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 فرعت يذلا ردقلا تاذب افورعم ،شبح )رخص( ىيحي لحارلا نوكي ال دق
 .ةيناسنإللو لاضنلل مهم جذومن شبح نكلو .نيرخآ ةداق هيف سانلا
 ةداق نم ديدجلا ليجلاب هتالهؤمو هبقانم انراق ام اذإ ىسألل وعدي جذومنو
 ."حتف"

 هسفن حيشرت نع شبح فكنتسا ،"حتف" ةكرحل ريخألا ماعلا رمتؤملا يف
 وهو .1989 ماعلا ذنم اهتيوضع لغش يتلا ةيزكرملا ةنجللا ةيوضعل
 ةئبعتلا لوؤسم هتفصب ،ةكرحلا يف تارشنلاو تاّيبدألا نع يلعفلا لوؤسملا
 لابشألا سرادمو تاركسعم سسؤم هّنأب همسا طبتري مهألاو .ةيركفلا
 تادايقلا نم ريثكو .ركبملا رمعلا يف تانبلاو ةيتفلا دادعإل تارهزلاو
 سلجملا رس نيمأ ،لوبقم نيمأ لثم ،تاركسعملا هذه يف ،هذيمالت ةيلاحلا
 .حتفل يلاحلا يروثلا

 نكي مل ،ةروثلل همامضنا ّنأ ،شبح ةريس يف هدنع فقوتلا قحتسي ام لوأ
 ،ةقحال تاونس يف رمألا حبصأ امك ،ةيعامتجا ةناكم نع وأ لمع نع اثحب
 ماعلا ذنم ةدحتملا تايالولا يف ةسدنهلا يف ريتسجاملا ىلع الصاح ناك لب

 وهو ،ثعبلا بزح يف اوضع ناكو ،ةقومرم ةفيظو لغشي ناكو .1962
 يسسؤم نم ددع عقاو سكعي وهو .ةروشنملا هلامعأ هل رعاشو يئاور
 يتلا ،ايلعلا ةيفيظولاو ةيملعلا تاجردلاو تاداهشلا باحصأ نم "حتف"
 نراقأ ةسارد يرجأ نأ عورشم ينيرغي ام اريثكو .ةروثلا لجأ نم اهوكرت
 ثيح نم ،نييلاحلا اهتداقو ةمظنملا لئاصف يسسؤم ةداق تالهؤم اهب
 ريكفتلا ىلع ةردقلاو ،عاّلطالاو ةفاقثلاو ،تاغللا ةفرعمو ،يملعلا لهؤملا
 ريثك نع ثدحتنو ،انه دارطتسالا زوجي امبرو .طيطختلاو فيلأتلاو ةباتكلاو
 نيب ندرألا يفو .مهلبقتسم باسح ىلع ةينيطسلفلا ةروثلل اومضنا نمم
 نم ىلع ةديدع ةلثمأ نييندرألا نيفقثملاو نيلوؤسملاو باتكلاو نييفاحصلا



 نيب ندرألا يفو .مهلبقتسم باسح ىلع ةينيطسلفلا ةروثلل اومضنا نمم
 نم ىلع ةديدع ةلثمأ نييندرألا نيفقثملاو نيلوؤسملاو باتكلاو نييفاحصلا
 ام لمعل وأ ،نانبل بونج يف ةكرعم لجأل برعلاو برغلا تاعماج اوكرت
 .ةينيطسلفلا ةيضقلاب طبتري

 تاباختنالا 2005 ماع رسخ امدنع ،شبح ةايح يف ةمهم ةيناث ةطحم
 تّدبت انه .يعيرشتلا سلجملا تاباختنال هحيشرتل "حتف" ةكرحل ةيلخادلا
 اولخدو تاباختنالا جئاتن هئانبأ رمع نم بابش فلاخ امنيبف ،هتيسورف
 ةنجل وضعك هرودب موقي وه ناك ،اهتراسخ اوببسو ،مهتكرح عم نيسفانتم
 .ةيصخشلا هتراسخ دنع فقوتي نأ نود نم تاباختنالا ةرادإ يف ةيزكرم

 شبح ناك اهموي .ةريخألا حتف "ةّيزكرم" تاباختنا موي يه ؛ثلاثلا ةطحملا
 فقوو ،هخيراتل اميركت سّابع دومحم هادان .هسفن حّشري ملو ،ةصنملا ىلع
 اعّدصت يكبي البج ّنأ ادب .اّرثأت ىكبف ،هنويحي تارهزو لابشأ نم هذيمالت
 .فقوملا نم

 مل ول ىتح ،اّيصخش همّدق ام نع يضرو هسفن عم حلاصت ازمر ّنأ ادب
 وه ادب هسفن قامعأ يف هنكلو .دعب نامألا رب ىلع تسر دق ةنيفسلا نكت
 ادبو ،ةروثلل غرفتلل هتيسورفو هلبن هعفد يذلا باشلا سدنهملا كلذ هتاذ
 هلوقي تافرع ناك ام ّنأو ،ةرباع ةلاح ةنهارلا لشفلا ةلاح ّنأب اقلطم هناميإ
.ىصقألا قوف ملعلا ةرهز وأ لبش عفريس :ققحتيس


