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 ."اهيفّقثــم ّبحــت ال حتــف" نأــب ،ىطــسوــلا ةقلــحلا نــم ،مــيدــق يواحتــف يكتــشي
 نكـلو ..ةروثـلاو فّقثـملا نـع يشـمارـغ قيـفرلـل هـب ةـصاخـلا هـتءارـق اذـه أرـق امـّبر
 رثـــكألا نـــم ،امـــّبر ،هتلعـــج شبـــح رـــخص خألـــل ،ةجتنـــمو ةلـــفاـــح ،ةـــيواحتـــف ةايـــح
.ةكرحلا يف ةيبعش

 يذـلاو ،ةـيوـبألاـب ّنكتـي مـل ةفـصاعـلا اهتـيادـب نـم "تاوـبألا" ةـكرـح رـصاـع يذـلا
 ،ةـــكرـــحلا يـــف ريـــخألا "يـــكاـــك خألا" هّلعـــل ةريبـــلا ــ ءادـــهشلا ةربقـــم ىرـــث هوراو
 لاؤـس نود ،ىـمادقـلا نوـيواحتفـلا فشتـكا ،ىرـحألاـب هيعـن يـف وأ ،هـتاـفو يـفو
 .مالسلا دبع ىيحي وه "رخص خألا" نأ ،دئاز
 رـــعاشـــلا وـــهو ،هـــنأ ّنـــظأ ُتنـــك وأ ،يـــكرـــحلا همـــسا "رـــخص" نأ سدـــحأ ُتنـــك
 نكـــلو ..ءاسنخـــلا قيقـــش نـــم يـــكرـــحلا همـــسا راعتـــسا هـــنأ ،رـــشابـــملا يبعشـــلا
 ةــــــسدنهــــــلا ةيلــــــك جــــــيّرــــــخك هتــــــسارد نــــــم ةّينكــــــم ةراعتــــــسا هراعتــــــسا لــــــب .ّ.الــــــك
.ةيكريمألا انوزيرأ ةعماج ــ ةيجولويجلا

 نويمـــــيداـــــكأ ،تاـــــيادبـــــلا يـــــف ،اهســــــّــــسأ "حتـــــف" نكـــــلو :لوقـــــت نأ ً،اذإ ،كنكمـــــي
 "حتـــــــف" ّبحـــــــت ال فيكـــــــف ..نوفّقثـــــــمو ءارعـــــــش .تاعـــــــماـــــــج ّبالـــــــطو نوـــــــسدنهـــــــم
 ةـــــيواحتفـــــلا ةقلـــــحلا نـــــم ،يدايقـــــلا فّقثـــــملا كـــــلذ يكتـــــشي اـــــم ىلـــــع ..اهيفّقثـــــم
.ىطسولا
 تايـــبدأل ً"اّرظنـــم"وً ايبعـــشً ارـــعاـــش يـــجوـــلويجـــلا سدنهـــملا نـــم لعـــج يذـــلا اـــم
 ةــطاســبً اطيســب ناــك هــنإ لوقــن نأ "رــخص" حــلاصــل ً.اســّــــسؤــمً ارــئاــثو ،ةــكرــحلا
 ًادــحاو هلعــج اــم اذــه ً.اعــم فقثــملاو دــئاقــلاو لــتاقملــلً العــفً اقــيدــص ناــكو ،ءاــملا



 ةــطاســبً اطيســب ناــك هــنإ لوقــن نأ "رــخص" حــلاصــل ً.اســّــــسؤــمً ارــئاــثو ،ةــكرــحلا
 ًادــحاو هلعــج اــم اذــه ً.اعــم فقثــملاو دــئاقــلاو لــتاقملــلً العــفً اقــيدــص ناــكو ،ءاــملا
 ةــلاــح ــ شــيورد لوقــي اــم ىلــع ــ كردأ هــنأ يأ ،ةيبعــش "حتــف" ةداــق رثــكأ نــم
."بجي ال امو بجي ام نيب نزاوتلا"
 كرــت يتــلا ..ةــكرــحلا يــف تاّيــلوؤســملا مّلــس "رــخص" دعــص ةــجردــلا ولــت ةــجرد
 رداصـملا ةطلـس نـعً الوؤسـم هبصنـم كرـتو ،اهلـجأ نـم يـجوـلويجـلا هـصاصتـخا
 1967 ماـع "تارـهزـلاو لابـشألا ةيـضّوفـم" سـّــــسؤـم نـم .ندرألا يـف ةيعيبطـلا
 ّرـــــس نيـــــمأ ىـــــلإـــــف ،1971 ماعـــــلا يـــــف بختنـــــملا يروثـــــلا سلـــــجملا وضـــــع ىـــــلإ
 ندرألا ميلــــقإ ةنجــــل وضــــع نــــمو ..1980-1989 ةرتفــــلا يــــف يروثــــلا سلــــجملا

