الٕمربايًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة واًثوزت
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ابٌَلة اًـصتَة

1

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

اًفِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصسؼؼؼؼؼؼؼؼت
ول ومالحؼة ٌَعحـة اًثاهَة
*ملسمة اًعحـة ا ٔل ى
*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة واًخحصًفِة املـادضت
*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة اًـاملَة
*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة
*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًعًَِة
*ذوز اًخُذوًة واًخلََـاث اًخحصًفِة ا ٔلدصي ىف الاسرتاثَجَة اًـاملَة
ً ٕالمربايًَة والٕمربايًَة الاصرتاهَة
*اًثوزت – ٜل اًسالخ اًوحِس ًِزمية اسرتاثَجَة ٔبؿساء اًربوًَخازاي
واًضـوة
*اًيؼصًة اٌََيٌَُة حول الٕمربايًَة حتخفغ جاكمي حصهتا
*اًثوزت واًضـوة
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*جية ؿََيا ٔبن هسافؽ وهيفش اًخـاًمي املازهس َة اٌََيٌَُة حول اًثوزت
*هضال اًضـوة ٌَخحصز حزء ل ًخجز ٔب من اًثوزت اًـاملَة
*اًثوزًون اْكلِلِون ًياذون اًربوًَخازاي واًضـوة ًَهنضوا ٔلخي اًـامل
اّكسًس اًـامل الٕصرتايك
*هؼصًة «اًـوامل اًثالزة» هؼصًة صوفِيَة وزوزًة مضاذت
*مفِوم هؼصًة «اًـوامل اًثالزة» إىاكز ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة
*موكف اًخحصًفِني اًعَيُني من اًخياكضاث ُو موكف حتصًفي ومثايل
واهنزاٗل
مٌؼوز زحـى
*امليؼوز اًعَىن ًوحست «اًـامل اًثاًر» ٌ
*«اًـوامل اًثالج» اًعًَِة و«ؿسم الٕحنَاس» اًَوقوسالفِة ٌُل هؼصًخان
ًخرصًة اًيضال اًثوزي ٌَضـوة
*دعة اًعني ًخىون كو ًت ُؾؼم ىى
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*«فىص ماوجيس ثوجن» فىص مٌاُغ ٌٌَلزهس َة
*اٗكفاغ ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة واحة ؾؼمي ؿىل لك اًثوزًني اْكلِلِني

مؤسس اْكزة اًض َوؾى ا ٔلًحاىن (حزة اًـمي) واملياضي ضس
اًخحصًفِة املـادضت وكائس اًثوزت الاصرتاهَة ىف ٔبًحاهَا

اًصفِق ٔبهوز دوخة
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ول
*ملسمة اًعحـة ا ٔل ى
ِش فَِ «اًحَان اًض َوؾي» ملازهس وٕاجنَز يف
مٌش رٛك اًوكت اٙكي و ُ ِ َ
< 8<8وحيت ًومٌا ُشا اكن اًيضال تني املازهس َة اًثوزًة والٕىهتاسًة يف
ُ ً
لُك من اًلسمني اًس َايس وا ٔلًسًوًويج ممتحوز ًا حول مضلكة واحست
ُ" :ي اًثوزت رضوزًة ًخحوًي اجملمتؽ ؿًل ٔبسس إصرتاهَة ٔبم لُ،ي
ميىن ٔبن حتسج تعصًلة سَمَة ٔبم تـيف زوزي ل مفص مٌَ؟" ،وجلك
هؼصايهتم واًيت وظَت املئاث ; اًربحواسًة والٕىهتاسًون حاوًوا ذامئ ًا هفي
اْكلِلة اًيت ل ثلدي اّكسل تبٔن اًخياكغ ا ٔلسايس يف اجملمتؽ اًص ٔبسٌليل
ُو اًخياكغ تني املُس َخ ِل ِ َّني واملُس َخل ِ ََّني ،ولٕىاكز موكؽ وذوز اًعحلة
اًـامٍك يف اًخازخي وًيفي اًرصاغ اًعحلي هفسَ وـامي حامس ٌَخعوز
وثلسم اجملمتؽ الٕوساين ; ولٕزابك اًعحلة اًـامٍك ٔبًسًوًوحِ ًا ومليؽ اًثوزت،
وحيت ُ َُّي َ َ٘ك ا ٕلس خلالل اًص ٔبسٌليل ،وًخسمري ا ٔلًسًوًوحِا املازهس َة
اٌََيٌَُة; ؿمل اًثوزت امليخرص وتياء الٕصرتاهَة ،لك ُؤلء آكعوم و ٔبؿساء
اًربوًَخازاي واًثوزت حاوًوا إزحاث ٔبو إػِاز ٔبن املازهس َة اٌََيٌَُة كس
ؾفي ؿَهيا اًزمن وكاموا تعيؽ "هؼصايث" ؿسًست ،سؾٌلً ٔبهنا ثياسة
ػصوف املصحٍك اًخازُيَة اّكسًست ،وٌَخلرياث اًيت ٔبحسثهتا ودضـت ًِا
الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة وثعوز اجملمتؽ الٕوساين ثضلك ؿام ،ونشٛك سمع
جصًًض خاٍن تبٔن مازهس ؾفي ؿَََ اًزمن ،واكثوسًك تـمس ٔبدعاء يف
ثفسري حتول اًص ٔبسٌلًَة إيل إمربايًَة ،وهفي اًثوزت ،لك ٔبمثٍك و ظصق
ُؤلء كام ابٕىهتاهجا مجَؽ اًخحصًفِني اّكسذ نشٛك،و تساًة من جصاوذز
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وثُذو ودوزجضوف و «ا ٔلوزوص َوؾَني» وحيت «امليؼصٍن اًعَيُني»
ًيؼصًة «اًـوامل اًثالزة» ،وحتت اْكجة اخملاذؿة تبٔهنم ًعحلون وًعوزون
املازهس َة اٌََيٌَُة «ثضلك مدخىص» ومٌاسة ٌَؼصوف اًخازُيَة
اّكسًست املوحوذت ابًـامل اًَوم ،لك ُؤلء املـاذًني ٌٌَلزهس َة حياوًون
إتعال ا ٔلًسًوًوحِة اًـَمَة ٌَعحلة اًـامٍك وٕاسددساًِا ابٕىهتاسًة جصحواسًة،
اًربوًَخازاي واًثوزًون و ٔبحزاهبم املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة كاموا ابٕؿالن
هضال ظازم ول ُواذت فَِ ضس اًخحصًفِة املـادضت وثلََـاهتا املخـسذت،
وُشا اًرصاغ ًن ًخوكف ٔبتس ًا ،فاًخحصًفِون واًصحـَون اًربحواسًون
و ٔبحزاهبم حياوًون ٔبن ًعيفوا املازهس َة اٌََيٌَُة ٕابؾخحازُا ذقٌلئَة ٔبو
صئ خامس ٔبو ٔبؾوح وسؾٌلً مهنم ٔبهَ ل ميىٌَ ٔبن ٍىِف هفسَ ؿًل
اْكلائق اًيت َخسَّ ث يف ؾرص مَئ ابٗكًيامِىِة واْكَات ،وًىن ابْكسًر
ؾن اٗكًيامِىِة واْكَات ;املازهس َة اٌََيٌَُة ٝل اًيؼصًة اًوحِست هبشٍ
اًىفاءاث ٔلهنا هؼصًة اًعحلة اًـامٍكٔ ،بنرث اًعحلاث ثعوز ًا يف اتزخي
اجملمتؽ و ٔبنرث اًعحلاث زوزً ًة واًيت ثفىص تعحة واًيت ثًذج لك اًيـم
املاذًة وثُ َـسُ ذوم ًا يف وضاظ  ،لك هجوذ اًربحواسًة و ٔبًسًوًوحِهيا اٙكٍن
حياوًون إكٌاغ اًخِشًة سؾٌلً تبٔن املازهس َة اٌََيٌَُة ؾفي ؿَهيا اًزمن و ٔبهنا
ل ثدٌاسة مؽ »اًـرص اْكسًر» ًلعسون مٌاسٌك ا ٔلًسًوًوحِة اًـَمَة
ٌَربوًَخازاي وٕاسدداذًِا تيؼصايث ثخِش حبَات فاسست ،حِات الٕحنعاظ
وحِات حثالث ما حتت اًربوًَخازاي ،وِلمتؽ مٌحط تال ٔبي حسوذ ٔبو
ماٌسمي ابجملمتؽ الٕس هتاليك ،اًيؼصايث اًيت حزمع تبٔن ا ٔلصاكل اّكسًست
ٌَمجمتؽ يف حصنة وثعوز مس متصٍن واًيت ُس ِ َمع إوضاهئا ُك ِعس هبا ثوحَِ
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رضت ٍة ضس اًفىص اًخلسٗل اًثوزي ٌَربوًَخازاي ،ضس ا ٔلًسًوًوحِا املصصست
ًِا ،وٝل نشٛك ًخزََس الٕضعِاذ وا ٕلس خلالل اًص ٔبسٌليل ،هؼصًدٌا نٌل
ؿَ َ َمل ًَيني حتنك وثُ َـ ّ ِص ُف ٔبصاكل وظصق اًرصاغ اًعحلي ثضلك حصَح،
وٙكٛك فِيي كصًحة ومذعٍك من مضالكث املٌلزسة اًيت ثؼِص يف اْكَات
ويف ؾرصانُ ،شا اًسالخ اٙكي ٌساؿسان ؿًل اًخحََي واًفِم
اًعحَحني ًعصًق ثعوز اجملمتؽ الٕوساين يف لك ْكؼة ،وٌَخحََي واًفِم
اًعحَحني ًلك هلعة حتول اتزُيَة ٌَمجمتؽ ولٕمتام اًخحول اًثوزي
ٌَمجمتؽ ،ويف ِلَسَ اًساتؽ كام حبزتيا تفضح اكفة ٔبهواغ اًخَازاث
اًخحصًفِة اخملخَفة مبا فهيا اًيؼصًة اًعًَِة «اًـوامل اًثالزة» وٌَخبٔهَس ؿًل
ا ٔلٛلَة ا ٔلساس َة ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة لٕهخعاز اًثوزت والٕصرتاهَة وحتصٍص
اًضـة ،وتخعممي وؾزم زفضيا ا ٔلظصوحاث ووهجاث اًيؼص اًربحواسًة
الٕىهتاسًة حول املصحٍك اْكاًَة يف اًـمََة اًخازُيَة اًـاملَة واًيت جتحس
اًثوزت وثسافؽ ؾن ا ٕلس خلالل اًص ٔبسٌليل و ٔبنسث ٔبهَ ل ثلري يف ثعوز
اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة ًربز "الٕذرتاؿاث" اًخحصًفِة وٕافرتاءاهتا ،فاًيلس
املحسيئ واًفضح كري املهتاذن ٌَيؼصايث املـاذًة ٌَثوزت واملـاذًة
ٌَض َوؾَة ابًعحؽ صئ رضوزي ٌ٘كفاغ ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة ،وً ٕالنٌلل
يف اًسري ُكسُ م ًا ًلضَة اًثوزت واًضـوة  ،وٌَربُية ؿًل ٔبن هؼصًة
مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني ذوم ًا صاتة ،وسددلي اًيؼصًة املعَحة
واملصصست ملس خلدي مٌخرص.
ٕاجصًي <;=8
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*مالحؼة حول اًعحـة اًثاهَة
نخاة «الٕمربايًَة واًثوزت» وِش ٔبو ًل (ابٌَلة ا ٔلًحاهَة) يف ٔبجصًي <;=8
ذاذي اْكزة ،وثيفِش ًا ًصقحة اًض َوؾَني اٙكٍن إثعَـوا ؿًل اًىذاة
فِو الٓن مذوفص ٌَجمَؽ ،و ٔبًض ًا مت إذزاح تـغ ا ٔلحساج اًيت حسزت
ذالل ُشٍ اًفرتت.
ذٌسمرب <;=8
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*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة واًخحصًفِة املـادضت
يف حتََي اًوضؽ ا ٔلٔلي اًصاُن ووضؽ اْكصنة اًثوزًة اًـاملَة،كام اجملَس
اًساتؽ ْكزة اًـمي ا ٔلًحاين ابًٕضاخ ا ٔلدعاز اًيت متثَِا الٕمربايًَة
واًخحصًفِة املـادضت ؿًل اًثوزت وحتصز اًضـوة ومؤنسٍن ؿًل اْكاخة
ٌَلذال مٌـسم اًصمحة ضسٚل واٗكمع اًً َ ِضط اٙكي جية ٔبن حتعي ؿَََ
اْكصنة املازهس َة اٌََيٌَُة يف اًـاملُ،شٍ ا ٔلس ئٍك راث ٔبٛلَة نربي ٔلن
تياء الٕصرتاهَة واًيضال ًخلوًة ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي واٗكفاغ ؾن
اًوظن ُمالسم نشٛك ٌَوضؽ ا ٔلٔلي ومعََة اًخعوز اًـاملي ،اًَوم كوي
نربي متثي ػالم اًـحوذًة وا ٕلس خلالل ٌَربوًَخازاي واًضـوة –
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وواكلهتا  ،والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة  ،واًربحواسًة اًىدريت واًصحـَة كس كاموا
وًلاثَون ضس املازهس َة اٌََيٌَُة ،فذَازاث ٔبًسًوًوحِة زوزًة مضاذت
اكلٕصرتاهَة اٗكميلصاظَة واًخحصًفِة املـادضت واكًىثري من اًخَازاث
اًثوزًة املضاذت كامت ضس ٔبًسًوًوحِخيا اًثوزًة، .يف هضاًيا ضس لك
ُؤلء ا ٔلؿساء جية ٔبن ه ُحل ِي بٔه ُفس يا تثداث ؿًل اًيؼصًة املازهس َة
اٌََيٌَُة واًربوًَخازاي اًـاملَة ،هضاًيا ؿًل اًعـَس اًيؼصي سُذوح
ابًيجاخ إن ظيـيا حتََ ًال خسًَ ًا حصَح ًا حول اًوضؽ ا ٔلٔلي ،وحول
ا ٔلحساج اًيت ثخعوز ،وحول املِام وا ٔلُساف ٌَلوي الٕحامتؾَة يف
حتصاكهتا ،واًيت ٝل يف ثياكغ وكذال مؽ تـضِا اًحـغ ،اًخحََالث
اًـَمَة حول اًوضؽ ا ٔلٔلي وٕاًضاخ إسرتاثَجَة اًيضال اًثوزي جساؿسان
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يف فِم اًخىذَاكث اًعحَحة يف اًخفصًق تني اًؼصوف و ٔلخي هسة
مـصنة تـس ٔبدصيُ ،شٍ اًعصًلة اًيت ٌسري هبا حزتيا ذوم ًا .الٕصرتاهَة
يف كذال مؽ اًص ٔبسٌلًَة ،اًربوًَخازاي اًـاملَة يف كذال رشش ومذخاتؽ مؽ
اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ،صـوة اًـامل يف كذال مؽ مضعِسهيم ابٗكاذي
وآكازح ،اًربوًَخازاي اًـاملَة ُم َصصس َت حبزهبا املازهيس اٌََيُين واٙكي
ٌِشخ رضوزت ُشا اًيضال وحيضس اًلواث يف اًلذالٔ ،لخي ُشا ثيؼم
اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة ؿًل اٗكوام كذا ًل وحص ًاب مصٍصت ضس هؼصًة مازهس
وٕاجنَز وًَيني وس خاًنيً .لس إندضف اكزل مازهس كواهني اًخعوز
الٕحامتؾي واًخحول اًثوزي وحتوًي اجملمتؽ من هؼام إحامتؾي كسمي ًواحس
خسًسً ،لس حَي ؿَمَ ًا املَىِة آكاظة لًَٓاث الٕهخاح ،ومنط اًخوسًؽ
اًص ٔبسٌليل ،وفائغ اًلمية اٙكي ٌس خويل ؿَََ اًص ٔبسٌلًَونً ،لس ٔبوضبٔ
هؼصًة ؿَمَة حول اًعحلاث واًرصاغ اًعحلي ووحض ظصق هضال
اًربوًَخازاي ً ٕالظاحة ابًربحواسًة وًخسمري اًيؼام اًص ٔبسٌليل وًحياء
ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي وًحياء اجملمتؽ الٕصرتايك .ؿست مٌؼصٍن زحـَني يف
لك ت٘كان اًـامل حياوًون خاُس ًا وجاكفة اًعصق ًدضوًَ هؼصًة مازهس،
وٕاًلاء اًعني ؿَهيا ًخحصًفِا ومٌاسٍهتا ،وًىن ُشٍ اًيؼصًة واًيت ثـس ؿٌَلً
حلِلِ ًا جنحت يف اًس َعصت ؿًل اًفىص الٕوساين اًخلسٗل و ٔبظححت
سالح ًا فذااكً يف ًس اًربوًَخازاي واًضـوة يف كذاًِا ضس ؿسوٚل ،وؾن
ظصًق ثعحَق اًيؼصًة املازهس َة وثعوٍصُا ٔبنرث و ٔبنرثًَ ،يني ٔبؾعي
اًربوًَخازاي وظََـهتا  ،اْكزة املازهيس اٌََيُين ،هؼصًة ؿَمَة حول
ػصوف الٕمربايًَة واًثوزاث اًربوًَخازًةًَ ،يني ظوز املازهس َة وًُس
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فلط يف اًيؼصًة تي يف املٌلزسة نشٛك ،ومعحل ًا ملشُة اكزل مازهس
كاذ اْكزة اًحَضفي وساز تَ حيت اًيرص ،معي ًَيني ثعوز ٔبنرث و ٔبنرث
ؿًل ًس س خاًني .إن إهخعاز زوزت ٔبنخوجص الٕصرتاهَة اً ُـؼمي كس سسذ
رضتة مسمصت ً ٕالمربايًَة وٌَيؼام اًص ٔبسٌليل اًـاملي ،وًلس َمث َّ َي ُشا تساًة
ٔبسمة ؿامة ٌَص ٔبسٌلًَة واًيت منت ٔبمعق و ٔبمعقً ،لس اكن إوضاء وثـزٍز
الٕحتاذ اًسوفِيت اكن إهخعاز ًا ؾؼاميً واٙكي ػِص فَِ ٌَربوًَخازاي
واًضـوة ٔبن اًـسو اٌٚكان كس واهجاٍ ،الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة ،ميىن ٔبن
ُ َحيعٌل وًُسمصا ،الٕحتاذ اًسوفِيت اكن ذًَ ًال حِ ًا ؿًل ُشا .وملخاػني من
آكسازت اًيت إهـىست ؿَهيم يف زوزت ٔبنخوجص الٕصرتاهَة جصوس َا  ،كام
اًخحاًف اًص ٔبسٌليل الٕمرباييل اًـاملي تخلوًة ا ٔلذات اًلذاًَة اًس َاس َة
والٕكذعاذًة واًـسىصًة ضس اٗكوٌك اّكسًست اٗكوٌك ٌَربوًَخازاي وٕاهدضاز
ا ٔلًسًوًوحِا املازهس َة اٌََيٌَُة يف اًـامل ،الٕمربايًَون واًصحـَون
اًربحواسًون ،والٕصرتاهَة اٗكميوكصاظَة ا ٔلوزوتَة واًـاملَة ،مجَـ ًا ومؽ
تـضِم اًحـغ ونشٛك اًِخَصًني و اًفاص َني الًٕعاًَني واًَاابهَني تس ٔبوا
تخجِزي حصة ؿاملَة اثهَة ،وًىن يف ُشٍ اْكصة حِوًة ووضاظ
الٕصرتاهَة واملازهس َة اٌََيٌَُة جصسات ٔبنرث و ٔبنرث ،ودصحت مٌخرصت ،
و ُبز ِخت ُشا ثضلك ٔبنرب وظاز ٔبنرث وضوح ًا ،وتـس الٕهخعاز ؿًل
اًفاص َة ظص ٔبث ثلرياث ؾؼمية ًعاُك الٕصرتاهَة يف اًـامل ،ذول إصرتاهَة
خسًست كس ػِصث يف ٔبوزواب وبٓس َا ،املـسىص الٕصرتايك وضبٔ تلِاذت
الٕحتاذ اًسوفِيت ،اكن ُشا إهخعاز ًا ؾؼاميً ً ٕالصرتاهَة واملازهس َة اٌََيٌَُة
وُزمية ٔبدصي ؾؼمية ىزًت ابًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَةً ،لس ٔبيت اًيؼام
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اًص ٔبسٌليل تـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ٕلزت ًا تـمق ومٌـسام ا ٕلس خلصاز،
ٔبملاهَا واًَاابن وٕاًعاًَا دصحت من اْكصة نلوي ٕلزومة مؽ إكذعاذٚل
اٙكي ُذ ِّم َص فلسوا اًلوت اًس َاس َة واملواكؽ اًـسىصًة كس حعَوا ؿَهيم
مس حل ًا ،وابًصمغ من ٔبن اًلوي الٕمربايًَة ا ٔلدصي كس دصحت من
اْكصة مٌخرصت نربًعاهَا اًـؼمي وفصوسا فَلج ضـفوا نثري ًا إكذعاذ ًاي
وؾسىص ًاي وذوزٚل نلوي ؾؼمي كس إىهتيي ثضلك ؾيَف .ا ٔلسمة اًـامة
ٌَص ٔبسٌلًَة ثـملت ٔبنرث و ٔبنرث مؽ إهنَاز اًيؼام ا ٕلس خـٌلزي ،ونيدِجة
ًِشا الٕهنَاز سَسٍك من اٗكول اًلومِة ػِصث ،تُامن يف ُشٍ اًح٘كان
اًيت لحزال مس خـمصاث ٔبو ٔبص حاٍ مس خـمصاث لحزال حصنة اًخحصٍص
ضس كِوذ الٕمربايًَة حىرب ،وُشٍ اًخلرياث كس ذَلت ٔبفضي اًؼصوف
لٕهخعاز الٕصرتاهَة ؿًل هعاق ؿاملي،و ٔلخي ا ٔلسمة الٕكذعاذًة
واًس َاس َة اًـمَلة وقضة أكاُري اكهت اًىثري من اٗكول اًص ٔبسٌلًَة
ؿًل صفي إهسلغ زوزت ،ويف ُشٍ اًؼصوف صسًست آكعوزت ٔبثت
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ملساؿسهتم ،وؿًل ؾىس اًلوي الٕمربايًَة
ا ٔلدصي ،فلس دصحت اًولايث املخحست من اْكصة ٔبكويًُ ،س فلط
ٔبهنا مل ثخرضز وًىهنا زاهكت ثصوت هحريت وظاز ٗكهيا ؿًل حنو ُائي
ومزتاًس إماكهَة إكذعاذًة وؾسىصًة و كاؿست ؿَمَة-حىٌوًوحِة ،وؿًل
ذماء اًضـوة اًيت ُبزً َلت ،ظازث ُشٍ الٕمربايًَة اًلِاذت اّكحازت ٌَـامل
اًص ٔبسٌليل لكَ ،الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة كامت حبضس لك اًلوي اًصحـَة من
اًـامل اًص ٔبسٌليل ملساؿست اًـامل اًص ٔبسٌليل وحيت حتعم ٔبي حصنة حتصز
زوزًة ووظيَة هتسذُا ،وًخسمري املـسىص الٕصرتايك ولٕؿاذت اًص ٔبسٌلًَة
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يف الٕحتاذ اًسوفِيت وت٘كان اٗكميلصاظَة اًضـحَة وتياء ُمييهتا يف لك
ماكن يف اًـامل ،وحيت حتلق ٔبُسافِا ،كامت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة مؽ
اًص ٔبسٌلل اًـاملي توضؽ كوهتا اًـمالكة ّكِاس اٗكوٌك اًحريوكصاظي
اًـسىصي ،وكوهتا الٕكذعاذًة واًخىٌوًوحِة واّكِس املايل ،ولك كواُا
اًخِشًة ملـاوهة اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلوزوتَة واًَاابهَة املمزكة ٕلس خـاذت كوهتا،
ويف املاكن اٙكي حتعم فَِ هؼام ا ٕلس خـٌلز ،كامت ابٕوضاء هؼام
إس خلالل وهنة خسًس – «ا ٕلس خـٌلز اّكسًس» .وكامت الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة نشٛك حبضس لك ٔبذواهتا الٕؿالمِة واًخحصًضَة وفالسفهتا
وٕاكذعاذٍهيا وؿٌَلء الٕحامتغ واً ُىذَاة إِك  ..يف املـسىص املسـوزذ اٙكي
كس تساء ضس املازهس َة-اٌََيٌَُة ،وضس اًض َوؾَة ،وضس الٕحتاذ
اًسوفِيت ،واًح٘كان الٕصرتاهَة يف ٔبوزواب وبٓس َا ،يف هفس اًوكت كامت
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة تدٌفِش س َاسة ؿسائَة مفذوحة،ويف لك مِسان من
مِاذٍن اْكَات يف الٕكذعاذ واًس َاسة وا ٔلًسًوًوحِا واّكُش واًـَوم،
إندُ ِس َح لك ُشا يف اًولايث املخحست ُحب َمي اْكصة ،واًـسىصت ومـاذات
اًض َوؾَة .وًخسمري الٕصرتاهَة ،وًخحعمي حصنة اًخحصز اًوظين اًثوزًة،
وجملاهبة اًخبٔزري اًـؼمي ٌَيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة كامت تخٌاء ُمييهتا يف
اًـامل ،الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة كامت تدٌفِش ُشا تعصًلذني ،ا ٔلويل اكهت
اًـسوان واًخسذي اًـسىصي ،فلام الٕمربايًَون ا ٔلمصٍىِون ابٕوضاء
حىذالث ؾسىصًة ؿسائَة اكًـياثو و اًسِـاثو إِك ،وزنزث اًلوي
اًـسىصي تبٔؿساذ ُائٍك ؿًل ٔبزايض اًىثري من اًح٘كان ا ٔلحٌحَة ،وتًت
كواؿس ؾسىصًة يف لك اًلازاث ،وتياء ٔبسعو ًل حبص ًاي كو ًاي واٙكي وِش
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حٌوذٍ وس َعصثَ ؿرب اًححاز واحملَعاث ًخسمري وحسق اًثوزت ،وتساءوا
ثسذَِم اًـسىصي يف اًَوانن وهوزاي وفِخيام و ٔبماهن ٔبدصئ ،بما اًعصًلة
اًثاهَة فاكهت اًـسوان ا ٔلًسًوًويج وجضوًَ اٗكول الصرتاهَة ،و ٔبحزاة
ِ
اًض َوؾَني و ٔبحزاة اًـٌلل يف ّلاوٌك لٕػِاز اًفساذ اًربحواسي ًِشٍ
اٗكول وا ٔلحزاة ،يف ُشا اًعصًق كامت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًص ٔبسٌلل
اًـاملي تدضلَي كوت إؿالمِة ُائٍك وٕاحنصاف ٔبًسًوًويج ،وًىن
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وز ٔبش املال اًـاملي اٙكي اكن ًخـايف تـس اْكصة،
اكن ًواخَ ؿسو ًا كو ًاي ،املـسىص الٕصرتايك تلِاذت الٕحتاذ اًسوفِيت،
واًربوًَخازاي اًـاملَة واًضـوة احملحة ٌَحصًةٙ ،كٛك اكن ؿَهيم ٔبن ٍىوهوا
حشزٍن خس ًا يف ثلسٍصٚل ًِشٍ اًلوت اًِائٍك ،واًيت اكهت ُم َصصسَ ًت ثس َاسة
حصَحة وواحضة ،تبًٔسًوًوحِا مٌخرصت واًيت ٔبذشث ماكهنا واكهت
لحزال ٔبنرث و ٔبنرث ثبٔذش ماكهنا يف كَوة وؾلول اًـٌلل ،واًثوزًني
واًـيادض اًخلسمِة ،وتلغ اًيؼص ؾن هجوذ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
واًصحـَة اًـاملَة ٗكحغ وثسمري اْكصنة اًثوزًة اًـاملَة ٌَربوًَخازاي
وهضال اًخحصز ٌَضـوة ،فَلس اكهت اًربوًَخازاي واًضـوة ٍمنوان
نشٛك ٔبكوي ،وحتت كِاذت س خاًني ً ٕالحتاذ اًسوفِيت كس ثـافوا ثرسؿة
من حصاخ اْكصة واكهوا ًخلسمون خبعي سًـة يف لك اجملالث  ،يف
الٕكذعاذ واًـَوم واًخىٌوًوحِا إِك ، ..يف ت٘كان اٗكميلصاظَة اًضـحَة،
موكؽ الٕصرتاهَة اكن ُم َـزس ًا ،ا ٔلحزاة اًض َوؾَة واْكصاكث اٗكميوكصاظَة
املـاذًة ً ٕالمربايًَة كس إهدِش ثبٔزريٚل تني أكاُري ،يف ُشٍ اًؼصوف
الٕمربايًَة اًـاملَة واًص ٔبسٌلًَة إس خـمَت اًخحصًفِني اّكسذ
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واًَوقوسالفِني اكهوا من تُهنم يف كذاهلم ضس الٕصرتاهَة وضس حصاكث
حتصز اًضـوةً .لس اكهت رضتة حغ ٌَص ٔبسٌلل اًـاملي ٔبن ًوقوسالفِا
وٝل ذوٌك ًلال ٔبهنا من ذول اٗكميلصاظَة اًضـحَة ٔبثت يف ذالف
س َايس و ٔبًسًوًويج مفذوخ مؽ الٕحتاذ اًسوفِيت ٔلن يف ظفوف
املـسىص الٕصرتايك ؾضو ًا كس ثَ َم َصذ ،اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة كس ٔبؾعت
ظسي ؾؼاميً واٙكي ساؿس يف اْكصة ضس الٕصرتاهَة واًثوزت،
اْكسج ً
وًىن ابًصمغ من ٔبهنا ٔبحسزت فـ ًال رضز ًا هحري ًا يف كضَة اًثوزت
والٕصرتاهَة مل ثفَح آكَاهة اًخُذوًة يف ثلس مي املـسىص الٕصرتايك واْكصنة
اًض َوؾَة نٌل اكهت ثبٔمي اًصحـَة واًربحواسًة ،اًض َوؾَني ولك
اًثوزًون حول اًـامل ترصامة ٔبذاهوا ُشٍ آكَاهة و ٔبوحضوا ذوز اًخُذوًة
هواكٌك وؾٌلٌك ً ٕالمربايًَة ضس اًض َوؾَةً ،لس اكن اًخحصًفِون
آكوزجضوفِون ٚل من كاموا ابلٕسدِالء ؿًل اًسَعة تـس موث س خاًني
يف الٕحتاذ اًسوفِيتً ،لس كسم ُشا نشٛك ٔبؾؼم ذسمة ٌَص ٔبسٌلًَة
اًـاملَة يف كذاًِا ضس الٕصرتاهَة واًثوزت واملازهس َة اٌََيٌَُة .إهخثاق
اجملموؿة اًخحصًفِة آكوزجضوفِة اكن ٔبؾؼم إهخعاز ٔبًسًوًويج وس َايس
لٕسرتاثَجَة الٕمربايًَة تـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ،فالٕظاحة اًثوزًة
املضاذت اًيت حسزت يف الٕحتاذ اًسوفِيت ٔبحسزت فصح ًة ؿازم ًة تني
إمربايًيي اًولايث املخحست ولك اًلوي اًص ٔبسٌلًَةٔ ،لن ٔبكوي ذوٌك
إصرتاهَة وحعن اًثوزت وحتصز اًضـوة اكهت هتجص الٕصرتاهَة
واملازهس َة اٌََيٌَُة وحتوًت يف اًيؼصًة واملٌلزسة إيل كاؿست ٌَثوزت
املضاذت واًص ٔبسٌلًَة ،اًخحول اٙكي حسج يف الٕحتاذ اًسوفِيت كاذ إيل
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إهلسام يف املـسىص الٕصرتايك واْكصنة اًض َوؾَة اًـاملَةً ،لس اكهت
واحست من اًـوامي ا ٔلساس َة اًيت ٔبثصث يف وِش اًخحصًفِة املـادضت يف
اًىثري من ا ٔلحزاة اًض َوؾَة وظيـت ٔبفضي اًؼصوف ًِشٍ اًخلََـة
اًخحصًفِة آكوزجضوفِة واًيت كس س حخت ٔبصس ا ٔلري ًلضَة الٕصرتاهَة
واًثوزت يف اًـامل .هضال حاذ كس تساء تني املازهس َني اٌََيٌَُني اْكلِلِني
واًثوزًني من انحِة واًخحصًفِة آكوزجضوفِة من انحِة ٔبدصي ،ومٌش
اًحساًة وكف حزة اًـمي ا ٔلًحاين زافـ ًا ًصاًة اًيضال املحسيئ واًـيَس
ضس اًخحصًفِة اًسوفِخَة و ٔبثحاؾِا،وثضجاؿة ذافؽ ؾن املازهس َة
اٌََيٌَُة ،وكضَة الٕصرتاهَة وحتصز اًضـوة ،متا ًم نٌل كاثي تخعممي وؾزم
ضس اًخحصًفِة اًَوقوسالفِة ،ويف اًـامل لكَ كام لك املازهس َني
اٌََيٌَُني اْكلِلِني واًثوزًني ابًلِام ضس آكَاهة آكوزجضوفِة ،ومن
ظفوف اًربوًَخازاي اًثوزًة من ْلخَف اًحالذ ػِصث ٔبحزاة مازهس َة
ًَيٌَُة خسًست ،واًيت حاكثفت يف محي اًواحة اًثلِي ًلِاذت هضال
حتصز اًعحلة اًـامٍك واًضـوة ضس اًربحواسًة والٕمربايًَة واًخحصًفِة
املـادضتٔ ،بما بٓمبٓل الٕمربايًَة واًخحصًفِة ًخسمري الٕصرتاهَة حتعمي اْكصنة
ا ٔلٔلَة اًض َوؾَة وثسمري هضال اًضـوة مل حىن كس حتللت،
فاًخحصًفَِون آكوزجضوفَِون كاموا نشٛك ويف وكت كصًة ابٕػِاز
مـاملِم املـاذًة ٌٌَلزهس َة واًثوزًة املضاذتً ،لس ز ٔبث اًضـوة ٔبن
الٕحتاذ اًسوفِيت كس حتول إيل كوت إمربايًَة ؾؼمي ،واًيت ثيافست
تسوزُا مؽ اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ٌَس َعصت ؿًل اًـامل ،وحٌح ًا إيل
حٌة مؽ اًولايث املخحست ظازث ؿسو ًا ؾؼمَ ًا ٔبدص ًضـوة اًـامل
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والٕصرتاهَة واًثوزت .من انحِة ٔبدصي كامت ا ٔلسمة اْكاذت الٕكذعاذًة
واملاًَة وا ٔلًسًوًوحِة واًس َاس َة اًيت إندسحت اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة
واًخحصًفِة اًـاملَة مل ثؼِص فلط وثضلك ٔبتـس فساذ اًـاملني اًص ٔبسٌليل
واًخحصًفي،تي و ٔبًض ًا إضعِاذٚل وٕاس خلالهلم اًصاخسني ظحَـَ ًا وثضلك
واحض ،وًىهنا ٔبًض ًا فضحت ذمياحوحِة وهفاق لك اًخحصًفِني اّكسذ
اٙكٍن اكهوا ُيسمون اًيؼام اًص ٔبسٌليل .وًىن وكت اكهت اْكصنة اًثوزًة
ُـرص ثضست يف كدضة
حمنوا وثلوي يف لك اًـامل ووكت اكهت اًص ٔبسٌلًَة ث َ
ا ٔلسمة ،ووكت اكهت اًخحصًفِة آكوزجضوفِة واًخلََـاث ا ٔلدصي
ٌَخحصًفِة اّكسًست ثُفضَ ح يف ؿني اًربوًَخازاي واًضـوةٔ ،بثت اًخحصًفِة
اًعًَِة ثضلك مفذوخ ٌَمضِس اًـاملي ،و ٔبظححت حََف ًا هحري ًا وكصًح ًا
ٌَولايث املخحست واًربحواسًة اًـاملَة اًيت إس هتسفت و ٔبمخسث اًيضالث
اًثوزًة ٌَربوًَخازاي واًضـوة .موكف مـلس خس ًا كس َخ َّس يف اًـامل توكذيا
اْكارض .ومذحوكني يف اًساحة ا ٔلٔلَة اًَوم ،ؿست كوي إمربايًَة
وٕامربايًَة إصرتاهَة واًيت كامت من انحِة ابًلذال يف ِح ٍَف ضس اًثوزت
وحصًة اًضـوة ،ومن انحِة ٔبدصي ابًلذال ضس تـضِم اًحـغ حول
اًسوق وهفور ثبٔزريٚل وُمييهتم ،والٓن وابلٕضافة ًِشا اًخيافس
اًسوفِيت-ا ٔلمصًٍك ٌَس َعصت ؿًل اًـاملُ ،ياٛك معاًحاث ثوسـَة
ً ٕالمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة،واًعموحاث اٌَعوظَة ً ٕالمربايًَة
اًَاابهَة ،وهضال الٕمربايًَة ا ٔلملاهَة اًلصتَة مليعلة حِوًة ،واًلذال
اًـيَف يف اًسوق ا ٔلوزوتَة املضرتنة اٙكي فذح ٔبؾَهنا ؿًل
املس خـمصاث اًلسمية ،لك ُشٍ اًـوامي كامت ؿًل هعاق ٔبتـس جزايذت
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ثياكضاث نثريت يف اًـامل اًص ٔبسٌليل واًخحصًفي ،ويف هفس اًوكت،
إحامتًَة اًثوزت وحتصز اًضـوة مل حىن كس إىهتت تـس نيدِجة ٌَرَاهة
اًخحصًفِة اًخُذوًة واًسوفِخَة واًعًَِة واًخحصًفِني ا ٔلدصٍن ،وًىن ؿًل
اًيلِغ ،فدـس وكت كعري ،اًثوزت الٓن ثلرتة من كفزت خسًست مذعَـ ًة
إيل ا ٔلمام ،وابًعحؽ ومن املؤنس ٔبهنا سدسري ُكسُ َم ًا ؿًل ظصًق اًخازخي
اٙكي ُو ِض َـت هل وس خًذرص ؿًل هعاق ؿاملي .لصئ ٌس خعَؽ إهلار
الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة من الٕهخلام مـسوم اًصمحة ٌَربوًَخازاي
واًضـوة ،ل صئ ميىٌَ إهلارُا من ثياكضهتا اًـمَلة املخزامصة و ٔبسماهتا
اًيت ل ثًهتيي ،واًثوزاث وسواًِا احملخوم ،إهَ وتسكة ًِو راثَ املوكف
اٙكي ًلوذ الٕمربايًَة ٌَححر ؾن ظصق خسًست ؤلصاث ًحياء
إسرتاثَجَاث خسًست وحىذَاكث تلصط ُصوهبا من اًيىثة اًيت ثًذؼصُا.
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*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة اًـاملَة
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واٗكول اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصي كاثَوا ولساًوا ًلاثَون
حيت ًوظسوا ُمييهتم ؿًل اًـاملًَ ،سافـوا ؾن اًص ٔبسٌلًَة واًيؼام
ا ٕلس خـٌلزي اّكسًس ،وًَرصحوا من ا ٔلسمة اًـؼمية اًيت كس وكـوا يف
كدضهتا تبٔكي آكسائص املمىٌةً ،لس انضَوا ولساًوا ًياضَون ٍمييـوا
اًضـوة واًربوًَخازاي من حتلِق ظموهحم اًثوزي ٌَخحصز ،الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة ;واًيت تسوزُا جس َعص ؿًل حَفاهئا اًس َاس َني إكذعاذ ًاي
وؾسىص ًاي ٗكهيا اٗكوز اًصئُيس يف اًيضال ًخحلق ُشٍ ا ٔلُسافٔ .بؿساء
اًثوزت واًضـوة ٍصًسون إؾعاء إهعحاغ تبٔن اًخلرياث اًيت حعَت
وخسث يف اًـامل وآكسائص اًيت ْكلت ابلٕصرتاهَة وؿاهت مهنا ،كس
كريث اًؼصوف متام ًا و ٔبظححت ؿًل كري ساتق ؾِسُاٙ ،كٛك وابًصمغ
من ثياكضهتم اًؼاُصت مؽ تـضِم اًحـغ،الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ومـِا
اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة  ،والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة واًخحصًفِة املـادضت والٕصرتاهَة
اٗكميوكصاظَة ٔبزذوا ظيؽ ما ٌسمي تؼ «، modus vivendiهؼام ًا
خسًس ًا» ٙلَي ًا تلصط اْكفاع ؿًل اًيؼام اًربحواسي اًص ٔبسٌليل حِ ًا ؿًل
كسمَِ ،وًخجية اًثوزت ولٕنٌلل ا ٕلس خلالل والٕضعِاذ ٌَضـوة
تبٔصاكل ْلخَفة ،وتعصق خسًست .الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة كس فِمخا تبٔهنٌل ل
ميىهنٌل تـس رٛك ٔبن ٌس خلَوا صـوة اًـامل ابًعصق اًلسمية ،وٙكٛك،
ٔبزاذوا اْكفاع ؿًل هؼإلم من اٍهتسًس ،وٙكا كاموا ابلٕرؿان واًدسَمي

19

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

ًعصًلة خسًست ًن متسِم ترض ٔبتس ًا ،وتلصط إتلاء أكاُري يف ؾحوذٍهتم،
فلس ٔبزاذاات ؾن ظصًق الٕسدامثز واملساًية يف ُشٍ اٗكول واًـعاابث
واًيت كاموا ابٕوضاء هفور ثبٔزريٚل فهيا ؾن ظصًق اًسالخ مثي اْكصوة
احملََة ٔبو ؾن ظصًق ٔبذش حزء مدارش فهيا ٔبو ؾن ظصًق حتصًغ ذوٌك
ٌَِجوم ؿًل ذوٌك ٔبدصيً ،لس ذسمت نشٛك اْكصوة احملََة يف حـي
ُشٍ اٗكول واًح٘كان ثلؽ يف اًفخ ٔبنرث و ٔبنرث وتـمق يف ُميية اًص ٔبسٌلل
اًـاملي .لك «امليؼصٍن» يف اًـامل اًص ٔبسٌليل رشك ًا وقص ًاب حياوًون إجياذ
ظَلة خسًست ًِشا «اجملمتؽ اّكسًس» ،يف اًوكت اْكارض كاموا ابٕوضاء
صلك «خسًس» يف اجملمتؽ اًص ٔبسٌليل اًخحصًفي ابلٕحتاذ اًسوفِيت ،واٙكي
ُو لصئ وًىن ِلمتؽ فاسس ،واٙكي كس وخسوٍ يف اًيؼام اًص ٔبسٌليل
اًَوقوساليف اٙكي ًـصفٔ /بو املـصوف تؼ «هؼصًة الٕذازت اٙكاثَة» ويف
تـغ اٗكول الٕصرتاهَة املزؾومة راث اًخوخَ الٕصرتايك يف «اًـامل
اًثاًر» ،إهنم نشٛك حياوًون إجياذ «ِلمتؽ ز ٔبسٌليل خسًس» من اًيوؾَة
اًعًَِة ،واٙكي ثضح مـاملَ الٓن .من اًخرصحياث املخَفزت اًيت ٔبًلاُا
اًصئُس اكزحص يف ماًوٌَ 22ـام  8=;2واًيت كسم فهيا ٔبصاك ًل خسًست
مزؾومة ًس َاسة اًولايث املخحست ًخضح ًيا ٔبن اًدضرعَاث اًـامة
وا ٔلساس َة ًِشٍ «اًس َاسة اّكسًست» يف ػصوفٌا اْكارضت ٝل كذال ُشٍ
اًلوي اًـؼمي ًَخلَحوا ؿًل اًثوزت اًربوًَخازًة وحصوة اًخحصز اًوظين
ٌَضـوة اًيت ثعمح ًخحصٍص ٔبهفسِا من هري اًص ٔبسٌلل اًىدري واًـاملي،
اب ٔلدط من الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة.
ونٌل ٔبػِصان ساتل ًا ،فإن اًيؼام اًص ٔبسٌليل اًـاملي ًححر ؾن ظصًق تـَس ًا
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ؾن اّكحمي ،وًو حيت ٌَوكت اْكايل فلط ،ظحَـَ ًا الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
ثلاثي لٕجياذ ظصًق ذازخ ًا ،وًو ابلٕماكن اًخـاون مؽ الٕمربايًَة
الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ،ومؽ حَفاهئا من اًياثو ،ومؽ اًعني نشٛك ومؽ
اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املعيـةً ،لس انذي اكزحص ٔلؾضاء ا ٔلوتَم اًِشكِني
واًلصتَني ابًـمي مؽ تـضِم اًحـغ ونٌل كال «تخفاؿي و َ ِضط جية
مساؿست اًح٘كان الٔنرث فلص ًا» ،الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة حتاول ثلسمي ُشا
اًخـاون هحسًي ٌَحصوة ،اًعصًق اًوحِس لًٕلاف اْكصوة .يف ُشا
آكعاة ،اًصئُس ا ٔلمصًٍك كال اًَوم «ًلس حتصزان من دوفٌا املخلس جتاٍ
اًض َوؾَة ،واًيت ٔبخربثيا يف اًوكت هفسَ ؿًل مساهست ذنخاثوزايث
ٔبدصي كَل ٍة نشٛك من ما خنافَ» ،ابًعحؽ ؾيسما ًرصخ اكزحص واٙكي
ًـس ٔلث ًال ًواحست من ٔبنرث إمربايًَاث وكذيا ذموًة تبٔهَ «حتصز من
دوف اًض َوؾَة» فِو ًـين ص َوؾَة اًَوقوسالف ،وص َوؾَة
آكوزجضوفِني ،وص َوؾَة اًعَيُني ،روي ا ٔلكٌـة اًض َوؾَة ،وًىن
اًربحواسًة واًص ٔبسٌلًَة مل وًن ثخحصز من دوفِا ٔبتس ًا من اًض َوؾَة
اْكلِلِة ،تي ؿًل اًيلِغ فالٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اكهخا
حصثـسان ذوم ًا من اًض َوؾَة اْكلِلِة وس َعححان ٔبنرث ٕازثـاذ ًا وختوف ًا
مهنا ،إهَ آكوف واًصُاة اٙكي ًلوذ الٕمربايًَني واًخحصًفِني ً ٕالؾامتذ
ؿًل ٔبسَحة تـضِم اًحـغًَ ،خـاوهوا وُيععوا ٔبصاك ًل مٌاس حة تلصط
إظاٌك ٔبمس وحوذ حوكِم ا ٕلس خلاليل والٕضعِاذي ،ويف ْكؼاث ُشٍ
ا ٔلسمة الٕكذعاذًة واًس َاس َة واًـسىصًة اًـمَلة ،الٕمربايًَني
ا ٔلمصٍىِني حياوًون ذمع إهخعازاث الٕمربايًَة من ذالل دِاهة اًخحصًفِة
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اْكسًثة يف الٕحتاذ اًسوفِيت وذول اٗكميلصاظَة اًضـحَة اًساتلة ويف
اًعني ٕلس خزسإلم وـائق وحاحز ضس اًثوزت واًيضال ٌَخحص اًثوزي
ٌَربوًَخازاي واًضـوة ،وًـرتف اًصئُس ا ٔلمصًٍك ٔبهَ مل ًـس ذائف ًا من
اًض َوؾَة ،يف املايض لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة ذمعت وؿاهلت
اٗكنخاثوزايث اًفاص َة مثي ُخَص وموسوًَين وُريوُوثو وفصاىىو إِك،
اٗكنخاثوزايث اًفاص َة اكهت يف ُشٍ اًح٘كان ثـخرب اًسالخ ا ٔلكوي
ٌَربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة اًـاملَة،ضس إحتاذ ًَيني وس خاًني
اًسوفِيت ،وضس اًثوزت اًربوًَخازًة اًـاملَة ،اًصئُس ا ٔلمصًٍك ًـَهنا ويف
َسـ ٍة من زلذَ ٔبن اًح٘كان اًض َوؾَة (ثُلص ٔب :اًخحصًفِة/اًاكثة) كس كريث
مؼِصُا ،وُو ًُس ْلعئ ًا يف ُشا ،وٍصذف كائ ًال «ُشا اًيؼام ل ميىن
ٔبن ًؼي ً ٔلتس اثتخ ًا وكري مذلري»  ،ابًعحؽ ُو ًلوم تخحَري آكَاانث
اًخحصًفِة تبٔهؼمة إصرتاهَة حلِلِة و ابًض َوؾَة .الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
ثـخرب هؼام دوزجضوف اًسوفِيت إهخعاز ًا ٌَص ٔبسٌلًَة ومٌَ كس ٔبوكفت
هتسًس اًرصاغ مؽ الٕحتاذ اًسوفِيت ثضلك ٔبنرب ،وابًصمغ من ُشا ٝل ل
ثيىص اًخياكضاث وامليافسة تلصط اًِميية مؽ اًسوفَِت .ووفل ًا ًاكزحص،
س خلوم حىومة اًولايث املخحست جلك اّكِوذ ٌَمحافؼة ؿًل ُشا
اًوضؽٔ ،بو جلكٌلث ٔبدصئ ،بن ُشا س َـين ٔبن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
والٕمربايًَاث ا ٔلدصي سدٌاضي لٕتلاء وثلوًة مواكـِا اًـاملَة تُامن
ًبٔمَون مجَـ ًا ٔبن حيَوا ذالفاهتم اًيت ميىن ٔبن ثوخس ،واًيت ٝل يف
اْكلِلة موحوذت فـ ًال ،مؽ اًح٘كان اًعسًلة هلم وحَفاهئم يف ُشٍ اْكاٌك.
و ٕاكس خًذاح ًلول اكزحص «إن س َاسة اًولايث املخحست جية ٔبن ٔبن
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حىون مديَة ؿًل معاُك خسًست ؿاملَة وٕاكَميَة وزيائَة» ،وتـس حتََي
ُشٍ املعاُك ا ٔلوسؽ وا ٕلكَميَة اًـاملَة واًثيائَةً ،ؤنس اكزحص من خسًس
ٔبن «اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة س خلوم تدٌفِش لك إًزتاماهتا جتاٍ اًياثو،
واٙكي جية ٔبن ًعحح مٌؼمة كوًة ٔلن اْكَف ا ٔلمصًٍك مؽ اٗكول
اًعياؾَة واًـؼمي واٗكميلصاظَة ٔبمص ّلخوم ل مفص مٌَ ،وُشا ٔلهنا
نشٛك ثسافؽ ؾن هفس املحاذئ واًلميٙ ،كٛك جية ؿََيا مجَـ ًا اًلذال
ْكَات ٔبفضي»  ،ونٌل ىصي  ،فاًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ٝل نشٛك
ثيضم ٌَخحصًفِني اّكسذ اًسوفَِت واًخحصًفِني اًعَيُني و «اٗكول
اًعياؾَة اٗكميلصاظَة اًـؼمي» يف ّلاوٌك مهنم ًعياؿة «واكؽ خسًس»،
ٔبو جلكٌلث ٔبدصي ،من ذالل اًِميية ،اًولايث املخحست حتاول ثيفِش
س َاس هتا ؿًل ا ٔلوضاغ اّكسًست ،تلصط ثلوًة موكفِا ،لًٕلاف متسذ
اًِميية اًسوفِخَة ،ولٕضـاف الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ،وًًك
حصحب اًعني جباهنا ،وحبَر حىون ٔبنرث من ٔبي وكت ميض ٔبصس إًزتام ًا
ومعل ًا وزهوان ّكاهة املـسىص الٕمرباييل تلصط إدٌلذ اًيضالث اًثوزًة
ٌَربوًَخازاي واًضـوة ،فَجئت اًولايث املخحست نشٛك ًعيؽ وؾي
س َايس سائف ،وًىهنا ل ثعيؽ وؾَ ًا يف خاهة ما ُيط ا ٔلموز
اًـسىصًة ،ول وؾَ ًا يف س َاسة حـي اٗكول واًضـوة يف اًـحوذًة
وحتت زمحة وحتنك اًس َاسة املس خلٍك ٌَرثواث اًوظيَة ٌَح٘كان ا ٔلدصي
ًعاْكِا وًعاُك ُشٍ اًح٘كان اًعياؾَةُ ،شٍ «اًس َاسة اّكسًست»
ٌَولايث املخحست واحضة ًيا ،وٝل ًُست س َاسة خسًست ابًعحؽ ،تي
س َاسة مععيـة وكسمية وٕامربايًَة وٕاس خـٌلزًة خسًستو ُمس َخـحِسَ ٌت ،
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وس َاسة ٕلس خلالل اًضـوة وثصواهتا ثضلك كايس ،وس َاس َة ًرضة
اًثوزاث وحصوة اًخحصز اًوظين،الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٝل اًيت حصًس
إؾعاء ُشٍ اًس َاسة اٗكامئة اًلسمية َمَخَس ًا خسًس ًا ًدسََح اًـيادض
اًثوزًة املضاذت ذاذي اًسَعة ٔبو ذازهجا ،واب ٔلسَحة ٌَلذال ضس
اًض َوؾَة واًيت ثلوذ اًضـوة واًربوًَخازاي ْكصوة اًخحصز واًثوزاث،
وهلِض ًا ٌَيؼصًة اًعًَِة ٔبو ما ثـصف ابًؼ«ؾوامل اًثالج» واًيت ٝل
هؼصًة إحذَال وذساغ ز ٔبسٌلًَة وحتصًفِة ،لحزال الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
ؿًل حاٍهتا اًـسواهَة ،تي وثياضي ًعَاهة ٔبحالفِا اًلسمية و ٕلوضاء
ٔبحالف خسًست ًعحاًِا وضس الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ٔبو ٔب ًاي
من اكن هيسذ اًلوت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،ودعوظ ًا ٔبهنا حتاول ثلوًة
اًياثو واٙكي تلي مٌؼمة ؿسواهَة وس َاس َة وؾسىصًة .ويف لك
مٌاوزاهتا الٕسرتاثَجَة ل ثلوم اًولايث املخحست تدضسًس ؿالكاهتا مؽ
الٕحتاذ اًسوفِيت إل ٔلخي صئ ٔبهَس وُو املفاوضاث املخخاتـة فامي ُيط
دض َخ
إثفاكِاث اْكس من س حاق اًدسَح مـِم ،وابًصمغ من ٔبن اكزحص كس َ َّ
تبٔن ُياك كٌحٍك هَوحصوهَة جيصي ظيـِا ،وتلغ اًيؼص ؾن ُشا،فإن تني
اًولايث املخحست والٕحتاذ اًسوفِيت إجتاٍ واحض ٌَحفاع ؿًل ُشا اًوضؽ
اًلامئ .ابًعحؽ فدَامن اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًياثو ًلاثالن ٌَحفاع
ؿًل ُشا اًوضؽ مؽ الٕحتاذ اًسوفِيتٚ ،ل يف هفس اًوكت ٗكهيم
ثياكضاث مـَ ،وًىن ُشٍ اًخياكضاث مل ثعي تـس مصحٍك نخٜك اًيت
وظَهتا ًخربز حىصاز اًالكم اًعَين اًلائي تبٔن اْكصة يف ٔبوزواب ظازث
وص َىة ،ويف اًوكت اْكارض ،الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ثلوم تسمع اًعني
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حيت ثعحح حََف ًا ؾسىص ًاي وٕاكذعاذ ًاي ،اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىِة ٍهنمص ؿًل
اًعني ،حِر ل ثوخس وفلط ُياٛك اًحيوك اًصئُس َة ا ٔلمصٍىِة ،وًىن
نشٛك ثلوم اٗكوٌك ا ٔلمصٍىِة تعيؽ اًىثري من الٕسدامثزاث اًىدريت من
ذالل ائامتانهتا .اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ثَـة توزكة اًعني جىرثت،
وًىهنا حهتصة من زُاانهتا ،ويف هفس اًوكت لٕنٌلل ًـهبا ثَـة وزكة
اًَاابن نشٛك ،اًولايث املخحست حصًس ثَعَف اًوضؽ تُهنا وتني اًَاابن،
وحصًس املساؿساث تُهنٌل ٔبن حىون مضرتك حيت ثعحح اًَاابن وظحل ًا
ً ٔلُساف ا ٔلمصٍىِة ٕاكسائَي يف اًِشق ا ٔلكيص،وُياٛك يف احملَط
اًِاذئ يف حٌوة رشق بٓس َا،ملا ل؟ ؾيسما ًخعَة اًوضؽ اًلامئ وًبٔيت
اًوكت ملواهجهتا مؽ اًعني .ويف ُشا ُو اًوضؽ كامت اًعني تخوكِؽ
إثفاكِة اًعساكة واًخـاون مؽ اًَاابن ،وًىن ُشٍ الٕثفاكِة تس ٔبث جضلك
دعص ًا هحري ًا و ثلس اميً كدَح ًا ملعري اًـامل من ؿست سوااي ،وس خفـَِا
مس خلد ًالٔ ،لن اًلصاتة الٕكذعاذًة واًس َاس َة واًـسىصًة تني اًعني
واًَاابن  ،واًيت جس هتسف ٔبو ثبٔذش ؿًل ؿاثلِا ووِسف زئُيس ًِا ذَق
إهلسام ومض اًح٘كان اًيت ثلؽ حتت هفور ثبٔزريٚل دعوظ ًا يف بٓس َا
و ٔبسرتاًَا واحملَط اًِاذئ تبٔهكهل ،وظحَـَ ًا ُشا اًخـاون سُدساء تياءٍ يف
ػالل وقعاء اًخـاون مؽ اًولايث املخحست واًربوجبيسا اْكصتَة ضس
الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ،فاًِسف ا ٔلسايس ٌَخحاًف اًعَين-
اًَاابين ُو ؾزل وٕاضـاف الٕحتاذ اًسوفِيت ،و ٔبذش س َعصثَ من س َرباي
ومٌلوًَا و ٔبماهن ٔبدصي ،وثعفِة ُشا اًخبٔزري يف لك بٓس َا واحملَط لكَ
ولك اًح٘كان ا ٔلؾضاء الٓس َوًنيُ .شٍ ٝل إسرتاثَجَة اًولايث املخحست
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الٕمربايًَة ،وًىن يف هفس اًوكت نشٛك ختط الٕمربايًَة الٕصرتاهَة
اًعًَِة واًـسىصًة اًَاابهَة،اًولايث املخحست س خلوم مبحاوٌك ملساؿست
اًعني واًَاابن حتت ثوحهيِاً ،خلوًة اْكَف تُهنم وذفـِم ضس الٕحتاذ
اًسوفِيت ،وًىن ُياٛك ٔبًض ًا إماكهَة تبٔهَ ًوم ًا ما س َبٔيت ؾيسما ًيلَة
اًسحص ؿًل اًساحص وثيلَة اًس َاس َة اًعًَِة واًَاابهَة اجملصذت من
املحاذئ واًض َعاهَة واملزًفة اْكاملة تخٌاء إمرباظوزًة ضس اًلوي اًـؼمي
اًيت ساؿسهتا ؿًل اًخـايف ،متا ًم نٌل فـَت ٔبملاهَا يف املايض ،ؾيسما
ٔبظححت كوي فاص َة مصًـة،وُامجت ٔبايم ُخَص حَفاهئا حيت من
اًولايث املخحست وكاثَهتا يف اْكصة .اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة
س خحاول ٔبن َثو ِف ّ َق تني اًلوت اًعًَِة واًلوت اًَاابهَة اًعاؿست ،وًىن
ويف ظحاخ ًوم من ا ٔلايم ُشا اًخوفِق ًن ٍىون حتت س َعصهتا،
وا ِْك َُف اًعَين اًَاابين الٕمرباييل اًـسىصي س َعحح هتسًس ًا ًُس
فلط ؿًل الٕحتاذ اًسوفِيت تي س َعحح نشٛك ؿًل اًولايث املخحست
هفسِأ .لن معاُك ُاثني اًلوثني اًـؼمخني الٕمربايًَخني الٓس َوًخني
ٔلثَخني يف اًعني واًَاابن سدذلازة ٔبُسافٌِل يف اًس َعصت ؿًل بٓس َا
لكِا ،و ٔبماهن ٔبدصي ،ولٕضـاف الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة
الٕصرتاهَة اًسوفِخَة .يف اًياثو كامت اًولايث املخحست ابْكعول ؿًل
موكؽ مس َعص وثبٔزري س َايس وؾسىصي وٕاكذعاذي هحري ،وتـَس ًا ؾن
وحسهتا،ففي اًياثو ُياٛك ذالفاث كس تساءث من وهجة هؼص ثبٔزري
ٔبؾضاهئا اًح٘كان اًىثريٍن وجزوػ ذوٌك ؿًل الٓدصايث .وؿام ًا تـام،
أكِوزًة اًفِسزاًَة ا ٔلملاهَة ثعحح ٔبكوي يف ُشٍ امليؼمة،وكوهتا
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اًس َاس َة والٕكذعاذًة وجتازهتا يف اًسالخ كس ثـسث حسوذ اًسوق
ا ٔلوزوتَة املضرتنة،الٓن ميىٌيا ٔبن هلول تبٔن س َاسة ٔبملاهَا اًلصتَة ثبٔذش
صلك ومـامل زًفاوض َة وفاص َة ومشوًَة ،وحصًس إوضاء هفور ثبٔزري ًِا،
وظحَـَ ًا ُشا ل ًياسة ل جصًعاهَا ول فصوسا،وٌُل اًِشٍىني
ا ٔلساس َني ٌَولايث املخحست يف اًياثؤ .بملاهَا اًلصتَة حصًس ثوحِس هفسِا
مؽ ٔبملاهَا اًِشكِة حيت ثًضبٔ ذوٌك كوًة واحست تلوت ؾسىصًة حدازت واًيت
س خعحح هتسًس ًا ً ٕالحتاذ اًسوفِيت الٕمرباييل الٕصرتايك ،ويف حال
حسوج ٔبي صئ ،ويف حال حتاًفِا مؽ اًعني واًَاابن ميىن ٔبن ٍىوهوا
دعص ًا ؿًل اًـامل لكَ ،نٌل ٔبهنا ثعوز ؿالكاث كصًحة خس ًا مؽ اًعني
اب ٔلدط ،وتني لك اٗكول ا ٔلوزوتَة حتخي ماك ًان ٔبساس َ ًا يف املحاذلث
اًخجازًة مؽ اًعنئ ،بملاهَا اًلصتَة ٝل ٔبنرب و ٔبكوي موزذ ٔبوزويب
ً ٕالئامتانث واًخىٌوًوحِا وا ٔلسَحة اْكسًثة ٌَعني ،جصًعاهَا وفصوسا
نشٛك ٕلمتني خس ًا ابًعنيٙ ،كا فٌِل ًعوزان ؿالكاهتٌل مـِأ ،ب ًاي ٍىن
فاًعني ٕلمتة ٔبنرث تؼ«تون» ،وُشا ًلَق جصًعاهَا وفصوسا ٔلهنا إرا
ٔبظححت ٔبكوي ( ٔبملاهَا) ،فأكِوزًة اًفِسزاًَة ا ٔلملاهَة س خعحح ٔبنرث
س َعصت ؿًل حَفاهئا يف اًياثو واًسوق ا ٔلوزوتَة املضرتنة ،ومن ُيا
هالحغ ٔبن لكخا اْكىومذني الٕجنَزيًة واًفصوس َة ًخحساثن ؾن اًعساكة
مؽ اًعني ،وًىهنا ل ًًس َان اًلول واًخبٔهَس ٔبهنٌل ٍصًسان ثعوٍص إكذعاذٚل
وؿالكاهتم اًعسًلة مؽ الٕحتاذ اًسوفِيت نشٛك ،تون ثلول ُىشا ٔبًض ًا،
وًىهنا ثرسؿة ثعوز ؿالكاهتا مؽ اًعني ،واًيت متثي هفسِا وـسو زئُيس
ً ٕالحتاذ اًسوفِيت ،واجملموؿة اًفاص َة حول سرتاوش واّكرنالاث
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اًِخَصًون اًصًفاوض َون ا ٔلكوايء يف تؼون وثضلك ؿَين ًلسمون ٔبهفسِم
ٔككصة حََف ٌَعنيٙ ،كا فاًعني ل هتمت وجسَط ضوهئا ؿًل فصوسا
وجصًعاهَا نٌل ثفـي ُشا مؽ أكِوزًة اًفِسزاًَة ا ٔلملاهَة.
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*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة
تـس ٔبن إس خوًت ؿًل اًلوت يف الٕحتاذ اًسوفِيت ،اًعلمة آكوزجضوفِة
وضـت وِسف زئُيس ًِا ثسمري ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي وٕاؿاذت اًص ٔبسٌلًَة
وحتوًي الٕحتاذ اًسوفِيت ًلوت إمربايًَة ،وتـس ٔبن وحسوا مواكـِم تـس
موث س خاًني ،كام دوزجضوف وظلمخَ اٙكٍن حوهل تساً ًة ثضن ٙلوم
ؿًل ا ٔلًسًوًوحِا املازهس َة اٌََيٌَُة وتساءوا كذاهلم ًخعفِة اٌََيٌَُة ؾن
ظصًق اًِجوم ؿًل س خاًني وثوحَِ لك الٔاكرًة ضسٍ من جصوجبيسا
مٌحعة ٌَص ٔبسٌلًَة واًربحواسًة اًـاملَة واًيت مت إظعياؾِا إفرت ًاء ؿَََ،
وُىشا ٔبظحح آكوزجضوفِون املخحسج اًصمسي وامليفش ًصقحاث ز ٔبش
املال يف الٕحتاذ اًسوفِيت ضس ا ٔلًسًوًوحِا املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزت.
ًلس كاثَوا ٌَربٌك الٕحتاذ اًسوفِيت وحتوًهل من ذوٌك ذنخاثوزًة
اًربوًَخازاي ٗكوٌك جصحواسًة ،وًخحوًي الٕكذعاذ الٕصرتايك واًثلايف ًثلافة
وٕاكذعاذ ز ٔبسٌلًَني ،الٕحتاذ اًسوفِيت واٙكي حتول تسوزٍ إيل ذوٌك
حتصًفِة  ،وٕايل ذوٌك إمربايًَة إصرتاهَة ،كس تين إسرتاثَجَاثَ وحىذَاكثَ،
آكوزجضوفِون ظيـوا ُشٍ اًس َاسة يك متىهنم من جصكـة لك وضاظاهتم
حتت صـاز اٌََيٌَُةً ،لس ظوزوا ٔبًسًوًوحِهتم اًخحصًفِة تعصًلة ُختـا ِذ ُغ
اًربوًَخازاي واًضـوة وٍكٔهنا «املازهس َة اٌََيٌَُة ًِشا اًـرص» ،وحيت
ٍمتىٌوا من اًلول ٌَض َوؾَني ابٗكاذي وذازح اًحالذ تبٔن «اًثوزت اكهت
حوكي مسريُا يف الٕحتاذ اًسوفِيت يف اًؼصوف اًس َاس َة
وا ٔلًسًوًوحِة والٕكذعاذًة اّكسًست ٌَخعوز اًـاملي» ،وًُس فلط تبٔن
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ُشٍ اًثوزت اكهت حوكي املسري ُياك ،تي ٔبن اًحالذ اكهت وسؾٌلً مهنم
جسري جتاٍ تياء ِلمتؽ لظحلي ص َوؾي ،يف املاكن اٙكي اكن فَِ اْكزة
واٗكوٌك ٔب َّصسَ اًحـس ؾن ُشا اًحياء .اْكزة اكن ِلصذ ًا من ظفذَ وعََـة
ٌَعحلة اًـامٍك ،ونلوت س َاس َة فصًست ٌ٘كوٌك واجملمتؽ وحتول إيل حزة
هيمين ؿَََ اًحازاجض ًَك و معالء اًًك يج يب ،اًخحصًفِون اًسوفَِت
ويف اّكاهة ا ٔلدص كاموا ابًخخضري ابًيؼصًة آكوزجضوفِة «ٌَخـاٌش
اًسَمي» ورط ؿام ٌَحصنة اًض َوؾَة اًـاملَة و دضحوا تبٔن «امليافسة
اًسَمَة مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة» اكهت اًعصًق لٕهخعاز الٕصرتاهَة يف
الٕحتاذ اًسوفِيت واًح٘كان ا ٔلدصي ،و ٔبؿَيوا نشٛك سؾٌلً تبٔن اًثوزت
اًربوًَخازًة كس ذذَت مصحٍك خسًست ،وتبٔهنا ميىن ٔبن ثًذرص نشٛك
تعصق ٔبدصي تس ًل من الٕسدِالء ؿًل سَعة اٗكوٌك من ذالل اًـيف،
وظحل ًا ًالكٕلم فلوت اٗكوٌك ميىن ٔبن ثُبٔذَش ؾن ظصًق اًربملاهَة واًسَمَة
واًعصق اٗكميلصاظَة ومن ذالل الٕظالحاث .وملامصٍن ابٕمس ًَيني
واْكزة اًحَضفي ،كام اًخحصًفَِون آكوزجضوفَِون جلك ما يف وسـِم
ٕابس خلالل دعِم املـاذي ٌٌَلزهس َة ذاظهتم وحتصًفِم ٌَيؼصًة املازهس َة
اٌََيٌَُة يف لك اجملالث ،وؿًل لك ا ٔلحزاة اًض َوؾَة يف اًـامل ،فَلس
ٔبزاذوا ٔبحزاة اًـٌلل وا ٔلحزاة اًض َوؾَة يف اًـامل لكَ تبٔن ثخخين دعِم
اًخحصًفي وحيوًوا بٔهفسِم إيل ٔبحزاة زوزًة مضاذت ،و ٔلذواث معَاء
ٌَص ٔبسٌلًَة وٗكنخاثوزًة اًربحواسًة وٓكسمة اًص ٔبسٌلًَة ،وًىهنم مل ًعَوا
ُشا اًِسف ثضلك اكمي نٌل ٔبزاذوا ،فبٔو ًل وهحساًة ،و ٔلن حزة اًـمي
ا ٔلًحاين تلي اثتخ ًا يف ثعحَلَ ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة ،وٗكفاؿَ ؾن هلاهئا .يف
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ثٜك اٌَحؼاث اكن ُياٛك ٔبحزاة ٔبدصي واًيت تسوزُا مل حىن حل ًا
وتيلاو ٍت ٔبحزا ًاب مازهس َة ًَيٌَُة وٕلزتت مل ثلدي ثضلك اكمي ثوهجاث
دوزجضوف ،تُامن كام اًحـغ تلدوًِا ابلٕؿرتاط ،لحل ًا إهضم هلم يف
ثٜك اٌَحؼاث اْكزة اًض َوؾي اًعَين نشٛك ،فَلس ؿازط
آكوزجضوفِني ،وًىن نٌل ثؼِص اْكلائق ،فَلس ٔبيت ُشا الٕؿرتاط من
مٌعَق ٔبُساف وٕلام ثخـازط متام ًا مؽ ُشٍ اًيت إختشُا حزة اًـمي
ا ٔلًحاين اٙكي ٔبًلي تيفسَ يف اًرصاغ ضس اًخحصًفِة آكوزجضوفِة ،ومؽ
إسدِالهئم ؿًل اًسَعة كام آكوزجضوفِون نشٛك تخجِزي جصماوج
ًس َاس هتم آكازحِة متام ًا اك ٕلمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،نشٛك اكهت الٕمربايًَة
الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ٔبًض ًا ،فلامت تخٌاء س َاس هتا آكازحِة ؿًل اًخوسؽ
واًِميية ؾن ظصًق س حاق اًدسََح واًضلط والٕتزتاسي واًـسوان
اًـسىصي والٕكذعاذي وا ٔلًسًوًويجً ،لس اكن ُسف ُشٍ اًس َاسة
ٝل تياء ُميية إمربايًَة إصرتاهَة ؿًل اًـامل لكَ ،ففي «ت٘كان
اًىومِىون» اكن الٕحتاذ اًسوفِيت ًيفش س َاسة إس خـٌلزًة خسًست
منورحِة ،فاكن إكذعاذ ُشٍ اًح٘كان كس حتول إيل اتتؽ ومَحق ً ٕالكذعاذ
اًسوفِيت ،إثفاكِة وازسو كس ذسمت الٕحتاذ اًسوفِيت ّكـي ُشٍ
اًح٘كان حتت هريٍ ،وحيت حمتىن الٕمربايًَة الصرتاهَة اًسوفِخَة من
مصنزت كواث ؾسىصًة خضمة ُياك ،واًيت ل ِختخَف نثري ًا ؾن حِوص
الٕحذالل ،إثفاكِة وازسو اكهت إثفاكِة حَف ؾسىصي ؿسايئ ُيسم
س َاسة اًضلط والٕتزتاس والٕحذالل املسَح ً ٕالمربايًَة الٕصرتاهَة
اًسوفِخَة ،و «اًيؼصايث» اًخحصًفِة الٕمربايًَة اًيت اكهت مثي «اجملمتؽ
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الٕصرتايك»  ،و «ثلس مي اًـمي الٕصرتايك» و «ا ٕلس خلالل احملسوذ
ٌ٘كول» و «اٗكمج الٕكذعاذي الٕصرتايك» إِك  ..ذسمت نشٛك ُشٍ
اًس َاسة ا ٕلس خـٌلزًة اّكسًست،وًىن الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة مل
حىن كاهـ ًة ابًس َعصت اًيت متازسِا ؿًل ذوًِا اًخاتـة ،وهحلِة اٗكول
الٕمربايًَة ا ٔلدصي ،فالٕحتاذ اًسوفِيت الٓن ًلاثي ٔلخي حاحذَ
ٔلسواق خسًست ،وملياظق هفور وثبٔزري خسًست ،وًُسدمثص ز ٔبسٌلهل يف
ت٘كان ؿست ،وًَحخىص معاذز املواذ آكام وً َ ُّمـسَ إس خـٌلزٍ اّكسًس يف
ٔبفصًلِا وبٓس َا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة و ٔبماهن ٔبدصي .الٕمربايًَة الٕصرتاهَة
إمذَىت دعة إسرتاثَجَة اكمٍك ثخضمن سَس ًٍك من اًًضاظاث
اًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة واًـسىصًة تلصط متسًس ُمييهتا وثوسـِا ،ويف
اًوكت راثَ اًخحصًفَِون اًسوفَِت ًـمَون لٕهجاط زوزاث اًضـوة
وحصوة اًخحصز تيفس اًعصق واًوسائي اًيت ًـمي هبا الٕمربايًََون
ا ٔلمصٍىَِون ،ؿاذ ًت  ،الٕمربايًََون الٕصرتاهَون جيِزون من ذالل
ٔبذواهتم ،وا ٔلحزاة اًخجصًفِة ،وًىن ظحل ًا ٌَوكت واًؼصوف ٚل
حياوًون إفساذ وزصوت اًعلم اْكاهكة يف اًح٘كان كري املخعوزت ،وؾصط
«ذمع» إس خـحاذي إكذعاذي حيت ٍىون هلم سَعة ُياك وٕاصـال
مـازك مسَحة تني ُشٍ اًعلم وأكاؿاث وواكفني مؽ اًواحست ٔبو
ا ٔلدصي ،وًيؼمون املؤامصاث والٕهلالابث ً ٕالثَان تبٔهؼمة مؤًست
ٌَسوفَِت يف كَة اًسَعة ،تي وحيت اٌَجوء ٌَخسذي اًـسىصي
املحارش نٌل فـَوا مؽ اًىوتَني ويف ٔبجنول ويف ٔبزَوتَا و ٔبماهن ٔبدصي.
الٕمربايًَون الٕصرتاهََون اًسوفَِت كاموا ابًخسذي اًـسىصي وتفصط
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ُمييهتم وتبٔفـاهلم ا ٕلس خـٌلزًة اّكسًست حتت قعاء املساؿست وذمع اًلوي
اًثوزًة واًثوزت وتياء الٕصرتاهَةً ،ىن يف اْكلِلة ٚل ٌساؿسون اًثوزت
املضاذت ،الٕحتاذ اًسوفَِيت اًخحصًفي حياول ذوم ًا ٔبن ًفذح ظصًل ًا ًخيفِش
دععَ اًخوسـَة وا ٕلس خـٌلزًة اّكسًست ؾن ظصًق ثلسمي هفسَ هح٘ك
حيمي س َاسة ًَيٌَُة ٔبٔلَة ،وحََف ووعسًق ومسافؽ ؾن اٗكول
اًلومِة اّكسًست ،اٗكول كري املعوزت ،إِك ، ..اًخحصًفَِون اًسوفَِت
َّثِشوا تبٔهَ ؾن ظصًق إثعال الٕحتاذ اًسوفِيت مبا ٌسمي «اجملمتؽ
الٕصرتايك» واٙكي ٍزمعون ٔبهَ «اًلوت ا ٔلساس َة احملصنة ٌَخعوز يف اًـامل
اًَوم»ُ ،شٍ اًح٘كان ميىن ٔبن ثخعوز تيجاخ ؿًل ظصًق اْكصًة
وا ٕلس خلالل وحيت الٕصرتاهَةٔ ،لخي ُشا كاموا ابلٕؿساذ ٔبًض ًا ًيؼصايث
مثي «ظصًق اًخعوز اًالز ٔبسٌليل» وهؼصًة «اًح٘كان راث اًخوخَ
الٕصرتايك» إِك ،..وتلغ اًيؼص ؾن ما ًخؼاُصون تَ ،فإسرتاثَجَة
الٕمربايًَني الٕصرتاهَني اًسوفَِت ل ظٍك ول ؿالكة مضرتن ًة تُهنا وتني
الٕصرتاهَة واٌََيٌَُة ،وًىهنا إسرتاثَجَة ٗكوٌك انُحة وٕامربايًَة ثعمح ملس
هفورُا وُمييهتا وس َعصهتا ؿًل لك ت٘كان اًلازاث ،اًس َاسة ا ٕلس خـٌلزًة
اّكسًست اًيت ميازسِا اًخحصًفَِون اًسوفَِت ثععسم نٌل ُو املخوكؽ
ابًعحؽ مؽ اًس َاسة اًيت متازسِا اًولايث املخحست واًيت تساءث اًعني
مبٌلزس هتا ٔبًض ًاُ.شا الٕظعسام يف معاُك الٕمربايًَني ويف هضاهلم لٕؿاذت
ثلس مي اًـامل ،إهنا وتوضوخ صسًس املعاُك واًلذال اٙكي ًسفؽ كوت
إمربايًَة ؾؼمي ضس ا ٔلدصي ،واًيت ثسفؽ لكهيٌل ٕلس خـٌلل اًلوت و
اًوسائي ثضلك مٌؼم لٕضـاف كوت مٌافسة آكعم ،وؿًل اًصمغ من
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ُشا مل ثعي اًعساماث تـس ذزخة هحريت ثسفـِم ً ٕالًلاء تبٔهفسِم يف
دضاؿاث ؾسىصًة.
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*إسرتاثَجَة الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة
إن ا ٔلحساج واْكلائق ثسٌي ٔبنرث وتـمق ٔبن اًعني ثلصق من ز ٔبسِا
وحيت ٔبمخط كسمهيا يف اًخحصًفِة واًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة ،وثـمي حيت
حتلق سَسٍك من ا ٔلُساف الٕسرتاثَجَة ؿًل اًيعاق اًلوٗل وا ٔلٔلي،
فـًل اًعـَس اًلوٗل ثلوم الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة توضؽ هفسِا
هكعفي ٔلي مىدس حاث ٌَضرعَة الٕصرتاهَة واًيت ميىن ٔبهنا كس
حسزت تـس اًخحصٍص ،وثخين يف اًح٘ك هؼام ًا ز ٔبسٌلًَ ًا يف ا ٔلساش ونشٛك
اًحًِة اًفوكِة ،وّكـي اًعني كوت ز ٔبسٌلًَة ؾؼمية جهناًة ُشا اًلصن من
ذالل ثيفِش ما ٌسمي تؼ«اًخجسًساث ا ٔلزتـة» ٌَعياؿة واًززاؿة
واّكُش واًـَوم ،إهنا حاكحف لٕوضاء ُىشا مٌؼمة ذاذََة ٌَح٘ك وًدضسًس
ُميية اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة اًعًَِة اًلسمية واّكسًست ؿًل اًضـة
اًعَين ،اًخحصًفِة اًعًَِة حتاول تياء مٌؼمهتا وُشٍ اًِميية تعصًلة
فاص َة ،ؾن ظصًق الٕضعِاذ والٕؾخساء ،وثـمي لٕوضاء وحست تني
اّكُش ومعوم اًضـة ،حيت ًلوم ا ٔلذري خبسمة خُش الٕضعِاذ راك،
فا ٔلصاكل واًعصق اًيت خشتت إهدداٍ اًلِاذت اًعًَِة ثضست واًيت ميىن
ٔبن ث َُع َح َق يف اًعني نشٛك ُو رٛك اٍهنج هنج اًخُذوي  ،اب ٔلدط
اًيؼام اًَوقوساليف «الٕذازت اٙكاثَة» ،اًـسًس من اٌَجان واًحـثاث
اًعًَِة من لك اًلعاؿاث واملصانز مت إزساًِا ٗكزاسة آكربت
اًَوقوسالفِة اًص ٔبسٌلًَة «الٕصرتاهَة» ثضلك ؿام ويف اًوكت اْكارض.
وهحساًة وثضلك مس حق تساءوا توضؽ ُشا اًيؼام وآكربت اًيت ٔبذشوُا
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يف املٌلزسة ابًعني ،ومن خاهة ٔبدص ،فَلس اكن من املس خحَي ٔبن ل
ًحرص اًلاذت اًخحصًفَِون اًعَيُِون فضي «الٕذازت اٙكاثَة» اًخُذوًة،
ُشا ابًعحؽ تسون وضـيا يف ا ٕلؾخحاز ػصوف ت٘كٚل واًيت اكهت يف متام
الٕدذالف ؾن ًوقوسالفِا ،وجباهة ُشا ٚل ًـخربون ثخين اًىثري من
ا ٔلصاكل واًيؼصايث اًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة صُئ ًا ُام ًا واًيت نٌل ًـخلسون
كس بٔزحدت «فـاًَهتا» يف اًولايث املخحست و ٔبملاهَا اًلصتَة واًَاابن
واًح٘كان اًربحواسًة ا ٔلدصي ،وهوضوخ اًضمس ًخخني ًيا ٔبن اًيؼام
اًص ٔبسٌليل اٙكي كس تُ َين وثعوز يف اًعني س َىون هؼام ًا ٙلَي ًا انجت ًا ؾن
ؿست هؼصايث حتصًفِة وز ٔبسٌلًَة و ٔبصاكل وظصق ز ٔبسٌلًَة ظًَِة ثلََسًة
نشٛك ،وحيت حىون كوت ز ٔبسٌلًَة هحريت فاًخحصًفِة اًعًَِة حتخاح فرتت
من اًسالم ،فضـاز «اًيؼام اًـؼمي» اٙكي ظسز مبلذحي اجملَس اْكاذي
ؾِش ٌَحزة اًعَين ٍصثخِط ابًرضوزت ًخبٔهَس ُىشا هؼام ًخضمن
وًخعَة هؼام ًا ز ٔبسٌلًَ ًا ٗكنخاثوزًة فاص َة من هجة ،تُامن من اّكِة
ا ٔلدصي ًخعَة سالم ًا وجسوًة وثفاٚل جية ٔبن ًوظسوا تني اجملموؿاث
املخيافسة اًيت ًعاملا ُو ِخسَ ث يف اْكزة واٗكوٌك اًعًَِة ،اًوكت
س َزربان إيل ٔبي مسي س َسوم ُشا اًسالم واًيؼام .ابًًس حة
ًس َاس هتم اًيت هتسف ًخحوًي اًعني ًلوت ؾؼمي ،اًلاذت اًعَيُِون
هيسفون ٌَىسة من إكذعاذ وؾسىصًة الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،نٌل ُو
اْكال مؽ اٗكوٌك اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت واٙكٍن ًخحاًفون ابًعحؽ مؽ اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِةُ .شٍ اًس َاسة اًيت متازسِا اًعني انتـة معَحة
صسًست ا ٔلٛلَة يف اًـامل اًص ٔبسٌليل ،اب ٔلدط فامي ًخـَق ابلٕمربايًَة
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ا ٔلمصٍىِة ،واًيت حصي يف س َاسة اًعني ذؾٌلً ؾؼاميً لٕسرتاثَجَهتا ًخلوًة
وثسؾمي اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة  ،وا ٕلس خـٌلز اّكسًس ورضة اًثوزاث
وحعاز الٕصرتاهَة نٌل حصًس نشٛك إضـاف مٌافسِا وُو الٕحتاذ
اًسوفِيت ،ونٌل ٔبؿَن اكزحص تبٔن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة حصًس « ٔبن ثخـاون
تلصة مؽ اًعَيُني» فَلس ٔبضاف «تبٔهيا هـخرب اًـالكاث اًعًَِة
ا ٔلمصٍىِة ؾيرص ًا ٔبساس َ ًا يف س َاسدٌا اًـاملَة وحنن هيؼص ٌَعني هكفذاخ
ٌَسالم»  ،فاًعني ٝل ٔبكصة حََف سَمي مذـاٌش مؽ اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِة ،وهبشٍ اًصوءي واملواكف ،اًعني ثلف جباهة اٗكول
اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة اًيت ثخين وحوذُا نسول ؿًل الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِةُ ،شا ذوز اًعني جتاٍ الٕمربايًَة ،فِو متام ًا نٌل ذوز الٕحتاذ
اًسوفِيت وكريٍ من كدهل ،فِشا اٗكوز ًعحح ٔبنرث و ٔبنرث ٔبمص ًا واكـ ًا،
ميىٌيا زوءًة ُشا حيت من ِك َد ِي الٕمربايًَني بٔهفسِم اٙكٍن ًفصحون هبشا
«اًواكؽ اّكسًس» مـَيني ٔبن «اًرصاغ ا ٔلًسًوًويج كس َفص َق تني
اًولايث املخحست والٕحتاذ اًسوفِيت واًعني مٌش اٖكسٌُاث ظاز ٔبكي
وضوح ًا الٓن وُياك حاخة مَحة ل مثَي ًِا ٌَخـاون تني اًلوي
اًـؼمي ، »..الٕمربايًََون ا ٔلمصٍىَِون مؽ تـضِم اًحـغ ومؽ اًصئُس
اكزحص مس خـسون ًَوفصوا ٌَعني مساؿست وًخلوًة إكذعاذُا وخُضِا
ابًعحؽ ،وٗكزخة هتمِم خس ًا ،فِم ٍصتعون ؿًل ػِص اًخحصًفِني اًعَيُني
ٔلن إسرتاثَجَة اًعني متثي مساؿست ُامة ٔلُساف اًِميية اًيت حصًسُا
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ،اًعني نشٛك ثؤًس وهجاث اًيؼص
واًخحصاكث ا ٔلمصٍىِة ضس الٕحتاذ اًسوفِيت اًخحصًفي ٔلهنا حصًس إػِاز
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ٔبهنا سؾٌلً ختسم اًثوزت وثضـف واحست من ٔبكوي اًلوي اًـؼمي يف اًـامل
و ٔبدعصُا ممتثٍك يف الٕحتاذ اًسوفِيت ،وابًًس حة ٗكوزُا فالٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة نشٛك ثؤًس وهجاث اًيؼص واًخحصاكث اًعًَِة ضس الٕحتاذ
اًسوفِيت اًخحصًفئ ،لن اًعني وهواحست من ٔبكصة حَفاء اكزحص ظاقت
ٔبن «اًرصاغ اًعَين اًسوفِيت ُيَق ٔبنرث من تياء واحس ٌَحًِة اًـاملَة»
واًيت ثفضهل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وثـخربٍ مذوافل ًا مؽ ما حصًسٍ اب ٔلدط
حول «هَفِة وحوة ثيؼمي اًـامل؟» ٔبو جلكٌلث ٔبدصي ،هَف جية ؿًل
ا ٔلدصٍن ٔبن ًسفـوا تـضِم اًحـغ تلصط حـي ٔبمص اًس َعصت ؿًل اًـامل
سِ ًال ٌَولايث املخحست..؟  ،إن س َاسة اًعني اًربحٌلثَة واًفاسست
كاذهتا حيت ثعحح حََف ًا ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًخرصحي تبٔن الٕمربايًَة
الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ٝل اًـسو واٍهتسًس ا ٔلسايس ،فلس ًا ؾيسما حصي
اًعني ٔبهنا كس حللت ٔبُسافِا لٕضـاف الٕمربايًَة الٕصرتاهَة
اًسوفِخَة،ؾيسما (ومبيعلِا) حصي الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ثعحح ٔبكوي
ومٌش ٔبهنا ثـمتس ؿًل كوت إمربايًَة واحست ًخلاثي ا ٔلدصي ،فِيي ميىن ٔبن
حوكي كذاًِا ؿًل اّكهبة ا ٔلدصي ،ويف ُشٍ اْكاٌك الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
ميىن ٔبن ثعحح ٔبنرث دعوزت وتـسُا س َجة ؿًل اًعني ثَلائَ ًا ثلَري
موكفِا اًساتق .إن ْكسوج ُشا لٕماكهَة حلِلِة ،حِر ٔبهنم يف اجملَس
اًثامن ًـام  8=9:كام اًخحصًفَِون اًعَيُِون ٕابؾخحاز ٔبن الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة ٝل آكعص واٍهتسًس اًصئُيس ،لحل ًا يف ِلَسِم اًخاسؽ تبٔجصًي
ًـام =َ 8=:س َمعوا تبٔن اًلوثني اًـؼمخني ٔلثَخني يف الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ميثالن هفس آكعوزت ،و ٔبزياء ِلَسِم
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اًـارش اٙكي حسج يف ٔبقسعس  8=;1واجملَس اْكاذي ؾِش اٙكي
ثحـَ َس َمعوا تبٔن الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة وحسُا ٝل اًـسو
واٍهتسًس وآكعص اًصئُيس ،إن ما هفِمَ من ُىشا حصذذ ومن ُىشا
س َاسة جصحٌلثَة ٔبهَ ًُس مس خحَ ًال يف اجملَس اًثاين ؾِش ٔبو اًثاًر
ؾِش تبٔن ًبٔثوا ًَيا ذامعني ً ٕالمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة وكائَني سؾٌلً
ٔبن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٝل وحسُا آكعص واٍهتسًس اًصئُيس ،وُشا
سُس متص حيت ثلوم اًعني هفسِا نشٛك تخحلِق ُسفِا وحيت ثعحح
كوت ز ٔبسٌلًَة وؾؼمي وؿاملَةُ ،شٍ ٝل اًلضَةٔ ،بي ذوز س خَـحَ اًعني
ذوز مصثس
ؿًل اًساحة اٗكوًَة؟  ،إهَ ذوز ًن ٍىون ٔبتس ًا زوز ًاي ،وًىن ٌ
وزوزي مضاذ .ومن ٔبٚل وهجاث اًيؼص ٌَس َاسة آكازحِة ٌَعني حمتثي
يف اًخـاون مؽ اًَاابن ،نٌل ٔبوحضيا ساتل ًاُ ،شا ا ِْكَ ّ ُف اًـيرصي تني
ُاثني اٗكوًخني واٙكي إىهتيي مؤدص ًا مبا ًـصف تؼ«الٕثفاكِة اًعًَِة
اًَاابهَة» امللعوذ هبا ُو حتلِق ا ٔلُساف الٕسرتاثَجَة ٌَعني واًَاابن
ًِمييهتم اخملععة واملفعٍك ؿًل بٓس َا ،وت٘كان ٔبس َان و ٔبوكِاهوس َا ،
اًخحصًفَِون اًعَيُِون حيخاحون إثفاكِة اًعساكة ُشٍ مؽ اًَاابن حيت
ٌس خعَـوا مؽ اًـسىصًني اًَاابهَني ٔبن هيُ سذوا الٕمربايًَة الٕصرتاهَة
اًسوفِخَة وزمبا ثعفِهتا وٕاهناء هفور ثبٔزريُا يف بٓس َا .وًىن اًعني حصًس
ٔبذش مبٔثصت إثعاًِا مؽ اًَاابن ٔلذش ائامتانث وٕاس خرياذ مـساث
وحىٌوًوحِا و ٔبسَحة من اًَاابن ،تلصط حتلِق ظموحاهتا نلوت ؾؼمي،
اًعني ثَحق ٔبٛلَة نربي جلك حتاًفِا اًىدري واحملوزي مؽ اًَاابن واًيت
ثـس ٔبنرث من هعف جتازهتا آكازحِة مؽ ُشا اًح٘ك ،وتلصط حتلِق
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س َاس هتا اًخوسـَة فالٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة ثـمي ؿًل مس هفورُا
يف بٓس َا جلك ما يف وسـِا ،يف اًوكت اْكارض ٝل لمتخٜك ٔبي ثبٔزري
ؿًل اًِيس ،واًيت ٗكي اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة والٕحتاذ اًسوفِيت
فهيا معاُك مٌلسمة ومضرتنة يف س َاق اًخلرياث واًخحاًفاث اًيت ميىن
ٔبن ًبٔيت هبا املس خلدي ،اًعني الٓن حمتين ٔبن ثحس ٔب ؿالكاث ذتَوماس َة
ٔبفضي مؽ اًِيس ،وًىن اًِيس ٗكهيا ظموحاث جتاٍ اًخخت ،اًِيس
س خحاول ثعفِة ٔبكي ثبٔزري موحوذ ٌَعني حيت يف ابهس خانٔ ،لن
ابهس خان ثلؽ يف موكؽ إسرتاثَجي ًُع ُي ؿًل إٍصان و ٔبفلاوس خان،و
امليافساث ؿًل حوط اًحرتول اًـؼمي املوحوذ ابًِشق ا ٔلوسط واٙكي
ثلوم فَِ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ابًس َعصت ُياكًِ ،و ٔبمص ظـة ابًًس حة
ٌَعني ٔبن خترتق ُشا اًيفور ُياك،فس خددؽ س َاسة ضس معاُك
اًضـوة اًـصتَة ،وتسمع ً ٕالمربايًَني ا ٔلمصٍىِني ومعاْكِم حيت اًوكت
اٙكي س خعحح فَِ اًعني كوًة ،ويف هفس اًوكت ،اًعني سدساؿس
اًولايث املخحست لٕوضاء ِحَف مؽ ُىشا ت٘كان ٔكٍصان واًسـوذًة إِك،
س َـس ؿائل ًا هحري ًا ً ٕالذرتاق اًس َايس والٕكذعاذي واًـسىصي اًسوفِيت
يف ُشٍ امليعلة اًِامة ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وا ٔلوزوتَة .وحيت حيللوا
ٔبُسافِم ،فالٕمربايًََون الٕصرتاهََون اًعَيُِون ٌسَعون ضوء الُٕامتم
آكاض ؿًل ٔبوزواب اًلصتَةُ ،سفِم ُو حـَِا وـائق يف وخَ الٕمربايًَة
الصرتاهَة اًسوفِخَةٔ ،لخي ُشا ٚل ًسمعون اًياثو و ٔبحالف ت٘كان
ٔب ِوزواب مؽ اًولايث املخحست واًسوق ا ٔلوزوتَة املضرتنة جلك صلك
وجلك ظصًلة ،ففي دعهتا الٕسرتاثَجَة الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة
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هتسف ملس هفورُا وُمييهتا ًح٘كان ما ٌسمي ابًؼ«ؿامل اًثاًر» ،هؼصًة
«اًـامل اًثاًر» راث ٔبٛلَة نربي ٌَعني ،ماوجيس ثوجن مل ًـَن وًرصخ
هبشٍ اًيؼصًة وحامل ،وًىن تلصط ٔبُسافِا اًعاّلة ٌَِميية واملؤنست
فاًعني جية ٔبن جس َعص ؿًل اًـامل ،وذَفاء ماو ًددـون هفس
إسرتاثَجَخَ ُو و صو-إن-لي ،اًعموحاث الٕسرتاثَجَة ٌَعني كس
ثوسـت نشٛك ملا ٌسمي ابًؼ«ؿامل كري امليحاس» ،واٙكي ًسافؽ ؾيَ
فازق تني ُشٍ «اًـوامل»  ،فاًواحس ًخرعي
اًخُذوًَون ،فَُس ُياٛك ٌ
ا ٔلدص ،وًعـة اٍمتَزي تني لك ذوٌك وا ٔلدصي ما إن اكهت ثًمتي «ٌَـامل
اًثاًر» ٔبو ماجيـَِا ختخَف ؾن اًـامل اًثاًر ًىوهنا ت٘ك ًا «كري مٌحاس»،
و ٔبي ت٘ك ًًمتي ملـسىص «ؿسم الٕحنَاس» وما جيـي ُشٍ اًح٘كان ختخَف
ؾن «اًـامل اًثاًر» ٙ ،كا وؿًل ٔبي حال و ٔب ًاي اكهت اًدسمَة فِيي هفس
اٗكولُ ،شٍ واحست من ا ٔلس حاة اًيت جتـي كِاذت اًعني ثـعي ُشٍ
ا ٔلٛلَة اًىدريت ًخوظَس ؿالكاث اًعساكة اًىدريت ُشٍ ٌ٘كوٌك واْكزة مؽ
ثُذو وًوقوسالفِا يف لك اجملالث ،يف ا ٔلًسًوًوحِا واًس َاسة
والٕكذعاذ واجملال اًـسىصي .إن مَرط وهجاث اًيؼص ٌَخحصًفِني
اًعَيُني واًَوقوسالف ٝل ٔبهنا ل متاهؽ من إس خلالل ُشٍ اًعساكة
اًـمَلة ٔلُسافِم آكاظة ،فذَخو حياول إس خلالل ثرصحياث ُوا-هوا-
فِيج حوهل وحول ولء اْكزة اًَوقوساليف ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة وحول
اًضرعَة الٕصرتاهَة ًيؼصًة «الٕذازت اٙكاثَة» واًس َاسة «املازهس َة
اٌََيٌَُة» آكازحِة واٗكاذََة اًيت ميازسِا سؾٌلً اًخُذوًَون تلصط إػِاز
ٔبن فضاحئ ثُذو حول هوهَ مٌحصف ًا مـاذ ًاي ٌٌَلزهس َة ورو س َاسة صوفِيَة
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وزحـَة ومؤًست ً ٕالمربايًَة ابلٕضافة إيل حتصًفِخَ ولك ُشا تخساظة
ًُس صُئ ًا وًىن ٔبساظري اًس خاًَيُني ،وؿًل ُشا ا ٔلساش فذَخو ًعمح
ًحياء مسـخَ ؿًل اًساحة اٗكوًَةٔ ،بما ابًًس حة ًِوا-هوا-فِيج ،فِو
ٌس خلي اًـالكاث مؽ ًوقوسالفِا ملا ٌسمََ ابٕهفذاخ اًعني ؿًل ٔبوزواب،
اًخحصًفَِون اًعَيُِون حياوًون ٔبًض ًا إس خلالل ظساكهتم مؽ اًخُذوًني،
اٙكي ًـَيون بٔهفسِم ٔكتعال ًؼ«ؿسم ا ٕلحنَاس» ،وهكجصي ُام ًلوم من
ذالهل ابٕذرتاق ُشٍ اًح٘كان «كري امليحاست» وًحياء ُمييهتم ُياك ،فَلس
ابذز ُوا-هوا-فِيج تبٔكيص ما يف وسـَ وتًضاظ ٔبزياء سايزثَ
ًَوقوسالفِا ابًضىصاهَة يف حصنة «ؿسم الٕحنَاس» حيت وظَت
صىصاهُذَ ًىدس وؾيان اًسٌلء وحيت وظفِا تبٔهنا «كوت ُامة خس ًا ًيضال
اًضـوة ضس الٕمربايًَة وا ٕلس خـٌلز واًِميية» ً ،لس ثلين ابًضىصاهَة
ًِشٍ اْكصنة وًخُذو ٔلهَ حيمل ابًس َعصت ؿًل ُشٍ اْكصنة وحـي تَجني
مصنزُا ،إن اّكواهة واًيوايح اًس َاسة ً ٕالمربايًَة الصرتاهَة اًعًَِة
ً ُخحني وتوضوخ ٔبهنا س َاسة كو ٍت إمربايًَة ؾؼمي  ،وس َِاسة زوزًة
مضاذت وس َاسة مثريت ٌَحصة ،وٙكٛك فاًضـوة س خىصُِا
وس خـازضِا ،وس َلاثَوهنا ٔبنرث و ٔبنرث وتـيف .إن اًلوي الٕمربايًَة
اًـؼمي واًيت حتسزيا ؾهنا مس حل ًا س خؼي إمربايًَاث مثريت ٌَحصة ،وٕان
مل ٍىن اًَوم فلس ًا س َجصون اًـامل ْكصة ؿاملَة هووًة هحريت ،الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة ثلاثي حيت ثـمق دعاظَفِا وثلصسِا يف إكذعاذ اًضـوة
ا ٔلدصي ،تُامن الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة واًيت كس تساءث وِش
دعاظَفِا حتاول اًس َعصت ؿًل ؿست ت٘كان يف اًـامل تلصط إوضاء
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وثـزٍز مواكـِا الٕمربايًَة وا ٕلس خـٌلزًة اّكسًستً ،ىن ُياٛك ٔبًض ًا
« ٔبوزواب املخحست»  ،واملخعٍك ابًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ؾن ظصًق
اًياثو ،واًيت ٗكهيا مِول مس خلٍك وٕامربايًَة ،ؿًل اّكاهة ا ٔلدص ،اًعني
نشٛك كس إهضمت ٌَصهة وًصقحة مهنا حيت ثعحح وثعري كوت ؾؼمي،
نٌل اًـسىصًة اًَاابهَة ،واًيت كس كامت ؿًل ٔبكسإلاُ ،اثني اًلوثني
الٕمربايًَخني ًخعالن تحـضٌِل اًحـغ حبَف ًلصط إوضاء كوت إمربايًَة
ثـاذي اًحلِة ،ويف ُشٍ اًؼصوفٌ ،ض خس دعص اْكصة اًـاملَة،
ا ٔلحالف اْكاًَة املوحوذت سدذجَ إيل ثلَري ظصكِا ،وًىن ًُس
ّلخواُا ،اًلكٌلث أكٍَك اًيت حهنمص حول اًدسََح يف ا ٔلٓل املخحست
واملؤمتصاث اٗكوًَة اًـسًست امليؼمة من ِك َد ِي الٕمربايًَني ِلصذ
ذمياحوحِة ،فَلس ذَلوا وحيمون إحذاكزاهتم ً ٔلسَحة الٕسرتاثَجَة
وحصنة جتازت اًسالخ ؿًل هعاق هحريًُ ،س ٕكاًة اًسالم و ٔلمن ا ٔلٓل،
وًىن ٌَحعول ؿًل ا ٔلزابخ اًىدريت ،وًلمؽ اًثوزت واًضـوة ،وًحساء
حصوة ؿسواهَة ،فَلس ؿَ َمل وكال س خاًني:

« اٗكول اًربحواسًة جسَح وثـَس جسََح هفسِا تلصط اًث ٔبز ،ملا؟
ابًعحؽ ًُس ٌَالكم ،وًىن ٌَحصة ،الٕمربايًََون حيخاحون اْكصة،
ٔلهنا اًعصًق اًوحِس لٕؿاذت ثلس مي اًـامل ،لٕؿاذت ثلس مي ا ٔلسواق
ومعاذز املواذ اًصئُس َة واًيفور لٕسدامثز اًصٔبمسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال »
(ي.ف.س خاًنئ ،بؾٌلل س خاًني ابٌَلة ا ٔلًحاهَة ،اجمل٘ك ،82ض-282.
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ويف مٌافس هتم واًيت س خلوذٚل ٌَحصة ،اًلوي اًـؼمي ابًعحؽ سدسخة
اًىثري من اْكصوة امللصضة واًيت س خحر فهيا ؿًل اًلذال تني ت٘كان
ؿست من «اًـامل اًثاًر» ٔبو «ؿسم الٕحنَاس» ٔبو «اًح٘كان
اًيامِة»،اًصئُس اكزحص كس ؿرب ؾن اًص ٔبي اًلائي تبٔن اْكصة ٔبن ثًضة
فلط يف ماكهني يف اًـامل ،يف اًِشق ا ٔلوسط و ٔبفصًلِا ،وًِو واحض متام ًا
ملا ابًضحط ،و ٔلهَ اب ٔلدط ويف ُاثني امليعلذني يف اًـامل ثزتاًس معاُك
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،وُياك ويف اًوكت اْكارض ،ويف ٔبفصًلِا اًليَة
ُ،ياٛك دضاغ وظسام هحري إس خـٌلزي خسًس وٕاكذعاذي وٕاسرتاثَجي
وٌَمعَحة وحول ثلس مي ا ٔلسواق وهفور اًخبٔزري ًسوز تني ُشٍ اًلوي
اًـؼمي اًيت حتاول ظَاهة وحفغ وثلوًة مواكـِا وٌَحعول ؿًل مواكؽ
خسًستٔ ،ب ًاي ٍىن فِياٛك مٌاظق ٔبدصي تـَس ؾن اًِشق ا ٔلوسط
و ٔبفصًلِا ثلوم فهيا ظساماث املعاُك ٌَلوي اًـؼمي ،هكثال حٌوة رشق
بٓس َا ،اًولايث املخحست والٕحتاذ اًسوفِيت حياوًون تياء هفور ثبٔزري هلم
وحياوًون ثلس مي اًسوق فامي تُهنم ُياكُ ،شا ٔبًض ًا ٌضـي فذَي
اًرصاؿاث ُياك واًيت ثيلَة من وكت ٔلدص ًرصاؿاث وحصوة
ّلََة ،واًيت ل ًلعس هبا حتصٍص اًضـوة ،وًىن ًلعس هبا إكامة ٔبو
ثلَري ؾعاابث حاهكة متثي اًص ٔبسٌلل احملًل ،ؾعاابث وحٌلؿاث واًيت يف
تـغ ا ٔلوكاث مؽ اًلوي اًـؼمي ٔبو مؽ ٔبدصٍن ،الٕمربايًَة الٕصرتاهَة
اًسوفِخَة والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٌُل وحضني ل ًضؽ اًياش ٔبي زلة
فهيٌل ،ونشٛك فاًضـوة ل ثثق يف اًعني حيت .فـيسما ثفضي اًلوي
اًـؼمي ًوظول ٔبُسافِا اّكضـة ،من ذالل ا ٔلذواث الٕكذعاذًة
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وا ٔلًسًوًوحِة واٗكتَوماس َة ،وؾيسما جض خس اًخياكضاث ملصحٍك مـَية،
وؾيسما ثفضي الٕثفاكِاث و «الٕظالحاث» ْكي ُشٍ اًخياكضاث
فـيسئ ٍش س خلوم اْكصة تُهنمٙ ،كٛك فاًضـوة اًيت س هيسز ذماهئا يف
ُشٍ اْكصة جية ٔبن ثياضي ابًلوت وثضلك زئُيس لًٕلاف اْكصة
الٕمربايًَة اٗكاذََة حيت ل ثبٔذش ص ً
الك ؿاملَ ًا ،ويف حال ؿسم إس خعاؿة
ُشا فِجة حتوًَِا ْكصة حتصٍص والٕهخعاز فهيا.
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*ذوز اًخُذوًة واًخلََـاث اًخحصًفِة ا ٔلدصي يف الٕسرتاثَجَة اًـاملَة
ً ٕالمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة
وحول اًلذال اهلمجي اٙكي جض يَ وثـَيَ الٕمربايًَة والٕمربايًَة
الٕصرتاهَة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة واًصحـَة ضس اًثوزت والٕصرتاهَة
واًضـوة ،كس حاسث ُشٍ اًلوي اًصحـَة ذمع اًخحصًفِني اّكسذ من
لك الٕجتاُاث واًخلََـاثُ ،ؤلء املصثسون وآكوهة ٌساؿسون
الٕمربايًَة يف ثيفِش إسرتاثَجَهتا اًـاملَة ؾن ظصًق اًلذال واًخلس مي
واًخرصًة ّكِوذ اًربوًَخازاي وهضال اًضـوة يف ِ
كذال ذالظِم من
اًـحوذًة ؿًل اًعـَس اًلوٗل وؿًل اًعـَس الٕحامتؾي ،اًخحصًفَِون
اّكسذ كس َن َصسوا بٔهفسِم لٕفساذ وحتصًف املازهس َة اٌََيٌَُة ،وًخحَري
ؾلي ووؾي اًضـة،وحيت ًحـسوٚل ؾن اًيضال اًثوزي ،وملساؿست
اًص ٔبسٌلل وٌَحفاع ؿًل هؼام الٕضعِاذ وا ٕلس خلالل وختََسٍ ،وحٌح ًا إيل
حٌة مؽ اًخحصًفِني اًسوفَِت واًعَيُني ،اٙكٍن كس رهصانٚل اب ٔلؿًل،
ٍ
اًخحصًفَِون اًَوقوسالف اًخُذوًَون ًَـحون ذوز ًا من اٗكزخة ا ٔلويل
تبٔٛلَخَ يف ُشٍ اٌَـحة اًثوزًة املضاذت وآكعريت ،اًخُذوًة ٝل واكٌك كسمية
ٌَص ٔبسٌلل ،وسالخ مفضي ٌَربحواسًة الٕمربايًَة يف كذاًِا ضس الٕصرتاهَة
وحصنة اًخحصز ،صـوة ًوقوسالفِا كاثَوا تيىصان اٙكاث واًخضحَة
ضس احملخَني اًياسًني اًفاص َني ٌَحصًة واٗكميوكصاظَة وا ٕلصرتاهَةً ،لس
جنحوا يف حتصٍص ت٘كٚل وًىن مل ٌ ُس َمح هلم ابٕنٌلل اًثوزت ؿًل ظصًق
الٕصرتاهَة ،اًلِاذت اًخحصًفِة اًَوقوسالفِة تخُذو ؿًل ز ٔبسِا ،واًيت
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ًـحت ذوز ًا من ِك َد ِي هجاس ا ٕلس خرحازاث اًرسًة واًيت و ذالل فرتت
ٍ
اْكصة ثؼاُصث تبٔهنا ثسافؽ ؾن ٍ
وظفاث ْكزة ًددؽ ا ٔلٔلَة اًثاًثة
سٌلث
(اًىومٌرتن)  ،يف اْكلِلة  ،اكهت ًِشٍ اًلِاذت ٔبُساف ٔبدصي ،واًيت
اكهت ٔبُسافِا مٌاكض ًة متام ًا ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة ،وًعموخ اًضـوة
اًَوقوسالفِة ًحياء ِلمتؽ إصرتايك حلِلي يف ًوقوسالفِا ،اْكزة
اًض َوؾي اًَوقوساليف اٙكي كس ٔبيت ٌَسَعة ٕازحىة اًـسًس من
ا ٔلدعاء راث اًعحَـة الٕحنصافِة ،فدـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة كس ٔبفعح
ووضف ؾن ظفاث كومِة صوفِيَة ،واًيت ػِصث مدىص ًا نٌل يف وكت
اْكصةُ ،شٍ اًعفاث واًسٌلث اكهت ػاُصت ابٕحنصافِا وتُـ ِسَُا متام ًا ؾن
ا ٔلًسًوًوحِا املازهس َة اٌََيٌَُة ،و يف موكفِا من الٕحتاذ اًسوفِيت
وس خاًني ،ومواكـِا وحتصاكهتا اًضوفِخَة ضس ٔبًحاهَا  ،إِك ،هؼام
اٗكميلصاظَة اًضـحَة اٙكي تُين يف ًوقوسالفِا اكن مؤكذ ًا ،فِو مل ًياسة
اًـعاتة اًيت اكهت يف اًسَعة ،وابًصمغ من ُشا  ،فِشٍ اًـعاتة ٔبهكَت
جسمَة هفسِا ابًؼ«مازهس َة» ،اًخُذوًَون مل ٍىوهوا مؽ تياء ا ٕلصرتاهَة ومل
ٍىوهوا مؽ حـي حزة ًوقوسالفِا اًض َوؾي ُم َصصس ًا ابًيؼصًة املازهس َة
اٌََيٌَُة ،ومل ًلدَوا تسنخاثوزًة اًربوًَخازاي فاكن ُشا تساًة اًلذال
واًرصاغ اٙكي إهسًؽ تني هومٌفريم ا ٔلحزاة اًض َوؾَة اًـٌلًَة واْكزة
اًض َوؾي اًَوقوساليفً ،لس اكن ُشا كذا ًل ٔبًسًوًوحِ ًا تني املازهس َة
اٌََيٌَُة واًخحصًفِة وًُس كذا ًل تني ٔبصزاض حول «اًس َعصت» نٌل
حياول اًخحصًفَِون اًلول ،س خاًني ذافؽ ؾن هلاء اًيؼصًة املازهس َة
اٌََيٌُة ،ثُذو ذافؽ ؾن اًخلََـة الٕحنصافِة واًخحصًفِة املـاذًة ٌٌَلزهس َة

47

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

ٌَخحصًفِة اّكسًست ،و ُمذَّحِـ ًا ٓكعواث جصاوذز والٕىهتاسًني ا ٔلدصٍن اٙكٍن
إهخثلوا يف تساًة و ٔبزياء اْكصة اًـاملَة اًثاهَة،و يف اًس يواث اًحاهصت ما
تـس اْكصة ،كامت اًلِاذت اًَوقوسالفِة ابًخؼاُص تبٔهنا ثبٔذش ؿًل ؿاثلِا
تياء الٕصرتاهَة نٌل يف الٕحتاذ اًسوفِيت هكثال ومنورح ،وسمعو ًا تبٔهنم
ًخٌون الٕصرتاهَة يف ًوقوسالفِاً ،لس فـَوا ُشا تُلَة ذساغ اًضـوة
اًَوقوسالفِة اٙكٍن كس ٔبُصكوا ذماهئم و ٔبزاذوا إصرتاهَة حلِلِة ،يف
اْكلِلة اًخُذوًني مل ٍىوهوا وما اكهوا ًَىوهوا ٌَيؼام الٕحامتؾي الٕصرتايك
ول مؤًسٍن ًضلك ثيؼمي اٗكوٌك اًسوفِخَةٔ ،لن ثُذو اكن مؤًس ًا ٌَيؼام
اًص ٔبسٌليل وابًرضوزت اكن مؽ ذوٌك جصحواسًة-ذميلصاظَة  ،واًيت كامت
فهيا ؾعاتخَ ابلٕمساك فهيا تشمام ا ٔلموزُ ،شٍ اٗكوٌك مت إوضاهئا تلصط
ذسمة وظَاكة فىصت ٔبن الٕصرتاهَة اًيت اكهت ثُخين يف ًوقوسالفِا
إصرتاهَة «مـَية ٔبو ْلخَفة»  ،إصرتاهَة تؼ«ظاتؽ إوساين»ُ ،شا ابًضحط
ُو هوغ «الٕصرتاهَة» اًيت ميىهنا ذسمة اًعاتوز آكامس يف اًح٘كان
الٕصرتاهَة ا ٔلدصي ،لك صئ اكن ّلسو ًاب تسكة ومت ثًس َلَ ؿًل ًس
الٕمربايًَني ا ٔلجنَؤ -بمصٍىِني واجملموؿة اًيت اكهت حول ثُذو ،وؾن
ظصًق اٌَـة تيفس ظصًلة ًـة الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة واًوفاق
مـِم ،كام اًخحصًفََِون اًَوقوسالف توضؽ بٔهفسِم يف موكؽ مـازط
ً ٕالحتاذ اًسوفِيت ،ومٌش وكت حصة حتصٍص املـاذًة ٌَفاص َة ،ويف سـي
من الٕمربايًَة الٕجنَزيًة وفامي تـس ا ٔلمصٍىِة لٕنٌلل دععِم اًلسمية فلس
كاموا مبساؿست ثُذوًُس فلط ٌَلعَـة مؽ الٕحتاذ اًسوفِيت ،تي ًضن
ٔبفـال ختصًخِة ضسٍ واب ٔلدط اًـمي ًخلس مي وحـي ذول اٗكميلصاظَة
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اًضـحَة يف كعَـة من املـسىص الٕصرتايك ،وتلصط ؾزل الٕحتاذ
اًسوفِيت من لك ُشٍ اًح٘كان وثوحِسُا مؽ اًلصة ،اكهت ُشٍ
س َاسة اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة وولُكهتا اًخُذوًةٔ .بما جضريصي رٛك املسـوز
املـاذي ٌَض َوؾَة فَلس ٔبذش ؿًل ؿاثلَ إجتاُ ًا مدارش ًا وخشعَ ًا ًخبٔهَس ٔبن
ثُذو وٍلوؾخَ كس وضـوا ٓكسمة اًص ٔبسٌلًَة ،وذالل اْكصة تـر ًؼ« ٔبنرث
ا ٔلظسكاء املوزوكني هبم» ً..فصًق ثُذو نٌل كال ؾهنم جِشصي و ٔبًض ًا
ولحل ًا إتيَ ٔ ،بذري ًا ًلس كام جِشصي تيفسَ جزايزت ثُذو يف انتويل
ابًٕعاًَا يف ماًو ًـام ، 8=88وتلصط اًخبٔنس من ٔبن ثُذو ل ُيفي يف
حـحخَ صُئ ًا ٔبو ميزخ،ففي مشهصاثَ ٍىذة جضريصي يف مسريٍ ٌَلاء مؽ
ثُذو تبٔن ا ٔلذري ؿَ َّ َرب ؾن إس خـساذٍ تبٔن ًـعي ثرصحي ًا ؿام ًا لحل ًا ٔبن
«اًض َوؾَة ًن ثخين يف ًوقوسالفِا تـس اْكصة»ً ،لس معي ثُذو هبىشا
ظاكة حدازت ًَزسم ٔبس َاذٍ و ٔبن جِشصي ًلسز هجوذٍ وذسماثَ اًـؼمية
وْلرب ًا إايٍ ا ٔليت «الٓن ٔبان ٔبثفِم ٔبهم نيت معَح ًاٙ ،كا ٔبان مـمٔ ،بان
بٔحدحخم حيت ٔبنرث ٔلا س حق» ،ل ٌس خعَؽ اْكحُة ٔبن ًـعي لكٌلث
ٔبنرث ذفئ ًا من ثٜك اًيت يف ُشا اًخرصحي حملحوتَ .وثلصًح ًا وكدي ٔبن ثلوم
ًوقوسالفِا ابًلعَـة اًذـامة مؽ الٕحتاذ اًسوفِيت وت٘كان اٗكميلصاظَة
اًضـحَة ،الٕمربايًَون  ،ا ٔلمصٍىَِون اب ٔلدط ،تـثوا ًَوقوسالفِا تسمع
إكذعاذي وس َايس و ٔبًسًوًويج وؾسىصي واٙكي ٔبظحح ٔبنرث إؾخَاذً ًة
وكري خسًس ومذواظي لحل ًاُ .شا اٗكمع مت إزساهل فلط ثِشظ ٔبن
ثخعوز ًوقوسالفِا ؿًل اًعصًق اًص ٔبسٌليل ،اًربحواسًة الٕمربايًَة مل حىن
ضس ًوقوسالفِا وثوظَسُا ًؼَِئاهتا الٕصرتاهَة آكازحِة ،تي ؿًل
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اًيلِغ فَلس اكن يف ظاُك الٕمربايًَة ٔبن ثلوم ًوقوسالفِا ابٕتلاء ًوهنا
الٕصرتايك آكازيجٔ ،لهَ وهبشٍ اًعصًلة س خزسم ٔبنرث وثضلك فـال خس ًا
هسالخ ضس اًيضال ضس الٕصرتاهَة وحصاكث اًخحصزًُ ،س فلط ُشا
اًيوغ من «الٕصرتاهَة» حيت ٍىون ْلخَف ًا ثضلك مذعصف ؾن
الٕصرتاهَة اًيت كام ًَيني وس خاًني تخعوزُا وحتلِلِا واكـ ًا ،تي دصحت
ضسُا متام ًا .وذالل وكت ظلري وسخِ ًا ًوقوسالفِا ٔبظححت ًسا ًان
«إصرتاهَ ًا» ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،وواكٌك مٌحصفة جساؿس اًص ٔبسٌلل
اًـاملي ،ومٌش < 8=8حيت ًومٌا ُشا اًخُذوًة جضرعت تًضاظ صسًس
مٌاُغ ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة وًخيؼمي مـسىص حصوجيي يف لك ماكن يف
ؿامليا اْكارضتبٔن ًوقوسالفِا وهؼإلا هوغ من ٔبهواغ ٔبهؼمة «الٕصرتاهَة
اْكلِلِة» ٔبو اًؼ«ِلمتؽ خسًس» ٔبو اًؼ«إصرتاهَة كري امليحاست» ،واًيت
ًُست مثي إصرتاهَة ًَيني وس خاًني اًيت كس تُيُت يف الٕحتاذ
اًسوفِيت ،وًىن هؼام إصرتايك تؼ«وخَ إوسـاين» واٙكي مت جتصتخَ ٔلول
مصت يف اًـامل واٙكي كس ٔبمثص «تًذائؼج ؾحلصًة»ُ ،سف ُشا اًرتوجي
اٗكؿايئ اكن ذامئ ًا تلصط حـي اًضـوة واًلوي اًخلسمِة اًيت ثلاثي
ٌَحصًة وا ٕلس خلالل يف لك ماكن يف اًـامل ٔبن ٌسريوا يف ظصًق مؼمل.
اًخحصًفَِون اًَوقوسالف كاموا تخخين ٔبصاكل اًيؼام ُشٍ يف ت٘كٚل
واًيت كامت ؾيادض حصوجسىِة وفوضوًة مبحاوٌك ثعحلهيا تدضجَؽ من
اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة يف الٕحتاذ اًسوفِيت وكت ًَيني وتلصط ختصًة
تياء الٕصرتاهَة ُياك ،فدَامن اكن ًخحسج ثُذو ؾن تياء الٕصرتاهَة ؾن
ظصًق ثخين ُشٍ ا ٔلصاكل واًيؼصايث ،ثُذو كس َح َّص َف مداذئ املازهس َة
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اٌََيٌَُة متام ًا يف ثعحَلِا سواء ؿًل اًعياؿة ٔبواًززاؿة ٔبوذالفَ إِك.
مجِوزايث ًوقوسالفِا كامت ابٕفرتاط مثي ُشٍ آكعائط ً ٕالذازت
واًلِاذت اًس َاس َة اًخيؼميَة وهبا مت ثعفِة اٗكميلصاظَة املصنزًة وثاليش
ذوز اْكزة اًض َوؾي اًَوقوساليف اكًرساة ،اْكزة اًض َوؾي
اًَوقوساليف كام تخلَري إمسَ إيل « ُؾع َح ُة ص َوؾيي ًوقوسالفِا» واٙكي
ًحسوا نٌلزهيس يف الٕمس وًىن ابًيؼص حملخواٍ واملحاذئ وآكعائط اًيت
تَ و ٔبُسافَ اًيت ًًضسُا فِو مـاذي ٌٌَلزهس َةُ ،شٍ اً ُـعحة ظازث
حهبة رًََة و ُح ّ ِصذَث من دعائعِا املازهس َة اٌََيٌَُة اًحازست،
وحافؼت ؿًل صلكِا اًلسمي ،وًىهنا مل ثـس ثَـة ذوزُا وعََـة
ٌَعحلة اًـامٍك ،ومل ثـس كوت س َاس َة ثلوذ مجِوزايث ًوقوسالفِا
اًفِسزاًَة ،وًىن ظحل ًا ملا َس َمع َُ اًخحصًفِني اًخُذوًني فِم ٔبجنزوا وفلط
وػائف «ثـَميَة» ؿامة ،وكامت اًلِاذت اًخُذوًة توضؽ اْكزة حتت
َرص ِف هجاس اًِشظة اًرسي ٔكِوزايث ًوقوسالفِا اًفِسزاًَة واًيت
ثَُ
كامت تسوزُا ابًخحول إيل مٌؼمة فاص َة وكامت تخحوًي اٗكوٌك إيل
ذنخاثوزًة فاص َة ،حنن هـمل حِس ًا ِؾ َؼ َم دعوزت ُشٍ اًًضاظاث ،و
هكثال هويش هسويس اً َـمَ ُي اٙكي ُذ ِفؽ هل وذ ِ َُمع من اًخُذوًني واٙكي
حاول اًوظول ًيفس اًضئ يف ٔبًحاهَا ،ثُذو وزاىىوفُش وواكٍهتم كس
كاموا ابًاكمي تخعفِة ٔبي صئ اكن كس ٔبذش ًو ًان إصرتاهَ ًا حلِلِ ًا،
اًخُذوًة كس صًَّت حص ًاب ؾيَف ًة ضس ّلاولث اًـيادض اٗكاذََة اًيت
حاوًت ثسمري ُشٍ اًواكٌك وُشٍ امليؼمة اًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة ونشٛك
ٔبزاذث اًوكوف ضس لك اًخحصًغ اٗكؿايئ املازهيس اٌََيُين يف آكازح
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و اٙكي اكن هيسف ًخـصًة وخَ ُشا اًيؼام اٙكي َظ َو َز هفسَ اكٕصرتايك.
اًلِاذت اًخُذوًة كامت سًـ ًا ابًٕلاف اًززاؿة أكـَة واًيت تس ٔبث يف
اًس يواث اًحاهصت  ،و ٔبكاموا تس ًل مهنا مزازغ ذوٌك ز ٔبسٌلًَة ،ودسـت
ثعوز املَىِة آكاظة يف اًصًف ،ومسحت ثِشاء ا ٔلزايض وتَـِا حبصًة،
و ٔبؿاذوا ثبَُٔي اًىولك ،وحصهوا اجملال فس َح ًا ٌَسوق آكاض حيت
ٍزذُص يف املسًية واًصًف ،وكامت ابٕظالحاث َّكوث الٕجتاٍ اًص ٔبسٌليل
ً ٕالكذعاذ ،وذالل ُشٍ اًفرتت ،اكهت اًلِاذت اًخُذوًة ثححر ؾن صلك
«خسًس» ًخلعَة ومتوًَ اًيؼام الٕحامتؾي اًص ٔبسٌليل اًَوقوساليف،
وذَلوا ُشا اًضلك و ٔبمسوٍ «الٕذازت اٙكاثَة» اًَوقوسالفِة ،وبًٔخسوا
زذاء مازهس َ ًا ًَيٌَُ ًا سامعني تبٔن ُشا اًيؼام اكن ٔبنرث
ُشٍ اًعَلة ً
هلاء يف إصرتاهَخَ .يف اًحساًة كس جصسث «الٕذازت
ا ٔلهؼمة حلِلة و ً
اٙكاثَة» نيؼام إكذعاذي ،لحل ًا إمذسث جملال ثيؼمي اٗكوٌك وص يت
ِلالث اْكَات يف ُشا اًح٘ك ،هؼصًة ؤلازسة «الٕذازت اٙكاثَة» ٝل هفي
وزفغ مفضوخ ًخـاًمي املازهس َة اٌََيٌَُة واًلواهني اًىوهَة ًحياء
الٕصرتاهَة ،اًيؼام اًس َايس والٕكذعاذي «ً ٕالذازت اٙكاثَة» ُو صلك
لسَعوي(فوضوي*)هلايب ٗكنخاثوزًة اًربحواسًة ،واًيت حتنك
ًوقوسالفِا مـمتس ًت ؿًل اًص ٔبسٌلل اًـاملي ،هؼام «الٕذازت اٙكاثَة» جلك ما
ميزيٍ مثي ثعفِة اٗكميلصاظَة املصنزًة وذوز الٕذازت امل ُ َو َّحسَ ِت ٌ٘كوٌك
واًالسَعوًة اًفِسٍصاًَة وا ٔلًسًوًوحِا املـاذًة ٌ٘كوٌك ولك ُشا ثضلك
ؿام كس خَة حريت وفويض ذامئة إكذعاذًة وس َاس َة و ٔبًسًوًوحِة يف
ًوقوسالفِا ،ثعوٍصاث ضـَفة وكري مذاكفئة ٔكِوزايهتا و ٔبكاٍميِا
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وٕادذالفاث إحامتؾَة ظحلِة هحريت وذالفاث كومِة وٕاضعِاذ ،وفساذ
ٌَحَات اًصوحِة ،وخَحت نشٛك ثلس اميً ٌَعحلة اًـامٍك ؾن ظصًق حـي
اًواحست يف مٌافسة مؽ ا ٔلدصي تُامن ثخـزس ٗكهيا زوخ جصحواسًة كسمَ ٌة
وّلََ ٌة و ٔبانهَة ،ومل ٍىفي ٔبن اًعحلة اًـامٍك يف ًوقوسالفِا ل ثَـة
ذوز ًا ٕلميي ًا يف اٗكوٌك واجملمتؽ ،وًىن هؼام «الٕذازت اٙكاثَة» جيـَِا نشٛك
يف ػصوف ل ثلسز فهيا حيت ٔبن ثسافؽ ؾن معاْكِا آكاظة ول حيت
ٔبن ثخحصك وعحلة موحست ومٌسِلة ،ومن اًـامل اًص ٔبسٌليل اب ٔلدط من
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة مت إزسال ذفـاث هحريت من اًص ٔبسٌلل إيل
ًوقوسالفِا ؿًل َُئة إسدامثزاث واؾامتذاث وكصوطُ ،شا اًص ٔبسٌلل
ُو اٙكي ميثي ابًخحسًس ا ٔلسس املاذًة «ًخعوٍص» هؼام «الٕذازت اٙكاثَة
الٕصرتاهَة» اًَوقوساليف اًص ٔبسٌليل ،ووظَت مسًوهُهتا مدَف ٔبنرث من
إحسي ؾِش مََاز ذولزً ،وقوسالفِا إس خلدَت ٔبنرث من ; مََاز
ذولز يف ٔبزظسهتا من اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ،وابًصمغ من نرثت ما
ٕاس خلدَخَ اًلِاذت اًخُذوًة من ٔبزظست ماًَة فاًضـوة اًَوقوسالفِة مل
ًيـموا ول ًيـمون «ابًيخاجئ اًـحلصًة» ًِشا اًيوغ من «الٕصرتاهَة»  ،تي
ؿًل اًيلِغ ،فِياٛك فويض س َاس َة و ٔبًسًوًوحِة يف ًوقوسالفِا،
وهؼام ٌسخة تعاٌك ؿًل حنو هحري يف ذاذي اًوظن اًَوقوساليف
ثضلك
وثيدِش اًِجصت حٌلؾَة ٌَـٌلٌك يف آكازح وُشا جيـي ًوقوسالفِا ٍ
اكمي مـمتست ؿًل اًلوي الٕمربايًَة ،اًضـوة اًَوقوسالفِة ٌ ُس َخلََون
حيت خناغ ؾؼإلم ًعاُك اًعحلة اًيت يف اًسَعة وًعاُك لك اًلوي
الٕمربايًَة اًيت كامت ابٕسدامثزاث يف ُشا اًح٘ك ،اٗكوٌك اًَوقوسالفِة ل
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ثـي تبٔن ا ٔلسـاز حصثفؽ لك ًوم ،ول ٔبن فلص أكاُري اًـامٍك ٍزذاذ توثري ٍت
مذعاؿست و ٔبن اًح٘ك ًُست فلط من ٔبمخط كسمَِ وحيت ز ٔبسَ كازق
يف اٗكًون ،وًىن نشٛك ٌ
مذوزظ يف ا ٔلسمة اًـؼمية ٌَص ٔبسٌلًَة اًـاملَة،
ًوقوسالفِا ٗكهيا إس خلالل وس َاذ ٌت ّلسوذٍنٔ ،لن ;وتـَس ًا ؾن ٔبي صئ
ٔبدصً ،وقوسالفِا ل متٜك معَل ًا هجس ًا إكذعاذ ًاي ذاظ ًا هبا ،ومـؼم ُشا
تياء
الٕكذعاذ ًلؽ يف ًس مَىِة اٗكول واًِشاكث اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلحٌحَة ،و ً
ؿًل ُشا لكَ فالٕكذعاذ س َـاين الٓاثز املسمصت ً ٔلسمة وا ٕلس خلالل
ا ٔلحٌيب وًىٌَ ًُس اب ٔلمص املفاحئ ٔبن اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة كس ٔبؾعت
«الٕذازت اٙكاثَة» اًَوقوسالفِة مثي ُشا اٗكمع اًس َايس واملايل
اًـؼميني وثدٌامغ يف قياهئا مؽ اٗكؿااي اًخُذوًة وحيت جتـي ُشا اًيؼام
ًؼِص و ٔكهَ «صلك خسًس مت إدذحازٍ ًحياء الٕصرتاهَة» ًلك اًح٘كان،
إهنم ًلومون هبشا ٔلن اًضلك اًَوقوساليف «ً ٕالذازت اٙكاثَة» ًوفص
ُظصك ًا ٔبًسًوًوحِة وس َاس َة ختصًخِة ثسمص حصاكث اًخحصز اًثوزًة
ٌَربوًَخازاي واًضـوة  ،وثفذح ظصًل ًا خسًس ًا ٌَس َعصت اًس َاس َة
والٕكذعاذًة ً ٕالمربايًَة يف ؿست ت٘كان من اًـامل ،الٕمربايًَة واًربحواسًة
حصًسان حـي «الٕذازت اٙكاثَة» هوزكة ُمسَّ دَص ٍت يف حـحهتم ٌَؼصوف
واًح٘كان اخملخَفة هبسف إظاٌك حِات اًص ٔبسٌلًَة  ،واًيت ل جسدسمل ٝل
ا ٔلدصي ثسِوٌك ،وًىهنا ثلاثي لٕجياذ ٔبصاكل ْلخَفة ْكىوماهتا ؿًل
حساة اًضـوة ،اًيؼصايث واملٌلزساث اًَوقوسالفِة «ًـسم
الٕحنَاس» ثلسم ذسمة ؾؼمية لٕمربايًَني ْلخَفني ،وجساؿسٚل ؿًل ذساغ
اًضـوةُ ،شا يف معَحة الٕمربايًَني والٕمربايًَني الٕصرتاهَني ؿًل
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حس سواءٔ ،لهنا جساؿسٚل ؿًل تياء وثلوًة هفور ثبٔزريٚل يف «اًح٘كان كري
امليحاست» حيت حتول ٔبهؼاز اًضـوة احملحة ٌَحصًة ؾن ظصًق اًخحصز
اًوظين واًثوزاث اًربوًَخازًةٙ ،كا فلكهيٌل اكزحص وجصجيًَِف نٌل ُوا-
هوفِيج ًلسكان اًس َاسة «ؿسم الٕحنَاس» اًخُذوًة ابملسحي وحياوًون
إس خلالًِا ًلاايهتم ،اًخُذوًة اكهت ذامئ ًا سالخ الٕمربايًَة اًربحواسًة
وُلس ًا ًيريان اًثوزت ،وٝل ؿًل هفس آكط وحصًس ثيفِش هفس ٔبُساف
اًخحصًفِة املـادضت ،وثضلك ؿام ،فبٔصاكًِا اخملخَفة ثـس مذحس ًت
ٔبًسًوًوحِ ًا.واًعصق وا ٔلصاكل واًخىذَاكث املس خـمٍك يف اًيضال ضس
املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزت والٕصرتاهَة كس ختخَف  ،وًىن ا ٔلُساف
اًثوزًة املضاذت ٝل راهتا .وابًًس حة ّكِوذ اًصحـَة واًربحواسًة ًرضة
اًيضال اًثوزي ٌَربوًَخازاي واًضـوة ،فإن ا ٔلحزاة اًخحصًفِة تبٔوزواب
يف امللام ا ٔلول ،وُؤلء يف اًح٘كان ا ٔلدصي واًلازاث ا ٔلدصي ًلسمون
ٌَصحـَة واًربحواسًة ذسمة ؾؼمية .ا ٔلحزاة اًخحصًفِة تح٘كان ٔبوزواب
اًلصتَة ًلومون جبِوذ ًَزَلوا هؼصًة ؾن «ِلمتؽ خسًس»ٍ ،زمعون ٔبهَ
إصرتايك ،واٙكي س َحللوهَ ؾن ظصًق «الٕظالحاث اًحًِوًة»
وتخحاًف وظَس مؽ ا ٔلحزاة الٕصرتاهَة اٗكميلصاظَة  ،وحيت مؽ ٔبحزاة
اّكياخ اٍميَين ،اجملمتؽ ابًًس حة هلم س َخين ؿًل ُبسس خسًست ،من ذالل
«الٕظالحاث الٕحامتؾَة» و «اًسالم الٕحامتؾي» و«اًعصًق اًربملاين»
و«اًدسوًة اًخازُيَة» مؽ ا ٔلحزاة اًربحواسًة ،ا ٔلحزاة اًخحصًفِة
تبٔوزواب ; وِؤلء اٙكٍن ابًٕعاًَا وفصوسا وٕاس حاهَا وًددـِم لك ا ٔلحزاة
اًخحصًفِة اًلصتَة اًيت ثيىص اٌََيٌَُة واًرصاغ اًعحلي واًثوزت
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وذنخاثوزًة اًربوًَخازاي ،لك ُؤلء كاموا ابٕىهتاح ظصًق اًدسوًة مؽ
اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ،وكاموا تدسمَة ُشا آكط املـاذي ٌٌَلزهس َة
«اب ٔلوزوص َوؾَة»« ،ا ٔلوزوص َوؾَة» ٝل ثلََـة خسًست ص حَ ص َوؾَة
واًيت ثسمع ول ثياُغ اًىذٍك اًخحصًفِة اًسوفِخَة ،إن ُشٍ اًوكفة
املرتذذت رشهحا وثفسريُا تبُٔسافِم اًيت جسـي ًوحوذ ثـاٌش فىصي مؽ
الٕصرتاهَة اٗكميلصاظَة ا ٔلوزوتَة ،ولك وهجاث اًيؼص املرتحنة يف وؿاء
ٔبوزواب«،ا ٔلوزوص َوؾَون» ٌس خعَـون الٕحتاذ مؽ ٔبي ٔبحس ٕابس خثٌاء
ُؤلء اٙكٍن ًلاثَون لٕهخعاز اًثوزت وًيلاء املازهس َة اٌََيٌَُة ،فلك
اًخلََـاث اًخحصًفِة والٕىهتاسًة والٕصرتاهَة اٗكميلصاظَة ثشُة ذوم ًا
ملساؿست اًلوي اًـؼمي يف وضاظاهتا اًض َعاهَة ًلمؽ اًثوزت ومقؽ
اًضـوة ،وذمع لك ُشٍ اًخلََـاث ٔلخي اً ُي ُؼم اّكسًست ٌَربحواسًة
املزؾومة ٗكهيا ُسف وحِس :وُو دٌق اًثوزت ؾن ظصًق زفؽ ٔبنرث من
ٔبًف ؾلدة وؾلدة ماذًة وس َاس َة و ٔبًسًوًوحِة ٌَثوزت ،إهنم ًـمَون
لٕزابك وثلس مي اًربوًَخازاي وحَفاهئأ ،لهنم ًـَمون ٔبهَ تخلس ميِا وثفصًلِا
ؾن ظصًق هضالث فئوًة ،س خىون ا ٔلذريت كري كاذت ؿًل ذَق وحست
هضاًَة ل يف اًوظن ول ٔبٔلَ ًا ،واًيت ٝل رضوزت ٌَخلَة ؿًل ٙلٌلث
اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة اًيت متوث ،إن إئخالف اًخحصًفِة املـادضت مؽ
الٕصرتاهَة اٗكميلصاظَة ٍصثـس من ػِوز اًفاص َة ،اب ٔلدط يف ت٘كان
مـَية ٕلسذ ٍت تعـوذ اٍميني املخعصف ،وًخجية اٗكنخاثوزًة اًفاص َة،
ًلوم اًخحصًفِون والٕصرتاهَون اٗكميلصاظَون تـمي هجوذ «لًٕلاف»
اًخياكضاث و«إتعاء» اًرصاغ اًعحلي تني حٌلُري اًضـة واًربوًَخازاي
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من هجة واًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة من هجة ٔبدصيُ ،ىشا وتلصط ثبٔمني
«اًسالم الٕحامتؾي» مفوضوؿاث ُشا الٕثالف وحة ؿَهيا ٔبن ثلسم
ثياسلث مصت ٔبدصي حيت ثعي ًدسوًة مؽ اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة وثعي
لٕثفاق مـِا حول هؼام ًياسة اًعصفني ،وُىشا وتُامن ثلوم اًربحواسًة
اًص ٔبسٌلًَة و ٔبحزاهبا ابًلذال ثضلك ؿَين ضس اًض َوؾَة ،ا ٔلحزاة
اًخحصًفِة جسـي ًدضوًَ املازهس َة اٌََيٌَُة ،ا ٔلًسًوًوحِا املصصست
ٌَثوزت ،اًيلاابث واًيت ثـس إظالحِة ومـست وِلِزت ًدسوايث مؽ
اًعحلة اْكاهكة وٌَضاكوي الٕكذعاذًة وًُس ً ٕالرضاابث وًُس ٌَمعاًة
اًس َاس َة وا ٔلُساف اًيت جسـي هناًة ٌَس َعصت والٕسدِالء ؿًل سَعة
اٗكوٌك من ِك َد ِي اًربوًَخازائ ،بظححت الٓن اٗكامع اًصئُيس ً ٔلحزاة
اًخحصًفِة تبٔوزواب ،فعحَـَ ًا ظفلهتم هتسف ٓكَق ثواسن تني اًـصط
واًعَة – خاهة ًَمتس اًعسكاث والٓدص حيسذ ُشٍ اًعسكاثً ُ ،
لُك
من اّكاهحني; اًيلاابث الٕظالحِة مؽ ا ٔلحزاة اًخحصًفِة واًعحلة املاًىة
تبٔحزاهبا وكوت اٗكوٌك واًيلاابث ٕلسذون ابًثوزت واًربوًَخازاي و ٔبحزاهبا
املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِةٙ ،كا ٚل ًححثون ؾن جسوًة زحـَة ،ؾن حي
ل ميىن ٔبن ٍىون ُو هفسَ اٙكي يف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَةٔ ،لن
الٕدذالفاث يف كوت اًص ٔبسٌلل ،ومعق ا ٔلسمة وٕاجساغ اًخياكضاث جتـَِم
ًخبٓلكون من اٗكاذي.
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*اًثوزت – اًسالخ اًوحِس ًِزمية اسرتاثَجَة ٔبؿساء اًربوًَخازاي
واًضـوة
لك ا ٔلؿساء  ،الٕمربايًَون  ،والٕمربايًَون الٕصرتاهَون ،واًخحصًفَِون
ثض يت ٔبظيافِم  ،مؽ تـضِم ٔبو ثضلك مذفصق ًلاثَون حيت ًُضََوا
اًضـوة اًخلسمِة ،وحيت ٍُ َى ِّشتوا املازهس َة اٌََيٌَُة ،واب ٔلدط حيت
ٌضوُوا اًيؼصًة اٌََيٌَُة ؾن اًثوزت ،وًَلمـوا اًثوزت وًَلمـوا ٔبي هوغ
من امللاومة اًضـحَة وحصوة اًخحصز اًوظين ،إن حصساهة ٔبسَحة ٔبؿساء
املازهس َة اٌََيٌَُة خضمة وًىن كوي اًثوزت ٝل ا ٔلدصي ُائٍكُ ،شٍ ٝل
اًلوي اًيت ثًَضَ طُ وجضددم وثخلاثي مؽ ٔبؿساء اًثوزت واٙكٍن ذمصوا
اًسالم اًيفيس ٌَـامل اًص ٔبسٌليل واًصحـَة اًـاملَة وحـَوا حِاهتم ٔبمص ًا
مس خحَ ًال ؿَهيم.

