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: مهفلا ةلحرم

ةلءاسم خالل نم كلذو . ناسن يفاإل ريكفت ةرورضلا وهب ةفاقثلا و ةعيبطلا يف ايفسلف ريكفتلا نإ

ةعيبطلا .ف هددحت يتلا صئاصخلا عومجمو رهوج يه ثيح نم ةيناسن اإل هتعيبط ؛يأ هتيهام

طباوض همكحت يفاقث ماظن ىلإ يعيبط ماظن نم ناسن اإل هدهش يذلا لا االقتن كلذ يه ، ةيناسن اإل

ةعيبطلا هذه ىرخ. األ تانئاكلا يقاب نع زيمتي هلعج يذلا ماظنلا هسفن وه ، ةبستكم ريياعمو

ةددعتم تاديدحتو تافيرعت هل تمدق ناسن .فاإل لؤاست عوضوم تحبصأ يتلا يه ةيناسن اإل

الاهف تخاب تافيرعتلا هذه ...إالنأ يسايسو ، زمارو ، كحاضو عناص، نئاك هنأب فرعف ةعونتمو

ءانب مثأن . هتيهام يأ ، هتعيبطل ةزيمملا ةيصاخلا و ةفصلا كلت ءاطعإ نع تزجع اهددعتو

حبصتف ، ايئاهن ءاضق ةعيبطلا ىلع يضقي هنأكو ودبي وهف هيف، ةعجر ال ءانب ةفاقثلا ملا عل ناسن اإل

.اذإ ةعيبطلل ايفن ةفاقثلا نم لعجي روصت اذهو ، رضاحلا ةفاقثلا لثمت امنيب ، ضام ةباثمب ةعيبطلا

لعل ؟ ريغي اذامو اهنم ثري اذامف ، ماظتن واال ةيداملا ب ةمستملا ةعيبطلا نم اءزج ناسن اإل ناك

ةيلا الةقاالكش علا هذه كردي هيلع،نأ ةحورطملا ىلو األ اياضقلا نم لعجي ةعيبطلا يف هسارغنا

كفي نأ هيلع يذلا عوضوملا يه ماع هجوب ةعيبطلا تسيلف هتاذ. مهفي ىتح ةعيبطلا نيبو هنيب

يف عفال حجن دق ناسن نأاإل لوقلا نكمي لهف . ةعيبط هل تناك وه،اذإ هتعيبط لب هقلا غم

نئاك مأ يعيبط نئاك ناسن اإل له ؟ ةفاقثلا عملا ىلإ ةعيبطلا عملا نم ةزفقلا هذه قيقحت

: دعب نع ةيملعت ةيميلعت ةطشنأ و سورد

ةساردلا ةيرارمتسا نامضل

ةفسلفلاةداملا

كرتشملاىوتسملا عذجلا



تقولا سفن يف ماد ،ام يفاقث وه امو يعيبط وه ام نيب ناسن اإل تاذ يف زيمن فيك ؟ يفاقث

؟ ايفاقث انئاكو ايعيبط انئاك

: ليلحتلا ةلحرم

اذهلو ، يجولويبلا اإلثر مكحب انيف دجويام يه ةعيبطلا ،و ةيبرتلا ربع لقتني ام يه ةفاقثلا

ديحولا نئاكلا وه ناسن .واال امهنيب ال خادت كانه ألن كارد نعاإل ةيصعتسم ةلأسم امهنيب زييمتلا ف

اآلن، سفن يف هيلع قوفتمو يعيبطلا هملا عل ٍزاوم رخأ عملا قلخ عاطتسا يذلا هعون نم ديرفلا و

. ةفاقثلا وهعملا

وه ام نيب لصفلا بعصلا نم هنأ ثيح ، صنلا اذه يف سوارتس يفيل دولك هنيبي ام اذهو

يجولويبلا شيعي يفاقثويب نئاك ناسن ألناإل كلذو ؛ يناسن اإل كولسلا يف يفاقث وه امو يعيبط

