا  فارطألاو  قوسلا 

يدؤت ةيلاع  لوادت  ماجحأب  ةنرتقم  ةيقوسلا  ةكراشملا  ةدايزلا يف  نإف  ةيرظنلا ، ةيحانلا  نمو 

ةميقلا ةوجفلا ب  قييضت  ىلإ  يدؤي  ام  راعسألا ؛ لضفأ  فاشتكا  ىلإ 

هنأ ةقيقحلا  انملعت يف  دق  اننكل  اهتابلقتو ، قوسلا  جيجض  لثم يف  ضافخنا  عم  رعسلاو ،

نمف ةرمثتسم ، تسيلو  ةبراضم  قوسلا  ةكراشملا يف  فارطألا  تناك  لاح 

ةوجفلا عيسوت  ىلع  لمعتس  لوادتلا  طاشن  ةدايزلا يف  نإ  اًما : سكعلا  ىرن  نأ  لمتحملا 

ةدايز ىلإ  يدؤيس  ام  ماظنلا ؛ تابارطضالا يف  ةدايزو  رعسلاو ، ةميقلا  ب 

تاطوغض ةنيهر  عقي  يذلا  رمثتسملا  رعشي  نل  اعلا  اذه  يفو  بلقتلا ، لدعم  ةبك يف 

.ءايتسالاب الإ  صقلا  ىدملا  ىلع  ءادألا 

نم تيفاب " نراو  هققح "  يذلا  حاجنلا  عبن  دقف  وحنلا ، اذه  ىلع  رمألا  سي  الأ  بجيو 

مضنالا ىلإ  نووعدم  اًعيمج  نحنو  فلتخم ، لكشب  ةبعللا  بعل  هتبغر يف 

ةبغرلا يف وه  ةبعللا  هذه  حاجنلل يف  ديحولا  طرشلا  نأب  ملع  ىلع  نحنو  ةبعللا ، هذه  ىلإ 

وه ام  ناوقلا  هذه  نم ب  دجوي  الو  دعاوقلا ، نم  ةفلتخم  ةعومجم  عابتا 

.ربصلا ةميق  نم  مهأ 

عجري ثيح  تيفاب ؛" نراو  رهوج "  وه  اذهو  ةدحاو ، ةلمعل  ناهجو  ربصلاو  تقولا  نإ 

عم لماعتلا  ًاثك يف  هب  ىلحت  يذلا  ربصلا  ىلإ  هققح  يذلا  حاجنلا  لضفلا يف 

ةظفحملا لخاد  ةيداعلا يف  مهسألاو  رياشكب ، ةكرشل  لماكلاب  ةكولمملا  تاكرشلا  نم  لك 



" تيفاب  " ناك رمتسملا ، طاشنلاو  عيرسلا  عاقيإلا  يذ  اعلا  كلذ  يفو  .ةيلاملا 

هجوتلا اذه  نأ  نظي  دق  دعب ، نع  عضولا  اذه  بقاري  نمو  .أطبأ  ةتوب  اًدمع  لمعي 

اوحبصأ نيذلا  ءالؤه  نكل  ةلهس ، حابرأ  قيقحت  ةصرف  ةعاضإ  ينعي  لساكتملا 

؛ ةلئاط ةورث  ناعمجي  رياشكب  ةكرشو  تيفاب "  " نأ نوكردي  ةيلمعلا  هذه  ةميق  نوردقي 

ًايلحتم شيعي  وهف  رمثتسملا  تيفاب "  " امأ ربصلاب ، اًدبأ  ىلحتي  براضملاف ال 

". هلوط وه  تقولا  ءيش يف  لضفأ  نإ  : " لوقي انركذي ح  كو  .هب 

، اهضيقنو فطاوعلاب  قلعتت  يتلا  ةيرهوجلا  ةيضقلا  ىلإ  ةيادبلا ، ةطقن  ىلإ  دوعن  اذكهو 

حاجن نضل  ًايفاك  سيل  هدحو  ءاكذلا  نأ  دجنسف  ةينالقعلا ، يهو 

مايق دنع  يرورضو  يساسأ  رمأ  ةينالقعلاب  يلحتلا  نإ  ": " تيفاب نراو  لوقيو "  .رثتسالا 

ىدملا ىلع  عشجلا  وأ  فوخلا  ىلع  موقت  يتلا  تارارقلا  ذاختاب  نيرخآلا 

. ١٢ لاملا " بسك  هيف  متي  يذلا  تقولا  وه  اذهف  صقلا ؛

ىلع رعسلا  ثيح  نم  قوسلا  تابلقت  ببسب  ًاقف ، سيلو  اينغ ، سيل  هنأب  تيفاب "  " رقيو

تقولا .دمألا يف  ةليوط  ةيلاملا  قاروألاب  هظافتحا  ةرتف  نإ  ثيح  صقلا ؛ ىدملا 

دقفي ال  مهسألا ، راعسأ  ضافخناب  نرتقملا  ةحارلا  مدع  دارفألا  مظعم  هيف  لمحتي  يذلا ال 

قوسلا يف ىلع  بلغتلا  هناكمإب  نأب  نمؤي  هنأل  كلذو  هسفنب ؛ ةقثلا  تيفاب " "

تنأف ال كلذك ، لضفأ  ءادأ  ميدقت  عطتست  اذإ   هنأ  تيفاب "  " ىريو .ةكرش  ةيأ  ةميق  ريدقت 

اذإ هنأب  اذه  حضويو  ةيقرولا ، باعلألا  هبشي  رمألاف  ةبعللا ، هذهل  حلصت 

، هلالغتساو هعادخ  لهسي  يذلا  صخشلا  وه  نم  فرعت  الو  ةرتف ، ذنم  بعللا  سرا  تنك 

.صخشلا اذه  وه  نذإ  تنأف 

كفتلا ١، ماظن  قفو  اقلت ، لكشب  نوفرصتي  نيرمثتسملا  نأ  دجن  ةينالقعلا ، بايغ  يفو 

ديقعتلا مئالي  هنكلو ال  اهب ، ؤبنتلا  نك  يتلا  ةطيسبلا  ماهملا  مئالي  يذلا 



نوحبصي نيرمثتسملا  نأ  دجن  ةينالقعلا ، بايغ  يفو  .ةيلاملا  قاروألا  قوس  هب  مستت  يذلا 

نيرمثتسملا صم  نوكي  ةينالقعلا  بايغ  يفو  .عشجلاو  فوخلا  رعاشم  ىرسأ 

.رثتسالا ىمست  يتلا  ةبعللا  مهلالغتساو يف  مهعادخ  لهسي  اًصاخشأ  اوحبصي  نأ 

ملاعلا يف  رمثتسم  مظعأ  نماثلا : لصفلا 
؟ رمألا اذه  نم  دكأتلا  انل  فيك  نكل  اعلا ، رمثتسم يف  مظعأ  بقل  هيلع  قلطي  ام  ةداع 

؟ ءاعدالا اذه  ةحص  ىدم  ديدحت  لواحي  نأ  طبضلاب  صخش  يأل  نك  فيك 

: هو ةطيسبلا ، تاغتملا  نم  نثا  لمأتن  نأ  وه  هب  مايقلا  ىلإ  جاتحن  ام  لك  نأ  ودبي يل 

سيلف نهم ؛ نارصنع  هو  .هتيرارمتسا  ىدمو  يبسنلا ، قوفتملا  ءادألا 

نم بك  ددع  ققح  دقلف  صقلا ، ىدملا  ىلع  ةيلاملا  قاروألا  قوس  ًاقوفت يف  ثدحن  نأ  ًايفاك 

كلذ قيقحت  وه  لعفلاب  مهي  ام  نكل  رخآو ، تقو  رمألا ب  اذه  نيرمثتسملا 

هباتك ةعاربب يف  سوبوم " لكيام   " حضوي كو  .تقولا  نم  ةليوط  ةرتف 

كانه (، ٢٠١٢ درافراه ، ةعماجب  لعألا  ةرادإ  ةيلك  ةعبطم  ) The success Equation

ردق

يتلا ةديحولا  ةقيرطلا  دعتو  رثتسالاو ، ةضايرلاو ، لعألا ، لاجم  ةراهملاو يف  ظحلا  نم 

، ةراهملاو ظحلا  يف ب  ةبلغلا  هل  نوكتس  نم  ديدحت  اهلالخ  نم  اننك 

رور اننكل  صقلا ، ىدملا  ىلع  اًرود  ظحلا  بعلي  دقو  .تقولا  رور  جئاتنلا  صحف  يه 

ال تيفاب "  " نأ دجن  انهو  همدع ، نم  ةراهملا  دوجو  ةفرعم  نم  نكمتنس  تقولا 

.كلذ صخش يف  يأ  هيهاضي 

ةرتفلا كلت  تمسقنا  دقو  اًماع ، نم ٦٠  برقي  امل  لاومألا  ةرادإ  يف  تيفاب " نراو  لمع "  دقل 

تاذ بيشتراب  تنيمتسيفنإ  تيفاب  ةكرش  ةرادإ  هاضق يف  يذلا  تقولا  ب 

ةكرش ةرادإ  كلذك يف  هاضق  يذلا  ليوطلا  تقولاو  (، ١٩٥٦-١٩٦٩  ) ةدودحملا ةيلوئسملا 



.ةكرشلا ةدايق  هيف  ىلوت  يذلا  ماعلا  وهو  ماع ١٩٦٥ ، نم  اًءدب  ياواثاه  رياشكب 

هيدل نكي  و  ةغصلا ، هتكرش  تيفاب "  " سسأ هرمع ، نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  ناك يف  امدنع 

هتارثتسا زواجتت    ) تقولا كلذ  لاملا يف  نم  ايبسن  ليلق  ردق  ىوس 

اًدئاع نع ٦٪  لقي  ام ال  قيقحت  ناك  ةكرشلا  هذه  نم  فدهلا  نأ  عمو  كاذنآ .) رالود   ١٠٠

بلغتلا وهو : كلذ ، نم  ًاثك  بعصأ  ًافده  هسفنل  عضو  تيفاب "  " نإف ايونس ،

، ًاثك كلذ  قاف  هءادأ  نكل  ماعلا ، ةيوئم يف  طاقن  ةبسنب ١٠  يعانصلا  زنوج  واد  رشؤم  ىلع 

ًالدعم ققحتل  ةكرشلا  ريوطت  نم  تيفاب "  " نك يماع ١٩٦٥ و١٩٦٩  ف ب 

رمثتسملاو .ةيوئم  ةطقن  رادق ٢٢  واد  رشؤم  قوفت  ةدايزب  يأ  هردق ٢٩.٥٪ ، ًابكرم  ايونس 

ىلع ظفاحو  ةيادبلا ، يف  تيفاب "  " ةكرش رالود يف  وحن ١٠٠٠٠  رمثتسا  يذلا 

مصخ دعب  كلذو  رالود ، رادق ١٥٠٢٧٠  حابرأ  يفاص  ققح  ةياهنلا ، ىتح  اهب  هرثتسا 

يفاص ناكف  واد ، رشؤم  هسفن يف  غلبملا  رثتسا  امأ  حابرألا ، يف  تيفاب "  " ةصح

ىلع لاومألا  نم  ديدعلا  واد  رشؤم  رسخ  ةرتفلا  كلت  لالخو  .رالود  ردقي ب١٥٢٦٠  حابرألا 

، حابرألا نم  ثكلا  تيفاب "  " اهيف ققح  نيب  ةفلتخم ، تاونس  سمخ  رادم 

.ماع لك  واد  رشؤم  ىلع  بلغتلا  نم  نكو 

نراقي نأ  نك  نيذلا  حجانلا ، نيريدملا  نم  ادج  ليلق  ددع  ةرتفلا  كلت  كانه يف  ناكو 

نرقلا تاينيتس  فصتنم  ةحاسلا يف  ىلع  رهظو  .مهب  هسفن  تيفاب " "

دلاج  " نم لك  هتكرش ، قالغإ  يف  تيفاب "  " اهيف ركفي  ناك  يتلا  ةرتفلا  برق  نيرشعلا 

امدنع اهارمد  هنكلو  ةديج ، ةعمس  ءانب  نم  انك  دقل  راك ." ديرف  و" ياست "

 " اهتبتك يتلا  تالاقملا  لئاوأ  نم  ةدحاو  يفو  .ةبراضملا  ةيلاع  جاورلا  ةعيرس  مهسأ  عيبب  اماق 

ةبكاوم عيطتسي  دحأ  ال  : " ناونعب نشتروف  ةلجم  يف  سيمول " لوراك 

طوحتلا قودنص  ريدم  ةكرش  ءادأب  تيفاب "  " ةكرش ءادأ  تنراق  ثيح  ليربأ ١٩٦٦ ،) " ) زنوج



دنأ زنوج  .ويلبد  .هيإ  ةكرش  تناك  تقولا  كلذ  يف  زنوج ." ولسنيو  ديرفلأ  "

نكي تيفاب "   " نكل تاونس ، رشع  ةدمل  ةلفاحلا  تازاجنإلا  نم  ًالجس  تققح  دق  ابموك 

تادئاع لوراك "  " تصحفتو .لاومألا  ةرادإ  تاونس يف  عست  ىوس  ىضق  دق 

زرحأ دق  تيفاب "  " نأ تدجوو  نيرمثتسملا ، الك  اهققح  يتلا  ةيلاتتملا  سمخلا  تاونسلا 

نكلو ك ىلإ ٣٢٥٪ ، ةبسنب ٣٣٤٪  هيلع  ًاقوفتم  زنوج "  " ىلع ًابعص  اًزوف 

رمتسا يف زنوج "  " نأ يف ح  ةصق ، ةرتف  دعب  هتكرش  قلغأ  تيفاب " ف" لوراك ،"  " حضوت

كانه نأ  كاردإ  ىلع  نيرداق  اونوكي  نيذلا   نيرخآلاك  اعو  ةبعللا ،

.مهسألا راعسأ  ريدقت  ةبك يف  ةغلابم 

ءاعدالا نإف  بيشتراب ، تنيمتسيفنإ  تيفاب  ةكرشل  عئارلا  ءادألا  لجس  نع  رظنلا  ضغبو 