« َص ٌحح ًًذاة ٔبوزواب – ص حح اًض َوؾَة ،لك كوي ٔبوزواب اًلسمية كس
ذذَت ِحَف ًا ملسس ًا حيت ثخزَط من ُشا اًض حح».
(تَان اْكزة اًض َوؾي ،ك.مازهس ،ف.إجنَز ،اًعحـة
ا ٔلًحاهَة،ثرياان 8=8;،ض)81.
إن ُشٍ املالحؼة اًيت كس كالُا مازهس وٕاجنَز لحزال حيت ًومٌا ُشا
حصَحة ،الٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة واًخحصًفِة املـادضت ثـخلس ٔبن
آكعص اٙكي ُ ْحي ِس ُق هبا من هجة اًض َوؾَة كس إىهتيئ ،لهنم ونٌل ًؼيون
تبٔن اًرضتة وآكَاهة اًخحصًفِة اًيت ؿاهت مهنا اًثوزت ًن جتـَِا كاذزت
ؿًل اًلِام مصت ٔبدصي ؿًل ٔبكسإلا ،إهنم ٌس خرفون تلوت املازهس َة
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اٌََيٌَُة ،وًحاًلون يف ثلسٍص اٗكمع املاذي واًلمؽ اًـسىصي واًضلط
الٕكذعاذي اٙكي ًلؽ حتت ثرصفِم ،إن ُشا فلط وٛلِم اٙكي كس
ٔبصاؾوٍ .اًربوًَخازاي اًـاملَة ثُـَس مجؽ كواُا ،ومن ذربهتا  ،فاًربوًَخازاي
واًضـوة احملحة ٌَحصًة حيعَون ؿًل فِم ٔبوحض و ٔبهلي ًوم ًا تـس ًوم،
وًـَمون خبَاهة اًخَدِوًة وآكوزجضوفِة و اًعًَِة ،واًؼ« ٔبوزوص َوؾَة»،
واًخحصًفِني اّكسذ ا ٔلدصٍن ،إن اًوكت يف ظاُك اًثوزت ويف ظاُك
الٕصرتاهَة وًُس يف ظاُك اًربحواسًة والٕمربايًَة  ،وًُس يف ظاُك
اًخحصًفِة املـادضت واًصحـَة اًـاملَة ،إن هريان اًثوزت ثخلس يف لك ماكن
تلَوة اًضـوة املضعِست اٙكٍن ٍصًسون اْكعول ؿًل حصٍهتم
واٗكميلصاظَة وا ٕلس خلالل ،وحيت حيعَوا ؿًل اًسَعة تبًٔسهيم ًَلفوا
ؿًل اًعصًق املؤذي ً ٕالصرتاهَة وًَسمصوا ا ٕلمربايًَة وذسٕلاُ،شٍ
اًؼاُصت مٌش ٔبايم ًَيني ،ؾيسما ثحـهتا اًلعَـة مؽ ا ٔلٔلَة اًثاهَة ابٕوضاء
ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة حتسج اًَوم ،فآكَاهة اًخحصًفِة كس ثحـِا
إوضاء وثلوًة ا ٔلحزاة اًض َوؾَة اْكلِلِة ،ونٌل ٝل مَزمة هبشا ابًلِام
هبشا يف لك ماكن  ،فلك ُشٍ ا ٔلحزاة كس ٔبذشث ؿًل مسؤًَهتا زفؽ
زاًة املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزت ؿاًَ ًا ،واًيت كام تًدشُا اًخحصًفِون مَلني
وٚل مٌاُضة الٕسرتاثَجَة اٌََيٌَُة
هبا يف اًوحي ،وؿَهيم ظاز ًلؽ ؾئب َّ ُ
اًـؼمية ٌَثوزت،مفن اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة اًـؼمية وحيت إسرتاثَجَة
الٕمربايًَة اًـاملَة واًخحصًفِةٔ ،بما ؿًل ُشٍ ا ٔلحزاة فِلؽ ؾئب حـي
أكاُري واؾَة مبِإلا وظصًق هضاًِا اًعحَح وثضحَاهتا ومعاٍهبا
ًخوحِس وثيؼمي وٕازصاذ وكِاذت ُشٍ أكاُري ٌَيرص ،حنن املازهس َون
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اٌََيٌَُون ؿًل اّكهبة اًصئُس َة ٌَلذال امل ُ َص ِّو ْغ اٙكي حيسج اًَوم من
اًربوًَخازاي واًضـوة اٙكٍن ٍصًسون اْكصًة من هجة ومن اّكِة ا ٔلدصي
الٕمربايًَني اّكضـني واملخوحضني .جية ٔبن هفِم ثضلك صامي
ا ٔلُساف واًخىذَاكث وامليا٘ل وا ٔلصاكل اًيت ًـمي وًلوم هبا اًـسو
املضرتك واًـسو اًفصذي يف لك ت٘ك ،إهيا ًن وس خعَؽ زؤًة ُشا إن مل
هضؽ ٔبهفس يا تثداث ؿًل اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ٌَثوزت ،إن مل هلسز
يف ُشا املوكف اًصاُن ؿًل زؤًة ُشٍ اًسَسٍك من اْكَلاث اًضـَفة
يف كِوذ اًـامل اًص ٔبسٌليل فَن ٍىون ُياٛك مس خلدي ،واٙكي تعسذٍ
جية ٔبن ًلوم اًثوزًون واًضـوة تًضاظ كري مذوكف  ،وهضال دساغ
ومٌؼم ومذواظي ًىرس ُشٍ اْكَلاث واحست تـس ا ٔلدصيُ ،شا ابًعحؽ
ًخعَة مع ًال وهضا ًل وثضحَاث وىىصان راث ملذاذ ًا مبعاُك اًثوزت،
اًضـة اًضجاغ وا ٔلفصاذ ميىهنم وسوف ًواهجون اًلوي اًىدريت
ً ٕالمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة واًصحـَة  ،واًيت حصثحط لك مهنا
ىوه َ ًة ٔبحالف ًا وثححر ؾن ظصق خسًست ٌَموكف اًعـة
اب ٔلدصي ُم ّ ِ
اٙكي ًلـون فَِ ،إهنم اًثوزًون واملازهس َون اٌََيٌَُون وهضال
اًضـوة يف لك اًلازاث ويف لك اًح٘كان اٙكي ًعيؽ ُشٍ اًؼصوف
اًعـحة ٌَلوي املصثست .إن اًض َوؾَون يف لك ماكن يف اًـامل ًُس ٗكهيم
سخة ًَزافوا من ٔالاكرًة اًيت ل ٔبساش ًِا من اًعحة واًيت
جسََت ٌَفىص اًثوزي يف تـغ ا ٔلوكاث ،اًض َوؾَون جية ٔبن ًلاثَوا
حيت ًًذرصوا ؿًل ُشٍ ا ٔلدعاء ،وتلصط مساؿسهتم يف إظالخ
توظَهتم جية ٔبن ٍىون ُياٛك ابًعحؽ هجوذ ؾؼمية ٌَهناًة حيت ل ًلـوا
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ٚل ٔبهفسِم يف الٕىهتاسًة ،ويف ظوز ُشا اًلذال املحسايئ ويف تساًخَ
س َىون ُياٛك تـغ اًخشتشة وًىن ُشا اًخشتشة س َؼِص تني
املرتذذٍن ،تُامن ًن ٍىون ُياٛك ٔبي حصذذ تني ُؤلء اٙكٍن ًعحلون
اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة تعواة وٗكهيم هؼصت حلِلِة ملعاُك
اًربوًَخازاي واًثوزت ،ابًصمغ من رٛك ،فـيسما سريي املرتذذون ٔبن
اًصفاق ًلفون تعالت ًة ؿًل مواكفِم املازهس َة اٌََيٌَُة اًثوزًة
فس َلومون ؿًل مسي اًحـَس تخلوًة بٔهفسِم يف اًلذالً ،و ظحق
املازهس َون اٌََيٌَُون اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ثضلك حصَح وتـزم،
وؿًل ٔبسس اًؼصوف ا ٔلٔلَة اًصاُية واًؼصوف اًلومِة ًلك ت٘ك ،وًو
كاموا تال ثوكف تخلوًة اًوحست ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة يف كذال مٌـسم اًصمحة
ضس الٕمربايًَة واًخحصًفِة املـادضت ثض يت ٔبظيافِا ،فس َلومون ابًعحؽ
ابلٕهخعاز ؿًل اًعـوابث اًيت س خواهجِم يف اًعصًق ٔب ًاي اكن ِؾ َؼ ُمِا،
فاملازهس َة اٌََيٌَُة املعحلة ثضلك حصَح ٝل ومداذهئا آكاٗكت س خبٔيت
حامتً ابٗكماز ٌَص ٔبسٌلًَة اًـاملَة وٕاهخعاز ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي واًيت ؾن
ظصًلِا س خخين اًعحلة اًـامٍك الٕصرتاهَة وسدسري ُكسُ م ًا حنو اًض َوؾَة.
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*اًيؼصًة اٌََيٌَُة حول الٕمربايًَة حتخفغ جاكمي حصهتا
يف اًؼصوف الٓهَة ،وؾيسما كام آكوزجضوفِون واًخُذوًون
واًؼ« ٔبوزوص َوؾَون» واًخحصًفَِون اًعًَِون واًخلََـاث ا ٔلدصي
املياُضة ٌٌَلزهس َة ابًِجوم ؿًل كضَة اًثوزت وحتصز اًضـوة تشزًـة
ٔبن املوكف كس ثَلَري ،مفن ذالل ذزاسة صامٍك ًـمي ًَيني حول
الٕمربايًَة ثخجًل ًيا ٔبٛلَة نربي ،فِجة ٔبن ىصحؽ ًِشٍ ا ٔلؾٌلل وهلوم
تـمي ذازسة صامٍك و ُم َف َ ٍ
عٍك ؾن اًـمي اًـحلصي ٌََيني املـصوف ابمس
الٕمربايًَة ٔبؿًل مصاحي اًصٔبسٌلًَة .ومن ذالل ذزاسة حصًعة ًِشا
اًـمي جية ٔبن ىصي هَف كام اًخحصًفَِون ويف مجوؾِم اًلاذت
اًعَيُِون; تخحصًف اًفىص اٌََيُين حول الٕمربايًَة ،وهَف ٔبن فِمِم
ٔلُساف وٕاسرتاثَجَة وحىذَاكث الٕمربايًَة ونخاابهتم وٕاؿالانهتم
ومواكفِم و ٔبفـاهلم ثؼِص آكعبٔ اًـمَق يف ُشا اًفِم حول هؼصهتم ًعحَـة
الٕمربايًَةٔ ،لهنم ٍصوهنا من مٌؼوز وموكؽ زوزي مضاذ ومٌاُغ
ٌٌَلزهس َة ،متام ًا نٌل فـَت ٔبحزاة ا ٔلٔلَة اًثاهَة و ٔبًسًوًوحِوُا ،
اكوجسًك وزفلذَ اٙكٍن فضحِم ًَيني تلسوت .إن ذ ََز ْس يَا ُشا اًـمي
ٌََيني حبصض واًزتمٌا ابٕميان ًخحََالثَ واس خًذاخاثَ اًـحلصًة ،فسُذوحة
ؿََيا زؤًة ٔبن الٕمربايًَة يف ٔبايمٌا ُشٍ لحزال ّلخفؼة تيفس
اًدضرعَاث اًيت َوظفِا ًَيني ،و ٔبن املفِوم اٌََيُين ًـرصان وـرص
ً ٕالمربايًَة واًثوزت اًربوًَخازًة ل ٍزال اثتخ ًا مل هيزت و ٔبن إهخعاز اًثوزت
ُو ٔبمص حمتي .ونٌل ُو مـصف ،فَلس تساء ًَيني حتََالثَ حول
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الٕمربايًَة مؽ حَ َص ُنز الٕهخاح واًص ٔبسٌلل والٕحذاكزاث ،اًَوم نشٛك ُشٍ
اًؼاُصت ًرتنز ومصنزت الٕهخاح واًص ٔبسٌلل ًُم ِى ُن ٔبن ُحتَي تعحة وثضلك
ؿَمي فلط ؿًل ُبسس اًخحََالث اٌََيٌَُة ً ٕالمربايًَة .إن جضرَعاث
ز ٔبسٌلًَة ًومٌا ُشٍ ًِيي جضرَعاث ٕابزثفاغ ؾؼمي ٍمتصنز الٕهخاح
واًص ٔبسٌلل ،واٙكي كاذ ًؼِوز ٔبو ادذفاء اًِشاكث اًعلريت ؿًل ًس
اًِشاكث اًىربي ،وهدِج ُة ُشا ُو اًرتنز أكاُريي ًلوي اًـمي يف
املعاُك اًىربيُ ،شٍ اًِشاكث ٔبًض ًا كامت ترتنزي كسزاث إهخاحِة
خضمة وموازذ ٌَعاكة واملواذ آكام تبٔصاكل ل حتيص ول ثـس تبًٔسهيا،
حاًَ ًا ثلوم اًِشاكث اًص ٔبسٌلًَة اًىربي ٔبًض ًا ٕابس خزسام اًلوت اًيووًة
واًخىٌوًوحِا اْكسًثة واًيت ختط ُشٍ اًِشاكث ثضلك حرصي .إن
ٔبهؼمة خضم ًة وِشٍ ٗكهيا خشعَة كومِة و ٔبٔلَة ،فدساذي ت٘كُا كامت
ابًلضاء ؿًل مـؼم ظلاز امل ُ َّالكْ واًعياؾَني ،تُامن ؿًل اًساحة ا ٔلٔلَة
كس ه َ َم ْت ُشٍ اًِشاكث ملؤسساث معالكة حاوً ًة فصوؿ ًا إهخاحِ ًة اكمٍك
يف اًعياؿة واًززاؿة واًحياء واًيلي واملواظالث إِك ابًىثري من
اًح٘كانٔ ،ب ًاي اكن رٛك املاكن اٙكي متس ؿَََ ُشٍ اًِشاكث ِلساهتا
ا ٔلدعحوظَة و ٔب ًاي اكن املاكن اٙكي مت فَِ حتلِق حصنز الٕهخاح من ِك َد ِي
حفٌة ظلريت من اًص ٔبسٌلًَني املََوهرياث ٍ،ىون اًخوخَ حنو ثعفِة ظلاز
املُالك واًعياؾَني ٔبمص ًا ؿاذ ًاي وصائـ ًا ،وس َؤذي ُشا ًخلوًة الٕحذاكزاث
ؿًل املس خوي ا ٔلتـس .فِلول ًَيني:

«ُشا اًخحول من امليافسة ً ٕالحذاكز ُو واحس من ٔبٚل ثٜك اًؼواُص ،
إن مل ٍىن ٔبنرثُا ٔبٛلَة ،ففي إكذعاذ زٔبسٌلًَة ًومٌا ُشا»..
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(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،12ض ،21;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وٍصذف ًَيني كوهل ؾن جضرعَاث الٕمربايًَة مضَف ًا:

«ً ُ َـ ُّس ظـوذ الٕحذاكزاث هدِجة ًرتنز الٕهخاح ثضلك ؿام كاهو ًان هوهَ ًا
و ٔبساس َ ًا يف املصحٍك اًصاُية ًخعوز اًصٔبسٌلًَة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،12ض ،288.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ثعوز اًص ٔبسٌلًَة يف ػصوفٌا الٓهَة ثخوافق متام ًا مؽ ا ٕلس خًذاح املشهوز
اب ٔلؿًل ٌََيني ،فِشٍ ا ٔلايم ثعحح الٕحذاكزاث ػاُصت ٔبنرث ص َوؿ ًا واًيت
حتسذ مالمح ُشا اًيؼام ،ومن الٕمربايًَة ماَُهتا الٕكذعاذًة .يف
اًح٘كان الٕمربايًَة اكًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة وأكِوزًة اًفِسزاًَة
ا ٔلملاهَة وٕاجنَرتا واًَاابن وفصوسا إِك وظي فهيا حصنز الٕهخاح إيل وسة
كري مس حوكة ،وهكثال ؿًل ُشا يف ؿام  8=;:اكن ُياٛك ما ًلازة
 %22من اًلوي اًـامٍك اًًضعة ثـمي يف ٔبنرب  922رشنة ٔبمصٍىِة،
 %::من مدَـاث اًسَؽ ٔبثت من ُشٍ اًِشاكث ،ففي وكت اكن ًَيني
مامتً ًـمهل «الٕمربايًَة ٔبؿًل مصاحي اًص ٔبسٌلًَة» اكن ُياٛك فلط وكهتا
رشنة ٔبمصٍىِة واحست هحريت يف اًـامل اًص ٔبسٌليل ثسؾي «رشنة اًولايث
املخحست ٌَعَة» واًيت اكهت جضازك ز ٔبسٌلل ٔبنرث من واحس مََاز
ذولز ،تُامن يف اًـام 8=;:ؿسذ من اًِشاكث املمَونة ملََازذايزاث
اكهت حوايل  .192يف ؿام  8=;9رشنة خرنال موثوزس ُشٍ اًِشنة
الٕحذاكزًة اًىدريت;إمذَىت إحٌليل ز ٔبسٌلل  22مََاز ذولز واس خلَت
خُض ًا ًلازة ٔ <22بًف خشط من اًـٌللً .بٔيت لحل ًا إحذاكز رشنة
«س خاهسزذ ٔبوًي» يف هَو خرييس ،واًيت جس َعص ؿًل ظياؿة اًيفط يف
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اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان ا ٔلدصي واًيت جس خلي ٔبنرث من
ٔ ;22بًف ؿامي .ويف ظياؿة ّلصاكث اًس َازاث ُياٛك زالج رشاكث
إحذاكزًة نربي واًيت متثي إهخاحِة ٔبنرث من  %=2هبشا اًفصغ من
اًعياؿة ،ويف لك من اًعريان وظياؿة اًعَةُ ،ياٛك ٔبزتؽ رشاكث
هحريت خس ًا متثي  %:9و ; %8من الٕهخاح ؿًل اًخوايل .هفس اًـمََة
كس ػِصث وجس متص يف اًح٘كان الٕمربايًَة ا ٔلدصي نشٛك .ففي مجِوزًة
ٔبملاهَا اًفِسزاًَة ُياٛك  %81من ٍلي ؿسذ اًِشاكث كامت ترتنزي
حوايل  %92من الٕهخاح و %82من كوت اًـمي يف ٔبملاهَا تبًٔسهيا .ويف
جصًعاهَا ُياٛك  92رشنة إحذاكزًة جس َعص ؿًل لك صئ ،اًِشاكث
اًربًعاهَة ٌَعَة متثي ٔبنرث من  %=2من إهخاح اًعَة يف اًح٘ك .ويف
فصوسا ُياٛك رشنخان كس زنزات زالزة ٔبزابغ إهخاح اًعَة تلدضهتٌل،
وامذَىت ٔبزتؽ رشاكث إحذاكزًة اكمي إهخاح ظياؿة اًس َازاث ،تُامن
كامت ٔبزتؽ رشاكث ٔبدصي ابًس َعصت ؿًل انجت لك مٌخجاث اًيفط .ويف
اًَاابن ُياٛك ؾِش رشاكث نربي ٌَخـسٍن ٔبسوذ ًًذجون لك حسًس
اًعة وما ٍزًس ؿًل زالزة ٔبزابغ إهخاح اًعَة ،تُامن ثلوم مثاين رشاكث
ٔبدصي جسدمثص يف اًعياؿاث املـسهَة كري اْكسًسًة .هفس ا ٔلمص ًيعحق
ؿًل ا ٔلكسام ا ٔلدصي .إن املعاُك اًعلريت واملخوسعة واًيت لحزال
موحوذت يف ُشٍ اًح٘كان ثـمتس ثضلك مدارش ؿًل الٕحذاكزاث وثـمي
ًِا ،وًخَلون ا ٔلوامص من ُشٍ الٕحذاكزاث وًـمَون ًِا ،وحيعَون
ؿًل إئامتانث ومواذ ذام وحىٌوًوحِا وٕايل بٓدصٍ من ُشٍ الٕحذاكزاث،
يف اًواكؽ ًلس ظازوا مذشًَني ًِشٍ الٕحذاكزاث .إن حصامك وحصنز الٕهخاح
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وز ٔبش املال ًعيؽ إحذاكزاث خضمة واًيت ل حمتخؽ توحست حىٌوًوحِة،
إهَ مٌدِشت يف اًـامل تبٔسٍ يف ٔبايماان ُشٍ .اًِشاكث واكفة كعاؿاث
الٕهخاح اًعياؾي واًحياء واًيلي واملواظالث واًخجازت وآكسماث واًحًِة
اًخحخَة وٕايل بٓدصُا من ٔبص َاء ثمت إذازهتا من ِك َد ِي ُشٍ اًخىذالث
الٕحذاكزًة اًـمالكة ،إهنم ٌس َعصون ؿًل ظياؿة لك صئ تساًة من
ظياؿة ًـة ا ٔلظفال إيل ظياؿة اًعوازخي اًـاجصت ٌَلازاثُ .شٍ اًلوت
الٕكذعاذًة ً ٕالحذاكزاث وحصنز اًص ٔبسٌلل واًيت كس حزاًسث وثزتاًس
ثضلك مس متص ختَق وضـ ًا ٍىون فَِ حضااي امليافسة ًُس فلط «ظلاز
اًِشاكث» اًيت مل ثعحح تـس إحذاكزًة واًيت اكهت منورحِة ابًًس حة ملا
ميض ،وًىن حيت ُشٍ اًِشاكث واجملموؿاث املاًَة اًـمالكة ثعحح
فصٌسة ًِشا اًوضؽ .ونيدِجة ًِشا اٍهنم الٕحذاكزي اٙكي لٌض حؽ من
ٔبزابخ الٕحذاكزاث اًىربي والٕحذساذ اًِشش ٌَميافسةُ ،شٍ اًـمََة
كس وظَت ٔلصاكل ُائٍك ذالل اًـِشٍن س ية ا ٔلذريت .فـمََاث
الٕهسماح وا ٕلس خحوار ظازث يف اًـامل اًص ٔبسٌليل ظاز من ; إيل 82
مصاث ٔبنرب جىثري من ما اكهت ؿَََ كدي س يواث اْكصة اًـاملَة اًثاهَة.
إن إهسماخاث ومٌافساث اًعياؿة واًخجازت واًززاؿة واملؤسساث
املرصفِة كاذث ٓكَق ٔبصاكل خسًست من الٕحذاكزاثٓ ،كَق رشاكث
خضمة ظياؾَة ماًَة ٔبو ظياؾَة سزاؾَةٔ ،بصاك ًل جتس ثعحَل ًا واسـ ًا
ًُس فلط يف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اًلصتَة ،وًىن نشٛك يف ا ٕلحتاذ
اًسوفِيت ،جض َىوسَوفاهَا وًوقوسالفِا وت٘كان حتصًفِ ًة ٔبدصي .ففي
املايض اكن الٕحذاكز جيمؽ تني حتمَي اًحضائؽ وهلَِا وجسوًق امليخجاث
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مؽ مساؿست رشاكث ٔبدصي مس خلٍك ،تُامن ُشٍ الٕحذاكزاث ثلوم يف
ًومٌا ُشا ابًخحنك يف الٕهخاح واًيلي واًدسوًق .إن ُشٍ الٕحذاكزاث ل
حتاول فلط ٔبن ثليض ؿًل امليافسة تني اًِشاكث اًيت حتت كدضهتا،
وًىن ٔبًض ًا متس دعاظَفِا حيت حتخىص لك موازذ املواذ آكام ،ولك
املياظق اًليَة ابملوازذ اًِامة اكْكسًس واًفحم واًىوجص واًَوزاهَوم إِك.
ُشٍ اًـمََة حتسج ؿًل هعاق كوٗل و ٔبٔلي .حصنز الٕهخاح واًص ٔبسٌلل كس
وظي وس ح ًة ُائ ًٍك اب ٔلدط تـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ،مؽ ثوسؽ وثعوز
كسم ز ٔبسٌلًَة اٗكوٌك الٕحذاكزًة .إن ز ٔبسٌلًَة اٗكوٌك الٕحذاكزًة ثـين
ثحـَة هجاس اٗكوٌك ً ٕالحذاكزاث ،وفصط اًِميية اًاكمٍك ؿًل حِات اًح٘ك
الٕكذعاذًة واًس َاس َة والٕحامتؾَة .يف ُشا اًعصًق ثلوم اٗكوٌك
ابًخسذي مدارشت يف الٕكذعاذ ًعاُك ا ٔلوًَجازص َة املاًَة ،وتلصط
حتلِق ٔبؿًل املاكسة ٌَعحلة اْكاهكة من ذالل ا ٕلس خلالل ًلك
اًضـة اًـامي ،ونشٛك لٕهجاط اًثوزت وهضالث حتصز اًضـوة.
ومَىِة اٗكوٌك الٕحذاكزًة متثي ٔبجصس مزيت وثـس اًـيرص ا ٔلسايس يف
ز ٔبسٌلًَة اٗكوٌك الٕحذاكزًة ،فِيي ل متثي فلط مَىِة فصذ ز ٔبسٌليل ٔبو
ٍلوؿة من اًص ٔبسٌلًَني ،وًىن متثي مَىِة اٗكوٌك اًص ٔبسٌلًَة ،مَىِة
اًربحواسًة اْكاهكة .ففي ت٘كان إمربايًَة ْلخَفة جس خحور ز ٔبسٌلًَة اٗكوٌك
الٕحذاكزًة من وس حة  22إيل  12ابملائة من اكمي الٕهخاح .ز ٔبسٌلًَة
اٗكوٌك ا ٕلحذاكزًة ،واًيت متثي ٔبؿًل مصحٍك ٍمتصنز الٕهخاح واًص ٔبسٌلل ثُ َـسُ
اًضلك اًصئُيس ٌَمَىِة اًيت ثؼِص اًَوم يف الٕحتاذ اًسوفِيت واًح٘كان
اًخحصًفِة ا ٔلدصي .إن ز ٔبسٌلًَة اٗكوٌك الٕحذاكزًة ُشٍ ًِيي ذاذم
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ٌَربحواسًة اّكسًست اًيت يف اًسَعة .ويف اًعني نشٛك ومن ذالل ؿسذ
من الٕظالحاث ،وجـي اًصحب وِسف ٔبسايس ًًضاظ اًِشاكث،
وثعحَق املٌلزسة اًص ٔبسٌلًَة يف اًخيؼمي والٕذازت واًخـوًضاث ،وذَق
مٌاظق إكذعاذًة ،ومعاُك وٕائخالفاث جضاتَ خس ًا ثٜك اًيت يف الٕحتاذ
اًسوفِيت وًوقوسالفِا واًَاابن ،وفذح اًحاة ٌَص ٔبسٌلل ا ٔلحٌيب،
واًعالث املحارشت ثِشاكث راث إحذاكزاث بٔحٌحَة ،إِك .الٕكذعاذ
ُيَق ٔبصاك ًل منورحِة ًص ٔبسٌلًَة اٗكوٌك الٕحذاكزًة .يف اًوكت اْكارض
ابًـامل اًص ٔبسٌليل واًخحصًفي ثسذي مصحٍك جتمؽ ومصنزت الٕهخاح واًص ٔبسٌلل
مصحٍك مضرتنة تني لك اٗكول .فاًسوق ا ٔلوزويب املضرتك
،واًىومِىون ،إِك واًيت متثي هكؼٌلث إحتاذ إحذاكزاث كوي إمربايًَة
ؿسًست ،ثلوم ٝل ا ٔلدصي ابًدضجَؽ وثيفِش ُشا الٕجتاٍ يف املٌلزسة.
وحتََ ًال ٔلصاكل ُشٍ الٕحذاكزاث اٗكوًَة يف وكذَ ،كس حتسج ًَيني ؾن
اًاكزثَالث واًيلاابث .ويف ػصوف اًَوم ،وكت وظول حصنز الٕهخاح
واًص ٔبسٌلل مصاحي ؾؼمية خس ًا ،اًربحواسًة الٕحذاكزًة ٔبًض ًا كامت ابٕجياذ
ٔبصاكل ٔبدصي ٕلس خلالل اًضـة اًـاميُ .شٍ ٝل اًِشاكث املخـسذت
اّكًس َاث .فؼاُص ًاي حصًس ُشٍ اًِشاكث إؾعاء إهعاتؽ ٔبهنم حتت مَىِة
مضرتنة ًص ٔبسٌلًَني من ت٘كان ؿسًست .يف اًواكؽ وفامي ُيط ز ٔبسٌلهلم
وحتوكِمُ ،شٍ اًِشاكث مذـسذت اّكًس َاث ٔلَونة ثضلك ٔبسايس ًح٘ك
واحس ،ابًصمغ من ٔبهنا ثلوم تًضاظاهتا يف ت٘كان ؿسًستٝ .ل ثلوم
ابلٕمذساذ ٔبنرث و ٔبنرث من ذالل إٍهتام اًِشاكث واملؤسساث احملََة
هحريُا وظلريُا ،واًيت ل جس خعَؽ اًخىِف مؽ ُشٍ امليافسة اًِشسة.

68

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

اًِشاكث مذـسذت اّكًس َاث جس َعص ؿًل اًِشاكث اًخاتـة ومتس
س َعصهتا ؿًل ُشٍ اًح٘كان اًيت ثؼِص فهيا فصظة بٓمٌة ّكين ٔبزابخ ٔبنرث.
فِشنة «فوزذ» ا ٔلمصٍىِة مذـسذت اّكًس َاث مث ًال كس حـَت ًِا 22
ملص ًا هحري ًا يف ت٘كان ٔبدصي ،واًيت هبا ًـمي ٔ 822بًف ؿامي من ْلخَف
اّكًس َاث .وماتني اًِشاكث مذـسذت اّكًس َاث وجصحواسًة اٗكوٌك
ُياٛك ظالث وزَلة وٕاؾامتذ مذحاذل مدين ؿًل خشعَهتم اًعحلِة
ا ٕلس خلالًَة .اٗكوٌك اًص ٔبسٌلًَة جُس َخـ َم ُي ٔكذات ٓكسمة ٔبُسافِا وُمييهتا
ومتسذُا ؿًل اًيعاكني اًلوٗل وا ٔلٔلي .وخبعوض اٗكوز الٕكذعاذي
ا ٔلسايس وإكي اًـؼمي اًيت ثَـحَ يف حِات اًح٘ك تبٔهكهل ،تـغ اًِشاكث
مذـسذت اّكًس َاث فصذ ًاي متثي كوت إكذعاذًة ُائٍك واًيت تسوزُا يف
اًىثري من اْكالث متازي وجساوي تي وحيت حزًس ؾن مزياهَاث إهخاح
ؿست ت٘كان ز ٔبسٌلًَة مذعوزت ِلمتـة .إهخاح واحست من ُشٍ اًِشاكث
اًلوًة املخـسذت اّكًس َاث ابًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ،رشنة خرنال
موثوزس مث ًال ،إهخاهجا اًعياؾي ٔبنرب من الٕهخاح اًعياؾي ًِوًيسا
وتَجَاك وسوٌرسا ِلمتـني .إهنم ًخسذَون ًَبٔمٌوا إمذَاساث ذاظة هلم يف
اًح٘كان اًيت ًـمَون هبا .مث ًال يف ؿام  ،8=;9كام ماًىوا اًعياؿة
اًىِصابئَة ابًولايث املخحست ابلٕصرتاظ ؿًل اْكىومة املىس َىِة تخلَري
كاهون اًـمي واٙكي كس حصض ؿًل تـغ إحصاءاث اًسالمة ،وذالف
رٛك س َحول ماًىوا اًعياؿة اًىِصابئَة لك اًعياؿة حنو هوس خازٍاك،
وتلصط حـي اًضلط مبٔدور ًا ابْكس حان ُ ،بك َِ َلت اًـسًس من املعاهؽ
واًيت اكن ًـمي هبا ما ًلازة 820222ؿامي مِىس ًَك .إن اًِشاكث
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مذـسذت اّكًس َاث ًِيي ٔبذواث الٕمربايًَة وواحست من ا ٔلصاكل
اًصئُس َة ًخوسـِا .إن ُشٍ اًِشاكث ثُ َـسُ جحص ٔبساش وؿاموذ ا ٕلس خـٌلز
اّكسًس واملـخسًة ؿًل إس خلالل وس َاذت اًح٘كان اًيت ثـمي هبا .وتلصط
فذح اًعصًق ٍهيميهتا ،ل ثرتذذ ُشٍ اًِشاكث يف ٕازحاكة ٔبًة حصمية،
تساًة من ثيؼمي مؤامصاث وثسمري الٕكذعاذ ،وحيت اًِشاء املحارش ًىداز
املسؤًني واًلاذت اًس َاس َني واًيلاتَني ،إِك .فضَحة ًووَِس نفٍِك تبٔن
حىون ذًَ ًال اكفِ ًا ؿًل ُشا .اًـسًس من اًِشاكث كس َّهعخَت هفسِا
وثـمي يف اًح٘كان اًخحصًفِة نشٛك 8;(*.رشنة ٔبمصٍىِة و < 8رشنة

ايابهَة و 81رشنة ٔبملاهَة قصتَة و 22رشنة فصوس َة و; رشاكث إًعاًَة
ورشاكث ٔبدصي مذـسذت اّكًس َاث كس َهعخَت ًيفسِا ملصاث ٔبو
فذحت ماكثة ابلٕحتاذ اًسوفِخيي و ٔبنرث من  12رشنة مذـسذت
اّكًس َاث كس َهعخَت ملصاث ًِا يف توًيسا ،مهنا  82رشاكث ٔبمصٍىِة
و :رشاكث ٔبملاهَة قصتَة و :جصًعاهَة و 1ايابهَة إِك .وُياٛك  12رشنة
مثَِم ثـمي يف زوماهَا و  18رشنة يف اجملص و 12رشنة
تدض َىوسَوفاهَا .هفس اًوضؽ ًيعحق ؿًل تلِة اًح٘كان اًخحصًفِة.
املـَومة من نخاة «فوذاك-هول» تلمل اكزل ًَفِجن 8=;; ،ض-;=.
ً )<2لس تساءث ُشٍ اًِشاكث ابٕذرتاق اًعني نشٛك .إن جتمؽ وحصنز
الٕهخاح واًص ٔبسٌلل واٙكي ٌ ُض ِر ُط اًـامل اًص ٔبسٌليل اًَوم واٙكي ٔبحسج
جِشٍاكً صام ًال ً ٕالهخاح مل ُحي ِسج تبٔي صلك ٔبدص ثلَري ًا يف اًعحَـة
ا ٕلس خلالًَة ً ٕالمربايًَة .ؿًل اًيلِغ تي كس ساذ و ٔبصـي الٕضعِاذ
والٕفلاز ؿًل اكُي اًضـة اًـاميُ .شٍ اًؼاُصت ثُث ِخ ُت حصة
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ٔبظصوحاث ًَيني اًيت ٔبكصث تبٔهَ حتت ػصوف حصنز الٕهخاح واًص ٔبسٌلل
يف الٕمربايًَة
«اًيدِجة ٝل ثلسم ؾؼمي يف جِشًم الٕهخاح» وًىن مؽ رٛك،

«...اًخَ َم ُٜك ًحلي ذاظ ًا ،ووسائي الٕهخاح الٕحامتؾَة ثحلي مَىِة ختط
كَََني»

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،22ض ،28;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
الٕحذاكزاث واًِشاكث مذـسذت اّكًس َاث ثحلي ؿسو ًا ؾؼاميً ٌَربوًَخازاي
واًضـوة .وحىثَف معََة جتمؽ الٕهخاح واًص ٔبسٌلل اٙكي حيسج يف وكذيا
اْكارض كس فامق اًخياكغ اًصئُيس يف اًص ٔبسٌلًَة ،اًخياكغ تني اًعاتؽ
الٕحامتؾي ً ٕالهخاح واًعاتؽ آكاض ٌَمَىِة جباهة لك اًخياكضاث
ا ٔلدصي .اًَوم ونٌل يف اًساتق ،اٗكذي اًـؼمي وا ٔلزابخ اًِائٍك اًيت ثًذج
ؾن ا ٕلس خلالل اًوحيش ٌَـٌلل ثعحح ٔلَونة فلط ْكفٌة من اًص ٔبسٌلًَني
فاحيش اًرثاءٔ .بًض ًا ،فبًَٓاث الٕهخاح واًيت جتِزث هبا ٔبكسام اًعياؿاث
املخحست ،ثُ َـسُ ٝل ا ٔلدصي املَىِة آكاظة ٌَص ٔبسٌلًَني ،تُامن اًعحلة
اًـامٍك ثؼي ُمس َخـ َحس ًت ملاًًك بًَٓاث الٕهدذاح وكوت معَِا ثعحح سَـ ُة
سوقُ .شٍ ا ٔلايم اًِشاكث اًص ٔبسٌلًَة اًىربي مل ثـس جس خلي ؾِشاث
ٔبو مئاث اًـٌلل تي مئاث ا ٔلًوف مهنم .ونيدِجة ً ٕالس خلالل اًص ٔبسٌليل
اًلايس ًِشا اّكُش اًـامي ،اًلمية اًزائست اًيت جس خويل ؿَهيا رشاكث
اًولايث املخحست يف اًـام  8=;:وحسٍ وفلط ثُ َلسز تبٔنرث من 822
مََاز ذولز ملاتي  88مََاز ذولز يف  .8=:2وًلس فضح ًَيني
إىهتاسًوا ا ٔلٔلَة اًثاهَة ،اٙكٍن ثِشوا ابٕماكهَة إهناء اًخياكضاث اًـسائَة
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يف اًص ٔبسٌلًَة نيدِجة ًؼِوز وثعوز الٕحذاكزاثً .لس ٔبزخت ًَيني
ابْكُ َّجة اًـَمَة ٔبن الٕحذاكزاثٔ ،كذواث ً ٕالضعِاذ وا ٕلس خلالل ٌَـمي
واملَىِة آكاظة نيدِجة ٌَـمي ،جتـي ثياكضاث اًص ٔبسٌلًَة ٔبصس و ٔبؾيت.
اًحياء اًفويق ٌَيؼام اًص ٔبسٌليل مدين ؿًل ُبسس اًِميية والٕحذاكزاث.
ُشا اًحياء اًفويق حيمي وميثي املعاُك اّكضـة ً ٕالحذاكزاث ؿًل
اًيعاكني اًلوٗل وا ٔلٔلي .الٕحذاكزاث ثوخَ اًس َاساث آكازحِة
واٗكاذََة ،واًس َاساث ا ٔلدصي الٕكذعاذًة واًس َاس َة واًـسىصًة .إن
واكؽ ًومٌا ُشا حول حصنز الٕهخاح واًص ٔبسٌلل ًفضح نشٛك ثخضري
اًصؤساء اًصحـَني ً ٕالصرتاهَة اٗكميلصاظَة واًخحصًفِني اّكسذ والٕىهتاسًني
من لك حسة وظوة وسمعِم تبٔن اًِشاكث ومَىِة ز ٔبسٌلًَة اٗكوٌك
الٕحذاكزًة إِك ميىن ٔبن ميىن ٔبن «ثخحول» تعصًلة سَمَة لٕكذعاذايث
إصرتاهَة ،وسمعِم تبٔن ز ٔبسٌلًَة اًَوم الٕحذاكزًة «س ُخس َم ُج» ثسزجيَ ًا
ابلٕصرتاهَة .إن ًَيني ًـَميا ٔبن حصنز اًص ٔبسٌلل والٕهخاح ختسم ُك ٍ
سس
ًزايذت حصنز اًص ٔبسٌلل املايل ،وحصنزٍ يف ًس اًحيوك ،وولذت وثعوز
اًص ٔبسٌلل املايل .ويف ظصًق ثعوز اًص ٔبسٌلًَة ،ومؽ الٕحذاكزاث ،فاًحيوك
نشٛك كس وظَت ثعوز ًا ؾؼاميً ،وجس خحور ؿًل اًص ٔبسٌلل املايل نٌل
ًعلاز امليخجني واملسدمثصٍن .هبشٍ اًعصًلة ثلوم اًحيوك واًيت ٝل ٔلَونة
ٌَص ٔبسٌلًَني وختسٕلمً ،عححون ٚل الٓدصٍن ُم َّالاكً ًلًَٓاث اًصئُس َة
املاًَة .هفس اًـمََة ،اًيت حتسج ٌَلضاء ؿًل اًِشاكث اًعلريت واحست
ثَو ا ٔلدصي ؾن ظصًق اًاكزثَالث والٕحذاكزاث ،حتسج نشٛك يف
اًخعفِة ،واحس ًا تـس ا ٔلدص من اًحيوك اًعلريت ،وُىشا ومتام ًا
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اكًِشاكث اًىدريت اًيت كس ٔبوضبٔث إحذاكزاث ،اًحيوك اًىدريت نشٛك
كامت خبَق ْلاوفِا املرصفِة .ففي اًـلسٍن ا ٔلذريٍن ُشٍ اًؼاُصت
وظَت مصاحي ُائٍك ولحزال حتسج ثرسؿة حيت ًومٌا ُشا .وما ميزي
معََاث الٕهسماح وا ٕلس خحوار يف ًومٌا ُشا ُو حلِلة ٔبهَ ًُس فلط
اًحيوك اًعلريت تي ونشٛك اًحيوك املخوسعة واًىدريت وسخِ ًا مـيَون
هبشٍ اًـمََةُ .شٍ اًؼاُصت ًمت ثفسريُا ؾن ظصًق سايذت حست ثياكضاث
إؿاذت الٕهخاح اًص ٔبسٌليل ،ومتسذ إكذخالث اًخيافس وا ٔلسمة اًـمَلة ٌَيؼام
املايل واملرصيف ٌَـامل اًص ٔبسٌليل .فِياٛك ست وؾِشون ٍلوؿة ماًَة
هتمين يف اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة .و ٔبنربٚل ٝل ٍلوؿة موزخان،
تـِشٍن تياكً ،ورشاكث ٌَخبٔمني ،إِك .ومبضازنة ز ٔبسٌلل  =2مََاز
ذولز .إن مصحٍك حصنز وجتمؽ اًص ٔبسٌلل املرصيف مصثفـة خس ًا يف اًح٘كان
ا ٔلدصي اًص ٔبسٌلًَة اًصئُس َة .يف ٔبملاهَا اًلصتَة ُياٛك زالزة من س حـني
تياكً هحري ًا ميخَىون ٔبنرث من < %9من ُمجمي ا ٔلظول املرصفِة .يف
جصًعاهَا لك اًًضاظاث املرصفِة ثخحنك هبا ٔبزتـة تيوك مـصوفة «اب ٔلزتؽ
اًىداز» .مصحٍك جتمؽ اًص ٔبسٌلل املرصيف مصثفـة نشٛك يف اًَاابن وفصوسا.
ًلس ٔبزخت ًَيني ٔبن اًص ٔبسٌلل املرصيف مصثحط ابًص ٔبسٌلل اًعياؾي .ففي
اًحساًة ،اًحيوك ٕلمتة مبعري الئامتانث اًيت ثلسٕلا ٌَعياؾَني .إهنم
ًخوسعون يف ُشا وظول اًعياؾَني اٙكٍن حيعَون ؿًل الئامتانث إيل
ثوافق تني بٔهفسِم وحيت ًخجيحوا امليافسة مؽ تـضِم ٔلن اًحيوك ٝل
نشٛك س خـاين من ُشا .اكهت ُشُبٔول دعوت ٌَحيوك يف زتط هفسِا
مؽ اًص ٔبسٌلل اًعياؾي .ومؽ ثعوز جتمؽ الٕهخاح واًص ٔبسٌلل املرصيف،
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ثعحح اًحيوك مسدمثص ًا مدارش ًا يف رشاكث الٕهخاح ،وذاًلًا ًِشاكث
مساٛلة .هبشٍ اًعصًلة ًخساذي اًص ٔبسٌلل املرصىف ىف اًعياؿة ،واًحياء
واًززاؿة واًيلي واملواظالث ،وذوائص اًخبٔزري وتلِة اجملالث .ووجزء من
معَِا ثلوم اًِشاكث ثِشاء حِاساث هحريت من ا ٔلسِم وثعحح راث
رشانة يف اًحيوك .اًَوم مسٍصوا اًحيوك ورشاكث الٕحذاكز ٚل ٔبؾضاء
ِلَس إذازت تـضِم اًحـغ ،وهبشا اًضلك ًفـَون متام ًا ما ٔبسٌلٍ ًَيني
«ابٕحتاذٚل اًضريص»  .اًص ٔبسٌلل املايل ُيصح من ُشٍ اًـمََة ّلخو ًاي لك
ٔبصاكل اًص ٔبسٌلل :ز ٔبسٌل ًل ظياؾَ ًا ،ز ٔبسٌل ًل مرصفِ ًا ،ز ٔبسٌل ًل ِسََـَ ًا .وكس
كال ًَيني واظف ًا ُشٍ اًـمََة:
«إن مؽ جتمؽ الٕهخاح; ثؼِص الٕحذاكزاث ; وًؼِص إًخحام اًحيوك مؽ
اًعياؿة – ُشا ُو اتزخي ػِوز اًص ٔبسٌلل املايل وُشا ُو حوُص ُشٍ
اًـمََة»
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،22ض ،2;1.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ابًصمغ من ٔبهَ مٌش اْكصة اًـاملَة اًثاهَة كس ساذ اًص ٔبسٌلل املايل ُياٛك
ثلرياث تًِوًة كس حعَت ،وًىن لحزال ٔبُسافَ نٌل اكهت ،وٝل
اْكعول ؿًل ٔبؿًل ا ٔلزابخ من ذالل ا ٕلس خلالل ٌَجمِوز اًواسؽ من
اًضـة اًـامي يف آكازح واٗكاذي .رشاكث اًخبٔمني واًيت ساذث مبصوز
اًس يواث ا ٔلذريت يف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اًصئُس َة و ٔبظححت مٌافس ًا
حلِلِ ًا ٌَحيوك ٗكهيا هفس اًِسف .ففي اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة مث ًال
يف اًـام  8=;2ملاتي اًـام  8=92ا ٔلظول املرصفِة ساذث زالزة
وهعف اًضـف تُامن رشاكث اًخبٔمني يف هفس اًفرتت كس ساذث س خة
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وهعف اًضـف .ومؽ اًص ٔبسٌلل اٙكي ٍصاهكوهَ من ذالل سكة اًضـة،
ُشٍ اًِشاكث متىٌت من ٔبن ثلسم ً ٕالحذاكزاث مداًف هحريت ثعي إيل
مئاث مالًني اٗكولزاث .هبشٍ اًعصًلة ثؼِص رشاكث اًخبٔمني وثعحح
ؿًل ظٍك وزَلة مؽ الٕحذاكزاث اًعياؾَة واملرصفِة ،وثعحح حزء ًا
ؾضو ًاي من اًص ٔبسٌلل املرصيف .وملذاذ ًت جهنمِا اٙكي ل ًيضة ً ٔلزابخ،
اًربحواسًة الٕحذاكزًة حتول لك معسز من اًوسائي املاًَة املخاحة
مؤكذ ًا ،وعياذًق ثلاؿس اًـٌلل ،ومسدصاث اًضـة إِك إيل ز ٔبش مال.
إن اًص ٔبسٌلل املايل املُرتامك ٌس خلعة ثضلك إس خثٌايئ مداًف خضمة من
اٗكذي ًُس فلط من ذالل ا ٔلزابخ املرتاهكة اًيت حٌاُا من املال اٙكي
كس امذعَ من املعاُك ،وظلاز اًعياؾَني ،إِك إِك ،تي ٔبًض ًا من
مسبٌٔك اًضٌلانث وثوفري اًلصوط .متام ًا نٌل ُو اْكال ابًًس حة ٌَمسدصاث
واًوذائؽ ،ا ٔلذريت نشٛك ثشُة وس حة ظلريت من ٔبزابهحا إيل امللصضني،
تُامن اًحيم ًلوم جبين ٔبزابخ خضمة من ُشٍ اًًضاظاث ،واًيت من
ذالًِا ٍزًس ز ٔبسٌلهل وٕاسدامثزٍ ،واٙكٍن ابًعحؽ ًعيؽ فِض ًا ذامئ ًا من
ا ٔلزابخ الٕضافِة ٌَص ٔبسٌلل املايل .اًص ٔبسٌلل املايل ٌسدمثص كاًح ًا يف
اًعياؿة ،وًىٌَ كس َّمسَ ص حىة مضازابثَ إيل ٔبظول ٔبدصي نشٛك،
اك ٔلزايض واًسىم اْكسًسًة و ٔبكسام ٔبدصي يف اًعياؿة .إن اًحيوك
ٗكهيا إماكهَاث حلِلِة ًخوفري مداًف مـخربت يف الاؾامتذاث ،واًيت حىون
مذعَحة يف اًصّلٍك اًـََا ًخجمؽ الٕهخاح وس َعصت الٕحذاكزاث .وهبشٍ
اًعصًلةُ ،ختََ ُق اًؼصوف امل ُ َثًل ً ٕالحذاكز اًىدري ًخىثَف ا ٕلس خلالل
اًوحيش ٌَجٌلُري اًـامٍك يف اًوظن ويف آكازح ،تلصط ضٌلن ٔبكيص
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حس من ا ٔلزابخ .ومؽ إؿاذت اًص ٔبسٌلًَة يف الٕحتاذ اًسوفِيت واًح٘كان
اًخحصًفِة ا ٔلدصي ،كس جضرعت اًحيوك ُياٛك جاكفة املمزياث
املضرعة اًيت ختط الٕحذاكزاث .يف ُشٍ اًح٘كان اًحيوك ختسم
ا ٕلس خلالل ٌَجٌلُري اًواسـة من اًضـة اًـامي ،يف اًوظن ويف
آكازح ،وتيفس اًعصًلة يف لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصي .ويف
اًس يواث ا ٔلذريت ،اًخجازت ابًخلس َط ،اًيت مبوحهبا ٌضرتي اًزتون
تضائؽ إس هتالهَة ،اب ٔلدط املواذ الٕس هتالهَة املخٌُة ،كس ساذث ثرسؿة
يف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة .إن ثوفري ُىشا إئامتانث ثضمن
ً ٔلسواق اًربحواسًة تَؽ اًسَؽ ،اًص ٔبسٌلًَون جييون ٔبزابح ًا ُائٍك من
ٔبسـاز اًفائست املصثفـة ،تُامن املسًوهون مَزتمون جلك صئ ٌ٘كائيني
واًِشاكث اًص ٔبسٌلًَة .اًلصوط والًٕزتاماث ا ٔلدصي ٌَضـة اًـامي جتاٍ
اًحيوك واملؤسساث املسؤٌك ؾن إكصاط املال كس إسذاذاث ثضلك ؾؼمي
يف اًوكت اْكارض .يف اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة وحسُا ،يف ؿام
 8=;:مسًوهَة اًساكن من ٛلشا إئامتانث وظَت ما ًلازة ; 8:مََاز
ذولز ملاتي  :مََاز ذولز يف اًـام  ،8=89تُامن يف مجِوزًة ٔبملاهَا
اًفِسزاًَة مسًوهَة اًساكن كس وظَت ٔلؿًل من  8:مََاز مازك .إن
جتمؽ ومصنز اًص ٔبسٌلل املرصيف اٙكٍن كس ساذا كس ٔبحساث سايذت يف
اًس َعصت الٕكذعاذًة واًس َاس َة من ِك َد ِي ا ٔلوًَلازص َا املاًَة وٕاس خـٌلل
ؿست سَسٍك من ؿست ٔبصاكل وظصق ًزايذت اًـحوذًة الٕكذعاذًة ،وسايذت
مبٔسات أكاُري اًواسـة من اًضـة اًـامي وٕافلازُا .إن ثعوزاًص ٔبسٌلل
املايل كس حـي ٍلوؿة ظلريت من اًيعاؾَني اًص ٔبسٌلًَني ا ٔلكوايء
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واملرصفِني ًُسوا فلط مصاهكني ًرثوت ؾؼمية ،تي ٔبًض ًا ًخجمَؽ كوت
إكذعاذًة وس َاس َة حلِلِة ،واًيت ثلؽ تبًٔسهيم وٌضـص هبا اًح٘ك تبٔهكهل
وثبٔثص يف حِاثَ .لك ُؤلء ا ٔلصزاض ا ٔلكوايء ٚل اٙكٍن ًـخَون
الٕحذاكزاث واًحيوك وميثَون ما ٌسمي اب ٔلوًَجازص َا املاًَة .ومن
مٌعَق حلِلة ٔبن اًِشاكث اًىربي واًيت هبا حيت تـغ اًـٌلل ميىن ٔبن
ٌضازهوا تبٔسِمِاً ،لوم املسافـون ؾن اًـمي اًص ٔبسٌليل ابٕزحاث ٔبن
اًص ٔبسٌلل الٓن فلس ظاتـَ آكاض اٙكي كس إمذَىَ يف اًوكت اٙكي نخة
فَِ مازهس «ز ٔبش املال»ٔ ،بو وكامت حَي ًَيني الٕمربايًَة ،و ٔبن اًص ٔبسٌلل
ٔبظحح جزمعِم ز ٔبسٌل ًل ٔلَواكً ٌَضـة .وًىن إن ُشٍ إل ٔبساظري .اًَوم
نٌل يف املايض ،اجملموؿاث اًلوًة اًعياؾَة املاًَة آكاظة جس َعص ؿًل
اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة :بٓل زونفَِص ،و موزحن ،و ذوتوهدس ،و مَِوىز ،و
فوزذ و جض َاكحو وثَىساش واكًَفوزهَا وٍلوؿاث ٔبدصي يف اًولايث
املخحست; واجملموؿاث املاًَة ًصوزض َ٘ك وجهيصجنز وظاموًي إِك ،يف إجنَرتا;
وهصوة وس ميزن وماوسٌلن وثُسني وخريًيج إِك يف ٔبملاهَا اًلصتَة; فِاث
و ٔبًف زومِو وموهدِسٌسون و ٔبوًَفِيت إِك يف إًعاًَا; و املائخني ؿائٍك
تفصوسا وُىشا ذواًَم .وهكمتٜك ٌَص ٔبسٌلل اًعياؾي واملايل ،فلس تًت
ا ٔلوًَجازص َا املاًَة ُمييهتا الٕكذعاذًة واًس َاس َة ؿًل لك حِات اًح٘ك.
تي وحيت ٔبدضـت هجاس اٗكوٌك ،واٙكي حتول تَسُا ٔلذات يف ًس
اًحَوثوكصاظَة املاًَة ،وملعاْكِا فلط .ا ٔلوًَجازص َا املاًَة ثـني وثلِي
اْكىوماث ،وثلصز اًس َاساث اٗكاذََة وآكازحِة .يف اْكَات اٗكاذََة
ٌَح٘ك ٝل ؿًل إثعال ابًلوي اًصحـَة ،جلك ُشٍ املؤسساث اًس َاس َة
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وا ٔلًسًوًوحِة واًخـَميَة واًثلافِة اًيت ثسافؽ ؾن سَعهتا اًس َاس َة
والٕكذعاذًة ،تُامن يف س َاس هتا آكازحِة ثسافؽ وثسمع لك اًلوي احملافؼة
واًصحـي اًيت ثسمع وثفذح اًعصًق ٌَخلَلي الٕحذاكزي ،وثلاثي ً ٕالتلاء
ؿًل اًص ٔبسٌلًَة وظَاىهتا .ا ٔلوًَجازص َا املاًَة ل ثرتذذ يف إس خـٌلل ٔبي
ٔبذات ًخحلِق ُمييهتا وثخين زحـَة س َاسة يف لك ِلالث اْكَات .فِلول
ًيا ًَيني:

«إن اًصٔبسٌلل املايل ٌسـي ٌَس َعصت وًُس ٌَحصًة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،21ض ،828.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن اًوضؽ اًَوم ًَؤنس ٔبن الٕضعِاذ اٙكي جِشف ؿَََ اًربحواسًة
الٕحذاكزًة كس ساذ يف لك ماكن .وؿًل ُشٍ ا ٔلسس اًخياكغ تني
اًربوًَخازاي واًربحواسًة ًعحح ٔبمعق .ويف اًوكت راثَ اًخوسؽ
الٕكذعاذي واملايل املعحوة ابًخوسؽ اًس َايس واًـسىصي ًفامق
اًخياكضاث تني اًضـوة والٕمربايًَة ،نٌل ُو اْكال يف اًخياكضاث تني
اًلوي الٕمربايًَة هفسِا .إن اًخحصًغ اٗكؿايئ اٙكي ًلميَ اًخحصًفَِون
اًعًَِون اًَوم ًخجاُي ُشٍ اْكلِلة املوضوؾَة اًلري كاتٍك ً ٕالىاكز .إن
جتمؽ ومتصنز اًص ٔبسٌلل املرصيف حيسج الٓن ًُس فلط يف س َاق ت٘ك
واحس ،تي يف س َاق ؿسً ٍس من اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ٔبو اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة
واًخحصًفِة .فإحتاذ تيوك اًسوق ا ٔلوزويب املضرتك ٔبو «اًحيم اٗكويل
ٌَخـاون الٕكذعاذي» نٌل «تيم الٕسدامثز» ابًىومِىون اٙكي ميخٜك ُو
الٓدص هفس اًعاتؽ واًضرعَة .وؿًل حنو مدضاتَ فإئخالفاث اًحيوك يف
ٔبملاهَا اًلصتَة مؽ توًيسا ٔبو إجنَرتا مؽ زوماهَا ٔبو فصوسا مؽ زوماهَة ٔبو
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إجنَرتا مؽ اجملص ٔبو ٔبمصٍاك مؽ ًوقوسالفِا ٔبو إجنَرتا مؽ ًوقوسالفِا ٔبو
ٔبي رشااكث مرصفِة ٝل ثـخرب إحتاذاث مرصفِة من اًيوؾَة اًص ٔبسٌلًَة.
الٕحتاذ اًسوفِيت كس إفذخح اًـسًس من اًحيوك يف ؿسذ من اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة و ٔبظححت ُشٍ اًحيوك مٌافس ًا ورشٍاكً ٌَحيوك اًص ٔبسٌليل ٔبًامن
حَت ،يف سًوزخي وًيسن وابزٌس و ٔبفصًلِا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة ويف ٔبي
ماكن بٓدص .اًعني نشٛك هتوي ٔبمعق فبٔمعق يف ذوامة ُشٍ اًـمََة
اًص ٔبسٌلًَة ٌَحيوك .وتـَس ًا ؾن اًحيوك اًيت متخَىِا يف ُوجن هوجن ومااكو
وسٌُلافوزت ،ففي وكت كصًة س خلوم اًعني تفذح تيوك ًِا يف اًَاابن
و ٔبمصٍاك و ٔبماهن ٔبدصي .ويف هفس اًوكت جسمح ًحيوك اًلوي الٕمربايًَة
ابًخلَلي يف اًعنيُ(*.شا ظحل ًا ً ٕالؿالم اًعَين ،فاًحيم اًـاملي

س َلصط اًعني  28مََاز ذولز ٌَـام املايل ، 8=<9-8=<8زاحؽ
تَجني زًفِو « »Beijing Reviewاًـسذ 28.اًعاذز تخازخي ً 81وهَو
ًـام  8=<1ض)89.

ًلس صسذ و ٔبنَّسَ ًَيني تبٔن ز ٔبسٌلًَة اًَوم ُمضَ ر ََع ٌة تخعسٍص اًص ٔبسٌلل.
اًَوم ثُ َـسُ ُشٍ آكاظَة ً ٕالمربايًَة ٔبنرث ثعوز ًا وكوت .فاملعسزون اًىداز
ٌَص ٔبسٌلل يف اًـامل اًَوم ٚل اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًَاابن والٕحتاذ
اًسوفِيت ومجِوزًة ٔبملاهَا الٕحتاذًة وجصًعاهَا وفصوسا .وحيت وكت
مـني ،اًص ٔبسٌلل مت ثعسٍصٍ من اًولايث املخحست وجصًعاهَا وفصوسا
و ٔبملاهَا ،ت٘كان تعياؿة معوزت ،واًيت كس إمذعت من املس خـمصاث
ثصواث ا ٔلزايض وما حتهتا .لحل ًا ونيدِجة ٌَحصة وا ٔلسماث ،تـغ
ضـفاء إكذعاذ ًاي تُامن
اًلوي الٕمربايًَة نربًعاهَا وفصوسا و ٔبملاهَا ظازوا ً

79

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة كس إسذُصث و ٔبظححت كوت ؾؼمي .ويف اًوضؽ
اٙكي هخج ؾن اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ظاز س َي اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصًٍك
مؤري خس ًا ٌَح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصي .اًَوم اًص ٔبسٌلل
املعسز ٌَزازح ٍ
ا ٔلمصًٍك ًُ َع ُسز ًلك اًح٘كان حيت اًح٘كان امل ُ َع ِيـة ؿًل َُئة إسدامثزاث
وٕائامتانث وكصوط وؿًل َُئة ثـاون يف ٍلوؿة رشاكث ٔبو من ذالل
إوضاء رشاكث ظياؾَة خضمة .الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًص ٔبسٌلل
الٕحذاكزي ٌسدمثصون يف اًح٘كان اًفلري واًلري معوزتٔ ،لن الٕهخاح
ٍلكف ثضلك ٔبكي تُامن مصاحي ا ٕلس خلالل ٌَعحلة اًـامٍك ؿاًَة خس ًاٝ .ل
جسدمثص تلصط ثبٔمني املواذ آكام وًخحخىص ا ٔلسواق وًحَؽ مٌخجاهتا
اًعياؾَة .إهَ ملن املـَوم ٔبن ثعوز اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة حيسج ثضلك كري
مدساويٙ ،كا فالٕحذاكزاث اًىدريت واًِشاكث ابًولايث املخحست
ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان ا ٔلدصي ثُعسز اًص ٔبسٌلل اب ٔلدط ًِشٍ اًح٘كان اًيت
ًخعَة فهيا اًخعوز الٕكذعاذي إسدامثزاث وحىٌوًوحِا .اًص ٔبسٌلل
املُسدَمث َ ُص ًبٔيت تبٔزابخ دصافِة ٌَمؤسساث املاًَة والٕحذاكزًةٔ ،لن يف
اًح٘كان اًفلري واًلري معوزت ،ا ٔلزط زدِعة خس ًا ومساحاث هحريت مهنا
حٌح ًا إيل حٌة مؽ ثصواهتا ًُم ِى ُن ٔبن ج ُ َ
ضرتي ابًلََي من املال .كوت
جو ٌغ و ُمجربٌ ؿًل اًـمي ٌَلََي
اًـمي زدِعة خس ًا نشٛك ٔلن اًضـة ُم َّ
من املالً .لس ُح ِسخَت ٔبهَ ًلك ذولز ٌُسدمثص يف ُشٍ اًح٘كان حىسة
اًلوي الٕمربايًَة زحب  9ذولزاث ملاتهل .وظحل ًا ٌَمـَوماث ا ٔلمصٍىِة
اًصمسَة ،ذالل فرتت  8=;8إيل  8=;9فلط الٕسدامثزاث من اًولايث
املخحست يف اًح٘كان اّكسًست اكهت يف هعاق ما ًـاذل  :.9مََاز ذولز،
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تُامن املاكسة اًيت ٔبثت هبا من ُشٍ اًح٘كان يف هفس اًفرتت اكهت ملسز ًت
حبوايل  12مََاز ذولز(*.را ٔبمريٍاكن زًفِو «The American

» Reviewذزاسة ا ٔلؾٌلل،ض 88.ؿسذ ٔبقسعس ؿام )8=;:

وتلصط إدفاء ثعسٍص اًص ٔبسٌلل ،اًلوي الٕمربايًَة ٕاؾمتسث ؿًل
الٕئامتانث .من ذالل ُشٍ الٕئامتانث ٔبو اٗكمع ،اًِشاكث اًص ٔبسٌلًَة
اًىربي واٗكول اًيت ثًمتي ًِا ُحت ِس ُج ضلع ًا ؾؼاميً ل حيمتي ؿًل اٗكول
املدسَمة ًِشٍ الٕئامتانث واًضـوة ،وجتـَِم حتت اًس َعصت .اٗكمع ٔبو
الٕئامتانث ًِشٍ اًح٘كان اًلري معوزت ًبٔيت من هنة ثصوت ُشٍ اًح٘كان نٌل
ًبٔيت ٔبًض ًا من إس خلالل حٌلُري اًعحلة اًـامٍك يف اًح٘كان املعوزت
وثشُة اًرثوت ٔلقيَاء اًح٘كان كري املعوزت .جلكٌلث ٔبدصي ُشا ًـين
ٔبن الٕحذاكزاث ا ٔلمصٍىِة اًىربي مث ًال َجس ُم ُن ؿًل ؾصق اًضـة
ا ٔلمصًٍك واًضـوة ا ٔلدصي ،وؾيسما ًعسزون اًص ٔبسٌلل وًـعون
الٕئامتانث ،فِشا ميثي ابًضحط ؾصق وذماء ُشٍ اًضـوة .وؿًل اّكاهة
ا ٔلدصُ ،شٍ الٕئامتانث واًيت ثوفصُا الٕحذاكزاث اًىربي ًح٘كان ما
ٌسمي ابًـامل اًثاًر ُفي اْكلِلة ختسم اًعحلاث الٕكعاؾَة اًربحواسًة
اًيت حتنك ُشٍ اًح٘كان .الٕئامتانث اًيت ثدسَمِا اٗكول اّكسًست ٝل كِس
إمرباييل حول ؾيق اًضـوة .ونٌل ثُؼِ ُِص املـَوماث الٕحعائَة ،فإن
ذًون ُشٍ اًح٘كان ثخضاؾف لك مخس ٔبؾوام ،من حوايل  <.9مََاز
ذولز يف ؿام  ،8=99فعازث ذًون اٗكول اًلري معوزت ٌَح٘كان
الٕمربايًَة مـخََ ًة ٔبنرث من  892مََاز ذولز يف ;;= .8إن اًـامل
اًص ٔبسٌليل كس َّظ َو َز اًخىٌوًوحِا وختعط يف معاْكَ تلصط سايذت
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ٔبزابحَ من إندضاف معاذز حتت ا ٔلزط ،وحىثَف اًززاؿة ،إِك .لك
ُشٍ اًخىٌوًوحِا واًثوزت اًـَمَة اًخىٌوًوحِة هفسِا واًعصق اّكسًست
ً ٕالس خلالل الٕكذعاذي ختسم الٕمربايًَة ،والٕحذاكزاث اًص ٔبسٌلًَة وًُس
اًضـوة .اًص ٔبسٌلًَة ل ثلوم ٔبتس ًا ابٕسدامثزاث ول ثوفص كصوط ول
حساة ٔلزابهحا اًيت س خجيهيا
ثعسز اًص ٔبسٌلل ًح٘كان ٔبدصي تسون
ٍ
ًيفسِا .الٕحذاكزاث اًىربي واًحيوك واًيت ثًسج ص حاوِا اًـيىدوثَة يف
لك اًـامل اًص ٔبسٌليل واًخحصًفي ل ثـعي ٔبتس ًا إئامتانهتا حيت ثخوفص ًِا
مـَوماث مَموسة حول اٗكذي اٙكي س َبٔيت من إس خلالل مٌجم ٔبو
ٔبزط ٔبو إس خرصاح اًيفط ٔبو املاء من اًعحازي إِك.
ُياٛك ٔبًض ًا ظصق ٔبدصى من مٌح الئامتانث نخٜك اًىت متازسِا اٗكول
ص حَ-الٕصرتاهَة واًىت حتاول جصكـة ظصًلِا اًص ٔبسٌلل اًىت جسري ؿَََ.
ُشٍ الئامتانث اًضرمة ثخوفص ؿىل َُئة ائامتانث جتازًة واًىت ابًعحؽ
جية ٔبن ًُـاذ ذفـِا توكت كعري .لك ُشا ًمت ثوفريٍ ابلٕصرتاك مؽ
اًـسًس من اٗكول اًص ٔبسٌلًَة واًىت حتسة ابمللاتي ا ٔلزابخ الٕكذعاذًة
نٌل ا ٔلزابخ اًس َاس َة اًىت س َجيوهنا من اٗكوٌك املخَلِة ،و ٔبذش ًا
ابْكس حان كوت الاحامتل لكذعاذُا وكاتََهتا ٌ٘كفؽ .إن اًص ٔبسٌلًَني ل
ًوفصون الئامتانث ًحياء الٕصرتاهَة ،تي ًلومون تخوفريُا ًخسمري
الٕصرتاهَةٙ .كا فسوٌك إصرتاهَة حلِلِة ل ثلدي ٔبتس ًا ابلئامتانث تبٔى صلك
من ت٘ك ز ٔبسٌلل جصحواسى ٔبو حتصًفى.
وؿىل دعى اًخحصًفِني آكوزجضوفِني اًسوفَِت ًُـ ِم ُي اًخحصًفِون
اًعَيُِون اًىثري من اًضـازاث وامللولث ً ،عيـون اًـسًس من
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اًـحازاث اًىت ثحسو «ًَيٌَُة» و«زوزًة» وًىن وضاظِا اْكلِلى زحـى
زوزى-مضاذ ،إن اًلاذت اًعَيُني حياوًون حىت ثلسمي مواكـِم الاىهتاسًة
جتاٍ ؿالكاهتم ومؽ اًح٘كان الٕمربايًَة نٌل ًو اكهت ىف ظاُك الٕصرتاهَة.
إن ُؤلء اًخحصًفِني ٌس خـمَون ُشا اٍمتوًَ تلصط حـي حٌلُري
اًاكذحني واًضـة ىف ُاًؼَ َمة ،حىت ل ٌس خعَـوا حتوًي قضهبم إل
ٔبذواث كوًة ًـمي اًثوزت .فسؾوان هبٔذش مث ًال مسبٌٔك اًحياء الٕكذعاذى
ٌَح٘ك ،وثعوٍص الٕكذعاذ الٕصرتاىك اؾامتذ ًا ؿىل اٙكاث .إن ُشا املحساء
حصَح .إن لك ذوٌك إصرتاهَة مس خلٍك وراث س َاذت جية ٔبن حتضس
مجَؽ اًضـة وجِشخ س َاس هتا الاكذعاذًة ثضلك معُة ،وجية ٔبن
ثبٔذش ؿىل ؿاثلِا لك الٕحصائاث حىت جس خعَؽ ثضلك ٔبمثي و ٔبنرث
ؾلالهَة من اس خلالل لك اًرثوت ىف اًح٘ك واذازهتا ثضلك حصًط،
وجية ان حزًس فهيا ًعاُك اًضـة وجية ٔبن ل جسمح جهنهبا من
ا ٔلدصٍنُ .شا ُو اًخوخَ ا ٔلساىس واًصئُىس ًلك ت٘ك إصرتاىك ،تُامن
حىون املساؿست من آكازح واملساؿست من اًح٘كان الٕصرتاهَة الادصى
ٔبمص ًا اثهو ًاي.
إن الئامتانث تني ت٘كٍن اصرتاهَني تني تـضِم اًحـغ ٗكهيا ظاتؽ ْلخَف
متام ًا ،فِشٍ الئامتانث متثي مساؿست ىزهية و ٔبٔلَة .إن املساؿست ا ٔلٔلَة ل
ثرض ٔبتس ًا ابًص ٔبسٌلًَة ،ول ثفلص ٔبتس ًا حٌلُري اًضـة ،تي ؿىل اًيلِغ
إهنا جساؿس اًعياؿة واًززاؿة وجساؿس ىف ثيامغٌِل ،وثلوذ ًخحسني
زفاَُة أكاُري اًاكذحة وًخلوًة الاصرتاهَة.
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ىف امللام ا ٔلول  ،اًح٘كان الاصرتاهَة املخعوزت اكذعاذ ًاي جية ان جساؿس
اٗكول الاصرتاهَة الادصىُ ،شا ل ًـىن ان اٗكول الاصرتاهَة ل جية
ان ثعوز ؿالكاث مؽ اٗكول كري الاصرتاهَة .وًىن ُشٍ اًـالكاث
الاكذعاذًة جية ان حىون ؿىل اساش املعَحة املضرتنة ول جية
تبٔى صلك ٔبن جتـي اكذعاذ ت٘ك اصرتاهَ ًا اكن ٔبم مل ٍىن مـمتس ًا ؿىل
اًح٘كان الٔنرث كوت .إن اكهت ُشٍ اًـالكاث تني اٗكول مديَة ؿىل
اس خلالل اًح٘كان الاظلص والاضـف اكذعاذ ًاي ؿىل ًس اًح٘كان ا ٔلكوى
فِىشا «ذمع» جية ٔبن ًًُ َدش ٔلهَ اس خـحاذ .إن ًَيني ًلول تبٔن اًص ٔبسٌلل
املال كس وسج ابملـىن اْكصىف ٌَلكمة ص حانَ حول لك ت٘كان اًـامل.
الاحذاكزاث اًص ٔبسٌلًَة واًاكزثَالث والاحتاذاث ثـمي ثضلك مهنجى،
فِحساءون ٔبو ًل ابلسدِالء ؿىل اًسوق اٗكاذىل ٌَح٘ك وحيعَون ؿىل
اًعياؿة واًززاؿة حتت اًسهيم وٌس خـحسون اًعحلة اًـامٍك واًحلِة من
اًضـة اًـامي وًعيـون ٔبزابح ًا خضمة وتـسُا ًعيـون فصظ ًا ؾؼمي ًة
لحذاكز الاسواق حول اًـامل .إن اًص ٔبسٌلل املال ًَـة ذوز ًا مدارش ًا ىف
ُشا.
إهيا ىصى اًَوم وُشا ًخعاتق مؽ احعائاث ًَيني حول الامربايًَة
هكصحٍك ؿََُا ٌَص ٔبسٌلًَة ،تبٔن اًلوثني اًـؼمخني ٔبمصٍاك والٕمربايًَة
الٕصرتاهَة اًسوفِخَة لُكٌُل ًدٌافس ؿىل ثلس مي اًـامل وًالسدِالء ؿىل
اسواكَ .مضلكة اًيفط مث ًال واًىت اظححت ّلخسمة ىف اًـامل تبٔسٍٜ ،ل
كدي لك صئ ىف هعاق اًِشاكث الامصٍىِة الاحذاكزًة اًىربى ،وًىن
نشٛك اًِشاكث اًربًعاهَة وا ٔلملاهَة واًِشاكث الادصى مذوزظة ىف
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ُشا .ا ٔلمريٍىِون ًياوزن ىف مضلكة اًيفط تلصط انٌلل احذاكزٚل هل.
ًلس اسدمثصوا ز ٔبسٌل ًل هحري ًا وتيوا جتِزياث ىف اًح٘كان امليخجة ٌَيفط
اكًسـوذًة وٕاٍصان إِك ،وكس حـَوا اًعلم اْكاهكة ًِشٍ اًح٘كان ىف كدضهتم
من ذالل املَوك واملضاخي وا ٔلمئة اًفاسسٍن ابًىثري من اٗكولزاث .إن
حاكم اًح٘كان امليخجة ٌَيفط ُشٍ مسموخ هلم من اًحَوثوكصاظَة املاًَة
ًِشٍ اًح٘كان ابلسدامثز ىف اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة وجصًعاهَا و ٔبماهن
ادصى ،تي وحىت رشاء ٔبسِم ىف ؿست احذاكزاث ونشٛك اًفٌاذق
اًفادصت واملعاهؽ إِك .اًسـوذًة مث ًال ٜل ت٘ك ص حَ إكعاؾى ًؼِص فَِ
اًفلص واًؼالم ،وابًصمغ من اهنا ث َُّع ِس ُز  282مََون ظن من اًيفط
س يو ًاي ًـُش حٌلُري ؾٌلًِا ىف فلص ،واملٜك وظحلة ُم َّالك ا ٔلزاىض
اًىداز كس اوذؾوا انرث من  82مََاز ذولز ىف تيوك وول سرتًت
فلط .هفس ا ٔلمص ابًًس حة ٌَىوًت ،والٕمازاث اًـصتَة املخحست و ٔبماهن
ٔبدصىُ .شٍ اًعلم ثلوم تـمي اكفة اًخياسلث ٌَلوى الٕمربايًَة ٍهنة
ٔلخَاكث صـوة ُشٍ اًح٘كان اًىت حيوكوهنا تلصط زفؽ وس حة ازابهحم
ٔلهفسِم .إن اسدامثزاث ُشٍ اًح٘كان امليخجة ٌَحرتول واًىت ٜل ٔلَونة
ٌَعحلاث اْكاهكة متثي احتاذ ًا ابًعحؽ ؿىل هعاق ظلري ًص ٔبسٌلل ُشٍ اًعلم
مؽ اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك واًربًعاىن .وىف امللاتي ًحسوا ٔبن اًعحلاث اْكاهكة
ٌَح٘كان امليخجة ٌَيفط ٗكهيا هوغ من اًِشانة ىف الاسدامثزامتؽ الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة والاجنَزيًة واًفصوس َة وٍُ َ ُ
زمع ٔبهنا راث ثبٔزري ؿىل ُشٍ اًح٘كان
اًىت مت رهصُا .ىف اْكلِلة إن اًلضَة ؾىس رٛك متام ًا .إن ٔبزابخ
الٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني والٕمربايًَني ا ٔلدصٍن ًِيى خضمة خس ًا ابمللازهة

85

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

مؽ ا ٔلزابخ اخملععة ًِشٍ اًعلمُ .شٍ ٜل إحسى ٔلزياث الاس خـٌلز
اّكسًس واٙكى تلصط حـي هفسَ كات ًال لس خلالل اًرثواث ىف تـغ
اًح٘كان حىت حسُا ا ٔلكىص ًلوم تدٌاسلث ًعاُك اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة
ٔبو اجملموؿاث الاكعاؾَة اْكاهكة ،وابًعحؽ ًُس ًرضزُا .إن ُشا املثال
ًخوافق واظصوحاث ًَيني تبٔن معاُك اًربحواسًة ىف ؿست ت٘كان ميىن ٔبن
ثعحح مدضاجىة ثسِوٌك ،نٌل ُو اْكال مؽ معاُك الٕحذاكزاث آكاظة
فميىهنا ٔبن ثدضاتم مؽ ُشٍ اٗكول الاحذاكزًة .الاحذاكزاث اًىربى من
اًوازذ نشٛك ٔبن حُصفَ َق مؽ الاحذاكزاث الاكي كوت واًىت ثخحنك ىف
اًرثواث اب ٔلدط املوازذ اّكوفِة اكْكسًس واًىصومِوم واًىوجص
واًَوزاهَوم والاحفوزايث الادصى.
ان س يساث اْكىومة وائامتانهتا وذمعِا كس ٔبظحح واحست من ٔبنرث
الاصاكل اهدضاز ًا ًخعسٍص اًص ٔبسٌلل اًَومُ .شا اًيوغ من اًخعسٍص ميازسَ
الاحتاذ اًسوفِىت واًح٘كان اًخحصًفِة الادصى اب ٔلدط .وتـَس ًا ؾن
ا ٔلزابخ اًص ٔبسٌلًَة ،فِشٍ الئامتانث وُشا «اٗكمع» واًس يساث حتوى
نشٛك ٔبُساف ًا س َاس َة .اٗكول اًىت ثلوم مبيح الئامتانث هتسف ٗكمع
وثلوًة اًسَعة اًس َاس َة والاكذعاذًة ً ُز َم ٍص مـَية واًىت حتمى املعاُك
الاكذعاذًة واًس َاس َة واًـسىصًة ٌَح٘ك املؤثَ ِمن .ونٌل ثُـ َلسُ الثفاكاث
حول ُىشا ائامتانث تني اْكىوماث فِو ًلومون جبـي ثحـَة املسًون
الاكذعاذًة واًس َاس َة ٔب َنرث ِؾ َؼٌلً ٌ٘كائن .وهكثال لُكس َىك ًِشا ُو
صلك ثعسٍص اًص ٔبسٌلل ؿرب «آكعة مازصال» واًىت تـس اْكصة اًـاملَة
اًثاهَة ٔبظححت ا ٔلساش الاكذعاذى ٌَخوسؽ اًس َاىس واًـسىصى
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ٌَولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة وذول ٔبوزواب اًلصتَة .إن ما ٌسمى ابٗكمع
واٙكى ٍصًس اًخحصًفَِون اًسوفَِت ثوفريٍ سؾٌلً ًخعوٍص اكذعاذ وتياء
كسم اٗكوٌك ٌَعياؿة ىف ت٘ك اكًِيس واًـصاق و ٔبماهن ٔبدصى ًِو هفس
ا ٔلمصٔ .بما ىف اًوكت اْكارض فلس وظَت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة واًص ٔبسٌلًَة ابًح٘كان اًعياؾَة مصحٍك
ثعوز جتـي من ا ٔلزابخ اًىت جييوهنا من حصامك اًص ٔبسٌلل حزذاذ ثضلك
هحري .إن حصامك اًص ٔبسٌلل ًعيؽ ٔبزابح ًا خضمة واًىت ثشُة ّكَة
الاحذاكزًني والاوًَجازص َا املاًَة واٙكٍن ل ًضـون ُشا اٗكذي ىف
ذسمة اًضـة اًـامي املُفلص ،وًىن ًخعسٍصٍ ٌَح٘كان واًىت مهنا ميىن
ٔبن حيللوا ٔبزابح ًا ٔبؾؼم هلمُ .شٍ اًح٘كان اًىت جسمهيا اًعني ابًؼ«ؿامل
اًثاًر» .ابًصمغ من ُشا فِم ٌسدمثصون ىف ُشا اًيوغ من اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت نشٛك.
اًىثري من اًىذة مت نخاجهتا حول معََة اذرتاق اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك
ٔلوزواب وا ٔلُساف اًس َاس َة والاكذعاذًة .ووعوزت واحضة ًِشا ميىٌيا
الثعالغ ؿَهيا ىف نخاة اًاكثة ا ٔلمصٍىك حِوفصى ٔبوٍن .ففى تساًة
اّكزء املسمى تؼ«اًِشاكث اٗكوًَة» ًلول تبٔن ثعوز الاسدامثزاث
ا ٔلمصٍىِة مت ظحل ًا ملفاُمي ثُ ِل ُص تبٔن اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة ل متثي معاُك
اًِشاكث اًـاجصت ٌَححاز وًىن متثي معاُك اًِشاكث اٗكوًَة .و ٔبن ملص
ُشٍ اًِشاكث ىف اًولايث املخحست .فِشا ًـىن ٔبن رشاكث ٔبمصٍىِة هحريت
ل ثفىص فلط تخلعَة ت٘كُا واْكاحِاث اًعياؾَة واًزابئن ابًولايث
املخحست وًىن ٍصًسون َم َّس ص حىهتم ٌَح٘كان ا ٔلحٌحَةُ .شٍ اًِشاكث
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جسدمثص «ز ٔبمسِا اًفائغ» ىف اًح٘كان ا ٔلدصى تلصط ظيؽ ٔبزابخ ٔبنرث.
ُىشا رشاكث معالكة نؼ«سوهوىن موتَي» و«س خاهساز ٔبوًي اوف
هَوخريىس» ،إِك ثعيؽ ما ًلازة هعف ٔبزابهحا من هنة واس خلالل
اًح٘كان ا ٔلحٌحَة .حوال  922رشنة حتعس ٔبزابح ًا ثلسز حبوال 82
مََاز ذولز من ذازح اًح٘ك لك ؿامُ .ياٛك ما ٔبنرث من  1222من
ُىشا رشاكث ابسدامثزاث ىف ت٘كان بٔحٌحَة .هبشٍ اًعصًلة كس ٔبثت
مععَحاث وظَف اكًؼ«رشاكث مذـسذت اّكًس َة» ٔبو «اًص ٔبسٌلًَة
اٗكوًَة» إِك إل الاس خـٌلل اًَوٖل ىف اًعحافة واًـمََاث املرصفِة.
حِوفصى ٔبوٍن ًلول تبٔن ىف اًـام =ٔ 8=2بنرث من  8122رشنة ٔبوزوتَة
كس متَىِا ٔبو حتوكت هبا اًِشاكث ا ٔلحٌحَة .اكهت ُشٍ ٔبول مصحٍك
ٌَِجوم ا ٔلمصٍىك ؿىل اًعياؿة ا ٔلوزوتَة .إن ضلط اْكصة اًـاملَة اًثاهَة
واٙكى اكن ًمت جتِزيٍ كس ٔبوكف ثضلك مؤكت قزو اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك.
مفن ؿام = 8=2حىت  8=8:جحم الاسدامثزاث املحارشت من اًِشاكث
ا ٔلمصٍىِة ىف ت٘كان اًـامل كس ُوى من  ;922مََون ذولز إل ;222
مََون ذولز .ابًصمغ من ُشا وتـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة وىف اًـام
 8=92جحم الاسدامثزاث الامصٍىِة ابٓكازح كس ازثفؽ إل 880222
مََون ،وهعفَ كس حصنز ىف ىف ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة ونيسا .اسدامثزاث
ٔبمصٍاك اًالثًَِة متت لس خلالل املواذ آكام :اًيفط واًىوجص واْكسًس
وذام اْكسًس واًحوهسُت نٌل املوس وامليخجاث اًززاؾَة ا ٔلدصى .ىف نيسا
اكن ًمت اًرتنزي ؿىل اًخـسٍن واًيفط وكس ثعوزا ؿىل هعاق واسؽ ثسخة
اًلصة وػصوف جسَِي الاذرتاق.
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إن ٔبوزواب ىف  8=92نشٛك كس ظازث ُسف ًا ُام ًا ًالسدامثزاث
ا ٔلمصٍىِة.الاسدامثزاث ؿىل ُشٍ اًلازت اكهت ثزتاًس تدسازغ ىف ِلال
الثعالث ،والاهخاح اًىدري واملـساث املـلست .وحٌح ًا إل حٌة مؽ
الاسدامثزاث امليخجاث واًسَؽ ا ٔلمصٍىِة كس ثسفلت .إن اًاكثة كس
ٔبصاز ىف سؤاهل تبٔن اًوضؽ تـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ىف اًسوق
اًص ٔبسٌلل كس ٔبؾعى ذفـة ؾؼمية ًالسدامثزاث ا ٔلمصٍىِة .وىف ُشٍ
ا ٔلزكام ثخىضف ًيا سايذت ُشٍ الاسدامثزاث ىف آكازح :ىف  8=8:كس
تَلن  ;0222حىت وظوًِن إل  880222مََون ىف اًـام ،8=92
و 880122مََون ىف  8=:8و ٔبنرث من  :20222مََون ذولز اًَوم.
وابٍمتسذ املس متص ًـمََاهتا ؿىل اًيعاق اًـاملى اًواسؽ كامت اًِشاكث
ا ٔلمصٍىِة تـمي ثيافس ٔبنرث رضاوت مؽ اًِشاكث احملََة وساذ آكوف من
س َعصت اًـٌلًلة ا ٔلمصٍىِنيُ .شٍ املضلكة ٔبظححت حىت ٔبنرث وضوح ًا
ىف اًح٘كان اًلري مذعوزت واًىت هتمين فهيا اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة ؿىل
ا ٔلكسام ا ٔلساس َة ٌَعياؿة ومتازش ثبٔزري ًا كو ًاي ىف الاكذعاذ اًلوٖل ًِشٍ
اًح٘كان .جلكٌلث ٔبدصى ُشٍ اًِشاكث اًـمالكة ا ٔلمصٍىِة ثخحنك
ابلكذعاذاث احملََة واْكىومة وىف اْكلِلة ٚل من ًسٍصوهنا.
إن ُشا اًرصاغ اًعوًي واٙكى كس سى تني رشاكث اًيفط ا ٔلمصٍىِة
واْكىومة املىس َىِة واٙكى اىهتيى ىف < 8=1ابهنَاز س َاسة املـازضة
ٌَحىومة املىس َىِة ًِو ٔبمص مـصوف خس ًا .فَلس اكن ُياٛك هخاجئ
مضاهبة ٔبثت من اًرصاغ تني احذاكزًة اًيفط اًربًعاهَة واْكىومة
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الٍٕصاهَة واٙكى كس ه َ َخ َج ؾيَ اساٌك معسقُ .ىشا دضاؿاث ظاحٌة
حتسج ظوال اًوكت وثًهتيى ابهخعاز اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة اًىربى.
إن رشاكث اًيفط اًـاملَة ثـمي ؿىل هعاق ؿاملى ،وابًًس حة هلم فَلس
ظاز من اًرضوزى اًخحنك اًخام ابًص ٔبسٌلل واهخاح ُشٍ الاكسام من
اًعياؿة واًخحنك ىف اْكىوماث إِك ،ىف ُشٍ اًح٘كان اًىت اسدمثصوا فهيا،
ٔلهَ ،إن هلعت ٗكهيم الاماكهَة فسدذعاؿس اًعـوابث ىف ثًس َق
وضاظِم ؿىل هعاق ؿاملىٔ .لخي ُشا ثياُغ اًِشاكث ا ٔلحٌحَة
اًىربى هجوذ اًص ٔبسٌلًَني احملََني ْكعوهلم ؿىل وس حة ٔبنرب من الازابخ
ٔبنرث من املسدمثص ا ٔلمصٍىك ٔبو ٔبى ذوٌك إمربايًَة ٔبدصى.
إن اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة ىف ٔبوزواب ونيسا وبٓس َا و ٔبفصًلِا وتبٔماهن ٔبدصى
كس ذَلت وضـ ًا ابًرضوزى ًلومون فَِ ابًس َعصت ؿىل كذعاذاث
ت٘كان ؿسًست ،حىوماث ُشٍ اًح٘كان ثلف ىف دوف صسًس من
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًىت هعخت هفسِا زئُس ًا ؿىل الاكذعاذ
ا ٔلوزوىب نٌل فـَت ابًًس حة ٌَضؤون اًـسىصًةٙ .كا فاًح٘كان اًعياؾَة
اًص ٔبسٌلًَة تبٔوزواب حتاول مٌؽ قزو اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك واٙكى كس ثسفق
ولسال ًخسفق جوكَاث مبُٔوٌك هلم.
اًلِاذت اًعًَِة ثسؾى تبٔن اٗكول ا ٔلوزوتَة امل ُ َع ِيّ َـة مٌش اًلصن اًؼ= 8ثلوم
تـمي اسدامثزاث ٔبنرث ىف اًولايث املخحست .وًىن من املـصوف ٔبهَ تُامن
ثوخس الاسدامثزاث ا ٔلوزوتَة ىف اًولايث املخحست ؿىل َُئة ضٌلانث
و ٔبسِم وس يساث واًوذائؽ إِك ،هتمين الاسدامثزاث ا ٔلمصٍىِة ىف ٔبوزواب
ؿىل مواكؽ ىف ٔبصس ٔبكسام الاكذعاذ ا ٔلوزوىب ٔبٛلَة .وساؾَ ًا ًخربٍص
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سايذت الاسدامثز ا ٔلمصٍىكٍ ،زمع حِوفصى ٔبوٍن تبٔن اًح٘كان ا ٔلوزوتَة
حصًس وثلوم جبِوذ ًخعوٍص ظياؿاهتم ؿىل ٔبسس ؿَمَة هكثال ثعيَؽ
اًوكحَوحص واًىِصابئَاث .و ُشٍ اًعياؿاث جسِم إل حس ما ىف اًخلسم
اًخىٌوًوىج ،وازثفاغ اًعسازاث وفوق لك ُشا اٍمنو الاكذعاذى ًلك
ُشٍ اًح٘كان .وًىن اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة ٔبنرث ثعوز ًا ىف ُشا اجملال ٔبنرث
من دعوٕلم ا ٔلوزوتَني وًخحوكون ابًخلسم اًخىٌوًوىج ًعاْكِم .ىف
ظياؿة اًوكحَوحص مث ًال كامت اًِشاكث ا ٔلوزوتَة اخملعخة تخٌاء ؿالكاث
ٕكاًة ٔبهفسِا من مٌافسة رشنة ماهَياث اًـمي اٗكوًَة ( )MBIواًىت
ثخحنك ىف ٔبنرث من  %;2من اًسوق ا ٔلمصٍىك تي وحىت وس حة ٔبؾغ
ىف اًسوق اًـاملى .وتعصًلة ٔلازٍك ،اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة اًىربى ٗكهيا
ثوخَ ىف اٗكدول مبضازًؽ مضرتنة مؽ اًِشاكث احملََة .وتلصط متوًَ
اس خلالهلم ،ثلوم رشاكث ؿسًست تخفاذى حعوًِا ؿىل  %8من مَىِة
من اًِشاكث اًخاتـة وًلومون ابٕوضاء رشااكث ؿىل ُبسس اسدامثزاًة
تًس حة =ٔ %98-8بو اًيعف ابًيعف.
ُشا هَف سى ا ٔلمص ً ٔلمصٍىِني ىف اًَاابن وُىشا كس سازوا ىف
ًوقوسالفِا نشٛك ،واًىت حياوًون اؾعاء اهعحاغ تبٔهنا ثخىن الٕصرتاهَة
مـمتست ؿىل راهتا تُامن ىف اًواكؽ كام اًخُذوًون تخلس مي ًوقوسالفِا
اكذعاذ ًاي تني اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًِشاكث اًىدريت ٌَح٘كان
املخعوز اًعياؾَة .وتفـَهتم ُشٍ كام اًخُذوًون تخلَِس حصًة واس خلالل
ًوقوسالفِا.
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ُياٛك ثوخَ تني اًـسًس من اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة اًىربى مثي حِيريال
موثوزس وفوزذ وهصاٌسَص وحِرنال إًَىرتًم إِك ٍمتَىِم ىف اًواكؽ
 %822من مَىِة ُشٍ اًِشاكث اًخاتـة ىف اًح٘كان ا ٔلحٌحَة .ابًصمغ
من ُشا ُشٍ اًِشاكث اًخاتـة وظحـ ًا ٔلوٍن مل ثًىس ٔبتس ًا مضلكة
اًخبٔممي ،وٕاخاجهتم ًِشا ٜل ٔبهنا «ًُست مضلكة ثيعُة رشاكث
مبسدمثصٍن ّلََني ،وًىهنا مسبٌٔك جضجَؽ املَىِة اٗكوًَة ً ٔلسِم ىف
اًِشاكث اًصئُسة»ُ .شا املفِوم «اٗكول» ٌَص ٔبسٌلًَة واًىت ثبٔذش مصنز
تعوًخَ اب ٔلدط رشنة حِيريال موثوزس.
إن ثوهجاث اًص ٔبسٌلل ا ٕلمربايل ا ٔلمصٍىك ٔبو اًعياؿاث ا ٔلمصٍىِة اًىت
جسدمثص ذازح اًولايث املخحست تلصط إوضاء مس خـمصاهتا وٕامرباظوزٍهتا
ٜل ىف اًواكؽ حلائق كٍََك واًىت ثُؼِ ُِص ؾىس ما ًخؼاُص تَ ؿىل ا ٔلكي
اًخحصًفِون اًعًَِون من ٔبظصوحاث ٔبن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة كس
ضَ ُـ َفت .تي ؿىل اًيلِغ إهنا حمنوا ٔبكوى وحعَت ؿىل ثياسلث ىف
اًح٘كان ا ٔلحٌحَة وثسٍص اًـسًس من ا ٔلكسام اًِامة لكذعاذاهتا .تي وًلس
جس حخت نشٛك ْكىوماث ُشٍ اًح٘كان ؿسذ ًا ل ُحيىص من اًعـوابث،
وىف نثري من ا ٔلحِان ثعيؽ اًلاهون ىف ُشٍ اًح٘كان ،وٗكهيا حىوماث
حتت ثرصفِا وثوحهيِا .ابًعحؽ ُشٍ اًـمََة متص تخعاؿسُا وُحوظِا
وًىن اًخوخَ اًـام ل ٌضري إل ضـف الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة.
إهيا هـُش جزمن ثلوم فَِ كوت ؾؼمى ٔبدصى اكلٕمربايًَة الٕصرتاهَة
اًسوفِخَة تخعسٍص اًص ٔبسٌلل وثُعمم ؿىل اس خلالل صـوة ْلخَفة.
اًص ٔبسٌلل اٙكى ًمت ثعسٍصٍ من اًلوى اًـؼمى ًبٔىت من فائغ اًلمية
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اجملىن ىف الٕحتاذ اًسوفِىت واٙكى كس حتول إل ذوٌك ز ٔبسٌلًَة .إن إؿاذت
اًص ٔبسٌلًَة كس ٔبذث إل اس خلعاة اجملمتؽ اًسوفِىت اٙكى ىصاٍ اًَوم،
واٙكى ٌس َعص فَِ كسم ظلري وٌس خلي اًلاًحَة اًـؼمى من اًضـة.
الٓن اًعحلة املخىوهة من تريوكصاظَني وحىٌوكصاظَني وظحلة املحسؿني
املثلفني اًـََا كس ظيـت وادذَلت ص ً
الك من جصحواسًة مٌفعٍك وظحلة
اس خلالًَة ختعط وثُ َل ِس ُم فائغ اًلمية املس خزَط من الاس خلالل
اٗكاٖل ٌَعحلة اًـامٍك وأكاُري اًـصًضة من اًـٌلل .ؿىل ذالف اًح٘كان
اًالكس َىِة اًص ٔبسٌلًَة واًىت هبا ًمت ختعَط فائغ اًلمية مبا ًدٌاسة
مؽ جحم اًص ٔبسٌلل ًلك ز ٔبسٌلل ،ىف الٕحتاذ اًسوفِىت وىف اًح٘كان
اًخحصًفِة ا ٔلدصى ًمت ثوسًـِا ظحل ًا ملواكؽ اًياش ابًعحلة اًربحواسًة ىف
ُصم اٗكوٌك والاكذعاذ واًـَوم واًثلافة إِك(*.ىف الاحتاذ اًسوفِىت

اًًس حة تني ٔبحوز اًـٌلل وزواثة املسٍصٍن ىف اًِشاكث و ٔبؾضاء اًعحلة
اًسوفِخَة اًربحواسًة اّكسًست ُو واحس إل ؾِشتُ ،شا ابس خثٌاء ما
ٍىفى ُؤلء ٔلهفسِم تعصق و ٔبصاكل ؿست) اًصواثة املصثفـة واًصوثني
واملاكفبٓث آكاظة واّكوائز واْكوافز والامذَاساث إِك كس تُيُت ؿىل
َُئة موءسسة اكمٍك ًالسدِالء ؿىل فائغ اًلمية املبٔدور من اًـمي
واًـصق ٌَضـة اًـامي .اًعحلة اًىت متثي «اًص ٔبسٌلل أكـى» حتمى ُشا
اٍهنة من ذالل اضافة كواهني و ٔبؾصاف ثضمن الاس خلالل والاضعِاذ
اًص ٔبسٌلًَني.
إن الاكذعاذ اًسوفِىت الٓن كس ٔبظحح مسِل ًا مؽ اًيؼام اًص ٔبسٌلل
اًـاملى ،تُامن اً ٍص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك وا ٔلملاىن واًَاابىن واًصسامِي ا ٔلدصى كس
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ثوكَت تـمق ىف الاحتاذ اًسوفِىت ،وًمت ثعسٍص اًص ٔبسٌلل اًسوفِىت
ًح٘كان ٔبدصى ؿىل ؿست ٔبصاكل وًيسمج مؽ اًص ٔبسٌلل احملىل .إهَ ملن
املـَوم ثضلك ؿام ان الاحتاذ اًسوفِىت ٌس خلي اٗكوٌك اًخاتـة هل
اكذعاذ ًاي ىف امللام ا ٔلول .وًىٌَ الٓن ًدٌافس وًدٌاسغ مؽ اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى زقحة مٌَ ىف ا ٔلسواق وِلالث الاسدامثز وٍهنة
املواذ آكام وٌَحفاع ؿىل اًلواهني الاس خـٌلزًة اّكسًست ىف اًخجازت
اًـاملَة إِك .واؾامتذ ًا مٌَ ؿىل متسًس ُمييخَ ثلوم اًربحواسًة اًسوفِخَة
اّكسًست تخعسٍص اًص ٔبسٌلل ،وًىهنا ُيا ثبٔىت ضس مٌافسة ًُس فلط
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًىت ٜل ىف ؾز كوهتا ،وًىن نشٛك من اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت اكًَاابن وجصًعاهَا و ٔبملاهَا اًلصتَة وفصوسا إِك .وىف
حبهثم ؾن ا ٔلزابخ اًـؼمية ثلوم ُشٍ اٗكول تخعسٍص اًص ٔبسٌلل ًُس فلط
ٔلفصًلِا وبٓس َا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة وًىن نشٛك ًح٘كان ٔبوزواب اًِشكِة
واًىت ٜل حتت سَعة الاحتاذ اًسوفِىت اًخحصًفى وثعسز اًص ٔبسٌلل
حىت ًالحتاذ اًسوفِىت هفسَ.
اًعحلاث اْكاهكة ىف ما ٌسمى ابًح٘كان الاصرتاهَة مثي الاحتاذ
اًسوفِىت وجض َىوسَوفاهَا وتوًيسا إِك ونشٛك اًعني نشٛك ٌسمحون
ٌَص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب ابًخسفق ًح٘كاهنم ٔلن اًص ٔبسٌلل ُيسم اًعحلاث اْكاهكة
تُامن ميثي كِس ًا زلِ ًال ؿىل اكُي اًضـوة .ت٘كان اًىومِىون ثلصق حىت
ؾيلِا ىف اٗكًون .مجَـِم مسًوهون ٌَح٘كان اًلصتَة ملا ًعي إل 92
مََاز ذولزً .وقوسالفِا اكهت واحست من ٔبول اٗكول اًخحصًفِة اًىت
مسحت ٌَص ٔبسٌلل الاحٌىب تبٔن ُيرتق اكذعاذُا .فلس ثَلت ٔبو ًل ائامتانث
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تـسُا كس اصرتث حصدِعاث ولحل ًا رُحت ًحياء مضازًؽ مضرتنة .ىف
ًوقوسالفِا مت اكصاز كاهون ىف ; 8=:واٙكى مسح ابٕوضاء مضازًؽ
مضرتنة ،واٙكى امذٜك تَ اًِشاكث ا ٔلحٌحَة = %8من اًص ٔبسٌلل.
ًوقوسالفِا كس مضيت ٔبفضي اًؼصوف ٌَِشاكث اًص ٔبسٌلًَة حىت ثلوم
تًضاظِا وثضمن ٔبزابح ًا مصثفـة .إن اًؼاُصت اًَوقوسالفِة ثُؼِ ُِص تبٔن
اًص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب املُسدمثَص ىف ًوقوسالفِا ُو واحس من ٔبنرث اًـوامي
حسٌلً ىف كَة اًح٘ك إل ت٘ك ز ٔبسٌلل .اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة
واًح٘كان اًليَة ا ٔلدصى مل ُيرسوا صُئ ًا ابسدامثزاهتم .ؿىل اًيلِغ فَلس
ظيـوا ٔبزابح ًا خضمة ،تُامن كس سوذوا تؤش اًعحق اًـامٍك واًفالحني
ؿمل ًَيني تبٔن ثعسٍص اًص ٔبسٌليل ُو ا ٔلساش اًعَة
تَوقوسالفِاً .لس َّ َ
لس خلالل اًلاًحَة من ٔبٓل وت٘كان اًـامل وًعاُك اًعفََِة اًص ٔبسٌلًَة
املمثٍك ىف حفٌة من اٗكول فاحضة اًرثاء.
اٗكول اًص ٔبسٌلًَة س خلوم تـمي ٔبزابخ خضمة ىف اًعني نشٛك .إهيا ىصى
اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك واًَاابىن وا ٔلملاىن اًلصىب واًصسامِي ا ٔلدصى ثخسفق
ُياٛك ؿىل َُئة مََازاث اٗكولزاث .إثفاكِاث َثوكَ ُؽ مؽ اًَاابهَني
ًالس خلالل املضرتك ْكلول اًيفط ومعاذز ظاكة هنص ايجندىس .وٕاثفاكِة
مت ؾلسُا مؽ ا ٔلملان ًحياء مٌامج حفم ،إِك .الاسدامثزاث اًىت ثمت وسدمت
ىف اًعني ابًعحؽ س خجَة ٌَص ٔبسٌلًَني ا ٔلخاهة ٔبزابح ًا حِست ،وًىهنا ىف
هفس اًوكت س خلوى ذؿامئ اًص ٔبسٌلًَة ىف اًعني.
إن ثعسٍص اًص ٔبسٌلل من ت٘ك ز ٔبسٌلل ٔبو حتصًفى ٔبدص تلغ اًيؼص ؾن ما
إن اكهت اٗكوٌك ثـعى ٔبو ثبٔذش  ،هحريت اكهت ٔبو ظلريت  ،فِيى ؿىل
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اٗكوام صلك من ٔبصاكل الاس خلالل ٌَضـوة ؿىل ًس اًص ٔبسٌللُ .شا
الاس خلالل جيَة اًخحـَة الاكذعاذًة واًس َاس َة ٌَح٘ك املس خملً .لس
ٔبصاز ًَيني تبٔهَ تـس الاسدِالء ؿىل سوق اًوظن ،ثسذي الاحذاكزاث
ىف دضاؿاث اكذعاذًة لٕؿاذت ثلس مي اًسوق اًـاملى ٌَسَؽ امل ُ َعيَّ َـ ِة
واملواذ آكام .امليافسة وحضؽ اًصحب ًسفؽ ابحذاكزاث اًح٘كان اخملخَفة تبٔن
ًعَوا مؤكذ ًا لثفاكاث وٌ٘كدول ىف ٔبحالف ومٌافساث إحساُا مؽ
ا ٔلدصى هبسف ثلس مي اًسوق اًـاملى ًحَؽ اًسَؽ اّكاُزت ورشاء مواذ
ذام .حىت ؾيسما ٍىون ًِا ما ٍىفى من احذَاظى املواذ آكام واًعاكة
ثلوم اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ابٕىزال رضابهتا ؿىل اًح٘كان ا ٔلدصى،
وحِر ٔبن الاهخاح ٍلكف ىف ُشٍ اًح٘كان ثضلك ٔبكي من ت٘كاهنم
وزواثة ؾٌلهلم اب ٔلدط ٔبهنا ٔبكي جىثري .إن اًرصاغ اٙكى كس تساء
ولٍزال ىف قٌلزٍ ًالسدِالء ؿىل املوازذ اًيفعَة وا ٔلسواق ٔلمص سئ.
ونيدِجة ًِشا اًرصاغ ؾِشاث ومئاث اًِشاكث آكاظة مت ثسمريُا ىف
اًاكحصًي اٗكول ٌَيفط ،واٙكى ًخبًٔف من ; احذاكزاث (ٔ 9بمصٍىِة
وواحست جصًعاهَة وواحست جصًعاهَة ٔبملاهَة ورشنة إٌسو سُئة اًسمـة و
ثَىساهو وص َي إِك) كامت ابًخحنك ىف ٔبنرث من  %:2من اس خرصاح
اًحرتول ومدَـاثَ ىف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ٌَـامل اًلصىب وحوال  %98من
معََاهتا.
ثلس مي مضاتَ ٌَموازذ وا ٔلسواق ًوخس اًَوم ٌَىوجص ومـاذن اًلعسٍص
وٌََوزاهَوم واملـاذن ا ٔلدصى الاسرتاثَجَة اًلمية .اًىثري من اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة نربًعاهَا وفصوسا كس ٔبجصمذا إثفاك ًا ْلعوظ ًاٌ ،سمى ابٕثفاكاث
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ثفضَََة ٌَخـاون مؽ اًح٘كان املُس َخـ َمصت اًساتلة واًىت س خضمن هلم ؿىل
ا ٔلكَة امذاايساث حرصًة اكذعاذًة وجتازًة .ما ٌسمى مبياظق اٗكولز
 ،والاسرتًَىن واًفصاهم ٔبو اًصوتي ثُؼِ ُِص اًخلس مي الاكذعاذى ٌَـامل تني
الاحذاكزاث واٗكول الٕمربايًَة اًـسًست.
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة واًلوى
الٕمربايًَة ا ٔلدصى ًضميون ٔبزابهحم اًلعوى تعصق ْلخَفة ،من ذالل
اًخجازت املامتٍزت واًلري ؿاذٌك واًىت ًلومون هبا ؿىل ُشٍ اًح٘كان .اًَوم
عو َزت» وحسُا ابسددـاذ ذول ا ٔلوتَم زظَسً ا من
ظازث اًح٘كان «امل ُ ّ ِ
اٗكًون ًلسز حبوال  18مََاز ذولز .وىف اًؼصوف اْكاًَة اب ٔلدط ىف
ػصوف ا ٔلسمة الاكذعاذًة ،ثـلس الاحذاكزاث اثفاكِاث مدارشت نشٛك
مؽ حىوماث اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة تعسذ ملاذٍص الٕهخاح وا ٔلسـاز
وا ٔلسواق ،إِك .إن وحوذ ٔبهؼمة اكًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك وكريُا ًِو
ذًَي واحض ؿىل اًخلس مي الاكذعاذى ًـامل اًَوم .إن اًخلسم الاكذعاذى
ٌَـامل وُميية الاحذاكزاث و ٔبمصُا وهنهيا ىف ثعوزاث حِات واكذعاذ
اًح٘كان ا ٔلدصى ًَزَق ثياكضً ا تني اًـامي واًص ٔبسٌلل نٌل ُيَق ثياكضً ا
تني اًضـوة والٕمربايًَة وًبٔىت ُشا مؽ اص خساذ ثياكضاث الٕمربايًَة
اٗكاذََة.
إن اًيؼصًة اًعًَِة ٌَؼ«ؾوامل اًثالج» واًىت حصًس ٔبن ثوفق تني «اًـامل
اًثاًر» و «اًـامل اًثاىن» مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ًِيى هؼصًة ل ثخوافق
وُشا اًواكؽ .إهنا حصًس اًخـاٖل ؾن اًـسوان اًلاىس ًالحذاكزاث
ا ٔلمصٍىِة واًربًعاهَة وا ٔلملاهَة واًَاابهَة واًفصوس َة وتلِهتم جتاٍ اٗكول
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اًىت جسمهيا اًعني «ذول اًـامل اًثاًر»  ،وهَف ٔبن ُشا اًـسوان ٍزًس
من ملاومة اًضـوة ٌَلوى الٕمربايًَة اْكاملة ابًِميية وًـزس اًؼصوف
املوضوؾَة ٌَخلاثي اًـيَس تُهنم .ىف اّكِة ا ٔلدصى ًبٔىت ثعوز اًلوى
ا ٕلمربايًَة اًلري ؿاذل واٙكى ُو كاهون موضوؾى ًخعوز اًص ٔبسٌلًَة
واٙكى ًلوذٚل ٌَميافسة والاحذاكك فامي تُهنم ًححهثم ؾن اٍمتسذ
الاكذعاذى ىف لك ٔبحناء اًـامل .إن ُشٍ اًيؼصًة اًعًَِة واًىت ثوذ ٔبن
ثوفق تني ُشٍ اًخياكضاث و ٔبن حصوح ابًضحط ما ثِش تَ الاصرتاهَون
اٗكميلصاظَون واًخحصًفَِون من لك حسة وظوة ًِيى ىف ثياكغ
مفضوخ ًالسرتاثَجَة اٌََيٌَُة ،واًىت ل ثيىص ُشٍ اًخياكضاث تي
وثـمي ًخـمَلِا تلَة اًخجِزي ٌَثوزت اًربوًَخازًة وحتصز اًضـوة.
ًلس ٔبصاز ًَيني ىف حتََالثَ ً ٕالمربايًَة تبٔن اًخحول من اًص ٔبسٌلًَة ما
كدي الاحذاكزًة إل ٔبؿىل وبٓدص مصاحَِا ٔبل وٜل مصحٍك الامربايًَة
ًًهتيى ثلس مي اًساحاث ا ٔلزضَة ٌَـامل تني اًلوى الٕمربايًَة اًـؼمى.
فَلس كال ًَيني

«إن املزيت آكاظة ٌَمصحٍك اًىت هسزسِا ٜل اًخلس مي اٍهناىئ ٌَـامل ،وًىن
إؿاذت اًخلس مي ُشٍ ًُست ابملس خحٍَك ،تي ؿىل اًيلِغ ،فإماكهَة إؿاذت
اًخلس مي ٔلىٌة وح متَة – وًىن تعسذ اًس َاس َة الاس خـٌلزًة ٌَح٘كان
اًصٔبسٌلًَة فَلس ان متَت ابسدِالهئا ؿىل ا ٔلزاىض اْكصت ؿىل هوهحيا .و ٔلول
مصت اهلسم اًـامل ثضلك اتمٙ ،كا فإهَ ىف املس خلدي حىون إؿاذت اًخلس مي
وحسُا ٔلىٌة ،وميىن ٔبن ثدٌلي ُشٍ ا ٔلزاىض من "ماٛك" ٓلدَص»
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،22ض ،12=-12<.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
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إهَ ومٌش اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ،حتوًت اًَِئة الاس خـٌلزًة اًالكس َىِة
اكذعاذاي وس َاس ًَا
اًلسمية واًىت اس خلَت صـوة اًـامل فزيايئ ًَا و ً
و ٔبًسًوًوحًِا إل اس خـٌلز خسًسُ .شا الاس خـٌلز اّكسًس حيوى هؼا ًما
تبٔهكهل من املـاًري اًس َاس َة واًـسىصًة وا ٔلًسًوًوحِة ،واٙكى كس تًذَ
الٕمربايًَة هبسف ثوظَس س َعصهتا وضٌلن اًخحنك اًس َاىس
والاس خلالل الاكذعاذى ٌَمس خـمصاث اًساتلة واًح٘ك ا ٔلدصى
اًـسًست ،تُامن ثخىِف وراهتا ٌَؼصوف اّكسًست اًىت ذَلهتا اْكصة.
ٕا ًرا ما ٜل ُشٍ اًؼصوف؟
إهَ وتـَس اْكصة مل حىن اًح٘كان الٕمربايًَة نفصوسا وجصًعاهَا وٕاًعاًَا
و ٔبملاهَا واًَاابن ىف موكؽ ٌسمح ًِن تخوظَس اًوضؽ اٙكى اكن كامئًا كدي
اْكصة ؾن ظصًق اًلوت .فصوسا ؿىل سخِي املثال مل ثلسز ٔبن ثحلى ؿىل
امللصة واّكزائص وثووس وتلِة اًح٘كان ا ٔلفصًلِة ىف حاٍهتم املُس خـ َمصت نٌل
اكهت ثلوم هبشا ىف ما مىض .هفس اًلول ٌرسى ؿىل الٕمربايًَخني
اًربًعاهَة والًٕعاًَة.
خشزاي ىف ِؿساذ اًلوى ىف اًـامل.
ًلس خَحت اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ً
ثلريا ً
وكاذ ُشا ًِزمية اًلوى اًفاص َة اًصئُس َة ،وًىن ُشا كس ٔبزُق اًلوى
الاس خـٌلزًة اًلسمية ثضلك هحري وُزٚل حىت ٔبجحصت ٔبساسِم .ففى لك
ماكن حىت ىف اًح٘كان اًىت مل ثسذي ىف ُشٍ اًزوتـة كس ثبٔثصث تفـي
اْكصة املياُضة ٌَفاص َة ثسخة إؿالهئا ًلضَة اًخحصز اًلوٖل .إن
صـوة ُشٍ املس خـمصاث اًساتلة واٙكٍن كس اختشث ت٘كاهنم مواكـِا مؽ
ت٘كان الئخالف املياُغ ٌَفاص َة هبسف اًخحصز من هري اًفاص َة مل
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ًلدَوا اًصحوغ إل اًلفط الاس خـٌلزى ٔبو ٌسمحوا تَ لٔنرث من ُشا.
ًلس اكن هرص الاحتاذ اًسوفِىت ؿىل اًياسًة وثبٔسُس املـسىص
الاصرتاىك وحتصز اًعني سخ ًدا ىف إؾعاء ذفـة ُؾؼمى ًوؾى اًضـوة
اًلوٖل وهضال حتصزٚل .وكس فِمت أكاُري اًـصًضة من صـوة
املس خـمصاث تبٔن اًوضؽ اًساتق جية ٔبن ًخلري .واهفجصث هضالث
اًخحصز ىف اًِيس اًعًَِة وصٌلل ٔبفصًلِا و ٔبماهن ٔبدصى.
وحِر ٔبن ُش اًوضؽ كس حىون ،فلس ذفؽ اًـسًس من اٗكول
الاس خـٌلزًة تبٔن ثسزك تبٔن اًعصًلة اًلسمية ًالس خلالل وٕاذازت
املس خـمصاث تسون ٔبى هوغ من اْكصًة والاس خلالل اكهت ظصًلة ثبٓلكت
مؽ اًزمان .ووظول اًلوى الٕمربايًَة املاًىة ٌَمس خـمصاث إل ُشا
الاس خًذاح مل ٍىن ثسخة ٔبحاسُسِم اٗكميلصاظَة ٔبو زقحهتم ىف ٔبن
ًـعوا اًضـوة اْكصًة ،وًىهنم كس ثـصضوا ًضلط اًضـوة املُس خـ َمص ِت
اكذعاذاي ٔبو
ؾسىصاي ٔبو
و ٔلن ُشٍ اًلوى كس ظازث ضـَفة خسً ا سو ًاء
ً
ً
س َاس ًَا ٔبو ٔبًسًوًوحًِا حىت حيفؼوا الاس خـٌلز اًلسمي .وًىن اًلوى
الٕمربايًَة وفصوسا وجصًعاهَا وٕاًعاًَا و ٔبمصٍاك مل ٍصًسوا اًىف ؾن
اس خلالل ُشٍ اًضـوة وت٘كاهنم .وىف اًؼصوف اًىت وخسث حِهنا اكن
ؿىل لك كوت إمربايًَة ٔبن ثضمن اْكنك اٙكاىت ًِشٍ اًضـوة ٔبو ٔبن ثـسٚل
ابْكصًة والاس خلالل تـس فرتت من اًزمان .وذالل ُشٍ اًفرتت واًىت
وس ًمعا مهنم كس مسحوا ابوضاء وؾى ٌَحىوماث اٙكاثَة وثسزًة اًىواذز
احملََة اكهوا ًـسون ًضلك خسًس من ٔبصاكل الاس خلالل الٕمربايل،
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وُو الاس خـٌلز اّكسًس ،ومؽ ذَق الاهعحاغ اًزائف تني ُشٍ اًح٘كان
واًضـوة واًزمع تبٔهنم كس زحبوا حصٍهتم.
ًلس اكهت ُشٍ اًفرتت اًىت ٔبثت تـس اْكصة واًىت فهيا راكت الٕمربايًَة
اًـاملَة ُزمية ؾؼمية ،وحني ظازث ٔبسمة اًيؼام الاس خـٌلزى ً ٕالمربايل
ػاُصت ىف وضوهحا اكًضمس .وىف ُشٍ اًفرتت ًخـفن اًص ٔبسٌلًَة نيدِجة
ًضـف الٕمربايًَة ثسخة اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ،اىهتزث اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِة اًفصظة وامذعت اًضـوة املُس خـ َمصت واٙكٍن اكن ٍُ َ ُ
زمع
تبٔهنم ٔبحصاز ومس خلَون واكن ُشا ؾن ظصًق اس خلالل خسًس و ٔبصس
نثافة .وكس مسث ُمييهتا الٕمربايًَة ؿىل ت٘كان املس خـمصاث اًساتلة
اًىت متَىهتا اًح٘كان الٕمربايًَة ا ٔلدصى ،واًىت كس ضـفت هبشا اًوضؽ ٔبو
راك.
وابًصمغ من ٔبن اًضـوة املس خـمصت اًساتلة كس اندسخت الاؿرتاف هبشا
اًيوغ من «الاس خلالل» و«اْكصًة» واًىت مضيهتا هلم اًلوى الاس خـٌلزًة
خـمصتتبٔن ٍصفـوا ٔبسَحهتم ٔلن
اًساتلة ،فَلس اضعصث اًضـوة املُس َ
ا ٕلمربايًَني مل ًلذيـوا ظوؿًا ابٕؾعاء ُشٍ «اْكصًة» وُشا «الاس خلالل»
ىف اْكال .الٕمربايًَون اًفصوس َون اب ٔلدط اكهوا حياوًون تـس اْكصة
ٔبن حيفؼوا سَعة فصوسا ٔبو «هباهئا» .وهبشا اهفجصث اًيضالث اًخحصزًة
اًعوًٍك ًضـوة اّكزائص وفِخيام واًحلِة ال ٓ َدصٍن ًيَي حتصزٚل وىف اٍهناًة
كس اندس حوا ُشا اًخحصز .وًن هشُة ُيا ىف دضم ثفاظَي ػفصٚل هبا،
ٔبو ما اًلوى الاحامتؾَة اًىت ثلاثَت ،إِك .وًىن اْكلِلة ٜل ٔبن
الٕمربايًَخني اًفصوس َة واًربًعاهَة اكهخا ضـَفذني .وهبشا فإن ٔبظصوحاث
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ًَيني كس حتللت حول ثـفن الٕمربايًَة ،وحول ثبٓلك اًيؼام الاحامتؾى
اًص ٔبسٌلل الٕمربايل اًلسمي ابْكصاكث اًثوزًة والاهسفاؿاث اًخواكة ٌَحصًة
ٌَضـوة اٙكٍن لكوا اس خلالل وؾحوذًة حىت وكذيا ُشا.
وذالل ُشٍ اًفرتت جسميت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ووسـت مٌعلة
ذولزُا ،و ٔبذشث مٌاظق اًفصاهم والاسرتًَىن ووضـهتا حتت
س َعصهتا ،وتلَة حٌلًة كوت ُمييهتا الٕمربايًَة اًلامئة ؿىل الاس خلالل
ا ٔلكىص ٌَضـوة ،فَلس تًت ؿست كواؿس ؾسىصًة وذمعت حٌلؿاث
مؤًست ًِا س َاس ًَا ىف اًـسًس من ُشٍ اًح٘كان واًىت ُس ِ َمع تبٔهنا انًت
حصٍهتا واس خلالهل .واكن ُشا الاس خلالل ابًعحؽ مص ً
ثحعا ثسَسٍك من
اًخلرياث ىف اً ُحىن واً ُحىن اًفوكِة نشٛك.
وكس ذَق اًص ٔبسٌلل املال فىصٍ آكاض ،واٙكى ٌس هتهل ابس خلالل
ٌَربوًَخازاي وٕادضاغ اًـامل .وٍوكي ُمييخَ ؿىل اًضـوة وًربز ُشٍ
اًِميية تبٔصاكل ذالتة ٌَحصًة والاس خلالل اًاكرتني ،ونشٛك ابٕوضاء
تـغ ما ٌسمى اب ٔلحزاة اٗكميلصاظَة ،إِك.
وابٕوضاء اًحيوك واًِشاكث املخـسذت اّكًس َاث ومؽ ثعسٍص اسدامثزاث
اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك مت ثعسٍص منط اًـُش ا ٔلمصٍىك وابلحنعاظ اٙكى
حيخوًَ.
ومؽ ثعسٍص اًص ٔبسٌلل من اًلوى الٕمربايًَة اًىربى ُذ َِلت املُس خـمصاث
واًىت ٜل اًَوم اًح٘كان اٙكى ٌسوذ فهيا الاس خـٌلز اّكسًسُ .شٍ اًح٘كان
ٗكهيا اس خلالل مزؾوم وًىٌَ صلكى فلط .جلكٌلث ٔبدصى الٓن نٌل
املاىض ،وجتصى هفس معََة ثعسٍص اًص ٔبسٌلل ،ابًصمغ من ادذالف
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ا ٔلصاكل ،ومؽ اًِشوحاث واٗكؿااي واًىت ٜل ؾحازت ؾن «مس مسسوش
ىف اًـسي» .وتلى الاس خلالل اًلاىس ًِشٍ اًح٘كان هفسَ نٌل اكن ىف
املاىض ٔبو ٔبظحح ٔبنرث رضاوت; ونشٛك ميىض اس خلالل املعاذز اًعحَـَة
فهيا.
إن ٔبنرب كوت اس خـٌلزًة خسًست ىف وكذيا ٜل اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة.
ففى زالج ٔبؾوام من  8=;1إل  8=;9مثي اسدامثز اًص ٔبسٌلل آكاض
ىف اًولايث املخحست ابًح٘كان املس خـمصت اًساتلة حوال  %1:من ٍلي
ثعوزا ىف ُشٍ ا ٔلكاًمي.
اسدامثزاث ٔبنرث اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة ً