حرتقي يعقاوو يخيرات جهنم بايغ يفو . امهنيب لصفلا بعصي ةجردل يفاقثلا خالل نم

يعيبطلا نيب زييمتلا .ف ةينوكلا و ةدعاقلا يرايعم خالل نم لصفلل ايرظن اجهنم سوارتس

زييمتلا رايعمل اساسأ نانوكيف ، ةثارولا و لقنلا : يتمس يف إال هساسأ دجي ال دق يفاقثلا و

ام نيبو يعيبط وه ام نيب ال خادت كانه ألن كارد نعاإل ةيصعتسم ةلأسملا هذه ،إالنأ لصفلا و

امهنيب يلصفم دح عضوو زييمتلا اذه ناكمإ نود لوحي امم ةيناسن اإل تاكولسلا يف يفاقث وه

. ةفاقثلا تأدب ىتمو ةعيبطلا تهتنا ىتم هتطساوب ددحن

، يفاقث وه امو يعيبط وهام نيب ماتلا لصفلا ةبوعص ةركف ىلع زكر سوارتس يفيل دولك

ةيناسن لااإل نأاألعف سوارتس يفيل دولك ىري . اهيلع ودبي يتلا ةلوهسلا ب سيل امهنيب زييمتلا ف

. عمتجملا نم هبستكي امل ساكعنا وه امو ةيلخادلا ناسن اإل ةعيبط نم عبان وه ام اهيف لخادتي

لك " اهنأب الالدن مجعم اهددح يتلا ةعيبطلا ىلع ليحي كلذف ، يعيبط وه ام نع ثدحتن امدنعو

ىلع ليحت ،ذإ ناسن اإل هيف لخدتي امال لك اهنأ امك ، يجولويبلا اإلثر مكحب انيف دجوي ام

." ناسن عماإل دلوت يتلا ةيزيرغلا و ةيرطفلا صئاصخلا عومجم

سوارتس حرتقي ، يناسن اإل كولسلا يف يفاقثلا و يعيبطلا نيب زييمتلا ةبوعص نم مغرلا ىلع

امو ، يعيبط وهف يناسن اإل كولسلا يف ةيوفعلا و ةيمومعلا ب مستي امف ؛ ةينوكلا و ةدعاقلا يرايعم

ابيلص ليمج فيرعت هديفي ام اذهو ، يفاقث وهف ىرخ أل ةيرشب ةعامج نم ريغتمو يبسن وه

نمو آلرخ درف نم فلتخي لخدتلا اذهف ، ناسن هيفاإل لخدت بستكم وه ام لك اهرابتعاب ةفاقثلل

. تاعمتجملا و دارف لأل اعبت لوحتيو ريغتي يفاقث وه ام نإف يلا ،بوتلا اضيأ آلرخ عمتجم

اذهو ... سنجلا ةسراممو برشلا و كاأللك اهتيبلت بجي ةيساسأ رصانع ىلع دمتعي اندوجو نإ



. تاناويحلا لكل يرورض كلذ لمع نإ ثيح ؛ يعيبطلا ب هفصو نكمي سوارتس بسح لمعلا

سنجلا ،إالنأ ةايحلا ديق ىلع ىقبي ىتح يدرف لكشب ىبلت نأ بجي درفلا تاجاح مظعم امنيبف

جاوزأ ىلع لوصحلا لجأ نم ةيعامجلا ىتح لب ةيدرفلا ةايحلا رارمتس ال طقف ايرورض سيل

نع يفاقث لعف ىلإ لوحتت ةيرورضو ةيعيبط ةلأسم سنجلا نإف هيلعو . ىثنأو ركذ : ةلباقتم

ةفاقثلا نيب زييمتلا ةلضعمل سوارتس هحرتقا يذلا لحلا نإف كلذل ؛ مراحملا ىنز عنم قيرط

لا جم يف اننأ ىلع انلدي يذلا رايعملا يه ةدعاقلا "؛ف ةدعاقلا "وأ نوناقلا " يف نمكي ، ةعيبطلا و