 ةنجلـــــــــلا وضـــــــــع ً،اريـــــــــخأو ..1973 نانبـــــــــل ميلـــــــــقإ دمتعـــــــــم ىـــــــــلإ1970-1967
.1989-2009 ةكرحلل ةيزكرملا
 ةايـحو ،)داهـج وـبأ رمـع يأ( ةينـطوـلا ةبكنـلا تـقو تاونـس 9 رمعـلا نـم هـل ناـك
 ،دالوألا نـم هيلـياجـم ةايـح يـه مالـسلا دبـع ىيحـي ئجالـلا ينيطـسلفلا دـلوـلا
 ماـــع هلـــصوأ امـــب ،نيئـــجالـــلا دالوأل "ةيميلعتـــلا ةروثـــلا" يـــف ،ًالّوأ ،طارـــخنالا يأ

.ةيكريمألا انوزيرأ ةعماج نم ريتسجاملا ةزايح ىلإ 1962
 ..لــئاصفــلا بلــغأ لثــم نيفّقثــم ةــكرــح تأدــب اهــنأل ،اهيفّقثــم هركــت ال حتــف ،ّالــك
 فّقثملـــلو ..دـــئاقلـــلو لـــتاقملـــلً اـــخأوً اقـــيدـــص يواحتفـــلا فقثـــملا ىقبـــي نأ طرـــش
ً.اضيأ
ً اروـــــص طـــــئاحـــــلا ىلـــــع دـــــجو دـــــيدـــــجلا هبتكـــــم مـــــث مـــــيدقـــــلا هبتكـــــم راز نـــــم لـــــك
 ،نــيذــلاو ،صاــصرــلاــب اوــتاــم نــيذــلا ،ةــيزــكرــملا ةنجلــلا ءادــهش عيمــجل تاــموــسرو
 ةرابعـلاو ..ةيـكرـحلا تايـلوؤسـملا نـم يداعـلا ضرـملا مهفطـخ نـيذـلا ،ةّلقـلا مـهو
 وـــــهو ،رـــــشع يـــــناثـــــلا بـــــكوكـــــلا رود ءاـــــج ،نآلاو ..ً"ابـــــكوـــــك رـــــشع دـــــحأ" :يـــــه
 مدـــــقو ،ةـــــيوضعـــــلا نـــــم لاقتـــــسا يذـــــلا ةـــــيزـــــكرـــــملا ةنجلـــــلا ءاضـــــعأ نـــــم ديـــــحوـــــلا
 ًالـيوـط هلـهمي مـل يذـلا ،ضرـملا يـه ةعـيرذـلاو ..سداسـلا رمـتؤـملا ىـلإ هتـلاقتـسا
.هتلاقتسا دعب
 وــهو ،شبــح مالــسلا دبــع ىيحــي نــطاوــملا وــه "رــخص" خألا وــه "يــكاــك خألا"
 رّدصتـي ناـك نـم ،ةيـناثـلا ةـضافتـنالا علطـم تاريسـم يـف نورـكذتـي امـك ،يذـلا
 يـف ،لـئاصفـلا ةداـق عارذً اطـّبأتـم ،ةبـيرقـلا "ةهبجـلا" ىـلإً ابـهاذ لوألا فصـلا
 تيـب" ةنـطوتـسم برـق لالتـحالا دونـج عـمو ىلـع كابتـشالا ــ جاجتـحالا ةريسـم



 يـف ،لـئاصفـلا ةداـق عارذً اطـّبأتـم ،ةبـيرقـلا "ةهبجـلا" ىـلإً ابـهاذ لوألا فصـلا
 تيـب" ةنـطوتـسم برـق لالتـحالا دونـج عـمو ىلـع كابتـشالا ــ جاجتـحالا ةريسـم
."نإ يتيس" قدنف راّود يف يأ ،"ليإ
 ثيـــح "ةشتنـــلا ةرامـــع" يزاغـــلا ــ لتحـــملا ودعـــلا مـــحتقا تاحّفصـــملاو نارينـــلاـــب
 ىلـــــع هانـــــيأرو ..تاـــــساردـــــلاو ةـــــيركفـــــلا نوؤشـــــلا ةيـــــضّوفـــــمل مـــــيدقـــــلا ّرقـــــملا ناـــــك
.لالتحالا دونج رماوأل عوكرلا ضفري ،زافلتلا
 يمـــــيداـــــكألا باشـــــلاو ،ئجالـــــلا دـــــلوـــــلا ةايـــــح ةصـــــق يـــــه رـــــخص ةايـــــح ةّصـــــق
 جرـــخملاـــب ءازعـــلا ّلبقتـــي ،ةّرـــم رـــخآ ،هتـــيأر دـــقو ..يدايقـــلا يواحتفـــلاو ..رـــئاثـــلا
 ىـــلإ لّوحـــت مـــث ..اـــكريـــمأـــب ةيـــندـــملا ةـــسدنهـــلا سرد يذـــلا ،يلـــع وـــبأ ىفطصـــم
.ةروثلا ىلإ ايجولويجلا نم رخص لّوحت امك ،امنيسلا
 ..انــمرــه .اــنربــك دقــل .ىفطصمــب ءازعــلا ّلبقــت ثيــح رــخصب ءازعــلا نوّلبقتيــس
.يداعلاو رّكبملا ضرملاو يداعلا توملا انمزهو
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