*(نخاة الٕحعائاث اًس يوى ٔكِوزًة ٔبملاهَا اًفِسزاًَة).8=;; ،

إن الثفاكِاث الاكذعاذًة واًس َاس َة واًـسىصًة املربمة تني اًلوى
الٕمربايًَة واًح٘كان املُس خـ َمص ِت اًساتلة ًِيى اثفاكِاث اس خـحاذ و ٔبسَحة
تَس الٕمربايًَة ٕلتلاء ُشٍ اًح٘كان ىف ٔبكفاظِا.
فَلس كال ًَيني

«...إن ُياٛك حاخة مَحة ٌَفضح وٌَِشخ ٔكاُري اًضلٍَك اًواسـة
ًلك اًح٘كان واب ٔلدط اًح٘كان املخزَفة حول آكسًـة املمهنجة اًىت
متازسِا اًلوى الٕمربايًَة واًىت حتت قعاء اٗكول املس خلٍك س َاس ًَا
اكذعاذاي وماًًَا
ثلوم ىف اًواكؽ تخٌاء ذول ثـ متس اؾامتذًا ات ًما ؿَهيم
ً
وؾسىصاي»...
ً
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،18ض ،89=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
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ومتا ًما نٌل املاىض .وتلَة إتلاء اًضـوة حتت س َعصهتا كامت اًلوى
الٕمربايًَة من ٔبمصٍاك والاحتاذ اًسوفِىت الٕمربايل-الٕصرتاىك وكوى
إمربايًَة ٔبدصى جبسًسُا وكسميِا ابًخحصًغ ؿىل اًزناؿاث ٔبًامن اكهوا تني
اًح٘كان اجملاوزتٔ ،بو تني ٍلوؿاث احامتؾَة ْلخَفة ىف ت٘ك ما88(* ،

حصاب كامت مٌش هناًة اْكصة اًـاملَة اًثاهَة حىت ًومٌا ُشا وماث فهيا
ً
ٔبنرث من  8:مََون إوسان نيدِجة ًِشٍ اًزناؿاث واًىت ما اهسًـت ىف
اًلاًة إل حصة ّلََة ٔبو ٔبََُة .وكس ثوزظت ىف ُشٍ اْكصوة
ثضلك مدارش ٔبو كري مدارش الٕمربايًَخني ا ٔلمصٍىِة واًسوفِخَة ثضلك
مدارش ٔبو كري مدارش واًىت حصث ىف ت٘كان كري مذعوزت ).ولحلًا
ثخسذي ُشٍ اًلوى تسوز اْكنك ٔبو اٗكامع ّكاهة ٔبو بٓدَص ،وثخسذي ىف
اًضؤون اٗكاذََة ًِشٍ اًح٘كان وثربز ػِوزُا الاكذعاذى واًس َاىس
واًـسىصى ُياك .إن اْكلائق ًخؼِص ًيا تبٔن حِامن حَت اًلوى اًـؼمى
ىف اًضؤون اٗكاذََة ٌَضـوة ػَت املضالك ؿىل حاًِا ٔبو ًًذج ؾهنا
ثـزٍز مواكؽ الٕمربايًَة والٕمربايًَة الاصرتاهَة ىف ُشٍ اًح٘كان .نٌل
جتصى ا ٔلحساج ىف اًِشق ا ٔلوسط واًرصاؿاث تني اًعومال وٕازَوتَا
واْكصة تني اكمدوذاي وفِخيام ،إِك .وُشا لكَ ذري ذًَي.
وًلس ؾزسث نشٛك اًولايث املخحست ومـِا الاحتاذ اًسوفِىت
ابسدامثزاهتم ولك وتلِة اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة مواكـِا ىف اًح٘كان اًىت كدَت
هبشٍ الاسدامثزاث ،نٌل ٔبهنم ًخلاثَون ؿىل ا ٔلسواق وهفور اًخبٔزري .وُشا
ًلوذ ٓكالفاث تني اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اخملخَفة ،وتني اًِشاكث اًىدريت
اًىت ل ثخعي ٔبو ثـمتس ذاذَ ًَا ؿىل الٓدص .وجضـي ُشٍ آكالفاث ًَِة
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حصوة ّلََة وميىن ٔبن ثيلَة ْكصة ؿامة .فىٌل ؿَمخيا اٌََيٌَُة ،تبٔن
اهسلغ اْكصة ًِشٍ ا ٔلس حاة سو ًاء اكهت ّلََة ٔبو ؿامة ،فِيى ىف
ظاتـِا ًعوظَة وًُست حصة حتصز .فلط حني ختصح اًضـوة ؿىل
كاس ٔبحٌىب وحني ًًذفضون ضس اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة احملََة واًىت حصثحط
ٍ
والٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة واًص ٔبسٌلل اًـاملى – حىون ُشٍ
اْكصة ؿاذٌك وحصة حتصز.
إن ٔلثىل اًص ٔبسٌلل اًـاملى ًيلمسون ىف حواز هحري حول اْكاخة املزؾومة
ًخـسًي اًيؼام اْكال ٌَـالكاث الاكذعاذًة اٗكوًَة وٕاوضاء «هؼام
اكذعاذى ؿاملى خسًس» ،واٙكى ًسمعَ نشٛك اًلاذت اًعًَِون .وظحلًا
ٔلكاوًَِم فاًؼ«هؼام الاكذعاذى اّكسًس» س َزسم نؼ«جحص ٔبساش
ًالس خلصاز اًـاملى» .ومن خاىهبم حتسج اًخحصًفَِون اًسوفِت ؾن
تياء خسًسً ا ٌَـالكاث الاكذعاذًة اٗكوًَة.
ثبٔسُس ما ٌسمى ً
إن ُشٍ ملساغٍ ودعط ثلصُا اًلوى الٕمربايًَة والاس خـٌلزًة اّكسًست،
واٙكٍن ٍصًسون الٕتلاء ؿىل حِات الاس خـٌلز اّكسًس ومتسًس وحوذٍ،
وحفغ اضعِاذٚل وهنهبم ٌَضـوة .وًىن كواهني ثعوز اًص ٔبسٌلًَة
والٕمربايًَة ًُست مباذت ً ٔلماىن ٔبو الاذرتاؿاث اًيؼصًة ٌَربحواسًة
واًخحصًفِني .فىٌل كال ًَينيٍ ،ىون اًعصًق اًوحِس ٌَزالض من ُشٍ
اًخياكضاث ُو اًلذال ضس الاس خـٌلز والاس خـٌلز اّكسًس.
وًلس َّؾص َف ًَيني ٔبًضً ا ىف حتََهل اًعفاث اًصئُس َة الاكذعاذًة
ً ٕالمربايًَة وموكـِا ىف اًخازخي .وكال تبٔن الٕمربايًَة ًُست فلط تبٔؿىل

115

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

مصاحي اًص ٔبسٌلًَة وًىهنا ا ٔلذريت ،وٜل ا ٔلم اًولذ ُت ٌَثوزت اًربوًَخازًة.
و ٔبصاز ًَيني تبٔن

«الٕمربايًَة ٜل مصحٍك اتزُيَة مـَية ٌَصٔبسٌلًَة()...وٜل ()8زٔبسٌلًَة
الاحذاكز وز ٔبسٌلًَة ظفََِة ومذحٍَك ،وز ٔبسٌلًَة ّلخرضت».
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،21ض ،822.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)

إن واكؽ اًـامل اًص ٔبسٌلل ىف ًومٌا اْكارض ًَخوافق متا ًما وُشا الاس خًذاح.
إن ا ٔلسس الاكذعاذًة ًلك ا ٔلمصاط الاحامتؾَة-الاكذعاذًة
ً ٕالمربايًَة ٜل نٌل ٔبزخت ًَيني ؾحازت ؾن احذاكز .الاحذاكزاث ل حمتخؽ
تلوت ًىك ثـرب ثياكضاث الاكذعاذ اًص ٔبسٌلل ثسالم .وًلس زتط ًَيني تني
ؾضواي وُشا ابجتاٍ الاحذاكز ًىدح ثعوز
ظفََِة وثـفن الٕمربايًَة ً
اًلوى امليخجة ثضلك ؿام ،وًخـمَق اًخعوز اًلري مذوافق تني ٔبكسام
اًعياؿة اًلومِة ولك ،واًفضي ىف حسن اس خـٌلل اًلسزاث الٕوساهَة
واملاذًة ،واًخوخَ لٕؿاكة ثعحَق بٓدص مس خجساث اًـَوم واًخلٌَاث
ًعاُك أكاُري وثلسم لك اجملمتؽ.
إن اًعمؽ ً ٔلزابخ وامليافسة ًسفـان الاحذاكزاث ًالسدامثز ىف
اًخىٌوًوحِا ذالل معََة الاهخاح .وًىن ٔبزياء معََة اًخعوز اًخازُيَة
ً ٕالمربايًَة لكِا ًؼي الاجتاٍ اًسائس ُو اًخعوز كري املخاكئف وهحح
اًخعوز.
وؿىل سخِي املثال فإن الاهفاق ؿىل اًححر وثعوز اًـمل ىف ِلال
اًعياؿة واب ٔلدط اًعياؿة اْكصتَة ثضاؾف وحسٍ ىف اًولايث املخحست
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من  2مََاز ذولز ىف ؿام  8=92إل ما ًلازة  88مََاز ذولز ىف
ََازا ىف  .8=;2وثواخَ اًِشاكث اًىربى مصاث
 ،8=:9وحوال  12م ً
ؿسًست معاؾة ىف اًححر اًـَمى ،وًىن حني اندضافِا ًضئ ثشُة
ًِشاء جصاءت اذرتاؿَ وٌس خبٔحصون ً
ؾٌلل ماُصٍن; ابًصمغ من ُشا فِم
ًعحلون ٔبحباهثم فلط حني ًبٔىت ُشا ىف ظاْكِم.
وثضلك ظحَـى ،متخٜك ٔبنرث ا ٔلكسام ٔبٛلَة ا ٔلوًوًة حِر ٔبهنا متثي
معاُك ٔبنرث ًالسدامثزاث ىف ِلال اًخعوٍص واًثوزت اًخلٌَةٔ ،لن ُشٍ
فصظا ؾؼمى ً ٔلزابخ .وثبٔىت اًعياؿة اْكصتَة ؿىل ز ٔبش
ا ٔلكسام ثوفص ً
ُشٍ ا ٔلكسام ،ونٌل ٔبن اًوضؽ ُياك ًدضاتَ ىف مـسل ا ٔلزابخً .
مفثال
كامت اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ىف  8=:8ابسدامثز  1،9:9مََون
ذولز ىف اًححر اًـَمى مبجال املالحة اّكوًة واًعوازخي .وىف هفس
اًـام مت اسدامثز ; 8،91مََون ذولز ىف اًعياؾخني اًىِصتَة
واًالسَىِة ،و 8=:مََون ذولز ىف اًعياؿاث اًىميَائَة ،و81:
مََون ذولز ىف ظياؿة املاهَياث ،و 8;8مََون ذولز ىف ظياؿة
اًس َازاث ،و 8;2مََون ذولز ىف اًوسائي اًـَمَة ،و< 1مََون
ذولز ىف ظياؿة املعاظ ،و< مََون ذولز ىف ظياؿة اًيفط ،و=
مََون ذولز ىف ظياؿة كاس املَثان ،إِك.
إن ػصوف اًَوم ًـسىصت الاكذعاذ هكؤرش ومؼِص ًخـفن الٕمربايًَة كس
ٔبظححت مزيت ػاُصت ىف لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة .وًىن معََة
ؾسىصت الاكذعاذ كس وظَت ذزخاث خسًست ،اب ٔلدط ىف اًولايث
املخحست والاحتاذ اًسوفِىتٔ .لن الاهفاق اًـسىصى املحارش ىف ِ َلُك

117

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

اًعصفني كس وظي ذزخاث ؾؼمية ،وكس وظَوا ثضلك مضرتك ىف
إهفاكِم اجملمي لٔنرث من  282مََاز ذولز ىف اًـامُ(* .شا اًصمق

ثضاؾف ىف ً 8=<2ريثفؽ ٔلنرث من  812مََاز ذولز .والاهفاق
اًـسىصى كس اسذاذ ثضلك مس متص من ؿام ٓلدَص ).وىف اًس َاس َة

اًعاّلة ٌَِميية اًـاملَة اًولايث املخحست والاحتاذ اًسوفِىت ًلوم اًعصفان
ابس خـٌلل صامي ًخجازت اًسالخ ،واٙكى ُو ثـحري واحض بٓدَص ًؼِص ًيا
ثـفن الٕمربايًَة .ففى لك ؿام ًخِـون مبا ًلازة كميخَ  22مََاز ذولز
من اًسالخ .وثخوزظ اًلوى الٕمربايًَة ا ٔلدصى نربًعاهَا و ٔبملاهَا اًلصتَة
وفصوسا وٕاًعاًَا وكريٚل ىف تَؽ اًسالخ .وستون ُشٍ اًخجازت الٕمربايًَة
ٍىون ؿىل اٗكوام حٌلؿاث فاص َة وزحـَة وِؤلء اٙكٍن ىف جض َىل
وٕاسائَي وحٌوة هوزاي وزوذٌس َا واحتاذ حٌوة ٔبفصًلِا ،وكريٚل.
ونشٛك من تني ُؤلء اًزابئن ت٘كان قيَة مبواذ ذام اسرتاثَجَة ٔبو
هفط ،واًىت ًِا ًـصط الٕمربايًَون اسَحهتم وعـم ًُسمحوا هلم جهنة
ثصواهتم.
إن ا ٔلسمة الاكذعاذًة اًىت ًُس ًِا مثَي ًزايذت الاهخاح ثـس نشٛك
ً
ذًَال ؿىل ثـفن وظفََِة اًص ٔبسٌلًَة الاحذاكزًة اْكارضت .وًخوفق اهفجاز
ا ٔلسماث واٙكى كس ٔبظحح معَلًا خسً ا مؽ حصة اًيؼصًة املازهس َة حول
اًعاتؽ اًفوضوى واًـفوى واًلري مذاكئف ً ٕالهخاح والاس هتالك وًـس ُشا
حضسً ا ٌَؼ«هؼصايث» اًربحواسًة حول ثعوز اًص ٔبسٌلًَة «تال ٔبسماث»ٔ ،بو
حتول اًص ٔبسٌلًَة إل «ز ٔبسٌلًَة مٌؼمة».
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إن اًلاهون اًـام ٌَرتامك اًص ٔبسٌلل واٙكى اندضفَ مازهس وذل ؿَََ ابًفلص
املزتاًس اٙكى ًـاهََ اًضـة اًـامي من هجة ومن اّكِة ا ٔلدصى تزتاًس
اًص ٔبسٌلل وا ٔلزابخ ًِو كاهون كامئ ىف اًلوت اًـؼمى اًىت ًُس ًِا مثَي
ىف اجملمتؽ اًص ٔبسٌلل اًَوم .إن معََة حتول اجملمتؽ إل جصوًَخازًني
وجصحواسًني ل ميثَون إل ؿسذًا ً
كََال من اًياش ظازث ثخـمق.
إن اًيؼام الٕمربايل اْكارض واٙكى ميخٜك الٕماكهَاث الاكذعاذًة
اًـؼمى لٕفساذ اًعحلاث اًـََا من اًربوًَخازاي وا ٔلزس خلصاظَة اًـٌلًَة
كس َّسو َذ ا ٔلذريت تًسة هحريت خسً ا.
وثلوم ا ٔلوًَجازص َا املاًَة ابس خـٌلل صامي ًِشٍ الازس خلصاظَة ىف ًومٌا
ُشاً ،خزسغ وحتري اًربوًَخازايً ،خرمس حٌلس هتا اًثوزًة .وًخبٔىت من
ُشٍ الازس خلصاظَة اًـٌلًَة من وظفِم ًَيني تبٔهنم اصرتاهَون ً
كول
وٕامربايًَون ً
فـال .وثبٔىت مهنم الاصرتاهَة اٗكميلصاظَة و«ا ٔلحزاة اًـٌلًَة
اًربحواسًة» ،واًلاذت الاىهتاسًون ٌَيلاابث ،واًخحصًفَِون اّكسذ،
وكريٚل .لك ُؤلء ًبٔثون ىف لكٌلث ًَيني .و ٔبنس ًَيني تبٔن الٕمربايًَة
حصثحط ابلىهتاسًة ،وتبٔن الاىهتاسًني ٌساؿسون ىف حفغ الٕمربايًَة
وثلوٍهتا .وكال تبٔن

دعصا ٚل اٙكٍن ل ٍصًسون ٔبن ًفِموا ت ٔبن اًلذال ضس
« ٔبنرث اًياش ً
الٕمربايًَة زايء وذخي تسون زتط ُشا اًلذال ابًيضال ضس الاىهتاسًة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،22ض ،1:;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وىصى نشٛك ثـفن الٕمربايًَة اًواحض ىف منو واص خساذ اًصحـَة ىف لك
اجملالث ،واب ٔلدط ىف ِلال اًس َاسة واجملمتؽ .وثخوافق املٌلزسة مؽ
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ُشا ،حفني حصى اًربحواسًة الاحذاكزًة تبٔن اًيضال اًعحلى حيخسم،
ثشُة لٕىاكز أكاُري اًـامٍك وسَهبا حىت من حلوكِا اًخس َعة اًىت
كس زحبهتا ابُٕصاق اٗكماء .وًـي ا ٔلهؼمة اًفاص َة واٗكنخاثوزايث اًىت
ػِصث ىف اًـسًس من اًح٘كان ًِيى ذًَي وا ٌ
حض ؿىل ُشا.
إن لك ُشا اًيؼام اًفاسس اٙكى ًـُش حاٌك من اًفوىض ًلوًَ خُش
إمرباظوزى معالق وثِشظة جسَحت من ز ٔبسِا ٔلكسإلا .لك ُشٍ
اًلوى اًِشظَة واًـسىصًة ىف ثبُٔة مليؽ وذحص ٔبى هوغ من امللاومة
،ومن ذالل كواهني اًلاتة اًىت كامت هبا اًربحواسًة اْكاهكة .وثـُش
هواذز اًلواث املسَحة وتلِة ٔبرانة الاضعِاذ ىف حفش وًبٔذشون
زواثة نربى .ىف إًعاًَا ً
مثال ل جسمؽ صُئًا إل اْكسًر ؾن اّكُش
واًِشظة واًاكزاتًَريى وحول معالء ا ٔلمن املل٘كٍن اب ٔلومسة وامللذوًني.
وىف ُشا اًوضؽ املضوص واٙكى ًؼِص خَ ًَا ىف اٗكول اًربحواسًة
ثعوزث اًحَعجة و ٔبظححت مٌدِشت ،وُشا من ظيَـة اًيؼام اًص ٔبسٌلل
هـاكسا ً ٔلحداظ واْكريت اًىت ٍصًس
هفسَ .وًبٔىت ً
ثـحريا ؾن احنعاظَ وا ً
هؼام الاضعِاذ اًربحواسى وِشٍ .اًربحواسًة حتاول مٌؽ كضااي اًحَعجة
واًـعاابث ُشٍ واًىت جسخة ًِا مضالك وثلَق اٗكوٌك اًربحواسًة.
وًىهنا حتر ؿىل اًحَعجة وجس خـمَِا لٕزُاة أكاُري اًـامٍك اًـصًضة
اًىت ثـُش ىف اًفلص .حىت ٔبن اًحَعجة ظازث ظياؿة ىف اًـسًس من
اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة وثعوزث من سكة اًحيوك واحملال إل دعف
ا ٔلصزاض وظَة فسًة تبٔزكام ماًَة هحريت .ىف تـغ اًح٘كان ظازث
اًحَعجة مٌؼمة مبجموؿاث ْلخَفةُ .شٍ اجملموؿاث ٗكهيا كاً ًحا إمس
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«زوزى» ٔبو «ص َوؾى» .وجسمح هلم اًربحوساًة ابًـمي تلَة هتَئة اّكو
واًخربٍص لهلالة فاىش تساذي اٗكوٌك .وحىت جيصى اًدضىِم ىف اًثوزت
والٕصرتاهَة .وًمت اًرتوجي ًِشا اًًضاظ اًـعاىب تبٔهَ ظيَـة «أكاؿاث
اًض َوؾَة» واًىت ٍُ َ ُ
زمع نشٛك ٔبهنا ثـمي ضس اًيؼام اًربحواسى.
ونيدِجة ميىٌيا اًلول تبٔن اًوضؽ اْكارض ً ٕالمربايًَة ولك والٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة وتلِة الٕمربايًَاث ٔب ًاي اكهت
فِيى ثـُش مصحٍك هساذُا وثـفهنا وتبٔن اًثوزت سدسلط اجملمتؽ اًلسمي
حىت ٔبجحصت ٔبساسَ وس خخىن ِلمت ًـا خسًسً ا وُو اجملمتؽ الاصرتاىكُ .شا
اجملمتؽ الاصرتاىك موحوذ وسُمتسذ ،وسُذعوز وس َجىن كاؿست تلغ
اًيؼص ؾن واكؽ دِاهة اًخحصًفِني اًسوفَِت ً ٕالصرتاهَة ىف الاحتاذ
اًسوفِىت ،وتلغ اًيؼص ؾن واكؽ الاىهتاسًة اًىت ثؼِص ىف الٕمربايًَة
الٕصرتاهَة اًعًَِة اًعاؿست ،وتلغ اًيؼص ؾن واكؽ وحلِلة ؾوذت
اًص ٔبسٌلًَة واسرتخاؾِا ىف لك ت٘كان اٗكميلصاظَة اًضـحَة .إن الٕصرتاهَة
سدذاتؽ ؿىل ظصًلِا وس خًذرص ؿىل الٕمربايًَة اًـاملَة واًص ٔبسٌلًَة من
ذالل اًيضال واملساؾى ،وًىهنا ٔبتسً ا ًن حىون وًن ثبٔىت من ذالل
إظالحاث وظصق جصملاهَة سَمَة نٌل ثِش دوزجضوف ونٌل ًخِش
اًخحصًفِون .تي س خًذرص ابًحلاء ؿىل اًـِس واًولء ٌَيؼصًة اٌََيٌَُة
تعسذ الٕمربايًَة واًثوزت اًربوًَخازًة ،وًن حىون ابثحاغ هؼصايث
اْكارض اًخحصًفِة اًىت حزمع تبٔن ز ٔبسٌلًَة اٗكوٌك الٕحذاكزًة صئ خسًس،
ٔبو مصحٍك ذاظة ٌَص ٔبسٌلًَةٔ ،بو «مِالذًا ًـيادض اصرتاهَة ىف كَة
اًص ٔبسٌلًَة».
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وٕاثَاانً من اس خًذاخاث ًَيني حول ظحَـة الٕمربايًَة وموكـِا اًخازُيى،
ونيدِجة ٌَخياكضاث اًىت ثضج هبا من اٗكاذي ومن هضالث حتصز
اًضـوة واًيضالث اًثوزًة ،مل ًـس اًيؼام الٕمربايل اًـاملى نيؼام
احامتؾى ميخٜك مصت ٔبدصى اًلوت املوحست ًُس َعص وهيمينُ .شٍ خسًَاث
اًخازخي اًىت ثخوافق مؽ ٔبظصوحاث املازهس َة اٌََيٌَُة واًىت ثلول تبٔن
الٕمربايًَة ىف احنعاظ ،وثسُوز وثـفن.
إن اًزنؿة اْكارضت تعسذ ضـف اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة ًِيى اًزنؿة اًىت
حاح مازهس
ًخحسج هبا مجوغ اًياش ىف اًخازخي اًـاملى اْكارضً .لس َّ
وًَيني ؿىل ٔبسس وحلائق ظَحة و ٔبحساج اتزُيَة وخسًَاث ماذًة .إن
اًخوخَ تعسذ املساؾى املخحست ٌ٘كول املياُضة ً ٕالمربايًَة ًؤذى نشٛك
لٕضـاف الٕمربايًَة .وًىن ُشا الاجتاٍ ا ٔلذري ىف اٙكهص واٙكى حتاول
اًعني حـهل اثت ًخا تسون معي ٔبى متَزي رضوزى وتسون ذزاسة اًؼصوف
آكاظة ًن ًلوذ إل ظصًق اًعواة .فدَامن حزمع تبٔن الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة ىف ثسُوز و ٔبكي كوت من الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة،
وتُامن ثـَن تبٔن «اًـامل اًثاًر» ُو اًلوت اًصئُس َة احملصنة ٌَـرص ًلوم
كاذت اًعني ابًدضجَؽ ؿىل الاهعَاغ ومعاوؿة اًربحواسًة.
حصَح ٔبن اًضـوة حصًس اْكصًة ،وًىهنم س َؼفصون هبا فلط ابًيضال،
وابّكِوذ وجصئاسة كِاذت هضاًَة .إن مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني كس
ؿَموان تبٔن ُشٍ اًلِاذت ٜل جصوًَخازاي ىف لك ت٘ك.
وًىن اًربوًَخازاي و ٔبحزاهبا املازهس َة اٌََيٌَُة جية ٔبن ًلوموا تخحََالث
اكمٍك س َاس َة واكذعاذًة وؾسىصًة و ٔبن ٍ هزوا لك صئ و ٔبن ًخزشوا
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كصازاث و ٔبن جيسوا الاسرتاثَجَة واًخىذَم املياس حني ،و ٔبن ًضـوا
ظوة ٔبؾَهنم ذو ًما جتِزي اًثوزت واًلِام هبا .وٕان وسوا اًثوزت نٌل فـي
اًعًَِون ،فال اًخحََالث ول ا ٔلفـال ول الاسرتاثَجَة ٔبو اًخىذَم
ميىهنم ٔبن ٍىوهوا مازهس َني ًَيٌَُني.
إهيا ل جية ٔبن هوٚل ٔبهفس يا حول الٕمربايًَة ٕلٌل اكن هوؾِا ،سو ًاء كوًة
ٔبو ٔبكي كوت .فالٕمربايًَة من ظاتـِا ذَق اًؼصوف ٌَمتسذ اًس َاىس
والاكذعاذى واتخساء اْكصوة ٔلن ظاتـِا ابًرضوزت اس خلالل
وؿسواىنٙ .كا فإهنا ختسغ أكاُري اًـصًضة من اًضـوة اٙكٍن ٍصًسون
اًخحصز تبٔهنم سٌُاًون ا ٔلذري إن اُخسوا ابًيؼصايث اًخحصًفِة نيؼصًة
«اًـوامل اًثالج» ،وً ٕالؿساذ ّكصمية ضس اًضـوة وضس اًثوزت.
إن حلدخيا نٌل ؿَميا ًَيني ٜل حلدة الٕمربايًَة واًثوزاث اًربوًَخازًة.
حنن املازهس َون اٌََيٌَُون هفِم من ُشا امليعَق توحوة مواهجة
الٕمربايًَة اًـاملَة ،و ٔبى إمربايًَة و ٔبى كوت ز ٔبسٌلًَة جس خلي اًربوًَخازاي
واًضـوة حبسم صسًس .إهيا هؤنس ا ٔلظصوحاث اٌََيٌَُة اًلائٍك تبٔن
اًثوزت الٓن ؿىل خسول ٔبؾٌلل اًَوم .اًـامل س ميىض كس ًما وًخعوز ً ٔلمام
جتاٍ ِلمتؽ خسًس واٙكى س َىون اصرتاه ًَا .اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة والٕمربايًَة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة س خعححان مذـفٌاث ٔبنرث وًخبٔثُهنم اٍهناًة ابًثوزت.
إن ًَيني ًـَميا تبٔهَ جية ؿََيا اًلذال ضس الٕمربايًَة حىت اٍهناًة،
وجية ٔبن هًذلسُا ابملـىن اًرصحي ٌَلكمة و ٔبن هثري اًعحلاث املؼَومة
ضس س َاساهتا وضس اًربحواسًة .إن اًخحََالث املازهس َة اٌََيٌَُة
ًخعوز الٕمربايًَة ىف ًومٌا ُشا ًخؼِص تبٔن ل صئ ثلري حول حتََالث
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واس خًذاخاث ًَيني تعسذ ظحَـة ومزااي الٕمربايًَة واًثوزت .وتبٔن
ّلاولث الاىهتاسًني من الاصرتاهَني اٗكميلصاظَني ً
وظول إل اًخحصًفِني
آكوزجضوفِني واًعَيُني ًدضوًَ ا ٔلظصوحاث اٌََيٌَُة حول الٕمربايًَة
ثـخرب زوزًة-مضاذت .فِسفِم ُو هفى اًثوزت وجتمَي الٕمربايًَة وٕاظاٌك
حِات اًص ٔبسٌلًَة.
حفني فضح ًَيني الٕمربايًَة واملسافـني ؾهنا من ٔبمثال جصًًض خاٍن
واكوجسىك وََُفصذجن وتلِة اىهتاسىي ا ٔلٔلَة اًثاهَة ٔبصاز ابًخال

«إن ا ٔلًسًوًوحِة ا ٕلمربايًَة ثخلَلي نشٛك ىف اًعحلة اًـامٍك .وًُس
ُياٛك ٔبى سوز ظَىن ًفعَِا ؾن ُشٍ اًعحلاث».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،22ض ،18;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ً ٔلسف وابًصمغ من ُشا حفىت «سوز اًعني» كس ثعسغ وذذَت
اٗكؿااي الٕمربايًَة و ٔبًسًوًوحِهتا إل اًعني.والاىهتاسًون اًعًَِون ل
ًلومون ثضئ خسًس اًحخة .فِم ًعئون دعى ٔبكسام اكوجسىك ورشاكئَ
وًلومون نشٛك تخجمَي الٕمربايًَة ثضلك ؿام والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
ثضلك ذاض ،وًلسمون ا ٔلذريت ؿىل ٔبهنا إمربايًَة مرتاحـة ،واًىت ؿَهيا
جية ٔبن ثـمتس اًضـوة ًَسافـوا ؾن ٔبهفسِم ضس الٕمربايًَني
الٕصرتاهَني اًسوفَِت.
إن اًدضاتَ تني «هؼصايث» اًخحصًفِني اًعَيُني وتني هؼصايث
اكوجسىك ًوا ٌ
حض خسً ا .ففى ؾرصٍ كام اكوجسىك ابٗكفاغ ؾن اًس َاسة
الاس خـٌلزًة ً ٕالمربايًَة ،وًَلعى الاس خلالل واًخوسؽ من ذالل
جضوًَ اًيؼصًة املازهس َة حول ثعوز اًص ٔبسٌلًَة.
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وُشا ًمت اًَوم نشٛك ىف اًعني واًىت كام كاذهتا مبساؾهيم ٗكمع
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وس َاس هتا الاس خـٌلزًة اّكسًست ،وادذَلوا هؼصايث
خسَفة وسمعوا ٔبهنا مديَة ؿىل ثـامل مازهس وًَيني .ؿىل ٔبىٍ وابْكسًر
ؾن املععَحاث اًىت اس خـمَِا ًَيني ،فاًؼ«هؼصًة» اًعًَِة مٌلمسة ىف
مسدٌلؽ اًخحصًفِة والاىهتاسًة.
ًلس وِشث هؼصًة اكوجسىك اًوٚل ابًزمع اًلائي تبٔن ػصوف اًص ٔبسٌلًَة
الاحذاكزًة وٕاماكهَة وحوذ س َاسة ل -ثحـَة .وىف ُشا اًعسذ ٔبنس
ًَيني تبٔن

«إن حوُص اًلضَة ُو ٔبن اكوجسىك ًفعي س َاساث الٕمربايًَة ؾن
اكذعاذُاً ،خحسج ؾن اًخحـَة هس َاسة "مفضٍك" ٌَصٔبسٌلل املال،
وًـازضِا ثس َاسة جصحواسًة ٔبدصى واًىت ٍزمع ت ٔبهنا ٔلىٌة ؿىل هفس
ا ٔلسس اًىت ًلف ؿَهيا اًصٔبسٌلل املال .وًددـِا لح ًلا ت ٔبن الاحذاكزاث
ىف الاكذعاذ ثدٌامغ مؽ اًعصائق اًال-احذاكزًة واًسَمَة واًال-ثحـَة ىف
اًس َاسة .وًددـِا ت ٔبن ثلس مي ٔبزاىض اًـامل واٙكى اكن كس اىهتيى اب ٔلدط
ىف حلدة اًصٔبسٌلل املال واٙكى ميثي ا ٔلسس ا ٔلصاكل آكاظة واْكارضت
ٌَميافسة تني ٔبنرب اٗكول اًصٔبسٌلًَة ًخوافق مؽ اًس َاسة اًال-إمربايًَة.
واًيدِجة اكهت اًخح٘ك واًامتٜل ىف ٔبنرث اًخياكضاث مع ًلا ٓلدص مصحٍك
ٌَصٔبسٌلًَة ،و ً
تسل من إػِاز ثـملِا ظازث اًيدِجة ٜل الٕظالحِة
اًربحواسًة ً
تسل من املازهس َة».
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،22ض ،12<.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
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ومؽ جتاُي اًخحصًفِني اًعَيُني إل الاحذاكزاث واًص ٔبسٌلل املال املِمين
ؿىل اجملال الاكذعاذى ىف اًولايث املخحست واب ٔلدط حِر ٔبهَ ًلصز
اًس َاسة ىف اٗكاذي وآكازح كام اًعًَِون ابًخحسج ؾن إمربايًَة
مساملة مل ثـس حصًس متسذًا وىف حاٌك من اًرتاحؽً .لس «ثياىس» كاذت
اًعني لكٌلث س خاًني تبٔن املزياث اًصئُس َة واملخعَحاث ًلاهون ز ٔبسٌلًَة
اًـرص املحسىئ الاكذعاذى ُو

«...ث ٔبمني ا ٔلزابخ اًلعوى اًصٔبسٌلًَة من ذالل الاس خلالل وثسمري
و ٕافلاز كاًحَة اًضـة ىف ت٘ك ما ،وُشا من ذالل الاس خـحاذ واٍهنة
املمهنج ًضـوة اًح٘كان ا ٔلدصى ،اب ٔلدط ىف اًح٘كان املخزَفة ،و ٔبذ ًريا
من ذالل اْكصوة وؾسىصت الاكذعاذ اًلوٖل واٌَخنيِ ًمت اس خـٌلهلٌل
ًىسة ٔبؿىل ا ٔلزابخ».

(س خاًني ،املضالك الاكذعاذًة ًالصرتاهَة ىف إحتاذ أكِوزايث
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ،اًًسزة ا ٔلًحاهَة ،ض)89.
وهبشا فإن اًيؼصايث «اّكسًست» ٌَلاذت اًعَيني ثؼِص تبٔهنم ًليون بٔقيَة
اكوجسىك اًلسمية ؿىل ْكن خسًس.
وتُامن اكن ًَيني ًفضح ص َود ا ٔلٔلَة اًثاهَة اٙكٍن ٔبزاذوا ٔبن ًفعَوا تني
اًلوى ا ٕلمربايًَة ؿىل ٔبساش ٔبهيا ٔبضـف و ٔبكوى و ٔبهيا ٔبصس ؿسواهَة ٔبو
ٔبكي ؿسواهَة كس ٔبنَّسَ ًَيني تبٔن ُشا املوكف مٌاُغ ٌٌَلزهس َة .وُشا
اًخوخَ كس ذفؽ ٔبحزاة ا ٔلٔلَة اًثاهَة إل مواكف صوفِيَة وٓكَاهة
مفضوحة ًلضَة اًربوًَخازاي واًثوزت .وىف حلدخيا كس كال ًَيني تبٔهَ ل
ميىن ٔبن ٍىون ُياٛك صم حول ٔبى من اٗكول الٕمربايًَة وثوزظِا
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رش
ىف اْكصة اًـاملَة ا ٔلول من هجة ومن ٔبدصى ٍىون ُياٛك « ٌ
ٔبؾؼم».

«إن "ذميلصاظَة اًـرص" س خؼي حلِلِة فلط إن مل ث ٔبذش ظف
إمربايًَة جصحواسًة ٔبو ٔبدصى ،فلط س خىون حلِلِة إن كاًت ت ٔبن ِ"لُك
اّكاهحني مدساوًني ىف اًسوء" ،و ٕان ٔبزاذث ُزمية الٕمربايًَة اًربحواسًة
ىف لك ت٘ك .و ٔبى كصاز بٓدَص س َىون ىف اًواكؽ كومًِا ًَرباًًَا وًُس هل ٔبى
ؿالكة اب ٔلٔلَة اْكلِلِة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،28ض ،88:-889.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وىف اًؼصوف اْكاًَة إن اكهت كس ُك ِدََت ا ٔلظصوحاث اًعًَِة واًىت
وظحلًا ًِا فإن الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ٔبصس ؿساوانً من
ا ٔلمصٍىِة ،فِشا س َلوذ ٓكَاهة مفضوحة ٌَثوزت وٌَمِمة اًخازُيَة ٌَعحلة
اًـامٍك،واٙكُاة إل مواكؽ ا ٔلٔلَة اًثاهَة .إن اًلوثني الٕمربايًَخني
اًـاملَخني ميثالن تيفس اٗكزخة ؿسو الٕصرتاهَة اًصئُىس وآكعص اٙكى
هيسذُا ،وهيسذ اْكصًة واس خلالل اًضـوة وس َاذت ا ٔلٓل .فِم تشٛك
املسافـون اًصئُس َون ؾن اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة.
وتلصط إدفاء دِاىهتم ٌَضـوة كال كاذت اًعني تبٔن اًـالكاث تني
الاحذاكزاث اًىربى وتـغ اًح٘كان اًىت متخٜك ثصوت هحريت ًَزَق ػصفًا
ميىن فَِ ثوىخ اًرصاؿاث تني اًلوى الاحذاكزًة واًضـوة .إن ُشا
ُخس ٌف ثضؽ ،وّلاوٌك ًخلسمي الٕمربايًَة اًضازًة وحَوان ٔبًَف وٕلشة،
وّلاوٌك ٓكَق حاٌك سائفة من اًخفائي تبٔن اسدامثزاث اًص ٔبسٌلل س خىون
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ًصفاٍ صـوة اًح٘ك اٙكى جتصى فَِ ُشٍ الاسدامثزاث ،وهبشا فاًخياكغ
وصـوة ُشٍ اًح٘كان ًن ًؼي تـس الٓن .إن
اّكازى تني الٕمربايًَني
ِ
ُشٍ اًيؼصًة ًِيى هؼصًة نشة واًىت الٓن هيَي ًِا كاذت اًعني ،وكس
ظحرهتا الٕمربايًَة تلصط مس ُمييهتا ىف اًـامل و ٔلخي مساؿست أكاؿاث
اْكاهكة اًصحـَة ىف ت٘كان ؿست لضعِاذ صـوهبا وتَؽ ملسزاث ت٘كاهنا إل
ا ٔلخاهة.
إن ثٜك «اًيؼصايث» ًِيى حىصاز ىف حٍك خسًست وممنلة ٌَيؼصايث
اًصحـَة لىهتاسىي ا ٔلٔلَة اًثاهَة .فبٔزياء اْكصة اًـاملَة ا ٔلول فضح ًَيني
هؼصًة اكوجسىك املياُضة ٌٌَلزهس َة املسٌلت ابًؼ«إمربايًَة املخعصفة ٔبو
اًلعوى» .وكس سمع اكوجسىك تبٔن اْكصوة ميىن ٔبن ثُميَ َؽ حتت سعوت
الٕمربايًَة من ذالل اثفاق تني اٗكول اًص ٔبسٌلًَة اخملخَفة .وىف ٙلومَ
اًـيَف ؿىل اكوجسىك كال ًَيني تبٔن

« وكائؽ اًيؼام اًصٔبسٌلل وًُست ثٜك اًزنواث اًسرَفة واحملافؼة
ٌَىِية الٕجنَزي ٔبو ٙكٛك "املازهىس" ا ٔلملاىن اكوجسىك اب ٔلحالف
"الٕمربايًَة اٗكاذََة" ٔبو "الٕمربايًَة املخعصفة" ٔبو ٔبى صلك ميىن ٔبن
ًعي الٕمربايًَون إًََٔ ،بو ِح ٌَف إمربايل ضس ا ٓلدَص ٔبو حَف ؿام
ًوحس مجَؽ اًلوى الٕمربايًَة ،لك ُشا ح متى و ًُس ثضئ ٔبنرث من
ِلصذ "ُسهة" ىف فرتاث ما تني اْكصة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،22ض ،1:2-19=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ثـاًمي ًَيني ُشٍ لحزال ثخعي تؼصوف اْكارض حني حتسج حتصًفِو
اًعني تبٔكاوًَِم ومبساؾهيم اْكثُثة لٕوضاء ِحَف وحهبة ؿاملَة ؾؼمية
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ًلك ا ٔلهؼمة واًح٘كان اًفاص َة والاكعاؾَة واًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة مبا
فهيا اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ضس الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
وكس ٔبنس ًَيني تبٔن ا ٔلحالف تني اٗكول الٕمربايًَة ٔلىٌة وًىهنم ُختََ ُق
هبسف وحِس وُو اًسحق املضرتك ٌَثوزت والاصرتاهَة واٍهنة املضرتك
ٌَمس خـمصاث واٗكول ص حَ املس خـمصت واًخاتـة.
اًخحصًفِون اًعًَِون كس ٔبكاموا صـازٚل اًربحٌليت نٌل مضاخي ا ٔلٔلَة
اًثاهَة وكاًوا «ذؾوان هخحس مؽ لك من ًلدي اًوحست!» ضس الٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ،وُشا ً
تسل من صـاز تَان اْكزة اًض َوؾى
اًلائي «اي جصوًَخازىي (ؾٌلل) لك اًح٘كان  ،إحتسوا!».
إن هؼصًة «اًـوامل اًثالج» اًىت ادذَلِا كاذت اًعني ل حتَي اًخعوز
اًخازُيى ً ٕالمربايًَة من مٌؼوز مازهىس ًَيُىن ظحلى ،وًىن حصاُا من
مٌؼوز مضوٍ ،وثخجاُي ثياكضاث ؾرصان واًىت ٔبػِصاُا مازهس وٕاجنَز
توضوخ وهلاء .وابثحاؾِا ًِشٍ «اًيؼصًة» كامت اًعني «الاصرتاهَة»
ابلحتاذ مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة و«اًـامل اًثاىن»ٔ ،بى احتسث مؽ
إمربايًَني بٓدصٍن ٌس خلَون اًضـوة وًياذون «اًـامل اًثاًر» وٜل
اًضـوة اًىت ثعمح ٌَلذال ضس الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة سو ًاء
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ًالحتاذ ضس
ا ٔلذريت فلط.
وثبٔىت اًيؼصًة اًخُذوًة املـصوفة تؼ«ؿسم الاحنَاس» نشٛك تيفس موكؽ
وذزخة مٌاُضة املازهس َة ًيؼصًة «اًـوامل اًثالج».
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ُاثني «اًيؼصًخني» ٌُل كضحان سىم حسًس كعاز الٕمربايًَخني
ا ٔلمصٍىِة واًسوفِخَة اٌَخني جتصاين ؿَهيا ،وٜل كعازاث َلٍك ترثواث
صـوة اًـامل املهنوتة .وحياول اًخُذوًون واًخحصًفِون اًعًَِون إوضاء
تـغ اًثلوة ىف ؾصابث كعاز اًلوى الٕمربايًَة حىت ٍهنمص ؿَهيم
اًلََي من اًيفط ٔبو اًسىص ٔبو حفٌة من اٗكولزاث ٔبو اّكيهياث ٔبو
اًفصاىاكث ٔبو زوتالث .إن ُاثني «اًيؼصًخني» ٔبو ُشٍ اًلضحان اًىت كس
تُيُت ؿىل ػِوز اًضـوة املضعَِس ِت واًىت كس هووا ٔبن ًحلوُا ىف
ٔبكفاض اًـحوذًة ًِن هؼصًخني زحـَخني ولك اًيؼصايث املياُضة
ٌٌَلزهس َة واًىت ؿىل صالكهتا اًرتوجسىِة واًفوضوًة واًحوذازًًِة
وآكوزجضوفِة و ٔبهعاز ثوًَاىت واكزًَو ومازصُس وكريٚل.
إن اْكَات ثؤنس ؿىل اٗكوام ٔبظصوحاث ًَيني اًـحلصًة حول الٕمربايًَة.
إن اًص ٔبسٌلًَة كس ذذَت مصحٍك حتََِا .وُيَق ُشا اًوضؽ وًـعى كدٍك
اْكَات لهخفاط اًضـوة وذفـِم ٌَثوزت .وًبٔىت هضال اًضـوة ضس
الٕمربايًَة وأكاؿاث اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ىف ٔبصاكل ؿسًست ،وتخلرياث
نثَفة .اًنك سُذحول حمتًا إل حوذت .وُشا س َحسج ٔب ًول ىف اًح٘كان
اًىت متثي ٔبضـف حَلاث اًص ٔبسٌلًَة واًىت فهيا ًعي وؾى وثيؼمي اًعحلة
اًـامٍك إل مس خوى ؿال ،وحِامث س َىون ُياٛك فِم س َاىس
و ٔبًسًوًوىج معَق ٌَمضلكة.
ًلس ٔبسست الٕمربايًَة اضعِاذُا اهلمجى واس خلالًِا ٌَضـوة .وًىن
ىف هفس اًوكت ٔبظححت صـوة اًـامل ٔبنرث وؾ ًَا حىت ٔبهنم مل ٍوكَوا
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اًـُش ىف اًيؼام اًص ٔبسٌلل ،وحِامث ثـُش اًعحلة اًـامٍك اضعِا ًذا صًِ ًـا
كي من رٛك اٙكى اكن فَِ فرتت ما كدي اْكصة.
واس خلالل ًُس تبٔ ٍ
وابًصمغ من لك مساؾى الٕمربايًَة وخالذهيا فَن جتس اس خلص ًازا ل الٓن
ول مس ً
خلدال ٔبزياء كذاًِا ًفصط ُمييهتا ؿىل اًضـوة .فال ميىهنا ٔبن جتس
الاس خلصاز ٔلن ُياٛك وؾى مزتاًس ٌَعحلة اًـامٍك وأكاُري املضعِست
من اًضـوة اًـامٍك اًخواكني مجَـِم إل اْكصًة ونشٛك ثسخة
اًخياكضاث اٗكاذََة الٕمربايًَة.
إن اًضـوة حصى ولحلًا س خضح هلم اًصؤًة ٔبنرث وس َددني هلم تبٔن
الٕمربايًَة اًـاملَة واًص ٔبسٌلًَة مل ًخبٔسسا فلط ؿىل اًلوت الاكذعاذًة
واًـسىصًة واًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة ٌَلوثني اً ُـؼمخني وًىهنٌل كس
ب ِٔسس خا ؿىل اًعحلاث اًرثًة اًىت حصًس الٕتلاء ؿىل صـوة ت٘كاهنا ىف
كفط الاس خـحاذ ،وحتت هري الاس خلالل وآكوف حىت ل ًًذفضوا
ًَؼفصوا حبصٍهتم واس خلالهلم اْكلِلى.
إن أكاُري اًواسـة ٌَضـوة اًـسًست ىف اًـامل كس تس ٔبث نشٛك ىف
إذزاوِا تبٔن اجملمتؽ اًربحواسى اًص ٔبسٌلل وتبٔن هؼام الاس خلالل
ً ٕالمربايًَة اًـاملَة جية ٔبن ًُعاخ تَ .ول ميثي ُشا ابًًس حة ٌَضـوة
فلط معم ًحا ففى ت٘كان ؿسًست كس زفـوا سالهحم.
ٙكا فال حاخة ًعحخ هؼصايث ثلسم اًـامل إل زالزة ٔبو ٔبزتـة ٔبحزاءٔ ،بو
إل «احنَاس» و«ؿسم احنَاس» ،وًىن اًـمََة اًخازُيَة املوضوؾَة
اًـؼمية جية ٔبن ًُيؼص إٍهيا تـني اًعواة وثُفرس تـني اًعواة ،ظحلًا
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ًخـاًمي املازهس َة اٌََيٌَُةً .لس اهلسم اًـامل إل ازيني ،اًـامل اًص ٔبسٌلل
واًـامل الاصرتاىك اّكسًس ،وٌُل ىف كذال تال زمحة ضس تـضٌِل اًحـغ.
وىف ُشا اًلذال س ًَذرص اًـامل الٕصرتاىك تُامن سُسلط اًيؼام اًص ٔبسٌلل
اًربحواسى الٕمربايل اًلسمي.
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*اًثوزت واًضـؼؼؼؼوة
ًلس ٔبػِص مازهس ابْكجة اًـَمَة رضوزت ذماز اجملمتؽ اًص ٔبسٌلل وتياء
ِلمتؽ ٔبنرث ثلس ًما م ً
متثال ىف الاصرتاهَة ،ومن تـسُا اًض َوؾَة .وىف
ثعوٍصٍ ًفىص مازهس كام ًَيني ىف نخاتَ الٕمربايًَة ٔبؿىل مصاحي
اًصٔبسٌلًَة ابًٕضاخ ٔبن اْكلدة اْكارضت ٜل حلدة الٕمربايًَة واًثوزاث
اًربوًَخازًة .فرتت ذماز اًيؼام اًص ٔبسٌلل والاس خـٌلز والٕمربايًَة
واسدِالء اًربوًَخازاي ؿىل سَعة اٗكوٌك وحتصز اًضـوة امللِوزت وفرتت
اهخعاز الٕصرتاهَة ؿىل هعاق ؿاملى.
إن ُشا ًـىن تبٔهيا هـُش اًَوم ىف حلدة اسددسال هؼام الاس خلالل
ََني وامللِوزٍن مبجمتؽ
اًلسمي اٙكى ل ثعَلَ كاًحَة الٕوساهَة من املُس خل َ
خسًس ًًهتيى فَِ وً ٔلتس اس خلالل الٕوسان ً ٕالوسان .اكن ُشا ابًضحط
من اًخـاًمي املحسئَة وحتََالث حزتيا املازهس َة اٌََيٌَُة تعسذ معََة
اًخعوز اًـاملَة اْكارضت واًىت ٔبهكَِا حزتيا حِامن كام تعصهحا ىف اجملَس
اًساتؽ حِر اكهت ثلول ٔبظصوحاثيا تبٔن اًـامل ىف مصحٍك كس ظازث فهيا
كضَة اًثوزت وحتصز اًضـوة مضلكة حتخاح ْكي.
إن هضال اًربوًَخازاي اًـيَس واًال-مهتاوذ ضس اًربحواسًة جيصى ابس متصاز.
وتخحسهيٌل ًحـضٌِل ثلف كواتن ؾؼمخان احامتؾَخان .من انحِة ثلف
اًربحواسًة الٕمربايًَة واًىت ٜل ٔبصس اًعحلاث اًىت ؾصفِا اًخاز ُخي رضاوت
ً
وضالل وثـعضً ا ٌ٘كماء .وىف اًياحِة ا ٔلدصى ثلف اًربوًَخازاي ،ثٜك
اًعحلة اًىت ل متخٜك ٔبذواث الٕهخاح معَلًا ،وجس خلَِا وثضعِسُا
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ثعوزا حِر
اًربحواسًة ،واًىت ىف هفس اًوكت ثـس ٔبنرث ظحلاث اجملمتؽ ً
ٔبهنا ثفىص وختَق وثـمي وثًذج وًىهنا ل حمتخؽ تامثز نسهحا.
ٌُ
لك من ُاثني اًعحلذني ثدٌاضالن ٔكؽ اًلوى حوًِا واًخجِزي ٔلُسافِا
ومساؾهيا  :اًربوًَخازاي ثلف ٌَخحصز اًلوٖل والاحامتؾى واًلِام ابًثوزت
 ،واًربحواسًة ثلف ٕكاًة ُمييهتا وٕادٌلذ اًثوزت .ثلوم اًربحواسًة جبمؽ
ٔبنرث اًلوى املضؤومة واملصثست والٕحصامِة حوًِا ،تُامن ثياضي اًربوًَخازاي
ًىسة لك اًلوى اًثوزًة واًخلسمِة ىف ظفوفِا.
وثـَميا املازهس َة اٌََيٌَُة تبٔن اًيضال تني اًربوًَخازاي واًربحواسًة ميىض
كس ًما وسُذوح ابهخعاز اًربوًَخازاي وحَفاهئا .وًىن حىت ًخوح ُشا
اًيضال ابًيرص جية ؿىل اًربوًَخازاي ٔبن ثًذؼم ،جية ٔبن متخٜك حزهبا
اًعََـى ،وجية ٔبن جتـي أكاُري اًـصًضة من اًضـة ؿىل وؾى
ترضوزت اًثوزت ،و ٔبن ثلوذٚل ىف اًلذال ًالسدِالء ؿىل سَعة اٗكوٌك،
وًحياء ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي وًحياء الٕصرتاهَة واًض َوؾَة واجملمتؽ اًال-
ظحلى.
ُياٛك نثريٌ من املهتوزون ىف اًـامل تيواايٚل اًسُئة ٔبو اْكس ية ػاهني
تبٔن اًثوزت ميىن ٔبن جتصى ىف ٔبى سمن وىف ٔبى ْكؼة وىف ٔبى ماكن.
وًىن ُؤلء اًياش ْلعؤون .اًثوزت ل ميىن ٔبن جتصى ىف ٔبى سمان ٔبو
ٔبى ماكن ٔبو ظحلًا ًصقحاث و ٔبماىن املصء .اًثوزت ثيفجص وجتصى من ذالل
حَلاث كِوذ اًيؼام اًص ٔبسٌلل واًىت حىون ىف ٔبضـف حالهتا .وحىت
ثيفجص اًثوزت وحىت ثؼفص جية ٔبن حىون اًـوامي املوضوؾَة واٙكاثَة
املياس حة موحوذت ،وتبٔن حىون اٌَحؼة املالمئة مـصوفة ًحسء اًثوزت.
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واًضئ اًِام واًصئُىس ُو ٔبهَ حني ثحس ٔب اًثوزت فإن أكاُري اًـصًضة من
حٌلُري اًضـة وؿىل ز ٔبسِا اًربوًَخازاي جية ٔبن ًدسموا ابْكزم و ٔبن
ًخجِزوا ٓكوضِا حىت اٍهناًة.
وًؤنس ًَيني مؽ ُشا تبٔن اًثوزت ًلوم تَ اًضـة ىف لك ت٘ك ول ًمت
ثعسٍصُا .إن ُشا ل ًـىن تبٔن ل ًخضامن املازهس َون اٌََيٌُون ٔبًامن
انضَوا ول تبٔن ل ًخعي تـضِم مؽ تـغ مبضاؾص ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة
اًيلِة ،ول تبٔن ل ٌساؿسوا هضال اًربوًَخازاي وصـوة اًح٘كان ا ٔلدصى
ًخحصزُا .تي ؿىل اًيلِغ ،فلك اًض َوؾَون واًربوًَخازًون ولك
اًلوى اًثوزًة ىف اًح٘كان اًـسًست ٗكهيم واحة ٍصتعِم ملساؿست اًثوزت
ىف لك ت٘ك ثضلك ذاض وىف لك ٔبزخاء اًـامل من ذالل اًرتوجي
واًخحصًغ واٗكمع املاذى ،و ٔبن ٍىوهوا كسوت ىف اًـزم وىىصان اٙكاث،
وابلٕميان واًولء ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة.
ابًعحؽ ٍىون اًيجاخ حبسن اس خـٌلل ُشٍ املساؿست ابلؾامتذ ابذئ رى
تسء ًخجِزي اًربوًَخازاي وحزهبا ،وثعوٍص اًيضال اًثوزى ًِشا اًح٘ك ٔبو
راك.
فَلس ٔبػِص مازهس وظسًلَ إجنَز ىف تَان اْكزة اًض َوؾى تبٔن معَحة
اًربوًَخازاي واًضـة ىف ت٘ك واحس ل ثخجزء ومعاُك اًربوًَخازاي
واًضـوة ىف لك اًـامل.
ونٌل ًـَميا ًَيني ونٌل بٔزحدت اْكَات فإن اًثوزت ثًذرص ىف لك ت٘ك ًوحسٍ.
ٙكا فإن اًيرص ًـمتس ٔب ًول ؿىل اًعحلة اًـامٍك وحزهبا اًثوزى ىف لك ت٘ك،
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وؿىل إماكهُهتم ًخعحَق ثـاًمي مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني حول
اًثوزت ىف اًؼصوف احملسذت.
ابًصمغ من ُشا فِياٛك هوغ من اْكريت كس وضبٔث تعسذ ُشٍ اًخـاًمي
واب ٔلدط جتاٍ اًيؼصًة اٌََيٌَُة حول اًثوزت ،و ٔبًلى اًخُذوًون
واًسوفِخَون واًؼ« ٔبوزوص َوؾَون» واًعًَِون واًخحصًفِون اّكسذ
تبًٔلإلم اًىت ظيـوُا ٓكساغ اًضـة حول كضااي اًثوزت مليؽ اهفجازُا.
إهيا اًَوم حني هعصخ ُشا اًسؤال لٕجياذ إخاتة فإهَ ٍىون من اًواحة
اًرضوزى ٌٌَلزهس َني اٌََيٌَُني ٔبن ًحسذوا اًوٚل واًرساة اٙكى وِشٍ
اًخحصًفِون تعسذ اًثوزت وًفضح الٔاكرًة وآكسغ وسوء اًفِم اٙكى
كعسٍ اًخحصًفِون معسً ا حول ُشٍ اًلضَة ونشٛك جية فضح هواايٚل
اًثوزًة-املضاذت واًضوفِيَة واًخواكة ٌَِميية وجية ثبٔهَس ثـاًمي املازهس َة
اٌََيٌَُة حول اًثوزت وفِمِا وثعحَلِا تسكة.
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*جية ٔبن هسافؽ وهعحق ثـاًمي املازهس َة اٌََيٌَُة تعسذ اًثوزت
املازهس َة اٌََيٌَُة وذربت اًثوزاث كس ؿَمخيا و ٔبنسث تبٔن اًثوزت
س خحسج وس خًذرص ،وتبٔن اًؼصوف املوضوؾَة واٙكاثَة جية ٔبن
ثوخس.
ًلس ٔبػِص ُشا ًَيني ىف ثـاٍميَ ىف نخاتَ املـصوف تؼاهنَاز ا ٔلٔلَة اًثاهَة،
وظوز ُشٍ اًخـاًمي ثضلك ٔبتـس إل نخاتَ ص َوؾَة «اّكياخ اًُسازى»
ٜل مصط ظفول ونشا نخاابث ٔبدصى.
وتوكوفَ ؿىل ا ٔلوضاغ اًثوزًة اكًـامي املوضوؾى ٌَثوزت فَلس وظف
ًَيني الٓىت

«)8حني ٍىون مس خـعًَا ؿىل اًعحلاث اْكاهكة إزساء ذؿامئ حوكِا
تعوزت اثتخة»* وُشا ثسخة ا ٔلسمة اًـمَلة اًىت وزظت ُشٍ
اًعحلاث ،وثسخة ُشٍ ا ٔلسمة اًىت ثدسخة ىف اسدِاء وخسط اًعحلاث
امللِوزت .وٍصذف ًَيني كوهل «ىف املـخاذ  ،حىت حتسج اًثوزت ،فال

ٍىفهيا فلط ت ٔبن "ل حصًس اًعحلة اٗكهَا" ت ٔبن ل ثـُش مـُض هتا اًلسمية،
تي من اًرضوزى نشٛك ٔبن "ل ثلسز اًعحلة اًـََا" ؿىل ٔبن ثـُش
اْكَات اًلسمية)2 .حِامن ثعحح املـاانت وثعحح ٕازاذت اًعحلاث املضعِست
كس وظَت إل مصحٍك كس وظي فهيا اًس َي ُاًزىب ()1 )...حني ٍصثفؽ
وضاظ أكِوز نيدِجة ووـاكدة ً ٔلس حاة املشهوزت ىف ا ٔلؿىل ،وحني
ٍىون ُياٛك وضاظ سائس مـخرب من أكاُري اًىت ثسذي ىف وضاظاث
مس خلٍك راث ٔبٛلَة اتزُيَة»*

127

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،28ض ،221.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)

«جلكٌلث ٔبدصى ،فإهيا ميىٌيا ٔبن هـرب ؾن ُشٍ اْكلِلة هبشٍ اًعصًلة :إن
اًثوزت مس خحٍَك تسول ٔبسمة ؿىل مس خوى ا ٔلمة (ثرض اب ُملس ِخلَني
وا ُملس خلََني)».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،18ض ،<1.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وًؤنس ًَيني ؿىل الٓىت وتبٔهَ «تسون ثلرياث موضوؾَة واًىت ٜل ًُست

خبازخة فلط ؾن ٕازاذت اجملموؿاث وا ٔلحزاة املخفصكة ،وًىن حىت ؾن
ٕازاذت اًعحلاث املخفصكة حىون اًثوزت –نلاؿست ؿامة -مس خحََـــة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،28ض ،221.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وًىن ًُس لك وضؽ زوزى خباًق زوزت ،نٌل كال ًَيني .ففى اًـسًس من
اْكالث ًـَميا ًَيني تبٔن اًوضؽ اًثوزى وِشا اٙكى اكن ىف ٔبؾوام
 8<:2إل  8<;2ىف ٔبملاهَا ٔبو ٔبؾوام = 8<9إل  8<:8و ٔبؾوام =;<8
ٕال  8<<2ىف زوس َا مل ثخحول إل زوزاث ،وُشا ثسخة قَاة اًـامي
اٙكاىت وُو اًوؾى املصثفؽ وخاُزًة واس خـساذ أكاُِؼؼؼص ٌَثوزت.

«...إن كسزت اًعحلة اًثوزًة ؿىل اًلِام تًضاظ حٌلُريى كوى مبا فَِ
اًىفاًة ًىرس ( ٔبو ذَؽ) اْكىومة اًلسمية واًىت ٔبتسً ا ًن "جسلط" من
ثَلاء هفسِا حىت ىف فرتت ا ٔلسمة إل إرا " ٔبظَح" هبا».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،28ض ،221.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
و ٔبزياء جتِزي اًـامي اٙكاىت ونٌل نخة ًَيني ىف ٔبؾٌلهل اًحاهصت ،فإن اْكزة
اًثوزى ٌَعحلة اًـامٍك وكِاذهتا وثـَميِا وحضسُا ٌَجٌلُري اًثوزًة ثَـة
ذوزا حا ًمسا .وحيلق اْكزة ُشا من ذالل إؾٌلل دط س َاىس حصَح
ً
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ٌس خجَة ً ٔلوضاغ واًؼصوف اًلامئة واًصقحاث اًثوزًة واملعاًة اًىت
زفـهتا أكاُري ،ومن ذالل مك ُائي من اًـمي واًلِام تًضاظ زوزى
مىثف وس َاىس كس َح ُسن اًخفىري واًخرعَط هل ثضلك حِس واٙكى
جيـي اًربوًَخازاي وحٌلُري اًضلٍَك ؿىل وؾى ابملوكف اٙكى ًـُضوهَ
من اضعِاذ واس خلالل وكواهني ٛلجَة ٌَربحواسًة ،واْكاخة اْكلِلِة
ٌَثوزت ٔكذات ً ٕالظاحة تيؼام الاس خـدـاذ.
وهبشٍ اًعصًلة ،س خًضط اًعحلاث اٗكهَا تلوت حىت ٔبن ا ٔلقيَاء
واًربحواسًة اًىت ىف اًسَعة واًىت كس اُزتث نشٛك تدٌاكضاث ذاذََة
وذازحِة ،س َجسون مجَـِم ظـوتة ىف إنٌلل حوكِم نٌل س حق .وحني
ثمت ُشٍ اًؼصوف فإن اًـوامي املوضوؾَة واٙكاثَة واًىت حصثحط از ً
ثحاظا
وزَلًا تحـضِا وثوخس ،حفَهنا سدمتىن اًثوزت من ٔبن ل ثيسًؽ فلط تي
س خؼفص.
وًخبٔمي اًثوزًون ؿىل اٗكوام وتـمق ىف ُشٍ ا ٔلظصوحاث اًـحلصًة
ٌََيني ،ول ًخفىصون فهيا فلط وًىهنم ًلومون تخحََالث صامٍك
وظَحة ً ٔلوضاغ .وًخحصهون ًَضميوا ٔبن ا ٔلوضاغ اًثوزًة ًن ثبٔذشٚل
تـيرص املفاحئة ،وحىت ل جيسوا بٔهفسِم ُؾ ّز ًل ىف اٌَحؼاث اْكامسة ،تي
ًىك حيس يوا اس خلالًِا ٌَخجِزي ٌَثوزت وتسهئا.
مفارا ثؼِص ًيا حتََالث اًؼصف اْكال اًـاملى؟ واهعالكًا من اًيؼصًة
اٌََيٌَُة حول اًثوزت ،فإن حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ٌس خزَط اس خًذا ًخا
تبٔن اًوضؽ ىف اًـامل اًَوم زوزى ثضلك ؿام ،وتبٔن ُشا اًوضؽ كس هضج
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ٔبو ًيضج ثضلك سًؽ ىف اًـسًس من اًح٘كان ،تُامن ىف ت٘كان ٔبدصى
ثخعوز ُشٍ اًـمََة.
حفني هلول تبٔن اًوضؽ اًَوم زوزى ،فٌحن هلعس تبٔن اًـامل ميىض ً ٔلمام
كس ًما ىف اًثوزان .وثضلك ؿام فإن وضؽ ُشا اًـرص ٔبص حَ ترباكن ىف
حاٌك زوزت ،وهريان ّلصكة ،هري ٌان س خحصق اب ٔلدط اًعحلاث اْكاهكة
املضعِست واملس خلٍك اًـََا.
إن اًـاملني اًص ٔبسٌلل واًخحصًفى ًلـان ىف كدضة ٔبسمة اكذعاذًة
وس َاس َة وماًَة وؾسىصًة و ٔبًسًوًوحِة ومـيوًة .وا ٔلسمة اْكارض اًىت
ُزث اكمي اًحياء واًحياء اًفوىق ٌَيؼام اًربحواسى واًخحصًفى كس ٕلسث
ًخـمق ا ٔلسمة اًـامة ٌَيؼام اًص ٔبسٌلل وحـَهتا ٔبنرث احذسا ًما.
إن ؾواكة ا ٔلسمة ًَخضح تبٔهنم دعريت خسً ا ومسمصت اب ٔلدط ىف ِلال
الاكذعاذ .وثبٔىت ٔبصس ا ٔلسماث حست من تـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة
وثخـمق ىف اًـام  .8=;8فَلس احنسز ؿسذ ّلرتم من حعط الٕهخاح
اًعياؾى  %22 :ىف اًَاابن  ،و %89ىف جصًعاهَا اًـؼمى و %88ىف
اًولايث املخحست ،و %81ىف فصوسا وٕاًعاًَا ،و %82ىف مجِوزًة
ٔبملاهَا اًفِسزاًَة ،إِكً .لس س حخت ا ٔلسمة هساذًا معَلًا .ففى اًـسًس من
اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة كس وظَت اًلسزاث الٕهخاحِة املرتونة تال معي إل
وسة ثرتواخ ما تني  29إل  % 82وٌس متص ُشا اًوضؽ ٔلؾوام ِظوال.
و ٔلخي ُشا ميىض الٕهخاح اًعياؾى ًصهوذٍ .وْلزون امليخجاث «اًزائست»
ػي موحوذًا تال تَؽ ول رشاء.
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ؿالوت ؿىل ُشا ،وابًصمغ من لك اًسَؽ اًىت مل ثُخذَ ْؽ تـس وحىت اًـسًس
من اًلسزاث الٕهخاحِة اًىت مل جُس خلَي ،متىض ٔبزابخ الاحذاكزاث ىف
سايذهتا ثسخة زفؽ ا ٔلسـاز .وثلفز ا ٔلسـاز من ًوم لٓدصُ ،شا تُامن
ٍ
حساابث هحريت خسً ا ىف ؿست ت٘كان.
وظي اًخضرم املال
حصثفؽ ا ٔلسـاز وًعحح اًخضرم اب ٔلدط ٔبذات ظَـة ىف ًس الاحذاكزاث
واٗكوٌك اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة ًخحمَي اًعحلة اًـامٍك واًضـوة اًـامٍك
ا ٔلدصى تبٔؾحاء ا ٔلسمة اًثلٍِك.
وحتت جحج اًخحلق من اًخضرم حصفؽ اٗكول اًص ٔبسٌلًَة واًربحواسًة
اًخحصًفِة رضائهبا ؿىل ذذي أكاُري اًـامٍك وجتمس ٔبحوزٚل ،وثلوم ىف
هفس اًوكت تخلََي اًرضائة ؿىل ٔبزابخ الاحذاكزاث ،وختفغ كمية
اًـمٍك ،إِك .وثبٔىت لك ُشٍ الٕحصائاث ضس اًعحلة اًـامٍك واًضـة
اًـامي ،وزفؽ اس خلالهلم واًخلََي من مس خواٚل املـُىش.
وًلس سائت ا ٔلسمة الٕكذعاذًة ظوًٍك ا ٔلمس وسائت مـِا ػصوف
اًعحلة اًـامٍك وحٌلُري اًفالحني وحـَت اْكَات ظـحة خسً ا هلم.
انذزا ما كس ز ٔبًياُا من كدي ،و ٔبظححت مزمٌة
وساذث اًحعاٌك ًًسة ً
وظازث كِ ًحا زئُس ًَا ميزي اجملمتؽ اًربحواسى واًخحصًفى .ىف اًـامل
اًص ٔبسٌلل-اًخحصًفى ًـُش  882من اًياش ىف اًضوازغ .وىف اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِة وحسُا ًُس ٔبكي من ; إل < مََون ٍصسحون حتت
اًحعاٌك .وًـُش اًَوم مالًني اًياش ؿىل حافة اجملاؿة ٔبو ًـاهون ً
فـال.
وثخـشة مئاث املالًني من اًضـة ابًلَق واهـسام ا ٔلمان من اًلس.
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وًبٔىت اًفلص واهـسام ا ٔلمان اٙكى ثـاهََ أكاُري اًـصًضة ونشٛك
اًس َاساث اٗكاذََة وآكازحِة اًصحـَة واملياُضة ٌَضـة واًىت ثددـِا
ا ٔلهؼمة اًربحواسًة اًخحصًفِة نزًت ًَُلى ؿىل هريان اسدِاء اًعحلاث
اًواسـة من اًساكن .ونيدِجة فلس ٔبصـي ُشا املوكف آكعري قضهبم
املخفجص واٙكى ؿربث ؾيَ الارضاابث والاحذجاخاث واملؼاُصاث،
وىف الاصدداك مؽ ٔبهجز اضعِاذ اًيؼم اًربحواسًة واًخحصًفِة ،وىف
اًـسًس من اْكالث لهخفاضاث حلِلِةً .لس منت أكاُري اًضـحَة وحمنوا
ٔبنرث ىف ؿساهئا ً ٔلهؼمة اْكاهكة.
وثلوم حىوماث اٗكول الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة ابًيضال حىت
ىف ػصوف ُشٍ ا ٔلسمة ًخبٔمني ٔبزابهحم اًلعوى ،وًلومون جلك اًوؾوذ
اًاكرتة وامللرتحاث لسرتضاء اًلضة أكاُريى املس خـص وحىت حيصفوا
ؾلول اًياش ؾن اًثوزت.
قىن ،وثعحح اًِوت ٔبصس
فلصا واًلىن ٍزذاذ ى ً
وىف ُشٍ ا ٔلزياء ٍزذاذ اًفلري ً
معلًا تني اًعحلذني الاحامتؾَخني اًليَة واًفلريت ،وتني اٗكول اًص ٔبسٌلًَة
املخعوزت واًح٘كان اًىت لحزال ظوز اًخعوز.
وًلس امذسث ا ٔلسمة اْكارضت ٌَحَات اًس َاس َة ،وحثت اًخياكضاث تني
اٗكوئص اْكاهكة ٌَح٘كان اًخحصًفِة واًص ٔبسٌلًَة.وًـي ا ٔلذٌك اًواحضة ؿىل
اًىربى ىف ٔبسماث اْكىومة واًخحسًي املخىصز
ُشا ًِيى اًزايذت ى
ٌَحىومـاث.
وكس دضـت اًربحواسًة وأكاؿاث اْكاهكة ًخلَري ا ٔلحعية ىف حىوماهتم
ثضلك مذىصز وُشا ًبٔىت هبسف ذساغ اًضـة اًـامي وهفخ فلاؿاث
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ٔبمي وٛلَة هلم تبٔن ُشا اًفصًق اْكىوٖل اّكسًس س َىون ٔبفضي من
ساتلَِ ،وابٕكٌاؾِم تبٔن اٌَوم ًلؽ ؿىل اْكىومة اًلسمية ؿىل ا ٔلسمة وؿىل
فضَِا ىف ؿسم ملسزهتا ؿىل حَِا ،تُامن س َلوم اّكسًس تخحسني
ا ٔلوضاغ ،وُىشا ذواًَم .إن ُشٍ الٔنشوتة تبٔهكَِا واًىت ثخواهة
ثضلك مس متص ثضلك ؾصًغ ًخزتًف ثضـازاث نشوتة حول اْكصًة
واٗكميلصاظَة ،وكريُا .اب ٔلدط ذالل املـسىصاث الاهخزاتَة .وىف هفس
اًوكت ،ثلوم اًربحواسًة ىف اًح٘كان اًخحصًفِة واًص ٔبسٌلًَة تخلوًة ٔبهجزت
ؾيفِا اًوحض َة ،من خُش ورشظة وْلاجصاث وّلامك وؾن ظصًق
سَعة ذنخاثوزٍهتا ؿىل لك حصنة وهجس ٌَربوًَخازاي .ىف اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة ثوخس ُياٛك ىف حارضان إجتاٍ واحض خبعوض
اًـيف اًربحواسى املزتاًس وثلََي اْكلوق اٗكميلصاظَة .والٕجتاٍ ًخعوز
اًفاص َة ىف حِات اًح٘ك واًخجِزي ًحياء اًفاص َة ،وًبٔىت ُشا ىف اٌَحؼة
اًىت ثلوم هبا اًربحواسًة ابؾخحاز اْكنك واًعصائق «اٗكميلصاظَة» كري
مىض.
ٔلىٌة ،وثعحح ٔبنرث وضو ًحا من ٔبى وكت ى
ومل ثَخف ا ٔلسمة الاكذعاذًة-املاًَة واًس َاس َة حول الاحذاكزاث
واْكىوماث وا ٔلحزاة اًس َاس َة واًلوى تساذي لك ت٘ك مـني ،وًىن
نشٛك حول ا ٔلحالف اٗكوًَة والاكذعاذًة واًس َاس َة واًىذي
اًـسىصًة اكًسوق ا ٔلوزوتَة املضرتنة واًىومِىون واجملمتؽ ا ٔلوزوىب،
وحَف صٌلل ا ٔلظَىس (انثو) ،وحَف وازسو .واسذاذث واص خـَت
ثضلك واحض الاحذاكاكث واًخياكضاث واًرصاؿاث واًضجازاث تني
رشاكء ُشٍ ا ٔلحالف واًخىذالث.
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وًبٔىت ثـحري بٓدص ً ٔلسمة وّلاولث ٌَرصوح مهنا نٌل ىصى ىف س حاق
اًدسَح واًخجِزياث اًضامٍك ٌَحزة وٕااثزت اْكصوة احملََة ؿىل ًس
دصى نٌل حيسج ىف اًِشق
اًلوى
اًلوى الٕمربايًَة ا ٔل ى
اًـؼمى و ى
ى
ى
دصى .إن ُشا
ا ٔلوسط واًعحصاء اًلصتَة واًِيس-اًعًَِة و ٔبماهن ٔب ى
اًعصًق ًَزسم آكعط اًخواكة ٌَِميية واًخوسـَة ًلوت إمربايًَة ٔبو ٔبدصى.
وثحلى ظياؿة اْكصة ؿىل كِس اْكَات وثعوزُا ونشٛك ا ٔلمص مؽ جتازت
ا ٔلسَحة واًىت كس وظَت ملصاحي ل مثَي ًِا ىف ؾرصان.
وًىن ُشٍ ا ٔلذواث اًس َاس َة واًـسىصًة ًُست إل مسىٌاث مل وًن
ثـاَك ا ٔلمصاىض آكعريت واملزمٌة ٌَيؼام اًص ٔبسٌلل-اًخحصًفى.
وجية ٔبن هشهص خاهة ا ٔلسمة ا ٔلًسًوًوحِة واملـيوًة ا ٔلذالكِة ٌَـامل
اًص ٔبسٌلل واًخحصًفى .فمل ٍىن ىف ؾرص وـرصان ٔبًة حريت ٔبى ذًوًوحِة
وفساذ ٔبذالىق نشٛك اٙكى ىصاٍ ىف ٔبايمٌا .ومل ىصى ىف حِاثيا ُشا اًنك
اًىدري من اًيؼصايث اًربحواسًة تًسرِا اخملخَفة ،ميَيًا اكهت ً
ووسعا ٔبو
ٌسازا» ،تبٔقعَة ؿٌَلهَة ٔبو ذًًِة ٔبو لُكس َىِة ٔبو حسًثة ومٌاُضة
« ً
ٌَض َوؾَة ثضلك واحض وتبٔقعَة ص َوؾَة مزؾومة ومازهس َة .مل ىصى ىف
حِاثيا ُشا اًنك من اًفساذ ا ٔلذالىقٔ ،بو منط اْكَات امليحط ُشا ٔبو
ُشا اًىساذ اًصوىح اًـؼمي املضِوذ .إن اًيؼصايث اًربحواسًة
واًخحصًفِة كس تُيَُ ْت جبِوذ هحريت و ٔبؿَيت تحجاحة ؾن هفسِا نؼ«حصس َخ
ٔبذري ٌَص ٔبسٌلًَة» ونؼ«ز ٔبسٌلًَة صـحَة» ،ونؼ«ِلمتؽ اس هتالىك»،
ونؼ«ِلمتؽ ما تـس ظياؾى» ،وتبٔهنا «ثخجية ا ٔلسماث» ،وتبٔهنا «زوزت
ثلٌَة وؿَمَة» ،ونشٛك اًيؼصًة آكوزجضوفِة ٌَؼ«ثـاٌش اًسَمى»،
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و«ؿامل تال حِوص و ٔبسَحة وحصوة» ،وتبٔهنا «اصرتاهَ ٌة راث وخَ
إوساىن» ،إل بٓدصٍ ،وًلس اُزتث لك ُشٍ اًيؼصايث تبٔجحصت ٔبساسِا.
إن لك حواهة ُشٍ ا ٔلسمة اًـامة ًُست موحوذت فلط ىف ًوقوسالفِا
اًىت ثؼِص ؿَهيا ؾواكة ا ٔلسمة ثضلك ٔبصس وضو ًحا ،وًىن نشٛك ىف
الاحتاذ اًسوفِىت الٕمربايل الٕصرتاىك ،وتلِة اًح٘كان اًخحصًفِةً .لس
ػِص الاس خلالل والاضعِاذ ىف لك ٔبزخاء ُشٍ اًح٘كان ،ولكِم ًـاهون
من ٔبمصاط اًص ٔبسٌلًَة ،ومن اًضجازاث واملياسؿاث حول اًسَعة
والامذَاساث ىف ظفوف كاذت اًعحلاث اًـََا ،وىف لك ماكن ثلىل
أكاُري اًضـحَة من اًلضة والاسدِاء .وهبشا فإن الٕماكهَة اًـؼمى
ًولذت اًثوزت موحوذت ىف ُشٍ اًح٘كان نشٛك .وكاهون اًثوزت ٌرسى
ُياك نٌل ٌرسى ىف لك ت٘ك جصحواسى بٓدَص.
إهَ وابًضحط ُشا اًوضؽ ً ٔلسمة اْكارضت اًـامة ٌَص ٔبسٌلًَة ،وثوهجَ
ٌَخـمق ابس متصاز ُو اٙكى جيـَيا وس خرصح الاس خًذاح اًلائي تبٔن اًوضؽ
اًثوزى كس ظوق ٔبو ىف ظصًلَ ًخعوًق كاًحَة اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة
واًخحصًفِة وهبشا فإن ُشا املوكف كس وضؽ اًثوزت ؿىل ٔبحٌست اًَوم.
وحتت ُشا اًضلط اًـؼمي ً ٔلسمة واٙكى ل مثَي هل واًِزامئ اًىت ْكلت
تًدؤاهتم ومٌاوزاهتم لٕدٌلذ اًثوزت  ،ثلوم اًربحواسًة ومـِا اًخحصًفِون
مبحاوٌك إجياذ حِي خسًست ًفربنة واظعياغ هؼصايث.
وًلس كام اًخحصًفِون املـادضون جصفؽ ًواء اٗكفاغ ؾن اًيؼام اًص ٔبسٌلل
واضعِاذ اًضـوة واس خلالًِا وٕااثزت الاوضلاق ىف اْكصنخني اًخحصزًة
واًثوزًة ،وثضلك ؿام زفـوا ًواء ذساغ أكاُري .وًىهنم نشٛك
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س ََلون هفس معري الٕصرتاهَني اٗكميلصاظَني ومجوغ اىهتاسىي املاىض
ال ٓ َدصٍن اٙكٍن حتوًوا ٔلذواث ظَـة ىف ًس اًربحواسًة.
وىف ُشا اًؼصف اْكارض واٙكى ًـج تبٔسماثَ الاكذعاذًة واًس َاس َة
وا ٔلًسًوًوحِة آكعريت ثعَة اًربحواسًة من ذسٕلا اًخحصًفِني تبٔن
ًؼِصوا ؿَيًا وتوضوخ ٔبنرث ىف ذمعِم ًِا .وُشا ًسفـِم ثضلك ٔبنرب ٔلن
ًَلوا تبٔقعَهتم ،ونشٛك ًسفـِم ٔلن ًؼِصوا ثضلك اكمي ؿازٚلً .لس
كال ًَيني تبٔن

«الاىهتاسًون ٚل ا ٔلؿساء اًربحواسًون ٌَثوزت اًربوًَخازًة وٚل اٙكٍن ىف
وكت اًسمل ًلومون تـمي اًربحواسًة ىف آكفاء ،وٍصتعون بٔهفسِم
ت ٔبحزاة اًـٌلل ،تُامن ىف ٔبوكاث ا ٔلسماث ًثخذون ىف اْكال ت ٔبهنم حَفاء
واحضون مؽ اًربحواسًة املخحست لكِــا من ٔبول احملافؼني مهنا وحىت ٔبنرث
اًـيادض ثعصفًا وذميلصاظَة ،ومن ٔبول املفىصٍن ا ٔلحصاز وحىت ٔبكسام
زخال اٗكٍن و ٔبكسام اًربحواسًة اٗكًًِة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،28ض ،82:.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ُشا الاس خًذاح اًـَمى ٌََيني كس بٔزحدذَ حلِلة ذسمة اًخحصًفِني
املـادضٍن واًىت ًوفصوهنا ىف ػصوف ا ٔلسمة اًضازتة ىف اًيؼام اًص ٔبسٌلل
اًَوم.
ذشوا إًعاًَا ً
مثال ،ففهيا ىصى املثال اٍمنورىج لحنالل اًص ٔبسٌلًَة ،وىف
تياهئا وتياهئا اًفوىق اٙكى ًيـىس ؿَََ اًوضؽ .مفيش هناًة اْكصة اًـاملَة
اًثاهَة حىت الٓن وظي املس َحَون اٗكميلصاظَون وُو حزة اًربحواسًة
اًىربى وحزة اًفاثَاكن واٙكى مجؽ حول هفسَ لك اًـيادض اٗكًًِة
ى
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اًصحـَة اًربحواسًة وؾيادض اٍميني .وحىومهتم جسوذ اًح٘ك واٙكى ًـُش
تسءا من اًـام  8=89حىت ُشا اًَوم ،لحزال
حاٌك من الٕفالش .و ً
اًربحواسًة واًعحلاث اًـََا ىف كدضة ٔبسمة وِشٍ ،وذالل ُشٍ اًفرتت اكن
ُياٛك ثـاكة ْكوال  82حىومة ،حىومة املس َحى اٗكميلصاظى
« ٔبحاذًة اٌَون» واملس َحى الاصرتاىك اٗكميلصاظى .واًثالىث ،الاصرتاىك
اٗكميلصاظى املس َحى و الاصرتاىك اٗكميلصاظى واملس َحى الاصرتاىك،
وحىوماث «س يرتو سٌُُسرتا» وحىوماث «س يرتو ذٌسرتا» ،إِك.
إن ا ٔلسمة اْكىومِة اًـمَلة ًخـىس اًوضؽ اٗكاذىل ً ٔلسمة اًـامة
اٗكاذََة اًىت ل مفص مهنا .وثبٔىت نشٛك اًزناؿاث واًرصاؿاث
والاقخَالث اًس َاس َة واًفضاحئ ٕاكساٌك اًصئُس ًَوىن وكذي زئُس
اْكزة اٗكميلصاظى املس َحى وموزو إِك .وثعحح ُشٍ ا ٔلحساج مذىصزت
ثضلك هحري وٜل ؾواكة ا ٔلسمة.
حرسا ٌَولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة .وظاز
وًلس ٔبظححت إًعاًَا ً
اكذعاذُا املفَس اٙكى وكؽ ىف جصاثن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة مصث ًحعا
ابًسوق ا ٔلوزوىب املضرتنة ،واًىت ٜل رشًم فَِ تبٔكي كسز.
ونيدِجة ًِشا اًوضؽ فَلس افذلصث أكاُري اًـامٍك اًـصًضة ىف إًعاًَا
وحزذاذ ىف فلصُا .و ٔبظححت إًعاًَا ٔبؿىل اٗكول ىف مـسلث اًحعاٌك تني
ت٘كان اًسوق ا ٔلوزوتَة املضرتنة .و ٔبظححت إًعاًَا ٔبنرب موزذ ًلوى
اًـمي ووازذاهتا ٔبنرب من ظاذزاهتا .وتخلَِس ت٘كان اًسوق ا ٔلوزوتَة
املضرتنة رشاء مٌخجاث اًعـام اب ٔلدط من ٔبملاهَا اًلصتَة وفصوسا وضبٔث
حاٌك ظـحة ىف اًززاؿة الًٕعاًَة .وُوث ٔبسـاز ثعسٍص امليخجاث
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الًٕعاًَة اكًزتست واٌَنب واًفوانَ ثضلك حاذ تُامن ٔبظحح مثن املـُضة ىف
اًح٘ك ظـ ًحا خسً اً .لس ٔبظححت إًعاًَا ًت٘كا ًـج اب ٕلرضاابث حِر
ٌضازك فهيا اًـٌلل من لك اًعياؿاث اًثلٍِك اكهت ٔبو آكفِفة واًيلي
واملواظالث وحىت سـات اًربًس وفصق اًعريان اّكوى وحىت اًِشظة.
وىف ُشا اًوضؽ اٙكى ًسوى فَِ الاسدِاء وحني ثخعَة معاُك
أكاُري واًثوزت تبٔن ًمت حتوًي ُشا الاسدِاء اًـؼمي اٙكى ثـُضَ
اًربوًَخازاي ومـِا مجوغ اًضـة إل كذال ضس اًربحواسًة اًصحـَة
وٕاؿساذُا ًِجمة فاص َة حتاول اًلِام هبا ،وًـمي اًخحصًفِون ىف إًعاًَا
واًيلاابث الٕظالحِة ولك ا ٔلزس خلصاظَة اًـٌلًَة ونشٛك ٔبهعاز هؼصًة
«اًـوامل اًثالزة» اًعًَِة هصخال إظفاء لٕدٌلذ ًَِة اًثوزت وهكسافـني
ؾن اًيؼام اًربحواسى.
إن ُشا اًيؼام اًربحواسى اًـفن ثسافؽ ؾيَ لك ا ٔلحزاة ،تساًة من
اْكزة اًفاىش ً
وظول ْكزة تريًَيجوٍص اًخحصًفى .وًخحس اْكزة
اًخحصًفى الًٕعال مؽ اًربحواسًة ابٙكاث ً ٕالتلاء ؿىل هؼإلا اًسائس و
املِزت حىت ٔبساساثَ .وحياوًون إضـاف وٕادٌلذ الاهسفاغ اًثوزى
ٌَربوًَخازًني الًٕعاًَني ؾن ظصًق وِش ٔباكرٍهبم اًلائٍك تبٔهنم ًددـون
وًعحلون املازهس َة ابًيؼص ًؼصوف ت٘كٚل.
ومل ًسذي فلط تريًَيجوٍص ىف مفاوضاث مؽ املس َحَني اٗكميلصاظَني
مٌش مست ظوًٍك ،وًىٌَ كس كام حىت ابًخوظي لثفاق مـِم ،وابًعحؽ
وثضلك مس حق كس صازك ىف اْكىومة ،وتسون ٔبن ًسذي ىف اْكىومة
مس حلًا حينك مـِم تعصحَ ْكَول تعسذ اًـسًس من املضالك .وثسمع
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اْكىومة ُشا اْكزة ،وًىن ىف هفس اًوكت هفسَ و ٔلخي مؼِصُا فِيى
ثـعى اهعحاؿًا تبٔهنا ل ثخفق مـَ .واْكزة اًخحصًفى الًٕعال ًَـة
تسوزٍ هفس اٌَـحة.
وًًِش اًخحصًفِون الًٕعاًَون ٔباكرًة نربى حول جصانمج حىوٖل
ثوافلت ؿَََ ا ٔلحزاة اٖكسة ًلاًحَة اًربملان الًٕعال وًـسون ُشا
نؼ«هرص ُام» ،ونؼ«مصحٍك س َاس َة خسًست» ىف ت٘كٚل .وًىن ُشٍ
املصحٍك اًس َاس َة اًىت حتسج ؾهنا تريًَيجوٍص ٜل إذزاح اْكزة
اًخحصًفى ىف دعط اًص ٔبسٌلل الًٕعال .وًعف تريًَيجوٍص ما حعي تبٔهَ
ثلريا
اثفاق حلِلى وواكـى وكري ذقٌلىئ .وسمع تبٔن ُشا الثفاق س َجة ً
حلِلًِا ًُس فلط ؿىل اًـالكاث اًس َاس َة تني ا ٔلحزاة ،وًىن نشٛك
ىف الاكذعاذ ولك ،وىف حِات اٗكوٌك واْكَات الاحامتؾَة ٌَح٘ك.
وهبشا فإن اًخحصًفِني الًٕعاًَني ًشُحون إل اًعصًق اٙكى ثًدبٔ تَ ًَيني
ٌَـسًس من الاىهتاسًني ،اٙكٍن ٍصًسون اًوحست مؽ اًص ٔبسٌلل لؿرتاط
الاهسفاغ اًثوزى ٌَجٌلُري .وهبشٍ اًوحست فِم ًؼيون تبٔهنم كس وظَوا
إل ظصًق ما ميىهنم من وظول ُسفِم ً ٕالصرتاهَة من ذالل اًخـسذًة.
وًؼِص ًيا توضوخ ؿىل ٔبهَ ًُس ثضئ ٔبنرث من ِلصذ حمل ،وتبٔن زئُس
ِلَس اًض َود الًٕعال بٔمِيخوزى فاهفاىن ًُس ْلعئًا إظالكًا حني
ًعف ُشا الثفاق تني ا ٔلحزاة اٖكسة هكجموؿة من ا ٔلحالم .إهنا
ٍلوؿة من ٔبحالم اًخحصًفِني الًٕعاًَنئ ،بما ابًًس حة ًلوى اًص ٔبسٌلل
فِيى ًُست حبمل ،وًىٌَ فـي مسزوش تـياًة كس كاموا تَ ًخعفِة ٔبفاكز
اًض َوؾَة من إًعاًَا ،ومليؽ معاًحاث اًضـة الًٕعال واًربوًَخازاي
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الًٕعاًَة ولٕدٌلذ اًيضال اًثوزى ًحياء ِلمتؽ خسًس .إن اًخحصًفِني
الًٕعاًَني ٌس خلدَون الٓن ً
كََال من اًفذاث وًىن جزمعِم ٔبن اْكىومة
حتخاح ملضازنة اْكزة فِم حياوًون إًعال اْكزة ثضلك اتم إل
اْكىومة ،مثي مسىة ىف ماهئا ،وجلكٌلث ٔبدصى ،فإن اْكزة اًخحصًفى
الًٕعال حياول ٔبن ًسذي مـرتك اًفوىض اًصحـَة اًىت حيسهثا اًص ٔبسٌلل
الٕحذاكزى الًٕعال.
فىصاي ثضلك اتم وتربانمج
إن حزة تريًَيجوٍص ًِو حزة مٌحط ً
إظالىح وجصملاىن واصرتاىك ذميلصاظى .إهَ حزة ًسمع اًيؼام اٙكى
ُب ِس َس ؿىل اٗكس خوز ص حَ اٗكميلصاظى ىف حىوًيَ واٙكى صازك فَِ
«اًض َوؾَون» الًٕعاًَون تلِاذت ثوًَاىت .إهَ وابًضحط وحتت ػي ُشا
اٗكس خوز ثلوم اًربحواسًة اٗكًًِة واًصحـَة تـمي كواهني ىف إًعاًَا
لضعِاذ اًربوًَخازاي وأكاُري اًـصًضة من اًضـة ؿىل مساز اًـلوذ
اًثالزة املاضَة .ومن ًسؾون ابًض َوؾَني الًٕعاًَني ٍصون تبٔن ُشا
الاضعِاذ ؿاذل وًخوافق مؽ اٗكس خوز.
وسو ًاء ذازح ٔبو ذاذي اًربملان الًٕعال ،ومن ذالل اّكِاس الٕؿالٖل
واًخَفاس والٕراؿة كام اْكزة اًخحصًفى الًٕعال ابحتا ٍذ مؽ ٔبحزاة ٔبدصى
جصحواسًة ،وؿىل ز ٔبسِا اْكزة اٗكميلصاظى املس َحى ،ابًلِام ثس َاسة
ثخضمن ذمياحوحِة مىثفة لٕرُال ؿام ِة إًعاًَا ،وًخحَري وهرس ثيؼميِا
ًو ًما تَوم تلصط إضـاف ا ٕلزاذت اًثوزًة ٌَربوًَخازاي واًوؾى اًس َاىس
ٌَجٌلُري اًـامٍك.
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إن اًصحـَة الًٕعاًَة واًفاثَاكن ًفى ٔبمس اْكاخة ًلك ُشا اًًضاظ.
فاْكزة اًخحصًفى الًٕعال ُيمس اْكصنة اًثوزًة ٔكاُري اًضـة جصئاسة
اًربوًَخازاي تلَة ؾصكٍك اًثوزت وًيجست اًربحواسًة من مبٔسكِا وجتية
الٕظاحة ابًيؼام اًلامئ.
ذشوا ً
مثال بٓدَص ،وُو ٔبس حاهَا .فدـس موث فصاىىؤ ،بىت املٜك دوان
اًىربى،
اكزًوش ٌَسَعة ىف إس حاهَا .وُو ٔلثي اًربحواسًة ا ٕلس حاهَة ى
واًىت نٌل ز ٔبًياُا ىف حوكِا املعول ابًيؼام اًفاىش كس ٔبقصكت اًح٘ك ىف
اًىربى ؤلثَِا ابس خًذاح
ٔبسمة دعريت ،وكس ٔبثت اًربحواسًة ا ٕلس حاهَة ى
مفاذٍ ٔبهنم ل ٌس خعَـون اْكنك نٌل اكن ىف ؾرص فصاىىوٙ .كا فـست
ثلَرياث واحدة ىف حق صلك اْكىومة ونشٛك مل ًـس ًىذائة فصاىىو
اًىشوتة تبٔن ثحلى ىف اًسَعة .وتـس سَسٍك من اًخلرياث اًىت حعَت
ًصؤساء اْكىومة ثول رمام اًسَعة ٔبنرث اًياش كصات ًة ٌَمٜك وممتموا
اًفصاىىوًة الٕظالحِة.
واهسًـت الاحذجاخاث والارضاابث ىف إس حاهَا نٌل مل حيسج من كدي.
ومن ذالًِا ظاًة اًياش ابًخلَري ،وثضلك ظحَـى فِم مل ًلعسوا ُشا
وخشزاي .ومل ثخوكف
ثلَريا معَلًا
«اًخلَري» اٙكى حعي ،وًىن ً
ً
ا ٕلرضاابث والاحذجاخاث والاصددااكث ولحزال متىض .وثعاًة
أكاُري ابْكصايث واْكلوق وابْكنك اٙكاىت خملخَف اًلومِاث .وىف ُشا
اًوضؽ وتلَة ثضََي أكاُري ىف اهخفاضهتم كامت حىومة دوان اكزًوش
تخلٌني حزة إًحازوزى واكزًَو اًخحصًفى .وكس ٔبظحح زؤساء ُشا اْكزة
ذس ًما معَـني ٌَيؼام املَىك ا ٕلس حاىن ،وحتوًوا إل ظاؾون ًلسم ػِص
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الاهسفاغ اًثوزى اًـؼمي اٙكى وضبٔ ىف اًؼصف املوحوذ وُشا ابًزتامن مؽ
اًربحواسًة وتلَة إدٌلذ لك اًـيادض اًىت حصوح ٔلفاكز زوزًة من اْكصة
ا ٕلس حاهَة و ٔبهعاز أكِوزًة.
وُيا نشٛك ىصى ذوز زخال نخُدة زخال الٕظفاء اٙكى ًَـحَ اْكزة
اًخحصًفى ا ٕلس حاىن ،واٙكى ًامتزي مؽ ذوز اْكزة اًخحصًفى الًٕعال،
ابًصمغ من ٔبهَ ٔبكي كو ًت من راك ا ٔلذري.
إن ا ٔلحزاة اًخحصًفِة ىف فصوسا واًَاابن واًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة
ذوزا مضاهبًا ىف
وجصًعاهَا واًربثلال ولك وتلِة اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ًَـحون ً
اٗكفاغ ؾن اًيؼام اًربحواسى ،وٌسمحون هل ابلهخعاز ؿىل ٔبسماثَ
وا ٔلوضاغ اًثوزًة ،ولٕظاتة اًربوًَخازاي وأكاُري املُس خل َّ ٍَِك واحملصومة
ا ٔلدصى ابًخـرث واًضَي حِر ٔبهنم ًفِمون ٔبنرث من ٔبى وكت مىض
وتوضوخ تبٔهَ مل ًـس ابلٕماكن اًـُش ىف «اجملمتؽ الٕس هتالىك» وتلِة
اجملمتـاث ا ٕلس خلالًَة ،وٚل هفسِم ُؤلء اٙكٍن ًًذفضون ضس اًيؼام
اًص ٔبسٌلل اًس َاىس والاكذعاذى.
إن ا ٔلحزاة اًخحصًفِة ًِيى ؿىل وخَ آكعوض جحص ؿرثت ىف وخَ
اٌََيٌَُة .وُشا ًـىن تبٔهنم جحص ؿرثت ىف ظصًق اًثوزتٔ ،لن ًَيني ُو من
كام تخعوٍص هؼصًة اًثوزت اًربوًَخازًة ومتمِا وكام ؿىل ٔلازس هتا ىف
زوس َا .وؿىل ُب ُس ِس ُشٍ اًيؼصًة كس اهخرصث اًثوزت ىف ٔبًحاهَا وت٘كان
ٔبدصى .إن اًيؼصًة اٌََيٌَُة وٜل اًىت ثؼِص اًعصًق لهخعاز اًثوزت ىف
لك ماكن ًخؼِص ًيا تعالن اًيؼصايث اًثوزًة املضاذت اًخحصًفِة اًىت
ثضج ابًخحول اًسَمى ً ٕالصرتاهَة من ذالل اًعصًق اًربملاىن ،وتسون
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ثسمري هجاس اٗكوٌك اًربحواسى ،وابًعحؽ وظحلًا ٔلكاوًَِم فإهَ حىت
اس خـٌلًِا ًعاُك اًخحولث الٕصرتاهَة ٍىون تسون حاخة ًلِاذت
اًربوًَخازاي وحزهبا اًعََـى ٔبو ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي.
وابًضحط وىف ُشٍ اٌَحؼاث اًثوزًة املَهتحةً ،شُة اًخحصًفِون
ًخوفري ذسمة ل ثـوط ٌَربحواسًة وهجوذُا ملاكحفة اًثوزت وجتيهبا ،حني
ثؼِص جبالء الٕماكهَاث اًِائٍك ًخفجص اًثوزت ىف ٔبضـف حَلاث اًلِس
اًـؼمى ًصفؽ اًوؾى اًعحلى ٌَربوًَخازاي
اًص ٔبسٌلل ،وحني ثوخس اْكاخة
ى
وٌَخجِزي ٌَؼصوف اٙكاثَة وتياء اًثلة ىف حصة وهوهَة اًيؼصًة املازهس َة
اٌََيٌَُة ،وٜل اًىت ثؼِص ًيا تبٔن اًعصًق اْكق ًالسدِالء ؿىل سَعة
اٗكوٌك تَس اًربوًَخازاي وأكاُري املضعِست ا ٔلدصى .و ٔلخي ُشا ثياضي
اًربحواسًة تبًٔف ظصًلة لٕدفام ا ٔلحزاة اًخحصًفِة واًيلاابث آكاضـة
ًخبٔزريُا ىف اًلذال ضس اًثوزت واًض َوؾَة .وميثي ُشا ابًضحط املِمة
اًىت ًلوم ؿَهيا دط الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة واٙكى
ثلعسٍ اًربحواسًة ىف لك ت٘ك ًخحلِلَ .إن اًربحواسًة حتخاح ا ٔلحزاة
اًخحصًفِة ًىك ثعري ذاذم ًة ٌَص ٔبسٌلل وثـمي حتت ا ٔلصاكل وا ٔلًوان
«اًض َوؾَة» واًزمع ابًلذال ًخلَري اًوضؽ ،وٓكَق ِلمتؽ خسًس ُجني
واٙكى ل متٜك فَِ اًعحلاث املاًىة واًليَة فلط اًلول اًفعي ىف لك
صئ ،تي س َىون نشٛك ؿىل حس سمعِم ٌَعحلاث اًفلريت ،وُشا من
ذالل ظـوذ ا ٔلحزاة اًخحصًفِة «اًض َوؾَة» والاصرتاهَة هكمثَني
و ٔب ً
تعال هلم.
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إن اًخحصًفِني اٙكٍن ًـخَون اًسَعة ،واب ٔلدط ىف ًوقوسالفِا
والاحتاذ اًسوفِىت واًعني ًوفصون ٌَص ٔبسٌلًَة اًـاملَة ذسمة ؾؼمية خسً ا
ىف اًيضال لًٕلاف اًثوزت وظـهنا.
إن اًخحصًفِني اًَوقوسالفِني ٚل ٔبؿسا ُء واحضون ٌََيٌُِـة .إهنم ٔبنرث
املصوخني حبٌلسة ًيفى اًعاتؽ اًىوىن ًلواهني اًثوزت الٕصرتاهَة اًىت
حسسهتا زوزت ٔبنخوجص واهـىست ىف اًيؼصًة اٌََيٌَُة ٌَثوزت .وكس ثِشوا
وسمعوا تبٔن اًـامل اًَوم ميىض ً ٕالصرتاهَة تـفوًة ،وٙكا فال حاخة ٌَثوزت
ٔبو ٌَرصاغ اًعحلى ،وكريٍ .إن اًخحصًفِني اًَوقوسالف ًلسمون هؼإلم
اًص ٔبسٌلل املسمى تؼ«الٕذازت اٙكاثَة» نمنورحٍ ً ٕالصرتاهَة اْكلِلِة،
وٍزمعون تبٔهَ ذواء ًلك «رشوز» الٕصرتاهَة «اًس خاًًَِة» وضس رشوز
اًص ٔبسٌلًَة .وظحلًا ٔلكاوًَِم فإن تياء ُشا اًيؼام ل ًخعَة زوزت ؾيَفة،
ول ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي ،ول مَىِة اٗكوٌك الٕصرتاهَة ،ول ذميلصاظَة
ُخىن هبسوء وتَعف ؾن
إصرتاهَة .حِر ٔبن «الٕذازت اٙكاثَة» ميىن ٔبن ث ى
ظصًق اًخوافق واًخـاون تني اٗكوائص اْكاهكة ،وتني ٔبحصاة اًـمي
واًـٌلل ،وتني اْكىومة و ٔبحصاة ا ٔلمالك!
ٔلخي ُشا ابًضحط ًددسى ًيا ؿساء اًخحصًفِة اًَوقوسالفِة ٌََيٌَُِّـ ِة
وختصٍهبا ٌَثوزت حىت إن اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة واب ٔلدط ا ٔلمصٍىِة ثوفص
تؼ«خساء» ذمعِا ًَوقوسالفِا ثُذو ؿىل اًعـَس املال واملاذى واًس َاىس
وا ٔلًسًوًوىج.
ل ًً ُدش اًخحصًفِون اًسوفِت اٌََيٌَُة واًيؼصًة اٌََيٌَُة حول اًثوزت
كول ولُك ًما ،وًىهنم ًلاثَوهنا ً
ً
فـال ؤلازسة مبواكفِم ووضاظاهتم اًثوزًة
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املضاذت .إهنم ًُسوا ٔبكي دوفًا من اًثوزت اًربوًَخازًة نٌل الٕمربايًَني
ا ٔلمصٍىِني ٔبو اًربحواسًة ىف ٔبى ت٘ك ،وُشا ثسخة ٔبن اًثوزت هتزٚل ىف
ؾصصِم وثـزهلم ؾن سَعهتم وامذَاساهتم اًعحلِة ،تُامن ىف اًح٘كان ا ٔلدصى
ثُ ْفسسُ دععِم الاسرتاثَجَة ٌَِميية اًـاملَة.
إهنم حياوًون ثلسمي بٔهفسِم ؿىل ٔبهنم موكَوا زوزت ٔبنخوجص و ٔبثحاغ ٌََيٌَُِّـة
هبسف حساغ اًربوًَخازاي وأكاُري اًـامٍك ىف الاحتاذ اًسوفِىت واًح٘كان
معو َز ٍت» و«حتول ٌَض َوؾَة» تلَة
ا ٔلدصى .وًخحسزون ؾن «اصرتاهَة َّ
إدٌلذ ٔبى اسدِاء و ٔبى ا ٍ
هخفاط وملاكحفهتم ٔكفـال «ضس الاصرتاهَة»
و ٔكفـال «زوزًة مضاذت» .وذازح ت٘كٚل ٌس خـمَون «اٌََيٌَُة» نلٌاغ
لٕدفاء هؼصايهتم ؤلازساهت ُم املياُضة ٌٌَلزهس َة واملياُضة ٌََيٌَُة،
وًفذح اًعصًق ٓكععِم اْكاملة تخوسؽ وُميية إمربايًَهتم الاصرتاهَة.
وًشُة اًخحصًفِون اًسوفِت ًخلسمي اًثوزت اًـيَفة ىف اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة وضئ دعري خسً ا ىف اًوكت اْكارض ،فعحلًا ًالكٕلم ،حني
ثيفجص ٔبً َّ ُة زَوز ٍت ميىن ٔبن ثخحول إل حصة ؿاملَة هووًة حصازًة س متحوا
تياء ؿَََ فإهنم ًلرتحون اًثوزت ؿىل
اًخِشًة من ؿىل اًوخَ ا ٔلزط .و ً
اًعصًق املهتاذن ،وحتوًي اًربملان «من ٔبهجزت ٌ٘كميلصاظَة اًربحواسًة إل
ٔبهجزت ٗكميلصاظَة اًضـة اًـامي» ٔكنرث ظصًق مٌاسة ًِشا اًـرص .و
ًلومون نشٛك تخلسمي «اهفصاخة» ما ٌسمى تخرفِف اًخوحصاث اًىت ختسم
اًس َاسة آكازحِة اًسوفِخَة نؼ«اجتاٍ ؿام ٌَخعوز اًـاملى املـادض»،
واٙكى وس ًمعا مهنم س َلوذ ًالهخعاز اًسَمى ٌَثوزت ؿىل هعاق ؿاملى.
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و ٔلخي مساؾهيم اٗكمياحوحِة فِم ل ًشُحون لٕىاكز ذنخاثوزًة
هؼصاي وًلوًون تبٔهَ ىف مصاحي
اًربوًَخازاي ظح ًـا ،فِم ًسافـون ؾهنا ً
مـَية ميىن اٌَجوء حىت ٌَثوزت اًـيَفة .وًىهنم حيخاحون ًِشٍ
الٕؿالانث دعوظبٔ ًخربٍص املؤامصاث والاهلالابث اًـسىصًة اًىت
ًيؼموهنا ىف ت٘ك ٔبو بٓدَص ًحياء ٔبهؼمة زحـَة وحٌلؿاث مؤًست ٌَسوفِت
ُياك ،وْكصف حصاكث اًخحصز اًلومِة ؾن ظصًلِا اًعحَح ،وًوضـِا
حتت ثبٔزريٚل ،وكريُا من ٔبص َاء.
ذحمسا ٌَثوزت.
وىف ُشا اْكني ظازث اًعني اًخحصًفِة نشٛك ماك ًحفا م ً
وثخجَ لك اًس َاسة اٗكاذََة وآكازحِة ٌَخحصًفِني اًعَيُني ضس
اًثوزتٔ ،لن اًثوزت ث ُِفض ُي اسرتاثَجَهتم اًعاّلة ّكـي اًعني كوت
إمربايًِـة ُؾؼم ىى.
ىدح ٛلجى ٔلى اهفجاز زوزى ثلوم
ففى اًعني ثلوم اًلِاذت اًخحصًفِ ُة ج ٌ
تَ اًعحلة اًـامٍك وتلِة أكاُري اًـامٍك ا ٔلدصى ضس مواكف و ٔبفـال
اًربحواسًة اًثوزًة املضاذت .وحاكحف اًسَعة ُياك جلك اًعصق ًخلعَة
ثياكضاث اًـرص اْكال ،اب ٔلدط ثياكغ اًـمي واًص ٔبسٌلل ،ثياكغ
اًربوًَخازاي واًربحواسًة .وًلول اًخحصًفِون اًعًَِون تبٔن ُياٛك ثياكضً ا
واحسً ا ىف ؿامليا املـادض ،وُو اًخياكغ تني اًلوثني اً ُـؼمخنيِ اٌَخان
حمتثالن ىف اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ولك ومـِا تلِة ت٘كان اًـامل من
هجة ،والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة من هجة ٔبدصى .وتـس ٔبن ٔب َزسوا
ٔبهفسِم ؿىل ٔبظصوحاث مفربنة كس انذى اًخحصًفِون اًعًَِون
ابًربوًَخازاي واًضـوة ىف لك ت٘ك تبٔن ًخحسوا مؽ جصحواسًة ٔبوظاهنم
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«ٌ٘كفاغ ؾن اًوظن والاس خلالل اًلوٖل» ضس آكعص املُح ِسق من
الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة .وهبشا ًخِش اًخحصًفِون اًعًَِون
ِشى فىصت هحش اًثوزت وهضال اًخحصز.
ٌَجٌلُري ث ُ ى
إن مضلكة اًثوزت اًربوًَخازًة وزوزت اًخحصز اًلوٖل ل متثي تخساظة
ٌَخحصًفِني اًعَيُني كضَة ؿامة ،ونشٛك ٔلهَ وظحلًا ٔلكاوًَِم ،ل ًوخس
ماكن ىف اًـامل ًوخس فَِ وضؽ زوزىٙ .كا فِم ًيعحون اًربوًَخازاي تبٔن
ثلَق ؿىل هفسِا ىف املىذحاث و ٔبن ثسزش «اًيؼصًة»ٔ ،لن ؾرص
اًًضاظاث اًثوزًة مل ًبٔ ِث تـس .وىف ُشا اًس َاق ًخضح ًيا ملزى
اًس َاسة اًثوزًة املضاذت واًـسائَة اًىت ًددـِا اًخحصًفِون اًعًَِون
اٙكٍن ًثريون اًضلاق ىف اْكصنة املازهس َة اٌََيٌَُة وًـَلون وحست
اًعحلة اًـامٍك ىف اًيضال ضس اًص ٔبسٌلل.
ول ٌضري الٕؿالم واًرتوجي اًعَىن نٌل ل ٌضري اًلاذت اًعًَِون معَلًا
ًالحذجاخاث اًىربى وا ٕلرضاابث اًىت ثيؼمِا اًَوم اًربوًَخازاي ىف
اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اخملخَفةُ .شا ٔلهنم ل ٍصًسون جضجَؽ اهخفاضة
أكاُري ،و ٔلهنم ل ًوذون ٌَربوًَخازاي ٔبن جس خزسم ًعاْكِا ُشا اًوضؽ
ىف هضاًِا ضس الاس خلالل والاضعِاذ .فِا ًِا من صـازاث مٌافلة
وممنلة وفازكة ثٜك اًىت كاًوُا خبعوض ٔبن «اًح٘كان ثوذ اس خلالًِا
وا ٔلٓل ثوذ حتصزُا واًضـوة حصًس اًثوزت»!
ول ًياكغ كول اًخحصًفِني اًعَيُني تبٔهَ «ل ثوخس ٔبوضاغ زوزًة ىف
ؿامليا املـادض» وحسٍ اًواكؽ ،وًىهنم ًشُحون نشٛك ٔلن ًعَحوا من
اْكزة املازهىس اٌََيُىن واًربوًَخازاي تبٔن جيَسا تبٔرزؾٌِل مَخفة و ٔبن
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ميخيـا معَلًا ؾن اختار ٔبى وضاظ زوزى .مٌش وكت مىض و ٔبزياء اجملَس
اًثاىن ً ٔلٔلَة اًض َوؾَة اهخلس ًَيني وهجاث اًيؼص الاسدسالمِة اًىت
ؿرب ؾهنا اًسرياىت الًٕعال ،واٙكٍن وظحلًا ًوهجاث هؼصٚل فال جية
اختار ٔبى فـاًَاث زوزًة حني ٍىون ل ًوخس ُياٛك وضؽ زوزى.

«إن اًفازق تني الاصرتاهَني واًض َوؾَني ٍوكن ىف ٔبن الاصرتاهَني
ٍصفضون ٔبن ًًضعوا ابًعصًق اٙكى هًهتجَ ىف ٔبى ػصفٔ ،بى اًلِام
ابًـمي اًثوزى».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،18ض ،22;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ُشا اًيلس اٙكى دعَ ًَيني ًُ َـ ُّس ظفـة كوًة ىف اًوخَ نشٛك
ٌَخحصًفِني اًعَيُني املـادضٍن ،ولك وتلِة اًخحصًفِني ،اٙكٍن ًلفون
موكف الاصرتاهَني اٗكميلصاظَني من اًـمي اًثوزى ٌَربوًَخازاي
وأكاُري اًـامٍك.
مسى ًَيني اكوجسىك ابملصثس ٔلهَ
فَلس ى

«كس ص َّو ٍَ متا ًما مشُة مازهس ،وخسصٍ ًَياسة الاىهتاسًة ،وكام جبحس
اًثوزت ً
معال تُامن كدي هبا ً
كول».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك<،2ض ،229;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وًشُة كاذت اًعني اًخحصًفِة ثضلك ٔبكي تـسً ا من اكوجسىك .فِم ل
ًـرتفون ترضوزت اًثوزت حىت ىف لُكٕلم.
وهبشا فإن ُشا آكط اًصحـى ًفرس ًيا تـمق اًس َاسة اًثوزًة املضاذت
ومواكف اًلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة ،اًىت ثوذ ٔبن ثسذي ٔلحالف جاكفة
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اًعصق و ٔبن ثخـاون مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت
و ٔبن ثسمع اًسوق ا ٔلوزوتَة املضرتنة واًياثو.
وتسدوًِا ُشا اْكَف وتـزٕلا ٌَوحست مؽ الٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني اٙكٍن
مىصا
ميثَون مؽ الٕمربايًَني الٕصرتاهَني اًسوفَِت ٔبنرث ا ٔلؿساء ً
واس ً
خلالل واضعِاذًا ٌَربوًَخازاي واًضـوة ،ونشٛك اْكُاكم
الٕمربايًَني الٓدصٍن مؽ اًصحـَة اًـاملَة اًلامتة ،وتُامن ثعاًة من
جصوًَخازاي اًح٘كان ا ٔلوزوتَة واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ا ٔلدصى تبٔن
ًشؾيوا وٌسَموا تبٔهفسِم ًالضعِاذ اٙكى ثلمي اًربحواسًة ذؿامئٌَ ،ضازك
اًعًَِون تيفسِم ىف اضعِاذ اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة والاحتاذ مـِا ىف اًلذال
ضس اًثوزت وضس الٕصرتاهَة وضس حتصز اًضـوة.
ىصى فإن اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة تخحاًفِا مؽ اًخحصًفِة املـادضت وتلِة
ونٌل ى
ٔبذواهتا جضن ً
كذال مذـسذ اّكهباث وؾيَ ًفا لًٕلاف اًثوزاث من اهفجازُا.
إهنم ًلاثَون ترضاوت وثضلك زئُىس ًىك ًًذرصوا ؿىل ا ٔلسماث ،وًخربًس
ٔبو ثَعَف املواكف اًثوزًة تلَة مٌؽ حتوًِا ًثوزت .ابًصمغ من ُشا فإن
ا ٔلسماث وا ٔلوضاغ اًثوزًة ٌُل ػاُصثني موضوؾَخني ل حصهن ٕلزاذت ٔبو
زقحة اًص ٔبسٌلًَني ٔبو اًخحصًفِني ٔبو ٔبى خشط بٓدَص .ميىن جتية ا ٔلسماث
ًفىن هؼام الاضعِاذ والاس خلالل اًص ٔبسٌلل اٙكى
فلط حني ٍهناز و ى
ًوٗكٚل.
إن الٕمربايًَني وتلِة اًص ٔبسٌلًَني واًخحصًفِني ًسزهون متا ًما تبٔن اًثوزت ل
ثيفجص تـفوًة ىف ٔبوكاث ا ٔلسمة وا ٔلوضاغ اًثوزًةٙ .كا فإهنم ًوهجون
اُامتٕلم ورضابهتم اًصئُس َة جتاٍ اًـوامي اٙكاثَة .ومن انحِة ٔبدصى
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ًياضَون ًخزسٍص وذساغ اًربوًَخازاي وأكاُري اًـامٍك واًضـوة،
ولٕؿاكهتم ؾن اًوؾى ترضوزت اًثوزت ومن الاحتاذ وثيؼمي بٔهفسِم .ومن
اّكِة ا ٔلدصى ًشُحون ٌَلذال هبسف ذماز اْكصنة املازهس َة اٌََيٌَُة
اٗكوًَة ،ولًٕلاف تياهئا واندساهبا ٌَلوت ،حىت ل ثعري كوت س َاس َة
ؾؼمية ثلوذ اًثوزت ،وحىت ل متخٜك ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ىف لك
ت٘ك رمام امللسزت اًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة ًخوحِس وثيؼمي وحضس وكِاذت
أكاُري ىف اًثوزت والاهخعاز.
وًىن ٔب ًاي اكن مك كذال الٕمربايًَني واًص ٔبسٌلًَني واًخحصًفِني واًصحـَني
فِم ل ٌس خعَـون هحح جعٍك اًخازخي من املُىض ُكسُ ًما .سدذواخَ مساؾهيم
ضس الاًيضالث اًثوزًة وهضال اًربوًَخازاي واًضـوة اًخواكة ٌَحصًة،
تُامن س خَحق اًِزمية جصهة اًخحصًفِني املـادضٍن نٌل ْكلت جصهة
الٕصرتاهَني اٗكميلصاظَني وٕاىهتاسىي ا ٔلسمان املاضَة ،ولك ٔبرانة
اًربحواسًة والٕمربايًَة.
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*حصنة حتصز اًضـوة – ؾيرص ٔبساىس ٌَثوزت اًـاملَة
حني هخحسج ؾن اًثوزت فٌحن ل هـىن فلط اًثوزت الٕصرتاهَة .ففى
ؾرصان اْكال ٌَخحول اًثوزى من اًص ٔبسٌلًَة ً ٕالصرتاهَة متثي نشٛك
هضالث حتصز اًضـوة واًيضالث اًلومِة اٗكميلصاظَة واًثوزاث
حزءا ومىوانً ٔبساس ًَا ىف
املياُضة ً ٕالمربايًَة وحصاكث اًخحصز اًلوٖل ً
اًـمََة اًثوزًة اًواحست واًثوزت اًربوًَخازًة اًـاملَة نٌل ؿٌَلان ًَيني
وس خاًني.
إن س خاًني ًلول تبٔن

«اٌََيٌَُة كس بٔزحدت  ...ت ٔبن اًلضَة اًلومِة ميىن ٔبن ُحت َّي فلط ابثعاًِا
مؽ اًثوزت اًربوًَخازًة وؿىل بٔسسِا ،وت ٔبن ظصًق اهخعاز اًثوزت ىف
اًلصة ٍوكن ىف اْكَف اًثوزى تني حصاكث اًخحصز ىف املس خـمصاث
واًح٘كان اًخاتـة ضس الٕمربايًَة .إن املس ٔبٌك اًلومِة ٜل حزء من اًلضَة
اًـامة ٌَثوزت اًربوًَخازًة وحزء من كضَة ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي».