ام ىلإ  ةلوهسب  بسني  نأ  نك  اعلا  رمثتسم يف  مظعأ  وه  تيفاب "  " نأب

ام ب ةنس  رادم ٤٨  ىلعف  لودجلا ٨-١ . حضوي  ك  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش  هققح يف 

ت دق  ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  ةيرتفدلا  ةميقلا  نأ  دجن  يماع ١٩٦٥ و٢٠١٢ ،

دئاعلل يونس  لدع  رالود ، وهو ١١٤.٢١٤  لهذم ، مقر  ىلإ  دحاولا ، مهسلل  اًرالود  نم ١٩ 

مضت عم  زروب ٥٠٠  - دنأ  دردناتس  رشؤم  ةنراقو   ٪. هتبسن ١٩.٧ غلبت 

دردناتس نأ  دجن  هذه  ةنس   ٤٨ لا لالخو   ٪. ةبسنب ٩.٤ عفترا  دق  هنأ  دجن  - حابرألا تاعيزوت 

لك ةرم  لدع  اًماع ، ةليط ١١  لاومألا  نم  ًاثك  رسخ  دق  زروب ٥٠٠  دنأ 

.طقف يبلس  ماع  تدهش  رياشكب  ةكرش  نأ  يف ح  ًابيرقت ، تاونس  سمخ 

دنأ  ٥٠٠ سإ  رشؤم  لباقم  رياشكب  ةكرش  ءادأ  لودجلا ١-٨ 



عبتي

عبات لودجلا ١-٨ 



نوكي مث  نمو  ةليوط ، تارتف  رمتسا  دق  زيمتملا  ءادألا  نأ  دجن  ةلئاهلا ، ماقرألا  كلتل  اًقفوو 

مظعأ وه  تيفاب " نراو  نإ "  لوقت  يتلا  ةرابعلا  كلت  ةلداجم  بعصلا  نم 

؟ ماقرألا ءارو  ام  ىلإ  انرظن  ام  اذإ  اذام  نكل  اعلا ، رمثتسم يف 

ةصاخلا تیفاب  ةیصخش 
تياود  " ناك امدنع  لاومألا  ةرادإ  ةيلمعلا يف  هتايح  أدب  لجر  ركفن يف  نأ  انيلع  بجي  فيك 

؟ ةقحال دوقع  ةتس  هجو  لمكأ  ىلع  هرود  يدؤي  رمتساو  اًسيئر ، رواهنزيأ "

باشلا كلذ  نلعأ  دعب ، ةقهارملا  ةلحرم  تيفاب " نراو  هيف "  غلب  دق  نكي  يذلا   تقولا  يف 

نم نكمتي  نإو   ثالثلا ، هماع  متي  امدنع  ًانويلم  حبصيس  هنأ  عيمجلل 

ءزجلا يف  حز -  ناك  عبطلاب  .اهاموأ  ةنيدم  ىنبم يف  لوطأ  قوف  نم  زفقيسف  كلذ ، قيقحت 



نأ هحومط يف  اًضيأ  لب  ةنيدملا -  ىنبم يف  لوطأ  قوف  نم  هزفقب  صاخلا 

نكل بابشلا ، ةلحرم  هفده يف  مويلا  زواجت  دقلف  .هعقوتن  دق  ام  وه  نكي  ًانويلم   حبصي 

شيعب ًاثك  هبأي  هنأ ال  نوفرعي  اًديج ، تيفاب "  " نوفرعي نيذلا  ءالؤه 

يذلا هسفن  لزنملا  نآلا يف  ىتح  شيعي  تيفاب "  " لازي الف  تارايلملا ، باحصأ  ةايح  ط 

، زارطلا ةدق  ةيكيرمأ  ةرايس  دوقيو  اهاموأ ، ةنيدم  ماع ١٩٥٨ يف  هارتشا 

ىلع ميرك ، سيآلا  لوانتو  ةيزاغلا ، تابورشملاو  جلاب ، محللا  رئاطش  لوانت  لضفيو 

يه اهب  هسفنل  حمس  يتلا  ةديحولا  ةيهافرلاو  ةرخافلا , معاطملا  ىلإ  باهذلا 

نإ لب  لاملا ، زنك  ةعتم يف  دجأ  يننإ ال  ": " تيفاب  " لوقيو .هيدل  ةلضفملا  ةصاخلا  هترئاط 

دجي هنأ  لوألا  لصفلا  انفرع يف  كو  .  ١ دادزي " هتيؤرو  لاملا  بسك  يه  يتعتم 

.نيرخآلل لاومألاب  عربتلاب  همايق  دنع  ةبك  ةعتم 

" تيفاب نراو  نأ "  دجن  ةيحطس ، ةنانر  تارابع  ىلإ  ةينطولا  رعاشملا  هيف  لوحتت  اع  يف 

طق يف لجخي  ملف  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  نع  هيأرب  لجخ  اود  لئافتم 

.دجب لمعلا  ديري  صخش  يأل  ةعئار  ةصرف  مدقت  ةدحتملا  تايالولا  نأب  هناإ  نع  بعتلا 

نم مه  بابشلا  نإ  دئاسلا  داقتعالا  لوقيو  لئافتمو , جهتبمو  شوشب  هنإ 

نكل حجرت ، مؤاشتلا  ةفك  أدبت  رمعلا  ناسنإلا يف  ربكي  يفو  قلطملا ، لؤافتلاب  نومستي 

عجري هلؤافت  ءارو  ببسلا  نأ  دقتعأ  يننإو  ةيئانثتسا ، ةلاح  تيفاب "  " نأ ودبي 

نم ةبك  ةعومجم  لظ  يف  لاومألا ، ةرادإ  ًابيرقت يف  دوقع  ةتس  نم  برقي  امل  هحاجن  ىلإ 

ىفاعتت ةلودلاو  داصتقالاو  قوسلا  ىل  طقف  ةميلألاو ؛ ةبيصعلا  فورظلا 

.رهدزتو

تعقو يف يتلا  ثادحألا  نع  لجوج  ثحبلا  كرحم  ربع  ثحبت  نأ  دهجلا ، قحتسي  رمأ  هنإ 

، هتاينيناو هتاينيعبسو ، هتاينيتسو ، نيرشعلا ، نرقلا  تاينيسمخ 



انعن يتلا  ةجردلاب  ةثك  يهف  نيرشعلاو ؛ دحاولا  نرقلا  نم  لوألا  دقعلا  يفو  هتاينيعستو ،

نم الك  مضتس  يتلا  ةيسيئرلا  نيوانعلا  الإ  انه ، اهلك  اهدرس  نم 

تابارطضالاو مهتالاقتسا ، مهدقتو  ءاسؤرلا ، لايتغاو  ةيوون ، برح  ةفاح  ىلع  اعلا  فوقو 

، طفنلا ةمزأو  ةيميلقإلا ، بورحلاو  بغشلا ، لعأو  ةيلهألا ،

، ةيباهرإلا تجهلاو  ىلعأ ، ىلإ  نم ١٠٪  أدبت  يتلا  ةدئافلا  تالدعمو  طرفملا ، مخضتلاو 

.ةيلاملا قاروألا  قوسل  يرودلا  رايهنالاو  نايحألا  ضعب  دوكرلا يف  نع  كيهان 

ًابارطضا ثدحت  يتلا  رطاخملاب  ةفوفحملا  تارتفلا  كلت  يطخت  ىلع  هتردق  نع  ُلئس  امدنع 

هعضاوتب تيفاب "  " بيجي فوخلاب ، نيرمثتسملا  مظعم  بيصتو  قوسلا ، يف 

نورخآلا هيف  مستي  يذلا  تقولا  اًعشج يف  نوكأ  نأ  لواحأ  يننإ  : " ةطاسببو دوهعملا ،

نورخآلا هيف  مستي  يذلا  تقولا  فوخلاب يف  مستأ  نأو  فوخلاو ، رابدإلاب 

" تيفاب  " نإ ثيح  ًاثك ؛ كلذ  نم  كأ  وه  ام  ىلع  يوطني  رمألا  نأ  دقتعأ  يننكل  عشجلاب ،"

ةبعصلا ثادحألا  نم  ةاجنلا  ىلع  طقف  هدعاست  ةروطتم ال  ةردقب  ىلحتي 

ةوقب رثتسالا  ىلع  كلذك  هدعاست  نكلو  رابخألا ، نيوانع  ردصتت  يتلا  رطاخملاب  ةفوفحملا 

.ةبيصعلا تارتفلا  كلت  لالخ 



تیفاب ايازم 
هيلع قلطن  انحبصأ  ام  ةحص  ىدم  نوشقاني  تاونس  ةدع  رثتسالا  ءاربخو  نويداكألا  لظ 

لصفلا متأرق يف  نوركذتت م  كو  ءفكلا ، قوسلا  ةيرظن  مسا 

الإ يه  ام  مهسألا  رعس  ليلحت  ةيلمع  نأ  ىلإ  شت  ةيلدجلا  ةيرظنلا  كلت  نإف  سداسلا ،

تامولعملا لك  لعفلاب  سكعت  ةيلاحلا  راعسألا  نأل  كلذو  تقولل ؛ ةعيضم 

.اهيلإ جاتحت  يتلا  ثاحبألا  لك  كل  يرجت  اهسفن  قوسلا  نأ  ينعي  اذه  نإف  اذل  ةحاتملا ؛

نأ - ام اًعون  ةيرخسلا  ليبس  ىلع   - ةيرظنلا هذهب  نونمؤي  نيذلا  كئلوأ  يعديو 

راعسأ ةحفص  ىلع  ماهسلا  ءاقلإ  لالخ  نم  ةحبارلا  مهسألا  رايتخا  مهنك  رثتسالا  ءاربخ 

للحملا حاجن  ةجردب  كلذ  نوحجنيو يف  طبضلاب ، اوشع  لكشب  مهسألا 

فصن ريراقتلا  وأ  ةيونسلا ، ريراقتلا  ةءارق  ىلع  اًفكاع  تاعاس ، يضقي  يذلا  هسفن  يلاملا 

.ةيونسلا

تارشؤملا ىلع  قوفتلا  يف  تيفاب ،" نراو  مهزربأو "  ضعبلا ، هققح  يذلا  حاجنلا  نكل 

نمو نيرخآلا ، نأ  دجنو  ةبيعم ، ءفكلا  قوسلا  ةيرظن  نأ  ىلع  لدي  ةيسيئرلا ،

نم لقأ  ًءادأ  نودؤي  لاومألا  يريدم  مظعم  نأ  ببسلا يف  نأ  نولداجتي يف  تيفاب ،"  " مهنيب

قرط ًاللخ يف  كانه  نأ  ىلإ  نكلو  قوسلا ، ةءافك  ىلإ  دوعي  ال  قوسلا ،

.مهترادإ

، ةيكولس ةزيم  يهو : ةزراب ، ايازم  ثالث  اهل  ةحجانلا  تاكرشلا  نأ  ةرادإلا  ءاربخ  دقتعيو 

"، تيفاب نراو  ةيصخش "  سردن  امدنعو  ةيميظنت ٢  . ةزيمو  ةيليلحت ، ةزيمو 

.يلمع لكشب  ايازملا  هذه  نم  ةزيم  لك  ىرن  نأ  اننك 

ةيكولسلا ةزيملا 



وأ ءاكذلا ، نم  ٍلاع  ىوتسم  كالتما  بلطتي  حجانلا ال  رثتسالا  نأب  تيفاب " نراو   " انربخي

ةرادإ تايلك  اهسيردت يف  متي  يتلا  كلتك  ةيبيردت  تارود  ىلع  لوصحلا 

دصقي هنإف  عابطلا  نع  تيفاب " نراو  ثدحتي "  امدنعو  عابطلا ، وه  كأ  مهي  امو  .لعألا 

رضاحلاو يضاملا  ةيؤر  ىلع  ةردقلا  وه  ةينالقعلا  ةيوازلا يف  رجحف  ةينالقعلا ؛

 " وه راصتخاب  اذهو  سوردم ، رارق  ذاختا  مث  ةنكمملا ، تاهويرانيسلا  نم  ديدعلا  ليلحتو 

". تيفاب نراو 

لوقي كو  قابلا ، نع  هزي  ام  يه  ةينالقعلا  نأ  ىلع  قفتي  تيفاب " نراو  فرعي "  نم  نإ 

درافراه ةيلك  يعم يف  سردي  صخش  فلأ  كانه  ناك  ": " رجنام يلراشت  " 

يهاضي ناك  نم  مهنيب  نم  نكي  نكل   مهنيب ، قوفتملا  ةبلطلا  لك  فرعأ  تنكو  قوقحلل ،

لوراك نأ "  ك  .  ٣ ةعئار " ةينالقع  ةيلآ  نع  ةرابع  هلقع  نإ  .نراو 

نأ ىرت  اًماع ، نم ٥٠  كأ  ذنم  تيفاب " نراو  فرعتو "  نشتروف ، ةلج  لمعت  يتلا  سيمول "

يرثتسالا ٤ . هحاجن  ةيمهأ يف  كألا  ةيساسألا  ةمسلا  يه  ةينالقعلا 

Buffett: The باتك فلؤم  تسنيول " رجور  "

نإ : " لوقي  Making of an American Capitalist

يأ بك ، دح  ىلإ  هتيصخش  ةيرقبع  نمكت يف  تيفاب  ةيرقبع 

. ٥ ةينالقعلاو " طابضنالاو  ربصلاب  هيلحت 

ةينالقعلا نأ  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش  ةرادإ  سلج  وضع  وهو  ستيج ،" ليب  دقتعي "  ك 