، يعيبطلا ، كرتشملا لماعلا يه ةزيرغلا .ف ةعيبطلا ىلإ انليلد وه كرتشملا و ماعلا امنيب ، ةفاقثلا

ةغيصل اهليوحت وا ةزيرغلا نم االفنالت امنيب ( سفنتلا ، برشلا (األلك، ناويحلا و ناسن اإل نيب

.فاأللك يرشبلا كولسلل ةدعاق لثمت خأالةيق ةغبص اهئاطعإب كلذو ؛ يفاقثلا لماعلا وه ىرخأ

ةفاقث نع ةفاقثو رخآ نم عمتجم زيمت يتلا يه هتيعونو األلك ةيفيك نكلو يعيبطو يرورض

. ىرخأ

زييمتلا ةبوعص ىلإ يدؤي يناسن اال كولسلا يف يعيبط وه ام عم يفاقث وه ام لخادت يلا بوتلا

. ةدعاقلا رايعم ىوس زييمتلل ةادأ نم وأ لح نم ىقبي ،فال امهنيب

ضراعتلا تابو صع نع فشكي ،و ةفاقثلا و ةعيبطلا لصفمت لا كشإ لوح روحمتي صنلا اذه

يف سوارتس يفيل دولكو . ىرخأ ةهج نم ضراعتلا اذه يفن تاقلزنم زربي ةهج،و نم امهنيب

ىلع خالاهل نم لمع ةيضارتعا ةيجاجح ةينب ىلع سوارتس يفيل دولك دمتعا هتحورط أل هديدحت

ىلجتت يتلا ةنراقملا ةيلآ خالل نم كلذو ، ةفاقثلا و ةعيبطلا نيب زييمتلا ب لوقي فقوم لك ضحد

لزع ةبوعص ؛ اهدافم ةركف زاربإ فدهب ، ةبستكملا لا واألعف ةيعيبطلا لا األعف نيب زييمتلا يف

يف تلجت لا ثملا ب ةجحب اضيأ ناعتساو ؛ ناسن اإل ىدل ةيفاقثلا لا نعاألعف ةيعيبطلا لا األعف

ةجح مدختسا مث اهنبا هاجت األم فقومو نانعلا ب ةكسمملا سرافلا ديك ةلثم األ ضعبل هلا معتسا

يتلا الم؛و ظلا نم لفطلا فوخ لوح كول نوج هحرط نأو قبس لا ؤسل هحرط خالل نم ةطلسلا ب

. يفاقث وه ام ةغبص هيلع ءافض اإل مت يذلا و يجولويبلا و يرطفلا دعبلا ىلع ليحت

نيعب ناذخأي نيرايعمب جورخلا ب خالاهل نم ماق يتلا جاتنتس اال ةيلآ ىلع دمتعا ماتخلا يفو

. ةفاقثلا و ةعيبطلا نيب زييمتلا رابتع اال

: ةشقانملا ةلحرم

نم كلذو ؛ يناسن اإل طرشلا ب يعولا ةيمهأ يف سوارتس يفيل دولك صن ةحورطأ ةميق ىلجتت



يهتنت نيأ فرعن نأ نكمي ال ثيح ؛ ةفاقثلا و ةعيبطلا نيب زييمتلا ب لوقي فقوم لك ضحد خالل

نأ ىنعمب ، نيلا جملا نيب يوقلا لخادتلا هيف انل نيب اذه هزييمتو . ةفاقثلا أدبت نيأو ةعيبطلا

. ناسن اإل ىلع ةنميهملا ةديحولا ةطلسلا يه تسيل ةعيبطلا

نكمي .أال ةيناث ةعيبط ىلإ ةفاقثلا لوحتت ثيح ، ةقلطم ةميق ىلإ اهلوحي دق ةدعاقلا رذجت نإ

بستكملا سيلوأ ؟ ناسن اإل ةيصوصخل سمط ةباثمب يفاقثلا و يعيبطلا نيب لخادتلا رابتعا

؟ يرطف وه امل ازواجت

سوارتس يفيل دولك ناك .اذإ يعيبطلا دعبلا وه ٍناث دعبو . يفاقثلا دعبلا ، نيدعب كلتمي ناسن اإل