( ٔبؾٌلل س خاًني ،اجمل٘ك  ،:ض ،888.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ُشٍ اًـالكة كس ٔبظححت ٔبنرث وضو ًحا وظحَـَة اًَوم ،حفني ًبٔىت
ربى ىف
اهنَاز اًيؼام الاس خـٌلزى اًلسمي ،كس ٔبذشث اًضـوة دعوت ُن ى
اجتاٍ ا ٕلس خلالل من ذالل ذَق ذوهلم اًلومِة ،وابثحاغ ُشٍ آكعوت،
فِم ًعمحون ٌَ ُمىض ُكسُ ًما وثضلك ٔبتـس .إهنم ٍصًسون ثعفِة هؼام
الاس خـٌلز اّكسًس ،وثعفِة اًخحـَة الٕمربايًَة و ٔبى اس خلالل من
اًص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب .إهنم ٍصًسون س َاذت اكمٍك واس ً
اكذعاذاي
خلالل
ً
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وس َاس َةً .لس زَخُ َت الٓن تبٔن ُشٍ اًعموحاث ميىهنا ٔبن ثخحلق ،وتبٔن
ُشٍ املِام ميىن ٔبن ثمت فلط من ذالل إهناء ٔبى ُميية وثحـَة ً ٔلخاهة
وتخعفِة اس خلالل واضعِاذ اًربحواسًة احملََة واْكاكم من هحاز ُم َّال ِك
ا ٔلزاىض.
ٕا ًرا وجصتط وجضاتم اًثوزت اًلومِة اٗكميلصاظَة واملياُضة ً ٕالمربايًَة
وزوزت اًخحصز اًلوٖل مؽ اًثوزت الٕصرتاهَة وترضة الٕمربايًَة واًصحـَة
اٌَخني متثالن اًـسو املضرتك ٌَربوًَخازاي واًضـوة ثفذح ُشٍ اًثوزاث
اًعصًق ابجساغٍ ًخحولث احامتؾَة ؾؼمية ،وٌَمساؿست ىف اهخعاز اًثوزت
الٕصرتاهَة .واًـىس حصَح ،مفن ذالل رضة الٕمربايًَة اًربحواسًة
وتخسمري مصانزُا الاكذعاذًة واًس َاس َة ثعحح اًثوزت الٕصرتاهَة ذاًلة
ضىل ومسٍِك لهخعاز حصاكث اًخحصز.
ٌَؼصوف اً ُف ى
ُشا ُو مٌؼوز حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ملسبٌٔك اًثوزت .فِو ٍصاُا من
مٌؼوز مازهىس ًَيُىن ،و ٔلخي ُشا ًـعى ذ ًمعا ً
صامال وٌساهس
اًيضالث اًـاذٌك ٌَضـوة اًخواكة ٌَحصًة ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
دصى ،وضس
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة وتلِة اًلوى الٕمربايًَة ا ٔل ى
الاس خـٌلز اّكسًسٔ ،لن ُشٍ اًيضالث جساؿس اًلضَة اًـامة ٗكماز
الٕمربايًَة واًيؼام اًص ٔبسٌلل وجساؿس ىف اهخعاز الٕصرتاهَة ىف لك ت٘ك
وؿىل هعاق ؿاملؼى.
ٙكا حفني ًخبٔىت ًيا الاس خًذاح اًلائي تبٔن اًثوزت ٜل كضَة ثخعَة ً
حال،
وتبٔهنا ؿىل خسول مواؾَس اًَوم ،ل هضؽ هعة بٔؾًٌَا اًثوزت الٕصرتاهَة
فلط ،وًىٌيا نشٛك هضؽ اًثوزت اٗكميلصاظَة املياُضة ً ٕالمربايًَة.
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خوى هضج اًوضؽ اًثوزى ،وظاتؽ وثعوز اًثوزت ل ميىن ٔبن
إن مس ى
ٍىون ُو راثَ ىف لك اًح٘كان .حِر ٔبن ُشٍ ا ٔلوضاغ ثـمتس ؿىل
اًؼصوف اًخازُيَة املَموسة ًلك ت٘ك تشاثَ ،ومصحٍك ثعوزٍ الٕكذعاذًة
والٕحامتؾَة ،ووس حة اًعحلاث ،واًوضؽ ومصحٍك ثيؼمي اًربوًَخازاي
وأكاُري امل ُ َ
ضعَِس ِت ،وهعاق ثسذي اًلوى ا ٔلحٌحَة ىف اًح٘كان اخملخَفة،
وكريُا من اًـوامي .فلك ت٘ك ولك صـة ٗكًَ مضالك ؿسًست مـَية
ختط اًثوزت ،وثبٔىت هبَئة مـلست خسً ا.
ىف اًوكت اْكارض ًبٔىت لُكم تلسز ؾؼمي ؾن اًوضؽ ىف ٔبفصًلِا وبٓس َا
و ٔبمصٍاك اًالثًَِة .وٍصى كاذت اًعني مسبٌٔك اًثوزت والاس خلالل واًخحصز
اًلوٖل ًِشٍ اًح٘كان مبيؼوز ؿاملىٔ ،كن املوضوغ س َُ َح ُّي ؾن ظصًق
وحست «اًـامل اًثاًر» لكًَ ،
مثال :إحتاذ اٗكول واًعحلاث واْكىوماث،
إِك ،وُشا مؽ جتاُي اًؼصوف املَموسة ومضالك لك ت٘ك ولك إكَمي .إن
ُشٍ اًيؼصت املَخافزيًلِة ثؼِص ًيا هَف ٔبن اًلاذت اًعَيُني ًلفون ىف
اًواكؽ ضس اًثوزت وضس حتصز صـوة ٔبفصًلِا وبٓس َا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة،
وتبٔهنم ًلفون مؽ الٕتلاء ؿىل ُشا اًوضؽ ،وًلفون مؽ اْكفاع ؿىل اًِميية
الٕمربايًَة والاس خـٌلزًة اّكسًست ىف ُشٍ اًح٘كان.
إهيا هخحسج نشٛك حول مسبٌٔك حتصز اًضـوة ا ٔلفصًلِة والٓس َوًة
وصـوة ٔبمصٍاك اًالثًَِة واًضـوة اًـصتَة وكريُا من اًضـوة .إن
ُشٍ اًضـوة ٗكهيا مضالك ؿسًست ومضرتنة و َح َة ؿَهيم حَِا ،وًىن
لك واحس مهنم ميخٜك نشٛك مضالك مـَية ومـلست خسً ا.
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وثبٔىت املِمة اًـامة واملضرتنة ًِشٍ اًضـوة ىف ثعفِة ٔبى هري ٔبحٌىب
وٕامربايل واس خـٌلزى واس خـٌلزى خسًس ،وثعفِة اضعِاذ اًربحواسايث
احملََة .إن ُشٍ اًضـوة ىف ٔبفصًلِا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة وبٓس َا وكريُا
ًَخحصكون من اًلضة واًىصاَُة ضس ا ٔلظفاذ ا ٔلحٌحَة ،ونشٛك ضس
ٔبظفاذ اًربحواسًة احملََة وأكاؿاث اْكاهكة من اًربحواسًة املمتَىة
ً ٔلزاىض اٙكٍن كس ابؾوا ٔبهفسِم ً ٕالمربايًَني ا ٔلمصٍىِني ٔبو الٕمربايًَني
الٕصرتاهَني اًسوفِتٔ ،بو ٔبى إمربايًَني ب ٓ َدصٍنً .لس اسدِلؼت ُشٍ
اًضـوة ول ميىهنا ٔبن جسمح جهنة ثصواهتا وؾصكِا وذماهئا ،ول ميىهنا
ٔبن ثخـاٌش مؽ اًخزَف الاكذعاذى والاحامتؾى واًثلاىف اٙكى ثـُضَ.
واهعالكًا من اًيضال ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًسوفِخَة ًخبٔىت ا ٔلؿساء
اًصئُس َون ٌَثوزت واًخحصز اًلوٖل والاحامتؾى ٌَضـوة ،وًخبٔىت اًيضال
ضس اًربحواسًة واًصحـَة ،فاًضـوة جضرتك ىف اًـسًس من املعاُك،
وىف اًـسًس من املضالك املضرتنة ،وؿىل ُشٍ ا ُل ُس ِس جية ٔبن ًخحسوا
مؽ تـضِم اًحـغ.
إن اًيضال ضس ٕاسائَي – وٜل ا ٔلذات الٔنرث ثـعضً ا ٌ٘كماء ىف ًسى
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة – كس ٔبظحح ؿائلًا ؾؼميًا ًلف وحائط ظس ىف
وخَ ثعوز اًضـوة اًـصتَة ،وٜل مضلكة ؿامة ًلك ُشٍ اًضـوة.
ٔبما من انحِة املٌلزسة وابًصمغ من ُشا فإن لك اٗكول اًـصتَة ل جضرتك
ىف مٌؼوز واحس حول اًيضال اٙكى جية ٔبن ٌض يوٍ ثضلك مضرتك
ضس ٕاسائَي وحول اًعاتؽ اٙكى جية ٔبن ًـعوٍ ًيضاهلم ضس اًـسو
ٍصى تـضِم ُشا امليؼوز من ساوًة كومِة
املضرتك .وثضلك مذىصز ى
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ضَلة .إهيا ل هخفق مؽ ُشا امليؼوز .إهيا هلف مؽ اًص ٔبى اًلائي تبٔن
ٕاسائَي جية ٔبن ثرتاحؽ خملحهئا وثًدش مواكفِا و ٔبفـاًِا اًضوفِيَة
والاس خفزاسًة واًـسواهَة واًـسائَة ضس اًح٘كان اًـصتَة .إهيا هعاًة ٔبن
ثـعى ٕاسائَي ٔبزاىض اًـصة وتبٔن حيوس اًفَسعًَِون اكمي حلوكِم
محى اًضـة ا ٕلسائَىل.
اًلومِة ،وًىن ل ميىٌيا ٔبن هخلدي تبٔن ًُ ى
إن ِلِوذاث صـوة اًح٘كان اًـصتَة ٌَخحصز اًاكمي من جصاثن الٕمربايًَة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة وًعَة ؾوذ حصٍهتم وس َاذهتم ٜل تعصًلة
مضاهبة مضالك ؿامة ًلك ُشٍ اًضـوة.
ابًصمغ من ُشا فلك واحس من ُشٍ اًضـوة ٗكًَ ٔلزياثَ ،وٗكًَ
مضالكَ آكاظة اًىت ختخَف ؾن اًحلِة ،واًىت ثبٔىت اهعالكًا من اًخعوز
الاكذعاذى الاحامتؾى (اًسوس َو-إكذعاذى) ومس خواٚل اًثلاىف،
وثيؼمي ذوٍهتم ،ومس خوى اْكصًة واًس َاذت اٙكى كس وظَوا هل ،وثوحِس
ُشٍ اًـضائص واًلدائي املوحوذت تُهنم ،إِك .ومجؽ لك ُشٍ اًـيادض
املخفصكة مؽ تـضِا ،وظَة حي مسبٌٔك اْكصًة والاس خلالل واٗكميلصاظَة
والٕصرتاهَة ًلك ُشٍ اًح٘كان تيفس اًعصًلة وىف هفس اًوكت ًِو ٔبمص
مس خحَي.
ففى ُشٍ ا ٔلكعاز اًـصتَة اًىت ثزتاًس فهيا املعاُك ا ٔلؾؼم ٌَربحواسًة،
ٌسدمثص الٕمربايًَون اخملخَفون جوكَاث مـخربت لس خلالل املوازذ اًعحَـَة
واًضـوة .وحىت حيللوا ُشا ،جية ؿَهيم ذَق ػصوف معي مـَية،
ًالزيني ٌَ ُمس َخـ ِمص واملُس َخـ َم ْص .فبٔ ًاي اكهت املوازذ اًعحَـَة مذوفصت جىرثت
وظازث معاُك الٕمربايًَني مزتاًست ومذـاػمةً ،خىثف ثضلك هحري
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اس خلالل اًضـة وثصواثَ .وثضلك ظحَـىً ،بٔىت اس خلالل املوازذ
ثعوزا معومًِا ومذيا ًمغا ًِشا
تخعوز مـني ،وًىن ُشا ل ميىن اؾخحازٍ ً
اًح٘ك ٔبو راكُ .شا حِر ٔبن امل ُـس َخـ ِمص ٍَن كس موًوا وساؿسوا ص َود
اًلدائي اًىربى اٙكٍن كس ابؾوا ٔبزواهحم وثصواث صـوهبم ٌَمحخَني
الٕمربايًَني .وىف امللاتي حيعَون ؿىل وس حة ضئٍَك من ا ٔلزابخ اًِائٍك
اًىت ظيـِا امل ُـس َخـ ِمص ٍْن.
وًلوم ص َود اًلدائي ابٕوضاء ذوٌك مس خلٍك مزؾومة اؾامتذًا ؿىل ػصوف
كوت اٗكوٌك اًىت اس خـحسهتم وهبشٍ ا ٔلزابخ وتسمع زؿاهتم ا ٔلخاهة ،وًبٔىت
وحوذ ُشٍ اٗكوٌك تسمع وس َعصت من اٗكوٌك امل ُـس َخـ ِم َصت .وهبشٍ اًعصًلة
وتسمع الاس خـٌلزًني ًخحول مضاخي اًلدائي إل ظحلة قيَة من مضاخي
مبلاتي من ل صئ،وتوضـِم اًضـوة ىف ؾحوذًة مضاؾفة
اًربحواسًةٍ ،
ًلومون ٚل ؿَهيا ومـِم املس خـمصون ا ٔلخاهة .وهبشا فإن ظحلة
اًىربى وهحاز ُم َّالكْ ا ٔلزاىض ومَوك اًـعوز اًوسعى من
اًربحواسًة ى
هجة ،واًـحَس واًربوًَخازاي ًـمَون ًعاُك الامذَاساث ا ٔلحٌحَة من هجة
دصى ،ووضبٔ الزيني وواهجا تـضٌِل اًحـغ ىف اًح٘كان اًـصتَة.
ٔب ى
واب ٔلموال وا ٔلزابخ اًىت ٔبكسكِا ؿَهيم املس خلَون ا ٔلخاهة ثشُة
اًعحلاث اًـََا ابدذَاز منط اًـُش اًربحواسًة ا ٔلوزوتَة وا ٔلمصٍىِة.
فِشُة ٔبتياهئم ملسازش امل ُـس خـ ِمصٍن ،واًىت ًخحعَون فهيا ؿىل تـغ
اًثلافة اًلصتَة .وًيعحون بٔهفسِم هكمثَني ًثلافة صـهبم ،وًىهنم ىف
اْكلِلة كس ذ ّ ُِزتوا لٕتلاء حٌلُري اًـٌلل ىف ٔبكفاض ؾحوذٍهتا وٌَسٌلخ
ٌَ ُمس خـ ِمص ٍَن ابٕنٌلل اس خلالهلم اًلاىس ًِشٍ أكاُري.
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إن اٗكوٌك اًـصتَة اًىت متخٜك ٔبنرب كسز من اًرثوت ،وثعوزث ثضلك
ٔبسغ ،وا ٔلدصى اًىت مل حىن قيَة خسً ا ثعوزث ثضلك مذبٔدصٔ ،بما
اٗكوٌك اًىت اكهت فلريت ػَت ىف مس ى ً
ذان من اًخعوز.
خوى ٍ
وًلوم الاس خـٌلز وهجاس اٗكوٌك مبَونَ الٕكعاؾَني وهحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض
اًربحواسًني تدٌؼمي مٌاسة لٕكامة اضعِاذ مذعصف وتوضؽ اًلواث
املسَحة حتت سَعهتم تلَة كعف ٔبساُري ٔبى ّلاوٌك زوزًة ،وتبٔى اذؿاء
حىت تحـغ اْكلوق الاكذعاذًة احملسوذت ،انَُم ؾن املعاًحاث
اًس َاس َة واًثوزت.
وتعسذ ثعوز ا ٔلكعاز اًـصتَة ىف اًوكت اْكارض ،فلك مهنم ٗكهيم
وضَخَ اًىت ًواهجِا .مٜك اًسـوذًة ً
مثال ٗكًَ مضالك ْلخَفة،
وٌس خـصط املضالك الاكذعاذًة واًس َاس َة واًخيؼميَة واًـسىصًة من
ثضلك ُيخَف ؾن ٔبمصاء آكََج اًفازىس اٙكٍن ًيؼصون ًِشٍ املضالك
من ساوًة ْلخَفة متا ًما ومن ى ً
مسى ْلخَف .وٌرسى ا ٔلمص ؿىل حنو مضاتَ
ابًًس حة ٌَـصاق وسوزاي ومرص وًَخِا وثووس واّكزائص وامللصة
ٍصى مضالكَ من وهجاث هؼص
وموزًخاهَا ،وكريُا من اًح٘كان .فلكِم ى
ْلخَفة.
ٙكا حفني هخحسج ؾن اًضـوة اًـصتَة ،فًس خزَط اس خًذا ًخا ُيربان تبٔهَ
وابًصمغ من ٔبهنم ٗكهيم اًـسًس من ا ٔلماُك املضرتنة ،مفضالكِم ًُست
مدضاهبة ول ميىن حَِا تيفس اًعصًلة ىف ت٘ك نٌل الٓدَص .وؿىل حنو
مضاتَ ل ميىٌيا اًلول ابٕماكهَة حتاًف وز ٔبى واحس حول حي املضالك
املضرتنة املوحوذت تني ُشٍ اًح٘كان .فِشٍ املضالك ختخَف من ت٘ك ؾصىب
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لٓدَص ،وًُس فلط ثسخة ادذالف مواكف حىوماهتم ،وًىن ثسخة
مواكف اٗكول الاس خـٌلزًة والاس خـٌلزًة اّكسًست اًىت لحزال مس متصت
ىف ظيؽ اً ُي ُؼ ِم واًلواهني ُياك.
وما كَياٍ تعسذ اًضـوة اًـصتَة ًيعحق نشٛك ؿىل صـوة اًلازت
ا ٔلفصًلِة .إن ٔبفصًلِا ؾحازت ؾن ًوحة فس َفساء حىوهنا صـوة حبضازاث
كسمية .فلك صـة ٔبفصًلى ٗكًَ زلافذَ و ٔبسايئَ اًلومِة ،وظصًلة ومنط
ؿُضَ ،واٙكى ُيخَف تـغ اًضئ وىف حاٌك مذزَفة خسً ا ًسخة ػاُص
ومـصوف خسً ا .إن اسدِلاع كاًحَة ُشٍ اًضـوة كس تس ٔب ًخوٍ .وحبنك
اًلاهون فإن اًضـوة ا ٔلفصًلِة ثضلك ؿام كس اندسخت حصٍهتا
واس خلالًِا .وًىن ل ميىن اْكسًر ؾن حصًة حلِلِة واس خلالل حِر
ٔبن مـؼمِم ل ٍزال ىف حاٌك الاس خـٌلز ٔبو الاس خـٌلز اّكسًس .واًـسًس
من ُشٍ اًح٘كان ّلىومة جىداز اًلدائي اًلسمية اٙكٍن اس خوًوا ؿىل
ساٖلٔ ،بو الٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني
اًسَعة واؾمتسوا ؿىل الاس خـٌلزًني اً ُل ى
والٕمربايًَني الٕصرتاهَني اًسوفِت .إن ظصائق ُشٍ اْكىوماث ومٌاٙلِا
ىف ُشٍ اًح٘كان ًُست ول ميىهنا ٔبن حىون صُئًا بٓدَص كري جنا ٍت واحضة
ًالس خـٌلز .إن الٕمربايًَني حيوكون كاًحَة اًح٘كان ا ٔلفصًلِة من خسًس
وؾن ظصًق معاْكِم وز ٔبسٌلهلم امل ُـسدمثَص ىف اًعياؿة واًحيوك ،وكريُا.
ؼمى من ثصواث ُشٍ اًح٘كان ل حزال ثخسفق ًح٘كان
إن اًلاًحَة اً ُـ ى
املصنؼؼؼز.
تـغ ُشٍ اًح٘كان ا ٔلفصًلِة كس كاثَت ًِشا الاس خلالل وُشٍ اْكصًة
اًىت حمتخؽ هبا اًَوم ،تُامن اًحـغ الٓدَص كس حتعي ؿَهيا تسون كذال.
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وذالل حوكِم الاس خـٌلزى ىف ٔبفصًلِا كام املس خـمصون اًربًعاهَون
واًفصوس َون وبٓدصون كريٚل ابضعِاذ اًضـوة وًىهنم ذَلوا نشٛك
جصحواسًة ّلََة ،مذـَمة تعصًلة ٔبو تبٔدصى ؿىل اًعصائق اًلصتَة.
واًضرعَاث اًلِاذًة اًَوم كس دصحت من زمح ُشٍ اًربحواسًة .وتُهنم
اًـسًس من اًـيادض املياُضة ً ٕالمربايًَة ،وملاثَون لس خلالل ت٘كاهنم،
ساٖل تلَة حفغ
وًىن كاًحُهتم إما تلوا ؿىل ولء ٌَمس خـمصٍن اً ُل ى
ؿالكاهتم اًوزَلة مـِم حىت تـس اهناء الاس خـٌلز صلك ًَا ٔبو ذذَوا هعاق
اًخحـَة الاكذعاذى واًس َاىس إما ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو
الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة.
مىض .واكن ُشا اْكال
إن املس خـ ِمص ٍَن مل ًلوموا ابسدامثزاث هحريت ىف ما ى
ىف ت٘كان مثي ًَخِا وثووس ومرص ،وكريُا .ابًصمغ من ُشا
فالس خـٌلزًون كس حففوا ثصواث ُشٍ اًح٘كان واس خوًوا ؿىل كعؽ هحريت
من ا ٔلزط وكس ظوزوا جصوًَخازاي ظلريت ىف اًـسذ وىف تـغ اًلعاؿاث
آكاظة من اًعياؿة اكس خرصاح ومـاّكة املواذ آكام .وًلس وهجوا تـسذ
هحري من اًـٌلل ًح٘كان املصانز ،نفصوسا ً
مثال ونشٛك لٕجنَرتا وـٌلٌك
زدِعة ثـمي ىف مٌامج املس خـمص ومعاهـَ.
وىف املياظق ا ٔلدصى من ٔبفصًلِا ،واب ٔلدط ىف ٔبفصًلِا اًسوذاء ،تلى
ثعوز اًعياؿة ٔبنرث ختَ ًفا .واهلسمت ت٘كان ُشا الٕكَمي ؿىل وخَ
آكعوض تني فصوسا وجصًعاهَا وتَجَاك واًربثلال .ورُحت اًرثواث
اًـؼمية اًىت حوكن ىف ابظن ا ٔلزط اك ٔلملاش واْكسًس واًىوجص واٙكُة
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واًلعسٍص واًىت اندضفت ُياٛك مٌش سمن تـَس كس وضبٔث مـِا ظياؿة
امليامج ومـاّكة املـاذن ىف ُشٍ اًح٘كان.
وىف اًـسًس من ا ٔلكعاز ا ٔلفصًلِة وضبٔث مسن منورحِة هحريت اس خـٌلزًة
حِر ؿاص املس خـمصون حِات زقَست .والٓن ومن انحِة حمنوا اًربحواسًة
ربى ونشٛك ثصوهتا وثعوزُا تُامن من اًياحِة ا ٔلدصى لٍزال
احملََة اً ُى ى
ًزتاًس إفلاز أكاُري اًـصًضة من اًضـة اًـامي .وىف ُشٍ اًح٘كان
حسزت ذزخة من اًخعوز اًثلاىف ،وًىهنا راث خشعَة ٔبوزوتَة .ومل
ثخعوز اًثلافة احملََة،ولحزال ثضلك ؿام ىف مصحٍك ثلوم ؿَهيا اًلدََة ول
ثخلسم اًثلافة اًـامة ذازهجا وىف املصانز راث انظحاث اًسحاة .وًلس
هخج ُشا ثسخة ٔبن املصانز اًىربى آكازحِة اًىت ًـُش فهيا
وفلصا صسًسً ا
املس خـمصون كس ٔبوخسث ىف هفس اًوكت مبٔسبٓت مفجـة ً
وحوؿًا ومصضً ا ً
وهجال واس ً
خلالل كاس ًَا ٌَضـة ابملـىن اًضامي ٌَلكمة،
وػي ُشا اًوضؽ ُو اًسائس.
اكذعاذاي وثياكعت ٔبؿساذٚل
وػي ساكن ٔبفصًلِا كري مذعوزٍن زلافًِا و ً
ثضلك مس متصً ،لس حصاحـت ثسخة اْكصوة الاس خـٌلزًة والاضعِاذ
اًـصىق اهلمجى والاجتاز جزجن ٔبفصًلِا ،اٙكٍن تُ ِـثوا إل ت٘كان املصانز
دصى ًَـمَوا اكْكَواانث ىف مزازغ اًلعن
اكًولايث املخحست واًح٘كان ا ٔل ى
وتلِة احملاظَي نٌل ٔبهنم ًـمَون ىف ٔبصس ا ٔلؾٌلل إزُاكًا ىف اًعياؿة
واًحياء.
وًِشٍ ا ٔلس حاة ثلف اًضـوة ا ٔلفصًلِة ٔبمام ظصًق هضال ؾؼمي
ًًذؼصُا .وس َىون ُشا ً
هضال مـلسً ا خسً ا وُو ابًفـي نشٛك ،وُيخَف
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من ت٘ك لٓدَصٔ ،لن حاٌك الاكذعاذ واًثلافة واًخعوز اًخـَميى ،وذزخة
اًوؾى اًس َاىس واًخبٔزري اٗكًىن اًـؼمي ً ٔلذاين اخملخَفة اكملس َحَة
والٕسالٖل واملـخلساث اًوزًِة اًلسمية ،وكريُا ثؤثص ؿىل حٌلُري ُشٍ
اًضـوة .وًعحح ُشا اًيضال ٔبنرث ظـوتة حِر ٔبن اًـسًس من ُشٍ
اًح٘كان لحزال حتت س َعصت الاس خـٌلز اّكسًست اًلامئ مؽ أكاؿاث
اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة احملََة .إن اًلاهون اٙكى جيصى ُياك ُو كاهون
اًص ٔبسٌلًَني ا ٔلكوايء واٗكول الٕمربايًَة اًىت حصصو ٔبو ثخحنك ىف أكاؿاث
اْكاهكة اًىت كس ًبٔثون هبا وًعَحون هبا وكامت ثعَحت معاُك
الاس خـٌلزًني اّكسذ ٔبو حني ٍىون مزيان ُشٍ املعاُك كري مس خلص.
إن اًس َاسة اًىت ًددـِا هحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض واًربحواسًة اًصحـَة
والٕمربايًَون والاس خـٌلزًون اّكسذ هتسف لٕتلاء اًضـوة ا ٔلفصًلِة ىف
كفط اًـحوذًة اٗكامئ ،ىف اّكِي وتلَة ؾصكٍك اًخعوز الاحامتؾى
واًس َاىس وا ٔلًسًوًوىج وتلَة ؾصكٍك ُشا اًيضال ٌَحعول ؿىل
ىصى تبٔن هفس ُؤلء الٕمربايًَني اٙكٍن
اْكلوق .ففى اْكارض حنن ى
زاباب ًِشٍ اًضـوة ىف املاىض نٌل الٕمربايًَني
اؾخاذوا ؿىل ٔبن ٍىوهوا ٔب ً
اّكسذ ٌسـون وحياوًون اًخلَلي ىف اًلازت ا ٔلفصًفِة ؾن ظصًق اًخعفي
جلك اًعصق ىف اًضؤون اٗكاذََة ٌَضـوة .ونيدِجة ًِشا فإن
اًخياكضاث تني الٕمربايًَني وتني اًضـوة واًلِاذاث اًربحواسًة
اًص ٔبسٌلًَة ًلاًحَة ُشٍ اًح٘كان ،وتني اًضـوة واملس خـمصٍن اّكسذ
ثعحح ٔبصس احذسا ًما ىف لك ًوم ميص.
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وجية اس خلالل ُشٍ اًخياكضاث ًعاُك اًضـوة تلَة ثـمَلِا
والاهخفاغ مهنا .وًىن ُشا ل ميىن ٔبن ًمت إل إرا اخنصظت اًربوًَخازاي
واًفالحون اًفلصاء ولك املضعِسٍن واًـحَس ،ىف هضال تلري ُسهة ضس
ربى وهحاز
الٕمربايًَة والاس خـٌلز اّكسًس وضس اًربحواسًة احملََة اً ُى ى
ُم َّالك ا ٔلزاىض ومجوغ ُؤلء لكِم .وًبٔىت اٗكوز آكاض ىف ُشا اًيضال
ٌَخلسًمي واٗكميلصاظَني ،واًض حاة اًثوزى واملثلفني اًوظيَني اٙكٍن
ًعمحون ًصؤًة ت٘كاهنم ثخعوز حبصًة وابس خلالل ؿىل ظصًق اًخلسم
واًخعوز .فلط من ذالل اًيضال املس متص وامليؼم س خعحح اْكَات ظـحة
ٌَ ُم َ
ِسٍن وامل ُـس َخ ِلَني احملََني وا ٔلخاهة وس َعحح حوكِم ٔب ًمصا
ضعِ َ
مس ً
ِلِزا ىف اًؼصوف اًىت ختط لك ت٘ك
خحَال .وس َىون ُشا اًوضؽ ً
ٔبفصًلى مبفصذٍ.
إن الٕمربايًَة اًربًعاهَة وا ٔلمصٍىِة مل ثُـعَا اًضـوة ا ٔلفصًلِة ٔبً َّ َة
ُحصًَّة .فأكَؽ ميىهنم ٔبن ٍصوا مارا حيعي ىف حٌوة ٔبفصًلِا ؿىل سخِي
املثال .فاًـيرصًون اًحَغ واًص ٔبسٌلًَون اًربًعاهَون واملُس خ ِلَون
حيوكون ُياك ،وًضعِسون هبمجَة اًياش روى ٔبًوان اًخِشت اخملخَفة
ىف اٗكوٌك ،وحِر ٌسوذ كاهون اًلاتة ُياك .واًـسًس من اًح٘كان
ا ٔلفصًلِة ا ٔلدصى هتمين ؿَهيا معاُك وز ٔبسٌلل اًولايث املخحست وجصًعاهَا
وفصوسا وتَجَاك واس خـٌلزًون ُكسماء ب ٓ َدصون ،وكس ٔبظحح ُؤلء
الاس خـٌلزًون إل حس ما ِضـافًا وًىهنم ل ٍزاًون ًخحوكون ىف
اكذعاذاث ُشٍ اًح٘كان.
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وًلس احذاسث صـوة بٓس َا نشٛك ظصًلًا مََئًا ابملـاانت و ِ
ـاة
اًع ْ
ولكت اضعِاذًا واس ً
خلالل إمربايً ًَا كاس ًَا .ففى ؾض َة اْكصة اًـاملَة
اًثاًثة اكن جسؽ ٔبؾضاز ساكن ُشٍ اًلازت ابس خثٌاء بٓس َا اًسوفِخَة ىف
حاٌك من الاس خـٌلز وص حاٍ الاس خـٌلز والاضعِاذ والاس خلالل ؿىل
اًلوى الٕمربايًَة ا ٔلوزوتَة واًَاابن واًولايث املخحست .واكهت
ًس ى
ؼمى وحسُا متخٜك مس خـمصاث مبجموغ  9مالًني و:19
جصًعاهَا اً ُـ ى
ٔبًف هََومرت مصتؽ من ا ٔلزط تبٔنرث من  822مََون كاظن ىف بٓس َا.
وًلس حصك الاضعِاذ والاس خلالل الاس خـٌلزى ٌَلاًحَة اًـؼمى من
ت٘كان بٓس َا ؿالمذَ اًواحضة ىف حاٌك اًخزَف اًسوس َو-اكعخاذى
واًثلاىف واًفلص املسكؽ .فَلس معَوا فلط ًزتوًس ت٘كان املصنز الٕمربايًَة
ابملواذ آكام اكًيفط واًفحم واًىصومِوم واملاقيُس َوم وامليجيزي
واًلعسٍص واملعاظ وكريُا من املواذ.
وتـس اْكصة كس متزق اًيؼام الاس خـٌلزى ىف بٓس َا نشٛك .ووضبٔث ذول
كومِة مذفصكة ىف اًح٘كان امل ُـس َخـ َمصت .وكاًحَة ُشٍ اًح٘كان كس زحبت ُشا
اًيرص من ذالل اْكصة اٗكامِة اًىت صًهتا أكاُري اًضـحَة ضس
الاس خـٌلزًني واً ُلزات اًَاابهَني.
إن حتصز اًضـة اًعَىن اٙكى كاذ ًخحصز اًعني من اْكنك الٕمربايل
اًعَىن واوسحاة اًلوى اًصحـَة ًدض َاجن اكى ص َم واهخعاز اًثوزت
هخعازا خبعوظَة ؾؼمية لهنَاز الاس خـٌلز ىف بٓس َا.
اٗكميلصاظَة اكن ا ً
و ٔلول مصت اكن اًيرص ىف ت٘ك هحري اكًعني كس امذس ثبٔزريٍ جىثافة ؿىل
هضال حتصز صـوة بٓس َا وصـوة تلِة اًح٘كان اًخاتـة ٔبو اًىت هتمين
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اًلوى الٕمربايًَة .وًىن ُشا اًخبٔزري كس حصاحؽ ثسزجي ًَا ثسخة
ؿَهيا ى
آكط اٙكى ثحـخَ اًلِاذت اًعًَِة تـس ثبٔسُس أكِوزًة اًضـحَة
اًعًَِة.
وًلس ٔبؿَيت اًلِاذت اًعًَِة تبٔن اًعني جسري ؿىل ظصًق اًخعوز
الاصرتاىك .وًلس زحة اًثوزًون واًضـوة احملحة ٌَحصًة اٙكٍن ٔبزاذوا
وثوكـوا ٔبن ثعحح اًعني حعيًا مٌَ ًـا ًالصرتاهَة واًثوزت اًـاملَة هبشا
الٕؿالن .وًىن ٔبمبٓهلم وزقحاهتم مل ثخحلق .واكن ظـ ًحا ؿىل اًياش ٔبن
ًعسكوا اْكلائق واًوضؽ امللَق واحملري اٙكى ػِص ىف اًعني واٙكى
ٔبػِص تبٔهنا مل حىن متىض ؿىل ظصًق الاصرتاهَة.
وذالل ُشٍ املست ،هضالث صـوة بٓس َا مل ثًهتيى تسماز الاس خـٌلز.
تُامن اكن ًخوحة ؿَهيا ٔبن ثيول اس خلالًِا من اًح٘كان الاس خـٌلزًة
اًساتلة ،نربًعاهَا وفصوسا وُوًيسا والاس خـٌلزًني الٓدصٍن اٙكٍن ٔبزاذوا
حفغ مواكـِم الاكذعاذًة واًس َاس َة ىف ُشٍ اًح٘كان تلَة إنٌلل
دصى .وًبٔىت ثسذي
ُمييهتم واس خلالهلم تعصائق اس خـٌلزًة خسًست ٔب ى
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ىف بٓس َا ابٓكعوض ىف اًِشق ا ٔلكىص وىف
اّكيوة اًِشىق لٓس َا وحزز احملَط اًِاذئ ٔكهَ س ٌ
ًت ًعة ؿىل هريان
املوكف آكعريت .إن ُشا الٕكَمي لٍزال ٍمتخؽ تبٔٛلَة ؾسىصًة-اسرتاثَجَة
ربى ُياك
ابًًس حة ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .فَلس َّهعخَت كواؿس ؾسىصًة ُن ى
ووِشث ٔبساظَي كوًة ُياك .وابًخواسى مؽ ُشا فإن اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك
كس اس خحوس ؿىل اكذعاذاث ت٘كان ُشٍ امليعلة تلدضهتا املَعزة ابٗكماء.
و ٔبزياء ُشا اًوكت اكن الٕمربايًَون ا ٔلمريٍىون ًلومون تـمََاث
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ؾسىصًة ؿىل هعاق واسؽ وثلوم تًضاظاث جتسس َة واحنصافِة ٗكحص
حصاكث اًخحصز اًلوٖل ىف ت٘كان بٓس َا .فَلس جنحوا ىف ثلس مي هوزاي
وفِخيام ًح٘كٍن ،وكس ٔبكاموا ٔبهؼمة اتتـة وزحـَة ىف املياظق اّكيوتَة
ًِالك اًح٘كٍن .وكس وضبٔث ُشٍ ا ٔلهؼمة املؤًست ً ٕالمربايًَة وه ُُؼم
جصحواسىي ُم َّالك ا ٔلزاىض ىف اًـسًس من اًح٘كان امل ُـس َخـ َم َص ِت و ص حَ
امل ُـس َخـ َمصت الٓس َوًة .وهبشٍ اًعصًلة اكن املِصاخة واملٜك واًض َخ
واًساموزاى واًساذت اًص ٔبسٌلًَون «اًـرصًون» كس حفؼوا بٔهفسِم
ُياك .إن ُشٍ ا ٔلهؼمة كس ابؾت ت٘كاهنا ً ٕالمربايًَني مصت ٔبدصى
اب ٔلدط ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،وهبشا فإهنا وثضلك ُائي كس ٔبؿاكت
اًخعوز اًسوس َواكذعاذى واًثلاىف ًِشٍ اًح٘كان.
وحتت ُشٍ اًؼصوف مل حصىض صـوة بٓس َا واًىت كس زسحت مصت
ٔبدصى حتت اًيري اًثلِي ً ٕالمربايًَة واًربحواسًني من ُم َّالك ا ٔلزاىض
هبشا اًوضؽ ومل ثزنل ٔبايذهيم من ؿىل ٔبسهست تياذكِم ووحة ؿَهيم ٔبن
ٍوكَوا اًلذال ٌَخحصٍص وحىت ًخزَعوا من ُشا اًيري .وًلس كاذث
ا ٔلحزاة اًض َوؾَة ُشا اًيضال ثضلك ؿام .وحِامث اكهت ُشٍ
ا ٔلحزاة كس جنحت ىف تياء زواتط وزَلة مؽ أكاُري ووؾهتا تبُٔساف
حصة اًخحصٍص وحضسهتا وهؼمهتا ىف اًيضال اًثوزى املسَح اكهت
اًيخاجئ الٕجياتَة املصحوت كس حتللت .وًبٔىت اًيرص اًخازُيى اٙكى حللذَ
صـوة اًِيس اًعًَِة اب ٔلدط اًضـة اًفِخياٖل وابهخعازٚل ؿىل
الٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني و ٔبرانهبم من اًربحواسًني احملََني من ُم َّالك
ا ٔلزاىض ،كس ٔبػِصوا ٌَـامل لكَ تبٔن الٕمربايًَة ،وحىت ًو اكهت َّكو ًت
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ؼمى اكًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ،وجلك كواُا الاكذعاذًة وملسزهتا
ُؾ ى
اًـسىصًة ،وجلك ظصائلِا اْكسًثة ٌَحصة واًىت ثلدؽ حتت ثرصفِا،
وجس خـمَِا ًلذي حصاكث اًخحصز – ًُست تلاذز ٍت ؿىل إدضاغ
اًضـوة واًح٘كان ،ظلري ًت اكهت ٔبو هحريت إرا مصمت ؿىل اًلِام تبٔى
ثضحَاث واًلذال تيىصان اٙكاث ٌَهناًة ًالس خلالل وٌَحصًــة.
وكس حصث هضالث اًخحصز املسَحة ولحزال جتصى ىف اًـسًس من
اًح٘كان ا ٔلدصى الٓس َوًة ،مثي توزما وماًزياي واًفَحني وٕاهسوهُس َا
وكريُا .وًول ٔبهنا ما وكفت مؽ اًدضوٌش واملواكف املياُضة ٌٌَلزهس َة
واًضوفِيَة كِاذت اًعًَِة واًىت كس خَحت الاوضلاكاث والازثحاك تني
اًلوى اًثوزًة وا ٔلحزاة اًض َوؾَة اًىت اكهت ثلوذ ُشٍ اًلوىً ،اكهت
ُشٍ اًيضالث كس ثوحت ثضلك ٔبهَس ابًيجاخ اًـؼمي والاهخعازاث.
مفن هجة ٔبؿَن كاذت اًعني ذمعِم ْكصوة اًخحصز ىف ُشٍ اًح٘كان ،ومن
اًياحِة ا ٔلدصى رُحوا ٗكمع ٔبهؼمة زحـَة وزحدوا ووذؾوا زؤساء ُشٍ
ا ٔلهؼمة اًصحـَة تواتي من املسحي واًدِشًفً .لس اثحـوا ذو ًما
اسرتاثَجَة واتنخَم زتط حصاكث اًخحصز ىف بٓس َا ًس َاساهتم
اًربحٌلثَة ومعاْكِم اْكاملة ابًِميية .وًلس ضلعوا ؿىل اٗكوام ؿىل اًلوى
اًثوزًة وكِاذهتا ًفصط س َاس هتم ؿَهيم .فمل ثرث مسبٌٔك حتصز اًضـوة
واًثوزت ؾيسٚل وثضلك حلِلى ٔبى اُامتم ىف اًح٘كان الٓس َوًة ،وًىن
اكن فلط ما ٔبزاذوٍ ُو اًوظول ملعاّلِم اًضوفِيَة .ومل ٌساؿسوا ُشٍ
اًضـوة تي ٔبؿاكوُا.

166

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

مىض
إن مسبٌٔك اًثوزت وهضال اًخحصز ىف ب ٓس َا مل ًخعَة ىف ٔبى وكت ى
ً
ورضوزاي نٌل ًخعَة ال ٓنٔ ،لن اًوضؽ مل ًخـلس ومل ٍىن
كواي
ً
حال ً
ظـ ًحا نٌل ُو الٓن.
وُشا اًخـلِس وُشٍ اًعـوابث كس اكهت هدِجة ثضلك زئُىس ٔلُساف
ووضاظاث الٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني ،ونشٛك اكهت هدِجة ٔلُسف
ووضاظاث اًخحصًفِني والٕمربايًَني الٕصرتاهَني اًعَيُني واًسوفِت
املياُضة ٌٌَلزهس َة واملياُضة ٌَضـة واًخوسـَة واْكاملة ابًِميية.
إن اًولايث املخحست هتسف وثلاثي تلوهتا وملسزهتا ْكفغ وثلوًة مواكـِا
الاسرتاثَجَة والاكذعاذًة ىف بٓس َا ٔلهنا ثبٔذش تـني الاؾخحاز ُشٍ
ربى ملعاْكِا الٕمربايًِـة.
املواكؽ و ٔبٛلَهتا اً ُى ى
وهيسف الاحتاذ اًسوفِىت نشٛك وًلاثي جلك اًعصائق وجلك كوثَ ًَوسؽ
مواكـَ اًىت اس خول ؿَهيا مس ح ًلا ىف بٓس َا.
ومن خاهة اًعني نشٛك ،فَلس رُحت ٌَخشزغ واًخحجج حىت ثعحح
حاهك ًة ؿىل ت٘كان بٓس َا تخىوٍن حتاًفاث وحىت الٓن كس هوىهتا مؽ
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واب ٔلدط مؽ اًَاابن ورُحت ًخـازط
الاحتاذ اًسوفِىت ثضلك مدارش.
وٗكى اًَاابن نشٛك ظموخ ٌَِميية ؿىل بٓس َا ،ولٍزال ُو اًعموخ
اًلسمي ً ٕالمربايًَة اًَاابهَة.
وًلك ُشا ٍصثـس الاحتاذ اًسوفِىت من اْكَف اًعَىن اًَاابىن وًياَُ
ثضست .وًىن ل ثوذ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ًِشا اْكَف ٔبن ًعحح ٔبكوى
حىت ل ًعي إل ٔبتـس من حسوذٍ اًىت من املمىن ٔبن ًًهتم املعاُك
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الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ابًصمغ من ٔبهنا كس دسـخَ و«ابزهت» ثوكِؽ الثفاكِة
اًلامئة تني اًعني واًَاابن ،واكن ُشا من مٌؼوز ًلول تبٔن الثفاكِة
ميىن ٔبن حتخوى اًخوسؽ اًسوفِىت اٙكى ًرض ابًِميية ا ٔلمصٍىِة.
ؼمى ابًلٌحٍك
وثبٔىت اًِيس وٜل ت٘ك هحري نشٛك تعموحاث ًخعحح كوت ُؾ ى
ذاظا ،وؿىل
ذوزا ً
اٙكزًة وٍىون ًِا وضؽ هحري ىف بٓس َا حىت ثَـة ً
ذوزا تعسذ املواكؽ الاسرتاثَجَة اًىت متخَىِا ىف ؾلست
وخَ آكعوض ً
ًـؼمى من ٔبمصٍاك والاحتاذ
املعاُك اًخوسـَة ٌَلوى الٕمربايًَة ا ى
اًسوفِىت ىف احملَط اًِيسى وآكََج اًفازىس وؿىل حسوذُا اّكيوتَة
واًِشكِة.
ومل جسدسمل الٕمربايًَة اًربًعاهَة ؾن اًيضال ٔلُسافِا تلصط اًِميية
ؿىل ت٘كان بٓس َا .ونشٛك اًوضؽ مؽ ت٘كان ز ٔبسٌلًَة ٔبدصى ومتخٜك هفس
ا ٔلُساف.
وثسخة ُشا فإن بٓس َا كس ٔبظححت اًَوم واحست من مٌاظق اًخيافس
الٕمربايل اٗكاذىل اًِشش ،وكس وضبٔث مٌاظق دعصت ؿسًست ْكصائق
ؿاملَة اّكازًة ُياك واًىت س خسفؽ اًضـوة مثهنا.
وهبسف مقؽ اًثوزاث وهضالث اًخحصز ىف ت٘كان بٓس َا وفذح اًعصًق
ًخحلِق دعط ُمييهتم وثوسـِم كام اًخحصًفِون اًعًَِون واًسوفِت
مبيافسة َلومة مؽ تـضِم اًحـغ ،واكهوا ولٍزاًون ًخوزظون ىف معي
حلري خسً ا من سزغ اًضلاق وثسمري ظفوف ا ٔلحزاة اًض َوؾَة وكوى
اًثوزت واْكصًة ىف ُشٍ اًح٘كان .واكن ُشا اًًضاظ واحسً ا من ا ٔلس حاة
اًصئُس َة ٌَيىسة اًىت ؿاانُا اْكزة اًض َوؾى الٕهسوهُىس واوضلاق

168

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

اْكزة اًض َوؾى اًِيسى ،وكريُا من ا ٔلحزاة .فَلس ٔبًسوا حتاًف
ووحست اًربوًَخازاي و أكاُري اًضـحَة اًواسـة مؽ اًربحواسًة اًصحـَة
احملََة ،تُامن اكن ٌ
لك مهنم حياول هسة ظساكة ُشٍ اًربحواسًة اْكاهكة
ٔلُسافَ آكاظة.
وًلس واخَ اًخسذي الٕمربايل الٕصرتاىك اًسوفِىت واًعَىن ودععِم
ٌَِميية ومواكـِم اًخوسـَة وظموهحم ىف اًـسًس من ت٘كان بٓس َا حصاكث
ؼمى وكس وضؽ اهخعازاث حصوة حتصز
حتصز ُشٍ اًضـوة مبزاظص ُؾ ى
فِخيام واكمدوذاي ولوش ثضلك مدارش حتت زمحة دعص ّلَق.
وثوحدت ؿىل اًلوى اًثوزًة واحملحة ٌَحصًة ىف ت٘كان بٓس َا وحتت كِاذت
ٔبحزاهبا اًض َوؾَة املازهس َة اٌََيٌَُة ٔبن ثواخَ وثلىض ؿىل آكعصٍن
الٓثَني من اًصحـَة احملََة اًىت جسَحت جصؿاًة ساذهتا الٕمربايًَني،
ودعص وضاظاث اًخلس مي واًخسمري ،ودعط ُميية وثوسؽ اًخحصًفِني
اًسوفِت واًعَيُني .وكس ثوحة ؿَهيم نشٛك حتصٍص بٔهفسِم من
سَسٍك من املـخلساث واملفاُمي وا ٔلفاكز اٗكًًِة اًصوحِة واًصحـَة
اًحورًة واًرباٌُلهَة وكريُا من ا ٔلفاكز اًىت كس ٔبؿاكت حصنة اًخحصز.
وثوحة ؿَهيم نشٛك مٌؽ ا ٔلفاكز واملفاُمي اًصحـَة «اّكسًست» حىت ل
ثيدِش ،نخٜك ا ٔلفاكز اًخحصًفِة آكوزجضوفِة واملاوًة ونشٛك
اًيؼصايث اًصحـَة واًىت حصتم وختسغ أكاُري وحتصفِا ؾن زوخ
اًيضال اًعحلى وثلوذُا ًعصق مسسوذت وٕال ُاوًة آكعبٔ.
إن هضال اًخحصٍص اٙكى ثواهجَ صـوة بٓس َا ًِو ظـة حبق وحيخوى
اًـسًس من اًـوائق ابًعحؽ ،وًىن مل ٍىن ُياٛك ٔبتسً ا وًن ٍىون ٔبتسً ا
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ُياٛك ظصًق سِي ٌَخحصز ٔبو ٌَثوزت ،فدسون املعاؾة واًـوائق
اًـؼمية واًىت جية الاهخعاز ؿَهيا ،وًن ًوخس ٔبتسً ا ظصًق ل ًخعَة
ٕازاكة اٗكماء واًخضحَاث اًـسًست ٌَوظول إل اًيرص اًـ ُمح َلق.
إن ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة ٗكهيا ثضلك ؿام مس ى ً
خوى ٔبؿىل من اًخعوز
اًص ٔبسٌلل ًح٘كان ٔبفصًلِا وبٓس َا .وًىن ذزخة ثحـَهتا ٌَص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب
ًُست تبٔكي من اًلاًحَة اًساحلة ًح٘كان ٔبفصًلِا وبٓس َا.
وؿىل ذالف ت٘كان ٔبفصًلِا وبٓس َا فإن كاًحَة ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة كس
ابهصا مٌش اًيعف ا ٔلول من اًلصن اًخاسؽ ؾِش ،واكن
ٔبؿَيت اس خلالًِا ً
ُشا هدِجة ًيضالث حتصز صـوة ُشٍ اًلازت ضس املس خـمصٍن ا ٕلس حان
واًربثلال .وًول ٔبن ُشٍ اًح٘كان كس وكـت حتت هري بٓدَص وُو هري
ص حَ-الاس خـٌلز اًربًعاىن واًفصوىس وا ٔلملاىن وا ٔلمصٍىك وزؤوش
ا ٔلموال ا ٔلحٌحَة ا ٔلدصى تـس ٔبن ٔبظاحوا ابلس خـٌلز ا ٕلس حاىن واًربثلال
ثعوزا ٔبؾؼم ىف معََة اًخعوز .ومٌش
ًاكهت ُشٍ اٗكوٌك كس ظيـت ً
تساًة ُشا اًلصن اكن املس خـمصون اًربًعاهَون ٔبس َاذ املوكف ؿىل ُشٍ
اًلازت .فَلس هنحوا هكَاث ُائٍك من املواذ آكام من ُشٍ اًح٘كان ،وتيوا
حرصا وٜل
املوائن واًسىم اْكسًسًة ،وّلعاث اًعاكة ٓكسمة رشاكهتم ً
ظاحدة الامذَاساث ،ورُحوا ًَحخِـوا امليخجاث اًعياؾَة امل ُـيخجة ىف
جصًعاهَا.
وثلري املوكف وًىن ًُس ًعاُك صـوة ٔبمصٍاك اًالثًَِة ،فذلَلَت
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة مبصحٍك اًخعوز الٕمربايل.
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واكهت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة حصفؽ صـاز « ٔبمصٍاك ً ٔلمصٍىِني» اٙكى
جتسس ىف «مشُة موىصو» *(كام اًصئُىس ا ٔلمصٍىك ح ميس موىصو ىف

اًثاىن من ذٌسمرب ؿام 8<12تـإًلاء دعاة حاٌك الاحتاذ .واكن ُشا
املشُة ظاحة اًعاتؽ اًخوسـى كس وض ٔب تًِة اًخلعَة ؿىل دعط
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة لٕدضاغ ذول ٔبمصٍاك اًالثًَِة ْكنك ٔبمصٍاك
اًضٌلًَة .ومل ثخوكف الٕمربايًَة ؾن ُشٍ اًس َاسة حىت تـس اْكصة
اًـاملَة اًثاين .وجصوخ ُشا املشُة كس مازست ؾِشاث اًخسذالث
ثضلك ؿَىن وثضلك دفى 88 :مصت ىف تياما 82 ،مصاث ىف هَىصاحوا،
= مصاث ىف مجِوزًة اٗكومِيَاكن ; ،مصاث ىف ُوهسوزاش ،ومصثني
ىف حواثاميل ،وكريُا من اًخسذالث ).وتلصط تياء ُمييهتا اًخامة ؿىل
اكمي اًيعف اًلصىب ٌَىصت ا ٔلزضَة .واكن اًخلَلي الاكذعاذى
ٌَولايث املخحست ىف ُشا اّكزء جيصى ؿىل كسم وساق ابًلوت اًـسىصًة
والاتزتاس اًس َاىس وذتَوماس َة اٗكولز ،وتعصًلة اًـعا واّكززت .وهبشا
فإهَ وىف اًـام  8=12جساوث اسدامثزاث اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك واًربًعاىن
ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة ،واًىت فهيا وتـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة كس ٔبظححت
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة اًس َس اْكلِلى لكذعاذ ُشا الٕكَمي من
ربى ؿىل ا ٔلكسام اًصئُس َة من
اًىصت ا ٔلزضَة .وُمييت الاحذاكزاث اً ُى ى
حزءا من الٕمرباظوزًة
اكذعاذ ٔبمصٍاك اًالثًَِة .وظازث ُشٍ اًح٘كان ً
«اًالمصئَة» ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،واًىت تس ٔبث ُشٍ ا ٔلذريت ىف ثـَني
وٕاكاٌك زؤساء اٗكول واْكىوماث وٕامالء س َاساهتم الاكذعاذًة
واًـسىصًة اٗكاذََة مهنا وآكازحِة.
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وكس كامت اًِشاكث الاحذاكزًة ا ٔلمصٍىِة تخحلِق ماكسة دصافِة من
اس خلالل ثصواث املعاذز اًعحَـَة ونسخ وؾصق وذماء صـوة ٔبمصٍاك
اًالثًَِة :وىف ملاتي لك ذولز اكن ًمت اسدامثزٍ ىف اًح٘كان اًـسًست ًِشٍ
حىن الٕمربايًَون ىف امللاتي من  8إل  9ذولزاث هصحب .ولٍزال
اًلازت ى
ُشا اًوضؽ كامئًا حىت ًومٌا ُشا.
وابًصمغ من ٔبن اسدامثزاث ز ٔبسٌلل اٗكول الٕمربايًَة ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة
كس ٔبذى إل وضبٔث تـغ اًعياؿاث اْكسًثة ،وؿىل وخَ آكعوض
اًعياؿة الاس خرصاحِة نٌل اًعياؿة آكفِفة واًلشائَة ،فإن ُشٍ
الاسدامثزاث اكهت مبثاتة إؿاكة هحريت ٌَخعوز الاكذعاذى اًـام ٗكول
ٔبمصٍاك اًالثًَِة .واكهت س َاسة الاحذاكزاث ا ٔلحٌحَة والاس خـٌلزًة
اّكسًست ٌ٘كوٌك الٕمربايًَة كس ٔبذث ّكـي ظاتؽ اًخعوز الاكذعاذى ًِشٍ
اًح٘كان ظات ًـا ظاتؽ مضوًُا و ٔبحاذى اّكاهة ىف صلكَ و ٔبحاذى اًثلافة،
ّلوًَهنم تخساظة إل موزذٍن مذرععني ٌَمواذ آكام :ففى فزنوًال اكن
اًيفط ،وىف توًَفِا اكن اًلعسٍص ،وىف جض َىل اكن اًىوجص ،وىف
اًرباسًي وهوًومدَا اكهت اًلِوت ،وىف هواب وُاًىت ومجِوزًة اٗكومِيَاكن
اكن اًسىص ،وىف ا ٔلوزوحواى وا ٔلزحٌخني اكهت مٌخجاث اًرثواث
اْكَواهَة ،وىف الٕهواذوز اكهت فاوِة املوس ،وُمل حصا.
واكن اًعاتؽ ا ٔلحاذى لكذعاذ ُشٍ اًح٘كان كري مس خلص إظالكًا وكري
كاذز ؿىل ثعوز صامي وسًؽ ،وتبٔهكهل اكن حتت زمحة اًخلرياث
وثلَحاث ٔبسـاز اًسوق اًص ٔبسٌلل اًـاملى .و ٔبى حصاحؽ ىف الٕهخاح و ٔبى
مٌؼص من مٌاػص ا ٔلسماث الاكذعاذًة ىف اًولايث املخحست واًح٘كان
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اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى اكن ًزا ًما ٔبن ًؼِص وًيـىس ثضلك سَىب وابًعحؽ
ثضلك ٔبنرث ثعصفًا ؿىل اكذعاذاث ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة نشٛك.
وتـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة تس ٔبث املصانز الٕمربايًَة تـمي اسدامثزاث
مدارشت ؿىل هعاق هحري ىف ا ٔلكسام املخـسذت ٌَعياؿة ،واًخـسٍن واًززاؿة
وتس ٔبث ثِشاء اًِشاكث اًلومِة ،وكريُا .وًلس امذسث ُمييهتم ؿىل اكمي
كىص .وىف
ٔبكسام الٕهخاح ،وحصى هنة ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة ٌَحس ا ٔل ى
راث اًوكت كس دسـوا ثلسمي اًلصوط واٍمتوًي ابُامتم هحري ،وهبشا كس
زتعوا ُشٍ اًح٘كان ثضلك ٔبوزق مؽ اًِميية ا ٔلحٌحَة وُميية اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِة ؿىل ز ٔبش ُشٍ اًِميية .إن اًرباسًي ٗكهيا من املسًوهَة
ٌَحيوك ا ٔلحٌحَة ما ًلازة  82مََاز ذولز واملىس َم ٗكهيا ما ًلازة
 12مََاز ذولز(* .ظح ًلا ٌَمـَوماث املًضوزت ىف ؿام  8=<8فإن ذٍن

اًرباسًي ا ٔلحٌىب كس وظي إل  822مََاز ذولز ما حـَِا ٔبنرث ت٘ك
مسًون ىف اًـامل ،واملىس َم اكن ٗكهيا من اٗكًون ما وظي إل <9
مََاز ذولز ىف ؿام ).8=<1

وتلى ثعوز اًص ٔبسٌلًَة ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة مذزَ ًفا ثضلك ؿام وُشا نشٛك
ثسخة وحوذ اًـسًس من ما ثحلى من ا ٔلزاىض املمَونة ثضلك ذاض
»«latifundiaواًىت مل ثفلس تـس وثضلك اتم ظاتـِا الٕكعاؾى ،وًِشا
فدـغ اًح٘كان ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة ًوخس فهيا ٌ
ختَف مَحوع ،وِشا اٙكى
ىف بٓس َا و ٔبفصًلِا .وىف ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة كس وضبٔث ٔبوًَجازص َا
ربى وكوًة ثـمتس ؿىل الٕكذعاذ الٕمربايل واًخسذي
وجصحواسًة احذاكزًة ُن ى
الٕمربايل املحارش ،واًىت ومؽ تـضِا ومؽ هحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض ٗكهيم
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سَعة اٗكوٌك ىف ٔبايذهيم وًسمعون ؿىل اٗكوام الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ومـِا
ًلومون ابلضعِاذ والاس خلالل اًلاىس ٌَعحلة اًـامٍك واًفالحني
دصى اًىت ثـُش ىف فلص مسكؽ.
وظحلاث اًضـة اًـامي ا ٔل ى
ًلس ذَق ُشا اًخعوز نشٛك جصوًَخازاي ظياؾَة هحريت خسً ا ،واًىت
وجباهة اًربوًَخازاي اًززاؾَة وؾٌلل اًحياء وآكسماث ميثَون ثلصً ًحا
هعف اًساكن ،وؿىل ذالف ٔبفصًلِا وبٓس َا حِر ٔبن فهيٌل ؿسذ اًعحلة
اًـامٍك ضئَ ٌي خسً ا.
وجباهة ُشا فإن اًفالحني ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة واًعحلة اًـامٍك اًىت
دصحت من ظفوف اًفالحني ٗكهيٌل من اًخلاًَس اًيضاًَة اًثوزًة اٌَىت
كس حٌهتٌل ىف اًيضال املس متص ٌَحصًة وا ٔلزط واًـمي وآكزب ،وُشٍ
اًخلاًَس كس ثعوزث إل حس ٔبتـس ىف املـازك ضس ا ٔلوًَجازص َا احملََة
والاحذاكزاث ا ٔلحٌحَة ،وضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .إن صـوة ٔبمصٍاك
اًالثًَِة ثلف تني ظفوف اًضـوة اًىت كاثَت و ٔبُصكت ذماهئا ثضلك
هحري ضس امل ُ َ
خلَني اٗكاذََني وآكازحِني .وىف ُشٍ
ضعِِسٍن وامل ُـس َ
املـازك كس سعصوا ٔبنرث من تضؽ اهخعازاث،ول حىت الاهخعازاث
لصى ،وًىن اًيرص اًضامي ٌَحصايث اٗكميلصاظَة وّلوا الاس خلالل
ُاًع ى
وثبٔمني الاس خلالل اًلوٖل واًس َاذت مل ًمت تـس ىف ٔبى ذوٌك من ذول
ٔبمصٍاك اًالثًَِةً ،لس ؾزسث صـوة ٔبمصٍاك اًالثًَِة ب ٓ ً
مال ؿسًست،واكن
ٗكهيم ٔبوُام ؿسًست حول اهخعاز اًضـة اًىوىب اٙكى ٔبظحح إًِا ًما
وجضجَ ًـا ىف هضاهلم ٕلساٌك هري اْكاكم اًص ٔبسٌلًَني و ُم َّالك ا ٔلزاىض احملََني
والٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني .وابًصمغ من ُشٍ فإن ُشٍ ا ٔلمبٓل وُشا الًِٕام
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كس ثالصت حِامن ز ٔبوا تبٔن هواب اًاكسرتوًـة ما اكهت ثخعوز ؿىل ظصًق
الٕصرتاهَة ،تي ؿىل ظصًق اًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة ،وثالصت ُشٍ الٓمال
وملصا ملصحزكة الٕمربايًَة الٕصرتاهَة
ثضلك ٔبنرب حني ظازث هواب اتت ًـا ً
اًسوفِخَة.
إن اًوضؽ مـلس اًَوم ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة نٌل ىف لك اًلازاث .ففى كاًحَة
ُشٍ اًح٘كان اًوضؽ زوزى وًخعَة الٓن اًثوزت ًسحق هؼام اًربحواسًة
ماًىة ا ٔلزط وثعفِة اًخحـَة الٕمربايًَة .ابًعحؽ ُشٍ اًثوزاث ًن متٜك
هفس اًعاتؽ ٔبو هفس مهناح اًخعوز ٔبو هفس اْكي ًِا لكِا ،وُشا
ٌَسخة املـصوف ابًؼصوف آكاظة ومضالك لك ت٘ك ٔبو ٍلوؿة من
اًح٘كان ،وفازق مس خوى اًخعوز اًسوس َواكذعاذى والاؾامتذ ؿىل
الٕمربايًَة ٔبو الٕمربايًَة الٕصرتاهَة وسو ًاء اكهت ٔبنرث ٔبو ٔبكي ً
اؾخسال ٔبو
ٔبنرث ٔبو ٔبكي فاص َة تبٔهؼمهتا اًربحواسًة ،إِك .وًىن ًحلى صئ واحس
واحض ابًرضوزت – وُو اًرتاتط اٗكاذىل ا ٔلوزق والٔنرب من راك اٙكى
ىف اًـسًس من ت٘كان ٔبفصًلِا وبٓس َا فامي ُيط املِام املياُضة ً ٕالمربايًَة
واٗكميلصاظَة والٕصرتاهَة ٌَثؼوزت.
إن ٗكى ٔبمصٍاك اًالثًَِة اًـسًس من املزااي فامي ًخـَق ابًؼصوف اٙكاثَة
ٌَثوزت ،وُشا ثسخة ازثفاغ مس خوى اًوؾى وخاُزًة أكاُري اًضـحَة
اًواسـة ٌَلذال ضس الاس خلالل والاضعِاذ اٗكاذََنيِ وآكازحِني،
واًلذال ٌَحصًة واٗكميلصاظَة والاصرتاهَة .ابًصمغ من ُشا فالٕمربايًَون
وؿىل ز ٔبسِم ا ٔلمصٍىِون ًُسوا ٚل وحسٚل فلط اٙكٍن ًـَلون
وٌضوصون وًلاثَون جلك كواٚل ضس اّكاُزًة اًخامة واًضامٍك ًِشا
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اًـامي ،تي ثلف ىف ظفوفِم نشٛك اًصحـَة احملََة ،واًخحصًفَِون
احملََون وتلِة الاىهتاسًني معالء اًص ٔبسٌلًَة ،ونشٛك اًخحصًفَِون
اًعًَِون واًسوفِت.
إن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ابٕتلاهئا ؿىل س َاسة حـي ٔبمصٍاك اًالثًَِة
ٔكزط ّلعوزت ىف مَىِهتا ًِا ،جس خرصح مهنا ٔبزاب ًحا خضمة ،كس رُة
ًخياوز جلك ظصائلِا – ابًلوت اًـسىصًة ،واًـمالء اًرسًني،
دصى من ٔبن جسوذ ُياك،
وابٗكمياحوحِة وابٓكساغ ،مليؽ ٔبى إمربايًَة ٔب ى
وحىت ثضمن تبٔن اًثوزت ًن ثيسًؽ وثًذرص ىف ٔبىٍ من ُشٍ اًح٘كان.
وهبشا فإهنا ثوذ ٔبن حتف اًخحـَة اًخامة ًح٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة ًِا وًيؼام
اًربحواسًة ماًىة ا ٔلزط ىف ُشٍ ا ٔلكعاز.
سالخ بٓد َُص ىف ًس اًولايث املخحست حىت حتلق كاايهتا وُو ما
وًبٔىت ٌ
ٌسمى تـميؼمة اٗكول ا ٔلمصٍىِة ،واًىت ثلدؽ حتت ٔبمص اًصئُس
واًحًذاحون وٕاذازت اٗكوٌك ا ٔلمصٍىِني .وًيط ذس خوز ُشٍ امليؼمة ؿىل
ٔبن ٌَولايث املخحست اْكق ىف اًخسذي تبٔى ظصًلة وتبٔى اًوسائي حىت
اًـسىصًة مهنا ً ٕالتلاء ؿىل اًوضـني اٗكاذىل وآكازىج ًح٘كان ٔبمصٍىـا
اًالثًَِـة.
ربى ظصائق
وىف ُشٍ ا ٔلزياء كس متمت الاحذاكزاث ا ٔلمصٍىِة اً ُى ى
اس خلالًِا ىف ُشٍ اًح٘كان ؾن ظصًق ثيؼمي اًِشاكث مذـسذت
اّكًس َاث اًىت ًِا مصانزُا وثخحنك هبا اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة،
وؾن ظصًق اس خـٌلًِا املخـاػم ًص ٔبسٌلًَة اٗكوٌك تعصائق ًبٔمٌون فهيا
ٔلهفسِم اًخحنك ىف اْكىوماث احملََة وهجاس اٗكوٌك ثضلك ؾـام.
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وًىن ُشٍ اًعصائق اًعصائق وكريُا واًىت ثـمي هبا اًولايث املخحس ُت ل
حتي املضالك اًياجتة ؾن ا ٔلسمة الاكذعاذًة واًس َاس َة اًـمَلة واًىت
كس ٔبحضت ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة نشٛك ىف كدضهتا.
وحِر ٔبن الٓن ل ٌس خعَؽ اًص ٔبسٌلًَون احملََون ومـِم ُم َّالكُ ا ٔلزاىض
ٔبن حيافؼوا ؿىل وحوذٚل تسون الاؾامتذ ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
واْكعول ؿىل اٗكمع مهنا ،فإن فىصت اًثوزت وعصًق ٔبوحس ورضوزى
ًيَي اًخحصز اًلوٖل واًخحصز الاحامتؾى كس ٔبظححت ملصوسة ثضلك ل
مىض وثضلك ٔبمعق و ٔبوسؽ ىف وؾى اًربوًَخازاي
مثَي هل ىف ٔبى وكت ى
وصلٍَك اًفالحني واملثلفني اًخلسمِني وحٌلُري ص حُدة ُشٍ اًح٘كان.
وًلس حاوًت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ومـِا اًص ٔبسٌلًَون احملََون الاؾامتذ
ول ُاثني اًعصًلذني ٜل
ؿىل ظصًلذني زئُس َدني هبسف جتية اًثوزتٔ .ب ى
هلالة ؾسىصى
إزساء ذؿامئ ٔبهؼمة فاص َة ؾسىصًة من ذالل ا ٍ
» «pronuciamento militarىف حني ز ٔبوا تبٔن مواكـِم ىف حاٌك
هتسًس .وُشا ما كاموا تَ ىف اًرباسًي وجض َىل وا ٔلزحواى وتوًَفِا
وكريُا .واًعصًلة ا ٔلدصى ٜل ثيؼمي ٔبهؼمة ذميلصاظَة جصحواسًة تلِوذ
مَحوػة وجفواث هحريت ىف اْكصايث ا ٔلساس َة نفزنوًال واملىس َم ٔبو
نٌل جيصى الٓن وًفـَون ىف اًرباسًي ،وحياوًون هبشٍ اًعصًلة ٔبن ًََيوا
من اًخوحص اًثوزى و ٔبن ًـعوا الاهعحاغ تبٔن اًربحواسايث ىف ُشٍ
اًح٘كان ومـِا إل حس هحري إذازت اًولايث املخحست وزئ ُُسِا جزمعِم اًلَق
تعسذ «حلوق الٕوسان».
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ابًصمغ من ُشا فإن ظصائق ومٌاوزاث وِشٍ ل ميىهنا ٔبن حتي مضالك
ا ٔلسمة ،ول ميىهنا ٔبن ثخجية ا ٔلوضاغ اًثوزًة ول ميىهنا ٔبن حزًي
ظَة اًثوزت من ؿىل خساول ا ٔلؾٌلل.
اًلوى اًثوزًة ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِة ًَواهجون ٕلا ًما
إن اًربوًَخازاي ولك ى
زوزًة صسًست ا ٔلٛلَة ،وُو ٔبن ًلوموا ابًثوزت و ٔبن ًؼفصوا ابس خلالهلم
اًلوٖل اًضامي و ٔبن ًؤسسوا اْكصايث اٗكميلصاظَة والٕصرتاهَة و ٔبن
ًلاثَون ىف ٔبنرث من اجتاٍ ضس اًربحواسًة احملََة و ٔبكََة اًالثَفوهسًة
( ُم َّالك ا ٔلزاىض) وضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ونشٛك ضس ٔبرانة
اًص ٔبسٌلل والٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة املخـسذٍن ،هكؤًسىي
اًسوفِت واًخحصًفِني اًاكسرتوًني واًخحصًفِني املؤًسٍن ٌَعني
واًرتوجسىِني ،وكريٚل .جية ٔبن ل ًواهجوا فلط اًًضاظ الاوضلاىق
والاحنصاىف ًض ىت رضوة اًخحصًفِني والاىهتاسًني ،وًىن جية ؿَهيم
نشٛك ٔبن حيصزوا بٔهفسِم من ثبٔزرياث اًربحواسًة اًعلريت نخٜك اًىت
ثـرب ؾهنا ؿسذ من املفاُمي واملٌلزساث الاهلالتَة اًفوهوًة وامللامصت واًىت
ٔبظححت ثلََسً ا ،وًىهنا ل حصثحط تبٔى صئ واًثوزت ،ؿىل اًيلِغ ،تي
رضزا .ابًصمغ من ُشا فإن اًسؤال ًخعَة ً
حال حص ًًعا.
ٜل جسخة ًِا ً
وتعسذ اًخلََس اًيضال ًضـوة ٔبمصٍاك اًالثًَِية فإن امليؼوز الٕجياىب
واًثوزى ُو اًلاًة .وميثي ُشا ً
ؿامال ٕل ًما خسً ا وحة اس خلالهل
ٔلكىص حس تبٔوسؽ صلك ٔلىن ىف اًخلَلي ىف اْكصنة اًثوزًة وثعوٍصُا

178

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

تُامن ًمت إؾعاء ُشٍ اًخلاًَس ّلخوى خسًسً ا ذاً ًَا من محٍك اًسالخ
واًـيادض اًفوهوًة اًسَحَة.
ذوزا حا ًمسا ىف
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ٌَعحلة اًـامٍك س خَـة ً
إمتام ُشٍ املِام اًـؼمية .والٓن مل ثًضبٔ ُشٍ ا ٔلحزاة فلط ىف مـؼم
ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة ،وًىن كاًحُهتا كس اختش دعواث ُامة ىف اًـمي
ًخجِزي اًربوًَخازاي وحٌلُري اًضـة ٌَثوزت .و ٔبزياء سريٚل ىف هضال ل
ثوافق فَِ ضس اًخحصًفِني والاىهتاسًني وضس لك ٔبرانة اًربحواسًة
اًصؤى اًاكس خوزًة وآكوزجضوفِة واًرتوجسىِة
والاىهتاسًة ،وضس ى
اًصؤى واملٌلزساث كاموا ابختار دط
واًؼ«ؿامل اثًثَة» ،وكريُا من ى
س َاىس حصَح وحٌوا ذربت وفريت ىف اًيضال ملٌلزسة ُشا آكط ،وحىت
ًعححوا حامَني ٌَواء لك اًخلاًَس اًثوزًة ىف املاىض تلصط اس خـٌلًِا
وثعوٍصُا ثضلك ٔبنرب ًعاُك حصنة اًـٌلل وحصنة اًخحصز ،واًخجِزي
وحصتَة أكاُري ىف اًثوزت.
إن ا ٔلوضاغ اًثوزًة املوحوذت ىف ؾرصان جتـي من اًرضوزى ؿىل ُشٍ
ا ٔلحزاة ٔبن حتفغ اثعالُا مؽ تـضِا ؿىل كصاتة و ٔبن ثدضاوز مؽ تـضِا
اًلعوى
ثضلك مذىصز لك ما ٔبمىن ،وًىك ٌس خعَـوا ٔبن جييوا اًفوائس
ى
من ذرباث تـضِم اًحـغ و ٔبن ًخـاوهوا ىف مواكفِم و ٔبفـاهلم تعسذ
املضالك اًـامة ٌَيضال ضس اًربحواسًة اًصحـَة والٕمربايًَة وضس
املازاكث اًخحصًفِة املـادضت من ظَيُني وسوفِت وكريٚل ،وتعسذ لك
مضالك اًثوزت.
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وحِر ٔبن اًضـوة كس اسدِلؼت الٓن وزفضت ٔبن ثـُش حتت اًيري
الٕمربايل والاس خـٌلزى ،فإهنا الٓن ثعاًة حبصٍهتا واس خلالًِا وثعوزُا
وثلسٕلا ،وثلىل قض ًحا ضس امل ُؼضعِِسٍن آكازحِني واٗكاذََني ،حىت ٔبن
إفصًلِا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة وبٓس َا كس ٔبظححن ً
مصخال ًلىل من اًلضة،
ٍصى الاس خـٌلزًون كسماهئم ومـادضوٚل ظـوتة تي واس خحاٌك
و ى
ٌَس َعصت ؿىل ُشٍ اًضـوة واس خلالل ُشٍ اًح٘كان ابًعصائق اًلسمية
وا ٔلصاكل اًساتلة .ول ًلسزون اًحخة ؿىل ُشا تسون هنة واس خلالل
ثصوت ونسخ وذماء ُشٍ اًضـوة.
وًِشا فإهنا ثلوم جلك اجملِوذاث لٕجياذ ٔبصاكل وظصائق خسًست ٌَزساغ
واٍهنة والاس خلالل وٕاًلاء ٍ
دصى ل
تـغ من اًعسكاث واًىت ومصت ٔب ى
ثبٔىت ىف ظاُك أكاُري وًىهنا ثبٔىت ًعاُك اًعحلاث اْكاهكة اًربحواسًة
وماًىة ا ٔلزاىض.
وىف هفس الٓن ثـلسث كضَة اًثوزت ٔلن الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًسوفِخَة كس ثلَلَت مٌش ٔبمس ظوًي وزخست هفسِا ٔبمعق و ٔبمعق ىف
املس خـمصاث اًساتلة و ٔبص حاٍ املس خـمصاث ،و ٔلن الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًعًَِة كس تس ٔبث ابًلِام مبساؾهيا إكمية ًخسذي إل املـرتك ٔبًضً ا.
إن الاحتاذ اًسوفِىت اًخحصًفى ًلوم تخسذي ثوسـى حتت اْكجة
اٌََيٌَُة املزؾومة ملساؿست هضال حتصز اًضـوة ،وًًذحَون ذوز ٍ
حََف
ظحَـى ًِشٍ اًح٘كان واًضـوة .وحىت ثخلَلي ىف ٔبفصًلِا وكريُا من
اًلازاث ،فَلس زفؽ اًخحصًفِون اًسوفِت و ٔب َمعَوا ووِشوا صـازاث تَون
اصرتاىك تلصط ذساغ اًضـوة اًىت ظمحت ًخحصٍص راهتا وًخعفِة
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الاضعِاذ والاس خلالل ،واًىت ثـصف تبٔن اًعصًق ا ٔلوحس ٌَخحصز
اًلوٖل والاحامتؾى ُو وحسٍ ظصًق الاصرتاهَة.
إن الاحتاذ اًسوفِىت ًوزظ حَفائَ نشٛكٔ ،بو مبـىن ٔبحص ٔبثحاؿَ ىف
ىصى ُشا ثضلك مَموش ىف ٔبفصًلِا ،حِر ًخسذي
مـرتك ثسذالثَ .إهيا ى
الٕمربايًَون الاصرتاهَون اًسوفِت ومصحزكهتم اًىوتَون ىف س َاق
ثلسميِم املساؿست ٌَثوزت .إن ُشٍ لٔنشوتة .إن ثسذَِم ًُس ثضئ إل
فـ ٌي اس خـٌلزى هيسف ٌَِميية ؿىل ا ٔلسواق وٕادضاغ اًضـوة.
إن ثسذي الاحتاذ اًسوفِىت واملصحزكة اًىوتَني ىف ٔبجنول هل هفس
اًعحَـة .فمل ٍىن هلم معَلًا ٔبى هَة ملساؿست اًثوزت ا ٔلجنوًَة ،وًىن
ُسفِم اكن ولٍزال قصش دعاظَفِم ىف اً ُلعص ا ٔلفصًلى اٙكى ػفص
اس خلالهل املؤنس تـس ظصذ املس خـمصٍن اًربثلال .إن املصحزكة اًىوتَني ٚل
اّكُش الاس خـٌلزى اٙكى اتخـثَ الاحتاذ اًسوفِىت ًُس خول ؿىل
ا ٔلسواق واملواكؽ الاسرتاثَجَة ىف ت٘كان اًلازت ا ٔلفصًلِة اًسمصاء ،وحىت
ميضوا ىف ظصًلِم من ٔبجنول إل ِذ َولٍ ٔبدصى حىت ٍمتىن الامربايًَون
الاصرتاهَون اًسوفِت نشٛك من إوضاء امرباظوزًة اس خـٌلزًة ؾرصًـة.
وحبجج ذمع حتصز اًضـوة كام الاحتاذ اًسوفِىت ومصحزكذَ اًىوتَون
ابًخسذي ىف اًح٘كان ا ٔلدصى ابّكَوص املـست ابملسفـَة واًصصاصاث
جزمعِم تياء الاصرتاهَة ،واًىت ل ثو َخسُ ل ىف الاحتاذ اًسوفِىت ول ىف
هواب .إن ُاثني اٗكوًخني اًخحصًفِخني اًربحواسًخني كس ثسذَخا ىف ٔبجنول
ملساؿست ظلمة ز ٔبسٌلًَة ًالسدِالء ؿىل اًسَعة ومٌاكضني ٔلُساف
اًضـة ا ٔلجنول اٙكى كاثي ًصحب حصًخَ من املس خـمص اًربثلال .وًَـة
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ٔبحوس خُهنو هُذو ًـحة اًسوفِت .ففى دضاؿَ ضس أكاؿة ا ٔلدصى
انذى ابًسوفِت
وتلصط ٔبن ٌس خول ؿىل اًسَعة ًيفسَ كس ى
ًُساؿسوٍ .ومل ٍىن ُياٛك ظاتؽ صـىب زوزى معَلًا ٌَجٌلؾخني
ا ٔلجنوًَخني املخحازتخني .إن اًلذال تني ُاثني أكاؾخني اكن اك ً
ذخال تني
اًس ََعة .ولك واحست مهنٌل اكهت ثخَلى ذ ًمعا من ذول
ُظ َل ٍم ؿىل ُ
ػافصا من ُشا اًلذال ،تُامن مل
إمربايًَة ْلخَفة .ودصح ٔبحوس خُهنو هُذو ً
ثًذرص الاصرتاهَة ىف ٔبجنول .تي حسج اًيلِغ مفن تـس اًخسذي
آكازىج وضبٔ الاس خـٌلز اًسوفِىت اّكسًس ُياك.
وثبٔىت الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًعًَِة نشٛك مبساؾهيا اًـؼمية ٌَخلَلي ىف
املس خـمصاث اًساتلة و ٔبص حاٍ املس خـمصاث .وًخوفص ًيا مثال سائريُ ،شا
اًح٘ك ا ٔلفصًلى اٙكى ثسذَت فَِ اًعني ،وثخحنك فَِ ظلمة موتوثو
ا ٔلحفش ثص ًاء وا ٔلصس ثـعضً ا ٌ٘كماء ؿىل اًلازت ا ٔلفصًلِةٔ .بزياء اًلذال
مؤدصا ُصغ امللازتة من املمَىة اًِشًفِة
اٙكى ذازث زحاٍ ىف سائري ً
امللصتَة وكواث فصوسا اّكوًة واًعني ٗكمع موتوثو كا ِث ُي ابحصٌس ًومومدا.
إن املساؿست اًىت كس وفصُا اًفصوس َون مفِومة ٔلهَ وتخسذَِم اكهوا
ًسافـون ؾن معاْكِم وامذَاساهتم ىف اكاتجنا وىف اًوكت راثَ اكهوا
حيمون زخاهلم نٌل موتوثو وظلمخَ .وًىن مارا ٍصًس اًخحصًفِون
اًعًَِون من اكاتجنا؟ ٔبى ٌ
ظصف ٚل ٌساؿسوهَ ُياك؟ ٔبٌساؿسون
صـة سائري اٙكٍن مقـِم موتوثو وظلمخَ و ٔبحصاة الامذَاساث
اًحَجَىِني واًفصوس َني وا ٔلمصٍىِني وكريٚل؟ ٔبم ٔبهنم ل ٌساؿسون ظلمة
موتوثو املخـعضة ٌ٘كماء ؟ إن اْكلِلِة ٜل ٔبن اًلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة
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جساؿس ُشٍ أكاؿة وًُس تعصًق كري مدارش ،تي توضوخ متا ًما .وحىت
جيـَوا مساؿسهتم مَموسة وجصُاهَة فاتخـثوا وسٍص ذازحِهتم ُواجن ُ َُوا
إل ُياك ،ونشٛك ذربا ٌء ؾسىصًون ومساؿساث ؾسىصًة واكذعاذًة.
وهبشا فِم حتصهوا ثضلك مٌاُغ ٌَثوزت ومٌاُغ ٌٌَلزهس َة .إن ثسذي
اًعني هل ابًضحط هفس سٌلث ثسذي اْكسن مٜك امللصة وفصوسا.
إن الٕمربايًَني الٕصرتاهَني اًعَيُني ل ًخسذَون فلط ىف صبٔن ُشا
اًح٘ك ،وًىن ًخسذَون نشٛك ىف صؤون صـوة وت٘كان ٔبفصًلِة وكازاث
ٔبدصى ،اب ٔلدط ىف اًح٘كان اًىت ًلاثَون ٌَخلَلي فهيا جلك اًعصق
تلصط إزساء ذؿامئ كواؿس اكذعاذًة وس َاس َة واسرتاثَجَة ُياك.
حىت اًولايث املخحست مل جتصؤ ؿىل مساؿست تٌُوص ََ توضوخ نٌل كامت
اًعني،وُو رٛك َّ
اّكالذ اًفاصس ىت .ابًعحؽ ل ٌساؿس ا ٔلمصٍىِني اْكاكم
اًصحـَني ىف اًح٘كان ا ٔلدصى هبشٍ اًعصًلة ،وُشا ابًصمغ من ٔبن ٗكهيم
ؼمى ؿىل احملم ُياك .وُشا ل ًـىن تبٔن الٕمربايًَني
معاُك ُؾ ى
ا ٔلمصٍىِني كس حصهوا معاْكِم .تي ًلومون ابٗكفاغ ؾن معاْكِم ،وتلوت،
وًىن تعصائق ٔبنرث جصاؿة.
وابملوكف اٙكى اختشثَ فلس مضت ما جسمى ابًعني الاصرتاهَة ىف
ظصًق مٌاُغ ملعاُك وثعَـاث اًضـوة واًض َوؾَني واًـيادض
اًثوزًة وضس لك ثعَـاث اًضـوة اًخلسمِة ىف ٔبمصٍاك اًالثًَِـــة.
وثبٔذش اًعني حتت حٌاخ حٌلٍهتا ؿست مدسَعني ذنخاثوزًني حيوكون
صـوهبم وٍىدحون هجوذ اًثواز واًربوًَخازاي وا ٔلحزاة املازهس َة
اٌََيٌَُة اًىت ثلاثي ٌَخحصز اًلوٖل والاحامتؾى ؾن ظصًق الٕزُاة و ٔبى
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ظصائق ٔبدصى .ومبواكف وِشٍ فَلس مضت ىف ظصًق اًثوزت املضاذت.
وحتت قعاء املازهس َة اٌََيٌَُة حتاول ٔبن ثؼِص تبٔهنا ثعسز فىصت اًثوزت
إل اًح٘كان اخملخَفة ،وًىن اًعني ىف واكؽ ا ٔلمص ثعسز فىصت اًثوزت
املضاذت .وهبشٍ اًعصًلة فِيى جساؿس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًعلم
اًفاص َة اْكاهكة.
إن الٕمربايًَني ٔبو الٕمربايًَني الٕصرتاهَني ًلاثَون تيفس اٗكزخة مليؽ
صـوة ٔبفصًلِا وبٓس َا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة من ثعوٍص هضاهلم اًثوزى مصحٍك
مبصحٍك ضس الاضعِاذ والاس خلالل اهلمجى اٙكى ثلميَ كِاذاث ُشٍ
اًضـوة ومـِا الٕمربايًَون اٙكٍن حيوكون وميخعون ذماء اًضـوة
ابثفاق مؽ ُشٍ اًلِاذاث.
إن واحة اًثوزًني واًخلسمِني واًوظيَني ىف اًح٘كان راث املس خوى
اًلوى الٕمربايًَة والٕمربايًَة
اًسوس َواكذعاذى ِ
املخسن واًخاتـة ؿىل ى
وؾى ابلضعِاذ والاس خلالل
الٕصرتاهَة ُو حـي اًضـوة ؿىل ٍ
وثـَميِا وحضسُا وثيؼميِا وحضِا ىف هضال اًخحصز مؽ اًخشهص تبٔن
أكاُري اًواسـة واًضـوة ٜل من ثلوم ابًثوزت .وحتلِلًا ًِشٍ اًلاًة فإهَ
من اًرضوزى اًلِام تخحََالث صامٍك ً ٔلوضاغ اٗكاذََة وآكازحِة ىف
اًلوى
لك ت٘ك ،ومس خوى ثعوزُا اًسوس َواكذعاذى ،ومس خوى ى
اًعحلِة ،وؿساواث اًعحلاث ،واًـساواث تني اًضـوة واًعلم اًصحـَة
اْكاهكة ،ونشٛك تني اًضـوة واٗكول الٕمربايًَة .وؿىل ُشٍ ا ٔلسس
ميىٌيا اس خًذاح هخاجئ حصَحة حول آكعوت اًواحة اختارُا واًخانخَاكث
اًلوى اًثوزًة ُو اًـمي املىثف،
اًىت جية إؾٌلًُِا .وما جية ؿىل ى
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واًـزم واْكوكة ،وابذئ رى تس ٍء من ذالل فِم اْكلِلة اًلائٍك تبٔن هضال
اًخحصز ىف ت٘كاهنم ميىن ٔبن ًًذرص حلًا وفلط جصتط ُشا اًيضال تلضَة
اًربوًَخازاي وكضَة الاصرتاهَة.
ٙكا فإهَ ًخوحة ؿىل اًربوًَخازاي ىف لك ت٘ك ٔبن ثؤسس حزهبا اًثوزى،
ً
مسؤول ؾن ثعحَق ثـاًمي مازهس وٕاجنَز وًَيني
واٙكى جية ٔبن ٍىون
وس خاًني ابٕميان ،وجصتعِا مؽ ػصوف لك ت٘ك ،ومؽ ا ٔلوضاغ آكاظة ًلك
صـة .إهَ ملن اًرضوزى ظح ًـا ٔبن ٍىون ًلك حزة من ُشٍ ا ٔلحزاة
فِ ًمبٔ معَلًا ًـلََة أكاُري ومس خوى اًخعوز الاكذعاذى واًس َاىس
وا ٔلًسًوًوىج واًثلاىف ٌَح٘ك ،ول ٔبن ًخرصف تعصًلة ملامصت ومذلَحة
وتعصائق تالىىِة ،وًىن جية ٔبن حيازة ٕابدضاز حىت جيمؽ حوهل
حَفاء اًربوًَخازاي وأكاُري اًـصًضة من اًضـة.
إن اًثوزًون وحٌلُري اًضـة حيخاحون ٔلن جيِزوا بٔهفسِم ؿىل اٗكوام
مؽ وضؽ وضاظاث اًربحواسًة اًصحـَة وهحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض اْكاهكني
وامل ُؼ َ
ِسٍن ا ٔلخاهة ونشٛك مؤامصاث الاس خـٌلزًني اّكسذ هعة
ضعِ َ
ٔبؾَهنم .إن ُشٍ ًـوامي ُامة ًخوحة ؿىل اًـيادض اًثوزًة واًضـوة
ٔبن ثواهجِا تيضوح ،وتخىذَاكث حِست زوزًة وثيؼميَة حس ية.
ومن اًعحَـى ٔبن ل حىون زواتط اًخـاون واًدضازك وثحاذل آكربت
اًلوى
وحسُا ًُست ابملسددـست ،وًىن من اًرضوزى تياهئا تني ى
اًثوزًة واًـيادض ىف اًح٘كان اخملخَفة .وُشا ًعحح ٔبسِي حِر ٔبهنم
ٗكهيم اًـسًس من اًؼصوف املدضاهبة ،نشٛك الاس خلالل والاضعِاذ
اٙكى ًلميَ الاس خـٌلز اّكسًس واًصحـَة اًربحواسًة واًثلافة املضرتنة
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ونشٛك اًِسف املضرتك ٌَخحصز من ُشا الاضعِاذ والاس خلالل .إن
اًؼصوف واملعاُك املضرتنة كس ذفـت اًـيادض اًثوزًة واًخلسمِة من
لك ُشٍ اًح٘كان ٌَيلاص ،وًخعوٍص اًخـاون واًدضازك ىف وضاظاهتم،
واًىت هبا ًواهجون ٔبفـال ا ٔلؿساء اٙكٍن ًضعِسوهنم.
وابًيؼص ًوضؽ اًضـوة اًصاسحة حتت اًِميية الاس خـٌلزًة اّكسًست من
مٌؼوز مازهىس ًَيُىن ،فإن املِمة اًىت ثواخَ لك اًثوزًني اْكلِلِني
ٜل ٔبن ًـعوا اًيضال اًثوزى واًخحصزى ًِشٍ اًضـوة ذ ًمعا ومساهس ًت
دضحيني ،حىت ًدس ىن ًِا اًخلسم ابجساق و ٔبن ٍىمتي تياء اًثوزت تال
ثوكف حىت اًيرص اًخام.
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*اًثوزًون اْكلِلَِون ًياذون اًربوًَخازًني واًضـوة ٔلن ٍهنضوا ٌَـامل
اّكسًسٌَ ،ـامل الٕصرتانؼى
فىٌل رشحٌا فامي س حق ،فإن ا ٔلسمة اًـامة ٌَص ٔبسٌلًَة ثخـمق .ومٌخَجة
ًِشا ف ٕان اًربوًَخازاي واًعحلاث امل ُؼضعَِسَ ِت واًضـوة ٍصفضون اًدسَمي
ثلريا ىف حِواهتم ،وًعاًحون
ًالس خلالل من الٓن فعاؿسً ا ،وًعَحون ً
ثسحق اًيؼام اًربحواسى ،وٕاهناء الاس خـٌلز اّكسًس والٕمربايًَة .وًىن
ُشٍ اًخعَـاث ميىن ٔبن ثخحلق فلط من ذالل اًثوزت .فال هرص
سُذحلق تسون اصدداك وٙلوم ؿىل ا ٔلؿساء اًعحلِني ىف اٗكاذي وىف
آكازح.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة ٌَعحلة اًـامٍك تعفهتن كائساث
وؾى
ٌَثوزت جتـي اًربوًَخازاي وأكاُري اًاكذحة واًضـوة ؿىل ٍ
واس خـساذ س َاىس و ٔبًسًوًوىج وؾسىصى ًِشٍ الاصددااكث.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ولك اًثوزًني ٕلٌل اكن ؿسذٚل ً
كََال
ًيلمسون تني اًضـة ،وًيؼمون أكاُري ثضلك ٔلهنج ،وتـؼمي
الاُامتم واًعرب ،وًلٌـوهنم تبٔهنم كوت ؾؼمية ،وتبٔهنم ٌس خعَـون
الٕظاحة ابًص ٔبسٌلل ،وؿىل الاسدِالء ؿىل سَعة اٗكوٌك وجسزريُا
ًعاُك اًربوًَخازاي واًضـة .وُىشا ٔبحزاة ل ثـخلس تبٔهَ وثسخة ظلص
جحمِا ل ميىن ٔبن ًواهجوا ائخالف ا ٔلحزاة اًربحواسًة واًص ٔبى اٙكى كس
ٔبصاؾوٍ وهوهوٍ .وٕلمة اًثوزًني ٜل إزحاث دعبٔ اًص ٔبى اٙكى هوهخَ
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اًربحواسًة وتبٔهَ جية ٔبن هيُ سَ َم وتبٔن حيي ّلهل اًص ٔبى اًثوزى اًعحَح
وُو اٙكى ميثي كوت حتول ؾؼمية.
وحىت ًلوموا مبِمهتم ؿىل ٔبهكي وخَ ،فإن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة
ثبٔذش تـني الاؾخحاز ٔب ًول ترضوزت اختار اسرتاثَجَة وحىذَم زوزى،
ودط س َاىس حصَح ،واٙكى جية ٔبن ًخجاوة مؽ معاُك وثعَـاث
أكاُري اًضـحَة اًـصًضة ،واْكي اًثوزى ملضالك وٕلام اًيضال ًخسمري
اًيؼام اًربحواسى واًِميية الٕمربايًَة اًربحواسًة اًلامئة.
املازهس َة اٌََيٌَُة ٜل ا ًِـ ُمل اًوحِس اٙكى ًـعى حزة اًعحلة اًـامٍك
اًثوزى الٕماكهَة لٕؾٌلل دط س َاىس حصَح وًخـصًغ ا ٔلُساف
الاسرتاثَجَة واملِام توضوخ وثعحَق اًخىذَاكث واًعصائق اًثوزًة
ًخحلِلهيـا.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اًىت اسدٌازث هبشا اًـمل ،ومبعاتلة
اًؼصوف اًسوس َواكذعاذًة واًؼصوف اًس َاس َة املَموسة ىف ت٘كُا
ـمل َهَف ثو ِ ّخ َُ هفسِا وهَف ثلوذ أكاُري ىف ٔبى
واًؼصوف اٗكوًَةَ َ ً ،خ َ ُ
وكت وىف ٔبى مصحٍك من مصاحي اًثوزت ،سو ًاء اكهت زوزت ذميلصاظَة ٔبو
زوزت حتصز كوٖل ٔبو زوزت اصرتاهَة .إن اسرتاثَجَة زوزًة ودط س َاس ًَا
حصَ ًحا مدي ًَا ؿىل ٔبسس مازهس َة ًَيٌَُة ؤلازس ًة زوزًة ٌَربوًَخازاي
اًـاملَة واًيضال اًعحلى ىف ت٘كُا جيـي من املمىن ٔبن هـصف توضوخ
ا ٔلُساف الاسرتاثَجَة ٌَمصحٍك اْكاًَة ،وًخحسًس ا ٔلؿساء اٗكاذََني
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ول رضابثيا ،ومن ٚل
وآكازحِني اًصئُس َني وضس من جية ٔبن حىون ٔب ى
اْكَفاء اٗكاذََون وآكازحِون ٌَربوًَخازاي ،وكريُا من املـازف.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ثخزش الٕظاحة ابًيؼام اًص ٔبسٌلل واهخعاز
الاصرتاهَة وِسف ًِا حِامن وحِامث اكهت اًثوزت ىف ت٘كاهنا ثواخَ ٕلا ًما
تعاتؽ ذميلصاظى ومٌاُغ ً ٕالمربايًَة ،وهتسف ُشٍ ا ٔلحزاة ًخعوٍصُا
خوى اًثوزت الاصرتاهَة ،وٌَمىض تبٔسغ ما ميىن
تال ثوكف ،وًصفـِا ملس ى
لٕهناء املِام الاصرتاهَة.
وًبٔىت اًِسف الاسرتاثَجى ً ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة وظصق حتلِق
ُشٍ ا ٔلُساف ثضلك ْلخَف متا ًما ؾن ظصائق واسرتاثَجَاث ُشٍ
ا ٔلحزاة اًض َوؾَة واًـٌلًَة املزًفة .فا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ل
جس خعَؽ ثعوز حتلِق ُشا اًِسف تسون الاهلالة ؿىل ؿالكاث
الٕهخاح اًص ٔبسٌلًَة وذماز هجاس اٗكوٌك اًلسمي ولك اًحياء اًربحواسى حىت
ٔبجحصت ٔبساسَ .وًَزتمون تخـاًمي ًَيني اٙكى كال

«إن حوُص اًثوزت ُو ثسمري اًربوًَخازاي ًؼ’هجاس الٕذازت‘ واكمي هجاس
اٗكوٌك واسددساهل جبِاس خسًس ًلوم ؿَََ اًـٌلل املسَحون».
(ًَيني ،ا ٔلؾٌلل امل ُؼ َج َّم َـةِ ،ل٘ك ،29.ض ،9;;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
نؼص ىف لُكمٌا فِيى ثخِش حبفغ هجاس اٗكوٌك
ٔبما ا ٔلحزاة اٙكى ْكلِا ا ِٙك ُ
اًلسمي ،ابًصمغ من ٔبهنم ٍزمعون ىف لُكٕلم اًوكوف ًالصرتاهَة .وظحلًا
ٔلكاوًَِم فإن الٕصرتاهَة ميىن ٔبن ثًضبٔ من ذالل الٕظالحاث ،ومن
ذالل اًعصق اًربملاهَة ،وحىت ؾن ظصًق اس خـٌلل هجاس اٗكوٌك اًلسمي.
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وثبٔىت ٔبؿسذ من ما جسمى اب ٔلحزاة اًض َوؾَة ىف ؾرصان اْكال ًخثخدت
تبٔهنا ٔبصس ىف حٌلس هتا ىف اٗكفاغ ؾن اًيؼام اًص ٔبسٌلل املوحوذ ٔبنرث من
ا ٔلحزاة اًربحواسًة امل ُــََي ِةً .
مفثال ،حزة إًحازوزى-اكزًَو ًسافؽ توكاحة
ؾن اًيؼام املَىك ٓكوان اكزًوش ،ىف هفس اًوكت اٌٚكى ثعاًة فَِ
تـغ ا ٔلحزاة اًربحواسًة ا ٕلس حاهَة اسددسال املَىِة تيؼام مجِوزى.
ُعى ٌسري تريًَيجوٍص هحعي َلوم ٌَلواهني الاضعِاذًة
وؿىل هفس آك ى
ٌ٘كوٌك الًٕعاًَة اًربحواسًة واًىت هتسف ضس اْكصايث اٗكميلصاظَة ىف
هفس اًوكت اٙكى مل ثلم فَِ ا ٔلحزاة اًربحواسًة اخملخَفة هبشا ؿَيًا.
واًخحصًفِون اًعًَِون من خاىهبم ًوهجون ا ٔلحزاة اًىت ثددؽ آكط
اًعَىن ىف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة تبٔن ًلاثَوا مؽ تـضِم مؽ ٔبصس اٗكوائص
ؾسىص ًت ًخلوًة حِوص وهجاس اًـيف اًلمـى اًربحواسى ،وُشا جزمع
اٗكفاغ ؾن اًوظن ،وًىٌَ ىف اْكلِلة لٕدٌلذ اًثوزت ىف حال اهسًـت.
وحتاول اًربحواسًة تبٔثحاؾِا اب ٔلدط من اًخحصًفِني املـادضٍن ىف سخِي
ثلوًغ حصنة اًخحصز اًثوزى وختََس اًص ٔبسٌلًَة واًِميية الٕمربايًَة جلك
اًلوى اًثوزًة وًثريوا الاوضلاق فهيا تُامن ميسحون
اًوسائي ٔبن حيريوا ى
ما ميزي ؿسو اًثوزت ؾن ظسًلِا .وًبٔىت مثال منورىج ًِشا وُو ثخضري
اًخحصًفِني اًعَيُني اٙكٍن ًلسمون الاحذاكز اًربحواسى اًىدري
وا ٔلهؼمة اًفاص َة واًصحـَة وحَف اًضٌلل ا ٔلظَىس واًسوق ا ٔلوزوتَة
املضرتنة وحىت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وحَفاء ٌَربوًَخازاي واًضـوة
امل ُؼ َ
ضعَِس ِت.
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وىف ؾرصان ،وىف ػصوف الٕمربايًَة ٍىون اًـسو اٗكاذىل اًصئُىس ىف
اًثوزت ىف اًح٘كان املخعوز واًح٘كان املضعِست واًخاتـة ُو اًربحواسًون
اًىداز احملََون اٙكٍن ًلفون ؿىل ز ٔبش اًيؼام اًص ٔبسٌلل وًلاثَون جلك
اًوسائي ،وابًـيف وابلضعِاذ ،وابٗكمياحوحِة وآكساغ ،وْكفغ
ُمييهتم وامذَاساهتم ،وٓكيق وٕاظفاء ًَِة ٔبى حصنة ٌَضـة اًـامي
ثـصط ذوٍهتم ومعاْكِم اًعحلِة ٌَرعص تبٔى صلك .وىف اًياحِة
ا ٔلدصى وىف ُشٍ اًؼصوفٍ ،ىون اًـسو آكازىج ٌَثوزت وٌَضـوة
ؼمى ؿىل وخَ آكعوض.
ُو الٕمربايًَة اًـاملَة ،واًلوى الٕمربايًَة اً ُـ ى
وٕان كام اًضرط تخوحَِ اًربوًَخازاي واًضـوة املضعَِست واًيساء ؿَهيا
ؼمى ًلذال ا ٔلدصى ٔبو ٗكدول ٍ
كوى
حَف مؽ ى
ًالؾامتذ ؿىل كوت ُؾ ى
إمربايًَة ٌ٘كفاغ س ًمعا ؾن اْكصًة اًلومِة والاس خلالل نٌل ٍصوح
اًخحصًفِون اًعًَِون ،فإن ُشا ًُس إل خبَاهة ًلضَة اًثوزت.
ًلس حـي اًخحصًفَِون اٗكوز املِمين ٌَعحلة اًـامٍك ىف اًثوزت ،وُو
اٙكى ميثي واحسً ا من اًلضااي املحسئَة ًالسرتاثَجَة اًثوزًة ُسفِم
آكاض.
«إن اًصئُىس ىف مشُة مازهس ُو رشخ اٗكوز اًخازُيى واًـاملى
ٌَربوًَخازاي ِ
هكؤس َس ٍة ٌَمجمتؽ الاصرتاىك».
(ًَيني ،ا ٔلؾٌلل امل ُؼ َج َّم َـةِ ،ل٘ك ،8<.ض ،:98.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ًلس وظف ًَيني هفى فىصت ُميية اًربوًَخازاي ىف اْكصنة اًثوزًة ٔكنرث
ثـحري مدخشل ً ٕالظالحِة.
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مفن تني اًخحصًفِني املـادضٍن ًياضي اًحـغ لٕزحاث ٔبن اًعحلة اًـامٍك
كس ٔبظححت « ، »deproletarianizedمل ثـس جصوًَخازًة ،وحتوًت
إل «مسٍص مدضازك» ٌَِشاكث ،وهبشا فإهَ مل ًـس ُياٛك ماكن ٌَثوزت
اًربوًَخازًة ،ول حاخة ًيؼام احامتؾى ُيخَف ؾن اًيؼام املوحوذ .وثبٔىت
مزامع ٔبدصى تبٔن اًـٌلل ًُسوا وحسٚل من هيمت ٔلمص الاصرتاهَة ،تي لك
من ٌضازك ىف اًـمي واًًضاظاث اًثلافِة،تي لك اًيا ولك مذلاىض
ا ٔلحوز كس ٔبظححوا جصوًَخازًني الٓن ،وهبشا فإن اًعحلاث ا ٔلدصى ىف
اجملمتؽ هتمت نشٛك ٔلمص الاصرتاهَةٙ .كا فإهنم اس خًذجوا تبٔن اٗكوز املِمين
ٌَعحلة اًـامٍك ىف اْكصنة اًثوزًة كس فلس اًَوم مـياٍ .ل ًيىص
اًخحصًفِون اًسوفِت اٗكوز اًلِاذى ٌَعحلة اًـامٍك ىف لُكٕلم ،تُامن كس
ظفوٍ ىف ٔلازساهتمٔ ،لهنم كس حصموا ُشٍ اًعحلة من ٔبى إماكهَة ٌَلِاذت.
هؼصاي فلس ظفوا ُشا اٗكوز مبلساز ما ذافـوا ؾن اًيؼصًة اًضِصًة
وحىت ً
جصذائهتا املسٌلت تؼ«حزة وذوٌك لك اًضـة» .وًلوم اًخحصًفِون
اًعًَِون حِر ٔبهنم جصحٌلثَني ىف تـغ ا ٔلحِان توضؽ اًفالحني
و ٔبحِاانً اّكُش ،و ٔبحِاانً اًعَحة ،وكريٚل...و ٔب ًاي من اكن ٍصوهَ مذالمئًا
واملياس حة ؿىل ز ٔبش «اًثوزت».
وًسافؽ حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ؾن ا ٔلظصوحاث املازهس َة اٌََيٌَُة اًلائٍك
تبٔن اًعحلة اًـامٍك متثي اًلوت اْكامسة ىف ثعوز اجملمتؽ ،وتبٔهنا اًلوت اًلائست
ٌَخحول اًثوزى اًـاملى ،وًحياء الٕصرتاهَة واجملمتؽ اًض َوؾى.
وثؼي اًعحلة اًـامٍك وٜل اًلوت اًصئُس َة امليخجة ٌَمجمتؽ ٔبنرث اًعحلاث
ثعوزا ،وٜل اًعحلة اًىت ثخوافق معاْكِا ٔبنرث من ٔبى ظحلة ٔبدصى مؽ
ً
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اًخحصز اًلوٖل والاحامتؾى ،وًالصرتاهَة ،وٜل اْكامي ٔلحسن ثلاًَس
اًخيؼمي واًيضال اًثوزًنيِ  .وٗكهيا اًيؼصًة اًـَمَة اًوحِست ٌَخحول
اًثوزى ٌَمجمتؽ وحزهبا اًيضال املازهىس اٌََيُىن اٙكى ًلوذُا ًِسفِا.
وثضلك موضوؾى فإن اًخازخي كس ولكِا مبِمة كِاذت اًرصاغ تبٔهكهل
ٌَخحول من اًص ٔبسٌلًَة ٌَض َوؾَة.
وُميية اًربوًَخازاي ىف اًثوزت ٜل ٔبمص حامس ْكي اًلضَة املحسئَة ٌَثوزت،
ومسبٌٔك اًسَعة اًس َاس َة ،وىف ظاْكِا وىف ظاُك حٌلُري اًضـة.
ميىن ٔبن متص اًسَعة اّكسًست من ذالل مصاحي ْلخَفة ،وميىن ٔبن
حىون تبٔسا ٍم ؿسًست ٔبزياء ُم ِّض ِهيَا ابًؼصوف املَموسة اًىت متىض فهيا
اًثوزت ونشٛك مصاحَِا اخملخَفة ،وًىن ل ميىن ٔبن ٍىون ُياٛك ثعوز
ٌَثوزت حنو اهخعاز الاصرتاهَة تسون تياء ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي .إن
املازهس َة اٌََيٌَُة كس ؿَمخيا ُشا ،وذربت اًثوزاث الٕصرتاهَة اًؼافصت
نشٛك ثؼِص ُشاٙ .كا فإهَ وحتت ٔبى ٍ
ػصف اكن و ٔبمىن اًلِام فَِ تثوزت
ل ًًدشن اْكزة املازهىس اٌََيُىن ٔبتسً ا ُسفَ ًحياء ذنخاثوزًة
اًربوًَخازاي.
لك اًخحصًفِني تبٔظيافِم وثلاًَـِم تال اس خثٌاء ًلومون تعصًلة ٔبو
دصى ًيىصون اْكاخة ًحياء ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي ٔلهنم ضس اًثوزت
تب ٔ ى
و ٔلهنم ًلفون مؽ اْكفاع ؿىل اًيؼام اًص ٔبسٌلل وختََسٍ.
إن اًربوًَخازاي وحزهبا املازهىس اٌََيُىن ًشُحان ىف املـصنة م ًـا حبَفاهئٌل.
وُشٍ نشٛك واحس ٌت من املسائي صسًست ا ٔلٛلَة ًالسرتاثَجَة اًثوزًة.
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إن اًفالحني اًفلصاء ٚل اْكََف اًعحَـى وامللصة من اًربوًَخازاي،
واٙكٍن ل ٍصثحعون فلط ابًِسف الاسرتاثَجى املحارش ،وًىهنم نشٛك
ٍصثحعون ابًِسف الاسرتاثَجى اًحـَس واٍهناىئ  .وحَفا ٌء وِؤلء ٚل
اًعحلاث اًفلري ٌَضـة اًـامي ىف اْكرض .وثلوم اًربوًَخازاي ومـِا
اًفالحني اًفلصاء وتلِة اًضـة اًـامي املضعَِس وامل ُـس خلَي جمتثَي اًلوت
اًصئُس َة احملصنة ٌَثوزت.
ونشٛك اًربحواسًة اًعلريت ىف اْكرض ،فِيى ؿىل اٗكوام ىف كدضة
اًص ٔبسٌلل اًىدري ،وحتت هتسًس املعاذزت واًخجصذ من مَىِهتا ،وميىهنا
وجية ٔبن ثعحح حََ ًفا.
وحتاول اًربوًَخازاي وثياضي ىف سخِي حـي حَفاهئا من ظحلاث اًساكن
ا ٔلدصى اكًلسم اًخلسٖل من املثلفني واٙكى ٌس خلهل اًص ٔبسٌلل اٗكاذىل
وآكازىجً .لس حزاًس وسن املثلفني ىف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة.
وًىن ابًصمغ من لك اًخلرياث ىف موكـِا ،فإن موكـِا وظاتـِا وذزُا ىف
معَِا ذاضؽ ًِا ،فِيى ًُست وًن ميىن ٔبتسً ا ٔبن متثي ظحلة ىف حس
راهتا ،وٜل ًُست ثيسمج ول جس خعَؽ الاهسماح مؽ اًعحلة اًـامٍك نٌل
ٍزمع حتصًفَِون ْلخَفونٙ .كا ونٌل ٔبػِص ًَيني ونٌل ٔبزخت اًخازخي ،فإن
ا ٕلهدََِجيدس َا (املثلفني) ل ميىهنا ٔبن حىون كوت س َاس َة
سوس َواكذعاذًة مس خلٍك .فسوزُا وموكـِا ىف اجملمتؽ حتسذٍ كٌاؿاث
مسى ثَلري
املواكؽ اًسوس َواكذعاذًة وا ٔلًسًوًوحِة واًس َاس َة .ل هيم ى
ُشا املوكؽ وُشٍ اًلٌاؿاث ،فإن ا ٕلهدََِجيدس َا ًن ثعحح ٔبتسً ا مصاذفًا
ٌَعحلة اًـامٍك ىف ذوزُا اًلِاذى ٌَثوزت .إن ٕلمة اًربوًَخازاي ٜل خشة
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اًلسم اًخلسٖل من الاهدََِجيدس َا ّكاىهبا وٕاكٌاؾِا حبمتَة اهنَاز اًيؼام
اًص ٔبسٌلًَة واهخعاز الٕصرتاهَة وذَق ٍ
حََف مهنا ىف اًثوزت.
ىف ت٘كان ٔبفصًلِا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة وبٓس َا ،وكريُا وابًخعوز
اًسوس َواكذعاذى اًضئَي والاؾامتذ ؿىل اًص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب ،وحِر
ٍىون ملِام اًثوزت اٗكميلصاظَة واملياُضة ً ٕالمربايًَة ٔبٛلَة ذاظة،
وحِر ُياٛك فالحون مذوسعون وكس ٌم من اًربحواسًة ل ٍصثحط
ابًص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب  ،وًخعَؽ ُشا اًلسم من اًربحواسًة ًخعوز مس خلي
ٌَح٘ك ،وميىٌَ ًِشا اًلسم ٔبن ٍىون حََ ًفا ٌَربوًَخازاي.
وثوحِس ُشٍ ا ٔلكسام من اًربحواسًة مؽ اًثوزت اٗكميلصاظَة واملياُضة
ً ٕالمربايًَة ًـمتس ؿىل الاسرتاثَجَة واًخانخَاكث اًعحَحة ٌَربوًَخازاي،
واملياوزت اٙكهَة واملاُصت ٌَحزة اًثوزى ٌَعحلة اًـامٍك .وهبشٍ اًعصًلة،
فإن اًربوًَخازاي حبزهبا ميىهنٌل إكٌاغ اًربحواسًة اًعلريت ومـِا اًربحواسًة
ابًلدول تلِاذت اًربوًَخازاي وآكصوح ٗكحص اًِميية ا ٔلحٌحَة وثعفِة
اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة اً ُىرب ىى اهلمجَة ،واًىت ٜل ٔبذات ً ٕالمربايًَة –
ثضعِس وجس خلي اًضـة ،وثفسس مضاؾصٍ اًيلِة وحتطُ من ٔبذالكَ
كصون من اًخازخي.
وزلافذَ اًضازتة ىف ٍ
دصى املِمتة ابًوظول ٌَِسف الاسرتاثَجى ىف
وّكشة اًعحلاث ا ٔل ى
مصحٍك ما من مصاحي اًثوزت ووحَفاء ًِا ،فِخوحة ؿىل اًربوًَخازاي ٔبن
ربى واًصحـَني ال ٓ َدصٍن نٌل ُو اْكال مؽ ٔبى
حتازة اًربحواسًة اً ُى ى
دصى.
كضِـة ٔب ى
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وتخًدؤٚل هبزميهتم ،س َحاول اًصحـَون اًربحواسًون وهحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض
ٔبن ًلوموا تبًٔوف احملاولث واملياوزاث ّكشة اًربحواسًة اًعلريت
واًفالحني والاهدََِجيدس َا ّكاىهبا ،ومليـِم من ٔبن ًعححوا حَفاء
ٌَربوًَخازاي .حىت ٔبهنم ُيسؾون اًعحلة اًـامٍك هفسِا ،حىت ل ثيسًؽ
اًثوزت ،وٕارا اهسًـت فس َضميون تبٔهنا ًن حىمتي حىت اٍهناًة،
وسدذـعي ٔبو س خحول اجتاُِا.
ومن خاىهبا فإن اًربوًَخازاي وحزهبا املازهىس اٌََيُىن ًـمالن وٗكهيٌل اكفة
الٕماكانث ًخحلِق اًوحة مؽ حَفاهئم حول ٔبهفسِم ضس اًـسو املضرتك
ربى ،وهحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض ،والٕمربايًَني والٕمربايًَني
اكًربحواسًة اً ُى ى
الٕصرتاهَني ،ومليؽ ظحلة اًفالحني واًربحواسًة اًعلريت من ٔبن ثعحح
احذَاظ ًَا ٌَص ٔبسٌلل اًىدري ٔبو اٗكنخاثوزًة اًفاص َة نٌل حسج ىف وكت
ُخَص ىف ٔبملاهَا ،وموسوًَىن ىف إًعاًَا وفصاىىو ىف اْكصة ا ٔلََُة
ا ٕلس حاهَة.
حشزا ومصانً اب ٔلدط جتاٍ
إن اْكزة املازهىس اٌََيُىن ًخزش موك ًفا ً
اْكَفاء املرتذذٍن ٔبو املمىٌني ٔبو املؤكذني ،مبن فهيم اًعحلاث اخملخَفة
ٌَربحواسًة املخوسعة ،واًىت ثخـَق خبَوظ ؿسًست ومعاُك ؿسًست،
وثلاًَس و ٔبحاكم مس حلة مؽ ؿامل اًص ٔبسٌلل والٕمربايًَة .إن اًربوًَخازاي
وظََـهتا من اْكزة املازهىس اٌََيُىن ،هيامتن جبشة ُشٍ اًلوى ىف
خاهة اًثوزت ٔبو هضال اًخحصز ٔبو ؿىل ا ٔلكي ىف حتََسٚل تسون اًزتحزخ
ؾن مواكـِم املحسئَة نشٛك ،تلغ اًيؼص ؾن اًخشتشة وؿسم
الاس خلصاز ،وُشا حىت ل ًعححوا احذَاظ ًَا ً ٔلؿساء.
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ًخول فهيا اًخحصًفِون رمام
إن كواهني اًثوزت جرسى ىف اًح٘كان اًىت ى
اًسَعة نشٛك ،نٌل ىف لك ماكن بٓد ََص .مفا ُو موكؽ اًربحواسًة اّكسًست
اًىت ثعوزث ىف ت٘كان ٔبوزواب اًخحصًفِة؟ إهنا ثخعَؽ ًخحصز هفسِا من
الاس خلالل اًضامي والاضعِاذ اهلمجى ٌَربحواسًة اًسوفِخَة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ،وًىن اّكاهحني ٗكهيٌل معاُك ٔبساس َة
مضرتنة .إن اًربحواسًة ىف ُشٍ اًح٘كان ل جس خعَؽ ٔبن ثو َخسَ مٌفعٍك
ؾن اًربحواسًة اًسوفِخَة .وحىت وٕان فعَت هفسِا من اًربحواسًة
اًىدريت الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اهلمجَة  ،فال صم تبٔهنا س خعحح ؾٌل
كصًة حتت ُميية جصحواسًة اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ىف ٔبوزواب اًلصتَة
والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة.
اكذعاذاي وس َاس ًَا
وابلٕضافة ًِشا ،ففى اًح٘كان اًخحصًفِة اًىت ُبذ ِم َجت
ً
ربى ،ونشٛك
وؾسىصاي ىف اٗكوٌك الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة اً ُى ى
ً
دصى جباهة اًربوًَخازايًُ ،ضـصون ابسدِاء
ظحلاث اًساكن ا ٔل ى
ٓكضوؾِم ًالس خلالل تَس اًربحواسًة اّكسًست وُميية الٕمربايًَة
الٕصرتاهَة اًسوفِخَة .وًِشا اًسخة فإهنم ٍىصُون اّكاهحني ،سو ًاء
حاكٕلم اًربحواسًون ٔبو اًِميية اًصوس َة واس خـٌلزُا اّكسًس .إن
وؾى ابًرضوزت
جصوًَخازاي ُشٍ ا ٔلكعاز حتخاح ٔلن ثعحوا وحىون ؿىل ٍ
دصى ؿىل ساحة اًلذال ،واٗكفؽ تيفسِا ٌَلذال
اًخازُيَة ٌَرصوح مصت ٔب ى
دصى،
وحسق آكوهة وذحصٚل تلصط اًلِام ابًثوزت اًربوًَخازًة مصت ٔب ى
وتلصط إؿاذت تياء ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي .جية ٔبن ثًضئ ٔبحزاهبا
املازهس َة اٌََيٌَُة اّكسًست وثوحس لك أكاُري اًضـحَة حوًِا(* .زاحؽ
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ا ٔلؾٌلل اخملخازت ٌَصفِق ٔبهوز دوخة ،اجمل٘ك ،8.ذاز وِش اًثامن من هومفرب
ا ٔلًحاهَة »،«8 Nëntoriثرياان ،ؿام ،8=<2ض ،82=-1=;.اًًسزة
الٕجنَزيًة)
وابًولء املدسق ٌَمحس ٔب اًلائي تبٔن اًـيرص اْكامس لهخعاز اًثوزت ُو
اًـامي اٗكاذىل ،فإن اًيضال اًثوزى ٌَربوًَخازاي وصـة اًح٘ك هفسَ،
وحِر ٍىون اًـامي آكازىج را ظاتؽ ٍ إضاىف واثهوى ،فَن ثخجاُي
ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ٔبو ثلَي ؿىل ا ٔلكي من صبٔن اْكَفاء
آكازحِني ٌَثوزت .وىف هفس اًوكت جية ٔبن ًخزشوا موك ًفا مدسئ ًَا ومصانً
جتاٍ اْكَفاء آكازحِني ،متا ًما نٌل ًفـَون تعسذ اْكَفاء اٗكاذََني.
وابًخوافق مؽ ثـاًمي ًَيني وس خاًني ووضؽ ٔبهفسِم ىف اًؼصوف
املوحوذت ،فِم ٍصون اًربوًَخازاي وحصنهتا اًثوزًة ىف اًح٘كان ا ٔلدصى
واْكصنة اًثوزًة املياُضة ً ٕالمربايًَة ٌَضـوة َ
املضعَِس ِت وحََف
ذازىج وظحَـى ًُـ َخ َمسُ ؿَََ ٌَحصنة اًثوزًة ىف لك ت٘ك.
وىف حالث ذاظة ،ميىن ٔبن ثًضبٔ اًؼصوف اًىت حىون فهيا ذوٌك
اصرتاهَة ٔبو صـة ًلاثَون اًـسوان الٕمربايل ٔبو الٕمربايل الٕصرتاىك،
و ٍىوهون ىف ُشا اًوضؽ ؿىل حهبة مضرتنة حىت مؽ ت٘كان ْلخَفة ٌَـامل
اًص ٔبسٌلل ،واًىت ثلاثي هفس اًـسو ،نٌل حسج ىف فرتت اْكصة اًـاملَة
اًثاهَة.
وىف ُشٍ اْكالث حىون راث ٔبٛلَة من اٗكزخة ا ٔلول ًضٌلن معاُك
ضحى هبا
اًثوزت ووضـِا هعة ا ٔلؿني ،وحىت ل جُس ىىن ٔبو حُ َ
هبم ٔبو ًُ ى
ٔلخي ُشٍ اّكهبة املضرتنة ٔبو ُشا اْكَف حبَفائَ املؤكذني ،وًضٌلن تبٔن

198

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

ُشٍ اّكهبة ٔبو ُشا اْكَف ًن ًخحوًوا إل ٍ
ُسف حبس راهتم.ومن املِم
خسً ا ؿسم اًسٌلخ ًِىشا حَفا ٍء ابًخسذي ًخرصًة اًثوزت و ٔبن هيزتغ
اًيرص مهنا .إن ذربت اْكزة اًض َوؾى ا ٔلًحاىن تعسذ موكفَ جتاٍ اْكَفاء
ا ٔلمصٍىِني واًربًعاهَني ىف س يني حصة اًخحصز اًلومِة املياُضة
ٌَفاص َة ًِيى ذرباث راث ى ً
ملزى وُامة .إن ُشا املوكف اكن ًعاُك
معري اًثوزت ىف ٔبًحاهَا(* .زاحؽ ٔبهوز دوخة ،اٍهتسًس ا ٔلجنَؤ -بمصٍىك

ٔلًحاهَا ،ذاز وِش اًثامن من هومفرب » ،«8 Nëntoriثرياان،8=<2 ،
اًًسزة ا ٔلًحاهَة) [مَحوػة ا ُمل ّ ِـصة :ىف حال ٔبزاذ اًلازئ ٔبن ًخعَؽ ٔبنرث
ؿىل ما حاول ا ٔلمصٍىَِون والٕجنَزي فـهل ىف ٔبًحاهَا وما كاموا تَ ً
فـال من
صىج مصاحـة اجمل٘ك ا ٔلول من ا ٔلؾٌلل اخملخازت
اس خفزاساث وذمع ٌَصحـَة ٍ ُ ى
ٌَصفِق ٔبهوز دوخة ٔلهنا ثمل ثضلك صامي ومتثي مسدٌساث جتسس ُشا
اًيضال ضس اًخسذي ا ٔلجنَو ٔبمصٍىك ُشا اب ٕلضافة ظحـًا إل املعسز
املشهوز من ذاز اًًِش ٔبؿالُا].

إن الاسرتاثَجَة اًثوزًة ل ثيفعي واًخىذَاكث اًثوزًة اًىت متىض هبا
ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ٌَوظول ٌَِسف وحتلِق ٕلام اًثوزت .فدَامن
اًخانخَاكث حزء من الاسرتاثَجَة وحتت ذسمهتا ،فِيى ميىن ٔبن ثخلري
ظحلًا ٌَمس واّكزز اًثوزًني ،واًؼصوف املَموسة وا ٔلوضاغ ،وًىن
ٍىون ُشا ذو ًما ىف حسوذ الاسرتاثَجَة اًثوزًة واملحاذئ املازهس َة
اٌََيٌَُة .فَلس كال س خاًني

«إن ٕلام اًلِاذت اًخىذَىِة ٜل الٕملام جلك ٔبصاكل اًيضال واًخيؼمي
ًلوى املوحوذت
ٌَربوًَخازاي ًضٌلن اس خـٌلًِا ثضلك لئق مؽ ؿالكاث ا ى
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كىص اٗكزخاث اًرضوزًة ٌَخجِزي ٌَيجاخ
ورٛك ًخحلِق ٔب ى
الاسرتاثَجى».
(ي.ف.س خاًنئ ،بؾٌلل س خاًني ابٌَلة ا ٔلًحاهَة ،اجمل٘ك ،:ض)8:8.
وتُامن ثخخىن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اًخانخَاكث وا ٔلصاكل اًحازؿة
ٌَيضال لٕمتام كضَة اًثوزت ،فإن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة حىون ؿىل
اًولء ذو ًما ىف زفؽ ًواء املحاذئ اًثوزًة .وًًدشون وًواهجون ٔبى اجتاٍ
ًِجص ُشٍ املحاذئ ٔلخي اًخىذَاكث ،إهنم ٔبنرث املياُضني اًـاسمني ٔلى
س َاس َة جصحٌلثَة لمدسئَة ثلوم ؿىل اًؼصوف اًىت متص ،واًىت متثي
اًًضاظ اًاكمي ٌَخحصًفِني جلك ثلاًَـِم.
ٕان اًثوزت ٜل ذو ًما ظيَـة أكاُري اٙكٍن ثلوذٚل اًعََـة اًثوزًةٙ .كا
فإن اْكة املازهىس اٌََيُىن ل ًفضي ىف إؾعاء هحري الاُامتم ٌَخيؼمي
اتخساء من اًؼصوف وا ٔلوضاغ
اًثوزى ٌَجٌلُري تبٔصاكل لئلةً ،
املَموسة ،واًخلاًَس املوحوذت ىف لك ت٘ك ،إل بٓدصٍ من اًـوامي
ا ٔلدصى .فدسون زواتط مٌَ َّؼ َم ٍة ٌَحزة مؽ أكاُري ٍىون من اًخفاُة
اْكسًر ؾن حصتَة وٕاؿساذ وحضس أكاُري ىف اًيضال اًثوزى.
ؼمى
وًِشا اًسخة ابًضحط ًـعى اْكزة املازهىس اٌََيُىن ٔبٛلَ ًة ُؾ ى
ًخبٔسُس مٌؼٌلث حٌلُريًة حتت كِاذثَ .وابًعحؽ ًن حىون ُشٍ مسبٌٔك
سٍِك اْكي ،اب ٔلدط ىف ؾرصان ،حِر ُياٛك اًـسًس من اًيلاابث
وأكـَاث اًخـاوهَة وامليؼٌلث اًثلافِة واًـَمَة واًض حاتَة واًًسائَة
وكريُا من امليؼٌلث ىف لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة .وكاًحَة ُشٍ
امليؼٌلث ثلدؽ حتت ثبٔزري وكِاذت اًربحواسًة واًخحصًفِني واًىٌُسة.
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ابًصمغ من ُشا ونٌل ؿَميا ًَيني فإن اًض َوؾَني جية ٔبن ًيلمسوا
وًـمَوا حِامث اكهت أكاُريٙ .كا فِم ل ًلسزون ؿىل اًفضي ىف اًـمي
نشٛك ىف امليؼٌلث أكاُريًة اًىت ثلوذُا ٔبو ثؤثص ؿَهيا اًربحواسًة
والاصرتاهَني اٗكميلصاظَني واًخحصًفِني ،وكريٚل .إن املازهس َني
اٌََيٌَُني ًـمَون فهيا لٕضـاف ثبٔزري اًلِاذاث وا ٔلحزاة اًربحواسًة،
وًًِش ثبٔزري اْكزة اًثوزى ٌَعحلة اًـامٍك تني أكاُري ،وًفضح اًعاتؽ
الاحذَال ًربامج ووضاظاث زؤساء ُشٍ امليؼٌلث ،وٕاؾعاء وضاظاث
أكاُري ظات ًـا س َاس ًَا مٌاُضً ا ٌَص ٔبسٌلًَة ومٌاُضً ا ً ٕالمربايًَة ومٌاُضً ا
ٌَخحصًفِة .مفن ذالل اًـمي اًثوزى اٙكى ًلومون تَ ىف ظفوف
أكاُري ،ميىن ٔبن ثًضبٔ اًخحزابث اًثوزًة ىف ذاذي ُشٍ امليؼٌلث،
وابًعحؽ حىون الٕماكهَة مذوفصت لختار ذفة كِاذت ُشٍ امليؼٌلث ووضـِا
ؿىل اًعصًق اًسَمي.
وًىن ىف ٔبى حال ل ًدٌاسل اْكزة املازهىس اٌََيُىن ىف هضاهل ًِسف
إوضاء مٌؼمة زوزًة حٌلُريًة حتت كِاذثَ.
إن ٔبنرث امليؼٌلث أكاُريًة ٔبٛلَة ىف اًيلاابث .فخضلك ؿام وىف ؾرصان
ىف اًح٘كان اًخحصًفِة واًص ٔبسٌلًَة ،ثشُة ُشٍ امليؼٌلث ٓكسمة
اًربحواسًة واًخحصًفِة وٕاتلاء اًربوًَخازاي ولك أكاُري اًـامٍك ىف
ٔبكفاظِا .وًلس كال إجنَز ىف ؾرصٍ تبٔن اًيلاابث ىف جصًعاهَا حتوًت من
مٌؼٌلث حُص ُِ ُة اًربحواسًة إل مٌؼٌلث ختسم اًص ٔبسٌلل .إن امليؼٌلث
اًيلاتَة كس زتعت اًـامي تبًٔف دِط ،وتبٔ ًٍف من ٔبكالل اًـحوذًة،
حىت جيصى مقؽ اًـامي املـزول إرا اثز .وًـمي كاذت اًيلاابث الاىهتاسًون
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حىت ثعحح اهخفاضاث اًـٌلل  ،وٚل اٙكٍن ًشُحون لحذجاخاث
وارضاابث ىف رشنة ٔبو ٔبنرث من رشنة ،حتت اًس َعصت وٕاؾعاهئا ظات ًـا
اكذعاذاي فلط .وثـمي ا ٔلزس خلصاظَة اًـٌلًَة ِجب ٍس ًخخالؾة اب ٔلموز ىف
ً
ذوزا
ُشا اًعصًق .ففى اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ثَـة ُشٍ ا ٔلزس خلصاظَة ً
زايذاي ىف حصف ومقؽ وذساغ اهخفاضة أكاُري و ٔبظححت نخُدة إظفا ٍء
ً
ًلذي ًَِة اًثوزت.
وىف ٔبايمٌا وىف لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة متخٜك ا ٔلحزاة اًربحواسًة
اًصئُس َة واًخحصًفِة هلاابهتا .وثخفاؿي ُشٍ اًيلاابث ىف وحست وكس تًت
ؿالكاث وزَلة مؽ تـضِا تلصط إًلاف اْكصنة اًثوزًة ٌَربوًَخازاي
وٕافساذ اًعحلة اًـامٍك س َاس ًَا و ٔبذالكًِا.
ففى فصوسا وٕاًعاًَا ؿىل سخِي املثال ،وضؽ هلاابث ا ٔلحزاة اًخحصًفِة
هحري ومؤثص .وًىن مارا ًفـَون؟ إهنم ًلومون مبحاوٌك ّكـي اًربوًَخازاي
ىف ؾحوذٍهتا ،وثيوميِا ،وحني ثلسو كاضحة وممتصذت ًلومون توضـِا ؿىل
ظصًق اًخفاوط مؽ اًصئُس اًعحلى وٕاكالكًا ٔلفواٍ اًـٌلل ابًلََي من
فذاث ا ٔلزابخ اًص ٔبسٌلًَة اًىدريت .وما ًبٔذشوهَ ًمت اسرتخاؿَ لحلًا جصفؽ
ا ٔلسـاز.
ٙكا ،وحىت حتصز هفسِا من اًص ٔبسٌلًَة ،فإهَ وابًرضوزت ؿىل اًعحلة
اًـامٍك ىف لك ت٘ك ٔبن ثخزَط من هري اًيلاابث اًـٌلًَة اًىت جس َعص
اًربحواسًة والاىهتاسًون ؿَهيا ،ونشٛك ٔبى هوغ من ا ٔلحزاة وامليؼٌلث
الاصرتاهَة اٗكميلصاظَة واًخحصًفِة .حِر ٔبن لك ُشٍ الًَٓاث ختسم
اًعحلة املاًىة تعصائق ؿست وحتاول وِش اًوٚل اًلائي تبٔهنا «كوت ؾؼمية»
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وتبٔهنم «حىدحِم» ،وتبٔهنا س ًمعا «ثفصط هفسِا ؿىل اًص ٔبسٌلًَني اًىداز»
ًعاُك اًربوًَخازاي .إن ُشا لكَ لٔنشوتة هحريت .إن اًربوًَخازاي ًخوحة
ؿَهيا حسق ُشٍ الًَٓاث واً ُي ُؼم .وًىن هَف؟ إهَ جية ٔبن ثلاثَِا
ابًيضال ضس كِاذاث ُشٍ اًيلاابث ،وابلهخفاط ضس اثعالهتم آكَاهَة
مؽ اًربحواسًة ،وابًلعَـة مؽ «اًِسؤ» و«اًسمل الاحامتؾى» اٙكى
حياوًون تيائَ ،وُو «سالم» مز ًٌف ابهخفاضاث مزؾومة ضس اًعحلة
املاًىة واًىت ثخسذي فهيا اًيلاابث من وكت لٓدَص.
وٌس خحَي اًـمي ؿىل ثسمري ُشٍ اًيلاابث ابٗكدول فهيا واًلذال ٕلساٌك
ُشٍ اًلِاذت من اٗكاذي ومٌاُضة كصازاهتم و ٔبفاؾََِم اًؼاملة .إن ُشا
اًًضاظ جية ٔبن ثيلمس فَِ ٔبنرب و ٔبنرث اجملموؿاث اًـٌلًَة املمىٌة كوت
ىف املعاهؽ .وىف لك حال جية ٔبن ٍىون اًِسف ُو اًوظول ٕال وحست
حسًسًة ٌَربوًَخازاي ًُ ،س فلط ىف اًلذال ضس ٔبحصاة اًـمي ،وًىن
ضس معالهئم ،وزؤساء اًيلاابث .واًفضح اًف َّـ ُال ًلك اًـيادض آكائية
ؿىل ز ٔبش اًيلاابث اًـٌلًَة ،والاحنعاظ اًربحواسى ًلِاذاث اًيلاابث
اًـٌلًَة واًيلاابث الٕظالحِة ثضلك ؿام ،و ٔبن ًخحصز اًـٌلل من ا ٔلوُام
اًـسًست اًىت ٗكهيم حول ُشٍ اًلِاذت وُشٍ اًيلاابث.
وتدسَي املازهس َني اٌََيٌَُني ٌَيلاابث املوحوذت ،فإهنم ٔبتسً ا ل هيحعون
ملس خوى املواكؽ اًيلاتَة والٕظالحِة واًالسَعوًة-اًيلاتَة واًخحصًفِة
اكء مؽ اًخحصًفِني
اًىت متثي كِاذاث ُشٍ اًيلاابث .ول ًعححون ٔبتسً ا رش َ
ونشٛك ٔبحزاة اًربحواسًني والاىهتاسًني اًيلاتَة .وٍىون ُسفِم ُو
فضح اًعاتؽ اًربحواسى واٗكوز اًصحـى ٌَيلاابث اًـٌلًَة ثضلك ؿام ىف
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اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة ،وًخلوًغ ُشٍ امليؼمة تلصط فذح
اًعصًق ًخبٔسُس هلاتة جصوًَخازًة حلِلِة.
وًبٔىت ثيؼمي حٌلُري اًض حاة ثضئ من ا ٔلٛلَة آكاظة ً ٔلحزاة
املازهسِـة اٌََيٌُِـة .إن ذوز اًض حاة ىف اْكصنة اًثوزًة اكن ذو ًما
ؾؼميًا .مفن ظحَـة اًض حاة ٔبهَ ًلف ىف ظف اّكسًس وضس اًلسمي،
وًُؼِ ُِص هفسَ ؿىل اس خـساذ ٌَلذال لهخعاز لك صئ ثلسٖل وزوزى.
ابًصمغ من ُشا فإهَ وتشاثَ ل ًلسز ؿىل إجياذ اًعصًق اًعحَح .ووحسٍ
حزة اًعحلة اًـامٍك ٌس خعَؽ إزصاذٍ ًِشا اًعصًق .حفني ثخحس اًعاكاث
اًثوزًة اًض حاتَة اًىت ل ثيضة مؽ ظاكاث اًعحلة اًـامٍك وأكاُري
اًـامٍك ا ٔلدصى لٕهناء الاس خلالل والاضعِاذ ،وٌَخحصزٍن اًلوٖل
والاحامتؾى ،فَن حىون ُياٛك كو ٌت كاذز ٌت ؿىل اًوكوف ىف وخَ اهخعاز
اًثوزت.
ابًصمغ من ُشا ،وىف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة ،وىف ٔبايمٌا ُشٍ ،فإن
اًلاًحَة من اًض حاة ًفصقون ظاكاهتم ىف اجتاُاث ذاظئة .إهنم
ونثريا ما ًخحوًون ٌَملامصت
ْلسوؾون من اًربحواسًة واًخحصًفِة ً
واًفوضوًة ٔبو ًلـون ىف اًَوثوتَا واًَبٔش ،وُشا ٔلهنم كس احنصفوا ؾن
اًوضؽ اًسوى وازثحىوا واختشوا هؼصت جضاؤمِة ٌَمس خلدي ،واحامتلث
حتلِق معاٍهبم اًس َاس َة واملاذًة واًصوحِة.
وًول املازهس َون اٌََيٌَُون ذو ًما ؾؼمي الاُامتم ٌَض حاة ،وحياوًون
ثيوٍصٚل وٕاكٌاؾِم تبٔن ثعَـاهتم وزقحاهتم ميىن ٔبن ثمت فلط ابًعصًق
اٙكى ثؼِصٍ املازهس َة اٌََيٌَُة ،وحتت كِاذت اًعحلة اًـامٍك وحزهبا.
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وًـمَون ًخحصٍص اًض حاة من ثبٔزري اًربحواسًة واًخحصًفِة وحصاكهتا من
«ٌسازًة» وحصوجسىِة ٔبوفوضوًة ،وُشا ْكضسٚل ىف امليؼٌلث اًثوزًة
وًوضـِم ؿىل ظصًق اًثوزت.
إن اْكزة املازهىس اٌََيُىن اْكلِلى واًض َوؾَون اًثوزًون ًًضعون
ىف ٕارضاابث واحذجاخاث اًـٌلل وًلاثَون ّكـَِا ٕارضاابث واحذجاخاث
س َاس َة ،وحىت جيـَوا مـُضة اًص ٔبسٌلًَة و ٔبحصاة اًـمي واًاكزثَالث
والاحذاكزاث وزؤساء اًيلاابث مـُضة ً
ضياك ،وىف دضم ُشا اًًضاظ
اًواسؽ س خبٔىت اًربوًَخازاي وجتاتَ اًلواث املسَحة ٌَيؼام اًربحواسى
ثضلك مزتاًس وؿَىن ٔبنرث و ٔبنرث ،وًىن من ُشٍ الاصددااكث سدذـمل
اًلذال ثضلك ٔبفضي .وىف ظصًق اًيضال س خـصف نشٛك ٔبى ٔبصاكل
اًخيؼمي واًيضال اًثوزًة حصَحة ومٌاس حة ؤلىٌة« .فال ميىٌم ٔبن ثخـمل
اًس حاحة تسون اٗكدول ىف املاء» وُشا ُو تُت كعَس املثي اًضـىب.
فدسون اًلذال جىصق ا ٕلرضاابث والاحذجاخاث وتسون الاهلٌلش
تًضاظ ىف ٔبفـال ضس اًص ٔبسٌلًَة ثضلك ؿامً ،ن ًًذؼم ٔبو ًخىثف
حسق اًيؼام اًربحواسى.
ميىن ُ
اًيضال ٌَيرص اٍهناىئ ثضلك ؿام ،ول ُ
إن اًثوزت ل ثخجِز مبجصذ اًالكم ،نٌل ثفـي رضوة اًخحصًفِنئ ،بو
ابًخيؼري حول «اًـوامل اًثالزة» نٌل ًفـي حتصًفِو اًعني .ول ميىن ٔبن
ثًذرص ؿىل ظصًق سَمى .وًلس حتسج ًَيني ؾن ُشٍ الٕماكهَة ىف
حالث مـَية ،وًىٌَ ذو ًما كس وضؽ اًـامي الٔنرب ؿىل اًـيف اًثوزى،
ٔلن اًربحواسًة ل جسدسمل ٔبتسً ا ؾن سَعهتا ثضلك ظوؾى .إن اتزخي
اْكصنة اًض َوؾَة واًـٌلًَة ا ٔلٔلَة واتزخي ثعوز اًخحصًفِني واهخعازاث
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اًعحلة اًـامٍك ىف ؿسذ من اٗكول الٕصرتاهَة اًساتلة وت٘كان الٕصرتاىك،
ً َ َُؼِ ُِص تبٔهَ وحىت الٓن تبٔن اًثوزت كس اهخرصث فلط من ذالل
الاهخفاضة املسَحة .إن الاهخفاضاث املسَحة ًِيى صئ كامئ تشاثَ ول
كصاتة تُهنا وتني الاهلالابث اًـسىصًة .فالهخفاضة اًـسىصًة هتسف
ٌَسحق اًس َاىس اّكشزى ٌَيؼام اًلسمي وحسلَ حىت ٔبجحصت ٔبساسَٔ .بم
الاهلالة ل ميىٌَ ول ٌس خعَؽ ٔبن ًؤذى إل حسق هؼام الاضعِاذ
والاس خلالل وثعفِة اًِميية الٕمربايًَة .إن الاهخفاضة املسَحة ٔبساسِا
ذمع أكاُري اًـصًضة من اًضـة ،تُامن الاهلالة ُو ثـحري ؾن ازثَاة
أكاُري وؾن اهـزال ؾن أكاُري .والاجتاُاث الٕهلالتَة ىف س َاسة
حزة ًُ ّ ِـص ُف هفسَ ؿىل ٔبهَ حزة ٌَعحلة اًـامٍك ًِيى اجتاُاث
ووضاظ ٍ
ثيحصف ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة.
وابًخوافق مؽ اًؼصوف املَموسة ًح٘ك ما ،ومؽ اًوضؽ ثضلك ؿام ،فإن
هفجازا مفاحئًا ٔبو ٔبن حىون معََة
الاهخفاضة املسَحة ميىن ٔبن حىون ا ً
زوزًة معوٌك ،وًىن ًُست تال هناًة ٔبو مٌؼوز نيؼصًة «حصة
اًضـة ظوًٍك ا ٔلمس» اًىت ٔبًسُا ماوجىس ثوجن .فإهم إرا كازاهت تني
ثـامل مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني حول الاهخفاضة املسَحة تيؼصًة
ماو ًؼ«حصة اًضـة» ،فإن اًعاتؽ املياُغ ٌٌَلزهس َة واملياُغ
ٌََيٌَُة واملياُضة ٌَـَمَة اٙكى ٗكى ُشٍ اًيؼصًة س َؼِص جبالء .إن
اًخـامل املازهس َة اٌََيٌَُة حول الاهخفاضة املسَحة كوإلا ُو ٕازفاق
اًيضال ىف املسًية تلصة مؽ اًيضال اّكازى ىف اًصًف حتت كِاذت
اًعحلة اًـامٍك وحزهبا اًثوزى.