يلج لكشب  ةطقنلا  هذه  تحضتا  دقل  تيفاب ." ةزيمملا ل" ةمسلا  يه 

ةعماج تارضاحملا يف  تاعاق  ىدحإ  مايألا يف  دحأ  ةهظ  ناقيدصلا يف  سلج  امدنع 

دحأ ناكو  .كانه  نيدشتحملا  بالطلا  ةلئسأ  نع  نابيجي  لتايس ، نطنشاو يف 

فيك هيلإ ؟ تلصو  ام  ىلإ  تلصو  فيك  : " وه هيلإ ، ةبلطلا  دحأ  اههجو  يتلا  ىلوألا  ةلئسألا 



بيجي أدب  مث  اًقيمع ، اًسفن  تيفاب "  " ذخأ شحافلا ؟ ءالا  اذه  لكب  تحبصأ 

رمألاف ال يتلاح ، ةياغلل يف  ًاطيسب  ناك  انه  ىلإ  لوصولا  هتكلس يف  يذلا  ليبسلا  نإ  : " ًالئاق

عسل ءادعس  نونوكتس  مكنأ  دكأتم  يننإ  َّيدل ، ءاكذلا  لدع  قلعتي 

ةبهوملاو ه ءاكذلا  لدعم  نأ  ربتعأ  تنك  ام  ًاثكف  ةينالقعلا ، يه  مهألا  ةمسلا  نإ  اذه ،

ةوق اهب  لمعت  يتلا  ةءافكلا  يأ   - دودرملا نأ  تفشتكا  يننكلو  كرحملا ، ةوق 

اهردق كرحم  ةوقب  نوأدبي  صاخشألا  نم  ثكلا  كانهف  ةينالقعلا ؛ ىلع  دمتعي  - هذه كرحملا 

ضرأ ىلع  ناصح  هردق ١٠٠  دودرم  ىلع  نولصحي  مهنكلو  ناصح ،  ٤٠٠

اهلك اهيلع  لصحتو  ناصح ، غلبت ٢٠٠  كرحم  ةوق  كيدل  نوكت  نأ  ًاثك  لضفألا  نمف  .عقاولا 

.دودرملا يف 

يتلا رومألا  ضعبب  ءايكذألا  صاخشألا  موقي  اذامل  نذإ  : " ًالئاق هثيدح  يف  تيفاب "  " لسرتسيو

، مهتاداع ىلإ  عجري  رمألا  اذه  ةوجرملا ؟ جئاتنلا  مهقيقحت  عم  ضراعتت 

كو .مهسفنأ  قيرط  نوفقي يف  الو  القع ، لكشب  مهفرصت  ىلإو  مهعابطو ، مهتايصخشو ،

هتققح ام  قيقحت  ىلع  ةردقلا  ديكأتلاب  صخش  لك  ىدل  نإ  لبق  نم  تلق 

ىلإ ةبسنلاب  امأ  .عيطتسي  نل  ضعبلاو  كلذ ، قيقحت  عيطتسيس  مكضعبو  .هنم  كأ  لب  انأ ،

وه كلذ  ءارو  ببسلا  نوكيسف  كلذ ، لعف  اوعيطتسي  نل  نيذلا  ءالؤه 

ام قيقحتب  مهل  حمسي  يذلا   وه  اعلا  نأل  سيلو  مهسفنأ ، قيرط  اوفقو يف  مهنأ 

. ٦ هب " نوحمطي 

ةوقلا نأ : ىلع  هسفن ، تيفاب " نراو  كلذكو "  تيفاب ،" نراو  فرعي "  نم  لك  قفتيو 

يه رثتسالا  هتيجيتارتسإل يف  ةعفادلا  ةوقلاو  ةينالقعلا ، يه  هل  ةعفادلا 

صيصخت اهلالخ  نم  متي  يتلا  ةقيرطلا  ديدحت  نإ  ثيح  لاملا ؛ سأرل  ديشرلا  صيصختلا 

صيصخت ةيفيك  ديدحت  نأ  ك  ريدملا ، هذختي  رارق  مهأ  وه  ةكرشلا ، حابرأ 



ءانثأ القعلا يف  كفتلاب  يلحتلا  يأ   - ةينالقعلاف رمثتسملا ؛ هذختي  رارق  مهأ  وه  تارخدملا 

مغرلا ىلعو  .ًاثك  تيفاب "  " اهب بجعي  يتلا  ةمسلا  يه  - رارقلا اذه  ذاختا 

حاجنو اهب ، دوسي  قطنملا  نم  ًائيش  كانه  نإف  ةيلاملا ، قاوسألا  ةينمضلا يف  تابلقتلا  نم 

.طق هنع  اًديعب  فارحنالا  مدعو  قطنملا ، اذه  هعابتا  ةجيتن  وه  تيفاب " "

ةيليلحتلا ةزيملا 

الإ نوري  نيرمثتسملا ال  مظعم  نأ  يف ح  لكك ، ةكرشلا  ىري  هنإف  تيفاب ،"  " رمثتسي امدنع 

ؤبنتلاو ةعباتملا  دهجلاو يف  تقولا  نم  ثكلا  نوسركي  مهنإ  .مهسلا  رعس 

لكشب مهل  ةكولمملا  ةكرشلا  مهف  ةياغلل يف  ًاليلق  ًاتقو  نوضقيو  رعسلا ، تاغت  عقوتو 

زيم يذلا  ساسألا  وه  ناك  رمألا  اذه  نكل  ًاطيسب ، كلذ  ودبي  دقو  .زج 

.نيرخآلا نع  تيفاب " "

لعألا ضعب  هترادإو  هكالتما  ءارج  يليلحتلا  كفتلا  ىلع  ةردق  تيفاب "  " بستكا دقل 

كلت قبط  دقو  ةيراجتلا ، هتاعورشم  لشفلاو يف  حاجنلا  معط  قاذو  .ةيراجتلا 

فرتحملا نيرمثتسملا  مظعم  َّقلتي  .ةيلاملا و  قاروألا  قوس  ىلع  اهملعت  يتلا  سوردلا 

جذا ةسارد  ىلع  هيف  نوفكعي  اوناك  يذلا  تقولا  يفف  هتاذ ؛ ديفملا  ميلعتلا 

، ةيلاملا قاروألا  ةظفحم  ةرادإل  ةثيدحلا  ةيرظنلاو  اتيب ، لماعمو  ةيلسأرلا ، لوصألا  عست 

، لاملا سأر  رثتسا  ةداعإ  طورشو  لخدلا ، تانايب  سردي  تيفاب "  " ناك

ةكمسل حرشت  نأ  كنك  له  : " ًالئاق تيفاب "  " لءاستيو .دقنلا  ديلوت  ىلع  هتاكرش  تاردقو 

ىلع اًدحاو  اًموي  سلل  ةيلمعلا  ةبرجتلا  نإ  ةسبايلا ؟ ىلع  سلا  ساسحإ 

اهل اًدحاو  اًموي  ةكرش  ةرادإ  نأ  ك  رمألا ، اذه  نع  ثيدحلا  نم  ماع  فلأ  يواست  ةسبايلا 

. ٧ اهسفن " ةميقلا 

؛ اهسفن ةقيرطلاب  ةكرشلا  ىلإ  ارظني  نأ  لعألا  لجرو  رمثتسملل  يغبني  هنأ  تيفاب "  " ىريو



ةكرشلا يرتشي  نأ  ديري  لعألا  لجرف  ساسألا ، دحاو يف  هفده  نأل 

هيف نوركفي  لعألا ع  لاجر  تلأس  اذإو  اهنم ، ءازجأ  يرتشي  نأ  رمثتسملا  ديريو  اهلك ،

يذلا لاملا  رادقم  : " لئاق نوبيجيس  حجرألا  ىلعف  ام ، ةكرش  مهئارش  دنع 

طابترا كانه  نوكي  تقولا  رور  هنأ  ىلع  ةيلاملا  ةيرظنلا  صنتو  ةكرشلا ." هذه  نم  هينجنس 

نم لك  ىلع  بجي  اذل  دقنلا ؛ ديلوت  ىلع  اهتردقو  ةكرشلا  ةميق  رشابم ب 

تاغتملا رابتعالا  ذخألا يف  حابرألا ، قيقحت  ادارأ  ام  اذإ  كلذك  لعألا  لجرو  رمثتسملا 

.قوسلا ىلع  أرطت  يتلا  اهسفن 

ناقتإ ىلإ  نوجاتحي  رثتسالا  اع  مهف  ىلإ  عاسلا  بالطلا  نأ  ىرأ  يننإ  ": " تيفاب  " لوقيو

، يراجتلا لمعلا  ةميق  ردقت  فيك  هو : اًديج ، ًاناقتإ  تيسارد  ترود 

٨ قوسلا ." راعسأ  ركفت يف  فيكو 

سوهلا بارطضاب  ةباصم  اهنأك  نايحألا  نم  ثك  ودبت يف  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نأ  ركذتو 

نأشب ةياغلل  بك  لكشب  ةسمحتم  نايحألا  ضعب  اهدجن يف  ثيح  ائتكالا ؛

عبطلابو .يقطنم  وحن غ  ىلع  ةطبثم  اهدجن  ىرخأ  نايحأ  يفو  ةيلبقتسملا ، تاعقوتلا 

ةحاتم ةزراب  تاكرش  مهسأ  نوكت  امدنع  ًةصاخ  صرفلا ، ضعب  رمألا  اذه  قلخي 

اعي هنأ  ودبي  راشتسم  نم  اًحصن  لبقت  نل  لثم  عبطلابو ، .ةياغلل  ةضفخنم  راعسأب 

كيلع يل  نأب  قوسلل  حمست  الأ  اًضيأ  كيلع  بجي  ائتكالا ، سوهلا  ضارعأ 

رصحني اهرود  نإ  لب  هيجوتلا ، وأ  ميلعتلا  رودب  موقت  ةيلاملا ال  قاروألا  قوسف  كلاعفأ ؛

قاروألا قوس  مهسألا يف  عيب  وأ  ءارش  تايلآ  مهف  ىلع  كتدعاسم  طقف يف 

نم كلاومأ  اهحنمتلف  كنم ، ًءاكذ  كأ  يه  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نأب  نمؤت  تنك  اذإو  .ةيلاملا 

دق تنك  اذإ  نكل  تارشؤملاب ، ةطوبرملا  قيدانصلا  اهرثتسا يف  لالخ 

ةعباتم نع  فقوتتلف  نذإ  اًديج ، كلمع  مهفت  كنأب  ةقثلا  ما  اًقثاوو  اًديج ، كسفن  تددعأ 



.ةيلاملا قاروألا  قوس 

، ةضفخنملاو ةعفترملا  مهسألا  ىلع  عالطالل  رتويبمكلا  ةشاش  مامأ  اًرمستم  تيفاب "  " سلجي ال 

ططخت تنك  اذإو  .كلذ  لعف  نود  ماري  ام  ىلع  سي  هعضو  نأ  ودبيو 

قوسلا ثدحي يف  ام  نإف  تاونس ، ةدع  ةزرابلا  تاكرشلا  ىدحإ  مهسألا يف  ضعب  كالتمال 

نوكي ةيلاملا  كتظفحم  نأ  فشتكت  شهدنتسو ح  .مهم  يموي غ  لكشب 

قدصت نكت  اذإو   .قوسلا  مهسألا يف  راعسأ  ىلع  رارمتساب  علطت  نأ  نود  اًديج  اهعضو 

ةليط ٤٨ ةيلاملا  قاروألا  قوس  ىلع  علطت  الأ  لواحو  .كسفن  ربتختلف  كلذ ،

ىلع علطت  الو  لومحملا ، كفتاه  ىلإ  وأ  كب ، صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  ىلإ  رظنت  الو  ةعاس ،

اذإو .ويدارلا  وأ  زافلتلا  ةصروبلا يف  ءادأ  زجوم  ىلإ  عمتست  الو  فحصلا ،

قاروألا قوس  عباتت  الأ  لواحف  ماري ، ام  لضفأ  ىلع  مايأ  ةثالث  دعب  كتاكرش  رومألا يف  تراس 

ةياغلل صق  تقو  لالخو  .لماك  عوبسأ  ةدم  مث  مايأ ، ةثالث  ةدم  ةيلاملا 

رمتستس يف كتاكرش  نأو  قوسلا ، بعاصم  مامأ  دمصيس  يرثتسالا  كعضو  نأب  عنتقتس 

.مهسألا راعسأب  رمتسملا  كهابتنا  نود  لمعلا 

وأ ماع  ةدم  قوسلا  قالغإل  ًاثك  جعزنن  نل  مهسألا ، يرتشن  نأ  دعب  ": " تيفاب  " لوقيو

ةكرش انمهسأ يف  عضول  يموي  يلام  مييقت  ىلإ  جاتحم  انسل  نحنف  ماع ؛

انحلاصم ىلع  مييقت  يأ  ىلإ  جاتحن  نذإ  اذلف  ديج ، انعضو  نأ  ىلع  قيدصتلل  زيدناك  زيس 

هنأب ال حوضولا ، ىهتن  تيفاب ،"  " انربخيو .  ٩ الوكاكوك "؟ ةكرشب  ةيلاملا 

.ةيداعلا مهسألا  رياشكب يف  ةكرش  تارثتسا  ةدوج  ىلع  قيدصتلل  قوسلا  رعس  ىلإ  جاتحي 

نم تبرتقا  دق  كنأ  ملعتسو  نيرمثتسملا , ىدارف  ىلع  هتاذ  رمألا  قبطنيو 

ديحولا لاؤسلا  نوكيو  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  ىلإ  كهابتنا  هجتي  امدنع  تيفاب "  " ىوتسم

نم اًرخؤم  قمحأ  لمع  يأب  صخش  يأ  ماق  له  : " وه كنهذ  ىلإ  ردابتي  يذلا 



."؟ زاتمم رعسب  ةبك  ةكرش  ءارشل  ةصرف  ينحن  نأ  هنأش 

قاروألا قوس  عاضوألا يف  نأشب  قلق  ىودج  الب  تاعاس  صاخشألا  يضقي  ك  طبضلابو ،

.داصتقالا ىلع  رربملا  قلقلا غ  ىودج يف  الب  تاعاس  كلذك  نوضقي  ةيلاملا ،

ىلإ هجتي  يداصتقالا  عضولا  ناك  اذإ  ام  صوصخب  لداجتتو  شقانت  كسفن  تدجو  اذإو 