امهزييمت نكمي هنأو الن؛ صفمتم ناسن اإل يف يفاقثلا كولسلا و يعيبطلا كولسلا نأ ربتعي

هتيلباقب ، ناسن اإل دارفنا نأ كفي نانيبي زجيوهو زليب نإف . ةينوكلا و ةدعاقلا يرايعم نم الاق طنا

، ةيصخشلا ةبرجتلا قيرط نع ، اهبستكا يتلا هتاكولس طامنأ ريوطت نم ، هنكم ام وه ملعتلل

افيعض دلوي نذإ ناسن .نإاإل ةفاقثلا رهاظم دحأ وه كولسلا يف عونتلا اذهو ، ديلقتلا و نيقلتلا وأ

متي ،وال ةايحلا ةهجاوم ىلع ةردق ىندأ نود دلوي ذإ ةيبرتلا ىلإ ةجاح تانئاكلا رثكأ وهو

ىلع نولمعي نيذلا هدارفأ خالل نمو هيف شيعي يذلا طسولا ربع إال ةردقلا هذه باستكا

. ةفاقث كلذب هنوبسكيو ، ةايحلا مظنو شيعلا تاينقت هنيقلت

يفاقث وهامو يعيبط وه ام نيب زييمتلا و لصفلا ةبوعص ىدم اذه هصن يف سوارتس نيبي اميف

يفاقثلا خالل نم يجولويبلا شيعي ، يفاقثويب نئاك ناسن ألناإل كلذو ؛ يناسن اإل كولسلا يف

اضيأ يه ... مشلا و يشملا و سفنتلا ،ك ةيجولويب لااألرثك نإاألعف ؛ امهنيب لصفلا بعصي ةجردل

نإ (... حئاورلا ىلع فرعتلا ، ماعطلا فانصأ األلك، ةقيرط ) ةفاقثلا ب اغابطصا األرثك لا األعف

امهن ،أل اهمنيب زييمتلا ريصعلا نم لعجي ام وه ةيناسن اإل تاكولسلا يف نيدعبلا نيذه لخادت

خالل نم شاعت واأللك سنجلا و توملا "ك ةيعيبط " األرثك عئاقولا ىتحف كلذبو الن. خادتم

وه ام كولسلا دعاوق هل مسرت هيف؛ ةيناث ةعيبط اهنأك رهظت ثيحب ةثراوتمو ةمظنم تاكولس

يف ناويحلا عم هكارتشا مغر ناسن نأاإل فيك زجيوهو زليب حضوي امنيب . عونمم وه امو حابم

ملعتلا ىلع هتردق ةيواز نم هيلإ رظنلا دنع ازيمتم انئاك لظي إالهنأ ةيعيبطلا بناوجلا نم ديدعلا

يه ةفاقثلا نأب لوقلا ىلإ اصلخيل ، يرشبلا سنجلا نيب ريبك يفاقث عونت هنع جتني ام وهو ،

. ملعتلا قيرط نع بستكت اهنأب فصتت يتلا كولسلا بيلا سأ

وه امف ؛ ناضراعتم ناموهفم امهنأ يه ، ةفاقثلا و ةعيبطلا نيب الةق علا يف اعويش األرثك ةلأسملا

يذلا ؛ ديورف ىدل هادص دجي ام وهو ، ناسن اإل لخدت ةجيتن نوكي نا نكمي ال ةعيبطلل دئاع

انتيامح يف ىلجتت ديورف بسح ةفاقثلا ةفيظوف ؛ نيضراعتم ،اللب نيلصفنم نيئيش امهربتعي



وأ ةركف وأ ةكرح لكف . ةيناويحلا تارثؤملا و لماوعلا قوف ناسن باإل ءاقتر واال ةعيبطلا نم