216

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

وحِر ٔبن اًيؼصًة املاوًة ثياُغ اٗكوز اًلِاذى ٌَربوًَخازاي ىف اًثوزت
فإن اًيؼصًة املاوًة ثـخرب اًصًف نلاؿست وحِست ًالهخفاضة املسَحة
وهتمي اًيضال املسَح ٌَجٌلُري اًـامٍك ىف املسًية .وثخِش تبٔن اًصًف
جية ٔبن ث ُْعح َِق ا ٔل ُ
زايف حعازُا ؿىل امل ُـسُ ن اًىت ثُـ َخ َ ُرب ِحعيًا
ٌَربحواسًة اًثوزًة املضاذت .إن ُشا ًخـحري ؾن فلسان اًثلة ىف اًعحلة
هفى ٗكوزُا املِمين.
اًـامي و ٌ
ٔبما اْكزة اًثوزى ٌَعحلة وُو اٙكى ًددؽ تولء وتال حصذذ ثـاًمي
املازهس َة اٌََيٌَُة حول اًثوزت اًـيَفة نلاهون هوىن ،فِو ًلف تـزم ىف
وخَ امللامصت ول ًَـة ٔبتسً ا ابلهخفاضة املسَحة .وىف لك اًؼصوف وىف
لك اْكالث ًلوم تيضال زوزىٍ ل ًخوكف وًًضط تبٔصاكل ْلخَفة
تلصط جتِزي هفسَ وأكاُري ٌَمـازك اْكامسة ىف اًثوزت ،وًسحق اْكنك
اًربحواسى ابًـيف اًثوزى .وًىن فلط حني ثيضج اًؼصوف اًثوزًة
جنس تبٔن الاهخفاضة املسَحة ثوضؽ ؿىل خسول ٔبؾٌلل اًَوم وثُ َخز َُش اكفة
الٕحصائاث اًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة واًخيؼميَة واًـسىصًة ٌَمىض هبا
حنو اًيرص.
إن اًرتوجي ُو ٔبذات كوًة ىف ًس اْكزة املازهىس اٌََيُىن ًخجِزي أكاُري
ٌَثوزت ،وًىن جية ٔبن ٍىون ؾيَ ًفا وواحضًا وملٌ ًـا .وٍىون اًرتوجي
اًثوزى تال كمية إن اكن ِلصذ حصوجي ٌَـحازاث .فوحسٍ اًرتوجي اًواحض
املخعي مبضالك اْكَات ومؽ املضالك اًـامة واملسائي احملََة ،وحصوجيٌ
ُيَق وٌضجؽ زوخ املحاذزت تني أكاُري وًـمل اًربوًَخازاي وأكاُري
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اًـامٍك ا ٔلدصى س َاس ًَا و ٔبًسًوًوحًِا و ٔبن حيضِم ىف وضاظاث وجيِزٚل
ٌَثوزت.
وتـَسً ا ؾن ٔبذواث اًلوت اًـؼمية اًىت متخَىِا اًربحواسًة حتت ٔبمصُا
اكّكُش واًِشظة ،وكريٚل ،فإن اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ىف لك اًح٘كان
ٗكهيا ذربت واسـة من اًيضال ضس اًربوًَخازاي ووضاظِا .وثضلك ٔلازي
فِيى متٜك ص حىة حصوجيَة اكمٍك مبا فهيا الٕؿالم واًصاذًو واًخَفاس
َلى ،وكريُا .ولك ُشا اًرتوجي رو كوت
وا ٔلفالم واملرسحِاث واملوس ى
ً ٕالفساذ حِر ٔبهَ مسؤول وًو ثضلك مؤكت ؾن إزابك ومٌؽ
وٕاضـاف اجملِوذاث اًثوزًة ٌَربوًخَازاي وهضاًِا ٌَخحصز.
وىف ت٘كان ما جسمى اٗكميلصاظى اًربحواسًة ،حِر ًوخس ملِاش «اْكصًة
اٗكميلصاظَة» ،ل ٍىفى فلط اًلِام ترتوجي حصفى ؿاذى ضس اًص ٔبسٌلًَة
ثضلك ؿام .إن حصائس ا ٔلحزاة اًربحواسًة واًخحصًفِة ثرصد ؿىل اٗكوام
وثلري من ًوهناًُ ،س ضس اًيؼام اًربحواسى ظح ًـا ،وًىن ضس ا ٔلفصاذ،
ضس ُؤلء اٙكٍن ٍصًسون ٔبنرث من وسخهتم ىف اًىـىة ؿىل اًعاوٌك
اًىدريت اًىت جيَسون ؿَهيا مجَ ًـا ًَخرموا ٔبهفسِم ؿىل حساة اًضـة.
إن اًرتوجي ،واب ٔلدط الٕؿالٖل ً ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُةً ،خواخَ
ٕلمة ؾؼمية :وٜل فضح نشة «اٗكميلصاظَة» اًربحواسًة ،وًفضح كٌاؾِا
ىف لك مٌاوزاهتا ،ونشٛك ىف ذمياحوحِة اًخحصًفِني وتلِة ٔبرانة
اًص ٔبسٌلل .إن اًرتوجي والٕؿالم املازهس َان اٌََيٌَُان ُيربان ابْكلِلة
اًـازًة ،وًؼِصان اًعصًق ٌَخحصز اًلوٖل والاحامتؾى من ذالل اًثوزت.
تُامن اًرتوجي واٗكؿااي والٕؿالم اًربحواسى واًخحصًفى ثـمي مجَـِا ؿىل
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ذساغ اًضـة وهتسئخَ حىت ًيام وٍصثحم ،وُشا تلصط حصف أكاُري
ؾن اًثوزت واكذَاذُا وٜل مـعوتة ا ٔلؿني ،ولٕتلاهئا ىف اًـحوذًة.
وًىن تلصط ثيوٍص اًضـة وٕاكٌاؿَ تعحة آكط اًس َاىس ْكزة
اًعحلة اًـامٍك ،وًخجِزيٚل ٌَثوزت ،فإن اٗكؿااي واًرتوجي ل ٍىفِان .فَلس
كال ًَيني تبٔهَ ولٕؿساذ زوزت

«حىون آكربت اًس َاس َة ٌَجٌلُري راهتا رضوزًة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،18ض ،=2.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وثعحح اٗكؿااي مؤثصت وثعُة اًِسف فلط حني جتصى ثضلك حٌلؾى ىف
وضاظ زوزى .فدسون وضاظ ًشتي لك صئ .وُشا اًًضاظ ًُس مبلامصت
ول جية ٔبن ٍىون ،وًىٌَ هضال ظازم واصدداك ؾيَف مؽ ا ٔلؿساء
اًعحلِني ،وُو هضال ميىض من صلك ٔبثسط ًضلك ٔبؿىل ،وًًذرص
ؿىل ؿست معاؾة وًخلدي لك اًخضحَاث اًىت ثخعَهبا اًثوزت.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة ثلف ىف واهجة اًًضاظ واًـمي
اًثوزى وًُس ىف رًٌَِل .ول جسًهيم الٕماكهَة احملسوذت واملؤكذة
ٌَيضالث واجملِوذاث ابًعصائق اًىت جتة ؿَهيم وًلومون هبا ٔلهنا ثواخَ
اًلوت اًـؼمية ٌَصحـَة اًص ٔبسٌلًَة .وًبٔىت ثـَميِم ٔلؾضاهئم اًضجاؿة ووضؽ
اًـمي اًعحَح و املـزوم واًياجض واملـخرب ثضلك حِس هعة ا ٔلؿني
تخساؾَاثَ اًـمَلة تني أكاُري اٙكٍن ٍصون ُشا وٌسمـون ؾيَ .حفني
ًخرصف اًض َوؾَون هبشٍ اًعصًلة س خسزك أكاُري تبٔن ُسف ُشا
اًـمي اًثوزى ٔبو راك ُو ىف ظاُك اًربوًَخازاي واملُس خلََني .وثبٔىت
اًضجاؿة واًيضج ىف ُشٍ ا ٔلؾٌلل ؿىل ز ٔبش اًلامئة ىف ٔبٛلَهتأ ،لهَ
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وهبشٍ اًعصًق ،ومبصوز اًوكت ،س خعحح ُياٛك كاؿست موحوذت
وس َعري ُياٛك ثلسم ىف تياء ثَاز اًثوزت .وحصتط اًًضاظاث اًثوزًة
ٔبحزاة اًعحلة اًـامٍك ابٔكاُري ،وجتـَِا ثخلسم ظفوفِا ،ومتىهنا من
الاهخعاز ؿىل ا ٔلحزاة الٕظالحِة واًخحصًفِة.
فَلس كال مازهس

«لك دعوت ثخزشُا حصنة حلِلِة ًِيى ُ
راث ك مية ٔبنرث من ذسائن من
اًربامج».

(مازهس وٕاجنَز ،ا ٔلؾٌلل املُرخازت ،اجمل٘ك ،2.ثرياان ،8=;9 ،ض،:.
اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وابلتخـاذ ؾن اًلوى اًثوزًة اًىت حتت كِاذت اْكزة املازهىس اٌََيُىن،
فِياٛك ىف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ى ً
كوى ٔبدصى ثلاثي وجضددم مؽ اًِشظة
وزخال اٗكزك ،وكريٚل .واًـسًس من وضاظاث وٙلٌلث ُشٍ اًلوى راث
ظاتؽ إزُاىب ملامص وفوضوى .وًلس اكهوا ًلاثَون حتت لك لك ٔبصاكل
و ٔبهواغ ا ٔلًوًة وا ٔلظياف وهيخسون تبًٔسًوًوحِاث ْلخَفة .وثًذؼم
وضاظاث وِشٍ ابًٕـاس وحتصًغ وذمع من ا ٔلهجزت اخملاجصاثَة ىف اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة ،ومن تني ا ٔلص َاء ا ٔلدصى فِيى هتسف ًدضوًَ ا ٔلحزاة
املازهس َة اٌََيٌَُة تًسة وضاظاث وِشٍ إل ُشٍ ا ٔلحزاة .إن
اًـيادض اًفاص َة ٔبو معالء اًربحواسًة اًرسًني اٙكٍن ًيؼموث ذو ًما
وًلوذون ُشٍ اًًضاظاث حياوًون ٔبن ًلخمنوا فصظة اسدِاء وقضة
أكاُري ودساؿة اًربوًَخازاي وظالة املسازش واًعَحة واًض حاة ثضلك
ؿامي تلصط إدفام اجملموؿاث اخملخَفة واْكصاكث اًىت وٗكهتا ُشٍ أكاُري
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ىف وضاظاث ل متت تعٍك ل ٌَحصاكث اًثوزًة اْكلِلِة وثـصضِا نشٛك
ٌَرعص ،وختَق الاهعحاغ تبٔن اًربوًَخازاي احنعت وكس ٔبظححت ما ذون
اًربوًَخازاي (ًومنب-جصوًَخازاي).
وابٕؾعاهئا الاُامتم اًاكىف ًِشٍ املسبٌٔك ،فإن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة
جية ٔبن ثلٌؽ أكاُري من هجة تبٔهَ ومن واكؽ ذربهتم حىون اًًضاظاث
اًثوزًة تعاتؽ ْلخَف متا ًما ؾن ا ٔلفـال الٕزُاتَة واًفوضوًة ،ومن هجة
ٔبدصى جية ٔبن ًلاثَوا ًىسة اًـيادض اًثوزًة اخملسوؿة تـَسً ا ؾن
ظفوف الٕزُاتَني وٍلوؿاث اًفوضوًني واًـيادض اًفاص َة واًـمالء
اًرسًني اًربحواسًني اٙكٍن ًًضعون ىف ُشٍ اجملموؿاث.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ٜل ٔبحزاة اًثوزت .وابًخاكغ مؽ
هؼصايث ؤلازساث ا ٔلحزاة اًخحصًفِة املوحوٌك ثضلك اكمي ىف
اًِشؾَة اًربحواسًة و«اًربملاهَة اًىصًخٌَُة» فإن ا ٔلحزاة املازهس َة
حصى تبٔن ُشا ُو
اٌََيٌَُة ل ثلَي من وضاظِا ٌَـمي اًِشؾى ،ول ى
وضاظِا اًصئُىس .وىف س َاق مساؾى الٕملام جاكفة ٔبصاكل اًيضال ثلوم
ابٕؾعاء ٔبٛلَة نربى ٕلزفاق اًـمي اًِشؾى مؽ اًـمي اًلري رشؾى،
وٕاؾعاء ا ٔلوًوًة ً ٔلذرئ ،كمص حامس ًسحق اًيؼام اًربحواسى وضٌلن
حلِلى ٌَيرص(* .زاحؽ ا ٔلؾٌلل اخملخازت ٔلهوز دوخةِ ،ل٘ك ،8هفس ذاز
اًًِش ،اًًسزة الٕجنَزيًة ،ض )9;9-9:2.وًـَمون هواذزٚل و ٔبؾضاهئم
واملخـاظفني ًىك ًخرصفوا تشاكء وٕلازت ودساؿة ىف اًؼصوف اًِشؾَة
واًلري رشؾَة .وًىن حىت ٔبزياء اًـمي ىف ػصوف اًرسًة اًـمَلة ،وتُامن
حياوًون جتية ؿسم اًحوخ تلواٚل ً ٔلؿساء وًخبٔمني امليؼمة اًثوزًة من
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رضابهتم ل جية ؿىل ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ٔبن ثـزل هفسِا
تـَسً ا ،ول ٔبن ثضـف ٔبو حىرس حَلاث اثعاًِا مؽ أكاُري ،ول
ٌَحؼة ٔبن ثلعؽ وضاظِا اْكى تني أكاُري ،ول ٔبن ثفضي ىف حسن
اس خـٌلل الٕماكانث اًِشؾَة اًىت ثدِحِا اًؼصوف وا ٔلوضاغ ًعاُك
اًثوزت.
وتُامن ل ثلصق ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ىف ٔبى وٚل حول إماكهَة
الاسدِالء ؿىل اًسَعة ابًعصًلة اًربملاهَة ،فإهنا ميىن ٔبن ثضؽ نشٛك
تـني الاؾخحاز اْكالث آكاظة املالمئة ًدضازك ىف اًًضاظاث اًِشؾَة
اك ٕلهخزاابث وِلاًس اًح٘كًة واًربملان ،وكريُا .وٍىون ُشا هبسف واحس
وُو حصوجي دعِا تني أكاُري وفضح اًيؼام اًس َاىس اًربحواسى.
ابًصمغ من ُشا فإن اْكزة ل حيول ُشٍ املضازنة إل دط ؿام ًيضاهل
نٌل ًفـي اًخحصًفَِون ،ول جيـي من ُشٍ ا ٔلصاكل اًضلك اًصئُىس ٔبو
ا ٔلسواء ٔبو ا ٔلوحس ىف اًيضال.
وتُامن جيصى اس خلالل الٕماكانث اًلاهوهَة ًخذلى اْكزة ظصائق تعاتؽ
زوزى وجيسُا وًعحلِا ،من ٔبثسط ٔبصاكًِا إل ٔبصسُا ثـلِسً ا تلغ
اًيؼص ؾن اًخضحَاث تُامن ًلوم مبحاوٌك حـي ُشٍ ا ٔلصاكل واًعصائق
صـحَة وملدوٌك تلسز الٕماكن تني أكاُري.
و ٔبزياء وضاظِم ل ًلَق املازهس َون اٌََيٌَُون من هرس واذرتاق
اٗكس خوز واًلواهني واًلواؿس وا ٔلؾصاف وا ٔلهؼمة اًربحواسًة تًضاظاهتم
اًثوزًة .فِم ًلاثَون ًخلوًغ ُشا اًيؼام والٕؿساذ ٌَثوزتٙ .كا فإن
اْكزة املازهىس اٌََيُىن ًلوم ابٕؿساذ هفسَ وأكاُري ملواهجة اًرضابث
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اًربحواسًة املضاذت اًىت ميىن ٔبن ثبٔىت هصذ ؿىل اًًضاظ اًثوزى
ٌَربوًَخازاي وأكاُري اًضـحَة.
وىف ػصوفٌا اْكارضت وٜل ػصوف ثعوز حصنة اًخحصز واْكصنة اًثوزًة
اًلوى
وـمََاث مـلست تبٔسس احامتؾَة واسـة واًىت فهيا جضازك ى
نثريا
اًعحلِة واًس َاس َة اًىثريت ،ل ًواخَ اْكزة اًثوزى ٌَربوًَخازاي ً
مضلكة اًخـاون واّكهباث املضرتنة مؽ ٔبحزاة ومٌؼٌلث س َاس َة
ٔبدصى ىف ُشٍ املصحٍك ٔبو ثٜك من اًثوزتٔ ،بو ؿىل ٔبساش ُشٍ اًلضااي
ومصن ىف هفس اًوكت وتـَ ٌس
اًىت ختط الاُامتم املضرتكَ .خفطٌ مدسىئ ٌ
ؾن الاىهتاسًة واًخـعة تعسذ ُشٍ املسبٌٔك ًبٔىت ٔكم ٍص ابًف ا ٔلٛلَة ْكغ
وٕاؿساذ وحضس أكاُري ًيضال اًثوزت واًخحصز .إن اْكزة املازهىس
اٌََيُىن مدسئ ًَا ًُس ضس اًخـاون ٔبو اّكهباث املضرتنة مؽ ا ٔلحزاة
اًلوى ا ٔلدصى حني ثخعَة معاُك كضَة اًثوزت ًِشا
اًس َاس َة و ى
وحني ًفصط اًوضؽ اًرضوزت ًِشا .ابًصمغ من ُشا فإن اْكزة املازهىس
اٌََيُىن ل ًيؼص ًِشا ؿىل ٔبهَ ائخالف ًىداز اًصؤساء ووِسف ىف حس
ٍصى فَِ وس ٍَك ًخوحِس وٕااثزت أكاُري ؿىل اًيضال .وا ٔلمص
راثَ ،وًىٌَ ى
اًِام ُو ٔبهَ ىف ُشٍ اّكهباث املضرتنة ل جية ٔبن ًلمغ اْكزة
اًربوًَخازى وًو ٌَحؼة ؾًََِ ؾن معاُك اًربوًَخازاي اًعحلِة واًِسف
اٍهناىئ ٌَخحصز ،ول جية ٔبن ًسمج هفسَ مؽ اّكهبة ،وًىن جية ٔبن
حيفغ خشعَخَ ا ٔلًسًوًوحِة واس خلالهل اًس َاىس واًخيؼميى واًـسىصى
ُياك ،وجية ٔبن ًلاثي ًخبٔمني ذوزٍ اًلِاذى ىف اّكهبة وًخعحَق
س َاسة زوزًة ُياك.
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وحىت ًلسز اْكزة املازهىس اٌََيُىن ؿىل اًـمي وثعحَق
الاسرتاثَجَاث واًخىذَاكث اًثوزًة ،فإن ُشا ًخعَة ً
دعا س َاس ًَا
حصَ ًحا ًَـصف هَف جيس ً
حَول ىف املواكف واًؼصوف اًعـحة ،وحىت
ًواخَ ا ٔلؿساء وًًذرص ؿىل ِ
اًعـاة ،إن من اًرضوزى خسً ا اًلِام
تـمي هحري وؿىل هعاق واسؽ ٗكزاسة واسدِـاة اًيؼصًة املازهس َة
اٌََيٌَُة.
فواحست من ا ٔلس حاة اًىت ٔبذث ًخحول ا ٔلحزاة اًض َوؾَة ىف اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة إل ٔبحزاة حتصًفِة اكن ٔلهنا كس ٔبٛلَت متا ًما ذزاسة
واسدِـاة املازهس َة اٌََيٌَُة .إن املشُة املازهىس اًَيُىن اس ُخـ ِم َي
فلط نزًية ،وحتول إل لكٌلث وصـازاث فازكة ،ومل جيصى ثعحَلَ تـمق
ىف وؾى ٔبؾضاء اْكزة ،ومل ًعححوا ًٕكا وذ ًما هل ،ومل ًعححوا سال ًحا
ًٌَضاظاث .إن ُشا امللساز اًضئَي من اًـمي واٙكى مت ٗكزاسة
املازهس َة اٌََيٌَُة اكن هيسف فلط ًخـصًف ٔبؾضاء اْكزة تحـغ اًعَف
اّكاُزت ،وما ٍىفهيم حىت ٌسموا بٔهفسِم ص َوؾَني ،وحىت حيحوا
اًض َوؾَة تعصًلة ؿاظفِة ،تُامن إرا سبٍٔهتم هَف وتبٔى ظصًلة س يعي
ًِشا مفا اكن اًعمت إل زذٚلٔ ،لهنم مل ًخـَموا ُشا.
إن كاذت ُشٍ ا ٔلحزاة اٙكٍن مل ٍىوهوا كََي اًالكم مبلساز ما اكهوا كََىل
ا ٔلفـال كس ؿاصوا ىف تُئاث جصحواسًة وكس ٔبظاتوا اًربوًَخازاي ىف
ٔبكعازٚل تبٔفاكز ًَرباًَة وٕاظالحِة.
وهبشا ظاز حتول ا ٔلحزاة اًخحصًفِة جتاٍ اًربحواسًة وثعوزث ؿىل
ظصًق الاىهتاسًة والاصرتاهَة اٗكميلصاظَة اٙكى كس ٔبؿسٍ كاذهتم اٙكٍن ٚل
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ىف اْكلِلِة اصرتاهَون ذميلصاظَون من ٔبزس خلصاظَة اًـٌلل وٚل اٙكٍن
كاذوا ما جسمى هبشٍ ا ٔلحزاة اًض َوؾَة.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ل ميىن ٔبن ختعئ ىف وس َان آكربت
اًسَحَة و ٔبن جس خزَط مهنا اٗكزوش اًىت ثيط تبٔهَ جية ؿَهيم
الاهخؼام وذزاسة واسدِـاة املازهس َة اٌََيٌَُة ؿىل ٔبسس حس ية و ٔبن
ٍصتعوا ُشٍ اٗكزاسة ابملٌلزسة اًثوزًة.
وًبٔىت احتاذ وثـاون ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة من ٔبكعاز ْلخَفة ؿىل
ٔبسس مداذئ ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة وضئ ؾؼمي ىف بٔٛلَخَ ً ٕالؿساذ ٌَثوزت.
وس َُعََ ُة ؾوذ ُشٍ اًوحست وُشا اًخحاًف وس ميخس ىف اًيضال ضس
الٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة وضس اًربحواسًة واًخحصًفِة املـادضت
من لك حسة وظوة من دوزجضوفِني وثُذوًني و« ٔبوزوص َوؾَني»
وظَيُني ،وكريٚل.
إن اًخحصًفِني ًلاثَون اًثوزت ٔكؿساء ًِا ،وًلاثَون ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة
جلك ما ٔبوثوا من كوت وظصائق تلصط ىزغ ُشا اًسالخ املؤثص من ًس
اًربوًَخازاي اًـاملَة ىف لك اًح٘كان ىف قٌلز اًيضال ضس اًربحواسًة
والٕمربايًَة.
إهَ من اًواحة اًَوم ؿىل ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ٔبن ثفضح
مٌاوزواث اًخحصًفِني اًخُذوًني و«ا ٔلوزوص َوؾَني» اٙكٍن ٍصون ىف
ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة صُئًا كسميًا ابً ًَا ونشٛك اًخحصًفِون اًسوفِت
واًعَيُني اٙكٍن صوُوا ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة وحياوًون اس خـٌلًِا هسالخ
ًخحلِق ٔبُسافِم اًخواكة ٌَِميية والٕمربايًَة الٕصرتاهَة.
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إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن وُو اٙكى ل ًددؽ مداذئ ا ٔلٔلَة
اًربوًَخازًة ول ًسمع هضالث اًخحصز واًيضالث اًثوزًة ٌَضـوة كس
مىض ؿىل ظصًق اًلصاتة واًعساكة مؽ ا ٔلحزاة الاصرتاهَة اٗكميلصاظَة
ى
كىص ميًَِة وا ٔلحزاة اًصحـَة .وىف
واًربحواسًة مبا فهيا ا ٔلحزاة ا ٔل ى
هفس اًوكت حياول ذَق ٍلوؿاث ْلخَفة ثـمتس ؿَََ ومتىض تخوحهياثَ.
إهنا حتخاح ًِىشا ٍلوؿاث ؿىل وخَ آكعوض تلصط ختصًة ا ٔلحزاة
املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة واًـيادض اًخلسمِة اًىت رُحت ٌَـمي
ولًٕلاع اًضـة وًخحصًضَ ؿىل اًثوزت ضس اجملموؿاث اْكاهكة املصثحعة
ؼمى.
ى
ابًلوى اً ُـ ى
إن ُشٍ اجملموؿاث اًعلريت اًىت جسمى هفسِا ٔبحز ًااب وثددؽ آكط
اًعَيُني ٔكى اىهتاسى بٓدَص ل ًلومون ثضئ إل اٗكفاغ واًرتوجي
ٌَيؼصايث اًخحصًفِة جملموؿة ُوا حوفني وذًيج س َاوتٌُج ووضاظاهتا
اًثوزًة املضاذتُ .شٍ اجملموؿاث ل خشعَة ًِا ول ؾزم ًِا ٌَلذال ظحلًا
ٌَيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة.
وًبٔىت اًضـاز اًصئُس ًِشٍ ا ٔلحزاة وُو اًضـاز ا ٔلساىس ٌَس َاس َة
اًعًَِة تبٔهَ وىف اًوكت اْكارض فإن املِمة اّكوُصًة واًوحِست
ٌَربوًَخازاي ٜل اٗكفاغ ؾن الاس خلالل اًلوٖل ،واٙكى ٍزمعون تبٔهَ
ٕلسذ من الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة .إهنم ٍىصزون ثلصً ًحا لك
لكٌلث ولك صـازاث زؤساء ا ٔلٔلَة اًثاهَة اٙكٍن ٙلصوا كضَة اًثوزت
واسددسًوُا تبٔظصوحاث اٗكفاغ ؾن اًوظن اًص ٔبسٌلل .وًلس فضح ًَيني
ُشا اًضـاز اًزائف واملياُغ ٌٌَلزهس َة ،واٙكى ل ًسافؽ ؾن
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الاس خلالل اْكلِلى وًىٌَ ُيسم اًخحصًغ ٌَحصوة الٕمربايًَة
اٗكاذََة .وًلس ّ َ
وحض جبالء املوكف اٙكى ًخزشٍ اًثوزى اًعاذق تعسذ
اًرصاؿاث تني اجملموؿاث الٕمربايًَة ،ونخة تبٔهَ

« ٕان اكهت اْكصة زحـَة وٌض هنا حَفان ؿاملَان ٌَربحواسًة الٕمربايًَة
اًـيَفة واملسـوزت واًصحـَة (حىت من اًح٘كان اًعلريت) فإهنا ثعحح
مضازنة ىف اٍهنة ،وواحىب هكمثي ٌَربوًَخازاي اًثوزًة ُو الٕؿساذ
ٌَؼزوزت اًربوًَخازًة اًـاملَة وحي ٔبوحس ٌَرصوح من ٔبُوال املشحبة
اًـاملَةُ ...شا ما ثـيََ ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة ،وُشا ُو واحة ا ٔلٔلى
واًـامي اًثوزى والٕصرتاىك اْكلِلى».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك<،2ض ،129-128.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ا ٔلحزاة اًىت ثددؽ آكط اًعَىن كس ٔبظححت مساف ًـا ؾن منو
واص خساذ اّكَوص اًربحواسًة مس خـمَني ُشا وـشز ٔلن ُشا من
رضوزاي ٌ٘كفاغ ؾن الاس خلالل .وًياذون ابًضـة
املفرتط ٔبن ٍىون
ً
اًـامي ىك ًعحح حٌوذًا معَـني و ٔبن ُيصوح مؽ اًربحواسًة ضس لك
ُؤلء اٙكٍن ًلاثَون لٕضـاف اًسالخ اًصئُىس ٌَحنك والاس خلالل
اًص ٔبسٌلًَان .وجلكمة ،فإهنم ٍصًسون اًربوًَخازاي وأكاُري اًـامٍك ٔبن ختسم
نلشائف ىف مسفؽ حصوة اٍهنة اًىت جتِزُا الٕمربايًَة والٕمربايًَة
الٕصرتاهَة.
وىف هفس اًوكت ظاز رًول اًعني ُؤلء مسافـني َلومني ؾن
مؤسساث اٗكوٌك اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ،وابٓكعوض حَف اًضٌلل
ا ٔلظَيعى ،واًسوق ا ٔلوزوتَة املضرتنة ،وكريُا .واًىت ًـخربوهنا ؾوامي
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دعى كاذت اًعني ميضون
زئُس َة ٌَؼ«ذفاغ ؾن الاس خلالل» .وؿىل ى
وًَمـون وجيمَون ٔبمعست اًِميية واًخوسؽ اًص ٔبسٌلل .وٌساؿسون ؿىل وخَ
آكعوض ُشٍ الًَٓاث اًىت ىف اْكلِلِة ثرض ترضاوت وخترتق اس خلالل
وس َاذت ت٘كاهنم.
ربى
فداًًس حة ٔلص حاٍ املازهس َني ُؤلء ٍىون اْكَف مؽ اًربحواسًة اً ُى ى
واٗكفاغ ؾن اّكُش اًربحواسى وذمع اًياثو واًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك
وكريُا من ا ٔلص َاء ظصًلًا ذاً ًَا من املخاؾة ٔلهَ ل ًلوذٚل فلط ًخجية
اًرصاؿاث مؽ اًربحواسًة ،وًىن ًضمن نشٛك ثبًَٔسُا هلم.
إن مواكف ُشٍ اًـيادض الٕوضلاكِة اًىت تال مس خلدي ثلوذ ابجتِا ثوحس
مؽ «ا ٔلوزوص َوؾَة» واًربحواسًة ،ولتس ٔبن حيسج ُشأ ،لن اًعني
حق فال
هفسِا ثياذى ابًربوًَخازاي ًالحتاذ مؽ اًربحواسًة .وثضلك مس ٍ
فازق معَلًا تني ٔبص حاٍ املازهس َني اٌََيٌَُني ُؤلءومازص ََ.
املازهس َون اٌََيٌَُون ًخوحة ؿَهيم خسً ا ٔبن ٍىوهوا ؿىل ًلؼة ضس
اًـحازاث اًفازكة اًىت ًعَلِا اًخحصًفَِون املـادضون والاصرتاهَون
اٗكميلصاظَون و ٔبص حاٍ املازهس َني اٌََيٌَُني تعسذ ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة،
ووحست اًربوًَخازاي ىف اٗكفاغ ؾن اًسالم وكريُا من اًضـازاث .إن
ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة َ ِحت ُق حني ًـمي اًضـة تيىصان راث ملساؿست وٕامتام
اًًضاظاث اًثوزًة وذَق وضؽ حلِلى ٌَيضال اًثوزى ىف ت٘كاهنم ىف
امللام ا ٔلول .وىف هفس اًوكت ونٌل ًـمل ًَيني فإهَ ًخوحة ؿَهيم اٗكمع
ابًرتوجي واًخحصًغ واًخـاظف واٗكمع املاذى ًِشا اًيضال وُشا آكط
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ىف لك اًح٘كان وتسون اس خثٌاء .وًـَميا ًَيني تبٔن ٔبى صئ بٓدَص ُو
حزوٍص وماهََوفِة.
ٙكا جية ٔبن ىىون ؿىل ًلؼة صسًست ضس ُىشا ؾيادض من ٔبص حاٍ
املازهس َني و ٔبص حاٍ اًثوزًني و ٔبص حاٍ ا ٔلٔلني ،سو ًاء اكهوا ٔبفصاذًا ٔبو
ٍلوؿاث ظلريت ٔبو ٔبحز ًااب جسمى هفسِا مازهس َة ًَيٌَُة وٜل ىف اًواكؽ
ًُست نشٛك ،تي ٜل ٔبحزاة وسعَة واصرتاهَة-صوفِيَة وجصحواسًة
ظلريت .لك ُشٍ ا ٔلحزاة ختسم اًص ٔبسٌلل تُامن ثرضة ؿىل ظسزُا حنَ ًحا
ً ٔلٔلَة اًربوًَخازًة وٌ٘كفاغ ؾن اًسالم وً ٕالظالحاث وكريُا.
وًخحسج حتصًفِو اًعني نشٛك ؾن ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة تـغ ا ٔلحِان،
وًىهنم ًلفون مواكف صوفِيَة وكومِة .إن كاذت اًعني من مضن ُؤلء
اٙكٍن ًرضتون ظسوزٚل و «حيَفون ابهلل» تبٔهنم ًلفون مؽ ا ٔلٔلَة
اًربوًَخازًة واًسالم وهضال اًربوًَخازاي ومعاٍهبا ،وًىن ىف املٌلزسة ٚل
ًلفون خاه ًحا ول ًلومون ثضئ إل ابٕظالق ؾحازاث ذسَّاؿَ ٍ
اث لوضلاق
اًلوى اًثوزًة.
ى
إن املِمة اًِامة اًىت ثواخَ ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ٜل ثلوًة ا ٔلٔلَة
اًربوًَخازًة ،واًىت جية ٔبن ثخعوز تني لك ا ٔلحزاة ظلريُا وهحريُا.
فلك واحس مهنا جية ٔبن ًلوى اًوحست تني تـضِم اًحـغ و ٔبن ًًسلوا
وضاظاهتم اًيضاًَة واًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة.
وابًخبٔهَس ؿىل ُشا آكط اًِام ،واٙكى ُو ٕلمة ٔبساس َة ً ٔلحزاة
املازهس َة اٌََيٌَُة حىت ثعحح كاذزت ؿىل فذح حهبة ٙلومِة ؿىل
اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة وس َاس هتا الاس خـحاذًة ونشٛك مؤامصاهتا و ٔبلؾَهبا
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و ٔبحالفِا مؽ اًخحصًفِني املـادضٍن من سوفِت وثُذوًني وظَيُني
وٕاًعاًَني وفصوس َني وٕاس حان وكريٚل ،إن لك ُشٍ ا ٔلحزاة املازهس َة
اٌََيٌَُة س خزَق حهبة كوًة س خعحح ؾع ََّ ًة ؿىل اًىرس ًو ًما تَومُ .شا
كوى اًصحـَة،
إن كاموا ابًخحصك ىف احتاذ ورضتوا مجَـِم ومؽ تـضِم ى
وٕان فضحوا لك املؤامصاث اًىت ثـسُا اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة املـادضت
تعصائق ْلخَفة تلصط حسق اًثوزت ومقؽ اًرصاغ اًعحلى ،فإن هرصٚل
س َىون مؤنسً ا.
إهيا حنن املازهس َون اٌََيٌَُون جية ٔبن هلاثي و ٔبن هياذى اًـٌلل ٔبًامن
اكهوا تبٔن ٍهنضوا ضس ٔبؿساهئم ا ٔلسًَني و ٔبن ٍىرسوا كِوذٚل ،و ٔبن ًلومو
ابًثوزت و ٔبن ل ٍصخضوا ًالحذاكزاث واًص ٔبسٌلًَني نٌل ٍصوح اًخحصًفِون
املـادضون .إن ٕلمة املازهس َني اٌََيٌَُني واًثوزًني اًعاذكني ٜل هساء
اًربوًَخازاي واًضـوة ًىك ٍهنضوا ٌَـامل اّكسًسً ،ـاملِمٌَ ،ـامل الٕصرتاىك.
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*هؼصًة «اًـوامل اًثالج» – هؼصًة زوزًة مضاذت وصوفِيَة
ىف ؾرصان كس دصح حتصًفِو اًعني نشٛك ثضلك واحض ىف كذال ؿىل
حهبة واسـة ضس اًيؼصًة والاسرتاثَجَة اٌََيٌَُة ٌَثوزت وهضال حتصز
اًضـوة .وحياوًون مـازضة اًيؼصًة والاسرتاثَجَة اًـَمَة اجملَست
تيؼصًة «ؾواملِم اًثالج» واًىت ٜل هؼصًة سًف وهؼصًة زوزًة مضاذت
وصوفِيَة.
إن هؼصًة «اًـوامل اًثالج» ًفى ثـازط مؽ هؼصًة مازهس وٕاجنَز وًَيني
وس خاًنئ ،بو ثضلك ٔبذق ٜل هفى ًِا .وًن ٍىون ُياٛك ؾواكة من
مـصفة ٔبول من ظم مععَح «اًـوامل اًثالزة» راك ،ومن اكن ٔبول من
كسم اًـامل إل زالج ٔبحزاء ،وًىن ابًخبٔهَس ٔبن ًَيني مل ًلم هبشا
اًخلس مي ،تُامن ً َّسؾى اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ٔبهنا من وسهل ،وًبٔنسون
تبٔن ماوجىس ثوجن كس ٔبوضبٔ هؼصًة «اًـوامل اًثالج» .فإن اكن ُو
املؤسس اٙكى هون ٔب ًول ما جسمى هبشٍ اًيؼصًة ،فِشا ابًـالوت ؿىل لك
صئ ذًَ ٌي ٔبن ماوجىس ثوجن ًُس مبازهىس .وًىن حىت إن ثخىن ُشٍ
اًيؼصًة من الٓدصٍن ،فِشا ذًَي ٍ
اكف نشٛك ؿىل ٔبهَ ًُس مبازهىس.
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هفى ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة
*مفِوم «اًـوامل اًثالج» – ُو ٌ
مدىن ؿىل
إن حوُص وحوذ اًـوامل اًثالج ٔبو ثلس مي اًـامل إل زالج ٌ
هؼصت ؾيرصًة ومِخافزيًلِة ٌَـامل واًىت ٜل اتية اًص ٔبسٌلًَة واًصحـَة
اًـاملَة.
وًىن ا ٔلظصوحاث اًخحصًفِة اًىت ثضؽ اًح٘كان وثعيفِا ؿىل زالج
مصاحي ٔبو زالج «ؾوامل» مديَة تخساظة ؿىل ًون اًخِشت .فِيى ثفصق
اسدٌاذًا ؿىل ملساز اًخعوز الاكذعاذى ٌَح٘كان وهتسف ً ٕالصازت إل
«اًـصق اًـؼمي اًسائس» من هجة و«ؾصق امليحورٍن واًـوام» من
اًياحِة ا ٔلدصى ،وٓكَق ثلس مي زاخس ومِخافزيًلى ًعاُك اًربحواسًة
اًص ٔبسٌلًَة .حِر ٔبهنا ثـخرب ا ٔلٓل اخملخَفة وصـوة اًـامل نلعَؽ من
آكصاف وصُئًا ل مالمح هل ولك.
إن اًخحصًفِني اًعَيُني ًلدَون وًخِشون تبٔن «اًـصق اًس َس» جية
ٔبن ُحي َفغَ وتبٔن ؾصق امليحورٍن واًـوام جية ٔبن ُيسمَ خبيوغ وٕاذالض.
إن اّكسًَاث املازهس َة اٌََيٌَُة ثـَميا تبٔهَ ل ثوخس حسوذ ٌَخعوز ،وتبٔهَ
ل صئ ًوكف ُّ
اًخلري .ففى اًـمََة اًال مذوكفة ٌَخعوز جتاٍ املس خلدي
ثؼِص ثلرياث هكَة وهوؾَة .وحلدخيا ٔكى حلدة ٔبدصى ًِا ظاتؽ ٍمتزي
ابًخياكضاث اًـمَلة اًىت وحضِا مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني جبالء.
إهنا حلدة الٕمربايًَة واًثوزاث اًربوًَخازًة ،وهبشا فإن اًخحولث اًوكَة
واًىِفِة ثلوذ ًثوزت وثلوذ ًالسدِالء ؿىل اًسَعة تبٔايذى اًعحلة
اًـامٍك .وُشا تلصط إوضاء اجملمتؽ الاصرتاىك اّكسًس.
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إن هؼصًة مازهس ولك كس ثبٔسست ؿىل اًرصاغ اًعحلى واٗكايًىذَم
واملاذًة اًخازُيَة .فَلس ٔبزخت مازهس تبٔن اجملمتؽ اًص ٔبسٌلل مٌلسم إل
َني و ُمس َخلََني ،وتبٔن ُشٍ اًعحلاث س خرخفى فلط حني
ظحلاث ُمس َخ ِل َ
ًخحلق اجملمتؽ اًالظحلى اًض َوؾى.
واًَوم حنن هـُش ىف مصحٍك اهنَاز الٕمربايًَة واهخعاز اًثوزاث
اًربوًَخازًة .وُشا ًـىن تبٔن اجملمتؽ اًص ٔبسٌلل املـادض ثوخس فَِ ظحلذان
زئُسُذان ،اًربوًَخازاي واًربحواسًة ،واٌَخان ثيلمسان ىف دضاغ حِات
وموث ؾيَس مؽ تـضٌِل اًحـغ.
فبٔ ٌى مهنٌل س خًذرص؟ ًوفص ًيا مازهس وًَيني واًـمل املازهىس اٌََيُىن
وهؼصًة ؤلازسة اًثوزت اب ٔلذٌك امللٌـة ىف اًخحََالث ا ٔلذريت تبٔن
اًربوًَخازاي س خًذرص تسماز وحسق سَعة اًربحواسًة والٕمربايًَة ولك
الاس خلالًَني ،وس خخىن ِلمتؽ خسًسً ا وُو اجملمتؽ الاصرتاىك .وًـَموهيا
مجَ ًـا تبٔهَ حىت ىف ُشا اجملمتؽ اّكسًس س خىون اًعحلاث واًىت ٜل
اًعحلة اًـامٍك وظحلة اًفالحني اًضلٍَك واٌَخان حصثحعان تحـضٌِل اًحـغ
س خؼالن ملست ظوًٍك ،وًىن س َؼي ُياٛك نشٛك تلاًة من اًعحلاث
مىض ُوظ ِس َز ْث ُ ِ
وحس َلت .وذالل خي ُشٍ اًفرتت فإن
اًىت متَىت فامي ى
ُشٍ اًحلااي ونشٛك اًـيادض اًىت ثيحط وثياُغ تياء الٕصرتاهَة
س خحاول اس خـاذت سَعهتا املفلوذتٕ .ا ًرا فإهَ وحتت الاصرتاهَة نشٛك
س َىون ُياٛك دضاغ ظحلى ظازم.
وًضؽ املازهس َون اٌََيٌَُون ذو ًما هعة ٔبؾَهنم لك اًح٘كان – ابس خثٌاء
ثٜك اًىت اهخرصث فهيا اًثوزت وتُ َىن فهيا اًيؼام الاصرتاىك ،تبٔن ُياٛك
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ظحلاث فلريت ؿىل ز ٔبسِا اًربوًَخازاي وظحلاث قيَة ؿىل ز ٔبسِا
اًربحواسًة.
وىف لك ذوٌك ز ٔبسٌلًَة ٔبًامن اكهت ،وٕلٌل اكهت ذميلصاظَة وثلسمِة،
ََون وُياٛك ثيافص
َون و ُمس خل َ
ِسون و ُمضعَِسون ومس خ ِل َ
فِياٛك ُمضعِ َ
ذىل من اًصمحة .واًىثافة املخلريت ًِشا اًرصاغ ل
ودضاغ ظحلى كس ى
ثحسل ُشا اًواكؽ .فَِشا اًرصاغ مسٍ وحززٍ ،وًىٌَ موحوذ ول ميىن
ٔبن ًخوكف ،إهَ موحوذ ىف لك ماكن ،إهَ موحوذ ىف اًولايث املخحست
ا ٔلمصٍىِة تني اًربوًَخازاي واًربحواسًة الٕمربايًَة ،ووحوذ ثضلك مضاتَ
ىف الاحتاذ اًسوفِىت حِر حصث فَِ آكَاهة ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة ووضبٔث
ظحلة جصحواسًة ز ٔبسٌلًَة ثضعِس اًضـة اًـامي ًِشا اًح٘ك .واًعحلاث
واًرصاغ اًعحلى جيصى نشٛك ىف «اًـامل اًثاىن» ،نٌل ىف فصوسا وىف
جصًعاهَا وٕاًعاًَا و ٔبملاهَا اًلصتَة واًَاابن .وجيصى نشٛك ىف «اًـامل
اًثاًر» ىف اًِيس وىف سائري وىف توزوهسى وابنُس خان واًفَحني ،وكريُا
من ا ٔلكعاز.
وظحلًا ًيؼصًة «ؾوامل ماوجىس ثوجن اًثالزة» مبفصذُا ،ل ثوخس ظحلاث
ول دضاغ ظحلى ىف ٔبى ت٘ك .إهنا ل حصى ُشأ ،لهنا حتنك ؿىل اًح٘كان
واًضـوة ظحلًا ملفاُمي اّكَوتوًَدِم اًربحواسى وملساز ثعوزُا
الاكذعاذى.
اثن»
وس َـىن اًيؼص ٌَـامل تخلس اميثَ اًثالج إل «ؿامل ٔبول» و«ؿامل ٍ
و«ؿامل اثًر» نٌل ًفـي حتصًفِو اًعني وًُس من مٌؼوز ظحلى،
الاحنصاف ؾن اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ٌَرصاغ اًعحلى ،وس َـىن هفى
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دضاغ اًربوًَخازاي ضس اًربحواسًة ٌَخحول من ِلمتؽ مذزَف إل ِلمتؽ
اصرتاىك ولحلًا إل ِلمتؽ لظحلى ص َوؾى .وًـىن ثلس مي اًـامل إل
زالج ً
فضال ىف إذزاك ظاتؽ حلدخيا ،وٕاؿاكة ًخعوز اًربوًَخازاي
واًضـوة تعسذ اًثوزت واًخحصز اًلوٖل ،وٕاؿاكة ًيضاهلم ضس الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة واًص ٔبسٌلل واًصحـَة ىف لك
ت٘ك وىف لك ساوًة من اًـامل .إن هؼصًة «اًـوامل اًثالج» ثسافؽ ؾن
اًسمل الاحامتؾى الاسرتضاء اًعحلى ،وحتاول ذَق ٔبحالف تني ٔبؿا ٍذ
ثـاهس تـضِا  ،تني اًربوًَخازاي واًربحواسًة ،واملضعِِسٍن واملضعَِسٍن
واًضـوة والٕمربايًَة .إهنا ّلاوٌك لٕظاٌك حِات اًـامل اًص ٔبسٌلل اًلسمي
وٕاتلائَ ؿىل كسمَ ابٕتعال اًرصاغ اًعحلى.
وًىن دضاغ اًعحلاث ،ودضاغ اًربوًَخازاي وحَفاهئا ًالسدِالء ؿىل
اًسَعة وهضال اًربحواسًة لٕتلاء سَعهتا ل ميىن ٔبن هيس ٔب ٔبتسً ا .إن ُشٍ
حلِلِة ل ميىن ٔبن ثُفٌَّسَ وًن ًفِس ٔبى مك من اًخيؼري اًفازػ حول
«اًـوامل» سواء اكن «اًـامل ا ٔلول» ٔبو «اًثاىن» ٔبو اًثاًر» ٔبو «اًـامل
اًلري مٌحاس» ٔبو «اًـامل املََون» ىف ثحسًي ُشٍ اْكلِلة .وكدول ُىشا
ثلس مي ًـىن هحش وٙلص هؼصًة مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني تعسذ
اًعحلاث ودضاؾِا.
فدـس اهخعاز زوزت ٔبنخوجص كال ًَيني وس خاًني تبٔهَ وىف ؾرصان ًوخس
ؿاملان :اًـامل الٕصرتاىك والٓدَص اًص ٔبسٌلل ،ؿىل اًصمغ من ٔبن الاصرتاهَة
كس اهخرصث ىف ت٘ك واحس.
فىذة ًَيني ىف ؿام ً 8=28لول تبٔن
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«ُ...ياٛك ؿاملان :ؿامل كسمي ٌَصٔبسٌلًَة ،واٙكى ًـُش حاٌك من اْكريت
وًىٌَ ًن ٌسدسمل ٔبتسً ا ثضلك ظوؾى ،واًـامل اّكسًس اًعاؿس واٙكى ُو
ضـَف خسً ا وًىٌَ س َىرب ٔلهَ ل ًُلِص».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،11ض ،898-891.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وًبٔىت ُشا املـَاز اًعحلى ًفعي اًـامل جاكمي حصخَ ىف ًومٌا ُشا ،تلغ
اًيؼص ؾن حلِلة ٔبن الاصرتاهَة مل ثًذرص ىف اًـسًس من اًح٘كان واجملمتؽ
اّكسًس مل َ ُْيَُ ِف اجملمتؽ اًربحواسى اًص ٔبسٌلل اًلسمي .وصئ وِشا ُو ٔبهَ ٌس
حعوهل ىف اًلس.
إن حلِلة ٔبن الاصرتاهَة كس مت دِاىهتا ىف الاحتاذ اًسوفِىت وىف اًح٘كان
الاصرتاهَة اًساتلة ل ثحسل تبٔى صلك من ا ٔلصاكل املـَاز اٌََيُىن
ًخلس مي اًـامل .فالٓن نٌل ىف املاىض ُياٛك فلط ؿاملان ،واًيضال تني
ُشٍن اًـاملني ،وتني اًعحلذني املخياكضخني املخزامصخني ،وتني الاصرتاهَة
واًص ٔبسٌلًَة ل جيصى فلط ؿىل هعاق كوٖل ،تي ؿىل هعاق ٔبٔلى.
إن اًخحصًفِني اًعَيُني اٙكى ل ًـرتفون توحوذ اًـامل الٕصرتاىك تشزًـة
ٔبن املـسىص الاصرتاىك مل ًـس موحوذًا نيدِجة ٓكَاهة الاحتاذ اًسوفِىت
واًح٘كان الاصرتاىك اًساتلةً ،خجاَُون ؾن مع ٍس صُئًا واحسً ا ،وُشا
اًضئ ُو ٔبن ػِوز اًخحصًفِة املـادضت ل ًلري ؿىل ٔبكي ثلسٍص الاجتاٍ
اًـام ٌَخازخي ٌَثوزت ،وجتاٍ اهنَاز الٕمربايًَة تلغ اًيؼص ؾن واكؽ ٔبن
اًص ٔبسٌلًَة لحزال موحوذت .وىف هفس اًوكت ًخجاَُون حلِلة ٔبن
ا ٔلفاكز آكاٗكت ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة موحوذت وثخعوز وثؼفص ،وتبٔن
ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة موحوذت ،وتبٔن ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة موحوذت،
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وتبٔن اًضـوة اًىت ثلاثي ٌَحصًة والاس خلالل واًس َاذت اًلومِة
موحوذت ،وتبٔن اًربوًَخازاي اًـاملَة موحوذت وثلاثي.
هوموهة ابزٌس مل ثًذرص ،ومت مقـِا ،وًىهنا كس ٔبؾعت اًربوًَخازاي اًـاملَة
ً
مثال ؾؼميًا .فَلس كال مازهس تبٔن ذربت اًىوموهة كس ٔبػِصث اًضـف
املؤكت ٌَربوًَخازاي اًفصوس َة ،ومؽ ُشا فإهنا كس هجزث اًربوًَخازاي ىف
لك ا ٔلكعاز ٌَثوزت اًـاملَة و ٔبمسهتا تسزوش ؾؼمية حول اًِشوظ
زؾى مازهس ُشٍ آكربت اًـؼمية
اًرضوزًة لٕجناس اًيرص .وًلس ى
وؿمل اًربوًَخازاي
ٌَىوموهَني اٙكى «ؾعفوا ابًسٌلواث» ٌَمصحٍك اًيؼصًة ّ َ
توحوة حسق هجاس اٗكوٌك اًربحواسًة وذنخاثوزٍهتا ابًـيف اًثوزى.
كوى اًثوزت املضاذت كوًة
اًخحصًفِون املـادضون حدياء .إهنم ًؼيون تبٔن ى
خسً ا اًَوم .وًىن ُشا ًُس حلِل ًة اًحخة .إهنم ٔبضـف من اًضـوة .إن
اًلوى
كوى .وسُسحلون ى
اًضـوة واًربوًَخازاي ؿىل ز ٔبسِا ٚل ا ٔل ى
وكوى اًصحـَة والٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة .إن
اًثوزًة املضاذت ى
ُشا امليؼوز مدىن ؿىل اًخحََالث اًعحلِة ٌَـامل .و ٔبى زؤًة ٔبدصى فِيى
ذاظئةُ ،شا ترصف اًيؼص ؾن هكَة ا ٔلقعَة اًىت ميوٍ هبا اًخحصًفَِون
وضاظِم وْلاوفِم ابًـحازاث اًثوزًة.
ىصى تبٔن ُياٛك ؿاملان وًُس
حفَامن هلول تبٔهيا حنن املازهس َون اٌََيٌَُون ى
زالج ٔبو مخس ؾوامل ،فإهيا ؿىل اٗكزة اًعحَح ،وؿىل ٔبسس
املازهس َة اٌََيٌَُة ،وًخوحة ؿََيا ثبٔسُس هضاًيا ضس اًربحواسًة
اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الحصاهَة اًسوفِخَة وضس
ِ

227

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

الٕمربايًَاث ا ٔلدصى .إن ُشا اًيضال س َلوذ ًِالك اًـامل اًربحواسى
اًص ٔبسٌلل اًلسمي وس َؤذى ًحياء اًيؼام الاصرتاىك اّكسًس.
إن اًربوًَخازاي ٜل اًلوت الاحامتؾَة اٗكافـة ًـرصان .فَلس ٔبنس ًَيني تبٔن
اًلوت احملصنة اًىت ثلوذ اًخازخي ُكسُ ًما متثَِا ُشٍ اًعحلة اًىت ثلف

«...ؿىل ّلوز حلدة ٔبو ٔبدصى ،وثلصز ّلخواُا اًصئُىس ،واجتاٍ ثعوزُا
اًصئُىس ،ؤلزياهتا اًصئُس َة ٌَوضؽ اًخازُيى ىف ُشٍ اْكلدة ،إِك».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،28ض ،88;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ابًصمغ من ثـازط اًخحصًفِني اًعَيُني مؽ ٔبظصوحاث ًَيني ،فإهنم
ؼمى اٗكافـة اًىت ثلوذ
حياوًون ثلسمي «اًـامل اًثاًر» ؿىل ٔبهَ «اًلوت اً ُـ ى
جعٍك اًخازخي ً ٔلمام» .إن اًلِام تخرصحياث وِشٍ ًـىن إؾعاء مفِوم
ذاظئ ٌَلوى اٗكافـة ىف اًيؼصًة واملٌلزسة .هَف من املمىن تبٔهَ وىف
حلدخيا املـادضت ٌَخعوز الاحامتؾى واًىت ثلف ىف ّلوزُا اًعحلة
اًربوًَخازًة اًثوزًة اًلول تبٔن ٍلوؿة من اٗكول ،وٜل اًلاًحَة اًـؼمى
من ذول اًـامل احملىومة تبٔهؼمة جصحواسًة ومبَوك إكعاؾَني وابًعحؽ حىت
اًصحـَني واًفاص َني اًؼاُصٍن – ٜل اًلوت اٗكافـة؟ إن ُشا ًدضوً ٌَ
كشز ًيؼصًة مازهس.
إن اًلِاذت اًعًَِة ل ثلوم تبٔى حساة ْكلِلة ٔبهَ وىف «اًـامل اًثاًر»
ُياٛك مضعِِسو َن ومضعَِسون وجصوًَخازاي وفالحون مس خـحسون
ومفلصون ثضست من انحِة وُياٛك ز ٔبسٌلًَون و ُم َّالكُ ٔبز ٍاط ٌس خلَون
وًحزتون اًضـة .إن اًفضي ىف إػِاز ُشا اًوضؽ اًعحلى فامي ٌسمى
اًـامل اًثاًر ًِو فضي ىف إػِاز اًخياكضاث املوحوذت ،وًـىن مصاحـة
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املازهس َة اٌََيٌَُة واٗكفاغ ؾن اًص ٔبسٌلًَة .ففى ت٘كان ما ٌسمى ابًـامل
اًثاًر حتنك اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ثضلك ؿام .وُشٍ اًربحواسًة جس خلي
اًح٘ك وجس خلي وثضعِس اًضـة اًفلري ملعاْكِا اًعحلِة ،وًعيؽ ٔبنرب
كسز ٔلىن من ا ٔلزابخ ًيفسِا وًخحلى اًضـة ؿىل اٗكوام ىف ؾحوذًة
وتؤش.
ىف اًـسًس من ت٘كان «اًـامل اًثاًر» حىون اْكىوماث ٜل ؾحازت ؾن
اًربحواسًني واًص ٔبسٌلًَني وُشا ابًعحؽ مؽ فصوق س َاس َة ذكِلة ْلخَفة.
إهنا حىوماث اًعحلة اًىت ثلف حائط ظس ٌَربوًَخازاي واًفالحني
اًفلصاء واملضعَِسٍن ،وثلف حائط ظس ىف وخَ اًثوزت وحصوة
اًخحصز .واًربحواسًة اًىت ىف سَعة ُشٍ اًح٘كان حتمى ؿىل وخَ
آكعوض اجملمتؽ اًص ٔبسٌلل اٙكى حصًس اًربوًَخازاي تخحاًفِا مؽ اًعحلاث
اًفلريت ىف املسن واًصًف حسلَ .ومتثي اًربحواسًة اًعحلاث اًـََا اًىت
تسءا من معاْكِا اًضَلة ؿىل ٔبمت اس خـساذ ىف ٔبى ْكؼة وىف ٔبى ثلري
و ً
ً ٔلحساج ًحَؽ ثصواث ٔبزط اًحالذ وماحتهتا ومـِا حصًة واس خلالل
وس َاذت ا ٔلوظان ٌَص ٔبسٌلًَة ا ٔلحٌحَة .إن ُشٍ اًعحلة حِامث وخسث فِيى
ثخـازط مؽ هضالث وثعَـاث اًربوًَخازاي وحَفاهئا واًعحلاث امللِوزت.
إن اًـسًس من اٗكول اًىت ثسزهجا اًلِاذت اًعًَِة ىف «اًـامل اًثاًر» ل
ثياُغ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وا ٕلمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة .وجسمَة
ذول وِشٍ تبٔهنا «اًلوت اٗكافـة اًصئُس َة ٌَثوزت واًيضال ضس
الٕمربايًَة» نٌل فـي ماوجىس ثوجنًِ ،و دعاء ظازد ًؼِص جبالء
وجحال اًِاميلاي .وُياٛك تِض ُؽ ٔبص حاٍ مازهس َني بٓدصٍن نشٛك وًىهنم
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ؿىل ا ٔلكي ًـصفون هَف ُيحئون وًلعون ٔبهفسِم وزاء هؼصايهتم
اًربحواسًة.
إن اًخحصًفِني اًعَيُني ٗكهيم هفس اًصؤًة املياُضة ٌٌَلزهس َةًُ ،ست
فلط اًىت ٌضرتك فهيا «اًـامل اًثاًر» ،تي مـِم «اًـامل اًثاىن» ٔبًضً ا
حِر حتنك اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة اًىدريت وٕامربايًَو اًحازحة اًىداز اٙكٍن
لٍزاًون إمربايًَني .ففى ت٘كان ما ٌسمى ابًـامل اًثاىن ُياٛك جصوًَخازاي
هحريت وكوًة ًمت اس خلالًِا حىت خناغ ؾؼمِا وجيصى مقـِا ابًلواهني
املسمصت واّكُش واًِشظة واًيلاابث ولك ُشٍ ا ٔلسَحة ٗكنخاثوزًة
اًربحواسًةِ .فالك ت٘كان اًـاملني «اًثاىن واًثاًر» ثخحنك اًربحواسًة
اًلوى الاحامتؾَة اًىت حتنك اًربوًَخازاي
اًص ٔبسٌلًَة وٜل هفسِا هفس ى
واًضـوة واًىت جية ٔبن جُس َحق .وُيا نشٛك حىون اًلوت احملصنة
اًصئُس َة ٜل اًربوًَخازاي.
ونٌل ًفـَون ىف «اًـامل اًثاًر» و «اًـامل اًثاىن» فإهَ وىف اًولايث
املخحست وىف الاحتاذ اًسوفِىت نشٛك ًخجاُي اًخحصًفِون اًعَيُِون
اًربوًَخازاي اًىت متثي خُضً ا ؾؼميًا ٌَثوزت ،وًيفون ؿىل وخَ اٗككة اًلوت
اٗكافـة اًصئُس َة ٌَمجمتؽ ،وٜل اًلوت اًىت ًخوحة ؿَهيا اًِجوم ؿىل
اًربحواسًة الاحذاكزًة ،وؿسوُا اًعحلى وؿسو اًثوزت اًـاملَة ثضلك
ؿام.
إن هؼصًة «ؾوامل ماوجىس ثوجن اًثالزة» ثيىص ُشٍ اْكلِلة اًـؼمية وحزًي
اًربوًَخازاي ىف ٔبوزواب واًح٘كان املخعوزت ا ٔلدصى من املـاذٌك .إهَ من
اًعحَح ٔبن ُياٛك تـغ الاحنعاظ ًوخس نشٛك ىف ظفوف
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ٌسمى ابًـامل اًثاًر ٔبو اًثاىن ٔبو ا ٔلولٔ ،لن
اًربوًَخازاي ،سو ًاء فامي ى
اًربحواسًة ل هتس ٔب ،وًىهنا ثلاثي ٔبؿساهئا ،وًُس فلط ؾن ظصًق
ا ٔلسَحة والاضعِاذ ،وًىهنا ثلاثَِم س َاس ًَا و ٔبًسًوًوحًِا ،وجمنط اْكَات
اٙكى ختَلَ ،إِك .وًىن حلِلة ٔبن تـغ اًربوًَخازاي اك ٔلزس خلصاظَة
اًـٌلًَة واحنعاظِا ل ثـىن تبٔن املازهس َة اٌََيٌَُة جية حصوِا وىىصان
اٗكوز اْكامس ٌَعحلة اًـامٍك ىف اًـمََة اًثوزًة اًـاملَة .مفن ذالل
اًخـَمي املازهىس اٌََيُىن اًلومي ،ومن ذالل اًًضاظ اًثوزى اًَوٖل،
س خحمى ا ٔلحزاة اًض َوؾَة اًربوًَخازاي ىف لك ت٘ك وىف لك «ؿامل» من
الاحنعاظ وس خحضسُا ىف هضال ضس مضعِِسهيا ،جصًعاهَني اكهوا ٔبو
فصوس َني ٔبو إًعاًَني ٔبو ٔبملان ٔبو جصثلاًَني ٔبو إس حان ٔبو ٔبمصٍىِني ٔبو
ايابهَني ٔبو كريٚل.
وىف اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة وٜل ز ٔبش الٕمربايًَة اًـاملَة ًؼِص تبٔن
ُياٛك جصوًَخازاي هحريت .وحِر ٔبهنا واحست من ٔبنرث اًح٘كان املعيـة ىف
قىنٙ ،كا فإن اًفذاث اٙكى ًـعََ اًص ٔبسٌلل
اًـامل فِيى نشٛك ا ٔل ى
ٌَربوًَخازاي هبسف ذساؾِا ُو ٔبنرب تلََي من ُشا اٙكى ىف اًح٘كان
اًربحواسًة .ففى اًولايث املخحست ٍىون منط اْكَات هل ثبٔزري ؾؼمي ؿىل
هفى ٗكوز
اًربوًَخازاي ،وًىٌيا ل ميىٌيا اًلول تبٔهَ وؿىل ٔبكي ثلسٍص ٌ
وٕاضافة اًربوًَخازاي ا ٔلمصٍىِة ٌَثوزت ىف ُشا اًح٘ك .ففى اْكلِلة إن
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة نشٛك ًوخس فهيا كسم من اًص ٔبى ًياُغ
الٕمربايًَة وحصوة اٍهنة واضعِاذ اًص ٔبسٌلًَني واًِشاكث واًحيوك
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وكريُا .حىت تني ظحلاث اًربحواسًني اًعلاز ىف ٔبمصٍاك ثوخس ملاوٌك
لضعِاذ اًص ٔبسٌلل اًىدري.
إهَ وتيفى اًرصاغ اًعحلى – كس هفت نشٛك هؼصًة «اًـوامل اًثالج»
اًعًَِة هضال اًضـوة ًخحصٍص هفسِا من اًِميية ا ٔلحٌحَة  ،وهضال
اًضـوة ٌَفوس حبلوق ذميلصاظَة وحصايث ،وهفى ًيضاًِا ًالصرتاهَة.
إن ُشٍ اًيؼصًة املياُضة ٌَـمل واًثوزًة املضاذت جسددـس هضال اًضـوة
ربى اٗكوًَة
ضس ٔبؿاذهيا من إمربايًَة وٕامربايًَة اصرتاهَة واًربحواسًة اً ُى ى
تبٔهكَِا.
إن وضؽ اًضـوة ىف ُشٍ «اْكجرياث اًثالج» واًخخضري تبٔن «اًـامل
اًثاًر» وحسٍ ًخعَؽ ٌَخحصز من الٕمربايًَة ،والافرتاط تبٔن ٍىون
مبفصذٍ ُو «اًلوت اًصئُس َة اٗكافـة ضس الٕمربايًَة» ًِو ذساغ واحنصاف
ٔبزمي ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة .فإن ٔبذزحٌا الٕمربايًَني واًص ٔبسٌلًَني ىف
«اًـامل ا ٔلول» وىف «اًثاىن» حفَهنا ًخبٔىت سؤال وُو :ما ُو موكؽ
صـوة ُشٍن «اًـاملني» من الٕؾصاة وٚل اٙكٍن ًلاثَون نشٛك
ًخحصزٚل ضس هفس املضعِِسٍن اٙكٍن ًضعِسون «اًـامل اًثاًر»؟ إن
مؤسىس اًيؼصًة واٗكامعني ًخلس ميَ ًثالج ًـجزون ؾن الٕثَان ابٕخاتة
ًِشا اًسؤالٔ ،لهَ وظحلًا ملفِوٕلم املياُغ ٌٌَلزهس َة واملياُغ ٌََيٌَُة
فَلس ذِلوا الٕمربايًَني واْكاكم واًضـوة واؾخربوٚل صُئًا واحسً ا.
املازهس َون اٌََيٌَُون ل ٌس خعَـون ثوظَف اًضـوة اًسوفِخَة تبٔهنا
مٌاُضة ٌٌَلزهس َة وتبٔهنا إمربايًَة إصرتاهَة وتوهجني نٌل اًص ٔبسٌلًَون
اّكسذ اٙكٍن حيوكوهنم .وثضلك ٔلازي فِم ل ٌس خعَـون آكَط وًـن
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اًضـة ا ٔلمصٍىك مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .فإهنم إن فـَوا ما فـهل
هؼصاي فاذ ًحا وس َضـون
حتصًفِو اًعني فإن اًثوزًني سريحىدون دعئًا ً
ٔبهفسِم ىف مواكؽ ضس اًثوزت ;وس َشُحون ؿىل وخَ آكعوض ٗكمع
وكوى اًص ٔبسٌلل ضس اًربوًَخازاي
الٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة ى
واًضـة اٙكٍن ًلاثَون ىف ذاذي ؾصٍن ا ٔلؿساء.
ملزى اًيساء اًعَىن اًلائي تبٔن «اًـامل اًثاًر» جية ٔبن ًخحس
مفا ُو ى
ىف ِح ٍَف مؽ «اًـامل اًثاىن» ًلذال هعف «اًـامل ا ٔلول» وحني ًثري
ثلس مي وِشا حريت اًفصذ وٌضوص ظموحاث وثعوز اًضـوة اٙكٍن
ًياُضون وًلاثَون ضس ا ٔلوًَجازص َا اًىت ثضعِسٚل؟ إن مصحٍك
ملاومة اًضـوة واًيضال اًثوزى ًِيى ْلخَفة ثضلك مامتزي ،وًىن
ُسفِا اٍهناىئ ُو راثَ ،وُو اًض َوؾَة .وىف ُشٍ اًؼصوف ًخوحة
ؿََيا حنن املازهس َون اٌََيٌَُون اًلِام تـمي ذؿاىئ وحصوجيى و ٔبن حنضس
ٔبهفس يا حىت ىمتىن من ذالل اًرصاغ اًعحلى املخواظي ضس الٕمربايًَة
والٕمربايًَة الٕصرتاهَة واًص ٔبسٌلًَة و ٔبًسًوًوحِاهتا اخملاذؿة ٔبن هعي إل
اًِسف اٍهناىئ.
إن حتصًفىي اًعني مل ًلوموا فلط تسمج وثوحِس اًضـوة إل صئ واحس
مؽ ظف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ،وًىهنم ٍصًسون نشٛك ثعفِة ُوًة اًح٘كان
الٕصرتاهَة ،حني رُحوا ًخِشون تبٔن ُشٍ اًح٘كان ميىن ٔبن ثُسزح مضن
«اًـامل اًثاًر».
هَف ًح٘ك إصرتاىك ٔبن ًُعيَّ َف ؿىل ٔبهَ «ؿامل اثًر» وىف هفس ُشا اًـامل
ُياٛك ظحلاث مذياحصت واضعِاذ واس خلالل موحوذ ،وهَف ًِشا اًح٘ك
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ٔبن ًععف مؽ «املَوك وا ٔلمصاء» نٌل جيزم كاذت اًعني؟ إن حتصًفىي
اًعني اٙكى مسوا ت٘كٚل تبٔهَ اصرتاىك ،كس سمعوا تبٔهنم كس ٔبذزحوا بٔهفسِم
مضن «اًـامل اًثاًر» ملساؿست صـوة ُشا «اًـامل» .إن ُشا احذَال
و ٔبذات ٍصًسون هبا إدفاء ٔبُسافِم اًخوسـَة .فبٔزياء مساؿسهتا ٌَضـوة
وذمعِا ًيضاهلم ل حتخاح ذوٌك اصرتاهَة حلِلِة ًخلس مي اًـامل إل زالج
ٔبو ٔبن ثسزح هفسِا مضن «اًـامل اًثاًر».
إهيا ومبواكفٌا وابٕزصاذ راثيا ابملـَاز اًعحلى هلسم حنن املازهس َني
اٌََيٌَُني ًس اًـون ٌَضـوة واًربوًَخازاي واٗكميلصاظَة اْكلِلِة
واًس َاذت واْكصًة وًُس ٌ٘كول اًىت حيوكِا مٜك ٔبو صاٍ ٔبو حٌلؿة
زحـَة .إهيا وساؿس ُشٍ اًضـوة واٗكول اٗكميلصاظَة اًىت حصًس ٔبن حتصز
ؼمى ،وًىٌيا هـَن تبٔن ُشا ًن ًمت ثضلك
هفسِا من هري ى
اًلوى اً ُـ ى
مٌاسة وؿىل ظصًق حصَح ظحلًا ٌَمـَاز اًعحلى إل إن كاثَوا املَىِاث
ابًلوى اً ُـؼم ىى .إن كاذت اًعني
والاحذاكزاث اٗكوًَة اًىت ثخعي ى
ًسَّؾون حي ُشٍ املسبٌٔك اًعحلِة املـلست ؾن ظصًق «ذمج» بٔهفسِم ىف
ُشا «اًـامل اًثاًر» آكَال .وًىن ُشا حي مٌاُغ ٌٌَلزهىس.
فداًيلِغ مؽ ما اذَّؿاٍ كاذت اًعني فإن مـؼم حىوماث وذول «اًـامل
اًثاًر» ل ثياضي ضس «اًـامل ا ٔلول» ٔبو الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو
الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة ٔبو «اًـامل اًثاىن».
إن اًخوخَ امليدِش تني صـوة اًـامل ُو اًيضال ٌَخحصز وٌَثوزت
وًالصرتاهَة ،وًىن حىوماث املَوك وا ٔلمصاء وأكاؿاث اًصحـَة من
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ٔبمثال وؾَياث موتوثو وتٌُوص ََ ىف «اًـامل اًثاًر» واًىت كس ٔبذزحت
اًعني هفسِا مـِم ًُسوا مؽ ُشا اًخوخَ.
وخبعوض ذول ما ٌسمى اًـامل اًثاًر ،فإن اًلِاذت اًعًَِة ل ثلوم
تـمي ٔبى ثفصكة ظحلِة ظحلًا ملحاذئ ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة ومعاُك اًثوزت
اًـاملَة .ول ثلوم تبٔى حساة ْكلِلة ٔبن ُشٍ اٗكوٌك اًلومِة واًىت ًلوذ
مـؼمِا اًعحلاث اًـََا اًربحواسًة ثلدؽ حتت ثبٔزري دِوظ ؿسًست وثضلك
وزَق مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ونشٛك الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة.
وىف ُشٍ اٗكول ُياٛك ثياكضاث ذاذََة معَلة تني اًربوًَخازاي
واًفالحني اًفلصاء واملضعِسٍن من هجة ،واًربحواسًة ولك ا ٔلس َاذ من
هجة ٔبدصى .إن اٗكمع اٙكى ًلسمَ ت٘ك اصرتاىك ًضـوة ُشٍ اٗكول جية
حتفزيا ؾؼميًا ًخلسٕلم ىف ظصًق ثبٔسُس ذوٌك ذميلصاظَة
ٔبن ٍىون ً
حلِلِة ،وتسون إدفاء امليؼوز واملساش مبسبٌٔك اهخعاز اًثوزت
اًربوًَخازًة واسدِالء اًربوًَخازاي ؿىل اًسَعة .إن اًثوزت ل ميىن
ثعسٍصُا .فضـة وجصوًَخازاي لك ت ٍ٘ك س َلومون هبا .وابًعحؽ فإن
الاسدِالء ؿىل اًسَعة ًن ًمت ىف ًوم وًٍَك ،وًىن نٌل ؿَميا ًَيني تبٔن
ُشٍ اًؼصوف جية ٔبن ثًضبٔ حىت جتس اًربوًَخازاي هفسِا ىف اًعََـة مؽ
لك اهـعافة اتزُيَة ٌَيضال هبسف حسق سَعة اٗكوٌك امليحعة
ٗكنخاثوزىي اًربحواسًة واًصحـَني اًربحواسًني وًحياء حنك اًضـة.
إن اًخلس مي اٙكى هلوم تَ حنن اًض َوؾَون اًَوم ٌَـامل ٍىون ؿىل ٔبسس
اًـؼمى وذمع لك
اًلوى
املـَاز اًعحلى اٌََيُىن ،ول مييـيا من كذال ى
ى
اًلوى
اًضـوة ولك اٗكول اًىت ثوذ حتصزُا وٗكهيا ثياكضاث مؽ ى
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وكواي ًضـوة
ؼمى .إن ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة كس ٔبؾعت ذ ًمعا ً
ْلَعا ً
اً ُـ ى
بٓس َا و ٔبفصًلِا و ٔبمصٍاك اًالثًَِةٔ ،لن ُشا اًيضال ىف ظاْكِم وموخَ ضس
الٕمربايًَة واًِميية ا ٔلحٌحَة الاس خـٌلزًة .وًىن نمت وجضوًَ املحاذئ
املازهس َة اٌََيٌَُة و ٔبًسًوًوحِة وس َاسة حزة اًربوًَخازاي نٌل ًفـي
كاذت اًعني ًِو ذسا ٌغ مٌاُغ ٌٌَلزهس َة وحزوٍص .إن حزة اًـمي
ا ٔلًحاىن مل ًلم ٔبتسً ا وًن ًلوم ثضئ وِشأ ،لن ُشا س َىون إحصا ًما كري
مـشوز ضس صـحَ واًضـوة ا ٔلدصى وضس اًربوًَخازاي اٗكوًَة واًثوزت
اًـاملَة.
إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ىف ثلس ميَ ٌَـامل إل زالج ًلف مؽ
اًخوفِق اًعحلى .إن املازهس َني اٌََيٌَُني حلًا ًن ًًسوا ٔبتسً ا ثـاًمي ًَيني
اٙكى ٔبنس تبٔن الاىهتاسًني واًخحصًفِني ًياضَون تبٔى وس ٍَك ًخَعَف
اًرصاغ اًعحلى وذساغ اًعحلة اًـامٍك واملضعَِسٍن ابًـحازاث «اًثوزًة»
املحخشٌك ،تُامن ًلومون تخفصًف املشُة املازهىس اٌََيُىن من ّلخواٍ
اًثوزى .إن ُشا ما ثلوم تَ اًلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة حني ثخِش
ابًخوافق واًخـاٌش اًسَمى تني اًعحلة اًـامٍك واًربحواسًة.
اًلوى الاحامتؾَة
فىٌل ؿٌَلهيا إجنَز وًَيني تبٔن اًخياكضاث تني اًعحلاث و ى
راث املعاُك اّكوُصًة املخياكضة ل ميىن اًخوفِق تُهنا ،تي ؿىل اًيلِغ
من ُشا حِر ٔبهنا ثعحح ٔبصس رضاوت وحست وثًهتيى ترصاؿاث
سوس َوس َاس َة (س َاس َة واحامتؾَة) .إن وحوذ اٗكوٌك ىف ا ٔلساش
ًسل ؿىل ٔبن اًخياكضاث تني اًعحلاث ل ميىن اًخوفِق فهياٙ .كا فإهنم
حياوًون ختفِف وظبٔت ُشٍ آكعوماث اًعحلِة اًىت ميىن زؤٍهتا ىف

236

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

اًح٘كان اًربحواسًة واًخحصًفِة اخملخَفة من اًـامل «اًثاًر» ٔبو «اًثاىن» ٔبو
«ا ٔلول»ٕ ،ا ًرا فاًخخضري ابًوحست اًالمدسئَة ًـىن إىاكز اًعاتؽ املوضوؾى
ًوحوذ اًخياكضاث واًخـامي مؽ ُشٍ املضلكة تعصًلة مٌاُضة ٌٌَلزهس َة.
إن «امليؼصٍن» اًعَيُني حياوًون ثوفِق ٍ
ظحلاث ل ِك َد َي ًِا ٔبتسً ا
ابًخوافق مؽ تـضِا ،وُشا ًـىن تبٔهنم ًخزشون مواكؽ حتصًفِة واىهتاسًة .إن
جضوًَ هؼصًة مازهس ؿىل ًس اًخحصًفِني اًعَيُني ًَخضح جبالء حني
ًـخربون اًح٘كان اًىت ٔبذزحوُا «ؿاملًا اثًث ًا» ٌسوذ فهيا اًسمل الاحامتؾى
وحِر اٗكوٌك ىف ُشٍ ا ٔلكعاز ٜل ؾحازت ؾن ه ُُؼ ٍم ٌَخوفِق اًعحلى.
إن اًلدول جبوُص هؼصًة «اًـامل اًثاًر» نٌل ٍصوح كاذت اًعني ًـىن
اًـمي ٓكَق ز ٔبى ُيسم ىف اٗكفاغ ؾن ه ُُؼم اٗكول ُشٍ واًىت حتخاهجا
اًربحواسًة لضعِاذ اًعحلة اًـامٍك وحٌلُري اًضـة .إن ٔبظصوحاث
ثَعَف اًرصاغ اًعحلى ًِيى نٌل ؿَميا ًَيني ٔبزياء ٙلومَ ؿىل اًخحصًفِني
اٙكٍن جصزوا وذافـوا ؾن ُشا الاضعِاذ .إن اتخلاء اًوحست مؽ «اًـامل
اًثاًر» ثـىن ىف اْكلِلة ثـىن اتخلاء وحست اًعحلاث امل ُؼضعَِس ِت مؽ
اًعحلاث املضعِِسَ ت وُشا ًـىن ّلاوٌك ثَعَف آكعوماث تني أكاُري
اًـامٍك واًربحواسًة ،وتني اًضـة و َ
ِسٍن ا ٔلخاهة .إن مواؾغ
املضعِ َ
حتصًفىي اًعني ًدسري ؾىس معاُك اًخحصز اًلوٖل والاحامتؾى
ٌَضـوة وثعَـاهتم ٌَحصًة والاس خلالل واًـساٌك الاحامتؾَة.
إن كاًحَة ُشٍ اٗكول واًىت ُس ِ َمع تبٔهنا حىون اًـامل «اًثاًر» ٔبو «ؿامل
ؿسم الاحنَاس» ًِيى ذول اتتـة ٌَص ٔبسٌلل املال ا ٔلحٌىب اًلوى خسً ا
وامليدِش حس ٔبن هل وسانً وثبٔ ًزريا حا ًمسا ىف لك اْكَات ومٌاحهيا ىف ُشٍ
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ا ٔلكعاز .إن ُشٍ اٗكول ل حمتخؽ ابلس خلالل اًخام .تي ؿىل اًيلِس،
حِر ٔبهنا اتتـة ٌَص ٔبسٌلل املال اًىدري اٙكى ًعوز ُشٍ اًس َاس َة
وًًِش ا ٔلًسًوًوحِة اًىت ثربز اس خلالل اًضـوة.
إن اًربحواسًة والٕمربايًَة كس ؿاهخا لٕدفاء ُشٍ اْكلِلة ،وحني فُ ِض َحت
رُحخا ًخسجصا «هؼصايث» ضس اس خلالل وس َاذت اٗكول .وُشا تلصط
دٌق ثعَـاث اًضـوة ٌَحصًة والاس خلالل واًس َاذت ،وًلسم مٌؼصو
اًربحواسًة واًخحصًفِون ُشٍ اًخعَـاث نؼ«صئ كسمي» ،وًـعون
ثفسرياث مِخافزيًلِة وًواهجوهنم ثضـازاث «الاؾامتذ اًـاملى املخحاذل»
واًىت ثـرب ؾن اًخوخَ اْكال ًخعوز اجملمتؽ الٕوساىن ٔبو ثضـاز «اًس َاذت
احملسوذت» واٙكى ًـرب س ًمعا ؾن املعاُك اً ُـََا ملا ٌسمى ابجملمتؽ
الاصرتاىك ،وكريُا.
إن حلِلة اىهتااكث اًربحواسًة اًخحصًفِة ْكصًة واس خلالل وس َاذت ا ٔلٓل
واٗكول جاكفة ا ٔلصاكل وىف لك الاجتاُاث ًخؼِص ثفسخ اًيؼام
اًص ٔبسٌلل .إهيا هـُش ىف حلدة ثفلس فهيا اًربحواسًة ٔبزضَهتا وعحلة
حاهكة ،تُامن كس ٔبظححت اًربوًَخازاي اًـاملَة ىف ُشٍ اْكلدة كوت خضمة
وذذَت ىف دضاغ ل ًـصف اًخوكف وُيَو من اًصمحة هبسف إًلاف
ُشٍ اًعحلة اًىت جس خلَِا .وحتت ثبٔزري رضابث اًضـوة ودضاغ
اًربوًَخازاي اًعحلى فإن اًربحواسًة كس زخضت ًيحش الاس خـٌلز حبنك
اًلاهون ،وٌَلِام ثضلك مس حق ابلؿرتاف حبصًة واس خلالل وس َاذت
اًـسًس من اًح٘كان اًىت كس احذَهتا واس خلَهتا حىت خناغ ؾؼمِا ٍ
ًوكت
ظوًـي.
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ابًصمغ من ُشا فإهَ وابًًس حة ٌَـسًس من اًح٘كان اًىت مت الاؿرتاف
كاهوه ًَا فهيا حبصٍهتا واس خلالًِا وس َاذهتا ؾن ظصًق اٗكول اًص ٔبسٌلًَة اًىت
اس خـمصهتا ساتلًا ،فَلس ػي اْكال نٌل ُو ؿَََ ًَومٌأ ،لن اًص ٔبسٌلًَني
والٕمربايًَني لٍزاًون ىف اًسَعة ُياك تبٔصاكل خسًست .وتلصط إظاٌك
معص ُمييهتم ؿىل املس خـمصاث اًساتلة وابىهتاس فصظة اًخزَف
اًلوى
الاكذعاذى واًس َاىس وا ٔلًسًوًوىج ٌَضـوة وهلط ثيؼمي ى
اًثوزًة ،فإن ُشٍ اًلوى اًـسواهَة ًـرصان ُشا ثلوم مبؤامصاث وماكئس
مىثفة حىت ثفصق وجسوذ ،وجتس اًؼصوف املياس حة اًىت لحزال موحوذت
ىف ُشٍ اًح٘كان.
و ٔبزياء حي ُشٍ املضالك ل جية الاؾخلاذ تبٔهَ ٔلن ُشٍ اًح٘كان
امل ُس َخـ َمصت اًساتلة مل حىسة تـس اكمي اس خلالًِا وس َاذهتا فإهَ هضاًِا
ٌثوزا .معَلًا .إن هضال ُشٍ اًضـوة لهـخاق ٔبكعازٚل
ُحاء م ً
اكن ً
اًعلريت من وظاًة حداجصت الٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة ل جية ٔبن
ُحيلَّص .تي ؿىل اًيلِغ ،إن حزة اًـمي ا ٔلًحاىن واٗكوٌك ا ٔلًحاهَة كس
ٔبؾعَا وس َؼالن ًـعَان ذ ًمعا ل ًيضة ًِشا اًيضال اًثوزى
هخعازا ٌَضـوة ىف ظَة ؾوذ
اًخحصزى اًـاذل ،واٌٚكى كس اؾخرباٍ ا ً
اس خلالهلم اًس َاىس والاهـخاق من اًِميية الاس خـٌلزًة والاس خـٌلزًة
اّكسًست .وًىٌيا ضس ُؤلء اًخحصًفِني اٙكٍن ًـؼون تبٔن اًيضال
اًثوزى خهل جية ٔبن ًلذرص ؿىل اًيضال ٌَخحصز اًلوٖل وًصحب
اًلوى الٕمربايًَة وهفى دضاغ
الاس خلالل واٗكفاغ ؾيَ ضس ؿسوان ى
اًخحصز الاحامتؾى .إن الاهخعاز ىف ُشا اًيضال ُو اًضٌلهة اًوحِست
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ٌَخحصز اْكلِلى اًلوٖل واًاكمي والاس خلالل واًس َاذت .إن ُؤلء
اٙكٍن ًرتافـون ؾن هؼام الاس خلالل «ًدٌاسون» تبٔن اًرصاغ اًعحلى
تني اًربوًَخازاي وحَفاهئا من هجة واًربحواسًة احملََة وحَفاهئا آكازحِني
من هجة ميىض ترضاوت ىف لك ا ٔلوكاث ،وىف ًوم ما س َؤذى إل ُشٍ
اٌَحؼاث ،إل ا ٔلوضاغ اًثوزًة نٌل سٌلُا ًَيني ،وحني ثيسًؽ اًثوزت.
مىض ًخًضبٔ ىف اًـامل
إن ُشٍ اًؼصوف ٔالنرث موااتت من ٔبى وكت ى
ًخلف ىف ظف اًثوزاث اٗكميلصاظَة واملياُضة ً ٕالمربايًَة ًخخعوز ؿىل
هعاق واسؽ وًلِاذهتا جصئاسة اًربوًَخازاي جية ٔبن جس خلي حِسً ا حىت
ثعوزا ،إل
متىض من اًيضال ًالس خلالل اًلوٖل إل مصحٍك ٔبدصى ٔبنرث ً
اًيضال ًالصرتاهَة .إن ًَيني ًـَميا تبٔن اًثوزت جية ٔبن حىمتي حىت
اٍهناًة ،تخعفِة اًربحواسًة وهجاس ذوٍهتا .فلط ؿىل ُشٍ ا ٔلسس ميىن
ٔبن ٍىون ُياٛك حسًر ؾن حصًة واس خلالل وس َاذت حلِلِني.
وظحلًا ملفِومٌا املازهىس اٌََيُىن فإن اًضـوة ل ميىن ٔبن متٜك حصًة
وس َاذت ىف ِلمتؽ ًـج تدٌاكضاث ظحلِة حِر متٜك اًعحلة الٕكعاؾَة ٔبو
اًربحواسًة رمام ا ٔلموز .فاْكصًة والاس خلالل واًس َاذت ميَىون مجَـِم
ىً
مَموسا .فاْكصًة واًس َاذت اًاكمَخني مضموهخان
ّلخوى سوس َوس َاىس ً
حتت ػصوف ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي ،تُامن إرا اكهت سَعة اٗكوٌك ىف ًس
ظحلة مس خ ِلٍك ،فإن ؿالكاث الاكذعاذ واًس َاىس اًلري املخفاوثة تني
املس خ ِلي واملس خلَي وتني اًح٘كان ثؤذى ًفلسان ٔبو ثلَِس حصًة وس َاذت
اًضـة .ونيدِجة ًِشا فإهَ ل ميىن ٔبن ٍىون ُياٛك حسًر حلِلى
ؾن اْكصًة اًلومِة واًس َاذت وحىت ؾن س َاذت اًضـة ىف اًح٘كان
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املسزخة ىف «ؿسم الاحنَاس» ٔبو «اًـامل اًثاًر» .ففلط ومن ذالل
حتََالث ؿَمَة مديَة ؿىل اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ميىن حتسًس ٔبى
صـة ُو حص حلًا و ٔبى صـة ُو مس خـحس ،و ٔبى ذوٌك ٜل مس خلٍك
وراث س َاذت و ٔبى ذوٌك ٜل اتتـة ومضعَِس ٌت .إن اًيؼصًة املازهس َة
اٌََيٌَُة ًدِشخ توضوخ من ٚل مضعِسو اًضـة ومس خلَوٍ ،و ٔبى
ظصًق جية ٔبن ثًهتجَ اًضـوة لكى ثخحصز وًىك ثؼفص ابس خلالًِا
وس َاذهتا .فٌحن اًض َوؾَون ا ٔلًحان هفِم اْكصًة والاس خلالل وس َاذت
اٗكول واًضـوة فلط هبشٍ اًعصًلة وىف ضوء املازهس َة اٌََيٌَُة.

241

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

*موكف اًخحصًفِني اًعَيُني من اًخياكضاث ُو موكف مثال وحتصًفى
واهنزاٖل
ل ًخعَة ثعحَق اسرتاثَجَة زوزًة حصَحة ثبٔذش ىف املازهس َة اٌََيٌَُة
ٌَلوى اٗكافـة ًالجتاٍ
ثلسٍصا ى
ٔب ً
ساسا ًِا فلط حتََالث صامٍك خسًَة و ً
ًلوى ا ٔلؿساء من حواىهبم
اًثوزى واًخحصزى اًـاملى وثلِميًا حصَ ًحا ى
تضـَفِا وكوهيا ،وًىن ًخعَة نشٛك فِ ًما حصَ ًحا وؿَم ًَا ملمزياث
اًخياكضاث ىف ؾرصان اْكال.
فإن فرسان اًخياكضاث ابثعاًِا مؽ اْكلائق املَموسة واًخعوز اْكلِلى
دعاء.
ً ٔلوضاغ ظحلًا ًخـاًمي اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة فَن ىصحىة ٔب ً
وابثعاهلم ابًخياكضاث ،فَلس « َّهؼ َص» كاذت اًعني و«فرسوا»
و«ثفَسفوا» و ٔبؿاذوا ظَاكة ٔبظصوحاث ؿسًست وصوصوُا ،وٜل
ا ٔلظصوحاث اًىت ظاقِا لُكس َىو املازهس َة اٌََيٌَُة جبالء .وتخفسريٚل
ٌَخياكضاث ثضلك ُيخَف ؾن ما ٜل ؿَََ ً
فـال ،فَلس ذذَوا ىف
اثفاكاث وجسوايث ل ًعاُك هضال اًخحصز واًضـوة واًثوزت وتياء
الاصرتاهَة ،وًىن ًعاُك اًربحواسًة والٕمربايًَة .إن ُؤلء اًلاذت اٙكٍن
ًخؼاُصون تبٔهنم فالسفة مازهس َون ًَيٌَُون ٗكهيٌل كٌاؿان :واحس مهنٌل
ًَلسموا ٔبهفسِم ىف ثوافق مؽ اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ،والٓدَص
ًدضوهيِا ىف املٌلزسة.
وموكفِم تعسذ اًخياكضاث وا ٔلحالف واًدسوايث ًخبٔىت من حتََالث
مضوُة وجصحٌلثَة ًلومون هبا تعسذ املوكف اٗكول واًخياكضاث اّكازًة
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اًلوى الٕمربايًَة وتني اٗكول اًص ٔبسٌلًَة
ىف اًـامل واًخياكضاث تني ى
اخملخَفة ،وتني اًربوًَخازاي واًربحواسًة ،وكريُا من اًخياكضاث .إن ُشا
املوكف هل خشوزٍ اًضازتة ىف هؼصهتم املثاًَة واًخحصًفِة ٌَـامل.
ؿىل اًصمغ من ُشا فإن إًلاء كاذت اًعني كس تلضَة اًخياكضاث
وا ٔلحالف واًدسوايث ؿىل اًعاوٌك ٌَيلاص ًِو ٔبمص كري مذوكؽ .إن
كِاذت اًعني كس ٔبًلت تلعاهئا و ٔبثت ثضلك ػاُص ضس اًثوزت.
و ٔبظححت ً
حامال ٌَواء الاىهتاسًة اٍميًَِة واًخحصًفِة .ووجمَؽ اًخحصًفِني
حياول كاذت اْكزة اًض َوؾى اًعَىن نشٛك «ثربٍص» ثوهجِم اًخحصًفى
واحنصافِم ؾن اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ابس خـٌلل ملولث مازهس
وٕاجنَز وًَيني وس خاًني .وابًعحؽ ٚل ُيخرصون وًلعـون وًبٔذشون ُشٍ
امللولث ذازح س َاكِا وهبشا فِم صوُوُا واس خـمَوُا ًَخِـوا ثفاُة
مواكفِم اًصحـَة و ٔبظصوحاهتم ؿىل ٔبهنا مازهس َة ًَيٌَُة .وًىن حتصًفىي
اًعني ًُسوا اب ٔلوًني ول ابل ٓ ِدصٍن اٙكٍن كاموا هبشٍ اًخفسرياث
املضوُة و املحرتوت واملخحزيت ًيؼصًدٌا اًعحَحة .فلدَِم جزمن ظوًي
ازحىة زؤساء الاصرتاهَة اٗكميلصاظَة واًخُذوًون واًخحصًفِون
اًسوفِت والًٕعاًَني واًفصوس َني وتلِهتم هفس املوضوغ ول ٍزاًون.
ففى امللاوم ا ٔلول حياول كاذت اًعني تخالؾهبم ابًخياكضاث ٔبن ٌسـوا
ًخربٍص موكفِم من الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وًَفذحوا اًعصًق ٌَخلازة
واًخـاون مـِـا.
ًلس ا ّذ َؾ ىى حتصًفِو اًعني تبٔن ُياٛك ثياكضً ا ٔبوحسً ا موحوذًا ىف ؿامليا
املـادض ،وُشا ما ًضؽ «اًـامل اًثاًر» و«اًثاىن» وهعف «اًـامل
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ا ٔلول» ىف مواهجة الاحتاذ اًسوفِىت .واهعالكًا من ُشٍ ا ٔلظصوحاث
واًىت ثوحس اًضـوة مؽ ٍلوؿة من الٕمربايًَني ،فَلس رُحوا ًَلوًوا تبٔن
ثدٌحى خاه ًحا وتبٔن اًلذال جية ٔبن
لك اًخياكضاث اًعحلِة جية ٔبن ى
ٍىون ؿىل وخَ آكعوض ضس الٕمربايًَة الٕصرتاهَة اًسوفِخَة.
وًىن ذؾوان حنَي هَف ٜل ا ٔلموز تعسذ مسبٌٔك املخياكضاث تني
اًلوى اً ُـؼمى راهتا.
ؼمى واملخياكضاث تني ى
اًضـوة و ى
اًلوى اً ُـ ى
إهَ وىف اًؼصوف اًصاُية ،وًبٔىت ٔبمص ابًف ا ٔلٛلَة وُو حتسًس اسرتاثَجَة
وحىذَاكث مدسلة وزوزًة ،وموكف مدسىئ جتاٍ اًلوثني اً ُـؼمخني من
اًلوى ا ٔلؾؼم ىف
اًولايث املخحست والاحتاذ اًسوفِىت ،واٌَخان متثالن ى
اٗكفاغ ؾن اًيؼام اًص ٔبسٌلل ًالضعِاذ والاس خلالل ،وٌُل مـاكي
اًصحـَة اًـاملَة .إهنم ا ٔلؿساء ا ٔلٗكاء و ٔبصس ا ٔلؿساء دعوزت ؿىل اًثوزت
والاصرتاهَة وصـوة اًـامل; فَلس ولكوا بٔهفسِم ابٗكوز اًلدَح ًصخي
اٗكزك اًـاملى ضس لك حصنة زوزًة ولك حصت ٌَخحصز ،وميثَون ٔبصس
اًلوى ؿسواانً وٕااثزت ٌَحصة وتبٔفـاهلم ًلوذون اًـامل جتاٍ حصة مسمصت.
ى
فال ٔبحس ،وؿىل ا ٔلكي حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ٌس خعَؽ ىىصان وحوذ
ثياكضاث معَلة تني اًوكذني اًـؼمخني الٕمربايًَخني ًـرصان – ٔبمصٍاك
والاحتاذ اًسوفِىت .إهيا هؤنس ؿىل اٗكوام تبٔن اًخياكضاث تني اًلوثني
اًـؼمخني ًُست موحوذت فلط ،وًىهنا كس ٔبظححت ٔبمعق .وابًامتزي مؽ
ؼمى من خاىهبا ثلوم مبجِوذاث ًخعي إل اثفاق
ُشا فإن ى
اًلوى اً ُـ ى
حول مسائي ؿست .وًلس رشخ ًَيني ُشٍ اًؼاُصت ابجتاُىي اًص ٔبسٌلل.
وكال تبٔن

244

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

«ُ...ياٛك اجتاُان– واح ٌس جيـي من حتاًف لك الٕمربايًَني ح متًَا،
وا ٓلدص ُو اٙكى ًلَة تـغ الٕمربايًَني ضس اًحـغ ا ٓلدَص»...

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك;،2ض ،88<.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وًىن ملا ُياٛك ُشٍ اًخياكضاث اًـيَست وآكعوماث تني كوثني
ربى ثلاثي ٌَِميية وٓكَق هفور
لوى الٕمربايًَة اً ُى ى
ؾؼمخني؟ ٔلن لك اً ى
ثبٔزري خسًس لس خـحاذ واس خلالل اًضـوة .إن صَِهتم وظمؽ ولك
واحست مهنن ُو سخة آكعومة والاحذاكك اْكاذ تُهنن .إن ُشا
اًلوى ،وحىت إل حصة ؿاملَة
الاحذاكك كس ًؤذى إل حصة تني ُشٍ ى
ذامِة.
إهيا املازهس َون اٌََيٌََُون جية ٔبن وس خلي اًخياكضاث املوحوذت تني
ؼمى ًعاُك اًثوزت وهضالث حتصز اًضـوة.
ى
اًلوى اً ُـ ى
واس خلالل ُشٍ اًخياكضاث اًلامئة ىف مـسىص ا ٔلؿساء ُو حزء مالسم
ًالسرتاثَجَة واًخىذَاكث اًثوزًة .فِعف س خاًني اس خلالل
اًخياكضاث واًرصاؿاث ىف ظفوف ٔبؿساء اًعحلة اًـامٍك ىف ت٘ك ما تني
اًح٘كان الٕمربايًَة ؿىل اًساحة اًس َاس َة اكحذَاظى كري مدارش ٌَثوزت
اًربوًَخازًة .إهنا ْكلِلة اتزُيَة اكًضمس تبٔن اٗكوٌك الاصرتاهَة
اًسوفِخَة تلِاذت ًَيني وس خاًني كس اختشث ىف حس حاهنا ُشا واس خلَت
اًخياكضاث الٕمربايًَة اٗكاذََة ىف فرتت زوزت ٔبنخوجص ٔبو ذالل ٔبؾوام
اْكصة اًـاملَة اًثاهَة.
وًىن ىف لك مثالٍ ،ىون فَِ ثلسٍص واس خلالل اًخياكضاث تني ظفوف
اًلوى اًثوزًة واٗكول الٕصرتاهَة ُو هدِجة حتََالث
ا ٔلؿساء تبٔايذى ى
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خوى حسهتا ،ومًسوة
مازهس َة ًَيٌَُة مَموسة ًِشٍ اًخياكضاث ومس ى
اًلوى املخاحة ىف فرتت ٔبو ْكؼة ما تلصط اًخحسًس تبٔى ظصًلة وتبٔى
ى
صلك س َجصى اس خلالًِا .إن املحس ٔب ُو ٔبن ُشٍ اًخياكضاث جية ٔبن
جيصى ذو ًما اس خلالًِا ًعاُك اًثوزت واًضـوة وحصٍهتا وًعاُك كضَة
الاصرتاهَة .واس خلالل اًخياكضاث تني ا ٔلؿساء جية ٔبن ًؤذى ًخياٖل
كوت اْكصنة اًثوزًة واًخحصزًة ،وًُس ضـفِا وثالص هيا ،وجية ٔبن
ٌَلوى اًثوزًة ىف اًيضال ضس ا ٔلؿساء
ًؤذى إل حضس وض َط مزتاًس ى
اب ٔلدط اًصئُس َني تسون زمس ٔبى ٔبوُام ىف ؾلول اًضـوة.
إن اًلوثني اًـؼمخنئ ،بمصٍاك والاحتاذ اًسوفِىت اًخحصًفىً ،ضـان
إدٌلذ اًثوزت والاصرتاهَة ٔكول تيس ىف جصانِلهيا .ول ًلوم فلط كاذت
اًعني تـسم اْكسًر ؾن ُشٍ اْكلائق اًىت ٜل ثـحري ؾن ثياكضاث ل
ثلدي اًوفاق تني الٕصرتاهَة واًص ٔبسٌلًَة ،وًىهنم ًيىصوهنا حىت ىف
املٌلزسة .وابًعحؽ إهَ ملن املميوغ ٌٌَلزهس َني اٌََيٌَُني ٔبن ًًسوا تبٔن
ؼمى ابًصمغ من كذاًِا ؿىل اًِميية وابًصمغ من اًخياكضاث اًىت
ى
اًلوى اً ُـ ى
تُهنا فِيى ٔبتسً ا ل ثلفي انػصهيا ؾن ٕلإلا املضرتنة ًخرصًة اًثوزت ومقؽ
اًضـوة اًىت ثعاًة ابْكصًة ،وُشا ًلوذ نشٛك إل حصوة ؿامة ٔبو
ّلََة .وتعسذ ُشٍ ا ٍملاٌك فإن اًخحصًفِني اًعَيُني ٍوكَون زحاهتم ؿىل
مواكِم املـصوفة تلذال الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة وحسُا واًىت
ظحلًا ٔلكاوًَِم ٔبنرث رشاسة وؿسواانً ورضاوت .وًزنًون الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة إل مس ى ً
اثن وًؤنسون تبٔن اًولايث املخحست حصًس «حفغ
خوى ٍ
اًوضؽ نٌل ُو ،وتبٔهنا ىف حصاحؽ» .واهعالكًا من ُشا ًعي حتصًفِو اًعني

246

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

لس خًذاح مفاذٍ ٔبن اًخحاًف مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ضس الٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ميىن وجية اًخوظي إًََ.
إن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ًُست ٕلشتة ٔبو ضـَفة معَلًا نٌل ًسؾى كاذت
اًعني .تي ؿىل اًيلِغ ،فِيى ؿسواهَة وٛلجَة وكوًة اكلٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة .وواكؽ ٔبن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة مل ثـس متٜك
مىض ل ًلري من ٔبى صئ .فِشٍ
مواكـِا املِميية اًىت اكهت متَىِا فامي ى
خسًَاث ثعوز اًص ٔبسٌلًَة وٜل ثسمع ٔبظصوحاث ًَيني تبٔن الٕمربايًَة
ٜل اًص ٔبسٌلًَة ىف ظوز رتوًِا واحنعاظِا .وًىن اهعالكًا من ُشا،
وابملىض إل ٔبتـس ح ٍس ابلس هتاهة ابًلوت اًـسواهَة الاكذعاذًة واًـسىصًة
ؼمى ٔبو ٔبدصى ،فِشا ٔبمص كري مسموخ .وكري مسموخ نشٛك
ًلوت ُؾ ى
واهعالكًا من واكؽ اًضـف اْكلِلى وثسُوز كوت الٕمربايًَني اًلول تبٔن
إمربايًَة ما كس ٔبظححت ٔبكي دعوزت وتبٔن ا ٔلدصى ٔبصس مهنا دعوزت.
خني دعريثني ٔلهَ ل ثوخس واحس ٌت مهنن
فلكخا اًلوثني الٕمربايًَخني اً ُـؼ َم َ ِ
اًلوى.
ثًىس ٔبتسً ا اًلذال ضس ُشٍ اًضـوة اًىت ثوذ حفص كرب ًِشٍ ى
ى
وثبًَٔس اًيضال ضس الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة فلط واًخوكف ؾن
اًيضال ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ُو ىف اْكلِلة ونٌل فـي كاذت اًعني،
ًـىن اًفضي ىف اٍمتسم اب ٔلظصوحاث املحسئَة ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة .ل
ًوخس صم حبلِلة ٔبن الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة جية كذاًِا حىت
اٍهناًة .وًىن اًفضي ىف اًلذال تيفس اًلوت ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ُو
نشٛك كري ملدولٍ وًـسُ دِاه ًة ٌَثوزت .وٕان اثحؽ ٔبحس ما ظصًق اًعني
فَن ًؼِص هل واكؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وواكؽ الٕمربايًَة الاصرتاهَة
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اًسوفِخَة ،وملا ُااتن اًلواتن مذياكضخان وما ُو حوُص ُشا اًخياكغ،
وما ٜل ٔبسس اًلذال تني ُاثني اًلوثني واًىت جية ٔبن هـملِا ومارا
جية ؿََيا مليؽ ُاثني اٗكوًخني الٕمربايًَخني من ذق انكوش حصة
ؿاملَة ،إل بٓدصٍ.
إن فِميا ُشٍ املسائي ثضلك مٌاسة ىف اًيؼصًة ،وٕان حتصنيا ثضلك
حصَح ؿىل ٔبسس اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ،فإن اْكاخة الٔهَست مٌَّا
ملساؿست وذمع اًضـوة امللاثٍك ضس اًلوثني اًـؼمخني وأكاؿاث
اًص ٔبسٌلًَة اًربحواسًة اًىت حتوكِا س خعحح واحضة وضوخ اًضمس .إن
اًـامل اًص ٔبسٌلل ميص ىف ؾرصان ؿرب ٔبسمة دعريت .وًىن ُشٍ ا ٔلسمة جية
ٔبن ثُلس ََّز من حِر مصثخهتا ،وثضلك مضاتَ جية ثلسٍص اًخياكضاث
ومسى دعوزهتا.
املوحوذت ىف اًـامل اًص ٔبسٌلل ى
إن امليعق اًربحٌلىت واملياُغ ٌٌَلزهس َة ًؤذى تخحصًفىي اًعني ًخلسمي
الاحتاذ اًسوفِىت هح٘ك مذعوز تال ٔبى ثياكضاث ،واكٕمربايًَة حتنك
اًح٘كان اًخحصًفِة ا ٔلدصى هحوًيسا و ٔبملاهَا اًِشكِة واجملص وجض َىسَوفاهَا
وزوماهَا وتَلازاي تسون ٔبًة مضالك .وًلسمون اًىذٍك اًسوفِخَة وىذٍك
ظاؿست وًلسمون الاحتاذ اًسوفِىت ٔكهَ الٕمربايًَة اًوحِست املخحلِة ؿىل
وخَ ا ٔلزط واًىت ثعمم ؿىل تياء ُمييهتا ىف لك ماكن.
إن حتسزيا ؾن اًِميية اًسوفِخَة ؿىل ت٘كان ٔبوزواب اًِشكِة اًخحصًفِة
اًلوى
فِشا ًؼِص ىف امللاوم ا ٔلول ؾن ظصًق الاحذالل اًـسىصى من ى
اًسوفِخَة املسَحة ًِشٍ اًح٘كان ،وىف اٍهنة اًلاىس وؿسمي اًضمري
ملوازذ ُشٍ اًح٘كان ؿىل ًس الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة اًىت حتاول
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ٔبن ثسِلِم وثضلك صامي ىف هؼام أكِوزايث اًسوفِخَة .وثضلك
ظحَـى ًواخَ الاحتاذ اًسوفِىت مـازضة ىف ُشٍ اجملِوذاث .وس َبٔىت
اًوكت اٙكى س خىون فَِ ُشٍ املـازضة وُشٍ اًخياكضاث املوحوذت
واًاكمٌة ىف ذاذي اجملموؿة اًخحصًفِةٔ ،بصس احذسا ًما وسدٌفجص.
إهيا كس وظفٌا الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة وـسواهَة ٔلهنا كس
ُامجت واحذَت جض َىسَوفاهَا و ٔلهنا ثسذَت ىف ٔبفصًلِا و ٔبماهن
ٔبدصى ،و ٔلن ٗكهيا ً
دععا وجتِز ٔلؾٌلل ؿسواهَة ٔبدصى(* .ىف هناًة

اًـام =;= 8ىف صِص ذٌسمرب ُامج الٕمربايًَون الاصرتاهَون اًسوفِت
ٔبفلاوس خان واحذ َّوُا ،زاحؽ ٔبؾٌلل ٔبهوز دوخة اخملخازت ،اجمل٘ك آكامس،
ض ،;92.اًًسزة الٕجنَزيًة ).وًىن ُي ميىٌيا اًلول تبٔن الٕمربايًَة

ا ٔلمصٍىِة كس ازحىدت ٔب ً
ؾٌلل ؿسواهَة ٔبكي ىف ؿسذُا ٔبو ٔبكي ؿسواانً من
الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة؟
إن اًلِاذت اًعًَِة كس ثياست ؿسوان اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ؿىل
هوزاي ،وثياست اْكصة اًعوًٍك واهلمجَة ضس فِخيام واكمدوذاي ولوش
وثياست حصهبا ىف اًولايث املخحست وثسذَِا ىف مجِوزايث وسط
ٔبمصٍاك ،وكريُاً .لس مسحت لك ُشا من اٗكفاحص و ٔبثت الٓن ابس خًذاح
ًلول تبٔن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة كس ظازث س ًمعا ٕلشتة ! ًلس ثياست تبٔن
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة كس مسث ِلساهتا ؿىل لك اًـامل وكس تًت كواؿس
ؾسىصًة ىف لك ماكن ،وثعوزُا وثلوهياً .لس وىس ماوجىس ثوجن وجضو
إٍن لى ُشا ،وًلس وسُت اًلِاذت اًعًَِة اًخحصًفِة حِامن كاًت تبٔن
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة كس ظازث جزمعِم ٔبًَفة وضَ ُـ َف ْت ،وهبشا ف ٕاهَ من
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املمىن إكامة ِح ٍَف مـِا ! إن اًخرصف هبشٍ اًعصًلة ًـىن اًـزم ؿىل
إدٌلذ اًيضال ضس الٕمربايًَة ثضلك ؿام واًيضال ضس الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة ثضلك ذاض ،وابًعحؽ حىت ضس الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًسوفِخَة اًىت ثسؾى اًعني ٔبهنا ثياضَِا ثضست.
حصَح ٔبن الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ٗكهيا هنََِ ٌم ؾؼمي ٌَمتسذ.
ٌ
فذسذَِا ىف ٔبجنول وٕازَوتَا وّلاولهتا تياء كواؿس ىف اًِشق ا ٔلوسط
وت٘كان ؾصتَة ؿست ،والاسدِالء ؿىل ٔلصاث اًححص ا ٔلمحص ٔبو تياء كواؿس
ؾسىصًة ىف احملَط اًِيسى ،لك ُشا ًُ َـسُ وضاظاث إمربايًَة ظازذة.
وًىن ُشٍ املواكؽ اًىت ٗكى الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ًُست
ٗكى الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ىف مواكـِا
كوًة تيفس اٗكزخة اًىت ى
الاكذعاذًة الاس خـٌلزًة اّكسًست والاسرتاثَجَة واًـسىصًة ىف اًح٘كان
ا ٔلدصى .إن ُشا املوكف ًؼِص فَِ اس هتاهة اًعني هبا ،وًىن ىف اًواكؽ
ٜل ثسزك ُشا وثسمعَ.
وىف هفس اًوكت ل ٌس خعَؽ اًخحصًفِون اًعًَِون ٔبن ًفضَوا ىف زؤًة
ُشا ،فدلغ اًيؼص ؾن اًخياكضاث املوحوذت تني اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ىف
ٔبوزواب اًلصتَة والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،فِم ًخعَون تلصة مؽ تـضِم
اًحـغ ،وٍصثحعون من ذالل ٔب ٍ
حالف س َاس َة وؾسىصًة واكذعاذًة
اكًياثو واًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك ،وكريُا .إهَ ملن املس خحَي ؿىل
اًلِاذت اًعًَِة ٔبن ثـصف تبٔن اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك كس ثلَلي معَ ًلا ىف
اكذعاذاث ت٘كان ٔبوزواب اًلصتَة ،وًُس ُياٛك فلط ،وًىن ىف ٔبوزواب
اًِشكِة والاحتاذ اًسوفِىت .إن اًلِاذت اًعًَِة ثـمل متام اًـمل تبٔن
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اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة كس اسدمثصث ولحزال جسدمثص ملاذٍص ل
حرص ًِا من مََازاث اٗكولزاث ىف ؿست ت٘كان من اًـاملٕ .ا ًرا مفارا
ثبٔمي؟ ُي ثبٔمي تبٔن ثلوم لك اًح٘كان اًلصتَة اًص ٔبسٌلًَة جلك ثياكضاهتا
مؽ اًولايث املخحست ابًِصة تـَسً ا ؾهنا تلصط إضـاف مـسىصٚل وحصك
ُشٍ اًلوت املسَحة وُشٍ اًصواتط الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة
اًىت ميخَىوهنا مـِا ،و ٔبن ًرتهوا بٔهفسِم ؾصااي ٔبمام الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًسوفِخَة ٔلخي املعاُك اًعًَِة؟ إن ُشا ًُسرف اًس َاسة اًعًَِة
آكازحِـة.
ونٌل ٔبنسان ساتلًا ،فإهَ وتال صم ٔبن ُشٍ اًخياكضاث اًلامئة تني ُاثني
اًوكذني اًـؼمخني واًح٘كان الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة ا ٔلدصى
وكوى اًخحصز .وًىن من املِم
اًلوى اًثوزًة ى
جية ٔبن جُس َخل َّي تبٔايذى ى
ٔبًضً ا نشٛك ٔبن هفِم توضوخ تبٔهَ جية ذو ًما ٔبن هيؼص ًِا من ساوًة
اًلوى
معاُك اًثوزت و ٔبن ُخن ِضـِا ًِا .إن اس خلالل اًخياكضاث تني ى
واجملموؿاث الٕمربايًَة واٗكول اًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة وكريُا ل ميىن ٔبتسً ا
ٔبن ٍىون ُسفًا حبس راثَ ٌَعحلة اًـامٍك واًثوزًني املازهس َني اٌََيٌَُني.
فاس خلالل اًخياكضاث تني اٗكول الٕمربايًَة وتني اًلوثني اًـؼمخني ًـىن
اًلوى اًثوزًة واًوظيَة ملياُضة
ثـمَق اًعسغ تُهنم ،وًـىن جضجَؽ ى
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ،وُن اًالىت
وؾسىصاي لس خلالهلم وحجس ُوٍهتم اًلومِة،
ذن إدضاؾِم س َاس ًَا
ٍُ ِص َ
ً
وٕال بٓدصٍ .وًىن مارا ثفـي اًعني؟
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إن اًس َاسة اًعًَِة حصوحؽ ٌَؼ«حَف امللسش» ٌ٘كول اًلصتَة
اًص ٔبسٌلًَة مؽ اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة .ابًعحؽ ثشُة ْك ٍس ٔبتـس
وثسافؽ ؾن حَف اًربوًَخازاي ىف اًح٘كان ا ٔلوزوتَة اًلصتَة مؽ جصحواسًة
ُشٍ اًح٘كان اًصحـَةٔ .بٍن ٍوكن آكط اًثوزى املازهىس اٌََيُىن ُيا؟
ٔبٍن ُو دط اس خلالل اًخياكضاث ُيا؟ ُي ًـخلس كاذت اًعني تبٔهنم
س َلسزون ؿىل ثلوًة ُشا اًخىذي ضس اًسوفِت ظحلًا ًصقحاهتم
وس َاسة وِشٍ؟ إن ما حيَمون تَ ًوثوتَا من مٌؼوز مِخافزيًلى.
وًُست اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان اًلصتَة اًص ٔبسٌلًَة ومـِم
اًَاابن ونيسا نشٛك هبشا اّكيون اٙكى ًـخلسٍ كاذت اًعني ،فس َاس هتم
ًُست هبشٍ اًسارخة اًىت قصكت فهيا س َاسة اًعني .مفن خاىهبم ٚل
ًـَمون حِسً ا هَفِة اس خلالل اًخياكضاث تني اًعني والاحتاذ اًسوفِىت.
وًـَمون هَف ًخرصفون تعسذُا وهَف ًخحصهون تلصط إضـاف اًلوت
اًىربى اًىت ميثَِا الاحتاذ اًسوفِىت .فَلس كاثَوا وًوكت ظوًي
اًـسواهَة ى
ىف ُشا الاجتاٍ ،ولٌس خعَؽ املصء ٔبن ًلول تبٔهنم مل ًعَوا ًضئ .إن
اًولايث املخحست ولك وتلِة اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى حتر اًخياكضاث
تني اًح٘كان اًخحصًفِة اًِشكِة واًىصمَني.
وكس تس ٔبث اًعني نشٛك ثيفِش ُشٍ اًس َاسة ا ٔلمصٍىِة اًلسمية .واكهت
سايزت ُوا حوفٌج إل زوماهَا وًوقوسالفِا ثامتىش مؽ ُشا اًعصًق.
وًىن اهفذاخ اًعني ؿىل ٔبوزواب وٕااثزهتا ٌَخياكضاث واب ٔلدط ّلاولهتا
ٓكَق ِلال واؿس ًٌَضاظ ٙكاهتا ىف اًحَلان ،لك ُشا ل ًمت ًعاُك
اًضـوة واًثوزت .إهنا حزء من اًس َاسة اًًَِة ٌَحغ ؿىل اْكصة
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واًِسف اٙكى ًلص تبٔن صـوة ٔبوزواب جية ٔبن ًلذَوا تـضِم اًحـغ
و ٔبن ًعححوا كشائف املسفؽ ىف حصة إمربايًَة.
وًلس اوضلَت اًربافسا ًزمن ظوًي ىف خسال مؽ اًولايث املخحست
ا ٔلمصٍىِة ،وابًعحؽ اكن ُشا تال ثبٔزري ،ورُحت لهتإلا ابًدسَح اًرسًؽ.
واُامتٕلا مل ٍىن تعس اهخلاذ ُشا اًًضاظ اٙكى ثلوم تَ اًولايث املخحست
حِر ٔبن الٕمربايًَني الاصرتاهَني اًسوفَِت بٔهفسِم ًلومون اب ِملثي.
املضلكة ٜل ٔبن سايذت اًلسزت اًـسىصًة ا ٔلمصٍىِة ثضـف ثضلك وس ىب
اًلوى اًسوفِخَة حىت ًددؽ الاحتاذ اًسوفِىت اًولايث
اًلوت اًلذاًَة و ى
املخحست دعوت خبعوت ،وتلصط مواسهة اًلوت اًـسىصًة واًـسواهَة .ابًصمغ
من ُشا فإن إتلاء اًولايث املخحست ؿىل س حاق اًدسَح ًضـف اكذعاذ
الاحتاذ اًسوفِىتٔ ،لن ُشا س َـىن تبٔن مواذ و ٔبموال وموازذ ثِشًة
ؾؼمية ثخحول من الاكذعاذ ٌَجُش .وُشا ما ًُلَق جصجيًَِف وحٌلؾخَ.
وًىن ا ٔلمص اّكجي ُو ٔبن اًخحصًفِني اًعَيُني من ذالل حصًسهتم
املسٌلت ٍزمنن زًحاو ًلفون ؿالهَة جباهة ا ٔلمصٍىِني ،وًًِشون ً
ملال ثَو
الٓدَص حيثون فَِ اًولايث املخحست تبٔن ل ثفلس ذفة اًلِاذت ىف س حاق
اًدسَح تي ٔبن حزًس تال ثوكف كسزهتا اًـسىصًة .وهبشا فإهَ ًخخني ظحلًا
ًالكم ٍزمنن زًحاو تبٔن اًولايث املخحست ًُست ٜل من ًلوم ابًدسَح
تي الاحتاذ اًسوفِىت .وُىشا كس ٔبظححت اًلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة
ثضلك ل ًوخس ىف ٔبى ت٘ك بٓدص ّلامًِا ً ٔلمصٍىِني .إن اًربحواسًة حتاول
ؿىل ا ٔلكي ٔبن حتفغ من اًضـوز اٙكى ًدٌاسة واهخلاذهتا وثفسرياهتا
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ذىن صم.
ٌَوكائؽ ،و ٔبن حزن املواكف اًىت ثخعوز ثضلك ماُص تال ٔب ى
وًىن اًخرصف نٌل تعصًلة اًلاذت اًعَيُني ًِو صئ كري مس حوق معَلًا.
وىف ًلاء فاوس ،وُو سىصثري وسازت آكازحِة ا ٔلمصٍىِة ،مؽ ذًيج
دض َخ سىصثري اًوسازت ابًِشخ ٗكًيج تبٔن «اًولايث املخحست
ص َاوتٌُجَّ ،
ًِا اًخفوق اًـسىصى ؿىل الاحتاذ اًسوفِىت» .وًىن ذًيج س َاوتٌُج كس
ٔبذرب ٍلوؿاث هحريت من اًعحفِني اٙكٍن اكهوا ىف سايزهتم ٌَعني ىف راك
اًوكت تبٔن «تَجني ل ثعسق» ثرصحياث فاوس ،وتبٔن «الاحتاذ
اًسوفِىت ًِو ٔبنرث ثفوكًا ؿىل اًولايث املخحست» .ونٌل ًلول املثي «ل
ٔبحس ٔبمص وِشا اٙكى ًن ٌسمؽ».
إن ا ٔلظصوحاث ًمت ثلسميِا جزمع ٔبهنا ٔبظصوحاث مازهس َة ،وٜل كري
ملدوٌك حِر ٔبهناثَلى ابًضىوك ؿىل حلِلة ٔبن لكخا اًلوثني الٕمربايًَخني
وًُست واحست فلط ،جسـَان لٕؿاذت ثلس مي اًـامل ،لٕوضاء مس خـمصاث
خسًست ولضعِاذ اًضـوة ومس ٔبسواكٌِل.
إن ظصخ مسبٌٔك كوت ووُن إمربايًَة ٔبو ؿسواهَة وُسؤ إمربايًَة ًِو حبس
راثَ ظصخ ًُس مبازهىس ًَيُىن .إن ثلسمي املسبٌٔك من ُشا امليعَق ُو
اهـاكش مليؼوز زحـى ًلوذ اًخحصًفِني اًعَيُني ىف ِح ٍَف مؽ اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِة واًياثو واًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك ومؽ مٜك إس حاهَا
وصاٍ إٍصان وتٌُوص ََ ىف جض َىل ولك اٗكنخاثوزًني اًفاص َني .إن
اًس َاس َة اًعًَِة اًىت ل ثضري الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ىف صئ واًىت ل
ثضري سَعة اًحيوك واًص ٔبسٌلل اًىدري ىف ؾرصان ًِيى س َاسة جصحواسًة
إظالحِة وسَمَة متا ًما ،وقحَة خسً ا.
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إن كاذت اًعني ًسزهون وٍصون اًص ٔبسٌلل املال ا ٔلمصٍىك ،واًِشاكث
والاحذاكزاث اًىت ل ثلوم تبٔى صلك من ا ٔلصاكل تخلََي اسدامثزاهتا
ابٓكازح ،وتبٔهنم مل ًدٌاسًوا ؾن معاّلِم ًالس خلالل والاس خـحاذ ،وًىن
ؿىل اًيلِغ ،فَلس ٔبظححوا ٔبكوى وحياوًون ثلَري مواسٍن اًلوى ىف
اًـامل ًعاْكِم.
وٌسري الٕمربايًَون الاصرتاهَون اًسوفِت ؿىل هفس اًعصًق .فِسف
اًس َاسة الاكذعاذًة ٌَِشاكث اًىدريت اًىت ثوخس ىف الاحتاذ اًسوفِىت
ُو مط ذماء اًح٘كان اًخاتـة واًح٘كان ا ٔلدصى جاكفة اًعصائق .وًلس
ًحاسا خسًسً ا وًلسمون بٔهفسِم حتت امس بٓدَص ،تُامن ٚل
بًٔخسوا بٔهفسِم ً
حياوًون نشٛك وًياضَون ّكـي مواسٍن اًلوى ىف ظاْكِم ،فاكن ٔب ًول
وس ًمعاؾن ظصًق الثفاكاث واملساوماث ،وًىن حني ًخبٔىت اًوكت
س َىون نشٛك ابًلوتٔ :بى اْكصة.
و ٕابزاذت اًخحصًفِني اًعَيُني إزحاث ٔبن اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة
ميىهنا ،وجية ٔبن ثعحح حََ ًفا ٌَعني ضس الاحتاذ اًسوفِىت ،رُحوا
ٌَخربٍص تبٔن اًولايث املخحست «حصًس اًوضؽ اًصاُن نٌل ُو» ،وتـبٔهنا «ىف
ثلِلص» وتبٔن الٕمربايًَني الاصرتاهَني اًسوفِت ٚل « ٔبصس رضاوت
وؿسواانً و ٔبنرث وً ًـا ابًلذال» ،إِك .وثبٔىت اًـالكاث اخملخَفة اًىت
ًوسـوهنا ،واٗكمع اًـَىن اٙكى ًوفصوهَ ًزايذت مزياهَة اْكصة ابلٕضافة
ًدسََح ٌَولايث املخحست نسًَي ؿىل ُشا.
إن اًخحصًفِني اًعَيُني ًخِشون تبٔن اًوضؽ اًصاُن ًِو وضؽ ٌس خعَؽ
فَِ املازهس َون اٌََيٌَُون واًثوزًون واًضـوة ٔبن ًلوموا مجَ ًـا
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مبساومة ابلؾامتذ ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .إن حزتيا ضس ٔبى مساومة
مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة املسـوزتٔ ،لن موك ًفا وِشا ًُس ىف ظاُك
اًثوزت وحتصز اًضـوة .فَلس نيا وس يىون ىف هضال مؽ الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة حىت ُالوِا اًخام .وابملثي فإهيا نيا وس يىون ىف هضال حىت
اٍهناًة ضس الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
إن اٗكمع اٙكى ثلسمَ اًعني ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ًُس ىف معَحة
اًثوزت واًضـوة ؿىل ٔبكي ثلسٍص ،وًىٌَ ىف ظاُك اًثوزت املضاذت .فَلس
حصهت اًلِاذت اًعًَِة خبعِا اًس َاىس وا ٔلًسًوًوىج اًصحـى صـوة
اًـامل ىف جصاثن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .وحصًسٚل ٔبن ًؼَوا معَـني و ٔبن ل
ًثوزوا ،تي وحىت ٔبن ًخحسوا مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ضس كوت ؾؼمة
ٔبدصى ،واًىت حصًس ٔبن ثبٔذش من اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة املمخَاكث
اًىت تًهتا من نسخ وؾصق اًضـوة .إن كِاذت اًعني ثلرتخ الاحتاذ ؿىل
ت٘كان ٔبوزواب اًص ٔبسٌلًَة اجملمتـني ىف اًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك .وًلومون
تعف اًضـوة ىف الاحتاذ اًص ٔبسٌلل ا ٔلوزوىب .وُشا املوكف ًـىن:
ٔبظحلوا اًعمت ،ل حسًر ؾن اًثوزت ،ل حسًر ؾن ذنخاثوزًة
اًربوًَخازاي ،وًىن احـَوا ٔبهفسنك معااي وذس ًما ٌَِشاكث واًص ٔبسٌلًَني،
وحىت ارُحوا و ٔبسسوا مـِم كوت اكذعاذًة وؾسىصًة ٔبؾؼم ًخواهجوا
الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
اكذعاذاي ًُس
إن اًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك اٙكى ثسمعَ اًعني وثلوًَ
ً
اًلعوى ٌَِشاكث الاحذاكزًة ىف قصة
ثضئ وًىٌَ ٔبذات ْكفغ ا ٔلزابخ
ى
ٔبوزواب ؤكؽ اٗكول اًعياؾَة املخعوزت ،واًىت فهيا ثلوم اًعحلاث اًليَة
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نٌل ًلول ًَيني ،ابٍهنة ثضلك ُائي من ٔبفصًلِا وبٓس َا وكريُا .وتسمع
ُشٍ اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة فإن كاذت اًعني ًسمعون ىف اًواكؽ حفٌة ظفََِة
من اًص ٔبسٌلًَني ؿىل حساة صـوة ُشٍ اًح٘كان ،ونشٛك اًضـوة
اًىت وكـت ىف جصاثهنم.
زىس ذؿامئِا حتصًفِو اًعني واًىت وتال
إن هؼصًة «اًـوامل اًثالج» اًىت ٔب ى
ٔبى حق ٌس خـمَوهنا ًخربٍص مواكفِم اًثوزًة املضاذتًِ ،يى ِلصذ ظَلة
اىهتاسًة خسًست ىف ظفوف اْكصنة اًـٌلًَة ،وٜل اًىت جساؿس الٕمربايًَة
لٕوضاء ٔبسواق واس خرصاح ا ٔلزابخ من اًضـوة ا ٔلدصى ،حىت ًبٔذش
الاىهتاسًون نشٛك تـضً ا من اًفذاث من ظاوٌك اًص ٔبسٌلًَني.
إن ُشٍ ْكلِلة ل ثلدي ً
صاك ،وثـَميا تبٔن اًلِاذت اًعًَِة ثسافؽ ؾن
اًلوى اًص ٔبسٌلًَة وذول ٔبوزواب ول ثسمع اًلوى اًثوزًة واًربوًَخازاي حىت
ل ٌسدِلؼوا وًسمصوا دعط الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ،و« ٔبوزواب املخحست» ،واًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك
واًىومِىون ،وجلكمة واحست ،فإن لك ٔبمعست اًيؼام الٕمربايل واًىت
جض حَ وحضً ا ؾؼميًا ،ثلوم ابمذعاض ذماء اًضـوة.
وؿىل اًصمغ من ٔبن اًلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة ثسزح اٗكول اًص ٔبسٌلًَة
املخعوزت ٔكملاهَا اًلصتَة وجصًعاهَا واًَاابن وفصوسا وٕاًعاًَا وكريُا ىف
ؿساذ ذول «اًـامل اًثاىن» ،وتلغ اًيؼص ؾن لك ا ٔلحاذًر اًيؼصًة
حول ظاتؽ ُشٍ اٗكول «اًثياىئ» فإن اًلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة ل ثـخرب
ُشٍ اٗكول ؿسوت ٌَثوزت .وؿىل اًيلِغ ،فَلس ز ٔبث اًلِاذت اًعًَِة ٔبهَ