وأ اًدوعص  كرحتت  ةدئافلا  راعسأ  تناك  وأ  دوكرلا ، ىلإ  هقيرط  وأ يف  ومنلا ،

؛ ةحار كسفن  ِطعأ  فقوتف !  مخضتلا ، لدعم  ضافخنا يف  وأ  مخضت ، كانه  ناك  وأ  ًاطوبه ،

الو ًاتقو  صصخي  نكي  و  ةيداصتقالا ، عاضوألل  رباع  بقارم  تيفاب " ف"

.لبقتسملا يداصتقالا يف  عضولاب  ؤبنتلا  دصقب  ليلحتلل  ًابك  اًدهج 

بسانتت يتلا  مهسألا  رايتخاب  نوموقي  مث  يداصتقا ، ضارتفاب  نورمثتسملا  أدبي  ام  ةداعو 

ةردق هيدل  صخش  يأ  كانه  دجوي  ًالوأ ال  .بكلا  ططخملا  اذه  عم  ةقدب 

اذإ ًايناث  .ةيلاملا  قاروألا  قوس  نأشب  ةينيمخت  تاردق  نم  هيدل  ام  ردقب  ةيداصتقا  ةينيمخت 

كنإف نذإ  ةنيعم ، ةيداصتقا  ةئيب  الإ يف  رمثت  نل  يتلا  مهسألا  رايتخاب  تمق 

كتاؤبنت تناكأ  ءاوسو  ةبراضملاو ، لاملا  سأر  نارود  مامأ  لاجملا  حتفت  ةلاحم  كلذب ال 

رارمتساب موقت  كسفن  دجتس  كنإف  مأ ال ، ةحيحص  يداصتقالا  عضولا  صوصخب 

" تيفاب  " لضفيو .يلاتلا  يداصتقالا  ويرانيسلا  حاجنلا يف  قيقحتل  ةيلاملا  كتظفحم  ليدعتب 

عضولا نع  رظنلا  ضغب  حبرلا  قيقحت  صرف  اهيدل  يتلا  تاكرشلا  ءارش 

ماع لكشب  نكلو  حبرلا ، شماه  دئاع  يلكلا يف  داصتقالا  ىوق  رثؤت  دق  عبطلابو  .يداصتقالا 

نم مغرلا  ىلع  ديج  لكشب  حابرألا  قيقحت  تيفاب "  " تاكرش عيطتست 

كلت اهكالتماو ، ةكرش  ديدحت  تقولا يف  رثتسا  ةمكح  كألا  نمو  .ةيداصتقالا  تابلقتلا 

ًالدب ةيداصتقالا  تائيبلا  فلتخم  حبرلا يف  قيقحت  ىلع  ردقت  يتلا  ةكرشلا 

مختلا حص  اذإ  الإ  اهنم ، ةوجرملا  ةدئافلا  ققحت  نل  يتلا  مهسألا  نم  ةعومجم  ءارش  نم 



.ةيداصتقالا عاضوألا  نأشب 

ةيميظنتلا ةزيملا 

ةميسج رارضأب  بيصأ  ىنبم  يف  ماع ١٩٤٤ ، مومعلا  سلجم  ًابطاخم  لشرشت " نوتسنو   " لاق

مث اننكاسم ، لكشن  نحن  : " قباسلا مويلا  ةيوجلا يف  تاراغلا  ءارج 

يرعملا سدنهملا  نم  لايجأ  اهبحي  يتلا  ةغيلبلا  ةقيقحلا  هذه  نإ  اننكاسم ." انلكشت 

نم ةعيبطو  ياواثاه ، رياشكب  ةكرش  لكش  مهف  ىلع  كلذك  اندعاست  ًاثك ،

يميظنتلا لكيهلا  ىلع  ةرظن  يقلن  نأ  تيفاب "  " تازيم انلوانت  ءانثأ  ديفملا يف  نمو  .اهانب 

.اهانب يتلا  ةكرشلل 

رعسب ٧ ياواثاه  رياشكب  ةكرش  لوألا يف  همهس  تيفاب "  " ىرتشا امدنع  اًدكأتم  تسل 

رياشكب ةكرش  هيلع  نوكتس  قفألا ع  ةعساو  ةيؤر  هيدل  تناك  هنأ  تارالود ،

تس تسكع  دق  لعفلاب  ةكرشلا  نإف  لشرشت ،"  " عقوت نكلو ك  نرق ، فصن  دعب 

رمثتسملا تيفاب " نراو  دسجيو "  اهئاشنإب ، ماق  يذلا  يرعملا  سدنهملا 

.هتكرش صئاصخ 

تاكرشلا نأ  يه  ىلوألا  ةيساسأ ، زئاكر  ثالث  ىلع  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  حاجن  دنتسيو 

ةكرشلا يف رقم  ىلإ  اهلاسرإ  متي  يتلا  حابرألا  نم  ةبك  تايمك  ردت  ةعباتلا 

ةصاخلا ىربكلا  مأتلا  تايلمع  نم  ةلصحملا  ةيلاملا  غلابملا  نم  حابرألا  هذه  أتو  اهاموأ ,

اهل ةعباتلا  ةيلاملا  تاكرشلا غ  نم  حبرلا  ديلوت  ىلع  اهتردق  بناج  ىلإ  اهب ،

.لماك لكشب 

اهرثتسا يف ةداعإو  حابرألا  هذه  ذخأب  لاملا  سأر  صصخي  يذلا  تيفاب "  " موقي ًايناث :

ثكلا ءارشب  هل  حمسي  ام  لاومألا ؛ نم  ثكلا  هيلع  ردت  يتلا  صرفلا  نم  ديدعلا 



اذه نإف  حابرألا ، نم  ثكلا  تاكرشلا  هذه  هيلع  ردت  امدنعو  حابرألل ، ةردملا  تاكرشلا  نم 

.رمألا تمهف  دق  كنأ  دكأتم  يننإ  هل ...  حمسي  نأ  هنأش  نم 

ةعباتلا تاكرشلا  نم  ةكرش  لك  ةرادإ  ىلوتي  ثيح  ةيزكرماللا ؛ يهف  ةخألا  ةزيكرلا  امأ 

نم ةدعاسم  ىلإ  اوجاتحي  نل  نيذلا  نوريدملا  ءالؤه  ةياغلل ، نوبوهوم  نوريدم 

ثيح ماري ، ام  لضفأ  ىلع  رومألا  ىلع س  كلذ  دعاس  دقل  .تاكرشلا  كلت  ةرادإ  يف  تيفاب " "

، لاملا سأر  صيصخت  ىلع  هتاقاط  لك  زيكرت  ىلع  تيفاب "  " كلذ دعاس 

لك : " ةيتآلا ةرابعلا  ةرادإلا يف  يف  تيفاب "  " أدبم صيخلت  نكو  .هبهاوم  لضفأ  يه  هذهو 

ددع غلب  دقو  ةرادإلا ." هلذبت يف  يذلا  دهجلا  لق  عراب ، نيريدم  تنيع 

نم كأ  اهب  ةلماعلا  ىوقلا  ددعو  ةكرش ، ياواثاه ٨٠  رياشكب  ةكرشل  ةعباتلا  تاكرشلا 

.طقف اًفظوم  ةكرشلا ٢٣  رقم  لمعي يف  نكل  فظوم ،  ٢٧٠.٠٠٠

باتك فلؤم  كيادنروث " مايليو   " لاق دقو 
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ةيجيتارتسإ نم  ةيلعافو  ةوق  كأ  ءيش  ىلإ  ىدأ  دق  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  ءانب  بولسأ  نإ 

دكؤت يف ةيملاع ، رظن  ةهجو  تيفاب  عضو  دقل  : " ًالئاق بتكو  ةطيسب , لمع 

ةكرح يدافتو  نيزيمملا ، تاكرشلاو  صاخشألا  عم  لجألا  ةليوط  تاقالعلا  ريوطت  اهرهوج 

مكارتلا ليبس  قوعت  نأ  اهنأش  نم  يتلا  ةيرورضلا ، لاملا غ  سأر 

. ١٠ ليوطلا " ىدملا  ىلع  ةميقلا  قلخ  ساسأ  دعي  يذلا  يداصتقالا 

ًافوسليف اًرمثتسم / اًريدم /  " هرابتعاب كأ  تيفاب "  " ةيصخش مهف  نك  هنأ  كيادنروث "  " ىريو

كانه نأل  كلذ  اذامل ؟ ،  ١١ نارودلا " لدعم  ليلقت  وه  يساسألا  هفده 

حابرألا ةبيرضو  لوادتلا  تالومع  نع  طقف  ثدحتأ  انأو ال  نارودلا ، لدعمل  ةفلكت 



.يرشبلا رصنعلاب  كأ  قلعتت  نارودلا  ةفلكت  نإف  تيفاب "  " ةيلقعل اًقفوو  .ةيلسأرلا 

لضفأ اهلوو  نيريدملا ، لضفأ  اهريدي  يتلا  تاكرشلا ، لضفأ  مهسأ  تعمج  دق  تنك  اذإف 

ىلع ةميقلا  قلخ  مامأ  ليبسلا  ةلقرع  عيمجلا  ديري  اذلف  مهاسملا ،

؟ ةلاعفلاو ةيوقلا  ةبيكرتلا  هذه  نم  عبنت  يتلا  ليوطلا ، ىدملا 

تیفاب لثم  ریكفتلا  ملعت 
هنع تارضاحم  تيقلأو  تيفاب ،"  " نع اهيف  تبتك  يتلا  كأ  وأ  نيرشعلا  ماوعألا  نوضغ  يف 

اهعمسأ يتلا  تاقيلعتلا  دحأ  ناك  ظنلا ، عطقنم  هحاجن  نعو  كلذك ،

اهكلت يتلا  يالملا  كلت  كلتمأ  تنك  اذإ  اًنسح ، : " يلاتلا قيلعتلا  اذه  رارغ  ىلع  ةداع 

ال اًضيأ ." ةيلاملا  قاروألا  قوس  حابرألا يف  نم  ديزملا  تينج  دق  تنكل  تيفاب ،

يقطنملا كفتلا  بولسأ  انعبتا  ام  اذإف  .قالطإلا  ىلع  كفتلا  ةقيرطلا يف  هذه  مهف  عيطتسأ 

نوكت نأ  لبق  ءاينغأ  نوكن  نأ  بجي  ةيادبلا  اننأ يف  دجنسف  هنولوقي ، يف 

دق تيفاب "  " نأب مكركذأ  نأ  دوأ  يننكل  ءالا ، قيقحت  ىلع  اندعاست  يتلا  بهاوملا  انيدل 

.تارايلملا نع  كيهان  يالملا ، ينجي  نأ  لبق  ةدرفتم ، رثتسا  ةيلمع  سسأ 

نم كعن  ةيلاملا  كدودح  راطإ  ببس يف  يأ  دجوي  هنأب ال  كعنقأل  يدهج  ىراصق  لذبأسو 

، ككفت قرط  هئدابم يف  تفظو  اذإ  تيفاب ،"  " هققح يذلا  حاجنلا  قيقحت 

نكمتتس كنأ  كل  نمضأ  نأ  يننك  الو  .ئدابملا  هذه  ءوض  ةيرثتسالا يف  كتارارق  تينبو 

ةقحال تاونس  ةدع  دعب  لاحلا  كب  يهتنتو  رالود ، غلب ١٠٠  أدبت  نأ  نم 

هيدل ام  صخش  نم  لضفأ  نوكتس  كلاح  نأ  كل  نمضأ  نأ  عيطتسأ  يننكل  تارايلملا ، ينجب 

ةرشتنملا يف براضملا  تاططخم  نم  يأ  ىلع  دمتعيو  اهتاذ ، ةيلاملا  دراوملا 

.ناكم لك 

.يضارتفا فقوم  حرط  لالخ  نم  تاوطخلا  حرش  أدبن  انوعد  اذل 



ىدحإ رايتخال  ةصرف  اًدغ  حنمتس  ثيح  ةياغلل ؛ هم  اًرارق  ذختت  نأ  كيلع  نأ  ضرتفن  انعدف 

كأ ودبي  رمألا  لعجلو  .طقف  ةدحاو  ةكرش  اهيف ، رمثتستل  تاكرشلا 

ىلع ةوالع  هنع ، لدعت  نأ  كنك  ال  رارقلا ، ذختت  نأ  درج  هنأ  كلذك  ضرتفن  انعد  ةراثإ ،

نوكي ثيحب  تاونس ، ةليط ١٠  رثتسالا  اذه  ىلع  ظفاحت  نأ  كيلع  كلذ ،

دعب هاقلتت  يذلا  معدلا  وه  ةياهنلا  رثتسالا يف  اذه  نم  هيلع  لصحتس  يذلا  حبرلا 

؟ نآلا هيف  ركفتس  يذلا  ف  كدعاقت ،

ةكرشلا ئدابم 

ةكرشلا لبقتسم  نع  ينيمخت  ريدقت  لمع  كنك  ال  لاجملا ؟ ةموهفمو  ةطيسب  ةكرشلا  له 

رمثتسي ام  ًابلاغف  حابرألا ، اهينج  ةيفيك  مهفت  اذإ   كب  ةصاخلا 

قيقحت ةيفيك  نع  ةركف  دأ  مهيدل  نوكت  نأ  نود  ةيلاملا  قاروألا  قوس  نوثكلا يف 

مهفت نأ  كتعاطتساب  ناك  اذإو  .حابرألا  ينجو  تاقفنلا ، اهدبكتو  تاعيبملا ، ةكرشلا 

.كثحب ءاكذب يف  اًمدق  يضملل  ادعتسم  كلذب  نوكت  كنإف  ةيداصتقالا ، ةيلمعلا 

هنأش نم  ام  ةكرش  كلاومأ يف  رثتساب  موقتس  تنك  اذإ  تباث ؟ ليغشت  خيرات  ةكرشلل  له 