. انزئارغ نحن ام، ةزيرغ وأ ةبغر اهفلخ نوكي ةسسؤم

: لوقي ايجولويب اردصم اهل دجنو إال ناسن باإل ةصاخ ةمس كانه سيل هنأ ىري يذلا زنيكود كانهو

، انثحبو انبحو انتاذلم يف انبعل يف يناويحلا انيضام نم ردحنملا لكاإلثر انعم لمحن اننإ "

وه هتاذ عمتجملا نأ ىتح .( يعيبطلا باختن يفاال ديدجلا إال"( سيل هتيناويح روطي ناسن فاإل

نارظني ( زنكودو ديورف ) نيفقوملا نيذه . ناسن باإل قلعتي ام لك امك يحلا ب هفصو نكمي ميظنت

. ناسن اإل ةيهام ديدحت يف يسيئر لماعك ةعيبطلا ناربتعيو ةعيبطلا نم ءزجك ناسن اال ىلإ

: بيكرتلا ةلحرم

عاطتسا داعب األ ددعتم نئاك وه زجيوهو زليبو سوارتس يفيل دولك بسح نئاكلا اذه ؛ ناسن نإاإل

دولك ؛ هدوهجو هغوبنو هروطت تلالمئ ةعيبطلا ليوحت ىلع لمعو ميقو فراعم جاتنإ هخيرات ربع

مزلتسا يذلا ،األرم ةفاقثلا و ةعيبطلا نيب زييمتلا ةلأسم ىلع ىلع فوقولا لواح سوارتس يفيل

كولس وه يناسن اإل كولسلا نأ ساسأ ىلع امهنيب زييمتلل ةينوكلا و ةدعاقلا يرايعم عضو هنم

ملعتلل هتيلباقو لقعلا ةيصاخب ناسن اال دارفنا نأ ناربتعي ، زجيوه و زليب نأ نيح يف . يفاقثويب

. ةفاقثلا ا عملا قلخو روطتلا نم هنكم ام يه

لخدمك انيف يفاقث وه وام يعيبط وه ام يف ريكفتلا ةرورضب يعولا يف ىلجتي روحملا ناهر

مكحب انيف دجويام يه ةعيبطلا ،و ةيبرتلا ربع لقتني ام يه نذإ ةفاقثلا . فنعلا صيلقتل يساسأ

. امهنيبب ال خادت كانه ألن كارد نعاإل ةيصعتسم ةلأسم امهنيب زييمتلا ف اذهلو ، يجولويبلا اإلثر

يرايعمب يعولا ،و ةفاقثلا و ةعيبطلا نيب زييمتلا ةبوعصب يعولا نإف يصخشلا ييأر بسحو

عم ةنراقم ةفاقث نأش نم يلعي ،ال يبسن يناسنإ جوتنم ةفاقثلا نم لعجي ، ةدعاقلا و ةينوكلا

لوبق بجوت يلا ؛بوتلا ةيصوصخلا و ةميقلا ثيح نم ةيواستم تافاقثلا ،فلك ىرخأ ثفاقة

اهنا ربتعتو لضف اال رايعملا اهنأ اهريياعم يف ةفاقث ىرت أوال تافاقثلا نيب دوجوملا االتخالف

ةفلتخملا ةفاقثلا رابتعا ىلإ يدؤيس يذلا ءيشلا االمم؛ رئاس هب يدتقت نا بجو ينوك رايعم

انلهؤي ، ةنيعم ةفاقث ىلع زكرمتلا مدع إفن يلا .بوتلا ةيربربو ةشحوتم لب ةبيرغ طقف تسيل

. حماستلا و كرتشملا شيعلا هؤلمي لضفأ عملا لخاد شيعلل

لهو ؟ ةريخ مأ ةريرش ةعيبط يه له ؟ ناسن اإل اهشيعي ناك يتلا ىلو األ ةلا حلا ةعيبط امف

هتعيبطل رارمتسا إال يهام ةفاقثلا نأ مأ ىلو األ هتعيبط نم صلختلا عفال عاطتسا اذه هلا قتناب

؟ ىلو األ