257

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

من املياسة إقفال ؾَهنا ؾن ُشا و ٔبن ثعي ملساومة واحضة مـِم،
جزمع اس خلالًِا ضس الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
إن اًلِاذت اًعًَِة اًىت ثخـاٖل نيدِجة س َاس هتا اًربحٌلثَة واملياُضة
ٌٌَلزهس َة «ثياست» تبٔن ً
ذول ٔكملاهَا اًلصتَة وجصًعاهَا واًَاابن وفصوسا
وٕاًعاًَا وكريُا اكهت ولحزال ً
ذول إمربايًَة ،وتبٔن مِوًِا الاس خـحاذًة
ثلََساي ًِا مل ثًهتيى ول ميىن اًلضاء
والاس خـٌلزًة واًىت ظازث ظات ًـا ً
ؿَهيا هبشا اًيحو .حصَح ٔبهَ تـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة كس ض ُـ َفت ُشٍ
اًلوى الٕمربايًَة ،وتبٔن مواكـِم اًساتلة كس ثلريث ًعاُك الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة .ومؽ ُشا فإهَ ل فصوسا ول جصًعاهَا ول ٔبى واحست مهنن كس
اسدسَمت وحصهت هضاًِا ٕكاًة ٔبسواكِا ٔبو ًخىدسة ٔبسواكًا ٔبدصى ىف
ٔبفصًلِا وبٓس َا وت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة.
وتني لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة اًىت ًُست تلوت الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة ثوخس ُياٛك ثياكضاث ،وًىن ىف هفس اًوكت ُياٛك نشٛك
اجتاٍ ٌَخوافق فامي تُهنم ،فدـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة رُحت الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة ملساؿست حَفاهئا اًلسماء واًساتلني ىف ٔبوزواب حىت ًخـافوا
وًعحوا ،وكس زتعت الاحذاكزاث ا ٔلمصٍىِة هفسِا ابحذاكزاث حَفاهئا
اًساتلني ىف ؾلست املعاُك املضرتنة .وًىن اًخياكضاث اكهت موحوذت
ذو ًما تُهنن ،و حتاول لك واحست مهنن ٔبن ٍىون ًِا اًَس اً ُـََا ىف
احذاكز ا ٔلسواق وٕاذذال املواذ آكام وثعسٍص امليخجاث .وًبٔىت ُشا
املثال ٌَوكائؽ اٗكوًَة نشٛك ىف اثفاق مؽ حصة ٔبظصوحاث ًَيني حول
الاجتاُني املوضوؾَني ٌَص ٔبسٌلل.
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إهَ من اًعحَح وثضلك ٔلازي ٔبن ُشٍ اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ٗكهيا ثياكضاث
ًُس فلط مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،تي نشٛك مؽ الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًسوفِخَة .واًسؤال ُيا :هَف ميىن اس خلالل ُشٍ اًخياكضاث؟ إن
اًخياكضاث اٗكاذََة ً ٕالمربايًَة ل ميىهنا حَِا تبٔى صلك من ٔبصاكل
اًعصًلة اًىت ًؤًسُا اًخحصًفَِون اًعًَِون .حنن املازهس َون اٌََيٌَُون
ل ميىٌيا اٗكفاغ ؾن اًصحـَني تبٔظيافِمً ،
مثال ىف ٔبملاهَأ ،بو اًلاذت
احملافؼني ٔبو اًـٌلًَني ىف إجنَرتا تخساظة ٔلن هلم ثياكضاث مؽ الٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة .فإن نيا فاؿَني ًِشا وذمعيا ثضائص اًعَيُني ْكس
اًلول تبٔن «اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلوزوتَة جية ٔبن ثخحس ىف سوق
مضرتنة ،وتبٔن « ٔبوزواب املخحست» جية ٔبن جض خس كوت حىت جس خعَؽ
ِلاهبة الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ،وُشا س َـىن موافلذيا ؿىل
اًخضحَة تيضال وِلِوذاث اًربوًَخازاي ىف ُشٍ اًح٘كان ًىرس كِوذ
الاس خـحاذ ،وس َـىن ختصًة مس خلدي اًثوزت ىف ُشٍ اًح٘كان.
إن اًخحصًفِني اًعَيُني تلِإلم هبشٍ املساومة اًالمدسئَة مؽ الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة كس ذاهوا املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزت .إن املازهس َني اٌََيٌَُني
ًعحلون ٔبظصوحاث مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني حول اًخياكضاث
واًدسوايث ىف صلكِا اْكلِلى .وحتصًفِو اًعني ًعحلون ُشٍ
ا ٔلظصوحاث تعصًلة ختاًف اْكلِلة متا ًما.
ومؽ اثحاؿَ اٍهنج اٌََيُىن ،فإن حزتيا ًُس ضس لك هوغ من املساومة،
وًىٌَ ضس اًدسوايث آكَاهَة .ميىن اًلِام تدسوًة حني حىون رضوزًة
وحني ختسم معاُك اًعحلة واًثوزت ،وًىن جية ٔبن هضؽ هعة بٔؾًٌَا
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تبٔن ل حىون ؿىل حساة الاسرتاثَجَة واًولء ملحاذئ املازهس َة
اٌََيٌَُة و ٔبن ل ثرض مبعاُك اًعحلة واًثوزت.
وتعسذ ُشا املوكف اٙكى ُيط املساوماث واًدسوايث ،اكن من مضن
ا ٔلص َاء اًىت كاًِا ًَيني تبٔهَ

«ُي من اّكائز ًيعري اًثوزت اًربوًَخازًة ٔبن ًـلس جسوًة مؽ اًصٔبسٌلًَني
ٔبو ظحلهتم؟ٕ ً ...الخاتة ؾن ُشا اًسؤال اًـام ابًسَة س َىون خس ًفا
واحضًا .ابًعحؽ ميىن ًيعري اًثوزت اًربوًَخازًة ٔبن ًـلس جسوايث ٔبو
اثفاكاث مؽ اًصٔبسٌلًَني .ولك صئ ًـ متس ؿىل هوؾِــة الثفاق وػصوفـــَ
اًىت س َُـلس فهياُ .يا وفلط ُيا ًخوحة اًححر ىف الادذالف تني
ُشا الثفاق اًِشؾى من وهجة هؼص اًثوزت اًربوًَخازًة ،وُشا الثفاق
آكَاىن اًلاذز (اٙكى ً ٔبىت من هفس وهجة اًيؼص املشهوزت)».
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،12ض ،9:1-9:2.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)

وٍصذف ًَيني ىف كوهل

«إن الاس خًذاح واحض :إن ؾلس ٔبى اثفاكِة ٔبو مساومة مؽ اًسازكني ًِو
خسَف نٌل اًخربٍص ملٌلزسة اًرسكة من مٌؼوز ا ٔلظصوحاث اجملصذت،
وابْكسًر ثضلك ؿام ،فإهَ ىف تـغ ا ٔلحِان حىون الثفاكاث مؽ
اٌَعوض خائزت ورضوزًة».
(هفس املعسز اًساتق،ابدذالف ض)9:9.
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وًلس كال نشٛك تبٔن

«ٕلمة اْكزة اًثوزى اْكلِلى ًُست املياذات ت ٔبهَ من املس خحَي اًخياسل
ؾن لك ٔبصاكل املساوماث ،تي ٕلمخَ ٔبن ًـمل هَف ًُح ِلى ؿىل ولئَ
ملحاذئَ وظحلذَ وٕلامَ اًثوزًة وتعسذ اًـمي لٕؿساذ اًثوزت وثـَمي
أكاُري اًضـحَة ًخحلِق اهخعاز اًثوزت ابًصمغ من ُشٍ
املسؼؼؼؼؼاومــــاث»

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،29ض ،1:2-19=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ومن ذالل ثـاًمي ًَيني وحسُا ميىن ٌَمساوماث ٔبن حىون رشؾَة.
وًىن هَف ملساومة مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًسوفِخَة ٔبن حىون ىف ظاُك الاصرتاهَة واًثوزت اًـاملَة حني ٍىون
من املـصوف ٔبن ُاثني اًلوثني اًـؼمخني ثـاذاين ترضاوت اًضـوة
واًثوزت؟ إن ُشٍ املساومة ًُست فلط تلري رضوزًة وًىهنا نشٛك
ؿىل اًيلِغ ثؤزق معاُك اًثوزت وثـصضِا ٌَرعص .إن املساومة واىهتاك
مداذئ كضااي هبشٍ ا ٔلٛلَة ًـىن دِاهة ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة.
فإن اكن ماوجىس ثوجن واًلاذت اًعًَِون الٓدصون ٗكهيم ما ًلوًوهَ
تعسذ اًخياكضاث «ىف اًيؼصًة» ،فِخوحة ؿَهيم فلط ل اْكسًر ؾن
اس خلالل اًخياكضاث الٕمربايًَة اٗكاذََة واملساوماث مؽ الٕمربايًَني،
وًىن ىف امللاوم ا ٔلول ًخوحة ؿَهيم ؾن اًخياكضاث املحسئَة ًـرصان،
ؾن اًخياكغ تني اًربوًَخازاي واًربحواسًة ،تني اًح٘كان واًضـوة
ؼمى والٕمربايًَة اًـاملَة من هجة ٔبدصى،
امل ُـس خل َّ ٍَِك من هجة و ى
اًلوى اً ُـ ى
وتني الاصرتاهَة واًص ٔبسٌلًَة .وًىن كاذت اًعني كس ٔبظحلوا اًعمت حول
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ُشٍ اًخياكضاث اًىت ثوخس موضوؾ ًَا ول ميىن ّلوُا .وًخحسزون فلط
ؾن ثياكغ واحس واٙكى وظحق لُكٕلم ثياكغ اًـامل لكَ مؽ الٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ،وهبشٍ اًعصًلة حياوًون ٔبن ًربزوا مساوماهتم
اًالمدسئَة مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة لكِا.
إن اًخحََالث اًعحلِة املازهس َة اٌََيٌَُة واْكلائق مجَـِا ثؼِص تبٔن
وحوذ ثياكضاث وظسوغ تني اًلوى الٕمربايًَة واًخىذالث ل ًلوم تبٔى
صلك من ا ٔلصاكل تخجاُي اًخياكغ تني اًـمي واًص ٔبسٌلل ىف اجملمتؽ
واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة وحتوًي ماكهة ُشا اًخياكغ ٔلمص اثهوى
ىف بٔٛلَخَٔ ،بو اًخياكضاث تني اًضـوة املُضعَِست و ُمضعِِسهي ُم
الٕمربايًَون .إهَ ُشٍ اًخياكضاث ابًضحط ،وٜل اًلامئة تني اًربوًَخازاي
واًربحواسًة وتني اًضـوة املُضعَِست والٕمربايًَة وتني اًص ٔبسٌلًَة
والاصرتاهَة ًِيى ا ٔلصس معلًا ،وٜل اٗكامئة اًىت ل ثلدي ثوفِلًا .وتياء
ؿىل ُشا فإن اس خلالل اًخياكضاث الٕمربايًَة اٗكاذََة ٔبو اًخياكضاث
تني اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة ٍىون خاذًا فلط إن ذسم لٕوضاء
ٔبفضي اًؼصوف املصحوت ٌَخعوز اًلوى ْكصنىت اًخحصز واًثوزت ضس
اًربحواسًة والٕمربايًَة واًصحـَةٙ .كا فإن ُشٍ اًخياكضاث جية ٔبن
جُس َخل َّي تسون ذَق ٔبوُام تني مجوغ اًربوًَخازاي واًضـوة حول
الٕمربايًَة واًربحواسًة .إهَ ومن اًرضوزى إػِاز ثـاًمي ًَيني توضوخ
ٌَـٌلل وٌَضـوة ،وّكـَِم مسزنني تبٔن اًضٌلهة اًوحِست ًخحصزٚل اًلوٖل
والاحامتؾى ٍىون مبوكف وهضال ل ُواذت فَِ ول ًلدي ثوفِلًا ضس
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املس خ ِلَني واملضعِِسٍن وضس الٕمربايًَة واًربحواسًة ،وؾن ظصًق
اًثوزت وحسُـا.
إن اس خلالل اًخياكضاث تني ا ٔلؿساء ل ميىن ٔبن حىون املِمة اًصئُس َة
ٌَثوزت و ٔبن ثـاهس اًيضال ً ٕالظاحة ابًربحواسًة واٗكنخاثوزًة اًفاص َة
اًصحـَة وامل ُـس خ ِل َّني الٕمربايًَني.
إن موكف املازهس َني اٌََيٌَُني تعسذ ُشٍ املسبٌٔك ًواحض .فِم ُياظحون
اًضـوة واًربوًَخازاي تبٔهفسِم ،وًياذون هبم ٌَلِام ؿىل ٔبزخَِم ًسحق
دعط ٔبحالم اًِميية الاضعِاذًة اًـسواهَة املثريت ٌَحصة ً ٕالمربايًَخني
ا ٔلمصٍىِة واًسوفِخَة وًسحق اًربحواسًة اًصحـَة تسنخاثوزٍهتا رشكًا
وقصاب.
ً
وتلسز اُامتم وازثحاظ ذوًخيا الاصرتاهَة هبشا املوضوغ ،فَلس اس خلَت
ذوًخيا ذو ًما ثياكضاث مـسىص ا ٔلؿساء .وابس خلالًِا كس مىض حزتيا من
جضرَط سسًس ًعاتؽ اًخياكضاث املوحوذت تني ت٘ك اصرتاىك وت٘كان
إمربايًَة جصحواسًة حتصًفِة ،واًدضرَط اًسسًس تعسذ اًخياكضاث
اٗكاذََة ً ٕالمربايًِـة.
إن املازهس َة اٌََيٌَُة ثـَميا تبٔن اًخياكضاث تني ت٘ك اصرتاىك وت٘كان
ز ٔبسٌلًَة وحتصًفِة – وٜل اًىت متثي ثياكضاث تني ظحلذني مبعاُك
مذـاهسة متا ًما وٌُل اًعحلة اًـامٍك واًربحواسًةًِ ،يى ثياكضاث ذامئة
ِلصى آكَط ا ٔلمحص ذالل لك
ومدسئَة ل ثلدي ثوفِلًا .فٌِل جيصاين ى
اْكلدة اًخازُيَة اًىت ختط اًخحول من اًص ٔبسٌلًَة ًالصرتاهَة ؿىل هعاق
ؿاملى .ومن اّكِة ا ٔلدصى فإن اًخياكضاث تني اًلوى الٕمربايًَة ٜل
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ثـحرياث ؾن اًخياكضاث تني امل ُـس خ ِلَني وتني اًعحلاث اًىت ًِا معاُك
مضرتنةٙ .كا فإهَ وابًصمغ من مسى احذسام ُشٍ اًخياكضاث واًرصاؿاث
اًلامئة تني اًلوى الٕمربايًَة ،فإن دعص ا ٔلفاؾَي اًـسواهَة من
دعصا
الٕمربايًَة اًـاملَة ٔبو ٔبكسام ْلخَفة مهنا ضس اًح٘ك الٕصرتاىك ًؼي ً
ذا ًٛلا ىف ٔبى وكت .فاًرصاؿاث تني الٕمربايًَني واًزناؿاث الٕمربايًَة
اٗكاذََة واًرصاؿاث ميىن ىف ا ٔلكَة ٔبن ثُض ِـ َف ٔبو ثؤخي مؤكذًا دعص
ٔبفـال الٕمربايًَة ضس اًح٘ك الاصرتاىكٙ ،كا فإهَ وتُامن ٍىون ُشا ىف
ظاُك ُشا اًح٘ك لس خلالل ثياكضاث ظفوف ا ٔلؿساء فإهَ ل ٌس خعَؽ
ؿمل ًَيني هبشا حِر ٔبفعح تلوت تبٔن
ٔبن ٍهنوا ُشا آكعص .وًلس َّ َ

«...وحوذ أكِوزًة اًسوفِخَة حٌحًا إل حٌة مؽ اٗكول الٕمربايًَة
ًوكت ظوًي كري مـلول .فا ٔلول ٔبو ا ٔلذري جية ٔبن ًًذرص ىف اٍهناًة.
وكدي حسوج ُشا فإن سَسٍك من اًخعاذماث اخملَفة س خحسج ح متـًا
تني أكِوزًة اًسوفِخَة واٗكول اًربحواسًة».

(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك=،2ض ،8:2.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ُشٍ اًخـاًمي اًىت ٔبكصُا ًَيني حتخفغ جاكمي حصهتا اًَوم .فَلس ٔبنسهتا
سَسٍك ٔبحساج اتزُيَة اكًـسوان اًفاىش ضس الاحتاذ اًسوفِىت ىف
س يني اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ،وٙلوم الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ؿىل هوزاي
وفِخيام ،واًًضاظ اًـسواىن الٕمربايل والٕمربايل الاصرتاىك واملؤامصاث
اخملخَفة ضس ٔب ٔلابهَا وكريُا من اًح٘كانٙ .كا فإن حزتيا كس ٔبنس وًؤنس تبٔن
ؼمى واًح٘كان
ٔبى اس خرفاق تدٌاكضاث اٗكوٌك الاصرتاهَة مؽ ى
اًلوى اً ُـ ى
اًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة و ٔبى اس خرفاف خبعص ا ٔلفـال اًـسواهَة من
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ذريا ضس ٔبًحاهَا الاصرتاهَة ،و ٔبى هتاون ىف اًَلؼة ًخبٔىت من
املشهوزٍن ٔب ً
اًلوى اً ُـؼمى هفسِا ّلخسمة خسً ا وًِشا فِم ًن
فىصت ٔبن اًخياكضاث تني ى
ٌس خعَـوا اختار ٔبى ٔبفـال ضس وظييا ،وس َىون ًِشٍ اًفىصت ؾواكة
ودمية خسً ا.
إن حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ميىض نشٛك من حلِلة ٔبن اًلوى اًثوزًة
واًخحصزًة واحملحة ٌَحصًة واًخلسمِة وحسُا ميىن ٔبن حىون حََ ًفا خاذًا
و ُمـمتسً ا ؿَََ ًح٘كان هح٘ك اصرتاىكٕ .ان ت٘كان ًلمي ؿالكاث ذتَوماس َة مؽ
ت٘كان ْلخَفة ٌَـامل اًربحواسى اًخحصًفى ،وٌس خلي اًخياكضاث تني اٗكول
الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة وىف هفس اًوكت ًسمع وتثداث هضال
اًخحصز واًثوزت ٌَعحلة اًـامٍك ،وأكاُري من اًضلٍَك واًضـوة ىف لك
مىض فهيا اًيضال ،وًيؼص اْكزة ًِشا اٗكمع هواحدَ ا ٔلٔلى
ت٘ك حِامث ى
اًضامخ .إن حزة اًـمي ا ٔلًحاىن اكن ذو ًما وابجساق مذحًًِا ًِشٍ اًصؤًة ;
ففى ِلَسَ اًساتؽ كس ٔبؿَن مصت ٔبدصى تبٔهَ س َسمع اًربوًَخازاي
واًضـوة وا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزًني واًخلسمِني اٙكٍن
ًلاثَون ضس اًلوى اًـؼمى واًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة واًخحصًفِة واًصحـَة
اًـاملَة هبسف اًخحصز اًلوٖل والاحامتؾى.
مىض ًلذخس مداذئ و ٔبظصوحاث
ًلس اكن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن فامي ى
مازهس َة ًَيٌَُة مـصوفة ختط اًخياكضاثً .
مفثال ىف إحسى مسدٌساثَ
اًضِريت املـيوهة تؼ«اكرتاخ فامي ُيط آكط اًـام ٌَحصنة اًض َوؾَة
اًـاملَة» واٙكى وِشثَ اٌَجية املصنزًة ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن ىف اًـام
 8=:1نخة اًعًَِون« :إن ُشٍ املساوماث اًرضوزًة تني اًح٘كان
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الاصرتاهَة والٕمربايًَة ل ثخعَة من اًضـوة وا ٔلٓل املضعَِس ِت ٔبن
ثلوم نشٛك ابملساوماث مؽ الٕمربايًَة و ٔبرانهبا ».و ٔبضافوا«:ل جية ؿىل
ٔبى ٔبحس ٔبتسً ا ٔبن ًعَة من اًضـوة وا ٔلٓل ٔبن ثًدش اًيضال اًثوزى
حتت قعاء اًخـاٌش اًسَمىً ،».لس اكهت اًلِاذت اًعًَِة ثخحسج هبشٍ
اًعصًلة ولحلًا ،و ٔلن دوزجضوف وكِاذثَ اٙكٍن ٔبزاذوا اًضـوة
وا ٔلحزاة اًض َوؾَة ٔبن ًخفلوا ؿىل ٔبن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة جصؤساهئا
كس ٔبظححوا مساملني ،و ٔبن ثشؾن اًضـوة وا ٔلحزاة اًض َوؾَة
ٌَس َاسة اًسوفِخَة اًلائٍك ابًخلازة مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِةٔ .بما الٓن
فإن كِاذت اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ثخِش اًضـوة واًثوزًني
وا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة وجصوًَخازاي اًـامل ٔبمجؽ توحوة ذدوهلم ىف
حتاًف مؽ اًح٘كان الٕمربايًَة ٔبو اًص ٔبسٌلًَة و ٔبن ًخحسوا مؽ اًربحواسًة
واًصحـَني ضس الٕمربايًَني الاصرتاهَني اًسوفِت .ول ًـرب اًعًَِون
ؾن ُشٍ ا ٔلفاكز ثضلك ٍ
مذرف وًىن توضوخ ٌَـَان .إن ثشت ًشا وِشا
وثلرياث تؼ 8<2ذزخة وِشٍ ل ظٍك ًِا ثس َاسة مدسئَة مازهس َة
ًَيٌَُة .تي لك ُشٍ ظفاث ًس َاسة جصحٌلثَة ًددـِا مجوغ اًخحصًفِني،
اٙكٍن حـَوا املحاذئ ثخشًي معاْكِم اًربحواسًة والٕمربايًَة.
وًلس كام كاذت اًعني وحٌلت هؼصًة «اًـوامل اًثالج» تلَة ثربٍصٚل
ملساوماهتم اًالمدسئَة مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًربحواسًة اًـاملَة،
ابًلِام معسً ا تخحصًف اْكلِلة اًخازُيَة حول مِثاق ؿسم الاؾخساء
اًسوفِىت ا ٔلملاىن واْكَف اًسوفِىت-ا ٔلجنَؤ -بمصٍىك ىف اْكصة اًـاملَة
اًثاهِـة.
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إن مِثاق ؿسم الاؾخساء اًسوفِىت ا ٔلملاىن اكن اس ً
ماُصا من
خلالل ً
خاهة س خاًني ٌَخياكضاث الٕمربايًَة اٗكاذََة .ففى ُشا اًوكت اكن
اًـسوان اًِخَصى ضس الاحتاذ اًسوفِىت وص ًَاكً .لس اكهت ُشٍ اًفرتت
اًىت كامت فهيا ٔبملاهَا اًياسًة تلزو اٍمنسا وجض َىسَوفاهَا ،وحني قزث
إًعاًَا ٔبًحاهَا ،وحني ُؾ ِلسَ ث اثفاكِة مِوخن واكن ظواقَت اْكصوة
ا ٔلملان ًدساتلون جتاٍ اًِشق .إن الاحتاذ اًسوفِىت مل ًـلس ِحَ ًفا وًىٌَ
ؾلس مِثاكًا ًـسم الاؾخساء مؽ ٔبملاهَاُ ،شا تـس ٔبن زفضت اًلوى اًلصتَة
ًالس خجاتة ًيساء س خاًني ٌَلِام تبٔؾٌلل حٌلؾَة مؽ اٗكوٌك اًسوفِخَة
لحذواء املـخسٍن اًياسًني اًفاص َني ،وحني ثحني تبٔن ُشٍ اًلوت اكهت
حتر ُخَص ؿىل اًِجوم ؿىل ٔبزاىض اًسوفِخاثٔ ،بحدط املَثاق
ؾعى اًوكت ًالحتاذ اًسوفِىت ٌَلِام ابملزًس
اًسوفِىت ا ٔلملاىن دععِم و ٔب ى
من الاس خـساذاث ملواهجة اًـسوان اًياسى.
وابًًس حة ٌَحَف اًسوفِىت-ا ٔلجنَؤ -بمصٍىك مفن املـصوف ٔبهَ كس مت حني
تس ٔبث ٔبملاهَا اًِخَصًة صن ٙلوٕلا اًـيَف ضس الاحتاذ اًسوفِىت تـس ٔبن
قزث فصوسا واكهت ىف حصة مؽ جصًعاهَا ،وحني ثعحـت اْكصة ضس
كوى احملوز تعاتؽ واحض مٌاُغ ٌَفاص َة وتعاتؽ حتصزى .وجتسز الٕصازت
إل ٔبهَ مل حيسج ىف ٔبى وكت ول ٌَحؼة ٔبن كام س خاًني والاحتاذ
اًسوفِىت ىف ٔبى وكت حبر اًربوًَخازاي وا ٔلحزاة اًض َوؾَة ؿىل هحش
اًثوزت والاحتاذ مؽ اًربحواسًة اًصحـَة .وابًعحؽ حِامن كام جصاوذز تًدش
اًرصاغ اًعحلى وذافؽ ؾن اًخوافق اًعحلى ٔلن معاُك اْكَف اًسوفِىت-
ا ٔلجنَؤ -بمصٍىك كس اكذضت ُشا س ًمعا مٌَ ،كامت اْكصنة اًض َوؾَة
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ومـِا س خاًني تومصَ نخحصًفى مصثس ؾن اًثوزت(* .ظاًؽ ا ٔلؾٌلل اخملخازت
ٌَصفِق ٔبهوز دوخة ،اجمل٘ك،9ض ،<89-<2;.اًًسزة الٕجنَزيًة).
صى ،فإهَ ل ًوخس صئ ًربز املساوماث اًالمدسئَة وحتاًفاث
ونٌل ٍُ ى
الٕمربايًَخني اًعًَِة وا ٔلمصٍىِة وْلخَف اًلوى اًصحـَة .إن املٌلزٍك
واًلِاش اٙكى حياول اًخحصًفَِون اًعًَِون اًلِام تَ ل ًلف ىف وخَ
اّكاز.
املاء ِ
وًلوم اًلاذت اًعًَِون ىف ذؿاايٚل مبحاوٌك إؾعاهئم الاهعحاغ س ًمعا مهنم
تبٔهيا حنن ا ٔلًحان ضس ٔبى جسوًة ول هياضي لس خلالل اًخياكضاث نٌل
ًخوحة .وثضلك ظحَـى فِم ًخفِمون تبٔهيا هخزش موك ًفا مازهس ًَا ًَيًٌُا ىف
ُشٍ املسائي ،وًىهنم لٍزاًون ٍصوحون ُشا آكط املَخوى تلصط
إدفاء حصوِم ٌَيؼصًة اًـَمَة املازهس َة اٌََيٌَُة وظصًق اًثوزت.
وًخرصفون هبشٍ اًعصًلة تلصط اْكط من اًس َاسة واملواكف اًعحَحة
ٌَحزة اًربوًَخازى واٗكوٌك .واهتاماهتم ل جسدٌس ؿىل ٔبى صئ .وذؾوان
وضري ًِشٍ اْكلائق.
إن حزتيا كس ذمع حبَوًة اًيضال اًـاذل ٌَضـوة اًـصتَة تال اس خثٌاء،
وس َؼي ًسمعِا حىت اٍهناًة .إهيا هسمع هضال اًضـة اًفَسعَىن ضس
ٕاسائَي واٙكى ٔبظححت مٌش سمن ظوًي ٔبذات ظَـة وزخي ذزك
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ىف اًِشق ا ٔلوسطً .لس ُو ِ ّلكَت ٕاسائَي مبِمة
اٗكفاغ ؾن حلول اًيفط اًـصتَة اًليَة من اًِشاكث الاحذاكزًة اًىدريت
ٌَولايث املخحست واْكفاع ؿىل اًوضؽ نٌل ُو –نٌل ٌسمى ُشا
اًخحصًفِون اًعًَِون.
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وتلغ اًيؼص ؾن حلِلة ٔبن اًصئُس اًساذاث وحىومذَ اكان ىف ِح ٍَف
مؽ الاحتاذ اًسوفِىت ،فَلس رُحيا هسمع هضال صـة مرص لسرتخاغ
ٔبزاضََ من ٕاسائَي .وؿىل اًصمغ من ُشا فَلس فضحيا ٔبُساف الاحتاذ
اًسوفِىت ضس مرص ،وًـحخَ ىف اًِشق ا ٔلوسط ثضلك ؿام .ومل هحق
وًو ٌَحؼة واحست ظامذني حول ا ٔلُساف الاس خـٌلزًة اًىت نهنَّ ا
الاحتاذ اًسوفِىت ملرص .وًلس فـَيا هفس اًضئ ٗكمع اًضـة املرصى
ؿىل هفس اًلسز من الاجساق ىف هضاهل ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وىف
هضاهل ضس ٕاسائَي.
وتُامن اكن حزتيا وصـحيا ًسافـان ؾن معاُك اًضـة املرصى واًضـوة
اًـصتَة ا ٔلدصى فَلس كاما نشٛك تفضح املياوزاث اًىت كامت هبا
مؤدصا .إهيا ل ميىٌيا ٔبن هخعاُك مؽ ٔبى
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة مؽ ٕاسائَي ً
ظصًق و ٔبى دط ٌَمساومة مؽ ٕاسائَي املـخسًة حتت قعاء ٔبن ُشا
س َىون س ًمعا ًعاُك اًضـة املرصى.
إن اًلِاذت اًعًَِة وابًصمغ من ُشا ل ثفضح الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة.
وهتَي ًالثفاكِاث املرصًة الاسائَََة وحتر اًضـوة اًـصتَة ٔبن ثبٔىت
ؿىل اثفاق و ٔبن ثلوم مبساوماث مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وٕاسائَي وٚل
هىس ًَيُىن .إن مساومة
ٔبؿساهئم اًصئُس َون .إن موك ًفا وِشا ًُس مباز ٍ
وِشٍ اًىت ًلوم هبا اًعًَِون ًُست ىف ظاُك اًضـوة .واًسزافة
اًعًَِة اًلائٍك تبٔن ثلعؽ مؽ إمربايًَة ًرتٖل تيفسم ىف رزاغ و ٔبحضان
ٔبدصى «ثـمي ًعاُك حصًة اًضـوة» ًِيى خسافة ابئسة متا ًما .إن ُشٍ
سمى تبٔفاؾَي
املياوزاث اٍمنورحِة واملؤامصاث اًربحواسًة ل ميىن ٔبن ج ُ ى
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مازهس َة ًَيٌَُة جساؿس ىف ثـمَق اًخياكضاث تني اًلوثني الٕمربايًَخني
اً ُـؼمخني.
إن اْكزة واًضـة ا ٔلًحاىن ضس اْكصوة الٕمربايًَة اًياُحة وًسؾٌلن
حبزم حصوة اًخحصز اًلوٖل اًـاذٌك ،اًىت وٜل ؿىل اٗكوام ىف معَحة
اًضـوة وىف ظف اًثوزت .وًُسا ضس ذمع اٗكول حىت اًربحواسًة مهنا
حني ٍصاين تبٔن ُشٍ اٗكول حيوكِا ٔبصزاض ثلسمِون ًلاثَون ًعاُك
حتصز صـوهبم من اًِميية الٕمربايًَة .وًىن ت٘كان ل ميىٌَ الاخنصاظ ىف
كضَة مضرتنة ٔبو جسوًة( نٌل ٌسمهيا حتصًفِو اًعني) مؽ ذوٌك حتوكِا
ظلمة زحـَة ،واًىت ٔلخي معاْكِا اًعحلِة وؿىل حساة معاُك
اًضـة ثسذي ىف ِح ٍَف مؽ كوت إمربايًَة ٔبو ٔبدصى.
واب ِملثي فإن ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة ًُست ضس إتلاء اًـالكاث اٗكتَوماس َة مؽ
ت٘كان ذول «اًـامل اًثاًر» ٔبو «اًثاىن» .إهنا ضس ُشٍ اًـالكاث مؽ
اًلوثني اً ُـؼمخني واٗكول اًفاص َة .وًىن فامي ُيط ثعوز ؿالكاثيا
اٗكتَوماس َة نٌل ؿالكاثيا اًخجازًة واًثلافِة واًـالكاث ا ٔلدصى ،فإهيا
هـمي ظحلًا ٌَمحاذئ ،واضـني تـني الاؾخحاز وكدي لك صئ معَحة
ت٘كان واًثوزت ،وُشا ًبٔىت هلض ًَا ملا مل وًن هفـهل ٔبتسً ا.
حنن املازهس َون اٌََيٌَُون اٙكٍن ٔبثٌُا ٌَسَعة كس تيٌُا ؿالكاث
ذتَوماس َة مؽ ت٘كان جصحواسًة ز ٔبسٌلًَة ٔلن ُشٍ اًـالكاث ىف ظاْكيا
وظاْكِم نشٛك .وُشٍ املعاُك مذحاذٌك.
إن املازهس َني اٌََيٌَُني جية ٔبن ًخشهصوا ذو ًما املحاذئ .ل ميىن ٔبن
ًًهتىوا املحاذئ ثسخة اًؼصوف اًىت ثًضبٔ ىف فرتت ٔبو ٔبدصى .جية ٔبن
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ثخول فهيا اًعحلِاث اًـََا من
هحلى هعاة بٔؾًٌَا تبٔهَ ىف اًح٘كان اًىت ى
اًربحواسًة ،ثلف ُشٍ اًعحلة ىف هضال ذامئ ضس اًضـة ،وضس
اًربوًَخازاي وضس اًفالحني اًفلصاء ،وضس اًربحواسًة اًعلريت اًززاؾَة.
ٙكا فإهَ حني ثلمي اٗكول الاصرتاهَة ؿالكاث ذتَوماس َة مؽ اًح٘كان
اًربحواسًة ،وحني ل ثلميِا مؽ ُشٍ اٗكولً ،خوحة ؿَهيا ٔبن ثوحض
ٌَضـوة تبٔهنا ثسمع هضاهلم ،وتبٔهنا ل ثخفق مؽ ا ٔلفاؾَي اًصحـَة اًال-
صـحَة اًىت ًلوم هبا حاكٕلم.
جية ؿََيا حنن املازهس َون اٌََيٌَُون ٔبن هسزك اًخياكضاث املوحوذت
وهضـِا تـني الاؾخحاز ،وًُست وحسُا اًخياكضاث اًلامئة تني اًعحلاث
املس خ ِلٍك واملس خلٍَك ،وًىن ثٜك نشٛك اًىت ثؼِص تني اٗكول ،وُشٍ
اًىت تني اْكىوماث ىف ُشٍ اًح٘كان والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة
وسـى
الاصرتاهَة اًسوفِخَة واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى ،إِك .جية ٔبن ى
ذو ًما ًس َاسة ثيط تبٔهيا ل هسافؽ فهيا ؾن حىومة زحـَة تخساظة ٔلهنا
و ٔلخي معاْكِا آكاظة ومعاُك اًعحلة اًىت ىف سَعهتا كس كعـت
مؤكذًا مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة تلَة الًٕلاء تيفسِا ىف ٔبحضان إمربايًَة
ٔبدصىً ،
مثال من اًربًعاهَني ٔبو اًسوفِت ٔبو ٔبى إمربايًَة ٔبدصى .جية
ٔبن وس خلي اًخياكضاث املوحوذت تُهنم هبسف ٔبن ٌساٚل موكفٌا ىف ذمع
وظَة ؾوذ هضال اًربوًَخازاي وأكاُري املضعَِسَ ِت ًِشا اًح٘ك ضس
حىومهتم اًصحـَة .فإن حزاًسث اًخياكضاث تني حىومة زحـَة
واضعِاذًة وز ٔبسٌلًَة من ذول اًـامل «اًثاىن» ٔبو «اًثاًر» مؽ حىومة
من ذول «اًـامل ا ٔلول»ً ،خوحة ظحلًا ًخلس مي وثفصكة حتصًفىي اًعني
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ٌَـامل ٔبن ثؤذش اًفىصت اًلائٍك تبٔن ُشٍ اًخياكضاث ٜل ؿىل اٗكوام ىف
ظاُك حتصز صـة ُشا اًح٘ك من هري اًص ٔبسٌلل ومن هري اًربحواسًة
اًصحـَة اْكاهكة ُياك ،هواحست من امل ُـسَ ّ َماث .وىف ُشٍ اْكال ًخوحة
ؿََيا ٔبن هخـامي ثضلك ٔبساىس مؽ املعاُك اًعحلِة ،ومؽ معاُك
اْكىوماث اًربحواسًة اًىت متثي اًعحلاث املس خ ِلٍك ،ومؽ مسبٌٔك من
ًـعى ٔبنرث ومن ًـعى ٔبكي ،ومن ًسافؽ ؾن هفسَ تبٔفضي صلك ىف
اًسَعة ،ومن ٍصًس ٔبن ًعصذٚل تلصط إذذال زخاهل.
وىف اًخـامي مؽ هضال اًربوًَخازاي ،ل جية ٔبن ُحي َّ َري املوكف جتاٍ
اًربحواسًة مؽ اًـالكاث اٗكتَوماس َة واًخجازًة واًثلافِة واًـَمَة تني
اٗكوٌك الاصرتاهَة واٗكول اًىت ًِا هؼام ذوٌك ْلخَف .إن ؿالكاث اٗكوٌك
اٗكاذََة ُشٍ رضوزًة وجية ثعوٍصُا ،وًىن اًح٘ك الاصرتاىك جية ٔبن
ٍىون واحضًا ىف ٔبُسافَ ابٕوضاهئا .إن اْكَات ا ٔلًسًوًوحِة واًس َاس َة
وا ٔلذالكِة واملاذًة ًح٘ك اصرتاىك جية ٔبن حىون ِمصب ٓ ًت ًضـوة ُشٍ
اًح٘كان اًىت ثلمي مـِا اًـالكاث ،واًىت ومن ذالل ثعوز ُشٍ
اًـالكاث جس يح اًفصظة ًِشٍ اًضـوة اًىت ثلعن تسول كري اصرتاهَة
جصؤًة جصاكث ومزااي اًيؼام الاصرتاىك .وثضلك ظحَـىٍ ،ىون اثحاؾِم
ًعصًق الاصرتاهَة من ؿسمَ صبٔانً ُيعِم ،وًىٌَ من واحة ت٘كان
الاصرتاىك ٔبن ٍىون مرضة املثي اّكَس.
وتعسذ لك ُشٍ اًلضااي اًس َاس َة واًيؼصًة واًخيؼميَة ل ًلف اًلاذت
اًعًَِون فلط مواك ًفا كري واحضة ،وًىهنم ٔبتـس ما ٍىون ؾن إًضاخ
ُشٍ املواكف ،إهنم وؾن معس جيـَوهنا ٔبنرث مغوضً أ ،لهَ وحسة كول

272

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

ماو ًخوحة إاثزت ا ٔلموز ًخوضَحِا .إن ُشٍ ا ٔلظصوحة ًُست حصَحة.
تي ؿىل اًيلِغً ،خوحة ؿََيا ٔبن هوحض ا ٔلموز و ٔبن هلٌؽ اًضـة تبٔن
ًمت زوزثَٔ ،لن اٌَلط موحوذ مس حلًا .فإن اكهت اًلضَة ٜل إاثزت
ا ٔلموزٙ ،كا فسؾوان هرث ا ٔلموز ثضلك ٔبنرث ً ٕالمربايًَة اًىت حتخرض ،و ٔبن
ل وساؿسُا و ٔبن ل هـَهنا ابًـاكساث حىت ثؼي موحوذت .إهيا جية ٔبن
ىهنيى وحوذ اًص ٔبسٌلًَة حىت ثخحصز اًضـوة واًربوًَخازاي وًلرتة ٔبمي
الاصرتاهَة واًض َوؾَة ٔبنرث .إن ُشا ُو ذزتيا اًثوزى ،ذزة املازهس َة
اٌََيٌَُة  ،ول ذزة كريٍ.
إن كاذت اًعني كس اس خـمَوا ساتلًا ظَلة «اًـني ابًـني» ىف اًيضال
ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،وًىهنم مل ًعحلوُا ،وابًعحؽ ل ًعحلوهنا
اًَوم .إهنم ل ٌض يون هضال اًـني ابًـني حِر ٔبهنم ًلرتتون ٔبنرث من
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وىف ِح ٍَف مـِا.
إن ؿالكاث اًعني اٗكتَوماس َة واًخجازًة واًثلافِة مؽ اٗكول الٕمربايًَة
واٗكول ا ٔلدصى ىف اًـامل مديَة ؿىل ٔبسس ز ٔبسٌلًَة .إن ٕلمة اًعني ىف
ُشٍ اًـالكاث ٜل ثلوًة مواكـِا الاكذعاذًة واًـسىصًة من ذالل
اٗكمع اٙكى حصًس ٔبذشٍ من اٗكول الٕمربايًَة اًىربى حىت جس يح ًِا
اًفصظة نشٛك ٔبن جضرتك ىف اًزنال مؽ اًلوثني اًـؼمخني ا ٔلدصثني .إن
ذؿااي اًعني ىف املشايغ واًوسائي ا ٔلدصى وضبٔث لٕوضاء اهعحاغ ىف
اًـامل تبٔن اًعني ًُست فلط ذوٌك هحريت وكوًة وًِا حضازت ؾصًلة،
وًىهنا ثـعى الاهعحاغ تبٔن س َاس هتا اْكارضت ثلسمِة وابًعحؽ مازهس َة
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ًَيٌَُة .وابًصمغ من ُشا فإن وضاظاث اًخحصًفِني اًعَيُني ل ثلسز ول
ميىهنا تبٔى وس ٍَك ٔبن ختسم هكثال ًخوحة ؿىل صـوة اًـامل اثحاؿَ ىف
هضاهلم ًخسمري اًلوت اًص ٔبسٌلًَة والٕمربايًَة.
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مٌؼوز زحـى
*امليؼوز اًعَىن ًوحست «اًـامل اًثاًر» ٌ
إن اًلِاذت اًعًَِة حصًس وحست لك ت٘كان «اًـامل اًثاًر» ،واًىت ٜل كري
مذجاوسة من ٔبى مٌؼوز :ابًيؼص ًخعوزٚل الاكذعاذى والاحامتؾى
واًثلاىف ،واًوكت املعَوة واًعصًق املخحوغ من لك واحست من ُشٍ
اًح٘كان ًيَي هوغ من اْكصًة والاس خلالل اٌٚكى حمتخؽ تَ ُشٍ اًح٘كان
اًَوم ،إِك.
وًىن ُي ثخرَي اًعني ُشٍ اًوحست اًىت ثخِش هبا؟ إن اًلِاذت
اًعًَِة ل ثفِم ُشٍ اًوحست نٌل حتللت ابًعصًق املازهىس اٌََيُىن
وًعاُك اًثوزت وحتصز اًضـوة .إهنا حصاُا من مٌؼوز جصحواسى ،حصاُا
هوحست من هوؾَة الثفاكِاث واملـاُساث اًىت ًلميِا حاكم ُشٍ اًح٘كان
اٙكٍن ٍصثحعون اًَوم تلوت إمربايًَة ،وكسً ا ميىن ٔبن ًًدشوا ُشٍ
الثفاكاث اًىت كس ٔبكاموُا ٚل بٔهفسِم تلَة الازثحاظ تواحست ٔبدصى.
إن اًلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة ثدٌاىس تبٔن وحست ُشٍ اٗكول اًلومِة ميىن
ٔبن ثُض َم َن فلط من ذالل هضال اًربوًَخازاي وأكاُري اًاكذحة ًلك ت٘ك
ؿىل حست،وىف امللام ا ٔلول ضس الٕمربايًَة آكازحِة اًىت ثلَلَت ىف
ُشا اًح٘ك ونشٛك ضس اًص ٔبسٌلًَة واًصحـَة اٗكاذََة .فلط ؿىل ُشٍ
ا ٔلسس ميىن ٔبن ثخحلق وحست ُشٍ اًح٘كان .وفلط ؿىل ُشٍ ا ٔلسس
ميىن ٔبن ثخحلق حهبة مذحست ضس الٕمربايًَة ا ٔلحٌحَة ونشٛك ضس
املَوك احملََني واًربحواسًة اًصحـَة و ُم َّالك ا ٔلزاىض الاكعاؾَني
واٗكنخاثوزًني.
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ؿىل ،ىف اًلمة ،تلصط ظَاهة
ففى اًص ٔبسٌلًَة ثخحلق اًوحست فلط من ا ٔل ى
اهخعازاث اًربحواسًة وحٌلٍهتا من اًثوزت .تُامن ىف اًوحست اْكلِلِة وٜل
وحست اًضـة ،جية ٔبن ثمت ُشٍ اًوحست من ٔبسفي ،مؽ اًربوًَخازاي
ؿىل ز ٔبش ُشٍ اًوحست.
ابًعحؽ ُشٍ اًخانخَاكث اًىت ميىن ٔبن ثـمي هبا جصوًَخازاي ما ٌسمى اًـامل
اًثاًر ٔبو جصوًَخازاي لك ُشٍ اًح٘كانً ،الحتاذ مؽ كوى س َاس َة ٔبدصى
ضس الٕمربايًَة ،ل ميىن هحشُا .إن وحست اًلوى اًثوزًة ،حىت الاحتاذ
مؽ اًلِاذت اًربحواسًة ًح٘ك ما وىف ْكؼة ما ،وحني ثخـمق اًخياكضاث ل
اًص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب ٔبو مؽ اًلِاذت اًصحـَة ًح٘ك من ت٘كان «اًـامل اًثاًر»
ل ميىن إٌُلًِا نشٛك.
إن لك الٕماكهَاث واًفصض جية ٔبن حصاُا ٔبؿني اًلوى اًثوزًة
وجس خلَِاًِ .شا ًلول ًَيني تبٔن ذمع ت٘ك اصرتاىك واًربوًَخازاي ا ٔلٔلَة
ً
ٔلزيا.
جية ٔبن ٍىون
مِشوظا و ً
ابًصمغ من ُشا فإن كاذت اًعني ًسافـون ثضلك ذاض ؾن ِح ٍَف كري
مِشوظ تني اْكىوماث اًصحـَة ،س ًمعا مهنم ملواهجة الٕمربايًَة .وحني
ًخحسزون ؾن مٌاُضة الٕمربايًَة فِم ل ًلعسون الٕمربايًَة ثضلك
ؿام ،تي ًلعسون الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
إن ضـف الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة ٜل اًزنؿة اًصئُس َة ًخازخي ؿامليا
املـادض .وثبٔىت هجوذ اٗكول اخملخَفة ًخحصٍص هفسِا من ثبٔزري الٕمربايًَة
مت ً
ثَال لجتاٍ بٓدص ًلوذ لٕضـاف الٕمربايًَة .وًىن ُشا الاجتاٍ اًثاىن
اٙكى ًربزٍ كاذت اًعني ثضلك كري مِشوظ ،وتسون اًلِام تبٔى متَزي
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تني اًح٘كان ،وتسون ذزاسة اًؼصوف اًـامة وآكاظة ،ل ًؤذى إل
ظصًق حصَح ًوحست اًضـوة ىف اًيضال ًخحصٍص هفسِا من اًخسذي
واًِميية ا ٕلمربايًَة .وثضلك مضاتَ ،فإن مٌؼوز اًخحصًفِني اًعَيُني
اٙكٍن ًـخربون ٔبوزواب كازت ت٘كان «اًـامل اًثاىن» ،واًىت ًضـوهنا ىف
حتاًف مؽ «اًـامل اًثاًر» ،ل ميىن ٔبن ًؤذى ُو نشٛك إل ظصًق
سسًس .إن ُشٍ اجملموؿة من اٗكول اًص ٔبسٌلًَة ل ميىن ٔبن حىون ٔبتسً ا ىف
خاهة وظف إضـاف اًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة .واًخفوٍ تبٔن صُئًا وِشا ميىن
ٔبن ًخحلق مبساؿست وذمع وثـاون اًربحواسًة ا ٔلزس خوكصاظَة ىف جصًعاهَا،
واًربحواسًة اًصًفاوض َة ٔلملاهَا اًلصتَة ،واًربحواسًة اًفصوس َة املاهصت
واجملموؿاث اًص ٔبسٌلًَة اًىدريت ا ٔلدصى ًِو سشاخة ابئسة.
ميىن ٔبن ًسؾى ذامعو هؼصًة «اًـوامل اًثالج» مبحاماهتم وحست ُشٍ
اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة تبٔهنم ًـزتمون إضـاف الٕمربايًَة .وًىن ٔبًة إمربايًَة
س خضـفِا ُشٍ اًوحست؟ ٔبُشٍ الٕمربايًَة اًىت تيؼصًة «اًـوامل اًثالج»
ثياذى لٕوضاء حهبة مذحست ضس الٕمربايًَة الاصرتاهَة؟ ٔبم ُشٍ
الٕمربايًَة اًىت ثخحاًف مـِا اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلوزوتَة تلغ اًيؼص
ؾن ثياكضاهتم مـِا؟ فِؼِص وجبالء ٔبن احملامات واٗكفاغ ؾن ثلوًة
وظَة ؾوذ ُشٍ اجملموؿة من اٗكول ُو ذفاغ وّلامات ؾن ثلومِة مواكؽ
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وثلوًة ملواكؽ اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ىف قصة ٔبوزواب.
وىف اّكِة ا ٔلدصى ،وحني ثخحسج اًلِاذت اًعًَِة ؾن إوضاء حتاًف
تني ذول «اًـامل اًثاىن» وت٘كان ما ٌسمى ابًــامل اًثاًر ،فإهنا ثـىن تبٔن
اْكَف تني اٗكوائص اْكاهكة ًِشٍ اًح٘كان .وًىن اًزمع والاذؿاء تبٔن ُشٍ
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اًخحاًفاث سدساؿس حتصز اًضـوة ُو سمع ومٌؼوز مثال ومِخافزيًلى
ومٌاُغ ٌٌَلزهس َةٙ .كا فإهَ ذساغ ٌَجٌلُري اًـصًضة من اًضـوة اًىت
ثخوق ٌَخحصز ،و ٌ
هؼصايث وِشٍ ثـس حصمية حُصحَ َى ُة ضس اًضـوة وضس
اًثوزت.
إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ًـخلس تبٔن الٕمربايًَة ل ثـمل ول ثُحرص ول
ثفِم ول جس خلي اًخياكضاث املوحوذت تني اًح٘كان اًىت ًخوُا ٔبظاحت
تيري الاس خـٌلز وسلعت ىف هري الاس خـٌلز اّكسًس .إن اْكلائق ثؼِص
تبٔن الٕمربايًَة جس خلي ُشٍ اًخياكضاث ثضلك مس متص وًومًِا ًعاْكِا.
وحتر وحتصط ُشٍ اًح٘كان وُشٍ اًضـوة ًلذال تـضِا اًحـغ ،لٕاثزت
الاوضلاكاث ًلذال وٕافضال ٔبى ّلاوٌك ٌَوحست حىت ىف كضااي مـَية.
إن الٕمربايًَة نشٛك جضن كذال حِات وموث ،وثياضي ًىك ثعَي من
ٔبمس حِاهتا ،وحني حصى تبٔهنا مل ًـس ابٕماكهنا حتلِق ُشا من ذالل
اًوسائي املـخاذت فذَلى تيفسِا ىف حصة وؿسوان ػاُصٍن حىت جسرتحؽ
ثفوكِا وُمييهتا.
إن كاذت اًعني ل ٍصًسون وحست ت٘كان «اًـامل اًثاًر» فلط مؽ تـضِا
اًحـغ ،تي نشٛك مؽ اًولايث املخحست ضس الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًسوفِخَة .و ٍ
جلكٌلث ٔبدصى فإن اًخحصًفِني اًعَيُني ُيربون ثضلك
واحض صـوة «اًـامل اًثاًر» تبٔن الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ٜل
اًـسو اًصئُىسٙ ،كا فإهَ وىف اًوكت اْكارض جية ٔبن ل ًياضَوا ضس
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة وضس حَفاهئا واًربحواسًة اًصحـَة اًىت ثخحنك ىف
ت٘كاهنم .وظحلًا ًؼ«هؼصًة» اًعني فإن ذول «اًـامل اًثاًر» ًخوحة ؿَهيا
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ٔبن ثلاثي ل ًخلوًة حصٍهتا واس خلالًِا وس َاذهتا ،ول ٔلخي اًثوزت اًىت
جسحق وثعَح حنك اًربحواسًة ،وًىن ً ٕالتلاء ؿىل ا ٔلموز نٌل ٜل .إهَ
من املفِوم ٔبهَ ومن ذالل احملامات ؾن اًخوافق مؽ اًولايث املخحست
ا ٔلمصٍىِة ،وُو اًخوافق اٙكى ًبٔىت هلِضً ا ملعاُك اًثوزت وكضَة اًخحصز
اًلوٖلً ،سفؽ حتصًفِو اًعني هبشٍ اٗكول إل مساومة دِاهَة.
إن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة ؿَهيا واحة ٔبٔلى ًدضجَؽ وٕاًِام
اًربوًَخازاي واًضـوة ىف لك ُشٍ اًح٘كان ٌَلِام ابًثوزتٌَ ،لِام ضس
الاضعِاذ ا ٔلحٌىب واحملىل واًـحوذًة ىف ٔبىٍ صلك ػِصث .وًـخلس
حزتيا تبٔن ُشا ُو اًعصًق ا ٔلوحس اٙكى من ذالهل ميىن ٔبن ثًضبٔ
اًؼصوف ٌَضـوة حىت ثلاثي الٕمربايًَة والٕمربايًَة الٕصرتاهَة ،واًىت
حصثحط هبا كاًحَة ت٘كان «اًـامل اًثاًر» تعصائق ؿست.
وًىن مارا ثفـي اًعني؟ إن اًعني ثسافؽ ؾن موتوثو واجملموؿة اًىت
حتوم حوهل ىف سائري .وثلوم اًعني من ذالل ذؿاٍهتا مبحاوٌك ذَق
اهعحاغ تبٔهنا وس ًمعا مهنا ثسافؽ ؾن صـة ُشا اًح٘ك ضس قزو املصحزكة
اٙكٍن ًلوذٚل الاحتاذ اًسوفِىت ،وًىهنم ىف اًواكؽ ًسافـون ؾن هؼام
موتوثو اًصحـى .إن ظلمة موتوثو ٜل واكٌك ٓكسمة الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة.
ومن ذالل ذؿااي اًعني واملوكف «املؤًس ًزائري» فإهنا ثسافؽ ؾن حتاًف
موتوثو مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والاس خـٌلز اّكسًس وثلاثي مليؽ ٔبى ثلري
ىف اًوضؽ اًصاُن ًِشا اًح٘ك .إن واحة لك اًثوزًني اّكاذٍن ًُس
اٗكفاغ ؾن اْكاكم اًصحـَني ٔبرانة الٕمربايًَة ،تي اًـمي لًِٕام صـة
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سائري ٌَلذال ْكصًخَ وس َاذثَ ضس موتوثو واًص ٔبسٌلل احملىل والٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة واًفصوس َة واًحَجَىِة وكريُا م الٕمربايًَاث.
ونٌل هلف موك ًفا مٌاُضً ا ملوتوثو ىف سائري ،فإهيا هلف نشٛك ضس هُذو
وّلصضََ ىف ٔبجنولٔ ،لن الاحتاذ اًسوفِىت وهُذو ًلومان تيفس اًضئ
ىف ٔبجنول متا ًما نٌل ثفـي اًولايث املخحست ومـِا موتوثو ىف سائري .ومن
مـاًية ثعوز ا ٔلوضاغ ىف ُاثني اٗكوًخني ًَخضح هَف ُو اًخيافس
املس خـص تني اًلوثني اًـؼمخني حول ثلس مي املس خـمصاث وا ٔلسواق
ُياك .إهيا ل هسافؽ ؾن هُذو ول الاحتاذ اًسوفِىت ،وًىن تُامن هلاثَِم ل
ميىٌيا ٔبن هسمع الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ومصحزكهتا و ٔبؿساء اًضـة ا ٔلجنول.
وىف ٔبى ػصف وموكف وحتت ٔبى ػصوف ًخوحة ؿََيا ذمع اًضـوة
اًثوزًة ،وىف حاٌك سائري و ٔبجنول ًخوحة ؿََيا ذمع صـىب ُشٍن اًح٘كٍن
اًـؼمى اٙكى ثضـَ ُشٍ اًلوى
فلط ىف مساؾهيم ً ٕالظاحة تيري اًلوى
ى
حول ٔبؾياق ُشٍ اًضـوة.
مفا ُو امللرتخ ؿىل زوزىي سائري؟ ٔبُو اًلِام تدسوًة مؽ موتوثو حىت ًمت
اضعِاذ صـة ُشا اًح٘ك ٔبنرث و ٔبنرث تَس الٕمربايًَة نٌل ًيعح
اًخحصًفِون اًعًَِون؟ ل ،إن املازهس َني اٌََيٌَُني ل ميىهنم ٔبن
ًلرتحوا ُشا اًيوغ من اًدسوًة ًضـة سائري و ٔلى صـة بٓدص.
ذؾوان هبٔذش س َاسة اًعني ىف ابهس خان ً
مثال .إن ابهس خان اًىت ًخول
سمإلا آكاانث ،حِر اًربحواسًة اًليَة وهحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض كس
جسَعوا ذو ًما ُياكُ ،س ِ َمع تبٔهنا حََف ٌَعني .وذمع اًعني ًِشا اًح٘ك مل
ٍىن ىف اًعصًق اًثوزىً .لس ساؿسث اًعني ثلوًة صونة اًربحواسًة
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اًحاهس خاهَة املاًىة ً ٔلزاىض اًىت ثضعِس توحض َة صـة ُشا اًح٘ك،
متا ًما نٌل ظلمة ىهيصو وكاهسى وا ٔلكعاة اًصحـَة ا ٔلدصى اًىت ثضعِس
اًضـة اًِيسى .إن حىومة رو اًفلاز ؿىل توثو ىف ًُست مس خثٌات
نشٛك.
فبٔ ًول اهفعي رشق ابهس خان ؾن قصهبا .واس خعاؾت اًِيس ٔبن جس خلي
اًخياكضاث اًـؼمية املوحوذت تني صـة رشق ابهس خان واًربحواسًة
اًصحـَة اْكاهكة ىف اًلصة .و ٔبصـَت ُشٍ اًخياكضاث ٗكزخة كس ٔبذث
ثضـة ابهس خان ىف اًِشق ٌَلِام ابهخفاضة مسَحة ضس حىومة ؿىل
توثو .وىف ُشا اًوكت اكن كس حىون رشق ابهس خان اٙكى اختش إمس
تيجالذٌش،وحىوهت حىومة ُمجَة ز ىمحن اٙكى ُس ِ َمع تلذاهل ٌ٘كميلصاظَة
وملعاُك اًضـة .وًىن ظحَحة ٔبحس ا ٔلايم ُك ِذ َي ِلَة ز ىمحن تـيادض
ؿىل كصاتة وزَلة من الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .والٓن ظاز ؿىل توثو ٔبًضً ا
ظاحة اًلول اًفعي .وهبشا فإن ظسًق اًعني وحََفِا ،و ٔبقىن زخال
ابهس خان وهحري ُم َّالك ٔبزاضهيا كس ُ ِحس َق ؿىل ًس زحـَني بٓدصٍن ىف
اهلالة.
وًىن ما ُشٍ املـازضة اًىت ظـسث ٌَسَعة ومن صازك فهيا؟ إهنا
نشٛك كوت زحـَة ٔبدصى ،مىوهة من زخال اًـسىص واًص ٔبسٌلًَني وهحاز
ُم َّالك ا ٔلزاىض .وكس ذفـت هبم معاْكِم اًعحلِة وزواتعِم اٌَىت
ميخَىوهنا مؽ اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة والاحتاذ اًسوفِىت ٔبو اًعني،
وحياوًون ٔبن ًحلوا ؿىل اًسَعة اًصحـَة حبزم ىف ٔبًسهيم .وىف ُشٍ
اًؼصوفٍ ،ىون اْكسج ٌَضـة اًحاهس خاىن حول اًخحاًف اًوظَس
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واٙكى تَ وتسمعَ ًلوت جصحواسًة ٔبو ٔبدصى ،واسددسال ظلمة حاكم
تبٔدصى ،نٌل ًفـي كاذت اًعنيً ،رزا ٌَصماذ ىف ٔبؿني اًضـة ؾن اًعصًق
اًسسًس ٌَثوزت .إن ظصًق اًعواة ُو هساء اًضـة اٙكى ٍىذوى
تيازى توثو ومن ًياُضَ ،تبٔن ٌضـي اًياز اًـؼمية ٌَثوزت ،و ٔبن ًعفئ
ًَِة ُشٍ اًيريان اٙكى حتصكَ ،وحسق ُاثني اًعلمخني املدضاهبخني
املوحوذثني ىف ابهس خان .وىف ُشا اًلذال ؿىل اّكهبخني سُذوحة ؿىل
اًضـة اًحاهس خاىن تيفسَ ٔبن ًـمل هَف ٌس خلي اًخياكضاث.
هفس ا ٔلمص ًيعحق ؿىل اًـسًس من ت٘كان اًـامل اًثاًر ٔبو ؿسم الاحنَاس.
وهبشا فإن اًلِاذت اًعًَِة ًُس ًِا حغ ل ىف اًخحاًفاث واًعساكة مؽ
املازهس َني اٌََيٌَُني ول مؽ اًح٘كان اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة .وًىن من ٔبٍن
معسز هضوة حؼِا؟ ٔلن س َاس هتا ًُست مبازهس َة ًَيٌَُةٔ ،لن
اًخحََالث اًىت ثلوم هبا والاس خًذاخاث اًىت ثبٔىت هبا ذاظئة .ففى ُشٍ
اًؼصوف ٔبى زلة ُشٍ اًىت س َضـِا صـوة «اًـامل اًثاًر» ىف اًعني
اًىت هتسف ّكـي ُشٍ اًح٘كان حتت حٌاحهيا؟
ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي وحسُا واملازهس َة اٌََيٌَُة وحسُا والاصرتاهَة
ذاًعا وظساكة وزَلة ووحست حسًسًة تني اًضـوة،
وحسُا ث َُو ًِ ّـسُ ح ًدا ً
وُشا ؾن ظصًق لك صئ ًلسمِا وًثري اًضلاق تُهنا .وتلصط ذَق
اًوحست واًعساكة تني اًضـوة ،وْكي اًلضااي تبٔفضي ظصًلة مٌاس حة
مذوفصا
ملعاْكِم ل جية ٔبن ٍىون اٗكمع ٔبو اًخياسلث تبٔى ظصًلة ً
ًربحواسًني مٌحعني من ٔبمثال موتوثو وتوثو وكاهسى وكريٚل جزمع ٔبهَ
س َىون ًحياء ثواسن س َاىس ،واٙكى ُو ثـحري ؾن هؼصًة ل-ؿَمَة

282

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

ول-صـحَة واىهتاسًة ٌَؼ«ثواسن» اٙكى ُيسم ىف إتلاء حاٌك اًـحوذًة
اًصاُية نٌل ٜل.
حنن املازهس َون اٌََيٌَُون هلاثي ضس الاس خـٌلز اّكسًس وضس
اًربحواسًة الاضعِاذًة اًص ٔبسٌلًَة ٔلى ت٘ك اكن ،وضس ُؤلء اٙكٍن
ٌس خلَون اًضـوة .إن ُشا اًيضال ميىن ص يَ إن اكهت ا ٔلحزاة
اًض َوؾَة اْكلِلِة ُمَِِم ًة ُو ِ
مٌؼم ًة وكائس ًت ٌَربوًَخازاي وأكاُري اًـامٍك.
إن كِاذت اًربوًَخازاي وأكاُري من اْكزة ثمت تيجاخ فلط حني ٍىون
اْكزة رو إًِام مازهىس ًَيُىن زوزى ،وًُس إًِا ًما مض حوًُا تبًٔف
مـىن وتبًٔف ًواء .ول ًيعَق اْكزة املازهىس اٌََيُىن ،ىف ت٘ك اصرتاىك
حلِلى ،من مٌؼوز معَحة ذوًخَ ٔبزياء اختارٍ ٔلى ٔبفاؾَي ،وًىٌَ
ًبٔذش ابْكس حان معَحة اًثوزت اًـاملَة نشٛك.
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*«اًـوامل اًثالج» اًعًَِة و«ؿسم الٕحنَاس» اًَوقوسالفِة ٌُل هؼصًخان
ًخرصًة اًيضال اًثوزي ٌَضـوة
إن مجوغ املصثسٍن من املازهس َة اًَيٌَُة ،سوفِخًا اكهوا وثُذوًني وظَيُني
واًخحصًفِني املـادضٍن ال ٓ َدصٍنً ،لومون مجَ ًـا مبا ىف وسـِم ًلذال
املازهس َة اٌََيٌَُةً ،لذال اًيؼصًة اًؼافصت ٌَربوًَخازاي .وًلس اكن فضح
حزتيا ًيؼصًة «اًـوامل اًثالج»ٔ ،بن وضؽ اًخحصًفِني اًعَيُني ىف
موكف ظـةٔ ،لهنم ل ٌس خعَـون اًصذ ؿىل مـازضخيا وفضحيا
اًيؼصى هلم ،وُشا ًُس ٔلهنم هياتوهيا ،تي ٔلهنم هياتون كٍك جحجِم.
ومل ٍصذ ماوجىس ثوجن وذًيج س َاوتٌُج ٔبسسا وثحًِا هؼصًة «اًـامل
اًثاًر» تبٔن ًسؾٌل ُشٍ اًيؼصًة ابْكجة اًيؼصًةٔ ،لهنٌل مل ٌس خعَـا ومل
ٍىن ُشا تال ُسف ٔبو ٔبٛلَة .فٌَلرا مل ًلوما هبشا؟ إن «تـس هؼصٚل»
ُشا ًِو ذسؿة هتسف ٓكساغ اًضـة ،وّكـَِم ًلدَون ٔبظصوحاث
خسَفة تال هلاص ،وتخساظة ٔلن ماوجىس ثوجن كس ٔبهخجِا .إن ماوجىس
ثوجن مل ٌس خعؽ ٔبن ٌِشخ ا ٔلسس ًِشٍ اًفىصت «اًفَسفِة» ٔبو
«اًس َاس َة»ٔ ،لهَ ل ًوخس ظصًلة ًِشهحا .فَلس َّزو َح ُو وثالمشثَ
مفِوٕلم تخلس مي اًـامل ٍ
ًثالج تخساظة ؾن ظصًق إؿالن هؼصٍهتم وًُس
اٗكفاغ ؾهنأ ،لهنم بٔهفسِم ًـَمون تبٔن ُشٍ ا ٔلظصوحاث ابًَة.
إن «اًـامل اًثاًر» اًعًَِة و«ؿسم الاحنَاس» اًَوقوسالفِة هلٌل هفس
اًضئ ثلصً ًحا .وُسف لك من ُشٍن «اًـاملني» ُو ثوفري اًخربٍص اًيؼصى
لٕدٌلذ اًرصاغ اًعحلى تني اًربوًَخازاي واًربحواسًة وملساؿست اًلوى

284

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة اًىدريت ًعون هؼام الاس خلالل والاضعِاذ
اًربحواسى وختََسٍ.
ونيؼصًة مـاذًة ٌٌَلزهس َة ،فِيى وثضلك اتم ختَو من ٔبى ٔبسس
هؼصًة ،وهؼصًة «اًـامل اًثاًر» ابًوٚل اٙكى كس ذَلَ اًعًَِون حوًِا،
ختَو من ٔبى ثبٔزري ،ل ؿىل أكاُري اًـصًضة من اًاكذحني واًضـوة
املضعِست ىف ت٘كان «اًـامل اًثاًر» ،ول ؿىل كاذت ُشٍ اًح٘كان .إن
ُؤلء اًلاذت اٙكٍن حتاول اًلِاذت اًعًَِة ٔبن ثبٔذشٚل حتت مؼَهتا ٗكهيم
زؤاٚل املخجشزت فهيم ،وٗكهيم ٔبًسًوًوحِاهتم وثوهجاهتم اًواحضةٙ ،كا فإن
ا ٔلكاظَط اًعًَِة ًن جتسى مـِم هف ًـا .وًلس ػن ذًيج س َاوتٌُج
ورشاكؤٍ تبٔن اًعني تبٔزاضهيا اًضاسـة وساكهنا ميىن ٔبن ثفصط هفسِا
ؿىل ُشٍ اًح٘كان .وثبٔىت هؼصًة «اًـامل اًثاًر» تسزخة ما مٌاس حة
ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ظاملا ٔبهنا ل ثـصط دععِا ٌَرعص .إن اٙكٍن
ًخخٌون ُشٍ اًيؼصًة .وثـزس ُشٍ اًيؼصًة ذَق ٔبوضاغ مضوصة ىف اًـامل
واًىت هبشٍ ا ٔلوضاغ ثلوما لكخا الٕمربايًَخني ا ٔلمصٍىِة واًسوفِخَة
ابختارُا ًعاْكِا تلَة مس ُميية لك مهنا ،وحىت ثخعال تحـضِا وًسذال
ىف ٔبحالف نثريت واثفاكاث مؽ زؤساء مالك ا ٔلزاىض اًربحواسًني
واًص ٔبسٌلًَني ىف ت٘كان ما ٌسمى اًـامل اًثاًر و ٔبن جيـَوُا ٔبصس .وُيسم
ُشا املوكف نشٛك ٔبُساف الٕمربايًَني الاصرتاهَني اًخحصًفِني
اًعَيُني.
وابًًس حة ًيؼصًة «اًـامل اًالمٌحاس» ،فَلس زفـِا اًخحصًفَِون
اًَوقوسالف ًيؼصًة هوهَة من املفرتط ٔبن حتي ّلي اًيؼصًة املازهس َة
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اٌََيٌَُة ،واًىت ىف هؼصٚل كس ظازث «ابًَة» ،ومل ثـس «راث ظٍك»
ٔلهنم ٍزمعون تبٔن اًضـوة واًـامل كس ثلريوا .إهنم ل ًًدشون املازهس َة
اٌََيٌَُة توضوخ نٌل ًفـي اكزًَو ،وًىهنم ًلاثَوهنا تسافـِم ؾن هؼصٍهتم
املسٌلت تؼ«ؿسم الاحنَاس» ،حِر فهيا ومن مٌؼوز حتصًفىي ًوقوسالفِا،
تبٔن ُؤلء اٙكٍن ًسافـون ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة ٍىصزون ذو ًما هفس
«آكعبٔ» ،ول ًخفلون تبٔن مداذئ و ٔبؾصاف املشُة اًثوزى جية ٔبن
ثُع َّح َح وهبشا فِم «مصثسون» .ومن مٌؼوزٚل فإن حزة اًـمي ا ٔلًحاىن
(واٙكى ُو ُسف ٙلوٚل)ُ ،و حزة مصثس ٔلهَ ٍصًس ٔبن ًعحق املحاذئ
اًـَمَة ،وظصائق ومشُة مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني ىف «ؿامل
ْلخَف متا ًما ؾن ُشا اٙكى اكن ىف ؾرصٚل».
إن اًصؤى اًخُذوًة ًخياُغ املازهس َة متا ًما .وحتََالهتم اًىت ًلومون هبا
تعسذ اًخعوز اًـاملى ًخبٔىت من ُشٍ املواكف .إن اًخحصًفِة املـادضت
ثضلك ؿام ،واًخحصًفِة اًعًَِة واًَوقوسالفِة ثضلك ذاض ،ثلف
ضس اًثوزت .وًـخرب اًخحصًفِني اًَوقوسالف واًعَيُني الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة نلوت حدازت ميىهنا ثخىن ظصًق ٔبنرث مٌعلِة ،وميىهنا ٔبن
«جسـاذ» ؿامليا املـادض ،واٙكى ومن مٌؼوزٚل ًخعوز ول ٍصًس ٔبن
مٌحاسا .وًىن اًيؼصًة اًَوقوسالفِة ل ثلسز ٔبن ثلوم تـمي مفِوم
ٍىون ً
مٌاسة ملفِوم «ؿسم الاحنَاس» هفسَ .مفن ٔبى مٌؼوز حىون ُشٍ
اًح٘كان اًىت ىف ِؿسا ِذ ُشا اًـامل ،اٙكى ًسافـون ؾيَ ،ت٘كانً كري مٌحاست
ؾسىصاي؟ إن اًيؼصًة
اكذعاذاي ٔبو
ً
اكذعاذاي وس َاس ًَا و ٔبًسًوًوحًِا و ً
ً
اًَوقوسالفِة ص حَ-املازهس َة ل ثَمس ٔبو ثشهص ُشا اًسؤالٔ ،لن لك
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ُشٍ اًح٘كان ،واًىت حصًس ٔبن ثلوذ حتت قعاء ؿامل خسًس ل ميىهنا ٔبن
ختَط هفسِا من اًـسًس من ٔبصاكل اًخحـَة اخملخَفة ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
ٔبو الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
إن «اًيؼصًة» اًَوقوسالفِة ثَـة مرسحِة ؾؼمية حبلِلة ٔبن
الاس خـٌلز توهجَ اًلسمي كس سال ثضلك ؿام ،وًىهنا ل ثلول تبٔن اًـسًس
من اًضـوة كس سلعوا ىف جصاثن الاس خـٌلز اّكسًس.
إانَّ حنن املازهس َون اٌََيٌَُون ل هيىص حلِلة ٔبن الاس خـٌلز تبٔصاكهل
اًلسمية كس سال ،وًىٌيا هؤنس تبٔن الاس خـٌلز اّكسًس كس حي ماكهَ.
فاس خـٌلزًو اًحازحة لٍزاًون ًضعِسون اًضـوة اًَوم من ذالل اًلوت
الاكذعاذًة واًـسىصًة ،وحيعموهنم س َاس ًَا و ٔبًسًوًوحًِا تخلسمي منط
حِاهتم اًفاسس هلم .وًياذى اًخُذوًون وض ًـا وِشا تبٔهَ وضؽ حتول ؾؼمي
ٌَـامل ،وًضَفون تبٔهَ ل مازهس ول ًَيني انَُم حىت ؾن س خاًني
اٙكٍن كس زفضوٍ مجَـِم ،اكهوا ًَخرََوا إماكهَة حسوج ُشا .وظحلًا
ٔلكاوًَِم فإن اًضـوة الٓن حصت ومس خلٍك ،وثعمح فلط ًـسم
الاحنَاس ،تُامن ثصوت اًـامل جية ثلس ميِا تعصًلة ٔبنرث ؾلالهَة و ٔبنرث
إهعافًا.
وحىت ًخحلق ُشا «اًعموخ»ٌ ،سبٔل «امليؼصون» اًَوقوسالف ظَة
ذاظص الٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني والٕمربايًَني الاصرتاهَني اًسوفِت
واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ،حىت ًـعوا مجَـِم وحىص ًما مهنم إضافاث
من ذالل مؤمتصاهتم اٗكوًَة ،واًيلاصاث واًخياسلث اًىت س خلوم هبا
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اًح٘كان ًحـضِا اًحـغ ،وًخحوًي اًـامل املـادض واٙكى كاًوا تعسذٍ ٔبهَ
ىض حنو الاصرتاهَة».
«كس وظي ملصحٍك من اًوؾى س متىٌَ من امل ُؼ ِ ّ
إن ُشٍ «الاصرتاهَة» اًىت ًخِش هبا اًخحصًفَِون اًخُذوًونًِ ،يى
دعحة ٔلٍك حيثون من ذالًِا اًضـوة ًرصف ٔبهؼازٚل ؾن اًواكؽ .إهنم
ضس اًثوزت ،ومؽ ظون اًسمل الاحامتؾى حىت جس خعَؽ اًربحواسًة
واًربوًَخازاي ان ثخوظال لثفاق حول «حتسني مس خوى مـُضة
اًعحلاث اٗكُ هَا» .إهنم ًخوسَون تخواضؽ ٌَعحلاث اًـََا و«هصٕلم» تبٔن
ًـعوا من ٔبزابهحم إل «تؤساء ا ٔلزط ومـشجهيا».
إن ثُذو ٍصًس ٔبن ًلَة هؼصًة «ؿسم الاحنَاس» إل «مشُة هوىن»،
واٙكى ونٌل رهصان ىف ا ٔلؿىل ،وس ًمعا مهنم ًياسة «اًوضؽ ىف اًـامل
املـادض»ً .لس اسدِلؼت صـوة اًـامل وحصًس ٔبن ثـُش حبصًة ،وًىن
من مٌؼوز ثُذو وهؼصًخَ فإن ُشٍ «اْكصًة» ًُست «مىمتٍك» ثسخة
وحوذ نخَخني ،نخٍك اًياثو ونخٍك وازسو.
إن ثُذو ًخؼاُص وٍ ٔكهَ اًضرعَة اًصايذًة وحامي ًواء س َاسة مٌاُضة
حصَح ٔبن ت٘كٍ ًوقوسالفِا ًُست تـضو ىف اًياثو ول ىف
اًخىذالثٌ .
وازسو ،وًىهنا مصثحعة هبشٍ امليؼٌلث اًـسىصًة خبَوظ نثريت .فالكذعاذ
اًَوقوسالىف واًس َاسة اًَوقوسالفِة ًُسا مس خلَني ،تي مِشوظني
هبشٍ الئامتانث واٗكمع واًلصوط اًىت ٌس خلدَوهنا من اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة
وؿىل ز ٔبسِا الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .وًِشا فِو ًـمتس ثضلك هحري ؿىل ُشٍ
الٕمربايًَة .وابًصمغ من ُشا فإن ثُذو ًـمتس نشٛك ؿىل الٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ولك اًلوى اًص ٔبسٌلًَة اًىدريت ا ٔلدصىٙ .كا فإن
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ًوقوسالفِا اًىت حزمع تبٔهنا مضن ؿسم الاحنَاس مٌحاست حبنك اًواكؽ إن مل
ؼمى.
ٍىن حبنك اًلاهون مؽ امليؼٌلث اًـسواهَة ٌَلوى اً ُـ ى
ُياٛك كاذت نرث ىف ت٘كان ْلخَفة ىف اًـامل نخُذو ،وٚل اٙكٍن ٍصًس ٔبن
جيمـِم مؽ تـضِم فامي ٌسمى ابًـامل اًالمٌحاس .وُشٍ اًضرعَاث
(اًلاذت) ٜل ثضلك ؿام خشعَاث جصحواسًة ووز ٔبسٌلًَة ولمازهس َة،
ونثري مهنم ًلاثي اًثوزت .وثبٔىت اًدسمَاث من اصرتاىك وذميلصاظى
واصرتاىك ذميلصاظى ومجِوزى ومس خلي مجِوزى وكريُا من اًدسمَاث
اًىت ثًس هبا ُشٍ اًضرعَاث ًيفسِا ىف ٔبكَة اْكالث ٓكساغ
اًربوًَخازاي واًضـوة املضعَِست تلصط الٕتلاء ؿَهيم ىف ٔبكفاظِم،
واًخالؾة ابًس َاسة ؿىل حساهبم.
إن ا ٔلًسًوًوحِة املياُضة ٌٌَلزهس َة واًص ٔبسٌلًَة ثؼِص جبالء ىف ت٘كان
«ؿسم الاحنَاس» .فاًـسًس من ُشٍ اًح٘كان ًِا ظالث وجضاجاكث مؽ
ؼمى ولك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ىف اًـامل تيفس اًعصًلة
اًلوى اً ُـ ى
اًىت ثخعي وثدضاتم هبا ًوقوسالفِا ثُذو مؽ ُشٍ اًح٘كان .إن ا ٔلسس
اًوحِست ًخىذي «ؿسم الاحنَاس» حتت كِاذت ثُذو ،واًيت ًسؾوا ًِا لك
ت٘كان اًـامل ٜل وضاظ ٌس هتسف مقؽ اًثوزت وٕاًلاف اًربوًَخازاي
واًضـوة من الاهخفاط ًسحق اجملمتؽ اًص ٔبسٌلل اًلسمي وتياء اجملمتؽ
اّكسًس ًالصرتاهَة.
ُشٍ ٜل اًفىصت واملحس ٔب اًصئُىس اٙكى ًلوذ ثُذو ٔكؽ ُشٍ اًح٘كان مؽ
تـضِا .إهَ ًخؼاُص تبٔهَ املسؤول ؾن مجـِم مؽ تـضِم واًخؼاُص ابًلِاذت
ؿَهيم ،وًىن ىف اْكلِلة ل ًوخس صئ وِشا ،حِر ٔبن ل ٔبحس ًـعى
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هؼصًة «ؿسم الاحنَاس» آكاظة تخُذو ٔبو هؼصًة «اًـوامل اًثالزة» ا ٔلٛلَة
اًىت ٍصحوُا محٍك ٔبًوٍهتم وًلاثَون ٔلخَِا .فلك خشط ًشُة ىف
ظصًلَ وؿىل اٗكزة اٙكى جيي هل ٔبؾؼم اًفوائس و ٔبسؾِا.
إن لك اٗكلئي ثؼِص تبٔن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة حتحش
«اًـامل اًالمٌحاس» ًخُذو ؿىل «اًـامل اًثاًر» اًعًَِة .ابًصمغ من ٔبن
اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ثسمع اًيؼصًة اًعًَِة
ٌَؼ«ؾوامل اًثالج» إل و ٔبهنا كَلة ً
كََال ومرتذذت ٔلن ثلوًة اًعني ميىن
دعصا ؿىل
ٔبن ًؤذى إل ٔبوضاغ ل حيمس ؾلداُا وس خعحح ٔب ً
ذريا ً
ا ٔلمصٍىِني بٔهفسِم .تُامن ىف «ؿامل ؿسم الاحنَاس» اًخُذوى ل حمتثي ٔبًة
ٔبدعاز معَلًا ؿىل اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة .وًِشا وذالل سايزت ثُذو
ا ٔلذريت ٌَولايث املخحست رُة اكزحص ٌَخحجَي من ذوزٍ ىف ذَق «ؿامل
ؿسم الاحنَاس» ووظفَ حصنة «ت٘كان ؿسم الاحنَاس» ؿىل ٔبهنا «ؿامي
ٕلم خسً ا ىف حي اًلضااي اًصئُس َة ٌَـامل املـادض».
إن «ت٘كان ؿسم الاحنَاس» واًىت ىف كاًحُهتا ت٘كان ز ٔبسٌلًَة كس ٔبًلت
ابًرنذ .إهنم ًـَمون هَف ًياوزون ىف اًس َاساث وًلفون ىف ظف
ُؤلء اًلمربايًَني واًلوى اًص ٔبسٌلًَة اًىت ثـعهيم ذ ًمعا ٔبنرث .ووفلًا
ٌَصؤى اًربحواسًة واًص ٔبسٌلًَة ،فإن الاخنصاظ ىف اًس َاسة ًـىن آكساغ
واًخالؾة واًخحاًي ؿىل الٓدصٍن تلسز الٕماكن .إن ُشٍ اًس َاسة ٜل
س َاسة اً ُـِص اًىت ىف ْكؼاث مـَية وًؼصوف ؿاجصت حىون ُاذفة
ٌَحعول ؿىل ٔبكي ثلسٍص ؿىل اًلََي من املال اًعـة من ذوٌك ٔبنرث
كوت ملعَحة ظحلة اًضرط وهحاز ُشٍ اًعحلة.
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إن اًخُذوًة تيؼصٍهتا ًؼ«ؿسم الاحنَاس» ثخِش ؿىل وخَ آكعوض هبشٍ
اًس َاسة .وًىهنا ًُس تشاث اًخوخَ هفسَ ىف لك ماكن نٌل ًخؼاُص
ثُذو .إن ت٘كان «ؿسم الاحنَاس» ل جسدضري ثُذو فامي جية وما ل جية
فـهل .ومؽ تـغ الاس خثٌائاث فإن حاكم ُشٍ اًح٘كان حياوًون ثلوًة
سَعهتم اًص ٔبسٌلًَة واس خلالل اًضـة و ٔبن ًعححوا ؿىل ؿالكاث
ربى مليؽ ومقؽ ٔبى اهفجاز واهخفاضة
وظَست مؽ اًح٘كان الٕمربايًَة اً ُى ى
صـحَة و ٔبى زوزتُ .شا ُو مَرط س َاسة «اًـامل اًالمٌحاس» اًخُذوًة.
وثلف اًيؼصًة اًعًَِة ٌَؼ«ؿامل اًثاًر» نشٛك مؽ الٕتلاء ؿىل اًوضؽ
اًصُان .إن ُسف «اًـامل اًالمٌحاس» اًخُذوى ُو اًامتش الاؾامتذاث
من الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى لٕقياء اًعحلة
اًربحواسًة وٕاتلاهئا ىف اًسَعة .إرا ُي حصًس اًعني نشٛك تيؼصٍهتا
ٌَؼ«ؿامل اًثاًر» ٔبن ثلىن من هفسِا؟ إهنا حصًس ثلوًة هفسِا اكذعاذًة
وؾسىصاي حىت ثعحح كوت ؾؼمى ٍهتمين ؿىل اًـامل .إن ُسف ُشٍن
ً
«اًـاملني» ًياُغ املازهس َة .إهنم مؤًسان ٌَص ٔبسٌلل ومؤًسان
ً ٕالمربايًِـة ا ٔلمصٍىِـة.
ونٌل ٔبػِص سايزت ثُذو ٌَعني *(من ٔ 12بقسعس حىت < سخ مترب ؿام

;;= .8زاحؽ نخاة «ث ٔبمالث حول اًعنيِ ،ل٘ك ،2ابٌَلة الٕجنَزيًة
تلمل ٔبهوز دوخة) وُوا حوفِيج ًَوقوسالفِا ،فإن اًخحصًفِني
اًَوقوسالف ٌرسفون املسحي واًلزل املاهص مؽ اًعني ،وكس حىِفوا مؽ
خشعَة اًخحصًفِني اًعَيُني وؾزموا ؿىل ٔبن جيشتوٚل ٌَمواكؽ
اًَوقوسالفِة حىت حمتىن هؼصًة «ت٘كان ؿسم الاحنَاس» من إجياذ اًفِم
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تي واًلدول اًخام ًِا ىف تَجني .وابًصمغ من ٔبهنم ل ًًدشون من هؼصًة
اًـامل فإن اًلاذت اًخحصًفِني اًعَيُني جصئاسة ُوا حوفِيج وذًيج
س َاوتٌُج كس ٔبثوا ؿَيًا ٗكمع هؼصًة «ؿسم الاحنَاس» اًخُذوًة .وًلس دض َّحا
تبٔهنٌل ٍصًسان اًـمي ؾن نثة مؽ اًخحصًفِني اًَوقوسالف ؿىل هفس
آكعوظ ،وؿىل هفس امليوال وؿىل كضحان مذواسًة ،وتيفس اًِسف
املضرتك املياُغ ٌٌَلزهس َة آكاذغ ًضـوة «اًـامل اًثاًر» .والٓن ًلوم
كاذت ًوقوسالفِا ابًخوسؽ ىف ُشٍ اًصؤى ٌ٘كفاغ ؾن اًعني .و ٔبزياء
اٗكفاغ ؾهنا وابًصمغ من ُشا فَلس زفـوا تـغ «اْكجج» املَِية ٌَعني،
نٌل ٜل ُشٍ اٗكوٌك املعاتة جبيون اًـؼمةً .لس جصس اًخُذوًون ٗكمع اًعني
واٗكفاغ ؾهنا ضس اًفضح اٙكى كام تَ حزتيا ضس اًلِاذت اًعًَِة ،واكن
ذفاؾِم ابًلول واًزمع ٔبن س َاسة اًعني اْكارضت واكـَة.
واًعني ثلول تبٔن ًوقوسالفِا ت٘ك هحري واٙكى من ظحَـخَ ًخوحة ٔبن
ًخعوز حِر ٔبهنا لحزال ًت٘كا مذزَ ًفا وىف ظوز اًخعوزً .لس اذؾى
اًخُذوًون تبٔن ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة نٌل حزة اًـمي ا ٔلًحاىن
ْلعئون حِامن هيامجون اًعني ًخعَـاهتا اًـاذٌك ٌَخعوز وؿسم الاحنَاس،
وًِجوٕلم ؿىل اٗكمع اٙكى ثلسمَ اًعني ْكصوة اًخحصز اًلوٖل ،وكريُا
من ا ٔلص َاء ،إِك.
وًبٔىت ظموخ ًوقوسالفِا تبٔن جتـي اًعني واحست من ٔبثحاؾِأ .لن
اًخحصًفِني اًَوقوسالف ًـخربون ٔبٚل صئ تبٔن ثخخىن اًعني زؤاٚل
املياُضة ٌٌَلزهس َة تال ٔبى حصذذ.
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إهَ وتيؼصًة «اًـامل اًالمٌحاس» ،وتَوقوسالفِا وثُذو ًلوذُا ،كس ذسموا
ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ؿىل اٗكوام وابٕميان .إن ثُذو وٍلوؾخَ ًلسمون
ُشا اًيوغ من اًِسماث ىف اًوكت اْكال نشٌٜك ؾن ظصًق ذفؽ اًعني
جتاٍ ثلازة وحتاًف مؽ اًولايث املخحستً .لس اكن ُشا ُسف ثُذو
ا ٔلساىس تشُاتَ ًحَجني وّلاذاثثَ ُياك ،واًىت ٔبسفصث ؾن ظساكة
وظَست ،واًىت وجزايزت ُوا حوفِيج ًَوقوسالفِا كس اختشث صلك
ثـاون واسؽ اًيعاقًُ ،س فلط تني اٗكوًخني تي نشٛك تني اْكزتني.
وذالل سايزت ثُذو ًحَجنئ ،بكص كاذت اًعني تبٔن ؾعحة ص َوؾىي
ُخىن
ًوقوسالفِا ٌ
حزة مازهىس ًَيُىن وتبٔن الاصرتاهَة اْكلِلِة اكهت ث ى
ىف ًوقوسالفِا .وحِامن رُة ُوا حوفِيج ًحََجصاذ كس دضحوا هبشا
ثضلك صامي وزمسى.
و ٍ
جلكٌلث ٔبدصى ،فَلس كام املاوًون تيفس ما كام تَ مِىواين
ودوزجضوف ىف ؾرصهيٌل ،حِامن ٔبؾعَا ثُذو اؿرتافًا ات ًما ؿىل ٔبهَ
ُخىن ىف ًوقوسالفِا» ،وتبٔن
«مازهىس» ،و ٔبؿَيا تبٔن «الاصرتاهَة ث ى
«اْكزة اًض َوؾى اًَوقوسالىف ُو حزة مازهىس ًَيُىن».
إن اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ،وظحلًا ٔلماىهيا ثشُة إما ًسحة
دِوظ ثُذو ٔبو دِوظ ُوا حوفِيج وذًيج س َاوتٌُج .إن سوىج
اًـصائس ُشٍن اٙكٍن مل ًبٔثَا ثضلك ؿَىن ؿىل ساحة مرسخ ا ٔلظفال
ولٍزالاث ىف زذاء ٔبمحص ،وحني ثخـصط هؼصايهتم ٌَِجوم ول جيسان
حلائق ًَسؾٌل جحجٌِل وًـَيان تبٔهنٌل «ل ًيرصظان ىف اّكسل»! ملارا ل
ًيرصظان ىف خسل مؽ ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة حني ثفضحِم ٜل وحزهبا حزة
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اًـمي املازهىس اٌََيُىن ؿىل ٔبؿني ا ٔلصِاذ ٔبمام اًص ٔبى اًـاملى؟ مارا
ًًذؼصون؟ إهنم ل ًيرصظون ىف خسل ٔلهنم ُيافون من ٔبن ثيىضف
ًـحهتم آكَاهَة ضس املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزت .حفني ًلول كاذت اًعني
من ذالل اًَوقوسالف واًحلِة تبٔن اًعني ًن حصذ ؿىل اّكسالاث
ا ٔلًحاهَة ،فإهنم هبشا هيسفون لٕدفاء اْكلِلة.
إن اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة والاحتاذ اًسوفِىت واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة
ا ٔلدصى ثـلس مجَـِا وابس متصاز ًلائاث زيائَة وحٌلؾَة ْلخَفة ،وثلوم
جلك ٔبهواغ املؤمتصاث واجملاًس واختار اًلصازاث وآكعاابث وثلوم تدٌؼمي
املؤمتصاث اًعحفِة وُيربون اًـسًس من الٔاكرًة وًًِشون ب ٓ ً
مال اكرتة
وًلومون ابٍهتسًساث وًـمتسون ؿىل الاتزتاس .لك ُشٍ ا ٔلص َاء ثمت حىت
ُيصحوا من ا ٔلسمة اًىت ثوزظوا فهيا وًلمؽ مضاؾص الاهخلام ٌَضـوة
املضعِست اًىت ثـاىن ،وٌَخالؾة ابٔكاُري اًـامٍك اًـصًضة واًربوًَخازاي
وٓكساغ اٗكميلصاظَني اًخلسمِني .إن اًخحصًفِني اًَوقوسالف واًعَيُني
ًَـحون نشٛك تبٔوزاكِم ىف لك ُشٍ اٌَـحة اًلشزت واملَخوًة.
إن هؼصًة «اًـامل اًياٖل» ٜل نشٛك واحست من ُشٍ ا ٔلوزاق ًِشٍ
اٌَـحة واًىت ًِا هفس اًِسف املياُغ ٌٌَلزهس َة ًدضوٌش ؾلول اًياش.
إن ُشٍ اًيؼصًة ل ثشهص ٔبى صئ ُيط املضالك اًس َاس َة ٔلهَ وتشهصُا
ُحاء .إن «املضالك الاكذعاذًة» وحسُا وابًًس حة ًؼ«مضالك
س خىون ً
اًخعوز» فإن ُشٍ اًيؼصًة ختعِا .إن «اًلضَة الاكذعاذًة» و«كضَة
اًخعوز» ثضلك ؿام ختعِا ُشٍ اًيؼصًة .وًىن ٔبى هوغ من اًخعوز
هتسف إًََ هؼصًة «اًـامل اًياٖل»ُ ،شا ُو اًسؤال اٙكى مل جيحَ ٔبحس.
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اكذعاذاي
ومن اًعحَـى ،فإن اًح٘كان اخملخَفة ىف اًـامل حصًس ٔبن ثخعوز
ً
وس َاس ًَا وزلافًِا وؿىل لك ا ٔلظـست ا ٔلدصى .وحصًس صـوة اًـامل
واًربوًَخازاي ؿىل ز ٔبسِم تبٔن ًعَحوا ُشا اًيؼام اًـاملى اًلسمي املخـفن
واًربحواسى اًص ٔبسٌلل ،وٍصًسون تياء ؿامل خسًس ،ؿامل الاصرتاهَة ً
تسل
مٌَ .وًىن هؼصايث «ؿسم الاحنَاس» و«اًـامل اًياٖل» ل ثشهص ُشا
اًـامل.
حفَامن هخحسج حنن املازهس َون اٌََيٌَُون ؾن اًح٘كان اخملخَفة ،فإهيا
هـعى بٓزائيا حوًِا ،وهلوم تخلسٍصاث ملس خوى ثعوز ت٘ك ٔبو بٓدَص،
وتخلسٍصاث حول إماكهَاث لك ذوٌك ًخخعوز ىف ُشا الاجتاٍ .وهلول تبٔن
اًضـة ىف لك ت٘ك جية ٔبن ًلوم ابًثوزت و ٔبن ًخىن ِلمت ًـا خسًسً ا مـمتسً ا
ؿىل كواٍ .وهلول ُشا ًىك ىىون ٔبحص ًازا ومس خلَني و ٔبحصاة س َاذت،
فلك ذوٌك جية ٔبن ثخىن ِلمت ًـا خسًسً ا ،وجية ٔبن جسحق مضعِسهيا،
وجية ٔبن ثلاثي ٔبى إمربايًَة جس خـحسُا ،وجية ٔبن حتوس حلوكِا
حصا
اًس َاس َة والاكذعاذًة واًثلافِة وثسافؽ ؾهنا ،وجية ٔبن ثخىن وظيًا ً
متا ًما ومس ً
خلال متا ًما ٍىون فَِ اْكنك ٌَعحلة اًـامٍك ابًخحاًف مؽ لك
أكاُري اًـامٍكُ .شا ما هلوهل ،وحنن مسافـون حاسمون ؾن
ا ٔلظصوحاث اٌََيٌَُة حول اًـاملني .وحنن حزء من اًـامل الاصرتاىك
اّكسًس وهلاثي اًـامل اًص ٔبسٌلل اًلسمي حىت اًِالك.
اثن» و« ٍ
اثًر»،
لك «اًيؼصايث» ا ٔلدصى اًىت ثلسم اًـامل ًؼ« ٔبولٍ » و« ٍ
و«كري مٌحاس» ،و«ان ٍم» و ٔبى «ؾوامل» ٔبدصى ميىن ٔبن ثًضبٔ ىف
املس خلدي ختسم اًص ٔبسٌلًَة ،وختسم ُميية اًلوى اًـؼمى و ٔبُسافِا لٕتلاء
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اًضـوة ىف ٔبكفاظِا .وًِشا هلاثي ُشٍ اًيؼصايث آكَاهَة املياُضة
ٌٌَلزهس َة جلك ما ٔبوثٌُا من كوت.
إن اًـامل لكَ ،اب ٔلدط ت٘كان ما ٌسمى ابًـامل اًثاًر واًـامل اًالمٌحاس
واًـامل اًياٖل ًددـون هضال حزتيا تخـاظف .وحصى اًضـوة ىف ُشٍ
اًح٘كان ،وٜل اًىت ثـزتم هؼصايث اًعَيُني واًخُذوًني واًسوفِت
وهؼصايث ا ٕلمربايًَني ا ٔلمصٍىني ذساؾِم ،ىف زؤاان املازهس َة اٌََيٌَُة
وموكفٌا ا ٔلًسًوًوىج واًس َاس ىي ْكزتيا موك ًفا سَميًا ًخجاوة وحصة
ظصًق حتصزٚل من الاضعِاذ والاس خلالل ً ٔلتس.
وؿىل وخَ آكعوض ٔلن ٔبؿساء املازهس َة اٌََيٌَُة وحزتيا حياوًون ٔبن
كىصٌ-سازًني
حيجموا الهتاماث تعسذان واًلول تبٔهيا مذـعحني و ٔب ى
وتالىىِني ،وتبٔهيا ل هلوم تخحََالث حصَحة ٌَموكف اٗكول وهَزتم
مبرعوظاث كسمية ،وٕال بٓدصٍ .إهَ من اًواحض تبٔهنم ٌضريون ملشُحيا
اًثوزى ،واٙكى ٌسموهَ «اًخرعَعَة املازهس َة اٌََيٌَُة» ٔبو
«اًخرعَعَة اًس خاًًَِة» ،إِك.
إهنم ٍهتموهيا وٍزمعون تبٔهيا هياذى اًح٘كان اًىت كس حتصزث من صلك
الاس خلالل الاس خـٌلزى اًلسمي واًىت ذذَت ىف صلك الاس خلالل
الاس خـٌلزى اّكسًس ٔبن ًسذَوا مدارشت ىف الاصرتاهَة و ٔبن ًلوموا ىف
اْكارض ابًثوزت اًربوًَخازًة .إهنم هبشا ًؼيون ٔبهنم ًوهجون رضتة ًيا
تخلسمييا هكلامصٍن .وًىن حزتيا ًلف تولء ٌَيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة،
وٜل اًيؼصًة اًىت كس ؾصفت ثسساذ ظصًق اًثوزت ومصاحي اًثوزت اًىت
ًًدلى ٔبن ثـرب هبا ،سواء اكهت وظيَة/كومِة ذميلصاظَة ومٌاُضة
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ً ٕالمربايًَة ٔبو اصرتاهَة ،حىت ثمت تيجاخً .لس وكفٌا تولء ًِشٍ اًيؼصًة
ذالل حصة اًخحصز اًلومِة املياُضة ٌَفاص َة ،وهلف ؿىل ولء ًِا
حىت ُشٍ اٌَحؼة ،وىف تياء الاصرتاهَة ،وهلف ؿىل ولء ًِا ىف هضاًيا
اًيؼصى وس َاسدٌا آكازحِة .إن حتََالثيا حصَحةٙ ،كا فال ًوخس افرتاء
ميىن ٔبن هيز حتََالثيا.
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*دعة اًعني ًخىون كو ًت ُؾؼم ىى
ىف اًحساًة ،وتُامن حنَي الاسرتاثَجَة اًـاملَة ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
والٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ٌَِميية ؿىل اًـامل ،وتُامن حنَي جضلك
وثعوز ٔبصاكل ؿسًست من اًخحصًفِة املـادضت ،ونشٛك كذال لك ا ٔلؿساء
ضس املازهس َة اٌََيٌُة واًثوزت ،فَلس مقيا نشٛك ابًيؼص ىف موكؽ
واسرتاثَجَة اًخحصًفِة اًعَيٌُة.
إن اًعني ثربكؽ دعِا اًس َاىس ابملازهس َة اٌََيٌَُة ،وًىن اًواكؽ ًؼِص
اًيلِغ .إن اًعحَـة اْكلِلِة ؿىل وخَ آكعوض ًِشا آكط ٜل ما
جية ؿََيا ٔبن هؼِصٍ حنن املازهس َني اٌََيٌَُني .جية ٔبن ل وسمح
ٌَيؼصايث اًخحصًفِة اًعًَِة ٔبن متص ً
تسل من اًيؼصايث املازهس َة ،جية
ٔبن ل وسمح ٌَعني ٔبن ثخؼاُص ؿىل اًعصًق اٙكى سازث ؿَََ و ٔكهنا
ثلاثي ٌَثوزت ،تُامن ىف اْكلِلة ثلف ضسُا.
إن اًعني من ذالل اًس َاسة اًىت ثًهتجِا ،ثؼِص ثضلك ٔبنرث وضو ًحا
تبٔهنا حتاول ثلوًة مواكؽ اًص ٔبسٌلًَة ؿىل ٔبزاضهيا وًحياء ُمييهتا ىف اًـامل،
وحىت ثعحح كوت إمربايًَة ؾؼمية ،حىت حمتىن ٜل ا ٔلدصى نشٛك من
«هَي موكـِا امل ُـس خ َحق».
إن اًخازخي ًؼِص تبٔن لك ت٘ك ز ٔبسٌلل هيسف ٔلن ًعحح كوت ؿاملَة
ؾؼمى ،تبٔن ٌسددس مباكهَ تني اًلوى اًـؼمى ا ٔلدصى و ٔبن ًخفوق ؿَهيا،
و ٔبن ًدٌافس مـِا ؿىل اًِميية اًـاملَة .واًعصق اًىت ثحـهتا اٗكول
اًربحواسًة اًىدريت حىت ثخحول ًلوى إمربايًَة اكهت ظصكًا ْلخَفة ،فَلس
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اكهوا مِشوظني تؼصوف اتزُيَة وحلصافِة واحضة ،وتخعوز كوى
الٕهخاح وكريُا من اًـوامي .فعصًق اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ْلخَف
ؾن ُشا اٙكى كس ثحـخَ اًلوى ا ٔلوزوتَة اًلسمية نربًعاهَا وفصوسا
و ٔبملاهَا ،واًالىت كس حىوهت ؿىل ٔبساش الاحذاللث الاس خـٌلزًة.
وكس اكهت اًولايث املخحست تـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ٔبؾؼم كوت
ز ٔبسٌلًَة .وؿىل ٔبسس اًلسزت الاكذعاذًة واًـسىصًة اًىت امذَىهتا ،ومن
ؼمى.
ذالل ثعوٍص الاس خـٌلز اّكسًس ،كس حتوًت ًلوت إمربايًَة ُؾ ى
ؼمى ٔبدصى ،واكهت ٜل الاحتاذ
وًىن كدَِا تبٔمس ظوًي جصسث كوت ُؾ ى
اًسوفِىت ،واٙكى وتـس موث س خاًني وتـس دِاهة املازهس َة اٌََيٌَُة
تبٔايذى اًلِاذت آكوزجضوفِة كس حتول إل كوت ؾؼمية إمربايًَة .وًِشا
اًلصط اس خلَت ُشٍ اًلِاذت اًلسزاث الاكذعاذًة واًخلٌَة واًـسىصًة
اًىت كس وٗكهتا الاصرتاهَة.
إهيا الٓن وضِس هجوذ ذوٌك هحريت ٔبدصى ،وٜل اًعني املـادضت ،واًىت
ًخعحح كوت ُؾؼمى نشٛك كس حصث ثرسؿة ؿىل ظصًق اًص ٔبسٌلًَة .وًىن
اًعني ثيلعِا املس خـمصاث ،وثيلعِا اًعياؿة اًىدريت املخعوزت،
وًيلعِا اكذعاذ كوى ثضلك ؿام ،ونشٛك ثيلعِا اًلسزت اًيووًة
اْكصازًة اًىت ٗكى اًلوثني اًـؼمخني ا ٔلدصثني.
ؼمى فإهَ ابًعحؽ ٍىون من اًرضوزى ٔبن
وحىت ثعحح اًعني كوت ُؾ ى
ِلِزا تلٌاتي هووًة ًضٌلن ا ٔلسواق
مذعوزا ،وخُضً ا ً
متخٜك اكذعاذًا ً
وهفور اًخبٔزري ،واسدامثزاث زؤوش ا ٔلموال ىف اًح٘كان ا ٔلحٌحَة ،إِك.
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إن اًعني ؿاسمة ؿىل ثوفري ُشٍ اًؼصوف تبٔسغ ما ميىن .وًلس ػِص
ُشا ىف دعاة جضو إٍن لى اٙكى ٔبًلاٍ ىف ِلَس اًضـة ؿام 8=;9
وحىصز ىف اجملَس اْكاذى ؾِش ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن ،حِر
ؾرصاي
حصى فَِ الٕؿالن تبٔهَ و ُكدَي ُشا اًلصن س خعحح اًعني ًت٘كا ً
كواي ،هبسف اٌَحاق جصهة اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة والاحتاذ
ً
اًسوفِىت .والٓن فلس مت متسًس ُشٍ آكعة تبٔهكَِا وكس وزذث تخفعَي
ذكِق فامي ٌسمى ثس َاسة «اًخعوٍصاث ا ٔلزتـة».
ؼمى؟
وًىن ٔبى ظصًق كس سَىذَ اًعني حىت ثعحح ٜل نشٛك كوت ُؾ ى
ىف اًوكت اْكارض ،املس خـمصاث وا ٔلسواق ىف اًـامل حيخَِا الٓدصون.
ومن املس خحَي ذَق كوت اكذعاذًة وؾسىصًة ثضاٜل ا ٔلمصٍىِني
واًسوفِت ذالل  22ؿا ًما وابلؾامتذ ؿىل كواٚل نٌل ٍزمع اًلاذت
اًعًَِون.
ففى ُشٍ اًؼصوف ،وحىت ثعحح كوت ؾؼمى ،سُذوحة ؿىل اًعني
ٔبن ثشُة من ذالل ظوزٍنٔ :بوهلٌل ُو ظَة الئامتانث والاسدامثزاث
من الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ا ٔلدصى ،ورشاء
ثلٌَاث حسًثة تلصط اس خلالل ىف اًرثوت احملََة ،واًىت س َشُة حزء
هحري مهنا ٔكزابخ ٌ٘كائيني .واثىهيٌل ٔبهنا سدسدمثص فائغ اًلمية املس خزَط
ؿىل حساة اًضـة اًعَىن ىف اٗكول من ْلخَف اًلازاث ،متا ًما نٌل
ًفـي الٕمربايًَون ا ٔلمصٍىِون والٕمربايًَون الاصرتاهَون اًسوفِت ىف
ًومٌا ُشا.
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إن هجوذ اًعني ًخعحح كوت ؾؼمى مديَة ىف امللام ا ٔلول ؿىل دِازُا ىف
حَفاهئا وذَق ا ٔلحالف .إن ُياٛك كواتن ؾؼمخان موحوذاتن ىف اًـامل
اًَوم ،وٌُل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخةً .لس
فعن اًلاذت اًعًَِون تبٔهنم جية ٔبن ًـمتسوا ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة،
واًىت كس ؿَلوا ؿَهيا ب ٓ ً
ؼمى ٌَحعول ؿىل اٗكمع ىف ِلالث
مال ُؾ ى
الاكذعاذ واملال واًخلٌَاث واًخيؼمي ونشٛك ىف اجملال اًـسىصى .ىف
اْكلِلة إن امللسزت الاكذعاذًة واًـسىصًة ٌَولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة
ٔبنرب جىثري من اًىت ٗكى الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة .وًـمل
اًخحصًفَِون اًعًَِون ُشا متام اًـمل ،ابًصمغ من ٔبهنم ًلوًون تبٔن ٔبمصٍاك
ثخلِلص .وىف اًعصًق اٙكى اىهتجوٍ ل ل ٌسدِعؽ اًعًَِون ٔبن ًـمتسوا
ؿىل رشًم ضـَف ًن حيعَوا مٌَ ؿىل اًىثري .و ٔلن اًولايث املخحست
ؿىل وخَ آكعوض ذوٌك كوًة فَلس ادذازوُا ًخىون حََ ًفا هلم.
وًبٔىت اًخحاًف مؽ اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة وحىَِف اًس َاسة
اًعًَِة مؽ س َاسة اًولايث املخحست نشٛك تبُٔساف ٔبدصى .إهَ حيخوى
ىف راثَ هتسًسً ا ؿىل الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة ،وًخضح ُشا من
اٗكؿااي اًىت ثثري اًعمم ومن اًًضاظ احملموم اٙكى ًلوذ تَ اًلاذت
اًعًَِون ضس الاحتاذ اًسوفِىت .إن اًعني هبشٍ اًس َاسة اًىت ثددـِا
ثؤنس ًالحتاذ اًسوفِىت اًخحصًفى تبٔن ؿالكاهتا مؽ اًولايث املخحست
ا ٔلمصٍىِة متثي كوت معالكة ضسٍ ىف حال اهسًـت حصة إمربايًَة.
إن اًس َاسة اًعًَِة املـادضت هتسف نشٛك ًحياء ظساكاث و ٔبحالف مؽ
لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوز ،واًىت مهنا ثعَة اًثياء اًس َاىس
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والاكذعاذى .إن اًعني حصًس وحتاول ٔبن ثلوى حتاًف اًولايث املخحست
مؽ ت٘كان «اًـامل اًثاىن» ُشٍ ،نٌل جسمهيا .وجضجـِم ووحسهتمٔ ،بو
ثضلك ٔبذق جضجـِم ودضوؾِم ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،واًىت ثيؼص ًِا
وِشًم ٔبنرب.
ُشا ُو اًِشخ ًلك اًصواتط اًوزَلة اًىت ؾلسهتا اْكىومة اًعًَِة وتًهتا
مؽ لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اًليَة اكًَاابن و ٔبملاهَا اًلصتَة وجصًعاهَا وفصوسا،
إِك .وُشا ُو سخة اًزايزاث املخىصزت ٌَعني من اًحـثاث ا ٔلمصٍىِة
الاكذعاذًة واًثلافِة واًـَمَة ومـِم لك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت
ا ٔلدصى من مجِوزايث ؤلاٛك ،ونشٛك سايزاث اًحـثاث اًعًَِة ًِشٍ
اًح٘كانًِ .شا حىون ٔبفـال اًعني املهنجَة ٌَخـحري ىف لك فصظة ؾن
موكفِا املؤًس واملساهس ٌَولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان اًعياؾَة
اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى ،ومبحاوٌك خَة الاهدداٍ ًلك صئ ٍىذة وًلال
وحيسج ىف ُشٍ اٗكول ضس الاحتاذ اًسوفِىت.
إن س َاسة كاذت اًعني ل ميىن ٔبن ثفضي ّكشة الاهدداٍ و ٔبن جتس اٗكمع
اًواحة من اًولايث املخحست .فىٌل ُو مـصوف ىف وكت اْكصة
اًـاملَة اًثاهَةٔ ،بهَ اكن ىف وسازت آكازحِة ا ٔلمصٍىِة ًوتَان تعسذ
اًلضَة اًعًَِة :واحس مؤًس ًدض َاجن اكى ص َم والٓدص مؤًس ملاوجىس
ػافصا ىف
ثوجن .ابًعحؽ وىف ُشا اًوكت اكن ًوىب جض َاجن اكى ص َم ً
وسازت آكازحِة ا ٔلمصٍىِة وِلَس اًض َود ا ٔلمصٍىك ،تُامن اكن ًوىب
ػافصا ؿىل اًفوز ىف اًرب اًصئُىس ٌَعني .وتني ُؤلء
ماوجىس ثوجن ً
املَِمني ًِشا اٌَوىب اكن مازصال وفاهسماٍص وٕاًسخاز س يو*(زاحؽ ٔبهوز
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دوخة ،ث ٔبمالث حول اًعني ،اجمل٘ك اًثاىن ،اًًسزة
الٕجنَزيًة،ض )8=;-8=2.وبٓدصون ،وٚل اٙكٍن كس ٔبظححوا ٔبظسكاء
ومسدضازٍن ٌَعَيُني ،واكهوا ٚل احملصضون واملَِمون ًلك ٔبهواغ
امليؼٌلث ىف اًعني اّكسًست .اًَوم جتصى إؿاذت إحِاء دِوظ ُشٍ
اًصواتط اًلسمية وجيصى ثلوٍهتا ،وجيصى حىثَفِا وحـَِا مَموسة .والٓن
ٍصى أكَؽ تبٔن اًعني واًولايث املخحست ًلرتابن ٔبنرث من رى كدي من
تـضٌِل اًحـغ .مفيش مست ،نخخت واحست من ٔبنرث اّكصائس ا ٔلمصٍىِة
ؿَ ًما ،وٜل اًؼواص يجخون توست تبٔنُ« :ياٛك إحٌلغ ٔبمصٍىك الٓن
مسؾوم حىت من اٍميني ،حىت من ُؤلء اٙكٍن ٗكهيم ثـاظف كََي مؽ
تَجني .وظحلًا ًِشا الٕحٌلغ ،فإهَ ٕلٌل حسج ىف املاىض ،فمل ًـس ُياٛك
ٔبى سخة لؾخحاز اًعني هتسًسً ا ٌَولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة .ابس خثٌاء
اتًوان ،فِياٛك تـغ ا ِٔلص َاء اًىت ل ثخفق اْكىومذان ؿَهيٌل .وىف
اْكلِلة فإن لُك اًعصفني كس اثفلا ؿىل ٔبن ًضـا كضَة اتًوان خاه ًحا
هبسف حىن امليفـة ىف اْكلول ا ٔلدصى».
إن كضَة اتًوان اًىت حُصفَ ُؽ ىف اًـالكاث تني اًعني واًولايث املخحست
ػاُصاي .إن اًعني ل ثرص ؿىل ُشٍ املسبٌٔك الٓن.
كس تلِت صُئًا
ً
وًُست تلَلة ؿىل ُوجن هوجن وًُست ؿىل ا ٔلكي كَلة ثضبٔن مااكو
واس متصازًة اًِميية اًربثلاًَة ؿَهيا .إن اْكىومة اًعًَِة ل ثلدي ؾصط
اْكىومة اًربثلاًَة اّكسًست لسرتخاغ ُشٍ املس خـمصت ٌَعني ،كائَني تبٔن
«اًِسااي ل حُ َصذ» .إن وحوذ ُشٍ املس خـمصاث ًِو مفازكة اتزُيَة ،وًىن
ُشا ل ٍزجع اًس َاسة اًربحٌلثَة ٌَلاذت اًعَيُني .فَعاملا تلِت ُوجن
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هوجن ومااكو مس خـمصاث فٌَلرا ل جية ؿىل اتًوان نشٛك ٔبن ثؼي
مس خـمصت؟ من اًواحض ٔبن اًعني هتمت ثضلك هحري ٔبن جتـي اتًوان ؿىل
حاًِا ىف املس خلدي نشٛك .فدجاهة ؿالكاهتا اًؼاُصت اًىت ثلوم هبا ىف
وحض اٍهناز ،فِيى ٕلمتة تخعوٍص اجتازُا املخربكؽ مؽ الٕمربايًَني ا ٔلمصٍىِني
واًربًعاهَني واًَاابهَني والٓدصٍن من ذالل ُشٍ ا ٔلتواةٙ .كا فإن اًـخَ
اٙكى حياول ذًيج س َاوتٌُج ول س َاهَان ٔبن ًربزاٍ وًخفوُا تَ تبٔهَ
وجزمعِم ٔبن اًـالكاث اًعَيو ٔبمصٍىِة ثـمتس ؿىل موكف ا ٔلمصٍىِني جتاٍ
تشز ٌَصماذ ىف ا ٔلؿني ٍمتوًَ املساز اًىت كس مضت
اتًوان ًُس ثضئ إل ٍ
ؿَََ اًعني ًخلازهبا مؽ اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة حىت ثعحح كوت
ؼمى.
ُؾ ى
ًلس ٔبؿَن اكزحص تبٔن اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة س خؤسس ًـالكاث
ذتَوماس َة مؽ اًعني(* .ث ٔبسست اًـالكاث اٗكتَوماس َة تني اًعني

واًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ىف ا ٔلول من ًياٍص ؿام =;=)8

وفامي ًخـَق تخاًوان ،فإهنا س خددىن موكف اًعنئ :بى ٔبهنا س خلعؽ
ظوزاي ؿالكاهتا اٗكتَوماس َة مؽ اّكزٍصت ،تسون كعؽ اًـالكاث اًثلافِة
ً
والاكذعاذًة ،وما جيصى حتت كاظهئا من اًـالكاث اًـسىصًة .ىف
اْكلِلة ،إن اًعني ٕلمتة ابًـالكاث اًـسىصًة ما تني اًولايث املخحست
مؽ اتًوان .إهنا حصًس من اًولايث املخحست ٔبن ثحلى ؿىل كواهتا ىف اتًوان
واًَاابن وحٌوة هوزاي واحملَط اًِيسىٔ ،لهنا ثؼن ٔبن ُشا ًعاُك
اًعني ،و ٔلن ؿىل ُشا اًيحو س ًَضبٔ زلي ًضاٜل الاحتاذ اًسوفِىت.
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إن لك ُشٍ املواكف حصثحط واًعصًق اٙكى ادذازثَ اًلِاذت اًعًَِة
ؼمى ،وحىت حتاول ٔبن ثعوز من اكذعاذًة
ٌَعني حىت ثعحح كوت ُؾ ى
و ٔبن حصفؽ من كسزهتا اًـسىصًة من ذالل الئامتانث والاسدامثزاث من
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اًىدريت ا ٔلدصى .إهنا ثربز
ًِشا اٗكزة ابًلول واًزمع ٔبهنا ثعحق س َاسة سسًست وثعحق آكط
«املازهىس» ملاوجىس ثوجن واٙكى حسة كوهل تبٔن«اًعني جية ٔبن
جس خفِس من اًيجاحاث اًـاملَة اًـؼمية وجصاءاث الاذرتاغ واًخلٌَاث
اّكسًست ،خاؿٍك من ا ٔلص َاء ا ٔلحٌحَة ذاذ ًما ًخعوزُا اٗكاذىل» *(إن