تناك اذإ  ام  فرعت  نأ  ىلإ  جاتحتس  كنإف  كتلئاع ، لبقتسم  ىلع  رثؤي  نأ 

ةكرش كلبقتس يف  رطاخت  نأ  لمتحملا  نم  سيلف  قوسلا ، تابلقت  مامأ  تدمص  دق  ةكرشلا 

نأ بجيو  .ةفلتخم  ةيسفانت  ىوقو  ةيداصتقا  تارود  هجاوت  ةديدج  

رور اهتردق  تابثإل  اهلهؤي  ا  لمعلا ، قوس  ًاليوط يف  ًاتقو  تضق  دق  كتكرش  نأ  نم  دكأتت 

.حابرألا نم  ثكلا  ينج  ىلع  تقولا 

هكلت نأ  كنك  يراجت  لمع  لضفأ  نإ  لجألا ؟ ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآ  ةكرشلل  له 

وهو لجألا ، ةليوط  ةرشبم  ةيلبقتسم  قافآب  عتمتي  يذلا  لمعلا  كلذ  وه 

تاجتنملا عيبي  يذلا  لمعلا  وهو  زايتمالا ، حلطصم  تيفاب " نراو  هيلع "  قلطأ  ام 



هحابرأ نأ  ك  براقم ، ليدب  هل  سيلو  ةجاحلاو ، بلطلا  اهيلع  كي  يتلا  تامدخلاو 

؛ ةيداصتقالا ةيراجتلا  ةرهشلا  نم  بك  ردق  زايتمالا  اذه  ىدل  نوكي  ام  ةداعو  .ةننقم  تسيل 

لمع أوسأ  نإو  .لضفأ  وحن  ىلع  مخضتلا  راثآ  لمحتب  ةكرشلل  حمسي  ام 

تاجتنملا عيبت  تاكرشلا  هذهف  علسلا ، اهماوق  يتلا  تاكرشلا  وه  هكلت  نأ  نك  يراجت 

لمعت يتلا  تاكرشلاو  سفانملا , تامدخو  تاجتنم  نع  اهزيي  نك  يتلا ال  تامدخلاو 

ةديحولا يف ةزيملاف  ةيداصتقا ، ةيراجت  ةرهشب  ًابيرقت  عتمتت  علسلا ال  ةراجت  لاجم  يف 

ةكرش كالتما  ةبوعصلا يف  نمكتو  رعسلا , يه  علسلا  ةراجت  لاجم  لمعت يف  يتلا  تاكرشلا 

حالسك رعسلا  نومدختسي  نايحألا  ضعب  سفانملا يف  نأ  علسلا يف  ةراجت  لاجم  لمعت يف 

لقي رعسب  مهتاجتنم  نوعيبيو  مهل ،

لظي نأ  لمأ  ىلع  تقؤم  لكشب  نئابزلا  نم  ًابك  اًددع  اوبذجي  ىتح  جاتنإلا ، ةفلكت  نع 

مكُح دق  نوكي  مث  نمو  رعسلا ، ةدايز  دعب  ىتح  مهل  ءايفوأ  نئابزلا  ءالؤه 

.ةفلكتلا نم  لقأ  رعسب  تاجتنملا  نوعيبي  نيذلا  ءالؤه  عم  تسفانت  اذإ  لشفلاب  كيلع 

ةيوقلا تاكرشلاو  ةفيعضلا ، تازايتمالا  ام ب : ناكم  ماع يف  هجوب  تاكرشلا  مظعم  عقتو 

ةفيعضلا تازايتمالا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .علسلا  ةراجت  لاجم  لمعت يف  يتلا 

لمعت يتلا  ةيوقلا  تاكرشلا  نم  كأ  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  ةرشبم  حاجن  قافآب  عتمتت  اهنإف 

عتمتت لازت  ةفيعضلا ال  تازايتمالا  كلت  نأ  ك  علسلا ، ةراجت  لاجم  يف 

.رَمثتُسملا لاملا  سأر  ىلع  طسوتملا  قوفت  تادئاع  ينجب  اهل  حمست  ةيعست  ةوقب 

تادئاع ينجتس  علسلا  ةراجت  لاجم  لمعت يف  يتلا  ةيوقلا  تاكرشلا  نإف  سكعلابو 

كالتما ايازم  ىدحإ  لثمتتو  .علسلا  هذهل  اًرعس  لقألا  دوزملا  تناك  اذإ  طقف  طسوتملا ، قوفت 

لظتو ةرادإلا ، ةءافكلا يف  مدع  لمحتت  دق  اهنأ  تازايتمالا يف  هذه  لثم 

ةءافكلا مدع  نإف  علسلا ، ةراجت  لاجم  لمعت يف  يتلا  تاكرشلا  امأ يف  لمعلا ، قوس  ةاق يف 

.اًرمدم اًرمأ  ربتعي  ةرادإلا  يف 



ةرادإلا ئدابم 

داصتقالا وأ  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  ةعباتم  كيلع  بجوتي  هنأ ال  ا  ةينالقع ؟ ةرادإلا  له 

؛ كلذ نم  ًالدب  كتكرش  اهققحت  يتلا  حابرألا  بقارت  نأ  كل  يغبني  ماع ، لكشب 

نكمتتس تنك  اذإ  ام  ددحتس  حابرألا  رثتسا  ةداعإ  ةرادإ  اهب  متت  يتلا  ةقيرطلا  نإ  ثيح 

نم اًديزم  ردت  ةكرشلا  تناك  اذإو  .كرثتسا  ىلع  بسانم  دئاع  قيقحت  نم 

، هيف بغرت  يذلا  تاكرشلا  عون  وه  اذهو  ةاق ، لظتل  ةبولطملا  حابرألا  نم  كأ  حابرألا 

القعلا رمثتسملا  موقيسو  .ةرادإلا  تارارق  بثك  نع  بقارت  نأ  كيلعو 

سأر ةفلكت  نم  ىلعأ  تالدع  اًحابرأ  ردت  يتلا  تاعورشملا  لاومألا يف  نم  ثكلا  رثتساب 

ديعيس القعلا  ريدملا  نإف  تالدعملا ، هذه  قيقحت  عطتسي  اذإو   لاملا ،

، مهسألا ءارش  ةداعإو  مهسألا ، حابرأ  تاعيزوت  ةدايز  لالخ  نم  مهاسملا  ىلإ  لاومألا  هذه 

حابرألا قافنإل  قرط  نع  رارمتساب  ثحبي  هنإف  القعلا  ريدملا غ  امأ 

امدنع ةياهنلا  كلذ يف  نع  فشكلا  متيو  .مهاسملا  ىلإ  لاملا  ةداعإ  نم  ًالدب  ةدئازلا ،

.لاملا سأر  ةفلكت  نم  لقأب  نوريدملا  رمثتسي 

ةصرف اًدبأ  كل  حنست  دق ال  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  مهسألا ؟ ةلمح  عم  ةحيرص  ةرادإلا  له 

فرعت نأ  كناكمإب  نإف  كتكرشل ، يذيفنتلا  سيئرلا  ىلإ  ثدحتلاو  سولجلا 

لهف .مهاسملا  عم  اهب  نولصاوتي  يتلا  ةقيرطلا  لالخ  نم  يذيفنتلا  ءاسؤرلا  نع  ثكلا 

مهفت ةقيرطب  ةكرشلا  هتزرحأ  يذلا  مدقتلا  ىدم  نع  ريراقت  كريدم  مدقي 

ردقب اهتاقافخإب  ةرادإلا  فرتعت  له  لماع ؟ مسق  لك  لمعلا يف  ةيفيك س  اهلالخ  نم 

ةرادإلا نلعت  له  كلذ ، نم  مهألاو  اهحاجن ؟ نع  هب  نلعت  يذلا  هسفن  ةحارصلا 

دئاعلا نم  ةدافتسالا  نم  ردق  ىصقأ  قيقحت  وه  ةكرشلل  يساسألا  فدهلا  نأ  ةحارص 

؟ مهاسملا رثتسال  يلجإلا 



فرصتلاب نيريدملل  حمست  ةيفخ  ةبك  ةوق  كانه  يسسؤملا ؟ قايسنالا  ةرادإلا  مواقت  له 

يه ةوقلا  هذهو  كلاملا ؟ حلاص  ررضلا  قاحلإو  القع ، لكشب غ 

نورربي نيذلا  نيرخآلا  نيريدملل  قمحألاو  ىمعألا  ديلقتلا  يهو  يسسؤملا ، قايسنالا 

موقت ىرخألا  تاكرشلا  تناك  اذإ  هنأ  ىلع  موقي  يذلا  قطنملا  ىلع  ءانب  مهلاعفأ 

متي يتلا  سيياقملا  دحأو  .اهب  نايتإلا  سأب يف  الو  ةحيحص ، اهنأ  دب  الف  لاعفألا ، هذه  لث 

كفتلا ىلع  مهتردق  ىدم  وه  نيريدملا  ةءافك  ىدم  ديدحت  اهلالخ  نم 

.عيطقلا ةيلقع  بنجتو  مهسفنأب 

ةيلاملا ئدابملا 

ىلع نيرمثتسملا  مظعم  مكحي  .مهسلا  حبر  ىلع  سيلو  ةيكلملا  قوقح  دئاع  ىلع  زيكرتلا 

اذإ ام  ةفرعمل  ءادألا  نوبقاريو  مهسلا ، حبر  لالخ  نم  ةكرشلل  يونسلا  ءادألا 

مايق ىلإ  اًرظن  نكلو  .يضاملا  ماعلا  نع  ةبك  ةدايز  وأ  ايسايق ، ًقر  تققح  دق  ةكرشلا  تناك 

لالخ نم  اهب  ةصاخلا  ةيلسأرلا  ةدعاقلا  ةدايزب  رارمتساب  تاكرشلا 

لكشب مهسلا  حبر  ديزي  يذلا  وهو   ) حابرألا و  نإف  يضاملا ، ماعلا  حابرأ  نم  ءزج  زاجتحا 

نع ةحارص  تاكرشلا  نلعت  امدنعو  .ةيمهأ  وأ  ىنعم  يأ  نود  حبصي  اقلت )

ةرادإلا نأ  ئطاخلا  نيرمثتسملا  داقتعا  ىلإ  ىدؤي  كلذ  نإف  مهسلل ،" ةيسايق  حابرأ   " قيقحت

ءادألل يقيقحلا  سايقملا  نإ  .ماع  دعب  اًماع  هجو  لمكأ  ىلع  اهتمهم  يدؤت 

؛ مهاسملا قوقح  ىلإ  ةيليغشتلا  حابرألا  ةبسن  وهو  ةيكلملا ، قوقح  دئاع  وه  يونسلا 

.رارمتساب ةديازتملا  ةكرشلل  ةيلسأرلا  ةدعاقلا  رابتعالا  عضي يف  هنأل  كلذو 

ىعسيو .اهتميق  ددحت  يتلا  يه  حابرألا  راردإ  ىلع  ةكرشلا  ةردق  نإ  كلاملا ." حابرأ   " باسح

سيلو اهتاجايتحا ، ىلع  ديزت  اًحابرأ  ردت  يتلا  تاكرشلا  ءارش  ىلإ  تيفاب " "

مهملا نم  ةكرشلا ، ةميق  ديدحت  دنع  نكل  لاومألا ، نم  ثكلا  كلهتست  يتلا  تاكرشلا  كلت 



ةيلاع ةبسن  اهيدل  يتلا  تاكرشلاف  ةيساوس ؛ حابرألا  لك  تسيل  هنأ  كاردإ 

ىلع ةرداق  لظتل  ةزجتحملا  حابرألا  نم  ربكأ  ةصح  بلطتتس  حابرألا  ىلإ  ةتباثلا  لوصألا  نم 

ىلإ ةتباثلا  لوصألا  نم  ةضفخنملا  ةبسنلا  تاذ  تاكرشلا  نع  ومنلاو  ءاقبلا 

لوصألا كلت  ىلع  ةظفاحملل  حابرألا  نم  ءزج  صيصخت  نم  دب  هنأل ال  كلذو  حابرألا ؛

ل اهليدعت ؛ يرورضلا  نم  حابرألا  كلت  باسح  دنع  مث  نمو  اهثيدحتو ،

.حابرألا ديلوت  ىلع  ةكرشلا  ةردق  سكعت 

ديدحت لجأ  نمف  ةقد ، كأ  ةروص  كلاملا " حابرأ   " مسا تيفاب "  " هيلع قلطأ  ام  انل  رفويو 

نويدلا ديدستو  بوضنلاو  كالهإلا  فيلاكت  ةبسن  ةفاضإ  بجي  كلاملا ، حابرأ 

ةظفاحملل ةكرشلا  اهيلإ  جاتحت  يتلا  ةيلسأرلا  تاقفنلا  نم  اهحرط  مث  حبرلا ، يفاص  ىلإ 

.اهتارثتسا ةدحو  مجحو  يداصتقالا ، اهعضو  ىلع 

ةكرشلا ةوق  ةيلاعلا  حبرلا  شماوه  سكعت  .ةيلاع ال  حبر  شماوه  تاذ  تاكرش  نع  ثحبا 

ةرطيسلا ةرادإلا يف  اهب  عتمتت  يتلا  ةرباثملا  حورلا  اًضيأ  سكعت  لب  بسحف ،

صخي يف  فرصتلا  ةيفيك  نوكردي  نيذلا  نيريدملا  تيفاب "  " لضفيو .فيلاكتلا  ىلع 

، كلذ نوديجي  نيذلا ال  نيريدملا  ءالؤه  هركي  ك  اهليلقت ، نولواحيو  فيلاكتلا ،

، رشابم لكشب غ  ةكرشلا  حابرأ  نوكل  مهسألا  ولماحف  مقافتت ؛ نأب  فيلاكتلل  نوحمسيو 

.حابرألا نم  رالود  نم  ةكرشلا  لام  مرحي  ًاثبع  هقافنإ  متي  رالود  لكو 

ةيلاع ةفلكت  تاذ  تايلمعب  موقت  يتلا  تاكرشلا  نأ  تاونسلا  رم  ىلع  تيفاب "  " ظحال دقو 