ُشا اًلصط ُيسمَ نشٛك كاهون تعسذ املضازًؽ املضرتنة مؽ اًصٔبسٌلل
اًعَىن وا ٔلحٌىب واٙكى كس وافلت ؿَََ ِلَس اًضـة ىف ًوًَو ؿام
=;= 8واٙكى ًلص ت ٔبن زٔبسٌلل اًِشًم ا ٔلحٌىب ل جية ٔبن ًلي ؾن
 %29من اجملموغٌَ ،مزًس زاحؽ  ،Beijing Reviewاًـسذ =،2
تخازخي ًوًَو 21ؿام =;=،8ض)2;-29.
إن ملالث ٍز منن زًحاو ودعاابث كاذت اًعني مَئَة ثضـازاث من ُشٍ
اًيوؾَة .مفن مٌؼوز املفِوم اًعَىن ،ثـىن الاس خفاذت من الاذرتاؿاث
والٕجناساث اًعياؾَة ٌَح٘كان ا ٔلدصى ٔبذش ائامتانث وكدول اسدامثزاث
من اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًَاابن و ٔبملاهَا اًلصتَة وفصوسا وجصًعاهَا
ولك اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى ،اًىت جرسف ىف مسهحا.
إن اًلاذت اًعَيُني كس ثخٌوا اًيؼصايث اًخحصًفِة اًلائٍك تبٔن اًح٘كان
اًىدريت اكًعني ،واًىت ٗكهيا اًـسًس من ا ٔلظول واملمخَاكث ميىن ٔبن
ثبٔذش ائامتانث من الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو ٔبى ذوٌك ز ٔبسٌلًَة كوًة ٔبو
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رشنة ٔبو تيم ٔلهنا وجزمع ُشٍ اًيؼصايث ،كاذزت ؿىل ٔبن حصذ ُشٍ
اًلصوط والئامتانثً .لس جزػ جنم اًخحصًفِني اًَوقوسالف ىف ذفاؾِم
ؾن ُشا امليؼوز .وابٕؿالهنم ؾن جتصجهتم ًؼ«تياء اصرتاهَة مـَية» تسمع
من ا ٔلوًَلازص َا املاًَة اًـاملَة اب ٔلدط اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىكً ،لسمون
اًلسوت واملثال وٌضجـون اًعني ؿىل ٔبن ختعوا ؿىل ُشا اٗكزة تال
حصذذ.
إن اًح٘كان اًىدريت ميىن ٔبن ثسفؽ اًلصوط اًىت ثخَلاُا ،وًىن
الاسدامثزاث الٕمربايًَة اًىت ثلوم ىف ُشٍ اٗكول اًىدريت اكلحتاذ
اًسوفِىت اًخحصًفى واًعني ٔبو ٔبى ماكن بٓدص ل ميىن ٔبن ثشُة من
ذون ٔبن ثرتك ؾواكهبا الاس خـٌلزًة اّكسًست آكعريت .إن ثصوت وثـة
اًضـوة ًمت اس خلالًِا ًعاُك اًِشاكث والاحذاكزاث ا ٔلحٌحَة
اًص ٔبسٌلًَة .والٕمربايًَون ا ٔلمصٍىِون نٌل اٗكول اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت
ٔلوزواب اًلصتَة ٔبو اًَاابن ،وٚل اٙكٍن ًلومون ابسدامثزاث ىف اًعني وىف
اًح٘كان اًخحصًفِةً ،ـزمون ؿىل ٔبن ًـسىصوا ُياك ،وؿىل ٔبن ٍصتعوا
رشاكث ت٘كاهنم تخـاون وزَق مؽ اًِشاكث و ٔبكسام اًعياؿاث اًصئُس َة
ىف ُشٍ اًح٘كان.
إن كضَة اسدامثز الٕمربايًَني ٌَص ٔبسٌلل ىف اًعني ًُست هبشٍ اًخساظة
اًىت حياول اًخحصًفِون إػِازُا تلوهلم ٔبن ثلَلي اًص ٔبسٌلل ىف ت٘كاهنم ل
ضري مٌَ ٔلهنم ٍزمعون تبٔهَ ل ًبٔىت من ذالل ؿالكاث اٗكول (ابًصمغ من
مؤدصا تبٔهنم س َلدَون ائامتانث
ٔبن ٔبزفؽ اًلاذت مٌع ًحا ىف اًعني كس ٔبؿَيوا ً
اْكىوماث من آكازح) ،وًىن ذالل اًحيوك واًِشاكث وتسون بٓاثز
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ظلريا اكن
ومعاُك س َاسة .إن ٔبؾصاط اٗكًون املخثاكٍك ؿىل ٔبى ت٘كً ،
هحريا ،لٕمربايًَة ٔبو ٔبدصى ،حىون ذو ًما ٔبؾصاضً ا ّلفوفة تبٔدعاز
ٔبو ً
ّلخومة ٌَحصًة والاس خلالل واًس َاذت ًِشا اًح٘ك اٙكى ٌسري ؿىل ُشا
اكذعاذاي اكًعنيٌ .
فد٘ك اصرتاىك حلِلى
اًعصًق ،اب ٔلدط اًح٘كان اًفلريت
ً
ل حاخة هل جبَة ُشٍ اٗكًون ًيفسَ .فِو جيس املعاذز ًخعوزٍ
الاكذعاذى ىف هفسَ ،وىف ثصوثَ ،وفامي جيمـَ ذاذَ ًَا وىف اًلوى
املحسؿة ٌَضـة .إن مثال ٔبًحاهَا ،وٜل اًح٘ك اًعلريًَ ،ؼِص جبالء
اًعصائق اًىت ل ثيضة ،واملوازذ واًلسزاث اًىت ميخَىِا ت٘ك اصرتاىك
ًخعوزٍ .وس خىون واًعصائق واملوازذ ًح٘ك هحري ٔبنرث جىثري إن مىض ُشا
اًح٘ك ابجساق ؿىل ذزة املازهس َة اٌََيٌَُة.
إن اهفذاخ اًسوق اًعَىن ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًِشاكث ا ٔلمصٍىِة
اًىدريت واًلصتَة ا ٔلدصى كس ًلى فص ًحا ًلمص الٕمربايًَني ىف اًولايث
املخحست واًربحواسًة اٗكوًَة .فاًِشاكث املخـسذت اّكًس َاث ،وظياؾَو
اًولايث املخحست ٗكهيم مـصفة حِست ابكذعاذ اًعني و ٔبمالوِا اًـؼمية،
ٙكا فإهنم ًفـَون ما توسـِم ًًسج ص حىهتم الاكذعاذًة ُياك ،ولٕكامة
رشاكث مضرتنة ولس خزالض ٔبزابخ هحريت .وًُست وحسُا اًِشاكث
ا ٔلمصٍىِة اًىدريت من ًفـي ُشا ،تي نشٛك رشاكث اًَاابن و ٔبملاهَا
واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ا ٔلدصى ثـمي ىف اًعني هبشٍ اًعصًلة.
ًلس ثـاكسث اًعني مس حلًا مؽ اًَاابن لٕزسال ما ًعي ًـِشت مالًني
يواي .واكن فصًق هحري من ٔلثىل رشنة إًىن ENI
ظن من اًيفط س ً
الًٕعاًَة كس رُة ٌَعني ًـصط حصادِط ٔلذواث اًخيلِة ؾن اًيفط
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ُياك ،وًىهنم كس وخسوا بٔهفسِم ُمسزنني مبجموؿاث هحريت من رشاكث
ابهصا ىف اثفاكِاث مؽ اًعني ىف
اًيفط ا ٔلمصٍىِة اًىت كس ذذَت ً
الاس خزالض والاس خلالل املضرتك ٌَيفطُ .شا ما ثفـهل اًعني نشٛك
ىف ٔبكسام اًخـسٍن ا ٔلدصى اكْكسًس واملـاذن ا ٔلدصى ،واملوازذ اًىربى
املـصوفة مس حلًا ٔبو من املمىن اندضافِا ُياك .إن فاحىش اًلياء
اًـامَني ىف اًفحم من ا ٔلملان الٓن ىف اًعني وكس ٔبجصموا ؾلوذًا تلمية
رُااب وٕا ًاياب من
ؾِشاث املََازاث من املازاكث .وٍصوخ وسزاء اًعني ً
اًَاابن و ٔبمصٍاك و ٔبوزواب تلصط اْكعول ؿىل ائامتانث وًخوكِؽ اثفاكاث
ٌَمـساث اًخلٌَة اْكسًثة ،وًحياء ٔبسَحة ؾرصًة ،وؾلس اثفاكاث ثلٌَة
وؿَمَة ،إِك .إن ٔبتواة املؤسساث واًِشاكث اًعًَِة كس فُ ِذ َح ْت
ًصخال ٔبؾٌلل ثوهَو ووًسرتًت واًسوق ا ٔلوزوىب املضرتك اٙكٍن
هيصؾون ًحَجني وًدٌافسون مؽ تـضِم اًحـغ ًخبٔمني اًخـاكساث ملضازًؽ
اًؼ«ؾرصهة» اًىدريت اًىت ثـصضِا ؿَهيم اْكىومة اًعني .وىف ُشا اًعصًق
ثعحح اًعني نشٛك ذاذٍك ىف ذوامة اًعمؽ الٕمربايل ،واّكوغ
الٕمربايل اًـؼمي ٌَموازذ اًىت حتت ا ٔلزط واملواذ آكام واس خلالل كوت
اًـٌلٌك اًعًَِة.
إن أكَؽ ًـَمون تبٔن اًص ٔبسٌلل ل ًـعى ٔبى ٔبحس ذ ًمعا تسون ٔبن ًضؽ
هعة ؾًََِ ٔب ًول معاْكَ الاكذعاذًة واًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة .إن
املسبٌٔك تخساظة ًُست وس حة ا ٔلزابخ اًىت ًلوم هبا .مفؽ الئامتانث
واًلصوط اًىت ثـعهياً ،لسم اًح٘ك اًص ٔبسٌلل نشٛك منط مـُض خَ ،ومنط
ثفىريٍ اًص ٔبسٌلل ىف اًح٘ك اٙكى ٌس خلدي «ذمعؼِا» ،وثخىن كواؿس وثيدِش
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اكًوابء ،اكهدضاز اًياز ىف اًِض مي ،وثًِش دِوظِا اًـيىدوثَة تُامن ٍىون
اًـيىدوث ذو ًما ىف املصنز ،مس خـسً ا ملط ذماء لك اٙكابة اٙكى ًلؽ ىف
ص حىذَ ،نٌل حسج مؽ ًوقوسالفِا ونٌل حيسج الٓن مؽ الاحتاذ
اًسوفِىت .هفس ا ٔلمص س َحسج مؽ اًعني ٔبًضً ا.
ونيدِجة ًِشا ،فإن اًعني س خفسح اجملال نٌل ثلوم هبشا ً
فـال ،ىف
اًلضااي اًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة ،وس خعحح ا ٔلسواق
اًعًَِة ْ debouchéلص ًخا ُا ًما خسً ا ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًلوى
اًص ٔبسٌلًَة اًعياؾَة ا ٔلدصى.
إن الئامتانث والاسدامثزاث ا ٔلمصٍىِة وا ٔلملاهَة اًلصتَة واًَاابهَة وكريُا
ىف اًعني ًن ثفضي ىف ٔبن ثؤثص ىف اس خلالل وس َاذت اًعني تسزخة ٔبو
تبٔدصى .إن ائامتانث وِشٍ جتـي لك ذوٌك ثخَلاُا ذوٌك اتتـة،وحىت
ًفصط اٗكائن س َاس خَ ؿَهياٙ .كا فإن ٔبى ذوٌك ظلريت ٔبو هحريت ،جسلط
ثلَعا ٔبو دسازت ْكصٍهتا اًس َاس َة واس خلالًِا
ىف بًَٓة الٕمربايًَة ثـاىن ً
وس َاذهتا .حىت الاحتاذ اًسوفِىت كس ثضائي ًِشٍ اْكال اًىت ثلَعت
فهيا س َاذثَ ،ابًصمغ من ٔبهَ حني ساز ؿىل ذزة اسرتخاغ اًص ٔبسٌلًَة
اكن ٔبنرث كوت جىثري من اًياحِة الاكذعاذًة واًـسىصًة ٔبنرث من اًعني
املـادضت ،واًىت متىض ؿىل هفس اٗكزة.
وثضلك ظحَـى ،فإهَ وحني ثلؽ ُشٍ اًح٘كان ىف بًَٓة الٕمربايًَة ،فإن
اًح٘كان اًعلريت خترس حصٍهتا واس خلالًِا ٔبنرث من اٗكول اًىدريت اكًعني
والاحتاذ اًسوفِىت ،واًىت ميىن ٔبن خترسُا ثضلك ٔبنرث ثسز ًخاًُ ،س
فلط ٔلن ُشٍ اٗكول ٗكهيا ملسزت اكذعاذًة وؾسىصًة ،وًىن ٔلهنا
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نشٛك ثـمتس ؿىل ُشٍ امللسزت ،وًياضَون ٕكاًة ٔبسواكِم وًالسدِالء
ؿىل ا ٔلسواق اّكسًستٓ ،كَق ومتسًس هفور ثبٔزريٚل تلصط اًضلط ؿىل
تـضِم اًحـغ ،وحىت تبٔن ًشُحون ابْكصة حِامن ل جيسون ٔبى ظصًق
بٓدص .وًىن ُشا ل ًيلشٚل نشٛك من ٔبكالل الئامتانث والاسدامثزاث
اًىت حىدَِم ىف ٔبًسهيم و ٔبزخَِم .فِجة سساذ الئامتانث ابًفوائس .ابًصمغ
من ُشا وحني ل جس خعَؽ ٔبن ثسفـِا ،فس خلؽ ىف ذًون خسًست .فذرتامك
اٗكًون وًعَة اًص ٔبسٌلل اٗكفؽ ،وحني ل جس خعَؽ اٗكفؽ س َضلط
ؿََم .هكثال اًِشاكث ا ٔلمصٍىِة الاحذاكزًة اًىت ثفصط س َاساهتا ؿىل
اْكىومة وجتربُا ٔبن حتمى ز ٔبسٌلًِا جلك اًوسائي ،حىت ابٕؿالن اْكصة
إن اكذضت اْكاخة ٌ٘كفاغ ؾهنا.
وابْكنك ؿىل إكاسة اًىت ًؼِصُا كاذت اًعني ىف ّلاولهتم ًخبٔسُس
ٔبهفسِم اؾامتذًا ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،وؿىل ز ٔبسٌلًىي اًولايث
املخحست ًخعوٍص ت٘كٚل ،ثخزافت لك ضوضاهئم املثريت ٌَعمم حول ضـف
ُشٍ الٕمربايًَة .إن ما ٍزمعوهَ حول ضـف الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ُو
ِلصذ مٌاوزت ،نٌل إؿالهنم حول اؾامتذٚل ؿىل كواٚل .إن اًخحصًفِني
اًعَيُني ًـخلسون ؾىس ما ًلوًون ،نٌل ٍصى أكَؽ من ٔلازساهتم.
نثريا ما ثـرب ؾن كَلِا حول الئامتانث
إن اًعحَفة اًصمسَة اًعًَِة ً
اًىت ًخَلاُا الاحتاذ اًسوفِىت من اًحيوك ا ٔلمصٍىِة وتيوك ٔبملاهَا اًلصتَة
واًَاابن وكريُا .وحيشزون اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ا ٔلدصى تخوىخ اْكشز ٔلن الاحتاذ اًسوفِىت
ٌس خـمي املساؿست والئامتانث اًىت ثخوفص هل ًخعوٍص وثلوًة اكذعاذٍ
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وملسزثَ اًـسىصًة ،وتبٔن ُشا اٗكمع وُشٍ الئامتانث واًلصوط حزًس من
دعص هتسًسٚل من الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًىت وحبسة كاذت اًعني كس
ٔبذشث اًَوم ّلي اًصاخي اًثاًرٙ .كا فإهنم ًلوًون تلعؽ ُشٍ اًلصوط ىف
ٔبكصة وكت ٔلىن.
ًُس من اًعـة ؿََيا الاس خسلل من املـىن اْكلِلى ٌَؼ«كَق» اٙكى
ػِصٍ اًلاذت اًعًَِون حول الئامتانث اًىت ًخَلاُا الاحتاذ اًسوفِىت.
وٚل ابًعحؽ ًُسوا كَلني من اًعحَـة اًص ٔبسٌلًَة ًِشٍ اًلصوط ول آكعص
اٙكى متثهل ًس َاذت اٗكوٌك اًسوفِخَة .وًىهنم ٍصًسون إدداز ٔبظاة
اًص ٔبسٌلل ا ٔلمصٍىك وحىومة اًولايث املخحست واًص ٔبسٌلًَني وحىوماث
اٗكول الٕمربايًَة تبٔهَ ًخوحة ؿَهيم إؾعاء ُشٍ اًلصوط والئامتانث
وُشا اٗكمع ٌَعني وًُس ًالحتاذ اًسوفِىت ،حِر ٔبن اًعني ًُست
معسز هتسًس ؿَهيم ،وًىهنا معسز ٔبزابخ.
ؼمى .واًسمة ا ٔلدصى
إن ُشٍ إحسى س مي دعة اًعني ًخىون كوت ُؾ ى
ثعوزا ىف اًـامل ،وحىت ثعحح
ٜل ّلاولث اًِميية ؿىل اًح٘كان ا ٔلكي ً
اًعني مزتمعة ملن جسمهيم ابًؼ«ؿامل اًثاًر».
إن اجملموؿة اًىت حتنك اًعني ىف ًومٌا ُشا ثلوم تضلط هحري ؿىل «اًـامل
اًثاًر» واٙكى ًُس من كدَي اًعسفة ٔبو تال ٍ
ُسف ٔبن اكهت اًعني
من مضن ُشا اًـامل نشٛك .إن «ؿامل» اًخحصًفِني اًعَيُني «اًثاًر»
ٙكو ُسف س َاىس مفِوم حِسً ا .إهَ حزء من اسرتاثَجَة هتسف
ؼمى تبٔسغ ما ميىن .إن اًعني حصًس ٔبن جتمؽ ىف
ًخحوًي اًعني ًلوت ُؾ ى
فَىِا لك ت٘كان «اًـامل اًثاًر» ٔبو «ت٘كان ؿسم الاحنَاس» ٔبو «اًح٘كان
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اًيامِة» تلصط ذَق كوت هحريت ،واًىت ًن حزًس فلط ٍلي اًلسزت اًعًَِة
وًىهنا سدساؿس نشٛك ىف حـي اًعني حائط ظس ىف وخَ اًلوثني
اً ُـؼمخني ا ٔلدصثني املمثَخني ىف اًولايث املخحست والاحتاذ اًسوفِىت،
وحىت ٍىون ٌَعني وسن ٔبنرب ىف اًدسوايث حول ثلس مي ا ٔلسواق
ؼمى إمربايًَة.
وهفور اًخبٔزري ًخحلِق حاٌك حلِلِة ًلوت ُؾ ى
إن اًعني حتاول حتلِق ُسفِا ٔكؽ ٔبنرث ؿسذ من ذول اًـامل ىف ٔبكصة
وكت وحوًِا حتت صـازُا اًزامع تبٔهنا مؽ حتصز اًضـوة من الاس خـٌلز
اّكسًس وحتوهلم ًالصرتاهَة من ذالل اًيضال ضس الٕمربايًَة .إن اًعني
ثخحسج ؾن ُشٍ الٕمربايًَة ثضلك ِلصذ وًىهنا ثؤنس تبٔن الٕمربايًَة
دعصا.
اًسوفِخَة ٜل ا ٔلصس ً
صـازا ذمياحوحًِا ذاً ًَا من ٔبى ّلخوى هؼصى ،وُشا
ًلس زفـت اًعني ً
ؿىل ٔبمي اس خـٌلهل ٔكذات ًخحلِق ٔبُسافِا اًخوسـَة .وهحساًة فَلس هوث
تياء ُميية ظًَِة ؿىل ما ٌسمى اًـامل اًثاًر ،ومن تـسُا اًخالؾة هبشا
«اًـامل» ٔلخي معاْكِا الٕمربايًَة .ففى اًوكت اْكارض حتاول اًعني ٔبن
متوٍ ُشا تؼاُص هوهنا ًت٘كا اصرتاه ًَا .إهنا ثضازة تفصضَة ٔبن ًت٘كا اصرتاه ًَا
ل ميىن ٔبن حىون هل ٔبى هوااي ًالس خـحاذ وكِاذت الٓدصٍن والاتزتاس
واًلذال والاضعِاذ والاس خلالل .إهنا جس خـمي ُشا اًضـاز وثسمعَ
ثسمـة اْكزة اًض َوؾى اًعَىن اٙكى ٔبسسَ ماوجىس ثوجن «اًـؼمي»،
واٙكى ُو نٌل ٍزمعون حزة مازهىس ًَيُىن واٙكى ًددؽ ابٕميان هؼصًة
مازهس وًَيني ،هؼصًة ضس لك رشوز اًيؼام اًص ٔبسٌلل والاس خلالل
الاس خـٌلزى وكريٍ،إِك.
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وتخلمعِا صُئًا ًُست تَ من صئ ،فإن اًعني ختخفى وزاء صـاز «اًـامل
اًثاًر» ،وثسزح هفسِا تسون ٔبى مفِوم ظحلى و ٔبى مـَاز ًِشا
«اًـامل» ،وثـخلس اًعني تبٔن ُشا سُسِي ؿَهيا اًىثري ؿَهيا ًخحلِق
ٔبُسافِا الاسرتاثَجَة ًحياء ُمييهتا ؿىل ُشا اًـاملً .لس مازش الاحتاذ
اًسوفِىت هفس آكسؿة ؿىل ت٘كان ٔبدصى .فلك اًخحصًفِني
آكوزجضوفِني ًرثثصون ًَي هنا تبٔهنم «اصرتاهَني» وتبٔن ٔبحزاهبم
« ٔبحزاة مازهس َة ًَيٌَُة حلِلِة» .إن اًخحصًفِني اًسوفَِت حياوًون
تياء ؿىل ُشا ،فميىٌيا
نشٛك تياء ُمييهتم ؿىل اًـامل حتت ُشا اًلعاء .و ً
اًلول تبٔهَ ل ًوخس ٔبى فازق حوُصى تني ٔبفاؾَي اًعَيُني و ٔبفاؾَي
الٕمربايًَني الاصرتاهَني اًسوفِت.
إن لك ُشا اًخعوز ٌَس َاسة وا ٔلفـال اًعًَِة ًؤنس متا ًما وظف
املازهس َة اٌََيٌَُة ً ٕالمربايًَة وِميية ٔلوًَجازص َا املال اًىت ثـزم ؿىل
الاسدِالء ؿىل ا ٔلسواق واًِميية ؿىل اًـامل وتياء ُمييهتا ىف لك ماكن.
وؿىل ُشا اًعصًق حتاول اًعني نشٛك ٔبن ثخلَلي و ٔبن ٍىون ًِا
«موظئ كسم» ىف ت٘كان «اًـامل اًثاًر» .وًىن «موظئ اًلسم» س َبٔىت
من ذالل ثضحَاث ؾؼمية.
وحىت ثخلَلي اًعني ىف «اًـامل اًثاًر» ،وحىت حتوس ا ٔلسواق ،فإهنا
حتخاح ٌَص ٔبسٌلل .فاًعحلاث اْكاهكة ىف ت٘كان «اًـامل اًثاًر» حصًس
اسدامثزاث وكصوط و«مساؿست» .ابًصمغ من ُشا فإن اًعني ًُست ىف
موكؽ ُيوًِا لٕؾعاهئم «ذ ًمعا» ؿىل هعاق هحرئ ،لهنا ل متخٜك امللسزت
الاكذعاذًة املعَوتة .إن ُشٍ اًلسزت ابٙكاث حتاول اًعني وؿىل وخَ
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آكعوض تياهئا تسمع الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .وىف ُشٍ اًؼصوف ثسزك
اًربحواسًة اْكاهكة ىف ت٘كان «اًـامل اًثاًر» ُشا حِر ٔبهنا وىف اًوكت
اكذعاذاي ٔبو ثلٌ ًَا ٔبو
اْكال ل ميىهنا ٔبن حتعي ؿىل اًىثري من اًعني
ً
ؾسىصاي .ميىهنم ٔبن جييوا ٔبنرث من الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو الٕمربايًَة
ً
الاصرتاهَة اًسوفِخَة اًىت ٗكهيا اكذعاذ وملسزت ثلٌَة وؾسىصًة ؾؼمية.
ابًصمغ من ُشا ،و ٔكى ت٘ك تبُٔساف إمربايًَة ،ثلاثي اًعني وس خلاثي
ثضلك ٔبرشش مؽ ُشا ً ٔلسواق ىف اًـامل .إهنا حاكحف وس خاكحف ثضلك
خخجىل حىت
ٔبرشش مؽ ُشا ًًِش ثبٔزريُا ومتس ُمييهتا .إن ُشٍ آكعط ً ى
ىف ُشٍ اٌَحؼة .إن اًعني مل ثفذح تيووِا فلط ىف ُوجن هوجن حِر
امذَىهتا فهيا ملست ظوًٍك ،وًىن كس فذحهتا نشٛك ىف ٔبوزواب و ٔبماهن
ٔبدصى .إن اًعني س خاكحف ؿىل وخَ آكعوض ًفذح تيوك ًخعسٍص
اًص ٔبسٌلل ًح٘كان «اًـامل اًثاًر» .وىف اًوكت اْكارض ٜل ثلوم ابًلََي
ىف ُشا اًعسذ .إن «ذمع» اًعني ميىٌَ ٔبن ًخىن تـغ معاهؽ الٕمسيت
واًسىم اْكسًس ٔبو مضفىٔ ،لن إماكهَاهتا ّلسوذت .فلط حني س خؤىت
الاسدامثزاث ا ٔلمصٍىِة واًَاابهَة وكريُا من الاسدامثزاث ٔبلكِا املصحوت،
وحني ًخعوز اكذعاذُا وجتازهتا وثلٌَهتا اًـسىصًة ،س خىون اًعني
كاذزت ؿىل اٙكُاة مللامصت تخوسؽ اكذعاذى واسؽ اًيعاق وثوسؽ
ؾسىصى حلِلى .وًىن حىت حتلق ُشا فإهنا حتخاح وكذًا.
وحىت جيئ ُشا املَـاذ فإهنا سدٌاوز نٌل ٔبهنا تس ٔبث ُشا ابًفـي ،ؾن
ظصًق س َاسة «اٗكمع» واًلصوط إما تسون فوائس ٔبو تفوائس كٍََكُ ،شا
ىف وكت ًعاًة فَِ ا ٔلمصٍىَِون واًسوفِت تفوائس ٔبؿىل جىثري .فعاملا
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تلى اًص ٔبسٌلل اًعَىن كري كاذز ؿىل ٔبن ًخسفق من ت٘كٍ ،فإن اًلِاذت
اًخحصًفِة اًعًَِة سرتنز خي اُامتٕلا ؿىل اّكاهة اٗكؿاىئ
ٌَؼ«مساؿساث» اًضئٍَك واًلصوط اًىت متيحِا ٌَؼ«ت٘كان اًيامِة»ٔ ،لجست
«ظاتـِا ا ٔلٔلى» و« ٔبُسافِا اًزنهية» ،معاحدة ُشا ثضـاز «الاؾامتذ
ؿىل اٙكاث» ٌَخحصز وتياء ت٘ك املصء.
وؾسىصاي ثضلك ٔبنرب ،لكٌل سرتًس ٔبن
اكذعاذاي
فلكٌل ثعوزث اًعني
ً
ً
ثخلَلي ىف اًح٘كان اًعلريت وا ٔلكي ًمنوا و ٔبن هتمين ؿَهيا توسائي ثعسٍص
اًص ٔبسٌلل ،ومن تـسُا ًن ثلدي مصت ٔبدصى تفوائس من ً %2-8لصوضِا،
وًىهنا س خفـي نٌل ًفـي اًحلِة.
وًىن لك ُشٍ آكعط واّكِوذ ل مِىن ٔبن ثمت ثسِوٌك .إن اًح٘كان
الٕمربايًَة املخعوزت واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اًىت ًِا ثبٔزري ىف ت٘كان ما ٌسمى
اًـامل اًثاًر ًن جسمح هبشٍ اًسِوٌك ٌَعني حىت جس خول ؿىل
ا ٔلسواق اًىت كس فذحهتا مٌش وكت ظوًي من ذالل حصوة اٍهنة.
إهنم ًُسوا فلط ٔبكوايء ىف ذفاؾِم ؾن مواكـِم اًلسمية ،وًىهنم حياوًون
نشٛك وجلك اًعصق ٔبن ٌس خوًوا ؿىل ٔبسواق خسًست ،ول ٌسمحون
ٌَعني تبٔن متس ًسُا ىف ُشٍ اًح٘كان.
إن الٕمربايًَة ل ثـصف اًصمحة جتاٍ رشاكهئا سو ًاء ىف اسذُازُا ٔبو ىف
ٔبوكاث املعاؾة .وىف تـغ ا ٔلحِان من اًرضوزت وتلصط حتلِق
ماكسة ٔبؾؼم ثشُة ٌَلِام تحـغ اًخياسلث ،وًىن ؿىل ا ٔلكَة
حتاول ثسؾمي ٔبكالًِاًُ ،س فلط ضس اًح٘كان اًضـَفة ،وًىن ضس
املخعوزت نشٛك ،مثي اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اًعياؾَة .فـىل سخِي املثال

315

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

اكهت اًولايث املخحست ؿىل اٗكوام ٔلازسة ًِشٍ اًس َاسة جتاٍ حَفاهئا
اًص ٔبسٌلًَني حِامن وخسوا بٔهفسِم كس ٔبذزنهتم املعاؾة ىف اْكصوة
الٕمربايًَة اًىت اهسًـت تُهنمً .ىن وحىت تـس ُشٍ اْكصوة وحني اكهوا
ًلومون جبِوذٚل ٌَخـاىف اكهت الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ثفـي ما توسـِا
مليـِم من اًخلَلي ىف اًح٘كان ا ٔلدصى حِر كس متىٌت هبمييهتا فهيا.
وهبشا فإهَ وتـس اْكصة اًـاملَة اًثاهَة اكهت اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة
وتُامن ثخؼاُص مبساؿست جصًعاهَا وفصوسا اٌَخني كس دصحذا من اْكصة
ضـَفذني ،ابًخلَلي معَلًا ىف ٔبسواق الاسرتًَىن واًفصاهم واملياظق
ا ٔلدصى .إن اًاكزثَالث والاحذاكزاث ا ٔلمصٍىِة ىف اًخـسٍن
واًعياؿاث اًىاميئَة واًيلي واملواظالث وا ٔلكسام ا ٔلدصى املِمة خسً ا
ًخعوز اًص ٔبسٌلًَة كس ثوكَت ىف احذاكزاث واكزثَالث جصًعاهَا وفصوسا
وكريُا ثضلك ؾؼمي ،خاؿٍك ُشٍ اًح٘كان اتتـة ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة .إن
ُشٍ الٕمربايًَة اٍهنمة واًوحض َة ٔكى إمربايًَة ٔبدصى ،ول ميىن ٔبن
ثخرصف حىت حِال اًعني ثضلك ْلخَف.
وتوضؽ معاؾة اًخلَلي الاكذعاذى واًـسىصى ىف ت٘كان «اًـامل
اًثاًر» ،ابْكس حان ،فإن اًعني ثـخلس تبٔن ُمييهتا ؿَهيم ميىن ٔبن ثمت
من ذالل اًخبٔسُس ًخبٔزري س َاىس و ٔبًسًوًوىج .إهنا ثـخلس تبٔن ُشا
سُذحلق من ذالل اًـمي ىف زالج اجتاُاث :ىف الامذياغ ؾن كذال
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًعلم اْكاهكة ىف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ،وابٗكدول ىف
حتاًف مؽ ُشٍ الٕمربايًَة وُشٍ اًعلم ً
تسل من كذاًِا ،وتلذال
الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة اًىت ثلؽ ؿىل حسوذُا تلصط إضـاف
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وثسمري كواؿسُا ىف بٓس َا و ٔبفصًلِا و ٔبمصٍاك اًالثًَِة ،وٓكساغ اًربوًَخازاي
واًضـوة اًىت كس ؿاهت ظو ًًال ىف ُشٍ اًلازاث ثسخة املياوزواث
واٗكمياحوحِة ص حَ اًثوزًة وص حَ الاصرتاهَةُ ،شا تُامن ثشُة ًخلوًغ
ٔبى حصنة حتصز زوزًة.
إن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًلوى الٕمربايًَة ا ٔلدصى مؽ الٕمربايًَة
الاصرتاهَة ًسزهون متا ًما ٔبُساف اًعني .وت٘كان «اًـامل اًثاًر» نشٛك
ثفِمِا ،وًِشا فإهنم ٌضىون ىف اًعني وٍصوهنا ثلوم خبسًـة هلم ،وتبٔن
ؼمى.
ُسفِا ًُس ذمعِم ومساؿسهتم ،وًىن ًىك ثعحح ٜل راهتا كوت ُؾ ى
ومـؼم اًلِاذاث اًىت ثخحنك ىف ت٘كان ما ٌسمى اًـامل اًثاًر اكهوا ملست
ظوًٍك ؿىل اثعال وزَق ابلٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة
املخعوزت نربًعاهَا وفصوسا و ٔبملاهَا اًلصتَة وتَجَاك واًَاابن وكريُاٙ .كا
فإن ثلزل اًعني مؽ «اًـامل اًثاًر» ل ًلَق ؿىل ا ٔلكي اًح٘كان
الٕمربايًَة املخعوزت واٗكول اًص ٔبسٌلًَة.
إن مساؾى اًعني لهضٌلٕلا ٗكول «اًـامل اًثاًر» من ذالل س َاس هتا
و ٔبًسًوًوحِهتا ومن ذالل ما ٌسمى تفىص ماوجىس ثوجن ل ميىن ٔبن
ثيجح ،وُشا نشٛك ٔلن ا ٔلًسًوًوحِا وآكط اًس َاىس مضوصني .آكط
اًس َاىس اًعَىن مضوص ،إهَ دط جصحٌلىت ًخشتشة وًخلري ظحلًا
ٌَؼصوف اًـاجصت واملعاُك اٌَحؼَة .واًحعلاث اْكاهكة ىف ت٘كان «اًـامل
اًثاًر» ل هتاة ُشٍ ا ٔلًسًوًوحِأ ،لهنا ثفِم تبٔهنا ًُست ىف ظف
اًثوزت وىف ظف اًخحصز اًوظىن اْكلِلى ٌَضـوة .ووحىت ثلوم
اًربحواسًة ىف ُشٍ اًح٘كان ابٕكامة اضعِاذُا واس خلالًِا ًِشٍ اًضـوة،
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فإهنا كس ذَلت ٔبحزاهبا جلك ٔبهواغ اًدسمَاث واًيوؾَاث .إن ُشٍ
ا ٔلحزاة اًىت ثخعي ثضلك وزَق مؽ اًص ٔبسٌلل ا ٔلحٌىب امل ُـسدمث َ ِص ىف
ت٘كان ما ٌسمى اًـامل اًثاًر ل جتس ظـوتة ىف مواهجة وفضح آكط
اًعَىنٙ .كا فإن اًلاذت اًخحصًفِني اًعَيُني كس ادذازوا ظصًق اًخخسم
جتاٍ ٔبحزاة ُشٍ اًح٘كان وحياوًون جلك ظصًلة وىف لك ْكؼة ٔبن ٍىوهوا
اكًؼ«ؾسي» مـِم.
وخبععِا ٌَِميية ؿىل «اًـامل اًثاًر» ثلوم اًعني ما ىف وسـِا حىت
جضق ظصًلِا ْكصاكث أكاُري اًـامٍك ىف ُشا «اًـامل» ًعاْكِا .واًَوم
وؿىل ٔبى حال ،مل ثـس اًضـوة املضعِست واًربوًَخازاي ؿىل ز ٔبسِا ىف
املوكف اٙكى اكهوا فَِ هناًة اًلصن اًخاسؽ ؾِش ٔبو تساًة اًلصن
اًـِشٍن .إهنم ًياُضون ٔبى س َاسة ٌَِميية وآكضوغ من اًلوى
ؼمى ،خسًسُا وكسميِأ ،بمصٍىِة اكهت ٔبو سوفِخَة ٔبو
الٕمربايًَة اً ُـ ى
ظًَِةً .لس اسدِلؼت اًَوم أكاُري اًـصًضة من صـوة اًـامل ثضلك
ؿام ،ومتىٌت من ذالل هضالهتا تعصًلة ٔبو تبٔدصى حىن وؾى مـني
ٌ٘كفاغ ؾن حلوكِم الاكذعاذًة واًس َاس َة .إن صـوة ما ٌسمى اًـامل
اًثاًر مل ًفضَوا ىف ٔبن ٍصوا تبٔن مساؾى اًعني ًُست ٔلخي ٔبفاكز
اًثوزت واًخحصز اًلوٖل ًح٘كاهنم ،تي لٕدٌلذ اًثوزت اًىت ثـَق ثلَلي
اًخبٔزري اًعَىن .إن ظصًق اًعني ٌَخحاًف مؽ اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة
واًح٘كان الاس خـٌلزًة اّكسًست ا ٔلدصى ًَفضح الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًعًَِة ٔبمام ٔبؿني اًضـوة.
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إن اًعني ل ميىهنا ٔبن ثلوم تسؿاًة زوزًة إجياتَة ىف ت٘كان «اًـامل
ؼمى واًىت ثبٔمي اًعني
اًثاًر»ٔ ،لن ُشا سُذـازط مؽ ُشٍ اًلوى اً ُـ ى
تبٔن حتعي مهنا ؿىل اسدامثزاث اًص ٔبسٌلل واًخلٌَاث املخعوزتٕ .ان اًعني
ل ميىهنا ٔبن ثلوم تسؿااي وِشٍ ،وُشا نشٛك ٔلن اًثوزت اكهت ًدسحق
وؿىل وخَ آكعوض ُشٍ اًعلم اًصحـَة اًىت ثخحنك ىف ؿسذ من ت٘كان
ما ٌسمى اًـامل اًثاًر واًىت ثسمعِم اًعني وجساؿسٚل ؿىل اًحلاء ىف
اًسَعة.
ؼمى ىف
إن اًعموخ اًـؼمي ٌَلاذت اًعَيُني تلَة حتوًي ت٘كٚل ًلوت ُؾ ى
ٔبكصة فصظة وًحياء ُمييهتم ىف لك ماكن اب ٔلدط فامي ٌسمى ابًـامل
اًثاًر ،كس فصضت ؿَهيم جبـي اًخحصًغ يف اْكصة الٕمربايًَة
ساسا لسرتاثَجَهتم وس َاس هتم آكازحِة .إهنم ًوذون ثضست
اٗكاذََة ٔب ً
ً
مدارشا تني اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة والاحتاذ اًسوفِىت ىف
اصددااك ً
ٔبوزواب ،واٙكى ذالهل س خسئف اًعني من مسافة مٌاس حة ًسهيا ىف
احملصكة اًيووًة اٙكى س َسمص مٌافس هيا اًصئُس َني وًرتك ًِا اْكنك اًلوى
وامليفصذ ٌَـامل.
وحىت جضـص اًعني تبٔهنا كوًة مبا ٍىفى ًخيافس اًلوى اً ُـؼمى ا ٔلدصى
وحىت حصحب «ماكىهتا املُس خحلة» فإن اًعني س خوذ اًسالم ًيفسِا
واْكصة ٌَحلِة .وابثعالٍ مؽ حاحهتم اْكارضت ٌَسالم فإن املياوزاث
اٗكتَوماس َة اًواحضة ٌَخحصًفِني اًعَيُني اًىت حتغ ؿىل اْكصة تني
اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة والاحتاذ اًسوفِىت هبشٍ اًعصًلة اًىت جتـَِم
ٚل ٔبهفسِم ذازهجا و ٔبن ٌس خوكَوا «ؾرصىهتم» .إن إؿالن ذًيج
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س َاوتٌُج تبٔهَ ًن حىون ُياٛك حصة ذالل  22ؿا ًما ًُس ظسفة.
ؼمى واًح٘كان الٕمربايًَة ا ٔلدصى تبٔن
فهبشا ُو ٍصًس ٔبن ُيرب اًلوى اً ُـ ى
ل هياتوا اًعني ذالل ُشٍ ا ٔلؾوام اًـِشٍن .وىف هفس اًوكت حيصط
ؼمى ىف ٔبوزواب ،وتـَسً ا ؾن
اًلاذت اًعًَِون ؿىل اْكصة تني اًلوى اً ُـ ى
اًعني ودعوزت ثوزظِا ىف ُشٍ اْكصة .ومسبٌٔك إل ٔبى حس س َىون
ُشا ٔلىًٌا ٜل مسبٌٔك ٔبدصى ،وًىن اًلاذت اًعَيُني ًـمَون هبشا اًعسذ
ٔلهنم ٌضـصون حبمتَة اْكاخة ٌَسالم ٌَفرتت اًىت ًـخلسون تبٔهنم ذالًِا
ؼمى.
ىف حاخة ًخحلِق ٔبُسافِم اًىت هتسف ًخحوًي اًعني ًلوت ُؾ ى
إن اًعني حصوح تـَو اًعوث ٌَؼ«وحست ا ٔلوزوتَة» ،و«وحست اًح٘كان
اًص ٔبسٌلًَة املخعوزت ا ٔلوزوتَة» .إهنا ثسمع ُشٍ اًوحست تعسذ لك
املسائي ،وتوكاحة ثـمل اًثـاًة واٙكئاة اًلسمية هَف ًخوحة ؿَهيم
ثلوًة وحسهتم اًـسىصًة والاكذعاذًة ووحست ذوٍهتم اًخيؼميَة ،وكريُا
ىف وخَ آكعص اًـؼمي الٓىت من الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
وًىهنم ًُسوا حباخة ٗكزوش اًعني ٔلهنم ىف موكؽ ُيوهلم تبٔن ًـَموا
حِسً ا من ٔبٍن ًبٔىت آكعص.
إن ذفؽ اًعني تدٌاكضهتم مؽ اًسوفِت ًريوق اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة
ا ٔلوزوتَة واًولايث املخحست ٔلهنا متىهنم من اًلول ٌَسوفِت ثضلك كري
مدارش تبٔن «ؿسوك اًصئُىس ُو اًعني ،تُامن حنن مؽ تـضيا ومـم ىصًس
ٔبن هؤسس لهفصاخة وثـاٌش سَمى تلغ اًيؼص ؾن ما ثلوهل اًعني،».
وؿىل اّكاهة الٓدص وتُامن ٌسوذ الاؾخلاذ تبٔهنم ًوذون اًسالم ،ثلوم
ُشٍ اٗكول تدسََح هفسِا وثلوًة ُمييهتا ووحسهتا اًـسىصًة ضس ؿسوُا
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اًصئُىس– ٔبى اًثوزت .إن ُشا ًِو اًِسف من لك اٌَلائاث لكلاء
َُس يىك وتََجصاذ واٌَىت كس متسذث ثضلك ل هناىئ ،هكجَس فَِيا تـس
ُزمية انتََون املـصوف مبجَس اْكفالث وا ٔلمس َاث « balls and
.»soirées
إن اًلاذت اًعَيُني نٌل ٔبؿَن ذًيج س َاوتٌُج زمس ًَا ىف ملاتٍك ٔبؾعاُا مؽ
ْلصح واكٌك فصاوس جصش »ً ،«AFPياذون ابٕوضاء «حهبة واسـة
حتخوى اًـامل اًثاًر واًـامل اًثاىن واًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة» هبسف
مواهجة الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
إن اسرتاثَجَة اًلِاذت اًخحصًفِة ٌَعني اًىت حتصط الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
و ٔبوزواب اًلصتَة وكريُا من اًح٘كان ؿىل اْكصة ضس الٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ًِيى اسرتاثَجَة ّلفوفة خبعص حصة تني اًعني
والاحتاذ اًسوفِىت ً
تسل من اْكصة تني الاحتاذ اًسوفِىت واًولايث
املخحست مؽ حَفاهئا ىف اًياثو.
إن ما ثلوم تَ اًعني من حتصًغ الٓدصٍن ؿىل اْكصة ُو ؿىل وخَ
آكعوض ًِو ما ثلوم تَ نشٛك الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة
املخعوزت واًح٘كان ا ٔلدصى اًىت حتنك فهيا أكاؿاث اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة
تخحصًغ اًعني والاحتاذ اًسوفِىت ضس تـضٌِل اًحـغٙ .كا فإهَ ؿىل
ا ٔلزحج تبٔن س َاسة اًولايث املخحست وس َاسة اًني آكاظئة راهتا ميىن
ٔبن ثسفؽ ابلحتاذ اًسوفِىت من ٔبن ٍزًس كسزثَ اًـسىصًة إل حس ٔبتـس،
وحِر ٔبهنا كوت إمربايًَة س خلوم ابًِجوم ؿىل اًعني ٔب ًول.
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ومن خاىهبا فإن اًعني ًِا مِول مَحوػة ٌَِجوم ؿىل الاحتاذ اًسوفِىت
حني جضـص تبٔهنا كوًة مبا ٍىفىٔ ،لن ًِا ظموحاث ؾؼمية ؿىل ا ٔلزاىض
كىص ،فَلس ٔباثزث ُشٍ
جتاٍ ساًحرياي وا ٔلزاىض ا ٔلدصى ىف اًِشق ا ٔل ى
املعاًة ا ٕلكَميَة مٌش سمن ظوًي *( ٔباثز ماوجىس ثوجن وجضو إٍن لى

جصوخ صوفِيَة اٗكوٌك اًـؼ مية كضَة مصاحـة حسوذ الاحتاذ اًسوفِىت مؽ
اًعني واًح٘كان ا ٔلدصى ىف ظَف ؿام  .8=:8واهعال ًكا من معاُك
اًض َوؾَة كامت اٌَجية املصنزًة ْكزة اًـمي ا ٔلًحاىن ىف هفس اًـام
تخوحَِ دعاة زفاىق ٌَجية املصنزًة ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن ًيط فَِ
ت ٔبن« :حنن هـخلس ت ٔبن زفؽ كضَة ا ٔلزاىض ا ٓلن مؽ الاحتاذ اًسوفِىت
ٌسخة رض ًزا هح ًريا ًيضاًيا ( )...إانَّ هـخلس ( )...ت ٔبن هضاًيا جية ٔبن
ًو َّخ َُ وًرتنز فلط ضس اًلصحاث اًـؼ مية امل متثٍك ىف الٕمربايًَة واًخحصًفِة
املـادضت ،وٍلوؿاث دوزجضوف وثُذو آكائية ولك وِيهتم املساؿسٍن.
[زاحؽ ٔبهوز دوخة ،ث ٔبمالث حول اًعني ،اجمل٘ك ،8ض ;<-;8.واجمل٘ك
اًثاىن من هفس اًـمي ض،2=-2<.ض).]8;1.
وًىهنا س خسفؽ مبعاٍهبا ثضلك ٔبنرب حني جس خـس ،حني س خخىن خُضً ا
ِلِزا جلك ٔبهواغ ا ٔلسَحة .إن ُشا ما ثضميَ حسًر ُوا حوفِيج
ً
وثرصحيَ ًصئُس اًوسزاء احملافغ اًساتق ىف جصًعاهَا املسؾو َُر ،حِامن
كال هل« :إهيا هبٔمي تبٔن ىصى ٔبوزواب كوًة ومذحست ;إهيا هـخلس تبٔن ٔبوزواب
من خاىهبا ثبٔمي نشٛك تبٔن حصى ظَيًا كوًة» .وابدذعاز فإن ُوا
حوفِيج ًلول ٌَربحواسًة ا ٔلوزوتَة اًىدريتٔ « :بسسوا كوحنك وُامجوا
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الاحتاذ اًسوفِىت من اًلصة ،تُامن حنن اًعًَِون س يلوى من ٔبهفس يا
وس هنامج من اًِشق».
ًلس فذحت اًس َاسة اًعًَِة ظصًلًا واس ًـا ومص ًحبا ٌَولايث املخحست
ا ٔلمصٍىِةً ،
سخِال كس فُ ِذ َح تساًة ؿىل ًس ماوجىس ثوجن وجضو إٍن لى
وهَىسونً .لس تُيُت اًـسًس من اّكسوز تني اًولايث املخحست
ثِش
واًعني ،اكهت حسو ًزا ٔلوُة وًىهنا فـاٌك وثؤىت تامثزُاً .لس َّ َ
حرسا ظوًال مبا ٍىفى ًيعي ما تني
هَىسون تلوهل« :جية ٔبن هخىن ً
سان فصاوسُسىو وتَجني ،».واكهت اٗكؾوت اًىت كس تـهثا ماوجىس ثوجن
ومـَ جضو إٍن لى ًيَىسون تـس فضَحة واتزحِت »«Watergate
واس خلدال ماو ًيَىسون مل ٍىن تال سخة وتال كاًة .إن ُشا كس ذٌي
تبٔن اًعساكة مؽ اًولايث املخحست مل حىن فلط صُئًا ؿا ًجصا تني ٔبصزاض،
وًىهنا ظساكة تني ت٘كٍن ،تني اًعني واًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ابًصمغ
من ٔبن اًصئُس اٙكى فذح ُشا اًعصًق كس ٔبسًي من مٌعحَ ثسخة
ٔلازساثَ اًفاسست.
والٓن وحِر ٔبن اكزحص كس ٔبىت ٌَسَعة ،فإن زواتط اًعساكة تني
اًعني واًولايث املخحست ًمت ذِلِا .إن اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ٍهتمت
ثضلك ؾؼمي املوكف املـادض ٌَعني واكزحص وجضجؽ اسرتاثَجَهتا تـسًس
من اًعصق.
إن اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ٍهتمت ابٕؾعاء اًعني ذ ًمعا ً
صامال س َاس ًَا
اكذعاذاي ًخحصًضِا ؿىل الاحتاذ اًسوفِىت .فَلس ٔبؾعت
وؾسىصاي و ً
ً
ٌَعني ٔبس ًازا هووًة .إن ُشا ًواحض الٓن .إن اًولايث املخحست كس
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ثعوزا ٓكسمة اْكصة
ذمعت نشٛك اًعني تبٔنرث ٔبهجزت اًوكحَوحص ً
اًيووًة .وًلس اس خلدَت اًعني مـَوماث اكمٍك حىت حمتىن من تياء
قواظاهتا اًيووًة .والٓن جتصى ّلاذاثث ؿَيَة ىف واص يعن ؾن إمساذ
اًعني اب ٔلسَحة اْكسًثة .إن لك ُشٍ «اًخربٍاكث» اًىت ثَلِهتا وثـصضِا
ُـعى هبسف مساؿسهتا
اًولايث املخحست ٌَعنيًِ ،يى ثضلك ظحَـى ل ث ى
ًخعحح كوت ٔبزضَة وحبصًة هحريت ٍهتسًس اًولايث املخحست نٌل فـَت
اًَاابن ذالل اْكصة اًـاملَة اًثاهَة .لُك ،إن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
حتسة حبصض ما ٌسمى ابٗكمع اٙكى ثـعََ ىف ٔبى ماكن ىف اًـامل
اب ٔلدط اًعني.
وهبشٍ اًعصًلة ،فإن ُسف اًعني وهجوذُا احملمومة ًخعحح كوت ؾؼمى،
واًىت س خواخَ ُ ًلُك من اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة والاحتاذ اًسوفِت
س خؤذى لحذاكاكث خسًست ،وحصائق وحصوة ،واًىت ميىن ٔبن ٍىون
ًِا ظاتؽ حصة ّلََة ٔبو ظاتؽ حصة ؿامة.
إن هؼصًة «اًـوامل اًثالزة» تبٔهكَِا ،وخي اسرتاثَجَهتا و ٔبحالفِا
و«حهباهتا» اًىت ثؤًسُا  ،وا ٔلُساف اًىت ثوذُاٜ ،ل حتصًغ ؿىل
حصة إمربايًَة ؿاملَة خسًست.
ًلس فعي هَىِخا دوزجضوف واًخحصًفِني املـادضٍن هؼصٍهتم املضِوزت
ٌَؼ«ثـاٌش اًسَمى» آكوزجضوىف اٙكى ًسافؽ ؾن «اًسمل الاحامتؾى»
و«اًخيافس اًسَمى» و«اًعصًق املسامل» ٌَثوزت ،و ؾن راك «اًـامل
اٙكى تال ٔبسَحة وتسون حصوة»ً .لس اكهت هتسف ُشٍ اًيؼصًة
لٕضـاف اًرصاغ اًعحلى ابٕدفاء وثيـمي اًخياكضاث ا ٔلساس َة ًـرصان.
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ًلس حصافؽ دوزجضوف ؿىل وخَ آكعوض ؾن اىهتاء اًخياكضاث تني
الاحتاذ اًسوفِىت والٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًخياكضاث تني اًيؼام
الاصرتاىك واًيؼام اًص ٔبسٌلل ثضلك ؿام .وًلس ثخىن ُشا امليؼوز اٙكى
ًيط ؿىل ٔبهَ وتـس اًخلرياث اًىت حصث ىف اًـامل ىف ُشا اًوكت ،فإن
اًخياكضاث اًخازُيَة تني الاصرتاهَة واًص ٔبسٌلًَة س ُخ َح ُّي من ذالل
اًخيافس اًسَمى ىف الاكذعاذ وىف اجملالث ا ٔلًسًوًوحِة اًس َاس َة،
واًثلافِة واجملالث ا ٔلدصى.
ًلس كال دوزجضوف« :ذؾوان هسؾِا ٌَزمن حىت ًثخهتا وسرنى لحلًا
من ؿىل ظواة» ،وتبٔهَ ىف ُشٍ امليافسة س خرخاز اًضـوة حبصًة «ىف
ٔبزياء ُشا اًسالم امللسش» ٔبنرث هؼام مٌاسةً .لس هعح دوزجضوف
اًضـوة تبٔن ثخِؽ ثصواهتا ٌَلوى اًـؼمى و ٔبن ثًذؼص ًخبٔمني حصٍهتا
واس خلالًِا ومٌفـهتا نيدِجة ًِشا اًخيافس «اًسَمى» .ابًعحؽ مت فضح
ُشٍ اًس َاسة املياُضة ٌٌَلزهس َة ،واكن حزتيا ٔبول من ُامجِا.
إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن كس ثحؽ س َاسة مضاهبة ًس َاسة
دوزجضوف مٌش ٔبن اكن ماوجىس ثوجن حًِا .إن ُشٍ اًس َاسة ثياذى
ٜل نشٛك اّكاهحني ،اًربوًَخازاي واًربحواسًة ،واًضـوة وحاكٕلم ،تبٔن
ًوكفوا اًرصاغ اًعحلى ،و ٔبن ًخحسوا ضس الاحتاذ اًسوفِىت الٕمربايل
الاصرتاىك فلط ،وتبٔن ًًسوا ٔبمص الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة.
إن هؼصًة «اًـوامل اًثالزة» ًِيى هؼصًة زحـَة نٌل اكهت هؼصًة
دوزجضوف ٌَؼ«ثـاٌش اًسَمى» .وًىن تُامن اكن دوزجضوف و ٔبثحاؿَ،
و ٔبهعاز اًخحصًفِة املـادضت ،اكن من اًؼاُص واًحاذى ٔبن ماوجىس ثوجن
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اكن مساملـا .وذًيج س َاوتٌُج وُواحوفِيج ًلسمون بٔهفسِم ثضلك
ؿَىن هكثريًؼن ٌَحصة .إهنم ٍصًسون ٔبن ًـعوا اًخحاًف الٕمربايل
اًص ٔبسٌلل اٙكى ثيسزح فَِ اًعني هفسِاً ،وانً وذلٌك ً ُحًِة هضال زوزى،
تًِة ًيضالٍ لهخعاز اًربوًَخازاي وحتصز اًضـوة .وًىن اًواكؽ اكن
وابًصمغ من رٛك ،تبٔن «هؼصًة» ماوجىس ثوجن واْكزة اًض َوؾى
اًعَىن حول «اًـوامل اًثالزة» ،مل حىن ثياذى ابًثوزت ،وًىن حبصة
إمربايًِـة.
إن مفامقة اًخياكضاث واًخيافس تني اًلوى واجملموؿاث الٕمربايًَة ًِو
ٔبمص ّلفوف مبزاظص اًرصاؿاث املسَحة وحصوة اٍهنة الاس خـحاذ
اًضازًة .إن ُشٍ ٔلظصوحاث مازهس َة ًَيٌَُة مـصوفة حِسً ا وكس ٔبزخهتا
اًخازخي ثضلك اتم .إن اًخعوزاث املـادضت اٗكوًَة ثربُن نشٛك ؾن
حصة ُشٍ ا ٔلظصوحاث.
وكس كام حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ؿسًسً ا من املصاث جصفؽ ظوثَ ًفضح اٗكؿااي
اًسَمَة املثريت ٌَعمم اًىت ثًِشُا اًلوى اً ُـؼم ىى تلَة هتسئة اًضـوة
واًح٘كان احملحة اْكصًة حىت ثيام وحىت ًلفَوا وثيام ًلؼهتم ،وُشا تلصط
إزابوِم اب ٔلوُام واًرتظس هلم ؿىل حني قصت .و ٔبنرث من مصت كس ٔباثز
اْكزة الاهدداٍ ْكلِلة ٔبن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًصوس َة ثلوذان اًـامل جتاٍ حصة ؿاملَة خسًست وتبٔن دعص اهسلغ
حصة وِشٍ ًِو حلِلى وًُس دِاً ًَا تبٔى صلك .إن آكعص ًِو ابًفـي
كضَة كَق ذامئ ٌَضـوة وأكاُري اًـامٍك اًـصًضة واًلوى واًح٘كان
احملحة ٌَسالم ،واملازهس َون اٌََيٌَُون واًضـوة اًخلسمِة ىف لك ماكن
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ىف اًـامل ،وٚل اٙكٍن ل ميىهنم ٔبن ًلفوا ىف وخَ آكعص سَح ًَا و ٔبن ل
ًفـَون صُئًا .وًىن مارا جيي ٔبن حيسج لًٕلاف ٔبايذى مثريى اْكصة
الٕمربايًَني؟
إن ُشا ل ميىن ٔبن ًمت من ذالل ظصًق الاسدسالم وآكضوغ ملثري
اْكصة الٕمربايًَني ٔبو ابٓكفغ من حست هربت هضاًيا ضسٚلً .لس بٔزحدت
اْكلائق تبٔن املساوماث اًالمدسئَة واًخياسلث اًىت كام ؿَهيا اًخحصًفِون
آكوزجضوفِون مل ثفَح ىف حـي الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٕلشتة تبٔى صلك،
ومل جيـَِا ٔبفضي ىف ثرصفاهتا ٔبو ٔبنرث ِسَ ًما ،تي ؿىل اًيلِغ ،فَلس
ظازث ٔبنرث جعصفة وافرت ًاسا .وًىن املازهس َني اٌََيٌَُني ًُسوا مؽ ثبًَٔة
ذوٌك إمربايًَة ٔبو الاحتاذ ضس ٔبدصى ،ول ميىهنم ٔبن ًياذوا ابْكصوة
الٕمربايًَةٔ ،لن صـوهبم س خـاىن فهيا .فَلس ٔبصاز ًَيني اًـؼمي تبٔن
س َاسدٌا ل هتسف ٌَخحصًغ ؿىل اْكصة ،وًىن مليؽ الٕمربايًَني من
الاحتاذ ضس اً ُلعص الاصرتاىك.
فَلس كال ًَيني تبٔهَ
«...إن نيا حلًا وسوق اًـٌلل واًفالحني ْكصة ،فِشا س َىون إحصا ًما.
فلك س َاسدٌا وذؿاايان ،موهجة ابًصمغ من ُشا جتاٍ وضؽ حس ٌَحصة
وًُس جتاٍ سوق ا ٔلٓل ٌَحصةً .لس ٔبػِصث اًخجصتة جبالء تبٔن اًثوزت
الاصرتاهَة ٜل اخملصح اًوحِس ٌَحصة ا ٔلتسًة».
(ًَيني ،ا ٔلؾٌلل امل ُؼ َج َّم َـةِ ،ل٘ك ،18.ض ،982.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
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وابًخال فإن اًعصًق اًعحَح ُو ثًض ئة اًعحلة اًـامٍك واًعحلاث
اًـصًضة من اًضـة اًـامي واًضـوة ىف ا ٔلؾٌلل اًثوزًة لًٕلاف
ٔبايذى مثريى اْكصة الٕمربايًَني ىف ٔبكعازٚلً .لس اكن املازهس َون
اٌََيٌَُون ذو ًما ولٍزاًون ٔبنرث املـازضني حز ًما ٌَحصوة اًلري ؿاذٌك.
ًلس ؿمل ًَيني اًض َوؾَني اًثوزًني تبٔهَ من واحهبم ٔبن ٌسحلوا
ْلععاث إاثزت اْكصة الٕمربايًَة ومٌؽ اهسلغ حصة .وٕان مل ٌس خعَـوا
حتلِق ُشا فإهنم جية ٔبن حيضسوا اًعحلة اًـامٍك وحٌلُري اًضـة و ٔبن
حيوًوا اْكصة الٕمربايًَة ْكصة حتصٍص زوزًة.
إن اْكصوة اًـسواهَة جتصى ىف رشاًني الٕمربايًَني والٕمربايًَني
الاصرتاهَني .وظموحاهتم لس خـحاذ اًـامل ثلوذٚل ٌَحصة .وًىن ابًصمغ
من ٔبن الٕمربايًَني اٙكٍن ٌضـَون فذَي اْكصة الٕمربايًَة اًـاملَة ،ثلوم
اًربوًَخازاي واًضـوة واًثوزًون ومجَؽ اًخلسمِني ًسفـون اٍمثن ابٗكم.
وًِشا ًخوحة ؿىل املازهس َني اٌََيٌَُني واًربوًَخازًني وصـوة اًـامل ٔبن
ًياُضوا اْكصة اًـاملَة الٕمربايًَة و ٔبن ًلاثَوا تال ُواذت لٕفساذ
ْلععاث الٕمربايًَني حىت ل ًلوذوا اًـامل ملشحبة خسًست.
وابًخال ل جتة اٗكؾوت ْكصة إمربايًَة نٌل ًفـي اًخحصًفِون اًعًَِون،
وًىن جية مواهجهتا .إن واحة املازهس َني اٌََيٌَُني ُو ثًض ئة
اًربوًَخازاي وصـوة اًـامل ىف اًيضال ضس املضعِسٍن واسرتخاغ
سَعهتم وامذَاساهتم مهنم وتياء ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي .واًعني ل ثلوم
هبشا ،ول ًـمي اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ًِشا .إن اْكزة تيؼصًخَ
اًخحصًفِة ًضـف وًؤخي اًثوزت وٌضق ظف اًلوى اًعََـَة
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ٌَربوًَخازاي وا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ،وٜل اًىت سدٌؼم وثلوذ
اًثوزت.
إن اًعصًق اٙكى ثسؾوا هل اًلِاذت اًعًَِة ًِو ظصًق الاحذَال .إهَ
ذزة ل ًخوافق ومشُحيا مشُة املازهس َة اٌََيٌَُة .تي ؿىل اًيلِغ،
حِر ٔبن آكط اًعَىن اًخحصًفى ًضـف وٌضق اًربوًَخازاي واًضـوة
وهيسذٚل حبمي ٔبؾحاء حصة ذامِة ،وحصة إمربايًَة وٕاحصامِة ٔللوثة
خسً ا من اًربوًَخازاي واًضـوة.
وًِشا اًسخة ٔبًضً ا ما اكهت هؼصًة ماوجىس ثوجن ٌَؼ«ؾوامل اًثالزة»
واًًضاظ اًس َاىس ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن واٗكوٌك اًعًَِة ٔبن
زوزاي.
ُسمى تبٔى ظصًلة مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا ٔبو ً
ٌ ى
حفني ذؿا دوزجضوف ٌَميافسة الاكذعاذًة وا ٔلًسًوًوحِة واًس َاس َة
تني الاصرتاهَة والٕمربايًَة اكن كاذت اًعني ٍزمعون وكوفِم ضس ُشٍ
ا ٔلظصوحاث وكاًوا تبٔهنم ًىك ًخحلق اًخـاٌش اًسَمى اْكلِلى جية
كذال الٕمربايًَةٔ ،لن «اًخـاٌش اًثياىئ» ل ميىٌَ ٔبن ًسمص الٕمربايًَة
ول ميىٌَ ٔبن ًؤذى لهخعاز اًثوزت وحتصز اًضـوة.
حربا ؿىل وزق.
ًىن ُشٍ الٕؿالانث ػَت ً
وىف اًواكؽ اكهت اًلِاذت ىف اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ٜل نشٛك ولحزال
مؽ اًخـاٌش اًسَمى آكوزجضوىف .وثيط اًوزَلة اًىت هلذخس مهنا وٜل
املـيوهة تؼ«إكرتاخ تعسذ آكعط اًـام ٌَحصنة اًض َوؾَة اٗكوًَة» ؿىل
الٓىت رهصٍ ،فذلول:
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«إن س َاسة مدسئَة ٜل وحسُا اًس َاسة اًعحَحة...مفارا ثـىن
اًس َاسة املحسئَة؟ إهنا ثـىن ٔبهَ وذالل وضؽ وثفعَي ٔبى هوغ من
اًس َاساثً ،خوحة ؿََيا اختار موكف جصوًَخازى ،وجية ٔبن هيعَق
من املعاُك ا ٔلساس َة ٌَربوًَخازاي و ٔبن وسرتصس ابًيؼصًة وا ٔلظصوحاث
املحسئَة ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة».
إن ُشا ما دضخ تَ اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ،وًىن مارا فـي ومارا
ًفـي الٓن؟ إن ما فـهل وًفـهل ًِو اًيلِغ اًخام ملا دضخ تَ.
وىف اًوزَلة املشهوزت وىف مٌاس حاث ٔبدصى ،دضخ اْكزة اًض َوؾى
اًعَىن تبٔن «الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة جية ٔبن ثُفضَ َح ٔكؾؼم ؿسو ٌَثوزت
والاصرتاهَة وصـوة اًـامل لكَ ».ومن مضن ا ٔلص َاء اًىت ٔبضافِا اكهت
تبٔهَ «ؿىل املصء ٔبن ل ًـمتس ؿىل الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ٔبو ٔبى إمربايًَة
ٔبدصى ،ول جية ؿىل املصء ٔبن ًـمتس ؿىل اًصحـَني ».وًىن اْكزة
اًض َوؾى اًعَىن مل ًعحق ُشٍ ا ٔلظصوحاث .وحزة اًـمي ا ٔلًحاىن
اٙكى كس ٔبسس هفسَ حبزم ؿىل املحاذئ اّكوُصًة ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة كس
متسم ثضلك حامس ابًيضال ضس الٕمربايًَة والٕمربايًَة الاصرتاهَة .إن
ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة اكهت ؿىل وخَ آكعوض ضس اًعني ىف ُشٍ املسبٌٔك،
واكن حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ل ًخوافق مؽ اْكزة اًض َوؾى اًعَىن .وكس
وخَ اًلاذت اًعَيُني اهتاماهتم ًيا حنن ا ٔلًحان وسمعوا تبٔهيا ل هلوم
تؼ«حتََالث مازهس َة ًَيٌَُة ؿىل اًوضؽ اٗكول واًخياكضاث» ،ونيدِجة
ًِشا فإهيا ل هددؽ آكط اًعَىن اٙكى ًياذى تؼ« ٔبوزواب مذحست» وابًسوق
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ا ٔلوزوىب املضرتنة واًربوًَخازاي ىف اًـامل ٔبن ًخحسوا مؽ ا ٔلمصٍىِني ضس
اًسوفِت .واس خًذاهجم اكن ًلول تبٔهَ وحِر ٔبهيا مل ىىن هسمع
ا ٔلمصٍىِني و« ٔبوزواب املخحست» ،وكريُا من اًخحاًفاث ،فإهيا ؿىل حس
سمعِم مؽ الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة.
إن موكفِم ُشا ًُس فلط حتصًفًِا مربك ًـا تؼ«مٌاُضة اًخحصًفِة» ،وًىٌَ
نشٛك ؿساىئ وافرتاىئ ؿىل ٔبًحاهَا الٕصرتاهَة .إن الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
ؿسواهَة ،وًِا مِول ؿسواهَة ومثريت ٌَحصة .ول ثوذ فلط ٔبن ثحلى ؿىل
اًوضؽ نٌل ُو ،ونٌل ٍزمع اًعًَِون ،تي إهنا ثوذ ثوس ًـا .وذالف ُشا،
فال ًوخس سخة ًخياكضِا مؽ الاحتاذ اًسوفِىت .إن ملوٌك ماو اًىت
ٌضريون إٍهيا تبٔن « ٔبمصٍاك كس ٔبظححت فبٔ ًزا ًعازذٍ اًـامل لكَ ىف اًضازغ
ظازذنئ :بكذَوٍ! ٔبكذَوٍ! ٔبكذَوٍ!» ًِيى ملوٌك تًِة إزحاث ٔبن الاحتاذ
اًسوفِىت وحست من ٍصًس اْكصة ،تُامن اًولايث املخحست ل حصًس .وُشا
اٌَني جتاٍ اًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة ًلعس تَ ثثخِط ٔبى ٙلوم ؿىل
ُشٍ اٗكوٌك اًىت «كس ظازث فبٔ ًزا» ،وًىهنا اًَوم ظازث حََ ًفا ٌَعني.
ُشٍ ٜل الاسرتاثَجَة ماو «املازهىس» املياُضة ٌٌَلزهس َة!
إن «الاسرتاثَجَة» اًعًَِة تخبٔسُسِا ؿىل حتََالهتم املحًِة ؿىل هؼصًة
«اًـوامل اًثالج» كس َّؾصفَت «تال زًة» تبٔن «اًخيافس تني اًلوثني
اًـؼمخني ٍمتصنز ىف ٔبوزواب» .جعَة! وًىن ملا ىف ٔبوزواب ابٙكاث وًُس
ىف ٔبى ماكن بٓدص ىف اًـامل كٓس َا و ٔبفصًلِا و ٔبسرتاًَا ٔبو ٔبمصٍاك اًالثًَِة
حِر فهيا ًوذ الاحتاذ اًسوفِىت ٔبن ًخوسؽ؟
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ل جيَة ابًِشخ «امليؼصون» اًعًَِون ؿىل ُشا .وهبشٍ اًعصًلة
«حياحون» ًلضَهتم تبٔن  :اًخيافس اًصئُىس ُو ثيافس اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِة والاحتاذ اًسوفِىت .و ٔبن ُاثني اًلوثني اًـؼمخني،
واًىت واحست مهنٌل مؽ الٕتلاء ؿىل ا ٔلوضاغ اًصاُية وا ٔلدصى مؽ اٍمتسذ،
حصاب ىف ٔبوزواب نٌل ىف ؾرص ُخَص .فَلس ٔبزاذ ُو ٔبًضً ا
سدضـالن ً
اٍمتسذ واًِميية ؿىل اًـامل ،وًىن ىك حيلق ُشا ثوحة ؿَََ ٔب ًول ٔبن هيزم
فصوسا وجصًعاهَا والاحتاذ اًسوفِىت .وًِشا اًسخة كس تس ٔب ُخَص اْكصة
ىف ٔبوزواب وًُس ىف ٔبماهن ٔبدصى .ورُة اًخحصًفِون اًعًَِون ثضلك
ٔبتـس وكاًوا تبٔن س خاًني اؾمتس ؿىل جصًعاهَا واًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة.
وتـسُا اس خًذج اًعًَِون كائَني ملا ل ميىٌيا حنن ٔبًضً ا ٔبن هـمتس ؿىل
اًولايث املخحست؟ وًىن نٌل رشحٌا حنن اب ٔلؿىل ،فَلس ثياسوا تبٔن
الاحتاذ اًسوفِىت كس اثعي تيفسَ مؽ جصًعاهَا واًولايث املخحست فلط
تـس ٔبن كامت ٔبملاهَا ابًِجوم ؿىل الاحتاذ اًسوفِىت ،وًُس كدهل.
وحني ُامجت ٔبملاهَا فَِِمل اًثاىن فصوسا وجصًعاهَا ،كام زؤساء ا ٔلٔلَة
اًثاهَة تخبًَٔس «اٗكفاغ ؾن اًوظن اًربحواسى» .وكس سلط ىف ُشا املوكؽ
ُ ًلُك من الاصرتاهَني ا ٔلملان واًفصوس َني .وٕاذاهة ًَيني ًِشا وما كاهل ضس
اْكصوة الٕمربايًَة ًِو ٔبمص مـصوف ثضلك ؿام .والٓن وحني ًخِشون
توحست صـوة ٔبوزواب مؽ الٕمربايًَة ابمس اٗكفاغ ؾن الاس خلالل
اًلوٖل ،إن اًخحصًفِني اًعَيُني ًخرصفون نشٛك تيفس ظصًلة ٔبظياز
ا ٔلٔلَة اًثاهَة .وثياكضً ا مؽ ٔبظصوحاث ًَيني كس رُحوا ًخحصًغ اْكصة
اًيووًة املس خلدََة اًىت حتاول اًلوثني اًـؼمخني ٔبن ثحس ٔبُا ،وًعَلون
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هساءاث «وظيَة» ٌَضـوة واًربوًَخازاي ىف ٔبوزواب اًلصتَة تبٔن ًضـوا
خاه ًحا ادذالفاهتم «اًعلريت» مؽ اًربحواسًة (تعسذ الاضعِاذ واّكوغ
واًلذي واًحعاٌك) ،و ٔبن ميخيـوا ؾن هتسًس سَعة ذوهلم و ٔبن ًخحسوا مؽ
اًياثو و« ٔبوزواب املخحست» واًسوق املضرتك ٌَربحواسًة اًىدريت
واًِشاكث ا ٔلوزوتَة ،و ٔبن ًلاثَوا فلط ضس الاحتاذ اًسوفِىت ،و ٔبن
ًعححوا حٌوذًا مٌؼمني ٌَربحواسًة .إن ا ٔلٔلَة اًثاهَة ملا ٔبمىهنا ٔبن ثلوم
تبٔفضي من ُشا.
وًىن ٔبى هعَحة كسمهتا اًلِاذت اًعًَِة ًضـوة الاحتاذ اًسوفِىت
واًح٘كان اًخحصًفِة ا ٔلدصى ْكَف وازسو واًىومِىون؟ ول ٔبى صئ!
حسااب معَ ًلا ًِشٍ
إهنا اب ٔلحصى ظامذة تعسذ ُشٍ اًلضَة ول ثـمي ً
اًضـوة .ومن وكت ًوكت حياحون أكاؿاث اًخحصًفِة املمتىٌة ىف ُشٍ
اًح٘كان تبٔن ًلعـوا مؽ الاحتاذ اًسوفِىت و ٔبن ًخحسوا مؽ اًولايث
املخحست .وىف اْكلِلة ٚل ُيربون ُشٍ اًضـوة :تبٔن ًعمخوا وُيضـوا
و ٔبن ًعححوا كشائف مسفـَة ٔكاؿة اًىصمَني املخـعضة ٌ٘كماء! إن ُشا
آكط ٌَلِاذت اًخحصًفِة اًعًَِة ًِو مٌاُغ ٌَربوًَخازاي ومثري ٌَحصة.
وًؼِص لك ُشا تبٔن اًلاذت اًعَيُني ًلومون ؾن معس تخـلِس ا ٔلوضاغ
اٗكوًَة .إهنم ٍصون ُشٍ ا ٔلوضاغ من مٌؼوز معاْكِم ّكـي اًعني كوت
ؼمى وًُس من معاُك اًثوزت .إهنم ٍصوهنا من ساوًة ذوٍهتم الٕمربايًَة
ُؾ ى
وًُس من ساوًة حتصز اًضـوةٍ ،صوهنا من ساوًة إدٌلذ اًثوزاث ىف
ت٘كٚل وٕادٌلذ اًثوزت ىف اًح٘كان ا ٔلدصى ،وًُس من ساوًة ثيؼمي
وحىثَف هضال اًربوًَخازاي واًضـوة ضس اًلوثني اًـؼمخني ونشٛك
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ضس مضعِِسى اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ىف اًح٘كان ا ٔل ٔبدصى ،إهنم ٍصوهنا
من مٌؼوز اًخحصًغ ؿىل حصة إمربايًَة ؿاملَة وًُس من مٌؼوز
مـازضهتا.
إن ظصًق اًعني اٙكى اختشثَ ًىك ثعحح كوت ؾؼمى س َىون مََئًا
تـواكة دعريتٔ ،ب ًول ؿىل اًعني هفسِا واًضـوة اًعَىن.
إن اًخحََالث املازهس َة اٌََيٌَُة تعسذ اًس َاسة اًعًَِة ثلوذان
لس خًذاح مفاذٍ تبٔن اًلِاذت اًعًَِة ثلوذ اًعني إل ظصًق مسسوذ.
فدزسمهتا ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة ثؼن ٔبهنا س خجىن
تـغ ا ٔلزابخ ًيفسِا ،وًىن ُشٍ ا ٔلزابخ مضىوك فهيا وس خلكف
اًعني لك ؾزٍز وهفُس .وس َجَحون اهخاكسة ٌَح٘ك وابًعحؽ س َجَحون
هخاجئ مـخربت وكري مدارشت ىف اًح٘كان ا ٔلدصى.
ؼمى ،وٜل س َاسة ُمََِ َم ٌة
إن س َاسة اًعني اًعاّلة ٔلن حىون كوت ُؾ ى
تبًٔسًوًوحِا مٌاُضة ٌٌَلزهس َةُ َ ً ،خفضَ ُح الٓن وس ُخفضح ٔبنرث ىف ٔبؿني
ُسمى ابًـامل
اًضـوة ،وًىن ؿىل وخَ آكعوض س ُخفضَ ُح ىف ٔبؿني ما ٌ ى
اًثاًر .إن اًضـوة اًـامل ثفعن ٔبُساف س َاسة لك ذوٌكٔ ،ب ًاي اكهت
سواء اصرتاهَة ٔبو حتصًفِة ٔبو ز ٔبسٌلًَة ٔبو إمربايًَة .إهنم ٍصون وًفِمون
ؾضوا ىف «اًـامل اًثاًر» فِيى
تبٔهَ وابًصمغ من ٔبن اًعني ثخؼاُص جىوهنا ً
ًُس ًِا هفس اًخعَـاث وا ٔلُساف اًىت ٗكى ُشٍ اًضـوة .إهنم ٍصون
ٔبهنا ثددؽ س َاسة إمربايًَة اصرتاهَة .وٙكا فإهَ ومن املفِوم تبٔن ُشٍ
اًس َاسة اًلري صـحَة ،وٜل ًىت حتصط ؿىل الاضعِاذ اًلوٖل
والاحامتغٜ ،ل س َاسة كري ملدوٌك ؾيس اًضـوة .إهنا س َاسة ىف
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معَحة أكاؿاث اًصحـَة وحسُا ،ىف ظاُك ٔبولئم اٙكٍن هيمييون
وًضعِسون اًضـوة.
إن اًعني ثسمع وثـعى اًسالخ ٌَعومال اًىت وتخحصًغ من اًولايث
املخحست ا ٔلمصٍىِة ثلاثي إزَوتَا .وىف هفس الٓن ًسمع الاحتاذ اًسوفِىت
ٔبزَوتَا لٍهتام اًعومال .إن ُشا ما حيسج مؽ ٔبزحصاي نشٛك .وهبشا فإن
اًعَيُني ًبٔذشون خاه ًحا واحسً ا ،والاحتاذ اًسوفِىت ًبٔذش الٓدص .وٕان
اكن ًيؼص ٔبى ٔبحس ىف اًعومال تـني الٕحسان ٌَعني ،فِم ٔبولئم
اٙكٍن ىف اًسَعة ،وًىن ًُس صـة ُشا اًح٘ك اٙكٍن ًُلذَون .إن
اًعني ل ًُيؼص ًِا ابٕحسان ل من كِاذت إزَوتَا اًىت ًسمعِا اًسوفِت
ٔبو من اًضـة الٕزَوىب اٙكٍن ًثازون ضس اًعوماًَني اٙكٍن ٍزمعون
تبٔهنم ٍصًسون احذالل إزَوتَا .وهبشا فإن اًعني ًُس ًِا ثبٔزري معَلًا ل
ىف إزَوتَا ول ىف اًعومال.
وًىن وىف اّكزائص ل ًُيؼص ًِا نشٛك تـني الٕحسان .حِر ٔبن ا ٔلذريت
ثسمع اًحوًُسازًو (حهبة حتصٍص اًساكِة إكصاء وواذى اٙكُة) ،وحِر
فهيا ثسمع اًعني خاهة موزًخاهَا وامللصة ،وُشا ُو خاهة الٕمربايًَة
ا ٔلمصٍىِة.
ذزاب مؤًسً ا ٌَـصة .وًىن
وحزمع اًعني ىف س َاس هتا آكازحِة ابثحاؾِا ً
ُشٍ اًس َاسة ثخضمن ثضلك ِلصذ كضَة احتاذ صـوة اًـصة ضس
الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًسوفِخَة .وهبشا فإهَ من اًحسهييى ٔبن اًعني ثسمع
ابذئ رى تسء لك ثلازة تني اًـصة واًولايث املخحست ا ٔلمصٍىِة.
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وابًًس حة ٕلسائَي فإن اًلِاذت اًعًَِة كس كاًت ضسُا اًىثري .وًىن
ىف اًواكؽ وابسرتاثَجَهتا فِيى مؤًست ٕلسائَي .واًضـوة اًـصتَة
واب ٔلدط اًضـة اًفَسعَىن كس لحغ ُشا.
وىف ت٘كان بٓس َا ميىٌيا اًلول تبٔن اًعني ًُس ًِا ثبٔزري واحض ومذني.
إن اًعني ًُست ىف ظساكة ْلَعة وظساكة كصًحة مؽ اًح٘كان اجملاوزت
ًِا .إن س َاسة اًعني ًُست ول ميىن ٔبن حىون حصَحة ظاملا ٜل
ًُست ثس َاسة مازهس َة ًَيٌَُة .وؿىل ٔبسس س َاسة وِشٍ ل ميىن ٔبن
حىون ْلَعة ىف ظساكهتا مؽ فِخيام وهوزاي واكمدوذاي ولوش واتًالهس،
وكريُا من اًح٘كان .إن اًعَيُني ًخؼاُصون ٔكهنم ٍصًسون ظساكة ُشٍ
اًح٘كان ،وًىن ىف اْكلِلة ،ىزاغ اًلضااي اًس َاسة وا ٔلزاىض والاكذعاذ
كامئ تني اًعني وُشٍ اًح٘كان.
وابًس َاسة اًىت ثددـِا اًعني ،فإهنا ثعحح ىف دضاغ واحض مؽ فِخيام.
فِياٛك حواذج دعريت كس حصث ؿىل حسوذ اًح٘كٍن .واكن
ا ٕلمربايًَون الاصرتاهَون اًعًَِون ًخسذَون ؿىل حنو دعري ىف
اًض ئون اٗكاذََة ًفِخيام ،وٌضـَون اًرصاغ تني اكمدوذاي وفِخيام،وكريُا
ٔلُسافِم اًخوسـَة .وحني ثخرصف اًلِاذت اًعًَِة تعصًلة وِشٍ جتاٍ
ملصاب ،مفارا جية ٔبن
فِخيام اًىت اؾخربهتا فامي ى
دواي وظسً ًلا ً
مىض ًت٘كا ٔب ً
ثؼن ت٘كان بٓس َا تعسذ اًس َاسة اًعًَِة؟ ٔبميىن ٔبن ًثلوا هبا؟
س َىون ثضََ ًـا ٌَوكت إن حتسزيا ؾن ثبٔزري اًعني ؾن ت٘كان ٔبمصٍاك
اًالثًَِة .فَُس ًِا ثبٔزري ُياٛك ،ل س َاىس ول ٔبًسًوًوىج ول
اكذعاذى .وٍلي ثبٔزري اًعني ٍوكن فلط ىف ظساكهتا املؤنست مؽ
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تٌُوص ََ ،وُو ُشا اّكالذ املسـوز اًفاىش .ومل ًرث موكف اًعني فلط
خسط صـوة ٔبمصٍاك اًالثًَِة ،وًىن اًص ٔبى اًـاملى لكَ .إهنم ٍصون تبٔن
اًلِاذت اًعًَِة مؤًست ٌَحاكم املضعِِسٍن ،ومؤًست ٌ٘كنخاثوزًني
واّكرنالاث اٙكٍن حيوكون صـوهبم ،وٍصوهنا مؤًست ً ٕالمربايًَة ا ٔلمصٍىِة
اًىت كس ٔبمسىت صـوة ُشٍ اًلازت من ؾيلِا .وهبشا فإهَ ميىٌيا اًلول
تبٔن ثبٔزري اًعني ىف ت٘كان ٔبمصٍاك اًالثًَِة ل ًشهص ،وتال كوت وًُس
ماذاي.
ً
إن س َاسة كاذت اًعني ل حمتخؽ تخـاظف وذمع اًضـوة ،تي ؿىل
اًيلِغ ،إهنا ثلوذ اًعني ًـزٌك ٔبنرب من ٔبى وكت مىض ؾن اٗكول
اًخلسمِة واًربوًَخازاي اًـاملَة .فال اًضـة ول اًربوًَخازاي ول اًثوزًني
ميىهنم ٔبن ًسمعوا س َاسة اًعني حِامن ٍصون تبٔن خرنالاث انسًني
ساتلني وخرنالاث و ٔبمصاء حبص ايابهَني ؾسىصًني ساتلِني وخرنالاث
فاص َني من اًربثلال وكريٚل اًـسًس ًلفون خاهة اًلاذت اًعَيُني ىف
ساحة ثَان بٓن ِم ْن نٌل حسج ىف اًَوم اًلوٖل تخازخي ٔ 8بنخوجص ;;=.8
ؼمى تسون ٔبن
إن اًعني ل ميىهنا ٔبن متىض تسزهبا ًخحول هفسِا ًلوت ُؾ ى
حىثف اس خلالًِا ٌَجٌلُري اًـصًضة اًـامٍك اًواسـة ىف اًوظن .وس خوذ
اًولايث املخحست واًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة ا ٔلدصى ٔبن ثؤمن ٔبزابهحا اًلعوى
من اًص ٔبسٌلل اٙكى س َجيوٍ ُياك ،وس َضلعون ًخحولث سًـة
وزاذٍاكًَة ٔلساش اجملمتؽ اًعَىن وتياءٍ اًفوىق ىف الاجتاٍ اًص ٔبسٌلل.
وحىثَف اس خلالل ٌَمالًني من أكاُري اًلوًة ً ٕالتلاء ؿىل اًربحواسًة
اًعًَِة وهجاسُا اًحريوكصاظى وًخَحَة سساذ الئامتانث واًفوائس
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ٌَص ٔبسٌلًَني ا ٔلخاهة س َبٔىت تال صم تخـمَق ٌَخياكضاث تني اًربوًَخازاي
واًفالحني اًعَيُني من هجة ،واْكاكم اًربحواسًني اًخحصًفِني من هجة
ٔبدصى .وُشا س َضؽ ا ٔلذريت ىف مواهجة مؽ أكاُري اًـامٍك ًح٘كٚل ،وُو
صئ س َلوذ ًرصاؿاث حاذت وثفجصاث زوزًة ىف اًعني.
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*«فىص ماوجىس ثوجن» – فىص مٌاُغ ٌٌَلزهس َة
إن اًوضؽ اًصاُن ىف اْكزة اًض َوؾى اًعَىن وثلَحاثَ وثشتشتَ ومواكفَ
الاىهتاسًة ،واًخلرياث املخالحلة ىف اسرتاثَجَخَ وس َاسة اًلِاذت اًعًَِة
اكهت هتسف ول حزال ٓكَق كوت ؾؼمة من اًعني،وثضلك ظحَـى ًبٔىت
ظصخ كضَة موكؽ ماوجىس ثوجن وذوزٍ و ٔبفاكزٍ ،وماٌسمى تفىص ماوجىس
ثوجن ىف اًثوزت اًعًَِة.
إن «فىص ماوجىس ثوجن» ٜل «هؼصًة» ختَو من مزياث املازهس َة
اٌََيٌَُة .فلك اًلاذت اًعَيُني سواء من اكهوا ىف اًسَعة من كدي ٔبو
ٔبوً ىـئم اٙكٍن ٚل ؿىل ز ٔبسِا اًَوم ،كس اكهوا ؿىل اٗكوام ًلومون مبرسحِة
ؾؼمية تؼ«فىص ماوجىس ثوجن» ىف ٔبصاكل مٌؼمهتم وظصق حتصاكهتم
و ٔبُسافِم الاسرتاثَجَة واًخانخَىة تلصط إهفار ْلععاهتم اًثوزًة
املضاذت.
وابًيؼص ًًضاظ ُشا اًفىص املصثحم ،ومواكفَ املخياكضة املخشتشتة ،وكٍك
حَِخَ ىف املحاذئ وجصحٌلثُت ىف اًس َاسة اًعًَِة اٗكذََة وآكازحِة،
ُشا واحنصافَ ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة واس خـٌلل ابث ٌسازًة لٕدفاء
هفسَ ،فَلس مقيا حنن اًض َوؾَون ا ٔلًحان تخىوٍن ز ٔبًيا وكٌاؾخيا ثسزجي ًَا
حول آكعص اٙكى ميثهل «فىص ماوجىس ثوجن» .حفَامن ثبٔسس حزتيا ذال
حصة اًخحصٍص اًلومِة ،ونشٛك تُـَس اًخحصز ،اكن ًضـحيا مـصفة كٍََك
خسً ا ابًعني .وًىن ولك زوزىي اًـامل مقيا تخىوٍن ز ٔبى تعسذُا وٜل
ٔبهنا اكهت ثلسمِة « :إن اًعني كازت صاسـة ثلاثي ،واًثوزت فهيا ضس

339

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

الٕمربايًَة ا ٔلحٌحَة ،وضس اًخياسلث اًىت ثلىل اًعني» ،إِك إِكً .لس
اكن ٗكًيا تـغ املـصفة اًـامة تًضاظ ظن ايث سني وابثعالثَ
وظساكذَ مؽ الاحتاذ اًسوفِىت وًَيني ;وًلس ؾصفٌا ثضبٔن اًىومِيخاجن
وحصة اًضـة اًعًَِة ضس اًَاابهَني وحول وحوذ اْكزة اًض َوؾى
هحريا ًزتمعَ مازهىس ًَيُىن وُو ماوجىس
حزاب ً
اًعَىن اٙكى اكن ًـخرب ً
ثوجن .وُىشا اكن ا ٔلمص.
وًلس اكرتة حزتيا ىف اثعاهل مؽ اًعَيُني فلط تـس ؿام  .8=9:و
جسازؾت وثريت الثعالث ثسخة هضال حزتيا اٙكى كس ُك ِص َؾت ظحوهل
ضس اًخحصًفِة آكوزجضوفِة املـادضت .وىف ُشا اًزمن اكهت اثعالثيا مؽ
اْكزة اًض َوؾى اًعَىنٔ ،بو مبـىن ٔبذق مؽ هواذزٍ اًلِاذًةٔ ،بظححت
مذىصزت ووزَلة ٔبنرث ،اب ٔلدط حِامن ذذي اْكزة اًض َوؾى اًعَىن
نشٛك مـرتك اًرصاغ مؽ اًخحصًفِني آكوزجضوفِني .وًىن ًخوحة ٔبن
هـرتف تبٔهَ ىف اٌَلائاث اًىت حرضانُا مؽ اًلاذت اًعَيُني ،وابًصمغ من
ٔبهنم اكهوا حِسٍن ،واحامتؿاهتم اكهت زفاكِة ،فاًعني وحزهبا اًض َوؾى
هحريا ًيا.
ًلزا ً
وماوجىس ثوجن كس ػَوا مجَ ًـا ً
ًلزا؟
وًىن ملارا اكهت اًعني وحزهبا اًض َوؾى وماوجىس ثوجن ميثَون ً
ًلس اكهوا نشٛك ثسخة مواكفِم اًـسًست املخشتشتة سواء اًـامة ٔبو
اًضرعَة مهنم تعسذ سَسٍك من اًلضاايث اًصئُس َة اًس َاس َة
وا ٔلًسًوًوحِة واًـسىصًة واًخيؼميَة ،فلس اكهوا ًخبٔزحجون اتزت حنو اٍميني
واتزت حنو اًُساز .ىف تـغ ا ٔلحِان ًلفون حبم وىف ٔب ٍ
وكاث ٔبدصى ل
ٍمتخـون تَ ،وُياٛك ٔبًضً ا ٔبوكاث اكهت هلم مواكف سسًست ،وًىن ىف
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اًلاًة اكهت مواكفِم الاىهتاسًة ٜل ما جيَة اهدداٍ ا ٔلؿني .خفالل ُشٍ
اًفرتت خَِا واًىت اكن ًـُش فهيا ماو ،اكهت اًس َاسة اًعًَِة ثضلك
ؿام س َاسة مذشتشتة ،س َاسة ثخلري تفـي اًؼصوف ،س َاسة ثـاىن من
فلسان امللوم املازهىس اٌََيُىن ًِا .وما اكهو ًَلوًوٍ اًَوم ؾن كضَة
س َاس َة ُامة رُحوا ًَـازضوٍ كسً ا .ففى اًس َاسة اًعًَِة ل ميىٌم
ٔبن جتس ً
محصا اثتخًا موحسً ا وموك ًفا اثتخًا.
دِعا ٔب ً
ومن اًعحَـى ٔبن اكهت ًِشٍ املواكف ٔبثصُا ىف ًفت اهدداُيا ومل هخفق
ؿَهيا ،وًىن مؽ رٛك ،وما ؾصفٌاٍ ؾن وضاظ ماوجىس ثوجن ،فَلس نيا
منىض من مٌعَق اًفىصت اًـامة اًلائٍك تبٔهَ اكن مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا .وىف
اًـسوذ من ٔبظصوحاث ماوجىس ثوجن ،نخٜك اًىت ثياكش مـاّكة
اًخياكضاث تني اًربوًَخازاي واًربحواسًة نخياكضاث كري ؿسائَة،
وا ٔلظصوحاث اًىت اكهت ثخـَق توحوذ ظحلاث مذعازؿة ذالل فرتت تياء
الاصرتاهَة تـبٔنـمَِا(* ،زاحؽ ٔبهوز دوخة ،ا ٔلؾٌلل اخملخازت ابٌَلة
الٕجنَزيًةِ ،ل٘ك ،8ض );9-18.و ٔبظصوحة «وحوة ّلاوظة املسًية
ابًصًف» واًىت ثربز ًلِاذت اًفالحني ىف اًثوزت ،إِك ،اكهت ًيا حتفؼاثيا
وزؤاان املازهس َة اٌََيٌَُة اًىت وكت ما س يحت ًيا اًفصظة نيا هـرب ؾهنا
ٌَلاذت اًعَيُني .و ٔبزياء ُشا ،اكن ُياٛك زؤى س َاس َة ومواكف ٔبدصى
ملاوجىس ثوجن واْكة اًض َوؾى اًعَىن وٜل زؤى ومواكف ملا حىن
ثدٌاسة مؽ اًصؤى املازهس َة اٌََيٌَُة ومواكف حزتيا ،واؾخربان ُشا
نخىذَم مؤكت ٗكوٌك هحريت ّلاظة تؼصوف مـَية .وًىن مبصوز اًوكت
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ثحني ؿىل حنو ٔبنرب تبٔن املواكف اًىت ًخخٌاُا اْكزة اًض َوؾى اًعَىن مل
حىن ِلصذ اتنخَاكث.
وتخحََي اْكلائق كس وظي حزتيا لس خًذاخاث ؿامة ومـَية حـَخَ
ً
ًلؼا ،وجتية حزتيا اّكسال مؽ اْكزة اًض َوؾى اًعَىن وكاذت اًعني،
ُشا ًُس ٓكوفَ من الاخنصاظ ىف اّكسال مـِم ،وًىن ُشٍ اْكلائق
اًىت اكهت ثيط ابهـسام حصة اٗكزة املياُغ ٌٌَلزهس َة وآكاظئ ًِشا
اْكزة وماوجىس ثوجن مل حىن تـس كس انمتَت ،ومل جسمح ًيا
ابس خزالض الاس خًذاح ا ٔلذري .وىف اّكِة ا ٔلدصى وًفرتت من اًزمن
اكن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ًياُغ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًصحـَة.
وًلس اختش نشٛك موك ًفا ضس اًخحصًفِة آكوزجضوفِة اًسوفِخَة ،وؿىل
ٔبًة حال فإهَ والٓن ًخضح تبٔن هضاهل ضس اًخحصًفِة اًسوفِخَة مل ٍىن
اهعالكًا من مواكؽ مازهس َة ًَيٌَُة مدسئَة وسسًست.
وجباهة ُشا فٌحن مل منخٜك املـصفة اًخامة حول اْكَات اًس َاس َة
اٗكاذََة والاكذعاذًة واًثلافِة والاحامتؾَة ،وكريُا ىف اًعني .واكن
نخااب ملَلًا.
ثيؼمي اْكزة اًض َوؾى اًعَىن واٗكوٌك ابًًس حة ًيا ميثالن ً
ومل ًـعيا اْكزة اًض َوؾى اًعَىن الٕماكهَة معَلًا ٗكزاسة ٔبصاكل
ثيؼمي اْكزة اًعَىن واٗكوٌك .وابًًس حة ًيا حنن اًض َوؾَون ا ٔلًحان
فَلس نيا هـمل فلط آكعوظ اًـصًضة اًـامة ًخيؼمي اٗكوٌك ىف اًعني،
ول صئ ٔبنرث من ُشا; ومل حىن ُياٛك ٔبى إماكهَة ًيا حىت هخـصف ؿىل
ذربت اْكزة ىف اًعني وىصى هَف ًـمي ،وىصى هَف اكن جيصى
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ثيؼميَ ،وىف ٔبى اجتاٍ اكهت ثخعوز ا ٔلموز ىف ا ٔلكسام اخملخَفة ومارا
اكهت ُشٍ الاجتاُاث ثضلك مَموش.
ًلس ثرصف اًلاذت اًعًَِون تسُاء .ومل ًلوموا تًِش اًـسًس من
املسدٌساث اًرضوزًة ٌَمصء حىت ًخـصف ؿىل وضاظاث حزهبم وذوٍهتم.
ًلس اكهوا ولٍزاًون حشزٍن خسً ا ىف وِشٚل ملسدٌساهتم .حىت ُشٍ
املسدٌساث اًلٍََك املًضوزت حتت ثرصفٌا اكهت ِلزءت ومدضؼَة.
واجمل٘كاث ا ٔلزتؽ ٔلؾٌلل املاو واًىت ثـخرب تبٔهنا زمسَة ،ثخىون من مواذ
كس نخخت ىف وكت ل ًخجاوس اًـام = ،8=8وًىن جباهة ُشا ،فَلس
اكهت مصثحة تـياًة وتعصًلة ل ثلسم ظوزت واحضة ٌَؼصوف اْكلِلِة اًىت
ثعوزث ىف اًعني.
واملـصوضاث اًس َاس َة واًيؼصًة ٌَلضااي ىف الٕؿالم اًعَىنُ ،شا
وانَُم ؾن ا ٔلذة واٙكى اكن ىف فوىض معَلة ،لكِا اكهت تعاتؽ
مَىئ ابًعَف اًعًَِة اٍمنورحِة املشهوزت حسات ًَا،
ذؿاىئ .وامللالث اكهت ى
اكًؼ«زالج ا ٔلدِاز ،واٖكس رشوز» ،و«ا ٔلزتـة اّكسذ ،وا ٔلزتـة
اًلسماء» و«اْكلائق اًثالج والٔاكرًة اًس حـة» ،إِك إِكً .لس اكن من
هؼصاي» من ثـاتري أكال اْكساتَة
اًعـة ؿََيا ٔبن وس خرصح مفِو ًما « ً
ُشٍٔ ،لهيا اؾخسان ؿىل اًخفىري واًـمي واًىذاتة ظحلًا ٌَيؼصًة واًثلافة
املازهس َة اٌََيٌَُة اًخلََسًة.
ومل ًلم كاذت اًعني تسؾوت ٔبى تـثة من حزتيا ٗكزاسة ذربهتم .وحني
كامت تـثة ما ابٙكُاة تعَة من حزتيا ،اخنصظ اًعًَِون ىف اٗكؿااي
و ٔبذشوُا ُيا وُياك ًزايزاث اًىومِوانث واملعاهؽ ُشا ً
فضال ؾن
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إؾعاهئا تـغ اًِشوخ ٔبو آكربت حول معي اْكزة .وجتاٍ ٔبى ٔبحس كس
كاموا تخخىن ُشا املوكف؟ جتاُيا حنن ا ٔلًحان ،جتاٍ ٔبظسكاهئم اٙكٍن
ذافـوا ؾهنم ىف ٔبنرث اًؼصوف كساوت .لك ُشٍ ا ٔلفـال اكهت كامضة
ابًًس حة ًيا ،تي واكهت ٔبًضً ا إصازت تبٔن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن مل ٍصذ
ٔبن ًـعى ظوزت واحضة ًوضـَ.
وًىن ٔبنرث صئ كس خَة اهخاتَ حزتيا ٜل اًثوزت اًثلافِة اًىت ظصحت
ؿسذًا من اًلضااي اًصئُس َة ىف ٔبًحاتيا .خفالل اًثوزت اًثلافِة اًىت ٔبظَلِا
ماوجىس ثوجن ،كس ػِصث ٔبفاكز مثريت ٌٚكُول ىف اًس َاسة
وا ٔلًسًوًوحِة وا ٔلفاكز اًخيؼميَة وا ٔلفـال ىف وضاظاث اْكزة
اًض َوؾى اًعَىن واٗكوٌك اًعًَِة ،وٌُل حزة وذوٌك مل ًُبٔسسا ؿىل
ثـاًمي مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني .وابْكنك ؿىل ٔبفـاهلم املَخخسة
اًساتلة ،ونشٛك ٔبفـاهلم اًىت ًوحؼت ذالل اًثوزت اًثلافِة اب ٔلدط
ىف ا ٔلحساج اًىت ثحـت ُشٍ اًثوزت حىت الٓن ،وظـوذ وسلوظ ُشا
ٔبو ُشٍ اجملموؿة ىف اًسَعة ،اًَوم ثخحنك ٍلوؿة ًني تَاو ،كسً ا ذًيج
س َاوتٌُج ،وُوا حوفِيج ،وكريٚل .ولك واحس من ُشٍ اجملموؿاث ٗكًَ
جصانِلَ آكاض اٙكى ًياُغ الٓدص ،ولك ُشٍ ا ٔلص َاء كس ذفـت
حزتيا تبٔن حيفص تـمق ٔبنرث ىف زؤى و ٔبفـال ماوجىس ثوجن واْكزة
اًض َوؾى اًعَىن ،وٌَحعول ؿىل مـصفة ٔبنرث ً
مشول ًؼ«فىص ماوجىس
ثوجن» .حفَامن ز ٔبًيا اًثوزت اًثلافِة تسون كِاذت اْكزة ،وحِامن ز ٔبًياُا ِلصذ
اهفجاز فوضوى كس مت تيساء ٔبظَلَ ماوجىس ثوجن ،مل ًخخني ًيا تبٔن ُشا
موكف زوزتً .لس اكهت سَعة ماو ىف اًعني ٜل من حـَت املالًني
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من اًض حاة واًعالة واًخالمِش اًلري مٌؼمني ٔبن ًلفوا ؿىل ٔبزخَِم
و ٔبن ميضوا إل تَجني .وًلس كِي ىف ُشا اًوكت تبٔن ُؤلء اًض حان كس
مثَوا «ا ٔلًسًوًوحِا اًربوًَخازًة» ىف اًعني ،وتبٔهنم سوف ًؼِصون
اْكزة واًربوًَخازًني ظصًق «اْكق»!
وزوزت وِشٍ اكن ًِا ظاتؽ ساىس دضحي كس ُمس ََّت ابًثوزت اًثلافِة .إن
من ز ٔبى حزتيا تبٔن ُشا ا ٔلمس ًُس ذكِلًاُ ،شا حِر ٔبهَ وىف اًواكؽ
اكهت اْكصنة اًىت ثفجصث ىف اًعني س َاس َة ،وًُست زلافِة .وًىن
اًضئ اًصئُىس اكن حلِلة ٔبهَ ل اْكزة ول اًربوًَخازاي اكان ًخحىٌلن ىف
ؼمى» .وًلس ثحسى ُشا املوكف آكعري من
ذفة «اًثوزت اًربوًَخازًة اً ُـ ى
مفاُمي ماوجىس ثوجن اًلسمية املياُضة ٌٌَلزهس َة من اس هتاهة ابٗكوز
اًلِاذى ٌَربوًَخازاي ومداًل ٍة ىف ثلسٍص ذوز اًض حاة ىف اًثوزت .فَلس
نخة ماو ًلول:

«ما اٗكوز اٙكى ًَـحَ اًض حاة اًعَىن من تـس "حصنة اًصاتؽ من
ماًو"؟ إهنم كس تس ٔبوا ًـة اٗكوز اًعََـى – وٜل حلِلة ًـرتف هبا
أكَؽ ىف ت٘كان ابس خثٌاء اًصحـَني املزتمذني .وما ُو اٗكوز اًعََـى؟ إهَ
ًـىن ثول اًلِاذت»...
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،1ض ،8=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وهبشا فَلس حُ ِص َن ْت اًعحلة اًـامٍك خاه ًحا ،واكن ُياٛك ٔبحِان ؿازضت فهيا
اْكصش ا ٔلمحص وحىت كاثَهتم .زفاكٌا اٙكٍن اكهوا ىف اًعني راك اْكني،
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اكهوا صاُسٍن تبٔم ٔبؾَهنم ؿىل ؾٌلل إحسى املعاهؽ وٚل ًخلاثَون مؽ
اًض حانً .لس اكن اْكزة ً
مٌحالً .لس مت ثعفِخَ واًض َوؾَني
دعريا خسً ا.
واًربوًَخازاي اكهوا ّلعمني متا ًماً .لس اكن ُشا وض ًـا ً
وًلس ذمع حزتيا اًثوزت اًثلافِة ٔلن اهخعازاث اًثوزت ىف اًعني اكهت ىف
دعص .فَلس ٔبذربان ماوجىس ثوجن تيفسَ تبٔن سَعة اْكزة واٗكوٌك ُياك
اكهت ىف ًس ٍلوؿة ًَو صاوجىش وذًيج س َاوتٌُج  ،وتبٔن اهخعازاث
اًثوزت اًعًَِة اكهت ىف دعص .وىف ُشٍ اًؼصوف مل هيم من اكن ًلؽ
ؿَََ اٌَوم ىف ٔبن وظَت ا ٔلحوال إل ُشا اْكس ،وذمع حزتيا اًثوزت
اًثلافِة .وذافؽ حزتيا ؾن اًضـة اًعَىن اًضلِق وكضَة اًثوزت
والاصرتاهَة ىف اًعني ،وًُس اًرصاغ تني فعائي اجملموؿاث املياُضة
ٌٌَلزهس َة اًىت اكهت جضددم ىف كذال مؽ تـضِا اًحـغ حىت اب ٔلسَحة
ًالسدِالء ؿىل اًسَعة.
اًـؼمى ما
وكس اكن سري ا ٔلحساج ًؼِص تبٔن اًثوزت اًربوًَخازًة اًثلافِة
ى
اكهت زوزت ول ؾؼمية ول زلافِة ،ومل حىن ؿىل وخَ آكعوض وؿىل
ا ٔلكي جصوًَخازًة(* .زاحؽ ٔبهوز دوخة ،ث ٔبمالث حول اًعني،
هلالاب ىف لك ٔبحناء
ِل٘ك،2ض ،;=<-;:2.اًًسزة الٕجنَزيًة) ًلس اكن ا ً
اًني ًخعفِة حفٌة من اًصحـَني اٙكٍن اس خوًوا ؿىل اًسَعة.
ابًعحؽ ًلس اكهت ُشٍ اًثوزت اًثلافِة ٔبنشوتة .فَلس ظفت ُ ًلُك من
اْكزة اًض َوؾى اًعَىن وامليؼٌلث أكاُريًة و ٔبقصكت اًعني ىف
فوىض خسًست .وًلس كاذ ُشٍ اًثوزت ؾيادض ًُست ابملازهس َة ،واٙكٍن
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متت ثعفِهتم من ذالل اهلالة ؾسىصى هجزثَ ؾيادض ٔبدصى فاص َة
ومٌاُضة ٌٌَلزهس َة.
ىف إؿالمٌا ُو ِظ َف ماوجىس ثوجن نٌلزهىس ًَيُىن ؾؼميً ،ىٌَّا ٔبتسً ا مل
وس خـمي ومل هخفق مؽ مفِوم اٗكؿااي اًعًَِة اًىت وظفت ماو تبٔهَ مـمل
لُكس َىك ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة ،واًىت وظفت «فىص ماوجىس ثوجن»
تثاًر مصحٍك و ٔبؿىل مصحٍك ًخعوزُاً .لس اؾخرب حزتيا اسذايذ ؾحاذت
ماوجىس ثوجن صُئًا ًدٌاىف مؽ املازهس َة اٌََيٌَُة.
وًلس اكن اًخعوز اًفوضوى ٌَثوزت اًثلافِة وهخاجئِا كس كوى من اًص ٔبى
اٙكى مل ًددَوز تـس ،وُو اًلائي تبٔن املازهس َة اٌََيٌَُة مل ث َُـصف ومل
حوُصاي مل ًخخىن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن
ثُع َّحق ىف اًعني ،وتبٔهَ
ً
وماوجىس ثوجن مـَ اًصؤى املازهس َة اٌََيٌَُة ،تلغ اًيؼص ؾن اًواهجة
واًضـازاث املس خزسمة ؾن «اًربوًَخازاي وذنخاثوزٍهتا وحتاًفِا مؽ فلصاء
اًفالحني» ،واًـسًس من اًـحازاث ا ٔلدصى اًىت ختَو من املـىن.
وىف ضوء ُشٍ ا ٔلحساج تس ٔب حزتيا ابًيؼص ؾن نثة ٔلس حاة اًخشتشة
اٙكى كس ًوحغ ىف موكف اًلِاذت اًعًَِة تعسذ اًخحصًفِة
آكوزجضوفِة ،وِشا اٙكى حسج ىف ؿام  8=:2حِامن حبثوا ؾن ثوفِق
ووحست مؽ اًخحصًفِني اًسوفِت ،س ًمعا مهنم تبٔهَ ابمس اّكهبة املضرتنة
ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة(* ،زاحؽ ٔبهوز دوخة ،ث ٔبمالث حول اًعني،

اجمل٘ك،8ض ، 88-=.ض، 2=-8=.ض ، 21.ض2=-2<.
،ض،89.ض ،98-92.اًًسزة الٕجنَزيًة) ٔبو وحاذزة  8=:8حني كاموا
ابٕنٌلهلم هجوذ اًخوفِق مؽ اًسوفِت ابٕزسال جضو إٍن لى ملوسىو

347

الٕمربايًِـــة واًثؼؼؼوزت – ٔبهؼؼؼوز دوحـــة – املًضوزاث اًـصتَة ٌَىومٌرتن (ش د)

ًخحَة حٌلؿة جصجييَف(* .زاحؽ ٔبهوز دوخة ،ث ٔبمالث حول اًعني،
ِل٘ك،8ض ،8:;-8:8.اًًسزة الٕجنَزيًة) إن ُشٍ اًخشتشابث مل حىن
هـاكسا ًلٍك املحاذئ واًخياسق اًثوزى.
ؿازضة .تي ًلس اكهت ا ً
وحِر ذُؾى هَىسون ٌَعني(* ،وظي هَىسون إل تَجني ىف سايزت
تخازخي  28فرباٍص ؿام  )8=;2وكامت اًلِاذت اًعًَِة جصئاسة ماوجىس
ثوجن ابٕؿالن س َاسة اًخلازة والاحتاذ مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ،وظاز
خَ ًَا تبٔن آكط واًس َاسة اًعًَِة ًفى ثـازط اتم مؽ املازهس َة اٌََيٌَُة
وا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة .ومن تـس ُشا ظازث املعامح اًعًَِة اًضوفِيَة
اًخواكة ٌَِميية ٔبنرث وضو ًحا .وتس ٔبث اًلِاذت اًعًَِة مٌاُضة اًيضال
اًثوزى وحتصز اًضـوة واًربوًَخازاي اًـاملَة واْكصنة املازهس َة اٌََيٌَُة
ثضلك ٔبنرث وضو ًحا .و ٔبؿَيوا مبا ٌسمى هؼصًة اًـوامل اًثالزة اًىت حياوًون
فصضِا ؿىل لك اْكصنة املازهس َة اٌََيٌَُة ورط ؿام.
وكام حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ٔلخي معاُك اًثوزت والاصرتاهَة ،واؾخلاذًا
مٌَ تبٔن املضالك املَحوػة ىف دط اْكزة اًض َوؾى اًعَىن اكهت
هدِجة ثلسٍصاث ذاظئة ٌَموكف وثسخة ظـوابث ؿسًست ،وكس حاول
حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ٔبنرث من مصت ٔبن ٌساؿس اًلِاذت اًعًَِة ىف ثعحَح
ُشٍ اًخلسٍصاث واًخلَة ؿَهيا .وًلس ؿرب حزتيا توضوخ ؾن بٓزاءٍ
وتعصًلة زفاكِة وْلَعة ملاوجىس واًلاذت اًعَيُني الٓدصٍن تعسذ اًـسًس
من ٔبفـال اًعني ،واًىت ٔبثصث ثضلك مدارش ؿىل آكط اًـام ٌَحصنة
املازوًك اٌََيٌَُة ومعاُك اًضـوة واًثوزت ،فَلس ٔبػِصان مالحؼاثيا
وؿسم اثفاكٌا ٌَجية املصنزًة ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن ثضلك زمسى وىف
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مصاسالثيا(* .زاحؽ ٔبهوز دوخة ا ٔلؾٌلل اخملخازت ،اجمل٘ك،8ض،:<2-::9.
اًًسزة الٕجنَزيًة)
وًىن اًلِاذت اًعَىن ما اكهت مصحدة ٔبتسً ا ابملَحؼاث اًسسًست واملحسئَة
ْكزتيا .ومل حصذ ٔبتسً ا ؿَهيا ومل ثخفق ؿىل ٔبن ثياكضِا .وىف راك اْكني
اكهت ا ٔلفـال املياُضة ٌٌَلزهس َة اًىت ثلوم هبا اًلِاذت اًعًَِة ذاذَ ًَا
وذازحًِا ظازذة و ٔبصس وضو ًحا .لك ُشا كس ٔبًزم حزتيا ٔكى مازهس َني
ًَيٌَُني بٓدصٍن ؿىل إؿاذت ثلِمي دط اْكزة اًض َوؾى اًعَىن واملفاُمي
اًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة اًىت اكهت مصصسً ا ًًضاظاثَ املَموسة
وؾواكهبا .ونيدِجة ًِشا فَلس ثحني ٔبن «فىص ماوجس ىى ثوجن» واٙكى تَ
ٌسرتصس اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ،ميثي ً
دعريا من ٔبصاكل
صالك ً
اًخحصًفِة املـادضت ،واٙكى ضس ُشا اًفىص وحة صن هضال صامي
ؿىل اّكهبة اًيؼصًة واًس َاس َة.
إن «فىص ماوجىس ثوجن» ُو صلك من ٔبصاكل اًخحصًفِة اٙكى كس
جضلك حىت من كدي اْكصة اًـاملَة اًثاهَة ،اب ٔلدط تـس ؿام 8=19
حِامن ثول ماو سمام اًسَعة .وىف ُشٍ اًفرتت كام ماوجىس ثوجن وذامعوٍ
ابٕظالق مـسىص «هؼصى» حتت صـاز اًيضال ضس «اٗكقٌلئَة»
و«اًلواًة اّكاُزت» و«اٍمنعَة ا ٔلحٌحَة» وكريُا .وظصحوا كضَة
ثفعَي مازهس َة كومِة انفني هبا اًعاتؽ اًىوىن ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُةً .
فدسل
من املازهس َة اٌََيٌَُة كس رُة ماو ًَخِش ابً ىؼعصًق اًعَىن» ْكي
املسائي ،وابًضلك اًعَىن
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« ...اًًض َط واّكسًس ،واٙكى ٍصىض ٔبسٌلغ و ٔبؿني اًضـة اًعَىن»
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك،8ض ،<8.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وهبشٍ اًعصًلة حصى حصوجي ا ٔلظصوحاث اًخحصًفِة اًلائٍك ابهَ ىف لك ت٘ك
جية ٔبن حىون ُياٛك املازهس َة مبحخواُا الاهفصاذى واخملعط.
وحصى إؿالن «فىص ماوجىس ثوجن» ٔكؿىل مصحٍك من مصاحي املازهس َة
اٌََيٌَُة ىف حلدخيا املـادضت .و ٔبؿَن اًلاذت اًعًَِون تبٔن «ماوجىس ثوجن
كس ثوظي ٔلص َاء ٔبنرث من مازهس وٕاجنَز وًَيني .»...وهط ذس خوز
اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ىف ِلَسَ اًخاسؽ واٙكى مت حتت ٔبؿني ماو،
ابًلول ٔبن «فىص ماوجىس ثوجن ُو مازهس َة ًَيٌَُة ُشا اًـرص »...وتبٔن
ماوجىس ثوجن كس « ...وزج وذافؽ وظوز املازهس َة اٌََيٌَُة وازثلى
مبس خواُا ملس خوى خسًس ٔبؿىل( ».اجملَس اًخاسؽ ٌَحزة اًض َوؾى
اًعَىن ،مسدٌساث ،ض ،<2-;=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ووتوضؽ وضاظاث اْكزة حتت إزصاذ «فىص ماوجىس ثوجن» ً
تسل من
مداذئ و ٔبؾصاف املازهس َة اٌََيٌَُة ،حصى فذح اًحاة ؿىل مرصؾََ
ًالىهتاسًة واًرصاؿاث اًفعائََة ىف ظفوف اْكزة اًض َوؾى اًعَىن.
إن «فىص ماوجىس ثوجن» ٜل ٍلوؿة زؤى فهيا ا ٔلفاكز وا ٔلظصوحاث
مبٔدورت من املازهس َة وْلَوظة مبحاذئ مثاًَة وجصحٌلثَة وحتصًفِة من
فَسفاث ٔبدصى .وًِشٍ اًفَسفاث خشوزُا ىف اًفَسفة اًعًَِة اًلسمية
وىف املاىض اًس َاىس وا ٔلًسًوًوىج وىف اٗكوٌك واملٌلزسة اًـسىصًة
ٌَعني.
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فلك كاذت اًعني اٙكى ثوًوا اًسَعة ىف اْكارض نٌل ُؤلء اٙكٍن سلعوا
من اًسَعة وانوزوا حىت ًيفشوا دععِم اًثوزًة املضاذت ،اكن ًَـة
ذوزا ٔبساس ًَا ىف ٔبًسًوًوحِهتم .وًلس ٔبكص ماوجىس
«فىص ماوجىس ثوجن» ً
ثوجن ؿىل ًساهَ تبٔن ٔبفاكزٍ ميىن ٔبن ٌس خلَِا اًُسازًون واٍميًَِون وٚل
اٙكٍن حسة كوهل ثخىون مهنم اًلِاذت اًعًَِة .وىف دعاتَ اٙكى ٔبزسهل
إل جض َاجن جضٌُج ىف < ًوًَو  8=::كس ٔبنس ماوجىس ثوجن تبٔن

«اٍ ميَيُني امل متىٌني من اًسَعة ميىهنم اس خـٌلل لكٌلىت ّكـي ٔبهفسِم
ٔبكوايء ًربُة من اًزمن ،وًىن اًُساز ميىٌَ اس خـٌلل لكٌلىت ًَيؼم هفسَ
و ٔبن ٌسحق اٍ ميَيُني».
(من حصًست اًـامل اًفصوس َة  Le Mondeتخازخي اًثاىن من ذٌسمرب
)8=;2
 .إن ُشا ًؼِص تبٔن ماوجىس ثوجن مل ٍىن مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا ،وتبٔن زؤاٍ
اكهت اهخلائَة .وُشا خىل ىف لك « ٔبؾٌلل ماو اًيؼصًة» اًىت ابًصمغ من
متوهيِا ؾن ظصًق اًـحازاث «اًثوزًة» واًضـازاث ل جس خعَؽ إدفاء
حلِلة ٔبن «فىص ماوجىس ثوجن» ًُس هل ٔبى ظٍك ابملازهس َة اٌََيٌَُة.
فاًخفلس اًيلسى ًىذاابث ماو ،حىت وًو ّكزء مهنم ،وٌَعصًلة اًىت ًـاَك
هبا اًلضااي اّكوُصًة املخـَلة تسوز اْكزة اًض َوؾى وكضااي اًثوزت وتياء
الاصرتاهَة وكريُا من ا ٔلص َاء ،جتـي اًفازق املخعصف واًياظؽ تني
«فىص ماوجىس ثوجن» واملازهس َة اٌََيٌَُة صُئًا خَ ًَا.
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ذؾوان هبٔذش ابلؾخحاز ٔب ًول كضة ثيؼمي اْكزة وذوزٍ اًلِاذىً .لس
ثؼاُص ماو تبٔهَ مؽ ثعحَق املحاذئ اٌََيٌَُة ٌَحزة ،وًىن إن حصى
ثضلك مَموش حتََي ٔلفاكزٍ حول اْكزة وؿىل وخَ آكعوض
ٔلازس خَ ْكَات اْكزةً ،عحح من اّكىل تبٔهَ كس تسل املحاذئ وا ٔلؾصاف
اٌََيٌَُة تبٔظصوحاث حتصًفِة.
إن ماوجىس ثوجن مل ًيؼم اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ؿىل ٔبسس مداذئ
حزاب من هوؾَة
مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني .ومل ًـمي ًَجـي حزتَ ً
وحزاب تَضفًِا .إن ماوجىس ثوجن مل ٍىن ًلف
حزة ًَيني وس خاًني ً ،
مؽ حزة اًعحلة اًربوًَخازًة ،وًىٌَ اكن مؽ حزة تسون كِوذ ظحلِة.
حٌلُرياي تلصط إًلاء اًفازق
وًلس اس خـمي صـازٍ لٕؾعاء اْكزة ظات ًـا
ً
تني اْكزة واًعحلة .ونيدِجة ًِشا فإن ٔبى ٔبحس ميىٌَ ٔبن ًسذي ٔبو
ًرتك اْكزة مىت صاء .وىف ُشٍ اًلضَة ًعاتق «فىص ماوجىس ثوجن»
زؤى اًخحصًفِني اًَوقوسالف و«ا ٔلوزوص َوؾَني».
ابلٕضافة ًِشا فإن ماوجىس ثوجن اكن ذو ًما جيـي تياء اْكزة ومداذئَ
و ٔبؾصافَ اسدٌاذًا ؿىل مواكفَ (ُو) اًس َاس َة ومعاْكَ ،ومـمتسً ا ؿىل
س َاس خَ الاىهتاسًة امللامصت اًىت اكهت متَي مصت ٌَُساز ومصت ٌَميني،
ومـمتسً ا ؿىل اًرصاغ تني اًفعائي وكريُا.
مل حىن ُياٛك ول ثوخس الٓن وحست مازهس َة ًَيٌَُة حلِلِة ٌَفىص
واًـمي ىف اْكزة اًض َوؾى اًعَىن .فاًرصاغ تني اًفعائي اٙكى اكن
موحوذًا مٌش ثبٔسُس اْكزة اًض َوؾى اًعَىن كس ذٌي تبٔن آكط
املازهىس اٌََيُىن اًسسًس مت إقفاهل ىف ُشا اْكزة ،وذٌي تبٔن ُشا
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اْكزة مل ٌسرتصس ابًفىص املازهىس اٌََيُىن .و ٔبثت اًزنؿاث اخملخَفة اًىت
مثَهتم تني اًلاذت اًصئُس َني ٌَحزة مصت ىزؿاث ٌسازًة ،وىف ٔبحِان
حِان ٔبدصى وسعَة ،وتي وحىت املىض ثضلك
ٔبدصى ميًَِة ،وىف ٔب ٍ
ػاُص جصؤى فوضوًة وصوفِيَة وؾيرصًة .وذالل اًفرتت اًىت اكن فهيا
ماوجىس ثوجن واجملموؿة اًىت من حوهل ىف سَعة اْكزة ،اكهت ُشٍ
اًخوهجاث سٌلث ٔلزيت ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن .وًلس زوح ماو تيفسَ
ْكاخة وحوذ «دعني ازيني» ىف اْكزة .فعحلًا هل وحوذ آكعني
ثـحريا ؾن وحست ا ٔلضساذ ،وتبٔهنا
ودضاؾٌِل ُو صئ ظحَـى ،وًبٔىت ً
س َاسة مصهة ثوحس ىف راهتا اًولء ٌَمحاذئ واملساومة .وٍىذة ماو
ًلول:

«وهبشا ،فإن ًيا ًسٍن حىت هخـامي هبٌل مؽ زفِق كس ٔبدع ٔبً :س ًيياضي
مـَ هبا ،وا ٔلدصى ًالحتاذ مـَ .إن ُسف ُشا اًيضال ُو اٍ متسم
مبحاذئ املازهس َة ،واٙكى ًـىن ٔبن ٍىون مدسئَ ًا; ُشا وخَ واحس من
اًلضَةٔ .بما اًوخَ ا ٓلدص فِو الاحتاذ مـَ .فِسف اًوحست ُو ثوفري
ْلصح هل حىت هخوظي ًدسوًة مـَ».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ،ل٘ك،9ض ،9:2.اًًسزة اًفصوس َة)
إن ُشٍ اًصؤى ثخـازط متا ًما مؽ اًخـاًمي اٌََيٌَُة حول اْكزة اًض َوؾى
وىذَحة ظََـَة مٌؼمة واًىت جية ٔبن ٍىون ًِا دط واحس ووحست
حسًسًة ىف اًفىص واًـمي.
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إن اًرصاغ اًعحلى ىف ظفوف اْكزة نخـحري ؾن اًرصاغ اًعحلى
اّكازى ذازح اْكزة ل ؿالكة هل مبفاُمي ماوجىس ثوجن تعسذ «دعى
اْكزة» .إن اْكزة ًُس مٌعلة ٌَعحلاث ودضاغ ظحلاث ؿسائَة ،إهَ
انسا تبُٔساف مذياكضة .إن اْكزة املازهىس اٌََيُىن اْكلِلى ُو
ل جيمؽ ٔب ً
حزة اًعحلة اًـامٍك وحسُا املؤسس تشاثَ ؿىل معاُك ُشٍ اًعحلة.
إن ُشا ُو اًـامي اْكسم لهخعاز اًثوزت وتياء الاصرتاهَة .وتعسذ
اٗكفاغ ؾن املحاذئ اٌََيٌَُة ٌَحزة اًىت ل جسمح توحوذ اًـسًس من
آكعوظ واًزنؿاث املخـازضة ىف اْكزة اًض َوؾى كس نخة ًوسف
فُسازًوهوفِدش س خاًني ًلول:

«...اْكزة اًض َوؾى ُو حزة اًربوًَخازاي املخجاوس  ،وًُس حزة
حٌلؿة من اًـيادض ا ٓلثَة من ْلخَف اًعحلاث».
( ٔبؾٌلل س خاًني ،اًًسزة ا ٔلًحاهَةِ ،ل٘ك ،88ض)2<2.
ؿىل اًصمغ من ُشا فإن ماوجىس ثوجن ًخعوز اْكزة اكحتاذ ًعحلاث
مبعاُك ْلخَفة ،وًخعوزٍ هكيؼمة ثلذخي فهيا كواتنٌُ ،ل اًربوًَخازاي
واًربحواسًة ،واٌٚكي جية ٔبن ميخٜك ٔلثَهيم من ٔبكي ٔلؿىل مصانز
ا ٔلهجزت اًلِاذًة ىف اْكزة ،و ٔبن ًواهجا وًياضال تـضهيٌل .وهبشا فإهَ وىف
ؿام  8=9:كس حبر ىف اهخزاة كاذت اًفعائي اٍميًَِة واًُسازًة ٌَجية
املصنزًة ،ملس ًما ملا حسج جح ًجا خسَفة وسارخة .وًلول ماوجىس ثوجن
تبٔن
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«اًح٘ك ولك ،واًـامل لكَ ًـمل حِسً ا ت ٔبهنم كس ازحىدوا ٔبدعاءً  ،وواكؽ ٔبهنم
مـصوفون حِسً ا ُو ؿىل وخَ آكعوض سخة اهخزاهبم .مفارا ميىٌم ٔبن
ثفـي حِال ُشا؟ إهنم مـصوفون ،وًىن ٔبهت اي من مل ثلم ت ٔبدعاء ٔبو
مقت فلط تعلائصُا ل متٜك مسـة نخٜك اًىت ؾيسٚل .ففى ت٘ك هح٘كان
تربحواسٍهتا اًعلريت املزتاًست ُياٛك مـَازان».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،18<.اًًسزة اًفصوس َة)
وتُامن كس هحش ماوجىس ثوجن اًيضال ىف ظفوف اْكزة رُة ًََـة ًـحة
اًفعائي ،ابحث ًا ؾن جسوًة مؽ تـغ مهنم ًَواخَ اًحلِة الٓدصٍن ،وهبشا
ًَعَة مواكـَ.
ومبيعة ثيؼميَة وِشٍ فإن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن مل ٍىن ٔبتسً ا وما اكن
حزاب مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا .إن املحاذئ وا ٔلؾصاف اٌََيٌَُة مل حمتثي
ًَىون ً
فَِ .وِلَس اْكزة و ٔبؿىل ٔبهجزثَ أكـَة مل ًـلس ثضلك اؾخَاذى .فـىل
سخِي املثال كس مىض  88ؿا ًما تني اجملَس اًساتؽ واًثامن ،وتـس اْكصة
مضت  81س ية تني اجملَسني اًثامن واًخاسؽً(* .فرتت حزًس ؾن  82ؿا ًما

ومن س ية < 8=2وحىت اجملَس اًساذش ىف < 8=2واجملَس اًساتؽ ىف
 8=89واجملَس اًثامن ىف 8=9:واجملَس اًخاسؽ ىف = )8=:ابلٕضافة

ًِشا فإن اجملاًس اًىت ؾلسث اكهت ظوزًة ،اكهت اس خـصاضاث ٔبنرث
مهنا احامتؿاث .مل جيصى اهخزاة املحـوزني إل اجملاًس ابلجساق مؽ
املحاذئ وا ٔلؾصاف املازهس َة اٌََيٌَُة ْكَات اْكزة ،وًىن مت ثـَُهنم ؾن
ظصًق ا ٔلهجزت اًلِاذًة وثرصفوا ظحلًا ًيؼام من اٍمتثَي اٗكامئ.
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ومؤدصا وِشث ٍزمنن زًحاو ً
ملال من ما ٌسمى ٍلوؿة هؼصًة ىف «اجملَس
ً
اًـام» ٌَجية املصنزًة ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن (* .زاحؽ «ذامئًا ثشهصوا

ثـاًمي اًصئُس ماو»ٍ ،زمنن زًحاو < ،سخ مترب ;;= ،8وًلس حَي اًصفِق
ٔبهوز دوخة اًصؤى املوحوذت ىف ُش امللال ىف معهل ثبٔمالث حول اًعني
ىف اجمل٘ك اًثاىن،ضُ ):18-:8<.شا امللال ًرصخ حتت امس «اجملَس
ذاظا كس ٔبتلى املىذة
اًـام» تبٔن ماو كس وضؽ حول هفسَ ً
هجاسا ً
اًس َاىس واٌَجية املصنزًة ٌَحزة وهواذز اٗكوٌك واّكُش واخملاجصاث
وكريُا حتت مصاكدخَ وحتوكَ .واٗكدول ًِشا اّكِاس ومـصفة معهل اكن
ٔليوؿًا ؿىل أكَؽ مبن فهيم ٔبؾضاء اٌَجية املصنزًة واملىذة اًس َاىس.
وىف ُشا اّكِاس اكهت دعط مت اًـمي هبا لسرتخاغ ٔبو إسلاظ ثٜك
اجملموؿة اًفعائََة ٔبو ُشٍ اجملموؿة اًفعائََة .وزخال ُشا اّكِاس اكهوا
حارضٍن ىف لك ماكن ،فَلس اكهوا ًدٌعخون وٍصاكدون وٍىذحون ثلازٍص
ثضلك مس خلي ذازخني ؾن حتنك اْكزة .وتلغ اًيؼص ؾهنم فَلس اكن
ًلدؽ حتت ٔبمصٚل نخائة مسَحة اكمٍك ،كري ؿَيَة ٔبو حتت إمس «حصش
اًصئُس ماو» .واكن ُشا اْكصش الٕمرباظوزى ًفوق ؿسذٍ ٔبنرث من
 920222زخي كوى ًشُحون ٌَخحصك وكامت ٔبزاذٚل اًصئُس « ٔبن هيحوا
ؿىل كَة زخي واحس» ،ونٌل ػِص مص ًازا ىف اتزخي اْكزة اًض َوؾى
مؤدصا مؽ اًلدغ ؿىل «ا ٔلزتؽ» وذامعهيم ؿىل ًس ُوا
اًعَىن ونٌل ػِص ً
حوفِيج.
وًلس ٔبوضبٔ ماوجىس ثوجن ىف س َاق إتلاء الثعال مؽ أكاُري ص حىة
ذاظة من اخملربٍن تني أكاُري اٙكى مت حلكَفِم مبِمة إتلاء هواذز
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اًلاؿست حتت املصاكدة واًخحلِق ىف ػصوف وحاٌك أكاُري تسون مـصفة
ٔبى ٔبحس .فَلس اكهوا ٍىذحون ثلازٍصٚل ثضلك مدارش ملاوجىس ثوجن
وحسٍ ،وُو اٙكى كعؽ لك س حي الثعال مؽ أكاُري وز ٔبى اٗكهَا فلط
من ذالل ثلازٍص ْلربًَ ىف «اّكِاس اًـام» .فَلس كال ماو تيفسَ «ؾن
هفىس ٔبان خشط ل ٌس متؽ إل اًصاذًو ،ل ا ٔلحٌىب ول اًعَىن ،وًىىن
فلط ٔبثياكي ا ٔلهحاء ».وكال ٔبًضً ا

« ٔبان دضحت ؿالهَة ت ٔبىن ًن ٔبكصاء حصًست ٍزمنن زًحاو تـس ا ٓلن ،وًلس
ٔبذربث زئُس حتصٍصُا ت ٔبىن 'ل ٔبظاًؽ حصًسثم'».
(من ّلاذزة ماوجىس ثوجن مؽ زفاق من حزتيا1 ،فرباٍص ؿام ;.8=:
ا ٔلزص َفاث املصنزًة ْكزة اًـمي ا ٔلًحاىن)

وًوفص ملال ٍزمنن زًحاو مـَومة خسًست جسمح ٌَمصء تبٔن ًفِم ثضلك
ٔبنرث معق الاجتاٍ املياُغ ٌٌَلزهس َة واًلوى اًضرعَة ملاوجىس ثوجن
ىف اْكزة اًض َوؾى اًعَىن .إن ماوجىس ثوجن مل ٍىن ٔبذىن احرتام ل
ٌَجية املصنزًة ول جملاًس اْكزة ،انَُم ؾن اْكزة ا ً
ٕحٌلل تَجاهَ ىف
اًلاؿست .فَلس اكهت ّكان اْكزة واًىواذز اًلِاذًة واٌَجية املصنزًة
هفسِا جس خلدي ٔبوامصُا من «اّكِاس اًـام» راك «اًفصًق آكاض» اٙكى
ً
مسؤول ٔبمام ماوجىس ثوجن مبفصذٍ .ومل ٍىن مليخسايث اْكزة
اكن
و ٔبهجزثَ امليخرحة ٔبى سَعة معَلًا .فَلس ُن ِخ َة ىف ٍزمنن زًحاو «مل ًوخس
ثَََجصام ٔبو دعاة ٔبو وزَلة ٔبو ٔبمص اكن من املمىن إظالكَ من ٔبى
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ٔبحس تسون ٔبن ًشُة ٔب ًول ىف ًسى ماوجىس ثوجن ًَوافق ؿَََ» .وثخين
ٔبهَ ىف وكت ابهص وما ًلازة ؿام  8=91كس ٔبظسز ٔب ًمصا واحضًا:
«من الٓن وظاؿسً ا لك اًواثئق واًخَََجصاماث املحـوزة ابمس اٌَجية
املصنزًة س ميىن فلط إزساًِا تـس ٔبن ٔبكوم ٔبان تخفلسُا ،وذالف ُشا
فِيى لقَة».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازت ،اجمل٘ك،9ض ،=:.اًًسزة اًفصوس َة)
وحتت ُشٍ اًؼصوف مل جس يج اًفصظة ٌَحسًر ؾن كِاذت مجـَة ٔبو
ذميلصاظَة ذاذي اْكزة ٔبو ٔبؾص ٍاف ًَيٌَُة.
فَلس وظَت سَعة ماوجىس ثوجن اًالّلسوذت حس ٔبهَ كس ؿني ذَفائَ.
ففى وكت رُة ًخـَني ًَو جضاوجىش وزََفذَ .لحلًا ٔبؿَن تبٔن ذََفذَ
ىف اٗكوٌك واْكزة من تـس موثَ س َىون ًني تَاو .إن ُشا ًضئ مدخسغ
ىف ٔلازسة ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ،وحىت مت إكصازُا ىف ذس خوز
اْكزة .ومصت ٔبدصى اكن ماو ُو من ؿني ُوا حوفِيج ًَىون زئُس
اْكزة من تـس وفاثَ .وجمتَىَ اًسَعة ىف ًسًَ فَلس اكن ماو وحسٍ
ذريا ًـَس ثبَُٔي اًلِاذاث اًـََا ٌَحزة واٗكوٌك.
ًًذلس وحينك وًـاكة و ٔب ً
واكهت ُشٍ ٜل هفس اًلضَة مؽ ذًيج س َاوتٌُج اٙكى وفامي ٌسمى هلسٍ
اٙكاىت ىف صِص ٔبنخوجص ًوم  21ؿام  8=::كس دضخ:

«ًَو جضاوجىش و ٔبان مٌادضون ٌَ َمَـَىِ َّ ِـة ً
فـال،إن حوُص آكع ٔب ؾيسى
ٍوكن ىف حلِلة ؿسم امذالىك الٕميان ابٔكاُري ،ومل ٔبذمع أكاُري
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اًثوزًة ،وًىىن ؿازضهتا .وًلس اثحـت آكط اًصحـى لٕدٌلذ اًثوزت .وىف
دضم اًرصاغ اًعحلى مل ٔبهن ىف خاهة اًربوًَخازاي وًىن ىف خاهة
اًربحواسًة ...لك ُشا ًؼِص ...ت ٔبهىن ًست ً
مؤُال مٌاظة املسؤوًَة».
(من اًيلس اٙكاىت ٗكًيج س َاوتٌُج ،ا ٔلزص َفاث املصنزًة ْكزة اًـمي
ا ٔلًحاىن)
وتلغ اًيؼص ؾن ُشٍ اّكصامئ اٙكى ازحىهبا ُشا اًخحصًفى اًـصًق ،فَلس
مت إؿاذثَ مللـسٍ اًساتق.
إن اّكوُص املياُغ ٌٌَلزهس َة ًؼ«فىص ماوجىس ثوجن» تعسذ اْكزة
هؼصاي
وذوزٍ ٕلم نشٛك ىف ظصًلة ثعوز اًـالكة تني اْكزة واّكُش ً
وىف ثعحَق ؤلازسة ُشٍ اًـالكة .وتلغ اًيؼص ؾن اًضـازاث اًفازكة
اًىت ٔبظَلِا ماوجىس ثوجن حول ٔبن «اْكزة فوق اّكُش» و«اًس َاسة
فوق اًحياذق» ،وكريُا من اًـحازاث ،ففى املٌلزسة كس حصك اٗكوز
اًصئُىس اًس َاىس ٌَح٘ك إل اّكُش .وىف وكت اْكصة كس كال

«لك هواذز اّكُش جية ٔبن ٍىوهوا حِسٍن ىف كِاذت اًـٌلل وثيؼمي
اًيلاابث ،وجية ٔبن ٍىوهوا حِسٍن ىف حضس وثيؼمي اًض حاة والاحتاذ
حصزت ،وجية ٔبن ٍىون
مؽ اًىواذز وثسزٍهبا ىف املياظق اّكسًست املؼ ُ َ
حِسً ا ىف إذازت اًعياؿة واًخجازت وىف جس َري املسازش واًعحف
وواكلث الٕؿالم وّلعاث الٕراؿة ،وجية ٔبن ٍىون حِسً ا ىف اًخرصف
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ىف اًضؤون آكازحِة ،وجية ٔبن ٍىون حِسً ا ىف مـاّكة اًلضااي املخـَلة
اب ٔلحزاة اٗكميلصاظَة وامليؼٌلث اًضـحَة ،وجية ان ٍىون حِسً ا ىف
ثيؼمي اًـالكاث تني املسن واملياظق اًصًفِة وحي مضالك اًعـام واًفحم
واْكاخاث اًَومِة ا ٔلدصى ،وجية ٔبن ٍىون حِسٍن ىف الٕذازت
واملضالك املاًَة».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازت ،اجمل٘ك ،8ض ،199.اًًسزة اًفصوس َة)
فاّكُش ٕا ًرا اكن فوق اْكزة ،فوق ٔبهجزت اٗكوٌك ،وفوق لك صئ .ومن
ُشا ًؼِص تبٔن لكٌلث ماوجىس ثوجن تعسذ ذوز اْكزة وـامي حامس
ًلِاذت اًثوزت وتياء الاصرتاهَة اكهت ِلصذ صـازاث .وىف لك ا ٔلوكاث،
ىف وكت حصة اًخحصٍص وتـس إوضاء مجِوزًة اًعني اًضـة ،وىف لك
دضاؿاث اًالمذياَُة اًىت حصث ًالسدِالء ؿىل اًسَعة من سمصت ٔبو
ذوزا حا ًمسا .خفالل اًثوزت اًثلافِة نشٛك ًـة
ٔبدصى ،كس ًـة اّكُش ً
اّكُش اٗكوز اًصئُىس; فَلس اكن بٓدص مالر ملاو .وىف ؿام ; 8=:كال
ماوجىس ثوجن

«حنن هـ متس ؿىل كوت اّكُشٗ ...كًيا ىف تَجني فصكذان ؾسىصًخان فلط،
وًىٌيا خَحيا واحست ٔبدصى ىف ماًو تلَة ثعفِة اْكساابث مؽ ّكية
حزة تَجني اًساتلة».
(من ّلاذزة ملاوجىس ثوجن مؽ تـثة ظسًلة ٔكِوزًة ٔبًحاهَا اًضـحَة8<،
ذٌسمرب ،8=:; ،ا ٔلزص َفاث املصنزًة ْكزة اًـمي ا ٔلًحاىن)
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مذجِزا ؿىل
وحىت ًعفى ماو دعومة ا ٔلًسًوًوحِني فَلس حـي اّكُش ً
اٗكوام .فَلس زىب اّكُش مؽ ًني تَاو نلِاذت ضس ٍلوؿة ًَو جضاوجىش
وذًيج س َاوتٌُج .لحلًا كام ابًخـاون مؽ جضو إٍن لى ورُة ًَيؼم
اّكُش و ٔبًلى تَ ضس ًني تَاو .وتخبٔثص اّكُش تؼ«فىص ماوجىس ثوجن»
رُة ًََـة اًـسىص هفس اٌَـحة حىت من تـس موث ماو .وولك
ٔبوً ىـئم اٙكٍن ٔبثوا ٌَسَعة ىف اًعني ،اؾمتس ُوا حوفِيج نشٛك
وثرصف من ذالل اّكُش .وابًضحط تـس ٔبن ماث ماو كام مرسؿًا
ًُس خحر اّكُش ،ومؽ زخال اًـسىص ٔبمثال ًَ صني ًيج،وواجن
هلالاب واؾخلي لك مـازضََ.
ذوجنسني وبٓدصون ،رُة ًَرعط ا ً
إن اًسَعة ىف اًعني ل حزال ىف ًس اّكُش ،تُامن اْكزة ًخشًهل .إن
ثعلى فهيا اًخحصًفِة.
ُشٍ آكعائط اًـامة اًىت ثؼِص ىف اًح٘كان اًىت ى
إن اًح٘كان الاصرتاهَة اْكلِلِة ثلوى اّكُش ٔكذات كوًة ٗكنخاثوزًة
اًربوًَخازاي ًسحق ٔبؿساء الاصرتاهَة ىف حال ُحوا ،ونشٛك ٌ٘كفاغ ؾن
اًح٘ك من ٙلوم إمربايل هناىئ ونشٛك اٗكفاغ ؾن اًح٘ك ضس اًصحـَة
آكازحِة .وًىن نٌل ثـَميا املازهس َة اٌََيٌَُة ،فِخوحة ؿىل اّكُش ٔبن
ًَـة ذوزٍ تبٔن ًحلى ذو ًما حتت ثرصف وكِاذت اْكزة ،وًُس اًـىس.
إهَ وىف اًوكت اْكارض ثـس ٔبنرث اًفعائي كوت ىف اّكُش ٜل ٔبصسُا
زحـَة ،وٜل اًىت ثخوق ًخحوًي اًعني ًح٘ك إمربايل اصرتاىك ،وٚل من
ًلومون تعيؽ اًلاهون.
ؾؼمى إمربايًَة ،فإن ذوز وسَعة
ٔبما مس خل ًدال ،ومؽ حتول اًعني ًلوت ى
اّكُش ىف حِات اًح٘ك سزيذاذ ابس متصاز .وسُض خس وحصش امرباظوزى
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مسحج ابًسالخ من كسمَ حىت ز ٔبسَ ٌ٘كفاغ ؾن اًيؼام اًص ٔبسٌلل
والاكذعاذ .وس َىون ٔبذات ٗكنخاثوزًة اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة ،وسدذزش
ُشٍ اٗكنخاثوزًة ىف حال اكهت ملاومة اًضـة ًِا كوًةٔ ،ب ً
صاكل فاص َة
واحضة.
وابًخخضري ٌَحاخة ًوحوذ اًـسًس من ا ٔلحزاة ىف كِاذت اًح٘ك ،وماٌسمى
ابًخـسذًة اًس َاس َةً ،لؽ «فىص ماوجىس ثوجن» ىف مٌافات اتمة ٌَمشُة
املازهىس اٌََيُىن حول اٗكوز اٙكى ل ًخجز ٔب ٌَحزة اًض َوؾى ىف اًثوزت
واًحياء الاصرتاىك .ونٌل ٔبؿَن ماوجىس ثوجن ىف حسًثَ مؽ إى .س يو،
فَلس اؾخرب ماو تبٔن كِاذت اًح٘ك من ٔبحزاة س َاس َة مذـسذت ؿىل اٍمنط
ا ٔلمصٍىك ٜل ٔبنرث ا ٔلصاكل ذميلصاظَة ٌَحىومة .فسبٔل ماو

« ٔبهيٌل ٔبفضي ىف اًخحََالث اٍهنائَةٔ ،بن ٍىون ٗكًيا حزة واحس ٔبم ؿست
ٔبحزاة؟» وًلس ٔبخاة تلوهل «حنن ىصى ت ٔبهَ وىف اًوكت اًصاُن ،زمبا
ٍىون من اّكَس وحوذ ؿست ٔبحزاةً .لس اكن ُشا حصَ ًحا ىف املاىض
وميىن نشٛك ٔبن ٍىون ٌَمس خلدي ،إن ُشا ًـىن ثـاٌضً ا ؿىل املسى
اًعوًي و ٕارشافًا مضرت ًاك».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازت ،اجمل٘ك ،9ض ،18=.اًًسزة اًفصوس َة)

ًلس اؾخرب ماو مضازنة ا ٔلحزاة اًربحواسًة ىف سَعة اٗكوٌك وحنك اًح٘ك
رضوزًة تيفس اْكلوق والامذَاساث اًىت ٗكى اْكزة اًض َوؾى
اًعَىن .وًُس ُشا فلط تي ز ٔبى تبٔن ُشٍ ا ٔلحزاة اًربحواسًة ،واًىت
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وظحلًا ًالكمَ «اكهت اتزُيَة» جية ٔبن ثشتي فلط حِامن ًشتي اْكزة
اًض َوؾى اًعَىن ،وهبشا فِم سُذـاٌضان حىت حتلِق اًض َوؾَة.
وظحلًا ًؼ«فىص ماوجىس ثوجن» فإن اًيؼام اٗكميلصاظى اّكسًس ميىن ٔبن
ًوخس و ٔبن الاصرتاهَة ميىن تياهئا فلط ؿىل ٔبسس ثـاون لك اًعحلاث
وا ٔلحزاة .إن مفِوما اٗكميلصاظَة الاصرتاهَة ًيؼام س َاىس اصرتاىك
مؤسس ؿىل «اًخـاٌش ظوًي ا ٔلمس وا ٕلرشاف املضرتك» ًلك
ا ٔلحزاة واٙكى ٌضاتَ اًخحاصري اْكاًَة ٌَخحصًفِني الًٕعاًَني
واًفصوس َني وا ٕلس حان وكريٚلًِ ،و إىاكز ؿَىن ٌ٘كوز اًلِاذى واٙكى ل
ًخجز ٔب ٌَحزة املازهىس اٌََيُىن ىف دضم اًثوزت واًحياء الاصرتاىك .إن
اًخجصتة اًخازُيَة كس بٔزحدت مس حلًا تبٔن ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي
والاصرتاهَة ل ميىن تياهئا تسون اٗكوز اٙكى اًلِاذى اٙكى ل ًخجز ٔب
ٌَحزة املازهىس اٌََيُىن.
فَلس ؿَ َّ َـم س خاًني:

«...ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي ميىن ٔبن ثمت فلط حني ًلوذُا حزة
اًض َوؾَنيُ ،شا اْكزة اٙكى ل ٌضازك ول جية ٔبن ٌضازك اًلِاذت
مؽ حزة بٓدص».