نأ يف ح  اهتدايز ، وأ  فيلاكتلا  لدعم  ىلع  ةظفاحملل  ًاقرط  دجت  ام  ةداع 

.تاقفنلا ليلقت  ىلع  اهتردقب  رختفت  طسوتملا  نم  لقألا  فيلاكتلا  تاذ  تاكرشلا 

رالود لك  لباقم  ةيقوسلا  ةميقلا  نم  لقألا  ىلع  اًدحاو  اًرالود  تحبر  دق  ةكرشلا  نأ  دكأت 

ةوق ىدم  نع  تامولع  كدوزي  نل  عيرس  يلام  رابتخا  هنإ  .هزاجتحا  مت 



حرطا .ةينالقعب  ةكرشلا  دراوم  صيصخت  ةرادإلا يف  حاجن  ىد  كربخيس  لب  طقف ، ةكرشلا 

امو ةكرشلا ، لخد  يفاص  نم  مهاسملل  ةعوفدملا  مهسألا  حابرأ  لك 

رشع رادم  ىلع  ةكرشلل  ةزجتحملا  حابرألا  فضأ  نآلاو  .ةكرشلل  ةزجتحملا  حابرألا  وه  ىقبتي 

ةميقلاو ةكرشلل  ةيلاحلا  ةيقوسلا  ةميقلا  قرفلا ب  ددح  مث  تاونس ،

لكشب غ ةزجتحملا  حابرألا  تفظو  دق  كتكرش  تناك  اذإف  تاونس ؛ ذنم ١٠  اهل  ةيقوسلا 

قاحللا نم  ةياهنلا  نكمتتس يف  قوسلا  نإف  رشعلا ، تاونسلا  لالخ  رمثم 

نم لقأ  ةكرشلل  ةيقوسلا  ةميقلا  ةدايزلا يف  تناك  اذإو  .اهرعس  ليلقتو  ةكرشلا  مهسأب 

اذإ نكل  عجارتت ، ةكرشلا  نأ  ىلع  ليلد  اذه  نإف  ةزجتحملا ، حابرألا  عومجم 

نأ دب  الف  زجتحملا ، لاملا  سأر  ىلع  طسوتملا  قوف  دئاوع  قيقحت  ىلع  ةرداق  ةكرشلا  تناك 

مث نمو  ةزجتحملا ، حابرألا  عومجم  ةكرشلل  ةيقوسلا  ةميقلا  ةدايزلا يف  زواجتت 

.زجتحم رالود  لك  لباقم  ةيقوسلا  ةميقلا  نم  دحاو  رالود  نم  كأ  راردإ  عيطتست 

قوسلا ئدابم 

ةدم لاوط  ةعقوتملاو  ةيريدقتلا  ةيدقنلا  تاقفدتلا  يه  ةكرشلا  ةميق  نإ  ةكرشلا ؟ ةميق  ام 

تاقفدتلاو .بسانم  ةدئاف  رعس  قفو  ةموصخم  قوسلا ، ةكرشلا يف  لمع 

ةرتف ىدم  ىلع  كلاملا  حابرأ  باسح  لالخ  نمو  ةكرشلاب ، كلاملا  حابرأ  يه  ةكرشلل  ةيدقنلا 

لدع رمتسم  لكشب  ديازتت  حابرألا  تناك  اذإ  ام  فرعتس  ةليوط ،

.رخآ اًنيح  طبهتو  اًنيح  ديزت  ايبسن  ةتباث  ةميق  لوح  رودت  اهنأ  مأ  طسوتم ،

ىلع ةدئافلا  رعس  نم  حابرألا  كلت  مصخت  نأ  كيلعف  ةبذبذتم ، ةكرشلا  حابرأ  تناك  اذإو 

لقي نأ  نك  عقوتم ، و  ط  كلاملا  حابرأ  ترهظأ  اذإو  .ليوطلا  ىدملا 

لدع قلعتي  يف  لؤافتلا  ديدش  نكت  الو  .ومنلا  نم  لدعملا  اذهل  اًقفو  مصخلا  لدعم 

نم لضفأ  يظفحت  ريدقت  مادختسا  لضفألا  نمف  ةكرشلل ، يلبقتسملا  ومنلا 



ةنازخلا ةرازو  لدعم  تيفاب "  " مدختسيو .ةكرشلا  ةميق  ميخضتب  دئازلا  سحلل  حمست  نأ 

رطاخم ةوالع  فضي  وهف   مصخ ؛ لماعمك  ىدملا  ليوط  ةيكيرمألا 

امدنع هعفرب  مصخلا  لدعم  لدعي  فوس  هنكل  هذه ، مصخلا  ةبسن  ىلإ  ةيداعلا  مهسألا 

.ةدئافلا تالدعم  ضفخنت 

، ةكرشلا ةميق  ددحت  نأ  درج  بك ؟ لكشب  اهتميق  نم  لقأ  رعسب  ةكرشلا  ءارش  نك  له 

صنت تيفاب "  " ةدعاقو .قوسلا  رعس  ىلإ  رظنلا  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا  نوكت 

رظني هبتناف : اهتميق ؛ نع  ةبك  ةبسنب  اًضفخنم  اهرعس  نوكي  لاح  ةكرشلا  ءارش  ىلع 

.ةيلاملا قاروألا  قوس  مهسلا يف  رعس  ىلإ  ةخألا  هتوطخ  طقف يف  تيفاب " "

كلذ نم  مغرلا  ىلعو  ةيباسحلا ، ةيحانلا  نم  دقعملا  رمألاب  سيل  ةكرشلا  ةميق  باسح  نإ 

يلاملا قفدتلا  ئطاخ  لكشب  للحملا  دحأ  ردقي  امدنع  تالكشملا  أشنت 

نم ديزي  ًالوأ  هو : تقيرطب ، ةلكشملا  هذه  عم  تيفاب "  " لماعتيو .ةكرشلل  يلبقتسملا 

نم ةكرشلل  ةيلبقتسملا  ةيدقنلا  تاقفدتلاب  حيحص  لكشب  ؤبنتلا  هصرف يف 

نم ةكرش  لك  عتمتت  نأ  ىلع  رصي  ًايناث  .ةرقتسملاو  ةطيسبلا  تاكرشلا  ىلع  راصتقالا  لالخ 

اهتميقو ةكرشلا  ءارش  رعس  نامأ ب  شماهب  اهيرتشي  يتلا  تاكرشلا 

كلت نم  اًضيأ ، كيمحتو  هيمحت ، ةليسو  فوت  ىلع  اذه  نامألا  شماه  دعاسيو  .ةددحملا 

.ةيلبقتسملا ةيلاملا  اهتاقفدت  غتت  يتلا  تاكرشلا 

***

تنأ له  مهسألا ، ضعب  رجأتسم  درجم  كنوك  نم  ًالدب  ةكرش  كلام  تحبصأ  نأ  دعبو  نآلا 

مهسألا نم  ديدعلا  لمشتل  ةيرظنلا ؛ ةيلاملا  كتظفحم  عيسوتل  دعتسم 

لالخ نم  طقف  كحاجن  سيقت  دعت  كنأ   ىلإ  اًرظنو  .دحاو  مهس  ىلع  لتشالا  نم  ًالدب 

، ةيداعلا مهسألا  رايع  رعسلل  يونسلا  يغتلا  ةنراقم  وأ  رعسلا ، غت 



كنأ ال ىلع  صني  نوناق  دجوي  الف  .ةحاتملا  تاكرشلا  لضفأ  رايتخا  ةيرحلا يف  قلطم  كيدلف 

نأ كيلع  نأ  وأ  ةيلاملا ، كتظفحم  ةيسيئرلا يف  تاعانصلا  لك  عضت  نأ  دب 

.يفاكلا عيونتلا  قيقحتل  ةيلاملا  كتظفحم  مهس يف  وأ ١٠٠  وأ ٥٠  عضت ٤٠ 

اذإف .هنولعفي  ام  نورمثتسملا  مهفي  امدنع ال  طقف  ًابولطم  نوكي  عيونتلا  نأ  تيفاب "  " ىريو

نأ دب  الف  ةيداع ، مهسأ  كالتما  نوديري  ةربخلا " ودع   " نورمثتسملا ناك 

ةرابعبو .تقولا  رور  ءارشلا  تارتف  اودعابي ب  نأو  ةيلاملا ، قاروألا  نم  ًابك  اًددع  اوكلت 

قيدانصلا اومدختسي  نأ  ةربخلا " يدع   " نيرمثتسملا ىلع  بجي  ىرخأ 

دجوي الو  رالودلاب , ةفلكتلا  طيسوت  ةيجيتارتسإل  اًقفو  مهسألا  اورتشي  نأو  رشؤملاب ، ةطوبرملا 

يفو .تارشؤملاب  ةطوبرملا  قيدانصلا  رمثتست يف  نأ  لجخم يف  ءيش 

قيدانصلا رمثتسي يف  يذلا  رمثتسملا  نأ  ىلإ  شي  ثيح  رمألا ؛ تيفاب "  " حضوي ةقيقحلا 

تاقرافملا نم  : " لوقيو رثتسالا ، ءاربخ  ةيبلاغ  ىلع  قوفتي  تارشؤملاب  ةطوبرملا 



مهنع طقست  لهج ،" نع   " مهلاومأ ةرادإ  روصقلا يف  هجوأب  لاومألا  وريدم  فرتعي  امدنع  هنأ 

. ١٢ هذه " لهجلا  ةفص 

مهف ىلع  ردقت  ةربخلا ، طسوتم  اًرمثتسم  تنك  اذإ  ىرخألا  ةيحانلا  نم  : " تيفاب لوقيو 

ةرعسم رشع  ىلإ  تاكرش  سمخ  نم  ديدحت  كنكو  لعألا ، تايداصتقا 

نوكي نل  يديلقتلا  عيونتلا  نإف  لجألا ، ةليوط  ةمهم  ةيسفانت  تازيم  اهلو  لوقعم ، لكشب 

اذه ركفت يف  نأ  تيفاب "  " كنم بلطيو  .  ١٣ كيلإ " ةبسنلاب  ىنعم  يأ  هل 

اهيدلو ةيلاملا ، رطاخملا  لقأ  لمحت  اهكلت  ةيراجت  ةكرش  لضفأ  تناك  اذإ  وهو : لاؤسلا ،

كلاومأ يف رمثتست  اذلف  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  حاجنلل  تالتحا  لضفأ 

يتلا تاكرشلا  اهرمثتست يف  نأ  نم  ًالدب  كيدل ، ةلضفملا  تاكرشلا  ةاق  مقر ٢٠ يف  ةكرشلا 

؟ ةاقلا هذه  ردصتت 

كنك .دحاو  مهس  نم  كأ  مضتل  تعسو  دقو  ةيرظنلا ، ةيلاملا  كتظفحم  ءادأ  نآلا يف  ركف 

نم اهكلت  يتلا  تاكرشلا  هتزرحأ  يذلا  يداصتقالا  مدقتلا  سيقت  نأ 

ددع دحاولا يف  مهسلا  ةيحبر  برضا  تيفاب ."  " لعفي ك  ةققدملا ، حابرألا  باسح  لالخ 

فدهف كتاكرشل ؛ ةيحبرلا  ةوقلا  يلجإ  باسحل  اهكلت  يتلا  مهسألا 

ققحتس يتلا  تاكرشلا  نم  ةيلام  ةظفحم  نيوكت  وه  تيفاب -"  " حضوي ك   - ةكرشلا كلام 

.ةققدملا حابرألا  نم  ىوتسم  ىلعأ  تاونس  رشع  لالخ 

سأر ىلع  نآلا  حبصأ  دق  رعسلا ، تايغت  تسيلو  ةققدملا ، حابرألا  و  نأ  ىلإ  اًرظنو 

لتحا لقي  ًالوأ  .غتلا  أدبت يف  رومألا  نم  ثكلا  نإف  ةيلاملا ، كتظفحم  تايولوأ 

تاكرشلا يريدم  نأ  تاقرافملا  نمو  اًحابرأ , كيدل  نأ  درجمل  كيدل  تاكرشلا  لضفأ  عيبت  نأ 

رمألا تيفاب "  " حضويو .مهتاكرش  تايلمع  ىلع  نوزكري  امدنع  كلذ  نومهفي 

عضو تاذ  اهل ، ةعبات  ةكرش  كلت  يتلا  مألا  ةكرشلا  عيبت  نأ  لمتحملا  نم غ  : " ًالئاق



نع رظنلا  ضغب  ةعباتلا  ةكرشلا  كلت  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  زاتمم  يداصتقا 

ىلغأ عيب  ىلإ  هعفدت  نل  ةكرشلا ، ةميق  ةدايز  يذيفنتلا يف  ريدملا  ةبغر  نإ  .  ١٤ رعسلا "

مهسألا روهتو  عافدناب  عيبيس  هسفن  يذيفنتلا  ريدملا  اذه  نكلو  ةكرشلا ، تاينتقم 

كانه سيل   " ةركف نم  ًاثك  لقأ  قطنم  ساسأ  ىلع  ةيصخشلا  ةيلاملا  هتظفحم  ةدوجوملا يف 

ةهجو نم  : " ًالئاق رمألا  تيفاب "  " حرشيو حبرلا ." ضعب  قيقحت  نم  ض 

يتلا ةيقطنملا  رومألا  اهسفن  يه  ةراجتلا  ىلع  قبطنت  يتلا  ةيقطنملا  رومألا  نإف  يرظن ,

غصلا يف هرثتساب  ةداعلا  كسمتي يف  نأ  رمثتسملل  دب  الف  مهسألا : ىلع  قبطنت 

كلت ناك  اذإ  ةكرشلا  كلام  اهرهظي  يتلا  اهسفن  ثبشتلا  حورب  ةزيمتملا  تاكرشلا  ىدحإ 

. ١٥ تاكرشلا " كلت  لك 

لضفأ عيب  بنجتت  نل  كنإف  تاكرش ، مضت  ةيلام  ةظفحم  ريدت  كنأ  ىلإ  اًرظنو  نآلاو ،

ربكأ ردقب  اهئارشل  ةديدجلا  تاكرشلا  ضعب  يقتنتس  لب  طقف ، كيدل  تاكرشلا 

ءارغإ مواقت  نأ  كيلع  بجي  تاكرش ، مضت  ةيلام  ةظفحم  ريدم  كنأ  ىلإ  اًرظنو  .ةيانعلا  نم 

قبطنت اذإو   .طقف  ةيدقن  تاطايتحا  كيدل  نأل  ةيشماه ؛ ةكرش  ءارش 

ىتح رظتناو  اًروبص ، نكو  .اهرتشت  الف  تيفاب ،" نراو  ةصاخلا ب " ئدابملا  ةكرشلا  ىلع 

عيبلاب موقت  نكت  نإ   كنأ  دقتعت  نأ  أطخلا  نمف  ةبسانملا ؛ ةكرشلا  يرتشت 

بعصلا نم  تيفاب ،"  " كفت ةقيرطل  اًقفوف  مدقت ، يأ  زرحت  كنأ ال  ينعي  اذهف  ءارشلاو ،

عضو ىلع  زيكرتلا  لضفي  هنإ  .ةايحلا  ةيكذلا يف  تارارقلا  تائم  ذاختا 

.ةيكذلا تارارقلا  نم  ليلق  ددع  ذاختا  هيلع  نوكي  ثيحب  ةيلاملا ، هتظفحم 

صاخلا كقيرط  قش 
ام يف ءيش  دجوي  : "  Fire in the Mind هباتك يف  نوسنوج " جروج   " لوقي

بارطضالا موهفم  ىلع  درمتلاو  ةيلايخو  ةيقيقح  طاأ  داجيإ  ىلع  رطف  دق  لقعلا 



ينعت طاألاو  طاأ ، ىلإ  ةسام  ةجاح  هيدل  لقعلا  نأ  نوسنوج "  " ىريو .  ١٦ يرهوجلا "

.اندراوم مهفو  طيطختلاب ، انل  حمسي  ام  وهو  ماظنلا ،

نك يتلا  طاألا  كلت  طاألا ، نع  رارمتساب  ثحبي  هنأ  تيفاب "  " نع همهف  انعطتسا  ام  نإ 

ةيراجتلا طاألا  هذه  نأ  كلذك  فرعي  هنإ  .ام  ةكرش  ليلحت  دنع  اهداجيإ 

عبتي نل  مهسلا  رعس  ط  نإ  عبطلابو  .مهسلا  رعسل  يلبقتسملا  طمنلا  سكعت  فوس 

ًاليوط ىنمزلا  كقفأ  ناك  اذإ  نكل  يراجتلا ، طمنلا  يغت يف  لك  يمازلإ  لكشب 

.ةيراجتلا طاألا  ةياهنلا  رعسلا يف  طاأ  قباطتس  فيك  شهدملا  نم  نوكيسف  يفكي ، ا 

كانه نأب  قي  ىلع  مهنإ  .ةئطاخلا  نكامألا  طاألا يف  نع  نيرمثتسملا  نم  ديدعلا  ثحبيو 

مهنكلو صقلا ، ىدملا  ىلع  رعسلا  تاغتلا يف  سايقل  اًعقوتم  ًاط 

ةيلاملا يف قاروألا  قوس  هاجتا  سايقل  ةعقوتم  طاأ  كانه  دجوت  ثيح ال  نوئطخم ،

نورمثتسملا ءالؤه  لازي  كلذ ال  عمو  رركتت ، اهسفن ال  طاألاف  لبقتسملا ،

.طاألا هذهب  نهكتلا  ةلواحم  نيرمتسم يف 

نإ طاألا ؟ ىلع  فرعتلا  ىلع  ةردقلا  ىلإ  رقتفي  اع  ةروانملا يف  نيرمثتسملل  نك  فيك 

نأ عم  .حيحصلا  ىوتسملا  ىلعو  حيحصلا  ناكملا  ثحبلا يف  نمكت يف  ةباجإلا 

، هيف ثدحيس  ا  ؤبنتلا  نك  ثيح ال  ةياغلل ، نابكو  نادقعم  لكك  قوسلاو  داصتقالا 

دجوت يف ثيح  تاكرشلا ؛ ىوتسم  ىلع  اهزيي  نك  ًاطاأ  كانه  َّنكل 

.ةيلام طاأو  ةيرادإ ، طاأو  ةيراجت ، طاأ  ةكرش  لك 

يقطنملا ؤبنتلاب  تالاحلا  مظعم  موقت يف  نأ  اهنيح  كنكميف  طاألا ، هذه  تسرد  اذإو 

ىلع سيلو  طاألا ، كلت  ىلع  تيفاب " نراو  زكر "  دقل  .ةكرشلا  لبقتس 

تدجو ام  ًاثك  : " لوقي ثيح  نيرمثتسملا ، يالمل  اهب  ؤبنتلا  نك  يتلا ال  ةيكولسلا  طاألا 

ةلوهس كأ  ةيساسألا ، دعاوقلا  انيلع  اهيل  يتلا  تارابتعالا  مييقت  نأ 



. ١٧ ةيسفنلا " ةلاحلا  انيلع  اهيل  يتلا  تاوصألا  نم 

لمعت ةفرعملا  نأ  وهو  دكأتلا ، ما  نودكأتم  نحنو  هلوقن ، نأ  اننك  دحاو  ءيش  كانهو 

اًضيأ نمؤأ  يننإ  .ةيلجإلا  رطاخملا  ليلقتو  تارثتسالا ، دئاع  ةدايز  ىلع 

ةياهنلا يفو  .ةبراضملاو  رثتسالا  قرفلا ب  ددحت  يتلا  يه  ةفرعملا  نإ  لوقلا  انناكمإب  نأب 

ىلع ةبراضملا  ضحم  ةرطيس  لتحا  لق  كتكرش ، نع  كأ  تفرع  لك 

.كلاعفأو ككفت 

يننإو .  ١٨ تاعمتجملا " ميق  سكعت  ةيلاملا  مظنلا  نإ  ": " ونشت نور   " يلاملا بتاكلا  لوقيو 

عيضن اننأ  ودبي  رخآل  تقو  نمف  بك ، دح  ىلإ  حيحص  لوقلا  اذه  نأ  دقتعأ 

، انسفنأ ميوقتب  كلذ  دعب  موقن  مث  ةبراضملا ، ىوقل  انقاوسأ  عضخت  مث  نمو  انميق ،

ةرم ةرمدملا  انتاداع  ىلإ  دوعنو  لزت ، انمدق  نكل  ةيلاملا ، انتسم  رارمتسالاو يف 

ميلعت يه  ةغرفملا  ةقلحلا  هذه  فاقيإ  اهلالخ  نم  اننك  يتلا  قرطلا  ىدحإ  نإو  .ىرخأ 

.اًعفن يدجت  يتلا ال  رومألاو  اًعفن ، يدجت  يتلا  رومألا  انسفنأ 

لشفلا يف ضعبل  ضرعتيس  هنأ  هيف  كش  امو ال  لشفلا ، نم  هظح  تيفاب "  " لان دقل 

، أطخلا نم  ةمصعلل  ًافدارم  سيل  رثتسالا  حاجن  نكل  كلذك ، ةلبقملا  تاونسلا 

ةقيرط نإ  .ةئطاخلا  رومألا  قوفت  يتلا  ةحيحصلا  رومألا  نم  ثكلاب  مايقلا  نع  جتني  هنإ 

نع جتني  يرثتسا ، جهنك  اهحاجن  نإ  ثيح  كلذ ؛ نع  فلتخت  ال  تيفاب " "

ةحمو ةثك  يهو  ةلوهسب ، اهنأشب  ًائطخم  نوكت  نأ  كنك  يتلا  رومألا  كلت  نم  صلختلا 

ك مهسألا ،) راعسأو  داصتقالاو ، قوسلا ، ثدحيس يف  ا  ؤبنتلا   ) لثم

ةكرشلا مييقت   ) لثم ةطيسبو ، ةليلق  يهو  رومألا  ضعب  ةحص  نم  دكأتلا  كنم  بلطتي  هنأ 

زكري هنإف  مهسألا ، دحأ  تيفاب "  " يرتشي امدنعو  صوصخلا .) هجو  ىلع 

رعس ديدحت  نكو  .اهتميقو  ةكرشلا ، رعس  هو : ةطيسبلا ، تاغتملا  نم  نثا  ىلع 



ءارجإ ةميقلا  ديدحت  بلطتيو  راعسألا ، ضورع  رظنلا يف  لالخ  نم  ةكرشلا 

.دهجلا نم  ءيش  لذب  نوبغري يف  نيذلا  ءالؤه  ةردق  قوفي  كلذ ال  نكل  تاباسحلا ، ضعب 

ؤبنتلا وأ  ةيداصتقالا ، عاضوألاو  ةيلاملا ، قاروألا  قوس  نأشب  اًقلق  دعت  كنأ   ىلإ  اًرظنو 

مهف تقولا يف  نم  ديزم  ءاضقل  ةيرحلاب  عتمتت  نآلا  كنإف  مهسألا ، رعسب 

تالاقملاو ةيونسلا  ريراقتلا  ةءارق  رمثملا يف  تقولا  نم  ديزم  ءاضق  كنك  ك  كتاكرش ،

كتفرعم نم  ديزيس  يذلا  رمألا  ةعانصلاو ؛ ةيراجتلا  لعألا  لوانتت  يتلا 

كتكرش نوئش  ثحبلل يف  كدادعتسا  ىدم  نإ  ةقيقحلا  يفو  .تاكرشلا  لام  نم  كرابتعاب 

ميدقت لالخ  نم  مهشيع  نوبسكي  نيذلا  نيرخآلا  ىلع  كدتعا  نم  للقي 

.ةينالقع تارارق غ  ذاختاب  نيرخآلا  ىلإ  حصنلا 

كلذ ال عمو  .كسفنب  كلمعب  كمايق  نم  عبنت  فوس  رثتسالا  راكفأ  لضفأ  نإف  ةياهنلا ، يفو 

نيرمثتسملا مظعم  ىلع  يصعتسي  الف  ةبهرلاب ، رعشت  نأ  كب  ردجي 

ىلع تاكرشلا  مييقت  اًعجرم يف  نوكت  نأ  ىلإ  ارطضم  تسلف  باتكلا ، اذه  مهف  نيداجلا 

حاجنب ةدافتسالا  نم  نكمتتل  لعألا  ةرادإ  تسجاملا يف  ةجرد  ةلمح  ىوتسم 

دجوي الف  كسفنب ، ئدابملا  هذه  قيبطت  نم  ةحارلاب  رعشت  نكت  اذإو   .باتكلا  اذه  نم 

يفف يلاملا ، كراشتسم  ىلع  اهسفن  ةلئسألا  هذه  حرط  نم  كعن  ام  كانه 

نراو ةقيرط "  مهف  تأدب  ةميقلاو ، رعسلا  صوصخب  تاراوح  تيرجأ  لك  ةقيقحلا 

.اهريدقتو رثتسالا  يف  تيفاب "

نس برج يف  دقف  رثتسالا ؛ تايجيتارتسإ  نم  ةفلتخم  اًعاونأ  هتايح  لالخ  تيفاب "  " برج

دحأ دي  ىلع  ةيلاملا  قاروألا  ليلحت  ملعت  ثيح  مهسألا ، قوس  ليلحت  ةركبم 

ةسارد نم  اًركبم  دافتسا  دقل  ماهارج ،" ماينب  وهو "  لاجملا ، اذه  ةذفلا يف  ةيلاملا  لوقعلا 

دقعب ظحلا  هدعسأ  ك  رشيف ،" ليف  ةصاخلا ب " رثتسالا  تايجيتارتسإ 



ةينهملا هتايح  لالخو  .هملعت  ام  لك  يلمع  لكشب  قبط  ثيح  رجنام ،" يلراشت  عم "  ةكارش 

تايدحتلا نم  ديدعلا  تيفاب "  " هجاو ديزيو ، دوقع  ةتس  تدتما  يتلا 

هذه لك  لالخو  .نامألا  رب  ىلإ  اهروبع  نم  نكو  ةيركسعلاو ، ةيسايسلاو  ةيداصتقالا 

لكل ثيح  حيحصلا ؛ قيرطلا  ىلإ  ءادتهالا  نم  تيفاب "  " نك تابارطضالا ،

نإ ": " تيفاب  " لوقيو .ةيصخشلا  عم  رثتسالا  ةيجيتارتسإ  شياعتت  ثيح  ىنعم : ءيش 

شيعن نأ  ديرن  يتلا  ةقيرطلاو  انتايصخش ، عم  بسانتي  يرثتسالا  انهجوت 

. ١٩ اهب " انتايح 

, ًااد معدلا  مدقي  لئافتم  صخش  هنإ  تيفاب ."  " هجوت ةلوهسب يف  مغانتلا  اذه  دجنو 

نإ : " لوقيو موي ، لك  لمعلا  ىلإ  هباهذ  دنع  ةديدشلا  ةسحلاب  روعش  هكلمتيو 

عم الإ  لمعأ  الو  ةياغلل ، رورسم  يننأ  ينعأ  موي ، لك  بحأ  يننإ  ىنأ ، ام  لك  اهب  ايح 

اعلا ةفيظو يف  دجوت  ال  : " ًالئاق فيضيو  .  ٢٠ مهبحأ " نيذلا  صاخشألا 

٢١ اذه " اكم  ًاظوظحم أل يف  يسفن  بسحأل  يننإ  رياشكب ، ةكرش  ةرادإ  نم  كأ  ةعتمم 

.