( ٔبؾٌلل س خاًنيِ ،ل٘ك،82ض ،=;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن املفِوم اًخحصًفى ملاوجىس ثوجن هل ٔبساسَ ىف س َاسة اًخـاون
واًخحاًف مؽ اًربحواسًة اًىت ظحلِا ؿىل اٗكوام اْكزة اًض َوؾى
اًعَىن .إن ُشا ٔبًضً ا ُو سخة ًعصًق مٌاُضة املازهس َة ومٌاُضة
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خددازى» ،واٙكى
اٌََيٌَُة و«حصك  822سُصت ثخفذح وحصك  822مسزسة ً ى
ُو ثـحري مدارش ؾن اًخـاٌش تني ٔبًسًوًوحِاث ْلخَفة.
وظحلًا ملاوجىس ثوجن ،فإهَ وىف اجملمتؽ الاصرتاىك ،وجباهة ا ٔلًسًوًوحِا
اًربوًَخازًة ،واملاذًة والْٕكاذ ،جية اًسٌلخ توحوذ ٔبًسًوًوحِا
اًربحواسًة واملثاًَة واٗكٍن ،ونشٛك منو «اْكضائش اًضازت» مؽ
«ا ٔلسُاز اًـعصت» ،إِك .إن ظصً ًلا وِشا كس ُس ِ َمع ترضوزثَ ًخعوٍص
املازهس َة وًفذح اًحاة ٌَيلاص وحصًة اًخفىري ،تُامن ىف اْكلِلة ومن
ذالل ُشا اًعصًق اكن ماو حياول ٔبن ٍُصىس ا ٔلسس اًيؼصًة ًس َاسة
اًخـاون مؽ اًربحواسًة واًخـاٌش مؽ ٔبًسًوًوحِهتا .فِلول ماوجىس ثوجن

«إهنا ًس َاسة دعريت ثٜك اًىت متيؽ اًضـة من ٔبن ًـصف اًسئ
واًلدَح واًـساىئ ابًًس حة ًيا ،ومٌـَ من اًخـصف ؿىل املثاًَة
واملَخافزيًلِا و ٔبفاكز هوهفض َوش ولوجىس وجض َاجن اكى ص َم .إن ُشا
س َلوذ إل ثسُوز ؾلىل و ٕال ؾلول منعَة ،و ٕال اهـسام اّكاُزًة
ملواهجة اًـامل»...
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض،1=;.اًًسزة اًفصوس َة)
ومن ُشا ٌس خزَط ماو اس خًذاخَ اًلائي تبٔن املثاًَة واملَخافزيًلِا
وا ٔلًسًوًوحِا اًربحواسًة س خوخس ْل٘كتٙ ،كا فال جية مٌـِا ،وًىن
جية إؾعاهئا اًفصظة حىت حُز ُِ َص ،وحىت ثبٔىت ؿالهَة وجتاذل .إن ُشا
املوكف الاسرتضاىئ جتاٍ لك زحـى ًشُة ْك ٍس ٔبتـس ابًلول ٔبن
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الاضعصاابث ىف اجملمتؽ الاصرتاىك ّلخومة وتبٔن مٌؽ وضاظاث ا ٔلؿساء
ٔبمص ذاظئ .فِلول ماو

«إن من زٔبىي ت ٔبن ٔبى ٔبحس ٍصًس إاثزت املخاؾة ميىٌَ ٔبن ًثريُا ظاملا
ٔبحة ،و ٕان مل ٍىفَ صِص واحس ،ميىٌَ ٔبن ً ٔبذش صِصٍن ،وابدذعاز فإن
انخفى .فإن جسؤغ املصء
اًلضَة جية جسىِهنا حىت ٌضـص ُو ت ٔبهَ كس ى
لًٕلافَ فإهَ إن ً
ؿاخال ٔبم بٓ ًخال س َـَس اًىصت مصت ٔبدصى».
(ماوجىس ثوجن،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ،ل٘ك،9ض،82:-829.
اًًسزة اًفصوس َة)
إن لك ُشا مل ٍىن مبثاتة مساٌُلث ٔباكذميَة ملياكضة «ؿَمَة» وًىٌَ اكن
ً
زوزاي مضاذًا كس ُو ِض َؽ ىف ِؾيا ٍذ ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة،
اىهتاساي ً
دعا س َاس ًَا ً
وًلس جسخة ُشا آكط تخفىِم اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ،وحـي ىف
ظفوفَ ٔبنرث من مئة زؤًة وفىصت كس اهدِشث ،واًَوم ُياٛك حلًا 822
ثددازىً .لس مىن ُشا ٗكابتري اًربحواسًة ٔبن ًحشزوا حبصًة ىف
مسزسة ى
حسًلة املئة سُصت وتبٔن ثيضح ُشٍ اًزُوز ثسموٕلا.
إن ُشا املوكف الاىهتاسى ىف اًلضَة ا ٔلًسًوًوحِة هل خشوزٍ ،مفن تني
ا ٔلص َاء ا ٔلدصى ُياٛك ٔبًضً ا وىف اًواكؽ حلِلة ثلول تبٔهَ ذالل لك فرتت
ثبٔسُس اْكزة اًض َوؾى اًعَىن وحىت حتلِق هرص حتصٍص ت٘كٍ واًفرتت
اًالحلة ًِا ،مل ًلم اْكزة اًض َوؾى اًعَىن تبٔى ِلِوذ ًشهص ًخلوًة
هفسَ ٔبًسًوًوحًِا ،ومل ًـمي ًلصش هؼصًة مازهس و ٔبجنَز وًَيني وس خاًني
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ىف ؾلول وكَوة ٔبؾضائَ ،ومل ًياضي حىت ٍمتىن من اًلضااي ا ٔلساس َة
ً ٔلًسًوًوحِا املازهس َة اٌََيٌَُة وحىت ًعحلِا ابجساق ودعوت خبعوت
ىف ػصوف اًعني املَموسة.
إن «فىص ماوجىس ثوجن» ًياُغ اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة ٌَثوزت.
ففى نخاابثَ ًلوم ماوجىس ثوجن ثضلك مذىصز تشهص ذوز اًثوزاث ىف
حوُصاي ابلؾامتذ ؿىل مفاُمي مِخافزيًلِة
معََة ثعوز اجملمتؽ ،وًىٌَ ًلوم
ً
ووضؤًة .وُشا ؿىل هلِغ اّكسًَاث املاذًة اًىت ثخعوز اًخعوز اًخلسٖل
ىف صلك ًوًىب ،وًخِش ماوجىس ثوجن ابًخعوز ىف َُئة ذوزت ثبٔذش
صلك ذائصت متىض وـمََة املس واّكزز  ،متىض من اًخواسن لهـسام
اًخواسن وثشُة مصت ٔبدصى ٌَخواسن ،من اًخلسم ًالوسحاة ٌَخلسم مصت
ٔبدصى ،إِك ،وهبشا فإهَ حيمي مفاُمي اًفَسفة اًـصًلة حول ذوز اًياز
اًخعِريى ،فِىذة ماوجىس ثوجن:

«إهَ من اًرضوزى  0إصـال اًياز ،ؿىل فرتاث مٌخؼمة .وًىن مك من
املصاث؟ مصت ىف اًـامٔ ،بو مصت لك ٔ 1بؾوامٔ ،بهيٌل ثفضي؟ ٔبان ٔبؾخلس ت ٔبهَ
جية ٔبن هفـَِا ؿىل ا ٔلكي مصثني ىف ماكن واسؽ لك مخسة ٔبؾوام نٌل
ًؼِص اًضِص اًـِشى ىف س ية هحُسة مقصًة مصت واحست ىف زالج
س يواث ٔبو مصثني ىف مخسة س يواث».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،8==.اًًسزة اًفصوس َة)
واكًفَىِني اًلسماء وؿىل ٔبسس اًخلومي اًلمصى ٌس متس كاهون إصـال
اًياز ثضلك ذوزى ،واًخعوز اٙكى ميىض من «ثيامغَ اًـؼمي» ًؼ«اهـسام
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دصى ًؼ«ثيامغَ اًـؼمي» ،وهبشا فإن اٗكائصت ثـَس
اس خلصازٍ اًىدري» ومصت ٔب ى
هفسِا ثضلك ذوزى .ومن ُشا اٗكزة ًخضح تبٔن «فىص ماوجىس ثوجن»
ًياُغ املفِوم املاذى اّكسل ٌَخعوز واٙكى ونٌل ؿَ َّــــ َم ًَيني:

«ًـعَيا مفذاخ فِم "اْكصنة اٙكاثَة" ًلك صئ موحوذً...،ـعَيا مفذاخ
فِم "اًعفصاث" ،و"اهلعاغ اًخسزح" و"اًخحول ٌَيلِغ" وفٌاء اًلسمي
وولذت اّكسًس»،
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك<،1ض ،1=:.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)

ؿىل ؾىس املفِوم املَخافزًلى «املَت واًحاُت واّكاف».
إن ُشا ًعحح ٔبنرث وضو ًحا ىف اًعصًق اًىت ًخـامي فهيا ماو مؽ كضااي
اًخياكغ ،واًىت وظحلًا ٌ٘كؿااي اًعًَِة كس ُس ِ َمع ماو تلِامَ فهيا تؼ«إسِام
ذاض» وتبٔهَ كس ظوز املاذًة املسًَة ْكس ٔبتـ ٍس ىف ُشا اجملال .إن ماو
ابًفـي ًخحسج ىف اًـسًس من نخاابثَ ثضلك مذىصز ؾن ا ٔلضساذ
واملخياكضاث ووحست املخياكضاث ،تي وحىت ٌس خـمي اكذحاساث
وؾحازاث مازهس َة ،ومؽ ُشا فإهَ ٔبتـس ما ٍىون ؾن اًفِم املاذى
اّكسل ًِشٍ الٕصاكًَاث .ففى حهل ٌَمخياكضاث ل ًلوم ابلهعالق من
ا ٔلظصوحاث املازهس َة ،وًىٌَ ًيعَق من ٔبظصوحاث اًفالسفة
اًعَيُني اًلسماء ،وٍصى ا ٔلضساذ ىف ظوزت مِاكهَىِة ،ؿىل ٔبهنا ػاُصت
ذازحِة ،وًخعوز حتول ا ٔلضساذ نخلري ثس َط ىف ا ٔلماهن تُهنا .وتـمي
ماوجىس ثوجن مؽ تـغ ا ٔلضساذ ا ٔلتسًة املبٔدورت من اًفَسفة اًلسمية،
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اك ٔلؿىل وا ٔلسفي ،واملخلسم واملخبٔدص ،واٍميني واًُساز ،واًثلِي
حوُصاي
وآكفِف ،وكريُا من ا ٔلضساذً ،شُة ماوجىس ثوجن ًَيفى
ً
اًخياكضاث اٗكاذََة املخبٔظٍك ىف ا ٔلص َاء واًؼواُص وًخـامي مؽ اًخعوز
نخىصاز ثس َط ،وحَلة من حالث ل ثخلري واًىت فهيا ثَُ َحغ هفس
ا ٔلضساذ وهفس اًـالكاث .إن اًخحول املضرتك ً ٔلضساذ إل تـضِم
اًحـغ ً َُفَِ ُم هكجصذ ثحسل ً ٔلماهن وًُس نلصاز ٌَخياكغ وًُس نخلري
هوؾى ٌَؼاُصت اًىت حتوى ىف هفسِا ُشٍ ا ٔلضساذ ،وًمت اس خـٌلًِا من
ماوجىس ثوجن نمنط زمسى ُيضؽ هل لك صئ .وؿىل ٔبساش ُشا اٍمنط
ًشُة ماو ْك ٍس ٔبتـس ًَـَن تبٔهَ

«حني ثخحول اٗكقٌلئَة إل اًيلِغ ،فإهنا إما حىون مازهس َة ٔبو
حتصًفِة»،
«وثخحول املَخافزيًلِا إل خسل ،واّكسل إل مِخافزيًلِا»
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،8;=.اًًسزة اًفصوس َة)
وذَف ُشٍ اًخبٔهَساث اًـحثِة واًخالؾة اًسوفسعاىئ اب ٔلضساذ ثلدؽ
املفاُمي الاىهتاسًة واملياُغ ٌَثوزًة اٙكى ٗكى ماوجىس ثوجن .وهبشا فإهَ
ل ٍصى اًثوزت الاصرتاهَة نخحول هوؾى ٌَمجمتؽ واٙكى فَِ ثًهتيى
اًعحلاث املخياحصت ونشا اس خلالل واضعِاذ الٕوسان ً ٕالوسان ،وًىٌَ
ًخعوزٍ نخلري ثس َط ً ٔلماهن تني اًربحواسًة واًربوًَخازاي .وحىت ًؤنس
ؿىل ُشا «الاندضاف» ًشُة ماو ًَىذة تبٔهَ
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«إن اكهت اًربحواسًة واًربوًَخازاي ل ٌس خعَـان ٔبن ًخحول إل تـضهيٌل
اًحـغٕ ،ا ًرا فىِف ومن ذالل اًرثوت ح متىن اًربوًَخازاي من اْكنك
وثعحح اًربحواسًة ٜل اًعحلة احملىومة؟ ...إهيا هلف ىف مٌاُضة صامٍك
ًىومِيخاجن جض َاجن اكى ص َم .ونيدِجة ٌَيضال املضرتك وابكعاء
اًىومٌخاجن كس ثحسًت ا ٔلماهن»...
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض،822-1==.
اًًسزة اًفصوس َة)
إن ُشا ًِو هفس امليعق اٙكى كس اكذاذ ماوجىس ثوجن ملصاحـة اًيؼصًة
املازهس َة اٌََيٌَُة تعسذ املصحَخني ىف اجملمتؽ اًض َوؾى .فَلس كال ٔبًضً ا:

«ظح ًلا ٌَجسًَاث ،ونٌل ٔبن الٕوسان س ميوث ،فإن اًيؼام الاصرتاىك
وؼاُصت اتزُيَة س َ ٔبىت ًفٌائَ ىف ٔبحس ا ٔلايم ،وسٌُفَِ اجمل متؽ اًض َوؾى.
و ٕان ٔبنس ٔبحس ت ٔبن اًيؼام الاصرتاىك وؿالكاث اهخاخَ وتيائَ اًفوىق ًن
ًًهتوا ف ٔبى ٔبظصوحاث مازهس َة ٜل ُشٍ؟ ٔبًن حىون ٔبص حَ تـلِست ذًًِة
ٔبو لُوث ًخِش ابٕهل ذاٗك؟»
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،82=.اًًسزة اًفصوس َة)
وهبشٍ اًعصًلة ،وابملصاحـة اًـالهَة ملفِوم املازهس َة اٌََيٌَُة حول
الاصرتاهَة واًض َوؾَة  ،اٙكى ُو ىف حوُصٍ ظوزان من هفس اًيوغ،
ومن هفس اًيؼام اًسوس َواكذعاذى ،واًىت ُيخَفان فهيا ؾن تـضٌِل
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اًحـغ فلط تسزخة اًخعوز واًيضجً ،لسم ماوجىس ثوجن الاصرتاهَة
وضئ ًياُغ اًض َوؾَة متا ًما.
إن من ُشٍ املفاُمي املَخافزيًلِة املياُضة ٌٌَلزهس َة ًخـامي ماوجىس
ثوجن مؽ مسبٌٔك اًثوزت ثضلك ؿام ،وٜل اًىت ًيؼص ًِا وـمََة ذامئة
ثخىصز ثضلك ذوزى من ذالل لك فرتت وحوذ الٕوساهَة ؿىل ا ٔلزط،
ُشا مـى مىض اًـمََة من اًِزمية ٌَيرص ومن اًيرص ٌَِزمية وُىشا
ذواًَم إل ما لهناًة .إن مفاُمي ماوجىس ثوجن تعسذ اًثوزت ،وٜل
مفاُمي مٌاُضة ٌٌَلزهس َة واًىت ٜل وضؤًة ىف تـغ ا ٔلحِان وىف تـغ
ا ٔلحِان ا ٔلدصى لسَعوًةً ،خخضح ٔبنرث حني ثبٔىت ىف ثـامَِا مؽ
مضالك اًثوزت ىف اًعني.
ونٌل ًؼِص من نخاابثَ فإن ماوجىس ثوجن مل ًؤسس هفسَ ؿىل اًيؼصًة
املازهس َة اٌََيٌَُة ىف حتََي املضالك وثـصًف ٕلام اًثوزت اًعًَِة .ففى
دعاتَ اٙكى ٔبًلاٍ ىف املؤمتص اًـٌلل املوسؽ ٌَجية املصنزًة ٌَحزة
اًض َوؾى اًعَىن ىف ًياٍص  8=:2كس ٔبؿَن تيفسَ تبٔهَ

«ىف س يٌُيا اًـسًست من اًـمي اًثوزى كس معَيا ثضلك ٔبمعى ،ومل هـمل
هَف ًيا ٔبن هلوذ اًثوزت ،وضس من جية ثوحَِ زٔبش حصتة اًثوزت،
وتسون مفِوم ؾن مصاحَِا ،ومن ًخوحة ؿَهيا ٔبن جسحق ٔب ًول ومن
لح ًلا ،إِك».
ؿاحزا ؾن ضٌلن كِاذت
ًلس حـي ُشا ا ٔلمص اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ً
اًربوًَخازاي ىف اًثوزت اٗكميلصاظَة وحتوًَِا ًثوزت اصرتاهَة .إن ثعوز
اًثوزت اًعًَِة لكَ ًِو ذًَي ؿىل اٗكزة اًفوضوى اٙكى اىهتجَ اْكزة
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اًض َوؾى اًعَىن وُو اٙكى مل ٌسرتصس ابملازهس َة اٌََيٌَُة ،تي مبفاُمي
«فىص ماوجىس ثوجن» املياُضة ٌٌَلزهس َة حول ظاتؽ اًثوزت ومصاحَِا
وكوهتا احملصنة ،إِك.
كاذزا ٔبتسً ا ؿىل ٔبن ًفِم ٔبو ٌِشخ ثضلك حصَح
إن ماو مل ٍىن ً
اًـالكاث اًوزَلة تني اًثوزت اًربحواسًة اٗكميلصاظَة واًثوزت اًربوًَخازًة.
وُشا ابًخياكغ مؽ اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة اًىت كس بٔزحدت ؿَم ًَا تبٔهَ
ظني تني اًثوزت اًربحواسًة اٗكميلصاظَة واًثوزت
ل ًوخس سوز ٍ
الاصرتاهَة ،وتبٔن لكخا اًثوزثني ل جية فعَِن ؾن تـضِن ًفرتت ظوًٍك
من اسملن ،وًلس ٔبنس ماوجىس ثوجن تبٔن

«حتوًي زوزثيا ًثوزت اصرتاهَة ٜل كضَة مس خلدئ ..بما تعسذ مىت
س َ ٔبذش ُشا اًخحول ِلصاٍ...مفن املمىن ٔبن ً ٔبذش وكذًا ظو ًًال .فال جية
ٔبن هدرسغ ىف ُشا اًخحول حىت حهتيئ اًؼصوف اًس َاس َة والاكذعاذًة
وحىت حىون مفِست وكري ضازت ٌَلاًحَة اًساحلة من صـحيا».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،8ض ،282.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن ماوجىس ثوجن كس ٔبزىس ذؿامئَ ؿىل ُشا املفِوم املياُغ ٌٌَلزهس َة،
واٙكى ل ًلف ىف ظف حتوًي اًثوزت اًربحواسًة اٗكميلصاظَة ًثوزت
اصرتاهَة ،وذالل لك فرتت اًثوزت وحىت تـس اًخحصز .وهبشا وىف ؿام
 8=82كس كال ماوجىس ثوجن تبٔن
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«اًثوزت اًعًَِة جية ٔبن متىض ثضلك رضوزى من ذالل ...مصحٍك
ذميلصاظَة خسًست ومٌمث الاصرتاهَة .وىف ُشٍ املصاحي ،س خحخاح اًفرتت
ا ٔلول وكذًا ظو ًًال وسخًِا»...
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،1ض ،8:=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)

وىف مازش = 8=8وىف خَسة اٌَجية املصنزًة ٌَحزة اًىت فهيا كس كسم
ماوجىس ثوجن جصان ًِلا ًخعوٍص اًعني تـس اًخحصز ،فِلول فَِ تبٔهَ

«ذالل ُشٍ اًفرتت جية اًسٌلخ ًلك ؾيادض اًصٔبسٌلًَة ىف اًصًف
واملسًية ابًوحوذ».
إن ُشٍ اًصؤى و«اًيؼصايث» حـَت اْكزة اًض َوؾى اًعَىن
وماوجىس ثوجن ل ًلاثالث ًخحوًي زوزت اًعني ًثوزت اصرتاهَة ،وًىهنا
كس حُ ِص َنت حصت ظََلة وحُصك اجملال ًخعوزُا تـالكاث احامتؾَة ز ٔبسٌلًَة
وجصحواسًة.
وتعسذ مسبٌٔك اًـالكة تني اًثوزت اٗكميلصاظَة واًثوزت الاصرتاهَة ًبٔذش
ماوجىس ثوجن موك ًفا مضاهبًا ًصؤساء ا ٔلٔلَة اًثاهَة اٙكٍن اكهوا ىف ٔبوائي
ظفوف املِامجني واملضوُني ٌَيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة اًىت كاًت مبجئ
اًثوزت ،و ٔبىت تبٔظصوحاث ثلول تبٔن ُياٛك فرتت ظوًٍك س خىون تني
اًثوزت اًربحواسًة اٗكميلصاظَة واًثوزت الاصرتاهَة ،وذالًِا س خلوم
اًربحواسًة تخعوٍص اًص ٔبسٌلًَة وذَق اًؼصوف ٌَخحول من اًثوزت
اًربحواسًة اٗكميلصاظَة ًثوزت جصوًَخازًةً .لس هؼصوا ًخحول اًثوزت
اًربحواسًة اٗكميلصاظَة ًثوزت اصرتاهَة تسون إؾعاء اًص ٔبسٌلًَة فصظة
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ًخخعوز ٔبنرث ،وضئ مس خحَي ٌضاتَ ؿسم املصوز هبشٍ املصاحي .وًؤًس
ماوجىس ثوجن ٔبًضً ا وثضلك اكمي ُشا املفِوم حني ًلول تبٔهَ

«س َىون من ّلغ اًعوابوًة ّلاوٌك تياء الاصرتاهَة ؿىل ٔبهلاط هؼام
اس خـٌلزى وص حَ اس خـٌلزى وص حَ اكعاؾى تسون ذوٌك ذميلصاظَة
خسًست...تسون ثعوٍص الاكذعاذ اًصٔبسٌلل آكاض»...
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،8ض ،1::.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
إن مفاُمي «فىص ماوجىس ثوجن» املياُضة ٌٌَلزهس َة تعسذ اًثوزت ثضح
ٔبنرث ىف ظصًلة ثـامي ماو مؽ اًلوى احملصنة ٌَثوزت .إن ماو مل ًـرتف
ابٗكوز املِمين ٌَربوًَخازايً .لس كال ًَيني تبٔهَ وىف مصحٍك الٕمربايًَة وىف
لك زوزت ،وابًخال وحىت ىف اًثوزت اٗكميلصاظَة واًثوزت اًلومِة
اًخحصزًة املياُضة ً ٕالمربايًَة واًثوزت الاصرتاهَة ،جية ٔبن ثًمتى
اًلِاذت ٌَربوًَخازاي .وابًصمغ من ٔبن ماو كس حتسج ؾن اًربوًَخازاي
وذوزُا ،وًىن ىف املٌلزسة كس اس هترت ماوجىس ثوجن تسوزُا املِمين ىف
اًثوزت و ٔبزىس ُشا اٗكوز ٌَفالحني(* .ؾؼ مية ٜل ُشٍ اْكلِلة اًلائٍك

ت ٔبهَ ىف ؿام ; 8=2اكن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن هل من ا ٔلؾضاء
 :80922مهنم  %:9من اًـٌلل و %22من املثلفني ،و %89من
اًفالحني ،وىف ؿام < 8=2حني اكن ميٜك اْكزة  81208=8ؾض ًوا
اكهت وس حة اًـٌلل فلط = %82.و %;:.:من اًفالحنيً ).لس كال
ماوجىس ثوجن تبٔن
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«امللاومة ٌَمحخي اًَاابىن اّكازًة ا ٓلن ٜل ملاومة فالحِة ابًرضوزت.
وابًرضوزت فإن س َاساث اٗكميلصاظَة اّكسًست متيح اًسَعة ٌَفالحني».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،1ض،8<;-8;;.
اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
وًلس ؿرب ماوجىس ثوجن ؾن ُشٍ اًيؼصًة اًربحواسًة اًعلريت ىف
ٔبظصوحاثَ اًـامة اًلائٍك تؼ«وحوة ّلادضت اًصًف ٌَمسًية» ،و«...اً ُلصى
اًثوزًة» ،فَلس نخة ًلول

«إن اًلصى اًثوزًة ميىهنا ٔبن حتادض املسن ...اًـٌلل اًززاؾَون جية ٔبن
ًَـحوا اٗكوز اًصئُىس ىف اْكصنة اًثوزًة اًعًَِة ٔبما ؾٌلل اْكرض
هواي».
فس ََـحون ذو ًزا اث ً

(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،8ض،29=-29;.
اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ًلس ؿرب ماو ؾن ُشٍ اًفىصت ٔبًضً ا حني نخة ؾن ذوز اًفالحني ىف
اٗكوٌك .فَلس كال تبٔن لك ا ٔلحزاة اًس َاس َة واًلوى ا ٔلدصى جية ٔبن
ختضؽ ٌَفالحني وزؤاٚل.

«...مالًني اًفالحني س هيحون وـاظفة كوًة ،نلوت سًـة وؾيَفة ًن
ثوكفِا ٔبى كوت ٕلٌل اكهت ؾؼ مية ،وًن ثلسز ؿىل مقـِا »،...وٍوكي كوهل:
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«إهنم س َضـون ىف الادذحاز لك حزة ولك ٍلوؿة زوزًة ولك زوزى
فإما ٔبن ًلدَوا زؤاٍ ٔبو ٍصفضوُا».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،8ض ،2<-2;.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
فعحلًا ملاوً ،خضح تبٔن اًفالحني ٌُل من جية ٔبن ًَـحوا اٗكوز املِمين ىف
اًثوزت وًُس اًعحلة اًـامٍك.
إن ماوجىس ثوجن كس ثِش نشٛك تبٔظصوحاث اٗكوز املِمين ٌَفالحني ىف
اًثوزت وعصًق ٌَثوزت اًـاملَة .وُياك ٍوكن معسز املفِوم املياُغ
ٌٌَلزهس َة اٙكى ًـخرب اًـامل اًثاًر ،واٙكى ٌسمى ىف ا ٔلذة اًس َاىس
اًعَىن تؼ«اًصًف اًـاملى» وتبٔهَ «اًلوت اًصئُس َة احملفزت ًخحوًي اجملمتؽ
املـادض» .فعحلًا ٌَصؤى اًعًَِة متثي اًربوًَخازاي كوت احامتؾَة من
اٗكزخة اًثاهَة ،واًىت ل ميىهنا ٔبن ثَـة اٗكوز اٙكى ثعوزاٍ مازهس
وًَيني ىف اًرصاغ ضس اًص ٔبسٌلًَة واهخعاز اًثوزت تخحاًف لك اًلوى
اًىت حصسخ حتت وظبٔت اًص ٔبسٌلل.
ًلس ُمييت ؿىل اًثوزت اًعًَِة اًربحواسًة اًعلريت واملخوسعة .وُشٍ
اًعحلة اًـصًضة من ظلاز اًربحواسًني كس ٔبثصوا ؿىل اكمي اًخعوز ىف
اًعني.
ومل ًؤسس ماوجىس ثوجن هفسَ ؿىل اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة اًىت
ثـَميا تبٔن اًفالحني واًربحواسًني اًعلاز ثضلك ؿام مذشتشتون .ابًعحؽ
ذوزا ٕل ًما ىف اًثوزت وجية ٔبن
ًَـة اًفالحون املخوسعون واًفلصاء ً
ًعححوا حََ ًفا وزَلًا ٌَربوًَخازاي .وًىن ظحلة اًفالحني واًربحواسًني
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اًعلاز ل ميىهنم ٔبن ًلوذوا اًربوًَخازاي ىف اًثوزت .والاؾخلاذ واًخخضري
تـىس ُشا ًـىن مٌاُضة املازهس َة اٌََيٌَُة .وُياٛك ٍوكن واحس من
مٌاتؽ املعاذز اًصئُس َة ٌَصؤى املياُضة ٌٌَلزهس َة ٗكى ماوجىس ثوجن.
واًىت ًِا ثبٔزري سَىب ؿىل اًثوزت اًعًَِة تبٔهكَِا.
إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن مل ٍىن واحضًا ىف اًيؼصًة اًىت اكهت تعسذ
املحس ٔب اًثوزى الٕزصاذى اًلائي اٗكوز املِمين ٌَثوزت ،ونيدِجة ًِشا فِو
مل ًعحلَ ىف املٌلزسة ثضلك حِس وابجساق .وثؼِص آكربت تبٔن اًفالحني
زوزاي فلط إن حتصهوا ىف حتاًف مؽ اًربوًَخازاي
ذوزا ً
ميىهنم ٔبن ًَـحوا ً
وحتت كِاذهتم .وًلس زخت ُشا ىف ت٘كان ذالل حصة اًخحصز اًلوٖل.
فاكن اًفالحون ا ٔلًحان اًلوت اًصئُس َة ٌَثوزت ،ابًصمغ من ُشا فإن
اًعحلة اًـامٍك وابًصمغ من ظلص جحمِا كس كاذث اًفالحنئ ،لن
ا ٔلًسًوًوحِة املازهس َة اٌََيٌَُة و ٔبًسًوًوحِا اًربوًَخازاي كس متثَت ىف
اْكزة اًض َوؾى ،واٙكى ُو اًَوم حزة اًـمي ،ظََـة اًعحلة
اًـامٍك ،اٙكى اكن كائسً ا ٌَثوزت .وًِشا اهخرصان ل ىف حصة اًخحصز
اًلومِة فلط تي اهخرصان نشٛك ىف تياء الاصرتاهَة.
حتىص ول ثُ َـس
وتلغ اًيؼص ؾن اًعـوابث اًىت واهجياُا وٜل اًىت ل ى
فَلس مقيا تخحلِق اهخعاز تـس الٓدَص ذالل ذزتيا .وحللٌا ُشٍ اًيجاحاث
ىف امللام ا ٔلول ٔلن اْكزة كس ٔبثلن تـياًة حوُص هؼصًة مازهس وًَيني
وفِم ماَُة اًثوزت ومن اكن ًلوم هبا وؿىل من اكن واحة اًلِاذت،
وفِم تبٔن اًعحلة اًـامٍك ٔب ًول ابًخحاًف مؽ اًفالحني اكن جية ٔبن ٍىون
هلم حزة من هوغ ًَيُىن .وفِم اًض َوؾَون تبٔن ُشا اْكزة ل جية ٔبن
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حزاب ًعحق اًيؼصًة
ٍىون ص َوؾ ًَا ابلٕمس فلط وًىن وحة ٔبن ٍىون ً
املازهس َة اٌََيٌَُة ٌَثوزت وتياء اْكزة ىف اًؼصوف املَموسة ًح٘كان،
واٙكى كس تس ٔب اًـمي ًخبٔسُس ِلمتؽ اصرتاىك خسًس مذح ًـا فَِ مثال تياء
الاصرتاهَة ىف الاحتاذ اًسوفِىت ىف ؾرص ًَيني وس خاًني .إن ُشا
املوكف كس ٔبؾعى حزتيا الاهخعاز ،و ٔبؾعى ت٘كان اًلوت اًس َاس َة
والاكذعاذًة واًـسىصًة اًىت ميخَىِا اًَوم .وٕان نيا كس ثرصفٌا ثضلك
ْلخَف ،ومل هعحق ابجساق ُشٍ املحاذئ ًيؼصًدٌا اًـؼمية ،ملا مت تياء
الاصرتاهَة ىف ت٘ك ظلري ّلاظ اب ٔلؿساء هح٘كان .حىت وًو متىٌيا من
اًسَعة ٌَحؼةً ،اكهت اًربحواسًة اس خوًت ؿَهيا مصت ٔبدصى نٌل حسج
ىف اًَوانن حِر سمل اًض َوؾَون اًَوانهَون سالهحم ٌَربحواسًة
اًصحـَة احملََة والٕمربايًَة اًربًعاهَة كدي ٔبن حيللوا اًيرص ىف املـازك.

*(ملزًس من املـَوماث حول ُشٍ اًلضَة زخاءً ظاًـوا معي اًصفِق ٔبهوز
دوخة «مؽ س خاًني /مشهصاث» ،اًًسزة الٕجنَزيًة ،ض)222-8:1.

ٙكا فإن مسبٌٔك اًِميية ىف اًثوزت ٜل مسبٌٔك ىف كاًة ا ٔلٛلَة واملحسئَة ٔلن
ظصًق ثعوز اًثوزت ًـمتس ؿىل من ًلوذُا.
وًؤنس ًَيني تبٔن

«اًخزىل ؾن فىصت اًِ ميية ُو ٔبنرث ٔبصاكل الٕظالحِة ً
اتخشال».
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك;،8ض ،292.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)

وهفى «فىص ماوجىس ثوجن» ٌ٘كوز اًلِاذى ٌَربوًَخازاي كس ٔبىت ؿىل وخَ
آكعوض هواحست من ا ٔلس حاة اًىت حـَت اًثوزت اًعًَِة ثؼي
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ذميلصاظَة جصحواسًة و ٔبؿاكهتا ؾن اًخعوز ٌَثوزت راث اًعاتؽ الاصرتاىك.
ففى ملاهل حول «اٗكميلصاظَة اّكسًست» ًخِش ماوجىس ثوجن تبٔهَ تـس
اهخعاز اًثوزت ىف اًعني س َجصى تياء هؼام ًلص ذؿامئ حتاًف «اًعحلاث
اٗكميلصاظَة» واًىت ابلٕضافة ٌَفالحني واًربوًَخازاي ،كس رُة ًَضَف
ٔبًضً ا اًربحواسًة اًعلريت ىف املسن واًربحواسًة اًلومِة .وٍىذة ماوجىس
ثوجن

«فىٌل جية ؿىل أكَؽ مضازنة اًعـام ،ل جية نشٛك ٔبن ٍىون
ُياٛك احذاكز ٌَسَعة من حزة ٔبو ٍلوؿة ٔبو ظحلة واحست».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،1ض ،219 .اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ًلس اكهت ُشٍ اًفىصت ٔبًضً ا ثيـىس ىف اٌَواء اًلوٖل اٙكى زفـخَ
مجِوزًة اًعني اًضـحَة ،فداًيجوم ا ٔلزتـة كس متثَت ٔبزتؽ ظحلاث وٜل
اًعحلة اًـامٍك ،واًفالحني واًربحواسًة اًعلريت اْكرضًة واًربحواسًة
اًلومِة.
إن اًثوزت اًربحواسًة اًىت كس ٔبثت ابًخحصز ىف اًح٘ك وثبٔسُس ذوٌك
هخعازا ؾؼميًا ٌَضـة اًعَىن ،وٌَلوى
ظًَِة مس خلٍك اكهت ا ً
اٗكميلصاظَة واملياُضة ً ٕالمربايًَة ىف اًـامل .وتـس اًخحصز حسزت ُياٛك
ثلرياث إجياتَة ىف اًعني :فمت ثعفِة اًِميية ا ٕلمربايًَة ا ٔلحٌحَة وُميية
هحاز ُم َّالك ا ٔلزاىض ،وحصث مواهجة ًفلص واًحعاٌك وحسزت سَسٍك من
الٕظالحاث اًسوس َواكذعاذًة ًعاُك أكاُري اًـامٍك ،ومتت مواهجة
اًخزَف اًخـَميى واًثلاىف ،و ُ ِاختشث سَسٍك من الٕحصائاث لٕؿاذت تياء
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اًح٘ك اًىت كس حعمهتا اْكصة ،وحسزت تـغ اًخلرياث تعاتؽ اصرتاىك.
وىف اًعني حِر ماث املالًني ىف املاىض ،مل ثـس فهيا اجملاؿة موحوذت،
إِك .إن ُشٍ حلائق ل ثلدي اًضم واهخعازاث ُامة ٌَضـة اًعَىن.
ومٌش ثيفِش ُشٍ الٕحصائاث وواكؽ ثول اْكزة اًض َوؾى اًعَىن
ٌَسَعة كس ثحني وًو ٔبن اًعني اكهت ثخجَ حنو الاصرتاهَة .وًىن
ػاُصا .فداختار «فىص ماوجىس ثوجن» ٔكساش
ا ٔلموز مل حىن نٌل اكن ً
ًًضاظاث اْكزة ُياك ،واٙكى وتـس اهخعاز اًثوزت اٗكميلصاظَة
اًربحواسًة كس اكن ًخوحة ؿَََ ٔبن ميىض حبصض تسون ٔبن ٍىون
ٌسازاي و ٔبن ًخرعى املصاحي ،و ٔبزخت تبٔهَ حزة «ذميلصاظى» وًَربال
ً
واىهتاسى ومل ًلس اًح٘ك ابجساق ؿىل اًعصًق اًلومي ًالصرتاهَة.
إن اًصؤى اًال -مازهس َة والاهخلائَة واًربحواسًة اًس َاس َة
تياء فوكًِا كري مس خلص،
وا ٔلًسًوًوحِة ملاوجىس ثوجن كس حـَت ٌَعني ً
فوضواي ٌ٘كوٌك والاكذعاذ اٙكى مل ًعي ٔبتسً ا ْكاٌك من
وثيؼميًا
ً
الاس خلصازً .لس اكهت اًعني ىف اهـسام مس متص ٌَيؼام تي وحىت اهـسام
لسَعوى ٌَيؼام ،واٙكى كس واهجَ ماوجىس ثوجن تيفسَ ابًضـاز اًلائي
تبٔهَ «جية حتصًم ا ٔلص َاء ٔب ًول ًخوضَحِا».
ذوزا ُا ًما ىف اٗكوٌك اًعًَِة اّكسًستً .لس اكن
وًلس ًـة جضو إٍن لى ً
اكذعاذاي ومٌؼ ًما ابزؿًا ،وًىٌَ ٔبتسً ا مل ٍىن س َاس ًَا مازهس ًَا
جضو
ً
ًَيٌُ ًَا .ونربحٌلىت منورىج فَلس ؾصف هَف ًعحق زؤاٍ اًال -مازهس َة
و ٔبن ًعحلِا جىٌلل ًلك ٍلوؿة ثوًت سمام اًسَعة ىف اًعنيً .لس اكن
مبثاتة اًحوساٍ *(هوغ مضِوز من اًـصائس اًعًَِة) واٙكى متىن ذو ًما
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من ٔبن ًحلى ؿىل كسمَِ ابًصمغ من ٔبهَ ذو ًما اكن ًخبٔزحج ما تني اًوسط
ٌَميني ،وًىن ٔبتسً ا ما ثبٔزحج انحِة اًُساز.
ًلس اكن جضو إٍن لى مـَ ًما كسميًا ىف اًدسوايث اًالمدسئَة .فَلس ذمع
و ٔبذان جض َاجن اكى ص َم ،واكو خاجن ،وًَو جضاوجىش وذًيج
س َاوتٌُج وماوجىس ثوجن وًني تَاو ،وا ٔلزتؽ ،وًىٌَ ٔبتسً ا ما ذمع ًَيني
ول س خاًني ول املازهس َة اٌََيٌَُة.
وتـس اًخحصز ووـاكدة ًصؤى ومواكف ماوجىس ثوجن وجضو إٍن لى
واًحلِة ،حسزت ثشتشاث ؿسًست ىف لك الاجتاُاث وكس ًوحؼت ىف
آكط اًس َاىس ٌَحزة .واكن الاجتاٍ اٙكى ًسافؽ ؾيَ «فىص ماوجىس
ثوجن» تبٔن املصحٍك اًربحواسًة اٗكميلصاظَة ٌَثوزت جية ٔبن جس متص ًوكت
دض ماوجىس
ظوًي ،وجية الٕتلاء ؿىل ُشٍ املصحٍك ىف اًعنيً .لس ٔب َّ
ثوجن تبٔهَ ىف ُشٍ املصحٍك س خىون ملسماث الاصرتاهَة انص ئة ابًخواسى
مؽ ثعوز اًص ٔبسٌلًَة وٜل اًىت ٔبؾعى ًِا ا ٔلوًوًة .وًلس كام نشٛك جصتعِا
ىف ٔبظصوحاثَ ىف ثـاٌش الاصرتاهَة مؽ اًربحواسًة ًوكت ظوًي خسً ا،
ملس ًما ُشا وحي مفِس ٌَربحواسًة والاصرتاهَة م ًـا .وًريذ ؿىل ُؤلء
اٙكٍن ؿازضوا س َاس َة وِشٍ وؿىل اٙكٍن كس رهصوا ذربت زوزت ٔبنخوجص
وحجة ،زذ ؿَهيم ماوجىس ثوجن ً
كائال:

«إن اًربحواسًة ىف زوس َا اكهت ظحلة زوزًة مضاذتً ،لس زفضت
زٔبسٌلًَة اٗكوٌك ىف ُشا اًوكت ،ودععت ًخحسج ثحاظئًا وختصًحًا وحىت
حٌحت ٌَسالخ ضس ُشا .ومل ٍىن ُياٛك حي ٌَربوًَخازاي اًصوس َة
سوى ت ٔبن ثلىض ؿَهياً .لس ٔبقضة ُشا اًربحواسًني ىف اًح٘كان
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ا ٔلدصى ،وًلس ظازوا ؿسواهَنئ .بما ُيا ىف اًعني فٌحن نيا مـخسًني
وسخًِا مؽ جصحواسًدٌا اًلومِة اًىت جضـص تلََي من اًصاحة وثـخلس ت ٔبهنا
نشٛك س خجس تـضً ا من املمزياث».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،11<.اًًسزة اًفصوس َة)
وظحلًا ًزمع ماوجىس ثوجن ،فإن سُسة وِشٍ كس حسًت مسـة اًعني
رضث ثضلك ؾؼمي
ىف ٔبؿني اًربحواسًة اًـاملَة ،وًىهنا ىف اْكلِلة كس ٔب َّ
ًالصرتاهَة ىف اًعني.
ًلس ٔبػِص ماوجىس ثوجن موكفَ الاىهتاسى تعسذ اًربحواسًة نخعحَق
َّ
ذالق ومدسغ ًخـاًمي ًَيني تعسذ اًس َاسة الاكذعاذًة اّكسًست (هُة).
وًىن ُياٛك ادذالف مج تني ثـاًمي ًَيني ومفِوم ماوجىس ثوجن تعسذ
اًسٌلخ ًالهخاح اًص ٔبسٌلل اًلري مضسذ والٕتلاء ؿىل اًـالكاث اًربحواسًة
ىف الاصرتاهَةً .لس اؿرتف ًَيني تبٔن اًيُة اكهت دعوت ٌَوزاء كس
مسحت ًخعوز ؾيادض اًص ٔبسٌلًَة ًوكت مـني ،وًىن كاهل تبٔهَ

«...ل ًوخس ئ دعري ٌ٘كوٌك اًربوًَخازًة ىف ُشا ظاملا ٔبتلت اًربوًَخازاي
ًسهيا ؿىل سمام اًسَعة حبزم ىف ًسهيا ،وظاملا تلى اًيلي واملواظالث
واًعياؿاث اًىدريت حبزم ىف ًسهيا».
(ًَيني،ا ٔلؾٌلل امل ُ َج ْمـة ،اجمل٘ك،12ض ،818.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
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وىف اًواكؽ ،فإهَ ل ىف اًـام = 8=8ول ىف اًـام  8=9:اكهت
اًربوًَخازاي ىف اًعني ممتَىة ٌَسَعة اًس َاس َة ىف ًسهيا ومل حىن
اًعياؿاث اًىدريت ىف ًسهيا حِامن ُة حِهنا ٌ٘كفاغ ؾن ُشٍ ا ٔلص َاء.
وؿالوت ؿىل ُشا فإن ًَيني كس اؾخرب اًيُة اكٕحصاء مؤكت اكن مفصوضً ا
حبنك اًؼصوف املَموسة ًصوس َا ىف ُشا اًوكت ،وٜل اًىت كس مزكهتا
اْكصة ا ٔلََُة اًعوًٍك ،ومل ٍىن ُشا اٙكى حسج كاهوانً هوه ًَا ٌَحياء
الاصرتاىك .واًواكؽ ُو ٔبهَ تـس ؿام واحس من إؿالن ًَيني ٌَيُة كس ٔبنس
تبٔن اًرتاحؽ كس اىهتيى ،وكس تس ٔب صـاز اًخجِزي ٌَِجوم ضس اًص ٔبسٌلل
آكاًط ىف الاكذعاذ .تُامن ىف اًعني ،مت ثعوز فرتت الٕتلاء ؿىل
اًص ٔبسٌلًَة ابٕتلاهئا ثلصً ًحا إل ا ٔلتس .وظحلًا ًصؤى ماوجىس ثوجن فإن
اساي،
اًيؼام املحىن تؽ حتصز اًعني وحة ٔبن ٍىون هؼا ًما ذميلصاظ ًَا جصحو ً
تًامي اكن ًؼِص تبٔن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ُو من ًخول اًسَعة.
ُشا ُو «فىص ماوجىس ثوجن».
إن اًخحول من اًثوزت اٗكميلصاظَة اًربحواسًة ٌَثوزت الاصرتاهَة ميىن ٔبن
ًمت فلط حني حزًي اًربوًَخازاي حبزم اًربحواسًة من اًسَعة وثلوم
مبعاذزت ما متَىَ .فعاملا صازهت اًعني اًسَعة مؽ اًربحواسًة ظاملا
س خحفغ اًربحواسًة امذَاساهتا وسَعة ذوٍهتا اًىت كس ثبٔسست ىف
اًعني ،ومل حىن ُشٍ اٗكوٌك ذو ًٌك ٌَسَعة اًربوًَخازًة ،ونيدِجة وؿاكدة
ًِشا فإن اًثوزت اًعًَِة مل ثلسز ٔبن ثخحول ًثوزت اصرتاهَة.
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اىهتاساي جتاٍ اًحلاث
ذرياي ً
إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن كس ٔبذش موك ًفا ً
الاس خلالًَة ،وذافؽ ماوجىس ثوجن ؿالهَة ؾن اٗكمج اًسَمى ٌَـياظة
اًص ٔبسٌلًَة ىف الاصرتاهَة .فَلس كال ماوجىس ثوجن تبٔهَ

«ىف اْكلِلة س َؼي لك اًصحـَني املزتمذني ىف اًـامل زحـَني مزتمذني،
وس َؼَون ُىشا ٌَلس وما تـسٍ ،س َؼَون ُىشا حىت ُالوِم ،وىف
اٍهناًة سُذلريون...إن اًصحـَني املزتمذني ٚل ابًرضوزت ؾيَسٍن وًىهنم
ًُسوا مس خلصٍن...مفن اًوازذ ٔبن ًخلري اًصحـَون املزتمذون
ً ٔلفضي...و ٔبن ً ٔبثوا وٍصوا ٔبدعاهئم و ٔبن ًخلريوا ً ٔلفضي .ابدذعاز ،إن
اًخلري وازذ ىف اًصحـَني املزتمذني».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،1ض ،21=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
و ٔلهَ اكن ٍصقة ىف ثوفري ا ٔلسس ا ٔلًسًوًوحِة ملفِومة الاىهتاسى
وابٌَـة ؿىل «حتوًي املخياكضاث» رُة ماوجىس ثوجن ًَلول تبٔهَ من
ذالل اًيلاصاث والاهخلاذاث واًخحولث ثخلري اًخياكضاث اًـسائَة
ًخياكضاث لؿسائَة ،وميىن ٔبن ثخحول اًعحلاث الاس خلالًَة
والاهخََجَيدس َا اًربحواسًة إل اًيلِغ ،و ٔبن ثخحول إل زوزًة.
وٍىذة ماوجىس ثوجن وًلول

«مفٌِل اكهت اًؼصوف اًلامئة ًح٘كان ،فإن مـؼم اًثوزًني املضاذٍن
سُذلريون ح متًا ثضلك ٔبنرب ٔبو ٔبكي .واًفضي ًـوذ ٌَس َاسة اًعاْكة
اًىت ثحًِياُا جتاٍ اًثوزًني املضاذٍن ،فاًـسًس مهنم كس حتوًوا إل
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ٔبصزاض مل ًـوذوا ًياُضون اًثوزت ،وكام اًحـغ اًلََي حىت تـمي
اًعاْكاث ىف حلِا».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،128.اًًسزة اًفصوس َة)
واهعالكًا من ُشٍ املفاُمي املياُضة ٌٌَلزهس َة ،واًىت ظحلًا ًِا س َحول
مصوز اًوكت ا ٔلؿساء اًعحلِني إل ظصًق اًعواة ،ذافؽ ماوجىس ثوجن
ؾن اًخعاُك اًعحلى مـِم ومسح هلم ابلٕنٌلل ىف إقياء بٔهفسِم،
ًالس خلالل واًخحسج واًـمي حبصًة ضس اًثوزت .وًخربٍصٍ ًِشا املوكف
الاسدسالٖل جتاٍ اًـسو اًعحلى ٍىذة ماوجىس ثوجن

«ٗكًيا اًىثري ًيلوم تَ ا ٓلن .إن من املس خحَي ٔبن هحلى وهرضهبم ًو ًما
انش ٍصفضون ٔبن
تـس ا ٓلدص ٌَرمس ين ؿا ًما اًلاذمة .إن ُياٛك ٔب ٌ
ًعححوا ٔبدعاهئم ،ميىهنم ٔبن ً ٔبذشوا ٔبدعاهئم مـِم ىف ثواتُهتم حِامن
ًشُحون ٌَلاء ذاسن هجمن».
(هفس املعسز اًساتق)

وابًخرصف واًـمي ظحلًا ًِشٍ اًصؤى اًخوافلِة مؽ ا ٔلؿساء ،حصهت إذازت
اٗكوٌك اًعًَِة هفسِا ٔلايذى املسؤوًني اًلساٖل .حىت ٔبن خرنالاث
جض َاجن اكى ص َم ظازوا وسزاء .ابًعحؽ حىت تو ًؼى وُو إمرباظوز
ماوضوهو ،وُو الٕمرباظوز ذمِة احملخي اًَاابىن ،اكن جيصى اٗكفاغ ؾيَ
حبصض ومت حتوًهل إل حتفة حىت ثلاتهل اًحـثاث وثخحسج مـَ وحصى
هَف ٌَياش من ٔبمثاهل ٔبن ثـَموا ىف اًعني «الاصرتاهَة» .وجباهة
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ا ٔلص َاء ا ٔلدصى ،فإن ُسف اًضِصت الاؿالمِة املـعات ًِشٍ اٗكمِة
الٕمرباظوزًة اًساتلة اكن ثحسًس دوف املَوك وزؤساء اًلدائي وؾصائس
اًصحـَة اًح٘كان ا ٔلدصى ،وحىت ًؤمٌوا تبٔن «اصرتاهَة» ماو حِست ول
سخة ملِاجهتا.
إن املواكف اًىت مل جضـي اًرصاغ اًعحلى حصى ثحًهيا ىف اًعني نشٛك
ضس الٕكعاؾَني واًص ٔبسٌلًَني اٙكٍن ازحىدوا حصامئ ل حتىص ضس اًضـة
اًعَىن .وابختار موكف وِشا ٌَيؼصًة وابٕكاًة اًـالهَة ٌَثوزًني
املضاذٍن كس دضخ ماوىس ثوجن تبٔهَ

«ل جية ٔبن هلذي ٔبحسً ا و ٕارا كدضيا ؿىل ٔبحس فََىن اًلََي...ول جية
اًلدغ ؿَهيم مباكثة ا ٔلمن اًـامة ،و ٔبن حتاهكِم ا ٔلهجزت اًيَاتَة ٔبو احملامك
اًـسىصًةٔ .بنرث من جسـني من لك مئة من ُؤلء اًثوزًني املضاذٍن
جية ٔبن هخـامي مـِم حِسً ا هبشٍ اًعصًلة».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،121.اًًسزة اًفصوس َة)
وًشُة ماو ًَربز اكًسوفسعاىئ تبٔن إؿسام اًثوزًني املضاذٍن ًُس
اب ٔلمص اّكَس ،وتبٔن ً
فـال وِشا وؿىل حسة سمعَ ًـوق الاهخاح واملصحٍك
اًـَمَة ٌَح٘ك وس َجـي امسيا سُئًا ىف اًـامل ،إِك .وتبٔهَ وؿىل حسة
كوهل وٕان حصث ثعفِة زوزى مضاذ واحس
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«سُذوحة ؿََيا ٔبن هلازن تني كضَخَ وكضَة اًثاىن واًثاًر وُىشا،
ومن تـسُا س خدساكط اًصؤوش واحسً ا تـس ا ٔلدص...وحني س خُلعؽ
اًصٔبش ًن ى متىن من اسرتخاؾِا ،وًن ح منو مصت ٔبدصى تـس كعـِا».
(هفس املعسز اًساتق)
ووـاكدة ًلك ُشٍ املفاُمي املياُضة ٌٌَلزهس َة تعسذ اًخياكضاث
واًعحلاث وذوزُا ىف اًثوزت اٙكى رُة «فىص ماوجىس ثوجن» ٌ٘كفاغ
ؾيَ ،مل متىض اًعني ٔبتسً ا ؿىل اًعصًق اًسسًس ٌَحياء الاصرتاهَة .إن
فَول املاىض الاكذعاذًة واًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة والاحامتؾَة مل حىن
ٜل اًوحِست اًىت كس جنت وتلِت ؿىل كِس اْكَات ىف اجملمتؽ اًعَىن،
وًىهنا نشٛك ُشٍ اًعحلاث الاس خلالًَة اًىت جس متص ىف وحوذُا
وعحلاث ولحزال ىف اًسَعة .إن اًربحواسًة ًُس موحوذت ىف اًسَعة
فلط ،وًىهنا جس متص ىف حىن اٗكذي من املَىِة اًىت ٗكهيا .ومل جيصى
إهناء اًصًؽ اًص ٔبسٌلل ابًلاهون ىف اًعنئ ،لن اًلِاذت اًعًَِة كس زنيت
لسرتاثَجَة اًثوزت اًربحواسًة اٗكميلصاظَة اًىت ٔبكصُا ماوجىس ثوجن ىف
ؿام  ،8=19وُو اٙكى كال ىف ُشا اًوكت تبٔن

«كواهني اًـمي ىف أكِوزًة اًضـحَةً...ن متيؽ اًربحواسًة اًلومِة من
اًرتحب»...
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،8ض ،22=.اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
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وكس ٔبثت ُشٍ اًس َاس َة ابًخوافق مؽ «س َاسة «ا ٔلزط املدساوًة
ٌَجمَؽ» ،وكس حٌت ظحلة اًىولك اب ٔلصاكل املوحوذت ىف اًعني فوائس
ؾؼمية و ٔبزابخ .وًلس ٔبؾعى ماوجىس ثوجن تيفسَ ا ٔلوامص تبٔن ل جيصى
ملس اًىولكٔ ،لن ُشا س َلضة اًربحواسًة اًلومِة اًىت ٔبسس مـِا
اكذعاذاي وثيؼمي ًَا.
اْكزة اًض َوؾى اًعَىن حهبة مذحست س َاس ًَا و ً

*(زاحؽ ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،22.اًًسزة
اًفصوس َة)

إن لك ُشٍ ا ٔلموز ًخؼِص تبٔن «فىص ماوجىس ثوجن» مل ٍصصس ومل ٍىن
هل ٔبن ٍصصس اًعني ؿىل ظصًق الاصرتاهَة اْكلِلى .وُشا ابًعحؽ ًُس
ساي
نٌل كس ٔبؿَن جضو إٍن لى ىف اًـام = ،8=8حني اكن ًوكؽ ً
ٌَحىومة ا ٔلمصٍىِة ؿىل مساؿساث ٌَعني ،فال ماوجىس ثوجن ول
ذامعوٍ اًصئُس َون اكهوا ًلفون مؽ ذزة الٕصرتاهَةً .لس نخة جضو إٍن
لى ًلول ،تبٔن

«اًعني ًُست تـس ابًح٘ك اًض َوؾى ،و إن حصى ثعحَق س َاسة
ماوجىس ثوجن ثضلك حصَح ،فِيى ًن ثعحح ابًح٘ك اًض َوؾى ٍ
ًوكت
ظوًي».
(إهرتانص َوانل ُرياٗك حصًخِونٔ ،بقسعس)8=;< ،88
وًلس زتط اْكزة اًض َوؾى اًعَىن وماوجىس ثوجن تعصًلة ذمياحوحِة
لك إؿالانهتم حول تياء الاصرتاهَة واجملمتؽ الاصرتاىك واًض َوؾى
ورًَوُا ًس َاس هتم اًربحٌلثَة .وهبشا وىف س يني ما ٌسمى ابًلفزت اًىربى
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ً ٔلمام ،وهبسف رز اًصماذ ىف ٔبؿني أكاُري اًلاذمة من اًثوزت واًخواكني
ًالصرتاهَة ،رُحوا ًَـَيوا تبٔهَ ذالل  1-2فرتاث من مخس س يواث
سُذجِون مدارشت حنو اًض َوؾَة .لحلًا وابًصمغ من ُشا ،وًَلعوا ؿىل
فضَِم تس ٔبوا ًَيؼصوا تبٔن تياء الاصرتاهَة سُذعَة ؾِشاث ا ٔلًوف
من اًس يني.
حصَح ٔبن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن كس مسى هفسَ ص َوؾ ًَا ،وًىٌَ كس
ثعوز ىف اجتاٍ بٓدص ،ؿىل ظصًق فوضوى وًَربال واىهتاسى ،ومل ٍىن
كاذزا ؿىل كِاذت اًح٘ك جتاٍ الاصرتاهَة .واكن اًعصًق اٙكى كس ثحـَ تس ٔب
ً
مَموسا ثضلك ٔبنرب تـس وفات ماو ،ومل ٍىن ُشا ظصًق
ًعحح ً
الاصرتاهَة ،وًىٌَ ظصًق تياء ذوٌك جصحواسًة إمربايًَة اصرتاهَة ؾؼمية.
وحِر ٔبهَ مشُة مٌاُغ ٌٌَلزهس َة ،فَلس اس خـاط «فىص ماوجىس
ثوجن» صوفِيَة اٗكوٌك اً ُىربى واًـؼمية ً
تسل من ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة.
مفيش هـومة ٔبػافصٍ ووضاظاثَ اًحاهصت اكن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ًُـ ِم ُي
ثضلك ؿَىن اجتاُاث كومِة وصوفِيَة ،واًىت ونٌل ثُؼِ ُِص اْكلائق مل حىن
ُياٛك ملسزت ؿىل الٕهناء ؿَهيا ذالل اًفرتاث املخالحلة نشٛك .وًلس
اكن ل اتصاو ،وُو واحس من مؤسىس اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ًلول
تبٔن«ا ٔلوزوتَني ًـخلسون تبٔن اًـامل ُو مٜك ثضلك ّلعوز ٙكوى
اًخِشت اًحَضاء ،وتبٔهنم اًعحلة ا ٔلؿىل ،تُامن اًضـوة املَوهة ٚل ٔبكي.
حصاب ظحلِة ضس ا ٔلؾصاق
واًضـة اًعَىن جية ٔبن ٌس خـس ًُضن ً
ا ٔلدصى ىف اًـامل ،واًىت فهيا س َجيون مصت ٔبدصى ثثخِت إماكهَاهتم
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مِشاب جصؤى وِشٍ
اًلومِة آكاظة ».إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن اكن ً
من اًحساًة.
إن زؤى كومِة وؾيرصًة وِشٍ مل حىن ً ُخمحى متا ًما من ؾلََة ماوجىس
ثوجن ،انَُم ؾن ًَو وثٌُج .ففى آكعاة اٙكى ٔبًلاٍ ؿىل اٌَجية
املصنزًة ٌَحزة ىف < 8=1كال ماوجىس ثوجن تبٔن

«اًعني املـادضت كس وٗكث من زمح ظني املاىض ...جية ٔبن
وس خزَط اتزُييا من هوهفض َوش حىت ظن ايث سني و ٔبن ه ٔبذش هبشا
الٕزج اٍ مثني .إن ُشا ملِم اكٕزصاذ ٌَحصنة املـادضت اًـؼ مية ًَومٌا ُشا».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،2ض،298-292.
اًًسزة ا ٔلًحاهَة)
ابًعحؽ فإن لك حزة مازهىس ًَيُىن ًلول تبٔهَ جية ٔبن ًحلى هفسَ ؿىل
إزج صـحَ من املاىض ،وًىٌَ نشٛك جية ٔبن ًضؽ ىف اْكس حان تبٔن ل
ًؤسس هفسَ ؿىل لك صئ موزوج ،وًىن ٔبن ًؤسس هفسَ فلط ؿىل
ما ُو ثلسٖل .فاًض َوؾَون ًًدشون الٕزج اًصحـى ىف مِسان ا ٔلفاكز
ونشٛك ىف ٔبى مِسان بٓدَص .إن اًعَيُني اكهوا ّلافؼني خسً ا وؾيسٚل
زُاة من ا ٔلخاهة ىف ٔبصاكهلم اًلسمية وّلخواٚل و ٔبفاكزٚلً .لس حفؼوا
املاىض وىزن رو كمية ؾؼمية .ومن ا ٔلحاذًر اًىت ٔبحصًياُا مـِم ثحني
تبٔن اًعَيُني كس ز ٔبوا كََي اًلمية ىف لك آكرباث اًثوزًة اًـاملَة.
ومثَت هلم س َاس هتم فلط وهضاهلم ضس جض َاجن اكى ص َم واملسريت
اًعوًٍك وهؼصًة ماوجىس ثوجن فلط لك اًلميةٔ .بما ابًًس حة ٌَلمي اًخلسمِة
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ٌَضـوة ا ٔلدصى فإن اًعَيُني كس اؾخربوُا كٍََك ٔبو ل جساوى،
وابًعحؽ ٚل مل ًلوموا تبٔى ؾياء ٗكزاس هتاً .لس ٔبؿَن ماوجىس ثوجن تبٔن
«اًعَيُني جية ٔبن ًَلوا ابًعَف اًىت ظيـِا ا ٔلخاهة خاه ًحا» .وًىن ٔبى
ظَف ُشٍ ؿىل وخَ اًخحسًس؟ ُو مل ًشهصُاً .لس ٔبذان «لك
اًلكُض هياث واٗكقٌلئَاث املس خوزذت من اًح٘كان ا ٔلدصى» .وُيا ًبٔىت
سؤال ًلولُ :ي هؼصًة الاصرتاهَة اًـَمَة ،اًىت مل ًـمي هبا اًعًَِون،
ثيسزح نشٛك ىف كامئة «اٗكقٌلئَاث» و«اًلكُض هياث» اًضارت ؾن
اًعني؟
حىصا
إن كِاذت اْكزة اًض َوؾى اًعَىن كس اؾخربث املازهس َة اٌََيٌَُة ً
ؿىل الاحتاذ اًسوفِىت ،واٙكى كام ماوجىس ثوجن وزفلذَ تخلشًة اًصؤى
اًضوفِيَة وزؤى اٗكوٌك اً ُـؼمى ضسٍ ،واكن ؾيسٚل ما ميىن ٔبن جسمََ
هوؿًا من اًلريت اًربحواسًة .إهنم مل ًـخربوا الاحتاذ اًسوفِىت ىف ؾرص
ًَيني وس خاًني اًوظن اًـؼمي ٌَربوًَخازاي اًـاملَة واٙكى جية ؿىل لك
جصوًَخازىي اًـامل ٔبن ًـمتسوا ؿَََ لٕمتام اًثوزت ،واٙكى كس ذافـوا ؾيَ
جلك كواٚل ضس اًِجمة اًلاضة ٌَربحواسًة والٕمربايًَة.
مفيش ؾلوذ مضت ،كام ماوجىس ثوجن وجضو إٍن لى وٌُل كائسا اْكزة
اًض َوؾى اًعَىن ،ابًخحسًر واًخرصف ثضلك ًياُغ الاحتاذ
اًسوفِىت تلِاذت س خاًني .تي وحىت حتسزوا ضس س خاًني هفسَ .واهتم
ماوجىس ثوجن ًوسف س خاًني ابٙكاثَةً ،
كائال تبٔهَ

«كس فضي ىف ٔبن ٍصى اًعالث تني هضالث ا ٔلضساذ ووحسهتا»،

(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ،ل٘ك ،9ض ،822.اًًسزة اًفصوس َة)
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وكس سؾٌل تبٔهَ كس كام

«تـسذ من ا ٔلدعاء ىف حق اًعني .وت ٔبن امللامصثَة اًُسازًة اًىت ثحـِا
واجن مِيج ىف اّكزء ا ٔلذري من فرتت اْكصة ا ٔلََُة اًثوزًة اًثاهَة
واىهتاسًخَ اٍ ميًَِة ىف ا ٔلايم اًحاهصت ْكصة امللاومة ضس اًَاابن ميىن وس هبا
لكِا ًس خاًني»،

(هفس املعسز اًساتق،ض)12<.
وتبٔن ٔبفـال س خاًني تعسذ ًوقوسالفِا وثُذو اكهت ذاظئة *(زاحؽ معي

ٔبهوز دوخة «آكوزجضوفِون/مشهصاث» ،اًًسزة الٕجنَزيًة،ض-218.
 ،)28:وكريُا من املزامع.

وابًصمغ من ُشا ،و ٔلخي املؼاُص ،رُة ماوجىس ثوجن الٓن ولحلًا
ٌ٘كفاغ ؾن س خاًنيً ،
كائال تبٔهَ اكن  %12سُئًا ،وىف اْكلِلة ًلس رهص
هبشا فلط دعبٔ س خاًني .إن ثرصحي ماو ىف ًلاء موسىو ً ٔلحزاة
اًـٌلًَة واًض َوؾَة ىف ; 8=9حِامن كال تبٔهَ «ىف حضوز س خاًني
صـصث و ٔكهىن ظاًة ٔبمام ثَمَشٍ ،تُامن الٓن وحنن هلاتي دوزجضوف،
ٔبصـص تبٔهيا زفاق وحنن ىف ازثَاخ مؽ ُشا» مل ٍىن من كدَي اًعسفة.
فهبشا ًلس حَِّا تعرة إؿالٖل وزحة ابفرتائاث دوزجضوف ضس
س خاًني وذافؽ ؾن دط دوزجضوف.
ونٌل اًخحصًفِون الٓدصون ،فإن ماوجىس ثوجن كس كام ابهخلاذاث ضس
س خاًني تلصط ثربٍص احنصافَ ؾن املحاذئ املازهس َة اٌََيٌَُة اًىت ذافؽ
س خاًني ؾهنا ابجساق و ٔبقياُا ثضلك ٔبنرب .فهبجٌلهتم ضس س خاًني ،كس
اهخوى حتصًفِو اًعني ٙكم ٔبؾٌلهل وسَعخَ ،وًصفؽ صبٔن سَعة ماوجىس
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ثوجن ٗكزخة كائس ؿاملى ،ولُكس َىك ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة ،واٙكى كس ُس ِ َمع
تبٔهَ اكن ذو ًما ًددؽ ً
دعا سسًسً ا مـعو ًما من آكعبٔ! ًلس اكهت ُشٍ
ثـحريا ؾن اسدِاهئم من س خاًني ثسخة اًخوتَخ واًيلس
الاهخلاذاث نشٛك ً
ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن وماوجىس ثوجن وفضَِم ىف ثعحَق مداذئ
املازهس َة اٌََيٌَُة ابجساق ىف اٗكوز اًلِاذى ٌَربوًَخازاي ىف اًثوزت
وا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة واسرتاثَجَة واتنخَاكث اًيضال اًثوزى،إِك .وؿرب
ماوجىس ثوجن ؾن خسعَ ثضلك ؿَىن ً
كائال تبٔن

«س خاًني كس اكن ٌضم ت ٔبن اهخعازان اكن اهخعا ًزا مضاهبًا لهخعاز ثُذو،
وىف ؿام = 8=8و 8=92اكن ضلعَ ؿََيا مزتاًسً ا خسً ا ابًعحؽ».
(ماوجىس ثوجن ،ا ٔلؾٌلل اخملخازتِ ،ل٘ك ،9ض ،12<.اًًسزة اًفصوس َة)
وتعصًلة ٔلازٍك ،وذالل ّلاذاثثَ مـيا ىف ثرياان ،كس كال جضو إٍن لى
تبٔن«س خاًني كس صم ىف ٔبهيا مؤًسون ً ٔلمصٍىِني ٔبو تبٔهيا س منىض ؿىل
اًعصًق اًَوقوسالىف ».وًلس جصُن اًوكت تبٔن س خاًني اكن حصَ ًحا متا ًما.
فِواحسَ تعسذ اًثوزت اًعًَِة وا ٔلفاكز اًىت حصصسُا اكهت ذكِلة.
إن اًخياكغ اٙكى حصى تني اْكزة اًض َوؾى اًعَىن جصئاسة ماوجىس
ثوجن واْكزة اًض َوؾى ًالحتاذ اًسوفِىت تلِاذت س خاًني ،ونشٛك تني
اْكزة اًض َوؾى اًعَىن واًىومٌرتن اكهت ثياكضاث ؿىل املحاذئ،
وؿىل ا ٔلس ئٍك اّكوُصًة ًالسرتاثَجَة املازهس َة اٌََيٌَُة اًثوزًة
واتنخَاكهتاً .
مفثال كامت اٌَجية املصنزًة ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن
تخجاُي ٔبظصوحاث اًىومٌرتن حول اًخعوز اًسسًس واملخيامغ ٌَثوزت ىف
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اًعني ،واًخوخَ حنو معي مضرتك مؽ اًعحلة اًـامٍك ىف املسًية وخُش
اًخحصٍص ،و ٔبظصوحاث اًىومٌرتن حول ظاتؽ مصاحي اًثوزت اًعًَِة
وكريُا ،إِكً .لس حتسج ماوجىس ثوجن وكاذت اْكزة اًض َوؾى اًعَىن
الٓدصٍن ابس خرفاف ؾن تـثاث اًىومٌرتن ٌَعني ،وانذوٚل ابًياش
«ا ٔلقحَاء واّكٍِك» اٙكٍن «مل ًـصفوا اًواكؽ اًعَىن» ،إِك .وابًيؼص ًلك
ت٘ك نؼ«حلِلة موضوؾَة ىف راثَ» وؿىل ٔبهَ «مٌلَق ؾن اًحلِة» رُة
رضوزاي واؾخربٍ
ماوجىس ثوجن ًَـخرب ذمع تـثاث اًىومٌرتن صُئًا ًُس
ً
تخساظة مس ً
خحَال .ففى دعاتَ ىف مؤمتص اًـمي املوسؽ ٌَجية املصنزًة
ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن ىف ًياٍص  8=:2كال ماوجىس ثوجن تبٔن«:
اًعني وـامل موضوؾى كس ؾصفِا اًعًَِون وًُس زفاق اًىومٌرتن اٙكٍن
ادفموا اهفسِم ىف كضَة اًعني .إن ُؤلء اًصفاق من اًىومٌرتن كس
ؿَموا اًلََي ٔبو مل ًـَموا صُئًا ؾن اجملمتؽ اًعَىن وا ٔلمة اًعًَِة واًثوزت
اًعًَِةٙ .كا فٌَلرا جية ؿىل ُؤلء اًصفاق ا ٔلخاهة ٔبن ٍىوهوا ُيا؟»
حني ًخحسج ماوجىس ثوجن ؾن جناحاهتمًً ،دش اًىومٌرتن خاه ًحأ .بما ىف
اًِزامئ والاحنصافاث اًىت اكهت ىف اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ،واًفضي
ىف فِم واس خزالض الاس خسللث اًعحَحة من املواكف اًىت ثخعوز
ىف اًعنيً ،شُة ماو ًََلى ابٌَوم ؿىل اًىومٌرتن ؤلثَََ ىف اًعني.
وٍهتم وٍزمع ماو واًلاذت اًعًَِون الٓدصٍن تبٔن اًىومٌرتن كام تخـلِس
وٕاؿاكة ا ٔلص َاء ابًًس حة هلم ىف صن هضال مذياسق ٌَفوس ابًسَعة وتياء
الاصرتاهَة ىف اًعني .وًىن حلائق املاىض وؿىل وخَ آكعوض
حلائق اْكارض ثخفق مؽ كصازاث اًىومٌرتن وثوحهياثَ تعسذ اًعني،
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وتبٔن ُشا لكَ اكن حصَ ًحا ثضلك ؿام ،وتبٔن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن مل
ًخرصف ؿىل ٔبسس مداذئ املازهس َة اٌََيٌَُة ول جصوهحا.
وثيـىس نشٛك ؾواكة اًلومِة اًضَلة وصوفِيَة اٗكوٌك اًىدريت اًىت
جضرط «فىص ماوجىس ثوجن» اٙكى اكن ولٍزال ٔبساش وضاظ اْكزة
اًض َوؾى اًعَىن ،ىف مواكف ووضاظاث ُشا اْكزة ىف اْكصنة
اًض َوؾَة اٗكوًَة.
إن ُشا ًَخضح ثضلك مَموش ىف موكف اْكزة اًض َوؾى اًعَىن جتاٍ
ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اّكسًست اًىت وضبٔث تـس آكَاهة
آكوزجضوفِة .مفيش اًحساًة مل متخٜك كِاذت اًعني ٔبكي زلة فهيم .وًلس ؿرب
ؾن ُشا اًص ٔبى هَيج تَاو ،وُو ٔبحس ٔبفصاذ اٌَجية املصنزًة ٌَحزة
اًض َوؾى اًعَىن ،اٙكى ًلوم ابًلصازاث املخـَلة ابْكصنة اًض َوؾَة
اٗكوًَة .فَلس كال تبٔن

«اًعني مل ثوافق ؿىل ث ٔبسُس ٔبحزاة مازهس َة ًَيٌَُة ول حصًس ملمثىل
ُشٍ ا ٔلحزاة ت ٔبن ً ٔبثوا ٌَعني ،إن ِلَهئم مزجع ًيا وًىن ل ميىٌيا ٔبن
هلوم ت ٔبى صئ جتاُِمٔ ،لهيا ل ميىٌيا ٔبن هـَسٚل من حِر خائوا .إهيا
هلدَِم نٌل هلدي ٔلثىل اٗكول اًربحواسًة».
(من ّلاذزة هَيج تَاو مؽ زفاق حزتيا ىف تَجنئ ،بجصًي،8=;1 ،8:
ا ٔلزص َفاث املصنزًة ْكزة اًـمي ا ٔلًحاىن)
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إن س َاسة وِشٍ واًىت ل ظٍك تُهنا وتني ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة اكن جيصى
ً
مسؤول متا ًما ؾن اًخفىري
اثحاؾِا حِامن اكن ماو حًِا ،حِامن اكن
واًخوحَِ ،وهبشا فإن ُشا كس مت جاكمي موافلذَ.
وحِامن ،وهلِضً ا ًصقحة كاذت اًعني ،تس ٔبث ُشٍ ا ٔلحزاة املازهس َة
اٌََيٌَُة اٍمنو ثضلك كوى ،تس ٔب كاذت اًعني ابثحاغ اتنخَم بٓدص ،وُو
الاؿرتاف جلك ا ٔلحزاة اّكسًست ولك ٍلوؿة تال اس خثٌاء وتسون
ثفصكة ،رشًعة ٔبن مسوا بٔهفسِم فلط « ٔبحز ًااب مازهس َة»ٔ « ،بحز ًااب
زوزًة» « ،حصش ٔبمحص» ،إِكً .لس اهخلس حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ُشا
املوكف واًخانخَم ٌَحزة اًض َوؾى اًعَىن .وكامت ا ٔلحزاة
املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة ا ٔلدصى تيفس اًضئ .ومؽ ُشا فَلس ٔبهكي
كاذت اًعني اًخحصًفِني ؿىل هفس املهناح.
لحلًا وتخوافق مؽ س َاس هتم اًربحٌلثَة جتاٍ ا ٔلحزاة واجملموؿاث
املؤسسة حسًث ًا ،ثخىن كاذت اًعني مواكف ْلخَفة .فَلس مسوا ا ٔلحزاة
املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة تبٔؿساهئم ،تُامن اجملموؿاث وا ٔلحزاة اًىت
انُضت ُشٍ ا ٔلحزاة كس ثحني تبٔهنا ؾزٍزت خسً ا ؿَهيم .وىف اْكارض ل
ًلف اًخحصًفَِون اًعًَِون فلط موكف اًلصاتة مؽ ا ٔلحزاة
واجملموؿاث املياُضة ٌٌَلزهس َة اًىت ثشُة ىف مسحيِا ًؼ«فىص ماوجىس
ثوجن» ابًسٌلء ،وًىهنم ًلومون نشٛك تسؾوت ٔلثىل ُشٍ ا ٔلحزاة واحسً ا
تواحس إل تَجني ،وًـمَون مـِم وًلسمون هلم اٗكمع املال واًخوحهياث
اًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة وًـَموهنم جىِفِة اًخرصف ضس حزة اًـمي
ا ٔلًحاىن وا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة .إهنم ًعَحون مهنم اًرتوجي
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ًؼ«فىص ماوجىس ثوجن» وهؼصًة «اًـوامل اًثالزة» وثضلك ؿام اًس َاسة
اًعَىن ٓكَق ؾحاذت ًِوا حوفِيج وذًيج س َاوتٌُج وٕاذاهة «ا ٔلزتؽ».
وميثي اْكزة اٙكى ًخوافق مؽ ُشٍ املخعَحاث ابًًس حة ٌَحزة
حزاب «مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا» ،تُامن ا ٔلحزاة اًىت ثياُضِم
اًض َوؾى اًعَىن ً
ًـَيون تبٔهنا مٌاُضة ٌٌَلزهس َة وملامصت ،وكريُا من الهتاماث.
إن لك ُشا ًؼِص تبٔن اًلاذت اًخحصًفِني اًعَيُني مل ًعحلوا املحاذئ
اٌََيٌَُة و ٔبؾصافِا ىف ؿالكاهتم مؽ ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ،وٜل
اًىت هؼمت اًـالكاث تني ا ٔلحزاة اًض َوؾَة اْكلِلِة .ورُحوا من
حِر اهعَق آكوزجضوفِون اًخحصًفَِون من هفس املفِوم املياُغ
ٌٌَلزهس َة املـصوف ابمس «اْكزة ا ٔلم» ،وّكئوا ً ٔلوامص واًضلوظ
واًخسذي ىف اًضؤون اٗكاذََة ً ٔلحزاة ا ٔلدصى ،ومل ًلدَوا اًيعح
اًصفاق والاكرتاحاث من ا ٔلحزاة ا ٔلدوًة .وًلس ؿازضوا ًلائاث
ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة وامللاتالث ملياكضة اًلضااي اًـؼمية ً ٕالؿساذ
لهخعاز اًثوزت واًلذال ضس اًخحصًفِة املـادضت ٌ٘كفاغ ؾن املازهس َة
اٌََيٌَُة ،وًخحاذل آكرباث والٕحصائاث املًسلة،إِك .إن سخة موكف
وِشا من تني ا ٔلس حاة ا ٔلدصى ُو ٔبهنم اكهوا ُيافون مواهجة املازهس َني
اٌََيٌَُني ىف اٌَلائاث مذـسذت ا ٔلظصافٔ ،لن هؼصايهتم املياُضة
ٌٌَلزهس َة وهؼصايهتم اًخحصًفِة اًىت ختسم اًص ٔبسٌلل اًـاملى  ،وٜل نشٛك
هؼصايث اسرتاثَجَة حتوًي اًعني ًلوت ؾؼمى ،اكهت ً ُخلضَ َح ٔبمام
املازهس َني اٌََيٌَُني.
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وُياٛك ذلٌك ٔبدصى ؿىل اّكوُص املياُغ ٌٌَلزهس َة ىف «فىص ماوجىس
ثوجن» وٜل اًـالكاث اًىت كام هبا اْكزة اًض َوؾى اًعَىن و ٔبتلاُا
ولٍزال ًحلهيا مؽ اًىثري من اًفاص َني املخَوهني ،واًخحصًفِني واجملموؿاث
وا ٔلحزاة ا ٔلدصى .والٓن ًياضي اْكزة ًخجِزي اًساحة ٌَدسَسي ٔبو
تياء ؿالكاث نشٛك مؽ ا ٔلحزاة اًخحصًفِة اًلسمية ىف اًـسًس من
اًح٘كان ،ؿىل سخِي املثال ىف إًعاًَا وفصوسا وٕاس حاهَا وت٘كان ٔبدصى ىف
ٔبوزواب و ٔبمصٍاك اًالثًَِة،وكريُا من اًح٘كان .وٍصفق حتصًفِو اًعني ؾؼمي
ا ٔلٛلَة مؽ ُشٍ اًـالكاث ٔلهَ وؿىل اًيعاق ا ٔلًسًوًوىجً ،دضازهون
مجَ ًـا ىف هفس آكط مؽ اْكزة اًض َوؾى اًعَىن تلغ اًيؼص ؾن
الادذالفاث اًىت ٗكهيم ىف اًخانخَاكث ،واًىت ثـمتس ؿىل ظحَـة وكوت
وسَعان اًص ٔبسٌلًَة ىف لك ت٘ك.
إن زواتط اْكزة اًض َوؾى اًعَىن مؽ ُشٍ ا ٔلحزاة اًخحصًفِة
اًخلََسًة سدمتسذ جلك ثسزجيى ،وس خرتنز ٔبفـاهلم تُامن س خوكي اس خـٌلل
اجملموؿاث اًعلريت اًىت جسمى هفسِا ابًؼ«مازهس َة اٌََيٌَُة» وثددؽ آكط
اًعَىن وثلاثي وثـوق وحوذ ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اْكلِلِة اًىت
لحزال كري مزتحزحة ىف موكفِا ،ونشل ا ٔلحزاة ا ٔلدصى اًىت ثوٗك
وس خوٗك .وهبشٍ ا ٔلفـال ٌساهس حتصًفِو اًعني ثضلك ؿَىن اًص ٔبسٌلًَة
والاصرتاهَة اٗكميلصاظَة وا ٔلحزاة اًخحصًفِة ،وُيصتون اهسلغ واهخعاز
اًثوزت ،وُيصتون اب ٔلدط الٕؿساذ ٌَـامي اٙكاىت وثلوًة وظَة
ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة اًىت س خلوذ اًثوزت.
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إن اْكزة اًض َوؾى اًعَىن كس ظحق هفس اًخانخَم ىف ؿالكاثَ مؽ ما
ٌسمى تـعحة ص َوؾىي ًوقوسالفِا ،واًىت كس معَت جلك كوهتا ًضق
ظف اْكصنة اًض َوؾَة اٗكوًَة وكاثَت الاصرتاهَة واملازهس َة اٌََيٌَُة
تال ُواذت .إن كاذت اًعني املـادضٍن ٍصًسون ٔبن ميضوا مؽ اًخحصًفِني
اًَوقوسالف و ٔبن ًًسلوا وضاظاهتم مـِم ىف اًيضال ضس املازهس َة
اٌََيٌَُة وا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة وضس اًثوزت والاصرتاهَة
واًض َوؾَة.
ًلس وكف ماوجىس ثوجن واْكزة اًض َوؾى اًعَىن موك ًفا جصحٌلث ًَا جتاٍ
اًخحصًفِة اًَوقوسالفِة وكاموا تخعوز ؾؼمي ىف زؤاٚل جتاٍ ثُذو
واًخُذوًة .ففى اًحساًة كال ماوجىس ثوجن تبٔن ثُذو مل ٍىن ْلعئًا .وتـسُا
كام ماوجىس ثوجن تخعيَف ثُذو مؽ ُخَص وجض َاجن اكى ص َم وكال تبٔن
انسا وِؤلء...نخُذو وُخَص وجض َاجن اكى ص َم واًلِرص ل ميىن
« ٔب ً
ثعحَح ذزهبم ،تي جية كذَِم ».ابًصمغ من ُشا فَلس كري موكفَ مصت
مؤدصا:
ٔبدصى وؿرب ؾن زقحة اًـؼمية ٌَلاء ثُذو .وثُذو تيفسَ كس ٔبؿَن ً

«ًلس ذُؾَت ٌَعني حِامن اكن ماوجىس ثوجن حًِا .وذالل سايزت زئُس
اًخيفِشًة اًفِسزاًَة ًفُىش وذحاميل وتَجَسجش ٌَعني ىف ُشا اًوكت،
كس ؿرب ملاوجىس ثوجن ؾن زقحخَ هل ت ٔبىن جية ٔبن ٔبسوز اًعني .وكس
ٔبذربىن اًصئُس ُوا حوفِيج نشٛك مٌش مخس ٔبؾوام مضت ت ٔبن
ماوجىس ثوجن كال ت ٔبهَ اكن جية ٔبن ًسؾوىن ،ؤبنس ىف < 8=8نشٛك
ت ٔبن ًوقوسالفِا اكهت ؿىل ظواة ،وُو صئ كس اؿرتف تَ (ماوجىس
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ثوجن) حىت لح ًلاً ،ـسذ كََي من اًياش .وًىن ا ٔلذش ابلؾخحاز
اًـالكاث اًلامئة تني اًعني والاحتاذ اًسوفِىت ىف ُشا اًوكت ،مل جيصى
ُشا ثضلك ؿام».
(من دعاة ثُذو ىف ًلاء وضعاء مجِوزًة سَوفِيَا<،سخمترب)8=;<،

إن اًلِاذت اًخحصًفِة ٌَعني كس كامت تولء ابٕمتام «وظَة» ماوجىس
ثوجن .واىهتز ُوا حوفِيج فصظة سايزت ثُذو ٌَعني ،اب ٔلدط سايزثَ
ًَوقوسالفِا ،وحىت ميسخ ثُذو ،وًلسمَ ؿىل ٔبهَ «مازهىس ًَيُىن ممتزي»
و«كائس ؾؼمي» ًُس فلط ًَوقوسالفِا ،تي ٌَحصنة اًض َوؾَة اٗكوًَة.
وهبشٍ اًعصًلة كامت اًلِاذت اًعًَِة نشٛك ثضلك ؿَىن تخبًَٔس لك
ٙلٌلث اًخُذوًني ؿىل س خاًني واْكزة اًحَضفى وحزة اًـمي ا ٔلًحاىن
واْكصنة اًض َوؾَة اٗكوًَة واملازهس َة اٌََيٌَُة.
إن اًـالكاث اًوزَلة اًس َاس َة وا ٔلًسًوًوحِة ٌَخحصًفِني اًعَيُني مؽ
اًخُذوًني و«ا ٔلوزوص َوؾَني» واكزًَو وزفاكَ ،واٗكمع اٙكى ًـعوهَ
ٔلحزاة وٍلوؿاث مٌاُضة ٌٌَلزهس َة ،و ٔبحزاة وٍلوؿاث حصوجسىِة
وفوضوًة واصرتاهَة ذميلصاظَة ًَحني تبٔن اًلاذت اًعَيُني ابًِٕام وٕازصاذ
هبسى «فىص ماوجىس ثوجن»ً ،لومون جبهبة ٔبًسًوًوحِة مضرتنة مؽ
املصثسٍن ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة وضس اًثوزت وضس معاُك هضالث حتصز
اًضـوة .وًِشا هيَي لك ٔبؿساء اًض َوؾَة ٌَؼ«هؼصايث» اًعًَِةٔ ،لهنم
ٍصون تبٔن «فىص ماوجىس ثوجن» واًس َاسة اًعًَِة موهجة ضس اًثوزت
والاصرتاهَة.
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إن ُشٍ املسائي اًىت حََياُا ل ثلعى لك احملخوى املياُغ ٌٌَلزهس َة
واملياُغ ٌََيٌَُة ىف «فىص ماوجىس ثوجن» .ابًصمغ من ُشا فِيى اكفِة
وافِة ٌَلول ابلس خًذاح اٙكى ًيط ؿىل ٔبن ماوجىس ثوجن مل ٍىن
زوزاي ،واٙكى ػي ًوكت
مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا ،وًىٌَ اكن ذميلصاظ ًَا ثلسمًِا ً
ذوزا ُا ًما ىف اهخعاز
ظوًي ؿىل ز ٔبش اْكزة اًض َوؾى اًعَىن وًـة ً
اًثوزت اًعًَِة املياُضة ً ٕالمربايًَة .وذاذي اًعني وىف ظفوف اْكزة
وتني اًضـوة وذازح اًعني كس تىن مسـخَ نٌلزهىس ًَيُىن ؾؼمي ،وكام
تيفسَ ابًخؼاُص ابًض َوؾَة ووجسل مازهىس ًَيُىن .وًىن ُشا مل ٍىن
حصَ ًحاً .لس اكن اهخلائ ًَا مجؽ ىف ظَاثَ تـغ ؾيادض اّكسًَاث املازهس َة
مؽ املثاًَة ومؽ اًفَسفة اًربحواسًة واًخحصًفِة ،وابًعحؽ حىت كس مجـِا
مؽ اًفَسفة اًعًَِة اًلسميةٙ .كا فإن زؤى ماوجىس ثوجن جية ٔبن ل
ثُسزش فلط ىف اًـحازاث املصثحة ًحـغ من ٔبؾٌلهل املًضوزت ،وًىن
جلكَهتا وىف املسبٌٔك اًخعحَلِةُ ،شا مؽ ا ٔلذش ابلؾخحاز اًـواكة اًـمََة
اًىت ٔبذث إٍهيا.
و ٔبزياء ثلسٍصان ًؼ«فىص ماوجىس ثوجن» ٍىون من املِم خسً ا ٔبضً ا ٔبن هضؽ
ظوة بٔؾًٌَا اًؼصوف اًخازُيَة املَموسة واًىت حىون فهيا ُشا اًفىص.
إن ٔبفاكز ماوجىس ثوجن كس جضلكت ىف وكت احنالل اًص ٔبسٌلًَة ،وُو
وكت ظازث فَِ اًثوزاث اًربوًَخازًة ؿىل خسوا ا ٔلؾٌلل ،وفَِ ًعحح
ؼمى وثـاًمي مازهس وٕاجنَز وًَيني
مثال زوزت ٔبنخوجص الٕصرتاهَة اً ُـ ى
وس خاًني مصصسً ا سسًسً ا ٌَربوًَخازاي واًضـوة اًثوزًة ىف اًـامل .إن
هؼصًة ماوجىس ثوجن و«فىص ماوجىس ثوجن» اٙكى كس وٗك ىف ُشٍ
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اًؼصوف كس حاول تبٔن ٍزح تيفسَ ،نٌل كام نٌل فـي ىف زَاة ٔبنرث
حوُصاي ػَت
اًيؼصايث زوزًة وؿَمَة وٜل املازهس َة اٌََيٌَُة ،وًىن
ً
ُشٍ ا ٔلفاكز ِلصذ «هؼصًة» مٌاُضة ًلضَة اًثوزت اًربوًَخازًة ،وهؼصًة
كس ٔبثت لٕهلار الٕمربايًَة ىف ٔبسمهتا وحتََِاٙ .كا فإهيا هلول تبٔن ماوجىس
ثوجن و«فىص ماوجىس ثوجن» مٌاُضان ٌٌَلزهس َة.
وحني ًخحسج املصء ؾن «فىص ماوجىس ثوجن» ٍىون من اًعـة متَزي
دط واحس واحض فَِ ،حِر ٔبهَ ونٌل كَيا ومٌش اًحساًة اكن مز ًجيا من
ا ٔلًسًوًوحِاث من اًالسَعوًة واًرتوجسىِة واًخحصًفِة املـادضت ًخُذو
ودوزجضوف و«ا ٔلوزوص َوؾَني» و ً
ىزول لس خـٌلل تـغ اًـحازاث
املازهس َة .وىف لك ُشا آكََط اكهت ٔبفاكز هوهفض َوش ومًس َوش
اًلسمية واًفالسفة اًعًَِون الٓدصٍن ،كس ٔبثصث ثضلك مدارش ىف
حىوٍن فىص ماوجىس ثوجن وثعوزٍ اًثلاىف واًيؼصى ،وحتخي ابًًس حة هل
مزنٌك رشفِة .وحىت ُشٍ اًيواىح ًصؤى ماوجىس ثوجن اًىت كس وٗكث
ىف صلك مازهس َة ًَيٌَُة مضوُة حتمي دمت ودعائط
«بٓس َوص َوؾَة» جبصؿاث هحريت من اًلومِة وزُاة ا ٔلخاهة وحىت
اٗكٍن اًحورى ،واكن ًزا ًما ىف اٍهناًة ٔبن ثبٔىت ُشٍ ا ٔلفاكز لكِا ىف
مـازضة ٌٌَلزهس َة اٌََيٌَُة.
إن ٍلوؿة ُوا حوفِيج وذٍن س َاوتٌُج اًخحصًفِة اًىت حتنك اًعني اًَوم
ثـمتس «فىص ماوجىس ثوجن» ٔكسس هؼصًة ومٌعة ٔبًسًوًوحِة ًس َاس هتا
ووضاظِا اًصحـَني.
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وتلصط ظَة مواكفِم املِزتت رُحت اجملموؿة اًىت حول ُوا حوفِيج
وًـَ ص َاىن اًىت ٔبثت ٌَسَعة ابًخَوحي جصاًة ماوجىس ثوجن .وحتت ُشا
اًضـاز كس ٔبذاهت احذجاخاث ثَان بٓن مان *(حسزت ىف ٔبجصًي )8=;:
وظفَّت ذًيج س َاوتٌُج اٙكٍن مسوٍ ابًخحصًفى ،واٙكى اس خحلَ .وحتت
ُشا اٌَواء كامت ُشٍ اجملموؿة ابلسدِالء ؿىل اًسَعة ابهلالة
وحعمت «ؾعاتة ا ٔلزتؽ» .ابًصمغ من ُشا فإن اًفوىض اًىت اكهت
ذو ًما ىف ظاتؽ اًعني ،كس اهكَت تلوت ٔبنرب .إن ُشا املوكف املضعصة
كس حـي ذًيج س َاوتٌُج ىف اًعسازت وفصط ؿَََ اًصحوغ ٌَسَعة،
وكس ٔبهكي مصت ٔبدصى ؿىل ذزتَ ،ذزة اًخعصف اٍميَىن واًعصائق
اًفاص َة.
إن ٕلمة ذًيج اكهت ثلوًة مواكؽ ٍلوؾخَ ،واثحاغ ذزتَ اًلري ٔلوٍ
ٌَخحاًف مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة واًربحواسًة اًـاملَة اًصحـَة .وًلس ٔبىت
ذًيج س َاوتٌُج تربانمج «اًخحسًثاث ا ٔلزتـة» ،ووضؽ حسً ا ٌَثوزت
اًثلافِة وظفى لك اًىواذز أكاُريًة اًىت حصكت ٔلهجزت سَعة اٗكوٌك
واْكزة واّكُش هبشٍ اًثوزت ،وكريهتم تبٔصس اًصخال اًصحـَة سواذًا،
وٚل ٔبوً ىـئم اٙكٍن مت فضحِم وٕاذاىهتم ىف املاىض.
إهيا الٓن وضِس فرتت ًِا ظاتؽ املًضوزاث اًضرعَة اًىدريت ذ ماوجىس
ثوجن واًىت ٍزٍن هبا ذًيج س َاوتٌُج و ٔبثحاؿَ حوائط تَجني .إهنا فرتت
«الاهخلام» هبسفنئ :بول ُسف ُو ثعفِة «هفور» ماو وثعفِة اًـائق
املمثي ىف ُوا حوفِيج ،واًثاىن ُو ذَق ذنخاثوز فاىش وحداز ،
وًَـَس ثبَُٔي ًَو جضاوجىش.
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وضس ُشٍ آكَفِة ٌَمياوزاث اًصحـَة اًلامئةُ ،ياٛك ىف اًعني ونشٛك
ىف آكازح من زمس ملازهة تني ذًيج س َاوتٌُج وحصتَ ضس ماو وُو
اٙكى مل ٍىن ٔبتسً ا مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا ،وتني حصمية دوزجضوف اٙكى ٔبًلى
وسُدلى مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا ؾؼميًا .فال ٔبحس
ابًعني ؿىل س خاًني ،اٙكى اكن
ى
ظلريا ميىن ٔبن ًلدي هبشا اًلِاش.
ٕلٌل اكن ؾلهل ً
إن ٔبنرث ملازهة حصَحة ٔلىٌة ُو ٔبهَ ،نٌل ٔبن جصجييَف وٍلوؾخَ
اًخحصًفِة اًىت حتَعَ كس ٔبساحوا دوزجضوف ،فإن الٓن جصجييَف
اًعَىن وُو ذًيج س َاوتٌُج كس ٔبظاخ خبوزجضوف اًعَىن ماوجىس
ثوجن من جصخَ آكصساىن.
إن لك ُشا اًـمي ُو ًـحة حتصًفِة ،وهضال ٌَسَعة اًضرعَة .وًلس
اكن ُشا ذو ًما ما جيصى ىف اًعني .ول صئ مازهىس خبعوظَ .فلط
اًعحلة اًـامٍك اًعًَِة وحسُا وحزة مازهىس ًَيُىن هلى ومعِص من
«فىص ماوجىس ثوجن وذًيج س َاوتٌُج» ولك ا ٔلفاكز ا ٔلدصى املياُضة
ٌٌَلزهس َة واًخحصًفِة واًربحواسًة ،س خعحح اًوضؽ .إهنا ٔبفاكز مازهس
وٕاجنَز وًَيني وس خاًني اًىت ميىهنا ٔبن جسـف اًعني من ُشا املوكف
من ذالل زوزت جصوًَخازًة حلِلِة.
وًىٌيا وازلون تبٔهَ وًو ًما ما س خًذرص املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزت
مىن لك ٔبؿساء اًربوًَخازاي اًعًَِة ابًِزمية.
اًربوًَخازًة ىف اًعني وس َُ ى
ابًعحؽ ص ٌئ وِشا ًن حيسج تسون دوط مـازط وٕاُصاق ٌ٘كماءٔ ،لهَ
س خىون ُياٛك هجوذ ؿسًست ًخىوٍن حزة مازهىس ًَيُىن زوزى ىف
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اًعني ،وُو اًلائس اٙكى ل قىن ؾيَ ًالهخعاز ؿىل آكوهة واهخعاز
الاصرتاهَة.
إهيا وازلون تبٔن اًضـة اًعَىن اًضلِق ،واًثوزًون اًعًَِون
اْكلِلِون س َحصزون ٔبهفسِم من ا ٔلوُام وآكصافاث .وس َفِمون
ثس َاس ًَا و ٔبًسًوًوحًِا تبٔهَ ل ًوخس مازهس َون ًَيٌَُون زوزًون ىف
اْكزة اًض َوؾى اًعَىن ،وًىن ًوخس زخال ٌَربحواسًة واًص ٔبسٌلًَة،
ذزاب ل ؿالكة هل ابلصرتاهَة واًض َوؾَة .وًىن حىت ثفِم
وٚل ًددـون ً
أكاُري ومـِا اًثوزًون ُشٍ اْكلِلةً ،عحح من اًرضوزى الٕذزاك تبٔن
«فىص ماوجىس ثوجن» ًُس ابملازهىس اٌََيُىن ،وتبٔن ماوجىس ثوجن مل
ٍىن مازهس ًَا ًَيٌُ ًَا .وتبٔن اًيلس اٙكى هلسمَ حنن املازهس َون اٌََيٌَُون
تعسذ «فىص ماوجىس ثوجن» ًُس هل ظٍك ابًِجٌلث اًىت جس هتسف
ماوجىس ثوجن من اجملموؿة اًىت حول ذًيج س َاوتٌُج ىف كذاهل اٙكى
ٌض يَ ٌَسَعة.
وابْكسًر اًـَىن واًخس َط حول ُشٍ املسائي ،فإهيا حنن اًض َوؾَون
ا ٔلًحان هؤذى واحديا ىف اٗكفاغ ؾن املازهس َة وىف هفس اًوكت ،و ٔكٔلني
وساؿس اًضـة اًعَىن واًثوزًني ًَجسوا اٗكزة اًسسًس ىف ُشٍ
اًؼصوف اًعـحة اًىت ميضون هبا.
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*اٗكفاغ ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة واحة ؾؼمي ؿىل لك اًثوزًني اْكلِلِني
إن اًؼصوف اٗكوًَة ؾيَفة ،وا ٔلسمة ىف اًح٘كان اًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة
ثعحح ٔبسواء ،واًس َاسة اًـسواهَة ٌَلوى اًـؼمى ختَق ثضلك ؾؼمي
دعازا خسًست ؿىل اْكصًة واس خلالل اًضـوة واًسمل
ومبصوز ا ٔلايم ٔب ً
اًـام .إن اًربحواسًة وآكوزجضوفِني واًخُذوًني و«ا ٔلوزوص َوؾَني»
جلك هؼصايهتم اًخحصًفِة ومؽ تـضِم اًحـغ ،وىف ؿساذٚل اًيؼصايث
حزءا ل ًخجزء من آكعة الاسرتاثَجَة اًـؼمية
اًعًَِة نشٛك ،ميثَون ً
ً ٕالمربايًَة واًخحصًفِة املـادضت ًِسم الاصرتاهَة وص يق اًثوزت.
وىف ُشٍ اًؼصوف ٍىون اٗكفاغ ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة ومداذئ ا ٔلٔلَة
اًربوًَخازًة ،واملوكف اًثوزى املدسق تعسذ اًلضااي اًـاملَة اًصئُس َة،
ميثي اًَوم ٕلمة حوُصًة ْكزتيا ،ونشٛك ًلك املازهس َني اٌََيٌَُني
اْكلِلِني .إن هضاًيا اًـاذل جية ٔبن ًخىن زلة اًضـوة واًخِشًة
اًخلسمِة ىف اهخعاز كضَة اًثوزت والاصرتاهَة وحتصز اًضـوة .إن حزتيا
ؿىل اٗكزة اًعحَح وس ًَذرص ٔلن اًثوزًني وصـوة اًـامل واْكلِلة
املازهس َة اٌََيٌَُة ىف ظفٌا.
إن املازهس َني اٌََيُني واًثوزًني ىف لك ٔبحناء اًـامل ٌضاُسون حزة
اًـمي ا ٔلًحاىن وُو ًسافؽ ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة تُامن ُامجِا الٓدصٍن،
وصاُسوٍ وُو ًسافـَ ؾن مداذئ ا ٔلٔلَة اًربوًَخازًة حِامن كام
اًخحصًفِون مبرخَف ٔبظيافِم ابلًٕلاء هبشٍ املحاذئ وٚل مذحمسني.
وٍصون تبٔن مواكف حزة اًـمي ا ٔلًحاىن ل ثيعَق فلط من معاُك ت٘ك
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اْكزة ،وًىهنا نشٛك ثـرب ومتثي املعَحة ا ٔلصس ِؾ َؼ ًما وٜل اًلصًة
واًـزٍزت ؿىل لك اًربوًَخازاي ،وٜل معَحة الاصرتاهَة اْكلِلِة،
ومعَحة لك ُؤلء اٙكٍن كس وضـوا بٔهفسِم واسرتصسوا ابملازهس َة
اٌََيٌَُة ًخحوًي اًـامل ثضلك زوزى.
وىف هفس اًوكت كس لحؼيا تبٔن س َاسة اًعني املخحوؿة ىف ؿالكاهتا مؽ
الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ونشٛك املخحوؿة مؽ الٕمربايًَة الاصرتاهَة
اًسوفِخَة ثثري اًضىوك والاسدِاء واًيلس اٗكامئ ىف لك ماكن،
اب ٔلدط ىف ت٘كان ماٌسمى ابًـامل اًثاًر .إن ُشا ظحَـى ٔلن اًضـوة
اًعاذكة ىف ُشٍ اًح٘كان حصى تبٔن اًس َاسة اًعًَِة ًُست حصَحة،
إهنا س َاسة ثسمع الٕمربايًَة اًىت ثضعِسٚل ،وتبٔن اًـسًس ٔلا كس ثِش تَ
كاذت اًعني ل ًخفق و ٔبفـاهلم واًواكؽ املَموش .إن صـوة حصى تبٔن
اًعني ثددؽ س َاسة إمربايًَة اصرتاهَة هتسذ معاْكِم.
وىف ُشا اًعسذ نشٛك كام حزتيا ابٕسِامَ املخواضؽ .وثثق اًضـوة فَِ
ٔلهَ ًخحسج ابْكق ،واْكق هل معسزٍ ىف اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة
اًىت كس حصى ثعحَلِا ثضلك مَموش ىف ٔبًحاهَا .إن ثعوز ت٘كان وحتصزٍ
وػصوفَ الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًس َاس َة ىف املاىض ًخدضاتَ مؽ
اًـسًس من ت٘كان اًـامل اًىت ؿاهت ٔبو لساًت ثـاىن وظبٔت الاضعِاذ
اًـيَف ؿىل ًس اْكاكم اٗكاذََني واْكاكم الٕمربايًَني ا ٔلخاهة .إن
آكربت اًىت كس حؼى تَ حزتيا ىف الاسدِالء ؿىل اًسَعة ابًضـة،
وىف تياء ذنخاثوزًة اًربوًَخازاي وتياء الاصرتاهَة ًِيى مثال مَموش وذمع
ًلك اًضـوة .إن الاهخعازاث واًيجاحاث اًىت حتللت ىف مجِوزًة
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ٔبًحاهَا الاصرتاهَة اًضـحَة ًِا كواؿسُا ىف اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة،
واًىت هبا كس وخس حزة اًـمي ا ٔلًحاىن إًِامَ ىف ثعحَلِا معَ ًَا.
وتـَسً ا ؾن ا ٔلرانة واًصحـَني املزتمذني ،فمل ًسافؽ ٔبحس ثضلك مدارش
ؾن اًيؼصًة «اًـوامل اًثالج» اًعًَِة املفَسة .إن س َاسة ثلازة
اًعني مؽ الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ثـَس إحِاء ٔبص حاخ اْكصة الٕمربايًَة
اًىت ل ٍصًس ٔبحس ٔبن ٍصاُا ،وثـمق اًؼالم الاس خـازى والاس خـٌلزى
اّكسًس اٙكى ل ًلسز ٔبحس ؿىل احامتهل وثسمع الاس خلالل اًص ٔبسٌلل
اٙكى ٍصًس أكَؽ اًخزَط مٌَ.
إن حزة اًـمي ا ٔلًحاىن كس كاثي وًلاثي وس َلاثي ؿىل اٗكوام حبزم
ٌ٘كفاغ ؾن هلاء ا ٔلفاكز املازهس َة اٌََيٌَُة .إهَ ٍىون وس َؼي ذو ًما ضس
لك ُؤلء اٙكٍن ًلاثَون ًدضوًَ ُشٍ ا ٔلفاكز واسددساًِا تبٔفاكز
جصحواسًة وحتصًفِة وزوزًة مضاذت .إن حزتيا ُو حزة جصوًَخازى،
وحزة مازهىس ًَيُىن ،ومضازك وضط ىف اًثوزت اًـاملَة ،واٙكى ًعمم
ؿىل اًلِام تبٔى ثضحَاث نٌل فـي حىت وكذيا اْكارض .فال ثوخس كوت
جس خعَؽ ميىهنا ٔبن جتـي حزتيا ًيحصف ؾن ُشا اٗكزة اًضامي ىف
ِش ْف .ول ثوخس كوت ميىهنا ٔبن هتسذٍ ٔبو
بٔٔلَخَ وُشا اٗكزة اجملَس وامل ُـ ّ ِ
ثلِصٍ .إن حزتيا ل ميىٌَ ٔبن ًوفق تني هفسَ مؽ ٔبى هوغ من ٔبهواغ
الاىهتاسًة والاحنصاف ؾن املازهس َة اٌََيٌَُة ومؽ ٔبى جضوًَ ًِا .إهَ
س َلاثي تـزم ضس اًخحصًفِة اًعًَِة نشٛك نٌل ضس اًخحصًفِة تبٔى هوغ
من ٔبهواؾِا.
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إن حزتيا ُو حزة مازهىس ًَيُىن ظلري ،و ٔلهيا حزة وِشا فٌحن ل
جية ٔبن خناف من كول اْكلِلة توضوخ .إن حزتيا ظلري ىف ؿسذ
ا ٔلؾضاء ىف ظفوفَ ،وًىٌَ حزة كس كوثَ املـازك اًـسًستً .لس اكهت
ٗكًَ ذو ًما اًضجاؿة ً ٕالفعاخ ؾن ا ٔلموز ثضلك واحض ٌ٘كفاغ ؾن هلاء
املازهس َة اٌََيٌَُة واًثوزت والاصرتاهَة .وثؼِص اْكلائق تبٔن هضاًيا ضس
اًخحصًفِة اًعًَِة هضال سسًس ،ورضوزىٙ ،كا فإهَ مسؾوم من لك
املازهس َني اٌََيٌَُني اْكلِلِني وكس اثفلوا فَِ.
زوزاي حلِل ًِا وحزتيا ل ًًدش زؤاٍ املحسئَة ىف ٔبى ػصف .ول
حزاب ً
إن ً
ميىٌيا اًرتاحؽ فلط ٔلن الٓدصٍن س َـخربون دساؿة حزتيا وفضََخَ
قصوزإ .ان اْكزة مل ًـمل ٔبؾضائَ اًلصوز ،وًىٌَ كس ؿَمِم تبٔن ٍىوهوا
ً
ذو ًما حامسني وؿاذًني وظازمني ضس اًـسو اًعحلى .ول ًوخس ٔبى ِلال
هحريا.
ظلريا ٔبم ً
ٌَيلاص ىف ُشٍ املسائي سو ًاء اكن اْكزة ً
إن اًض َوؾَني واًثوزًني اْكلِلِني واملازهس َني اٌََيٌَُني جية ٔبن
ًفِموا تـياًة هَف ثخعوز ا ٔلحساج ىف اًـامل املـادضٕ .اهنا ل ثخعوز
ثضلك منورىج .فإن حصث ذزاسة ثـاًمي مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني
وذربت اًيضال اًثوزى ٌَربوًَخازاي اًـاملَة وذربت لك حزة مازهىس
ًَيُىن حلِلى ،وفُِِ َمت وُ ُِض َمت ؿىل ٔبفضي وخَٕ ،ا ًرا فإن ُشٍ
ا ٔلحساج اًىت ثخعوز س ُخفِم ؿىل حنو ٔبفضي وس َىون ٌَثوزت ذافؽ
كوى.
وجية ٔبن هفِم حنن اًض َوؾَون ا ٔلًحان حِسً ا تبٔهَ من اًرضوزت ابًعحؽ
ٔبن هخلن املازهس َة اٌََيٌَُة .فاحملادضت اًص ٔبسٌلًَة اًخحصًفِة واًضلوظ اًىت
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متازش ؿََيا من ُشا اْكعاز ل جية الاس هتاهة هبا .ول جية ٔبن ىىون
وازلني ثضلك ٍزًس ؾن اٌَزوم تحالُة ىف فِميا ًِشٍ املسائي وىف اًلذال
اْكلِلى اٙكى جية ٔبن وض يَ ضس ا ٔلؿساء اٙكٍن حياوظوهيا.
ًلس اظعسمت اًثوزت ابْكجازت وُياٛك املزًس مهنا ىف ذزتيا واًىت جية
ٔبن ىزًَِا ابملخفجصاث .تـضِا جية ثفجريٍ ثضلك مدارش ،والٓدص جية
هرسٍ ثضلك ثسزجيى ،تُامن اًحـغ الٓدص جية ثعوًلَ وٕاؾعائَ اًرضتة
اًلاضَة .إن ُشا ُو مـىن فِم اسرتاثَجَة اًثوزت واتنخَاكهتا .وتلصط
ذَق اًثلة ىف اًيرص ٍىون من اًرضوزى ثيؼمي أكاُري اًـصًضة من
اًضـة ،وحـي اًربوًَخازاي ؿىل وؾى ابًلِاذت اْكزتَة املازهس َة اٌََيٌَُة
اْكلِلِة اًىت ل هتزتٔ ،لهَ وذالف رٛك ميىن ٔبن ثخوزظ ىف ٔبفـال
ملامصت وجساوم ابهخعاز اًثوزت .جية ؿىل اًض َوؾَني وأكاُري
املضعِست من اًضـة ٔبن ًسزهوا تبٔن الٕمربايًَة واًص ٔبسٌلًَة اًـاملَة ًِا
ابغ ؾؼمي ظوًي ىف اضعِاذ أكاُري وىف ثيؼمي اًثوزاث املضاذت.
وجية ٔبن ًُفِم ُشا وجيصى اًخبٔكمل مـَ ٔلن ٔبًسًوًوحِخيا وس َاسدٌا
واسرتاثَجَدٌا واتنخَاكثيا ٔبكوى من ٔبى ؿسؤ ،لهنا ختسم كضَة ؿاذٌك،
وٜل كضَة اًض َوؾَة.
ٔبما الٓن فداًًس حة ْكزتيا ونشٛك ًلك ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة ىف
اًـامل ،فإن اًيضال ضس اًخحصًفِة اًعًَِة جية ٔبن حيوس الاُامتم
ا ٔلؾؼم .إن ُشٍ ًلضَة ٕلمة ،وًىن ُشا ل ًـىن اًسٌلخ تًس َان
اًخحصًفِة اًسوفِخَة ٔبو اًخُذوًة ٔبو «ا ٔلوزوص َوؾَة» وٜل ٔبهواغ دعريت
من اًخحصًفِة املـادضتٔ ،بزياء مواهجخيا مؽ اًخحصًفِة اًعًَِة .وتعسذ
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اتنخَاكث واسرتاثَجَاث اًخوهجاث املياُضة ٌٌَلزهس َة فلكِا وتلغ
اًيؼص ؾن ادذالفِا ىف ٔبصاكل كذاًِا متىش مجَـِا ؿىل هفس اٗكزة،
وًِا هفس اًِسف ،وٌض يون هفس اْكصة.
وًلك ُشٍ ا ٔلس حاة جية ٔبن ل حنصف اهدداُيا ل ؾن اًيضال اٙكى
ُضن ضس الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة ولك اًربحواسًة اًص ٔبسٌلًَة
جية ٔبن ٌ َّ
اًصحـَة ىف اًـامل ٔبو ؾن اًيضال ضس اًخحصًفِني اًسوفِت ٔبو
اًَوقوسالف ٔبو اًعَيُني ومن ؿىل صالكهتم من اًخحصًفِني .وتلغ
اًيؼص ؾن لك اًخياكضاث اًىت تُهنم ،فلك ٔبوً ىـئم ا ٔلؿساء ًخعَون توحص
واحس وُو كذال اًثوزت ،واًلذال ضس ا ٔلحزاة املازهس َة اٌََيٌَُة
ووحسهتا واًلذال ضس اًخيؼمي اًـام ٌَربوًَخازاي ولك أكاُري اًـامٍك
تلصط اٗكفؽ هبم ىف اًثوزت.
إن اًيضال ضس اًخحصًفِة املـادضت واب ٔلدط اًسوفِخَة مهنا واًخُذوًة
واًعًَِة ًُس اب ٔلمص اًسِي .تي ؿىل اًيلِغ ،إهَ هضال ٍىون
ً
ومعول .وحىت ًمت تيجاخ ،وحىت ُجت ىىن مثاز
وس َىون ٔبصس ظاز ًما
اهخعازاثَ دعوت خبعوت ًخوحة ؿىل اًض َوؾَني واًىواذز
والاهخََجَيدس َا ولك أكاُري اًـامٍك ًح٘كان ٔبن ًدِشتوا ٔبًسًوًوحِا
مازهس وٕاجنَز وًَيني وس خاًني وجية نشٛك ٔبن ًسزسوا آكربت اًليَة
ْكزتيا ىف اًيضال ضس اًخحصًفِة املـادضت .هبشٍ اًعصًلة فلط س يىون
كاذزٍن ؿىل ختعى اًـوائق وآكصوح ساملني من كاتة اًـسوان اًـؼمية
جلك ٔبصواوِا.
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واكًـاذت ًخوحة ؿىل حزتيا ٔبن ًحلى واحضًا وحاس ًما وحصًئًا ىف مواكفَ
وؿىل آكط املازهىس اٌََيُىن اًسسًسُ .شا ُو دط حزتيا جلك ٔبُسافَ
املِشوحة توضوخ ،وسُسِم ىف فضح الٕمربايًَة ا ٔلمصٍىِة والٕمربايًَة
الاصرتاهَة اًسوفِخَة ونشٛك الٕمربايًَة الاصرتاهَة اًعًَِة ،وسُضن
ً
هضال ل ًـصف اًصمحة ضسٚل تيجاخ.
إن ٕلمة حزتيا ولك ا ٔلحزاة اًض َوؾَة اْكلِلِة ىف اًـامل ٜل اًلذال
تخفان وٕا ٍ
ذالض ٌ٘كفاغ ؾن اًيؼصًة املازهس َة اٌََيٌَُة وثعِريُا من لك
ٍ
اًدضوهياث اّكازًة ىف حق املازهس َة اٌََيٌَُة ؿىل ًس اًربحواسًة
واًخحصًفِني املـادضٍن ولك الاىهتاسًني وآكوهة.
إن املازهس َة اٌََيٌَُة ٜل ا ٔلًسًوًوحِا اًؼافصت .ومن ًخخٌاُا وًسافؽ ؾهنا
وًعوزُا ُو ؾضو من اّكُش اجملَس ٌَثوزت واّكُش اًـؼمي اٙكى ل
ًلِص ٌَض َوؾَني اْكلِلِني  ،وٚل اٙكٍن ًلوذون اًربوًَخازاي ولك
املضعِسٍن ًخحوًي اًـامل ،وًخسمري اًص ٔبسٌلًَة وًحياء اًـامل اّكسًس ،وُو
اًـامل الصرتانؼؼؼؼؼؼى.
ِ