قحالملا
ماعل ١٩٧٧ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ١  - لودجلا أ

ماعل ١٩٧٧. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :



ماعل ١٩٧٨ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا  لودجلا أ-٢ 

عبتي

عبات  ٢  - لودجلا أ

ماعل ١٩٧٨. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :



.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٧٩ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ٣  - لودجلا أ

ماعل ١٩٧٩. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :



.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٠ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ٤  - لودجلا أ





ماعل ١٩٨٠. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨١ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ٥  - لودجلا أ

عبتي

عبات  ٥  - لودجلا أ



ماعل ١٩٨١. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٢ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا  لودجلا أ-٦ 



ماعل ١٩٨٢. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٣ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ٧  - لودجلا أ



ماعل ١٩٨٣. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٤ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ٨ لودجلا أ - 

ماعل ١٩٨٤. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٥ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا  لودجلا أ-٩ 



ماعل ١٩٨٥. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٦ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ١٠  - لودجلا أ



ماعل ١٩٨٦. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٧ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ١١  - لودجلا أ

ماعل ١٩٨٧. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :



.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٨ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ١٢  - لودجلا أ

ماعل ١٩٨٨. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٨٩ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ١٣  - لودجلا أ



ماعل ١٩٨٩. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٩٠ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا  لودجلا أ-١٤ 

ماعل ١٩٩٠. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٩١ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا  لودجلا أ-١٥ 



ماعل ١٩٩١. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :

.رالود فلألاب  غلبملا  ةظوحلم :

ماعل ١٩٩٢ ياواثاه  رياشكب  ةكرشب  ةيداعلا  مهسألل  ةيلاملا  ةظفحملا   ١٦  - لودجلا أ

عبات  ١٦  - لودجلا أ



ماعل ١٩٩٢. ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  يونسلا  ريرقتلا  ردصملا :
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يتلا ءايشألا  فالآ  اهيدل  نأ  دكأتم  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  يعم ، رمتسملا 

.اههابتنا يعدتست 

يتلا هراكفأف  رثتسالا ؛ ةسارد  ةيركفلا يف  هتمهاسم  ىلع  رجنام  يلراشت  ركشأ  نأ  دوأ  ك 

يه ةيلقعلا " جذنلا  نم  ةكبش  و" ريدقتلا " ءوس  سفن  ملع   " لثم اهمدق 



ركشلاب كلذك  هجوتأ  ك  اهسرادتيو ، اهصحفي  نأ  عيمجلل  دب  الو  ةياغلل ، ةمهم  راكفأ 

.ةمعادلا ةقيقرلا  هتلكو  ةقيمعلا  ةيركفلا  هتاثداحمل  يلراشتل  ريدقتلاو 

ةكراشم يف ةثحاب  اهلمع  تأدب  يتلا  سيمول ، لوراك  ىلإ  نانتمالاو  ركشلا  صلاخب  هجوتأ  ك 

مويلا يهو  .هتاكرش  ىلوأ  تيفاب  سيسأت  نم  ماع  لبق  نشتروف  ةلجم 

ةديرجل اًقفو  اًعيبم  كألا  بتكلا  ةفلؤمو  نشتروف ،  ةلجم  ةمهاسم يف  ةرح  ةررحم  لمعت 

فرعي كو  .يكيرمألا  يفحصلا  مظعأ  دحأو  زات ،  كرويوين 

نإ ماع ١٩٧٧ . ذنم  ياواثاه  رياشكب  ةكرشل  ةيونسلا  ريراقتلا  ررحت  تناك  اهنإ  مكمظعم ،

بعتلا نع  اسل  زجعي  قباسلا  لوراك يف  اهتلاق يل  يتلا  عيجشتلا  تلك 

.يل هينعت  ع 

باتك فلؤم  كيرتابليك ، يدنأ  ىلإ  صاخلا  يركشب  هجوتأ  ك 

Of Permanent Value : The Story of Warren

ينتباصأ وأ  اهتيسن ، ةقيقح  يأف  .  Buffett

لازأ تنك ال  اذإو  .هحفصتأو  يدنأ  باتك  ىلإ  هجتأ  تنك  عم ، ثدح  صوصخب  ةحلا 

تنك يتلا  تامولعملاب  دميف  هب ، روفلا  ىلع  لصتأ  تنك  ةدعاسملا ، ىلإ  جاتحأ 

.ياواثاه رياشكبل  يمسرلا  خرؤملا  هربتعأ  يننإو  فيطل ، لجر  وه  يدنأ  نإ  .اهنع  ثحبأ 

تلن دق  نوكت  اًماع ، ةليط ٣٠  ياواثاه  رياشكب  ةكرش  ةموظنم  اًوضع يف  نوكت  امدنع 

ديربلا لئاسرو  تاباطخلا ، فالآ  ةءارقو  تاثداحملا ، فالآ  ضوخ  فرش 

، ناجهتسا ةربن  لمحت  ةلاسر  ءارق  وأ  اًراوح  يعس  ةدحاو  ةرم  ولو  ركذتأ  الو  .ورتكلإلا 

.رياشكب ةكرشب  لماعلا  صالخإ  نع  ثكلاب  حصفي  يذلا  رمألا  وهو 

ديفيدو لجوب ، كاجو  يركأ ، كاشت  نم  لكل  ركشلاب  هجوتأ  نأ  دوأ  قبس  ام  لك  بجوو 

سيركو ماهجنيناك ، يرالو  ناملوك ، بوبو  كرالك ، يميجو  نامرفارب ،



بوبو رشيف ، ليفو  رشيف ، كو  نوسرإ ، يهو  سيلإ ، زلراشتو  يسرود ، تابو  سيفاد ،

ناوجو تيجأو ج ، زنيكوه ، نوسيامو  يارج ، نوتبو  برافدلوج ،

لكيامو شنيل ، رتيبو  ول ، تيناجو  سيتنوال ، لوب  ديول ، نوجو  ثيل ، اينيجرفو  تنانيت ، مال 

يرالو نوسرتيب ، اكيرإو  رليم ، ليبو  زليام ، تربورو  سوبوم ،

سيلأو وسور ، موتو  نيور ، ليبو  دليشتور ، نوجو  سواهنتير ، ارولو  وناوبار ، ازيلو  نويجديب ،

.زرتنيو ديفيدو  زتياو ، يلاوو  بروث ، ديإو  نوسبميس ، ولو  ردورش ،

دعاس يذلا  نبالا ، نامدلاه  .يإ  زلراشت  زيزعلا  يقيدصل  ريدقتلاو  ركشلاب  نيدأ  ك 

يذلا مويلا  كلذ  ركذتأل  يننإو  .ةيادبلا  ذنم  يبناجب  زلراشت  ناك  ثيح  ًاثك ،

بتكأ مأ  لعألا  ةرادإ  تسجاملا يف  ةجرد  ىلع  لصحأ  نأ  اكمإب  ناك  اذإ  ام  هيف  هتلأس 

ةحيصن تناك  دقلو  باتكلا "! بتكا  : " ًالئاق ينحصنف  تيفاب ، نراو  نع  ًاباتك 

ضعب َّيلع  حرتقاو  باتكلا ، نم  ةيلصألا  ةيطخلا  ةخسنلا  زلراشت  أرق  دقل  .هنم  ةميق 

.زلراشت اي  كل  اًركش  ًاثك ، باتكلا  اذه  ىوتسم  نم  تنَّسح  يتلا  تاحارتقالا 

اذه اهرشن  ىلع  سيل  هئانبأو  يلياو  نوج  رشن  راد  ىلإ  نانتمالاو  ركشلا  ليزجب  هجوتأ  ك 

اذه لجأ  نم  بوؤدلا  اهينافتو  تباثلا  اهمعد  ىلع  لب  بسحف ، باتكلا 

صخش وه  يلياو  رشن  راد  لمعي يف  نم  لكف  ةيضاملا ، نيرشعلا  تاونسلا  لالخ  باتكلا 

قفاوو فزاج  يذلا  نوسموط  زليام  ىلإ  يركش  هيجوتب  أدبأسو  .اقح  فرتحم 

رفينيج ىلإ  ركشلاب  هجوتأ  نأ  دوأ  ك  ىلوألا ، ةرملل  فلؤي  صخش  باتك  لمعي يف  نأ  ىلع 

هجوتأ ك  نسيج ، ناف  اليمابو  لينوأ ، ناوجو  وليناد ، يرامو  توكنيب ،

.ثرواه يدوجو  زنيماك ، فيك  يلاحلا : قيرفلل  كلذك  ركشلاب 

نايتسابيس ةلاكو  ربراه يف  يرول  يلعأ  ةليكو  ىلإ  ًاادو  ىرخأ  ةرم  ركشلاب  نيدأ  انأو 

، حرملاو صالخإلاو  ءاكذلاب  عتمتت  اهنإ  ةيلاثم ، لعأ  ةليكو  يرولف  .يراتيل 



متأ ىلع  اهنأ  كلذ  نم  مهألاو  .ةهازنلا  نم  ردق  ىلعأب  ةيلحتم  ًااد  لمعت  اهنأ  ك 

نم بك  ردقب  اًعم  انلمع  عتمتي  نأ  نضل  دهجلا  نم  ديزم  لذبل  دادعتسالا 

.ةزيمم ةأرما  يرول  نإ  ةزجوم ، ةرابعبو  .ةدوجلا 

يجام ىلإ  اذه  اتك  نم  ىلوألا  ةخسنلا  ةدوسم  نوسموط  زليام  لسرأ  اًماع ، نيرشع  ذنمو 

اذه دعاست  ل  اهتاراهم ؛ نم  اًضعب  هيلع  يفضت  نأ  اهنم  بلطو  اتس ،

تنك ام  ًاثكو  اًعم ، بتك  ةعست  يجامو  انأ  تبتك  حلا  كلذ  ذنمو  .ئدتبملا  بتاكلا 

ىلعو .اباتك  ينكراشت  نأ  ىلع  قفاوت  اذإ   ثدحيس  ناك  يذلا  ام  لءاستأ 

مهف ىلع  اهتردق  نم  ًااد  شهدنأ  يننإف  ةلصفنم ، ةراق  شيعي يف  انم  الك  نأ  نم  مغرلا 

لصف نم  للم  وأ  للك  نود  لمعت  تناك  دقل  .قيثو  لكشب  ةيملعلا  ةداملا 

طسبأب اهنع  بعتلاو  ةيملعلا ، ةداملا  ةغايصل  ةقيرط  لضفأ  نع  مئاد  لكشب  ثحبتو  رخآل ،

.لاجملا اذه  لضفألا يف  يه  اتس  يجام  نإ  .قرطلا 

ءاضق ينعي  رمألا  اذه  نأ  مايألا  نم  موي  باتك يف  فيلأت  ىلع  فكع  صخش  يأ  ملعيو 

دارفأ عم  اهيضقت  نأ  كناكمإب  ناك  دقو  كسفنب ، اًدرفنم  اهل  رصح  تاعاس ال 

هنأ مكل  دكؤأ  يننكلو  بتاكلا ، نم  ةيحضتلا  ضعب  بلطتي  باتك  فيلأت  نإ  .كتلئاع 

، ًاثك انبأ  قشعأ  يننإ  .كلذك  هتلئاع  نم  ةيحضتلا  نم  ًاثك  ربكأ  اًردق  بلطتي 

ذنمف انترسألو ؛ اهمعد يل  ميدقت  طق يف  َناوتت  يتلا   يجام  يتجوزل  ركشلاب  نيدأ  لظأسو 

تمستبا يل، باتك ، فيلأت  ىلع  لبقم  يننأب  هيف  اهتربخأ  موي  لوأ 

, نكمم ىلإ  ليحتسم  لك  مئادلا يل  اهعيجشت  لوح  دقل  .كلذب  مايقلا  اكمإب  نأب  ينتعنقأو 

نم مه  مهنإف  ركشلا ، مهل  تهجو  نم  ةاق  تليذت  دق  يتلئاع  نأ  عمو 

.يبلق ةاق  نوردصتي 

ريدقتلاو ركشلاب  مهتصصخو  مهتركذ  نيذلا  صاخشألا  ءالؤهل  كلذك  تنأ  ركشلاب  نيدت  ار 



يننإو باتكلا ، اذه  اهلباقتس يف  يتلا  ةحيحصلاو  ةديجلا  تامولعملا  لكل 

يأ ةيلوئسملا  هذه  يعم  مساقتي  الو  وهس ، وأ  أطخ  يأ  نع  ةيصخشلا  ةيلوئسملا  لمحتأل 

.دحأ

شتإ.يج.رأ

ينورتكلإلا عقوملا  نع  ةذبن 
نراو بیلاسأ "  قیبطت  ةیفیك  نع  تامولعملا  نم  ديزملل 

ينورتكلإلا عقوملا  ةرايزب  مق   ، مویلا قوسلا  يف  تیفاب "
ثیح  ، www.thewarrenbuffetway.com

: ىلع عقوملا  اذه  لمتشي 

.مهس يأ  مييقتل  اهمادختسا  نك  ةيلعافت  ةادأ  • 

.ياواثاه رياشكب  ةكرش  مهسأ  تازايحل  ةثدحمو  ةلماك  ةاق  • 

.ةشقانم ىدتنمو  تيفاب " نراو  نع "  رابخأ  • 

.ةرهش كألا  هلاوقأو  ةيرثتسالا  هتايلمعل  صخلمو  تيفاب ،" نراو  ةيتاذلا ل " ةسلا  • 

.اهب ةقلعتملا  بتكلاو  ويديفلا  طئارش  كلذ  ا يف  تيفاب " نراو  نع "  ىرخألا  لعألا  • 

تاقيلعتلاو تامولعملاو  تاودألاب  كدوزي  ثيح  باتكلل ، ًيق  اًدادتما  عقوملا  اذه  ربتعيو 

.كتارثتسا يف  تيفاب " نراو  ةقيرطل "  اًقفو  ستل  اهيلإ  جاتحت  يتلا 

فلؤملا نع  ةذبن 
؛ ءارقلا مومعل  رثتسالا  لاجم  بتكلا يف  يفلؤم  رهشأ  نم  دحاو  وه  مورتسجاه  تربور 

ةديرجل اًقفو  تاعيبم  لضفأ  تققح  بتك  اهنيب  نم  بتك ، ةعست  بتك  دقف 

لثم زات ، كرويوين 
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